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ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΗ' ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦ1ΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 1935-1953

Μετά 17 ετών κόπους καί αγώνας τό Ά ρχεΐον του Θρα- 
κ ικ ον  Α αογραφικοϋ κα ί Γλωασικοϋ Θ ησανροϋ εισέρχεται εις 
την περίοδον τής έκτυπώσεως τοϋ 18ου τόμου. Οι δέκα επτά έκ- 
δοθέντες τόμοι αποτελούν πυραμίδα όγκου ύλικοΰ και πυραμίδα 
επιστημονικής εργασίας, πού τιμά την Θράκην. Τό κυριώτερον 
έμπόδιον—το οικονομικόν—εις τήν σταδιοδρομίαν τοΰ περιοδικού, 
πού κατεπόνησε καί κατεδαπάνησε τον ιδρυτήν καί εκδότην του 
—άλλ’ ουδέποτε τον άπήλπισε—παρακάμπτεται επί τέλους. Τώρα, 
μετά 18 χρόνια, τό κράτος, αναγνωρίζοντας την ευεργετικήν του 
σημασίαν επί των πνευματικών προβλημάτων τής Θράκης, άπεφά- 
σισε νά βοηθήση την περαιτέρω σταδιοδρομίαν του, δίδοντας καί 
εις την Εταιρείαν Θρακικών Μελετών έκ τής αυτής πηγής, —έξ 
ής καί εις την Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών,—ένα ετήσιον 
βοήθημα 100 εκατομμυρίων διά τούς σκοπούς της, τών οποίων ένας 
είναι καί ή άνάληψις μέρους τών δαπανών τής έκτυπώσεως τού 
περιοδικού. Τό περιοδικόν ήδη τίθεται εις την διάθεσιν καί έπιση- 
μότερον εις την έξυπηρέτησιν τών σκοπών τής Εταιρείας καί κα
θίσταται επίσημον όργανον αυτής. Ούτω εξασφαλίζεται ή οικονο
μική απρόσκοπτος κατά 3)4 πορεία του καί ή διεύθυνσις δεν θά 
περιέρχεται κατάχρεως εις τήν απελπισίαν καί εις τό οικονομικόν 
αδιέξοδον, όπως έως τώρα δυστυχώς. ’Από τήν έκτΰπωσιν τού πε
ριοδικού εξασφαλίζεται ευτυχώς κατά μέγα μέρος καί ή έκδοσις 
τών ειδικών εκδόσεων τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών.

Ή  δοθεΐσα καί άναληφθεΐσα βοήθεια τών εκατόν εκατομ
μυρίων θέλει διατεθή επωφελέστατα μετά τήν ένίσχυσιν τού ΙΗ'



τόμου, 1) διά την περισυλλογήν λαογραφικοΰ και γλωσσικού υλι
κού δι’ αποστολής ειδικών επιστημόνων ανάμεσα σε Θρακικούς 
συνοικισμούς, 2) διά την έκτύπωσιν και συμπλήρωσιν τής συλλο
γής δημωδών Θρακικών ασμάτων και σκοπών, 3) διά την αγοράν 
φωνοληπτικοϋ μηχανήματος καί άλλων όμοιων, 4) διά τον καταρ
τισμόν λαογραφικοΰ μουσείου κλπ. και την πραγματοποίησιν παν
τός ό,τι περιλαμβάνεται μέσα εις τούς σκοπούς τοΰ κυκλοφοροΰν- 
τος προγράμματος τής Εταιρείας με^οδικώς.

Εύχομαι όλοψύχως ν ’ άναδειχθοΰν εις το μέλλον μέ την 
δημιουργίαν επιστημονικού επιτελείου καί οί διάδοχοι τής εθνι
κής αυτής εργασίας, διά νά συνεχισθή τό έργον μου, πού έως τώρα 
στηρίζεται μόνο εις τούς ίδικούς μου ώμους. Ελπίζω ότι θά εύρε- 
θοΰν εκείνοι, πού θά μέ συντρέξουν—ήδη προσή?4)αν τρεις λαμ
προί επιστήμονες—μέ ειλικρίνειαν, θέρμην, εργατικότητα καί αγά
πην προς τό έργον καί προς την Θράκην.

Προχωρώντας ήδη προς την έκτύπωσιν τοΰ 18ου τόμου, 
εκφράζω τάς ευχαριστίας μου προς την Επιτροπήν τοΰ Λαχείου, 
πού μέ καλήν διάθεσιν άνεγνώρισε καί έπραγματοποίησε τό αίτημα 
τής Εταιρείας Θρακικών Μελετών, προς δέ τον Υπουργόν τών 
Οικονομικών κ. Χρ. Εύελπίδην, τήν ευγνωμοσύνην μου.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
Άθ'ήναι 1950



ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΦΕΙΔΟΥ , ΤΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ! ΕΠΑΡΧΙΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ 434 ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙ ΘΡΑΚΗΣ

Μ Ε Ρ Ο Σ  Α'

Ε Π Α Ρ Χ Ι Α Ι

1) Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ - 2) ΣΟΥΦΛΙΟΥ (ίδέ Διδυμοτείχου)

3) Ν Ε Α Σ  Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Ο Σ  (ίδέ Διδυμοτείχου). —  4) ΗΡΑ
Κ Λ Ε ΙΑ Σ .— 5) ΕΠΙΣΚΟΠΑ1 Τ Η Σ  Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΑ Σ .—  6) ΜΑ- 

Ρ Ω Ν ΕΙΑ Σ. —  7) ΑΙΝΟΥ. —  8) ΑΛΕ Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 

(ίδέ Μαρωνείας καί Αίνου). —  9) Λ ΙΤ ΙΤ Σ Η Σ.

ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Π όλε ις , κ ω μ ο π ό λ ε ι ς  χ α ι  χω ρ ία .  Πλη&νσμός, έ&νότης κ α ι  γλω σσά .  Δ ήμο ι κ α ί  
Κ ο ιν ό τ η τ ε ς .  ’Ε χ κ λ η α ία ι  κ α ι  Ι ε ρ ε ί ς .  Σ χ ο λ ε ί α  κ α ί  ε ί δ η  αυ τώ ν .  Δ ιδάσκαλο ι  χ α ι  δι·  
δ α α χ ό μ ε ν ο ι .  Μ α δ ή μ α τ α ,  β ι β λ ί α  χ α ι  π ό ρ ο ι  σχολε ίω ν .  Παλαιά κ α ι  ν έα  χω ρ ία .  Αύξο · 
μ ε ιώ σ ε ι ς  α υ τώ ν .  Δ ιάφ ορο ι  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς .  Έ π α ρ χ ί α ι  Σ ο υ φ λ ί ο υ  κ α ι  Ό ρ ε α τ ιά δ ο ς .

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ή  παρούσα πραγματεία συνετάχθη έξ αφορμής καί ώς συμπλήρωμα 
τής πραγματείας ημών «Σχολεία καί Διδάσκαλοι Διδυμοτείχου»,1) την οποίαν 
παρεδώσαμεν προς δημοσίευσιν εις τό περιοδικόν «Άρχείον Θράκης». Δά εκεί
νην καί δι’ αυτήν εΐχομεν συγκεντρώσει, προ ετών εν Διδυμότειχό) ύπηρε- 
τοΰντες, διαφόρους πληροφορίας εκ τών κωδήκων τής ‘Ιεράς Μητροπόλεως. 
Έκτος δέ τούτων, είχε την καλωσΰνην νά μάς δώση διάφορα σχετικά ση
μειώματα ό συμπαθής καί φίλ,ος Γραμματεύς τής έν λόγφ Μητροπόλεως κ· 
’Αθανάσιος Θεοδωρίδης καί τό Γραφεΐον τής Έπιθεωρήσεως τής Στοιχειά)- 
δους έκπαιδευσεως τής περιφέρειας Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος. ΙΙρό τί
νος καιρού τακτοποιονντες τό εις χεΐρας υλικόν, εΐχομεν μποταθή πάλιν προς 
τούς ίδιους προς συμπλήρωσιν μερικών κενών καί καθορισμόν ασαφών ση
μείων. Τούς εύχαριστούμεν καί δημοσία θερμώς.

Εΐχομεν κατ’ άρχάς ύπ’ όψιν, εκτός τής αναγραφής διαφόρων γενι-

1) Βλ· Άρχ. Θρ. Θησ. τ. 17/
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κών στοιχείων και πληροφοριών, νά καταστρώσσηιεν κυρίως κατάλογον χω
ρίων, εκκλησιών, ιερέων, διδασκάλων, μαθητών κτλ. τοΰ έτους 1934—1935. 
Έ ν τφ μεταξύ όμως έπληροφορήθημεν παρά τοΰ φίλου κ. Π. Παπαχριστο- 
δούλου, καθώς καί εκ τοΰ ΙΣΤ' τόμου τοΰ ύπ’ αύτοΰ έκδιδομένου «"Αρχείου 
Θράκης» *), δτι έν τη Βιβλιοθήκη της Βουλής υπάρχει Φάκελλος, καταγε- 
γραμμένος ύπ" αριθμόν 434, καί περιέχων διάφορα έγγραφα, εκθέσεις καί 
καταλόγους διά τά ενδιαφέροντα ημάς ζητήματα, καί γενικώς διά την εκπαι
δευτικήν κίνησιν τής Θράκης κατά παλαιοτέραν εποχήν. Τή εΰμενεΐ, λοιπόν, 
διευκολΰνσει τοΰ έν τή Βιβλιοθήκη τής Βουλής ύπηρετοΰντος κ. Σκοπετέα, 
έμελετήσαμεν τά έν τφ ειρημένφ φακέλλφ σχετιζόμενα προς την επαρχίαν Δι
δυμοτείχου. Συμπληροόσαντες δέ καί έπεκτείναντες δι’ αυτών την πραγμα
τείαν μας, προβαίνομεν ε!ς την δημοσίευσιν αυτής υπό τον έν τή έπικεφα- 
λίδι τίτλον.

Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν

'Έ γγραφα, ε κ θ έ σ ε ι ς  κ α ι  κ α τ ά λ ο γ ο ι  π α λ α ιο τ έ ρ α ς  ε π ο χ ή ς  π ε ρ ί  τη ς  Μ η τρ ο π ύ .  
λεως Δ ιδ υμ ο τ ε ίχ ο υ  εκ  τ ο ΰ  ύ π ’ α ρ ι θ μ ό ν  4 3 4  φ α κ έλ λ ο υ  της Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  τή ς  Β ο υ 
λής π ε ρ ί  Θ ράκης .

Τά έν αύτοΐς αναγραφόμενα είναι, έκτος τών άλλων, κυρίως εκπαι
δευτικά καί ανάγονται εις εποχήν μεταξύ τών έτών 1876 καί 1884. Έκ τών 
44 τεμαχίων τοΰ φακέλλου αφορούν τήν επαρχίαν Διδυμοτείχου τά υπό τούς 
εξής αριθμούς έγγραφα : δ, 7, 9, 10, 24, 25, 31, 37, 38, 39 καί τό 40.Έκ 
τούτων τύ 24 είναι χάρτης επί κηροχάρτου τής επαρχίας Διδυμοτείχου, ανυ
πόγραφος καί αχρονολόγητος. Έκ τών άλλων φέρουν χρονολογίας τά 5, 37, 
39 καί 40. Τό άρχαιότερον είναι τό 40, από τοΰ Μαρτίου τοΰ 1877, καί πε
ριέχει έκθεσιν έκ Σουφλίου περί τών σχολείων τής πόλεως ταύτης καί μερι
κών χωρίων αυτής διά τό σχολικόν έτος 1876—1877. Νεώτερον τοΰ 40 ε ί
ναι τό 39, περιέχον έκθεσιν, δπως καί έκεΐνο, περί Διδυμοτείχου, Σουφλίου, 
καί τινων χωρίων αύτοΰ διά τό σχολικόν έτος 1877."Ακολουθούν οΐ αριθμοί 
7 καί 5, από τών έτών 1882 καί 1883, οί όποιοι είναι μέν έκθέσεις περί τής 
έπαρχίας Μαρωνείας, αναφέρουν δ μ ως ένδιαφερούσας πληροφορίας περί τοΰ 
Διδυμοτείχου καί τινων χωρίων του. Τό δέ έγγραφον 37 είναι απόκομμα 
έφημερίδος υπό ημερομηνίαν 21)1 "Απριλίου 1884, περιέχει δέ άνταπόκρι- 
σιν έκ Διδυμοτείχου, από 17 Μαρτίου 1884, γενικής έκθέσεως διά τήν έκ- 
παίδευσιν τής έπαρχίας Διδυμοτείχου. Άλλ" οί κατά χρονολογικήν σειράν 
πέντε ούτοι αριθμοί, ήτοι τά έγγραφα 40, 39 7, 5 καί 37, ώς διαπιστοΰται 
καί έκ τής αντιπαραβολής τοΰ περιεχομένου αυτών προς τό περιεχόμενον 
τών υπό τούς άλλους αριθμούς εγγράφων, δέν έχουν έν τφ φακέλλφ τής Βι- 1

1) (Σ. Δ.) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ Ι ί  σ. 153—156, δ του έξετυπιάθη ό κα
τάλογος μετά πρόχειρον καταγραφήν καί κατάταξιν.
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βλιοθήκης της Βουλής ορθήν χρονολογικήν σειράν άπαριθμήσεως και κατα- 
θέσεως. Προς τούτοις δέ τά άλλα έγγραφα δεν έχουν χρονολογίας. Διά τούτο 
αποβαίνει αδύνατος σχεδόν ή κανονική παραλαβή και κατάταξις των εν αυ
τοί: αναγραφόμενων πληροφοριών. ‘Οπωσδήποτε προσεπαθήσαμεν, ανεξαρ
τήτως τής έν τφ φακέλλφ κατατάξεως και άπαριθμήσεως αυτών, νά κατα- 
γράψωμεν δ,τι και όσον δυνατόν, κατά χρονολογικήν σειράν, άναλόγως του 
περιεχομένου και ώρισμένων στοιχείων έκαστου εγγράφου καί τής αντιπα
ραβολής αυτών. Κατετάξαμεν δέ αυτά κατά τήν εξής σειράν : 40, 39, 25, 9, 
38, 10, 31, 7, 5 καί 37. Προ τούτων όμως άνεγράψαμεν στατιστικήν τινα 
πληροφορίαν εκ τών κωδήκων τής 'Ιεράς Μητροπόλεως τού έτους 1863 περί 
Διδυμοτείχου. Συνιστώμεν έν τούτοις είς τους άναγνώστας μας τήν μελέτην 
προηγουμένως μιας προκληθείσης' πραγματείας μας «Σχολεία καί Διδάσκα
λοι Διδυμοτείχου», δημοσιευθέντα είς τον ΙΖ' τόμον του « ’Αρχείου Θρά
κης»,1) ένθα υπάρχουν καί αρχαιότεροι πληροφορίαι διά τά σχολεία τής πό- 
λεως Διδυμοτείχου.

Ac εκ  τώ ν  κ ω δ ή κ ω ν  τή ς  Μ η τρ οπ ό λ εω ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ία ι  τ ο ν  έ του ς  1 86 3

Κατ’ αύτάς ή πόλις Διδυμότειχον είχεν 662 στέφανα (οικογένειας) 
καί 1858 ψυχάς ’Ορθοδόξων χριστιανών (Ελλήνων) έν συνόλφ, εις τάς εξής 
συνοικίας: Χισσάρ Μαχαλεσί (Φρουρίου) 123 καί 349. Μεντρεσέ, 26 καί 73. 
Κουγιουμτζή, 108 καί 305. Γιαχουδί Μαχαλεσί (Παναγίας) 134 καί 382. 
Ζιντζιρλί, 54 καί 151. Κιοπροϋ (Γεφύρας), 47 καί 130. Άμπντάλ Τζουν- 
νεΐτ (κάτωθεν τού έσφαλμένως λεγομένου «Πύργος τής Βασιλοπούλας»), 5 
καί 13. Μπαζάρ Μπεϊλή, 32 καί 88. Τζιρτζΐρ μαχαλεσί, 2 καί 6. Ταταρ- 
λάρ, 61 καί 171. Άρναούτ μαχαλεσί, (Τρίποδος), 55 καί 152. Γκαζή (Φε- 
ράτ), 15 καί 38. Τό σύνολον τών οικογενειών τής δλης επαρχίας, ήτοι Δι
δυμοτείχου καί τών 64 τότε χωρίιυν του ήτο 7,375, τών δέ ψυχών 21,072. 
Διάφορα ονόματα τών συνοικιών, τουρκικά καί ελληνικά, παλαιά καί νέα, 
δύναται νά εύρη ό αναγνώστης είς διάφορα δημοσιεύματά μας είς τούς τό
μους τών «Θρακικών».

ΤΟ ΥΤΓ ΑΡΙΘΜΟΝ 40 ΕΓΓΡΑΦΟΝ (1876-1877)

Είναι κατάλογος σχολείων τού Σουφλίου καί τινων χωρίων τής πε
ριφέρειας αυτού, μετά σχετικής έκθέσεως καί παρατηρήσεων, περί βιβλίων, 
σχολικών πόρων, μαθημάτων κλ. κυρίως τής πόλεως Σουφλίου.

1) Σουφλί. Κωμόπολις ελληνική. 1.200 οίκογένειαι. Δύο αλληλοδι
δακτικά μέ δύο τμήματα έκαστον, συνδιδακτικόν καί αλληλοδιδακτικόν. 3 δι
δάσκαλοι μέ μισθόν 10,000 γροσιων. Μαθηταί 304. Μαθήτριαι 36 (σύνολογ304). 1

1) Βλ, Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΖ' σ. 215 κεξ.
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2) Κιονηλί. Χωρίον ελληνικόν. 300 -οίκογ.— Σχολή άλληλοδιδακτική 
(συνδιδ. καί άλληλοόιδ.). Μαθ. 63. Μαθήτρ. 7. (συν. 70). 1 διδάσκ. μέ 
1800 γρ. έκ της εκκλησίας.

3) Κορνοφωλέα. Χωρίον έλλην. 270 οίκογ. Σχολή άλληλοόιδ. μέ 2 
τμήμ. (συνδιδ. καί άλληλοόιδ.) 1 διδάσκ. μέ 2800 γρ. Μηθηταί 37f3=40.

4) Γιάννερι. (ίσως το νεώτερον Γιαννούλη). Χωρίον Βουλγαρικόν 
(=Βουλγαρόφωνον). 200 οίκογ. 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον (εις βουλγαρικήν 
γλώσσαν). 1 διδάσκ. Μισθός 2.000 γρ. (μόνον) Μαθηταί 20.

5) Καγιατζίπ. (Άργότερον ώνομάσθη ελληνιστί Κυριακή). Χωρίον 
Βουλγαρικόν (Βουλγαρόφωνον). 180 οίκογ. 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον 1 δι- 
δάσκ. Μισθός 500 γρ. (μόνον). Μαθηταί 35.

6) Καρακλήσε. (Άργότερον Μαυροκκλήσιον). Χωρίον Βουλγαρικόν 
(Βουλγαρόφωνόν). 90 οίκογ, 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον, 1 διδάσκ. Μισθός 
400. Μαθηταί (μόνον) 7.

7) Πάακληαε. (Άργότερον IΙρωτοκκλήσιον). Χωρίον Βουλγαρικόν 
(Βουλγαρόφωνον). 60 οίκογ. 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον. 1 διδάσκ. Μισθός 
650. Μαθηταί (μόνον) 10.

8) Δαδιά. Χωρίον έλληνικόν. 130 οίκυγέν. Άνευ σχολής.
9) Μάνδρα. Χωρίον έλλην. 50 οίκογέν. "Ανευ σχολής.
Σ η μ ε ίω σ ι ς .  Εις τά σχολεία Γιάννερι, Κανιατζίκ, Καρακλήσε καί Πάσκλησε 

Ιπικρατεΐ εΐσέτι τό παλαιόν σύστημα των Γραμματοδιδασκαλιίων.

Χρήαις βιβλίων. Χρηστομάθεια Α' τόμ. Γεροστάθης. Πρακτικής 
Ηθικής ίστορίδια. Ή θικαί δμιλίαι. 'Ιερά 'Ιστορ. Γενναδίου. Έλλην. Χρη- 
στομ. Χαρίση ΓΙουλίου. Μέλισσα τοΰ αυτοΰ. Παιδικά διηγήματα, Καθή
κοντα παιδ. Παιδική βιβλιοθήκη. ’Αναγνώσματα Άλφαβητ. Γ. Κωνστ. 
Γραμμ. Σακελλ. μικρ. Κατήχησις Βερναδ. και Κοραή 'Ιερ. 'Ιστορ. Γεννα
δίου προσευχητ. και έν συντόμφ τά εγκεκριμένα προς χρήσιν τών αλληλοδι
δακτικών σχολείων.

Πόροι Σχολείων. ’Αντλούνται (πρόκειται περί του Σουφλίου) από 
τά ενοίκια των κτημάτων των (2) εκκλησιών, συνιστάμενα έκ 2 εργαστη
ρίων, ενός λαχανοκήπου και μερικών χωραφίων, ών τό εισόδημα ανέρχεται 
υπέρ τάς 10.000 γροσίων κατ’ έτος. ’Αλλά δυστυχώς εφέτος τά χωράφια, 
μέρος τών κατοίκων τής κωμοπόλεως (Σουφλίου) θέλει, άφ’ ού άποσπάσει 
αυτά από την κυριότητα ιών εκκλησιών, νά τά άφήση χέρσα, προς βοσκήν 
ζώων. Θεωρητέα δέ ταϋτα ώς τό κύριον εισόδημα, διότι είναι τά ®/5 τοΰ 
δλου. 'Ως τουτου δέ καί ιός έκ τής γενικής οικονομικής καχεξίας έπαπειλεϊ- 
ται ή διάλυσίς τίνος τών σχολείων μας (τοΰ Σουφλίου). Τά δέ σχολεία τών 
πέριΕ (χωρίων) διατηρούνται έκ τοΰ περισσεύματος τών εκκλησιών έκάστου 
χωρίου, εις ά ούτε αυξησις οΰτε έλάττιοσις έπαισθητή γίνεται.
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ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΟΥφΛΙ(ΟΥ) ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α' ζάξις. Γνωμικά. Σχολαστικοί. Νεκρικοί διάλογοι. Ένΰπνιον Λου
κιανού, και τοϋ Χρυσοστόμου περί προσευχής. Γραμματ. Γενναδ. μέχρι ρη
μάτων. Γεωγραφία Σακελλαρ. Ελλάς και Εύρωπ. Τουρκία. Άριθμ. Γεράκη 
μέχρι συμμιγ. αριθ. 'Ιερά Ιστορία Πανταζή, τεχνολογία και καλλιγραφία.

Β' ζάξις. Κΰρου Παιδεία Βιβλ. α' κεφ. δ' καί ε Βιβλ. Η' κεφ. α' 
μέχρι στ'. Βιβλ. Γ' κεφ. α'. Γραμματ, Γενναδίου μέχρι συνθέσεως, Γεωγρ. 
Σακελλ. ή Ευρώπη Ά ριθ. Γεράκη, μέχρι μεθόδων. Γενική ιστορία, ή αρ
χαία, Πανταζή. Ιερά ‘Ιστορία Πανταζή. Νέα Διαθήκη, Τεχνολογία, "Ορθο
γραφία καί Καλλιγραφία.

Γ' ζάξις. Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής. Έκ των παραλλήλων 
βίων ό Θεμιστοκλής. Ίσοκράτους, προς Δημόνικον καί προς Φίλιππον. Γραμ
ματική μέχρι τέλους. Πρακτική Άριθμ. μέχρι τέλους. Γεωγρ. Σακελλ. Αι 
"Ήπειροι έκτος τής Ευρούπης. Γενικής Ιστορίας Πανταζή μέση καί νέα. Γεω
μετρία μικρά Γεράκη. Κατήχησις Δαρβέρεως. Συντακτικόν Παπανικολάου. 
Σύνταξις, τεχνολογία, ’Ορθογραφία κ.τ.λ.

Ί δ ι α ί τ ε ρ α ι  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς .  Άμφότερα τα σχολεία τής κωμοπόλεως (Σου- 
φλίου), κτίρια μόνιμα όντα καί κτήματα τής κοινότητος, φέρουσι την επωνυμίαν 
άνω καί κάτω σχολή, ώς έκ τής θέσεως, έν ή έκαστη εΤναι. Οί διδάσκαλοι, τρεις 
τον αριθμόν, οί μέν δύο έχουσι σπουδάσει εις τήν πατρίδα αυτών, ό δέ τρίτος εις 
Αθήνας... Διά μικροέξοδα (δεν καθορίζεται τίνος, διδασκάλων, μαθητών ή εκτά
κτων σχολικών α ν α γ κ ώ ν  !) δέν χορηγείται (πόθεν : 1) ούτε παράς (Sik !).

Χάριν των αναγνωστών σημειοΰμεν, ότι τά εντός παρενθέσεων σημειού- 
μενα είναι συνήθως ί δ ι κ ά  μας .

ΤΟ ΥΤΓ ΑΡΙΘΜΟΝ 39 ΕΓΓΡΑΦΟΝ (1877)

Είναι κατάλογος μετά έκθέσεως καί παρατηρήσεων, δπως καί ό 40ος 
των σχολείων Διδυμοτείχου, Σουφλίου καί 8 χωρίων.

1) Διδυμόνειχον. 1 έλληνικόν οχολειον (σχολαρχεΐον, όπως εϊδο- 
μεν εις τον προηγηθέντα κατάλογον περί Σουφλίου) μέ 1 διδάσκαλον, εχοντα 
μισθόν 70 λίρ. τουρκ. έτησίως, καί μέ 3 τάξεις καί 30 μαθητάς.

Μαΰ'ήματα (του σχολείου τούτου). Τό τεχνολογικόν καί συντακτικόν 
μέρος τής γραμμ. επί των κειμένων Λουκ(ιανοΟ), Ιΐλουτ(άρχου), Τσοκρ. Λυ· 
σίου.—Άριθμ. ‘Ιστορία Ελλάδος καί Γενική.—Γεωγρ. ‘Ιερά μαθημ.—και 
στοιχειώδης Γεωμετρία.

1) ΙΙαρΰεναγωγεϊον μέ 1 διόασκάλισσαν, έχουσαν μισθόν 55 (λ. τ.), 
75 μαθήτριας, μιας τάξεως τοΰ έλληνικοΰ (!).

Μαΰ'ήματα. Άνάγνωσις γραφή καί τά τέσσαρα τής Άριθμ. πάθγ;.
Δύο άλληλοδιδακτικά, (Συνδιδ. καί Άλληλοδιδ.), μέ τά ϊόια μαθή

ματα, καί δύο διδασκάλους καί μισθόν άνά 9.000 γρ.
Χρήαις βιβλίων, "Απαντα τά είδη των σχολείων είσί τά υπό τής
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έν Κωνσταντινουπόλει εκπαιδευτικής επιτροπής καί τοΰ ‘Υπουργείου τής 
ΙΙαιοείας τής Ελλάδος εγκεκριμένα...

Πόροι ανντηρήαεων Σχολών. "Ητε Ελληνική σχολή καί τδ 11αρ- 
θεναγωγεΐον... πόρους εχουσιν εκ των τυχηρών άπολαυών τής... Δημογερον
τίας (Διδυμοτείχου εις τδ ταμεΐον τής οποίας πάρεδίόοντο ανέκαθεν καί τά 
περισσεύματα των εκκλησιών τοΰ Διδυμοτείχου).

2) Σουφλίον. 1 ελληνικόν σχολεΐον Μικτόν. Μαθηταί 198, Μα- 
θήτριαι 22 (σύνολον 220), 2 διδάσκαλοι μέ μισθδν 7500 γρόσια, καί μαδή
ματα, το τεχνολογικόν καί συντακτικόν μέρος τής γραμματικής, κ.λ.π.

c'Ev άλληλοδιδακτικον (αριθμός μαθητών συγκεχυμένος). 1 διδάσκ- 
Μισθός 2.500. Μαδήματα. Άνάγνωσις, Γραφή καί τά 4, τής Άριθ. πάθη.

Πόροι οχολείων (γνωστά εκ τοΰ προηγουμένου καταλόγου).
3) ΜανδρίτζαΛ σχολεΐον εις δύο τμήματα, συνόιδακτ. καί άλληλο- 

διδακτ. Μαθηταί 80. Μαθήματα καί βιβλία, οσα καί εις τά λοιπά άλληλοδιδ.
4) Κιουπλί. (‘Όπως καί έν τώ προηγουγένω καταλόγω).
5) Κορνοφωλέα. (Όμοίως).
6) Ζαλοϋφι. 1, Γραμματοδιδάσκαλον. 1 Διδάσκαλον. Μισθός 1200 

γρόσια. Μαθηταί 30. Πόροι εκ τής Εκκλησίας (ϊσως είναι το μέγα Ζαλοΰφι , 
Κηρτζά—Ζαλούφ. (Κοτζά—Ζαλούφ).

7) Μπαακλήσε. (‘Όπως καί έν τώ προηγουμένω καταλόγω).
8) Καρακλήοε. (Όμοίως). 9) Καγιαιζίκ. (Όμοίως). 10)Γιάννου 

ρεν. (Όμοίως).
Διά τά πέντε τελευταία χωρία υπάρχει έν συνεχεία παρατήρησις, οτι 

εις τά σχολεία τιον ή διδασκαλία γίνεται κατά τό άρχαΐον σύστημα των 
Γραμματοδιδασκάλων. Μαθήματα: Άνάγνωσις μόνον και Γραφή. Βιβλία : 
Όκτούηχος, Ψαλτήριον, Απόστολος. Οί δέ πόροι εκ τής Εκκλησίας.

Έ ν συνεχεία αναγράφονται τά έξης: «Έ ν πολλοΐς άλλοις χωρίοις καθί
σταται απόλυτος ανάγκη τής συστάσεως σχολείων και ιδίως έν τοΐς χωρίοις : 
Λαδιά, Μάνδρα, Καδίκιοϊ, Μεγάλφ και Μικρφ Δερβέννι, ών τά μέν 
τρία πρώτα κατοικοϋνται από τριακοσίας περίπου έλλην. οικογένειας, τά δέ 
δύο τελευταία από τριακοσίάς επίσης, βουλγαρ. μη σχισματικάς. Διά την 
έλλειψιν, δμως, πόρων, καθίσταται αδύνατος ή σύστασις σχολείων έν αύτοΐς».

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΥΤΓ ΑΡΙΘΜΟΝ 25

Είναι τεμάχιον τής έφημερίδος «Νεολόγος» και περιέχει συνέχειαν 
δημοσιεύματος μέ τον τίτλον «Ή δημοαία έκηαίδευαις εν χή έπαρχίςι 
’ Ανδριανουπόλε οσς». Μεταξύ άλλων και μέ την επιγραφήν « Επαρχία Δι
δυμοτείχου» αναφέρει τά ακόλουθα :

'Ότι τό Διδυμότειχον έχει 7.500 κατοίκους, ών οί 4.000 ‘Έλληνες.
Έχει δύο δημοτικά σχολεία άρρένων και μίαν ελληνικήν σχολην
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(σχολαρχειον), ή οποία έχει ένα μόνον διδάσκαλον μέ ετήσιον μισθόν 60 λι
μών. Ζητεί νά ΐδρυθή εν παρθεναγωγειον μετά νηπιαγωγικοΰ τμήματος. Να 
ίδρυθή εις τά χωρία Καδίκιοϊ και Σαλτίκιοϊ εν νηπιαγωγειον και εν δημο
τικόν άρρένων. Εις τά δέ χωρία νΛκ άλαν κ·αί Σουφλίον, του οποίου ό πλη
θυσμός ανέρχεται είς πεντακισχιλίας ψυχάς (παίς τότε καλείται χωρίον ! !) 
και είναι αμιγής ελληνικός, κα'ι ένθα υπάρχουν δυο δημοτικά σχολεία και 
μία ελληνική (σχολαρχειον), (νά ίδρυθή) εν νηπιαγωγείου μετά τμήματος 
παρθεναγωγείου.

Ενταύθα εχομεν νά παρατηρήσωμεν τά εξής : "Οτι δηλαδή ζητείται 
ή ΐδρυσις παρθεναγωγείου μετά νηπιαγωγικοΰ τμήματος. Τούτο σημαίνει, 
δτι δεν υπήρχε παρθεναγωγειον κατά τήν εποχήν τής έν τή έφημερίδι «Νεο- 
λόγος» δημοσιεΰσεως τής υπ’ αριθμόν 25 έκθέσεως. Έκτος εάν προϋπήρχε 
και είχε καταργηθή προ τοϋ δημοσιεύματος. Διότι, καθώς άναγράφομεν εις 
τήν πραγματείαν μας «Σχολεία και Διδάσκαλοι Διδυμοτείχου».1) Ειχεν έγκα- 
τασταθή εις τό επί τοΰ φρουρίου—Καλέ, — κτίριον «χαρεμλ'ικ» νηπιαγω
γείου μέν εΐς τον άνω όροφον αΰτοΰ, παρθεναγωγειον δέ είς τύ ισόγειον, τό 
έτος 1869. Και είχε προσληφθή τό 1870 ώς διδασκάλισσα τοΰ παρθεναγο)- 
γείου ή Θωμαΐς, ιελειοδίδακτος τοΰ έν Φαναρίφ Κωνσταντινουπόλεως Α- 
γιοταφικοΰ Παρθεναγωγείου και σύζυγος τοΰ εκ Διδυμοτείχου Γεωργίου 
ΙΊέτρου, καθώς αναφέρουν οι κώδικες τής Μητροπόλεως. Φαίνεται δέ ότι ή 
Θωμαίς ύπήρξεν ή προότη έν Διδυμοτείχφ τακτική κοινοτική διδασκάλισσα, 
μετά τάς προηγηθείσας ιδιωτικός διδασκαλίσσας Χατζή Σουλτάναν (1837 — 
1870 !) και Παπατζή Μαλτουδαν (1850—1865 !) επειδή τό υπ' αριθμόν 25 
έγγραφον, ή μάλλον τό φυλλον τής έφημερίδος «Νεολόγος», δέν φέρει χρο
νολογίαν, θά εΐχομεν ίσως τήν γνώμην, ότι τό δημοσίευμα τοΰ Νεολόγου θά 
έπρεπε νά χρονολογηθή μεταξύ ιών ετών 1865 —1869. Άδυνατοΰμεν όμως 
νά πράξωμεν τοΰτο, μή γνωρίζοντες, εάν κατά τά έτη έκεΐνα ύπήρχεν έν Δι- 
δυμοτείχω σχολαρχειον, καθώς και εάν έξεδίδετο τότε ό Νεολόγος. Θά δφεί- 
λομεν χάριτας είς τούς δυναμένους νά μάς διαφοκίσουν έπί τοΰ προκειμένου.

ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 9 ΕΓΓΡΑΦΟΝ

*Κ ατάλογος  χω ρ ίω ν ,  κ ω μ ο π ό λ ε ω ν  ε π α ρ χ ία ς  Δ ιδ υμ ο τ ε ίχ ο υ  μ ε τ ά  κα τα λ ό γ ου  
π λ ο ν σ ιω τ έ ρ ω ν  κ α ί  ία χ υ ρ ο τ έ ρ ω ν  ο ι κ ο γ ε ν ε ιώ ν . Κ α ί  κ α τά λ ο γ ο ς  σ χ ο λ ε ίω ν ,  τά  ό π ο ι α  
δ ι α τ η ρ ε ί  ή Φ ι λ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  5Α δελφότης  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς * .

Π ροσημε ίω σες .  Διά μερικά χωρία ό κατάλογος, έκτος άλλων, αναφέρει δι’ έν 
έκαστον τήν φράσιν : «μετηνάστευσε» ή «μετηνάστευσε καί έπαλινώστησε» ή «με- 
τενάστευσε, τό πλεΐστον έπαλινιύστησε» ή « ... ολίγοι έπαλινώστησαν» κ.τ.λ. Έκ 
τούτων, καθώς καί τής έλλείψεως, ή τής μηδαμινής σχεδόν, εκπαιδευτικής κινή· 
σεως, εξάγεται τό συμπέρασμα, δτι ό κατάλογος οΰτος, ώς καί άλλοι έν συνεχείφ, 
συνετάχθη ευθύς μετά τήν λήξιν τού ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου τοϋ 1878.

1) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. Τόμ. ΙΖ'
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1) Διδυμότειχον. Έλληνικαί οικογένειαι (562 (όπως αναφέρουν καί
οί κώδηκες διά το έτος 1863, καθώς εΐδομεν). Έκκλησίαι 3. Σχολεία 2. 
’Αλληλοδιδακτικά καί .1 παρθεναγωγεϊον. Διδάσκαλοι : Κωνσταντίνος Ευαγ
γέλου καί Σοφία... τό (προϋπάρχον) ελληνικόν σχολεΐον (σχολαρχεΐον) διελύθη 
δι’ έλλειψιν μαθητών.

Ενταύθα παρατηροΰμεν δτι εις τον πίνακα των διδασκάλων Διδυμο
τείχου, τον όποιον παρεθέσαμεν εις την πραγματείαν μας «Σχολεία και διδά
σκαλοι Διδυμοτείχου» άναφέρεται μία διδασκάλισσα, Πολίτου Σοφία καλού
μενη, διδάξασα εν τω Παρθεναγωγείω 1879 —1881. Και εντεύθεν λοιπόν κα
θορίζεται οπωσδήποτε ή χρονολογία του ύπ’ άριθ. 9 εγγράφου. Δεν άναφέρε- 
ται όμως ό διδάσκαλος Κων. Ευαγγέλο'υ, αλλά ό Παπαδόπουλος Ευάγγελος, 
διδάξας (1869—1881) εϊ,ς διάφορα σχολεία τοΰ Διδυμοτείχου καί χειροτονη
θείς κατόπιν ίερευς. Είναι ό λεγόμενος ΙΙαπά Ευάγγελος, τον όποιον εγνωρίσα- 
μεν καί ημείς τό 1901—1903. Ύποθέτομεν, ότι ό Κωνσταντίνος Ευαγγέλου 
καί ό Παπαδόπουλος Ευάγγελος είναι, ίσως, εν καί τό αυτό πρόσωπον. Ή  δια
φορά δέ θά προήλθεν εκ λάθους παραδρομής έν τφ ύπ’ άριθμ. 9 καταλόγφ !

2) Καραμπεϊλη. (το άπό τής ελληνικής κατοχής άποκληθέν Άμό- 
ριον). Χωρίον έλληνικδν ύπαγόμενον πολίτικώς εις το Διδυμότειχου. Οίκογέ- 
νειαι 112. «Μετενάστευσε καί έπαλινώστησε». ’Εκκλησία 1.

3) Σαλιήκ (ι) (Τό σημερινόν Λάβαρα). Ελληνική κωμόπολις. Ύπάγ. 
εις Διδυμότειχου οίκογένειαι 283. Εκκλησία 1.

4) Μάνδρα. Χωρίον ελληνικόν. Υπάγεται εις «Καζάν» (καϊμακαμ- 
λίκι) Σουφλίου. Οίκογένειαι 44. Σχολείου 5 μαθητών τοΰ ’Αλφαβηταρίου.

5) Σονφλίον. Ελληνικόν. Οίκογένειαι 980. Έκκλησίαι 2. Σχολάί, 
1 έλληνικόν με εγκύκλια μαθήματα καί 1 ελληνοδιδάσκαλον μέ μισθόν ετή
σιον (!) 500 γρ. Καί 2 αλληλοδιδακτικά μέ 2 άλληλοοιδάκτας, τον Μόσχον 
καί τον Μόσχον μέ μισθούς 300 γρ.

6) Κορνοφωλέα. Έλληνικόν. Καζάς Σουφλίου. Οίκογένειαι 300.Ε κ 
κλησία 1 καί 1 σχολεΐον συλλαβισμού καί άναγνώσεως. Υπάρχει εις τά ΰπερ- 
θεν ύψώματα Μοναστήριον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, έξαρτώμενον έκ τής έν 
’Άθω 'Ιεράς Μονής τών Ίβήρων.

7) Δαδιά_ Έλληνικόν. Καζάς Σουφλίου. Οίκογένειαι 91. Εκκλησία 
1. Σχολή συλλαβισμού. Μετηνάστευσε. Υπάρχει μοναστήρ. τής Τπεραγίας Θ.

8) Κούιρουιζε. Βουλγαρικόν (βουλγαρόφωνον). Ύπήγετο εις Καζάν 
Σουφλίου. Μετηνάστευσε.

9) Γιάνναρεν. Βουλγαρικόν (βουλγαρόφ). Καζάς Σουφλίου. Μετηνάστ.
10) Πάακληαε. (τό σημερινόν ΙΙρωτοκκλήσιον). Βουλγαρικόν (βουλγα

ρόφωνον). Καζάς Σουφλίου. Οίκογένειαι 75. Εκκλησία 1, ’Άνευ σχολής. 
Μετηνάστευσε, τό πλεΐστον επανήλθε.

11) Καγιαχζίκ. (τό σημερινόν Κυριακή), Βουλγαρικόν (βουλγαρόφω



Εκκλησιαστικά! έπαρχίαι τής Θράκης ι ύ

νον). Καζάς Σουφλίου. Οίκογένειαι 55. Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής.’Έχει 10 
εως 15 οικίας Ούννιών (!) με ιδιαιτέραν εκκλησίαν. Μετηνάστευσαν, οί πλεΐ. 
axot έπανηλθον.

12) Μέγα Δερβέντ. (τό κατόπιν Μέγα Δέρειον). Βουλγαρικόν (βουλ
γαρόφωνον). Καζάς Σουφλίου. Οίκογένειαι 200. Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής. 
Μετηνάστευσε, τό πλεΐστον έπαλινώστησε.

13) Μικρόν Δερβέντ. (τό κατόπιν Μικρόν Δέρειον). Βουλγαρικόν (βουλ
γαρόφωνον). Καζάς Σουφλίου. Οίκογένειαι 75. Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής.

14) Μικρόν Σοανλή. Βουλγαρικόν (βουλγαρόφωνον). Καζάς Όρτά- 
κιοϊ. Οίκογένειαι 75. Μετηνάστευσε.

15) Μέγα Σοανλή. Βουλγαρικόν (βουλγαρόφωνον). Καζάς Όρτάκιοϊ. 
Οίκογένειαι 10. ’Άνευ ’Εκκλησίας καί Σχολής. Μετηνάστευσε.

16) Μανδρίτζα. (Κάτοικοι) Άρβανΐται (αλβανόφωνοι). Υπάγονται εις 
Διδυμότειχον. Οίκογένειαι 250. Εκκλησία 1. Σχολή Αλληλοδιδακτική. Μα- 
θηταί 30.Έδίοασκον οί ιερείς δωρεάν. Μετηνάστευσε.

17) Γιουκτσέ Πουνάρ. Βουλγαρικόν, (βουλγαρόφωνον) Καζάς Όρτά- 
κιοϊ. Οίκογ. 65. Έκκλ. 1, Σχολή Άλληλοδ. συλλαβισμού. Μετηνάστευσε.

18) Τοκμάκ (κιοϊ) (τό κατόπιν Μεταξάδες).Ελληνικόν. Είς Διδυμότει
χου Ο ίκ ο γ έ ν ε ια ι  105. ’Εκκλησία 1. Σχολή συλλαβισμού.

19) Χατζαλή. (Χατζή Άλή, τό κατόπιν Κόρυμβος). Βουλαρικόν (βουλ
γαρόφωνον). Είς Διδυμότειχον. Οίκογ. 45. Έκκλ. Ι .’Άνευ Σχολ. Μετηνάστ.

20) Παληοϋρι (τουρκιστί Τσαλή). 'Ελληνικόν. Είς Διδυμότειχον. Οί- 
κογένειαι 81. Εκκλησία 1. Σχολή συλλαβισμοΟ.

21) ’Ά η Πουνάρ (τό κατόπιν Άσπρονέριον). Ελληνικόν. Είς Διδυμό
τειχο'/. Οίκογένειαι 58. Εκκλησία 1. ’Άνευ Σχολής.

22) Καράκλησε. (Μαυροκλήσιον).Έλληνικόν. Είς Διδυμότειχον. Οίκο- 
γένειαι 104. ’Εκκλησία 1. ’Άνευ Σχολής. Μετηνάστευσαν, όλίγοι έπανηλθον.

23) Ταινϊ Καρά Πουμάρ. Έλλην. Είς Διουμ. Έκκλ. 1 .’Άνευ Σχολής.
24) Άοβεοτάδες (καί τουρκ. Κιρέτς κίοϊ).'Ελληνικόν. Είς Διδυμότει- 

χον. Οίκογένειαι 71. Εκκλησία 1. Σχολή συλλαβισμοΟ. Μετηνάστευσε.
25) Τααουαλή (τό σημερινόν Κυανή). Έλληνικαί είς Διδυμότειχον οί- 

κογένειαι 39. Εκκλησία 1. Σχολή συλλαβισμοΟ.
26) Κονφόβοννον (καί τουρκιστί Ίντζέκιοϊ). Έλληνικαί είς Διδυμό- 

τειχον οίκογ. 41. Έκκλ. 1. Σχολή συλλαβισμού. Διδάσκει ό ίερεύς δωρεάν.
27) Πραγγϊ (Πραγγίον). Έλληνικαί είς Διδυμότειχον οίκογένειαι 74. 

Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής. Μετηνάστευσε. Τό πλεΐστον έπαλινώστησε.
28) Πετράδες (τουρκιστί Ταστσή Άρναούτκιοϊ). Έλληνικαί είς Διδυ- 

μότειχον οίκογ. 75. Έκκλ. 1. ’Άνευ σχολής. Μετηνάστευσε καί έπαλινώστησε.
29) Κούλελι Μπουργάζ (τό σημερινόν ΙΊύθιον. Έλληνικαί είς Διδυμό- 

τειχον, οίκογένειαι 73. Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής.



30) Σαράκιοϊ (μάλλον Σαράϊκίοϊ-: Τό σημερινόν Σαράκιον). Τουρκι
κόν. ’Έχει 15 έλληνικάς άθιγγανικάς τουρκοφώνους οικογένειας, ανήκει εις 
Διδυμότειχον. ’'Ayευ Εκκλησίας καί Σχολής.

31) Καηουτζή ή Καποντζήκιοϊ (το σημερινόν Θυρέα). Τουρκικόν, 
εις Διδυμότειχον ελληνικαί οίκογένειαι 29. Εκκλησία 1. Ά νευ σχολής.

32) Βουλγάρκιοϊ (τό ήδη Έλληνοχώριον). Τουρκικόν εις Διδυμότει- 
χον. 'Ελληνικαί οίκόγένειαι 69. Εκκλησία 1. Σχολεϊον (κτίριον) νέον άνευ 
διδασκάλου καί μαθητών.

33) Ίμβλιδ ίν  (τό σημερινόν Λάδη). Τουρκικόν εις Διδυμότειχον. Έλ- 
ληνικαί οίκογένειαι 45. Εκκλησία 1. ’’Ανευ σχολής.

34) Τζαμπάζ (θά είναι τό Μπουγιούκ Τζαμπάζ ή Τζαμπαζλάρ εις την 
περιοχήν τοΰ χωρίου Έλαφοχώριον, καί καλείται σήμερον Μεγάλη Τράνα. 
‘Γπήρχε καί άλλο Τζαμπάζ—καθαρώς τουρκικόν—καί ώνομάζετο Κιουτσούκ 
Τζαμπάζ, εις την περιοχήν τοΰ χωρίου Καρλή. Είναι τό σημερινόν Μικρά 
Τράνα. Τουρκικόν εις Διδυμότειχον. Ελληνικαί οίκογένειαι 57. Εκκλησία 
1. ’Άνευ σχολής. (Ίδέ εις τά τουρκικά χωρία).

35) Καρλή (τό σημερινόν Χιονάδες). Τουρκικόν εις Διδυμότειχον. Έλ- 
ληνικαί οίκογένειαι 54. Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής.

36) Σκουρτοχώρι (Σκουρτοχώριον). Τουρκικόν εις Διδυμότειχον. Έλ- 
ληνικαί οίκογένειαι 130. Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής.

37) Τσομπανλή (τό σημερινόν ΙΙοιμενικόν). Τουρκικόν. Εις Δίδυμό· 
τειχον. Ελληνικαί οίκογένειαι 58. Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής.

38) Κούρον Κονλακλή. Τουρκικόν. Εις Διδυμότειχον. Ελληνικαί 
οίκογένειαι 49. Εκκλησία 1. Άνευ σχολής.

39) Παζαρλή. Ελληνικόν. Υπάγεται εις Άδριανούπολιν. Οίκογένειαι 
30. Έκκλησίαι 1. ’Άνευ σχολής.

40) Ντονντουκτσον Γενίκιοϊ. 'Ελληνικόν. Εις Άδριανούπολιν. Οι
κογένεια'. 45. ’Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής.

41) Ίντζέκίοϊ. 'Ελληνικόν. Εις Άδριανούπολιν. Οίκογένειαι 7. ’Εκ
κλησία 1. ’Άνευ σχολής. Μετηνάστευσε. (Τό δνομα τοΰ χωρίου τούτου δεν 
πρέπει νά συγχέεται μέ τό τουρκικόν όνομα τοΰ πλησίον τοΰ Διδυμοτείχου 
χωρίου Κουφοβούνα="Ιντζέκιοι).

42) Τατάρκιοϊ. Ελληνικόν. Εις Άδριανούπολιν. Οίκογένειαι 44. ’Εκ
κλησία 1. Σχολή συλλαβισμού.

43) Καράκασημ Ελληνικόν. Εις Άδριανούπολιν. Εκκλησία 1. Σχολή 
συλλαβισμού. Διδάσκει ό ίερεύς δωρεάν. (Έξελληνίσθη ως Νιόβη).

44) Άσλαάν. Ελληνικόν. Εις Άδριανούπολιν. Οίκογένειαι 20. Έκ. 
κλησία 1. Σχολή συλλαβισμού. Διδάσκει ό ίερεύς δωρεάν.

45) Κηρτζα Ζαλούφ (τό δρθόν θά είναι Κοτζά Ζαλούφ, δηλαδή Μέγα 
Ζαλούφι, καί Μπουγιούκ Ζαλούφ). Κάτοικοι Άρβανιται (Αλβανόφωνοι). Υπά
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γεται εις Χαφσάν. Οίκογένειαι 455. ’Εκκλησία 1. Σχολή συλλαβισμού με 60 
μαθητάς, σπουδάζοντας μάλλον άλβανιστί.

46) Βουλγάρ Γιενίκιοϊ Βουλγαρικόν. Εις Άδρια)πολιν. Οίκογένειαι 
75. Εκκλησία 1. ’Άνευ σχολής. Μετηνάστευσαν καί οι ήμίσεις έπανήλθον.

Ενταύθα ή έκθεσις σημειώνει τά εξής: «έκτος του Βουλγάρ Γιενίκιοϊ 
ούτινος οΐ κάτοικοι, οΐ ήμίσεις, είναι άπεσκιρτημένοι, οΰδεν άλλο χωρίον 
αναγνωρίζει την βουλγαρικήν εξαρχίαν». ’Ιδού διατϊ και ημείς εις τά χωρία, 
τά άναφερόμενα ώς βουλγαρικά, σημειώνομεν εν παρενθέσει βουλγαρόφωνα!

47) Κιρεμιττξή Ζαλοϋφ (ή Κιουτσούκ=μικρόν Ζαλούφ, Ζαλουφάκι). 
Ελληνικόν. ’Ανήκει εις Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 8 (μήπως 80). Ε κ
κλησία 1. "Ανευ σχολής.

48) Έοκίκιοϊ. Ελληνικόν. Εις Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 75. Ε κ 
κλησία 1. "Ανευ σχολής.

49) Κούρτη. Ελληνικόν. Εις Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 75. ’Εκ
κλησία 1. "Ανευ σχολής.

50) Τσαλήκιοϊ (ή απλώς Τσαλή). Ελληνικόν. Εις Ούζοΰν Κιοπροΰ. 
Οίκογένειαι 55. ’Εκκλησία 1. "Ανευ σχολής.

51) Κονρουχζούκιοϊ (ή απλώς Κορουτζή, τό σημερινόν Καρωτή. Εις 
Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 51* ’Εκκλησία 1. "Ανευ Σχολής.

52) Καδήκιοϊ (σημερινόν Μάνη). Ελληνικόν. Είς Διδυμότειχον. Οίκο- 
γένειαι 147. ’Εκκλησία 1. "Ανευ σχολής.

53) Λουλούκιοϊ (ή απλώς Αιλί).'Ελληνικόν. Είς Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οί- 
κογένειαι 56. ’Εκκλησία 1. "Ανευ σχολής.

54) Κωσχή. Είς Διδυμότειχον. Οίκογένειαι 130. ’Εκκλησία 1. "Ανευ 
σχολής. (Τουρκιστί Ίστρέμκιοϊ).

55) Καράχαμζα (καί κατά συγκοπήν Καράμζα. Άργότερον είχεν όνο- 
μασθή έλληνιστί Καρτερία).Ελληνικόν. Είς Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 44. 
’Εκκλησία 1. "Ανευ σχολής.

56) Τσιφλικάκι. Ελληνικόν. Είς Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 20. 
’Εκκλησία 1. "Ανευ σχολής.

57) Καράγιλε (τό ορθόν ήτο Καρά Ήλιά).Ελληνικόν. Είς Ούζοΰν Κιο- 
προΰ. Οίκογένειαι 20. ’Εκκλησία 1. "Ανευ σχολής.

58) Γιαούπ. (Κατ’ άρχάς θά ήτο Γιακούπ=κύριον όνομα τουρκικόν= 
’Ιάκωβος) ’Ελληνικόν. Είς Ούζούν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 30. Εκκλησία 1. 
Σχολή συλλαβισμοΰ. Μετηνάστευσε καί έπαλινόστησε.

59) Πασά Ιντζεοί. Ελληνικόν. Είς Ούζοΰν Κιοπροΰ. Διελύθη.
60) Καβακλή. Ελληνικόν. Είς Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 84.’Εκ

κλησία 1. "Ανευ σχολής.
61) Ψαράδες (τουρκιστί εκαλείτο Χασηρτζή Άρναούτκιοϊ). Έλληνι-
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κόν. Εις Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οικογένεια!, 174. Εκκλησία 1. Σχολή συλλαβι
σμού. Οί ιερείς διδάσκουν δωρεάν.

62) Δοαντζή (Ντογαντζή, είναι το μεγάλο Ντοαντζή, δνομασθέν επί 
ελληνικής κατοχής Μέγα Δοκάριον). Ελληνικόν. Εις Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οίκο- 
γένειαι 74. Εκκλησία 1.

63) Τοτουρμδί Καδήκιοϊ. Βουγαρικόν (βουλγαρόφωνον). Εις Ούζοΰν 
Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 40. Έκκλησίαι 1. Τό χωρίον τοΰτο έπυρπολήθη υπό 
τών περιχώρων, καθ’ ήν ήμέραν έπανήλθον οί κάτοικοι, (έκ των γραφομένων 
τούτων εξάγεται, δτι οί κάτοικοι καί τοΰ χωρίου τούτου είχον μεταναστεύ
σει.’Ίσως έκάη υπό τών Τούρκων, τούς οποίους δεν κατ ονομάζει ή έκθεσις).

64) Κίονπλή Έλλην. εις Ούζοΰν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 250. Ε κ 
κλησία 1. Σχολή συλλαβισμού καί άναγνώσεως. Μαθηταί 60.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΧΩΡΙΑ

Περαιτέρο) παρατίθενται 25 τουρκικά χωρία μέ τον αριθμόν τών οι
κογενειών έκαστου, τα εξής :

1) \4σάρ Μπεϊλή (μάλλον Χισάρ Μπεϊλή, τό σημερινόν Κισσάριον). 
Οίκογένειαι 35.

2) Τεμίρορεν 5.
3) Καλατζά όβα (μάλλον Καλαϊτζή όβά), διελύθη. (ΙΙεραιτέρω κα

λείται Καλατζίοβα).
4) Τξανβέραν. (Μήπως Τζάν Βερέν=ό δίδων τήν ψυχήν, ό ξεψυχών, 

ό έκπνέων—ή Τζίν Βεράν=τόπος, χώρα κακοποιών πνευμάτων !) διελύθη.
5) Ταουταουττάκι διελύθη.
6) Χατζή μπέ-κιοϊ (ίσως έκ τοΰ Χατζή—Μπέκ=Μπέϊ), 20.
7) Έ ιέκιοϊ (μήπως Έτέμ-κιοϊ ή Ντεντέ-κιοϊ ή Άντάκιοϊ, ή μάλλον 

Ότέκιοϊ=άντικρυνό χωριό) 80.
8) Σαρχανλή (μήπως Σαρουχανλή έκ τοΰ Σαρουχάν=χώρα ή Σαρή 

Χανλή =  τό κίτρινο χάνι, ή Σαχανλή έκ τοΰ σαχάν =  σαχάνι, μετάλλινον 
σκεύος, ή Σαχηνλή έκ τοΰ Σαχήν=κύριον όνομα !) 40.

9) Ά λτη Άγάτς 30. 10) Μιρτζάκιοϊ 20.
11) *Αλημπέκιοϊ (χωρίον τοΰ Άλή Μπέη). 20.
12) Ντοαντζή (Κιουτσούκ Ντοαντζή-τό κατόπιν Μικρόν Δοκάριον) 30.
13) Άχριάν Πουνάρ οίκ. 15. (Είναι τό παλαιόν καί νέον Άγριάνη).
14) Άμπντονλλά-χ κίοϊ (τό σημερινόν Άβδέλλα) 30.
15) "Ακ Σακάλ (τό σημερινόν Πολιά) 20.
16) Χατζαλή (Χατζή Ά λή.—Τό σημερινόν Κόρυμβος) 20.
17) Χεκιμλή. (Κατά παραδρομήν έγράφη έν τού καταλόγφ Χιμετλή 

αντί τοΰ δρθοΰ Χεκιμλή. Είναι τό σημερινόν Ίατράδες) 15.
18) ΣιοϊλεμΙς (δρθοτέρα γραφή καί προφορά Soylemich. Ό κατάλο-
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Εκκλησιαστικοί έπαρχίαι τής Θράκης

γος δμως, δπως καί άλλο: κατάλογοί τό γράφουν εσφαλμένους Σουλεμίς ! Είς 
τά περί Διδυμοτείχου σημειώματά μας άναγράφομεν ανέκδοτον παλαιας τουρ
κικής εποχής περί τοΰ οιατί τό χωρίον τοοχο ή μάλλον ή τοποθεσία του ε- 
λαβε τήν ονομασίαν Soylemich, ή οποία σημαίνει «Είπε !») 15.

19) Σαράκιοϊ (ή μάλλον Σαράϊκιοϊ·—είναι τό σημερινόν Σαράκιον) 30.
20) Ούρλή (ή Ούρλοΰ. Τό σημερινόν Θοόριον). 60 (!).
21) Ντελή μουολούκ. (Τό σημερινόν Δελήτιον), διελυθη.
22) Καρατζα Χαλήλ. (Καί όχι Κάρατζάχαλε, όπως έσφαλμένως γρά

φει δ κατάλογος. Είναι το σημερινόν Έλαφοχώριον) 40.
23) Τζαμπάζ 25.
24) Σαλτικλη 6. (Τοΰτο δεν πρέπει να συγχέεται μέ τό Σαλτήκ= 

Λάβαρα).
25) Βονργάζ (Μπουργάς,=Π6ργος. Δεν πρόκειται περί τοΰ Κούλελι 

Μπουργάζ=Πύθιον).
Ενταύθα ;Αχρατηοούμεν τά έξης : Έκ των ονομάτων των 25 τοΰ* 

των τουρκικών χωρίων τρία, τά Ντοαντζή, Σαράϊκιοϊ καί Τζαμπάζ, ανα
γράφονται καί εις τον γενικόν κατάλογον. Ώς προς τό Ντοαντζή σημειοΰμεν 
δτι τό ενταύθα είναι τό Κιουτσούκ Δοαντζή=Μικρόν Δοκάριον. Επίσης ως 
προς τό Τζαμπάζ, είναι τό Κιουτσούκ Τζαμπάζ=Μικρά Τραΰα. Έ νφ  είς 
τον γενικόν κατάλογον είναι τό Μπουγιούκ Δοαντζή καί Μπουγιούκ Τζαμ
πάζ. Ώς προς δέ τό Σαράϊκιοϊ είναι ίσως τό ίδιον χωρίον μέ οικογένειας 30 
τουρκικάς καί 15 τουρκόφωνους έλληνοαθιγγανικάς οικογένειας. Τα χωρία, 
λοιπόν Σαράϊκιοϊ καί Μπουγιούκ Τζαμπάζ έσημειώθησαν εις τον γενικόν 
κατάλογον τουρκικά, άλλ’ είναι τουρκόφωνα. Τό δέ Μπουγιούκ Δοαντζή έ- 
σημειώθη ως ελληνικόν. Έκτος δμως των χωρίων Σαράϊκιοϊ καί Μπουγιούκ 
Ντοαντζή, άλλα χωρία τουρκόφωνα ελληνικά, μή άναφερόμενα μεταξύ των 
25, άλλα μόνον είς τον γενικόν κατάλογον, είναι τά εξής: 1) Καπουτζή(κιοϊ)
2) Βουλγάρκιοϊ, 3) Ίμβλιδίν, 4) Καρλή, 5) Σκουτοχώρι, 6) Τσοπανλή, 7) 
Κουρού Κουλακλή, (αλλαχού γράφεται μόνον Κουλακλή).

Ό  κατάλογος, εν συνεχεία κάμνει τάς εξής παρατηρήσεις : «'Ότι 
των πλείστων χωρίων αί ίεραί έκκλησίαι κατ’ ονομά είσι τοιαύται. Τά πλεϊ- 
στα χωρία άγνοούσι τήν ελληνικήν καί λαλούσιν άντ’ αυτής τήν τουρκικήν, 
Βουλγαρικήν καί Άρβανίτικην. Ή  ευπορία των ελληνικών είναι ή αυτή. 
Διότι άπαντα διέρχονται (μετέρχονται) τήν καλλιέργειαν τής γής. Επειδή 
δέ ως εκ τών πολιτικών μεταβολών (τού ρωσσοτουρκικού πολέμου 1878) 
πολλά χωρία μετηνάστευσαν καί τινων οΐ κάτοικοι έπαλινόστησαν, ήδη παί- 
νονται (=πένονται) τά πλεΐστα καί στερούνται καί τροφής καί σποράς. Τών 
σχολείων οΐ πόροι χορηγούνται ώς επί τό πλεΐστον από τών ιερών εκκλη
σιών. Μόνον τού εν Διδυμοτείχω Παρθεναγωγείου ή διδάσκαλος μισθοδο
τείται έκ τοΰ ταμείου τής Κοινότητος (Δημογεροντίας), συντηρούμενου υπό
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διαφόρων τυχερών, οίον διαλύσεων αρραβώνων, δεκαγρόσου γάμιον καί λοι* 
πών όμοιων (προσθέτομεν ημείς : καί δικαστικών, διαθηκών, ιεροπραξιών 
τών εκκλησιών, περισσευμάτων τών εκκλησιών κ. λ. κ. λ.). Οϊ πλεΐστοι της 
επαρχίας σχεδόν άγνοοΰσι την άνάγνωσιν καί γραφήν.

ΤΟ ΥΤΓ ΑΡΙΘΜΟΝ 38 ΕΓΓΡΑΦΟΝ

Π όλε ις ,  Κ ω μ ο π ό λ ε ι ς  κ α ί  χ ω ρ ία  της έ η α ρ χ ία ς  Δ ιδ υμ ο τ ε ίχ ο υ ,  ο ί κ ί α ι  ( ο ί κ ο ·  
γ έ ν ε ι α ι ) ,  έ&·νικόιης, άρι&μός 9Ε κ κ λ η σ ιώ ν  κ α ί  ιε ρ έω ν  κ α ί  αρ ι&μόζ κ α ί  ε ί δ η  
σχ ο λ ε ίω ν  κ , λ . π .

Ό κατάλογος οΰτος, υποβληθείς, ώς εξάγεται εκ του περιεχομένου 
του, μετά τον ρωσσοτουρκικόν πόλεμον καί οΰτος, ταυτίζεται μέν εις τινα 
σημεία μέ άλλους καταλόγους, διαφέρει ό μ ω ς  εις άλλα σημεία, έχει δε προς 
τοΰτοις καί στοιχεία, μή εμπεριεχόμενα αλλαχού.

1) Διδνμότειχον. Πόλις. Έλληνικαί οίκίαι (οίκογένειαι) 662. Έκ- 
κλησίαι 3, ιερείς 6, δημοτικόν σχόλεΐον 1. ΠαρΘεναγωγεΐον 1. (Καί ενταύθα 
πάλιν συμπίπτει ό αριθμός τών οικογενειών, μέ τάς πληροφορίας τών κωδή* 
κων διά τό έτος 1863).

2) Σουφλίον. Πόλις, κάτοικοι "Ελληνες, οίκογένειαι 1200. Έκκλη- 
σίαι 2, ίερεΐς 9, σχολεία 1 έλληνικον καί 2 δημοτικά.

3) Καρά-Μπεϊλή. Κωμόπολις. Έλληνες, οίκογένειαι 112, έκκλησίαι 
1, ίερεΐς 2. ’Άνευ σχολής.

4) Σ λΧτήκι. Κωμόπολις. Έλληνες, οίκογένειαι 283, έκκλησίαι 1, 
ίερεΐς 4, σχολή άναγνώσεως.

5) Μάνδρα. Χωρίον. "Ελληνες, οίκογένειαι 44, έκκλησίαι 1, ίερεΐς 
1. ’Άνευ σχολής.

6) Κορνοφωλέα. Κωμόπολις. Έλληνες, οίκογένειαι 340, έκκλησίαι 
1, ίερεΐς 3, σχολή συλλαβισμοΟ.

7) Δαδιά. Χωρίον. Έλληνικαί οίκογένειαι 92, έκκλησίαι 1, ίερεΐς 2, 
σχολή συλλαβισμού.

8) Πάακλησε. Χωρίον Βουλγαρικόν (βουλγαρόφωνον). Οίκογένειαι 
75, έκκλησίαι 1, ίερεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

9) Καγιατζίκ. Χωρίον Βουλγαρ(όφωνον). Οίκογένειαι 50, έκκλησίαι 
1, ίερεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

10) Μέγα Δερβέντι. Κωμόπολις Βουλγαρ(όφωνον). Έκκλησίαι 1, ίε
ρεΐς 1. ’Άνευ σχολής. Οίκογένειαι 280.

11) Μικρόν Δερβέντι, Χωρίον Βουλγαρ(όφωνον). Οίκογένειαι 64, 
έκκλησία 1, ίερεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

12) Μικρόν Σοανλή. Χωρίον Βουλγαρ(όφωνον) Οίκογένειαι 35, έκ
κλησία 1, ίερεΐς 1. ’Άνευ σχολής.
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13) Μέγα Σοανλή. Χωρίον Βαυλγαρ(όφωνόν). Οικογένειαν 60, εκκλη
σία 1. ’Άνευ σχολής.

Σημείωοις. Τά υπ’ άριθμούς 8, 9, 10 11, 12 καί 13 προ τοΰ πολέ
μου είχον μικρά σχολεία.

14) Μανδρίτξα, Κωμόπολις. Οίκογένειαι 24 ’Αλβανόφωνοι. Εκκλη
σία 1, ίερεΐς 2. Δημοτικόν σχολεΐον 1.

15) Γlovmah Ποννάρ. Χωρίον Βουλγαρ(όφωνον). Οίκογένειαι 70, εκ
κλησία 1, ιερείς 1. ’Άνευ σχολής.

16) Χατζαλή. Χωρίον Βουλγαρ(όφωνον). Οίκογένειαι 45, εκκλησία 1, 
ίερεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

17) Τοκμάκι. Κωμόπολις. "Ελληνες. Οίκογένειαι 100, εκκλησία 1, 
ίερεΐς 3. ’Άνευ σχολής.

18) ΠαΙηονρι Χωρίον ελληνικόν οίκογένειαι 90, εκκλησία 1, ίερεΐς 
1. ’Άνευ σχολής.

19) ”Ακ Ποννάρ, Χωρίον ελληνικόν, οίκογένειαι 60, εκκλησία 1, 
ίερεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

20) Καράκλησε. Κιομόπολις Βουλγαρ(όφωνος). Οίκογένειαι 114, εκ
κλησία 1, ιερείς 1. ’Άνευ σχολής.'

21) Ταιβνϊ Καρά Ποννάρ. Κωμόπολις ελληνική. Οίκογένειαι 68, εκ- 
κλησίαι 1, ίερεΐς 1. Ά νευ σχολής.

22) ’Ασβεστάδες. Χωρίον ελληνικόν; Οίκογένειαι 75, εκκλησία 1, ίε
ρεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

23) Τααονσλή. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 40, εκκλησία 1, ίε
ρεΐς 1. Άνευ σχολής.

24) Κονφόβοννον. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 45 εκκλησία 1, 
ίερεΐς 1. Σχολή συλλαβισμού.

25) Πραγγί. Χιρρίον ελληνικόν. Οικογένεια 74, εκκλησία 1, ίερεΐς 1. 
"Ανευ σχολής.

26) Πειράδες. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 75, εκκλησία 1, ίε
ρεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

27) ΛΓουΛελί Μ/ιουρνάξ. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 80, εκκλη
σία 1, ίερεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

28) Σαράκιοϊ. Χωρίον. Χριστιανοί άθίγγανοι, οίκογένειαι 15. ’Άνευ 
εκκλησίας ιερέων καί σχολής.

29) Καηοντζή . Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 59, εκκλησία 1, ίε
ρεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

30) Βονλγάρκιοϊ. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 80, εκκλησία 1, 
ίερεΐς 1. Σχολή άναγνώσεως.

31) Κοροντξη. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 54, εκκλησία 1, ίε
ρεΐς 1. ’Άνευ σχολής.
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32) ’/μβλιδίν. Χωρίον ελληνικόν. Οικογένεια ι 60, εκκλησία 1, ιε
ρείς 2. ’Άνευ σχολής.

33) Τζαμηάζ. (Μπουγιούκ Τζαμπάζ). Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 
58, έκκλησία 1, ιερείς 1. ’Άνευ σχολής.

34) /Γα<5ι;κιοϊ. Κωμόπολις ελληνική. Οίκογενειαι 60, έκκλησία 1, ιε
ρείς 3. Σχολή άναγνώσεως.

35) Καρλή. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 54, έκκλησία 1, ίερεΐς 1. 
’Άνευ σχολής.

36) ^«ουρτοχώρι. Κωμόπολις ελληνική. Οίκογενειαι 130, έκκλησία 
1, ίερεΐς 1. Σχολή άναγνώσεως.

37) Τααοναλή. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογενειαι 58, έκκλησία 1, ιε
ρείς 1. ’Άνευ σχολής.

38) ΒΓουλακλήκ Χωρίον ελληνικόν. Οίκογενειαι 49, έκκλησία 1, ίε 
ρεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

39) ίίαζορλή. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογενειαι 30, έκκλησία 1, ίερεΐς 
1. ’Άνευ σχολής.

40) Τοντουκτσή Γενίκιοϊ. Χωρίον, οίκογενειαι 40, έκκλησία 1, ίε
ρεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

41) Γαϊάρχίοϊ. Χωρίον Ιλληνικόν. Οίκογενειαι 44, εκκλησία 1, ίε
ρεΐς 1. Σχολή συλλαβισμού.

42) Καράκασημ* Χωρίον τουρκόφωνον=έλληνικόν. Οίκογενειαι 50, 
εκκλησία 1, ίερεΐς 1. Σχολή συλλαβισμού.

43) Άσλαάν. Χωρίον τουρκόφωνον ελληνικόν. Οίκογενειαι 90 έκκλη
σία 1, ίερεΐς 1. Σχολή συλλαβισμού.

44) Μέγα Ζαλοϋφι. Κωμόπολις ελληνική ’Αλβανόφωνος. Οίκογενειαι 
436, έκκλησία 1, ίερεΐς 5. Σχολή άναγνώσεως.

45) Βουλγάρ Γενίκιοϊ. Κωμόπολις Βουλγαρική. Οίκογενειαι 140, 
έκκλησία 1, ίερεΐς 1. Σχολή Βουλγαρική.

46) Σαλαηλάρ. Χωρίον τουρκόφωνον ελληνικόν. Οίκογενειαι 50, έκ
κλησία 1, ίερεΐς 1. Σχολή συλλαβισμού.

47) Έοκίκιοϊ. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 50, έκκλησία 1. ίερεΐς 
1. ’Άνευ σχολής.

48) Κερεμιτσή. Ζαλούφ. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 80, έκ
κλησία 1, ίερεΐς 1. ’Άνευ σχολής.

49) Κούρτη Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 75, έκκλησία 1, ίερεΐς 
1. ’Άνευ σχολής.

50) Τσαλήκιοϊ. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 56 έκκλησία 1 ίερεΐς 
1. ’Άνευ σχολής.

51) Άουλουχιοϊ. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 56 έκκλησία 1, ίε
ρεΐς 2. ’Άνευ σχολής.
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52) Κωατή. Κωμόπολις ελληνική. Οίκογένειαι 113, εκκλησία 1 ιε
ρείς 1. ’Άνευ σχολής.

53) Καράχα μξα. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 44, εκκλησία 1, ίε- 
ρείς 1. ’Άνευ σχολής.

54) Τοιφλιπάκι. Χωρίον Βουλγαρόφωνον. Οίκογένειαι 20, εκκλησία 
1, ιερείς 1. "Ανευ σχολής.

55) Καράγιλε. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 30, εκκλησία 1, ιερείς 
1. "Ανευ σχολής.

56) Γιαούπ. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 28. εκκλησία 1, ιερείς 1. 
’Άνευ σχολής.

57) Καβαπλή. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 84, εκκλησία 1, ιερείς
1. ’Άνευ Σχολής.

58) Ψα&άδες. Κωμόπολις ελληνική. Οίκογένειαι 175, εκκλησία 1, 
ιερείς 3. Σχολή άναγνώσεως.

59) Δοαντζή. Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 50, εκκλησία 1, ιερείς
2. ’Άνευ σχολής.

60) Τουιονρμα Καδήπιοί. Χωρίον Βουλγαρόφωνον. Οίκογένειαι 30. 
’Άνευ εκκλησίας ιερέων καί σχολής.

61) Κιουπλί. Κωμόπολις ελληνική. Οίκογένειαι 280, εκκλησία 1, ιε
ρείς 1. Σχολή δημοτική.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 38

«Τά μαθήματα του Διδυμοτείχου και του Σουφλίου είναι διωργανω- 
μένα, δσον τό δυνατόν κατά το σύστημα των ’Αθηνών. Τό Παρθεναγωγεΐον 
τοΰ Διδυμοτείχου έχει τό νέον ελβετικόν νηπιαγωγικόν σύστημα.Τό σύστημα 
των κωμοπόλεων και των χωρίων είναι ανάξιον λόγου. Ώς προς την μισθο
δοσίαν των διδασκάλων και τά περ'ι τής γλιόσσης είναι, όπως κα'ι εις τον 
προηγούμενων κατάλογον. ’Αναγράφονται. 2 πόλεις, τό Διδυμότειχον και τό 
Σουφλίον, ώς έχοντα κατοίκους άνω των χιλίων, 13 κωμοπόλεις, ώς έχουσαι 
άνω των 100 οικογενειών (τινές και μέ δλιγω τέρας), τά δέ υπόλοιπα 46 εί
ναι χωρία. Ή  υλική κατάστασις (οικονομική) τών κατοίκων είναι μετρία 
ένεκα τών συμφορών τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου. Τό επικρατούν επάγ
γελμα είναι ή γεωργία και ή κτηνοτροφία. Ή  λαλουμένη γλώσσα είναι ή 
ελληνική, διότι καί ό μεγαλύτερος αριθμός τών κατοίκων είναι ελληνικός. 
Τό δημοτικόν σχολεΐον Διδυμοτείχου έχει τό μέν α' τμήμα 40 μαθητάς τό 
δέ β' 150. Τό νεοσύστατον Παρθεναγωγείων 200 μαθήτριας. Τό ελληνικόν 
σχολεΐον (σχολαρχεΐον) Σουφλίου έχει 50 μαθητάς, τά δέ δημοτικά 300. 
*Ιδρύεται μεγάλη καί ωραία λιβ'όπιισίος δημοίικη αχολή . Έκ Σουφλίου 
διδάσκονται εν Άθήναις 10 ιδιοσυντήρητοι μαθηταί, μία δέ μαθήτρια εί
ναι υπότροφος εις τά Ζαρίφεια Φιλιππουπόλεως. Οί μαθηται ακολουθούν
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συνήθως τό πατρικόν επάγγελμα. Φιλογενή πρόσωπα νά σχηματίσουν επί
τροπος και νά έργασθοΰν διά τον σκοπόν της (Φιλεκπαιδευτικής έν Κων- 
σταντινουπόλει) ’Αδελφότητος είναι εν μέν Διδυμοτείχφ οί κύριοι Ευστά
θιος Καβάσιλας (δ άργότερον επί πολλά έτη δημογέρων), ιατρός, Θ. Άσκλη- 
πιάδης, Ιατρός, Χατζή Σταμάτης Ψαλτόπουλος, έμπορος, Κωστάκης Γεωρ
γίου (άργότερον διαχειριστής του κοινοτικού κηροποιείου), καί Βασίλειος 
Ζεννής. Έ ν δέ τφ Σουφλίφ οί κύριοι : Χατζή Απόστολος Δα σόλας, Δημ. 
Χαραμπάρας, Γρηγόριος Παπάζογλους, και Σταμάτης Παπαδόπουλος.

Αί κωμοπόλεις Μανδρίτζα, Μέγα Ζαλοΰφι, Μέγα Δερβέντι, έχουν α
πόλυτον ανάγκην ελληνοφώνων διδασκάλων. Διότι οί κάτοικοι δεν δυνανται 
νά μισθώσωσι τοιουτους, ένεκα τής πτωχευσεως αυτών, έπισυμβάσης ως έκ 
του ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου, των μεταναστεύσεων καί παλινοστήσεως. Των 
πλείστων χωρίων τά τέκνα, άρρενα καί θήλεα βόσκουσι κτήνη ή καλλιερ- 
γοϋσι μετά των γονέων αυτών χωράφια καί αμπελώνας. Τά έν χρήσει βιβλία 
είναι, ως επί τό πολύ, αρχαίας μεθόδου. Μέτρα σκόπιμα καί συντελεστικά 
προς.τον σκοπόν τής ’Αδελφότητος θεωρώ (γράφει ό γράψας, άλλα μή υπο- 
γράψας, την έκθεσιν) διά ταυτα τά πολυπαθή μέρη νά άποστείλη διδασκά
λους, μισθουμένους τό πλεΐστον ύπ’ αυτής εις τάς κεντρικωτέρας κοίμοπύ- 
λεις, καί βιβλία δωρεάν νέου συστήματος διά τούς απόρους μαθητάς. Καί 
εις τινας τών κωμοπόλεων καί διδασκαλίσσας, ΐνα οϋτω μεταδοθή ή ελλη
νική έκπαίδευσις καί εις ταυτας τάς κωμοπόλεις, ώς και εις τά περίχωρα 
αυτών, υπό την έποπτείαν τών άντιπροσοσπων τής ’Αδελφότητος Έ ν Διδυ- 
μοτείχφ δεν υπάρχει ελληνική σχολή (σχολαρχεΐον) ενεκα έλλείψεως πόρων. 
Οί ‘Ιερείς εισιν αμαθέστατοι εις τό παντελές καί αγροίκοι (!). Αΐ Τεραί έκ- 
κλησίαι εΐσί πενιχραί, έχουσαι ανάγκην ίερών αμφίων καί σκευών, άρπα- 
γέντων κατά τον ροοσσοτουρκικύν πόλεμον. Πατριαρχική επινεύσει άποστέλ- 
λονται, δσον ουπω, δυο παίδες, είς έκ Διδυμοτείχου καί έτερος έκ Σουφλίου, 
διά νά εκπαιδευθώσιν εις τήν έν Χάλκη 'Ιερατικήν (!) σχολήν. Μόνον έν Δι· 
δυμοτείχφ οίκούσιν ’Οθωμανικοί οικογένειαι περί τάς 400, ’Αρμένικα! 30 
καί ά'λλαι τόσαι ’Ιουδαϊκοί».

Σ η μ ε ίω α ι ς . Θεωροΰμεν περιττών νά σχολιάσωμεν τάς ώ; οίνωθ-ι παρατηρή 
σεις, αί όποϊαι, τόσον ζωηρώς, διαγράφουν τήν απελπιστικήν εκκλησιαστικήν καί 
εκπαιδευτικήν κατάστασιν τής Επαρχίας καί τήν οικονομικήν δυσπραγίαν καί δυ
στυχίαν τών κατοίκων κατά τήν εποχήν εκείνην !

ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 10 ΕΓΓΡΑΦΟΝ
Κ ατά λ ο γ ο ς  τώ ν  π ό λ εω ν ,  κ ω μ ο π ό λ ε ω ν  κ α ι  χ ω ρ ίω ν  ε λ λ η ν ικ ώ ν ,  β ο υ λ γ α ρ ικ ώ ν  

κ α ί  τ ο υ ρ κ ι κ ώ ν , τώ ν  εν τη π ε ρ ιφ ε ρ ε ί α  της Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ;  Δ ιδ υ μ ο τ ε ίχ ο υ ,  τώ ν  ο ι κ ο 
γενε ιώ ν  έ κ α σ τ ο υ ,  τών έν α υ τ ο ΐ ς  σ χ ο λ ε ίω ν , τ ο ν  ε ίδ ο υ ς  κ α ί  τώ ν  μα&ητών έ κ α σ τ ο υ ,

1) Διδυμότειχον. Οίκογένειαι 1000, σχολεία 4 : 1 )  ελληνικόν με 1 
διδάσκαλον καί 20 μαθητάς. 2) Δημοτικόν μέ 3 διδασκάλους καί 130 μαθη-
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τάς. 3) Παρθεναγωγεΐον μέ 1 διδασκάλισσαν καί 26 μαθήτριας, 4) Νήπια- 
γωγείον μέ 9δ μαθήτριας. Πόροι, έκτακτα εισοδήματα Δημογεροντίας καί 
Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος Κωνσταντινουπόλεως.

2) Καρά Μηεϊλη. Οίκογένειαι 140. Συνισταται 1 Δημοτικόν μέ 1 
διδάσκαλον καί 20 μαθ.Υπάρχει 1 ΓραμματοδιδασκαλεΤον, πόροι έκκλησίας.

2) Σαλτήκι. Οίκογένειαι 3δ, 1 δημοτικόν μέ διδάσκαλον καί 80 μα- 
θητάς, πόροι Έκκλησίας καί ’Αδελφότητος.

4) Μάνδρα. Οίκογ. 55, 1 Γραμματοδ. μέ 12 μαθ. πόροι έκκλησίας.
5) Σουφλί. Οίκογ. 1350, 1 έλλην. μέ 1 διδάσ. καί 20 μαθ. 2 δημο

τικά μέ 2 διδασκ. καί 200 μαθ. 1 Παρθεν. μέ 1 διδ. καί 1 Νηπ. 100 μαθ.
6) Κορνοφωλέα. Οίκογ. 320, συνισταται 1 δημ. μέ 1 διδάσκ. καί 

40 μαθητάς, πόροι Έκκλησίας καί ’Αδελφότητος.
7) Δαδιά. Οίκογ. 130, 1 Δημοτ. 1 διδάσκ 130 μηθηταί 1 Νηπιαγ. 

30 μαθήτριαι, πόροι Έκκλησίας καί ’Αδελφότητος.
8) Μανδρίτζα. Οίκογ. 340, 1 Δημοτικ. 1 διδάσκ. 130 μαθ. 1 Νη- 

πιαγωγεΐον 30 μαθήτριαι, πόροι Έκκλησίας καί ’Αδελφότητος.
9) Τοκμάκι. Οίκογ. 150, 1 Δημοτικόν 1 διδάσκ. 30 μαθηταί πόροι 

Έκκλησίας καί ’Αδελφότητος.
10) Παληοϋρι. Οίκογ. 130, 1 Γραμματ. 25 μαθ. πόροι Έκκλησίας.
11) ”Αη Πουνάρ. Οίκογ. 85, 1 Γραμματ. 10 μαθ. πόροι Έκκλησίας.
12) Τοίανι Καραπουνάρ Οίκ. 100, 1 Γραμμ. 15 μαθητ. πόροι έκκλ.
13) Άσβεαιάδες. Οίκ. 131, συνισταται 1 Γραμ. μέ 20 μαθ. π. έκκλ.
14) Τοαουαλή. Οίκογ. 70, 1 Γραμματ. 12 μαθητ. πόροι έκκλησίας.
15) Κοφόβουνον. Οίκογ. 55, 1 Γραμματ. 10 μαθ. πόροι έκκλησίας.
16) Πραγγί. Οίκογ. 45, 1 Γραμματ. 20 μαθ. πόροι έκκλησίας.
17) Πετράδες. Οίκογ. 150, 1 Δημοτ. 1 διδάσκ. 25 μαθ. ΙΙόροι έκκλ. 

καί ’Αδελφότητος
18) Κούλελι. Οίκ. 95. Συνισταται, 1 Γραμματ. μέ 20 μαθ,Πόρ. έκκλ.
19) Σαράκιοϊ. Οικογένεια: 15.
20) Κάπου τξή. Οίκογ. 80, 1 Γραμματ. 12 μαθ. πόροι έκκλησίας.
21) Βουλγάρκιοϊ. Οίκογ. 130, Συνισταται 1 Δημοτ. μέ 1 διδάσκ. καί 

μέ 25 μαθ. πόροι έκκλησίας.
22) Κορουτζν. Οίκογ. 70, 1 Γραμματ. 10 μαθ. πόροι έκκλησίας.
23) Κσδήκιοϊ. Οικογ. 250, 1. Δημοτ. 1 διδάσκ. 35 μαθ. Πόρρι έκκλη

σίας καί ’Αδελφότητος.
24) Ίμπλιδίν. Οίκογεν. 70. 1 Γραμματ. 20 μαθηταί. ΙΙόροι Έκκλησ.
25) Τζαμπάζ (Μπουγιούκ). Οίκ. 80. 1 Γραμματ. 15 μαθ. ΠόροΓΕκκλ.
26) Καρλή. Οίκογ. 80. 1 Γραμματοδιδ. 15 μαθηταί. ΙΙόροι ’Εκκλησίας.
27) Σχονρτοχώρι. Οίκογ. 130 1 Δημοτ. 1 Διδάσκ. 25 μαθηταί. Πό

ροι Έκκλησίας καί ’Αδελφότητος.
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28) Τσομπανλή. Οίκογ. 80 1 Γραμματ. 15 μαθηταί. Πόροι Έκκλησ.
29) Κονλαχλή. Οίκ. 65. ΐΓραμματοδιδάσκ. 10 μαθηταί. Πόρο: Έκκλ.
30) Παζαρλή. Οίκ. 55. 1 Γραμματ. 10 μαθηταί. Πόροι Εκκλησίας.
31) Δουδονξιγενίπιοϊ. Οίκ. 75. 1 Γραμματ. 10 μαθ. llopGi Έκκλησ.
32) Ίνχζέκιο'ί. Οίκογ. 20.
33) Τατάρκιοϊ. Οίκογ. 65. I Γραμματ. 10 μαθητ. Πόροι Εκκλησίας.
34) Καράχασημ. Τουρκόφωνον. Οίκογ. 80. Συνισταται 1 Γραμματο- 

διδασκαλείου 15 μαθηταί. Πόροι εκκλησίας.
35) Άζαζλή. Οίκογ. 70. Τουρκόφ. Συνισταται 1 Γραμματοδιδάσκα

λε! ον 10 μαθ. Πόροι εκκλησίας,
36) Σαραπλόρ. Οίκογ. 72. Τουρκόφωνου. Συνισταται 1 Γραμματοοι- 

δασκαλεϊον 12 μαθ. Πόροι εκκλησίας.
37) ’Ασλαάν. Οίκογ. 120- Συνισταται 1 Γραμ. 10 μαθ. Πόροι έκκλ.
38) Μέγα Ταλοΰφι. Οίκογ. 550. 1 Δημοτ. 1 διοάσκ. 100 μαθηταί 

1 Νηπιαγωγείου. Πόροι Εκκλησίας καί ’Αδελφότητος.
39) ’Εσκίκίοϊ. Οίκογ. 90. Συνισταται 1 Γραμ. 25 μαθ. Πόροι έκκλ.
40) Κερεμιι ζή Ζαλούφ (Κιουτσούκ Ζ.). Οίκογ. 100. Συνισταται 1 

Γραμματοδιδασκαλεϊον 25 μαθηταί. Πόροι έκκλησίας.
41) Κούρτι. Οικογ. 90. Συνισταται 1 Γραμμ. 25 μαθ. ΙΙόροι έκκλησ.
42) Τσαλ,ν. Οίκογ. 75. 1 Γραμ. 15 μαθ. ΙΙόροι έκκλησίας.
43) Ασυλού, (Λιλί). Οίκογ. 80. .1 Γραμμ. 15 μαθ. Πόροι έκκλησίας.
44) Κουσχι (Κωστί). Οίκογ. 140. 1 Γραμμ. 30 μαθ. Πόροι έκκλησίας 

(όμοΟ καί οί Ψαθάδες).
45) Καράμψα. Οίκογ. 65. 1 Γραμματ. 15 μαθητ. Πόροι έκκλησίας.
46) Ταιφλιχάκι. Οίκογ. 35. 47) Καράγιλε. Οίκογ. 32.
48) Γιαούη. Οίκ. 40. 1 σχ .Πόροι έκκλ. 49) Πααα ΊνζεαΙ. Οίκ. 55.
50) Καβαχλή. Οίκ. 85. 1 Γραμμ. 15 μαθ. Πόροι έκκλησίας.
51) Ψα&άδες. Οίκογ. 220. Συνισταται 1 Γραμμ. 35 μάθ. Πόροι έκκλ.
52) Δοα,ντξή. Οίκογ. 90. 1 Γραμμ. 20 μαθ. Πόροι έκκλησίας.
53) Ειουηλί. Οίκογεν. 400 1 Δημοτ. 1 διδάσκ. 60 μαθ. 1 Νηπιαγω

γείου. Πόροι έκκλησίας καί ’Αδελφότητος.

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Κ Α  Χ Ω Ρ Ι Α

1) Κονχρουτζε. Οίκ. 40. 1 Γραμματοδ. 2) Γιάννονρεν. Οίκογ. 50.
3) Πάσκλ-ησε. Οίκ. 51. 1 Γραμ)λεΐον ελλην. 4) Καγιατζίκ. Οίκ. 60.
5) Μέγα Δερβέντι. Οίκογ. 300. 1 Γραμμ. βουλγαρικόν (μάλλον βουλ

γαρόφωνον). ΤΙ υπό τής έν Κωνστ)πόλει ’Αδελφότητος διατηρουμένη σχολή 
διελύθη δυστυχώς εφέτος.

6) Μικρόν Δερβέντι. Οίκογ. 100. 7) Μικρόν Σοανλή. Οίκογ. 50,
8) Γιον|έ Πουνάρ, Οίκογένειαι 90. 9) Χαχξαλή. Οίκογέν. 40.
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10) Καράκλησε. 0 ίκογ. 85. 11) Βουλγαργενίκιοϊ. Οίκογ. 130.
12) Δονδονρμά Καδήκιοϊ. Οίκογ. 30. (Το όνομα του χωρίου τούτου 

αναγράφεται εις διαφόρους καταλόγους διαφοροτρόπως. Δοντουρμά, Δουδουρ- 
μά, Τουτουρμά ! )

Ο Θ Ω Μ Α Ν Ι Κ Α  Χ Ω Ρ Ι Α

(Εις αυτά περιλαμβάνεται έν τφ καταλόγω τούτφ και ή πόλις Διδυμότειχον. 
Είναι δέ τά έξης)

1) Διδυμότειχον. Οίκογ, (όθωμ.) 500. ’Έχει 2 σχολεία : 1 Ρουστιέ 
(σχολαρχεΐον) μέ 3 διδασκάλους καί 45 μαθητάς καί 1 Τπτινταϊέ (προκα- 
ταρκτικόν=δημοτικόν) μέ 2 διδασκάλους καί 80 μαθητ. Συντηρούνται υπό 
της Σεβαστής (Τουρκικής) Κυβερνήσεως.

2) Σιοϊλεμίς. Οίκογ. 20· 3) Σαράκιοϊ. Οίκ. 25. 4) Ούρλή, οίκογ. 
25. 5) Ντιβανε Μούσα, οίκ. 15. (Δεν γνωρίζομεν, εάν καί κατά πόσον δυ- 
νάμεθα νά ταυτίσωμεν το χωρίον τούτο με τό εις άλλους καταλόγους (9 καί 
αλλαχού) άναφερόμενον Ντελη Μουσλονκ, τό από ελληνικής κατοχής όνο· 
μασθέν Δελήτιον, εις την τουρκικήν γλώσσαν ή λέξις ντιβανε σημαίνει τρελ- 
λός, επίσης καί ή λέξις ντελη σημαίνει τρελλός, Τό Μουσσά είναι κύριον 
όνομα=Μωϋσής, καί ίσως κατά παραφθοράν ή δι5 άλλον λόγον μετετράπη 
εις Μουσλούκ, το οποίον σημαίνει νιπτήρ !)

6) Καραιζά Χαλήλ. Οίκογ. 40. 7) ”Α η Σακάλ. Οίκογ. 30.
8) Σονμπάφιιοϊ. Οίκογ. 50. 9) Χεκιμλί. Οίκογ. 20.

10) 5Αμηντουλάκιοϊ. Οίκογ. 25. 11) Τοαουαλή, οίκογ. 20.
12) Άσάρ Μπεϊλη. (μάλλον Χισσάρ Μπεϊλή), οίκογ. 45.
13) ’Αχριάν Πο υνάρ (πρβλ. παλατά καί νέα Άγριάνη). Οίκογ. 35.
14) Καλαϊτζιούβα , (Καλαϊτζή δβά =  πεδιάς τού καλαϊτζή), οίκ. 10.
15) Κούτρουζε. Οίκογ. 20.

Π α ρα τη ρή σ ε ις .  Εις τον ανωτέρω κατάλογον (τοΰ ΰπ' αριθμόν 10 εγγράφου) 
αναγράφονται, είς τμήματα, 80 πόλεις κωμοπόλεις καί χωρία, έκ των όποιων τά 
53 είναι ελληνικά, 12 βουλγαρικά καί 15 τουρκικά. Θεωροϋμεν περιττόν νά διακρί- 
νωμεν πόσα καί ποια συμπίπτουν καί πώς, όπως έπράξαμεν είς προηγούμενον κατά
λογον. Παρατηροΰμεν μόνον τά έξης. “On αί οίκογένειαι είναι περισσότεραι, δηλαδή 
ό πληθυσμός τής επαρχίας είχεν αΰξηθή έν τφ μεταξύ. "Οτι τά σχολεία είναι πε
ρισσότερα καί καλλίτερα. Ό τι επομένως ή έν Κων)πόλει Φιλεκπ. ’Αδελφότης ύπε- 
βοήθησε τά σχολεία καί κυρίως τών χωρίων, άτινα εΐχονάνω των 100 οικογένειας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 10

*Μ έρη , εν ο ΐ ς  ή  Σ εβ α σ τ ή  'Α δελφότης  δ ι α τ η ρ ε ί τ α ι »

"Οπω: εΐδομεν, εις τον κατάλογον αημειοϋται ποια σχολεία ύποβοη- 
θεΐ ή Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης, δηλ. τών πόλεων καί τών κωμοπόλεων, 
ένθα λειτουργούν κυρία): Δημοτικά καί Σχολαρχεία.Έν τουτοις είναι καί με
ρικά χωρία, εχοντα πληθυσμόν όλιγιότερον τών 100 οικογενειών. At πόλεις,
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κωμοπόλεις «ύται και τα χωρία, ανσφέρονται και πάλιν εις ιδιαίτερον μι
κρόν πίνακα, τον όποιον θεωρουμεν περιττόν νά άναγράψωμεν/Ως προς την 
λολουμένην γλώσσαν υπό των χριστιανών κατοίκων, αΰιη, μή άναφερομένη 
εις τον γενικόν κατάλογον, εξάγεται εκ τοϋ πίνακας τοΰτου. Ή τουρκική λα- 
λεϊται εις τα χωρία Σαραπλάρ, Άζατλή και Καράκασημ. Μόνον τά χωρία 
ταϋτα .αναγράφονται ώς τουρκόφωνα και εις τον γενικόν κατάλογον.Ή βουλ
γαρική εις τά χωρία : Καράκκλησε, Γιουκτσέ Πουνάρ, Μέγα Σοανλή, Χα- 
τζαλή, Γιάννουρεν, Κουτρουτζε και Άσλαάν.'Η αλβανική εις τα χωρία Μαν- 
δρίτζα και Μέγα Ζαλουφι. Τέλος ή ελληνική εις τα.; υπολοίπους πόλεις, κω- 
μοπόλεις και χωρία.

“ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ,,

Ό ’ίδιος κατάλογος αναγράφει ως πλουσιωτέρους καί Ισχυρότερους 
μερικών χωρίων, τούς εξής :

1) Καδήκιοϊ. Χριστόδουλος, Τριαντάφυλλος, Παναγιώτης, Γκουτίνα?·
2) Κορουτζή. Στρατής, ’Ελευθέριος, Στρατής.
3) Σκονρτοχώρι. ’Αθανάσιος ’Αντωνίου, Παράσχος Άθαν. ’Αποστό

λου, Άλέξης, Χαρακόπης.
4) Καρλή. Κωνστ. Φουτξιατξής, Παπά ’Ιωάννης, ’Ιωάν. Καλούδης, 

Χάρίσης Δούκας.
5) Κουλακλή. Καραφύλης, Χριστοδούλου, Μπιμπολίδης.
β)ΛΤσομπανλή. ΓΙαληάτσος ΓΙαν., Δημ. Καραμανλής καί Καραφύλλης.
7) Τοκμάπ. Γεώρ. Τερζόγλους, Δημ. καί Άθαν. Γεχουδίογλου.
8) ϊίαληοϋρι Γιοι Πατιάκα, Σωτήριος καί Μόσχος.
9) “Ακ Πουνάρ. Αάμπος Παπάζογλους, Δημήτριος Σαρακίνας.

10) ΤοιυνΙ Καρά Πουνάρ. Βλασάκης, Γιάν. Τροχούλη, Γ. Τσαπράζης.
11) Ίμβλιδιέ. Χρηστός, Σωτήριος, Άντωνάκης, Παπά Ζαχαρίας.
12) Τααμπάζ Νικόλαος, Δημήτριος, Χρηστός.
13) Καράκκληαε. Σταμάτης, Τζαμπάσογλου, Τόϊτσος Ναλπάντης.
14) Μανδρίιξα. Γεώργιος, Κωνσταντίνος, Γεώργιος Σλαβίλογλους.
15) Καλάμπεϊλη Αυγερινός, Θεόδωρος, Εύάγγελος.
16) Κουφόβοννον. Ίω. Άλεξανδρής, Μιχ. Ρίξου, Μόσχ. Μαυρουδής.
17) Καποντζή. Γ. X" Διαμαντής, Ααμπράκης.
18) ΚονατΙ. Καραφύλης, Άδάμ.
\$) 'AovXL Παπά Μιχαήλ, Φυδάνης, Θέμελης.
20) Ψαϋ'άδες. Χατζή Όγλού(!) Χαρίτος.
21) Κερεμετζή Ζ^λούφ. Κατσικάς, Δημήτριος.
22) Κοϋρτι. Παπά Κωνσταντίνος, Διμισκής, X" Άδάμ.
23) Πετράδες. Παπά Αθανάσιος, Νικολάκης, Κωνσταντίνος.
24) Κούλελι. Αργυράκης, Σταυράκης.
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25) Σαλτήκι. Βαρσάμης, Δ. Ούζούνογλους, Ήλίας Τάταρης, Δ. ’Αρα
μπατζής, ’Απόστολος Χαρίτου, Νικόλαος Μίχογλου.

26) Μάνδρα. X" Τριαντάφυλλου, Μόσχος Δεμιρτζής, Δημήτριος.
27) -ΒΓορνοφωλεα. Χρ. ’Αναγνώστης, Άθανασάκης Γιαζιτσής, Πολύ

χρονης καί Γιαννάκος.
28) Μέγα Ζαλονφι. Νικόλαος Γκουτέτσογλους (ίσως Γκουντέκογλου), 

Βασίλειος Θεοδωράκογλου, Μιχ, Ρούσου, X" Γεώργιος, X" ’Αθανάσιος.
29) Καράκααημ. ’Αθανάσιος Μουτούσογλους καί Δημήτριος, Νικόλαος 

Βακάλης, Παπά Κωνσταντίνος.
30) Άσλαάν. Νικόλαος X" Γιάννης, ’Αναστάσιος ’Αναγνώστης.
31) Σαραπλάρ. Χρ. Μήτρου, Άθαν. Στεφάνου, Βασίλειος Τόνιου.
Σ η μ ε ίω σ ι ς .  Δυστυχώς δεν έτηρήθη ορθή στίξις καϊ ώ; εκ τούτου δυσχερής

ή αδύνατος αποβαίνει ή διάκρισις καί ό έπακριβής καθορισμός μερικών ονομάτων 
καί επωνύμων. Πολλά λάθη εΰρομεν καί εις τά ονόματα τών χωρίων, μερικά των 
οποίων διωρθώσαμεν.

ΤΟ ΥΤΓ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 31 ΕΓΓΡΑΦΟΝ

Είναι πάλιν κατάλογος τής επαρχίας, ομοιος σχεδόν καθ’ δλα προς 
τον προηγούμενον, έκτος έλαχίοτων διαφορών, τάς όποιας και μόνον 
άναγράφομεν :

1) Διδυμότειχον. 1 Ελληνική σχολή, 1 διδάσκαλος, 21 μαθηταί. 1 
Δημοτικόν, 3 διδάσκαλοι, 105 μαθηταί. 1 Παρθεναγωγεΐον, 1 διδασκάλισσα, 
32 μαθήτριαι. 1 ΝηπιαγωγεΤον, 1 νηπιαγωγός, 90 μαθηταί.

2) Καρά Μπεϊλή 1 Δημοτικόν, 1 διδάσκαλος, 20 μαθηταί.
3) Σουφλί. 1 Ελληνικόν, 1 διδάσκαλος, 20 μαθηταί. 1 Παρθεναγω

γεΐον, 1 διδασκάλισσα, 45 μαθήτριαι. 1 Νηπιαγωγεΐον, 100 μαθηταί.
4) Κορνοφωλέα. I Δημοτικόν, 1 διδάσκαλος, 40 μαθηταί.
5) Δαδιά. 1 Δημοτικόν, 1 διδάσκαλος, 15 μαθηταί.
6) Μανδρίτζα. 1 Δημ., 1 διδ. 160 μαθ. 1 Νηπ., 1 διό. 40 μαθηταί.
7) ’Ασβεστάδες* 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον, 1 διδάσκαλος, 20 μαθηταί.
8) Κούλελι, 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον, 1 διδάσκαλος, 20 μαθηταί.
9) Καπουτζη. Γραμματοδιδασκαλεΐον, 1 διδάσκαλος, 25 μαθηταί.

10) Βονλγάρκιοϊ. 1 Δημοτικόν, 1 διδάσκαλος, 36 μαθηταί.
11) Κορουτζή. 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον, 1 διδάσκαλος, 15 μαθηταί.
12) Καράκασημ. 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον, 1 διόάσκ., 15 μαθηταί.
13) ’Αξατλή. 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον. 1 διδάσκαλος, 12 μαθηταί.
14) Σαραπλάρ. 1 Γραμματοδιδασκ., 1 διδάσκαλος, 12 μαθηταί.
15) 3Ασλαάν. 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον, 1 διδάσκαλος, 25 μαθηταί.
16) Έοκίκιοϊ. 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον, 1 διδάσκαλος, 25 μαθηταί.
17) Κερεμιτζή Ζαλούφ. 1 Γραμματοδ. I διδάσκαλος, 30 μαθηταί.
18) Κοϋρτι. 1 Γραμματοδιδασκαλεΐον 1 διδάσκαλος, 20 μαθηταί.
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19) Γιαούη. 20) Ψα&άδες. 1 Γραμματ., 1 διδάσκαλος, 35 μαθηταί.
Έν συνεχεία άναφέρονται τά βουλγαρικά χωρία, όπως και εν τώ 

προηγουμένιρ καταλόγφ, με την διαφοράν, on χό Πάσκλησε έχει ήδη 55 οι
κογένειας άνχ'ι 51. Προσχίθεχαι δε καί χό χιορίον Μέγα Συανλή, με 75 οι
κογένειας. Δεν άναφέρονχαι δμως σχολεία. "Ακολουθούν χά χουρκικά χωρία, 
δπως καί προηγουμένως, άνευ του Διδυμοτείχου. Τέλος αναγράφονται, ως 
καί πρότερον, πίνακες χωρίων, ένθα διετήρει σχολεία η ’Αδελφότης, καί των 
«πλουσιωτέρων καί ισχυρότερων» χωρικών, τούς οποίους παραλείπομεν.

ΤΑ ΥΤΓ* ΑΡΙΘΜΟΥΣ 7 ΚΑΙ 5

Των πέντε εγγράφων τοϋ φακέλλου 434 περί της επαρχίας Μαρω- 
νείας τρία τά ύπ’ αριθμούς, 5, 7 καί 11, είναι εκθέσεις καί στατιστικοί π ί
νακες. Τάς είχεν υποβάλει εις την Φιλεκπαιδευτικήν καί Φιλανθρωπικήν ’Α
δελφότητα της Κωνσταντινουπόλεως ό Νικόλαος Γ. Χατζόπουλος. Ούτος ητο 
λαμπρός διδάσκαλος καί αγνός πατριώτης. Είργάσθη άόκνως καί μέχρι γή
ρατος εις διαφόρους πόλεις της Θράκης διά την έκπαίδευσιν καί υπηρέτησε 
φιλοτίμως τό ’Έθνος καί την εκκλησίαν. Παρέχει πολλάς καί σπουδαίας 
πληροφορίας, οχι μόνον διά. την εκπαίδευσιν καί άλλα σχετικά ζητήματα 
αλλά καί διά την κατάστασιν καί την τύχην τού ελληνισμού τής επαρχίας Μα- 
ρωνείας, καθώς καί των ομόρων επαρχιών. ’Αποκαλύπτουν δέ καί άνακινού- 
μενος τά ύπουλα σχέδια καί τάς ανθελληνικάς ένεργείας των βουλγάρων, 
κρούει τον κώδωνα τού πανσλαυϊστικού κινδύνου, δστις ήπείλει την ακεραιό
τητα τού ιθρακικού ελληνισμού. Υποδεικνύουν λοιπόν, μερικός πόλεις, κω- 
μοπόλεις καί χωρία τής επαρχίας Μαρωνείας καί των πέριξ, ως στόχων τών 
βουλγαρικών βλέψεουν καί δολοπλοκιών, αναφέρει καί τό Διδυμότειχον, τό 
Σουφλίον καί τά χωρία (Γ) κοτζά Ζαλούφ, (Μέγα Μπουγιούκ, Ζ ) καί Μαν- 
δρίτσαν. Μάς ενδιαφέρει ενταύθα ή υπό αριθμόν 7 εκθεσίς του, έκ Φερ- 
ρών από 25ης Ιουλίου 1882, καί ιδίως ή ύπ’ αριθμόν 5 εκθεσις τής 3ης 
Αύγούστου 1883 εξ Αίνου. Καί γράφει τά εξής : «Έν τή επαρχία Διδυμο
τείχου... (στόχος) είναι αυτή ή πόλις Διδυμοτείχου... ’Άλλοτε τό Διδυμότει- 
χον επλούτει έκ τής μεταξοτροφίας. Άλλ’ από τού 1864 κατέπεσεν ολοσχε
ρούς. Μόλις δέ καί μετά πολλού τού κόπου καί διά τής άοκνου ένεργείας τού 
Αγίου Διδυμοτείχου Κυρίου Μεθοδίου, διατηρεί ελληνικήν σχολήν καί δη
μοτικήν, έστιν δτε καί παρθεναγωγεΐον. ’Άν δεν μ’ άπατά ή μνήμη, ή Σε
βαστή έκπαιδευτική ’Αδελφότης χορηγεί εις τό Μεγάλο Δερβέντι τής επαρ
χίας Διδυμοτείχου πεντηκοντάλιρον έτησίαν συνδρομήν. Τό χοορίον (τούτο) 
είναι καθαρώς βουλγαρικόν, πολλοί δέ έκ τού χωρίου τούτου είναι άποκα- 
τεστημένοι έν τη Ά ν. Ρωμυλία. Δέν νομίζω δυνατόν οΐ ύποβαλόντες τή Σ. 
έκπαιδ. Άδελφότητι τοιαύτην πρότασιν νά έπίστευσάν ποτέ, μέ τά σωστά 
ων (!), δτι είς ΐερεύς ομογενής, ή καί άλλος ομογενής (διδάσκαλος), έκε Ισε
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άποκατεστημένος, δύνανται νά μετατρέψωσι τον ροΰν των πραγμάτων. Τά 
βουλγαρικά χωρία θά ώσι βουλγαρικά και μάλλον επικίνδυνα, Ικπαιδευόμενα 
δαπάνη ήμειέρα και διά της ελληνικής παιδείας, ώς ή πείρα τρανώς τούτο 
απέδειξε (έχει δίκαιον, διότι «φυσιν πονηράν μεταβαλεΐν οΰ ράδιον» !). Διότι 
οι φανατικώτεροι και άμειλικτότεροι πολέμιοι του Ελληνισμού υπήρξαν 
πάντοΐε οΐ ελληνιστί έκπαιδευθέντες βοΰλγαροι. (Παλαιά κα'ι αναντίρρητος 
αλήθεια !). ΙΙρός τί τάχα νά μή δίδωται ή βοήθεια αυτή (των 50 λιρών) εις 
το ομογενές καί πτωχόν Διδυμόιειχον. (Πολύ συμπαθεί 6 Ν. Χατζόπουλος 
τό Διδυμότειχον. Και δικαίως. Καθ’ δ'σον μάλιστα έδίδαξε και εκεί κατά 
τάς ιδικάς του πληροφορίας επί τινα έτη, καθώς άναγράφομεν εις την πρα
γματείαν μας' «Σχολεία και Διδάσκαλοι Διδυμοτείχου). (Άρχ. Θρακ. τ. ΙΖ'). 
Διά τό χωρίον Κοτζά Ζαλοΰφι, δεν νομίζα) άσκοπον την βοήθειαν, διότι εκεί 
λαλεΐται ή αλβανική, και συμφέρον είναι νά τό προσεταιρισθώμεν ήμεΐς...

ΤΟ ΥΤΤ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 37 ΕΓΓΡΑΦΟΝ

Είναι έκθεσις μετά καταλόγου έκ Διδυμοτείχου υπό ήμερομηνείαν 17 
Μαρτίου 1884. Έδημοσιεύθη εις την εφημερίδα «Αυγή» τής Κωνσταντι
νουπόλεως, τής 11)9) 'Απριλίου 1884. "Αναγράφομεν περιληπτικώς τό πε- 
ριεχόμενον τής εκθέσεευς :

ΟΙ πρόκριτοι Σονφλίον ζητούν διά τού Μητροπολίτου Διδυμοτεί
χου από την φιλανθρωπικήν εκπαιδευτικήν ’Αδελφότητα νά άποστείλη διά 
τό προσεχές έτος (1884 —1885) δυο καλούς διδασκάλους προς διοργάνωσιν 
τής αστικής σχολής, χορηγούσα την μισθοδοσίαν των, διότι ή κοινότης 
Μχει άνάγκην έφέτος κτιρίου, διά νά έγκαθιδ ρυθοϋν αΐ έκ του παρθε 
ναγωγείου μαθήτριαι Οί μόνοι πόροι τής κοινότητος ανέρχονται εις 160 
λίρας (τουρκίας), υπάρχουν δέ 500 μαθηταί. Έάν, όμως, ένισχυθή ή έκπαί- 
δευσις, οί μαθηται θά άνέλθουν εις 70C. 'Η εφορία άνεγνώρισε τό Νηπια- 
γωγειον. Σκέπτεται δέ προσεχώς νά έκδώση λαχεϊον διά τήν άνέγεροιν τοϋ 
κτιρίου πρδς έγκατάστασιν τοϋ Παρθεναγωγείου καί τοϋ Νηπιαγω
γείου. (’Ίσως πρόκειται νά προβοϋν ήδη εις την έκτέλεοιν τής άποφάσεως, 
τήν οποίαν αναφέρει, ώς εΐδομεν, το ϋπ ’ άριθμόν 1 0  έγγραφον εις τάς 
διαφόρους παρατηρήσεις του, δτι «Ιδρύεται μεγάλη καί ώραία λιθό
κτιστος δημοτική σχολή /»

ΟΙ έν Κιουπλίω% ελλείψει πόρων, θά άναγκασθοΰν νά κλείσουν τό 
προσεχές έτος τήν μίαν σχολήν, ώστε είναι ανάγκη νά βοηθήση ή ’Αδελφό
της και αυτούς.

Έν Κορνοφωλέα, ή διδασκαλία είναι ευχάριστος. Άλλ’ ανάγκη νά 
εφαομοσθή μέτρον τπ εις τάς κοινότητας ταύτας (καί άλλων πέριξ χωρίων, 
καί δή τού Σουφλίου). ’ Ητοι αϊ ετήσιαι εξετάσεις, αντί κατά ’Ιούλιον, ώς 
συνήθως, γίνωνται τούντενθεν κατά Μάϊον, διότι κατά τον μήνα τούτον πάν-
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τες οΐ μαθηταί άποσύρονται ένεκα τής βομβυκοτροφίας, δια νά έπανέλθουν 
περί τά τέλη Ιουνίου είς την σχολήν.

Ναΐηης χις (κυβερνητικός υπάλληλος), περί ερχόμενος βουλγαρικά τινα 
(βουλγαρόφωνα) χωρία, φέρων μεθ’ έαυτοϋ γράμμα άγνωστου προελεύσεως, 
προτρέπει τούς χριστιανούς vex σφραγίσουν αυτό Ζητήσαντες δέ οΰτοι νά μά
θουν τό περιεχόμενον, ειδον, δτι όπισθεν υπάρχει και μετάφρασις ελληνιστί 
τού περιεχομένου. Τό έγγραφον τούτο αναφέρει, οτι οΐ επίτροποι των εκκλη
σιών δεν πρέπει νά αναγνωρίζουν εις τό έξής τον ’Αρχιερέα, αλλά τον Τερο- 
δικαστήν (Μωαμεθανόν κριτήν, τον Καδήν). Και δστις θέλει νά λάβη άδειαν 
γάμου νά απευθύνεται εις αυτόν, και τά δμοια ! Οΐ χριστιανοί τού Μικρού 
και τού Μεγάλου Δερβεντίου, ως και τού Καγιαρτζίκ, ήρνήθησαν. Τά ίδια 
πρότερον εγένοντο και έν Ζαλουφίφ, άλλ’ οι Ζαλουριώται ήρνήθησαν επί
σης. ('Υπό τάς ανεπισήμους ταΰτας τουρκικός ένεργείας ύπεκρΰπτοντο, φαί
νεται, βουλγαρικά! δολοπλοκίαι).

ΟΙ Βούλγαροι εξακολουθούν νά επισκευάζουν τό εν ΔιδυμοτεΙχφ 
Μετόχιον. Εις τί άρά γε θά τό χρησιμοποιήσουν ; Θά απόδειξη ό χρόνος. 
’Εν τοΰτοις οΐ προύχοντες συνέρχονται σήμερον, διά νά συσκεφθούν περί των 
βουλγαρικών μηχανορραφιών. ’Ίδωμεν !

Εις τά ανωτέρω περί «Μετοχιού» και «βουλγαρικών μηχανορραφιών» 
ημείς παρατηρούμεν τά έξης : 'Ότι ό γράφων τότε (21)9 ’Απριλίου 1984) και 
άποστέλλων την έκθεσιν φαίνεται παραδόξως, ώς άγνοών τά πράγματα. Έ νφ  
άπλούστατα Βούλγαροι και βουλγαρίζοντες τού Διδυμοτείχου είχον καταλά
βει τό Μετόχιον του 'Αγίου Χαραλάμηους, τό ύπαγόμενον υπό την ιδιοκτη
σίαν και την δικαιοδοσίαν τής έν ’Άνδρω μονής τής Ζωοδόχου Πηγής, ήδη 
από τού 1879. Τό έμίσθωνον δέ είς άλλους και τό έπεσκεύαζον διά νά τό χρη
σιμοποιήσουν ώς βουλγαρικόν σχολεΐον και εκκλησίαν. Και επί αρκετά έτη 
εγένοντο πολλά! έριδες κα! επεισόδια μεταξύ αυτών και τών Ελλήνων. Μέ- 
χρις ού κακοί κακώς έξεδιώχθησαν έκ τού Μετοχιού, καθώς εγράψαμεν έκτε- 
νώς προ ετών είς τό περιοδικόν «Θρακικά» τόμ. Ζ' έτος 1936 υπό τον τί
τλον : «Τό εν Διδυμότειχό) Μετόχιον τού 'Αγίου Χαραλάμπους». Επίσης 
γράφομεν έπαναληπτικώς και είς τάς πραγματείας μας «Παλαιά Βουλγαρική 
προπαγάνδα έν Διδυμοτείχω» κα! «Τά ιερά προσκυνήματα τής ελληνικής 
Κοινότητος Διδυμοτείχου».
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Ό κατάλογος ούτος είναι δ ίδιος σχεδόν προς τον ύπ’ αριθμόν 31, 
οστις πάλιν, όπως εΐχομεν σημειώσει, συμπίπτει προς τον προηγούμενόν του. 
Διά τούτο παραλείπομεν και αυτόν, άναγράφοντες τάς έλαχίστας διαφοράς 
του. Δεν αναφέρει τά χωρία Τσίσνι, Καρά Πουνάρ κα! Καράμζα.’Αναφέρει 
δέ τά έξης χωρία μέ διάφορον αριθμόν μαθητών.Ίμβλιδιν 15, Τζαμπάζ 10,



Κερεμιτζή Ζαλούφ 35, Κούρτι 30 και Τσαλή 20. Μέ «γενικόν αποτέλεσμα»
Ελληνικά! οίκογένειαι 7.279.
Σχολεία ελληνικά 2, μέ 2 διδασκάλους καί 56 μαθητάς.
Σχολεία Δημοτικά 14, μέ 16 δημοδιδασκάλους καί 860 μαθητάς.
Παρθεναγωγεία 2, μέ δύο παρθεναγωγούς καί 75 μαθήτριας.
Νηπιαγωγεία 5, μέ 5 νηπιαγωγούς καί 390 νήπια.
Γραμματοδιδασκαλεΐα 34, μέ 34 γραμματοδιδασκ. καί 578 μαθητάς.
Δηλαδή σύνολον διδασκόντων 59. Σύνολον μαθητ. καί μαθητρ. 1.958.
Σύνολον βουλγαρικών (βουλγαροφώνου) οικογενειών 1.105.
Σύνολον μουσουλμανικών οικογενειών 900.

ΜΕΡΙΚΑ! ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ! ΕΚ ΤΩΝ ΚΩΔ. ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τήν 23ην "Ιανουάριου 1892 είχε συνταχθή καί άποσταλή προς δημο- 
σίευσιν εις τήν «"Εκκλησιαστικήν Αλήθειαν» τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, υπό τον τίτλον «’Έλεγχος άμαθείας και στυγερός συκοφαντίας», εκ μέ
ρους τής Μητροπόλεως καί τής Κοινότητος Διδυμοτείχου, έξ αφορμής μιας 
διατριβής τής βουλγαρικής έφημερίδος «Νοβινή», δημοσιευθείσης εις τήν 
εφημερίδα «Νεολόγος» τής Κων)πόλεως. Διότι ό συντάκτης τής «Νοβινή», 
«άπηρίθμει τά ελληνικά χωρία, άτινα προσήλθον δήθεν εις τήν σχισματικήν 
βουλγαρικήν προπαγάνδαν κατά τό έτος 1891, συμπεριλαμβάνουν καί τό Δι- 
δυμότειχον ώς χωρίον τής επαρχίας τοΰ Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως». 
(Ίδέ σχετικήν μας πραγματείαν «Μία παλαιά βουλγαρική προπαγάνδα εν Δι
δυμοτείχου»). Έκ τοΰ εγγράφου εκείνου «’Έλεγχος άμαθείας....» άποσπώμεν 
ενταύθα τά εξής σχετικά προς τήν άνα χεΐρας πραγματείαν μας :

«.... Τις αγνοεί, δτι πόλις (τό Διδυμότειχον) έχουσα Διοικητήν, Συμ
βούλων Διοικητικόν,'Ιεροδίκην, Δικαστήριον, Δημαρχειον,’Αστυνομίαν, στρα
τώνας μετά πολυαρίθμου αΰτοκρατορικοΰ στρατού, πεζικού τε καί ιππικού, 
στρατηγούς καί υποστρατήγους καί λοιπάς τάξεις αξιωματικών, Μητρόπολιν 
ρωμαϊκήν (ελ?α]νικήν), Δημογεροντείαν, Εφορείαν τών εκπαιδευτικών κατα- 
στημάτοον, διηρημένων εις μ ίαν’Αστικήν σχολήν, εν ή φοιτώσι μαθηταί υπέρ 
τούς τριακοσίους διδασκόμενους υπό πέντε διδασκάλους Ρωμαίους (Ελλή
νων), εις έν Παρθεναγωγεΐον καί τρία Νηπιαγωγεία, εν οις φοιτόοσι μαθη- 
ταί καί μαθήτριαι υπέρ τούς 450, εκκλησίας ορθοδόξων (Ελλήνων) χριστια
νών τρεις, 'Ιερά τεμένη ’Οθωμανών 6, άνωτέραν σχολήν ’Οθωμανών καί 
μίαν τών νηπίων καί εν παρθεναγωγεΐον, εκκλησίαν ’Αρμενίων μετά σχολής 
άρρένων καί θηλέων. Συναγιογήν Εβραίων μετά σχολής επίσης. Ιερείς ορ
θοδόξων 8.... δτι ή αρχαία πόλις Διδυμότειχον.... ήτις ούδένα πραγματικόν 
Βούλγαρον κάτοικον (έχει), ειμή δλιγίστους αθιγγάνους εμπεριέχει, κατοικεΐ- 
ται υπό 8.236 κατοίκων, ών αΐ 3.185 είναι ’Οθωμανοί, 4.380 ορθόδοξοι ρω
μαίοι ('Έλληνες), 186 ’Αρμένιοι καί 485 Εβραίοι. .,».
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν

Ή  Μ η τρ ό π ο λ ι ς  Δ ιδυμο τε ίχ ο υ  μ ε τ ά  τ ο ν  Α' Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ν  π ό λ ε μ ο ν  1914  —1918

Κατόπιν των όσων έγράψαμεν επί τη βάσει εγγράφων του ύπ’ αριθ
μόν 434 φακέλλου της Βιβλιοθήκης τής Βουλής καί των Κωδήκων, καθώς 
και μερικών σημειωμάτων μας περί τής περιφέρειας τής Μητροπόλεως Διδυ 
μοτείχου από του 1863 μέχρι τοΰ Μαρτίου 1884, κατερχόμεθα ήδη εις τούς 
κατόπιν τού Α' ευρωπαϊκού πολέμου χρόνους αυτής. Θά ίδωμεν δέ κατά σει
ράν τά εξής : 1) Τά χωρία τά οποία άπώλεσεν ή Μητρόπολις Διδυμοτείχου 
έκείθεν τού ποταμού 'Έβρου, ήτοι πέραν των νέων ελληνοτουρκικών συνό
ρων, τά οποία έχαράχθησαν μετά τον πόλεμον εκείνον, 2) Τά χωρία εκείνα τής 
ιδίας Μητροπόλεως, έκ τών όποίοον, έκτος τών άλλων, άπετελέσθη ή μετά 
ταύτα ιδρυθείσα προσωρινή Μητρόπολις Σουφλίου (1924 — 1934) 3) Τά χω
ρία τής Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, τά όποια μετά τούς Βαλκανικούς πο
λέμους καί τον Α' ευρωπαϊκόν πόλεμον παρέμειναν εις τό ελληνικόν έδαφος. 
Ταύτα μετ’ ολίγον μεν άπετέλεσαν την νέαν καί προσωρινήν επίσης Μητρό- 
πολιν Άδριανουπόλεως καί Όρεστιάδος, άργότερον δέ, ΰπαχθέντα υπό τήν 
δικαιοδοσίαν τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, άπετέλεσαν τό λεγόμενον «Τμήμα 
Όρεστιάδος» τής Μητροπόλεως ταΰτης. 4) Τά χωρία τού τμήματος Διδυμο
τείχου τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου,, καί 5) Τά χωρία τού τμήματος Όρε
στιάδος τής ιδίας Μητροπόλεως. Εις τά δύο δέ ταύτα τμήματα, Διδυμοτεί
χου καί Όρεστιάδος, θά άναγράψωμεν, δι’ έκάστην πόλιν, κωμόπολιν καί 
χωρίον, τούς ναούς μέ τά όνόματά των, τον αριθμόν καί τά ονόματα τών ιε
ρέων, τά σχολεία μέ τά ονόματα τών διδασκάλων καί τον αριθμόν τών μα
θητών καί τών μαθητριών, τούς Δήμους ή τάς Κοινότητας, εις τάς οποίας 
υπάγονται τά χωρία (τού Διδυμοτείχου), καθώς επίσης καί άλλας τινάς σχε
τικός πληροφορίας τών ετών 1934 —1935.

Τά π έ ρ α ν  τ ο υ  °Ε βρου  χ ω ρ ία  της Μ η τρ ο π ό λ εω ς  Δ ιδ υμ ο τ ε ίχ ο υ  :

Τά χωρία ταύτα, 20 τον αριθμόν, εΤχον κατοίκους άλλα μέν τοΰρ- 
κους καί έ'λληνας, άλλα δέ μόνον έλληνας. Οΐ χριστιανοί, ως ελληνες ώμιλούν 
τήν ελληνικήν, ελάχιστοι δέ ήσαν τουρκόφωνοι ή αλβανόφωνοι, καθώς εϊ- 
δομεν καί εις τά έγγραφα τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής. Μεταφερθέντες δέ 
εντεύθεν τού ποταμού έγκατεστάθησαν εις διάφορα χωρία ή εις νέους ομω
νύμους ή και μέ άλλα ονόματα, προσφυγικούς συνοικισμούς ή νέα χωρία. 
Άναγράφομεν τά χωρία ταύτα μέ τά τουρκικά καί ελληνικά ονόματα, τά 
οποία ειχον πρότερον, καθώς καί τά ελληνικά ονόματα, τά όποια ειχον λά
βει μερικά έξ αυτών επί ελληνικής κατοχής τής ’Ανατολικής Θράκης.

1) Μεγάλο Ζαλοϋφι. (Μπογιούκ Ζαλούφ ή Κηρτζά Ζαλούφ), μάλ
λον Κοτζα Ζαλούφ.
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2) Μικρόν Ζαλοϋφι. (Κιρεμιντσή Ζαλουφ ή Κιουτσούκ Ζαλούφ).
3) Παληοχώρι (Έσκίκιοϊ).
4) Καρά Κασνμ (επί ελληνικής κατοχής Νιόβη).
Γ>) Κούριι (Κουρτκιοϊ επί έλληνικής κατοχής Λανιήλιον).
6) Καράμζα (Καρά Χαμζά επί έλλην. κατοχής Καρτερία).
7) Κωσύ (Ίστρέμκιοϊ—Ναός 'Αγίων Κωνσταντίνου καί 'Ελένης).
8) Ψαϋ'άδες (Χασηρτζή Άρναούτκιοϊ).
9) Μεγάλο Νιογαντζή (Μπογιούκ Ντογαντζή—Ιπί ελληνικής κα

τοχής Μέγα Δοκάριον).
10) Κίονιτλίον (Κιουπλί—Κιουπλοϋ).
11) Καβακλή (επί έλλην. κατοχής Καβύλη).
12) Άσλαάν (επί έλληνικής κατ. Αεοντάριον).
13) Καρά Ήλιά (το έν τοΐς έγγράφοις τής ΒιβλιοΒ. τής Βουλής άναφε- 

ρόμενον, Καράγιλε.—επί έλλην. κατοχής, Καρέγλη Εις τήν επαρχίαν Άδρι- 
ανουπόλεως υπήρχε χωρίον Καρά Άλή, δπερ έμεινεν εις τήν Τουρκίαν)·

14) ΛιλΙ (Αουλούκιοϊ). 15) Για,ούπ (επί έλληνικ. κατοχής Σιταριά).
18) Τσιφλικάκι (Τσιφλίκιοϊ). 17) Σαλαηλάρ (επί έλ. κατ. Κρασοχ.)
18) Γιενή Κ ιοϊ ή Πασά Ίντζε (εις τον αριθμόν 9 τής Βιβλιοθ. τής 

Βουλής άναφέρεται μόνον ώς Πασά Ίντζεσί. ’Επί έλλ. κατοχ. Νεοχώριον).
19) Παληοϋρι (Τσαλή). 20) ’ Αζαιλή (επί έλλ. κατ. Έλευθεροχώριον.)

Χ ωρ ία  τής π ρ ο σ ω ρ ι ν ή ς  Μ η τροπ ό λ εω ς  Σ ο υ φ λ ί ο υ

Ή  Μητρόπολις αύτη ίδρύθη τον ’Οκτώβριον τοΰ 1924 δι’ άποφά- 
σεως τής 'ίεράς Συνόδου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου ύπ’ αριθμ. 3987- 
ΕΙχε δύο Μητροπολίτας, πρώτον τον από Παραμυθίας Νεόφυτον Κοτζαμά- 
νην (1924—1926), δεύτερον και τελευταϊον τον από ’Ικαρίας ’Ιωακείμ Κα- 
βύρην, δστις, τό 1934, καταργηθείσης τής Μητροπόλεως Σουφλίου, μετετέθη 
εϊ.ς Άλεξανδρούπολιν διαδεχθείς τον άποθανόντα Γερβάσιον.

Τήν μητροπολιτικήν περιφέρειαν Σουφλίου άπετέλεσαν, έκτος άλλων 
παλαιών χωρίων και συνοικισμών, καί τά εξής, έκ τής Μητροπόλεως Διδυ
μοτείχου, μετά τής πόλεως Σουφλίου, ώς έδρας τής Μητροπόλεως, άποσπα* 
σθέντα χωρία : Κορνοφωλέα, Δαδιά, Γιαννούλη, Κυριακή, καί Μικρόν Δέ- 
ρειον. Τό δέ 1931, μετά τήν προηγηθεΐσαν κατάργησιν τής τέως μεγάλης 
Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως καί τήν μετ’ ολίγον συγχώνευσιν τοΰ έν τώ 
έλληνικώ έδάφει ύπολειφθέντος τμήματός της μετά τής Μητροπόλεως Διδυ
μοτείχου, παρεχωρήθησαν υπό τής τελευταίας ταύτης εις τήν Μητρόπολιν 
Σουφλίου καί τά εξής χωρία : Κισσάριον Λάβαρα, Μάνδρα, Πρωτοκλήσιον, 
Μαυροκλήσιον καί Άγριάνη. 'Όλα όμως τά χωρία ταϋτα τής Μητροπόλεως 
Διδυμοτείχου έπανήλθον πάλιν υπό τήν δικαιοδοσίαν αυτής, μετά τής έδρας
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αυτών Σουψλίου, τό 1934, οπότε καιηργήθη, ώς ανεγράψαμεν καί ανωτέρω 
ή Μητρόπολις Σουψλίου.

Ή  π ε ρ ιφ έ ρ ε ι α  της Μ η τ ρ ο π ό λ εω ς  'Α δρ ια νο υπ όλ εω ς

Ή  Μητρόπολις αΰτη προ των Βαλκανικών πολέμων ειχεν, εκτός της 
πόλεως ’Αδριανουπόλεως, ώς έδρας αυτής και των συνημμένων προαστείων, 
101 πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία.

Έκ τούτων, μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους και τον Α' Ευρωπαϊ
κόν, παρέμειναν εις την Τουρκίαν, πλήν τής έδρας ’Αδριανουπόλεως, 65, τά 
όποια δεν άποφεύγομεν να αναγράψωμεν, όπως ϊσως επρεπε, χάριν κυρίως 
των Θρακών αναγνωστών μας, άν και άναγράφωνται εις τό εγκυκλοπαιδι
κόν λεξικόν τού 'Ηλιου. Είναι δέ τα εξής :

1) Καραγάτς. (Παλαιά Όρεστιάς, προάστειον καί σιδηροδρομικός 
σταθμός τής ’Αδριανουπόλεως). 2) Ντεμιρτάς. 3) Μποσνάκιοϊ. 4) Πασά 
Μαχαλέ. 5) Χάσκιοϊ. 6) Χατζήκιοϊ 7) Φίκελη. 8) Τσμαήλζζα. 9) Μπονρ· 
μας. 10) "Ακ Μπουνάρ. 11) Χάβαρις. 12) *Αχήρκιοϊ 13) Κεμάλ. 14) 
Καρά Καδίρ. 15) Νζογάντζα. 16) Καδήνκιοϊ. 17) ’’Εκμεκτσήκιοϊ. 18) 
*Αρναοντκιοϊ. 19) Μονσοϋ Μπεϊλή (μήπως Μούσα Μπεϊλή !) 20) Χαζήρ 
άγα (μήπως Χηδήρ αγά ή Καδίρ αγά !) 21) Καρά Γιοναούφ. 22) Ντεμιρ- 
λή Τσάι. 23) Κεακινλή. 24) Γκερζελή (μήπως Κιόρ Ντελή=τυφλός τρελ- 
λός !) 25) Σον Γιολον. 26) Σουμούρτζαλη (μήπως Σαμουρλοΰ Άλή ή 
Τσαμουρλοΰ Άλή ;) 27) Μουσελήμ. 28) Βαϊααλή. 29) Ερζαλή (μήπως 
Μέρτ Άλή ;) 30) Όρτακτσή. 31) Τασλή Μουσελήμ. 32) Αάανα Πασά- 
κιο’ί. 33) Μπονκιοννλοϋ. 34) Χανλή Γέηιζε. 35) Ίλιζζέ (μήπως Ίλίτζα 
—Αίτζα=λουτρά !) 36) Τσιομλεκζσή, 37) Τσιομλεκ ”Ακ Μπονχάρ 38) 
Προβαζι τς (μήπως Πρόβατών !) 39) Μοροντηλάρ. 40) Ταουσάν. 41) Σον- 
φλάρ (ϊσως Σοφουλάρ, δπως τό κατωτέρω υπ’ αριθμόν 47 έκ τοΰ τουρκικού 
Σοφού, βπερ πάλιν εκ τόΰ έλληνικοΰ—σοφός.—’ ίόέ καί τό Σοφουλάρ=νΰν 
Σοφικόν του Διδυμοτείχου). 42) Νζεγιρμέν (κοινώς καί κατά συγκοπήν 
Ντερμεν !) 43) ' Αρμπαλάρ (μήπως συγκεκομμένον τοΰ Άμπατζηλάρ !) 44) 
Χαμσά. 45) Τμάμ Παζάρ. 46) Νζογάντζα (ομώνυμον του υπ’ αριθμόν 15). 
47) Σοφονλάρ (ίδέ αριθμόν 41. 48) Ναδιρλή. 49) Μπαμπά Έσκί. 50) 
Καρά Μουσελήμ. 51) Κελγιενή (μήπως Κέλ Γιάννη =  6 Κασίδης !) 52) 
Κονμπαρλάρ (μήπως έκ τοΰ έλληνικοΰ Κουμπάρος, οί Κουμπάροι, ή έκ τοΰ 
τουρκικοΰ Κούρμπααλαρ=οί βάτραχοι = Βατραχοχώριον, ή έκ ,τοΰ έπίσης 
τουρκικού Κούμ Μπαγλαρή=άμμώδεις άμπελοι !) 53) Φεϊζάλ. 54) Αουλε 
Μπουργάζ. 55) Τούρμπεη (μήπως Τουρμπέ=εϊδος οθωμανικού μετά θόλου 
τάφου, ό τουρμπες !). 56) Κονλελι. 57) Όσμανλή. 58) Όλοϋ Πασά (μάλ
λον Ούλοΰ=υψηλός. μέγας !). 59) Γιμπελήρ. 60) Άρπάη (μήπως έκ τοΰ 
έλληνικοΰ Άρπάγη, Αρπαγή, ή τοΰ τουρκικοΰ Άρπά Γιερή=τύπος άχυρου
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άχυρών, Ά χυροχώριον !) 61) Μουσούλτζα (μήπως Μουσούλτζα !). 62 Χά· 
ακιοϊ (ομώνυμον τοΰ ύπ5 αριθμόν 5. 63) Ντοκιουντζιούκ. 64) Καρά Άλή, 
καί 65) ΓιενΙ Μαχαλέ.

Έτερα 13 έμειναν εις την Βουλγαρίαν, τά εξής :
1) Μεζέκ. 2) Κουρούκιοϊ. 3) Ντεβε Νιερέ. 4) Μονή Λαμποϋς 

(ένθα ή όμώνυμ. Μονή Λαμποΰς). 5) Μουσιαφά Πασά. 6) Δημήιρικιοϊ. 
7) Άληντη. 8) Λεύκια. 9) Γιεν'ι Ζάρ (μήπως Γιενί Τσάρ Ζάρα;) 10) Μου- 
στρακλή. 11) Κηζήλκιοϊ. 12) Σκουτάρι, καί 13) Μιχαλίτς.

Τά υπόλοιπα 23 παρέμειναν εις το ελληνικόν έδαφος υπό την δικαιο- 
σίαν τοΰ τελευταίου Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως Πολυκάρπου, παραμεί- 
ναντος προσωρινώε, μετά την απώλειαν τής Άδριανουπόλεως, εις τό Καρα- 
γάτς. Κατόπιν τής έπιδικάσειυς και τοΰ Καραγάτς εις την Τουρκίαν, ό Πο- 
λΰκαρπος έφιλοξενήθη έν Διδυμοτείχου επί τινα καιρόν, μέχρις οΰ εγκατε- 
στάθη εις την νεόκτιστον Νέαν Όρεατιάδα, όνομασθείς Μητροπολίτης Ά- 
δριανουπόλεως και Όρεστιάδος. Παραμείνας δέ εκεί μέχρι τοΰ 1931, μετε- 
τέθη εις Χίον, ή δέ μικρά πλέον επαρχία του (Άδριανουπόλεως και Όρε
στιάδος) ύπήχθη υπό την Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, άνευ πλέον τοΰ τίτλου 
Άδριανουπόλεως.

Τά 23 χωρία, τά όποια προσηυξήθησαν, δπως θά ίδωμεν περαιτέρω, 
μέ νέα χωρία καί συνοικισμούς, ήσαν τά εξής :

1) Τσερέκιοϊ (ίσως Τσοράκ κιοϊ—Νέον ελληνικόν όνομα Καστανιές). 
2) Ρύζια 3) Μαράσια. 4) Καδήκιοϊ (Δίκαια). 5) Τσερμεν (ή μάλλον Τσιρ· 
μέν Καραγάτς=νΰν Φτελιά). 6) Τοερμεν (νΰν Όρμένιον). 7) Καρά Μπάγ 
(νυν Πετρωτά). 8) ΓιαλατζΙκ (Γυαλιά, άκατόίκητον ήδη επί τής έλληνοβουλ- 
γαρικής μεθορίου). 9) Μπες Τεπέ (νΰν Πεντάλοφον). 10) Μπάρα (άκατοί- 
κητον ήοη). 11) Μπεκτζελη (μήπως ήτο Μπεκτσή Άλή, ή μάλλον Μπακ- 
τζελή νΰν Μηλιά). 12) Σαρήγιαρ (Θεραπειό). 13) Κουμαρλή (Κόμαρα). 14) 
Ντελή ’Αλή (Έληά). 15) Σαντηρλή (Πλάτη). 16) ‘Ιοπιτλή (Σπήλαιον) 17) 
Ίπτσηλή (Καναδάς). 18) Γιουρούς (Δίλοφος). 19) Κογιουνλοϋ (Κριός). 
20) Μπουλδούρκιοϊ (Πάλη). 21) Πεχλιβάν Τσαϊρή (Παλαίστρα). 22) Σαμ· 
μόνα (Άμμόβουνον) καί 23) Σεϊμέν (μάλλον Σεχμέν Φυλάκιον).

Εις αυτά ειχον προστεθή καί 6 χωρία τής διαλυθείσης Μητροπόλεως 
Λυτίτσης (Όρτάκιοϊ), τά εξής : 1) Κυπρίνος. 2) Χαν«5ρας. 3) Μικρά Δο- 
ξαπάρα. 4) Μεγάλη Δοζαπάρα. 5) Ζώνη καί 6) Χελιδών.

Μ η τρ ό π ο λ ι ς  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ ε ω ς  κ α ι  Ό ρ ε σ τ ιά δ ο ς

Την περιφέρειαν τής Μητροπόλεως ταίάης άπετέλεσαν κατ’ άρχάς τά 
μνημονευθέντα 23 χωρία τής παλαιάς Μητροπόλεο^ς Άδριανουπόλεως καί 
τά 6 τής Μητροπόλεως Λιτίτσης. Μετά την μικρασιατικήν καταστροφήν καί 
την υπό τής 'Ελλάδος έκκένωσιν τής Ανατολικής Θράκης, προσετέθησαν εις
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αυτά καί 14 χωρία, άποσπασθέντα έκ τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου τα έξης:
1) Καβύλη. 2) Στέρνα. 3) Σάκκος. 4) Άχυροχώριον 5) Οίνόη· 

6) Κλεισώ. 7) Σαγήνη. 8) Χειμώνιον. 9) Πύργος. 10) Λεπτή. 11) Νεο- 
χώριον. 12) Παταγή. 13) 5Αμπελάκια. 14) Βάλτος.

Έν χφ μεταξύ ίδρυθη ή Νέα Όρεστιάς, ώς έδρα της Μητροπόλεως. 
Τδρύθησαν δέ καί τά έξης 6 νέα χωρία και συνοικισμοί :

1) Άργος. 2) Κέραμος. 3) Νέον Άχυροχώριον ή ’ Ανω ή Νέα 
Βύσσα. 4) Νέα Οίνόη. 5) Νέα Σαγήνη καί 6) Νέον Χειμώνιον.

Τοιουτοτρόπως ή περιφέρεια της νέας Μητροπόλεως Άδριανουπό- 
λεως και Όρεστιάδος άπετελέσθη από (23—(—6-f-14—}— 1 —β)=50 χωρία. Κα- 
ταργηθείσης, δμως, δπως έσημειώσαμεν εις τά ανωτέρω και τής Μητροπό- 
λεως ταύχης τό 1931, άπαντα τά χωρία ταύτα ύπήχθησαν υπό την πνευμα
τικήν δικαιοδοσίαν τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου και άπετέλεσαν ιδιαί
τερον τμήμα τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, τό τμήμα τής Όρεστιάδος. 
Ή Νέα Όρεστιάς ώνομάσθη δερινή έδρα τοΰ ρέκτου Μητροπολίτου Διδυ
μοτείχου Κυρίου ’Ιωακείμ ,Σιγάλα, έχουσα ίδιον κτίριον Μητροπόλεως καί 
ιδιαίτερον Γραμματέα, εκτός τού κεντρικού, διά τάς άνάγκας τού τμήμα
τος εκείνου.

Κ ατά λογο ς  τ ο ΰ  τ μ ή μ α τ ο ς  Δ ιδ υ μ ο τ ε ίχ ο υ ,  έ τος  1 9 3 5 ,  διά του ς  ν α ούς  κα ι  ι ε ρ ε ί ς  
και σ χ ο λ ι κ ό ν  έ τος  1 9 3 4 —1 9 3 5 ,  δ ιά  τά  σ χ ο λ ε ί α ,  τ ο υ ς  δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς  κ α ί  μ α& ηιάς .  1

1) Διδυμότειχον. Πόλις. "Εδρα έπαρχου καί λοιπών κυβερνητικών 
υπηρεσιών. ΙΙαλαιά καί τακτική έδρα τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου μετά 
τών δύο τμημάτων αυτής, Διδυμοτείχου καί ’Ορεστιάδος. Ό Δήμος Διδυ
μοτείχου, περιλαμβάνων καί τό χωρίον Ίσαάκιον, είχεν 8,204 κατοίκους, 
Έλληνας, Τούρκους, Εβραίους καί ’Αρμενίους. Ναοί είναι τρεις : 1) ο Μη- 
τροπολιτικός τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, 2) τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ καί 3) τής 
Κοιμήσεως, τής Θεοτόκου. 'Ιερείς πέντε : 1) Γεώργιος Ίωαννίδης, 2) Δημή- 
τριος Ευαγγέλου Τσαρουχτής, 3) Ζήσης Κωνσταντινίδης. ’ Ανήκουν καί οι 
τρεις εις τον "Αγιον ’Αθανάσιον καί τον Χριστόν, εναλλασσόμενοι έκ περιτρο
πής. 4) Χριστοφόρος Χρηστίδης, καί Ιωάννης (Παπά Χρήστου Μαυρωδής) 
Παπαδόπουλος, άμφότεροι τής Παναγίας, (ίδέ πραγματείαν μας «Αί Έκκλη- 
σίαι Διδυμοτείχου» εις περιοδικόν «Θρακικά» τόμος IT' έτος 1940). Γραμ- 
ματεύς τής Μητροπόλεως ό κ. ’Αθανάσιος Θεοδωρίδης, υπηρετών φιλοτίμως 
καί εύδοκίμως άπό τοΰ 1926.

Σχολεία. Έσαν τρία μικτά δημοτικά, με 6 τάξεις έκαστον καί 1 
πλήρες Γυμνάσιον (ίδέ πραγματείαν μας «Σχολεία καί διδ. Διδυμοτείχου»).

Διδάοκαλοι A ' Δημοτικού. 1) Βαφειάδης Γεώργιος, 2) Καρακώτσο- 
γλου ’Ιωάννης, 3) Σιγγούνας Πολύμερος, 4) Άσημακοπούλου Ελένη καί 5) 
ΙΙοντίδου Ελένη.
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Διδάσκαλοι Β' Δημοτικού. 1) Ποντίδης Κων., 2) Παναγιωτόπουλος 
Παν., 3) Καρακώτσογλου Μιχ., 4) Κοσμά Αίκατερ. καί 5) Σται'κίδου Ελένη.

Διδάσκαλοι Γ' Δημοτικού. 1) Νικολάου Ήλίας, 2) Τσιρταβής Ά θ.,
3) Πετσόγλου Μαρία καί 4) Παπανεστορίδου Πολυξένη.

Μαΰηταϊ καί μαϋ'ήτριαι. Α' Δημοτικού 128—f—81=220. Β' Δημοτι
κού 142-J— 135=277. Γ' Δημοτικού 128-{— 94=222. Σύνολον. Διδάσκαλοι 14. 
Μαθηταί 409. Μαθήτριαι 310.

Ή  ’Αρμενική Κοινότης είχεν 1 ναόν, τοΰ Σούρπ Κεβόρκ = 'Αγίου 
Γεωργίου καί 1 άρμενικήν σχολήν μέ 1 διδάσκαλον, εις την οποίαν έδίδασκε 
καί 1 κυβερνητική διδασκάλισσα (ίδέ πραγματείαν μας «Ή  ιστορία τής ’Αρ
μενικής Κοινότητος Διδυμοτείχου καί ό Βυζαντινός Ναός του 'Αγίου Γεωρ
γίου τοΰ Παλαιοκαστρίτου» εις «Θρακικά» τόμ. Η' έτος 1936).

‘Η ‘Εβραϊκή Κοινότης είχε 1 συναγωγήν μέ 1 ραββΐνον καί 1 πλήρη 
δημοτικήν σχολήν μέ πλήρες προσωπικόν έξ Εβραίων καί Ελλήνων (ίδέ 
πραγματείαν μας «Έ  Ίσραηλιτική Κοινότης Διδυμοτείχου»).

Η Τουρκική Κοινότης είχε το εν τή κεντρική πλατεία ιστορικόν τέ
μενος τοΰ Σουλτάν Βαγιαζήτ καί 1 μικρόν εύκτήριον οίκον. Σχολήν δέ 1 μι- 
κράν δημοτικήν μέ 1 Τούρκον διδάσκαλον καί 1 Έλληνίδα (ίδέ πραγματείαν 
μας «Τά εν Διδυμοτείχω τέμενος Βαγιαζήτ Α' τοΰ Κεραυνοΰ καί αί έπιγρα- 
φαί του» καθώς καί τήν πραγματείαν «Τά ιερά προσκυνήματα... των Μωα
μεθανών Διδυμοτείχου» εις «Θρακικά» τ. 10ος, έτ. 1938 καί τ. 12ος, έτ. 1939).

2) Άβδέ)Ua (Άμποτουλλάκιοϊ). Τπήγετο εις τήν Κοινότητα Μετά- 
ξάδων. Δεν είχε ναόν καί ιερέα καί εξυπηρετείτο εκ Μεταξάδων. Διδάσκα
λος. Χαρίτογλου Ααμπρινή. Μαθηταί καί μαθήτριαι 20—{—14=34.

3) Άγριάνη (Άχριάν Πουνάρ). Κοινότητος Μάνδρας. 5Πτο μικρόν 
τουρκικόν χωρίον μέ 3—4 έλληνικάς οικογένειας άνευ Ναοΰ καί Σχολής.

4) Άλεποχώριον, τουρκ. Τιλκίκιοϊ. Άπετέλει όμώνυμον Κοινότητα. 
Ναός, "Αγιος ’Αθανάσιος. 'Ιερεύς ’Αθανάσιος Καλαϊτζίδης. Διδάσκαλος Γιαν- 
νούση Φωτεινή. Μαθητευόμενοι 53-{—43=90.

5) Αμόριον (Καρα Μπεϊλή). 'Ομώνυμος Κοινότης. Ναός 'Άγιος Δη - 
μήτριος. 'Ιερεύς Γρηγόρ ιος Καμπασακάλης. Διδάσκαλοι. 1) Μανάκας (Μανδα- 
λίδης) Δημήτριος καί 2) Κουμαροπούλου Μαρία. Μαθηταί 96—{—95=191.

β) ’Ασβεστάδες (Κιρέτσκιοϊ). Κοινότης Κυανής. Ναός 'Άγιοι Κων
σταντίνος καί Ελένη. 'Ιερεύς Ξανθούλης Χρηστακούδης. Διδάσκαλος Κερα- 
μιτσόγλου Ελένη. Μαθητευόμενοι 67 —{—58=125.

7) Άσημένιον, τουρκ. Σεϊμέν (ή μάλλον Σεχμέν) Τσιφλίκ. Κοινότης 
Πυθίου. Ναός 'Άγιος Δημήτριος. 'Ιερεύς Στέφανος Τσελεμπίδης. Διδάσκαλος 
Κολοκάτσης Παναγιώτης. Μαθηταί 68-f-68=136.

8) Άσπρονέριον (’Άκ Ιίουνάρ). Κοινότης ομώνυμος. Ναός'Άγιος’Α
θανάσιος. Ιερείς: 1) Αάμ. Διντσίδης καί 2) Αάμ. Έλαφούδης. Διδάσκαλοι.
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1) ΓΙαπαδόπουλος Ά π. καί 2) Χασαλά Μαρία. Μαθηταί 78 65 =  1-38.
9) Βρυαικά, τουρ. Καρά Ιίουνάρ. (Εις τούς καταλόγους της Βουλής 

αναγράφονται έπανειλημμένως τά ονόματα δύο χωρίων «Τσινί Καρά ΙΙου- 
νάρ» καί «Γιουκτσε η Γιουξέ Ιίουνάρ» καί όχι Καρά Ιίουνάρ. Επειδή δμως 
τό Γιουκτσε Ιίουνάρ ήτο βουλγαρόφωνον, διά τοΰτό τό χωρίον Βρυσικά καί 
παλαιότερον Καρά Ιίουνάρ συμπίπτει με τό ακόμη παλαιότερον Τσίσνι Καρά 
Ιίουνάρ). Κοινότης ομώνυμος. Ναός Κοίμησις Θεοτόκου. Μερεύς Χαράλαμπος 
Μεϊχαντζίδης. Διδασκάλισσα Σεϊτανίδου Χαρίκλεια. Μαθητ. 8β—[—84=170.

10) Γιαννούλη (Μήπως τό παλαιόν Γιάννουρεν ;) Εις τόν κατάλογον 
τού Διδυμοτείχου δεν αναγράφεται, διότι υπάγεται εις την Μητρόπολιν Σου- 
φλίου, καταληφθεΤσαν τό 1935. Ναός Ταξιάρχαι. Μερεύς 'Αγαθάγγελος Θεο- 
δωρακίδης. Επίσης δεν άναφέρεται καί εις τον κατάλογον του Γραφείου Δη
μοτικής Έκπαιδεύσεως ώς προς τά σχολικά διά τον ίδιον λόγον.

11) Δαδιά. ’Επίσης, όπως καί τό Γιαννούλη, δεν αναγράφεται εις τούς 
καταλόγους τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί της Δημοτικής Έπιθεωρή- 
σεως διά τόν ίδιον λόγον. Ναός "Αγιος Νικόλαος Μερεύς Σταϋρ. Ναλπάντης.

12) Δελητιον (Ντελή Μουολούκ). Κοινότης Μάνης. Ναός 'Αγία Τριάς. 
’Άνευ Εερέως, εξυπηρετείτο από τούς ιερείς τής Μάνης. Διδάσκαλος Τσακίρη 
Μαρία. Μαθηταί 42-(-37=79.

13) 3Ελαφοχώριον (Καρατζά Χαλήλ). Κοινότης ομώνυμος. Ναός Κοί
μησις Θεοτόκου. Μερεύς Γ. Χατζάκης. Διδ. Σκοτεινιώτης Έλ. 294-40=75.

14) *Ελληνοχώριον (Βουλγάρκιοϊ). Κοινότης ομώνυμος. Ναός "Αγιος 
’Αθανάσιος. Μερεύς Δημήτριος Καλαμπούκας. Διδάσκαλοι... Μαθηταί...’Ίσως 
δεν άνεγράφησαν κατά παραδρομήν.

15) Θούριον (Ούρλή ή Ούρλοΰ). Κοινότης ομώνυμος. Ναός Άνάληψις. 
Μερεύς ’Απόστολος Τηλιακόπουλος. Διδάσκαλοι. 1) ’Αντωνίου Νικόλαος καί
2) Άβραμίδόυ Αικατερίνη. 81—(—66=147.

16) Θνρέα (Καπουτζή). Κοινότης Έλληνοχωρίου. Ναός ΙΙροφ. Έλίας. 
Μερεύς Δημήτριος Καπετάνιος. Διδάσκαλοι... Μαθηταί...

17) Ίατράδες (Χεκιμλή). Κοινότης Άσπρονερίου καί πρότερον Βρυ- 
σικοΰ. Ναός Προφήτης Έλίας. Μερεύς Θεολόγος Θεοδωρίδης. Διδάσκαλος 
Παπαπασχάλης Θεμιστοκλής 214-22=43.

18) Ίσαάκιον (Ίσάκ ΙΙασά). Δήμος Διδυμοτείχου. Ναός Αγ.'Αθανά
σιος.Μερεύς Δημ. Κρυσταλλίδης. Διδ. Βενετίόου Χαρίκλεια 40 —{—34=83.

19) Καρωχή (Κορουτζή). Κοινότης Έλληνοχωρίου. Ναός "Αγιος Γεώρ
γιος, Μερεύς Χρήστος Άηδονίκης. Διδάσκαλος... Μαθηταί...

20) Κιοαάριον (’Ασάρ Μπεϊλή ή Χισσάρ Μπεϊλή). Κοιν. Ααβάρων. 
’Άνευ ναοΰ καί Μερέως, έξυπηρετούμενον έκ Ααβάρων. Διδάσκ. Άθανάσό- 
πουλος ’Αθανάσιος 334-42=75.

21) Κορνοψωλέα. (Καρά Ιίουνάρ). (Τό τουρκικόν δ\ομιι τουχυ παρ<<-
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δόξως δεν άναφέρεται εις τούς καταλόγους της Βιβλιοθήκης της Βουλής. 
Επομένως είναι φαίνεται, νεώτερον. Δεν πρέπει δέ νά συγχέεται μέ τό τουρ- 
κικόν όνομα των Βρυσικών Καρά ΙΙουνάρ=Τσίσνι Καρά Πουνάρ, άλλ’ ούτε 
βέβαιο); καί τού βουλγαρικού Γιουκτσέ Καρά Πουνάρ. Π.ρ.β.λ. τό ύπ’αριθ- 
μόν 9 χωρίον Βρυσικά). Ή  Κορνοφωλέα δεν αναγράφεται εις τούς κατα
λόγους της Μητροπόλεως Διδυμοτείχου και της Δημοτικής έκπαιδεΰσεως διά 
τύν ’ίδιον λόγον, όπως και τά ύπ’ αριθμούς 10 και 11 χωρία Γιαννοΰλη κα'ι 
Δαδιά. Ναός, Κοίμησις Θεοτόκου. Ίερεύς Ιΐασχάλης Ζηκίδης (ϊσως καί ό 
Σωτήριος Άρπατζάνης). Διόάσκ... Μαθητ...

22) Κουφόβουνον (Ίντζέκιοϊ). (Οϊ εν τη Βιβλιοθήκη τής Βουλής πί
νακες αναφέρουν τό χωρίον τούτο μόνον μέ τό ελληνικόν όνομα. Δυο δέ χω
ρία τά όποια αναφέρουν μέ τά ονόματα Ίντζέκιοϊ, χοιρίον τής περιοχής τής 
Άδριανουπόλεως, και Πασά Ίντζέ ή Ίντζεσί, χεορίον τής περιοχής τού Ού- 
ζοΰν Κιοπροϋ, δεν έχουν σχέσιν μέ τό ενταύθα χωρίον Ίντζέκιοϊ, τό Κουφό
βουνον). Κοινότης Κυανής. Ναός Προφ,’Ηλίας.Ίερεΐς 2. 1) Άθ. ΙΙολυμερίδης 
καί 2) Νικ. Άγγελακούδης. Διδ. Σιγγούνα ’Αλεξάνδρα. Μαθ. 62-}-β4=1.27.

23) Κόρνμβος (Χατζαλή—Χατζή Άλή). Κοινότης Μεταξάδων. Ναός 
Ταξιάρχαι. Ίερεύς Χρηστός Κισσοδίδης. Διδ... Μαθητ...Ήτο άλλοτε τουρκο- 
βουλγαρικόν χωρίον, ήδη δέ τουρκοελληνικόν.

24) Κυανή (Ταουσλή). Κοινότης όμώνυμος. Ναός "Αγ. Δημήτριος.Ίε- 
ρεύς Έλευθ. Ίωαννίδης. Διδ. Καπετανίδου ’Όλγα. Μαθ. 98—{— 116=214.

25) Κυριακή (Καγιατζίκ). Ναός...Ίερεύς Εύάγγ. Καμπαρτίνας. Διδά
σκαλοι 2. 1) Παροικάκης Ευστάθιος καί 2) Άσημακόπουλος Δημήτριος Μα- 
θηταί 47-j-39=86. Δεν άναφέρονται οι διδάσκαλοι και οι μαθηταί εις τον 
κατάλογον τής Δημοτικής έπιθεωρήσεως, διά τον γνωστόν ίσως λόγον.

26) Λάβαρα (Σαλτήκι). Κοιν. όμώνυμος. Ναός Αγ. ’Αθανάσιος.Ιερείς 
3. 1) ΙΙαναγ. Σιδερίδης. 2) Κωνστ. Άρίκας. 3) Χρηστός Τοκαμάνης. Διδά
σκαλοι 5. 1) Ταταρίδης Δημήτρ. 2) Χρυσάκη Ευτυχία. 3) Γαϊτανίδου ’Όλγα.
4) Ταταρίδης Έλίας καί 5) Γιαννούσης Ιωάννης. Μαθ. 1β3—(-197=390.

27) Λαγώς (Ταουσάν Κουρού). Κοιν. Έλληνοχωρίου. Ναός "Αγ. Δημή- 
τριος. ’Άνευ ίερέως, εξυπηρετούμενος έκ τού χωρίου Ιΐαταλή.

28) Λάδη (Ίμβλιδίν). Κοιν. ’ Ελαφοχωρίου. Ναός "Αγ. ’Αθανάσιος.Ίε
ρεύς Χρηστός Κουρτίδης. Διοάσκ. Λαλογήρου Ευαγγελία. 70-)-52=122.

29) Μάνδρα. Κοιν. όμώνυμος. Ναός "Αγ. Κωνσταντίνος καί Ελένη. 
Ίερεύς Δημ. Δημητριάδης. Διοάσκ. Γιαννούσης Περικλής. 42--f-49=91.

30) Μάνη (Καδήκιοϊ). Κοιν. όμώνυμος. Ναός "Αγ. Γεώργιος. Ιερείς 2. 
1) Φώτιος Μαυρουδής καί 2) Άλέξ. Αουκιπούδης.

31) Μαυροκλήσιον (Καράκλησε). Κοινότης Κυανής. Ναός Αγ. Δημή- 
τριος. Ίερεύς Χαράλαμπος Ντομπρίδης.

32) Μεγάλη Τραύα (Τζαμπαλάρ ή Μπογιούκ Τζαμπάζ). Κοιν, Έλα-
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φοχωρίου. Ναός "Αγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένης.'Ιερευς Παναγιώτης Πα
πακωνσταντίνου, δστις το 1Q 47 κατεηάη υπό των συμμοριτών. Διδά
σκαλος Σουτόπουλος Στυλιανός. Μαθηταί 1ό-|-22=37.

33) Μεταξάδες (Τοκμάκ). Κοινότης ομώνυμος. Ναός ΓΙροφ.Έλίας.'Ιε
ρείς 2. 1) Άπόστ. Παπαδόπουλος καί 2) Άθαν. Βλαχόπουλος. Διδάσκ. 2. 1) 
Παπαπαναγιώτου Κορνηλία καί 2) Καραβέλλας Μιχαήλ. 128—}—133=261.

34) Μικρά Τραύα rj Νέα Τραύα (Κιουτσούκ Τζαμπάζ). Κοιν. Έλα- 
φοχωρίου. Άνευ Ναοΰ καί ίερέως, άπετέλει μίαν ενορίαν μέ τό χωρίον Χιο- 
νάδες. Δεν αναγράφεται εις τόν πίνακα τής επιθεωρήσεως.

35) Μικρόν Δέρειον (Κιουτσιούκ Ντερβένι). Ναός... 'Ιερευς ’Ιωάννης 
Γιάννακόπουλος. Διδάσκ. Βασίλ. Γιαννακόπουλος Μαθηταί. 22-(~2ο=47. Δεν 
υπάρχει εις τον πίνακα τής επιθεωρήσεως, όπως καί άλλα χωρία.

36) Μικροχώριον (Σιοϊλεμίς). Κοιν. Πυθίου.’Άνευ ναοΰ καί ίερέως. 
Άπετέλει μίαν ενορίαν μέ τό ΙΙραγγίον. Διό. Σεργιανίσου Σοφία. 1 Γ>-(—10=25.

37) Νέον Κωστή. Κοινότης Θουρίου. Ναός ΙΙροφ. Έλίας (κοινός μετά 
τοΰ χωρίου Νέον Λιλή).'Ιερευς Άντ. Δημητρακάκης. Δεν άναφέρεται εις τον 
πίνακα τής επιθεωρήσεως. Τό Ν. Κωστή καί τό Ν. Θιλή αποτελούν 1 ενορίαν.

38) Νέον Λιλή , Κοιν. Θουρίου. Ναός'ό ίδιος μετά τοΰ Κωστή.Μερεύς 
ΙΙαναγ. Λεμονάκης. Δεν άναφέρεται εις τόν πίνακα τής επιθεωρήσεως.

39) \Νέον Σοφικόν. Καθώς μας εγραψεν ό 6 γραμματεύ: τής Μητρο- 
πόλεως φίλος κ. Ά θαν. Θεοδωρίδης, τό χωρίον τούτο ήτο άγνωστον εις την 
Μητρόπολιν. 'Ότι ύπήρχεν άλλο — τό παλαιόν — Σοφικόν, τής Κοινότητος 
Θουρίου, τό όποιον είχε προχείρους άνεγερθέντα ναόν, κατεδαφισθέντα λόγιο 
μετοικήσεοος των κατοίκων εις τό Νέον Κωστή προς απαλλαγήν των εκ των 
πλημμυρών. "Οτι προς τούτοις τό παλαιόν έκεΐνο Σοφικόν δεν εΤχεν ιερέα 
και διδάσκαλον. Ό κατάλογος όμως τής εκπαιδευτικής επιθεωρήσεως αναφέ
ρει διά τό Νέον Σοφικόν δυο διδασκάλους. 1) ΙΙλατσήν Αμβρόσιον καί 2) 
Άντωνιάδου ΆΘηνάν. 152—(-163=315.

40) Νέοι Ψαδάδες. Κοιν. Άμορίου. Ναός Ά γ. ΙΙαντελεήμων.'Ιερευς 
Χρήστος Χαριτάκης. Διδάσκ. Κουτσουμπής ΙΙαρασκευάς. 25-f-29=54.

41) Παληούριον. Κοινότης ομώνυμος. Ναός Α γία Παρασκευή. 'Ιερείς 
2. 1) Μιχαήλ Αγγέλου καί 2) Δημήτριος Μολλούδης. Διδάσκαλοι 2. 1) Χρυ- 
σοχόου Ευάγγελος καί 2) Ζαχαρίου Δέσποινα. 102 —J—101—203.

42) Πετράδες (Ταστσή Άρναούτκιοϊ). Κοινότης Πυθίου. Ναός Κοίμησις 
Θεοτόκου, 'Ιερευς Μιχαήλ Μπούρας. Διδάσκαλοι 2. 1) Μασαούτης Θεόδωρος 
καί 2) Άγγελίδου Αλεξάνδρα. 116-{-120=236.

43) Ποιμενικόν (Τσομπανλή). Κοινότης Μάνης. Ναός Ά γιο ι Απόστο
λοι. 'Ιερευς Απόστολος Παπαδόπουλος. Διδάσκαλοι... Μαθηταί...

44) Πολιά (Ά κ Σακάλ). Κ οιν. ’ Ελα γοχωρίου. ’Άνευ ναοΰ καί ίερέως 
έξυπηρετούμενον άπό τό Άλεποχώριον. Λείπει από τόν πίνακα επιθεωρήσεως.
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45) Πραγγίον (ΙΙραγγί). Κοιν. Πυθίου. Ναός "Αγ. Γεώργιος. 'Ιερεύς 
Ιωάννης Γεωργιάδης. Διδάσκαλοι 2. 1) Οίκονομίδου ’Όλγα καί 2) Παπαμι- 
χαλόπουλος Άργύριος. Μαθηταί 71-|-51 =  122.

46) Πρωτοκλήοιον (Πάσκλησε). Κοιν. ομώνυμος. Ναός "Αγ. ’Αθανά
σιος. 'Ιερεύς Λημ. Στεφανίδης. Διδ. Παπαχρήστου Μιχαήλ. 55-)-30=85

47) Πύϋ'ίον (Κουλελή Μπουργάζ, ή μόνον Ινουλελή καί κοινώς Κού- 
λελη). Κοιν. όμώνυμος. Ναός "Αγ.’Αθανάσιος."Ιερεύς Ίω. Χρηστίδης. Λιδάσ. 
2. 1) Βλάχος Φώτιος καί Παπανικολάου Βασιλική. 130-}-123=2δ3.

48) Σαράκιον (Σαράκιοι—Σαράϊκιοϊ). Κοιν. Πυθίου. Ναός ’Ιωάννης 
Πρόδρομος.Ιερεύς Ι\ Μητρολίόης. Διόασ. Κουρκτσή Εύσεβία. 39-)—35=74.

49) Σαύρα (Σουμπάσκιοϊ). Κοιν. Βρυσικών. Ναός "Αγιος Δημήτριος. 
’Άνευ ίερέως εξυπηρετούμενου από Άσπρονέριον. Διδάσκ... Μαθηταί...

50) Σιταριά. Κοινότης Ποιμενικοϋ. ’Αντί ναοΰ μικρόν παρεκκλήσιον, 
άνευ ίερέως, εξυπηρετούμενου έκ Ποιμενικοϋ. Δεν άναφέρεται εις τον πίνακα 
τής επιθεωρήσεως.

51) Σκουρίοχώριον (Καζηλτζήκ). Κοινότης Μάνης. Ναός Κοίμησις 
Θεοτόκου. 'Ιερεύς Γεώργιος Στανημερίοης. Διδάσκαλοι... Μαθηταί.

52) Σουφλίον (Σουφλί—Σοφουλοΰ). Πόλις. Δήμος όμώνυμος. Σχετικαί 
πληροφορίαι εις τά σημειώματά μας καί τά κατόπιν σταλέντα έκ Διδυμοτεί
χου δεν άναφέρονται εκκλησιαστικά' πληροφορία:. Καθ’ ά γνωρίζομεν, ση- 
μειοΰμεν γενικώς, δτι είχε 2 ναούς, 5 ιερείς, 2 Δημοτικά σχολεία καί 1 Γυ
μνάσιου πλήρες.

53) Σιαΰ'μός Πυ&ίον. Κοιν. Πυθίου.’Άνευ ναοΰ καί ίερέως, άπετέλει 
μίαν ενορίαν μετά τοΰ Πυθίου. Διδ. Παναγιωτοπούλου ’Άννα. 16 —}— 23=39.

54) Χιονάδες (Καρλή). Κοινότης ’Ελαφοχωρίου. Ναός 'Άγιος ’Αθανά
σιος 'Ιερεύς Δημήτριος Παπαζήσης. Διδάσκαλοι... Μαθηταί...

Κ α τά λ ο γ ο ς  χω ρ ίω ν ,  ν αώ ν ,  ι ε ρ έω ν  ( 1 9 3 5 )
Σ χ ο λ ε ίω ν ,  δ ιδ α σ κ ά λω ν  κ α ί  μα& ητών 1 9 3 5 —1 9 3 6  τ ο ν  τ μ ή μ α τ ο ς  Ό ρ ε ο τ ιά δ ο ς  1

1) Όρεστιάς (Νέα Όρεστιάς’, Νέον Καραγάτς). Πόλις. "Εδρα έπάρ- 
χου καί λοιπών κυβερνητικών γραφείων. Όμώνυμος Δήμος. Θερινή έδρα τοΰ 
Μητροπολίτου Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος καί .κέντρου τοΰ τμήματος Όρε- 
στιάδος, με ιδιαίτερον μητροπολιτικόν κτίριον καί Γραφείου μετά Γραμμα- 
τέως, άφ’ δτου είχε καταργηθή ή επαρχία Άδριανουπόλεως καί Όρεστιάδος. 
Ναός 'Άγιοι Θεόδωροι.'Ιερείς 2. 1) Βασ. Μακρίδης. 2) Στέφ. Παπαδοπούλας 

Δύο δημοτικά σχολεία. Διδάσκαλοι A'. 1) Βουγουκλίδης Κων. 2) Nr 
κολαίδης Μιχ. 3) Παναγιώτου Εύάγγ. 4) Καραμούζας Δημ. 5) Ααμπριανίδης 
Μητροφάνης καί 6) Δημητριάδου ΜαριάνΟη. 174-)—162=336. Β'. 1) Ίωαννί- 
δου Μαρία καί 2) Κουκουλομμάτης Αεωνίδας. 58 —(—153= 111.

Σημ. Τό τμήμα τούτο, ευθύς έξ αρχής, ύπήχθη έκπαΐδευτικώς υπό τον
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επιθεωρητήν τής Δημοτικής έκπαιδευσεως Διδυμοτείχου το 1924—1925.Η 
μείς τότε, ΰπηρετοΰντες έν τω Γυμνασίω Διδυμοτείχου, εϊχομεν εκτελέσει. κα
θήκοντα έπιθεωρητοΰ, ώς αναπληρωτής, μετά τήν άποχώρησιν τοΰ εκτάκτου 
έπιθεωρητοΰ κ. ’Αθανασίου Ρέλια, μέχρις άφίξεως του πρώτου τακτικού έπι- 
θεωρητοΰ κ. Ίωάννου Δανοπούλου. Άργότερον δμως, άποσπασθέν τό τμήμα 
τής Όρεστιάδος έκ τής έπιθεωρήσεως Διδυμοτείχου, άπετέλεσεν ιδιαιτέραν 
και ανεξάρτητον έπιθεώρησιν μέ κέντρον τήν Όρεστιάδα.

2) Άμμόβοννον (Σαμμόνα).’Άνευ ναού καί ίερέως. Διδάσκ. Τριαντα
φυλλί §©υ Ελένη. 15 -j—12=27.

3) Άμηελάκια. Ναός 'Αγ. Παρασκευή. 'Ιερείς 2. 1) Γεώργιος Σο· 
λομωνίδης καί 2) Δημήτριος... Διδάσκ. 1) Παπής Άνδρέας καί 2) Δούμουρας 
Δημήτριος. 65-(-75=140.

4) ’Άργος. Ναός Ζωοδόχος πηγή, 'ίερεύς, Διονύσιος Ιΐαπαευαγγέ- 
λου, Διδάσκ. Βασιλάκης Ναθαναήλ. 33-(-32=65.

ο) Βάλτος. Ναός "Αγιος Γεώργιος. Ίερεύς, Δημήτριος Άλεξιάδης. 
Διδάσκαλος Φούντζας Παντελής 54-(-35=89.

6) Γυαλιά. (Γιαλατζίκ). Ναός "Αγ. ’Αθανάσιος. Άκατοίκητον, επί 
των έλληνοβουλγαρικών συνόρων.

7) Δίκαια (Καδήκιοϊ). Ναός "Αγ. Δημήτριος. Ίερεύς, Μιχ. Αυμ- 
περάκης. Διδάσκαλος, ΙΙαρασκευόπουλος Χρηστός. 45-(-45=90.

8) Δίλοφον (Γιουρους). Ναός "Αγιος Γεώργιος. ’Άνευ Ίερέως, δι
δάσκαλος Γιαννούλης Ευστάθιος 17-(-19=36.

9) "Εληά (Ντελή Άλή). Ναός "Αγιος ’Αθανάσιος. Ίερεύς Νικόλαος 
Κανταδίδης, διδάσκαλος Γαλάζιος Δημήτριος 41-(-39 =80.

10) Ζώνη. Ναός "Αγιος ’Αθανάσιος. Ίερεύς Ευάγγελος Δημητρίου, 
διδάσκ. Φαλτόπουλος Ευάγγελος 42-(-20=62.

11) Θεραπειο (Σαρήγιαρ). Ναός Κοίμησις Θεοτόκου. Ίερεύς, Γεώρ
γιος Παπαλαμπίδης, διδάσκ. Μανάρας Κωνσταντίνος 42-(-20=62.

12) Καβύλη. Ναός "Αγιος Γεώργιος. Ίερεύς ’Αθανάσιος Βασιλειάδης 
διδάσκ. 1) Κωνσταντάς Νικόλαος καί 2) Νταβίσκος Κωνστ. 76-(-62=138.

13) Καναδάς (Ίπτσιλή). Ναός "Αγιος Δημήτριος. Ίερεύς Πασχάλης 
Κουλίδης, διδάσκ. Ταξιαρχόπουλος Ταξιάρχης 22-(—20=42.

14) Κέραμος. Ναός 'Αγ. Τριάς οιδ. Γαβαλάς Αάζαρος 17 —{— 1 ο=32.
15) Καστανιές (Τσερέκιοϊ. ’Ίσως Τσοράκκιοϊ). Ναός "Αγιος Γεώργιος. 

Ιερείς : 1) Παναγιώτης Άναστασιάδης καί 2) Ιωάννης Χατζηγεωργίου. 
Διδάσκ. 1) Βενέτη Μαρία 2) Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, 3) Μητακίδης 
Δημήτριος, καί 4) Λαμπρινάκη Παναγιώτα 111 -(-95=206.

16) Κλεισώ. Ναός Κοίμησις Θεοτόκου. Ίερεύς Μαργαρίτης Κοσμίδης 
διδάσ. Βάσος Νικόλ. 50-(-36=86. Νηπιαγ. Βαφειάδου Ίλαριά 19-(-21=40.

17) Κριός (Κογιουλοϋ). Ναός άνεγκαινίαστος καί άνευ ίερέως. Άπε-
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τελεί μίαν ενορίαν μετά τοΰ Διλόφου, διδ. Γιαννούλης Εύστρ. 17—(—10=36.
18) Κάμαρα (Κουμαρλή). Ναός 'Άγιος Δημήτριος. Ίερεύς Βασίλειος 

Παπά Μιχαήλ, διδάσκαλοι : 1) Νάνος Παναγιώτης καί 2) Τσιβίδης Σωκρά
της 56—J—10=96.

19) Κυπρίνος Ναός Ά γ . Γεώργιος. 'Ιερεύς Δημήτριος Πεταλάς. Διδά
σκαλοι : 1) Βλάχος Φώτιος καί 2) Παπανικολάου Βασιλική 6-4—[— 4S=109.

20) Λεπτή. Ναός "Αγιος Γεώργιος. 'Ιερεύς Γεώργιος Νένογλου, διδά
σκαλος, ΙΙαναγόπουλος Δημήτριος 32-[-42=74. (Μήπως παλαιόν Ίντζέκιοϊ 
ή Ιΐασά ’Ινιτζεσί).

21) Μσράσια. Ναός "Αγιος Γεώργιος. 'Ιερεύς Δημήτριος ΙΙαπά Θεο
δώρου, διδάσκαλοι : 1) Μανωλιάδης Κωνσταντίνος καί 2) Χρυσοχόου Μα- 
ριάνθη -41 —(-44=85.

22) Μεγάλη Δοξαπάρα (μήπως Μ. Δοξιπάρα). Ναός Άγιος Αθανά
σιος. 'Ιερεύς Δημήτριος Γραμμένος, διδάσκαλοι : 1) Γιαννόπουλος Θεόδωρος 
καί 2) Σταυροπούλου Αμαλία. 51—(-41—92.

23) Μηλιά (Μπεκτσελή ή ίσως Μπακζελή !). Ναός 'Άγιος Άθνανά- 
σιος. 'Ιερεύς Βασίλειος Κωνσταντίνου. Διδ. Οικονόμου ΙΙαναγ. 184-28=46.

24) Μικρά Δοξαπάρα (Μ. Δοξιπάρα). Ναός Ζωοδόχος ΙΙηγή. "Ανευ 
ίερέως, διδάσκ. Βερβέρης Παναγιώτης. 28-(-18=46.

25) Μπάρα Ναός "Αγιος Γεώργιος, άκατοίκητον επί των έλληνοβουλ- 
γαρικών συνόρων.

23) Νέα Οίνόη. Ναός "Αγιος Αθανάσιος.
27) Νέα Σαγήνη. Όμοΰ μετά τής ΙΙαλαιάς Σαγήνης:
28) Νέον Άχνροχωριον, ή 'Άνω ή Νέα Βύσαα. Ναός άγ. Μόδεστος.
29) Νέον Χειμώ νιον. 'Ομοΰ μετά τοΰ Παλαιοΰ Χειμωνιού.
30) Νεοχώριον. Ναός Άγιος Αθανάσιος. 'Ιερεύς Αντώνιος Έμμα- 

νουηλίδης, διδάσκ. 1) Δήμου Βασίλ. 2) Κωνσταντινίδου Χρυσή 70—[—51=121.
31) Όρμένιον (Τσερμέν, ή μάλλον Τσιρμέν). Ναός "Αγιος Γεώργιος. 

'Ιερεύς Αντώνιος Φασουλίδης. Δικάσκαλοι : 1) Ίωάννου Φωτεινή καί 2) 
Ζούζας Γεώργιος 54-(-58=112.

32 ) Παλαιά Οίνόη. Ναός "Αγ, Αθανάσιος. 'Ιερεύς Ιωάννης Άναστα- 
σιάδης. Διδάσκ. Σαλβάνος Άνδρέας. 42—|—49^=91. Νηπιαγιυγος Λυρίδου Α να
στασία. 4̂ 2—(- 36=78.

33) Παλαιά Σαγήνη. Ναός Προφ. Έλίας. ‘Ιερεύς Χρήστος Ιΐαπαοό- 
πουλος. Διδάσκ. Κρικέλλης Κων)νος. -4(7—(—47=93. Νηπιαγωγός Μεροπούλου 
Μαρία. 44-(-4:1=35. Περιλαμβάνει καί τήν Νέαν Σαγήνην.

34) Παλαιόν Άχυροχώριον. Ναός "Αγ. Γεώργιος. 'Ιερείς τρεις: 1) 
Απόστολος Κασδάγλης, 2) Χρήστος Γοδόσης καί Γεώργιος Πατσαλής. Δύο 
σχολεία: Α') Διδάσκ. 1) Αυρίδης Γεώργ. 2) Παπαναστασίου Φώτιος, 3) Πα- 
πασωτηρίου Παν. 4) Δζούμα Δέσπ. καί 5) Δζούμα Ευαγγελία, 1674-141=
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308. Β') Διδάσκαλοι 1) Κυριακίδης Δημ. καί 2) θωμά Χρυσή. 68-[-46=114.
35) Παλαιόν Χειμώνιον. (όμοϋ μετά τοϋ Νέου Χειμωνιού). Ναός 

Ιωάννης Πρόδρομος. Μερεύς ’Απόστολος Σαπαρίδης. Διδάσκαλος Βασιλειάδης 
Κων)νος. 444-45=89. Νηπιαγωγός Χαρίτογλου ’Αγγελική. 19—25=44.

36) Παλαίοιρα. (Πεχλιβάν Τσαίρ). Δεν ύπήρχεν εις τον πίνακα τής 
Μητροπόλεως, καθώς άνέφερεν ο γραμματεύς κ. Ά . Θεοδωρίδης.

37) Πάλη. (Μπουγδούρ κιοϊ—μήπως Μπαλδήρ κιοϊ). Ναός άνεγκαινία- 
στος καί άνευ ίερέως. Διδάσκαλος Τσακίρης Βασίλειος. 1β-)—17=33.

38) Παταγή Ναός "Αγ. Νικόλαος. Μερεις 1) Στέφανος Χριστίδης καί 
2) Γεώργιος Ποτολίδης. Διδάσκ. Παπά ’Αποστόλου Δημήτριος. 19X21=40.

39) Πεντάλοφος. (Μπες Τεπέ). Ναός "Αγιοι Κωνσ)τΐνος καί Ελένη. 
Μερεύς Κωνσταντίνος Παπαδοπούλες. Διδάσκαλοι 1) Σαμοίλης Γεώργιος καί 
2) ΙΙαπά Ίωάννου Σαπφώ. 62-4-82=124,

40) Πειρωιά. (Καρά Μπάγ). Ναός Ταξιάρχαι. Μερεύς Κατσούρης Ν. 
Διδάσκ. 1) Κουρτίδου ’Ιουλία καί 2) Μπινόλας Γεώργιος. 86-|-42=128.

41) Πλάτη (Σαντηρλή). Ναός "Αγιος Γεώργιος. Μερεύς Κωνσταντίνος 
Μόσχου. Διδάσκ. Μαργαριτίδου Αικατερίνη. 104-15=25.

42) Πύργος (Μπουργάζ). Ναός Κοίμησις Θεοτόκου. Μερεύς Νικόλαος 
Καραόήμος. Διδάσκ. Σταθοπουλος Κυριάκός, 43-[-39=82.

43) Ρύζια. Ναός Ταξιάρχαι. Μερεις 1) Χρηστός Άθανασιάδης καί 2} 
Βασίλειος Έμμανουηλίόης. Διδάσκαλοι 1) Άντωνιάδης ’Απόστολος, 2) Άνα- 
γνωστόπουλος ’Ιωάννης καί 3) Κάβουρα Βασιλεία. 1184-118=236.

44) Σάκκος. Ναός Κοίμησις Θεοτόκου. Μερεύς Χρηστός Φυδανίδης. 
Διδάσκ. Σιμοπούλου ’Αναστασία. 32-[-35=67.

15) Σηηλαιον (Ίσπιτλή). Ναός "Αγ. Γεώργιος. Μερεύς Ευάγγελος Δο- 
σίδης. Διδάσκ. 1) Βομβοράς Δημ. καί 2) Παπαδοπούλου ’Άννα. 634-41=104.

46) Στέρνα. Ναός "Αγ. Γεώργιος. Μερεις 1) ’Αντώνιος Γεωργιάόης 
καί 2) Ευάγγελος Χαραλάμπους. Διδάσκ. Άναστασιάδης Κ. 50-[-42=92.

47) Φτελιά (Τσιρμέν Καραγάτς). Ναός "Αγ. ’Αθανάσιος. "Ανευ ίερέως. 
Διδάσκ. 1) Δέλλιος ’Ανάργυρος καί Δήμου ’Ιωάννης. 41-4—48=89.

48) Φυλάκιον (Σεϊμέν ή Σεχμέν). Ναός Κοίμησις Θεοτόκου. Μερεύς 
Γεώργιος Δολαπτζόγλου. Διδάσκ. Δετοράκης Νικόλαος. 264-3.5=61.

49) Χανδράς. Ναός ’Ιωάν. Πρόδρομος. Μερεύς Διονύσιος . . . Διδάσκ. 
Ηεΐδου Δέσποινα. 364-35=71.

50) Χελιδών "Ανευ ναού καί ίερέως. Διδάσκ. Παπαϊωάννου Ιωάννης. 
74-12=19.

Σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ικ ά !  ο τ α τ ι ο τ ι κ α ι  π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ι  
της π ε ρ ιφ έ ρ ε ι α ς  ι ή ς  Μ η τρ οπ ό λ εω ς  Δ ιδ υμ ο τ ε ίχ ο υ

ΓΙόό τοΰ ου) τσοτουυκικυϋ πολέμου χοϋ 1878 δεν έχομεν γενικήν ει
κόνα τής επαρχίας Διδυμοτείχου διά τα χωρία και τον πληθυσμόν, τνήν έΟνι-
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κότητα και την γλώσσαν, τούς ναούς και τούς ιερείς, τά σχολεία, τούς διδα
σκάλους, τούς μαθητάς κλπ. Πρώτην τοιαύτην εικόνα εΐχομεν, μετά τον πό
λεμον εκείνον και εντεύθεν, διά τού καταλόγου τού ύπ’ αριθμόν 9 εγγράφου 
τού εν τη Βιβλιοθήκη τής Βουλής φακέλλου «Θρακικών».

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  9

ΙΙόλεις, κωμόπόλεις καί χωρία έν δλω 89. Έκ τούτων άφαιρουμένων 
25 καθαρώς τουρκικών χωρίων, μένουν υπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τής 
Μητροπόλεως 64. Έκ των 25 τουρκικών, τών 18 μόνον αναγράφονται αί οί- 
κογένειαι, άνερχόμεναι εις 250, χωρίς νά υπολογισθή ό μωαμεθανικός πλη
θυσμός τής πόλεως Διδυμοτείχου. Τών άλλων, τών 64, έκτος 2 ή τριών χω
ρίων, ο χριστιανικός πληθυσμός ανέρχεται εις 6,583. Ύπήρχον μόνον 23 σχο
λεία, τών οποίων τά περισσότερα ήσαν συλλαβισμού καί άναγνώσεως. Οί κά
τοικοι 44 χωρίων ώμίλουν την ελληνικήν, 9 τήν βουλγαρικήν, 2 τήν αλβανι
κήν. ΔΤ έν (1) χωρίον δεν άνεγράφη ή γλώσσα.

ΑΡ Ι ΘΜΟΣ 10
Πόλεις, κωμόπόλεις καί χωρία 61. (2—(—13—f-46) μέ 7.159 οικογένειας 

(έκτος 400 μωαμεθανών τοΰ Διδυμοτείχου). Χωρία βουλγαρόφωνα 13, αλβα
νόφωνα 3 καί τουρκόφωνα 4. Τά υπόλοιπα 41 ώμίλουν τήν ελληνικήν. Ναοί 
60.'Ιερείς 70 καί Σχολεία 23.

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  3 8

ΙΙόλεις, κωμόπόλεις καί χωρία χριστιανικά 65. Σχολεία 63. Διδάσκα
λοι 65. Μαθηταί καί μαθήτριαι 1.699 (δεν αναγράφονται εις 6 σχολεία). Οί- 
κογένειαι χριστιανικαί 9.607. Έκ τούτων αναγράφονται 8.581 ώς όμιλοΰσαι 
τήν ελληνικήν καί 1.026 τήν βουλγαρικήν. Εις τον κατάλογον σημειοΰνται 
χωρία όμιλοΰντα μέν τήν ελληνικήν 53, βουλγαρικά δέ 12. Εις τάς παρατη
ρήσεις δμιος τόΰ καταλόγου αναγράφονται ώς έλληνόφωνα 55, ιός αλβανόφωνα 
2 καί ώς βουλγαρόφωνα 8. Μωαμεθανικά χωρία αναγράφονται 15 μέ 795 οι
κογένειας. Το Διδυμότειχον είχε 2 σχολεία μωαμεθανικά, 5 διδασκάλους καί 
125 μαθητάς.

ΑΡ Ι ΘΜΟΣ  31

Ό κατάλογος ούτος, καθώς προεσημειώσαμεν, συμπίπτει προς τον κα
τάλογον 38 μέ όλίγας διαφοράς.

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  3 7

Έκτος όλιγίστων διαφορών συμπίπτει προς τον 31, επομένως και προς 
τον 38. Μεταφέρομεν ενταύθα μόνον τάς συγκεντρωτικός πληροφορίας του.

Μ
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Έλληνικαί οικογένεια:. 7.279. Σχολεία ελληνικά (σχολαρχεία) 2 με 
2 διδασκάλους καί 56 μαθητάς. Σχολεία δημοτικά 14, μέ 16 δημοδιδασκά
λους καί 860 μαθητάς. Παρθεναγωγεία 2, με 2 παρθεναγωγούς καί 75 μαθή
τριας. Νηπιαγωγεία 5, μέ 5 νηπιαγωγούς καί 390 νήπια. Γραμματοδιδασκα- 
λεϊα 34, μέ 34 γραμματοδιδασκάλους καί 588 μαθητάς. Δηλαδή : 57 σχολεία, 
59 διδάσκαλοι, 1.859 μαθηταί καί μαθήτριαι. Σύνολον βουλγαρικών (βουλγα
ροφώνων) οικογενειών 1.105. Σύνολον μουσουλμανικών οικογενειών 900.

' Α η ο γ ρ α φ η  τη ς  η ό λ ε ω ς  Δ ιδ υμ ο τ ε ίχ ο υ  τό  1 9 2 8  καί δ η μ ο τ ι κ ά  έργα τό  1 9 3 0

Ό  πληθυσμός τής πόλεως Διδυμοτείχου, κατά την άπογραφήν του 
1928 ήτο : άρρενες μέν 4,127, θήλεις δέ 4,563, ήτοι εν δλω 8,690 ψυχαί. 
Τά δέ έργα, τά οποία είχεν ό Δήμος Διδυμοτείχου τό 1930 καί εξής ήσαν : 

Α ) Ύηό έκτέλεαιν. 1) 'Ύδρευσις τής πόλεως. 2) "Ιδρυσις πάρκου τής 
πόλεως, εν τή πρύςτόν σιδηροδρομικόν σταθμόν όδώ καί έμπροσθεν τοΰ προσ- 
φυγικοΰ συνοικισμοί', μείνασα ανεκτέλεστος. 3) "Ιδρυσις Γυμναστηρίου (ανε
κτέλεστος). 4) Άνέγερσις πολυταξίου διδακτηρίου (Β' Δημοτική σχολή). 5) 
Έπέκτασις δικτύου ήλεκτροφωτισμοϋ μέχρι τοΰ σιδηροδρομικού σταθμόν, 
τής οικίας Δούλα καί αλλαχού τής πόλεως (εφαρμοζόμενη συνεχώς). 6) Άνέ- 
γερσις δημοτικής αγοράς (ανεκτέλεστος).

Β') Ύπό σκέψιν (δχι μελέτην !). 1) Σύνταξις σχεδίου πόλεως (δυ
σεφάρμοστος). 2) Έκτέλεσις πλήρους δικτύου υπονόμων τής πόλεως (έξαρτά- 
ται έκ τοΰ σχεδίου πόλεως). 3) Έξωραϊσμός τής πόλεως (μερική εφαρμογή, 
κυρίως εις τήν κεντρικήν πλατείαν καί τά πέριξ αυτής, καί τοΰτο συνεπεία .. 
πυρκαϊών). 4) Άνέγερσις λουτρώνων (ανάγκη μή έξοικονομηθεΐσα). 5) Κα
τασκευή των κεντρικών οδών τής πόλεως (υπάρχει ανέκαθεν ανάγκη γενικής 
επισκευής καί κατασκευής οδών καθ’ δλην σχεδόν τήν πόλιν. Τό ζήτημα 
όμως έν γένει σχετίζεται μέ τό... σχέδιον πόλεως !). 6) Έκτέλεσις άντιπλημ- 
μυρικών έργων παρά τον "Εβρον ποταμόν καί τον Έρυθροπόταμον, (ύπό- 
θεσις σπουδαιοτάτης ανάγκης, αλλά καί αδύνατος προς έκτέλεσιν υπό τοΰ 
Δήμου, δστις ΐσως μόνον διά τον Έρυθροπόταμον δύναται νά φροντίση 
κατά τάς δυνάμεις του. Αλλά καί τοΰτο δέν φέρει αποτέλεσμα, έφ5 δσον δέν 
χαλιναγωγείται ό "Εβρος. ‘Ως προς αυτόν, ώς γνωστόν, άνέλαβε νά συνεν- 
νοηθή καί νά φροντίση ή Κυβέρνησις μετά τής έξ ϊσου ενδιαφερομένης 
τουρκικής. Ά λλ’ ίδωμεν, πότε, τί καί πώς γεννήσεται, 7) Άνάληψις τοΰ 
ήλεκτροφωτισμοϋ τής πόλεως υπό τοΰ Δήμου εν συνδυασμώ μετά τής ύδρεύ- 
σεως. (Άγνοοΰμεν, τί μέχρι τοΰδε έπετεύχθη). 8). "Ιδρυσις αεροδρομίου, 
(άς ελπίζω μ εν).
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ 1934-1935

A'J Τ μ ή μ α  Δ ιδ υμ ο τ ε ίχ ο υ

Δύο πόλεις. 52 κωμοπόλεις, χωρία καί συνοικισμοί, το δλον 64. Ναοί 
47. 'Ιερείς 58. Διδάσκαλοι 59. Μαθηταί δημοτικών σχολείων 2.510. Μαθή- 
τριαι δημοτικών σχολείων 2.343. Σύνολον μαθητών καί μαθητριών 4.853. Δεν 
υπελογίσθησαν τά σχολεία, οι διδάσκαλοι οί μαθηταί καί μαθήτριαι τοΰ Σού- 
φλίου καί 20 χωρίων, καθώς καί το Γυμνάσιον Διδυμοτείχου.

Β") Τ μ ή μ α  Ό ρ ε σ τ ι ά δ ο ς

Μία πόλις καί 49 κωμοπόλεις, χωρία καί συνοικισμοί τό δλον 50. 
Ναοί 44. 'Ιερείς 44. Διδάσ. 75. Μαθ, 2.246. Μαθήτ. 1.894. Σύνολον 4.240.

Γ )  Τά δύ ο  τ μ ή μ α τ α  ό μ ο ΰ  (Δ ιδ υ μ ο τ ε ί χ ο υ  κ α ί  ' Ο ρεσ τ ιά δ ο ς )

Τρεις πόλεις καί 101 κωμοπόλεις καί συνοικισμοί, το δλον 104. Ναοί 
91. Ιερείς 102. Διδάσ. 134. Μαθ. 4.756. Μαθήτρ. 4.337. Σύνολον 9.093.

Σ η μ .  Ώς εδηλώθη καί ανωτέρω δεν όπελογίσθησαν τά σχολεία, οί διδάσκαλοι καί 
οί μαθηταί Σουφλίου καί 20 χωρίων, καί τό Γυμνάσιον Διδυμοτείχου.

Ό ν ΰ ν  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς  Δ ιδ υμ ο τ ε ίχ ο υ  κ α ί  Ό ρ ε σ τ ι ά δ ο ς

Προς τό τέλος τοΰ 1927 είχε παραιτηθή, λόγφ γήρατος, ό επί 29 έτη 
ποιμάνας την επαρχίαν Διδυμοτείχου αείμνηστος Φιλάρετος Βαφείδης. Προα- 
χθείς δέ τιμητικώς εις την σχολάζουσαν επαρχίαν ' Ηράκλειας, ανεχώρησεν έκ 
Διδυμοτείχου 26 Μαρτίου 1928. Ιόν διεδέχθη τον Φεβρουάαιον τοΰ ϊδίου 
έτους ό από επισκόπου Άπολλωνιάδος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κύ
ριος Ιωακείμ Σιγάλας. Την 7ην Μαρτίου 1931 άνήγγειλεν ή 'Ιερά Σύνο
δος τής Ελλάδος τηλεγραφικώς την προσωρινήν συγχώνευσιν τής 'Τέρας Μη- 
τροπόλεως Όρεστιάδος μετά τής τοΰ Διδυμοτείχου, παρακαλοΰσα τον Μη
τροπολίτην Διδυμοτείχου νά άναλάβη την εκκλησιαστικήν διακυβέρνησιν καί 
τοΰ τμήματος τούτου. Τοιουτοτρόπως ό Σεβασμιώτατος Κύριος ’Ιωακείμ, 
κατ’ «ρχάς μεν ώς Μητροπολίτης μόνον Διδυμοτείχου, μετά ταΰτα δέ ώς 
Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος, έποίμανε καί ποιμαίνει μέχρι τοΰδε θεοφι- 
λώς τήν πολυπαθή ταύτην επαρχίαν. Καί φροντίζει πατρίκιός διά τό πνευ
ματικόν αύτοΰ ποίμνιον, παρ’ δλας τάς αντίξοους συνθήκας καί δυσμενείς 
περιστάσεις, τάς οποίας διέτρεξε τοΰτο, καί πρότερον μέν, άλλ’ ιδίως κατά 
τό διάστημα τοΰ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, τής επαράτου ξενικής κα
τοχής καί τής απαίσιας μνήμης, συμμοριτικής άναστατώσεως. Έ φ ’ ώ καί 
«τιμήθη διά τοΰ μεταλλίου έξαιρέτων εθνικών υπηρεσιών.

Τά χ ω ρ ί α  τή ς  τ ρ ι π λ ή ς  ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ς  π ε ρ ιφ έ ρ ε ι α ς  
Δ ιδυμ ο τ ε ίχ ο υ  ( Σ ο υ φ λ ί ο υ )  κ α ι  Ν. Ό ρ ε σ τ ι ά δ ο ς

'Όσα έγράψαμεν διά τήν Εκκλησιαστικήν περιφέρειαν Διδυμοτείχου 
άναφέρονται δχι μόνον εις τούς χρόνους τοΰ φακέλλου 434, αλλά, καθώς
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εϊδομεν, και εις νεωτέρους χρόνους. Περιλαμβάνουν δέ, εκτός της περιφέ
ρειας Διδυμοτείχου, και χωρία δχι μόνον της άπ’ αυτής άποσπασθείσης και 
πάλιν συγχωνευθείσης περιφερείας Σουφλίου, άλλα καί τής Νέας Όρεστιά- 
δος, τής ύπαχθείσης υπό την δικμιοδοσίαν τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου. 
Διά τοϋτο έθεωρήσαμεν απαραίτητον νά καταστρώσωμεν ένα γενικόν και 
κοινόν κατάλογον των χωρίων καί των τριών όμοΰ περιφερειών, Διδυμοτεί
χου, Σουφλίου καί Ν. Όρεστιάδος. Δεν θά σημειώοωμεν όμως εις όλας καί 
επακριβώς ποια χωρία, πότε καί εις ποίαν περιφέρειαν άνήκον. Διότι, κα
θώς παρετηρήσαμεν εις τά έμπροσθεν, έγένοντο επανειλημμένοι προσθαφαι
ρέσεις διαφόρων χωρίων από τής μιας περιφερείας εις την άλλην. Θά άνα- 
γράψωμεν κυρίως κατ’ αλφαβητικήν σειράν όλα άνεΕαιρέτιος τά ονόματα τών 
χωρίων. Θά παραπέμψωμεν δέ εις έκαστον καί θά παραθέσωμεν τά παλαιά 
καί τά νέα ονόματα εν συνδυασμό», εφ’ όσον τοΰτο είναι δυνατόν. Καθώς 
επίσης καί τάς τυχόν διαφόρους άλλας ονομασίας αυτών μετά σχετικών πα
ρατηρήσεων. Ούτως ώστε νά άποφευχθή ενδεχομένη σύγχισις μεταξύ ταυτι- 
ζομένων ή μη ταύτιζομένων χωρίων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Άγριάνη. Το άλλοτε Άχριάν ΙΙουνάρ Διδυμοτείχου.
Άζατλη. Το ήδη ΈλευΘεροχώρ ιον Διδυμοτείχου.
’Άη Πουνάρ. Τό σημερινόν Άσπρονέριον Διδυμοτείχου.
'Άη Σακάλ. Τό σημερινόν Πολιά.
Άλεποχώριον. Τό τουρκιστί Τιλκίκιοϊ, λεγόμενον καί Άλποχώρι. 
Άλιμπέκιοϊ. Τουρκικόν χωρίον (τοΰ Άλή Μπέη).
Άλτη Άγούτς. Τουρκικόν χωρίον παλαιά.
Άμμόβουνον. Πρότερον Σαμμόνά \Αδρ)πόλειυς, νυν Ν. 'Ορεστιάδος. 
Άμόριον. ΙΙρότερον Καράμπεϊλη Διδυμοτείχου.
Άμηελάκια. Ν. Όρεστιάδος, άλλοτε Διδυμοτείχου.
Άμδουλλά(χ)κιοϊ. Χωρίον Διδυμοτείχου, ήδη Άβδέλλα.
'Άνω Βύσσα. Ν. Όρεστιάδος Καλείται καί Νέα Βύσσα καί Νέον 

Άχυροχώριον.
",Αρνος.Ν. Όρεστιάδος.
Άοάρ Μηεϊλη. Τό δρθόν Χισσάρ Μπεϊλή, νήν Κισσάριον Διδ)χου. 
Ασβεστάδες. Τουρκιστί Κιρέτς κιόί, Διδυμοτείχου.
Άσημένιον. Σεϊμέν Τσιφλίκ, Διδυμοτείχου.
Άσλαάν. ’Ήδη Αεοντάριον, Διδυμοτείχου.
Άσπρονέριον. Τά άλλοτε ’Άκ Πουνάρ, Διδυμοτείχου.
Άχριάν Πουνάρ. (Ίδέ Άγριάνη). Διδυμοτείχου.
Βάλτος. Νέας Όρεστιάδος.
Βουλγάρ Γενίκιοϊ — Δουόουζί Γενίκιοϊ, Ντιουντιουκτσή Γενίκιοϊ ΙΙαλαιόν
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Διδυμοτείχου. Ίδέ Γενίκιοϊ =  Νεοχώριον Ν. Όρεστιάδος. 
Β ο υ λγά ρ κ ιο ϊ .  ’Ήδη Έλληνοχώριον, Διδυμοτείχου.
Β ουργά ζ .  Μπουργάς, ήδη Πύργος, Ν. Όρεστιάδος.
Βρναικά=Κοι.ρά  Μπουνάρ, ίσως καί Τσίσνι Καρά Μπουνάρ, Διδ)χου. 
Γ ε ν ί κ ι ο ϊ . Νεοχώριον Ν. Όρεστιάδος. Ίδέ Βουλγάρ Γενίκιοϊ καί Ίντζέκιοϊ, 

Διδυμοτείχου.
Γ ια λ α ν ιζ ίκ .  ’Ήδη Γυαλιά, Ν. Όρεστιάδος (άλλοτε Άδριανουπόλεως). 
Γ ιάνναρ εν  η Γ ιά ν νε ρ ιν  $ Γ ιά ν νο υ ρ εν .  ’Ίσως το ήδη Γιαννούλη τοΰ Σουφλ. 
Γ ια ο ν π .  ’Ήδη Σιταριά, Διδυμοτείχου.
Γ ιο νκ τ σ ί  (ή  Γ ιο υ ξ ε )  Π ουνάρ.  Παλαιόν χωρίον Διδυμοτείχου. Μήπως ήτο 

Γιοντζέ=ύψηλός, ή Γιουκσέκ=υψηλός.
Γ ιο νρ ο ύς .  Νΰν Δίλοφος Ν. Όρεστιάδος, άλλοτε Άδριανουπόλεως.
Γκοτζά  Ζ α λ ο ύ φ  (ή απλώς Ζαλούφ). Διδυμοτείχου. ’Αλλά ονόματα : Κηρτζά 

Ζαλούφ, Μπιογιούκ Ζαλουφ, Μεγάλο Ζαλούφι.
Γ υ α λ ιά .  Ίδέ Γιαλατζίκ Ν. Όρεστιάδος.
Δαδιά.  Τοΰ Σουφλίου.
Δανιή λ ιον .  Το άλλοτε Κούρτι ή Κούρτκιοϊ, Διδυμοτείχου.
Δελή Μ ο υ σ λο ύκ  (Ντελή Μ.). Διδυμοτείχου. Ήδη Δελήτιον.
4ελτ7τιον==Δελή Μουσλούκ.
Διδυμόχειχον .  Ή  έδρα τής Μητροπόλεως (ήδη χειμερινή έδρα).
Δίκαια .  Ν. Όρεστιάδος, άλλοτε Καδίκιοϊ Άδριανουπόλεως.
Δίλοφος .  Ν. Όρεστιάδος, ίδέ Γιουρούς.
Δ ο γα ν ιζή .  Ντογαντζή, μεγάλο, Διδυμοτείχου, ήδη Μέγα Δοκάριον.
Δογαντζη.  Ντογαντζή, μικρό, Διδυμοτείχου, ήδη Μικρόν Δοκάριον. 
Δ ονδ ο υρ μ ά  Κ α δ ή κ ιο ϊ  ή Δουδουρμά ή Τουτουρμά Κ., Διδυμοτείχου.
Δ ο ν δ ο ν ξ ϊ  Γ εν ίκ ιο ϊ .  Ίδέ Βουλγάρ Γενίκιοϊ καί σχετικά.
*Εδέκιοϊ  ή Έ τέκιοϊ, μήπως Ότεκιοϊ ή Έτέμκιοϊ ή Άδάκιοϊ; Διδυμοτείχου. 
Έ λ α φ ο χ ώ ρ ι ο ν . Τό άλλοτε Καρατζά Χαλήλ, Διδυμοτείχου.
‘ Ελεν& εροχώ ριον .  Ίδέ Άζατλή, Διδυμοτείχου.
*Εληά. Ν. Όρεστιάδιος. Θά είναι τό Ντελή Ά λή  τής Άδρ)πόλεως=Ό ρε- 

στιάδος. Ίδέ δμως καί τό παλαιόν Καράγιλε τοΰ Διδυμοτείχου. 
cΕ λ λ η ν ο χ ώ ρ ιο ν . Τό άλλοτε Βουλγάρκιοϊ Διδυμοτείχου.
Έ σ κ ί κ ιο ϊ .  Τό τουρκικόν όνομα τοΰ χωρίου Παληοχώρι Διδυμοτείχου. 
Ζ α λ ο υ φ ά κ ι  ή μικρό Ζαλούφι. Τουρκιστί Κιουτσεούκ Ζαλούφ ή Κιρεμτδζή 

Ζαλούφ, Διδυμοτείχου.
Ζ α λ ο ύ φ ι .  Διδυμοτείχου. Ίδέ Γκοτζά Ζαλούφ. Κηρτζά Ζαλούφ, Μεγάλο Ζα

λούφι, Μπιογιούκ Ζαλούφ.
Ζ ώ ν η .  Ν. Όρεστιάδος.
Θεραηειό .  Τό άλλοτε Σαρήγιαρ Άδριανουπόλεως, Ν. Όρεστιάδος. 
Θ ούριον .  Τό άλλοτε Ούρλή ή Ούρλοΰ Διδυμοτείχου.
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Θνρέα.  Τό άλλοτε Καπουτζή ή Καπουτζήκιοϊ Διδυμοτείχου.
Ί α ϊρ ά ίε ς . Τό άλλοτε Χεκιμλή Διδυμοτείχου.
Ί μ β λ ι δ ί ν .  Τό ήδη Λάδη Διδυμοτείχου.
Ί ν τ ζ έ κ ι ο ϊ .  Τουρκικόν όνομα τοΰ χωρίου Κουφόβουνον Διδυμοτείχου. 
Ί ν τ ζ έ κ ι ο ϊ  ή Πασά Ίντζέ ή ίΐασά Ίντζεσί= Γενίκιο ϊ, νΰν Νεοχώριον. ’ Αλ

λοτε Διδυμοτείχου, νΰν Ν. Όρεστιάδος.
' Ι ο τ α ι λ η .  ’Ήδη Καναδάς, Ν. "Όρεστιάδος, άλλοτε Άδριανουπόλεως. 
Ί σ α ά κ ι ο ν =  Τσακ Πασά Διδυμοτείχου.
Ί σ ά κ  Π α σ ά =  ’Ισαάκιον Δ:δ)χου.
Ίσστιχλή. ’Ήδη Σπήλαιον Ν. Όρεστιάδος, άλλοτε Άδριανουπόλεως. 
Ί α τ ρ έ μ κ ιο ϊ .  Τουρκικόν δνομα του (παλαιοΟ) Κωστή Διδυμοτείχου. 
Κ αβακλή=Κ<χ6όλη Ν. Όρεστιάδος.
Καβύλ'η— Καβα,γ.λη Ν. Όρεστιάδος.
Κ α μ β ιχ ζ ίκ .  ’Ήδη Κυριακή Σουφλίου.'
Κ α δ ή κ ιο ϊ— Mxoua. Ν. Όρεστιάδος, άλλοτε Άδριανουπόλεως.
Κ α δ ή κ ιο ϊ .  Τό ήδη Μάνη Διδυμοτείχου.
Κ α λ α τ ζ η  όβά. Τό δρθόν είναι Καλαϊτζή όβά, ίδέ Καλατζουβα. 
Κ α λα τζο υ β α .  Τό δρθόν είναι Καλαϊτζή όβά, ίδέ Καλατζή όβά.
Καναδάς .  Τό άλλοτε Ίστσιλή Άδριανουπόλεως, Ν. Όρεστιάδος.
Καστονχζή . Ίδέ καί Καπουτζήκιοϊ. Νΰν Θυρέα Διδυμοτείχου. 
Κ α π ο υ τ ζ ή κ ιο ϊ .  Ίδέ Καπουτζή. Νΰν Θυρέα Διδυμοτείχου.
Κ α ρ ά γ ιλε .  Θά ήτο Καρά Ήλία ή Καρά Ά λή. ’Ήδη Καρέγλη Διδυμοτείχου. 

Όμοιάζει μέ τό Έληά Όρεστιάδος, δπερ έλέγετο πρότερον Ντελή 
Ά λή (Άδριανουπόλεως).

Κ α ρ ά  Κ α α ή μ  Παλαιόν τουρκικόν χωρίου Διδυμοτείχου.
Κ α ρ ά κ λ η σ ε  Τό ήδη Μαυροκκλήσιον Σουφλίου=Διδυμοτείχόυ.
Κ α ρ ά μ π α γ .  Τό ήδη Πετρωτά Ν. Όρεστιάδος, άλλοτε Άδριανουπόλεως. 
Κ α ρ α μ π ε η λ η .  Τό ήδη Άμόριον Διδυμοτείχου.
Καρατζά  Χ α λ ή λ .  Τό ήδη Έλαφοχώριον Διδυμοτείχου.
Κ α ρά μ ζα .  Τό ορθόν Καραχαμζά Διδυμοτείχου, κληθέν Καρτεριά.
Κ α ρ ά  Μ π ο υ νά ρ ,  Διδυμοτείχου, τό χωρίον Βρυσικά.
Κ α ρ ά  Μ π ο υ ν ά ρ ,  Σουφλίου, ή Κορνοφωλέα (Κορνοφωληά).
Κ α ρ ά  Χ α μ ζά  ή Καράμζα Διδυμοτείχου, κληθεΐσα Καρτερία. Ίδέ Καράμζα. 
Κ α ρ έ γ λ η .  Ίδέ Καρέγιλε Διδυμοτείχου.
Κ α ρ λ ή  Διδυμοτείχου, νυν Χιονάδες.
Κ αρτερ ία  Διδυμοτείχου, ίδέ Καρά Χαμζά.
Κ α ρ ω τ ή .  Τό άλλοτε Κορουτζή ή Κορουτζήκιοϊ Διδυμοτείχου.
Κασταν ιές .  Όρεστιάδος. Τό άλλοτε Τσερέκιοϊ Άδριανουπόλεως.
Κ έ ρ α μ ο ς .  Ν. Όρεστιάδος.
Κ η ζη λτζή κ .  Τό τουρκικόν δνομα ΐοΰ Σκουρτοχωρίου τοΰ Διδ)χου.

• Άρχιμ. Νικολάου Βάφειδου
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Κ η ρ χ ζ α  Ζ α λ ο ύ φ .  Διδυμοτείχου, Διάφορα ονόματα: Γκοτζά Ζαλουφ, Μπου- 
γιούκ Ζαλούφ, Μεγάλο Ζαλούφι, ή απλώς Ζαλούφι.

Κ ι ο υ ι σ ι ο ϋ κ  Ζ α λ ο ϋ φ  ή Ζαλουφάκι ή Μικρό Ζαλούφι. Τουρκιστί Κιρεμτδζή 
Ζαλούφ. Διδυμοτείχου.

Κ ιο υ τ α ιο ν κ  Ν τ ερ β έν ι .  Μικρόν Δερβέντι, Διδυμοτείχου. Μικρόν Δέρειον. 
Κ ιο υ τ α ιο ν κ  Ν ιο γ α ν τ ζ ή .  Μικρόν Δογαντζή Δι)χου^ κληθέν Μικρόν Δοκάριον. 
Κ ι ο υ τσ ιονκ  Τ ζα μ π ά ζ .  Μικρό Τζαμπάζι. Διδ)χου, νΰν Μικρά Τράνα. 
Κ ιο υ π λ ίο ν .  Κιουπλί—Κιουπλοΰ Διδυμοτείχου.
Κ ιρ π ις  κ ιό ϊ  Τουρκικόν όνομα του χωρίου Ασβεστάδες Διδ)χου (παλαιόν). 
Κ ια σ ά ρ ιο ν .  Τό άλλοτε Άσάρ Μπεκλή ή Χισσάρ Μπεκλή Διδ)χου. 
Κ λ ε ια ώ  Ν. Όρεστιάδος.
Κ ο γ ι ο υ λ ο ϋ . Νΰν Κριός Ν. Όρεστιάδος, άλλοτε Άδριανουπόλεως.
Κ άμαρα .  Τό άλλοτε Κουμαρλή Άδριανουπόλεως. Ν. Όρεστιάδος. 
Κ ο ρ νο φ ω λ έα .  Τουρκικόν όνομα Καρά Μπουνάρ Σουφλίου.

’ Κ ο ρ ο υ ιζ ή  η Κ ο ρ ο υ τ ζ η κ ι ο ϊ . Διδυμοτείχου. ’Ήδη Καρωτή.
Κ ο ρ ο υ τ ζ ή κ ιο ϊ  η Κ ορ οντζή .  Διδυμοτείχου, νΰν Καρωτή.
Κ όρ υμ βος .  Τό άλλοτε Χατζαλή (Χατζή Ά λή) τοΰ Διδυμοτείχου.
Κ ο ν λ α κ λ ή  (ή Κουροΰ Κουλακλή) Διδυμοτείχου.
Κ ο υ λ ε λ ή  Μ η ο ν ρ γ ά ζ  (ή απλώς Κούλελη) Διδ)χου.ΙΙάλαι ποτέ καί ήδη Πύθειον. 
Κ ο υ μ α ρ λή  Παλαιότερον όνομα τοΰ Κόμαρα (Άδρ)λεως). Ν. Όρεστιάδος, 
Κ ο ύ ρ ο ν  2Τσνλακλή=1\ουλακλή.
Κ ο ν ρ τ ι  ή Κ ο ύ ρ ι ικ ιο ϊ .  Διδυμοτείχου, νΰν Δανιήλιον.
Κ ο ύ ρ τ κ ιο ϊ  ή Κ ονρ τ ι .  Διδυμοτείχου, νΰν Δανιήλιον.
Κούχροντζε .  Τουρκικόν χωρίον Διδυμοτείχου παλαιόν.
Κ ο υ φ ό β ο ν ν ο ν .  Τουρκιστί Ίντζέκιοϊ, Διδυμοτείχου.
Κ ρ α σ α χώ ρ ιο ν .  Τό άλλοτε Σαραπλάρ τοΰ Διδυμοτείχου.
Κριός.  Το άλλοτε Κογιουνλοΰ Άδριανουπόλεως, νΰν Όρεστιάδος.
Κ υ α ν ή .  Τό άλλοτε Τσαουσλη Διδυμοτ.
Κ υ π ρ ίν ο ς .  Ν. Όρεστιάδος.
Κ ω αζή .  Τουρκιστί Ίστρέμκιοϊ Διδυμοτείχου.
Λ ά βα ρα .  Τό άλλοτε Σαλτήκ τοΰ Σουφλίου—Διδυμοτείχου.
Λ αγώ ς .  Τό άλλοτε Ταουσάν ή Ταβάν Κουροΰ τοΰ Διδυμοτείχου.
Λ ά δη  Τό άλλοτε Ίμβλιδίν τοΰ Διδυμοτείχου.
Λ ε ο ν ιά ρ ιο ν .  Τό άλλοτε Άσλάν Διδ)χου.
Λ ε π τ ή .  Ν. Όρεστιάδος.
Λ ιλ Ι } Λ ο υ λ ί ,  Λ ο ν λ ο ν ,  ή Λ ο υ λ ά κ ιο ϊ  Διδυμοτείχου.
Μάνδρα.  Σουφλίου—Διδυμοτείχου.
Μ α νδρίτζα .  Διδυμοτείχου.
Μ ά ν η . Τό άλλοτε Καδήκιοϊ Διδυμοτείχου.
Μ αρ ά σια .  Άδριανουπόλεως, Νέας Όρεστιάδος.



Μ α υροκκ λή ο ιον .  To άλλοτε Καράκλησε Σουφλί ου 
Μ έ γ α  Σ ο γα ν λ ή  καί απλώς Σογανλή. Διδυμοτείχου 
Μ εγάλη  Δοξαπάρα  (Δοξιπάρα). Νέας Όρεστιάδος.
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Μ εγά λη  Τραύα.  Τό άλλοτε Μπογιούκ Τζαμπάζ ή Μεγάλο Τσαμπάζ ή απλώς 
Τζαμπαζλάρ (μετά τού Μικρού Τζαμπάζ). Διδυμοτείχου.

Μ ε γά λ ο  Ν ι ε ρ β έ ν ι ι  ή Μπογιούκ Ντερβέντ. Διδ)χου. Νΰν Μ. Δέρτον. 
Μ εγά λο  Ν τ ο γα ν ιζή  ή Μπογιούκ Ντογαντζή. Διο)χου. Μ. Δοκάριον. 
Μεταξάδες.  Τό άλλοτε Τοκμάκ(ι). Διδυμοτείχου.
Μ ηλιά .  Νέας Όρεστιάδος. Τό άλλοτε Μπεκτζελή (μήπως Μπεκτσή Ά λή  ή 

Παγτζελή=Μπαχτσελή, ή μήπως Μπεκτασή). Άδριανουπόλεως. 
Μ ικ ρ ά  Δοξαπάρα  (Δοξιπάρα). Νέας Όρεστιάδος.
Μ ικρ ά  Τ ρ α να .  Τό άλλοτε Μ. Τζαμπάζ ή Κιουτσιούκ Τσαμπάζ. Διδυμοτ. 
Μ ικ ρ ό ν  Δοκάριον. Τό άλλοτε Κιουτσιούκ Ντογαντζή. Μ. Ντογαντζή. 
Μ ικ ρ ό ν  Σ ογα νλή .  Κιουτσιούκ Σογανλή Διδυμοτείχου.
Μ ικ ρ ό ν  Ν τερβέντ ι .  Κιουτσιούκ Ντερβέντ. Διδ)χου.’Ήδη Μ. Δέρτιον. 
Μ ικ ρ ο χ ώ ρ ιο ν .  Τό άλλοτε τουρκικόν Σιοϊλεμις τοΰ Διδυμοτείχου. 
Μ ιρ τ ζ ά κ ιο ϊ .  Τουρκικόν χωρίον τοΰ Διδυμοτείχου.
Μ π ά ρ α .  IIρότερον Γκιολτσιουκ.Άδριανουπόλεως—Νέας Όρεστιάδος. 
Μ π ε κ τ ο ελή .  Ίδέ Μηλιά.
Mnkg Τ επ έ .  Άδριανουπόλεως. Τό νύν ΙΊεντάλοφον. Ν. Όρεστιάδος. 
Μ π ο ν γ ι ο ύ κ  Ζ α λ ο ύ φ .  Διδ)χου. Μεγάλο Ζαλούφι καί τά σχετικά. 
Μ π ο ν λ δ ο ύ ρ κ ι ο ϊ . Νΰν Πάλη Όρεστιάδος. Μήπως Μπαλδήρκιοι (άλλοτεΆ  

δριανουπόλεως).
Λί’Λου^νά^=:Βουργάζ=Ιίύργος Ν. Όρεστιάδος (άλλοτε Άδριανουπόλεως). 
Ν έα Β ν σ ο α . Ίδέ Νέον Άχυροχώριον. Ν.Όρεστιάδος. Καλείται καί ’Άνω 

Βύσσα. Νέα Οίνόη.  Νέας Όρεστιάδος.
Νέα Ό ρ ε ο τ ιά ς .  'Η μετά την Παλαιάν Όρεστιάδα, ήτοι τό Καραγάτς, έδρα 

τής προσωρινής Μητροπόλεως Άδρ)πόλεως καί Όρεστιάδος, ήδη δέ 
ή θερινή έδρα τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος.

Ν έα  Σ α γ ή ν η .  Ν. Όρεστιάδος.
Ν . Ψαράδες.  Διδυμοτείχου, απλώς Ψαθάδες.
Ν έο ν  Ά χ υ ρ ο χ ώ ρ ι ο ν .  Ν. Όρ. Ίδέ Ά νω  Βύσσα καί Νέα Βύσσα.
Νέον  Κ ω ο τή .  Διδυμοτείχου. *
Ν έο ν  Α ιλ ί .  Διδυμοτείχου.
Ν έον  Σ ο φ ι κ ό ν .  Ν, Όρεστιάδος.
Ν έ ο ν  Χ ε ιμ ώ ν ιο ν .  Ν. Όρεστιάδος.
Ν ε ο χ ώ ρ ιο ν .  (Ιΐασά Ίντζέ, ή Παπά Ίντσεσί=Γενίκιοϊ). Διδυμοτείχου. 
Ν εο χώ ρ ιο ν .  Νέας Όρεστιάδος. (Μήπως συμπίπτει πρός τό ανωτέρω;) 
Ν ι ό β η .  Τό παλαιόν Καρά Κασήμ Διδυμοτείχου.
Ν ί ε λ ή  Ά λ ή .  Άδριανουπόλεως. ’Ήδη Έληά. Νέας Όρεστιάδος.



Εκκλησιαστικοί έπαρχίαι τής Θράκης 53

Ντελή  Μουσλούκ .  "Ηδη Δηλήτιον. Διδυμοτείχου. *
Ντιβανό  Μ ούσα  Διδυμοτείχου. Τουρκικόν χωρίον.
Ν τογαντζή .  ίδέ Μεγ. Δογαντή. Ν τογαντζή .  Ίδέ Μικρόν Δογαντζή. 
Ν τ ο υ ιο ν κ τ σ ή  Γ εν ίκ ιο ϊ .  Μάλλον ΝτιουτιουκτσιοΟ Γενίκιοϊ. Διδυμοτείχου. 

Ίδέ καί Δουδουξί Γενίκιοϊ καί Βουλγάρ Γενίκιοϊ. Θά είναι τό σημε* 
ρινόν Νεοχώριον Νέας Όρεστιάδος.

Οίνόη.  Ν έας Όρεστιάδος. Ίδέ ΙΙαλαιά Οίνόη.
Ό ρ μ έ ν ιο ν .  Το άλλοτε Τσερμέν τής Άδρ)λεως. Νέας Όρεστιάδος.
Ο ύρλή  ή Ο νρλοϋ .  Τό σημερινόν Θούριον Διδυμοτείχου.
Π αζαρλή .  Παλαιόν χωρίον του Διδυμοτείχου.
Π α λ α ιό  Ο ίνόη .  Νέας Όρεστιάδος. Ίδέ Οίνόη.
Π α λ α ιό  Σ α γ ή ν η  Νέας Όρεστιάδος. Ίδέ Σαγήνη.
Π αλα ιόν  ’Α χ ν ρ ο χ ώ ρ ιο ν .  Ίδέ Άχυροχώριον Άδρ)λεως. Ν. Όρεστιάδος. 
Π α λ α ιό ν  Χ ε ι μ ώ ν ι ο ν . Ίδέ Χειμώνιον. Νέας Όρεστιάδος.
Π αλαίσ τρα.  Ν.Όρεστιάδος. Είναι τό παλαιόν Πεχλιβάν Τσαηρή. Άδριαν. " 
Πάλη.  Ν. Όρ. Τό άλλοτε Μπουλδοόρκιοϊ Άδριαν. Μήπως Μπαλδήρκιοϊ; 
Π α λη ο νρ ι .  Τό άλλοτε Τσαλή ή Τσαλήκιοϊ. Διδυμοτείχου.
Π α λ η ο χ ώ ρ ι (ο ν )  Τό άλλοτε Έ σκίκιο ϊ. Διδυμοτείχου.
Π ά α κ λη σ ε  Σουφλίου. Τό νυν ΙΙρωτοκκλήσιον Διδυμοτ. (Μάλλον Μπάσκλησε). 
Π αταγή.  Νέας Όρεστιάδος.
Π εντά λοφ ον .  Νέας Όρεστιάδος. Τό άλλοτε Μπές Τεπέ. Άδρ)λεως 
Πετράδες. Ηαλ. χωρ. Διδ)χου, λεγόμενον καί Ταστζή Άρναούτκιοϊ. 
Πετρωτά.  Ν. Όρεστιάδος. Τό άλλοτε Καρά Μπάγ. Άδρ)πόλεως·.
Πεχλιντάν Τσαηρή  Άδρ)λεως. Τό νυν Παλαίστρα. Ν. "Όρεστιάδος.
Π λάτη .  Ν. Όρεστιάδος. Τό άλλοτε Σανδηρλή. Άδριανουπόλεως. 
Π οιμ εν ικ όν .  Τό άλλοτε Τσοπανλή. Διδυμοτείχου.
Π ολιά .  Τό άλλοτε Ά κ  Σακάλ. Διδυμοτείχου.
Π ρ α γγ ί (ο ν ) '  Διδυμοτείχου.
Πύ&ιον.  Διδυμοτείχου. Το άλλοτε Κουλελή Βουργάς ή Κουλελή Μπουργάς, 

ή απλώς Κουλελι.
Πύργος.  Ν. Όρεστιάδος. Τό άλλοτε Βουργάς ή Μπουργάς.Άδριανουπόλεως. 
Ρ ύ ζ ια .  Άδριανουπόλεως—Νέας Όρεστιάδος.
Σ α γ ή ν η  Ν. Όρεστ. Ίδέ ΙΙαλαιά Σαγήνη.
Σάκκος.  Νέας Όρεστιάδος.
Σ α λτή κ .  Σουφλίου. ’Ήδη Λάβαρα Διδυμοτείχου.
Σ α λ ιη κ λ ή .  Τουρκικόν χωρίον Διδυμοτείχου
Σ α μ μ ο ν ά .  Άδρ)λεως. ’Ήδη Άμμόβουνον. Νέας ’Ορεστιάδος.
Σ ανδ η ρ λή .  Άδριανουπόλεως. ’Ήδη ΙΙλάτη. Νέας Όρεστιάδος.
Σ α ρ ά κ ιο ϊ .  Τό ορθόν Σαράϊκιοϊ. Νυν Σαράκιον. Νέας Όρεστιάδος. 
Σ α ρ ά κ ι α ν . Ίδέ Σαράϊκιοϊ,
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Σ α ρ α π λά ρ .  Διδυμοτείχου, όνόμασθέν Κρα<3οχώρΐον.
Σ α ρ ή γ ια ρ .  Άδριανουπόλεως. το νυν Θεραπειό. Νέας Όρεστιάδός. 
Σ α ρ χ α ν λ η .  Άδριανουπόλεως. (Μήπως ήτο Σαρουχανλή, ή Σαρή Χουλή, 

ή Σαχανλή, ή ...) ;
Σ α ύ ρ α .  Το άλλοτε Σουμπάσκιοϊ Διδυμοτείχου.
Σ ε ϊ μ έ ν .  Άδριανουπόλεως. Το νΰν Φυλάκιον της Νέας Όρεστιάδός.
Σ ε ϊμ έ ν  Τ α ιφ λ ίκ .  Διδυμοτείχου. Ίδέ Άσημένιον.
Σ ιο ϊΙ ε μ ίς .  Διδυμοτείχου. Ίδέ Μικροχώριον.
Σ ιτ α ρ ιά .  ’Άλλοτε Γιαούπ Διδυμοτείχου.
Σ κ ο ν ρ τ ο χ ώ ρ ι ( ο ν ) .  Διδυμοτείχου. Τουρκιστί έλέγετο Κηζηλτζήκ. 
Σ ο υ μ π ά σ κ ιο ϊ .  Διδυμοτείχου. Το νυν Σαύρα.
Σ ο ν φ λ ί ο ν .  Διδ)χου. 3Ητο έδρα τής προσωρινής Μητροπόλεως Σουφλίου. 
Σ η ή λ α ιο ν .  Ν. Όρεστιάδός. Το άλλοτε Ίσπιτλή. Άδρ)λεως 
Στα&μός Π υ ΰ ί ο υ .  Διδυμοτείχου.
Σ τέρνα .  Νέας Όρεστιάδός.
Τ α β σ ά ν  Κ ο ύ ρ ο ν .  Ίδέ Ταουσάν Κουρού.
Τ αουσάν  Κ ο ύ ρ ο ν .  Διδυμοτείχου. Το νΰν Λαγώς.
Τασδή  ’Α ρ ν α ο ύ ικ ιο ϊ .  Ίδέ ΙΙετράδες Διδυμοτείχου.
Τ α ζ ά ρ κ ιο ϊ , (Άορ)λεως). Διδυμοτείχου. Παλαιόν τουρκικόν.
Τ εμ ίρ ορεν .  Παλαιόν χωρίον Διδυμοτείχου τουρκικόν.
Τ ζα μ π ά ζ  Τό όρθον Τζανμπάζ. Διδυμοτείχου. Έλέγετο καί Τζανμπανζάρ, ή 

Μπουγιούκ Τζανμπάζ ή Μεγάλο Τζαμπάζι.Έπωνομάσθή Μεγ. Τραύα. 
Τ ζ α μ π ά ζ .  Τό όρθόν Τζανμπάζ. Διδ)χου. Κιουτσιούκ Τζαμπάζ, ή Μικρόν 

Τζαμπάζι. Έπωνομάσθή Μικρά Τραύα.
Τζανβέραν .  Παλαιόν τουρκικόν χωρίον Διδυμοτείχου, (Τό όρθόν θά ήτο ίσως 

Τζάν Βερέν ή Τζίν Βέράν).
Τοκμάκ.  Διδυμοτείχου. Τό νυν Μεταξάδες.
Τοτονρκα Κ α δ ή κ ιο ϊ .  Παλαιόν χωρίον Διδ)χου. Γραφαί διάφοροι. Δου· 

δουρμά Καδήκιοϊ,Τουτουρμά Καδήκιοϊ κ.λ.π.
Τσαλή.  Διδυμοτείχου=Παληούρι. Ίδέ καί Τσαλήκιοϊ.
Τ ο α λή κ ιο ϊ .  Ίδέ Τσαλή καί Παληούρι.
Τ σαουσλή .  Διδυμοτείχου. Τό νΰν Κυανή.
Τσιρμένο  Καραγάτς.  Άδρ)λεως. ’Ήδη Φτελιά. Νέας Όρεστιάδός.
Τ σίν ι  Κ α ρά  Π οννάρ .  Διδυμοτείχου. Μήπως τα Βρυσικά ;
Τ ο ιφ λ ικ ά κ ι .  Διδυμοτείχου. Ίδέ Τσιφλίκιοϊ.
Τ ο ιφ λ ί κ ι ο ϊ .  Διδυμοτείχου. Ίδέ Τσιφλικάκι.
Τ ο ο ντ σ ο ν π ά κ ι .  Παλαιόν χωρίον Διδυμοτείχου.
Φτελιά  Ν. ’Ορεστιάδός. Τό άλλοτε Τσιρμέν Καραγάτς. Άδριανουπόλεως. 
Φυλάκιον .  Ν. 'Ορεστιάδός. Τό άλλοτε Σεϊμέν. Άδριανουπόλεως.
Χ α νδ ρ  ας. Νέας Όρεστιάδός.
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Χ ασηρτζή  ’ Α ρναούτκ ιο ϊ .  Διδυμοτείχου. Τουρκικόν δνομα τοΰ ίΚαθάδες. 
Χ α τζ α λή .  (Έ κ του Χατζή Ά λή). Διδυμοτείχου. Χϋν Κόρυμβος.
Χ α τ ζ ή μ π έ κ ιο ϊ .  Διδυμοτείχου. (Τουρκικόν).
Χ ε ιμ ώ ν ιο ν .  Νέας Όρεστιάδος. Ίδε Παλαιόν Χειμώνιον.
Χ ε κ ιμ λ ή .  Διδυμοτείχου. Νΰν Ίατράδες. (’Όχι Χιμετλη).
Χ ε λ ιδ ώ ν .  Ν. Όρεστιάδος.
Χ ιονάδες .  Διδυμοτείχου. Τό άλλοτε Καρλή.
Ψαΰ'άδες. Διδυμοτείχου. Ύπηρχεν άλλοτε λεγόμενον τουρκιστί Χασηρτζή 

Άρναούτκιοϊ.
ΨαΌ'άδες. Διδ)χου. Λεγόμενον καί Νέοι Ψαθάδες.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Π Ρ Ο Λ Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Πριν ’ίδωμεν, τι γράφουν περί αυτής τά έγγραφα τοΰ ύπ’ αριθμόν 
434 φακέλλου της Βιβλιοθήκης τής Βουλής, θεωροΰμεν σκόπιμον νά προτά- 
ξωμεν ώρισμένας γενικάς ίστορικάς πληροφορίας, τάς οποίας έσταχυολογή- 
σαμεν έκ των επισκοπικών καταλόγων των επαρχιών τής Θράκης τοΰ Μη
τροπολίτου Σάρδεων Γερμανοΰ καί τοΰ κ. Μιλτιάδου Σταμουλη. (Τδέ Θρα- 
κικά, τόμ. 6, 8, 1.4 καί 17).

