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Τ Ο  ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ 
ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Τ Η Σ  ΕΛΛΑΛΟΣ

Έπεκράτησεν από ετών ή συνήθεια, αί πρώται σελίδες του Συγγράμ
ματος μας τά «Θρακικά» νά άφιεροΰνται εΐς φωτοβιογραφίας μεγάλων τής Ε λ
λάδος άνδρών, οΐτινες διεκρίθησαν προς «πόκτησιν και παγίωσιν τής ελευ
θερίας τής μικράς μας πατρίδος, έδάξασαν δέ και ©λάμπρυναν την δΓ ήρωϊ- 
κών πράξεων μέ θυσίας καί ποταμούς αίματος κτηθεΐσαν ανεξαρτησίαν της.

Καίτοι ό πίναξ των έκλιπόντων μεγάλων Ιστορικών μας άνδρών του 
στρατού καί τής πολιτικής δεν εξηντλήθη καί Όά συμπλήρωσή καί εις τό μέλ
λον μέ νέας φυσιογνωμίας Ιέξόχων πατριωτών, οΐτινες Οά έκκολαφθουν από 
την άστείρευτον προγονικήν' φυλήν μας, έθ'εωρήσαμεν .καθήκον, μέ μικράν πα
ρεμβολήν καί εξ αφορμής δικαιότατων εικοσαετίας τιμητικών εκδηλώσεων, νά 
ένθυμηθώμεν την μεγάλην προσωπικότητα του Αμερικανού Προέδρου Τρούμαν 
καί την παγκοσμίως έορταξαμένην μεγαλοφυά άπόφασιν τών ΤΤνωμένοον Πολι
τειών την καθ'ίερωθεΐσαν ώς «ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΤΜΑΝ».

Σπάνιαι εΐναι αΐ όφειλαί καί 'θά παραμείνουν ζωνταναί μετά πάροδον ού- 
χί δεκαετιών άλλα αιώνων, αι όποΐαι μέ την διαυγή προσωπικότητα ενός εξαί
ρετου άνδρός που μάς έχάρισεν ή Θεία πρόνοια, επέτυχαν νά δωρήσουν εις 
τους ελευθέρους ανθρώπους την πολλάκις διακυβευθεισαν παγίωσιν τής ελευ
θερίας των. Σήμερον μάλιστα όπου ή παγκόσμιος αναταραχή καί άνάφλεξις 
απειλεί ολόκληρον τήν ανθρωπότητα, πρέπει νά ιένθυμούμεΟα μέ απεριόρι
στον θαυμασμόν καί ευγνωμοσύνην τον 'θεόπνευστο ν άνδρα δ στις μέ τετρα
γωνικήν λογικήν ένεπνευσθη καί μετέδωκεν δτι ή ξηρά έλευ'θερία. άνευ υλι
κών αγαθών καί στηριγμάτων αποβαίνει κάθε άλλο παρά σταθερά καί εγκυ
μονεί μυρίους κινδύνους. «Κυβερνάν εστί προβλέπειν». Φαίνεται δτι ό μέγας 
Τρούμαν εΐχεν εμποτισμόν η ν ©ις ολόκληρον τον οργανισμόν του τήν λογικήν 
τής προ βλέψεως του μέλλοντος. Αυτό άποδεικνύει ή επιμονή του νά πείση 
οχι τόσον τό δύστροπον Κογκρέσσον αλλά μέ κοπιώδη εργασίαν καί τήν Γερου
σίαν καί τήν Βουλήν χωριστά προς ομό'θυιμον εγκρισιν του δόγματός του διά 
τήν διάθεσιν εκατοντάδων - εκατοντάδων εκατομμυρίων δολλαοίων.
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Παραθέτομεν τό ακριβές κείμενον του διαγγέλματος του Προέδρου 
Τ ρούμαν:

«Τήν 12ην Μαρτίου 1947 ο Πρόεδρος Τρούμαν ενεφανίζετο ενώπιον 
του Κοιγκρέσσου εις κοινήν συνεδρίασιν τής Βουλής καί τής Γερουσίας διά 
νά άναγνώση τό διάγγελμά του: «Ή  σοβαρότης, ήρχισε λέγων, τής σημερι
νής καταστάσεως του κόσμου .καθιστά άναγκαίαν τήν ενώπιον τοϋ Κογκρέσ- 
σου εμφάνισίν μου. Επιθυμώ νά σάς παρουσιάσω σήμερον, διά νά λάβητε αυ
τήν ύπ’ οψιν, μίαν πλευράν τής καταστάσεως ταύ.της, άφορώσαν εΐόικώς εις 
τήν Ελλάδα και εΐς τήν Τουρκίαν. ΑΊ Ήνωμέναι Πολιτεϊαι έλαβον επείγου- 
σαν εκκλησιν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως προς παροχήν οικονομικής βοη- 
θείας. Προηγηθεϊσαι 'εκθέσεις τής έν Έλλάδι Αμερικανικής Οικονομικής ’Α
ποστολής καί τοϋ εν ΆΟήναις ’Αμερικανού Πρεσβευταϋ, ενισχύουν τήν άπο- 
ψιν τής Ελληνικής Κυβερνήσεως περί τοϋ δτι επιβάλλεται επιτακτικώς νά πα- 
ρασχεθή βοήθεια, εάν θέλωμεν νά έπιζήση ή Ελλάς ώς ελεύθερον Έθνος. Π ι
στεύω δτι δ ’Αμερικανικός λαός καί τό Καγκρέσσον 'δεν ,επιθυμούν νά κωφεύ- 
σωμεν εΐς τήν εκκλησιν τής Ελλάδος. Ή  ύπόστασις τής Χώρας αυτής απει
λείται σήμερον από τήν τρομοκρατικήν δράσιν ενός αριθμού ενόπλων, οΐ ό
ποιοι υπό κομμουνιστικήν ηγεσίαν, δεν αναγνωρίζουν τήν εξουσίαν τής Ε λ 
ληνικής Κυβερνήσεως εΐς διάφορα σημεία τής Χώρας καί Ιδίως κατά μήκος 
των βορείων συνόρων τής Ελλάδος. Επιτροπή, όρισθεϊσα από τό Συμβούλι- 
ον ’Ασφαλείας των 'Ηνωμένων ’Εθνών, διερευνά τοόρα τά τής διαταράξεως 
τής τάξεως εΐς τήν βόρειον Ελλάδα καί τάς παραβιάσεις τών ελληνικών συνό
ρων από τήν πλευράν τής ’Αλβανίας, τής Γιουγκοσλαβίας καί τής Βουλγα
ρίας. Ή  Ελληνική Κυβέρνησες εύρίσκεται εις αδυναμίαν νά αντιμετώπιση 
τήν κατάστασιν διότι ό στρατός της είναι μικρός καί άνεπαρκώς εξωπλισμενος. 
Διά νά άποκαταστήση δέ τήν εξουσίαν τής Κυβερνήσεως εΐς διάφορα σημεία 
τού εδάφους, ό στρατός έχει ανάγκην βοήθειας καί οπλισμού. Και γενικωτε- 
ρον, διά νά καταστή ή Ελλάς μία Δημοκρατία, ή όποια νά επαρκή εις τας 
άνάγκας της εξ .ιδίων καί νά προκαλή τον σεβασμόν, είναι ανάγκη νά τύχη 
βοήθειας καί τήν βοήθειαν ταύτην πρέπει νά παράσχη ή ’Αμερική. Ή  μέχρι 
τούδε παρεχόμενη ’Αμερικανική βοήθεια είναι ανεπαρκής, ή δέ Ελλάς δεν 
δύναται νά ζητήση βοήθειαν από καμμίαν άλλην χώραν. Ή  Βρεταννική Κυ- 
βέρνησις, ή όποια έβοήθει έως τώρα τήν Ελλάδα, μάς 'έδήλωσεν δτι αδυνα
τεί νά συνέχιση τήν ύποστήριξιν ταύτην πέραν τού Μαρτίου. Ή  κατάστασις 
εΐς τήν Ελλάδα απαιτεί επειγόντως ΐδικήν μας δράσιν άμεσον, τοσούτω μάλ
λον καθ’ όσον τά Ηνωμένα ’Έθνη ευρίσκονται εΐς αδυναμίαν νά παράσχουν 
βοήθειαν τού είδους τό όποιον απαιτείται».

«Μεταξύ τών σκοπών τής ’Αμερικανικής πολιτικής, συνεχίζει ό Τρού
μαν εις τό διάγγελμά του, είναι ή δημιουργία όρων, υπό τούς οποίους ημείς
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και τά άλλα έθνη θά δυνάμεθα νά ρυθμίζωμεν τά τού βίου μας, ελεύθεροι καί 
μακράν εξαναγκασμών. Κατά τον πόλεμον ενική σαμεν τά ,κράτη εκείνα, τά 
όποια έπεζήτουν νά επιβάλουν βιαίως τήν θέλησίν των κα'ι τον τρόπον ζωής των 
εις τά άλλα εθνη. 'Ως εκ τούτου αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι έχουν ύποχρέωσιν νά 
βοηθήσουν ελευθέριους λαούς, αί όποιοι άνθίστανται είς ενόπλους μειοψηφίας 
και αί πλειοψηφίαι τών όποιων επιθυμούν νά ρυθμίζουν τήν τύχην των μό- 
ναι των καί όπως θέλουν. Βεβαίως ό κόσμος δεν είναι στατικός καί τό καθε
στώς μιας χώρας δέν είναι κάτι τό ιερόν καί άπαραβίαστον. Δεν επιτρέπονται 
όμιος μετα'βολαϊ τού καθεστώτος τούτου εις οίανδήποτε χώραν, εφ’ όσον αύται 
παραβιάζουν τό\' χάρτην τών Ηνωμένων Εθνών διά μέσων βίας. Βοηθιούντες 
ελεύθερα καί ανεξάρτητα κράτη είς τον άγώνά των διά τήν ελευθερίαν των, 
εφαρμόζομεν τάς άρχάς, τάς οποίας διακηρύσσει ό Χάρτης τών Ηνωμένων 
’Εθνών».

Τονίζει ακολούθως ό Πρόεδρος Τρούμαν τάς επικινδύνους συνέπειας, 
τάς όποιας Οά είχε τυχόν έγκατάλειψις τής Ελλάδος είς τήν τύχην της. «’Αρ
κεί είπε νά ρίψωμεν ένα βλέμμα είς τον χάρτην διά νά άντιληφθώμεν, ότι ή 
έπιβίωσις τής Ελλάδος εχει πολύ ιμεγαλυτέραν σημασίαν διά τον κόσμον. ’Εάν 
ή Ελλάς περιέλθη υπό τήν έξουσίαν μιας ενόπλου· μειοψηφίας τούτο θά εχη 
άμεσον συνέπειαν διά τήν γείτονά της Τουρκίαν. Ή  σύγχυσις καί ή αναταρα
χή θά ήδύναντο νά έξαπλωθούν είς όλην τήν Μέσην ’Ανατολήν. ’Επί πλέον ή 
έξαφάνισις τής Ελλάδος ώς ελευθέρου κράτους θά είχε βαθεϊαν άπήχησιν είς 
τάς εύρωπαϊκάς χώρας, οί λαοί τών οποίων παλατουν επίσης κατά μεγάλων 
δυσχερειών διά νά διατηρήσουν τήν ελευθερίαν καί τήν ανεξαρτησίαν των καί 
νά επανορθώσουν τάς έκ τού πολέμου τεραστίας καταστροφάς. Κατάρρευσις 
τών ελευθέρων θεσμών καί απώλεια τής ανεξαρτησίας τών λαών, οί όποιοτ 
ήγωνίσθησαν κατά τών όλοκληρωτικών Κρατών, θά έσήμαινον δι’ αυτούς απώ
λειαν τής νίκης διά τήν έπίτευξιν τής οποίας ούτοι ιέθ'υσιάσθησαν’ μία τέ
τοια έξέλιξις θά άπετέλει 'συμφοράν διά τούς λαούς αυτούς, αλλά καί δι’ ολό
κληρον τον κόσμον. "Ολοι οί λαοί οί όποιοι αγωνίζονται σήμερον διά νά δια
τηρήσουν τήν ελευθερίαν των, ιθά άπεθαρρύνσντο καί ενδεχομένως θά ύπέκυ- 
πτον. Παράλειψίς μας νά βοηθήσωμεν τήν Ελλάδα είς τήν μσιραίαν ταύτην 
ίόραν θά είχεν εύρυτάτην άπήχησιν τόσον προς Δυσμάς οσον καί προς Ά - 
νατολάς. Τά σπέρματα τών όλοκληρωτικών καθεστώτων τρέφονται από τήν 
ανάγκην καί διαδίδονται καί αυξάνουν επάνω είς τό πρόσφορου έδαφος τής 
πτωχείας καί τών ερίδων, όταν δέ ή ελπίς ενός λαού δι’ ένα καλλίτερον μέλλον 
φυλλορροήση, τά σπέρματα τού όλοκλη,ρωτισμού φθάνουν είς τήν πλήρη των 
άνάπτυξιν. Τήν ελπίδα τών λαών είς ένα καλλίτερον μέλλον πρέπει νά διατη- 
ρήσωμεν ζιοντανήν. Τά 'ελεύθερα ’Έθνη τού κόσμου 'αποβλέπουν είς τήν ’Α
μερικήν καί αναμένουν από αυτήν βοήθειαν διά νά διατηρήσουν τήν έλευθε-



ρίαν των. Έάν δέν άνταποκρυθώμεν είς τήν ηγετικήν μας θέσιν, θά θέσωμεν 
εΐς κίνδυνον τήν -ειρήνην τού κόσμου, -αλλά καί τήν ευημερίαν τού ’Έθνους 
μας. Ή  ραγδαία έξέλιξις τών γεγονότων μάς (επιβαρύνει, μέ μεγάλος εύ'θύ- 
νας».

«Έπί τή βάσει τών ανωτέρω, καταλήγει ό Πρόεδρος Τρούμαν ζητώ από 
τό Κσγκρέσσον νά έγκρίνη τήν παροχήν βοήθειας προς τήν Ελλάδα ώς καί 
προς τήν Τουρκίαν, συνολικού ποσού 400 εκατομμυρίων διολλαρίων -διά τήν 
μέχρι τέλους ’Ιουνίου 1948 περίοδον'. Ζητώ έπί πλέον όπως τό .Κογκρέσσον 
έξουσιοδοτήση τάς έν Έλλάδι πολιτικάς καί στρατιωτικάς άρχάς τής Α μερι
κής νά -συνδράμουν κατ’ αϊτησιν τής Κυβερνήσεως τής χώρας ταΰτης, εΐς τήν 
άνόρθω-σιν τής Ελλάδος, καί όπως έγκρίνη τήν ταχίστην καί τά μάλιστα απο
τελεσματικήν χρησιμοποίησιν τών κεφαλαίων τής βοήθειας διά τάς αναγκαίας 
προμήθειας καί τον εξοπλισμόν».

Τήν άνάγνωσιν τού διαγγέλματος Τρούμαν, κατόπιν κοπιώδους προπα- 
ρασκευής, ύπεδέχθησαν όρθια μέ επιδοκιμασίας όλα τά μέλη τού Κογκρέσ- 
σου πλήν ενός τιού αντιπροσώπου· τού· Εργατικού Κόμματος. Ή  φροντίς όμως 
τού γενναίου ύπερασπιστού τής ελευθερίας Τρούμαν δεν περιωρίσθη είς τήν 
έγκρισιν τών' ύποδείξεών του παρά τού Κογκρέσσου, άλλ’ έσυνεχίσθη μέ δρα- 
στηρίαν παρακολούθησιν τής έκτελέσεως τών άποφασισθέντων, συσταθείσης 
επιτροπής Διερευνήσεως ε;ίς τά Βαλκάνια προς ιένημέρωσιν καί έ-ξακρίβωσιν 
τής καταστάσεως.

"Αμα τή υπογραφή τού σχετικού Νόμου κατά Μάϊον τού 1947 άνετέθη 
είς τον τότε 'Τπουργόν Εξωτερικών -στρατηγόν Μάρσαλλ ή συμπλήρωσις τό 
ταχύτερον τών αναγκαίων διατυπώσεων, οπότε άπεστάλησαν εΐς Ελλάδα χρή
ματα καί οπλισμός, καθώς καί ικανοί σύμβουλοι, ούτω δέ α'ι έμφορούμελ'αι 
από πατριωτισμόν καί γενναιότητα εθνικοί δυνάμεις έξ έδιωξαν τούς στασια- 
στάς από όλα τά μέρη τά όποια εΐχον καταλάβει, έξω τών Ελληνικών συνόρων.