Τό ρωμαϊκόν κράτος είχε διαιρεθή υπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου εις 
Ύ π α ρ χ ί α ς  ή Θέματα,  ταΰτα εις Δ ιο ικήσε ις  καί αύται πάλιν εις Ε π α ρ 
χίας  Τό Θέμα, τό λεγόμενον Α ν α τ ο λ ι κ ό ν ,  περιελάμβανε πέντε Δ ιο ικ ή 
σεις, τών οποίων ή τελευταία ήτο ή Διο ίκησις  Θράκης.  Αΰτη περιελάμβα- 
νεν 6  ’Επαρχίας ,  τάς εξής: 1) Τής Ε ύ ρ ώ π η ς  (Ήρακλείας), 2) Ρ ο δ ό π η ς  
(Τραϊανουπόλεως), 3) Α ίμ ιμ ό ν τ ο υ  (’Αδριανουπόλεα>ς), 4) Θράκης  (Φιλιπ- 
πουπόλεως), 5) Μ υσία ς  ή Α ίμ ιμ ό ν τ ο υ  Β ’ (Μαρκιανουπόλεως) καί 6) Σ κ υ -  
{Ηας (Τόμης).

Την πολιτικήν ταύτην διαίρεσιν ήκολοΰθησεν ανάλογος εκκλησιαστική. 
Ούτως ώστε ή εκκλησία τής δλης Θράκης ώργανώθη έξ αρχής ως ’Ε ξα ρχ ία  
τής πολιτικής Θρακικής Διοικήσεως. Καί είχε κέντρον καί έδραν τό κέντρον 
καί την έδραν τής Διοικήσεως ταύτης, ήτοι την πόλιν Ήράκλειαν. Διετέλει 
δε ή εκκλησιαστική αΰτη Διοίκησις ή μάλλον Ε ξ α ρ χ ί α  τής Θράκης, ώς 
ήτο φυσικόν, ανεξάρτητος από πάσης άλλης Εξαρχίας ή εκκλησιαστικής 
Διοικήσεως, συμφώνως προς τύν Β' κανόνα τής Β' Οικουμενικής Συνόδου 
(381). Ή  σύνοδος όμως εκείνη εΓχεν ορίσει συγχρόνως «τόν Κ ω ν σ τ α ν τ ι 
ν ο υ π ό λ εω ς  έ π ί σ κ ο π ο ν » (όστις ύπήγετο πρότερον υπό τήν πνευματικήν δι
καιοδοσίαν τοΰ επισκόπου 'Ηρακλείας) κεχειν  τά π ρ ε σ β ε ία  τής τιμής μετά  
τόν τής Ρ ώ μ η ς  έ π ί σ κ ο π ο ν , διά το ε ί ν α ι  αύτήν»  (τήν Κων)λιν τό παλαιόν 
Βυζάντιον) «Ν έα ν  Ρ ώ μ η ν » .  Διό καί ήρχισαν νά επεμβαίνουν οΐ επίσκοποι 
τής Κων)λεως καί μάλιστα ό ΐε^ός Χρυσόστομος, εις τά διάφορα ζητήματα
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των Εξαρχιών, πράγμα τό οποίον ένομιμοποίησεν άργότερον ή Δ' Οικου
μενική Σύνοδος (451), ή ύποία ύπήγαγεν υπό την κανονικήν δικαιοδοσίαν 
τοΰ Πατριαρχείου Κων)πόλεως την ’Εξαρχίαν τής Θρακικής εκκλησιαστική; 
Διοικήσεως, καθώς καί τάς άλλας. Έκτοτε ή εκκλησία τής Θράκης άπετέλεσε 
τμήμα τής εκκλησίας Κων)λεως. Περιέσωσε δέ μόνον τό δικαίωμα τοΰ «χει- 
ροτονεϊύ'θ'αι. .. τόν Π ατρ ιά ρ χη ν  Κ ω νσ τα ντ ινο υ π ό λε ω ς  παρά  τ ον . . .  Μ η 
τρ ο π ο λ ίτο υ  Ή ρα κλε ία ς»  και νά παραλαμβάνη ό έκάστοτε εκλεγόμενος Πα
τριάρχης την πατριαρχικήν ράβδον παρά των χειρών Μητροπολίτου Ή ρα
κλείας. Και διετήρησεν ό Ήρακλείας, αντί. τοΰ πρότερον ανεξαρτήτου αΰ· 
τοΰ, νά είναι (ήμι)αΰτόνομος εις τάς επί μέρους ΰπαγομένας εις αυτόν 6 
μνημονευθείσας,'ώς όίνωθι, Ορακικάς επαρχίας, εχουσας υπό τούς Μητροπο- 
λίτας των διαφόρους αρχιεπισκόπους και επισκόπους και διοικουμένας δι’ 
ιδιαιτέρας συνόδου υπό τήν προεδρίαν του. Ένταΰθα, χάριν των τυχόν 
άγνοοΰντων, σημειοΰμεν, δτι οί μέν επίσκοποι ύπήγοντο υπό τούς αρχιεπι
σκόπους, ούτοι δέ υπό τούς Έξάρχους Μητροπολίτας.

Έ ν  τούτοις, παρά τάς Μητροπόλεις και ’Αρχιεπίσκοπός και ’Επίσκο
πός ταύτας, έλειτοΰργησε, σχεδόν έξ αρχής, όπως και εις τάς άλλας Διοική
σεις, ό Φεσμός των λεγομένων (ήμι)«αύτοκεφάλων» αρχιεπισκοπών ή επισκο
πών, αιτινες ύπήγοντο απ’ ευθείας υπό τό Πατριαρχεΐον Κων)πόλεως. Ό  
αριθμός δέ αυτών είχε σημαντικός αυξομειώσεις καί μεταβολάς διά μέσου 
τών αιώνων, μέχρι τοΰ 1453. Μετά ταΰτα δέ, δηλαδή επι τουρκοκρατίας, 
μητροπόλεις, άρχιεπισκοπαι και έπισκοπαΐ τής Ά νατ. και τής Δυτ. Θράκης 
ήσαν, καθώς αναφέρει ό Σάρδεων, αΐ εξής, κατ’ αλφαβητικήν σειράν, 34:

1) Άδριανούπολις. 2) ΆΘύρας. 3) Αίνος. 4) Άλεξανδρούπολις. δ) 
Άργυρούπολις. 6) Άρκαδιούπολις. 7) Βιζύη. 8) Βούκελλος. 9) Γάνος Χώρα.
10) Alpxot. 11) Διδυμότειχον. 12) Ηράκλεια. 13) Θεοδωρούπολις. 14) Καλ- 
λίπολις. 15) Μάδυτος. 10) Μαρώνεια. 17) Μέτρα!. 18) Μήδεια. 19) Μυριό- 
φυτον. 20) Νέα Όρεστιάς. 21) Ξάνθη. 22) ΙΙάμφυλον. 23) Ιίάνιον. 24) 11ε- 
ριθώριον. 25) Ιίερίστασις. 26) Ραιδεστός. 27) Σαράντα Έκκλησίαι. 28) Σε- 
ρέντιον. 29) Σηλύβρια. 30) Σκόπελος. 31) Σουφλίον. 32) Τραϊανούπολις. 33) 
Τυρολόη. 34) Χαριούπολις.

Εις δέ τήν Βόρειον Θράκην αΐ εξής 24 :
1) Άγαθονίκεια. 2) Άγαθούπολις. 3) Άγχίαλος. 4) Άξιούπολις. 5) 

Βάρνα. 6) Βιδύνη. 7) Βράτσα. 8) Διόπολις; 9) Δρύστρα. 10) Κεστεντήλιον.
11) Κωνσταντία. 12) Λεύκη. 13) Λίτιτσα. 14) Λοφτσοΰ. 15) Μεσημβρία. 16) 
Περκόφτσα. 17) 1 Ιρεσλάβά. 18) Ροδόστολον. 10) Σαμάκοβον. 20) Σοφία. 21) 
Σωζόπολις. 22) Τζερκενός. 23) Τύρνοβον. 24) Φιλιπποόπολις.

Η μείς ένταΰθα, μή ενδιαφερόμενοι περί τών άλλων εκκλησια
στικών επαρχιών τής Θρακικής Διοικήσεως (Ροδόπη;, Αιμιμόντυυ, Θρά- 
κης, Μυσίας και Σκυθίας), περιοριζόμεθα εις τήν καθαρόν τρόπον τινά» πε*
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ριιρέρειαν τής μητροπολιτικής επαρχίας Ήρακλείας. Άναφέρομεν δέ κατω
τέρω, κατ’ αλφαβητικήν σειράν, τά ονόματα απλώς των διαφόρων άρχιεπι- 
πισκοπών και επισκοπών αυτής. Αύται από τής ίδρυσεως τής επαρχίας 
Ήρακλείας μέχρι τής καταργήσεως αυτής (1923), ΐδρυθησαν κατά διαφό
ρους έποχάς και περιστάσεις. Συνεχωνευθησαν δέ ή διελυθησαν, άλλοτε άλ- 
λαι, ή αύθις έπανιδρΰθησαν. Προήχθησαν ή ύπεβιβάσθησαν και πάλιν 
προήχθησαν. "Η, άποσπαθεΐσαι έκ τής Μητροπύλεως Ήρακλείας, ύπήχθη- 
σαν εί,ς άλλας επαρχίας ή έγένοντο (ήμι)άνεξάρτητοι, προσωρινώς ή μέχρι 
τέλους, υπαγόμενοι άπ’ ευθείας υπό την άμεσον διακαιοδοσίαν τής Κων
σταντινουπόλεως. Ή σαν δέ, έν συνόλφ μετά τής έδρας Ήρακλείας, 52 τον 
αριθμόν, υσας τουλάχιστον διεχωρίσαμεν έκ τών καταλόγων Σάρδεων και 
Σταμουλη, αί εξής :

1) 'Ηράκλεια (ΠέρινΘος) (ή πρώτη έδρα τής Μητροπόλεως μέχρι το0 
1702). 1) ’Άβδηρα. 3) Αδράνεια. 4) Άθύρας. 5) Αίνος, 6) 5/Αττρος. (Θεοδο- 
σιούπολις). 7) Άργυρούπολις. 8) ’ Αφροδισία. 9) Βεργούλιον. (Άρκαδιούπο- 
λις, Μπουργάζ). 10) Βιζύη. .11) Βρύσις. 12) Βυζάντιον (Κωνσταντινούπολις).
13) Γάνος. 14) Γαρέλλη. 15) Δαόνιον. 16)Λέρκοι. 17)Λρυσιπάρα (Μεσσήνη).
18) Εύχάι'τα (Θεοδωρούπολις). 19) Καλλίπολις. 20) Καραβιζύη. 21) Κοίλη 
(Κύλα). 22) Κίζυκος. 23) Λυσιμάχεια (Έξαμίλλιον). 24) Μάδυτος. 25) Μα- 
ρώνεια. 26) Μέτραι. 27) Μήδεια. 28) Μόριζος. 29) Μυριόφυτον. 30) Όρθο- 
γορία (Στάγειρα, Μάκρη). 31) ’Όρνοι. 32) Πάμφυλον. 33) Πάνιον (Θεοοο- 
σιούπολις). 34) Ιίερίστασις. 35) Ιΐροττοντίς (πλησίον τής Άβύδου) 36) Ηρο- 
ποντίς έτέρα ΙΙρ. πλησίον Ψαμαθίου). 37) ΙΙροΰσα (!). 38 Ραιδεστδς (δευτέρα 
έδρα από του 1702 καί εφεξής). 39) Σαναδία. 40) Σεργέντζη (Σερέντιον, 
Στράντζα). 41) Σηλύβρια (Εύδοςιούπολις). 42) Σιντική. 43) Τόπειρος (Ρού- 
σιον.) 44) Τυρολοη. 45) Χαλκίς (ή Χαλκιδών πλησίον τών Μέτρων. 46) Χα- 
ριούπολις. 47) Χερσόνησος. 48) Χώρα, καί 49) Κύψελα. 50) Πάριον. 51) 
Ρούσιον. 52) Ρούλου.

Πολλά τών ονομάτων τουτιυν έχουν και άλλους, παραδόξους, σχημα
τισμούς και διαστρόφους γυαμματικάς μορφάς, τάς οποίας παραλείπομεν. 
Έδιστάσαμεν νά προσθέσωμεν τον ανωτέρω κατάλογον τών 48 επαρχιών 
τής Μητροπόλεως Ήρακλείας, τον οποίον κατεστρώσαμεν μέ μεγάλην δυ
σκολίαν. ’Ίσως δεν είναι ακριβής κατά τον αριθμόν και τά ονόματα. Π ιθα
νόν καί νά συγχέωνται μερικαι έπαρχίαι, ταυτιζόμενοι ή διαχωριζόμενοι, ή 
και νά άνήκον εις άλλας μητροπόλεις τής Θρακικής Διοικήσεως και όχι εις 
την απλήν μητροπολιτικήν περιφέρειαν τής Μητροπόλειυς 'Ηρακλείας (Εύ- 
ριόπης). Πάντως νομίζομεν, δτι πλήρης και σταθερά διαχώρισις τών έπι μέ
ρους επαρχιών αποβαίνει δυσοικονόμητος, εκτός άλλιον λόγων, και ένεκα τών 
πο?ιλώ)ν, καιρικών και λοιπών, μεταβολών, αί όποΐαι επήλθαν διά μέσου 
τών αίούνων, καθώς άνεφέραμεν και εις τά έμπροσθεν,
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Έ ξ όσων έγράψαμεν, εξάγεται, δη ή Μητρόπολις 'Ηράκλειας (Ευ
ρώπης) άπετέλεσεν, ευθύς έξ αρχής, και σταθερούς, μέχρις εσχάτων, ήτοι μέ
χρι τοΰ 1923, οπότε έςέλιπε, τον τρίτον κατά σειράν των υπό τό Πατριαρ- 
χεΐον Κωνσταντινουπόλεους μητροπολιτιχών θρόνων. Ό  δέ μητροπολίτης αυ
τής έφημίζετο ώς «Πρόεδρος των Ύ ιτ ε ρ τ ίμ ω ν  καί "Επαρχος πάαης Θ ρά
κης καί Μ α κ ε δ ο ν ία ς». Ή  έδρα του 'Ηράκλεια ήτο Εκκλησία Άποστολική, 
ίδρυθεΐσα και δργανωθεΐσα υπό των ’Αποστόλων : Άνδρέου (36 μ X ), 
Άπελλη (36 μ. X.), και τοΰ Βαρνάβα η τοΰ Βαρσαβά, οιτινες και θεω- 
ροΰνται οι πρώτοι επίσκοποι της πρεσβυγενοΰς ταυτης επισκοπής, άναχθεί- 
σης εις τόσον μεγάλην καί περίοπτον εκκλησιαστικήν θέσιν. Την 'Ηράκλειον 
διεδέχθη, από τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ 1702, ώς νέα έδρα τοΰ Μητροπολίτου ή 
πόλις Ραιδεστός, οΰσα παλαιόθεν έδρα τής μικρας επισκοπής Ραιδεστοΰ. 
’Έχτοτε δέ ό Μητροπολίτης Ήρακλείας εκαλείτο και μητροπολίτης 'Η ρά
κλειας καί Ραιδεστοΰ.

Πληροφορίαι των έγγραφων τον φακέλλου 4 3 4 .

Έρχόμεθα ήδη εις τάς περί τής επαρχίας 'Ηρακλείας, καί ιδίως περί 
τής εκπαιδευτικής κινήσεως αυτής, πληροφορίας τοΰ ύπ ’ αριθμόν 434 φα- 
κέλλου τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής. Έκ των εγγράφων τοΰ φακέλλου μάς 
ενδιαφέρουν τα ύπ ’ αριθμούς : l-f-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, καί 41. Ταΰτα 
περιέχουν εκθέσεις καί στατιστικός διά τά διάφορα τμήματα τής επαρχίας, 
τάς πόλεις, καί κωμοπόλεις, καί χωρία, τον πληθυσμόν αυτών εις οικίας ή 
οικογένειας καί ψυχάς, την εθνότητα καί την γλώσσαν, την θρησκείαν καί 
τάς εκκλησίας, καθώς άλλας πληροφορίας, καί κρίσεις καί παρατηρήσεις. 
Κυρίως δμως τά σχολεία καί τά σχολικά κτίρια, διδασκάλους καί μαθητάς, 
μαθήματα καί βιβλία, πόρους καί δαπάνας. Τονίζουν δέ ιδιαιτέρως την κα
λήν ή κακήν πνευματικήν καί εθνικήν κατάστασιν τοΰ έλληνορθοδόξου ή ξε- 
νοφοόνου ορθοδόξου πληθυσμού, καθώς καί τάς άνάγκας καί τάς ταλαιπω
ρίας αύτοΰ, καί τούς δυσχερείς αγώνας εναντίον τής δολεράς βουλγαρικής 
προπαγάνδας καί τής επαράτου πανσλαυϊστικής λυμης.

Τά έγγραφα ταΰτα, έκτος μερικών τεμαχίων, άτινα είναι αχρονολό
γητα, χρονολογούνται από 4 Μαΐυυ 1879 μέχρι 14 ’Ιουνίου 1890. Έ ν τού- 
τοις τό ύπ’ αριθμόν 3 έγγραφον τής 25 Ν)βρίου 1881 αναφέρει, ώς θα ίδω
μεν, καί σχολεϊον, ΐδρυθέν τον 17ον αιώνα Κατετάξαμεν δέ αυτά' χρονο
λογικούς κατά τήν εξής σειράν : 41, 6, 25, 1-1-2, 4, 7, 5, 3, καί 8.

ΕΓΓΡΑΦΟΝ 41

Σχολή Ούζουν K i O J t g o v .

Ό  ’Ιωάννης Ά θαν . Μαυρίδης γράφει έξ Ούζουν Κιοπροΰ, από 4ης 
Μα'ίου 1879, προς ιόν εν Άδριανουπόλει φίλον του Κ· Α. Χαλκιάδην περί
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τής σχολής Ούζούν Κιοπροΰ (Μακρά Γέφυρα, άραβιστί Γζίσρι Έργκινε). 
’Αναφέρει, δcι εις την σχολήν τής κωμοπόλεώς του, ή οποία είναι μικτή 
φοιτούν 52 μαθηται καί 34 μαθήτριαι, ήτοι έν δλφ 86, ηλικίας 6 —16 
ετών. Έ κ τούτων 9 άρρενες αποτελούν τό ελληνικόν τμήμα μέ 2 τάξεις, έδι- 
δάχθησαν δέ, προσθέτει, τά εξής :

Εις τήν Ι η ν  τάξιν.  'Ε λλη ν ικ ά  : Ξενοφών μετά τεχνολογίας. Μ α θ η 
μ α τ ικ ά :  Πρακτική 'Α ρ ιθ μ η τ ικ ή  μέχρι τέλους. ‘Ι ι τ ο ρ ία  'Ε λλη ν ικ ή  Ξαν- 
Θοπούλου ι Σόλων, Ιίεισίστρατος, Μιλτιάδης. Γ εω γρ  ιφ ία  : "Ιταλία, Γαλλία 
’Αγγλία, καί Ρωσσία. Ι ε ρ ά  Κ ατήχηα ις .  Βερναρδάκη, τό α' μέρος κατ’ 
εκλογήν. Εις τήν 2 α ν  τάξιν. 'Ε λ λη ν ικ ά  : Λυσίας μετά συντάξεως καί τε
χνολογίας. 'Ιερά Κ α τή χηα ις ,  το β' μέρος κατ’ εκλογήν. Μ α θ η μ α τ ικ ά  : 
Πρ. ’Αριθμητική. Γεω μετρ ία ,  μέχρι των τετράπλευρων. 'Ε λλη ν ική  'Ια το - 
ρία, Κίτλη ι Ό Πελοπον. πόλεμος. Γ ε ω γ ρ α φ ία .  Ή  Ά σία . Οί λοιποί μαθη- 
ταί, περί τούς 40, διηρημένοι εις 5 τάξεις καί άποτελοΰντες τό άλληλοδιδα- 
κτικον τμήμα, διδάσκονται άνάγνωσιν καί διάφορα καθημερινά άποστηθί- 
σματα, ώς λέγει. Έ  άνωτέρα μόνον τάξις προπαρασκευάζεται διά τό ελληνι
κόν τμήμα καί διδάσκεται στοιχειωδώς άπαντα τά άνωτέρω μαθήματα τοΰ 
(ελληνικού τμ.), ήτοι Γραμματικήν, ’Αριθμητικήν, Γεωγραφίαν, ελληνικήν 
'Ιστορίαν κ.λ.π. Αί λοιπαί τάξεις διδάσκονται εις τούς πίνακας. Έ  Γραφή 
χωλαίνει πολύ, διότι ό διδάσκαλος κατά τήν ώραν τής γραφής απασχολείται 
μέ τό ελληνικόν τμήμα. Υπάρχει εις καί μόνος διδάσκαλος. Καίτοι δέ ή 
Κοινότης υποχρεουται να χορηγήση καί βοηθόν, (εν τούτοις), δΓ έλλειψιν 
μέσων, δέν έξεπλήρωσε τήν υπόσχεσίν της. Πόροι σχολής : 66 λίραι έτησίως 
διά μισθόν διδασκάλου, καί 4 περίπου, διά καύσιμον ύλην καί λοιπά έξοδα, 
τό δλον 70, καταβαλλόμεναι διά προαιρετικής συνεισφοράς 30 μόλις, σχετι- 
κώς εύπορούντων, κατοίκων. Καίτοι δέ υπάρχει εφορία, ής έχω τήν τιμήν 
νά μετέχω, επιτηρούσα καί φροντίζουσα, ούχ’ ήττον, προς εύρυτέραν ενέρ
γειαν, γίνεται σκέψις περί άνασυστάσεως τής άλλοτε υφιστάμενης ’Αδελφό
τητος υπό τό όνομα Πρόοδος, ήτις ώς έκ τής καιρικής περιστάσεως (τοΰ 
ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου)... διελύθη».

Διά την έκΟεσιν ταΰτην παρατηροΰμεν, δτι ό συντάκτης αυτής είναι 
έκ των εφόρων τής σχολής καί δτι κάμνει, φαίνεται, συγχυσιν εις τούς αριθ
μούς των μαθητευομένων. Διότι, άφαιρουμένων έκ τοΰ συνολικού αριθμού 
των 86 των 9 τοΰ ελληνικού τμήματος, έπρεπε νά αναγράφουν ως ύπολει- 
πόμενοι μαθηται καί μαθήτριαι 77 καί όχι 40 περίπου μαθηταί, ως λέγει, 
έκτος εάν έλησμονήθη ή αναγραφή 37 ί'σως μαθητριών !

ΕΓΓΡΑΦΟΝ 6
Γενική επ&εσις των τμημάτων Ούζούν Κιοπροΰ, Μαλγόρων καί Κεοοάνης

Είναι απόκομμα εφημερίδας «Θράκη» τής Κωσταντινουπόλεως, πε- 
ριέχον ανυπόγραφον μνταπόκρισιν, έξ Ούζούν Κιοπροΰ, καί άπύ 24ης Ίου'
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λιου 1879. Ό  ανταποκριτής διαζωγραφίζει δια ζωηρών εικόνων ΐήν μεγί- 
στην αμάθειαν και τά ελαττώματα των τμημάτων Ουζούν Κιοπροΰ, Μαλγά- 
ρων και Κεσσάνη; και επικαλείται τον τρόπον της θεραπείας της απελπι
στικής των καταστάσεως. ’Εξαιρεί δμως συγχρόνως και δσα καλώς εχοντα 
σημεία παρετηρησε. Γράφει λοιπόν :

«...Έπισκοπήσωμεν... την διανοητικήν άνάπτυξιν των ώς έν τώ κέν- 
τρφ τής ’Αφρικής έκτετοπισμένων καί έν παντελει άμαθεία εύρισκομένων 
τούτων χωρών (τής Θράκης), ίνα γνωστόν τοΐς πάσι γένηται, εις οί'αν διατε- 
λοΰσι νυν... κατάστασιν καί οία μέσα δφείλουσι λαβειν προς ταχείαν του κα
κού Θεραπείαν ό Θρακικός καί οι λοιποί έν Κωνσταντινουπόλει Φιλεκπαιδευ
τικοί Σύλλογοι. Ό έπιλαμβανόμενος, Γνα έγκύψη τή μελέτη τών αίτιων άφ’ 
ών αί εις τά πρόθυρα τής Κων)πόλεως έπαρχίαι αύται (τμήματα) εις τοσοΰ- 
τον αβελτηρίας καί άμαθείας περιήλθον, καί από τούτων ί'να δείξη τά προ- 
σφορώτατα προς άποσόβησιν τοΰ πάθους αυτών μηχανήματα, χρόνου πολλοΰ 
οεΐται καί τον τών άμβλυοπούντων χόλον διεγείρει, οίτινες προς πάσαν αλή
θειαν δυσανασχετοϋντες καί κατ’ ούδέν τιθέμενοι τάς ειλικρινείς παραινέσεις 
καί τήν' απώλειαν τοΰ πολυτίμου χρόνου, εις διαπληκτισμούς τρέπονται καί 
τά ώτα αύτών φράττουσι προς πάντα τά την διάδοσιν τής παιδείας άφο- 
ρώντα.Ή φιλαυτία καί τά μικρά ταπεινά πάθη έπικρατοΰσιν έν αύτοΐς, κα- 
τακλύζοντα τήν άσθενή τών ολίγων φρονίμων καί φιλοπροόδων φωνήν, ο ίτι
νες, αγόμενοι υπό του καθήκοντος, μάτην άνίστανται προς ταύτας καί μάτην 
προς ιασιν τής άσθενούσής επαρχίας φάρμακα καταδεικνύουσι. ΙΤέποιθα, δχι, 
τέλος, οι άγρυπνοι τής γλώσσης ήμών εχθροί άφ’ ενός, καί τοΰ δεκάτου ενά
του αίώνος φώτα άφ’ ετέρου, άνοίξουσι τούς οφθαλμούς ήμών καί τον προς 
τήν παιδείαν άποσβεσθέντα ζήλον άναρριπίσουσιν.»

Ό  ανταποκριτής εν συνεχεία, γράφει τα έξης :
« Έ  τοΰ Ουζούν Κιουπροΰ... (περιφέρεια), περιλαμβάνουσα άνω τών 

35 έλληνικών χωρίων, άμοιροι εκπαιδευτηρίων, διότι, έκτος τής έν τή κω- 
μοπόλει (Ο. Κ.) ύφισταμένης έλληνοδιδακτικής σχολής, εις τά λοιπά χωρία 
ζόφος καί άμάθεια, έκ πολλών αιτιών προερχόμενα, πλήττουσι δυσαρέστως 
τάς όψεις παντός περιηγητοΰ, νύσσουσι δ’ όδυνηρώς τήν καρδίαν παντός φι· 
λομούσου καί φιλοπάτριδος Έλληνος. Εις ολίγα τών χωρίων τούτων αυτοδί- 
δακτοι διδάσκαλοι τά κοινά ήτοι ΙΙαπαδίτικα λεγάμενα, διδάσκουσιν, εις τον 
Όκτάηχον καί (το) Ψαλτήριον περιοριζόμενοι. Τά δέ πλεϊστα (χωρία) διατε- 
λοΰσιν άνευ διδασκάλου. Ιΐρός έπίμετρον δέ τούτων τρία σημαντικώτερα χω
ρία... μας : Ζαλούφ (έπαρχίας Διδυμοτείχου), περιέχον 600 οικίας, Ίβρίκ 
Τεπέ, 400, Άλτούν-Τάς, 259, δύο δε τής... (περιφερεία;) Μαλγάρων : Σουλ- 
τάνκιοϊ καί Ιίαζάρ-δερε (=Κεσσάνης καί δχι Μαλγάρισν), τήν μητρικήν των 
άπομαθόντα γλώσσαν, τήν άλβανικήν φθέγγονται, άλλα τήν τουρκικήν, τά δέ 
λοιπά τοσοΰτον κακώς καί νοθευμένην τήν μητρικήν των λαλοΰσιν, ώστε άκα-
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τάληπτα (τά χωρία=οί κάτοικοί των) καθίστανται παντί τώ μή είδότι τήν 
τουρκικήν. Έ κ τής δδυνηράς ταύτης καταστάσεως εξαιρείται (ώς πρός τά 
σχολικά) τό έλληνοαλβανικόν χωρίον Ίβρίκ-Τεπέ, ώς δασις εν ερήμφ..., πε- 
ριέχον άλληλοδιδακτικήν σχολήν, εις ήν φοιτώσι 95 μαθητάί, διδάσκοντος 
τοΰ άκαμάτου καί παντός επαίνου άξιου κ, Β. ΙΙαπαδοπούλου, Λημνίου. Πα
ρών οέ κατά τάς γενομένας εξετάσεις έκ μέρους τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελ
φότητος... (Ο.Κ.), ήδυνήθην, όπως... τούς καρπούς των κόπων του εκτιμήσω. 
Διότι αί εύστοχοι καί ταχεϊαι των μαθητών απαντήσεις..., έτι δέ ή αγχί
νοια... (αύτών), προσείλκυον... τον θαυμασμόν πάντων των παρεστώτων. Ή 
άνωτέρα τάξις εδιδάσκετο Λουκιανόν μετά τεχνολογικού... μέχρι των εις μι 
(ρημάτων) ’Αριθμητικήν, ΓΙ. 'Ιστορίαν καί ελάχιστα Γεωγραφίας, επειδή 
έστεροϋντο χαρτών. ΓΗ ευάρεστος καί εξαιρετική αύτη τού Ίβρίκ-τεπε κατά- 
στασις οφείλεται κυρίως εις τον οίκονόμον τοΰ χιορίου ΙΙαπαδήμον, ώς καί 
εις τούς δημογέροντας καί μουχτάρηδες, οίτινες πάσαν υφίστανται θυσίαν 
υπέρ τής σχολής. 'Ο όέ οικονόμος καί οί συνάδελφοι αυτού, έπαξίως τά τής 
Ηερωσύνης τελοΰντες καθήκοντα καί πάντα κατά τό ένόν πράττοντες, παραί
τιοι τής ανθήρας τού χωρίου των καταστάσεως έγένοντο. Είθε δέ τούτοις καί 
οί ένταΰθα (Ο.Κ.), ώς καί πολλοί άλλοι ιερείς τε καί λαϊκοί (τών άλλων χω
ρίων), νά μιμηθώσιν. Έπάναγκες δ’ ούν κρίνω, δπως ό Θρακικος Σύλλογος 
τά δέοντα λάβη μέτρα, ίνα τήν... (περιφέρειαν) ημών τού έπικρεμαμένου δια- 
σώση κινδύνου, συντελέση δέ εις τήν άναμόρφωσιν καί διανοητικήν άγάπτυ- 
ξιν, διά τής αποστολής βιβλίων, συστάσειυς σχολών, καί εί δυνατόν, έγκαθι- 
δρύσεως παρθεναγωγείου έν τή κωμοπόλει μας, καί ούτω τό μεγαλεΐον άνα- 
λάμψη τού ελληνισμού...»

Έν τελεί αναγγέλλει δ ανταποκριτής, δτι «οί κάτοικοι (Ο. Κ.) πάνυ 
ασμένως άπεόέξαντο τόν έπ’ άδεία εις Κων]λιν άπελθόντα (καί επανελθόντα) 
υποδιοικητήν Δημητράκη έφέντη Στεργιάδην, ούτινος ή παρουσία ήν λίαν 
έπαισθητή τή (περιφερεία), καί δν άνυπομόνως πάντες περιέμενον καί πάντα 
τά χωρία, ών αί τής ευημερίας έλπίδες εις τάς χεϊράς του διατέθεινται...»

Ή μεΐς προσθέτομεν τά έξης : 1) δτι ό ανταποκριτής φαίνεται εκ
τών γραφόμενων του εντόπιος ή κάτοικος Ούζούν Κιοπροΰ. 2) δτι τδ Ου
ζουν Κιοπροΰ καθυστερεί τοΰ Ίβρίκτεπε ως πρός τόν διδάσκαλον και τους 
ιερείς. 3), δτι ή πρόοδος τής σχολής Ίβρίκτεπε ώφείλετο κατά πρώτον και 
κύριον λόγον είς τόν καλόν καί δόκιμον διδάσκαλόν της, τόν όποιον επαι
νεί καί ό ανταποκριτής, κατά δεύτερον δέ και τρίτον λόγον εις τόν δραστή- 
ριον οίκονόμον Παπαδήμον καί τούς καλούς συνεργάτας του, κληρικούς 
καί λαϊκούς.
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Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  25

Ουζουν Κιοπροϋ καί τινα χωρία.

Ίο έγγραφον 25 είναι συνέχεια εκθέσεως περί διαφόρων επαρχιών 
και διαμερισμάτων, καθώς άναγράφομεν εις τά περί Διδυμοτείχου και αλ
λαχού. Ή  έκθεσις είχε δημοσιευθή εις την εφημερίδα «Νεολόγος» της 
Κ)λεως. Τό διασωζόμενον φΰλλον τοϋ Νεολόγου, τό περιέχον την συνέχειαν 
της εκθέσεως, έχει χρονολογίαν 2)14 Όκτωβρ. 1897, φέρει δέ τον τίτλον: 
« Ή  δημοσία έκπαίδευσις εν τη επαρχία (μάλλον Νομαρχία) Άδριανουπό- 
λεως». Γράφει δέ περί Ούζούν Κιοπροϋ τά έξης : δτι έχει μίαν δημοτικήν
σχολήν μετά τμήματος ελληνικού, με ένα μόνον διδάσκαλον, δτι υπάρχει 
ανάγκη νά προστεθή εις ακόμη διδάσκαλος καί νά συσταθή έν νηπιαγω- 
γεΐον μετά τμήματος παρθεναγωγείου. Νά συσταθώσι δέ πρωτοβάθμιοι 
σχολαί εις τά έξης χωρία : Ζουλοΰφιον (επαρχίας Διδυμοτείχου,) μέ 2500
κατοίκους έλληνας αλβανοφώνους, Κιουπλίον (Διδυμοτείχου), μέ 1900 κατ. 
έλληνας, Ίβρίκτεπε, μέ 1750 κατοίκους, έλληνας μέν το φρόνημα, όμιλούν- 
τας δέ άλβανιστί, καί Ψαθάδες (Διδυμοτείχου), μέ 1000 έλληνας.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α  1 + 2

Τμήματα Τσορλοΰς, Κεσσάνης, Μαλγάρων και Ουζουν Κιοπροϋ,

Τά έγγραφα l-f-2 αποτελούνται από 4 τεμάχια, περιέχοντα στατι- 
στικάς, παρατηρήσεις καί σημειώσεις διά τά ώς άνωθι τμήματα τής επαρ
χίας ΤΙρακλείας, τό πρώτον έξ αυτών, άγνωστον, πόθεν καί παρά τίνος συ- 
νετάχθη. Λέν έχει χρονολογίαν. Έ κ  τίνος δμως φράσεως : «χω ρ ία  με
ταναοτεύσαντα  κατά τήν ά να χ ώ ρ η σ ιν  των ρ ω α σ ικώ ν  στρ ατευ μ ά τω ν  
βούλγαρο ι»  εξάγεται, δτι θά έγράφη τό 1880. Είναι δέ « Κ α τά λο γο ς  ι ώ ν  
ο ικ ιώ ν  καί  στεφ άνω ν  τής κω μ οπ όλεω ς  καί (τών) χ ω ρ ίω ν  τοϋ  τμήμα
τος Τ σο ρ λο ΰ ς». Τό δεύτερον  τεμάχιον, συνταχθέν «έν Μαλγάροις την 19 
’Ιουνίου 1880» είναι ανυπόγραφου, εμπεριέχει δέ στατιστικός πληροφορίας 
εξ εκθέσεων καί διαφόρους προχείρους σημειώσεις διά τά τμήματα Ούζούν 
Κιοπρού, Κεσσάνης καί Μαλγάρων. Τό τρίτον, άγνωστον πόθεν καί παρά 
τίνος συνταχθέν, ανάγεται, φαίνεται, εις την ιδίαν εποχήν καί προέρχεται 
’ίσως παρά τής Φιλεκπ. ’Αδελφότητος Ούζούν Κιοπρού (ή τής Ραιδεστού) 
καί γράφει διά την περιφέρειαν ταύτην. Τέλος, τό τέταρτον τεμάχιον περι
λαμβάνει προχείρους σημειώσεις καί παρατηρήσεις διά διάφορα χωρία τών 
τμημάτων Κεσσάνης, Μαλγάρων καί Ούζούν Κιοπρού. Έγράφη, πιθανόν, 
υπό τής έν Άδρ)πόλει Φιλεκπ. ’Αδελφότητος, μετά τάς 25 Νοεμβρίου τού 
1881, ως εξάγεται έκ τής εμπεριεχόμενης φράσετος «κατ* εκϋ'εσιν Από 2 5  
9 β ρ ί ο ν  1 8 8 1  τοϋ Θρ. ( α κ ικ ο ϋ )  Φιλεκ. Σ υ λ λ ό γ ο υ  Ρ α ιδ ε σ τ ο ϋ » . Διά 
τούς λόγους τούτους, ημείς έν συνεχείς θά παραθέσωμεν, κατά σειράν, τά
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τεμάχια Ιον, 2ον καί οον μόνον, το δέ 4ον θά επιτάξωμεν κατόπιν των ύπ ’ 
αριθμούς 4, 7, 5 καί 3 εγγράφων τού φακέλλου 434, διότι τά έγγραφα ταύτα 
είναι παλαιότερα τοϋ 4ου τεμαχίου.

ΤΕΜΑΧΙΟΝ ion ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1+2

Κατάλογος των οικιών και στεφάνων 
της κωμοπόλεως και των χωρίων τον τμήματος Τσορλονς

1) Ταορλον.  Οίκίαι χριστιανικά! (=έλληνικα!) 700. Στέφανα 600. 
Οίκίαι ’Οθωμανικά! 500. ’Αρμένικα! 200. Ίσραηλιτικα! 80.

2) 'Η ρ ά κ λε ια . Οίκίαι χριστιαν. 200. Στέφ. 160. Οίκίαι όθωμ. 80.
3) Χ ω ρ ίο ν  Σ ο υ λ τά ν  Τ σ ιφ λ ίκ .  Οικίαι ελληνικά! 40. Στέφανα 35.
4) Κιοηροτάδες,  Όθωμ. τσιφλίκιον. Στέφανα 8=Γραικοί.
5) Μ αβατλή .  ’Οθωμανικόν τσιφλίκιον. Στέφανα 8=Γραικοβούλγαρόι. 
(!) Χ ω ρ ίο ν  Τ ο α ν δ ό . Οικίαι έλληνικα! 400. Στέφανα 350.
7) Κ ια λλ α β ρ ή .  Τσιφλίκι ον μπεϊλίκιον. Στέφανα 5=Γραικοί.
8) "Ανω Τσελτήκι .  ’Οθωμανικόν. Στέφανα ΐ2=Γραικοβούλγαροι.
9) Χ ω ρ ίο ν  Κ ε ρ μ έ ν ( ι ) . Οικίαι ελληνικά! 180. Στέφανα 120.

10) Στράντζα .  Οικίαι έλλην. 750. Στέφανα 660. ’Οθωμανικά! 40.
11) Χ ω ρ ίο ν  ’Ασκός.  Οικίαι ελληνικά! 150. Στέφανα 120.
12) Χ ω ρ ίο ν  Κ α ρα τζά(ς ) .  Οικίαι ελληνικά! 200. Στέφανα 160.
13) Β ελ ιγρ ά δ ι .  Οικίαι ελληνικά! 50. Στέφανα 40.

Χωρία μεταναστεΰσαντα
κατά την άναχώρησιν των ρωσσικών στρατευμάτων, Βούλγαροι

1) Ό φ λ ά ζ .  ’Οθωμανικόν τσιφλίκιον. Στέφανα 10.
2) Καρά Σ ι ν ί κ ( ι ) .  ’Οθωμανικόν τσιφλίκιον. Στέφανα 18.
3) Κ α ρ ά  Μ ε ( χ ) μ έ τ ( η ) .  ’Οθωμανικόν τσιφλίκι ον. Στέφανα 12.
4) Χ ατζή  Σερημ έτη .  (Θά είναι Χατζή Σαρή Μεχμέτ). ’Οθωμανικόν 

τσιφλίκιον Στέφανα 7.
5) Μ ο ν σ ε λή μ .  Όθωμ. τσιφλίκιον. Στέφανα 20.
6) Ά ζ ο ύ ζ  Κ ιο γ ιο ϋ .  (Μάλλον Ά ζίζκιο ϊ). Όθωμ. τσιφλ. Στέφανα 38.
7) Τ αουσλή .  Τσιφλίκιον θ . Τσούνη. Στέφανα 24.
8) αΑρμασα.  ’Οθωμανικόν τσιφλίκιον. Στέφανα 38.
9) Σ ε ι ζ ή .  (Μήπως Σιγλή). ’ Αρμενικόν τσιφλίκιον Στέφανα 25.

10) Ά ρ α η λ η .  ’Αρμενικόν τσιφλίκι ον. Στέφανα 10.
11) Ταεγκέρλια.  ’Οθωμανικόν τσιφλίκιον. Στέφανα 16.
12) Π α σ α λά χα να .  Όθιομανικόν τσιφλίκιον. Στέφανα 23.
13) Τ ιο ν ρ κ μ ε νλ ή .  Τσιφλίκιον Στεφάνοβικ. Στέφανα 20.
14) Ομούρτζα.  Τσιφλίκιον Μιχαήλ Λογοθέτου. Στέφανα 20.
15) Κ α λύ β ες .  ’Οθωμανικόν τσιφλίκιον Στέφανα 25.
16) Κ ιοστεμ ήρ ι  (μήπως Κιοσέ Όμέρ ή Κιοσέ Έμίρ). Τσιφλίκιον 

Στυλιανού Τσούνη. Στέφανα 30.
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17) Μ η ο χ ζ ελέ ρ ι  (μήπως Μπαχτσέ γιερί=τόπος κήπων). ’Οθωμανικόν 
τσιφλίκιον. Στέφανα 25.

18) Κ ο νρ τ ο υ λ μ ο ύ ς .  ’Οθωμανικόν τσιφλίκιον. Στέφανα 20.
Ε νταύθα παρατηρούμεν, ότι τά 18 χωρία τούτα, ών οΐ κάτοικοι,

κατά την επιγραφήν, ήσαν βοΰλγαροι, σημειούνται όλα ώςτσιφλίκια μέ μικρόν 
αριθμόν στεφάνων, δηλαδή οικογενειών, άνερχόμενον εις 381, ενφ τά ελληνικά 
στέφανα των προηγουμένων 13 χωρίων άνήρχοντο εις 2278, χωρίς νά ύπο- 
λογίσοομεν τούς ’Αρμενίους και τούς αλλοθρήσκους, Όθιομανούς καίΈβραίους. 
Γεννάται δέ τό ζήτημα : Μήπως οί μεταναστευσαντες βοΰλγαροι άπετέλουν 
τά αναγραφόμενα 381 στέφανα των 18 τσιφλικίων ; ’Ή  μήπως τά στέφανα 
ταΰτα ήσαν ολίγων, μή μεταναστευσάντων, αλλά παραμεινάντων, ελληνο- 
φρόνων καί μή σχισματικών βουλγάρων ; Δυστυχώς ή στατιστική δεν καθο
ρίζει τό ζήτημα. ’Ίσως θεωρηθώμεν, δτι κρίνομεν ύπερβολικώς. Έ ν πάση 
περιπτώσετ κλίνομεν προς τήν δευτέραν ύπόθεσιν, διότι νομίζομεν, δτι, εν 
εναντίφ περιπτώσει, θά ήτο ϊσα)ς περιττόν νά άναγραφοΰν κατά στέφανα οΐ 
μεταναστευσαντες βοΰλγαροι. Καί επομένως τά 18 τσιφλίκια νά μή θεωρη
θούν ώς άποτελοΰντα μέρος τού τμήματος Τσορλοΰς, αφού δεν είχον πλέον 
κατοίκους ορθοδόξους χριστιανούς.

ΤΕΜΑΧΙΟΝ 2 ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1+2

<Πίναξ στατιστικός των εν τω τμήματι Κεσοάνης τής Ε παρχίας Ήρα- 
πλείας κωμοπόλεων καί χωρίων, αριθμών Στεφάνων και οικιών αυτών τής εν αύ· 
τοΐς φυλετικής καί κατ’ εθνισμόν υπεροχής, τής απ' άλλήλων άποστάαεως των χω
ρίων, καί τούτων από τής έν τω τμήματι πρωτευούσης, ώς καί τούτης από τής 
Μητροπόλεως Ραιδεοτοϋ».

"Οπως εις τήν επαρχίαν Διδυμοτείχου καί τάς άλλας, τοιουτοτρόπως 
καί εις τήν επαρχίαν Ήρακλείας, δεν θά άναγράψωμεν τάς μεταξύ τών χω
ρίων καί πόλεων άποφάσεως. Διότι αΐ αποφάσεις αύται ύπελογίζοντο τότε 
μέ ώρας διά πεζοπορίας καί επομένως άχρηστοι διά τήν σημερινήν εποχήν 
τής ταχΰτητος.

Κατωτέρω άναφέρομεν κατά σειράν ονόματα πόλεων, κωμοπόλεων 
καί χωρίων, καί αριθμούς οικιών, στεφάνων καί μαθητών :
Κεοαάνη .  Οίκίαι 807. Στέφανα 588. Μαθηταί 220. Ελληνικόν.
Μουζαλτ}  Οικία' 58. Στέφανα 38. Μαθηταί 15 . »
Β ο υ λγα ρ ικ ό ν .  Οίκίαι 335. Στέφανα 283. Μαθηταί 100. »
Σ ιγ λ η .  Οίκίαι 65. Στέφανα 54. Μαθηταί 27. »
ιιΤαϋρες. Οίκίαι 80. Στέφανα 66. Μαθηταί 18. »
Γ ρ α μ π ο ν ν α  Οίκίαι 232. Στέφανα 207. Μαθηταί 105. »
Κ α τή κ ιο ϊ .  Οίκίαι 41. Στέφανα 30. Μαθηταί 12. »
Μ α χ μ ο ν τ κ ί ο ϊ  Οίκίαι 103. Στέφανα 92. Μαθηταί 50. »
Β α ρ ν ίτ σ α . Οίκίαι 45. Στέφανα 41. Μαθηταί 13. »
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Τ σελτ ίκ ι .  Οικίαι 77. Στέφανα 58 Μαθηταί 40. Ελληνικόν. 
Φακίρμα.  Οικίαι 105. Στέφανα 100. ΜαθηταΙ. 25. »
Κ α ρ ά -Τ εη ές .  Οικίαι 39. Στέφανα 43. Μαθηταί 14. »
Κ α ρ λ ίκ ιο ϊ .  Οικίαι 185. Στέφανα 166, Μαθηταί 80. »
Μ η ε ϊ ν τ ί κ ι  Οικίαι 213. Στέφανα 200. Μαθηταί 90. »
Μ η α σ α ΐχ ι .  Οικίαι 209. Στέφανα 169. Μαθηταί 60. »
Π α ζά ρ -Δ ερ έ . Οικίαι 67. Στέφανα 68. Μαθηταί 20. ’Αλβανόφωνον. 
Μ άλχεηε .  Οικίαι 90. Στέφανα 81. Μαθηταί 25. Ελληνικόν.

Έ ν Συνεχεία άναφέρονται εις διαφόρους σημειώσεις τα έξης :
Σ η μ .  Α ' . Τά χωρία Τσελτίκι, Καρλίκιοϊ, Γραμπούνα, Μιτασαΐπ καί Mitetv· 

τίκι έχουν σχολεία μέ διδασκάλους, δυναμένους νά διδάξουν συστηματικώς. Ένφ 
εις τά άλλα οΐ μαθηταί διδάσκονται εις μικρά κελλία ή τούς νάρθηκας από γραμ
ματοδιδασκάλους ή Ιερείς, οΐ όποιοι μισθοδοτούνται γλίσχρως, λαμβίνοντες ώς 
αμοιβήν σίτον ή ό,τι οί γονείς δύνανται νά προσφέρουν.

Σ η μ .  Β ' . ΟΙ χριστιανοί (="Ελληνες) τού τμήματος τούτου (Κεσσάνης) ανέρ
χονται είς 14,069 ψυχάς.

Επακολουθούν τά έξης *Ε λ λη ν ικ ά  χω ρία  υπαγόμενα πολιτικώς εις 
τό «Μυριόφυτον», επομένως όχι εις την Κεσσάνην :
Κ ο ν ρ ο ν ν ϊ  Τΰεσμέ .  Οικίαι 13. Στέφανα 8.
Μ αγαρίσ ι .  Οικίαι 106. Στέφανα 92, μαθηταί 37.
Σ α ζ λ ή ·Δ  ερέ. Οικίαι 42. Στέφανα 36, μαθηταί 13.
Κ αράτσαλη .  Οικίαι 61. Στέφανα 52, μαθηταί 23.
Μ η α ρ γ ια μ ίτ σ ι .  (Τίποτε δεν αναγράφεται). s
Β ο υ λγα ρ ικ ό ν .  Οικίαι 97. Στέφανα 84 μαθηταί 30.

Παρά τον χαρακτηρισμόν τής επιγραφής «ελληνικά χωρία» θά ήτο 
βουλγαρικόν ή βουλγαρόφωνον χωρίον—όνομα και πράγμα, διότι προστί
θεται σχολή καί εκκλησία βουλγαριστί. (Τό Βουλγαρικόν τούτο δεν συμπί
πτει, φαίνεται, προς τό ανωτέρω αναφερθέν Βουλγαρικόν τής Κεσσάνης, τό 
όποιον είχε οικίας μέν 335, στέφανα 283, καί μαθητάς 100. Μάς φαίνεται

π ~ e « 3 » 5περίεργον, οτι ενω η γενική εν τη αρχή επιγραφή του έγγραφου αναγράφει: 
«ΙΙίναξ... Κεσσάνης...», έν τούτοις, αναφέρει, ώς εϊδομεν καί χωρία τής 
περίφερείας Μυριοφύτου, περαιτέρω δέ, ώς Θά ’ίδωμεν, καί άλλων πολιτικών 
περιφερειών. Δηλαδή :
Τής μέν Καλλιπόλεως τό 'Ε ξαμ ίλλ ιον  119 Στέφανα 102, μαθηταί 55.
Τής δέ τών Τψάλων Χ α τή ρ κ ιο ϊ  (Καδήρκιοϊ) 57. Στέφανα 48, μαθ. 13. 
καί Κ ο ρ ο υ τ ζ ή κ ιο ϊ  83. Στέφανα 71, μαθηταί 18.

’Ακόμη περίεργον μάς φαίνεται τό οτι αλλαχού, είς άλλο έγγραφον, 
τό Εξαμίλλιον άναφέρεται ώς ιδιαίτερον διαμέρισμα μέ χωρία ϊδικά του. 
Έ φ ’ όσον δέ προχωρούμεν, καί είς την επαρχίαν Ηράκλειας καί εις άλ- 
λας, θά ’ίδωμεν πολλάς τοιαΰτας ανωμαλίας καί συγχύσεις. Καί διά 
τούτο δυσοικονόμητον αποβαίνει ενίοτε τό νά διαχωρήση κανείς καί νά δια-
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κρίνη τά χωρία ενός τμήματος από τά χωρία άλλων τμημάτων, ή μιας επαρ
χίας από τά των άλλων επαρχιών. Άλλα περί τούτου, θά επανέλθω μεν πάλιν.

Σ η μ .  Γ '. Οί Τούρκοι τής Κεσσάνης έχουν 420 οικίας και 485 οίκογενείας. 
Σχολεΐον Ρουστιέ (σχολαρχεϊον) μέ 60 περίπου μαθητάς. Τούρκοι κατοικούν καί 
εις 7 χωρίδια καί έπαύλεις μέ 65 οικίας καί 115 οίκογενείας, χωρίς σχολεία. Σύνο- 
λον τουρκικοί πληθυσμοί 3000.

Σ η μ .  Δ \  Ό πληθυσμός των 8 ελληνικών χωρίων, (δηλαδή των υπαγόμε
νων, ώς εΐδομεν, εις τούς καζάδες=καημακαμλίκια Μυριοφύτου, Καλλιπόλεως καί 
Ύψάλων), είναι 3,768, δστις, προστιθέμενος εις τον πληθυσμόν των άλλων χω
ρίων (17 μετά τής Κεσσάνης τοί καζά Κεσσάνης) 14,069, συμποσοίται είς 17,837 
(τό Μπαργιαμίτσι δέν υπολογίζεται).

Είς όλα τά (174-8-1-0=25) χωρία των 4 καζάδων (Κεσσάνης, Μυριοφύτου, 
Καλλιπόλεως καί 'Υψάλων) διδάσκεται ή ελληνική γλώσσα, εκτός τοΰ χωρίου 
Βουλγαρικόν... (όπως εΐδομεν).

ΠΑΛΙΝ ΤΟ 2 ΤΕΜΑΧΙΟΝ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 14-2 

Τ μ ή μ α  Μ α λγά ρω ν

Τό ’ίδιον τεμάχιον καί κατά τον ίδιον περίπου τρόπον γράφει καί 
διά τό τμήμα Μαλγάρων, τά έξης :

1) Πασάκιο ϊ.  Έλληνες, οίκίαι 40. Στέφανα 50. Μαθηταί 15.
2) Χ ά α χ ιο ϊ .  Έλληνες, οίκίαι 88. Στέφανα 50. Μαθηταί 10.
3) Κ ιο υ ρ τ λ ή .  Έλληνες, οίκίαι 128. Στέφανα 170. Μαθηταί 15.
4) Θ υ μ ίχ ιο ϊ .  Έλληνες, οίκίαι 110. Στέφανα 133. Μαθηταί 30.
5) Δ ο λ ο ύ χ ιο ϊ .  "Ελληνες, οίκίαι 80. Στέφανα 95. Μαθηταί 25.
6) Δαουτλή.  "Ελληνες, οίκίαι 75. Στέφανα 98. Μαθηταί 15.
7) Δ ε β ερ ίχ ιο ϊ .  "Ελληνες, οίκίαι 51. Στέφανα 62. Μαθηταί 10.
8) Κ αράβουναρ .  "Ελληνες, οίκίαι 64. Στέφανα 98. Μαθηταί 15.
9) Χ αραλά  Γ χοννΙ .  Βούλγαροι, οίκίαι 118. Στέφανα 148. Μαθ. 10.

10) Κ άρυά .  Έλληνες, οίκίαι 210. Στέφανα 250. Μαθηταί 30.
11) Σ ο νλ τ ά ν χ ιο ϊ '  ’Αλβανοί, οίκίαι 171. Στέφανα 225. Μαθηταί 35.
12) Χ α τ ζ ή κ ιο ϊ .  Έλληνες, οίκίαί 79. Στέφανα 97. Μαθηταί 40.
13) Δογαντζή .  Βούλγαροι, οίκίαι 21. Στέφανα 36. Μαθηταί 20.
1.4) Ύ λ α ν λ η .  (Γι)ανλή) Έλληνες, οίκίαι 99. Στέφανα 146. Μαθ. 10.
15) Γ ιαγλά .  (Γιαϊλά) Βούλγαροι, οίκίαι 135. Στέφανα 162. Μαθ. 15.
16) Τ εο λΙμ ( ι )  Βούλγαροι, οίκίαι 32. Στέφανα 41. Μαθηταί 10.
17) Ν ι ε ν τ έ κ ι ο ϊ ."Ελληνες, οίκίαι 110. Στέφανα 131. Μαθηταί 10.
18) Π ια μ ά ν χ ιο ϊ .  Βούλγαροι, οίκίαι 90. Στέφανα 122. Μαθ. 25.
19) Δ ε β ε τ ζ ή χ ιο ϊ  "Ελληνες, οίκίαι 50. Στέφανα 43. Μαθηταί 30.
20) Λ ισ γά ρ ι .  Βούλγαροι, οίκίαι 17. Στέφανα 21. Μαθηταί 18.
21) Κ α τ ίχ ε λ ι .  (Κατί-χαλά) Βούλγαροι, οίκ. 70. Στέφ. 91. Μαθ. 10.
22) Γ ιο υ α ο ύ φ .  "Ελληνες, οίκίαι 68. Στέφανα 85. Μαθηταί 20.
23) Καρατξάχα/Ιηλ.Έλληνες, οίκίαι 69. Στέφανα 88. Μαθ. 15.
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24) Έ λ μ α λ ή .  Έ λληνες, οίκίαι 180. Στέφανα 202. Μαθηται 40.
25) Κ α λ ύ β ι α ."Ελληνες, οίκίαι 125. Στέφανα 155. ΜαθηταΙ 25.

"Ακολουθεί σημείωσης, δτι έχουν σχολεία και καλούς διδασκάλου;
μόνον τά χωρία Θυμίκιοϊ, Κάρυά, Σουλντάκιοΐ καί Δεβετζήκιοϊ. Τα δέ άλλα 
είναι, όπως άνεγράφη και εις την Α' σημείωσιν τοϋ τμήματος Κεσσάνης.

Έ ν συνεχεία άν«φέρεται διά την πόλιν Μάλγαρα, δτι οί 'Έλληνες 
αυτής έχουν οικίας 225, στέφανα 250, και σχολάς ελληνικήν και αλληλοδι
δακτικήν μέ μαΟητάς και μαθήτριας έν συνόλφ 120, κα'ι 2 διδασκάλους. Ό 
ελληνιστής διδάσκει εις 2 δωμάτια (κελλία) τής εκκλησίας, ό δέ δημοδιδά
σκαλος εις έτοιμόρροπον σχολεΐον. Και λαμβάνουν οί 2 όμου 10 χιλιάδες 
γρόσια μισθόν, δστις πληρώνεται διά συνεισφοράς ιώ ν κατοίκων και έκ τοΰ 
ταμείου τής Εκκλησίας.

Οί ’Αρμένιοι των Μαργάρων έχουν οικίας 358 και στέφανα 405, οί 
δέ Τούρκοι οικίας 420 και οικογένειας 445.

Σ η μ ,  A . Τούρκοι κατοικοΰντες είς 27 χωρία καί έπαύλεις, μέ 317 οικίας 
καί 348 οικογένειας, είναι 2130 ψυχαί, άνερχόμεναι μέ τάς 2,225 των Μαλγάρων 
είς 4355.

Σ η μ .  Β ' . Τά ύπ’ αριθμούς 9, 15, 16 καί 20 χωρία είναι βουλγαρικά. Ό δέ 
πληθυσμός των χωρίων (δεν άναφέρονται αριθμοί καί ονόματα, ϊσως εννοούνται 
τά 13 καί 18, τά όποια έσημειώθησαν εις τόν «ροηγηθέντα πίνακα ώ; βουλγα
ρικά) είναι μικτός, οί δέ κάτοικοι τοϋ 11 είναι αλβανικής καταγωγής, όμιλοΰντες 
καί την ελληνικήν, τήν οποίαν καί διδάσκονται. ('Ημείς παρατηροΰμεν ενταύθα, 
οτι όπως συμβαίνει είς όλας τάς επαρχίας τά χωρία, τά χαρακτηριζόμενα, έκ κα
κής άντιλήψεως ή απροσεξίας, ώς βουλγαρικά, δεν είναι καθαρώς βουλγαρικά καί 
σχισματικά, εκτός μοναδικών εξαιρέσεων, άλλα βουλγαρόφωνα.

Σ η μ .  Γ ' . Συνολον : ελληνικοί οίκίαι 2,455, στέφανα 3,046 καί ψυχαί 15,035. 
(Μεταξύ όμως αυτών, κατά τόν έλεγχόν μας συμπεριλαμβάνονται καί τά βουλγα
ρόφωνα χωρία καί τό αλβανόφωνον, μέ μόνην τήν μικράν διαφοράν, ότι ημείς 
ευρωμεν 3 επί πλέον στέφανα).

ΤΕΜΑΧΙΟΝ 3 ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1+2

« Έ & νο λο γ ικ ό ς  η ίνα ξ  το ΰ  τ μ ή μ α τ ο ς . .. Ο νζο νν  Κ ι ο π ρ ο ν ...»

Διαιρείται εις 2 .τμήματα. Τό Ιον αναγράφει «Χάνε»  (=οίκίας), 
’Α ν δ ρ ό γ υ ν α  καί «Ν ο υ φ ο ύ ς » (=ψυχάς), του Ούζούν Κιοπροΰ καί χωρίων 
αυτού, καί έχει εν έπικεφαλίδι των ονομάτων τήν λέ£ιν « Έ λ λ η ν ο β ο ύ λ γ α  - 
ροτ», επομένως δεν έχει ύπ ’ οψιν τούς καθαρούς 'Έλληνας. Τό δέ 2ον μέ 
επιγραφήν «χωρία οθωμανικά», αναγράφει αυτά απλώς κατ’ όνομα.

Τό Ιον τ μ ή μ α  τον  3 ο υ  τ ε μ α χ ίο υ

Ο ύ ζ ο ύ ν  Κ ι ο π ρ ο ν .  Χανέ 80. Ανδρόγυνα 103. Νουφούς 228. 
"Αλτηντάς. Χανέ 182. ’Ανδρόγυνα 200. Νουφούς 471. 
Κ α δ ή κ ιο ϊ .  Χανέ 59. ’Ανδρόγυνα 80. Νουφούς 172.
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Κ α τ ίχ α λ α  Χανέ 45. 4 Ανδρόγυνα 56. Κουφούς 128.
Σ ο ν μ π ά ς  «tot. Χάνε 80.’Ανδρόγυνα 905. Κουφούς 229.
Ν τερέκ ιο ϊ .  Χανέ 65. ’Ανδρόγυνα 70. Νουφούς 259.
Κ ή ρ κ ιο ϊ .  Χάνε 55. ’Ανδρόγυνα 70. Νουφούς 218 ').
Κ α β α τζ ή κ .  Χανέ 84. ’Ανδρόγυνα 105. Κουφούς 3 ΐ0 .
Μ αλκότς .  Χανέ 65. ’Ανδρόγυνα 75. Νουφούς 228 ■).
Σ α χ ί ν κ ι ο ϊ .  Χανέ 65. ’Ανδρόγυνα 107. Νουφούς 228.
Κ αρατζά  ΧαλήΧ.  Χανέ 48. ’Ανδρόγυνα 51. Νουφούς· 105.
Σ α λ ή κ ιο ϊ .  Χανέ 28. ’Ανδρόγυνα 35 Νουφούς 95.
Δ ο γά νκ ιο ϊ .  Χανέ 107. ’Ανδρόγυνα 130. Νουφούς 220.
Μ αοτανάρ .  Χανέ 30. ’Ανδρόγυνα 35. Νουφούς 65.
Δ ερ βενά κ ι .  Χανέ 37. ’Ανδρόγυνα 55. Νουφούς 110.
Τ σ ιό π κ ιο ϊ .  Χανέ 128. ’Ανδρόγυνα 145. Νουφούς 345.
Τ ο ύρ νο β ο ν .  Χανέ 204. ’Ανδρόγυνα 250. Νουφούς 497.
*Ι μ π ρ Ι κ  Τεπέ.  Χανέ 292. ’Ανδρόγυνά 353. Νουφούς 547.
Χ η ρ ζ ή ζ  Κ α δ ή κ ιο ϊ .  Χανέ 24. ’Ανδρόγυνα 30. Νουφούς 50.
Βούλγαροί έμειναν εις Ούζούν Κιοπροΰ Χανέ 40. άνδρ. 50. Νουφούς 80. 
Σύνολον =Χανέ 1718 ’Ανδρόγυνα 2105 Νουφούς 4585

Σ η μ .  Εις τό έν επαρχία Διδυμοτείχου τμήμα τοΰ Καζά Ούζοΰν Κιοπροΰ 
υπάρχουν ; Είς μέν τά 'Οθωμανικά χωρία, χανέ 14, νουφουσια 1000.

Εις δέ τά 'Ελληνικά χωρία, χανέ 18, νουφουσια 4000.
8 2 , " 5 0 0 0 7

ΤΟ 2 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 3 ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Χ ω ρ ία  ‘Ο θ ω μ α ν ικ ά  ( τ ο ΰ  Ο ΰζοΰν Κ ιο π ρ ο ΰ )

Ειχον σύνολον νουφουσίων : 1500, και ησαν τά έξης :
1) Κ ο υ ρ  βέη  (μήπως Κιόρ Μπέη ή μάλλον Κιόύρ βέη ή Κούρτ μπέη). 

’Ίσως το Κούρτ(ι) του Διδυμοτείχου. 2) Χαλίς « ίο ϊ. 3) Χ αρμ ανλη .  4) Τσα-  
ουαλη. 5) Σ εφ ετλή ,  (μήπως Σιφαατλή=ύγιεινός, ή Σεφκετλή=τοΰ Σεφκίτ=  
όνομα) 6) Τουρνατξή ,  (όρθότερον Ντουραντζή, έκτος άν είναι Ζρυρνατζή !). 
7) Τσόγκαρα.  8) Μ π ο υ λ τ ο ν ρ κ ί .  9) Σ ολτασ α  (μήπως Σαλή πασά). 10) 
Είιομτιέκιοϊ  (μήπως Κιοπέκκιοϊ ή Γκεμπέκιοϊ). 11) Γ ε δ έ κ ιο ϊ  (μήπως Γεν- 
τέκ κιόϊ ή Ντεντέ κιόϊ ή Έντέκιοϊ ή Ντερέκιοϊ). 12) Σ α ρ χ α ν λ ή .  13) Ά  ■ 
λ η μ π έ κ ι ο ϊ  (= Ά λ ή  μπέη κιογιοΰ). 14) Τ ζα μ ϊλ  μ π έ η  κ ι ο ϊ ( γ ι ο ν ) .  15) 
ΧΑ λ η  Ά γ ά τ ς .  16) Ό μ ο ύ ρ τ ζ α  (’ίσως έκ του ονόματος Όμέρ). 17) Ιν τξ έ κ ιο ϊ  
(ίδέ χωρίον Κουφόβουνον Διδυμοτείχου). 18) Χ ι μ ι τ λ η  (ίσως Σιμιτλή). 19) 
Τσακμάκ.  20) Μ έγα  'Α λτη  Ά γ ά τ ς .  21) Κ α ρά  Σ ο ν π λ η  (μάλλον Καρά— 
Σουφλί). 1

1) Μήπως Κούρτκιοϊ, τό Κούρτι τοΰ Διδυμοτείχου.
2) Μερικά χωρία υπάγονται εις την επαρχίαν Διδυμοτείχου...

Άρχιμ. Νικολάου Βαφείδου

ι



Ε κκλησιαστικοί επαρχίαι της Θράκης 69

ΕΓΓΡΑΦΟΝ 4

Σχολε ία  κ α ί  ά ν ά γ κ α ι  αυ τών  τής έδρας Ρ α ι δ ε σ τ ο ΰ  κα ι  μ ε ρ ι κ ώ ν  
χωρ ίων  τής  ε π α ρ χ ί α ς  Ή ρ α κ λ ε ί α ς

Τό έγγραφον 4 τοϋ φακέλλου 434 είναι μακροσκελής έκθεσις του 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ραιδεστοΰ, υπό ημερομηνίαν 20 ’Ιουλίου 1880. 
Υπεβλήθη εις τον πρόεδρον τής Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής 'Αδελ
φότητος Κιονσταντινουπόλεως Γ. 'Ζαρίφη περί σχολείων και αναγκών αυ
τών διφόρων πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων τής επαρχίας Ήρακλείας. 
Και την υπογράφουν ό πρόεδρος τοϋ συλλόγου Ραιδεστοΰ Γρ. Κ. Λαζίδης 
και δ Γ. Γραμματεύς Μ. Δ. Μαργαριτώφ.

'Αναφέρει ή έκθεσις εΐσαγωγικώς, εκτός άλλων τά εξής :
«Μή λαβόντες είσέτι... άπάσας τάς...πληροφορίας προς σύνταξιν ακρι

βούς στατιστικής τής ήμ. επαρχίας... έπιφυλαττόμεθα.., ν' άποστείλωμεν... 
αυτήν, άρκούμενοι... νά έξεικονίσωμεν τάς άνάγκας καί τά αμέσου άντιλή- 
ψεως χρήζοντα επίκαιρα σημεία». Καί συνεχίζει... «μακρά δουλεία καί παν
τελής έλλειψις έποπτείας επί των ατυχών τούτων μερών έγένοντο παραίτιοι 
νά έκλειψη παν αίσθημα φιλομουσίας καί εθνικού φρονήματος παρά τοΐς 
πλείστοις τών κατοίκων. Κατά τά τελευταία ταΰτα έτη μικρά σημεία έξε- 
γέρσεως έκ τής έπιβαρυνούσης ήμάς ληθαργίας άνεφάνησαν, δοθείσης τής 
πρώτης ώθήσεως υπό διαφόρων φιλοπροόδων κεντρικών καί επαρχιακών σω
ματείων, συνεργούντων καί τινων έκασταχοϋ φιλομούσων. Ά τυχώς, είτε έξ 
αβελτηρίας πολλών κοινοτήτων, είτε έκ φιλαργυρίας άλλων, εύπορουσών μεν, 
προσπαθουσών δέ οαπάναις τών ξένων σωματείων νά διατηρώσι τάς εαυτών 
σχολάς, είτε καί έκ τής άσκοπου πολλάκις καί έπιδεικτικής μάλλον διανο
μής βοηθειών πλείστων κεντρικών σωματείων, δεν έπήλθεν ωφέλεια ανάλογος 
τών δαπανηθέντων χρημάτων καί ΐής έπιθυμίας τών ταυτα χορηγούντων με
γατίμων ομογενών. Διότι πολλαί μέν κοινότητες, αν καί ευπορούσαι καί έχου- 
σαι τακτικάς προσόδους, προερχομένας ώς έπί τό πλεϊστον έκ προσκυνημά
των καί άλλων παραπλήσιων, δαπανώσαι ταύτας, έφ’ ά μή δει, έπικαλοΰν- 
ται τήν αρωγήν τών ζαπλούτων ομογενών καί τών κεντρικών σωματείων, 
έκμεταλλευόμεναι οΰτω τήν φιλοπατρίαν αυτών. (Δυστυχώς το κακόν τούτο 
ήτο καί είναι σύνηθες πάντοτε !), ώς έπί παραοείγματι ή κοινότης 'Ηρά
κλειας. Αΰτη, καίτοι έχουσα ύπερ τάς 300 λίρας... ένιαυσίους προσόδους καί 
δυναμένη.... νά διατηρήση.... καλώς κατηρτισμένα τά έκπαιδευτήρια αυτής, 
έπεκαλέσθη... τήν ήμετέραν υποστήριξιν. ΙΙολλαί δέ, ένώ, εάν,., πλειοτέραν 
έόείκνυον φιλομουσίαν, (θά) ήδύνοντο κάλλιστα νά έπαρκέσωσιν είς τάς άνάγ
κας των, έπικαλοϋνται έπίσης ξένας προστασίας, ή Κοινότης Χώρας καί άλ- 
λαι. ΙΙολλαί δέ, χρήζουσαι βοήθειας, δεν τολμώσιν ή δεν έπίστανται νά αί- 
τήσωσι συνδρομήν,
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Πάντα ταΰτα συνέτεινον, όπως καί ή προθυμία των ζάπλουτων ομογε
νών μειωθή, ώς καί ή των κεντρικών καί επαρχιακών σωματείων ενέργεια 
έκλίπη. Όπότε ευτυχώς ή σύστασις της εθνοσωτήριου διά τάς δούλας κοι
νότητας ’Αδελφότητος υμών, επίκουρον έχούσης καί τον έκ νέου τάς μέρι
μνας του έπαναλαβόντα προς διάδοσιν τών Έλλ. Γραμμάτιων έν Άθήναις Σύλ
λογον, άνεζωπύρησε τον σχεδόν μαρανθέντα ζήλον τών διαφόρων κοινοτήτων 
καί την νεκρωθεΐσαν προθυμίαν τών άλλων σωματείιον.

'Ο δ’ ήμέτερος Σύλλογος... προειδώς το άσκοπον τών τοιούτων ενερ
γειών (δηλαδή τής έκμεταλλεύσεως...), έ'σπευσε νά συστήση εγκαίρως τοΐς 
άρμοδίοις παν δ,τι ένόμιζεν, δτι... ήθελεν ωφελήσει... καί υπέδειξε... τήν 
σύστασιν διδασκαλείου μέν έν Ραιδεστω, παρθεναγωγείων δε εις τά κέντρα 
τών τμημάτων τής επαρχίας. Ά λ λ ’ ή φωνή αύτοΰ τότε ουδόλως έλήφθη υπ’ 
οψιν... Όμολογοΰμεν..., δτι κατά τό δεκαετές διάστημα τών εργασιών ήμών 
(ώστε δ Σύλλογος Ραιδεστου ιδρύθη τό 1870) έτύχομεν τής υποστηρίξεως 
πολλών κεντρικών σωματείων κα ί... ομογενών. Ά λλ ’ ή χορηγούμενη... υπο" 
στήριξις ήτο τοιαύτη, ώστε νά μή δυνηθώμεν νά φέρωμεν εις πέρας... τον 
σκοπόν. Διό... ήρκέσθημεν τότε, άναλόγως τών ήμετέρων προσόδων, νά προ- 
αγάγωμεν εις σχολαρχεϊον τήν ενταύθα ελληνικήν (=όημοτικήν) σχολήν, νά 
όποβοηθήσωμεν τήν συντήρησιν του παρθεναγωγείου, νά φέρωμεν καί νά συν- 
τηρώμεν υποτρόφους έκ τών μεγάλειτέρων χωρίων, ιδίως τών βουλγαροφώ
νων, όπως ακολούθως χρησιμεύσωσιν ώς διδάσκαλοι, καί ύποβοηθώμεν τήν 
δημοτικήν παίδευσιν, συντηροΰντες μέν εις επικαίρους θέσεις δημοτικά σχο
λεία, χορηγοΰντες δέ τήν ύποστήριξιν ήμών εις άλλα. ’Αλλά... τά μέτρα 
ταΰτα, ώς ήμιτελή, έλάχιστα ώφελοΰσι. Διό, άμα άνηγγείλατε ήμϊν... τήν 
σύστασιν τής ύμ. ’Αδελφότητος (1880), έσπεύσαμεν νά καθυποβάλωμεν ύμίν... 
δσα ένεκρίναμεν λυσιτελή εις τήν επαρχίαν ταύτην. Καί πρώτον μέν τήν σύ- 
στασιν διδασκαλείου ένταυθα. Μετά δακρύων... χαράς... βλέπομεν γενομένην 
κατ’ αρχήν δεκτήν τήν σύστασιν (αύτοΰ). ’Επειδή δέ έρωτώμεθα περί τής... 
δαπάνης... καθυποβάλλωμεν... 'Ο σύλλογος ήμών χορηγεί προς τοϋτο το έαυ- 
του κτίριον, δμοιον τοϋ οποίου ούδεμία τών κατά τήν Θράκην κοινοτήτων 
κέκτηται... Καταβάλλει έτησίως 100 λίρας, ύπισχνεΐταί νά άνεγείρη οική
ματα προς κατοικίαν τών έκ τής έπαρχίας μαθητών, τήν χορηγίαν τών πρός 
έκπαίδευσιν αύτών χρειωδών, τήν... βιβλιοθήκην του, τήν ηθικήν αύτοΰ επιρ
ροήν καί... άκάματον ενέργειαν. Τήν αρχικήν δέ πρός σύστασιν τοΰ Διδα
σκαλείου δαπάνην ύπολογίζομεν... εις λίρ. όθωμ. 550—600 έτησίως, ώς εξής: 
Είς μισθοδοσίαν τριών καθηγητών, ών ό εις καί διευθυντής, διά τήν διδασκα
λίαν τών... (διαφόρων) μαθημάτων... καί ενός καθηγητοΰ τών τεχνικών... λ. 
δθ. 350. Μισθοδοσίαν δύο παισονόμων 40. Καύσιμον ύλην κ.λ. 30 καί βοή
θειαν τών άπορων υποτρόφων τών χωρίων 135, ήτοι έν δλω 550... Εις τά 
έπιόντα έτη θά λάβωμεν ανάγκην καί καθηγητοΰ τής Φυσικής, τής Φ’υχολο-
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γίας καί τής Παιδαγωγίας. "Οπως οέ εύκολύνη (ό Σύλλογος ήμών) καί προς 
εΰρεσιν καταλλήλου διευθυντοΰ, κατέπεισε τον άκαμάτως επί τριακονταετίαν 
όλην διδάξαντα εις διαφόρους κοινότητας, ήτοι Μαδύτου, Σάμου, Χάσκιοί', 
Χάλκηδόνος, Χρυσοπόλειυς, καί επί εικοσαετίαν δλην έν Ράιδεστώ (ρεκόρ 
πεντηκονταετούς διδασκαλίας!), ήδη δέ έφησυχάζοντα καί μετ’ ακρας φιλο
πατρίας εργαζόμενον αντιπρόεδρον ημών κ. Κ. Γεωργιάδην, γνωστόν πολλοΐς 
των λογίων τής Κ)λεως καί τοΐς προεδρείοις τού Έλλ. καί Θρακικού Συλλό
γου, όπως, μέ εύλογοφανή μισθόν, άναλάβη την όιεύθυνσιν... καί όστις προ
σεχώς θέλει έλθει, ίνα καί προφορικώς δω υμϊν πολλάς πληροφορίας καί 
συνεννοηθή διά τά περαιτέρω.

’Επειδή... ή κοινότης ημών, ή μόλις οκτώ περιέχουσα χιλιάδας ψυ· 
χάς, συνετήρει μέχρι τοΰδε έλλην. σχολήν μετά 2 διδασκάλων, 2 δημοτικάς 
μετά 5 καί παρθεναγωγεΐον μετά 3 οιδασκαλισσών, εις άς φοιτώσιν έν όλοις 
600 περίπου παΐδες (μαθ. καί μαθήτρ.), δαπανώσα... περί τάς 600 λίρας, ών 
το μεν ήμισυ... έκ ... τών έκκλησιών καί εισιτηρίων, τό δέ υπόλοιπον έξ εκ
τάκτων συνδρομών καί έξ έπιχορηγήσεως τού ήμ. συλλόγου. Συνισταμένου 
όμως διδασκαλείου, αναγκαία καθίσταται ή έπί τό βέλτιον διαρρύθμισις τού 
τε παρθεναγωγείου διά τής προσθήκης άνωτέρας διδασκαλίσσης προς μόρφω- 
σιν οίονεί μικρού τίνος διδασκαλείου τών θηλέων. Καί ή τής μεγαλειτέρας 
δημοτικής σχολής (διαρρύθμισις) προς μόρφωσιν μαθητών διά τό διδασκα- 
λεΐον. Καί... ή σύστασις (απαιτείται) νηπιαγωγείου προς κατάρτισιν μαθη
τών καί μαθητριών διά την δημοτικήν καί τό παρθενάγωγεΐον... (Τοιουτο
τρόπως) ή Ραιδεστος θέλει καταστή φυτώριον τών ελληνικών Μουσών καθ’ 
άπασαν την νοτιοανατολικήν Θράκην καί φωταγωγούσα διά τών γραμμάτων... 
θέλει συνδέσει τάς έν αυτή διεσπαρμένας έθνικάς δυνάμεις καί άναόείξη έξ 
αυτών έρκος καί σώμα συμπαγές καί άρρηκτον. Ά λλ ’ ή κοινότης ήμών, φιλο- 
τιμουμένη νά προσφέρη 100 λίρας εις συντήρησιν τού διδασκαλείου, δέν... (θά) 
όυνηθή νά έπαρκέση εις συντήρησιν καί δόκιμον λειτουργίαν τών άλλων εκπαι
δευτηρίων της, οδό’ οβολόν... νά συνεισφέρη εις τάς άλλας... υποχρεώσεις της.

Ταΰτα..., πεποιθότες... καί έλπίζοντες, ότι άπόφασις ουτω μεγαλόδο.)- 
ρος... έσεται έσαεί περιφανές άγλάϊσμα καί άφθαρτον κλέος τής Μεγάλης 
ΊΓμών Αδελφότητος... Προαγόμεθα νά παρακαλέσωμεν τήν Ύμετ. ’Αδελφό
τητα, ίνα... συνεννοηθή... καί μετά τού... προς διάδοσιν τών Έλλ. Γρ. Συλλό- 
λόγου, όστις πολλαχώς ευηργέτησε τον ήμ. Σύλλογον... (Θά) συστήσωμεν 
ύμΐν καί τά έπίκαιρα... τής επαρχίας ήμών μέρη, άτινα χρήζουσι τής αμέσου 
υμών άντιλήψεως... Ό Μαλγαράς (τά Μάλγαρα) καί ή Χαριούπολις (έν οίς) 
απαραίτητος καθίσταται ή σύστασις παρθεναγωγείου, εις ήν έπίκουρος ήλθε... 
ό... προς διάδοσιν τών Έλλ. Γρ. Σύλλογος, άναλαβών τήν έτησίαν πληρωμήν 
450 δραχμών εις έκατέραν (τών πόλεων) τούτων, έπειόή δέ... ή μέν πρώτη 
μόλις διατηρεί ελληνικήν καί δημοτικήν σχολήν, ή δέ δευτέρα μόλις έπαρ-
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κεϊ... είς συντήρησιν δημοτ. σχολής (ήδη), καίπερ στερούμεναι πόρων, παρο- 
τρυνόμεναι δμως... άνέλαβον την πληρωμήν ϊσου ποσοΰ... προς σύστασιν παρ
θεναγωγείου,... νομίζομεν πρέπον, ί'να... παρακαλέσωμεν, δπως ή Έ μ .’Αδελ
φότης, άναπληροΰσα τό διατεθειμένον ποσον 1800, άναλάβη την συμφωνίαν... 
2 διδασκαλισσών...

Ή  Μακρά Γέφυρα... ολιγάνθρωπος καί άπορος... διατηρεί ελληνικήν 
καί δημοτικήν σχολήν, ώς καί παρθεναγωγεΐον. ’ Επειδή δέ, ελλείψει πόρων, 
ήπειλεΐτο ή συντήρησις αυτών, ό έν Άθήναις Σύλλογος, τή ήμετέρα συστά- 
σει, άνέλαβε να χορηγή αυτή 300 δραχμάς έτησίως, λίαν συντελεστική δ5 
ήθελε φανή καί ή Ύμετ. Αδελφότης, αν δΓ ημών έχορήγει τή... κοινότητι 
(ταύτη) 20 τουλάχιστον λίρας έτησίως.

Ύπάρχουσι... άξια ύποστηρίξεως καί τινα αλβανικά χωρία, ελληνικών 
δλως φρονημάτων, εν τή περιφερεία Κεσσάνης... προς ύποστήριξιν τών οποίων 
έπήλθεν επίκουρος ό έν Άθήναις Σύλλογος, χορηγών έτησίως 750 δραχμάς- 
Το βουλγαρόφωνον... Δουγαντζή... εις επίκαιρον θέσιν τής (περιφέρειας) Μαλ- 
γάριυν... ύποστηριχθΙν επί τινα έτη υπό τού ήμετέρου συλλόγου, πάντοτε διε" 
τήρησεν έλληνοδημοτικήν σχολήν, μεθ’ δλας τάς ύπεναντίας συμβουλάς τών 
πολεμίων (Βουλγάρων). ΙΙρός έπικουρίαν... ό έν Άθήναις Σύλλογος ύπεσχέθη 
προσφοράν έτησίαν 200 δραχμών. Τολμώμεν νά ύποδείξωμεν... (τήν) εις (τό 
χωρίον) αύτό αποστολήν τριτοβαθμίου διδασκάλου, ί'να... κα ί... τοΰτο έντελώς 
έξελληνισθή, καί τά παρακείμενα βουλγαρικά χωρία άποκλίνωσι πρός τό φρό
νημα αυτού.

Πλεΐσται... κοινότητες είσιν άξιαι προστασίας, άλλ’ έλλείψει προσφο
ρών κατά τε τά ήθη καί τήν παίδευσιν διδασκάλων, κρίνομεν περιττόν νά 
μνημονεύσωμεν... μέχρις ου ή μεγάτιμος υμών Αδελφότης... καταπλημμυ- 
ρήση διά μεμορφωμένων διδασκάλων τάς αληθώς ατυχείς ταύτας, αλλά καί 
πολυτίμους, τού Ελληνισμού χώρας.

Έπιφυλαττόμενοι, δπως... άποστείλωμεν τά... πρακτικά τού ήμετέρου 
Συλλόγου, έν οίς θά έμπεριέχωνται πολλαί ανέκδοτοι έπιγρκφαί, νεωστί κατά 
τήν ήμετέραν έπαρχίαν άνακαλυφθείσαι...».

ΕΓΓΡΑΦΑ 7 ΚΑΙ 5

Β ο υ λγα ρ ικ ό ς  κ ίνδ υ νο ς  τής  έπ α ρ χ ία ς  ‘Η ρ ά κ λε ια ς

Μεταξύ τών εγγράφων τού φακέλλου 434 υπάρχουν 3 εκθέσεις μετά 
στατιστικών ενός διδασκάλου, τού Ν. Γ. Χατζοποΰλου, διά τήν έπαρχίαν Μα- 
ρωνείας. Έ κ τούτων ή δεύτερα, τού εγγράφου 7, συνταχθεΐσα έν Φέρραις 
τήν 25ην ’Ιουλίου 1882, καί ή τρίτη, τού εγγράφου 5, έξ Αίνου από 3 Αύ
γουστου 1883, αναφέρουν περί τής επαρχίας Ήρακλείας τά εξής : "Οτι 6 Χα- 
τζόπουλος περιήλθε τά τμήματα Ούζούν Κιοπρού καί Κεσσάνης καί ότι, έκ
τος άλλων επαρχιών, καί ή τής Ήρακλείας κινδυνεύει έκ μέρους τών πολύ.
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πληθών Βουλγάρων της επαρχίας Μαρωνείας. Γράφει (5 Χατζόπουλος τα 
έξης : «Έ άν ή βουλγαρική προπαγάνδα... κατώρθου... νά σχηματίση επαρ
χίαν βουλγαρικήν... σπουδαιότατους περισπασμούς ήθελε παρέξει εις τήν 
επαρχίαν Έρακλείας, ή'τις και αΰτη περιέχει βουλγαρικά χωρί* εν τοΐς τμή- 
μασι Ούζούν Κιοπροΰ,..., ένθα υπάρχουν πολλά βουλγαρικά χωρία,... καί 
Μαλγάρων..., ένθα μειονεκτει τό ελληνικόν στοιχεϊον... καί Κεσσάνης, ένθα 
ύπάρχουσι τρία (βουλγαρικά χωρία)».

ΕΓΓΡΑΦΟΝ 3

«Σ υ σ τ α τ ικ ή  εχ& εσις τή ς  δ ια νο ητ ική ς  καταστάαεως  
Ρ α ιδεο το ϋ  και των ττέριξ τ μ η μ ά τ ω ν »

Ή  έκθεσις αυιη, συνταχθεΐσα εν Ραιδεσιφ καί φέοουσα χρονολογίαν 
25 Νοεμβρίου 1882, υπεβλήθη υπό του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλό
γου Ραιδεστοΰ εις τον εν Κων)λει Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον.’Έχει δέ ύπο- 
γραφάς τοΰ προέδρου Γρ. Κ. Λαζίδου καί τού Γεν. Γραμμαιέως Δ. Δ. Πα- 
παδοπούλου. Άναγράφομεν τήν έκθεσιν περιληπτικώς :

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Ρ α ι δ ε σ τ ό ς

1. Κ ά το ικ ο ι .  30,000 περίπου. (’Αρμένιοι 15 χ., ’Οθωμανοί 7 χ., Έλ>· 
ληνες 7 χ., ’Ιουδαίοι 1000, καί τινες Καθολικοί). Οί Αρμένιοι καί οί ’Οθω
μανοί είναι γεωργοί καί χειρώνακτες, ελάχιστοι δέ έμποροι. Οί 'Έλληνες καί 
οί Ιουδαίοι, οί πλεΐστοι έμποροι, όλίγιστοι δέ γεωργοί καί χειρώνακτες.

2. Σ χο λα Ι  της 'Ελλην .  Κοινότητος.  1) Έ  από τοΰ παρελθόντος αίώ- 
νος (τού 17ου) ύπάρχουσα σχολή μετετράπη τό παρελθόν σχολ. έτος (1880— 
1881) εις Πρότυπον Δημοτικήν Σχολήν, μέ 4 τμήματα (τάξεις), 4 αίθουσας, 
3000 μαθητάς καί 4 διδασκάλους, οί'τινες έδίδαξαν κατά τό τελευταΐον σύ
στημα των προτύπων σχολών. 2) Ή  κοινάτης διετήρει από τοΰ 1840 'Ελλη*  
ν ικ ή ν  Σ χ ο λ ή ν ,  ή'τις έλειτούργει κανονικώτατα, τελειοποιηθείσα αρκούντως 
κατά τά τελευταία έτη μέ 4 τάξεις καί 70 περίπου μαθητάς, πολλοί των 
οποίων έκ των πέριξ χωρίων. ’Αλλά τό κτίριον αυτής ένεκα τής ανωμαλίας 
τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου μετετράπη, πρά καί κατά τήν ρωσσικήν κατο
χήν, εις στρατώνα. Διά τοΰτό τινες τών μαθητών μετέβησαν εις σχολάς τής 
Κων)πόλεως, οί δέ πλεΐστοι έπεδόθησαν εις βιοποριστικά έργα. Ούτω τό πα
ρελθόν έτος έμεινε μία τάξις ελληνικής σχολής, διδασκομένη υπό τών 4 δι
δασκάλων τής Δημοτικής. Εφέτος (1881—82) προσετέθη καί β' τάξις, διοα- 
σκομένη υπό τών ιδίων. Επειδή διά τό επόμενον σχολικόν έτος (1882—83) 
θά καταρτισθή καί γ ' τάξις, υπάρχει απόλυτος ανάγκη, συστάσεως ιδιαιτέ
ρας Ελληνικής Σχολής υπό ιδιαιτέρους διδασκάλους. Τό προς συντήρησιν
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αυτής ποσόν το παρελθόν έτος εις 400 περίπου όθ. λίρας, έξ ών αί μέν παρά 
τής κοινότατος αί δέ τοΰ ήμ. Συλλόγου.

3 .  Π αρΰ 'εναγω γε ΐο ν .  Συστηθέν και λειτουργούν άπο τοΟ 1854. Τό 
παρελθόν έτος είχε 185 μαθήτριας, εις 4 τάξεις με 2 διόασκαλίσσας. Λιά τά 
έλλληνικά τής ανώτατης (τάξεως) υπήρχε καί ιδιαιτέρα διδασκάλισσα. Τά 
παρελθόν έτος ή έν Κων)πόλει Φιλ. ’ Αδελφότης κατέβαλε την μισθοδοσίαν 
τών 2 διδασκαλισσών, την δέ λοιπήν δαπάνην ή κοινότης, τή αρωγή καί τοΟ 
ήμετέρου συλλόγου. ’Εφέτος ή ’Αδελφότης Κωνσταντινουπόλεως άνέλαβε τον 
μισθόν τής διευθυντρίας.

4 . Ν η τ ι ια γω γε ϊο ν .  Συνεστήθη τό παρελθόν έτος μέ νήπια υπέρ τά 
160 καί 2 διδασκαλίσσας, άμειφθείσας υπό τής ’Αδελφότητος Κων)πόλεως. 
Την λοιπήν δαπάνην είχεν ή κοινότης καί ό ήμ. σύλλογος. ’Εφέτος ό Σύλλο
γος Κων)πόλεως καταβάλλει τον μισθόν τής διευθυντρίας.

5 .  Έ ν ο ρ ια κ ή  δημοτική σχολή  Πέρα Σ υνο ικ ίας .  Συστηθεΐσα τό 
1870 καί λειτουργούσα έκτοτε. Πέρυσιν είχε περί τούς 80 μαθητάς καί μα
θήτριας, μέ 1 διδασκάλισσαν, διδάσκουσαν «Νηπιαγωγικώς καί Συνδιδακτι- 
κώς» καί άμειβομένην υπό τής ενορίας.

Χω ρία  Δ ια μ ερ ίσ μ α το ς  Ρ α ιδεστοΰ

Π άνιδον  Κώμη. 200 δθωμ. καί 1800 έλληνες, οί πλειστοι γεωργοί, 
τινές δέ άλιεΐς καί ναυτίλοι. Δημοτ. σχολή μέ υπέρ 100 μαθ. καί 20 περί
που μαθήτριας, μέ 1 διδάσκαλον καί 1 βοηθόν, διδάσκοντας συνδιδακτικώς καί 
αλληλοδιδακτικής

Κ ο ύ μ β α ο ν .  Κώμη 2500 έλληνες, γεωργοί, τινές δέ ναυτίλοι καί 
άλιεΐς. Δημοτική σχολή δαπάνη κοινότητος. Μαθηταί 150, μαθήτριαι 10, καί 
2 διδάσκαλοι «συνδιδακτικώς».

Ν ε ο χώ ρ ιο ν .  Χωρίον 1200 έλληνες, γεωργοί καί κτηνοτρόφοι, οί πλεΐ- 
στοι αμπελουργοί. Δημοτική σχολή. 76 μαθηταί 1 διδ. Συνδιδακτική μέθο
δος. Δαπάνη Κοινότητος καί τού Συλλόγου προς διάδοσιν Έλλ. Γραμμάτων·

Ναΐτζκιο ϊ.  Κώμη 1.500 έλληνες. Δημοτική σχολή έχει καί 1 τάξιν 
Ελληνικού, 65 μαθητάς 1 διδάσκαλον συνδιδάκτην.

Σ χ ο λ ά ρ ιο ν .  Κωμόπολις, έλληνες 8.000, ποιμένες καί έν μέρει γεωρ
γοί. Δημοτική Σχολή μέ 4 τάξεις καί 1 τάξιν Ελληνικής, 2 διδάσκαλοι συν- 
διδάκται. Ιίαρθεναγωγεΐον, συστηθέν πρό 2 ετών. 80 μαθήτριαι, 1 διδασκά- 
λισσα συνδιδάκτρια, δαπάνη Κοινότητος.

Τσανακτσή.  Χωρίον 500 έλληνες γεωργοί. Δημοτική σχολή, 30 μα
θηταί 1 οιδάσ. Δαπάνη Κοινότητος. Βοηθεΐ καί ο Σύλλ. προς Διάδ. Ε. Γραμ.

Σ ιμ ιτ λ ή .  Κώμη 2.000 έλληνες, ποιμένες, έν μέρει γεωργοί. Δημοτική 
σχολή, έχει καί 1 τάξιν έλλ. Μαθ. 80 οιδάσ. I συνδιδ. δαπάνη Κοινότητος

Σ ιλ τ ζ ή κ ιο ϊ .  1.500 έλλ. γεωργοί. Δημοτική σχολή. 70 περίπου μαθ,



1 διδ. συνδιδάκτης. Δαπάνη κοινότ. καί βοήθεια Συλλ. προς διάδ.Έλλ. Γραμμ.
Διαμέρισμα 'Ηράκλειας

'Η ράκλε ια  ’Αρχαία Πέρινθος καί παλαιά έδρα του Μητροπολίτου. 
200 όθωμανοί καί 1.800 ελληνες. Κτηνοτρόφοι καί έμποροι, ιδίως δέ γεωρ
γοί. Ελληνική σχολή μέ 1 διδάσκαλον καί 20 μαθητάς. Δημοτική σχολή μέ 
1 διδάσκαλον καί 125 μαθητάς. ΙΙαρθεναγωγεΐον μέ 1 διδασκάλισσαν καί 75 
μαθήτριας. Δαπάναι κοινότητος έκ τοΰ εκεί προσοδοφόρου προσκυνήματος 
τοϋ 'Αγίου Γεωργίου.

Σ ο υ ί τ α ν  Τ ο ιφ λ ί κ .  Χωρίον 250 ελληνες. Μαθηταί 20, ό ίερεύς όιδά- 
κει έν τω νάρθηκι.

Σημ. Πέρις τής Έρακλείας είναι μικρά τινα χωρία άνευ εκκλησίας καί σχολής.
Δ ιαμέρ ισμα  Τσόρλου

Τσόρλου  (Τυρολόη) Κώμη. Κάτοικοι 6 χιλιάδες περίπου. Τούτων 
1000 Ιουδαίοι καί ’Αρμένιοι, 1000 Όθωμανοί, γεωργοί καί τινες χειρώνα- 
κτες, καί 4 χιλ. "Ελληνες, γεωργοί, ποιμένες, έμποροι καί χειρώνακτες. Ε λ 
ληνική σχολή μέ 20 μαθητάς κάί 1 διδάσκαλον. Δημοτική σχολή μέ 150 
μαθητάς καί 2 διδασκάλους. ΙΙαρθεναγωγεΐον μέ 120 μαθήτριες καί 1 διδα- 
σκάλισσαν. Δαπάναι κοινότητος.

Κ ερμ έν .  500 ελληνες γεωργοί και ποιμένες. Δημοτική σχολή, 30 
περίπου μαθητάς 1 διδάσκαλον. Δαπάνη κοινότητος.

Σημ, Πέρις αυτού υπάρχουν εγκατεστημένοι εις Όθωμανικάς (καί άλλας) έπαύλεις 
ών τινες βουλγαρόφωνοι, οίτινες, ολίγοι όντες, δεν έχουν σχολεία. (Περί αυτών ,ϊδέ Ιον 
τεμάχιον των ύπ’ αριθμούς l-j-2  εγγράφων).

Διαμέρ ισμα  Χαρ ιο νπόλεως

Χ α ρ ιο ν π ο λ ις .  Πόλις 1000 Όθωμανοί 1.500 "Ελληνες. Τούτων πολλοί 
είναι Ήπειρώται έμποροι, εγκατεστημένοι ενταύθα, συναρωγή των οποίων 
διατηρούνται τά σχολεία. Οί αύτόχθονες είναι γεωργοί καί κτηνοτρόφοι. Δη
μοτική σχολή, ήτις έχει 1 τάξιν ελληνικού, καί 75 μαθητάς μέ 1 διδάσκα
λον. ΙΙαρθεναγωγεΐον, συστηθέν πέρυσιν υπό τοΰ Συλλόγου προς διάδοσιν των 
Έλλ. Γρ. δτε είχε 1 διδασκ. καί 30 μαθήτριας αΐτινες ηύξήθησαν εφέτος.

Κ η ο τρ ίτο α .  1000 έλλ. γεωργοί καί κτηνοτρόφοι. Δημ. σχλ. 80 μαθ.
Χ ά ο κ ιο ϊ .  800 ελληνες γεωργοί. Γαμματοοιδασκαλεϊον, 25 μαθητάς.
Φαρασλή.  800 "Ελληνες γεωργοί, γραμματοδιόασκαλεΐον, 25 μαθητ.
° Α κ α ντζ ιλη .  1000 ελληνες, γεωργοί καί ποιμένες. Γραμμ. 30 μαθ.

Σημ .  Είναι καί τά χωρία Κ α σ η μ  Πασά, Τ ο υ ρ ά π ε τ ζ α , Τ α τά ρ χ ι ο ϊ ,  Χεντ ιρλή  nai  
Ααχανά,  μέ ελληνας κατοίκους, γεωργούς καί κτηνοτρόφους. Πληθυσμός έκάστου 300— 
500, άνευ σχολείου, ένεκα απορίας. Τά τελευταία είναι βουλγαρικά.

Διαμέρ ισμα  Μαλγάρων
Μ άλγαρα .  Κωμόπολις. Κατοικίαι 6.500. ’Εκ τούτων 2.500 Όθωμα" 

νίκαί, 2.000 ’Αρμένιοι καί 2,000 "Ελληνες. Γεωργοί, ποιμένες καί τινες χει-

’Εκκλησιαστικοί! έπασχί,αι τής Θράκης ΐ·υ
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ρώνακτες. Οί πλεΐστοι των ’Αρμενίων καί Ελλήνων έμποροι. Έλλην. σχολή 
μέ 1 διδάσκαλον καί 30 μαθητάς. Δημοτική σχολή μέ 1 συνδιδάκτην καί 100 
μαθητάς. Δαπάναι κοινότητας. ΙΙέρυσι μέ έπιχορήγησιν τοΰ Συλλόγου Διαο. 
Ελληνικών Γραμμάτων συνεστήθη ποιρθεναγωγείον μέ 1 όιδασκάλισσαν.

ΧαμίτΗίο ϊ.  1 .000 'Έλληνες. Δημοτική σχολή. 1 διδάσκ. 30 μαθηταί.
Κ α ρ υ α ί .  1.500 'Έλληνες. Σχολή. 1 διδάσκαλος 40 μαθηταί.
Σ ο ν λ τ ά ν χ ιο ϊ .  1.500 'Έλληνες αλβανόφωνοι. Δημ. σχ. 1 όιδ. 35 μαθ.
Δεβετξήκ ιο ϊ .  500 Έλληνες. Δημοτική σχολή. 1 διδάσ. 30 μαθηταί.
Έ λ μ α λ ή .  1 .2 0 0 'Έλληνες. Δημοτική σχολή. 1 διδάσκ. 40 μαθηταί.
Κ α λ ύ β ια .  1.000 'Έλληνες. Δημοτ. σχολή. 1 διδάσκα. 25 μαθηταί.

Σ ημ .  Τά χωρία Π α σάχ ι ο ϊ ·, Χ άαχ ιο ϊ ,  Κ ι ο υ ρ τ λ η ,  Δολούκ ιο ϊ ,  Δαχούδε7ιΐ (μήπως 
Δαουτλή), Τ ε π ε ρ ί χ ι ο ϊ ,  Χαρά Μ πουνάρ ,  Χ α ζ ζ ή χ ι ο ϊ , Γ ιλ α νλ ή , Ν ζ ε ν ζ έ χ ι ο ϊ , Γ ι ο ν ο ο ύ φ · 
χ ι ο ϊ ,  Καρατζα.  Χαλήλ , καχοικοϋνχαι υπό Ελλήνων, έχουν 3,00—1.000 καχοίκους. Διαχη" 
ροΰν Γροιμμαχοδιδασκαλεΐα μέ δλως ανικάνους διδασκάλους, διδάσκονχας εις χούς νάρθη' 
κας χών εκκλησιών άνά 15— 30 μαθηχάς. Επίσης τά βουλγαρικά χωρία Χάραλα Γχ ιου  
ν ιο ΰ .  Ντομανζζή ,  Γα ϊλά Γ κ ι ο υ ν ι ο ϋ , Τεαλ ίμ ,  ί ΐ ε σ μ ά ν χ ι ο ϊ ,  Λισγάρ ι  Κ αδ ιχ ά λ ι  (μή
πως Γκαδή Άλή ή Γκιουδιούν Άλή, δμοιον χό ίδιον εΐδομεν Καδήχαλα), έχουν άνά 300— 
3.000 κατοίκους. Γίίσαύτως Γραμμαχοδιδασκαλεΐα ελληνικά είς χούς νάρθηκας, μέ μαθη' 
τάς 15—30. Είς χό Νχογαντζή, μέ μικρόν πληθυσμόν, 6 Σύλλογός μας διεχήρει επί άρ- 
κεχά 'έτη σχολήν μέ 50 μαθηχάς περίπου, εφέτος προσπαθοΰμεν διά χήν άνασύστασίν χης.

Διαμέρισμα Κεσσάνης

Κ εσσά νη .  ΙΙόλις. 4.000 Έλληνες, οί πλεΐστοι έμποροι, μερικοί άγω- 
γεΐς καί χειρώνακτες καί ολίγοι ποιμένες καί γεωργοί. 3.000 ’Οθωμανοί, 
καί άγωγεΐς. Έλληνοδημοτική σχολή. 2 διδάσκαλοι, 220 μαθηταί. Παρθένα- 
γωγεϊον. 1 διδασκάλισσα, 80 μαθήτριαι.

Β ο υ λγά ρ ικ ο ν .  250 Βούλγαροι. Σχολή είς βουλγ. γλώσσαν. 100 μαθ.
Γ ρ α μ π ο ύ ν α .  1.500 'Έλληνες. Δημοτική σχολή. 105 μαθηταί.
Τσελτήκι .  600 Έλληνες. Δημοτική σχολή 1, 40 μαθηταί.
Κ α ρ λ ίτ ο ι .  (Μήπως Καρλήκιοϊ, Καρλή ; 4δέ επαρχίαν Διδυμοτείχου). 

'Έλληνες 1.000. Δημοτική σχολή. 80 μαθηταί.
Π αα α ΐτ ι .  (Μήπως τουρκιστί Πασάγιουρντιοΰ =  γαΐα ι, κτήματα τΰϋ 

ΙΙασά). 'Έλληνες 1.500. Δημοτική σχολή. 60 μαθηταί.
Μ π ε ντ ίχ ι .  (Μήπως Παντίχιον).Έλληνες 1200. Δημ. σχολή. 90 μαθ.

Σημ. Ελληνικά είναι καί χά χωρία Σιγλή, Μουζαλή (μήπως Μούσα Άλή)> 
Μαύρες, Καδήκιοϊ, Μαχμούτκιοϊ, Βαρνίτσα , Φακίρμα, Καρά Τεπέ και Μάλτεπε,
"Εχουν πληθυσμόν άνά 300—1000, καί γραμματοδιδασκάλους ή ιερείς, οί όποιοι διδά
σκουν είς τά κελλία ή χούς νάρθηκας άνά 20—50 μαθητάς. Είναι και τό αλβανόφωνον 
ΙΙαζάρ Νχερέ, κάτοικοι 100. Ό ίερεύς διδάσκαλος 20 μαθητάς.

Διαμέρισμα Έ ξαμιλλίου

'Ε ξαμίλλ ιον .  Χωρίον. 'Έλληνες 1.000. Δημοτική σχολή. 55 μαθηταί.
Μ αγαρίτσ ι ,  'Έλληνες 800. Δημοτική σχολή. 40 μαθηταί,



Σημ. Υπάρχουν καί χά έλληνικά χωρία ΙΓουροί) ταεαμέ, Καρα Σαλήχ, Σαρή 
Ντερέ καί to βουλγαρικόν Μ παργιαμίτσι, μέ καχοίκους άνά 100—500. Εις χινα διδά
σκουν γραμμαχοδ'.δάσκαλοι καί εις χινα ιερείς.

Διαμέρισμα Μακρας Γέφυρας

Μ . Γ έφ υ ρ α .  Κωμόπολις. 1200 "Ελληνες καί 2500 ’Οθωμανοί. Ε λ 
ληνική σχολή με 1 διδάσκαλον καί 20 μαθητάς. Δημοτική σχολή μέ 1 διδά
σκαλον καί 80 μαθητάς. ΙΙαρθεναγωγεΐον μέ 1 διδασκάλισσαν καί 00 μαθή
τριας, ύποστηριζόμενον υπό τοΰ Συλλόγου Διαόόσεως Έ 
καί του ήμετέρου Συλλόγου. Έμποροι καί γεωργοί.

Ί μ π ρ ϊ κ  Τ ε π έ . "Ελληνες αλβανόφωνοι 1.500. Δημοτική σχολή, 1 δι
δάσκαλος, 80 μαθηταί. ΙΙαρθεναγωγεΐον 1 διδασκάλισσα, 40 μαθήτριαι.

* Αλτηντάς.  "Ελληνες άλβανοφωνοι 120. Δημοτική σχολή, 60 μαθηταί.
Σημ, Είναι καί χά : Καδήκιοϊ, Σουμπάς κ ιο ϊ , Ντερέχιοϊ, Καρατξα Χαλήλ, 

Νιογάνκιοϊ, Δερβενάχι, Ψα&άδες καί Γ ιαονπ . "Εχουν "Ελληνας καχοίκους 300—800 
καί γραμμαχοδιδασκάλους ή ιερείς, διδάσκονχας άνά 15—30 μαθηχάς εις χά κελλιά ή 
χοΰς νάρθηκας. Είναι καί χά βουλγαρικά : Μαλάκιοϊ (μάλλον Μαλλάκιοϊ), Μαζανάρ, 
Χήροιηζ Καδήκιοϊ, Καράμτζα (ίδέ Καράμζα εις Διδυμόχειχον, μήπως Καρά Μούσα, όπως 
έγράψαμεν καί αλλαχού), Έ σκίχ ιο ϊ, Κερεμντζή (Ινιρεμνχζή Άρναούχκιοϊ), Ταφλάπι 
(Ζαλούφ—Ζαλουφάκι)» Γχζαλή (/), Κονρτκιοΐ, άχινα, με 100—G00 καχοίκους χά καθ’ 
εν, δέν έχουν ουχε γραμμαχοδιδασκαλεϊα. ("Ολα σχεδόν χά χωρία ταΰχα ήσαν χότε, είναι 
δε καί χώρα χής εκκλησιάσχικής επαρχίας Διδυμοχείχου. Ίδε χά περί αύχής καί αλλαχού).

Διαμέρισμα Μυριοφΰτον

Μ υ ρ ιό φ ν τ ο ν .  4,000 "Ελληνες, 500 ’Οθωμανοί. 'Ελληνική σχολή μέ 
22 μαθ. Δημ. σχολή μέ 2 διδ. καί 200 μαθ. Ναυτιλία, έμπόριον, γεωργία.

Στέρνα.  Έλληνες 2.500. Δημοτ. σχολή, 2 διδάσκαλοι, 80 μαθηταί.
' Η ρακλε ίτσα . Έλληνες 1.500. Ναυτιλία, έμπόριον, γεωργία. Σχολή 

1 διδάσκαλος καί 130 μαθηταί καί μαθήτριαι.
Πλάτανος. 1.300 Έλληνες. Γεωργία. Δημ. σχ. 100 μαθ. καί μαθήτρ.
Κ α λα μ ίτ σ ι .  500 Έ λλ. γεωργοί. Σχ., 1 διδάσκ. 48 περίπου μαθηταί.
Λ ο ύ π ιδ α .  1.000 "Ελληνες άμπελόυργοί, ιδίως δε γεωργοί καί άγω* 

γεϊς. Μικτή σχολή, 1 διδάσκαλος, 60 μαθηταί καί μαθήτριαι.
Γ εν ίκ ιο ϊ .  500 "Ελληνες γεωργοί. Σχολή, 25 μαθηταί καί μαθήτριαι.
Κ ιο λ τ ζ ο ύ κ ιο ϊ .  300 "Ελληνες γεωργοί, άνευ σχολής.
Περίστασις  "Ελληνες 5.000 καί ’Οθωμανοί 500. Έμπόριον, γεωρ

γία, ναυτιλία.Ελληνική σχολή μέ 20 μαθητάς. Δημοτική σχολή μέ 220 καί 
ΙΙαρθεναγωγεΐον 200 μαθήτριαι, τή άρωγή τής ’Αδελφότητος Κων)πόλεως.

Σημ. Υπάρχουν περις καί χινα Άλλα χα>ρία.

Ύστερόγραφον της έκ&έσεως

«Ό  ήμέτερος Σύλλογος, κατιδών τήν απόλυτον ανάγκην προσλήψεως 
καί ίδιου διδασκάλου των ελληνικών τάξεων διά τήν έν Ραιδεστώ πρότυπον
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δημοτικήν σχολήν, προσέλαβεν έπ5 εσχάτων, μισθώσας έξ ιδίων ώς τοιοΰτον, 
τόν δεδοκιμασμένης ικανότητας κ. Κ. Γεωργιάδην».

Έ κ τοΰ ύστερογράφου τούτου, αλλά και εξ όλης τής άνά χεΐρας εκ- 
θέσεως, καταφαίνεται, δτι δεν είχεν ίδρυθή έν Ραιδεστώ Διδασχαλεΐον, ώς 
επεθΰμει κα'ι ανέμενεν ό Σύλλογος αυτής, καθώς εΐδομεν εις το 4ον έγγρα
φον. 'Ως διευθυντής του διδασκαλείου είχε προταθή, ώς γνωστόν, ό παλαί
μαχος διδάσκαλος Κ. Γεωργιάδης, όσης ήδη, ήτοι μετά εν και ήμισυ έτος, 
προσελήφθη εις την πρότυπον δημοτικήν σχολήν.

ΤΕΜΑΧΙΟΝ 4 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 1+2

ΙΓαρατηρήσε ι ς  i n i  σ τ α τ ι σ τ ι κώ ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν  δ ιά  ϊά χωρ ία  τών τ μ ημ ά τω ν  
Ο νξουν  Κ ι ο π ρ ο ΰ ,  Κ εο σά νη ς  κ α ι  Μαλγάρων

Καθώς εΐχομεν προαναγγείλει εις τήν αρχήν τών εγγράφων 1+ 2, 
επανερχόμεθα, κατά χρονολογικήν σειράν, εις τό 4 τεμάχιον τών εγγράφων 
τούτων. Παραλείποντες δέ μερικά, τά όποια είναι δλως ασήμαντα ή και 
διαγεγεγραμμένα υπό ίου προχείρως γράφοντας συντάκτου, περιοριζόμεθα, 
εις δσα εκρίναμεν ενδιαφέροντα, περιληπτικώς.

1) Ά λ τ η ν τ ά ς .  Χωρίον ελληνικόν αλβανόφωνον τοΰ τμήματος Ούζούν 
Κιοπροΰ. Κατ’ έκθεσιν 25 Νοεμβρίου 1881 τοΰ ΘρακικοΟ Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου Ραιοεστοΰ κατοικεΐται υπό 1.200 (κατοίκων)... Δημοτική σχολή, 
60 μαθηταί. "Αξιόν π ο λλή ς  β ο ή θ ε ια ς

2) Τ ο ιό π π ιο ϊ .  Χωρίον του Ούζούν Κιοπροΰ. Οίκογένειαι 145. ’Έχει 
μόνον νηπιαγωγεΐον. Μέρος τής μισθοδοσίας πληρώνει δ Άρχιερεύς καί μέ
ρος 6 Σύλλογος Ραιδεστοΰ. Γλώσσα μικτή, βουλγαροελληνική. "Αξιόν β ο ή 
θε ιας .  Έ πιγαμίαι μετά τοΰ Τουρνόβου.

3) Τούρνοβον .  Χωρίον τμήματος Ούζούν Κιοπροΰ, 250 οίκογένειαι, 
φανατικώτατοι Βούλγαροι, συντεταγμένοι όμως τη Μ. Εκκλησία. Μετανα
στεύουν εις Βουλγαρίαν.

4) Ί μ π ρ ϊ κ  Τ επ έ .  Τοΰ τμήματος Ούζούν Κιοπροΰ. 1.500 οίκογένειαι 
Αλβανοί (αλβανόφωνοι). Σχολή μέ 1 διδάσκαλον καί 80 μαθητάς. Παρθενα- 
γωγεΐον μέ 1 διδασκάλισσαν καί 40 μαθήτριας.

6) Β ο υ λγα ρ ικό ν .  Τμήματος Κεσσάνης. 250 Βούλγαροι μέ σχολήν 
100 μαθητών.

12) Μ π ε ΐ ν τ ίκ ι .  Τμήματος Κεσσάνης. 213 οίκογένειαι, μέ σχολήν.
13) Μ π α σ α ΐ ί ΐ .  Τμήματος Κεσσάνης. 209 οίκογένειαι, μέ σχολήν.
14) Μ ά λ τε π ε .  Τμήμ. Κεσ., βουλγαρόφωνον. 90 οίκογέν. Γραμ)λεΐον.
15) Κ ιο ν ρ τ λ ή .  Τμήματος Μαλγάρων, βουλγαρόφωνον. 128 οίκογένειαι. 

Ό  ίερεύς διδάσκει έν τώ νάρθηκι.
17) Δολούκιο ϊ .  Τμήμα Μαλγάρων. Βουλγαρόφωνον. Έλληνικαί οίκο- 

γένεται 140. 1 διδάσκαλος μέ 80 μαθητάς καί μισθόν 25 λιρών.
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18) Δαουτλοϋ.  Τμήμα Μαλγάρων. Βουλγαρόφωνον. 80 ελληνικά: οικο
γένεια:. 1 διδάσκαλος. 50 μαθηταί. Μισθός 15 λίρα:

19) Κ α ρά  Β οννάρ .  Τμήμα Μαλγάρων. 50 ελληνικά: οικογένεια:. Βουλ
γαρόφωνον. '() ιερεύς διδάσκει 40 μαθητάς. Μισθός 4 λίραι.

20) Χάραλα  Γ κ ι ο υ ν ί . Τμήμα Μαλγάρων. Βουγαρόφωνον. 80 ελληνι
κά': οικογένεια:. 1 διδάσκαλος. 50 μαθηταί. Μισθός 15 λίραι.

21) Κ ά ρυά .  Τμήμα Μαλγάρων. Βουλγαρόφωνον.Έλληνικαί οικογένεια: 
100. 1 διδάσκαλός. 60 μαθηταί. μισθός 20 λίραι.

22) Σ ο ν λ τ ά ν κ ιο ϊ .  Τμήμα Μαλγάρων. ’Αλβανόφωνον. Ελληνικά: οικο
γένεια: 205. 1 διδάσκαλος. 80 μαθηταί. Μισθός 20 λίραι.

24) Γ ια ϊλ α  Γ κ ιο νν ιο ϋ .  Τμήμα Μαλγάρων.'Ελληνικά: οίκογένειαι 105. 
1 διδάσκαλος. 70 μαθηταί Μισθός 10 λίραι.

25) Ν ιε ν τ έ κ ίο ϊ .  Τμήμα Μαλγάρων. Ελληνικοί οικογένεια: 50. Ό ίε* 
ρεύς διδάσκει 20 μαθητάς αντί 5 λιρών.

26) Π ισ μ ά ν κ ιο ϊ .  Τμήμα Μαλγάρων Οικογένεια: 120. 1 διδάσκαλος. 
80 μαθηταί. Μισθός 15 λίραι.

27. Δεβετζήκιο ϊ  Τμήμα Μαλγάριον. Ελληνικά: Οικογένεια: 100. Στε* 
ρεΐται παντελώς εκπάιδεύσεως.

28) Κ α ρα χ ζά χ α λη λ  Τμήμα Μαλγάρων.Έλληνικαί οικογένεια: 230. 1 
διδάσκαλος. 120 μαθηταί. Μισθός 20 λίραι.

30) Κ α λ ύ β ια .  Τμήμα Μαλγάρων. 'Ελληνικοί οικογένεια: 120. 1 διδά
σκαλος. 80 μαθηταί. Μισθός 20 λίραι.

ΕΓΓΡΑΦΟΝ 8

Τ μ ή μ α τ α  Μ αλγάρων, Ό ν ζ ο υ ν  Κ ιο η ρ ο ν  καί Κεοοάνης

Περιλαμβάνει ένα τοπογραφικόν χάρτην τοΰ τμήματος Ουζουν Κιο- 
προΰ και 7 τεμάχια, περιέχοντα εκθέσεις και στατιστικός η καί απλά σημείο')· 
ματα διά τά τμήματα Μαλγάρα>ν, Οΰζούν Κιοπροΰ καί Μαλγάρων.

'Ο  χάρτης του  τ μ ή μ α τ ο ς  Ο υζουν Κ ιο η ρ ο ΰ

Ό  χάρτης ουτος περιλαμβάνει την πόλιν Ούζουν Κιοπροΰ καί τά εκα
τέρωθεν τοΰ Έργίνου ποταμοΰ χωρία της περιφέρειας αΰτοΰ. Είναι χειρο- 
τεχνημένος διά μελάνης επί ήμίσεος φΰλλου χάρτου καί έχει επιγραφήν μέν 
«'Υ π ο δ ιο ίκ η ο ις  Ο ύζο υν  Κ ιο π ρ ο ΰ » ,  υπογραφήν δέ τοΰ συντάκτου μιας έκ 
των στατιστικών εκθέσεων τοΰ εγγράφου 8, Ί ω ά ν ν ο υ  Κ .  Γ λ α ν κ ω π ί δ ο υ . 
Θά ήτο ευχής έργον νά εξετυποΰτο ό χάρτης ουτος, καθό)ς καί 6 επί κηρο
χάρτου χάρτης τής περιφερείας Διδυμοτείχου, περί τοΰ οποίου ΐδέ έγγραφον.
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ΤΕΜΑΧΙΟΝ 1 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 8

Τμήμα Μαλγάρων

Είναι εχθεσις μετά στατιστικής τής πόλεως και του τμήματος Μαλ
γάρων. Συνταχθεϊσα υπό τοΰ διευθυντοΰ τής εν Μαλγάροις αστικής σχολής 
Ί . Άνθοποΰλου την 23ην ’Οκτωβρίου 1887, άπεστάλη προς τ η ν ’Εκπαιδευ
τικήν ’Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως.

«Έ  κωμόπολις, γράφει, Μ ά λγαρ α ,  είναι κένΐρον 60 χωρίων, έχει 6 
χιλιάδες κατοίκους καί διαιρείται εις 3 κοινότητας, την ελληνικήν, άρμενι- 
κήν καί τουρκικήν. Οί κάτοικοι καταγίνονται εις την γεωργίαν καί τό εμπο
ρίαν. Ή ελληνική κοινότης υπερέχει κατά τόν πληθυσμόν μέ 250 οικογένειας 
καί διαιρείται εις 2 συνοικίας, τοΰ 'Αγ. Χαραλάμπόυς καί του 'Αγίου Γεωρ
γίου, εκάστη των οποίων έχει ιδιαιτέραν εκκλησίαν καί σχολήν, αναγνωρί
ζουν δε άμφότεραι την δημογεροντίαν, τής οποίας προεδρεύει <5 μητροπολι- 
τικός επίτροπος. Ή σχολή τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπόυς διευθύνεται καί συντη
ρείται υπό τής ήμετέρας ’Αδελφότητος καί τής κοινότητος, ή δέ τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου υπό τής συνοικίας της, διδάσκαλος δέ είναι, ελλείψει πόρων, ό ιερεύς-

Χ ω ρία  ελληνικά τής  περίφερείας Μαλγάρων

1) Σ ο νλ τά νκ ιο ϊ .  Οίκογ. 205. Σχ. 1. Μαθ. 80. Διο. 1. Μισ. γρ. 2000.
2) Χ αραλά  Γ κ ιονοϋ .  Οίκ. 80. Σχ. 1. Μαθ. 50. Διδ. 1. Μισ. γρ. 1500.
3) Κ α ρ ά  Μ π ο υ ν ά ρ .  Οίκ. 50. Σχ. 1. Μαθ. 30. Ίερεύς. Μισ. γρ. 400.
4) Κ α ρ ν ά .  Οίκογ. 100. Σχ. 1. Μαθ. 60. Διδ. 1. Μισθός γρόσια 2000.
5) Δ εμ π ερ ίκ ιο ϊ .  Οίκ. 50. Σχ. 1. Μαθ. 50. Διδ. 1. Μισθ. γρ. 1000.
6) Δαουτλη.  Οίκογ. 61. Σχολ. 1. Μαθ. 50. Διδ. 1 .Μισθ. γρ. 1500.
7) Δ ο υ λ ο ύ κ ιο ϊ  Οίκ. 140. Σχ. 1. Μαθ. 80. Διδ. 1. Μισθ. γρ. 2500.
8) Θ υ μ ίκ ιο ϊ .  Οίκογ. 160. Σχ. 1. Μαθ. 80. Διδ. 1. Μισθ. γρ. 2000.
9) Κ ι ο υ ρ τ λ η ’ Οίκογ. 90. Σχ. 1. Μαθ. 50. Διδ. 1. Μισθ. γρ. 1500.

10) Χ ά α κ ιο ϊ .  Οίκογ. 40. Σχ. 1. Μαθ. 30. 'Ιερεύς. Μισθός γρόσ. 500·
11) Π ααάκιο ϊ .  Οίκ. 50. Σχ. 1. Μαθ. 40. 'Ιερεύς. Μισθός γρόσ. 500.
12) Δογαντζη .  Οίκ. 80. Σχ. 1. Μαθ. 50. Διδ. 1. Μισθός γρόσ. 1500.
13) Γ ίλ α ν λ ή .  Οίκογ. 40. Σχ. 1. Μαθ. 30. Διδ 1. Μισθός γρόσ. 800.
14) Τ εσλ ίμ ι .  Οίκογ. 150. Σχ. 1. Μαθ. 90. Διδ. 1. Μισθ. γρόσ. 1800.
15) Λ ιο γ ά ρ ι .  Οίκογ. 60. Σχ. 1. Μαθ. 40. Διδ. 1. Μισθ. γρόσ. 1000.
16) Κ α δ ή κ ιο ϊ .  Οίκ. 30. Σχ. 1. Μαθ. 25. 'Ιερεύς. Μισθ. γρόσια 800.
17) Π ισ μ ά ν κ ιο ϊ .  Οίκ. 120. Σχ. 1. Μαθ. 80. Διδ. 1. Μισθ. γρ. 1500.
18) Γ ι α ϊ λ α  Γ κ ιο ν ν ο ν .  Οίκ. 105. Σχ. 1. Μαθ. 70. Διδ. 1. Μισ. γρ. 1000·
19) Ν τ ε ν τ έ κ ιο ϊ .  Οίκογ. 50. Σχ. 1. Μαθ. 20.'-'Ιερεύς. Μισθ. γρ. 500.
10) Γ ι ο ν ο ο ν φ κ ι ο ϊ .  Οίκογέν. 100. Σχολείον 1. Μαθηταί 70.'Ιερ.’Όχι. 

21) Ν τεβ ετζή κ ιο ϊ .  Οίκογέν. 230. Σχολείον 1. Μαθηταί 70.'Ιερ."Οχι.
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22) Κ αρατζα  Χ α λ  ήλ. Οίκ, 230. Σχ. I. Μαθ. 120. Διδ. 1. Μ. γρ. 2000.
23) Έ λ μ α λ ή .  Οίκ. 245. Σχ. 1. Μαθ. 130. Διδ. 1. Μισθ. γρόσ. 2500.
24) Κ α λ ύ β ια .  Οίκ. 120. Σχ. 1. Μαθ. 80. Διδ. 1. Μισθ. γρόσ. 2000.

Σηα. Αί σχολαί συντηρούνται ύπό των κοινοτήτουν των χωρίων. Ε λλείψει, δμως 
τής δεούσης εποπτείας επικρατεί πλημμέλεια εις δλας τάς σχολάς. Διότι οΕ διδάσκαλοι7
δεν υποχρεούνται νά δίδουν λόγον των πράςεών των. 'Ως έκ τούτου ή παιδεία πολύ χω_ 
λαϊνει, οί δε κάτοικοι εβρίσκονται εις παχυλήν άμά θειαν. "Οθεν είναι ανάγκη νά ληφθή 
πρόνοια διά-νά σταλούν τουλάχιστον νηπιαγωγοί εις τινα κεντρικώτερα μέρη καί ούτω 
θά παύση ίσως καταμαστίζουσα τά πέριξ ελληνικά χωρία ή τής άπαιδευσίας μάστιξ.

ΤΕΜΑΧΙΟΝ 2 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 8

Τ μ ή μ α  Ο ν ξο νν  Κ ιο π ρ ο ΰ
Λ

Ό  γνωστός μας ’Ιωάννη: Κ. Γλαυκωπίδης ύπέβαλεν, από 18 ’Απρι
λίου 1890 και έκ Μ. Γέφυρας στατιστικούς πίνακας, μετά παρατηρήσεων, 
διά τό Ούζούν Κιοπροΰ, πρός τινα «άξιότιμον κύριον Καραπαναγκοτίδην». 
Η μείς, παραλείποντες τάς σχέσεις των χωρίων, τάς αποστάσεις και άλλας 
επουσιώδεις πληροφορίας, περιοριζόμεθα εις τά ονόματα των χωρίων, τον 
αριθμόν των οικιών, την γλώσσαν τών κατοίκων, και τάς σχετικός παρατη
ρήσεις. Δυστυχώς όπως εις πολλάς άλλας εκθέσεις και στατιστικούς πίνακας, 
τοιουτοτρόπως και ενταύθα συγχέονται τά χωρία διαφόρων τμημάτων και 
επαρχιών ακόμη.

π I Ν Α Η Α'.

1) Μαλκότς.  Οικία: 120, γλώσσα ελληνική. 2) Τύρναβον .  Οίκ. 320, 
γλώσσα Βουλγαρική. 3) Τ ο ιό π κ ιο ϊ .  Οίκίαι 250, γλώσσα Βουλγ. 4) Χ η ρ -  
αήζ Κ α τ ή κ ιο ϊ .  Οίκίαι 40, γλώσσα ελληνική. 5) Έ ρ μ ε ν ί κ ι ο ϊ . Οίκίαι 60 
γλώσσα Βουλγαρική. 6) Σ ο υ μ π ά ο κ ι ο ϊ  Οίκίαι 70 γλώσσα έλλην. 7) Καρά  
Β ο ν ρ ισ ά κ  (θά είναι Κ. Βουνάρ). Οίκίαι 50 γλώσσα ελληνική. 8) Μαξανάρ.  
Οίκίαι 45 γλώσσα ελληνική. 9) Δογάνκ ιο ϊ .  Οίκίαι 140 γλώσσα ελληνική. 
10) Σ α χ ί ν κ ι ο ϊ .  Οίκίαι 100 γλώσσα ελληνική. 11) Κ α β α τζ ίκ .  Οίκίαι 140 
γλώσσα ελληνική. 12) Δερέκ ιο ϊ .  Οίκίαι 100 γλώσσα ελληνική. 13) Κήρ~ 
κιο ϊ.  Οίκίαι 75 γλώσσα ελληνική. 14) Κ α τ ή κ ιο ϊ .  Οίκίαι 70 γλώσσα έλλην, 
15) Κ α δ ή  χαλά.  Οίκίαι 55 γλ. έλλην. 16) Ά λ ν τ η ν τ ά ς .  Οίκίαι 171 γλώσσα 
έλλ. 17) Κ α ρ α ιζ α  Χ α λ ή λ .  Οίκίαι 60 γλ. ελλ. 18) I  μ π ρ ικ  Τ ε κ έ .  Οίκίαι 
310 γλώσα. έλλην. 19) Χ α λ α τ ζ ίκ  (μάλλον Μολλατζίκ, καί άλλαχοΰ έγραψεν 
έσφαλμένως Μαλάκιο!' αντί Μολλάκιοϊ). Οίκίαι 35 γλώσσα ελληνική. 20) Γε-  
νήκ ιο ϊ .  Οίκίαι 170 γλώσσα Βουλγαρική.

Π αρατηρήαεις. Τό Ί μ π ρ ί κ  Τ ε π έ  εχει δημοτικήν σχολήν καλώς κατηρτισμενην, 
μέ 2 διδασκάλους καί νηπιαγυυγεΐον με 1 νηπιαγωγόν. Δαπάναι : 100 περίπου λ. ετη
σίους, μετά καί τής έξωθεν βοήθειας. Τό Τ ο ιό π κ ι ο ϊ  εχει μόνον νηπιαγωγεΐον έργαζόμε- 
νον καλώς. Τό Ά λ τ η ν τ ά ς  εχει γραμ)λεΐον καί νηπιαγωγεΐον, Τό Τύρνα βον  έχει βουλ

6
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γαρικόν γραμ)λείον. Τά λοιπά ή έχουν γραμ)λεία, εις τά όποια διδάσκουν γραμματοδιδά
σκαλοι, εντελώς αμόρφωτοι, όλίγην άνάγνωσιν, γραφήν, άρίθμησιν καί 'I. ιστορίαν, ή στε 
ροδνται εντελώς σχολής, καί τοιαΰτα είναι 1 ή 2 χωρία. Αί οΐκοδομαί τών σχολών, εξαι
ρέσει του νηπιαγωγείου Ίμπρίκ Τεπέ, είναι έτοιμόρροποι αχυρώνες. Αί νηπιαγιυγοί 
Τσιόπκιοϊ καί Άλντηντάς, μισθοδοτούνται παρά του Μητροπολίτου. Αί δαπάναι τών λοι_ 
rtffiv χωρίων δέν είναι σταθεραί. Ό διδάσκαλος πληρώνεται ενίοτε 30, άλλοτε 40 ή 50.. 
100 καί 110 ακόμη κοιλά Κων)πόλεως σίτου έτησίως, τό κοιλόν πρός 20 γρ. αργυρά. 
Μερικά χωρία τρέφουν τούς διδασκάλους των (παλαιά καλή συνήθεια καί ενιαχού τής 
’ Ανατολής επί Τουρκοκρατίας),' πράγμα όπερ θεωρείται ως έπιμίσθιον. Τά κοιλά συλλέ
γει συνήθως δ μουχτάρης κατά τά αλώνια καί παραδίδει εις τόν διδάσκαλον. "Ολα τά 
ανωτέρω χωρία είναι «χριστιανικά ορθόδοξα» (=πιστά εις τό Πατριαρχεΐον καί όχι σχι
σματικά), έκτος τοϋ Γενίκιοΐ, τά όποιον είναι σχισματικόν, έχει βουλγαρικήν δημοτικήν 
σχολήν, τής όποιας τον διδάσκαλον πληρώνει ή βουλγαρική Εξαρχία.

ΤΤΙΝΑΞ Β ’ (Συνέχεια τοϋ Α \)

21) Έ σ κ ί κ ι ο ϊ .  Οικίαι 80 γλώσσα έλληνική. 22) Ζ α λ ο ν φ ά κ .  Οικίαι 
90 γλώσσα ελληνική. 23) Τ σα λή κ ιο ϊ .  Οικίαι 70 γλώσσα ελληνική. 24) 
Κ ο ύ ρ τ ι .  Οικίαι 60 γλώσσα ελληνική. 25) Κ αρά  Χ α μ ζ ά  Οικίαι 50 γλώσσα 
έλλην. 26) Λ ο υ λο ύ κ ίο ϊ .  (Λιλί). Οικίαι 60 γλώσσα έλλ. 27) Ί σ χ ρ έ μ κ ιο ϊ .  
(Κωστή). Οικίαι 100 γλώσσα έλλ. 28) *Α ρ ν α ο ύ τ κ ιο ϊ . Οικίαι 170 γλ. έλλ. 
29) Τ σ ιφ λ ικ ά κ ι .  Οικίαι 40 γλ. έλλ. 30) Κ αρά  Γ ια ϊλ ά .  Οικίαι 40 γλ. έλλ.
31) Τ ια ο ν π .  Οικίαι 50 γλ. έλλ. 32) Κ α β α κ λ ή .  Οικίαι 75 γλώσσα έλληνική.
33) Π ασά Ί ν τ ζ ε ο ί  (μήπως τό Ίντζέκ ιο ϊ == Κουφόβουνον τοΰ Διδυμοτεί
χου). Οικίαι 50 γλώσσα έλληνική.

Παρατηρήσεις. Καί τά χωρία ταΰτα δέν είναι σχισματικά. Υπάγονται δέ εκκλη
σιαστικούς εις τήν Μητρόπολιν Διδυμοτείχου (όχι μόνον ταΰτα, αλλά καί άλλα). 'Η έκ- 
παίδευσίς τών είναι οΐκτρά. Γραμματοδιδάσκαλοι, εντελώς αστοιχείωτοι καί καταφυγόν- 
τες εις τό διδασκαλικόν επάγγελμα ένεκα αποτυχίας εις πάντα τά λοιπά, διδάσκουν 2 ή 
τό πολύ 3 δεκάδας παίδων κατά τό χειμερινόν εξάμηνο ν : Άνάγνωσιν έκ τοΰ ’Οκτωήχου, 
τοΰ Ψαλτηρίου καί άλλου όμοιου βιβλίου. ’Αριθμητικήν εις τινα χωρία, ενιαχού δέ καί 
Ιερά 'Ιστορίαν καί εκκλησιαστικήν μουσικήν. Τά σχολικά κτίρια είναι οΐκτρά. Σχολικά 
σκεύη καί έπιπλα ούδαμοϋ. Μισθοδοσία εις κοιλά, 30—100.

Σημ. Καί είς τούς 2 πίνακας δ πληθυσμός τών χωρίων εξάγεται, πολλαπλααια- 
ζομένου τοΰ αριθμού τών οικιών επί 6 καί όχι επί 5.

ΤΕΜΑΧΙΟΝ 3 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 8

Τά χωρία Τσιόπκιοϊ, Άλτηντάς και ’Αρνοοντκιοϊ

Είναι έκθεσις, εκ Μ. Γέφυρας και από 3ης Μαΐου 1890, τοΰ ΐδίου 
*1. Κ. Γλαυκωπίδου προς τόν εκπαιδευτικόν Σύλλογον Κωνσταντινουπόλεως 
περί τών οίνωθι τριών χωρίων.

«Ή  λαλουμένη γλώσσα τοΰ Τ σ ι ό π κ ι ο ϊ  είναι, λέγει, ή βουλγαρική καί 
οόδείς τών κατοίκων γνωρίζει τήν έλληνικήν. Τό χωρίον αναγνωρίζει πρός τό 
παρόν τόν "Ελληνα Αρχιερέα. Οί δέ κάτοικοι εύχαριστοΰντα: «νά άκούω σι  
των π α ιδ ιώ ν  των  νά όμ ιλώ αιν  τή μά λλον  νά ψ ε λ λ ίξ ω σ ιν  έλληνικ ά  τινα»,
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Έ πι τής ρωσικής όμως κατοχής ήσαν Βούλγαροι φανατικώτατοι ! Έ  αντιμι
σθία τής νηπιαγισγοΰ ανέρχεται εις 24 λίρ. Τουρκ. έτησίως χορηγούμενη διά 
χειρός τοΟ Μητρ. Λαμβάνει οέ ή νηπιαγωγός παρά τής κοινότητος, κατοικίαν 
καί θέρμανσιν υποχρεωτικής, προαιρετικής οέ παρέχεται αυτή καί τροφή».

« Ά λ τ η ν τ ά ς .  Νηπιαγωγός, 25 λίραι Τουρκίας διά τοϋ Μητροπολίτου, 
κατοικία δέ καί καύσιμος ΰλη παρά τής κοινότητος. Ό Γραμματοδιδάσκα
λος, χω λός  τις ραδιούργος,  έχων δμως αρκετήν επιρροήν επί των ήμιανε-  
π τ ν γ μ έ ν ω ν  κατοίκων, λαμβάνει έτησίως 100 κιλά, έξισούμενα προς 100 
μετζίτια άργυρά (μετζίτιον=παλαιότερον άργυροΰν τουρκικόν νόμισμα, ίσο- 
δυναμοΰν προς 20 άργυρά γρόσια). ίίερ ί τοΰ χωρίου τούτου δέον νά ληφθή 
σπουδαία φροντίς, διότι οί κάτοικοι αύτοΰ (οί ώς ανωτέρω ήμιανεπτυγμένοι), 
εργαζόμενοι ώς επί τό πλεΐστον ώς κηπουροί εις Κωνστ)πολιν καί άλλαχοΰ, 
είναι είδος γ ε λ ο ίω ν  κ ο σ μ ο π ο λ ιτώ ν  ( / ) ,  οίτινες προθύμως τείνουν τό ούς 
εις τάς εισηγήσεις παντός νεωτερίζοντος, είτε εις τά θρησκευτικά, είτε εις 
τά εκκλησιαστικά ζητήματα. Προ 2 ή 3 ετών ήσαν διηρημένοι εις 2 αντί
παλα στρατόπεδα (μερίδας, κόμματα), των οποίων τό μέν ήσαν Ο ύ ν ΐ τ α ι ,  τά 
δέ ’Ορθόδοξοι, καί τούτο χάρις εις τήν δεκαπενθήμερον διαμονήν αυτόθι τοϋ 
έν Μαλγάροις ουνίτου ίερέως. Έ  θρησκευτική εκείνη διάστασις κατέπαυσε τή 
έπεμβάσει τής Μητροπόλεοίς. ΈπΙ τοΰ παρόντος δμως υπάρχει αυτόθι άλλο 
ζήτημα, τό εκπαιδευτικόν, φλογερώτατον, προελθόν έκ των ραδιουργιών τοΰ 
(χωλοΰ) γραμματοδιδασκάλου. "Ενταύθα επάναγκες κρίνομεν νά σημειώσωμεν 
ύμΐν, δτι ή μισθοδοσία τών γραμματοδιδασκάλων δέν έξαρτάται ουδόλως έκ 
τών πόρων τών χωρίων, ούτε έκ τοΰ μεγέθους των, όσον έκ τής έπιτηδειότη- 
τος τοΰ διδασκάλου εις τό διαπραγματεύεσθαι καί εκ τής παρουσίας ή μή 
πολλών μνηστήρων τής αυτής θεσεως. Ό  δεχόμενος δΓ ολίγα κοιλά σίτου τήν 
θέσιν, εκείνος καί καταλαμβάνει αυτήν. Εννοείται, δτι υποσχέσεις τών διδα
σκάλων πρός τούς προύχοντας περί δώρων καί τών τοιούτων δέν είναι τι άσύ- 
νηθες. "Απαντά σχεδόν τά προμνησθέντα χωρία έχουσι τήν υποχρέωσιν νά 
τρέφωσι τούς διδασκάλους των. Οί διδάσκαλοι έπίσης λαμβάνουσι 2—3 γρό
σια εις πάντα γάμον καί βάπτισιν ή θάνατον ή εύχέλαιον, διότι πανταχοΰ σχε
δόν έπιτελοΰσι καί χρέη ψάλτου.

Τό χωρίον Ά ρ ν α ο ύ τ κ ι ο ϊ  ή Ψαΰ'άδες ή τουρκιστί Χασηρτζή Άρ- 
ναούτκιοϊ, υπάγεται έκκλησιαστικώς εις τόν Μητροπολίτην Διδυμοτείχου. Δέν 
πρέπει δέ νά συγχέεται μέ τά Άρναούτκιοϊ τής Άδριανουπόλεως, δπερ υπά
γεται καί διοικητικής καί έκκλησιαστικώς εις τήν Άδριανούπολιν».

ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 4 , 5 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 8

Σχολικά χωρίων τινών τοϋ τμήματος Μαλγάρων

Τά τεμάχια 4, 5 καί 6 είναι μικρά! εκθέσεις ή πρόχειρα σημειώματα. 
Το μέν 4ον είναι τοΰ γνωστού μας I. Κ, Γλαυκωπίδον από 4ης Μαΐου 1890
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περί των χωρίων Γιλανλή και Θυμίχιοϊ του τμήματος Μαλγάρων. Τό 5ον εί
ναι απόσπασμα επιστολής, από 12 ης Μαΐου, τοΰ εν Ραιδεστω ’Αρχιδιακό
νου και αρχιερατικού επιτρόπου Νικοδήμου Κομνηνοΰ, περί των ιδίων χω
ρίων. Και τό 6ον είναι απόσπασμα αχρονολόγητου εκθέσεως τοΰ Τ. ’Απο
στόλου, διευθυντοΰ της αστικής σχολής Μαλγάρων, περί μερικών χωρίων τοΰ 
τμήματος Μαλγάρων. Σημειοΰμεν τά έν αΰτοϊς γραφόμενα έν συνδυασμό).

Θ ν μ ίκ ιο ϊ .  150 'Έλληνες, γλώσσα ελληνική. Σχολική κατάστασις πε
νιχρά άναλόγως προς την κατάστασιν των κατοίκων. Είς γραμματοδιδάσκαλος 
μέ μισθόν 30 μεγάλα κοίλα σίτου, δηλαδή μέ 1.000 περίπου γρόσια, διδάσκει 
30—40 μαθητάς τά κοινά γράμματα, ήτοι άνάγνωσιν, γραφήν καί άρίθμησιν.

Γ ιλα νλ η .  30 οίκογένειαι, γλώσσα ελληνική καί αλβανική. Κατά τον 
Γλαυκωπίδην σχολεΐον (μάλλον σχολικόν κτίριον) δεν υπάρχει. Κατά δέ τον 
Κομνηνόν, ή σχολική κατάστασις είναι, ώς ή τοΰ Θυμίκιοϊ. Διδασκαλία είς 
τόν νάρθηκα από διδασκάλου μέ μισθόν 400 περίπου γροσίων, ήτοι 13 κοιλών.

Ό  Άνθόπουλος σημειώνει, δτι όλα τά χωρία τοΰ τμήματος Μαλγά
ρων είναι ελληνικά καί ότι οΰδαμοΰ υπάρχει ανάγκη αποστολής διδασκάλου, 
παρά μόνον εις τά χωρία Δ ογαντζη ,  Τ εα λ ίμ ι ,  Λ ιο γά ρ ι  καί Π ια μ άνκ ιο ϊ ,  
των οποίων οί κάτοικοι ομιλούν μέν την βουλγαρικήν, άλλ’ είναι 'Έλληνες 
και επιθυμούν να έχουν διδασκάλους.

ΤΕΜΑΧΙΟΝ 7 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 8

Έκ&εοίς τον τμήματος Μάργαρων, δύο χωρίων τον Ονζούν Κιοπραν και 
στατιοτική τον τμήματος Κεοοάνης.

Ό I. Άνθόπουλος γράφει εκ Μαλγάρων, από 14ης ’Ιουνίου 1890, 
προς την εκπαιδευτικήν Αδελφότητα Κωνσταντινουπόλεως.

« Τό τμήμά μας Μαργάρων, λέγει, έχει 24 χωρία. Τούτων, εκτός 6, 
οί κάτοικοι όμιλοΰν τήν ελληνικήν καί διατηρούν ελληνας γραμματοδιδασκά
λους. Είς μερικά δμως χωρία διδάσκεται μόνον απλή άνάγνωσις έκ τής 
Όκταήχου καί τοΰ Αποστόλου 5πό δλως άγραμμάτων διδασκάλων. Μόλις 
δέ εφέτος προσελήφθη είς Έλμαλή εύπαίδευτος διδάσκαλος, άπόφοιτος τοΰ 
γυμνασίου Άδριανουπόλεως. Είς 2 χωρία τοΰ Ουζούν Κιοπροΰ, Δογαντζή καί 
Άλτηντάς, καθώς καί ένταΰθα, έν Μαλγάροις, άπεστάλησαν έκ Ραιδεστοΰ νη
πιαγωγοί καί επαύθησαν δυ,στυχώς οί διδάσκαλοι τών θέσεων τούτων. Διά 
τοΰτο αί σχολαί περιήλθον είς χείρονα κατάστασιν». Ό Άνθόπουλος, δικαιο- 
λογών τήν γνώμην του, προσθέτει : «Αί νηπιαγωγοί, κατά τό πρόγραμμά των 
περιωρίσθησαν είς τά μαθήματα τοΰ Νηπιαγωγείου. Οί δέ μαθηταί στεροΰν- 
ται γνώσεων τής εθνικής των ιστορίας. Τίποτε άλλο δέν μανθάνουν. Διότι άπο- 
κλείονται αί γεωγραφικαί, ίστορικαί, καί πραγματολογικαί γνώσεις.Έ κ τού
του, συνεχίζει, συμπεραίνομεν, καί οί χωρικοί άπαιτοΰν, δτι είναι άνάγκη νά 
άποστέλλωνται είς τά χωρία διδάσκαλοι, έκτελοΰντες καί καθήκοντα ίερόψάλ-
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του, μάλιστα δέ καί ιεροκήρυκας (!) διότι οί χωρικοί στερούνται παντελώς 
τής άκροάσεως τοΰ θείου λόγου».

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

’Αναγράφονται 22 χωρία όμοΰ μετά τής Κεσσάνης. Εις έκαστον δέ 
παρατίθενται οϊ αριθμοί των οικογενειών καί των διδασκάλων, ή μισθοδο
σία των κ.λ.π.

1) Κ ε σ σ ά ν η .  Υπάγεται διοικητικώς εις τήν Καλλίπολιν. 700 οίκο- 
κογενειαι, συντηροΟσαι ’ Αστικήν σχολήν μέ 4 διδασκάλους ΪΙαρΘεναγωγεΐον 
καί Νηπιαγωγείων. 2) Μ η α σ α ΐ τ ι . 200—1—1500 γρόσ. 3) Μ ο υ ζ α λ ή  (ίσως 
Μούσα Ά λή). 87—1—1000. 4) Μ ά λ τ ε π ε .  9—] —1200. 5) Μ π ε ϊ ν τ ί κ . 250 
1—2000. 6) Χ α τζ η γ ύ ρ ιο ν  (Το όνομα είναι εσφαλμένον ή κατεστραμμένον ή 
κακογραφημένον. ’Ίσως είναι Χατήρκιοϊ). 250—1—2000. 7) Β ο υ λ γ α ρ ο χ ώ -  
ριον (τό προαναφερθέν Βουλγάρικον). 320 βούλγαρος διδάσκαλος. 8) Μ αύρες .  
120—1—2000. 9) Γ ρ α μ π ο ύνα .  300—1—4000. 10) Μ α χ μ ο ύ ν κ ιο ϊ .  100— 
I—200. 11) Κ α δή κ ιο ϊ .  60—1—100. 12) Κ α ρ α τζά λ ι .  (Καρατζά Ά λή !). 
90—1—1000. 13) Μ αγαρίτσ ι .  100— 1—1200. 14) Δύο κώμαι έντός κοι-  
λάδος (!) 60 διδάσκει ό ίερεύς 1000. 15) Β α λ ι ί τ σ α  (θά είναι Βαρνίτσα, 
όπως έγράφη αλλαχού). 50 ίερεύς 1000. 16) Σ ι λ ι ί κ ι  (τό ορθόν Τσελτίκι). 
60—1—2000. 17) Καρά Τ επ έ .  50—1 — 1000. 18) Φακίρμα.  90—1—1500 
19) Κ α ρ λ ή κ ιο ϊ .  160—1—2500. 20) Γ ια μ π ο υ λ ν τ ά κ ιο ϊ .  40—1000. 21) 
Κ ορουτξούκ ιο ϊ .  160—1—2000. 22) Σ ί γ λ ι  100—1—2000.

Ποια ήοαν τά χωρία τής επαρχίας Ήραπλείας κατά τήν εποχήν 
των εγγράφων τοΰ φακέλλου 4 3 4 ,

‘Υπάρχει αρκετή σύγχυσι; καί αταξία εις διάφορα έγγραφα τού 
φακέλλου 434, ώς προς τήν αναγραφήν των ονομάτων των χωρίοη- και τήν 
κανονικήν υπαγωγήν των εις τά οικεία τμήματα τής πολιτικής διοικήσεως. 
’Επίσης καί διότι αναφέρουν καί χωρία άλλων επαρχιών. ’ Εξαιρούνται βε
βαίως δσα χωρία έτυχε νά είναι συνώνυμα, Είναι αληθές, δτι διά μερικά 
χωρία σημειούται, δι’ έκαστον ή καί όμαδικώς, δτι υπάγονται, πολιτικώς 
μέν εις τό τάδε τμήμα, έκκλησιαστικώς δέ εις τήν τάδε επαρχίαν.Πλήν τούτο 
δεν εφαρμόζεται γενικώς καί επακριβώς. Αΐ εκθέσεις καί αί στατιστικά! συ- 
νετάσσοντο, όχι τόσον κατά εκκλησιαστικός επαρχίας, δσον συνήθως κατά 
πολιτικά τμήματα. Ενίοτε δέ καί συντάκται άπειροι καί αδαείς, δεν διεχώ- 
ριζον τά εκκλησιαστικά δρια από τά πολιτικά. Καί οι αντιπρόσωποι προς 
τουτοις τών διαφόρων συλλόγων, καθώς καί οι εκπαιδευτικοί, περιερχόμε- 
νοι ώρισμένας επαρχίας ή τμήματα πολιτικά, έπραττον σχεδόν τό ίδιον. Κα· 
τέγραφον, κατά σειράν ή καί 'άναμίΕ δσα χωρία επεσκέπτοντο, ή τά χωρία, 
διά τά όποια συνέλεγον πληροφορίας, ανεξαρτήτους εκκλησιαστικής ή πολιτι-
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κής εξαρτήσεως. Ή  εργασία των δέ άπέβαινε δυσχερέστερα. Διότι ύπήρχον 
τότε μερικαί επαρχίαι οΰσαι μεγάλαι καί εκτεταμένοι, ώς λ. χ. της Η ρά
κλειας καί της Άδριανουπόλεως. Καί διότι ύφίσταντο αυται, η μάλλον τά 
τμήματά των, μεταβο?,άς καί αΰξομοιώσεις, ώς προς την εκτασιν καί τον 
αριθμόν των χωρίων, Ούτως ώστε διάφορα χωρία νά άποσπώνται από μιας 
εΐς άλλην περιφέρειαν. Τοιουτοτρόπως εξηγείται ή σΰγχυσις και ή αταξία 
των εγγράφων. Ά φ 5 ου μερικά χωρία, εκτός συνωνύμων τινών, άλλα μη
ταυτιζόμενων, άναφέρονται, άλλοτε εις τοΰτο καί άλλοτε εις άλλο τμήμα, μέ 
τά ίδια η παραμορφωμένα ονόματα, η εις 2 η 3 καί 4 ενίοτε τμήματα.

Διά τοΰτο ήτο αδύνατον νά άποφυγωμεν καθ5 ολοκληρίαν την συγ- 
χισιν καί αταξίαν ταυτην, παρ’ δλας τάς δυνατάς διορθώσεις καί σημειώσεις 
μας. Τέλος δεν γνωρίζομεν επακριβώς ενεκα των ανωτέρω λόγων, πόσαι καί 
ποΐαι πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία, ύπήρχον είς την επαρχίαν Ήρακλείας 
κατά την εποχήν των εγγράφων του φακέλλου 434, καθώς καί ποιας μετά- 
βολάς ειχον. Καθ’ δσον μάλιστα μερικά των εγγράφων δεν ονομάζουν ή πα
ραλείπουν καί χωρία τινά, ώ ; μικρά καί ασήμαντα. 'Οπωσδήποτε, διά νά 
δώσωμεν μίαν γενικήν εικόνα τής επαρχίας Ηράκλειοί, κατεστρώσαμεν κα
τάλογον, κατ’ αλφαβητικήν σειράν, των πόλεων αυτής, των κωμοπόλεων καί 
των χωρίων. Δεν παρελείψαμεν καί τά τουρκικά ακόμη χωρία καί τά τσ ι
φλίκια. Έσημειώσαμεν δέ είς έκαστον, επί τή βάσει κυρίως τών εγγράφων, 
τά οικεία τμήματα, απλά ή καθώς καί μερικάς διορθώσεις καί παρατηρήσεις 
δπου ήτο ανάγκη.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

1) Ά ζ ο ν ζ  Ηΐογιοϋ. (Τμήμ. Τσόρλου). Τό όρθόν είναι Ά ζήζ κιόγιοΰ.
2) Ά χ α ν τ ζ ι λ ή .  (Χαριουπόλεως).
3) Ά λ η μ π έ κ ι ο ϊ .  (Οόζουν Κιοπροΰ)’ Ά λή Μπέη κιογιοΰ. Επαρχία Δι

δυμοτείχου.
4) *Αλτη Ά γ ά τ ς ,  (Ούζούν Κιοπροΰ). Ίδέ επαρχίας Άδριανουπόλεως καί

Διδυμοτείχου.
5) Ά λ τ η ν τ ά ς .  (Ούζούν Κιοπροΰ).
6) 'Ανω Τοελτηκι .  (Τσόρλου).
7) ’ Α ρ α η λη .  (Τσόρλου).
8) αΑ ρ μ α α α . Τσόρλου).
9) Ά ρ ν α ο ύ τ χ ι ο ϊ .  (Ούζούν Κιοπροΰ), λεγόμενον καί Χασηρτζή Άρ-

ναούτκιοϊ ή Φ’αθάοες τής επαρχίας Διδυμοτείχου.
10) Ά σ χ ά ς .  (Τσόρλου).
11) Βαρνίταα  (Κεσσάνη), (άλλαχοοΰ Βαλτίτσα), ίσως συμπίπτουν.
12) Β ελ ιγρ ά δ ι  (Τσόρλου).
13) Β ουλγάρ ικον ,  Β ο υ λ γ α ρ ι κ ό ν , Β ο ν λ γ α ρ ο χ ώ ρ ιο ν  (Κεσσ. Μυριοφ.).
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14) Γ εδ έκ ιο ϊ  (Ούζούν ΚιοπροΟ). Μήπως Δεδέκιοϊ ; Δεοέκ-κιοϊ κλπ.
15) Γ ε ν ίκ ιο ϊ  (Μυριοφύτου, Ούζούν ΚιοπροΟ). Ίδέ Γενίκιοϊ ή ΙΙαπά Ίν- 

τζέ επαρχίας Διδυμοτείχου, Γενίκιοϊ=χωρίον Καρυωτΰίν (Άδρια- 
νουπόλεως) καί Ίνξέκιοϊ Άδριανουπόλεως. Ίδέ καί άριθ. 42.

16) Γ ια ϊλ ά  Γ κ ιο ν ν ο ϋ  (Μαλγάρων), επαρχία Διδυμοτείχου, παρόμοιον 
ή ταυτιζόμενον προς τδ Καρα Γιαϊλα, αλλαχού Γιαϊλατζήκ.

17) Γ ια μ π ο υ λ τ ά κ ι ο ϊ  (Κεσσάνης), παρόμοιον ή ταυτιζόμενον : Γιαμ- 
πολυτάκι εις επαρχίαν Αίνου.

18) Γ ι α ο ν η  (Ούζούν ΚιοπροΟ). Έ κ τού δνόματος Γιακούπ=Ίάκωβος, 
επαρχίας Διδυμοτείχου.

19) Γ ιλα νλή  (Μαλγάρων), επαρχία Διδυμοτείχου.
20) Γ ιο ν α ο υ φ  ή Γ ι ο υ β ο ύ φ κ ι ο ϊ  (Μαργάρων καί Ούζούν ΚιοπροΟ),

ίσως τδ Καρα Γιουσούφ επαρχία Άδριανουπόλεως.
21) Γ ρ α μ π ο ύ ν α  (Κεσσάνης).
22) Δαουτλή  (Μαλγάρων).
28) Δ εβερ ίκ ιο ϊ  (καί Τεμπερίκιοϊ), (Ούζούν ΚιοπροΟ). Δεν γνωρίζομεν 

αν συμπίπτω πρδς τδ Δεβετζήκιοϊ Μαλγάρων.
24) Δ ε β ετ ζ ή κ ιο ϊ  (Μαλγάρων), ίδέ Δεβερίκιοϊ.
25) Δ εδέκ ιο ϊ  (Μαργάρων καί Ούζούν ΚιοπροΟ), καί έπαρ. Άδρ)λεως.
26) Δερβενάκι  (Ούζούν ΚιοπροΟ), μήπως επαρχίας Διδυμοτείχου.
27) Δερέκιο ϊ  (Ούζούν ΚιοπροΟ), καί χωρίον τουρκικόν Λιτίτσης.
28) Δογαντζή  (Μαργάρων), ίδέ Μεγάλο Δογαντζή Διδυμοτείχου, καί 

Δογάντζα Άδριανουπόλεως, ίδέ καί αριθμόν 29.
29) Δ ογά νκ ιο ϊ  (Ούζούν ΚιοπροΟ). Ίδέ αριθμόν 28, υπάρχει καί Δογά.

νογλου, χωρίον Καρυωτών.
30) Δ ο λ ο ύ κ ιο ϊ  ή Δ ο ν λ ο ύ κ ι ο ϊ  (Μαλγάρων).
31) Δύο κώ μαι  έντός κοιλάδος  // (Κεσσάνης), δεν ονομάζονται.
32) 'Εξαμ ίλλ ιον .  (Έξαμιλλίου,=Καλλιπόλεως, Μυριοφ. Έρακλείας).
38) Έ λ μ α λ ή  (Μαργάρων).
34) 'Ε ρ μ ε ν ίκ ιο ϊ  (Ούζούν ΚιοπροΟ).
35) Έ α κ ί κ ι ο ϊ  (Ούζούν ΚιοπροΟ) επαρχία Διδυμοτείχου.
36) Ζ α λ ο υφ ά κ ι  (Τδ Μικρόν Ζαλούφι ή Κιουτσιούκ Ζ. έπ. Δι)χου.
37) Ζ α λ ο ύ φ  (Ούζούν ΚιοπροΟ). Είναι τδ Μέγα Ζαλούφι ή Μπογιούκ 

Ζαλού, ή Γκοτζά Ζαλούφ επαρχία Διδυμοτείχου.
38) *Η ρά κλε ια  (Έρακλείας καί Τσόρλου).
39) Ή ρ α κ λ ε ίτ ο α  (Μυριοφύτου).
40) Θ υ μ ή κ ιο ϊ  (Μαλγάρων).
41) Ί μ π ρ Ι κ  Τ ε π έ  (Ίμβρίκ-Τεπέ). Ούζούν ΚιοπροΟ.
42) ’Ι ν τ ζ έ κ ιο ϊ  (Ούζούν ΚιοπροΟ), τδ Κουφόβουνον Διδυμοτείχου. Ίδέ 

καί αριθμόν 15, ένθα Γενίκιοϊ'—Ιίαοά Ίντζέ, καί Ίντζέκιρϊ. Πρδς
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αποφυγήν συγχύσεως σημεΐόΰμεν, οτι : ΙΙρώτον Ίντζέκιοϊ=Κου- 
φόβουνον. Δεύτερον Ίντζέκιοϊ=έτερον Άδριανουπόλεως, καί τρί
τον ΙΙασά Ίντζέ= Γενήκίοϊ.

43) * Ιο τ ρ έμ κ ιο ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ). Τό Κωστί επαρχία Διδυμοτείχου.
44) Κ α β α κ λ ή  (Ούζούν Κιοπροΰ). Μήπως συμπίπτει μέ τον άριθ. 45 ; 

Κάβακλή ύπάρχει καί χωρίον Καρυωτών, ίδέ έπαρ. Άδρ. καί Διδ.
45) Κ α β α τ ζ ϊκ  (Ούζούν Κιοπροΰ), ίδέ αριθμόν 44.
46) Κ α δ ή κ ιο ϊ  (Κεσσάνης καί Ούζ. Κ.) συνώνυμα ή δμοια πολλαχοϋ : 

Διδυμοτείχου Άδριανουπόλεως, ένθα υπάρχει καί Καδήνκιοϊ κλπ.
47) Κ α δ ή χ α λ α  Κατίχαλα, Κατικάλε (Μαλγάρων Ούζούν Κιοπροΰ).
48) Κ α λα μ Ιτο ι  (Μυριοφύτου).
49) Κ α λύ β ες  (Τσόρλου), καί χωρίον τουρκικόν Λιτίτσης.
50) Κ α λ ύ β ια  (Ούζούν Κιοπροΰ).
51) Κ α ρά β ο υ να ρ  Καρά Μπουνάρ. (Μαλγ. καί Ούζ. Κ.), έπ. Διδ)χου.
52) Κ α ρ ά  Γ ια ϊλ α  (Ούζ. Κ.).Μήπως Καράμιλε=Καρά Ήλία Διδ)χου ;
53) Κ αρα  Μ ε ( χ ) μ ε τ  (Τσόρλου).
54) Καράμ ζα  (Ούζούν Κιοπροΰ). Κατά συντομήν τοΰ Καρά Χαμζά, 

επαρχίας Διδυμοτείχου.
55) Καρά σην ϊκ  (Τσόρλου).
56) Κ α ρ α  Σ ο υ φ λ ί  (όχι Σουπλί). (Ούζούν Κιοπροΰ). Μήπως τό Σου- 

φλίον Διδυμοτείχου ή μήπως εννοεί τό Κιουπλίον Διδυμοτείχου!
57) Καρα Τ επ ε  (Κεσσάνης). Ίδέ καί επαρχία Λιτίτσης.
58) Κ αράτζαλη  ή Κ αρα τζάλη  (Μυριοφύτου Κεσσάνης). Θά ήτο Κα-

ρατζά Ά λή , ίσως καί Καρατζά Χαλήλ. Ίδέ έπαρ. Διδυμοτείχου.
59) Καρατξας  (Τσόρλου).
60) Κ α ρ α ιζ ά  Χ α λ η λ  (Ούζούν Κιοπροΰ, Κεσσάνης Μαλγάρων), επαρ

χίας Διδυμοτείχου. Ίδέ καί 58.
61) Κ αράτσαλη  (Έξαμίλλιον Κεσσάνης). Ίσως Καρά Τσαλή ή Καρα

τζά Ά λή (ίδέ άρ. 58) ή Καρά Σαλήχ, άναφερόμενον επίσης ;
62) Κ α ρ λ η κ ι ο ϊ  (Κεσσάνης). Μήπως τό Καρλή Διδυμοτείχου;
63) Κάρυά.  Μήπως τό Κάρυά ή Καρυαί των Καρυωτών (Μαλγάρων).
64) Κ α ο ή μ  πασά  (Χαριουπόλεως).
65) Κ ερμ εν  (Τσόρλου).
66) Κ ε ο ο ά ν η  (Κεσσάνης).
67) Κ ή ρ κ ιο ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ). Ίδέ Κιουρτλή καί Κούρ βέη.
68) Κ η σ τ ρ ίτ ζα  (Χαριουπολεως). Μήπως Καστρίτσα ;
69) Κ ια λ λ α β ρ ή  (Τσόρλου).
70) Κ ι ο μ π έ κ ι ο ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ). Μήπως Κιοπέκ κιοΐ ή Κιουππέ’ 

κιο'ί ή Γκεμπέκιοϊ ;
71) Κ ιοπ ροτά δες  (Τσόρλου).

I
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72) Κ ιο σ τεμ ίρ ι  (Τσόρλου).
73) Κ ιουρ τλή  (Μάλγάρων καί Ούζούν Κιοπροΰ), ένθα καί το τουρκικόν 

Κούρ βέη. Ίδέ καί Κήρκιοϊ. Είναι μάλλον τό Κούρτκιοϊ Διδ)χου.
74) Κ ο λ τ ζ ο ύ κ ιο ϊ  (Μυριοφύτου). Μήπως ΚολτζοΟ κίοϊ ; Μάλλον Κιολ-

τζούκ κίοϊ. Ίδέ χωρίον Άδριανουπόλεως Κιολτζούκ, το κατόπιν 
Μπάρα.Ίδέ σχετικώς καί επαρχίαν Διδυμοτείχου. Αλλαχού υπάρ
χει χωρίον Κόζλουτζια (’ Αδριανουπόλεως).

75) Κ ο ρ ο ν τ ζ ο ύ κ ιο ϊ  (Έξαμιλλίου, Κεσσάνης, Μυριοφύτου, Έρακλείας).
Δεν γνωρίζομεν πόσα χωρία είναι καί αν κανέν έξ αυτών συμπί
πτει προς τό Κορουτζή Διδυμοτείχου.

76) Κ ο ύ μ β α ο ν  (Ραιδεστοΰ).
77) Κ ούρ  βέη  (τουρκικόν χωρίον Ούζούν Κιοπροΰ). Ίδέ άριθ. 67, 73.
78) Κ ο ν ρ τ ο ν λ μ ο ύ ς  (Τσόρλου).
79) Κ ο υ ρ ο ύ  Τοεσμέ  (Έξαμιλλίου, Έρακλείας, Μυριοφ., Καλ)λεως).
80) Λ α χ α ν ά  (Χαριουπόλεως). Ίδέ καί ΙΤασά Λάχανα (Τσόρλου).
81) Λ ισ γά ρ ι  (Μάλγάρων),
82) Λ ο ν λ ο ύ κ ι ο ϊ  (Ούζ. Κιοπροΰ). Είναι τό Λιλί ή Λουλούκιοϊ Διδ)χου.
83) Λούτιιδα  (Μυριοφύτου).
84) Μ α γα ρ ίτα ι  (Κεσσάνης, Έξαμιλλίου, Μυριοφύτου).
85) Μ α λ ά κ ιο ϊ .  Ίσως Μολλάκιοϊ, 8πως περαιτέρω Μολλατζίκ καί δχι

Χαλατζίκ, άμφότερα τοΰ Ούζούν Κιοπροΰ.
86) Μάλγαρα  (Μάλγάρων).
67) Μαλκότς  (Ούζούν Κιοπροΰ).
88) Μ ά λ ι ε η ε  (Κεσσάνης).
89) Μ ασατλή  (Τσόρλου).
90) Μ αστανάρ  (Ούζούν Κιοπροΰ).
91) Μ αύρες  (Κεσσάνης).
92) Μ α χ μ ο ύ τ π ιο ϊ  (Κεσσάνης).
93) Μ έ γα  * Α λ τη  Ά γ ά τ ς  (Ούζούν Κιοπροΰ καί Διδυμοτείχου).
94) Μ οτζελέρ ι  (Τσόρλου). Υπήρχε καί Μότσουρε, χωρίον τουρκικόν

Άδριανουπόλεως.
95) Μ ο υ ζ α λ ή  (Κεσσάνης), θά ήτο Μούσα Άλή.
96) Μ ο υ σ ε λ ίμ .  Πολλά εις έπαρχ. Άδρ)πόλεως καί άλλαχοΰ.
97) Μ η α ρ γ ια μ ίτ α ι  (Έξαμίλλιον Κεσσάνης Μυριόφ. Έρακλείας).
98) M n a o a i s i  (Κεσσάνης Μάλγάρων).
99) Μ η ε ϊν τ ί κ ι  (Κεσσάνης) άλλαχοΰ γράφει Μπεντίκι.

100) Μ π ο υ λ δ ο υ ρ κ ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ), καί Άδριανουπόλεως.
101) Μ υ ρ ι ό φ υ ι ο ν  (Μυριοφύτου).
102) Ν α ΐ π κ ι ο ϊ  (Ραιδεστοΰ).
103) Ν ε ο χ ώ ρ ιο ν  (Ραιδεστοΰ).
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104) Ό μ ο ύ ρ τ ζ α  (Τσόρλου).
105) Ό φ λ ά ζ  (Τσόρλου).
106) Παζάρ-δερέ  (ΚεσσάνΥ/ς).
107) Π άνιδον  (Ραιδεστοΰ).
108) Πασά Ιντζεσϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ), ίδέ αριθμούς 15 καί 42.
109) Π ααάκιο ϊ  (Μαλγάρων).
110) Πασά Λ ά χ α ν α  (Τσόρλου), ίδέ άριθ. 80.
111) Περίατασις  (Μυριοφύτου).
112) Π ισ μ ά ν κ ιο ϊ  (Μαλγάρων).
113) Π λάτανος  (Μυριόφυτον Κεσσάνης Έρακλείας).
114) Ραιδεατός  (Ραιδεστοΰ).
115) Σ α ζ λ ή -δ ε ρ έ  (Μυριόφυτον Κεσσάνης Έρακλείας).
116) Σ α λ ή κ ιο ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ)
117) Σ αρή-δερέ  (Έξαμίλλιον), μήπως συμπίπτει μέ τον άριθ. 115.
118) Σ α ρ χ α ν λ ή  (Ούζούν Κ.), ίσως επαρχία Διδυμοτείχου.
119) Σ α χ ί ν  κ ιο ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ).
120) Σ ετζή  (Τσόρλου).Μήπως είναι τό Σιγλή (121) Κεσ.; ή Σιλτζήκιοί..
121) Σ ε φ ε τ λ ή  (Ούζ. Κιοπροΰ). Μήπως Σεβκετλή ;
122) Σ ι γ λ ή  (Κεσσάνης). ίδέ καί Σιλτίκι ή Τσελτίκι. Κεσσάνης, καί 

Σιλτζήκιοί' Ραιδεστοΰ.
123) Σ ιλ τ ζ ή κ ιο ϊ  (Ραιδεστοΰ), ιοέ 119, 121 καί Σιλτίκι.
124) Σ ιλτ ίκ ι  (Κεσσάνης), μήπως- Σιλτζήκιοί' ; μάλλον Τσελτίκι (Κεσ.).
125) Σ ιμ ιτ λ ή  (Ραιδεστοΰ Ούζούν Κιοπροΰ).
126) Σολτααά  (Ούζ. Κιοπροΰ), μήπως Σαλή πασά ; ή Γιόλ Τάσή !
127) Σ ο ν λ τ ά ν κ ιο ϊ  (Μαλγ. καί Τσόρλου). Μήπως τό 128.
128) Σ ο ν λ τ ά ν  τα ιφλ ϊκ  (Ήρακλ. καί Τσόρλου), μήπως τό 127.
129) Σουμτιάς κ ιο ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ) επαρχία Διδυμοτείχου.
130) Σ τέρνα  (Μυριόφ. ίοέ Διδυμότειχον, Άδριανούπολιν, "Ορεστειάοα.
131) Σ τράντζα  (Τσόρλου).
132) Σ χ ο λ ά ρ ιο ν  (Ραιδεστοΰ).
133) Τ α τά ρ κ ιο ϊ  (. . ), ίσως εχομεν λάθος, τό όποιον δεν ήόυνήθη-

μεν νά ευρωμεν.—Ίδέ επαρχία Άδριανουπόλεως.
134) ΤεσλΙμ  (Μαλγάρων).
135) Τ ζα μ ϊλ  μ π έ η  κ ιο γ ιο ϋ  (Ούζούν Κιοπροΰ).
136) Τ ο νρ ά π ετζα  (Χαριουπόλεως).
137) Τ ο νρ κ μ ε νλ ή  (Τσόρλου).
138) Τ ούρ νοβον  (ή Τύρναβον). (Ούζ. Κιοπροΰ), μήπως καί Άδρ)λεως.
139) Τουρνατζή  (Ούζούν Κιοπροΰ), μήπως Τόρνατζη, ή Δουρνατζή, ή

Ζουρνατζή.
140) Ταακμάκ  (Ούζ. Κιοπροΰ), μήπως εννοείται τό Τοκμάκ Διδ)χου.
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141) Τσανακτοή  (Ραιδεσχοΰ).
142) Τσανδό  (Τσόρλου).
14ο) Τ σαουσλή  (Τσόρλου—Ούζούν Κιοπροΰ), επαρχία Αιδυμοχείχου.
144) Τ α εγχέρ λ ια  (Τσόρλου), ίδέ Τσεγκερλή Άδριανουπόλεως.
145) Τσελτίκ (Κεσσάνης). Ίδέ κακόγραφαν (ίσως) Σιλτίκ. Ίδέ 124, 

123 κλπ. (Ραιδεσχοΰ, Τσόρλου).
146) Τ α ιό κ κ ιο ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ).
147) Τ ο ιφ λ ικ ά κ ι  (Ούζούν Κιοπροΰ) επαρχία Αιδυμοχείχου.
148) Ταόγκαρα  (Ούζούν Κιοπροΰ).
149) Ταόρλου  (Τσόρλου).
150) Φακίρμα  (Κεσσάνης).
151) Φαρασλή  (Χαριουπόλεως).
152) Χ α λα ζζ ϊκ  (Ούζούν Κιοπροΰ). Έγράφη έσφαλμένως άνχί χοΰ Μολ- 

λαχζίκ. (Ίδέ άριθ. 85).
153) Χ α λ ία κ ιο ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ). Μήπως Σαλήκιοϊ ή άλλο παρόμοιον.
154) Χ α μ ίτ κ ιο ϊ  (Μαλγάρων). Μήπως Χαχζήκιοϊ! Ίδέ Άδριανουπολ-
155) Χαραλά Ι κ ο ν ν ι ο ϋ  (Μαλγάρων) επαρχία Αιδυμοχείχου.
156) Χ α ρ μ α νλ ή  (Ούζούν Κιοπροΰ). Ίδέ Άδριανουπόλεως, ένθα καλεί

ται καί Κόζλουχζια.
157) Χ ά σ κ ι ο ϊ  (Χαριουπόλεως, Μαλγάρων). Ίδέ Άδρ)λιν καί άλλαχοΰ.
158) Χ α τ ζ η γύ ρ ιο ν  (Κεσσάνης). Αέν έγράφη φαίνεται όρθώς...
159) Χ αχηρκιο ϊ,  μήπως Καδήρκιοϊ; (Ή ρακλ., Μυριοφύτου, Έξαμιλ.)·
160) Χ α τ ζ ή κ ιο ϊ  (Μαλγ.). Μήπως Καοήκιοϊ ή Σαλήκιοϊ ή άλλο παρόμοιον·
161) Χ ατζή  Σερεμέζ  (Τσόρλου). Μήπως Χατζή Σαρή Με(χ)μέτ.
162) Χ ε ν τ ιλ ή  (Χαριουπόλεως). Μήπως Χενχιρλή ή μάλλον Κενχιρλή

Ή  Άδριανούπολις έχει Κεντενλήκ καί Σαντηρλή καί Να6ιρλή) 
ή δέ επαρχία Λυτίτσης Κεχενλή.

163) Χηραής Κ α τ ί κ ι ο ϊ  (Ούζούν Κιοπροΰ). Μήπως Αιδυμοχείχου ;
164) Χ ιμ ιχ λ ή  (Ούζούν Κιοπροΰ). Θά είναι το Σιμιτλή.

Χωρία παραλειφϋ·έντα

165) Ψαΰ'άδες (Ούζούν Κιοπροΰ) επαρχία Αιδυμοχείχου. Ίδέ άριθ. 9,
166) Γ καζή  ή Γ α ζ ή  (Ούζούν Κιοπροΰ). Μήπως Μουζαλή (Αιδ)χου).
167) Κ α ρ ά  Σ α λ ή χ  (Έξαμιλλίου). Ίδέ άριθ. 58, 60 καί 61.
168) Δ α χ ο ύ δ ε λ ι  (Μαλγάρων). Θά είναι το Ααουτλή.
169) Κ ιρ ε μ ιν τσ ή  (Ούζούν Κιοπροΰ). Κιρεμιχχσή Άρναουχκιοϊ, επαρ

χίας Αιδυμοχείχου. *
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ΜΕΡΙΚΑΙ ΕΤΤΙΣΚΟΤΤΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΤΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Εις τά προλεγόμενα της επαρχίας ταύτης ε’ίχομεν απαριθμήσει όνο- 
μαστί διαφόρους επίσκοπός της. ’Ήδη θεωρουμεν σκόπιμον νά άναφέρωμεν 
ολίγα τινά διά μερικός εξ αυτών. Είτε διότι τά ονόματα των συμπίπτουν 
προς τά ονόματα πόλεων και χωρίων του προηγηθέντος καταλόγου, είτε διότι 
επίσκοποι τινες διετηρήθησαν μέχρι των τελευταίων χρόνων. Τινές μάλιστα, 
ας μητροπόλεις πλέον, μέχρι του 1923, οπότε διελΰθησαν, δπως και τής Ή - 
ρακλείας, έ'νεκα τής μεταναστεύσεις των χριστιανών αυτών εις την Ελλάδα.

’Ε π ισ κ ο π ή  Ά κ υ ρ ω ν .  Άναγομένη κατά τινας (Ιδέ καταλόγους Στα· 
μούλη), εμφανίζεται (κατά Σάρδεων) από του 12ου αιώνος. Διετηρήθη σχε
δόν μέχρι τής άλώσεως τής Κων)πόλεως. Άργόιερον άναφέρεται ηνωμένη 
μετά τής επισκοπής μετρών υπό το όνομα «Μετρών και ΆΟύρων» και υπα- 
γομένη καί αύθις τώ 'Ηράκλειας. Ίδέ περαιτέρω επισκοπήν Μετρών.

’Ε π ισ κ ο π ή  "Απρω,  τής πόλεως Ά πρω , κληθείσης εκ τοΰ Μεγάλου 
Θεοδοσίου Θεοδοσιουπόλεως. Έ π ί Δέοντος τοΰ Σοφοϋ (886 — 911) άναφέρε* 
ται ως ’Αρχιεπισκοπή. Προ τοΰ 1171 δέ προήχθη εις Μητρόπολιν. Ίδέ έπι- 
έπισκοπάς Ραιδεστοΰ, Ιΐανίου καί Θεοδοσιουπόλεως.

’Ε π ισ κ ο π ή  Ά ρ κ α δ ι ο υ π ό λ ε ω ς .  (Λουλέ Βουργάζ). Είναι ίσως ή επι
σκοπή Βουκέλλου (Βουκέλλων) ή Βεργουλών (Βιργοΰλε), εξ ου καί το κατό
πιν όνομα (Λουλέ) Βουργάζ (Πύργος). Ή το αρχαία επισκοπή τής Μητροπό- 
λεως Ήρακλείας, συνηνωμένη μετά τής επισκοπής Β ιζύης.Ά πό τοΰ 6ου α’ιώ- 
νος φέρεται ως αρχιεπισκοπή (τής επαρχίας Ευρώπης) υπό τό Πατριαρχείον 
Κων)πόλεως. Έ π ί δέ Ίσαακίου τοΰ Αγγέλου (1186—1196) ως Μητρόπο- 
λις, υφιστάμενη μέχρι τών μέσιον τοΰ 14ου αιώνος. Μετά τήν τουρκικήν κα
τοχήν, καταργηθεΐσα, συνεχωνεύθη μετά τής Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως. 
Ίδέ σχετικώς περαιτέρω εις επισκοπήν Βιζύης, εις επαρχίαν Βιζύης καί εις 
επαρχίαν Άδριανουπόλεως.

Ε π ι σ κ ο π ή  Β ιζ ύ η ς . Άρχικώς επισκοπή τοΰ Ήρακλείας. Άπό τοΰ 
6ου αιώνος φέρεται ώς αρχιεπισκοπή τής (επαρχίας Ευρώπης) υπό τό Πα- 
τριαρχεϊον Κων)πόλευ3ς. Μετά τό 1341 προήχθη εις Μητρόπολιν. Τό 1354 
συνεχωνεύθη μετ’ αυτής ή αρχιεπισκοπή Δέρκου (Δέρκων) καί τό 1365 ή Μη- 
τρόπολις Μηθύμνης. Έρημωθεΐσα τον Ιδον αϊ,ώνα, άποκατέσιη τον 16ον. 
Μετ’ αυτής συνεχωνεύθη τον 17ον αιώνα καί ή Μητρόπολις Μήδειας. Ή  
Μητρόπολις Βιζύης διελύθη τό 1923. Περί τής εκκλησιαστικής ταύτης επαρ
χίας θά άπασχοληθώμεν καί ιδιαιτέρως, διότι υπάρχει καί ιδιαίτερον έγγρα
φον τοΰ φακέλλου 434 περί αυτής. Ίδέ επίσκοπός Άρκαδιουπόλεως, Δέρ
κου, Μήδειας κλπ.

’Ε π ισ κ ο π ή  Β ε ρ γ ο ύ λ ω ν  ή Β ο υ κ έ λ λ ο υ .  Ίδέ Άρκαδιουπόλεως.
’Ε π ισ κ ο π ή  Βρύαεως.  Κατά τούς καταλόγους τοΰ Μ. Σταμούλη, εί

ναι, πιθανότατα, τό νΰν Βουνάρ Χισσάρ.
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Έ π ι α κ ο π ή  Γ ά νου .  Ή το τμήμα τής επισκοπής Πανίου (ίδέ περαι
τέρω) καί κατόπιν τής επισκοπής Περιστάσεως (επίσης).Έτιμήθη εις ’Αρχιε
πισκοπήν και εις Μητρόπολιν έπί ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου του Γέροντος 
(1282 —1328). ’Από του 19ου αίώνος ύπήρξεν ώς επαρχία Γάνου και Χώ
ρας. Διελΰθη τό 1923.

’Ε π ισ κ ο π ή  Δέρκου.  Άρχικώς ήτο τμήμα ή και επισκοπή τής 'Ηρά
κλειας. Ά πό του 6ου αίώνος έγένετο (ήμι)ανεξάρτητος αρχιεπισκοπή (τής 
επαρχίας Ευρώπης), όπως και πολλαί άλλαι, καθό)ς εΐδομεν και θά ίδωμεν, 
υπό τό ΠατριαρχεΤον Κων)πόλεως. Ή  περαιτέρω έξέλιξις τής επαρχίας Λέρ- 
κων δεν μάς ενδιαφέρει ενταύθα, παραπέμπομεν δέ σχετικώς εις τους κατα
λόγους των Σάρδεων καί του Σταμοΰλη. Ίδέ ανωτέρω επισκοπήν Βιζύης.

*Ε π ισ κ ο π ή  ‘Ε ξ α μ ιλ λ ίο υ .  Τής παλαιάς Λυσιμαχείας.
5Ε π ισ κ ο π ή  Ε ύ δ ο ξ ιο υ π ό λ ε ω ς .  Προσωρινή ονομασία τής επισκοπής 

τής Σηλυβρίας, Ίδέ περαιτέρω.
’Ε π ισ κ ο π ή  Ε ϋ χ α ΐ τ ω ν  (ή Ευχανίων) εκ του ονόματος τής κώμης Εΰ- 

χάϊτα τοΰ Ελλησπόντου, ήτις μετωνομάσθη άργότερον Θεοδωροΰπολις.
’Ε π ισ κ ο π ή  Θ εοδοσ ιουπόλεω ς.  Είναι ή ’Άπρω. Ίδέ Ραιδεστοΰ καί 

Πανίου 'Ηράκλειας.
’Ε π ισ κ ο π ή  Θ εοδω ρουπόλεω ς.  ’Επισκοπή 'Ηράκλειας, εκλιποΰσα 

άρχάς τοΰ 13ου αίώνος. Είναι ίσως ή (Ευχανίων ή) Εϋχαΐτων.
’Ε π ισ κ ο π ή  Κ α λ λ ι π ό λ ε ω ς . Ά πό τοΰ 6ου αίώνος οΰσα επισκοπή τής 

Ηράκλειος, προήχθη εις Μητρόπολιν επί ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ Γ' 
(1328 —1341) ’Εκλιποΰσα προ τής άλώσεως, ένεφανίσθη κατόπιν ώς επι
σκοπή πάλιν τοΰ 'Ηράκλειας, συνηναιμένη μετά τής επισκοπής Μαδΰτου, Έ- 
σχετίζετο ίσως μέ τάς επίσκοπός Κοίλης καί Σηλυβρίας. Ή  επισκοπή Καλ
λιπόλεως καί Μαδυτου, προαχθεΐσα τούς τελευταίους χρόνους εις Μητρόπο- 
λιν, διελΰθη τό 1923. Ίδέ επισκοπήν Μαδυτου.

*Ε π ισ κ ο π ή  Κ ο ίλ η ς .  Ίδέ επίσκοπος Καλ)λεως, Μαδυτου, Σηλυβρίας.
Ε π ι σ κ ο π ή  Κ υ ψ ά λ ω ν .  Τής επί τουρκοκρατίας κωμοπόλειος 'Ύψαλα. 

Επισκοπή, αρχιεπισκοπή, μητρόπολις... Ίδέ καί επαρχίαν Αίνου.
’Ε π ισ κ ο π ή  Μ α δ υ το υ .  Άρχικώς ήτο φαίνεται ιδία εκκλησιαστική 

περιφέρεια. Έ π ί Λέοντος τοΰ Σοφοΰ (886—911) ήτο επισκοπή τοΰ Η ρά
κλειας. ’Επί Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ (1081—1118) προήχθη εις μητρόπολιν. 
Εκλιποΰσα πρό τής άλώσεως, παρουσιάσθη κατόπιν ηνωμένη μετά τής Καλ
λιπόλεως ώς μία πάλιν τών επισκοπών Ήρακλείας. Ίδέ Καλλιπόλεως.

’Ε π ισ κ ο π ή  Μέτρων.  Τοΰ Ήρακλείας άπό τοΰ 6ου τουλάχιστον α ίώ 
νος, χαταργηθεΐσα πρό τής άλώσεως. Άργότερον άναφέρεται δμοΰ μετά τής 
επισκοπής Ά θΰρων, υποκείμενη πάλιν τώ Ήρακλείας. Τό 1909 προήχθη 
εις Μητρόπολιν «Μετρών καί Ά θΰρω ν», διαλυθεΐσαν τό 1923. Ίδέ Ά θΰρων.

Έ π ι ο κ ο π ή  Μ ή δ ε ια ς .  Τοΰ Ήρακλείας. Έτιμήθη έπί Ανδρονίκου



Λ,ρχίμ. Νικολάου Βαφείάου<Η

Παλαιολόγου τοΰ Γέροντος (1282—1828), εις "Αρχιεπισκοπήν, επι δέ Α ν 
δρονίκου Παλαιολόγου του Νέου εις Μητρόπολιν. Ά πό  τοΰ 1623 μέχρι τοΰ 
1628 ήτο ηνωμένη μετά της Σωζοπόλεως. Τό 1682 ήνώθη μετά τής Βιζΰης.

9Ε π ι σ κ ο π ή  Μ ν ρ ι ο φ ύ τ ο υ .  Τό Μυριόφυτον, άρχικώς ύπαγόμενον εις 
την επισκοπήν Περιστάσεως, ένεφανίσθη, μετά την άλωσιν, ώς επισκοπή, 
ύπαγομένη μετά τής Περιστάσεως υπό τον Ήρακλείας. Τό 1909 προαχθεΐσα 
εις Μητρόπολιν «Μυριοφΰτου και Περιστάσεως», διελΰθη τό 1923.

’Ε π ι σ κ ο π ή  Π α μ φ ύ λ ο υ .  Οΰσα από Λέοντος τοΰ Σοφοΰ (886—911) 
τοΰ Ή ρακλείας, διελΰθη τον 14ον αιώνα.

’Ε π ι σ κ ο π ή  Π α ν ί ο ν .  Έ κ των αρχαιότερων επισκοπών τοΰ Ή ρ α 
κλείας από τοΰ 6ου αιώνος. Ύ φίστατο επι πολύ, ίσως μάλιστα συνηνωμένη 
μετά τής απλής επισκοπής Ραιδεστοΰ. Ήνομάσθη ίσως κατόπιν Θεοδοσιοΰ- 
πολις, ταΰτιζομένη μέ τό όνομα τοΰτο μέ την επισκοπήν Ά π ρ ω . Τό εν τώ 
καταλόγίο τής επαρχίας Ή ρακλείας χωρίον ΓΙάνιδον τής περιφερείας Ραιδε- 
στοΰ ταυτίζεται εξάπαντος προς τό όνομα Πάνιον. Ίδέ έπισκοπάς Ραιδεστοΰ 
και ’ Απρω (ή Θεοδοσιουπόλεως).

'Ε π ι σ κ ο π ή  Π ερ ιστάσεω ς .  Τοΰ 'Ηρακλείας. Έκλιποΰσα από τών 
χρόνων ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ (1081 —1118), ένεφανίσθη μετά τήν άλωσιν 
ώς επισκοπή «Περιστάσεως και Μυριοφΰτου» υπό τον 'Ηρακλείας. Τό 1909 
προαχθεΐσα εις Μητρόπολιν «Μυριοφΰτου και Περιστάσεως», διελΰθη τό 
1923. Ίδέ Μυριοφΰτου,

9Ε π ι σ κ ο π ή  Ρ α ι δ ε σ τ ο ΰ . Έ κ τών άρχαιοτέρων επισκοπών τοΰ Ή ρα 
κλείας, τουλάχιστον από τοΰ 6ου αΙώνος. Έ τιμήθη μετά τό 1341 εις Μη- 
τρόπολιν προσωρινώς. ’ Από τοΰ 16ου αιώνος εμφανίζεται πάλιν ώς επισκοπή 
τοΰ Ή ρακλείας, ηνωμένη μετά τοΰ Πανίου. Τό 1624 προήχθη εις ’Αρχιε
πισκοπήν υπό τον Κων)λεως και τό 1702, όπως εϊδομεν και εις τά προηγού
μενα, συνηνώθη τή Μητροπόλει Ήρακλείας, τής οποίας έγένετο ή νέα και 
τελευταία έδρα. Ίδέ 'Ηρακλείας, Πανίου, ’Ά πρω , Θεοδοσιουπόλεως κ.λ.π.

’Ε π ι σ κ ο π ή  Σ ε ρ ε ν τ ί ο ν .  Ά πό  Λέοντος τοΰ Σοφοΰ (886—911) επι
σκοπή τοΰ Ή ρακλείας. Ύ φ ίστατο  αυτοτελής και πέραν ίσως τοΰ 13ου αΐώ- 
νος, ότε καταργηθεϊσα συνηνοόθη τή επισκοπή Τυρολόης. Ά πό  τών αρχών 
τοΰ 18ου αιώνος εμφανίζεται ή επισκοπή Τυρουλόης και Σερεντζίων (Τυρο
λόης και Σερεντίου). Ίδέ επισκοπήν Τυρολόης.

9Ε π ι σ κ ο π ή  Σ η λ ν β ρ ί α ς . Τοΰ Ήρακλείας. Έγνωρίζετο προσωρινώς 
ώς Εΰδοξιουπόλεως. Ά πό  τοΰ 6ου αιώνος παρουσιάζεται ώς αυτοκέφαλος 
Αρχιεπισκοπή υπό τον Κων)λεως. Έ π ι Μανουήλ Κομνηνοΰ (1143—1180) 
έτιμήθη εις Μητρόπολιν. Διελΰθη τό 1923. Σχετίζεται μέ τάς έπισκοπάς 
Κοίλης και Καλλιπόλεως.

' Ε π ισ κ ο π ή  Τ υρ ολόη ς .  Ά πό  τών αρχών τοΰ 9ου αιώνος επισκοπή 
χοϋ 'Ηρακλείας. Μετά τό 1341 προήχθη εις Μητρόπολιν. Μετέπεσε μετ’
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ολίγον εις επισκοπήν, ως εμφανίζεται το 1364. Κατόπιν είναι άγνωστος ή 
ΰπαρξίς της μέχ,οι τής άλώσεως. Μετ' αυτήν άναφέρεται πάλιν ώς επισκοπή 
τοΰ 'Ηρακλείας. Ή το δέ ’ίσως συνηνωμένη μετά τοΰ Σερεντίου. Το 1840 
ετιμήθη πάλιν εις Μητρόπολιν, συγχτονευθεΐσαν όμως σχεδόν αμέσως (1842) 
τή Μητροπόλει Ηρακλείας. Το 1907 τό τμήμα Τυρο?ώης και Σερεντίου άνε- 
κηρΰχθη δια τρίτην φοράν εις Μητρόπολιν, ήτις διελΰθη τό 1923.

Ε π ι σ κ ο π ή  Χ α ρ ιο ν π ό λ ε ω ς .  Έ κ των αρχαιότερων τοΰ Ηρακλείας, 
διαλυθεΐσα τον 14ον α’ιώνα.

2 η μ .  ΠεριωρίσΘημεν εις τάς ανωτέρω μόνον επίσκοπός, χωρίς νά όνατρέ* 
ξωμεν καί είς άλλος, όπως των επισκοπών Ελλησπόντου, Χερρονήσου, Προποντί- 
δος κ.λ.π. τής παλαιάς καί μεγάλης Μητροπόλεως 'Ηρακλείας. Καί τοντο διά νά 
άποφύγωμεν ενδεχόμενός, ή μάλλον βεβαίας, διαιρέσεις ή συγχύσεις καί ταυτισμόν 
αυτών. Διότι είναι δυσοικονόμητος, ή μάλλον αδύνατος, ή πλήρης καί ορθή ανα
γραφή δλιον των διά μέσου τόσων uloovcov καί ποικίλων θρησκευτικών καί εθνικών 
περιπετειών Ιδρυθεισών επισκοπών. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν νά εχωμεν πλη
ροφορίας περί όλων τών επισκοπών, έφ’ όσον δεν εξακριβώνονται ό αριθμός αυ
τών καί τά ονόματα !

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΤΤΑΡΧΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

Έ κ τοΰ καταλόγου Μ. Σταμοΰλη σημειοΰμεν δτι αρχαιότερος ανώνυ
μος επίσκοπος Μαρωνείας άναφέρεται τό 344 (;). Έκ δέ τοΰ καταλόγου τών 
Σάρδεων Γερμανού τά εξής: 'Η Μαρώνεια, ώς ένοριακή επισκοπή, ύπήγετο 
πρότερον υπό τον Μητροπολίτην Τραϊανουπόλεως (Ροδόπης, δηλαδή τής Β' 
έκ τών 6 πολιτικών επαρχιών τής Διοικήσεως Θράκης, ίδέ σχετικώς εις τά 
προλεγόμενα τής εκκλησιαστικής επαρχίας Ηρακλείας). Προήχθη τον 6ον 
αίώνσ είς "Αρχιεπισκοπήν Ροδόπης, υπό τό Πατριαρχείον Κων)λεως. Μετά 
τό 1365 δέ προήχθη εις Μητρόπολιν. "Αργότερον, κατά τά τέλη φαίνεται 
τοΰ 16ου αΐώνος, έρημωθεΐσα ένεκα τών καιρικών περιστάσεων, περιέπεσεν 
εις απλήν εξαρχίαν. Άποκατεστάθη δμως πάλιν, τον Δεκέμβριον τοΰ 1646, 
είς Μητρόπολιν, λαβοΰσα υπό τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν της και τάς 
πρότερον υπό τον Κων)πόλεως διατελοΰσας νήσους Θάσον καί Σαμοθράκην. 
Ό  Μητροπολίτης Μαρωνείας, φημιζόμενος ώς «Ύπέρτιμος και Έξαρχος 
Ροδόπης», εχει από μακροΰ χρόνου έδραν τήν Κομοτινήν (Γκιουμουλτζίναν), 
Ή  νήσος Θάσος, άποσπασθεΐσα τον Νοέμβριον τοΰ 1924 καί άναδειχθείσα 
ανεξάρτητος Μητρόπολις, διελΰθη τον Σεπτέμβριον τοΰ 1932 και συνέχω* 
νεΰθη πάλιν μετ’ αυτής.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 434 ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Πέντε έγγραφα, τά ύπ1 αριθμούς καταθέσεως 5, 7, 11, 23 καί 29., 
περιέχουν εκθέσεις, στατιστικάς και άλλας πληροφορίας περί τής επαρχίας 
Μαρωνείας. Χρονολογοΰνται δέ από 7 Νοεμβρίου 1879 μέχρι 3 Αύγουστου
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1883 κατά τήν έξης σειράν, 29, 11, 7 και ό, ό δέ αριθμός 2ο είναι μέν 
αχρονολόγητος και ανυπόγραφος, άλλ’ ως εξάγεται εκ του περιεχομένου αύ- 
τοϋ είναι ίσως νειότερος των άλλων. Διότι, ενώ εις τούς άλλους άναφέρονται 
αρκετά ζητήματα περί σχισματικών χωρίων και σχετικών επεισοδίων, ουτος 
έχει εις το τέλος το έξης σημείωμα : «άπαντα τα χωρία άναγνωρίζουσι τήν 
Μ. Εκκλησίαν (το Πατριαρχεΐον) έχουσιν ιερείς "Ελληνας, έν ταϊς έκκλη- 
σίαις καί έλληνιστί άναγινώσκονται αί άκολουθίαι».

ΕΓΓΡΑΦΟΝ 29

Είναι απαντητική επιστολή έκ Γκιουμουλτζίνης, από 7 Νοεμβρίου 
1879, προς το προεδρεϊον του εν Άδριανουπόλει Ελληνικού Φιλεκπαιδευτι
κοί) Συλλόγου καί έχει τάς έξης ύπογραφάς : «ό Μαρωνείας Ιερώνυμος»,
μικράν σφραγίδα «Μαρωνείας 'Ιερώνυμος 1877» και «οί έφοροδημογέρον
τες: Δ. X. Καρΰδης, X" Γεώργιος Δ. Τζακίρης, Κ. Μ. Σκουτέρης, Π. Σκλά- 
βαινας, Ά . Καραμπάσης, Γ. Φ. Φορμόζης, Μ. Π. Κομνηνον, Λ. Κομνηνός, 
και Μιχαήλ Ί .  Σιάκας.

Διά τής επιστολής ταύτης υποβάλλονται γενικαί τινες πληροφορίαι 
και άνάγκαι τών έκπαιδευτηρία)ν τής επαρχίας καί ιδίως τής έδρας. Δυστυ
χώς δεν εύρίσκεται έν τώ φακέλλω 4S4 το έγγραφον «τής εγκλειομένης ατε
λούς καί λίαν συνοπτικής χωρογραφικής σκιαγραφήσεως τής επαρχίας...». 
Ζητείται δέ ή ύποστήριξις τού Συλλόγου. Καταχωρίζομεν αυτήν έν συνεχεία, 
ώς άξιόλογον από πάσης άπόψεως, καθώς και διά τον σκοπόν τής φιλεκπαι
δευτικής ένεργείας καί τής παιδείας έν γένει :

«Κύριε πρόεδρε, Ασμένως πάνυ άνέγνωμεν την υπό ήμερ. 18 άπελθόντος 
επιστολήν ημών... καί μετά ψυχικής άγαλλιάσεως κατενοήσαμεν τον υπό τοΰ 
Ύμετ, Σωματείου μετά Θερμού ζήλου έπιδιωκόμενον σκοπόν. Ύπό τών αυτών 
αισθημάτων καί ήήμετέρα κοινότης εμφορούμενη καί επιθυμούσα νά συμβαδίση 
προς τον ζήλον καί τόν όσημέραι άναπτυσσόμενον άπαράμιλλον πατριωτισμόν 
τών λογάδων τοΟ Πανελληνίου, αφειδώς καί έπιχαρίτως καταβαλόντων χρή
ματά τε καί κόπους, καί είτι τιμιώτερον έχουσι, πρός έπίτευξιν τοΰ έπιδιω- 
κομένου σκοπού, δστις είναι ή άξιοπρεπής άνάστασις τοΰ ελληνισμού, υπό 
τών αύτών αισθημάτων, λέγομεν, καί ή ήμετέρα κοινότης εμφορούμενη, προ 
ενός έτους περίπου έπεχείρησε νά βελτιώση τά υπάρχοντα ήδη πρό πολλών 
ετών εκπαιδευτικά καταστήματα, καί πολλαπλασιάση αυτά άναλόγως πρός 
τόν άριθμόν τών κατοίκων τής πόλεώς μας. Έπεκτείνη δέ καί εις τά πέριξ 
χωρία, πρό πάντων τά ελληνικά, άν αί δυνάμεις αυτής ήθελον επιτρέψει, 
κάλλιστα εννοήσασα, δτι τοΰτο καί μόνον είναι τό μέσον, δπερ μέλλει καί τά 
άτομα νά καταστήση εύδαίμονα καί τόν Ελληνισμόν άκατάβλητον 5πό τοΰ 
πλήθους, άλλως τε τοΰτο ανέκαθεν πέφυκε κληροδότημα τοΰ έλληνισμοΰ άνα- 
παλλοτρίωτον. Έ  ιστορία μάς διδάσκει, δτι από τών προϊστορικών χρόνων ή
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Ελλάς έοοξάσθη οχι διά του πλήθους,, αλλά διά τής επιστήμης καί τής αν
δρείας. Μετά θάρρους λοιπόν άπεκδυόμεθα εις τον άγώνα, βέβαιοι δντες περί 
τής νίκης. Τής φοιτώσης σήμερον εις τά σχολεία τής πόλεως ήμών νεολαίας 
ό άριθμος είναι, άρρενα μεν ώς 230, θήλεα δέ σχεδόν ίσα. Διά τήν έκπαί- 
δευσιν δ3 αυτών πρό πολλών ετών διετήρει ή ήμετέρα κοινότης εν ελληνικόν 
σχολείον, δύο αλληλοδιδακτικά καί εν παρθεναγωγεϊον. Ά λ λ 3 εφέτος συνέ
στησε καί δεύτερον παρθεναγωγεϊον είς τήν ετέραν τών δύο συνοικιών τής 
πόλεως ήμών. μετέβαλε δέ είς συνδιδακτικόν τό έτερον τών αλληλοδιδακτι
κών, πολλαπλασιάσασα τούς διδασκάλους... Επέβαλε φόρους διαφόρους επί τε 
τών προϊόντων καί τών επαγγελμάτων, καίάπεφάσισε νά ενεργώνται κάτ3 έτος 
προαιρετικαί συνδρομαί. ’Αλλά·... ένεκα τής πτωχείας τών ήμετέρων, δεν θά 
δυνηθώμεν νά βαδίσωμεν σύμφωνα μέ τήν επιθυμίαν ήμών ώς πρός τήν προα
γωγήν τών εκπαιδευτικών... τής πόλεως μας, καί πολύ όλιγώτερον νά συν- 
δράμωμεν τούς πέριξ ήμών αδελφούς. Ταϋτα συναισθανόμενοι... καί τήν άνάγ- 
κην έπείγουσαν βλέποντες, άπηυθύνθημεν πρός τούς σχετικωτέρους πρός ήμάς 
ελληνικούς φιλεκπαιδευτικούς συλλόγους, όπως ούτοι έπαρκέσωσιν είς τήν 
διατήρησιν τού ελληνοδιδασκάλου καί μιας διδασκαλίσσης, ώστε ή πτωχή 
ήμών κοινότης, άνακουφισθεϊσα, νά φροντίση είς τήν τελειοποίησιν τών υπαρ
χόντων κα ί... νά έπεκτείνη τάς ενεργεί ας αύτής καί είς τά πέριξ... Κατα
νοείτε... πόσον μεγάλη ανάγκη είναι νά άναπτυχθώσιν ενταύθα τά ελληνικά 
αισθήματα καί ή ελληνική παιδεία. "Οθεν τολμώμεν νά σάς παρακαλέσωμεν 
ί'να προσέλθητε ήμΐν άρωγοί... πρός υποστήριξιν, τελειοποίησιν καί έπέκτα- 
σιν είς τά πέριξ τής έκπαιδεύσεως τού λαού...».

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  11

Είναι μακρά στατιστική έκθεσις, μετά διαφόρων παρατηρήσεων περί 
τής επαρχίας Μαρωνείας, δποβληθεΐσα εκ Φερρών, 2 Μαΐου 1882, υπό του 
Νικολάου Γ. Χατζοποΰλου, ενός παλαιού καί λαμπρού διδασκάλου τής Θρά
κης καί ιδίως τής επαρχίας Μαρωνείας. Οΰτος, άναφέρων εν αρχή, on ή 
επαρχία, εκτός τών νήσων Θάσου καί Σαμοθράκης, περιλαμβάνει 49 πόλεις, 
κωμοπόλεις καί χωρία, παρέχει τάς πληροφορίας του χωριστά διά κάθε τμήμα 
τής πολιτικής διοικητικής διαιρέσεως τής επαρχίας. "Εν τών τμημάτων απο
τελεί καί τ) πόλις Δεδέ Ά γάτς (ή κατόπιν Άλεξανδροΰπολις) μετά τών χω
ρίων της. 3Εν τελεί ή έκθεσις αναγράφει καί τήν επαρχίαν Αίνου, περί τής 
οποίας θά άσχοληθώμεν ιδιαιτέρους.

Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνης

1) Γ χ ιο ν μ ο υ λτ ζ ή ν α .  Οίκογένειαι έν ολω 1.500. Τούτων 650 χριστιανικαί, 
ών 450 έλληνικαί καί 200 βουλγαρικαί. (ΙΙεραιτέρω έλληνικαί οικογέ
νεια ι άναγράφονται 500).

7
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2) Κ α λ α ϊτ ζ ή  Δερέ. Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 170.
3) Χηρκάς.  Χωρίον ελληνικόν, οικογένειαι 120.
4) Κ η ζλά ρ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 40.
5) Σ ητσα νλή .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 100.
6) Μ οναστήρι .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 100.
7) Γιααοούντ.  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 30.
8) Α ε φ ε τ ζ η λ έ ρ  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 32.
9) Γριτοάν Ά α ο ά ρ  (μάλλον Χισσάρ). Χωρίον Ελληνικόν, οίκογ. 100.

10) Κ ο υ ζ λ ο ύ κ ια  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 35.
11) ΠλάτΗΐοϊ  (μήπως Πλατύ καί κιόϊ). Χωρίον βουλγαρ., οίκογέν. 40.
12) Δερέκιο ϊ.  Χωρίων βουλγαρικόν, οίκογ. 25. (*Ιδέ καί Ήρακλείας).
13) Σ ο υ ο ο ύ ρ κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 35.
14) Κ ιο ά ρ τ ζ ια .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 20.
15) Φατήρ Γιακάς.  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 20.
16) Κ ήρ Τ ο ιφ λ ίκ ( ι ) '  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 18.
17) Έ β ρ έ ν κ ι ο ϊ .
18) Ν τεν ιζλέρ .
19) Ό ρ τακ τα ή .

Είναι τσιφλίκια, έχοντα όμοϋ 45 βουλγαρικάς οι
κογένειας.

Κ α η μ α κ α μ λ ή κ ιο ν  Δαρή Δερέ τής Δ ιο ικήσεως Γ κ ιο υ μ ο ν λ τ ζ ή ν η ς

20) Δαρή-Δερέ.  Πρωτεύουσα του Καζα (=καημακαμληκίου=6ποδιοικήσεως) 
εις τά μεθόρια τής Ανατολικής Ρωμυλίας. Μόνη αΰτη έχει είς την 
περιφέρειαν ταύτην βουλγαρικάς οικογένειας, μή άναγνωριζούσας Μεγ. 
Εκκλησίαν 180.

Τ μήμα  Μ αρωνε ίας  Δ ιο ικήσεως Γ κ ιο ν μ ο υ λ τ ζ ή ν η ς .

21) Μ αρώ νεια .  ’Ήδη έχει άμιγεΤς έλλην. οίκογεν, μόλις (250—300).
Σχολαί : Ελληνική, Δημοτική, Παρθεναγωγεΐον.

22) Χ α τ ζ η λ ά ρ ( ι ) .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 70.
23) Κ ο υ α λ α νλ ή .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 120.
24) Τααντηρλή .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 168.
25) Καραγάτς κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 65.
26) Κ α ρ ά  Κ ή ρ τ ζ α λ η . Χωρίον βουλγαρικόν, 60.

^27) Σ ο φ ο ν λά ρ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένειαι 25.
28) Κ ιο υ τ σ ιο ύ κ  κ ιο ϊ .  Χωρίον ελληνικόν, οικογένεια 130.

Μ ο υ δ ιρ λ ίκ ιο ν  Μ άκρης  τοϋ  κ α η μ α κ α μ λ η κ ίο ν  Δεδέ Ά γάτς .

29) Μ άκρ η .  Κωμόπολις, έδρα Μουδίρη. Οικογένειαι 300 περίπου, ών 150 
έλληνικαί, αί λοιπαί όθωμανικαί.

30) Ποταμός. Χωρίον βουλγαρικόν, 70 έως 80, σχισματικαί.
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31) Γ ε ν ίκ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγ. 150— 160 ήσυχοι (οηλ.έκκλησιαστικώς).
32) Τ σ ο μ π ά ν κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν ήσυχον οικογένειαν 100.

Μουδιρλίκιον Φερρών του Καημακ. Δεδέ-άγάτς.
33) Φέρραι  Κωμόπολις έδρα Μουδίρη, (τουρκιστί Φερρετζίκ), οικογένειαν 

υπέρ τάς 350 όθωμαν. καί χρι)κάς. Αί χρι)καί 135, ών τά Β/4 είναι 
βουλγαρικαί τό οέ */4, ήτοι μόλις 25—30, έλληνικαί.

34.) Ο ό κ ο ϋ φ ι .  Χωρίον βουγαρικον οικογένειαν 100
35) Ρ ο υ μ τ ξ ο ύ κ ( ι ) .  Χωρίον ελληνικόν 200—250.
36) Μ π α λ ή κ ι ο ϊ  (μήπως Μπαλή κιόϊ =  χωρίον μέλιτος, =  μελιτοχώρι ! ή 

Βαλή κίοϊ=χωρίον τοϋ Βαλή=Νομάρχου ! ή Βελή κιόϊ=χωρίον τοΰ 
Βελή=δνομα ί ή, τέλος, Μπαλήκ-κιόϊ=Φαροχώρι, δπερ καθ’ ήμάς πι- 
θανώτερον, εν πάση περιπτώσει μας υπενθυμίζει την μικρασιατικήν πό- 
λιν Μπαλή-Κεσέρ.). Πρό τής Ρωσικής κατοχής είχε 300 περίπου βουλγ. 
οικογένειας, αί'τινες μετηνάστευσαν εις ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν.. Σήμερον 
έχει μόλις 150.

37) Τ ο ρ η α λ ή  κ ιό ϊ  (δχι Τουρμπαλίκιοϊ). Χωρίον βουγαρικον δι’ ούς λόγους 
τό Μπαλήκιοϊ, έχει οικογένειας 100.

38) Πασμακτή.  (Καί τό δνομα τοΰ χωρίου τούτου, καθώς καί άλλων χω
ρίων τά δνόματα, τουρκικά συνήθως, παραποιηθέντα έκ κακής προφοράς 
ή κακώς γραφέντα έξ άγνοιας, διωρθώσαμεν). Χωρίον άμιγές ελληνικόν, 
δπαγόμενον εις τό Σουφλίον (καί δχι είς τάς Φερράς). Οικογένειαν 100.

Καημακαμλήκιον Δεδε· Άγάτς,

39) Αεδέαγατς.  ΙΙόλις άρτισύστατος, παράλιος εμπορική.’Αποθήκη των έκ τής 
’Ανατολικής Ρωμυλίας καί των λοιπών μερών τής Ν. Δ. Θράκης κατερχο- 
μένων σιτηρών καί λοιπών εμπορευμάτων. ’Έχει τανΰν ορμίσκον τινά διά 
πλοία, χωρητικότητος 2 χιλιάδ. κοιλών Κων)λεως εύρείας άποθήκας, 
υπέρ τάς 300 νεοδμήτους οικοδομάς. Πληθυσμόν, άνω τών 1000—1500 
ψυχάς. Οικογένειας μονίμως κατοικούσας, μόλις 70 ή 80, έκ διαφόρισν 
μερών, εθνικοτήτων, ηθών καί εθίμων.'Υπερισχύει απολύτως τό ελληνικόν 
στοιχεΐον, διότι άποτελεϊ τά 4)5 του δλου πληθυσμού. Αί μόνιμοι οίκο, 
γένειαι, εκτός 10—12, είναι άποχειροβίωτοι ή ναυτίλοι. ’Έχει μίαν λι- 
θόκτιστον Δημ. σχολήν, καλώς διωργανωμένην, μέ 80 μαθητάς καί 20 
μαθήτριας. ’ Ανεγείρει δέ καί έτέραν διά παρθεναγωγεΐον. Καλόν θά ήτο 
νά συνιστάτο (κατά) πρώτον ελληνική σχολή. (’Ενταύθα ό συντάκτης τής 
έκθέσεως αναφέρει συντόμως τούς λόγους τής προτιμήσεως τής ελληνικής 
σχολής, τούς όποιους θά ίδωμεν έν έκτάσει είς τά έγγραφα 7 καί 5). Κα
λάν θά ήτο νά εξευρίσκοντο πόροι προς σύστασιν καί ενός παρθεναγωγείου. 
”Αν τοΰτο είναι τώρα άδύνατον, τότε άναγκαιοτέρα είναι ή σύστασις ελ
ληνικής σχολής καί ή διατήρησις τής Δημοτικής.

Μ
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40) Δογάν  Χιααάρ  (οχι Δουάν Άσσάρ). X. Β. καί έστία τής παμβουλγαρικής 
προπαγάνδας, από πολλών ετών συντεταγμένον τη Εξαρχία (σχισματικόν) 
καί παντοΐα μηχανώμενον, δπως απόσπαση άπαντα τά χωρία τής Διοική- 
σεως Δεδέαγατς. ’Έχει σχολεΐον βουλγαρικόν με διδάσκαλον εκ Φιλιπ- 
πουπόλεως. Βουλγαρικαί οίκογένειαι άνω των 300.

41) Δ ομ ουζ  Δερέ. Των αύτών φρονημάτων. Οίκογενειαι 180
42) Λ ή τζ ια  κ ιό ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, τέως των αύτών φρονημάτων, ήδη 

προ 3 περίπου μηνών προσελθόν τη Μεγάλη Εκκλησία. Οίκογ. 100.
43) Δ ε ρ β έ ν ι ( ι ) .  Χωρίον βουλγαρικόν, λίαν φανατικόν πρότερον, προσήλθε 

τή Μεγάλη Εκκλησία άρχάς παρελθόντος Μαρτίου. Οί κάτοικοι έξητή- 
σαντο συγχώρησιν καί παρέλαβον ιερέα παρά τοΰ 'Αγίου Μαρωνείας. 
Οίκογένειαι περίπου 200.

44) Τσιάμ ηρεν  (μήπως Δογάν  Β ε ρ έ ν  / π.ρ.β.λ. εις τάς επαρχίας Διδυμο
τείχου). Έ κεϊ υπήρχεν άλλοτε χωρίον τουρκ. του οποίου τά δνομα αναγρά
φουν τά έγγραφα τής βιβλιοθήκης τής Βουλής Τξανβέραν ,  τό οποίον, 
υποθέτομεν, δτι ήτο Δζάν βερϊ;ν ή Δζ'ιν βέράν.

Πιθανόν τό Τσιάμηρεν νά συμπίπτη μέ τό Δζάν βερέν ή Δζ'ιν βέράν 
του Διδυμοτείχου, διότι εγίνετο πολλάκις σύγχυσις εις διάφορα χωρία δια
φόρων επαρχιών. Και τούτο, διότι δεν συνέπιπτεν ή έκτασις και τά δρια 
των επαρχιών μέ την εκτασιν και τά όρια τών διαφόρων πολιτικών διοικη
τικών περιφερειών, δπως εϊδομεν εις τούς μέχρι τούδε άναγραφέντας πίνα
κας τών επαρχιών Διδυμοτείχου, Ήρακλείας, Λιτίτσης καί Μαρωνείας, θά 
ίδωμεν δέ καί εις άλλας επαρχίας.Προς τοΰτοις πρέπει νά λάβωμεν ύπ’ δψιν 
δτι ο! πίνακες συνετάσσοντο συνήθως από διδασκάλους καί διάφορα άλλα 
πρόσωπα, τά όποια δέν περιωρίζοντο ακριβώς εις τά χωρία μιας καί τής 
αυτής επαρχίας, αλλά άνέγραφον κατά σειράν χωρία διαφόρων κυβερνητι
κών τμημάτων. Έ άν έν τοΰτοις δέν πρόκειται περί ενός καί τοΰ αυτού χω
ρίου, τότε πρέπει νά παραδεχθώμεν, δτι δυο χωρία, τό έν τού Διδυμοτείχου 
τό δέ άλλο τής Μαρωνείας, συμπίπτουν, κατά τό δνομα. Έ άν δέ πάλιν όρ- 
θώς έγράφη υπό τού Ν. Χατζοποΰλου τό Τσιάμηρεν, θά έπρεπε νά γνωρί- 
ζωμεν την ετυμολογίαν καί την σημασίαν τής λέξεως, οπότε θά εδεχόμεθα 
αυτήν άνευ τίνος επιφυλάξεως. "Άλλα δυστυχώς εις δλους σχεδόν τούς π ίνα
κας δλων τών επαρχιών εύρίσκομεν κακώς αναγραφόμενα καί έν γένει παρα- 
μορφωθέντα ονόματα. ’Επανερχόμενοι ήδη εις την συνέχειαν διά τό χωρίον 
Τσιάμηρεν, προσθέτομεν : Χωρίον βουλγαρικόν, τέως φάνατικόν, ήδη ήσυ- 
χον καί κυμαινόμενον μεταξύ τής εξαρχίας καί τής Μ. Εκκλησίας οίκογ. 50.
45) Χ α χ τ α τ ζ ή η( ι) ,  Χωρίον βουλγαρικόν, συντεταγμένον πάντοτε' τή Με

γάλη Εκκλησία, οίκογένειαι 50.
46) Μ α ρ χα μ λη .  Πρότερον βουλγαρικών φρονημάτων, νΟν τεταγμένον τή Με

γάλη ’Εκκλησία, οίκογένειαι 40. ,
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47) Τεκκές. Χωρίον βουλγαρικόν, συνοτκισθέν προ 12 μόλις ετών (1870), 
ήδη ανεγείρει εκκλησίαν, είναι τεταγμένον τή Μεγάλη Εκκλησία.

48) Π ισ μ ά ν κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, ήσυχον, οικογένεια 150.
49) Κ α β α ιζ ή κ ( ι ) .  'Γπάγεται εις τό Σουφλίον. Χωρίον ελληνικόν, σπουδαιό- 

τατον. (Ίδέ περαιτέρω έγγραφα 7 καί 5) οίκογένειαι 350.

Παρατηρήσεις καί σημειώσεις Ν. X.

«...(Εις) όλα τά ελληνικά χωρία υπάρχουν ή Δημοτικά σχολεία, ώς τό έν 
Καβατζήκ (ι), δπερ είναιτό καλλίτερον ώργανωμένον των έν τοΐς λόιποΐς χωρίοις, 
ή Γραμματοδιδασκαλεΐα, ώς τά έν... Ρουμτξοΰκι καί Πασμακτσή, έν δέ ταϊς κω- 
μοπόλεσιν ΰπάρχουσι σχολεία δημοτικά καλώς ώργανωμένα. ώς τό έν Δεδέαγατς, 
τό εν Μάκρη, ένθα υπάρχει καί παρθεναγωγείων, έν Μαρωνείςι, ένθα υπάρχει καί 
παρθεναγωγείων καί ελληνική σχολή, καί έν Φέρραις, ένθα ούδένα ουδέποτε άπο- 
δώσει καρπόν διά την αναλγησίαν των κατοίκων και την μυ&ώδη απειροκαλίαν και 
άφιλοκαλίαν αυτών ( ! )  Καί εις τά πλεΐστα βουλγαρικά χωρία ΰπάρχουσι γραμματο- 
διδασκαλεΐα ατελέστατα, έν οίς δμογενεϊς ή οί ιερείς διδάσκουσιν ελληνικήν άνά- 
γνωσιν καί γραφήν καί όλίγην άρίθμησιν. Είς Δογάν Χισσάρ, τήν εστίαν τοΰ βουλ
γαρικού φανατισμοί, υπάρχει σχολεΐον βουλγαρικόν μέ διδάσκαλον βούλγαρον έκ 
Φιλιπποιπόλεως. Είς Δομούζ Δερέ καί Δερβεντι ατελέστατα διδάσκεται ή βουλγα
ρική γλώσσα. Ποια είναι τά τελεσφορώτερα μέσα, δι’ ών τά μέν ελληνικά χωρία 
δύνανται ν' άναπτυχθώσι διανοητικώς, είς δέ τά βουλγαρικά νά διδάσκηται ή έλ- 
ληνική γλώσσα καί νά είναι έν χρήσει είς τάς έκκλησίας, βαθμηδόν δέ νά μηδενί- 
ζωνται αί ένέργειαι τών παμβουλγαριστών καί αδιαφιλονίκητος νά ΰπάρχη ή ηθική 
καί πνευματική υπεροχή τών ομογενών, θέλω έν δευτέρςι ευκαιρία (ίδέ περαιτέρω 
είς τά έγγραφα 7 καί 5) διαλάβει καί υποβάλλει ύμΐν τάς σκέψεις, δσας συνεχής 
διαμονή έν τοΐς κεντρικωτέροις τής Θράκης μέρεσιν έπί 26 δλα έτη μοί παρέσχε. 
Συνάμα 6έ θέλω υποβάλλει τήν ταπεινήν μου γνώμην περί τής έπιρροής, ήν δΰνα- 
ται επ’ άγαθφ νά έξασκήση ή έπαρχία Μαρωνείας έπί τών λοιπών πέριξ αυτής 
έπαρχιών, ώς καί πόσον όλεθρίως ήθελεν έπιδράσει, άν ποτέ δλα τά βουλγαρικά 
χωρία άπεσκίρτων καί ήνοΰντο μέ τήν (Βουλγαρικήν) ’Εξαρχίαν. ’ Επί τοΰ παρόν
τος συνοπτικώτατα λέγω δτι απαιτούνται υλικά μέσα καί σκοπιμωτάτη διεύ&υνσις 
τών πραγμάτων, οδηγούμενη υπό εμπειρίας εξ άντιλήψεως».

Καθώς βλέπομεν, ό Ν. Χατζόπουλος διά τής έκθέσεώς του ταύτης φέρει 
είς γνώσιν τών αρμοδίων τά υπό τών σχισματικών τεκταινόμενα καί κρούει τόν 
κώδωνα τοΰ κινδύνου, προς έγκαιρον λήψιν τών άπαιτουμένων μέτρων, ώς θά 
ίδωμεν καλλίτερον έν συνεχείς.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  7

Είναι μία μεγάλη έκθεσις μετά στατιστικών πληροφοριών, εκτενέστε
ρων παρατηρήσεων και σοβαρών σημειώσεων περί τής επαρχίας Μαρωνείας. 
Συνετάχθη υπό τοΰ Ιδιου διδασκάλου Ν. Χατζοποΰλου, από 25ης ’Ιουλίου 
έκ Φερρών. Υπεβλήθη δέ είς τήν ιδίαν εκπαιδευτικήν ’Αδελφότητα Κων
σταντινουπόλεως, συμφιόνως προς τήν έν τή προηγούμενη εκθέσει του (έγ
γραφον 12) προειδοποίησιν, δτι «έν δεύτερα ευκαιρία» θά έγραφε πάλιν. 
Λέγει, δτι «υποβάλλω έκθεσιν περί τών πεπραγμένων μοι έν Φέρραις... τό
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παρελθόν σχολικόν έτος (1881—1882)... καί τάς άκριβεστέρας πληροφορίας... 
όλης της επαρχίας Μαρωνείας, ώς καί πληροφορίας τινάς περί των περικει
μένων επαρχιών... θά προτάξω περιγραφήν κατά χωρία...». ’ Αναφέρει εν 
συνεχεία, δτι ή επαρχία περιλαμβάνει τάς νήσους Θάσον καί Σαμοθράκην 
καί 49 χωρία, πόλεις καί κωμοπόλεις, υπαγόμενα εις διαφόρους πολιτικός 
διοικήσεις, υποδιοικήσεις, μουδιρλίκια κλπ., δπως εΐδομεν εις την προηγη- 
θεισαν έκιθεσιν. Έ ν τή ίεραρχική απαριθμήσει των πολιτικών τούτων διοι
κητικών τμημάτων, άναγράφων καί τό άρτισυστστον, ως λέγει, Μουδιρλί- 
κιον τοΰ βουλγαρικοί) χωρίου Δογάν Χισσάρ, ονομάζει χαρακτηριστικώς τον 
«Μ ουδίρην»  αΰτοΰ «τόν γνω στόν  έπεισε έ η ϊ  η α ν σ λ α β ισ ζ ικ φ  φ α ν α τ ια μ φ  
Κ α λ ο γ ι ά ν ν η ν  Π έτκου Κ α λ ο γ ι ά ν ν ο γ λ ο υ » .

Μουτεοαριφλίκιον Γκιουμουρτζήνης

1) Γ κ ιο νμ ο υρ τζή να .  "Εδρα Μουτεσαρίφου καί Μητροπολίτου. Οίκογένειαι 
έν όλω 1600 (χριστιανικαί, δθωμανικαί, ίουδαϊκαί καί όλίγαι άρμενικαί). 
Αί χριστιανικαί είναι 650, ών 520 έλληνικαί. Σχολαί : Έλλην. σχολή, 
δύο Δημοτικαί, δύο Παρθεναγωγεία καί έν Νηπιαγωγεΐον, ίδρυθέν καί 
συντηρούμενον υπό τοΰ έξ Έπείρου Κωνσταντίνου Χ"Ζωΐδου.