’Αλλά τό κυριώτερον επίτευγμα υπήρξε τό ότι τά συμπεράσματα τής ’Αμερι
κανικής έπιτροπής, σύμφωνα μέ τάς προσπαθείας Τρούμαν άνεπτέρωσαν τό ηθι
κόν καί τήν πολεμικήν δράσιν όχι μόνον όλων τών Ελλήνων αλλά καί τών άλλων 
λαών, οΐτινες έκινδύνευον από έλλειψιν μέσων άντιστάσεως. Πρέπει δέ νά σημει- 
ωθή ότι ή κατάστασις εις τό ΐέσωτερικόν τής 'Ελλάδος κατόπιν τών -υπό τών Γερ
μανών, ’Ιταλών, καί Βουλγάρων πολέμων, είχε καταπέσει καί δέν ύπήρχιον οι
κονομικά μέσα διά τοιαΰτην άντίδρασιν.

Τό συμπέρασμα όλων τών ανωτέρω είναι ότι χάρις είς τήν έπέμβασιν τής 
’Αμερικανικής πολιτικής καί είς τό σθεναρώς ύποστηριχθέν Δόγμα Τρούμαν 
άπεφεύχθησαν πολλά δεινά, ειχε δέ γενικωτέραν άπήχησιν καί θά έπρεπεν 
ολόκληρος ή άνθρωπότης νά τίμηση καί εξάρη τήν πρωτοβουλίαν τού προβλε
πτικού καί Ισχυρού τής εποχής μεγάλου άνδρός. Δι’ ημάς τούς "Ελληνας ή
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ύπόθεσις εμφανίζεται πολύ σοβαρωτέρα καί αί λέξεις ευγνωμοσύνη καί εύχα;· 
ριστίαι τού Ελληνικού λαού .είναι πολύ πενιχραί διά νά ιέκφράσουν τά συναι
σθήματα, άτινα κατέκλυσαν τάς "ψυχάς καί τών απλών ακόμη ανθρώπων, οί- 
τινες ευρισκόμενοι (μακράν τής πολιτικής, άντελήφ.θησαν πόσον ήτα σωτηρία 
διά τήν πατρίδα καί τό ©Ονος .μας ή τοιαύτη έπέιμβασις εκ μέρους τής ’Αμε
ρικής κατά προτροπήν ενός ανθρώπου τον όποιον πρέπει πάντοτε νά ένθυμού- 
μεθα καί νά τιμώμεν, διότι .έκινδύνευσεν ή ελευθερία μας τήν εποχήν εκείνην 
κατά τρόπον ουσιαστικόν. Διεπιστώσαμεν δτι τό επίθετον Τρούμαν εδίδετο είς 
ασήμαντα άτομα χωρίων, άτινα διεκρίνοντο τότε διά τήν αποφασιστικότητα καί 
τάς υγιείς ήθικάς καί κοινωνικάς άρχάς των.

Πρέπει ακόμη εν κατακλείδι τού παρόντος δημοσιεύματος νά έπιστηΟή 
ό κίνδυνος τής λησμοσύνης μέ τήν πάροδον τού χρόνου. Τοιούτα κεφαλαιώ
δους σημασίας διά τήν ύπαρξιν ενός ’Έθνους γεγονότα δέν πρέπει νά λησμο- 
νούνται. ΤΙ μνήμη τού Ελληνικού λαού πρέπει νά είναι ισχυρά καί «Ιωνία. Ό  
ηρωισμός καί ή αυτοθυσία τού Ελληνικού λαού καί τού στρατού του εσωσε 
τήν κατ’ επανάληψιν διακυ'βευθεΐσαν ελευθερίαν τής πατρίδος μας. Αυτήν τήν 
φοράν, μολονότι παρήλθ'ον είκοσι ετη από τής εφαρμογής τού Δόγματος Τρού
μαν, είς πολλάς πόλεις τον ένεΟυμήθησαν καί σύσσωμος ό 'Ελληνικός Τύπος 
έγραφε μετ’ ενθουσιασμού καί επαίνων διά τό 'σωτήριον εργον του.

’Ά ς  μάς επιτροπή νά συνενώσωμεν καί ημείς οί Θράκες καί ιδία οί κιν- 
δυνεύσαντες αμέσως παραμεθόριοι, μετά τού λοιπού Ελληνικού λαού τά αισθή
ματα μας βαθυτάτης ευγνωμοσύνης καί αγάπης πρός τον άνδρα, ο στις δικαί
ως κατεχωρήθη είς τάς δέλτους τής ιστορίας μεταξύ τών .σπουδαιότερων τής 
εποχής μας, ανθρώπων.

Φ. Μ.

9



10

Σημείωσις Συντάξ «Θρακικών»

Τά όσα έλαβον χώραν κατά τό διάστημα τής δια- 
νυθείσης διετίας 1ν65 καί I960, έχουσιν άπό τριμήνου 
τακτοποιηθή παρά τής Διοικήσεως τού θρακικοϋ Κέν
τρου, ό λεπτομερής δέ ’Ισολογισμός καί ή ’Έκθεσις ’Ελέγ
χου τής Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής, διοριζο- 
μένης κατά τό Καταστατικόν, υπό τής Γενικής Συνελεύ- 
σεως, εύρίσκονται είς τήν διάθεσιν τών μελών.

Καθίσταται γνωστόν δτι δέν κατωρθώθη, διά διαφό
ρους λόγους, ήτοι κυβερνητικών μεταβολών, συνεχών 
απεργιών, ταχυδρομικής άκαταστασίας κλπ. ή συνολική 
συγκέντρωσις όλων τών πιστοποιητικών καί δικοιολογη- 
τικών προγραμματισμού 1^65 καί 1966, καθώς καί τά 
ύπογεγραμμένα πρακτικά έξουσιοδοτήσεων παρά τών 
τοπικών Επαρχιακώ ν ’Επιτροπών.

Διά τούς άνω συνεπώς λόγους καθυστερεί καί ή 
σύγκλησις τής Γενικής Συνελεύσεως, ήτις καταβάλλεται 
προσπάθεια, δ πως συνέλθη τό ταχύτερον.
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ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ή  κατάστα-σις, ήν δ-ιεζωγραφίσαμε ν -εν έκτάσει εις τον πρ-οηγουμιενον 
40όν Τόμον τών «.Θρ-ακικών (σελ. 202— -206), παρουσιάζει σαβ-αράν επιδ-εί- 
ν-ωσιν, εΐναι δέ θλιβερόν ότι ή παγκόσμιος -διαμάχη μεταξύ τών μεγάλων λα
ών, μέσα είς τους οποίους -άποτελοΟμεν άσήμαντον ποσοστόν, όχι μόνον δέν 
κατηυνάσ'θη, -άλλ’ απεναντίας διά τής δημιουργίας νέων ιέστιών πολέμου, ώς 
του Βιετνάμ καί είς άλλα -σημεία τής γής, -συνεχίζεται, μέ όλονέν αυξ-ανομένην 
έντασιν, παρά τάς καταβ-αλλομέν-ας προσπάθειας έκ μέρους τής κοινωνίας τών 
Εθνών καί τών δύο μεγάλων δυνάμεων. 'ΙΊ το-ιαύτη -συνέχιισις προδικάζει γε- 
νικάς ιάναφλέξ-εις, διότι ού'δ-είς δεικνύει επιθυμίαν ύποχω ρήσεως, κυρίως δέ 
αί υπανάπτυκτοι χοοραι φοβούμενοι πλήρη ύποδουλω-σιν, πολεμούν λυσσω'δώς 
μέ οικονομικήν φθοράν καί ποταμούς -αΐματος. Ό  κίνδυνος -συνεπώς μιας παγ
κοσμίου συρ-ράξε-ως, περί ής προ-εβλέτ^αμεν -είς τό προηγούμενόν μας άριθ-ρον, 
δέν έχει -άτυχά)ς περιορισθή, lc-υδέν δέ τό -συγκεκριμένον μέχρι στιγμής έπε- 
τ-εύχθη προς κατάπαυσιν του πυρός καί τής -αναταραχής.

Έ κ τών ώς αν ο.) γεγονότων, -φυσικόν -είναι νά έπιδεινοΰται ή οικονομική 
έξάντλησις ολοκλήρου του κόσμου καί τά>ν πλουσίων ακόμη, ήναγκασμένω-ν νά 
βοηθούν τούς πτωχούς, -οΐτινες δεκ-ατίζονται καθημερινώς -από -ελλειψιν μέσων 
διατροφής, από άσ'θενε-ίας, από -εμφυλίους πολέμους καί αλλας πληγάς, όπως 
συμβαίνει σήμερον είς τάς ’Ινδίας καί τήν Κίναν, όπου ο-ί άνθρωποι αποθνή
σκουν έκ πείνης, ,άλληλοσφάζοντ·αι καί άλληλο-εξο\τών-ονται.

Ό  πληθυσμός τής 'Ελλάδος -μέχρι τουδ-ε, παρά τάς υφισταμένας δ-ιχο- 
γνωμίας καί τά άλλα δυσάρ-ειστα πατρογονικά σφάλματα, ιδύν-αται νά λεχιθή 
ότι δέν εχει υποφέρει -άπό όμοια δεινά λιμών, άνεπαρκείας αγαθών κλπ. Διά 
νά -διατηιρ-θή όμως ή τοιαύτη, ουχί -εύμάρ-εια, -άλλα στοιχειώδης -συντήρησις 
του πληθυσμού, κατεβλήθησαν οϊκονομικαί πρ-οσπάθειαι, αΐτινες εδημιούργη- 
σαν σοβαρώτατιον κίνδυνον τής εθνικής μας ο-ίκονομίας καί ,τοϋ κρατικού προ- 
ϋπολογι-σμού. -Παρά τόν κίνδυνον νά γινώμεθα -φορτικοί μέ επαναλήψεις, το- 
νίζομεν ότι τό κράτος -μας είναι όχι μόνον μικρόν ιάλλά καί πτωχόν, εψθασαν 
δέ τά οικονομικά μας μέχρι -σημείου ώστε νά πλησιάζωμεν είς τελείαν χρεο
κοπίαν παρ’ όλας τάς καταβαλλομένας προ-σπα-θείας καί τά έκ του -εξωτερικού
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μέ δυσβάστακτους ορούς, δάνεια, τά όποια ούδείς γνωρίζει πότε καί πώς 'θά 
εξοφληθούν. Θά ή το, ίέν τούτοις, ευχερές νά μή ταλαι πω ρούνται οί πτωχοί 
Έλληνες .καί νά μην ύφίσταται κινδύνους ή εθνική μας οικονομία, εάν τό σύνο- 
λον όχι μόνον τών έν Έλλάδι αλλά κυρίως τών απανταχού 'διεσπαρμένων γνηρ 
σίων Ελλήνων οΐτινες πονούν καί επιθυμούν τό μεγαλείον τής πατρίδας των, 
προσήρχετο οίκειοθελώς καί γενναιοδώρως χορηγόν προς άνακούφισιν τών 
πενομένων συμπολιτών μας.

'Τπεστηρίξαμεν ανέκαθεν καί συνιστώμεν μέ επιμονήν δτι ό εν Α μερι
κή, Καναδά καί αλλαχού διεσπαρμένος Ελληνισμός, είναι καιρός νά όργανω- 
θή κατά τρόπον ουσιαστικόν καί υπεύθυνον καί νά άποτελέση ’Οργανισμόν, τά 
μέλη τού όποιου 'θά συνεισφέρουν άναγκαστικώς ένα έλάχιστον ποσοστόν ώς 
φόρον συμμετοχής, τό συλλεγόμενον δέ κεφάλαιον Όά άποστέλλεται ώς πά
γιον εισόδημα είς τήν Ελλάδα προς άνακούφισιν τών πολλαπλών αναγκών 
της.

Δέν παραβλέπομεν δτι οί κατά καιρούς έπισκεπτόμενοι τήν Ελλάδα ξε- 
νητευμένοι προσφέρουν μεμονομένως διάφορα ποσά, τά όποια δέν είναι ανά
λογα προς τάς μεγάλος οίκονομικάς των δυνατότητας καί δέν είναι γενικής 
υποχρεωτικής μορφής, άλλα δίδονται προς έξυπηρέτησιν μικροαναγκών τών 
ιδιαιτέρων πατρίδων των.

Τά χρήματα τών εισφορών τούτων πρέπει νά συγκεντρούνται είς ένα 
ειδικόν γενικόν ταμείο ν, επικεφαλής τού οποίου νά προΐσταται ένας διακεκρι
μένος συμπολίτης τής Αμερικής μέ αντιπροέδρους τής αυτής μέ τον 
Πρόεδρον δράστηριότητος καί άρίστης φήμης, μέ ένα συμβούλιον από όλας 
τάς διακλαδώσεις τών υφισταμένων απειραρίθμων Σωματείων, προς άντιμε- 
τώπισιν τού ικολοσσιαίου τούτου προβλήματος μέ ώργανωμένην Οετικότητα καί 
εύθύνην.

Παρετηρήσαμεν τελευταίως δτι γίνεται δημοσιογραφική ένημέρωσις πε
ρί ομαδικών εκδρομών είς Ελλάδα διαφόρων Σωματείων, μέ χωριστά τά επι
κεφαλής ευρισκόμενα τοιαύτα, τά ιέχοντα ιστορίαν ετών καί πολλών μελών, τά 
όποΐα όμως Σωματεία δέν ύπόκεινται είς συνολικόν έλεγχον επί τών εΐσπρατ- 
τομένων καί διατιθέμενων ποσών. Οί επίσημοι διπλωματικοί αντιπρόσωποι 
τής Χώρας καί οί Μητροπολίται επιβάλλεται νά συμμετέχουν καί αυτοί, νά πα
ροτρύνουν δέ καί νά ελέγχουν τήν τοιαύτην εθνικήν έξόρμησιν, οί καρποί τής 
όποιας Οά είναι άσυγκρίτως άνώτεροι καί 'έπωφελέστεροι από τά σποραδικώς 
καί άνεπαρκώς σήμερον χορηγούμενα. Δέν κατηγαρούμεν κανένα. Δέν παρα- 
γνωρίζομεν δμως τήν συνολικήν χρησιμότητα τής τοιαύτης Όργανώσεως, ώς 
τούτο συμβαίνει μέ πλείστα 'άλλα Σωματεία, άτινα είναι άξια επαίνων, διότι 
έστω καί μονομερώς κατά τάς έκάστοτε έκδρομάς των ενθυμούνται τήν γενέ
τειράν των. 'Τπεδείξαμεν είς τό πριοηγούμενον άρθρον μας τον αείμνηστον καί
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ανεκτίμητοι Βεργωτήν, δστις διέθεσεν άνω τών τριών εκατομμυρίων δολλα- 
ρίων 'διά τήν άνοικοδόμησιν τοϋ χωρίου του με τά πλέον συγχρονισμένα μέ
σα. Τό παράδειγμα τοϋ Βεργωτή είναι αξιομίμητον και ιθά ήτο δυνατόν νά έξ- 
ευρεΟοϋν 50—Ί00 Βεργωτήδες, κάτοχοι πολύ μεγαλυτέρου πλούτου και περι
ουσίας, οίι όποιοι θά 'άνεκούφιζον τον προϋπολογισμόν καί θά έδημιούργουν 
θαυιμαισίαν άμιλλαν μεταξύ τών άδιαφορούντων ομογενών και έν διασπορά 
συμπατριωτών.

Έχαλάσαμεν τον κόσμον τελευταίως διά νά Ιεξεύρη τό κράτος ένα δά
νειον 20— ·30 εκατομμυρίων δολλαρίων. Καί είναι 'θλιβερόν τό φαινόμενον ότι 
δέν προσεφέρθη ούδείς ίέκ τών παμπλούτων Ελλήνων διά νά μάς άπαλλάξη 
από τον Ιέξευτελι,σμόν τής 'ελεημοσύνης. Οι 'Έλληνες ούτοι κρατούν 'έν τούτοις, 
τήν Ελληνικήν των 'ιθαγένειαν μέ υπερηφάνειαν και καυχώνται δτι είναι 'Έλ
ληνες. Και δέν είναι 'μόνον οί είς τήν ξένην πολυτάλαντοι ομογενείς, οί επι
δεικνύοντας αδιαφορίαν καί θλι.βέράν άρνησιν συμμετοχής είς τά οικονομικά 
δεινά τής πατρίδος, αλλά τούτο συμβαίνει καί είς τούς εντός τής Ελλάδος 
εγκατεστημένους εύπορους, δέν επιθυμεί δέ ούδείς ίέξ αύτών νά μιμηθή τούς 
παλαιούς Έλληνας, οΐτινες προσήρχ,οντο αύθορμήτως, χωρίς παρακινήσεις 
καί 'Ουνειισέφερον σηιμαντικώτατα ποσά εΐς χρήμα καί εΐς έργα αιώνια μνη
μεία, νοσοκομεία, ιδρύματα κλπ. τά οποία ανακουφίζουν τούς συμπατριώτας 
καί τιμούν τό Ελληνικόν όνομα.