2) Κ α λ α ϊτ ζ ή  Δερέ. Χωρίόν βουλγαρικόν, οίκογένειαι 170.
3) Χηρκάς.  Χωρίον Ελληνικόν, εις τό όποιον ό έν Άθήναις Σύλλογος προς 

διάδοσιν των Έλλην. Γραμμάτων, συστάσει τοΰ έν Δεδέαγατς έλληνός 
προξένου κ. ’Αλεξάνδρου Άντωνιάδου, έχορήγησε διά τό ερχόμενον 
σχολικόν έτος είκοσάλιρον συνδρομήν. Οίκογένειαι 150.

4) Κτιζλάρ.  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 40.
5) Σ η τ σ α ν λή .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 190.
6) Μ ονα στήρ ι . Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 100.
7) Γιασσούντ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 40.
8) Λ εφ ετζη λέρ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 45.
9) Γριτσάν  Χισσάρ.  Χωρίον ελληνικόν, οίκογένειαι 100.

10) Κ ο υ ζ λ ο ύ κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 35.
11) Δερέκιο ϊ.  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 30.
12) Π λά τκ ιο ι .  Χωρίον έξ ήμισείας ελληνικόν καί βουλγαρικόν, οίκογ. 45.
13) Σ ο υρ ο ύρ κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 35.
14) Κ ισάρτζ ια .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 20.
15) Φατήρ Γιακάς  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 20.
16) Κ ή ρ  Τ σ ιφ λ ίκ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 18.
17) Έ β ρ έ ν κ ιο ι .
18) Δενιζλέρ .
19) Ό ρ τ α κ τα ή .

Καί τά τρία είναι τσιφλίκια καί έχουν όμοΰ βουλγαρι
κός οικογένειας 45.
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20) Δαρή Δερέ. Χωρίον βουλγαρικόν. Έδρα του ομωνύμου Καζα, παρά τά 
μεθόρια της Ά νατ. Ρωμυλίας επί της Ροδόπης. Μόνον τοΰτο έχει χρι- 
στιάνικάς βουλγαρικάς οικογένειας, συντεταγμένας τη Εξαρχία, τά άλλα 
χωρία είναι τουρκικά. Βουλγαρικαί οίκογένειαι 200.

Μουδιρλίκιον Μαρωνείας του Μουτεσαριφλικίου Γκιουμουρτζήνης

21) Μ α ρ ώ ν ε ια . ’Αρχαιότατη ελληνική κωμόπολις 5Αν. τής Γκιουμουρτζήνης, 
άκμάζουσα προ όλίγων ετών διά τό έμπόριον του καπνού δπερ ένήργουν 
οί δραστήριοι καί έ λ λ η ν ία ια ιο ι  κάτοικοι αυτής. ΝΟν ένεκα των ληστο- 
πραξιών τοΰ Πέτκα  καί του H a n n a  (ίερέως Β.), περιλαμβάνει μόνον 
350 οικογένειας άποζώσας διά του εμπορίου καί διατηρούσας ελληνικήν 
σχολήν, δημοτικήν καί παρθεναγωγείο';.

22) Χ α ιζ η λ ά ρ ι .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 70.
23) Κ ο υ α λ α ν λ ή .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 120.
24) Τ σ α ν τ η ρ λ ή . Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 168.
25) Κ α ρα γά τσ κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 65.
26) Κ αρά  Κ ή ρ τ ζ α λ η . Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 60.
27) Σ ο φ ο υ λ ά ρ . Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 30.
28) Κ ιο υ τ ϋ ο ύ κ  κ ιό ϊ .  Χωρίον ελληνικόν, οίκογένειαι 130.

Μουδιρλίκιον Μάκρης τοΰ καημακαμληχίον Δεδεαγάτς

29) Μ ά κ ρ η .  Κωμόπολις, έδρα Μουδίρη. Οίκογένειαι 150 δθωμανικαί καί 100 
έλληνικαί. Δημοτική σχολή δαπάνη κοινότητος καί νηπιαγωγεΐον συντη· 
ρούμενον 6πό τής ’Αδελφότητος.

30) Ποταμός.  Χωρίον βουλγαρικόν. 100 οίκογένειαι σχισματικαί.
31) Γ ε ν ίκ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οικογένεια 250. Δαπάνη τής Άδελφότη- 

τητος έστάλησαν διά τής Μεγάλης ’Εκκλησίας εκκλησιαστικά βιβλία.
32) Τ α ο μ η ά ν κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, κυμαινόμενον μεταξύ Μεγάλης Έ κ ' 

κλησίας καί ’Εξαρχίας. Οίκογένειαι 100.

Μουδιρλίπιον Φερρών τοΰ καημαπαμληκίου Δεδεαγάτς

33) Φέρραι.  ΙΙρώην έδρα καημακαμληκίου, μέ 68 χωρία, ήδη έδρα Μουδίρη 
μέ 8 χωρία. Οίκογ. 400, ών αί 125 χριστ. καί τούτων 25 έλληνικαί.

34) Ο ύ κ ο ϋ φ ι .  Χωρίον βουλγαρικόν, πάντοτε ήσυχον, οίκογένειαι 150.
35) Ρ ο νμ τζ ιο ύκ ι .  Χωρίον ελληνικόν, οίκογ. 200. Εύπορε! καί δύναται νά 

διατηρήση Δημοτ. σχολήν. Νυν έχει γραμματοδιδασκαλειον-
36) Μ η α λ ή κ ι ο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν. Προ τής ρωσικής κατοχής τού 1878 

είχεν υπέρ τάς 300 οικογένειας. Νυν ένεκα τής μεταναστεύσεως εις ’Α
νατολικήν Ρωμυλίαν είναι μόλις 180. "Ησυχοι.

37) Τ ο ρ μ η α λ ή κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν. Διά τον ίδιον λόγον έχει ήδη 130.

Κ α η μ α κ α μ λ ή κ ιο ν  Δαρή Δερε τοΰ  Μ ο υ τ εα α ρ ιφ λ ιπ ίο ν  Γ κ ιο υ μ ο υ ρ τ ζ ή ν η ς

ι

*
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38) Δεδεαγάτς. (ΓΙηραλείπομεν μερικάς πληροφορίας, αναγραφόμενα? εις 
την προηγουμένην έκιθεσιν). «Τελευταίος σταθμός των έν Θράκη σιδηρο
δρόμων.’Έχει νεόδμητους οικοδομάς υπέρ τάς 400 (500), πληθυσμόν περί 
τάς 1500 ψυχάς. Οίκογένειαι μόνιμοι 100—120. Υπερισχύει απολύτως 
τό ελληνικόν στοιχεΐον, διότι καί τό εμπόριο'^ καί ή λοιπή εργασία ένερ- 
γείτα ι σχεδόν υπό ομογενών. Δημοτική σχολή λιθόκτιστος. Υπέρ τούς 
120 μαθηταί. Εκκλησία ξύλινης οικοδομής. ’Ήδη άνεγείρεται ευρύ κτί- 
ριον διά παρθεναγωγεΐον καί κατοικία Μητροπολίτου.Έ δημοτική σχολή 
λειτουργούσα από 5 ετών έχει υπέρ τούς 30 μαθητάς, δυναμένους νά δι- 
δαχθώσι καί ελληνικά (μαθήματα σχολαρχείου). Θά ήτο έργον προνοίας 
αν οί έκει ομογενείς έλάμβανον φροντίδα νά συστήσωσι προηγουμένως έλ* 
ληνικήν σχολήν, έν ή νά προπαρεσκευάζωνται καί δημοδιδάσκαλοι διά τά 
πέριξ χωρία, ά'τινα, ασυνήθιστα νά πληρώνωσιν επαρκή μισθόν, απολύ
τως άναγκαίον εις ξένον διδάσκαλον, δυσκόλως θά ίδωσι μορφωμένους δΐ" 
δασκάλους, Ά φ ’ ής εποχής αί Φέρραι υπεβιβάσθησάν εις μικροσκοπικόν 
μουδιρλίκιον, τό Δεδεαγάτς προήχθη εις καημακαμλήκιον. Περιλαμβάνει 
τά Μουδιρλίκια Μάκρης, Φερρών καί Δογάν Χισσάρ καί υπέρ τά 68 χω' 
ρία οθωμανικά καί χριστιανικά. Τό κέντρον όλων έν γένει των έργασιών 
μετετέθη όριστικώς εις Δεδεαγάτς, οπερ άποβήσεται σπουδαιότατον κέν
τρον πάσης πολιτικής, έμπορικής καί πνευματικής εργασίας διά τά εκεί 
μέρη, άν, ως βεβαιούται, προαχθή εις μΟυτεσαριφλίκιον. Κάλλιστον αν 
είη καί έργον προνοίας ή έξεύρεσις πόρων προς σύστασιν καί παρθενα
γωγείου. Ά λλ ’ όταν τούτο άποβαίνη αδύνατον επί τού παρόντος διά τήν 
χρηματικήν απορίαν τού τόπου, τότε ή σύστασις τής ελληνικής σχολής 
είναι άσυγκρίτφ τώ λόγιο αναγκαιότερα καί άποτελεσματικωτέρα. Διότι 
πρώτον μέν άναλόγως (προς τον αριθμόν) τών (μαθητευομένων) παίδων. 
μόλις τό έκτόν, ήτοι 25 κοράσια φοιτώσιν εις τήν δημοτ. σχολήν, ήλικίας 
8 —10 έτών καί τούτων τά 3)4 ανήκουν εις άποχειροβιώτους οικογένειας, 
αί όποϊαι δέν έχουσι τά μέσα νά διατηρήσωσι τά κοράσιά των πέραν τού 
12ου έτους... Δεύτερον δε, διότι εις άρτισύστατον πόλιν, δλως έμπορι- 
κόν χαρακτήρα έχουσαν, οί άρρενες, ως πρωταγωνιστήσαντες ανάγκη, αύ- 
τοί πρώτοι καί νά μορφωθώσιν, δπως άποδείξωσιν, δτι... (το) Δεδεαγάτς 
είναι πράγματι πόλις ελληνική. Δέν πρέπει συνάμα νά μείνιυ'σιν άπαρα- 
τήρητα καί τά εξής : α) δτι τά πέριξ βουλγαρικά χωρία, μάλιστα οέ τό 
Δογάν Χισσάρ, ήγόρασαν τόπον διά σχολεΐον καί έκκλησίαν βουλγαρι
κήν, καί δτι καθημερινώς συνοικίζονται εις Δεδεαγάτς βουλγαρικαί οίκο- 
γένειαι καί δτι μετ’ έπιτάσεως λέγεται, δτι τό μόλις άπέχον τού Δεδεα. 
γάτς 1 1)2 ώραν βουλγαρικόν χωρίον Γενίκιοϊ θά μετοικήση ολόκληρον

Κ α η μ α κ α μ λ ή κ ιο ν  Δεδεαγάτς
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ή χό ή'μισυ, εις Δεδεαγάτς, διότι εις Γενίκιοϊ υπάρχει ελλειψις ποσίμου 
ΰδατος. β) δέ διότι καί αί άλλαι έθνικότητες, αί μέν ήρξαντο οίκοδομου- 
σαι σχολεία, ώς ή οθωμανική, αί δέ δικαιούνται νά κτίσωσι τοιαΰτα μέ 
διδασκάλους δυτικούς ιερωμένους, διδάξοντας τήν γαλλικήν, ή'τις πολύ θά 
θά δελεάση τούς απλοϊκούς».

39) Δ ογάν  Χ ιαοάρ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 400. (Μερικά ίδέ εις 
προηγούμενα). Είναι έδρα τού Μουδίρη. Τοιοΰτος διωρίσθη ο (προανα- 
φερθείς) Καλογιάννης ίΐέτκου Καλογιάννογλου, άπηνώς καταδιωχθείς τώ 
1877 υπό τής (τουρκικής) κυβερνήσεως, ώς έξυπηρετών σχέδια πανσλα- 
βιοτικά. Ό αδελφός αυτού Βούλτζιος (Βέλτζιος;) είναι μέλος τοΰ Ίδαρέ 
μετζιλισίου (Διοικητικού Συμβουλίου) εις Δεδέ άγάτς.

40) Δομονς  δερέ.  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογ. 180, των αύτών φρονημάτων.
41) Λ ή ν ιξ ια .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 100, των αύτών φρονημάτων, 

αλλά προ 7 μηνών συνετάχθη τω κανονικω Μητροπολίτη Κυρίφ Μερω- 
νύμφ, δστις διά τού μειλιχίου τρόπου του προσείλκυσε τούς χριστιανούς.

42) Δ ε ρ β έ ν ι .  Χωρίον βουλγ., οίκογ. 200, λίαν φανατικοί (ίδέ προηγούμενα).
43) Τ ζιάμηρεν .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 50, κυμαινόμενον μεταξύ 

Μ. Εκκλησίας καί Εξαρχίας.
44) Τ αχτατζήκ .  Χωρίον βουλγαρικόν ή'συχον, οίκογένειαι 60, υπάγεται υπό 

τό καημακαμλήκιον Σουφλί ου (καί όχι τού Δεδέ άγάτς).
45) Μ α ρ χ α μ λ η .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 50. Α ποικία  τού Δογάν 

Χισάρ καί τών αύτών φρονημάτων. Συνετάχθη πρό τινων μηνών τω κα
νονικω μητροπολίτη. Έλαβε τον παρελθόντα ’Απρίλιον εκκλησιαστικά 
βιβλία, δωρηθέντα παρά τής ’Αδελφότητος.

46) Τεκκές. Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 40. Συνοικισθέν πρό ετών 12 
(1870) καί τών αύτών φρονημάτων τοΰ Δογάν Χισσάρ, συνετάχθη νύντψ  
κανονικω Μητροπολίτη, δι* ου έξητήσατο τήν άδειαν πρός άνοικοδόμη- 
σιν ναού δι’ αναφοράς, κατά Μάρτιον, ώς ανήγγειλα τή Άδελφότητι.

47) Π ια μ ά ν κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 150, ήσυχον.
48) Π σσμακτσή.  Χωρίον ελληνικόν, οίκογένειαι 100, γραμματοδιδάσκαλος 

ίερεύς. (Τό χωρίον τούτο άνεγράφη εις τήν προηγουμένην έκθεσιν με
ταξύ τών χωρίων τού Μουόιρλικίου Φερρών τού καημακαμληκίου Δεδέ- 
άγάτς μέ τήν σημείωσιν, ότι υπάγεται εις τό Σουφλίον).

49) Κ α β α τζή κ .  Χωρίον ελληνικόν, οίκογένειαι 350. Σπουδαιότατον διά τήν 
θέσιν του, τον πληθυσμόν, τον αμιγή αύτοΰ ελληνισμόν καί διά τον ήρωϊ- 
σμόν τΰ)ν κατοίκων του. ’Έχει λιθόκτιστον Δημ. σχολήν, άνοικοδομηθεΐ- 
σαν πρό 2 ετών καί καλώς διωργανισμένην, διά τήν οποίαν λαμβάνει δε- 
κάλιρον συνδρομήν παρά τής ’ Αδελφότητος. (Εις τήν προηγουμένην εκ- 
θεσιν άναφέρεται <1>ς ύπαγόμενον εις το Σουφλίον).
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'Η επαρχία Μαρωνείκς, εφαπτομένη πράς Ν. μέν της Μεσογείου, έκ δέ των τριών 
άλλων μερών τών επαρχιών Ξάνθης, Αίνου, Έρακλείας, Διδυμοτείχου καί Λητίταης καί 
έν συγκρίσει, περιέχουσα τόν πλεΐστον βουλγαρικόν πληθυσμόν, αποτελεί, ώς έκ της θέ- 
σεώς της, σπουδαιότατον σημεΐον, περί ό συγκεντρουνται πάντες οί πόθοι καί άπασαι αί 
προσπάθειαι τής βουλγαρικής προπαγάνδας, ίδίφ δέ τό καημακαμλήκι Δεδεαγάτς, έν φ 
υπάρχουσι 15 πολυπληθή χωρία βουλγαρικά, έν οίς καί χωρία αναφανδόν συντεταγμένα 
τή Έξαρχίφ καί Οπό τάς έμπνεύσεις αυτής έργαζόμενα. Διά τοΰτο δέ καί ή έπαρχία Μα* 
ρωνείας, μετά την Μακεδονίαν, θεωρείται υπό τών πανσλαβιστών ώς ή μόνη διέξοδος του 
βουλγαρικού δγκου εις τάς άκτάς τής Μεσογείου.

Έκ. τών 49 χωρίων... έν μέν τώ τμήματι Γκιουμουλτζήνης ελληνικά 
είναι τά έξης εξ (6).

1) Γ κ ιο ν μ ο υ λ ιζ ή ν α .  Ε λληνικάi οίκογένειαι 520
2) Χηρκάς.  ‘Ελληνικά*, οίκογ. 120. (Μήπως καί αί 30 είναι βουλγαρικαί);
3) Γ ρ ιτζάν  Χιααάρ.  Έλληνικαί οίκογένειαι 100.
4) Π λά τ κ ιο ϊ .  Έλληνικαί οίκογένειαι 25. (Μήπως καί αί 20 είναι βουλγ.);
5) Μ αρώ νεια .  Έλληνικαί οίκογένειαι 350.
6) Κ ι ο ν τ σ ο ν κ  χ ιο ϊ ,  Έλληνικαί οίκογένειαι 130.

Έ ν δέ τώ τμήματι Δεδεαγάτς (πάλιν) εξ.
7) Μ άκρη.  Έλληνικαί οίκογένειαι 150.
8) Δεδεαγάτς .Έλληνικαί οίκογ. 70—30. (Μήπως αί 30—40 είναι βουλγ.);
9) Φέρραι.  Έλληνικαί οίκογένειαι 25.

10) Ρ ο υ μ τ ζ ιο ν κ ι .  Έλληνικαί οίκογένειαι 200.
11) Πασμακτσή.  Έλληνικαί οίκογένειαι 100-
12) Κ αβατζηκ .  Έλλην. οίκογ. 300. (Μήπως καί αί 40 είναι βουλγαρικαί); 

(Τών δέ βουλγαρ. χωρίων) α ί... βουλγαρ. (οίκογ.) 4.000 ώς έγγιστα.
Ή μεΐς παρατηοοΰμεν, δτι οΐ αριθμοί τών (ελληνικών) χωρίων : Χηρ* 

κάς, Πλάτκιοϊ, Δεδεαγάτς καί Καβατζηκ, δηλαδή οί αριθμοί 120, 25, 70— 
70 και 350 δεν συμφωνούν προς τούς αριθμούς, τούς άναγραφέντας εν τή 
εκθέσει, ολίγον ανωτέρω, ένθα εσημειώθησαν, ως εΐδομεν οΐ αριθμοί 150, 
45, 100—120 καί 390. Εντός τών αριθμών τούτων, ύποθέτομεν, οτι συνε- 
σημειώθησαν προηγουμένως καί αί βουλγαρικαί οίκογένειαι τών εν λόγω τεσ
σάρων χωρίων. Έ άν, ήδη, εις τόν ώς έγγιστα αριθμόν 4000 τών βουλγαρι
κών οικογενειών τών βουλγαρικών χωρίων προσθέσωμεν καί τάς βουλγαρι
κός οικογένειας τών 4 ελληνικών χωρίουν, θά έχωμεν 4120—4140 περίπου 
βουλγαρικός οικογένειας καί 2190 ελληνικός, εν ολφ 6310—6330 περίπου.

Ό  Ν. Χατζόπουλος, αποκαλύπτουν τάς δολερός καί ύπούλαυς ενερ- 
γείας τών Βουλγάρων, συνεχίζει ώς εξής :

«Οόδενα λανθάνουσιν αί ένέργειαι τών παμβουλγαριστών, οί'τινερ ερ
γάζονται μετά δραστηριότητας, ίσης προς την μυστικότητα καί έπιτηδειότητα



Έχκλησιαστικαί έπαρχίαι τής Θράκης 107

αυτών, ούδενός φειδόμενοι καί του κατάχθονιωτέρου (μέσου), όπως ένώσωσιν 
εις εν δλον συμπαγές τούς ομοφύλους αύτών καί εύρωσι διέξοδον προς τήν 
Μεσόγειον, δι’ ου μέσου, φρονοΰσιν, ότι θά καταβροχθίσωσι τάς άλλάς συνοί
κους φυλάς. Έ κ τών έν Θράκη εκκλησιαστικών επαρχιών ή (τής) Μαρωνείας 
είναι ή εύθετωτέρα προς τούς σκοπούς τής έκβουλγαριστικής προπαγάνδας, 
διότι, μόνη... αΰτη... περιέχει συμπαγή βουλγαρικόν πληθυσμόν, διπλάσιαν 
σχεδόν του ελληνικού, άσυγκρίτω δέ τω λόγψ άνώτερον τοΰ έν ταΐς άλλαις 
έπαρχίαις, μεθ’ ών ευρίσκεται εις συνάφειαν ώς έκ τής θέσεώς της. Κατά δεύ
τερον λόγον (επ)έρχεται ή έπαρχία Διδυμοτείχου, εχουσα 19 βουλγαρικά χω
ρία, εχοντα καθημερινήν έπιμιξίαν μετά τών βουλγαρικών χωρίων τής έπαρ- 
χίας Μαρωνείας. "Αν, λοιπόν, ή βουλγαρική προπαγάνδα, ή εχουσα έν τω 
τμήματι τοΰ Δεδεαγάτς 4 βουλγαρικά χωρία, αναφανδόν εργαζόμενα,... άν, 
λέγω, κατώρθου, ήμέραν τινά, έκ τών 37 βουλγαρικών χωρίων τής... Μαρω
νείας νά σχηματίση επαρχίαν βουλγαρικήν, ευκόλως ήθελε συμπαρασύρει τά 
19 βουλγαρικά χωρία τοΰ Διδυμοτείχου, τά βουλγαρικά χωρία τής Λυτίτσης, 
καί σπουδαιοτάτους πειρασμούς ήθελε παρέξει εις τήν επαρχίαν Ήρακλείας, 
ή'τις καί αΰτη περιέχει βουλγαρικά χωρία έν τοΐς τμήμασι Ούζούν Κιο- 
προΰ καί Μαλγάρων καί τρία έν τφ  τμήματι Κεσσάνης.... (Τότε) τό κα
κόν δεν ήθελε περιορισθή μέχρι τοΰ σημείου τούτου, δηλαδή δεν ήθελε δια
γραφή από τοΰ καταλόγου τών υπό τόν Οικουμενικόν Θρόνον έπαρχιών (μόνη) 
ή έπαρχία Μαρωνείας. Μία τοιαύτη βουλγαρική έπαρχία... όποια ολέθρια 
αποτελέσματα θά συνεπήγετο διά τε τάς έν λόγω επαρχίας καί διά τόν έν 
Θράκη καθ’ δλου ελληνισμόν, ευκόλως δύναται νά προμαντεύση τις, λαμβά- 
νων ύπ’ όψιν, ένθεν μέν τήν δραστηριότητα, τήν μελετωμένην ένέργειαν καί 
τά υλικά μέσα τής πανσλαυϊστικής προπαγάνδας, ένθεν δέ τήν άκηδείαν καί 
καί έλαφρότητα τοΰ πλείστου μέρους τών έν ταΐς έπαρχίαις ομογενών καί 
τήν άφοσίωσιν αύτών εις το άποκλειστικώς ύλικον προσωπικόν συμφέρον, καί 
τήν διά τούτου σωματικήν εύπάθειαν ! ’Αρκεί νά ρίψη τις βλέμμα επί τοΰ 
γεωγραφικού χάρτου τής Θράκης καί θά κατανοήση... τήν σπουδαιότητα τών 
έπαρχιών Μαρωνείας καί Διδυμοτείχου καί τούς μυχίους πόθους τής πανσλα- 
βιστικής προπαγάνδας, ήτις, παρασκευάζουσα τόν σχηματισμόν βουλγαρικής 
επαρχίας παρά τήν Μεσόγειον, προλειαίνει τήν οδόν τοΰ πολλοΰ βουλγαρικού 
πληθυσμοΰ τής Ά νατ. Ρωμυλίας καί Βουλγαρίας, διά τά περί Θράκης σχέδια 
αύτής καί διευκολύνει οΰτω διά τής θρησκευτικής (έκκλησιαστικής) όδοΰ τήν 
πραγματοποίησή τής συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου !... Υποβάλλω ύμΐν, δτι 
έκ τών βουλγαρικών χωρίων... Διδυμοτείχου καί Μαρωνείας ένεργεΐται, δπως 
ληφθώσι βουλγαρόπαιδες οΐτινες, εκπαιδευόμενοι εις τά έν Φιλιππουπόλει 
βουλγαρικά σχολεία, νά διδάξωσιν άκολούθως εις τά διάφορα μέρη τών έπαρ
χιών των. Διά τοΰ τρόπου τούτου ή πανσλαβιστική προπαγάνδα θά έχη έγ- 
χώρια όργανα, άτινα.,. θά ύπηρετώσιν άποτελεσματικώς τούς σκοπούς αύτής.
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Κέντρα προσοχής άξια είναι διά μέν τήν έπαρχίαν Μ. ή Γκιουμουλτζήνα 
και το Λεδέαγατς, έκ δέ των χωρίων το Καβατζήκ διά τούς προεκτεθέντας 
λόγους. Τής δέ επαρχίας Διδυμοτείχου ή πρωτεύουσα Λιδυμότειχον, τό'Σου- 
φλίον, χωρία δέ ή Μανδρίτσα, τό Κοτζά (Μπογιούκ—Μέγα) Ζαλούφ. Τής δέ 
επαρχίας Λιτίτζης ή πρωτεύουσα Όρτάκιο'ί καί τό χωρίον ΠλαβοΟ. Έν δέ 
τή επαρχία Έρακλείας τό Ούζούν Κιοπροΰ ένθα υπάρχουσι πολλά βουλγα
ρικά χωρία, καί τά Μάλγαρα ένθα μειονεκτεΐ τό ελληνικόν στοιχεΐον».

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  5

Είναι έκθεσις του ίδιου Ν. Χατζοπούλου, παρόμοια προς τάς προη- 
γηθείσας (11 καί 7), ύποβληθεΐσα προς τήν ιδίαν Φιλεκπαιδευτικήν ’Αδελ
φότητα Κων)πόλεως από 3ης Αύγουστου 1883, ένθα κατφκει πλέον ό συν
τάκτης. «Κατά καθήκον», γράφει, «σπεύδω νά υποβάλω ύμίν λεπτομερή έκ- 
θεσιν τής ένεστιόσης πνευματικής καταστάσεως .. «πάσηςτής... επαρχίας Μα- 
ρωνευας... "Ινα προτάξω ακριβή έξ ιδίας άντιλήψεως περιγραφήν δλων των 
χωρίων... τού εν αύτοΐς πληθυσμού, των τάσεων αυτών καί των καταβαλλό
μενων προσπαθειών (τών βουλγάρων), όπως ή... πολυσήμαντος επαρχία Μα- 
ρωνείας άποβή δριστικώς κέντρον τών παμβουλγαριστικών ενεργειών, ενου- 
μένου κατά μικρόν εις έν δλον συμπαγές τού έν τή έν λόγορ επαρχία πυκνού 
βουλγαρικού πληθυσμού». Α ναγράφει έν συνεχεία Θάσον, Σαμοθράκην, καί 
τά 49 χωρία, πόλεις καί κωμοπόλεις, κατά πολιτικάς διαιρέσεις και τμήματα 
δπως καί πρότερον, μή παραλείπων καί τον φανατικόν βούλγαρον Μουδί- 
ρην τού Δογάν Χισάρ Καλογιάννογλου, Ή μεΐς ήδη, έπειδή ή έκθεσις αύτη, 
καίτοι σπουδαιότερα, αναγράφει τά ίδια καί μέ τήν αυτήν σχεδόν σειράν 
καί τρόπον, θά περιορισθώμεν εις όλιγώτερα, δσα είναι ανάγκη νά έπανα- 
λάβωμεν, θά τονίσωμεν δέ κυρίως δσα νέα στοιχεία παρουσιάζει ή έκθεσις.

Μουτεσαριφλίκιον Γπι,ουμουλτζήνης

1) Γ π ιο ν  μ ουλτζή να  Οίκογένειαι 1600 περίπου (Τούρκοι, Χριστιανοί/Ιου
δαίοι καί ολίγοι ’Αρμένιοι). Έλλην. οίκογένειαι 550, βουλγαρ. οίκογέ- 
νειαι 100 καί 50 περίπου άρμενικαί. Σχολεία (ίδέ έγγραφον 7).

2) Κ α λ α ϊτ ζ ή  Δερέ. (Ίόέ έγγραφον 7).
3) Χηρκας.  (Ίδέ έγγραφον 7). Όμοίως αντιγράφονται έκ τοΰ εγγράφου 7 

καί τά υπόλοιπα χωρία καί τσιφλίκια, άπό 4 μέχρι 19.
20) Δαρή Δερέ. (Ίδέ έγγραφον 7).

Μουδιρλίκιον Μαρωνείας (Μουτεσ. Γκιουμουλτζήνας)

21)—28) Κωμό/τολις  Μ αρώ νεια  καί τά χωρία τους, δπως καί εις τό έγ
γραφον 7. Μόνον τό χωρίον Σοφουλάρ έχει οικογένειας 25 αντί 30,-καί 
τό Κ ιο υ τ α ιο ϋ κ  κ ιο ϊ  140 αντί 130.
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29)—32) Κ ω μ όπ ολ ις  Μ άκρη  καί τά χωρία, τά ίδια. Μόνον διά το Τσομ- 
πάνκιοϊ σημειοΰται «πρώην κυμαινόμενον (μεταξύ Μεγ. Εκκλησίας καί 
Εξαρχίας), νΟν δέ συντεταγμένον τη Μεγάλη Εκκλησία».

Μουδιρλίκιον Φερρών (Καημακαμλίκιον Δεδέαγατς)

33) Νυν έδρα Μουδίρη μέ 8 χωρία, εξ ήμισείας τουρκικά και χριστιανικά. 
Οίκογένειαι 450, έξ ών 320 τουρκικ. 105 βουλγαρ. καί 25 έλληνικαί. 
Έλληνοδημοτική σχολή, συντηρούμενη άπδ τριετίας δαπάνη τής ’Εκπαι
δευτικής Φιλανθρωπικής ’Αδελφότητος. Έν τη κωμοπόλει είναι μέγι
στος δ ανταγωνισμός μεταξύ του όλιγαριθμοτάτου έλληνικου στοιχείου 
καί τοΰ πολυαρίθμου βουλγαρικού, δπερ πολλάκις, ιδία δέ κατά τό 1880 
προσεπάθησε διά ψευδών αναφορών, νά προσάρτηση τήν κωμόπολιν είς 
την Βουλγαρικήν ’Εξαρχίαν.

34) Ο ύ κ ο ύ φ ι .  Χωρίον βουλγαρικόν, συντεταγμένον τη Μ. Έκκλ. οίκ. 150.
35) Ρ ο ν μ τ ξ ο ύ κ ι .  Ελληνικόν χωρίον, άνευ σχολείου αποτελεσματικού, καί- 

τοι σχετικώς πλούσιον, οίκογένειαι 200.
3G) Μ π α λ ή κ ιο ϊ .  Χωρίον βουλγαρικόν, προ τής Ρωσσικής κατοχής τού 1878 

είχε 350 περίπου οικογένειας (προηγουμένης έκθέσεως 300). Σήμερον 
μόλις 180, ένεκα μετοικήσεως είς τήν Ά νατ. Ρωμυλίαν, όπόθεν ήρξαντο 
βαθμηδόν επανερχόμεναι. ’Έχει σχολήν βουλγαρικήν, καίτοι αναγνωρίζει 
τήν Μεγάλην τού Χριστού ’Εκκλησίαν.

37) Τ ο υ ρ μ π α λ ή κ ι ο ϊ . Χωρίον βουλγαρικόν, πρότερον είχε περί τάς 250 οι
κογένειας. Νΰν δέ μόλις τά ήμισυ (125), βουλγαρ. οίκογένειαι, διά τον 
ανωτέρω λόγον. Είς τό χωρίον τούτο, τη... επίμονο) θελήσει τού φιλο- 
πάτριδος καί φιλομούσου 'Αγίου Μαρωνείας Κυρίου 'Ιερωνύμου, άπέ- 
στειλα τον δευτερότοκον υ ιό ν  μ ο υ  ’Ιω ά ν ν η ν ,  διδάσκαλον, άποσπάσας 
αυτόν έκ τής εργασίας του, άντί τοΰ ευτελούς μισθού 100 γρ. κατά μήνα, 
διότι έπρόκειτο νά προσκαλέσωσι βόυλγαρον διδάσκαλον έκ Ρωμυλίας. 
Είς τό χωρίον... έχορηγήθησαν δωρεάν δλα τά διδακτικά βιβλία, έχα- 
ρίσθη δέ καί ή άρχ ιερατ ική  έπ ιχ ο ρ ή γη σ ις .

ΚαημαΗαμλήκιον Δεδέαγατς μετά τοΰ Μονδιρλικίου Δογάν Χισάρ

38) Δεδέαγαχς.  Νεόδμητοι οίκοδομαί 450—500. Ψυχαί 1500 έως 2000. 
Μόνιμοι οίκογένειαι περί τάς 100—120 (ως καί πρότερον), έξ ών τά 3/4 
όμογενεϊς... Τό έμπόριον ένεργεϊται δπό Ελλήνων, είτε ώς εμπόρων ή 
έμπορούπαλλήλων καί μεσιτών, είτε ώς τεχνιτών ή έργατών. Είς τήν λι- 
θόκτιστον δημοτικήν σχολήν φοιτώσι περί τά 100—120, έν όίς 20—25 
θήλεα. Άνήγειρεν (ή ελληνική κοινότης) καί έτερον ευρύ κτίριον λίθινον 
προωρισμένον διά παρθεναγωγεϊον... (εάν πρότερον τοΰ παρθεναγωγείου

’Εκκλησιαστικού επαρχίαι τής Θράκης

Μ ουδ ιρ λ ίκ ιο ν  Μάκρης (Κ α η μ α κ α μ λ ίκ ι ο ν  Δεδέ Ά γά τ ς )
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κατηρτίζετο ή απαραίτητος ελληνική σχολή, θά) έμορφοΰντο οί νέοι καί 
(θά) εχρησιμοποιοΰντο καί ώς έμποροϋπάλληλοι καί ώς διδάσκαλοι... Το 
Δεδέαγατς σπουδαΐον άποβήσεται κεντρον εμπορικής καί πνευματικής ερ
γασίας, άν, ώς... λέγεται, προαχθή εις Μουτεσαριφλίκιον καί ένωθή ό 
σιδηρόδρομος μετά των σιδηροδρόμων τής Βουλγαρίας... Εις άρτισύστα- 
τον πόλιν (τό Δεδέαγατς), ολως εμπορικόν χαρακτήρα έχουσαν καί επί 
τούτω συστάσαν, οί άρρενες παΐδες, ώς πρωταγωνιστήσαντες, άνάγκη καί 
πρώτοι ούτοι καί τελειότερόν νά μορφωθώσι (διά τής ίδρύσεως ελληνικής 
σχολής). Διότι ούτοι καί υπάλληλοι καί ώς βιομήχανοι καί ώς έργοστα- 
σιάρχαι καί ώς δημοδιδάσκαλοι... Βουλγαρικαί οίκογένειαι συνοικίζον
ται καθημερινώς εις Δεδέαγατς, καί τό βουλγαρικόν χωρίον Γενίκιοϊ 
(250 οίκογένειαι) θά μετοικήση ολόκληρον ή τό ή'μισυ... διότι συμφέρει 
εις τους βουλγάρους νά έχωσιν έν τή επαρχία Μαρωνείας πανταχοΰ τ ή ν  
πλειοψηφίαν.

39) Δ ογάν  Χισσάρ .  Χωρίον βουλγαρικόν (ίδέ έγγραφον 7)... έχει καί ιερέα 
(Βούλγαρον εξ Ά ν. Ρωμυλίας),.. Ή  οικογένεια Καλογιάννογλου είχε καί 
πρότερον επιρροήν επί τών βουλγαρικών χυ^ρίων. Τήν επιρροήν ταύτην 
έμπεδον καί ίσχυράν ποιεί καί ό διορισμός... (τοΰ Καλογιάννη ΓΙ. Κα- 
λογιάννογλου) εις Μουδίρην (τοΰ Δογάν Χισσάρ). (Καί ό καλός μας συν
τάκτης Ν. Χατζόπουλος προσθέτει): Τί γνωρίζει ό δχλος! ή τί θαυμάζει!

40) Δ ο μ ο νξ  Δερέ.  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογένειαι 180, τών αύτών φρονη
μάτων καί φανατικώτατον, ώς καί τό Δόγάν Χισσάρ.

41) Λ ήτζια .  Χωρίον εξ ήμισείας τουρκικόν καί βουλγαρικόν, οίκογένειαι 
βουλγαρικαί 100. ΓΙαρά τά ερείπια τής αρχαίας Τραϊανουπόλεως, εις γήν 
καρποφορωτάτην καί εύθετον διά τήν κτηνοτροφίαν. ’Έχει θερμά λουτρά, 
εις τά όποια κατά τήν 21 Μαΐου μεταβαίνουσι πολλοί έξ Άδριανουπό- 
λεως καί τών λοιπών μερών. Φανατικώτατον, ώς καί τά δύο προαναφερ- 
θέντα, προσήλθε προ ένός καί ήμίσεως περίπου έτους εις τήν Μ. Εκκλη
σίαν, ώς εγκαίρως ανήγγειλα τοΰτο, ώς καί τά περί Δερβέντ, τή Σ. Άδελ- 
φότητι... τον Μάρτιον. Παντός επαίνου άνωτέρα ή πατρική συμπεριφορά 
τοΰ Ά γ . Μαρωνείας..., δστις καί αυτός ενεργών καί τοϊς φίλοις συνερ

γών, προσειλκύσατο τούς χριστιανούς.
42) Δ ε ρ β έ ν ι .  (Ίδέ προηγουμένας εκθέσεις).
43) Τσιάμηρεν .  Χωρίον βουλγαρικόν συντετάγμένον τή Εξαρχία. (Εις τάς 

προηγουμένας εκθέσεις κυμαινόμενον μεταξύ αυτής καί τής Μ. Ε κκλη
σίας). Οίκογένειαι 50.

44) Ταχτατζήκ.  Χωρίον βουλγαρικόν, οίκογ. 60, όρθοφρονοΰν καί ήσυχον.
45) Μ α χ α ρ μ λ η .  (Ίδέ προηγουμένας εκθέσεις).
46) Τεκκές. (Επίσης).
47) Π ισ μ ά ν κ ιο ϊ .  ’Έκπαλαι ήσυχον βουλγαρικόν χωρίον καί συντετάγμένον
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τή Μεγάλη Εκκλησία, υπάγεται υπό την υποδιοίκησήν Σουφλίου.
48) Πασμακναή.  Έλληνικαί οίκογ. 100. Γραμματοδιδάσκαλος είναι ό ίερεύς.
49) Κ α βα τζή κ .  Χωρίον ελληνικόν, οίκογένειαι 350. Σπουδαιότατον διά την 

θέσιν του, τον πληθυσμόν, τον καθαρόν καί αμιγή ελληνισμόν, καί διά 
τόν ηρωισμόν των κατοίκων του... Ον ορεινόν, είναι ακατάλληλον διά 
την γεωργίαν. Οί κάτοικοι, φιλοπονώτατοι, ενασχολοΟνται μέν εις την 
γεωργίαν καί την κτηνοτροφίαν, ιδίως δμως ζώσι διά τοϋ μικρεμπορίου, 
άλλα μετά πολλοΰ κόπου, καί μάλλον πενονται. Έξασκεΐ πολλήν... επιρ
ροήν εις τά παρακείμενα χωρία, τά βουλγαρικά, καί συγκρατεϊ αυτά 
εντός τών ορίων του καθήκοντος πρός την Μ. Εκκλησίαν. "Εχει δημοτι
κήν σχολήν λιθίνην, προ τριών ώς έγγιστα ετών έκ βάθρων άνεγερθεΐ- 
σαν τή έπιμόνα) προτροπή του 'Αγίου Μαρωνείας, δστις τήν προτροπήν 
συνώδευσεν εύγενώς πάνυ διά συνδρομής δεκαλίρου, μολονότι ούτε τήν 
ήμίσειαν έπιχορήγησίν του δεν είσέπραξε. Πρώτον δέ διωργανώθη ή δη
μοτική σχολή κατά τό άποτελεσματικώτερον σύστημα παρά τοΰ ’Α γ η σ ι 
λάου  Ν. Χ α τ ξ ο π ο ν λ ο ν ,  διδάξαντος δύο δλα έτη καί άποχωρήσαντος 
έκεΐθεν, διότι έκ τών 40 λιρών, τάς οποίας έγγράφως τώ εΐχον υποσχεθή, 
τώ επλήρωσαν μόνον 30, τάς δ' άλλας δέκα, μ" ολας τά πατρικάς παραι
νέσεις τοΰ... 'Αγίου Μαριονείας, τάς έχασε. Διότι δεν τώ έπετρεψα νά 
καταφύγη εις τό δικαστήριον, δπερ ήθελε ψυχράνει τον μόλις έξεγειρόμε- 
νον ζήλον τών χωρικών. Διότι οί χωρικοί θεωροΰσι τόν διδάσκαλον ώς 
καθήκον εχοντα νά υφίσταται τά πάντα διά τήν προκοπήν τών χριστια
νών, ώς τό λέγουσι... (αλλά) άγνοοΰσιν ή τοϊς συμφέρει ν3 άγνοώσιν, δτι 
είς τόν κόσμον τούτον δεν ύπάρχουσι δικαιώματα άνευ καθηκόντων, 'Η 
Αδελφότης τό πρώτον έτος έδωρήσατο τά διδακτικά βιβλία, τό δέ δεύ
τερον... έπεμψε δεκάλιρον συνδρομήν. (Ό  ’Αγησίλαος Ν. Χατζόπουλος

ήτο φαίνεται πρωτότοκος υιός τοΰ Ν. Χατζοποΰλου. Ό  γέρων πατήρ του, 
καίτοι πικραίνεται διά τήν άχαρακτήριστον διαγωγήν τών χωρικών, εν τού- 
τοις παραβλέπει τήν γενομένην αδικίαν εις αυτόν και προτιμά, ένεκα σκοπι- 
μότητος, τό εθνικόν συμφέρον τής επαρχίας).

Έ ν συνεχεία, αναγραφών τάς οικογένειας τής επαρχίας, ελληνικός 
μέν 2.220, βουλγαρικός δέ 3.856, προσθέτει δτι ή «Στατιστική του... είναι 
ή άκριβεστέρα τών μέχρι τουδε... και αναφέρει εις ποια μέρη, πώς και πό
σον καιρόν εδίδαξε και εΐργάσθη έθνικώς. Περαιτέρω δέ γράφει τάς διαφό
ρους παρατηρήσεις και κρίσεις του διά τήν κατάστασι,ν, τάς άνάγκας και τούς 
κίνδυνους τής επαρχίας Μαρωνείας και τών ομόρων επαρχιών εκ τών βουλ
γαρικών σχεδίων και ενεργειών.

«Ή  έπαρχία, γράφει, Μαρωνείας, εφαπτομένη πρός Νότον μέν τοΰ Αί- 
γαίου καθ’ ά'παν τό μήκος αότής, εκ δέ τών τριών άλλων μερών, τών επαρ
χιών Ξάνθης, Αίνου, Ήρακλείας, Διδυμοτείχου καί Λητίτσης, καί έν συγ
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χρίσει περιέχουσα πολύν καί συμπαγή βουλγαρικόν πληθυσμόν, οίονεί συνε
χόμενον διά τής Ροδόπης, έφ’ ής κεϊνται τά πλεΐστα βουλγαρικά χωρία των 
επαρχιών Διδυμοτείχου καί Λητίτσης, αποτελεί, ώς έκ τής κεντρικής θέσεώς 
της, σπουδαιότατον σημεΐον, εις ο συγκεντροΟνται άπασαι αί προσπάθειαι 
τής παμβόυλγαριστικής προπαγάνδάς, ιδία δέ τό καημακαμλήκιον Δεδεαγάτς 
μετά των ύπ’ αυτό μουδιρλικίων Μάκρης, Δογάν Χισσάρ καί ιδίιυς τοΰ των 
Φερρών. Τρανή δέ τούτου άπόδειξις ή περί τά τέλη του 1880 χαλκευθεΐσα εν 
Φέρραις υπό των προπαγανδιστώ'/ αναφορά, δι’ ής παριστάνετο ή κωμόπολις 
Φερρών ώς ζητούσα μετά τών εν αυτή βουλγαρικών χωρίων την μετά τής 
Εξαρχίας ενωσίν της. Την κίβδηλον εκείνην αναφοράν διεβίβασαν διά τής 
Νομαρχίας εις το αρμόδιον Ύπουργεϊον, δπερ άπέστειλε τάς δέουσας παρα
στάσεις πρός την Α. Θ. Ιίαναγιότητα, ήτις, διά τής χαρακτηριζούσης αυτήν 
δραστηριότητος, έματαίωσε τάς... προσπάθειας τής προπαγάνδας. ’Αλλά τούτο 
δεν σημαίνει δτι έπαυσεν εργαζόμενη ή βουλγαρική σπείρα! Αί ένέργειαι τών 
παμβουλγαριστών ούδένα λανθάνουσιν. Εργάζονται ούτοι δι’ όλων τών δυνα
τών μέσων, όπως παρασυρωσιν άπαντα τά βουλγαρικά χωρία τής επαρχίας 
Μαρωνείας καί έξ αυτών συγκροτήσωσιν επαρχίαν έξαρχικήν, έφαπτομενην 
τοΰ Αιγαίου πελάγους καί παρέχουσαν διέξοδον είς τόν βουλγαρικόν πληθυ
σμόν. Διά τοΰ μέσου δέ τούτου φρονοΰσιν ώς δυνατήν την κατά μικρόν πραγ
ματοποίησή τής συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου. ”Αν οί παμβουλγαρισταί 
κατώρθουν ήμέραν τινά νά παρασυρωσιν εις τό μέρος των τά 38 βουλγαρικά 
χωρία τής επαρχίας Μαρωνείας καί συγκροτήσωσιν επαρχίαν έξαρχικήν, ευ
κόλως ήθελαν συμπαρασύρει καί τά 19 βουλγαρικά χωρία τής έπαρχίας Δι
δυμοτείχου καί τά 9—10 επίσης βουλγαρικά χωρία τής έπαρχίας Λητίτσης. 
Τούτου δέ γενομένου, τό κακόν δέν ήθελε περιορισθή μέχρι τοΰ σημείου τού
του. Δηλαδή δέν ήθελε διαγραφή... μόνη ή επαρχία Μαρωνείας, μένουσα μι- 
κροσκοπική τις έπαρχία, έχουσα τήδε κακεϊσε διεσπαρμένα τά 12 έν δλοις 
(έλληνικά) χωρία, πόλεις καί κωμοπόλεις της, αλλά καί αί περί αυτήν επαρ- 
χίαι Αίνου, Έρακλείας, Διδυμοτείχου καί Λητίτσης θά εύρίσκοντο εις διη
νεκείς περισπασμούς. Διότι καί εν τή έπαρχία Αίνου ύπάρχόυσι χωρία βουλ
γαρικά καί οίκογένειαι βουλγαρικαί έν τοϊς έλληνικοϊς χωρίοις. Καί εν τή 
τοΰ 'Αγίου Έρακλείας, εις τά τμήματα Κεσσάνης, Ουζούν Κιοπροΰ καί Μαλ- 
γάρων, αί'τινες, ένθαρρυνόμεναι υπό τής έπιτυχίας τών δμοφύλων των έν τή 
έπαρχία Μαρωνείας, δέν ήθελον βραδύνει καί ουτοι νά ζητήσωσι τήν μετά 
τούτων ενωσίν των ή νά συγκροτήσωσι μίαν άλλην έπισκοπήν.

Έ κ τοΰ τμήματος Φερρών άπεστάλησαν εις τήν έν Φιλιππουπόλει βουλ
γαρικήν σχολήν 5 βουλγαρόπαιδες, εις έκ τής κωμοπόλεως Φερρών,’Ιωάννης 
Καραμανώλης, έκ τοΰ χωρίου Μαλήκιοϊ καταγόμενος καί έν Φέρραις άποκα- 
τασταθείς πρό ετών. Εις έτερος έκ τοΰ βουλγαρικού χωρίου Τορμπαλήκιοϊ, τρί
τος βουλγαρόπαις έκ τοΰ... Μπαλήκιοϊ καί δύο έκ Δογάν Χισσάρ...Έκ τής...
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επαρχίας Μαρωνείας νομίζω ώς κέντρα τελεσφορώτατα (διά τούς Βουλγάρους) 
την Γκιουμουλτζήναν, τδ Δεδεαγάτς καί την κωμόπολιν Φερρών, εις την οποίαν 
εργάζονται άνετώτερον οι Βούλγαροι, ώς μη έχοντες παρ’ αύτοΐς, ώς συμβαί
νει έν Δεδεαγάτς, πολλούς καί ικανούς Ομογενείς, δυναμένους νά έννοήσωσι 
τούς σκοπούς των καί ν’ άντεπεξέλθωσι προς ματάίωσιν αύτών. Αί άνάγκαι 
μεταβάλλονται άναλόγως των περιστάσεων, οι δε βουλγαρισταί θέλουσι νά δια- 
φεύγωσι την περίεργον ερευνάν των συνοίκων φύλων, ώς εκ τούτου δέ προτι- 
μώσι καί μέρη σχετικώς ώς άποκεντρότερα θεωρούμενα. Έ ν Φέρραις έκ των 
130 χριστιανικών οικογενειών μόνον 25 είσίν έλληνικαί, αί δέ λοιπαί βουλ- 
γαρικαί. Έ κ τών 25 οέ μόλις 5 —6 δύνανται νά θεωρηθώσιν εύημεροΰσαι καί 
ώς πρός τον τόπον πλούσιαι. Αί έλληνικαί οίκογένειαι ένάσχολοΰνται κυρίως 
εις τδ έμπόριον, την μπακαλικήν καί ολίγον είς την γεωργίαν. Αί δέ βουλγα- 
ρικαί εις την γεωργίαν, καί, διά την μέχρι γλισχρότητος οικονομίαν των, έν 
γένει εύποροΰσιν δλοι. Ρόίς την μίαν καί μόνην εκκλησίαν (Φερρών) άπεπει- 
ράθησαν πολλάκις νά είσαγάγωσιν ιερέα τινά έκ τοΰ τμήματος Άχήρ Τσε- 
λεπή τής επαρχίας Ξάνθης, άλλ’ έματαιώθησαν αί ένέργειαι αύτών. Επειδή 
25 οίκογένειαι άδυνατοΰσι νά διατηρήσωσι έλληνοδημοτικήν σχολήν, επειδή 
ή βουλγαρική πλειονότης καραδοκεί νά συστήση βουλγαρικήν σχολήν, οι Βούλ
γαροι πάντοτε έτήρησαν παθητικήν θέσιν (στάσιν) καί διά ταύτης παρημπό- 
δισαν μέχρι τοΰδε τήν άνέγερσιν δημοτικής σχολής καταλλήλου, μολονότι πολ- 
λάς κατέβαλε προσπαθείας καθ’ δλον τδ διετές διάστημα... δ Μητροπολίτης 
Μαρωνείας. (Δι’ δλα ταΰτα) εναπόκειται εις τήν εμβριθή έκτίμησιν τών πραγ- 
μάτιυν παρά τής Σεβ.’Αδελφότητος, ώστε ν’ άποφασισθή ή περαιτέρω διατή- 
ρησις ή μή τής έν Φέρραις ελληνοδημοτικής σχολής. Συνάμα δέ δέον νά λη- 
φθή υπ’ δψει καί το σταλησόμενον πρόσωπον, δπερ, πρδς τή ίκανότητι πρός 
τδ διδάσκειν, νά εχη καί μικράν τινα, τουλάχιστον, γνώσιν τών ιδεών καί 
άναγκών τοΰ τόπου. Νά δύναται δέ... μεθ’ υπομονής νά έξυπηρετή μετά θρη
σκευτικού ζήλου τάς απαιτήσεις τών χωρικών ώς πρός τε τδ θρήσκευμα καί 
τήν διδασκαλίαν. “Αν ή Σεβ. ’Αδελφότης ήθελε κρίνει καλόν ν’ άποφασίση τι 
περί Φερρών, ας εύδοκήση νά λάβη τήν ταπεινήν μου γνώμην ώς πρδς τδ πρό
σωπον καί τον τρόπον τόϋ διδάσκειν καί καθόλου (τοΰ) πολιτεύεσθαι. 'Ο... 
-υποφαινόμενος δέν πρόκειται νά προτείνω έμαυτόν. Διότι (ώς) οικογενειάρχης 
θά υποστώ μαρτύριον εις ένα τόπον, δπου ιατρός δέν υπάρχει, φιλοξενία ου
δόλως καί άντίδρασις παντοτεινή καί σπουδαία δέν ελλείπει.’Άλλως τε ή ήλι- 
κία, πρδ πάντων δέ οικογενειακοί λόγοι μέ πειθαναγκάζουσι νά μένω διδά
σκων έν τή ελληνική σχολή Αίνου, ένθα έχω καί τήν οικίαν μου καί έτησίαν 
μισθοδοσίαν 80 οθωμανικών λιρών. Νομίζω καθήκον μου μόνον νά υποβάλλω, 
δ,τι τριακονταετής συνεχής διαμονή είς τά κεντρικώτερα μέρη τής Θράκης 
καί υπερεικοσαέτις διδασκαλία μ5 έόίόαξαν, καθ’ δσον αφορά τά τής Θράκης».
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Ό  Ν. Χατζόπουλος, συνεχίζουν την άπαρίθμησιν των μερών, τά 
όποια ήσαν στόχος των βουλγαρικών βλέψεων, γράφει:

«Έ ν τή επαρχία Διδυμοτείχου σπουδαία κέντρα είναι αυτή ή πόλις 
Διδυμότειχον καί ώς έδρα τοΟ Μητροπολίτου καί ώς έδρα του Μουτεσαρίφου. 
’Άλλοτε τό Διδυμότειχον έπλούτει έκ τής μεταξοτροφίας. Ά λ λ ’ από του 1864 
κατεπεσεν όλοσχερώς. Μόλις δε καί μετά κόπου πολλοΰ καί διά τής άοκνου 
ένεργείας τοϋ Ά γιου Διδυμοτείχου Kou Μεθοδίου διατηρεί ελληνικήν σχολήν 
καί δημοτικήν, έστιν δτε καί παρθεναγωγείον. ’ Αν δεν μ’ άπατα ή μνήμη, ή 
Σ. Εκπαιδευτική Αδελφότης χορηγεί εις το Μεγάλο Δερβέντι τής επαρχίας 
Διδυμοτείχου πεντηκοντάλιρον ετήσιόν συνδρομήν. Τό χωρίον τοΰτο είναι κα- 
θαρώς βουλγαρικόν, πολλοί δέ εξ αυτού είναι άποκατεστημένοι έν Ρωμυλία. 
Δέν νομίζω δυνατόν οί υποβαλόντες τή ... Άδελφότητι τοιαύτην πρότασιν νά 
επίστευσάν ποτέ μέ τά σωστά των, δτι εις ίερεύς όμογενής ή καί άλλος ομο
γενής (διδάσκαλος) έκείσε άποκατεστημένος, δύνανται νά μετατρέψωσι τόν 
ροΰν των πραγμάτων. Τά β ο υ λ γα ρ ικ ά  χ ω ρ ία  ϋ'ά ώ ο ι  β ο υ λ γα ρ ικ ά  καί μ ά λ 
λον  έπ ικ ίν δ υ ν α ,  έ κ π α ιδ ε ν ό μ ε ν α  δαπάνη  ήμετέρμ καί διά τής ελλην ικής  
π α ιδ ε ία ς , ώς ή π ε ίρ α  τρανώς τοϋτο ά πέδε ιξε .  Δ ιότ ι οι φανατικώτεροι  
καί άμε ιλ ικτότερο ι  π ο λέμ ιο ι  τοϋ ελλη ν ισ μ ο ύ  ύ π ή ρ ξ α ν  πάντοτε  οί  ε λ λ η 
ν ιστί  έκπαιδευ&έντες  Β ο ύ λγα ρ ο ι .  ΙΙρος τί τάχα νά μή δίδωται ή βοήθεια 
αδτη εις τό ομογενές καί πτωχόν Διδυμότειχον...; Διά τά χωρία Κοτζά (Μπιο- 
γιουκ, Μέγα) Ζαλούφη δεν νομίζω άσκοπον τήν βοήθειαν, διότι εκεί λαλείται 
ή άλβανική καί συμφέρον είναι νά τούς προσεταιρισθώμεν ήμείς. (Ίδέ επαρ
χίαν Διδυμοτείχου).

Διά τήν επαρχίαν Λητίτσης νομίζω κέντροντό Όρτάκιοϊ, ένθα εδρεύουν 
ό Μητροπολίτης καί ό καημακάμης, καί χωρία τινά, οίον τό ΙΊλαβοΰ κ.λ.π.

Θά παρείχετο πολύτιμος ύπηρεσία εις τήν... Αδελφότητα, άν πρόσω- 
πόν τ ι, πεπειραμένον, καί τά μέρη άκριβώς γινώσκον, έπεφορτίζετο νά πε·1 
ριέλθη έκ νέου τάς κυριωτέρας πόλεις καί χωρία τής νοτιοδυτικής Θράκης. 
Δηλαδή των επαρχιών Λητίτσης, Διδυμοτείχου, Μαρωνείας καί Αίνου καί έξ 
άντιλήψεως πέμψη άκριβή περιγραφήν των έν έκάστψ χωρίφ, πόλει καί κω- 
μοπόλει γενομένων, των τάσεων καί των πραγματικών αύτών άναγκών. Διότι 
κατά τάς περιστάσεις, έκάστοτε μεταβαλλομένας, συμμεταβάλλονται καί αί 
άνάγκαι καί τά ληπτέα μέτρα. Είναι αληθές, δτι τοιαΰτα γίνονται διά δαπά
νης, άλλ’ ή Σ. Φ. ’ Αδελφότης μάλλον θά ώφεληθή διότι πολλάκις έδαπανή- 
θησαν καί πλέον τών πραγματικών άναγκών καί εις μέρη, ένθα άνάγκη δεν 
ύπήρχε κ.τ.λ. κ .τ .λ .» .

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  2 3
Είναι μικρός στατιστικός α Π ίν α ξ  τών έν  τή έπ α ρ χ ίφ  Μ α ρ ω ν ε ία ς  

υ π α γ ό μ ε ν ω ν  π ό λ ε ω ν  καί χ ω ρ ίω ν », όπως επιγράφεται. Δεν φέρει υπογρα
φήν και άγνωστον πόθεν και εις ποιον υπεβλήθη. Δεν έχει και χρονολογίαν.
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Έ ν τοΰτοις φαίνεται δτι είναι έ'κθεσις νεωτέρα των άλλων. Διότι εις το τέ 
λος αναγράφει, δτι άπαντα τά χωρία άναγνωρίζουσι την Μεγάλην Έκκλη 
σίαν και εχουσιν ιερείς έλληνας, εν (δέ) ταις εκκληαίαις ελληνιστί άναγινώ 
σκονται α ΐ άκολουθίαι...». Έ νω  αί άλλαι εκθέσεις αναφέρουν φανατικά 
βουλγαρικά χωρία, συντεταγμένα τη ’ Εξαρχία η κυμαινόμενα μεταξύ τής Έ  
ξαρχίας και τής Μ. ’Εκκλησίας, και εχοντα σχολεία και ’ Εκκλησίας σχίσμα 
τικάς, και ΐερεΐς και διδασκάλους βουλγάρους κ .λ .π .Ό  στατιστικός ττίναξ ει 
ναι άπλ,οΰς, έχει πολλά ονόματα παραμορφωμένα καί άλλας ελλείψεις. Ά να  
φέρει τά ονόματα πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων κατά τμήματα πολιτικά, 
μεταξύ των οποίων και τάς νήσους Θάσον και Σαμοθράχην. Και ευτυχώς, 
διότι αΐ άλλαι εκθέσεις δεν αναφέρουν πληροφορίας διά τάς νήσους ταΰτας. 
Παραθέτει δέ εις έκαστον ό'νομα τον αριθμόν των οικιών, εθνότητα ή γλώσ
σαν και αριθμόν εκκλησιών 58 πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων.

Μ ο υ ιε σ α ρ ιφ λ ίκ ιο ν ,  το κέντρον, ή πόλις : Γ κ ι ο υ μ ο υ λ τ ζ ι ν ά . Οικία: 
300, ελληνικά: εκκλησία: 2.

Μ ο υ δ ιρ λ ίκ ίο ν ,  κωμόπόλις : Κ ο υ σ λ α ν λ ή .  Χωρίον, 100. Βουλγαρό
φωνον, 1. Καραγάτς  κ ί ο ϊ  Χωρίον. Βουλγαρόφωνον. 50, 1. Σ ο φ ο υ λ ά ρ . Χω
ρίον. Βουλγαρόφωνον. 10, 1. Κ α λ α ϊ ι ζ ή  Δερέ. Χωρίον. Βουλγαρόφ. 100, 1. 
Σ ητσανλή .  Βουλγαρόφωνον. 300, 1. Μοναστήρ.  Βουλγαρόφωνον. 150, 1. 
Λ ε φ ε τ ζ η λ έ ρ .  Βουλγαρόφωνον. 20, άνευ εκκλησίας. Κ ο ζλο ύ κ ιο ϊ .  Βουλγαρό
φωνον. 20, 1. Σ ο υσ ο ύρ  κιο ϊ .  Βαυλγαρόφωνον. 15, 1. Κισάρτζια .  Βουλγα
ρόφωνον 15, άνευ εκκλησίας. Χ α τζ η λά ρ  Βουλγαρόφωνον. GO, 1. Τσαντηρ-  
λή.  Βουλγαρόφωνον- <80, 1. Καρά Κ ή ρ τ ζ α λ η . Βουλγαρόφωνον. 40, 1. Κ ι ο υ - 
τσιούκ κ ιο ϊ .  Ελληνικόν. 120, 1. Χηρκάς.  Ελληνικόν. 100, 1. Κηζλάρ .  
Βουλγαρόφωνον. 20, άνευ εκκλησίας. Γιασοούντ .  Βουλγαρόφωνον. 20, άνευ 
εκκλησίας. Γριτζάν  Χ ισσάρ .  Ελληνικόν. 100, 1. Δερέκιο ϊ.  Βουλγαρόφω
νον. 20, άνευ εκκλησίας. Π λά τκ ιο ϊ  Βουλγαρόφωνον. 20, 1. Φατήρ Γ ια κ ά ς . 
Είναι τσιφλίκιον Βουλγαρόφωνον. 20, άνευ εκκλησίας.

Μ ο υ δ ιρ λ ίκ ίο ν ,  κωμόπόλις. Μ άκρη.  Ελληνικόν. 100, 1. Ποταμός.  
βουλγαρόφωνον. 50, 1. Δερβένι ι .  Βουλγαρόφωνον. 150, 1. Δ ο μ ο νζ  Δερέ . 
Βουλγαρόφωνον. 100, 1. Δζάμιρεν .  Βουλγαρόφωνον. 30, 1. Τ σ ο μ π ά ν κ ιο ϊ .  
Βουλγαρόφωνον. 120, 1. Γ ε ν ίκ ιο ϊ  Βουλγαρόφωνον. 120, 1. Δογάν  Χ ισσάρ .  
Βουλγαρ. 300, 1. Λ ή τζ ια κ ιο ϊ .  Βουλγαρ 30, 1. Ρ ουμ τζ ιάκ .  Βουλγ. 200, 1.

Μ ουδ ιρ λ ίκ ίο ν ,  κωμόπόλις. Φέρραι. Ελληνικόν. 60, 1. Τ ο υ ρ μ π α - 
λήκιο ϊ .  Βουλγαρόφ. 100, 1. Π αομ ακτζή .  Βουλγαρόφ. 40, 1. Π ισμάνκ ιο ϊ .  
Ελληνικόν. 40, 1. Μ π α λ ή κ ιο ϊ .  Βουλγαρόφ. 100, 1. Ύαχτατζήκ.  Βουλγαρ. 
40, 1. Κ α β α τζ ή κ .  Ελληνικόν. 220, 1. Ο ύ κ ο ύ φ .  Βουλγαρόφωνον. 20, 1.

Κο,ημακαμλήκιον.  Δεδεαγάτς. Ελληνικόν. ’Αριθμός οικιών δυσδιά
κριτος, 1. Νήσος Σ α μ ο θ ρ ά κ η .  'Ελληνική. 350, 1. Νήσος  Θάσος Ε λλη
νική. Πρωτεύουσα Παναγία .  350, 1 . Ρ ο χ ά ν ι .  Ελληνικόν. 80, 1 . Π οταμιά .
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Έλλην. 90, 1. ΙΓάστρον.Έλλην. 195, 1. Κ ακή  Ράχη.Έλλην. 250, 1. Κ α -  
ξαβήτ , Μ ικ ρ ό ν . Έλλην. 55, 1. "Αγιος Γεώργιος .  Έλλην. 40, 1. Θ εολό
γος.  Έλλην. 380, 2. Μ α ρ γ ίκ ι .  Έλλην. 135, 1. Κ α ζ α β ή τ ,  Μ εγάλο .  Ε λλη
νικόν. 80, 1. Σωτήρος. Ελληνικόν. 60, 1.

Μόνον εις τάς πρωτεύουσας ύπάρχουσι σχολεία. Εις τά πλεΐστα σχο
λεία (διδάσκουσι) γραμματοδιδάσκαλοι ώς μή δυνάμενοι οί κάτοικοι (!!) να 
πληρώσωσι τον μισθόν καταλλήλου διδασκάλου.

Ε νταύθα σημειοΰμεν ότι διωρθώσαμεν πλεΐστα ονόματα άναγραφέντα 
εσφαλμένος από τον άπειρον συντάκτην. Ε πίσης και τούτο : οτι, εάν εκ του 
συνολικού αριθμού 54 πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων άφαιρέσωμεν τά 
12 χωρία των νήσων, υπολείπονται 42, εκ των οποίων λείπουν 7, τά όποια, 
κατά τον Χατζόπουλον, είναι τά εξής : Κήρ τσιφλίκ, Έβρέντκιοϊ, Δενιγλέρ, 
Όρτακτσή, Δαρή Δερέ, Μαρχαμλή καί Τεκές. Παρατηρούμεν προς τοΰτοις, 
οτι και ή πολιτική εις τμήματα διαίρεσες δεν είναι ακριβής εις την εκθεσιν 
ταΰτην, ακόμη δέ χειρότερον οτι πολλά χωρία και κωμοπόλεις δεν αναγρά
φονται ώς υπαγόμενα εις τά τμήματα, εις τά όποια άνήκον κατά τάς εκθέ
σεις του Χατζοποΰλου. Εκείνο δμως, τό όποιον μάς κάμνει εντύπωσιν, εί
ναι, δτι ό αριθμός των οικογενειών είναι πολύ κατώτερος τού αριθμού, τον 
όποιον έχουν αΐ άλλαι. Μόνον εις 4 χωρία συμπίπτει. Εις 4 δέ άλλα υπερέ
χει. Διά τούτο κάμνομεν, εκ των υστέρων, τήν ύπόθεσιν, μήπως ή έκθεσις 
αΰτη, ή αχρονολόγητος, είναι προγενεστέρα των τού Χατζοποΰλου, άφ ’ οΰ 
ό αριθμός των οικογενειών παρουσιάζεται πολύ μειωμένος, αντί νά αύξηθή. 
Είναι αληθές, δτι ετάξαμεν τήν εκθεσιν ταΰτην ώς τελευταίαν, δΓ ένα λόγον 
σοβαρόν, καθώς προεδηλίόσαμεν. Ά λλ3 εν πάση περιπτώσει ή έκθεσις δεν 
είναι και τόσον σπουδαία.

Κατάλογος πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων καί τσιφλικίων  
τής επαρχίας Μαρωνείας κατά πολιτικάς περιφέρειας 1

1) 'Άγ ιος  Γ εώ ργιος .  Τής νήσου Θάσου.
2) Γ εν ίκ ιο ϊ .  Μιδιρλικίου Μάκρης, καημακαμληκίου Δεδέ ' Αγάτς. Ίδέ καί 

έπαρχίας Διδυμοτείχου καί Άδριανουπόλεως.
3) Γ ια ο ο ύ ν τ .  Μουτεσαριφλικίου Γκιουμουλτζήνης.
4) Γ κ ο υ μ ο υ λ ι ζ ή ν α .  Έδρα Μουτεσαριφλικίου καί Μητροπόλεως.
5) Γ ρινσάν  Ά σ ά ρ  (Χισσάρ). Μουτεσαριφλικίου Γκιουμουλτζήνης.
6) Δαρή Δερέ. Καημακαμληκίου Δαρή Δαρή, Διοικήσεως Γκιουμουλτζήνης.
7) Δεδε ’Α γά τς .  Καημακαμληκίου Δεδέ Ά γάτς, μετά ταΰτα έδρα έπαρχίας 

Άλεξανδρουπόλεως.
8) Δερβέντ ,  Καημακαμλικ. Δεδέ Ά γάτς. Ίδέ καί έπαρχ. Διδυμοτείχου.
9) Δερέκιο ϊ.  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνης. Ίδέ επαρχίαν Έρακλείας.

10) Δ ομ ουζ  δερέ. Καημακαμλήκιον Δεδέ Άγάτς.
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11) Δουάν Ά σ ά ρ  (Δογάν Χισσάρ). Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
12) 'Ε β ρ έ ν κ ιο ϊ  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
13) ΘεοΛόχος. Νήσου Θάσου.
14) Κ α β α τ ζ ή κ . Καημακαμλίκιον Σουφλίου. Ίδέ καί επαρχίαν Διδυμοτείχου 

καί χωρία Καρυωτών Άδριανουπόλεως.
15) Κ α ζ α β ή τ  Μ ε γά λο ν .  Νήσου Θάσου.
1G) Κ α ζ α β ή τ  Μ ι κ ρ ό ν . Νήσου Θάσου.
17) Κ α κ ή  Ρ ά χ η .  Νήσου Θάσου.
18) Κσλαϊι£ί/ Λερέ Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
19) Καραγάτς  κ ιο ϊ .  Τμήμα Μαρωνείας, Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
20) Κ α ρ ά  Κ η ρτζα λή .  Τμήμα Μαρωνείας, Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής,
21) Κ άστρον .  Νήσου Θάσου.
22) Κ η ζ λ ά ρ .  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
23) Κ ή ρ  τ ο ιφ λ ίκ .  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
24) Κ ιο υ τ σ ιο ύ κ  κ ιο ϊ .  Τμήμα Μαρωνείας, Διοικήσεως Γκιουμουλτζήνής.
25) Κ ιο ό ρ τ ζ ια .  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
26) Κ ο ζ λ ο ύ κ ιο ϊ  ή Κ ο ζ λο ύ κ ια .  Μουτεσαριφλ. Γκιουμουλτζήνής (Άδρ)λεως).
27) Κ ο ν ο λ α ν λ ή .  Τμήμα Μαρωνείας, Διοίκησις Γκιουμουλτζήνής.
28) Λ ε φ ετ ζ η λ έρ .  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
29) Λ ή ν ι ζ α κ ιο ϊ .  Καημακαμλίκιον Δεδέ Ά γάτς.
30) Μ άκρη .  Μουδιρλίκιον Μάκρης, Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
31) Μ α ρ γ ίκ ι .  Νήσου Θάσου.
32) Μ α ρ χα μ λή .  Καημακαμλήκιον Δεδέ Άγάτς.
33) Μ α ρ ώ ν ε ια .  Παλαιά έδρα τής Μητροπόλεως. Τμήμα Μαρωνείας, Διοι- 

κήσεως Γκιουμουλτζήνής.
34) Μ οναατήρι .  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
35) Μ η α λή κ ιο ϊ .  Μουδιρλίκιον Φερρών, Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
36) Ν τεν ιζλέρ .  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
37) Ο ύ κ ο ύ φ ι .  Μουδιρλίκιον Φερρών, Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
38) ' Ο ρτακταή . Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
39) Π α ν α γ ιά .  Νήσου Θάσου.
40) Πασμακτσή.  Καημακαμλήκιον Σουφλίου (Δεδέ Άγάτς).
41) Π ια μ ά ν κ ιο ϊ  Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
42) Π λ ά τ κ ιο ϊ  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
43) Π οταμιά .  Νήσου Θάσου.
44) Π οταμός .  Μιδιρλίκιον Μάκρης, Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
45) Ρ ο ν μ τ ζ ο ύ κ  Μιδιρλίκιον Φερρών, Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
46) Ρ ο χ ά ν ι .  Νήσου Θάσου.
47) Σ α μ ο θ ρ ά κ η . Νήσου Σαμοθράκης.
48) Σ ητσα νλή .  Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνής.
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49) Σ ο υ β ο ύ ρ κ ιο ϊ .  Μουτΐσαριφλίναον Γκιουμουλχζήγης.
50) Σ ο φ ο υ λά ρ .  Τμήμα Μαρωνείας, Διοικήσεως Γκιουμουλτζήνης.
51) Σω τηρος .  Νήσου Θάσου.
52) Ταχτατζήκ  Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
53) Τεκκές. Καημακαμλήκιον Δεδέ Άγάτς.
54) Τ ο ρ μ π α λή κ ιο ϊ  Μουδιρλίκιον Φερρών, Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
55) Τσάμιρεν .  Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς. Ίδέ καί Διδυμότειχον.
56) Τααντηρλή.  Τμήμα Μαρωνείας, Διοικήσεως Γκιουμουλτζήνης.
57) Τ ο ο μ π ά νκ ιο ϊ .  Μιδιρλίκιον Μάκρης, Διοικήσεως Γκιουμουλτζήνης.
58) Φατήρ Γιακάς. Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνης.
59) Φέρραι. Μιδιρλίκιον Φερρών, Καημακαμλήκιον Δεδέ Ά γάτς.
60) Χ ατζηλάρ .  Τμήμα Μαρωνείας, Διοικήσεως Γκιουμουλτζήνης.
61) Χηρκάς. Μουτεσαριφλίκιον Γκιουμουλτζήνης.

ΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΤΤΑΡΧΙΑΙ ΑΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΤΓΟΛΕΩΣ

Ε Ι Σ Α Γ ΩΓ Ι Κ Α
Κατά τούς καταλόγους τοΰ Σάρδεων Γερμανού, ή Αίνος ήτο τον Δ' 

αιώνα Επισκοπή τής Μητροπόλεως Τραϊανουπόλεως, τον δέ ΣΤ' αιώνα ανα
φαίνεται ώς μία τών Αρχιεπισκοπών τοΰ Πατριαρχείου Κωνταντινουπό- 
λεως. Άργότερον, πιθανώς επί Α λεξίου Κομνηνού (1081—1118), προήχθη 
εις Μητρόπολιν. Ό  άρχιερεύς της έφημίζετο κατ’ άρχάς μέν ώς «Υ περ τι
μάς», έπειτα δέ και ως «Έξαρχος Ροδόπης». Εις την επαρχίαν Αίνου είχε 
προσαρτηθή κατά ’Οκτώβριον τοΰ 1885, διά συνοδικής άποφάσεως τοΰ Πα
τριαρχείου, τό Δεδέαγατς μετά τών πέριξ χωρίων αυτού. Είχε δέ έπιτραπή 
τώ Μητροπολίτη Αίνου νά καταστήση αυτό έδραν τής επαρχίας του. Διότι, 
ήτο μέν πόλις αρτισύστατος, άλλ’ έμφανίζουσα σημαντικήν έπίδοσιν καί κα- 
τασταθείσα μάλιστα καί έδρα πολιτικής διοικήσεως, δέν ειχεν εισέτι καθω- 
ρισμένην εκκλησιαστικήν έξάρτησιν. Έκυβερνάτο δέ, ποοσωρινώς καί άνευ 
επισήμου κανονικής πράξεως, υπό τού Μητροπολίτου Μαρωνείας. Τ ο ιο υ το 
τρόπως έξηγε ΐτα ι ,  δ ιατϊ ά να φ έρ ετα ι  τό Δεδέαγας, προ του 1 8 8 5 ,  εις 
τάς έκδ'έοεις τοΰ Ν ικ .  Χ α τ ξ ο π ο ύ λ ο ν  ώς ύ π α γ ό μ ε ν ο ν  εις την  έ π α ρ χ ία ν  
Μ α ρ ω ν ε ία ς , καΰ'ώς ε ϊδομεν .  Μετά ταύτα όμως τό Πατριαρχεΐον, λαμβά- 
νον ύπ ’ όψιν τάς εν τώ μεταξύ δημιουργηθείσας νέας πολιτικός συνθήκας 
τής περιφερείας τού Δεδέ Άγάτς, άπεφάσισε τον Νοέμβριον τοΰ 1922, τήν 
άνακήρυξιν αυτής εις ιδίαν αυτοτελή Μητρόπολιν, μέ έδραν τήν Άλεξαν- 
δρουπολιν, ως είχεν όνομασθή ή πόλις Δεδέ Άγάτς. Ό  Άρχιερεύς αυτής 
φημίζεται «Ύπέρτιμος καί ’Έξαρχος Ροδόπης». Πρώτος Μητροπολίτης Ά - 
λεξανδρουπόλεως έξελέγη, 17 Νοεμβρίου 1922 6 Άγκυρας Γερβάσιος. ΤΙ δέ 
Μητρόπολις Αίνου διελύθη μετά τήν μετανάστευσιν τών χριστιανών της εις 
τήν Ελλάδα (1923). Μέ τήν έπαρχίαν Άλεξανδρουπόλεως συνεχωνευθη μέ
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ρος της καταργηθείσης Μητροπόλεως Σουφλίου (3 ’Ιουνίου 1934), μετά 
τόν θάναιον του Γερβασίου, τον όποιον διεδέχθη ό Σουφλίου ’Ιωακείμ 
(5 ’Ιουνίου 1934).

Ό  φάκελλος 4 3 4  διά την έηαρχίαν Αίνον

Περί της επαρχίας Αϊνου αναφέρει κυρίως τό έγγραφον 11 του φα· 
κέλλου 434. Τούτο είναι ή πρώτη καθώς εΐδομεν έμπροσθεν, των τριών εκ
θέσεων τοΰ διδασκάλου Ν. Γ. Χατζοπουλου περί της επαρχίας Μαρωνείας, 
συνταχθεϊσα εν Φέρραις την 2αν Μαΐου 1882. Ό  Χατζόπουλος εις τό έγ
γραφον 11, κατόπιν των δσα έγραψε διά την επαρχίαν Μαρωνείας, επισυ
νάπτει και ιδιαιτέραν έκθεσιν περί τής επαρχίας Αϊνου. Την έκθεσιν ταΰτην 
έχομεν ήδη ύπ’οψιν, καθώς εϊχομεν αναφέρει, γράφοντες περί τής Μαρωνείας.

ΤΟ  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  11

Ή  επαρχία Αίνου εκκλησιαστικούς περιλαμβάνει, εκτός τής πόλεως 
Α ϊνου..., 13 χωρία, άτινα άποτελοΰσι μετά τής πόλεως την ολην εκκλησια
στικήν επαρχίαν. Ή  επαρχία κεϊται προς Άνατολάς τής επαρχίας Μαρω
νείας άφ ’ ής χωρίζεται διά του ποτάμιου “Εβρου.

1) Α ίνος .  Πόλις παράλιος... άρχαιοτάτη... ΙΙρό τής συστάσεως του Δεδέ 
Ά γάτς, ήτο αποθήκη του εμπορίου τής Νοτιοδυτικής Θράκης, από Πα- 
ζαρτζηκίου καί λοιπών μερών μέχρις Αϊνου... καί ένηργεΐτο (δι3 άύτής) 
εύρύ έμπόριον εξαγωγής σιτηρών. Διότι έφορτώνοντο έτησίως 3—4, πολ- 
λάκις δέ καί 5, εκατομμύρια κοίλα Κωνσταντινουπόλεως. Προ 40—50 
ετών (1842—1882), ήρίθμει 6πέρ τάς 2 χιλ. οικίας. Νΰν μόλις 800— 
900, ών αί 100—130 όθωμανικαί, αί δέ λοιπαί (750) ελληνικαί. ’Έχει 
σχολεία καλώς συντηρούμενα διά κληροδοτημάτων, οϊον Ελληνικόν Σχο- 
λεΐον, Δημοτικήν καί Παρθεναγωγεϊον. (Ίδέ « ’Εκπαιδευτήρια Αϊνου επί 
τουρκοκρατίας» υπό Ά χ . Σαμοθράκη, Θρακικά, 17ον τ. σ. 331—357).

2) Μάϊστρος,  Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 100.
3) Α μ υ γδ α λ ιά .  Ελληνικαί οίκογένειαι 90. Εις άπόστασιν 20 λεπτών... 

κεϊται ή Τερά Σταυροπηγιακή Μονή τής Τπεραγίάς Θεοτόκου, καλού
μενη Σ κ α λ ω ι ή ,  επί λόφου υψηλού, μαγευτικήν παρέχοντας θέαν. Έκεϊ- 
θεν φαίνεται 6 υπερήφανος ’Άθως, αί νήσοι Λήμνος,’Ίμβρος, Σαμοθράκη 
καί Θάσος καί δλος ό Μέλας κάμπος... Έκτίσθη υπό ’Αλεξίου Κομνη- 
νου (!) τώ 1140 (θά είναι Ίωάννου Κομνηνοΰ τοΰ Β' τοΰ Καλογιάννη)... 
Τό ιερόν τοΰτο σκήνωμα, κτισμένον επί βράχου, φαίνεται μακρόθεν με
γαλοπρεπές καί επιβλητικόν, άναμιμνήσκον τω έμβριθεϊ (!) όδοιπόρψ τούς 

'βυζαντινούς χρόνους. Έ  Μονή έχει καλλιεργησίμους γαίας υπέρ τάς 4 
χιλ. στρέμματα. Έ κ δέ τών Σιγγιλίων αυτής καί τών αύτοκρατορικών 
φιρμανίων δείκνυται, δτι είχεν άλλοτε ώς ψώμισμα (διατροφήν, επικαρ-
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πίαν) καί τό προειρημέναν χωρίον της Αμυγδαλιάς. Προ 25—30 ετών 
(1852—1857) έμόναζον έν αυτή υπέρ τούς 40 πατέρας (μοναχούς)... ΝΟν 
δμως αριθμεί μόνον δύο. Χάρις εις την εύεργετικότητα καί ευθυδικίαν 
τοϋ νυν Πάτριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ ',ή  μονή αύτη μετά τής ετέρας Σταυ
ροπηγιακής τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου (Τσαντήρι) έπακτώθησάν διά μίαν πεν’ 
ταετίαν αντί τοΰ στρογγύλου ποσοΰ των 800 λιρών, έν ω προ μεν τοΰ 
1873 έπλήρωνεν έκαστη (Μονή) έτησίως άνά 150 γρόσια λόγω υποταγής, 
από δέ τοΰ 1873 μέχρι του 1881 τριάκοντα λίραι <χί δύω. (Ίδέ σχετικώς 
«Θρακικά», τόμ. 17ον, έτος 1942, σελ. 308—329. « Έ  Σταυροπηγιακή 
μονή τής... Σκαλωτής» υπό Ά χ . Σαμοθράκη).

4) Ά ο α α χ λ ή .  (Μάλλον Χισσαρλή). Χωρίον βουλγαρικόν, συνοικισθέν μόλις 
προ εικοσαετίας (1862) υπό Βουλγάρων τοΰ χωρίου Λογάν Χισσάρ (έξ ού 
καί Χισσαρλή) τοΰ τμήματος Φερρών (τής επαρχίας Μαρωνείας). ’Ήδη 
βουλγαρικά! οίκογένειαι 30.

5) Μ ικ ρ ά  Διασοράνη.. .  Κατωκειτο υπό Βουλγάρων έξελληνισθέντων.Άλλ’ 
από τοΰ 1878, ήτοι τής ρωσικής κατοχής, δεικνύουσι τάσεις βουλγαρι- 
στικάς. Όμιλοΰσί καθαρώς τήν ελληνικήν. Οίκογένειαι 50.

6) Κ ιμ ερ λη  (τό όρθόν Κεμερλή). Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 55.
7) ’ Α ρ β α ν ίτ ε ς . Χωρίον ελληνικόν... Έ χε ι νΰν μόλις 10—12 έλληνικάς οι

κογένειας καί 15 βουλγαρικάς, αϊτινες συνωκίσθησαν... από τοΰ τμήμα
τος Φερρών προ 8 ετών (1874). Μικταί οίκογένειαι 27. Πλησίον τοΰ χω
ρίου (τούτου) καί επί τοΰ βουνοΰ Τσαντήρι κεΐται ή έτέρα Σταυροπη
γιακή Μονή... ( ‘Αγ.  ’Α θ α ν α σ ί ο υ ) . . .  αρχαία, ώς καί ή τής Σκαλωτής, 
ής έχρησίμευεν ώς Μετόχιον διά τήν κτηνοτροφίαν.

8) Τ ο ελεπ ή . . .  ΙΙρό ετών φαίνεται ότι ήτο πολυπληθέστερον καί ευτυχές. 
Νΰν όμως (έχει) μόλις 50—60 οικογένειας, ζώσας διά τής γεωργίας, 
κτηνοτροφίας καί μάλιστα τής ξυλανθρακοποιίας.

9) 'Α γ ι α σ μ α . Τουρκιστί Κοτζά Ά λή ... Οίκογένειαι έλληνικαί 140, ζώσαι 
διά τής γεωργίας, κτηνοτροφίας καί ξυλανθρακοποιίας. Εις τά δύο ταΰτα 
χωρία ('Αγιασμα καί Τσελεπή), ώς καί έν Κεμερλή φαίνεται καφαρώ  
ζατος ό ελληνικός  τύπος καί γ ίνο ν τ α ι  οί α ρ χ α ίο ι  κ υ κ λ ι κ ο ί  χοροί.  
Πλεϊσται δέ άπαντώσι φράσεις καί λέξεις έλληνικαί (άρχαΐαι), ώς καί 
παραμύθια. Έν τούτω μόνον τω χωρίψ ('Αγιασμα) έξ όλων τών έν τή 
έπαρχία υπάρχει Δημοτική τις σχολή, όνόματι μόνον.

10) Μ π α ρ ά ο ρ η .  Χωρίον ελληνικόν. Οίκογένειαι 40.
11) Κ η ζ  κα π ά ν  (καί όχι ώς κακώς έγράφη Κίζ καμπάν). Έλληνικαί οίκο- 

γένειαι 45, ζώσαι διά τής γεωργίας καί τής κτηνοτροφίας. (Τό όρθόν 
όνομα καθώς διωρθώσαμεν, σύνθετος τουρκική λέξις, σημαίνει : δ άρπά- 
σας κοράσιον. Τίς οίδε ποιον έπεισόδιον απαγωγής κορασιού ή κορασίων

Ν
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παρά Τούρκων εις παλαιοτέρους χρόνους υπονοεί ή παράδοξος ονομασία 
του χωρίου τούτου).

12) Γ ια μ η ο υ λ υ τ ά κ ι .  (Μήπως υπονοείται Μικρά 'ϊάμπολις ή μικρός παΐς έξ 
Ταμπόλεως, κατά τό Άδριανουπολιτάκι, Πολιτάκι ;). Νυν μόλις αριθμεί 
15 έλληνικάς οικογένειας καί 15 βουλγαρικάς, άρτι συνοικισθείσας. (Τό 
1890 άναφέρεται εις τό τμήμα Κεσσάνης τής επαρχίας Ηράκλειας).

13) Κόσκαρι .  ΙΙρό 70—80 ετών (1802=1812) ήρίθμει υπέρ τάς 400 έλλη- 
νικάς οίκογενείας,.. Διεσκορπίσθη ένθεν μεν ένεκα των ανυπόφορων αυ
θαιρεσιών τών τότε άναγώγων (!) ’Οθωμανών, ένθεν δέ ένεκα τοΰ νοσώ
δους αυτοΰ κλίματος. Διότι κεΐται επί πεόιάδος τελματώδους καί έν τω 
μέσω δύο λιμνών, έν αίς άλιεύονται άφθονοι καί ώραΐοι κυπρίνοι καί εγ- 
χέλεις... ’Ήδη υπάρχουσι μόλις 15—20 οίκογένειαι έλληνικαί καί ισά
ριθμοι βουλγαρικαί, μετοικήσασαι εκ τοΰ τμήματος Φερρών.

14) ’Α χ ο ύ ρ ια  η ’Α χ ή ρ κ ιο ϊ  τουρκιστί... Καί τοΰτο διεσκορπίσθη διά τούς 
αύτούς λόγους. ’Ήδη 30 έλληνικαί οίκογένειαι καί 20 βουλγαρικαί συ- 
νοικισθεΐσαι έκ τών βουλγαρικών χωρίων τοΰ τμήματος Φερρών μόλις 
προ 8 ετών (1874).

Έ ν τελεί ό Χατζόπουλος προσθέτει τά εξής:
« Κ ν ψ α λ λ α  (τουρκ/Ύψαλα). Κωμόπολις δθωμανική, έχουσα 300—350 

οίκογενείας. Προ ετών είχεν υπέρ τάς 2.000 οικίας, ών τά ερείπια φαίνονται 
ήδη... Σώζονται ερείπια τζαμιών (τουρκικών τεμενών) καταρρευσάντων. Σώ
ζεται δέ έτοιμόρροπον έν τζαμίον εύρύχωρον καί μεγαλοπρεπές, τοΰ οποίου 
κτίτωρ (κτήτωρ) λέγεται ό Σουλτάνος Μουράτ (ίσως ό Β').

Εις κώδικά τινα τής Μητροπόλεως Αίνου καί εις τι Σιγγιλιώδες 
(γράμμα) τής μονής Σκαλωτής φαίνεται ή υπογραφή «ό Κιψάλλων Διονύσιος».

Η μείς, έρευνήσανιες ιούς καιαλόγους τοΰ Μ. Σταμούλη καί τοΰ 
Σάρδεων Γερμανού, δεν εΰρομεν άναγραφόμενον επίσκοπον ή αρχιεπίσκο
πον υπό τό όνομα (Κυψάλων) Διονύσιος.

Τ Ο  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  5

Έ κ τής τρίτης έκθέσεως τοΰ Ν. Χατζοπούλου, ήτοι τού εγγράφου 5 , 
ύποβληθείσης έξ Αίνου την 3ην Αύγουστου 1883, πληροφορούμεθα διά την 
επαρχίαν Αίνου τά Ιξής : "Οτι ό Ν. Χαιζόπουλος ήτο τό έτος εκείνο διδά
σκαλος τής πόλεως τούτης, ένθα είχεν οικίαν. "Οτι καί ή επαρχία Αίνου ει- 
χεν, όπως καί άλλαι γειτονικά! τής Μαρωνείας έπαρχίαι, δυσκολίας καί πε
ρισπασμούς έκ τών ύπούλων σχεδίων καί τών ανθελληνικών ένεργεκΰν τών 
Βουλγάρων τής επαρχίας Μαροονείας. Διότι, ώς αναφέρει ό Χατζόπου?ως, 
«καί έν τή επαρχία Αίνου υπάρχουσι χωρία βουλγαρικά καί οίκογένειαι 
βουλγαρικαί έν τοΐς ελληνικόΐς χωρίοις». Καί ότι θά έπηρεάζοντο καί τά
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βουλγαρικά χωρία τής Αίνου από χών βουλγαρικών χωρίων της Μαρωνείας, 
εάν χαύτα θά επεχύγχανον νά αποκτήσουν σχισματικήν επαρχίαν.

Κ ατάλογος χω ρ ίω ν  της επ α ρ χ ία ς  Α ίνο υ

1) Αίνος (ή έδρα). 2) 'Αγίασμα (τουρκ. Κοτζά Ά λή). 3) Αμυγδαλιά. 
4) Αρβανίτες, δ) Άσαρλή (Χισσαρλη). 6) Αχούρια ή Άχήρκιοϊ. 7) Γιαμ- 
πουλυτάκι. 8) Κεμερλή. 9) Κήζ καπάν. 10) Κόσκαρι. 11) Μαΐστρος. 12) Μι
κρά Λιασοράντ}. 13) Μπαράορη. 14) Τσελεπή (μήπως Τσελεμπή ; ).

Σ η μ .  Ί ίν  τελεί γίνετυι λόγος διά τά «Κύψαλα1», άνορίθ·μω; καί ασχέτως 
πρός την επαρχίαν Αίνου, τά όποια ήσαν πόλις τής επαρχίας Ήρακλείας.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΙΤΙΤΣΗΣ 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

Ή  Λίτιτσα, κατά τους επισκοπικούς καταλόγους τοΰ Σάρδεων Γερ
μανού, ήτο μία των επισκοπών τής Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως. Μετά τό 
1341 προήχθη εις Μητρόπολιν. Ή ρημώθη δμως ένεκα καιρικών μεταβολών 
κατά τον ίδιον αιώνα ή τον Ιδον. Άργότερον, άγνωσιον πότε, άνεφάνη ώς 
Αρχιεπισκοπή. Ά λλ’ ήρημώθη πάλιν και εξηφανίσθη. Ά φ θΰ , όμως, ετέθη 
υπό την 'Εξαρχίαν, άποκατέσχη διά δευχέραν φοράν εις την αρχιεπισκοπικήν 
της τιμήν καί αξίαν τό 1852. Τό δε 1855 άνυψώθη εις Μητρόπολιν.Ό άρχιε* 
ρευς της εςρημίζετο άρχικώς ώς «ύπέρτιμος». Κατά τούς καταλόγους τού κ. 
Μιλτ. Σταμούλη, ώς πρώτος άναφέρεται ανώνυμός τις άρχιερεύς τό 1342. 
Τελευταίος ύπήρξεν, ας γνωστόν, δ Νικόδημος, όστις, διαλυθείσης πρότερον 
τής επαρχίας Λιτίτσης κατά τον Α' παγκόσμιον πόλεμον, άπέθανε τό 1930. 
Εις ταύτα προσθέτομεν, ότι τό όνομα τής επαρχίας ταύτης προήλΟεν εκ τού 
χωρίου Λίτιτσα, ιό οποίον υπήρξε και ή πρώτη έδρα αυτής μέχρι τού 1770, 
όιε ώρίσθη ώς έδρα ή κωμόπολις Όρτάκιοϊ.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 434

Τά έγγραφα τού φακέλλου 434 «περί Θράκης» τής Βιβλιοθήκης τής 
Βουλής, τά άφορώντα τήν επαρχίαν Λιτίτσης, είναι τά εξής, κατά σειράν κα- 
ταθέσεα)ς : 5, 7, 19, 25, 28, 30 και 32. Έκ τούτων, φέροντα χρονολογίας, 
έρχονται κατά σειράν οι αριθμοί 32, 19 καί 25. Τούτους ακολουθεί δ 28, 
αχρονολόγητος, άλλ’ ώς φαίνεται είναι νεώτερος τοΰ 25. Κατόπιν είναι δ 30, 
όστις είναι μεν και αυτός αχρονολόγητος, άλλ’ αναγράφει γεγονότα μετά τον 
ρωσοτουρκικόν πόλεμον. Τέλος έρχονται οΐ αριθμοί 7 τής 25ης "Ιουλίου 1882 
και 5 τής 3ης Αύγουστου 1883.

ΤΟ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  32 ( τ ο ΰ  έτους 1 8 7 5 )

Τό έγγραφον τούτο είναι έκόεσις, συνταχθεΐσα, ώς άναφέρεται εις τό 
τέλος αυτής, « Έ ν  Ά δ ρ ι α ν ο υ π ό λ έ ι  την  2 0  ’Ο κτώ βρ ιο ν  1 8 7 5  υ π ό  Ι α 
κ ώ β ο υ  Κ ω νσ τα ντ ιν ίδ ο υ ,  πρός οψελος  (όπα)ς γράφει) των κατο ίκω ν Λ η ·
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τίταης». ’Έχει δέ την έίμι; επιγραφήν : « Ε π ί τ ο μ ο ς  εκϋ'ζαις π ε ρ ί  τής Ma
ta στάσεως τής ελλην ικ ής  πα ιδε ίας  κατά τήν έ π α ρ χ ία ν  Λητίτσης,  άπαρ-  
τ ιζομένης έξ  2 4  χ ω ρ ίω ν ,  ώ ν  τά μόνα  αξία ιδιαιτέρας προαοχής ε ισϊ  
τάς άμέοως επόμενα».  ’Ακολουθούν αμέσως διάφοροι προεισαγωγικά! ση
μειώσεις :

Σ η μ .  α '. «Ή ... έκθεσις περιέχει... μόνον τά ελληνικά (χωρία) τής... 
επαρχίας, ώς ελληνικά δέ άνεγράφησαν καί τινα βουλγαρικά, τοιάϋτα δντα 
μόνον κατά την γλώσσαν (βουλγαρόφωνα), κατά δε τά λοιπά δλως έλληνίζοντα». 
Σ ημ.  β ' . «"Οθεν άπαντα τά άναφερόμενα σχολειά είσίν ελληνικά... καί φοι- 
τώνται (!) υφ’ έλλήνων (μαθητών)». Σ ημ .  γ'. «Οι αριθμοί του πληθυσμού άνα- 
φέρονται εις ψυχάς καί οικογένειας.» Σ η μ .  δ'. «Μη ύπαρχούσης... επισήμου 
καταγραφής, ό καθ’ έκάστα πληθυσμός είναι σύμφωνος τώ άληΰ'ε ϊ  κατά  
π ρ ο σ έ γ γ ισ ι ν ».

Ή  στατιστική τής εκϋ'έαεως

1) Ό ρ τ ά κ ι ο ϊ .  (Καλείται) Βραχώρι ή Βραχοχώρι παρά τών εγχωρίων. Έ 
δρα ’Αρχιεπισκοπής (Μητροπολίτου)... Έλληνες ορθόδοξοι 3500—4000. 
Σχολεία : 1. ’Αλληλοδιδακτικόν άρρένων, μέ μαθητάς 180 τον χειμώνα 
καί 150 τό θέρος. 1 ελληνικόν, μέ 15—18 μαθητάς. Πόροι οι τόκοι κε
φαλαίων τής Εκκλησίας. Μισθοί τοΰ μέν έλληνοδιδακτικοϋ 6000 γρόσια 
τοϋ δέ άλληλοδιδακτικοϋ γρόσια 5000.

2) Α ή τ ιτ ζα  (τό ορθόν Λύτιτσα). Ψυχαί 950 οικογένεια: 160, 1 αλληλοδι
δακτικόν άρρένων μέ 70 μαθητάς τον χειμώνα καί 25—30 τό θέρος. Μι
σθός διδασκάλου 1500 γρ. έκ τής εκκλησίας.

3) Τσεκ ιρδεκλή .  Ψυχάί 900—960, οίκογένειαι 150—160, 1 αλληλοδιδα
κτικόν μαθηταί (δέν αναγράφονται), μισθός 1200 έκ τής εκκλησίας.

4) Ακ *Αλάν=Λευκόν πεδίον. Ψυχαί 840—900, οίκογένειαι 140—150, 
1 άλληλοδιδακτικόν μαθηταί 40, τον χειμώνα 20—25 τό θέρος, μισθός 
έκ συνεισφοράς (Διδυμοτείχου).

5) Π λ α β ο ϋ  τουρκιστί Ηιλαφοΰν. Ψυχαί 600, οικογένεια: 100, 1 άλληλ. 
μαθηταί 20, μισθός 500 γρ. έκ τής εκκλησίας.

6) Τ σα ούσ η  Ψυχαί 360—420, οίκογένειαι 60—70(μήπως Διδυμοτείχου;)
7) Δραβύσαινα .  Ψυχαί 360—420, οίκογένειαι 60—70.
8) Π αλυ κ ρ ά β α  (Παληοκράβα). Ψ’υχαί 300, οικογένεια 50.
9) ’Α λεπ ο χ ώ ρ ιο ν .  Ψυχαί 300, οικογένεια: 50. (Διδυμοτείχου).

10) Λ ι μ π α β ο ϋ  τουρκιστί Κηζηλτζήκ. Ψυχαί 900—960, οίκογ. 150—160.
11) Τ ζ ιά μ π α σ η  (μήπως Τσάμπαση, μάλλον Τζαμπάζ ;) Ψυχαί 900—960 

οικογένεια: 150—160. (Διδυμοτείχου).
12) Ν ιο γ α ν τ ζ ή .  Ψ’υχαί 960, οικογένεια: 160. (Διδυμοτείχου).
13) Κ α μ π ά  Γ ι ο ύ κ  (περαιτέρω Καμπαΐκ). Ψυχαί 798, οίκογένειαι 133, (μή

πως Έρακλείας).
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14) Ί μ η ρ ι ο ν ρ έ ν ,  Ψυχαί 1200, οίκογένειαι 200. Β(ουλγαρικόν. (Δι)χου).
16) Ά ρ ν α ο ύ τ κ ι ο ϊ .  Ψυχάί Β(ουλγαρικαί) 600, οίκ. 100. (Άδρ. καί Δ)χου).
16) Δουτλή.  (Ντουντλοΰ). Ψυχαί τουρκικαί καί βουλγαρικαί 600 οίκ. 100.

Παρατηρήσεις: «Ή  Εκκλησία Όρτάκιοϊ έχει περί τάς- 120 λίρ. τουρ- 
κικάς τοκισμένας εις ανθρώπους, οϊτινες, άπολέσαντες σχεδόν την περιου- 
σίαν των, δυσκολεύονται ν’ άποτίσωσι τούς τόκους, έξ ών διατηρούνται τά 
σχολεία. Φόβος υπάρχει, μή, διά τής Αναλγησίας τον Μ η τρ ο π ο λ ίτο υ  ’Ι 
γνατ ίου ,  άπολεσθώσιν έξ ολοκλήρου αί 120 λίραι.

Ή επαρχία Λητίτζης έλαβε την ονομασίαν τής κώμης τάύτης (Λύτι- 
τσα), καθ’ δτι ανέκαθεν ή έδρα ήτο εν αυτή. Κατά την περί τά 1770 δμως 
υπό των Τούρκων πυρπόλησιν αυτής (τής κώμης), μετηνέχθη ή (έδρα) εις 
Όρτάκιοϊ. Κεΐται (ποιον τό Όρτάκιοϊ ή το χωρίον ΙΙλαβοΰ ;) έ π ΐ  λ ό φ ο ν .  
Εντεύθεν δε, εκ τής τουρκικής ονομασίας Π ιλ α φ ο ϋ ν ,  φαίνεται, δτι τό αλη
θές όνομα αύτοΰ είναι Έ π ί λ ο φ ο ς  Iίρό 105 ετών άί κώμαιαυται, ώς εκ τής 
παραδόσεως γίνεται δήλον, πολυπληθέστεραι, κατεπυρπολήθησαν καί έλεηλα- 
τήθησαν παρά των βαρβάρων τούρκων, έξαγριωθέντων, ώς φαίνεται, ένεκα τής 
κατ’ αύτών έπαναστάσεως των έκ ΙΙελοπονήσου Ελλήνων (1770). Αί έκκλη- 
σίαι καί αί κατά καιρούς ανάκαλυπτόμεναι αρχαιότητες μαρτυρούσι λαμπρώς 
περί τής αρχαιότητας αύτών. Τά χωρία ταΰτα, εκτός τών υπέρογκων φόρων 
οΰς έτησίως τελοΰσι τή Αύτ(οκρατορική) Κυβερνήσει, ύποβάλλονται καί εις 
εκτάκτους. Τ2ς λ. χ. κατά τήν εσχάτως γενήσαν (γενομένην) κίνησιν τών έφε
δρων, κατά τήν ένταΰθα (εντεύθεν) διάβασιν αύτών, μόνον τό Άλεποχώρι λίρ. 
όθ. 15 προς διατροφήν των εξώ δευσεν. Εντεύθεν ευκόλως δύναταί τις νά εί- 
κάση, τίνος ένεκεν τά χωρία ταΰτα όλονέν όπισθοχωρούσι (δυστυχούν). Λα- 
λεΐται δέ... ή βουλγαρική (γλώσσα), άλλ5 έν τή έκκλησία χρώνται (οί κάτοι
κοι) τή ελληνική, καί κατά τά άλλα έλληνίζουσι. Διό ευχής έργον ήθελεν εί- 
σθαι έάν ό Λ ιτ ίτσης  ’Ιγνάτ ιος  έφ ρόντ ιζε  μ ικρόν  π ε ρ ί  τής διαδόσεως τής 
πα ιδε ίας  κατά τά μέρη ταΰτα».

Π αρατηρήσε ις  ΙδιΗαί μας

1) Ή επαρχία Λυτίτσης έλαβε τά άνομα αυτής έκ του χωρίου Λύτιτσα, τό όποιον 
ύπήρξεν ή έδρα αυτής, απ’ άρχής, μέχρι του 1770.

2) Ό συντάκτης τής εκθέσεως κατηγορεί δικαίως, ώς φαίνεται, τόν Μητροπολί
την ’Ιγνάτιον ώς άνάλγητον διά τήν κακήν διαχείρισιν τής εκκλησιαστικής περιουσίας 
τής έδρα; του καί ώς μηδόλως φροντίξοντα διά τήν έκπαίδευσιν τής επαρχίας. Παρόμοια 
παράπονα καί κατηγορίας θά ίδωμεν καί περαιτέρω κατά τοΰ ’Ιγνατίου, δστις διετέλεσε 
Μητροπολίτης τής άτυχους ταΰτης επαρχίας 31 έτη (18G1 —18!)2).

3) Διά τήν «άναλγησίαν» ταύτην τοΰ Ιγνατίου, άλλα βεβαίως καί διά τάς «και- 
ρικάς περιστάσεις», τάς όποιας άναφέρουν αί εκθέσεις, ή έκπαίδευσις εις τά χωρία τής 
επαρχίας ήτο σχεδόν ανύπαρκτος.
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ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ 19 ( Τ εμάχω ν  1)

Περιέχει 4 τεμάχια. Τό Ιον είναι άπλοϋν αναλυτικόν πρόγραμμα των 
σχολείων του Όρτάκιοϊ. Έγράφη 5 Μαρτίου 1877, φέρει υπογραφήν : «Ό  
Διευθυντής X. Α. Κητανίδης», αναγράφει δέ τά εξής :

Δημοτική σχ ολή .  ΜαΘηταί 120, εις 2 τμήματα, συνδιδακτικόν καί 
νηπιακον. 'Υποδιαιρείται εις 6 τάξεις.Ή  πρώτη καί άνωτάτη  τού συνδιδα- 
κτικοϋ διδάσκεται Ελληνικά, Γνωμικά καί συντόμους φράσεις. ’ Αστεία 'Ιε
ροκλέους καί Αίσωπείους μύθους. 'Ιερ.Ιστορίαν Βερναρδάκη. Ελληνικήν 'Ι 
στορίαν ’Ίρβιγγος. Γεωγραφίαν μικράν Σακελλαρίου.’Αριθμητικήν Δράϊκη α' 
καί β' τμήμα. ’Ορθογραφικά γυμνάσματα καί απαγγελίαν ποιημάτιυν Ή  Β' 
τάξις.  Άνάγνωσιν ελληνικού κειμένου. 'Ιεράν 'Ιστορίαν μικράν Βερναρδάκη. 
Ελληνικήν 'Ιστορίαν ’Ίρβιγγος. Τύπους τής γραμματικής τής ελλην. γλώσ- 
σης καί ’Αριθμητικήν Δράϊκη. α' τμήμα.Ή  Γ '  τάξις .Άνάγνωσιν Γεροστάθη 
μετ’ άναπτύξεως. 'Ιεράν Κατήχησιν Κοραή. Καλλιγραφίαν. ’Αριθμητικήν 
(πρόσθεσιν καί άφαίρεσιν). Ν η π ια κ ο ν  τμήμα. Ή  Α' τάξις. Άνάγνωσιν μετ’ 
άναπτύξεως. Προσευχάς. ’Αριθμητικήν, έγγραφον καί άγραφον καί Καλλι
γραφίαν. Ή  Β' τάξις. Συνδεδεμένην άνάγνωσιν μεθ’ ερμηνείας των λέξεων. 
Γραφήν επί των Άβακίων καί ’ Αριθμούς. 'Η  Γ '  τάξις. Συλλαβισμούς.

’Ε τήσ ιο ι  μ ισ θ ο ί .  Ό Διευθυντής 42 λίρας όθωμανικάς, 6 δέ βοηθός
του 20 ..., δστις διορισθείς 9 ’Ιανουάριου, άνέλαβε τό νηπιακον τμήμα.

\

ΤΕΜΑΧΙΟΝ 2 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 19

Είναι έκθεσις, συνταχθεΐσα εν Όρτάκιοϊ, 9 Μαρτίου 1877, ήτοι 5 
ημέρας κατόπιν τής του Κητανίδου. Φέρει υπογραφήν «Έύστρ. Σδρόλλας» 
και επιγραφήν: «Περί των Ιερών κα&ιδρυμάτων καί των σ χ ο λ ε ίω ν  τής...  
κω μ ο π ό λεω ς  ( Ό ρ τ ά κ ι ο ϊ )  κα ί των χ ω ρ ί ω ν » . Ό  Σδρόλλας άπεστάλη, φ α ί
νεται, προς με?νέτην τής εκπαιδευτικής καταστάσεως εν τη επαρχία. Συνυπέ- 
βαλε δέ μετά τής ιδικής του καί άλλας εκθέσεις των διδασκάλων, καθώς ανα
φέρει, εις τάς όποιας και παραπέμπει διά μερικά: λεπτομέρειας.

«Πρό πολλου, γράφει, έγνώριζον τήν Θλιβεράν κατάστασιν καί τήν 
άβελτηρίαν τής επαρχίας ταύτης, ως προς τά εκπαιδευτικά της, άλλ’ ήδη, 
διά τάς είδικάς, άς έλαβον, πληροφορίας, άλγεινήν αισθάνομαι λύπην καί 
είναι άδύνατον παντός 'Έλληνας καί φιλομούσου ή καρδία νά μή συγκινηθή, 
βλέπουσα (!) τήν άκαλλιέργειαν (!) των γραμμάτων καί τήν παραγκώνισιν 
τής παιδείας, προερχομένων, τό μέν ένεκα παρεκτροπής καί άμελείας των 
προκρίτων καί τής εκκλησιαστικής ’Αρχής (’Ιγνάτιος!), το δέ ένεκα άνεχείας 
των κοινών εκκλησιαστικών ταμείων, δΓ ών άλλοτε διετηροϋντο τά σχολεία 
μας. Καί ώς παράδειγμα άναφέρω τήν κωμόπολιν Όρτάκιοϊ, ή'τις έστί... καί 
έδρα τού Άρχιερέως... ’Ενταύθα πρό τινων ετών... διετηροϋντο σχολεία : 
Ελληνικόν, Αλληλοδιδακτικόν καί Παρθεναγωγείων, πρός τούς διδασκάλους
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των όποιων άπέτιε τό εκκλησιαστικόν ταμείον κατ’ έτος πλέον των 16 χιλιά
δων γροσίων. ’Ήδη δμως, προ 2 ετών, ή μεν ελληνική σχολή διελύθη καί 
έκλείσθη ένεκα απορίας χρημάτων, ή δε αλληλοδιδακτική μόλις διατηρείται, 
μή λαμβανόντων των διδασκάλων ουδέ τά προς ζωάρκειαν, ή οποία επίσης, 
εάν δεν ληφθή ή δέουσα πρόνοια, . πιστεύω να πάθη, κατά Αύγουστον, δ,τι 
έπαθεν ή ελληνική». Ό  συντάκτης γράφει εν συνεχεία περί τοΰ παρθεναγω
γείου, του οποίου μόνον τό όνομα διεσώθη. «Τό διευθύνει εγχώριός τις γυνή 
μέ δεκάλιρον ετήσιον μισθόν, τής όποιας τά γράμματα ε ί ν α ι  ενδεκα  (δη
λαδή μηδαμινά), ώστε τά δυστυχή κοράσια διέρχονται τόν πολύτιμον καιρόν 
των άβρόχοις ποσί, (πράγμα) το οποίον... συγκινεΐ καί τοΰ πλέον ηλιθίου τήν 
καρδίαν(!). Καί ενώ άλλοτε οί μαθητάί τών'τρίών σχολών άνέβαινον είς 240, 
ήδη τό παρθεναγωγείου μόλις άριθμεί 35 μαθήτριας, ή δέ άλληλοδιδακτική 
180 μαθητάς (= 215)... (ΙΙάλιν καλά ! ) Εις δλην τήν επαρχίαν, εκτός τοΰ 
Όρτάκιοϊ, εις 2 μόνον χωρία... διδάσκεται ή αλληλοδιδακτική μέθοδος, Λί- 
τσιτα (Λίτσισα) καί Άκαλάνιον... Εις δέ τά λοιπά... τά τε ελληνικά καί τά 
βουλγαρικά (βουλγαρόφωνα), διδάσκονται τά κοινά γράμματα, ήτοι τά εκκλη
σιαστικά, δηλ. ’Οκτώηχος, Ψαλτηρίου, ’Απόστολος, Μηνιαία κλπ. 'Ως δέ εν 
τοίς έλληνικοΐς χωρίοις, ούτω καί εν τοίς βουλγαρικοίς διδάσκονται τά ελ
ληνικά στοιχεία, ήτοι... χαρακτήρες... καί ή ακολουθία εν ταίς έκκλησίαις 
ψάλλεται έν τή ελληνική γλώσση». Συνιστα περαιτέρω εις τον Σύλλογον νά 
προμηθεύση εις τά βουλγαρικά χωρία βιβλία διδακτικά εις βουλγαρικήν φω- 
νήν μέ ελληνικούς χαρακτήρας ή μέ παράφρασιν βουλγαρικήν καί ελληνικήν, 
διά νά μανθάνουν οί μαθηταί μέ τήν άνάγνωσιν καί τήν ελληνικήν γλώσσαν. 
Διότι, προσθέτει: «ΙΙολλάκις καί οί διδάσκαλοι καί οί Βούλγαροι χωρικοί έκα
μαν παράπονα, δτι όέν δύνανται οί μαθηταί νά εννοήσουν τά άναγινωσκόμενα. 
Καί επειδή υπάρχει φόβος «μήποτε είσάξωσι» τά βουλγαρικά στοιχεία αντί 
τών ελληνικών, ήμεΐς, ουτω πράττοντες, προλαμβάνομεν καί έμπεδοΰμεν τήν 
ελληνικήν γλώσσαν τοίς Βουλγάροις... Έ κ τών 25 χωρίων... τοΰ 'Αγίου Λυ- 
τίτσης, τά 10 είναι έλληνικά, τά δέ 15 βουλγαρικά (βουλγαρόφωνα). Κατά 
τόν πληθυσμόν δμως υπερτερεί τό ελληνικόν στοιχείου κατά διπλάσιου αριθ
μόν».Έν τελεί ό συντάκτης αναφέρει, δτι εσωκλείει καί Ικθεσιν τοΰ διδασκά
λου διά τήν σχολήν Όρτάκιοϊ...

ΤΕΜΑΧΙΟΝ 3 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 19

Είναι «Σ τατιστ ική  τοΰ π λ η θ υ σ μ ό ν  και τών σ χ ο λε ίω ν  τής έπαρ-  
χίας 'Ο ρ τά κ ιο ϊ», αχρονολόγητος, φέρουσα τήν υπογραφήν πάλιν τοΰ Ε. 
Σδρόλλα και περιλαμβάνουσα, έκτος τοΰ Όρτάκιοϊ, 4 μόνον χωρία.

Κ ω μ ό π ο λ ις  Ό ρ τ ά κ ι ο ϊ .  Σχολεία 2. 1 Συνδιδακτικόν καί Νηπιακάν 
καί 1 Παρθεναγωγεΐον. Μαθηταί 120. Μαθήτριαι 35. Σύνολον 155.Έκαστον 
διαιρείται είς 2 τμήματα. Διά τά μαθήματα καί τά βιβλία «δρα έκθεσιν διδα*
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σκάλου». Διδάσκαλοι 3. Μισθ.λίρ. Τουρ. 62 εκ τοΰ εκκλησιαστικού ταμείου.
Ά κ α λ ά ν ι ο ν .  1 αλληλοδιδακτικόν. Μαθ. 50. Διά τμήματα, μαθήματα, 

βιβλία «δρα έκθεσιν διδασκάλου». 1 διδ. Μισθ. 2.500 γρ. έκ τής εκκλησίας.
Λ ύ α τ σ α  (καί όχι Αύτσιτα, όπως γράφει ό Σδρόλλας). 1 αλληλοδιδα

κτικόν. 70 μαθητ., «έκθεσις διδασκάλου». 1 διδ. 1.150 γρ. έκ τής εκκλησίας. 
Π λα β ο ν .  150 οίκίαι ή οίκογένειαι. 1 διδάσκ. Τα κοινά γράμματα. 
Τσεκιρδεκλή .  135 οίκογένειαι. 1 διδάσκαλος. Τά κοινά γράμματα. 

Σημ. Έκ των 25 χωρίων τά 13 στερούνται παντελώς διδασκάλου καί σχολείου 
(μήπως κτιρίου). (Καί δμως έκ των υπολοίπων 12 ή μάλλον 11 ό Σδρόλλας αναφέρει μό
νον 4 !).

ΤΕΜΑΧΙΟΝ 4 ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 9

Είναι και τοϋτο « Σ τατιστ ική  τοϋτε ττληΰ'νσμοϋ και των σχολε ίω ν ,  
τής έπαρχίας  Ό ρ τ ά κ ι ο ϊ » ,  συνταχΟεΐσα εν Όρτάκιοϊ 17 Μαρτίου 1877, 
ανυπόγραφος και περιλαμβάνουσα 6λα τά χωρία μετά κα'ι τοΰ Όοτάκιοϊ.

1) Ό ρ τ ά κ ιο ν  (Όρτάκιοϊ). 1 αλληλοδιδακτικόν. 120 μαθηταί, 50 μαθήτριαι. 
Διαιρείται εις Συνδιδακτικόν καί Νηπιακόν. Μαθήματα ελληνικά. Χρή- 
σις βιβλίων τής Μεθόδου. 2 διδάσκαλοι. Μισθοί λ. τ. 45 καί 20 έκκλησ.

2) Αίτ ιτσα .  1 Αλληλοδιδακτικόν. 70, μαθηταί μόνον, (μαθήτριαι δεν ανα
γράφονται, δπως καί εις τά επόμενα χωρία). Τιμή κατά Συνδιδακτικόν 
(όπως καί εις τά επόμενα). Μαθήματα : Ελληνικά (δπως καί εις τά επό
μενα χωρία). Βιβλία τής Μεθόδου (ομοίως καί εις τά λοιπά σχολεία). 1 
διδάσκαλος (δπως εις δλα). Μισθός 1.150 γρόσια εκκλησίας.

3) ’Ά κ α λ α ν .  1 άλληλοδιδ. 60 μαθ. 1 διδάσκ. 1500 εκκλησίας (Διδ)χου).
4) Π λ α β ο ν .  1 κοινόν σχολ. (δπως εις δλα τά επόμενα). 30 μαθ. 1000 γρ.
5) Τ οεκ ιρ δεκ λή .  1 διδάσκαλος. 50 μαθηταί. 1300 γρόσια εκκλησίας.
6) Ίμττρ ιο νρέν .  Χωρίον βουλγαρόφ. 40 μαθ. 800 γρόσια (Διδυμοτείχου).
7) Φ ούφλα .  Χωρίον βουλγαρόφωνον. 20 μαθηταί. Μισθός γρόσια 400.
8) Π απ ά σ κ ιο ϊ .  Χωρ. β)φων. 15. 200. (Άδρ)πόλ. μήπως καί 'Ηράκλειας).
9) Ά ρ ν α ο ύ τ κ ι ο ϊ .  Χωρ. β)φων. 20 μαθ. 500 γρ. (Διδ)χου καί Άδρ)πόλ.).

10) 2 Α βρέμ η .  Χωρίον βουλγαρόφωνον 30 μαθ. 600 γρ. (Μήπως τό τουρκι
κόν Έφραίμκιοϊ, τό όποιον ’ίσως συμπίπτει μέ το Έβρένκιοϊ Μαρωνείας).

11) Δ οντλή .  Χωρίον βουλγαρόφωνον. 20 μαθηταί. 400 γρόσια.
12) Δογαντζή. Μ εγάλον .  Χωρίον ελληνικόν. (Διδυμοτείχου καί Άδρ)λεως).
13) Δογαντζή .  Μ ικρόν .  Μαθηταί 6. Μισθός 300. (Διδυμοτείχου).
14) Κ α μ π α ΐ κ .  Χωρίον έλληνικόν.
15) Σ α ρ ή  Χ αντΙρ  (μάλλον Σαρή Καδήρ). X. β. καί έλλην. (Ά δρ .—Έρακ.).
16) 2Α η δονοχ ώ ρ ι .  Χωρίον έλληνικόν. 8 μαθηταί. 400 γρόσια.
17) Τσαούση.  Χωρίον έλληνικόν. 15 μαθηταί. 300 γρ. (μήπως Δι0)χου).
18) ’ Α ρ σβ ίσ ινα .  Χωρίον βουλγαρόφωνον 30 μαθηταί 800 γρόσια.
19) ’Α λ π ο χ ώ ρ ι  Χωρίον έλληνικόν. 15 μαθηταί. 500 γρόσια. (Διδ)τείχου).
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20) Παληοκράβα.  Χωρίον ελληνικόν. 10 μαθηταί. 400 γρόσια.
21) Λ ι μ π α β ο ϋ .  Χωρίον ελληνικόν. 8 μαθηταί. 300 γρόσια.
22) Κ α ρ ά  τεπέ  — (Ήρακλείας Άδριανουπόλεως).
23) Κ ετενλή .  Χωρίον ελληνικόν. 5 μαθηταί. 300 γρόσια.
24) Π οκροβάν .  Χωρίον βουλγαρόφωνον. (Προκόβιανη).
25) ’Ί ο ν λ ο ν κ . Χωρίον βουλγαρόφωνον. 20 μαθηταί. 600 γρόσια.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο Ν  2 5

"Οπως εΐδομεν εις τά περί της επαρχίας Διδυμοτείχου, τό έγγραφον 
τούτο, απόκομμα της εφημερίδος «Νεολόγος» της Κων)πόλεως, είναι έκθε- 
σις διαφόρων επαρχιών και τμημάτων αυτών, υπό ημερομηνίαν 2)14 Όκτ. 
1879. Μεταξύ λοιπόν άλλων αναγράφει, υπό την επιγραφήν « Διαμέρισμα  
Ό ρ τ ά κ ιο ϊ » ,  τά εξής: «Έ ν τη... πρωτευούση (Όρτάκιοϊ), οικουμένη υπό τρισ- 
χιλίων περίπου Ελλήνων, υπάρχουσι 1 ελληνική σχολή, εν παρθεναγωγεϊον 
καί εν αλληλοδιδακτικόν... Επειδή ή κωμόπολις αίίτη είναι κέντρον ελληνι
κόν, καθ’ δσον πέριξ καί εγγύς αύτής κεϊνται πολλά μικρά μεν, άλλ’ έλλη- 
ληνικά χωρία, νομίζω άναγκαϊον νά βελτιωθή ή κατάστασις τοΰ παρθεναγω
γείου καί τής πρωτοβαθμίου των άρρένων σχολής, καί (διά) τής αποστολής 
ένός ετι Εκανου ελληνοδιδασκάλου. ’Έν τισι των πέριξ... χωρίων υπάρχουσι 
γραμματοοιδασκαλεϊα».

ΕΓΓΡΑΦΟΝ 28 ( τ ο ΰ  έτους 1 8 7 9 )

Είναι έκθεσις αχρονολόγητος καί ανυπόγραφος.’Άγνωστον δέ που συ- 
νετάχθη. Υπεβλήθη ϊσως εις τον Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον τής Άδριανου- 
πόλεως ή τής Κων)πόλεως. Περιλαμβάνει τό Όρτάκιοϊ μέ 18 χωρία.Έ ν συ
νεχεία αναγράφει χωριστά 6 χωρία τής Μητροπόλεως Άδρ)πόλεως καί 6 τοΰ 
Διδυμοτείχου.Έν τοΰτοις καί μεταξύ τών 18 χωρίων μερικά είναι τής επαρ
χίας Διδυμοτείχου, άν καί δεν τά χαρακτηρίζω δ συντάκτης, ίσως δέ καί με
ρικά τής Άδρ)πόλεως. Τό περίεργον δέ είναι, ότι δ συντάκτης, όστις, εκτός 
άλλων σφαλμάτων, διακρίνεται καί διά την κακογραφίαν του, αναγράφει, 
επί τοΰ ίδίου μέν χάρτου, άλλ’ ευτυχώς ιδιαιτέρως, εις άλλας σελίδας, καί τά 
χωρία, τά λεγάμενα «τών Καρυωτών». Ταΰτα όμως θά άναφέρωμεν εις τά 
περί τής Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως.

Περιφέρεια Ό ρτάκιοϊ

Ό ρ τ ά κ ι ο ϊ .  Οίκίαι 600.Έλληνες. Εκκλησίαι 2 .'Ιερείς 4... Σχολεΐον 
ελληνικόν μετά ’Αλληλοδιδακτικού. Μαθηταί 200. 1 ελληνοδιδάσκαλος μέ 60 
λίρας. Ό  Άλληλοδιδάκτης με 40 καί ό βοηθός του μέ 20. ΙΙαρθεναγωγεΐον 
ύπήρχε μέ 80 κοράσια, άλλά όέν υπάρχει τώρα. Μισθός εκ τών εκκλησιών.

Λ ίτ ιτσ α  (κακώς έγράφη Λίστα). Οικίαι έλληνικαί ... Εκκλησία 1. 
'Ιερείς 2. 1 σχολεΐον μέ 60 μαθητάς καί 1 άλληλοδιδάκτην μέ 2000... ΙΙρό
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Κωνσταντίνου... Ό ηγούμενος έχει μισθόν 3000 γροσ. Πρόσοδοι είναι έκ της 
γεωργίας καί έκ της κατά την 11 Αύγουστου πανηγύρεως, άνερχόμεναι εις 10 
χιλ. γρ., χρησιμοποιούμεναι εις μεγάλυνσιν (!) της μονής.

κτική. 6 μαθηταί. 1 διδάσκαλος μέ 10 λίρας.
ΙΙαληοκράβα.  Οίκίαι 40. 1 εκκλησία. 1 ίερεύς. Έ ν τη περιοχή τής 

έκκλησίας διδάσκει ό ψάλτης 30 μαθητάς μέ 15 λίρας.
Λ ι μ π α β ο ν . 30 οίκίαι έλληνικαί. 1 εκκλησία. 1 ίερεύς.
Π λ α β ο ϋ .  Οίκίαι 150. 1 εκκλησία. 1 ίερεύς. 1 δημοτική σχολή μέ 80 

μαθητάς διδασκόμενους άλληλοόιδακτικώς. 1 διδάσκαλος μέ 10 λίρας. Οι κά
τοικοι είναι καλόφωνοι καί κλίνουν εις τήν μουσικήν.

Κ ετενλή .  100 οίκ. 1 έκκλ. 1 ίερ. 1 σχολ. 20 μαθ. 1 διδ. 10 λ.ίραι,

Ν ί ο γ α ν ι ζ ή  μεγάλο. (Διδυμοτείχου). 80 οίκίαι. 1 έκκλησ. 1 ίερεύς. 
Ν το γαντζή  μικρό.  (Διδυμοτείχου). 5 οίκ. 1 εκκλησία. 1 ίερεύς. · 
Κ ά μ π ο ι *. (γράφε Καμπάγιουκ). 50 οίκίαι. 1 εκκλησία. 1 ίερεύς

Ά η δ ο ν ο χ ώ ρ ι .  30 οίκίαι. 1 εκκλησία. 1 ίερεύς.
Κ α ρ ά ι ε π ε .  25 οίκίαι. 1 εκκλησία. 1 ίερεύς.
Σημ. — ’Ακολουθεί κατάλογος χωρίων, απέναντι της ’Άρδας, υπαγόμενων εις τόν 

"Αγιον Άδριανουπόλεως καί τον "Αγιον Διδυμοτείχου.

χομένου, συνειάχθη κατόπιν του ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου τού 1878 —1879,

ΕΓΓΡΑΦΟΝ 30  ( Κ α τ ό π ι ν  του 1 8 7 9 )

Ίό

*) Εντεύθεν εξάγεται, δτι τό έγγραφον 28 εγράφη τό 1879,
9
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επαρχίας. Γράφει « Ά ρ δ α κ η ν ή ς » αντί Λυτίτσης, προσθέτων εν παρενθέσει 
καί τό δνομα Όρτάκιοϊ, έξελληνίσας, τρόπον τινά, αυτό. "Ο Σάρδεων και ό 
Σταμοΰλης δεν αναφέρουν τό δνομα Άρδακηνή. Δεν γνωρίζομεν, εάν άλλοι 
αλλαχού τό αναφέρουν. Εύκολος βεβαίως καί ευφυής η μετατροπή τού τουρ
κικού ονόματος «Ό ρτάκιοϊ», τό οποίον σημαίνει Μεσοχώριον ή Μεσάχωρον, 
ώς μεταξύ των πέριξ χωρίων κείμενον, εις τό γλωσσικώς ομόηχον Άρδακηνή. 
’Αλλά, προσθέτομεν, μήπως δ Οικιάδης έπωνόμασε τό Όρτάκιοϊ Άρδακη- 
νήν έκ τού ποταμού Ά ρδα ; Κάμνομεν απλώς μίαν ύπόθεσιν, διά νά δώσω* 
μεν αφορμήν νά άποφανθούν οΐ δυνάμενοι νά γνωρίζουν καλλίτερον τά πράγ
ματα. Έ ν πάση περιπτώσει παρατηρούμεν, δτι ή μετατροπή τού ονόματος 
Όρτάκιοϊ εις Άρδακηνήν δεν έπρεπε νά έπηρεάση και τό δνομα τής επαρ
χίας, ή οποία τό είχε λάβει απ’ αρχής καί είχε μέχρι τέλους έκ τής πρώτης 
καί παλαιάς έδρας Λίτιτσα. Επομένως ώνομάζετο επαρχία τής Λιτίτσης καί 
όχι Όρτάκιοϊ, δπως ήθελεν ό Οικιάδης έπονομάζων αυτήν Άρδακηνήν.

Σ η μ .— ’Ακολουθεί κατάλογος 49 χωρίων οθωμανικών, 25 χριστιανικών καί 
κρίσις τοΰ συντάκτου Οίκιάδη κατά του ’ Ιγνατίου.

ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 7 ΚΑΙ 5

Τά έγγραφα ταύτα (τών ετών 1882 καί 1883) είναι εκθέσεις καί 
στατιστικά! κυρίως τής επαρχίας Μαρωνείας. Έ ξ αφορμής δμως τών βουλ
γαρικών βλέψεων καί ανθελληνικών ενεργειών έν τή έπαρχίμ εκείνη καί ταΐς 
πέριξ αυτής έπαρχίαις, τονίζουν καί τον κίνδυνον καί τών επαρχιών τούτων 
(Μαρωνείας, Διδυμοτείχου, 'Ηράκλειας καί Λυτίτσης). Γράφουν λοιπόν, δτι 
εάν οΐ βούλγαροι τών βουλγαρικών καθώς καί τών μικτών χωρίων καί πό
λεων τής επαρχίας Μαρωνείας, έπετΰγχανον νά ιδρύσουν έξαρχικήν επισκο
πήν έν αυτή, τότε θά έπηρεάζοντο καί οΐ βούλγαροι τών άλλων επαρχιών. 
Κ α ί  ϋ'ά παρεσύροντο  το ιουτοτρόπως και  τά 9 — 1 0  β ο υ λ γα ρ ικ ά  χ ω 
ρία  τής έπαρχίας  Λυτίτσης. Μ ε τ α ξ ύ  δό τούτων ώς κυ ρ ιώ τερ ο ι  στόχοι  
κα.1 κέντρα τών βουλγαρικώ ν  ένερ γε ιώ ν  έϋ'εωροϋντο ή &5ρα τοϋ Μ η 
τρ οπ ολ ίτου  5Ιγν α τ ίο υ ,  ή όπο ια  η το κ ω μ ό π ο λ ις  με αμ ιγή  ελλην ικ όν  
ηληϋ'υσμόν ,  κα&ώς &ά ίδ ω μ εν ,  καί τό ελλη ν ικ όν  χ ω ρ ίο ν  Π λα β ο ϋ .

Σ η μ .’Ακολουθεί τό έδάφ. «Πόσα καί ποια ήσαν κυρίως τά χωρία τής επαρ
χίας Λιτίτσης» (46).



ΤΤΟΛΥΔΩΡΟΥ ΤΤΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Τ’ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1952 (ΜΑΪΟΥ 21)

Ή  συμπλήρωση τής περιγραφής τοΰ ε&ίμου των αναστεναριών πρέ- 
πει νά συντελεσθή. Και γιαυτό άγωνιζόμεθα. Κάθε φορά όμως πού τελούν
ται, εμφανίζονται καινούργια στοιχεία με την επαφή μας μέ τούς αναστενά
ρηδες και τις λεπτομέρειες τής τελέσεως τοΰ εθίμου, πού πρέπει νά συλλε- 
χθοΰν, νά καταγράφουν και νά μποΰν στη θέση τους. Μιά κίνηση ξεχωρι
στή και ΐ,διάζουσα, μιά παραδομένη λεπτομέρεια, δυο λόγια τού άρχιαναστε. 
νάρη, γεννούν καινούργια ερωτήματα, πού πρέπει νά τούς δοθή ή χρειαζού-

Ή  επιτροπή : Παπαχριστοδούλου Π., Κωνσταντινίδης Κ., Τανάγρας 
"Αγγελος, άναστενάρισσα Γιανακοτούλου Μ. καί Τζηρίτης.

μενη ερμηνεία. Μέ την εφετεινή τοΰ 1952 παρακολούθηση των ’Αναστεναριών 
στο Λαγκαδά, μπήκα καλλίτερα ομολογώ καί γώ στο νόημά τους και ακόυσα 
Ερμηνευτικές πληροφορίες γιά τά τελούμενα, πού μάς ξανοίγουν καινούργιο 
φως στην ερμηνεία τοΰ εθίμου. Γιαυτό και έπεχείρησα νά ζωγραφίσω, σάν 
σέ πίνακα παραστατικό, σάν σέ μιά μετόπη, την τέλεσή τους. Αυτή ή φυσική 
περιγραφή τοΰ εθίμου, πού εϊταν συγκεχυμένη, συμπληρωμένη τώρα μέ κάτι 
καινούργιες απαντήσεις στά ερωτήματα των περιέργων, εμφανίζουν τά πράγ* 
ματα καλύτερα.Εξηγούνται πολλά.’Έτσι Εξηγείται τό φαινόμενο τής πυροβα* 
σίας από ποΰ έμεινε κατά τή γνώμη τοΰ λαοΰ και τί είναι οΐ ποδιές των 
'Αγίων πού τούς σκεπάζουν, ή γιατί δ χορός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο 
τοΰ εθ ίμου. Κάνοντας αυτή τήν προσπάθεια συμπλήρωσα τήν ολη εικόνα τοΰ
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τελετουργικού μέρους, κέτσι ελπίζω νά φωτισθή ό αναγνώστης και να έξηγήση 
τις απορίες του καλύτερα καί νά δη πόσο κοντά βρίσκεται τό έθιμο προς τη 
χριστιανική θρησκεία και προς τό τελετουργικό της μέρος ’).

Τό έθιμο τό καταγράφει ή λαογραφία σάν θέμα αξιόλογο από τό 1872. 
Τό κατέγραψε πρώτος και τό περιέγραψε δ τολμηρός καθηγητής "Αναστάσιος 
Χουρμουζιάδης. Κατόπιν τό έθιξαν δ Νικόλαος Πολίτης, δ Νικόλαος Βέης και 
άλλοι μερικοί. Στά μεταπροσφυγικά χρόνια τό καταπιάστηκε τό Άρχεΐον του

Κύκλος από άναστενάρισσες.

Θρακικοΰ Θησαυρού στον Ε' καί Σ Τ  τόμον του με τον Βασίλειο Δεληγιάννη 
καί Δ. Πετρόπουλο. Τότε ξεσηκώθηκεν ό κ. "Άγγελος Τανάγρας νά ιό σώση. 
Στον Τανάγρα χρεωστοΰμε τήν αναβίωση του εθίμου στή Μαυρολεΰκη Δρά
μας Ζ). 'Ύστερα τό ώλοκλήρωσε δ ακαδημαϊκός κ. Κων. Ρωμαίος καί τό τα
κτοποίησε μέσα στο παγκόσμιο περιβάλλον των λατρειών μέ τον τίτλο «Λα
τρείες στή Θράκη», Κατόπιν τό συνεπλήρωσε ό Πολ. Παπαχριστοδοΰλου

1) Στό οικείο μέρος ό αναγνώστης θά βρή επίκουρους στην ερμηνεία των 
πραγμάτων τού: κ. Δ. Πάλαν αρχαιολόγον καί τόν ψυχίατρον κ. Κ. Κωνσταντινί- 
δην, καθηγητήν, πού εκφέρουν τις γνώμες τους είλινρινά καί βαθυστόχαστα.

2) Βλ. πρώτη περιγραφή ίδιου, υπόμνημα στην ’Ακαδημία.
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περιγραφικούς ως λαογραφικό θρησκευτικό έθιμο μέ τό έργο «Τάναστενάρια» 
και μέ τις τελευταίες γνώμες τοϋ κ. ’Αγγέλου Τανάγρα και κ. Κτον Ρωμαίου. 
Ή  εργασία τοΰ κ. Κων. Ρωμαίου μετεφράσθηκε στη γαλλική από τό Γαλ
λικό ’ Ινστιτούτο.Ή μελέτη δημοσιεΰθηκε στον ΙΑ ' τόμου τοϋ’ Αρχείου Θρά
κης κι’ έκυκλοφάρησε ως ανάτυπο ευρύτατα. Τώρα πάλιν δίνω μια σύντομη 
περιγραφή πού τήν εσκιαγράφησα, αφού παρηκολοΰθησα τή τέλεση τοϋ εθ ί
μου στ'ις 20—23 Μαΐου 1952 στο Λαγγαδά. Ή  περιγραφή αυτή μεταφρά
ζεται ήδη στήν αγγλική για τούς ξένους καί θά τυπωθή πολύ γρήγορα ή.

Α) Τ’ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΩΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΘΙΜΟ

Ή  Λαογραφία μιας χώρας αποτελεί τό πιό σίγουρο στοιχείο, πού 
άποδεικνΰει καί τήν εθνικότητα τής χώρας αυτής. Τα ήθη καί έθιμα ενός 
τόπου, οί συνήθειες καί οί πίστεις, οι δεισιδαιμονίες καί οϊ προλήψεις καί 
τά τόσα άλλα λαογραφικα στοιχεία, αποτελούν τις εκδηλώσεις ενός λαού, πού 
ζή στον τόπο του, από αιώνες. Σύμφωνα μέ τις εκδηλώσεις αυτές—πού εί
ναι διάφορες από άλλου λαού κΓ άλλου τόπου —σχηματίζουμε τή γνώμη δτι 
ό λαός αυτός φθάνει έως εκεί καί όχι παρέκει. Οί Ελληνικές χώρες δπου 
έζησε καί ζή δ Ελληνικός λαός από τρεις χιλιάδες χρόνια δέν είναι εύκολο 
να πής δτι δέν είναι Ελληνικές ή δτι υπήρξαν Σλαυΐκές. Μέ τή λαογραφία 
τή συγκριτική ξεκαθαρίζουμε τό θέμα μας συγκρίνοντας τά λαογραφικα φα ι
νόμενα τής ζωής τών λαών πού κατοικούν τή χώρα αυτή, ξεκαθαρίζουμε 
τί είναι Ελληνικό καί τί δχι. 'Όταν στή Μακεδονία καί Θράκη εξετάσουμε 
λαογραφικα τούς πληθυσμούς τό3ν λαών πού κατοικούν εκεί καί εξετάζοντας 
βλέπουμε δτι κανένα σλαβικό στοιχείο δέν υπάρχει στή ζωή τους καί δτι του
ναντίον δλη ή ζωή τους παρελαύνει μπροστά μας μέ εκδηλώσεις Ελληνικές 
στα ήθη καί έθιμά τους, τότε βγάζουμε σίγουρο τό συμπέρασμα πώς οί χώ
ρες αυτές είναι Ελληνικές. 5,Αν κάπου—κάπου σκόρπιες ή συμπαγείς μάζες 
μιλούν τό μακεδονικό ιδίωμα τούτο είναι γλωσσικό φαινόμενο, εξωτερικό 
γνώρισμα τής φυλής, πού δέν αποτελεί τεκμήριο για τήν εθνικότητα ενός 
λαού 3). "Ενας λαός μπορεί νά χάση τή γλώσσα του — έχουμε πολλά τέτοια 
παραδείγματα — ποτέ του δμως συμπαγής δέν χάνει τά ήθη καί έθιμά του, 
τον τρόπον τής ζο.)ής του, τ ί: ψυχικές του ιδιότητες, τις πνευματικές του λαϊ-

1) Έργασίεςπερί αναστεναριών αξιόλογες σημειώνω δη ήμπορ^ϊ ό αναγνώ
στης νά ζητήση τις έξης : AJ Αγγέλου Τανάγρα.Υπόμνημα δακτυλογραφημένο πρός 
τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών. Β) Κων. Ρωμαίου. «Λατρείες στή Θράκη», ΙΑ ' τόμ. Άρ· 
χεϊον Θρακικοΰ Θησαυρού. Γ) Πολ. Παπαχριστοδουλου. «Τ’ αναστενάρια» ,Άρχεΐον 
Θρακικοΰ Θησαυροί, τόμ. ΙΕ'. Δ) Άναστ. Χουρμουξιάδη, Περί αναστεναριών κλπ. 
Κων)πολις 1873, μελέτη πού στόν προσεχή τόμο θ ’ άναδημοσιευθή μετά 80 χρόνια.

2) Βλ. Κ. J. Belocli Griechiche Gesdiickte Ζ ' I. σελ. 07 καί G. Weigand 
von Makedonieu Ethnologic 1921·
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χές δημιουργίες. Επιδρά επί ιώ ν άλλων πού τον συγχρωτίζονται, άλλα δεν 
ύφίσταται καμμία καταφανή επίδραση από την επικοινωνία του με τούς άλ
λους. Ό  Τσέχος μένει Τσέχος, δ Βούλγαρος Βούλγαρος, δ "Ελλην "Ελλην. 
Οί κατώτεροι πνευματικώς ύφίστανται επίδραση μιμούμενοι πολιτιστικά τ'ις 
συνήθειες των άλλων πού τούς υπερτερούν, και ή επίδραση φαίνεται στις 
εκδηλώσεις τής ζώής των. Λ. χ. οί Βούλ,γαροι ύπέστησαν την επίδραση την 
ίδική μας στη Μακεδονία και Θράκη σε μεγάλο βαθμό. Στην κυρίως Βουλ
γαρία άλλα είναι τά λαογραφικά στοιχεία τού λαού των και άλλα στην Βορ. 
Θράκη πού κατέχουν, και άλλα στη Μακεδονία. bΕκεί, άναμεμιγμένοι με με
γάλο Ελληνικό πληθυσμό, σαν κατώτεροι λαοί ύπέστησαν την Ελληνική επ ί
δραση. Οί άνΰ'ρωπολόγοι  δλες τις διαφορές αυτές τις ξεκαθαρίζουν και τίς 
καταγράφουν όπως και οί άνθρωπογεωγράφοι. Οί δε λα ο γρ ά φ ο ι  συγκρι
τικά εργαζόμενοι καταδείχνουν μαθηματικά και την ποσότητα τής άλληλοε- 
πίδράσεως των γειτονικών λαών ]).

’Έτσι στη Θράκη, Βόρειο και Νότιο, ή ανάμιξη τών δύο Ε θνώ ν 
υπήρξε μεγάλη, τόσον ώστε βρίσκουμε δτι πολλά λαογραφικά στοιχεία έχουν 
διεισδύσει ανάμεσα Ελλήνων και Βουλγάρων καί οτι έπεκράτησαν τά Ε λ 
ληνικά. Οί Βούλγαροι έκεΐ, από τον Αίμο καί κάτω, από τον συγχρωτισμό 
τους μέ τούς "Ελληνες έχουν αποκτήσει πολλές συνήθειες θρησκευτικές ελλη
νικές. ’Έμαθαν νά τελούν και τ ’Αναστενάρια ακόμη. Τ’ αναστενάρια είναι 
παλαιότατο θρησκευτικό έθιμο στη Θράκη Διονυσιακό.’Έθιμο παράδοξο, νά 
σέβωνται καί νά λατρεύουν τούς 'Αγίους Κωνσταντίνο καί Ελένη καί μέ την 
υποβολή τής πίστεως νά ύφίστανται αναισθησία τών αισθήσεων καί συναρ- 
παγμένοι νά χορεύουν στή φωτιά—τή θρακιά—ανυπόδητοι χωρίς νά καίων- 
ται καθόλου. Τό έθιμο τούτο πανάρχαιο ελληνικό, σωσμένο έως τίς ημέρες 
μας, εκράτησαν έκβουλγαρισμένοι "Ελληνες καί μιμήθηκαν επήλυδες Βούλγα
ροι, πού εγκατεστάθηκαν στή Θράκη ώς εργάτες τής γής στά τουρκικά καί 
παλαιότερα τά βυζαντινά τσιφλίκια. Σήμερα πού δ Ελληνισμός μεταναστέυσε 
από εκεί βίαια, οί εξ Ελλήνων Βούλγαροι, πού κατέχουν τά μέρη τους, τε
λούν καί αυτοί τά έθιμα πιστά μέ τ’ όνομα «Νεστενάρκι» αντί ’Αναστενάρια 
ώς έθιμο δικό τους8). Τή θεωρία τους όμως αυτή έρχεται ή λαογραφία ώς 
επιστήμη καί τήν ελέγχει ώς άστοχη καί ψεύτικη. ‘Η λαογραφία επομένως 
είναι σπουδαία επιστήμη καί βάζει τον καθένα στή θέση του.

'Η επιστήμη τώ»ν Ψυχικών Ερευνών, πού εδώ ασκεί δ κ. ’Ά γ
γελος Τανάγρας, τά συνδέει ως παγκόσμιες ψυχικές τών εθνών εκδηλώσεις καί

1) Βλ, "Αρχ. Θρακ. Θησ. τό ΙΖ ' Δ. Βογοζλή Συγκριτική μελέτη Ελλήνων 
καί Βουλγάρων.

2) Διακηρύττοντας δτι τό έθιμο είναι βουλγαρικό, δτι σώθηκε άπό ιούς 
Βουλγάρους προγόνους των τής Θράκης καί δτι ό Διόνυσος καί ύ Βάκχος είναι 
θεότητες, βουλγαρικές.
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προσπαθεί νά τά ερμηνεύση ίστοριχώς, να βρή την προέλευση καί τις ομοιό
τητες των προς δμοια φαινόμενα Ινδ ώ ν ,’ Ερυθροδέρμων χαΐ άλλων λαών της 
γης, νά έξηγήση την άκαΐα μετά την πυροβασία κα'ι νά μάς δώση τούς λόγους 
τούς ψυχικούς, άπό τούς οποίους πηγάζει αυτή ή παγκόσμια διάθεση στην 
πυροβασία και την άκαΐα, πού ακολουθεί.

Ή  λαογραφία δεν προχωρεί τόσο πολύ. Αύτη ερευνά τό έθιμο και 
στηρίζει τά πορίσματα της στην θρησκευτική προέλευση τοϋ εθίμου, πού 
προέρχεται άπό την βαθειά της άρχαιότητος εποχή—μίμηση διονυσιακή κα'ι 
συγκεχυμένη μέ τά χριστιανικά έθιμα—και ζή και διατηρείται αλώβητο έως 
τά σήμερα. Τ’ άναστενάρια λοιπόν, κατ’ αυτήν 1) είναι έθιμο θρησκευτικό, 
2) είναι άνάμιχτο μέ τις πανάρχαιες διονυσιακές τελετές, 3) έκτελεΐται άπό 
τθίασο θρησκευτικό άφοσιωμένο και δοκιμασμένο στην ψυχική δύναμη των 
προσώπων, 4) δ θίασος έχει άρχηγόν τον άρχιαναστενάρην και μέλη τούς 
οπαδούς του ύστερα άπό πολυχρόνιο δοκιμασία, 5) συμμετέχει και ό λαός— 
σάν αρχαίος χορός—στο χορό, και συμπάσχει μέ τούς πυροβάτες τούς εκστα
τικούς καί υποβλητικούς τού θιάσου.

Τ ’ άναστενάρια, μεταφυτευθέντα άπό τούς πρόσφυγες της Ά ν . Θρά
κης στη Βόρ. 'Ελλάδα, τελούνται σέ τέσσερα σημεία της χώρας αυτής, πού 
είναι εγκατεστημένοι οΐ αναστενάρηδες. Στον Λαγκαδά, στην Μελίκη Βερ- 
ροίας, στη Μαυρολεύκη Δράμας κα'ι στην 'Α γία Ελένη Σερρών. Τελούν
ται στ'ις 21 Μαΐου κάθε χρόνο ενώπιον τών Αρχών και προκαλούν τό άμέ- 
ριστο ενδιαφέρο τού επιστημονικού κόσμου της χώρας μας και τού λαού, 
πού θαυμάζει τό γεγονός νά μη καίωνται στη φωτιά τά πόδια τών άναστε- 
νάρηδων, άλλά και τών λαογράφων μας, πού κάθε χρόνο παίρνουν νέες πε
ριγραφές καί νέες σημειώσεις. Ελπίζουμε μέ τόν καιρό δτι θ ’ αποτελόσουν 
θέμα μελέτης κανενός νέου θρησκειολόγου.

Β) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Τ ’ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΕΣ

Είπαμε δτι. τ’ άναστενάρια είναι ένα πολύτιμο Θρακικό έθιμο, πού 
έχει την άρχη του στην παλαιά άρχαιότητα’ ). Την άρχη του την βρίσκουμε 
συγκρίνοντας παρόμοια έθιμα τού άρχαίου βίου, π. χ. στη λατρεία τού Διο
νύσου καί άλλων θεοτήτων, πού γίνονταν στη Θράκη σέ πολύ μακρυνή 
εποχή, δπως λ. χ. στη θυσία τού ταύρου, τή χρησιμοποίηση τού ιαματικού 
νερού τών αγιασμάτων, στο χορό, στά όργανα, στη φωτιά.

Οΐ άναστενάρηδες είναι ένας θίασος, ένα σωματείο χτορικών άνθρώ- 
πων χριστιανών θρησκόληπτων μέ βαθειά πίστη προς τό θειο καί τούς 'Α 
γίους καί τόν τρόπο καί τά μέσα τού εορτασμού την τακτή ήμερα, κατά τόν 
ετήσιο εορτασμό σύμφωνα μέ τό χριστιανικό ημερολόγιο. Ό  θίασος αυτός 1

1) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ., τ. Ε', σ. 90— 95.
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άποϊέλειται από τον άρχιαναστενάρη xtx'i τις άναστενάρισσες και τούς ανα
στενάρηδες, πού πειθαρχημένοι τον ακολουθούν. Τελετάρχης πάντως γενικώς 
τού εθίμου παραμένει δ "Αγιος, πού μεταδίνει τις εντολές του και τις επι
θυμίες του στον άρχιαναστενάρη καί καθοδηγεί αθέατος την τέλεσή του. 
Αυτός (δ άρχιαναστενάρης) κρατεί πειθαρχικά τούς συμπαραστάτες του σε 
μια τάξη κι’ αυτός μεταδίνει τις θελήσεις των 'Α γίων, πού τις έκτελοΰν πει-

Οαρχημένα καί ευλαβικά οί 
οπαδοί του, καί είναι κι3 αυτοί 
συλλειτουργοί του στην τέλεση 
τού εθίμου.

Τά παλαιά αναστενάρια εί
ναι οί πρόγονοι τών σημερι
νών. Έλέγοντο δε άσθενάρια 
καί είναι οί αυτοί μέ τά ανα
στενάρια τά σημερινά. Οί Βυ
ζαντινοί (Χωνιάτης) χαρακτή
ριζαν τ’ αναστενάρια ώς δαι
μονικούς ανθρώπους μέ τό ό
νομα ψ υ χ ά ρ ι α (πού έσή- 
μαινε δούλο, ανδράποδο).Τούς 
εμφάνιζαν ώς αΐμωπούς (ψω
ριασμένους τά ούλα) καί διά- 
στροφους τις κόρες τών οφθαλ
μών τους καί μέ αρρωστιάρι
κο εξωτερικό. Τά επίθετα αυ
τά τούς τάδιδε ή τότε ορθόδο
ξη κοινωνία, κακώς διακείμε- 
νη προς αυτούς. Τά εχουμε δέ 
μαρτυρημένα από τον 12ον 
αιώνα μ. X. ’ ). Οί 'Έλληνες 

λαογράφοι αποφαίνονται από προφορικές πληροφορίες ότι τ’ ’Αναστενάρια 
πήραν τό όνομα τούτο από τό πήδημα πού κάνουν πάνω οτή φωτιά , καί από 
τις φωνές πού εκβάλλουν πηδώντας καί χορεύοντας γύρο) στίς εικόνες καί 
μπροστά, επικαλούμενοι τό «έγκάλεσμα» τών αγίων.

Οί σημερινοί αναστενάρηδες είναι απλοϊκοί χωρικοί αναγνωρισμένοι 
από τούς συγχωριανούς των ώς θρησκόληπτοι καί εικονόληπτοι, ικανοί νά 
καταλαμβάνωνται από τούς αγίους «έγκαλούμενοι» καί νά αποκτούν την ίκα-

Άναστενάρηδες.
Ή  Φωτεινή Μοσκοτα στο μέσο κιό Εμμανουήλ.

νότητα νά μπαίνουν στη φωτιά καί νά χορεύουν πάνω σ" αυτήν πολλήν ώρα. I)

I )  Βλ. Βέης Νικόλαος «Βυζαντίς».
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μέχρις ότου μέ τά γυμνά τους πόδια τη σβήσουν και την καταντήσουν στά
χτη, χωρίς νά ΰφίστανται κανένα έγκαυμα, χωρίς ούτε νά καίεται μία τρίχα 
των ποδιών τους. Πολλοί ισχυρίζονται δτι το φαινόμενο δεν είναι μόνο θρα- 
κικό και δτι προήλθε απ’ άλλού στη Θράκη. Τίποτε μαρτυρημένο όμως δεν 
λέγεται *). Οΐ αναστενάρηδες δέχονται μέ συντηρητικό πνεύμα τις παλαιός λα
τρευτικές συνήθειες καί τις θεμελιακές ιδέες σύμφωνα μέ τις ίδικές τους αν
τιλήψεις και ερμηνείες.Άπό τό στόμα τους ακούει κανείς απλές ερμηνείες των 
πράξεων τους, πού άφίνουν νά νοηθή τό πνεύμα τής απόλυτης πίστεώς των 
προς τούς 'Αγίους προστάτες των. "Από αυτούς δέχονται επιταγή για τά τε
λούμενα, άπό αυτούς παίρνουν αντοχή καί δύναμη έγκαλουμενοι για τήν επι
τέλεση τής πυροβασίας καί τήν άσκηση τής λαϊκής γιατρικής, πού ασκούν σαν 
σωματείο θρησκευτικό.

Γ) ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΝ Τ’ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΩΡΑ

'Η  Θράκη είναι ή πιο κατάλληλη χώρα για παρόμοια έθιμα. 'Η 
φύση καί διάπλαση τού εδάφους άλλα καί ή απομόνωση τής περιφερείας αυ
τής στην "Ανατολική Θράκη άπό τις άλλες περιφέρειες, είναι κατάλληλη δχι 
μόνον να γεννηθή εκεί ένα τέτοιο θρησκευτικό έθιμο, άλλα καί νά συντη- 
ρηθή τόσους αιώνες χωρίς νά. πάθη μεταβολές στήν τέλεσή του. Τό έθιμο μετά 
τήν έκχριστιάνιση τού Θρακικού λαού (4ου αΐώνος μ. X ), καί τήν τέλεια 
γλωσσική καί εθνική έξελλήνισή του, εξεχριστιανίσθηκε κι" αυτό δπως έξε- 
χριστιανίζονταν κι’ αυτά τά άγάλματα τών άρχαίων Θεών καί αυτών άκόμα 
των αύτοκρατόρων. Ή  προσκόλληση τών άναστενάρηδων στή φανατική άπο- 
κλειστική λατρεία τών δυο 'Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης είναι παλαιά 
καί τό πρώτο φανέρωμά της είναι σωστό νά τό ζητήσουμε τήν εποχή τού με
γάλου ενθουσιασμού τών Χριστιανών για τον προστάτη τής Χριστιανικής 
Θρησκείας, τον αύτοκράτορα Κωνσταντίνον καί τήν φιλικόκατη γ ι’ αυτούς 
μητέρα του Ελένη (4ος αιώνα μ. X.) Μαρτυρημένα τ" "Αναστενάρια έτελούν- 
ταν μετά τον 4ον αιώνα λίγο μετά τόν θάνατο τού Μ. Κωνσταντίνου, οπότε 
καί σχηματίστηκε ή πρώτη συγκρότηση τής άναστενάρικης λατρείας. Τότε 
άκόμα ή εθνική θρησκεία διατηρούσε άρκετή ζωή καί παρά τούς άντίρρο- 
πους διωγμούς τών Χριστιανών 1 2). Ή  λατρεία περιέχει πολλά διονυσιακά 
στοιχεία. 'Ένας λ.χ. είναι ό Θρακικός Διόνυσος (ό Σαβάζιος) μέ τόν 'Ήλιο, 
καί όλες οι χριστιανικές εορτές, είναι παλαιά εθνικά έθιμα έκχριστιασμένα.

Τής περιφερείας αυτής τής Θράκης λαμπρά περιγραφή έχουμε άπό

1) Τά περί Παυλικιάντον ώς πρώτων πυροβατών είναι ανυπόστατα, διότι οί 
Παυλικιάνοι συγκεντρωμένοι ώς ‘20 χιλιάδες στή Φιλιππούπολη, τίποτε δεν γνωρί
ζουν απ’ τ’ αναστενάρια, ούτε καί τά τελούν, οΰτε καί ανάμνηση αυτών έχουν. 
ΓΑρχεΐον Θρακ. Θησαυρού, τόμ. ΣΤ').

2) Κ. Ρωμαίος ΙΑ' τόμος Άρχ. Θρ. Θησαυροί}.
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τον πρώτο "Ελληνα λαογράφο στα 1872, τον Αναστ. Χουρμουζιάδη, πρώτο 
μελετητή τών αναστεναριών, καθηγητή τότε τής Μεγάλης Σχολής του Γέ
νους, πού μάς άνοιξε τον ορίζοντα τής σπουδής και μελέτης τών φαινομένων 
τού εθίμου. Ό  Χουρμουζιάδης λεπτομερώς περιγράφει τό τοπεΐο και σαφώς 
δηλώνει τον σκοπό τής μελέτης του. Προλογίζοντας το μικρό του έργο «Περ'ι 
αναστεναριών κ.λ.π » βάζει και τον σκοπό του *). Ε π ιθυμ εί δηλ. πρώτα νά 
βοηθήση τον αγώνα κατά τής θεωρίας τού Φαλμεράγιερ για την Ελληνικό
τητά μας, χρησιμοποιώντας τη λαογραφία, γιατί δεν υπάρχουν πιο πολύτιμα 
επιχειρήματα για την εθνικότητα μιας χώρας, μιας φυλής από τα λαογρα- 
φικά. Καί τ’ αναστενάρια ώς λαογραφικό θέμα τής Θράκης είναι επιχείρημα 
ακαταμάχητο τής Ελληνικότητας τής χώρας, είναι κληρονομιά πολύτιμη 
κατά τής κακοπιστίας τού Φαλμεράγιερ, γιατί ώς έθιμο πανάρχαιο διασώ
θηκε μέσ5 από το Βυζαντινό βίο ένδεκα αιώνων έως τις ημέρες μας καθ’ δλη 
την τουρκοκρατία αυτούσιο καί γοητευτικό καί συνεχίζεται καί συντηρείται 
στη ζωή με νέα δύναμη καί διάθεση θρησκευτική καί πίστη ακατάλυτη. Ή  
περιγραφή τού τοπείου έχει ώς εξής :

«Παρά τήν Θρακικήν Παραλίαν τού Εύξείνου Πόντου, αΐ Έλληνί* 
δες πόλεις Μήδεια, Άγαθούπολις, Βασιλικός, Σωζόπολις, Άγχίαλος, Πύρ
γος καί Μεσημβρία περιΐστανται, χορόν τινα έρρυθμον προς τον φλοίσβον 
τών κυμάτων τού Πόντου συγκροτούσαι. Μεσογειότερον δε τής Άγαθουπό- 
λεως, βαθεΐα καί μακρά καί χλοερά κοιλάς άναπέπταται ένθεν ύφ ’ υψηλών 
όρέων περιπεφραγμένη. Ποταμοί δέ δύο από τών εκατέρωθεν υπωρειών κα- 
ταρρέοντες, τήν κοιλάδα ποτίζουσιν καί μεσοποταμίαν τερπνήν άποτελούντες 
εις τον Εύξεινον Πόντον εκβάλλουσιν, ό μεν εις παράλιον χωρίον Ρέσβι, έξ 
ού καί έπικέκληται, ό δέ εις τό Γαλαζάκι νοτιώτερον, πλησίον τής Άγαθου- 1

1) «Τφ από τίνος χρόνου έπικρατήσαντι έθει τής Σχολή' επόμενος καί τοΐς 
όρισμοΐς τής διευθύνσεως πειθόμενος, περί ’Αναστεναριών νά εΐπω έπεχείρησα. 
τοΰτο μέν, διότι τό πράγμα, πρός τούς θεσμούς τής μητρός ’Εκκλησίας άπφδον, 
συντόνου χρήζει έπιμελείας καί ένεργείας, ΐνα μή τά τέκνα αυτής έν βαθεϊ σκότφ 
Kui πλάνη διαπορεύωνται' τοΰτο δέ, ΐνα καί εκ τών παραδόξων εθίμων τών έν 
γωνίςι τινί τής Θράκης μέχρι τοΰδε διατηρούμενων, οί τών τής εσπερίας Ευρώπης 
σοφών νοθείαν ημών καταγνόντες καί τήν έκ τών αρχαίων Ελλήνων καταγωγήν 
κίβδηλον κηρύξαντες, κατάδηλοι γένωνται ότι άγνοιαν τοΰ καθ’ ημάς βίου έφθησαν 
όφλισκάνοντες' διότι οί νΰν έκασταχοΰ "Ελληνες, καίτοι διά τοΰ λουτρού τής πα
λιγγενεσίας τόν παλαιόν άνθρωπον έκπαλαι άπεξεδύθησαν, όμως μέντο ι ό δή
μος, ό τών γυναικών μάλιστα, πολλά μέν τήδε κάκεΐσε τής ελληνικής μυθολογίας 
αρχαία έθιμα διεφύλσξεν, έστι δ’ όπου καί τάς αρχαίας τελετάς επί τό χριστιανι- 
κώτερον μετέβαλε καί τάς τής ελληνικής πολυθεΐας πομπάς καί τάς θυσίας καί 
τούς χορούς εΐς τήν χριστιανικήν θρησκείαν είσήγαγε' καί ή πρός τά πανάρχαια 
έθη άφοσίωσις, τής επιμόνου σπουδής καί έπιμελείας τών αείποτε λειτουργών τής 
Εκκλησίας κατίσχυσεν ώς, τοΰ λόγου προϊόντος, κατάδηλον γενήσεταΓ τούτων 
τοίνυν ένεκα περί αναστεναριών δ λόγος έσεται».
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πόλεως. Χωρία δέ παραποτάμια και έν ταΐς ύπωρείαις διεσπαρμένα είσί, 
μικρόν άλλήλων άπέχοντα, ών οί κάτοικοι, οί μέν εκ τής γεωργίας οι δέ εκ 
τής κτηνοτροφίας, οί δέ πλεΐστοι εκ τής ξυλείας τον βίον πορίζονται, ολίγοι 
δέ τινες άνθρακεΐς εΐσί. Διά τό πανταχόθεν άπόκλειστον τής χώρας, ή μετά 
των πέριξ επιμιξία δύσκολος καί εκ τούτου Τυφλή επαρχία έπικέκληται 
(Κιόρ — Καζά). 'Η δέ φΰσις ενταύθα τό μέν έαρ προσμειδιά ιλαρά καί χα- 
ρίεσσα δρη κατάσκια...» κ. λ. π.

Έκεΐνο μάλιστα πού έχει από την περιγραφή σημασία είναι ή φράση 
«Διά τό πανταχόθεν άπόκλειστον τής χώρας καί ή μετά των πέριξ επιμιξία 
δύσκολος».Ή επαρχία εκαλείτο «Τυφλή» γιά τήν απομόνωσή της.’Έτσι φωτι- 
ζόμεθα γιατί περισώθηκε άνά τούς αιώνες τό έθιμο μας καί γιατί παρέμεινε 
άναλοίωτο μολη τήν πανάρχαια άχλίδα πού ιό σκεπάζει καί γιατί δέν έκτοπί' 
σθηκε από τον χριστιανισμό, άλλ’ έπέζησε μέ τήν χριστιανική του μορφή πού 
πήρε στο τελετουργικό καθ’ δλους τούς αίώνες τούς Βυζαντινούς καί τής 
Τουρκοκρατίας. ’Έλειπε ή επιμιξία καί ή έλλειψη αυτή άφησε τούς άνθρώ- 
πους ανεπηρέαστους καί συνεχιστές μιας παραδόσεως. Οί άνθρατποι ζοΰσαν 
μέ μιά παλαιότατη ανάμνηση τής ύπάρξεοός τους σέ τούτο τό ειδυλλιακό μέ
ρος τής θρακικής γής έως τό 1914. Τοπικώς ποιά έκταση είχε τό έθιμο δέν 
μπορούμε νά ορίσουμε, γνωρίζομε όμως από χωρία σωζύμενα δτι τούτο 
ετελούνταν παραπλήσια στή Ρουμανία '), στή Βουλγαρία καί στή Μακεδονία 
κατά τον Άρναούτωφ στο χωρίο Ούρκάρι 8).

Δ) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ

Μετά τή συνθήκη τού Βουκουρεστίου, τό σημείο αυτό τής θρακικής 
γής περιήλθε στούς Βουλγάρους (1914). Οί κάτοικοι αυτού 'Έλληνες μετανα
στέυσαν καταδιωγμένοι καί μεταφέρθηκαν στή Δυτική Θράκη καί τήν ’Ανα
τολική Μακεδονία. Άπεχώρησαν αποκομίζοντας ελάχιστα από τά υπάρχοντά 
τους, αλλά αχώριστοι από τά ιερά τους. ’Έτσι βρέθηκαν κάποτε στή χώρα 
αυτή σκορπισμένοι σέ πολλούς συνοικισμούς: Τή Μελίκη Βερροίας, τή Μαυ' 
ρολεΰκη Δράμας, τήν 'Αγία Ελένη Σερρών καί τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 
συμπαγέστεροι, κ ι’ αλλού ακόμη όλιγώτεροι όπως στή Λάρισσα, στο Σκου- 
λάρι Λαγκαδά 20—25 οικογένειες. Αυτή ή ακούσια μετανάστευση, αν τούς 
στέρησε τά πάντα, δέν τούς άφήκε νά λησμονήσουν δμως τά έθιμά τους καί 
τά ήθη τους καί τις παραδόσεις τους. ’Έφθασαν στήν Ελλάδα μέ τίς 'Ά γιες 
εικόνες τών λατρευομένων Α γίω ν τους, τούς Ά γιους Κωνσταντίνον καί Ε 
λένην «τούς παπούδες—τις Χάρες» σκεπασμένους μέ τίς π ο δ ι έ ς  τους, κατα- 
στόλιστες από τ’ άφιερώματά τους καί καλοθεμένες στά ιερά σεντούκια.‘Όταν 1

1) Άρχείον Θρακ. Θησαυρού, τόμ. Ζ', Ν. Σβορώνος.
2) Άρχείον Θρακικοΰ Θησαυρού, Ζ' τόμ σελ. 365— 366.



Τ' αναστενάρια άπό νέα στοιχεία ί4 ί

έγχατεστάθηκαν και δοκίμασαν το αίσθημα της ασφαλεία; μέσα στο ελλη
νικό έδαφος, τότε εμφάνισαν τις εικόνες και τη σκέψη τους ανάμεσα τους. 
Έώρτασαν την 21ην Μαΐου με μυστικότητα στα σπίτια τους και στα κονά
κια των παπούδων μέ εύλογη επιφύλαξη καί δέος μη άποκαλυφθοΰν και γεν
νήσουν την περιέργεια του λαού, πού μεταξύ του ετάχθηχαν νά ζήσουν άπό 
την κοινή μοίρα. Και Ιτέλεσαν τό έθιμο και στα τέσσαρα σημεία των εγχα- 
ταστάσεών τους, τον Λαγκαδά, την Μελίκη, την 'Αγία Ελένη και την Μαυ- 
ρολεΰκη χωρίς θόρυβο, χωρίς νά τούς άντιληφθή κανείς σαν κρυπτοχριστία- 
νοί. "Εστησαν πάντως τό κονάκι τους.

Ε) Τ I Ε Ι Ν Α Ι  ΤΟ Κ Ο Ν Α Κ Ι

Κονάκια ονομάζουν τά σπίτια των άρχιαναστενάρηδων, σπίτια μέ τή 
θρακιώτικη τεχνοτροπία, δπου φυλάσσονται οΐ εικόνες και τελούνται οΐ εορ
τές και οι πιστοί προσκυνούν. Είναι τά «Τεμένη» και οί τόποι των εΐκονο-

Τά εικονίσματα.

στασίων οπού εκτίθενται σέ κοινό προσκύνημα «οΐ χάρες και οΐ παπούδες» 
όπως ονομάζονται, και ανάβονται οί καντήλες και καίονται τά κεριά των 
πιστών και φυλάγονται οί 'Ά γιοι αχώριστοι άπό την οικογένεια. Έ χει στά 
κονάκια τρεις ημέρες στις 20 — 21—22 Μα'ίου έκαλίσσεται τό έθιμο σ’ δλε 
τις πτυχές του και λεπτομεριακά. Τις εικόνες στολίζουν ασημένια στολίδια 
και ντυσίματα, αφιερώματα και επίχρυσα ή επάργυρα όμοκόματα αγίων. 
Υπάρχουν εικόνες χρονολογημένες άπό πολύ παλιά χρόνια, ως λένε έως επτά 
αιώνες. Στο Λαγκαδά, την πιο μεγάλη εστία τών άναστενάρηδοον, συντη»

\ίΊ
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ρούνται επτά εικόνες οι έξης : ό Γεροκωτσιανός Μαυρολεύκης, ό Τριπορινός 
"Αγιος Κωνσταντίνος, ό Νέος Κωτσιανός, ή Τριπορινή 'Αγία Ελένη, ό "Α
γιος Παντελεήμος Κερκίνης, ό Καστανιώτης Λαγκαδά, ή 'Αγιασωτήρα, η 
Παναγία Δεκαπενταυγοΰσταινα.

Για τις εικόνες φέρονται διάφορες παραδόσεις. Μια παράδοση όμι- 
λεΐ για τις θήκες των εικόνων τις λεγάμενες «ποδιές» ί). «Οΐ Τούρκοι έκλε- 
ψάσι την Έλληνίδα τη Μακρυμαλλοΰ κ ι5 ό "Αγιος Κωνσταντίνος φόρεσε 
άλλα ρούχα καί μια ποδιά κι’ έγινε τεπτίλι (μεταμφιέσθηκε) καί πήγε νά τη 
γλυτώση. Την έβρήκε μέσ’ τή θάλασσα σ’ ενα παλάτι. Ό  "Αγι-Κωνσταντΐ- 
νος κοίμησε τις Τούρκοι καί τήνε λέγει.—'Έλα μαζύ μου νά σε γλυτώσω. 
Καί κείνη φοβούντου, μή γνωρίζοντας τον "Αγιο.—Καί πώς θά μέ γλυτώ- 
σης μέ τις Τούρκοι;—Έ γώ κοίμησα τις Τούρκοι. Καί πήρε τότες αυτή τ1 2 3 
ασήμι της όσο είχε μαζΰ. Κι3 άπλωσε ό "Αγιος την ποδιά άου καί την έπήρε 
καί την εγλΰτωσε μέ τις Τούρκοι, δίχως νά πάρωσι χαμπέρι (είδηση). Κιδντε 
την έβγαλε όξω καί την εγλΰτωσε, είπε ή Μακρυμαλλοΰ.—Τί θέλεις καλό νά 
σέ κάνω πού μέ γλύτωσες τή ζωή μου ;—Τίποτε καντίποτε, γιατί γλΰτωσσα 
μιάν Έλληνίδα. Καί κείνη γοϋλο to ασήμι πού είχε τό χάρισε στον "Αγιο 
καί τδρραψε πάνω στήν ποδιά του, γ ι ’ αυτό δεν είναι άλλο εικόνισμα σαν τό 
Τριπορινό μέ τόσο πολύ ασήμι. 'Η ποδιά του Τριπορινοΰ τής Μακρυμαλ- 
λοΰς έναι στή Μαυρολεΰκη μια καί καλύτερη». Καί οί ποδιές είναι απαραίτη
τες για τή φύλαξη των εικόνων, όπως λ. χ. είναι φυλαγμένη ή εικόνα τής 
’Αναστάσεως μέσα στή κόκκινη θήκη της.

Για τή χρησιμοποίηση των εικόνων τού 'Αγίου Κωνσταντίνου στο 
χορό τής φωτιάς, μπορούμε νά πούμε, ότι δ Κωνσταντίνος δ Μέγας, πού 
άνακηρύχθηκε "Αγιος, υπήρξε αληθ ινός σωτήρας τού Χριστιανισμού καί χω
ρίς αυτόν ζήτημα είναι άν θά κατώρθωνε νά καταπνίξη τήν παλαιά θρησκεία 
καί ν ’ άπλωθή τόσο πολύ στον κόσμο ή Χριστιανωσύνη. Γι αυτό οΐ ανα
στενάρηδες διπλά τιμούν τ’ όνομά του καί τό δίνουν βαφτίζοντας τά παιδιά 
τους3). Τά εικονίσματα είναι επάργυρα μέ διάφορα τεχνουργήματα κουγιουμ- 
τζήδων καί παριστάνουν τούς 'Αγίους προστάτες, οΐ δέ ποδιές καταστόλι- 
στες μέ τά αφιερώματα των πιστών.

ΣΤ) ΟΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΕΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οΐ αναστενάρηδες είναι είπαμε χωρικοί αγρότες. "Εχουν λίγα στρέμ° 
ματα γής πού καλλιεργούν. Στήν παλαιά τους πατρίδα 3) είχαν πλούσια χω
ράφια, πλουσιώτατα δάση όπου ξυλοκοπούσαν, πλούσια ποτάμια μέ λογής

1) Αφήγηση τής Μαρούλας Γιαννακοπούλου, πού έχει εικόνα καί κονάκι 
οτό Λαγκαδά.

2) Στις Σέρρες τό νέο χωριό των Αναστενάρηδων ώνομάστηκε ’Αγία Ελένη.
8) Βλ. Άρχ. Θρακ, καί Γλωσ, Θησαυρού τόμ. Τ.
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λογιών ψάρια. Τό "προνόμιον του άρχιαναστενάρη μεταδίνεται από γενιά 
σέ γενιά και ό άρχιαναστενάρης επιβάλλεται επί των άλλων μέ την ικανότητά 
του την ψυχική νά γίνεται δργανο του 'Αγίου κ ι3 αποτελεί πρόσωπο άξιοσέ- 
βαστο, ό λόγος του έχει κύρος καί ακούεται παντού πρώτος. 'Όταν μέσ’ από 
τό πλήθος έμφανισθή κανείς «έγκαλεσμένος» από την «πνοή καί τή φωτιά» 
καί ρίχνεται στή θρυκιά καί χορεύει απρόσβλητος κι3 αυτός αυτομάτως άνα- 
κηρύχνεται αναστενάρης μέ τήν έγκριση καί του άρχιαναστενάρη.

Ό  Χουρμουζιάδης στο μικρό του έργο «ΓΙεοί αναστεναριών» ση
μειώνει οτι ή τέλεση τών αναστεναριών «άπήδε προς τους θεσμούς τής μη- 
τρός ’ Εκκλησίας». Ό  λαός δμως πιστεύει ότι παρεμβάσεις τής Εκκλησίας 
τιμωρήθηκαν από τούς 'Αγίους. Καί σήμερα ακόμη ό Δεσπότης τής Θεσσα
λονίκης απαγόρευσε τή συμμετοχή ϊερέως στον αγιασμό καί τή θυσία. Τά δε 
όργανα τής Εκκλησίας περιύβρισαν τό έθιμο ώς φ α κ ι ρ ι κ ό .  Καί ή Θεο- 
λογική Σχολή Θεσσαλονίκης κατέκρινε τ’ ’Αναστενάρια ώς μή χριστιανικά, 
άλλ’ ώς υπολείμματα είδωλολατρικά καί «πράξιν αντίθετον προς τήν χριστια
νικήν διδασκαλίαν» ‘). Ή  θυσία τού μόσχου, τά μουσικά όργανα, οι οργια
στικοί χοροί, ή πυροβασία κλπ. αποτελούν κατ’ αυτήν «προχριστιανικόν εΐ- 
δωλολατρικόν έθιμον». Έ ν τούτοις τό έθιμο έπέζησε καί ύφίσταται καί τε
λείται στά τέσσερα σημεία τής Μακεδονίας, όπου μεταφυτεύθηκε ώς χριστια- 
νικώτατο καί θρησκευτικώτατο, χωρίς $ά προοβάλη ούτε τό αίσθημα τών 
χριστιανών, ούτε τήν πίστη, ούτε τά παμπάλαια καί ξένα έθιμα τής Έκκλη- 
σίας μας, σάν τύν αγιασμό λ. χ. τών Θεοφανείων (πού είναι λατρεία αιγυ
πτιακή τού Νείλου), ή τό «περιρραντήριον ύδωρ» πού έχρησίμευε για καθα
ρισμό τών χεριών, εκείνων πού έπέστρεφαν από τις κηδείες καί σαύτό εβά- 
πτιζαν δαυλό αναμμένο αντί τής σημερινής αγιαστούρας. Καί ό χορός ύφί* 
σταται στήν ’Εκκλησία καί ή θυσία καί ή υμνωδία ψάλλεται «έν χορδαΐς καί 
όργάνοις». Στο γάμο χορεύουν τούς νυμφίους μέ τό «Ή σα ΐα  χόρευε» καί 
τούς φορούν στέφανα καί στις χειροτονίες τών κληρικών περιφέρουν τούς 
χειροτονούμενους γύρω στήν'Αγία Τράπεζα, ψάλλοντες τό ίδιο τροπάρι. Αυτό 
δέ ξαίρουμε ότι είναι ή «άμφιδρομία» τών αρχαίων. Καί δμως ουδέποτε ή 
επίσημη ’Ορθόδοξη Μεγάλη τού Χριστού ’ Εκκλησία προσέτρεξε επίκουρη 
σέ μια τέτοια εκστρατεία, κ ι’ ουδέποτε άναμίχθηκε ούτε κι’ απαγόρευσε τον 
κλήρο νά μετέσχη στο έθιμο ώς άντιχριστιανικό ή τό χτύπησε συκοφαντικά, 
δπως κάνει δ 'Άγιος Θεσσαλονίκης καί οι θεολόγοι καθηγητές τής Θεολο- 
γικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Ζ) ΤΤΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ

α) Μ ετα φ ο ρ ά  τοϋ μτΐΐκαδιοϋ.  Τήν παραμονή τού Α γίου Κωνσταν
τίνου μεταφέρεται τό μπικάδι από τήν έξοχή μέ τή συνοδεία μουσικών δρ* 1

1) Βλ. «Μακεδονία» 26)5)52, Θεολ. Σχολή Θεσσαλονίκης «Νέα ’Αλήθεια»*
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γάνων. Ή  συνοδεία στέλνεται στο μέρος, δπου βόσκει τό ζώο από τις 18 
του Γενάρη. Τό ζώο έχει άγορασθη μέ χρήματα τής κάσσας τών αναστενά
ρηδων, πού μαζεύει ως μικρά δώρα από τούς χριστιανούς στό προσκύνημά 
τους, όταν ανάβουν κεριά, προσκυνούν, γονατίζουν καί προσεύχονται μέσα 
στό κονάκι. Σ’ δλη τή διαδρομή τής επιστροφής παίζουν τά όργανα τό γνω
στό λαϊκό σκοπό πού είναι ρυθμικός και διθυραμβικός."Οταν γυρίζοντας κα- 
ταφθάση ή πομπή στό κονάκι, τό θύμα δένεται στη θύρα τού κονακιού μέ 
μια τριχιά, ήσΐ'χο, ήμερο και όχι ανήσυχο. Οί αναστενάρηδες λένε δτι ή 
μουσική επιδρά πάνω στό θυμικό τού ζώου, ώστε να φέρνεται τιθασσέυ- 
μένο. Άλλα, κ ι’ από τον άγιο γίνεται δεκτό, μόνον δταν έρχεται ήμερο. Τό 
μπικάδι είναι ενός, τριών, ή πέντε χρονών. Οΐ ζωοτρόφοι γνωρίζουν τά χρό
νια τών ζώων. Ή  ηλικία τού ζώου είναι απαραίτητη, άν όμως τούς ερώτη
σης δεν είναι εύκολο να λάβης απάντηση από τούς αναστενάρηδες. Πάντως 
τό πράγμα είναι ευεξήγητο, γιατί στηρίζεται στήν Πυθαγόρειο θεωρία και 
συμφωνεί προς τή διαδεδομένη κοινή αντίληψη τών αρχαίων δτι ό περιττός 
αριθμός 1—3 —5, έχει αρχή, μέσο, τέλος, δτι είναι «πεπερασμένος», «τέ
λειος», καλό και δυνατό αγαθό, ενώ δ άρτιος ούτε αρχή ούτε μέσον έχει ούτε 
τέλος, είναι δέ κάτι τό άπειρο, ένα αδύνατο καί άπειρο πράγμα 'δπως φα ί
νεται από τά αρχαία χωρία ')· Γ ι’ αυτό τό λόγο γενική είναι ή χρήση τού 
περιττού αριθμού στά θρησκευτικά και λατρευτικά πράγματα. Ή  μεγαλό
πρεπη μεταφορά τού μπικαδιού έχει ιδιαίτερη σημασία. Ό στολισμός του 
αντιστοιχεί μέ τήν παλιά συνήθεια νά στεφανοόνουν τό θύμα και νά τού στο
λίζουν μέ ταινίες και στέμματα τό κεφάλι, δπως γνο^ίζομε από ένα σ κ ύ φ ο  
(αγγείο Πολυγνώτου) τού Βρεττανικοΰ Μουσείου, δπου δυο γυναίκες επιθέ
τουν στούς αυχένες ταύρων στέμματα, ταινίες από άκλωστο μαλλί μέ κόμπους. 
Πάντως δλα αυτά αποβλέπουν στήν αυτόβουλη προσέλευση και αυτοθυσία 
τού μπικαδιού. Γ ι’ αυτό και στήν άρνησή του νά θυσιασθή τ’ αποδιώχνουν, 
γιατί τ’ αποδιώχνει ό άγιος 1 2).

'Η θυσία στή Θράκη είναι γνωστότατο έθιμο. Κατ’ αυτό θυσιάζουν 
ζώα στις γιορτές. ’Από τό ϊδιο έθιμο απέκτησαν τήν ίδια συνήθεια καί οϊ 
Τούρκοι, ώστε νά σφάζουν κουρπάνια, Ή  θυσία αυτή έχει εκπληκτική

1) Βλ. Κων. Ρωμαίος, Άρχεΐον Θράκης τόμ. ΙΑ '.
2) μ π ι κ ά δ ι  άπό to bukat =  κομμάτι, δγ1ίπιι^π=κομμάτι κρέατος άπό τό 

ρουμανικό bukata=^nooxia, κομμάτι, buka =  ταύρος μπύκος— μπυκάδι —  μικρός 
ταϋρος. Ή  προέλευση άπό τό μ η κ ά ς  κλπ. είναι προχειρολογήματα αβασάνιστα. 
Στή Στενίμαχο μ π ο ϋ κ ο ς ,  στή Σηλυβρία βύκας, βΰκος στό Σαμακόβι (Πανδώρα 17, 
σ· 222). Βλ. και Γεωργακα, Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΒ ', βίκος, μ π υ κ ά δ ι  ίσως άπό τό 
μ υ κ ά ο μ α ι  πού εκφράξει τή φωνή τών βωδιών, ενφ τό μηκάομαι (βληχώμαι— βε· 
λάζω) μ ηκά ς  τή φωνή τών προβάτων καί τής κατσίκας, μ η κ ά δ ι  τό μηκώμενο βώδι 
ηλικίας 1— 3— 5 χρόνων. Οί αρχαίοι έλεγαν βρ υ χ ά ομα ι  επί θηρίων, μ η κ ά ο μ α ι  επί 
καμήλων. μ η κ ά ο μ α ι  επί προβάτων καί αίγών.
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ομοιότητα μέ τις αρχαίες θυσίες και τον αρχαίο τρόπο τής τελέσεώς της. Τέ
τοια νεώτερη περιγραφή Θρακικής θυσίας έχουμε τού Γεωργίου Μέγα (Λαο
γραφία 3ος Τόμ. σελ. 148 —171, Θρακικά Η' Τόμος 390) και πολλές προφο
ρικές άλλες ανακοινώσεις ')· Ό  ταΰρος κατά τις πληροφορίες του αγοράζεται 
μέ έρανο κοινό, θυσιάζεται του Ά γιολιά , είναι άνευνοΰχιστος, δέν έχει μπή 
στο ζυγό, σφάζεται στο αλώνι, οί γυναίκες δέν μετέχουν στην τέλεση τής θυ« 
σίας, (πράγμα όμως ανεξακρίβωτο), κολλούν στα κέρατα κεριά, ό ίερεύς δια
βάζει ευχή και θυμιατίζει. Ή  σφαγή του μπικαδιοϋ είναι θαυμαστή φ ε ι
διακή μετόπη. 'Ο άρχιαναστενάρης τό θυμιατίζει χορεύοντας γύρω του. Πα
ραδίνει, αφού τό σταυρώσει μέ τό μαχαίρι, τά όργανα τής σφαγής στα μέλη 
τοϋ θιάσου μέσα από τό κονάκι, οπού φυλλάσσονται χρονικής μόνο γ ι’ αυτή 
τήν ώρα. Τίποτε δέν παραλείπεται από τό τυπικό τής γιορτής μέ τή συμμε
τοχή των ιερέων πού διαβάζουν τήν ευχή, γιατί φοβούνται άρρώστειες καί 
τό ρήμαγμα τού χωριού. Θυσίες στή Θράκη σημειώνονται παντού στή χώρα. 
Πρώτος δ Χουρμουζιάδης, ή Ε λπινίκη Σαραντή,δΔ. Άβράσογλου, δ Ιω ά ν 
νης Μαγκριώτης, ό Μ. Γεδεών, δ Γεώργιος Σωτηρίου, μάς είπαν περί θυ
σίας ταύρου 1 2).

Ζ) Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ

Τής θυσίας προηγείται δ αγιασμός στο άγιασμα, πού είναι τό πρώτο
στοιχείο τού εθίμου, και ή αρτοκλασία μέ τούς πέντε άρτους και τά κεριά.

\
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Ό  αγιασμός αρχίζει.

1) Κουρμπάνι. Βλ. Θρακ. Η' τ. σ. 390. Θυσία στό Εύκάρυο Ί .  Μαγκριώτη 
Βλ. εικόνες θυσίας ταύρου, τόμ. Γ ’ Λαογραφ. Δελτίον σ. 151— 153. Θυσίες Κ. Χα- 
τζόπουλος έθιμα 40 Εκκλησιών Θρακική Έπετηρίς 1897.

2) Βλ. Σωφρ. Παπακυριακοΰ Άρχιμ, Άρχ. Θρ. ΙΖ ’ σ. 380 περί ξωο&υσίας.

10



Ό άρχιαναστενάρης τελεί τον αγιασμό μετά την διαταγή 
τοϋ δεσπότη νά μή μετάσχη ό παπάς.

Θύμιασμα τοΰ μπικαδιοΰ άπό τόν άρχιαναστενάρη.

Χριστιανική Εκκλησία, έτσι διατηρούν και μέ Γ αγιάσματα και μέ τόν άγι- 
σμό των ύδάτων, Για τ’ αγιάσματα πιστεύει ό λαός, πώς το νερό πού πηγά
ζει αθόρυβα κι’ ανεβαίνει, είναι ιαματικό, γ ι’ αυτό τό περιχύνει στο σώμα του

Πολυδ. Παπαχριστοδούλόυ

Ή  αρτοκλασία γίνεται σ' ανάμνηση των 5 άρτων, πού τελείται στις αρτο
κλασίες των Έ σναφίων στη Θράκη κατά τόν εσπερινό, αυτούσια και απα
ράλλακτα. "Οπως διατηρούν οί αναστενάρηδες πλήρη έπατρή μέ την λοιπή
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και χύνοντας το πιστεύει, πώς θεραπεύονται και γιανίσκουν τά βουζούνια, 
οΐ θέρμες κι9 άλλες άρρώστειες. Στ" αγιάσματα πηγαίνουν κι5 αναστενάρηδες 
τό Γεννάρη του 'Αγίου ’Αθανασίου και τον Μάη μέ λύρες και γκάϊδες καί 
νταούλια, κρατώντας τις χάρες ψηλά στα χέρια — τις εικόνες των 'Αγίων

Ό άρχισναστενάρης Έμμ .ν υ'ιλ Γ. χ\εύοντας θυμιατίζει
τό μτικά'Η μετά τόν αγιασμό.

Τό μπικάδι πριν σφαγή διαβάζεται μέ κολλημένα κεριά στα κέρατα.

Κωσταντίνου καί Ε λένη ς .’Έχουν την κοινή Χριστιανική πίστη δτι μέσα στο 
νερό υπάρχει «δύναμη 'Υγείας εμποιητικής καί νόσων άπελατικής» σύμφωνα 
μέ την παλιά Εκκλησιαστική ευχή. Πιστεύουν δτι ή Εκκλησία, παίρνοντας
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από τις ανατολικές όσο και από Ελληνικές αρχαίες λατρείες, καθιέρωσε μέ 
τον κανονισμό των αγιασμών κάθε πρωτομηνιά στη Θράκη και τον μεγάλο 
αγιασμό στα Θεοφάνεια, μια τελετή πού συνεχίζεται στην ίδρυση αγιασμά
των και λουτρών είτε κοντά στις Εκκλησίες, είτε σέ ξεχωριστά χτίσματα: Τά 
μ ο ν α σ τ ή ρ ι α .  Καί δίνουν σ’ αυτά εξαιρετική σημασία. Στις 20 Μαίου 
στα προεόρτια, τών αναστεναριών πηγαίνουν μέ πομπή στ’άγίασμα και στήν 
ιερή πηγή. Θυμιατίζουν, ανάβουν κεριά, πίνουν τό θαυματουργό νερό και 
ρίχνουν μέσα νομίσματα. Διαβάζει ό παπάς αγιασμό καί μόνο ό άρχιανα- 
στενάρης έχει τό δικαίωμα νά κατεβή καί μέ ΐεροπρέπεια νά βγάλη τ’ αγια
σμένο νερό, νά δώση στον κόσμο νά νυφθή καί νά πιή. Στο Κωστή ύπήρ-

Σφαγή τοϋ μπικαδιοΰ.

χαν εξ αγιάσματα πού γιορτάζονταν τούς θερινούς μήνες Μάϊο, ’Ιούνιο, 
’Ιούλιο καί Αύγουστο.

Τό άγιασμα είναι φροντισμένο μέ ξεχωριστή επιμέλεια. Τό περιβάλ
λει ό ξυλένιος φράχτης, τ ά π α λ ι ο ύ ρ ι α ,  τ ά μ π λ ό κ ι α, πού 
ανανεώνεται κάθε τόσο καί τά φθαρμένα ξύλα τους χρησιμοποιούνται για 
τήν Ιερή πυρά, τή φωτιά δπου θά γίνη τό βράδυ ό χορό; καί ή πυροβασία. 
Τ’ αγιάσματα τών αναστενάρηδων μέ τά φράγματα, ξεχωρίζουν σάν αρχαία 
τεμένη αγροτικά, ή δέ λατρεία τών ιερών αυτών, έχει χαρακτήρα λαϊκό κ ι’ 
άμεσώτερη σχέση μέ τήν αρχαιότητα καί σχηματίζονται καθ’ υπόδειξη τών 
'Αγίων. *0 "Αγιος, λένε, υποδείχνει τό αγιασμένο νερό, πού περιμένει τή 
σκαπάνη για νά πεταχτή μ’ ορμή ή ν ’ άρχίση νά σταλάζη στάλα · στάλα μέ 
σπάσιμο τού βράχου. 'Ότι ρίχνουν χρήματα στήν Τερή πηγή, αυτό ενθυμί
ζει τό αρχαίο κείμενο τού Παυσανία (III, 25, 8) γιά τήν ’Επίδαυρο Λιμη- 
ράς, δπου έρριχναν ά λφ ίνω ν  μάζας. Στο Λαγκαδά δέν υπάρχει άγιασμα, γιατί
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ώς τώρα ό 'Άγιος δεν υπέδειξε κατάλληλο πηγαίο νερό. Στην ‘Αγία ‘Ελένη 
Σερρών, αυτό πού μόνοι οϊ αναστενάρηδες άνοιξαν, χωρίς την υπόδειξη τοϋ 
Αγίου, φαίνεται, «δεν πηγαίνει καλά.» Στην τέλεση τοϋ αγιασμού συμμε
τέχει ό ιερέας τού χωριού. Αυτός κάνει τον αγιασμό, ραντίζει τούς πιστούς, 
φωτίζει τα κονάκια και διαβάζει τις ευχές φοραίνοντας τύ επιτραχήλιό του. 
Στο πέρας τού αγιασμού ό άρχιαναστενάρης κρατώντας θυμιατήριο θυμιάζει 
το θύμα, χορεύοντας γύρω του μέ τούς ήχους των οργάνων, ενώ τό θύμα μέ
νει ήμερο καί ήρεμο. Στο θύμιασμα επάνω τού στολίζουν τά κέρατα μέ κορ- 
δέλλες κατά τον αρχαίο τρόπο και διαβάζεται ή ευχή τής θυσίας ώς εξής1). 
«Ό Θεός τής δόξης και παντός ονόματος όνομαζομένου και υπό 'Αγίων Α γ 
γέλων προσκυνούμενος, έπίβλεψον εξ Ουρανού Α γίου Σου, γαληνω τ<ρ όφ-

Τό τυμπάνισμα καί γδάρσιμο.

θαλμώ καί ΐλαρώ up προσώπφ επί την θυσίαν ταύτην. Καί ώς προσεδέξω 
’Άβελ τά δώρα, Νώε τάς θυσίας, ’Αβραάμ τάς όλοκαρπώσεις, Μωϋσέως καί 
Ά αρών τάς ΐερωσύνας, Σαμουήλ τάς ειρηνικός, αυτός φιλάνθρωπε Κύριε, 
πρόσδεξε καί τήν θυσίαν τού δούλου Σου από τών επιγείων εις τά έπουρά» 
νια εις οσμήν ευωδίας καί άντικατάπεμψον ήμΐν ευλογίαν τήν πνευματικήν. 
"Οιι σύ εΐ κ.λ.π.».

Τότε σύρεται τό ζώο στή ρίζα τού δένδρου ή στο θεμέλιο τής Ε κ 
κλησίας καί άφού άνατραπή, θυσιάζεται γοργά τό μπικάδι, μέ τά ειδικά 
όπως είπαμε φυλαγμένα δ'ργανα. Υπάρχει ή συνήθεια τό θύμα νά π α ρ -  
τ σ α λ ί ζ ε τ α ι ,  ήτοι νά τεμαχίζεται σέ παρτσάλια, σέ μοίρες, καί νά μοι
ράζεται σ’ όλες τις οίκο/ένειες τού χτυριού τών αναστενάρηδων, καί τό δέρμα

1) Εδχολόγιον Ν, Παπυιδοπούλου, σελ. 318, 1928.
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του επίσης αφού κομματιαστή και στεγνώσει, νά μοιράζεται για τσαρούχια, 
(έθιμο αρχαίο). Τή θυσία αυτή οΐ νεοφανείς προασπιστές της Χριστιανι
κής Θρησκείας την απορρίπτουν και αυτήν, ώς άπομεινάριο εΐδωλολατρικό» 
ενώ σφάζουν κατά χιλιάδας τάρνιά τό Πάσχα.

Η' ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΩΝ

Οι αναστενάρηδες τις τρεις ήμερες των εορτών διαρκώς αγωνίζονται 
μπροστά στις εικόνες. Κάθονται σιωπηλοί, σκεφτικοί, προσβλέπουν στά εικο
νίσματα, άγωνιούν προσδοκώντας και προσμένουν τό «έγκάλεσμα». Νηστεύουν 
καί απέχουν. Τό έγκάλεσμα είναι ή πνοή, ή φωνή τών αγίων πού τούς προ
στάζει και τούς έρχεται α ιφνίδ ια . IV αυτό εκεί πού συνομιλούν, έκεΐ πού 
στέκονται ευλαβικά μπροστά στούς «παππούδες», έξαφνα δρμούν χορευτικά 
καί ρυθμικά προς τις εικόνες. "Οταν λένε δτι ή εικόνα εγκαλεΐ τον καθαρό 
άνθρωπο, δεν πιστεύουν μόνο οτι δεν πρέπει νά έχη αμαρτίες, αλλά προπάν
των εννοούν, δτι ό προσκαλεσμένος αισθάνεται μέσα του την ανάγκη νά 
χορέψη αδίστακτα και άφοσιωμένα μαζύ μέ τις Χάρες.3Ηρθε τό έγκάλεσμα, 
τότε αρχίζει δ χορός τους συγκλονιστικός. Κάνουν βήματα εμπρός (τροχαίους 
και ιάμβους) και γυρίζουν δμοια πίσω χτυπώντας τά πόδια ρυθμικά, πότε 
ελαφρά πότε βαριά, υψώνουν τά χέρια δεητικά, τά συμπλέκουν πάνω από τό 
κεφάλι, τά φέρνουν πλάγια, σκύβουν γυρτά προς τό ένα μέρος. 'Ο ιδρώτας 
τούς περιτρέχει. Πρέπει λένε νά χυθή. Δεν αισθάνονται κόπωση. Ό  κόπος 
είναι απιστία, γιατί μαζύ τους χορεύει δ "Αγιος, πού τούς κρατά τούς ώμους, 
τούς κρατά την καρδιά, τούς έμνέει τό μένος, τούς οΐστρηλατει ‘)· "Οταν 
τούς πιάνη δ άγιος «ωχρότατοι γινόμενοι, τρέμουσιν, άφρίζουσι, υπό σπα
σμών δέ καταλαμβανόμενοι καί τό βλέμμα άγριεύοντες και λιποθυμούντες, 
εκτάδην καταπίπτουσιν αναίσθητοι», λέγει δ Χουρμουζιάδης.

Τέλος κάποτε καταπαύει δ χορός. Τότε σταυροκοπιούνται, γονυπε- 
τούν, «κάνουν μετάνοιες», θυμιατίζουν κι5 αποσύρονται σέ μια γωνιά σιω
πηλοί. Τά ό'ργανα παίζουν δλη τούτη την ώρα τής αγωνίας τους καί οΐ πα- 
ρόντες τραγουδούν. Τά τραγούδια τους είναι άκριτικά, διθυραμβικά στο 
σκοπό, καί υμνούν τις ανδραγαθίες τών παππούδων 1 2)

Α'
Κάτω στην κόκκινη μηλιά, τού Τάταρη τά μέρη, 
έσερνε δ Τάταρης τρία αδέρφια αγκαλιασμένα.
Κή μάννα ντους κλαίγει ντους καί πάει τό καταπόδι

1) Αυτά είναι απαντήσεις σ3ερωτήματα μου προς τόν άρχίανοστενάρη Έμ 
μανουήλ Γεωργίου,

2) "Ολα τά συνετισμένα τραγούδια, πού τραγουδιώνται στις εορτές τού 
αγίου Κωνσταντίνου, μπορούν νά τραγουδιούνται κιδπου χορεύουν στάναστενάρια 
πάνω στη φωτειά,



Τ ’ αναστενάρια άπό νέα στοιχεία 151

—Τζάνε μου Τάταρε, αφέντη καί αγά μου, 
τζάνε μου Τάταρε, τζελάτη τοϋ παιδιού μου, 
για το πρώτο μου παιδί και για τό υστερνό μου 
καί για τον Κα)νσταντή, τά. φύλλα της καρδιάς μου.

—’ Εγώ τό πρώτο σου παιδί κουρμπάνι στ’ άλογό μου 
καί τό δεύτερο παιδί κουρμπάνι στο σπαθί μου.
Μά τον Κωνσταντή εγώ γαμπρό θά τόνε κάνω, 
νά τόνε δώσω Τοΰρκισσα, ρωμέϊσσα νά την κάνη.
Την προίκα του την έγραψα σέ δλα τά βιβλία :
Τη Θράκη καί την Ρούμελη κ ι5 δλη τη Βουλγαρία, 
την ’Ήπειρο καί τά νησιά κι’ δλη την ’Αλβανία, 
και την Κωνσταντινούπολη καί την Μικρά ’Ασία.
Κι’ ή Τοΰρκισσα θά βαφτιστή μέσ’ στην 'Αγιά Σοφία ‘ ).

Β'

τη ρωμιά τή ρωμιοποΰλα ;
—Στο παζάρι τον εύρηκα 

δώκα γρόσια καί την πήρα 
καί φλουριά την άγοράσα.

—Ψέμμα λέγεις παλληκάρι, 
πέ τό σπίτι μου μέ πήρες, 
τό ψωμί μου μέσ’ τό φούρνο 
καί τά ρούχα μου στην πλώστρα, 
τό παιδί μου μέσ’ την κούνια.
Ψήσε φούρνε τό ψωμί μου, 
στέγνω πλώστρια τά ρούχα, 
κοΰνιε, κούνια, τό παιδί μου 9), 
ώστε ν ’ ακουστή ή φωνή μου.

Γ '

Κάτα) στον "Αγιο Θόδωρο στον "Αγι Κωνσταντίνο 
πάνηγυράκι γίνονταν τ’ «γίουΚων σταντίνου.
Τό πανηγύρι εΐτανε πολύ κι’ ό κόσμος (είπαν) λίγος 
Δώδεκα δίπλες ο χορός δεκαοχτώ μπαλαίστρες, 
ό λύκος άρπαξε παιδί, πό μέσα άπ’ τή μπαλαίστρα.
Κλαίγει ντο ή μάννα κλαίγει ντο καί πάει τό καταπόδι s). 1 2 3

1) Βλ. Θρακικά Γ' τ. σ. 276. τραγούδι ό Τάταρος.
2) Βλ. Θρακικά, Α' τ. σ. 207. Τό τραγούδι τό τραγουδούσε ό λυράρης Γ 

Πετικόπουλος ώ; νανούρισμα για τά παιδιά. Βλ Π ετρόπουλος Άρ. Θρ. Θησ. τ. 7"
3) Ν. Πολίτη. Τραγούδια τοϋ ‘ Ελληνικού λαού σ. 111 άσμα 77 Τσαμαδός,

Σ’ ένα πράσινο λειβάδι 
κάθονταν τρία παλλικάρια 
μέ σπαθί καί μέ δοξάρια.
Την ημέρα τρών καί πίνουν 
καί τό βράδυ κάνουν βίγκλα, 
κάνουν βίγκλα καί βιγκλίζουν 
καί βιγκλίζουνε τις στράτες., 
νάβρουν Τούρκο νά σκοτώσουν 
καί ρωμιά νά ξεσκλαβώσουν. 
Βρίσκουν ένα γέρο Τούρκο, 
πούσερνε μιά ρωμιοπούλα, 
μιά ρωμιά, μιά ρωμιοπούλα.

—Πού την βρήκες γέρο Τούρκο,
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•—Γύρισε, μάννε μ\ γύρισε, γύρισε πάνε σπίτι, 
Θυμάσαι πού κοσκίνιζες τή στάχτη άντίς αλεύρι 
και ετραγούδεις κΓ έλεγες : πάρε καιθάριο αλεύρι ; 
Γύρισε, μάννε μ\ γύρισε, γύρισε πάνε πίσω. 
Θυμάσαι όταν σκότωσες τό φεΐδι στην πεζούλα 
και φώναζες καί ελεγες : φάτε θαλάσσιο ψάρι ;

Δ'

'Ο Κωνσταντίνος ό μικρός δ Μικροκωνσταντΐνος 
από μικρός στα γράμματα κΓ από μικρός στην τέχνη. 
Τον πρώτο χρόνο στο σπαθί, τον δεύτερο δοξάρι, 
τον τρίτο έκαυχήθηκε κανένα δεν φοβάται, 
ούτε φτωχό ούΓ άρχοντα κΓ αυτό τό Βασιλέα.
ΚΓ ή Τούρκισσα τον πρόσβαλε από τό παραθύρι:

—Γιά σώπα, σώπα Κωνσταντη, και μη πολυκαυκέσαι 
και η Τουρκία γεράκια έχ5 ά στείλει να σέ πιάση ‘)·

Στην τέλεση των αναστεναριών δπως βλέπουμε δεν ψάλλονται τροπά
ρια η εκκλησιαστικά άσματα όπως στη λειτουργία άναφερόμενα στους 'Αγίους 
από την εκκλησιαστική υμνωδία. Οι αναστενάρηδες τραγουδούν δημιόδη 
άσματα από τον ηρωϊκό κύκλο, τον άκριτικό κλπ., δπως τούς υμνεί δ λαός 
στη δημώδη λαϊκή ποίησή του. Τό τραγούδι τους κΓ δ σκοπός έχει κάτι τό 
διιθυραμβικό. "Οταν μπροστά στις εικόνες τούς βλέπης ή να ετοιμάζωνται γιά 
την πυροβασία ή στην επιστροφή τους απ’ αυτήν, ν ’ ασχολούνται μέ την το
ποθέτηση των εικόνων στο εικονοστάσιο και τό ντύσιμο τής ποδιά:, τότε συ- 
νεπαίρνεσαι από τό πομπικό καί τό διθυραμβικό. Νομίζεις δτι άκούς μετά 
την επιστροφή τού επιταφίου την Μ. Παρασκευή από τήν έξοδο καί κατά τό 
σφράγισμα τού τάφου τό: «'Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, ή ζωή ή αθά
νατος, τότε τον 'Άδην ένέκρωσας κλπ.». Μέ τό τραγούδι τους υμνούν κατορ
θώματα των 'Αγίων. Ό  Κωνσταντίνος είναι προστάτης των χριστιανών, ό 
θεμελιωτής τού χριστιανισμού ώς θρησκείας τού Κράτους καί δ ηρωικός 
προασπιστής του, κΓ ώς τέτοιον τον θαυμάζει δ λαός καί τον τραγουδεΐ φέ
ροντας τίς εικόνες του. Τά τραγούδια άναφέρονται, όπως τού 'Αγίου Γεωρ
γίου, σΓ άνδραγαθήματά του. Είναι κοινή συνήθεια στήν Πελοπόννησο νά 
χορεύουν τού 'Αγίου Γεωργίου μετά τήν λειτουργία έξω από τήν εκκλησία 
τραγουδώντας ανάλογα ήρωϊκά τραγούδια προηγουμένου τού παπά μέ τ’ άμ
φ ιά  του 3). Τέτοια εντύπωση παίρνει κανείς ακούοντας εικοσάδα άναστενά- 1

1) Θρακικά, τ. Γ' σ, 2G6, ό Κωνσταντίνος ό μικρός. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Τ ' 
σ· 277, ό Μικροκωνσταντΐνος. Θρακικά, τ. Α' σ. 207— 208 (έχουμε παραλλαγές).

2) Στο Χιλιομόδιον τής Κορινθίας τραγουδούν ένα τραγούδι καί χορεύουν 
έξω από τήν εκκλησία στο πανηγύρι μέ τήν επωδό του : «Χριστέ κ ι’ αληθινέ μου»,
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ρηδων μέ ΐή βοή των οργάνων, νά τραγουδούν το δημοτικό τροπάρι τής λαϊ
κής θρησκευτικής δημιουργίας. Τό τραγούδι λοιπόν αποτελεί τό αχώριστο μέ
ρος τής δλης τελετής—τής τελετουργίας—δπως και οί ύμνοι και οί υμνωδίες 
την ώρα τής λειτουργίας. Είναι ή έκφραστικώτερη εκδήλωση τή; νίκης μέ την 
πίστη, τού θριάμβου μέ τό έγκάλεσμα και την προάσπιση τού 'Αγίου, για 
ν ’ άποδειχτή τ'ι κατορθώνει ή αληθινή πίστη και ή συμπαράσταση των αγίων 
στο χορό τής φωτιάς.

Θ) Η Π Υ Ρ Ο Β Α Σ Ι Α

Ή  πυροβασία, λένε οί αναστενάρηδες, είναι ή ανάμνηση τής σωτη
ρίας μέσ’ από τις φλόγες τής καιόμενης εκκλησίας, τής σωτηρίας των εικό
νων των παππούδων, πού ειδοποίησαν κράζοντας αχ ! άχ ! «Μια βολά, λέει 
ή παράδοση, καίγουντου ή εκκλησία. Πήρε φωτιά και καίγουντου οί εΐκό- 
νες— οί χάρες. Ξέβηκε ούλο τό χωριό καί συργιανούσε τή φωτιά. Πό μέσα 
πέ τήν εκκλησία ήρχοντου φωνές άχ, άχ. Βογγούσαν οί "Αγιοι μέσα στις φλό
γες. Τότες δέ βαστάξασι οί χριστιανοί, μόνε ριχτήκασι καί χουγιάζασι μέσα 
στις φλόγες. Δένέπέρασε πολύ κέβλεπες νά βγαίνουσι μέσ’ από τις φλόγες ζων
τανοί οί χωριανοί βαστώντας στά χέρια τους τις άγιοι καί θαμάζασι ό κόσμος 
κέπεσε καί προσκύνησε. Κι’ από τότες μπαίνουσι στή φωτιά οί αναστενάρη
δες εγκαλεσμένοι μέ τις "Αγιοι γιά θύμηση ’)».

Ή  πυροβασία αναντίλεκτα είναι φαινόμενο πού εισχώρησε στήν ελ
ληνική λατρεία απέξω. Μπορεί νάναι καί Περσικό έθιμο, πού μπήκε στή 
ζωή τού Βυζαντινού λαού, δπως ισχυρίζεται δ Τανάγρας, μέ τούς ΙΙαυλικιά· 
νους, αλλά κιδ λαός τήν προσάρμωσε μέ τή σχετική παράδοση στο τελετουρ
γικό μέρος τής γιορτής. Τήν δικαιολογεί, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, ως α ί
τημα τού αγίου, ώς ανάμνηση τής σωτηρίας των εικόνων, πού καί τώρα προ
στάζουν τούς αναστενάρηδες οί άγιοι στήν τέλεση τής φωτιάς καί τό σβήσιμό 
της μέ γυμνά πόδια ώς πού νά γίνη στάχτη πατητά.

Ή  τέλεση τής πυροβασίας αποδείχνει τί επιτελεΐ ή αληθινή πίστη. Σ5 
ανάμνηση τέτοιων γεγονότων άλλωστε δ Χριστιανισμός γιορτάζει μέ πίστη 
καί σεμνότητα καθημερινώς.Άπό τούς αναστενάρηδες επαναλαμβάνεται αυτή 
ή ανάμνηση τής σωτηρίας ιών εικόνων των 'Αγίων άπό τή φωτιά, έορτα- 
στικά. Καί μέ τήν αγωνία τής πυροβασίας μάλιστα, εγκαρδιώνει τούς θεατές 
στήν πίστη τους προς τούς Α γίους, πού εστερέωσαν τήν θρησκεία. Μ’ αυτή 1

δπως μοϋ άνεκοίνωσε ό Βυισ. Ρωτάς, ό τεχνολόγος τοΰ θεάτρου, πού εκεί γεννή
θηκε καί γνώρισε άπό παιδί τό έδιμο. ‘Επίσης ό “Αγιος Ζιχνών καί Νευροκοπίου 
Αγαθάγγελος, μου άνεκοίνωσεν oci εις τήν τελετήν τοΰ γάμου εις τόν Πόντον 
μετά τό μυστήριο εχόρευεν ό ίερεύς μέ τ ’ άμφιά του μέ ζεύγη πρωτοστέφανα χορό, 
πού τόν εσερνε αυτός ό ίδιος.

1) Μαρούλα Γιαννοπούλου άναστενάρισσα ετών 60.
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την παράδοση ξεκινούν οί άνθρωποι σέ τούτο τό κατόρθωμα.’Αλλά ή πυρο
βασία προπαρασκευάζεται πρώτα ψυχικά, δεν είναι εύκολο νά δεχθής τη φω 
τιά χωρίς απόλυτη πίστη. Αυτή ή ψυχική προπαρασκευή απαιτεί αγωνιώ
δεις προσπάθειες. Ό  πυροβάτης αναστενάρης κρατώντας την εικόνα στά χέ
ρια, άν έγκαλεσθή, παρασκευάζεται στο χορό μέσ’ τό κονάκι, ενώ ή μουσική 
παίζει καί τό τραγούδι σύψυχα συνοδεύει τή λΰρα. Οΐ έγκαλεσμένοι μπαίνουν 
στο χορό καί χορεύουν ρυθμικά, υψώνουν καί κατεβάζουν τούς 'Αγίους, 
ιδρώνουν, μάχονται καί αγωνίζονται καί τέλος δοκιμάζοντας την τόνωση τών 
δυνάμεών τους καί τό δυνάμωμα τής πίστεώς τους μέ την βοήθεια τών παπ
πούδων, επαναποθέτουν «τις χάρες» στη θέση τους. ΈκεΙ προσεύχονται, 
σταυροκοπιοΰνιαι, γονατίζουν, κάνουν τρεις μετάνοιες μέ τό μέτωπο στη γη 
κ ι’ άποσΰρονται στη γωνιά του θαλάμου σιωπηλοί καί ικανοποιημένοι δτι 
έξετέλεσαν τό έγκάλεσμα τώ ν'Α γίω ν, άλλα καί προσμένουν την προσταγή των 
καί την εντολή γιά τή πυροβασία.

Είναι οί έτοιμοι τ^υχικά στρατιώτες, πού θά ριχτούν στή μάχη, μή 
δεχόμενοι εμπόδια ούτε τις φλόγες τής θρακιάς, ούτε τή μεγάλη δύναμη τής 
πυράς (τριακοσίων τουλάχιστον βαθμών, πού πυρακτώνει καί απανθρακώνει). 
Γ ιατί δεν είναι νοητό νά συγκροτηθούν. Λαχταρούν λοιπόν ασυγκράτητοι 
νά άντικρύσουν τήν πυρά. Αυτή ή ψυχική προπαρασκευή είναι μιά στιγμή 
αγωνίας, πού προκαλεΐ ιδρώτα καί κινεί τά πόδια καί τό σώμα στο χορό. 
Καί δχι μόνον δεν καταπονεί καί δεν κουράζει, δσο καί αν κρατήση, αλλά 
καί δροσίζει τήν ψυχή καί τήν ανακουφίζει. ’Έτσι ψυχικά παρασκευασμένος 
δ άρχιαναστενάρης ά'μα λάβη τήν εντολή, προστάζει:—Φωτιά, τή φωτιά. Καί 
προστάζει λαχταρώντας νά ίκανοποιήση τούς 'Αγίους, πού τον εγκαλούν.

I) Η Φ Ω Τ Ι Α

Ό  τελετάρχης τής φωτιάς—τδχει δφφίκιο κιαύτός—έμπειρος καί δε
ξιοτέχνης, δχι μόνο γνωρίζει ν ’ άνάψη πυρά, αλλά ξαίρει νά τήν έρεθίζη, νά 
τήν στορίζη επιδέξια, νά τήν δαυλίζη πάντα, δίνοντάς της τήν πνοή. Γνωρί
ζει τί θά πή «πνοή καί φωτιά». Εκατόν οκάδες π α λ ι ο ύ ρ ι α  από τήν 
αλλαγή τού φράκτη τού αγιάσματος είναι έτοιμα στ’ αλώνι, εκεί στήν είσοδο 
τού χωριού, απ’ όπου μπαίνει καί τό καλό καί τό κακό. Καί περισσότερο 
ακόμη, είναι ικανός σέ μισή ώρα μέσα στ’ αλώνι νά ύψώση θρακιά, πού 
λάμπει καί φλογίζει. Τήν ίσομαλίζει, τήν απλώνει φλογερή, τήν συγκεντρώ
νει σέρνοντας τά καμένα ξύλα καί τήν «εΰτρεπίζει», δπως μιά φορά δ Αίας 
τον ν ε η κ ο ν ή  σφαγέα του (ευ περιστείλας) τήν ώρα τής αυτοκτονίας του. 
Αυτή ή φωτιά τραβά καί γαλβ χνίζει τούς αναστενάρηδες. Στήν αναβολή τής 
πυροβασίας στά 1952, 21 Μαΐου, τον καιρό πού διαλύονταν δ λαός κατ’ επι
ταγή τού εισαγγελέα, ή Φωτεινή Μοσχοτά, ή γραία άναστενάρισσα, καθισμένη 
μπροστά στή φωτιά, δεν ήθελε νά σηκωθή, γαλβανισμένη από τή λάμψη καί
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'Ετοιμασία τής φωτιάς.

τή λαμπράδα της, πού στέκονταν στην εντέλεια. Μόλις την συγκράτησα νά 
μη ριχτή μέσα και την άπομάκρυνα ό ίδιος κρατώντας την άπ5 τό κ ο λ το ϋ η ι . 
Αυτός εΐταν ό ένας λόγος. aΑλλ3 υπήρχε και άλλος, δτι άφηνε τή φωτιά άσβη
στη, Ή  φωτιά είναι θεμιτή μόνο άν σβήση κάτω άπό τά πόδια των ανα
στενάρηδων, αλλιώς τιμωρούνται και κολάζονται, δπως τιμωρήθηκε και κο- 
λάσθηκε με υστερική προσβολή ο άρχιαναστενάρης μέσα στο «κονάκι» τήν 
άλλη μέρα, και συνήλθε μόνο μέ τό χορό και τήν προσευχή των άλλων τού 
θιάσου τού εθίμου αναστενάρηδων.
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ΙΑ) ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ

Καί ξεκίνα ή πομπή, δπως όλες οί εκκλησιαστικές -θρησκευτικές πομ
πές, από τό κονάκι. ’Αφού δοκιμάστηκε ή ψυχική αντοχή των ανθρώπων 
αυτών, αφού «άνυμνήθησαν» οΐ άγιοι, άφοϋ ώπλίσθηκαν οί άπλοι αυτοί 
τούς τρόπους καί τά ήθη χωρικοί, οί πιστοί τής θρησκείας, άμολιούνται φέ
ροντας τις εικόνες επάνω τους. ’Έξω, στον αυλόγυρο τοϋ κονακιού, σχηματί
στηκε ό κυκλικός χορός. Ό  λαός μέτοχος —σαν αρχαίος δραματικός χορός—

‘Ο άρχιαναστενάρης Έμμ. Γεώργιος Ό έγκαλεσμένος αναστενάρης χορεύει μέ
σ ’ έκσταση. την εικόνα ανυψωμένη άκαφτος στίς φλόγες.

ή έκφραση αυτή τού κοινού μέ τις ανάλογες κινήσεις, ενώ τά όργανα παί
ζουν καί τό βήμα ρυθμίζεται από τήν έρρυθμο μουσική, βγαίνουν μεγαλό
πρεπα, προηγουμένου τού άρχιαναστενάρη έξαλλου, μέσα στα γιορτερά τους 
ρούχα μέ τά λευκά φαρδομάνικά τους καί τή μαύρη σαγιακένια περισκε- 
λίδα, ml’ ένας ένας μπαίνουν στήν πομπή. Προχωρούν κ ι’ αυτοί χορευτικά.
Ό  κύκλιος αυτός χορός τούς περιτριγυρίζει καί σύγκαιρα προχωρεί προς τό 
αλάνι.  Ή  πυρά μοσχομυρίζει. Δεν είναι ώρα πολύ πού μιά άναστενάρισσα 
έρριξε θυμίαμα εύοσμο,—καμωμένο από τά χέρια της μέ φύλλα τριαντάφυλ
λων — στή θρακιά καί υψώθηκαν οΐ καπνοί προς τον ουρανό, εύπρόσδεκτη
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ιθυσία. Νά ή πομπή—μια πανάρχαια φειδιακή μετόπη—φθάνει στην είσοδο 
τού αλωνιού. Τά «παιχνίδ ια»—τά όργανα—παίρνουν θέση γύρω στη φωτιά. 
'Ο χορός ξεποτυλίγεται σέ δίπλες σεμνά. Τότε ένας ένας μπαίνουν—ρίχνον
ται στή φωτιά ξυπόλυτοι «άνειλίποδες» κρατώντας τούς'Αγίους. Βουτοΰν τά 
πόδια τους στή φλογισμένη θρακιά καί βγαίνουν.Πριν βγουν ξαναμπαίνουν. 
Πατοϋν καί ορθώνονται καί ξαναπατούν. Τρίζουν τ’άναμμένα κάρβουνα καί 
ύποχωροϋν. Τί νά αϊσθάνωνται άρά γε μέσα σέ τούτη τήν πυρά ; Ό  άρχια-

Μέσα στή φωτιά ή άναστενάρισσα 
’Εμμανουήλ.

ι ι  αναστεναρισσα
μέσα στή φωτιά.

ναστενάρης φλογιζόμενος αισθάνεται τήν αγία Φωτεινή να τον δροσίζη μέ 
μια ποτιστήρα *). Ή  δρόσος του δυναμώνει τήν αντοχή. Είναι ώρα, καί 
ακόμα δεν κατανικήθηκε ή δύναμη τής φλόγας πού πυρακτώνει καί απαν
θρακώνει. “Ομως δεκατέσσαρα πόδια αγωνίζονται νά τήν σβήσουν χορεύον
τας επίμονα. Κι5 αρχίζει παρά τό δαύλισμα καί παρά τό δυνάμωμά της από 
τά καινούργια κάρβουνα των ξύλων, αρχίζει νά λυγίζη ή δύναμή της. Σβήνει 
ή λάμψη της, μαυρίζει ή καρβουνιά καί υποχωρεί ή φλόγωση. Έ νώ  αντί- 1

1) ‘'Ομολογία Εμμανουήλ Γ. άρχιαναστενάρη.
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θετά ανάβει δ ενθουσιασμός μαζύ μέ τον σκοπό των οργάνων πού θίγει τις 
χορδές της ψυχής των πυροβατών. Στον αγώνα αυτόν αρχίζει νά ύποχωρή και 
να ζεψυχάη ή φωτιά. Είναι όμως χρέος τών αναστενάρηδων νά την κάνουν 
στάχτη έως τέλος. Σ’ όλο τούτο τον αγώνα ακούονται τά στριγγά ξεφωνήματα 
ΐχ, ά'χ, έ'χ, τής άναστενάρισσας, πού σκύβει τό κεφάλι της μέσα στη μαύρη

01 είκονόληπτοι στη φωτιά.

μαμούκα, υψώνει την εικόνα και πυροβατεΐ. Είναι ή Φωτεινή Μοσχοτά από 
τό Κωστή, πού χρόνια εξήντα πυροβατεΐ πάντα νικήτρια στον αγώνα τής πί- 
στεως. Και επειδή δεν είναι νοητό πυροβάδισμα χωρίς τό τέλειο σβύσιμο τής 
φωτιάς από τούς πυροβάτες, την άφίνουν στάχτη, όταν πλέον αρχίζουν νά 
βγαίνουν από μέσα οΐ αναστενάρηδες,Ή διακοπή τής πυροβασίας από βροχή
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ραγδαία, πού σβύνει τή φωτιά η άλλη αιτία, αποτελεί ασυγχώρητο αμάρ
τημα πού παιδεύει τούς πυροβάτες καί τούς φέρνει σ’ αγωνία. Στα 1952 στο 
Λαγκαδά, είδα νά τιμωριέται δ άρχιαναστενάρης λιπόθυμος με κρίση ψυχική

Χορός τοΰ άρχιαναστενάρη στη φωτιά.

πού τον έφερε σέ κόμμα. 'Όταν συνήλθε ξαναχόρεψε νά βρή τή λύτρωση (). 
Τούτο έγινε γιατί έγκαταλείφθηκε ή φωτιά στ5 αλώνι άσβεστη από τούς ανα
στενάρηδες, σάν· άρχισε νά «ρίχνη νερό μέ τό τουλούμι».

ΙΒ) Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ

Ή  επιστροφή γίνεται πάλι πομπική. Οΐ αναστενάρηδες μέ τά πόδια 
μαυρισμένα από τήν καρβουνιά, πατούν στή γη καί χορεύουν, έως οτου δλη 
ή πομπή να φτάση στο κονάκι χορευτικά. Τά όργανα παίζουν εξακολουθη
τικά. Τό κονάκι, περιτριγυρισμένο από τό λαό, έχει όψη γιορταστική. Μέσα 
στο μισοσκότεινο δωμάτιο των εικόνων, πού τό φωτίζει ή καντήλα καί τά κε
ριά μόνο, καί τό πλημμυρεΐ από άχλίδα τό καιούμενο θυμίαμα καί τό ημε
ρώνει τό ταπεινό παραθύρι τού δρόμου, δυσκολεύεται κανείς νά ξεχωρίση τά 
πρόσωπα πού συνωθούνται μέσα ευλαβικά. Σέ τέτοια ατμόσφαιρα γίνεται ή 
θριαμβευτική απόθεση των εικόνων στο είκονοστάσιο μέσα στο μουχρωμένο 
κονάκι, αφού τις φορέσουν τις ποδιές τους. ΈκεΤ συνεχίζεται ό χορός, τό 
τραγούδι ογκώνεται, ή μουσική δέν χάνει, άν καί κατάκοπη, τό ρυθμό της. 1

1) Α ν τ ο  είναι τό οργιο τής φωτιάς πού φέρνει τή λύτρωση καί πού οί παλιοί 
χριστιανοί τό έκόλαψαν στους αναστενάρηδες ώς οργιο σωματικό.
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Οΐ αναστενάρηδες, πού τούς κατέχει ακόμα ή δύναμη της θελήσεως και πί- 
στεως, βγάζουν φωνές ά'χ, έχ, ΐχ, και πηδούν ρυθμικά. Κάποτε κοπάζει σιγά 
σιγά 6 χορός, τό τραγούδι λιγοστεύει και τα πηδήματα αραιώνουν, δπως στη 
λεύκα, την ώρα τού εσπερινού, καταπαύει τό τραγούδι των πουλιών, πού 
κουρνιάζουν για νά περάσουν στής νύχτας τη σιωπή.

ΙΓ) ΟΙ ΟΡΓΑΝΟΤΤΑΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ

Οι όργανοπαΐχτες, δπως παντού, αποτελούν τό απαραίτητο στοιχείο 
μιας γιορτής χορού και τραγουδιού. Είναι αυτοί πού ξεσηκώνουν τά συναι
σθήματα τής ψυχής και θίγουν τά μύχια τής καρδιάς τού λαού μέ τις χορδές 
και την πνοή. Είναι οΐ διερμηνείς των συναισθημάτων τού λαού.Αλλά στά- 
ναστενάρια οΐ όργανοπαΐχτες είναι ή μεγάλη δύναμη πού ποδηγετεί τούς χο
ρευτές στο ρυθμό και τούς συγκλονίζει και τούς οΐστρηλατεΐ. Είναι κ ι’ αυτοί

Τά όργανα π ο ύ  π α ί ζ ο υ ν  τον άναστενάρικο χορό.

σεμνοί, είναι μυημένοι, συμπάσχουν και παθαίνονται. Δεν είναι ψυχρά υπο
κείμενα κι’ αναίσθητα πού δημιουργούν τούς ήχους. Αυτοί δημιουργούν τούς 
ήχους τον ενα επάνω στον άλλο σάν κείμενα ερμηνείας των ψυχικών κατα
στάσεων των αναστενάρηδων. Παίζουν τά ό'ργανά τους μέ πάθος, συγκλονί
ζονται οΐ ίδιοι, συμπάσχουν, σκύβουν, ύψιονουν τό κεφάλι μέ τά μάτια ψηλά, 
παθαίνονται, καμπουριάζουν και μέ τά πόδια κρατούν τό ρυθμό χωρίς κα
νένα παραπάτημα. ’Έχουν την ιερή αποστολή και τήν έκπληρούν σάν πρω
τότυπες, πού κατευθύνουν τό χορό τους μέ τήν τέχνη και τό πάθος. ’Έτσι 
βρίσκονται σέ ψυχική επαφή μέ τον άρχιαναστενάρη. Στο νεύμα του ύπάκοοι
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και στην ματιά του πανέτοιμοι. Γνωρίζουν τδ τυπικό απέξω κΓ ανακατωτά. 
Τά όργανά τους είναι παμπάλαια. Ό  άσκαυλος, ή λΰρα, τό τύμπανο και τό 
καβάλι. ’Άσκαυλος είναι ή γκάϊδα, ή λΰρα τους είναι ή ίδια ή παμπάλαια. 
Τό τΰμπανο είναι τό γνωστό νταούλι μέ δέρμα κατσικίσιο. Τό καβάλι σή· 
μέρα δεν υπάρχει. Είναι έ'να είδος φλάουτου μέ τρία τεμάχια συναρμολογη- 
μένα, πού περιέπεσε σέ άχρηστεία. ΚΓ ό Χουρμουζιάδης σημειώνει τά ίδια 
όργανα. Τό τΰμπανο, τή λΰρα, τον αυλό (τό καβάλι) τή γκάιντα (άσκαυλο). 
Αυτά αποτελούν την ομάδα των οργάνων πού μετέχουν στ3 αναστενάρια. 
"Οπως τό τΰμπανο είναι αχώριστο άπό την λατρεία της Κυβέλης, πού είκο- 
νίζεται σ’ ανάγλυφα αττικά η άγαλματάχια μέ τό όργανο στην ποδιά της, 
όπως στούς Κορΰβαντες άναφέρεται τό «βυρσότονον κύκλωμα», όπως στά όρ
γανα τού Στράβωνα—τΰμπανο και αυλός—πού αναφέρει στην πραγματεία 
του για την οργιαστική λατρεία των αρχαίων, έτσι, είναι και τά παθητικά 
μουσικά όργανα των αναστενάρηδων. Αυτή είναι ή εξήγηση γιά τήν άναστε- 
νάρικη μουσική παρά τή βέβαιη αρχαία καταγωγή της ‘). «Τά όργανα τά 
πνευστά καί ή λΰρα συμβολίζουν γΓ αύιούς τήν άναπνοή τού ανθρώπου καί 
τό τΰμπανο τον άπονεκρωμένο άνθρωπο 1 2 3). Τό νταούλι μάλιστα χτυπά μο
ναχό του λένε όταν πρόκειται ν ’ άρχίση ή τελετή κΓ οί αναστενάρηδες ξεκι- 
νοον μόλις ακουστεί τό χτύπημα. Είναι, βεβαιώνουν, ή νεκρή ψυχή τού αν
θρώπου, πού ξυπνά στο έγκάλεσμα.