«Οί καιροί ού μενετοί». Διερχόμεθα μαζί μέ ολόκληρον τον κόσμον εκτά
κτως δυσχερείς έποχάς. Είναι ανάγκη, ιέάν θέλωμεν νά διατηρήσωμεν τήν 
μικράν καί πτωχήν Ελλάδα μέ τό ένδοξον παρελθόν της, τά εΐς δλα τά ση
μεία τής γης εγκατεστημένα τέκνα της νά 'άντιληφθούν καί νά αισθανθούν 
δτι πρέπει νά τήν βοηθήσουν διά νά μή χαιθή ή ήρωϊκή. Ιστορική φυλή μας, 
ή τις έδωσεν ανέκαθεν αμέτρητα δείγματα αύταπα ρνήσεως προς προάσπασιν 
τής ελευθερίας. Εκείνο πού μάς θλίβει καί μάς αναγκάζει νά επαναλαμβάνω- 
μεν μετά φορτικότητος τά ίδια είναι δτι υπάρχουν σήμερον Έλληνες ίστάμε- 
νοι παγκοσμίως εις τή\· άνωτάτην βαθμίδα από απόψεως αγαθών καί περιου
σιών ιεφοπλι-σταί καί άλλοι μεγάλοι έπιχειρηματίαι υπολογιζόμενοι σοβαρώς 
είς τάς οΐκονομικάς εξελίξεις ολοκλήρων κρατών, ονόματα Κροίσων τού πλού
του κατά ξηράν καί θάλασσαν, ιοΐτινες συναλλάσσονται, μέ άπέραντον πίστιν 
είς τάς μεγαλυτέρας Τραπέζας τού κόσμου. Οί διεκεκριμένοι, ούτοι ομογενείς 
δέν Θέλουν νά άναγνώσουν τήν ιστορίαν τής Ελλάδος, πολύ δέ πόρω απέχουν 
από τό νά μιμηθούν προγόνους, οί οποίοι μέ πολύ πενιχρότερα μέσα έπετέ- 
λεσαν Θαύματα. Αυτοί περισφίγγονται. από τήν αμαρτωλόν άιδιαφορίαν μή 
σκεπτύμενοι δτι δέν Θά ύπαρξη Ελλάς άν εγκαίρως δέν άφυπνισΟούν. Είναι 
μήπως προτιμότερον νά γίνεται τόσος Θόρυβος περί τό όνομά των τό όποιον 
έχουν συνδέσει μέ κοινωνικός επιδείξεις άνά τον κόσμον καί νά μή δεικνύουν
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έστω καί τό έλάχ ιστόν ενδιαφέρον διά τήν πατρίδα; 'Τπάρχουν μερικά πρό
σωπα αί περιουσία ι τών όποιων δύνανται νά καλύψουν ή και νά ύπερβούν 
πλειστάκις ολόκληρον τον σημερινόν υπερτροφικόν προϋπολογισμόν του κρά
τους. ’Ηχούσατε «ναγραφόμενον κανέν από αυτά τά ονόματα τά όποια είτε 
διά 'διαθήκης είτε καταβολής γενναίου ποσού νά ενθυμηθή τήν Ελλάδα ; 
Εις τό τέλος τής γραφής άς μή περιμένουν τά πέντε - δέκα αυτά τά ονόματα 
τον συνολικόν οργανισμόν περί τού οποίου έβαρύνθημεν νά γράφωμεν καί νά 
ομιλώ μεν. ’Ά ς  αποφασίσουν ιδιωτικούς οΐ ζάπλουτοι αυτοί διά μίαν γέννα ίαν 
χειρονομίαν ήτις ©ά άνυψώση τό γόητρον τής Ελλάδος καί θά άκουσθή είς τά 
πέρατα του κόσμου ότι οί "Ελληνες δέν έπαυσαν νά ακολουθούν τά ιστορικά 
πεπρωμένα καί τήν πατρογονικήν κληρονομιάν θυσιάζομε νοι διά τό μεγα- 
λεϊον καί τήν δόξαν τής Ελλάδος. Θά τό έπαναλάβωμεν: «Λεν θά τά πάρουν 
μαζί των είς τον άλλον κόσμον». «’Ά ς  άφήσουν ζωηράν τήν άνάμνησιν τής ελ
ληνικής προσωπικότητάς των καί ας επιτρέψουν νά τούς ένθυμήται ολόκλη
ρος ό ελληνικός λαός έσαεί μέ αγάπην καί ΐέξαιρετικήν τιμήν».

Χαρακτηριστικ αί τυγχάνουν αί χειρονομίαι πολλών ξένων εκατομμυριούχων 
πού διέθεσαν τάς περιουσίας των εΐς φιλανθρωπικούς καί άλλους παρομοίους 
σκοπούς γ ι ά ν ά μ ή ν π ε θ ά ν ο υ ν π ά μ π λ ο υ τ ο ι. Είς πολλά ξένα 
περιοδικά άναφέρονται ονόματα μεγιστάνων τού πλούτου καί ολοκλήρων 
Εταιριών, πού γίνονται γνωστά κάθε τόσο, έχει δέ αρχίσει είς πολλά κράτη 
νά οργανώνεται ή διάθεσις αυτή τών χρημάτων πού προέρχονται από διαφό
ρους δωρεάς καί προορίζονται γιά τήν παιδεία, γιά επιστημονικές έρευνες 
γιά τήν ιατρική καί τις τέχνες, καί γιά διάφορα φιλανθρωπικά έργα μέ σκο
πόν τήν άνακούφισιν τού άνθρώπου. «Είναι ντροπή νά πεθαίνης πλούσιος» 
ελεγε ένας από τούς πλουσιώτερους ανθρώπους ό Αμερικανός Άντριου 
Κάρνεγκυ. Τήν γνώμη του συμμερίζονται καί οί ’Άγγλοι εκατομμυριούχοι 
Τσάρλς Κλόρ, Μάξ Ραίην, Νταίηβιντ Τζέϊμς καί πολλοί άλλοι πού χάρισαν κα
τά καιρούς πολλά εκατομμύρια δολλάρια γιά τούς άνω σκοπούς. Ά πό τήν 
άλλη πλευρά πολλοί άπό τούς εκατομμυριούχους πού δίνουν τά χρήματά τους 
επιμένουν νά μένουν ανώνυμοι κι’ ακόμη πολλοί πού φθάνουν σέ σημείο νά 
διαθέτουν τεράστια καί δυσανάλογα προς τήν δυναμικότητα τους π:σά, παρα
κινούμενοι κυρίως από ανθρωπιστικά καί πατριωτικά αισθήματα.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ή  Ακαδημία Αθηνών άναγνωρίσασα τήν σπουδαιότητα τού παρά τού 
Θρακικού Κέντρου έπιτελουμένου εκδοτικού καί φιλανθρωπικού έργου, προέ-
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βη, παρά τά ©ίωθότα, είς τήν βράβευσιν αυτού, ίδιά δευτέραν φοράν, διά νέου 
διπλώματος καί μεταλλίου·, άτινα παρέλαβεν πριασελθών ο Π,ρόε.δρος κ. Φ. Μα- 
νουηλίδης παρουσία της Α. Μ. του Βασίλειος, επισήμων καί πλήθους κόσμου. 
Τό απόσπασμα τής τοιαΰτης βραβεύσεως εχει ώς έξης:

« Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α  Α Θ Η Ν Ω Ν  
’Α π ό  σ π α σ ιμ α

Τής έκθέσεως τής συνταχθείσης υπό του Γενικού Γραμματέως κ. Ίωάννου 
θεο'δωρακοπούλου καί άναγν ωσθείσης ύπ’ αύτου εν τή Πανηγυρική Συνεδρία 
τής Ακαδημίας τής 29ης Δεκεμβρίου 1966 περί τών άπονεμομένων επαίνων, 
βραβείων καί μεταλλείων.

Μετά γνώμην τής Τάξε ως τών Ηθικών καί τών Πολιτικών Επιστημών 
καί άπάφασιν τής 'Ολομέλειας «πονέμεται :

12) Μ ε τ ά λ λ ι ο ν είς τό Θρακικόν Κέντρον. Τούτο άπό τής ίδρύ- 
σεώς του (1927) μέχρι σήμερον, έπραγματοποίησεν άξιόλογον δράσιν σκο
πούσαν τήν βοήθειαν τών έν Έλλάδι μετά τάς έθνικάς καταστροφάς έγκατα- 
σταθέντων Θρακών καί ένίσχυσεν, έξ ιδίων πόρων, πάσαν προσπάθειαν βελ- 
τιώσεως τών εν Θράκη .συνθηκών' ζωής. Προς τούτοις, έξέδωκε τεσσαράκον
τα (40) Τόμιευς του Συγγράμματος «Θρακικά», εΐς τους οποίους διασώζε
ται πολύτιμον καί δυσεύρετον ιστορικόν καί λαογραφικόν υλικόν περί τού 
Ελληνισμού τής Θράκης καί τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας.

Τό Θρακικόν Κέντρον αποτελεί εξοχον παράδειγμα ιδιωτικής πρωτο
βουλίας είς τον εθνικόν καί πνευματικόν τομέα.

Έ ν Άθήναις τή 29η Δεκεμβρίου 1966 
Άκρ υβές απόσπασμα 

Ό  Γενικός Γραμματεύς 
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ»

Είναι χαρακτηριστικόν δτι τό θέμα τών εκδόσεων τού Θρακικού Κέντρου 
επανήλθε κατ’ έπανάληψιν προς συζήτησιν παρά τώ Συμβουλίω τής ’Ακαδημί
ας. Έλέχ,θη καί υπεστηρίχΟη δτι. δέν ήτο δυνατόν1 νά βραβευθή τό Σύγγραμ- 
μά μας τά «Θρακικά» δύο φοράς καί παρά τά είωθότα, έπεκράτησεν διμως τελι- 
κώς ή σκέψις δτι έπρόκειτο περί μοναδικού καί εξαιρετικού είς τό είδος του 
Συγγράμματος, συνεχίζοντος τάς εκδόσεις του έπί τεσσαράκοντα συναπτά ετη 
ανευ διακοπής .διά δαπάνης ύπερβαινούσης τά δύο εκατομμύρια καί οτι μία τοι- 
αύτη αξιόλογος πνευματική εργασία ήξιΐζε, εφόσον προσετέθη καί ή φιλανθρω
πική δράσις τού Θρακικού Κέντρου, νά έξαρθή ιδιαιτέρως καί νά τιμηθή ή 
αξιέπαινος τσιαύτη προσπάθεια καί διά δευτέρας βραβεύσεως.
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ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Ο Ν  ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
Π ε ρ ι π έ τ ε ι α ι  Κ λ η ρ ο δ ο τ ή μ α τ ο ς

Ό  Μητροπολίτης Θυατείρων Γερμανός Στρηνόπουλος, Θράξ τήν κατα
γωγήν, μέ σπανίαν μόρφωσιν καί ήθος, διεκρίθη εΐς τήν .εποχήν του μεταξύ 
τών 'Ιεραρχών τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας καί ,έξετιμάτα Ιδιαιτέρως άπό 
τούς αρχηγούς τής Άγγλικανικής Εκκλησίας, ίέιθεωρεϊτο δέ σοφός συΛ'εργά
της τών παγκοσμίων συνεδρίων και άπετέλει, κατά κοινήν ομολογίαν, άνεκτί- 
μητον κόσμημα τής Χριστιανοσύνης. Μόλις άπεφοίτη,σε τής Θεολογικής Σ χο
λής Χάλκης ήθέλησε νά διδάξη εις τό Γυμνάσιον Ραιδεστού τής γενετείρας 
του Θράκης, ήν ύπερηγάπα καί εκεϊθεν, μετά διετίαν, έκλήθη νά δ (ευθύνη 
τήν κατά Χάλκην Θεολογ ικήν Σχολήν. Έκτστε έξελέγη Μητροπολίτης Θυατεί
ρων ιμονίμως εν Λονδίνο) δπου καί άπεύσοσε τήν 25ην ’Ιανουάριου 1951, τώ 
άπεδόθησαν ιδέ άνώταται τιμαί παρά τών 'Πατριαρχείων καί εκδηλώσεις υπό 
σύμπαντος τού Χριστιανικού Κλήρου .καί τής 'Ελληνικής Πολιτείας, ήτις τον 
έβράβευσε καί ,δι’ άνωτέρου παρασήμου, άναγνωρίσασα τήν εξαίρετον υπέρ 
τής Ελληνικής ’Εκκλησίας αποδοτικήν σταδιοδρομίαν του.

Ό  διαπρεπής 'Ιεράρχης διά νά διατράνωση καί μετά 'θάνατον, τήν προς 
τήν Θράκην αγάπην καί στοργήν του, καίτοι πτωχός, εκ τού υστερήματος του, 
άφήκε διά Διαθήκης 1:500 λίρας ’Αγγλίας υπέρ τού Θρακικού Κέντρου, ινα 
διά τών τόκοον προικίΐζωνται πτωχαί κορασίδες εκ τής γενετείρας του Δελλιώ- 
νες Σηλλυβρίας. Έκτοπε καί εΐς διάστημα δέκα καί πλέον ετών, άρχονται αι 
περιπέτειαι τού Θρακικού Κέντρου, πού είχε τήν υπομονήν νά παρακόλου
θή διά συχνοτάτων γραπτών καί προφορικών 'επισκέψεων είς τό αρμόδιον Τ -  
πουργεΐον ’Εξωτερικών. ’Ογκωδέστατος εράκελλος επιστολών καί τηλεγραφη
μάτων τής Δ) σεως Εκκλησιών τού 'Τπουργείου τούτου, χάρις είς την επίμο
νον, φιλόπονον καί επαινετήν παρακολούθησιν τού αρμοδίου κ. Κωνσταντο- 
πούλου, ιμαρτυρει δτι άπλούστατα ιερωτήματα, ήτοι: Τής άρνήσεως τής 
C harity Commission νά δεχθή τήν κατάθιεσιν τών 1.500 λιρών ’Αγγλίας 
καί τής άποφάσεως μετατροπής τών λιρών είς χρεόγραφα τής Αγγλικής Κυ
βερνήσεως καί καταθέσεώς των είς τό T rust τής ’Αρχιεπισκοπής Θυατεί- 
ρων, σύμφωνα μέ τάς διατάξεις τής Διαθήκης, παρέμειναν έπί τόσα έτη 
αναπάντητα. Ή  τοιαύτη πολυετής καΟυστέρησις καί ελλειψις ύπακοής καί 
στοιχειώδους καλής συμπεριφοράς κατωτέρων υπηρεσιών προς τήν άνωτάτην 
έν Άθήναις κεντρικήν τοιαύτην, έγέννησε καί ©δημιούργησε παντοίας θλιβε- 
ράς σκέτρεις, αΐτινες, εκτός τής καταρρακώσεως πάσης ιδέας πειθαρχίας καί 
έκτελέσεως άπλών καθηκόντων, άποδεικνύουν πρωτοφανή έλλειψιν σεβασμού 
τών τελευταίων θελήσεων τού Ιεράρχου, δστις έτίμησε τήν ’Εκκλησίαν, άπε-
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τέλει σέμνωμα τής 'συγχρόνου Ιεραρχίας καί ζωηρώς έπεθύμησε διά του πα
ραδείγματος του νά φρονηματίση καί καθιοδηγήση τους πολυτάλαντους Μη- 
τροπολίτας τής χειμαζόμενης θρησκείας μας νά τον μιμηθούν.

Ή  υπομονή του θρακικού Κέντρου ήτο φυσικόν μιετά τόσα έτη νά είχεν 
έξαντληθή, ό δέ Πρόεδρος αυτού, άντ'ι τών άναριθμήτων παρακολουθητικών 
επισκέψεων του, έσκέφθη νά καταφυγή ιείς τον ημερήσιον Αθηναϊκόν τύπον. 
Αί πολυετείς, -έν τούτοις, σχέσεις του μετά διακεκριμένων τού 'Τπου,ργείου 
τούτου διπλωματών καί ή ιερά μνήμη καί φιλική έκτίμησις προς τό πρόσωπον 
τού αειμνήστου Διαθέτου τον ήμπόδισαν νά προσφυγή είς τό έσχατον τούτο 
μέσον. 'Η  εύιθύνη, ;έν τούτοις, ήνάγκαζε τό Θρακικόν Κέντρον νά συνεχίζη 
τάς ένεργείας του. Ό  σημερινός αρμόδιος Πρέσβυς, έκ Κων)πόλεως έλκων 
τήν καταγωγήν, έκοπίασε μέ τήν άνάγνοοσιν τού ογκώδους φακέλλου καί τών 
δρων τής Διαθήκης, κατόπιν δέ είσηγήσεώς του, τό 'Τπουργεΐον αυτήν τήν 
φοράν απηυθύνθη προς τον έν Λονδίνο.» Έλληνα Πρεσβευτήν καί τό ιστορι
κόν ζήτημα έλαβε τήν δέουσαν ικανοποιητικήν τροπήν διά τής άπαντήσεως 
έπί όλων τών έκκρεμούντων .ερωτημάτων τού Θρακικού Κέντρου, ώς ή κά- 
τω'θι επιστολή τού πληρεξουσίου 'Τπουργού κ. Γεωργιάδη, προς τον ήμέτερον 
Πρόεδρον:

«ΎΠΟΤΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ —  Δ )Σ ΙΣ  ΕΚ ΚΛ ΗΣΙΩ Ν —  Έν 
Άθήναις τή 11η Μαίου 1967 —  Ά ριθ . Πρωτ. Ε82— .21 «Κληροδότημα Μη
τροπολίτου Θυατείρων Γερμανού υπέρ· Θρακικού Κέντρου».