ΙΔ) Ο Χ Ο Ρ Ο Σ

Είναι βέβαιο οτι μ’ αγαλλίαση καί μεγάλη εσωτερική ικανοποίηση 
χορεύουν τ’ Αναστενάρια κρατώντας τις Χάρες. Κι’ αυτό δέν είναι συναίσθημα 
απλώς πού ευχαριστεί, άλλ’ είναι ανάγκη. Οί "Αγιοι τούς φυλάγουν, φυλά
γουν καί τό χωριό τους, διώχνουν τις επιδημίες καί γιατρεύουν τούς άρρω
στους. Μέ τό χορό λοιπόν εκφράζουν τήν ευχαρίστησή τους. Τότε ακολουθεί 
καί ή πυροβασία. Τούς πιάνει ή έκσταση μ3 ώρισμένη διάρκεια καί πηδούν 
πάνω στή φωτιά γυμνοπόδαροι. ΚΓ όταν τούτο τό κάνουν, μάταιο είναι νά 
τούς ζητήσης εξηγήσεις. Ό  χορός είναι εσωτερική εκδήλωση νομίζεις τού αρ
ρώστου πού γιατρεύεται μόνο μέ τον παράδοξο τούτο χορό. «Τό Ιδιο ή πε
ρίπου τό ΐδιο έκαμναν καί οί αρχαίοι ονομάζοντας κάθαρση  τήν ουσία καί 
τό σκοπό τών οργιαστικών τελετών. Σέ πολλές καθαρτικές τελετές καί έθιμα 
συμβαίνει τό διώξιμο τού κακού νά φέρη τήν ευτυχία κατά τήν τυπική φράση 
«έφυγον κακόν εύρον άμεινον» καί αντίθετα τό δυναμωτικό μέσο πού έχει 
γιά συνέπεια τήν απαλλαγή καί απολύτρωση» 8).

1) Κωνστ. Ρωμαίος, Άρχεΐον Θράκης τόμ. ΙΑ '.
2) Βλ. τ’ ’Αναστενάρια Π. Παπαχρ. σ. 328, ανακοίνωση κ. I, Καπίστρα ΙατροΟ.
3) Άρχ. Θρ. Θησ. τ. ΙΑ ', Κ. Ρωμαίος.

11
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Κατά τό νκ .’Άγγ. Τανάγρα: «Ό  χορός των αναστενάρηδων αρχίζει ως 
έκδήλωσις λατρείας προς τά θεία και αποτέλεσμά του έχει την διαρκή προϊ- 
οΰσαν μείωσιν των αισθήσεων, των επιδιδόμενων εις αΰτοΰ τοΰ είδους έκδή- 
λωσιν λατρείας. "Ακολουθεί αυθυποβολή, οπότε νομίζουν δτι εύρίσκονται εις 
άμεσον επαφήν μέ τον "Αγιον τής προτιμήσεώς των εις την κατάστασιν τής 
ψευδαισθήσεως καί τέλος τής έκστάσεως ή τής οίστροπληγίας. Τά εκπέμποντα 
εις τά σώματά των ψυχικά ραδιενεργά στόματα, τά όποια αποτελούν ένα εί
δος άφλέκτου προπετάσματος, τό όποιον καταργεί τάς χημικός ενώσεις τοΰ 
σώματός των και τό καθιστά απρόσβλητον. Κίνητρα είναι ή πίστις καί ό 
θρησκευτικός φανατισμός καί ή έπίδρασις τής ψυχής επί τής ΰλης. Πάντως 
πρόκειται περί ανθρώπων μέ κλονισμένα νευρικά συστήματα, τά οποία επηρε
άζουν τό περιβάλλον, οΐ ήχοι τής μουσικής και διάφοροι άλλοι παράγοντες» *), 

«Ό  χορός 2)4 είναι οργιώδης χαρακτηριζόμενος υπό πολλών ταχύτα
των πηδημάτων μετά μικρών βημάτων καί τινων περιστροφών, διαοκεί δε επί 
δυο ή τρεις ώρας. Έ π ί πλέον οι χορευτά! περιρρέονται υπό άφθονου ίδρώ- 
τος καί ταυτοχρόνως ή μορφή των φωτίζεται όλονέν καί όλονέν υπό έντονω- 
τέρας έκτάσεως. Υπάρχει ό ψυχικός παράγων»

Τή συμμετοχή τους στο χορό, δπως ομολογούν οΐ αναστενάρηδες, την 
επιτάσσει ή άγνωστη δύναμη, ή πνοή, πού τούς όμιλεΐ, τούς παρσγγέλλει, τούς 
προστάζει. Πιστεύουν σ" αυτή τήν υποταγή πού τούς φέρνει τή λύτρωση. 
Οΐ αναστενάρηδες θεωρούν πολύ κακό νά μή γίνη ό χορός στή φωτιά, κι" άν 
κωλυθή ό έΐω χορός, δπιυς συνέβη δύο φορές στο Λαγκαδά (1951 καί 
1952) άνήαερα τής εορτής, τότε γίνεται μέσα στο σ τίτι σύροντας τή φωτιά 
από τό τζάκι Αυτό συμβαίνει πολλές φορές τις 3 ήμερες τά!ν εορτών. Καί 
χορεύουν γυμνοπόδαροι Κάθε κίνηση τών αναστενάρηδων προς τις εικόνες 
είναι χορός πού εκφράζει μέ δύναμη τον εσωτερικό βαθμό τής συγκινήσεως, 
μέ τήν ψυχική επαφή και τή νοερή προς τήν επιθυμία τού 'Αγίου Τότε 
νιώθει ο αναστενάρης τον "Αγιο στο πλευρό του. Τον νιώθει νά τον βαστά 
από τήν καρδιά. "Ακούει μιά εσωτερική φωνή νά τον προστάζη : Ή ρτε ή 
ώρα! Τότε χορεύει καί χορεύει μαζύ του ό άγιος πού τόνε βλέπει ό χορευτής 
νά τοΰ γίνεται οδηγός Τότε έρωτά (ό άρχιαναστενάρης) αν είναι έτοιμοι δσοι 
θά λάβουν μέρος στις εικόνες μπροστά, γιατί τον έρωτά ό "Αγιος Τότε α ι
σθάνεται τήν 'Αγία Φωτεινή μέ μιά ποτιστήρα νά τοΰ βρέχη τά πόδια, καί 
καταπαύει, δταν ό "Αγιος προστάξη. Δέν αισθάνεται κούραση, αλλά μάλλον 
νιώθει τον εαυτό του ανάλαφρο καί δροσισμένο. Τότε κινεί τά χέρια του άνω, 
κάτω, πλάγια, τά συμπλέκει πάνω από τό κεφάλι του δεξιά κι" αριστερά, 
γιατί νιώθει πώς ό άγιος καθισμένος πάνω του τον έγκαλεΐ. ΚΤ ενώ χορεύει 1

1) Γραπτή ανακοίνωση τοΰ κ. Τανάγρα πρός τον γράφυντα. Βλ. Τ’ Ανα
στενάρια Πολ. Παπαχριστοδούλου σ. 323— 325.
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μέ τά μάτια κλειστά, κατάχλωμος και εκστατικός, όμως γύρω του νιώθει τον 
κόσμο. «Μόνο που ό νους μου, λέγει, είναι μέ τον "Αγιο, πού μέ βαστά και 
μοϋ φυραίνει τό στέμμα του» ')■

’Έτσι πρέπει να δεχτούμε δτι από μεγάλη ψυχική συγκέντρωση και 
θέληση και αυθυποβολή, πού ένισχΰεται και από υποβολή τρίτων, γεννιέται 
η δύναμη η άσύληπτη για μάς και ή μυστηριώδης σήμερα, πού καθιστά 
ικανό τον αναστενάρη νά άντιδράση αντίθετα προς τον αμείλικτο φυσικό 
νόμο της θερμότητας, ώστε νά μη καίωνται ούτε οί τρίχες των ποδιών.

Α πάθεια των γυμνών ποδιών άναφέρεται σέ δυο χωρία τοϋ Στρά
βωνα στα Καστάβαλα της Καππαδοκίας, πού δημοσιεΰθηκαν στο ’Αρχείο 
Θράκης (Θ' τόμ. σελ. 305) από τον Καθηγητή Ά ντ. Κεραμόπουλον. Γνω
ρίζει δηλαδή ό Στράβων δτι στούς ενθουσιασμούς και τις θρησκευτικές εκστά
σεις, εύλογον είναι ν ’ άκολουθή απάθεια, όπως συμβαίνει στούς ερυθροδέρ
μους των νησιών Φίτζι της ’Αμερικής, στούς Μπέγκα3)κ α ί στούς’Ινδούς. 
Ή  εύλάβεια τοϋ λαού προς τό χορό καί την πυρά είναι μεγάλη. “Ολοι πρώτα 
κουβαλούν ξυλεία «παλιούρια» η «μπλόκια», δεύτερο κανείς δέν ασεβεί ν ’ 
άνάψη λ. χ από την πυρά παίρνοντας την σάν κοινή πυρά. Στην πυρά πάνω 
χορεύουν οΐ χάρες μέ τούς εγκαλεσμένους καί η ξυπολυσιά αποτελεί έμφαν- 
τικη τη μεγάλη ιερότητα της στιάς. Αυτή ή γυμνοποδία σέ πολλές μυστηρια- 
κές καί οργιστικές τελετές ήταν υποχρεωτική και τό γνωρίζουμε από πολλές 
μαρτυρίες (άνειλίποδες=άπεδίλωτε:). Καί στ’ ’Αναστενάρια μπορεί νάχη τήν 
ίδια προέλευση, πού έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στήν προστασία τοϋ 'Αγίου. 
Καί στο χορό, όταν τούς έγκαλή ή εικόνα σάν καθαρούς ανθρώπους, αισθά
νονται καί πιστεύουν δτι δέν πρέπει νά έχουν αμαρτίες, αλλά καί δτι πρέπει 
νά χορέψουν αδίστακτα καί άφωσιωμένα μαζί μέ τις εικόνες, πού τούς πα
ραστέκουν καί τούς προστατεύουν3). 'Η πυρολατρική αυτή τελετή μέ τήν 
τόση αυστηρότητα καί ίεροπρέπεια φέρεται μοναδική. Πυρολατρικές όμως 
όμοιες τελετές εξησθενημένες ή άπλούστερες πολλές καί σημαντικές έχουμε τις 
φωτιές τοϋ ‘Αγιάννη καί τής ’Αποκριάς, τήν Παντρειά τής φωτιάς, τήν Ξυ- 
λοφωτιά κλπ.

’Εξετάζοντας τά πυρολατρικά αυτά έθιμα σέ μεγαλύτερη έκταση βλέ
πουμε πώς ή έρμηνεία τους εύκολύνεται μέ μιά αναδρομή στο πιο απώ
τερο παρελθόν, στήν πιο απομακρυσμένη αρχαιότητα, όπου δέν υπάρχουν 
θεότητες νά μάς μπερδεύουν, αλλά απασχολούν τον άνθρωπο οΐ γύρο) του 
φυσικές δυνάμεις. Τό ΐδιο βλέπουμε καί στήν εξέταση τής θυσίας τοϋ ταύ
ρου καί τοϋ οργιαστικού χορού. 3Αλλά καί ή παρακολούθηση τών πυρολα- 1 2 3

1) ’Ανακοίνωση είς ερωτήματα τοϋ άρχιαναστενάρη 'Εμμανουήλ Γεωργίου.
2) Βλ. National Geographic Magazine, 1950 Ιούλιος, Waschington και 

'Αναστενάρια Π. Παπαχριστοδούλου σ. 289.
3) Κωνσταντίνος Ρωμαίος, Άρχεΐον Θράκης, τόμ. ΙΑ.
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τρικών εθίμων στην ιστορία τους, στα ίδια μας οδηγεί συμπεράσματα, Ή  
πυροβασία των αναστενάρηδων χωρίς τις σημερινές πολύμορφες πυρολατρι
κές τελετές, τις γνήσια ελληνικές, (Φανός, Λάμπαδα, Παντρειά τής φωτιάς, 
Ξυλοφωτιά), πού είναι βαθειά ριζωμένες από τον παλιό καιρό στο ελληνικό 
χώμα, δέν θά ήταν βολετό νά μάς δώση τό νόημά της, ούτε και θά μπορού
σαμε νά βγάλουμε άπ3 την απομόνωσή του τ' άλόκοτο τούτο έθιμο τής Θράκης ’).
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ΙΕ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΚΟΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΗ

Μετά την πυροβασία, αφού δ "Αγιος έπρόσταξε νά τελειώση, δ άρχι- 
αναστενάρης προηγείται τής επιστροφής στο Κονάκι, Τό Κονάκι είναι κατα- 
κλυσμένο από πιστούς πού ανάβουν κεριά και θυμιατίζουν τό εικονοστάσιον. 
ΚΤ δ χορός συνεχίζεται. Ή  πομπή φθάνει στο προαύλιο θριαμβευτική. Οΐ 
αναστενάρηδες εισχωρούν στο πλημμυρισμένο και μυστικοπαθές δωμάτιο, 
πού καπνοί θυμιαμάτων πνίγουν την ατμόσφαιρα. Και πριν ν’ άρχίση ή τε
λετή τής άποθέσεως των εικόνων στις ποδιές, οΐ αναστενάρηδες πλύνουν τά 
πόδια τους καί βάζουν τά παπούτσια μέ τά πόδια άθιχτα 1 2).

Ή  κάλυψη των εικόνων μέ τις ποδιές γίνεται μέ τραγούδι πού τό τραγου
δούν δσοι χόρεψαν και συνώδεψαν τούς αναστενάρηδες στήν πυροβασία. 'Η 
στιγμή αυτή τής άποθέσεως των εικόνων στο εικονοστάσι είναι επισημότατη. 
Μ3 δλη τους τήν ψυχή οΐ αναστενάρηδες έκτελούν τον υστερνό τους χορό. Τ’ 
άκριτικό τραγούδι από τόσα στόματα γίνεται υποβλητικό καί διεγερτικό τής 
ψυχής σέ νέα έκσταση, πού κρατά πολλήν ωρα. Τέλος περατώνεται κΤ αυτή ή 
ιερή στιγμή. Τις εικόνες στο εσπερινό σκοτάδι, μετά τήν αποχώρηση τού λαού, 
δ κάθε αναστενάρης θά μεταφέρη πλέον ευλαβικά στο σπίτι του. Έ κεΐ θά 
τις κλείσουν δ καθένας δλοχρονής στο σεντούκι τους μέ τά ιερά μαντήλια.

Τέλος δ άρχιαναστενάρης μέ τά δ'ργανα μαζύ του βγαίνει, χωρίς πλέον 
τις εικόνες, στον αυλόγυρο. Έ κεΐ στήνεται δ ύστατος χορός. Τά όργανα κι= δ 
ρυθμός ανάβουν καί πάλι στήν καλή διάθεση κι’έτσι συμπληρώνεται ή εορτή. 
Στο χορό τούτο προηγείται ό άρχιαναστενάρης σάν «πρόβοδος» προβαδίζον
τας δηλαδή, κι3 άκολουθεΐ δ μεγάλος κύκλος των χορευτών τού λαϊκού χορού 
πού πηδούν ρυθμικά. Συμπληρώνοντας τούς τρεις γύρους δ άρχιαναστενά- 
ρης λύνει τον κύκλο, δίνει προσταγή στά όργανα νά σωπάσουν καί κάνει τήν 
άπόλυση. Τότε πλέον πιά άποσύρεται στο κονάκι γεμάτος ικανοποίηση κι’ 
ευτυχία, δτι συμπλήρωσε τό χρέος του προς τούς 'Αγίους Κωνσταντίνον καί 
Ελένην, τούς πρόμαχους τής πίστεως των ταπεινών αυτών άνθρωπων, πού 
στ3 δνομά τους καί τά εΐκονίσματά τους δίνοντας δρκο, πράττουν πάντα τό

1) Κ. Ρωμαίος, Άρχεΐον Θράκης, τόμ. ΙΑ '.
2) Στό 1952 ό καθηγ. κ. Κωνσταντινίδης ό ίδιος έξήτασε τά άθικτα ποδά

ρια αναστενάρη. Βλ. παρακάτω ανακοίνωσή του σ. 171.
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καλό, αποδιώχνουν άρρώστειες, προσπαθούν νά κατεβάσουν βροχές στην 
ανομβρία, δημιουργούν σοδειές ευτυχισμένες και γιατρεύουν «πάσαν νόσον 
και πάσαν μαλακίαν», δταν τό θέλη ό 'Άγιος — ο Παππούς, πηγαίνοντας 
στον άρρωστο πομπικά.

Ή  σύγχρονη τελετή των αναστεναριών άν και φαίνεται δτι έχασε εν
τελώς κάθε σχέση μέ τά αρχαία μυστήρια η κάθε χριστιανικό δόγμα, εξακο
λουθεί όμως νά έκτεληται απλώς κα'ι μόνο για τό καλό, για την υγεία τών 
ανθρώπων, για τά ζώα, τά γεννήματα και γενικά γιά την ευτυχία της κοινό
τητας καί του λαοΰ, όπως και στις άλλες αγροτικές θρακικές γιορτές.

ΙΣΤ) ΑΚΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Την εξήγηση του φαινομένου τής άκαΐας κανείς δεν ήμπόρεσε ακόμη 
νά καΟορίση τέλεια. 'Ως φαινόμενο χριστιανικό έξετάζοντάς το τό στηρίζουμε 
στη μεγαλειώδη καί ακαταγώνιστη πίστη καί μόνο τών ανθρώπων πού προ- 
στάζονται άπό τον 'Άγιον καί πού τούς οπλίζει αυτός μέ την ακαταμάχητη

Ή  άκαΐα. ’Εξέταση πυροβάτη άπό γιατρούς xui βεβαίωση τής άκαΐας.

δύναμη νά μπαίνουν στη φλογώδη φωτιά τριακοσίων τουλάχιστον βαθμών, 
πού είναι ικανή ν ’ άπανθρακώση αμέσως τά πόδια τών πυροβατών, καί πού 
βγαίνουν απ’ αυτή μόνο αφού πραστάξη ό 'Άγιος.

Ό  Χουρμουζιάδης λέγει ότι «γυμνόποδες επί τινα λεπτά χορεΰουσιν 
ή καί άκροπηδιστί εις αυτήν, ταχέως εισέρχονται καί εξέρχονται, συνεχώς δέ 
τούτο έπαναλαμβάνοντες, ώς τής ΐερότητος αυτών σημεΐον δήθεν τρανώτατον, 
Έ ν δέ τή ταχυποδία καί τή οίστρομανία έτι δέ καί τή παχυδερμία τών πο- 
δών αυτών δεν καίονται ή καί άδιαφοροΰσι καιόμενοι»,Άλλά τούτο δεν φα ί’
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νεΐα ι αληθινό, γιατί ό Χουρμουζιάδης δεν φαίνεται να παρέσιη προσωπικά 
εις τό έθιμο, "Ομως εμείς παριστάμενοι είδαμε τούς αναστενάρηδες νά βγαί- 
νουν από αυτή τή δυνατή φωτιά μέ τά πόδια μαυρισμένα μέν άλλα δροσερά, 
πού εξεταζόμενα από ειδικούς, μέ μειδιάματα εννοείται των αναστενάρηδων)1, 
για τήν αμφιβολία τους, φαίνονται σαν νά πατούσαν σέ κάρβουνα σβησμένα

Ό  Κωνστ. Ρωμαίος άποφαίνεται μέ σεμνότητα ώς εξής γιά τήν αλή
θεια τής άκαΐας : «Ό  αρχαίος ελληνικός πολιτισμός μέ τον δικό μας έχει τήν 
κοινή θρησκευτικότητα. Οι λαϊκές τελετές, λέγει, γίνονται μέ σοβαρότητα αλλά 
κάποτε παίρνουν ζωηρότερο τόνο, γίνονται ενθουσιαστικές κι3 οργιαστικές μέ 
τήν αρχαία σημασία χωρίς υπόνοια καταχρήσεως. Τέτοιες είναι και οΐ ανα
στενάριες τής ελληνικής Θράκης μέ γνήσια μαρτυρημένη ελληνική καταγωγή, 
μεταδομένες καί στή γειτονική Βουλγαρία από έκβουλγαρισμένους γηγενείς 
"Ελληνες, πού δέν θέλησαν νά μεταναστεύσουν. Ή  αρχαιοπρεπή θυσία ταύ
ρου, ή ακατάπαυτη συνοδεία ιδιότυπης μουσικής, ό εκστατικός χορός μέ τις 
ιερές εικόνες στά χέρια, πού χορεύουν κ ι3 αυτές μαζί στ3 αγιάσματα μέσα 
στο χωριό καί στήν ώρα του πάνω στήν ιερή πυρά τήν όστιά (εστία), έχει 
γιά μοναδικό σκοπό νά φέρη τήν καλοχρονιά στά σπαρτά και νά διώξη τά 
κακά δαιμόνια, νά γιατρέψη τούς βαρειά άρρωστους, νά βρή τούς κλέφτες και 
νά εξασφάλιση τό νεοχτισμένο σπίτι, ΚΓ ολα αυτά τά πιστεύει καί τά περι
μένει από τούς αναστενάρηδες κ ι3 δλη ή λοιπή κοινότητα, πού μέ εύλάβεία 
τούς παραστέκει. Ή  δύναμη τής υποβολής δέ φθάνει. Μπορεί νά έ.ξηγήση 
τήν αναισθησία, αλλά όχι καί τό γεγονός δτι καί οί τρίχες ακόμη των πο
διών τους μένουν άθικτες μπρος στή φοβερή πυράδα Γιατί ό φυσικός νό
μος μένει ανεφάρμοστος ; Είναι από πολλά χρόνια άνεγνωρισμένο δτι οί φ υ
σικοί νόμοι μέρος μόνο περιωρισμένο τού κόσμου και τής ζωής εξηγούν καί 
τώρα πού έφυγαν πολλά σκοτάδια τού όριζοντά μας μέ τό καταπληκτικό φως 
τής ατομικής ενέργειας καί τής πυρινικής φυσικής, τώρα οί φυσικοί νόμοι 
δείχνουν δλη τους τήν ανεπάρκεια. Δέν είναι ζήτημα, δτι μέ τό νέο αυτό διά* 
πλατο δρόμο, πού ανοίχτηκε γιά τήν επιστήμη, θά βρή τό αίνιγμα τής άκαΐας, 
τής τηλεπάθειας, τής διόρασης καί τόσων άλλων μυστικών τής ζωής τήν άρ- 
μόζουσα λύση, αλλά πώς καί πότε τούτο θά γίνη, θά μάς τό εϊπή ή μεγαλο- 
φυΐα  κάποιου "Αϊνστάιν».

Ό  χειρουργός Ιπποκράτης Μακρής από τάς Σέρρας καί ό "Ιωάννης 
Καπίστρας παθολόγος από τό Νέο Σκοπό, άποφάνθηκαν σάν παρατηρητές 
μέ άκρο θαυμασμό γιά τήν άκαΐα, γιά τούς αύτομυητους, γιά τήν στερεό
τητα τών βημάτων κλπ. καί βεβαιώνουν δτι τό πυροβάδισμα γίνεται σάν σέ 
χλόη επάνω, καί τέλος δτι έκ τή: έξετάσεως πού έκαναν όέν βρήκαν ούτε κα
νένα ερύθημα στά πόδια τών αναστενάρηδων, δτι ή συμμετοχή τους προέρ

1) Βλ. §1κόνα άκαΐας παραπάνω σ. 165.
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χεται από επιταγή άγνωστης δυνάμεως της πνοής πού τούς όμιλεΐ, τούς πα- 
ραγγέλει, τούς προστάζει και δτι τέλος πιστεύουν στην υποταγή πού τούς 
φέρνει τη λύτρωση και δτι δεν μετέχουν από καμιά μίμηση η άλλη συνήθεια, 

Ό  παριστάμενος στα 1952 κατά την τέλεση των αναστεναριών στο 
Λαγκαδά ψυχίατρος καθηγ. τοΰ Πανεπιστημίου τής Νευρολογίας και διευ" 
θυνιής τοΰ ψυχιατρείου ’Αθηνών κ. Κωνσταντινίδης έβεβαίθ3σε στο επί
σημο γεύμα των Ροταριανών τής 28 Μα'ίου τό γεγονός τής άκαΐας, δπως 
τό βεβαιώθηκε εξ αυτοψίας και έξετάσεως τών ποδιών τών πυροβατών κι 
άπέστειλε τό εξής ιδιόγραφο σημείωμά του προς τον γράφοντα :

ΙΖ) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΙΤΑΘΟΛΟΓΙΚΕΖ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΠΥΡΟΒΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΩΝ ΚΑΙ Η Π'ΘΑΝΗ 

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΤΑΣ

« Ή  πυροβασία τών αναστενάρηδων και ή κατ’ αυτήν άκα'ία παρου
σιάζει έκτος τής λαογραφικής καί εθνολογικής και άλλης τινάς πλευράς έξε. 
τάσεως π. χ. την καθαρώς ψυχολογικήν, την ψυχοπαθολογικήν κ. ά. Σύν

Ό άρχιαναστενάρης καί ή Ματθαίου.

τούτοις ή προσπάθεια έξηγήσεως τοΰ φαινομένου βάσει τών παντοίων ση
μερινών γνώσεων (φυσικής, χημείας, φυσιολογίας, ψυχολογίας, παραψυχο
λογίας και άλλων), αποτελεί άλλην πλευράν έξετάσεως.

«Μοι εδόθη ευκαιρία, νά παρακολουθήσω την πυροβασίαν τών ανα
στενάρηδων εις Λαγκαδά κατά τον έφετεινόν εορτασμόν και νά κάμω ώρι- 
σμένας παρατηρήσεις καί εξετάσεις σωματικάς καί ψυχικάς, αι ρποιαι θέ*

.
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λουν άποτελέσει to περιεχόμενον της μελέτης ταύτης. Τελικώς θά εκτεθούν 
και αΐ πιθανα'ι εξηγήσεις του φαινομένου, της άκαΐας.

«Παραλείπω τά της ιεροτελεστίας, διότι ταΰτα έχουν περιγραφή παρ’ 
άλλων' υπομίμνησκα) μόνον ιδιαιτέρως την υπό μονοτόνου μουσικής συνο
δείαν τής συνόλης τελετής καί την εν χορω εκτέλεσιν τής πυροβασίας, ώς δυο 
γεγονότα έχοντα, ώς κατωτέρω θέλομεν ιδει, ψυχολογικήν σημασίαν.

«Έξήτασα την ψυχικήν κατάστασιν των αναστενάρηδων τόσον κατά 
τους απλούς χορούς, όσον καί κατά τήν πυροβασίαν. Τήν ψυχικήν κατάστα- 
σιν αυτών δΰναταί τις νά προσομοιάση προς τήν τής εκστάσεως. Οΰτοι κατά 
τούς χορούς πληρούνται πλήρως υπό τού θρησκευτικού περιεχομένου τής τε-

Ό  άρχιαναστενάρης Εμμανουήλ στη φωτιά.

λετής καί υπό τής ιδέας τού'Αγίου Κωνσταντίνου, ώστε όλη ή ψυχική σφαίρα 
αυτών καταλαμβάνεται υπό τών σχετικών ιδεών καί συναισθημάτων καί τού 
αισθήματος επικοινωνίας μετά τού 'Αγίου. Παν δ,τι παρ’ αυτών έκτελειται 
θεωρείται ώς απόρροια τής θελήσεως καί επιδράσεως τού 'Αγίου. Έ ν τού
τοι ς ελλείπει ή πλήρης διακοπή τής επαφής προς τό περιβάλλον, ώς τούτο εί
ναι ίδιον τής γνήσιας έκτάσεως. Διά νά χαρακτηρίση τις τήν ψυχικήν κατά- 
στασιν τών αναστενάρηδων, δεν έχει παρά νά λάβη ύπ’ όψιν όσα ούτοι περί 
εαυτών κατά τον χρόνον τού χορού καί τής πυροβασίας λέγουσι. «Γ ιά  νά χο
ρέψω πρέπει νά μέ καλέση ό "Αγιος. Ό  "Αγιος μού μιλάει, μοϋ δίνει εντο
λές, μέ οδηγεί. Αυτός κινεί τό σώμα νά χορέψη, νά φωνάξη. Βλέπω τον "Α
γιον εμπρός μου. Ό ,τ ι κάνω καί λέγω, τό κάνει ό "Αγιος. Έ γώ  δεν κάνω 
τίποτε. ’Αρχίζω όταν θέλη ό "Αγιος καί τελειώνω όταν μού τό πή».
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«Έ κ των ανωτέρω έκφραζομένων συνάγεται δτι από άπότ|)εως ψυχο
λογίας και ψυχοπαθολογίας, εχομεν την ΰπαρξιν ακουστικών καί οπτικών 
ψευδαισθήσεων, εχομεν τό αίσθημα καί την ιδέαν επιδράσεως, τό αίσθημα 
τής έξουδετερώσεως τής ιδίας βουλήσεως και ύποκαταστάσεως ταΰτης υπό 
ξένης βουλήσεως. Τό τελευταΐον τούτο αποτελεί πρόσκαιρον διαταραχήν του 
αισθήματος τής αύτενεργείας τοΰ εγώ, δπερ είναι γνωστόν εν τή ψυχιατρική 
και δπερ αποτελεί την βάσιν τοΰ φαινομένου τής δαιμονοληψίας.

«Ό  αναστενάρης δηλαδή κατά τήν εκστατικήν αύτοΰ κατάστασή πα
ρουσιάζει τον ψυχικόν του κόσμον ένέχοντα ψυχοπαθολογικά στοιχεία, ώς 
τάς ψευδαισθήσεις, τήν ιδέαν τής επιδράσεως, τήν διαταραχήν τής βουλή-

Ή  Ματθαίου μέσα στή φωτιά μέ τον άρχιαναστενάρη Γ. Εμμανουήλ.

σεως (τής αύτενεργείας), ήτις συνεπάγεται καί τό αίσθημα περί αυτομάτου 
έκτελέσεως τών κινήσεων κατά τον χορόν. Κατά τούς αναστενάρηδες δ χορός 
εκτελεΐται ούχι υπό τών ιδίων, άλλ’ υπό τοΰ 'Αγίου.

«Τά ψυχοπαθολογικά ταΰτα φαινόμενα δέον ως εύλογον νά θεωρηθώ- 
σιν ώς ψυχογενή. Γεννώνται δ3 εκ τής δλης προετοιμασίας τής τελετής, τής 
επιδράσεως τής μονοτόνου μουσικής, τών προσευχών, τής θέας τών εικόνων, 
συνελόντι ειπεΐν τής ιδέας, δτι πρέπει νά εκτελεσθή υπό τοΰ αναστενάρη δ 
χορός κα'ι ή πυροβασία. Έ ν τούτοις δεν διαφεύγει τής προσοχής δτι έν μέσιο 
τών φαινομενικώς αυτομάτων πράξεων καί κινήσεων, υπάρχουν καί εκδηλώ
σεις εκούσιαι καί άσχετοι προς τον κύριον σκοπόν, π. χ. άπάντησις εις έρώ- 
τησιν , βραχεία εντολή διδομένη προς τό περιβάλλον κ.τ.λ. Διά τοΰτο ειπον 
ανωτέρω δτι ή κατάστασις τής Ικστάσεως δεν είναι πλήρης καί γνήσια καί
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τα ψυχοπαθολογικά στοιχεία αποτελούν διαταραχάς ούχϊ βαθείας και μονί
μους, αλλά παροδικάς και ψυχογενείς. ’Ίσως δε και τα χαρακτηρισθέντα ως 
ψευδαισθήσεις νά μην αποτελούν γνήσιας ψευδαισθήσεις, άλλ’ εντόνους και 
ζωηράς παραστάσεις τόπου ψευδαισθήσεων.

«Ούτως όμως ή άλλως, ή ψυχική κατάστασις κατά τον χορόν, προσο
μοιάζει προς την θρησκευτικήν έκστασιν, ενέχει ψευδαισθήσεις, ιδέαν έπι- 
δράσεως και διαταραχήν τής άυτενεργείας τού εγώ και τής βουλήσεως. Κατά 
το τελευταΐον τούτο, ή κατάστασις είναι παρεμφερής προς τήν δαιμονοπλη-

Εΐσοδυς τών αναστενάρηδων στή φωτιά.

Είαν (έν τή περιπτιόσει δε τών αναστενάρηδων, δέοννά όμιλώμεν περί 'Αγιο- 
πληξίας).

«Ή  μονότονος μουσική αποτελεί προϋπόθεσιν αλλαγής τής ψυχικής 
διαθέσεως, δημιουργεί άνάλογον συναισθηματικήν κατάστασιν, εξάπτει τα 
ύποφλοιώδη (κινητικά και συναισθηματικά) κέντρα, ώστε τα πάντα νά έκτε- 
λώνται αυτομάτως και εύχερώς, έξουδετερουμένης τής ανασταλτικής δράσεως 
τού φλοιού, Ό χορός έν γένει υποκινούμενος και υπό τής μουσικής, άποτε' 
λεΐ ώς γνωστόν κατά μέγα μέρος αυτοματικήν έκδήλωσιν καί αυτός καθ’ εαυ
τόν νέαν προϋπόθεσιν διά τήν δημιουργίαν τής όλης ψυχικής εκστατικής κατα- 
στάσεως, ό δέ θρησκευτικός έτι μάλλον. Διά τούτο δλαι αΐ πρωτόγονοι θρη- 
σκεΐαι «χορεύονται», δλα τα ευχάριστα γεγονότα «χορεύονται». Κατά τον χο
ρόν υπάρχει συναισθηματική ιδιάζουσα κατάστασις, υπάρχει περισσότερος 
αυτοματισμός καί υποσυνείδητοι λειτουργίαι, υπάρχει μικρά ή μεγάλη άπορ- 
ρόφησις εις εαυτόν καί διακοπή τής. επαφής προς το περιβάλλον. Θά ήδύ' 
νατό τις νά εΐπη δτι ό χορός είναι βαθμίς τις έκστάσεως, εύοδοΤ το φαινό'
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μενον της έκστάσεως. Έκτος τοΰ απλού χορού εχομεν τον χορόν της πυροβα
σίας. Παρηκολούθησα την πυροβασίαν. Κατ’ αυτήν οί αναστενάρηδες μέ γυ
μνούς τούς πόδας εν ρυθμώ βραδέος χοροΰ εισήρχοντο εις την άνθρακιάν, 
άποτελουμένην από πεπυρακτωμένα κάρβουνα ή καί φλέγόμενα εισέτι ξυλά 
και διέσχιζον αυτήν κατά μήκος και κατά πλάτος. Ή  δλη διαδικασία διήρ- 
κεσεν επί ήμίσειαν περίπου ώραν και ετελείωσεν, δτε τά προηγουμένως διά 
πυρά κάρβουνα ειχον μεταβλη
τή εις τέφραν. Σημειωτέον 
δτι ή θερμοκρασία τής τοιαΰ- 
της ανθρακιάς κυμαίνεται με
ταξύ 2 0 0 —300 βαθμών Κελ- 
σίου ασφαλώς,

«Μετά τό τέλος τής πυρο
βασίας έξήτασα αμέσως τούς 
πόδας των μετασχόντων εις 
τήν πυροβασίαν. Οΰδέν ίχνος 
εγκαύματος έστω και πρώτου 
βαθμού ή άλλην τινά άλλοίω- 
σιν διεπίστωσα. Οί πόδεο ή- 
σαν ομαλής έμφανίσεως καί 
συνήθους θερμοκρασiac (μάλ
λον ειχέ τις τό αίσθημα τοΰ 
δροσερού επί τη αφή ιών πελ
μάτων). Έκτος ταχυπαλμίας 
καί ταχυπνοίαο καί άναλόγου 
έφιδρώσεως, φαινομένων άν- 
τιστοίχο)ν προς τήν κόπιοσιν 
τού οργανισμού έκ τού χορού, 
ούδέν έ'τερον διεπιστώδη κατά 
τήν άμεσον έξέτασιν των πυροβαδισάντων. Οΰτω εχομεν προ ημών τό φαινό- 
μενον τής άκαίας, τό όποιον αποτελεί τό ουσιώδες μέρος τής τελετής τής πυ
ροβασίας. Διατί δεν καίονται αί σάρκες εις τήν τόσην υψηλήν θερμοκρασίαν 
καί διατί επί τούτοις δεν καίονται ούτε τά φορέματα, π. χ. οί κάλτσες, ώς 
συμβαίνει εις ώρισμένας περιπτώσεις χορού μετά καλτσών, ιδού τό προς 
έξέτασιν -ζήτημα.

«Α ί σκέψεις αιτινες δΰνανται ν’άπασχολήσωσι τόν έρευνη τήν τού φ α ι
νομένου καί ν ’ άποτελέσωσι τάς εξηγήσεις, είναι νομίζω αί ακόλουθοι : α) 
’Ότι ή άκαΐα δεν είναι πραγματική, άλλ’ επιτυγχάνεται δι’ εφαρμογής καί 
χρησιμοποιήσεως καταλλήλων (χημικών) μέσο.)ν, ώστε τό δέρμα νά μήν ύπό- 
κείται εις εγκαύματα καί δτι επομένως τό φαινύμενον ερείδεται επί απάτης.

Ή  Ματθαίου μέσα στην πυρά.
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'Ως προς τούτο, δέον νά ε’ίπη τις, οτι ή άκαΐα βασιζόμενη ε’ις έθιμον ύπαρ
χον από αιώνων και άνευρισκόμενον εις πολλούς λαούς, έκτελούμενον δέ συ
νήθως υπό απλοϊκών ανθρώπων, ώς είναι και ο! λαβόντες μέρος εις την πυ
ροβασίαν τοϋ Λαγκαδά, δεν δύναται νά βασίζεται επί απάτης. Τα έθιμα 
δεν βασίζονται εις άπατας. 'Άλλως τε δεν είναι έν μόνον μέρος τού σώματος 
δπερ ενδεχομένως δύναται νά παρασκευασθη διά την άκαΐαν, άλλ’ άπαν τό 
σώμα καί αυτά τά ενδύματα, β) Τό φαινόμενον δύναται νά κατανοηθή καί 
έξηγηθη βάσει των γνωστών δεδομένων τής φυσιολογίας τοϋ οργανισμού ; 
"Ο,τι γνωρίζομεν εκ τής φυσιολογίας τοϋ ανθρωπίνου οργανισμού π. χ. ή 
διαρρύθμισις τοϋ αγγειακού τόνου ώστε νά μην έπέλθη ερύθημα τού δέρ
ματος κ.τ.τ πόρρω απέχει ώς καθαρά φυσιολογική εξεργασία, νά επαρκέση 
διά την εξήγησιν τοϋ φαινομένου. Δεν έχομεν άλλως τε άλλα γνωστά παρόμοια 
φυσιολογικά γεγονότα ομαλά ή παθολογικά, ώστε νά χρησιμεύσωσι διά τού 
κατ’ αναλογίαν συλλογισμού ώς παράλληλα γεγονότα προς κατανόησιν τής 
άκαΐας, ώς συμβαίνει εις τό γνωστόν φαινόμενον τού στιγματισμοϋ, δπερ 
έχει παράλληλον φυσιολογικόν φαινόμενον δυνάμενον νά παοαχθή κατά την 
ϋπνωσιν καί την υστερίαν. ’Άλλωστε ή μη καϋσις τών ενδυμάτων, αποκλείει 
την βάσει τών γνωστών δεδομένων τής φυσιολογίας, εξήγησιν τής άκαΐας. 
γ) 'Ως άλλην τινά άποψιν δύναται νά δεχθή τις, δτι διά τής εκστατικής κα- 
ταστάσεως δημιουργοϋνται έν τω όργανισμώ άλλοιαι μη γνωσται εισέτι με- 
ταλλαγαί και αλλοιώσεις ώρισμένων φυσιολογικών λειτουργιών ή καί δλως 
νέος τρόπος διαμορφώσεως καί έκδηλώσεως τών φυσικοχημικών εξεργασιών 
τοϋ οργανισμού, ώστε νά έξουδετεροϋται ή υψηλή θερμοκρασία καί νά μήν 
καίεται τό δέρμα. Έ ν τώ προκειμένφ δύναται νά δεχθή τις, δτι συμβαίνει 
π. χ. ταχεία άπορρόφησις τής έξω θερμοκρασίας, καί δημιουργία ψύχρας επι
φάνειας δι' άφθονου ΐδρώτος ή άλλο τι, ώστε νά ΐσοφαρίζεται καί εξουδε- 
τεροϋται ή έξω υψηλή θερμοκρασία. Κατά τήν γνώιιην μου δεν αποκλείεται 
ή βάσει τής πίστεως καί τής έκστάσεως δημιουργία νέων δρων λειτουργίας τοϋ 
οργανισμού. Τούς ορούς τούτους δεν γνωρίζομεν, διότι δεν άπετέλεσάν ποτέ 
άντικείμενον μελέτης. (Τό φαινόμενον άλλως τε πρέπει νά μελετηθή ύ φ ’ 
δλους τούς κανόνας τής αυστηρά; επιστημονικής μελέτης). Δυνάμεθα όμως 
νά υποθέσω μ εν τούτους.

«Ή  άγνοια τών προϋποθέσεων τούτων παρουσιάζει ήμΐν τό φαινόμε
νου ώς ανεξήγητου, ώς θαύμα. Είίναι θαύμα υπό τήν έννοιαν τής άγνοιας 
τών φυσικοχημικών νόμων ύφ ’ οϋς τελείται τό φαινόμενον, ώς θαύμα είναι 
διά τούς άγνοοϋντας τούς χημικούς νόμους ή μετατροπή τού ερυθρού χρώ
ματος, εις λευκόν διαλύσεως ύπερμαγγανικοϋ καλίου κατόπιν προσθέσεως 
εις αυτήν α,ρισμένης άλλης χημικής ουσίας καί τόσα άλλα. Θαύμα είναι παν 
φαινόμεΌν ού άγνοοϋμεν τούς νόμους ύφ ’ οϋς τελείται. ’Αφήνω κατά μέρος 
τήν έννοιαν τοϋ θαύματος έν τή θρησκεία συνιστάμενον είς την πρόσκαιρον
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αναστολήν ή άλλοίωσιν των φυσικών νόμων, έπεμβάσει τής άνωτέρας δυνά- 
μεως. Την εν λόγω τοιαΰτην έξήγησιν τοποθετοϋμεν εις τό πλαίσιον τής 
φυσιολογίας τοϋ οργανισμού, τής ούχί δμως γνωστής φυσιολογίας, άλλ’ εκεί
νης ήτις προκύπτει εκ τής κατ’ έξαίρεσιν προσχαίρου χαταργήσεως των συνή- 
\θων φυσιολογικών νόμων και άνάπτυξιν νέων αγνώστων. ’Άλλως τε γνωρί- 
ζομεν δτι ό οργανισμός παρουσιάζει φαινόμενα καί έγκρΰπτει ιδιότητας καί 
δυνάμεις αγνώστους, ένίων τών οποίων έχομεν τάς εκδηλώσεις, Τοιαϋται εί
ναι ώς γνωστόν ή τηλεπάθεια, ή διόρασις, ή τηλεκινησία και άλλα, τά οποία 
πιθανόν να έρείδωνται εις την καθαρόν φυσιολογίαν του οργανισμού, π ιθα
νόν όμως εξ ετέρου να είναι απόρροια του ψυχικού παράγοντος νοουμένου 
ως ίδιου έξωσωματικοΰ στοιχείου. Προς την τρίτην ταΰτην άντιτίθεται ή μή 
καΰσις τών ενδυμάτων.

«δ) Έ κ τής περιοχής τών φαινομένων τών περιλαμβανομένων μέ την 
λεγομένην ψυχοφυσιολογίαν (ή παραψυχολογίαν), δυναται νά ληφθή ή ακό
λουθος τετάρτη έξήγησις του φαινομένου. Βάσει του ζώπυρου τής πίστεως 
καί τής δημιουργίας τής έκστάσεως ή ψυχική ενέργεια τοϋ ανθρωπίνου όρ. 
γανισμοϋ, οπωσδήποτε καί άν ήθελε νοήσει τις ταΰτην, δυναται ν ’ άκτινο. 
βοληθή καί ν ’ άποτελέση άπυροφλεγές περίβλημα πέριξ τοϋ σώματος, προσ
τατευτικόν τοϋ οργανισμού έναντι τής υψηλής θερμοκρασίας. Ή  έξήγησις 
αΰτη είναι βεβαίως άφηρημένη καί ακαθόριστος, δυναται όμως να γίνη δε
κτή εις τον κύκλον τών άλλων γνωστών παραφυσιολογικών ιδιοτήτων τοϋ 
οργανισμού (τηλεπάθειας κλπ.), ώστε εϋχερώς νά υπεισέρχεται εις τον νοϋν 
τοϋ έρευνητοϋ ώς πιθανή έξήγησις, έστω καί άφηρημένη. Τήν έξήγησιν ταΰ
την έχει διατυπώσει ό σεβαστός πρόεδρος τής εταιρείας \[ωχικών ερευνών κ. 
’Ά γγ. Τανάγρας.

Τ ’ ανωτέρω άποτελοϋν τάς έξηγήσεις αί όποΐαι δΰνανται νά δια
τυπωθούν προς έξήγησιν τής άκαΐας. Κατ’ εμέ ό συνδυασμός τής τρίτης έξη- 
γήσεως ήν δ ίδιος διεμόρφωσα προς τήν τετάρτην, δΰναται νά ίκανοποιήση 
τήν έπτθυμίαν κατανοήσεως τοϋ φαινομένου τής άκαΐας.’Άλλους τε, ώς άνω- 
τέρω είπον, τό φαινόμενον δεν έχει μελετηθή δσον καί δπως πρέπει. Διά 
τοϋτο αναμένεται εΐσέτι ό συγκεκριμένος έλεγχος καί ή πληρεστέρα έρευνα 
αϋτοΰ. Πάντως τό φαινόμενον υπάρχει καί θέτει εις τον σκεπτόμενον καί 
έρευνώνια άνθρωπον, πρόβλημα προς λΰσιν. "Εν πρόβλημα μεταξύ τών τό
σων άλλων ύφ* ών περιβάλλεται δ άνθρωπος καί τών δποίων άδιαλείπτο^ς 
έξ έσωτερικής ΰποκινήσεως καί άνάγκης προσπαθεί ν’ άφαιρή τό μυστήριον».

ΙΗ) Η ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΕΣ

Γνωρίζουμε δτι οΐ άναστενάρηδες άποτολμοϋν καί τήν άσκηση λαϊκής 
θρησκευτικής ιατρικής επί τών συνομοίων των. “Οπως ή χριστιανική θρη
σκεία ασκεί μέ τούς ιερείς τή γιατρική μέ τά περίαπτα, τούς νουσκάδες, τις
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ευχές και τις προσευχές πάνω στον άρρωστο μέ την επίθεση του επιτραχη
λίου ή τό δρασχέλισμα του ιερέα την ώρα της εξόδου των 'Α γίων πάνω 
από τον ασθενή τον εξαπλωμένο, μέ τη χάρη τοΰ 'Αγίου Πνεύματος καί των 
'Α γίων, έτσι κι’ οΐ αναστενάρηδες, πηγαίνοντας στα σπίτια των άρρωστων, 
προσκομίζουν τις Χάρες και χορεύουν γύρω στον άρρωστο. Ό  χορός αυτός 
καί η επίθεση των εικόνων έπάνα) τους επιδρά στην καλλιτέρευση της υγείας 
των, γιατί ό άρρωστος παίρνει θάρρος, ή πίστη του δυναμώνει καί τονώνε
ται καί ή παρουσία των 'Αγίων στην κλίνη τους ασκεί καί επίδραση στο 
σώμα, πού υποφέρει καί μάχεται προς την άρρώστεια. ’ Αν δ άρρωστος δεν 
πηγαίνη καλά, τότε δ άρχιαναστενάρης συνιστά νά καλέσουν τό γιατρό. Αυτή 
ή θεραπευτική μέθοδος μέ τήν καλή διάθεση των 'Αγίων τί άλλο δείχνει παρά 
πίστη αδιάσειστη στήν πεποίθηση δτι κ ι’ ή υγεία των ανθρώπων έξαρτάται, 
όταν είναι άφοσιωμένοι στο θειον καί στους 'Αγίους, από τήν επέμβαση των 
αοράτων δυνάμεων, πού τούς προστάζει δ 'Άγιος νά έπέμβουν. ΓΥ αυτό κΓ 
δ λαός συνηθίζει νά προσφέρη στούς Αγίους τ’ άφιερώματά του.Ό  γραφών, 
στήν μελέτη του «'Η  Γιατρική στή Θράκη» δίνει μιά εΙκόνα τής λαϊκής 
γιατρικής, αλλά καί σύγχρονα διαστέλλει τήν άναστενάρικη θεραπευτική ια
τρική διά τής επιθέσεως καί μεταφοράς των εικόνων στον άρρωστο, όπου 
χορεύουν καί δέονται γι αυτόν, ενώ τά όργανα παίζουν, διαστέλλει λέγω, 
από τις γητιές και τά ξορκίσματα μέ φράσεις ασυνάρτητες πολλές φορές 
τών γιατρισσών καί γητευτρών.

ΙΘ) Η Σ Κ Ε Υ Η

'Η πρώτη συγκρότηση τής άναστενάρικης λατρείας δέν μπορούμε νά 
καθορίσουμε πότε έγινε, φαίνεται όμως πολύ παλαιά καί ίσως νά έγινε λίγο 
καιρό μετά τόν θάνατο τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Στύν 4ον αιώνα μ X. 
ή Ε θνική Θρησκεία διατηρούσε ακόμα αρκετή ζθ)ή καί μετά τούς αντίρρο
πους διωγμούς τών χριστιανών. 'Η λατρεία περιέχει πολλά στοιχεία διονυ
σιακά, λείπει όμως απ’ αυτήν ή μεταμφίεση, ή σκευή, πού υπάρχει στις άλλες 
αγροτικές γιορτές τών Θρακών, όπως οί Καλόγεροι, οΐ Τζαμάλες, οΐ Κουά- 
κεροι, οΐ Χουχουτοι, δ Μπέης, οΐ Σεϊμένηδες καί οΐ Πιτεράδες '). Σ’ αυτές οΐ 
ύποκρινόμενοι μένουν αγνώριστοι φορώντας τις σκευές καί τά προσωπεία, 
όπως στο αρχαίο θέατρο, κρατώντας καί τά όργανα τού ύποδυομένου προ
σώπου.Οΐ ’Αναστενάρηδες δέν φορούν τίποτε ξένο, απλώς είναι καθαροί στα 
ρούχα τους, όπως καί στήν ψυχή. 'Ότι δέν φορούν σκευή καί δέν μεταμορ
φώνονται αλλά ντύνονται μέ τά γιορτερά τους, τούτο δηλώνει τή χριστιανική 
προέλευση τοΰ εθίμου καί τήν εμμονή του στο χριστιανικό περιβάλλον. Τούς 
χρειάζεται καθαρότητα ψυχής, αγνότητα ήθους, πίστη ασάλευτη καί αγάπη 1

1) Βλ. σχήματα, Θ ρα χ ικά  τόμ. ΙΓ ' σ. 386 κ. έξ
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προς τούς 'Αγίους για νά τούς σέβεται ή κοιντονία. Αυτά είναι τά στολίδια 
τους τά ηθικά και πνευματικά και τίποτε δεν τούς άπομακρΰνει από την θρη
σκευτική και πνευματική αξία τοΰ εθίμου των. “Έτσι άπλοΐ καί καθαροί με
τέχουν στις ιεροπραξίες τού εθίμου καί δέχονται τις επιταγές των 'Α γίων καί 
εκτελούν τό θρησκευτικό τους χρέος. Επομένως δεν έχουμε τίποτε νά πούμε 
γιά την εξωτερική τους εμφάνιση. Ή  Θράκη καί ό θρακικός λαός πάντοτε 
σκυμμένος στη γη των πατέρων του καί δεμένος άλυτα μ’αύτή, άγωνιζόμενος 
γιά την ευκαρπία καί καλοχρονιά, έσωσε κάθε έθιμο καί κάθε παράδοση πού 
παρέλαβε από τούς προγόνους του, δπως ώνομάσαμε παραπάνω. Τό έθιμο 
πάντοτε υπήρξε δυνατότερο από τή θρησκεία. Τό έθιμο οί λαοί τό πλαισιώ
νουν μέ θρησκευτική κατάνυξη καί τό κάνουν συχνά στοιχείο θρησκευτικό

Ή Τζαμάλα στη Θράκη.

πού τούς γαληνεύει τήν ψυχή, τούς χαρίζει ελπίδα καί τούς κρατεί στήν πίστη 
καί στήν αγάπη. ’Έτσι δ θρακικός λαός καί καταδιωγμένος από τή μοΐρα, 
έφυγε από τή γη των πατέρων του, έφυγεν όμως φέρνοντας μαζί του τά 
θρησκευτικά του έθιμα γιά τήν ευγονία καί ευκαρπία καί τήν καλοχρονιά — 
σάν τον παλιό Αινεία, πού φορτώθηκε τον πατέρα του στήν πλάτη καί τά εί
δωλα τής εστίας του φεύγοντας τούς’ Αχαιούς καί αφήνοντας τό ’Ίλιο— πού 
δεν θά μπορέση κανείς νά τού τά καταλύση ούτε μέ απαγορεύσεις ούτε μέ δε- 
σποτικές απειλές, δπως δέ μπόρεσε είκοσι αιώνες καί τώρα, γιατί τό έθιμο 
δ,τι κι’ άν είναι, θρησκευτικό ή αγροτικό, δέν καταλύεται ποτέ, μιά κ ι’ εκ
φράζει μιά εσωτερική ανάγκη του λαού, πού τό δημιουργεί.

Ό  κ. Πάλλας Δ. μάς άπέστειλε τό εξής σημείωμα μέ τήν έγκυρη 
γνώμη του. Τό σημείωμά του έγραψε κατά παράκλησή μας δ νέος βυζαντι- 
νολόγος καί θρησκειολόγος.
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Κ) Η ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
«Τάναστενάρια απαρτίζουν ένα σΰνολο θρησκευτικών τελετών μιας 

κλειστής ομάδας ανθρώπων, πού την χαρακτηρίζει δ θρησκευτικός ενθου
σιασμός. Ή  ομάδα τούτη—οΐ αναστενάρηδες — αποτελεί επιβίωση τών αρ
χαίων μυστικών θιάσων της Θράκης. Πρόκειται για πολύ ενδιαφέρον τεκ
μήριο τής ιστορίας τής ?ωιτρείας. Ό  καθηγητής κ. Κ. Ρωμαίος στην ωραία 
του μελέτη για τάναστενάρια έδειξε ότι τα λατρευτικά τους στοιχεία απαντούν 
καθολικότερα : στη λατρεία τού ελληνικού κόσμου ως μέσα στα σκοτεινά βάθη 
τής προϊστορίας.Ή επιβίωση τών τελετών τών αναστενάρηδων ανάμεσα μόνο 
σέ ορισμένους πληθυσμούς τής Θράκης εξηγείται από τούς ιστορικούς όρους, 
οπού διαβίωσαν οΐ πληθυσμοί αυτοί—κλεισμένοι στις περιοχές τους.

Οΐ τελετές τών αναστενάρηδων φαίνονται στενά συνδεδεμένες μέ τη 
λατρεία. Τελούνται την 21ην Μαΐου (εορτή τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί 
'Ελένης), συμμετέχουν σ’ αυτές και οΐ ιερείς—όπου παρεμβαίνει τό τυπικό 
τής επίσημης λατρείας ή ή εκχριστιανισμένη συνήθεια,—ό'ργανα τής λατρείας 
τών αναστενάρηδων φυλάγονται στήν ’ Εκκλησία κι’ ακόμη χρησιμοποιούνται 
εικόνες και γίνεται λιτανεία γύρω από τήν εκκλησία. Δέ θά συζητήσω τό πώς 
ή ενθουσιαστική λατρεία τού θιάσου εκείνου τών προαναστενάρηδων συν
δυάστηκε μέ τή χριστιανική, τήν επίσημη λατρεία. Σημειώνω μόνο ότι τώρα 
ή λατρεία τών αναστενάρηδων έχει καθαρά χριστιανικό περιεχόμενο, πρό
κειται γιά τελετές πού γίνονται μέ χριστιανική ευλάβεια. Οΐ τυχόν αποκλί
σεις από τό χριστιανικό κανόνα είναι ασήμαντες.

Τά—γιά μάς τούς σημερινούς—παράξενα έθιμα τών αναστενάρηδων 
(ενθουσιαστικός χορός, πυροβασία) έρχονται βέβαια σέ αντίθεση μέ 
τό ύφος τής γνωστής σέ μάς τούς σημερινούς — λατρείας τής επίση
μης εκκλησίας' και μέ καλή πίστη τά έθιμα τούτα καταδικάζονται από 
τούς εκπροσώπους της σάν εΐδωλολατρικά έθιμα και σατανικά. ’Από άλλα 
πάλι, μή εκκλησιαστικά, πρόσωπα αποκρούονται σάν λείψανα πρωτόγονα 
και βάρβαρα' πώς δέν ταιριάζουν στον πολιτισμό τής εποχής μας καί πώς 
ξεστρατίζουν τον απλό κόσμο από τό άμεσο παρόν του, από τήν ικανότητά 
του νά άντιληφθή τις καταπιεστικές ανάγκες του.

Νομίζω πώς και οΐ δυο αυτές άντιαναστενάρικες απόψεις δέν στοχά
ζονται σωστά. Γιατί, πρώτα πρώτα, μέ τί είδος κριτήρια θά μπορούσε κα
νείς ν’ άποφανθή γιά τήν άντιχριστιανικότητα τής άναστενάρικης λατρείας ; 
Ό  Franz Jos. Dolger, από τούς καλύτερους γνώστες τής παλαιοχριστια
νικής λατρείας, είχε πει ότι ή εκκλησία δέχτηκε στή δική της λατρεία 
από τήν αρχαία ό,τι ήταν γενικά θρησκευτικό και ότι άποποιήθηκε 
τις ειδικές μορφές τής αρχαίας λατρείας, καθώς π. χ. ήσαν οΐ σπονδές 
(IX 0V C  II 571)· Μά — άφίνω πού ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι κάπως 
επιφανειακός—και οΐ σπονδές μπήκανε στή χριστιανική λατρεία. Σημειώνω
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την πιο πρόχειρη και πιο γνωστή: τή σπονδή λαδιού μέσα στο νερό του 
βαπτίσματος. Και γιατί νά είναι χριστιανικότερο π. χ. τό εξορκιστικό ορό
σημα—στην τελετή τοΰ βαπτίσματος κ ά .— ή ό αγιασμός και χίλια δυο άλλα 
τελετουργικά στοιχεία, νά είναι χριστιανικότερα από τον ενθουσιαστικό χορό 
ή από τις αιματηρές θυσίες πού και σήμερα ακόμη τελούνται στά χωριά 
μας καί μαρτυροΰνται από διάφορα ευχολόγια ; ’Ά ν πάμε έτσι θά πρέπη ν’ 
απογυμνώσουμε τή χριστιανική λατρεία από τό πλούσιο τελετουργικό της 
ένδυμα καί νά τή περιορίσουμε σέ λίγες υποτυπώδεις μορφές. "Ομως ένα 
στοιχείο τής λατρείας δεν είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας τοΰ νοΰ, όπως τό 
δόγμα, ούτε μπορεί νά εφαρμοστή καί. στή λατρεία ή αρχή τού quod ubi et 
ab omnibus, άν καί θά είχε κανείς καί εδώ ακόμη νά διατυπώση επιφυλά
ξεις. ’Έπειτα ένας από τούς βασικούς κανόνες πού διέπουν τή χριστιανική 
λατρεία είναι ή πολλαπλότητα των μορφών της.

Μία λατρευτική μορφή είναι ιστορική μαρτυρία καί κάτι σάν είδος 
βιολογικό, έτσι πού ή παρουσία της ή ό έξαφανισμός της νά έξαρτώνται από 
νόμους ιστορικούς. Παρόμοια είναι καί ή λαϊκή τέχνη καί οΐ άλλες εκδηλώ
σεις τού λαϊκού πολιτισμού. Συνεπώς μιά καθυστερημένη λατρευτική μορφή 
δε θά μπόρεση νά σταθή, όταν αλλάξουν οι ιστορικοί δροι πού ως τώρα τή 
διατηρούν. Βέβαια οΐ ιδέες καί τά βιώματα αποτελούν παράγοντες τής ιστο
ρικής ζωής καί είναι σωστό δτι διατηρώντας τα ή πολεμώντας τα συντελούμε 
στή συντήρηση ή στήν αλλαγή τής ιστορικής πορείας. ’Αλλά στήν προκει
μένη περίπτωση τό πράγμα είναι τόσο ανεπαίσθητο, ώστε νά μή άξίζη νά 
ληφθή σοβαρά υπόψη. Οΐ τελετές τών αναστενάρηδων αποτελούν, θά έλεγα, 
είδος μουσειακό, πού μάς προσφέρεται για παρατήρηση καί μελέτη. Κι ούτε 
μπορούμε ν ’ αγνοήσουμε για τή ζωή μας καί τήν κοινωνία τή σημασία τού 
υπέρλογου στοιχείου, πού τόσο χειροπιαστό τό έχουμε στήν περίπτωση τών 
αναστενάρηδων, κι’ ούτε ακόμη ν’ αγνοήσουμε τά στοιχεία τού λαϊκού πολι
τισμού μας, πού οπωσδήποτε έχουν τό χαρακτήρα τοΰ ιστορικά καθυστερη
μένου. Ε ίναι φανερό πώς ούτε αντιχριστιανική μπορεί νά λογαριαστή ή λα
τρεία τών αναστενάρηδων, ούτε καί ανασταλτική τής ιστορικής πορείας. Ό  
Μητροπολίτης τής Θεσσαλονίκης Νικήτας (12ος αιών) είχε πή σ’ ανάλογη 
περίπτωση τούτα τά σωστά λόγια : « Κ α ί  μή  μοι λ έγε  δ η  τοϋ μ ω σ α ϊκ ο ύ  
νόμου έσ τ ίν . . .  τό χ ρ ισ τ ια ν ικ έ ς  γ ινό μ ενο ν  κατά τι έ'δος έ γχ ώ ρ ιο ν . . .  Ο ύ χ  
ώς Ι ο υ δ α ϊκ έ ς  γ ινό μ ενο ν  λογισΰ'ήσεται . . .  ή έλληνικ ως,  άλλά  φ ιλο&έως  
καϊ ε υ σ ε β έ ς »  (Ράλλη—Ποτλή, Σύνταγμα κανόνων 5,388).

ΙΘ) ΤΙ TTPETFEI ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΚΟΜΑ

Νομίζω πώς στ’ αναστενάρια πολλά ακόμη ειδικά ζητήματα μένουν 
νά ξεκαθαριστούν. Οΐ θρησκειολόγοι έχουν νά εξετάσουν πολλά γιά τήν προέ
λευσή τους, οΐ άγιογράφοι επίσης σχετικά μέ τούς άγιογραφικούς τύπους τών

12
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'Α γίων και την ιστορία τους, οΐ λαογράφοι τις θρακικές παραδόσεις, τά σχε
τικά άκριτικά τραγούδια και άλλα ζητήματα. Όριστική τελείωση είναι αδύ
νατη ακόμα. Συνοψίζοντας λέμε, αφού προσωπικά παρακολουθήσαμε τό τε 
λετουργικό τους μέρος κατά την τέλεση 1) δτι οΐ γιορτές αυτές γίνονται μέ 
αυστηρότητα και τάξη και τέλεια εφαρμογή τοϋ άγραφου τυπικού, 2) δτι γί
νονται μέ την καθολική συμμετοχή τής κοινότητας, μέ πίστη αγνή προς τή 
χριστιανική Εκκλησία και τούς 'Αγίους, 3) δτι ό θίασος είναι καλά ώργα- 
νωμένος τυπικώς καί διατηρεί ακλόνητη τήν ηθική θέση του και τήν επί
δρασή του σ’ δλη τήν κοινωνική ζωή καί 4) δτι ή τελετή εμπνέει καί τούς 
άμυήτους καί τό έθιμο επιδρά ηθικώς επάνω τους.

Τ ραγούδ ι  άναατενάρηδω ν χορευτ ικό

iζζ:

‘ο  Κων. όταν, τϊ - 
συρτά

ο Κων.σταν.τΐ. νος ό μ ι. κρ ο -

m m +—φ-
122

ος» ο Κωνσταντίνος ό μι.κρός,ό μι.κροΚωνσταν.τϊ.νος,

'Ο ΚωνσταντΙ δ Κωνσταντίνος ό μικρός 
ό Κοτνσταντΐνος ό μικρός, ό Μικροκαινσταντΐνος

Μικρόν dov ει μικρόν dov είχε ή μάννα dou 
Μικρόν dov ειχ’ ή μάννα άου, μικρόν τον ραβωνιάζει

5 Μικρόν dov ήρ μικρόν dov ήρθε μήνυμα
Μικρόν dov ήρθε μήνυμα στον πόλεμο νά πάγη.

Νύχτα σελοόν’ , νύχτα σελώνει τάλογο,
Νύχτα σελώνει τάλογο, νύχτα τό καλυβώνει

Βάν’ άσημέν’, βάν’ ασημένια πέταλα,
10 βάν’ ασημένια πέταλα, μαλαματένιες λόθρες.



ΤΑΣΟΥ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΤΤΟΥΛΟΥ

Σ Υ Μ Β Ο Λ Η
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ

Ή  Ραιδεστός  άναφέρεται ήδη άπό τών αύτοκρατορικών χρόνων του 
Βυζαντίου, ώς άξιόλογον αστικόν και εμπορικόν κέντρον τής παραλίου Θρά
κης, οπερ ό Προκόπιος χαρακτηρίζει ώς χ ω ρ ίον  ενλ ίμ ενον ,  έπ ιτηδε ίω ς  
εχ ο ν  τοΐς i n  έμ ηορία  να υτ ιλλομ ένο ις  *).Ή  εμπορική καί ναυτιλιακή της 
πόλεω; άκμη εξαίρεται και βραδύτερου, κατά τούς περί την άλωσιν της βα- 
σιλευοΰσης ύστερους βυζαντινούς χρόνους 1 2), Διά νά αμύνεται εναντίον τόρν 
βαρβαρικών επιδρομών η πόλις ειχεν όχυρωθή, ό δέ Μιχαήλ Άτταλειάτης 
ομιλεΐπερί τοϋ κάστρου αυτής.Έξ ΐσου σπουδαΐον οχυρόν κατά τών βαρβάρων 
άπετέλει διά τηνΡαιδεστόν ή προστασία της Θεοτόκου, της καί Ρ ευ μ α το π ρ α - 
τορίσαης καλούμενης 3), διότι κατέπνιγεν, ώς επιστεύετο, τούς επιδρομείς εις 
τα ρεύματα τοΰ ποταμού, δ ι’ ο και ιδιαζόντως υπό τών Ραιδεστηνών ετιματο 4 5)u

ΙΙρός την οικονομικήν άνάπτυξιν τής θρακικής ταύτης πόλεως παράλλη
λος υπήρξε καί ή πνευματική, ή οποία διετηρεΐτο ακόμη κατά τούς χρόνους 
τής τουρκικής κατακτήσεως. Έκ τών ευρημάτων τής αρχαιολογικής σκαπά
νης, γνωστού δντος οτι ή Ραιδεστός εκτίσθη επί τής δέσεως τής αρχαίας Βι. 
σάνθης 6), συνεκροτήθη τό μικρόν μουσεϊον τής πόλεως, τό όποιον μετά τής 
ύπαρχούσης βιβλιοθήκης άπετέλουν τούς δύο πόλους τής πνευματικής αναπτύ- 
ξεως αυτής ®). Έ ξ άλλου ζωηραί αναμνήσεις άξιολόγων γεγονότων τοϋ παρελ

1) Προκοπίου, Περί κτισμάτων, IV , 9, 19— 21 (Haury, τόμ. Γ', 2, σελ. 139).
2) Μιχαήλ Άτταλειάτον, 'Ιστορία, έκδ. Boon σ. 201— 204.Ή  Ραιδεστός μετά 

τοϋ Πανίου καταλέγονται εις την έπίσκεψιν τής θρακικής Χαλκίδος έν τή Partitio 
Romaniae, ήτοι τφ πίνακι τής διανομής μεταξύ τών Σταυροφόρων τών εδαφών 
τής καταλυθείσης ύπ’ αυτών αυτοκρατορίας τοϋ Βυζαντίου. T a le f  καί T hom as, 
Urkunden zur alteren Handels-und Staatsgescliickte der Republik Venedig, 
μέρ. A', Βιέννη 1856, σ. 465. “Αλλας σχετικός περί τής Ραιδεστοΰ καί τοϋ Πανίου 
πληροφορίας βλ. υπό Διον. Λ. Ζακυ&ηνοΰ, Μελέται περί τής διοικητικής διαιρέ- 
σεως καί τής επαρχιακής διοικήσεως έν τφ Βιιζαντινφ κρατεί. Β' Θράκη' «Έπετη» 
ρίς ’Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» τόμ ΚΒ' (1952), σελ. 174— 177.

3) Φαίδ. Κονκονλέ, Ε π ίθ ε τ ά  τινα τής Θεοτόκου, «Ή μ ερ ο λό γιο ν  τής Μ εγά
λης ’ Ελλάδος» 19 32, σελ. 4 3 5 —436.

4) Ήδη ή θαυματουργός έκ Ρσιδεστοϋ εΐκών τής Θεοτόκου, άλλως Ρευματο- 
κρατείρας λογιώτερον λεγομένης, άπόκειται εις τόν έν Θεσσαλονίκη ναόν τής "Αχει
ροποιήτου καί τυγχάνει ειδικών καί ειλικρινών τιμών έκ μέρους τών ευσεβών χρι
στιανών τής μακεδονικής πρωτευούσης κατά την καθιερωθεΐσαν πανήγυριν τής 
Ζωοδόχου Πηγής έκαστου έτους.

5) Βλ. Pauly·Wissowa, Real Encyclopaedie, τ. Γ ', 1, στ. 500— 501.
6) Δ. Παπαδοπούλου—Κεραμέως, Σημειώσεις περί τοΰ έν Ραιδεστφ Μουσείου
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θόντος εη  μάλλον ετόνιζον τήν πνευματικήν ζωήν τής ιστορικής πόλεως, εν 
τοιοΰτον δέ γεγονός ήτο ό κατ’ Αύγουστον τοΰ έτους 1324 συμβάς εν Ραιδε. 
στφ θάνατος τής απερχόμενης εις Κωνσταντινοΰπολιν δεσποίνης Ειρήνης Πα- 
λαιολογίνης, τής έξ 'Αλαμανών ^/Αλλ" ή συλλογή των 171 χειρογράφοον, τα 
δποΐιχ άπέκειντο μετά των εντΰπων τής έν Ραιδεστφ βιβλιοθήκης, όμιλεΐ ακρι
βώς περί τής παλαιοτέρας ακμής τής πόλεως και τής ενταύθα πνευματικής 
παραδόσεως. Ο! κώδικες περιείχον σπάνιον φιλολογικόν υλικόν a), τό όποιον 
δμως δεν εγινεν άντικείμενον έκμεταλ,λεύσεως υπό τής επιστήμης, διότι ου· 
τοι έγένοντο παρανάλωμα του πυρός κατά τήν περί τό 1842 συμβάσαν με. 
γάλην πυρκαϊάν 3), πού άπετέφρωσε τό ώραΐον μητροπολιτικόν κτίριον, ή ολί
γον πρότερον ειχον διασπαρήεις τάς διαφόρους βιβλιοθήκας τής ’Ανατολής4).

Έκκλησιαστικώς ή Ραιδεστός άπαντα ήδη από τοΰ ΣΤ' αίώνος, ως μία 
τών αρχαιότερων επισκοπών τής γηραιας μητροπόλεως 'Ηράκλειας, ύφ ’ ήν 
επί μακρόν τελεί σχεδόν συνεχώς s), μέχρι τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1694, οπότε κα 
τόπιν αναφοράς τών κατοίκων καί τοΰ επισκόπου Ραιδεστοΰ Παχωμίου, πα 
ραπονουμένων κατά τοΰ μητροπολίτου 'Ηράκλειας Νεοφύτου, διότι δυναστι 
κώς έφέρετο προς αυτούς, ή Ραιδεστός προήχθη είς ’Αρχιεπισκοπήν διά γράμ 
ματος τοΰ Πατρ. Καλλινίκου τοΰ Άκαρνάνος ®), είς τό όποιον ό Νεόφυτος 
Ηράκλειας χαρακτηρίζεται ως ταραξίας και άλαζών και φιλοτάραχος, «έπι 
τιμών ίερεΰσι καί λαϊκούς άφορίζων επ’ ούδενί τών εγκλημάτων». Ό  πα 
τριάρχης οΰτος πιθανώς είχε δίκαιον είς τούς κατά τοΰ μητροπολίτου χαρα 
κτηρισμούς, είναι όμως ανάγκη νά ενθυμηθώμεν, ότι ό τελευταίος είχε συν 
εργήσει εις τόν εκθρονισμόν του, ενεργών μετά τινων άλλων υπέρ τοΰ Διο * 1 2 3 4 5 6

κλπ. είς τό Περιοδικόν τοΰ Έλλην. Φιλολογικού Συλλόγου Κων)πόλειος, τόμ. ΙΖ 
(1882— 83), παράρτημα, σελ. 75 κέξ.

1) Σζτ. Π .  Λάμπρον,’Ενθυμήσεων, ήτοι χρονικών σημειωμάτων συλλογή πρώτη" 
«Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Ζ' (1910), σελ. 139.

2) R . Foerster, De antiquitatis et libris manuscriptis Constantinopolitanis 
commentatio, Rostochii 1887, σελ. 29— 31.

3) A .  Π α π α δ ο π ο ν λ ο υ  — Κ ερ α μ έω ς ,  Έκθεσις παλαιογραφικών καί φιλολογικών 
ερευνών έν Θράκη καί Μακεδονία' Περιοδικόν τοΰ εν Κων)πόλει Ελληνικού Φιλο
λογικού Συλλόγου, τόμ. ΙΖ ’ (1882— 83), παράρτημα, σελ. 5.

4) Μητροπ.Άμασείας Ά ν & ί μ ο υ , Ειδήσεις περί τής έν Ραιδεστφ μητροπόλεως 
καί τών έν τή Βιβλιοθήκη αυτής αρχαίων χειρογράφων βιβλίων’ «Έκκλησ. Αλή
θεια», τόμ. Γ (1890), σελ. 158— 159. ΙΙρβλ. αυτόθι καί έπισημείωμα Μ. Γεδεών.

5) Μητροπολ. Σάρδεων Γ ερ μ α νο ύ ,  ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών επαρχιών τής 
Άνατολ. καί Δυτ. Θράκης' «Θρακικά», τόμ. ΣΤ' (1935), σελ. 112— 114.

6 ) Δ .  Π α π α δ ο π ο ν λ ο υ — Κ ερ α μ έω ς ,  ’Αρχαιότητες καί έπιγραφαί τής Θράκης’ 
Περιοδικόν ’Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κ)πόλεως, τόμ. ΙΖ' (1882— 83), Άρ- 
χαιολογ. Παράρτημα, σελ. 83 —  84. Τό γράμμα παραδίδεται καί διά τοΰ νπ' αριθ 
315 χειρογρ. κωδικός τής έν Άλεξανδρείφ Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης' [Θ. Μοσχοναj 
Κατάλογοι τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, τόμ. Γ ',’Αλεξάνδρεια 1947, σ. 292-293.
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νυσίου Δ' του Μπουσελίμη '). Διά τούτο άμα έγκαταστάς εκ νέου ό Καλλίνι
κος είς τό πατριαρχείου, αποδεχθείς τήν αΐτησιν των Ραιδεστηνών άπέσπασε 
τήν επισκοπήν Ραιδεστοΰ έκ τής μητροπ.Ήρακλείας και άνήγαγεν εις αυτο
κέφαλου έκ τοΰ πατριαρχείου έξαρτωμένην "Αρχιεπισκοπήν 2). Μετ’ ου πολύ 
δμως, θανόντος τοΰ Καλλινίκου και άνελθόντος είς τον θρόνον Γαβριήλ Γ' 
τοΰ από Χαλκηδόνος, δ ισχυρός Νεόφυτος Ήρακλείας έπανέφερε τήν Ραιδε" 
στον υπό τάς πτέρυγας τής ιδίας μητροπόλεως, κατ3 "Οκτώβριον τοΰ 1702, 
άπολυθέντος σχετικού γράμματος 1 2 3 4 5 * * * 9). Είναι δέ δ Νεόφυτος οΰτος γνωστός και 
εκ τοΰ δτι συνέταξε τό έτος 1695 τό περίφημου έγγραφον περί τής καταγω
γής τοΰ ιατρού Ίωάννου Κομνηνοΰ, τοΰ μετά ιαΰτα λογίου μητροπολίτου 
Δρΰστρας 'Ιεροθέου, κατ" εύθεΐαν έκ των Κομνηνών αύτοκρατόρων 4). Μέ 
τήν έκ νέου συγχώνευσιν τής επισκοπής Ραιδεστοΰ μετά τής μητροπόλεως, 
Ήρακλείας, τερματίζεται ή άρχιερατεία τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Παχωμίου,έξ- 
αναγκασθέντος, ως φαίνεται, είς παραίτησιν δ).Ό  αυτός ούτος Παχώμιος, ως

1) Μ . I .  Γ εδεώ ν , Πατριαρχικοί πίνακες, έν Κων)πόλει 1885— 90, σελ. 610. 
Πρβλ. τοΰ α ντο ϋ ,  τό έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπαιδείςι, τόμ. ΙΓ ' (1930), σελ. 575, 
άρθρίδιον.—  *0 Καλλίνικος Β ' έπατριάρχευσεν από τοΰ Μαρτίου 1688 μέχρι τοΰ 
θανάτου του, κατ’ Αύγουστον 1702, μέ έπτάμηνον διακοπήν τής δευτέρας πατρι
αρχεία? αυτού ύπό τοΰ Διονυσίου Δ' τοΰ Μουσελίμη. Πρβλ. καί Γ ενναδ ίο υ  Μ . ’Α 
ρ α μ π ά  τζ ό γ λ ο υ ,  μητροπολ. 'Ηλιουπόλεως καί Θείρων, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, Μέρ. 
Α',έν Κων)πόλει 1933, σελ. 214.

2) Χ ρ υ σ .  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο ν ,  Άρχιεπ. 'Αθηνών. Ό τίτλος τοΰ Αρχιεπισκόπου 
(ιστορικόν σημείωμα)· «Θεολογία», τόμ. ΙΓ ' (1935), σελ. 289— 292.— Κ. Μ. Ράλλη, 
περί τοΰ των επισκόπων προβιβασμού κατά τό δίκαιον τής ορθοδόξου ‘Ανατολικής 
’Εκκλησίας* «Βυξαντίς», τόμ. Β' (1911), σελ. 143 κέξ. —  Προχείρως βλ. Θρησκευ
τική καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. Β' (1937), σελ. 137— 189.

3) Α .  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ — Κ εραμέω ς, ένθ’ άνωτ., σελ. 8S— 87. Μητροπ. Σάρδεων 
Γ ε ρ μ α ν ό ν , ένθ* άνωτ., σελ. 112.

4) Α .  Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ —  Κ ερ α μέω ς ,  ‘Ο τελευταίος Κομνηνός κατ' έγγραφον ε
πίσημον τοΰ μητροπολίτου Ήρακλείας Νεοφύτου (1695)' «Δελτίον 'Ιστορικής καί 
’Εθνολογικής Εταιρείας», τόμ. Β' (1885— 89), σελ. 667 κέξ.

5) Μ ιλ τ .  Σ τ α μ ο ύ λ η ,  Συμβολή είς τήν ιστορίαν των Εκκλησιών τής Θράκης.
«Θρακικά», τόμ. ΙΔ ' (1940), σελ. 163. Ό  κατάλογος τών αρχιερέων Ραιδεστοΰ παρά 
Σταμούλη δεν είναι άπηλλαγμένος αμαρτημάτων, συντεταγμένος δέ επί τή βάσει
σημειωμάτων άνευ κριτικής επεξεργασίας πολύ απέχει τοΰ να είναι εκκλησιαστική 
Ιστορία τής κλεινής θρακικής επαρχίας. Τά αύτά βασικά ελαττώματα παρουσιάζει 
καί ό κατάλογος τοΰ μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού. Ό  Παχώμιος άπαντα τό 
πρώτον ώς επίσκοπος Ραιδεστοΰ τό έτος 1691, υπογεγραμμένος είς συνοδικόν συ
στατικόν γράμμα τοΰ πατρ. Καλλινίκου Β', περί τοΰ μυστηρίου τής θείας Ευχαρι
στίας : Μ . I .  Γ ε δ ε ώ ν , Κανονικοί διατάξεις, τόμ. Α', έν Κων)πόλει 1888, σελ. 105. 
Επίσης υπογράφει τό είς τήν θεμελίωσιν τής Μ. τοΰ Γένους Σχολής άπολυθέν 
σιγίλλιον ύπό τοΰ αΰτοΰ πατριάρχου, κατά τό αυτό έτος : Ά ϋ · .  Κ ο μ ν η ν ο ν — Ύ ψ η -  
λά ντου , ’Εκκλησιαστικών καί Πολιτικών... τά μετά τήν "Αλωσιν, έκδίδοντος Γερ
μανού Άφθονίδου, έν Κων)πόλει 1870, σελ. 208.— Δ. Μ .  Χ ( α μ ο ν δ ο η ο ν λ ο υ ) ,  Ή
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επίσκοπος τής υπό την μητρόπολιν Ήρακλείας επισκοπής Ραιδεστού, σημείου, 
ται εις τι Τακτικόν των Εκκλησιών, συνταχθέν μεταξύ τοϋ ΙΖ'—ΙΗ ' αιώ- 
νος *). Έ κ τούτου εικάζομεν, δτι δ εις τό Τακτικόν τούτο κατάλογος των αρ
χιερέων δεν είναι παλαιότερος τού ΙΖ' αΐώνος τελευτώντος, ώς προς τό πρώ' 
τον όνομα των αρχιερέων, διότι ενιαχού υπάρχει και δεύτερον όνομα, προσ· 
τεθέν εκ των ύστερων * 1 2 3). Ό  συντάκτης τού καταλόγου, πρέπει νά δεχθώμεν 
ότι προ τού Ιουλίου 1694 γράφων, κατέταξε την επισκοπήν Ραιδεστού υπό 
την μητρόπολιν 'Ηρακλείας, τής οποίας γνωρίζει και τον μητροπολίτην Νεό
φυτον, διότι άλλως την Ραιδεστόν θά κατέγραφεν εις την στήλην των Άρ. 
χιεπισκοπών. Ούτε πάλιν συνετάχθη μετά τό 1702, δτε ή Ραιδεστός ειχεν 
επανέλθει εις τό προηγούμενον καθεστώς, διότι άλλαι άναγραφαι είναι οπωσ
δήποτε παλαιότεραι, ό δε Παχώμιος δεν είχεν ακόμη εκλεγή επίσκοπος Ραι- 
δεστού.

Τκαναι και ένδιαφέρουσαι ειδήσεις εκκλησιαστικοί καί γενικάπερον περί 
τής Κοινότητος Ραιδεστού, Ιδία προ των μέσων τού ΙΗ ' αΐώινος καί μέχρι 
των αρχών τού ΙΘ\ μάς παρέχονται εκ τίνος χειρογράφου κώδικος, τόν όποιον 
εκείθεν διέσωσε προ ετών δ Γρ. Λαζίδης, δωρήσας αυτόν εις τόν μακαρίτην 
Μ. Γεδεών, δ όποιος εν τελεί προσέφερεν αυτόν εις τό πατριαρχικόν γραμ- 
τοφυλακεΐον 8). Κατά τάς εις τόν κώδικα τούτον περιεχομένας πληροφορίας, 
δ 'Ηρακλείας Γεράσιμος κατά τά ετη 1730 —1731 έμερίμνησε διά την επι
σκευήν τών δωματίων τού μητροπολιτικού οίκου καί τού γυναικωνίτου τού 
ναού τής Κοιμήσεως, δαπανήσας ικανά ποσά έξ ιδίων «διά τόν κερεστέν, 
τόν ασβέστην καί τά στρωσίματα τών όντάδων». Τό θέρος δ μητροπολίτης 
Γεράσιμος διήρχετο εις τάς πέριξ μονάς, ώς τό 1729 εις μονήν τής Θεο

τόκου τού Ξηρού. Τό πνευματικόν εργον τού Γερασίμου ύπήρξεν άξιόλο- 
γον. Άναφέρονται δύο εγκύκλιοι αυτού προς τούς χριστιανούς τής επαρχίας 
του, τούς όποιους προέτρεπεν εις εξομολόγησιν καί συχνήν μετάληψιν, απα
γορεύουν αύστηρώς τήν διά τόν σκοπόν τούτον καταβολήν χρημάτων εις τούς 
δριζομένους πνευματικούς, εναντίον τών οποίων, έν εναντία περιπτώσει, πολ- 
λάς άράς έπέσειε, διότι ή πνευματική υπηρεσία δεν προσφέρεται μέ χρή
ματα4). Είναι γνωστόν, ότι κατά τήν περίοδον ταύτην ή Ραιδεστός είναι έδρα

Πατριαρχική τοϋ Γένους Μ. Σχολή' «Έκκλησ. «Αλήθεια», τόμ' Α /(1880 81), σ 151 ·
1) Α .  Π αιζαδοοτούλου— Κ εραμ έω ς , Τακτικόν τών ορθοδόξων Εκκλησιών τής 

“Ανατολής καί κατάλογος αρχιερέων άκμασάντων εν αύταΐς μεταξύ τοϋ ΙΖ ' καί ΙΗ 
αΐώνος' «Δελτίον Ιστορικής καί'Εθνολογικής Εταιρείας», τόμ. Γ ' (1889 — 91), σ 473-

2) Τάσου Ά ϋ·. Γ ρ ιτ σ ο η ο ϋ λ ο υ , Μητρόπολις καί μητροπολϊται Λακεδαιμόνιας 
κατά τήν Ενετοκρατίαν’ «Θεολογία», τόμ. Κ' (1949), σελ. 551.

3) Μ. I .  Γεδεώ ν,  Ειδήσεις έκ κωδίκων θρακικών. Ή  ‘ Ελληνική Κοινότης 
Ραιδεστοΰ κατά τόν ΙΗ ' αιώνα. «Έκκλησ. ’Αλήθεια», τόμ. ΚΖ' (1907), σελ. 552 
556, 625-628, 638-640, 668-669.

4) Αντό&ι, σελ, 553—554.— Περί τοΰ Γερασίμου πλείονα βλ. ΛΓ. ί. Γ εδεώ ν , ΟΙ
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των μητροπολιτών Ήρακλείας, διότι ή Ηράκλεια από πολλοΰ εχ,ει άποβή 
άσημος πολίχνη, τυγχάνει δέ ούτως ή έξοχούς άκμάζουσα Ραιδεστός των πολ- 
λαπλών φροντίδων των αρχιερέων αυτής, οϊτινες έκάστοτε από του Νεοφΰ- 
του *) Ήρακλείας καί Ραιδεστού άποκαλούνται a).

Κατά τούς ίδιους τοΰτους χρόνους, ή ορθόδοξος Ελληνική Κοινότης Ραι» 
δεστού διοικεΐται από τέσσαρας ' Ε η ιτ ρ ό η ο υ ς  και Γέροντας,  οΐ όποιοι έχουν 
έπωμισθή τήν διαχείρισιν των κοινών. Ή  Κοινότης διετήρει Νοσοκομείου, 
συντηρούμενου δΡ εράνων τών κατοίκων κα'ι τοΰ προϊόντος τών εις τους ναούς 
γνωστών κιβωτίων. Μάλλον δμως το ίδρυμα έκ τής μητροπόλεθ)ς έξηρτάτο, 
εξ ής επίσης έξηρτάτο και άλλο ταμεϊον ένισχΰσεως όρφανών κα'ι πτωχών, 
υπό φιλανθρώπων ένισχυόμενον και προσφορών τών ναών, εις ούς άνήκον 
μεγάλαι περιουσίαι. Έ ξ άλλου, έκ τού αυτού ραιδεστηνοϋ κώδικος πληροφο- 
ροΰμεθα, οτι ή Κοινότης διετήρει και ξενοδοχείου, συντηρούμενου διά κλη
ροδοτημάτων και έλεημοσυνών, εις περίθαλψιν τών πενήτων πού διήρχοντο 
έκ τής πόλεως * 1 2 3). Ά λλ5 έξ ίσου αξιομνημόνευτος είναι ή ΰπαρξις έσναφίου 
τών μπογιαδζήδων εις Ραιδεστόν, έκ τού αυτού κώδικος μαρτυρουμένη 4).

Ύ πό τοιαύτην, αξίαν θαυμασμού διά το υπέροχου πατριωτικόν φρόνημα 
πού άνεπτύσσετο εις Ραιδεστόν, κοινωνικήν πρόοδον τών κατοίκων τής θρα- 
κικής πόλεως, φυσικόν ήτο νά σημειωθή και αντίστοιχος πνευματική άνά- 
πτυξις. Έ ν  τούτοις αί ύπάρχουσαι ειδήσεις μόλις το έτος 1790 τοποθετούν 
τήν ϊδρυσιν τής Σχολής Ραιδεστού, ύπό τού μητροπολίτου Ήρακλείας Με
θοδίου 6). e0  μνημονευθεις θρακικός κώδιξ Λαζίδου παρέχει και περί τής 
Σχολής Ραιδεστού ειδήσεις 6), ιδία μάλιστα διά τάς οικονομικός δυνατότη
τας αυτής, τής βιβλιοθήκης, τών διδασκάλων κλπ. Προς τήν Σχολήν Ραιδε-

τελευταΐοι μητροπολίτου, τής Ήρακλείας 1714— 1830' «Έκκλησ. ’Αλήθεια», τόμ. Γ* 
(1882-83), σελ. 545-550, Η' (1887— 88), σελ. 398-402.-Τ ο ΰ  αντοΰ, Πέντε συγγε. 
νεΐς έκ Λερού αρχιερείς Ήρακλείας (1714— 1830)' «Θρακικά», τόμ. Ε' (1934), σελ. 
3 «έξ. κλπ. Πρόσωπον λίαν άξιόλογον ό Γεράσιμος είς τήν εκκλησιαστικήν καί ε
θνικήν Ιστορίαν τοΰ ΙΗ ' αίώνος

1) Βλ. π.χ. Καλλίνικον Δελικάνη, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος, έν 
Κων)πόλει 1905, σελ. 361, 383.—  [Θ . Μ ο σ χ ο ν α ] , ένθ’ άνωτ., σελ. 296, 303, κ.ά.

2) Μητροπ. Σάρδεων Γ ερ μ α νο ύ ,  έ'νθ’ άνωτ., σελ. 74.— Η .  Gelzer, Texte der 
Notitiae Episcopatuum ein Beitrag zur Byzantinischen Kirchen u. Verwal- 
tungsgescliichte, Μονάχον 1900, σελ. 638.— Μ. I. Γεδεών, ένθ’ άνωτ., σ. 23 «έξ.

3) Μ . I  Γεδεών, Ειδήσεις έκ κωδίκων θρακικών.Ή ’Ελληνική Κοινότης Ραι- 
δεστοΰ κατά τόν 1Η' αιώνα, ένθ’ άνωτ., σελ. 556, 625— 626.

4) Αυτόθι, σελ. 638— 639.
5) Μ, Παρανίκα, Σχολή έν Ραιδεστφ τφ 1790' Περιοδικόν τοΰ έν Κων)πό· 

λει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τόμ. ΙΑ ' (1876— 77), σελ. 75— 76. Τ ρ .  Ε .  
Ευαγγελίδον, Ή  παιδεία έπί τουρκοκρατίας, τόμ. Α', έν Άθήναις 1936, σελ· 71 —  
72. ΑΙ ένταϋθα παρεχόμενοι ειδήσεις είναι δλως πενιχροί,

6) Μ . I .  Γεδεών, ένθ* άνωτ., σελ- 626— 62§.
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στού, πλήν του μητροπολίτου Ήρακλείας Μεθοδίου, ενδιαφέρον επέδειξε καί 
δ τοΰτου διάδοχος Μελέτιος, έπ'ι των ημερών χοΰ οποίου άπελΰθη τό σιγίλλιον 
ύπδ του Πατριάρχου Κυρίλλου ΣΤ', κατ’ Αύγουστον του 1817 ή, άλλα καί οι 
μετ’ αυτόν μητροπολιται. Διότι ζωηρά ήτο ακόμη ή άπήχησις της άποφά' 
σεως της τοπικής Συνόδου τοϋ 1593, δι’ ής έπεβλήθη εις τούς υπό την δ ι
καιοδοσίαν τού οΐκουμ, πατριαρχείου μητροπολίτας καί επισκόπους ή ιερά 
φροντίς της συστάσεως σχολείων, της έξευρέσεως των άπαιτουμένων δαπα
νών, έν ανάγκη εξ ιδίων τών αρχιερέων, καί ή ύποσιήριξις τών απόρων 
μαθητών 1 2 3).

Παράλληλος προς την εκπαιδευτικήν άνάπτυξιν εν Ραιδεστφ ύπήρξεν 
επίσης καί τής μουσικής, τής οποίας πολλοί εντεύθεν άνεδείχθησαν προαγω- 
γοί, οΐοι οΐ Γαβριήλ άδηλος επίσκοπος Ραιδεστού, Γεράσιμος δ ‘ Ηρακλείας, 
Γεώργιος Ραιδεστηνός πρωτοψάλτης τής Μ .Εκκλησίας κατά τον ΙΖ' αιώνα, 
δ καί Κουκουζέλης έπωνυμοΰμενος, Δαυίδ μοναχός δ Ραιδεστηνός, Δημή- 
τριοςδ Ραιδεστηνός, Δοσίθεος μοναχός δ Ραιδεστηνός, Θωμάς δ Ραιδεστηνός, 
“Ιωάννης πρωτοψάλτης Ραιδεστού, ΙΙαγκράτιος ιερομόναχος Ραιδεστηνός, δ 
μουσικώτατος Μελχισεδέκ επίσκοπος Ραιδεστού ’ ) κ.ά.Ό  γνωστός λόγιος καί 
τής μουσικής γνώστης ’Αθανάσιος Φωτεινίδης συνέθεσεν ια μ α τ ικ ό ν  κανόνα  
είςτήν πολιτείαν Ραιδεστού, διά τού δποίου εγκωμιάζει τής πόλεως την εύρυ- 
χτορίαν, τό σιτοπαραγωγόν καί τήν λοιπήν αυτής παραγωγικότητα, Περαιτέρω 
εγκωμιάζει τον αέρα, τον λεπτόν, ήδύπνοον, εύκραή, πανεύδροσον κλπ.’ Επί
σης γνωστός είναι καί δ τού Α θανασίου Μιχαήλ Ραιδεστηνού έπαινος τής 
ιδίας πατρίδος. Οΰτος είναι δ μετά ταύτα μητροπολίτης “Αθηνών γενόμενος, 
άκμάσας δέ περί τά τέλη τούΙΗ ' αΐώνος, εις τήν γραφίδα τού δποίου οφείλε
ται τό πατρίδος έ γκώ μ ιον ,  συντεταγμένοι' κατά μίμησιν τυφλήν τού κανό- 
νος τού Φωτεινίδου καί εξαντλούμενον εις υπερβολικούς επαίνους τών Ραι- 
δεστηνών καί τών εν γένει προσόντων τής Ραιδεστού 4).

"Αλλος λόγιος άξιος λόγου, κατά τούς τελευταίους χρόνους τής τουρκο

1) Α ύ τ ό & ι , σελ. 638— 640. Πρβλ. Β .  Δ .  Μ υ α τ α κ ίδ ο υ , Σχολεία μετά τήν "Αλω- 
σιν, κατά κώδικας τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου' «Έπετηρΐς 'Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών», τόμ. ΙΓ ' (1937), σελ. 151. —  Μ . I .  Γ εδεώ ν , Πέντε συγγενείς έκ Λερού, 
αρχιερείς Ήρακλείας, ένθ’ άνωτ., σελ. 30. *0 Μελέτιος προσέφερεν εις τό σχο- 
λεϊον 17.500 γρόσια εξ ιδίων.

2) Μ . I. Γεδεών, Σχολεία καί βιβλία κατά τον ΙΖ ' αιώνα' «Έκκλησ, ’Αλή
θεια», τόμ. Η' (1887— 88), σελ. 304.

3) Σωφρονίου Εύστρατιάδου, μητροπ. πρ. Λεοντοπόλεως, Θράκες μουσικοί' 
«Έπετηρΐς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. ΙΒ ' (1936), σελ. 51 κέξ.

4) Μ. Παρανίκα, Περί τινων λογίων έκ Ραιδεστού' Περιοδικόν Έλλην. Φίλο· 
λογ. Συλλόγου Κων)πόλεως, τόμ. I '  (1875— 76), σελ. 69— 78.— Μ. I. Γεδεών, Ειδή
σεις έκ κωδίκων θρακικών. Ή  Ελληνική Κοινότης Ραιδεστού κατά τόν ΙΗ ' αιώνα' 
«Έκκλησ. ’Αλήθεια», τόμ. ΚΖ' (1907), σελ. 639.
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κρατίας, άναφέρεται δ ανεψιός του μνημονευθέντος Α θανασίου Μιχαήλ 
’Ιω άννης ,  δ έπονομαζόμενος Τατλίκαρας,  δστις άρχικώς έχρημάτισεν έν 
Ραιδεστφ διδάσκαλος, ε ις ’Αθήνας κατά τό 1808 και βραδΰτερον, 18 17—23, 
ώς επίσης και εις Τρίκκαλα τής Κορινθίας ‘). Ό  διδάσκαλος ούτΟς μετωνο- 
μάσθη επι τό ελληνοπρεπέστερου Ε ιρηνα ίος ,  μετά την άπελευθέρωσιν δέ κο- 
μίζων συστατικόν του Μουστοξύδου γράμμα προς τον υπουργόν τής Δικαιο
σύνης Ίωάννην Γεναταν εζήτει δημοσίαν θέσιν, κατά προτίμησιν εΐρηνοδί* 
κου 1 2 3). Έ ξ άλλου εκ Ραιδεστοΰ κατήγετο και δ λόγιος μητροπολίτης Καστο
ριάς Γεννάδιος (1750 κεξ ) 9). ’Αλλά καί κατά τούς ύστερους χρόνους ήκμα- 
ζεν ή Σχολή Ραιδεστοΰ, επί τής εποχής μάλιστα των διδασκάλων Γερμανοΰ 
ΐερομονάχου, τοΰ Κεφαλλήνος καί Κ. Χαρισιάδου τοΰ Ή πειρώτου, προ των 
μέσων τοΰ παρελθόντος αϊώνος 4).

Ό  κατάλογος των επισκόπων Ραιδεστοΰ νομίζω δτι δεν είναι πλήρης 5 * *). 
Συμβαίνει καί έν προκειμένφ δ,τι γενικώτερον παρατηρειται εις την σύντα
ξιν των επισκοπικών καταλόγων. Τό εργον είναι βεβαιότατα λίαν δυσχερές 
καί δεν είναι δυνατόν νά συντελεσθή ύφ ’ ενός μόνου έρευνητοΰ. Έ ξ άλλου 
κατάρτισις καταλόγων επισκοπικών δεν είναι ξηρά παράθεσις ονομάτων μετά 
χρονολογιών πολλάκις ασαφών καί μή άπηκριβωμένων, αλλά μάλλον σχολα
στική συγκέντρωσις παντός στοιχείου σχετιζομένου μέ τάς επαρχίας τοΰ οΐ- 
κουμενικοΰ θρόνου καί τούς προκαθημένους αυτών, βιογραφικά τών αρχιε
ρέων, πνευματική, θρησκευτική καί πολιτική δράσις αυτών, έγγραφα πάσης 
φύσεως, πράξεις έκκλησιαστικαί καί πολιτικοί, πληροφορίαι περιηγητώιν, 
έπιγραφαί, δικαιοπραξίαι κλπ., δι’ ών συνίσταται ή αληθής εκκλησιαστική 
ιστορία καί δ ι’ ών κατά τήν τουρκοκρατίαν ιδία έρευνάται ή ιστορία τοΰ 
υποδούλου έθνους. Τά εκκλησιαστικά έγγραφα οΐουδήποτε περιεχομένου, 
ήτοι χρυσόβουλλα, άργυρόβουλλα, σιγίλλια, συνοδικοί πράξεις, έπιστολαί, 
αποφάσεις πάσης φυσεως, καθαιρέσεις, συγχωρήσεις, υπομνήματα εκλογής, 
δμολογίαι πίστεως κλπ., έκτος τοΰ δτι άποτελοΰν γλωσσικά μνημεία άξια 
σπουδής καί μελέτης, περιέχουν πλήθος ειδήσεων διά πρόσωπα καί πρά
γματα καί είναι ανάγκη νά έκδίδωνται ολόκληρα μετ’ ιδιαιτέρας στοργής καί 
προσοχής, διότι αποβαίνουν ιστορικοί πηγαί πρώτου μεγέθους. Εις τό ση-

1) Μ. Παρανίκα, ένθ’ άνωτ., σελ. 78— 80.— Μ. Γεδεών, ενθ5 άνωτ., σελ. 554. 
Κ. Οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων, Τά σωξόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα, τόμ. 
Γ',Άθήνησι 1866, σελ. 111— 113 κλπ.

2) Γενικά 'Αρχεία τοϋ Κράτους, ‘Υπουργεΐον Δικαιοσύνης, 9 “Οκτωβρ. 1830.
3) Μ. Παρανίκα, ένθ’ άνωτ., σελ. 67.
4) Μητροπ. Άμασείας Άν&ίμου, Ειδήσεις περί τής έν Ραιδεστφ μητροπό· 

λεως...., ένθ’ άνωτ., σελ. 158.
5) Μητροπ. Άμασείας "Αν&ιμος, Μητροπ. Σάρδεων Γερμανός, Μ. I. Γεδεών

καί Μιλε. Σταμούλης, είς οΰς παραπομπαί κεΐνται ανωτέρω εις τά οικεία σημεία
τοϋ συντόμου τούτου μελετήματος.



186 Τάσου Ά θ . Γριτσοπούλου

μεΐον τούτο οί πλεΐστοι των κληρικών ερευνητών, ενφ ειχον εις την διάθε- 
σιν αυτών τούς πατριαρχικούς κώδικας και ηδύναντο διά της συστηματικής 
εκδόσεως τών εκκλησιαστικών κειμένων να προσφέρουν εις την έρευναν αυ
τούσιας τάς πηγάς, προετίμησαν νά άρΰωνται εξ αυτών χρονολογίας ιινας, 
χρησίμους εις τον καταρτισμόν τών καταλόγων καί νά παραλείπουν σχεδόν 
πάντοτε τά κείμενα. 'Αλλά και βραδέως δΰναται νά ουντελεσθή, έστω καί 
σήμερον, ή έκδοσις αΰτη, μολονότι πλεΐστοι χειρόγραφοι κώδικες, δ ι’ ών 
παρεδόθησαν τά εκκλησιαστικά κείμενα, δεν υπάρχουν πλέον ή δεν είναι εις 
πάντας προσιτοί. Ε πίσης άναγκαΐον καί επιβεβλημένου είναι νά έκδοθούν 
τά εις συλλογάς μονών καί άλλων νομικών προσώπων ή ιδιωτών άποκείμενα 
πατριαρχικά ή αρχιερατικά γράμματα, ανέκδοτα ή εσφαλμένους εκδεδομένα 
καί τότε 9ά εϊπωμεν δτι δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν, είτε γενικώτερον, 
είτε μερικώτερον, την εκκλησιαστικήν καί εθνικήν ημών ιστορίαν τών χρό
νων τής τουρκοκρατίας εΐδικώτερον.

Προκειμένου περί τής επαρχίας Ραιδεστοΰ εκδίδομεν περαιτέρω έγγραφα 
εκκλησιαστικά, εξ ών χρησίμους ειδήσεις λαμβάνομεν. ’Ήδη κατά τάς άρχάς 
τού ΙΖ' αίώνος τον επισκοπικόν θρόνον Ραιδεστοΰ κατεκόσμει δ μουσικώτα- 
τος επίσκοπος Μ ελχ ισεδέκ ,  δστις τούτον πιθανώς κατείχε μέχρι τού έτους 
1632 »), καίτοι άμφισβήτησις υπάρχει καί περί τούτου 1 2). Πάντως μετ’ αυ
τόν άπαντα επίσκοπος Θ ε ο φ ά ν η ς , δστις δεν γνωρίζομεν μέν πότε έξελέγη, 
πάντως τον Μάιον 1621 υπογράφει σιγίλλιον Κυρίλλου Α' Λουκάρειος περί 
τής εν 'Α γίψ  ’Όρει μονής Μ. Λαύρας 3), τον δε Φεβρ 1632 συνοδικόν έπι- 
βεβαιωτήριον τού αυτού πατριάρχου, περί τής "Αρχιεπισκοπή: Ζακύνθου 4).

Ό  Θεοφάνης ύπήρξεν ανάξιος επίσκοπος, δργιχνον τού σατανά, κατα- 
φρονών τούς κανόνας καί τάς διατάξεις, πλήρης ελαττωμάτων, ραδιούργος

1) Μ . I .  Γεδεώ ν, Ειδήσεις εκ κωδίκων θρακικών, "Η ‘Ελληνική Κοινότη; 
Ραιδεστοΰ κατά τόν ΙΗ ’ αιώνα, ένθ’ άνωτ., σελ. 668 .—  Ύπό τοϋ μητροπ. Σάρδεων 
Γ ε ρ μ α ν ο ύ , ένθ’ άνωτ., σελ. 118, ή άρχιερατεία τοϋ Μελχισεδέκ τοποθετείται μέχρι 
τοΰ 1628, υπό δέ τοϋ Μ. Σ τα μ ο ύ λ η ,  ένθ’ άνωτ.., σελ. 162, άπό του 1615— 1639 μέ 
διακοπάς καί παρεμβολήν άρχιερέως Μεθοδίου τό έτος 1622 καί Θεοςρανους βρυδύ- 
τερον. —  Βλ. καί Γενναδ ίου  Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ ,  ένθ' άνωτ., σελ. 237.

2) Σ ω φρ. Ε να τρα τ ιά δο ν ,  μητροπ. πρ. Λεοντοπόλεω:, Θράκες μουσικοί, «Έπε- 
τηρίς ‘Εταιρ. Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. ΙΒ ' (1936), σελ. 70, όπου ή άποιίης δτι 
τόν Θεοφάνη, διαδεχθέντα τόν Μελχισεδέκ, διεδέχθη καί αΰάις ουτος καθαιρε· 
θέντα τό 1637, εις άντίκρουσιν τοΰ μητροπ. πρ. Παραμυθίας Ά ϋ -η ν α γ ό ρ α , Άρ· 
χιερατικαί ύπογραφαί δυσξύμβλητοι καί χρονολογίαι έσφυλμέναι πατριαρχικών 
σιγιλλίων" «‘Ελληνικά», τόμ. Δ' (1931), σελ. 440— 441, ή άπσψις τοΰ οποίου Οεω- 
ρητέα ώς όρθοτέρα, καθ’ ήν τό άχρονολόγητον γράμμα πρός τόν Πρώτον τοΰ ‘Α
γίου “Ορους («Ελληνικά», Γ' 1930, σ. 51) πρέπει νά χρονολογηθή άλλως.

3) Ά Ι .  Α α ν ρ ιώ τ η ς , «Έκκλ.Άλήθ.* , τόμ. Ι Β '(1892), σελ. 230-231.
4) Κ. Ν .  Σά&α, Νεοελληνική Φιλολογία, έν ‘Αθήναις 1868, σελ. 284.—  Fr· 

Miklosich — J. M uller, Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, r  
V, Vindobonae 1887, σελ. 76,

/
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και ταραξίας εν συνεργασία μετά του μητροπολίτου Ήρακλεία; 'Ιερεμίου, του 
και ολίγον πρότερον, τό 1636, ως αιρετικού άναθεματισθέντος J)."Ενεκα τού
του καθηρέθη κατά τό έτος 1637 Ή  συνοδική καθαίρεσις, γενομένη επι πα
τριάρχην Κυρίλλου Α' τοϋ Λουκάρεως εχει ώς άκολοΰθως εκ φ. 320β τής 
Νομικής Συναγωγής τοϋ ‘Ιεροσολύμων Δοσιθέου 1 2).

Κύριλλος, έλέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης 
καί οικουμενικός πατριάρχης.

f  Εντιμότατοι κληρικοί της άγιωτάτης επισκοπής Ραιδεστοΰ καί ΙΙα- 
νίου καί εδλαβέστατοι ιερείς τών ύποκειμένων αύτή χωρίων καί οι λοιποί 
χριστιανοί, χάρις εΐη ύμΐν καί ειρήνη από Θεού, παρ’ ήμών δέ ευχή καί εύ- 
λογία, ώς τέκνα έν Κυρίω άγαπητά. ΈνταΟθα έπέμφθη απ’ αύτόθι παρ’ ύμών 
πάντων προς ήμας αναφορά έμμάρτυρος καί ενυπόγραφος, δι5 ής έ'γνωμεν καί 
έπιστώθημεν ασφαλώς, δτι ό επίσκοπος υμών κακο-Θεοφάνης, ούκ οίδ’ όπως 
σκεύος δφθείς μεστόν πάσης κακίας τε καί ραδιουργίας καί διαβολικής σκευω
ρίας, ού παύεται ές αεί πληρούν τό τοΰ χαιρεκάκου έχθροϋ θέλημα, σκανδα
λίζουν καί ταράττων καί συγχέων ήμας, πρόσκομμα διδούς καί δλισθον τοΐς 
άδυνάτοις εργοις καί λόγοις ό δείλαιος, τοΐς ίεροϊς κανόσιν αντιτασσόμενος 
άποστολικοΐς τε καί πνευματικοΐς, Θεοΰ φόβον είς ούδέν λογιζόμενος καί αν
θρώπων αισχύνης καταφρονών ό ασυνείδητος. Δούς γάρ εαυτόν τφ ληστάρχη 
καί λωποδύτη κακο-Ίερεμία, πολλά τών άτοπων καί παρανομιών συνήνωσε 
λέγειν καί πράττειν άδεώς καί αύθαδώς στόμα δυσώδες καί βεβορβορωμένον 
άποφράττειν κατά τής Εκκλησίας καί τών αυτής ποιμενάρχων ούκ έπαύ- 
σατο. ’Ορίγανα γάρ άμφω διαβολικά καί σαπρά δοχεία, έργάτας τής άνομίας 
καί άδικίας καί άσεβείας καί άπωλείας υιούς ούκ αν τις νοΰν έχων άμάρτοι 
όνομάσας' κοινωνήσας ούν τοΐς άκοινωνήτοις τώ τε καθηρημένω καί άναθεμα- 
τισμένω κακό-'Ιερεμία καί τοΐς Άρμενίοις αίρετικοϊς ούσι καί βδελυκτοΐς, 
κανόνος ούδόλως φροντίζων άκοινώνητον καί αύτόν εργαζόμενος, ιερόσυλος 
ών παρά Θεψ καί άρπαξ παρά τοΐς άνθρώποις, μισητός τόν τρόπον, βδελυ- 
κτός τήν γνώμην, ώστε καί τόν ’ Ιούδαν μιμούμενος σπεύδει προδοΰναι τοΐς 
δυνάσταις χριστιανούς καί κίνδυνον αύτοΐς έπάγειν ψυχικόν καί σωματικόν, 
παρά γάρ αύτω που τό τοΰ χριστιανού επάγγελμα, πολλώ δήπου τοΰ άρχιε- 
ρέως. Τάς δε τετραγαμίας καί λοιπά τών άθέσμων παρατρέχομεν, ώς τοΰ και- 
ροΰ μη ένδιδόντος. Διά ούν τά πολλά αύτοΰ εγκλήματα καί παρανομίας καί

1) Μηεροπ. Σάρδεων Γ ερ μ α νό ν ,  ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών επαρχιών ’Avar, 
καί Δυτ. Θράκης. «Θρακικά», τόμ. ΣΤ' (1935), σελ. 75. Ποβ^. «Έκκλησιατικήν Α 
λήθειαν», τόμ. Β' (1881— 82), σελ. 699.—  Κ . Ν .  Σά&α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 
Γ', έν Βενετίφ 1872, σελ. 571 (εκ τής Νομ. Συναγοιγής, φ. 299α). "Αξιόν παρατη- 
ρήσεως είναι δη ό 'Ιερεμίας οδτος ολίγον βραδυιερον (Σεπτεμ. 1639), έξελέγη μη
τροπολίτης Προικονήσου (Νομ. Συναγ. φ. 326β) ; Σάϋ·ας, ενθ’ άνωτ., σελ. 575.

2) Α υ τό ΰ Ί ·, σελ. 572.
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πράξεις βέβηλους καί αισχυντηράς, ή μετριότης ήμών συνοδικώς άποφαίνεται 
έν άγίψ πνεύματι, γνώμη καί των παρατυχόντων ίερωτάτων αρχιερέων καί 
υπερτίμων, των εν άγίφ πνεύματι αγαπητών αυτής αδελφών καί συλλειτουρ
γών, ί'να ό τρισκατάρατος ούτος καί βδελυρός κατάσκοπος μάλλον τ) επίσκο
πος κακο-Θεοφάνης υπάρχη καθηρημένος καί γεγυμνωμένος πάσης άρχιερατι- 
κης αύτοΰ ένεργείας, τάξεώς τε καί στάσεως άνακλήτως καί άναπολογήτως 
καί έκπτωτος τοΟ θρόνου της επισκοπής καί έστερημένος τών εισοδημάτων 
της έπαρχίας αύτής, μη εχων άδειαν ώμοφόριον φορεσαι καί τα αρχιερα
τικά έκτελεσαι καί την χεΐρα αύτοΰ έπάραι καί εύλογησαί τινα τών χριστια
νών, ως εις τών λαϊκών καί ιδιωτών καί μηδείς τών ιερέων τολμήση συμφο- 
ρέσαι αύτώ ή συλλειτουργησαι καί τοΟ ονόματος αύτου μνημόνεΟσοα, έν βάρει 
αργίας ασύγγνωστου καί μηδείς τών λαϊκών τίμηση αδτόν ως αρχιερέα καί 
την χεΐρα αύτοΰ άσπάσηται καί εισόδημα πολύ ή ολίγον καί δικαίωμα αύτώ 
δφη η βοήθειαν καί συνδρομήν λόγω καί εργψ επίδειξη, έν βάρει άφορισμοΰ 
άλυτου καί κατάρας αιωνίου του από Θεού.

Έ πί γάρ τούτφ έγράφη καί ή κατ’ αύτοΰ εύλογος καί δίκαια καθαίρε- 
σις, εις μόνιμον καί διηνεκή την ασφάλειαν. Έ ν έτει σωτηρίω α^ χ$ λ^ ζύ·> 
ίνδικτιώνος ε'.

Τό περιεχόμενον τής ανωτέρω καθαιρέσεως είναι εκπληκτικόν, ιδία 
μάλιστα διά την ωμότητα τής έκφράσεως. Πρέπει εύλόγως νά ύποθέσωμεν 
οτι δ Θεοφάνης ήνώχλει μετ' επιμονής τον εθνομάρτυρα πατριάρχην, διά ν ’ 
άναγκασθή ούτος νά εκβάλη τον κακόν τούτον επίσκοπον, ή μάλλον κ α τ ά 
σ κ ο π ο ν , ώς τον άποκαλεΐ, εκ του αρχιερατικού περιβόλου. Ιδιαιτέρως αξία 
προσοχής είναι ή άναγραφομένη μεταξύ τών κατηγοριών τού Θεοφάνους, 
καθ’ ήν ούτος ώς άλλος Ιούδας έπ ρ όδ ιδεν  εις τούς δυνάατας τούς χ ρ ι 
στιανούς καI έ π έ φ ε ρ ε ν  εις αύτούς κ ίνδ υ νο ν  ψ υ χ ι κ ό ν  καί σω ματικ όν  !

Έ ν τοΰτοις, μετά την κατθαίρεσιν αυτού, δ Θεοφάνης άπαντά τόν μέν 
’Ιανουάριον τού 1639 συνυποψήφιος μετά τού από Κερνίτζης Παρθενίου διά 
την μητρόπολιν Παλ. Πατρών J), τόν δέ Σεπτέμβριον τού ίδιου έτους ώς 
υποψήφιος μετά τού πρ. Ρόδου Παϊσίου διά την μητρόπολιν Γάνου καί Χώ
ρας, αντί τού παραιτηθέντος ’Ιακώβου 1 2 3). Τόν δέ Δεκέμβριον τού αύτοΰ έτους 
ώς πρ. Ραιδεστού υπογράφει σιγίλλιον τού πατρ. Παρθενίου Α' τού Γέρον- 
τος, υπέρ τής μονής Μ. Σπηλαίου 8).

1) Ή  παραίτησις τοϋ Θεοφάνους ίιπέρ του Παρθενίου τη 7 ’ Ιανουάριου 1639 
καί συγχρόνως ή εκλογή τοΰ τελευταίου (Νομ. Συναγ. φ. 223αβ)' Μ. I. Γεδεών, 
Πατριαρχικοί εφημερίδες (1500— 1913), Άθήναι 1938, σελ. 101— 102. Πρβλ. «Έκ- 
κλησ. Αλήθεια», τόμ. Β' (1881— 82), σελ. 696 — Β. Α. Μυαταχίδου, Επισκοπικοί 
κατάλογοι, «Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. ΙΒ' (1936), σελ. 211.

2 ) Νομ. Συναγωγή, φ 326 β.
3) F r. M iklosich— J. M u ller , ένθ’ άνωτ., σελ. 195.
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Περί ιοΰ διαδεχθέντος τόν Θεοφάνη εις την επισκοπήν Ραιδεστοϋ ει
δήσεις ελλείπουν. ΙΙάντως κατά Σεπτέμβριον του 1661 ό κατέχων τόν επ ι
σκοπικόν θρόνον Κ ύ ρ ιλλ ο ς  είναι υποψήφιος διά την μητρόπολιν Πισιδείας, 
αντί τοΰ άποθανόντος Σιλβέστρου, μετά του καί έκλεγέντος πρ. Λήμνου Ιω α 
κείμ 1). Μετά τόν Κύριλλον άπαντα επίσκοπος * Α θ ανά σ ιος  από τοΰ έτους 
1663 *), ή μάλλον προ τοΰ έτους τούτου, διότι ακριβώς τό 1663 ήλθεν εις 
ρήξιν προς τούς χριστιανούς τής επαρχίας του, καταδυναστεύων αυτούς καί 
πλεονεκτών. "Ενεκα τούτου οΐ Ραιδεστηνοί προσέφυγον τφ οικουμενικώ πα- 
τριάχη Διονυσίφ Γ' τφ  Σπανφ, παραπονούμενοι κατά τοΰ επισκόπου αυτών, 
παρ’ αύτοΰ δ1 2 3 * έπέτυχον την άπόλυσιν συνοδικοΰ γράμματος, πολυτίμου πλήν 
τών άλλων καί διότι μάς π?α]ροφορεΐ περί τών νομίμων δικαιωμάτων τοΰ 
επισκόπου εις τα συνοικέσια, κατά κατηγορίας διηρημένα, τά εμβατοίκια καί 
αλλα προαιρετικά δοσίματα τών χριστιανών. Διά τοΰ αύτοΰ γράμματος επι
λύεται καί έτέρα διαφορά, έν σχέσει μέ τούς επιτρόπους εις τούς ναούς τής 
επαρχίας καί τής θεωρήσεω; τών λογαριασμών, μετά συμφωνίαν άμφοτέ- 
ρων τών διαφωνούντων μερών.

Διά τό μέγα ενδιαφέρον τοΰ γράμματος τούτου, εκδίδομεν αυτό εκ τής 
Νομικής Συναγωγής (φ. 71 β—72 α) ευθύς κατωτέρω 3).

Διονύσιος έλέω Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώμης 
καί οικουμενικός πατριάρχης.

Επειδή όί εντιμότατοι κληρικοί τής επισκοπής Ραιδεστοϋ καί Πανίου 
μετά τών εγκρίτων αρχόντων καί γερόντων τής πολιτείας αυτών διαφερόμε- 
νοι προς τόν Θεοφιλέστατον έπίσκοπον αυτών Ραιδεστοϋ καί Πανίου κυρ-’Α- 
θανάσιον, καταβοώντες αύτοΰ καί λέγοντες ως πλεονεκτεί εις τά συνοικέσια 
καί ζητεί πλείονα τών νενομισμένων καί βιάζει τούς χριστιανούς άπαιτών προ
θέσεις καί έλεημοσύνας, δυναστικώς καί άπειλητικώς, ασυνήθεις καί έχων τά 
τής εκκλησίας αφιερώματα εν ταΐς χερσίν αύτοΰ μόνος ποιεί ώς βούλεται καί 
Ιζήτουν άποκαταστήσαι επιτρόπους παρακατέχειν καί διαφυλάττειν αυτά εις 
διοίκησιν τής έκκλησίας, λέγοντες ετι προς τούτοις ώς έχει χριστιανούς εις 
την έξω κρίσιν καί δυναστεύει περί μη άνηκόντων αυτω πραγμάτων καί ζη- 
μιοΐ, ώσαύτως καί τοΰ επισκόπου αντιλέγοντας πρός αυτούς καί δικαιολογού
μενου, ώς έξ αρχής ούκ Ιγένετο τοιαύτη συνήθεια επί τών πρό εκείνου έπισκό-

1) Νομ. Συναγωγή, φ. 296β.— Πρβλ. Μητροπ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ , ένθ" άντ·, 
σελ. 113. —Μ . Σ τα μ ο ύ λ η ,  ένθ’ άνωτ., σελ. 163. —  Μ . Γεδεώ ν,  ΕΙδήσεις εκ κα>δί- 
κων θρακικών. ‘Η Ελληνική Κοινόχης Ραιδεστοϋ κατά τόν ΙΗ ' αιώνα, ένθ’ άνωτ., 
σελ. 668 .

2 ) Μητροπ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ , ένθ·’ άνωτ,, σελ. 114. —  Μ . Σ τα μ ο ύ λ η ,  ένθ·5 
άνωτ.., σελ. 163. —  Μ . Γ εδ εώ ν , ένθ’’ άνωτ., σελ. 6 6 8 .

3) ’Απόσπασμα τής έν λόγφ άποφάσεως βλ. υπό Μ. I .  Γεδεώ ν  .Πατριαρχι
κοί πίνακες, σελ, 602, ύποσ. 1079.— Πρβλ. Κ . Ν .  Σάϋ'α, ένθ’ άνωτ., σελ. 596,
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πων άποκαθίστασθαι έπιτρόπους έν τή εκκλησία της έπισκοπής, αλλά καί τα 
συνοικέσια καί τάς έλεημοσύνας ούτως ελάμβανον καί οί πρό αύτοϋ επίσκο
ποι καί μηδέποτε χριστιανόν εις την έξω κρίσιν έβίασεν, άλλα κατά πάθος 
κατηγορεϊν αυτούς τούτου, καί παραστάντων ενώπιον ήμών επί συνόδου, συνε* 
δρευόντων καί τιμιωτάτων κληρικών καί πάντα ταΰτα έξαγγειλάντων καταλ
λήλων, ή μετριότης ήμών συνδιασκεψαμένη τόν τρόπον τής είρηνεύσεως αυ
τών, ώς χρέος έχουσα τά διεστώτα συνάγειν καί τά πεπτωκότα άνιστάν άπε- 
φήνατο, τόν μέν θεοφιλέστατον αυτόν επίσκοπον λαμβάνειν εις τό πρώτον συν- 
οικέσιον άσπρα διακόσια, εις τό δεύτερον τετρακόσια, εις τό τρίτον έξακό- 
σια, καί τό δικαίωμα τής φαμίλιας αύτοΰ άσπρα τριάκοντα μόνα, έν παντί 
συνοικεσίω πρώτω καί δευτέρω καί τρίτω καί ούδένάλλο καί μηδεμίαν άδειαν 
ζητεΐν βιαίως καί δυναστικώς παρά τών χριστιανών ή πρόθεσιν ή άλλην ελεη
μοσύνην, ή έν λειψάνοις ή έν μνημοσύνοις ή γάμοις, άλλά έκεϊνα μόνα λαμ- 
•βάνειν δσα οί χριστιανοί διδοϋσιν αύτω έκ προαιρέσεως καί θελήσεως καί μη
δέποτε κατατολμάν, καταφρονοΰντα τοΰ εκκλησιαστικού κριτηρίου, έλκειν εις 
χριστιανόν εις τά έξω, πράττοντα δέ τούτο παιδεύεσθαι κατά τούς θείους νόμους. 
Κατά δε την έλευσομένην εορτήν τής Κοιμήσεως τήςΤπεραγίας μου Θεοτόκου, 
έχειν άδειαν τούς κληρικούς καί άρχοντας τής πολιτείας ταύτης άποκαθιστάν 
έπιτρόπους, οΰς άν αύτοί έκλέξουσι, μετ’ είδήσεως αύτοΰ τού έπισκόπου αυ
τών, επί τφ παρακατέχειν τά σκεύη καί ιερά άμφια τής έκκλησίας καί λαμ- 
βάνειν καί συνάγειν τά παρά τών χριστιανών άφιερούμενα καί διδόμενα διά 
μνημόσυνον καί ψυχικήν σωτηρίαν καί διδόναι λογαριασμόν κατ’ έτος τοίς έγ- 
κρίτοις καί πάλιν άποκαθιστάν άλλους παρόντος καί τού έπισκόπου έν πάσι 
καί βεβαιούντος ταΰτα καί έν ταϊς λοιπαΐς έκκλησίαις τής πολιτείας ταύτης 
άποκαταστήναι έπιτρόπους ήδη παρά τών ένοριτών έκάστης, πρός συντήρη* 
σιν τών άφιερωμάτων έκάστης, περί δέ τών άλλων ψαλτικών βαπτισμών καί 
τών τοιούτων διοικείσθωσαν μετριώτερον κατά την άρχαίαν συνήθειάν, φυλατ· 
τομένης τής δικαιοσύνης καί άγάπης έν πάσι καί μήτε τού επισκόπου τολμών- 
τος αύθαδιάζεσθαι κατ’ αύτών καί άθετεϊν τά γεγραμμένα ταΰτα καί πλεονε- 
κτικώς δρμάν κατά τών άφιερωμάτων τοΰ ναού ή ζητεΐν βία, ούτε οί κληρι
κοί καί άρχοντες κατά πάθος δουλίως καί υπούλως εμποδίζειν τού μέλλοντας 
διδόναι τω επισκοπώ προθέσεις ή άλλας έλεημοσύνας αύτοπροαιρέτως, πράτ- 
τοντας δέ καί τούτο καί έμποδίζοντας άφορίζεσθαι ώς επίβουλοι τοΰ άρχιερέως 
αύτών, διακεκριμένως φυλαττομέτων τών δικαιωμάτων τοΰ έπισκόπου καί τοΰ 
ναοΰ τής έπισκοπής. Καί οΰτω στερξάντων καί τών δύο μερών την ήμετέραν 
ταύτην άπόφασιν έγράφη τό παρόν έν τή πατριαρχική αύλή, βεβαιωθέν παρ’ 
ήμών, ώστε εΐποτε τολμήσει ό επίσκοπος άθετήσαι ταΰτα, παιδεύεσθαι καί 
άργεΐσθαι καί τών εισοδημάτων αύτοϋ ύστερείσθαι, ώσαύτως καί οί κληρικοί 
παθητικώς φερόμενοι κατ’ αύτοΰ ή οί άρχοντες καί έλεγχόμενοι φανερώς άφο
ρίζεσθαι καί εις τόν βαθμόν κινδυνεύειν. 'Όθεν και γραφέν καί υπογραφέν
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έδόθη αυτοϊς εις συντήρησιν κα ί διηνεκή τήν ασφάλειαν, εν ετει αχξγΦ.
Λαμβάνειν καί τον κατά καιρούς ταβουλάριον κατά τήν άρχαίαν συνή

θειαν έν έκαστο) των συνοικεσίων άσπρα δώδεκα.
Ό  'Αθανάσιος πσρέμεινεν εις ιόν επισκοπικόν θρόνον Ραιδεστοΰ μέχρι 

του Νοεμβρίου τοΰ 1671, οπότε δΓ ανοίκειον διαγωγήν άρχιερεΐ καθηρέθη, 
Έ ν φ. 174 τοΰ ύπ’ άριθ. 276 χειρ, κούδικος τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 
περιέχεται γράμμα τοΰ πατρ. Διονυσίου Δ' τοΰ Μουσελίμη, προς τούς κληρι
κούς τής επισκοπής Ραιδεστοΰ καί ΓΙανίου, άγγέλλον τήν καθαίρεσιν τοΰ 
’Αθανασίου, διότι «καταλιπών τήν επισκοπήν αύτοΰ ήλθε καί συνεζεύχθη 
καί συνηνώθη τψ κατά παραχώρησιν Θεοΰ καί Εκκλησίας τυραννήσαντι κα-
κο-Παρθενίφ καί έ'τρεξε συνεργός εις δλα τά άθεα εκείνου επιχειρήματα καί 
κατέδραμον ληστρικώς τής 'Αγίας τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας καί έθυσαν καί 
άπώλεσαν καί ήρπασαν καί κατέκλεψαν καί έρρίψαν αυτήν εις βυθούς χρεών 
καί κινδύνων βαρυτάτων» κ.λ.π. Μεταξύ των ύπογραφόντων τήν συνοδικήν 
αυτήν επιστολήν είναι καί ό κυρίαρχης τής χώραςΉρακλείας Βαρθολομαίος ’).

’Από τοΰ 1671 μέχρι τοΰ Νοεμβρίου 1675 δ θρόνος τής Ραιδεστοΰ 
παρέαεινεν ορφανός ποιμένος, έκτος εάν συγχωρηθείς έπανήλθεν δ ’Αθανά
σιος, πράγμα το δποιον θά έγένετο μετά τήν παΰσιν τοΰ πατρ. Διονυσίου 
Δ', δηλ. μετά τον ’Ιούλιον τοΰ 1673. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει νά κα- 
θηρέθη εκ δευτέρου προ τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1675, πατριαρχοΰντος τοΰ φ ί
λου του Παρθενίου Δ', τοΰ Μογιλάλου, μεθ’ ού άναφέρεται συμπράττων 
εν τή πρώτη καθαιρέσει, πράγμα δχι πιθανόν. Πάντως, ώς έκ φ. 236β τής 
Νομικής Συναγωγής πληροφορούμεθα, τον Νοέμβριον τοΰ 1675, έξελέγη επί 
τής πατριαρχείας Παρθενίου Δ', καί μετά συγκατάνευσιν τοΰ Ήρακλείας 
Βαρθολομαίου, επίσκοπος Ραιδεστοΰ δ ιερομόναχος Θεοφάνης, αντί τοΰ κα- 
θαιρεθέντος ’Αθανασίου. ’Ιδού ή σχετική πατρ. πράξις :

Επειδή τής άγιωτάτης επισκοπής Ραιδεστοΰ καί ΙΙανίου απροστάτευ
του μεινάσης, ώς τοΰ έν αυτή άρχιερατεύοντος κακό - ’Αθανασίου καθαι- 
ρέσει παντελεΐ καθυποβλήθέντος καί τής αύτής επισκοπής έξωσθέντος, διά τά 
πολλά αυτοΰ εγκλήματα, καθ? ά άντικρυς φαίνονται έν τή συνοδική κατ’ αύ- 
τοϋ καθαιρέσει, ήμεΐς οί παρατυχόντες ενταύθα αρχιερείς, προτροπή τοΰ πα- 
ναγιωτάτου ήμών αύθέντου καί δεσπότου τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχου κυ
ρίου κυρίου Παρθενίου, είδήσει καί συγκατανεύσει τοΰ πανιερωτώτου μητρο
πολίτου Ήρακλείας κυρίου Βαρθολομαίου, τοΰ άγαπητοΰ ήμών άδελφοΰ καί 
συλλειτουργού, τοΰ κυριάρχου τής έπισκοπής ταύτης, είσήλθομεν έν τω πα
τριαρχικά) ναφ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί ψήφους κανονικάς ποιησάμενοι δι’

1) Ά ϋ ' .  Π απα δοττονλον— Κ ερα μέω ς,  Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Α', έν 
Πειρουπόλει 1891, σελ. 348.— ‘Υπό τοΰ μητροπ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ , ένθ·’ άνωτ., 
σελ. 114, έκ συγχύσεως αναγράφεται το 1674 ώς επίσκοπος Ραιδεστοΰ Λ εό ν τ ιο ς .  
Πρβλ. καί Μ . Σ τα μ ο ύ λ η ν ,  ένθ·1 άνωτ., σελ. 163, έπαναλαβόντα τά αυτά.
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αυτήν, πρώτον μέν έθέμεθα τον όσιώτατον έν ίερομονάχοις κυρ-Θεοφάνη καί 
δεύτερον τον όσιώτατον έν ίερομονάχοις κυρ-Γεράσιμον καί τρίτον τον ιερο
μόναχον ’Αθανάσιον. "Οθεν εις ένδειξιν έγράφη καί τά όνόματα αυτών έν 
τώδε τώ ίερφ κώδικι αχοε^ Νοεμβρίψ, ίνδικτιώνος ιδ'.

Ά λλ ’ δ Αθανάσιος και καθηοημένος καί έκπτωτος του θρόνου αύτοΰ 
δεν ησύχασε. Διότι περ'ι τό τέλος ’Ιουλίου του έτους 1679 ευκαιρίαν ευρών, 
εκ του δτι λόγφ των ανωμάλων περιστάσεων δ πατριάρχης Διονύσιος Δ' 
έκρύητενο ,  έδράξατο τοΰ οικουμενικοί) θρόνου την 2 Αύγουστου 1679.Ά λλ ’ 
ή παραμονή του δεν διήρκεσε πέραν τής 10 ή 12 τού ί,δίου μηνός, χωρίς καν 
νά άναγνωρισθή ύπ’ ούδενός ‘), διά τούτο και έξωρίσθη οΰτος μετά την εκ- 
κλογήν τσύ από Λαρίσης ’Ιακώβου 1 2 3). Οΐ περί τής επισκοπής Ραιδεστού 
άσχοληθέντες υπέθεσαν δτι προ τού πραξικοπήματος τούτου δ ’Αθανάσιος 
ειχεν έπανέλθει εις Ραιδεστόν 8). Ά λλ ’ ή εκδοχή αύτη δεν εύσταθεΐ, διότι 
ήδη από τού Νοεμβρίου 1675 εκλεγείς κατέχει άνευ διακοπής τον θρόνον τής 
επισκοπής ταΰτης δ Θεοφάνης,  δστις μάλιστα κατ’ ’Ιούλιον τοΰ 1680 ήτο 
υποψήφιος διά την μητρόπολιν Σοφίας, αντί τού άδοκίμου φανέντος Αυξεν
τίου, διάδοχος τού δποίου δμως άνεδείχθη δ Φιλιππουπόλεως Κύριλλος 4 *).

Ό  εις πατριαρχικόν γράμμα τού έτους 1683 υπό τοΰ πατρ. Διονυσίου 
Δ' προς τούς διδασκάλους αδελφούς Λειχούδας υπογεγραμμένος Ροδοστού 
Θεόφιλος 6 *), άν πρόκειται περί Ραιδεστού, πρέπει νά ταυτισθή προς τον 
Θεοφάνη, δν διεδέχθη τό 1694 δ Π α χ ώ μ ιο ς ,β) εφ ’ ου ή επισκοπή προα- 
χθεΐσα εις Αρχιεπισκοπήν δίετηρήθη μέχρι τού έτους 1702, δπότε δριστί- 
κώς πλέον, ως εΐδομεν, συνεχωνεύθη μετά τής μητροπόλεως ’Ηράκλειας, επί 
μητροπολίτου Νεοφύτου.

1) Μ. I. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 602.
2) Γενναδίου Άραμπατζόγλου, ένθ’ άνωτ., μέρ. Α', σελ. 198, 204, 213.
3) Μητροπ. Σάρδεων Γερμανού, ένθ° άνωτ., σελ. 114. —  Μ . Σταμούλη, ένθ’ 

άνωτ., σελ. 163.
4) Νομ. Συναγωγή, φ. 26δ α.
6 ) Α, Παπαδοπούλου—Κεραμέως, “Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ' εν Πε- 

τρουπόλει 1899, σελ. 170.—  Μ. Σταμούλη, ένθ’ άνωτ., σελ. 163.—  Γεδεών, «Έκ· 
κλησ. ’Αλήθεια» ΚΖ', σ. 669.— ΠΦ2 Κων)πόλεως, Παρ, τόμ. Κ '— ΚΒ', σελ. 105.

6 ) Μητροπ. Σάρδεων Γερμανόν, ένθ’ άνωτ., σελ. 114.— Α. Κομνηνοΰ— *Υ ψ η ·
λάντου, ένθ. άνωτ., σελ. 208.
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ΑΙ ΛΑΟΓΡΑφΙΚΑΙ ΣΤΓΟΥΔΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ

Α'
Εις την άνά χεΤς>ας μελέτην θά πραγματευθώ εν συντομία περ'ι της ιστο

ρίας των εν Ρουμανία λαογραφικών ερευνών από της ένάρΕεως αυτών μέχρι 
των τελευταίων ετών του β' παγκοσμίου πολέμου *), καθόσον οΐ παρ’ ήμίν 
ασχολούμενοι περί την λαογραφίαν είναι φυσικόν νά επιθυμούν νά γνωρίζουν 
τι ακριβώς συμβαίνει σχετικώς με την επιστήμην των οΰ μόνον εις την δυτικήν 
Ευρώπην και την ’Αμερικήν, άλλ’ ιδιαιτέρως και εις τάς γειτονικάς ημών 
χώρας τής Βαλκανικής χερσονήσου. Πριν όμως εισέλθω εις την έξέτασιν του 
θέματός μου, θά προσπαθήσω ν’ απαντήσω εις τό ερώτημα : Ποιον είναι το 
εθνικόν χαρακτηριστικόν τής ρουμανικής λαογραφίας ;

Έ φ ’ όσον εις τάς δεισιδαιμονίας, τάς προλήψεις, την μαγείαν, την λαϊκήν 
λατρείαν και τά παραμύθια είναι κάπως δύσκολον νά διακριθή αυτό τό όποιον 
είναι αληθώς εθνικόν και εκείνο τό όποιον ήλθεν έξωθεν 1 2), δεν μάς απομένει 
παρά ή λαϊκή ποίησις, εις την οποίαν εντονώτερον και συστηματικώτερον εκδη- 
λοΰται έθνους τίνος ό χαρακτήρ. Προκειμένου δέ διά τήν δημοόδη ρουμανικήν 
ποίησιν, ή λυρική χροιά καί ό ειδυλλιακός τόνος, δυνάμεθα νά εΐπωμεν, απο
τελούν τά βασικά αυτής γνωρίσματα.Τά δημώδη αγροτικά καί ποιμενικά τρα
γούδια τών Ρουμάνων, τά ονομαζόμενα ντόϊνες 3), εκφράζουν συναισθήματα 
πόθου, μελαγχολίας, όνειροπολήσεως καί νοσταλγίας, πού προκαλοΰν ή μόνω- 
σις, ό χο^ρισμός από προσφιλή πρόσωπα, ή λαχτάρα (κάτι ΐδανικώτερον καί 
δυνατοότερον από τον πόθον (= dor ) καί ή άπογοήτευσις. Προς δέ τό ερω
τικόν στοιχεΐον, ή φυσιολατρία, ή ηρεμία καί μονοτονία τού φυσικού περι
βάλλοντος, ως καί ή διονυσιακή μέθη συντελούν βασικώς είς τήν δημιουργίαν 
τών τραγουδιών αυτών, τά οποία καθίστανται γνήσια προϊόντα τής ρουμα
νικής ψυχοσυνθέσεοίς καί νοοτροπίας.

Παρά τάς ντόϊνας  χαρακτηριστικά είναι καί τά αυτοσχέδια δίστιχα 
(strigattiri), πού τά τραγουδούν κατά τον ομαδικόν χορόν, h o r a  όνομαζό- 
μενον εκ τού ελληνικού χορός. Τά τραγούδια αυτά διακρίνονται δ ι3 έκχειλί» 
ζουσαν ζωτικότητα, ενέχουν δέ πνεύμα ειρωνικόν καί άκρως εύθυμον ή μάλ
λον ενθουσιαστικόν 4).

1 ) Δυστυχώς κατά τά τελευταία έτη ούτε βιβλία, ούτε περιοδικά ήδυνήθημεν 
νά προμηθευθώμεν έκ Ρουμανίας.

2) Πρβλ. Ad. SchuIIerus, Verzeichniss der rumanisclien Marclien nnd Mar- 
clienvarianten, Helsinki 1928 (F. F. C. 78 ) σελ. 4.

3) Ion Mus,lea, Fe Folklor roumain έν Revue Internationale des etudes 
Balkaniques, Beograd 1936, τόμ. I I  (4), σελ. 571.

4) Ion Mtis,lea, έ. ά. σελ. 572.
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Τραγούδια κλέφτικα υπό την έννοιαν τών ιδικών μας κλέφτικων τρα- 
γουδιών δεν έχουν οΐ Ρουμάνοι, άλλ5 έχουν άσματα διά τούς h a i d u c i  (κλέ
φτες), πού ομοιάζουν με τα αντίστοιχα σέρβικά και βουλγαρικά δημοτικά τρα
γούδια, περί τών οποίων έπραγματεύθη ό Ν. Γ. Πολίτης ').

Ά πό  τάς ρ ου μάνικάς ηαραλογάς  (ballades) μερικά! διακρίνονται διά 
τό τοπικόν των χρώμα τιτλοψορούμεναι υπό τών λογίων και λαογράφων «Κύ
κλος τού Δουνάβεως» (ciclul dunarean) ή. Εις την σειράν τών παραλογών 
τούτων χαρακτηριστικόν είναι τό άσμα τής υπό Τούρκων αρπαγής τής κόρης 
μιας γραίας, πού προορίζεται διά τό χαρέμιον τού Σουλτάνου.Ή άρπαγεΐσα 
παρακαλεΐ καθ’ οδόν τούς βαρβάρους νά τής άφήσουν δΓ ολίγον έλευθέρας 
τάς χεΐρας. "Αφού οι δήμιοι πραγματοποιούν την επιθυμίαν της, αύτη εύ- 
ρούσα ευκαιρίαν ρίπτεται εις τον Δούναβιν, ό οποίος την επάγωσε 1 2 3).

Διά τάς άλλας ρουμανικός παραλογάς είναι ανάγκη νά ύπομνήσω, ότι 
αΐ πλεΐσται τούτων απαντούν και εις άλλους βαλκανικούς λαούς, δεν αποτε
λούν δ’ αύται ιδιαιτέραν περιουσίαν τού ρουμανικού έθνους. Ούτω π. χ. ή 
μακροσκελεστάτη παραλογή, πού άναφέρεται εις τό κτίσιμον τού μοναστη
ριού τού Arges, είναι αυτό τούτο τό ΐδικόν μας τραγούδι τού γ ε ψ ν ρ ιο ν  της 
3Ά ρ τα ς  παρηλλαγμένον από ποιητάριν 4 5). ’Άλλη παραλογή φερομένη υπό τό 
όνομα «Leonora», άπαντώσα εις όλους σχεδόν τούς λαούς τής Νοτιοανατολι
κής Ευρώπης, εχει ως θέμα την επιστροφήν τού αδελφού από τήν ξενιτειά 5). 
Έτέρα λίαν διαδεδομένη εν Ρουμανία παραλογή είναι ή M iorit,a (Ή  μι
κρή προβατίνα). Κατά τήν παραλογήν αυτήν δύο ποιμένες αποφασίζουν 
νά φονεύσουν τρίτον ποιμένα πλουσιώτερον αυτών. Ή  μικρή προβατίνα 
τού άπειλουμένου βοσκού αποκαλύπτει εις αυτόν τήν συνωμοσίαν τών 
εχθρών του. Χαρακτηριστικόν στοιχειον τής παραλογής είναι τό πώς δ ετοι
μοθάνατος βοσκός ονειρεύεται τό τέλος του και πώς διατυπώνει τάς τελευ
ταίας του επιθυμίας. Γενικώς τό τραγούδι αυτό ενέχει εξαιρετικήν τρυφερό
τητα, δροσιάν και φυσιολατρικήν διάθεσιν, ή δε ομορφιά του δεν έγκειται

1) Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ , Βούλγαροι κλέφτες κατά τά δημώδη βουλγαρικά $σματα εν 
Ε σ τ ί α ,  Άθήναι 1885, τ. Κ', σ. 755— 758. =  Ν. Γ .  Π ο λ ίτο υ ,  Λαογραφικά Σύμμει
κτα, Α \  Άθήναι 1920, σελ. 287— 296. Βλ. καί. Γ. Μ έ γ α ,’Έχουν οί Βούλγρροι εθνι
κόν έπος ; Άθήναι, 1946, σ. 3 κέ.

2) Ν. l o r g a , Istoria liter. Roman , τ. Γ, εκδ, 2α, Bucur. 1925, σελ. 44.
3) Ν. l o r g a , ε. ά. σελ. 44.
4) Τό θέμα τούτο άπησχόλησε δύο Ρουμάνους, λαογράφους, τον Lazar S ,a i- 

n ea n u , Les rites de la construction d ’apres la poesie populaire de l ’Europe, 
Revue de l ’ liistoire des religions, τόμ. 45, Paris 1902, σ. 359— 398 καί τον Ios if  
P op o v i c i ,  Zerfta zid irii la Romani έν Transilvania 40 (1909) σ. 5— 19.

5) Τό τραγούδι αύτό εμελετήθη συγκριτικώς μέ τά παράλληλα τής βορείου 
Ευρώπης καί τών Βαλκανικών ’ Εθνών υπό τοΰ καθηγητοΰ D. C ara co s tea ,  Lenore. 
Ο problema de literatura comparata s,i folklor. Bucur. 1929.



Αί λαογραφικαί σπουδαί εις την Ρουμανίαν 1%

εις την διήγησιν, άλλα εις ιό λυρικόν του στοιχεΐον, την συναισθηματικό
τατα του θρήνου του νέου μελλοθανάτου βοσκού και την πρόσκλησιν ολοκλή
ρου τής φύσεως, όπως συνοδεΰση τό τέλος αΰτοΰ ‘).

Χαρακτηριστικόν είναι προς τουτοις ότι ή M iorit,a φδεται πλήν των άλ
λων περιστάσεων και κατά τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Ή  μητέρα τοϋ 
δολοφονηθέντος βοσκού θρηνεί αναζητούσα τό παιδί της, όπως ή Παναγία 
τον Ίησοϋν. Ενταύθα δέον νά σημειωθή ότι εις τα ρουμανικά κάλαντα εΐ- 
σήχθη τό μοιρολόι τής Παναγίας υπό την ελληνικήν του μορφήν, όπως αδε- 
ται κατά την Μεγάλην Παρασκευήν εις τον Ε π ιτάφ ιον . «Ne serait-il pas 
possible, λέγει δ L,. Galdi, de supposer que la seconde partie de la b al
lade, notamment celle qui traite de Tarrivee eventuelle de la  mere du 
berger, soit tout simplement un echo du μοιρολόγι grec, qui se serait 
soude au motif balkanique du berger «condamne a mort par la fata- 
lite  ?» 1 2 * * *).

Έτέρα παραλογή άναφέρεται εις τήν κοινήν εις τούς βαλκανικούς λαούς 
ύπόθεσιν τής επιστροφής από τήν ξενιτειά τοϋ συζύγου, ό όποιος προφθάνει 
τήν γυναίκα του τήν ώρα πού αυτή στεφανώνεται άλλον 9).

Καθώς βλέπομεν, μόνον οί ντόϊνες και τά χορικά τραγούδια έχουν κάτι 
τό ιδιαίτερον, τό όποιον φέρει εθνικήν ρουμανικήν σφραγίδα. "Αλλά και εις 
τά άλλα άναφερθέντα άσματα πλήν των βασικών ομοιοτήτων αυτών προς τά 
παράλληλα των άλλων λαών, ιδίως των γειτόνων, είναι δυνατόν ό προσεκτι
κό: μελετητής νά διακρίνη καί τά καθαρώς εθνικά ρουμανικά στοιχεία, τά 
όποια απαντούν ούχι εις τον κορμόν και τάς ρίζας, άλλ’ εις τούς κλάδους και 
τά φύλλα τής δημώδους ρουμανικής ποιήσεως. Διά τήν διάκρισιν όμως των 
στοιχείων τούτων απαιτείται βαθεΐα γνώσις τού δημοτικού τραγουδιού των 
λαών τής ΝΑ Ευρώπη:, ιδία δέ τοϋ ελληνικού δημοτικού τραγουδιού.

Β' -
'Η ιστορία τής ρουμανικής λαογραφίας αρχίζει μέ τον ηγεμόνα τής Μολ

δαβίας Δημήτριον Καντεμίρην (D im i t r i e  C a n te m i r ), όστις εις τό έν τή λα
τινική γλώσση έργον του D e sc r ip t io  M o l d a v i a e , πού συνέταζε τό 1716—7,

1) Ν. l o r g a , έ ά. σελ. 47. Έ πί του θέματος έγραψεν ό D. C ara co s l ea  παλαιό- 
τερον μέν είς τό Convorbiri Literare, τελευταϊον δέ εις τό αφιέρωμα (Ornagiu) 
προς τόν Ion  B ianu ,  Bucur. 1927, σ· 91 — 108, ένθα καί ή παλαιοτέρα βιβλιογρα
φία. Περί τής παραλογής ταυ της έπραγματεύβη καί ό I. M u s j e a  ύποστηρίξας τήν 
γνώμην δτι έν αυτή ύπόκειται πο ιη τ ική  μεταφορά των εθίμων τής ταφής των νέων 
ανθρώπων. Βλ. La mort manage : une particularite du lolkler balkanique, Pa
ris 1924, σελ, 21.

2) L. Galdi, Les echos Roumains des Μοιρολόγια neohelleniques έν By-
zantinoslavica X I i ,  Prague 1950, σελ. 5.

8 ) Διά τήν παραλογήν αύτήν έχραψεν ή A. Camariano  τήν μελέτην Motivul
«λ. έν Revista Fundat.iilor Regale, έτ. 10ον, Buc. 1 Μαρτ. 1943, σ. 651— 660.
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παρέχει πλήθος πολυτίμων ειδήσεων, άναφερομένων εις τα ήθη, τάς δεισιδαι
μονίας και τον εν γένει λαϊκόν βίον των συμπατριωτών του. Τό εν λόγιο έ'ρ- 
γον 55 δλα έτη μετά την σύνταξίν του εξεδόθη εις γερμανικήν μετάφρασιν, 
γενομένην υπό του J o h a n n  L u d zv ig  R e d s l o b , υπό τον τίτλον : Demetrii 
Kantem irs ekem aligen Fursten in der Moldau, historisch — geogra- 
phisch — und politische Beschreibung der Moldau, nebst dem Leben 
des Verfassers und einer Landcharte, Frankfurt und Leipzig 1 7 7 1  *).

Μετά παρέλευσιν ενός αΐώνος, άφ ’ ής ό Καντεμίρης συνέταξε την ως 
άνω «Περιγραφήν» του, ό Τρανσυλβανός ιατροφιλόσοφος Λαντίσλαος Βασί
λειος Π6 )n (L a d i s la u s  Vasi l ius  P o p p )  εξέδωκεν εις την Βιέννην την εναίσι
μον επι διδακτορία διατριβήν του υπό τον τίτλον ; Disertatio inauguralis 
historico-medica de Funeribus plebejis Daco-Romanorum sive kodier- 
norum Valachorum et quibusdam circa ea abusibus κλ. Viennae 1 8 1 7  * 2 3). 
Τό εργον τοΰτο, πού άναφέρεται εις τά κατά την ταφήν έθιμα τού μολδο- 
βλάχικου λαού, είναι σημαντικόν και ενέχει ού μόνον ρουμανικόν, αλλά και 
γενικώτερον ενδιαφέρον, καθόσον κατά τήν εποχήν εκείνην ούδεις άλλος λαός 
είχε νά επίδειξη παρομοίαν περί των συγχρόνων λαϊκών εθίμων τής ταφής 
μελέτην. Διά τούτο ό Λ. Β. Πώπ δικαίως δυναται νά καταλάβη θέσιν προ
δρόμου εις τάς ερευνάς τών κατά τήν τελευτήν εθίμων, τών συνδεομένων μέ 
παναρχαίας θρησκευτικός και πρωτογόνους αντιλήψεις.

Μετά τούτον είς τήν ιστορίαν τής ρουμανικής λαογραφίας άπαντώμεν 
δυο ονόματα : α) τού ποιητού Γεωργίου Άσάκη (Gheorghe  A s a k i )  και β) 
τού διακόνου, εκκλησιαστικού ψάλτου και λαϊκού συγγραφέας ’Αντωνίου Πάν 
{A n to n  Ρ αηη) .  Έ κ τούτων ό Γεώργιος Άσάκη συμφώνως προς ειδησιν 
άναφερομένην περί αυτού υπό τού χ\αζάρου Σαϊνεάνου 4), εύρίσκετο εις σχέ
σεις μέ τον επιφανή Σέρβον λαογράφον και εκδότην τών γλωσσικών και λαο

ί )  Περιγραφήν αότοΰ βλ. έν I . B ia n u —N- H odos , Bibliografia Romaneasca 
Veche, τόμ. II, Bucur. 1910, σ. 196— 7, άριθ. 37δ, άνάλυσιν δ’ αύτοΰ, άλλ" από 
Ιστορικής μόνον πλευράς, βλ. έν Ν. I o rq a ,  Istor. liter. Roman, τόμ. II, έκδ. 2α, 
Bucur. 1928, σ. 452 κέξ.

2) Βλ. τον πλήρη τίτλον μετά περιγραφής τοΰ έργου έν I .  Β ϊαη ιι-Ν . H odos—- 
Dan S im on e s cu , Bibliografia Roman. Veche, τόμος I I I ,  Bucur. 1936, σελ. 188, 
αριθμός 943.

3) Ό  Γεώργ. Άσάκη (1788— 1869) διωρίσθη τό 1813 καθηγητής τών μαθη
ματικών εις τήν ’Ελληνικήν Ακαδημίαν Βουκουρεστίου, κατά δέ τό 1829 έξέδωκβ 
τήν πρώτην μολδαβικήν πολιτικήν καί φιλολογικήν έπιθεώρησιν υπό τον τίτλον 
Albina RomdneasCa  καί υπήρξε έκ τών σημαντικότερων προδρόμων τής ρουμανι
κής ποιήσεως. Βλ. Ν. J o r g a  καί Sep t. Goreceix , Anthologie de la litterature 
Roumaine. Paris, Delagrave, 1920.

4) Laz . S ,a in eanu ,  Istoria filologiei Roinane, έκδ. 2α, Bucur. 1895, σ. 269 
καί /V. I o r g a , Istor. liter. Roman, τ. I, έκδ, 2α, Bucur. 1925, σ. 32,
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γραφικών μνημείων της πατρίδος του Βούκ Κάρατζιτς (Vttk Karatzic') *), ό 
όποιος κατά τό 1823 είχε δώσει εν Βιέννη εις τον Ρουμάνον λόγιον αριθμόν 
τινα δημοτικών τραγουδιών της Ρουμανίας, πού είχε συλλέξει ό ίδιος" ό δέ 
’Αντώνιος Πάν 2), γεννηθείς τό 1798 και άττοθανών τό 1854, συνέβαλε ση- 
μαντικώς εις την λαογραφίαν τής χώρας του, διότι από έμφυτον προς τά 
λαϊκά δημιουργήματα αγάπην και κλίσιν συνεκέντρωσε και εδημοσίευσε πολλά 
από τά άσματα και τάς παροιμίας τού λαού του. Ούτος έγνώριζε προς του» 
τοις καλώς την δημώδη φιλολογίαν τής εποχής του Β), εκ τής οποίας έδανεί- 
σθη πρότυπα και ενεπνευσθη θέματα ιδίων δημωδών έργων, διακρινομένων 
δι’ όςύ και πνευματώδες περιεχόμενον *),

Μέχρι τού ’Αντωνίου Πάν ελάχιστοι, όπως βλέπομεν, είναι οΐ αντιπρό
σωποι τών γραμμάτων και τής επιστήμης έν Ρουμανία, οϊτινες ήσχολήθησαν 
με τά πνευματικά δημιουργήματα τού λαού των. Πραγματική δραστηριότης 
προς την κατευθυνσιν ταΰτην παρατηρεϊται από τά μέσα τού παρελθόντος 
αιώνος μαζί με την άφύπνισιν τής εθνικής τών Ρουμάνων συνειδήσεως και 
μέ την στροφήν αυτών προς τήν γαλλικήν φιλολογίαν και τον ρωμαντισμόν. 
Οΐ συγγραφείς και ποιητα'ι Μιχαήλ Κογκανλιτσεάνου (Μ. K ogaln iceanu)δ), 1 2 3 4 5

1) Ό Βούκ Κάρατζιτς (Vuk Karadzic') (1787— 1861) εγκατασταθείς άπό του 
1813 εις τήν Βιέννην, όπου και έτελεύτησεν, άψωσιώθη είς τήν μελέτην τής γλώσ- 
σης καί λαογραφίας τής πατρίδος του. Καρπός τών μελετών του αυτών είναι πο
λύτιμοι σύλλογοί, εις τάς οποίας άπεθησαύρισε τόν λεξιλογικόν καί λαογραφικόν 
πλούτον τού σέρβικου λαού. Γνωστά έργα του τυγχάνουν α) τετράτομος Συλλογή 
σερβικών δημοτικών τραγουδιών έκδοθέντων άπό τού 1823—-1833 καί μεταφρα- 
σθέντων εις τήν γερμανικήν υπό τών Gerhard τό 1828 καί Krapper τό 1852, β) 
Συλλογή σερβικών παροιμιών καί λαϊκών μύθων (1853), πού μετεφράσθησαν εις 
τήν γερμανικήν υπό τής κόρης του, γ) Γραμματική τής σερβικής γλώσσης (1814), 
θεωρούμενη ώς ή πρώτη αξιόλογος σέρβική Γραμματική καί δ) Σερβο γερμανο-λα- 
τινικόν λεξικόν, Βιέννη 1818, είς τό όποιον προτάσσεται σύντομος σέρβική Γραμ
ματική μεταφρασθεϊσα είς τήν γερμανικήν ύπό τού J. Grimm τό 1824. Σημειω- 
θήτω ότι τά άπαντα τού Κάρατζιτς έξεδόθησαν είς 23 μεγάλους τόμους έν Βελι- 
γραδίω άπό τού 1891 κέξ.

2) Τό πραγματικόν του όνομα είναι Antonie Pantoleon Petroveanu, Βλ. 
D. Russo ,  Studii s,i critice, Bucur. 1910, σ. 46— 45, σημ. 2. To Petroveanu έξελ- 
ληνισθέν έγένετο Π ε τρ ο β ίτη ς .

3) Πρβλ. τά έργα του Povestea vorbei, Noul Erotocrit κ. a. Βλ. Δ „ Β .  
ΟΙκονομίδου, Τά ελληνικά δημώδη βιβλίσ κλ Έπετηρίς τού Λαογραφ. "Αρχείου τής 
’Ακαδημίας ‘Αθηνών, Άθήναι, τ, 6 ος, 1952, καί άνάτυπον σ. 47, 51.

4) Βλ. έκδοσιν τών έργων του έπιμελεία Ν. Cartojan, Craiova, άν. χρ. έκδ. 
ώς καί τήν έν Βουκουρεστίψ έκδοσιν Cugetarea, άν. χρ. έκδόσ.. τήν οποίαν έχω 
ύπ’ όψιν μου.

5) Ό  Μιχ. Κογκαλνιτσεάνου έγεννήθη είς τό Ίάσι τό 1817 καί άπέθανεν είς 
τό Παρίσι τό 1891. Ούιος συνέγραψεν Ικανά Ιστορικά έργα, συνετέλεσε δέ πολύ 
είς τήν ένωσιν τών πριγκιπάτων τής Μολδοβλαχίας. Τό 1859 τού άνετέθη ύπό τοή
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Κωνστ)τινος Νεγχροΰτζη (C. Negruzzi) *), SA?̂ . Ρούσσος (A. Russo) a) καί 
Βασ. Άλεξαντρή (V. Alecsandri) 8) επιδίδονται εις την συλλογήν των ε θ ί
μων χαι ασμάτων τής πατρίδος των, τούτο δέ τό χάμνουν άφ5 ενός μέν λόγω 
τής αγάπης χαι του θαυμασμού των προς αυτά, άφ ’ ετέρου δέ διά νά τά κα
ταστήσουν γνωστά εις τό εξωτερικόν, προς διαφήμισιν τής πατρίδος των.’Εκ 
τούτων ό Μιχ. Κογχαλνιτσεάνου έδημοσίευσεν εΐς τό φιλολογικόν περιοδικόν 
τοΰ Ίασίου Dacia L iterara I (1840) σ. 480 κεξ. τό έργον Scene pitoresci 
din obiceinrile poporului (Γραφικοί σκηναί εκ των εθίμων τοΰ λαοϋ), εν 
τω οποίας δ συγγραφεύς παρουσιάζει υπό διηγηματικήν και περιγραφικήν 
μορφήν διάφορα λαϊκά έθιμα, χωρίς νά δίδη καί τόσην σημασίαν εις τήν 
ακριβή και επιστημονικήν αυτών καταγραφήν, δπως επιβάλλει σήμερον τό * 1 2 3

I. Cuza ό σχηματισμός Κυβερνήσεως, κατά δέ τό επόμενον έτος ίδρυσε τό Πάνε- 
πιστήμιον τοΰ Ίασίου. Κάρολος ό Α* διώρισεν αύτόν υπουργόν των Εσωτερικών 
άπό τοΰ 1868— 1870, από δέ τοΰ 1876— 1878 διετέλεσεν υπουργός ιών Εξωτερικών. 
Ό  Κ. έδρασε μάλλον ως πολιτικός καί Ιστοριογράφος, τό δέ λαογραφικόν του έρ
γον είναι καθαρώς ερασιτεχνικόν. Βλ τελευταίαν έκδοσιν τών έργων του επιμέ
λεια Ν. C arto jan , (Craiova), άν. χρ. έκδ. Αξιόλογος περί τής ζωής καί τοΰ έργου 
του μελέτη παραμένει ή υπό Ν. l o rq a  δημοσιευθιΐσα : Mib. Kagalniceanu, Seri 
itorul, politic s,i Roman, Bucur. 1920.

1) Ό Κων)τϊνος Νεγκροΰτζη έγεννήθη καί άπέθανεν εις τό Ίάσι (1707 ή 
1808 — 1868). Κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν τοΰ 1821 κατέφυγε μέ τόν πατέρα 
του εΐς τό Κισνώβ τής Βεσσαραβίας, οπού έγνώριοε τόν εκεί έξόριστον Ρώσσον 
ποιητήν Άλέξ. Ποϋσκιν. Τά πρώτα γράμματα πού εδιδάχθη ήσαν τά ελληνικά. 
Ούτος ήσχολήθη μέ τήν ποίησιν καί τόν πεζόν λόγον, διετέΡ εσε δέ υπουργός επί 
I. Cuza. Ή  δράσις του εΐς τά γράμματα άπεσκόπει τήν δημιουργίαν εθνικής ρου
μανικής λογοτεχνίας. Τά άπαντα τοΰ C. Negruzzi έδημοσιεύθησαν έν Βουκουρε 
στίφ τό 1903. Βλ. καί τελευταίαν έκδοσιν Cugetarea, Βουκονρ. άν. χρ. έκδ.

2) Ό  Άλέξ. Ροΰσσος (1817 ή 1818— 1859) σπουδάσας έν 'Ελβετία ένεφορεΐτο 
υπό φιλελευθέρων καί πατριωτικών Ιδεωδών, πού έκαλλιέργησε διά τών έργων 
του. Οΰτος υπήρξε θαυμαστής καί όνειροπόλος τοΰ παρελθόντος καί λάτρης τής 
δημώδους ποιήσεως. Καλήν έκδοσιν τών έργων του έκαμεν ό Ρ. V . Hanes  έν Βου- 
κουρεστίφ τό 1901. Περί αύτοΰ βλ. D. S im on es cu ,  lncercari istorico— literare έν 
Cantarea Romaniei, Bucur. 1926 σ. 1 —  24.

3) Ό Βασίλειος Άλεξαντρή έγεννήθη έκ μητρός Έλληνίδος εις τό Μπακάου 
τό 1819 καί άπέθανεν εΐς τό Μιρτσέστι τό 1890. Έπιστρέψας εΐς τό Ίάσι μετά 
τάς έν Παρισίοις σπουδάς του συνειργάσθη εις τό περιοδικόν Dacia Literara καί 
διωρίσθη διευθυντής τοΰ έν Ίασίφ Έθνικοΰ Θεάτρου (1840— 42). Άναμειχθεΐς 
εΐς τήν έπανάστασιν τοΰ 1818 κατεδιώχθη υπό τών Τοΰρκτον καί κατέφυγεν εΐς 
Παρισίους. 'Ολίγον βραδύτεροι (1859 — 6") διετέλεσεν υπουργός τών Εξωτερικών 
τής χώρας του. Ούτος υπήρξε πρό πάντων ποιητής καί ό κυριώτερος εκπρόσωπος 
τοΰ ρωμαντισμοΰ εις τήν Ρουμανίαν. Ή  ποίησίς του περιλαμβάνει λυρικά, ηρωικά 
καί δραματικά έργα.Ίδέ έκδοσιν τών έργων του έν Craiova τή έπιμελείφ τοΰ Ν. 
Carto jan  [1940], γενικήν δέ περί αύτοΰ βιβλιογραφίαν έν G■ A dam es cu , Contribu· 
t.iunea la bibliografia Romatieasca, Bucur. 1921, τ. 1, σ. 78 τόμ II ,  1923, 
ρελ, 78 κε. καί τ. I I I ,  1928, σ. 66 κέξ.
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λαογραφικόν έργον, και χωρίς νά προβαίνη εις επιστημονικήν αυτών έρμη· 
νείαν.Ό  έτερος, Κων)τΐνος Νεγκρούτζη, έδημοσίευσε είς τό αυτό ώς άνω πε
ριοδικόν (1840) σ. 1 2 1  —134 τα Cantece populare a Moldoviei (Δημοτικά 
τραγούδια τής Μολδαβίας), ό δέ’Αλ. Ρούσσος συνέλεξεν ομοίως δημώδη ρου
μανικά ςίσματα, τά όποια εδημοσιεΰθησαν μετά τόν θάνατόν του υπό τού 
επιφανούς ποιητοΰ Βασιλείου Άλεξαντρή είς τό περιοδικόν Foaia Socie- 
ta t ,i i , IV (1868) σ. 189 —195. 'Ωσαύτως ό Βασίλ. Άλεξαντρή εξέδωσε εν 
’Ιασίφ  τό 1852 —1853 τάς ρουμανικός ηαραλογάζ  υπό τόν τίτλον B a l a d e ' ) ,  
κατά δέ τό 1866 έδημοσίευσεν εν Βουκουρεστίφ την συλλογήν Poezii popu
lare ale Romanilor. Σημειωτέον ότι ό Άλεξαντρή είς τάς εκδόσεις του αΰ· 
τάς δεν αποδίδει επακριβώς πάντοτε τά τραγούδια από στόματος τοϋ λαού, 
άλλα τά μεταβάλλει εν δλφ ή εν μέρει προσθέτων ή διορθώνων στίχους ή πα" 
ρεμβάλλων είς αυτά ολόκληρα αποσπάσματα ίδικής του συνθέσεως 2).Έ κ τών 
παραλογών και τών άλλων ύπ= αΰτοΰ εκδοθέντων ασμάτων ικανά μετεφρά- 
σθησαν γαλλιστί καί έξεδόθησαν είς τό Παρίσι μέ εισαγωγήν τοΰ Λ .  V b i -  
c in i  υπό τόν τίτλον : Balades et chants populaires de la Roumanie. A- 
vec une introduction par A. Ubicini, Paris 1 8 5 8 . Διά τής εκδόσεως ταυ- 
της, ώς καί διά τών είς τήν αγγλικήν (1856) καί γερμανικήν (1857 καί 1859) 
μεταφράσεων αυτών, ό Άλεξαντρή έπεδίωξε νά καταστήση γνωστούς τούς 
ποιητικούς θησαυρούς τού λαού του είς δσον τό δυνατόν ευρύτερα στρώματα 
τού ευρωπαϊκού κοινού. Καί ενώ μέν ή δημουδης ποίησις τής Ρουμανίας κα
τέστη κάπως γνωστή εις τούς ξένους διά τών εν λόγφ μεταφράσεων, αντιθέ
τους οί άλλοι κλάδοι τής ρουμανικής λαογραφίας παρέμειναν άγνωστοι είς τό 
εξωτερικόν, καθόσον αί πλεισται τών συλλογών, πού περιέχουν υλικόν άνα- 
φερόμενον είς τάς παροιμίας, τά παραμύθια, τήν μαγείαν, τάς δεισιδαιμονίας 
καί τήν λαϊκήν λατρείαν, εδημοσιεΰθησαν μόνον είς τήν ρουμανικήν γλώσσαν.

Μέχρι τής εποχής αύτής, δηλαδή μέχρι τοΰ I860, ή λαογραφική έρευνα * 2 *

]) Ό  πλήρης τίτλος «ύτών είναι: Poezii poporale [ ΒΑΒ,ΑΡΕ I (Cantice ba- 
traue s,ti) | Adunate s.i indreptate | de V. A le csandr i \ Partea I. Ias,i 1852. Ταΰτα 
έξεδόθησαν μέ κυριλλικά γράμματα είς τό τυπογραφεΐον Buciumulni Roman είς μι· 
κρόν σχήμα εξ 100 σελίδων. Τό I I  μέρος ιών παραλογών τούτων εξ 101 σελίδων 
έξεδόθη αυτόθι κατά τό επόμενον έτος 1858.

2) *Δέν είναι δύσκολον νά πιστοποιήσωμεν οτι ό μεγάλος ποιητής τής επανα
στατικής εποχής δεν περιωρίσθη μόνον είς τό νά έξωραίση, συμπλήρωσή καί εκ
καθάριση τά άσματα, άλλ’ έδημιοΰργησε προς τούτοις, κυριευμένος ύπό τών ιδεών 
τής εποχής του καί μέ βάσιν ή χωρίς βίσινένός αύάεντικοϋ λαϊκοϋ στοιχείου, πα- 
ραλογάς ίδικάς του καί μόνον ίδιχάς του». Ν. l o r g a , Istor. lit. Rom. τ. I, έκδ. 2α, 
Bucnr. 1925, σ. 33. "Οπως βλέπομεν ό Ν. Iorga δέν θεωρεί λαϊκά τραγούδια τάς 
περισσοτέρας ύπό τοΰ Β. 3Αλεξ*ντρή δημοσιευθείσας παραλογάς. Πρβλ,. καί £ / .  
R adu le s cu  P o g o n ea n u , Vasile Alecsandri. τόμ. I, Craiova [1910], σελ. 142 (έπι-
μελεία Ν . Carto jan) ·
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εις την Ρουμανίαν διανύει το στάδιον της προϊστορίας αυτής, ως συνέβη και 
εις άλλας χώρας. ’Ήδη από του 1866 ή εν Βουκουρεστίω ίδρυθεΐσα ρουμα
νική "Ακαδημία επιλαμβάνεται τοΰ εθνικού έργου τής συγκεντρώσεως τοΰ λαο- 
γραφικοΰ θησαυρού τής χώρας διά προκηρΰξεως χρηματικών βραβείων και 
άλλων ηθικών αμοιβών ‘). Ψυχή τής ακαδημαϊκής διά τήν λαογραφίαν προσ
πάθειας έγένετο 6 B o g d a n  P e t r i c e i c u  H a s d e u , συντάκτης τοΰ Μεγάλου Ε 
τυμολογικού Λεξικού τής Ρουμανικής γλώσσης (οΰτινος έξεδόθησαν μόνον οί 
4 πρώτοι τόμοι 3), εισηγητής τών συγκριτικών λαο^ραφικών μελετών εις τήν 
χώραν του 8) και θεμελιωτής τής ερεΰνης τών δημωδών βιβλίων διά τοΰ ερ 
γου Cuvente den batrani (Λόγια τών γερόντων), τόμ. Β': Cart.ile ale Ro- 
manilor (Λαϊκά βιβλία τών Ρουμάνων), Bucuresci 1879 4). Ό  επιφανής ού- 
τος γλωσσολόγος και λαογράτρος προς τον σκοπόν συγκεντρώσεως γλωσσικοΰ 
και λαογραφικοΰ ύλικοΰ συνέταξε δυο ερωτηματολόγια: τό πρώτον αφόρα τά 
έθιμα τοΰ λαϊκοΰ δικαίου και επιγράφεται : Obiceiele juridice ale poporu- 
lui roman, Bucur. 1 8 7 8 , τό δε άλλο είναι γενικόν και αποβλέπει μάλλον εις 
τον τρόπον συγκεντρώσεως γλωσσικοΰ ύλικοΰ : Programa pentru adunarea 
datelor privitore la limba romana, Bucur. 1 8 8 4 . Δεδομένου δμως δτι 
γλώσσα κα'ι λαϊκή ζωή συνδέονται άρρήκτως, τοϋτο προωρίζετο και διά λαο- 
γραφικήν ερευνάν. ’ Επί τή βάσει τών Ερωτηματολογίων τούτων οΐ συλλο- 1 2 3 4

πηγήν διά τήν μελέτην τής γλώσσης και λαογραφίας τοΰ ρουμανικού λαού.
Έ ν συνδυασμώ προς τήν προσπάθειαν ταύτην ή εν Βουκουρεστίφ "Α

καδημία ένεθάρρυνε τό εργον τοΰ ϊερέως S .  F. M a r ia n , δστις έμελέτησε τούς

1) Ion Mus,/ea, Academia Romana s,i folklorul έν Anuar, Arcliivelor de 
Fo lk lo r, I, Cluj 1932 σ. 1 κέξ.

2) E tym o lo g i cum  M agnum  R om a n ia e , Dicti.onarul limbei istorice S,i popo- 
rane a Romanilor, lucrat dupa dorint,a s,i cu cheltniala M. S. Regelui Carol I, 
de R. P. H asd eu , t. A' Bucur. 1886, B' 1892, Γ' 1896, Δ' 1888. To εργον τοΰτο 
ευρίσκει ό αναγνώστης εις τό 'Ιστορικόν Λεξικόν τής 'Ελληνικής γλώσσης τής 
'Ακαδημίας ΆΘ·ηνών. (Τόμος A'. —  A —  Amurt.esc, τ. B '-A m u s— Au, τ· Γ '- Β  —  
Barbat, τ. Δ'— Introducerea: Negru — Voda. U 11 secol s,i jumatate din incepu- 
turile  statului T e rii— Romanes.ti (1230— 1380).

3) Βλ. τήν μελέτην του Poezia populara serba s,i bulgara έν Columna lui 
Traian, 1877, σ. 249-266.

4) Ό  M- Gaster  συνεχίζων τό εργον τοΰ Β. Ρ. Hasdeu έγένετο όνομαστός 
διά τών συγγραμμάτων του επί τής δημώδους ρουμανικής φιλολογίας. Βλ. Lite 
ratura popul. rom., Bucur. 1883. Ckrestomat,ie rom. Texte tip s,i manuscr. 
dialect. s,i popul. Leipzig— Bucur. χ. II, 1891 κ. a. Επίσης καί ό N. Cartojan  
ήσχολήθη μέ τά δημώδη βιβλία. Βλ. Alexandria in liter. Rom , Bucur. 1922. Le· 
gendele Troadei in liter. Rom. Bucur. 1925. Alexandria in lit. Rom Noui 
contribut. Bucur. 1927. Fiore de V irtu  in lit. Rom. Bucur. 1928. Cart.ile po 
pulare, I, Bucur. 1929, II, uytoOi 1938. Poema cretana, Bucur. 1935 κ. ά.
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τρεις κυρίους σταθμούς τής ανθρώπινης ζωής, την γέννησιν, τον γάμον καί 
τον θάνατον, περιγράψας λεπτομερώς καί μετ’ ευσυνειδησίας τά μέ τάς στι- 
γμάς αύτάς τοΰ βίου συνδεόμενα λαϊκά έθιμα καί τάς κατά ποράδοσιν 
πράξεις τοΰ λαού. Τά έργα ταύτα τιτλοφορούνται : Nunta la Romani (Ό 
γάμος παρά Ρουμάνοις), Bucur. 1 8 9 0 . Nascerea la Romani (Ή  γέννησις 
παρά Ρουμάνοις) Bucur. 1 8 9 1  · Inmormintarea la Romani (Ή  ταφή παρά 
Ρουμάνοις) Bucur. 1 8 9 2 . Ό  ίδιος συνέγραψε προς τούτοις ίδιον έργον διά 
τάς εορτάς υπό τον τίΐλον : Sarbatorile la Romani, Studiu .etnografic, τ. 
A', Carnilegile, Bucures.ti 1 8 9 8 , τ. B' Paresim ile, Bucures.ti 1 8 9 9 , τ · Γ ' 
Cinci-zecimea, Bucures.ti 1 9 0 1 . Κατά την αυτήν περίοδον εις χήν σειράν 
των εκδόσεων τής ’Ακαδημίας έδημοσιεύθη υπό τοΰ Λαζάρου Σαϊνεάνου το 
έκ 1128 σελίδων έργον του, τό άναφερόμενον εις τά ρουμανικά παραμυθία έν 
συγκρίσει μέ τούς αρχαίους κλασσικούς μύθους καί εν σχέσει μέ τά παραμύ- 
θια των ρωμανικών λαών : BasmeJe romane in comparat.iune cu legen- 
dele antice clasice s.i in legatura cu basmele popoareler roinanice. S tu 
diu comparativ de L a z a r  S .e in e a n u ,  Bucur. 1 8 9 5 , σελ. X IV -j-H i4 . To 
έργον τούτο έκ τών ήμετέρων φαίνεται ότι έμελέτησεν ό Ά δ. ’Αδαμάντιου, 
διότι έκ χειρογράφων σημειώσεών του εις τά ανέκδοτα «Τηνιακά παραμύ
θια» του είδον, ότι παραπέμπει εις αυτό μεταφράζουν καί σχετικά εξ αυτού 
αποσπάσματα. rO αυτός Σαϊνεάνου διά τών S tud ii folklorice, Bucur. 1 8 9 6 , 
συνέχισε τό είδος τών συγκριτικών λαογραφικών μελετών, πού ένεκαινίασεν, 
ως εΐδομεν, ό Β. Ρ. Hasdeu.

’Έπειτα ήκολούθησεν ή δημοσίευσις τής δεκάτομου συλλογής τών ρου
μανικών παροιμιών τού /. Z a n n e  ύπό τόν τίτλον Proverbele Romani- 
loru, t. I —X, Bucur. 1895 —1903, τάς οποίας έγνώριζεν ό Ν. Γ. Πολίτης, 
διότι πολύ συχνά παραπέμπει εις αύτάς. Προς τούτοις τό 1908 ή ρουμανική 
’Ακαδημία ένεκαινίασεν ειδικήν σειράν εκδόσεων άναφερομένων εις τήν συλ
λογήν καί μελέτην τής ρουμανικής λαογραφίας. Οΰτω εις διάστημα 2 2  ετών 
μέχρι τού 1930 έξεδόθησαν 40 περίπου τόμοι μέ τόν γενικόν τίτλον Din 
v ieat.a  poporului Roman (’ Από τήν ζτοήν τοΰ ρουμανικού λαού) περιέχον- 
τες πλούσιον καί πολύτιμον υλικόν. Σημειωτέον ότι έκ τών τόμων τούταιν 
αρκετούς κέκτηται ή Βιβλιοθήκη τού Λαογραφικού 'Αρχείου τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών. Ιδού μερικά έκ τών έργα)ν τούτων : Τ. P a m f i l e ,  M itologie Ro- 
maneasca, τόμ. 1—II, Bucur. 1 9 1 6 , III, 1 9 2 4 , Serbatorile la  Romani, 
Bucur. 1 9 1 4  Serbat la Romani, Serb, de Toamna s,i Postul Craciu- 
nului, Bucur. 1 9 1 4  κ. ά. D .  F u r t u n a , C uvinte scumpe (Πολύτιμα λό
για), Bucur. 1 9 1 4 . Vremurile int.elepte (Σοφοί καιροί),Bucur. 1 9 I4  κ.ά., 
P e r .  P a p a h a g i , Basme Aromane (Κουτσοβλαχικά παραμύθια), Bucur. 
1 9 0 5 , E l .  S e v a s t o s , Nunta la Romani, Bucur. 1 8 9 9  κ. ά.

Καθ’ ήν δ’ έποχήν ή ρουμανική ’Ακαδημία ε’ιργάζετο μέ τόσην έντα-
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σιν δια την λαογραφίαν, και από ιδιωτικής πλευράς έξεδηλώθη ενδιαφέρον 
προς τά λαϊκά δημιουργήματα. Ούτω α) ό Γ. Δ. Θεοδωρέσκου ( G . D .  Teo-  
d o re sc u )  δημοσιεΰων κατά τό 1885 τόμον περιέχοντα γνήσια δημώδη ρου
μανικά άσματα υπό τον τίτλον Poezii populare romine παρουσιάζει 
έν ρουμανική μεταφράσει τάς όμοιαζοΰσας παραλογάς (ballades) των βαλ
κανικών λαών, πού εύρεν εις τάς συλλογάς τών P a sso zv ,  T a l v y , D o -  
z o n ,  B e z s o n o v  και M i l a d in o f , β) δ Γρ. Τοτσιλέσκου (G r .  Tocilescu)  
εκδίδει πλούσιον και ποικίλον υλικόν εις τό δίτομον έργον του M aterialuri 
folkloristice, Bucur. 1 9 0 0  και γ) 6 Ά . Γκοροβέϊ ( Λ .  G o r o v e i )  δημοσι
εύει τά έργα Gredint.i s ,ϊ superstit.ii (ΙΙίστεις και δεισιδαιμονίαι), Bucur. 
1 9 x5  xoti Descautecele Romanilor (Τά ξόρκια τών Ρουμάνων), αυτόθι 
1932, ένθα συναντώμεν πλείστας δεισιδαιμονίας, προλήψεις καί έπφδάς, πού 
ομοιάζουν προς τάς τών γειτονικοδν λαών τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης ‘), 
αξίζει δε νά έξετασθή ή αρχή πολλών εξ αυτών, διά νά εύρεθή κατά τό δυ
νατόν ποιος λαός τής περιοχής ταύτης έδάνεισεν ή έδανείσθη από τον άλλον 
τά στοιχεία ταύτα. Προς τούτοις έξέδωκεν εις τό Falticen i τή συνεργασία 
δημοδιδασκάλων τό λαογραφικόν περιοδικόν S e z a t o a r e a  (Νυχτέρι), ούτι- 
νος είδον τό φώς 25 τόμοι από τού 1892 — 1929. ’Αξιομνημόνευτοι' είναι 
προς τούτοις τό λαογραφικόν περιοδικόν, τό οποίον διηύθυνεν δ επιφανής 
λαογράφος Θ. Παμφίλε (Τ .  P a m f i l e ) ,  τιτλοφορούμενον J o n  C r e a n g a } 
P e v i s t a  d e  l i m b a , l i t e ra tu r a  s yi  a r t a  p o p u l a r a ,  πού έξεδόΟη εις 15 τό 
μους εν Barlad από τού 1908 —1921. Ά λλ’ ενώ υλικόν πλούσιον συνεκεν 
τρώθη, ώς ήτο φυσικόν, εις τά έν λόγφ περιοδικά, δμως τούτο δεν εδημοσι 
εύθη πάντοτε καλώς, ούτε έτυχε συστηματικής ταξινομήσεως.Ή ανάγκη λοι 
πόν επέβαλε τήν συστηματικήν αυτού κατάταξιν, έπεξεργασίαν καί μελέτην 
Εις τον τομέα αυτόν μεγάλας υπηρεσίας προσέφερεν ή από τής Πανεπιστη 
μιακής έδρας διδασκαλία τού καθηγητού ’Οβιδίου Ντενσουσιάνου ( O v i d  
D e n s u s ia n u )  1 2 3) καί ή ύπ ’ αυτού έκδοσις τού περιοδικού G ra i  s i  s u f l e t  
(Διάλεκτος καί ψυχή), εις τό οποίον έδημοσιεύθησαν πολυάριθμοι λαογρα- 
Φΐκαί καί άλλαι αξιόλογοι μελέται.

Οΰτος ωσαύτως έν συνεργασία μετά τού συναδέλφου το υ ’Ι .Ά . Κάντρεα 
(/. A .  Candrea)  3) έγένετο ιδρυτής ιδίας σχολής λαογράφων, έξ ής προήλ-

1 ) «... Ή  αύτή δεισιδαιμονία άπαντφ συχνά εκατέρωθεν τών οχθών τοϋ 
Δουνόβεως». V. A lecsandr i,  Poezii populare ale Romanilor, Bucur. 1866. σ. 114. 
Βλ. καί σελ. 195.

2) Οΰτος ίδρυσε τό <Φιλολογικόν και Λαογραφικόν ' Ινστιτοϋτον» εν Βου- 
κονρεστίφ, έξέδωκε δέ τάς αξιόλογους μελέτα; Folklorul, Bucur. 19Ό, Graiul 
din T.ara Hat.egului, Bucur. 1915 καί Vieat.a pastoreasca in poezia noastra 
populara, τ. I — II,  Bucur. 1922— 23.

3) Ίδέ τό λαογραφικόν του έργον Iarba fiarelor, Studii de folklor, Bu- 
curest.i 1928.
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θον οί Τάκης Παπαχατζής και Ί . Ντιάκονου.Έξ αυτών ό κουτσόβλαχος κα
θηγητής Τάκης Παπαχατζής έδημοσίευσε κατά το 1923 τό έργον : Din fol- 
klorul romanic s,i cel latin  (Έκ της ρωμανικής και λατινικής λαογρα
φίας) και κατά τό 1926 τό Graiul s,i folklorul M aram ures,ului (Γλώσσα και 
λαογραφία τής περιοχής Μαραμούρες), ό δέ Ντιάκονου ήσχολήθη μέ τάς πε- 
ριοχάς τής Βράντσεί και του Ρίμνικου Σαράτ διά τών έργων : T ,inutul 
Vrancei. E tnografie-folklor-dialectologie. I. Bucur. 1 9 3 0 . Folklor din 
R im nicul Sara t, I Focsani 19 3 4 .

Α λλά καίτοι επί ήμισυν σχεδόν αιώνα άμέριστον υπήρξε τό προς την 
λαογραφίαν ενδιαφέρον τής τε ρουμανικής ’Ακαδημίας και πλείστων λογίων 
ιδιωτών, δμως’Αρχεΐον Λαογραφικόν ίδρΰθη εν Ρουμανία μόλις κατά τά τε
λευταία προ τοΰ β' παγκοσμίου πολέμου έτη. "Εδρα αότού υπήρξε τό Κλούζ 
(Κλάουζεμπεργ), πρωτεύουσα τής μετά τον α' παγκόσμιον πόλεμον υπό τών 
Ρουμάνων άνακτηθείσης Τρανσυλβανίας !), τά δέ γραφεία του έστεγάσθησαν 
εις τό κτίριον τοΰ εν τή αυτή πόλει «Μουσείου τής Ρουμανικής Γλώσσης» 
υπό την διεΰθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ Ί .  Μοΰσλεα (Ion Mus,lea). Τό εν λόγιρ 
Άρχειον ίδρΰθη υπό τής ρουμανικής ’Ακαδημίας προτείνοντος τοΰ καθηγη" 
τοΰ Σεξτίλ ΙΤουσκάριου (S .  P u s , c a r i u )  μέ σκοπόν νά συγκεντρωθή ό λαο- 
γραφικός πλούτος τών νεωστί άπελευθερωθεισών περιοχών τής χώρας. Προς 
επίτευξιν τής ιδέας ταΰτης ό διευθυντής τοΰ ώς άνω ’Αρχείου Ί .  Μουσλεα 
συνέιαξεν ειδικά ερωτηματολόγια, άναφερόμενα εις δλας τάς κατά παράδο- 
σιν συνήθειας και πράξεις τοΰ λαόν, ταΰτα δ’ άπέστειλε προς τούς λογίους 
τών χωρίων, ιδία τούς δημοδιδασκάλους και τούς εγγραμμάτους ιερείς, οϊτι- 
νες κατέγιναν μέ εξαιρετικόν ζήλον εις την συγκέντρωσιν και την αποστολήν 
εις τό Άρχειον λαογραφικών συλλογών, εξ ών αί άρτιώτεραι και αί περισ
σότερον άνταποκρινόμεναι προς τάς συγχρόνους απαιτήσεις τής λαογραφικής 
επιστήμης εβραβεΰθησαν 1 2). ’Αλλά πλήν τής συγκεντρώσεως ποικίλου ύλικοΰ 
τό Λαογραφικόν Άρχειον τοΰ Κλούζ προέβη επίσης είς τήν επιστημονικήν 
κατάταξιν και μελέτην τού υλικού τούτου, ώς καί εις τήν έκδοσιν « Έ π ε τ η ~  
ρίδος» υπό τον τίτλον : A iiuarul Archivei de Folklor, publ. de I. Mus- 
lea, 1, Cluj, 1 9 3 2 . Ό  δεΰιερος τόμος τής « ’ Επετηρίδας» ταΰτης έξεδόθη έν

1) Πρό τής υπό τής ρουμανικής Ακαδημίας ίδρύσεως τοΰ έν Κλούζ Λαοχρα- 
φικοϋ ’Αρχείου υπό τήν διεύθυνοιν τοΰ Ί . Μουσλεα, έν τή ίδίρ, πόλει είχεν Ιδρυθή 
προηγουμένως (1923) ή «Ρουμανική 'Εθνολογική ‘Εταιρεία», ήιις εις τό πρόγραμ
μά της περιελάμβανε καί σκοπούς λαογραφικοΰς. "Η εταιρεία όμως αΰτη διελόθη 
άμα τή γενέσει της, βρσδύτερον δέ ε’ις τό « 'Εθνολογικόν Μονοεΐον» τής αυτής 
πόλεως προσηρτήθη καί έλειτούργησε ϊΐιον «Λαογραφικόν Άρχειον», Βλ. τό πε
ριοδικόν Culegatorul, Buletinul Archivei Etnografico—Folklorice a Muzeului 
Etnografic din Cluj, I, άρ. 1, Cluj 1933.

2) 1. Mus,lea, Ee folklor roumaiii, ά, σ· 569,
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Βουκουρεστίω τό 1933, άμφότεροι δέ οι τόμοι περιέχουν συλλογάς κειμένων, 
μελέτα; επί διαφόρων λαογραφικών θεμάτων και λεπτομερείς βιβλιογραφίας 
της ρουμανικής λαογραφίας. Οΐ 3ος, 4ος και 5 ος τόμοι τής εν λόγω «Έπε- 
τηρίδος» έξεδόθησαν μέχρι τοΰ 1939, μετά δέ τό 1940 μέχρι του 1947 έδη- 
μοσιεΰθησαν οΐ 6 ος, 7ος και 8 ος τόμοι αυτής. Σημειωτέον δτι ή βιβλιογρα
φία τής ρουμανικής λαογραφίας μέχρι τοΰ 1943 έδημοσιεόθη εν τφ  7φ τόμω 
(1945) τής «Έπετηρίδος» ταύτης, ή δέ βιβλιογραφία των ετών 1944 — 45 
εις τον δον τόμον τοΰ αΰτοΰ περιοδικού.

Παραλλήλως προς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τοΰ Κλοΰζ εΐργάσθη καί τό 
υπό την διευθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ Δημητρίου Γκοΰστη (D . Gusti )  «Κοι
νωνιολογικόν Ίνστιτοΰτον» τοΰ Βουκουρεστίου, οΰτινος ιδιαίτερον τμήμα έν· 
διεφέρετο διά την ύπαιθρον χώραν Χ).

Κατά τό 1946 ή ρουμανική Ακαδημία ίδρυσε την «Ε πιτροπήν τής Φι
λολογικής Λαογραφίας» υπό τήν διευθυνσιν τοΰ καθηγητοΰ D. Caracostea 
μέ σκοπόν τήν έκδοσιν τοΰ Corpus των ρουμανικών λαϊκών τραγουδιών. 
Πλήν δέ τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας, πού ελειτουργησε και 
λειτουργεί, ώς εΐπομεν, εις roCluj υπό τήν διευθυνσιν τοΰ I. M us.lea, ΐδρΰθη-

τοΰτων ΐδρυθη καί «Λαογραφική Επιτροπεία» τοΰ «Ε θνικού Όργανισμοΰ 
Έ πιστημονικώνΈρευνών», ή οποία συνειργάσθη μετά τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρ
χείου τής ρουμανικής ’Ακαδημίας διά τήν κριτικήν έκδοσιν τής ρουμανικής 
μπαλλάντας. Κατά τό αυτό έτος 1946 τό Λαογραφικόν Μουσεΐον Βουκουρε
στίου—αρκετά πλούσιον—προσηρτήθη διά νόμου εις τό Μουσεΐον ’Αρχαιο
λογίας και Τεχνών, διατελέσαν τό πρώτον υπό τήν διεΰθυνσιν τοΰ καθηγη
τοΰ Α 1. T z igaraSam urcas, έπειτα δέ υπό τον Gli. Pavelescu 1 2).

** ψ
Έ ξ όσων εΐπομεν ανωτέρω παρατηρεΐται, οτι αΐ λαογραφικαί σπουδαΐ 

εις τήν Ρουμανίαν μόλις κατά τάς τελευταίας δεκάδας τοΰ παρελθόντος α’ιώ- 
νος εισήλθον εις τήν οδόν τής επιστημονικής αυτών θεμελιώσεως.Τόσον δέ τό 
επίσημον ρουμανικόν κράτος διά τοΰ άνωτάτου πνευματικού αΰτοΰ ιδρύμα
τος, τής’Ακαδημίας, δσον καί οΐ λόγιοι ΐδ ιώ ια ι εφρόνησαν νά περισυλλέγουν 
τον λαογραφικόν θησαυρόν τής πατρίδος ίων, νά τον μελετήσουν και νά τον 
παρουσιάσουν εις άρθρα καί συγγράμματα αΰτοτελώς εκδοθέντα ή εις περιο
δικά δημοσιευθέντα.

1) Έν τώ έπισήμφ όργάνφ τοΰ ’ Ινστιτούτου αΰτοΰ Archiva pentru s,tiint,a s,i 
reforma sociala, Bucur. 1932 κέ έδημοσιεύθησαν αξιόλογοι λαογραψικαί μελέτσι.

2) Λεπτομέρειας διά τήν λαοχραφίκήν κίνησιν έν Ρουμανίςι κατά τά έτη 1940 
έως 1946 δύναται νά ΐδη ό αναγνώστης εις τό άρθρον τοΰ 1. Mus lea, Le mouve- 
ment folklorique roumain ds 1940 a 19 4 6 , δημοσιευβέν έν Schweizeriskes Ar- 
chiv fu r Volkskunde, τ. 44, Heft 3 , Basel 1947, o. 159— 163.
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Τα λαογραφιχά περιοδικά της χώρας είναι, ώ ; εΐδομεν, αρκετά και αξιό
λογα, α ΐ δε εκδόσεις της ρουμανικής ’Ακαδημίας άξιαι πάσης προσοχής καί 
μελέτης. Προς τοΰτοις αρκετοί είναι οί Ρουμάνοι λαογράφοι, πού είναι γνω
στοί καί εκτός της πατρίδος των, ώς επί παραδείγματι: 1 ) ό Λάζαρος Σαϊνεά- 
νου μέ τάς συγκριτικός λαογραφικάς του μελετάς διά τό τραγούδι τοΰ «γεφυ- 
ριού της’Ά ρτα:» και τά^ρουμανικά παραμύθια, 2) ό Ί .  Τζάννε μέ την ΙΟτο- 
μον συλλογήν του των ρουμανικών παροιμιών, 3) ό ΐερεύς Σ. Φ. Μαριάν 
ώς μελετητής τών ηθών και εθίμων τού λαού του, 4) ό Ά . Γκοροβέϊ μέ 
τά πολύτιμα έργα του διά τήν πίστιν κα'ι τάς δεισιδαιμονίας τού λαού του 
και τό λαογραφικόν περιοδικόν του, 5) δ Θ. Παμφίλε μέ τάς συλλογάς του, 
τάς μελετάς και τό περιοδικόν του, 6 ) δ Ά δ. Schu l le rus  μέ ιόν Κατάλογον 
τών ρουμανικών παραμυθιών καί 7) οϊ Μ. Gaster καί Ν. Cartojan διά τάς 
μελετάς των επ'ι τών δημωδών βιβλίων και άλλοι.Ή  γνώσις τής ρουμανικής 
λαογραφίας διά τον "Ελληνα λαογράφον είναι, νομίζω, χρησιμωτάτη, διότι 
τό Βυζάντιον μέ τά ήθη κα'ι έθιμά του δέν έπιζή μόνον εις τάς σημερινός 
ελληνικός χώρας, άλλ’ εις δλόκληρον τήν Βαλκανικήν. Τό ρουμανικόν δημο
τικό τραγούδι, αΐ παραδόσεις και τά παραμύθια, δλόκληρος εν γένει δ λαϊ
κός βίος και πολιτισμός τής Ρουμανίας πρέπει νά μελετηθούν εκ παραλλήλου 
προς τήν ελληνικήν λαογραφίαν, διά νά ίδωμεν τΐ εδανείσθησαν από ημάς 
οΐ βόρειοι ούτοι γείτονες, οιτινες επ'ι αιώνας διετέλεσαν υπό τήν ακτινοβο
λίαν τού ελληνικού πολιτισμού. ’Αλλά και άντιθέτως διά νά ίδωμεν τι τυχόν 
και ημείς έλάβομεν παρ’ αυτών.

Πώς έχει νύν ή λαογραφική κίνησις κατά τά τελευταία έτη έν Ρουμα
νία δυστυχώς δέν γνωρίζομεν, διότι ούτε έντυπα μάς έρχονται έκειθεν, ούτε 
αλληλογραφίαν διατηρούμεν μετά τών εκεί φίλιον.
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ΑΤΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΑ ΕΚ ΤΤΛΩΤΙΝΟΤΤΟΛΕΩΣ

Τά συμπεράσματα εις α κατελήξαμεν διά της εύρέσεως της εν Πλωτινο- 
πόλει επιγραφής και ερμηνείας αυτής, δτι δηλ. ενταύθα εκειτο αρχαία θρα- 
κική πόλις, μετονομασθείσα επί Ρωμαιοκρατίας εις Πλαπινόπολιν, επιστέ
φονται καί έπιβεβαιοΰνταί απολύτως και έκ νέων ευρημάτων. Είναι δέ ταΰτα 
τεμάχ ια  ά γγε ίω ν  άττικων,  άτινα άνευρέΟησαν παρά τούς πόδας της ανακα- 
λυφθείσης πρό τίνος λαξευτής κλίμακος υπό συνεργείου τοΰ Δήμου Διδυμο
τείχου, σκάπτοντος διά προμήθειαν χώματος προς επίστρωσιν οδών τινων. 
Τά εύρεθέντα τεμάχια αγγείων τθεωροΰμεν σπουδαιότατον αρχαιολογικόν γε
γονός, διότι αίρεται ούτως δ πέπλος τής άγνοιας περί τάς άπωλεσθείσας θρα- 
κικάς πόλεις τής άρχαιότητος καί ανοίγεται δυσχερής μέν, αλλά βατός δ δρό
μος προς άνακάλυψίν των. Συμπεράσματα περί τής σπουδαιότητος τής άνα- 
καλΰψεως θά παραθέσωμεν εν κατακλειδι τής παρουσης, άλλ3 ως πάντοτε δια- 
κατεχόμεθα από την επίμονον γνώμην δτι πρέπει νά διεξαχθώσι συστηματι
κοί καί λεπτομερείς άνασκαφαί, νά κηρυχθή δ3 δ χώρος αρχαιολογικός.

Τά εύρεθέντα τεμάχια τών αττικών αγγείων κατετάΕαμεν βάσει τοΰ χρω
ματισμού καί τής κατασκευής των εις τάς κάτωθι κατηγορίας :

α) Τ ε μ ά χ ιο ν  ΰ η  άριΰ'. 1 .  Βάσις μελανόμορφου αγγείου, φέρουσα εξω
τερικούς εις τό κέντρον του πυθμένος εγχάραξιν λεπτών φύλλων, κειμένων 
σταυροειδώς. Διακρίνονται αι λεπτότατοι διακλαδώσεις τών νεύρων των, πέ- 
ριξ δέ διπλή σειρά στίξεως εγχαράκτου. Παρ3 δλον δτι δεν εχομεν μεγαλυτε- 
ρον τμήμα τοΰ αγγείου εις χεΐρας.μας, εν τουτοις είκάζομεν άδιστάκτως δτι τό 
αγγειον χρονολογικώς δέον νά άνήκη εις τό μέσον τοΰ ΣΤ' π. X. αΐώνος.

β) Τ εμ ά χ ιο ν  ύ η ’ άριΰ'. 2 .  Λαβή μελανόμορφου αγγείου, φέρουσα εξω
τερικούς σπειροειδεις εγχαράξεις, άνευ άλλου χρώματος. Είκάζομεν δτι χρο
νολογικούς ανήκει εις τό τέλος τοΰ ΣΤ' π. X. αίώνος.

γ) Τ εμ άχ ιον  ΰ η  ά ρ ιΰ .  3 .  Λεπτή λαβή μελανόμορφου αγγείου τοΰ ΣΤ' 
π. χ. αίώνος εξαιρετικούς στιλπνοΰ μέλανος χρώματος,

δ) Τ εμ ά χ ιο ν  ΰ η  ά ρ ιΰ .  4 . Λαβή μελανόμορφου σκΰφου, αποχρωματι
σμένη εις πλεΤστα σημεία, τοΰ τέλους τοΰ ΣΤ' π X. αίώνος.

ε) Τ εμ ά χ ιο ν  ΰ η  ά ρ ιΰ .  5 .  Χείλος μελανόμορφου στιλπνοΰ μέλανος 
χρώματος αγγείου, άνευ εγχαράξεως ή άλλης τίνος παραστάσεως, τέλους τοΰ 
ΣΤ' π. X. αίώνος.

ς )  Τ εμ ά χ ιο ν  ΰ η  άριΰ·. 6 .  Στόμιον λεπτόν ΰψους 0,002 περίπου, με
λανόμορφου αγγείου άποχρωματισθέντος, ’Επί τοΰ άνω μέρους φέρει έγχά- 
ραξιν λεπτής γραμμής, περιβαλλούσης αυτό. Είκάζομεν δτι ανήκει εις τον 
2* 1 π. Λ. αιώνα.
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ζ) Τεμ άχ ιον  ύ η  άρι& . 7 . Βάσις μελανόμορφου αγγείου μέ ερυθρόν 
τον έξέχοντα κύκλον της βάσεως.Εξωτερικούς και εις τον πυθμένα φέρει κατά 
τό μέσον αυτού εγχάρακτα φύλλα σταυροειδούς μέ διακλάδωσιν των νεύρων 
των. Εικάζομεν δτι πρόκειται περί τεμαχίου σκύφου των αρχών τού Ε' π. 
X. αϊώνος.

η) Τ ε μ ά χ ιο ν  ύ η  άριϋ'. 8 .  Βάσις ερυθρόμορφου σκύφου.Έξωτερικώς 
δ πυθμήν τη; βάσεως φέρει μικράν οπήν, πέριξ δ’ αυτής επτά φύλλα κυκλι
κούς, δηλούμενα διά παχέος ερυθρού χρώματος. Πέριξ έκαστου των φύλλων 
υπάρχει περίγυρος διά λεπτής φαιάς δηλούμενος γραμμής έν σχήματι πετά
λου. Τάς κορυφάς των ούτω σχηματιζομένων φύλλων περικλείει μέγας κύ
κλος, μελανός χρώματος. Εις τά μεταξύ των πετάλων κενά και επι τού μελα
νός κύκλου δηλούνται ερυθρά στίγματα. Εικάζομεν ως εκ τής τοιαύτης κα
τασκευής δτι δέον νά άνήκη εις τά μέσα τού Ε' π. X. αϊώνος.

θ) Τ εμ ά χ ιο ν  ύ η  άριϋ'. 9 .  Πλευρά ερυθρόμορφου αγγείου, έφ3 ής δια- 
κρίνεταί επί μέλανος βάθους ερυθρόν τι σχήμα. "Ανήκει εις άγγεΐον τού Ε' 
π. X. αϊώνος.

ι) Τ εμ ά χ ιο ν  ύ η  άρ ιϋ .  1 0 .  Πλευρά ερυθρόμορφου αγγείου, καλής τέ
χνης, εφ3 ής εΐκονίζεται ανθρώπινον σώμα, σωζομένου μόνον τού περί την 
δσφύν τμήματος. Αί πτυχώσεις τής άμφιέσεως δηλούνται διά γραμμών λε- 
πτοτάτων ζωηροτέρου ερυθρού χρώματος. Εικάζομεν δτι πρόκειται περί αγ
γείου τών αρχών τού Ε' π. X. αϊώνος.

ια) Τ εμ άχ ιον  ύ η ’ ά ρ ιϋ ,  ί Ι . Έ ξ  ερυθρόμορφου πινακίου. Τό εξωτερι
κόν φέρει μέλαινα βαφήν. Εξωτερικούς είναι διηρημένον εις ζώνας δι’ έγχα- 
ράξεως. Ή  προς την κορυφήν ζώνη, εχουσα πλάτος 0,005, έχει χοώμα μέ- 
λαν. Είτα ακολουθεί έγχάραξις καί μετ3 αυτήν έτέρα ζώνη, πλάτους 0,008, 
φαιού χρώματος. Έ π 3 αυτής παρίσιανται ιχθύες, εις λευκός καί εις ερυθρός. 
Εις τήν έπομένην ζώνην, σχηματιζομένην διά λεπτής έγχαράξεως, υπάρχουν 
επίσης ιχθύες, κατά τήν προς τήν "Ιοονικήν καί δή προς τήν τής Μιλήτου 
τοιαύτην. Εικάζομεν, δθεν, δτι τό πινάκιον δέον χρονολογικώς νά άνήκη εις 
τό τέλος τής ΣΤ' ή άρχάς τής Ε' π. X. έκατονταετηρίδος.

ιβ) Τ εμ ά χ ιο ν  ύ η 3 ά ρ ι ΰ ' , . 1 2 .  Πλευρά κοινοχρήστου αγγείου, πιθανώς 
υδρίας, αστίλβωτος. Ή  λαβή φέρει φαιόν χρώμα, άπ" αυτής δέ φύεται κορ
μός, δηλούμενος διά τού φαιού τούτου χρώματος μετά φύλλων άπλουμένων 
επί τής υδρίας καί φερόντων ερυθρόν χρώμα.

ιγ) Τ εμ ά χ ιο ν  ύ η * ά ρ ι ϋ .  1 3 .  Βάσις μετά τμήματος πλευράς ερυθρό
μορφου σκύφου.Έσωτερικώς φέρει θαμπόν μέλαν χρώμα έξαπερικώς δέ παρά- 
στάσιν φυτού, διακλαδουμένου εφ 3 ολοκλήρου τού αγγείου.Ή  επιφάνεια φέ
ρει στιλπνόν ερυθρόν χρώμα, τό δέ φυτόν δηλούται διά μέλανος χρώματος. 
Εικάζομεν δτι πρόκειται περί αγγείου τών αρχών τού Ε' π. X. αϊώνος.

ιδ) Τ εμ ά χ ιο ν  ύ η  ά ρ ιϋ .  1 4 .  Πλευρά ερυθρόμορφου αγγείου, έφ3 ής
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υπάρξει ανθρώπινη παράστασις.'Η κεφαλή'εικονίζεται κατά κρόταφον, τό δέ 
σώμα ολόκληρον, αλλ’ όίνευ χειρών. Έ π ι τής κεφαλής υπάρχει στέμμα-, τού 
οποίου ή προς τούς βοστρύχους ταινία έχει χρώμα κίτρινον, ώς και αϊ εις την 
κορυφήν στιγμαί. Δεν φρονούμεν ότι πρόκειται περί κρηδέμνου. ’Ασφαλώς 
τό είκονιζόμενον πρόσωπον είναι βασιλεύς ή αρχών τις. Τό σώμα παρίστα- 
ται γυμνόν, α! δέ πτυχώσεις τής άμφιέσεως δηλούνται διά γραμμών μάλλον 
χονδροειδών. Λόγφ τής αμελείας περί τήν εκτέλεσιν τής αγγειογραφίας και 
τής χονδροειδούς άναπαραστάσεως τής εΐκονιζομένης μορφής, εΐκάζομεν orι 
πρόκειται περί αγγείου αττικού μέν, άλλ’ εμπορικής κατασκευής. Φαίνεται 
ανήκαν εις τό τέλος τού Δ' π. X. αΐώνος ’).

ιε) Τ ε μ ά χ ιο ν  ύ π  άριΰ'. 1 5 .  Κεφαλή σατύρου εκ πηλού, άνευ χρωμά- 
των. Είκάζομεν ότι προέρχεται έξ αναγλύφου αγγείου, ομοιάζοντας προς τούς 
μεγαρικούς σκύφους. Προφανώς ανήκει εις τό τέλος τής Γ" π. X. έκ.

Έκτος τούτων εύρέθησαν και άλλα τεμάχια, τα οποία όμως λόγιο τής 
σμικρότητός των δεν είναι δυνατόν νά ταξινομηθώσι και χρονολογηθώσι. Με
ταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και σπόνδυλοι εκ πηλού, φέροντες όπάς, π ι
θανώς χρησιμεύοντες εις τήν οικοδομικήν διά τήν τοιχοποιίαν.

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α  : Έκ τής άνευρέσεως τών τεμαχίων τούτων πλησίον τής 
προ δλίγου άνακαλυφθείσης λαξευτής κλίμακος και τής ταξινομήσεως αυτών, 
άγόμεθα εις τήν συναγωγήν τών κάτωθι συμπερασμάτων 3) :

1 ) Ή  επί. Ρωμαιοκρατίας κληθεισα Πλωτινόπολις υπήρχε καί επί τής 
κλασσικής άρχαιότητος, ως σπουδαιότατη θρακική πόλις, ή ; σήμερον άγνοού* 
μεν τό όνομα.

2 ) Ή  πόλις αύτη ούδέν τό κοινόν έχει μέ τό Διδυμότειχον τών Βυζαν
τινών χρόνων, εΐμή μόνον ότι τό δεύτερον είναι συνέχεια τής πρώτης, κατα- 
στραφείσης ποτέ.

3) Τά εύρεθέντα τεμάχια τών αττικών αγγείων μαρτυρούσιν ότι ή θρα
κική αύτη πόλις, εν τή ενδοχοόρα τού 'Έβρου κειμένη, ήτο μέν κτΐσμα Θρα
κών, πρωίμα)ς όμοος εύρίσκετο εις στενήν εμπορικήν, ίσως δέ και συμμαχι
κήν, μετά τών Α θηνώ ν σχέσιν.

4) Ή  εύρεσις τών τεμαχίων τούτων προϋποθέτει και άλλα ευρήματα, 
πλησίον ή ούχι πολύ μακράν κείμενα.*Η διενέργεια άνασκαφών έν τή περιοχή 
ταύτη πιστεύομεν ότι θά φέρη εις φώς περισσότερα και άξιολογώτερα.

Δέν παραλείπομεν νά τονίσωμεν ότι μετά τήν εϋρεσιν τών τεμαχίων τού
των εφροντίσαμεν νά σταματήση ή μεταφορά χώματος εκεΐθεν και νά έπα- 
νακλεισθή τό διανοιγέν μέρος, χάριν περισσοτέρας ασφαλείας.'Ώστε τό τμήμα, 
ένθα τά τεμάχια τών αττικών αγγείοον εύρέθησαν, δέν έξηρευνήθη τελείως, 
άλλ’ αναμένει τήν αρχαιολογικήν σκαπάνην, διά νά παραδώση ασφαλώς και 
νέα ευρήματα.

1) Σ. Δ. Είκόναι τοΰ τεμαχίου δημοσιεύομεν παρακάτω.
2) Βλ. "Αρχ. Θρ, Θησ. τόμ. ΙΖ' σ. 277.
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Υπήρξε, χωρίς αμφισβήτηση, σπουδαιότατη ή αποστολή τοϋ θεσμού 
τής Δημογεροντίας στα χρόνια τής σκλαβιάς. Και μπορούμε αδίσταχτα νά 
παραδεχτούμε, πώς είναι μια άπ3 τις μεγαλύτερες δυνάμεις, πού ώργάνωσε 
τό Γένος για τον μεγάλον αγώνα του λυτρωμοΰ. Τούτο τό βλέπουμε καθαρά 
στη λύσσα τού κατακτητή, που, γιά νά πνίξη τό ξεσήκωμα των ραγιάδων, 
χτύπησε ανελέητα πρώτα τη Δημογεροντία. ’Έτσι, αν γιά τον κατακτητή ήταν 
μιά αναπόδραστη διοικητική ανάγκη ό θεσμός τής Δημογεροντίας, γιά τούς 
ραγιάδες έγινε δύναμη, πού παρασκεΰασεν, ωργάνωσε καί στήριξε τόν Α γώνα.

Τρεις ήταν οί δυνάμεις, πού με τό ανάπτυγμά τους και to ξάπλωμά 
τους στά χρόνια τής σκλαβιάς ετοίμασαν τό δρόμο γιά τήν ’Εθνική ’Ανε
ξαρτησία : ή Εκκλησία, δύναμη ξέχωρα ηθική, ή Δημογεροντία, δύναμη ξέ
χωρα πολιτική και ή οργάνωση τών ’ Εσναφίων, δύναμη ξέχωρα οικονομική Χ). 
Και οι τρεις άπέβλεψαν στήν εξυπηρέτηση τού μόνου μέσου, πού θά μπο
ρούσε νά συντηρήση τόν Ελληνισμό κάτω από τόσο τραγικές συνθήκες : τής 
Παιδείας. Και ή Εκκλησία και ή Δημογεροντία και τά Έ σνάφια  αποκλει
στική σχεδόν φροντίδα είχαν τήν ίδρυση και συντήρηση τών Σχολείων. Και 
πέτυχαν τόσο καταπληκτικά αποτελέσματα στον τομέα τής έμμονης επιδιώ- 
ξεώς των, ώστε πριν από τήν Επανάσταση υπήρχαν περίφημες Σχολές και 
στή Θράκη κα'ι στή Μακεδονία καί στήν ’Ήπειρο και στήν κάτω Ελλάδα 
και σ’ αυτή τή Μικρασία ακόμη Κι3 δσο κι3 άν δεν βγήκαν οπλαρχηγοί με
γάλοι .από τις Σχολές ετούτες, βγήκαν ωστόσο πολεμιστές τής πέννας περίφη
μοι, πού ωφέλησαν τό Γένος. Γιατί σ” ετούτες τις Σχολές χαλκεύτηκε τό και
νούριο πνεύμα, πού έμαθε νά μισή τήν τυραννία καί ν ’ αγωνίζεται καί νά 
κακοπαθή γιά τή λευτεριά, πού στο κάτω κάτω διδάχτηκε: am icus Plato 
sed m agis arnica P atria ...

Ε ίναι βέβαια αλήθεια, πώς δ θεσμός τής Δημογεροντίας, πού άθικτο 
τόν άφισεν δ κατακτητής, καταλύθηκε μετά τήν Επανάσταση άπ3 τή Βαυα
ροκρατία κι έτσι δεσμεύτηκε γιά πάντα άπ3 τόν μονολιθικό νομοθέτη τό δη
μιουργικό πνεύμα τού επαρχιώτη Ελληνισμού. 3Αλλά στή σκλαβωμένη Πα
τρίδα δ'χι μοναχά διατηρήθηκε, μά καί ξεπέρασεν ανυπέρβλητες δυσκολίες κι3 
αναρίθμητες ενέδρες, πού δέν τού έστηνε μόνον δ Γενίτσαρος, αλλά κι δ Κο
μιτατζής. Τό δτι δ υπόδουλος Ελληνισμός κράτησε μέ φανατισμό τόν εθνι
σμό του σ’ εποχές πολύ πιο κρίσιμες, οφείλεται στο δτι τό φανατισμό έτού- 1

1) Βλ. Πολ. Παπαχριστοδούλου Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. ΙΣΤ', Τά εσνάφια καί ή 
οικονομική καί πνευματική ακμή τοΰ 'Ελληνισμού, σελ. 54—75.
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τον τον κρατούσε σέ πολύ ψηλό επίπεδο και τον αναμόχλευε κοίθε φορά ή 
Δημογεροντία. ·

Δεν ξέρα} αν σώθηκαν από άλλες θρακιώτικες πόλεις γραπτές μαρτυρίες, 
πού νά μάς λεν πώς ήταν σέ κάθε μια απ' αυτές διαρθρωμένη η λειτουργία 
τού θεσμού της Δημογεροντίας1). Γ ι αυτό θεωρώ ότι έχει ξεχωριστό ενδια
φέρον τό Καταστατικό, άς τό πούμε, τής Δημογεροντίας Διδυμοτείχου, μέ 
ημερομηνία 22 ’Ιανουάριου 1861, πού βρίσκεται γραμμένο στον Κοδδικα 
Δ' τής Μητροπόλεως.

Εύλογο τώρα θά ήταν τό ερώτημα : γιατί τόσο αργά άποφασίστηκε νά 
τακτοποιηθώ ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα. Θά ήταν πολύ παράλογο και νά 
σκεφτή κανείς δτι πριν απ’ τά 1861, δέν λειτουργούσεν δ θεσμός τής Δη
μογεροντίας στο Διδυμότειχο.

Μπορούμε βέβαια νά εικάσουμε εύλογα δτι μετά την ιστορική ημερο
μηνία τού 1821 ή Δημογεροντία τού Διδυμοτείχου, δπως καί των άλλων 
Θραχικών πόλεων διελύθη, προσωρινώς τουλάχιστο, έξ αιτίας των διωγμών 
καί τών βαναυσοτήτων τών Τούρκων καί δτι, άν υπήρχαν έγγραφα επιλή
ψιμα, θά κάηκαν ή καταστράφηκαν άπ" τά ίδια τά μέλη της. Γ ι’ αυτό τό 
λόγο ϊσως δέν περισώθηκε τίποτε. "Υστερα δμως από την Επανάσταση καί 
μέ την αποκατάσταση τού μικρού ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, δέν 
μπορεί παρά οί Δημογεροντίες νά ξανασυστήθηκαν στην υπόδουλη ακόμα 
Πατρίδα καί νά ξαναπήραν τις υποθέσεις τών όμαιμόνων στα χέρια τους. 
Γ ιατί δμο>ς δέν έχουμε παλαιότερες ειδήσεις, δηλ. πριν απ’ τά 1861, για τή 
Δημογεροντία Διδυμοτείχου; Δυο είναι οί λόγοι : Πρώτα - πρώτα ή αμέλεια 
κάποιου υπεύθυνου νά καταγράψη 8) κάπου τή σχετική απόφαση ‘ δεύτερο καί 
σπουδαιότερο δτι ή Κοινοτική οργάνωση στο Διδυμότειχο θά καταπιάστηκε 
μέ προσωπικές φιλοδοξίες, ανταγωνισμούς κ’ ϊσως καί διαβολές κι έτσι κα
τέληξε σέ διάλυση, ή υπήρχε μόνο ονομαστικά χωρίς νά κάνη κάτι τό αξιό
λογο. Τό δεύτερο τούτο λόγο θά τον βρούμε σάν α’ίτιο διαλυτικό στά παρα
κάτω. Ή  οργάνωση τής Δημογεροντίας συμπίπτει μέ την ανάληψη τής άρ- 
χιερατείας τού Διδυμοτείχου άπ0 τον μητροπολίτη Μ ελέτιο  Κ α β ά σ ιλ α .  Ό  
ίδιος, επιχειρώντας στο τέλος τού Κώδικος Δ' νά σύνταξη κατάλογο επισκό
πων καί μητροπολιτών Διδυμοτείχου, γράφει γιά τον εαυτό του :

«Μελέτιος δ Καβάσιλας, ούτινος πατρίς ή Κάλυμνος, από επισκόπου 
Συνόδων διεδέξατο Μελέτιον τον Σ ίφνιον τήν 6 Νοεμβρίου αωξ', γενομένης 
περί τούτου αίτήσεως προς τήν Μεγάλην τού Χριστού Εκκλησίαν δΓ αλ
λεπαλλήλων γενικών επαρχιακών αναφορών, ών τήν ενέργειαν ένεπιστεύετο 1 2 *

1) Άρχ Θρακ. Θησαυροϋ, τ. ΙΓ' σ. 31, Δημογεροντία Κοιν. Φιλιππουπόλεως.
2) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τ. Θ', σ. 5 — 27, 'Ο δεύτερος κώδικας τών Σχολείων

τοΰ Στενιμάχου Άνατ. Ρωμυλίας. )Σ.Δ·]·
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ή επαρχία δυσί πληρεξουσίοις, επί εξ μήνας περίπου εν βασιλευούση διαμεί- 
νασι, τφ  τε έκ Ζαγορίου έλλογίμφ κυρία) Γεωργίω Κ. Λογοθέτη και τφ εκ 
Διδυμοτείχου άξιοτίμφ κυρίφ Σταύρφ Γ. Βλάχογλου, πατριαρχεύοντος του 
από Κυζίκου Ιωακείμ  του Χίου. Μετετέθη δε εις την μητρόπολιν Κρήτης 
αωξη' Νοεμβρίου lot' άντικατασταθείς αυθημερόν υπό τοΰ τέως Κρήτης κυ- 
ροΰ Διονυσίου τοΰ εξ Άδριανουπόλεως».

Ά λλ ’ δ Μελέτιος Καβάσιλας δεν ήρθε για πρώτη φορά στο Διδυμότειχο 
όταν έγινε μητροπολίτης. Τον βρίσκουμε καί πιο μπροστά σάν επίτροπο τοΰ 
μητροπολίτου Διδυμοτείχου Μελετίου τοΰ Σιφνίου, που ήταν άρρωστος. Ό  
ίδιος δ Καβάσιλας γράφει γιά τον προκάτοχό του :

«Μελέτιος δ Σίφνιος την πατρίδα, τελευτήσας την α' Ιουνίου αωξ' άν- 
τικατεστάθη υπό τοΰ υποφαινομένου επισκόπου και επιτρόπου αΰτοΰ Συνά* 
δων Μελετίου την β' Νοεμβρίου τοΰ αΰτοΰ έτους κατ' αϊτησιν γενικήν τής 
επαρχίας” (ύποσημείωσις [τοΰ Ιδίου :] ή βραδεία άποκατάστασις τοΰ νΰν μη
τροπολίτου προήλΟεν ως έκ τής βραδείας άποκαταστάσεως τοΰ νέου Πατρι- 
άρχου). Ό  έκ Κάλυμνου Συνάδων Μελέτιος δ Καβάσιλας έγραψεν ιδία χειρί 
τφ ςιωνδ' κατά μήνα Νοέμβριον, Μελέτιον τον Σ ίφνιον άντιπροσωπεΰων».

Φαίνεται, λοιπόν, δτι δ Καβάσιλας βρισκόταν στο Διδυμότειχο πολύ 
πριν από τά 1860, πού έγινε Μητροπολίτης. *0 Φιλάρετος Βαφείδης, πού 
συνέταξε πλήρη κατάλογο μητροπολιτών Διδυμοτείχου, γράφει γ ι ’ αυτόν τά 
παρακάτω στον τελευταίο κώδικα τής μητροπόλεως :

«Μελέτιος Καβάσιλας, δ Συνάδων επίσκοπος, δ'στις επί πολλά έτη έχρη- 
μάτισεν επίτροπος Μελετίου τοΰ Σιφνίου (1849—1860), διεδέχθη αυτόν εν 
τή επαρχία Διδυμοτείχου τή 2 Νοεμβρίου 1860».

Μιά άλλη πληροφορία, πού βρήκαμε στον κώδικα Δ', μάς αναγκάζει νά 
παραδεχτούμε δτι δ Καβάσιλας βρισκόταν στο Διδυμότειχο καί πριν απ’ τά 
1849. Σύμφωνα με την πληροφορία αυτή, στις 18 Αύγουστου 1849, ημέρα 
Πέμπτη, πέθανε καί θάφτηκε στο Διδυμότειχο δ τότε Μητροπολίτης Μελέ
τιος δ Βυζάντιος. Στη θέση, λοιπόν, τής υπογραφής, υπάρχει ή σημείωση : 
«δ τοΰ μακαρίτου ’Αρχιδιάκονος Μελέτιος δ έκ Κάλυμνου».

‘ Η πληροφορία αυτή εΐναι πραγματικά πολύτιμη, γιατί πρώτ’ απ’ δλα 
μάς δείχνει δτι ώς τά 1849 δ Καβάσιλας ήταν ’Αρχιδιάκονος Μελετίου τοΰ 
Βυζαντίου στο Διδυμότειχο. 'Επομένως έπίσκοπος Συνάδων θάγινε μετά τή 
χρονολογία αυτή. Κι επειδή δ διάδοχος τοΰ Μελετίου τοΰ Βυζαντίου, δηλ. δ 
Μελέτιος δ Σίφνιος, ήταν συνεχώς άρρωστος, δ Καβάσιλας πήρε τον ψιλό 
τίτλο επισκόπου Συνάδων, ένώ πραγματικά έπετρόπευε τον άρρωστο Μελέ
τιο τον Σίφνιο. Επομένως, πρυτοΰ νά γίνη επίσημα μητροπολίτης Διδυμο
τείχου δ Μελέτιος Καβάσιλας, έμενε πάνω από δεκαετία στο Διδυμότειχο καί 
ήξαιρε πρόσωπα καί πράματα. Γι αυτό καί δεν αποκλείεται καί ή κακή λει
τουργία τής κοινοτικής αρχής στο Διδυμότειχο νά (οφείλονταν στήν αταξία
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του μητροπολιτικοϋ θρόνου, αφοΰ ό ένας μητροπολίτης πέθαινε κι ό άλλος 
ήταν δέκα χρόνια άρρωστος. Ά π  το άλλο μέρος πάλι και ή σπουδή του Κα- 
βάσιλα νά τακτοποιίίση τή Δημογεροντία, σαν πρώτο καθήκον του, μόλις 
άποκαταστάθηκε στό θρόνο, δεν μπορεί νά ήταν τυχαία. Ή  έβλεπε τις μι- 
κροφιλοδοξίες των Ελλήνων νά μπαίνουν σαν εμπόδιο πολύ μεγάλο στην 
εύρΰτερη ανάπτυξη κι οργάνωση του πληθυσμού, ή έκτελούσεν υποδείξεις 
μυστικές τοϋ Πατριαρχείου, πού πιθανόν εκείνη την εποχή ν ’ άνέλαβε κάποια 
πρωτοβουλία άναγεννήσεως των κοινοτικών πραγμάτων τοϋ υπόδουλου Ε λ
ληνισμού."Έτσι, ένφ στις 21 Δεκεμ. 1860 έξεψώνησε τον ένθρονιστήριο, στις 
2 2  ’Ιανουάριου 1861 κάλεσε στη Μητρόπολη τούς προεστούς και προκρίτους 
Διδυμοτείχου σέ συνεδρίαση, πού είχε σκοπό την οργάνωση των κοινών υπο
θέσεων της πόλεως καί τη σύνταξη καταστατικού χάρτου, θά λέγαμε, τής Δη
μογεροντίας, πού καταρτίστηκε κάτω από τή δική του προεδρία. Σύμφωνα 
μ’ αυτόν καθορίζεται ή εκλογή τών αρχόντων, ό μηχανισμός τής λειτουργίας 
τού Σώματος καί οί αρμοδιότητες, καθώς καί οι ύποχρετόσεις, πού θά έχη. 
Νά, λ,οιπόν, πώς καθορίζονται δλ’ αυτά :

«Ί* Ό  Διδυμοτείχου Μελέτιος επιβεβαιοΐ :
Οϊ υποφαινόμενοι προεστώτες καί πρόκριτοι τής πόλεως Διδυμοτείχου 

συνελθόντες σήμερον έν τή ΓΙερ<5 ημών μητροπόλει, εντολή καί προτροπή τοϋ 
Π ανιερωτάτου καί Σεβαστού ημών Γέροντος καί κυριάρχου 'Αγίου Διδυμο
τείχου κ. κ. Μελετίου, έχοντες σύμφωνον καί τήν γνοόμην τών ήμετέρων συμ
πολιτών απάντων, δπως συσκεφθώμεν περί τοϋ τρόπου, δι3 οϋ δυνατόν εσε- 
ται, ΐνα διεξάγοντες έν καλή αρμονία καί τάξει, έν ευθυδικία καί τή δυνατή 
ταχύτητι τάς συμπιπτούσας μερικάς τε καί κοινά: διαφοράς καί υποθέσεις, 
καί θεωροϋντες, δτι αφορμή πρώτιστη τής μέχρι τοϋδε έπικρατούσης ανωμα
λίας περί τήν έφετήν διεξαγωγήν οΐασδήποτε μερικής ή κοινής ύποθέσεως 
ΰπήρξεν ή έλλειψις προσδιωρισμένων αρμοδίων προσώπων, ών έργον έδει νά 
είναι τό τακτικώς έν ωρισμέναις ήμέραις τής εβδομάδος συνεδριάζειν υπό τήν 
αρχιερατικήν προεδρίαν, μετά ώριμον σκέψιν έγκρίνομεν καί παμψηφεί τά 
εφεξής αποφασίζομεν, έπιδοκιμάζοντος καί τού Σεβ. ημών κυριάρχου, άτινα 
καί ταΐς ήμετέραις ύπογραφαΐς καί ταΐς μοναστηριακαΐς σφραγΐσι τών τήν 
πόλιν ταύτην άπαρτιζόντεον μαχαλάδων κατακυρωθέντα, καταγράφονται έν 
τφδε τφ ιερφ κώδηκι εις διηνεκή αυτών ένδειξιν καί νομιμότητα ')■

Α') ’Όπως εις τό έπιόν ύπάρχη δοοδεκαμελής έπιτροπή, έκλεγομένη εκ 
τών μάλλον ευυπολήπτων καί υπό τών τά πρώτα φερόντων μεταξύ τών πο
λιτών καί τών μουκτάρηδων τής ήμετέρας Κοινότητος, καθήκον δ’ εχουσα τό 
συνεδριάζειν, παρέυρισκομένων καί τών δύο εθνικών ημών αντιπροσώπων 1

1) Σ. Δ. Βλ. Άρχ. Θρακ. Θησ. τόμ. Θ', σ· 8—18, Περί τής σημασίας τών κω 
δίκων στά χρόνια τής δουλείας, από τούς κώδικες Στενιμάχου.
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εις ιό ενταύθα επαρχιακόν Συμβουλών, υπό την προεδρίαν του Σεβ. ημών 
κυριάρχου τακτιχώς μέν τής εβδομάδος κατά παρασκευήν, εκτάκτως δέ όσά- 
κις ή χρεία τό καλέση ... [λέξις δυσανάγνωστος] και εν πνεΰματι αδελφικής 
σύμπνοιας, αρμονίας τε και εύθΰτητος θεωρείν τάς τε ίδιωτικάς διαφοράς 
τάς μεταξύ χριστιανών, οΐτινες εν αυτή προσερχόμενοι επικαλούνται την ευ- 
θυδικίαν της, καί τάς συμπιπτοΰσας κοινάς διαφόρους υποθέσεις, οιαί εϊσιν 
ή άποκατάστασις εκκλησιαστικών επιτρόπων και εφόρων τών εκπαιδευτικών 
τής ήμετέρας Πατρίδος καταστημάτων, ή θεώρησις καί παραλαβή τών δοσο- 
ληπτικών λογαριασμών τών τε εκκλησιών καί Σχολών, ή παύσις, γενομένης 
χρείας, καί άντικατάστασις διδασκάλων, ή πρόνοια περί τής τακτικής καί ευ
συνείδητου καταγραφής, δι3 ών δει, καί έξασφαλίσεως ανηλίκων ορφανών 
περιουσιών, καί εΐ τι άλλο τοιούτον πατριωτικής προνοίας καί χριστιανικής 
διευθετήσειος χρήζον.