Άξιότιμον κ. Φ. Μανουηλίδην —  Πρόεδρον τού Θρακικού Κέντρου
'Οδός Σταδίου 38 —  Έ  ν τ α ΰ 6 α

Άναφερόμενοι είς τάς προσφάτους με'θ5 υμών ισυνομιλίας, έν σχέσει προς 
τό Κληροδότημα τού αειμνήστου Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού υπέρ 
τού ύμετέρου Κέντρου προς προικοδότη σιν απόρων κορασίδοον έκ Δελλιωνών 
Ά ν. Θράκης, εχομεν τήν τιμήν νά Οέσωμεν ύπ’ δψιν υμών δτι ή Β. Πρεσβεία 
Λονδίνου, προς ήν καί ,άνεφέραμεν τό περιεχόμενον τών άνωτέρα) συνομιλιών 
καί τάς διατυπωθείσας σχετικώς ύμετέρας σκέψεις καί αίτήματα, άνεκοίνω- 
σεν ήμΐν τά εξής:

Ή  κατάθεσις τού έν λόγω κληροδοτήματος παρά τοΐς C harity  Commis
sioners ή τοϊς Church Commissioners δέν ένομιμοποιεΤτο έκ τού Νόμου 
πράγμα δπερ προφανώς δ διαθέτης ήγνόει κατά τόν χρόνον συντάξεως τής 
Διαθήκης. Συνεπώς, ίδέν ύπήρχεν υποχρέωσες τών προμνησθέντων ’Οργανι
σμών, ν’ άποποιηθούν γραπτώς τήν κατάθεσιν, ουδέ ό εκτελεστής τής Διαθή
κης κ. Κολόμβος είχε τήν ύποχρέωσιν νά ζητήση ταύτην, έ'φ’ οσον έγνώ.ριζε
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οτι δέν ή το σύννομος. Ή  κατάθεσις παρά τώ T ru st τής Μητροπόλεως Θυα
τείρων υπήρξε άλλωστε ισυμφωνος προς τον αγγλικόν Νόμον, άνταποκρινομέ- 
νη είς τήν πρόθεσιν του διαθέτου καί ,έμπιπτουσα ©ίς τά δικαιώματα του εκτε
λεστού τής διαθήκης, ώς διαγράφ οντα ι υπό τής ’Αγγλικής Νομοθεσίας.

'Ως προς τήν είς χρεώγραφα έπένδυσιν τοϋ Κληροδοτήματος, αϋτη 
τυγχάνει υποχρεωτική έκ τοϋ Νόμου·, ταΰτα δέ είναι τά υπό τοϋ Νόμου προ- 
βλεπόμενα. Προσέτι οϋδεμία έσημειώθη παρατυπία ιείς τήν διάθεισιν ή διαχεί- 
ρισιν τοϋ Κληροδοτήματος, τοϋτο· δέ υπάρχει, κατατεθ'ειιμένον παρά τω εν 
Αονδίνω 'Τ π)τι τής Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος, τών τόκων του διαβιβαζο- 
μένων τακτικώς είς τό ϋμέτερον Κέντρον προς διάθεσιν υπέρ τοϋ ταχθέντος 
σκοποϋ.

Καθ’ δτι άφορα τέλος τό διατυπωθέν ϋφ’ υμών αίτημα διά τήν μεταφο
ράν τοϋ ποσού τοϋ Κληροδοτήματος είς Ελλάδα, ή ήμετέρα έν Αονδίνω Πρε
σβεία γνωρίζει δτι ή μεταφορά αϋτη δεν τυγχάνει εφικτή, ώς άντικειμένη 
κατ’ αρχήν προς τον περί προστασίας συναλλάγματος βρεταννικόν Νόμον. 
’Εκτός τούτου αϋτη θά ιέξηρτατο έκ τής συγκαταθ&σεως τών Trustees τής 
Μητροπόλεως, ήτις είναι αμφίβολον άν Οά έδίδετο, λόγω τών δυσχερείων νο
μικής φύσεως, αΐτινες Οά προέκυπτον ιέκ τής μή ϋπάρξεως κυρίως τοϋ θεσμοϋ 
τοϋ T ru st έν Έλλάδι.

"Αλλωστε οΐαδήποιτε κατά τά ανωτέρω μεταφορά τοϋ Κληροδοτήματος 
θά ήτο ασύμφορος υπό τάς ισημερινός συνθήκας, λόγω τής ϋποτιμήσεως τών 
χρεωγράφων είς τό Χρηματιστήριον.

Εντολή 'Τπουργοϋ —  Ό  Διευθυντής 
Θ. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Πληρεξούσιος 'Τπουργός».
Κατόπιν τών ανωτέρω δ ιασαφη στεκών απαντήσεων, αΐτινες διά πρώτην 

φοράν περιέρχονται εΐς γνώσιν (μας, έλπίζομεν δτι ή ϋπό'θεσις είσήλθεν είς 
δμαλότητα καί δέν απομένει πλέον παρά ή αποστολή αντιγράφου τοϋ Πρακτι- 
κοϋ τοϋ T ru st τής Μητροπόλεως καιθώς ιέπίσης καί αντιγράφου άποδείξείος 
καταθέσεως παρά τή ’Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος.

24ος ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ «ΘΡΑΚΙΚΩΝ»

Κατά τά διαρρεύσαντα τεσσαράκοντα ετη άπό τής έκδόσεως τοϋ Σ υγ
γράμματος ,μας τά «Θρακικά», φυσικόν ήτο νά έ,μφανισθοϋν κενά είς έξαν- 
τληθέντας Τόμους, λόγω περισσοτέρας ιζητήσεως ένίων Τόμων, τής μή λει
τουργίας τοϋ Σωματείου κατά τό διάστημα τής γερμανικής κατοχής, καί τής
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διασποράς τών βιβλίων, τών αλλαγών εις τρία γραφεία κλπ. Προς συμπλήρω-' 
σιν τών τοιούτων κενών παρέστη ανάγκη ανατυπώσεις τών ιέξαντληιθέντων 
Τό,αων, διότι άνευ τής πλήρους σειράς, Σύγγραμμα τής περιωπής τών «Θρα- 
κικών» βραβευθέντων δίς υπό τής Ακαδημίας ’Αθηνών και αναγνωριζόμε
νων παρά πάντων, δέν θά ένεφανίζετο άρτιον καί δέν ιΟά ήδύνατο νά χρησιμο- 
ποιηθή άπό τους ασχολούμενους μέ τά γράμματα καί τήν ιστορίαν, οΐτινες 
καταφεύγουν είς τάς πηγάς τών «Θρακικών». Ήναγκάσθημεν συνεπώς, ώς 
άναφέρεται καί είς τον Ισολογισμόν, 0ά λεχ'θή δέ καί είς τήν προσεχή Λογο
δοσίαν μας, μέ δυσχερή εξοικονόμησιν 'σημαντικού ποσού, νά προβώμεν είς 
τήν άνατύπωσιν 18 Τόμοον καί ούτως είμεθα είς θέσιν νά έμφανίζωμεν όλοι- 
κληρωμέναν τό έν λόγω έργον.