Β ') Επειδή ή υπό την αρχιερατικήν προεδρίαν συνεδρίασις τής 12με- 
λούς επιτροπής άπαξ τής εβδομάδος κατά την παρασκευήν θεωρείται ανε
παρκής ώς προς τήν ακριβή καί ταχεΐαν εκπλήρωσιν απάντων τών εις τό 
σώμα τούτο ανατιθέμενων καθηκόντων, ή 1 2 μελής επιτροπή εκλέγει τέσσαρα 
έκ τών άπαρτιζόντων αυτήν μελών, άτινα παρά τήν παρασκευήν ύποχρεούν- 
ται συνεδριάζειν δίς ετι τής εβδομάδος κατά δευτέραν καί τετάρτην έν τη 
ΙΙρωτοσυγκελία υπό τήν προεδρίαν τού τά τής Πρωτοσυγκελίας διέποντος 
κυριαρχικού άνθροόπου, καί τάς μέν μερικάς καί εύσυμβιβάστους υποθέσεις 
εν εΰθυδικίςι συμβιβάζειν, τάς δέ μή τοιαΰτας εις τρόπον τοιούτον ετοιμά- 
ζειν ώστε, ει δυνατόν, διευκρινισμένοι ύπ3 ό'ψιν τής ΐ 2 μελούς επιτροπής νά 
καθυποβάλλωνται προς τήν δσον οΐ,ον ταχυτέραν αυτών διεκπεραίωσιν.

Γ ') ‘ Η 12μελής επιτροπή έκλέγηται επί τριετίαν καί μετ3 αυτήν άνανε* 
ούται διά τού ανωτέρω τρόπου (άρθρον αον), προ τής συμπ?α]ρώσεως δέ τριε
τίας μηδέποτε, άν μή λόγοι λίαν κατεπείγοντες τούτο ύπαγορεόωσΓ τά δέ εξ 
αυτής καί δι3 αυτής άποκαθιστώμενα τέσσαρα μέλη (άρθρον βον) έκλέγωνται 
επί εν έτος καί δι’ άλλων ωσαύτως αντικαθιστώντας Ή  1 2 μελής δέ επιτροπή 
άπασα ή μέλη μόνον αυτής δΰνανται καί διά δευτέραν τριετίαν ύπηρετήσαι, 
εάν μετά τής πρώτης τριετίας τήν συμπλήρωσιν έκλεχθώσι καί πάλιν.

Δ') Τά ονόματα τών έκλεγομένων καί ώς μελών τής 12μελούς επιτρο
πής εγκρινομένων καταχωρώνται έν ιφ  ίερώ κώδηκι.

Ε') Πάσα πράξις τής 12μελούς επιτροπής ΐνα έχη τό άπαιτουμενον 
κύρος καί εθνικώς άμετάπτωτος θεωρήται, φέρη μετά τής αρχιερατικής έπι- 
κυρώσεως καί τά δύο τρίτα τουλάχιστον τών υπογραφών τών άπαρτιζόντων 
αυτήν προσώπων, ε ιθ 3 ούτω καταστρωννύηται έν τώ ΐερφ κώδηκΓ άλλως θεω- 
ρήται άκυρος καί ώς άν μή δλως ύπήρξεν.

ΣΤ') "Εκαστον τών τής 12)μελούς επιτροπής μελών ύπάρχη υπόχρεων, 
ΐνα εξακολουθή τακτικώς συνεδριάζειν, μηδόλως επιτρεπόμενης τής αυτού
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απουσίας, και μή διά λόγου ευαπόδεικτου ιδιαιτέρων ασχολιών' τουναντίον 
μετά πρώτην και δευτέραν νουθεσίαν έχωσι το δικαίωμα τα λοιπά αυτής 
μέλη, ϊνα δ ι’ αναφορών προς τον Σεβ. ημών κυριάρχην άπαιτώσι την τε παν- 
σιν και την δι5 άλλου προσώπου άντικατάστασιν αΰτοΰ. Τοΰτ1 αυτό δέ λε- 
κτέον και περί παντός αυτής προσώπου, δπερ ήθελεν έξελεχδή παραγνωρΐ- 
ζον την έαυτοΰ αποστολήν και φωραθή διαγωγής κομματικής άμα και φι· 
λαδίων [sic ;].

Ζ') Χαραχθή σφραγίς κοινή εις τέσσαρα τμήματα, έξαιρουμένου του 
δπερ θέλει συνδέει αυτά μέρους, εμπιστευθησόμενα εις τέσσαρα πρόσωπα εκ 
τών μάλλον διακεκριμένων τών τήν 1 2 )μελή επιτροπήν άπαρτιζόντων, εν $ , 
το δπερ θέλει τήν συνδέει μέρος θέλει μένει άναποσπάστως εν τή ιερά Μη- 
τροπόλει, ϊνα μή άνευ τής άδειας και έγκρίσεως του τε κυριάρχου και τών 
δΰο τρίτων τής 1 2 )μελοΰς επιτροπής κατακυροΰται οΐονδήποτε μερικόν ή κοι
νόν χαρακτήρα φέρον έγγραφον.

Η ') Επειδή τής 12μελους επιτροπής έργον προς τοΐς άλλοις έσεται καί 
τό προνοεΐν περί έξευρέσεως πόρων προς συντήρησιν τών τής ήμετέρας πα- 
τρίδος υπαρχόντων τε καί ύπαρξάντων εκπαιδευτηρίων, καί κατά συνέπειαν 
τουτου ενεκρίθη, δπο)ς λαμβάνηται χρηματικόν τι ποσόν άνάλογον τής υλικής 
καταστάσεως παρά παντός μελλονύμφου, ή Προηοσυγκελία, ϊνα εΰκολυνη τήν 
βοηθητικήν ταΰιην λήψιν, παρακληδή, ϊνα άπαιτή, όπως ή τών ιερέων τής 
ενορίας τών μελλονύμφιον εγγΰησις φέρη και τήν διά τής κοινής σφραγΐδος 
επικΰρωσιν.

Θ') Καί τελευταϊον παρακληθή 6 Σεβ. ημών Κυρίαρχης, δπως, τά εγ- 
κριθέντα τε καί κοινώς άποφασισθέντα ταΰτα εΰαρεστηδή καταχωρουμενα, 
ως φάντες εν αρχή τής επισήμου πράξεως, διά τής αρχιερατικής αΰτοϋ επι- 
βεβαιώσεως κατακυρώση τε καί εξασφάλιση

Έγένετο καί εν τφ ιερφ τοΰτφ κατεστρώδη Κώδηκι τήν κβ' ’Ιανουά
ριου του αωξα' Σωτηρίου έτους, 
νικολάκης διαβεβαιώ X" νικώλας Π. βεβαιώ 
απόστολος τριανταφίλλου μόσχος X" βενέτις 
Χ"στέριος Χ^Θεοδόρου Χ "γιάνις μίχου 
διμίτριως σταΰρι X"'Διμίτρες Άράπογλου
Γκουδιανάκις δανηΐλ γιανάκις παπαγεεοργι
διμιτρος δεοδόρου γριγώρις εύσταθίου
μιχαλάκις του γιαννακοΰδι μανώλης πασκάλη 
χρήστος πα"λάμπο διμιτράκις ζάχογλους
διμίτρις πεχλιβάνις τσαλεξι μανόλης μπουργαδλής [υπογραφή δυσανάγν.] 
σταΰρης τοΰ δημητράκη δημήτρης τοΰ θανάση νικόλα ναίστι 
χατζή σταμπόλης εγο βασίλισ πάλασ θανάσης τοΰ Μίχου
νικολάκις άργιρίου σιαβρις κιρνσταντίνοη θεοδουράκης τσαρουκτζής

στάβρος Χατζηχαραλάμπ 
νικολάκις άποστώλου 
γιοβάντζου πάντζο 
Χριστάκις Άδαμίδης 
Χ"άποστόλης Χρίστου 
μιχαλοΰδης Κωνσταντίνου 

χριστόδουλος πρωτοψάλτης 
γιάνκους σταμάτη
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άπόστολως διμιτρίου χ"βλάσιος χ"γεωργίου 
τζιάνκους στόγιογλους Θανασυΰδης διμιτρίου
σιμους του σιμού 
θανάσις τοΰ πέτρου 
ισάρ Μαχαλεσ!
[δυο σφραγίδες] 
Κιοπριού Μαχαλεσ! 
[δυο σφραγίδες) 
Κουγιουμτζΐ Μαχαλεσ» 

[σφραγίδα]

σουτιρις του σιμού 
γιάνης τοΰ τζηλεκου 

παζάρ μπεϊλή 
[σφραγίδα] 

Άρναούτ Μαχαλεσ! 
[δυο σφραγίδες]

διμίτριος άποστόλι 
χ"κοσταντίνου άντόνης 
γιάνις σλαδις 
πασχάλις τοΰ στουγιάννη 
Ταταρλάρ Μαχαλεσ!

[σφραγίδα]
Γιαχουδ! Μαχαλεσ!

[δυο σφραγίδες]
μουχτάρης ζιτζιρλ μαχαλεσ! θεόδορος... 
ή σφραγ'ις τοΰ ανώτερου μαχαλέ έχάθη 

Σύμφωνα μέ τό πρώτο άρθρο τοΰ παραπάνω καταστατικού, εκλέχτη
καν ώς μέλη της Δωδεκάδας ο! παρακάτω : X" Νικολάκης Μπογιατζόγλους, 
Σταΰρος Γ. Βλάχογλους, X" Γιάννης Μίχου, ’Απόστολος Τριαντάφυλλου, 
X" Στέριος X" Θεοδώρου, Μιχαλάκης Γιαννακοΰδογλους, Μανόλης Μπουρ- 
γαζλής, Γιβάντσος Πάντσου, Δημήτρης Θανάσης, Νικολάκης ’ Αποστόλου, 
Γιάγκος Σταμάτης κα! Χρηστάκης Άδάμογλους. Σύμφωνα πάλι μέ το δεύ
τερο άρθρο, ώς μέλη τής τετραμελοΰς επιτροπής εκλέχτηκαν οί : X" Νικολά- 
κης Μπογιατζόγλους, X" Γιάννης Μίχου, Γιοβάντσος Πάντσου κα! Χρηστά
κης Άδαμίδης, δπως φαίνεται από την παρακάτω πράξη, καταχιορισμένη 
στον κώδικα :

t  Ό  Διδυμοτείχου Μελέτιος επιβεβαιοι :
'Ω μέλη τής έγκριθείσης κα! άποφασισθείσης 1 2 )μελοΰς επιτροπής διά 

την πρώτην περίοδον αυθημερόν διωρίσθησαν υπό των ανωτέρω, των ύπο- 
γραψάντων την επί κεφαλής επίσημον πράξιν, ομοφοόνιρ γνώμη κα! κοινή 
επιδοκιμασία οΐ εξής, ών τά ονόματα κα! καταχωροΰνται έν τφ ϊερώ τοΰτφ 
Κουδηκι, συμφώνως τώ ΔΦ ’Άρθρα» τής περί άποκαταστάσεως 12)μελοΰς επ ι
τροπής πράξεως : X" Νικολάκης Μπογιατζόγλους—Σταΰρος Γ. Βλάχογλους 
—X'·' Γιάννης Μίχου—Απόστολος Τριαντάφυλλου — X" Στέριος X" Θεοδώ
ρου—Μιχαλάκης Γιαννακουδογλους—Μανόλης Μπουργαζλής—Γιωβάντσος 
Πάντσου—Δημήτρης Θανάση—Νικολάκης Αποστόλου — Γιάγκος Σταμάτη 
—κα! Χρηστάκης Άδάμογλους. Την κβ' Ίανουαρίου αωξα\

Παζάρ Μπεϊλή — Ταταρλάρ — Ίσάρ Μαχαλεσ!
[σφραγίδα] [σφραγίδα] [δυο σφραγίδες]

Κιουπριού Μαχαλεσ! — Άρναούτ Μαχαλεσ! — Γιαχουδ! Μαχαλεσ!
[δυο σφραγίδες [δυο σφραγίδες] [δυο σφραγίδες]

Κουγιουμτζή Μαχαλεσ! [σφραγίδα]
f  Ό  Διδυμοτείχου Μελέτιος επιβεβαιοι :

« Ή  δωδεκαμελής επιτροπή συνελθοΰσα σήμερον, ΐνα έκλέξη κα! διορίση 
έκ των ιδίων αυτής μελών τέσσαρας κατά την έννοιαν τοΰ Βου άρθρου τής 
υπό χρονολογίαν κβ' τοΰ μηνός τρέχοντος κοινής πράξεως, ινα σρνεδριάζη
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κατά την έννοιαν του Ιδίου άρθρου εν τη Πρωτοσυγκελίφ περί την παρα
σκευήν και την δευτέραν και την τρίτην έκάστης έβδομάδος, εξελέξατο τούς 
κυρίους Χ"Νικολάκην Μπογιατζόγλουν, X" Γιάννην Μίχου, Γιβάντσον Πάν- 
τσου, και Χρηστάκην ’Αδαμίδην,

κε' ’Ιανουάριου τού αωξα'
νικολάκης δ μάρτις Σταύρος Β. Βλάχογλους
νικολάκις άλγιανακις ’Απόστολος Τριανιαφίλου
μόσχος χ" βενετι X" σταύρος Χ"Θεοδόρο
Υΐανκώς τό σταμάτι διμιτρις το θαναση
μηχαλάκης γιαννακούδη μανολη παςκαλη

Φαίνεται όμως ότι 6 βίος τής Δωδεκάδας καί τής τετραμελούς επιτρο
πής δεν έκράτησεν, όσο πρόβλεπε τό καταστατικό, ούτε κ’ ήταν αρμονικός. 
Γ ι’ αυτό, ύστερα από δυο χρόνια εγινε νέα συνέλευση των Δημογερόντων, νά 
κάμη νέα εκλογή των δυο επιτροπών. Αυτό τό φανερώνει ή παρακάτω πράξη: 

«Ε πειδή  ή μέχρι τούδε διοδεκαμελής Δημογεροντία εδέησε νά παραι- 
τηθή ενεκα σχισμάτων αμέσοος σχεδόν άναφυέντων, έφ3 φ  καί δεν εθεώρησε 
πρέπον επί. πλέον νά κατέχη τό κοινόν τούτο βάρος, συγκροτηθείσης σήμερον 
εθνικής συνελεύσεως κατά τό άρθρον Α' τής υπό χρονολογίαν κβ' Ια νουά 
ριου φωξα' Σ. έτους κατακεχωρισμένης επισήμου Πράξεως, υπό τήν Προε
δρίαν τού Σεβ. ημών Άρχιερέιος, προς εΰρεσιν προσόύπων αρμοδίων, διαδε
δομένων τούς μέχρι τούδε ύπηρετήσανιας, κοινή καί όμοφώνω γνώμη έξελέ- 
γησαν οί εξής : Γρηγόρης Σταθάκογλους, Γιάννης Κουγιουμτζής, Χρηστάκης 
Άδαμίδης, Μιχαήλος X" Στέριου, X" Δημήτρης ’Αναγνώστου, Νικολάκης 
Παπάζογλου, Δραγόης Στόϊτσου, Γιωβάντσος Πάντσου, Χριστόδουλος Πρω
τοψάλτης, Μαλαιος Ραίου, Σταΰρης Κωνσταντή καί X" Σταΰρης Θεοχάρης1 

εις ενδειξιν ούτινος καί κατεστρούθη έν τω ϊερφ τούτω Κούδηκι ή παρούσα 
ενυπόγραφος καί αρχιερατικούς έπτβεβαιουμένη επίσημος αύτη πράξις.

Ε. τήν β' Ίανουαρίου αωξγ' Σ. έτους
f  Ό  Διδυμοτείχου Μελέτιος ύποβεβαιοΐ 

νικουλάκις άπωστώλιςχ γιανις μιχο 
μιχαλάκις γιανακοΰδι 
’Αθανάσιος Σταμάτου 
διμιτράκις ζάχουγλους 
μιχαλάκης του διαμαντης 
πασχάλις του γιανου 
[υπογραφή δυσανάγνωστη] 
άποστολάκης σαραϊτάρογλους 
χ" παναγιοτις σταμανι 
Θεοδωρής Δημίτρηου 
θανασοΰδις διμιτράκι

παύλης Μηχαλη 
δημητρακης τζαλατζίνη 
εγο βασιλις παλασ 
Ζισισ στόγιου 
μόσχος χ" βενετις 
μανολης παςκαλι 
δημήτρης άθανασίου 
γιανάκους τού σταμάτι 
κόστας τού [δυσανάγνωστο] 
διμιτρις του αποστόλου
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[υπογραφή δυσανάγνωστη] 
πανάγιοτις [δυσανάγνωστο] 
ποστολις παυλιογλους
χ" σταμπολις του μίχου»

χιργιακις το μιχο 
θεοδορός του ζλατίνι 
γεωργίους κομαντζόγλου 
γεωργακις του χριστού 
θεοδορος του λιά
Μέσα δμως στο χρόνο παρατήθηκαν δυο μέλη τής Δημογεροντίας. ΓΥ 

αυτό εγινε και δεύτερη συνέλευση των προκρίτων, δπως φανερώνεται άπ’ την 
παρακάτω πράξη :

« ’ Επειδή εκ των 12)μελών Δημογερόντων παρητήθησαν ενεκα ασχολιών 
οί κύριοι δηλονότι Γιάννης Κουγιουμτζής και Σταύρης Κωνσταντή, συσκέ- 
ψεως κοινής γενομένης μεταξύ των υποφαινομένων περί εκλογής ετέρων αρ
μοδίων προσώπων προς άντικατάστασιν αυτών, εξελέγησαν οι υποφαινόμε
νοι όμοφώνφ γνώμη, οί κύριοι Νικολάκης Αποστόλου Άλγιανάκης και Μό
σχος X " Βενέτης' εις ενδειξιν ούτινος καί κατεστρώθη έ.ν τφ ίερφ τούτφ Κώ- 
δηκι ή παρούσα επίσημος πράξις. ’Επί τοΰτοις δέ ένεκρίθησαν ώς ήμέραι 
συνεδριάσεων ή δευτέρα, τέταρτη καί παρασκευή, καθ’ άς καί οφείλει τό τής
12)μελούς Δημογεροντίας Σώμα συνεδριάζειν πλήρες υπό τον ορον, δνπερ 
προσδιορίζει τό περί συνελευσεως Δημογεροντίας’Άρθρ. Ε'

Ε. τήν γ ' ’Ιανουάριου τού αωξδ' Σ. Ε.
f  Ό  Διδυμοτείχου Μελέτιος ύποβεβαιοΐ

χ '' νικολάκης μπογιατζόλου 
διμιτράκης ζάχογλους 
χρήστος πα"λάμπου 
σταβρις χατζιγεωργάκι 
διμίτριως σταΰρι 
Σ. Ά . Αναγνώστου 
Πασχάλης Στογιάννης 
εγο βασιλισ πα?αχσ 
νικολακις διμιτριου

it

γιανκους του σταματι 
Δημήτριος Άποστολόγλου 
εγο βασιλις διμιτριου 
γιανις πογιαζλις μαρτις 
παραςχος το γιανι μαρτις 
θανάσης δημητριου 
Δημητριος ’Αποστόλου 
’Αθανάσιος Πέτκου 
Χρήστους Μήτρου

χα γιανις του μιχου
Τον Φεβρουάριο δμως τού ’ίδιου χρόνου δημιουργήθηκε πάλιν ανάγκη 

νά συνέλθη ή Δημογεροντία σέ συνέλευση για ν ’ άντικαταστήση δυο μέλη της, 
τον Μιχαήλ Χατζησταΰρου, πού χαρακτηρίζεται σαν άνθρωπος «φατριαστι
κός καί φιλοτάραχος» καί τον Νικολάκη Παπάζογλου, πού δεν πατούσε στις 
συνεδριάσεις. Καί νά, τί λέει ή σχετική πράξη :

«Οί υποφαινόμενοι συνελθόντες σήμερον έν τή ιερά Μητροπόλει, ΐνα, 
δυνάμει τού ΣΤ' άρθρου τής περί συστάσεως Δημογεροντίας επισήμου πρά- 
ξεως, άναπληρώσωμεν τον τόπον δύο μελών τού ήμετέρου Σώματος, τού κυ
ρίου δηλονότι Μιχαήλ X" Σταύρου, ανθρώπου φατριαστικού καί φιλοταρά- 
χου πνεύματος τρις ήδη φωραθέντος, καί τού κυρίου Νικολάκη Παπάζογλου,
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υπό διαφόροις άδικαιολογήτοις δλως προφάσεσιν κατά τάς ώρισμένας των 
συνεδριάσεων ημέρας απουσιάζοντας, μετά ώριμον σκέψ,ιν ένεκρίναμεν και 
από κοινού άνεδειξάμεθα ώς πρόσωπα προς άντικατάστασιν των δυο [λέξη 
δυσανάγνωστη] αρμόδια τούς κυρίους Δημητράκην Ζάχογλουν και Δημητρά- 
κην Μυρίκογλουν, συναινουντος και του Σεβ. ημών Κυριάρχου, Εις ένδειξιν 
δθεν τούτου και κατεστρώθη εν τώ ΐερώ τουτφ Κώδηκι ή παρούσα επίση
μος πράξις, υπογεγραμμένη ύφ ’ ημών, και υπό της Α. Πανιερότητος ύποβε- 
βαιουμένη.

Ε. την θ ' Φεβρουάριου του αωξσ'
t  'Ο Διδυμοτείχου Μελέτιος ύποβεβαιοΐ 

νικολάκης διμιτρι βεβεό εγο ο δραγοης του στογιου
Νικολάκις ’Αποστόλου βεβαιώ γριγόρις εύσταθίου βεβεώ
X" νικολάκις πογιαζόγλου βεβεώ [υπογραφή δυσανάγνωστη]
μοσχος X" βενετι βεβεό 
X" Δημήτριος ’Αναγνώστου βεβεώ 
μαλαιος ραγιο βεβεϋνο

χ" στάβρις θεοχαρ βεβοι 
Χρηστάκης Άδαμίδης βεβεον 
Χριστόδουλος Πρωτοψάλτης»

Στα 1868 ό Μελέτιος πήρε μετάθεση για την Μητρόπολη Κρήτης, οπού 
αντικατέστησε τον Διονύσιο άπ’ τήν Άδριανούπολη, πού ήρθε στο Διδυμό
τειχο κ’ ύστερα έγινε και οικουμενικός Πατριάρχης. ’Απ’ τήν Κρήτη ό Με
λέτιος ξανάρθε στο Διδυμότειχο στά 1874 κι άρχιεράτευσε ως τά 1878, πού 
ξαναπήγε στήν Κρήτη για δεύτερη φορά. Ό  ίδιος γράφει στον ίδιο κώδικα : 

«Σωφρονίου τού εκ Κουργουντζίκιοϊ μετατεθέντος εις Κρήτην συνεπεία 
παραπόνων τών χριστιανών, έγένετο Διδυμοτείχου τό δεύτερον ό τέως Μη
τροπολίτης Κρήτης Μελέτιος ό Καβάσιλας τή ιβ' Νοεμβρίου αωοδ'. Αλλά καί 
πάλιν οΰτος μετετέθη εις Κρήτην κατά διαταγήν άνωτέραν, ώς έλεγε τό αύτφ 
διαβιβασθέν τηλεγράφημα τή στ' ’Ιουνίου αωοζ'».

Κατά τήν πρώτη μετάθεση τού Μελετίου στήν Κρήτη δ θεσμός τής Δη
μογεροντίας διατηρήθηκεν άπ’ τον διάδοχό του, μέ τήν διαφορά δτι τά μέλη 
της, από δώδεκα περιωρίστηκαν σέ οκτώ και δτι μαζί μ’ αυτά εκλέγονταν 
και τέσσερα άλλα, πού αποτελούσαν τήν ’ Εφορεία τών Σχολών τής πόλεως. 
Ε πίσης καί τά δύο Σώματα εκλέγονταν γιά ένα χρόνο.

Οί πράξεις τής εκλογής τής Έφοροδημογεροντίας δεν είναι γραμμένες 
στον κώδικα. Φαίνεται δτι δ διάδοχος τού Μελετίου παραμέλησε νά τις κα- 
ταγράψη. ’Έτσι απ’ τά 1874, πού ξαναγύρισε, δεν ξέρουμε ποιοι χρηματί
σανε Δημογέροντες καί ’Έφοροι Στά 1875 έχουμε τήν παρακάτω πράξη, 
πού τακτοποιεί τά ζητήματα τής Έφοροδημογεροντίας : «Οΐ υποφαινόμενοι 
συνελθόντες σήμερον προς άντικατάστασιν τών Δημογερόντων καί έφόρο^ν ώς 
τού χρόνου τής υπηρεσίας αυτών προ πολλοΰ λήξαντος, υπό τήν προεδρίαν 
τού Σεβ. Μητροπολίτου ημών κυρίου Μελετίου, δμοφώνφ γνώμη εξελεξά-
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νικολάκις διμιτρί 
νικόλαος πα — 
σταύρις Γ. Βλάχογλου 
X" νικόλαος Βογιατζόγλου: 
διμιτράκις ζάχουγλους 
X" Χρι άδαμυδις

μέθα ώς Δημογέροντας μέν τούς κυρίους: X" Γιάννην Μόσχον, Γιιοβάντσον 
Πάντσον, Μόσχον X" Βενέτη, Δημητράκην Μυρίκογλου, Πασχάλην ΙΊαυ- 
λου, Δημητρόν Θεοδώρου, Άριστείδην Γ. Γαρέλλην και ’Αθανάσιον... 
[δυσανάγνωστος] καθό τού αριθμού των Δημογερόντων εις οκτώ περιορισθέν- 
τος, επί των κατόπιν τής Σεβασμιότητας αυτού άρχιερατευσάντων' εφό
ρους δέ τούς κυρίους Ευστάθιον Καβάσιλαν και Άνδρέαν Σακελλίωνα, ια
τρούς, X" Χρηστόν X" Γιάννην καί Κωνσταντίνον Γεωργιακοΰδην. Έσε- 
ται δέ ή τής υπηρεσίας άμφοτέρων των Σιομάτων διάρκεια ενιαύσιος' εις 
πίστωσιν δέ τού ανωτέρω καί έγένετο ή παρούσα πράςις, ήτις καταστρω- 
θεισα έν τφ ϊερφ τούτφ κώδηκι, ύπεγράφη μέν ύφ ’ ημών, έπικυρούται δέ 
τή τής Α. Σεβασμιότητας υπογραφή, την των ανωτέρω προσώπων εκλογήν 
εγκρινούσης καί έπιδοκιμαζούσης. αωοε' ’Ιουλίου αγ'

Ό  Διδυμοτείχου Μελέτιος βέβαιοι
Χ η /σταυρις
διμιτρης πασκαλης 
νικολακις άργίρι 
πανογιοτις νεσοούς 
X" τσάγγος 
Χριστάκης μουχτάρης»

Ή  θητεία τής παραπάνω Έφοροδημογεροντίας έληγε στις 13 Ιουλίου 
1 8 7 6 ' παρατάθηκεν δμως μέχρι τής 1 ’Ιανουάριου 1877. Τότε συνή?ιθε πά
λιν ή συνέλευση, εκλέχτηκαν καινούρια μέλη καί συντάχθηκεν ή παρακάτω 
πράξη: «Συνελθόντες οί υποφαινόμενοι σήμερον προς άντικατάστασιν των τέως 
Δημογερόντων καί εφόρων των Σχολών, ών ή υπηρεσία καί έληξε την αγ' 
παρελθόντος ’Ιουλίου, παρετάθη δμως μέχρι τής χθές α' ’Ιανουάριου τρέ
χοντος έτους αωοζ' εποχής, καθ’ ήν συνήθως γίνεται καί ή τών επιτρόπων 
τών τριών ιερών εκκλησιών άντικατάστασις, τού Σεβασμιωτάτου ημών Μη
τροπολίτου προεδρεύοντος, έξελεξάμεθα από κοινού ώς Δημογέροντας μέν 
τούς κυρίους X" Χρηστάκην Άδαμίδην, Νικολάκην Δημητρίου, Γιοβάντσον 
Πάντσον, Δημητράκην Ζάχογλου, Βασιλάκην Ν. Άλγιανάκην, Γεώργιον X" 
Βλασίου, Πρωτοψάλτην Χριστόδουλον καί Δημητράκην Μιχαήλ, εξ ών δύο 
τελευταίων ό μέν πρώτος καί διωρίσθη Ταμίας, ό δέ δεύτερος Γραμματεύς 
ώς εφόρους δέ τούς κυρίους Ευστάθιον Καβάσιλαν, ιατρόν, Δημητράκην 
Μυρίκογλου, X" Χρήστον X" Γιάννη, καί Κων)τΐνον Σταύρου, εις ον άνε- 
τέθη καί τό καθήκον τού Ταμίου τή: εφορίας. Εις την τών ανωτέρω δέ έν- 
δειξιν καί ή παρούσα πράξις έν τφ  παρόντι κατέστρωται κώδηκι, ήτις καί 
ύπογραφεΐσα ύφ ’ ημών, έπικεκύρωται καί υπό τής Α. Σεβασμιότητος, την 
εκλογήν ταύτην εγκρινούσης καί έπιδοκιμαζούσης.

Τήν β' ’Ιανουάριου τού αωοζ' Σ. έτους.
f  Ό  Διδυμοτείχου Μελέτιος βέβαιοι
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X" Μίχου
σταυρις Γ. Βλάχογλου 
Πασχάλης Σωτήριου 
Πασχοίλης γιανάκη 
δημιτρος... [δυσανάγνωστο] 
Σ. Α. ’Αναγνώστης 
γεώργιος Ίωάννου

Θανάσης του διμου 
μοσχο X" Βενειι 
Πασχάλης Παΰλου 
νικολακης πιπερτζις 
Χρηστάκης"Χ" ’Απόστολου 
δανήηλης... [δυσανάγνωστο] 
χατζηνηκολάου

Αυτή είναι κ3 ή τελευταία πράξη τής Δημογεροντίας Διδυμοτείχου, 
γραμμένη, καθώς κι δλες οΐ άλλες, απ’ τό χέρι του Καβάσιλα. Τον επόμενο 
χρόνο, στα 1878, ό Μελέτιος Καβάσιλας έφυγε για δεύτερη καί τελευταία 
φορά στην Κρήτη, απ’ δπου δεν ξαναγύρισε.

Βέβαια δ θεσμός τής Δημογεροντίας θά εξακολούθησε νά υφίσταται, 
με μόνη τή διαφορά δτι δεν έχουμε πιά καμμιά γραπτή μαρτυρία.

’’Ωστόσο, ό κανονισμός πού δημοσιεύτηκε καί πού αφορά στή διάρθρωση 
και λειτουργία τής Δημογεροντίας Διδυμοτείχου δεν παύει νά είναι ένα πο
λύτιμο ιστορικό έγραφο. ’Από τήν προσεκτική μελέτη του βγαίνουν πολλά 
καί σοβαρά συμπεράσματα. Καί τό σοβαρώτερο απ’ δλα είναι δτι ό σκλα
βωμένος θρακιώτης Ελληνισμός ήταν πολύ καλά ώργανωμένος κάτω άπ’ τήν 
ιερή σκέπη τής Εκκλησίας καί πρόσφερε πολύτιμη συνδρομή στή διαμόρ
φωση των ελευθέρων θεσμών του ’Έθνους. Καί τό σπουδαιότερο είναι δτι 
μέ τήν οργάνωσή του αυτή κατοόρθωσε νά βγή θριαμβευτής στον θανάσιμο 
αγώνα επικρατήσεως, αγώνα πού τού επέβαλαν δχι μόνον οί ιστορικές συν
θήκες τής εποχής κ’ οΐ εχθροί τού Έ θνους, άλλα καί οί άσπονδοι εχθροί 
τής Χριστιανοσύνης.



ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗ {j

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑΣ ΜΟΥ, ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΙΝΤΖΕΚΙΟΤ

§ Ιον. — Θέοις. Τό χωρίον τοϋτο έκειτο εις τά κράσπεδα μιας άντη* 
ρίδος εϊς την δυτικήν πλευράν του ιστορικού Τεροΰ ’Όρους (Τεκφούρ Ντάγ) 
τής προς άνατολάς τοϋ “Εβρου άπλουμένης ’Ανατολικής Θράκης.

Τό Τερόν ’Όρος αποτελεί εκτεταμένην οροσειράν εις την νοτίαν πλευράν 
τής ’Ανατολικής Θράκης. Καλύπτει την Βρακικήν παραλίαν τής ΓΙροποντίδος 
(θάλασσα του Μαρμαρά) και άρχ,εται από τοϋ χωρίου Κουμβάου δι’ άπορ- 
ρώγων βράχων προς την Προποντίδα, κατά μήκος όλης τής παραλιακής γραμ
μής, διευθυνόμενον προς Νότον μέχρι τής Θρακικής Χερσονήσου (Χερρονή- 
σου), όπόθεν διαιρείται εις δυο κλάδους. Και ένας μέν κλάδος, ταπεινοΰμε- 
νος, εισέρχεται εις την Χερσόνησον και αποτελεί τά βουνά και τούς λόφους 
αυτής, άφίνων εϊς πολλά μέρη πεδιάδας κα'ι κοιλάδας εύφορωτάτας μέχρι τοϋ 
νοτιωτάτου άκρου τής Χερσονήσου (Σεδιλ Μπαχάρ=κλειδι τής θαλάσσης). 
Ό  δέ δεύτερος ύι^ηλότερος ακολουθεί τά παράλια τοϋ Μέλανος Κόλπου καί 
ταπεινούμενος φθάνει μέχρις Αϊνου, εις τάς έκβολάς τοϋ "Εβρου ποταμοϋ, 
δπου τελειώνει. 'Η διακλάδωσις αυτή λέγεται Κουρού Ντάγ (ξεροβούνι).

Τό Τερόν ’Όρος καλύπτεται υπό χώματος καί είναι απ’ άκρου εις άκρον 
δασώδες. Τά εκτεταμένα δάση του περιέχουν ποικιλίαν δένδρων κατά τά ύψη, 
οικοδομήσιμου ξυλείας. Τά κυριώτερα είδη των δένδρων είναι : ή δρυς (βα- 1

1) ’Από ετών ζεΐ εις Σύρον ώς συνταξιούχος ό πρώην διδάσκαλος των "Ελλη
νικών κοινοτήτων τής Θράκης καί Μικρας ’Ασίας κ. Γ. Γιαννακάκης. Ό  διδάσκα
λος αυτός εζησε πολλά έτη εις Θράκην καί μετέσχεν ένεργώτατα είς τήν ζωήν τοϋ 
ελληνισμού, καί τώρα νοσταλγός τών περασμένων εφησυχάζων, συνέλαβε, έσχεδίασε 
καί έγραψε ένα μακρότατον ιστορικόν έργον, του οποίου τά κεφάλαια έδημοσιεύθη- 
σαν είς τον ΙΖ' τόμ. Άρχ. Θρακ. Θησαυροΰ.

Ά πό τό δλον έργον πού έδιάβασα μέ συγκίνησιν, εξέλεξα μερικά τεμάχια πού 
άφοροΰν τήν περίοδον τοϋ 17ου καί 18ου αίώνος, όταν ό "Ελληνισμός τη; Θράκης 
άναλαμβάνων άπό τήν φρικτήν δουλείαν τών περασμένων αιώνων, άρχισε νά δει- 
κνύη οικονομικήν καί πνευματικήν άνθησιν. Οί τίτλοι των είναι οΐ έξης : Κεφ.482. 
Όργάνωσις τοϋ νέου "Ελληνισμού. Έλληνικαί Κοινότητες έν Θράκη.—Κεφ. 484. Κα- 
τάταξις Έληνικοϋ καί Τουρκικού πληθυσμού έν Θράκη—Κεφ. 485. Περιοχή τοΰ Ίε. 
ροϋ Όρους τής Θράκης (Τεκφούρ Ντάγ). — Κεφ. 486. Τά είς τήν δυτικήν πλευράν 
τού ‘Ιερού ’Όρους χωρία. — Κεφ. 487. Πώς διεσπάσθη ή συνοχή τοΰ ελληνικού πλη
θυσμού τής Θράκης διά τής παρεμβολής Μουσουλμάνων.—Κεφ. 489. “Ανθησις εμ
πορίου καί βιομηχανίας κατά τον 17ον—Ιδον αιώνα. Πλούτος καί ευημερία έλλη. 
νοθρακικών Κοινοτήτων.—Κεφ. 490. ’Ακμή εμπορική μεσογείων πόλεων τής Θρά
κης.— Κεφ. 491. Άναβίωοις τής Παιδείας έν Θράκη. — Κεφ. 492. Οικονομική όργά* 
νωσις τοΰ "Ελληνισμού τής Θράκης. Συντεχνιακή όργάνωσις, — Κεφ. 495. ’Επήρεια 
τής Ρωσικής πολιτικής επί τοΰ 'Ελληνισμού τής Θράκης. Τά τεμάχια αυτά θά δη" 
μοσιευθοΰν κατά σειράν είς τούς προσεχείς τόμους τοΰ ’Αρχείου Θράκης.



Γεωργίου ϊ .  Γιαννακάκη

λανιδιά, μεσές τουρκιστί), ή οποία κατέχει την πρώτην θέσιν, διότι είναι τό 
πολυπληθέστερον είδος της προς την Προποντίδα περιοχής του ορούς, της εκ
τεινόμενης μέχρι της Χερσονήσου. Εις δε τό μέρος από τοΰ Μελανός Κόλπου 
μέχρι της Αίνου την πρώτην θέσιν κατέχουν τα πεύκα (τσάμ τουρκιστί).’Άλλα 
είδη δένδρων, πού εύρίσκονται έν τφ μεταξύ είναι : αί πτελέαι (καραγάτς), 
ή σφένδαμος (σεντάμ), ή δξυά (κιουρκιέν), ή φιλύρα (φλαμούρ), η ανθοφό
ρος, δ πρίνος (πουρνάρ), τό κέντρον (άρδίτς), η άγριοαχλαδιά (γκόρνιτσά), ή 
κρανέα (κρανιά), ή ξυνομηλέα, αΐ άγριοσταφυλέαι, περιτυλισσόμεναι εις τούς 
κορμούς των άλλων δένδρων, ή λεφτοκαρυά (άγρια φουντούκια) και άλλα.

Τό χωρίον Ίντζέκιοϊ, κείμενον εις τάς δυτικάς κλιτΰας τοΰ 'Ιερού’Όρους 
εύρίσκεται εις ύψόμετρον τριακοσίων (300) περίπου μέτρων κατά κάθετον 
από της επιφάνειας της θαλάσσης. Τό χωρίον έστραμμένον προς την νοτιο
δυτικήν διεύθυνσιν, έβλεπεν εμπρός του δλην την πεδινήν καί λοφοόδη Θρά
κην μέχρι τού "Εβρου. ’Από δέ την βορείαν πλευράν του, κειμένην επί τής 
κορυφής λόφου, έφαίνοντο αΐ προς βορράν εκτάσεις μέχρις Άδριανουπόλεως. 
'Η θέσις του από μέν τοΰ Κουμβάου, όπόθεν αρχίζει τό 'Ιερόν ’Όρος, απέ
χει 4 1)2 ώρας πορείας, από δέ τοΰ Έξαμιλίου (Λυσιμαχείας), πού απολήγει 
ό κύριος κορμός τοΰ όρους, 9 αύρας. Κεΐται κάτωθεν τής ύψηλοτέρας κορυ
φής, τής λεγομένης «Πύργος«. Οί Τούρκοι ώνόμασαν τόν Πύργον «Μπακα- 
τσάκ Τεπέ» (κορυφή σκοπιάς, παρατηρητήριον).Ή άνάβασις από τοΰ χωρίου 
μέχρις εκεί διήρκει 2 ώρας από ατραπούς μέσφ τοΰ δασώδους ανήφορου.

Ά πό τοΰ Πύργου εκπλήσσεται ό θεατής, διότι προς Άνατολάς μέν εκ
τυλίσσεται εις τούς οφθαλμούς ολόκληρος ή Προποντίς μέχρι τοΰ Βοσπόρου 
εξ αριστερών καί τοΰ Ελλησπόντου εκ δεξιών καί κατά μέτωπον τά έν Προ- 
ποντίδι παράλια τής Μικράς ’Ασίας καί τά Μαρμαρόνησα. Προς δυσμάς φα ί
νεται άπασα ή Θράκη μέ τά όρη τής Ροδόπης καί προς βαρράν τά όρη τής 
Στράντζας καί Σαράντα Εκκλησιών και αυτή ή Άδριανούπολις.

§ 2 ον. — Χ ρ όνο ι  ίδρύσεως χοϋ Ί ν τ ζ έ κ ιο ϊ .  Ή  χρονολογία τής ΐδρύ- 
σεως τοΰ χωρίου επακριβώς είναι άγνωστος. Κατά πάσαν όμως πιθανότητα 
έγένετο μετά τό 1650, οτε έξεδόθη τό Χάττι Σερίφ υπό τής Τουρκίας, διά 
τοΰ οποίου παρείχετο σχετική έλειηθερία εις τόν ύποδουλωθέντα ελληνικόν κό
σμον και έν γένει τών Χριστιανών. Διότι επί μιας πλακός έξωθεν τής θύρας 
τοΰ πρώτου ναΐσκου τοΰ χωρίου, δεξιά τφ εισερχομένφ έντειχισμένης, ύπήρ- 
χεν ή χρονολογία 1675. Φαίνεται δέ ότι ήτο αΰτη/ή χρονολογία τής κτίσεως 
τοΰ ναού εκείνου, οστις εις τά παιδικά μου χρόνια έλέγετο «Παλιά Έκκλη- 
σιά». Έτιμάτο δέ είς μνήμην τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (15 Αύγούστου). 
Έκειτο επί επιπέδου λοφίσκου εις τήν Ν.Α. πλευράν τοΰ χωρίου. Ή  έκτα- 
σις δέ αΰτη έχρησιμοποιεΐτο ως νεκτροταφεΐον καθ’ όλους τούς μετά ταΰτα 
χρόνους. Φαίνεται δέ ότι άπό τοΰ 1675 μέχρι τοΰ 1850, επί 2 αιώνας περί
που, οΐ κάτοικοι ετέλουν τήν λατρείαν εις τόν ναόν τούτον, τοΰ οποίου όλοι
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οΐ τοίχοι εσωτερικώς ήσαν ίστορισμένοι μέ ποικίλας εικόνας των αγίων υπό 
ζωγράφου τής εποχής εκείνης.’Επειδή δέ έν ιφ  μεταξύ ηύξησεν δ πληθυσμός, 
δ ναός οΰτος έμεινεν ώς ναός νεκροταφείου, όπου έψάλλετο ή ακολουθία των 
κηδευομένων. Διότι, μετά τό 1850, δτε υπό τοΰ φιλελευθέρου Σουλτάνου Άμ- 
πτούλ Μετζήτ έξεδόθη τό Χάττι Χουμαγιοΰν, διά τοΰ δποίου παρείχετο πλή
ρης ελευθερία εις τούς μη μουσουλμάνους τοΰ Τουρκικού Κράτους, εκτίσθη 
υπό των φιλότιμων και πλουσίων χωρικών έιερος μέγας ναός εις τό μέσον’ 
τοΰ χωρίου. Έπανηγΰριζε δε και οΰτος την ιδίαν μέ τον πρώτον ημέραν δι 
αρχιερατικής λειτουργίας. Διακοσμηθείς δέ σύν τφ χρόνφ αρκούντως, άπέβη 
μεγαλοπρεπέστατος.

§ 3ον. ·— Παράδοσις περ ί  τής ίδρνΰεοας τοϋ χ ω ρ ίο ν .  Προτού νά 
συμπηχθοΰν τά πρώτα οικήματα τών πρώτων κατοίκων, τοΰ χωρίου, ύπήρ 
χεν έξωθεν αύτοΰ Τουρκικόν χωρίδιον υπό τό όνομα Γενιτζέκιοϊ, δπερ ση 
μαίνει Νεοχωράχι. Τό Γενιτζέκιοϊ άπετελεΐτο από δλίγας τουρκικός οΐχογε 
νείας, αί δποϊαι κατήγοντο από ιόν Χατζή-μπαμπάν Οΰτος ήτο δ πεταλλω 
τής τών αλόγων τοΰ Πορθητοΰ Μωάμεθ τοΰ Β'. Μετά την άλωσιν τής Κων 
σταντινουπόλεως έλαβεν από τον Πορθητήν εΰρείας εκτάσεις αγροτικός πλη 
σίον τοΰ δασώδους 'Ιερού ’Όρους και συνέπηξε ένα συνοικισμόν άπό.συγγε 
νεις του και χριστιανούς τινας, οϊ όποιοι ως δούλοι έκαλλιέργουν τάς γαίας 
διά λογαριασμόν τοΰ τσιφλικούχου πεταλλωτή.

Τοΰ τουρκικού τούτου Γενιτζέκιοϊ έσώζοντο λείψανά τινα από στιβαγ- 
μένες πέτρες' διότι τό έδαφος του είχε μεταβληθή εις αγρούς. Έσώζετο επί
σης θεμελιωμένος καί δ χώρος τοΰ άλλοτε τζαμιού του, δύο βρύσες, νεκροτα- 
φεϊον και ένας μικρός Τεκές, εντός τοΰ δποίου ύπήρχεν δ τάφος τοΰ Πεταλ
λωτή. Εις τον 'Γεχέν τούτον πας μουσουλμάνος, πού έτύχαινε νά περάση από 
εκεί, εΐσήρχετο καί προσηύχετο επί τοΰ τάφου τοΰ τεθαμένου. Έ π ι τοΰ τά
φου υπήρχε πλάξ μαρμάρινη, έπι τής οποίας διεκρίνοντο ίχνη αναγλύφου 
σταυρού. Οι δέ αγροί πέριξ τοΰ Τεκέ, ώς ενθυμούμαι κατά τήν παιδικήν 
μου ηλικίαν, ήσαν δεδομένοι υπό τοΰ Βακούφ εις τον θειον μου Ζγρουμά- 
λην και εις τά τέκνα του, τά όποια είχαν τήν ύποχρέωσιν νά ανάβουν κάθε 
Παρασκευήν ένα χονδρό κερί (σπαρματσέτο) επι τοΰ τάφου τοΰ Πεταλλωτή.

§ 4ον. — ’ Απελεν& έρωοις  τών χρ ιστ ια νώ ν  τοϋ Γεν ιτζέκ ιο ϊ .  Κατά 
τό 1650 ειχεν εκδοθή υπό τοΰ Σουλτάνου Μαχμούτ τοΰ Α\ τό Χάττι Σε- 
ρίφ, διά τοΰ δποίου διετάσσετο ή άπελευθέρωσις τών Χριστιανών από τής 
δουλείας, εις τήν όποιαν έπι δύο αιώνας μετά τήν άλωσιν ήσαν οΰτοι κατα
δικασμένοι εις τήν ύπαιθρον χώραν εξυπηρετοΰντες τά συμφέροντα τών γαιο
κτημόνων μπέηδων.

Αΐ δλίγαι χριστιανικά! οΐκογένειαι τοΰ Γενιτζέκιοϊ τοΰ Πεταλλωτοΰ 
ήλευθερώθησαν. Και επετράπη εις αυτούς νά κτίσουν οικίας ιδικάς των εις 
λόφον δασώδη, πού έχωρίζετο από τό τουρκικόν χωρίαν μέ μίαν βαθεΐαν χα
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ράδραν και νά εργάζωνται διά λογαριασμόν των. ’Έτσι έκτίσθη ό πρώτος 
χριστιανικός συνοικισμός μέ τό ίδιον δ'νομα, δ όποιος δεν αριθμούσε πλειο- 
τέρας των δέκα (10) οικογενειών. Αΐ οικογένειαι αΰται, επειδή δεν είχαν 
καλλιεργήσιμον έκτασιν, έπεδόθησαν άφ 3 ενός μεν εις την έκχέρσωσιν του 
δασοόδους εδάφους, άφ’ ετέρου δέ εις την κτηνοτροφίαν αιγών και προβά
των και άλλοι εις τό πλανεμπόριον. Μετέβαινον εις Ραιδεστόν, πού ήτο μέγα 
εμπορικόν κέντρον της εποχής εκείνης και άπεΐχεν εξ ώρας έκεϊθεν, ήγόρα- 
ζαν διάφορα αποικιακά, τά έφόρτωναν εις τά ζώα των και περιήρχοντο τα 
διάφορα χωρία και τσιφλίκια τών τοΰρκων όπου καί τά άντήλλασαν μέ όρ
νιθας, αυγά, μέλι, γεννήματα, βοΰτυρον κλπ. Ταΰτα τά έκόμιζαν εις Ραιδε- 
στον, τά επώλουν εκεί και ήγόραζαν άλλα πάλιν χρήσιμα διά τούς χωρικούς. 
’Έτσι μέ τά άλογά των φορτωμένα έπήγαινον εις Ραιδεστόν, φορτωμένα έπέ- 
στρεφον, ενώ οΐ ίδιοι έπεζοπορούσαν.

§ δον. — eH  β α θ μ ια ία  άνάπτνξ ις  του πΧηΰ'υομοϋ καί ι ο ϋ π λ ο ύ ·  
του. Άλλ3 όσον παρήρχοντο οι χρόνοι και τό Όθιομανικόν Κράτος έτακτο- 
ποιεΐτο και εξησφάλιζεν έσωτερικώς σχετικήν τάξιν διά τοϋ περιορισμού τής 
αυθαιρεσίας τών τούρκων προς τούς χριστιανούς, επί τοσοΰτον και οΐ χρι
στιανοί κάτοικοι τού χωρίου τούτου έπεξέτεινον τον κύκλον τών ταξειδίων 
των. Και ένφ κατά τούς πριότους χρόνους (1650—1700) περιωρίζοντο εις 
τά μεταξύ Καλλιπόλεως και Ραιδεστού χωρία τής ανατολικής και δυτικής 
πλευράς τού 'Ιερού ’Όρους, όπου κατά τό πλεϊστον κατώκουν χριστιανοί, 
βαθμηδόν μέ την αύξησιν τού πληθυσμού των και την ασφάλειαν έπεξέτει- 
ναν τά ταξείδιά των προς τάς περιοχάς Μαλγάρων, Κεσσάνης, Ούζούν Κιο- 
προΰ και έπειτα εις Διδυμότειχον, Κιουμουρτζίναν, Σαράντα Εκκλησίας, 
Άδριανούπολιν και αυτήν τήν Κωνσταντινούπολή. ’Από δέ τού 1800 και 
εξής, προ τής κατασκευής τού σιδηροδρόμου Βιέννης—Κιονσταντινουπόλεως, 
περιήρχοντο άπασαν τήν Θράκην, ’Ανατολικήν Μακεδονίαν και Βουλγαρίαν 
(ούσαν τότε τουρκικήν) έξωθούντες τά ταξείδιά των μέχρι Σούμλας, Βάρνας 
και Σερρών, όλονέν άνταλάσσοντες και προς εκεί πορευόμενοι και έκεΐθεν 
έπιστρέφοντες.

Τό κατ’ αυτόν τον τρόπον διεξαγόμενον εμπόρων απέδιδε πολλά κέρδη 
και έπλούτουν. Έμηχανεύοντο δέ και ποικίλα μέσα μέ τά όποια έναντι μι
κρών κεφαλαίο.)ν άπεκόμιζον σχετικώς μέγα κέρδος. ΔΓ αυτό είχαν άποβή 
πονηροί, επινοητικοί καί δεινοί εις τάς αριθμητικός πράξεις από μνήμης.
Τέλειοι λάτρεις τού Θεού Έρμου (ό Ερμής ως γνωστόν ήτο θεός τοώ εμπο-/
ρίου, αλλά καί τής απάτης καί κλοπής. Κερδφος). Ή  άπλοϊκότης δέ καί ή 
αμάθεια τών τότε χωρικών, Μουσουλμάνων καί Χριστιανών, ύπεβοήθει πολύ 
αυτούς κατά τήν αγοράν τών προϊόντων από τούς χωρικούς ή τήν πώλησιν 
τούτων προς αυτούς. ’Επειδή δέ σύν τφ χρόνιρ ό μέν Χριστιανικός συνοικι
σμός μέ τήν πολυτεκνίαν και οικονομικήν επάρκειαν ηΰξανεν, ένφ ό Τουρκι
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κός είχε μείνη στάσιμος, ένεκα τής διηνεκούς στρατολογίας μετά την κατάρ- 
γησιν τοΰ Παιδομαζώματος, ή και ήλαττούτο ενεκα ασθενειών ως εκ τής 
μοιρολατρείας των τότε Τούρκων, οΐ Ίντζεκιώται ύπερίσχυσαν έπαρκώζ 
ύπεοβάντες τούς ομοχώριους των Τούρκους κατά τε τον αριθμόν και την 
ευημερίαν. Οι Τούρκοι άποβαίνοντες δ\ονέν πτωχότεροι, ως εκ τής νωθρό- 
τητός των, καί μη εχοντες πλέον δούλους εργαζομένους διά λογαριασμόν των 
εχρεώνοντο εις τούς γείτονας των Χριστιανούς. Οΰτοι δέ με την τοκογλυφίαν 
κατώρθωσαν ολίγον κατ’ ολίγον νά γίνουν κύριοι των πλείστων γαιών των 
πρώην αύθεντών των.

Κεφ. 6 ον. — Δόλια  μέοα οτρός ά π α λ λ α γ ή ν  άπό  τούς Τούρκους  τοϋ 
Γ εν ιτξέκ ιο ϊ .  'Ως άνεφέρθη προηγουμένως πολλοί εκ των ήμετέρων έπεδί- 
δοντο ταυτοχρόνως καί εις την καλλιέργειαν τής γής. Άλλ" ήσαν υποχρεω
μένοι νά διέρχωνται διά μέσου τού τουρκικού χωρίου, διά νά πορεύωνται 
προς τούς αγρούς των. 'Ως έκ τούτου προέκυπτον πολλάκις προστριβαι προς 
διαφόρους φανατικούς Τούρκους επηκολούθουν δέ συχνά καί ξυλοδαρμοί.Διά 
νά απαλλαγούν από κάθε ενόχλησιν οΐ χριστιανοί, ως πονηρότεροι, άπεφά- 
σισαν νά εξαναγκάσουν τούς δλίγους Τούρκους νά μεταναστεύσουν εις τά δυ- 
τικώτερον κείμενα άλλα τουρκικά χωρία καί νά έγκαταλείψουν τάς οικίας των 
άθικτους καί τάς γαίας των αντί ελάχιστου τιμήματος. Προς τον σκοπόν α υ 
τόν δμως θά έπρεπε προηγουμένως οΐ τούρκοι νά καταστούν πτατχότεροι καί 
νά στερηθώσι παντάπασι των μέσο ν̂ τής ζωής των. 'Η επινοητικότης δέ των 
περιπονήρων εμπόρων τού χριστιανικού συνοικισμού δεν έβράδυνε καί πολύ 
νά εφεύρη τον τρόπον τού εξαναγκασμού, ώς εξής :

Εις εκείνας τάς γεωργικάς περιφερείας κατά "Ιούλιον συνηθίζουν νά συγ* 
κεντρώνουν δλα τά θερισθέντα γεννήματα εις δύο πλευράς τοΰ άλωνίου,ώστε 
νά μή έμποδίζωνται οΐ συνήθως πνέοντες βόρειοι άνεμοι, κατάλληλοι διά τό 
λύχνισμα τού άλωνιζομένου γεννήματος. Σχηματίζονται έτσι ογκώδεις θυμω 
νίαι ή μία πλησίον τής άλλης. Καί αφού τά συγκεντρώνουν δλα, τότε αρχί
ζει τό^λώνισμα. Εις μίαν περίπτωσιν, έν τφ μέσφ τής νυκτός, έβαλαν φωτιά 
ώς εκ τής οποίας εκάησαν δλα τά γεννήματα τού τουρκικού χωρίου, διότι 
ήσαν εις την σειράν προς την νοτίαν πλευράν. Τό δέ παραδοξότερον ήτο δτι 
οΐ εμπρησταί, διά νά συγκαλύψουν την πράξιν των προφανώς, βιαστικοί περί 
τά χαράγματα έτρεχαν από τον χριστιανικόν συνοικισμόν μέ δίκρανα, πτυά- 
ρια καί υδρίας μέ νερό, διά νά βοηθήσουν τάχα τούς Τούρκους προς κατά- 
σβεσιν τού πυρός. Κάποιος δέ χριστιανός, Μπουλιαλιάς λεγόμενος, άνθρωπος 
παμπόνηρος, έφωράθη, αφού εξημέρωσεν, δτι εφόρει τό βρακί τής γυναίκας 
του καί έκίνησε τον γέλωτα δλων πού κατεγίνοντο εις την κατάσβεσιν τοΰ πυ
ρός Τούρκων καί χριστιανών. "Αποτεινόμενος δέ προς τούς Τούρκους έλεγε : 
«Βλέπετε πόσον σάς αγαπώ καί θέλω τό καλόν σας ; Γιά νά προφθάσω νά 
σάς βοηθήσω, δέν πρόσεξα δτι τό βρακί πού φόρεσα ήταν τής γυναίκας μου».
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Και ήτο αυτός ό ίδιος πού είχε βάλει την φωτιά. ’Έπειτα έτρεξε στο σπίτι 
του, έβγαλε τό βρακί της γυναίκας του και έπανήλθεν ώς βοηθός.

Τό τοιούτον πείραμα ειχεν έπαναληφθή κατ’ αραιά χρονικά διαστήματα, 
ώστε οι Τούρκοι από γενεάς εις γενεάν έπτιύχυναν, έχρεώθησαν και ήναγκά- 
σθησαν ολίγον κατ’ ολίγον νά πωλοψν ο,τι τούς είχε μείνει και νά άπέρχων- 
ται εις τά δυτικώτερον κείμενα τουρκικά χωρία, δπου τούς εδίδοντο άλλαι 
γαΐαι, αΐ όποϊαι ήσαν αδέσποτοι. Διότι μεταξύ των δυτικών κλιτυων τοΰ'Ιε
ρού ’Όρους και των περιοχών Μαλγάρων, Κεσσάνης, Οΰζούν Κιοπροΰ και 
Χαριουπόλεως είχαν έγκατασταθή Τούρκοι έ ξ ’Ασίας (Ίκονιάριοι η Κονιάροι 
και Κονιαροχώρια) είς ζώνην βάθους πεντήκοντα χιλιομέτριον με άπεράντους 
καλλιεργησίμους εκτάσεις, εις τρόπον ώστε υί χριστιανοί κάτοικοι τού 'Ιερού 
’Όρους μετά τών Γανοχώρων νά χωρίζωνται από τούς άλλους χριστιανούς 
της κεντρικής πεδινής Θράκης Ή  τοιαύτη εγκατάστασις Τούρκων έξ ’Ασίας 
εις τοιούτον βάθος υπήρξε σχέδιον στρατηγικής περινοίας.'Η τελευταία δέ οι
κογένεια τού τουρκικού Γενιτζέκιοϊ έγκατέλειψε τό χωρίον περί τό 1855.

Ά φοϋ δέ κατά τόν δόλιον αυτόν τρόπον οΐ χριστιανοί τού χωρίου άπηλ- 
λάνησαν τών γειτόνων των Τούρκων, έπεδόθησαν μέ πολύν ζήλον εις την καλ
λιέργειαν τών γαιών και είς προβατοτροφίαν, διότι τό χωρίον απέκτησε νο- 
μάς εύρείας. Ούτω κατά τούς μήνας της σποράς τών δημητριακών δ καθείς 
έσπερνε τούς αγρούς του, τούς δέ λοιπούς μήνας μέχρι τού 'Αγίου Γεωργίου 
μετήρχετο τό πλανεμπόριον. Και μόνον κατά Ιούλιον και Αύγουστον εμα- 
ζεύοντο δλοι εις τό χωρίον διά τό αλώνισμα, τό όποιον έκαμνον μέ δοκάνας, 
εκάστη τών οποίων έσύρετο από δύο άλογα. Ό  καθείς δέ μόλις έτελείωνε τό 
αλώνισμα και έθετε τό άχυρον είς τόν αχυρώνα, μετέφερε τόν σωρόν της κό
πρου τών ζώων του είς τόν πλησιέστερον αγρόν του, έπειτα μέ τό αμάξι η 
μέ τό άλογο έπρομήθευε τό σπίτι του μέ πολλά ξύλα από τά παρακείμενα 
δάση διά τόν χειμώνα και διά την καθημερινήν χρήσιν, διότι τό πυρ είς την 
εστίαν διετηρεΐτο ώς επί τό πολύ άσβεστον.’ Επίσης έκουβαλούσε καί κλάδους 
μέ φύλλα δρυός, διά νά έχωσι τόν χειμώνα τροφήν αΐ αίγες καί τά πρόβατα 
τού σπιτιού, οσάκις ή γή έσκεπάζετο υπό χιόνοίν καί δέν εξήρχοντο τά οικιακά 
ζώα είς τήν εξοχήν. Καί άμα ώς έτελείωνεν έκαστος ταύτα, ήρχιζε τά ταξείδια 
έως δτου έλθη 6 καιρός τής σποράς καί ούτω καθ’ έξης.

§ 7ον.— Π ολλαπλασιασμός  των κατοίκων του χωρίου. Τό πρώτον θε* 
μελιωθέν χωρίον, τό όποιον ώνομάσθη με τόν καιρόν Ίντζέκιοϊ (Λεπτοχώ- 
ριον) άν καί είς τούς φορολογικούς καταλόγους τού κράτους έφέρετο μέχρις 
εσχάτων ώς Γενιτζέκιοϊ, άπετελέσθη, ώς εΐδομεν, από δέκα (10) περίπου οι
κογένειας κατά τό 1650. Είς διάστημα δμως ενός αίώνος, ήτοι περί τό 1750, 
περιείχε τριάκοντα (30) οικογένειας. Αύξανόμενον δέ μέ τόν αυτόν ρυάμόν 
έσχε κατά τό 3 850 άνω τών εκατόν ( 10 0 ) οικογενειών. Κατά δέ τό 1914, πού 
είχε γίνει ή πρώτη μετανάστευσή εις Μακεδονίαν, αριθμούσε τριακοσίας
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(300) οικογένειας, ήτοι περ'ι τα 1 600 άτομα. 'Η τοιαΰτη καταπληκτική αύ
ξησες προήλθεν εκ των ιδίων, χωρίς να προστεθώσιν άλλοθεν κάτοικοι.

§ 8ον. — Σ ύστηματοηοίηα ις  των έμτιορικών έπ ιχ ε ιρ ή σ εω ν  των Ί ν -  
τζεκιωτών.  ’ Από τού 1850 και εξής, επειδή δ πληθυσμός ηΰξανεν άλματω- 
δώς καί ήδραιώθη σχετική ασφάλεια διά τούς ταξειδεΰοντσς εις τήν ύπαιθρον 
Θράκην, οΐ Ίντζεκιώται έσυστηματοποίησαν τάς έμπορικάς των επιχειρήσεις, 
βασιζομένας επί τοϋ συνεταιρισμού. Μόλις έτελείωνε ό Αύγουστος, μέρος των 
άνδρών άπετέλουν διαφόρους ομάδας εκ τριών ή τεσσάρων ατόμων καί εγ
καθίσταντο εις τά κέντρα τής Θράκης εις διάφορα χάνια. "Ενας έκ τής συν
τροφιάς παρέμενεν εκεί, οΐ δε λοιποί έξήρχοντο εις τά πέριξ χωρία, τσιφλί
κια, λαχανοκήπους καί ήγόραζον τό μέλι των μελισσώνων. (Σημειωτέον υτι 
ή Θράκη παρήνεν άφθονον μέλι). Τό έθετον μέσα εις ασκούς, τό έκόμιζον εις 
τό κέντρον, όπου εύρίσκετο δ συνέταιρός των, τό κατειργάζοντο, άφήρουν 
τάς κηρήθρας καί έπώλουν τό μέλι εις τήν πόλιν εκείνην εις τά μπακάλικα, 
εις οικογένειας ή άλλους γλυκατζήδες. Μετά τό τέλος δέ τής έπιχειρήσεως έκό
μιζον τάς κηρήθρας εις τό χωρίον κατά Νοέμβριον, καί μέ ειδικά πιεστήρια 
(μεγγενέδες), αφού τάς έβραζαν, έξήγον τον καθαρόν κηρόν, τον έχυναν εντός 
αγγείων, άπετέλουν τυπάρια (κυπάρια) καί τον έταξείδευον εις δλην τήν Θρά
κην— μέχρι Σερρών καί 'Αγίου ’Όρους ακόμη—όπου καί τον έπώλουν εις 
τά διάφορα μοναστήρια καί τούς ναούς. Τάς κηρήθρας προτού νά τάς βρά- 
σουν, τάς έπλυναν καλώς μέ καθαρό νερό, τό όποιον έπειτα έβραζαν μέσα 
εις ταβάδες καί έκαμναν ένα είδος πετμεζιού (χούμελι), πού ήτο μέν δλίγον 
μελαψότερον από τό τής σταφυλής, αλλά γλυκύ καί ευώδες ως εκείνο. Ά λλ’ 
όταν ήρχισε νά έρχεται εξ Ευρώπης δ κηρός τής παραφίνης, δεν έβάσταξαν 
πολλοί έκ των χωρικών τούτων εις τον πειρασμόν. Επειδή ή παραφίνη ήτο 
εύθυνοτέρα πολύ από τό γνήσιο μελισσοκέρι, ήγόραζον παραφίνην, μέ τήν 
όποιαν ένόθευον τον γνήσιον κηρόν, έπιτυγχάνοντες ούτω μεγαλείτερον κέρ
δος. Εσχάτως δέ είχαν καταντήσει, ώστε καί σκέτην παραφίνην νά τήν βρά
ζουν, νά τήν χρωματίζουν καταλλήλως καί νά τήν πουλούν ως μελισσοκέρι 
προς τούς μή δυναμένους νά διακρίνουν τούτο.

§ 9ον — Α ύ γο σ υλλο γή .  ’Άλλο είδος εμπορίου τών Τντζεκιωτών άπετέ
λουν τά αυγά τής Θράκης. Μέ τήν έγκατάστασιν τών έκ Βουλγαρίας Μουα- 
τζήρηδων (Τούρκων προσφύγων) εις τήν Θράκην μετά τό 1878 ειχεν άνα- 
πτυχθή μεγάλως ύπ" αυτών ή πτηνοτροφία καί επομένους ή αύγοπαραγωγή. 
Πολλοί Ίντζεκιώται έπεδίδοντο εις τό έμπόριον τών αυγών, τά όποια άπερ- 
ρόφα ή Κωνσταντινούπολις καί ή Γαλλία (Μασσαλία). Ιίεριερχόμενοι τά 
χωρία τής Ανατολικής Θράκης, έμάζευον πολλάς χιλιάδας αυγών κατά τό 
φθινόπωρον, τά άπεθήκευον μέσα εις άχυρον καί τά διετήρουν μέχρις Ι α 
νουάριου—Φεβρουάριου. 'Άμα δέ ύπερετιμώντο ένεκα έλλείψεως, τά μετέ- 
φερον εις Ραιδεστόν καί ιά  έπώλουν εις τούς εκεί έμπορους, οϊ όποιοι άλλα
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έστελλον εις την Κωνσταντινούπολή και άλλα εις Μασσαλίαν τής Γαλλίας.
§ 10.—Κ α σ σ ερ ο π ο ι ΐα .  Ή  κατασκευή των κασσερίων άπετέλει επίσης 

ένα σπουδαιον κλάδον εργασίας των Ίντζεκιωτών διότι από τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου μέχρι των 'Αγίων Αποστόλων και πολλάκις μέχρι τοΰ Προφήτου 
Ή λιου, εις διάστημα 65—80 ήμερων, μέγα μέρος τούτων εΐργάζετο είς την 
κατασκευήν κασσερίων, βουτύρου και άλλων υποπροϊόντων τής τυροκομίας. 
Ή  τοιαΰτη δέ τέχνη έπλήρου τάς οικίας των άσχολουμένων μέ τα τυροκο
μικά από άφθονον τροφήν δι’ δλον τό έτος, ήτοι κασσερίου, βουτύρου, του- 
λουμοτΰρου, βιστίνας κ.λ.π. Και άλλοι μέν, δσοι δεν είχαν κεφάλαια, εμι- 
σθοΰντο διά τους μήνας εκείνους εις διαφόρους κασσερίας άνά πάσαν τήν 
Θράκην μέ καλόν μισθόν καί μέ τά λεγάμενα «καβούλια», ήτοι 12 κεφάλια 
κασσερίου, 40 περίπου οκάδων, ένα τενεκέ βουτύρου 14 οκάδων, 2 τουλού
μια τυροϋ 60 οκάδων και βιστίνα άνω των 80 οκάδων. Οΰτω δ κασσερο- 
ποιός μάστορας (πενιρτζής) εκτός τοΰ μισθοΰ του, πού δεν ήτο όλιγώτερος 
των 1 2  λιρών (χρυσών), εξησφάλιζε και τήν τροφήν τής οικογένειας του μέ 
τυροκομικά είδη. ’Άλλοι δμως, έχοντες κεφάλαια, προηγόραζον από τούς 
προβατοτρόφους μιας περιοχής δλην τήν μέλλουσαν παραγωγήν τοΰ γάλα
κτος ή τοΰ τυροΰ διά τό χρονικόν διάστημα από 'Αγίου Γεωργίου ή άρχάς 
Μαΐου μέχρι τών Α γίω ν ’Αποστόλων, τέλη Ιουνίου, προπληρώνοντες εις τό 
Κράτος ιόν φόρον τών προβάτων (σαιμ λεγόμενον, 5 αργυρά γρόσια κατά 
κεφαλήν προβάτου ή αιγός). ’Έπειτα ελάμβανον από τό χωρίον τό άπαιτού- 
μενον προσωπικόν και έπορεύοντο εις τό μέρος, δπου θά κατειργάζοντο τό 
προσκομιζόμενον γάλα ή τον προσκομιζόμενον τυρόν. 'Έκαστος δέ μάστορας 
κασσερίας έπαιρνε μαζί του καί άλλα δύο πρόσωπα. 'Ένα νέον 20—25 ετών, 
ως άμεσον βοηθόν (κάλφαν λεγόμενον) και ένα νεανίσκον 17—20 ετών διά 
συναφείς άλλας εργασίας (τσιράκι λεγόμενον). Και ούιοι έπληρώνοντο από 
τον κύριον τής κασσερίας μέ άνάλογον μισθόν καί ανάλογα «καβούλια».

§ 11ον. — Τό έ μ π ό ρ ιο ν  τής Μ ε γά λ η ς  Τεσσαρακοστής. Κατά τήν Με- 
γάλην Τεσσαρακοστήν πολλοί Ίντζεκιώται, δσοι ήσαν εύκαιροι, εφόρτωναν 
από τήν Ραιδεστόν ή τήν Καλλίπολιν ελαίας, σΰκα, σταφίδας, λεμόνια, πορ- 
τοκάλλια καί περιήρχοντο τά χωρία Κεσσάνης, Μαλγάρων, Ούζούν Κιοπρού, 
Χαριουπόλεως, Άδριανουπόλεως, Σαράντα Εκκλησιών, Λουλέμπουργαζ(Άρ- 
καδιούπολις) καί Βιζύης, άνταλλάσσοντες ταΰτα μέ χρήματα, αυγά, ό'ρνιθας, 
Ινδιάνους, μαλλία, τρίχας, καί άλλα, ετελείωναν εκείνα, έπέστρεφον εις Ραι- 
δεστόν ή Καλλίπολιν, έφόρτωναν άλλα καί έξηκολούθουν τό ίδιον πλανεμπό- 
ριον μέχρι τής Μεγάλης έβδομάδος, δτε καί έπέστρεφον εις τό χωρίον των 
διά τάς έορτάς τής Πασχαλιάς. Αυτή ήτο ή ζα)ή τών Ίντζεκιωτών. Έγήρα- 
σκον εις τά εξήκοντα έτη τής ηλικίας των εκ τών διηνεκών πεζοπορειών όπι
σθεν τής ουράς τών άλογων των. Σπάνιοι έφθαναν τά δγδοήκοντα έτη, καί 
ούιοι ήσαν δσοι δέν εταξείδευον συχνά.
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§ Γ2ον.—’ Εργα τών γυ ν α ικ ώ ν  του Ί ν τζ ε κ ίο υ .  Αΐ γυναίκες καί αΐ 
κόραι των Ίντζεκιωτών δεν έτυραννούντο τόσον, όσον αί γυναίκες των κα- 
θαρώς γεωργικών χωρίων των πεδινών τμημάτων τής Θράκης. Διότι τον μέν 
’Απρίλιον κατεγίνοντο εις τό βοτάνισμα των αγρών, τον Μάϊον εις την περι- 
ποίησιν τών αμπέλων, τον ’Ιούνιον εις τον θερισμόν καί τον ’Ιούλιον έβοή- 
θουν εις τό αλώνισμα. "Αμα έτελείωναν τά αλώνια, έμενον εις τό σπήτι. 
Κατά τον Αύγουστον κατεγίνοντο εις την κατασκευήν τών μαγειρευμάτων 
(αλφίτων τών αρχαίων). Ταυ τα ήσαν : τό πληγούρι, δ γκιουτζές, 6 γαλατέ.- 
νιος τραχανάς καί δ κολοκυθένιος διά τας νηστίσιμους ημέρας, τό κουσκού- 
σιον καί οί γκυφκάδες (χυλοπήτες) μέ γάλα και αυγά ζυμωμένα.

’Από δέ τον Σεπτέμβριον μέχρι του ’Απριλίου κατεγίνοντο μέ ζητήματα 
ένδΰσεως. ’Έπλυναν τά μαλλιά καί τάς αίγότριχας, ελανάριζαν, έκλωθαν, 
ΰφαιναν μάλλινα, τρίχινα καί βαμβακερά υφάσματα. ’Έβαφον αυτά μέ διά
φορα φυτικά χρώματα εγχώρια, ως μέ μέλεγον (δ μείλιχος του Όμηρου : 
δένδρον του οποίου τά φύλλα βραζόμενα δίδουν μαΰρον χρώμα), μέ καρυό
φυλλα, μέ ριζάρι, μέ μπακάμι ως καί μέ χρώματα ευρωπαϊκά. Κατεσκεΰα- 
ζον άμπάδες (μάλλινα χονδρά), σαγιάκια (μάλλινα λεπτά), κάπες, γιάμπολες, 
τσέργες (φλοκοτές), κιλίμια (χαλιά) καί βαμβακερά δΤ ολας τάς χρήσεις. Παν 
δ,τι έχρειάζετο διά την οικογένειαν, κοτεσκευάζετο υπό τών γυναικών μέσα 
εις τό σπήτι, πλήν τών υποδημάτων, τά όποια ήγόραζον από τάς πόλεις. Τά 
δέ τσαρούχια, πού έφερον οί άνδρες κατά τά μακρυνά καί πολυήμερα ταζεί- 
διά των πεζοποροϋντες, τά κατεσκευαζον οί ίδιοι έκ δερμάτων βοών, ίππων 
καί χοίρων. Έφόρουν δέ ταϋτα μέ μάλλινα χονδρά περιπόδια (ποδοπάνια) 
δενόμενα εντέχνως μέ λωρία, ώστε οί πόδες νά κινώνται έλευθέρα)ς καί στε- 
ρεώς μέσα εις τά χιόνια καί τις λάσπες κατά τούς χειμερινούς μήνας.

Αΐ γυναίκες μετά τον τρυγητόν κατεσκευαζον τά πετμέζια, τούς μπουλα- 
μάδες καί διάφορα ρετσέλια λεγάμενα μέ δαμάσκηνα, μέ άβράμηλα (έρυκια), 
ξυνόμηλα, κράνα, κυδώνια καί σκληρά κολοκύθια. "Ολα αυτά τά έβραζαν μέ 
μούστον (γλεΰκο;) καί τά άπεθήκευον εις πιθάρια ύαλωμένα έσωτερικώς διά 
τροφήν. Τά ρούχα τά έπλυναν τον μέν χειμώνα εις τό σπήτι, αλλά τάς κα
λοκαιρίας εις τά πέριξ τού χωρίου τρεχάμενα καθαρώτατα νερά.

§ 13. — θ έ ο ις  διο ικητική καί έκκλησιαατική έξάρτηοις τον χ ω ρ ίο υ .  
Ή  άντηρϊς τού Ιερού ’Όρους επί τής δποίας εκειτο τό χωρίον περιελάμβανε 
χώρον πέντε περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων, διότι από την βορείαν καί 
νοτίαν πλευράν περιεβρέχετο από ποταμίσκους κατερχομένους από τά βουνά 
μέ καθαρά νερά, οί όποιοι συνηντώντο εις την δυτικήν πλευράν τής αντηρί
δας, ώ η ε  ή δλη άντηρίς νά σχηματίζη έν ορθογώνιον κάπως άκανόνιστον. 
Κατά τήν διαδρομήν δέ τών ποταμίσκων, άδιακόπως ρεόντων ύπήρχον διά
φοροι νερόμυλοι αλεστικοί, εις τούς οποίους προσήρχοντο διά νά άλέσουν 
καί οί Τούρκοι από τά πεδινά τουρκικά χωρία. Αΐ διαδρομαί αυται εξ άμ·
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φοτέρων των οχθών έκαλύπτοντο υπό αιωνόβιων πλατάνων. Ή  ανατολική 
πλευρά τού ορθογωνίου συνεδέετο μέ τό δρος, από τοϋ οποίου έξηρτάτο. Τά 
οικήματα τοΰ χωριού ήσαν συγκεντρωμένα εντός ενός τετραγωνικού χιλιομέ
τρου, έστραμμένα προς ΝΔ μέ 4 πλατείας, οπού έγίνοντο οί χοροί κατά τάς 
πανηγυρικός ημέρας των Χριστουγέννων, Θεοφανείων καί Άπόκρεω, εάν δ 
καιρός επέτρεπεν τούτο.

Κατά τάς ημέρας τής Μεγάλης Έβδομάδος καί τής Πασχαλινής ήσαν 
συγκεντρωμένοι εις τό χωρίον πάντες, διότι οί Τντζεκιώται, άν καί έγνώρι- 
ζον δλας τάς πόλεις καί κωμοπόλεις τής Θράκης καί έμπορεύοντο, δεν άπε- 
καθίσταντο εις άλλον τόπον, άλλ5 εννοούσαν νά εύρίσκωνται είς τό χωρίον 
των, δεν άπεδήμουν διά μακρόν χρόνον. Τό αυτό έγίνετο καί κατά τάς 15 
Αύγουστου, δτε επανηγύριζεν δ μέγας ναός, παρουσία τού Μητροπολίτου Γά- 
νου καί Χά)ρας, Ύπερτίμου καί Έξάρχου Θράκης παραλίας.

Ή  τοποθεσία του ήτο ρωμαντική. Κατείχε την ύψηλοτέραν θέσιν από 
δλα τά χωρία τής δυτικής πλευράς τού 'Ιερού ’Όρους. Είχε πολλάς κρήνας 
(ισεσμέδες) μέ άφθονο κρύο καί άριστο νερό, τό δποΐον οί χωρικοί μέ έξοδά 
των καί προσωπικήν εργασίαν είχαν διοχετεύσει από υψηλήν πηγήν τού δα
σώδους ορούς, από τήν θέσιν Πουρνάρι, μέ τεχνικά υδραυλικά έργα. Ά πό 
τάς πλατείας, ή κεντρική είχε τάς τρεις πλευράς της κατειλημμένος άπό τον 
άξιόλογον ναόν τής Κοιμήσεως, τό σχολεΤον, τον ξενώνα (χάνι), τά καφενεία, 
τά μπακάλικα καί τήν βρυσιν μέ θαυμάσιο καί άφθονο νερό. Είχε τό ύγιει- 
νότερον κλίμα δλων τών μερών τής Θράκης. Διά τούτο οί Τούρκοι υπάλλη
λοι, πού ήξευραν τήν Θράκην, έλεγον περί τών τερπνών δι= αυτούς «Σηλύ- 
βρινίν γιαουρτου, Τεκίρνταγίν καρπουζλαρί, Μαλγκαρανίν έλβασί,Ούτσμάκ δε- 
ρενίν κιζλερί, Ίντζέκιγιούν χαβασί», ήτοι έξοχα είναι : «τό γιαούρτι τής Ση- 
λυβρίας, τά καρπούζια τής Ραιδεστοϋ, τών Μαλγάρων δ χαλβάς, τά κορίτσια 
τού Αύδημίου καί τό κλίμα τού Τντζέκιοϊ». Τφ δντι δέ τό πριοί εσηκόνοντο 
οί άνθρωποι μέ ελαφρότατο κεφάλι και μέ εύθυμον διάθεσιν. Διότι τό ύψος 
τής θέσεώς του, τά άνωθεν αυτού κείμενα δάση τών φυλυρών καί άλλων δέν
δρων καθίστων τον ατμοσφαιρικόν αέρα πλήρη οξυγόνου καί ξηρόν. Κου
νούπια δέν ύπήρχον, ούιε ελονοσία. Τά νερά ήσαν πολλά, άλλ’ ή χλίσις τοΰ 
εδάφους δέν έπέτρεπε στεκούμενα τοιαΰτα.

§ 14ον. Έ κκλησιαστικ ώς  ύπήγετο εις τήν Μητρόπολιν Γάνου καί Χώ
ρας, τής δποίας τά χωρία ήσαν τά εξής : Παραλιακά, Χώρα, δπου ήδρευεν δ 
Μητροπολίτης, ή Γάνος, τό Αύδήμιον. Τά άνωθεν τής παραλίας ήσαν τό Μη
λιά), ή Κερασιά καί τό Νεοχώριον. Τά εις τήν δυτικήν πλευράν τού Ιερού 
’Όρους : τό Τντζέκιοϊ, τό Είρηνοχοδριον, ή Καστάμπολις, τό Σεντούκιον, τό 
Παλαμούτιον, τό δλον 11.Ό πληθυσμός τής επαρχίας ταύτης άπετελεΐιο άπό 
17 περίπου χιλιάδας ψυχών.Έξ έκάστης οικογένειας επληρώνετο είς τόν Μη
τροπολίτην έπιχορήγησις δέκα αργυρών γροσίων είς χρήμα ή είς είδος.Έπο-
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μένω; ό Μητροπολίτη; τής μικράς ταύτης επαρχίας εισέπραττε δικακύματα 
τριακοσίας (300) περίπου λίρας χρυσάς (Τουρκίας), χωριστά από τά τυχηρά 
λεγάμενα έσοδα, ήτοι διαθήκας, άδείας γάμων, προικοσύμφωνα, διαλύσεις 
αρραβώνων και ενίοτε γάμων, εκ λειτουργιών, κηδειών και άλλων. Ή  φήμη 
του δε ήχο ή εξής : «Πολυκάρπου τοΰ Πανιερωτάτου καί Θεοπροβλήτου Μη
τροπολίτου τής 'Αγιωτάτης Μητροπόλεως Γάνου και Χώρας,Ύπερτίμου και 
Έξάρχου Θράκης παραλίας, ημών δέ πατρός καί ιεράρχου πολλά τά ετη».Έ ν 
αρχή ετίθετο τό όνομα τού έκάστοτε Μητροπολίτου, δπερ ούτος έφερεν.

§ ΐ5ον .— Διοικητικώς  ύπήγετο εις τό Καϊμακαμλίκι τού Μυριοφύιου, 
τούτο δέ υπήγετο εις τό Μουτεσαριφλίκι τής Καλλιπάλεως. Τό Μουτεσαρι· 
φλίκι τής Καλλιπάλεως, έκτος τής απ’ εύάείας περιοχής του, περιελάμβανε τά 
Καϊμακαμλίκια Μαδύτου, Κεσσάνης, Περιστάσεως (Σάρκιοϊ) καί Μυριοφύ- 
του. Οΰτω τό Τντζέκιοϊ καί τό Αύδήμιον άπετέλουν τά δύο άκράτατα χωρία 
τού Μουτεσαριφλικίου Καλλιπάλεως. Μολονάτι δέ ταύτα άπείχον από τής 
Καλλιπάλεως 15 περίπου ώρας, καί ήσαν πολύ πλησιέστερα προς την Ραι- 
δεστόν, ύπήγοντο όμως εις την Καλλίπολιν ένεκα ιστορικών λάγων. Διάτι δ 
Γαζή Σουλεϋμάν, υιός τού έν ΙΙρούσση Σουλτάνου Όχράν από τού Σουλτα
νάτου τής Προύσσης όρμώμενος μέ την στρατιάν του, έξήλθεν εις κατάληψιν 
Βυζαντινών φρουρίων, τά όποια ήσαν έγκαταλελειμμένα από τούς έν Κων- 
σταντινουπόλει Βυζαντινούς, βασιλεύοντος τού Καντακουζηνού περί τό 1350. 
Καί κατά πρώτον κατέλαβε την Κύζηκον (Άρτάκην). Έκεΐθεν έπροχώρησε 
παραλιακώς προς τον Ελλήσποντον, καταλαμβάνων τά παράλια χωρία τής 
Μικρασιατικής ακτής, τής Προποντίδος. ΦΟάσας εις Ελλήσποντον, εύρεν έπί
σης άφρούρητον την παραλιακήν Τσίμπην έπί τής ’Ασιατικής ακτής, τό ση
μερινόν Τσαρδάκ, έναντι ακριβώς τής Καλλιπάλεως, καί την κατέλαβεν. Εις 
τον λιμενίσκον τής Τσίμπης έναυλάχουν τρία εμπορικά πλοία Βυζαντινών, τά 
όποια υπεχρέωσε νά οδηγήσουν τό εκ τριακοσίων (300) άνδρών στράτευμά 
του εις την άντιπέραν Ευρωπαϊκήν ακτήν. Άλλ’ ένεκα τού πνέοντος άνεμου 
(νοτίου), τά πλοία παρεσύρθησαν βορειάτερον καί άπεβίβασαν αυτούς παρά· 
την άρχαίαν Πακτύην (Ρουδουγάν Τσιφλίκ), ή οποία ήτο ήοειπωμένη καί 
έρημος κατοίκων. Κατά τάς ημέρας έκείνας σφοδρά σεισμική δάνησις είχε 
συγκλονίσει την Θρακικήν Χερσόνησον και τήν λοιπήν Θράκην, συνεπείς τής 
οποίας όλα τά ώχυρωμένα φρούρια ειχον έρειπωθή.

Ή  τοποθεσία τής αρχαίας Πακτύης κειται βορείως τής Καλλιπάλεως εις 
άπάστασιν τριών περίπου ωρών από τής τελευταίας. Μεταξύ δέ αυτής καί τής 
Καλλιπάλεως ευρίσκεται ή μεσαιωνική Βολεράς τό σημερινόν Πλαγιάρι (Μπου- 
λαΐρ), εις τον στενόν λαιμόν τής Χερσονήσου. Τής Βολερού ή μέν ανατολική 
πλευρά κλίνει προς τήν Προποντίδα, ή δέ δυτική προς τον Μέλανα κόλπον, 
όπου έκειτο ή αρχαία Καρδία, πατρίς τοΰ Εύμένους, τού έξοχου έκείνου "Ελ· 
ληνός στρατηγού τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Εις τήν Πακτύην λοιπόν συνήν-
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τησαν κάποιον Βολερινόν, τον οποίον ήγγάρευσαν νά τούς οδήγησή εις την 
Βολερόν, της οποίας τά τείχη εί,χον και αυτά κρημνισθή από τον σεισμόν κα'ι 
την κατέλαβον. 'Γούτον οί. Τούρκοι άντίμειψαν διά την ούτω προσφερθεισαν 
προς αυτούς υπηρεσίαν, ως λέγω και εν τη άνεκδότω ιστορία της Θράκης. 
Έκειθεν έπροχώρησαν νοτιώιερον και κατέλαβον την Καλλίπολιν επίσης αμα
χητί, διότι και αυτής τά τείχη ήσαν ήρειπωμένα. Ό  Καντακουζηνός λαβών 
την εϊδησιν μετά τινας ημέρας άπεκρίθη : « ’Έχασα δύο σταύλους βοών και 
χοίρων». Ά λλ ’ έπειτα, συνελθών, άντελήφθη τί ήδύνατο νά συμβή και πα- 
ρεπονέθη πρός τον Όρχάν, προς δν είχε δώσει και την θυγατέρα του ώς... 
σύζυγον. Ούτος διπλωματικώς ενεργών, έκάλεσεν εις συνέντευξιν τον... πεν- 
θερόν του Καντακουζηνόν ταυτοχρόνως μετά τού υιού του Σουλεϋμάν και πα- 
ρώτρυνε τον δεύτερον νά αποδώση τά επί τής Ευρώπης δύο φρούρια εις τον 
Καντακουζηνόν, Ά λλ’ ό υιός άπήντησεν εις τον πατέρα, δτι ό Θεός τού τά 
εδωκεν, δείξας εις αυτόν διά φωτεινής γραμμής επί τής θαλάσσης, δτι έπρεπε 
νά περάση εις την Ευρώπην. Και οτι διά νά τον εύκολύνη ό Θεός εις τό έρ- 
γον του έδτοκε τον σεισμόν καί εκρήμνισε τά τείχη των. Ούτω τά παράπονα 
τού Καντακουζηνού έμειναν άνευ αποτελέσματος.Ό δέ Σουλεϋμάν ενθαρρυν- 
θείς, επέστρεψεν εις την Καλλίπολιν καί άνέλοβε νέαν επιδρομήν. Όρμηθείς 
από Καλλιπόλεως καί Βολερού καί προχωρήσας βορειότερον διέβη τό ήρει- 
πωμένον καί αφύλακτον τείχος τής Λυσιμαχίας (Έςαμιλίου), δπερ είχε κτι- 
σθή από τού Μέλανος Κόλπου μέχρι Προποντίδος υπό τού ’Αθηναίου Μιλ- 
τιάδου καί επροχώρησε εντός τής Θράκης.

’Αφού διεπέρασε την Θρακικήν Χερσόνησον, έλαβε τον δρόμον πρός 
την Λιμνίσκην, καταλαμβάνων δέ τά αιγοτρόφα χωρία καί ακολουθών την 
δυτικήν πλευράν τού Ιερού ’Όρους, έφθασεν εις Καστάμπολιν, δπου έγινε 
κύριος καί τού προ αυτής φρουρίου τής άλλοτε μεσαιωνικής κωμοπόλεω; Σα- 
ναδίας (σήμερον Σανδίκ, ελληνικού χωρίου μέχρι τής ανταλλαγής των πλη
θυσμών). ’ Από Κασταμπόλεως είσήλθεν εις την χαράδραν, εντός τής οποίας 
ρέει τό Μέγα Ρεύμα λεγόμενον, καί διευθυνόμενος πρός τάς πηγάς του, 
έφθασε κάτω τής ύψηλοτέρας κορυφής τού ΙΙύργου. Τό Μέγα Ρεύμα είναι δ 
κυριώτερος πλόκαμος, πού ρέει από την κορυφήν μέ νοτίαν κατεύθυνσιν καί 
ένούμενος μέ άλλους πλοκάμους σχηματίζει τον Μέλανα Ποταμόν, πού χύνε
ται εις τον Μέλανα Κόλπον, δστις έλαβε τό δνομα εκ τού ποταμού. Έκειθεν 
άνέβη διά τής ύπαρχούσης ατραπού εις τήν ράχιν τού όρους (’Ακτσέ μπαρ- 
δάκ), εβάδισεν ήμίσειαν ώραν πρός βορράν επί τής ράχεως καί έφθασεν επί 
τού Πύργου, δπου έζέστη επί τή μεγαλοπρεπή θέα, καί τον ώνόμασε Μπα- 
κατσάκ Τεπέ (κορυφή σκοπιάς, παρατηρητήριον). Διότι εκτυλίσσεται εις τούς 
οφθαλμούς ή Προποντίς μέ τον Βόσπορον καί Ελλήσποντον, μέ τά Μικρα
σιατικά παράλια καί τά Βιθυνικά όρη τού Όλύμπου καί τής Ίδης, άφ ’ 
ετέρου άπασα ή έκτασις τής Θράκης μέχρι Ροδόπης καί Αίμιμόντου. Ε κεί-
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θεν έπέστρεψεν εις Καστάμπολιν. Επειδή δέ από τήν κορυφήν τοΰ Πύργου 
είχε διακρίνει τήν Μεγάλην ’Αγοράν (Μάλγαρα), ή οποία, άν και άπήχεν από 
τοΰ σημείου εκείνου 11 ώρας δρόμου, εφαίνετο όμως εις δλην της τήν έκτα- 
σιν εν μέσω τής υπαίθρου Θράκης προς δυτικήν διεύθυνσιν, έσκέφθη νά 
βαδίση προς κατάληψιν αυτής, διότι έ'ως εκείνην τήν στιγμήν δεν ειχεν ευρει 
οΰδεμίαν άντίστασιν. Έσκέφθη ότι ή χώρα αυτή ώμοίαζε μέ μέγα υποστα
τικόν άνευ κυρίων. Διατι λοιπόν νά μή το καρπωθή αυτός; Καί εκ Κασταα- 
π όλε ως έβάδισε προς δυσμάς. Ά λλ ’ εις το μέσον τής άποστάσεως, ως φαίνε
ται, προσεβλήθη υπό εγχωρίου στρατιωτικού αποσπάσματος ιππέων, ήττήθη 
καί έπληγώθη καιρίως. Έκομίσθη υπό των ιδικών του εις Βολεοόν, όπου 
ενοσηλευθη επί τινας ημέρας άνευ αποτελέσματος. Οι οπαδοί του διέδωκαν 
εν Βολερω, ότι έκυνήγα δήθεν ίέρακα, τρέχων επί ήμιόνου, από τοΰ οποίου 
πεσών, έπληγώθη.

§ 16ον. — ‘Η  διαΰ'ήκη τον  Γαξή  Σ ουλεϋμ ά ν .  Αισθανόμενος τό τέλος 
τής ζωής του, εφρόντισε νά άφήση διαθήκην παράδοξον. Φαίνεται δτι 6 

μουσουλμάνος οΰτος Σουλτανόπαις δεν ήτο άμοιρος φιλανθρωπικών αισθη
μάτων καί δεν κατείχετο υπό θρησκευτικού φανατισμού κατά των χριστια
νών. ΗΊτο μάλλον ανεξίθρησκος. ’Άλλως τε ήτο δ πρώτος υιός τοΰ Όρχάν. 
δστις ώς πρώτην σύζυγον εσχε τήν χριστιανήν Όλοφΰραν (Νιλοφέρ υπό τών 
Τούρκων κληθεΐσαν). Διά τούτο εν τη διαθήκη του ορίζει ή δεκάτη τών γεν
νημάτων δλων τών μερών, τά οποία κατέλαβε, νά αποθηκεύεται εις άποθή- 
κας έν Βολερφ παρά τό μαυσωλεΐον του. Νά κτισθή Τεκές, τοΰ οποίου τό 
συμβοΰλιον από μοναχούς (Δερβίσσας) θά φροντίζη νά κατασκευάζεται άρ
τος, δστις νά μοιράζεται εις τούς πτωχούς τής Βολεροΰ καί Καλλιπόλεως, 
αδιακρίτως φυλής καί θρησκεύματος. Έκάστην δέ Παρασκευήν νά βράζεται 
ένα κριάρι μέ πληγοΰρι έξωθεν τοΰ Τεκέ παρά τό μαυσωλεΐον καί εις κάθε 
διαβάτην νά δίδεται μία μερίς κρέατος καί πληγουρίου, διά νά συγχωρούν οί 
διαβάται τήν ψυχήν τοΰ γενναίου βασιλόπαιδος. Ταΰτα πάντα έτηροΰντο επί 
εκατονταετηρίδας ευλαβέστατα υπό τών μοναχών τοΰ Τεκέ, εις τον όποιον ήρ- 
χοντο εκ Κων)πόλεως κατά καθήκον οί κατά καιρούς Σουλτανόπαιδες καί 
έδέοντο επί τοΰ τάφου τοΰ Γαζή Μπαμπά (δπως έλεγον). Δ ι’ αυτό δ πατήρ 
μου μοί διηγείτο δτι κατά τούς νεανικούς του χρόνους τά δέκατα τών γεννη
μάτων τών χωρίων Τντζέκιοϊ, Κασταμπόλεως, Σαντικίου, Παλαμουτίου, Κα- 
λοδένδρου, Λιμνίσκης, Νεοχωρίου καί Έξαμιλίου, καθώς καί τά τών προς 
δυσμάς αυτών ευρισκομένων τουρκικών χωρίων Κονιαροχωρίων καί τσιφλι- 
κίων, προς τήν διεύθυνσιν τών Μαλγάρων, δλα μετεκομίζοντο εις τό Πλα* 
γιάρι (Βολερόν) και άποθηκεύοντο εκεί. Αυτοί είναι οί ιστορικοί λόγοι, πού 
τά δύο Καϊμάκαμλίκια Περιστάσεως καί Μυριοφύτου ύπήγοντο εις τήν Καλ- 
λίπολιν, μέ δλα των τά χωρία, πολλά τών οποίων εύρίσκοντο πλησιέστερα 
προς τήν Ραιδεστόν.’Αλλ4 επί τοΰ Σουλτάν Χαμίτ συνεχωνεύθησαν καί ταΰτα
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μέ την δεκάτην του οθωμανικού κράτους καί ώρίσθη καθ’ ημέραν νά μοιρά- 
ζωνται 300 οκάδες άρτου εις τούς πτωχούς Καλλιπόλεως καί Πλαγιαρίου υπό 
φούρνων επί τούτω μισθοδοτούμενων.Έκ τών τριακοσίων δμως οκάδων όλί- 
γισται έδίδοντο εις χριστιανούς, διότι τάς πλείστας έλάμβανον μουσουλμάνοι, 
άνήκοντες εις υπηρεσίας, και δη οΐ ανώτεροι κυβερνητικοί υπάλληλοι.

§ 17ον. — Τό κυ νή γ ιο ν  χοϋ χειμώνος υ π ό  τ&ν Ί ν ι ζ ε κ ι ω τ ώ ν .  ‘Ως εκ 
της υψηλής θέσεώς του καί της γειτνιάσεώς του μέ τάς ύψηλοτέρας καί δα
σώδεις κορυφάς τού 'Ιερού ’Όρους καί των λοιπών ύπερκειμένων αυτού δα
σωδών εκτάσεων, συχνά κατά τον χειμώνα έκαλύπτετο καί τό χωρίον μετά 
της ως άνω περιοχής υπό παχύτατου στρώματος χιόνων. Τότε οι χωρικοί 
έξήρχοντο δμαδικώς εις κυνήγιον επί τού όρους προς άγραν αγριόχοιρων, 
δορκάδων, άλωπέκων καί άλλων θηραμάτων, τά όποια διητώντο μέσα εις 
τά δάση. Ώογανοΰτο δε τό τοιούτον κυνήγιον μεθοδικώτατα. Έλάμβανον 
μέρος ακόμη καί παΐδες άοπλοι, οί όποιοι μέ τάς φωνάς των, ήνάγκαζον τά 
αγρίμια νά διευθύνωνται προς τούς κυνηγούς. Έγίνετο δέ ως έξης : ’Από 
τής υπώρειας μέχρι τής ράχεως τού βουνού, πού θά ήρευνάτο, ετίθεντο εις 
γραμμήν κατ’ αραιά διαστήματα οΐ παΐδες. Εις άπόστασιν δέ ικανήν, ενόζ 
χιλιομέτρου ή καί περισσότερον άναλόνως τής διαμορφώσεως τού έρευνηθη. 
σομένου εδάφους, ετίθεντο οΐ κυνηγοί, κατ’άραιά καί οΰτοι διαστήματα από 
την υπώρειαν μέχρι τής ράχεως έναντι τής γραμμής τών παίδων, ώστε νά 
σχηματίζωνται δύο γραμμα'ι παράλληλοι. Ά λλ’ οΐ κυνηγοί κατείχαν εκείνην 
την γραμμήν, πού τούς επέτρεπε νά έχουν τό πρόσωπόν των έστραμμένον 
προς τό μέρος όπόθεν ήρχετο ό άνεμος, οΐ δέ παΐδες την αντίθετον γραμ
μήν, έχοντες τον άνεμον εις τά νώτα των. Καί τούτο εγίνετο ώστε ή μυρω
διά τής αναπνοής τών κυνηγών νά μη πηγαίνη προς τό μέρος, όπόθεν θά ήρ- 
χοντο τά αγρίμια προς αυτούς καί προδίδει την παρουσίαν των. "Αμα δέ έτε- 
λείωνεν ή τοιαύτη κατάταξις, άφ’ ενός μέν τών κυνηγών, άφ ’ ετέρου δέ τών 
παίδων, έφρόντιζον οΐ κυνηγοί έκαστος, όπου εύρίσκετο, νά κρύπτεται όπι
σθεν θάμνων ή κορμού δένδρου, τοιουτοτρόπως ώστε νά μή είναι ορατός 
υπό τών κατευθυνομένων προς αυτόν ζώων. Καί μόλις έδίδετο τό σύνθημα 
υπό τού επί κεφαλής τών παίδων μέ μίαν πιστολιάν, ήρχιζαν οΐ παΐδες μέ 
ΐσχυράς χραυγάς νά προχωρούν βραδέως προς τούς κυνηγούς, άκαταπαύστως 
θορυβοΰντες.Τά αγρίμια τότε, όσα εύρίσκοντο εις την περιεζωσμένην, ούτως 
εΐπεΐν, περιοχήν εκείνην, ξαφνιασμένα, έξήρχοντο από τάς λόχμας των καί 
προσεπάθουν νά απομακρυνθούν από τά σημεία, όπόθεν ήρχοντο αΐ φωναί. 
Επομένως διηυθύνοντο κατά μέτωπον προς τούς καραδοκούντας κυνηγούς. 
Δέν παρήρχοντο πολλά λεπτά τής τάρας από τής ένάρξεως τών κραυγαλέων 
φωνών τών παίδων καί ήρχιζαν ήδη νά άκούωνται σποραδικώς οί πυροβο
λισμοί τών κυνηγών, σημεΐον ότι έπυροβολούντο τά προς αυτούς διευθυνό- 
^ενα αγρίμια, δορκάδες, άγριόχοιρ οι, άλώπεκες, λύκοι καί άλλα. Και τούτο
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επαναλαμβάνει© δ'ις η και τρις εις διάστημα μιας ήμερα:, εις άλλα δέ διαμε
ρίσματα μέχρι του απογεύματος. Προς τό εσπέρας έφορτώνοντο την λείαν καί 
επέστρεφον εις το χωρίον. Καί τά μέν δέρματα των ζώων τα ελάμβανον εκεί
νοι πού τά εσκότωσαν, τά δέ κρέατα εγίνοντο ΐσαι μερίδες καί έμοιράζοντο 
έξ ίσου μεταξύ όλου τοΰ πλήθους, κυνηγών καί παίδων, των συμμετασχόντων 
εις το κυνήγιον. Ό  αριθμός τούτων έκυμαίνετο συνήθως μεταξύ 30—40 
άτόιιων. Εις το γραφικώτατον τούτο είδος τού κυνηγίου έλαβα μέρος δύο 
φοράς καί ό ίδιος κατά το δωδέκατον έτος τής ηλικίας.

§ 18ον.—Α η σ τ ε ΐα ι  έν Θράκγ) μετά τον ρωσσοτουρκικόν π ό λ εμ ο ν  
τοϋ 1 8 7 8 .  Σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά  των Ί ν τ ζ ε κ ιω τ ώ ν  προς χάς συμμορίας.  Ή  
εισβολή τού Ρωσσικοϋ στρατού εις την "Ανατολικήν Θράκην κατά τόν Ρωσ
σοτουρκικόν πόλεμον τοϋ 1878 άνέφλεξε τά πάθη μεταξύ Τούρκων καί Χρι" 
στιανών τής "Ανατολικής Θράκης. Καί οΐ μέν Μπέηδες τών Τσιφλικίων, πού 
εύρίσκοντο εις τήν δυτικήν πλευράν τοϋ Ιερού "Όρους, είχαν καταφύγει εις 
τάς πόλεις και τήν Κωνσταντινούπολή. Οϊ δέ Τούρκοι τών χωρίων είχαν 
φύγϊΐ διά Καλλιπόλεως καί Ραιδεστοϋ εις τήν "Ανατολήν, εγκαταλείψαντες 
τά πάντα εις τήν τύχην των. Οΐ χωρικοί τότε τών "Ελληνικών χωρίων καί 
προπάντων τής Κασταμπόλεως, τοΰ Ίντζέκιοϊ καί τοϋ Σιμιτλή έξεχύθησαν 
προς τά έρημα κατοίκων Τουρκικά χωρία καί τά έλεηλάτησαν, άρπάσαντες 
καί τά αδέσποτα περιφερόμενα ζώα, βοΰς, βουβάλους καί πάμπολλα πρό
βατα, ώς καί παν δ,τι εύρίσκετο εντός τών οικιών καί έκαυσαν ταΰτα καί δή 
τά πλησιέστερα, ως τό Μπέηγλου, Τεμιράκ, Ταταρλή, Μπαλούσλα, Νιερλέρ, 
Καλαϊτζή, ΙΊληγούρ καί άλλα.

Ταϋτα έγένοντο προ τής καθόδου Ρωσσικών αποσπασμάτων εις τά μέρη 
εκείνα. Διότι οΐ Ρώσσοι άμα ως έφθασαν εκεί, δέν έπέτρεπον εις τούς Χρι
στιανούς νά λεηλατώσιν. "Ότε δμως μετά τήν συνθήκην τοΰ 'Αγίου Στεφά
νου οΐ Ρώσσοι απεσύρθησαν, οΐ Τούρκοι ήρχισαν νά παλινοστοϋν εις τάς κα
τοικίας των, τάς οποίας εΰρισκαν κατεστραμμένας. Μένεα πνέοντες κατά τών 
Γκιαούρ (απίστων), τούς οποίους έθεώρουν ώς μόνους καρπωθέντας από τήν 
καταστροφήν των, έξεδικήθησαν. Πάντας τούς ευρισκομένους εκεί χριστια
νούς ποιμένας, τούς εφόνευσαν. Καί πάντας τούς ταξειδεύοντας έκ τών Γα
νοχώρων ή τών χωρίων τοϋ'Ιερού "Όρους, πού διήρχοντο από τούς δρόμους 
εκείνους, αφού τούς έλήστευον έφόνευον καί αυτούς. Μόλις ήμην οκτώ ετών 
καί ενθυμούμαι δτι εκ τού χωρίου μου είχαν φονευθή τέσσαρες κατ αυτόν 
τόν τρόπον. 5Ησαν ούτοι : οΐ Νικόλαος Υπερήφανος, Θανάσης "Αντριόγλους 
Χριστόδουλος Ζουρτουκαράνης καί Θανάσης Ζαφράκης. Λησταί Τούρκοι 
έκαιροφυλάκτουν εις περάσματα οδών, πού έφερον προς τήν Κεντρικήν Θρά
κην καί συνελάμβανον πάντα διερχόμενον. Οΐ "Ιντζεκιώται εμπορευόμενοι, 
διά νά μή χάσουν τάς επικερδείς επιχειρήσεις των, άπετέλουν ομάδας καί έμί- 
σθωναν ενα μουσουλμάνον ή κάθε δμάς, τόν επλήρωναν ικανοποιητικά, αυ*
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τός δέ έφιππος καί (οπλισμένος μέχρις όδόντων, παρηκυλούθει την ομάδα' 
καί έτσι ήσαν ήσφαλισμένοι είς τά επικερδή ταξείδιά των. Ά λλ’ η τοιαΰτη 
άνώμαλος κατάστασις δεν διήρκεσεν επί πολΰ. 'Η Τουρκική Κυβέρνησις, διά 
νά προλάβη τάς επιβλαβείς προστριβάς μεταξύ χριστιανών καί μουσουλμά
νων, έστειλεν αποσπάσματα στρατιωτικά καί έγκατεστάθησαν εις τά προς τό 
'Ιερός ’Όρος χωρία των χριστιανών καί σημεία τινα εντός τών τουρκικών, 
καί έφερε την τάξιν.

§ 19ον.— Έ μ φ ά ν ισ ις  ληατών Τούρκω ν.  Σ υ μ μ ο ρ ία ι  ληστρικαί  ' Ε λ 
λ ή ν ω ν . ’Αφού όμως μετά τινας μήνας τά αποσπάσματα άπεσύρθησαν, διότι 
επιστεύθη δτι ήδραιώθη ή ασφάλεια, ήρχισαν πάλιν νά σημειοΰνται ληστρικά 
κρούσματα υπό Τούρκων εις την ύπ’ αυτών κατοικουμένην ζώνην κατά τών 
χριστιανών, οϊ όποιοι έταξίδευον εις ταύτα τά μέρη χάριν εμπορίου. Έκα- 
λύπτοντο δέ οΐ τοιοΰτοι λησταί υπό διαφόρων μπέηδων τών τσιφλικίων, οΐ 
όποιοι είχαν πτωχύνει εξ αιτίας τού πολέμου καί συνεταιρίζοντο μέ ληστάς. 
Εις αντιπερισπασμόν όμως τών τοιούιων ληστιών, ένεκα τής αδιαφορίας ή 
αδυναμίας τού Κράτους ένεφανίσθησαν καί ελληνικοί συμμορίαι.

Καί ή πρώτη τοιαύτη ύπήρξεν ή τού Καπετάν Νικόλα τοΰ Σχολαριώ- 
του, ή οποία άπετελεΐτο από άνδρας στρατολογηθέντας από τά χωρία τού 
'Ιερού ’Όρους, ώς ήσαν ό Ντελή Θανάσης από τό Τσανακτσή, ό Κωνσταν
τίνος Συλτζίκας από τό Ίντζέκιοϊ, ό Ντελή Μπάμης άπό την Καστάμιτολιν, 
ό Καλαθάρας άπό τό Σαχίνκιοϊ τών Μαλγάρων καί άλλους άγνά)στους. Ή  
συμμορία αύτη, ή οποία ήρχισε νά δρα άπό τοΰ 1880, έφερε τά χαρακτηρι
στικά τών πρωτοεπαναστατικών Κλεφτών τών Νοτίων Ελληνικών Χ(ορών, 
οϊτινες έμάχοντο κατά τών Τούρκων καί έπροστάτευον τούς χριστιανούς Καί 
ώς τοιούτους τούς έφαντάζετο ό λαό; τών χωρίων εκείνων τού 'Ιερού ’Όρους 
διά τούτο καί παρεΐχεν εις αυτούς άσυλον καί τροφήν, άποκρύπτων τούτους. 
Φυσικά ήσαν οΰτοι συνάμα καί λησταί. Αΐ ληστεΐαι των κυρίως άπέβλεπον 
εις σύλληψιν πλουσίων τών πόλεων, άπό τούς οποίους έλάμβανον ογκώδη 
λύτρα ή πολλάκις έμήνυον μέ εμπίστους των καί τά έλάμβανον άνευ κόπου. 
Οΐ Ίντζεκιώται είχαν άμεσον συμφέρον νά υποστηρίζουν τάς τοιαύτας συμ
μορίας καί νά τάς υποθάλπουν. Διότι άμα ώς οΐ Τούρκοι ώσφραίνοντο δτι 
συμμορία χριστιανών δρα, εξέπεμπον άποσπάσματα χωροφυλάκων (τζαντάρμα) 
καί στρατού προς άνακάλυψιν καί σύλληψιν αυτών. Τότε εξηφανίζοντο οΐ 
Τούρκοι, πού έλήστευον τούς χωρικούς ταξειδιώτας εις την τουρκικήν ζώνην 
καί έτσι έταξείδευον οΐ Γανοχωριται καί Ίντζεκιώται ελευθέριος άνά τήν 
Θράκην, δεδομένου ο ί άπό τάς χριστιανικός συμμορίας δέν ειχον οΐ τελευ
ταίοι κανένα φόβον. Ύπήρχεν άλληλεγγύη μεταξύ τών χωρικών τούτων καί 
τών Ελλήνων συμμοριτών.

Αΐ ληστεΐαι δέ αΐ όποΐαι έγένοντο καί τάς οποίας ενθυμούμαι μεταξύ 
τοΰ 1880—84 ήσαν ή σύλληψις τοΰ ’Αγά Θανάση έκ Γάνου, πλουσιωτάτου,
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έχοντος πολλά κτήματα εν Κωνσταντινουπόλει, από τον όποιον έλαβον δυο 
χιλιάδας χρυσάς λίρα:, Ό ’Αρμένιος Χατζή Βανέζ εκ Μαλγάρων έπλήρωσε 
λύτρα χιλίας χρυσάς. Ό  Κωστούλας εκ Χαριουπόλεως, όσιις επλήρωσε χιλίας 
πεντακοσίας χρυσάς λίρας. Οΐ συμμορΐται οΰτοι άπέβησαν ασύλληπτοι, διότι 
τούς έκάλυπτον τα ακμαία χωρία Ίντζέκιοϊ, Καστάμπολις, Σιμιτλή, Σχολά- 
ριον κα'ι άλλα. Ά φ ’ ετέρου δέ άπέβησαν ό τρόμος των Τούρκων μπέηδων.

Αΐ τοιαϋται έπιτυχίαι τής συμμορίας ταύτης έκίνησαν την δρεξιν πολλών 
τυχοδιωκτικών φύσετον κα'ι τής έλευθέρας Ελλάδος. Διό κατά τό 1885, αφού 
ή συμμορία τού Καπετάν Νικόλα διελύθη κατά μίαν σύγκρουσιν εις την δα
σώδη περιοχήν τού χωρίου Άλμαλή, δπου έφονεύθησαν υπό τουρκικού απο
σπάσματος οί περισσότεροι συμμορΐται, ό δέ Καπετάν Νικόλας άπήλθεν εις 
’Ανατολικήν Ρωμυλίαν, ένεφανίσθη άλλη συμμορία πολυπληθεστέρα, ή τού 
Καπετάν Άναστάση. Ούτος ειχεν έλθει έκ Βόλου εκ τής προ ολίγων ετών 
(1880) έλευθερωθείσης Θεσσαλίας μετά τινων συντρόφων του, ώς ζωέμποροι. 
Αλλά εις τό Ιερόν ’Όρος εΰρον τά πνεύματα κατάλληλα και έστρατολόγη- 
σαν νέους τινάς, οΐ όποιοι ήξευραν καλώς τά κατατόπια τής Θράκης, και ήρ- 
χισαν τήν δράσιν των. 'Ο Καπετάν Άναστάσης, περί τού οποίου έθρυλεΐτο 
μεταξύ τών χωρικών oil ήτο αξιωματικός τού ελληνικού στρατού, έφάνη 
πολύ τολμηρότερος τού προκατόχου του Καπετάν Νικόλα. Προτού νά όσφραν- 
θούν αΐ τουρκικά! άρχα'ι τήν ύπαρξιν τής τοιαύτης συμμορίας, συνέλαβε τον 
υιόν τού εν Ραιδεστφ Ματή, προξένου τής Γαλλίας, Βελγίου και 'Ολλανδίας, 
Ρισάρ Ματήν, από τό μέγα υποστατικόν του, τό όποιον εύρίσκετο μεταξύ 
Χαριουπόλεως και Παυλίκιοϊ παρά τον Έργίνην ποταμόν. Ώς ήτο επόμε
νον, τον ώδήγησαν εις τό Ιερόν ’Όρος, όπόθεν διά μυστικού προσώπου 
ήλθαν εις διαπραγματεύσεις μέ τον πρόξενον Ματήν και έζήτουν λύτρα πέντε 
χιλιάδας χρυσάς λίρας, έπ'ι απειλή θανάτου τού αίχμαλωτισθέντος υιού του 
εις περίπτωσιν καθ’ ήν δεν θά έστέλλοντο τά χρήματα μέχρις ώρισμένης ήαε* 
ρομηνίας, ή άν ύφίστατο έν τώ μεταξύ ή συμμορία προσβολήν υπό τουρκι
κής δυνάμεως. Ή  Τουρκική Κυβέρνησις, προκειμένου περί ξένου υπηκόου 
και μάλιστα Γάλλου άπέφυγε νά κινηδή κατά τής συμμορίας, κατ’ άπαίτη- 
σιν και τού Γάλλου ΙΙροξένου, εκ φόβου μή πάθη ό υιός του Ρισάρ. Τότε 
άπεστάλη προς αυτούς μέ τά χρήματα εκ Ραιδεστοΰ ό'Έλλην υπήκοος Σταύ
ρος Φουρτούνας, έκ Κεφαλληνίας καταγόμενος, δστις ώδηγήθη προς τον αρ
χηγόν, έμέτρησε τό ζητηθέν ποσόν και έλαβε τήν διαβεβαίωσιν δτι μετά δύο 
ημέρας ό αιχμάλωτος Ρισάρ, εις ώρισμένην ώραν, θά εύρίσκεται εις όρισθέν 
μέρος έξωθεν τής Ραιδεστού. Ώς σύνδεσμος δέ μεταξύ τού Καπετάν Ά να 
στάση κα'ι τού πατρός τού αιχμαλώτου, έχρησίμευεν ό Μπόζος έκ Σχολαρίου, 
δστις συνέπραττε μέ τήν συμμορίαν, καθ’ δλην τήν διάρκειαν.

§ 20ον.— "Αλλαι συνταρακτικοί έπ ιχ ε ιρ ή ο ε ις  τοϋ καπετάν Ανα-  
στάοη. Ή  αιχμαλωσία  τοϋ Γ ά λλ ο ν  Ρ α ν μ ό ν δ ο ν .  Εις τό τρίγωνον Κων)πό-
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λεως, Σηλυβρίας και Μαύρης Θαλάσσης υπήρχε το «Ούμουρτζά Τσιφλίκ», 
χό όποιον ειχεν αγοράσει μία Γαλλική εταιρία.Έφΰτευσεν εκεί εκτεταμένους 
αμπελώνας, ΐδρυσεν εργοστάσια οινοποιίας και ποικίλων άλλων οινοπνευμα
τωδών ποτών, τά όποια έστελλεν εις Γαλλίαν. Διευθυντής τής δλης έπιχει- 
ρήσεως ήτο Γάλλος επιστήμων χημικός, ειδικευμένος εις τήν τοιαΰτην βιο
μηχανίαν. Ό  τολμηρός Καπετάν 9Αναστοίσης από τά επί του 'Ιερού ’Όρους 
κρυσφΰγετά του, τά όποια απείχαν περί τά εκατόν ( 10 0 ) χιλιόμετρα από το 
Ούμουρτζά, διά νά εξαπάτηση τάς τουρκικός άρχάς, έστειλε μέρος τής συμ
μορίας του, δπερ έκαμε τήν έμφάνισίν του προς αντίθετον κατεύθυνσιν επί 
τοΰ Κουρού Ντάγ τής Κεσσάνης. Εύθύς αμέσως τά τουρκικά αποσπάσματα 
εκινήθησαν προς τά έκεΐ. Ό  ίδιος τότε μέ τούς λοιπούς συντρόφους του, 
όδευοντες μόνον τάς νύκτας καί κρυπτόμενοι τήν ημέραν εις τάς πτυχάς τοϋ 
εδάφους καί τά δάση, κατώρθωσαν νά φθάσουν εις Ούμουρτζά, νά συλλά- 
βουν τον Ραϋμόνδον καί νά τον υπαγάγουν εις τό Ιερόν ’Όρος. ’Ανάστατος 
έγινεν ή Τουρκική Κυβέρνησις από τάς διαμαρτυρίας τοΰ Γάλλου Πρέσβεως 
έν Κων)πόλει, δστις άπήτησεν από τήν Τουρκικήν Κυβέρνησιν νά μή πράξη 
τι, τό δυνάμενον νά θέση εν κινδύνφ τήν ζωήν τοΰ Ραϋμόνδου, άλλα καί νά 
πλήρωσή αυτή αύτη ή Κυβέρνησις τά ζητηθησόμενα λύτρα.

Ή  Κυβέρνησις τοΰ λιποψύχου Σουλτάν Χαμήτ, ήναγκάσθη νά ύποκύψη 
καί άφήκεν ελευθερίαν εις τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν νά διαπραγματευθή μέ 
τούς ληστάς, βεβαιώσασα, δτι τά λύτρα θά πληρωθώσιν από τό Σουλτανι- 
κόν Ταμειον (Χαζνέ). Καί πράγματι, αΐ απαιτήσεις τοΰ Καπετάν Άναστάση 
άνήλθον εις τό ποσόν τών ές χιλιάδων (6.000) χρυσών λιρών Τουρκίας, αί 
όποΐαι καί κατεβλήθησαν υπό τοΰ Χαμήτ. Ό  Ραϋμόνδος άφέθη ελεύθερος 
μετά τινας ημέρας έξωθεν τής Ραιδεστοΰ, δπου εισελθών, διηυθύνθη προς 
τό Γαλλικόν Προξενεΐον, τό όποιον καί τον περιέθαλψεν.

§ 21ον. — 01 Μουατζήριδες  έν ’Ανατολική  Θράκγι καί γ εν ικ ή  δ ια - 
αάλεναις τής άσφαλείας.  Μ ικροληατεΐα ι ϋπο  Μ ουατζήριδω ν  κα ϊ  Κ ι ρ - 
καοίω ν.  ’Από τής άνακηρύξεως τών Ηγεμονιών Βουλγαρίας καί ’Ανατολι
κής Ρωμυλίας, τό πλεΐστον τών μουσουλμάνων κατοίκων τών δύο τούτων 
χωρών ήρχισε νά μεταναστεύη έκεΐθεν. Καί άλλοι μέν, παραλαμβάνοντες τάς 
οικογένειας των επί τών αμαξών των, διέσχιζον τήν ’Ανατολικήν Θράκην 
καί κατερχόμενοι προς Κωνστανμνούπολιν, Ραιδεστόν καί Καλλίπολιν, διε- 
πέρων εις Μικράν ’Ασίαν. Ά λλ’ οΐ πλεΐστοι, τή εΐσηγήσει τής τότε Κυβερ- 
νήσεως τοΰ Χαμήτ, έγκατεστάθησαν εις τήν ’Ανατολικήν Θράκην, διά νά ενι- 
σχύσουν τον τουρκικόν πληθυσμόν, ό οποίος είχε μειωθή εις επίφοβον ση- 
μείον. Τριακόσια νέα χωρία μουσουλμανικά έξεφύτρωσαν εΐς τούς Καζάδες 
Κεσσάνης, Μαλγάρων, Ούζούν Κιοπρού καί Χαριουπόλεως, ών τά πλεΐστα 
ήσαν βουλαρόφωνα. Κατάλογον τών νέων τούτων χωρίων είχα καταρτίσει 
κατά τό 1894 καί στατιστικήν τοΰ αριθμού τών οικογενειών έκάστου κατά
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παράκλησιν τοΰ εν Ραιδεστφ Προξένου τής Ρωσσίας Γερασίμου ΓΙανά, Κε- 
φαλλήνος. Άλλα δυστυχώς τό άντίγραφον τό έκαυσα έν Κωνσταντινουπόλει, 
ώς και άλλα πιστοποιητικά μου, προερχόμενα από τάς έν Τουρκία Προξε- 
νικάς Άρχάς, μέ τάς οποίας συνέπραττον μυστικώς.

Πολλά των χωρίων τούτων είχαν ΐδρυΟή εις τά εύφορώτερα μέρη, σφε- 
τεριζόμενα γαίας άνηκοΰσας εις ελληνικά χωρία. 'Ως έκ τούτου πολλά! προσ- 
τριβαί ελάμβανον χώραν μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Ή  τοιαύτη 
κατάστασις έπηύξησε τά πάθη μεταξύ τών δύο στοιχείων. Οί νεήλυδες ούτοι 
ήσαν μέν έργατικώτεροι, παραγωγικώτεροι, λιτοδίαίτοι έν άντιθέσει προς 
τούς αίπόχθονας Κονιάρους, άλλ" ήσαν και βαρβαρώτεροι. Τινές τούτων, 
συνδυαζόμενοι μέ Κιρκασίους (Τσερκέζ), πού ήσαν λείψανα τής τουρκικής 
στρατιάς τοΰ ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου, παραμείναντα τήδε κακεΐσε έν Θράκη 
κατά την ύποχώρησιν, προέβαινον εις ληστείας κατά τών χριστιανών, πού 
έταξίδευον και άφήυουν χρήματα, ενδύματα, κάπες και τά άλογα. Έ άν ήκουον 
δτι εις τι χριστιανικόν χωρίον υπήρχε πλούσιός τις, έπετίθεντο νύκτα, έβα- 
σάνιζον τούς έν τή οικία, διά νά παραδώσουν τά χρήματα, τά οποία, άφοΰ 
ελάμβανον, άπήρχοντο. Εις τό χωρίον Παλαμούτ, αίγοτρόφον, υπήρχε πλού
σιός τις αΐγοτρόφος (Κεχαγιάς), τον όποιον έβασάνισαν, χύνοντες επ’ αύτοΰ 
και τών μελών τής οικογένειας του ζεματιστόν ελαιον, άφοΰ δέ τοΰ άπέσπα- 
σαν οΰιω χιλίας (1 .0 0 0 ) λίρας χρυσάς, τον έθανάτωσαν καί έφυγαν.

§ 22ον. — * Η  τολμηρότατη ληστρική πράξις  τοΰ Κ α η ετάν  Ά να - 
σ τ ά σ η 1). Την ταραχιόδη αυτήν εποχήν, πού ήτο επακολούθημα τοΰ ρωσσο
τουρκικοΰ πολέμου, έπηύξησεν έτι μάλλον και τό βουλγαρικόν πραξικόπημα 
τοΰ 1886, διά τής ένώσεως τής Ανατολικής Ρωμυλίας μέ την Βουλγαρίαν. 
Και έταράχθη μέν ή Τουρκία και προέβη εις μερικήν κινητοποίησιν, διά νά 
έξασκήση τό υπό τής Βερολινείου συνδήκης παραχωρηθέν εις αυτήν δικαίωμα, 
νά διατηρή στρατόν έπι τοΰ Αίμου, διά νά έμποδίζη τήν ενωσιν τών δύο 
ηγεμονιών, επειδή δμως αΰτη άπεμπόλησεν ή ιδία τό δικαίωμα εκείνο, έκ- 
κενώσασα εντελώς τήν Ανατολικήν Ρωμυλίαν προηγουμένως, ήναγκάσθη νά 
ύποκύψη εις τήν σύστασιν τής αγγλικής διπλωματίας (τοΰ Γλάδστωνος) κα! 
νά αναγνώριση τό δημιουργηθέν καθεστώς ώς γεγονός τετελεσμένον.  Ά λλ3 

ή τοιαύτη στρατιωτική αδυναμία τής Τουςικίας, ώς ύπετέθη τό γεγονός τοΰτο, 
ένεθάρρυνε περισσότερον τά κακοποιά στοιχεία και έξηκολούθησαν αί διά
φοροι ληστρικά! συμμορίαι τό έργον των. Οΰτω υπό ελληνικής συμμορίας 
συνελήφθη καί έπλήρωσε λύτρα ό έν Μπαμπά Έσκ! πλούσιος έμπορος τυ
ροκομικών ειδών Μανώλης. Εις τήν σύλληψιν τούτου είχε συντελέσει ό έξ 
Ίντζέκιοϊ. μάστορας κασσερίων Μανώλης Κουμπάσογλους, δστις έπ! έτη κατά 
τήν εποχήν τής κασσεροποιΐας είργάζετο παρ’ αύτω. "Επίσης διάφοροι μου

1) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. ΙΑ', σ. 208—211 Σ. Δ.
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σουλμάνοι -πεχλιβάνηδες (παλαισταί, παλληκαράδες) έλυμαίνοντο τάς περιο- 
χάς τής πεδινής Θράκης. Άλλα τό συνταραχτιχώτερον ληστρικόν γεγονός 
ύπήρξεν ή υπό τής συμμορίας τοϋ Καπετάν Άναστάση έκτροχίασις καί λή- 
στευσις του σιδηροδρομικού ειρμού, τοϋ προερχόμενου εκ Παρισίων μέσω 
Βιέννης προς την Κωνσταντινοΰπολιν.

Μίαν νύκτα ή συμμορία αυτή άφήρεσεν από την σιδηροδρομικήν γραμ
μήν μερικάς σιδηράς ράδβους έξωθεν του σταθμού τοϋ Λουλέ Μπουργάζ 
(Άρκαδιοΰπολις) και άμα έφθασεν δ ειρμός έκάθισεν εις τα μαλακά χώματα. 
Πυροβολισμοί πολλοί κατεπτόησαν τούς ταξειδιώτας. Οι λησταί είσήλθον εν
τός των βαγονίων και με εύγενή τρόπον άπήτησαν να παραδοΟώσιν εις αυ
τούς τα χρήματα, από τά οποία μέρος άφιναν εις έκαστον επιβάτην. Άλλ' 
έδειξαν μεγάλ,ην αδυναμίαν είς τά κοσμήματα των γυναικών, ωρολόγια, 
άλυσσίδας χρυσάς κλπ. Α φού παρέλαβον δλα τά πολύτιμα, άπήλθον, άνευ 
ετέρου λυπηρού επεισοδίου. "Ετυχε δε νά εύρίσκωνχαι μεταξύ των διαφόρων 
Ευρωπαίων καί πολλοί Γάλλοι. Ή  Γαλλική Κυβέρνησις, έχουσα ύπ’ δ'ψιν 
και τάς προηγουμένας ληστείας ε’ις βάρος Γάλλων υπηκόων, τού Ρισάς Ματή 
και τού Ραϋμόνδου τού Ούμουρτζά, διαμαρτυρήθη εντόνους προς τον Χα- 
μήτ, και ήπείλησεν δτι θά στείλη εις τήν Θράκην Γαλλικά αποσπάσματα, 
διά νά επιβάλουν τήν τάξιν και τήν ασφάλειαν.

’Έκτοτε ό Καπετάν Άναστάσης δεν ήκούσθη πλέον, διότι έφυγε μέ τούς 
εξ Ελλάδος συντρόφους του. Άλλ’ ως έφάνη μετά τινα καιρόν είχαν παρα- 
μείνει τρεις, εκ των οποίων εις ήτο εκ Σχολαρίου, μετερχόμενος έπί πολλά 
έτη τήν ληστείαν. Οι τρεις ούτοι, ως φαίνεται, δεν είχαν ίκανοποιηθή αρ
κούντως έκ των ποσοστών, πού είχαν λάβει εκ τών προηγουμένων ληστειών, 
καί προέβησαν εις άλλην έπειχείρησιν. Είς τό μέσον τού δρόμου, οστις άγει 
από τά χωρία Ίντζέκιοϊ και Καστάμπολιν προς τά Μάλγαρα, είς άπόστασιν 
τεσσάρων (4) ωρών από αυτά, κειται τό Σασάν Τσιφλίκ, τού οποίου ό Μπέης 
ειχεν ενοικιάσει αυτό εις ένα Αρμένιον δνόματι Μιγκιρδίτς, Ραιδεστηνόν 
πλούσιον, οστις καί τό έξεμεταλλεύθη έπι αρκετά έτη. Τούτον τον Αρμένιον 
γέροντα δντα έπιδραμόντες μίαν νύκτα, τον άπήγαγον καί τον μετέφεραν εις 
τά κρησφύγετά των επί τού Τεροΰ "Ορους.

Ά λλ’ εν τφ μεταξύ τούτφ ή κατάστασις ήλλαξεν. Διότι αποσπάσματα 
χωροφυλάκων καί στρατιωτικά έκ Καλλιπόλεως καί Ραιδεστού έκινήθησαν 
προς τό Ιερόν "Ορος καί δή είς τά χωρία Ίντζέκιοϊ καί Καστάμπολιν, δπου 
ύπώπτευον, δτι υπάρχουν οΐ λησταποδόχοι, πού έτροφοδοτούσαν τούς λη- 
στάς. ’Επειδή δέ επί εβδομάδας, τά στρατεύματα ταύτα μέ τούς αξιωματι
κούς των καί τά άλογά των, άπήτουν νά τρέφωνται καί αυτοί καί τά ζώα 
είς βάρος τών χωρίων τούτων, καί άπηγόρευσαν τήν έξοδον τών χωρικών 
προς πάσαν κατεύθυνσιν, τά χωρία περιήλθον είς αμηχανίαν’ καί προ πάν
των οΐ προύχοντες καί οΐ Μουχτάρηδες, επί τών οποίων καί έπιπτε τό πλεΐ-
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στον του οικονομικού βάρους. Τότε έδωκαν διαταγήν εις τούς αγροφύλακας 
και τούς φυλάσσοντας την ημέραν τάς άγέλας των οικιακών προβάτων, α ι
γών καί αγελάδων, νά εΐδοποιώσι~τόν Μουχτάρην, άμα ώς ϊδωσιν ανθρώ
πους, νά περιφέρωνται εΐ,ς την εξοχήν.

§ 23ον.— Ό  ΈδΙατ Πασάς πληρεξούσιος τού Σ ουλτάνου  διά τήν  τά* 
ξιν. Ταΰτα συνέβαινον κατά διαταγήν τού Έ δίπ Πασά, οστις μετά τήν λεη
λασίαν τού τραίνου και τήν απειλήν τής Γαλλίας, εΐχε κληθή υπό τού Σουλ- 
τάν Χαμήτ και άνέλαβεν έν λευκώ εντολήν νά πατάξη τήν ληστείαν, ήτις εξέ- 
θηκεν αυτόν προς τήν πολιτισμένην Ευρώπην, και νά φέρη ασφάλειαν πλήρη 
εις τούς Ευρωπαϊκούς Νομού; τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. "Ολα δέ τά 
υπό τοϋ Έ δίπ  Πασά λαμβανόμενα μέτρα θά τυγχάνωσι τής έγκρίσεως τής 
Κυβερνήσεως, ά'νευ έξετάσεως. Ό  αποκλεισμός επομένως τών χωρίων τού 
'Ιερού ’Όρους, πού ήσαν ύποπτα, ήτο σχέδιον αυτού. Και πραγματικά»; έφε- 
ρεν αποτέλεσμα. Ή το ήδη Νοέμβριος και χιόνες κατεκάλυψαν τύ ’Όρος και 
πρό πάντων τάς όρεινοτέρας περιοχάς τών χωρίων Καστάμπολης, Ίντζέκιοϊ 
και Σιμιτλή. Οι τρεις προαναφερθέντες λησταί μέ τον αιχμάλωτον γέροντα 
Αρμένιον, στερηθέντες τροφής, έξήλθον από τό κρυφΰγετόν των παρά τήν 
Καστάμπολιν και ήρχοντο προς τήν περιοχήν τού Ίντζέκιοϊ έν μέστο χιόνων 
και ψύχους. ΓΙαρουσιάσθησαν εις βοσκόν τών αιγών και προβάτων τού χω
ρίου μέσα εις εν δάσος και εζήτησαν ψωμί. Οΰτος αφού έδωκεν δ,τι είχε, 
και άπεμακρΰνθησαν, έσπευσεν εις τό χωρίον καί είδοποίησεν τόν Μουχτά- 
ρην. Ό  δέ Μουχτάρης ειδοποίησε τόν άποσπασματάρχην. Άλλ* οι Τούρκοι 
έφάνησαν τόσον δειλοί, ώστε ώπλησαν μερικούς χωρικούς και τούς έβαλαν 
νά προπορεΰωνται. Οί λησταί, ιδόντες τό ερχόμενον πλήθος, από τούς λό
φους δπου έβάδιζαν, τόν μέν αιχμάλωτον άφήκαν όπισθεν ενός δένδρου τοϋ 
δασώδους λόφου (Κουρή) προς τήν ανατολικήν πλευράν τού χωρίου, αυτοί 
δέ κατέβησαν τήν απότομον κατωφέρειαν καί είσήλθον εις τήν χαράνδραν, 
διά τής οποίας έρρεον τά έκ τοϋ όρους κατερχόμενα νερά. Άντελήφθησαν 
όμως κάπως αργά ότι εύρέθησαν ϊΓεϊ εντός βαραθρώδους τύπου, δ οποίος 
πανταχόθεν έφράσσετο από αποτόμους καί χιονισμένους βράχους, καί ότι ώς 
μόνη διέξοδος άπέμενεν δι5 αυτούς ή φάραγξ, ή άγουσα προς τό χωρίον. 
Διά μέσου τής φάραγγος αυτής κατήρχοντο πολλά νερά προς ένα νερόμυ
λον. Τρεις είχαν καταβή. Καί ό μέν εις κατώρθωσε νά διαφυγή προς τό 
όρος και έγινεν άφαντος. Οι άλλοι δύο, τών οποίων οΐ πόδες δεν άντεϊχαν, 
ώστε νά φύγουν καί αυτοί διά μέσου τού χιονοσκεπούς όρους, ήκολούθησαν 
τόν ροϋν τών ύδάτων μέσα εις τήν βαθεϊαν κοίτην των, μή γνωρίζοντες, 
ίσως, πού έπορεύοντο. Ά λλ’ αφού έβάδισαν επί αρκετόν εύρέθησαν εις τήν 
ανατολικήν πλευράν τοϋ χωρίου, ή οποία είχε καταληφθή υπό χωροφυλά
κων, στρατιωτών καί χωρικών ενόπλων. Καί ούτοι μέν ήσαν εις ύψηλάς το
ποθεσίας, οί δέ λησταί εντός τής βαθείας χαράδρας. Ούτω βαδίζοντες οί δι
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ωκόμενοι έφθασαν εις τον νερόμυλον καί προσεπάθησαν νά εΐσέλθουν εις 
αυτόν. Ά λλ ’ ό νερόμυλος εύρέθη κατάκλειστος, διότι ό μυλωνάς, ειδοποιη
θείς εγκαίρως, άφοΰ τον έσταμάτησε, τον έκλεισε και άνέβη εις τό χωρίον.

Επειδή ολίγον ΰψηλότερον κστέφθασεν εν τώ μεταξύ δύναμις χωροφυ
λάκων και χωρικών οι λησταί εύρέθησαν προ αδιεξόδου. Κληθέντες νά πα- 
ραδοθοΰν εδοκίμασαν οΰτοι νά απαντήσουν δια πυρών. Άτυχώς δμως δΓ 
αυτούς τα δπλα των ειχον καταστή άχρηστα' διότι ή πυρΐτις τών ύπ’ αυτών 
τών ιδίων κατεσκευασμένων βλημάτων ') είχε βραχή και δεν άνεφλέγετο. Τότε 
επυροβολήθησαν υπό τών χωρικών και τών Τούρκων χωροφυλάκων και 
ετραυματίσθησαν εις τούς μηρούς. Και ό μέν εις ήρχισε νά άναβαίντ] τον 
ανήφορον προς τό πλήθος διά νά παραδοθή. "Ενας χωρικός, άντιληφθείς 
εγκαίρως δτι δ προσερχόμενος δεν εννοούσε τίποτε από δ,τι τοΰ έλεγαν τουρ
κιστί, τοϋ έφώναξε δυνατά εις ελληνικήν γλώσσαν : « ’Άφησε τό τουφέκι σου 
κατά γης και έλα χωρίς δπλο, για νά μή σέ πυροβολήσουν». Ό  ληστής ύπή- 
κουσε καί άφοΰ επέταξε τό δπλον του έπλησίασε και τον παρέλαβον. 'Ο δέ 
έτερος, καίτοι, πληγωθείς, έξηκολούθησε νά τρέχη εντός τοΰ ρεύματος μέ 
σκοπόν νά διαφύγη, επωφελούμενος τοΰ- σκότους τής νυκτός, πού ήρχιζεν 
ήδη. Ά λλ ’ εις μάτην, διότι τότε οΐ χωροφύλακες τον έπυροβόλησαν έπανει- 
λημμένως καί τον έτραυμάτησαν καιρίως, άστε νά πέση. ’Έτρεξαν ευθύς πα
ρέλαβον καί αυτόν επάνω εις ένα πρόχειρον φορείον (νεκροκρέββατο) τούς 
δύο δέ μαζί κατόπιν έφεραν εϊ,ς τον ξενώνα. Μετά ταΰτα τρεις νέοι άνέβησαν 
εις τό «κουρή» άνεΰρον εκεί τον αιχμάλωτον, ημιθανή έκ τοΰ ψύχους καί τοΰ 
φόβου, τον εφορτώθησαν καί μετέφερον καί αυτόν εις ιό χωρίον.

§ 24ον. — Τό π ο ιό ν  τών άν& ρώπω ν τούτων. Αί πρώται  άνακρίσεις.  
Ό  πρώτος πού παρεδόθη ήτο νεώιατος, μόλις 25 ετών. Ή  μόνη του ενδυ
μασία, πού έφερεν επάνω του μέ δλον τό ψύχος, ήσαν τό έσώβρακον καί τό 
ύποκάμισον καί μία κάπα, πού τον έσπέπαζεν ολόκληρον. Μαλλιά μαύρα καί 
σγουρά έσχημάτιζαν τήν κόμην του καί βραχεία μαύρη γενειάς. Ό  άλλος 
ύπέργηρος μέ λευκήν κόμην καί γενειάδα μακράν. Ή το ούτος χονδρά ένδε- 
δυμένος. Άμφότεροι εις τούς πόδας των έφερον εφθαρμένα τσαρούχια μέ 
περιπόδια. 'ΤΙ δλη εμφάνισίς των ήτο αξιοδάκρυτος. Τό χωρίον έδειξεν αν
θρωπισμόν. Ό Μουχτάρης διέταξε νά άναφθή φιοτιά διά νά ζεσταθούν καί 
στεγνώσουν, νά τοΤς δοθή θερμή τροφή καί εν γένει νά παρασχεθή εις αυ
τούς φιλοξενία. Τούτο διότι δ λαός τών χωρίων εκείνων, μολονότι άντελαμ- 
βάνετο δτι ήσαν κοινοί λησταί, ούχ’ ήτταν δμως μυχίως τούς συνεπάθει καί 
τούς εθεώρει ήρωας, απλώς καί μόνον διότι έκράτουν τήν Τουρκίαν εις άνα- 
στάτωσιν. Τύν δέ αιχμάλωτον ό Μουχτάρης Ζγρουμάλλης τον έλαβεν εις τό 
σπίτι του καί τον περιεποιήθη, δσον ήδύνατο καλλίιερον. 1

1) Μετεχειρίζοντο γομώσεις άνευ κάλυκος.
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Έφρόντισεν αμέσως και έστειλεν καβαλλάρην νά φέρη ταχέιος την εΐ- 
δησιν εις Ραιδεατόν προς την οικογένειαν τοΰ λυτρωθέντος αιχμαλώτου, και 
την επομένην άφίχθη ό υιός τοΰτου έκ Ραιδεστοΰ, έμπορος υφασμάτων, και 
τον παρέλαβεν.

§ 2δον. — Ή  πρώτη άνάκρισις καί τό άποτέλεαμα.  Την επομένην 
ημέραν τούς έφεραν εις τό καφενεΐον τοΰ ’Αθανασίου Τουφεκτσή, πού εύρί- 
σκετο εις τήν κεντρικήν πλατείαν τοΰ χα)ρίου. Έκεΐ προσήλθεν ό Μπας 
Τσαούσης, ό αρχηγός τοΰ αποσπάσματος, έρριψεν αγριωπόν βλέμμα επί των 
δύο ληστών, έπιασεν από την μακράν γενειάδα τον γέροντα ληστήν καί τοΰ 
είπε τουρκιστί : «Δεν έντρέπεσαι γέρος άνθρωπος νά κάμνης τό ληστή σέ 
τέτοια ηλικία ; » Ά λλ 5 δ γέρων καί αυτός τουρκιστί άπήνιησεν : «Τό επάγ
γελμά μου είναι' αν είναι παράνομον, ή κυβέρνησις έχει νόμους καί κατά 
τούς νόμους ά ; με δικάση καί ας μέ τιμωρήση, σύ μεν έχεις τό δικαίωμα 
νά μέ συλλάβης, δχι όμως καί νά μέ κακομεταχειρισθής».

’Έπειτα ήρχισεν ή άνάκρισις. Άπεδείχθη δτι δ γέρων ούτος, όπως έβε- 
βαίωσεν άλλως τε καί δ ίδιος, κατήγετο έκ τοΰ μεγάλου Σχολαρίου, τό όποιον 
κεΐται μεταξύ Ραιδεστοΰ καί Ίντζέκιοϊ, επί ύψηλοΰ λόφου των ύπωρεκών τοΰ 
Τερυΰ ’Όρους, εϊ,ς άπόστασιν 2 ωρών από τοΰ δευτέρου καί 4 από Ραιδε- 
στοΰ. Τό Σχολάριον είχε χίλια διακόσια (1200) σπίτια μεγάλα. Οΐ πλεϊστοι 
άνδρες έκ τών κατοίκων του κατεγίνοντο εις τήν προβατοτροφίαν.Έν συνόλφ 
ειχον περί τάς εκατόν είκοσι χιλιάδας πρόβατα, διά τά όποια ενοίκιαζαν τούς 
λειμώνας όλων τών τσιφλίκια)ν τής ’Ανατολικής Θράκης. Άπετέλουν μεγάλα 
κοπάδια προβάτων μέ πολυάριθμον προσωπικόν. Καί τά μέν μαλλία τά έφε
ραν εΐς τό χωρίον των, όπου άλλα μέν έπώλουν εις εμπόρους, άλλα δέ έδι- 
δον προς κατεργασίαν εις τάς γυναίκας καί θυγατέρας των, αΐτινες κατεσκεύα- 
ζον έξ αυτών δλα τά είδη των μάλλινων, ήτοι άμπάδες, σαγιάκια, κάπες, 
γιάμπολες, φλοκοτές, χαλιά καί άλλα πολλά. Τά δέ γάλατα τά πλεΐστα τά 
μετεχειρίζοντο εί; τήν τυροκομίαν, παρασκευάζοντες κασσέρια, τελεμέδες, του
λουμοτύρια, βούτυρον. ^Ησαν εύποροι καί άριστοκράται τρόπον τινα μεταξύ 
τών λοιπών χωρικών τής Θράκης.

Έ ν συνεχείς? ό γέρων ούτος ληστής ώμολόγησεν, δτι μετήρχετο τήν λη
στείαν επί πεντήκοντα ολόκληρα έτη, δτι ειχεν ευεργετήσει πολλούς πτωχούς 
χριστιανούς καί μουσουλμάνους μέ τά χρήματα, πού έπαιρνεν από τούς εύπο- 
ροΰντας χριστιανούς και τούρκους, χωρίς νά μεταχειρίζεται βίαν. Λεπτομέ
ρειας δμως ήρνήθη νά δώση. Ό δέ έτερος ώμολόγησεν δτι προέρχεται από 
τά μέρη τοΰ Βόλου, δτι τον έπήραν μαζί τους οΐ άλλοι διά νά τούς χρησιμεύη 
ως λογιστής, επειδή ήρχοντο εΐς Τουρκίαν διά ν’ αγοράσουν ζώα, δτι άμα 
έφθασαν εις τά βουνά, έδωκαν εις αυτόν δπλον καί δτι ήναγκάσθη νά πα· 
ραμείνη μαζί τους, διότι δεν ήξευρε τον δρόμον νά επιστρέψη, επειδή, κα
θώς είπε, έβάδιζαν μόνον κατά τάς νύκτας, τάς δέ ημέρας έκρύπτοντο μέσα
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εις τά δάση των βουνών και συνεπώς του ήτο αδύνατον νά κατατοπισθή.'Ότι 
αυτοί ήσαν οΐ τρεις, πού είχαν σταλή από τόν καπετάν Άναστάση εις τά 
μέρη τών Μαλγάρων, διά νά έλκύσουν προς τά εκεί την έρευναν τών απο
σπασμάτων καί νά συντελέσουν οΰτω εις την επιτυχίαν τοΰ σχεδίου τής λη
στείας τού τραίνου υπό τής λοιπής συμμορίας. "Οτι αφού εγινεν ή ληστεία 
εκείνη, οΐ τρεις ούτοι επέστρεψαν εις τό Ιερόν "Ορο:, αλλά δεν ήμπόρεσαν 
νά συναντήσουν κανένα από τούς άλλους συντρόφους των. Επομένως έμει
ναν χωρίς νά λάβουν μερίδιον από την έπιχείρησιν κατά τού σιδηροδρόμου. 
Διά τούτο, μή έχοντες χρήματα, άπήγαγον τόν ’Αρμένιον από τό Σασάν Τσιφλίκ.

Την επομένην εσπέραν ένας Ίντζεκιώτης, δ Χατζηγιώργης Χατζηανα- 
γνώστου, εις τόν όποιον ωρίσθη νά τούς ψέρη τροφήν καί πακέτο καπνού, 
εκεί πού έκάθηντο εις τό τζάκι καί έθερμαίνοντο, ήκουσε τόν γέροντα ληστήν 
νά επικρίνη τόν νεαρόν σύντροφόν του ας εξής : « ’ Εγώ αύριον θά αποκάνω 
από τάς πληγάς μου καί θά γλυτώσω. Σύ μπορεί νά ζήσης, αλλά θά βασα- 
νισθής πολύ, γιά πολύν καιρόν. Γ ι’ αυτό δεν έπρεπε νά παραδοθης, αλλά νά 
φυγής, δπως έκαμεν ό άλλος, ή νά πέσης, όπως έκαμα εγώ».

Τήν άλλην ημέραν τούς άνεβίβυσαν εις άλογα χωρικών καί έξεκίνησαν 
υπό συνοδείαν εφίππων χωροφυλάκων διά τά Μάλγαρα, πού άπήχαν 10 
ώρας. ’Αλλά καθ’ οδόν ό γέρων εξεψύχησε. Τόν έδεσαν δμως επάνω εις τό 
άλογον νεκρόν πλέον καί τόν μετέφεραν εις Μάλγαρα. Έχείθεν ιούς επιβίβα
σαν επί άμάξης καί διά τής αμαξιτή: οδού τούς μετέφεραν εις τό διοικητή- 
ριον τής Ραιδεστοΰ, καί αφού τούς κατεβίβασαν, ένα ζωντανόν καί ένα άπο- 
θαμμένον, τούς εφωτογράφησαν καί τούς έξέθηκαν εις κοινήν θέαν. Καί τόν 
μεν νεκρόν τόν έθαψαν, τόν δε ζώντα τόν έρριψαν εις τάς φυλακάς, δπου τού 
έθεράπευσαν τήν πληγήν καί έπειτα τόν κατεδίκασαν εις δέκα πέντε ετών ειρ
κτήν. Μετά τήν καταδίκην εστάλη νά εκτίση τήν ποινήν του εις τάς φυλακάς 
τής Καλλιπόλεως.

§  26ον. — Πώς έπήλϋ'εν  ή τάξις κα ϊ  ή ασφάλεια  vnh  τοϋ Ε δ ίπ  
Πασα.  ’Αφού τοιουτοτρόπως έξέλιπον καί τά τελευταία άπομεινάρια τής 
συμμορίας τού Καπετάν Άναστάση, έκαθαρίσθη τό 'Ιερόν ’Όρος. Τό δέ χω· 
ρίον Ίντζέκιοϊ έξιλεώθη απέναντι τής εξουσίας, διότι έφάνη, δτι έβοήθησε 
τήν χωροφυλακήν καί τόν στρατόν εις τήν σύλληψιν τών ληστών, πού άνεφέ- 
ραμεν προηγουμένως. Μετ’ ολίγον δέ καιρόν συνελήφθη μέσα εις τό σπίτι 
του εν Σχολαρίφ, προδοθείς ως φαίνεται, καί δ σύνδεσμος τής συμμορίας, 
Μπόζος. Ή  έρευνα, πού εγινεν έκεΐ, έφερεν εις φώς επτακόσιας λίρας χρυ- 
σάς. Μεθ’ 8 ήχθη ούτος εις Άδριανοΰπολιν, δπου, καταδικασθείς εις θάνα
τον, έξετελέσθη. ’Επίσης δ Μανώλης Κουμπάσογλους, πού είχε λάβει μέρος 
εις τήν απαγωγήν τού έκ Μπαμπά Έσκί τυρεμπόρου Μανώλη, συνελήφθη 
καί αυτός, έξ άπίνης, μίαν νύκτα τού Σεπτεμβρίου εντός τοϋ οϊκου του, υπό 
τοϋ Καϊμακάμ τών Μαλγάρων Έμίν πασά, επί τούτφ ελθόντος, διότι δ περί
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ού ό λόγος είχε κατορθαύσει νά πληροφορηθή τά καθέκαστα από Ίντζεκιώτας 
ϊσως, πού συχνά πηγαινοήρχοντο εΐς τά Μάλγαρα. Παραδόξως δέ ό Καϊμα
κάμης εκείνος έφερε και τον τίτλον τοΰ Πασά. Έπρόκειτο περί έξυπνου άν” 
θρώπου, ρέκτου και έλληνομαθοΰς.Άφοΰ συνέλαβε τον Κουμπάσογλουν, χω
ρίς νά τον κακοποίηση, τον ήγαγεν εΐς Μάλγαρα και έκειθεν εις Ραιδεστόν, 
δπου κατεδικάσθη εις τέσσαρα έτη φυλακίσεως και έξέτισε τήν ποινήν του.

'Όσον αφορά τούς παλαιοτέρους συμμορίτας τοΰ Καπετάν Νικόλα, ήτοι 
τούς Κωνστ. Συλτζίκαν έξ Ίντζέκιοϊ, Δελημπάσην έκ Κασταμπόλεως και Δε- 
ληθανάσην έκ Τσανακτσή, οΰτοι, μετά την διάλυσιν τής συμμορίας των περί 
τό Άλμαλή, άπεσύρθησαν εις τά χωρία των και έζησαν ειρηνικούς, μή κατα- 
δοθέντες υπό ούδενός. "Έτσι ή περιοχή τοΰ Ίεροΰ ’Όρους, πού έπ'ι δέκα έτη 
ύπήρξεν ή φωλεά καί τό δρμητήριον των χριστιανικών συμμοριών, αΐ όποιαι 
είχον τρομοκρατήσει την τουρκικήν κυβέρνησιν τοΰ Βιλαετιού Άδριανουπό- 
λεως καί τον μουσουλμανικόν λαόν τής Θράκης, άπηλλάγη και έπαυσαν οΐ 
διάφοροι κατάσκοποι νά έπισκέπτωνται τά χωρία εκείνα υπό διαφόρους ιδιό
τητας. Τότε δ Έ δίπ  Πασάς έστρεψε τήν προσοχήν του προς τάς περιοχάς τής 
πεδινής Θράκης, τήν οποίαν ελυμαίνοντο διάφοροι πεχληβάνηδες έν συνεργα
σία μέ διαφόρους Μπέηδες τσιφλικίων. Είχε καταρτίσει δίκτυον μυστικών 
πληροφοριών, δυνάμει τοΰ οποίου έπληροφορειτο διά κάδε πράξιν τών τοιού- 
των, διά τά δρώντα άτομα, ώς και τούς ηθικούς αυτουργούς έκάσιης πρά- 
ξεως. Καί τούς μεν δρώντας έκρέμαζε μέσα εΐς τά χωρία τους, τούς δέ η θ ι
κούς αυτουργούς Μπέηδες διέτασε καί έδέροντο άνηλεέστατα, πολλάς φοράς 
μέχρις αίματος. Κατ'αυτόν τον τρόπον δ Αλβανός τήν καταγωγήν ούτος Πα
σάς ένέπνευσε τοσοΰτον τρόμον καί έπροξένησε τοιοΰτον έξευτελισμόν εΐς τό 
τουρκικόν στοιχεΐον τής υπαίθρου Θράκης, δύστε πλήρης τάξις καί ασφάλεια 
νά επικρατήσουν εΐς τό εξής, μέχρι τής άνακηρΰξεως τοΰ Συντάγματος εν 
Τουρκίφ τό 1 908.

§ 27ον.—' Η  άηερίοτιαατος έηίδοσις  τών Ί ν ι ξ ε κ ι ω τ ώ ν  εις τάς εμ-  
ηορικάς έ / ι ιχ ε ιρήσεις  των, τήν γεω ρ γ ία ν  καί κτηνοτροφίαν.  Κατόπιν τής 
δραστηριότητος καί τών μέτρων, τά όποια εΐχεν εφαρμόσει δ ευφυής καί πο
λύτροπος εκείνος στρατιωτικός Έ δίπ Πασάς, έβασίλευσεν άκρα τάξις καί 
ασφάλεια εΐς δλον τό Βιλαέτιον τής Άδριανουπόλεως. Οί χωρικοί τοΰ Ίντζέ- 
κιοΐ καί τών Γανοχούρων έν γένει άφόβως πλέον έταξείδευον εΐς δλας τάς πε- 
ριοχάς τής Θράκης, έμπορευόμενοι προς τούς Τούρκους αύτόχθονας καί μουα- 
τζήρηδες, προς τούς "Ελληνας χωρικούς καί προς τούς κατοίκους τών πόλεων. 
Οί Ίντζεκιώται μέ τά άλογά των καθημερινώς περιήρχοντο άπ’ άκρου εΐς 
άκρον τήν Ανατολικήν καί Δυτικήν Θράκην, πιυλοΰντες, άγοράζοντες ή άν- 
ταλλάσσοντες. Ενίοτε έπροχώρουν μέχρι Σερρών καί 'Αγίου ’Όρους μέ εμ
πόρευμα κηροΰ. Κατά τήν εποχήν αυτήν (1890 —1910), συναλλασσόμενοι 
ελευθέριος καί άσφαλώς, απέκτησαν κεφάλαια, πράγμα πού έπέτρεψεν εΐς πολ·
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λούς εξ αυτών νά απαλλαγουν από την τοκογλυφίαν. Καί τινες μεν, άποκτή- 
σαντες γαίας αρκετός, είτε διά της αγοράς από τό προς δυσμάς ευρισκόμενον 
τουρκικόν χωρίον Ταταρλή, είτε διά της έκχερσάισεως δασωδών εκτάσεων, ει* 
χον έπιδοθή άποκλειστικώς εις την γεωργίαν, άλλοι εις την προβατοτροφίαν 
και αιγοτροφίαν επί τοΰ ’Όρους, άλλοι εις την έκμετάλλευσιν των δασών ως 
άνθοακεΐς καί άλλοι εις την ξύλευσιν αυτών. Τούς τε ξυλάνθρακας καί την 
ξυλείαν έκόμιζον εις Ραιδεστόν προς πώλησιν. Έ κ της τελευταίας κατεσκευά- 
ζοντο εκεί σαμάρια αλόγων, ήμιόνων καί ογων, άροτρα, άμαξαι, έν πολλοί? 
δέ καί οικοδομαί ακόμη. Άλλ° οί πλεΐστοι εκ τών χωρικών συνεδύαζον καί 
γεωργίαν καί εμπόριον. Πλήν όμως υπήρχαν καί οί άποκλειστικώς ασχολού
μενοι μέ τό εμπόριον, κατατασσόμενοι άναλόγως τον είδους μέ ιό οποίον 
ήσχολεϊτο κυρίως έκαστος εις : γιουμουρτατζήδες (αύγουλάδες), μπαλτζήδες 
(εμπόρους μέλιτος), πενιρτζήδες ή κασσερτζήδες (τΐ'ροκόμους) καί εις σνλλέ 
κτας αιγοδερμάτων καί άρνοδερμάτων κατά μεγάλας ποσότητας, τά όποια έκό- 
μιζον εις Άδριανούπολιν. Οί μή ταξειδεύοντες ήσαν μόνον οί παντοπώλαι, 
οί καφετζήδες καί τινες άλλοι επαγγελματίαι, ελάχιστοι τον αριθμόν. ’Άλλοι 
πάλιν συνεδύαζον γεωργίαν καί κτηνοτροφίαν, ολίγοι ήσαν άκτήμονες εργα
ζόμενοι μέ ημερομίσθιον, ύπήρχον δέ καί τινες ξυλουργοί καί οικοδόμοι.

§ 28ον.— Ή  έκ παίδευα ις  έν τφ  χ ω ρ ίφ  Ί ν ι ζ έ κ ι ο ϊ  άπό τον 1 8 7 5  
καί έξης. Προ του 1875 τό χωρίον διετήρει υποτυπώδες τι σχολεΐον, εις τό 
όποιον έδιδάσκετο ή άνάγνωσις, κατά την παλαιοτάτην μέθοδον, ή γραφή, 
ή αριθμητική καί τινες προσευχαί, υπό διδασκάλων αμαθών, οί όποιοι ήσαν 
μάλλον ίεροψάλται. Άπό τοΰ 1875 προσελήφθη ώ; διδάσκαλος ό Κωνσταν
τίνος Παπαγεωργάκη άπό τό παρακείμενον χωρίον Σιμιτλή, τελειόφοιτος τής 
Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής τοΰ Φαναριού. Καί επειδή είχε κλονισθή ή 
υγεία του κατά την φοίτησιν, προύτίμησε νά έργασθή εις την σχολήν τοΰ 
Ίντζέκιοϊ, λόγω τοΰ ύγιεινοτάτου κλίματος καί τοΰ έξοχου νεροΰ του. Ούτος 
επί τρία έτη έδωκε μεγάλην ώθησιν εις τήν έκπαίδευσιν τών μαθητών τής 
εποχής εκείνης καί αρκετοί είχαν αρκούντως μορφωθή. "Οτε δμως ή βοοτο- 
λοιγός νόσος του τον κατέβαλε, διεδέχθησαν τοΰτον κατά τήν ταραχώδη επο
χήν τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου άδαεΐς τινες ξένοι άνευ ούδεμιάς ώφελείας. 
Κατά δέ τό σχολικόν έτος 1880—81 καί 1882 έδίδαξεν ό έκ Ναΐπκιοϊ Β ασί
λειος Χατζή Αθανασίου, τελειόφοιτος σχολαρχείου Α θηνών, δστις έφήρμοσε 
τάς νέας μεθόδους καί κατήρτισε τέλειον δημοτικόν σχολεΐον. Αλλά τό 1882 
—83 οΰτος παρητήθη, προσκληθείς υπό τής πατρίδας του καί κατέλαβε τήν 
θέσιν Γεώργιός τις Παπαδοπούλας, ιεροψάλτης μέν άριστος, πλήν όμως άμα. 
θής ως διδάσκαλος. Διά τό επόμενον δέ έτος 1883 — 84 οί φιλοπρόοδοι εμ
πορευόμενοι καί έχοντες τέκνα εις τάς άνωιέρας τάξεις έμίσθωσαν τον έκ 
Ναΐπκιοϊ Κωνσταντίνον Χρήστου, τελειόφοιτον τοΰ έν Ραιδεστφ Ελληνικού 
Σχολαρχείου, νεώτατον, ρέκτην καί εύμέθοδον, ό οποίος έδίδαξε ιούς 30 μα*
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θητάς, υιούς εκείνων ιών γονέων, πού κατέβαλον ιόν μισθόν του, εν ίδιαι- 
τέρφ οίκήματι. Τά δε άλλα, τα μικρότερα παιδία, εφοίτων εις τό σχολεΐον 
τοϋ χωρίου μέ τον ιεροψάλτην Παπαδόπουλον, διότι τό πλεϊστον των χωρι
κών προετίμων ιεροψάλτην αντί διδασκάλου. Άλλα από τοϋ 1884 και εΕής 
προσελαμβάνοντο πλέον κάπως μορφωμένοι δημοδιδάσκαλοι, ως ό Δημήτριος 
Δρυτσάκης, Σάμιος, τελειόφοιτος τής εν Φαναρίω 'Ιερατικής Σχολής, ό Χρι
στόδουλος Χαριουπολίτης, δ Γαϊτανίδης Αύδημιώτης, δ Τσερέχλας Μακεδών, 
δ Δαμιανός Δαγλής εκ Πλατάνου καί άλλοι, από δε τοϋ 1910 εμισθώθη και 
διδασκάλισσα διά τά κοράσια και ήρχισεν ή λειτουργία Παρθεναγωγείου. 
Ταϋτα μέχρι τής έξώσεως τού 1914, ώς δα ίδωμεν κατωτέρω.

§ 29ον — Π ερ ιη έτε ια ι  τον χ ω ρ ίο υ  μετά τήν άνακήρνξιν  τοϋ σ υ ν 
τάγματος. 'Η  στρατολογία, των χριστ ιανών.  'Η άνακήουξις τού συντάγ
ματος υπό των Νεοτοΰρκων κατ’ Αύγουστον τοϋ 1908 ε πληρώ σε χαράς τούς 
χωρικούς τούτους. Αί πολλαπλοί έπαγγελίαι περί ισότητος, δικαιοσύνης, 
αδελφοσύνης κλπ. ήτο φυσικόν να εχωσιν ευνοϊκήν άπήχησιν εις τάς χβυχάς 
των. "Ήγοντο από την ιδέαν, δτι ή εφαρμογή τών τοιούτων επαγγελιών θά 
αφαίρεση από τούς Τούρκους τήν πάντοτε άγέρωχον συμπεριφοράν προς αυ
τούς, οί όποιοι, ερχόμενοι εις συνάφειαν προς τούς μουσουλμάνους χωρικούς, 
ήκουον πολλάκις τήν ϋβριν «γκιαβούρ» από φανατικούς αλλοθρήσκους.

Πλήν δμως ή χαρά δεν διήρκεσεν επί πολύ. Τούτο διότι αί πραγματι
κοί προθέσεις τοϋ Κομιτάτου τής Ένώσεως καί Προόδου (Τττιχάτ βέ Τε· 
ρακή), πού ειχεν ύπερισχύσει τοϋ ετέρου (Χουριέτ βέ Τττιλάφ), δεν ήργησαν 
νά εκδηλωθούν. Σκοπός τοϋ Τττιχάτ ήτο νά εξίσωση μέν Χριστιανούς καί 
Ιουδαίους προς τούς Τούρκους δσον αφορά τάς υποχρεώσεις προς τό Κρά
τος, ούχί δμως καί δσον αφορά τά δικαιώματα. Καώ ουσίαν άπέβλεπεν εις 
τό νά αφαίρεση καί αυτά τά ολίγα προνόμια, πού είχαν οί Χριστιανοί εις 
τον τομέα τών εκκλησιαστικών καί εκπαιδευτικών ζητημάτων. "Αφ" ετέρου 
δέ νά υποβληθούν καί ούτοι εις τήν έκπλήρωσιν στρατιουτιχής θητείας, άνα- 
μίξ μετά μουσουλμάνων, τών όποιων ή στρατιωτική αγωγή καί αί συνήθειαι 
ήσαν αντίθετοι προς χάς τών μή μουσουλμάνων. Εις ταϋτα εάν προστεθή 
καί ή απέχθεια τοϋ υποδούλου Έλληνος προς τήν προνομιοϋχον Τουρκικήν 
εθνότητα, αποβαίνει εύεξήγητον, τό διατί ούδείς προσήλθε νά καταταχθή είς 
τάς τάξεις τοϋ "Οθωμανικού στρατού. Άλλ" άλλοι μέν άπεδήμησαν είς "Αμε
ρικήν, άλλοι είς Ελλάδα καί άλλοι χατέφευγον είς τά δάση, άμα ώς ωσφραί- 
νοντο, δτι θά κληθούν είς τον στρατόν. Τήν τοιαύτην αποχήν από τής στρα
τιωτικής θητείας εφήρμοσαν σχεδόν δλοι οί κάτοικοι τών Καϊμακαμλιχίων 
Μυριοφύτου καί ΙΊεριστάσεως, είς τά όποια καί οί Καϊμακάμηδες ήσαν χρι
στιανοί, ενεκα τού αμιγούς χριστιανικού πληθυσμού των. "Αλλά τούτο ύπήρ- 
ξεν επιχείρημα υπό τών Τούρκων, ώστε νά κατηγορούν τούς κατοίκους τών 
ανωτέρω περιοχών ώς «χαΐν», αχάριστους καί επιζήμιους είς τό Κράτος.
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§ 30ον.— Σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά  τών κατοίκω ν κατά τούς Βαλκανικούς  π ο 
λέμους. Την ειρηνικήν ζωήν των κατοίκων τού χωρίου καί τάς σχέσεις των 
προς τά τουρκικά χωρία, μέ τά όποια έγειτόνευον, έπέπρωτο νά διαταράξη 
ό πόλεμος των Βαλκανικών εθνοτήτων κατά τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας. Ό  πόλεμος οΰτος είχεν άποφασισθή υπό των Σλαβικών Κρατών Σερ
βίας, Μαυροβούνιου και Βουλγαρίας τή υποκινήσει τοΰ Τσάρου τής Ρωσ- 
σίας Νικολάου τοΰ Β'. Ώς πρόιρασιν μεν είχαν την άπελευθέρωσιν τών ομο
φύλων των από τοΰ Νεοτουρκικοί' καθεστώτος, άλλ’ άπέβλεπον κυρίως εις 
την παντελή εκδίωξιν τών Τοτίρκων έκ τής Ευρώπης καί διανομήν μεταξύ 
των τών έγκαταλειφθησομένων χωρών.

Τό οξύ δμως δ'μμα τοΰ τότε πολίτικου τής Ελλάδος Ελευθερίου Βενι- 
ζέλου διέκρινε καλώς τούς αληθείς σκοπούς τούτων καί διαβλέπων ούτος τον 
κίνδυνον τοΰ Ελληνικού εν Τουρκία πληθυσμού, ένήργησε μέ τοιαύτην δι
πλωματικήν δεξιότητα, ώστε νά γίνη ασμένως δεκτή καί ή 'Ελλάς ώς σύμ
μαχος τών εϊρημένων Βαλκανικών Κρατών. Ώς επιχείρημα άκαταμάχητον 
προέβαλε τό γεγονός, οτι μόνη ή Ελλάς διέθετε στόλον δυνάμενον νά πα- 
ρεμποδίση τούς Τούρκους νά μεταφέρουν εκ Μικράς ’Ασίας καί τών αραβι
κών χωρών τάς πολυπληθείς στρατιάς των εις τήν Μακεδονίαν καί την έξω 
τοΰ Ελλησπόντου Θρακικήν παραλίαν καί ’Αλβανίαν προς διενέργειαν επι
κινδύνου αντιπερισπασμού, καί τούς έπεισεν. Ούτω συνεκροτήθη ή συμμα· 
χία τών τεσσάρων Βαλκανικών κρατιδίων κατά τοΰ κοινού εχθρού.

Άτυχώς άπασα ή Θρακική χώρα είχε περιληφθή εις τον Βου?ιγαρικόν 
τομέα τής πολεμικής δράσεως. "Οτε δέ οί Βούλγαροι, κατά ’Οκτώβριον τοΰ 
1912, ήνάγκασαν εις όπισθοχώρησιν τά τουρκικά στρατεύματα έξωθεν τών 
Σαράντα ’ Εκκλησιών καί μετ’ ολίγον εκ Λουλέ Μπουργάζ, εξεχύθησαν εις 
άπασαν τήν Θράκην μέχρι τών παραλίων τής ΓΙροποντίδος θαλάσσης. Σύν 
τοΐς άλλοις, αποσπάσματα Βουλγάρων κατέλαβον τότε καί τά χωρία τού Ι ε 
ρού ’Όρους, τά όποια, είρήσθω έν παρόδιο, ήσαν καί ήμικατεστραμμένα εκ 
τοΰ σεισμού τής 27ης Ιουλίου τοΰ ίδιου έτους. Λιά να ύποκαύσουν τήν έχ- 
θραν μεταξύ τών Ελλήνων καί Τούρκων, εκ φόβου μή συμπράξουν α ι δύο 
αΰται εθνότητες εναντίων των, ύπεκίνησαν τούς “Ελληνας τού 'Ιερού ’Όρους 
κατά τών εν τή προς δυσμάς περιοχή κειμένων τουρκικών χωρίων. Ούτοι δέ 
οΐ "Ελληνες δέν ήμπόρεσαν νά άνθέξουν εις τον πειρασμόν τής διαρπαγής 
ξένης περιουσίας. Επειδή δέ ένεκα τής έκρύθμου καταστάσεως, περιωρίσθη- 
σαν οΐ Ίντζεκιώται εις τό χωρίων των, μή δυνάμενοι νά ταξειδεύουν ώς 
πρότερον, ύπέκυψαν εις τάς εισηγήσεις τών Βουλγάρων περί λεηλασίας τών 
τουρκικών χοορίων. Καί πράγματι, φιλάρπαγοί τινες καί θερμόαιμοι, όπλι- 
σθέντες, έπετέθησαν κατά δύο χωρίων, τούΤαταρλή καί τοΰ Μπέογλου, έχον- 
τες συμπράκτορας καί τινας Κασταμπολίτας, έξετόπισαν τούς κατοίκους καί 
^λεηλάτησαν χά ζώα, μεγάλα καί μικρά, καί δ,τι άλλο εύρίσκετο έγκαταλε-
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λειμμένον. Το παράδειγμα τούτο έμιμήθησαν καί άλλοι. Κατ’ αυτόν τον τρό
πον έλεηλατήθησαν υπό των χωρικών τοΰ Σιμιτλή, τοΰ "Ιντζεκιοϊ, τής Κα· 
σταμπόλεο^ς και άλλων χωρίων δλα τά τουρκικά τ" άποτελοΰντα την πρώτην 
γραμμήν τής τουρκικής ζώνης, τής πλησιεστέρας προς τά ελληνικά τοιαΰτα. 
Τά δε ύποστάντα διαρπαγάς ταύτα ήσαν : τό Μπέογλου, τό Ταταρλή, τό 
Μπαλούσλα, τό Ντεμιράκ, τό Γιουβάκιοϊ, τό Καλαϊτζή καί άλλα τινά, των 
οποίων οΐ κάτοικοι είχαν συγκεντρωθή εις τά δυτικώτερον κείμενα χωρία 
των ομοφύλων και ομοθρήσκων των. Οί Βούλγαροι δμοος, άφοϋ επέτυχεν δ 
σκοπός των, δηλαδή νά άναπτυχθή μίσος και αίσθημα έκδικήσεως των Τούρ
κων προς τούς "Ελληνας, ήνάγκασαν τούς χωρικούς νά παραδώσουν είς αυ
τούς δλα τά άρπαγέντα ζώα, βούς καί πρόβατα, ως λάφυρα άνήκοντα εις τον 
βουλγαρικόν στρατόν, και δχι μόνον τούτο, αλλά και πολλοί εκ τών λεηλατη- 
σάντων έχασαν καί τά ιδικά των, ως δήθεν προερχόμενα εκ τής αρπαγής. 
Καί τότε μόνον κατενόησαν οί χα)ρικοΐ τον δόλον τών Βουλγάρων, άλλ" ήτο 
πλέον αργά "Οτε δε έξηκολούθουν αΐ συγκρούσεις Βουλγάρων και Τούρκων 
είς τήν είσοδον τής Χερσονήσου, μεταξύ Έςαμιλίου κιχ! Μπουλαΐρ, αί επι
κουρία», πού έστέλλοντο έκ Βουλγαρίας διά τό μέτωπον τούτο, διήρχοντο 
ως επί τό πλεϊστον εκ τής περιοχής τοΰ Ίντζεκιοϊ. "Από τά πλήθη δέ τών 
Βουλγάρων, πού διήρχοντο εκεΐθεν, κατώρθωσαν διά χρημάτων νά προμη- 
θευθούν πολλοί δπλα βουλγαρικά μέ φυσίγγια, τά οποία διετήρησαν καί 
μετά τήν φυγήν τών βουλγάρων.

Οΐ Βούλγαροι εις δλην σχεδόν τήν ’Ανατολικήν Θράκην τήν ιδίαν μέθο
δον μετήλθον. Ύπεκίνουν τά χριστιανικά χωρία νά λεηλατούν τά τουρκικά, 
τά δέ άρπαζόμενα λάφυρα τά έλάμβανον αυτοί καί μόνον. Ή  έξαψις δμως 
τού τουρκικού στοιχείου κατά τών Ελλήνων παρέμεινε. Διά τούτο, δ,τε οΐ 
Βούλγαροι άπεσύρθησαν εκ τής Θράκης κατά τό θέρος τού 1913, διά νά ρί- 
ψουν δλας των τάς δυνάμεις κατά τών πρώην συμμάχων των Ελλήνων καί 
Σέρβων (Δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος), πολύ ακριβά έπλήρωσεν δ Ε λληνι
σμός τής ελληνικαηάτης Ανατολικής Θράκης τάς λεηλασίας εκείνας τών 
τουρκικών χωρίων, ώ : καί τάς,καταστροφάς πού επροξένησαν οΐ Βούλγαροι 
εις τό τουρκικόν στοιχείον μέ σφαγάς καί εμπρησμούς. Προς άνακατάληψιν 
τής Θράκης ειχον εκκινήσει εκ Τσατάλτζης καί Μπουλαΐρ δύο τουρκικαί στρα- 
τιαί μέ κατεύθυνσιν προς τήν "Αδριανούπολιν.ΊΙ δευτέρα στρατιά, υπό τούς 
Μαχμούτ καί Μουχτάρ πασάδες, διήλθε διά μέσου τών περιοχών Κεσσάνης, 
Μαλγάρων, Ούζούν Κιοπρού καί Χαριουπόλεως. Κατά τήν διαδρομήν τα)ν 
έβλεπον οΐ δύο προαναφερθέντες στρατηγοί, δτι τά μέν τουρκικά χωρία ήσαν 
έρημα καί κατεστραμμένα, τά ελληνικά δέ ανέπαφα. Τότε διά νά έξάψουν τό 
κατεπτιοκός ηθικόν τών στρατιωτών των, καθώς καί διά νά θρέψουν καί 
ένδύσουν αυτούς, παρέδιυκαν δλα τά χριστιανικά χωρία (τεσσαράκοντα οκτώ 
τον αριθμόν) εις λεηλασίαν, εμπρησμόν καί σφαγήν μέ τό μεγαλόφωνον
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σύνθημα: «Γιάγμα, γιάκιν, κέσιν», τούτέστι «λεηλασία, φωτιά, σφαγή».
§ 31ον.—' Η  εξωοις χών κατοίκων χοϋ Ί ν τ ζ έ κ ι ο ϊ  καχά χό 1 9 1 4  ').

“Οτε οΐ Τούρκοι άνεκατέλαβον την Ά ν . Θράκην κατά τόν δεύτερον Βαλκανικόν 
πόλεμον τού 1913, μετά την φυγήν των Βουλγάρων εξ αυτής, κατά συμβου
λήν τού Γερμανού στρατηγού φόν Σάντερ Λίμαν Πασά, έσχεδίασαν τήν εκ- 
δίωξιν τού ακμαίου ελληνικού πληθυσμού ολοκλήρου τής υπαίθρου Θράκης, 
διά νά συμπήξουν καθαρώς μουσουλμανικόν όγκον εις ολόκληρον τό θρακι- 
κόν τμήμα, τό οποίον παρέμεινεν εις αυτούς μετά τήν συνθήκην τού Βουχου- 
ρεστίου (1913).Α φού δέ, διά τής υπό Γερμανών σχεδιασθείσης και υπό τού 
τουρκικού Κομιτάτου έφαρμοσθείσης μεθόδου, έξετοπίσθησαν δλα τά χωρία 
τής ’Ανατολικής Θράκης από Άδριανουπόλεως καί Αίνου μέχρι Κων)πόλεως, 
τελευταία άφήκαν τά τρία χωρία τού ‘Ιερού ’Όρους Σιμιτλή, Ίντζέκιοϊ και 
Καστάμπολιν. Τούτο διότι τά χωρία ταύτα από πολλών χρόνων είχον άποβή 
τό φόβητρον τών Τούρκων, διά τό άδάμαστον θάρρος και τό επιθετικόν 
πνεύμα, τό όποιον είχον επιδείξει κατά τόν Ρωσσοτουρκικόν μόλεμον τού 1878 
και κατά τόν Βαλκανικόν πόλεμον τού 1912. Και τό μεν Σιμιτλή, αφού ει- 
χεν άποθάνει ό απτόητος εκείνος οπλαρχηγός Στέφανος (Δελή Στεφάνής), δεν 
έτόλμησε να άντιταχθή διότι έστερεΤτο και όπλων και αρχηγού, δεδομένου 
ότι ή χωροφυλακή τής Ραιδεστού, μετά τόν φόνον τού Στεφάνου, είχεν άφαι- 
ρέσει από τούς κατοίκους καί αυτά τά ολίγα κυνηγετικά όπλα, τά οποία εΐ- 
χεν εΰρει. ’Αλλά τό Ίντζέκιοϊ και ή Καστάμπολις, υπαγόμενα εις τόν Καϊ- 
μακάμ Μυριοφύτου, έτήρησαν άμυναν επι ένα ακόμη μήνα, διότι και όπλα 
είχον καϊ πυριτιδοβολάς και ή τοποθεσία των ήτο εύνοϊκωτέρα δΓ άμυναν. 
5Ητο Ιούνιος τού 1914, δτε επί ημέρας συνηθροίζοντο εις δύωρον άπέχον 
τουρκικόν χωρίον (τό Ντεμιράκ), έν τή τουρκική ζώνη, πολλοί ένοπλοι Τούρ
κοι. Γούτο έκίνησε τήν περιέργειαν καί τό ενδιαφέρον ενός Ίντζεκιώτου, τού 
Γεωργίου Τω. Χατζηχρήστου, ό όποιος εΐργάζετο εις Κασσερίαν ώς μάστο
ρας, μισθωθείς υπό τού Μπέη τού χτορίου. Ούτος μέ πονηριάν ήρώτησε τόν 
Μπέην. «Τά κασσέρια μας άρά γε δεν έχουν φόβον από τόσους ξένους, πού 
μαζεύθηκαν εδώ μέ τά όπλα ; Καί πώς θά τά φυλάξωμεν, άν έλθουν μερι
κοί, διά νά αρπάξουν ;» 'Ο Μπέης τόν έ.βεβαίωσεν ότι ούτοι δεν είναι λη· 
σταί, αλλά μαζεύονται εδώ διά τά χωριά σας, είναι παλληκάρια τού Κομιτά
του. Άντελήφθη ούτος τά μελετώμενα, άλλα έφάνη ψύχραιμος και έδειξεν 
αδιαφορίαν. Μόλις όμως ήλθεν ή νύξ και πάντες άπεκοιμήθησαν, έξήλθεν ού
τος από τήν Κασσερίαν και όδεύων βιαστικά εις τό σκότος έφθασεν εις τό 
χωρίον καί έφερε τήν εΐδησιν, ότι ετοιμάζεται επίθεσις κατά τών 2 χωρίων.

§ 32ον.—A t επ α ν ε ιλ η μ μ έ ν ο ι  ε π ιδ έ σ ε ις  τοϋ Τουρκικού Κ ομ ιτάτου

1). Τά περί εξώσεως τών Θρακών εκτίθενται λεπτομερώς είς άλλο πόνημά μου 
υπό τόν τίτλον «Περιπέτειαι τών Έλληνοθρακών άπο τοϋ 190ά μέχρι τοϋ 1922».



'Ιστορία τής γενετείρας μου, τοΰ χωρίου Ίντζέκιοΐ 251

κατά τής Κ α σ τά μ π ο λη ς  καί τοΰ Ί ν τ ζ έ κ ι ο ΐ .  Ώς δυνάμεθα νά συμπεράνω- 
μεν εκ των κατωτέρω λεχθησομένων, ό Μπέης της κασσερίας τοΰ Ντεμιράκ 
άντελήφθη μετ' ολίγον την φυγήν τοΰ μάστορα Γιώργη και ειδοποίησε τους 
αρχηγούς των Τσετών. Οΰτοι αμέσως άπεφάσισαν την επίθεσιν εξ άπήνης 
κατά τής Καστάμπολης μόνον, ΐνα προλάβουν αυτήν μεμονωμένην καί άπροε- 
τοίμαστον' διότι συνεπέραναν δτι οί Τντζεκιώτατ θά ήσαν ήδη έτοιμοι κατό
πιν τής εί,δοποιήσεως τοΰ Μαστρογιώργη.

Καί άμ' έπος, άμ' εργον. Έξεκίνησαν περί τά μεσάνυχτα καί έφθασαν 
κάταηθεν του επιπέδου λόφου, επί τοΰ οποίου έκειτο τό χωρίον Καστάμπολη. 
ΙΊλήν δμως οί Κασταμπολίιαι ήγρυπνουν καί εΐδοποιηθέντες υπό των εκ 
περιτροπής νυκτοφυλάκων έδρα μ ον προς την όφρύν τοΰ λόφου κάτωθεν τής 
οποίας εύρίσκοντο οί επιδρομείς εντός τοΰ ποταμού καί τούς ύπεδέχθησαν 
μέ ομοβροντίαν Ούτοι έσταμάτησαν καί ήρχισαν άντιπυροβολοΰντες, μη τολ- 
μώντες δ'μως Λ'ά άνέλθουν μέσα εις τό σκότος. Άλλ’ οί. Κασταμπολίται, ευ
θύς ώς άντελήφθησαν την προσέγγισιν των επιδρομέων, έστειλαν αμέσως 
ταχύποδα νέον καί ειδοποίησε τούς Ίντζεκιώτας μέ την παράκλησιν νά στεί- 
λουν βοήθειαν. Τότε οί νεώτεροι καί ταχυποδέστεροι από αυτούς, μέ τά όπλα, 
εντός ήμισείας ώρας, ευρέθησαν είς τον υψηλόν λόφον τοΰ μοναστηριού Προ
φήτου Ή λιοΰ τής Καστάμπολης καί ήρχισαν πυροβολοΰντες τό αριστερόν 
των επιτιθεμένων. Προχωροΰντες δέ καί κρυπτόμενοι εντός των αμπελώνων, 
κατήρχοντο βραδυποροΰντες. 3Αλλ’ άμα ως ήρχισε νά ύποφώσκη ή πρωία, 
άντελήφθησαν οί Τούρκοι δτι έκινδυνευον νά καταληφθούν τά νώτα των καί 
ούτω νά τεθώσι μεταξύ δυο πυρών, τής Καστάμπολης έμπροσθεν καί τών 
προσδραμόντων Ίντζεκιωτών έξ αριστερών καί τών νώτων των. Άμέσα^ς 
τότε έστρεψαν καί έτράπησαν είς άλλόφρονα φυγήν προς τό τουρκικόν χω
ρίον Μπέογλου. Τό δέ παράδοξον ήτο, δτι εκ τών έπιδρομέατν έκειντο έγκα- 
ταλειφθέντες άνω τών σαράντα νεκροί, έκ τών ήμετέρων δέ ούδείς. Αλλά 
τούτο υπήρξε τό προοίμιον τού τέλους.

§ 33ον. — Α ί  τελευτα ϊα ι  έπιΦέοεις.  —Ή  έκτόπισις.  ’Έκτοτε παρήλ- 
θον ήμέραι ιινές χωρίς νά σημειωθή εν κϊ) μεταξύ άλλη τις επίθεσις. Ώστό- 
σον οί χωρικοί είχαν μείνει απομονωμένοι' διότι ούτε προς Ραιδεστόν, ούτε 
προς Καλλίπολιν, άλλ3 ούτε καί προς Μάλγαρα ήδυναντο νά πορευθώσιν. 
"Ολοι οί δρόμοι από τάς τρεις πλευράς ήσαν κατειλημμένοι από τούς άτα
κτους τού Κομιτάτου. Καί μόνον ή προς τό Ιερόν ’Όρος πλευρά έμεινεν 
έλευθέρα, διά τής οποίας ήδυναντο νά επικοινωνήσουν μέ τά παραλιακά Γα· 
νόχωρα, όπόθεν δμως ούδέν τό ωφέλιμον άνέμενον. Αφ’ ετέρου οί άτακτοι 
είχον εννοήσει καλώς, δτι κάθε επίθεσίς των κατά τών δυο τούτων χωρίιον 
θά εστοίχιζεν εις αυτούς πολλούς νεκρούς, ενόσω οί χωρικοί διέθεταν έκηβόλα 
δπλα, τά οποία καί μετεχειρίζοντο μετά μεγάλης δεξιότητος.

Τό μέσον τούτο τής άμύνης τών χωρίων ανέλαβε νά έξουδετεριοση ή
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Τουρκική Χωροφυλακή. Ούτω μετά τινας ημέρας ομάδες χωροφυλάκων ένε- 
φανίζοντο εις τα χωρία, διά νά προστατεύσουν δήθεν αυτά. Ά λλ’ ό σκοπός 
των ήτο άλλος.Άπέβλεπον εις τό νά αναγκάσουν τους χωρικούς, έν περιπτοό- 
σει έπιθέσεως των άτάκτων, ν’ άποφύγουν νά φανερώσουν στρατιωτικά εΐτε 
κυνηγετικά δπλα, εφόσον έστεροΰντο ούτοι νομίμων αδειών όπλοφορίας. 
Διότι έν εναντία περιπτώσει θά έχαρακτηρίζοντο ώς έπαναστάται κατά τής 
νομίμου εξουσίας και θά προσεβάλλοντο υπό τακτικού στρατού μέ αποτέλε
σμα την πλήρη έξόντωσιν τοΰ πληθυσμοί των δύο άνθισταμένων χωρίων.

Και ούτως έγένετο. Οΐ άτακτοι επήλθαν κατά τής Καστάμπολης πρωίαν 
τινά και ήρχισαν τούς πυροβολισμούς μακρόθεν, άλλ’ αίφνης έπρόβαλεν ή 
χωροφυλακή εντός τού χωρίου. Οΐ χωρικοί κατενόησαν δτι ήτο στημένη πα- 
γίς, καί μή δυνάμενοι νά πράξωσιν άλλως, ήναγκάσθησαν νά δηλώσουν εις 
τήν χωροφυλακήν, δτι θά άπέλθουν. Ό  χαθείς έφύρτωσεν εις τό ζώον του 
δ,τι έκρινε καλόν νά πάρη από τό σπίτι του, τό όποιον ήτο πλήρες ρουχι
σμού κα'ι ποικίλων άλλων χρειωδών, παρέλαβε τήν οικογένειαν του και έτράπη 
τήν προς τό ’Όρος άγουσαν. Άνέβησαν τήν ράχιν τού βουνού και κατέβη- 
σαν εις τήν παραλίαν έξωθεν τής Χώρας, οπού ήτο ή έδρα τού Μητροπολίτου 
Γάνου και Χώρας, εις όν ύπήγοντο.

’Αφού ούτω έξετοπίσθη ή Καστάμπολις μέ τήν έπέμβασιν πλέον των 
επισήμων Τουρκικών Αρχών υπέρ τών άτάκτων, άπώλεσαν φυσικά πάσαν 
ελπίδα και οΐ Ίντζεκιώται περί παραμονής των. Διότι, ώς προέβλεψαν, ή 
ιδία μέθοδος εφηρμόσθη και δι’ αυτούς. Αυτήν τήν φοράν ή τουρκική χω
ροφυλακή άφήκε πλέον τά προσχήματα καί αναφανδόν έτάχθη μέ τό μέρος 
τών άτάκτων. Τήν έπομένην ημέραν αριθμός χωροφυλάκων εισήλθεν εις τό 
χωρίον, καί μετ’ ολίγον άφίχθησαν οΐ άτακτοι καί ήρχισαν πυροβολούντες. 
’Επειδή δέ ούδείς ετόλμησε νά παρουσιασθη προς άμυναν μέ δπλον, ούτοι 
εΐσέβαλον εις τό χωρίον καί όσους εκ τών χωρτχών έτυχε νά συναντήσουν 
έξω τών οικιών των, Ιπετίθεντο μέ τούς ύποκοπάνους τών όπλων των καί 
τούς έδερνον. Ή  δέ χωροφυλακή, προς τήν οποίαν άπετάνθησαν οΐ χωρικοί, 
παραπονούμενοι, άπήντα δτι αδυνατεί νά συγκρατήση τον μέγαν άριθμόν τών 
άτάκτων. Τότε έδόθη τό σύνθημα τής έγκαταλείψεως τού χωρίου, καί έκαστος 
λαμβάνων τήν οικογένειαν του καί υ,τι έθεώρει ώς εύμετακόμιστον, έξήρχετο 
τής οικίας του καί έλάμβανε τήν προς τάς κορυφάς τού ’Όρους άνηφορικήν 
οδόν. Ούτω προς τό εσπέρας συνεκεντρώθησαν επάνω εις τον Πύργον, όπου 
καί διενυκτέρευσαν, δλαι αΐ οικογένειαι τού χωρίου τριακόσιοι περίπου, 
ήτοι χίλιαι πεντακόσιοι ψυχαί (1500).

Τήν έπομένην πρωίαν έστάλησαν τρεις νέοι νά υπάγουν εις Μυριόφυ- 
τον, διά νά γνωστοποιήσουν εις τον Καϊμακάμην τά διατρέξαντα. Ά λλ’ οΐ 
άτακτοι κοιτά συμβουλήν τής χωροφυλακής, ώς έξηκριβώθη, είχαν άναβή καί 
άπέκλεισαν τον δρόμον προς ιό Μυριόφυτον. Καί μόλις είδαν τούς τρεις
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χριστιανούς μακρόθεν, έπυροβόλησαν και έφόνευσαν τον ένα,οί δέ δυο άλλοι 
έστράφησαν όπίσω και επανήλθον προς συνάντησιν των λοιπών όμοχωρίων 
των. Κατόπιν τοΰ επεισοδίου αύτοΰ, οι Ίντζεκιώται άντελήφθησαν δτι ή 
μόνη οδός, πού απέμεινε διά την παραλίαν, ήτο ή προς τό Αύδήμιον κατω
φέρεια. Κατέβησαν λοιπόν την κατωφέρειαν αυτήν και εισήλθον εις την χα
ράδραν τοΰ Αύδημίου, εκεί πλησίον δπου εντός αυτής ένοΰνται τρία ποτά
μια, τά όποια από κοινού εκβάλλουν εις την θάλασσαν παρά τό μοναστήριον 
τού 'Αγίου Γεωργίου. Προς τό τελευταίον τούτο σημεΐον διηυθύνθη ολό
κληρον τό πλήθος, δπου και κατέλυσεν υπό την σκιάν των πλατάνων.

§ 34ον.— ‘Η  ήλι&ία ύποκρισ ία  %οϋ Μ ο υ ι ε α α ρ ί φ ο ν  Κ α λλ ιη ό λ εω ς .  
Πρέπει νά προστεθή εδώ δτι ή χώρσ, εις την οποίαν ειχον προηγουμένως 
καταφΰγει τά γυναικόπαιδα τής Καστάμπολης, ήτο εντελώς κατεστραμμένη 
υπό τού σεισμού τού έπισυμβάντος κατά την 17ην ’Ιουλίου τού 1912 καί. έκ 
τής συνεπεία τούτου προκληθείσης πυρκαϊάς. Τό δέ Αύδήμιον, εις τό όποιον 
είχαν καταβή τά γυναικόπαιδα τού Ίντζέκιοϊ, δεν ήτο μέν πυρίκαυστον, άλλ’ 
ήτο κατά τό πλεΐοτον ήρειπωμένον, ώστε δεν ήτο δυνατόν αί έκτοπισΟεΐσαι 
550 οΐκογένειαι τών δύο χωρίων νά στεγασθώσιν, έστω καί προσωρινώς' διά 
τούτο διανυκτέρευον εις τό ύπαιθρον. Την έπομένην έφθασεν εις τό μέρος 
αυτό ό Μουτεσαρίφης Καλλιπόλεως, δστις προσήλθεν εις τόν τόπον τοΰ κα
ταυλισμού, εκάλεσε μερικούς άνδρας τού χωρίου, προς τούς οποίους υποκρι
τικούς έξέφρασε λύπην διά τά συμβάντα καί τούς ήρώτησεν, εάν ήθελον νά 
επιστρέφουν εις τό χα)ρίον των. Τούτο έπραξεν, διότι ήτο βέβαιος δτι θά 
ελάμβανεν αρνητικήν άπάντησιν, θά επέρριπτε δέ κατόπιν τούτου την ευθύ
νην τής φυγής των εις αυτούς τούς Ιδιους, πού ήθελον τάχα νά άπέλθουν εις 
Ελλάδα,διότι είχαν καταληφθή και ούτοι από έλληνομανίαν (Γιουνάν-φικιρλή).

Πλήν δμως οι χωρικοί παμπόνηροι δντες καί διά νά αποδείξουν δτι αυτά 
πού τούς έλεγε δέν τά έπίστευεν ούτε αυτός ό ίδιος, άπήντησαν : «Μάλιστα, 
θέλομεν νά έπιστρέψωμεν, αρκεί σεις νά μας δοόσετε την άδειαν καί αμέσως 
τώρα έπιστρέφομεν». «Ναί, εγώ νά σάς δώσω την άδειαν, άλλ3 ό δρόμος προς 
τό χωρίον σας είναι πιασμένος από ενόπλους άτακτους, οί όποιοι δέν ύπα- 
κούουν εις εμέ», προσέθεσεν αυτός αμέσως. «Τί σάς μέλει, ειπον οί χωρικοί, 
ήμεΐς θά κόφωμεν από τό δάσος από ένα ξύλο καί μέ τά ξύλα θά τούς διοσ- 
ξωμεν από τό βουνό, κΓ έτσι θά πάμε στο χωριό μας». «Ναί, αλλά θά χυθή 
αίμα, άπήντησεν αυτός, καί επειδή βλέπω, δτι δέν θά μπορέσετε νά ζήσετε 
πλέον εν ειρήνη μέ τούς εδώ Τούρκους, φρόνιμον είναι νά πηγαίνετε καί σείς 
είς τήν Ελλάδα, αφού δλα τά χοοριά τών Ροσμηών έφυγαν δά έκεΐ.Άλλά διά 
νά σάς δοθή ή άδεια νά αναχωρήσετε, πρέπει προηγουμένως νά πληρώσετε 
μερικά χρέη, πού μερικοί από σάς έχουν προς τό Ντεβλέτ». ’ Εκείνοι άντα- 
πήντησαν δτι χρέη μέν δέν έχουν, ούχ’ ήττον δμως δέχονται νά πληρώση κάθε 
οικογένεια άνά ενα μετζηντιέ. Καί πράγματι επληρώθησαν ούτω 60 χρυσαΐ
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λίραι. Α φού τοιουτοτρόπως άφέθησαν εροι να άπέλθουν, έστειλαν ου-
τοι επιτροπήν έκ τριών ατόμων εις Ραιδεστόν, ΐνα διαπραγματευτή εκεί μέ 
πρακτορεΐον άτμοπλοϊκόν τήν ελευσιν πλοίου εις τό Αύδήμιον προς παραλα. 
βήν των εκεί ευρισκομένων 1 600 περίπου ψυχών και μεταφοράν των εις 
Θεσσαλονίκην.Άλλα οποία κακοήΟεια μερικών απατεώνων ! Χριστιανοί πρά
κτορες κατεδέχθησαν να εξαπατήσουν τήν επιτροπήν του χωρίου και να λά
βουν προκαταβολικώς τριάκοντα (30) λίρας χρυσάς, μέ τήν ύπόσχεσιν ότι θά 
φέρουν πλοϊον διά νά παραλαβή τό πλήθος. Οΰτοι δέ οί ασυνείδητοι πρά
κτορες ήσαν ό Πρόξενος τής Αυστρίας Σούμας, ένας μοχθηρός καί φανατι
κός καθολικός Φραγκολεβαντίνος καί έν συνδυασμώ μέ τον τερατώδη τούτον 
ό Έλλην Ραιδεστινός Ανδρόνικος Παπά 'Ιμερίου (Παπαλιμαράκης). Διότι 
παρήλθον άρχεταί ήμέραι καί τό αναμενόμενον πλοιον δέν έφάνη νά έλθη, 
ούτε τάς 30 λίρας επέστρεψαν. Διά τοΰτο ήναγκάσθη ή επιτροπή τών απλοϊ
κών εκείνων ανθρώπων νά έλθη εις διαπραγματεύσεις προς άλλο πρακτορεΐον, 
τό όποιον έπρομήθευσε μέγα πλοΐον φορτηγόν’Άγγλου τινός. Γό πλοΐον τοΰτο 
έκ Ραιδεστοΰ έπλευσεν εις τήν παραλίαν του Αυδημίου, παρέλαβε τούς πάν- 
τας καί τούς μετέφερεν εις Θεσσαλονίκην, όπόθεν οΐ πλεΐστοι εξ αυτών έστά- 
λησαν εις τι χωρίον δνόματι Πρινάρι, κείμενον επί τής σιδηροδρομικής γραμ
μής Θεσσαλονίκης Σερρών.Έκ τών υπολοίπων άλλοι έστάλησαν εις Νέα Μάλ- 
γαρα, άλλοι εις Κατερίνην καί άλλοι εις Λαγκαδάν όπου καί παρέμειναν επί 
έ; (6) ολόκληρα έτη.

§ 35ον. — CH  ηαλινόατησις  καί ή τρίτη μετανάοτεναις  Ότε δέ τό 
1919 ή Ανατολική Θράκη κατελήφθη υπό τοϋ ελληνικού στρατού, όσοι εξ 
αυτών ειχον έπιζήσει, επέστρεψαν πάλιν εις τά ,λεηλατηθέντα καί καταστρα- 
φέντα οικήματα' των. Ευθύ; αμέσως έπεδόθησαν μετ’ ακατάβλητου δραστη- 
ριότητος εις τήν διόρθιυσιν τών κακώς έχόντων, έκαλλιέργησαν τάς γαίας των 
καί ήμείφθησαν πλουσιοπάροχους. Καί ενφ άπέβλεπον μέ αισιοδοξίαν εις τό 
μέλλον, υπό ομόφυλον καί όμόδοξον κυβέρνησιν, κατάπληκτοι έπληροφορή- 
θησαν ότι. περί τά τέλη Αύγουστου 1922, μετά τήν κατάρρευσιν τού Μικρα
σιατικού μετώπου, έπεδικάσθη καί ή Ανατολική Θράκη εις τήν Τουρκίαν 
διά τού Πρωτοκόλου τών Μουδανίων.Ή αγωνία καί ή θλίψις πού τούς είχε 
καταλάβει δέν περιγράφονται.Έλαβον δέ διαταγήν εντός δέκα πέντε ημερών 
νά εύρίσκωνται εις παράλιον μέρος διά νά τούς παραλάβη πλοΐον. Ώς πλη 
σιέστερον καί εύκολώτερον σημεΐον έπιβιβάσεως έθειυρησαν τήν παραλίαν τού 
Κουμβάου, ή οποία απείχε περί τά 20 χιλιόμετρα έκ τού χωρίου, μολονότι 
ό δρόμος ήτο όμολώτερος από τάς όρεινάς ατραπούς, πού ώδήγουν εις τά 
Γανόχωρα. Μέ δάκρυα καί θρήνους μετεκόμισεν έκαστος όσα ήδυνήθη, άπε- 
χαιρέτησαν τήν γην των καί άπήλθον, ύποβληθέντες είς τρίτην μετανάστευ- 
σιν εντός διαστήματος οκτώ (8) ετών, 1914—1922. Σήμερον εύρίσκονται εγ
κατεστημένοι εις τήν περιοχήν Λαγκαδά, εις τι χωρίον Κρύο Νερά λεγόμε
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νον, εις Νέα Μάλγαρα, εις Κατερίνην και εις άλλα μέρη τής περιοχής Θεσ
σαλονίκης. Καί πότε άραγε θά γίνη δυνατόν νά παλινοστήσουν εκ νέου εις 
την πάτριον γην ;

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΙΝΤΖΕΚΙΟΪ ‘)

’Έ& ίμα  —Οΐ κάτοικοι τοΰ χωρίου τούτου διετήρουν πολλά έθιμα χρι
στιανικής αλληλεγγύης καί καλωσυνης, ώς άποδεικνυεται έκ των κατωτέρω :

1. —Χ ρ ισ τούγεννα .  Τό πλεΐστον των οικογενειών μαζί μετά άλλα οικιακά 
ζώα έτρεφον καί ένα χοίρον, διά νά τον σφάζουν, άμα ώς έπλησίαζεν ή 
εορτή τών Χριστουγέννων καί τοΰ Δεκαημέρου μέ τον "Αγιον Βασίλειον καί 
τά Θεοφάνεια. Τοΰ χοίρου τά έντερα παρεγέμιζαν μέ πληγοΰρι, σταφίδες 
καί διάηιορα μυρωδικά. Τά έβραζαν καλώς μαζί μέ τεμάχια κρέατος, τοΰ 
κάτωθεν τής κοιλίας τοΰ χοίρου (οπερ έλέγετο άποσυρτή) καί αυτή ήτο ή 
Χριστουγεννιάτικη σούπα, πού έτρωγαν μετά την άπόλυσιν τής λειτουργίας 
τών Χριστοτουγέννων, τελουμένην λίαν πρωΐ τής 25ης έκάστου Δεκεμβρίου. 
"Αλλά προτού νά καθήσουν εις τό τραπέζι, έπρεπε νά έκτελέσουν τό χριστια
νικόν καθήκον προς τά σπίτια, πού δέν είχαν χοίρον. ’Αμέσως λοιπόν τά 
παιδιά τής οικογένειας καί αΐ κόραι εστέλλοντο εις τά γειτονικά σπίτια καί 
συγγενικά μέ γαβάνους (κάπελα) γεμάτους μέ τοιαυτην σούπαν, δηλαδή ζω
μόν παχύν με θ ’ ενός τεμαχίου άποσυρτής καί ετέρου τεμαχίου εντέρου παρα
γεμισμένου (ματιάς). ’Έτσι καμμία οικογένεια τοΰ χωρίου δέν έμενεν εκείνην 
την ημέραν, χωρίς Χριστουγεννιάτικην σούπαν. "Οτε δέ μετά δυο ημέρας 
έτεμάχιζαν ολόκληρον τον χοίρον, έστελλον εις τούς μή έχοντας καί άνά εν 
τεμάχιον ψαχνού κρέατος, συνοδευόμενον καί μέ άνάλογον μερίδα λίπους. 
Τοιουτοτρόπως καί οί μή θρέψαντες χοίρους καθ’ δλον τό Δεκαήμερον 
εγευοντο χοιρινού κρέατος.

2 . — Διά τό Π άσχα.  Τό ίδιον συνέβαινε καί διά τάς ημέρας τού Πάσχα. 
Οί έχοντες πρόβατα Κεχαγιάδες ή καί απλοί Τσομπάνηδες (οί έχονιες τουλά
χιστον 50 πρόβατα ίδικά των), τό πράίτον γάλα, πού άρμεγαν κατά τήν Με- 
γάλην Εβδομάδα, τό έκαμναν γιαούρτι μέσα εις πίθους καί τυρόν. Ταΰτα 
τά έκόμιζον εις τό χωρίον από τάς μάνδρας των τήν Μεγάλην Παρασκευήν, 
κατά δέ τό Μέγα Σάββατον τά εμοίραζαν εις τάς πτωχάς οικογένειας, εις 
συγγενείς, εις φιλικά των σπίτια καί εις γείτονας άνά έν κυπελον γιαούρτι, 
καί έν τεμάχιον τυρού, ελαφρώς αλατισμένου, διά τήν ημέραν τής Πασχαλιάς. 1

1) *Εκ τής λαογραφίας τοΰ χωρίου γράφω μόνον εκείνα, τά όποια νομίζω οτι 
δέν έτηροΰντο είς άλλα πλησιόχωρα καί τά θεωρώ αξιοπαρατήρητα· διότι άλλα μέν 
είναι καθαρώς χριστιανικά, άλλα δέ μετέχουν άμυδρώς καί είδωλολατρικοΰ πνεύ
ματος.
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3. —Τήν Π ρώ την  τον ‘ Ετους.  'Ομοίως έγίνετο και μέ τις Βασιλόπηττες. 
Επειδή τινες, ένεκα πένθους η και έλλείψεως των απαιτουμένων, δεν έζύμω- 
ναν Βασιλόπητταν, οΐ γνωστοί και οϊ γείτονες των έφρόντιζαν κατά την ημέ
ραν του 'Αγίου Βασιλείου να στείλουν προς αυτούς άνά εν τεμάχιον πήττας, 
καθώς και έτερον βρασμένης δρνιθος, ούτως ώστε την πρώτην τοϋ έτους 
δλοι νά γευθούν βασιλόπηττας καί κρέατος δρνιθος.

4. — Τηγανίτες  των ‘Α γ ί ω ν  4 0  Μ αρτύρω ν.  Την 9ην Μαρτίου, μνήμην 
των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, τά πλειότερα και ευπορότερα σπήτια έζυμω· 
ναν άφ’ εσπέρας ζύμην, την οποίαν, την άλλην ημέραν, έψηναν εις πλάκα 
επί τής εστίας, άλείφοντες την πλάκα μέ αησαμέλαιον. Μετά τό ψήσιμον έρ- 
ριπτον τον τοιοϋτον πλακούντα εντός πετμεζιού, έπειτα τον έδενον εις πιάτο 
και τον έπασπάλιζαν μέ καρύδια τριμμένα. Έ κ τοϋ παρασκευάσματος αυτού 
έμοίραζαν κατόπιν και εις όσους ήξευραν ότι δεν είχαν ζυμώσει τοιοϋτον. 
Διότι έπρέσβευον ότι κατ’ αυτόν τον τρόπον έπραγματοποίουν τό άπλοϋν λό- 
γιον :· «Σαράντα φας, σαράντα πιής, σαράντα δώσ’ για την ψυχή σ’ ».

5 . —'Έ&ίμον μικτόν Χριστ ιαν ισμ ού  καί άρχαίας είδωλολατρεέας/Όταν 
δπέθνησκέ τις έν τή οικογένεια, αφού τοϋ άλλαζαν ρούχα και τον έντυναν, 
τον έξήπλωναν εις τό νεκροκρέββατο. ’Έπειτα έπαιρναν τεμάχιον μελισσοκη- 
qίου, τό έδειχναν στη φω τιά 'γ ιά  νά μαλακώση, τό έζύμωναν μέ σταγόνας τ ί
νος λαδιού και άπετέλουν ένα σταυρόν κήρινον, τον όποιον έναπέδετον έπι τοϋ 
στόματος τοϋ νεκρού.Έπι δέ τοϋ σταυρού αίποϋ, εις τό κέντρον, έπεκόλλουν 
και μικρόν άργυροϋν νόμισμα «διά τον άγγελον, πού πήρε την ψυχήν», ώς 
έλεγον. Και ό μέν σταυρός είναι τό γνώριμον σημεΐον των χριστιανών.’Αλλά 
τό νόμισμα διά τον άγγελον, παρέμεινεν από την αρχαιότητα. Ή το ό οβο
λός τον οποίον έφερεν ό νεκρός των αρχαίων, διά νά πληρώση τά πορθμεία 
τοϋ Χάρωνος, όπως λίαν προσφυώς τά σατυρίζει ό Λουκιανός εις τούς Νε
κρικούς Διαλόγους του. Τά λοιπά, τά άφορώντα την γέννησιν, την βάπιι- 
σιν, τον αρραβώνα, τον γάμον καί την κηδείαν, είναι κοινά εις δλην την 
Θράκην, μέ μικράς παραλλαγάς, αί όποΐαι παρετηροϋντο από έν χωρίον εις 
άλλο. Διά τούτο έλεγον : «Κάϋ'ε χω ριό  κ ι ’ άντέτ, κά'&ε μαχαλάς καί  
τά|3» .  Δηλαδή κάδε χωριό έχει διάφορον συνήθειαν από τό άλλο, άλλα καί 
στο ίδιο χωριό ή αυτή συνήθεια διαφοροτρόπως διεξάγεται.

6 .  —Τ ό π ο ι  θ ερ α π ε ία ς .  Τόποι θεραπείας έν τή ’Ανατολική Θράκη καί δή 
εις τήν περιοχήν Ραιδεστοϋ ήσαν : ή Λάσπη, ό Ίτσμές, ή Γαλαχτερή Πα
ναγία καί τό Ψωράγιασμα, καθώς καί ό μέγας Ναός τών Καλυβιών (Μετό- 
χιον τοϋ Βατοπεδίου τού Α γίου ’Όρους).

7. — Ή  Λ άσπη .*  Ητομία έκτασις βαλτώδης πρός τά βορειοδυτικά τής Ραι- 
δεστοϋ. Τον Αύγουστον άπεοροφώντο τά νερά καί έμενε τό έδαφος λασπώ
δες. Έκεΐ προσήρχοντο από πολλά μέρη καί Γανοχωριται ακόμη και έκόμι- 
ζον ασθενείς πάσχοντας από πόνους ρευματισμών, άρθριτισμών, οσφυαλγίας



‘‘Ιστορία τής γενετείρας μοι), τοΰ χωρίου Ίντζέκιοϊ 26?

κλπ. Έ κεΐ έγυμνοΰιο ό ασθενής και μέ τού; πόδας του όρθιος έπίεζε τό λα
σπώδες έδαφος έως δτου κατορθώσω να βυθίση τό σώμα του μέχρι τοΰ μέ
ρους, δπου ήσθάνετο τούς πόνους. Τινές εβυθίζοντο μέχρι τοΰ λαιμού, εάν 
οΐ πόνοι ήσαν εις την ωμοπλάτην. Παρέμενεν επί τινα χρόνον, έπειτα τον 
εξήγον καταλασπωμένον, τον έπλυνον μέ χλιαρόν νερόν, τον εσφόγγιζαν, τον 
έκαμναν εντριβήν και τον ένέδυον μέ στεγνά έσώρρουχα, απλωμένα εις τον 
ήλιον τοΰ Αύγουστου. Πολλοί Ισχυρίζοντο δτι έθεραπεύθησαν ούτω.

8 .  —Ό  Ιταμές. (Τουρκική λέξις, σημαίνει πόσις (πόσιμο), έκ τοΰ τουρ
κικού ρήματος ίτσμέκ=πίνειν). *Ητο μία πηγή έξωθεν τοΰ χωρίου Τσανακτσή, 
εις την πεδιάδα Κουμβάου και Ναΐπκιοϊ. Καθ’δλον τύν Αύγουστον προσήρχοντο 
από πολλά μέρη, διά νά καθαρίσουν τον έντερικόν των σωλήνα. Διότι, ως 
έπίστευον, κατ’ Αύ/ουστον μόνον τά μεταλλικά ύδατα αποκτούν τό μέγιστον 
τής δραστικότητός των, ελλείψει πάσης περιττής υγρασίας ικανής νά τά αλ
λοίωση κατ' εκείνην την εποχήν. ’ Εβραζαν τό νερό, τό άφιναν νά κρυώση 
και τό έπιναν εις μεγάλην ποσότητα Μετ’ ολίγα λεπτά ήρχιζεν ή κένωσις. 
Την πόσιν έσυνέχιζον έως δτου έξήρχετο πλέον καθαρόν νερόν. Τούτο έσή- 
μαινεν δτι ό εντερικός των σο3λήν έκαθαρίσθη τελείως.

9 . —CH Αγία Γ αλαχ τερή .  Μεταξύ Κουμβάου και Νεοχωρίου, εντός βα
θουλώματος, μέτρα τινά μακράν τής παραλίας, υπήρχε ναΐσκος αφιερωμένος 
εις την Παναγίαν. ’Έξωθεν τοΰ ναού άνέβλυζε πηγή εις τήν οποίαν προσήρ
χοντο και έπιναν, κατόπιν οταρακλήσεως  υπό ϊερέως, αΐ γυναίκες, πού έβυζαί* 
νοντο μέν, άλλ3 έστερούντο αρκετού γάλακτος, διά νά θρέψουν τά μωρά των. 
Πράγματι τό γάλα κατέβαινε και εγέμιζετούς μαστούς τών τοιοΰτων μητέρων. 
Σημειωτέου δτι τότε δέν ύπήρχον αΐ συσκευαί θηλασμού (θήλαστρα) ούτε τά 
άλλα σύγχρονα μέσα χάρις εις τά όποια τρέφουν σήμερον τά νεογνά και άνευ 
τοΰ μητρικού γάλακτος.

10. — Τό ψωράγιασμα. Και τούτο ήτο πηγή, θειούχος, εις τήν περιοχήν 
τής Περιστάσεως, προς τήν οποίαν ώδήγουν ίππους, ήμιόνους, δνους καί 
βοΰς ψωριώντας, τούς έπλυνον, τούς έπότιζον καί έθεραπεΰοντο.

11. —Ή  Π αναγ ία  τών  Κ α λ υ β ιώ ν . Τα Καλύβια ήσαν χωρίον κείμενον 
πλησίον τών Μαλγάρων. Ειχον μέγαν ναόν, άνήκοντα εις τό Βατοπέδιον. Ό 
ναός ούιος έπανηγύριζε τά Έννεάμερα τής Παναγίας, μετά τήν Κοίμησιν, 
ήτοι τήν 24ην Αύγουστου. Έ κεΐ συνέρρεον προσκυνητα'ι από δλα τά μέρη 
τής Θράκης, απαράλλακτα, δπως γίνεται εν Έλλάδι μέ τήν Παναγίαν τής 
Τήνου. Ό  ναός έπληροΰτο ασθενών διαφόρων παθήσεων. Και κάποτε, ως 
έκ θαύματος, μερικοί έθεραπεύοντο.

12. — ° Η  φωτιά τον c Αγίου ’ Αντωνίου . Εις πολλά χωρία τής ’Ανατο
λικής Θράκης, τήν ημέραν τής μνήμης τού 'Αγίου ’Αντωνίου, 17 ’Ιανουά
ριου, ήναπτον μεγάλην φωτιάν εις τήν πλατείαν έκαστου χωρίου. Ερωτώ- 
μενοι διά τήν αιτίαν τού εθίμου αύτού έδιδαν τήν εξής άπάντησιν : «Ή  ζέ-
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στη της γης από τό φθινόπωρον αρχίζει να καταβαίνη εις τό βάθος τοϋ 
εδάφους, διά τοΰτο ή επιφάνεια ψύχεται. Ά λλ ’ άφοΰ περάση τό ήμισυ του 
χειμώνος, περί τά μέσα Ίανουαρίου, αρχίζει ή θερμοκρασία νά άναβαίνη 
πάλιν από τοϋ βάθους προς την επιφάνειαν, και τοΰτο διότι τότε κλίνει δ 
καιρός προς την άνοιξιν. Τό τοιοΰτον δε συμπίπτει μέ την εορτήν τοϋ 'Αγίου 
"Αντωνίου, πού είναι τό μέσον τοϋ χειμώνος»1). Πρέπει νά προστεθή εδώ 
δτι τό έθιμον τοΰτο εις πολλά μέρη εΐχεν εγκαταληφθη προ πολλών δεκαε
τηρίδων ήδη..Την άλλοτε ϋπαρξιν τοΰ τοιούτου εθίμου δεικνύει μία κατάρα,  
πού εξεστομίζετο πολλάκις από τάς γυναίκας : «Νά τόν κά ψ η  ή φ ω τιά  τ ’ 
‘Α γ ια ν νω ν ιο ϋ » .

13. —Π αρ ώ νυ μ α  (Π α ρ α τσ ο ύκ λ ια )  Ί ν τζεκιωτών καί άλλω ν  χω ρικ ώ ν  
δυσεξήγητα. Χ ω ρ ίο υ  Ί ν τ ξ έ κ ι ο ϊ : Άμπαζάς, Άλαχούτης, Γκατζέκος, Ζα- 
πάρτας, Κιπρικτσής, Κουκουνάς, Κουρέλης, Κιρκινέζης, Κουμπάσης, Μαρές, 
Ματζαβέλλας, Μεκΐκος, Μποτσουκλάς, Μίλτσος, Μπαλτάς, Μπαζμπανάς, 
Μπολέτος, Μυκηρόζης, Νταλαμπούρας, Παπήρας, ΙΙαραλίκης, Σαλιμπάσης, 
Σκούφος, Τσενεσίζης, Τζενέλλης, Νταρίβας, Τσιτσίγκας, Σκαρπάθιος, Γκιου- 
λέκας, Μαγκλάβαρος.

Χ ω ρ ίο υ  Σ ιμ ιτ λ ή  : Μέγκας, Μάγγος.
Χ ω ρ ίο υ  Σ χ ο λ α ρ ί ο υ : Κούρος, Μπράτζος, Σαλκάκης 1 2 3).
14. —3Αποχαιρετ ισ μός  τοϋ σιταριού πρός την μάννα του Γ η ν .  Την 

ημέραν τοΰ Ευαγγελισμού, 25 Μαρτίου, τό φυτρωμένο σιτάρι, πού καθ' δλον 
τον χειμώνα είναι άνυψωμένον μίαν σπιθαμήν, αποτείνεται πρός την μη
τέρα του Γην και την αποχαιρέτα. Σύμφωνα μέ την παροιμίαν, ό διάλογος 
μεταξύ σιταριού και γης κατά την στιγμήν τού άποχιορισμοΰ έχει ώς εξής:

Τό σιτάρι λέγει: —« Σ ’ ά φ ίν ω  γειά μαννούλα  μου».
ΤΙ Γη έρωτα : —« Παιδί μου, η ο ϋ  &ά πας ; »
Τό σιτάρι άπαντα: —« 0 ά  π ά ω  νά μέ φ ά νε

— Έ κ ε ϊ ν ο ι ,  π ο ύ  ΰ'ά φ α ς » Β).
15. —Π α ρ ο ιμ ία  : « Τούρκον είδες; παράδες Φέλ'

Κ ι '  άλλον  είδες; κι  άλλες Φέλ ' » 4).

1 ) Πιθανώς παραλλαγή τοΰ μύθου περί Περσεφόνης.
<j) Σ υνή-άη ονόματα  χωρικών: ’Αθηνόδωρος, Μεγακλής Ανδρόνικος, Διαμαν

τής, Μόδηστος, Χριστόδουλος, Σγουρομάλλης, Τζεφερής, Στραχής. Γ υνα ικώ ν  : Πουλ
χερία, Δούκαινα, ΕύΟαλία, Ευδοκία, Κρουσταλλένια, Λεμονιά, Κατφένια, Παρασκευή.

3 ) Ό  ανωτέρω διάλογος υπαινίσσεται την συνεχή εναλλαγήν τής ύλης, χωρίς 
νά χάνεται τίποτε. Οΰτω τό σιτάρι μεγαλώνει καί ωριμάζει τρεφόμενον έκ τής γής. 
Τοΰτο τρώγουν οί άνθρωποι, άλλ’ εις τό τέλος καί αυτοί γίνονται πάλιν χώμα.

4) Τοΰτο έλέγετο διότι τά ελληνικά χωρία τοϋ Ίεροϋ "Ορους εις τήν δυτικήν 
πλευράν ήσαν άμιγώς ελληνικά, άνευ Τούρκων.



Γ. ΤΤΑΤΓΑΘΑΝΑ Σ ΙΟ Υ  (ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ)

ΛΑΟΓΡΑφΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΧΑΝΔΡΑ

Α) Γεω ργικά  Σ τ ο ιχ ε ία  I.—Το ύψόμετρον του χωρίου είναι 200 μέ
τρα. Νοτίως αυτού και εις άπόστασιν 500 μέτρων εύρίσκεται λόφος μέ ύψό- 
μετρον 234,95 μ.

2 . —Στερείται όρέων. ’Έχει αρκετούς λόφους και υψώματα. ’Άλλοτε οΐ 
λόφοι αυτοί ήσαν δασώδεις εκ δρυών. Σήμερα υπάρχουν λείψανα των δασών 
αυτών κατσστραφέντων κατά καιρούς και εκχερσωθέντων υπό τών κατοίκων.

3 . —Στερείται ποταμών. Βορειοανατολικούς του χωρίου διέρχεται μικρός
ξηροπότατος «Κουρού - ντερές», πλημμυρίζουν ολίγον κατά τον χειμώνα. Τό

\

χωρίον κατά τό θέρος υποφέρει εκ λειψυδρίας.
4 . —Τό κλίμα είναι καλό και υγιεινό. Δεν έχει πλουσίαν βλάστησιν. Εις 

τούς αγρούς και βοσκοτόπους εύρίσκονται διεσπαρμένα διάφορα δένδρα, 
αχλαδιές, φτελιές, βαλανιδιές. Εις τά ρέματα ιτιές.

5. —Δεν έχει φυσικάς καλλονάς. Δυναται όμως ν’ απόκτηση εάν άναδα- 
σωθούν μέ πεύκα οΐ πέριξ του χωρίου γυμνοί λόφοι.

6 . —Δεν έχει φυσικά παράδοξα.
Β) Ιύτορικά  Σ τ ο ι χ ε ία . 1 . — Κατά τον Σεπτέμβριον τού 1912 διαρκούν- 

τος τού Βαλκανικού Πολέμου, δυναμις δώδεκα χιλιάδων (12.000) περίπου 
Τουρκικού Στρατού υπό την Διοίκησιν τού Τμπράμ Πασά, προερχομένη εκ 
Διδυμοτείχου, διήλθεν εκ τού χωρίου και έστρατοπέδευσεν βορείως αυτού και 
εις τήν θέσιν «Χανταπλή». Μετά παραμονήν ολίγων ημερών, ό στρατός αυ
τός έφυγεν προς την Άδριανουπολιν. Κατά την άναχώρησίν του εις τό μέ
ρος τού καταυλισμού του εγκατέλειψε τρόφιμα, δπλα, πυρομαχικά και ρου
χισμό διότι τά έπιταχΟέντα κάρρα από τό χωριό δεν μπόρεσαν νά τά σηκώ
σουν δλα. Ή  φυγή τού στρατού ήτο εσπευσμένη, διότι πληροφορίαι έφε- 
ρον τήν κάθοδον μεγάλης δυνάμεως Βουλγαρικού Στρατού. Εις τό μέρος τού 
καταυλισμού παρέμεινεν ένας μόνον τούρκος λοχίας ό όποιος ειχεν εντολήν 
νά φροντίση διά τήν μεταφοράν και έξασφάιλσιν τού έναπομείναντος υλικού 
εις τό χωρίον (Χανδρά). Ό  λοχίας αυτός ό όποιος κατήγετο από τήν Που- 
λιάν Διδυμοτείχου, ήλθε εις Χανδράν, ήγγάρευσε μερικά κάρρα και μετέφερε 
τά υλικά εις τό χωρίον οπού τά έναποθήκευσεν εις τό σχολεΐον, και αφού 
έκλείδωσε τήν αποθήκην και έσφράγισε αυτήν μέ ισπανικόν κηρόν, άνεχοόρησε 
διά τήν Πούλιαν, νά παραμείνη ένα βράδυ εκεί και ν3 άποχαιρετήση τήν οι
κογένειαν του, όπως ειπεν εις τούς κατοίκους.

Τήν έπομένην κατέφθασεν εις τό χωρίον μικρά δυναμις Βουλγαρικού 
στρατού εκ 18 περίπου ιππέων, ήτις έζήτησε πληροφορίας περί τών κινή
σεων τού Τουρκικού Στρατού και έλαβε γνώσιν περί τών έναποθηκευθέντων
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υλικών εις τό σχολεΐον κατά την προηγουμένην υπό τοΰ Τούρκου λοχίου. 
’Αφού έπληροφορήθησαν δτι δεν υπάρχουν Τούρκοι εις τό χωρίον έξήλθον 
καί κατηυθύνθησαν προς νότον αύτοΰ. "Οταν έφΟασαν εις την τ^έσιν «Τούμ- 
πα», εις τό σημερινόν ύψόμετρον 234,95 μ. άντίκρυσαν τον Τούρκον λοχίαν 
νά έπιστρέφη έφιππος έκ Πούλιας. Αυτοί έσταμάτησαν ολίγον διά νά παρα
τηρήσουν τά γύρω μέρη, άναμένοντες νά πλησιάση ό έφιππος. "Οταν οΰτος 
έφθασε εις άπόστασιν 50 μέτρων απ’ αυτούς, τον άνεγνώρισιχν δτι ήτο Τούρ
κος και τον έκάλεσαν νά παραδοδή Αυτός όμως, δταν άντελήφθη δτι αυτοί 
ήσαν Βούλγαροι, κατέβηκε από τό άλογόν του έλαβε θέσιν και ήρχισε νά πυ
ροβολή κατά των Βουλγάρων με αποτέλεσμα νά σκοτώση τό άλογον ενός ΐπ- 
πέα)ς, δστις έτρεξε νά τον συλλάβη έχοντας την εντύπωση δτι θά έφευγε δταν 
κατήρχετο εκ του αλόγου του. Τότε οΐ Βούλγαροι έβαλον εναντίον του και 
τον έφόνευσαν. Μετά τούτο οι Βούλγαροι έπέστρεψαν εις τό χωρίον καί άνοι
ξαν την αποθήκην. Τά μέν δπλα καί πυρομαχικά παρέλαβον αυτοί, τά δε τρό
φιμα καί άλλα υλικά έγκατέλειψαν ε’ις την διάθεσιν των κατοίκων, τά όποια 
ήρπασαν όσοι δεν έφοβούντο την οργήν των Τούρκων.

Οι Τούρκοι έπληροφορήθησαν τον φόνον τού λοχίου υπό των Βουλγά
ρων στρατιωτών καί μετ’ όλίγας ημέρας μία όμάς εξ εκατόν ιππέων ήλθεν 
έκ «Καρτάλ-τεπέ» περιοχής Ρυζίων, καί περιεκύκλωσε τό χωρίον κατά την αυ
γήν μέ σκοπόν νά τό καύση καί νά εξόντωση τούς κατοίκους διότι τούςέθεώ- 
ρησαν ως υπαιτίους τού φόνου τοΰ λοχίου των. Ταυτοχρόνους όμως άλλη όμάς 
Τούρκων στρατιωτών παρουσιάσθη από τον λόφον τον ευρισκόμενον νοτίως 
τού χωρίου, προερχόμενη έκ Διδυμοτείχου διά τον αυτόν σκοπόν. "Οταν ή 
όμάς αυτή άντελήφθη δτι τό χωρίον ήτο περικυκλωμένον καί επειδή έξ έλα- 
φρας ομίχλης δεν άνεγνώρισε τούς Τούρκους στρατιώτας καί έξέλαβεν αυτούς 
διά Βουλγάρους, άρχισε νά βάλη κατ’ αυτών. Οι βαλλόμενοι έπίσης έξέλαβον 
αυτούς ώς Βουλγάρους καί ήνοιξαν καί αυτοί έναντίον των πύρ. Ούτω συ- 
νήφθη μία μάχη ύπεράνω καί έντός τού χωρίου έξ άποστάσεως. Αΐ σφαϊραι 
έπιπτον έντός τού χωρίου έπί τών κεράμων, τοίχων καί θυρών τών οικιών. 
Πολλαί δέ ιθύραι καί σήμερον ακόμη φαίνονται διάτρητοι. Οΐ κάτοικοι έν
τρομοι ένεκλείσθησαν έντός τών οικιών των καί άνέμενον τό μοιραΐον. Ευ
τυχώ; όμως μετ’ ολίγον άμφότεραι αΐ ομάδες άπεχώρησαν απ' δπου ήλθον 
χωρίς καμμία νά τολμήση νά ειοέλθη έντός τού χωρίου καί ούτω ως έκ θαύ
ματος μέ τήν Θείαν Πρόνοιαν έσώθη τό χωρίον χωρίς νά πάθη τίποτε κα
νείς έκ τών κατοίκων του.

Γ) Τ ουρισ τ ικά  Σ τ ο ιχ ε ία .  1. — Υπάρχουν περί τά δέκα (10) κατάλληλα 
διομάτια. 2 .—Υπάρχουν 4 καφεπαντοπωλεια. Ούδέν κέντρον ψυχαγωγίας.

3. — Δεν γίνεται αγορά εις τό χωρίον. Οΐ κάτοικοι μεταβαίνουν εις τήν 
εβδομαδιαίαν αγοράν τής Όρεστιάδος έκαστον Σάββατον.

4 . —Γίνεται μία πανήγυρις τήν29ην Αύγούστου ημέραν αποκεφαλισμού
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Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, πολιούχου του χωρίου. Εις την πανηγυριν ταυ- 
την έρχονται έπισκέπται από πολλά χωρία πλησιέστερα και άπομεμακρυομένα, 
ήτοι εκ Μεγάλης Δοξαπάρας, Μικρας Δοξαπάρας, Χελιδόνος, Ζώνης, Με
γάλης καί Μικρας Τράβας, Χιονάδων, Βάλτου Ρυζίων, Φυλακίου, Κυπρίνου, 
καί Μεταξάδων, πολλοί δέ μικροπωληταί από Όρεστιάδα καί Διδυμότειχου 
καθ’’ όσον ή παννίγυρις αυτή είναι ή μοναδική την εποχήν αυτήν εις τήν πε
ριφέρειαν Όρεστιάδος. ’Επειδή δέ τήν ημέραν αυτήν ή Θρησκεία επιβάλλει 
νηστείαν, οΐ κάτοικοι ώς επί τό πλεΐστον μαγειρεύουν λαδερά καί φιλεύουν 
τούς έπισκεπτομένους αυτούς συγγενείς καί φίλους καί επειδή εις τά φαγητά 
τήν πραηευουσαν θέσιν κατέχουν οΐ λαδερές μελιτζάνες διά τούτο πειρακτι- 
κώς εδόθη εις τήν πανηγυριν αυτήν το όνομα «ΓΙατλατζάν—Πανηγύρι» εις 
τήν τουρκικήν γλώσσαν (δηλ μελ ιτζανοπανηγύρ ι) .

5. —’Έχει μ ίαν’Εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου (Άπο- 
κεφαλιστού). Ή  ’Εκκλησία αυτή δεν έχει σχέδιον ναού. ’Έχει σχέδιον μονώ
ροφου οικίας χωρισμένης εις τρία μέρη καί εμφανίζει όψιν άχυρώνος καί 
ούχί ναού. Έκτίσθη ώς έξωκκλήσιον προ 300 καί πλέον ετών μετά τήν άνοι- 
κοδόμησιν τού χωρίου, οπότε τούτο αριθμούσε περί τάς 15—20 οικογένειας. 
Ή  ξυλεία ή οποία έχρησιμοποιήθη διά τήν άνέγερσιν ταΰτης έκόπη έκ τής 
τοποθεσίας όπου έχει άνοικοδομηθή. Οΐ κάτοικοι άπεπειράθησαν τρεις φο
ράς από τού 1900 καί εντεύθεν νά ανεγείρουν εκκλησίαν, αλλά πάντοτε αΐ 
προσπάθειαί των έναυάγησαν λόγω τών έπακολουθουντων πολέμων. Τελευ
ταία προσπάθεια έγένετο από τό έτος 1935 έως τό 1940 τη παροτρΰνσει 
μας καθ’ ήν εΐσεπράχθησαν περί τάς εκατόν χιλιάδας καί πλέον δραχμαί προ- 
πολεμικαί κατατεθεΐσαι εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος. Μεσολα- 
βήσαντος όμως τού πολέμου 1940 — 1941 καί άχρηστευθέντος τού προπολε
μικού χαρτονομίσματος, άπέτυχε καί ή τελευταία αυτή προσπάθεια. Τώρα 
δεν είναι εύκολον νά έξευρεθούν τοπικοί πόροι διά νά γίνη νέα προσπάθεια. 
Ή  εκκλησία λειτουργεί δυο Κυριακάς τον μήνα, διότι ό ΐερεύς έχει δυο ενο
ρίας. (Χανδρά καί Βάλτου). Έξοοκκλήσια δεν υπάρχουν.

6 . — Πλατείας δεν έχει τό χωριό.'Ως τοιαυτη χρησιμοποιείται ή αυλή τού 
σχολείου. Δεν έχει δενδροστοιχίας, ούτε Παιδικόν Σταθμόν καί αθλητικόν γή- 
πεδον. ’Αλλά οΰιε καί χώρον κατάλληλον έχει διά τήν δημιουργίαν γηπέδου.

7. —Τό χωριό δεν έχει θάλασσαν, ούτε ποταμούς καί λίμνας. Βορειοανα- 
τολικώς τού χωρίου καί εις άπόστασιν 3—4 χιλιομέτρων, όπως άνεφέρθη 
καί ανωτέρω, διέρχεται μικρός ξηροπόταμος. Εις ώρισμένα μέρη τής κοίτης 
του σχηματίζει μικρολιμνούλες (γκιόλια κατά τήν τοπικήν διάλεκτον) αί όποΐαι 
διατηρούν τά νερά των μέχρι τέλους Ιουλίου. Εις τά νερά αυτών τών μικρο- 
λιμνών, τά οποία είναι στάσιμα καί ακάθαρτα, τά παιδιά τοΰ χωριού, τά 
δηοϊα βόσκουν τά ζώα των προς τήν περιοχήν εκείνην, κατά τό μεσημέρι
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οπού αναπαύονται (σταλίζουν κατά την τοπικήν έκφρασιν) τά ζώα, παίρνουν 
τό μπάνιο των.

8 . —Στο χωρίο υπάρχουν περί τούς 40 αργαλειοί πού χρησιμοποιούνται 
μόνον δι5 οικογενειακός άνάγκας. Υ φα ίνουν μάλλινα σιάκια διά τούς άν- 
δρας, μάλλινα, βαμβακερά καί μεταξοβάμβακα διά τάς γυναίκας. ’Ιδίως διά 
τάς προίκας των κοριτσιών.

9 . —Τό χωριό δεν έχει άγγειοπλάστας, ξυλογλύπτας καί κεραμοποιεία. 
Τά είδη αγγειοπλαστικής οί κάτοικοι τά προμηθεύονται από τούς ΜεταΕά- 
δες. Καί τά είδη κεραμοποιείου από την Λάδην, Φυλάκων καί Όρεστιάδα.

10. —Δεν υπάρχει ούτε γήπεδον, ούτε ποδοσφαιρική όμάς στο χωριό. 
Έλπίζομεν εις τό μέλλον νά δημιουργηθούν.

11. —Κυνηγοί υπάρχουν 2 —3 Δεν κυνηγούν όμως διότι τά δίκανά των 
τά έπήραν οΐ αντάρτες. ’Από τά θηράματα υπάρχουν λαγοί, πέρδικες, ορτύ
κια, άλώπεκες καί λύκοι. ’Όχι πολλά.

1 2 . —Ψαράδες δεν υπάρχουν στο χωριό.
13. — Ούτε Σωματεία καί Σύλλογοι μέ κοινοονικούς σκοπούς υπάρχουν.
Δ) ’Έ ΰ Ί μ α  τον τόπου.  — 1 )  ’Έ Φ ιμα  γεννήαεως. ’Αμέσως μετά τήν

γέννησιντού παιδιού καλούνται γυναίκες τής γειτονιάς καί συγγενείς καί παίρ
νουν μέρος σέ νοινό τραπέζι, πού λέγεται τής «Παναγιάς τό ψωμί». Στο 
τραπέζι αυτό προσφέρεται φρεσκοψημένο ψωμί πού λέγεται μ η ο γά το ια ,  γ ι’ 
αυτό ή τελετή αυτή λέγεται μ π ο γα ν ίπ ια .  (Κατ’ άλλους ή ονομασία μπογανί- 
κια εδόθη από τή λέΕι μπογάς, πού σημαίνει ταύρος, δστις συντελεί εις τήν 
γέννησιν των μόσχων. Επειδή δέ ή τελετή αυτή γίνεται χάριν τού άνδρός, 
δστις συνετέλεσε εις τήν γέννησιν τού παιδιού, γι’ αυτό παρομοιάζεται καί 
αυτός μέ μπογάν, έξ ού καί ή ονομασία τής τελετής μπογανίκια). Στήν τε
λετή αυτή παίρνουν μέρος μόνο γυναίκες. Παλαιότερα οί γυναίκες πήγαιναν 
μέ φαγητά καί πιοτά καί κάνανε μεγάλο γλέντι. Σήμερα περιορίζονται σέ 
μιά ολιγόωρη τυπική έπίσκεψι. "Οταν έπισκέπτωνται τή λεχώ βλέπουν τό 
νεογέννητο, τού δωρίζουν έ'να νόμισμα καί τό φτύνουν τρεις φορές για νά 
μή βασκαδή. Αυτό τό έχουν τυλιγμένο μέσα στά σπάργανα (πιλένια όπιος τά 
λένε) καμωμένα από παλιά χοντρά φουστάνια τής μητέρας του αφού προη
γουμένως τό έχουν αλατίσει σαν τό χοιρινό παστό καί σκεπασμένο μέ μιά 
καινούργια πελενιά καί μέ μιά άσπρη μανδύλα. 'Η λεχώ στο κεφάλι της 
έχει κρεμασμένο τό ζουροφλ ίκ ι ,  καμωμένο από μιά κόκκινη κλωστή μ’ ένα 
νόμισμα κερμάτινο καί περασμένα ένα σκόρδο καί μιά γαλάζια χάντρα γιά 
νά μήν βασκαίνεται καί νά διακρίνεται δτι είναι λεχώ, γιατί τό ζουροφλίκι 
αυτό θά τό φορή στο κεφάλι της επί 40 ημέρες. Τό ίδιο ζουροφλίκι βάζουν 
καί στο μωρό.

Μετά τή συγκέντρωσι των γυναικών ή μαμή παίρνει τή φρεσκοψημέν ^
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μπογάτσια καί την βάζει τρεΤς φορές επάνω στό κεφάλι της, λέγοντας: «ήχου, 
ήχου, ήχου, από τρία χρόνια κ’ υστέρα». Στην τρίτη φορά σπάζει τη μπογά. 
τσια σέ κομμάτια καί τα μοιράζει σ’ δλες τις γυναίκες. 'Όποια γυναίκα πάρη 
άκρη θά γέννηση κορίτσι, καί δποια πάρη μέση θά γέννηση αγόρι. =’Αφοΰ 
φάνε φεύγουν λέγοντας διάφορες ευχές στη μητέρα, στη μαμή καί στους συγ
γενείς τοΰ παιδιού. ’Έτσι τελειώνει ή τελετή των μ π ο υ γ α ν ι η ι ω ν .

Μετά ή μαμή παίρνει μιά καινούργια πίλινη κανάτα γεμάτη φρέσκο 
νερό μέ έ'να κλωνί βασιλικό καί πηγαίνει στον παπά τοΰ χωριού γιά νά κάνη 
την «Εύκη» αγιασμό, από τον όποιο θά πιη καί θά λουσθή ή λεχώ καί τό 
μωρό. Την τρίτη ήμερα από τή γέννησι ή μαμή ζεσταίνει ενα καζάνι νερό 
καί μέσα σέ μιά σκάφη λούζει καί μπανιάζει τή λεχώ καί τό μ ο ο ρ ό, ρίχνον
τας μέσα καί τύν αγιασμό. Ή  πεθερά ή ή μητέρα ρίχνει αργυρά νομίσματα 
μέσα στη σκάφη γιά δώρο τής μαμής, πού συμβολίζουν την υγεία τού παι
διού καί τής λεχούς. Τό βράδυ τής τρίτης ημέρας, ύστερα από τό λούσιμο, 
ή μητέρα φοράει στο παιδί καθαρά φορέματα, άφίνει δλη τή νύχτα τό φως 
αναμμένο καί περιμένει νά γράψη ό Θεός τήν τύχη του.

Έ π ί 9 ημέρες τά στρώματα τής λεχούς παραμένουν στρωμένα κάτω στο 
μέρος δπου έγέννησε καί τήν ενάτη τά σηκώνουν καί τά τινάζουν. Στις 9 
αυτές ημέρες ή λεχώ πότε πλαγιάζει καί πότε σηκώνεται κατά βούλησι. Στό 
διάστημα δε αυτών τών εννέα ημερών πρέπει κάποιος νά βρίσκεται μαζύ μέ 
τή λεχώ γιά νά τήν προστατεύη από τον επιλόχιο πυρετό (τό άρμένισμα,  
δπως τον ονομάζουν). 'Όταν καμμιά φορά δεν βρίσκεται άνθρωπος νά κα· 
θίση μαζύ της, τότε βάζουν εις άντικατάστασίν του μιά σκούπα κάτω από τό 
στρώμα της. Έ π ί 40 ημέρες μέσα στό δωμάτιο τής λεχούς δέν επιτρέπεται 
νά μπή κανείς μετά τή δύσι τού ήλιου, έκτος μόνο εάν καίη θυμίαμα στην 
πόρτα τοΰ δωματίου Ό  σύζυγος έπί 40 ημέρες δέν επιτρέπεται νά κοιμηθή 
μέ τήν λεχώ σύζυγό του Τήν 40ή ημέρα ή λεχώ φορεΐ τά γιορτινά της, αλ
λάζει καί τό παιδί της καί πηγαίνει στήν εκκλησία, δπου σαραντίζε ι .  Μετά 
τό σαοάντισμα δέν επιτρέπεται νά γυρίση στό σπίτι της αμέσως, αλλά νά φ ι-  
λοξενηθή γιά λίγη ώρα σ'ενα συγγενικό της ή φιλικό της σπίτι. Γιαύτό στήν 
εκκλησία τήν περιμένουν ή μητέρα της ή κάποια συγγενής της καί τήν πηγαί
νουν στό σπίτι των δπου τήν φιλεύουν καί τήν ^αποστέλλουν. 'Από τήν ημέρα 
αυτή παύει πλέον νά είναι λεχώ καί έχει τό δικαίωμα νά επισκέπτεται καί 
άλλα σπίτια, διότι θεωρείται καθαρισθείσα, ενώ προηγουμένως δέν τής έπε- 
τρέπετο δχι μόνον νά βΥή έξω από τήν αυλή τού σπιτιού της, αλλά ούτε νά 
δώση, ούτε νά πάρη απ' έξω κανένα πράγμα.

2. ’Έ ϋ Ί μ α  Βαητίσεως.  Παλαιότερα ή βάπτισις εγίνέτο σέ εννέα ημέ
ρες, από τή γέννησι. Τώρα γίνεται εις ακαθόριστο χρόνο. Ή  βάπτισις γ ίνε
ται δπως παντού. Κατά τήν ονομασία παιδιά τρέχουν από τήν εκκλησία καί 
αναγγέλλουν τό όνομα στή μητέρα. Αυτή δίδει στά παιδιά ώς δώρο διάφορα
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όπου αναπαύονται (σταλίζουν κατά την τοπικήν έχφρασιν) τά ζώα, παίρνουν 
τό μπάνιο των.

8 . —Στο χωριό υπάρχουν περί τούς 40 αργαλειοί πού χρησιμοποιούνται 
μόνον δι’ οικογενειακός άνάγκας. Υ φα ίνουν μάλλινα σιάκια διά τούς άν- 
δρας, μάλλινα, βαμβακερά και μεταξοβάμβακα διά τάς γυναίκας. ’Ιδίως διά 
τάς προίκας των κοριτσιών.

9 . —Τό χωριό δεν έχει άγγειοπλάστας, Ηυλογλύπτας και κεραμοποιεΐα. 
Τά είδη αγγειοπλαστικής οί κάτοικοι τά προμηθεύονται από τούς Μεταξά- 
δες. Καί τά είδη κεραμοποιείου από την Λάδην, Φυλάκιον καί Όρεστιάδα.

10. — Δεν υπάρχει ούτε γηπεδον, ούτε ποδοσφαιρική δμάς στο χωριό. 
Έλπίζομεν εις τό μέλλον νά δημιουργηθοΰν.

11. — Κυνηγοί υπάρχουν 2 —3 Δεν κυνηγούν όμως διότι τά δίκανά των 
τά επήραν οΐ αντάρτες. ’Από τά θηράματα υπάρχουν λαγοί, πέρδικες, ορτύ
κια, άλώπεκες καί λύκοι. ’Όχι πολλά.

1 2 . —Ψαράδες δεν υπάρχουν στο χωριό.
13. — Ούτε Σωματεία καί Σύλλογοι με κοινωνικούς σκοπούς υπάρχουν.
Δ) ’Έ ΰ Ί μ α  του τόηου.  — 1 )  Έ $ ι μ α γεννήσεως.  Αμέσως μετά την

γέννησιντού παιδιού καλούνται γυναίκες τής γειτονιάς καί συγγενείς καί παίρ
νουν μέρος σέ νοινό τραπέζι, πού λέγεται τής «Παναγιάς τό ψωμί». Στο 
τραπέζι αυτό προσφέρεται φρεσκοψημένο ψωμί πού λέγεται μ π ογά το ια ,  γ ι' 
αυτό ή τελετή αυτή λέγεται μ π ο γα ν ίκ ια .  (Κατ’ άλλους ή ονομασία μπογανί- 
κια εδόθη από τή λέξι μπογάς, πού σημαίνει ταύρος, όστις συντελεί εις την 
γέννησιν των μόσχων. Επειδή δέ ή τελετή αυτή γίνεται χάριν τού άνδράς, 
δστις συνετέλεσε εις την γέννησιν τού παιδιού, γι’ αυτό παρομοιάζεται καί 
αυτός μέ μπογάν, εξ ού καί ή ονομασία τής τελετής μπογανίκια). Στην τε
λετή αυτή παίρνουν μέρος μόνο γυναίκες. Παλαιότερα οΐ γυναίκες πήγαιναν 
μέ φαγητά καί πιοτά καί χάνανε μεγάλο γλένχι. Σήμερα περιορίζονται σέ 
μιά ολιγόωρη τυπική επίσκεψι. ’'Οταν έπισκέπτωνται τή λεχώ βλέπουν τό 
νεογέννητο, τού δωρίζουν ενα νόμισμα καί τό φτύνουν τρεις φορές γ τά νά 
μή βασκαθή. Αυτό τό έχουν τυλιγμένο μέσα στά σπάργανα (πιλένια όπως τά 
λένε) καμωμένα από παλιά χοντρά φουστάνια τής μητέρας του αφού προη
γουμένως τό έχουν αλατίσει σαν τό χοιρινό παστό καί σκεπασμένο μέ μιά 
καινούργια πελενιά καί μέ μιά άσπρη μανδύλα. Ή  λεχώ στο κεφάλι της 
έχει κρεμασμένο τό ζουρ οφλ ίκ ι ,  καμωμένο από μιά κόκκινη κλωστή μ’ ένα 
νόμισμα κερμάτινο καί περασμένα ένα σκόρδο καί μιά γαλάζια χάντρα γιά 
νά μην βασκαίνεται καί νά διακρίνεται ότι είναι λεχώ, γιατί τό ζουροφλίκι 
αυτό θά τό φορή στο κεφάλι της επί 40 ημέρες. Τό ίδιο ζουροφλίκι βάζουν 
καί στο μωρό.

Μετά τή συγκέντρωσι των γυναικών ή μαμή παίρνει τή φρεσκοψημέν *
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μπογάτσια και την βάζει τρεις φορές επάνω στο κεφάλι της, λέγοντας: «ήχου, 
ϊΊΧΟΤί, ήχου, άπό τρία χρόνια κ’ υστέρα». Στην τρίτη φορά σπάζει τη μπογά. 
ίσια σέ κομμάτια και ιά μοιράζει σ'όλες τις γυναίκες. "Οποια γυναίκα πάρη 
άκρη θά γέννηση κορίτσι, καί όποια πάρη μέση θά γέννηση αγόρι. =Λφοΰ 
φάνε φεύγουν λέγοντας διάφορες ευχές στη μητέρα, στή μαμή καί στους συγ
γενείς τοΰ παιδιού. ’Έτσι τελειώνει ή τελετή των μ π ο ν γ α ν ι κ ι ω ν .

Μετά ή μαμή παίρνει μια καινούργια πίλινη κανάτα γεμάτη φρέσκο 
νερό μέ ένα κλωνί βασιλικό καί πηγαίνει στον παπά τοΰ χωριοΰ για νά κάνη 
τήν «Ευκή» αγιασμό, από τον οποίο θά πιή καί θά λουσθή ή λεχώ καί τό 
μωρό. Τήν τρίτη ήμερα από τή γέννησι ή μαμή ζεσταίνει ένα καζάνι νερό 
καί μέσα σέ μια σκάφη λούζει καί μπανιάζει τή λεχώ καί τό μωρό, ρίχνον
τας μέσα καί τόν αγιασμό. Ή  πεθερά ή ή μητέρα ρίχνει αργυρά νομίσματα 
μέσα στή σκάφη για δώρο τής μαμής, πού συμβολίζουν τήν υγεία τού παι
διού καί τής λεχοΰς. Τό βράδυ τής τρίτης ημέρας, ύστερα από τό λούσιμο, 
ή μητέρα φοράει στο παιδί καθαρά φορέματα, άφίνει όλη τή νύχτα τό φως 
αναμμένο καί περιμένει νά γράψη ό Θεός τήν τύχη του.

Έ π ί 9 ημέρες τά στρώματα τής λεχοΰς παραμένουν στρωμένα κάτω στο 
μέρος όπου εγέννησε καί τήν ένάτη τά σηκώνουν καί τά τινάζουν. Στις 9 
αυτές ήμερες ή λεχώ πότε πλαγιάζει καί πότε σηκοδνεται κατά βούλησι. Στό 
διάστημα δέ αυτών τών εννέα ημερών πρέπει κάποιος νά βρίσκεται μαζύ μέ 
τή λεχώ για νά τήν προστατεύη από τόν επιλόχιο πυρετό (τό άρμένισμα, 
όπως τόν ονομάζουν). "Οταν καμμιά φορά δεν βρίσκεται άνθρωπος νά κα- 
θίση μαζύ της, τότε βάζουν εις άντικατάστασίν του μιά σκούπα κάτω από τό 
στρώμα της. Έ π ί 40 ημέρες μέσα σιό δωμάτιο τής λεχοΰς δεν επιτρέπεται 
νά μπή κανείς μετά τή δύσι τοΰ ήλιου, έκτος μόνο εάν καίη θυμίαμα στήν 
πόρτα τοΰ δωματίου 'Ο σύζυγος επί 40 ημέρες δεν επιτρέπεται νά κοιμηθή 
μέ τήν λεχώ σύζυγό του Τήν 40ή ημέρα ή λεχώ φορεΐ τά γιορτινά της, αλ
λάζει καί τό παιδί της καί πηγαίνει στήν εκκλησία, όπου σαραντίζει . Μετά 
τό σαράντισμα δεν επιτρέπεται νά γυρίση στο σπίτι της αμέσως, αλλά νά φι- 
λοξενηθή για λίγη ώρα σ ένα συγγενικό της ή φιλικό της σπίτι. Γιαύτό στήν 
εκκλησία τήν περιμένουν ή μητέρα της ή κάποια συγγενής της καί τήν πηγαί
νουν στο σπίτι των όπου τήν φιλεύουν καί τήν ^αποστέλλουν. ’Από τήν ήμέρα 
αυτή παύει πλέον νά είναι λεχώ και έχει τό δικαίωμα νά επισκέπτεται καί 
άλλα σπίτια, διότι θεωρείται καθαρισθεΐσα, ενώ προηγουμένως δεν τής έπε- 
τρέπετο όχι μόνον νά βγή έξω άπό τήν αυλή τοΰ σπιτιού της, αλλά ούτε νά 
δώση, ούτε νά πάρη απ’ εξω κανένα πράγμα.

2. Ε&Ίμα Βατιτίβεως, ΓΤαλαιότερα ή βάπτισις έγίνετο σέ εννέα ημέ
ρες, άπό τή γέννησι. Τώρα γίνεται εις ακαθόριστο χρόνο. Ή  βάπτισις γ ίνε
ται όπως παντού. Κατά τήν ονομασία παιδιά τρέχουν άπό τήν εκκλησία καί 
αναγγέλλουν τό όνομα στή μητέρα. Αυτή δίδει, στα παιδιά ώς δώρο διάφορα
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νομίσματα. Τό δώρο αυτό λέγεται μιαντές ή .αΟ ταν ό νονό; φθάση στο σπίτι 
της μητέρας, της κομπάρας, αυτή έρχεται στην έξώθυρα, πατά επάνο) σ' ένα 
σίδερο, κάνει τρεις (3) μετάνοιες, φιλεΐ τό χέρι τοΰ νονού η της νονάς καί 
παίρνει τό παιδί από τά χέρια τους. Οΐ γονείς καλούνε φίλους καί συγγενείς 
καί επακολουθεί διασκέδασις, Στο τέλος προσφέρουν στη νονά καί στους 
προσκαλεσμένους διάφορα δώρα (μανδΰλια, πετσέτες) εις αντάλλαγμα των 
δσων προσέφερεν αυτή εις τον βαπτιστικόν της. Ή  μεταφορά τοΰ παιδιού 
από την εκκλησία στο σπίτι γίνεται μέ τον παπά καί ψάλτη, οϊ όποιοι ψάλ
λουν συνεχώς καί έπειτα κάθονται καί στο τραπέζι.

3. "ΕΰΊμα  *Α ρ ρ α β ώ νω ν . ‘Ο πατέρας τοΰ παλλικαριοΰ, που θέλει ν’ 
άρραβωνιασθή, στέλνει δυο αντιπροσώπους του (προξενητάδες) υστέρα από 
τη συγκατάθεσι τοΰ γυιοΰ του, στον πατέρα τοΰ κοριτσιοΰ που θέλει να πάρη 
για νά συζητήσουν καί διαπραγματευθοΰν τούς όρους, μέ τούς οποίους θά 
δεχθή αυτός ν ’ άρραβωνιάση τό κορίτσι του. Δηλαδή νά κανονίσουν τό λεγό
μενο μπαμπά χακί1 2) ή τράχωμα, πού πρέπει νά δώση ό γαμπρός γιά τή νύφη, 
ή καί νά τον πείσουν νά δεχθή τύν αρραβώνα αυτόν σέ περίπτωσι πού δεν 
θέλει νά δώση την κόρη του στύν εκλεκτό τής καρδιάς τη:. Τό μπαμπάχακι 
αυτό ορίζεται σέ χρήματα καί σέ νήματα βαμβακιού (φελεμένι) καθώς καί 
σέ μαλλί. Μέ τή σημερινή αξία τοΰ χαρτονομίσματος μπορεί νά φθάση 2 — 
3 εκατομμύρια, τό φελεμένι 10 — 15 οκάδες καί τό μαλλί μέχρι 40 οκάδες, 
ανάλογα μέ την ευπορία τοΰ γαμπρού. "Αφού επέλθη ή συμφωνία, μετά από 
ώρισμένο χρόνο, πού θά καθορίσουν οϊ μέλλοντες συμπέθεροι, γίνεται ό άρ 
ραβώνας, ή τελετή τής αλλαγής τών σημαδιών καί τών δακτυλιδιών. Καί οί 
δύο οικογένειες καλούν τούς συγγενείς καί φίλους των καί ετοιμάζουν τά ση
μάδια καί τά δώρα πού θά προσφέρη ή μία οικογένεια στην άλλη. Τά ση
μάδια είναι μεγάλες εγχώριες πετσέτες, μαντύλια λεγόμενα, καλοϋφασμένα 
καί κεντημένα καί γύρω γύρω δαντελωμένα. Σ’ αυτά ή μέν οικογένεια τοΰ 
γαμπρού ράβει την χρυοή ή επίχρυση άλυσσίδα μέ τά φλουριά καί τις ντού- 
μπλες, ώς καί τό άργυρό ή επίχρυσο δαχτυλίδι μέ τό όνομα τοΰ γαμπροΰ, κα
θώς καί διάφορα μικροδώρα (καρφίτσες, τεχνητά λουλούδια κλπ.), προοριζό- 
μενα γιά τή νύφη, ή δέ οικογένεια τής νύμφης ράβει τό δακτυλίδι μέ τό όνομα 
τής νύμφης καί μια σειρά από ψεύτικα φλουριά (τά λεγόμενα σουλντιά) καί 
διάφορα μικροδώρα (κάλτσες, μαντύλια κλπ.), προοριζόμενα γιά τό γαμπρό.

Ά φοΰ ή οικογένεια τοΰ γαμπροΰ ετοιμάσει τό σημάδι, τό βάζουν τότε 
μέσα σ' ένα πανέρι καί τό περιφέρουν μπροστά στούς καλεσμένους κ ι3 εκεί
νοι άφοΰ τό ΐδοΰν καί εκφέρουν τή γνώμη τους, ρίχνουν ώς δώρο προς την

1) Λέξις τούρκικη «μουζντέ»' αγγελία κάποιου νέου (ερχομού ξενητεμμένου ή 
όνομα βαπτίσματος παιδιού) καί συγχρόνως σημαίνει καί τό δώρο τής αναγγελίας.

2) Γιά τό μπαμπά-χσκί έχονμε δημοσιέψει πολλά. Τελευταία 1Ζ' τ. Άρχ. Θρ.
Θησ. Βλ. στη σ. 121, μελέτη Δ. Βογαζλή,.
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νύμφη χαρτονομίσματα κατά την εΰχαρίστησίν των. "Έπειτα το πανέρι αυτό 
παραδίδεται στους προξενητάδες μαζύ μέ δεύτερο πανέρι, πού περιέχει, τα 
δώρα προς την νύμφη και στήν οικογένεια της και αυτοί μέ άλλους5 — 6 άν- 
δρες καί άλλες τόσες γυναίκες καί μέ όργανα»παίκτες τα μεταφέρουν στο σπίτι 
τοΰ κοριτσιού.Ή οικογένεια τοΰ κοριτσιού μέ τούς καλεσμένους είναι έτοιμη 
καί περιμένει. Μόλις φθάσουν τούς υποδέχονται καί έναν έναν μέ χειραψία 
τούς καλα»σορίζουν. Αυτοί βάζουν τά πανέρια μπροστά στο εικονοστάσι καί 
μετά κάθονται κοντά ατούς καλεσμένους. Μετά περιφέρουν το σημάδι τοΰ κο
ριτσιού καί ρίχνουν διάφορα φιλοδωρήματα προοριζόμενα για το γαμπρό. 
Καί το σημάδι αυτό τοποθετημένο μέσα σέ πανέρι, δπως καί τοΰ γαμπρού, 
τοποθετείται μπροστά στο εικονοστάσι, δίπλα στοΰ γαμπρού. Επακολουθεί 
έπειτα η αλλαγή των σημαδιών. Ό  πατέρας τού κοριτσιού ή ό αδελφός, ή 
ένας συγγενής πού νά μήν είναι ορφανός από τούς δύο γονείς του καί ένας 
προξενητής τού παλικαριού, στέκονται μπροστά στό εικονοστάσι, κάνουν τό 
σταυρό τους καί τρεις μετάνοιες καί αλλάζουν τά σημάδια.Ό προξενητής δί
νει τό σημάδι τού γαμπρού καί παίρνει τής νύφης. ’Απ’ αυτή τή στιγμή οΐ 
δυο νέοι θεωρούνται άρραβωνιασμένοι. Καλείται τό παλικάρι στό σπίτι τής 
αρραβωνιαστικιάς του καί οΐ δυο μαζύ κερνούν όλους τούς καλεσμένους καί 
δέχονται τά συγχαρητήρια όλων. Επίσης συγχαρητήρια δίδονται καί στους 
γονείς τού κοριτσιού. Μετά επακολουθεί ούζοποσία, γλέντι καί τραγούδια. 
Τό γλέντι διαρκει περίπου δυο ώρες. Μετά οΐ προξενητάδες παίρνουν τό ση
μάδι τού κοριτσιού καί επιστρέφουν στό σπίτι τού παλικαριού. "Υστερα από 
πρόσκλησι τοΰ πατρός τού γαμπρού πηγαίνουν στό σπίτι του καί οΐ γονείς 
καί οΐ συγγενείς καί ή νύμφη όπου συνδιασκεδάζουν μέ δ'ργανα κλαρίνα, βιο
λιά ή γκάιντα ώς τό πρωΐ καί γίνονται όλοι τυφλοί στό μεθύσι.

Ή  τελετή των αρραβώνων γίνεται συνήθως τό βράδυ τοΰ Σαββάτου 
προς τήν Κυριακή καί διαρκει έως τήν νύχτα. ’Έτσι δίδεται ή ευκαιρία σ’ 
όλους τούς κατοίκους καί ιδίως στις γυναίκες τού χωριού νά επισκεφθούν 
τήν επομένη μετά τήν λειτουργία τά σπίτια των άρραβωνιασθέντων, νά συγ
χαρούν αυτούς καί τούς γονείς των, νά ίδοΰν τά σημάδια, νά σχολιάσουν τά 
δώρα καί νά κεραστούν. Γ ι’ αυτό όταν γίνωνται αρραβώνες στό χωριό τότε 
καί ή εκκλησία δέχεται τις περισσότερες πιστές τού Χριστού. Μετά τήν τέ- 
λεσι τών αρραβώνων ό αρραβωνιαστικός έχει τό δικαίωμα νά πηγαίνη στό 
σπίτι τής αρραβωνιαστικιάς του καί νά διανυκτερεύη μαζύ της. ’Αποτέλεσμα 
τού εθίμου τούτου είναι πάντοτε νά επισπεύδεται ό γάμος, διότι ή αρραβω
νιαστικιά πολύ γρήγορα βρίσκεται ε’ις ένδιαφέρουσαν κατάστασιν. ’Αναγκά
ζεται ν’ άκολουθήση στό σπίτι του τον αρραβωνιαστικό της καί νά άπαλλάξη 
έτσι αυτόν από τις υπόλοιπες υποχοειόσεις τού μπαμπάχακί προς τον πατέρα 
της. Τήν πρώτη φορά πού θά έπισκεφθή τήν αρραβωνιαστικιά του καί τά 
πεθερικά του, παίρνει μαζύ του οΰζο καί κερνά όλα τά μέλη τής οικογένειας
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"Εάν συμπέση οΐ αρραβώνες νά γίνουν μπροστά από την άποκρηά, ό αρρα
βωνιαστικός κάνει τότε μόνον την πρώτη έπίσκεψι. Την άποκρηά, τής Κρε- 
οφάγου, παίρνει από το σπίτι του έ'να συν! (τραπέζι μικρό χαμηλό και στρογ
γυλό), γεμάτο φαγητά, μέ έναν ολόκληρο βρασμένο κόκορα καί μέ ενα πιάτο 
χαλβά και πηγαίνει στην αρραβωνιαστικιά του. "Οταν έμπη στην αυλή της 
τότε πυροβολεί εάν έχη όπλο ή μπιστόλι γιά νά γνωρίση την άφιξί του. 
"Οσοι άκούνε τον πυροβολισμό λένε τότε πώς καλυβώδηκε ένα κορίτσι. 
"Οσοι πυροβολισμοί πέφτουν στο χωριό εκείνο το βράδυ τόσα κορίτσια κα- 
λυβώνονται. Οι νέοι άρραβωνιάζονται σε μικρά ηλικία."Από 16 ετών καί άνω.

Τραγούδια  π ο ύ  λένε ατούς άρραβώνας.

Μια κόρη μιά διαβάτισσα μια μικροπαντρεμένη.
Γΰφαινε καί τραγούδαγε τοΰ πεθερού μαντύλια.
Γ υφα ιν’ σ’ ασημένιο αργαλειό καί φυλντισένιο χτένι.
Καί τη σαΐτα πώριχνε ήταν μαλαματένια.

5  Ό σα άστρα έχει δ ουρανός καί φύλλ" από τά δέντρα, 
τόσα φλουρούδια ξόδεψα, κόρη μου γιά τη σένα.
Ν’ ανέβω στά ουράνια νά βρώ σκαμνί νά κάτσω, 
νά πάρω πένα καί χαρτί την ομορφιά σ’ νά γράψιω.
Κι’ δ μύλος, μύλος νά γυρνά καί το νερό νά βάζη, 
κ ι5 εμείς σάν άγαπιώμαστε τον κόσμο τί τον νοιάζει.

Μένα μά· μένα μάνα μου, 
μ έχει μο-, μέχει μοναχή 
μοναχούτσικη κι’ άκριβούτσικη.
Μ’ άρραβώνιασε πέρα στη 
πέρα στη Φραγκιά καί τη Ρουμελιά.

10
Παλληκά-, παλληκάρια μου 
Ντερβενιώ-, ντερβενιώτικα, 
ντερβενιώτικα καί στρατιώτικα. 
Ποΰθεν ε- πούθεν έρχεστε 
καί μαρέ- καί μαρέσετε.

4. ”Ε&ιμα Γ άμου .  Ό γάμος αρχίζει μιά εβδομάδα προ τής στέψεως. 
Οί γονείς τοΰ γαμπρού στέλνουν ρακί στους γονείς τής νύμφης, δηλ. τούς 
ειδοποιούνε ότι θέλουν νά κάνουν γάμο μιά Κυριακή ένωρίτερα.Επίσης τήν 
ίδια μέρα ειδοποιούν καί τον νονό, πού θά στεφανοδση γιά νά ετοι,μασθή 
καί αυτός. Νά πάρη τό νυφικό τσατκί (πέπλο), τό στεφανύπανο καί νά έτοι- 
μάση τό φλάμπουρο (τό χλάμπρο, όπως τό λένε στο χωριό). Τό φλάμπουρο 
τού γαμπρού είναι δυο μανδύλια, ένα κόκκινο καί ένα άσπρο, ραμμένα το 
ένα δίπλα στο άλλο καί περασμένα σέ μιά βέργα. Σιήν κορυφή τής βέργας 
βάζουν ένα μήλο ή πορτοκάλι καί επάνω στά μανδύλια κρεμούνε 1 — 2 σει
ρές ψημένα καλαμπόκια (κοκότσικες όπως τά λένε) καί σταφίδες περασμένες 
σέ κλωστές σάν χάντρες. Οί γονείς τής νύφης όταν ειδοποιηθούν ετοιμάζον
ται κι" εκείνοι γιά τό γάμο. Τήν Πέμπτη τό βράδυ γίνεται τό άνάπιασμα 
τών προζυμιών καί στά δυο σπίτια γιά τό ψωμί,., πού θά ζυμωδή τήν επο
μένη καί θά χρησιμοποιηθή γιά τό γάμο. Βάζουν αλεύρι καί ζύμη μέσα σέ
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μια μικρή σκάφη και γΰρω-γΰρω αγόρια και κορίτσια τραγουδούν καί χο
ρεύουν, κτυπώντας τις δίπλες του σπιτιού έ'να παλλικάρι μέ μαχαίρι και έ'να 
κορίτσι μέ τον κλώστρι (ενα στρογγυλό και μακρουλό ξύλο, πού πλάθουν τα 
φύλλα τής πήττας). Μετά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, πού είναι πρωτότοκα 
και δεν είναι ορφανά, ζυμώνουν τό προζύμι. Τό τραγούδι, πού λένε τήν ώρα 
πού χορεύουν γύρα) στη σκάφη, είναι :

’Εδώ τρουγύρα), εδώ τρουγύρω, εδώ τρουγύρω στο χορό, 
άρεσα δεν άρεσα μόν’ τή νύφ’ και τό γαμπρό (τρις).

Τήν επομένη ημέρα, τήν Παρασκευή πρωί μέ τήν άναπιασμένη ζύμη 
ζυμώνονται τά ψωμιά τοΰ γάμου. Μετά το γίνωμα του ψωμιού ψήνουν τις 
κλίκες (κολούρες) τοΰ γάμου και συναγωνίζονται ποια οικογένεια 0ά στείλη 
πρώτη κολούρα στήν άλλη : τού γαμπρού ή τής νύμφης. Μετά τό ψήσιμο 
τού ψωμιού φιλεύονται καί χορεύουν. ’Έπειτα τά κορίτσια στο σπίτι τής 
νύμφης ξεδιπλώνουν και αναδιπλώνουν τήν προίκα της, ρίχνουν μέσα στά 
ρούχα ξηρό βασιλικό τραγουδώντας καί τά τοποθετούν μέσα στο μπαούλο 
της γιά νά είναι έτοιμα τήν Κυριακή, τήν ημέρα τού γάμου, νά τά στείλουν 
στό σπίτι τού γαμπρού. Μετά τό δίπλωμα τής προίκας βάφουν τά φρύδια 
τής νύμφης μέ μανρή ,  (μαύρη βαμβακερή μπογιά) καθώς καί τά φρύδια 
τών κοριτσιών πού έλαβαν μέρος στό ζύμωμα ή παρευρίσκονται έκεΐ εκείνη 
τή στιγμή. Ή  τελετή αυτή ονομάζεται «Τά φρύδια» από τό βάψιμο τών 
φρυδιών τής νύμφης.

Τό βράδυ τού Σαββάτου προς τήν Κυριακή γίνεται ή τελετή τής γίκνας 
(κινάς) Μόλις σκοτεινιάση συγκεντρώνονται στά σπίτια τού γαμπρού καί τής 
νύμφης οΐ συγγενείς καί οΐ φίλοι, παλλικάρια καί κορίτσια καί αρχίζουν 
τραγούδι καί χορό. Τά κορίτσια ντύνουν τή νύφη μέ τά νυφικά. Τής φο
ρούνε κόκκινο πουκάμισο, κόκκινο φουστάνι (τό σελέϊνο, όπως τό λένε) καί 
τή μόδα (γούνα μέ κόκκινη τσόχα). Ή  μόδα θά φορεθή είτε είναι χειμώνας, 
είτε είναι καλοκαίρι, άσχετα άν ή νύφη πνίγεται στον ιδρώτα. Στό σπίτι τού 
γαμπρού παίζουν τά όργανα, κλαρίνα και βιολιά, ή νταούλια καί ζουρνάδες 
καί στό σπίτι τής νύφης καμμιά γκάιντα. Τά παλλικάρια καί τά κορίτσια 
χορεύουν τρελλούς χορούς. 'Ocav σταματούνε τά όργανα τότε τραγουδούνε 
τά κορίτσια τό καθιερωμένα) τραγούδι :

Πουλάκι κλαίει κ ι’ ώχ αμάν, ταχιά τό βράδυ μόν’ τά δυό.
πουλάκι κλαίει στό γιαλό —Σώπα, σώπα πουλάκι μου
και πώς θά μείνη μοναχό. κ ι’ άκόμ’ απόψε μοναχό,
Κι’ άκόμ’ απόψε μοναχό τ’ άλλα τά βράδυα μόν’ τά δυό.

Μετά ετοιμάζουν τή γίκνα (κινά) καί τήν βάζουν ζυμωμένη μέσα σε μιά 
καούκα (κούπα χωμάτινη καί γυαλομένη). ’Ανάβουν δυό κεριά, τά στήνουν 
μέσα στήν κούπα τής κινάς καί πιάνονται σε χορό τά κορίτσια καί χορεύον
τας βγαίνουν από τό σπίτι στήν αυλή, τραγουδώντας τό τραγούδι ;
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Νέρ’ χελίδονάκι μου γοργό, 
νέρ5 γοργό μου χελιδόνι 
τσ' χαράς τα παλλιχάρια.
Νέρ3 φόνχας γεννήθηκε ό Χριστός 
γεννήθηκε χ3 ή πλάση τσ3 χαράς 
της χαράς χά παλλιχάρια 
γοργό μου χελιδόνι.
Νέρ3 χαλόχυχος π 3 αγάπησε

εδώ χονχά σχή γειχονιά, 
εδώ χονχά σχό μαχαλά, 
γοργό μου χελιδόνι, 
χσ’ χαράς χά παλλιχάρια.
Νέρ’ χι= άδέ παπούτσια να χαλά 
χι5 άδέ χόν ύπνο χου νά χάνη 
χσ’ χαράς χά παλλιχάρια, 
γοργό μου χελιδόνι.

Μέ χή σειρά, παλλιχάρια καί χορίχσια, άνδρες χαϊ γυναίκες, όσοι θέ
λουν νά χορέψουν, παίρνουν χό χορό, βάζονχας χάποιο νόμισμα στην χοΰπα 
τής γίκνας. ’Αφού χορέψουν όλοι, καί οί γονείς χοΰ γαμπρού, παίρνουν μέσα 
τήν γίχνα, μεχροΰνε χά χρήματα και χά δίνουν σχό γαμπρό. Φροντίζουν νά 
είναι σχό μέχρημα ζυγά. "Αν δεν βγουν ζυγά κάποιος χά συμπληρώνει. 3Έπειχα 
χάθονχαι όλοι οί καλεσμένοι σχό χραπέζι και χρώνε χαι πίνουν. Μεταξύ χών 
προσψερομένων φαγηχχυν χήν πρώχη θέσι κατέχει χό μπλιγούρι (πιλάφι κα
μωμένο από ψιλοκομμένο σιτάρι), χό φαγηχό τής χαράς, από τό όποιο πρέ
πει νά φάγη καθ’ ένας, πού θά πάη σχό γάμο. Αύχά γίνονται στο σπίτι τού 
γαμπρού. ’Αφού τελείωση τό φαγοπότι, τότε όλοι μαζύ, μέ χά όργανα, πη
γαίνουν σχό σπίτι τής νύμφης πυροβολώντας. Είναι τό λεγόμενο «ασκέρι τού 
γαμπρού».5Εχει υποδέχονται τούς συμπεθέρους και τούς παίρνουν μέσα στο 
σπίτι. Οί δέ απρόσκλητοι και οί νέοι μένουν στην αυλή και στήνουν τό χορό. 
Τά κορίτσια ετοιμάζουν τή γίκνα τής νύμφης καί βγαίνουν στο χορό τραγου
δώντας τό τραγούδι πού έτραγούδησαν καί σχό σπίτι τού γαμπρού. 3Αφοϋ 
χορέψουν όλοι τη γίκνα, οί νέοι καί οί νέες, οί γονείς καί συγγενείς τής νύμ
φης, καθώς καί οί συμπεθέροι, τελευταία χορεύει καί ή νύμφη καί ό γάμ- 
πρός. ’Αφού τελειώση ό χορός τής γίκνας, τότε βάζουν χραπέζι σχούς συμπε
θέρους καί καλεσμένους μέ τά συνηθισμένα φαγητά καί χό μπλιγούρι. Τρώνε 
καί πίνουν όλοι, ό ένας κατόπιν χοΰ άλλου, από χό ίδιο μπουκάλι τού ούζου 
ή από τό ίδιο τσουκάλι τού κρασιού. Μετά τό φαγηχό οί συγγενείς καί φ ί
λοι χοΰ γαμπρού επιστρέφουν σχό σπίτι του καί ό ξένος κόσμος διαλύεται. 
Σχό σπίτι τής νύμφης καί τού γαμπρού παραμένουν οί συγγενείς καί οί φ ί
λοι καί φίλες καί τούς βάζουν σχά χέρια τή γίκνα. ’Έπειτα τούς τά δένουν 
μέ πανιά γιά νά κοκκινίσουν καλά. Τού μέν γαμπρού βάφουν τό ένα χέρι, 
τής δέ νύμφης καί τά δύο. 'Όταν βάζουν γίκνα τό γαμπρό λένε τό τραγούδι:

— Κύρ γαμπρέμ καμαρωμένε, πούθεν έμαθες νά καμαρώνης ;
—ΤΗχαν ή μάνα μου καμαρωμένη έμαθα κι εγώ νά καμαρώνω

"Ocav δέ βάζουν τή νύμφη λένε τό τραγούδι :

Νέρ βάζουν τή νύφη τή μπούγιά, τή νύφ’ τό κοχκινάδι.
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Νέρ τριανταφυλλιά μου πράσινη μέ τά σαράντα φύλλα *)
Σαράντα σ’ αγαπήσανε και πάλι εγώ σέ πήρα.

Τό βάλσιμο τής γίκνας γίνεται ταυτόχρονα στο γαμπρό και στη νύφη, σέ 
καθέναν ομω; στο σπίτι του. Μετά απ’ αυτό φεύγουν όλοι οί ξένοι καί πα
ραμένουν στο σπίτι τοΰ γαμπρού δυο παλλικάρια και στο σπίτι τής νύμφης 
δυο κορίτσια, τα δποΐα κοιμούνται εκείνη τή νύχτα έκεΐ, βάζοντας στη μέση 
τά μέν κορίτσια τή νύμφη, τά δέ παλλικάρια τό γαμπρό. ’Έτσι τελειώνει ή 
τελετή τής γίκνας, ή οποία διαρκεΐ ως στ'ις 2 —3 μετά τά μεσάνυχτα.

Τήν Κυριακή τό πρωΐ φίλοι τοΰ γαμπρού έρχονται στο σπίτι του και 
ενώ τά όργανα παίζουν, πρώτα τον ξυρίζουν και έπειτα τον αλλάζουν. Τό 
άλλαγμα τών ρούχων γίνεται πατώντας μέσα σ’ ένα ταψί. "Αφού τοΰ φορέ
σουν όλα τά ροϋχα, μετά στηρίζεται στους ώμους τών δύο φίλων του καί 
αυτοί κρατώντας τό ταψί τον σηκώνουν τρεις φορές καί φωνάζουν «ήχου, 
ήχου, ήχου» καί στήν τρίτη φορά πηδά κάτω από τό ταψί καί πηγαίνει νά 
διορθωθή. 'Ύστερα από λίγη ώρα συγκεντρώνεται καί άλλος κόσμος καί μέ 
επί κεφαλής τό γαμπρό πηγαίνουν νά πάρουν τον νονό καί τή νονά. Στο 
δρόμο τά όργανα παίζουν καί τά κορίτσια τραγουδούν τό τραγούδι :

Κι ό βασιληάς χαρά θά κάν’ χαρά κί πανηγύρι.
Άκάλεσεν εννιά χωριά κ ι’ ώς δεκαπέντε κάστρμ.
Άκάλεσε τό σύντικνο νά πάη νά στεφανώση.
“Ολη νύχτα στεφάνωναν, τή νύφη δέν τήν είδαν.
Καί τώρα τό ξημέρωμα τή νύφη τή λουγιάζουν.

—Τ ’ έχουν κόρημ’ τά μάτια σου καί στέκουν δακρυσμένα ;
Βάζει στεφάν0 από φλουρί καί τά κηριά ασημένια, 
κί τό στεφανάριγμα ήταν μαλαματένιο.

’Έτσι φθάνουν στο σπίτι τοΰ νουνοΰ. Αυτός είναι έτοιμος καί περιμέ
νει μέ τους καλεσμένους συγγενείς του.’Έχει έτοιμο τό φλάμπουρο καί τό δ ί
νει στο γαμπρό, ό οποίος τό κρατά μέ τό δεξί του χέρι καί στηρίζει στον δεξί 
του ώμο. Ε πίσης ή νονά μέσα σ’ ένα κόσκινο έχει τό δώρο πού θά δώση 
στή νύμφη Τό στεφανόπανο, τόν πέπλο, κόκκινο ή άσπρο, μιά γιρλάντα, τε
χνητά λουλούδια, λίγο κριθάρι, σπόρους βαμβακιού, κουφέτα καί καρύδια, τά 
όποια θά ρίξη στά κεφάλια τών κουμπάρων της κατά τή στέψι.Άφοΰ ό νο
νός κεράση αυτούς πού ήλθον νά τόν παραλάβουν κρατώντας μιά τσότρα στο 
χέρι μέ μιά κουλούρα περασμένη ξεκινά για τό σπίτι τοΰ γαμπρού, ακολου
θούμενος απ’ αυτόν καί άπ’ ολο τό σόι του καί τό πλήθος. Παίζοντας τά 
όργανα καί τραγουδώντας τά κορίτσια, φθάνουν στο σπίτι τού γαμπρού όπου 
κάθονται σέ ετοιμασμένα τραπέζια, χωριστά γιά τό νονό μέ τούς καλεσμένους 1

1) (Σ. Δ.). Δυστυχώς ό συγγραφέας δέν μας έστειλε τά μουσικά κείμενα, τις 
μελωδίες τών τραγουδιών, πού είναι μεγάλη ζημία τής μελέτης.
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του και χωριστά γιά τή νονά μέ τις καλεσμένες της.Ό  γαμπρός μέ τό φλάμ
πουρο στον ώμο στέκεται όρθιος πίσω από τό νονό και τον καμαρώνει μέ- 
χρις δτου τελείωση τό φαγητό του.Ά φοΰ πιουν πρώτα και φάνε ξεκινούν γιά 
τό σπίτι της νύμφης μέ τραγούδια, λαλήματα και συγκαθίσματα. Ή  νύμφη 
είναι έτοιμη, ντυμένη, όπως περιγράψαμε τό βράδυ της γίκνας, και περιμέ
νει τό ασκέρι τού γαμπρού, κοντά στο παράθυρο προς την αυλή, κρατώντας 
στο χέρι της ένα καθρέπτη και ένα φλυτζάνι μέ νερό και κυττάζει μέσα στο 
καθρέφτη. "Οταν φθάση ό γαμπρός στήν αυλή της κάτω από τό παράθυρο 
και τον δή στον καθρέπτη, τότε πετά τό νερό τού φλυτζανιού καί τρέχει μέσα 
να κρυφθή.Επίσης καί στο σπίτι τής νύμφης τα τραπέζια είναι έτοιμα, όπου 
θά φιλοξενηθούν δ νονός καί ή νονά. Οΐ πηρεντσίδες (άνθρωποι εντεταλμέ
νοι νά περιποιηθούν τό νονό) τούς βάζουν καί κάθονται στίς ώρισμένες θέ
σεις των καί τσακίζονται γιά νά τούς περιποιηθούν.Ή  νονά πριν καθίση στο 
τραπέζι πηγαίνει μέσα στο δωμάτιο τής νύμφης καί την στολίζει. Τής βάζει 
την γιρλάντα, τα λουλούδια, κορδέλες, χρυσά τέλια καί τό τσακτί (πέπλο) στο 
κεφάλι, κρεμώντας το προς τά εμπρός καί σκεπάζοντας τά μάτια της. Μετά 
βγαίνει και κάθεται στο τραπέζι.Ό γαμπρός πάλι στέκεται όρθιος πίσω από 
τόν νονό του. Μετά τό φαγητό σηκοόνεται ό νονός καί ή νονά, παίρνουν τό 
φλάμπουρο από τό γαμπρό καί τό δίνουν σ’ ένα παιδί. Αυτόν τόν οδηγούν 
στο δωμάτιο τής νύμφης, πού καί αυτή ά)ς τάιρα στέκονταν όρθια πίσω στη 
νονά, καί τόν ανταμώνουν μέ τή νύμφη. ’Έπειτα δ νονός πιάνει τό γαμπρό 
από τό χέρι, δ γαμπρός πιάνει τή νύμφη από τή ζώνη γιατί τά χέρια της αυτή 
τά έχει σταυρωμένα, καί ή νονά πιάνει τή νύμφη από τό μπράισο καί ετοι
μάζονται νά βγουν έξω από τό σπίτι. Πριν βγούν από τό δωμάτιο, στή μέση, 
επάνω σέ δύο μαξιλάρια, κάθονται οι γονείς τής νύμφης γιά νά τούς άπο- 
χαιρετήση ή κόρη τους. Ή  νύμφη τότε σκύβει τρεις φορές στον καθένα 
επάνω καί τούς προσκυνά καί τούς φιλεΐ τά χέρια, ενώ τά κορίτσια τραγου
δούν μέ συγκινητική φωνή τό τραγούδι :

—Χαιρέτα νύφ ’ χαιρέτα τήν μάνα σ’ καί τόν κύρη σ’ , 
θά κάνης άλλη μάνα καί άλλη παραμάνα.
Θά κάμης άλλα αδέρφια καί άλλα άξαδέρφια 
καί τά δικά σου ξένα.

Ή  στιγμή τού αποχωρισμού τής κόρης από τούς γονείς της είναι ή πλέον 
συγκινητική σκηνή τού γάμου, γιατί άθελα ηιέρνει δάκρυα στά μάτια σ’ όσους 
άκούνε τό τραγούδι τού αποχαιρετισμού μέ τήν συγκινητική πραγματικά με
λωδία του. ’Έπειτα από τόν αποχαιρετισμόν αυτόν κατεβαίνουν στήν αυλή 
καί αφού κάνουν τρεις γύρους στέκονται καί ή νύμφη αποχαιρετά τ’ αδέλ
φια της καί τούς στενούς συγγενείς της καί τούς δωρίζει πετσέτες, ιιανδύλια, 
ποκάμισα, μπαρμπούλια, ανάλογα μέ τό βαθμό τής συγγένειας, ενώ τά όρ
γανα παίζουν συγκινητικά. Μετά καί άπ’ αυτόν τόν αποχαιρετισμό ή άκο-
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λουθία κατευθύνεται προς την εκκλησία, οπού θά γίνη ή στέψις. Τά όργανα 
παίζουν χαρούμενα καί οϊ νέοι δύο δύο ουγχαθίζουν μπροστά, ενώ ή νύμφη 
περπατά αργά και κάθε λίγο πιεζομένη στο κεφάλι από την νονά, σκύβει κα\ 
προσκυνά ως πού νά φθάσουν στην έκκλ,ησία. "Οταν φθάσουν στην έκκλη. 
σία, τά όργανα καί οι χοροί σταματούν καί οι όργανοπαΐκται καί οΐ νέοt 
πηγαίνουν στο σπίτι, τού γαμπρού όπου στήνουν τό χορό. Ή  στέψις γίνεται 
όπιο; παντού. Την ώρα πού γίνεται ή στέψις, συγγενείς τού γαμπρού μετα
φέρουν σιό σπίτι του την προίκα τής νύμφης καί την απλώνουν στά σχοινιά 
για νά την ιδή δ κόσμος. "Αφού γίνη ή στέψις, οι νεόνυμφοι κατά τον ίδιο 
τρόπο, ή νύμφη έχοντας σχεδόν κλειστά τά μάτια της, και μέ τις ψαλμωδίες 
τού παπά καί τού ψάλτη, οδηγούνται στο σπίτι τού γαμπρού."Οταν φθάσουν 
στην αυλή, τότε οί γονείς τού γαμπρού, πού στέκονται στο παράθυρο ή στην 
πόρτα αναμένοντας τό ανδρόγυνο, πετούν επάνω τους καρύδια, αμύγδαλα 
καί κουφέτα, ενώ τά κορίτσια τραγουδούν:

Νέβγα νέβγα μώρ μάνιμ, νά δής, 
νά δής τό γυιό' σου νά σε φέρη 
μιά νύφη στολισμένη, 
μιά πέρδικα γραμμένη.

"Οταν τό ανδρόγυνο φθάση στην πόρτα, τότε βάζουν στις^ασχάλες τού γάμ- 
πρού καί τής νύμφης από ένα ψωμί, τούς περνούν από πάνω καί μιά άλυσ- 
σίδα καί έτσι τούς βχζουν μέσα. Στο δωμάτιο πού θά πάνε στέκονται όρ
θιοι καί δ παπάς τούς βγάζει τά στέφανα, τά δποΐα είναι τής εκκλησίας, 
άσημωκαμωμένα. Τούς δίνει τις ευχές καί τίς ευλογίες του, συγχαίρει καί ιούς 
γονείς καί αφού τον κεράσουν φεύγει. Τό Ανδρόγυνο κάθεται στη μέση τού 
δωματίου καί στην ποδιά τής νύφης βάζουν καί κάθεται ένα μικρό παιδ ί( 
φροντίζουν δέ νά είναι πάντοτε αγόρι, γιά νά απόκτηση καί αυτή τό ίδιο. 
Ή  νύμφη τότε τού δωρίζει ένα μαντηλάκι. Μετά φεύγουν όλοι από τό δω
μάτιο καί άφίνουν μόνους τούς νεόνυμφους νά ξεκουρασθούν καί νά φάνε, 
γιατί είναι λιγωμένοι από την πείνα.

"Υστερα από λίγη ώρα κατεβαίνουν στην αυλή καί ή νύμφη μέ σηκω
μένο τον πέπλο, χύνει νερό μ" ένα σταμνάκι στο γαμπρό γιά νά πλυθή καί 
άφίνει κάτω τό σταμνάκι, δ δέ γαμπρός τό κλωτσά ελαφρά καί πέφτει. Τότε 
ή νύμφη τό ξαναπέρνει καί ξαναχύνει νερό. Αυτό γίνεται τρεις φορές. Στήν 
τρίτη φορά τού δίνει πετσέτα γιά νά σκουπιστή καί αφού σκουπιστεί τού δω
ρίζει μιά πετσέτα καί τού φιλει τό χέρι. Καί τό πλύσιμο αυτό γίνεται μέ τή 
συνοδεία οργάνων. Μετά έρχονται κοντά οΐ γονείς τού γαμπρού, δ νονός καί 
ή νονά καί στήνουν χορό. Στον πεθερό περνούν ένα δοξάρι  τού βαμβακιού, 
στήν πεθερά ένα άντί  τού αργαλειού καί στο νονό καί στή νονά από μιά πλέ- 
κτρα σκόρδα. Ό  χορός αυτός βαστά τρεΐς γύρους. Μετά μπαίνουν στον με
γάλο τό χορό καί πρώτος σέρνει ό νονός, έπειτα ή νονά, έπειτα δ γαμπρός
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καί τελευταία ή νΰφη. Για τούς γονείς είναι προαιρετικός αυτός ο χορός."Ο
ταν σέρνουν τό χορό οΐ παραπάνω, τότε οΐ συγενεΐς καί φίλοι τούς φιλοδω- 
ρίζουν καί αυτοί τούς φιλούν τα χέρια. ’Ήδη δ ήλιος έφτασε προς τη δύσι 
του. Ό νονός καί ή νονά ετοιμάζονται να φύγουν. Στέκονται μέσα στην αυλή 
καί ή νύμφη τούς χαιρετά καί τούς χαρίζει διάφορα δώρα, πού τά έχει προε
τοιμάσει. (Ποκάμισα, πετσέτες, μανδήλια, κάλτσες, μπαρπούλες κλπ.). Ε π ί
σης τότε δωρίζει στην πεθερά καί στον πεθερό, καθώς καί στούς στενούς συγ- 
νεις τού γαμπρού. Μετά ό νονός καί ή νονά μέ την ακολουθία τους φεύγουν. 
'Ο ήλιος έχει ήδη βασιλέψει.'Ο γαμπρός καί ή νύμφη μέ την συνοδεία τής 
γκάιντας καί των άλλων οργάνων μαζεύουν από τά σχοινιά την προίκα. Την 
φορτώνουν στο γαμπρό, ενώ ή νύμφη παίρνει μόνον μιά ποδιά καί την πη
γαίνουν μέσα, ενώ δ κόσμος διαλύεται. Έδώ τελειώνουν οΐ γιορτές τών γό
μων. Παλαιότερα δλόκληρη τή νύχτα τής Κυριακής προς την Δευτέρα εγί- 
νονταν τά συγχαρίκια. Συγγενικές οικογένειες τού γαμπρού καί τού νονού 
συγκεντροόνονταν μέ τά πιοτά τους καί τά φαγητά τους στο σπίτι τού γαμ
πρού καί δλη νύχτα έπιναν, έτρωγαν καί διασκέδαζαν. Τό ανδρόγυνο ήταν 
υποχρεωμένο νά άγρυπνά καί νά στέκεται ο'ρθιο σέ μιά γωνιά τού δωματίου 
πού εγίνονταν τά συγχαρίκια, πίσω από τό νονό καί τή νονά καί νά καμα- 
ρώνη καί νά τό καμαρώνουν. Κατά τά ξημερώματα ωδηγείτο από τή νονά 
καί από μιά ή δυύ συγγενείς γυναίκες τού γαμπρού σέ ιδιαίτερο δωμάτιο, 
δπου έκει δ γαμπρός παρουσία των έκπαρθένιζε μέ τό δάκτυλό του τή νύμφη. 
Τό αιμα τής παρθενίας έσταζεν επάνω σέ καθαρό άσπρο πανί, τό όποιο ετί
θετο μέσα σ’ ένα πανέρι καί περιεφέρετο μπροστά απ’ δλους γιά νά ιδούν 
καί ρίξουν τό φιλοδορημά τους καί νά διακηρύξουν τήν επομένη τήν αγνό
τητα τής παρθενίας τής νύμφης.

Τή Δευτέρα τό πρωί, ή νύμφη φορώντας τά νυφικά της σκουπίζει μέσα 
καί έξω τό σπίτι, ενώ δ γαμπρός μέ τά πόδια του σκορπίζει τά σκουπίδια. 
Τό σκούπισμα γίνεται μέ τό λάλημα τής γκάιντας. Τό απόγευμα πριν δ ήλιος 
βασιλέψη δ γαμπρός καί ή νύμφη μέ μερικούς συγγενείς των καί μέ τά όρ
γανα, πηγαίνουν στή βρύση γιά νερό κρατώντας δ μέν γαμπρός μιά στάμνα, 
ή δέ νύμφη ένα μικρό μπρίκι. Έκει στή βρύση αφού πάρουν νερό, στέκον
ται απάνω από τή βρύση δ ένας κοντά στον άλλον καί ρίχνουν μέσα στο νερό 
διάφορα νομίσματα, τά δποΐα αρπάζουν από κάτω τά παιδιά. Μετά ξεκινούν 
γιά τό σπίτι. Τά δ'ργανα συνεχώς παίζουν, τά κορίτσια μπροστά συγκαθί
ζουν καί ή νύμφη περπατά σιγά σιγά χύνοντας συνεχώς σ’ δλο τό δρόμο συ
νεχώς νερό από τό μπρίκι της. "Οταν τελειώνη τό γεμίζει δ γαμπρός. ’Έτσι 
φθάνουν στο σπίτι χωρίς νά έχη σχεδόν κανείς τους νερό.Έκει στο σπίτι αρ
χίζει πάλι δ χορός καί διαρκεϊ ως αργά τή νύχτα, ως πού νά κουρασθούν οΐ 
δργανοπαΐκτες. 'Η νύμφη επί οκτώ ημέρες μένει στο σπίτι καί δέν βγαίνει 
έξω από τήν αυλή. Φορεΐ δέ τό κόκκινο φουστάνι καί πουκάμισο. Τήν έπο-
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μένη Κυριακή τούς προσκαλεΐ ή μητέρα της και πηγαίνουν από βραδίς δπου 
διανυκτερεύουν εκεί. Τούς φιλεύουν, λούζεται εκεί ή νύμφη και έπιστρέορουν 
την Δευτέρα πρωί, ενώ πηγαίνουν από τό Σάββατο. ’Από την ημέρα εκείνη 
προσκαλούνται σέ διάφορα συγγενικά σπίτια καί ή νύμφη έχει τό δικαίωμα 
νά επισκέπτεται οποίο σπίτι θέλει. ’Επί 40 ημέρες ή νύμφη φορεί τό κόκ
κινο ποκάμισο για νά διακρίνεται πώς ε!ναι καινούργια νύμφη. Την 40ή 
ημέρα, άν τύχη Κυριακή, πηγαίνουν μαζί στήν εκκλησία. ’ Αν όχι όποιαν 
έλθη Κυριακή. 5'Αν μετά τό γάμο των τύχη νά γίνη άλλος γάμος, τότε πη
γαίνουν στήν εκκλησία κατά τήν στέψι καί χαιρετούν τά στέφανα.

Ε) ’Ε θ ιμ α  θ ρ η σ κ ε υ τ ικ ώ ν  εορτών. 1 . Χ ρισ το υ γέννω ν .  Τήν νύχτα τής 
παραμονής των Χριστουγέννων σ’ δλα τά σπίτια ψήνουν άζυμα κουλουρά- 
κια γιά νά μοιράσουν στά παιδιά πού θά γυρίσουν ύστερα από τά μεσάνυ
χτα στά κόλεντρα (κάλανδα). Πλάθοντας τά κουλουράκια πλάθουν ένα αλέτρι, 
ένα ζυγό καί ενα αλώνι, τά όποια άμα ψηθούν τά βάζουν στό εικονοστάσι καί 
ύστερα από 40 ημέρες τά δίνουν στά ζώα τους. Πριν ακόμα λαλήση ό πε
τεινός τό χωριό βουίζει από τις φωνές τών παιδιών ηλικίας 6 —15 ετών, φω- 
νάζοντας : —Κόλεντρα Μπάμπου τσί, τσί, τσί. Καί ομάδες ομάδες γυρίζουν 
στά σπίτια καί κτυπούν τις πόρτες, κάνοντας γκού, γκού, γκού, γκού. Οι νοι
κοκυρές ξυπνούν, σηκώνονται καί τούς μοιράζουν τά ετοιμασμένα κουλουρά
κια. Τήν ημέρα τής παραμονής οί γυναίκες ψήνουν τά ψωμιά των γιά τά 
Χριστούγεννα, τά χριστόψωμα όπως τά λένε, καί οί άνδρες σφάζουν καί κα
θαρίζουν τά γουρούνια των. Τό βράδυ κάθονται στό δείπνο με εννέα ειδών 
φαγητά. Γ ι’ αυτό τό δείπνο αυτό τό ονομάζουν «τά εννιά φαγιά». Ή  νοι
κοκυρά μέ τό θυμιατό θυμιατίζει τό τραπέζι λέγοντας : «Καλώς τον τό Χρι
στό πού μας ήρθε, δλους γερούς μάς βρήκε καί πάλι γερούς νά μάς άφίση». 
’Έπειτα θυμιατίζει μέσα εξα) δλο τό σπίτι, τά ζώα, τά πουλιά καί κάθεται 
στό τραπέζι. Ό  αρχηγός τής οικογένειας παίρνει τό χριστόψωμο, τό σπάζει 
κομμάτια καί τό μοιράζει στά μέλη τής οικογένειας του, κάνει τό σταυρό του 
καί αρχίζει τό δείπνο. Μετά τό δείπνο ή νοικοκυρά θυμιατίζει πάλι καί ση
κώνει τό συνί (τραπέζι). ’Έπειτα ετοιμάζει τά γκιοβέτσια. Φρέσκο χοιρινό, 
μέ ρύζι ή μπλιγούρι, 5 — 6 καί 10 καμιά φορά ανάλογα μέ τά μέλη τής οι
κογένειας. Δυο τρεις οικογένειες ανάβουν ενα φούρνο καί ψήνουν. Τά έχουν 
δέ γιά ολόκληρη εβδομάδα. "Οταν σχολάση ή εκκλησία ανοίγουν τό φούρνο 
καί βγάζουν τά γκιοβέτσια, ψήνουν μπριζόλες καί κάθονται καί τρώνε.

Τήν ημέρα τών Χριστουγέννων τά παλλικάρια τού χωριού σχηματίζουν 
μιά ή δυο ομάδες καί γυρίζουν στά σπίτια τραγουδώντας διάφορα χριστου
γεννιάτικα τραγούδια καί οί νοικοκυρές τούς δίνουν από ένα κομμάτι κρέας 
καί από μιά κουλούρα. "Οταν τελειώσουν τό γύρισμα τού χωριού, τότε τό 
κρέας καί τά ψωμιά πού μαζεύουν τά πωλούν καί από τά χρήματα ένα μέρος 
τά δίνουν στήν εκκλησία καί τά υπόλοιπα τά διαθέτουν γιά τή διασκέδασί

18
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τους. Γυρίζοντας στο χωριό, όταν φθάνουν σέ κανένα σπίτι πού ή οικογέ
νεια έχει τό παλλικάρι της στην ομάδα, τά παίρνουν μέσα και τά φιλεύουν 
και τά κερνούν, Έ κεΐ μέσα στο δωμάτιο λέγανε διάφορα τραγούδια για 
κάθε μέλος τού σπιτιού. Για την κόρη λέγανε τό τραγούδι :

Μάννα τη θυγατέρα της την πολύ κανακάρα 
την έλουζε, την χτένιζε στο πανηγύρ3 την στέλνει.
Τό πανηγύρ’ ήταν καλό κΓ δ τόπος ήταν λίγος.
Την σκέπασαν τά σύννεφα νά μην την έβασκάνουν.

5 Έσκόρπισαν τά σύννεφα κι3 έφάνηκε ή κόρη.
Φάνηκαν τά σγουρά μαλλιά τ ’ αρχοντικά πλεξούδια.

Γιά τό γυιό πού βόσκει τά πρόβατα :
Ε νν ιά  χιλιάδες πρόβατα, εννιά αδέρφια τά βόσκουν.
Τά πέντε πάνε γιά τό φ ιλ ί, τά δυο γιά την αγάπη.
Άπάργιασαν τον Κωσταντή, τό μικρό ΚωσταντΤνο.

— Καλά Κώστα τά πρόβατα, καλά νά τά φυλάΕης.
ΣΓ αυτήν την μπάρα τη βαρειά νά μην πά τά ποτίσης.
Στ5 αυτόν τον ήσκιο τον χοντρό μην πας και τά σταλίσης 
ΚΓ άκούμπησε τό δακανίκι του και πήρε λίγο ύπνο.
Σαλντάρ3 ό λύκος νά πάρ3 άρν'ι και παίρνει κατσικάκι.
Σάν έκαμε και βέλιαξε, εννιά πλευρά τού τσάκισε 
καί τή δεξή του πλάτη.

Στο γυιό πού πηγαίνει στο σχολείο :
Μάννα όπώχει τον ύγυιό τον μονοκανακάρη.
Τον ελουζε, τον χτένιζε στο δάσκαλο τον στέλνει.
ΚΓ ό δάσκαλος τον έδερνε μέ τή χρυσή τή βέργα.
Γραμματικέ μ3 καί λειτουργιέ μ3 καί ψάλτη μ κΓ αναγνώστη μ5. 
Χαρτί βαστάς στύ χέρι σου, χαρτί καί καλαμάρι.
Σάν τρόμαξε τό χέρι σου έχυσες τή μελάνη.

’Άλλο στύ γυιό πού πηγαίνει στο σχολειό :
Μάννα, όπώχει τόν ύγιό τόν παλιοκανακάρη.
Τον έλουζες, τόν χτένιζες καί στο σχολειό τόν στέλνεις.
ΚΓ ο δάσκαλος τόν έδερνε μέ τή χρυσή τή βέργα.

— ΓΙουνε νύγιέ μ3 τά γράμματα, πού ναι νύγιέ μ3 δ νούς σου;
—Τά γράμματα είναι στο χαρτί κΓ δ νούς μου πέρα διάβη.

Πέρα στις ρούσες πέρδικες, πέρα στις μαυρομμάτες, 
πώχουν τό μάτι σάν ελιά, τό φρύδι σάν γαϊτάνι, 
τό πάνω καγκελόφρυδο σάν σύρμα καί γαϊτάνι.

Στο νεογέννητο παιδί :
"Ενα μικρό μικρούτσικο Σαββάτο γεννημένο 
Σαββάτο κΓ αν γεννήθηκε τήν Κυριακή βαφτίσκε.

5

5
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Και τί] Δευτέρα το ταχιά βγήκε στο μεσοχώρι.
Βγήκε και παινέθηκε πώχει τό βζί σάν μάλαμα, 
πελένα ασημένια.

Στους άρραβωνιασμένους :
’Αητός και πέρδικα παίζουν στο σταυροδρόμι.
"Αητός χαμηλοπέταξε καί ρά'ϊσ’ δ νιος τό φτέρι τ’ .
Κι’ εκείνη από τον αγαπά κι’ εκείνη από τον θέλει.
Έ κείν” έχει χρυσή κλωστή νά δέσ’ ό νιος τό φτέρι τ’ .

Στο νεοστεφανωμένο ανδρόγυνο :
Στ’ αυτά τά σπίτια τά ψηλά στά μαρμαροστρωμένα,

, εδώ κοιμάται αντρόγυνο νιοστεφανωμένο.
Κάνει τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρ’ αστηθι.
Κι’ από καθάριο διάδιαρο (άργυρο) καθάριο δακτυλίδι.

Στον νοικοκύρη του σπιτιού :
Άρχος μέ την αρχόντισσα στη σκάλα κατεβαίνει, 
στην σκάλα την πυργόσκαλα, στην αργυρή τη σκάλα.
Γυρνάει άρχος και τη λαλεΐ, γυρνάει καί την κυττάζει.

— Κόρη σά θέλης ροϊδανή, άσπρη μ’ καί μαυρομάτα μ’ , 
σύρε σ’ ένα τρανό πουλί κΓ έβγα στη Σαλονίκη.

Στο νέο πού θέλει ν ’ άρραβωνιασθη :
"Ενας νιος νιούτσικος πάει ν ’ άρραβωνιάση 
μέ τετρακόσιους ν’ άρχοντας μέ χίλια παλλικάρια.
Χίλια φλουριά βάζ’ στην τσέπη του, καί χίλια στο μαντύλι τ’ 
νά κάτσ’ δ νιος νά φάη νά πιίϊ, νά κάτσ’ νά παζαρέψη.

— Μη μέ πουλάς αφέντη μου καί μή μέ παζαρεΰης.
Μόν’ τάϊζε με καί πότζε με νά μοιάσω τν’ άλαφίνα,
Νά έχω στράτα νά περνάς, γεφύρ’ νά μέ διαβαίνης.

'Όταν μπαίνουν στό σπίτι μέσα λένε τό τραγούδι :
Μέσα στις δάφνες, μέσα στις πάχνες, 
μέσ’ στά λουλούδια, στά κυπαρίσσια, 
μέσ’ στά λουλούδια, τά κυπαρίσσια, 
σάν ήλιος λάμπει, σάν ήλιος φέγγει. 
Φέγγει κι αυτόν τον νοικοκύρη 
μέ τη γωνιά του, μέ τά παιδιά του,

Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες 
κι’ ή Παναγιά μας κοιλοπονούσε.
Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε 
τούς ’Αποστόλους τούς ’Αρχαγγέλους.
Οί Άποστόλοι μαμμη γυρεύουν, 
οΐ Άρχαγγέλοι γιά μύρο τρέχουν.
Κι ώς πού νά πάνεκ ιώ ς πού νά έρθουν μέ την καλή νοικοκυρά του. 
η Παναγιά μας ξελευθερώθηκε.

'Όταν γυρίζουν στούς δρόμους πηγαίνοντας από σπίτι σέ σπίτι λέγουν 
τό τραγούδι :

Νέρ π’ άρχονντα σπίτια βγαίνουμε σ’ αρχοντικά θά πάμε,
Νέρ χΓ εκεί π’ θά πάμε μεΐς, κόρη μ’ , κοράσιο δεν πηγαίνει.
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—Νέρ στη σκάλα τρώγω τό ψωμί στο γιάρ’ καρσί κοιμάμαι.
Νέρ καί στα σκαλοπατήματα παίρνω λίγο ΰπνο.

5 —Νέρ θάρησα πώς ειν’ ή αγάπη μου μέ τ’ άσπρο τό γελέκι.
Την μάνα σ’ και την μάνα μου σ’ ένα βαθύ πηγάδι, 
νέρ κι’ ημείς τά δυο τά νιούτσικα σέ στρώμα σέ γιοργάνι.

—Νέρ τή μάνα σου τή μάγισσα ρακί θά την ποτίσω, 
νά πέση ν ’ άποκοιμηθή ν’ αρθώ νά σέ φιλήσω.

10 —Νέρ τή μάνα σου την αγαπώ και την φιλώ τό χέρι.
Κείναν θά κάμω πεθερά καί σέ δικό μου ταίρι.

—·Νέρ από τά κεραμίδια σου τρέχει νερό βαρκάκι, 
άς τώπινα κι’ εγώ άπ’ την πολλή τ’ν αγάπη.

—Νέρ θυμάσαι πού σέ φίλησα πίσ’ σ’ μάνα σ 'τή ν κλαδούρα,
15 κι’ ή μάνα σου μάς κοίταξε σαν τήν τυφλιά γαϊδούρα ;

—Νέρ’ θυμάσαι πού σέ φίλησα πίσ’ σ’ μάνα σου τήν πόρτα, 
κ’ ή μάνα σου μάς κοίταζε σαν τήν τυφλιά τήν κότα.

—Νέρ άσπρο ποδάρι μ’ παχουλό, βρακάκι μ’ κεντημένο, 
νέρ πόσες φορές σέ τώλυσα τυφλός καί μεθυσμένος.

20 ’Άνοιξε κόρη μ’τήν πόρτα σου, τήν πόρτα σ’ τήν καρένια (καρυδένια), 
έχω δυο λόγια νά σοΰ πω κι’ εκείνα ζαχαρένια.
Χρυσή κορδέλλα σούφερα νά δέση; τά μαλλιά σου».

"Ολα τά παραπάνω τραγούδια έχουν εξαιρετική μελωδία καί ευχαριστεί
ται κανείς δταν τ’ άκούη. Τά τραγούδια αυτά οι ομάδες τών παλλικαριών 
τά μαθαίνουν κατά τό διάστημα τής τεσσαρακοστής. Συγκεντρώνονται τά 
βράδια σέ ενα ώρισμένο σπίτι κ ι’ έκεΐ τά διδάσκονται οΐ νεώτεροι από τούς 
παλαιοτέρους καί τά μαθαίνουν. ’Ά ν τύχη στο διάστημα εκείνο νά περάση 
καί νά διανυκτερεύση κανένας ξένος στο χωριό, τότε τά παλλικάρια πηγαί
νουν καί τον τραγουδούν. Αυτός δέ τά φιλοδωρεί.

2 — Τής Πρωτοχρονιάς . Τήν ημέρα τής πρωτοχρονιάς, πριν ακόμη 
λαλήσουν οι|πετεινοί, ξυπνούν τά μικρά παιδιά, δπως καί τήν παραμονή τών 
Χριστουγέννων, καί γυρίζουν στα Κάλαντα πού τά λένε τώρα Σούρβαλα. 
Κρατούν στά χέρια τους μιά σούρβλα από κρανιά καί γυρίζουν από σπίτι σέ 
σπίτι φωνάζοντας «συύρβα—σούρβαλα μπάμπου, τσί, τσί, τσί» καί χτυπούν 
τις πόρτες γιά νά σηκωθούν οΐ νοικοκυρές. Αυτές σηκώνουνται καί τά δί
νουν ένα κομματάκι χοιρινό κρέας, πού έχουν ετοιμάσει σέ μικρές μερίδες 
από τό βράδυ, ή χρήματα άν δεν έχουν χοιρινό. Τό πρωί μόλις ξημερώσει 
τά παιδιά τοϋ σπιτιού παίρνουν μιά κρανιά μέ μπουμπούκια, πού τήν έχουν 
κόψει από τό δάσος από τήν παραμονή καί τή λένε «Σουρβάκα», καί μ’ αυ
τήν κτυπούν τρεις φορές τούς γονείς των καί τούς άλλους σπιτικούς (τούς 
σορβακιάζουν δπως λένε) λέγοντας : «Σούρβαλα μπάμπου, τσί, τσί, τσί, καί 
από χρόνου». Οΐ γονείς δέ καί οΐ άλλοι τά δίνουν χρήματα, "Επειτα πηγαί-
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-νουν καί σέ συγγενικά σπίτια, πού δεν έχουν παιδιά και τούς σουρβακιάζουν 
κ ι’ εκείνους. Την ήμερα ή νοικοκυρά ζυμώνει τή βασιλόπητα μέ χοιρινό λί
πος και μέσα βάζει τον παρά... κομματάκι μουριάς, καλαμιάς, σουσαμιάς, 
και έπειτα την ψήνει. Ετοιμάζει τό φαγητό από χοιρινό πατσά (τή λεγο- 
μένη πυχτή) και δταν σχολάση ή εκκλησία συγχεντροόνεται ή οικογένεια καί 
βάζουν τό τραπέζι. Ή  νοικοκυρά θυμιατίζει κι’ ό νοικοκύρης κόβει τή βα
σιλόπητα μέ τόσα κομμάτια δσα είναι τά μέλη τής οικογένειας κα'ι ένα επί 
πλέον γιά τό σπίτι. Μετά κάνουν τό σταυρό τους καί τρώνε. Καθένας ψά
χνει νά βοή τί έχει πέσει στο κομμάτι του. Τυχερός θεωρείται εκείνος πού 
θά βρή τό παρά, Α φού τελειώσουν, ή νοικοκυρά θυμιατίζει πάλι καί ση
κώνει τό τραπέζι.

3. — Τ ώ ν  Φώτων. ’Από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι των 
Φώτων τις ημέρες αυτές τις ονομάζουν στο χωριό «δωδεκάμερα» καί π ι
στεύουν πώς τις νύχτες των ημερών αυτών γυρίζουν στο χωριό καλλικάν- 
τζαροι, οΐ όποιοι φεύγουν τή νύχτα τών Θεοφανείων. Γ ι’ αυτό στο δείπνο 
τής παραμονής τών Θεοφανείων οΐ νοικοκυρές θυμιατίζουν πάλι δλο τό σπίτι 
γιά νά διιόξουν τούς καλλικαντζάρους. Τήν ημέρα τ ώ ν  Φώτων, μετά χήν 
λειτουργία, ό 'Αγιασμός γίνεται ατό πηγάδι καί βγάζουν εκεί δλα τά μεγάλα 
εικονίσματα τής εκκλησίας, δπου μετά τό τέλος τοϋ ’Αγιασμού περνούν δλοι 
καί τά χαιρετούν. Τή νύχτα τών Φώτων πιστεύουν δτι ανοίγει ό ουρανός 
καί αν βρεθή κανείς 'ξύπνιος καί τον ϊδή τότε μπορεί ν’ απόκτηση δ,τι πράγμα 
ζητήση εκείνη τή στιγμή από τό Θεό.

4. — Τοϋ ' Α γ ίο υ  Ί ω ά ν ν ο υ  τον Π ροδρόμου .  Τήν ημέρα τοϋ 'Αγίου 
Ίωάννου τοϋ Προδρόμου δέν μπορεί νά περάση κανείς ξένος από τό χωριό. 
Παρέα από τούς γλεντζέδες τοϋ χωριού τον υποχρεώνει νά κεράση καί έτσι 
νά περάση. ’Ά ν δέν δεχθή, τότε τον βρέχουν μέ νερό. ’ Επίσης βρέχονται 
αναμεταξύ τους καί κερνιώνται. Λέγει ένας «κερνώ μιά οκά ούζο άν βρέξετε 
τό Γιάννη» π χ. 'Ο Γιάννης γιά νά μή βραχή (γιατί τό βρέξιμο γίνεται μέσα 
σέ πηγάδι μέ λίγο βάθος, πού βρίσκεται κοντά τό χωριό καί λέγεται Καλο- 
πήγαδο), προσφέρει περισσότερο γιά νά βρέξη άλλον ’Έτσι στο τέλος κερνά 
τό ούζο εκείνος πού δέν δέχεται νά βραχή καί δέν προσφέρει περισσότερο, ή 
εκείνος πού προσφέρει, δταν ό άλλος δεχθή νά μπή στο πηγάδι μέ τά ρούχα 
καί νά βραχή. Γίνεται τότε γλέντι μεγάλο καί φεύγουν τύφλα στο μεθύσι.

5. — Τ ω ν  * Απόκρεω.  Τά Σάββατα τών Άπόκρεω γιορτάζονται στο χω
ριό τά χειμωνιάτικα Ψυχοσάββατα. Τις Παρασκευές οι νοικοκυρές ζυμώνουν 
τά ψωμιά πού θά μοιράσουν για τούς νεκρούς των. Κάνουν μικρά καί πλα
τιά πρόσφορα πού τά λένε «πτάρια». Τό απόγευμα καί τό πρωί τών Σαβ
βάτων γεμίζουν μέ τά ψωμιά αυτά τά συνιά τους (χαμηλά στρογγυλά τραπέ
ζια), βάζουν επάνω καί πιάτα μέ βρασμένο σιτάρι, μπλιγοϋρι, αυγά τηγα
νητά, τυρί καί τά πηγαίνουν στήν εκκλησία. ’Αφού τά διαβάση ό παπάς,
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αρχίζει τό μοίρασμα. Σπάνουν σέ κομμάτια δλα εκείνα τά ψωμιά και ή μιά 
δίνει στήν άλλη. Και ακούει κανείς τότε ένα θόρυβο και μιά βοή νά γίνεται 
εκεί πέρα καί συνεχώς τις φράσεις «νά κ ι5 εσένα συμπεθέρα», «νά κι’ εσένα 
μανιά» (θειά), «νά κι’ εσένα τσάτσω» (μεγαλύτερη κατά τι στην ηλικία). Τά 
δέ παιδιά μέ τις ποδιές σιή μέση γυρίζουν από συνί σέ συνί καί ζητούν λέ
γοντας. «Δώσε καί μένα τθειά, ή μανιά, δώσε κΓ εμένα μπάμπω». 'Ο πιο 
κερδισμένος από τά Ψυχοσάββατα βγαίνει ό παπάς, γιατί εκτός από τά φ ι
λοδωρήματα πού παίρνει γιά τό διάβασμα των ψυχών, παίρνει καί από ενα 
«πτάρι» από κάθε συνί. Έκτος από τά χειμωνιάτικα Ψυχοσάββατα, έχουν 
στο χωριό καί τό καλοκαιρινό ψυχοσάββατο, την παραμονή τη; Πεντηκοστής. 
Τήν Κυριακή τής Κρεοφάγου σφάζουν μιά δυο κότες ή τον μεγαλύτερο κό
κορα καί αποκρεύουν από κρέας. Ή  αποκριά όμως αυτή είναι τυπική, γιατί 
τήν επομένη εβδομάδα τρώνε κρέας.

1 ·—Τή Δευτέρα γιορτάζουν τον «Μ π έη »  (ένα είδος καρναβαλιού) Ο-Ένας 
χωρικός γίνεται μπέης. Φοράει τά καλά του ρούχα, βάζει στο λαιμό του ένα 
μανδύλι, παίρνει στο χέρι του μιά τσότρα καί ανεβαίνει επάνω στην «τρι- 
χουλιά», τό μπροστινό μέρος τής βωδαμάξης, πού τήν σέρνουν ένα ζευγάρι 
βώδια, τά δικά του. "Από τήν προηγουμένη έχει ετοιμάσει τό επιτελείο του. 
Αυτό άποτελεΐται από έναν δικαστή, πού λέγεται «Κατής», από δύο χωρο- 
φύλακες, πού λέγονται «Τζιανταρμάδες» καί από τύν <<Άράπη» καί τήν «Κα- 
ταντσίκα». 'Ο άράπης καί ή καταντσίκα είναι άνδρες, πού δ ένας υποδύεται 
τον ρόλον τού συζύγου καί ό άλλος τόν ρόλο τής συζύγου. Οί επιτελείς τού 
μπέη, έκτος από τούς χωροφύλακες, μασκαρεύονται γιά νά μ ή γνωρίζωνται. 
Ό  Κατής βάφει τό πρόσωπό του, φορεΐ μιά τρύπια μαύρη κάπα, κρεμά στο 
στήθος του ένα κρεμμύδι γιά ώρολόγι καί φορεΐ στο κεφάλι ένα παλιό τρύ
πιο κοφίνι μέ φτερά γιά καπέλο. Στο χέρι του κρατά κομπολόι καμωμένο 
από «γκουγκουζέλες», ένα είδος καρπού τής βαλανιδιάς, καί μιά κοντόχον
τρη μαγγούρα γιά ν' άπονέμη δικαιοσύνη στούς παρεκτρεπομένους νέους. Ό 
Άράπης μαυρίζει μέ καπνιά τό πρόσισπό του, φορεΐ ένα σαρίκι στο κεφάλι, 
ένα παλιό τρύπιο σακκάκι, κάνει μιά καμπούρα στή ράχη καί κρεμά στή 
μέση του 3 — 4 κουδούνια. Στο χέρι του κρατά ένα κοντό ρόπαλο. Ή  Κα
ταντσίκα βάζει κοκκινάδι στο πρόσωπο, κόκκινο ποκάμισο καί φουστάνι, πο
διά στή μέση καί μανδύλα στο κεφάλι. Στά χέρια της κρατά τό νεογέννητο 
παιδί της (ένα ξύλο τυλιγμένο μέ πανιά). Οί Τζιαντζαρμάδες έχουν κορδόνια 
καί γαλόνια στά χέρια καί κρατούν μαστίγια.

Α φού έτοιμασθούν δλοι κατά τόν παραπάνω τρόπο καί έλθουν καί οί 
όργανοπαΐκτες, τότε αρχίζουν νά γυρίζουν στο χωριό από σπίτι σέ σπίτι' 1

1) Βλ Θρακικά, τόμ. Ι Γ \  σ. 3 1 1 —340. Ν . Ροδόοινου : Τά Δημήτρια ή ό 
Μπέης ατό Ό ρ τ ά κ ιο ϊ, λεπτομερέστερη περιγραφή.
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Πρώτοι τρέχουν δ άράπης και ή γυναίκα του και ειδοποιούν πώς έρχεται δ 
Μπέης. Κατόπιν ακολουθεί δ Μπέης και ατό τέλος δ Κατής. Στα σπίτια πού 
πηγαίνουν τούς κερνούν ούζο η κρασί καί δ Μπέης εύχεται «χρόνια πολλά, 
καλά μπερεκέτια, κι’ από χρόνου» καί φεύγει σ’ άλλο σπίτι. Καθώς φεύγει, 
ή νοικοκυρά ρίχνει ατό δισάκκι του σιτάρι, η κριθάρι η καλαμπόκι καί βαμ- 
βακόσπορο. Τά παλλικάρια τρέχουν κατόπιν στην Καταντσίκα καί την αγκα
λιάζουν, την φιλούν καί την τσιμπούν. Αυτή καλεί σέ βοήθεια τον Άράπη 
καί τούς Τζιανταρμάδες.Ό Άράπης ρίχνει πίσω τους τό ρόπαλό του νά τά 
κτυπηση καί οΐ τζιανταρμάδες τρέχουν νά τά συλλάβουν καί τά οδηγούν στον 
Κατή. ’Εκείνος τά δικάζει καί τά επιβάλλει πρόστιμο καί καλύβωμα. ’Αφού 
πληρώσουν τό πρόστιμο, τότε σηκώνουν τά πόδια καί δ Κατης μέ τη μαγ- 
γούρα του τά χαλυβώνει. ' Αμα τελειώσουν τά σπίτια, τότε μεθυσμένοι δλοι 
συγκεντρώνονται στην πλατεία τού χωριού. Έ κεΐ δ Άράπης καί οΐ χωροφύ
λακες πιάνουν 7 — 8 παλλικάρια καί δ Μπέης τά ζεύγει στο αλέτρι καί σπέρ
νει. Τό σπόρο τον έχει μέσα στο κόσκινο. "Οταν τελειώση κατρακυλά τό κό
σκινο καί τό παρακολουθούν πώς θά πέση.Ά ν πέση ανάσκελα, τότε ή κυρά 
μπέϊνα θά κάμη κορίτσι, άν πέση μπρούμητα θά κάμη αγόρι. "Οταν τε
λειώση η σπορά, τότε δ Μπέης στέλνει ανθρώπους του μέ τά όργανα καί 
προσκαλεΐ τούς συγγενείς καί φίλους του σέ οικογενειακό γλέντι. Αυτοί παίρ
νουν τά φαγητά τους καί τά πιοτά τους καί πηγαίνουν στο μέρος πού ώρισε 
δ Μπέης νά γίνη τό γλέντι. Έ κεΐ γλεντάνε ώς τό βράδυ καί στο τέλο άνακη- 
ρύσσεται καινούργιος Μπέης γιά τον επόμενο χρόνο. 'Η ανακήρυξες γίνεται 
ως εξής: Ό Μπέης έχει στο συνί του ένα ολόκληρο ψωμί (μπογάτσα) καί τό 
περιφέρει τρεις φορές σ’ δλα τά τραπέζια.Εκείνος πού θέλει νά γίνη Μπέης 
την τρίτη φορά κρατά τό ψωμί στο τραπέζι του. Κερνά τότε από τό πιοτό 
του, πίνουν στην ύγειά του καί τό γλέντι διαλύεπαι. ’Έτσι τελειώνει καί ή 
γιορτή τού Μπέη. Ά ν  δέν παρουσιασθή κανείς τότε παραμένει δ παλιός >).

2 .—Την Κυριακή τής Τυρινής γίνεται χορός μεγάλος στήν πλατεία τού 
χωριού. Οΐ μητέρες πού έχουν άρραβωνιασμένα παλλικάρια βγαίνουν, κάθον
ται σιό χορό μέ το δώρο στήν τσέπη καί περιμένουν τις νύμφες νάρθοΰν νά 
τις χαιρετήσουν καί νά συγχωρεθούν. Κι’ αυτές όταν τις ιδοϋν παίρνουν μιά 
φίλη της καί σιγά σιγά, κουνάμενες-συνάμενες πλησιάζουν. Τις πιάνουν από 
τά χέρια καί τις προσκυνούν τρεις φορές δεξιά καί αριστερά στούς ώμους 
καί έπειτα τις φιλούν τό χέρι καί τις λένε «συγχιυρεμένα». Οΐ πεθερές απαν
τούν τό ίδιο καί βγάζουν από τις τσέπες καί προσφέρουν τό δώρο, πού ε ί
ναι κανένα φλουρί ή βραχιόλι ή σκουλαρίκια ή κανένα γκιρντάνι (περιδέριο). 
Αυτές ξαναφιλούν τό χέρι τους, παίρνουν τό δώρο καί φεύγουν. "Οταν βρα- 
διάση, τότε δλοι οΐ χωρικοί, πάντοτε οΐ νεώτεροι, μέ τις γυναίκες τους παίρ- 1

1) Βλ. Ν. Ροδόοινου, Θρακυώ, ΙΓ’ τόμος.
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νουν από ένα μπουκάλι κρασί καί πηγαίνουν στα σπίτια των μεγαλύτερων 
στην ηλικία συγγενών και φίλων των και συγχωριανών. Έκεΐ φιλεύονται 
και διασκεδάζουν. Σ’ δλά τά σπίτια είναι στρωμένα τά τραπέζια μέ εκλεκτά 
φαγητά και λυγδερές τυρόπητες και γαλακτόπητες. Οΐ θύρες είναι ανοικτές 
σέ δλους. Είναι ή βραδιά πού δ καδένας πρέπει νά μετανοιώση γιά το κακό 
πού έκαμε σέ όποιοδήποτε καί νά τρέξη νά τοΰ ζητήση συγχώρεσι. ’Έτσι 
ξαγνισμένοι και καθαροί θά μπούνε δλοι στη Μεγάλη Σαρακοστή καί θ* άν- 
τικρύσουν τά "Αγια Πάθη τού Χριστού. Ά πό  την Καθαρή Δευτέρα γέροι 
καί γριές καί μικρά παιδιά, δλοι νηστεύουν. Την Τετάρτη πηγαίνουν στην 
εκκλησία, λειτουργούνται, παίρνουν άντίδωρο καί έπειτα αρχίζουν καί τρώ 
γουν λίγο λίγο.

6 . — Των Β αΐω ν .  Την Κυριακή τόσν Βαΐων, ύστερα άπό την Θεία Λ ει
τουργία, τά κορίτσια τού χωριού συγκεντρώνονται καί γυρίζουν την Βάγια 
τραγουδώντας. (Ή  Βάγια είναι ένα αντί αργαλειού στο όποιο έχουν περάσει 
μιά βέργα στις τρύπες του καί τό έχουν ντύσει μέ ένα κόκκινο ποκάμισο, 
πού μοιάζει σάν σκιάχτρο στ" αμπέλι). Τραγουδούν τό τραγούδι :

Νέρ Βάγια καί τά Βαγιού, πέφτει τ3 άνθη στο νοικοκυριό.
—Νέρ Ρόϊδο.) μ: σέ κράζ: ό Βασιλιάς, σέ κράζει ό αφέντης.
—Νέρ καί τί μέ θέλ= ό Βασιλιάς καί τί μέ θέλ’ ό αφέντης;
—Νέρ γυρεύει ένα άλογο μέ ασημένια σέλα.

Γυρίζουν άπό σπίτι σέ σπίτι καί τά δίνουν άπό ένα δυο αυγά. Τά αυγά 
αυτά τά προσφέρουν στην εκκλησία άφού τελειώσουν δλο τό χωριό.

7. — Τ ον  Π άβχα .  Την Μεγάλη Πέμπτη βάφουν κόκκινα τά αυγά. Οΐ νο- 
νές άλλάζουν μέ καινούργια ρούχα τούς βαφτιστικούς των. Οΐ πεθερές πα- 
λαιότερα έστελναν διάφορα δώρα στις άρραβωνιασμένες νύμφες τους μέ πολλά 
κουφέτα, γλυκά καί ζαχαρωτά, πού τά λένε «γλυκάδια». Τό Μεγάλο Σάβ
βατο ετοιμάζουν τά πασχαλόψωμά τους. Τά πασχαλόψωμα είναι μεγάλα καί 
λίγο πεπλατυσμένα ψωμιά άπό σκέτο ζυμάρι, κεντημένα καί άλειμμένα άπό 
πάνω μέ αυγό καί πασπαλισμένα μέ σουσάμι, όπως τά κουλούρια της άγο- 
ράς. Την Κυριακή πηγαίνουν στην Άνάστασι τού Χριστού. «Στον Καλό τό 
λόγο», δπως λένε τό Χριστός Άνέστη. Πιστεύουν πώς όταν εκφωνή ό πα
πάς τό Χριστός Άνέστη καί βρεθή κανείς κοντά σέ κανένα καρποφόρο δέν
δρο πού δέν κάνει καρπούς καί τό άπειλήση τρεις φορές χτυπώντας το μέ τό 
τσεκούρι καί λέγοντας : «θά κάνης καρπό η θά σέ κόψω», τότε τό δένδρο την 
επομένη χρονιά θά καρπήση. Στο πασχαλινό τραπέζι κυριαρχούν τά φαγητά 
μέ παστωμένο χοιρινό, λουκάνικα καί καβρουμά. Σέ λίγα σπίτια θά βρή κα
νείς μαγειρευμένο άρνί. Τό Πάσχα δέν συνηθίζουν οΐ χωρικοί νά κόβουν αρνί 
όπως σ’ άλλα μέρη ') .Ά ρνί κόβουν σ’ δλα σχεδόν τά σπίτια τού 'Αγίου Γεωρ- 1

1) Συνήθεια στη Θράκη νά σφάζουν αρνιά του Άγ. Γεωργίου κιδχι τό Πάσχα.
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γιου για κουρμπάνι (θυσία) στον "Αγιο καί τό ψήνουν ολόκληρο καί παρα- 
γεμιστό στο φούρνο, 5 — 6 οικογένειες μαζί. Πολλές οικογένειες επίσης συνη
θίζουν νά κόβουν κουρμπάνι καί στον "Αγιο Δημήτριο.Τότε δμτυς κόβουν με
γάλο πρόβατο, ιδίως γηρασμένη προβατίνα πού τη λένε μαριά  καί την μα
γειρεύουν μέ λάχανο. ’Έτσι μαγειρευμένη την μοιράζουν στη γειτονιά καί τά 
συγγενικά τους σπίτια. Κ ο υ ρ μ π ά ν ι  επίσης κόβει δλο τό χωριό μαζί στον 
"Αγιο ’Αθανάσιο. Σχηματίζεται μια επιτροπή καί μαζεύει σιτάρι ή καλαμ
πόκι από τό χωριό. Μέ τό ποσό πού μαζεύεται αγοράζουν ένα βώδι ή αγε
λάδα καί τό θυσιάζουν μπροστά στην εκκλησία.’Αφού τό γδάρουν τό κομμα
τιάζουν σέ τόσες μερίδες δσες είναι οΐ οικογένειες τού χωριού καί έπειτα αφού 
τό διαβάσει δ παπάς κτυπούν την καμπάνα, μαζεύονται δλοι οΐ χωρικοί μέ 
τά πιάτα τους καί τό μοιράζουν. Ή  κάθε νοικοκυρά τό μαγειρεύει στο σπίτι 
της καί τρώγουν δλοι γιά νά προστατεύωνται μέ την φροντίδα τοΰ ‘Αγίου 
’Αθανασίου από τις διάφορες αρρώστειες. Την δεύτερη μέρα τού Πάσχα μετά 
την λειτουργία β/άζουν δλα τά εικονίσματα τής εκκλησίας έξω τά παλλικά- 
ρια τού χωριού καί δλοι οΐ εκκλησιασθέντες μέ τον παπά μαζί γυρίζουν γύρω 
γύρω τό χοοριό φωνάζοντας τά παλλικάρια «Κύρια ελέησα» αντί τού Κύριε 
ελέησον. Ή  τελετή αυτή είναι ένα είδος Λιτανείας καί ονομάζεται από τούς 
χωρικούς «Τά Κ νριαλέησα» .  Τήν πρώτη ημέρα τοΰ Πάσχα γίνεται χορός 
στήν πλατεία καί οΐ άρραβωνιασμένες κοπέλλες πηγαίνουν χαιρετούν τούς πε
θερούς καί πεθερές καί τούς λένε «Χριστός Άνέστη», τούς φιλούν τό χέρι 
καί αλλάζουν τά κόκκινα αυγά τους, αυτοί δέ τούς δωρίζουν δ,τι δώρο έχουν 
ετοιμάσει έκ των προτέρων.

8 . — Τ ο ν  'Α γ ιο ν  Ί ω ά ν ν ο υ  τοϋ Κ λε ίδω νος .  Ή  γιορτή τού ‘Αγίου 
Ίωάννου τοΰ Κλείδωνος δέν εορτάζεται σήμερα από τούς χωρικούς. ΓΙαλαιό- 
τερα έωρτάζετο ώς έξης : Τήν παραμονή τής γιορτής μετά τή δύσι τού ήλιου 
συγκεντρώνονταν ομάδες κοριτσιών στα πηγάδια τής γειτονιάς, έβγαζαν νερό 
μέ τούς κουβάδες καί τό έβαζαν μέσα σέ ανοιχτά μπακίρια. Μέσα στο νερό 
είχαν καί από μια μεγάλη ανθοδέσμη μέ αγριολούλουδα καμωμένη. ’Έπειτα 
έπιαναν χορό γύρω στο πηγάδι καί χόρευαν τραγουδιόντας :

Τού Γιάγιαννου τού σύνορου, τού Γιάννη τό βουτάνι.
Τρία λουλούδια μάλλωναν ποιο θά πρωτοανοίξη.
Τώνα μιλάει γιά νερό καί τ’ άλλο γιά τό μύρο.
Τό τρίτο τό καλύτερο μιλάει γιά τήν αγάπη..

Μετά τό χορό έπαιρναν τις βρεγμένες ανθοδέσμες καί άρχιζαν νά βρέ- 
χωνται. Τό ίδιο έκαναν καί τά παλλικάρια καί γίνονταν δλοι μουσκίδι από 
πάνω ώ : κάτατ κυνηγώντας ό ένας καί ή μιά τον άλλον, οπότε πήγαιναν στά 
σπίτια τους γιά ν ’ αλλάξουν καί νά κοιμηθούν.Ή γιορτή τού Ίωάννου Κλεί- 
δοτνα ονομάζεται στο χωριό «Γιάγιαννος»-

9 . — 'Ε $ ιμ α  άνομβρίας.  "Οταν τά καλοκαίρια παρατηρεΐται μεγάλη
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ανομβρία τότε τα κορίτσια τού χωριού συγκεντρώνονται μια Κυριακή και 
κάνουν την «Πιρττιριόνα». Παίρνουν έ'να ορφανό κοριτσάκι και το τυλί- 
γουν γύρίο-γύρω από τη μέση και κάτω μέ κάτι μακρυά αγριόχορτα που λέ
γονται βούζια. Στύ χέρι τους κρατούνε ενα μπακίρι νερό μέ μια φούντα από 
βούζια καί γυρίζουν στο χιυριό βρέχοντας οποίον θά συναντήσουν και τρα
γουδώντας :

Π ιρπιρώνα περπατεΐ τό Θεό παρακαλεΐ :
Βρέξει Κυρίου μ5 μια βροχή, μια βροχή καλή βροχή, 
νά βραχούν οί τσομπανοί, τσομπανοί γελαδαροί, 
πώχουν τα πρόβατα στν’ αυλή, τά γελάδια στο μαντρί.

Σέ κάθε σπίτι πού πάνε ή νοικοκυρά παίρνει λίγο νερό και βρέχει την 
πιρπιρώνα λίγο πάνω στα χόρτα. Δίνει δέ oca κορίτσια ο,τι έχει εύχαρίστησι. 
Αυγά, αλεύρι, τυρί, βούτυρο. "Αμα τελειώσει τό χωριό, συγκεντρώνονται σ’ 
ένα σπίτι κ ι’ έκεΐ κάνουν πήτες μέ τό αλεύρι, τ’ αυγά, τό βούτυρο και τό 
τυρί. "Οταν ψηθούν κάθονται τρώγουν και έπειτα αρχίζουν τό τραγούδι κα'ι 
τό χορό ώς τό βράδυ. "Ενα μέρος από τά συγκεντρωθέντα εϊδη δίνουν στήν 
πιρπιρώνα καθώς κα'ι στήν εκκλησία.

10. — "Ε&ιμα ά λ λ ηλ ο βο ή θ ε ια ς .  "Οταν τρυγηθοϋν τά καλαμπόκια και 
μεταφερθούν στις αυλές ή στ’ αλώνια τότε πολλές οικογένειες πού έχουν 
πολλά, καλούνε τά βράδια τά κορίτσια τής γειτονιάς των και των συγγενών 
των νά τούς βοηθήσουν στο ξεφλούδισμα τών καλαμποκιών. Τά κορίτσια μέ 
εύχαρίστησι κα'ι προθυμία τρέχουν νά προσφέρουν τή βοήθειά τους.Ή  βοή
θεια αυτή πού προσφέρουν δωρεάν λέγεται « Μ ί ν τ ξ ί» . Τά κορίτσια ξεφλου
δίζουν γελώντας, άστειευόμενα, πειραζόμενα και τραγουδώντας ’Έτσι οι αυ
λές καί τά αλώνια τού χωριού βουίζουν από τις χαρούμενες φωνές και τά 
τραγούδια τών κοριτσιών ώς πέρα από τά μεσάνυχτα. Οί νοικοκυρές γιά νά 
τά ευχαριστήσουν τά φιλεύουν μέ δ,τι καλύτερο φαγητό μπορούν νά ετοιμά
σουν. Τά ίδια μιντζιά (μιντζιά λ. τ.) γίνονται και τό χειμώνα μέσα στά σπί
τια. Τότε καθαρίζουν τό βαμβάκι τής νοικοκυράς, ή κλώθουν τό στοιβαγμένο 
ή ανοίγουν και κλώθουν τό μαλλί, πού θά γίνη προίκα τής άρραβωνιασμέ- 
νη:. Στα μινζιά αυτά τά καλοκαιρινά και τά χειμερινά, πού συμπίπτει νά 
είναι πολλά τά ίδια βράδια περιέρχονται μέ τή σειρά και τά παλλικάρια τού 
χωριού γιά νά περάσουν λίγο τήν ώρα τους μ’ αστεία και ερωτοτροπώντας 
μέ τά κορίτσια. Έ κεΐ ό ερωτευμένος θά ίδή τήν αγαπημένη του. Έ κεΐ θά 
κάνει τό δλιγόλεπτο ραντεβουδάκι του, θά κρυφομιλήση στή λατρευτή του 
κα'ι \θά τής άρπάξη στα κρυφά κανένα πεταχτό φιλάκι. Έκεΐ θά γίνη τό 
κόρτε, θά κλείση τό μάτι και θά μιλήση ή καρδιά. Έ κεΐ θ ’ άρχίση νά δη- 
μιουργήται τό πρώτο αίσθημα.

Έκτος από τά παραπάνω μιντζιά παλαιότερα γίνονταν στο χωριό κα'ι 
μεγάλα νυχτέρια άνάβοντα: φωτιές στά σταυροδρόμια τού χωριού. "Υστερα
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από τον ξαλωνισμό καί τον τρυγητό των καλαμποκιών τά μικρά παιδιά πή
γαιναν στά χωράφια καί μάζευαν τις ρίζες των καλαμποκιών καί τις έκαναν 
σωρούς στά σταυροδρόμια ή κοντά στά πηγάδια τοϋ χωριού. Μετά τό δεί
πνο έβγαιναν οι νοικοκυρές τής γειτονιάς μέ τή δουλιά τους, άναβαν τίς φω 
τιές, κάθονταν γύρω καί μέ τό φώς των δούλευαν ώς αργά τή νύχτα. Οί νυ· 
φάδες καί τά κορίτσια τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια πατριωτικά, δημο
τικά ερωτικά, τά μικρά παιδιά έπαιζαν ώς πού νά νυστάζουν καί τά παλλι- 
κάρια έκαναν «τζαμάλες» για νά διασκεδάζουν τον κόσμο, πού νυκτέρευε. (Οι 
τζαμάλες ήταν ένα είδος καρναβαλιού, πού μέ τ’ αστεία τους, τούς τρελλούς 
χορούς τους, τά διάφορα παιγνίδια τους έκαναν δλους νά ξεκαρδίζωνκαι στά 
γέλια) '). Οι λεπτομέρειες των εθίμων τού χωριού είναι τόσες πολλές πού 
άν θέληση κανείς νά τίς περιγράψη μέ τή σχολαστικότητα πού πρέπει νά χα- 
ρακτηρίζη μιά τέτοια εργασία, πρέπει νά συγγράψη ολόκληρο βιβλίο.

15. — Ε ν δ υ μ α σ ίε ς .  Αι γυναίκες εξακολουθούν νά φορούν την παλαιά 
τους ενδυμασία, εκτός από τά μικρά κοριτσάκια τού σχολείου πού άρχισαν 
σιγά σιγά νά την εγκαταλείπουν. Οί άνδρες την έχουν ήδη αλλάξει, έκτος από 
τούς γέρους πού παραμένουν πιστοί στην πατροπαράδοτον ενδυμασία τους. 
Ή  ονομασία τής ενδυμασίας τών ανδρών είναι, αρχίζοντας από τά εσώρουχα: 
τό βρακί (σώβρακο) καί ή άτζέμκα (ποκάμισο). Εξωτερικά : Τό ποτούρι ή 
τό σαλβάρι τον χειμώνα καί δεύτερο βρακί γαλάζιο τό καλοκαίρι, τό ζουνάρι, 
τό γελέκι καί ή τσούκνα. Στο κεφάλι τό σαρίκι ή τό καλπάκι. Στις γιορτές 
αντί τού γελεκιού καί τής τσούκνας φορούνε τό τζαμαντάνι καί τό καπούδι. 
Ή  ενδυμασία τών γυναικών είναι : Μακρύ ποκάμισο κατάσαρκα, συνήθως 
χωρίς κιλώτα. Μακρύ γαλάζιο βαμβακερό φουστάνι από πάνω, ποδιά στη 
μέση, τή λεγάμενη «μπροστέλλα», καβάδι στις πλάτες (ένα είδος κοντή; ζακέ» 
τας) ή καπούδι όπως τό ανδρικό, γούνα μέ προβιές τον χειμώνα καί μπαρ- 
μπούλα (μανδήλα) στο κεφάλι. Τά κορίτσια τίς γιορτές φορούνε πολύχρωμα 
φουσιάνια καί ποδιές, καθώς καί πολύχρωμες καί βαρύτιμες μπαρμπούλες 
στο κεφάλι, ώς καί φακιόλια μέ γιρλάντες.

16. — Τ ρ ό φ ιμ α .  Έ κ τών τροφίμων τό χωριό παράγει : Γάλα, βούτυρο, 
αρνιά, αυγά, κοτόπουλα, σιτηρά, καρπούζια καί πολύ λίγα σταφύλια. Ποτά 
δεν παράγει. Όποορώνες δεν έχει. ’Έχει διεσπαρμένες στά χωράφια πολλές 1

1) Ωραίοι έθιμα τών χωρικών... Τ1Ισαν τά θέατρά τους, οί κινηματογράφοι 
τους, τά ψυχαγωγικά τους κέντρα. Μά δυστυχώς οί πύλεμοι, οί κατακτητές, ή 
τρομοκρατία τοϋ συμμορίτη, τά κατήργησε δλα. Άφήρεσε τίς χαρές άπό την βασα
νισμένη ζωή τους. Κλεισμένοι τώρα στά σπίτια άπό τό ήλιοβασίλεμμα κοιμούνται 
ύπνο εφιάλτου, ή μέ τό δπλο στήν αγκαλιά φυλάγουν σέ κάποια γωνιά άγρυπνοι 
σκοποί γιά νά προστατεύσουν τά παιδιά τους, πού αμέριμνα κοιμούνται, τή γυ
ναίκα τους, τό βιό τους άπό τό ληστή, τον αίμοβόρο καί άχαρο αντάρτη, τον προ
δότη τής Πατρίδος του.
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αχλαδιές, οΐ οποίες αποδίδουν κακής ποιότητας καρπούς.“Οταν υπάρχει καλή 
εσοδεία δύνανται ν ’ άποδώδουν περί τις 100.000 οκάδες αχλάδια. Οι κάτοι
κοι τα πωλούν στα γύρω χωριά καί ιδίως είς την Ν. Βύσσαν καί προμη 
θεύονται απ’ έκεΐ πατάτες, σκόρδα, κρεμύδια καί φασόλια. Πολλά δέ ψήνουν 
στους φούρνους ή ξηραίνουν στον ήλιο καί τά κάνουν τον χειμώνα χουσιά- 
φια (κομπόστες). Τά δένδρα αυτά τά όποΐα εύρίσκονται εις άγρίαν κατάστα- 
σιν και υπερβαίνουν τις 82.500, εάν εμβολιαστούν μέ καλές καί εκλεκτές ποι
κιλίες απιδιών θ ’ άποτελέσόυν μεγάλην πηγήν πλούτου διά τούς κατοίκους, 
αλλά καί την εθνικήν οικονομίαν έν γένει θά ένισχύσουν. Αυτό πού δέν 
έγινε έως τώρα πρέπει νά ιό άποδώσωμε βέβαια οτήν άδιαιρορία καί κακο
δαιμονία τών κατοίκων, ώς καί τήν άγνοιαν αυτών, αλλά κυρίως στήν αδια
φορία των αρμοδίων Γεωργικών υπηρεσιών, οί όποιες δέν έμερίμνησαν διά 
τον εμβολιασμόν τών δένδρων αυτών.

17. —’Όργανα, Προπολεμικά τό χωριό είχε ορχήστρα από τρία όργανα. 
Κλαρίνο, βιολί καί ούτι, εκτός από τις γκάιντες καί τις φλογέρες. ’Έπαιζαν 
τρία αδέρφια, ό Δημήτρης, ό Χρηστός καί ό Γιώργος Κανακίδης, ’Έπαιζαν 
καί έτραγουδοΰσαν ωραία Σήμερα δυστυχώς από τά όργανα αυτά υπάρχει 
μόνον τό κλαρίνο. Οί δυο άλλοι αδελφοί βρίσκονται έξω τής Ελλάδος.

18. — Το χω ριό .  Βρίσκεται κτισμένο σέ ύψωμα, επάνω σέ τρεις λόφους. 
Έκτίσθη μπροστά από τετρακόσια (400) καί πλέον χρόνια. ‘Η περιοχή αυτή 
ήταν πολύ δασώδης. Στήν αρχή ήρθαν καί κατοίκησαν επτά (7) οικογένειες 
φεύγοντας τήν μανίαν τών Τούρκων. ’Έκτισαν επτά (7) καλύβες κοντά στή 
καλύβα ενός τσομπάνη πού έμενε εδώ μέσα στά δάση καί ήτο ό μόνος καί 
πρώτος κάτοικος τής περιοχής αυτής· Γ ι’ αυτό καί τό πρώτο όνομα πού πήρε 
τό χωριό ήταν «Τά εφτά καλύβια».’Έτσι ήτο γραμμένο στά βιβλία τής τουρ
κικής αυτοκρατορίας. ’Αργότερα όταν μεγάλωσε καί εκτίσθησαν σπίτια, τότε 
οί Τούρκοι τό μετωνόμασαν «Καμπαΐκ», πού σημαίνει τουρκικά ύψωμα, από 
τον παρακείμενον λόφον μέ τό υψόμετρο 234,95 μέτρα. Τήν ονομασίαν αυ
τήν έφερε μέχρι τό έτος 1921, οπότε ό μακαρίτης Λαμπουσιάδης, καθηγη
τής τής ιστορίας τού Γυμνασίου Άδριανουπόλεως, μετά τήν άπελευθέρωσιν 
τής Θράκης, τό μετωνόμασε Χανδραν.  Πού εστηρίχθη καί έδωσε τήν ονο
μασίαν αυτήν δέν μπορέσαμε νά εξακριβώσωμε/Ως φαίνεται θά έτυχε νά πε- 
ράση από τό χτοριό καμμιά γιορτή καί θά είδε τά κορίτσια συγκεντρωμένα 
στο χορό νά φορούνεστόλαιμό τους πολλές χάντρες, όπως συνηθίζουν, καί όρ· 
μώμενο: άπ’ εκεΐ έδωσε τήν ονομασία αυτή Άνατολικώς τού χωρίου καί εις 
άπόστασιν τεσσάρων (4) χιλιομέτρων εις τήν τοποθεσίαν Ντεβέ Τσεσμέ, οί 
κάτοικοι καλλιεργώντας τά χωράφια τους ανευρίσκουν θεμέλια σπιτιΰίν σέ πολύ 
μεγάλη έκτασι, σπασμένα κεραμύδια, στάχτες, εικονίσματα εκκλησιών καί άλλα 
πράγματα, πού μαρτυρούν, ότι παλαιότερα ό τόπος εκείνος ήτο κατοικημένος· 
Λέγεται δτι υπήρχε εκεί μεγάλο ελληνικό χριστιανικό χωριό, ’ίσως καί κωμό-
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πόλις, πού κατεστράφηκε από τούς Τούρχους μετά την ύποδούλωσι της χώ
ρας και οΐ κάτοικοι δσοι έπέζησαν διεσκορπίσθησαν. Τά κτήματά τους τά κα
τέλαβαν οΐ Τούρκοι, οί οποίοι έγκατεστάθησαν βορειότερα σέ. άπόστασι ενός 
χιλιομέτρου και έκτισαν δικό τους χωριό καθαρώς τουρκικό, πού (ονομά
σθηκε Χ α ν τ α π λ ί ,  από τό όνομα τού ελληνικού χωριού πού ώνομάζετο Χ ά ν-  
δαξ. Σήμ ερα τό Χανταπλί δεν υπάρχει. Μετά την απελευθέρωσι οΐ Τούρκοι 
κάτοικοί του τό εγκατέλειψαν από τού 1920 και τά κτήματα περιήλθον εξ αγο
ράς ή προσωρινής διανομής εις τού κατοίκους τού Χανδρά.'Η τοποθεσία δέ 
τού χωριού ελαβε από τον Λαμπουσιάδη τό ελληνικό όνομα Χάνδαξ.

Τό ότι οΐ κάτοικοι τού ελληνικού χωριού κατεσφάγησαν υπό των Τούρ
κων, πιστοποιείται και από την άνεύρεσι ομαδικών τάφων μέ σωρούς από 
ανθρώπινα κόκκαλα πελωρίων μάλιστα διαστάσεων. Κοντά στη βρύση τής 
τοποθεσίας Ντεβέ τσεσμέ, πού βρίσκεται και σήμερα, υπήρχε μιά άγριολεύκη 
(καβάκα όπως τή λέγαν οί χωρικοί) μεγάλου ύψους και περιμέτρου. Στη ρίζα 
τής άγριολεύκας αυτής υπήρχε κρυφό πηγάδι. "Οταν κάποτε φύσηξε δυνατή 
άνεμοθύελλα ή λεύκα ξεριζώθηκε και έπεσε κάτω. ’Από κάτω δέ από τις ρί
ζες της φάνηκε τό στόμιο τού πηγαδιού, πού ήταν ώς επάνω γεμάτο από 
ανθρώπινα κόκκαλα. Αυτό τό πράγμα τό είδαν πολλοί κάτοικοι τού χωριού, 
οΐ όποιοι τό διηγούνται και σήμερα. Οί επτά πρώτες οικογένειες τού σημε
ρινού χωριού φαίνεται προέρχονται από τούς κατοίκους εκείνου τού χωριού. 
"Αργότερα στο χωριό ήρθαν κα'ι άλλες οικογένειες από άλλα χωριά ζητώντας 
άσυλο στο δασωμένο αυτό χωριό. Δυο τρεις οικογένειες ήρθαν από τό Φε- 
ρύγγιο, πού ήταν κ ι’ αυτό τότε ελληνικό. Μιά οικογένεια ήρθε από τό χω
ριό Χούχλα, πού είναι τώρα στη Βουλγαρία, λίγο πιο πάνω από τή Μηλιά. 
Μιά οικογένεια ήρθε από τήν Αίνο τής Ά ν . Θράκης και μιά άλλη οικογέ
νεια ήρθε από τήν ’Ήπειρο. ’Έτσι μεγάλωσε τό χωριό και δημιουργήθηκε 
ό σημερινός Χανδράς, πού αριθμεί 120 οικογένειες. Ελάχιστοι τών σημερι
νών απογόνων γνωρίζουν από ποία οικογένεια προέρχονται,Ή δασώδης πε
ριοχή καί ή άγρια αυτής φύσις, στο απόκεντρο αυτό μέρος, δημιούργησε αν
θρώπους μέ χαρακτήρα αυταρχικόν, απότομο καί επιθετικό καί μέ τάσεις 
ληστρικές. TV αυτό κατά καιρούς παρουσιάζονταν άτομα μέ μεγάλη ληστρική 
δράσι, πού διοργάνωναν ληστοσυμμορίες καί τρομοκρατούσαν τήν γύρω πε
ριοχή, ιδίως δέ τούς τουρκικούς πληθυσμούς καί κατώρθωναν έτσι νά 
επιβάλωνται στις Τουρκικές ’Αρχές τής περιοχής καί νά γίνωνται σεβαστοί 
καί εισακουστοί. Τέτοιοι άνεδείχθησαν ό Τσορμπατζή Γιάννης, ό Στανήμε- 
ρος Καμήτογλου, οί όποιοι όταν έμπαιναν στά τουρκικά γραφεία έσηκώ- 
νοντο δλοι όρθιοι καί τούς προσέφεραν κάθισμα νά καθίσουν. 'Ο Καμήτο- 
γλου έδερνε Τούρκους χωροφύλακες στο χωριό, οί όποιοι τον έτρεμαν καί 
τον ώνόμαζαν «κίτρινο φ ίδ ι». Οί δυό τους δέ κάποτε μέ 4 άλλα μέλη τής 
συμμορίας των εις χό Κουσιού Καβάκ τής Βουλγαρίας αντιμετώπισαν δύναμι
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ενός τουρκικού Συντάγματος 3.000 άνδρών μέ τον Συν)ρχην Τζιάν Άβαρ- 
λίς, που τούς είχε περικυκλώσει μέσα σ’ έ'να πέτρινο νερόμυλο. Επειδή δεν 
κατώρθωσαν νά πλησιάσουν οί Τούρκοι στο νερόμυλο από τά πυρά των, ό 
Τούρκος Συν)ρχης έζήτησε την αποστολή πυροβολικού για ν’ άν,ατινάξη τό 
νερόμυλο. Αυτοί δέ κατώρθωσαν τη νΰχτα κάτω από την χαράδρα τού μύλου 
μέσα από τό νερό νά διαφύγουν και δεν παρεδόδησαν, ούτε συνελήφθησαν, 
εκτός από έναν καταγόμενον από τό Όρτάκιοϊ Αργότερα παρουσιάσθησαν 
ό Γεώργιος ’Αραμπατζής, ό όποιος ζεϊ ακόμη τυφλός, ό Χρηστός Παζβάν- 
της, ό Άθανάσ. Κιουμουρτζής και άλλοι, των οποίων οϊ περισσότεροι έδρα
σαν ως κλέφτες και μάλιστα κατσικοκλέφτες των τουρκικών και ελληνικών 
κάποτε κοπαδιών. Ή  τάσις αυτή προς την κλοπή διατηρήθηκε και μετά την 
ελευθέρωσι. Διάφοροι σχημάτιζαν κλεπτοομάδες και εχλεπταν πρόβατα, έκα
ναν διαρύξεις σέ μαγαζιά και σπίτια, εχλεπταν δεμάτια σταριού από τά χω
ράφια, ετίναζαν σουσάμια και άλλες λογιών λογιών κλοπές. Καί σήμερα δυ
στυχώς υπάρχουν μερικά υπολείμματα της κακής αυτής συνήθειας. Τούς πρώ
τους τούς κατείχαν και πατριωτικά συναισθήματα και τούς έσπρωχναν στην 
κλοπή για εκδίκησι τών Τούρκων, οι τελευταίοι όμως είναι αδικαιολόγητοι.

Κοντά στο χωριό υπάρχει μιά πολύ παλιά γέρικη φτελιά. Στη ρίζα της 
υπάρχει ένα πηγάδι ώς δυο μέτρα. Οΐ χωρικοί πιστεύουν ότι ή φτελιά 
αυτή είναι στοιχειωμένη. Διηγούνται οϊ γεροντώιεροι ότι τά μεσάνυχτα εμ
φανίζεται τό στοιχειό, μεταμορφωμένο πότε σέ κλώσσα μέ τά πουλάκια της 
νά κάθεται στον ήσκιο τής φτελιάς καί μέ μιας νά εξαφανίζεται, πότε αρ
κούδα νά χορεύη επάνω στο στόιιιο τού πηγαδιού (τού καλοπήγαδου όπως 
τό λένε) καί μέ μιας νά χάνεται μέσα στο πηγάδι. Αυτά καί άλλα διηγούν
ται οϊ γιαγιάδες στά έγγονάκια τους γιά τό στοιχειωμένο καλοπήγαδο καί 
δένδρο. Καί ή φτελιά (καραγάτσι τό τοπικό του όνομα) από τά πολλά τά 
χρόνια έχει κουφιασμένο τον κορμό καί ζερά τά ντάλια (κλωνάρια), μά κα
νείς δεν τολμά νά κόψη κανένα γιά νά τό χάψη. "Ολοι φοβούνται τό στοι
χειό. Μέχρι σήμιερα κανείς δεν έγραψε τίποτε σχετικό γιά την ιστορία καί τή 
ζωή εν γένει τού χωριού πουθενά. Ούτε σέ βιβλία, περιοδικά ή εφημερίδες.

19.—Οι κάτοικοι υδρεύονται από πηγές. Στις πλαγιές τών υψωμάτων 
τής νοτίας πλευράς τού χωριού καί σέ άπόστασι χιλιομέτρου σχεδόν άπ’ αυτό 
βρίσκονται διασκορπισμένες 6—7 πηγές μέ καλό και υγιεινό νερό, αλλά λι
γοστό καί οϊ κάτοικοι τό καλοκαίρι υποφέρουν από λειψυδρία. ’Από εκεί τό 
μεταφέρουν κατά τό πλεΐστον οϊ γυναίκες χειμώνα καλοκαίρι μέ τις στάμνες 
στήν πλάτη, τσαλαβουτώιντας ως τό γόνατο μέσα στις λάσπες τό χειμώνα, καί 
αναμένοντας ώρες τό καλοκαίρι από τά ξημερώματα ώς πού νά γεμίσουν οί 
βρύσες μέ νερό. Μέσα στις βρύσες χιονουν λογιςΰν λογιών άγγεΐα καί έτσι δεν 
είναι βέβαιος κανείς άν τό νερό πού πίνει, δέ ν περιέχει δλοον τών ασθενειών 
τά μικρόβια. ”Ας είναι καλά όμως ό καθαρός αέρας πού προστατεύει τόν
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ταλαίπωρο αυτόν κόσμο. 'Έτσι ή ύδρευσις τοΰ χωρίου δεν βρίσκεται σέ κα
θόλου καλή κατάστασι. Σωτήριο πράγμα θά ήταν για τούς κατοίκους καί 
ιδίως για τις γυναίκες, εάν τα νερά όλων αυτών των πηγών συγκεντρώνον
ταν σ’ έ'να σημείο και μετεφέρονταν μέσα στο χωριό, πράγμα πολύ εύκολο, 
αρκεί νά γίνη ή σχετική μελέτη από ειδικό μηχανικό καί νά χορηγηθούν οΐ 
άπαιτουμενοι σωλήνες εκ μέρους τών αρμοδίων Κρατικών 'Υπηρεσιών. Ύπε- 
δείξαμεν εις τήν Κοινότητα νά ενεργήση σχετικώς καί όπως πληροφορηθή- 
καμε μέ εξαιρετικήν χαράν, εστάλη μηχανικός έκ τής Νομαρχίας διά νά με- 
λετήση τό έργον καί νά φροντίση διά τήν έκτέλεσίν του. Θεραπευτικά νερά 
δεν υπάρχουν στό χωριό. Τά νερά δμως μιας πηγής, πού λέγεται ιού Γκαμ* 
πράνη ή Βρύση, είναι εξαιρετικά ελαφρό στό στομάχι καί συντελεί στή γρή
γορη χώνευσι.

ΣΤ') Σ τατιστ ικά .  1.—Τό χωριό δεν παρουσιάζει καμμίαν τουριστικήν 
κίνησιν. Έ άν δμως έδενδροφυτευοντο οί γύρω λόφοι μέ δασικά δένδρα καί 
ιδίως μέ πεύκα, μελλοντικώς Οά εγίνετο δχι μόνον έ'να πρώτης τάξεως κέν- 
τρον παραθερισμού, αλλά καί εξαιρετικόν θεραπευτήριον μέ τον καθαρόν 
αέρα καί τά καλά νερά πού έχει.

Ζ') Οικονομικά καί πολ ιτ ικ ά  στο ιχε ία .  1)— Οί κάτοικοι είναι δλοι 
γεωργοί. 2 ).—Ή  γεωργική παραγωγή είναι σιτηρά. ’Ήτοι : Σιτάρι, καλαμ
πόκι, σίκαλη, κριθάρι, καπουλτζιά (σιιαροκριθή), ήλιος, λίγο ζαχαροκάλαμο, 
λίγη σκούπα, καί λίγα σουσάμια. Βιομηχανική παραγωγή δέν υπάρχει στό 
χωριό. 3.—Αέν διεξάγεται εμπόριο. Οί κάτοικοι μεταφέρουν τά προϊόντα 
τους προς πώλησι στήν αγορά τής Όρεστιάδος. 4 .—Έκτος από τό σχολείο 
καί τήν Κοινότητα καμμία άλλη Κρατική ’Αρχή δέν εδρεύει στό χωριό. 5) 
Στό χωριό λειτουργεί έ'να σχολείο διτάξιο μέ εκατόν δέκα καί πλέον μαθη- 
τάς. Καίτοι δμως είναι διτάξιον από δεκαπενταετίας καί πλέον, ουδέποτε μέ
χρι σήμερα ελειτούργησε μέ τούς δύο δασκάλους του πού πρέπει νά έχει, 
παρά μονάχα έ'να χρόνο στήν κατοχή, τότε πού δ αείμνηστος’Ιωάννης Φραγ
κούλης Νομάρχης "Εβρου διώρισε ώς δασκάλους καί τούς έλαιοχρωματιστάς 
ακόμη. Τό σχολείο αυτό στεγάζεται δέ διδακτήριο μονοταξίου τύπου ακατάλ
ληλο νά έξυπηρετήση τις ανάγκες του καί ετοιμόρροπο. Άπό τήν Νομομη- 
χανική δέ υπηρεσία έκρίθη έπικινδύνως ετοιμόρροπον καί ασφαλώς κατά τό 
νέον σχολικόν έτος θά διαταχθή ή έκκένωσί του προς αποφυγήν δυστυχημά
των. ’Έτσι τό σχολεΐον θά παραμείνη άστεγον διότι δέν υπάρχει κανένα 
κατάλληλο οίκημα στό χωριό για νά χρησιμοποιηθή ώς διδακτήριο. ’Ανάγκη 
νά άνεγερθή νέο διδακτήριο, καί νά βοηθήση τό Κράτος τούς κατοίκους. Οί 
διάφορες έως τώρα προσπάθειές μας γιά νά άποσπάσωμε σχετική Κρατική 
ενίσχυση άπέβησαν άκαρπες. Προ μηνός πέρασε άπό τό χωριό κάποιος αν
τιπρόσωπος τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής καί κατέγραψε λεπτομερώς δλες 
τις διδακτηριακές ανάγκες τού σχολείου. Μάς ύπεσχέθη οτι θά γίνη καινούρ-
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γιο διδακτήριο. 5'Ας πιστέψουμε δτι θά γίνη και ας ευχηθούμε οΐ υποσχέσεις 
του νά πραγματοποιηθούν.

Η') Σ υ γ κ ο ιν ω ν ία .  1.—Τό χωριά απέχει από την Όρεστιάδα την πρω
τεύουσα τής Επαρχίας περί τά 25 χιλιόμετρα. 2 —Μέ τό δημόσιο δρόμο Ό- 
ρεστιάδος—Συνόρων συνδέεται στο βάλτο μέ παράδρομο και Επαρχιακό 
δρόμο. 3—Ό  "Επαρχιακός δρόμος έχαράχθη κατά τό έτος 1937 και έγινεν ή 
έπιχωμάτωσί του μέ προσωπική εργασία των κατοίκων σέ άπόστασι δυο πε
ρίπου χιλιομέτρων. Τό δλον μήκος του είναι επτά (7) περίπου χιλιόμετρα. 
Είναι ανάγκη ν ’ άποπερατωθή ή έπιχωμάτωσί του καί νά γίνη έπίστρωσι 
άμμοχάλικος. Ή  συγκοινωνία είναι δυνατή μόνον τό καλοκαίρι. Τό χειμώνα 
από τις πολλές λάσπες είναι αδύνατο νά βγή αμάξι έξω από τό χωριό. Α 
παραίτητοι είναι λοιπόν ή κατασκευή του δρόμου αυτοί), διότι θά εξυπηρέ
τηση τά μέγιστα τις ανάγκες των κατοίκων, διότι θ’ αποκτήσουν και συγκοι
νωνίαν αυτοκινήτου, πράγμα πού δέν είναι δυνατόν νά γίνη μέ τήν παρούσα 
κατάστασι των δρόμων των. ’Έτσι θά εΐσέλθουν περισσότερα στοιχεία πο
λιτισμού πού θά συντελέσουν στήν βελτίωσι τής κοινωνικής καί οικογενεια
κής των ζωής καί ιδίως εις τήν αλλαγήν του χαρακτήρος των καί εις τήν έξά- 
λειψιν ωρισμένων κακών τάσεων καί συνηθειών πού έκληρονόμησαν από 
τούς προγόνους των δπως εκθέσαμε ανωτέρω. 4 —Ή  άπόστασι τοϋ χωριού 
από τον σιδηροδρομικόν σταθμόν είναι 25 χιλιόμετρα. Ό  πλησιέστερος δέ 
σιδηρ. σταθμός είναι τής Όρεστιάδος. Τελειώνοντας πιστευομεν δτι εδώσα- 
μεν σαφείς απαντήσεις εις δλα τά ερωτήματα καί θά δυνηθοΰμε έτσι νά έξυ* 
πηρετήσωμε τό σκοπό, (πού ασφαλώς θά είναι εκπολιτιστικός), γιά τον οποίο 
ετέθησαν ')·

I 1

1) Σ. Δ. Τά ερωτήματα έδόθηχαν από τόν κ. νομάρχη ώΕ|3ρου προς δλουζ 
τούς δασκάλους.Άπ’ αυτούς πολλοί άπήντησαν μέ καλές εργασίες λαογραφικές, σαν 
αυτή του κ. Γ .Παπαθανασίου.
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1 .— Γ εν ικά  γ ιά  τοϋς καταιβέλλους .  Ό  καθηγητής της γλωσσολογίας 
κ. Ν. Άνδριώτης αναφέρει σχετικά μέ τούς Γύφτους τά έξης') : «Προ αιώ
νων είχε παρατηρηθή δτι ανάμεσα στους Ίνδοευρωπαίους της Ευρώπης 
υπήρχε κι’ ένας λαός, πού περιφέρονταν νομαδικά σέ δλη την Εύροόπη και 
γιά τον όποιον δεν ήξεραν ποιας προέλευσης είναι. Στην 'Ελλάδα τούς έλε
γαν Γύφτους, άνθροοπους πού ήρθαν από την Αίγυπτο, ενώ στη Ρουμανία 
λέγονται ’Αθίγγανοι. Είναι μικρόσωμοι, μελαψοί και ισχνοί, χαρακτηριστικά 
πού τά έχουν οι Τσιγγάνοι σ’ όποιο μέρος τής Ευρώπης κΓ άν βρίσκωνται. 
Μέ βεβαιότητα δεν μπορούσε νά λεχθή τίποτε γιά την καταγωγή τους, γιατί 
λόγφ της νομαδικής ζωής τους δεν αφήνουν γραπτά μνημεία, αλλά ούτε καί 
οί ίδιοι ξέρουν τίποτε γ ι’ αυτήν. Οΐ Γάλλοι, πού τούς γνώρισαν σάν κατοί
κους πού ήρθαν από τή Βοημία, τούς ονόμασαν Boem.es, οί 'Ολλανδοί και 
οί Ελβετοί Neiden, δηλαδή μη χριστιανούς, οί Σκανδιναυοί Tatern, δη
λαδή Τατάρυυς, οί Γερμανοί Zigeunern, δηλαδή Τσιγγάνους, όπως καί οΐ 
περισσότεροι λαοί Τό ζήτημα τής καταγωγής τους σήμερα λύθηκε οριστικά 
άπο τούς γλωσσολόγους. Οΐ γλωσσολόγοι βρήκαν δτι ή γλώσσα τους είναι 
εντελώς ίδια μέ τήν ινδική κι’ δτι κατάγονται αναμφισβήτητα άπ’ τις ’Ιν
δίες. Βρήκαν μάλιστα πώς κατάγονται από τό δυτικό μέρος τών ’Ινδιών».

Ή  πρώτη ιστορική τους μνεία γίνεται από τούς ιστορικούς τού Βυζαν
τίου κατά τό 1360 μ X. ’Απ’ αυτό συμπεραίνουμε δτι πολύ νωρίτερα από 
τήν χρονολογία αυτή κάνουν τήν εμφάνισή τους στήν Ευρώπη οΐ Τσιγγάνοι. 
Φαίνεται δτι ξεκίνησαν σέ μιά εποχή, πού δεν μπορούμε νά ορίσουμε ακρι
βώς, αλλά ή οποία είναι οΐ αρχές τού Μεσαίωνα. Τότε μιά φυλή ’Ινδών 
έκαμε παλινδρομική κίνηση προς δυσμάς, είτε γιά λόγους επαγγελματικούς 
είτε γιά λόγους υπερπληθυσμού. Πολλοί ισχυρίζονται δτι τήν εμφάνισή τους 
στις χώρες τού Βυζαντινού Κράτους τήν έκαμαν επί Ταμερλάνου, τού μεγά
λου Μογγόλου κατακτητού, στις τάξεις τού οποίου υπηρέτησαν σάν μισθο
φόροι. Πάντως τον 14ον αιώνα φαίνονται, εγκατεστημένοι οριστικά στή Θράκη 
κι’ άπ’ έκεΐ ξεχύθηκαν σ’ ολόκληρη τήν Ευρώπη. Οΐ ίδιοι όνοιιάζουν τον 
εαυτό τους S in d e ,  πράγμα πού επικυρώνει τήν προέλευσή τους, αφού κατά
γεται άπ’ ευθείας άπ’ τό ινδικό S in d h u  (’Ινδός). Στούς Τσιγγάνους, ιδίως 
στή Βόρειο Ελλάδα καί ιδιαίτερα στή Θράκη, δίδεται καί ή ονομασία Κα
τσίβελος, πού κατά τον Ν. Άνδριώτη καί πάλι έχει τήν εξής ιστορία:Ύπάρ- 1

1) Πολυγραφημένες σημειώσεις παραδόσεων του στό Πανεπιστήμιο τής Θεσ
σαλονίκης. Πανεπιστημιακόν έτος 1916— 47, σελ. 48»
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χει λέξη λατινική captivus, πού σημαίνει αιχμάλωτος και πού σύμφωνα μέ 
τούς φωνητικούς νόμους τής ιταλικής γλώσσης έγινε cattivo και μέ την προσ
θήκη τής κατάληξης ello έγινε cattivello. Cattivello σημαίνει στην κυριο
λεξία τον αιχμάλωτο, άλλ’ επειδή ό αιχμάλωτος ζή πάντα δυστυχισμένα κι’ 
ελεινά, ή λέξη cattivello κατάντησε νά σημαίνη άνθρωπο εξαθλιωμένο.

2 . — Ο ί Κ α τ σ ίβ ε λ λ ο ι  τον Διδυμοτείχου .  Στήν ιστορική πόλη του Δι
δυμοτείχου, πού, καθώς αποδείχθηκε τελευταία από ευρήματα και γραπτά 
μνημεία, είναι πολύ αρχαία πολιτεία, υπήρχαν ανέκαθεν συνοικισμοί Κα· 
τσιβέλλων, δσο μπορούν νά θυμούνται οΐ γεροντότεροι κά οσο μπορεί νά 
διατηρήση ή προφορική παράδοση από γενεά σε γενεά. Φαίνεται πέος από 
την πρώτη κιόλας εμφάνισή τους στή Θράκη εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο 
Διδυμότειχο οΐ Κατσίβελλοι αυτοί, καθώς τούς ονομάζουν οΐ ντόπιοι, 'Έλ
ληνες, κάτοικοι τού Διδυμοτείχου. Οΐ ντόπιοι Τούρκοι τούς ονομάζουν Τσεγ-  
γενέ, απόδοση στην τουρκική τού ελληνικού ’Αθίγγανος ή Τσιγγάνος. Οΐ 
Κατσίβελλοι τού Διδυμοτείχου, δσον αφορά τή θρησκεία τους, τή φορεσιά, 
τά ήθη καί τά έθιμά τους, διακρίνονται οέ δυο κατηγορίες, στούς Ρωμηο- 
κατσιβέλλους, πού κατοικούν οΐ περισσότεροι στή βορειοανατολική περιοχή 
τής πόλης, στά πρόθυρά της καθώς μπαίνει κανείς από τό σταθμό στο κέν
τρο της, δίπλα στον κεντρικό δρόμο, καί στούς Τουρκοκατσιβέλλους, πού κα
τοικούν οΐ περισσότεροι στή νοτιοανατολική περιοχή, δίπλα στον Κιζίλ— 
Ντερέ (Έρυθροπόταμο) καί στις πλαγιές τού Καλέ (Φρουρίου), μέσα σέ τε
χνητές σπηλιές, δπως οΐ πρωτόγονοι κάτοικοι των σπηλαίων. Καί οΐ Ρωμηο- 
κατσίβελλοι καί οΐ Τουρκοκατσίβελλοι δεν διαφέρουν βασικά στή μορφή και 
στά σωματικά γνωρίσματα. Είναι μελαψοί οΐ περισσότεροι, ισχνοί, μέ με
γάλα μαύρα μάτια. Μιλούν τήν τουρκική γλώσσα, παρεφθαρμένη βέβαια λίγο 
καί φτωχή, ωστόσο δμω; μιλούν τούρκικα μέχρι σήμερα καί τάχουν γιά μη
τρική τους γλώσσα. Είναι φτωχοί, ολιγαρκείς, αλλά γλεντζέδες. Δέν αγαπούν 
τό χρήμα καί τήν πρόοδο. Δέν υπάρχει κανένας μεταξύ τους, πού νά θέλησε 
νά μορφωθή λίγο περισσότερο καί νά ξεχωρίση από τούς άλλους. Άρκούνται 
στο νά βγάζουν τό καθημερινό καί ξοδεύουν μέχρι δεκάρας τό μεροκάματό 
τους. Είναι οΐ περισσότεροί τους άκτήμυνες, εργάτες. Ελάχιστοι άπόκτησαν 
δίκιά τους γή, δικά τους χωράφια, κύ έγιναν μικρογεωργοί. Αυτά είναι σέ 
γενικές γραμμές τά κοινά τους γνωρίσματα. Επειδή δμως οΐ διαφορές τους 
είναι πολύ περισσότερες απ’ τις ομοιότητες, θεωρώ απαραίτητο νά τούς εξε
τάσω καί νά περιγράψω τά ήθη καί τά έθιμά τους σέ ξεχωριστά κεφάλαια.

3 . — Ο ί Ρ ω μ η ο κ α τσ ίβ ελλο ι .  ΟΪ Ρωμηοκατσίβελλοι ονομάζονται έτσι στο 
Διδυμότειχο από τούς ντόπιους "Ελληνες κατοίκους του, γιατί είναι χριστια
νοί ορθόδοξοι. Ή  λέξη Ρωμηός (τουρκικά Ρούμ ή Ούρούμ) στά χρόνια τής 
Όθωμανικής Αυτοκρατορίας εσήμαινε τον ελληνοχριστιανό κάτοικο τού Κρά
τους, τον απόγονο τών Ρωμαιοβυζαντινών πού υποδουλώθηκαν, σέ αντίδια*
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στολή απ’ τον Εβραίο (Γιαχουντή), ’Αρμένιο (Έρμενί) κ λ.π. Γ ι’ αυτό καί 
οΐ Τούρκοι ονομάζουν τούς ’Ορθοδόξους Κατσιβέλλους Ο νρ ο ύ μ  Ταεγγενε-  
λερί.  Ξεκινώντας τώρα απ’ χήν έννοια πού έδιναν στη λέξη Ρ ο ύ μ  οι Τούρ
κοι, πρέπει να παραδεχτούμε δτι οΐ σημερινοί Ρωμηοκατσίβελλοι πρέπει νά 
fjcav στα χρόνια τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας χριστιανοί, ομόθρησκοι μέ 
τούς Θρακιώτες κατοίκους τού Διδυμοτείχου. Αυτό γίνεται πιο φανερό απ’ 
τά ελληνοχριστιανικά ονόματα κα'ι επίθετα πού διατήρησαν «ώς κόρην οφθαλ
μού» μέχρι σήμερα οΐ'Ρωμηοκατσίβελλοι—Δημήτριος, Κύρος, Ευάγγελος, 
’Αθανάσιος, Πασχάλης, Γεώργιος, Χρήστος, Ζωγραφία, Σωτηρία, Μαρία, 
Σΰρμω, ’Αργυρή, Κυριακή κλπ. Τά σπίτια τους εΐναι πλινθόκτιστα, ισόγεια, 
μέ χαγιάτι κι’ ένα μέχρι δυο δωμάτια (όντάδες) μέ τζάκι, δπως τά παλιότερα 
σπίτια ιών χωρικών τού "Εβρου. Κοιμούνται κάτιυ σέ στρώματα καί χρησι
μοποιούν ντιβάνια κτιστά μέ μεντέρια (επίστρωση) γι.ά νά κάθωνται, καί σο
φράδες (χαμηλά τραπέζια) γιά νά τρώνε. Μεταχειρίζονται πήλινα πιάτα κΓ 
ασχολούνται μέ τήν ψαρική στον "Εβρο (Μαρίτσα) καί στον Έρυιθροπόταμ.ο 
(Κιζίλ Ντερέ) ή κάμνουν αγώγια μέ βωϊδάμαξες (αραμπάδες) καί άλογάμα- 
ξες (νταλίκες) γιά διάφορες μεταφορές γεωργικές καί εμπορικές. Ντύνονται 
μέ ντόπια μάλλινα υφάσματα (σαγιάκια, άδίμητα), πού υφαίνουν οΐ ίδιες οΐ 
γυναίκες τους σέ ξύλινους αργαλειούς. Οΐ άνδρες φορούν φαρδειά παντελό
νια (πουτούρια) μέ κόκκινο ζωνάρι καί στο κεφάλι φορούν αντί γιά φέσι 
καλπάκι, πού είναι χριστιανικό κάλυμμα, δηλαδή έχουν τήν παλιά φορεσιά 
τών ντόπιων αστών Θρακιωτών επί Τουρκίας. Οΐ γυναίκες πάλι φορούν μα- 
κρυά χρωματιστά φουστάνια, πράσινα καί γαλάζια τά παραπάνω, μέ τσεμ
πέρια στο κεφάλι, μάλλινα καί μεταξωτά. Ή  γλώσσα τους, καθώς είπα καί 
παραπάνω, είναι ή τουρκική, αύτο δμως δέν σημαίνει τίποτε, άν άναλογι- 
σθούμε τόσα καί τόσα ελληνικά φύλα τής Μικράς ’Ασίας, πού αν κι’ άλλαξαν 
τή γλώσσα τους, διατήρησαν ωστόσο άσβυστη τή συνείδηση τής ελληνικής 
των καταγωγής καί τή θρησκεία τους μέχρι σήμερα, ώστε νά γίνουν ύστερα 
από τή Μικρασιατική καταστροφή ζωτικά στοιχεία τού νέου ελληνικού κράτους. 
Οΐ Ρωμηοκατσίβελλοι πολύ διαφέρουν απ’ τούς ντόπιους χωρικούς τής Ε λ 
ληνικής Θράκης. Φαίνεται μάλιστα πώς από καιρό σέ καιρό άναμείχθηκαν μέ 
τούς τουρκόφωνους ορθόδοξους Γκαγκαβούζηδες ‘) γιατί μέχρι σήμερα παρατη
ρούμε, από τή μιά μεριά τούς Γκαγκαβούζηδες νά μήν αποφεύγουν τήν επιμει
ξία μαζύ τους κι’άπό τήν άλλη τούς Ρωμηοκατσίβελους νά ισχυρίζωνται δτι εί
ναι Γκαγκαβούζηδες. Σχετικά μέ τή συγγένεια καί τις σχέσεις Γκαγκαβούζη- 
δων καί Ρωμηοκατσιβέλλων θ ’ ασχοληθούμε σ’άλλη μελέτη μας, πού θ ’άφιε- 1

1) Κάτοικοι τής Θράκης ‘ΟρΌ-όδοξοι χριστιανοί, πού Ισχυρίζονται δτι άλλα- 
ξαν τή γλώσσα τους, αλλά δέν άλλαξαν τήν πίστη τους. Σήμερα κατοικούν στα 
χωριά Θούριον, Σαγήνη κλπ. Γκαγκαβούζηδες υπήρχαν γύρω στη Βάρνα πάμπολ- 
λοι πού μιλούσαν τούρκικα, άλλ’ είχαν συνείδηση ελληνοχριστιανική.
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ρώσουμε ειδικά για τούς Γκαγκαβούζηδες. Έδώ μονάχα θ ’ αναφέρω πώς 
κατά τή γνώμη μου ή συνάφεια των δύο αυτών φύλων, οφείλεται στο δτι 
εκτός απ’ την κοινή θρησκεία, τούς ένιόνει καί κοινή γλώσσα. Μολαταύτα, 
όπως είπα και παραπάνω, οί Ρωμηοκατσίβελλοι δεν διαφέρουν και πολύ άπ’ 
τούς χωρικούς τής Θράκης αν εξαιρέσουμε τή γλώσσα και τή φτιόχεια τους.

Ή  συμβίωσή τους μαζύ μας μέσα στο ίδιο ισχυρό Βυζαντινό Κράτος 
στήν αρχή, τό μοίρασμα τής κοινής τύχης τού ραγιά κάτω άπ5 τήν Τουρκική 
σκλαβιά αργότερα, καθώς και ή κοινή ονομασία Γκιαούρ  και τού Ούρούμ,  
ή κοινή θρησκεία, τά κοινά βυζαντινοχριστιανικά τους ονόματα κι’ επίθετα, 
τούς έκαναν σαν αδέλφια μας, τούς δημιούργησαν ελληνοχριστιανική συνεί
δηση, σέ σημείο πού ή αφομοίωσή τους με τό ντόπιο έλληνοθρακιώτικο 
στοιχείο, νά είναι μονάχα ζήτημα χρόνου. Με μιά σχετική ευμάρεια κ ι’άνοδο 
τού πολιτικού τους επιπέδου θά γίνουν σύντομα στοιχεία πιο χρήσιμα καί 
πιο θετικά τού νέου Ελληνικού Κράτους. Εκείνο πού είναι αξιοθαύμαστο 
και συγκινητικό είναι χωρίς αντίρρηση ή δύναμη αντίστασης, πού ανάπτυξε 
ή φυλή αυτή γιά νά μήν εξισλαμισθή μέσα σέ τόσους σκοτεινούς καί σκλη
ρούς αιώνες Τουρκικής κατάκτησης, τή στιγμή πού ενα πλήθος Βυζαντινοί 
Ελληνικής Έθνικότητος, ύπέκυψαν μπροστά στήν ωμή βία τού έξισλαμισμού. 
Ά πό πού άραγε άντλησε ό καταφρονεμένος καί φαινομενικά αδύνατος αυ
τός λαός τή φοβερή αυτή δύναμη αντίστασης ; Πολλές εΰλογες αιτίες μπορεί 
ν ’ άναφέρη κανείς.—’Ίσως επειδή είχαν έκχριστιανισθή πολύ πιο μπροστά 
άπό τήν Τουρκική κατάκτηση καί είχαν εν τώ μεταξύ άποχτήσει βαθειά χρι
στιανική συνείδηση πού ριζοβόλησε στήν ψυχή τους, ίσως γιατί διατηρού
σαν άσβυστη άπό στόμα σέ στόμα τήν ανάμνηση τής ευτυχισμένης ζωής καί 
τής πολιτικής ισότητας πού τούς παραχώρησε τό Βυζάντιο, ϊσως γιατί βρέ
θηκαν έγκαταστημένοι σέ πολιτεία, πού ανέκαθεν ήταν ή έδρα μιας ισχυρής 
καί λαμπρής Επισκοπής, οπού έφθανε ανεμπόδιστα ή αίγλη καί ή προστα
τευτική θαλπωρή τού Πατριαρχείου.

“Οπως καί νάχουν τά πράγματα τό γεγονός είναι πώς οί Ρωμηοκατσί· 
βελλοι είναι μιά φυλή μόνιμα έγκαταστημένη στο Διδυμότειχο, πού πρεσ
βεύει τήν ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία καί είναι πολύ πιστή κ ι’ ευλαβική 
μέ ήθη καί έθιμα, πού πολύ λίγο διαφέρουν άπό τά έθιμα τών ντόπιων Έλ- 
ληνοθρακιωτών κατοίκων τού "Εβρου, μέ φορεσιά Ελληνική, μέ τή βιοτε 
χνία τού αργαλειού δπως καί οί ντόπιοι χωρικοί, μέ'Ελληνοχριστιανικά όνό· 
ματα κι’ επίθετα, καί μέ μιά σχετική βάση γιά πρόοδο καί βελτίωση τών 
βιοτικών τους συνθηκών καί γιά απόχτηση σχετικής μόρφωσης ή. Στέλνουν 
σχεδόν δλοι τά παιδιά τους μέ προθυμία στο Δημοτικό καί βρίσκονται πολ- 1

1) Τέτοιοι υπήρχαν στήν Άν. Θράκη (Λουλέ-Μπουργκάζ καί Σαρ,’ Εκκλησίες) 
πού αποτελούσαν έλληνοπεπέστατο στοιχείο κ ι’ επιδεκτικό κάθε προόδου.
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λοί, πού καθώς ελευθερώθηκε τό Διδυμότειχο από τούς Τούρκους, τελείω
σαν τό δημοτικό και ξέρουν καλά νά διαβάζουν και νά γράφουν τά Ελλη
νικά και δεν δείχνουν κανένα φανατισμό στη διατήρηση τής μητρικής τους 
Τουρκικής γλώσσας.Ή γλωσσική τους αφομοίωση μέ τούς "Ελληνες προβλέ- 
πεται πολύ σύντομη. Δεν είναι παρά ζήτημα μιά γενεάς. "Αμα τούς ρωτή
σετε τί είναι, θά σάς απαντήσουν μέ υπερηφάνεια δτι δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά "Ελληνες και μόνον "Ελληνες. A ύτό οφείλεται κατά πρώτο και κυ- 
ριώτερο λόγο στην θρησκευτική τους συνταύτιση μέ μάς, είναι δμως και ζή
τημα καλής καί δίκαιης μεταχείρησης χωρίς καμμιά διάκριση τής Ελληνικής 
διοικητικής "Αρχής από την απελευθέρωση καί δώθε, δηλαδή έδώ καί τριάντα 
τόσα χρόνια. "Οσον αφορά την ποιότητα τών ηθών καί τού φυλετικού 
τους χαρακτήρα, πού είναι ξεχωριστό γνώρισμα κάθε λαού, είναι άριστο. 
Είναι ισορροπημένοι άνθρωποι, πειθαρχικοί, πού σέβονται τις ηθικές αρχές 
καί τούς νόμους τής Πολιτείας, τίμιοι στις συναλλαγές τους, εργατικοί καί 
λιτοδίαιτοι. "Αποτελούν μιά φυλή, πού δεν είναι καθόλου παρασιτική, άλλ’ 
αντίθετα παραγωγική, χρήσιμη κι’ εποικοδομητική, μέ την προοπτική νά 
γίνη πολύ σύντομα καλλίτερη.

3 .—Οί Τονρκοκαταίβελλοι. Οί Τουρκοκατσίβελλοι διαφέρουν σέ πολλά 
από τούς Ρωμηοκατσιβέλλους, δμως ή μεγάλη καί βασική τους διαφορά, πού 
ανοίγει ολόκληρη άβυσσο άνάμεσά τους, είναι ή Θρηόκεία, δπως μάς τό 
δείχνει ξεκάθαρα καί τ’ όνομά τους. Στην περίπτωση αυτή τό επίθετο Τούρ
κος, πού τούς δόθηκε απ’ τούς "Ελληνες, φανερώνει τό Θρήσκευμα όχι τή 
φυλετική καταγωγή. Για τή φυλετική τους καταγωγή άμα τούς ρωτήσετε τί 
είναι, θά σάς απαντήσουν, αδίστακτα πώς είναι Τούρκοι. Αυτό δμως κατά 
τή γνώμη μου δέν υποδεικνύει πώς είναι Τουρκικής καταγωγής, καί τούτο 
γιατί είναι φυσικό κι’ αυτοί κ ι’ οί Ρωμηοκατσίβελλοι, πού ισχυρίζονται μέ 
υπερηφάνεια πώς είναι "Ελληνες, νά θέλουν νά κρύψουν τήν πραγματική 
τους ράτσα. Ό  λόγος πού θέλουν νά τήν κρύψουν είναι άπλούστατα, τό δτι 
οί Κατσίβελλοι (Τσιγγάνοι) θεωρούνται ανέκαθεν σ’ ολόκληρη τήν Ευρώπη 
σάν ή πιο βρώμικη και παρακατιανή φυλή, σαν εξουθένωμα τού κόσμου 
τούτου, δούλοι, ζητιάνοι, χωρίς πατρίδα, χωρίς σπίτι, χωρίς μοίρα σέ τούτη 
τή γή. Ό  κατατρεγμός αυτός είναι άδικος βέβαια, αλλά τόσα καί τόσα άδικα 
καί κακώς κείμενα μήπως δέν διαιωνίζονται στον κόσμον αυτό ; 'ΤΙ φυλή 
αυτή νομαδικά περιπλανώμενη, βρέθηκε κάποτε ξεμοναχιασμένη ανάμεσα σέ 
ξένους κι’ άγνωστούς της λαούς, πού δέν είχαν τίποτε τό κοινό μαζύ της. 
"Οπως είναι φυσικό σέ τέτοιες περιπτοόσεις οί πολλοί περιφρονούν, κατα
τρέχουν καί κακολογούν τούς λίγους, όταν μάλιστα οί δεύτεροι είναι υπε
ρήφανοι καί θέλουν νά διατηρήσουν τις παραδόσεις τους, τά ήθη καί τά 
έθιμά τους Γιά ν’ άντιδράσουν οί Τσιγγάνοι λοιπόν στήν κοινή περιφρόνηση 
τόρριξαν στήν πονηριά καί στον παρασιτισμό, δπως κάμνουν πάντα οϊ άδύ-
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νατοι καί οΐ κατατρεγμένοι, και γυρνώντας από τόπο σέ τόπο απολαβαίνουν 
ήμεροι τ ’ αγαθά τού Θεού, πού κανένας δεν μπορεί νά τούς τά στέρηση 
—καθαρόν αέρα, την ευωδιά τοΰ υπαίθρου και τοΰ ήλιου τη θαλπωρή. Μά 
και τοΰτοι πού παράμειναν σέ ώοισμένο τόπο καί παράτησαν την νομαδική 
ζωή, άντικρυζοντας την ϊδια περιφρόνηση, άνιέδρασαν μέ τρόπο, μά ό'ν- 
τας αναγκασμένοι νά ζοΰν καί νά συγχρονίζονται μέ τούς άλλους λαούς, 
προσπαθούν όσο μπορούν νά κρύβουν την καταγωγή τους.

“Έτσι καί οΐ Κατσίβελλοι πού κατοικούν στο Διδυμότειχο, φέρνοντας 
επάνω τους το αιώνιο στίγμα τής φυλής και νοιώθοντας την κο·ινή κατα
φρόνηση νά τούς μαστίζη καταπρόσωτιο, σάν τσουχτερή καμτσουκιά, προ
σπαθούν νά κρυφτούν πίσω από τό πρόχωμα τής θρησκείας και νά τό πα
ρουσιάσουν σάν απόδειξη τής φυλετικής τους καταγωγής, γιά νά μή νοιώ
θουν πάν<ω τους τό οδυνηρό ράπισμα τής περιφρονητικής λέξης : — Κατσί- 
βελλε ! Τσεγγενέ !... Αυτός είναι ό λόγος. "Οσους Τουρκοκατσίβελλους έτυχε 
νά ρωτήσω από πού κρατά ή γενιά τους, μοΰ απάντησαν, σά νάταν όλοι 
τους συνεννοημένοι, πώς είναι Τούρκοι καθεαυτού, και πώς Εέπεσαν σ’ αυτό 
τό χάλι τής μιζέριας καί τής αθλιότητας από φτώχεια κι’ από δικό τους 
φταίξιμο. Μωαμεθανοί είναι βέβαια χωρίς αμφιβολία, αφού κάμνουν περι
τομή (σοννέτ), παντρεύονται καί κηδεύονται από χοτζάδες καί προσεύχονται 
ατό τζαμί, αλλά Τούρκοι ούτε είναι, ούτε ήταν ποτέ. Είναι εντελώς αστήρι
κτο καί τίποτε δέν μπορεί νά δικαιολογήση τέτοιον ξεπεσμό ενός τμήματος 
ισχυρού καί καλά κυβερνημένου έθνους, όπως ήταν οΐ Τούρκοι, ώστε νά 
καταντήση νά λέγεται Τσεγγενέ (Κατσίβελλος), χωρίς νά κυλά στις φλέβες 
τους τσιγγάνικο αΐμα.

Έ γώ  προσωπικά έχω τή γνώμη, πώς μέ τήν πρώτη εμφάνιση των 
αθιγγάνων στή Θράκη, στό Βυζαντινό δηλαδή κράτος, καί οΐ Τουρκοκατσί- 
βελλοι καί οΐ Ρωμηοκατσίβελοι ήταν μια hl3 αδιάσπαστη φυλή, σάν τούς νο
μάδες Τσιγγάνους πού γυρνούν σήμερα στά Βαλκάνια, στήν Ελλάδα, στήν 
Ευρώπη, ή πού κατοικούν στήν Ουγγαρία, στή Βοημία, στήν 'Ισπανία κι1 
έχουν π?ωυτίσει τήν ευρωπαϊκή τέχνη μ3 ενα σωρό θέματα παρμένα άπ3 τή 
ζωή τους, όπως τής Τσιγγάνας ή αγάπη γίνεται αγιάτρευτο πάθος καί οδη
γεί στό φόνο καί στήν εκδίκηση 'Η νεοελληνική λογοτεχνία συμπαθεί πολύ 
τά τσιγγάνικα θέματα, όπου ή μαυρομμάτα καί περδικόστηθη Τσιγγάνα πρω
ταγωνιστεί. 'Η  Παλαμική παραγωγή είναι γεμάτη από στίχους εμπνευσμέ
νους από τήν τσιγγάνικη ζωή ‘ ). Ό  Παλσμάς στό μεγαλύτερο επικολυρικό 
του δηιιιούργημα «Δωδεκάλογος τού Γύφτου» βάζει σά σύμβολο τοΰ ποιητή- 
καλλιτέχνη καί κατά συνέπεια τού ίδιου τού εαυτού του, τον Γύφτο, πού μέ 
τή μαγεία τού δοξαριού του συγκινεΐ τά πάντα. Τό Βυζαντινό ωστόσο Κρά-

1) Βλ. «Δωδεκάλογος τοΰ Γύφτοι». Κεφάλ, Τό πανηγύρι τής Καχάβας,
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ος η *cώ >6· οτε μέ τή/ αίγλη τής ό 3 >5 ιξίας, νά προσέλκυση καί νά προση- 
λυτίση τούς Τσιγγάνους στη θρησκεία του, όπως τόσους και τόσους άλλους 
βαρβάρους λαούς κ ι’ ακόμα νά τούς έγκαταστήση μόνιμα σέ ώρισμένες πο
λιτείες και συνοικισμούς, όπου ασχολήθηκαν μέ διάφορες χειρονακτικές ερ
γασίες ’Αργότερα μέ την κατάκτηση των Τούρκων καί την πτώση τής Κων
σταντινούπολης, ώρισμένοι συνοικισμοί Κατσιβέλλων μή μπορώντας ν ’ αντί- 
σταθούν στη βία και στις δελεαστικές υποσχέσεις των Τούρκων, άλλαξοπίστη- 
σαν, όπως και οί Π ομάκοι τής ορεινής Ροδόπης, πού άλλοι βρίσκονται μέσα 
στην Ελλάδα και άλλοι, οί περισσότεροι, στενάζουν κάτω από τον άβάστακτο 
κΓ ανεπιθύμητο βουλγαρικό ζυγό, είχαν άλλαξοπιστήσει τον 16ο αιώνα κι’ 
έγιναν ομαδικά Μωαμεθανοί από ορθόδοξοι χριστιανοί πού ήσαν μέχρι τότε1). 
Τώρα μέ τό δίκηο του θά ρωτήση κανείς. Καλά όλα αυτά, αλλά πώς σέ μιά 
πολιτεία σάν τό Διδυμότειχο συνέβη, ώστε άλλοι από τούς Κατσιβέλλους νά 
έξισλαμισθούν κι άλλοι νά παραμείνουν πιστοί στην ορθοδοξία ; Κάτι τέτοιο 
βέβαια δέν μπορούσε νά γίνη. Γι’ αυτό αποκλίνω στην εξήγηση, πώς όλοι οί 
Κατσίβελλοι τού Διδυμοτείχου δεν είναι αύτόχθονες, αλλά μάλλον ήρθαν από 
άλλες περιοχές κατά τον 17ο αιώνα και αργότερα μετά τον εξισλαμισμό τους, 
όπως από τη Σερβία, Βουλγαρία κι’ απ’ αλλού, σά δούλοι ή εργάτες διαφό
ρων Τούρκων αγάδων, ή μετακινήθηκαν ομαδικά για λόγους επαγγελματι
κούς. Πολλοί Τουρκοκατσίβελλοι διατηρούν προφορικά την παράδοση τής κα
ταγωγής των από τή Βουλγαρία, τή Σερβία κλπ. "Ολοι αυτοί δημιούργησαν 
κατά καιρούς τούς μικρούς κι’ απομονωμένους συνοικισμούς, όπου κατοικούν 
μέχρι σήμερα. Ή  μετανάστευση βέβαια αυτή πιστεύω, πώς έγινε περισσότερο 
από τούς Τουρκοκατσιβέλλους, ενώ οί Ρωμηοκατσίβελλοι φαίνεται πώς είναι 
πιο παλιοί κάτοικοι τού Διδυμοτείχου γ ι’ αυτό καί διατήρησαν τή θρησκεία 
τους μέχρι σήμερα, για τούς λόγους πού ανάφερα παραπάνω.

Οί Τουρκοκατσίβελλοι δέν ήταν πάντα εγκατεστημένοι εκεί πού βρίσκον
ται σήμερα, αλλά τά παλιότερα χρόνια τούς θυμούνται οί γεροντότεροι σκορ
πισμένους εδώ καί κεΐ. "Ενα τμήμα τους, τό μεγαλύτερο, κατοικούσε δίπλα 
στο ποτάμι στο λεγόμενο Γ καζή  Φεράι Μ αλεα ί ,  δηλαδή συνοικία τού μάρ
τυρα Φεράτ, κάποιου Τούρκου ιερωμένου κατά πάσα πιθανότητα, πού μαρ
τύρησε εκεί. ’Άλλο ένα τμήμα κατοικούσε επίσης στο λεγόμενο Τ ζιντζ ιρλη  
Μ αλεαί ,  δηλαδή στή συνοικία τής 'Αλυσσίδας, καί ήταν οί πιο παλιοί καί 
ντόπιοι Τουρκοκατσίβελλοι, αλλά πολύ πιο βρώμικοι καί κατώτεροι άπ" τούς 
άλλους, καί είχαν σάν επάγγελμά τους την επαιτεία, έκαμναν δηλαδή τέλεια 
παρασιτική ζωή, ήταν ζητιάνοι από παράδοση καί από έξη. "Ενα τρίτο μι
κρότερο τμήμα τους ζούσε στο Γ ια χ ο νντΙ  Ρ ο ϋ μ  Μ α λεα ί ,  δηλαδή στήν Έλ-

1) Βλέπε καί Πολυδ. Παπαχριστοδοΰλου «Οί Πομάκοι καί ό δίκαιος αγώνας 
twv ν’ απαλλαγούν άπό τόν αβάσταχτο βουλγαρικό ζυγό», έκδοση Β’, σμπλ, σελ. 12■
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ληνοεβραίϊκη συνοικία, και ήταν πιο πολιτισμένοι, λευκότεροι στην επιδερ
μίδα κ ι’ εργατικοί. Είχαν σαν επάγγελμά τους τη σιδηρουργία και την κασ- 
σιτεροποιΐα, ήταν δηλαδή σιδεράδες και γανωτήδες ή καλαϊτζήδες. Τέλος 
υστέρα από το Ρωσσοτουρκικό πόλεμο του 1877 ήρθαν και άλλοι καινούργιοι 
Τουρκοκατσίβελλοι από τή Βουλγαρία κ ι’ εγκαταστάθηκαν πέρα από τον Κιζ'ιλ 
Ντερέ (Έρυθροπόταμο), στη θέση 'Αγία Κυριακή, όπου και το ομώνυμο 
άγιασμα. 9Εκεί έχτισαν ένα συνοικισμό καί κάθησαν μέχρι το Βαλκανικό πό
λεμο τοΰ 1912, οπότε άποσύρθηκαν δώδε από το ποτάμι, στη θέση πού κα 
τοικοϋν σήμερα μέσα στίς σπηλιές, κοντά στον Κουλά (Πύργο) τής Βασιλο
πούλας. Οί μετακινήσεις ομάδων ή λαών γίνονται από βασικές καί θεμελιώ
δεις αιτίες, πού έχουν σαν αφετηρία τό ριζιομένο βαθειά μέσα στον άνθρωπο 
ένστικτο τής αυτοσυντήρησης. Οί αιτίες αύιές είναι είτε δημογραφικές εϊτε 
επαγγελματικές κ ι’ έχουν πάντα τον χαρακτήρα κάποιας ανώτερης βίας. Τέ
τοιοι λόγοι θάταν ασφαλώς καί κείνοι πού έσπρωξαν τούς Κατσιβέλλους αυ
τούς νοτιώτερα από τη Βουλγαρία καί τούς έφεραν στο Διδυμότειχο κι’ αρ
γότερα τούς συμμάζωξαν καί τούς συσπείρωσαν δώθε από τό ποτάμι, γύρω 
στον Καλέ, τό Κάστρο-τοΰ Διδυμοτείχου. Φαίνεται πώς στη Βουλγαρία δεν 
μπορούσαν νά ζήσουν κ ι’ επειδή έμαθαν ότι κατά δώ είχε περισσότερο ψωμί 
καί δουλειά to επάγγελμα τοΰ ξυλοκουβαλητή καί τού ξυλοκόπου, ξεκίνησαν 
καί ήρθαν. ’Αργότερα όμως, επειδή άρχισε ή ξυλάδικη τέχνη νά ξεπέφτη 
πιά, γιατί τά κοντινά δάση καταστράφηκαν από πυρκαϊές κ ι’ άλλες αιτίες, 
συσπειρώθηκαν καί συγκεντρώθηκαν γύρω στο Κάστρο, όπου υπήρχε πρόσ
φορο έδαφος γιά τά καινούργια επαγγέλματα στά όποια επεδόθηκαν, γιά τό 
επάγγελμα τοΰ λούστρου καί τοΰ χαμάλη.

Σήμερα οί περισσότεροι Τουρκοκατσίβελλοι κατοικούν μέσα στίς σπη
λιές, δίπλα στον Πύργο τής Βασιλοπούλας. Στο Γκαζή Φεράι ΜαλεαΙ  δί
πλα στο ποτάμι, κατοικούν ακόμα μερικές οικογένειες μαζύ μέ Ρωμηοκατσι- 
βέλλους, καθώς καί στήν βορειοανατολική πλευρά τής πόλης αρκετές οικογέ
νειες κοντά στήν κυρίως συνοικία τών Ρωμηοκατσιβέλλων. Μέ λίγα λόγια 
οί Ρωμηοκατσίβελλοι κάθονται οί περισσότεροι στή βορειοανατολική πλευρά 
τοΰ Διδυμοτείχου, αριστερά καί δεξιά από τό δρόμο τού Σταθμού, καί οί 
Τουρκοκατσίβελλοι, οί περισσότεροι, στή νοτιοανατολική. 'Όμως ωστόσο καί 
στή μιά καί στήν άλλη μεριά υπάρχει μικρή μειονότητα τών όμαιμόνων 
αδελφών τους. "Ολοι οί Κατσίβελλοι τοΰ Διδυμοτείχου υπολογίζονται πάνω 
κάτα) ίσαμε 1200 ψυχές μέ μικρή υπεροχή σέ αριθμό τών Τουρκοκατσιβέλ- 
λων. Οί Τουρκοκατσίβελλοι γενικά είναι κατώτεροι σέ πολιτισμό άπ9 τούς 
Ρωμηοκατσιβέλλους. Είναι πιο ακάθαρτοι καί στάσιμοι, λιγώτερο εργατικοί, 
περισσότερο σπάταλοι καί γλεντζέδες. Κατοικούν σέ πολύ κατώτερες κατοι
κίες, σέ τρώγλες καί σέ σπηλιές, πού τούς λείπει κ ι’ ό στοιχειώδης όρος τής 
υγιεινής—τό φώς, ό αέρας, ή θερμότητα. Τά παιδιά τους γυρνούν ατούς



Οί κατσίβελλοι τής Θράκης 297

δρόμους κουρελιασμένα, μισόγυμνα καί ξυπόλυτα, άπλυτα καί κακορρίζικα, 
καί μαζεύουν τ’ αποτσίγαρα πού ρίχνουν οί διαβάτες. Τρων δλοι τους από 
ένα καί μοναδικό τσουκάλι, άλλ’ έχουν μια συνήθεια αρκετά περίεργη : Νά 
τρων πάντα τό πιό πρώιμο καί εκλεκτό φρούτο, πού θά φανή στην αγορά. 
"Οταν έχουν χρήματα τρων καλά. Κάμνουν τό λούστρο καί τό χαμάλη οί πε
ρισσότεροι καί δε λογαριάζουν ποτέ τί θά τούς ξημερώση ή αύριο. Τούς λεί
πει εντελώς τό πνεύμα τής οικονομίας καί τής αποταμίευσης. Σ’ αντίθεση 
από τούς Ρωμηοκατσιβέλλους δεν άρκούνται μέ τή βιομηχανία τού αργαλειού. 
Φορούν τουρκική φορεσιά, οί άντρες φέσι κι’ οϊ γυναίκες ένα μαύρο χιτώνα, 
σαν την κελεμπία τών Αιγυπτίων, όπως οί Τουρκάλες. Πιστεύουν στη Μου
σουλμανική Θρησκεία, αλλά δεν είναι φανατικοί Μουσουλμάνοι σαν τούς 
Πομάκους. Δεν πολυσκοτίζονται γιά τά θρησκευτικά τους καθήκοντα, μήτε 
τά έκτελούν τακτικά καί σχολαστικά. Ό Μουφτής τού Διδυμοτείχου λύνει τίς 
οικογενειακές τους διαφορές καί τού: χορηγεί τίς άδειες γάμων. "Οταν παν- 
τρεύωνται κάμνουν πολυθόρυβα γλέντια μέ τά πατροπαράδοτα λαϊκά τους 
όργανα — νταούλια, ζουρνάδες καί ούτια. Χορεύουν τό τσιφτέ-τέλι καί τον 
καρσιλαμά, όπως οί Τούρκοι. Τό Ελληνικό Κράτος τούς εβρήθησε πάντοτε 
καί τούς έδειΕε στοργή κι’ έμπρακτη κατανόηση τών υλικών αναγκών τους, 
αλλά τούς λείπει ή τάση γιά πρόοδο, άλλοιώς θά μπορούσαν νά επωφελη- 
θούν από την ελευθερία καί τήν ϊση μεταχείριση απέναντι τού νόμου πού 
απολαβαίνουν, γιά ν ’ ανεβάσουν τήν υλική καί πνευματική στάθμη τού πο
λιτισμού τους, πού είναι πολύ χαμηλή καί στάσιμη, σαν τά νερά πού λιμνά
ζουν κι’ είναι γεμάτα από πράσινα βρώμικα βρύα, τροφή τών βατράχων καί 
τών κουνουπιών Πάντως οί νεώτεροι, όσοι πάνε στρατιώτες καί γυρνούν 
πίσω, μιλούν καλά ελληνικά καί ντύνονται μέ προσοχή καί μέ καθαριότητα. 
Ό  χρόνος όμως πολλά πράγματα αλλάζει καί τίποτε δέ μένει ακίνητο, κ ι’ 
έτσι κι’ αυτοί μέ τον καιρό θά εξελιχθούν καί θά ξεφύγουν από τό βούρκο 
τής μιζέριας καί τής κατωτερότητας, δπου βρίσκονται σήμερα βουτηγμένοι 
μέχρι τό λαιμό. Ό πολιτισμός σήμερα είναι κοινό αγαθό καί εϊσέδυσε ως 
τούς άνθρωποφάγους τής Ταγχανίκας, στά βάθη τής ’Αφρικής, καί δέ θά 
μπόρεση νά εϊσδύση στή Θράκη, πού είναι δ αφαλός τής γής δίπλα στήν άλ
λοτε βασιλεύουσα ; Πρέπει νά σημειωθή, τώρα πού κλείνουμε τό κεφάλαιο 
γιά τούς Τουρκοκατσιβέλλους, δτι ή φυλή αυτή από λόγους καθαρά θρησκευ
τικούς συμπαθεί περισσότερο τήν Τουρκία καί πολλές φορές έπεχείρησαν νά 
περάσουν απέναντι στην’Ανατολική Θράκη, αλλά ή τουρκική κυβέρνησις τούς 
γύρισε πίσω, γιατί τούς θεωρεί σά δική της μειονότητα, μή ανταλλάξιμη, 
μέσα στήν Ελληνική Θράκη. Είναι κι’ αυτοί από τή Μωαμεθανική Θράκη, 
πού έμειναν τό αντιστάθμισμα τών Ελλήνων τής Κωνσταντινούπολης στήν 
ανταλλαγή τών πληθυσμών, οπότε σά βάση είχε ληφθή ή θρησκεία κι όχι ή 
εθνικότητα.
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‘Ε π ιλ ε γ ό μ ε ν α .  Αυτά τά λίγα είχα προς to παρόν νά αναφέρω σχετικά 
μέ τους απομονωμένους κ ι’ άποξεχασμένους από τη λαογραφική ερευνά συ
νοικισμούς των Ρωμηοκατσιβέλλων και Τουρκοκατσιβέλλων τοϋ Διδυμοτεί
χου, σαν πρώτη προσφορά στην ερευνά για τη φυλή αυτή. Καί για νά μνα- 
κεφαλαιώσω τά δσα είπα* από τή μελέτη μας αυτή βγαίνει τό συμπέρασμα 
δτι οΐ Ρωμηοκατσίβελλοι καί οι Τουρκοκατσίβελλοι τοϋ Διδυμοτείχου, είναι 
παρακλάδια κι3 άπομεινάρια τής μυστηριώδους εκείνη; φυλής των ’Α θιγγά
νων, πού πρωτοφάνηκε στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, κ ι’ εξακολουθεί 
νά ζή νομαδικά σε διάφορες χώρες, λαβαίνοντας κατά τόπους καί διαφορε
τικά ονόματα, καί μιλώντας μιά γλώσσα καθαρά ινδικής προέλευσης, πράγμα 
πού άποδεικνΰει δτι ή αρχική αφετηρία τής φυλής αυτής είναι οί ’Ινδίες, ή 
κοιτίδα όλων σχεδόν τών λαών τής Ίνδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας, πού κα
τοικούν τήν Ευρώπη καί τήν ’Ασία. Οΐ δικοί μας Κατσίβελλυι δεν ακολού
θησαν τήν τΰχη τών αδελφών τους, πού προτίμησαν νά γυρνούν ελεύθεροι 
στον απέραντο κόσμο, περιφρονώντας τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, άλλ’ απο
φάσισαν νά ριζοβολήσουν μόνιμα σ’ έναν τόπο, ν’ άσπασθούν τό Χριστιανι
σμό καί τό Μωαμεθανισμό, ζώντας τήν ήρεμη καί γαλήνια αστική ζωή. Ε ί
ναι άραγε πιο ευτυχείς από τούς πρώτους ; ’Εγώ πολύ αμφιβάλλω γ ι’ αυτό. 
Πάντως κάποια φυλετική διαφορά, κάποιο φυλετικό ξεχοόρισμα δεν τούς 
άφησε ν ’ αφομοιωθούν μέχρι σήμερα. 3Αραγε αυτό θά εξακολούθηση νά γ ί
νεται καί στο μέλλον ; Μάλλον δχι, γιατί ή φυλή αυτή από τότε πού ξεχώ
ρισε από τούς άλλους νομάδες αδελφούς της, υπόγραψε τήν καταδίκη της καί 
τήν εξαφάνισή της μέσα στήν ιστορία. ’Αλλά έτσι συμβαίνει μέ τούς λαούς. 
Οΐ ισχυρότεροι βιολογικά αφομοιώνουν τούς πιο αδύνατούς καί οί ισχυρότε
ροι πνευματικά καί πολιτιστικά υποδουλώνουν καί τούς κατακτητές ακόμα. 
Μά μέ τούς Κατσιβέλλους δέν συμβαίνει μήτε τό πρώτο μήτε τό δεύτερο.
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Γνώ μη τον Αρχιμανδρίτου  Νικολάου Β α φ ε ίδ η

Σ. Δ. Στά 1952 έλάβαμε την κατωτέρω επιστολήν του κ. Β. Ζάχου, πού 
άπέστειλε και στην «Καθημερινήν». 3Από δσα θά διαβάση ό κ. μοίραρχος, 
δεν θά μείνη βέβαια ικανοποιημένος, άλλ’ έδωσε ευκαιρίαν νά γίνη τό θέμα 
άντικείμενον έρεΰνης διά το «Άρχείον Θράκης», πού κάποτε ευρυνόμενο ιθά 
εύρη και τον επιστήμονα καί την λύση του. Εις τά έρωτήματά του δίδει 
απάντηση ό Άρχ. Ν. Βαφείδης, πού παρέμεινε εκεί πολλά χρόνια.

«Διά τής παρούσης μου θά σάς απασχολήσω διά τό κάτωθι ζήτημα, διά 
τό όποιον ούδείς άτυχώς μοί έδωκεν υπεύθυνον γνώμην. Εις τον Νομόν "Ε
βρου διαμένει μία φυλή κατσιβέλων, γνωστών ως τουρκόγυφτων οι έκ τού
των οί μουσουλμάνοι τό θρήσκευμα, καί ρωμηογύφτων οί έκ τούτων χριστια
νοί. Είναι εξώφθαλμον δτι δεν έχουν ούδένα φυλετικόν δεσμόν μέ τήν γνω- 
στήν νομάδα φυλήν των τσιγγάνων, τήν διάγουσαν τον πλάνητα βίον καί 
άσχολουμένη κατ' αταβισμόν μέ τά επαγγέλματα τού τσαμπάζη (μικροεμπό- 
ρου), κατασκευαστοϋ μύλων τού καφέ, τήν κοσκινοποιΐαν, καλαθοποι'ίαν καί 
χειρομαντείαν. Σημειώ ιδιαιτέρως τήν λεπτομέρειαν, ήτις είναι τό κατ’ εξο
χήν επάγγελμα των θηλέων τσιγγάνων, ήτις δμως είναι άγνωστος εις τούς 
κατσιβέλους. Οί κατσίβελοι ούτοι έχουν μόνιμον κατοικίαν καί άνεπτυγμένον 
ιό αίσθημα τής μικρά; ιδιοκτησίας, ομιλούν δέ καί οί χριστιανοί καί οί μου
σουλμάνοι τήν τουρκικήν γλώσσαν καί έχουν τον αυτόν βαθμόν προδιαθέ- 
σεως προς έκμάθησιν τής ελληνικής γλώσσης. ’Ήδη υποβάλλω τήν έρώτησιν. 
Πόθεν καί πότε προήλθεν ή φυλή αυτή; Έ άν οί χριστιανοί καί οί μουσουλ; 
μάνοι έχουν τήν αυτήν καταγωγήν, πότε καί υπό ποίας συνθήκας έξεχριστια- 
νίσθησαν οί έκ τούτων χριστιανοί ; Διά τήν άπασχόλησιν, κ. καθηγητά, σάς 
ζητώ χίλιες φορές συγγνοόμην.

Μετά σεβασμού Β ασίλε ιος  Ζ άχος  
Υπομοίραρχος, Διοικητής Τμήματος ’ Ελέγχου Διαβ ιτηρίων Πυθίου

Τό θέμα, τό όποιον θίγει τό γράμμα τού εν Π υθίφ Διδυμοτείχου 'Υ 
πομοιράρχου κ. Β. Ζάχου, Διοικητοΰ Τμήματος Ελέγχου Διαβατηρίων Πυ* 
θίου είναι σπουδαΐον. Πρέπει δέ νά έξετασθή μέ πολλήν φροντίδα καί ιδιαι
τέραν προσοχήν έκ μέρους τυχόν άρμοδιωτέρων. Δηλαδή τό θέμα «μιας φ υ 
λής Κ α ζ ο ιβ έ λ λ ω ν »  , δπως γράφει ό κ. Ζάχος, «γνω στών ώς Τ ονρ κογύ ·  
φτων καί Ρ ω μ ιο γ ύ φ τ ω ν  στδν Ν ομ όν  Έ β ρ ο υ » .  Δυστυχώς προς τό παρόν 
δέν έχω τον κατάλληλον καιρόν, αλλά καί τήν ευχέρειαν καί τ’ ανάλογα στοι
χεία καί πηγάς προς έρευναν καί άνάπτυξιν τού θέματος τούτου.Έν πάση 
περιπτώσει σημειώνω προχείρως τά εξής :

I .—Ό  κ. Ζάχος έχει ύπ5 οψιν τούς Κατσιβέλλους ή Γύφτους, χριστια
νούς καί Τούρκους, τού Διδυμοτείχου καί μερικών χωρίων τής περιφερείας 
εκείνης. 'Υπάρχουν όμως ώς γνωστόν, τοιούτοι καί εις άλλας πόλεις καί χω*
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ρία του "Εβρου και έν γένει τής Θράκης, καθώς διαπιστοϋται και εκ τινων 
εγγράφων τοΰ ύπ’ αριθμόν 414 φακέλλου. «ΓΙερί Θράκης», τής Βιβλιοθή
κης τής Βουλής.

2 .  —’Έχει δίκαιον γράφων, ότι οί τής περιφερείας τουλάχιστον του Δι
δυμοτείχου, καθώς γνωρίζω καί εγώ, «δέν έχ ο υ ν  ούδένα φ υ λ ε τ ικ ό ν  δε-  
ΰμόν, μέ τήν γνω στήν  νομάδα φ υ λ ή ν  των Τ σ ιγ γ ά ν ω ν , τήν δ ιάγουσαν  
τδν πλάνητα  β ί ο ν  καϊ άσχολουμένω ν,  κατ' Αταβισμόν,  μέ τά έ π α γ γ έ λ - 
ματα τοϋ τααμπάζτ) (μ ικρ εμ π ό ρ ο υ ) ,  κατασκευαστοϋ μ ύ λ ω ν  τοϋ κ α φ έ , 
τήν κόσκινό τ ο ι ΐα ν ,  κ α λ α θ ο π ο ι ία ν  καϊ χε ιρομαντείαν . . .  ή ι ις  ε ίνα ι  τδ 
κατ' ένοχόν  έ ηάγγελμα  των θ η λ έω ν  τσιγγάνων, ήτιζ δμως ε ίνα ι  ά γ ν ω 
στος εις τ ο ύ ; Κ α τ σ ιβ έ λ λ ο υ ς » .

3. — Φαίνεται, δτι, από τής άλώσεως τοϋ Διδυμοτείχου (1361) καί εν
τεύθεν, προσερχόμενοι ή άποικιζόμενοι άλλαχόθεν καί εις τήν περιφέρειαν 
Διδυμοτείχου, όπως καί αλλαχού, εγκαθίσταντο σταθερώς καί άφωμοιοϋντο, 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, με τούς γηγενείς, ήμετέρους, καί τούς Τούρκους.

4. — Είναι πτωχοί, κατοικοϋντες εις μικράς οικίας (έν Διδυμοτείχφ)' οί 
μεν χριστιανοί κυρίως εις τήν οδόν τοϋ σιδν)ροδρομικοϋ σταθμού, μεταξύ τής 
πόλεως καί τοϋ προφυγικοϋ συνοικισμού, οί δε Τούρκοι προς τήν τοποθε
σίαν Τσαΐρια καί προς τήν εντεύθεν όχθην τού Έρυθροποτάμου. Δεν απασχο
λούνται δε καθόλου μέ τήν χειρομαντείαν, ούτε μέ τά συνήθη άλλα επαγγέλ
ματα των νομάδων.

5· — Είναι πραγματικώς μικροϊδιοκτήται καί μόνιμοι κάτοικοι 'Ομι
λούν δμως τήν τουρκικήν, όχι μόνον οί Τούρκοι, άλλα καί οί χριστιανοί. 
"Ηδη δμως οί τελευταίοι, ένεκα τής τακτικής των επικοινωνίας μετά των 
ήμετέρων, καί ιδίως μέ τήν επίδρασιν των σχολείων, εις τά όποια δεν εφοί- 
των σχεδόν άλλοτε τά τέκνα των, ήρχισαν νά άναπτΰσσωνται κατά τήν γλώσ
σαν, τήν ενδυμασίαν, τά ήθη κ λ. Φοιτούν δε και εις τούς ναούς, άν καί κυ
ρίως τάς μεγάλας έορτάς, καί δέχονται τά μυστήρια τής εκκλησίας

6 . — Λεν φαίνεται νά αποτελούν οί « Τ ουρ κόγυφ το ι  καϊ ο ί  Ρ ω μ ιό γ υ -  
φ τ ο ι» ούτοι μίαν φυλήν. Διότι υπάρχουν πολλαί διαφοραί μεταξύ των, έκ 
τό; τής γλώσσης. Κατοικούν, ως έξηγήσαμεν, εις χωριστούς τόπους καί, τρό
πον τινά, συνοικισμούς, καί δεν έχουν φυλετικάς ή κοινωνικάς,· εν γένει στε
νάς, σχέσεις, μεταξύ των. ’Άλλως τε οί χριστιανοί είναι ρχετικώς αρκετά 
έξειλιγμένοι πλέον καί σχεδόν άφωμοιωμένοι μέ τούς άλλους χριστιανούς καί 
καθαροί ενώ οί άλλοι, οί Μωαμεθανοί, συγχρωτίζονται μόνον σχεδόν μέ 
τούς Τούρκους καί είναι πολύ άνεξέλικτοι καί καθυστερημένοι.

7. — Καί οί μέν καί οί δέ προσήλθον, φαίνεται, τμηματίκώ; καί κατά 
διαφόρους εποχάς και περιστάσεις έκ τουρκόφωνων περιφερειών ίσως τής 
Μικράς ’Ασίας, ώς έξάγετ ιι καί έκ τής λαλουμένης γλώσσης.

8 . —-’Απορρίπτω ώς πολύ άτυχή τήν έρώτησιν τοϋ κ. Ζάχου ; « ’ i?Av οί
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χρ ιστ ιανο ί  και οί μουσουλμ άνο ι  έ'χουν τήν αυτήν  καταγω γήν ,  πότε  
καί ύ π ό  πο ιας  συνΰ 'ήκας  έ ξ ε χρ ισ ν ια ν ίσ ΰ 'η σ α ν  οί έκ  τ ού ιω ν  (μουσουλ
μάνων) χ ρ ι σ τ ια ν ο ί  ;» . Διότι, καθώς γράφω ανωτέρω, δεν έχουν την ιδίαν 
προέλευσιν και καταγωγήν. Επομένως δεν πρέπει νά ύποθέσωμεν, δτι οι εκ 
των μουσουλμάνων (δήθεν χριστιανοί « δξεχρ ιατ ιαν ίσΰ 'Ί ΐσαν» την τάδε ή την 
τάδε εποχήν και ύπό τοιαυτας ή τοιαΰτας συνθήκας. Διότι εν τοιαυτη περί* 
πτώσει πρέπει νά άναχθώμεν εις τούς πολύ προ τοΰ 1361 βυζαντινούς χρό
νους. Όπότε βεβαίως δεν εύρίσκοντο εκεί και Τούρκοι διά νά έκχριστιανι- 
σθοΰν. Τό αντίθετον μάλλον δυνάμεθα νά δεχθώμεν, χρονικώς και ίστορι- 
κώς. "Οτι δηλονότι, από τής τουρκικής κατακτήσεως καί εντεύθεν, χριστιανοί 
έξισλαμίσθησαν καί έξετουρκίσθησαν, καί αλλαχού καί εκεί, καί ό'χι μόνον 
Γύφτοι, άλλα καί έκ των άλλων κατοίκων. Ά ρ χ ι μ . Ν . Β αφείδης

ΟΥ ΤΓ’ΘΑΜΟΣ ΤΤΙΑΝ’ (ΓΙΑΝΟΧΩΡΙΤΙΚΟ)

Τ’γκηρό κ’νου 
7Ηταν ένα άντρόγ’νου 
Ή  παπούς κ’ πρεσβυτέρα 
Κ’ είχαν κί μια θυγατέρα,

5 Στ’ κατόΐ νά πάρ’ τουρσί 
Πήγ’ ή θυγατέρατ’ς κάτ’
Κ3 9ι 9 9 9/ Ο 3  ·*ε κ α τ σ  κ εχληγι ηχεί.
’Άργιασι νά ’ρθή άπάν’
Κί πααίν’ κ’ μάντς κατ’

10 Για νά διή αυτή τ' κάμ’ .
Τ’ θγατέρατς βρίσκ’ νά κλαίγ’

—Μάρ κουρίτσιμ, τ’ έχ’ς κ’ κλαΐς !35 
— Μαρ μανά κλαίγου τ' πδίμ’

Μ’ μπαντριφτώ κ’ κάνου πδάκ’
15 Κί τ’ πούνι Γ ιάν’

Κ’ πέσ’ κί πθάν’ ;
Κ’ παπαδιά ’ρχινοΰγ3 νά κλαίγ’ 40 

—Τ’ γκουνάκιμ 
Τ’ γκαυνάκιμ 

20 Τ’ γκουνάκιμ !
Παπάς ειδι π ’ άργιασαν 
Κ’ πααίν’ νά διή τ’ κάμν’ 45 

σ ρλεπ π κλαινε x τσ λεν :

—Μάρ τί έχ’τε, μάρ τί κλαΐτ’ ;
25 —Μ’ άν παντρέτ^μ’ τ’ κουρίτς 

Κ’ κάμ’ τ’ κουρίτς πηδί 
Κί τ’ πούνι Γ ιάν’
Κί πέσ’ κί πθάν’ ;
Κάθητ’ κ’ παπάς, τ’ νά κάμ’ ; 

30 Κί σκουτώθκανι νά κλαΐν’
Τ’ γκουνάκ’ π’ θάλα κάμ’
Τ ’ κουρίτς νά τ’ πούνι Γιάν’ 
Κί νά πέσ’ κί νά πθάν’ .
Πέρασ' ένα σαγανάκ’
Κί ήρθ’ παπάς σ’ λουγ’κότ’ .

— Μάρ σ’λιάγροικις, τσ’ λέγ’ , 
Μάρ σασκίνις, γιατί κλαΤτ’ ;
Δέ μπαντρέφτκι τού κουρίτς, 

ί λουγιο ίτα καμ πηοι,
Νά τ’ πούνι Γιάν’
Νά πέσ’ νά πθάν’ ;

—Καλά λές, είπαν κί γιάλλες 
Σκώθκαν κ’ έφγαν οΐ ζαβάλις 
’Φού δεν είχαν τ’ γουνάκ’
Νά τ’ πούνι Γ ιάν’
Νά πέσ’ νά πθάν’ .

Γ. Γιαννακάχης
Σημ. Τά γράμματα γ’ , κ’, λ*, ν’ χ', προςρέρονται μαλακά όπως γιαλός, κ ι

θάρα, λιοπίρι, νιάνιαρο, χιόνι. Τά λ, ν (μέ τελεία) σκληρά, όπως ναός, λάδι. Τό ντ 
όπως τό λατινικό (d).
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ΑΓΧΙΑΛΟΣ, ΑΧΕΛΩ, ΑΧΓΙΟΛΟΥ

Στην παλαιάν Άγχίαλον της 'Ανατολικής Ρωμυλίας ζούσαν πολλοί 
Τούρκοι, οΐ οποίοι είχαν δυο συνοικίας (μαχαλάδες), μία γύρω στο λουτρό 
του Μουμοΰγια (ή οποία κατεδαφίσθη επί βουλγαροκρατίας) κα'ι άλλην γύρω 
στο τζαμί καί την πέτρινη δίκρουνο βρύση, πού είχε επιγραφές τούρκικες στα 
δύο μέτωπα Τό τζαμί ήταν μεγάλο κτίριο, φωτεινό, μέ μεγάλα παράθυρα και 
κτισμένο μέ κίτρινες πώρινες πελεκητέ; πέτρες. Λέγουν ότι πρώτα ήταν εκκλη
σία τού 'Αγίου ’Αθανασίου. Ζούσαν καί πολλοί μπέϊδες, πού είχαν τά τσιφλί
κια τους στην πεδιάδα τής Άγχιάλου στα γύρω χωριά: Άλακαριά, Νταουτλί, 
Χόντζα — Όμάρ, Σκεπαστό, Καραγάτς, όπου ζούσαν Τούρκοι χωρικοί.

Την Άγχίαλον οΐ Τούρκοι ώνόμαζαν *Α χ γ ιο λ ο ύ ,  τό' όποιον δεν είναι 
άλλο από παραφθορά τής λέΕεως ’ Α χ ελ ώ ,  όπως ελέγετο καί λέγεται ώς τα 
σήμερα παρά τφ λαφ παρεφθαρμένως ή Ά γ χ ί α λ ο ς ,  6 δέ κάτοικος Άχελη- 
νός. ’Έτσι δέ άπαντ§ εις μερικούς Βυζαντινούς συγγραφείς σπανίως μέν ως 
Άχελώ, ώς επί τό πλεΐστον δέ Άγχίαλος, όπως καί εις τούς κλασικούς συγ
γραφείς, εις τούς οποίους ονομάζεται Άγχίαλος. Ή  λέξις Άγχίαλος ώς έπί- 
θετον (παραθαλάσσιος) άναφέρεται στην Ίλιάδα τού Όμηρου βιβλ. II στ. 
697 «άγχίαλον ι ’ Άντρώνα ϊδε ΓΙτελεόν λεχεποίην» καί Ίλιάδος Β, 640, 
«Χαλκίδα τ’ άγχίαλον, Καλυδώνα τε πετρήεσσαν». Ώς κύριον όνομα άπαντά 
εις την Ίλιάδα Ε στ. 608—9 « ’Έ νθ’ "Εκτωρ δύο φώτε κατέκτανεν εν ενι 
δίφριο, έόντι Μεγασθένην, Άγχίαλον τε» καί εις την ’Οδύσσειαν Α' στ. 180 
«Μέντης Άγχιάλοιο δαίφρονος εύχομαι είναι υιός» καί Θ' στ. 112 «Νατεύς 
τε ΙΙρυμνεύς τε καί Άγχίαλος καί Έρετμεύς». Εις τον γεωγράφον Στρά
βωνα (βιβλ. Ζ' κεφ. ΣΤ' 319) ή Άγχίαλος ονομάζεται καί Άγχιάλη. «Ά γ- 
χιάλη πολίχνιον Άπολλωνιατών καί αυτή Απολλωνία». Ή  Άγχίαλος δηλ. 
ήτο αποικία τής απέναντι αυτής κειμένης Απολλωνίας τής δυτικής παραλίας 
τού Εύξείνου Πόντου εις τό νότιον στόμιον τοΰ κόλπου τού νύν Πύργου καί 
ελέγετο καί Απολλωνία, άλλα μέ τό έπίθετον Άγχίαλος, Άγχιάλη (=παρα· 
θαλασσία) σύν τφ χρόνφ όμως ήχρηστεύθη τό κύριον όνομα Απολλωνία καί 
τό έπίθετον Άγχίαλος έγινε κύριον όνομα προς διάκρισιν από τής Μητρο- 
πόλεως Απολλωνίας, ή οποία διετήρησε τό κύριον όνομα Απολλωνία. "Ο,τι 
όμως συνέβη μέ την Άγχίαλον, τό ίδιον συνέβη καί μέ την Απολλωνίαν τού 
Εύξείνου, ή οποία είχε τό έπίθετον σωζούπολις «Απολλωνία σαιζούπολις», 
ή οποία είχε δύο νησίδας κσί καλόν λιμένα, όπου κατέφευγον καί έσώζοντο 
τά πλοία από τάς τρικυμίας τού Εύξείνου Πόντου, λησμονηθέντος τοΰ κυ
ρίου Απολλωνία έμεινε τό έπίθετον Σωζούπουλις ώς κύριον καί έτσι άπαντςί 
εις τούς βυζαντινούς συγγραφείς Τώρα άς έλθωμεν εις τό τουργικόν όνομα 
τής Άγχιάλου—Άχελώς, Άχιαλοϋ.
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Ό  περιηγητής Idrissi προ τοΰ 1153 ονομάζει την Άγχίαλαν Akhiolou. 
Οΐ Τούρκοι τά ξένα τοπωνυμικά τά μετέτρεπον, όπως τά ήκουον και όπως 
τοΐς ήτο εΰκολον νά τά προφέρουν, έτσι καί την πλησίον τής Άγχιάλου κει- 
μένην πόλιν Πύργος ονομάζουν Μπουργκάς. Έπ'ι ρωμαιοκρατίας και 
ιδίως από τής εποχής του ρωμαίου αΰτοκράτορος Μάρκου Οΰλπίου Νέρβα 
Τραϊανού (98 μ. X. 517 μ. X.) ή Άγχίαλος έλέγετο και Οΰλπία Άγχίαλος 
ή Οΰλπιαν ή Άγχίαλος προς τιμήν τοΰ αΰτοκράτορος Τραϊανού, τοϋ οποίου 
το πατρικόν όνομα ήτο Οΰλπιος και δ όποιος κατά τούς δΰο νικηφόρους δα- 
κικοΰς πολέμους του (101 —102 μ. X. και 104—106 μ. X.) έγινεν ευεργέτης 
πολλών έλληνίδων πόλεων τής Θράκης, αί δποΐαι διά τής συμμετοχής τα)ν 
εις τούς δακικούς πολέμους τοΰ Τραϊανού συνέτειναν εις τάς νίκας του και 
και ιήν υποταγήν τής Δακίας. Τό Ουλπία Άγχίαλος και to Οΰλπιανο'ι Ά γ· 
χιαλεΐς διετηρήθη έπ'ι των νομισμάτων της τής εποχής εκείνης (1 0 2  μ.Χ. και 
καθεξής) Die antiken munzen von Thrakien erster teil heft i Maxi 
Strack Anchialos) ώς και εις μίαν επιγραφήν έπ'ι λίθου «Ή  Βουλή κα'ι ό 
λαμπρότατος δήμος των Οΰλπιανών Άγχιαλέων διά Φλαουΐου Κλαυδιανοΰ» 
(Dumont—Homolle, Melanges d’Archeoiogie et Epigraphie, 1 8 9 2  P a
ris, P. 4 6 4 —4 6 5 )· Ή  Άγχίαλος έκοψε νομίσματα ιδίως χάλκινα από τοΰ 
Ρωμαίου αΰτοκράτορος Α ντωνίου Ευσεβούς μέχρι τοΰ αΰτοκράτορος Γορ- 
διανοΰ Γ' διαφόρων τόπων κα'ι παραστάσεοον μυθολογικών, μεταξύ δέ αυ
τών εν χάλκινον νόμισμα τής ΓΙαλαιάς Άγχιάλου έχει τόπον τό περίφημον 
άγαλμα τοΰ Πραξιτέλους, ό Ερμής, ακέραιον, εξ αΰτοΰ δέ τοΰ νομίσματος 
οί αρχαιολόγοι έλαβον ιδέαν τής στάσεως τών χειρών τοΰ Έρμοΰ, αΐ όποΐαι 
έλειπον εις τό άνευρεθέν έν ’Ολυμπία κατά τάς άνασκαφάς άγαλμα τοΰ Έ ρ
μοΰ τοΰ Πραξιτέλους. "Εν άντίτυπον τοΰ νομίσματος Άγχιάλου μέ τον Έρ- 
μήν εύρίσκεται εις τό μουσεΐον ’Οδησσού (Ρωσσία), περ'ι αΰτοΰ δέ έγραψεν 
δ Ρώσσος αρχαιολόγος Σβάρτς.

‘Ιστορίαν τής Άγχιάλου έγραψαν: 1 ) Ό  ιατρός Θεμιστοκλής Παρα- 
σκευόπουλος, Άγχίαλος, Ά θήναι 1888. 2) ‘Ο Μαργαρίτης Κωνσταντινίδης, 
Νέα Ημέρα Τεργέστης, No 2.631, 2 632. 3) Ό  Maxi Strack Anchialos 
εν τώ Die antiken munzen von Thrakien erster teil heft i Berlin 1 9 1 2 . 
4) Herschfeld, Real Encyklopadie Pauly t. I, s 2 1 0 3 . 5) Αδαμάντιος 
N. Διαμαντόπουλος, επίτιμον ιστορίαν Άγχιάλου (ΈλευΑερουδάκη Έγκυκλ, 
Λεξικόν). 6 ) Δράκος Μαυρομμάτης, Ή  Άγχίαλος εις τάς φλόγας. 7) Π. Πα- 
παχριστοδοόλου έδημοσίευσεν έν τώ Θρακικφ Άρχείω, τ. ΙΖ', 1952.

Καταλόγους τών μητροπολιτών Άγχιάλου συνέταξαν: 1 ) ‘Ο Γερμανός 
Σάρδεων, 35 μητροπολΐται Άγχιάλου από 1453—1906 μ. X. 2) Ό  καθηγ. 
Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, 49 μητροπολΐται Άγχιάλου από 170-1906 μ.Χ.



θρυιϋσμα αγγείου έκ Διδυμοτείχου. 
Βλ. οελ. 206-208 Άρχ. t. ΙΗ ', σςιθ. 14.

*Από τις πρώτες τελειόφοιτες των Ζαριφ. Διδασκαλείων. 
Αντωνία Φιλίππου Ντερμέντερε,Αφροδίτη Σαραφμαζα- 
ράκη Σαρ· ’Εκκλησίες, Χρυσή Δοδοποΰλου Σαρ.’Εκκλη
σίες, Δέσποινα Λεονταρίου Φιλιππουπολις, Μαρία Γιαν- 
νακοποΰλου Σαρ.Εκκλησίες, Μελπομένη Γιαννακοπούλου 
Σαρ.’ Εκκλησίες,"Ελλη ’Αναγνωστοπούλου Διδυμότειχον.
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Α' Τ ’ ° Αναστενάρια  1 9 5 2

Διά ιό εθιμον έδημοσιεύσαμε στο 9 — 1 1  φΰλλον του παρόντος τόμου 
τήν σχετική μελέτη μας. Διά την άντίδρασιν του αγίου Θεσσαλονίκης, την 25 
'Ιουνίου εμφανισθέντες ως εκπρόσωποι της Εταιρείας Θρακικών Μελετών 
’Αθηνών και της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης, οΐ κ. Πολ. Παπαχριστο- 
δούλου, Παν. Χατζηγεωργίου καί Γ. Τζηρίτης μετά προφορικήν πρόσκλησιν 
Τέρας Συνόδου επιτροπής προπαγάνδας, μέ πρόεδρον τον άγιον Σΰρου και 
Τήνου κ. κ. Φιλάρετον, διαπρέποντα ιεράρχην, ύπεστηρίξαμεν το δίκαιον α ί
τημα τής Θρακικής Εστίας, δπως παύση ή ασκούμενη καταδίωξις του εθίμου 
υπό τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, έγκαλέσαντος και ημάς ενώπιον τής 
Τεράς Συνόδου, καί άρΰή ή άπαγόρευσις τής συμμετοχής του κλήρου εις τον 
εορτασμόν τής 21 Μα'ίου και άνεγνώσαμεν το κάτωθι υπόμνημα περί τής 
ελληνικότητος καί χριστιανικότητος τών καταδιωκομένων αυτών ανθρώπων. 
Τό υπόμνημα ύπεστηρίξαμεν καί προφορικώς, άπαντήσαντες εις ερωτήματα 
τών παρόντων μελών, καί διά τής έπιδείξεως εικόνων εκ τών τελευταίων του 
1952 εορτών του εθίμου τών αναστεναριών, αΐ όποϊαι κατέπληξαν τους συμ
μετέχοντας εις τό Συμβουλίου. ’Ιδού αυτό :

Σεβασμιώτατε κ. κ. Πρόεδρε,
Λαμβάνομεν την τιμήν νά άνακοινώσωμεν ύμΐν εύλαβώς τά εξής : α) Τά 

’Αναστενάρια αποτελούν λαογραφικόν θρησκευτικόν εθιμον εχον τήν αρ
χήν του εις τήν παναρχαίαν θρησκείαν τών Ελλήνων, β) Τά ’Αναστενάρια 
διεσώθησαν διά μέσου τών αιώνων αλώβητα λόγιρ τής φυσεως τού εδάφους 
οπού ετελούντο καί του πανταχόθεν περίκλειστου τής επαρχίας αυτής—Τυ
φλής καλούμενης—τής ’Ανατολικής Θράκης, Βιζΰης καί Άγαθουπόλεως, μή 
εχοΰσης επικοινωνίαν εύκολον. γ) Κατά τήν παντελή έξελλήνισιν καί έχχρι- 
στιάνισιν τής Θράκης (από του 7ου π. X. μέχρι τοϋ 400 μ. X.) διεσώθη καί 
τό εθιμον εντός τού πλαισίου τής νέας θρησκείας καθ’ δλην τήν Βυζαντινήν 
περίοδον ένδεκα αιώνων καί καθ’ δλην τήν Τουρκοκρατίαν καί μέχρις ημών 
(1953) τελούμενου πάντοτε εις μνήμην καί τιμήν τών αγίων Κιονσταντίνου 
καί Ελένης. ’Ήδη τό εθιμον μετηνάστευσε μετά τών Θρακών εις ’Ανατολι
κήν Μακεδονίαν, δ) Οΐ τελοϋντες τό εθιμον είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, τέ
κνα τής Μ. τοϋ Χρίστου ’Εκκλησίας, δμιλοϋντες τήν ελληνικήν γλώσσαν άρ- 
χαιοΛρείιως  επί τρεις χιλιετηρίδας περίπου. Φοβούνται τον Θεόν, τιμούν 
τούς γονείς των, πείθονται εις τούς νόμους καί αποτελούν υπόδειγμα Ελλή
νων νομιμοφρόναιν πολιτών, καί κρατούν τάς παραδόσεις των, ών έχονται 
στερώς. ε) Οΐ "Αγιοι Κων)τϊνος καί Ελένη αποτελούν τούς Αγίους τής προ-
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τιμήσεαός των, λόγιρ της προστασίας των προς την Χριστιανικήν Θρησκείαν, 
διά τής οποίας επεβλήθη ή νέα επί τής παλαιάς, ριζωμένης και μακραίωνος 
και λ,όγω του εορτασμού τής μνήμης αυτών εις την εποχήν τής άνοίξεως (21 

Μαΐου) οτε ως άγρόται προσμένουν τούς καρπούς των κόπουν των, διά τής 
προστασίας των 'Αγίων, στ) Γνωρίζουν τά χριστιανικά μυστήρια και τε
λούν αυτά ως καλοί χριστιανοί. 'Ήτοι βαπτίζονται, στεφανούνται κατά τήν 
τάξιν αυτών, ομολογούν τό σΰμβολον τής πίστεως, νηστεύουν και μεταλαμ- 
βάνουν κανονικώς, τηρούν τον αγιασμόν έκάστην πρώτην τού μηνός και άπαξ 
τού έτους θυσιάζουν κατά τήν παραμονήν τής 21 Μαΐου κατά παλαιόν έθι- 
μον κοινήν θυσίαν, συμφώνους και μέ τάς εύχάς τού ευχολογίου τής μητρός 
εκκλησίας, ζ) Τά ήθη και έθιμα τών Θρακών εντός τής χριστιανικής Κοινό- 
τητος αποτελούν έθιμα πανελλήνια, κατά παράδοσιν διασωθέντα, άτινα καί 
καταγράφει ή λαογραφία ώς ελληνικά, προασπιζομένη χήν ελληνικότητά μας 
και διαπιστούσα τήν ελληνικότητα τής Θράκης, η) Τά ’Αναστενάρια είναι 
γεωργοί άγαπώντες τήν γήν των, εργάζονται δε αυτήν καί τηρούν πάσας τάς 
εκ τού εΰΌυς τού αγροτικού δημιουργηθείσας συνήθειας καί έθιμα, άτινα 
ως γνωρίζετε είναι, ισχυρότατα, επιδιώκοντα τουτέστι τήν ευκαρπίαν τής γής 
καί τήν ευφορίαν. Επιδιώκουν τήν καλοχρονιά  διά παντός μέσου καί προσ
φέρουν τάς άηαρχάς  τών καρπών των εις τήν Εκκλησίαν πρώτην. θ) Προς 
τούτο καταδιώκουν τά κακοποιά πνεύματα καί τελούν τήν διασωθεΐσαν πυ· 
ροβασίαν, δπως τον αγιασμόν καί τήν θυσίαν, μετά τυφλής πίστεως προς 
τήν επιταγήν 'τών αγίων εις τό έξω τού χωρίου των σταυροδρόμιον, τό φέ- 
ρον εις τήν είσοδον αυτού, άπ’ όπου εισέρχονται καί εξέρχονται τά πάντα, 
διά νά εμποδίσουν τήν εισβολήν τού κακού, είτε ασθένειας μολυσματικής, 
είτε χολέρας, είτε καταστροφής τών καρπών καί τής εισφοράς, είτε παντός 
εχθρού τής ευτυχίας καί ΐκανοποιήσεως τών κόπων ττον τών αγροτικών, καί 
δέονται επικαλούμενοι βροχήν κατά τάς ανομβρίας πάντοτε μετά τών ιερέων 
τού χωρίου, δπως συμβαίνει καί μέ δμοια έθιμα τού 'Αγιάννη, τής Φωτιάς, 
τά Λάμπαδα κλπ. ι) Θεραπεύουν τούς ασθενείς ή επιχειρούν τούτο διά τής 
προσευχής μετά τών ιερέων, διά τής απαγγελίας ευχών καί τής επιθέσεως τών 
εικόνων επί τών ασθενών, δπως πράττει τούτο ή ’ Εκκλησία, δπως έπραξεν 
Αυτή λ. χ. διά τής μετακομιδής τής ιεράς είκόνος τής Παναγίας Τήνου κατά 
τήν ασθένειαν τού Βασιλέως Κων)τίνου. ια) Κρατούν εις τά ίδιά των εικο
νοστάσια τάς εικόνας εντός θηκών, δπως κρατεί τάς έστιάδας εικόνας του 
κάθε χριστιανός εις τό είκονοστάσιόν του, καί μετ’ αυτών ρίπτονται έγκα- 
λουμ ένο ι  εις τήν πυράν τήν 21 Μαΐου. Ρίπτονται δε εις τήν πυράν εις άνά- 
μνησιν τού γεγονότος τής σωτηρίας τών εικόνων τών αγίων, ώς λέγουν, έκ 
πυρκαϊάς γενομένης ποτέ εις παλαιοτάτην εκκλησίαν τού χωρίου των, έξ ής 
εξέρχονται διά τής πίστεως άκαυτοι. ’Έχουν δέ, πράττοντες τούτο κατά πα- 
ράδοσιν, τήν πεποίθησιν καί τήν πίστιν επί τής προστασίας τών 'Αγίων Κων-
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σταντίνου και Ελένης, ύφ3 ών προστάσσονται και καθοδηγούνται. ιβ) Τα 
χριστιανικώτατά των ταύτα ήθη και έθιμα τούς καθιστούν άγαιθούς, φ ιλό
θρησκους, θεοσεβείς και ουδέποτε παρεκκλίνοντας προς τό κακόν, ως κατα
φαίνεται και από τό άγροτικόν δίκαιον,  τό όποιον ασκούν κατά παράδοσιν, 
προστρέχοντες εκάστοτε προς την εκκλησίαν και τον ιερέα, διά νά λύσουν, άν 
έχουν ποτέ διαφοράς μεταξύ των. Τό άγροτικόν των δίκαιον έχομεν καταγρά
ψει καί δημοσιεύσει επισταμένως, διά τούτο και βεβαιούμεν δτι δεν γνωρί
ζουν τά δικαστήρια καί θεωρούν εντροπήν νά παρασυρθυύν έως αυτά, ιγ) 
Τοιούτοι τυγχάνουν οί έκ Θράκης ούτοι πρόσφυγες καί τοιούτους τούς εύρί- 
σκομεν μελετώντες τά ήθη καί τά έθιμά των καί την δλην των αγροτικήν 
ζωήν, ως Θράκας "Ελληνας καί χριστιανούς. Δεν π ε ιρ ά ζο υ ν  την εκκλησίαν, 
ούτε πειράζοννα ι ,  αλλά μάλλον ενισχύουν τήν χριστιανικήν εκκλησίαν καί 
κοινωνίαν διά τής παραδειγματικής ζωής των, τής άψογου καί χριστιανικής, 
ιδ) Τοιούτοι χριστιανοί καί πατριώται δντες διεβίωσαν μακρούς αιώνας εις 
Θράκην καί φεύγοντες τούς σφαγείς Βουλγάρους άντί νά μείνουν καί εκβουλ- 
γαρισθούν, έξεκίνησαν άπό τήν προσφιλή πατρίδα των φέροντες ούδέν ά'λλο 
πλήν τής πίστεως προς τήν Ελλάδα, τής αγάπης των προς τήν θρησκείαν 
των πατέρων των καί τάς εικόνας των τάς παμπαλαίας, δηλαδή τά ιερά των. 
Αύτάς τάς εικόνας ζητεί ό "Αγιος Θεσσαλονίκης νά τάς άφαιρέση, ως έπρα- 
ξεν καί ό "Αγιος Δράμας, αύθαιρέτως άφαιρέσας μίαν εξ αυτών εις Μαύρο* 
λεύκην καί άρνούμενος νά τήν έπιστρέψη παρά τάς ικεσίας των.3Ά ν τούτο σκαν
δαλίζω τον Σεβασμιώτατον Θεσσαλονίκης, τότε υπάρχουν καί αλλά πολλά 
χριστιανικά σωζόμενα έθιμα εις τον βίον τού λαού μας, πού ίσως σκανδαλί
ζουν, έν τούτοις δμως είναι χρήσιμα διά τήν μελέτην τής ψυχής τού ελληνικού 
λαού έν γένει. ιε) Έλπίζομεν δτι ή εκκλησία ως μητέρα καί τροφός τού ελ
ληνικού λαού θά άρη άπό τού μέσου τού χριστιανικού πληροόματος τάς αιτίας, 
διότι άρκετά αύτη δοκιμάζεται καί χειμάζεται. Καί όπως επί αιώνας ήνέχθη 
τούς δήθεν «άτακτούντας άντιχριστιανικώς», κατά τον "Αγιον Θεσσαλονίκης, 
άβλαβεΐς αυτούς χριστιανούς, άς άνέχεται καί εις τό μέλλον τό έθιμόν των 
τό θρησκευτικόν, παρορώσα μετά προθυμίας, όπως έπραξεν αεί ποτέ ή μη* 
τηρ Μ .τού Χριστού ’Εκκλησία, ιστ) "Οσον αφορά δέ τον κ/Άγγ. Τανάγραν, 
δηλούμεν δτι ούτος άναμιγνυόμενος αύτοβούλως ούδέν άλλο πράττει ή εξυπη
ρετούν τάς ψυχικάς του έρεύνας, χωρίς νά έχη άλλην τινά άνάμιξιν εις τό 
έθιμον τών Θρακών καί νομίζομεν δτι δέν πρέπει νά συγχέεται ούτος προς 
τήν τέλεσιν τού εθίμου, οος δήθεν άθεος πρωτοστατών κατά τήν τέλεσίν του.

Μετά τής προσηκούσης εύλαβείας 
Διά τήν Εταιρείαν Θρακικών Μελετών Άθηνοον 

καί τήν Θρακικήν Εστίαν Θεσσαλονίκης 
Πολύδωρος Π α π α χ ρ ισ χ ο δ ο ν λο υ ,

Π&νος Χ α τζ η γεω ρ γ ίο ν ,  Γεώργιος Τξιρίτης
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Μετά μακράν διαφώτισιν ή εκκλησιαστική επιτροπή κατέληξεν είς to ευ- 
χάριστον αποτέλεσμα οχι μόνον άποδεχθεΐσα την θρησκευτικότητα των ανα
στενάρηδων και την εν τώ πλαισίφ του χριστιανισμού τέλεσιν αυτών συμμε- 
τέχοντος του κλήρου εις τον αγιασμόν, εις την άνάγνωσιν ευχής θυσίας επί 
του ταΰρου κλπ., αλλά και μακράν πάσης είδωλολατρικής χροιάς, ημάς δέ 
τούς εκπροσώπους προώθησε νά εμφανίζωμεν τά τελούμενα έτι μεΐζον προς 
τον χριστιανικόν των χρωματισμόν, άπομακρΰνοντες ταύτα 1 ) από της έπι- 
χειρουμένης τουριστικής εμφανίσεώς των και έπιδείξεως διά του τόπου ώς 
τουριστικού φαινομένου, και 2 ) από τής έκμεταλλεΰσεώς των από παντός επι- 
χειρούντος νά καρπωθή Ιδιοτελώς έστοί και τό ελ.άχιστον. Ταύτα πάντα συνε- 
φωνήθησαν προφορικώς επί τω δριρ νά δοθούν αί δέουσαι δδηγίαι προς 
τούς δυο μητροπολίτας τής περιοχής Μακεδονίας *).

** *
"Αλλά καί δεύτερον υπόμνημα ύπεβάλαμεν, δταν ό μητροπολίτης Θεσ

σαλονίκης μεταβάς εις Λαγκαδάν παρώτρυνε τό πλήρωμα τής Εκκλησίας νά 
εμποδίση την τέλεσιν τού εθίμου. ’Ιδού αυτό :

ΓΙρός την Τεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
Σεβασμιώτατοι,

Κατά τό παρελθόν έτος εις Λαγκαδά τής Θεσσαλονίκης κατά την 'τέλε- 
σιν των ’Αναστεναριών, έίΚμου Θρακικού, έχοντος ώς γνωρίζετε τάς ρίζας 
του εις τον δισχιλιετή βίον τού Ελληνισμού εις Θράκην, δ Σεβασμιώτατος 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αντιτασσόμενος είς την έκτέλεσίν των, 1) ά π η γ ό - 
ρευσεν  είς τούς ιερείς νά μετάσχουν εις την τέλεσιν τού αγιασμού καί την άνά- 
γνωσιν ευχής είς τό θυσιαζόμενον μπικάδν,  2 ) έηετέΌ"η διά τού τύπου κατά 
τού εθίμου υβριστικούς καί εκάλεσε τον λαόν τού Λαγκαδά ν ’ άποκρούση τό 
έθιμον κατά την την τέλεσιν του και 3) έδημιούργησε  ιθύελλαν διαμαρτυ
ριών πανταχόθεν είς βάρος τής Εκκλησίας.

’Εγώ προσωπικούς μετασχών πέρυσι ώς θρακολόγος καί λαογράφος εις 
την τέλεσιν του διά νά επιτύχω την πλήρη καί λεπτομερή περιγραφήν του, 
ήναγκάσθην νά παρέμβω δι’ άρθρου μου εις την εφημερίδα «Μακεδονία» 
τής Θεσσαλονίκης διά τάς ύβρεις τού μητροπολίτου κατά τού εθίμου, καί εκ 
τούτου έδρεψα καί εγώ τούς κολάφους τής Παναγιότητός του. Άνηνεχθείς 
εις την Τεράν Σύνοδον πέρυσι, μετά τά γεγονότα, μετ3 εκπροσώπων τών 
Θρακών καί τής Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης καί ΰποβαλών καί υπόμνημα 
διαφωτιστικόν προς τον Πρόεδρον "Αγιον Σύρου καί Τήνου κ. κ. Φιλάρετον, 
έλαβον μετά μακράν συζήτησιν την ύπόσχεσιν δτι θέλουν ληφθή τά κατάλ- 1

1) Ό  άγιος Σερρών όμολογοΰμεν ούδέν έπραξε ή πράττει κατά τών "Αναστε
ναριών, ακολουθών τό παράδειγμα τής Μ. ’Εκκλησίας.Ό άγιος Δράμας κατακρατεί 
τήν παμπαλαίαν εικόνα τών αναστενάρηδων Μαυρολεύκης.Ή πράξις του εμποδίζει 
την τέλεσιν τοϋ εθίμου.
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ληλα μέτρα διά την καθησύχασιν των πραγμάτων, δημιουργηθέντων και όξυ- 
νομένων άνευ λόγου υπό πολλού ζήλου παρά τής Τέρας Μητροπόλεως Θεσ
σαλονίκης καί ότι θά γίνη ή δέουσα σΰστασις προς τον Σ. Μητροπολίτην.Έν 
τοΰτοις παρά τάς υποσχέσεις ούδέν μέτρον έλήφθη καί ήδη ό Σεβασμιώτα- 
τος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης μεταβάς εις Λαγκαδάν πρό τίνος καί ιερουρ
γών παρώτρυνε τό πλήρωμα τής εκκλησίας νά μή άνεχθή πλέον, αλλά καί νά 
παρεμποδίση την τέλεσιν των ’Αναστεναριών του 1953 *)■ Αυτή ή πράξις του 
Σεβασμιωτάτου παροτρΰνοντος τά πλήθη εις μέτρα ανελεύθερα καί βα'ρβαρα, 
εδώ εις την χώραν τών ελευθέρων θεσμών, μέ φοβίζει τά μέγιστα, διότι δύ- 
ναται πας τις νά φαντασθή τί θέλει δημιυυργηθή, αν τό ποίμνιόν του ήθε- 
λεν ακούσει τον καλόν αυτόν ποιμένα.

Σεβασμιώτατοι, Τ ’ "Αναστενάρια αποτελούν 1 ) θρησκευτικόν εθιμον 
παμπάλαιον εν Θράκη, μεταφυτευθέν ενταύθα διά τών διωγμών. 2) Ουδε- 
μίαν αιχμήν έχει προς τήν χριστιανικήν θρησκείαν, ούτε ειναί τι άπάδον προς 
αΰιήν. Τουναντίον μάλιστα έχει τάς ρίζας του εις αυτήν διά τών'Α γίων Κων
σταντίνου καί Ελένης, τούς λατρευομένους καί προστάτας'Αγίους. 3) Οί ανα
στενάρηδες είναι αγνοί χριστιανοί ορθόδοξοι καί άφωσιωμένοι εις τήν Ε κ 
κλησίαν, τελοΰντες τά χριστιανικά των καθήκοντα μετά πάσης εύλαβείας. καί 
4) Τό εθιμον είναι εθνικώτατον καί πρέπει νά ζήση, διότι αποτελεί στοιχεΐον 
λάογραφικόν σπουδαΐον διά τήν άπόδειξιν τής 'Ελληνικότητας τής Θράκης, 
κατεχομένης κατά τό πλειστον από τούς Βουλγάρους καί Τούρκους. Καί διά 
νά μή μακρυγορώ, λέγω δτι ένα εθιμον ουδέποτε καταλύεται μέ βίαν καί διότι 
είναι ΐσχυρότερον καί τού Νόμου καί τής Θρησκείας καί διότι δημιουργεί- 
ται διά τού λαού καί αποτελεί βίωμα τού λαού. Επομένους δ "Αγιος Θεσσα
λονίκης πρός «κέντρα λακτίζει» καί ματαιοπονεί νά συντρίψη καί νά άφα- 
νίση ένα τόσης σημασίας εθιμον.

Σεβασμιώτατοι, ’Αποτεινόμενος καί πάλιν πρός τήν Τ. Σύνοδον, παρα
καλώ Αυτήν καί εκ μέρους τής Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκη:, όπως φρον- 
τίση ν’ άποτείνη σύστασιν πρός τον "Αγιον Θεσσαλονίκης, οίαν αύτη νομίζει 
άρμόζουσαν διά νά μή όξύνη τά πράγματα. Θ ί είναι πολύ λυπηρόν νά δη" 
μιουργούνται σχίσματα άνευ λόγου. Ή  Μεγάλη τού Χριστού Εκκλησία ου
δέποτε άνεμείχθη εις τήν τέλεσιν τού εθίμου, ούιε ό άποθανών μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης, ούτε ό "Αγιος Σερρών, ούτε τις άλλος μητροπολίτης, εις τήν 
επαρχίαν τού οποίου τελούνται τ’ ’Αναστενάρια.

’Έχων δι8 έλπίδος οτι ή 'Ιερά Σύνοδος θέλει πράξει τό καθήκον της χρι
στιανικούς καί πατριωτικούς διά νά προλάβη ταραχάς καί σχίσματα,

Διατελώ μετ’ εύλαβείας Π ολνδ .  Π αηαχρ ιατοδούλου  
Διευθυντής τοΰ ’ Αρχείου Θράκης καί Πρόεδρος τής Έταιρ. Θρακ. Μελετών 1

1) Ευτυχώς ό λαός περιεφρόνησε τήν εκκλησιν τοΰ μητροπολίτου καί συμμ?- 
τέσχεν ενέργοότατα εις τό εθιμον θρησκευτικούς καί όχι θεαματικούς.
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Β' Τ* 3Αναστενάρια νοϋ 1 9 5 2  ατδ Λαγκαδά

1. Πρώτη ήμέρα.Ύά  κονάκια των αναστενάρηδων βρίσκονται στο βορεινό 
σημείο του Λαγκαδά. Τό ένα της Φωτεινής Μοσχοτά, τό άλλο της Μαροΰλας 
Γιαννακοπούλου. Τό πρώτο χαμηλό χωρικό θρακικό σπίτι, τό δεύτερο συγχρο
νισμένο δίπατο σπίτι. Και στα δυο επικρατεί ταραχή και μυστικισμός.Έτοι- 
μάζονται. Ό  Εμμανουήλ Γεώργιος, άρχιαναστενάοης, από τό Μπροντίβο 
τής ·Άνατ. Θράκης, από 1 2  ετών αναστενάρης, επιστατεί σδλα. Τον ακολου
θούν ή γυναίκα του Ειρήνη Εμμανουήλ, δ Σωτήριος Λιούρος, δ Σωτήριος 
Γκάϊντατζης, ή Φωτεινή Μοσχοτά, η Παναγκότα Ραξή, ή Μαρουλα Χατζή 
κή Επιστήμη Ματθαίου."Ολοι μιλούν τό άρχαιόπρεπο γλωσσικό Ιδίωμα τής 
γωνίας αυτής τής Ά ν . Θράκης. "Ολοι κατέχονται από συνοχή. Είναι ώρα του 
εσπερινού τής Τρίτης.Εορτάζουν οΐ άγιοι. Ευτρεπίζουν τις εικόνες, τΙς βγά
ζουν από τις θήκες, απομένουν με τις ποδιές. Οί ποδιές είναι σκεπάσματα 
τών εικόνων στολισμένα με διάφορα αφιερώματα. Είναι ιερά καί άλεζιτήρια. 
Οί τσεβρέδες, τά μανδήλια, πάλι, είναι πολύχρωμα τσεμπέρια, πού βρίσκον
ται άποθεμένα στις εικόνες πάνω. Αύιά έχουν τή δύναμη τών αγίων κιαύτά 
κρατώντας χορεύουν οΐ αναστενάρηδες, όταν δεν δέχονται οΐ εικόνες νά με
τακινηθούν, μαύτά θεραπεύουν τούς αρρώστους, ρίχνοντάς τα επάνω τους. 
Στα κονάκια επικρατεί κίνηση. Έκεΐ στο δίπατο κονάκι, οπού ή Μαρούλα 
Γιαννακοπούλου έχει τό εικονοστάσι της, κρατεί τούς παποϋδες μεύλάβεια 
άνηοτημένους ή ακουμπισμένους στο ράφι καί πολυστόλιστους μάφιερώματα 
ασημένια, παμπάλαια. ’Αναμμένα κεριά αποτελούν τή μόνη θυσία στούς 
αγίους, πού τοποθετούν σέ γλάστρες γεμάτες με χώμα. Έ κεΐ βρίσκουμε τον 
Εμμανουήλ. Έ κεΐ καταφθάνει τώρα δ Πατσικός Κωνστ. μέ τή λύρα του, δ 
Κυριάκος Μανουηλίδης μέ τήν γκάιντα του, δ Γ. Κουτζέλης μέ τό τύμπανό 
του. Παίζουν τον έρρυθμο πηδηχτό χορό τους, πού μαύτόν μπαίνουν σέ κάθε 
σημείο τού εθίμου.’Ακολουθεί ή μεταφορά τού μπικαδιού ') κιάκολουθεΐ χο
ρός από τούς καλούς χριστιανούς μέ δεσποινίδες, γριές, γυναίκες.

Τήν 21 Μα'ΐου εγιγεν ή λειτουργία στον φερώνυμο ναό τού αγίου. Μετά 
τή λειτουργία ακολούθησε δ αγιασμός στον αυλόγυρο τών δυο κονακιών.Ελ
λείψει ΐερέτος τελέσθηκε από τούς αναστενάρηδες. Ξεκίνησε ή συνοδεία μέσ’ 
από τό κονάκι μέ τις εικόνες σιά χέρια. Προηγείται τό θυμιατό, ακολουθούν οί 
άναστενάρισσες. Δυο μπακίρια σένα τραπέζι γεμάτα νερό καί βασιλικό, απο
τελούν τάναγκαΐα τού αγιασμού. Τρογυρίζουν τά τραπέζια γύρω καί ή Γιαν
νακοπούλου βουτά τό κάτω μέρος τών εικόνων μιά-μιά στο νερό για νά τά- 
γιάση. Ό  άρχιαναστενάρης θυμιάζει."Υστερα βουτά τις φωτιστήρες καί ραν
τίζει τό πλήθος καί τις εικόνες.  ̂1

1) Φέτος αγοράσθηκε αρνί, αλλά τήν ίδια ήμερα μέ 1.200 000 δρχ. αγορά
σθηκε καί τό μπικάδι. (Έτυμολ. λέξ. Β λ . ’ Αναστενάρια σ. 14 1, τ. Ι Η  Π . Παπαχρ.)·
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Θυβΐα .  Έ ν τφ μεταξύ μεταφέρουν τό μπικάδι, ένα μοσχάρι 1 1)2 χρό
νων, Αυτό έχει βοσκήσει επί μήνες στο λειβάδι, όπως ποτέ στη Θράκη, Του 
στολίζουν τά κέρατα μέ κεριά αναμμένα. Στο τέλος του ραντισμοΰ οδηγούν 
δυο βήματα παρέκει τό μπικάδι, τό ριχτούν κάτω καί μέ μια γρηγοράδα τού 
μπήχτουν στο λαιμό τά κοφτερά μαχαίρια βγαλμένα από τό σεντούκι. Τά κο
φτερά χτυπήματα τού άφαιρούν τη ζωή γρήγορα καί δέν τάφίνουν νά παι- 
δευτή. Τό γδάρσιμό του γίνεται αμέσως.'Όταν κομματιασθή μοιράζεται στις 
οικογένειες των αναστενάρηδων. ’Ακολουθεί χορός καί σιγά σιγά άποσύρον- 
ται οΐ αναστενάρηδες.

Ή  η υρ οβα α ία .  Οι αναστενάρηδες προετοιμάζονται τώρα γιά την φω 
τιά. Περιμένουν τό έγκάλεσμα. Στορίζουν τις εικόνες. Οι εικόνες πού μετέ
φεραν άπο τό Κωστή είναι δ Γέρως Κωστιανός, τό Τριπορινό, δ Νέος Κω- 
στιανός ή Καστανιώτης από την Καστανιά κλπ. ’Έχουν τό δλον εφτά εικο
νίσματα των αγίων καί την Παναγία. Ή  φωτιά άνάφθηκε κατόπιν εντολής 
τού Εμμανουήλ. Οί αναστενάρηδες είναι έτοιμοι, άλλα περιμένουν τήν προσ
ταγή τού αγίου νά δείξη τό δρόμο. Πολλές φορές «δρόμο δέ δείχνει». Σιά- 
ζουν τις εικόνες, τις στορίζουν, προσκολλοΰν τάσημικά, τις φοραίνουν διά
φορα, περνούν τις ποδιές, γονατίζουν, κάνουν μετάνοιες, σταυροκοπιούνται, 
αισθάνονται μιάν αγωνία. ’Έξαφνα άκοΰγεται ή φωνή.Έγκαλεσμένος δ άρ- 
χιαναστενάρης μεταπίπτει σ’ έκσταση, δρμά στύ εικονοστάσι, τον ακολουθούν 
δλοι κιάρχίζει ή έξοδος μέ τούς ήχους των οργάνων, τούς ρυθμικούς.Ό ακα
ταπόνητος Εμμανουήλ χοροπηδά ρυθμικά, κρατώντας αψηλά τον τσεβρέ 
στά δυο χέρια, πηδά μανιακά, κάμπτει τό κορμί του, τινάσσει τό μαντήλι 
του στούς ώμους, στριφογυρίζει τά χέρια του καί προχωρεί. Τά μάτια του 
κλείνουν, τά χέρια μέ τις παλάμες ανοιχτές συναγοονίζονται τά πόδια.Ό  ρυθ
μικός χορός γίνεται διθυραμβικός. ’Έσι μπαίνει στή φωτιά.

2 . Δευτέρα ήμέρα.  Οί αναστενάρηδες κιάναστενάρισσες κάθονται σιωπη
λοί στο κονάκι. Στίς εικόνες μπροστά αναμμένα κεριά φωτίζουν καί δημιουρ
γούν γύρω τους ένα πενιχρό φως, πού δυναμώνει ελάχιστα κιάπό τό μικρό 
παράθυρο. Είναι ξενυχτισμένοι, άϋπνοι, ομιλούν σιγανά κιάνταλλάσσουν σκε
φτικοί δμιλίες. Στρέφονται στά περασμένα. Οί άλλοι, οί γεροντώτεροι, ε ν 
θυμούνται μέ νοσταλγία καί πάθος τήν παλιά τους πατρίδα, τά π αλ ιά ’Ανα
στενάρια καί αφηγούνται τά παλιά. Σήμερα θά τρογυρίσουν τούς συγχωρια
νούς μέ τά μαντήλια, νά φέρουν τήν ευχή καί τήν χάρη των παπούδων. Είναι 
«τάμανέτια» .—«Δέ γυρίζουμ’ τις εικόνες δπως στο μέρος μας γιά νά μή μάς 
κοροϊδεύνα, λέγει ή Φωτεινή Μοσκοτά, γιαύτό σήμερα δέ θά χορέψουμ’ στή 
θρακιά».’ΈΕαφνα νκόθουν νά τούς έγκαλή δ άγιος, τούς δείχνει το δρόμο.Ό 
άρχιαναστενάρης ’ Εμμανουήλ άφαρπάζεται μέσ’ άπ’ τή γαλήνη κιάρχίζει τό 
χορό του. Ή  γκάιντα παίζει, χτυπά τό νταβούλι. ’Ανάβεται τό θυμίαμα. Οί 
κινήσεις του, ή έκστασή του, μεγαλοονουν. Μέ τά χέρια ανοιχτά σέ στάση
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δεήσεως, πλησιάζει τό εικονοστάσι σαν νά ψάχνη τις εικόνες. Τις υψώνει ( 
όπως ό παπάς στην α>ς»αία πΰλη. Τάνασυνδέει προς τά κάτο3.Ελαστικός κια- 
κοΰραστος πηδά ρυθμικά. Ό  χορός κρατά πολΰ, ό 'ίδρωτας χύνεται ποτάμι 
από τό κορμί του. Πέφτει στο πάτωμα, είναι λιπόθυμος, είναι θαρρείς σε
ληνιασμένος. Σκύβουν πάνω του οΐ άλλοι καί τον συνεφέρνουν. ’Επάνω του 
τινάσσουν τά μαντήλια. Τον δροσίζουν, τον αγιάζουν. Ό  χορός τους είναι 
μια εικόνα ρυθμική, πομπική κεκστατική. ’Αγωνία ό Εμμανουήλ, σπαράσ- 
σει. Τέλος συνέρχεται όπως ή «παίς Ίαγείρου», όρθιόνεται και σταυροκοπιέ- 
ται, προσκυνά τά εικονίσματα καί άποσύρεται, άφοϋ γονυκλινήση, στη γωνιά 
νά ξεκουραστή και ξεϊδρώση.—"Ιδρωσες Γεώργη.—Ό ίδρωτας αυτός χρειά 
ζεται νά βγή. — Δεν κουράσθηκες; —Δεν υπάρχει κούραση όπου κι άν χορεύω 
άφοϋ χορεύει μαζί μου ή Χάρη.—ΓΙώς χορεύει μαζί σου;—Είναι μέσα μου, 
μέ κρατά από τούς ώμους, διευθύνει την καρδιά μου, δροσίζει τά πόδια μου, 
Ή  αγία Ελένη μέ τό ποτιστήρι μέ δροσίζει μέσα στη φωτιά, άπαντά.

*
*  Ψ

Γ ' Τ ’ ’Αναστενάρια τοϋ 1 9 5 3

Μέ πολλή συγκίνηση παρηκολούθησα κεφέτος τάναστενάρια στο Λαγ
καδά. Τό έθιμο έ.πανελήφθη μέπιτυχία καί κατέρριψε τους δισταγμούς πολ
λών, ότι ή πυροβασία γίνεται μέ κάποια... δολιότητα των απλοϊκών ανθρώ
πων τής Θράκης. Χιλιάδες λαού παρηκολούθησαν τήν πυροβασία κεπείσθη- 
καν και οϊ πιο διατακτικοί, ότι ή πίστη και ή υποβολή είναι μεγάλες δυνά
μεις στον άνθρωπο. Ή  όλη τελετή έγινε σύμφωνα μέ τήν περιγραφή μου, 
πού δημοσιεύεται στον παρόντα τόμο (φύλλ. 9—12) ').

Ή  δεύτερα π υ ροβα σ ία .  Τά ’Αναστενάρια εδοκιμάσθηκαν σήμερα 
δεινά. Τό πρωί στο κονάκι τής Φωτεινής Μοσχοτά τά όργανα έπαιζαν κατα- 
νυχτικά καί ή Φωτεινή, άφοϋ έχόρεψε επί μακρόν κέθυμίασε τις εικόνες, 
έβγήκε καί στον αυλόγυρο μέ τή συνοδεία τών οργάνων καί ξαναχόρεψε, 
κρατώντας ένα τσεβρέ μέ πολλήν υποβολή. ’Έπειτα προσέφερε τον τσεβρέ σέ 
δυο άναστενάρηδες καί τούς έξαπέσιειλε στά σπίτια τών συμπατριωτών της, 
νά φέρουν τήν χάρη τών αγίων προς αποτροπήν κάθε κακοϋ. Είναι τά λε
γάμενα άμανέτ ια  αντί τών αγίων εικόνων, πού τά συνοδεύει κιό γκάϊντα- 
τζης. Τό απόγευμα ό άγιος δέν «εδειχνε  δρόμο», δηλ. δεν έδινε τήν εντο
λή νά χορέψουν στή φωτιά, παρ’ όλη τή συγκατάθεση νά δοθή ή διαταγή 
νάνάψη ή πυρά στο χώρο τοϋ γυμναστηρίου. Χιλιάδες κόσμος είχε πλημμυ
ρίσει τον χώρο καί ή φωτιά πλούσια καί ύπερπυρακτωμένη άνέμενε τούς 
πυροβάτες. Στο κονάκι ό χορός άναψε καί οΐ άναστενάρηδες γεμάτοι αγωνία 1

1) “Ο,τι παρετήρησα συνοψίζεται στο έξης σημείωμα, πού έγραψα τήν Τρίτην 
ημέραν τοϋ εθίμου ή τό ^οββάτο 21 Μαΐου. Πλήν τούτου έδημοσίευσα ώς καί πέ
ρυσι άρθρο στή Μακεδονία (21 Μάη Πέμπτη) «Τ’ Αναστενάρια»,
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εχόρευαν μέ τούς ήχους της λύρας και της γκάιντας, κάθιδροι κιάγωνιώντες. 
Καί όμως δ άγιος δεν «εδε ιχνε  δρόμο». Άλλα και οΐ χιλιάδες ό λαός άνέ- 
μενε μάγωνία νά δη την πυροβασία. Τέλος ή πομπή έξεκίνησε (ιέ τον άνα- 
στενάρην Λιούρον έξαλλον, κρατούντα τον άγιον κιάκολουθούμενον από τις 
άναστενάρισσες καί τά ό'ργανα καί τον άρχιαναστενάρη άνέτοιμον για πυ
ροβασία. Μεγαλοπρεπώς ή πομπή έφθασε στον χώρον, όπου φλογερώτατη 
Φωτιά τούς «νέμενε.Έ κεΐ εκτιλίχθηκε ή δύσκολη σκηνή τής απροθυμίας των 
άναστενάρηδιυν νά επιτελέσουν τό χρέος τους, νά σβήσουν τή φωτιά μέ τά 
πόδια τους, πυροβατώντας. Δεν είχαν εντολή, ό άγιος δεν τούς εδε ιχνε  δρό· 
μο. Έ π ί μιάμισυ ώρα άγωνίσθηκαν μεπανειλημμένες επικλήσεις, έως δτου 
εγκατέλειψαν τή φωτιά ακόμη άσβηστη εντελώς, κεπέστρεψαν εις τό κονάκι 
χορεύοντες μανιακά. Ή  Φωτεινή Μοσχοτά, ή Παναγιώτα Ραχτσή, ή Ειρήνη 
’ Εμμανουήλ μάταια έφερναν γύρους στη φωτιά, αφού τήν τριγύρισαν τρεις 
φορές κανονικά, καί καθισμένες γύρω καί συλλογισμένες άδημονοϋσαν για τήν 
άργητα τής προσταγής. Στήν επιστροφή παρενεβλήθη χορεύουσα ή εκ Με
λικής Δέσποινα Κα?ιοστεφάνου μέ μαύρα ρούχα καλογραίας, πού σάν μαινάς 
κραυγάζοντας, εχόρευε ένα χορόν άφθαστο. ’Ήκουσα ψιθυρισμούς τών ανα
στενάρηδων, ότι δ άγιος έχολώθη, διότι άπεμακρύνθηκαν πολύ από τά κονά
κια των καί έγιναν τουριστικό Θέαμα κι άρχισαν νά χάνουν τήν θρησκευτι
κότητα τού εθίμου, δοκιμαζόμενοι προ κοινού άμφιβάλλοντος καί ό'χι συμ- 
μετέχοντος εις τήν δοκιμασίαν τών αναστενάρηδων θρησκευτικώς.

Ή  δυσκολία αυτή τών αναστενάρηδων νά μή λαβαίνουν τό έγπάλεσμα  
τών παπούδων καί νάντιτίθενται στο άναμμα τής φωτιάς καί τής πυροβα
σίας κατά τήν δμολογία τών ιδίων προέρχεται εκ τού ότι μέσα στο πλήθος τών 
θεατών υπάρχουν οΐ μυκτηρίζοντες τό έΟιμον ή οΐ περιφρυνούντες τήν δύ
ναμη τών αγίων ή οΐ άμφιβάλλοντες γιά τήν αλήθεια τής τολμηράς πράξεως 
πού γίνεται μέ τήν συνδρομήν τής πίστεως καί άφοσιώσεως προς τούς αγίους 
προστάτες, πού αποδιώχνουν τά κακά καί εισάγουν τά καλά στο χωριό. Ή  
απιστία μεταξύ τών θεατών γεννά τις δυσκολίες, καί μεταξύ θεατών θρη- 
σκευομένων καί ευλαβικών δεν πρέπει νά ύπάρχη κανείς απιστών εις τήν 
δύναμη τών αναστενάρηδων. Επομένως, ότι τό πυροβάδισμα πρέπει νά 
τελήται μεταξύ πιστών, μεταξύ χριστιανών ευλαβών καί καλοπίστο^ν. Τέ
τοιους κακούς χριστιανούς, πιστεύουν οΐ αναστενάρηδες, ότι πολλές φορές 
ετιμώρησαν οΐ άγιοι μέ κάθε τρόπον. Καλόν λοιπόν είναι νά παύση τού εθί
μου ή τέλεση μακράν τής εισόδου τού χωρίου, δπόθεν μπαίνουν τά καλά 
καί τά κακά, μακράν θεατών απίστων πού αμφιβάλλουν γιά τήν ικανό
τητα τών αναστενάρηδων καί τήν συμβολήν τών αγίων εις τήν πυροβασίαν. 
Πρέπει νά παύση δηλ. νά γίνεται τουριστικόν θέαμα.

Γιαύτό  χρε ιάζεται προσοχή εις τήν τέλεση τον έϋ 'ίμον.  ΕΙς τδ 
έ ζή ς  π ρ έ π ε ι  νά τ ε λ ε ί τ α ι  α υ τ ό  έ π ε ΐ  π ο υ  α ρ μ ό ζ ε ι  κ α ί  ό χ ι  a t  τ ό π ο ν  ά κ α ·
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τάλληλον καί πρδ κοινού , π ο ύ  προσέρχεσαι μεν νά λύση τήν π ε ρ ι έ ρ -  
γε ιά  τον, ά ΐ λ ’ ά δ ια φ όρου  γιά  την θρησκευτ ική  του σημασία καί χ ω 
ρίς συμμ ετοχή  ψ υ χ ι κ ή .  Οί δργανοπαΐκτες Στρΐκος ’Ιωάννης, ό άφθαστος 
Λιούρος Κων)νος, δ Στρΐκος Νικόλαος κι δ Μαρμάρινος’Εμμανουήλ δ τυιι- 
πανιστής, ήσαν άφθαστοι. Αυτοί ήλθαν επίκουροι από την 'Αγία Ελένη 
Σερρών και έδωκαν στον χορόν άρμόζοντα τόνον. Υπήρξαν ακαταγώνιστοι 
στη συμμετοχή και στο παίξιμό τους.

*
* *

Δ* ' Επικρίσεις  καί γνώμες δυσμενείς γ ιά  τ ’ ’Αναστενάρ ια

1 .— 5Ε κκλη σ ία  (επίσημον δελτίον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος) έτος 
ΚΘ', άριθ. 12, 1 Ίουν. 1952, σελ. 189. Παρατηρήσεων στήλη.

Α ί  π νρ ο β α σ ία ι  του Λ α γκ α δ ά

«Έπανελήφθη καί εφέτος, κατά τήν εορτήν των αγίων Κωνσταντίνου 
καί Ελένης, εν Λαγκαδά, ή ύπομιμνήσκουσα παλαιοτάτην οργιαστικήν τελε
τήν Θρακικής διονυσιακής λατρείας πυροβασία, θιάσου ιινός καλουμένων 
αναστενάρηδων, έν μανιακή έκστάσει και υστερική παραπληξία μέ γυμνούς 
τούς πόδας ανθρακιάς όρχουμένων. Ή  ελληνική προέλευσις του αγρίου τού
του εθίμου ώθησέ τινας νά τό χαρακτηρίσουν ώς μεγάλης εθνικής σημασίας 
τηρητέαν παράδοσιν, τό δέ φαινόμενον τής κατά τήν πυροβασίαν άκαΐας νά 
συσχετίσουν προς τήν εν τή καμίνφ τού πυρός άβλαβή των τριών παίδων τή- 
ρησιν, τό δ’ έτι χειρότερον εκ τού συνδυασμού τής πυροβασίας ταύτης μετά 
τής εορτής τών ίσαποστόλων νά άναγάγουν τό οΐστρήλατον έθιμον εις «εκ
χριστιανισμένοι'» υπόλειμμα τών διονυσιακών μυστηρίων καί εις αυτόχρημα 
«χριστιανικήν εορτήν». Ά λλ’ οί βάρβαροι ούτοι φακιρισμοί ούδεμίαν έν τώ 
χριστιανισμω έχουν θέσιν, δθεν και δικαίως ή Α. Σ. δ Μητροπολίτης Θεσ
σαλονίκης έστιγμάτισε τό έθιμον ώς άντικρυς άντιχριστιανικόν.

Ή  'Ιερά Σύνοδος έν τή συνεδρία αυτής τής 8ης μεσούντος μηνός (’Ιου
νίου 1952) άνέθεσεν εις επιτροπήν, άποτελουμένην έκ τών Σεβασμιωτάτων 
Σύρου καί Νευροκοπίου, εις ήν μετέχει καί δ παρά τή 'I. Συνόδφ Βασιλι
κός Επίτροπος τήν μελέτην τού φακέλλου περί «αναστεναριών», τον δποίον 
κατήρτισεν δ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης».

Ούδεμία έδόδη γραπτή άπάντησις έως τώρα εις τά υπομνήματα τής 
Εταιρείας Θρακικών Μελετών καί τής Θρακικής 'Εστίας Θεσσοάιονίκης.

2. — Τ ’ Α ν α σ τ ε ν ά ρ ια  ά νθ ρ ω π ια τ ικ ώ ς  έξεταζόμενα

«Πολύς θόρυβος έγινε καί φέτος γιά τά περίφημα αναστενάρια καί τούς 
αναστενάρηδες. Στο θόρυβο αυτόν πήρε μέρος καί ή εκκλησία καί ή θεολο- 
γική σχολή μαξύ μέ τούς^ψυχολόγους, άποκρυφιστές, έκτοπλασματικούς καί
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λαογράφους. 'Όλοι του; δμως άιτλώς έθυρύβησαν και έβόμβησαν γΰρω από 
ένα ζήτημα, πού ήθελε σκεπτικισμό και θαρραλέα αντιμετώπιση μαζΰ. Ή  
εκκλησία ενδιαφερομένη προφανώς για τό γόητρό της και μόνο και για τή 
σοβαρότητα της, συνεπικουρούμενη και από την επιστημονική, δσο ναναι, 
γνώμη τής θεολ. σχολής έκρινε, δτι πρέπει νά καταργηθοΰν τέτοιου είδους 
έθιμα. ’Όχι βέβαια για κανέναν άλλον λόγον. Μα γιατί έτσι προσβάλλεται ή 
εγκυρότητα και αγιότητα τής θρησκείας μας, άλοιώνεται καταθλιπτικά τό πε
ριεχόμενο και ή ουσία της. Σωστά Ή  εύθυξία της είναι νοητή από μια μόνο 
πλευρά, αν και μέχρι τοόρα έκώφευε και αδιαφορούσε μακαρίως.Ή άποψή της, 
άν και μονόπλευρη και καθαρά εκκλησιαστική, και ό'χι πλατυτέρα θρησκειο- 
λογική, εν τοΰτοις, άν έφτανε σέ αποτέλεσμα, πού είναι ή κατάργηση και ή 
απαγόρευση, θά τής ανήκαν έπαινοι άσχετοι από ελατήρια και παρορμήματα. 
Γιατί αλήθεια τά έθιμα αυτά δέ βλάπτουν τόσο τή θρησκεία στο νόημα και 
στο τύπο, δσο θανατώνουν κυριολεκτικά τό πολιτισμό μας, τον δικό μας πο
λιτισμό, και αντανακλαστικά τον ανθρώπινο πολιτισμό και τον ανθρώπινο 
σεβασμό.’Έρχεται ύστερα ή άποψη τοϋ κ. Παπαχριστοδούλου, καθαρώς επι· 
στημονική, λαογραφική, γι’ αυτό έγκυρη και σοβαρή. Πολύ σωστά έθεσε τό 
ζήτημα απ’ τή δίκιά του σκοπιά, τή σκοπιά τού ερευνητή, τού λαογράφου 
και εξηγητή των ψυχικών καί θρησκευτικών επιφαινομένων τού λαού. Τό δτι 
δηλαδή αναπτύσσει άποψη ακαταμάχητη και επιστημονικά στηριγμένη, είναι 
έξω από κάθε άμφισβήτιιση και συζήτηση. Μπροστά της ή ’Εκκλησία φ α ί
νεται νά αύθαιρετή τό όλιγώτερο. Μά εδώ έγκειται τό ζήτημα. Πρέπει νά 
υπάρχουν δρώντα και ενεργά έθιμα βάρβαρα και κανιβαλικά; ’Έστω καί δταν 
ακόμη ήταν πέρα γιά πέρα σύμφωνα, ανεκτά και αφομοιώσιμα άπ’ τή θρη
σκεία και τήν Έκκλ,ησία ; Δικαιολογούνται οΐ εκτελέσεις βαρβάρων εθίμων 
και δταν ακόμα εύρίσκωνται σέ συνέπεια μέ τά απόκρυφα μεταφυσικά κα
πρίτσια ενός κ. Τανάγρα καί συμφωνούν μέ τήν πλέον επιστημονική λαογρα
φική άποιρη τού πλέον έγκυρου λ,αογράφου έπιστήμονος ; Αυτή είναι ή κα
θαρή ανθρωπιστική, ρεαλιστική, πολιτιστική βάση τού ζητήματος.

Τό νά εξηγείται ιστορικά, λαογραφικά ή καί θρησκειολογικά ακόμα ένα 
έθιμο, δέ θά πή, πώς θά πρέπει νά άφίνεται νά εκτελεΐται κιόλας δσο βάρ
βαρο καί στιγματικό κ ι’ άν είναι εις βάρος τοϋ φτωχού, ανίδεου καί φ ιλότι
μου λαού. Γιατί τί θά γίνονταν άν αντί τής οργιαστικής πυροβασίας ύφί- 
στατο τό έθιμο τής ανθρωποθυσίας ; Θά κοιτάζαμε νά τό εξηγήσουμε μόνο, 
νά τό βολέψουμε στή συνείδησή μας καί από κεΐ καί πέρα οποίον πήρε ό χά
ρος ; Πολλές φορές αλλοίμονο τότε, μά καί τώρα δχι λιγώτερες/Η σημερινή 
αντίληψη γιά τό πολιτισμό καί γιά τον άνθρωπο δέν επιτρέπει ποτέ νά γί- 
vomai καταμεσής στον 2 0 ό αιώνα τέτοια οργιά εις βάρος τών απλοϊκών αν
θρώπων καί γιά τή τέρψη καί τό ωραίο θέαμα περίεργιον ψυχιστών καί μαγ- 
γανισιών. Τά αθώα έθιμα καί άβλαβή νά άφίνωνται καί στή διάκριση τοϋ
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χρόνου και των διαθέσεων του λαού. Τά καταστρεπτικά και προσβλητικά νά 
ξεριζώνωνται.Ή λαογραφία μπορεί νά άρκεσθή σ’ αυτά τά στοιχεία πού της 
δόθηκαν πλούσια μέχρι εδώ και ας βγάλει όσαδήποτε συμπεράσματα επιστη
μονικά καί άς χρησιμοποιήσει καί εθνικώς ακόμα, εφ ’ δ'σον είναι χρησιμο
ποιήσιμα. Μά οΐ αφελείς αναστενάρηδες τί φταίνε νά πληριόνουν με τό μαρ- 
τύριον τής πυροβασίας καί των έξαλλων οργίων τις ιδιοτροπίες καί την τέρ- 
ψιν των μακαρίων ; "Οσο γιά τούς δυστυχείς αναστενάρηδες, τούς παραδό
θηκε τό βάρβαρο αυτό έθιμο, καί από φιλοτιμία καί σεβασμό τό έκτελούν 
αγόγγυστα, μά τόσο υποχρεωτικά καί μαρτυρικά, θά είναι αληθινά εύγνώ- 
μονες σέ κείνους πού θά τούς απαλλάξουν από τή φρίκη την ψυχική καί τή 
σωματική τής οργιαστικής πυροβασίας. IV αυτό άς είναι βέβαιοι καί ό κ. 
Τανάγρας καί δ κ. Παπαχριστοδοΰλου καί κείνοι πού θά ήθελαν νά τό εκ
μεταλλευτούν καί τουριστικά γιά τήν είσπραξη δολλαρίων. ’Έτσι θά απαλ
λαγή καί ό τόπος μας από τήν κηλίδα αυτή, πού προσβάλλει αληθινά. Συμ
φωνούμε λοιπόν μέ τήν ’Εκκλησία δποιαδήποτε κι’ άν είναι τά ελατήρια πού 
τήν ωθούν στήν απαγόρευση των αναστεναριών.

Χρΐαζος  Ϊ Ιετράκ ις  (Καθηγητής Καρδίτσης)

Ε' Τραγούδια  Σ ι ά μ .  Σ τα μ .  «’Α θ η ν α ϊκ ά  Ν έ α » 2 7  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  1 9 4 0

«Κατά τούς αναστενάρηδες δεν υπάρχουν ειδικά τραγούδια διά τούς χο
ρεύοντας επί τής πυράς. Ό  χορός άπ’ έξω και γύρω τής φωτιάς τραγουδάει 
διάφορα σχετικά άσματα, ενώ εκείνοι μαίνονται κι’ αναστενάζουν.'Ο ’Αραμ
πατζής, αναστενάρης στή Μελικής Βερροίας, εδέχθηκε νά μάς πή τά παρα
κάτω δύο τραγούδια» ;

Ό  Κωνσταντίνος ό μικρός ό Μικροκωνσταντΐνος 
από μικρός στά γράμματα κιάπό μικρός στήν τέχνη.
Στο χρόνο μάθε τό σπαθί, στο δεύτερο δοξάρι, 
τον τρίτο άνακαυχήθηκε, κανένα δεν φοβάται,

5 μήτε φτωχό, μήτ’ άρχοντα, μήτε τον βασιλέα.
Βασιλοπούλα πρόβαλε από ψηλό παλάτι, 
κιάπολογήθηκε καί λέει κιαύτόν τον λόγο κρένει :

—Σιώπα, γιά σώπα Κωνσταντή, καί μήν πολυκαυχιέσαι 
κιδ βασιλιάς γεράκια εχ’ κι άν στείλη νά σέ πιάσουνε.

10 Κιδ βασιλιάς πού τάκουσε αυτόν τον λόγον λέγει :
—Ποιος είναι άξιος στο σπαθί καί άξιος στο κοντάρι, 

τον Κωνσταντίνο τό μικρό νά πάγη νά μού φέρη.
Κανένας δεν έξέβηκε άπ’ τούς άντρειωμένους,
μιάς χήρας γιος μοναχογυός, κείνος βγαίνει καί λέγει :

15 —Έγώ μαι άξιος στο σπαθί κιάξιος στο κοντάρι,
τον Κωνσταντίνο τό μικρό νά πάω νά τον φέρω,
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Δός μου χίλιους από μπροστά και χίλιους από πίσω 
και χίλιους απ’ τά πλάγια μου τον Κωνσταντή νά φέρω. 
Έκεΐ στο δρόμο πήγαινε στη στράτα περπατούσε 
και τό σταυρό του έκανε, Θεό παρακαλοΰσε :

«Θέ μου δός μου να τον βρω στον ήσκιο νά κοιμάται, 
τό άλογό του στή βοσκή και τό σπαθί στον κλώνο». 
Έ κεϊ πήγε και βρήκε τον στον ήσκιο πού κοιμόταν 
κιέπιασε καί τον έδεσε τριών κουλιών άλυσσίδα ’) 
κέβαλε καί στην πλάτη του τού μόλου τό λιθάρι.
Στον δρόμο πού τον πήγαιναν έφώναξε καί λέει :

— Δεν είναι κρίμα και ντροπή στον βασιλέα νά πάω ;
Και τίναξε τά χέρια του, κοπήκαν ο! γιάλυσσίδες 
και τάραξε τις πλάτες του κεπεσε τό λιθάρι 
κιαύιός μακρυά πετάχτηκε : — Ζητώ τό παλλικάρι.

2. Β γ έ ν ε  μ ο υ , Ξένε μου

’Εψές ήμουν στούς ουρανούς 
Βγένε μου, Ξένε μου 
καί τώρα π* κεΐ ήρτα 
Βγένε μου, Ξένε μου.
Τον άγγελό μου δούλευα, τό Θεό μου προσκυνούσα
καί την κυρά την Παναγιά θερμά παρακαλούσα,
για νά μού’ δτόση τά κλειδιά νάνοίξω τον Παράδεισο,
ν 3 ανοίξω τον Παράδεισο νά ΐδώ τί έχει μέσα,
νά ίδώ τούς νιούς, νά ΐδώ τις νιές, νά ΐδώ τά παλλικάρια,
νά ΐδώ και τό χρυσόκλημα σάν τί σταφύλι κάνει.
Κάνει σταφύλι ραζακί καί τό κρασί μοσχάτο.
Π ίνουν οΐ άνδρες καί μεθούν, γυναίκες καί ροδίζουν, 
πίνουν το καί γ3οΐ άσχημες καί ροδοκοκκινίζουν, 
μά κιδσες μανάδες τώπιναν καμιά παιδί δεν κάνει.
”Ας τδπινες καί σύ μάνα μένα νά μή με κάνης, 
γιατί καί αν μέκανες κε'να καλό δεν είδα.
"Ολο στά ξένα περπατώ κιδλο στά ξένα τρέχω.
Ξένες πλένουν τά ρούχα μου, ξένες τά σκαμακίζουν.
Πλένουν τα μιά, πλένουν τα δυό, στις τρεΐς πίσω τά στέλνουν 

-Πάρε ξένε μ’ τά ρούχα σου καί τά μεταξωτά σου, 
εδώ νερό δέ βρίσκεται, σαπούνι δεν πουλιέται 
οί πάπιες φέρνουν τό νερό κιοΐ χήνες τό σαπούνι 
κιάντί στον ήλιο στέγνωμα, φυσούν τα καί στεγνώνουν.

1) Τριών κοιλιών =  τρεις φορές.
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‘Ο Μ ιηροκωναταντινος ι)

Ό  Κωνσταντίνος ό μικρός, ό μικροκωνσταντΐνος, 
μικρόν ιόν εΐχ’ ή μάννα ντου μικρόν τον ραβωνιάζει, 
μικρόν τον γήρτε μήνυμα να πάνη στο σεφέρι.
Νύχτα σελώνει τάλογο νύχτα τό χαλυβώνει.

5 Βάν’ ασημένια πέταλα, μαλαματένιες λάθρες,
σελευει και τό βάθιο ντου με δεκοχτώ κολόνια 2).
Πήδηξε, καβαλίκεψε σαν άξιο παλικάρι.
Σαν Ά γιγιώργης φαίνεται σαν Άγιοκωνσταντίνος.
Τή μάννα ντου παρήγγειλε την καρδιακή ντου μάννα.

10 —Μαννέ μου την καλίτσα μου, μαννέ μου την καλή μου,
γοργά την δώσης φαγητό, γοργά τό μεσημέρι 
και στο ηλιοβασίλεμα στρώνε την νά κοιμάται.
Χτυπά τό βάθιο ντου κλωτσιά, σαράντα μίλια πήγε 
κιώς νά τον πούνε στο καλό, άλλα σαράντα πέντε.

15 Κιαυτή ή σκύλα ή μάννα ντου Όβρέσσας θυγατέρα,
πά στο σκαμνί την έκατσε κιάντρίκια την ξουρίζει 
κέκοψε τά μαλλάκια ντης και γκουγλα τήνε βάζει.
Την δίνει δέκα πρόβατα και κείνα τρωριασμένα, 
την δίνει και τρία σκυλιά και κείνα λυσασμένα.

20 Την παραγγέλνει στά γερά, γερά την συντυχαίνει :
—Θά πάγης πάνω στά βουνά στά άψηλοκορ’φάτα, 

πουναι τά κρύα τά νερά και δροσερός ό ήσκιος.
Κιάν δεν τά κάμης εκατό κιαν δέ ντά κάμης χίλια
και τά σκυλιά βδομήντα δυό, στους κάμπους μην κατέβης.

25 Σόλους τούς πόρους νά τά πας, σδλους νά τά ποτίσης,
στον ’Ιορδάνη ποταμό μην τύχη και τά πάγεις, 
γιατ’ έχει φίδια κιόχεντρες και λυκες γκαστρωμένες.
Πέρνει και πάγει στά βουνά τά δάκρυα φορτωμένη.

—’Έλα Χριστέ καί Παναγιά με τον μονογενή σου,
30 εις τό βουνό πού βρίσκουμαι νά φτάση ή εύκή σου.

Γίνηκαν χίλια πρόβατα και χίλα πεντακόσια
και τά σκυλιά βδομήντα δυό, στους κάμπους εκατέβη.
Σδλους τούς πόρους πήγε ντα σέ ολους πότισέ τα, 
στον ’Ιορδάνη ποταμό πήγε και στάλιζέ τα.

35 ’Ερχόμενος δ Κωνσταντής από τού σεφεριοΰ ντου
είδε κοπάδι πρόβατα νά είναι στολισμένα,

Σ. Δ. 1) Τό τραγούδι κατέγραψα άπό τόν λυράρην Λιοΰρον Κωνσταντίνον έξ 
'Αγίας Ελένης Σερρών έών 65. 2) Ζώνες.
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είδε καί ενα τσόμπανο μέ γκούκλα στο κεφάλι.
Στάθηκε και τον έρωτά και τον καλημερίζει.

— Για δέ μέ λες βρε τσόμπανε, ποιανού ναι αυτά τά γίδια,
40 ποιανού και τά σκυλιά τάσημογκιορτανάτα ;

—Τή Κωνσταντίνου τη μικρού τή μικροκωνσταντίνου, 
δπου μικρόν τον ειχ ή μάνα ντου μικρόν τον ραβωνιάζει.

—Για δέ.μέ λες βρε τσόμπανε κλπ.
4 .—Ή  έφημερις «Μακεδονία» 5)6)53 είχε τό έξης σημείωμα του Στ, 

Μαρασλη : « Ή  πυροβασία ήτο ιεροτελεστία και των Καππαδοκών. Οΐ Καπ- 
παδόκες ήσαν πυρολάτραι άστρολάτραι. Την θρησκείαν αυτήν, πού πιθανώς 
έπέβαλον οί κατακτηταί Πέρσαι, οί Καππαδόκες, μιμούμενοι τούς γείτονας 
Φρύγας, την περιέβαλον μέ εξαιρετικήν εξωτερικήν έμφάνισιν, λαμπρότητα 
και τελετουργίαν. Μεγάλα πυρολατρικά κέντρα λατρείας των Καππαδοκών 
ησαν αί ΐεραπόλεις Κόμανα (σημερινόν Έλμποστάν), Ούοινάσα (Άβανόζ), 
Κΰβιστρα (Έρεγλι) και Καστάβαλλα (Φάρασα). Ό  Στράβων μάς πληροφο
ρεί, δτι εις τό πυρολατρικόν κέντρον τών Κασταβάλλων αί ίέρειαι του ναοΰ 
τη; Περασίας Άρτέμιδος διηρχοντο αβλαβείς και γυμνόποδες διά της πυράς. 
« ’Έστι δέ τά Καστάβαλλα και Κύβιστρα τά μάλλον τώ δρει πλησιάζοντα 
πολίσματα, ών εν τοΐς Κασταβάλλοις έστι τό της Περασίας ’Αρτέμιδος ιερόν, 
δπου φασι τάς ΐερείας γυμνοΐς τοΐς ποσι (V ανθρακιάς ΐέναι απαθείς» ').

1) Βλ. Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Θ', σ. 305, *Αντ. Κεραμοπούλου. Βλ. καί Άρχ. 
Θρ. Θησ. τ. ΙΔ', σ. 348 καί τόμ. ΙΕ', σ. 328.



To μοναστήρι-άγιασμα καί ό άρχιαναστενάρης Γεροδραγούλιας

Πομπή προς τον τόπο τής Ουσίας
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ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΠΥΡΟΒΑΣΙΑΣ - ΑΚΑ'Ι’ΑΣ

Σ .Δ .—Τ ’ Αναστενάρια του Λαγκαδά τοΰ 1953 παρακολουθήσαμε μέ τον 
κ. κ. Μ. Βλαστόν, νευρολόγον-ψυχίατρον. Τον παρακαλέσαμε να διατυπώση 
και αυτός γραπτώς την γνώμην του διά τό «Άρχεΐον Θράκης», αφ ’ οΰ εδώ- 
σαμε διάλεξιν μαζί προ πολυπληθούς ακροατηρίου εις Θεσσαλονίκην μέ την 
αιγίδα της «Θρακικης Ε στίας». Ό  κ. Βλαστός μάς άπέστειλε πρόθυμα την 
γνώμην του εχουσαν ως έξης :

Ό αγιασμός

« Ή  επιστημονική έξήγησις τοΰ φαινομένου τής άκαΐας των αναστενάρη
δων ανάγεται και αυτή εις τον κύκλον των υπερφυσικών τοιούτων, δπως καί 
τά θαύματα, εφ ’ δσον αϊ ατελείς και ανεπαρκείς μέχρι σήμερον ανθρώπινοι 
γνώσεις δεν κατώρθωσαν νά δά)σουν μίαν ικανοποιητικήν τουλάχιστον ερμη
νείαν επ’ αΰτου. Τα μέχρι σήμερον εκτελεσθέντα πειράματα άκαΐας, ιδίως τά 
υπό τοΰ φακίρου Κοΰντα Μπούς γενόμενα εν Αονδίνω τό 1935 ενώπιον μιας 
έκ σοβαρών επιστημόνων επιτροπής, άποδεικνΰουν τά ακόλουθα :

1) Ό τ ι κατά τήν έκτέλεσιν τής πυροβασίας υπό φανατικών πυροβατών 
καί θρησκόληπτων ("Ινδών, Βραχμάνων, Κινέζων,’Ιαπώνων’ ’Αναστενάρηδων)
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δεν υπάρχει δόλος, η ταχυδακτυλουργικόν τέχνασμα, ούτε δα ή πυροβασία 
οφείλεται εις ομαδικήν υποβολήν. 2 ) Δεν διεπιστώθη, καί τοΰτο κατόπιν σο- 
βαρωτάτου ελέγχου, προετοιμασία τις τών πελμάτων δ ι3 έπαλείψεως αυτών 
διά χημικών ουσιών, προς προφΰλαξιν εκ τής πυράς. 3) Ή  τέφρα τής αν
θρακιάς δεν αποτελεί προστατευτικόν σώμα, οΰτε ή υγρότης τών ποδών ή και 
ή εκ συγκινήσεως προκαλουμένη άφθονος έφίδρωσις, ήτις ώς διατείνονται 
σχηματίζει πέριξ τών ποδών απομονωτικόν περίβλημα, διά τής αποτόμου 
εξατμίσεως. 4) Ή  νηστεία ή άλλη τις προπαρασκευή προ του πυροβαδίσμα
τος δεν είναι απαραίτητος.'Η νηστεία τηρείται και ιδίως ή αποχή σεξουαλι-
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Ή  σφαγή τοϋ θύματος

στικών σχέσεων, καί τοΰτο εκ σεβρισμοΰ προς τό θρησκευτικόν αίσθημα. Ή  
λοΰσις έκτελεΐται υπό τινων Ινδών, ως συμβολική πράξις καθαρμού καί εξα
γνισμού. Πάντως τοΰτο δεν είναι απαραίτητον διά τους αναστενάρηδες. 5) 
Ή  βάδισις επί τής πυράς διά ταχέων ή βραδέων βημάτων δεν ενέχει προσ
τατευτικήν έννοιαν. 6 ) Οί πυροβάται κατά τήν πυροβασίαν καί προ ταΰτης 
εμφανίζουν h a  είδος βαθμοΰ ελαφράς έκστάσεως, καθ' δσον δεν παρατηρείται 
διακοπή επαφής προς τό περιβάλλον άλλα εντονωτέρα αΰτοσυγκέντρωσις. 7) 
Τό φαινόμενον τής άκαι,ας μέχρις άλλης τίνος ερμηνείας στηριζομένης έπί 
άγνωστου νόμου, δΰναται νά θεωρηθή ώς αποτέλεσμα θρησκευτικού φανα
τισμού καί πίστεως καί έπί ατόμων προδιατεθειμένων καί ειδικής ψυχικής 
Ιδιοσυστασίας.
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Ημεΐς παρακολουθήσαντες δίς εν Λαγκαδά τά τελούμενα κατά την εορ
τήν τού 'Αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης ’Αναστενάρια, διεπιστώσαμεν τα 
κάτωθι : 1) Τά Αναστενάρια ανήκουν εις την εργατικήν τάξιν. Είναι ώς επί 
το πλεΐστον τά άτομα γεωργοί απλοϊκοί, καλοκάγαθοι καί θρησκόληπτοι. 2 ) 
Εκ τής ερεύνης τού κληρονομικού των δεν εμφανίζουν σοβαράς σωματικάς 

παθήσεις, καί ιδίως ψυχικάς ανωμαλίας (ψυχώσεις, νευρώσεις κλπ).. 3 ) Ή  
εκ παραδόσεως καί συνήθειας ασκούμενη καθημερινώς θρησκευτική τελετουρ
γία (προσευχαί προ των αγίων εικόνων, θυμιάματα, άναμμα κεριών, κανδη- 
λίων κτλ.) επιδρά επί τού νευρο-ψυχισμού των καί δημιουργεί ανωμάλους εκ
δηλώσεις καί αύξησιν τού θρησκευτικού συναισθήματος, έξικνουμένου μέχρι 
θρησκοληψίας καί ιδίως κατά τάς ημέρας τής εορτής τών αγίων, οπότε ή πί- 
στις καταλαμβάνει ολόκληρον τό είναι των καί τά ’Αναστενάρια παρουσιάζουν

Εύχή θυσίας “Άναμμα φωτιάς

ψυχο-παθολογικά φαινόμενα, ώς είδους ψευδαισιθήσεων, όράσετος, ακοής καί 
ιδεών έξ επιδράσεων. Καί τότε, ώς λέγουν τά ’Αναστενάρια, ή ιδέα καί ακο
λούθως ή πυρά τούς προκαλεΐ μίαν άκατανίκητον ελξιν, ωθούμενα υπό εσω
τερικής τίνος δυνάμεως : Πιστεύουν δτι ή ελξις αυτή είναι θεία εντολή, δτι 
διά τού πυροβαδίσματος θά λυτρτοθοΰν καί θά εξαγοράσουν τά ανθρώπινα 
αμαρτήματα, τόσον τά ατομικά, δσον καί τής κοινότητος ολοκλήρου. Τά ’Α
ναστενάρια ωθούμενα υπό τής πίστεως αυτής όρμούν Ιντός τής ανθρακιάς 
γυμνόποδα, πιστεύοντα δτι ή θεία δύναμις,θά τά προστατεύση από τήν πυ
ράν. Ποιας εξηγήσεις τώρα δίδει ή σημερινή επιστήμη, υτ κατορθώσασα νά 
φθάση διά τής ερεύνης μέχρι τής διασπάσεως τού ατόμου τής ύλης μέ τά 
καταπληκτικά άποτελέσματά του, επί τού υπερφυσικού αυτού φαινομένου τής 
άκαΐας, τό όποιον καταργεί τούς γνωστούς φυσικο-χημικούς νόμους ;

Γνωρίξομεν από τά πειράματα τής ττ^λεκινησίας, ψυχομετρίας, ψυχοβο-
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λίας κτλ. οτι από to σώμα ώρισμένων ατόμων, ϊδιαζούσης ιδιοσυστασίας, 
έκπέμπεται εις στιγμάς μειώσεως των εξωτερικών πεποιθήσεων, βαθεϊα συγ- 
κέντρωσις, άφαίρεσις, ένα είδος δυναμολύαεως,  τό όποιον ενεργεί τά κατα
πληκτικά και ανεξήγητα φαινόμενα τής διακομίσεως, μετακλήσεως, ανοίγμα
τος κλειδωμένων θυρών, παραθύρων κτλ. Εις τον κύκλον των φαινομένων 
τούτων ανάγεται και ή άκαΐα. Τό πώς ενεργεί εις την περίπτωσιν αυτήν ή 
δυναμόλυσις διά νά προφύλαξη από την πυράν οχι μόνον τά πέλματα καί τά 
άκρα τών ποδών τών πυροβατών αλλά και τάς τρίχας τών κνημών καί τά 
ενδύματα ακόμη αυτών, ή επιστήμη δεν δύναχαι επί τοΰ προβλήματος αυτού

Στην πυροβασία

νά δώση ικανοποιητικήν την εξήγησιν. Πάντως θερμότης, φώς καί καύσις 
είναι, ως διδάσκει ή σημερινή φυσική, δονήσεις τού αΐθέρος λίαν έντονοι. 
"Οπως δέ ή καύσις τής πυράς καταναλίσκει ένεκα τών χημικών συγγενειών 
τά συστατικά τού ξύλου, κατά τον ίδιον τρόπον θά έπρεπε νά ενεργήση καί 
επί τών πυροβατών. Διατί δμως νά μή συμβαίνη τό ίδιον ;

Τί είναι έκεϊνο τό όποιον προφυλάττει αυτούς από τά εγκαύματα ;Μή- 
πως ή εκπεμπομένη ψυχικτ) δυναμόλυσις, ως υποστηρίζει ό κ. ’Ά γγ. Τανά
γρας, σχηματίζει πέριξ τών άκραιν τών ποδών είδος τι προφυλακτικής άσπί- 
δος, ένα άδιαπέραστον περίβλημα διά την πυράν, πού εμποδίζει τάς χημικάς



Ό ]  άρχωναστενάρης 'Αγίας Ελένης

άγνωστοι αΰται δυνάμεις, δίαν η υλική ύπόστασίς μας ΰποστή, κατόπιν απο
τόμου συγκινήσεως, εις τάς ατιyμας βαθείας συγκεντροόσεως έμμονου προση- 
λώσεως προς μίαν σκέψιν άφαιρέσεως κτλ., μίαν μείωσιν των αισθήσεων, 
τότε αΐ δυνάμεις αΰται μή πιεζόμεναι πλέον υπό της ΰλης δρουν αυτομάτως, 
προσλαμβάνουν ύπερανθρευπους ιδιότητας, επιφέρουν ανατροπήν των γνω
στών και παραδεδεγμένων βιολογο-φυσικο-χημικών νόμων, και έκ της διατα
ραχής αυτής έκπηδοΰν τά λεγάμενα ύπερφυσικικά φαινόμενα και τά θαύματα.

Αί λανθάνουσαι αΰται δυνάμεις, διά του αυτονόμου νευρο-φυτικοΰ συ
στήματος, είναι αΰται πού ρυθμίζουν καί προνοοΰν, έν άγνοια του συνειδητού 
εγώ διά την λειτουργίαν της πέψεως, αναπνοής καί κυκλοφορίας, άναπλάσεως 
βλαβών κτλ. Είναι αί ϊδιαι πού προκαλοϋν τά καταπληκτικά φαινόμενα τής
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συγγένειας ; Άλλα τότε τό περίβλημα αυτό δέον να κατέχη υπερφυσικός ιδιό
τητας, ιδιότητας θείας, ώστε όχι μόνον να καταργή τάς χημικάς συγγένειας 
καί επομένως τά εγκαύματα, αλλά καί νά άναστέλλη προσκαίρως τάς λειτουρ
γίας τού φλοιού τού εγκεφάλου καί τών αισθητικών νεύρων.

'Η επιστήμη τής σήμερον είναι υποχρεωμένη νά παραδεχθή, κατόπιν 
τών εργασιών επί τής ακτινοβολίας τής ύλης, δτι μέσα εις τό υλικόν άνθριο- 
πινον σώμα κρύπτονται αόρατοι δυνάμεις, μέ ιδιότητας μή προσπιπτούσας 
ακόμη εις την άντίληψίν μας, μέρος ίσως τής δημιουργικής ένεργείας, ίχνη 
τής θείας πνοής. Αί εντός τού ανθρωπίνου σώματος ύπολανθάνουσαι καί
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παμψυχολογίας, τηλεπάθειαν, διόρασιν, ψυχοβολίαν, τηλεκινησίαν. Αΐ αύτο- 
μάτως προκαλοΰμεναι αύταΐ καταστάσεις δηιιιουργουν μίαν ιδιαιτέραν συναι" 
σθηματικότητα (ενέργειαν επί των ύποφλοιωδών Ιγκεφαλικών κέντρων) καί 
δταν εχουσιν ώς ζώπυρον μίαν ιδέαν, τότε ή ιδέα αυτή καταλαμβάνει ολό
κληρον τό Είναι και αποβαίνει "Ιδέα—Δύναμις.

Ή  βαθεϊα προσήλωσις, ή ακλόνητος πίστις προς πραγματοποίησιν τής 
ιδέας αυτής είναι τό κίνητρον, τό όποιον αφυπνίζει τάς ύπνωτοΰσας δυνά
μεις, αϊτινες ώς άποτελοΰσαι άπειρον ελάχιστον τμήμα τοΰ Θείου Σώματος, 
καθ’ δ'σον ό άνθρωπος επλάσθη κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν ΑυτοΓι, δΰνανται

ΠυρΓ βάτισσες

αϊ δυνάμεις αύταί, ώς μικροί Θεοί πλέον, νά προκαλέσουν την πρόσκαιρον 
αναστολήν των φυσικών λειτουργιών του εγκεφάλου καί τήν ανατροπήν καί 
κατάργησιν των θεωρούμενων αναλλοιώτων φυσικών νόμων.

Εις τό φαινόμενον τής πυροβασίας—άκαΐας τώ ν ’Αναστενάρηδων, κατά 
τήν ταπεινήν γνώμην μας ή ’Ιδέα—Δυναμις περιέχεται εις τήν πίστιν, τήν 
ειλικρινή, τήν άδολον, τήν πρωτόγονον, ή δυναμένη τά όρη νά μετακινή Ή  
πίστις προς τόν "Αγιον Κωνσταντίνον, ή οποία προβάλλεται αυθόρμητος, 
ασυναίσθητος, είναι αυτή ή οποία καταργεί τάς χημικός συγγένειας καί επο
μένως τήν προφυλαξιν εκ τής πυράς. 'Απλώς ή δυναμις τής υποβολής καί 
ακτινοβολίας δεν μάς ικανοποιεί, καθ’ όσον δεν ερμηνεύει ολόκληρον τό φαι- 
νόμενον τής άκαΐας. ’Ίσως μόνον δ,τι αφορά ιήν αναισθησίαν προς τήν θερ

I
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μότητα καί τον πόνον, άλλ’ όχι καί την προφΰλαξιν εκ τής πυράς των καλ- 
τσών καί ενδυμάτων (παντελόνια, οροΰστες), άτινα έρχονται εις επαφήν μέ την 
πυράν. Ό  άρχιαναστενάρης τοϋ Λαγκαδά Γεώργιος Εμμανουήλ δίδει άλλην 
εξήγησιν του φαινομένου, στηριζομένην επί τής φανατικής ^ρησκεννικής  
ηίοτεω ς,  όπως καί ό Κουντα Μπούξ και οΐ Βραχμάνοι.

Κατά τους αναστενάρηδες ή άκαΐα οφείλεται εις τήν προστασίαν των 
παρά τής 'Αγίας Ελένης, τήν οποίαν βλέπουσιν (ψευδαίσθησις όράσεως) νά

Προς τήν πυροβασίαν ό Γιαβάσης

βαδίζη.έμπροσδέν των, κρατούσαν ενα δοχεΐον πλήρες ϋδατος (ποτιστήρι) καί 
δ ι’ αυτοϋ καταβρέχει καί σβΰνει τήν πυράν. «Οΰιω σχηματίζεται, λέγουν, μία 
έσβεσμένη δίοδος, ή οποία μάς επιτρέπει νά βαδίζωμεν άκινδΰνως. Αν εζέλ- 
θωμεν τής διόδου αυτής τήν οποίαν ή 'Αγία Ελένη προπορευομένη μάς υπο
δεικνύει διά των βημάτων της, τότε ασφαλώς θά καώμεν»,Ή  θρησκοληπτική 
αυτή ερμηνεία δεν ικανοποιεί τον άμερόληπτον ερευνητήν, διότι ώνομά- 
σθησαν περιπτώσεις καθ’ ας άτομα, ίδιαζοΰσης ιδιοσυγκρασίας παρα- 
κολουθοΰντα τήν πυροβασίαν, αΰθορμήτως ωθούμενα υπό μιας δυνάμεως 
(έγκάλεσμα του αγίου) ώρμησαν ακάθεκτα εις τήν πυράν καί επυροβάδισαν,
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καθ5 δλας τάς διευθύνσεις της ανθρακιάς, δίχως νά ύποστοΰν εγκαύματα. Τα 
δίτομα αυτά, ώς άνεφέραμεν, έγκαλούμενα υπό του 'Αγίου, ώς λέγουν οί ανα
στενάρηδες, ανήκουν εις λίαν ευσυγκίνητους και ύποβλητάς ιδιοσυγκρασίας. 
Η μείς φρονουμεν δτι άφ’ ενός τό θέαμα τής πυροβασίας και άφ ’ ετέρου ή 
προκαλουμένη έντονος έκ τής τελετής συγκίνησις, ήν βοηθούν και οί μονότο
νοι μουσικοί ρυθμοί, επιφέρει μείωσιν τής άντιστάσεως τοΰ Έ γώ , έλαφράν 
άφαίρεσιν και έΕ αυτής άφύπνησιν των λανθανουσών έν τφ ανθρώπινη) δρ- 
γανισμφ θείων δυνάμεων, παρόρμησιν και έλξιν προς την πυράν.'

Πάντως οί έν ελαφρά έκστάσει ή άφαιρέσετ, ή ύποσυνειδήτιο καταστά-

Ό άρχιαναστενάρης Σερρών Γιαβάσης πυροβατεΐ

σει περιπίπτοντες πυροβάται, προσηλωμένοι εις την ιδέαν τής πυροβασίας, 
ή οποία καταλαμβάνει ολόκληρον τό είναι, παρουσιάζουσιν κατά την διάρ
κειαν τής πρόσκαιρου αυτής ψυχικής διαταραχής είδους ψευδαισθήσεων, 
ιδίως όράσεως καί ακοής.

Βλέπουν την ‘Αγίαν Ελένην νά βαδίζη έμπροσθέν των, νά σύρη τον 
χορόν, νά σβύνη ‘) μέ τό ποτιστήρι τή φωτιά, νά καθοδηγή τά βήματά των 
εντός τής ανθρακιάς. Βλέπουν τον "Αγιον Κωνσταντίνον, οστις επικάθεται 
επί των ώμων των κρατών διά τής δεξιάς την καρδίαν των. Αυτός καθοδη
γεί τάς κινήσεις των χειρών, ποδών καί κορμού κατά τον χορόν. 'Ακούουν 1

1) Νά δξοσίζη τόν πυροβάτην.
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τάς προσταγάς του διά την έναρξιν η παϋσιν του χορού, την ύπόδειξιν του 
χώρου τής πυροβασίας, τό> άναμμα τής φωτιάς καί την ώραν τής πυροβασίας. 
Αί εμφανιζόμενοι υπό μορφήν \[ιευδαισθήσεων ψυχο παθολογικά! αύταί κα
ταστάσεις, είναι, κατά την γνώμην μας, εκδηλώσεις τής βαθείας καί υποσυ
νειδήτου εσωτερικής σκέψεως. " Αν επιχειρήσωμεν νά στραφώμεν προς τό έσω 
εγώ μας, ευκόλως θά άντιληφθώμεν δτι όπισθεν τής εκφραζομένης καθαράς 
σκέψεως, υπάρχει μία άλ?.η σκέψις άπείρως πλουσιωτέρα εις εμπνεύσεις, 
συλλογισμούς καί συναισθήματα, εμφανιζόμενη σπανίως, άλλ’ υπό μορφήν 
τού απείρου, περιβάλλουσα πανταχόθεν τήν συνειδητήν μας προσωπικότητα.

Πυροβάτισσα Αγίας 'Ελένης Σερρών

Ή  εσωτερική αυτή σκέψις, τό έσω εγώ, διά τό οποίον ελάχιστα μόνον 
γνωρίζομεν, καί τού οποίου τήν δύναμιν ή κρίσις καί ή λογική δεν δύναν- 
ται νά επηρεάσουν, εις καταστάσεις εκστάσεως ή άφαιρέσεως, ή σκέψις αυτή 
καταλήγει εις τήν ψευδαίσθησιν. Και οΐ αναστενάρηδες εμφανίζουν πρόσκαι
ρους ψευδαισθήσεις έξ έπιδράσεως, τόσον τής όράσεως καί τής ακοής, βέβαιοι 
όντες ότι ή θεία Ιδέα - Δύναμις, ή περιεχομένη εις τήν πίστιν των προς 
τούς αγίους, τούς προφυλάττει από τήν πυράν, καταργούσα τούς Ισχύοντας 
γνωστούς φυσικούς νόμους. “Ολοι μας ύφιστάμεθα, δίχως αυτό νά γίνεται 
σαφώς αντιληπτόν, τάς ύπερλέπτους δονήσεις τής εσωτερικής σκέψεως. Εις 
στιγμάς δμιος έλαφράς άφαιρέσεως, ή απλού ρεμβασμού, ή μυστηριοόδης 
αυτή εσωτερική σκέψις εκπηδα από τά βάθη τού είναι μας, καί προκαλει
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τάς καταπληκτικά; εμπνεύσεις μουσικής, η καλλιτεχνικών έργων, δίδει απροό
πτου; λύσεις επι προβλημάτων ή συλλογισμών, εξικνουμένη μέχρι τής διαι- 
σθήσεως και ένοράσεως. Κατά τάς στιγμάς λοιπόν αύτάς, τής μειώσεως τών 
Ιδιοτήτων του συνειδητού Έ γώ , αισθανόμεθα έντονώτερον την ύπαρξιν εν
τός του ύλικοϋ οργανισμού μας τής αγνώστου αυτής δυνάμεως, ξένης προς 
την θέλησίν μας.

Τό δαιμόνιον του Σωκράτους, το κάτι» ενδόμυχον του Κάντ, ή εσωτερική 
ορμή του Μπέρξον, ή εντελέχεια τοΰ Άριστοτέίωυς, τό υποσυνείδητον ή εν'

συνειδητόν, δεν είναι άλλο παρά ή μυστηριώδης αυτή δυναμις, ή οίκοΰσα 
εις τό ένδον ημών και αενάως ρέουσα.

Ό  άνθρωπος, προικισμένος υπό τοΰ Δημιουργού διά του θείου δώρου 
τής διανοήσεως, κατοόρθωσε διά τής έρευνης πολλά τών θεωρούμενων μυστη
ρίων νά αποκάλυψη, νά έρμηνεύση. ’Από τής ανατροπής τοΰ νόμου τής βα- 
ρΰτητος, του νόμου τής σχετικότητος, τής άποδείξεως τής ενεργείας τής ύλης, 
μέχρι τής διασπάσεως τοΰ ατόμου, ή ανθρώπινη πρόοδος υπήρξε καταπλη
κτική, Εκείνο όμως, τό όποιον δεν κατώρθωσε μέχρι σήμερον ό άνθρωπος 
νά γνωρίση, είναι ό ίδιος ό εαυτός του. ΕΙς τό «Γνώθι σ’ αυτόν», λοιπόν, 
είναι καιρός νά στραφή ή σκέψις του άνθροόπου, διά ν ’ αποκάλυψη, κατό
πιν τών τόσων καταπληκτικών φαινομένων πού βλέπομεν, ότι μέσα εις τον 
υλικόν οργανισμόν εμφωλεύει και κάτι άλλο, μέρος τοΰ απείρου Θείου Συμ- 
παντος. Έ γώ  τουλάχιστον πιστεύω, έφ’ όσον αΐ Βιολογο - φυσικό - χημικά ι 
επιστήμαι δεν κατιόρθωσαν νά δώσουν λύσιν τινα επι υπερφυσικών τινων
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φαινομένων, ότι δ εντός του υλικού ανθρωπίνου σώματος κρυπτόμενος δυ
ναμισμός, δ προκαλών αυτομάτως τα θαύματα, επί των δποίων ή Επιστήμη 
αδυνατεί νά δώση μέχρι σήμερον ερμηνείαν τινα, ώς τό φαινόμενον τής πυ
ροβασίας, ότι δ άγνωστος αυτός δυναμισμός, του οποίου μόνον τά αποτελέ
σματα του κατάπληκτοι άντιλαμβανόμεθα, δεν είναι άλλο παρά η Θεία 
πνοή,  δ Θείος σπινΰ'ήρ  τής γνώσεως, δ όποιος μάς συνδέει μέ τό Σόμπαν 
και δστις μίαν ημέραν θά μάς δώση περισσοτέρας αποδείξεις των δσων 
απλώς πιστεΰομεν, δίχως νά δυνάμεθα ·νά έρμηνευσωμεν, Και δταν δ άν
θρωπος διά τής γνώσεως κατανοήση ότι μέσα εις τό υλικόν σώμά του, εδρά
ζει και ένας άϋλος παράγων, ή αθάνατος ψυχή, δτι και αυτός αποτελεί έ'να 
άπειροελάχιστον μόριον τής Θείας Δημιουργίας, και δτι εύρίσκεται επί τής 
γής ώς εντολοδόχος τοΰ Θεοΰ, μέ θείαν αποστολήν, τότε δεν θά ύπάρχουσι 
δι3 αυτόν μυστήρια καί δτι τά πάντα διέπονται ύπ’ Ε κ ε ί ν ο ν , δσττς εδη- 
μιουργησε τούς Κόσμους τοΰ Άπειρου. Καί ή ημέρα αυτή θά είναι ή ώ- 
ραιοτέρα των δσων έζτισέ ποτέ ή άνθρωπότης».
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ΤΟΥ ΡΩΣΣΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΑΡΙΘ. 30 1890

1 . —Σελ .  60 . A n d r e n e -k a p i , τουρκιστί Edrine, Ederne Edrine-ka- 
pou. Κατά τούς Βυζαντινούς: ή πύλη Άνδριανουπόλεως, πόρτα Πολυαν- 
δρίου. Μυρίαδρος, τού Καλλινίκου η Καλλίνικη, έκ της εκκλησίας Άγ. Μ. 
Καλλινίκου=πύλαι Άνδριανουπόλεως εν Κιονσ)πόλει, αί όποΐαι προβάλλουν 
εις την οδόν Άδρια)λεως από τά Β.Δ της Κωνσ)λεως. "Ορα : M arsilli, χάρ
την Ederni capisi, Porta d’Adrianopoli Chevalier, I, 93. Βυζάντιος, I, 
3 4 9 —3 5 3 . Άριστάρχης, 1 2 , No 86. Destounis, 2 6 2 —6 3 , Χάρτης Όδηγός.

Σελ. 60 . Apsja, χωρίον Χάφσα η ’Άβζα (Avza, Awza), παρά τοΐς 
Έ λλησ ι: Νίκη, επί τού ποταμού τού αυτού ονόματος, επί τού οποίου εκτεί
νεται λιθόκτιστος γέφυρα, εις την Θράκην, πρώτος σταθμός έπι τής σιδηρο
δρομικής γραμμής εξ Άνδριαν)λεως προς Κωνσ)λιν. Ή  ονομασία αύτη κα- 
θιερώθη από μίαν μουσουλμανίδα, ή οποία άνήγειρε πολλά φιλανθρωπικά 
ιδρύματα. "Αλλοτε εδώ υπήρχε μέγα πανδοχεϊυν. "Ορα : Ghalfa, 22, Mat. 
kovic’ R. LXII, 115, LXXI, 53. Boue, Itin. 42—28.

2 . —Σελ .  66 . B a b a , B a b a -  e sk i  ή Eski-Baba (=γέρος πατήρ). Εις 
τούς Βυζαντινούς, Βουλγαροφύγιον. Εί,ς τον Χέρλαχ και Ραμπέρι (XVI αιών) 
Eschibaba=padre vecchio, εις τον Βράντσις Eskibaba ή Baba ezki, εις 
ιόν Μυροζίνη και Μπενέττη Baba). Πολίχνη εις Θράκην εις τον καζάν (δια 
μέρισμα) τού Λόζενγρατ ή Κηρκλήσε, αποτελούσα τό κέντρον τής όκολίας 
(επαρχίας) μέ "Ελληνας κατοίκους ( 1100 ), Τούρκους (7 5 0 ), Βουλγάρους, επί 
τής σιδηροδρομικής οδού μεταξύ Λουλέ—Μπουργκάζ και Άδριανουπόλεως. 
’Ονομάζεται οΰτω έξ ονόματος ενός Τούρκου αγίου, ένταφιασθέντος έν τή 
πολίχνη ταύτη, δπου ήρχοντο ευσεβείς Μουσουλμάνοι προσκυνηταί, εις τούς 
οποίους έδείκνυον τον τάφον αυτού εις επτά μέρη. Κατά τον XVI αιώνα 
αύτη παρομοίαζε μικράν πόλιν μέ ούχί μέγαν αριθμόν Ελλήνων, οΐτινες μά
λιστα δεν ειχον και ϊδικήν των εκκλησίαν, διότι ή παλαιά τοιαύτη είχε με- 
τστραπή υπό τών Τούρκων σέ νοσοκομεΐον διά τούς δερβίσηδες. Κατά πα. 
ράδοσιν, άναφερομένην υπό τού Γκέρλαχ, εις την πόλιν ταύτην διετέλεσεν 
’Επίσκοπος ό "Αγιος Νικόλαος δ Θαυματουργός. Έ π ι πλέον, υπήρχε εκεί 
και ύπέροχον άνάκτορον, ένθα κατέλυον οί Σουλτάνοι δταν ήρχοντο εκεί έκ 
Κωνσ)λεως. Ε πίσης υπήρχε μέγα χάνι και τζάμι άνεγερΟέν υπό τού μεγάλου 
βεζύρου Άλή Πασσά (1565 ). Ορα: Herlach, 511- Βρατησλάβ, 4 4 , Ta- 
fel Symbol I, δο—81. Jrecek, Heorst, 133. Μεσ. Ίστορ. 1 7 7 , 2 6 . Mat- 
kovic —Rad , LXI, 188, 227, 229, LXII, 16, LXX X 1, 5 3 > Boue. Itin. 
I, 43, Μελισσηνός Χριστοδούλου, 1 5 , 4 7 —4 5 , 5 9 .
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3 . —Σ ε λ .  8 7 .  Γ κ α λ ή π ο λ ,  Γ κ ο λ ή π ο λ ,  Γ καλλ ίηολη .  Κατά τον με-
σαίωνα Καλλίπολις. Οί Τούρκοι τήν ώνόμαζον Γκελήμπολου, Πόλις οχυρά, 
εις την είσοδον του Μαρμαρά, επί τής ευρωπαϊκής όχθης. Άνηγέρθη υπό 
των Ενετών, έπαιξε και παίζει σημαίνοντα ρόλον διά τό έμπόριον τής ’Ανα
τολής. Ή  πόλις αυτή ήτο ή πρόκη κτήσις των Τούρκων εις Ευρώπην, οϊτι- 
νες διεκπαιρεώθησαν εν αυτή εκ τής Μικράς Ασίας τφ 1 3 5 6 . Ό  νΰν πλη
θυσμός αυτής συνίσταται από "Ελληνας και Τούρκους. 'Ό ρα: Tafel, Sym 
bol, IX, 86 — 88, Boue, Itin. I, 148. Mostras, 152. Synvet, 25.

4 . —Σ ελ .  8 9 .  E ΐς την σελ. 88, υπό τον τίτλον «Δύο πόλεις», δ συγ
γραφείς άσχολεΐται μέ τάς δύο μικράς πόλεις—φρούρια εις την είσοδον τοΰ 
Βοσπόρου : Ρ ο ύ μ ε λ η  - Κ α βά κ  και ’Ανατολή  - Χίσάρ  και μέ τό Ρ ο ύμ ελη  - 
Κ α β ά κ  και Άνατολή-Καβάκ. Διά την Θράκην ενδιαφέρει ή εξής περικοπή : 
«Τέλος, υπάρχουν ε'τεραι δύο πόλεις, επί τής θαλάσσης (Μαρμαρά), εις τό 
στενόν, εις τάς θαλάσσιας πύλας, εις άμφοτέρας τάς άκτάς—δύο ούχί μεγάλα 
φρούρια, εις την είσοδον των Δαρδανελλίων, τώ εΐσερχομένω εκ τοΰ Αιγαίου 
Πέλαγους. Αί πόλεις αύται εύρίσκονται ή μία έναντι τής άλλης, επι των δύο 
ακτών, τής ευρωπαϊκής και ασιατικής Ή  ευρωπαϊκή ονομάζεται Σεντιλπάρ 
(Sedylbar) και ή ασιατική Κούμ ■ Καλέ (Koum - Καλέ) Ό  πορθμός καθ’ 
εαυτόν είναι γνωστός εις τούς Τούρκους μέ τό όνομα Μπάρ-Σεφήντ-Μποαζή 
(B ar■ Sefid ■ Boazi). Σήμερον, οί Τούρκοι, έκτος τών φρουρίων τούτων, 
άνήγειρον κατά μήκος τοΰ πορθμού ολόκληρον σύστημα οχυρών : τό Μπο- 
γιαλλή - Καλεσή, επι τής ευρωπαϊκής όχθης, τό Ντηρμέν - Μπουρνοΰ ■ Ταμ- 
πασή και τό Μεντζιντίς, εις τήν ασιατικήν παραλίαν. Τό Τσάμ - Μπουρνοΰ - 
Ταμπασή εις τήν ευρωπαϊκήν καί τό Κιόσκ - Καλέ εις τήν ασιατικήν. Τό 
Κηλήντ-Μπάρ μέ τό Ναμ.αζγκιέ - Ταμπασή είς τήν ευρωπαϊκήν και τέλος 
τό Τσανάκ-Καλέ ή Σουλτανιέ - Καλεσή εις μίαν γραφικήν τοποθεσίαν τής 
ασιατικής παραλίας. "Ορα : Scliw eiger—Lerchenfeld, XXIX. Kieperts 
Karte (1844—1855).

5 . —Σ ελ .  Χ0 5 .Ή  G h u m o u rd j in a  (εις τούς Τούρκους Koumouldjina ή 
Komouldina, Ghumouldjina, Gheumouldjna—είς τούς Βουλγάρους: Ghi- 
mourdjina.E ’̂  τούς περιηγητάς τής δυτ. Ευρώπης : Coumission, τον XVI 
αιώνα συναντάται υπό τό όνομα Cammerciene. Παρά τοϊ Βυζαντινοϊς : 
Κουμουτζήνα, Είναι πόλις τής εΰρωπ. Τουρκίας, τοΰ βιλαετιού τής Άδρια- 
νουπόλεως, κείμενη επι πεδιάδος, οΰχι μακράν τοΰ Αιγαίου πελάγους, εις τήν 
νοτίαν κλιτύν τής Ροδόπης, επι τοΰ ποταμού Κουροΰ-Τσάκ, παραποτάμου 
τοΰ Καραντζά-Σοΰ, όστις εκβάλλει εις τήν θάλασσαν ταύτην Α. από τά ερεί
πια τής αρχαίας Μαξιμιανουπόλεως ή τής μεσαιωνικής Μεσσινοπόλεως (Mis
sy), τά υπολείμματα τής οποίας σήμερον ονομάζονται Μεσήν Καλεσή, ευρι
σκόμενα σχεδόν είς αυτήν ταύτην τήν Ghumourdjina Δι’ αυτής διέρχεται ή 
οδός Κων)πόλεως—Άδρ)πόλεως, άγουσα προς τήν Καβάλλαν—Θεσσαλονί*
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χην. Kara τον μεσαίωνα ή πόλις αυτή περιεβάλλετο από ισχυρά τείχη τα 
οποία την καθίστων οΰτω ισχυρόν φροΰριον, ύπερασπιζόμενον έκ Δ μέ όρη, 
τά όποια σήμερον εισέρχονται εις την περιοχήν της πόλεως. Κατά την κατά- 
ληψίν της υπό των Τούρκων τό 1 3 6 2 , ούτοι άνήγειρον ενταύθα ξενώνα η με
γάλο χάνι. Οΐ κάτοικοί της αποτελούνται κυρίως από "Ελληνας, Τούρκους και 
Εβραίους. Οϊ Εβραίοι προ πολλού καιρού κατοικούσαν εις τό φροΰριον 
τοΰτο. Ή  Γκιουμουλτζίνα εμπορεύεται μέ δλην την Βαλκανικήν, χρησιμεύει 
δέ ώς αγορά διά τά χωρία και αγροκτήματα τά διεσπαρμένα εΐ; τά ορεινά 
περίχωρα τής πόλεως. Είναι επίσης κύριον διοικητικόν κέντρον τοΰ καζά (νο
μού). "Ορα: Chalfa 5 9 · Irecek, Heerser 134. Rad, XLII, 95, 196, Π. 
C. I l l ,  69, 70X17, Bianchi 71, Βοιιέ, I, 162 — 163; Kol 100 —101, Te- 
plov, 55, Grecov 86—90, I. L . 12.

6 . —Σελ. 107 . Κ α ρ α ν α μ η ά χ  · Κ α ρ ν α μ π ά ν τ  ή Καρναμπάτ, Καρνο- 
μπάτ. Κατά τον μεσαίωνα : Κάρνοβ ή Κάρνοβο, παρά τοίς Βυζαντινοΐς ; 
Κάνοβα (XIV αιώνα —1370 ). Ό  Ά ραψ  Ή ντιρίζη (1150 ) την ονομάζει 
Karnoi ή Kami. Οί Τούρκοι : Καρεναμπάτ ή Καριναμπάτ, την οποίαν επί 
ούδενί λόγφ πρέπει νά την συγχέωμεν μέ την Κρηνός ή Κρουνός τών Βυ
ζαντινών ή μέ την Κρίνσκα χώρα τών Σλαΰων. Είναι πόλις τής Ά νατ Ρω
μυλίας, κειμένη επί τού ομωνύμου όρους Καρναμπάτ-Μπαλκάν ή Καρναμπά- 
τσκα-Πλανηνά, επί τής οδού μεταξύ Μπουρκάξ καί Σλήβνα, Ά νατ. αυτής 
καί Β .—Α. από τής Γιάμπολη. Κάτοικοι (περίπου 4 2 7 4 ) άποτελούμενοι από 
Βουλγάρους, Τούρκους, "Ελληνας, Εβραίους καί ολίγους Αθιγγάνους. "Ορα: 
Chalfa, 3 5 · Tomaschek II, 317 —3 17 - Jirecek, Gesty 547—5 4g. A. F. 
IV, 153—158, Encholm 115—116 Kanitz III, 96—101. Mostras 139. 
Μπογκόρωφ 4 8 —4 9 , Jirecek A. F. I l l ,  102. Jirecek II, C. IX, 4 3 - 4 5 ·

7 , —Σελ. 107 . Κ ε ρ ε κ α η λ ή , Κ ερ εκα ση λή ·Κ ρκ -Κ .λ η οή  ή Κρκλησή 
(τουρκιστί Κρκ-Κλήσε=σαράντα εκκλησίαι, παρά τοϊς "Ελλησι : Σαράντα 
Έκκλησίαι, βουλγαριστί : Λόζεν-Γκράντ, παρά τοϊς άρχαίοις : Καρπουδαϊ- 
μον, πλησίον τής μεσαιωνικής πόλεως Ταρπόδιξον). Πόλις τής ευρωπαϊκής 
Τουρκίας, κειμένη εις τό Τστράντζι-Πλανηνά, καί επί τής οδού τής άγούσης 
εκ Κων)πόλεως καί Άδρ)πόλεως προς τον Δούναβιν, εις τό βιλαέτιον τής 
Άδρ)πόλεως, Α. τής Άδρ)πόλεως, εις άπόστασιν 12 ωρών έξ αυτής καί 34 
ωρών εκ Κων)πόλεως, κύριον σημεϊον τοΰ ομωνύμου καζά (διαμερίσματος), 
μέ 14 .028  κατοίκους Βουλγάρους,"Ελληνας, Τούρκους, Εβραίους καί 'Α θ ιγ 
γάνους. Πόλις βιομηχανική καί εμπορική. Ιδιαιτέρως ιρημίζεται ό εντόπιός 
της οίνος. "Αλλοτε εις την πόλιν ταύτην υπήρχε μέγα κατάλυμμα (χάνι) διά 
τούς εμπόρους καί ταξιδεύοντας. Τό φρούριον τής πόλεως κατεδαφίσθη υπό 
τού σουλτάνου Μουράτ II,"Ορα : Chalfa 21. lack 36, Β, »7 Osw 52. Με- 
λισσηνός Χριστοδούλου 1 2 , 1 3 , 5 7 , 8 3 . Kneholm 87—9 4 - Mostras 136, 
S y n v e t  26. JL  11.
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8. —Σ ε λ ϊς  1 3 6 . R o d o s t a v  μικρή η Radosto μικρή, Rodosto, παρά 
τοις άρχαίοις : Βισάνθη, κατόπιν Ρησιστόν, Ραιδαστόν ή Ραιδεστός. Κατά 
τον Idrizi : Rodosto. Εις τούς ιταλικούς χάρτας συναντάται Rodosto, Ro- 
desto, Rodisto. Κατά τούς Γάλλους : Rodostoc, Rodestoc, Rodostol, Ro- 
dest. Οι Τούρκοι την ονομάζουν Rodosdjik και Tekir-D ag ή Tekfour- 
Dag (εκ τού ονόματος τού ορούς). Πόλις τής εύρωπ. Τουρκίας, εις τό βιλαέ- 
τιον τής 3Αδρ)πόλεως, κείμενη επί τής παραλίας τής θαλάσσης τού Μαρμαρά, 
είς τό βάθος μέσα σέ κήπους. Οΐ κάτοικοί της αποτελούνται από Έλληνας, 
Τούρκους, Εβραίους, Βουλγάρους και "Αθιγγάνους (ολίγους). Ε νταύθα οΐ 
Τούρκοι εγκατέστησαν τούς αιχμαλώτους τοιις οποίους είχον συλλάβει εις τήν 
Ουγγαρίαν καί τήν Αυστρίαν. 'Η πόλις αΰτη εχρησίμευεν ως κέντρον έναπο- 
θηκεΰσεως μεγάλου μέρους των προϊόντων τής Θράκης κα'ι προ παντός τής 
"Αδρ)πόλεως προς διαμετακόμισιν αυτών εις τήν πρωτεύουσαν, Ό  σίτος καί 
ή κριθή τής Ραιδεστού έφημίζοντο εις τό εμπόρων τής Δύσεως. Τό τοπικόν 
δέ εμπόρων αυτής έφημίζετο ως κατά τον μεσαίωνα ούτω και κατά τήν τουρ
κικήν κυριαρχίαν/Όρα : Tomaschek II, 4 9 —5° (331—332)· Tafel Symb. 
II, 79 Rad. XLJI, 97, NZ, 162, LXII, 83. Chalfa 61, Heyd. I, 243— 
268. Volch ro i, Grisebach I, 111—113. Mostras 70, 235. Synvet, Carta 
4. IR Π.

9 . — Σελ .  143 . Σ ελέβρ ι ,  Σελεβρία^ Σηλύβρ ι^  άρχ. Σηλυμβρία, Σ η -  
λ υβ ρ ία ,  Σολυμβρία, Solumbria, Σαλαβρία καί Σαλαμβρία, Salum bria, 
Salam brie. Ό  αύτοκράτωρ "Αρκάδως τήν ώνόμασε Εύδοζιούπολιν από τό 
ονομα τής συζύγου του, μία των αρχαιότατων πόλεων τής Βαλκανικής Χερ
σονήσου (καθώς φαίνεται εκ τής καταλήζεως βρία, ως καί εις τήν Γαλα βρία 
Καλα-βρία, αντιστοιχεί απολύτως εις τήν σλαυικήν λέξιν γκράτ=πόλις, εν 
τή έννοια τού φρουρίου, οχυρού), κειμένη εις γραφικήν τοποθεσίαν, πλη
σίον των μεγαλοπρεπών ερειπίων τής αρχαίας πόλεως, επί τού ακρωτηρίου, 
αποτελούσα τό άκρον τού ομωνύμου κόλπου επί τού Μαρμαρά εις τήν πε
ριοχήν τής Κωνσ)λεως. Καθώς είς τήν παλαιάν εποχήν, ούτοι καί σήμερον 
περιβάλλεται από αμπελώνας καί κατά τήν συνήθειαν τών ελληνικών πόλεων 
εύρίσκεται επί τής κορυφής τού όρους, περιτριγυρισμένη από τοίχους.Ό αμ
μώδης κόλπος αυτής σχηματίζει λιμένα κατάλληλον διά τά εμπορικά πλοία. 
Ενταύθα συνηντώντο αΐ δύο ρωμαϊκαί οδοί, ή Έγνατία καί ή Συγκηδουκή 
(τού Βελιγραδιού). Οΐ κάτοικοι αυτής σύγκεινται κυρίως από Έλληνας, από 
ολίγους Τούρκους καί Τσπανοεβοαίους. ΤΙ καλοκαμωμένη καί κλειστή αγορά, 
6 Εενών καί τά λοιπά δημόσια κτίρια άπετέλουν καί αποτελούν τήν διακό- 
σμησιν τής πόλεως. Ή  μεγαλυτέρα σημασία τής πόλεως είναι ή εμπορική 
αυτής αξία, τήν οποίαν είχε καί κατά τούς παλαιούς χρόνους. Ε νταύθα ήρ„' 
χοντο καί έρχονται, πλοΐα μέ εμπορεύματα από τάς άκτάς τού Αιγαίου πε- 
λάγους τής Θράκης, τής Βουλγαρίας καί τής Μικράς "Ασίας. Τό κύριον έμ·
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πόριον αυτής συνίστατοα εις μέταξαν, μαλλί, βάμβακα και δέρματα. Ό ρα : 
Chalfa, 60—61. Tafel, Symb. I, 76—77. Jirecek, Heeistr., 53—54, Rad. 
LVI, 189, 227, 229. LX I1, 83, 117. LXXI, 53· LXXXIV, 78, 98. Ger- 
lach, 507—509. H. Kiepert, 205. H eyd .I, 120 —123. Tomaschek, II, 49. 
Boscowich 25=26. Valch 94 — 99. Mostras 104 Synvet, C arte 4. IL· 6.

1 0 .—Σελ .  157 . Φ ιλ ίη έ—Φ ιλ ι η η ό η ο λ  (έζ ονόματος του βασιλέως τής 
Μακεδονίας Φιλίππου, υΐοΰ τοϋ Ά μίντα, πατρός τοΰ "Αλεξάνδρου του Μα- 
κεδόνος). Τουρκιστί Φιλίμπε, Χίλμπε, Χιοΰλμπε ή Γκιούλμπε (Hjulbe, παρά 
χοΐς άρχαίοις ΙΊονηρόπολις, Ντουλοΰπολις, παρά τοΐς Ρωμαίοις Trimontium, 
από τούς τρεις λόφους, Σαχάρ- τεπέ (καλύβα · καμπάνα), Νεμπέτ - τεπέ (Μου
σαίος), Τακσήμ-τεπέ (Εύμολπιάς), επί των οποίων είναι κτισμένη.’Από τοΰ 
VI αίώνος ήρχισε νά ονομάζεται Πουλπούντίβα (Jordanis Romana et Go- 
tica, ed. Mommsen, σελ. 2 8 ), εξ ού καί ή λαϊκή βουλγαρική αυτής ονομα
σία Πλόβντηβ, Πουλπουντέμπα (Itinerarium  reg is R icardi, XII — XIII 
αιών) καί Πουλπουντένα (Palmerius καί Gerardus), έξ ού πάλιν ή άρχαιο- 
βουλγαρική αυτής ονομασία Πλόβντην (XII—XIII αιών). Εις τούς δυτικούς 
εύρωπαίους περιηγητάς καί ιστορικούς συναντάται Plovdin, Ploudin, Plou 
dino, Ploudinum, Plowdensis, έξ ού κατόπιν κατά τον μεσαίωνα Φιλιποβ- 
γκράντ (εΐς τούς Βυζαντινούς Μεγαλόπολις). Αΰτη είναι ή κυρία πόλις τής 
’Ανατολικής Ρωμυλίας (Ν. Βουλγαρίας) κείμενη επί τοΰ ποταμού Μαρίτσα, 
σταθμός τής σιδηροδρομικής οδού προς τήν Κωνσ)λιν, μέ πολλούς τάφους 
(κοινοτάφια) εις τά πέριξ αυτής. Αΰτη είναι μία από τάς πλέον αρχαίας, 
σπουδαιοτέρας ιστορικός πόλεις, γνωστή έξ απόψεως εμπορικής καί βιομη
χανικής όχι μόνον εις τήν Βουλγαρίαν, αλλά καί εις άπασαν τήν Βαλκανικήν 
χερσόνησον. Τό έμπόριον αυτής καθίσταται γνωστόν από τον μεσαίωνα, 
οπότε εμφανίζονται καί ξένοι εμπορικοί οικοι, προ παντός των Ντουπρόβικ. 
Κατά τον XVI αιώνα ενταύθα ύπήρχον ούχί ολίγοι ντουμπροβίκοι έμποροι, 
περί τούς 3 0 0  εμπορικοί οικοι Εβραίων από τήν Ουγγαρίαν καί τήν 'Ισπα
νίαν καί περί τούς 1 0 .00 0  "Ελληνες. Τό μεγαλύτεροι' μέρος τού πληθυσμού 
αυτής ήσαν Βούλγαροι(;), ύπήρχον επίσης καί Σέρβοι, άλλα μάλλον ώς ύπη 
ρετοΰντες. ’Αρκετά ένωρίς εμφανίζονται οΐ Τούρκοι, οΐ όποιοι ήσαν μάλιστα 
καί αρκετοί. Ό  αριθμός αυτών ηύξήθη μέ τούς άσπασθέντας τον μουσουλ
μανισμόν Βουλγάρους, κυρίο)ς από τάς τάξεις των βογιάυιδων (εύνενών) καί 
τών μεγαλοκτημόνων. Οΐ Παυλικιανοί, προήλθον από τούς ’Αρμενίους καί 
άλλους άποίκους έκ Μικράς ’Ασίας, ό αριθμός τών οποίων ηύξήθη κατόπιν 
από τούς Μπογκομίλους, οΐ όποιοι, κατόπιν τής πτώσεως τής Βουλγαρίας 
καί τοΰ Βυζαντίου υπό τούς Τούρκους, άσπασθέντες τήν καθολικήν θρη
σκείαν, έζων, ως καί σήμερον, κατά μεγάλας κοινότητας, ό'χι μόνον εντός τής 
πόλεως, αλλά καί εις τά πέριξ αυτής.



Κ. Ρ (1 Μ A I Ο V

ΔΥΟ "ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

"Ενας από τούς κύκλους των δημοτικών τραγουδούν είναι τά λεγάμενα 
« ' Ι σ τ ο ρ ι κ ά » ,  και μέ τον δ'ρο τούτο εννοούνται τραγούδια πού έχουν αμ ε σα  
εκπηγάσει από συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα η περιστάσεις.

Μέ μια πλατύτερη καί ορθόδοξη ερμηνεία τού δ'ρου, στα Ιστορικά πρέ
πει νά περιλαμβάνωνται και τά Άκριτικά και τά Κλέφτικα. Επειδή δμως οι 
δυο αυτές ομάδες είναι και πολυπληθείς καί άμεσα όμοειδεΐς μεταξύ τους, 
γιά τούτο έχουν άποχωρισθή σέ ιδιαίτερους αυτοτελείς κύκλους, παρ’ δλο πού 
άμεσα συνδέονται καί επίσης άμεσα, άπηχούν τό πνεύμα καί τό χαρακτήρα 
τής αντίστοιχης των Ιστορικής περιόδου, τής Άκριτικής γιά τά πρώτα, τής 
ήρωϊκής των Κλεφτών γιά τά δεύτερα.’Έτσι μέ τον δρο «'Ιστορικά τραγού
δια» σήμερα εννοείται ένας ειδικά περιωρισμένος κύκλος, πού περιλαμβάνει 
τραγούδια όπως γιά τό Πάρσιμο τής Πόλης, γιά τούς ηρωικούς πολέμους 
των Σουλιωτών, γιά διάφορες μάχες καί περιστατικά τού 1 8 2 1 , γιά τούς αγώ
νες γιά την ανεξαρτησία τής Κρήτης, ακόμη καί γιά τούς τελευταίους πολέ
μους, τούς Βαλκανικούς καί τον ’Αλβανικό.

Τά «'Ιστορικά» υστερούν σχετικά μέ τά Κλέφτικα καί Άκριτικά. Δέν 
υστερούν μόνο από την άποψη ειδικών μελετών, πού νά έχουν συντεθή επίτη
δες γιά τά θέματα τού κύκλου τους. 'Υστερούν επίσης τά τραγούδια καί αυτά 
καθεαυτά ως αξιόλογες ποιητικές συνθέσεις. Μάλιστα παρατηρεΐται τό φαινό
μενο τά πα?ωαότερα νά είναι συνήθως καλύτερα σέ ποιότητα καί τά νεώτερα 
νά έκφυλίζωνται σέ άτονα και άτεχνα στιχοπλοκήματα.

Άντικρύζοντας δμως από τήν πλευρά τής γ ν η σ ι ό τ η τ α ς  τά λεγόμενο 
«'Ιστορικά» τραγούδια,—καί αφού μέ τον δρο «ιστορικό» θά δεχτούμε κάθε 
τραγούδι, πού γενικά συνδέεται μέ (ορισμένο ιστορικό περιστατικό από τό 
όποιο άμεσα νά προήλθε, — θά μπορούσαμε νά διακρίνωμε τρεις κύριες 
κατηγορίες :

1 . Πρώτη κ α τ η γ ο ρ ί α  : 'Υπάρχουν πολλά ιστορικά τραγούδια, πού 
έγιναν μαζί μέ τά αντίστοιχα ιστορικά περιστατικά πού ψάλλουν. Ό  ενθου
σιασμός γιά ηρωικά κατορθώματα ή ό πόνος γιά ξαφνικές καί μεγάλες συμ
φορές δημιουργεί ένα τραγούδι, πού άσχετα μέ τήν καλλιτεχνική του αξία 
παραμένει νά είναι μιά σύνθεση νέα Καί πρωτότυπη.Ό όρος βέβαια «πρωτο
τυπία» πάντα νοείται σχετικά μέ όση πρωτοτυπία μπορεί νά ύπάρξη μέσα σέ 
μιά λαϊκή δημιουργία, πού ποικιλότροπα καί άμεσα επηρεάζεται από τό κα
θολικό ρεύμα τής προφορικής παράδοσης, τήν τεχνική της, τά θέματά της 
καί τά στερεότυπα εκφραστικά της μέσα, είτε αυτά είναι επίθετα καί φράσεις 
είτε ολόκληροι κοινοί στίχοι. Τήν κατηγορία τούτη τήν αποτελούν τραγούδια,

22
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πού δικαιούνται νά διεκδικούν τον τίτλο πώς είναι γνήσια 'Ιστορικά, νέα καί 
πρωτότυπα λαϊκά δημιουργήματα, πού άμεσα έχουν έκπηγάσει από κάποιο 
αντίστοιχο ιστορικό γεγονός.

2 . Δεύτερη κ α τ η γ ο ρ ί α  : 'Υπάρχουν μερικά άλλα τραγούδια, πού προ-
καλούν τήν εντύπωση ότι σίγουρα άναφέρονται σέ ώρισμένο ιστορικό γεγο
νός, αφού έχουν αδιάσειστες αποδείξεις τους τό όνομα τού αντίστοιχου ιστο
ρικού προσώπου καί τού τόπου πού έγινε ή μάχη ή έχουν άλλες παρόμοιες 
καί ολοφάνερες αποδείξεις ονομάτων, ίσως καί περιστατικών. Καί τά τρα
γούδια αυτά είναι απαραίτητο νά παρατίθενται ώς 'Ιστορικά. ”Αν όμως 
τά εξετάσωμε πιο προσεκτικά καί διεισδύσωμε βαθύτερα αναζητώντας τις 
πρώτες ρίζες τους, πολύ συχνά μπορούμε νά διαπιστώσωμε ότι ολη αυτή ή 
κατάσταση είναι πλαστή είτε επίτηδες είτε από διάφορες συμπτώσεις, διότι 
τό ΐδιο τραγούδι ώς σύνθεση καί ενότητα ε ί ν α ι  π ο λ ν  π α λ α ι ό τ ε ρ ο  από τα  
ά ν τ ί α τ ο ι χ α  ί ο τ ο ρ ι κ α  γεγονότα ,  η ο ν  α ναφ έρ ε ι .  Ουσιαστικά πρόκειται γιά 
κάποιο παλιό τραγούδι, πού διασκευάσθηκε καί προσαρμόστηκε προς νεά)- 
τερα ιστορικά γεγονότα καί πήρε τή σημερινή του «ιστορικοφανή» όψη. Ή  
διασκευή άλλοτε γίνεται μέ τρόπο επιδέξιο, καί άλλοτε είναι πρόχειρη καί 
χοντροκομμένη. Αυτός ό ξεκούραστος τρόπος τής δήθεν νέας δημιουργίας !), 
πού γίνεται μέ μιάν εύκολη διασκευή καί προσαρμογή σέ νεώτερα περιστα
τικά, δέ βοηθάει στήν ποιοτική βελτίωση τών τραγουδιών, γιά τούτο καί τά 
τραγούδια τής κατηγορίας αυτής δέν είναι από τά καλύτερα, αλλά ολο καί 
χωλαίνουν σέ κάτι, μικρό ή μεγάλο- Ποτέ ένα φόρεμα, ραμένο σέ μέτρα άλ
λου καί σ’ άλλους καιρούς καί μόδες, δέν μπορεί εντελώς νά ταιριάζη σέ κά
ποιο άλλο πρόσωπο, πού ανήκει σ’ άλλην εποχή καί σ’ άλλη μόδα.

Τά 'Ιστορικά λοιπόν τραγούδια τής κατηγορίας αυτής δέν είναι νέα, καί
άς παρουσιάζωνται σά νέα. Είναι πρόχειρες ή καί επιδέξιες διασκευές πα- 
λαιότερων έτοιμων τραγουδιών, καί χρέος μας είναι νά εντοπίζομε κάθε φορά 
τό φαινόμενο καί νά καθορίζομε μέ όση δυνατή σαφήνεια όλες τις στρωμα- 
τολογικές εξελίξεις πού έχουν προηγηθή καί λανθάνουν κάτω από τήν εύκολη 
σημερινή «ιστορική» επιφάνεια τού κάθε τραγουδιού.

3 . Τ ρ ί τ η  κ α τ η γ ο ρ ί α  : 'Υπάρχουν καί άλλα τραγούδια, πού δημιουρ
γούν μιά τρίτη περίπτωση. Είναι τραγούδια μέ ποικίλο περιεχόμενο καί 
μορφή, πού δέ φαίνονται τά ίδια νά έχουν καμιάν αξιόλογη σχέση μέ οίοδή-

1) Τέτοια γνώμη, καλοπροαίρετη καί όχι σοφιστική, έχει συνήθως καί 6 ίδιος 
ό διασκευαστής, νομίζοντας ότι τάχα φτιάνει νέο τραγούδι. Τέτοια γνώμη είχε καί ό 
Θ. Κολοκοτρώνης, όταν πήρε ένα έτοιμο μοιρολόι καί τό διασκεύασε σέ δήθεν Κλέ
φτικο, αλλάζοντας μόνο μερικά ονόματα καί προσθέτοντας κάποιες άλλες λεπτομέρειες. 
<ιΙΣρώτα τούς ώ ρμήνευσα  μ ιλ η τά , έ π ε ιτ α  τό  έκαμα  κ α ι τρα γούδ ι κ α ι τούς  τό τρα. 
γο νδη σα » , μάς λέει ό ίδιος στα Απομνημονεύματά του. Βλέπε σχετικά : Πολίτου, 
Έ κλογα ι άρ. 29 (τραγούδι καί πρόλογο).
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ποτέ συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός. Έ νώ  όμως δεν έχουν αυτά την αξίωση 
νά θεωρηθούν «ιστορικά», έρχονται τώρα όχι οι λαϊκοί τραγουδιστές, με τό 
νά τά διασκευάζουν καί νά τά επενδύουν μέ ιστορικά κύρια ονόματα (όπως 
π. χ. γίνεται στην πιο πάνω κατηγορία 2), αλλά τή φορά τούτη έρχονται οί 
ειδικοί επιστήμονες, πού τά μετονομάζουν σε «ιστορικά», επειδή νομίζουν 
ότι ανακαλύπτουν λανθάνουσες ώς τώρα σχέσεις τού περιεχομένου τού τρα- 
γουδιού με συγκεκριμένα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα. Έ νώ  στην κατηγο
ρία άριθμ. 1 είδαμε πώ ς  γ ε ν ν ι έ τ α ι  έ να  γ ν ή σ ι ο  ι σ τ ο ρ ι κ ό  τ ρ α γ ο ύ δ ι  καί στην 
κατηγορία άριθμ. 2 είδαμε π ω ς  υ ι ο θ ε τ ε ί τ α ι  έ να  ξένο τ ρ α γ ο ύ δ ι ,  στην κα
τηγορία άριθμ. 3 βλέπομε π ώ ς  ένα  έντελώς ά σχ ε το  με  τ η ν  Ι σ το ρ ία  τρα- 
γ ο ύ δ ι  μ π ο ρ ε ί ,  α π ό  π α ρ ε ξ ή γ η σ η  ή ο π ο ί ο  π α ρ ό μ ο ι ο  λ ά θ ο ς ,  νά  σ υ ν δ ε θ ή  
στενά  με ώ ρ ι σ μ έ ν ο  ι σ τ ο ρ ικ ό  γεγονός, ά π ό  τό ό π ο ι ο  κ α ι  ν ά  θ ε ω ρ ή τ α ι  
δ τ ι  τ ά χ α  έ χ ε ι  ά μ ε σ α  έ κ π η γ ά σ ε ι .

Τό πράγμα θά γίνη σαφέστερο μέ ένα παράδειγμα : Είναι πασίγνωστο 
τό τραγούδι γιά τό Κ ά σ τ ρ ο  τής  'Ωριάς. Πρόκειται γιά μιά μυθική βασιλο
πούλα, πού προτιμάει νά γκρεμιστή παρά νά παραδοθή στούς εχθρούς, πού 
μέ προδοσία παίρνουν κάποτε τό δυνατό κάστρο της. Τό όνομα τού κάστρου 
παίρνει ποικίλες ονομασίες, λέγεται τής  'Ωριάς, τής Σ ο υ ρ ι ά ς ,  τής Σ ε ρ β ία ς ,  
τής  *Οβριας ,  τής Σ τ εργ ια ς ,  τής Β ο ρ ιά ς .  Σέ Καππαδοκικές παραλλαγές λέγε
ται τής Μ αροϋ ς  τό Κάστρο.Ετυμολογώντας τώρα, λανθασμένα όμως, τό θη 
λυκό τούτο όνομα Μ αρ ού  ότι άρχικά θά ήταν « τ ’ Ά μ ο ρ ι ο ϋ  τό Κ ά σ τ ρ ο »  
νομίζουν μερικοί ερευνητές ότι τό τραγούδι γιά τό κάστρο τής 'Ωριάς συν
δέεται καί άπηχεϊ τήν πολιορκία καί τήν πτώση τού ήρωϊκού Άμορίου ‘) τό 
838  μ. Χρ., πράγμα πού είναι έντελώς απίθανο. Τό τραγούδι μιλάει γιά μιά 
ωραία, πού προστάτευε τό κάστρο καί γιά νά ξεφύγη τήν ταπείνωση πήδησε 
κάτω στο γκρεμό καί σύμφωνα μέ λαϊκές παραδόσεις φαίνεται άκόμη καί 
τώρα μαρμαρωμένη εκεί στο βράχο ή άπόμεινε ένα σημάδι στο βράχο άπό 
τό πέταλο τού άλογου της. 'Όλα αυτά δεν είναι άσήμαντες λεπτομέρειες,

1) Πρώτος, μάλιστα χωρίς νά γνιορίξη τις ενδιαφέρουσες Καππαδοκικές παραλ
λαγές, ύπεστήριξε τή γνώμη αυτή ό Κων. Σάθας (Ή δημοτική ποίησις καί τό κά- 
στρον τής Ώριας, 'Εστία τόμ. 9, 1880, σελ. 308—314). Τή γνοόμη του Κ. Σάθα αντί- 
κρούει ό Ν. Πολίτης (Παραδόσεις 2, 724—726), ένώ τήν υποστηρίζει ό Π. Καρολί* 
δης (Ή πόλις Άμόριον εν τή Χριστιανική καί Μωαμεθανική Ιστορία καί ποιήσει, 
’Επιστημονική Έπετηρίς ’Ε θνικόν Πανεπιστημίου 1906—1907, σελ, 228—257), 
Στή συνέχεια τήν ίδια γνώμη τήν άντικρούει ό Henri Gregoire (Etudes sur l'epo- 
pee byzantine, Revue des Etudes grecques 46, 1933, σελ. 34), ένώ κατόπι ό S, 
Baud-Bovy (L,a Chanson Populaire Grecque du Dodecanese, 1936, σελ. 275—284) 
τήν αναπτύσσει καί τής προσθέτει τό επιχείρημα τής έτυμολογίας τού Καππαδοκικοΰ 
ονόματος ή Μαρον σε « του Άμοριοϋ». Κρίνοντας τήν άποψη του Baud-Bovy ό 
Στίλπων Κυριακίδης τήν βρίσκει «άν μή τι άλλο, λίαν παρακεκινδυνευμένην» (Λαο
γραφία 12, 1938, σελ. 325).

.
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αλλά αποτελούν τό κεντρικό θέμα του τραγουδιού και δεν έχουν καμιάν άμεση 
σχέση μέτ'ις αντίστοιχες ιστορικές λεπτομέρειες γιά το Άμόριο του 838 μ.Χρ., 
όπου δέ διοικούσε τό κάστρο καμιά βασιλοπούλα καί οπού δεν φαίνεται 
νά υπήρξε ούτε άλλο επεισόδιο παρόμοιο με όσα τό τραγούδι περιγράφει.

Δεν υπήρξε, π.χ., όπως υπάρχει βασικά στο τραγούδι γιά τό Κάστρο τής 
'ίίριάς, κάποιος προδότης, που νά είναι ελληνικής καταγωγής καί μοναδική 
ανταμοιβή του νά ζητά προκαταβολικά την άνυπαρκτη βασιλοπούλα τού Άμο. 
ρίου. Ό λη ή παρανόηση, πού προκάλεσε το λανθασμένο συσχετισμό, εντοπί
ζεται στο γεγονός ότι ή Μαρού θεωρήθηκε δ'τι είναι Άμόριο (γνώμη τού S· 
Baud Bovy), ενώ πρόκειται άπλούστατα γιά τή Μαρού ή Μαρουδιά, γνωστή 
ήρωΐδα τού Άκριτικοϋ κύκλου.

Τά’ τραγούδια καί των τριών κύκλων, Άκριτικοϋ, Κλέφτικου καί "Ιστο
ρικού, από τή φύση τους είναι επόμενο νά έχουν επισύρει καί νά συνεχίζουν 
νά επισύρουν τήν προσοχή ερευνητών, πού ξεκινούν από εντελώς διαφορετι
κές αφετηρίες, π. χ. πότε ειδικών μέ τά ιστορικά θέματα καί πότε ειδικών 
μέ τον καθαρά λαογραφικό τομέα. Οί διαφορετικές αφετηρίες είναι φυσικό 
νά επαυξάνουν καί τις διαφορές στον τρόπο πού καθένας ερευνητής άντικρύ- 
ζει καί ερμηνεύει τά ίδια πράγματα. Αποτέλεσμα τών αναπόφευκτων τούτων 
διαφορών είναι καί ή σημερινή μου μελέτη, πού εξετάζει τό πρόβλημα τής 
καταγωγής δυο ιστορικών τραγουδιών, τον  τραγουδίοϋ  γ ιά  τον 'Ε ρ ρ ιγα  
της Φλάντρας καί τοϋ τραγουδίοϋ  y ia  το Μ ι χ ά λ μ π ε η  της Ρουμ αν ίας .  
Γιά τά δυο αυτά τραγούδια δημοσιεύθηκαν μόλις πριν μερικούς μήνες δυο 
πολύ προσεκτικές καί ευσυνείδητες μελέτες από δυύ ικανούς καί φίλους συνα
δέλφους μου. Οί διατριβές αυτές έχουν δημοσιευθή στον τελευταίο τόμο τής 
«Λαογραφίας» (τόμ. 14, 1952) καί εκτείνονται στις σελίδες 3—70.

Ή  διαφορά τών αφετηριών, πού είπαμε πιο πάνω, φέρνει καί εδώ τή 
διαφορά στήν ερμηνεία τών ΐδκυν πραγμάτων. Οί δυο φίλοι συγγραφείς μέ 
πολλήν επιμέλεια καί μέ θαυμαστή γνώση τών αντίστοιχων ιστορικών γεγο
νότων δέχονται ότι τά δυο τραγούδια συνδέονται αμεαα  μέ ιύρισμένα ιστορικά 
συμβάντα, από τά οποία καί έχουν έκπηγάσει. ‘Υπάγουν άρα καί τά δυο τρα
γούδια ότήν ι ίρώτη  από τις πιο πάνω κατηγορίες. ‘Η επαλήθευση, πού 
έκαμα μελετώντας τις δυύ πραγματείες, μέ έπεισε ότι κανένα από τά δυο 
τραγούδια δεν είναι γνήσιο κατά τήν έννοια τής γνησιότητας πού είδαμε στήν 
πρώτη κατηγορία, άλλα τό ένα από τά τραγούδια αυτά ανήκει οπωσδήποτε 
στήν τρίτη κατηγορία, ενώ τό άλλο ί>πάγεται στή δεύτερη.

Ό  κύριος λόγος πού μέ έκαμε ν ’ ασχοληθώ μέ τό θέμα τούτο δέν είναι 
τό πρόβλημα τής καταγωγής δυο τραγουδιών, πού κατά βάθος είναι ασήμαντα 
αυτά καθεαυτά καί στερημένα όποιασδήποτε ιδιαίτερης καλλιτεχνικής αξίας. 
Εκείνο, πού χρησιμέυσε κίνητρο πολύτιμο, είναι ότι ή μελέτη γιά τά δυο
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τσΰτα τραγούδια δίνει την ευκαιρία νά επιχείρησή μια πολύτιμη στρωματο- 
γραφική- ερευνά και καταγραφή, πού σκοπό της βάνει νά έξηγήση στριφνούς 
και απροσδόκητους συμς^υρμούς καί νά αποκάλυψη λανθάνουσες μεταπτώσεις 
στην πορεία μορφών καί μοτίβων.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΕΡΡΙΓΑ ΤΗΣ ΦΛΑΝΤΡΑΣ

Ή  μακρά μελέτη τού φίλου συναδέλφου κ. Μ. Μανούσακα, πού δήμο- 
σιεύθηκε τώρα τελευταία γιά τό τραγούδι τούτο (βλέπε : Μ. Μανούσακα, Τό 
'Ε λληνικό  δημοτικό τραγούδι γ ιά  τό βασ ιλ ιά  'Έρριγα  τής Φλάντρας,  
Λ α ο γ ρ α φ ία  14, 1952, σελ. 3 —52), εξετάζει πολλά προβλήματα, λαογραφικά 
φιλολογικά καί ιστορικά, καί έχει προχωρήσει σε συστηματική καί εξονυχι
στική ανάλυση γιά πολλές λεπτομέρειες γύρω από τά προβλήματα τού τρα
γουδιού ‘)· Δίκαιο λοιπόν αίσθημα εμπιστοσύνης γεννάει στον αναγνώστη ή 
στατιστική των λεπτομερειών, πού έκαμε υπομονητικά ό κ. Μανούσακας γιά 
όλες τις γνωστές παραλλαγές. Τό τελικό συμπέρασμα τής μελέτης του αυτής, 
όπως τό δείχνει καί ό τίτλος τής ίδιας μελέτης, διατυπώνεται χωρίς καμιάν 
αμφιβολία καί μέ απόλυτη βεβαιότητα ότι πρόκειται γιά τραγούδι Ιστορικό· 
άμεσα δεμένο μέ πρόσωπα, χρονολογίες καί επεισόδια τής ιστορίας τής Φρα
γκοκρατίας ( = 'Ερρίκος, Φράγκος αύτοκράτορας στήν Πόλη, πού πέθανε από 
ξαφνική άρρώστεια τό 1216 μ. Χρ. στή Θεσσαλονίκη).

Ό  κ. Μ. Μανούσακας τονίζει ώς επίλογό του τό εξής συμπέρασμά του : 
« 'Ο πω σδήποτε . . .  ενα γεγονός π α ρ α μ ένε ι ,  π ιστεύομε ,  ακλόνητο  : πώς ό 
αρχικός ή ρω ας τού τραγουδιού είναι ό βασιλιάς Ερρίκος τής Φλάντρας. Κ αί  
άπό τό γεγονός αυτό π ρ έπ ε ι  νά ξεκινά κ ά θ ε  Απόπειρα ερμηνείας  τών 
πραγματικά ενδιαφερόντων προβλημάτων τής καταγωγής καί τής σύνθεσης 
τού τραγουδιού, πού επιχειρήσαμε νά έξετάσωμε γιά πρώτη φορά σ= αυτή 
τή μελέτη» ( Λ α ο γ ρ α φ ία  14, σελ. 52).

Α'
Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ικ ά  : Έ νώ  όμως έχει γίνει τόσο προσεκτική έρευνα στις 

λεπτομέρειες, όλο τό πρόβλημα καί ή ορθή λύση του είναι κατά τή γνώμη 
μου πράγματα άσχετα μέ όλες αυτές. Ή  αντινομία δημιουργεΐται, επειδή 
ή λύση σέ πολλές περιπτώσεις δέ σχετίζεται μέ λεπτομέρειες, πού πολλές 
φορές επενεργούν μυωπικά, αλλά συνδέεται άμεσα με τή γεν ική  «θέση»  
π ο ύ  δ ιαλέγε ι  και π α ίρ νε ι  κανείς αντίκρυ στο βασικό καί ε ν ια ίο  πρό·

1) Ή  μελέτη αυτή, όπως σημειώνει ό ίδιος ό κ. Μανούσακας, πριν δημοσίευσή 
στήν «Λαογραφία» είχε γίνει θέμα επιστημονικής ανακοίνωσης στο 7ο Βυζαντινο- 
λογικό Συνέδριο, στις Βρυξέλλες τό 1918, μέ τίτλο «La legende de la mort 
d’ LIenri de Flandre dans la poesie populaire grecque». Σύντομη περίληψή της 
έδημοσίευσε ύ Ιταλός μελετητής τοϋ Άκριτικοΰ “Επους Salvatore Irapellizeri στή 
μελέτη του «La morte di Digenis Akri.tas*·, περιοδικό Annali di Museo Pitre X 
1950) σελ. 82— 119 (βλ. σελ. 86— 88).

I
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β λή μ α  τον δ ια χ ω ρ ισ μ ο ύ  τών ά ρ χ α ϊκ ώ ν  καί των μεταγενέστερων σ υ 
στατικών, π ο υ  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ ν  δ ιάφορα  χρονολογικά στρώματα στήν 
παράδοση  τών δημοτικών τραγουδ ιώ ν .  Κατά τή γνώμη μου, τό δλο πρό
βλημα έχει ώς εξής :

"Αν έχωμε ένα τραγούδι ή μια ομάδα τραγουδιών με παράδοξα κυρία 
ονόματα άλλα και μέ παράδοξα περιστατικά, σέ ποια από τά δυο αυτά στοι
χεία—τά ονόματα η τά περιστατικά—θά δώσωμε την προτίμησή μας γιά νά 
τά κάμωμε θεμέλιο τών συλλογισμών μας γιά την αναζήτηση τής άγνωστης 
καταγωγής του τραγουδιού ; "Αν μέ προσοχή μετρημένη, αλλά και μέ μιάν 
απαραίτητη και πολύτιμη διαίσθηση στο ζΰγισμα τών πρώτων ενδείξεων και 
του δλου ΰφους, σταθούμε τυχεροί και κατορθώσωμε νά διαλέξωμε τη σω
στή βάση, τότε πιθανώτατα θά πετΰχουμε καί τήν ορθή καταγωγή του τρα’ 
γουδιού, έστω κι5 άν θ ’ ακολουθήσουν ελλείψεις ή μικρότερα σφάλματά μας 
στις λεπτομερειακές περιπτοόσεις.’Ά ν δμως λαθέψωμε στήν πρώτη εκλογή τής 
αρχικής αφετηρίας—στον πρώτο μας νά πούμε «προσανατολισμό»,—τότε καί 
οί πιο θαυμάσιες, ευσυνείδητες καί εξονυχιστικές αναλύσεις τών λεπτομε
ρειών, στηριγμένες στήν πιο άρτια φιλολογική μέθοδο, κινδυνεύουν νά μάς 
γίνουν εντελώς ανώφελες στον αγώνα μας νά βρούμε τήν αρχική καταγωγή 
του τραγουδιού. Πολλά μάλιστα από τά τέτοια συμπεράσματα τών λεπτομε
ρειών, άποχτημένα μέ κόπο πολύ καί μέ πολυήμερες αναδιφήσεις δυσπρόσι
των πηγών, ενδέχεται νά άνατρέπωνται αυτόματα δταν αργότερα διαπιστωθή 
από άλλους ή σωστή αρχική αφετηρία γιά τήν έρευνα τού τραγουδιού.

’Αντίκρυ στο σπουδαίο πρόβλημα τής προτεραιότητας καί τής σημασίας 
πού έχουν τά παράδοξα κύρια ονόματα (κυριώνυμα, τοπωνύμια, κλπ.) καί τά 
παράδοξα περιστατικά, τί θά διαλέξωμε ; Νομίζω δτι ή μέθοδος, πού μπο
ρεί νά έχη τις περισσότερες ελπίδες επιτυχίας, είναι άν δοκιμαστικά  θά δια
λέξουμε πρώτα τά κύρια ονόματα καί τά τοπωνύμια. Ενδέχεται σίγουρα καί 
άμεσα νά μάς οδηγήσουν στήν ορθή λύση. Θά π ρ έ π η  δμως νά μή μάς 
ξεφ εύ γη  άπδ τό νοϋ  δτι τά ονόματα τών κύριω ν π ρ ο σ ώ π ω ν  καί τών  
τ ό π ω ν  ένός τραγουδ ιού  ε ίν α ι  άπό  τά εύπαϋ'έστερα σημεία  μέσα σ' δ λ ό ’ 
κλήρο τό π ρ ό β λη μ α  τού κάϋ'ε τραγουδιού,  γιά τούτο καί τίποτε δέν τά 
αποκλείει νά αντιπροσωπεύουν πράγματι παλαιότατα στοιχεία, δπως καί τ ί
ποτε, έξ ίσου εύκολα, δέν τά αποκλείει νά δφείλωνται στο χρονολογικά νεώ- 
τερο στρώμα όλων τών παραλλαγών τού τραγουδιού. Πολλές φορές μάλιστα 
υπάρχουν στις παραλλαγές ένός καί τού ίδιου τραγουδιού πολλά ονόματα γιά 
τό ίδιο πρόσωπο καί τότε δλα τους μπορεί ν’ αντιπροσωπεύουν διαφορετικά— 
χρονολογικά καί τοπικά—στρώματα καταγωγής τών παραλλαγών τού τραγου
διού. Σημασία λοιπόν έχουν τά ονόματα μόνον  τότε, δταν δηλ. πραγματικά 
μάς διευκολύνουν καί ώς αφετηρία μάς καθοδηγούν νά άνακαλύψωμε καί 
ικανοποιητικά νά ερμηνεύσομε τά περιστατικά όλου τού τραγουδιού καί,
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πάνω στα ίδια τα πράγματα και την ουσία του θέματος, να στηρίξωμε 
μια γενική λύση, πού νά είναι ή ορθότερη απ’ όλες τις προηγούμενες. "Αν 
δμως, και μετά την αφετηρία μας από τά ονόματα, θά ΐδοϋμε δτι υπόθεση, 
περιστατικά και άλλες σκηνές τοϋ τραγουδιού, εξακολουθούν δλα νά παραμέ
νουν άνερμήνευτα και αινιγματικά, τότε ή ερμηνεία τού ονόματος αυτή κα· 
θεαυτή μάς είναι περιττή, πράγμα πού δείχνει δτι ’ίσως μάς είναι και επι
κίνδυνη νά μάς παραπλανήση.

Τό σωστότερο λοιπόν, πού θά είχαμε νά κάμωμε στη δεύτερη τούτη 
φάση τής μελέτης, είναι νά άντιπαρέλθωμε αδιάφοροι προς τά ονόματα κύ
ριων προσώπων κα'ι τόπων καί, άντιπρύζοντας ά νώ νυ μ η  τήν ϋπόϋ'εο'η 
τοϋ τραγουδιού ,  όπως άνοόνυμοι συνήθως είναι οΐ αρχικοί ήρωες σέ παρα
μύθια, παραδόσεις και δρώμενα, νά προσπαθήσωμε νά έμβαθύνωμε στά ίδια 
τά πράγματα. Αυτή τη φορά δε ϋ'ά προοέξω μ ε  τά ονόματα των π ρ ο α ώ - 
π ω ν  τοϋ τραγουδιού  f άλλα τούς ρόλους των π ρ ο σ ώ π ω ν  αυτών.  Θά προ- 
σέξωμε πώς τά πρόσωπα αυτά συμπεριφέρονται, μέ τί γεγονότα συνδέονται, 
μέ τί σειρά και τί σχέση των περιστατικών προχωρούν. Θά προσέξουμε ακόμη 
ποιά σημεία είναι τά βασικά στην υπόθεση τού τραγουδιού, πού επιβιοΰν 
επίμονα και τονίζονται αμετάβλητα στις πιο πολλές καί στις πιο αξιόπιστες 
παραλλαγές — δέν είναι ανάγκη σέ δλες — καί επίσης θά δώσωμε ιδιαίτερη 
προσοχή σέ μερικά στοιχεία, είτε βασικά είτε καί λεπτομερειακά (σκηνές, πε
ριστατικά, κλπ ), πού αμέσως ξεπροβάλλουν σαν παράξενα γιά την εποχή 
μας καί τή σημερινή μας νοοτροπία, ωστόσο δμως παρά την παραδοξολογία 
τους εξακολουθούν νά έχουν άγκιστρωθή από την υπόθεση τού τραγουδιού 
καί τις πιο πολλές φορές είναι γνήσια επιβιώματα τής αρχικής νοοτροπίας, πού 
κυριαρχούσε τότε κατά την πρώτη έμπνευση καί τή σύνθεση τού θέματος.

Ή  πιο πάνω μέθοδος μπορεί πολλές φορές νά μάς γίνη οδηγός πολύ
τιμος, φάρος θά έλεγε κανείς σωτήριος, πού μέ τις φωτεινές του δέσμες θά 
μάς βοηθάη νά οδηγηθούμε χωρίς βλάβες ανάμεσα από σκοτάδια πηχτά καί 
σκοπέλους γεμάτους παγίδες. Είναι μέθοδος άποχτημένη μέ εμπειρία καί δο" 
κιμές, καί μπορεί κάθε φορά ή αλήθεια της νά στερεώνεται καί πιο πολύ μέ 
κάθε νεώτερη επαλήθευσή της προς τά ίδ ια  τά πράγματα.

Β '
"Ας έφαρμόσωμε λοιπόν αυτή μας τή μέθοδο καί στο προκείμενο τρα

γούδι γιά τον "Ερριγα τής Φλάντρας. Είναι ευτύχημα δτι έχει προηγηθή ή 
ταξινόμηση, πού μέ τόση επιμέλεια έχει κάμει ό κ. Μανούσακας. 'Η  εργα
σία του είναι καθρέφτης, πού δείχνει τήν έκταση τού τραγουδιού, τις αποκλί
σεις σέ επεισόδια, σέ ονόματα, σέ είδη, ως καί σέ τόπους. Χωρίς τήν εργα
σία τού κ. Μανούσακα θά μου ήταν πολύ δύσκολο νά έχω υπόψη μου τόσο 
εύκολα καί μέ τέτοια στατιστική ακρίβεια ακόμη καί τις πιο μικρές λεπτομέ" 
ρειες τού τραγουδιού,
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Υπόθεση του τραγουδιού μέ λίγα λόγια είναι ή έξης: "Ενας δυνατός 
καί φοβερός βασιλιάς, (πού άλλοτε λέγεται ’Αλέξανδρος, άλλοτε "Ερριγας καί 
λιγώτ.ερο Διγενής), έρχεται σε ένα άλλο βασίλειο και εξουσιάζει τό νερό απ' 
οπού υδρεύεται ή πολιτεία. Νερό κανένας δεν πρόκειται να πάρη, άν δεν του 
δώσουν πρώτα τη βασιλοπούλα, πού τό ό'νομά της είναι Ελένη."Οταν θά τού 
τη δώσουν, τότε θ ’ άπολύση ελεύθερο και τό νερό. Ό  βασιλιάς τού τόπου 
είναι στενοχωρημένος, η βασιλοπούλα όμως πηγαίνει καί τόνε βεβαιώνει 
δτι θά πάη καί 8 ά γυρίση παρθένα καί νικήτρια. Μέ τή θυσία τού εαυτού 
της εξασφαλίζει στη χώρα της την ύδρευση. Ή  βασιλοπούλα ζητάει από τον 
ξένο νά κοιμηθή μαζί της, αλλά νά μη την πειράξη καθόλου στην πρώτη αυτή 
φορά τού κοινού ύπνου. ’Ακολουθεί πράγματι ένας τέτοιος ύπνος καί αμέ
σως στο τέλος του ή βασιλοπούλα σκοτώνει στον ύπνο του τον φοβερό ξένο, 
τού κόβει τό κεφάλι του καί θριαμβευτικά, επιδεικνύοντας τό κεφάλι τού 
σκοτωμένου εχθρού, επιστρέφει στο παλάτι τού πατέρα της, όπου την υπο
δέχεται εκείνος μέ πολλές τιμές καί τής δίνει τό βασιλίκι. Τά επεισόδια γύρω 
από τον ύπνο, την τιμή τής κόρης καί τήν αποκοπή καί διαπόμπευση τού 
κεφαλιού προβάλλουν σάν τά πιο σημαντικά σημεία όλου τού τραγουδιού.

’Από τήν πρώτη στιγμή, πού θά διαβάση κανείς χό τραγούδι τού "Ερ- 
ριγα, βλέπει: α) δτι υπάρχουν διάφορα παράδοξα ονόματα ήροδων, β) δτι 
καί τούς ρόλους τούς έχουν παράδοξους, μέ ελατήρια καί λεπτομερειακές σκη
νές περίεργες, καί γ) δτι δεν υπάρχει καμιά φανερή σχέση ανάμεσα στά ιστο
ρικά αυτά πρόσο^πα καί στά επεισόδια πού τό τραγούδι τούς αποδίδει.

Έ δ ώ  ε ίνα ι  τό κρ ίσ ιμο  σημείο  καί δλα έξαρτώ νια ι  άπό  τό π ο ν  ΰ·ά 
ρίξη τό βάρος τον ό έρευνητής .  Π ο ιά  στοιχεία  ε ί ν α ι  τά α ρχ ικά ,  π ο ν  
προέρχοντα ι  άπό τήν  πρώ τη  ε μ π ν ε ν σ η  καί έγ ινα ν  αφορμή  νά σνντεϋ'ή  
τό τ ρ α γ ο ύ δ ι ; Μήπως είναι τά ονόματα των ιστορικών προσιοπων πού άνα- 
φέρονται; ’Ή  μήπως είναι τά ανώνυμα μυθικά επεισόδια, 7ΐού ήσαν οργα
νικά στοιχεία κάποιου παλαιού μύθου καί σέ μιά δεύτερη μεταγενέστερη 
φάση, στήν επεξεργασία καί τήν έντόπιση τού μύθου, δέχτηκαν νέα διασκευή 
στά ονόματα τών ηρώων ; Κατά βάθος συγκρούονται καί εδώ οι απόψεις 
δυο σχολών,^α) τής *Ιστορικής,  πού δέχεται δτι τά ονόματα καί κάποιες 
πράξεις τους*έπιβιούν μέσα στήν προφορική έμμετρη παράδοση καί αυτά ει’ 
ναι πού αποτελούν τον αρχικό πυρήνα τού θέματος, καί β) τής Μ ν ^ ο λ ο γ ι -  
κήζ αχολής,  πού δέχεται επιβίωση τών λαϊκών ιστοριών, πού αρχικά ήταν 
ανώνυμες ή δεμένες μέ (ορισμένα κύρια ονόματα ή τοπωνύμια καί πού άμφό- 
τερα παθαίνουν ωρισμένες μεταβολές, όφειλόμενες σέ εντοπισμούς ή νεώτερες 
διασκευές, τέτοιες πού νά προκαλούν αναταραχή είτε χωριστά στά επεισόδια 
ή στο χαρακτήρα τους ή στά όνόματά τους, είτε καί σέ δλα αυτά μαζί.

Ό  κ. Μ. Μανούσακας διάλεξε αφετηρία του αυτή πού είναι ή σωστή 
καί πρώτη, π ο ν  όμως τήν ονομάσαμε  « δοκιμαστική» καί όχ ι  μ ό ν ι μ η .
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Είναι ή αφετηρία πού έχει βάση της τά κύρια ονόματα, ’Από τα ονόματα 
πού αναφέρουν οί παραλλαγές τοϋ τραγουδιού ('Αλέξανδρος, "Ερριγας, Διγε- 
νής) και ύστερα από σειρά συλλογισμών του (βλέπε Λ α ο γ ρ α φ ία  14, 24—37) 
αποκλείει τό πρώτο και τό τελευταίο και δέχεται ως αρχικό τό δεύτερο πού 
μιλάει για τό βασιλιά τον «"Ερριγα» η Ερρίκο, πού ήταν από την Αλεξάν- 
τρεια η τη Φιλάντρα. Παράδοξο όπως προβάλλει τό ό'νομα τούτο, δικαιολο
γείται νά τό πάρωμε ώς επιβίωμα της αρχικής έμπνευσης, σύμφωνα μέ τη 
μεθοδολογική αρχή «lectio difficilior potior». 'Αλλά και τότε μόνο  δικαιο
λογείται νά τό κρατήσωμε ώς βάση μας, εάν κα'ι δταν θά άποδειχθή δτι πραγ
ματικά μάς οδηγεί στήν ερμηνεία δλων ή τών κυριώτερων γεγονότων πού 
απαρτίζουν τήν ουσία τού τραγουδιού.

Μέ τήν αξιοθαύμαστη επιμονή του στήν ανάλυση και σύγκριση κα'ι τών 
πιο μικρών λεπτομερειών, καθώς και μέ τήν εξοικείωσή του μέ τά μεσαιω
νικά κείμενα και τήν ιστορία, ό κ. Μανοΰσακας ήταν ό πιο κατάλληλος για 
νά άναζητήση τις σχέσεις πού μπορεί τυχόν νά υπάρχουν ανάμεσα στά ιστο
ρικά γεγονότα, πού συνδέονται μέ τό ό'νομα τού Ερρίκου τής Φλάντρας, 
Φράγκου αύτοκράτορα στήν Κωνσταντινούπολη (1206—1216), και στά γε
γονότα τού τραγουδιού. Τό συμπέρασμά του όμως είναι απελπιστικά φτωχό. 
Τά ιστορικά γεγονότα ,  π ο ύ  συνδέονται με τόν Ε ρ ρ ί κ ο ,  δέν ερ μ ηνεύουν  
κανένα And τά ουσιαστικά περιστατικά  π ο ύ  η ερ ιγρ ά φ οντα ι  μέσα στο 
τραγούδι.  Γιά τούς λόγους αυτούς και δ κ. Μανούσακας δέχεται τελικά 
(βλέπε Λ α ο γρ α φ ία  14, 4 9 —51) δτι τά ιστορικά γεγονότα πού σχετίζονται 
μέ τόν Ερρίκο είναι μεταπλασμένα μέσα στο τραγούδι και δτι «δ μεταπλα- 
σμός αυτός μπορεί νά έξηγηθή από επίδραση και συμφυρμό άλλης ανάλογης 
ιστορίας» και τέτοιες βρίσκει ιστορίες από τήν Παλαιά Διαθήκη και από δη
μοτικά μας τραγούδια.

Τά ιστορικά γεγονότα λένε δτι ό Ερρίκος εκείνος τού 1206—1216 μ. 
X. είχε παντρευτή μιά γυναίκα Βουλγαρικής καταγωγής, δτι δ γάμος έγινε 
όχι από έρωτα τού Ερρίκου, αλλά περισσότερο από επιθυμία τού πατέρα 
τής κόρης γιά λόγους πολιτικού συμφέροντος, δτι τό όνομα τής γυναίκας 
εκείνης είναι άγνωστο, δτι δ Ερρίκος ώς βασιλιάς ήταν δημοφιλής στον ελ
ληνικό πληθυσμό και δτι χρόνια μετά τό γάμο του πέθανε μάλλον ξαφνικά. 
Ό  θάνατος έγινε στή Θεσσαλονίκη ύστερα από σύντομη άρρώστεια, και με
ρικοί ιστορικοί συμπεραίνουν δτι δ θάνατος ίσως έγινε από αντίπαλους του 
Λομβαρδούς. Άναφέρεται και ή υπόνοια μήπως δ θάνατος προήλθε από δη- 
?νητηρίαση τής γυναίκας του, πού ήταν Βουλγάρα.

’Αμέσως παρατηρώ δυδ βασικές ψ υχολογ ικ ές  αντ ιφάσε ις ,  πού προ
βάλλουν αλλά είναι απίθανο νά έχουν υπάρξει στήν πραγματικότητα : α) Ή  
πράιτη αντίφαση υπάρχει ανάμεσα στήν ιστορία και στο τραγούδι. Στήν ιστο
ρία δ βασιλιάς Ερρίκος είναι ένας βασιλιάς σχετικά αγαπημένος από τόν έλ-
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ληνιχό πληθυσμό της Θράκης, στο θάνατό του λυπούνται δλοι. Στο τραγούδι 
δμως δ Ερρίκος αυτός παρουσιάζεται σέ ρόλο εντελώς εχθρικό και βάρβαρο. 
Ό  λαός, πού έφτιαξε και πού τραγουδάει τό τραγούδι, δεν αισθάνεται μέσα 
στούς στίχους καμιά συμπάθεια προς αυτόν τον πολεμιστή, περιγράφει μά
λιστα μέ σχετική ευχαρίστηση και ψυχικά συμμετέχει δχι μόνο στη δολοφο
νία του αλλά και στην άποτροπιαστική διαπόμπευση τού κομμένου κεφαλιού 
του και στην αγαλλίαση πού αισθάνονται ή βασιλοπούλα και 6 πατέρας της, 
δταν γιορτάζουνε τά επινίκια και τό λυτρωμό της χώρας, β) Ή  δεύτερη αντί" 
φάση : Στην ιστορία ή σύζυγος τού Ερρίκου είναι δχι μόνο μιά ίσως δολο
φόνος αγαπημένου άρχοντα, αλλά επίσης είναι μιά Βουλγάρα, κόρη Βούλγα
ρου. Συνεπώς—και μόνο σχετικά μέ τό ζήτημα τής φυλετικής καταγωγής της 
—ή γυναίκα εκείνη ήταν βασικά και άμετάκλητα μισητή στο ελληνικό λαϊκό 
περιβάλλον τών χρόνων εκείνων. Τά ϊδια χρόνια, την εβδομάδα τού Πάσχα 
τού 1205, οί πατριώτες της είχαν καταστρέψει και κουρσέψει την Άδριανού- 
πολη και τό περιστατικό αυτό είχε προκαλέσει τέτοιον πόνο στον Ελληνισμό 
πού τή συμφορά την έκαμε θρήνο («το κροϋσος τής ’Αντριανόπολης»)  
και μ3 δλες τις αναπόφευκτες μεταβολές στην προφορική παράδοση δ λαός 
μας ποτέ δέ λησμόνησε τήν απαίσια εκείνη εβδομάδα τού 1205 μ. X ., πού 
άρχιζε από τήν Κυριακή τών Βαΐων και προχωρούσε στήν Κυριακή τού Πά
σχα. (Γιά τήν εβδομάδα αυτή τού Πάθους, θρησκευτικού καί εθνικού μαζί» 
βλέπε τούς στίχους 5 — 6 στο τραγούδι «Πολίτου,Έ κ λ ο γ α ί ,  άριθ. 1» γιά τήν 
Άδριανούπολη. Ή  χρονολογία 1361, πού δρίζει εκεί δ Ν. Πολίτης, σωστό
τερο μού φαίνεται νά μετακινηθή προς τό 1205).

Πώς λοιπόν ταιριάζει αυτής τής γυναίκας νά παίρνη αυθαίρετα και 
ανιστόρητα τό μέρος της δ ελληνικός λαός και νά τήν ύψώνη κεντρική καί 
αγαπημένη ήρωΐδα ενός τραγουδιού του ; Και μάλιστα ενός νεοελληνικού 
ιστορικού τραγουδιού, πού άναφέρεται στο 1216 μ.Χ. και πού φυσικό είναι 
δτι ή σύνθεσή του πρέπει νμ έγινε εκείνα περίπου τά χρόνια; Μέ αυτόν δμως 
τον τρόπο, άν παραδεχτούμε τό συμπέρασμα τού κ. Μανούσακα, δδηγούμεθα 
ανεπαίσθητα στά εξής: “Οτι, ενώ ως τώρα στά «'Ιστορικά» νεοελληνικά τρα
γούδια — εκτός από τά περί Α κριτών και Άκριτικών τραγουδιών—τό αρ
χαιότερο στρώμα αντιπροσωπεύεται από δυο εθνικούς θρήνους πού συθέμελα 
συγκλόνισαν τήν ψυχή τού έθνους μας (1205 —1361 «Τό κρούσος τής Ά ν- 
τριανόπολης» και 1453 «τό Πάρσιμο τής Πόλης»), από τώρα και στο εξής ή 
άΕια αυτή βάση τών 'Ιστορικών τραγουδιών μας άνατρέπεται και θά πρέπη 
νά παραδεχτούμε δτι τό πρώτο «'Ιστορικό» τραγούδι τού νεώτερου Ε λληνι
σμού μένει εντελώς αδιάφορο γιά τις τύχες τού ίδιου τού λαού του και γιά 
υπόθεσή του βρήκε ν5 άναφέρη τον αμάρτυρο καί φανταστικό φόνο ενός 
Φράγκου κατακτητή καί νά εξυμνήση κατορθώματα καί πανηγυρισμούς 
Βουλγαρικούς !



Δυο περίεργο ιστορικά τραγούδια 347

Μπορεί να συμβαίνουν δλες αυτές οί αλλεπάλληλες αντιθέσεις τόσο προς 
τά ιστορικά γεγονότα, δαο κα ί πρός τή γεν ικ ή  και  μόν ιμη  ψ υ χ ο λ ο γ ικ ή  
ϋ'έση του έλ λη ν ικ ο ϋ  λαοϋ  ; Προσωπικά πιστεύω δτι είναι αδύνατο νά συμ- 
βαίνη ένα τέτοιο, πού νά οφείλεται στήν αρχική έμ π νε υ σ η  γιά τη σύνθεση 
τού παλαιότερου στρώματος τοΰ τραγουδιού.

Συμβαίνουν δμως καί άλλες αντιθέσεις, από τις όποιες κυριώτερες είναι 
οί έξης : 1) Στη μεσαιωνική ιστορία δεν υπάρχει πουθενά ή πληροφορία δτι 
ό Ερρίκος της Φλάντρας κατακρατούσε τό νερό κάποιου βασιλείου, γιά νά εξα- 
ναγκάση νά τοΰ παραδώσουν τη βασιλοπούλα νά την πάρη γυναίκα του."Ισα* 
ίσα, πού τό γάμο τοΰ Ερρίκου τον έπεζητησε πιο πολύ ό πατέρας της νύ
φης. 3 Α φ ο ύ  δμως δεν εγ ινε  ποτέ  τέτοιο π ρ ά γμ α , γ ια τ ί  τότε μ π α ίν ε ι  στε
ρεότυπο  καί έπ ίμ ο ν ο  ah δλες τϊς παραλλαγές  ; 2) Στην ιστορία ό Ε ρρ ί
κος έχει παντρευτη αρκετά χρόνια πριν καί πεθαίνει ύστερα από ώρισμένα 
χρόνια. ’Εδώ  δμως ό φόνος γ ίνετα ι  άμέαως με  τό ν  πρώτον  ύ π ν ο  π ο ύ  
κοιμάται  ό *Ερρίκος  κοντά ατή νέα γυνα ίκα .  Οί αντιφάσεις αυτές, αφού 
δεν έγιναν ποτέ, πρέπει γιά τούτο σκόπιμα νά εδημιουργηθησαν από τό συν
θέτη τοΰ τραγουδιού. Τί σκοπό δμως εξυπηρετούν ; 3) Στην ιστορία ό 'Ερ
ρίκος παντρεύτηκε μιά γυναίκα, οποία κ ι’ άν είναι, Βουλγάρα η δχι. ’Αφού 
δμως την παντρεύτηκε γυναίκα του, yid π ο ιο  λόγο  δλη αύτή  ή φασαρία  
καϊ ό πολύς  και άλλεπ ά λλη λο ς  λόγος μέσα ατούς στίχους τοϋ τρα γου 
δ ιού  δτι ή κόρη δ ά  π ά η  καϊ ΰ'ά γυρ ίσ η  μέ τήν τιμή της, καί στο τέλος 
ή επιβεβαίωση δτι αληθινά γύρισε μέ την τιμή της ; Πώς εξηγείται τό επί
μονο τούτο στοιχείο γιά τόν πρώτο παρθενικό ύπνο, πού αμέσως κατόπι ακο
λούθησε ό φόνος ; 4) Στην ιστορία ό Ερρίκος άρρώστησε καί πέθανε στη 
Θεσσαλονίκη, καί κάποιος χρονογράφος υποψιάζεται αόριστα δτι ίσως ό θάνα
τος νά έγινε από δηλητηρίαση. Γιά ποιόν δμως λόγο στο τραγούδι τονίζεται 
δτι έγινε αποκοπή τού κεφαλιού του καί δτι ακολούθησε τέλεση θριάμβου τής 
κόρης, πού έδειχνε τό κομμένο κεφάλι τού εχθρού καί πού δλοι μέ χαρές τήν 
υποδέχτηκαν μέσα στο παλάτι ; 5) Τό δημοτικό δνομα τοΰ Henri de Flan- 
dre στά ελληνικά τότε ήταν Έρρής, καί δεν ήταν ποτέ «'Έρριγας» (βλ. Μ. 
Μανούσακαν, Λ α ο γρ .  14, 37). Γιατί αυτή ή αντίθεση, μάλιστα σέ έμμετρο 
κείμενο, δπου ή μεταβολή θά έφερνε αναταραχή στήν ποσότητα συλλαβών ; 
'Όσο γιά τό δνομα Φλάντρα, αυτό στο τραγούδι τούτο δεν έχει αρχικά σχέση 
μέ τό τοπικό Flandre αλλά είναι τύπος πού έχει αφετηρία του τήν Άλεξάντρα 
ή Άλεξάντρεια, όπως καί αντί «στής ’Αραβίας τούς κάμπους» σέ ανάλογα 
τραγούδια έγινε στής Έριβοιάς ή στής Γουργαριάς κλπ.

Δυο άλλες ακόμη δυσχέρειες προβάλλουν, ή πρώτη μπορεί νά όνομασθή 
τοπική ,  ή δεύτερη χρον ικ ή  : α) Οί παραλλαγές τού τραγουδιού τού'Έρριγά 
προέρχονται ιδίως από τά νησιά Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κρήτη, Κώ κλπ. (βλέπε 
Α αογρ .  14, 4—6 ), καμιά δμως δεν είναι από τή Θεσσαλονίκη, δπου ό ύπο-
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θετικός φόνος τοΰ Ερρίκου έγινε, η έστω από τη Μακεδονία, τη Θράκη και 
την ’Ή πειρο.’Ά ν δ Gregoire προσπαθή νά συνδυάση νεοελληνικά τραγούδια 
και Βυζαντινή ιστορία, πρέπει νά μή μάς διαφεύγη την προσοχή ότι τούτο τό 
επιχειρεί χρησιμοποιοοντας κυρίως Κυπριακές και Μικρασιατικές παραλλαγές 
(Καππαδοκίας, Πόντου κλπ.), και τούτο διότι είναι φυσικό τραγούδια καί γε
γονότα νά συνδέωνται και μέ τον κοινό σύνδεσμο τοΰ αΰτοΰ ή έ'στοί γειτονι
κού τόπου, δπου και τά δυο έγιναν. Στήν περίπτωση όμως εδώ, ενώ ή ιστο
ρία τοΰ 'Ερρίκου έχει γίνει στήν Κωνσταντινούπολη και Θεσσαλονίκη, ή 
Μακεδονία, ή Θράκη, ’Ήπειρος, Θεσσαλία κλπ. αγνοούν τό τραγούδι, β) 
"Ολες οΐ σημερινές παραλλαγές, και άν είναι αρκετά παλιές, οπωσδήποτε δέν 
ξεπερνούν τον 16 και 17 αιώνα, διότι δλες έχουν συντεθή μέ ρίμα (=όμοιο- 
καταληξία). Πλάι στήν τοπική απόσταση προβάλλει τώρα ένα χάσμα του?αί' 
χιστο τεσσάρων ολόκληρων αιώνων από τό 1216 μ. X. έως τήν αρχαιότερη 
σημερινή παραλλαγή. Οΐ πιο αρχαιότερες από τ'ις ύπάρχουσες, αν βέβαια υπήρ
ξαν τέτοιες, θά είχαν μετρική μορφή βασικά αλλιώτικη. Πώς θά καλυφθή τό 
χρονικό τούτο χάσμα, και μάλιστα όταν πρόκειται γιά ένα τραγούδι πού δέ 
φαίνεται νά είχε ιδιαίτερη σημασία και δυναμικότητα, ώστε νά μπορή νά 
άνανεοόνεται μορφολογικά χωρίς νά καταποντίζεται στήν άφάνεια ;

’Από δλα τά προηγούμενα δέ δικαιολογείται τό γεγονός δτι. ό άγνω
στος και υποθετικός ρόλος τής συζύγου τού Ερρίκου γύρω από τό θάνατό 
του ήταν ή αιτία πού από τό τίποτε δημιούργησε τόσα άσχετα επεισόδια 
μέσα στο τραγούδι. Κ α ί  γ ια τ ί  ε ί ν α ι  γνήσιο  αρχικό έ π ιβ ίω μ α  ενα π α ρ α 
μ ορ φ ω μ ένο  ιστορικό ονομα ( 'Έ ρ ρ ιγα ς  άντί ‘Ε ρ ρ ίκ ο ς ) ,  π ο υ  χωρίς  στα-  
{Ιερότητα άναφέρετα ι  μόνο σέ λ ίγες  παραλλαγές ,  καί νά μήν  ε ίνα ι  γ ν ή 
σιο άρχ ικό  έ π ιβ ίω μ α  τά ανώ νυμα  επεισόδια  τοΰ τραγουδιοϋ , π ο ύ  ε ί 
ναι Άσχετα με τό ονομα, έ π ίμ ο ν α  ό'μως καί στερεότυπα σε ό'λες τίς  π α 
ραλλαγές  ά να φ έρ ο ντα ι  ; Τό σωστότερο λοιπόν είναι νά άδιαφορήσωμε προς 
τό παρόν γιά δλα αυτά τά ασταθή κύρια ονόματα, νά τά θεωρήσωμε π ιθα 
νές υστερογενείς εξελίξεις καί προσθήκες, και τώρα νά έφαρμόσωμε τή γενική 
μέθοδο πού είπαμε στήν αρχή τής μελέτης : Θά άντιπαρέλθωμε αδιάφοροι 
προς τά ονόματα κύριων προσώπων και τόπων, αφού αυτά δέν μάς βοηθούν 
άλλ’ αντίθετα εντείνουν τή σύγχυση, και θά προχωρήσωμε προς τή δεύτερη 
φάση τής μεθόδου πού βάλαμε αφετηρία μας. Θά προαπαϋ'ήσωμε νά έμ ·  
βαΰ'ύνωμε στά ίδ ια  τά πρ άγμ α τα ,  προσέχοντας π λ έ ο ν  οχ ι  τά ονόματα  
άλλά τούς ρόλους των κεντρ ικώ ν  η ρώ ω ν.

Γ
'Ως προς τούς ρόλους πού έχουν τά διάφορα πρόσιοπα μέσα στο τρα

γούδι, νομίζω δτι αμέσως στού καθενός μας τό νού αυθόρμητη γεννιέται ή 
ιδέα οτι ό περίεργος αυτός, ρόλος τού "Ερριγα ή ’Αλέξανδρου ταιριάζει μέ
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το ρόλο του μυθολογικού Δράκοντα στο γνωστό κύκλο της Δρακοντοκτονίας. 
"Ολοι μας ξέρομε δτι ό αρχαίος μύθος για τον Περσέα, την ’Ανδρομέδα και 
τον Δράκοντα έχει έως τώρα ζωηρά διατηρηθή μέσα στη λαϊκή παράδοση 
και έχει συνδεθή κυρίως μέ τή λατρεία τοΰ 'Αγίου Γεο^ργίου, ωστόσο δμως 
και μέ μερικούς άλλους Δρακοντοκτόνους ήρωες τής νεοελληνικής παράδοσης. 
Για τά λατρευτικά δημοτικά τραγούδια, πού εγκωμιάζουν τον "Αϊ-Γιώργη 
και περιγράφουν τό θέμα τής Δρακοντοκτονίας, έχει δημοσιεύσει ειδική με
λέτη ό Ν. Πολίτης (Τά Δημώδη 'Ελληνικά  ’'Ασματα περί της Δρακοντο - 
κτονίας του Αγίου Γεωργίου, Λαογραφία 4, 185—235). Για τον 'Αγιο 
Γεώργιο έχει επίσης γράψει καί ό Γ. Κ. Σπυριδάκης ( S a i n t  Georges  d a n s  
la  v ie  p o p u l a i r e ,  U H e l l e n i s m e  C o n te m p o r a in , 6 (1952) Mars—Avril 
σελ. 4—22).

Στά δημοτικά τραγούδια καί τις παραδόσεις τής Δρακοντοκτονίας, ό 
Δράκος κατά βάση συμπεριφέρεται και τιμοορεΐται, δπως συμπεριφέρεται καί 
τιμωρείται καί ό "Αλέξανδρος εδώ στο τραγούδι τοΰ 'Έρριγα, Κατακρατεί 
δηλ. τό νερό ενός βασιλείου καί δεν εννοεί νά τό άφήση ελεύθερο, παρά 
μόνο εάν θά τοΰ δοθή ή βασιλοπούλα. Ή  τελευταία αναγκάζεται τελικά νά 
τοΰ προσφερθή, καί τό τελικό αποτέλεσμα είναι δτι δ Δράκος φονεύεται, σέ 
παραδόσεις ή διηγήσεις αποκεφαλίζεται καί τό κεφάλι του διαπομπεύεται, 
καί ή βασιλοπούλα γυρίζει ανέπαφη στο σπίτι τοΰ πατέρα της. Δεν άνάφερα 
τις άλλες λεπτομέρειες πού αφορούν τήν παρεμβολή ενός νεαροΰ καί περαστι. 
κοΰ ήρωα, πού είναι δ μετέπειτα Δρακοντοκτόνος καί σωτήρας τής κόρης, διότι 
για τά στοιχεία αυτά θά γίνη ειδικός λόγος αργότερα. "Εκείνο πού τώρα 
μας ένδιαφέρει είναι δτι δ κεντρικός σκελετός του δέματος συμπίπτει  
άκριβώς και ενώνει συγγενικά τό ΰ'έμα τής Δρακοντοκτονίας μέ τό 
$έμα τοϋ φόνον τον °Ερριγα ή Ί Αλέξανδρον,

"Υστερα από μια τέτοια βασική διαπίστωση, χρήσιμη μπορεί νά μάς 
άποβή μιά προσεκτικώτερη ερευνά γύρω άπό τϊς έξελίξεις πού παίρνει 
ό ρόλος τοϋ Δράκοντα αυτόν, πού αρχικά δεν είναι τίποτε άλλο, παρά ένα 
απαίσιο, τρομακτικό καί άνθρωποφάγο τέρας, πού καμιά δεν έχει συγγένεια 
μέ τον* άνθρωπο καί μέ τις ανθρώπινες ιδιότητες (βλέπε σχετικά πώς εικονί- 
ζεται δ δράκος αυτός στις εικόνες τοΰ 'Αγίου Γεωργίου).

Μιά τέτοια πρώτη καί παράδοξη εξέλιξη συναντούμε μέσα στά λατρευ- 
τικά’ έθιμα. Τήν παραμονή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, στήν "Αράχοβα τοΰ Παρ
νασσού, κάνουν εσπερινό, βγάζουν έπειτα τήν εικόνα τοΰ 'Αγίου μέ λάβαρα 
καί κάνουν λιτανεία. "Έπειτα χορεύουν στήν πλατεία τοΰ χωριού, λέγοντας . 
τό «Πανηγυράκι». Στο μεταξύ έχουν κόψει τό νερό καί τήν ώρα πού λένε 
« Ά π ό λ α ,  δράκο μ% τό νερό νά πιή τό πανηγύρι» , άπολοΰν πάλι άπ" τή 
δεξαμενή τό νερό (βλέπε Έπετ.  Ααογρ. °Αρχ. 5, 1949, σελ. 52).

Τό έθιμο γίνεται κατά τήν εορτή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί δέν υπάρχει
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καμιά αμφιβολία ότι εΐναι στενά δεμένο μέ τά περί Δρακονιοκτονίας του 
'Αγίου. Είναι δμως αξιοσημείωτη ή έξης απόκλιση : Έ νώ  στο λατρευτικό 
άσμα του 'Αγίου Γεωργίου δ Δράκος παριστάνεται σάν απαίσιο καί άνθρω- 
ποφάγο θηρίο καί δ Ά ϊ-Γ ιώ ργης προβάλλει σάν λυτρωτής, εδώ στο λατρευ· 
τικό δρώμενο τής’Αράχοβας δ Δράκος έχει εξανθρωπισθή, οί πιστοί τον προσ
φωνούν «άράχο μου»  καί τον παρακαλούν, καί κείνος, φιλεύσπλαχνος τώρα, 
αμέσως εισακούει την παράκληση καί άπολάει τό νερό. Βλέπομε λοιπόν δτι 
δ άρχικος  ρόλος τοϋ Δράκου  ε χ ε ι  εντελώς τώρα άντ ιοτραφή  καί δτι μιά 
τέτοια μεταβο?^ή δεν την εμποδίζει ακόμη καί δ τιμώμενος "Αγιος, πού ακρι
βώς πάνω στη γιορτή του βρήκαν νά τον παραγκωνίσουν καί νά ικετεύουν 
τον αντίπαλό του !

Ά νάφερα τό χαρακτηριστικό τούτο, γιά νά δείξω πόσο ένας αρχικός ρό
λος καί χαρακτήρας μπορεί εύκολα ν’ άντιστραφή. Μπορούμε εδώ νά άνα- 
φέρωμε καί τον Μανώλη, τον πρωτομάστορα, πού ενώ αρχικά καί στερεό
τυπα χτίζει τη γυναίκα του κάτω στα θεμέλια τού Γεφυριοϋ τής ’Άρτας, τε
λικά δμως ύφίσταται καί αυτός μιάν δμοια αντιστροφή ρόλου καί έτσι δη- 
μιουργεΐται και εκεΐ νέα διασκευή, δπου τώρα δεν είναι δ άντρας πού χτίζει 
τή γυναίκα, αλλά είναι ή γυναίκα πού χτίζει τον άντρα της, Μανώλη όνό- 
ματι, κάτω στά θεμέλια τού ίδιου γεφυριοϋ (Β\έπε σχετικά : Κ. Ρωμαίου, 
Τό τραγούδι τού Γεφυριοϋ τής ’Άρτας, Ά ρ χ .  Θρακ. Θησ. 17, 1952, σελ. 
318, σημείωση 2). Ανάλογο συμβαίνει καί μέ τή Γριά τού Μάρτη, πού, 
ενώ αρχικά είναι φοβερή δαιμόνισσα, πού κυριαρχεί στο τέλος τού Μάρτη 
καί παντού σκορπάει τήν παγωνιά καί τον απότομο χειμώνα, αργότερα πα
θαίνει δλοκληρωτική αντιστροφή τού ρόλου της έτσι, ώστε νά μεταβάλλεται 
σέ μιά κοινή αλλά απερίσκεπτη γριούλα, πού παγώνει καί αυτή καί τά κατσί
κια της από τό άπότομο κρύο τού Μάρτη πού τον έβρισε. (Βλέπε σχετικά τήν 
εξαίρετη μελέτη τού Ακαδημαϊκού Κ .Ά . Ρωμαίου, Γριά, μυ&ίκή μ ο ρ φ ή  
Αρχαία, 'Α φ ιέ ρ ω μ α  Σ τ ίλη ω νο ς  Κ υ ρ ια κ ίδο υ ,  1953^ .

Τό πιο πάνω φαινόμενο δεν είναι περιωρισμέυο μόνο στο πανηγύρι τού 
'Ά ϊ-Γιωργιού, στην Αράχοβα τού ΙΙαρνασσού. ’Ίδια περίπτωση ανθρωπο
μορφισμού τού Δράκου καί παρακλητικής διάθεσης τών κατοίκων γίνεται 
καί μέσα σέ ένα τραγούδι Άκριτικό ( Λ α ογρα φ ία ,  1, 605, άρ. 22. Τό ϊδιο 
καί στά Θρακικά,  τόμ. 3, σελ. 268), δπου επίσης δεν υπάρχει νερό γιατί τό 
περιορίζει δ δράκος. Οί ευγενικές άρχοντοπούλες στολίζονται καί πάνε καί 
παρακαλοΰνε τό Δράκο ν’ άφήση τό νερό. Καί εδώ, δπως καί στο πανηγύρι 
τής Αράχοβας, τού λένε : «Δράκοντα, μόλα τό νερό νά η ιο ϋ ν  τά δ ί ψ α - 
αμένα» (στίχ. 8). Μέ μιά τέτοιαν εξέλιξη τών μοτίβων καί μέ τό δικαίωμα επι
λογής δποιασδήποτε από τις προσφερόμενες νέες (βλ. τούς στίχους 10 —14), 
είναι φυσικώτατο ή διάθεση τού Δράκου από αρχικά άνθρωποφαγική, νά 
εξελίσσεται αργότερα σέ καθαρά ερωτική. Στή συνέχεια τού τραγουδιού δ
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Δράκος απαντάει δτι δέ θέλει καμιάν άπ" δλες αυτές τις όμορφοστολισμένες 
κοπέλλες, πού εκούσια τού προσφέρονται, άλλα θέλει μόνο την Κυρά Βδοκιά 
την αηδονολαλούσα. Πηγαίνουν^τό λένε στην Εύδοκιά και εκείνη στολίζεται 
και ξεκινάει μονάχη της νά πάη να βρή τό Δράκο.

Βλέπομε λοιπόν δτι ό ανθρωπομορφισμός τού Δράκου, οΐ διάλογοί του 
μέ τις νέες, ή προτίμησή του για μιαν ώρισμένη καί δμορφη άρχοντοποΰλα, 
ή κατακράτηση τού νερού τής πολιτείας ώσπου ή νέα νά πάη μονάχη της και 
νά τού προσφερθή, δλα αυτά έχουν εδώ προϋπάρξει καί διόλου δεν είναι 
νέα στοιχεία, πού πρώτη και μόνη φορά νά παρουσιάζωνται στο τραγούδι 
τού "Ερριγα. Τό τραγούδι τούτο τού Δράκου και τής Κυρά Βδοκιάς (Λαο ■ 
γρ α φ ία  1, 605 άριθ. 22) έ'ως εδώ δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου στά βασικά 
του επεισόδια, αν συγκριθή μέ τό τραγούδι τού "Ερριγα. Ή  κυριοότερη δια
φορά τους είναι δα δ εξανθρωπισμένος Δράκος, πού κρατάει τό νερό και 
περιμένει τη νέα, δεν είναι Ανώνυμος  αλλά στο τραγούδι τού"Ερριγα παίρ
νει τό δνομα ’Αλέξανδρος .

Γ ιά  π ο ιο  τώρα λόγο  Αναμειγνύεται  έντελώς Απροσδόκητα τό δνομα  
τον Μ ε γά λ ο υ  'Α λεξά νδρ ου  ; Μην άναζητήσωμε νά βρούμε ανάλογο περι
στατικό μέσα στά ιστορικά γεγονότα πού συνδέονται μέ τον Μέγα "Αλέξαν
δρο, όπως έχει κάμει τό 1882 ο ιστοριοδίφης Κων. Σάθας και δπως φρον
τίζουν νά τό άνασκευάσουν δ Ν. Πολίτης (Λαογραφία  1, 205—206) και δ 
Μ. Μανούσακας (Λ α ο γρ α φ ία  14, 14—17). Ό  Κ. Σάθας υπέθεσε δτι τό 
δημοτικό τούτο τραγούδι άπηχεΤ τό περιστατικό πού διηγείται δ Πλούταρ
χος ( Βίος *Α λεξά νδρ ου  1 2 ) ,  σύμφωνα μέ τό δποΐο κατά την άλωση τών 
Θηβών ένας αξιωματικός τού Αλέξανδρου εβίασε την Τιμόκλεια, αρχόντισσα 
τής Θήβας, και εκείνη γιά εκδίκηση τον σκότωσε μέ δόλο σπρώχνοντάς τον 
νά πέση μέσα στο πηγάδι τού κήπου της. Είναι φανερό δτι παρόμοια ιστο
ρικά περιστατικά δέν έχουν καμιά συγγένεια με τά περιστατικά τού τραγου
διού. Ό  Μέγας "Αλέξανδρος, πού ζή στούς θρύλους τού σημερινού λαού, 
σχετίζεται άμεσώτερα δχι μέ την ιστορία αλλά μέ τη μυθολογία πού έντορις 
αναπτύχθηκε γύρω από τό δνομά του (μυθική ιστορία τού Ψευδοκαλλισθένη 
και άλλες ανάλογες· πηγές).

Είδαμε πιο πάνω δτι δ δρακοντοκτόνος "Αγιος παραγκωνίζεται και στη 
θέση του ώς κύριου προσώπου στο επεισόδιο τού νερού προβάλλει τώρα δ 
ίδιος δ Δράκος εξανθρωπισμένος. Παρόμοια υποκατάσταση μπορεί φυσικά 
νά συμβαίνη και εδώ, στο τραγούδι τού "Ερριγα, δπου δ εξανθρωπισμένος 
ανώνυμος Δράκος μπορεί θαυμάσια νά ύποκαθιστά στά ονόματα τον Δ ι ·  
γενή  και τον 'Αλέξανδρο,  αρκεί μονάχα νά συμβαίνη ή έξης Απαραίτητη  
π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η  : "Οπως δ "Αγιος Γεώργιος υποκαθίσταται από τον Δράκο 
επειδή υπήρξε δρακοντοκτόνος, έτσι καί οΐ δυο τούτοι ήρωες πρέπει νά υπήρ
ξαν αρχικά αντίπαλοι τού ίδιου Δράκοντα καί τελικά δρακοντοκτόνοι. Πρέ-
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πει νά προϋτίάρχη ή συμμέτοχη τους στη Δραχοντοκτονία, για νά γίνη η 
κατοπινή αντιστροφή στους αρχικούς ρόλους. Για το Διγενή τό πράγμα φ α ί
νεται άπλοΰστερο, επειδή ό Διγενής είναι πράγματι από τούς κατ’ εξοχήν 
δρακοντοκτόνους ήρωες. Θά μπορούσε νά φέρη κάνεις παραδείγματα καί από 
τό λόγιο ’Έπος και από τά τραγούδια. Τό πιο χαρακτηριστικό όμως είναι σέ 
έ'να τραγούδι Ροδιακό, οπού ή υπόθεση είναι δτι ένας φοβερός Άράπης ή 
Θερίο κρατάει τό νερό, δ βασιλιάς διαλαλεΐ δτι δίνει τήν κόρη του σ’ δποιον 
θά τό σκοτώση καί δ Διγενής πηγαίνει καί τό σκοτώνει. (Βλέπε σχετικά 
Λ α ο γ ρ α φ ία  1, 210—218, άρ. 5).

Τό πράγμα δμως δεν είναι δύσκολο ούτε γιά τον ’Αλέξανδρο, καί τούτο 
γιά δυο λόγους : α) διότι είναι ήρωας πού αντιπροσωπεύει ενα αξιόλογο 
προακριτικό μυθολογικό στρώμα, επενδυμένο μέσα στον Άκριτικό κύκλο ’) 
σέ βαθμό ώστε δ Αλέξανδρος νά έχη γιά πολλά υπάρξει τό πρότυπο τού Δι* 
γενή (κατά μιά μάλιστα λαϊκή μυθιστορία ήταν από Πέρση πατέρα καί Έλ-

]) Σύμφωνα μέ τη γενική αυτή εκδοχή θά πρέπη νά δεχτούμε καί ότι ό ’Αλέ
ξανδρος δεν έπιζή μέσα στα Άκοιτικά τραγούδια μόνο μέ τήν παρουσία άθλων του 
πού τώρα αποδίδονται στά ονόματα άλλων Άκριτικών ηρώων, ή μόνο κάθε φορά 
πού άναφέρεται μέσα στις παραλλαγές μέ τύ καθιερωμένο όνομα Άλέξαντρυς ή Ά - 
λέξαντρος ύ βασιλιάς. Έπιζή ακόμη ό ’Αλέξανδρος καί ώς ’Ακρίτας παντού όπου 
άναφέρεται ώς 'Αλέξης η Άλέξης ό άντρειωμένος, π. χ. στό τραγούδι τού Μικρού 
Βλαχόπουλου : Πολίτου, Έκλογαι άρ. 70 στίχ. 1 «Ό Κωσταντΐνος ό μικρός κι’ ό 
’Αλέξης ό άντρειωμένος». Τό ϊδιο όνομα «Άλέξης» παράλληλα μέ τό ’Αλέξανδρος 
ακούεται καί στό θέατρο τού Καραγκιόζη, στήν παράσταση τής Δρακοντοκτονίας.

"Οπως συμβαίνει μέ τόν αρχαίο Φιλόππαπον πού έπιζή ώς Φ ιλοπαστοτονς μέσα 
στά τραγούδια καί στό ’Έπος, άν βέβαια θά δεχτούμε όσα σχετικά υποστηρίζει ό 
Gregoire ( CQ Διγενής ’Ακρίτας, Ν. ‘Υόρκη 1942, σελ. 125 κέξ), έτσι καί μάλιστα 
πολύ άνετώτερα «ό Άλέξης» των Άκριτικών τραγουδιών είναι ίδιος μέ τόν Άλέξαν- 
δρο.Ή εκδοχή νά έχη εισχωρήσει ειδικά ό Άλέξης ό Κομνηνός μέσα στά Άκριτικά 
τραγούδια, γιά τήν τόλμη τού οποίου έγινε μάλιστα καί μικρό αλλά αγαπητό λαϊκό 
τραγούδι στις μέρες του (βλέπε : Πολίτου, Έκλογαι Έπίμετρον A, 1 «επί τή δια
φυγή τού Αλεξίου Κομνηνού, 1081 μ.Χ.») μού φαίνεται λιγώτερο πιθανή, χωρίς όμως 
καί ν’ αποκλείεται. Είναι χαρακτηριστικά ότι σέ παραλλαγές τού Μικρού Βλαχό
πουλου, στήν αρχή τού τραγουδιού, δέν άναφέρεται μόνο Άλέξης ό άντρειοηιένος, 
αλλά αντί αυτού σέ άλλες λέγεται Αλέξανδρος, πράγμα πού ενισχύει τή λύση : Ά - 
λέξης=Μ. 'Αλέξανδρος και οχι ’Αλέξης Κομνηνός. Βλέπε π. χ.

‘Ο Κωσταντής κ ι' ό Αλέξανδρος και τό μικρ' Άργνράκη 
(Κ. Κανελλάκη, Χιακά Άνάλεκτα 1890, σελ. 65 άριθ. 55).
Σέ άλλο πάλι τραγούδι γιά τούς Άντρεκαμένους καί τό Χάρο, πάλι Κωσταν

τής καί Αλέξανδρος βρίσκονται μαζί, όπως Κωσταντής καί Άλέξης ήταν καί στού 
Μικρού Βλαχόπουλου. Βλέπε Κ. Κανελλάκη, ένθ. άν. σελ. 46 άρ. 35:

*0 Κωσταντής τα ’ 'Αλέξανδρος τσ 6 Άλεξανδρεωμένος 
Αύτός ό «Άλεξανδρεωμένος» θυμίζει τό άνάλογο άναλυτικό ημιστίχιο πού λέει : 

«κι’ ό Άλέξης ό άντρειωμένος».
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ληνίδα μητέρα, δηλ. ήταν διγενής  κι3 αυτός), καί επίσης β) διότι καί ό ίδιος 
ό ’Αλέξανδρος είναι ένας δρακοντοκτόνος.

'Ως δρακοντοκτόνος ό ’Αλέξανδρος δεν απουσιάζει ούτε από την Άκρι- 
τική ποίηση. Σέ μιαν Κρητική παραλλαγή των τραγουδιών τής Δρακοντο· 
κτονίας ήρωας δεν είναι ούτε ό Διγενής οΰτε ό "Αϊ-Γιώργης, άλλα ό ίδιος ό 
Μέγας ’Αλέξανδρος.Ή παραλλαγή, δπως συμβαίνει καί μέ πολλά άλλα Κρη
τικά τραγούδια, είναι κολοβή, σώζεται δηλ. μόνο στους πρώτους στίχους της 
καί τελειώνει — είναι ό τρόπος αυτός στερεότυπος για πολλά Κρητικά τρα
γούδια — σέ μισό στίχο. Γενικώτερα ή παραλλαγή αυτή φαίνεται δτι είναι 
νεώτερη καί περιληπτική απόδοση τραγουδιού, πού ίσως υπήρξε παλαιότερο καί 
εκτενέστερο. 'Η Κρητική αυτή παραλλαγή έχει ως έξης (*Αρ. Κ ρ ιά ρ η ,  Π λ ή 
ρης συλλογή  Κ ρ η τ ικ ώ ν  δημωδών ασμάτων , έκδ. 2, 1920, σελ. 245) :

Ά λ ε ξ ι ν ι ό ς  τό σκότωσε τό φίδι στο λιβάδι, 
μ’ άπήτις καί τό σκότωσε δεν τ ’ άφηκε νά φύγη.

’Έκατσε κι’ εξεμέτραν το κ ι’ εσπιθαμολογά το, 
κι’ είχε διπλές τσί κεφαλές καί τή θωργιά μεγάλη, 
κ ι’ είχε κ ι’ δρά κι’ άπανορά.

’Αναδημοσίευση τής παραλλαγής αυτής υπάρχει καί στο βιβλίο τού Π. Καλο- 
νάρου (Β ασίλε ιος  Διγενής  ’Ακρίτας  Β', 204), δπου καί παρατηρήσεις σχε
τικά μέ τό τραγούδι καί τό δεσμό του προς τον Μέγα ’Αλέξανδρο.

Επιβλητική δμως καί πανελλήνια εμφάνισή του ως δρακοντοκτόνου δ 
Μέγας ’Αλέξανδρος σημεκόνει στο νεοελληνικό λαϊκό θέατρο, τον Καρα
γκιόζη, δπου προβάλλεται μόνος αυτός, ενώ έχει έξ ολοκλήρου παραγκωνίσει 
τον "Αϊ-Γιώργη, τό Διγενή καί δποιον άλλο. Τό σχετικό θέμα στήν περί
πτωση τούτη είναι ολοφάνερο δτι δέν μπορεί νά είναι επινόηση μερικών ση
μερινών Καραγκιοζοπαικτών—σ’ αυτό βασικά άντιτίθεται τό γεγονός δτι επί 
δεκαετηρίδες τό θέμα χρησιμοποιείται απ’ δλους τούς επαρχιακούς παίκτες— 
άλλ’ δτι προέρχεται από τήν παράδοση, δτι έχει μεγάλη διάδοση καί δτι 
αναπτύσσεται σέ ολόκληρη δίιορη παράσταση πού έχει τον τίτλο «τό Θεριό».  
Καί εδώ, σέ άλλες παραστάσεις ή βασιλοπούλα κινδυνεύει άπό τό θηρίο, καί 
σέ άλλες απλώς μπαίνει ως έπαθλο, δηλ. δ βασιλιάς ή άλλοτε δ βεζύρης βά- 
νει καί διαλαλούν δτι οποίος θά πάη και θά σκοιώση τό θηρίο θά παίρνη 
τήν κόρη του για γυναίκα του. Πηγαίνουν πολλοί χωρίς αποτέλεσμα, ώσπου 
τέλος εμφανίζεται κατάφρακτος μέσα στα σιδερένια αρχαία δπλα του (τό θώ 
ρακα, τήν ασπίδα καί τό κοντάρι) δ θρυλικός ’Αλέξανδρος. Σέ ερώτηση τού 
Καραγκιόζη απαντάει δτι τον λένε ’Αλέξανδρο Μακεδόνα, ενώ δ Καραγκιό
ζης παρερμηνεύοντας αρχίζει άπό τότε νά τον άποκαλή «ό Άλέξης μέ τά κυ
δώνια». Τά επεισόδια ξετυλίγονται παρόμοια περίπου, δπως καί στό γενικό 
θέμα τής δρακοντοκτονίας. Ό ήρωας σκοτώνει ιό θηρίο, απαλλάσσει τήν πο*
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λιτεία από τόν κίνδυνο καί στο τέλος δείχνει ανάλογη μετριοφροσύνη, δπως 
και ό "Αϊ-Γιώργης στο λατρευτικό τραγούδι του.

Γίνεται πιθανό οτι ολη αυτή ή ιστορία τής δρακοντοκτονίας του ’Αλέ
ξανδρου έχει βαθύτερες τις ρίζες της μέσα στην παράδοση. ‘Η ταυτόχρονη 
δμως στη νεοελληνική παράδοση εμφάνιση τριών ξεχιοριστών άλλα ιδιαίτερα 
δημοφιλών ηρώων (τοΰ "Αϊ-Γιώργη, τοϋ Διγενή καί τοϋ ’Αλέξανδρου), πού κα
τορθώνουν τό ίδιο κα'ι οΐ τρεις κατόρθωμα, ήταν έπόμενο  νά έπ ιδράση  δ ια -  
χωρισ τ ικά  καί σ ιγά  σιγά μ ε  τόν καιρό νά μοιοάση  σέ καΰ'έναν ήρωα κα ί  
τον Ιδιαίτερο τομέα τ ο υ . Ο  "Αϊ-Γιώργης έμεινε ώς ό αναμφισβήτητος εκπρό
σωπος στον τομέα τής λατρευτικής δρακοντοκτονίας.Ό Διγενής έμεινε τελικά 
ως εκπρόσωπος τής δρακοντοκτονίας τοϋ Άκριτικοϋ κύκλου (δπου δμως συ
νεχίζει νά συμμετέχη και ό ’Αλέξανδρος). Τέλος ό ’Αλέξανδρος επιβάλλεται 
όλοκ?α]ρωτικά στήν παράδοση τοϋ θεάτρου των σκιών, χωρίς αυτό νά ση- 
μαίνη δτι δ ’Αλέξανδρος ως δρακοντοκτόνος δεν έχει βαθειές τις ρίζες του, 
παίρνοντας ϊσως τό λαϊκό μύθο άπ’ ευθείας από τόν Περσέα—δπως γίνεται 
και μέ τόν "Αγιο Γεώργιο—καί δχι ύστερα από ενδιάμεση καί ειδική μεσο
λάβηση τοϋ Άκριτικοϋ κύκλου. ’Άλλωστε ή περιπέτεια αυτή είναι συγγενική 
καί μέ τόσες άλλες περιπέτειες τοΰ ήρωα, πού υπάρχουν μέσα στή μυθολογία 
γιά τόν ’Αλέξανδρο.

’Από δλα τά προηγούμενα συνάγονται τώρα τά εξής : 
α) "Οτι δ ’Αλέξανδρος έχει στενή καί ουσιαστική σχέση μέ τό θέμα τής 

δρακοντοκτονίας, καί είναι καί αυτός καί δ Διγενής ήρωες πού ανήκουν στήν 
ίδιαν δμάδα μέ τόν Περσέα καί τόν "Αϊ-Γιώργη, οι δποΐοι σκοτώνουν τό δρά
κοντα καί ελευθερώνουν τή βασιλοπούλα. Φαίνεται πιθανό δτι έχουν ύποστή 
επίδραση μεταξύ τους τόσο τό θέμα τής Δρακοντοκτονίας (Δράκος—ήρωας— 
βασιλοπούλα), δσο καί τό θέμα τοϋ Διγενή καί τοϋ Κάβουρα, δπου—δπως 
έχει δείξει δ καθηγητής Στ. Κυριακίδης (Λ α ο γρ α φ ία  6 , 368—424) — πρό
τυπο πιθανώτατο καί παλαιότατο ΰπόκειται δ ’Αλέξανδρος.

β) "Οτι τό άναποδογύρισμα στο χαρακτήρα τοϋ ρόλου τοϋ Δράκοντα εί
ναι φαινόμενο γενικώτερο καί δέ συμβαίνει μόνο μέ τό τραγούδι τοϋ "Ερ- 
ρίγα, ή μόνο  μέ έθιμα καί δρώμενα λατρευτικά, ή μόνο μέ τό τραγούδι Δρά
κοντα καί Κυρά Βδοκιας.Ό Δράκος έξανθρωπίζεται καί μέ τή σειρά του δχι 
μόνο υποκαθιστώ σέ λατρευτικά έθιμα τό Δρακοντοκτόνο "Αγιο, πού ξανα
δίνει ελεύθερο στούς ανθρώπους τό νερό, αλλά, εντελώς έξανθριυπισμένος τώρα, 
οίκειοποιεΐχαι ακόμη καί τά ονόματα καί υποκαθιστώ σ’ αυτά κυρίως τόν 
’Αλέξανδρο, λιγ.ώτερο δμως καί αυτόν τό Διγενή. Αυτός είναι δ λόγος γιά 
τόν όποιο, ενώ σέ άλλο τραγούδι οΐ κοπέλλες πηγαίνουν καί παρακαλοϋν έναν 
ανώνυμο δράκο καί τέλος πηγαίνει μόνη της καί ή ίδια ή νέα πού εκείνος 
τή ζητάει ως λύτρα, εδώ στήν ίδιαν υπόθεση—μέ τό Δράκο, μέ τό νερό καί
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μέ τη νέα ώς τά απαραίτητα λύτρα — δ πριν ανώνυμος Δράκος έπήρε τδ 
δ'νομα "Αλέξανδρος και Διγενής.

Αυτή είναι ή (άς την δνομάσωμε έτσι) «λαογραφική ετυμολογία» των ονο
μάτων «Αλέξανδρος» και «Διγενής» πού παρουσιάζονται μέσα στο τραγούδι 
τού «"Ερριγα». Είπαμε δμως στην αρχή τής μελέτης δτι ή ετυμολογία ή σχε
τική μέ τήν καταγωγή ενός δνόματος, και αν ακόμη φαίνεται αυτή καθεαυτή 
ώς απόλυτα δρθή, ωστόσο διόλου δε θά πρέπη νά μάς δέσμευση τελικά παρά 
μόνο εάν στή συνέχεια ή νέα ετυμολογία ύποβοηθεΐ σε γενικώτερη ερμηνεία 
και των ύπόλοιπτον περιστατικών τού τραγουδιού."Ανάλογο π. χ. έχει συμβή 
μέ τό τραγούδι  τού Γ υ ρ ισ μ ο ύ  τού Ξ ε ν ιτ ε μ έ νο υ .Έ χ ε ι  ή παράλληλη ύπαρξη 
τής 'Ομηρικής λέξης «σήματα»  πού ζητούνται από τήν Πηνελόπη, και τής 
νεοελληνικής λέξης «σημάδια»,  πού ζητούνται από τήν ανώνυμη γυναίκα τού 
σημερινού ξενιτεμένου, ήταν ένα σπουδαίο και γοητευτικό επιχείρημα γιά τό 
δεσμό 'Ομηρικού καί σημερινού τραγουδιού, ωστόσο δμως ήταν ένας γλωσ
σικός δεσμός πού μπορούσε εύκολα ν ’ άμφισβητηθή και νά θεωρηθή συμ- 
πτωματικός. Μ όνο  μέ την Εξακρίβωση δτι ό γλωσσικός αυτός δεσμός 
συμπαρακολουϋ'ε ιται  καί άπό την π α ρά λλη λη  Επιβ ίωση των ίδ ιω ν  π ε 
ρ ισ τατ ικώ ν  καί των Επιχε ιρημάτων, π ο ύ  κυ ρ ια ρ χ ο ύ ν  στίς αναγνωρίσεις  
της Ί& άκης , μόνο έτσι ό δεσμός αυτός κατόρδω σε ν ’ ά π οχτή ση  στε
ρεότητα και νά μάς βεβαιώση δτι πράγματι έτσι έχουν τά πράγματα. (Σχε
τικά μέ τό θέμα τούτο βλέπε Κ. Ρωμαίου, Τό τραγούδι τού  Γ υ ρ ισ μ ο ύ  τού  
Ξενιτεμένου ,  8Α ρ χ . Θρα«. Θησ. 17, 1952, 334—354, καθώς και γαλλική 
μετάφρασή του: L a  C h anson  P o p u la i r e  N eogrecgu e  «Le R e t  our  de  
T E x p a t r i e » , V H e l l e n i s m e  C o n te m p o ra in e  7 (1953) 38—57).

Και εδώ λοιπόν τόσο τό xolvo  θέμα τού νερού πού κατακρατείται δσο 
καί τό δνομα ’Αλέξανδρος,  κοινό τόσο στή δρακοντοκτονία δσο καί στή συ- 
νηθιζόμενη υποκατάσταση τού δρακοντοκτόνου, καί τά δυό τους αυτά βασικά 
στοιχεία τότε θά στερεωθούν ακόμη περισσότερο, εάν θ" άποδειχθή δτι αλη
θινά συμπαρακολουθούνται καί από τά άλλα παράδοξα περιστατικά τού τρα
γουδιού τού “Ερριγα, τά όποια καί θά πρέπη νά τά ερμηνεύουν.

Δ'
“Εως τώρα είδαμε δτι τόσο τά βασικά επεισόδια δσο καί τά βασικά όνό- 

ματα συμφωνούν καί ερμηνεύονται παράλληλα. Συμβαίνει δμως αυτή ή ενι
αία λύση νά προχωρή καί προς τις υπόλοιπες λεπτομέρειες ; Τέτοιες είναι : 
α) ‘Ο πρώτος ύπνος  τού  ηρώα π λ ά ϊ  στην κόρη, χω ρίς  δμως νά π ε ι ■ 
ράξη την τιμή της. β )  Ή  α π ο κ ο π ή  τού κεφαλ ιού  κ α ί  ή δ ι α π ό μ π ε υ σ η . 
Κ α ί  γ )  ή ν ίκη  τής κόρης μόνης της Εναντίον και τού Ερριγα  κα ί  τού  
Δράκοντα.

Είναι βέβαια λεπτομέρειες ολα αυτά, ωστόσο δμως είναι λεπτομέρειες 
παράδοξες καί διόλου δέ φαίνονται υστερογενείς καί ασήμαντες. "Αφού λοι*
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πόν φαίνονται αρχικές του μύθου, οφείλει οπωσδήποτε καί αυτές να τις έπε- 
ξηγή ή πιο πάνω ενιαία λΰση, άν βέβαια θά θέλη να διατηρή την αξίωση 
δτι είναι ή μόνη σωστή.

Π ρώ τη π ερ ίπ τ ω σ η  : Μια σύντομη αναδρομή στον κύκλο τής Δρακον- 
τοκτονίας ενδέχεται νά μάς άποβή πολύ χρήσιμη. Στα τραγούδια τοΰ κύκλου 
αυτού ό "Αγιος Γεώργιος πλησιάζει την απελπισμένη και μονάχη βασιλο
πούλα, τη ρωτάει, μαθαίνει τι τής συμβαίνει και κατεβαίνει από το άλογό 
του. ’Αργότερα ό "Αγιος «καταλαμβάνετα ι  ύπό  τον ϋ π ν ο υ ,  π λ α γ ι ά ζ ε ι  
καί α π ο κ ο ιμ ά τα ι», ή «είπε εις την βασιλοπούλαν ν ’ άπλώση την ποδιάν της 
ν ’ άποκουμπήση ή νά κοιμηθή» ή «άπεκοιμήθη στά γόνατα τής βασιλοπού- 
?αχς» (Ν. Πολίτης, Λ α ο γ ρ α φ ία  4, 192—193. Έκεΐ, σελ. 185—235, ό σο
φός ερευνητής αναλύει τά σχετικά τραγούδια στήν εξαίρετη μελέτη του 
«Τ ά  δημώδη έλλη ν ικ ά  ασματα π ερ ί  της δρακοντοκτονίας τον  'Α γ ίο υ  
Γεω ργίου») ,  Στή συνέχεια ό τόπος σείεται, ό δράκος πρόκειται νά φανή καί 
ό "Αγιος ξυπνάει «από τά δάκρυα τής βασιλοπούλας» (σελ 193).

Θά μπορούσε νά παρατηρήση κανείς δτι το φ α ινό μ ενο  τοϋ π ρ ο σ ω ρ ινο ύ  
άλλα άγνοϋ  αύτοϋ ύ π ν ο ν ,  πού κάνει δ ήρωας πάνω στά γόνατα τής παρ
θένας βασιλοπούλας, είναι βέβαια σημαντικό καί χαρακτηριστικό επεισόδιο, 
ενδέχεται όμως νά περιορίζεται μόνο στή δρακοντοκτονία τού 'Αγίου Γεωρ
γίου καί νά μήν έχη γενικώτερη έκταση. ’Αλλά καί τούτο δέν είναι ορθό. 
Καί στο Διγενή, στο λόγιο ’Έπος, ή σκηνή τής δρακοντοκτονίας εΐσάγεται 
μέ τον ίδιο τρόπο, διότι καί εκεί δ Διγενής κοιμάται καί πλάϊ του ή κόρη 
ξαγρυπνάει *). Σέ,τέτοια στιγμή καιροφυλακτεί ο δράκος καί πάει κοντά της, 
αυτή τή φορά μάλιστα οχι γιά νά τήν φάη άΜά γιά  νά τήν β ι ά σ η .Ή  πα- 
λαιά περίπτωση τής άνθρωποφαγίας έχει εντελώς διασκευασθή σέ ερωτική 
διασκευή, όπου αυτό πού τώρα κινδυνεύει δέν είναι ή ζωή αλλά ή τιμή τής 
καλής τού Διγενή. Τό ερωτικό όμως τούτο στοιχείο δέν πρέπει νά το άπο- 
κλείσωμε από τά ελατήρια καί τήν υπόθεση καμιάς σχεδόν Δρακοντοκτονίας, 
ακόμη καί των ανάλογων τής αρχαιότητας. Διότι τι άλλο υποδηλώνει, άν δχι 
αυτό, ή επίμονη προτίμηση τού Δράκου νά θέλη ειδικά γυναίκες ως θύματά 
του καί δχι άντρες ; Μάλιστα σχεδόν σταθερό γνώρισμα είναι δτι τού προ- 
ση;έρονται γυναίκες δχι έγγαμοι, άλλα νέες καί παρθένες. Τό έθιμο τής θ υ 
σίας τής ωραιότερης ή κοινωνικά πρώτης παρθένας, πού ώς ά π α ρ χ ή  δίνε
ται δώρο στή διάθεση τού πανίσχυρου δντος, δέν είναι άσχετο. ’Από τό 
έθιμο μπορούσε νά προκόψουν οΐ σχετικοί μύθοι, όπως καί οί μυθικές αύ-

1) Βλέπε στο ’Ακριτικό ’Έπος, Αζ § 380— 388, (Π. Καλονάρου, Βασίλειος Δι· 
γενής 5Ακρίτας 1, σελ. 159— 163, δπου τό κεφάλαιο «Περί τον πώς ό ‘Ακρίτας εν 
τοΐς γόνασι της κόρης εις ύπνον έτράπη»). Τότε είναι ή στιγμή πού παρουσιάζεται 
ό Δράκοντας γιά νά βιάση τήν κόρη.
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τές διηγήσεις μπορούσαν αντίστροφα νά δημιουργήσουν δοξασίες καί έθιμα 
παράλληλα.

Σέ άλλη πάλι σκηνή, άσχετη μέ την προηγούμενη τού ’Έπους, συμβαί
νουν τά εξής : Έκεΐ αντίπαλος του Διγενή δεν είναι Δράκος άλλα δ γέρος 
στρατηγός, δ πατέρας τής κόρης Ευδοκίας, πού μόλις την έχει άπαγάγει δ 
νεαρός ήρωας. Ή  σκηνή υπάρχει στη Ρωσσική παραλλαγή, όπως ανάλογο 
περιστατικό υπάρχει και σέ ένα Ποντιακό Άκριτικό τραγούδι, κα'ι ολο to 
θέμα εκτυλίσσεται κατά τό πρότυπο τής δρακοντοκτονίας (βλέπε σχετικά δσα 
γράφει δ Η. Gregoire, στο βιβλίο του «*Ο Διγενής 3Ακρίτας, ‘Η  β υ ζ α ν 
τινή έ π ο π ο ι ΐα  στήν ιστορία και στήν ποίηση»  Νέα Ύόρκη 1942, σελίδες 
65—69). Και εδώ έχομε σχεδόν μόνο  αντικατάσταση τού Δράκοντα ώς αν
τίπαλου τού Διγενή. Δηλαδή αντί τού Δράκοντα προβάλλει τώρα δ πατέρας 
τής κόρης μαζί μέ τούς γιους του κα'ι τό φουσσατο του. Κατά τά άλλα υ π ά ρ 
χ ε ι  καί έδώ ώς π ρ ό τ υ π ο  ή τυπ ική  σκηνή τής Δρακοντοκτονίας μέ  τον 
πρώτο άλλά άγνό ύ π ν ο  του ήρωα π ά ν ω  στά γόνατα τής παρϋ'ένας,  
όπως επίσης υπάρχει και ή γνωστή συνέχεια κατά τήν δποία ή κόρη βλέπει 
τούς διώκτες, διστάζει νά ξυπνήση τον ήρωα καί μόνο κλαίει. Σέ τέτοια 
στιγμή ξυπνάει εκείνος, και τούτο προέρχεται από τά δάκρυα τής κόρης πού 
άφθονα τρέχουνε πάνω στο πρόσωπό του

’Ανάλογο επεισόδιο τού αγνού ύπνου ενός γενναίου νεαρού ήρωα, πού 
γίνεται πάνω στά γόνατα μιας κόρης ή πλάϊ της ενώ εκείνη ξαγρυπνάει καί 
παραμένει σά φρουρός του, δε λείπει ούτε από τά παραμυθία, νεοελληνικά καί 
ξένα. Σέ όλες αυτές τις περιπτώσεις τό περιστατικό συμβαίνει σάν π ρ ό λ ο 
γος γιά κάποιο μεγάλο κατόρθωμα πού σέ μονομαχία θά τό κατορθώση σέ 
λίγο δ νεαρός και προσωρινά κοιμισμένος καί αδιάφορος ήρτοας. Ό  αντίπα
λός του θά είναι κατά κανόνα κάποιο δν, πραγματικό ή φανταστικό, πάντα 
δμως υπερφυσικό σέ διαστάσεις καί σέ δύναμη σωματική.

Δεύτερη π ερ ίπ τω σ η  : 'Η  αποκοπή τού κεφαλιού τού δράκοντα καί ή 
διαπόμπευσή του είναι περιστατικό πού επίσης υπάρχει δχι μόνο στό τρα
γούδι τού Έ ρριγα αλλά καί στον κύκλο τής Δρακοντοκτονίας.’Έτσι π. χ. σέ 
ένα από τά Άκριτικά τραγούδια (Λαογρ.  1 ,216—218 άρ.5)δ Διγενής αφού 
σκοτώνει τό θηρίο, πού κρατούσε τό νερό καί γιά τό φόνο τού δποίου δ βα
σιλιάς είχε δρίσει έπαθλο τήν κόρη του, τού κόβει τό κεφάλι καί τό φέρνει 
στό βασιλιά, δπως κάνει καί ή κόρη μέ τό κεφάλι τού Έ ρριγα. (Βλέπε 
Λαογρ.  1, 218 στίχ. 59):

Τό κ ε φ α λά κ ιν  τ 3 έκοψ α  στον βα σ ιλ ιά  τό παίρνω.
‘Υπάρχει επίσης στή Δρακοντοκτονία, δπως παριστάνεται στό λαϊκό 

θέατρο μέ τό «Θερίο», τον ’Αλέξανδρο καί τον Καραγκιόζη. Έ κεΐ μάλιστα 
τό αρχικό περιστατικό μέ τόν καιρό έχει διαμορφωθή έτσι, πού νά παίρνη 
καί τήν απαραίτητη κωμική διασκευή του. Τούτο συμβαίνει διότι δ Καρα-
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γκιόζης βλέποντας σκοτωμένο τό Θηρίο και γνωρίζοντας την προκήρυξη του 
πολυχρονεμένου του Βεζύρη πώς οποίος θά τό σκοτώση θά πάρη γυναίκα 
του τη βασιλοπούλα, πιάνει και σηκώνει στον ώμο του μιαν άκρη τοΰ σκο
τωμένου θηρίου και σέρνοντας ίο πηγαίνει έξω από τό Σεράϊ τοΰ βασιλιά- 
παρουσιάζεται μέ πόζα δρακοντοκτόνου, γίνεται θερμότατα δεκτός από τό 
βασιλιά πού άποκαλεΐ γαμπρό του τον Καραγκιόζη και τέλος—πράγμα πού 
ήταν και ό κύριος σκοπός του—πέφτει μέ τά μούτρα στο φαγητό. "Ολα έτσι 
πήγαιναν θαυμάσια, οπότε παρουσιάζεται στο παλάτι ό ’Αλέξανδρος. 'Ο βα
σιλιάς ή ό βεζύρης τού αμφισβητούν τον άθλο του, ό ’Αλέξανδρος όμως τούς 
φέρνει ένα επιχείρημα ακαταμάχητο : Βγάζει από τό σακκίδιο του και τούς 
επιδεικνύει τή γλώσσα τού θηρίου, πού σκοτώνοντας το είχε την πρόνοια νά 
την άποκόψη καί νά την πάρη μαζί του, μοναδικό τρόπαιο καί απόδειξη 
αναμφισβήτητη. Τό αποτέλεσμα είναι οτι δ ’Αλέξανδρος γίνεται μέ μεγάλες 
τιμές δεκτός μέσα στο παλάτι, ενώ δ Καραγκιόζης προσηλωμένος στο ατέ
λειωτο φαγοπότι του δεν έχει πάρει είδηση γιά τό τί μεσολάβησε, γιά τούτο 
καί συλλαμβάνεται από τό Βεληγκέκα, δέρνεται ανηλεώς—όπως συνήθως γ ί
νεται στις συναντήσεις τών δύο τούτων ηρώων—καί τέλος πετειέται από τά 
παράθυρα τού σαραγιού έξω στύ δρόμο.

Οί κομμένες γλώσσες τών θηρίων πού τά σκοτώνει ένας ήρωας καί τις 
παίρνει μέσα στο σακκίδιο του δέν παρουσιάζονται μόνο μέ τόν ’Αλέξανδρο 
καί τή δρακοντοκτονία του αλλά καί μέσα στον Άκριτικό κύκλο μέ τό Δι- 
γενή. (Βλέπε μιά Κυπριακή παραλλαγή στη Λ α ο γ ρ α φ ία  1 , 214 στ. 67—69): 

Κάτω στις άκρες τών αγρών, στον άγροκαλαμιώνα, 
εννιά βούργιες έγέμωσα ούλον μούττες καί γλώσσες, 
κι’ οΐ μούττες έν τούς δράκοντες κι’ οΐ γλώσσες έν τούς λιόντες.

Μέ την ευκαιρία θά ήθελα νά γίνη μιά λοξοδρομή γιά νά εξετάσουμε 
τό περίεργο τούτο μοτίβο, σύμφωνα μέ τό όποιο κάποιος ήρωας, μόνος ή 
μετέχοντας σέ κυνήγι μαζί μέ άλλους, σκοτώνει φοβερά θηρία ή άλλα 
άγρια ζώα καί τά αφήνει εκεί, ενώ άλλοι ανάξιοι έρχονται κατόπιν, παίρ
νουν τά σκοτωμένα ζώα καί οΐκειοποιούνται τή δόξα. Τό αποτέλεσμα 
είναι νά άποκαθίσταται στο τέλος ή πραγματική αλήθεια, καί άπόδε ιζη  
ά λά νθ α σ τη  χ ρη σ ιμ εύε ι  ή γλώ σσα τών ζώων αύτώ ν,  π ο ύ  ά π ρ α γ μ α τ ι 
κός ήρωας ε ί χ ε  την πρόνο ια  να την κό ψ η  καί νά την π άρη  μαζ ί  
τον.  Τό πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα βρίσκω νά ύπάρχη μέσα στις π ε 
ρ ιπέτειες  τον Π η λέω ς ,  πού μέ τόση γραφικότητα καί σαφήνεια μαζί τις 
περιγράφει δ αρχαίος μυθογράφος "Απολλόδωρος ( Β ι β λ ι ο θ ή κ η  3, 13^. 
Σέ μιάν από τις περιπέτειες εκείνες δ Πηλεύς πηγαίνει στό κυνήγι τού Καλυ- 
δωνίου κάπρου μαζί μέ τόν Εύρυτίωνα καί «προέμενος επί τόν σΰν άκόντιον 
Εύρυτίωνος τυγχάνει καί κτείνει τούτον άκων». Γιά τόν ακούσιο τούτο φόνο 
φεύγει από τή Φθία καί έρχεται στην Ίωλκό, στον ’Άκαστον, από τόν όποιο
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και «καθαίρεται». Σέ λίγο όμως ή γυναίκα του 5Ακάστου, επειδή ερω- 
τεύθη τον Πηλέα αλλά εκείνος άπέρριψε τις ένοχες προτάσεις της, τον σύκο- 
φαντεΐ στον άντρα της παρουσιάζοντας τά πράγματα αντίστροφα. Γίνεται 
δηλ. και εδώ δ,τι γίνεται μέ τη Φαίδρα πού συκοφαντεί τον αθώο Ιππόλυτο 
στον άντρα της τό Θησέα, ή δ',τι συμβαίνει στην Παλαιό Διαθήκη για τη 
γυναίκα του Πετεφρή καί τη συκοφαντία της κατά τοϋ αθώου ’Ιωσήφ. « 5Ά- 
καστος δέ άκοΰσας κτεΤναι μέν δν εκάιθηρεν ούκ ήβουλήθη, άγει δέ αυτόν 
επί τθήραν εις ΙΊήλιον' έ ν θ α  άμίλλης π ερ ί  Θήρας γενομένης, Π ηλενς  μέν  
ών ίχ ε ιρ ο ϋ τ ο  θ η ρ ί ω ν  τάς γλώσσας τούτων έκτεμώ ν εις π ή ρα ν  έτ ίθ ε ι ,  
οί δε μετά Ά κ ά σ τ ο ν  ταϋτα χε ιρ ο ύ μ ενο ι  κατεγέλω ν  ώς μηδέν  τεθηρα-  
κότος τοϋ Π ηλέω ς'  ό δέ τάς γλώσσας παρασχόμενος  δσας έκείνοις ,  το~ 
σαϋτα ε φ η  τ ε θ η ρ ε ν κ έ ν α ι» ( Β ι β λ ι ο θ ή κ η  3, 13, 3). "Ανάλογο περιστατικό 
συνέβη καί «ατά τό φόνο  τον γνω σ τό ν  λέοντος τοϋ Κ ιθ α ιρ ώ νο ς ,  πού 
τόσο πολύ είχε ταράξει τό λαό τών Μεγάρων. Έ π ί τέλους τον σκότωσε ό 
’Άλκαθος, γιος του Πέλοπος, άλλοι δμως τότε παρουσιάστηκαν λέγοντας πώς 
αυτοί έκαμαν τό κατόρθωμα. Καί εδώ ή αποκατάσταση τής αλήθειας έγινε 
διότι ό "Αλκαθος είχε την πρόνοια νά κόψη καί νά πάρη μαζί του τη 
γλώσσα τού λεονταριού. (Σχόλια είς "Απολλώνιου Ροδίου, *Α ρ γο να υτ ικ ά  1 , 
157). "Ο,τι παρόμοια συμβαίνουν καί σέ παραμύθια καί άλλες νεώτερες 
ιστορίες, τούτο βεβαιώνεται από διαφόρους ειδικούς ‘).

Τρίτη  π ε ρ ίπ τ ω σ η .* Συμβαίνει, όταν ή κόρη, στο τραγούδι τούΈ ρριγα, 
δεν έχη ανάγκη από την ανέλπιστη βοήθεια κάποιου περαστικού ήρωα, πού 
θά τής γίνη σωτήρας της καί θ ’ άναδειχθή ένδοξος δρακοντοκτόνος, άλλα 
μπορεί καί άποτελεκωνει μονάχη της τό έργο τούτο.

Ούτε ή σκηνή αυτή είναι νέα, άλλα υπάρχει στο τραγούδι τού Δράκοντα 
καί τής Βδοκιάς, πού μιλήσαμε γΓ αυτό πιο πάνω καί πού είναι δημοσιευ
μένο στη Λ α ο γ ρ α φ ία  (1 , 605—606). Έ κεΐ ό έξανθρωπισμένος Δράκος κρα» 
τάει τό νερό, οί ευγενικές άρχοντοπούλες πηγαίνουν καί τον παρακαλοΰν, 
εκείνος τούς απαντάει δτι θέλει τήν Κυρά Βδοκιά, ή τελευταία στολίζεται 3),

1) W. Mannhardt, Antike Wald — und Feldkulte σελ. 53 κέξ. J. G. Fra. 
zer, Golden Bough, έκδ. 3 (τόμος: The Spirits of the corn and the w ild II 
σελ. 269 κέξ ), Frazer, Apollodorus τόμ. 2 σελ. 65 σημ. 1, H. J. Rose, A Hand
book of Greek Mythologj'· έκδ. 3 σελ. 298.

2) Καί τό στόλισμα τής κόρης, πού όμορφοστολίζεται πρώτα σά νύφη καί 
ύστερα πηγαίνει στον "Ερριγα, είναι επεισόδιο πού υπάρχει πριν καί στή Δρακοντο- 
κτονία τοϋ Αγίου Γειοργίου. Καί έκεΐ ή κόρη στολίζεται σά νύφη, καί s t o l  τήν 
πηγαίνουνε στο Δράκοντα. Βλέπε σχετικά τούς έξης στίχους παρμένους από μια Κρη
τική παραλλαγή (Άρ. Κριάρη, Κρητικά ” Ασματα 1909, έκδ. α' σ. 8)’.στό σημείο πού 
μιλάει ό βασιλιάς :

— Πάρετε τό παιδάκι μου καί κάμετε το νύφη
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πηγαίνει καί του λέει ν ’ απόλυση τό νερό, ό Δράκος τη ρωτάει ποια είναι 
ή γενιά της, και τότε ή κόρη τού απαντάει ότι είναι ή φοβερή δρακοντοκτό- 
νισσα «πού άστραψε και έκαψε σαρανταπέντε δράκους» και ένας μονάχα 
έμεινε πού ίσως είναι ή αφεντιά του. Άκούγοντας αυτά ό Δράκος περίτρο
μος παρακαλεΐ την κόρη να γυρίση πάλι στα γονικά της καί αμέσως αυτός 
αφήνει ελεύθερο τό νερό :

— Σύρε, Βδοκιά, στο σπίτι σου, σύρε στα γονικά σου, 
κι3 εγώ μολέρνω τό νερό νά πιουν τά διψασμένα.

(Λ α ο γρ α φ ία  1, 606 άρ. 22 στίχ. 36—37).
"Ο,τι συμβαίνει στην υπόθεση τοΰ τραγουδιού τής Βδοκιας, παρόμοιο 

συμβαίνει στοΰ 'Έρρίγα. Βλέπομε δηλ. καί εδώ τόν'Έρριγα, σαν άλλος Δρά
κος, νά υποδέχεται με ευγένεια την κόρη, νά άφήνη ελεύθερο τό νερό κατά 
την απαίτησή της, καί  τέλος τήν κόρη νά γυρ ίζη  ατά γονικά  της ν ικήτρια  
καί με την τιμή της. Θά ήθελα νά προσθέσω ότι ή παραλλαγή τοΰ τραγου
διού για τό Δράκο καί τήν πανίσχυρη δρακοντοκτόνα κόρη ανήκει στον 
“Ακριτικό κύκλο καί ειδικά στο τραγούδι, πού επιγράφεται «Κόρη τής 
άατραηής και δράκος» καί όπου ό Γιάννης περνάει τραγουδώντας, Ξυπνάει 
με τό τραγούδι του τό Δράκο, ό τελευταίος θέλει νά τον φάη, καί ό Γιάννης 
τον παρακαλεΐ νά τον άφήση νά πάη νά κάμη τό γάμο του καί υπόσχεται νά 
γυρίση. Στή συνέχεια ό Άκριτικός ήρωας τηρεί πράγματι τήν υπόσχεσή του, 
καί, τέλος δ Δράκος χαρούμενος ετοιμάζεται νά φάη τό θύμα του, δπόταν 
προβάλλει στή μέση, ανέλπιστος τρίτος παράγοντας, ή φοβερή δρακοντοκτόνα 
κόρη, πού είναι ή γυναίκα τού Γιάννη. Ό  Δράκος, μαθαίνοντας τήν πρα
γματικότητα, περίτρομος τήν παρακαλεΐ νά τον λυπηθή καί νά τού χα
ρίση τή ζωή.

Στο σημείο τούτο άς προσέξωμε καί μιά ειδική αντιστροφή, πού πραγ
ματοποιείται στούς ρόλους καί στο χαρακτήρα των ίδιων ή περίπου των 
ίδιων ηρώων : Στο “Έπος δ Διγενής, νιόπαντρος, αγωνίζεται καί σώζει τή 
γυναίκα του τήν Ευδοκία από τά χέρια ενός επικίνδυνου Δράκου. Έ δώ στο 
δημοτικό τραγούδι, ή Κυρά-Βδοκιά, πού είναι επίσης νιόνυφη, δεν κινδυ
νεύει καί στή συνέχεια δέ σώζεται από τον άντρα της αλλά αυτή σώζει τον 
άντρα της πού αυτός μέ τή σειρά του κινδυνεύει από τό Δράκο. Τά ονόματα 
των ηρώων είναι αντίστοιχα, διότι Ευδοκία καί Κυρά Βδοκιά καί από τ“ 
άλλο μέρος Διγενής καί Γιάννης συμπίπτουν μέσα στον “Ακριτικό κύκλο. Ό  
νεοελληνικός Γιάννης, δ τόσο πολύ περιφρονημένος καί τόσο πολύ διακωμω
δημένος γιά τά παθήματά του στά ανέκδοτα καί στις παροιμίες τού νεοελλη
νικού λαού, πιστεύω ότι τήν αρχή τού παράξενου αυτού ρόλου του τήν έχει

κι’ άμέτε το τοΰ λιονταριού πεσκέσι νά δειπνήση.
Έμπήκαν κι’ έστολίζαν την άπ’ τύ ταχύ ως τό βράδυ, 
όλόχρουσα τσή βάνανε, ολο μαργαριτάρι.
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σίγουρα κληρονομήσει από τον ομώνυμο Άκριτικό ηρώα. Άλλα τό φαινό
μενο τούτο θά πρέπη να μάς απασχόληση σέ άλλη ξεχωριστή εργασία για 
τη σχέση των δύο τούτων ομώνυμων ηρώων, τού Άκριτικοΰ και τού άλλου 
των παροιμιών και των ανεκδότων.

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α  : ’Έχει γίνει πλέον ολοφάνερο δτι, εκτός από τό δ'νομα 
"Ερριγας, για τό όποιο βλέπε πιο κάτω, δλα τά άλλα κύρια ονόματα και δλα 
τά περιστατικά, και τά κυριώτερα και τά λεπτομερειακά, πού υπάρχουν μέσα 
στο δημοτικό τραγούδι «τού 'Έρριγα», οΑα αυτά υ π ά ρ χ ο υ ν  καί μέσα ατά 
ΰ'έματα των δύο κ ύ κ λω ν  τής δρακοντοκτονίας : α )  Σ τον  κύκλο  μέ την 
Ανίσχυρη κόρη,  πού τη βοηθάει ό δρακοντοκτόνος ηρωας καί κοιμάται μαζί 
της, πάνω στά γόνατά της, ποτέ δμως δεν πειράζει την τιμή της, μέ την 
οποία ξαναγυρίζει στά γονικά της αμέσως ύστερα από τον αγνό κοινό ύπνο 
καί τό φόνο τού εχθρού, β )  Κ α ι  ατόν κύκλο  με την π α ν ίσ χ υ ρ η  κόρη,  
πού πηγαίνει στολισμένη καί μονάχη της στο Δράκο καί τον σκοτώνει ή τον 
απειλεί νά τον κάψη ή τον κάνει πειθήνιος νά εκτελή δσα εκείνη προστάζει.

Τά δύο αυτά διαφορετικά θέματα είναι σέ χρόνο πολύ παλιά καί άνή. 
κουν στον Άκριτικό κύκλο. Στοιχεία ποικίλα ονομάτων και επεισοδίων—κυ
ρίως επεισοδίων — ενώθηκαν σέ νεώτερο συμφυρμό καί δημιούργησαν τό 
τραγούδι τού “Ερριγα. Πάίς έγινε ό παράξενος αυτός συμφυρμός έχει λεπτο
μερώς έρμηνευθή στά προηγούμενα. Ό τι οΐ αντίστοιχοι κύκλοι τών δύο πα
ράλληλων θεμάτων τού δρακοντοκτόνου ηρώα καί τής δρακοντοκτόνας κόρης 
έχουν αρχίσει ενωρίς νά ύφίστανται συμφυρμούς, τούτο τό άποδεικνύει καί τό 
ίδιο τό τραγούδι, πού είδαμε γιά τό Δράκο καί την Κυρά Βδοκιά (παραλ
λαγή από τή Σώζόπολη^Λ α ο γρ α φ ία  1 ,605—606 άρ. 22). Σ’ αυτό οί πρώ
τοι στίχοι του προέρχονται από τό θέμα τής Δρακοντοχτονίας (Δράκος, νερό, 
βασιλοπούλα κλπ.), ενώ ή «λύση» τού τραγουδιού ανήκει στο Άκριτικό τρα
γούδι γιά τό Γιάννη πού ξυπνάει τό Δράκοντα, πού πρόκειται νά φαγωθή 
άπ" αυτόν καί πού ευτυχώς σώζεται από τή δρακοντοκτόνα γυναίκα του.

Θά πρέπη νά προστεθούν δυο λόγια σχετ ικά μέ τή χ ρ ο ν ο λο γ ία  του 
τραγουδιού  «τού “Ερριγα».  Α φού άπεδείχθη δτι τούτο είναι μεταγενέστε
ρος συμφυρμός, πού προέρχεται από τά παλαιότερα Άκριτικά, ανάγκη είναι 
νά άνήκη σέ στρώμα αρκετά νεώτερο τών Άκριτικών. Τό πράγμα τούτο άπο" 
δεικνύεται εύκολα, διότι ενώ τά Άκριτικά καί οΐ Παραλογές μέ τό άνομοιο" 
κατάληκτο μέτρο τους ανήκουν πράγματι σέ παλαιότερους αιώνες καί ώς 
θέμα άλλα καί ως μετρική σύνθεση, τό τραγούδι τού "Ερριγα είναι φτιαγ
μένο μέ ρίμα (—όμοιοκαταληκτικό). Ά ρα  καί μόνο του τό πράγμα τούτο 
είναι σίγουρη απόδειξη γιά τό δτι είναι αρκετά νεώτερο. Ό  κ. Μ. Μανού* 
σακας, θέλοντας νά παρακάμψη τή δυσχέρεια τούτη τής χρονολογίας, συμπε
ραίνει δτι τό σημερινό τραγούδι — αφού είναι συνθεμένο σέ ρίμα — ανήκει
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πράγματι σέ νεώτερη εποχή, ωστόσο όμως θά έπρεπε (έτσι υποθέτει) νά 
υπήρχε πριν ένα άλλο άγνωστο καί εξαφανισμένο σήμερα τραγούδι, πού θά 
είχε υπόθεσή του γιά τον 'Ερρίκο τής Φλάντρας. Αυτό θά είχε, κατά τον κ· 
Μανοΰσακα πάντοτε, συντεθή αμέσως μετά τό 1216 μ. X. και θά ήταν σέ 
στίχους ανομοιοκατάληκτους, θά είχε έτσι διαδοθή στις ελληνικές χώρες επί 
αιώνες, και τέλος θά έγινε διασκευή του σέ νέο τραγούδι μέ νέους στίχους 
ομοιοκατάληκτους.

Μετά την ανάπτυξη όμως όλων τών νέων στοιχείων, όσα προτείνονται 
μέ τη σημερινή μου μελέτη, έχομε τώρα βεβαιωθή ότι τέτοια πράγματα γιά 
παλαιό καί άγνωστο σήμερα 'Ιστορικό τραγούδι του 1216 μ. X. είναι ανύ
παρκτα, καί τό παλαιότερο  στρώμα, άπ  δ η ο ν  π ρ ο ή λ θ ε  τό σημερινό  
τραγούδι του δή'δεν "Ερριγα, ε ίν α ι  δυο Ά κ ρ ι τ ι κ ο ϊ  κύκλοι  τραγουδ ιώ ν  
καϊ παραδόσεω ν,  π ο ύ  ύ π έσ τη σ α ν  περ ίεργο  και ά μ ο ιβα ΐο  σ υ μ φ υ ρ μ ό  
τόσο τών θ ε μ α τ ικ ώ ν  τους σ τ ο ιχ ε ίω ν ,  δσο κα ί  τών ονομάτω ν τους.

Ε'
'Έχουν έρμηνευθή τά επεισόδια όλα, καί τά βασικά καί τά λεπτομε

ρειακά. ’Έχουν επίσης έρμηνευθή καί τά ονόματα, ’Απομένει μόνο τό όνομα 
"Ερριγας. Θά μάς ήταν βέβαια υπεραρκετό τό συμπέρασμα, ότι τό όνομα 
τούτο, μεταγενέστερο χρονικά καί πολύ περιωρισμένο σέ αριθμό σημερινών 
παραλλαγών, δέν ανήκει στο αρχικό στρώμα τού τραγουδιού. ’Ίσως, θά έλεγε 
κανείς, προέρχεται από άγνωστες ’Ιταλικές επιδράσεις, αφού ό τύπος Έ ρρι- 
γας συνηθίζεται περισσότερο προς την Κέρκυρα. ’Αξίζει όμως νά έπιχειρηθή 
ή λύση του καί νά διαλυθή καί ή τελευταία, δίκαιη όμως, απορία σχετικά 
μέ τό τί νά σημαίνη καί πώς νά προήλθε τό παράδοξο τούτο όνομα, πού 
συνηθίζομε ως τώρα νά τό ορθογραφούμε «"Ερριγας». Είναι τάχα όνομα 
πού πράγματι έρχεται κατά κάποιο συμφυρμό από την ιστορία τής Φραγ. 
κοκρατίας ;

’Από τη σχετική ερευνά, πού έκαμα,.έχω την εντύπωση ότι δ παράξενο? 
αυτός τύπος "Ερριγας είναι τόσο υπαρκτός, ώς κύριο όνομα, όσο καί δ Ά .  
κρίτης Μηνάς.  Ό  τελευταίος παρουσιάζεται μόνο σέ μερικές παραλλαγές τού 
τραγουδιού του Θανάτου  τού Δ ιγενή  καί έχει προσκολληθή κοντά στο Μαυ* 
ραϊλή, στο Γιο τού Δράκου καί στον Τρεμαντάχειλο. ’Ενώ όμως Τρεμαντά- 
χειλος είναι δ Τρεμοτράχηλος τού Άκριτικού κύκλου (=Φωκάς δ Τρεμοτρά- 
χηλος στά τραγούδια καί Στραβοτράχηλος, όχι δέ Στραβολαίμης, σέ Βυζα
ντινές πηγές πού έχουν περισωθή σέ ’Αραβικά καί ’Αρμενικά χρονικά), καί 
ενώ Μαυραϊλής είναι πιθανώτατα δ Άρμουραλής ή αλλού Έμιραλής, καί 
επίσης Γιος τού Δράκου είναι πιθανή'παραφθορά τού «γιος τ ’ Ά ντρονίκου»( 
ό Μ ηνάς  αύτός ε ί ν α ι  πλασματικός  Ά κ ρ ι τ η ς ,  ανύπαρκτος ,  π ο ύ  εγ ινε  
κύριο δνομα άπό π α ρεξή γη σ η  προηγουμένου στίχου: «Πιάνει μ η νάε ι  στούς 
φίλους του κι’ όλους τούς άντρειωμένους, νάρϋ'η μηνάει  δ Μαυραϊλής, νάρθη

*
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κ ι’ δ Γιος του Δράκου». ’Έτσι ήταν στην αρχή καί κατά παρεξήγηση έγινε: 
«νάρΰ'η δ Μ ήνας  κ ι’ 6 Μαυραϊλής, νάρθη κΓ δ Γιο; του Δράκου». Διεξο- 
δικώτερα για τό θέμα καί χά ονόματα αυτά βλέπε δσα γράφω στη μελέτη μου 
«Ό  Θάνατος του Διγενή», Ν έα  'Εστία  52 (1952) τεύχος Χριστουγέννων 
σελ. 137—175, ιδίως στις σελίδες 164—167.

'Όπως δ Μηνάς, έτσι καί δ περίφημος αυτός Έ ρ ρ ιγα ς  ήταν ανύπαρ
κτος αρχικά σάν αυτοτελές κύριο δνομα, ξεφύτρωσε δμως καί πήρε μορφή 
κυριωνύμου από παρόμοια παρεξήγηση, ενώ αρχικά ήταν αντί τού δνόματος 
δ ρήγας, ενός προσηγορικού δνόματος πού καί ah μερικές άλλες π α ρ ό 
μοιες π ερ ιπ τώ σ ε ις  σ υ ν η θ ίζ ε ι  γ ιά  λόγονς  μετρικούς  νά μεταβάλλετα ι  σέ 
τύπο  «ερηγας». Πόσο δικαιολογημένη είναι αυτή ή γνώμη μου άποδεικνύε- 
ια ι από τά εξής (θά μπορούσε νά παρατεθούν καί περισσότερα) παραδείγ
ματα, δπου τό δνομα ρήγας  συνηθίζεται νά μπαίνη μαζί μέ τό δνομα ’Αλέ
ξανδρος καί δπου πάλι δ τύπος ρήγας γίνεται καί τύπος έ'ρηγας καί τούτο 
γιά λόγους μετρικούς :

α) Περίπτωση, δπου τό προσηγορικό ρήγας βρίσκεται μαζί μέ τό κύριο 
’Αλέξανδρος.  "Οταν τό δεύτερο θά τύχη νά παραλειφθή, τό πρώτο μπορεί 
νά προβληθή σάν τάχα κυριώνυμο Ρ ή γ α ς  ή ’Έ ρηγας .  ■

δ ρήγας ό ’ Αλέξαντρος έπήγε στο τσουνήγι.
(Αΐγινα=^1αονρ. 8 , 86 άρ. 11 στιχ. 1) 

δ ρήγας δ ’Αλέξαντρος  επρόβαλε στους κάμπους
(Α αογρ .  8 , 87, άρ. 11 στιχ, 15)

Καί οί δυο στίχοι είναι παραλλαγές τού τραγουδιού τής Μάννας Φόνισαας.
β) Περίπτωση, δπου τό προσηγορικό ρήγας γίνεται ερηγας. Καί δ ένας καί 

δ άλλος τύπος σ υ ν υ π ά ρ χ ο υ ν  καί έναλλάσσονται  ατούς στίχους του ίδ ιο υ  
τραγουδιού,  κάθε φορά ανάλογα μέ τις μετρικές ανάγκες. Τό π α ράδε ιγμ α  
ε ίνα ι  α π ό  ξένο τραγούδι καί δχ ι  από  « ϊό ν  "Ε ρ ρ ιγα » . 3 Αν λοιπόν τό προ
σηγορικό ρήγας  παίρνεται γιά Ρήγας,  ιδού τότε καί δ νέος τύπος του 
«*Έ ρ η γας», πού π ρ ο β ά λ λε ι  σάν ιστορικό τάχα δνομα καI π ρ ό σ ω π ο  :

"Οντας δ ήλιος έβγανε τό λαμπερό του μάτι, 
τότες ή κόρη ά νέβα ινε  ατού Ρ ήγα  τ ’ άπαλάτι .
"Οντες τήν ε ίδε  δ ’'Ερηγας, δλος δ νοϋς του έ χ ά β η ,
άπό τές δμορφάδες της ή κάμαρή του λάμπει.

(Κέρκυρ« =  ./1αο5/ρα9!πα 9, 176 άρ. 47 στίχ. 14—17).

Στο τραγούδι τούτο πού είναι άσχετο μέ τό τραγούδι «τού "Ερριγα» καί 
πού είναι δημοσιευμένο στή Λ α ο γ ρ α φ ία  (9, 176) γράφεται ’Έ ρ η γα ς ,  καί 
αυτή είναι ή σωστή δρθογραφία. Δέν αφήνει αμφιβολία τό τελευταίο παρά
δειγμα δτι δ ερηγας  μαρτυρεΐται ρητώς ως τύπος τού ρήγας, καί τούτο μόνο 
j/ιά λόγους μετρικούς. Τό πράγμα επιβεβαιώνεται άπό τήν Κέρκυρα, δηλ,
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ακριβώς από έκεΐ απ’ οπού προέρχονται οί περισσότερες παραλλαγές πού 
αναφέρουν τό όνομα «"Ερριγας» και όχι ’Αλέξανδρος.

Γ'0 τ ι έτσι έχουν τά πράγματα, προσεπιβεβαιοόνεται και από τις Κερκυραϊ- 
κές παραλλαγές τού ίδιου τού τραγουδιού για τον περίφημο «'Έρριγα», όπου 
αλλού ονομάζεται μέ τό δήθεν κυριώνυμο ’’Ερηγας  (όταν λόγοι μετρικοί τό 
επιβάλλουν), και αλλού μέ τό όνομα Ρήγας.  Και τό πράγμα τούτο της εναλ
λαγής των δυο τύπων συμβαίνει στήν ιδ ία  κάθε τόσο πα ρα λλα γή .  Βλέπε 
π.χ. την παραλλαγή από τούς Άργυράδες Κέρκυρας (Λαογ.  9, 181-182 ας».52):

Στίχ. 1

» 15
» 16
» 25
» 45

5Αλέξανδρος δ βασιλ ιάς ,  οπού ’ναι από τη Φιάνδρα. 
Καί σαν αητός επέταξε στον  Ρ ή γ α  τό παβιόνι.
Κι’ όντες την είδε δ "Ερηγας , όλος έματαστάθη. 
« Ρ ή γα  μου, σε περικαλώ, Ρ ή γ α  μ ο ν ,  νά μοΰ ζήσης, 
πού γλύτωσες τό πόπολο κι° δλη τή Β α β υ λ ώ ν α ».

Τό συμπέρασμά μου συνοψίζεται κατά συνέπεια στα εξής : Κύρια ονό
ματα είναι μόνο Ά λ έ ξ α ν τ ρ ο ς ,  ‘Ε λένη ,  Β α β υ λ ώ ν α  Διγενής  κλπ. ’Αλέξαν- 
τρος καί Ελένη παρουσιάζονται ό)ς ερωτικό ζευγάρι καί σέ Κρητική παραλ
λαγή, οπού υπόθεση είναι ή άρνηση τής Ελένης για γάμο καί ή συγκατά
θεσή της μόνο μέ τον όρο νά προκαλέση πριν δ Άλέξαντρος τήν ελεύθερη 
ροή των νερών μιας θάλασσας στήν άλλη χ).' Οσο γ ιά  τδ δνομα  « “Ε ρ ριγας», 
τοϋτο ώς κύριο δνομα ε ίνα ι  αρχικά άνύπαρκτο καί φανταστ ικό .  Υ π ά ρ 
χει μόνο ώς προσηγορικό καί εναλλάσσεται μέσα στούς στίχους τών παραλ
λαγών μαζί μέ τά άλλα συνώνυμά του : <5 βασιλ ιάς , ό ρήγας, ό ερηγας.  
"Ολα τους είναι προσηγορικά στο μόνο κύριο, τό δνομα Άλέξαντρος."Οταν 
τούτο θά τύχη νά παραλείπεται, βρίσκουν τήν ευκαιρία μερικά από τά άλλα, 
τά επίθετά του, νά ξεφυτρώνουν ώς δήθεν κυριώνυμα καί νά προκαλούν 
σύγχυση, φτάνοντάς μας ακόμη νά νομίζουμε ότι έπιζή στά νεοελληνικά τρα
γούδια δ αιώνες πολλούς δλότελα ξεχασμένος από τον ελληνικό λαό Φράγκος

1) Ό όρος τής Ελένης είναι ότι τότε θά δεχτή, αν πριν ό ’Αλέξανδρος θά 
κατορθοόση νά ένώση τή Μαύρη Θάλασσα μέ τή Μεσόγειο. Ό  ’Αλέξανδρος τό κα
τορθώνει καί μαθαίνοντας το ή Ελένη πεθαίνει από τήν απελπισία της, γιατί δεν 
ήθελε νά τον παντρευτή. Τό τραγούδι έ'χει σέ ένα μέρος του λησμονηθή καί δια- 
μορψωθή σέ πεζή διήγηση. Βλέπε Ίω. Κονδυλάκη, 'Η τομή τοϋ Βοσπόρου, περιοδ. 
'Ε β δ ο μ ά ς  1887, άρ. ψύλλου 2G σελ. 4—5 καί Γ. Σπυριδάκη «Συμβολή εις τήν με
λέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξασιών περί τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου» 
« Γ έρ α ς  Ά ν το ο ν . Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο ν »  1953 σ. 398.

Είναι φανερό ότι πρόκειται γιά τό ίδιο τραγούδι τοϋ "Ερριγα. Τά πρόσωπα 
Ελένη καί ’Αλέξανδρος καί τό περιστατικό ότι ή νέα δέχεται τό γάμο, άν θά πραγ- 
ματοποιηθή κάποια ελεύθερη ροή νερών, είναι 6 σκελετός πού ενώνει τις παραλλα
γές. ’Αξιόλογο όμως είναι εδώ ότι ή ήρωιδα δεν σκοτώνει τον ’Αλέξανδρο αλλά πε
θαίνει ή ίδια από απελπισία.
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αύτοκράτορας Ερρίκος, πού ποτέ του δεν αξιώθηκε νά τιμηθή μέ τον ύμνο 
τοΰ ελληνικού δημοτικού στίχου.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΜΤΓΕΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

’Αφορμή νά ασχοληθώ μέ το τραγούδι τούτο μού έδωσε ή έξης μελέτη 
τοΰ φίλου συναδέλορου κ. Δημ. Οίκονομίδη : « Μ ι χ α ή λ  d Γ εννα ίο ς  κα ϊ  τά 
δημοτικά  π ε ρ ί  α ν τ ο ν  αβματα  'Ε λλ ή νω ν  κα ι Βονλγάροον»  ( Λ α ο γ ρ α φ ία  
14, 1952, σελ. 53—70). Στη μελέτη του αυτή δ συγγραφέας της μέ εξαιρε
τική επιμέλεια και ευσυνειδησία παρακολουθεί δλα τά ιστορικά περιστατικά, 
δσα σχετίζονται μέ τον Μιχαήλ ή Μιχάλμπεη, δπως ονομάζεται μέσα στο 
τραγούδι. Ή ρωας είναι δ Μιχαήλ δ Γενναίος, δπως ονομάσθηκε γιά τή γεν
ναιότητά του. "Ήταν Ρουμάνος, είχε μητέρα έλλ,ηνίδα, έζησε κατά τον 16ο 
αιώνα, είχε γίνει ήγεμών τής Βλαχίας και επολέμησε μέ ήραησμό εναντίον 
των Τούρκων. Έφονεύθη στις 20 Αύγουστου 1601 σέ ηλικία 43 ετών.

Στήν ίδια μελέτη δημοσιεύονται καί εξετάζονται έξη γνωστές παραλλα
γές τού τραγουδιού, από τις όποιες ή προυτη έχει δημοσιευθή από τον Le-  
grand, ή δεύτερη έχει καταγραφή από τον Tud. Burada, ή τρίτη από τον 
καθηγητή Ν. Jo rga, ή τέταρτη από τον καθηγητή Γ. Μέγα τό 1937 καί ή 
πέμπτη καί έκτη από τον Δημ. Οίκονομίδη τό 1948. Οί τρεις τελευταίες 
ήταν ώς τώρα ανέκδοτες. Γ ιά δλα λοιπόν, δσα σχετίζονται μέ τά ιστορικά 
περιστατικά, μέ τή θέση τού Μιχαήλ τού Γενναίου στήν ιστορία τής Ρουμα
νίας, καθώς καί μέ τά κείμενα τών παραλλαγών, δ αναγνώστης παραπέμπε- 
ται στή δημοσιευμένη διατριβή.

’Εκείνα πού εδώ θά έξετάσθούν είναι τά εξής δύο, πού κατά τή γνώμη 
μου είναι καί τά πιο σημαντικά δταν πρόκειται ειδικά γιά τήν εξέταση δη
μοτικών τραγουδιών : Τό πρόβλημα τής καταγωγής καί τής σύνθεσης τού 
τραγουδιού, καθώς καί τό πρόβλημα τής αισθητικής αξίας του. Ή  θέση πού 
θά υποστηρίξω συνοψίζεται στά εξής : Δέν πρόκειται γιά νέο καί σπουδαίο 
ιστορικό τραγούδι, πού οΐ "Ελληνες τό έχουν από τό τίποτε έμπνευσθή καί 
συνθέσει γιά τον Μιχάλμπεη, πράγμα στο οποίο καταλήγει καθένας πού θά 
διαβάση τή μελέτη τού κ. Δ. Οίκονομίδη, αλλά πρόκειται γιά μιάν άτεχνη 
καί δουλική διασκευή από τό πασίγνωστο Άκριτικό τραγούδι τον  Μ ικ ρ ό ν  
Β λ α χ ό π ο ν λ ο ν .  Στή συνέχεια εξετάζεται γιά ποιους λόγους προτιμήθηκε 
αυτό ειδικά τό Άκριτικό τραγούδι καί δχι κάποιο άλλο. Τέλος γίνεται μιά 
σύντομη εξέταση καί αξιολόγηση τών δυο τρόπων, σύμφοονα μέ τούς οποίους 
γίνονται συνήθους οί. διασκευές παλαιότεροσν τραγουδιών καί οί προσαρμογές 
τους, ουσιαστικές ή επιπόλαιες, προς τή νέα κατάσταση πού έρχονται νά 
υμνήσουν.

Ά ς  πάρωμε πρώτα τήν παραλλαγή ύπ3 άριθμ. 6 , αυτήν πού ό κ. Δ.
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Οικονομίδης τή χαρακτηρίζει δτι έχει «πλήρη την αρχικήν μορφήν, εξ ής 
προήλθον και αι λοιπαί παραλλαγαί». Ή  παραλλιιγή αυτή άποτελεΐται από 
1 1  στίχους και εχει ως εξής (βλέπε Λ α ο γ ρ α φ ία  14, 63) :

Μιχάλμπεης έξέβηκε νά πάη νά πολεμήση,
παίρνει βαγγέλι’ άπ’ τή Βλαχία και τό σταυρό απ’ τήν Πόλη.
Μπροστά πααίνει δ σταυρός, ξωπίσω τα βαγγέλια,
Μιχάλμπεης ανάμεσα σαν ήλιος, σά φεγγάρι.

5 Έ κει πού παν και κόνεψαν στα πράσινα λιβάδια, 
ρίχνουν μπαϊράκια κόκκινα στα πράσινα τσαντήρια 
και τις σαΐτες τους τροχοΰν και τα σπαθιά ’κονίζουν.

—Σαΐτες, μή σιλντίσετε, σπαθιά, μή ραϊστήτε, 
καί σεις, παλληκαράκια μου, αίμα μή φοβηθήτε.

10 Στο έ'μπα χίλιους έκοψε, στο έβγα δυο χιλιάδες, 
και στο δευτερογΰρισμα δε βρήκε για νά κόψη.

Τήν παραλλαγή αυτή θά μπορούσαμε νά τή χωρίσωμε σέ πέντε μικρό
τερες ενότητες, τις εξής : α) Στήν περιγραφή για τό πώς πηγαίνει δ Μιχάλ
μπεης κατά τήν πορεία του (στίχοι 1—4). β) Στον καταυλισμό τού στρατού 
του (στίχοι 5—6 ). γ) Στήν ετοιμασία καί τήν προσφώνηση προς τά δπλα 
του (στίχοι 7—8). δ) Στήν παράκληση τού ηρώα προς τούς συντρόφους του 
νά μή φοβηθούν από τό πολύ αιμα τής μάχης, πού σέ λίγο θά γίνη (στίχ. 9). 
Καί ε) στον τρόπο τής περιγραφής τής μάχης, πού ακολούθησε.

Α '

’Αφήνοντας τήν πρώτη ενότητα (στίχους 1—4), πού είναι φυσικό μαζί 
μέ τό δνομα τού Μιχάλμπεη νά εΐσάγη καί κάποια πρωτοτυπία, αφού είναι 
ή αρχή τού τραγουδιού, ας άντιπαραβάλλωμε τις υπόλοιπες μέ τό τραγούδι 
τού Μ ικ ρ ό ν  Β λ α χ ό π ο υ λ ο υ .  Χρησιμοποιώ μόνο τήν παραλλαγή τού Ν, Πο
λίτη (Πολίτου, ’ΕκλογαΙ  άρ. 70), άν καί ή σύγκριση μέ πολλές άλλες παραλ
λαγές, ιδίως μέ Θρακικές, θά μπορούσε νά προσφέρη καί άλλες μικρότερες 
αποδείξεις. ’Αλλά καί έτσι οι ομοιότητες τών δυο τραγουδιών είναι τόσο αλ
λεπάλληλες, πού κατά τή γνώμη μου αποβαίνουν τελικά αναμφισβήτητες.

1 .  Π ερ ίπ τ ω σ η  πρώ τη  .* *0 καταυλισμός του στρατόν τοΰ Μ ι χ ά λ · 
μ π έ η  (στίχ. 5—6 ) :

’ Εκεί πού παν καί κόνεψαν στά πράσινα  λιβάδια, 
ρίχνουν μ π α ϊρ ά κ ια  κόκκινα  στά πράσ ινα  τσαντήρια .

’Αμέσως παρατηρεί κανείς δτι τά αλλεπάλληλα έπίθετα είναι τελείως περιττά. 
Τό δημοτικό τραγούδι διακρίνεται για τά έλάχιστα επίθετα πού χρησιμο
ποιεί. ’Αλλά καί πεζή διήγηση νά ήταν, τό έπίθ. πράσινα  τού στίχου 5 ε ί
ναι περιττό, διότι είναι αυτονόητο δτι τά λιβάδια είναι πράσινα. ’Επίσης 
καί τά τσαντήρια δέν υπάρχει ανάγκη νά μάθωμε αν ήσαν έγχρωμα καί τί 
ειδικά χρώμα είχαν. Έ κει πού ΐσως χρειαζόταν επίθετο είναι στά «μπαϊρά*
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κια». Λέγω ΐσως χρ ε ια ζό τα ν , γιατί καί εκεί συνήθως μπαίνει μόνο του το 
ουσιαστικό ή μπαίνει επίθετο κυριώνυμο ή γενική κτητική (π. χ. «Δεν ειν’ 
μπαϊράκια τούρκικα, δεν χάσχειλε δ πασάς μας, | παρά ειν’ μπαϊράκια κλέ- 
φτικα, κΓ είναι των Πλαπουταίων» Π. Ε. άρ. 12, στίχ. 11 —-12). "Αλλά και 
άν έπρεπε να δηλωθή το χρώμα των σημαιών τοϋ Μιχάλμπεη, δ ελληνικός 
λαός δεν θά έβαζε το επίθετο «κόκκινα μπαϊράκ ια » .  Τέτοιες πρέπει νά εί
ναι οΐ σημαίες των Τούρκων καί δχι χοΰ Μιχάλμπεη, πού πάει νά πολεμήση 
τούς Τούρκους.

Τό παράξενο επίθετο «πράοινα  τσαντήρια» καί to ακατάλληλο γιά χρι
στιανικό στρατό « κόκκινα  μπαϊράκια» σημειώνουν τήν παρουσία τους εδώ 
όχι διότι περιγράφουν αντικειμενικά τήν πραγματικότητα τού καταυλισμού 
τού Μιχάλμπεη. Τούτο συμβαίνει διότι προέρχονται από τούς επόμενους στί
χους τού Μικρού Βλαχόπουλου, μοναδικούς μέσα στή δημοτική μας ποίηση, 
πού περιγράφουν έναν άλλο καταυλισμό, τον εχθρικό τών Σαρακηνών (Π. Ε. 
άρ. 70, στίχ- 2 0 -2 2 )  :

Έ πήγε τό Βλαχόπουλο στή βίγλα νά βιγλίση.
Βλέπει Τουρκιά Σαρακηνούς κι5 ’Αράπηδες κουρσάρους, 
οί κάμποι έπρααινίζανε , τά πλάγια κοκκίνιζαν.

Έδώ μέ τό « έ π ρ α ο ι ν  ί ζ α ν ε »  νοούνται οί πράσινες σημαίες καϊ τά πράσινα 
μαντήλια καί φορέματα τών κουρσάρων ‘) Σαρακηνών καί Άράπηδων (σχε
τικό είναι καί τό πράσινο χρώμα τής σημερινής Αιγυπτιακής σημαίας), ενώ 
μέ τό ρήμα « κ ο κ κ ί ν ι ζ α ν »  δηλοανεται τό πλήθος τών κόκκινων σημαιών τών 
Τούρκοον καί Σαρακηνών, καθώς καί τό άλλο πλήθος από τά κόκκινα φέσια, 
τά μαντήλια κλπ.

Ό  διασκευαστής τού Άκριτικού τραγουδιού δέν πρόσεξε τή διαφορά 
πού οφείλε νά παρουσιάζη δ χριστιανικός καταυλισμός τού Μιχάλμπεη, γιά 
τούτο καί τον περιγράφει μετά ίδια χρώματα τού καταυλισμού τών Σαρακηνών.

2 .  Π ε ρ ίπ τ ω σ η  δεύτερη : CH  έτο ιμασία  καί  ή π ρ ο σ φ ώ νη σ η  τον  
ηρώα προς τά δ π λ α  τον  (παραλλαγή Μιχάλμπεη, στίχ. 7—8 ) :

Καί τις σαΐτες τονς  τροχούν καί τά σπαθιά ’κονίζουν.
—Σ α ΐ τ ε ς , μ?) σ ιλντ ίσ ετε ,  σ π α θ ιά ,  μτ) ραϊστητε

Ή  περίεργη αυτή προσφώνηση τού πολεμιστή προς τά δπλα του, καί μά-

1) Τό σ ιρά ο ινο  χρ ώ μ α  τονίζεται καί άλλου ατούς δημοτικούς στίχους ως χαρα
κτηριστικό τών φορεμάτων Σαρακηνών κλπ. Βλέπε π. χ. τούς στίχους 20—21 τού ν π  
άριΟ·. 73 τραγουδιού τών ’Ε κ λ ο γ ώ ν  τοΰ Πολίτη (τραγούδι γιά τό Κάστρο της Ώριάς), 
όπου ό έχ0·ρύς, πού θά επιχείρηση μέ δόλο ν’ άνοιξη τις πόρτες τοϋ άπαρτου κά
στρου, αλλάζει τά πράσινα Σαρακηνίτικα ροϋχα του μέ ράσα καλογέρου, γιά νά νο- 
μισθή Χριστιανός :

Π ρ ά ο ιν α  ρ ο ύ χ α  βγάζει, ράσα φόρεσε,
• τον πύργο πύργο πάει καί γυροβολάει,
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λίστα λίγο πριν άπό τή μάχη, δέ συνηθίζεται, γιατί δσο νάναι πρόκειται για 
μια συζήτηση τοΰ ήρωα μέ οάμυχα αντικείμενα. ’Ιδού όμως ότι ως προς τόν 
Άκριτικό κύκλο υ π ά ρ χ ε ι  ε ιδ ικά  τό φ α ινό μ ενο  τούτο μόνο μέοα  στο τρα
γο ύ δ ι  τοϋ Μ ικ ρ ο ύ  Β λ α χ ό π ο υ λ ο υ .  Το σημείο μάλιστα πού κάνει σχεδόν 
αναμφισβήτητη την προέλευση τοϋ ενός από τό ά'λλο είναι ότι καί στα δυο 
τραγούδια ό λόγος γίνεται ειδικά για τις σαΐτες πρώτα καί ειδικά γιά τό 
σπαθί έπειτα. Βλέπε Π. Ε. άρ. 70, στίχ. 31—32, όπου τό Μικρό Βλαχό
πουλο λέει τά έξης προς τά όπλα του :

— Σ α ΐτ ε ς  μ ου  άλεξαντρινές ,  καμ ιά  νά μή λ υ γ ία η ,  
και  συ ,  σπαϋ'ί  μ ου  διμισκί, νά μην άποστομώσης.

Είναι ζήτημα αν ό στρατός τοϋ Μιχάλμπεη χρησιμοποιούσε τά τόξα ώς 
τό κύριο όπλο του- ’Ακόμη καί στά πιο παλιά μας Κλέφτικα καί 'Ιστορικά, 
πού δεν απέχουν πάρα πολύ χρονικά από τό τραγούδι πού εξετάζομε, ώς κύ
ρια όπλα έχουν επικρατήσει τά σπαθιά καί τά τουφέκια (καριοφίλια καί ΰ,τι 
άλλο), ενώ τά κοντάρια καί οΐ σαΐτες εντοπίζονται κυρίως στά Άκριτικά. Οί 
σαΐτες βέβαια συνεχίζουν νά έπιβιοϋν καί στά Μοιρολόγια, όπου ό Χάρος 
εξακολουθεί καί ώς τά σήμερα νά έχη τά αρχαία Άκριτικά του όπλα (από 
τόν καιρό τοϋ Θανάτου τοϋ Διγενή καί από τότε πού σαΐτεψε την Άκριτική 
Εύδοκούλα, τή μικροπαντρεμένη) καί νά σαϊτεύη καί σήμερα τούς δύσμοι
ρους θνητούς, όπως καί κατά τούς περασμένους αιώνες. Έ πιζή ακόμη ή 
σαΐτα καί στά τραγούδια τής ’Αγάπης, ιδιαίτερα στη μεταφορική της χρήση 
μέ τά συχνά σαϊτέματα από τις ματιές καί προς τις καρδιές. Στο τραγούδι, 
πού εξετάζομε, άν δεν έδέσποζε πάνω του τό Άκριτικό πρότυπό του πού 
τού επιβάλλει τις σαΐτες, πού παρακα?ι.οϋνται νά μή λυγίσουν, τότε πιθανώ- 
τατα ό Μιχάλμπεης θά είχε νά προσφωνή τουφέκια καί σπαθιά, καί όχι 
σαΐτες καί σπαθιά.

3 .  Π ε ρ ίπ τ ω σ η  τρίτη : Ή  παράκληση  τοϋ ηρώα προς τούς συντρό
φους  του νά μ η ν  π τοη& οϋν  άπό  τό π ο λ ύ  α ίμα  την  ώρα της σφαγής  π ο ύ  
σέ λ ίγ ο  ΰ'3 άκολουϋ'ήση  (παραλλαγή Μιχάλμπεη, στίχ. 9) :

Καί σείς, παλληκαράκια μου, α ίμ α  μή φοβηύ'ήτε.
Τό ίδιο νόημα έχει καί ή ερώτηση πού κάνει, επίσης λίγο πριν από τή 

μάχη, τό Μικρό Βλαχόπουλο. Δυο παρακλήσεις έγιναν έκεϊ, μιά γιά τά όπλα 
νά μή λυγίσουν καί μιά γιά τό αίμα νά μή τό φοβηθούν. Δυο είναι καί εδώ 
στο Μιχάλμπεη, μέ περιεχόμενο ίδιο. 'Υπάρχει καί μιά μικρή διαφορά : 
Στο Άκριτικό τραγούδι ή ερώτηση απευθύνεται προς τό άλογο τοϋ Βλαχό
πουλου, γιατί τούτο είναι ό μόνος σύντροφός του κατά τή μάχη πού έκεϊ θ ’ 
άκολουθήση σέ λίγα λεπτά. Έ κεϊ τό άλογο άπαντά καταφατικά, ενώ εδώ οΐ 
σύντροφοι τοϋ Μιχάλμπεη, πού είναι πολλοί, δέν χρειάστηκε νά μιλήσουν, 
γιατί ό λόγος δέν είναι έριότηση αλλά προσταγή σέ ύφος φιλικό. Ή  ερώτηση 
τοϋ Μικρού Βλαχόπουλου έχει ώς εξής (ΓΙ. Ε. άρ. 70, στίχ. 25—27) :
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Σκύβει φ ιλεΐ τό μαύρο του, στέκει καί τον ρωτάει :
—Λ ύνεσα ι ,  μαύρε  μ 3, δύνεσα ι  στό γ α ΐμ α  γ ιά  νά π λέξη ς  ;
—Δΰνομαι, αφέντη, δΰνομαι στό γαΐμα γιά νά πλέξω.

4 .  Π ε ρ ίπ τ ω σ η  τέταρτη : Ό  τρόπος τής περ ιγρα φ ή ς  τής μάχης  
(παραλλαγή Μιχάλμπεη, στίχ. 10—11) :

Σ τ ό  έ μ π α  χίλιους έκοψε, στο έβ γα  δυο χιλιάδες 
κα ι  στο δευτερογύρ ισμα  δέ βρήκε γιά νά κόψη.

Ό  τρόπος αυτός τής μάχης δεν ανήκει στην εποχή τού 1453 και δώθε. 
Ό  τρόπος τής μάχης στά Κλέφτικα τραγούδια είναι πολύ διαφορετικός, ενώ 
οί δυδ π ι ο  π ά ν ω  σ τ ίχ ο ι  ανήκουν  οριστικά στήν τεχνοτροπ ία  των Ά κ ρ ι -  
τ ικώ ν  τραγουδ ιώ ν .  Μ ας δ ε ίχ ν ο υ ν  πώ ς γ ινόντουσα ν  τότε οί  ι π π ικ έ ς  μ ά 
χες των 3Α κρ ιτώ ν ,  που έφιπποι έκαναν έφοδο μέσα στην εχθρική παρά
ταξη (αυτό είναι τό έ μ π α ,  καί συγγενική μ’ αυτό πρέπει νά είναι ή νεοελ
ληνική φράση « έ μ π α  τ ο υ »  όταν παροτρύνουν κάποιον γιά νά κάνη επίθεση 
εναντίον άλλου). Μετά τήν έφοδο αυτή οί ’Ακρίτες επέστρεφαν προς τά πίσω 
πολεμώντας και κόβοντας (τούτο είναι τό έ β γ α  μέσα από τήν εχθρική παρά
ταξη) και ύστερα πάλι ξανάμπαιναν μέσα στή μάχη. Αυτό είναι «τό  γ ύ ρ ι 
σμ α » ,  πού μπορούσε νά επαναληφθή δχι μόνο μιά φορά. ”Αν γινόταν γιά 
δεύτερη φορά, λεγόταν στό δεύτερο γ ύ ρ ισ μ α ,  αν γινόταν γιά στερνή φορά 
λεγόταν στό στερνό τό γ ύ ρ ισ μ α .  Μέσα στίς παραλλαγές οί δροι αυτοί, δπως 
καί ένας τρίτος ( « σ τ ό  καλό τό γ ύ ρ ι σ μ α »  πού Ισως έχει σχέση με τήν τρίτη 
και τήν καλύτερη έφοδο), είναι δροι πού έχουν καταντήσει συνώνυμοι καί 
χρησιμοποιούνται δπως θά τύχη, εναλλασσόμενοι χωρίς διάκριση.

Οί ελιγμοί αυτοί των Άκριτικών μαχών, δπως τυπικές μάς περιγράφον- 
ται μέσα στά Άκριτικά τραγούδια, άλλαξαν στον καιρό τών Κλεφτών, οπότε 
ό πόλεμος έγινε αγώνας θέσεων ( — στά τα μ π ο ύρ ια ,  τά μ ετερ ίζ ια  κλπ.) ή 
έφοδος κατά μέτωπο καί χωρίς άλογα ( = τ ό  γ ιο υ ρ ο ύ σ ι  τών δημοτικών στί
χων), σέ στιγμές πού τά παλληκάρια άκουγαν βαρειά ν ’ άντηχή ή προσταγή τού 
καπετάνιου τους «νά πιάσουν τ’ αλαφριά σπαθιά, ν ’ άφήσουν τό ντουφέκι».

’Αλλά ενώ έχουν στήν πραγματικότητα συμβή δλες αυτές οι μεταβολές 
στήν περιγραφή τών μαχών από τά δημοτικά τραγούδια, 'Ιστορικά καί Κλέ
φτικα, δμως ό τρόπος, πού πολεμάει δ Μιχάλμπεης τού 1600 μ. Χρ. στή 
Ρουμανία, είναι ακριβώς δ ’ίδιος εκείνος τρόπος, μέ τον δποΐο αιώνες πριν 
τό Άκριτικό Βλαχόπουλο πολέμησε τούς Σαρακηνούς κάτω εκεί στό μακρυ- 
νόν Ευφράτη. ’Ιδού οί σχετικοί στίχοι (Π. Ε. άρ. 70, στίχ. 37—38) :

Σ τ ά  έ μ π α  του χ ίλ ιο υ ς  έκ ο ψ ε ,  στά ξέβγα  δυο χ ιλ ιά δες ,  
κα ί  στό καλό τό γ ύ ρ ισ μ α  κανένα  δέν α φ ή νε ι .

Ή  προέλευση τού τραγουδιού τού Μιχάλμπεη τού Γενναίου από τό 
’Ακριτικό τραγούδι τού Μικρού Βλαχόπουλου, νομίζω ότι έχει γίνει πλέον 
αναμφισβήτητη. ’Αλλιώς δέν δικαιολογούνται τόσες αλλεπάλληλες ομοιότητες.

24
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eH μια σύμπτωση, μονάχη της, μπορεί νά θεθ30ηθή τυχαία. Οί πολλές όμως 
και έτσι συγκεντρωμένες δεν μπορούν.

5 .  Π ε ρ ίπ τ ω σ η  τελευτα ία  : Ό  άάερφός π ο ύ  κ ιν δ υ ν ε ύ ε ι  : Τό Άκρι- 
τικό τραγούδι τοΰ Μικρού Βλαχόπουλου δεν τελειώνει με την ιππική μάχη, 
άλλα ακολουθούν στο τέλος του σαν επίλογος κάποιοι λόγοι τοΰ νεαρού ήρωα 
προς τον αδερφό του Κωσταντά για νά παραμερίση και νά φυλαχτή, γιατί 
από τό μένος τής φονικής μάχης τώρα δε βλέπεί καθαρά (Π. Ε. άρ. 7Q, 
στίχ. 42—45) :

Στο δρόμο νόπού πήγαινε σέρνει φωνή περισσά :
—Πού είσαι, αδερφέ μου Κωσταντά κ ι’ Άλέξη άντρειωμένε ;

"Αν είστε εμπρός μου φύγετε κ ι’ όπίσω μου κρυφτήτε, 
τί θόλωσαν τά μάτια μου, μπροστά μου δέ σάς βλέπω.

Οί παραλλαγές ύπ’ άριθμ. 5 καί 6 τού τραγουδιού τού Μιχάλμπεη, πού 
τίς συνέλεξε ό κ. Δημ. Οίκονομίδης καί εινόα γιά δ'σα επεισόδια περιέχουν 
οί πιο άρτιες, δεν αναφέρουν τίποτε σχετικό γιά παρόμοιο τέλος. Τό ίδιο 
καί οί ύπ ’ άριθμ. 2, 3 καί 4 παραλλαγές. 'Η ύπ ’ άριθμ. 1 όμως (βλέπε 
Λ α ο γρ α φ ία  14, 1952, σελ. 59), πού πρώτη φορά δημοσιεύθηκε άπό τον 
ϊγτπ. Legrand ( R e c u e i l  de  C h a n so n s  P o p u la i r e s  G rec q u e s , Paris 1874, 
σελ. 292, άριθμ. 131), περιέχει καί τό παράξενο τούτο τέλος τού Άκριτικού 
τραγουδιού, πού τώρα έχει ώς εξής (βλέπε στίχ. 7—9) :

3Ηταν ένας καλόγερος κ ι’ εκείνος άδελφός του.
—Φύγε κ ι’ εσύ, καλόγερε, μή λάχη καί σε κόψω».

Έβούρκωσε τό βλέμμα του άπ’ τά πολλά τά χρόνια.
Τό τέλος τούτο, μέ τον κ ίνδ υ νο  τής άκούσιας άδερφοκτονίας που πε

ριέχει, θεωρήθηκε φαίνεται άκατάλληλο γιά τό νέο τραγούδι τού Μιχάλμπεη, 
γιά τούτο καί μέ τον καιρό παραμελήθη καί λησμονήθηκε άπό τίς άλλες πα
ραλλαγές, πού άλλωστε φαίνονται νά είναι νεώτερες άπό τήν ύπ ’ άριθμ. 1 

(τού Legrand). Μπορούμε όμως νά είμαστε βέβαιοι ότι καί τό επεισόδιο 
αυτό ύπήρχε παλαιότερα καί στο τραγούδι τού Μιχάλμπεη, αφού μάλιστα 
ύπάρχει τούτο κανονικά καί στο Άκριτικό του πρότυπο. ΤΊ όλη διασκευή 
είδαμε πιο πάνω ότι έχει γίνει έτσι δουλικά ατούς πιο πάνω στίχους, ώστε 
δεν ύπάρχει λόγος ν ’ άρνηθούμε τό ίδιο καί ώς πρός τον επίλογο τού Άκρι- 
τικού τραγουδιού.

'Υπάρχει όμως και μιά διαφορά : Ό  αδερφός τού Μιχάλμπεη εδώ εί
ναι καλόγερος,  ενώ στο Άκριτικό τού Μικρού Βλαχόπουλου είναι πολεμι
στής ’Ακρίτας. Ή  μικρή αυτή μεταβολή μπορούσε νά προέλιθη και μετά τί] 
διασκευή τού νέου τραγουδιού, αφού μάλιστα ό ήρωας Μιχάλμπεης αμέσως 
άπό τούς πρώτους στίχους παριστάνεται τρ ιγυρισμένος άπό σταυρούς καί ή 
πορεία του μοιάζει περισσότερο μέ λιτανεία παρά μέ πορεία στρατεύματος. 
(Βλέπε σχετικά τούς στίχους 2—3 τής παραλλαγής πού πιο πάνω άναδημο»
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σιεύσαμε ')· Είναι δμως αξιοσημείωτο δτι οίκε και εδώ δέ δημιουργεί πρω· 
τότυπη μορφή δ διασκευαστής, ά λ λ ’ α π λώ ς  έ η αν α λα μ β ά νε ι  δουλ ικά  μ ε 
ταβολές π ο ύ  ε ί χ α ν  π ρ ο ϋ π ά ρ ξε ι  μέοα  σέ Θρακικες παραλλαγές  του Άκρι- 
τικού τραγουδιού για τό Μικρό Βλαχόπουλο. Σέ μιαν άπ’ αύιές, προερχόμενη 
από τή Μεσημβρία (= Λ . Α. 1104 Γ' σελ. 69), δ Ά κ ρ ι τ ι κ ό ς  Κωσταντής  
έ'χει κ ιόλας  μ ε τ α β λ η τ ή  σέ καλόγερο  :

Μόν’ ηυρ’ έναν καλόγερο καί κείνος αδερφός του.
— Φεύγα, φεύγα, καλόγερε, σένα νά μη σέ κόψω.

Γώ θέλωσε τό βλέμμα μου καί άγραινε ή καρδιά μου.
Μια λοιπόν ευκαιρία παρουσιάστηκε στο διασκευαστή για νά πρωτοτυ- 

πήση, άλλα ακόμη καί εκεί ακολουθεί τον εύκολο δρόμο τής δουλικής μί- 
μησης.

Β'
Τελειώνοντας την άντιβολή των δυο τραγουδιών, έρχομαι τώρα στην ου

σία τοΰ προβλήματος τής καταγωγής. Ό  διακευαστής, πού πιθανώτερο κα* 
τοικοΰσε στη Θράκη, αφού από εκεί προέρχονται οΐ περισσότερες καί ο! άρ- 
τιώτερες παραλλαγές τού νέου τραγουδιού, θέλησε νά ύμνηση τον Μιχάλ* 
μπέη. Θέλοντας δμως ένα τέτοιο πράγμα, γιατί προτίμησε ε ιδ ικ ά  τό Α ·  
κριτ ικό τοϋτο τραγούδι  κα ί  οχ ι  κάπο ιο  ά λ λ ο , οΐοδήποτε ;

'Η λύση, πού ύπόκειται ως κεντρική αιτία για όλόκ?^ηρη τή νέα προσαρ
μογή τοΰ παλιού τραγουδιού, είναι ή ακόλουθη : Τό σχεδόν πανελλήνιο τρα
γούδι τοΰ Μ ικ ρ ο ϋ  Β λ α χ ό π ο υ λ ο υ  έπρόβαλλε ώς τό καταλληλότερο για νά 
γίνη τό πρότυπο, σύμφωνα μέ τό όποιο θά μπορούσαν εύκολα καί πρόχειρα 
νά ψάλλουν οί νεώτεροι τα κατορθώματα όποιουδήποτε άλλου μεταγενέστε
ρου ιστορικού προσώπου. "Ενας μόνο αλλά απαραίτητος δρος χρειάζεται σάν 
προϋπόθεση : Τό νέο ιστορικό π ρ ό σ ω π ο  άρκεΐ  κατά σ ύ μ π τω σ η  νά ε ί 
να ι  καί έκπρόσω πος  της Β λαχ ίας .  Ή  στενή δμοιότητα καί ή δ ιαδοχή  
στούς ρόλους ε χ ε ι ,  ·&ά ελεγε  κανείς, προκαβορισϋ'ή  άπό  τή σύ μπτω ση  
τής όμ ω νυμ ία ς .  ’Έτσι τό χρονικά παλαιό καί Ανώνυμο Β λ α χ ό π ο υ λ ο  τού 
Άκριτικού κύκλ,ου άναδεικνύεται δ παλαιός ιδανικός τύπος, σύμφωνα μέ τού 
δποίου τις πράξεις, τά επεισόδια καί τις σκηνές οφείλει τώρα νά προσαρμο- 
σθή καί κάθε άλλος μεταγενέστερος ήρωας τής ίδιας χώρας,  τής Βλαχ ίας .  
Είναι λοιπόν τό ηρωικό Βλαχόπουλο ή « ιδ έ α », προς τήν δποία τείνουν νά 
εξομοιωθούν καί δσοι άλλοι ηγεμόνες τής Βλαχίας, δσα άλλα Βλαχόπουλα, 
θά ζητήσουν τον ύμνο τού δημοτικού τραγουδιού. Στο Άκριτικό υπόδειγμα,

1) Μάλιστα ή παραλλαγή ΐοϋ Legrand δεν αναφέρει στην αρχή της μόνο σται>" 
ρούς καί βαγγέλια, άλλα καί καλογέρους πού συνοδεύουν τό Μιχάλμπεη. Βλέπε τούς 
στίχους της 2—3 :

μέ τριανταδυό χρυσούς σταυρούς, μέ δώδεκα βαγγέλια, 
ιιέ δεκοχτώ πλεματικούς, μέ δέκα καλογέρους.
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τό ανώνυμο, ταιριάζει καί κολλάει τώρα ιό δνομα τού Μιχάλμπεη, διότι και 
αυτός είναι έ'να νέο ηρωικό Βλαχόπουλο του 1600 μ. Χρ. Οϊ "Ελληνες είχαν 
έτοιμο ένα παλιό τραγούδι, πρόσθεσαν σχεδόν μόνο τό δνομα τοϋ Μ ι
χάλμπεη, καί τό νέο τραγούδι ήταν έτοιμο. "Οπως περίπου έκαμε και ό Κο- 
λοκοτρώνης, παίρνοντας έ'να πσλιό γνωστό μοιρολόι και αντί «πού θά πε· 
ράση δ Χάροντας μέ τούς άπεθαμένους» έβαλε «πού θά περάση ό βόϊβοντας 
μέ τούς άλυσσωμένους», άλλαξε και πρόσθεσε μερικά άλλα σημεία, καί τό 
παλιό μοιρολόι είχε αλλάξει και έδειχνε καινούργιο Κλέφτικο τραγούδι. 
(Βλέπε Π. Ε. άρ. 29, πρόλογο καί κείμενο).

Αυτή εινα* ή κύρια αιτία, γιά την οποία παρουριάζεται τό φαινόμενο 
οι "Ελληνες νά υμνούν τό Μιχάλμπεη καί οΐ Ρουμάνοι να σιωπούν. QI 
πρώτοι δεν συνθέτουν νέο 'Ιστορικό τραγούδι, απλώς διασκευάζουν ένα πα
σίγνωστο Άκριτικό τους. Οΐ δεύτεροι δεν είχαν όμοια ευκαιρία μέ έτοιμο 
τραγούδι τους πού νά έξυμνή κάποιον ανώνυμο ήρωατής Βλαχίας, γιά τούτο 
καί απόλυτη σιωπή σημειώνεται γιά τό Μιχάλμπεη μέσα στά Ρουμανικά δη
μοτικά τραγούδια.

Γ '

Πολύς λόγος έγινε γιά τήν καταγωγή τού τραγουδιού τού Μιχάλμπεη. 
Ή  έρευνα δμως γύρω από έ'να τραγούδι δεν πρέπει — δπως δυστυχώς επι
κρατεί νά γίνεται από αρκετούς μελετητές—νά είναι αφορμή γιά εξονυχιστι
κές έρευνες πού έχουν μόνο χαρακτήρα αρχειακών αναζητήσεων καί περιορί
ζονται γύρω από τήν ιστορική καταγωγή ενός, τραγουδιού. "Ενας δεύτερος 
τομέας, σημαντικώτερος σέ πολλά, είναι ή καλλιτεχνική αξία ενός τραγου
διού. Πάνω απ’ δλα τό εξεταζόμενο έμμετρο θέμα παραμένει νά είναι έργο 
τέχνης, καί έτσι πρέπει ν ’ αντιμετωπίζεται. Δέ βαραίνουν τό ίδιο στή ζυγα
ριά καί τά ξερά στιχοπλοκήματα καί τά δυναμικά μας τραγούδια, γεμάτα μέ 
πράξεις σπουδαίες καί μ’ εκδηλώσεις ψυχών άξιώτατες. ’Αποτέλεσμα τής σφα
λερής αυτής νοοτροπίας εινσι δτι τά τελευταία χρόνια έχομε πολλές καί καλές 
μελέτες γιά δημοτικά μας τραγούδια δευτερώτερα ή εντελώς ασήμαντα, ενώ 
από τό άλλο μέρος λείπουν μελέτες άςηερωμένες στά κυριώτερα τραγούδια 
μας, πού δικαιολογημένα είναι τό καμάρι τής λαϊκής μας λογοτεχνίας.

’Έχοντας αυτά υπόψη μσς, άς ιδούμε τό σημερινό τραγούδι καί από 
τήν καλλιτεχνική του πλευρά : Ή  διασκευή ιού Άκριτικού μάς χάρισε αναμ
φισβήτητα ένα νέο 'Ιστορικό τραγούδι. Τό φαινόμενο έχει σημασία επειδή 
μάς αποκαλύπτει έναν από τούς τρόπους σύμφωνα μέ τούς οποίους έ'να Ά · 
κριτικό διασκευάζεται σέ νεώτερο 'Ιστορικό. Δυστυχώς δμως τό κέρδος μας 
από τή διασκευή περιορίζεται μόνο  σ’ αυτό τό σημείο. Γιατί από τήν πλευρά 
τής ευκαιρίας για- μιά νέα ποιητική δημιουργία οχι μόνο δέν υπάρχει κέρ
δος αλλά έχει προκόψει καί ζημία. 'Η νέα διασκευή δίνει τήν εντύπωση ενός 
άτονου στιχοπλοκήματος, δημιουργημένου από στίχους παλιούς, πού ύπήρ-
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ξαν κάποτε γεμάτοι ζωή και δύναμη και τώρα ξέπεσαν στα αδέξια χέρια άσή- 
μαντού συνθέτη, για νά καταντήσουν θλιβερά σύμβολα παλιάς επικής δόξας.

"Υστερα απ’ δλα τά προηγούμενα γίνεται φανερό δτι δεν συμμερίζομαι 
τις ενθουσιώδεις κρίσεις τού συναδέλφου κ. Δημ. Οΐκονομίδη (Λ α ο γρ α φ ία  
14, 64—65), πού εξετάζοντας τό τραγούδι τό χαρακτηρίζει ώς ένα «ώραΐον  
ιστορικόν» πού μάς δείχνει «μέ πόσην συγκινησιν  6 ελληνικός λαός έτρα- 
γούδησε τον ηρωικόν πολεμιστήν... Τον Μιχαήλ άντελήφθη ώς πολεμιστήν 
τού Σταυρού κατά τού αλλόπιστου δυνάστου, άγω νιζόμενον  μέ τά σύμβολα  
του χ ρ ισ τ ια ν ισ μ ο ύ , τον Σταυρόν καί τά Ευαγγέλια». Γιά νά είναι δμως 
αληθινά ώραΐο  τραγούδι, θά οφείλε δ συνθέτης του νά φροντίση νά άφήση 
στον ήρωα μόνο τά σύμβολα τού χριστιανισμού και νά μή τον φορτώση και 
μέ τά σύμβολα των αλλόπιστων, μέ τά κόκκινα μπαϊράκια και μέ τά πρά
σινα χρώματα των τσαντηριών, πού μόνο γιά Σαρακηνούς τά χρησιμοποιεί 
ή γνήσια Άκριτική ποίηση. "Οσο γιά «συγκίνηση»,  αυτήν τή βρήκε έτοιμη 
δ διασκευαστής στο Άκριτικό του πρότυπο καί δμως φρόντισε πώς νά μήν τή 
διατηρήση στούς νέους στίχους του. Παράξενο φαίνεται, μέσα σ5 δλη τή με
γαλοπρέπεια τής πολυάριθμης στρατιωτικής του πομπής, ποιος λόγος υπάρ
χει γιά νά μιλάη δ Μιχάλμπεης προς τις σαΐτες του. Γ ι’ σύτόν ή νίκη προ
βάλλει από τούς πρώτους στίχους σίγουρη. Δραματική αγωνία γιά τήν έκ
βαση δέν υπάρχει. Δέν έχει λοιπόν καμιάν ανάγκη δ ήρωας νά καταφύγη 
στά δπλα του καί νά τά παρακαλέση. Χάθηκε έτσι δλη ή συγκίνηση, πού 
πληιιμύριζε τό Μικρό Βλαχόπουλο, δταν μονάχο κι3 έρημο, μπροστά σέ χι
λιάδες εχθρούς «πού διαμετρημούς δέν είχαν», αποφασίζει κινημένο από τό 
ελληνικό του φιλότιμο νά μή γυρίση πίσω γιά βοήθεια, αλλά νά καταφύγη 
μόνο σέ ξεχωριστά ισοδύναμα μοτίβα, ή καί στήν κλιμακωτή ικεσία, προσ
φωνώντας και ζητώντας τή συμπαράσταση πρώτα από τό άλογό του καί από 
τά δπλα του καί τέλος από τήν ευχή τών γονιών του. Πραγματικά, σέ μιά τέ
τοια στιγμή τό εύρημα τής αποστροφής προς τις σαΐτες του δείχνει αληθινή 
συγκίνηση. Ζούμε στήν ατμόσφαιρα τού δράματος. Ζούμε τό δράμα τού έλ- 
ληνα πολεμιστή, πού σαν εκπρόσωπος τής ιστορίας τού έθνους του πολεμάει 
ένας προς πολλούς καί σάν εκφραστής τού φυλετικού του χαρακτήρα φλογί
ζεται από τό φιλότιμο, προτιμώντας τον κίνδυνο παρά τή ντροπή.

Ευτυχώς δμως δτι δ αποτυχημένος αυτός τρόπος διασκευής, πού έγινε 
εδώ μέ το τραγούδι τού Μιχάλμπεη, δέν είναι γενικός, ούτε δ μόνος.Υπάρ
χει καί άλλος τρόπος διασκευής, πολύ δημιουργικώτερος. Παράδειγμα πρό
χειρο τό τραγούδι τής Κ λ ε φ τ ο π ο ύ λ α ς ,  πού προήλθε από διασκευή τού τρα
γουδιού τής «Άντρειωμένης Λυγερής», τών Άκριτικών χρόνων. Καί εκεί 
ή νέα κοπέλλα τών χρόνων τής Κλεφτουριάς κινείται πιστά πάνω στις ίδιες 
βασικές λεπτομέρειες τού παλιού προτύπου. Π. χ. κοινό μοτίβο τους : Καί 
οι δυο γυναίκες είναι άγνωστες ανάμεσα στούς πολεμιστές πού τις νομίζουνε
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για άντρες, στο τέλος δμως και στις δυό τους άθελα τους ξεγυμνώνεται τό 
στήθος τους και ανακαλύπτονται. Έ νώ  δμως τόσο μοιάζει ή Κλεφτοποΰλα 
μέ την Άκριτική μητέρα της, παράλληλα τίποτε δεν την εμποδίζει, νά υψώ
νεται σέ μιαν προσωπικότητα αληθινή, υπαρκτή, και προπαντός ανανεωμέ
νη, έτσι πού νά χαίρεται τά δικά της τα νιάτα και δχι νά φυτοζωή μέ τά 
δανεικά γεράματα ενός χαρακτήρα πού έρχεται απ’ άλλην εποχή, τόσο πολύ 
άπομακρυσμένην από τη δική της.

Πόσο έ^ω δίκιο, καθένας θά συμφωνήση μαζί μου, αρκεί νά διαβάση 
και νά συγκρίνη τό τραγούδι τού Μικρού Βλαχόπουλου και ύστερα τού Μι- 
χάλμπεη, καί από τ’ άλλο μέρος νά κάμη τό ίδιο γιά τό αντίστοιχο ζευγάρι, 
γιά τό Άκριτικό τής Άντρειωμένης Λυγερής (Π. Ε. άρ. 72 Α) καί αμέσως 
κατόπι γιά τό άλλο τής Κλεφτοποΰλας (Π. Ε. άρ. 72 Β).

Θά γεννηθή δμως ή εύλογη απορία : Γιατί συμβαίνουν οΐ μεγάλες αυ
τές διαφορές στον τρόπο διασκευής ενός παλιού Άκριτικού ; Ή  λύση είναι 
εύκολη : Διότι ή Κλεφτοπούλα αγαπήθηκε αληθινά από τό λαό, πού πολύ 
την τραγούδησε καί πολύ ακόμη καί σήμερα την τραγουδάει. Σέ πάρα πολλά 
χωριά εξακολουθεί νά είναι από τά πιο αγαπημένα σήμερα τραγούδια γιά 
συρτό χορό.Ένώ τό τραγούδι τού Μιχάλμπεη δεν τό αγάπησε δ λαός αλλά τό 
έφτιαξαν στιχοπλόκοι. Έκτος αν και τούτο γύρω στά 1600—1800 μ.Χ. γνώ 
ρισε δόξες καί γρήγορα ξέπεσε στο κατάντημα, πού τού δίνουν όλες οί σημε
ρινές παραλλαγές του.
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Δη μ» Β .  Ο ίκονομΙδον  : Τά ελληνικά δημώδη βιβλία και ή επίδρασις αυτών 
επι τον πνευματικόν βίον του Ρουμανικού λαού. Εναίσιμος έπ! διδα· 
κτορία διατριβή. Ά θήνα ι 1952, σελίδες 56. (Άνάτυπον εκ τής «Έπε· 
τηρίδος τού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου» τής ’Ακαδημίας Α θηνώ ν, τόμ. Τ ', 
1950—1951).
Άπό τών μέσων τού ΙΔ' αίώνος δΰναται νά χρονολογηθή ή πύκνωσιζ 

τών σχέσεων τού Βυζαντίου προς τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας. Οϊ Ρου- 
μάνοι δεν είναι λαός αρκετά παλαιός. Προερχόμενοι άπό περίεργον κράμα 
λαών βαρβάρων και έκλατινισθέντων. Δακών, εγκατέστησαν εις τάς έκεΐθεν 
τού Δουνάβεως χώρας. Οΐ ίδιοι δέχονται δτι είναι λαός δακικής καταγωγής 
και ή γλώσσα των νεολατινική. Αΐ μετά τού Βυζαντίου σχέσεις αυτών υπήρ
ξαν στρατιωτικαί, εμπορικά! κα! — προ πάντων μάλιστα — πνευματικαί *). 
Μέγα χαρακτηριστικόν τού Βυζαντίου είναι δτι τάς οΐασδήποτε σχέσεις πού 
συνήπτε προς λαούς ξένους, χριστιανικούς ή βαρβάρους, συνώδευε πάντοτε μέ 
πνευματικούς σκοπούς, τούς μετέδιδε τον χριστιανισμόν, την γλώσσαν, τον 
ιδικόν του πολιτισμόν. Τοΰτ’ αυτό συνέβη κα! προκειμένου περ! τών Ρουμά
νων, οΐ όποιοι έξεχριστιανίσθησαν μετά τών γειτόνων των Σλάβων υπό τών 
δύο γνωστών αποστόλων μοναχών Κυρίλλου κα! Μεθοδίου, εδέχθησαν δέ τύ 
Εύαγγέλιον τού Χριστού διά μεταφράσεων εις την σλαβωνικήν γλώσσαν, εις 
την οποίαν και ή λειτουργία ετελεΐτο κα! τά πόσης φύσεως βιβλία δι’ αυτούς 
εγράφοντο. Περ! τού πόση ύπήρξεν ή επίδρασις τού Βυζαντίου επ! τον βίον 
κα! τον πολιτισμόν τών Ρουμάνων δύνανται νά μαρτυρήσουν αύται αΐ εικό
νες τών ηγεμόνων των κα! αΐ τοιχογραφίαι τών μονών, δπου συναντώμεν 
μεταφυτευθέντα εκ τής αυτοκρατορίας εμβλήματα βασιλικών οίκων, στέμ
ματα, δικέφαλον αετόν, χρυσά σανδάλια, κοκκίνην χλαμύδα κλπ. 1 2 3 *). Σπου- 
δαιότατον ρόλον εξ άλλου έπαιξεν εις την διαμόρφωσιν εκκλησιαστικού κα! 
πολιτικού βίου έν ταΐς ήγεμονίαις ή κατά τό έτος 1359 ίδρυθεΐσα μητρόπο* 
λις Ούγγροβλαχίας, τής οποίας πλεΐστοι αρχιερείς ήσαν "Ελληνες 8).

1) D, R usso , E len izm ul in R o m an ia ’ «S tud ii Isto rice  g reco —rom ane», 
Opere postum e, τόμ. II, Βουκουρέστι 1939, σελ. 501 κέξ.

2) Ρ. Ρ. P an a ite scu , L ’ a ig le  byzan tine sur les vetem ents de princes Ro· 
m ains du m oyen-age . Academie R oum aine, B u lletin  de la  Section H istorique, 
τόμ. VII, σελ. 64—67.—Βλ. βιβλιοκρισίαν N. Άνδριώτη, «Ε λληνικά», τόμ. Δ' (1931), 
σελ. 278—279. Γένικώτερον δέ εις την έπίδρασιν τοϋ Βυζαντίου έπ’ι τής Ρουμανίας 
άναφέρεται τό έργον του Ν. Jo rg a , B yzance apres B j'zance , Βουκουρέστι 1935.— 
Διά δέ τήν έπίδρασιν τής Βυζαντινής τέχνης εις Ρουμανίαν, βλ. Γ. Σωτηρίου, Χρι
στιανική καί βυζαντινή αρχαιολογία, τόμ. Λ '.Έ ν Ά θη να ις  1942, σελ. 485 κέξ. κλπ.

3) Gr. M ik losich—J .  M uller, Acta et d ip lom ata g raeca  m edii aev i sacra  et
profana, τόμ. I, Vindobonae 1860, σελ. 383 κέξ.—Χρ>. Παπαδοποΰλου, Α ΐ ορθόδο'
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Ή  "Αλωσις τής Κων)πόλεως δεν ώδήγησε τούς "Ελληνας μόνον προς 
τήν Δύσιν. Πολλοί υπήρξαν εκείνοι πού δεν ήνείχοντο την τουρκικήν δου· 
λείαν και έζήτησαν ά'συλον εις Ρουμανίαν. Τούτους ήκολοΰθησαν και άλλοι 
και ή μετατόπισις Ελλήνων προς τήν χώραν ταύτην δεν εσταμάτησεν άπ* 4 5 

δλα τα τουρκοκρατούμενα μέρη. Ή  εγκατάστασις δέ Ελλήνων ενταύθα ώς 
πρώτον αποτέλεσμα είχε τήν ραγδαίαν έξέλιξιν τού ελληνικού στοιχείου. 
Έπλούτησαν, άνεπτύχθησαν ταχέως, έγιναν ισχυροί παράγοντες. Δι’ έπιγα' 
μίας προς τούς Ρουμάνους πρίγκιπας εΐσήλθον εις τήν κοινωνικήν και ατολι- 
τικήν ζωήν τής χώρας. Ιίαραλλήλως εχρησιμοποιούντο "Ελληνες εις σπου 
δαίας θέσεις τής τουρκικής αυτοκρατορίας, μέχρις δτου Φαναριώται κατέλα- 
βον και αυτόν τον ηγεμονικόν θρόνον τής Μολδοβλαχίας 4). Συνελόντι ειπείν, 
οΐ "Ε?Δηνες τής Ρουμανίας κατά τούς ακολούθους αιώνας αποβαίνουν όΐ οι
κονομικοί σφήνες εις δλον τό ρουμανικόν οικοδόμημα, συντελεστα'ι τής άνα> 
πτύξεως εις δλους τούς τομείς, τήν βιομηχανίαν, τάς τέχνας, τό εμπόρων· 
Κερδίσαντες τάς βασικάς ταύτας προϋποθέσεις οΐ "Ελληνες, μεταφυτεύσαντες 
και τά βυζαντινά έθιμα τής διοικήσεως και τού δικαίου, ήδυνήθησαν διά 
συνεχούς προιτοπορείας νά δημιουργήσουν αληθή πολιτισμόν εις χώραν ξέ* 
νην, τήν οποίαν έντόνως εχρωμάτισαν ώς κοιτίδα νεωτέρου ελληνικού πολι* 
τισμού και ιδία πνευματικού βίου 5).

Ούτως ό IT" αιών και ετι μάλλον οΐ δύο επόμενοι είναι οΐ αιώνες τών 
μεγάλων κατακτήσεων τής ελληνικής γλώσσης και τού ελληνικού πνεύματος, 
εις τάς παριστρίους ηγεμονίας Ή  Εκκλησία αναλαμβάνει ύψίστην αποστο
λήν, τήν διάδοσιν τής παιδείας διά φωτισμένων άνδρών κληρικών και μή, 
πού διαρκώς εισήρχοντο εκεί, αλλά και διά τών μοναστηρίων. Τά σχολεία 
τού Ίασίου και τού Βουκουρεστίου ειχον άποβή αληθείς ελληνικά! άκαδη- 
μίαι, δπου έδιδάσκοντο ανώτερα μαθήματα. Οΐ λόγιοι κατεΐχον πολλάκις 
πλείονα τού ενός διπλώματα. "Ιατροί τών ηγεμόνων υπήρξαν "Ελληνες, βρα- 
δύτερον διηύθυναν νοσοκομεία, συνέγραψαν έργα, εύηργέτησαν φιλανθρω

ξοι έκκλησίαι Σερβίας και Ρουμανίας κατά τό Ιστορικόν αυτών παρελθόν κα! τήν 
νέαν συγκρότησιν, Ίερουσα?νήμ 1923, σελ. 68.—’Ά ξιον νά σημειωθή ενταύθα είνα ι 
τό βραχύ άλλ’ ενδιαφέρον μελέτημα τοΰ μακαρίτου Κ. ΡάλΚη, Περί τής εκλογής 
τών μητροπολιτών Ούγγροβλαχίας από μεσοΰντος τοΰ ΙΔ' μέχρι μεσοΰντος τοΰ ΙΘ' 
αίώνος· Πρακτικά τής ’Ακαδημίας “Α θηνών, τόμ. Θ' (1934), σελ. 298—301.

4) Ν. Jo rg a , G eschichte des R uraan iscen  Volkes, τόμ. II, Gotha 1905, σελ. 
45 κέξ.

5) Τήν έπ ίδρασιν τοΰ έλληνισμοΰ, ιδίως επί τών Φαναριωτών ηγεμόνων, έκδη- 
λωθεΐσαν διά τής διοικήσεως, τής Εκκλησίας, τών γραμμάτων, τών πολυαρίθμων 
έποικήσεων κα ί επιγαμιών, ό Γ. Παπαδόπουλος χαρακτηρίζει ώς αληθή μετουσίωσιν 
τών Β λάχων Γρ. Παπαδοηοΰλου, Λόγος περί τοΰ έν Βλάχοις έλληνισμοΰ, Ά θ ή να ι 
1859, σελ. 26. Περί τοΰ έν Μολδοβλαχία ελληνισμού προ τών Φαναριωτών έγραψεν 
0 Κ. Σά&ας, «.Πανδώρα», τόμ. ΙΘ' (1869), σελ. 305 κέξ.
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πικά ιδρύματα και τον τόπον. Αυτοί τέλος, κατά τα τότε κρατούντα, καταγί
νονται μέ τά γράμματα και την φιλοσοφίαν, οί ιατροφιλόσοφοι λεγόμενοι(β). 
Πολλοί και πολλοί) λόγου άξιοι λόγιοι και ιερωμένοι άνδρες, μοχθοΰντες διά 
της ελληνικής παιδείας ν ' απελευθερώσουν τό ρουμανικόν πνεΰμα από την 
σλαβικήν δουλείαν, συνδέονται πρός τό προ τοϋ τέλους τοΰ ΙΖ' αιώνος ΐδρυ- 
θεν εις Βουκουρέστι τυπογραφεΐον, έν οις δ διαπρεπής Χρύσανθος Νοτα- 
ράς, δ εν Τεροσολύμοις πατριαρχεύσας ’ ) κ. ά. Τά δέ άνά τήν χώραν λει- 
τουργοΰντα μοναστήρια, αφιερωμένα κατά τό πλεΐστον εις Α γίους Τόπους, 
Σινά, Μ. Εκκλησίαν,"Αγ. "ΟροςΡ) κλπ., λόγφ τής οικονομικής αυτών ακμής 
ειχον άποβή κέντρα εκπολιτιστικά, οπού έλειτουργουν σχολεία και βιβλιογρα
φικά εργαστήρια, έκαλλιεργεΐτο δέ ή τέχνη.

Ή  επί τον βίον των παριστρίων ηγεμονιών ελληνική επίδρασις κορυ- 
φοΰται κατά τήν εποχήν τών Φαναριωτών ηγεμόνων (1709—1821). Τώρα 
οί μορφωμένοι Βλάχοι δμιλοΰν ελληνικά καί γράφουν ελληνικά. Έντείνεται 
ή προσπάθεια οβελισμού τής σλαβικής, από τήν θρησκευτικήν και δημοσίαν

6) 'Έκτορος Σαραφίδον, "Ελληνες ιατροί έν Ρουμανία, Ά θ ή να ι 1940, σελ. 5 
κέξ.—Εις τούς έν Ρουμανία "Ελληνας άναφέρεται ό έν τή ’Ακαδημία ’Α θηνών (συ
νεδρία 6-4-1944) προεδρικός λό/ος τοΰ Κ. Άμάντου, Οί "Ελληνες εις τήν Ρουμανίαν 
έως τό 1821, Ά θ ή να ι 1944, σελ. 24 (άνάτυπον έκ τών Πρακτικών), ένθα  σελ. 16 κέξ. 
καί περί τών ιατρών.

7) Μ. I. Γεδεών, Βραχεία σημείωσις περί τοϋ έν Βουκουρεστίω τυπογραφείου" 
«Έκκλησ. ’Α λήθεια», τόμ. Ε' (1884—85), σελ. 81—82, δπου καί ή σχετική παλαιο- 
τέρα βιβλιογραφία.

8) Εις τήν έν Άγιο) ’Όρει μονήν τοϋ Έσφιγμένου άνήκον δυο έν Μολδοβλαχία 
μετόχια, τό τοΰ Πουζουρεζίου καί Φλωρεστίου, ηγούμενος τών οποίων έχρημάτισε 
κατά τάς παραμονάς τής Έπαναστάσεως ό έξ ’Α θηνών αρχιμανδρίτης Λουκάς Λεον- 
ταρίτης, κλ,ηρικός έθνικής δράσεως. Εις τοΰτον άναφερόμενον εύεργετήριον γράμμα 
τοϋ πατρ. Γρηγορίου Ε', παραχωρούν τό όφφίκιον τοΰ αρχιμανδρίτου, έξεδώκα- 
μεν εις τόν ΙΣΤ' τόμον τοϋ «’Αρχείου τοϋ θρακικοΰ γλωσσικού καί λαογραφικοΰ 
θησαυρού», σελ. 229—234. Εις τά στατιροπήγια ταΰτα άναφέρονται καί άλλα γράμ
ματα καί αφιερώσεις, πού σημειοϋμεν ένταϋθα μέ τήν παρούσαν ετικαιρίαν. L- P e
t i t—W . R ege l, Actes de l ’ Athos, II. Actes d ’ Esphigm enoti. Παράρτημα τοϋ 
IB ' τόμου (1906) τών «Β υζαντινών Χρονικών» Πετρουπόλεως, σελ. XXIX—XXXII, 
89—94, 100 108.—Ενλογ. Κονρίλα, Ό  κατάλογος τών έπισήμων ’Α θω νικώ ν έγγρά- 
φω ν τοϋ Ούσπένσκη· «Έ πετηρίς Έ ταιρ. Β υζαντινών σπουδών», τόμ. Η' (1931), σελ. 
77, άριθ. 245, 246, κλπ. Έ σφιγμενίτης, έν Μολδαβία ζήσας, ήτο καί ό άρχιμ. Θεο
δώρητος ’Αθανασίου έξ Ίω αννίνω ν, γράψας ερμηνείαν εις τήν Ά ποκάλυψιν, έν Λι- 
ψ ίφ  1800 (Κ. Σά&α, Νεοελληνική Φιλολογία.Έν Ά θ ή να ις  1868, σελ. 619). Ό  φιλό
πονος οΰτος κληρικός είχε παρασκευάσει έν Μολδαβία τόν Δεκέμβριον τοϋ 1814 πρός 
έκδοσιν ερμηνείαν καί εις τόν προφήτην Δανιήλ. Ταΰτην όμως ό πατρ. Κύριλλος ΣΤ' 
εύρίσκων υπερβολικά άλληγορικήν δεν έδωκε τήν άδειαν εις τόν Θεοδώρητον νά έκ- 
δώση. Άρχιμ. Ιω ακείμ  Φοροπονλου, "Υλη νεοελληνικής φιλολογίας· «Έκκλ. ’Αλή
θεια», τόμ. ΤΣΤ' (1896—97), σελ. 352. Πρβλ. Μ. I. Γεδεών, Α υτόθι, τόμ. Η ' (1887 
—88), σελ. 41.—TVS αντον, ’Ά θ ω ς ,’Εν Κών)πόλει 1895, σελ. 221.—222,



378 Βιβλιοκρισία

ζωήν και αυτή οφείλεται προ πάντων εις τούς Φαναριώτας Μαυροκορδά- 
τους. Ό  Χΐος διάκονος Κορέσσιος β) διακρίνεται εις τον αγώνα εισαγωγής 
τής ρουμανικής εις την Εκκλησίαν. Οί Φαναριώται γενικώς δίδουν την μά
χην διά ν3 άποσπάσουν τον λαόν των ηγεμονιών από τον θανάσιμον εναγκα
λισμόν τών Σλάβων, μέ όπλα δραστικά την ελληνικήν παιδείαν και τά προϊ
όντα του ελληνικού πνεύματος, στρεφόμενα προς κατεύθυνσιν ανθρωπιστικήν 
και βοηθοΰμενοι από τήν πρόοδον τών επιστημών εν τή Δΰσει. Και τούτο 
διότι οί "Ελληνες ήγάπησαν τήν χώραν ώς Ιδίαν πατρίδα. Ζώντες εις τήν 
κυρίως 'Ελλάδα υπό τήν επαχθή δουλείαν, έπεζήτουν δμορον ορθόδοξον 
κράτος άπολαϋον σχετικής τίνος ελευθερίας, ϊν α Γ ρίψουν εντός αΰτοΰ τό βά
ρος τής εκπολιτιστικής αυτών προσπάθειας. Τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας, 
μετά τών οποίων τούς "Ελληνας ήνωνον πλήν τής ορθοδοξίας και τοΰ ελλη
νικού πολιτισμού και ή κοινή μοίρα όλων τών χριστιανών τής "Ανατολής, 
πού έδούλευον υπό τήν οθωμανικήν αυτοκρατορίαν, δεν εθεώρουν ξένας οί 
"Ελληνες από τήν Ελλάδα, αλλά τμήματα ενός άδιαφοροποιήτου έθνικώς 
και φυλετικώς κόσμου ι0). ’Έτσι, οί Ρουμάνοι, άκοΰοντες από τούς "Ελληνας 
νά αδεται τόσον παθητικά τό άσμα τής ελευθερίας και βλέποντας τόσον θερ
μήν νά έκδηλούται ή προς τήν πατρίδα των αγάπη, έδιδάχθησαν και αυτοί 
νά αίοθάνωνται ομοίως '*).

Τάς διά τής Εκκλησίας και τής Παιδείας, τής γλώσσης και τών ελλη
νικών γραμμάτων εκπολιτιστικός προσπάθειας τών Ελλήνων, διά τήν άνά- 
πτυξι,ν τού ρουμανικού λαού, παρακολουθεί και συντρέχει ένας ακόμη παρά
γων ελληνικός, ά'ξιος ιδιαιτέρας σπουδής. Οΰτος είναι τό δημώδες ελληνικόν 
βιβλίον, πού είχε κατά τήν τουρκοκρατίαν εύρεΐαν διάδοσιν μεταξύ τών υπο
δούλων Ελλήνων και εις τήν κυρίως Ελλάδα, είσήχθη δ5 έκειθεν διά τών 
μοναστηρίων, τών σχολείων και τών λογιών, χειρόγραφον άρχικώς, έντυπον 
μετά ταύτα και εις Ρουμανίαν. Τό βιβλίον τούτο, ήδη κατά τούς ΙΗ ' καί 
ΙΘ' αιώνας εσχε μεγίστην διάδοσιν μεταξύ τού Ρουμανικού λαού διά πιστών 
μεταφράσεων εις τήν ρουμανικήν, αλλά καί διασκευών καί συνόψεων. Ό  πα
ράγων οΰτος είναι σπουδαιότατος καί σημειοί τήν έπίδρασιν τής ελληνικής 
δημώδους φιλολογίας επί τών λαϊκών ρουμανικών στρωμάτων, πού δεν ήσαν

9) Μεταξύ Ρουμάνων τ ινώ ν ερευνητών επικρατεί ή γνώμη ότι ο Κορέσσιος ήτο 
Ρουμάνος. Βλ. Κ. Άμάντου, Γεώργιος Κορέσιος, «3Αθήνα», τόμ. ΜΣΤ' (1935), σελ. 
191—204.—Εις τον Γεώργιον Κορέσσιον άναψέρεται καί σημείωμα τοΰ μακαρίτου 
καθηγητοϋ Κ. Δυοβουνιώτου, Γειόργιος Κορέσσιος, «Ίερος Σύνδεσμος», έτ. I , φ. 228 
(1 Νοεμβρίου 1914), σελ. 6—10. Σημειωτέον ότι ό διάκονος Κορέσσιος κα ί ό Γεώρ
γιος Κορέσσιος ε ίνα ι δύο διάφορα πρόσωπα.

10) Ν. Jo rg a , E tudes R oum aines, τόμ. II, σελ. 45.—Γρ. Παπαδοπούλου, ένθ  
άνωτ. σελ. 27.

11) C. E rb iceauu , έν D iscurs ra s tit κλπ., Ίάσιον 1885, σελ. 85 κλπ,
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εις θέσιν νά μελετήσουν τά έργα των κλασσικών εις την ελληνικήν, άλλ’ έξε- 
τρέφοντο πνευματικώς υπό λαού υποδούλου δ ι’ έργων πού χαρακτηρίζον
ται δημώδη κατά την Βυζαντινήν περίοδον ή παρήχθησαν κατά την πε
ρίοδον τής δουλείας, πρωτοτύπως και κατ’ έπίδρασιν άλλων. Περί τό θέμα 
τούτο στρέφεται ή εναίσιμος έπι διδακτορίςι διατριβή τού φίλου συναδέλφου 
κ. Δημ. Β. Οΐκονομίδου.

*
*  *

Ό  συγγραφεύς ειργάσθη ώς εκπαιδευτικός εις Ρουμανίαν έπι μίαν δε
καετίαν. Γνώστης τής ρουμανικής γλώσσης, ιστορίας και φιλο?ωγίας, αλλά 
και εύχερώς κινούμενος εις παράλληλα θέματα βυζαντινής καί νεωτέρας έλλ. 
φιλολογίας, παλαιογραφίας καί λαογραφίας, συνδυάζει δσα ούδείς άλλος προ
σόντα προς επιτυχή ερευνάν τοιουτου θέματος. Έ π ι πλέον φιλοπονία, ευσυ
νειδησία καί επιμέλεια κοσμούν τον συγγραφέα καί καθιστούν αυτόν ίκανώ* 
τατον διά τε τήν άντιμετώπισιν τού θέματος καί εξαγωγήν αξιόλογων συμπε
ρασμάτων. Διά τής μετά χεΐρας διατριβής επιτυγχάνει τούτο άναντιρρήτως, 
χρησιμοποιούν τον άξιόζηλον οπλισμόν αυτού κατά τρόπον άναδεικνύοντα αυ
τόν αληθή επιστήμονα, έργασθέντα με αγάπην προς τό θέμα του.

'Π μελέτη διαιρείται εις τέσσαρα κεφάλαια, Εις τό Ιον εξετάζονται αί 
ενδείξεις περί τής διαδόσεως των ελληνικών δημοτικών βιβλίων εν Ρουμα
νία, επί τη βάσει τών καταλόγων τών χειρογράφων καί έντυπων βιβλίων τών 
έν Ρουμανία βιβλιοθηκών καί τών εις τήν ρουμανικήν γενομένων μεταφρά
σεων. Εις τό 2ον κεφάλαιον εξετάζονται τά κέντρα έξ ών έξεπορεΰθησαν τά 
εις τήν Ρουμανίαν διαδοθέντα ελληνικά βιβλία. Είναι δε ταύτα ή Κων)πολις, 
οι "Αγιοι Τόποι, ό "Αθως, ή Ένετία. Ή  Κων)πολις έδωκε τούς ηγεμόνας 
μετά τής ακολουθίας των. Οί "Αγιοι Τόποι τούς Πατριάρχας Δοσίθεον καί 
Χρύσανθον τούς Νοταράδες, πού άνεδείχθησαν πνευματικοί οδηγοί τών έν 
Μολδοβλαχία καί Ρωσσία ορθοδόξων. Τό "Αγιον "Ορος τό πλήθος τών λο
γιών μοναχών, πού έστελέχωσαν τάς μοναχικός αδελφότητας εις τά μοναστή
ρια τών ηγεμονιών, τά αφιερωμένα εις τόν’Ά θω ν καί 'Αγίους Τόπους. Κάτι 
περισσότερον υπήρξε τό "Αγιον "Ορος. Ό  Ν. Cartojan άποκαλεΐ τούτο κεν
τρικήν εστίαν, θερμάνασαν καί φωτίσασαν τούς πέριξ χριστιανικούς λαούς. 
Έ κειθεν οΐ καλόγηροι μετέφερον τήν χειρόγραφον παράδοσιν δλης τής ορ
θοδόξου λειτουργικής, αγιολογικής, δογματικής και άποκρύφου φιλολογίας. 
'Η δέ Ένετία, μέ τά πρώτα καί μεγάλα ελληνικά τυπογραφεία, έτροφοδό- 
τησε μέ βιβλία έντυπα ποικίλου περιεχομένου άπό τήν κλασσικήν, τήν ορθό
δοξον καί τήν δημώδη φιλολογίαν, ολόκληρον τήν ’ Ανατολήν. Αί μετ’ αυτής 
σχέσεις τών Ρουμάνων είναι αρκούντως παλαιοί, ήδη προ τής Φαναριωτικής 
έποχής. "Αλλα κέντρα ένθα έξετυπώθησαν βιβλία, διαδοθέντα εις Ρουμανίαν, 
υπήρξαν ή Βιέννη, τό Λονδίνον, τό Παρίσι, τό Βερολΐνον καί άλλα μέρη 
τής Ευρώπης.
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Τό 3ον μέρος της διατριβής είναι άφιερωμένον είς την έξέτασιν των 
δημωδών κειμένων, πού μετεφράσθησαν εις την ρουμανικήν κα'ι διεδόθησαν 
ευρέως μεταξύ τού ρουμανικού λαοΰ. Τά βιβλία διακρίνει 6 σ. εις «) δ ι δ α 
κτικά,  β) β υ ζ α ν τ ιν ώ ν  παραδόσεω ν,  γ) δημώδη μ υ θ ισ ιο ρ ή μ α χ α .  Τά 
πρώτα προωρίζοντο διά τούς φιλομαθείς άναγνώστας, μεταδίδοντα εις αυτούς 
ποικίλας γνώσεις, συμπληρούντα την εγκύκλιον παιδείαν και ήσαν πολυπληθή. 
Εις ταύτα καταλέγει δημώδη βυζαντινά ή νεώτερα κείμενα, άπλήστως άνα- 
γινωσκόμενα, ως 6 Φυσιολόγος, τό “Άνθος τών Χαρίιων, τά Γνωμικά πα
λαιών φιλοσόφων, ή 'Αμαρτωλών σωτηρία, ό Πωρικολόγος, ή Χρηστοήθεια, 
οί Αισώπου μύτθοι.

“Από τό κεφάλαιον τούτο λείπουν οί βίοι τών αγίων και τά μαρτυρολόγια 
γενικώς. 'Ως πρόχειρον παράδειγμα θά σημειώσωμεν μόνον την φροντιστη
ριακήν εργασίαν τού Τ. Στεφανέσκου εις τό Φροντιστήριον τού Δ. Ροΰσσου, 
έν σχέσει με τον βίον τού Α γίου Κωνσταντίνου και Ελένης είς τήν ρουμα
νικήν λογοτεχνίαν, κατά μετάφρασιν εκ τε τού Βυζαντινού κειμένου τών μη
ναίων ή τής δημωδεστέρας διασκευής Μαξίμου τού Μαργουνίου |2). Μετά- 
φρασις έγένετο επίσης είς τήν ρουμανικήν και εκ τού «Νέου Παραδείσου» 
τού Αγαπίου Λάνδου, γνωστόν όμως είναι δτι βίους αγίων είχεν έκδώσει 
έν Ία σ ίφ  1682—1686 6 μητροπολίτης Μολδαβίας Δοσίθεος. Ή  φύσις τών 
αγιολογικών κειμένων καθιστά αυτά δημώδη και ενδιαφέρον μέγιστον θά εί- 
χεν ή έξέτασις τής έπιδράσεως και τούτων επί τον πνευματικόν βίον τών 
Ρουμάνων.

Εις τάς ιστορικός Βυζαντινός παραδόσεις καταγράφει τήν λεγομένην 
'Ιστορίαν τής Τρωάδος και τό «μήλον» Θεοδοσίου τού Μικρού. ’Από δέ τά 
υπό Ελλήνων εις Ρουμανίαν είσαχθέντα δημώδη μ υ θ ισ το ρ ή μ α τα ,  διά τών 
οποίων επί δύο αιώνας διεποτίσθη δ ψυχικός και πνευματικός βίος τού ρου* 
μανικού λαού, ό σ. εξετάζει τά ΑίΘιοπικά τού 'Ηλιοδώρου, τά κατ’ ”Αν- 
θειαν καί Άβροκόμαν Ξενοφώντος τού Έφεσίου, τον Συντίπαν, τήν Χαλι- 
μά, τον Μπερτόλδον, τον Έρωτόκριτον, τον Ίμπέριον καί τήν Μαργαρώ- 
ναν. Είς τήν έξέτασιν τού κεφαλαίου τούτου καταφαίνεται ή καταπλήσσουσα 
ένημερότης τού σ. εις ζητήματα βιβλιογραφικά καί περιεχομένου τών έξετα- 
ζομένων βιβλίων. Αληθής ανατομία γίνεται είς κάθε έργον, άναζητεϊται ή 
ιστορία του μέχρι τής τελευταίας λεπτομέρειας, υποβάλλεται εις βάσανον ή 
ρουμανική μετάφρασις με τον διαβήτην άνά χείρας καί από στίχου εις στί
χον, έρευνάται τό κείμενον έν σχέσει προς τό ελληνικόν πρωτότυπον, ό με
ταφραστής, ό χρόνος τής μεταφράσεως καί τών εκδόσεων, αί διασκευαί, τά 
δάνεια, αί διάφοροί, ή γλώσσα, πάσα σχέσις, παν πρόβλημα. Ούτο) ζητή- 12

12) 'Η  εργασία τοϋ Στεφανέσκου έδημοσιεΰθη έν «R ev ista  Isto rica R om ana», 
τόμ. A' (1931), σελ. 251—297.
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μοίτα πολλά διαφωτίζονται και προηγούμενα σφάλματα άποκαθίστανται, δΓ 
ορθής κριτικής μεθόδου και χρησιμοποιήσεως άφθονων γνώσεων.

Τέλος εις τό 4ον κεφάλαιον εξετάζει την εκ τής διαδόσεως των ελληνι
κών δημωδών βιβλίων έπίδρασιν έπί τον πνευματικόν βίον τοΰ ρουμανικού 
λαού. Αΰτη συνετέλεσε τόσον, ώστε ή έως τότε πτωχή φιλολογία τών Ρουμά
νων έπλουτίσθη και ηΰρόνθη ό πνευματικός αυτών όρίζων, πού προηγουμέ
νως συνεσκοτίζετο από τον σλαβικόν ζόφον. Έπικαίρως σημειοΰται δτι οι Ρου
μάνοι, υπό την σκληράν σλαβικήν πνευματικήν κηδεμονίαν, έτρέφοντο μέ τά 
ψιχία τής άλλως πτωχής πνευματικής τραπέζης τών Σλάβων, γνωρίσαντες 
μόνον κατώτερα έργα τής Βυζαντινής γραμματείας, ενώ έργα αξιόλογα—Κ. 
Πορφυρογέννητος, Λέων δ Διάκονος κλπ.—πού θεωρούνται [πηγή μοναδική 
διά τήν σλαβικήν ιστορίαν, παρέμενον και εις εκείνους άγνωστα. Τά συμπε
ράσματα τής προκειμένης μελέτης δυνανται νά συνοψισθούν ώς εξής :

Ή  εθνική γλώσσα τών Ρουμάνων έλαβε τοιαύτην άνάπτυξιν διά τής ελ
ληνικής έπιδράσεως, τοστε άπέβη κατάλληλον δργανον νά έκφραση τήν εν τώ 
μεταξύ άναπτυχθεΐσαν ιδίαν εθνικήν φιλολογίαν. 'Ακριβώς μάλιστα ή εις τά 
ελληνικά σχολεία παρεχομένη μόρφωσις καθίστα τούς Ρουμάνους ικανούς νά 
γράφουν καλύτερον και τήν ΐδικήν των γλώσσαν, ώστε διαρκώς καλλιεργού
μενη αΰτη νά καταστή ώριμος κατά τό τέλος τοΰ ΙΘ' αϊώνος διά νά χρησι- 
μοποιηθή εις τον έντεχνον λόγον.

Αί γενεαι τών Ρουμάνων, έρχόμεναι εις επικοινωνίαν μέ τό ελληνικόν 
πνεύμα, δεν ύπεδουλώθησαν ύπ* αυτού, άλλ’ έξ εναντίας έλαβον έπίγνωσιν 
τής εθνικής αυτών αύτοτελείας και κατ’ ολίγον έδημιοΰργησαν ίδιον πνευ
ματικόν βίον.

Κατενοήθη ή εθνική ανάγκη νά δρθοτομηθή ή ρουμανική γλώσσα, επί 
τή βάσει ελληνικού προτύπου. Ούτω συνετέθη ή πρώτη Γραμματική τής 
Ρουμανικής υπό τού Jenachita Vacarescu, άκολουθούντος τον Αντώνιον 
Κατηφόρην, πού συνέταξεν ελληνικήν γραμματικήν, έκδοθεΐσαν τό πρώτον 
έν Ενετό? 1734.

Έκαλλιεργήθη ή αγάπη προς τήν άνάγνωσιν ενδιαφέροντος περιεχομέ
νου βιβλίων. Έ κ τών ανατολικού περιεχομένου καί τών θεμάτων τής μεσαι
ωνικής Δΰσεως, έγεννήθη ή έφεσις προς βιβλία γενικωτέρας φύσεως.'Η  τοι- 
αΰτη έπίδρασις εξιχνιάζεται από τάς ποικίλας· εκδηλώσεις τού πνευματικού 
βίου, τά άσματα, τάς εύτραπέλους διηγήσεις, τούς μύθους κλπ. Τήν δημώδη 
ελληνικήν παράδοσιν διετήρησεν εντός αυτής ή ρουμανική ι[ιυχή άκμαίαν. 
Τα προϊόντα τής δημώδους καί λογίας ρουμανικής φιλολογίας κατά τό πλεΐ- 
στον έχουν τά αντίστοιχα των ελληνικά πρότυπα. ’Από τήν μακράν καί σο- 
βαράν ένασχόλησίν του μέ τοιαΰτα θέματα δ σ. άναδεικνύεται δόκιμος ερευ
νητής, έν προκειμένω δε άποφαίνεται πειστικώς, δτι οι Ρουμάνοι μιμούμε
νοι κατέστησαν ικανοί ν ’ αφομοιώνουν τά έκ τής ελληνικής δάνεια.
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Τά ελληνικό* δημώδη βιβλία έπέδρασαν και έπί της ρουμανικής τέχνης, 
εκκλησιαστικής και λαϊκής, αί πηγαι τής οποίας δεν είναι δΰσκολον νά εύρε- 
θοΰν έκ τής μελέτης αυτής ταΰτης τής τέχνης.

Την μελέτην δ σ. κλείει, επικαλούμενος και την γνώμην δυο έξαιρέτων 
εν Ρουμανίςι επιστημόνων, περί τής επιδράσεως του δημώδους ελληνικού β ι
βλίου επί τον βίον του ρουμανικού λαού, των Δ. Ροΰσσου και Ν. Cartojan. 
Ό τελευταίος δεν έδυσκολεύθη νά εΐπη : «σχεδόν παν δ,τι έδημιοΰργησεν ό 
βυζαντινός και μεταβυζαντινός ελληνισμός είσέδυσε διά τής νέας ελληνικής 
γλώσσης εις την χώραν μας. Αί πλήρεις χάριτος θρησκευτικά! παραδόσεις 
των χρονογράφων, τά δημώδη μυθιστορήματα καί ή δημώδης ελληνική φ ι
λολογία εν γένει διήνοιξαν παρ5 ήμΐν τάς πλουσιωτάτας πηγάς τοϋ συναι
σθήματος καί τής φαντασίας καί προητοίμασαν την ρουμανικήν ψυχήν διά 
νά δεχθή τον γαλλικόν ρωμαντισμόν». Τά συναγόμενα των μελετών του Car
tojan δ Οίκονομίδης έπηλήθευσεν έκ τής μελέτης των πηγών, διεπλάτυνε, 
απέδειξε δι5 ιδίας μελέτης ορθά.

”Αν οί Ρουμάνοι χρονογράφοι, παρά τήν μεγάλην ταΰτην προσφοράν 
τών Ελλήνων, χαρακτηρίζουν τούς Φαναριώτας ηγεμόνας έκμεταλλευτάς, δο
λίους καί ύποκριτάς, διότι έπίεζον φορολογικώς τούς χωρικούς, δ σ. υπενθυ
μίζει δτι οί εντόπιοι ηγεμόνες δεν ήσαν ήπιώτεροι, παρατηρεί δτι ή τυχόν 
απρεπής συμπεριφορά ηγεμόνων τινών δεν είναι ορθόν νά παρασΰρη εις 
δυσφήμησιν καί μίσος εναντίον δλων ιών ‘ Ελλήνων, προς οϋς τόσα οί Ρου
μάνοι οφείλουν.

Ό  σ. πριν είσέλθη εις τό θέμα του άφιεροΐ βραχεΐαν εισαγωγήν έκ σελ. 
7 εις εξέτασιν τών μεταξύ Ελλήνων καί Ρουμάνων σχέσεων, τής ευεργετικής 
επιδράσεως τοϋ ελληνισμού, δ όποιος έπί τοϋ πνευματικού έν Ρουμανία πε
δίου έδωκε μάχην κατά τοϋ σλαβισμού καί ένίκησε νίκην λαμπράν. Ούτως 
θέτει διά τών ολίγων τούτων σελίδων τό ύπόβαθρον τής άναπτύξεως τοϋ ε ι
δικού θέματός του. Νομίζομεν δμως δτι ή εισαγωγή αϋτη ήδύνατο νά είναι 
μακροτέρα, ούτως ώστε ή μελέτη νά τοποθετηθή επί εύρυτέρου ιστορικού 
πλαισίου, περιέχοντος τά πορίσματα τών μελετών τών Ιδίων τού σ. καί άλ
λων έπί πολλών συναφών ζητημάτων, οιον τής επιδράσεως τής λογίας παρα- 
δόσεως έπί τον πνευματικόν βίον τών Ρουμάνων, τής τέχνης, τής μουσικής, 
τής γλώσσης Ι3), κλπ. Εις τήν τοιαύτην εισαγωγήν χρησιμωτάτη θά ήτο ή 
παράθεσις εύρείας βιβλιογραφίας, από ελληνικής 13 14) καί φουμανικής πλευ

13) Διά τήν γλώσσαν βλ. L . G aldi, Les mots d ’orig ine neogrecque en Rou- 
m ain  a l ’epoque des P ban ario tes, Βουδαπέστη 1939. Βλ. βιβλιογραφίαν Ν. Ά ν - 
δριώτη, «Ε λληνικά», τόμ. ΙΑ' (1939), σελ. 376.

14) Δεν είνα ι άγνωστον δτι προ τών Ρουμάνων Ιστορικών "Ελληνες ήσχολήθησαν 
έπιτυχώς με τήν μελέτην τής ιστορίας τών ηγεμονιών, οΤος ό Διον. Φωτεινός. Περί 
του έργου αύτοϋ υπάρχει ίδ ιον μελέτημα, δχι παλαιόν: Ν. Γ. Σβορώνου, Ό  Διονΰ-
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ράς καί έκκαθάρισις αυτής, ή συγκέντρωσις τής όποιας από τόσον έμπειρον 
και ειδήμονα ερευνητήν, θά καθίστα την μελέτην μοναδικήν εις τήν σύγχρο
νον βιβλιογραφίαν, οδηγόν διά παν ζήτημα άναφερόμενον εις τάς παρι- 
στρίους ηγεμονίας καί διά πάντα βουλόμενον νά άσχολήί)ή περί θέματα πα
ρεμφερή πολύτιμον.

Τήν διά μακρών άπασχόλησιν των φιλοξένων στηλών του « ’Αρχείου» 
τούτου επί του προκειμένου θέματος δικαιολογεί το μέγα ενδιαφέρον του ζη
τήματος. Μαζί μέ τον δίκαιον θαυμασμόν μας διά τήν ώραίαν εργασίαν του 
συναδέλφου, του εύχόμεθα ν ’ άξιωθή υπό περιστάσεις καλυτέρας τών σημε
ρινών νά όλοκληρώση τήν μελέτην αυτού, έπισκεπτόμενος καί μελετών επί 
τόπου μέ τον αυτόν ζήλον καί δσα μοναστικά ή άλλα εν Ρουμανία πνευμα
τικά κέντρα δεν ήδυνήθη νά ΐδη κατά τό παρελθόν.

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Β '

ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Δ· ΓΕΩΡΓΑΚΑ :

Περί καταγωγής τών Σαρακατσαναίων καί τοϋ ονόματος αυτών (1949)

’Από περιοδικά αναδημοσιεύονται εδώ σέ χρονολογική σειρά αυτούσιες οί κρί
σεις επιστημόνων γιά τήν εργασία περί τών Σαρακατσανέων τοϋ κ. Δημητρίου Γε- 
ωργακά, καθηγητοϋ τώρα στο κρατικό Πανεπιστήμιο τής Γιούτας (University of 
Utah, Salt Lake City), ή οποία δημοσιεύτηκε στό «’Αρχείο», τόμ. 12 καί 14, καί 
προκάλεσε τό ζωηρό ενδιαφέρον νεοελληνιστών, Βυζαντινολόγων, Ιστορικών, λαογρα
φιών καί κλασικών φιλολόγων. Μέ τήν άνοδημοσίευση τών βιβλιοκρισιών δίνεται ή 
ευκαιρία καί στον "Ελληνα αναγνώστη νά κατατοπιστή στό πρόβλημα τής καταγωγής; 
τής γλώσσας καί τοϋ ονόματος τής νομαδικής αυτής φυλής, σέ μερικούς ίσως καί τό 
κίνητρο γιά περαιτέρω έρευνα.

1. Στή μελέτη αυτή, πού πρωτοδημοσιεύτηκε στους τόμους 12 Καί 14 
τού «Αρχείου Θρακικού Λαογραφικού καί Γλωσσικού Θησαυρού», ό κ. Δ. I. 
Γεωργακάς, προσην καθηγητής τής γλωσσολογίας στό Πανεπιστήμιο τού Σ ι
κάγου, εξετάζει τό δύσκολο πρόβλημα τής καταγωγής τού ονόματος τών Σα- 
ρακατσαναίων, τών γνωστών νομάδων πού ζούν σέ πολλά μέρη τής ηπειρω
τικής Ελλάδας, καί καταλήγει σέ Γυρισμένα θετικά συμπεράσματα.Ή έρευνα 
καί εξέταση τού δλου ζητήματος γίνεται συστηματικά καί μέ επιστημονική 
μέθοδο, κΓ έτσι τά συμπεράσματα είναι πειστικά.

Πολλοί ξένοι επιστήμονες έχουν διαμφισβητήσει τήν ελληνική κατα*

σιος Φωτεινός καί τό ιστορικόν έργον αύτοΰ, «Ελληνικά», τόμ. Γ (1937— 38), σελ. 
133— 178. ’Άξιον σημειώσεως είναι ότι ελάχιστα ή ρουμανική ιστορία εΐλκυσε ξένους 
έρευνητάς καί αυτών δέ τών Ρουμάνων ιστορικών τό ενδιαφέρον διά τήν πάτριον 
Ιστορίαν δέν υπήρξε μέγα. Τούς λόγους εις οϋς οφείλεται τοϋτο σημειοϊ ό καθηγητής 
κ. Μ . Θ. Λ ά σ κ α ρ ις ,  έν τοις «Έλληνικοΐς», τόμ. Δ' (1931), σελ. 506.
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γωγή των Σαρακατσαναίων., κι ό κ. Γεωργακάς παρουσιάζει τις διάφορες 
απόψεις τριάντα περίπου επιστημόνων πού ασχολήθηκαν μέ το πρόβλημα 
αυτό, και συζητεΐ συστηματικά τις γνώμες των, πριν καταλήξει σέ συμπερά
σματα οριστικά. ’Ιδιαίτερα μερικοί Κουτσόβλαχοι (Άρωμούνοι) γλωσσολό- 
γοι προσπαθώντας μέ σωβινιστική προκατάληψη καί μέ προθέσεις όχι επι
στημονικές ν’ αυξήσουν τον αριθμό των Κουτσοβλάχων στην ’Ελλάδα, έχουν 
σχηματίσει τη θεωρία πώς οί Σαρακατσαναΐοι είναι εξελληνισμένοι Κουτσό- 
βλαχοι. Άλλα ό κ. Γεωργακάς εξετάζει προσεχτικά καί λεπτομερειακά τό λα- 
ογραφικό καί γλωσσικό υλικό πού παρουσίασαν δ Καπιτάν, Παπαχατζή, 
Σκόκ, Τσίλεφ καί άλλοι επιστήμονες, καί δείχνει πόσο ασταθή, βιασμένα 
καί άντεπιστημονικά είναι τά έπιχειρήματά τους. Γιατί π.χ. πάρα πολλές λέ
ξεις σαρακατσανέϊκες, πού τις θεωρούν a priovi ώς άρωμουνικές (κουτσοβλά- 
χικες), γιά ν ’ αποδείξουν την άρωμουνική τάχα καταγωγή των Σαρακατσα- 
ναίων, στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται από τούς επιστήμονες αυτούς 
απατηλά καί παραπειστικά, γιατί είναι καθαρά ελληνικές λέξεις, ή λατινικής 
καί ιταλικής καταγωγής, καί πολλές τις δανείστηκε ή άρωμουνική από άλλες 
γλώσσες μέ ενδιάμεση τήν ελληνική. Κι ούτε μπορεί νά σταθή τό επιχεί
ρημα τών Καπιντάν καί Παπαχατζή, πώς οΐ Σαρακατσαναΐοι μιά καί ονο
μάζονται «βλάχοι» πρέπει νά έχουν καταγωγή κουτσοβλάχικη, γιατί ή λέξη 
«βλάχος» έχει τουλάχιστο έξι σημασίες στήν ελληνική, σημαίνοντος ιδιαίτερα 
τούς βοσκούς καί προ πάντων τούς «νομάδες βοσκούς», δηλ. εκείνους πού 
πηγαίνουν αλλού τό κολοκαϊρι κι αλλού τό χειμώνα γιά νά βοσκήσουν τά κο
πάδια τους, καί δεύτερο, γιατί υπάρχει καθαρή διάκριση μεταξύ τών δυο 
ποιμενικών ομάδων, Σαρακατσαναίων καί Κουτσόβλαχων.

Έ ξ άλλου ό κ. Γεωργακάς αποδείχνει πειστικά πώς ή γλώσσα τών Σα
ρακατσαναίων είναι διάλεκτος τού βορείου συμπλέγματος τής νεοελληνικής 
γλώσσας, καί διατηρεί αρχαϊκά στοιχεία καί «κοινής» καί τό λεξιλόγιό της 
περιέχει κοινές ελληνικές λέξεις καί τή γνωστή βαλκανική ποιμενική ομολο
γία. Οί Κουτσόβλαχοι επιστήμονες τής Ρουμανίας δεν εμελέτησαν οι ίδιοι 
από πρώτο χέρι τή ζωή καί τή γλώσσα τών Σαρακατσαναίων, καί γι αυτό 
όσα σχετικά προτείνουν καί τά συμπεράσματά των είναι πρόχειρα καί βια
σμένα, κι ούτε μπόρεσαν ν ’ αποδείξουν τον ισχυρισμό τους πώς οΐ Σαρακα- 
τσαναΐοι άλλαξαν (πού καί πότε ;) τή γλώσσα τους.

Ό  κ. Γεωρκακάς πιστεύει πώς οΐ Σαρακατσαναΐοι δέν είναι απόγονοι 
αρχαίας νομαδικής φυλής, αλλά μάλλον ότι έγιναν νομάδες στη μέση περίοδο 
τής Τουρκοκρατίας κ’ έχουν γιά πριότη πιθανή πατρίδα τους τήν ’Ήπειρο.

"Οσο γιά τήν καταγωγή τού ονόματος «Σαρακατσαναΐοι» δ συγγραφέας 
συζητεΐ καί απορρίπτει δώδεκα διάφορες ετυμολογίες πού δόθηκαν ώς τώρα 
καί προτείνει τήν επόμενη : τά ονόματα τής φυλής Καρακαχσάνοι καί Σ α ·  
ρακαζαάνοι  είναι σύνθετα από τό παρά (=μαϋρος) καί Καχσάνοι  ή πρώτη
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καί σαρϊ (—ξανθός) και Καταάνοι  ή δεύτερη. Τό δεύτερο συνθετικό είναι 
τό οικογενειακό όνομα Κατσάνος. ’Από τον τύπο Σ αρ ικα τα ά νο ι—πού π ι
στοποιείται μονάχα από τό συγκεκομμένο Σαρακατοάνοι  (απώλεια τοϋ άτο
νου ι )—παράγεται μέ αφομοίωση ό γνωστός τύπος Σ αρακατσάνο ι .  Οί τύ- 
ποι^Σαρακατσαναΐο ι καί Κ α ρα κα τσ α να ΐο ι ,  μέ την κατάληξη πληθυντικού 
για οικογενειακά ονόματα — αϊοι, άποδεικνύει Οτι τό όνομα στην αρχή ήταν 
οικογενειακό.

Ό  καθηγητής Γεωργακάς προειδοποιεί επίσης τούς Ρουμάνους επιστή
μονες, πού ανάγγειλαν πώς θά εξετάσουν πάλι τό πρόβλημα των Σαρακα- 
τσαναίων στο Βαλκανικό ’Ινστιτούτο τού Βουκουρεστίου, πώς, αν θέλουν νά 
μη προχειρολογούν και νά πελαγοδρομούν, αλλά νά φτάσουν σέ πραγματικά 
επιστημονικά συμπεράσματα πρέπει πρώτα : νά συλλέξουν περισσότερο υλικό 
από πρώτο χέρι, νά ξέρουν καλά τή μεσαιωνική και τή νέα ελληνική γλώσσα 
καί τις διαλέκτους της, τή μεσαιωνική και νέα ελληνική λαογραφία, τή 
γλώσσα καί τή λαογραφία των ’Αλβανών, Άρωμούνων, Τούρκων καί τών 
άλλων βαλκανικών λαών, καί βέβαια νά μην έχουν σωβινιστικές ή επιστημο
νικές προκαταλήψεις. Καί καταλήγει: ·<”Αν αντί τοιαύτης εργασίας πρόκει
ται νά έκδοθοϋν καί άλλα πρόχειρα μεροληπτικά ή εριστικά, προπαγανδι
στικά φυλλάδια προς άπόδειξιν τής έκ τών προτέρων τεθείσης άτυχούς θεω
ρίας τού Καπιτάν καί τών άλλων, ή φήμη τής ρουμανικής επιστήμης ασφα
λώς δεν πρόκειται νά κερδίση. Είναι τοιαύτη έρευνα εύκολος εις τό Βαλκα
νικόν Ινστιτούτου χωρίς νέον υλικόν, χωρίς επαφήν μέ τούς Σαρακατσα- 
ναίους, χωρίς τό συγκριτικόν υλικόν τής ελληνικής γλώσσης καί λαογραφίας; 
Είναι τοιαύτη έρευνα σκόπιμος ; Έ ν πάση περιπτώσει άς είναι εκ τών 
προτέρων βέβαιοι, οΐ Ρουμάνοι επιστήμονες ότι ό έμπρέπων αντικειμενικός 
καί λεπτομερής έλεγχος τής επιστημονικής αλήθειας δεν θά λειψή».

Πλούσια βιβλιογραφία, πίνακας λέξεων καί πραγμάτων καί σύντομη 
αγγλική περίληψη, συμπληρώνουν τήν εξαιρετικά σημαντική αυτή μελέτη, 
πού ό κύριος σκοπός της βέβαια είναι επιστημονικός, ή εύρεση τής επιστη
μονικής αλήθειας, αλλά συγχρόνως καί ένα μάθημα ήθους καί εθνικής υπε
ρηφάνειας. Μέ τά ατράνταχτα επιχειρήματα τής επιστήμης δ Δ. Γεο3ργακας 
ξεσκεπάζει τις πραγματικές προθέσεις τών ρουμάνων επιστημόνων, πού δεν 
είναι διόλου επιστημονικές. Οι κύριοι αυτοί μέ τό πρόσχημα τής επιστήμης 
θέλουν νά δημιουργήσουν πολιτικό ζήτημα πληθυσμού ρουμανικής τάχα κα
ταγωγής στην 'Ελλάδα, πληθυσμού πού μέ βία τάχα τον εξελλήνισε τό ελλη
νικό κράτος. Κι όμως οί Σαρακατσαναΐοι, όχι μόνο έχουν ατόφια ελληνική 
συνείδηση, μιλούν, σκέφτονται κ° ενεργούν όπως όλοι οΐ άλλοι 'Έλληνες, κ" 
έχυσαν τό αιμα τους γιά τή λευτεριά τής Ελλάδας καί στά χρόνια τής Τουρ
κοκρατίας καί στήν Επανάσταση τού 2 1  καί πάντοτε ώς σήμερα,—αλλά ή 
αδέκαστη καί απροκατάληπτη επιστήμη άποδεικνύει, πώς τίποτε ξένο δεν

2 5
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έχουν, ασφαλώς τίποτε, πού νά θυμίζει καν ξενική την καταγοογή τους. Γ ι’ 
αυτό ή εργασία αυτή τοΰ Δ. Γεωργακά εχει διπλή σημασία : επιστημονική 
και εθνική, και πρέπει νά προσεχτεί ιδιαίτερα από τον ελληνικό πνευματικό
και πολιτικό κόσμο *). Κ. προυςης

2. Demetrius J. Georgakas. Περί της Καταγιογής των Σαρακατσαναίων καί τοϋ 
ονόματος αυτών. (Reprint from the Archives of the Thracian Language and Fol
klore Thesaurus, X II, 6 5— 128, and XIV, 193— 270). Athens, 1948 Paper. Pp. 1 5 0 .

In this study Professor Georgacas of the U niversity of Chicago 
undertakes to exam ine the problem of the origin and name of the sea
sonally nomadic tribe of Greece called Saracatsanei (Σαρακατσαναΐοι). 
A number of scholars have put forth the theory that the Saracatsanei 
are not Greeks but liellenized Kutsovlachs. Others (like Carsten H ceg, 
L.  Heuzey, A. Ischirkoff, P. Skok) m aintain that this tribe is of Greek 
origin . Georgacas accepts Hoeg's main arguments, namely, that the 
Saracatsanei are of Creek origin , speak the Greek language, and their 
way of life differs from that of the Aromunians. And he adds more 
evidence that brings to bear on the hellenicity of the Saracatsanei. 
He disagrees w ith Hoeghowever, as to etymology of the tribe's name 
and the time when this people became nomadic. Hoeg gives a Daco- 
romanian etym ology for the name, and claims that the Saracatsanei 
were nomadic from antiquity.

Professor Georgacas divides his study into two parts In Part I 
he reviews and discusses the conflicting views of the various scholars 
and tests their argum ents on the origin of the Saracatsanei. He con
cludes that they are people of Greek origin who assumed a nomadic 
life in the late Byzantine period (1 5 0 0 —1 6 0 0 ). From their northern 
dialect he deduces that they probably originated in Epirus (where they 
perhaps lived as v illage  shepherds) but later, when their homeland 
was utterly devastated, became nomads. F inally, after discussing all 
the etym a of the name S a r a c a t s a n o s  known to him, he puts forth his 
own etym ology and gives proof and support for it.

Part II is more or less supplementary to the first part. It exam i
nes in detail lingu istic  elements used by other scholars as proof of the 
foreign origin of the Saracatsanei, such as S irako, Vlachos, etc. It 
also gives a good b ib liography and an index of words and subjects.

The views of some of the. scholars reviewed in this study are so 
diam ectrically opposed with regards to the origin , life, and culture of 
this tribe, that at times it seems rather difficult to determine what is 
the product of im agination . To a large extent the absence of suffi
cient substantiated evidence is responsible for this situation. Nationa-

1) «Κυπριακά Γράμματα», έτος IE' άρ. 178,’Απρίλιος 1950, σελ. 125— 26.
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listic bias is another contributing factor. Rumanian scholars (Jo rga , 
Th. Capidan, T. Papahagi, etc.) have on many occasions caused more 
confusion with their forced argum ents and biased opinions. This un- 
scholarly approach to history is also to be found in other sim ilar si
tuations. For example, Paul Lemerle (Actes de Kutluraus, II, p. 2 , note 
1 0 ) objects to the view of G. Cioran concerning the relations of Mount 
Athos and Romania, and w arns: «II faut etre en garde centre cette 
tendance des savants roumaitis, lorsqn’il s’ag it de Phistoire de K utlu. 
m ils». If more ligh t is to be shed on the problem in the future, scholars 
must study more closely the people themselves. L ibraries and a rch i
ves have perhaps but little left to offer on a subject which is prim a
rily  ethnological. Georgacas also agrees on this point (pp. 5 , 1 4 2  — 
1 4 3 ). He himself had the opportunity of v isiting and interview ing 
many Saracatsanei (p. 1 4 1 ).

An important contribution of Georgacas to this problem is his 
refutation of the argum ents of scholars like Th. Capidan and T. P a
pahagi, which are based on faulty lin gu istic  premises. In this task the 
author was aided by bis excellent train ing in philology and the wealth 
of information in Greek lexicography at his disposal. Thus, his e ty 
mology of the name Saracatsanei—the prefix of T urkish  origin σαρι[α] 
(=blond)-f~the proper name Κατσάνος-f-the fam ily name ending -cnoi— 
seems more plausible and convincing than the twelve others offered 
or supported by some twenty scholars. This etym ology indicates that 
the word is a national name derived from a fam ily name. Moreover, 
all its constituent parts can be explained and supported by analogy.

Although the manner in which this work was o rig inally  published 
(in two installm ents) renders it less systematic and at times repetitious, 
the value of the study is not minimized. Any scholar who should want 
to re exam ine the problem of the name and origin  of the Saracatsanei 
w ill find this contribution by Professor Georgacas indispensable.

JOHN P. CAVARNOS

Rutgers University (U. S. A.)
«SPECULUM* 24 (τ9 51) Jan , pp. 159 —  161 (The Mediaeval Acaden^ of 

America, Cambridge, Massachusetts).

3. Georgakas (Demetrios Ιο ) Περί τής καταγωγής των Σαρακατσαναίων καί τοΰ 
ονόματος αυτών (άνατύπωσις έκ τοΰ ’Αρχείου Θρακικοϋ Γλαισσ. καί Λαογρ. Θησαυ
ροί» t. X II [1945 —  6] et XIV [[9 4 8—9 ] Ρ· 65 —  128 et 193— 2 7 0 ). [Nouvelle pagi
nation du tirage a part, p. 1 — 1 5 1 ]. Athenes 1 9 4 9 -

E’etude de C. Hoeg sur les Saracatsans (tribus nomades d’Kpire, de Ma
cedoine et de Thessalie) a donne lieu a des recherches sur l ’origine et le noffl 
meme des Σαρακατσαναϊοι. M. Georgakas consacre au sujet une importante 
monographie, dans laquelle il expose en detail toute la question, comnie le
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pr.ouve son abondante bibliographic (p. 186— 1 4 1 )· On a d’abord pense que les 
Saracatsans etaient des Aromounes grecises, mais aucun argument linguisti- 
que ou etbnograpbique ne peut etre invoque, tant les differences sont gran- 
des entre les deux peuplades. On s’est ensuite demande si les Saracatsans ne 
seraient pas une population jadis sedentaire. qui serait· devenue notnade, mais 
on ne trouve aucun parler epirote, parmi la population sedentaire grecque, 
qui ressemble au parler saracatsien. C. Hoeg incline vers l ’ kjrpotkese d un ele
ment grec vivant depuis Γ anti quite a l ’etat notnade, M. Georgakas reprend 
le probleme, en tenant compte, en outre, des travaux de P. Tsilef (en bul- 
gare) que C. Hoeg ne mentionne pas, de P. Skok et Tk. Capidan (19 2 5) et de 
T. Papakagi (19 2 0— 7 ), posterieurs a l ’etude de Hoeg. Son article comprend 
cinq parties ; t) discussion des opinions emises; 2) les Saracatsans sont ils des 
notnades depuis l ’antiquite, descendants d’une ancienne tribu nomade, ou des 
Grecs nomadises a une epoque posterieure? 4 ) etablissement du berceau ori 
ginel des Saracatsans; 4) discussion des diverses etymologies proposees pour 
le nom des Saracatsans; 5 ) interpretation nouvelle. Pour la premiere question 
M. G. aboutit a la conclusion que le Saracatsans sont Grecs, descendants de 
Grecs. Pour la seconde. il admet qu’ il s’agit d’une population jadis sedentaire, 
mais nomadisee a la fin de l ’epoque byzantine. Pa troisieme est plus ob
scure, et M. G. n ’omet aucune de difficultes qu’elle souleve : il estime que la 
population nomadisee provient de l ’Epire ou elle etait jadis etablie, et que le 
nomadisme est du a une destruction du milieu d’origine, qui l ’ a fait se re- 
pandre dans la province de Valto. Λ propos de l ’origine du nom, douze ety
mologies ont ete proposees: aucune d ’elles n’ est acceptee par M .G .,pour des 
raisons linguistiques, car le defaut de chacune est de ne considerer qu’une 
seule forme du mot, et de ne pas rendre compte des doublets Καρακατσάνοι—  
Σαρακατσάνοι, non plus que des formes en-αΐοι qui presentent egalement ces 
doublets. Ce que M. G. propose de voir dans le nom des Saracatsans est une 
appellation etknique : turc sari «jaune, blond», kara «noir, brun» et Κατσάνοι, 
nom de famille. Devenu un nom etknique, comme parait l ’ indiquer le suffixe 
αΐοι, ce nom, sous ses deux formes, representerait deux rameaux d’une cou- 
cke commune.

ANDRE M IRAM BEL

• Revue des Etudes Grecques» 64 (1 9 5 1), No 2 9 9 — 301 (Janvier— Juin), p. 
405 - 4 0 6 .

4. Peri tes katagoges ton Sarakatsanaion kai tou onomatos auton (On tke 
origin of tke Saracatsanes and tkeir name). By Demetrius Jokn Georgacas. 
(Reprinted from Archives of tke Tkracian language and folklore thesaurus 1 2 , 
6 5 — 128 (1945— 6 !. *4. 193— 27Ο [1948— 9 .)· Pp. I5D Athens, 1949 .

At the end of this treatise on the seasonally nomad Saracatsanes 
of continental Greece, Georgacas explains (1 4 2 ) that his field work was 
completed by 1 9 3 8 ; to judge by a passage in his introduction (5 ), he 
has no information on the current status of these communities since 
the last war, though the second part of the work (6 5 —1 4 3 ) at least 
incorporates the pertinent literature down to 1 9 4 8 . A reader unfam i
lia r with the fam ily quarrels which seem to p lague Balkan philology
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will perhaps be surprised to find liow much acrimony has attended 
past discussion of this apparently harmless topic. It is true that the 
Danish linguist Carsten Hoeg, as an outsider, has w ritten a dispas
sionate work of scholarship, which remains fundamental to any study 
of the Saracatsanes. But Hoeg’s conclusion, that the Saracatsanes were 
of Greek stock, a thesis h eartily  endorsed by Georgacas, proved unac
ceptable in m any quarters. Georgacas accuses several prominent R u 
manian scholars (notably Theodor Capidan and Tache Papahagi) of 
w ishing for reasons of nationalistic aggrandizem ent to regard the S a 
racatsanes as Heilenized Aromunians (7 2 —5 ). It lies in the nature of 
things that the present study, though moderate, learned, and on the 
whole fair in its treatment of a controversial theme, almost necessa* 
rily  acquires a tinge of odium philologicum.

Perhaps it should be stated at the outset that Georgacas has w rit
ten a h igh ly  specializ ed monograph, which nonetheless throws many 
interesting sidelights on Balkan philology. For the reviewer, the va
lue of the incidental m aterial far outweighs the author’s avowed aims, 
and this because those aims are in part chim erical. Ceorgacas first 
sets himself the difficult task of establish ing the ethnological origin 
of the Saracatsanes and then proposes to ascertain their point of ori
gin and determine whether they have been nomads since time im m e
morial or only in recent tim es. But since he is adm ittedly (3 ) dealing 
with a people unrecorded in Greek history until recent times, the 
answers to these questions can be provisional at best One of his in
formants stated (3 8 ) :  «W e are tent dwelling Greeks; we do not know 
where we started out from long ago»; and an unbiased consideration 
of their costumes, mores, and folklore does not authorize us to ad
vance too far beyond this frank statem ent,

That the Saracatsanes are in origin Greek, however, is an assump
tion which Georgacas seems to have established firm ly on the basis 
of his sounder linguistic , as opposed to his sketchier ethnographic 
researches. He shows a detailed knowledge of all stages of Greek, and 
is thoroughly at home in the modern Greek dialects. Armed with 
these essential prerequisites, Georgacas has, in the opinion of the re
viewer, proved conclusively that the Saracatsanes speak a northern 
Greek dialect. Yet the Aromunian scholar Theodor Capidan had s ta 
ted categorically of the Saracatsanes that «only their language is Greek, 
but even this is shot through w ith  Rumanian words, inherited from 
the time when they were Aromunians». Instead of m aking equally 
categorical counter-claims, Georgacas takes up every individual item
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of vocabulary supposed to betoken Rumanian or Aromunian origin , 
and shows either that the claim  is baseless or that the item in question 
falls in the category of «Balkanism s* common to the pastoral life of 
both Aromunians and Greeks.

One or two examples of this method may be of interest. P. Skok- 
while acknowledging Greek origin for the Saracatsanes, deemed Aro
munian influence possible in such a form as p r o a t a  or p r o t a  «sheep» 
(for common Greek p r o v a t a ,  with loss of intervocalic-v-). Georgacas 
cites sim ilar forms of the word from all over the Greek speaking world 
and makes it certain that this form used by the Saracatsanes falls 
w ithin a common Greek pattern. T. Papahagi* argued that the S a ra 
catsanes used a verbal form like γιράου «grow old» (for common 
Greek γερνώ) as an inherited Aromunian speech habit. This is to fly in 
the teeth of Greek historical gram m ar, for the forms containing n are 
a later development; a sim plex to Ancient Greek γηρασκω is seen in 
Xenophon’s γηρώ·Γ\ apd forms without n are w idely disseminated today 
(Georgacas cites γερώ in Crete, γιοώ in Lemnos, etc.).

A solid groundwork for G eorgacas’ conclusions may be seen in his 
list ( r i 2—2 1 ) of etym ologies for items in the vocabulary of the Sara
catsanes which have been interpreted as in some sense Aromunian. 
His remarks under these headings are particularly valuable, since 
these items are displayed in their proper contest of Greek dialect 
geography. Another list (1 2 2 - 3 0 ) deals with Modern Greek words of 
Latin , Italian , or other provenience which have been derived-wrongly 
in the author’s opinion from Aromunian or Rumanian. T lire is a par
ticu larly rewarding excursus on the terme «Vlach» and affiliated terms 
(86 — 1 0 4 ), which constitutes almost a monograph in intself, including 
as it does a detailed list of derivatives from «V lach» in Modern Greek 
(9 3 —6 ); this is germ ane to the argum ent, since the Saracatsanes are 
called Vlachs in some parts of Greece, and it has been m aintained 
that «V lach» can mean only «Kutsovlach» (i. e. Aromunian). Actually 
the term «V lach» is attested all over Greece in the sense of shepherd 
nomad (1 9 ).

A topic to which Georgacas devotes a great deal of space is the 
etym ology of the name «Saracatsanes» (q 1 — 6 4 , 81  — 6 , 1 3 2 —5 ). This 
is not the place to elaborate on his theories; but perhaps one can say, 
w ith all due reference to Georgacas’ ingenuity and thorough m astery 
of linguistic method, that no etym ologies of proper names can be 
wholly satisfactory in the absence of all written tradition. A few years 
ago, Georgacas was brilliantly successful in an artic le describing and
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etym ologizing the various names under which the city of Constanti
nople has been known0. There he started w itlia wealth of data. Here 
he must operate'w ith  assumptions in a near-vacuum.

One further citicism  m ight be touched upon. In treating both the 
name and the origin of the Saracatsanes, Georgacas has cited in chro
nological order the views of every scholar who ever published any
th ing on the subject. W hile it is occasionally worthwhile to know 
what a given authority had to say on a given topic, this system ine
vitably wastes the reader’s time by compelling him to wade through 
much learned nonsense. T h is is a minor blemish, however, in a d is
sertation like the present one which makes so useful a contribution 
to Balkan studies.

1. Les Saracatsanes, une tribu nomade grecque, 2 vols. (Paris and Co
penhagen, 1925— 6 ).

2 . Aromanii, dialectul aroinan 14 and fn. 2 (Bucharest, 1932).
3 . References in Georgacas 27 and 1 3 1 —  2. For the regular disappearance 

in Rumanian of Latin intervocalic-v-(or- b-) cf. Rum. aluna «hazelnut» from 
Lat. A ve llana  (n u x ) ,  earlier A b d la n a ;  Rum. p a m in t  «earth» from Lat, pavi-  
m e n tu m .

4 References in Georgacas 26 and 13 0— 1 . In Aromunian, the combina
tion- - r n  yields r-; see Sextil Puscariu, Limba rornana 1 . 223 (Bucharest, 
19 4 0). Puscariu cites cara  «meat* (Daco— Rumauian c a m e ) .

5 . I t  would be more correct to say that γηράω is a back-formation based 
on the future γηράσομαι; see Eduard Schwyzer, Griechische Grammatik 1 , 
708 (Munich, 19 3 9).

6 . The names of Constantinople, ΤΑΡΑ 78 . 3 4 7 - 6 7  (1947).
GORDON M. MESSING

Ameiican Embassy, Wienna
«Language» 28 ( 1952) 3 8 8 — 390 [Linguistic Society of America).

5. Demetrius J. Georgacas : On the Origin of the Saracatsans and Their 
Name. Athens, 19 4 9 , pp. 1 5 1 . (Reprinted from Archives of Thracian Folk
lore and Language Thesaurus» 12 [1945— 6] 6 5 - 1 2 8  and 14 [1948— 9] 193— 270).

This special study of Professor Georgacas is devoted to the highty in 
teresting problem of the origin of the seminomads called Saracatsans, num
bering some thousands in continental Greece and in some areas of neighbo
ring Balkan countries, with which problem a number of scholars had dealt in 
the past. In this book views and theories are reviewed and scrutinized and 
the results of the new iiwestigation are offered.

After a short preface (pp. 3— 5 ) in which introductory remarks on the 
subject as well as on the relevant bibliography are made, the two problems 
are treated: 1 . Ongine of the Saracatsans (6 — 4 1 , 7 1 — 72), and 2 . Names of 
the Saracatsans (4 1 -  6 4 , 86 —  128, 132 — 13 5 ). There follow bibliography and other 
information (136 —  142), a note concerning a new investigation of the problem 
by Roumanians (142 —  14 3 ), English summary 145 —  146), and an index of things 
and words ( I4 7— 1 5 0 ),
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The five theories advanced regarding the origin of the S. are analyzed 
and discussed; especially the one which supports the belief that they are of 
Aromunian origin, that is, Aromunian seminomads hellenized (N. Jorga, Th. 
Capidan, T. Papahagi, and others), is discussed at length. Therein Dr. Geor- 
gacas has succeeded in checking in detail and invalidating all arguments ad
vanced, w ith an admirable knowledge of language and folklore data. Beside 
the facts that the S. have been living principally in Greek territory, have Greek 
national conscience, speak Greek, possess a folk art w ith archaic Greek ele
ments, the linguistic evidence proves to be the strongest; after an exhaustive 
investigation of over ioo terms (maii3r of which the author explains historically 
or in their interrelations with the other Balkan languages), the author con
cludes that the S. have not been nomads from ancient Greek times but they, 
originally sedentary Greek speakers, became nomads in late mediaeval times.

Apart from the linguistic evidence from the vocabulary of these nomads 
(over ioo terms and expressions are treated at length), we are rather intere 
sted in this review in the revelant nomenclature.

11 takes 27 pages (4 1 — 6 4 , 13 2— 5 ) to treat the name Sarakatsanos; the 
author rejects a dozen etymologies, testing each against sound and rigid lin 
guistic and onomastic principles. The author’s own explanation of the tribe 
name from a personal name (Sarakatsanos from sari 'blond’ and the surname 
Katsanos; Karakatsanos from kara 'black’ and Katsanos) is simple, convincing, 
and well documented. Efere he speaks also of names compounded with sari- 
and kara- (54— 56), of the name Katsanos, of Katsanochoria, and kindred na
mes (5 9— 6 1 , 1 3 4 — 5 ), of Kostatsliani and Karakoltshani (4 8 — 49), etc.

The well known designation Vlachos is the object of an extensive treat
ment (18— 29 , 2 0 , 2 9— 3 0 , 86 — 104); the author’s thoroughness establishes here 
the true facts : the mediaeval name Vlachos early became an appellative noun 
meaning shepherd in Greek and other Balkan languages. The author presents 
also derivatives and compounds of the name in Greek. In  this connection the 
following names are also treated : Ambljanites Vlachi (101 — 104), Koutsovla- 
chi (96 —  10 1), Bourdzovlaclii (102 — 104).

The names Sirakos, Sirako, Sirakeika, Sirakovo, and related names (18 

—  86) are examined in a separate chapter.
The whole book, printed in two installments in 1945 and 1948 (because 

of the bad postwar conditions in Greece) w ith additions, has a certain lack 
of unity. But in essence, this specialized study established a model precedent 
for similar work to be done in such linguistic areas as the Balkans. I am 
glad to agree in this w ith all his critics such as Professor Andre Mirambel, 
Dr. Gordon Messing, Dr. Jonn Cavarnos, and Dr. Costas Proussis.

Folklore Institute, Academy of Athens
DEMETRIOS A. PETROPOULOS

Δημοσιεύτηκε στό αμερικάνικο περιοδικό «NAMES» (όργανο τής American 
Name Society) τόμ. 1, 1953, τεύχος 2.
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Β ' )  Δ η μ ο σ ιεύ μ α τα  'Εταιρείας Θραπικών Μ ελετώ ν

1. ΠΟΛΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ ΔΟΥΛΟΥ, Τ ’ αναστενάρια παμπάλαιο ·&ρη- 
οχευτικό ελληνικό έ-θ-ιμο της ’Ανατολικής Θράκης από νέα στοιχεία τον Λαγκαδά 
(19 5 2 ) .  Έδοση ‘Εταιρείας Θρακικών μελετών (αρι-d'. 16). Εν Α&ήναις 19 5 3  
(ανάτυπο από τον ΪΗ' τόμο τοϋ Αρχείου του Θρακικοϋ λαογραφικοϋ καί γλωσσικού 
θησαυροί), σελ. 131— 180), αχ. 8ο.

Τά λαογραφικά φαινόμενα, σά ζωντανές έκδηλοόσεις τοΰ βίου, δσο καί 
νά μελετηθούν κι εξονυχιστούν ώς τις άπλούστερές τους λεπτομέρειες από ει
δικούς, πάντοτε θά προσφέρουν aco μελετητή σημεία ενδιαφέροντα καί προ
βλήματα, πού θά περιμένουν την συζήτηση και τή λύση τους. Τ’ αναστενά
ρια κι οϊ σχετικές μ3 αυτά θρακικές λατρείες έρευνήθηκαν από διαλεχτούς ερ
γάτες τής επιστήμης, τον Χουρμουζιάδη, τον ακαδημαϊκό Ρωμαίο καί τον Πολ. 
Ιΐαπαχριστοδοΰλου. Ό τελευταίος στήν παραπάνα) εργασία του από την πρώτη 
κιόλας σελίδα (131) θέτει τό ζήτημα τής συμπληροοσεως τής περιγραφής τοΰ 
εθίμου, γιατί «μια κίνηση ξεχωριστή, λέγει, κ3 ίδιάζονσα, μια παραδομένη 
λεπτομέρεια, δυο λόγια τον άρχιαναστενάρη, γεννούν καινούρια ερωτήματα, 
πού πρέπει νά τούς δοϋή ή χρειαζούμενη ερμηνεία». ’Έπειτα καθήκον τοΰ 
λαογράφου ανεξάρτητα από τις δικές του αντιλήψεις γιά την καταγωγή καί 
τήν ερμηνεία τοΰ εθίμου, είναι νά έξετάζη καί τή γνώμη τοΰ ίδιου τοΰ λαϊ- 
κοΰ ανθρώπου για τά έθιμα, άσχετα άν αυτή είναι σωστή ή δχι. Ή  εξέταση 
αυτή μάς έδωσε τήν παράδοση γιά τις θήκες των εικόνων, τις λεγάμενες «πο
διές» (σελ. 142). Ή  πυροβασία, λένε οί αναστενάρηδες, είναι ή «ανάμνηση 
τής σαηηρίας μ έσ ’ ά π 3 τις φλόγες τής καιόμενης εκκλησίας» (σ. 150).Ό  συγ- 
γραφεύς προσπαθεί νά έξηγήση τό φαινόμενο τής πυροβασίας, πού προπα- 
ρασκευάζεται πρώτα ψυχικά. Αυτή ή ψυχική προπαρασκευή είναι μια στιγμή 
αγωνίας, πού προκαλεΐ ίδρωτα καί κινεί τά πόδια καί τό σώμα στο χορό. 
Καί δχι μόνο δεν καταπονεί καί δεν κουράζει, δσο κι αν κρατήση, αλλά καί 
δροσίζει τήν ψυχή, πού πιστεύει καί τήν ανακουφίζει. Οί "Αγιοι, πού κρα
τούν οί αναστενάρηδες καί χορεύουν στή φωτιά, τούς φυλάγουν, φυλάγουν 
καί τό χωριό τους, διώχνουν τις επιδημίες καί γιατρεύουν τούς άρροόστους. 
Μά ό ίδιος ό συγγραφεύς δέν ικανοποιείται από τις διάφορες ερμηνείες τών 
αναστεναριών, γιατί τό έθιμο παρουσιάζει προβλήματα ποικίλα καί περί
πλοκα. Γ ι’ αυτό πολύ σα>στά καταφεύγει στα φώτα τής ψυχοπαθολογίας καί 
τής θρησκειολογίας. Ή  έκθεση τοΰ ψυχιάτρου Κωνσταντινίδη γιά τήν πυρο
βασία καί άκαια τών αναστενάρηδων καί ή θρησκειολογική άποψη γιά τό 
έθιμο τοΰ Δ. Πάλλα προσφέρουν νέες συμβολές στήν μελέτη τών αναστεναριών.· 
Τις αξιόλογες αύιές εκθέσεις δημοσιεύει ό συγγραφεύς ολόκληρες (σ. 167, 173, 
176, 177) κλείνοντας τή μελέτη του μέ τή θέση καινούριων ερωτημάτων, πού 
περιμένουν τήν απάντηση τών ειδικών.

2. ΠΟΛ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟ ΔΟΥΛΟΥ, Τό Σουφλί έστία λαϊκών τεχνών καί πα~
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ραδόσεων, όιάλεξις. Έκδοση της 'Εταιρείας Θρακικών Μελετών, άρι·&·. 18 , * Εν 
Άϋ'ήναις 19 5 3 ,  σχ. 8ο, σελ. 20.

Ή  εργασία αυτή του Π. Π. είναι μια ενδιαφέρουσα διάλεξη, πού δό
θηκε στην αίθουσα τοϋ "Αμερικανικού Επιμορφωτικού Ινστιτούτου από την 
Εταιρεία Θρακικών Μελετών ώς πρώτη στη σειρά των διαλέξεων της παρα
πάνω Εταιρείας την περίοδο 1952—1953. Μετά σύντομη εισαγοίγη στο 
σκοπό και τη σημασία της Λαογραφίας ώς εθνικής επιστήμης, δ συγγραφεύς 
μπαίνει στο κύριο θέμα της μελέτης του : «Το Σουφλί εστία λαϊκών τεχνών  
και παραδόσεων», όπου, αφού εξετάζει ιδιαίτερα τό λαϊκό όργανο γκάιντα, 
έπειτα άσχολεϊται με τη λαϊκή χειροτεχνία τού τόπου, παραπέμποντας στην 
αξιόλογη εργασία τής "Αγγελικής Χατζημιχάλη γιά τή φορεσιά τής Σουφλιώ- 
τισσας, πού δημοσιεύτηκε στον ΙΕ ' τόμο τού περιοδικού τούτου, σελ 209 κέ. 
Τέλος δ Π. Π. παραθέτει ένα κατάλογο ήχογραφηθέντων τραγουδιών τού 
Σουφλίου μέ φωτοτυπία τού μουσικού κειμένου 3 τραγουδιών.

ο. Ν. Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ, ‘Η γλώσσα τής Θράκης (διάλεξη στη Θρακική Ε στία  
Θεσσαλονίκης), ’Έκδοση τής ‘Εταιρείας Θρακικών Μελετών (άρ. 2 0 ) . Έ ν Ά&ή- 
ναις 19 5 3 ,  σχ. 8ο, σ. 23.

Οι Θράκες μετά τούς "Ινδούς αποτελούσαν τό μεγαλύτερο έθνος κατά τον 
'Ηρόδοτο, και επειδή τά 2400 π. X. επλήθυναν πολύ, απλώθηκαν στή Μ. 
"Ασία. Οί Φρύγες ήταν Θράκες, όπως οΐ Βιθυνοί και οι Μυσσοί.Ή γλώσσα 
τών αρχαίων Θρακών ήταν ΐνδοευρωπαϊκή, επειδή όμως δεν άφησαν κείμενα 
μέ συνεχή λόγο, γι" αυτό ελάχιστα πράγματα μπορούμε νά ξέρουμε σχετικά 
μέ τήν γλώσσα τών αρχαίων Θρακών."Αλλά και μετά τήν ανακάλυψη τής επι
γραφής τού δαχτυλιδιού τού Kzerovo καί ύστερ’ από όσα γράφτηκαν γ ι’ αύ 
τήν από τούς Βουλγάρους,"Ελληνες καί άλλους ερευνητές, οι γνώσεις μας γιά 
τήν αρχαία θρακική γλώσσα είναι φτεοχές.

"Ενωρίς, από τό 700 π. X. οΐ Θράκες άρχισαν ν" άπορροφούνται γλιοσ- 
σικά από τούς "Ελληνες. Ή  γλωσσική επίδραση τών Έλλήνοον πάνω στούς 
Θράκες εξακολουθεί ώς τήν αρχή τής βυζαντινής εποχής κι έτσι όλόκληρη ή 
νοτίώς τού Αίμου Θράκη είναι κατά μεγάλο μέρος ελληνόφωνη. Ή  μορφή 
τής ελληνικής γλώσσας πού μιλιέται στή Θράκη στούς ρωμαϊκούς καί βυζαν
τινούς χρόνους είναι ή Κοινή 'Ελληνική . Δείγματα τής όμιλουμένης Κοινής  
στή Θράκη κατά τό μεσαίωνα (9 αΐ.) είναι οΐ γνωστές επιγραφές τών πρω- 
τοβουλγάροον, πού ονομάζει δ C. Jirecek « 'Ελληνικές επιγραφές τών ειδω
λολάτρων Βουλγάρων». Οΐ επιγραφές αυτές δέν τηρούν σωστή ορθογραφία, 
γιατί γράφτηκαν καί συντάχτηκαν από ανθρώπους τού λαού, πού αγνοούσαν 
τή λόγια ελληνική γλώσσα. Συνεπώς ή μορφή τών επιγραφών δέν είναι παρά 
ή δμιλουμένη ελληνική γλώσσα τού 9 μ. X. αΐ. (Κοινή Ελληνική τών με
σαιωνικών Βυζαντινών χρόνων). Στήν θρακική ελληνική γλώσσα οφείλουν οΐ 
Βούλγαροι πολλά. Πλήθος ελληνικών στοιχείων, πού βρίσκονται στήν βουλ'
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γαρική γλώσσα προέρχεται κυρίως από τά ελληνικά γλωσσικά ιδιώματα της 
Θράκης και εν μέρει της Μακεδονίας (βλ. την αξιόλογη μελέτη τοΰ καθηγητή 
Ν. Άνδριώτη, Τά ελληνικά στοιχεία τής βουλγαρικής γλώσσης,Άρχεΐον τοϋ 
Θρακ. Λαογρ. και Γλωσ. Θησαυρόΰ, τ. 16 (1.952) σ. 3 3  — 100).

Ύ στερ 3 άπο τό 10 μ. X. αιώνα ή κοινή ελληνική τής Θράκης, δπως και 
των άλλων τόπων, αρχίζει νά διαψοροποιήται. "Έτσι δημιουργήθηκαν τά νεώ- 
τερα ιδιώματα. Σε παλιότερή του μελέτη ό συγγραφεύς ανέπτυξε διεξοδικό 
για τις τρεις ζώνες τών γλωσσικών ιδιωμάτων τής Θράκης, πού είναι βόρεια, 
η μ ι βόρεια καί νότια (βλ. Ν. Άνδριώτη, Τά δρια τών βορείων, καί νοτίων 
ελληνικών ιδιωμάτων τής Θράκης, ΆρχεΤον τοϋ Θρακ. λαογρ. καί γλωσσι
κού Θησαυρού, 10 (1943 —1944) σ. 131 κέξ).

Στήν παρούσα εργασία του ό συγγραφεΰς, αφού εξετάζει μαζί καί τίς 
τρεις Θρακικές ζώνες, ξεχωρίζει έπειτα τά διακριτικά τους γνωρίσματα συγ- 
κρίνοντάς τα μέ τήν κοινή νεοελληνική γλώσσα καί παραθέττοντας αρκετά 
άρχαιόμορφα στοιχεία τόσο στά ουσιαστικά, όσο καί στά επίθετα καί στά ρή
ματα. Σημαντικές είναι επίσης οι μεσαιωνικές λέξεις τιΐιν θρακικών ιδιωμά
των, πού ήταν φυσικό νά διατηρηθούν στήν πιο κοντινή αυτή προς τήν 
Κων)πολη περιοχή. Έκεΐνο ακόμη πού κάνει περισσότερη εντύπωση είναι 
δτι οΐ Θράκες μετά τήν άλωση τής Κων)πόλεως, διατήρησαν πλήθος βυζαν
τινών επωνύμων ως βαπτιστικά ονόματα, δπως Άμιράς, Άσάνης, Βατά- 
τζης, Βρανάς, Καντακουζηνός, Λάσκαρης, Παλαιολόγος, Φραντζής, Χρυσο- 
βέργης κ.τ.λ. Ή  νέα τούτη αξιόλογη μελέτη τοϋ Ν. Π. Άνδριώτη αποτελεί 
προέκταση παλαιοτέρων του, δπως είδαμε, εργασιών γιά τή Θράκη καί μπο
ρεί νά διαβαστή ευχάριστα από τούς πολλούς καί δχι μονάχα από τούς ειδι
κούς, πού ασχολούνται μέ τή γλωσσολογία.

4. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΦΕΙΔΟΥ. Έξορκιομοί, χαϊμαλιά, 
νονσκαδες, κουρμπάνια οτη Θράκη, β ’ διάλεξη cΕταιρείας Θρακικών Μελετών 
( 1 9 5 2 —1 9 5 3 ) ,  έκδοση τής ίδ ιας Εταιρείας (άρ. 19) Έ ν Ά-θήναις 1953, σχ. 8ο σ. 16.

Ό  πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Βαφείδης στή διάλεξή 
του αυτή, πού τύπωσε η «*Εταιρεία Θρακικών Μελετοον», μάς δίνει λεπτο
μερή καί φροντισμένη περιγραφή θυσίας ζφου (κουρμπάνι) στο πηγάδι τ3 

άη—Θανάση στο Διδυμότειχο (17 "Ιανουάριου) καθώς καί άλεκτοροθυσίας 
στήν εορτή τοϋ αγίου Δημητρίου. Θά μου έπιτρέψη όμως ό συγγραφεύς νά μή 
συμφωνήσω μέ τή γνώμη του δτι «στο τόπο τοΰ προσκυνήματος τον αγίου  
Δημητρίου, όπου γίνονται τακτικά κουρπάνια τών πετεινών, πρέπει κατ’ 
ανάγκην νά παραδεχθούμε, ότι υπήρχε σέ παλιά προχριστιανική εποχή βω
μός κάποιον ειδοολολατρικον ϋεοΰ. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα τον ”Α- 
ρεως» (σ. 10^. Έ ν πρώτοιςό συγγραφεύς δέν παραπέμπει σέ αρχαίους συγ
γραφείς, πού νά μνημονεύουν τό έθιμο, έπειτα δέν είναι ανάγκη νά δεχτούμε 
αποκλειστικά βωμό τοΰ Ά ρεως, έφ 5 δσον ό πετεινός ήταν ιερό πουλί καί τής
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’Αθηνάς και τής Περσεφόνης. ’Έπειτα πετεινό θυσίαζαν και στον ’Ασκλη
πιό (Πλάτωνος, Φαίδων), όπως λέει κι ό ίδιος.

Ή  παρακάτω περιγραφή των φυλαχτών, χαϊμαλιών και νουσκάδών καί 
τών έξορκισμών στη Θράκη είναι αξιόλογη, γιατί ό συγγραφεύς μάς λέει καί 
τις φράσεις, τουρκικές ή ελληνικές, πού έκλειναν στα φυλαχτά (περίαπτα) οΐ 
χοτζάδες ή οΐ ορθόδοξοι ΐερο^μένοι.

Πριν κλείσω τό σύντομο αυτό σημείωμα, ας μου έπιτραπή νά παρα
τηρήσω πώς τό αξιόλογο υλικό τής μελέτης του πανοσωλογ. ’Αρχιμανδρίτου 
Ν. Βαφείδου θα πρέπει νά ’χη διαφορετικότερη κατάταξη καί μεθοδικό)- 
τερη εμφάνιση, χωρίς την άσκοπη διαίρεση σε παραγράφους.

5. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΦΕΙΔΟΥ/Εκκλησιαστικοί εηαρχίαι 
της Θράκης και ό φάκελλος 4 3 4  της Β ιβλιοθήκης τής Βουλής στερι Θράκης. ”Εκ- 
δοσις « ‘Εταιρείας Θρακικών Μελετών» (άριθμ. 14) (’Α,νατ. από τον ΙΗ ' τόμο του 
« ’Αρχείου του Θρακικοϋ Ααογραφικοϋ και Γλωσσικού Θησαυρού», σελ. 5—130, 
Άθήναι 1953, σχ. 8ο,

Ή  πραγματεία αυτή αποτελεί συμπλήρωμα τής προηγουμένης μελέτης 
του συγγραφέως «Σχολεία καί Διδάσκαλοι Διδυμοτείχου» (βλ. Άρχεΐον τού 
του Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσικού Θησαυρού, τ, ΙΖ). Καί οΐ δυο αυτές ερ
γασίες περιέχουν υλικό παρμένο από τούς κώδικες τής Μητροπόλεως Διδυμο
τείχου, από τό ’Αρχείο τής Έπιθεωρήσεως τής Στοιχειώδους Έκπαιδεΰσεως 
τής περιφερείας Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος, καθώς καί από τον φάκελλο 
434 τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής τών Ελλήνων. Τα έγγραφα, οΐ εκπαιδευ
τικές εκθέσεις, οΐ κατάλογοι Σχολείισν, χωριών, κωμοπόλεων καί οικογενειών 
προσφέρουν πολύτιμα στοιχεία για την ελληνική ζωή τών θρακικών πόλεων 
καί χωριών στα τελευταία πενήντα χρόνια τού περασμένου αιώνα ώς τή σύγ
χρονη εποχή.Ό μελετητής τών ντοκουμέντων αυτών μπορεί ν’ άντλήση αξιό
λογες πληροφορίες για τήν κοινωνική—κοινοτική οργάνωση καί ζωή τών 
Θρακών, τήν εθνολογική σύνθεση τού πληθυσμού καί τήν εκπαιδευτική τους 
κατάσταση.’Ακόμη ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έγγραφα για τό πλήθος τών 
τοπωνυμίων καί τών άλλων ποικίλων ιστορικών καί γλωσσικών ειδήσεων, 
πού περιέχουν. Μια μεθοδικώτερη δμως επεξεργασία τής ύλης μέ ειδολο
γική κατάταξη τών εγγράφων (διάφορα τυπογραφικά στοιχεία στούς τίτλους 
καί υποτίτλους) μέ πίνακα περιεχομένων (υποδιαιρέσεις, κεφάλαια κ.τ.λ.) μέ 
πίνακα ονομάτων καί πραγμάτων στο τέλος θά μάς έδινε έκδοση μέ επιστη
μονικότερη εμφάνιση. ’Έπειτα οΐ παρατηρήσεις τού συγγραφέως θά ’πρεπε 
νά είναι μαζεμένες, δλες στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή στο τέλος όλης τής ερ
γασίας, κι άν τούτο δέν ήταν δυνατό, τότε νά γράφονταν μέ διαφορετικά 
στοιχεία για νά ξεχωρίζη τό κείμενο τών ντοκουμέντιον. Οΐ παρατηρήσεις αυ
τές, δέν γράφτηκαν γιά νά μειοόσουν τήν αξία τής εργασίας τού συγγραφέως, 
πού έγινε μέ πολύ μόχθο καί αληθινή αγάπη γιά τή Θράκη.
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6. Γ Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΟ Υ  Π. Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Υ , Περί οίκησειυς της παρ’ 'Έβρον Θράκης 
καί τον εν Ελαφοχωρίω προϊστορικού τύμβον, έ'κδ. eΕταιρείας Θρακικών Με
λετών (άριΌ·. 15) Έν Άθήναις 1953, σχ. 8ο, σελ. 45,

‘Η μελέτη αυτή αποτελεΐται, μπορούμε νά πούμε, από δυο μέρη: στο 
πρώτο, πού έχει χόν τίτλο « Α ν τ ί  Είοαγωγής», δ σ. εξετάζει τή φυλετική 
κοινότητα αρχαίων Θρακών και Ελλήνων, τις θρησκευτικές τους αντιλή
ψεις, τις αρχαίες ελληνικές παραδόσεις για τά βουνά και ποτάμια τής Θρά
κης, την ακμή τής προϊστορικής Θράκης και τή γλωσσική συγγένεια Θρα
κών και Ελλήνων. "Οσα εκθέτει ό σ. στα κεφάλαια αυτά είναι ήδη γνωστά 
και θά ’ταν προτιμότερο νά παραλείπονταν.

Στο δεύτερο μέρος—κύριο θέμα—μπαίνομε στη σελ. 19: «Αΐ παρά τον 

rΈ βρον  ϋρακικαι ψυλαι και αί οικήοείς αυτών». ’Από το" κεφάλαιο αυτό 
και κάτω ή μελέτη παρουσιάζει αξιόλογο ενδιαφέρον. * 0  τάφος πού από 
σύμπτωση βρέθηκε στο Έλαφοχώριον  και περιγράφεται μέ γνώση κι ευσυ
νειδησία από τον συγγραφέα, ανήκει στή νειοτερη μυκηναϊκή εποχή, δπως 
άποδεικνΰεται από τήν αρχιτεκτονική του μορφή (τραπεζοειδές’ είναι τό σχή
μα τού δρόμου καί τοϋ προθάλαμου, θολοειδές τού κυρίου θαλάμου) καί 
πιθανώτατα είναι τάφος ήγεμόνος κι ώς τέτοιο εύρημα έχει σημασία, γιατί 
αποτελεί μοναδικό δείγμα τής ακμής, πού σημειώθηκε στή Θράκη στούς 
προϊστορικούς χρόνους.

Ό  συγγραφεύς συμπεραίνει από τά γύρω ευρήματα (νομίσματα, θεμέ
λια οικήσεων, πιθάρια κλπ.) ότι έκεϊ υπήρξε συνοικισμός. Τό λόγο δ'μως έ
χει ή αρχαιολογική σκαπάνη, πού μόνη μπορεί νά μάς βεβαιοόση τι αληθινά 
κρύβεται κάτω από τά χεόματα αυτά,

Κύχόμεθα ή αξιόλογη αυτή μελέτη νά γίνη αφορμή έρεύνης «τής ϋρα-  
κίδος γης έν τή βεβαιότητι οτι μέγιστα θέλουν προκόψει εθνικά και επι
τεύγματα», δπως ό ίδιος λέγει στον πρόλογο τής μελέτης του.

7. Τά παιδικά τραγούδια τον ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΖΥΗΝΟΥ. ’Από τό χειρόγραφο 
τά «Λ νρ ικά» . ’Έκδ. « ' Εταιρείας Θρακικών Μελετών» (άριθ. 1>) Έν Άθήναις 
1953, σχ. 8ο, σελ. 4 6 + 1  λευκή.

Ή  κ. Ζωή Μελανδινοΰ κι ό Περικλής Παπαχριστοδούλου διάλεξαν καί 
κατέταξαν από τό χειρόγραφο τού άτυχου ποιητή Γεεοργίου Βιζυηνού, πού 
έχει τον τίτλο «Λυρικά», 64 παιδικά ήθοπλαστικά τραγούδια, πού πρέπει 
νά τ άποκτήση δχι μονάχα κάθε θρακιώτικο, μά και κάθε ελληνικό σπίτι. 
Τό χειρόγραφο τού Γεοοργίου Βιζυηνού, πού έχει τήν ευτυχία νά έχη στήν 
κατοχή του ό Ιίολ. Παπαχριστοδούλου, νομίζω, δτι πρέπει νά δημοσιευθή 
ολόχ?υηρο. Καί μέ τήν αποσπασματική δμως αυτή μά φροντισμένη παρουσία
ση ή Εταιρεία Θρακικών Μελετών εκπληρώνει έργο αξιόλογο, γιατί ούτε 
μετά το Βιζυηνό παρουσιάσθηκε άλλος ’ίσος ποιητής τής παιδικής ηλικίας, 
ούτε τά παιδικά του τραγούδια θά χάσουν ποτέ τήν παιδευτική τους αξία,
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γιατί είναι δημιουργήματα ψυχής καλλιτεχνικής, ψυχής γεμάτης από ευγενι
κά αισθήματα και αγάπη για το παιδί «κεντήματα αυθόρμητα, δαντελωτά 
στολίδια», δπως πολύ σωστά τά ονομάζει στον πρόλογο τού βιβλίου τούτου 
ό Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. Δ, οι.

Γ ' )  Δ η μ ο σ ιεύ μ α τα  *Ε ταιρε ίας  Θρακικών Μ ελετώ ν

] .  Βαθειά ελληνική συγκίνηση προκαλεΐ ή δραστηριότητα τής Εταιρείας 
Θρακικών Μελετών, πού αγωνίζεται νά αναστήση πρόσωπα και πράγματα 
τής Θράκης. ’Έτσι θέλει νά δείζη ότι ή υπόθεση τής Θράκης δεν είναι χα
μένη και πώς, άν ή Θράκη ύπάρχη διά την ιστορία, δεν υπάρχει λιγώτερο 
γιά τις ψυχές τών συγχρόνοον Θρακών. Και νά ότι ή Εταιρεία Θρακικών 
Μελετών εξέδωκε έως σήμερα είκοσι τέσσαρες μελέτες γιά τή Θράκη. Κυριώ- 
τερες απ’ αυτές είναι ή εργασία τοΰ κ. ΙΙολυδιόρου Παπαχριστοδούλου: «'II 
Έλληνικότης τής Θράκης, ό Ελληνισμός τής Θράκης από περιγραφές πε
ριηγητών, ή Προσφορά τού Θρακικού 'Ελληνισμού στον απελευθερωτικόν 
αγώνα, Θράκες λαογράφοι τού 19ου αΐώνος κλπ. Έ π ΐ πλέον έκυκλοφόρησαν 
ιού κ. Παπαχριστοδούλου: Τ’ αναστενάρια, Οί ορφικοί δρυμώνες (λυρική 
κραυγή γιά τήν Θράκη), Ή  ιατρική στή Θράκη τού 19ου αιώνα.

’Από τις εκδόσεις αυτές και άλλες ακόμη ανάλογες ή εθνική ωφέλεια υ
πήρξε μεγάλη. Τό όνομα τής Θράκης άπησχόλησε χιλιάδες ανθρώπων τών 
γραμμάτων και τό ενδιαφέρον γιά τή Θράκη διατηρήθηκε ζωντανό.

’Έχουμε υπόψη μας σήμερα μια τελευταία εργασία τού αρχιμανδρίτη 
Νικολάου Βαφείδη, πού μελετά τό θέμα τών εννέα εκκλησιαστικών επαρ
χιών τής Θράκης σχετικά μέ τον πληθυσμό, τήν εθνικότητα, τή γλώσσα, τ'ις 
κοινότητες, τά σχολεία και τις εκκλησίες στή 18/2 — 87. Είναι μια πολύ ε
πιμελημένη αρχειακή εργασία. Θ’ αναφέρουμε ακόμη σήμερα μια άλλη ερ
γασία, τού καθηγητού κ. Γρηγορίον Ενθυμίου .  «Περί οΐκήσειυς τής παρ’ 
“Εβρον Θράκης και τού έν Έλαφοχωρίφ προϊστορικού τύμβου». Στο βι
βλίο του αυτό ό κ. Ευθυμίου μάς μιλάει γιά τήν φυλετική κοινότητα Θρα
κών και Ελλήνων, ή οποία πιστοποιείται από πολλά. Και πρώτα από τήν 
κοινότητα στον θρησκευτικό χώρο.

Έκτος από τούς κοινούς θεούς πού είχαν οι Θράκες και οι 'Έλληνες, 
πο?ιλο'ι θεοί Θρακικοί έγιναν ενωρίς ελληνικοί, δπως ο Θρακικός Διόνυσος, 
έπειτα από τό γεγονός, orl οΐ Θράκες εΐσήγαγον στήν Ελλάδα όχι μόνον 
τή λατρεία νέων θεών αλλά καί τή μουσική καί τήν ποίηση, περιοχές εννοη
μένες θρησκευτικά. Ό  Όρφέας, δ Μουσαίος, δ Λίνος καί άλλοι είναι ειση
γητές τής παμπάλαιης θρησκευτικής ποιήσεως καί σύγχρονα οί πρώτοι πού 
είσήγαγαν στήν Ελλάδα τούς λατρευτικούς τύπους, τις νηστείες, τούς κα
θαρμούς καί διεμόρφωσαν τον θρησκευτικό βίο τής Ελλάδος.

Καί δχι μόνο τήν ποίηση, τή μουσική καί τή θρησκευτική τελετουργία
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καί τα μυστήρια εισήγαγαν στην Ελλάδα οΐ Θράκες, αλλά καί τά πρωτο
γενή εκείνα στοιχεία, στα όποια οφείλεται ή ανάπτυξη λογοτεχνικών ειδών 
στην Ελλάδα. ’Από αυτά θά αναφέρουμε ειδικά τον διθύραμβο του Διο
νύσου, από τον οποίο μέσα σέ τρεις αιώνες εξελικτικών μεταμορφώσεων 
επρόκυψε τό αρχαίο Ελληνικό δράμα.

’ Εξάλλου πολύ μεγάλης σημασίας είναι η επίδραση τού ’Ορφισμόν  
στην Ελλάδα. "Ήταν μια θεωρία, κατά την οποία επρόκειτο γιά τή μέριμνα 
τού ανθρώπου νά διατηρήση μέ καθάρσεις καί άλλα μέσα την καθαρότητα 
τής ψυχής. Καί ήταν ανάγκη ό άνθρωπος νά ετοιμάζη την καθαρότητα τής 
ψυχής του, διότι έμελλε νά ζήση καθαρός σέ μιά νέα ζωή, στη «μέλλουσα 
ζωή». Αυτή ή ιδέα γιά μιά μέλλουσα ζωή φανερώνει μιά αντίληψη διϊ- 
στική, κατά την οποία υπάρχει κοντά στο σώμα ή ψυχή, πού θά έχη ίδική 
της ζωή, όταν άποχωρισθή από τό σώμα. 'Από τούς αρχαίους "Ελληνας φ ι
λοσόφους ό Πλάτων πολύ ωφελήθηκε από τις ορφικές Ιδέες. Καί έβαλε στο 
στόμα τού Σωκράτη τις αντιλήψεις γιά μιά ζωή εύδαίμονη, πού άπόκειται 
στούς ανθρώπους τούς αγνούς, οΐ όποιοι δέν έχουν νά φοβούνται τίποτε από 
τό θάνατο καί μάλλον εύχονται νά έρθη ή ώρα πού θά περάσουν τή γέφυρά 
του χωρίς τρόμο. "Ολα αυτά δείχνουν τή μεγάλη καί δημιουργική επαφή 
ανάμεσα στο θρ.ακικό καί ελληνικό στοιχείο."Ομως κατά τούς ιστορικούς χρό
νους έπήλθε απομόνωση τού Θρακικού στοιχείου καί οπισθοδρόμηση τού πο
λιτισμού των.

Πιο πέρα, ό κ. Ευθυμίου μάς μιλάει γιά τις οικήσεις τών Θρακικών 
φυλών κοντά στον "Εβρο καί τελικά γιά τον τάφο πού βρέθηκε στά 1949 στο 
Έλαφοχώρι κοντά στο Διδυμότειχο. Είναι τάφος προϊστορικός, θρακικός 
καί είχε κτισθή γιά τό νεκρό κάποιου ήγεμόνος. "Ολα αυτά όσα ειπώθηκαν 
πριν από λίγο ανάγονται στή θρακική προϊστορία. Ή  θρακική ΐοτορία θά 
είναι διά παντός στο σκοτάδι έως ιόν Ε' αιώνα π. X. οπότε οΐ Θράκες άρ
χισαν νά κάμνουν χρήση τής ελληνικής γλώσσης,

Ά λλ ’ ας μεταφερθούμε σέ μιά νέα περιοχή. Τελευταία στήν πόλη μας 
ήρθε καί έκαμε μιά ενδιαφέρουσα διάλεξη ό Θρακιώτης λαογράφος καί λο
γοτέχνης κ. Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. Είναι πολύ γνωστή φυσιογνω
μία στο Πανελλήνιο. Είναι ό ιδρυτής καί φροντιστής τού « ’Αρχείου τού 
Θρακικού, Λογραφικού καί Γλεοσσικού Θησαυρού» πού εκδίδει τώρα καί 18 
χρόνια καί πρώτος διευθυντής τού περιοδικού «Θρακικά» τού οποίου ως 
τώρα έχουν εκδοθή 2 0  τόμοι. Ό  ίδιος διεκδικεΐ τή θέση τού ακαδημαϊκού 
στήν Τάξη τών Γραμμάτων τής ’Ακαδημίας.

‘ Η εργασία του φέρει τον τύπον τής φιλοπονίας, τής ενημερότητας καί 
άκατασιγάστου ενθουσιασμού. "Εχουμε ύπ’ δψει μας και παρουσιάζουμε σή
μερα τέσσερες μελέτες του. Ή  πρώτη απ’ αυτές, πού κατά τή γνώμη μας 
είναι καί σπουδαιότερη, πραγματεύεται γιά τά παμπάλαια έθιμα τής άνατο-
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λικής Θράκης (Τ’ αναστενάρια, την πυροβασία, τού; Καλόγερους, τού; Σεϊ- 
μένηδες καί Πιταράδες καθώς και την αγροτική γιορτή τής δυτικής Θρά
κης, τά Δημήτρια). Στήν εργασία του αυτή ό Π. Παπαχριστοδούλου δεν άρ- 
κεΐται νά περιγράφει απλώς τήν τέλεση των εθίμων, άλλα και προχωρεί 
στήν ερμηνεία των εθίμων, στηριζόμενος κυρίως στις εθνολογικές εξηγήσεις 
του κ. ’Αγγέλου Τανάγρα. Ή  όλη διαχείριση τού θέματος αυτού δείχνει φα 
νερά κάτι πού έχει πολλή σημασία : δείχνει δηλαδή πόσο ή Λαογραφία σαν 
επιστήμη στέκεται ανεπαρκής νά συλλάβη σ’ ολη την έκταση τού νοήματος 
του ένα έθιμο, πού είναι ένα γεγονός ζωής, και αντίστροφα, πόσο είναι 
αφελής ή πίστη, δτι τά έθιμα και οΐ παραδόσεις ερμηνεύονται μέ πληρότητα 
από τή λαογραφία πού στέκεται σαν ένα απλό κεφάλαιο στή μελέτη των εκ
δηλώσεων τού λαϊκού πολιτισμού. Ή  δεύτερη μελέτη τού Π. ΙΊαπαχριστο- 
δούλου επιγράφεται «Θράκες λαογράφοι τού 19ου αιώνα και τών τελευταίων 
χρόνων». Ή  μελέτη αυτή είναι περισσότερο περιγραφική. Τά στοχεΐα όμως 
πού προσφέροντατ μάς είναι χρήσιμα, γιατί μάς δείχνουν τό ξύπνημα τού λα- 
ογραφικού ενδιαφέροντος μέσ’ από τή γενική ροπή τών πνευμάτων κατά τον 
δέκατο ένατο αιώνα, πριν ακόμη ή λαογραφία αναπτυχθεί στον τόπο μας 
σάν θετική έπιστήμη. Και στο σημείο αυτό στέκεται είδικώτερα ό Π. Παπα- 
χριστοδούλου : δηλαδή στήν επιστημονική διαμόρφωση τού θέματος τής λαο
γραφίας από τον Νικ. Πολίτη, τον πατέρα τής λαογραφικής επιστήμης 
στήν Ελλάδα. Ό  Πολίτης δεν ήταν απλώς ένας σχολαστικός τής άκριβολο- 
γίας, αλλά και ένα μυαλό συνθετικό και προβληματικό, δηλαδή κριτικό. 
Μετά τον Πολίτη, ή λαογραφία έμεινε ακίνητη στο στάδιο τής συλλογής καί 
κατατάξεως λαογραφικού υλικού, πού είναι θέμα χωρίς πνευματικότητα, 
χωρίς αγάπη, χωρίς βαθύτερη ανησυχία καί προβληματική. Εκείνο πού 
δεν έπετεύχθηκε καί αναμένεται νά πραγματοποιηθή είναι ή συστηματική 
συσχέτηση τών λαογραφικών φαινομένων τού λαού μας μέ ανάλογα άλλων 
λαών, βαλκανικών ευρωπαϊκών, Ά ρίω ν. Καθώς καί ή συγκομιδή θετικών 
εντυπώσεων πού θά καθορίζουν τήν ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση τού λαού μας 
μέσα στούς όμοιους όρους εθίμων καί παραδόσεων άλλων λαών.

ΓΙιό πέρα ό Π. Παπαχριστοδούλου αναφέρει τή συμβολή τού κ. Στίλ- 
πωνα Κυριακίδη στήν περιγραφική έρευνα διαφόρων λαογραφικών πε
ριοχών, μέ τό έργο του «Ελληνική λαογραφία», τού οποίου όμως έργου οΐ 
θεμελιακές διατυπώσεις προσλαμβάνονται από άλλα γενικώτερα συγγράμματα 
εύρωπαίων εθνολόγων. ’Αναφέρει επίσης καί τή συμβολή τού κ. Γ. Μέγα 
στήν ειδική περιοχή τής λαογραφίας, πού πραγματεύεται γιά τή λαϊκή κα
τοικία. Εύφημα επίσης μιλάει γιά τή συμβολή τού καθ. Ν. Άνδριώτη στή 
μελέτη τών γλωσσικών ιδιωμάτων τής Θράκης.

Εκείνο, πού μάς συγκινεΐ ιδιαίτερα α π ό  τήν όλη εργασία τού Παπα- 
χριστοδούλου είναι ή ανεξάντλητη αγάπη προς τό θέμα του, αγάπη πού φτά
νει νά γίνει καημός καί πόνος. π. ςττανδωνιδηε
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Τ ’ α να σ τε νά ρ ια  τοϋ Π . Παπαχριστοδούλου. Εκδοσις Έ τ . Θ ρ. Μελετών, αρ. 16.

1 . —Ό κ. Παπαχριστοδούλου έχει γράψει δυο μελέτες επί τοϋ θέματος, και 
ενώ ή πρώτη εξαντλεί τό υλικό ή δευτέρα αποκαλύπτει τό βάθος της έννοιας 
τοΰ εθίμου. Είναι θέμα πού απλώνεται στην περιοχή πολλών επιστημών 
ταυτοχρόνους, τής θρησκειολογίας, τής ψυχογραφίας, τής ιστορίας, τής λαο
γραφίας, τής λαϊκής γιατρικής κλπ. Είναι θέμα απέραντο και βαθύ και δύ
σκολο. Ό κ. Παπαχρίστοδούλου τόλοκλήρωσε και τό έξήντλησε, ώστε, νά μή 
άφήση άνερμήνευτο σχεδόν κανένα φαινόμενο τοϋ θιάσου καί τοϋ εθίμου. 
'Ικανοποιεί απόλυτα εκείνους, πού διάβασαν μέ σεβασμό καί προσοχή την εν
δελεχή καί εμπεριστατωμένη αυτή μελέτη, δπου μέ δύναμη καί παραστατι
κότητα περιγράφεται ή ψυχική κατάσταση τοϋ θιάσου, τών μουσικών (όρ- 
γανοπαικτών), τής πομπής, τοϋ δαυλιστή, τοϋ τελετάρχη κλπ. Είναι μια πο
λύμοχθη εργασία κευσυνείδητη έρευνα.Ή εντύπωση καλλιτεχνική καί οΐ άπει
ρες εικόνες συντελεστικές στήν κατανόηση τοϋ εθίμου.

Ή  εργασία περιλαμβάνει καί τή γνώμη τοϋ καθηγ. κ. Κωνσταντινίδη 
ψυχιάτρου καί τοϋ κ. Δ. ΓΤάλλα θρησκειολόγου—Βυζαντινολόγου. Οΐ γνώμες 
τών έγκυρων αυτών έπιστημόνιον συμβάλλουν τα μάλιστα στή διεκπερέωση 
τής έρεύνης τοΰ ζητήματος.

2 . — Ή  κυρία Κατερ. Κακούρη εις τά «Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Α θ η 
νών» έτος 1952 τόμ. 27ος συνεδρία 3 Ά πριλ. 1952, έδημοσίεψε: τά Λαϊκά 
δρώμενα ενετηρίας ήτοι ανακοίνωσή της διά τοϋ κ. Κ. Ρωμαίου άκαδημαϊ- 
κοΰ. Ή  ανακοίνωση ενδιαφέρουσα καί στολισμένη μέ εικόνες, κυρία): στη
ρίζεται στο θέμα τών Καλογήρων τής Θράκης, πού πρώτος άνέπτυξεν δ Γ. 
Βιζυηνός, έπεκύρωσεν δ κ. Daukins καί έξήτασεν έπισταμένως δ κ. Κ. Ρω* 
μαΐος^(Τόμ. ΙΑ' Άρχ. Θρ. Θησ.),

3 . —Ή  ιστορία Φιλιππουπόλεως Μυρτ. Άποστολίδου καί τό περιοδικόν 
τά «θρακικά».  Πληροφορούμεθα δτι τό άνασυσταθέν πολιτικόν Θρακικόν 
Κέντρον τοϋ κ. Φ. Μανουηλίδου, προσεταιρισθέν προς τον κ. Μ. Σταμούλην 
καί τον καθηγητήν κ. Γ. Μέγαν, επιχειρεί νά έπανεκδώση ή επανεκδίδει τά 
«Θρακικά», τά δποϊα έσταδιοδρόμησαν χάριν τής Θράκης επί μίαν εικο
σαετίαν έπαρκώς. Τών Θρακικών ύπήρξαμεν επί τετραετίαν δ πρώτος διευ
θυντής έκ τών ιδρυτών. 'Η άπόφασις μάς χαροποιεί, καί (μολονότι αποτελεί 
πολυτέλειαν σήμερον διά τήν Θράκην εφ* όσον από δεκαοκταετίας έκδίδεται 
τό Ά ρ χ ε ΐο ν  Θράκης άπο τύ 1934, καί τό θρακικόν ενδιαφέρον είναι αμβλύ), 
εύχόμεθα επιτυχίαν επιστημονικήν καί σταδιοδρομίαν απρόσκοπτον.

Ε πίσης πληροφορούμεθα δτι άπεφασίσθη ή εκδοσις καί τής 'Ιστορίας 
τοϋ μακ. Μ. Άποστολίδου εις τόμον. Άλλ* ή ιστορία, ζώντος ακόμη τοϋ 
μακαρίτου, έδημοσιεύθη κατά κεφάλαια σχεδόν δλη. Πρώτον εις τά Θρα-

26
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κικά και δεύτερον εις τό ’Αρχε ΐον Θράκης, πάντοτε υπό την ιδίαν του επ ι
στασίαν καί διόρθωσιν των δοκιμίων μέχρι του θανάτου του 1942, καί 
έπειτα τήν ίδικήν μου επιστασίαν καί διόρθωσιν, δστις καί έμαδήτευσα παρ’ 
αΰτφ καί πολλά εδιδάχθην περί την έρευναν της ιστορίας τής Θράκης.

Ή  'Ιστορία λοιπόν τοϋ Άποστολίδη είδε τό φως ώς εγράφη τότε. Τώρα 
μετά τριανταπεντάχρονον διάστημα άφότου εγράφη ή Ιστορία αυτή, είναι καί 
καθυστερημένη καί αναχρονιστική, ώστε να έχη ανάγκην ριζικής επεξεργα
σίας καί διορθώσεως καί προσθηκών καί αφαιρέσεων. Πολλά της κεφάλαια 
ιδίως τής προϊστορικής καί ιστορικής περιόδου είναι πλέον, αν μη άχρηστα, 
τουλάχιστον έχουν ανάγκην ειδήμονας ιστορικού περί την Θρακικήν 'Ιστορίαν 
και βιβλιογραφίαν διά νά συγχρονισθουν καί διορθωθούν ώς λ.χ. τό των θε- 
σμίων, τής γλώσσης, τής θρησκείας κλπ. Θά εχρειάζετο διά τό έργον αυτό 
ιστορικός έμπειρος κοί ικανότατος περί τά Θρακικά ζητήματα καί οί φίλο- 
δοξοϋντες δεν είναι ούτε έμπειροι, ούτε κάν ιστορικοί.

Τό θρακικόν Κέντρον  δΰναται, άν έχη ή εΰρε τά χρήματα, νά τά χρη- 
σιμοποιήση διά λαογραφικές έρευνες, βοηθώντας τό έργον τής Εταιρείας 
Θρακικών Μελετών, δπως αυτό εκτίθεται εις τό χρονικόν τής Εταιρείας 
(έκδοσις 1953) καί πραγματοποιείται ήδη.

’Άλλωστε ή επανειλημμένη προσπάθεια τής έκδόσεως τής 'Ιστορίας προ- 
σέκοψε 1) εις την άρνησιν του Γεν. Έ π ιτ. Στρατού, 2) εις την άρνησιν τής 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών καί 3) εις την άρνησιν του Ύ π . τών 
’Εξωτερικών, ύπουργοϋντος τότε τοϋ κ. Φιλ. Δραγοΰμη, διά τής ύπ ’ άριθ. 
55566)13-11-53 άποφάσεως, στηριχθείσης εις την δημοσίευσιν τής Ιστορίας 
εις τά Θρακικά καί τό Άρχεΐον Θράκης, κατά κεφάλαια.

Σημειώνομεν τά πράγματα διά νά καταδειχδή δτι τό Θρακικόν Κέν
τρον κακώς επιχειρεί νά έπιληφθή μιας τοιαύτης ύποθέσεως έξω τής πνευμα
τικής του ΐκανότητος καί έξω τής ανάγκης νά στραφή άλλου, άν θέλη νά υπη
ρέτηση την Θράκην. Ά ς  μή ταράξουν λοιπόν τον αιώνιον ύπνον τοϋ Μυρτί 
λου Άποστολίδη.

3 .—Τό 5Αρχεΐον  Θράκης, συμπληρώσαν την έκδοσιν δεκαοκτώ τόμων, 
ώς γνωστόν έλαβε τρία βραβεία: 1) τής Ακαδημίας ’Αθηνών, 2) τής έν 
Παρισίοις Εταιρείας πρός ένίσχυσιν τών Έλλην. Σπουδών καί 3) τής Com
mission Internasionale des Arts populaires et Draditions, τής οποίας μέ
λος εξελέγη καί ό διευθυντής καί ιδρυτής του Πολ. Παπαχριστοδούλου.Έξέ- 
δωκε δεκαοκτώ τόμους καί δ εκ τών Ακαδημαϊκών καί)ηγ. τής Μεσαιωνι
κής 'Ιστορίας κ. Κ. Άμαντος όμιλών στήν συνεδρίαση τής 15 Ίαν. 1948 
παρουσιάζοντας τον ΙΒ ' τ. (Βλ. ΙΓ ' τ. Αρχείου Θρ. σ. 248—250 αναδη
μοσίευση άνακοινοδσεως) δχι μόνον έπήνεσε τήν σταδιοδρομίαν του, άλλα 
ετόνισε καί τήν επιστημονικήν του αξίαν. Καί δ έπαινος συνωδεΰθη μέ τήν
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ευχήν διά χήν μακράν σταδιοδρομίαν του περιοδικού, πρός άποπεράτωσιν 
ενός έργου τόσον αναγκαίου διά την Θράκην. Αυτό και γίνεται.

4 .—Τό εις τό Άρχ. Θρ. Θησ. τόμ. Θ' σ. 305—309 δημοσιευθέν άρ- 
χεΐον τού Δη μ. Κοντοδήμου, υπάρχει ήδη κατατεθειμένον εις τό τμήμα χει
ρογράφων της Ε θνικής Βιβλιοθήκης, δωρηθέν υπό τοΰ κ. Χουρμοΰζη "Αθα
νασίου γαμβρού του. Τό σημειοΰμεν, διότι τσιμπολογήσαντες από τό άρχείον 
μεταγενεστέρως άλλοι, ως λ.χ, τό γραμματόσημον της "Ηγεμονίας, δεν αναφέ
ρουν δπως συνηθίζουν, την πηγήν της προελεΰσεως.

5. — ' Η  ρ αδ ιο φ ω νικ ή  ε κ π ο μ π ή  των Θρακικών λ α ϊκ ώ ν  μ ε λ ω δ ιώ ν *
Συνεχίζεται ή ραδιοφωνική εκπομπή των λαϊκών τραγουδιών τής Θράκης μέ 
μίαν προσπάθειαν καλλιτεχνικήν. Τά τραγούδια τού Μόσχου Παπαχριστο- 
δούλο.υ, πού κατέγραψε από τό στόμα τού λαού, έκπέμπονται μέπιτυχίαν από 
την χορωδίαν «των Θρακικών λαϊκών μελωδιών» και την διεύθυνσιν τού 
κ. Παντ. Καβακοπούλου και είσήγησιν τού κ. Πολυδ. Παπαχριστοδοΰλου’ 
Τραγούδια μάς στέλνονται κι από δλα τά μέρη τής Θράκης, αλλά και τό φω- 
νοληπτικόν μας μηχάνημα καταγράφει από Θρακιώτες, πού προσέρχονται πρό
θυμα νά τραγουδήσουν. Είναι, νομίζομεν, ή τελευταία προσπάθεια πρός πε
ρισυλλογήν τού λαογραφικού αυτού θησαυρού πού χάνεται καί σβήνει. Τό 
φωνοληπτικόν μηχάνημα μάς εστειλεν ώς δώρον ή Πανθρακική Έ νω σις των 
εν Νέα Ύόρκη Θρακών, συγκινηθεΐσα από τάς εκκλήσεις μας. Ταινίες μάς 
εστειλεν ώς δώρον προσωπικόν καί ό ’ Αρχιεπίσκοπος Μιχαήλ, Θράξ και αυ
τός, πού συγκινεΐται έκάστοτε από τήν κραυγήν μας. Τό έργον μας ούτω προ
χωρεί και εντός τού 1954 θά εκδοθή δ μουσικός πλούσιος θησαυρός τών τρα
γουδούν μας σύμφωνα μέ τον τρόπο τής εκπομπής μας.

6 . — Ο ί  δ ιαλέξε ις  π ε ρ ί  Θράκης. "Οσες δια?,έξεις από τοΰ 1936 έδωκεν 
ό διευθυντής τού περιοδικού κ. Π. Παπαχριστοδούλου περί Θράκης από τον 
ραδιοφωνικόν σταθμόν, θά έκδοθούν επίσης εις δημοσίευμα τής Εταιρείας. 
Οι διαλέξεις αποτελούν πλούσιον θησαυρόν, πού μέ κόπους πολλούς εθησαυ- 
ρίσθηκε από τήν έρευναν τής Θρακικής "Ιστορίας. Είναι ή αλήθεια ή ιστο
ρική. Συναρμολογημένες σέ'να δημοσίευμα, εκτός τού δτι θά διαβάζωνται 
από τό λαό, θάποτελέσουν καί μια πηγή ιστορική. Έγράφηκαν μέ κόπον 
καί ευγενικήν προσπάθειαν διαφωτιστικήν. π. π.

7.—Μ α ς  γρ ά φ ο υ ν  έκ Νέας Ύ ό ρ κ η ς  τά έξης :
NEW YORK: — « Ή  Πανθρακική "Ενωσις ώργάνωσεν είς τήν ϊδιφι·» 

τέραν αίθουσαν ιού φημισμένου εστιατορίου «HEELAS CAFE» μίαν 
ώραίαν οικογενειακήν συγκέντρωσιν πρός τιμήν τής εξ "Αθηνών ελθούσης 
λογίας "Αμερικανίδος κυρίας "Άννας Άντωνιάδου, ή οποία επί μακρά έτη 
διετέλεσε Γραμματεύς τής εν Ά θήνα ις "Αμερικανικής Πρεσβείας. "Η ξενl-
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ζομένη Άμερικανίς, γέννημα τής Νέας Ύόρκης, είναι σύζυγος του εν Ά θή- 
ναις έγκριτου άρχιτέκτονος κ. Άντωνιάδου. ’Έχει ζήσει εις ιήν Ελληνικήν 
πρωτεύουσαν επί είκοσι πέντε περίπου έτη. Συνεπώς έκαμε την Ελλάδα 
δευτέραν της πατρίδα. ΌμιλεΙ μέ ευχέρειαν την ελληνικήν γλώσσαν, είναι δε 
εντελώς έλληνοποιημένα και τά δυο αυτής τέκνα, τά όποια αισθάνονται ώς 
πατρίδα τους τήν Ελλάδα. Πρέπει νά προστεθή δτι ή κυρία Άντωνιάδου 
έχει έκδώσει εις τάς ’Αθήνας και μίαν πολύ ένδιαφέρουσαν γραμματικήν 
χάριν των Ελλήνων προς ταχεϊαν έκμάθησιν τής ’Αγγλικής γλιυσσης.

Τό προς τιμήν τής ξενιζομένης δοθέν δεΐπνον ετίμησε καί δ Α ρχιεπ ί
σκοπος Μιχαήλ, δ δποΐος αισθάνεται ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν, δταν εύρί- 
σκεται εις τάς συγκεντρώσεις τής Πανθρακικής Ένοδσεως, τής δποίας είναι 
επίτιμος Πρόεδρος. Μετά τό δεΐπνον προεβλήθη εις τήν αίθουσαν μία εν
διαφέρουσα, ιδιαιτέρως τούς Θράκας, κινηματογραφική ταινία, τήν δποίαν 
έπήρεν ή ιδία κ. Άντωνιάδου τελευταίως, δταν μετέβη εις τήν Βόρειον Ε λ 
λάδα. Ή  ταινία άναφέρεται εις τάς παναρχαίας τελετάς τών λεγομένων « Α 
ναστενάρηδων». Μέ τό δνομα αυτό εκαλούντο οΐ κάτοικοι καί μερικών χω- 
ρίοτν τής Βορείου Θράκης προς τά Βου?ιγαρικά σύνορα.Οι έκριζωθέντες χω
ρικοί έχουν έγκατασταθή εις μίαν περιοχήν παρά τον Λαγκαδά, δπου συνε
χίζουν τά προαιώνια πάτρια έθιμα αυτών. Κάθε χρόνο, τήν εορτήν τού Α 
γίου Κωνσταντίνου, τελούν καί τάς παναρχαίας, τάς περιεργοτάτας τελετάς 
τών «Αναστενάρηδων». Κατά τήν ημέραν εκείνην οΐ έκριζωθέντες Θράκες 
χωρικοί συγκεντρώνονται εις τήν πλατείαν, δπου άνάφτουν φωτιές άνά διά
φορα βήματα καί χορεύουν. Χορεύουν, κρατούντες καλυμμένος αγίας εικό
νας καί, ξυπόλυτοι, περιπατούν, πηδώντες επάνω εις τις καυστηρότατες φ ω 
τιές. Καί δέν παθαίνουν τίποτε. Ούτε καί τά ελάχιστα εγκαύματα. Αυτό χα
ρακτηρίζεται ώς θαύμα. Οΐ χωρικοί τό πιστεύουν ώς θαύμα, όφειλόμενον 
εις τήν προστασίαν τών αγίων εικόνων, τάς δποίας κρατούν εις τά χέρια 
τους, δταν χορεύουν επάνω εϊς τις φωτιές, στριφογυρίζοντας μέ δαιμονικήν 
όρμήν. Κατά τήν διάρκειαν τής προβολής τής ταινίας ή κ.Άντωνιάδου εξη
γούσαν εις ώραίαν ελληνικήν τά τής περιέργου αυτής τελετής και έτόνισεν 
δτι τέτοια πανάρχαια έθιμα έχουν και ιστορικήν καί λαογραφικήν σημασίαν 
καί πρέπει νά διαιωνίζωνται. Εις τήν ταινίαν έφαίνετο καί δ καθ. κ. Παπα- 
χριστοδούλου, δ δποΐος από εικοσαετίας περίπου εκδίδει εις τάς Α θήνας τό 
άξιοθαύμαστον «Θρακικόν Λαογροφικόν Άρχεΐον», τό δποΐον έβραβεύθη καί 
από τήν Ακαδημίαν Α θηνώ ν καί εΐργάσθη διά τήν άναβίωσιν τών αναστενα
ριών.Τήν διακεκριμένην Αμερικανίδα—Έλληνίδα συνεχάρη μέ θερμά λόγια 
δ σεβ. Αρχιεπίσκοπος, δ δποΐος έχαρακτήρισε τήν τελετήν—τό θαύμα τού 
σπανίου αυτού χορού τών χωρικών τής Θράκης, κρατούντατν τάς αγίας εικό
νας των, δταν στριφογυρίζουν, αβλαβείς, έπάνω εις τις φωτιές—ώς αποτέ
λεσμα τής δμαδικής πίστεως .τών ευσεβών έκείνων χωρικών.

t
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Την κ. Άντωνιάδου, προς τιμήν τής οποίας παρετέθη τό δεΐπνον τής 
Θρακικής αδελφοσύνης, παρουσίασεν εις την δμήγυριν με ολίγα σεμνά και 
εύστοχα λόγια ό πρόεδρος τής Πανθρακικής κ. Δημοθένης Χατζηγιαννάκης, 
διακεκριμένος 'Έλλην επιστήμων, ελθών τελευταίως εξ Ελλάδος προς μό
νιμον εγκαταστασιν εν Αμερική. “ ε θ ν ι κ ό ς  κ η ρ υ ξ ,,

> 13—X—1953

8 . — Μ άς γ ρ ά φ ο υ ν  εκ Γ ενεύ η ς  τά έξης :
«Την 5 Νοεμβρίου 1953 ό νευρολόγος-ψυχίατρος, διδάκτωρ του Πανε

πιστημίου τής Γενεύης, κ. Μιλτιάδης Βλαστός, έδωσε διάλεξιν εν τή αιθούση 
των τελετών τής Ιατρικής Σχολής εν Γενεύη με θέμα ; «Ή  πυροβασία εν 
Έλλάδι και τά Ελληνικά ’Αναστενάρια, από ιστορικής και ιατρικής έξηγή- 
σεως τοΰ φαινομένου». Την διάλεξιν έτίμησαν διά τής παρουσίας των έκ μέ
ρους τοΰ Senat τοΰ Πανεπιστημίου ό κ. Πρύτανις, καθηγητής τής ιστολο
γίας κ. Η. Bujard καί ό γραμματεύς τής Συγκλήτου καθηγητής τής ανατομι
κής κ. J . Baumann, οΐ καθηγηται τής ιατρικής Σχολής Μ. Boch, Β. From- 
mel, Ρ. F avarger, Μ. Monnic, R. Junet, ό γραμματεύς τοΰ Πανεπιστη
μίου κ. Η. Blanc, πλεΐστοι ιατροί, Ελβετοί φιλέλληνες καί ξένοι καί “Ελ
ληνες φοιτηταί. Ό κ. Μ. Βλαστός έξέθεσεν επί ώραν καί πλέον τό θέμα του 
τονίσας ότι τά ’Αναστενάρια έχουσιν ελληνικήν προέλευσιν, ώς υπολείμματα 
των αρχαίων Διονυσιακών μυστηρίων, καί δτι έφ’ δσον ή επιστήμη δεν δί
δει ικανοποιητικήν ερμηνείαν τοΰ φαινομένου διά τής όδοΰ τής φυσικοχημι- 
κοβιολογικής, είναι υποχρεωμένη νά δεχθή δτι εις τό φαινόμενον τής άκαΐ'ας 
ή πίστις τών ’Αναστενάρηδων προς τούς 'Αγίους Κωνσταντίνον καί Ελένην 
είναι εκείνη ή οποία αναστέλλει, καταργεί καί ανατρέπει τούς γνωστούς φυσι
κοχημικούς νόμους καί επομένως τήν προφΰλαξιν τών ’Αναστενάρηδων από 
εγκαύματα, κατά τό βάδισμά τιον επί τής πυράς. Τήν διάλεξιν εσυνώδευον 
ώραΐαι φωτογραφίαι τής τελετής τών ’Αναστεναριών, εύγενώς προσφερθεΐ- 
σαι υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Π. Παπαχριστοδοΰλου. Ή  διάλεξις καί προβολή 
τών εικόνων έκαμαν μεγάλην έντΰπωσιν εις τούς άκροατάς καί δ καθηγητής κ. 
Baumann συγχαίρων τον ρήτορα, έξέφρασε τήν επιθυμίαν του νά παρακο
λούθηση μετ’ άλλων καθηγητών τά προσεχή ’Αναστενάρια εις Λαγκαδά».

ι
9. — Εις τον οίκείον φάκελλον τοΰ Υπουργείου Δικαιοσύνης τοΰ έτους 

1830 εις τά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους εύρίσκεται μία επιστολή, γραφεισα 
έκ Ναυπλίου τή 4 ’Οκτωβρίου 1830 υπό τίνος Γ. Κωνσταντινίδου, έκ Φιλιπ- 
πουπόλεως καί άπευθυνομένη προς τον τότε Υπουργόν τοΰ Κυβερνήτου Ίω . 
Καποδίστρια Ίω άνν. Γενατάν, ίνα τον παρακαλέση νά τον προσλάβη γραμ
ματέα εις τι δικαστήριον. Ό  Κωνσταντινίδης δεν γνωρίζει βεβαίως τον Υ 
πουργόν Γενατάν, τοΰ γράφει δμως με διακριτικότητα, ευγένειαν καί λεπτό
τητα ώς εάν ήτο οικείος αύτώ, τον κολακεύει ελαφρώς καί άπαριθμών τά 
ίδια προσόντα έκ τής παιδεύσεως καί τής πείρας, τοΰ χαρακτήρος καί τήςκα-



406 Σημειώματα

λής αγωγής, ζητών νά χρησιμοποιηθούν πάντα ταύτα προς όφελος τής πολι
τείας, διότι ώς υπάλληλος τής Κυβερνήσεως θά ήδΰνατο να εργασθή παραλ- 
λήλως προς τά λοιπά όργανα αυτής. ’Ιδού ή επιστολή :

Πρός τόν εύγενέστατον κύριον
I. Γ. Γεναταν, τον επί τής Δικαιοσύνης Γραμματέα

‘Ο  υπογεγραμμένος, λαμβάνων την τιμήν νά παρουσιασθή ενώπιον τής ΰμ. 
εύγενείας, χαίρει πιστεύουν δτι θέλει τύχκι ευμενούς δεξιώσεως καί προστασίας. 
Γέννημα τής Φιλιππουπόλεως καί καταγόμενος από γονείς "Ελληνας έπαιδεύθην τά 
μαθήματα δσα οί ήμέτεροι διδάσκαλοι συνήθως έδίδασκον είς την πατρίδα μας μέ
χρι των αρχών τής φιλοσοφίας, κατελθών δέ προ καιρού εις τήν κοινήν πατρίδα 
έκαμον αγαθή τύχη τήν γνωριμίαν τού πρώην προέδρου τού Δικαστηρίου των Βο
ρείων Σποραδών κ. Γεωργίου 'Αθανασίου, παρ’ οδ άνέλαβον κατ’ άρχάς τά τού 
Γραμματέως χρέη προστορινώς μέχρι τής έλεύσεως τού παρά τής Διοικήσεως διορι- 
σθέντος, μετέπειτα δέ διωρίσθην γραφεΰς αναφορών καί συνετέλεσα ουτω είς τα- 
χυτέραν περαίωσιν των δικών έν πόλει καί νήσφ, ένθα οί πολϊται ήσαν άπειροι 
των τοιούτων εγγράφων καί εγώ πρώτος έδωκα τό παράδειγμα·

Α ί ύπηρεσίαι μου είς τό εκεί Δικαστήριον, δσον μικραί καί ασθενείς αισθά
νομαι δτι είναι, ή διαγωγή μου καί δ χαρακτήρ μου μαρτυροϋνται είς τό έπισυνα- 
πτόμενον άνιίγραφον τής πρός με επιστολής τοϋ παύσαντος προέδρου xul λυπού
μαι μέν, άφ’ ενός μέρους δτι τά περιστατικά τής άλλαγής έγένοντο κώλυμα τό νά 
λάβω επίσημον τήν άπόδειξιν, τολμώ δέ νά παρατηρήσω άφ3 ετέρου δτι ό κ. Πρό
εδρος, εκτός ών τοϋ δικαστηρίου τότε, έξέδωκε μετριώτερον τόν αριθμόν των χά- 
ριν παρ’ εμού γραφείων αναφορών, φυλαττόμενος ΐσως μή ύποπέση είς υπερβολήν.

’Εγώ δέ ούχί δτι νομίζω εμαυτοΰ οός έκ τών υπηρεσιών μου έχοντα άξίωσίν 
τινα, ώστε νά έξαιτηθώ τήν προστασίαν σας καί τόν διορισμόν εις τι χρέος δημό
σιον, άλλ’ έχων καύχημά μου νά άξιωθώ υπηρεσίας τίνος άναλόγου μέ τάς δυνά
μεις μου καί πνέων ζήλον διακαή νά καταταχθώ μεταξύ τών πιστών υπηρετών τής 
Σ. Κυβερνήσεως, επιθυμώ καί εύχομαι νά γίνη τούτο ευεργέτημα τής. ύμετέρας 
εύγενείας πρός εμέ. "Οθεν προστρέχω είς τήν εύγενείαν της, ποιούμενος τούτο κα
λόν οιωνόν δΓ εμέ, δτι αί περιστάσεις διηύθυναν ούτω τήν τύχην μου, ώστε νά 
άφοσιώσω έμαυτόν δλως είς τήν καλοκαγαθίαν καί ευεργετικήν διάθεσιν τής ύμε
τέρας εύγενείας, τής οποίας τάς χάριτας τοσοΰτοι καί τοιοΰτοι άπολαύουσιν ήδη 
άφθόνως. Λαμβάνω δέ τό θάρρος νά άφοσιωθώ δλως είς τήν εύγένειάν της παρα
καλώ, εύγενέστατε κύριε, εύαρεστηθήτε νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τής απεριο
ρίστου υποκλίσεως, μεθ’ ής ύποσημειοϋμαι.

Τή 4 ’Οκτωβρίου 1830 
Έν Ναυπλίφ

Τής ύμετέρας εύγενείας ελάχιστος δούλος 
Γεώργιος Κωνσταντινίδης

Πράγματι μετά τής προκειμένης επιστολής του πρός τόν Γεναταν ό Φι- 
λιππουπολίτης Κωνσταντινίδης υπέβαλε και μακρόν έγγραφον από Της Αύ
γουστου 1830 τού χρηματίσαντος προέδρου τού κατά τάς Βορείους Σπορά- 
δας Πρωτοκλήτου δικαστηρίου, εξ ού πιστούται δτι ούτος ύπήρξεν επιμελής, 
ικανός και φιλόπονος, ώς προσωρινός γραμματεύς τού δικαστηρίου. Περαι-
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τερω ό Γ. "Αθανασίου προσθέτει: «Σύ εδωκας τρανώτατα δείγματα της άγα- 
θότητος της ψυχής σου της συμπάθειας προς τούς απόρους καί της ανιδιο
τέλειας τού χαρακτήρός σου...», άναφέρων συγκεκριμένα παραδείγματα πού 
ό Κωνσταντινίδης ώς δημόσιος συνήγορος δωρεάν εξυπηρέτησε κατηγορου
μένους ενδεείς, στρατιώτας καί φύλακας. "Αλλα προσόντα υπογραμμίζονται 
«ίκανότης εις την σύνθεσιν, σαφήνεια εις τάς ιδέας καί καθαριότης τού γρα
φικού χαρακχήρος».

Δεν έχομεν συνέχειαν των εγγράφων τούτων διά νά πληροφορηθώμεν 
άν εις ανταμοιβήν των υπηρεσιών καί των προσόντων του ό Γ. Κωνσταντι
νίδης προσελήφθη εις δημοσίαν τινά υπηρεσίαν μετά την υποταγήν τής άνω- 
τέριο επιστολής. Πάντως εχομεν ενώπιον ημών ενα λόγιον καί δραστήριον 
θράκα, ικανόν νά άγωνισθή καί νά κατακτήση τήν ζωήν εις τήν ελευθέραν 
Ελλάδα, μακράν τής γενετείρας του, χρησιμοποιών τά πνευματικά καί ηθικά 
εφόδιά του.

Τ, ΓΡΙΤΣΟπΟΥΛΟΣ



-

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΑΘΗΝΑ Γ ΑΤΤΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Μέ ειλικρινή θλϊψι δ πνευματικός κόσμος τής Πόλης και ’Αθήνας εθρή- 
νησε τον θάνατο (Φεβρ]ου 1952) τή ς ’Αθήνας Γαϊτάνου Γιαννιοΰ, μιας από 
τις εκλεκτότερες διανοούμενες Πολίτισσες, μέ εΰρεΐα δράσι εις δλους τούς το
μείς τής πνευματικής καί κοινωνικής ζωής μας.

Προικισμένη από τή φύσι μέ τις δυνατότητες πού κλείει μέσα της κάθε 
ανώτερη ψυχν), έρρίφθηκε ασυγκράτητα από πολύ νέα στον ευγενικό αγώνα 
τής ζωής, έτοιμη προς πάλη για την κυριαρχία τοΰ ευγενικού και ωραίου,

Γεννήθηκε στα 1880 στο δνομαστό προάστειο τής Πόλης, τό Μακρο- 
χώρι, πού από τά χρόνια εκείνα ξεχιυριζε για την εκπολιτιστική του κίνησι. 
Έμαθήτευσε στο Ζάππειο Διδασκαλείο τής Πόλης, απ’ όπου καί αποφοίτησε 
τό 1898. Πολύ νέα αρχίζει την σταδιοδρομία της από την διδασκαλική έδρα 
τού Παρθεναγωγείου Μακροχωριοΰ. Τρέχει εμπρός, πάντα εμπρός μέ ιδέες 
πού έτρεχαν πριν από την εποχή τους και δίαν στα 1903 άνελάμβανε την δι- 
εύθυνσι τού Παρθεναγωγείου αυτού, πού συγχρόνως καί προήγαγε, δεν δέ
χεται συμβιβασμούς καί συνθηκολογήσεις μέ τά πεπαλαιωμένα συστήματα. 
Φανατική οπαδός τού δημοτικισμού — πού ήταν τότε ακόμα στα σπάργανα 
πολλών γραμματισμένων — καταρτίζει συγχρονισμένο πρόγραμμα μέ τά νεώ- 
τερα επιτεύγματα τής Παιδαγωγικής Επιστήμης.Έςοστρακίζει τήν καθαρεύ
ουσα καί εισάγει τήν δημοτική γλώσσα : αυτό ήτο γιά νά δεχθή επιθέσεις, 
νά έχη αντιδράσεις ισχυρών επικριτών καί νά χαρακτηρίζεται ώς τολμηρά ε- 
παναστάτις καί ανατρεπτική' δέχεται ειρωνείας, άλλ’ ή Ά θηνά  προχωρεί' 
δημιουργεί συζητήσεις γιά νά καταλήξη εις επιτυχημένα αποτελέσματα καί 
νά κερδίση συνεργάτας καί θαυμαστάς.

‘Η δυνατή καί ζωντανή πέννα της έξ ίσου τήν βοηθεΐ νά ύποστηρίζη 
ελεύθερα τίς αρχές καί τά ιδανικά της στο περιοδικό «Νέο Πνεύμα» πού εκ
δίδει 1908—1911 καί διευθύνει.

Ά λλ ’ ή φλογερή της προσπάθεια τήν σπρώχνει πέρα από τον συντηρη
τισμό τού Τουρκικού περιορισμού καί κατέρχεται εις Α θήνας μέ τον ομοϊ
δεάτη σύντροφό της (1911), όπου έπίστευε νά εύρισκε ευρύτερο τό στάδιο 
προς δημιουργία. ’Εδώ αναπτύσσει δλη τήν πνευματική, κοινωνική καί α ν 
θρωπιστική της δραστηριότητα. Λαμβάνει ιθέσι πρωτοπόρου εις τον αγώνα 
υπέρ τών δικαιωμάτων τής Έλληνίδος, συγκαταλέγεται μεταξύ τών ίδρυτριών 
τού Περιοδικού «Έλληνΐς» τού Ε θνικού Συμβουλίου τών Έλληνίδων Γυ
ναικών, τό όποιον καί διευθύνει επί έτη, παίρνει θέσιν εκλεκτής δημοσιο
γράφου μέ τά άρθρα της εις τάς καθημερινός εφημερίδας. Πλουτίζει τάς σε
λίδας τοΰ ’ Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού Έλευθερουδάκη μέ τάς περί Φεμινι
σμού μελέτας της, συνεργάζεται εις τήν Μεγάλην Εγκυκλοπαίδειαν «Πυρ-
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σός».Παρακολουθεί την γυναικεία κίνησι καί αντιπροσωπεύει την Έλληνίδα 
εις τα διεθνή γυναικεία συνέδρια της Μασσαλίας 1926, των Βρυξελών 1928 
και της Βιέννης 1931.

’ Εμπνευσμένη δε από τά ανθρωπιστικά της αισθήματα ιδρύει εις ’Αθή
νας το «Σπίτι τοϋ Κοριτσιού», δπου επί 18 έτη εργάζεται ως Γεν. Γραμ- 
ματεύς και αποβαίνει ψυχή καί μοχλός αυτού. Παρακολουθεί τά απροστά
τευτα κορίτσια μέ άγρυπνη άφοσίωσι στοργικής μάννας καί προσπαθεί με 
κάθε μέσο ηθικοπλαστικό ν ’ άνυψώνη το ηθικό φρόνημά των μέσα στο πλαί
σιο τής Έλληνίδος κόρης.

Ά λλ ’ ή εΰργετική εργασία της διακόπτεται από την νέαν ρΰΟμισιν πού 
έδιδεν ή νέα Πολιτική Κυβέρνησις εις τά παρόμοια ιδρύματα. Ή  ’Αθήνα 
άποσύρεται μέ πόνο ψυχής από τύ δημιούργημά της' γέρνει κεραυνόπληκτη 
δρυς μέ κλονισμένη την υγεία.

Τώρα ή ανεξάντλητη πέννα της έρχεται συντρόφισσα τής μονοτονίας 
της' θυμάται τά περασμένα και γράφει για τούς Πολίτας λογίους καί τις ΓΙο- 
λίτισσες, για τά Φιλολογικά σαλόνια τής Πόλης, για τούς γλωσσικούς καυ
γάδες, σκιαγραφεί παλαιά της γνωστά πρόσωπα τοϋ πνεύματος στα Περιο
δικά «Νέα Ε στία» ’Αθηνών, στις «Μορφές» Θεσσαλονίκης, στην «Τέχνη» 
τής Πόλης. Πάντα γιά την αξέχαστη Πόλη, πού τής έδο)σε τά φτερά νά πετά 
στούς ιδεολογικούς της ορίζοντες.

Στο τελευταίο της έργο «Τό Πνευματικό Μακροχώρι τοΰ καιρού μου» 
άφίνει την τελευταία της πνευματική πνοή' τρυφερό λίκνισμα νοσταλγικής 
αγάπης αφιερωμένο στούς νέους.

’Απομονωμένη δέ τά τελευταία της χρόνια μέ επισφαλή υγεία δέχεται 
στό απέριττο σαλονάκι της τούς παλιούς καί νέους πνευματικούς της φίλους, 
δσους βαθειά τήν εξετίμησαν καί τήν αγάπησαν' γιατί ή ’Αθήνα κάτω από 
τήν επιθετική της δράσι έκρυβε καρδιά ευαίσθητη πού αγαπούσε καί συμπο
νούσε βαθειά. ’Έτσι αργά—αργά τρεμόσβυνε ή φωτεινή λαμπάδα, ενώ τό 
φώς της απορροφούσε ύπουλα ό καρκίνος μέσα στούς πνεύμονές της.

Τά τελευταία της λόγια προς τήν ύπογράφουσαν, πολύ πριν από τον 
εκτάκτως γαλήνιο θάνατό της, έστράφησαν πάλι προς τήν άλλοτε γυναίκα 
τής υποδούλου « ’Έχομε συλλέξει τόσο ωραία γιά τήν δράσι τής υποδούλου 
δασκάλας' εγώ δεν είμαι πιά σέ θέσι νά κάνω τίποτε' θά τό κάμης σύ, τό 
θέλω» καί τά πλουμιστά μάτια της καρφώθηκαν σιά δικά μου περιμένοντας 
καταφατική τήν άπάντησι.

Τής έδωσα τήν άπάντησι καί παρακαλώ τοΰ Θεού τήν δύναμι νά μέ 
βοηθήση νά τηρήσω τήν ύπόσχεσι πού έδωσα σιήν καλή φίλη καί εκλεκτή 
Πολίτισσα γυναίκα.

ΖΩΗ ΜΕΛΑΝΔΙΝΟΥ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΤΑΘΕΟΦΙΛΟΥ

'Ο Β. Παπαθεοφίλου υπήρξε ένας εξαίρετος πατριώτης εκ Στενιμάχου, 
ένας λαμπρός οικογενειάρχης, ένας νοσταλγός τοϋ μεγαλείου τοΰ Ελληνισμού, 
ένας θρηνωδός της χαμένης πατρίδος. Ό Β. Παπαθεοφίλου κατά Μάϊον τοΰ 
1953 άπεχαιρέτησε την ζωήν εις Α θήνας και στοργικά τον έκάλυψεν ή "Ατ. 
τική γη. Έγνώρισε την ιστορίαν τής πατρίδος του, αγαπούσε τη Θράκη και 
έθαύμαζε την πνευματική της άνθησι. Γιαύτό αγαπούσε και τον Μ. Άπο- 
στολίδη και τό εργον του και μεριμνοϋσε κατά την παραμονή του εδώ γιά 
την διατροφή του σέ χρόνια δίσεχτα. Διεχειρίσθη, ως εκτελεστής τής δια
θήκης τοϋ ιστορικού τής Θράκης, τη μικρή περιουσία του και κρατούσε στο 
χρηματοκιβώτιό του τήν πνευματική του αδημοσίευτη περιουσία. Ό  Πα
τριωτισμός του υπήρξε τό καλλίτερον χαρακτηριστικό του. Ή  "Αττική γή άς 
τον σκεπάζει ελαφρά.

π. π.
ΟΥΡΑΝΙΑ Μ. ΧΑΤΖΗΤΓΑΡΑΣΚΕΥΑ

ΞΑπό καρδιακόν νόσημα άπεχαιρέτησε τήν ζωήν ή Ουρανία Χατζηπα- 
ρασκευά εκ Σαράντα Εκκλησιών, τό γένος Χρηστίδη ϊατροΰ (18-9-52). Ή  
θανοϋσα έσπούδασεν εις τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία Φιλ)λεως, ως δδοντοϊα- 
τρος στή Γαλλία, δπου έλαβε πτυχίον τής Ecole dentaire de Paris 1909. 
Είναι ή μόνη γυναίκα πού ελαβε τήν άδειαν νά έξασκήση τό επάγγελμά της 
στην Τουρκία ως επιστήμων ιατρός, και τό ήσκησε έν Σαρ. Έκκλησίαις και 
εν" Αθήναις τιμίως και άξιοπρεπώς. Τό ΆρχεΙον Θράκης μέ υπερηφάνειαν μνη
μονεύει τήν δνομαστήν αυτήν πρωτοπόρον Θρακιώτισσαν και παραδίδει τό 
όνομά της εις τούς έπερχομένους εύλαβώς.

π. π,
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ

Στά 1953 Αύγουστο άπέθανε δ συνεργάτης "Αντ. Ροσσολάτος τυπογρά. 
φος και διευθυντής τής Πολνβίοτεχνικής. 'Ο πρόωρος θάνατός του κατελυ- 
πησε τήν διεύθυνσιν και εστέρησε τό "Αρχεΐον από τον παλαίμαχον και πε- 
πειραμένον συνεργάτην του, πού επί, δεκαέξ χρόνια τό ετύπωνε μέ αγάπην 
και υπερηφάνειαν. 'Η διεύθυνσις τοΰ 3Αρχείου Θράκης εκφράζει τήν λύπην 
της, θρηνεί τον θάνατόν του και σημειώνει τήν απώλειαν τοϋ ανθρώπου, 
πού εκτός τοΰ συμφέροντος τοΰ εργαζομένου είχε και τό ιδανικόν νά συνεισ
φέρω δ,τι ήμποροΰσε διά τήν καλλιτεχνικήν και άρτίαν επιστημονικήν εμφά- 
νισιν τοΰ περιοδικού αύτοΰ, πού εντός τής Πολυβιοτεχνικής έμέστωσε, άν- 
δρώθηκε και διαλάμπει μέσα στο επιστημονικόν στερέωμα. Ή  "Αττική γή άς 
τοΰ είναι ελαφρά. Τό εργον του ό>ς βιοτέχνου θά μείνη άλησμόνητον.

. π. π.
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'Αγία Γαλαχτερή 257
αγιασμός καί Ουσία 145,146, 147,148,149
'Αγίου Ί .  Κλείδωνος 281
αγροτικόν έθος, αγροτικόν δίκαιον 306
Άγχίαλος, Άχελώ, ’Άχγιολου 302, 203
αγώνας θέσεων 369
άκαΐα κατά τούς αναστενάρηδες 327
άκαΐα καί εξήγηση 166 φαινομένου 165,
άκριτικά καί κλέφτικα 337
άκριτική μητέρα 374
ακτινοβολία ύλης 325
Άλεξάντρα ή Άλεξάντρεια 347
Άλέξης μέ τά κυδώνια 353
Άλεξινιός 353
"Αλωση τής Κων)λεως 376
άμανέτια 311
άνάπτυξις μουσικής Ραιδ. 184, 185 
'Αναστενάρηδες καί Εκκλησία 142, 143 
Andrene— Kapi 332 
άνερμήνευτα κ’αινιγματικά 343 
άνθραπομορφισμός του Δράκου 351 
αντιφάσεις 347 
άπαρχαί 306
άπελευθέρωσις χριστιανών 223, 224 
απερίσπαστος έπίδοσις Ίντζεκιωτών 245 
άπογραφή πόλεως Διδυμοτείχου 1928 

καί δημοτικά έργα 1930 46 
αποκοπή τοϋ κεφαλιού 355 
αποχαιρετισμός σιταριού 258 
’Αράχοβα τού Παρνασσού 350 
άρχαιότερον 6
άρχικός ήρωας τού τραγουδιού 341 
άσκηση θεραπευτικής γιατρικής ’Ανα

στενάρηδων 173, 174 
άτεχνα στιχοπλοκήματα 337 
άττικά άγγεϊα Πλωτινοπόλεως 206, 207 
αύγοσυλλογή 227 
Baba— Eski 332 
βαθεΐα προσήλωσις 320 
βαθμιαία άνάπτυξις τού πληθυσμού καί 

πλούτου 224
Βαλκαν. ’Ινστιτούτο Βουκουρεστίου 385 
Βλαστός Μ. ψυχίατρος— νευρολόγος 321 
βουλγαρικά χοοριά 24 
βουλγαρικός κίνδυνος επαρχίας 'Ηρά

κλειας 72
γενικά γιά τούς κατσιβέλλους 289 
γενικός κατάλογος χωρίων 48— 55 
γενικός κατάλογος Έπαρχ. Ηράκλειας 

86, 87, 88, 89, 90, 91

Γεωργακάς Δ. 383
Γεώργιος Άσάκης 196
Γεώργιος I. Γιαννακάκης 221
Gbumourdiina 333
Γκαλήπολ 333
γλώσα τού θηρίου 358
γνήσια έπιβιώματα 343
γνιόμη Άρχ. Βαφείδη Νικ. 299,300,301
Gregoire 348
δαιμόνιον Σωκράτους 330
Δευτέρα τού Μπέη 278, 279, 280
δεύτερη πυροβασία 312
δεύτερη ημέρα 311
δεύτερη περίπτωση 357
δεύτερον υπόμνημα 308, 309
Δημήτριος Καντεμίρης 195
δημοσιεύματα Έτ. Θρακ. Μελετών 392
δημώδη μυθιστορήματα 380
διαθήκη Γαζή Σουλεϋμάν 233
διαμέρισμα Ραιδεστού 73, 74, 75,76,77,78
διασκευές παλαιοτέρων 338
διγενής 353
διδασκόμενα μαθήματα 9 
δοκιμαστική (άφετηρία) 344 
δόλια μέσα προς άπαλλαγήν άπό Τούρ

κους 225, 226 
δρακοντοκτόνος 353
δρακοντοκτονία άκριτικοΰ κύκλου 354 
δυο περίεργα ιστορικά τραγούδια 337 
δυο βασικές ψυχολογικές άντιφάσεις 345 
έ'γγραφα 1 + 2, 62
έγγραφα, εκθέσεις καί κατάλογοι 6 
έγγραφον 37, 6 
έγγραφον ύπ’ άρ. 25 10 
έγγραφον ύπ’ άρ. 9, 11 
έγγραφον 38, 18 
έγγραφον 1 0 , 22 
έγγραφον 31, 27 
έγγραφον 41, 58 
έγγραφον 6 , 59, 60, 61 
έ γ γ ρ α φ ο ν  25, 62 
έγγραφον 4, 69, 70, 71, 72 
έγγραφον 8, χάρτης τμήματος Ούζούν 

Κιοπροΰ 79, 80
έγγραφον 5 108,109,110,111,112,113,114
έγγραφον 23 115, 116, 117, 118
έδειχνε δρόμο 312, 313
Έδίπ Πασάς 241
έθιμα άνομβρίας 281, 282
έθιμα αλληλοβοήθειας 282
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έθιμον μικτόν 266 
έθιμα τόπου γεννήσεως 262, 263 
έθιμα βαπτίσεως 263, 264 
έθιμα αρραβώνων 264, 265 
έθιμα γάμου 266, 267,268,269,270,271,272 
έθιμα θρησκευτικών εορτών 273— 276 
έθιμα πρωτοχρονιάς 276 
έθιμα Φώτων 277 
έθιμα 'Αγίου 4. Προδρόμου 277 
έθιμο τής θυσίος τής ωραιότερης 356 
εθνική γλώσσα Ρουμάνων 381 
εθνολογικόν απόσπασμα Θράκης 332 
έκκλησιαστικώς ή Ραιδεστός 180— 182 
εκκλησιαστική επαρχία Λιτίτσης 12 2 , 

. 23, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 
εκκλησιαστικοί έπαρχίαι Αίνου,Άλεξαν- 

δρουπύλεως, 118, 119. 120, 121, 122 
εκκλησιαστική έπαοχία Μαρωνίας 95, 

96, 97, 98, 99, 100
εκκλησιαστική επαρχία 'ΙΙοακλείας 55, 

56, 57, 58
εκκλησιαστική επαρχία Θράκης 5 
εκλογή αρχόντων 212 
έκπαίδευσις έν Ίντζέκιοϊ 246 
εκπολιτιστικά! προσπάθειαι των Έλ- 

λήνων 37S
ελληνική έπίδρασις 377 
έμπα— γύρισμα 369 
έμπόριον Μ. Τεσσαρακοστής 228 
έμφάνισις ληστών Τούρκιον 236 
εναίσιμος διατριβή Δ. Οίκονομίδου 379 
ενδυμασίες 283
έξωσις κατοίκων Ίντζέκιοϊ 250 
επανειλημμένοι επιθέσεις τοΰ Τουρκι· 

κοϋ Κομιτάτου 251
επικρίσεις καί γνώμες δυσμενείς γιά 

τάναστενάρια 314 
επιλεγόμενα 298
επινόηση καραγκιοζοπαικτών 353
Έπισκοπαί Ήρακλείας 92, 93, 94
επιστροφή στό κονάκι 164
επιστροφή από τήν πυροβασία 159
έργα γυναικών Ίντζέκιοϊ 229
"Ερριγας ανύπαρκτος 363
"Ερριγας— Μηνάς 362
"Ερριγας τής Φλάντρας 340
Ερρίκος 345
εσωτερική σκέψις 329
Ευθυμίου Γρηγόριος 206
έφοδος κατά μέτωπο 369
Zanne I. 201
Ζάχος Βασίλειος 299
ήλιθία υποκρισία Μουτεσαρίφου 253
θεία πνοή, εθνικός σπινθήρ 331
Θεοφάνης επίσκοπος 186, 187, 188, 192
θεριό 353
θέσις διοικητική καί εκκλησιαστική 229 
θραύσμα αγγείου 304 
θρησκειολογική άποψη εθίμου 176, 177 
θυσία 311

Ιερόν ’Όρος 221 
ιππικές μάχες 369
ιστορία Ρουμ. λαογραφίας 195, 196, 197 
ιστορία Ίντζέκιοϊ 221 
ιστοριοδίφης Κ. Σάθας 351 
ιστορικά στοιχεία 259 
ιστορικά τραγούδια 337 
ίστορίαι Φραγκοκρατίας 341 
ιστορικής (σχολής) 344 
ί,στορικοφανή όψη 338 
ίτσμές 257 
Cavarnos John 387 
καλόγερος 372 
Καλονάρος Π. 353 
κανονική παραβολή 7 
κάπετάν Άναστάσης 239, 240 
Καρναμπάτ 334 
καταγωγή τοΰ τραγουδιού 372 
καταγωγή Σαρακατσαναίοιν 383 
κατάλογος σχολείων Σουφλίου 7 
κατάλογος εγγράφου 37, 30 
κατάλογος τμήμ. Διδυμοτείχου 1935, 36 
κατάλογος χωρίων, ναών, ιερέων 1935 

Όρεστιάδος 41
κατάλογος επισκόπων Ραιδεστοΰ 185 
καταστατικό δημογεροντίας Διδυμοτ.'209 
κασσεροποιία 228 
κατσίβελλοι Διδυμοτείχου 290 
Κερσόπουλος I. 332 
Κερεκσηλή-Κρκ-Κλησή 334 
κοινή αντιστροφή 352 
κόκκινα μπαϊράκια 367 
κροΰσος τής Άντριανούπολης 346 
κύκλος δρακοντοκτονίας 349 
κύκλος από άναστενάρισσες 132 
κυνήγιον χειμώνος 234 
κυριώτερες αντιθέσεις 347 
Κωνσταντινίδης ψυχίατρος 167 
λαογραφικαί σπουδαί εις Ρουμανίαν 193 
λαογραφική ετυμολογία 355 
λατρευτικής δρακοντοκτονίας 354 
ληστείαι έν Θράκη 235 
λαογραφία θ·ρακ. χωρίου Ίντζέκιοϊ 255 
λάσπη 256
λαογραφικά στοιχεία Χανδρά 259 
λατρευτικάέθιμα 349 
Μακεδονία,έφημερίς 319 
Μανούσης Μ. 361 
Marian S. F. ίερεΰς 200 
Μαροΰ ή Μαρουδιά 340 
μεθοδολογική αρχή 345 
μεθοδολογικά 341 
Μελέτιος Καβάσιλας 210 
μετανάστευση καί μεταφύτευση τού ε

θίμου 140, 141 
Messing Gordon Μ. 391 
Μητρόπολις Διδυμοτείχου μετά τόν ευ

ρωπαϊκόν πόλεμον 1914— 18. 32 
μητρόπολις Άδρ)λεως καί’Ορεστιάδος 35 
Μικρού Βλαχόπουλου 370
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Mirambel Andre 388 
Μιχάλμπεη τοϋ Γενναίου 369 
Μιχάλμπεη τής Ρουμανίας 340 
μυθολογικής (σχολής) 344 
Μουατζήρηδες Θράκης 238, 239 
μουτεσαριφλίκιον ΓκιουμουρτΜνης 101, 

102, 103, 104, 105 
Να'ΐπης 30 
νεώτερον 39
νίκη τής κόρης μόνης της 355 
ντόϊντες 193
ξεκίνημα καί πυροβασία 156— 159 
οθωμανικά χωρία 25 
οικονομικά καί πολιτικά στοιχεία 28? 
ονόματα καί τοπωνύμια 342 
όργανα 284
όργανοπαΐχτες καί όργανα 160, 161, 
ορθόδοξος έλλην.κοινότης Ραιδεστοΰ 183 
όρος πρωτοτυπία 337 
οι π’θαμος τΤιάνν’ 301 
ΠάλλαςΔ. 176
πάλιν τό 2ον τεμάχιον τοϋ εγγράφου 

142, 66 , 67
παλινόστησις, τρίτη μετανάστευσις 254 
Παναγία Καλυβιών 257 
πανηγυράκι 449
παραλλαγές τοϋ τραγουδιοΰ 347 
παραλογάς ρουμανικός 194 
παρατηρήσεις 106, 107, 108 
παράδοσις ίδρύσεως χωρίου 223 
παρατηρήσεις καί σημειώσεις Ν. X. 101 
παρατηρήσεις καταλόγου 38, 21 
παρατηρήσεις 17 
Παπαχριστοδοΰλου II. 6 
Παπαθανασίου Γ. 259 
παρώνυμα (παρατσούκλια) 258 
περιπέτειες ΙΙηλέα 358 
Petropoulos Demetrios A. 392 
πλασματικός ’Ακρίτας Μηνάς 362 
πλουσιιότεροι καί ισχυρότεροι 26 
περιφέρεια μητρ. Άδριανουπόλεως 34 
πιθανή έπιστηιχονική ερμηνεία πυοοβα- 

σίας 321-331
πληροφορίαι των εγγράφων φακέλλου 

434, 58
πλευρά τής γνησιότητος 337 
πληροφορίαι 1863 7 
πολλαπλασιασμός κατοίκων 226 
πολύτιμη στρωματογραφική ερευνά 341 
Ποντιακά άκριτικά τραγούδια 357 
πόροι σχολείων 8
πράξεις εκλογής δημογεροντίας 218
πράσινα τσαντήρια 367
πρόβλημα καταγωγής 2 τραγουδιών 340
προπαγανδιστικά φυλλάδια 385
Προύσης Κ. 386
πρώτη έτους 256
πριότη «περίπτωση 356
πρώτος ύπνος τοϋ ήρωα 355
πρωτομάστορα 350

πρώτο προσανατολισμό 342 
πυροβασία 153, 154
πώς γίνονταν τάναστενάρια 138, 139, 1ι0 
Ραιδεστός 179 
Rodostav— Rodosto 335 
Ρουμάνοι 375 
Ρουμάνοι χρονογράφοι 382 
Ρουμανική Ακαδημία 201, 202, 204, 204 
Ρούμελη— Καβάκ 333 
Ρωμιοκατσίβελλοι 290, 291, 292, 293 
ρωσσική παραλλαγή 357 
σαΐτες 367, 368
Σελέβρι, Σελεβρία, Σηλύβρι 355 
σημειώματα, παρατηρήσεις αναστενα 

ριών 305
σιδερένια όπλα 353 
Σιναπίδης Βασ. 289 
σκευή 174, 175
στατιστική τμήματος Κεσσάνης 84, 86 
στατιστικοί πληροφορίαι έκ τών κωδί

κων μητροπόλεως 31 
στατιστικοί πληροφορίαι 1931— 35 47 
στατιστικά 287 
στερνό γύρισμα 369
στον κύκλο μέ τήν πανίσχυρη κόρη 362 
στον κύκλο μέ τήν ανίσχυρη κόρη 361 
στρατολογία χριστιανών 247 
συγκεντριυτικαί στατιστικοί πληροφορίαι 

τής περιφερείας Διδυμοτείχου 44 
συγκοινωνία 288
συμβολή εις τήν έκκλ,ησιαστικήν ιστο

ρίαν Ραιδεστοΰ 179 
συμπέρασμα 361 
συμπεριφορά κατοίκων 248 
συνέχεια καταλόγου 10 , 26 
συνταρακτικοί επιχειρήσεις 237 
συστηματοποίησις εμπορικών έπιχειρή- 

σεων 227
σχολεία καί διδάσκαλοι Διδυμοτείχου 
τάναστενάρια από φωτογραφίες 319, 320 
τάναστενάρια άνθρωπιστικώς έξεταίό- 

μενα 314, 314, 316 
τάναστενάρια 1953 312 
τάναστενάρια 1952 στό Λαγκαδά 310 
τάναστενάρια από νέα στοιχεία 1952 13] 
τάναστενάρια ώς λαογραφικό έθιμο 

133, 134, 135 
ταξινόμηση 343
τά πέραν τοϋ "Εβρου χωρία 32 
Τάσος Ά θ. Γριτσόπουλος 179, 383 
τελευταίοι επιθέσεις, έκτόπισις 251, 252 
τεμάχια 4, 5, 6 εγγράφου 8 , 83, 84 
τεμάχιον Ιον εγγράφου 1+2, 63 
τεμάχιον 2ον εγγράφου 1+2, 04, 65, 66 
τεμάχιον 3ον εγγράφου 143, 67, 68 
τεμάχιον 4ον εγγράφου 1+2, 78, 73 
τεμάχιον 1 εγγράφου 8 , 80 
τεμάχιον 2 εγγράφου 8, 81 
τεμάχιον 3 εγγράφου 8 , 82. 83 
τεμάχιον 7 εγγράφου 8, 84



m Περιεχόμενα

τηγανίτες 40 Μαρτύρων 256 
τί είναι, τάναστενάρια κοι αναστενάρη

δες 135, 136, 138 
τί είναι τό κονάκι 141, 142 
τί πρέπει νά γίνη ακόμα 177, 178 
τοΰ Πάσχα 280, 281 
Τουρκοκατσίβελλοι 293, 294, 295, 296 
τουριστικά στοιχεία 260, 261, 262 
τουρκικά χιορία 16 
τό επίμονο τούτο στοιχείο 347 
τό 2ον τμήμα 3 τεμ. 68 
τό Κάστρο τής Ώριάς 339 
τό φαινόμενον πυροβασίας— άκα'ίας 326 
τό χωριό 284, 285, 286, 287 
τραγούδι μικρού Βλαχόπουλου 365 
τραγούδι τοΰ Δράκοντα 354 
τραγούδι γυρισμού τοΰ ξενητεμένου 355 
τραγούδι Μιχάλμπεη Ρουμανίας 365 
τραγούδι μάννας φόνισσας 363 
τραγούδι Βδοκιάς 361 
τραγούδι "Ερριγα «Μάντρας 341 
τραγούδι χορευτικό αναστενάρηδων 178 
τραγούδια αναστενάρηδων 316— 319 
τραγούδια μέ καινούργιο περιεχόμενο338 
τρίτη περίπτωση 359 
τρόφιμα 283

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

Α '  Κ α τ ά  αυγγρ αφ ε ΐς

Β α φ ε ίδ ο υ  Ν .  Εκκλησιαστικοί έπαρχίαι Θράκης καί ό φάκελλος 434 τής Βιβλιοθή
κης τής Βουλής περί Θράκης σ. 5— 130.

» » Γνάιμη περί Κατσιβέλλαιν σ· 299— 301
Β λα ο το ν  Μ .  Πιθανή έπιστημον. ερμηνεία τού φαινομένου τής πυροβασίας σ. 321— 331. 
Γ ια ννα κ ά κ η  Γ .  'Ιστορία τής γενετείρας μου σ. 221— 258.
Γ ρ ιτσ ο π ο ν λ ο υ  Τ .  Συμβολή εις τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν Ραιδεστοϋ σ. 179— 192.

» > Βιβλιοκρισία σ. 375— 383
Ε υ & υ μ ίο υ  Γ ρ η γ .  Αττικά αγγεία έκ Πλωτινοπόλεως σ. 206— 208.

» » Καταστατικόν τής Δημογεροντίας Διδυμοτείχου σ. 209— 220
C avarnos J o h n .  Βιβλιοκρισία σ. 386— 387.
Κ ερ σ ο π ο ύ λο ν  Ί .  Εθνολογικόν απόσπασμα τής επαρχίας Θράκης σ. 332— 336. 
Μ α υ ρ ο μ μ ά ζη  Θ. Άγχίαλος, Άχελώ σ. 302— 303.
M essin g Cordon· Βιβλιοκρισία σ. 389— 371.
M iram bel Andre. Βιβλιοκρισία σ. 387— 388.
Ο ίκ ο νο μ ίδο υ  Δ. Αί λαογραφικαί σπουδαί εις τήν Ρουμανίαν σ. 193— 205.
Οι. Δ. Βιβλιοκρισία σ. 393— 398.
Π α π α ν ικ ο λ ά ο υ  Γ .  Λαογραφικά στοιχεία τοΰ χωρίου Χανδρά σ. 259— 288. 
Π α π α χ ρ ιο ζ υ δ ο ύ λ ο ν  Π .  Τάναστενάρια από νέα στοιχεία 1952 σ. 131— 178.

» » Σημειώματα καί παρατηρήσεις στήν τελετή των Αναστενα
ριών σ. 305— 319.

Ιίετρόοΐουλος Δ. Βιβλιοκρισία σ. 391 —  392.
Π ρονση  Κ , Βιβλιοκρισία σ. 383— 386.
Ρ ω μ α ίο υ  Κ .  Δύο περίεργα Ιστορικά τραγούδια σ. 337— 374.
Σ π α ν δ ω ν ίδ ο υ  Π .  Βιβλιοκρισία σ. 398— 400.

τών Βαίων 280
ύπ’ άριθ. 7 καί 5, 28
ύπ’ άριθ. 37 έγγραφον 29
ύπ’ άριθ. 40 έγγραφον 30
ύπ’ άριθ. 39 έγγραφον (1877) 9
φάκελλος 434 δ
φάσεις τοΰ εθίμου 143, 144, 145 
Φιλιπέ— Φιλιππόπολ 336 
φωτιά 154, 155
φωτιά 'Αγ. ’Αντωνίου 257, 258 
χάρτης τής περιοχής αναστενάρηδων 137 
Henri de Flandre 347 
χορός 161, 162, 163 
χρήσις βιβλίων 8 
Χριστούγεννα, Πάσχα 255 
χρόνοι ίδρύσεως Ίντζέκιοϊ. 222 
Χρύσανθος Νοταράς 377 
χωρία μεταναστεύσαντα 63, 64 
χωρία προσωρινής μητρ. Σουφλίου 33 
ψυχική κατάσταση αναστενάρηδων 150 
ψυχική δυναμόλυσις 324 
ψυχο-παθολογικά φαινόμενα 323 
ψυχολογικές καί ψυχοπαθολογικές παρα
τηρήσεις 167,168,169,170,171,172,173 

ψωράγιασμα 257



B ' K a fr ’ ϋλην
Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ά  : 206— 208 ’Αττικά αγγεία Πλωτινοπόλεως (Ευθυμίου Ρ(?ηγ·).

‘Ι σ τ ο ρ ικ ά  : 5— 180 Εκκλησιαστικοί έπαρχίαι Θράκης (Βαφείδου Ν.), 299— 801 Γνοόμη 
περί Κατσιβέλλων (Βαφείδου Ν.) — σ. 221— 258 'Ιστορία γενετείρας μου 
(Γιαννακάκη Γ.).— σ. 209— 220 Καταστατικόν Δημογεροντίας Διδυμοτεί
χου (Ευθυμίου Γρηγ.).— σ. 179— 192 Συμβολή εις τήν Εκκλησιαστικήν 
ιστορίαν Ραιδεστοϋ (Γριτσοπού?ι.ου Τ.).— σ. 392— 336 Εθνολογικόν από
σπασμα επαρχίας Θράκης (Κερσοποΰλου Ί.).— σ. 302— 303 Άγχίαλος, 
Άχελώ (Θ. Μαυρομμάτη).

Α α ο γρ α ψ ικ ά  : 321— 381 Πιθανή επιστημονική ερμηνεία τοϋ φαινομένου τής πυροβα
σίας (Βλαστού Μ.).— 259— 288 Λαογραφικά στοιχεία του χωρίου Χάνδρα 
(Παπανικολάου Γ.).— σ. 131— 178 Τάναστενάρια άπό νέα στοιχεία 1952 
(Παπαχριστοδούλου Π.), 305— 319 Σημειώματα καί παρατηρήσεις στήν 
τελετή των αναστεναριών (Παπαχριστοδούλου Π. )·— σ. 337— 374 Δύο πε
ρίεργα ιστορικά τραγούδια (Ραηιαίου Κ.).— 193— 205 Αί λαογραφικαί 
σπουδαί εις τήν Ρουμανίαν (Οίκονομίδου Δ.).

Μ νημό σ υνα  : σ. 408— 410 (Παπαχριστοδούλου Π.).
Σ η μ ε ιώ μ α τ α  : σ. 401— 405 (Παπαχριστοδούλου Π.).— σ. 405— 407 (Γριτσοπούλου Τ.).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Ε ταιρείας  Θ ρακικων  Μ ελετών

Οί εκδόσεις τής Εταιρείας Θρακικων Μελετών αποτελούν ικανοποιητι
κήν άπόδοσιν διά το 1953. "Ενδεκα εργασίες πρότυπες, σύντομες, περιεκτι
κές, ευχάριστα γραμμένες, εκλαϊκεύουν τα Θρακικά Θέματα, πού απασχολούν 
τήν Εταιρείαν. Οϊ εκδόσεις αυτές γράφονται από επιστήμονες, πού ερευνούν 
τήν 'Ιστορίαν τής Θράκης καί ήμποροΰν νά δώσουν μια λύση στα θέματά 
τους. Ή  εκτύπωσή τους δεν είναι, ή τελευταία λέξις επί των θεμάτων, άλλ" 
είναι τό θεμέλιωμα τής εργασίας. Γύρ,ω σ’ αυτό τό θεμέλιωμα χωρει πολύ 
εργασία άλλη, πού θάκολουθήση. Ή  'Ιστορία τής Θράκης λ. χ. άνά τούς 
αιώνες έρευνάται καί συμπληρώνεται ή ερευνά της. Ή  λαογραφία της πλου
τίζεται, ή ιστορική αλήθεια δυναμώνει, ή περιγραφή 'Ιστορικών καί "Αρ
χαιολογικών ευρημάτων πλουτίζεται καί διαφωτίζει καί γενικά ολος ό κύκλος 
τών θεμάτων ευρύνεται καί προοιωνίζει τήν λύσιν πολλών προβλημάττον, 
πού χρειάζονται γιά νά θεμελιώσουν τό αληθινόν 'Ιστορικόν οικοδόμημα. 
Τώρα ήμπορεΐ κανείς νάτενίζη προς τήν συγγραφήν ενός δοκιμίου 'Ιστορι
κού περί Θράκης επικυρωμένου καί εγκύρου εκ τών πηγών καί τής ερεύνης.

"Αλλά καί ή διαφοότιση τού Ελληνικού λαού είναι καί αυτή ένας σκο
πός τών εκδόσεων τής Εταιρείας. Χρειάζεται τό ενδιαφέρον τού λαού γιά τά 
Θρακικά προβλήματα. Ό  Κοραής ειπεν orι τά Ε θνικά  ζητήματα λύονται 
συνήθως μέ τήν κοινήν γνώμην τών λαών. Αυτήν τήν κοινήν τού λαού μας 
γνώμην επιδιώκει νά μορφοόση ή Εταιρεία Θρακικών Μελετών μέ τά δημο- 
σιεύματά της.