Μεταξύ τών άνατυπωΐθέντων Τόμων περιλαμβάνεται καί ό 24ος εξαντλη
θείς προ καιρού λόγω τής μεγάλης ζητήσεώς του. Ό  Τόμος ούτος συγγρα
φής τού Προέδρου τού Θρακικού Κέντρου κ. Φ. Μανουηλίδου, περιλαμβάνει 
είς τάς .320 σελίδας του λεπτομερή ιστορικά γεγονότα βάσει 'επισήμων στοι
χείων περί τής Ραιδεστού, ιδιαιτέρας πατρίδος του, περί τής έν γένει κοινω
νικής ζωής, τής Βουλγαρικής κατοχής, τής επιστροφής τών Τούρκων καί 
τής έκκενώσεως τής Άνατ. Θράκης μέ λεπτομέρειας διά τό θλιβερώτα,τον 
ξερρίζωμα τού ακραιφνούς ελληνικού στοιχείου τής Άνατ. Θράκης.

Περί τού έργου τούτου τού κ. Μανουηλίδου', οστις τό ένεφάνισεν άνευ 
συγγραφικών αξιώσεων, έγράφησαν άπό τού 1955, ιδτε έκυκλοφόρησεν, αξιό
λογοι κριτικαί είς εφημερίδας ελληνικάς καί ξένας, καθώς επίσης καί νέαι δη
μοσιεύσεις εφημερίδων καί επιστολών διακεκριμμένων προσώπων τής κοινω
νίας καί τών γραμμάτων ίέπί τή άνατυπώσει. Ένίας τών τοιούτων εκδηλώσεων 
παραθέτομε ν κατωτέρω ιθά συνεχίσωμεν δε είς προσεχή Τόμον μέ τάς έν τώ 
μεταξύ ληφθησομένας ίέπισταλάς, λόγω τής ζητήσεώς τού 24ου τούτου Τόμου:

7) 1) 56 «Αθηναϊκή»
Τά νέα βιβλία. «ΘΡΑΚΙΚΑ». Ή  έπικαιρότης τής έκδόσεως

«Κυκλοφορεί παρά τού Θρακικού Κέντρου ό 24ος τόμος τού περιοδικού 
τά «Θρακικά», βραβευθέντος παρά τής Ακαδημίας Αθηνών καί τής έν Πα- 
ρισίοις Εταιρίας πρός ένίσχυσιν τών ελληνικών σπουδών. Ό  υόμος ιούτος, μέ 
έπιμελημένην καί πολυτελή έιμφάνισιν, άναφέρεται είς τήν Ιστορίαν τής πό- 
λεως καί τού νομού Ραιδεστού κατά τήν προ τής .έκκενώσεως τής ’Ανατολικής 
Θράκης εποχήν, μέ συγγραφέα τον πρώην υπουργόν καί πρόεδρον τού Θρα-
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κικοΰ Κέντρου %. Φίλιππον Μανουηλίδην. Τό εργιον, εκ τριακοσίων είκοσι σε
λίδων διαιρείται είς τρία .μέρη:

1) Είς αναμνήσεις έπί όλων τών εκκλησιαστικών, διοικητικών, εκπαιδευ
τικών, συγκοινωνιακών, εμπορικών, παραγωγικών και κοινωνικών ζητημά
των, μέ τοπωνυμίας καί παλαιοτέρας Ιστορικός αφηγήσεις περί τής πόλεως 
Ραιδεστού μετά τών περιχώρων. Προστίθεται καί άφήγησις τής σημερινής 
καταστάσεως τής πόλεως Ραιδεστού, κατόπιν ταξιδιού κατά τό Πάσχα τοΰ 
1955 τοΰ κ. Μανουηλίδου.

2) Είς τήν βουλγαρικήν κατοχήν καί 3) είς τήν επάνοδον τών Τούρ
κων καί τήν έξόντωσιν τοΰ ελληνισμού τής ’Ανατολικής Θράκης κατά τό νεο- 
τουρκικόν πρόγραμμα.

Είς επίλογον δ συγγραφεύς συγκρίνει τάς τότε 'βαρβάρους μεθόδους τής 
έκκενώσεως μέ τά σημερινά παρεμφερή αίσχη τών Τούρκων κατά τοΰ ελληνι
σμού τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Σμύρνης.

Τό περιεχάμενον τιοΰ βιβλίου, βασιζόμενου είς αυθεντικά έγγραφα καί 
προσωπικός αναμνήσεις καί αντιλήψεις, έκτος τής ιστορικής του σπουδαιό- 
τητος εμφανίζει καί έπικαιρότητα, (οστε ν’ άποτελή πολύτιμον άπύκτημα οχι 
μόνον τών Θρακών, αλλά καί παντός φιλαναγνώστου καί πνευματικού ανθρώ
που».

«Ελευθερία» 26)1)56 ΝΕΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ

«Κυκλοφορεί παρά τοΰ Θρακικού Κέντρου δ 24ος τόμος τοΰ περιοδικού 
τά «Θρακικά», βραβευθέντος παρά τής ’Ακαδημίας Άθήνών καί τής έν Πα- 
ρισίοις Εταιρίας προς ένίσχυσιν τών ελληνικών 'σπουδών. Ό  τόμος ούτος μέ 
έπιμελημένην καί πολυτελή έμφάνισιν άναφέρεται είς τήν ιστορίαν τής πόλε
ως καί τού νομού Ραιδεστού κατά τήν πρό τής έκκενώσεως τής Άνατ. Θρά
κης εποχήν, μέ συγγραφέα τον πρώτην υπουργόν καί πρόεδρον τού Θρακικού 
Κέντρου κ. Φίλιππον Μανουηλίδην. Τό έργον περιέχει μεταξύ άλλων αναμνή
σεις έπί όλων τών Ιέκκλησισπκών, διοικητικών, εκπαιδευτικών, συγκοινωνια
κών, εμπορικών, παραγωγικών καί κοινωνικών ζητημάτων μέ τοπωνυμίας καί 
παλαιοτέρας ιστορικός αφηγήσεις περί τής πόλεως Ραίιδεστοΰ μετά τών περι
χώρων καί άναφέρεται είς τήν βουλγαρικήν κατοχήν καί είς τήν επάνοδον τών 
Τούρκων καί τήν έξόντωσιν τοΰ Ελληνισμού τής Άνατ. Θράκης κατά τό νεο
τουρκικόν πρόγραμμα. Είς επίλογον δ συγγραφεύς συγκρίνει τάς τότε βαρ
βάρους μεθόδους τής έκκενώσεως μέ τούς σημερινούς παρεμφερείς βανδαλι
σμούς τών Τούρκων κατά τοΰ Ελληνισμού τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
Σμύρνης».
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«Εστία» 4 )2)56  Ισ τορ ία  τής Ραιδεστοΰ

«Είς τήν σειράν τών εκδόσεων τοΰ ενταύθα Θρακικού .Κέντρου, έκυκλοφό- 
ρησεν δ 24ος τόμος τών «Θρακικών», αφιερωμένος είς τήν ιστορίαν τής πό
λεως καί τοΰ νομοΰ Ραιδεστοΰ, κατά τήν προ τής έκκενώσεως τής Άνατ. Θρά
κης εποχήν. Συγγραφεΰς τοΰ βιβλίου είναι ό πρώην υπουργός καί πρόεδρος 
τοΰ Θρακ. Κέντρου κ. Φ. Μανουηλίδης, ο οποίος, είς τάς προσωπικός του 
αναμνήσεις (ισυιμπληρουμένας καί μέ αυθεντικά έγγραφα) έπί τών έκκλη.σια-- 
στικών, εκπαιδευτικών, εμπορικών κλπ. ζητημάτων τής περιοχής Ραιδεστοΰ, 
προσέθεσε καί 'δύο έκτενέστατα κεφάλαια .σχετικά μέ τά οργιά άφ’ ενός τής 
Βουλγαρικής Κατοχής καί τής έξοντώσεως άφ’ ιέτέρου τοΰ Έλληνισμοΰ τής 
Άνατ. Θράκης, υπό τών Τούρκων, τώ 1917.

Τον φυσικόν έπίλογον τοΰ άξιολόγου αύτοΰ έργου αποτελεί τό κεφάλαι- 
ον περί τών καννιβ ολισμών τής 6ης Σεπτεμβρίου 1955, οπού δ συγγραφεΰς, 
συγκρίνων τάς έφετεινάς αγριότητας μέ τά προ 40ετίας Τουρκικά αίσχη, 
συμπεραίνει δτι, παρ’ δλας τάς (ελπίδας τοΰ Έλ. Βενιζέλου καί τοΰ Κεμάλ τό 
οικοδόμημα τής Ελληνοτουρκικής «φιλίας» κατέρρευσε, διότι δ Τουρκικός 
λαός άπεδείχθη ανίκανος νά αποβολή τά άγρια ένστικτα τής βαρβάρου Α σια
τικής καταγωγής του».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ 
« Θ ρ α κ ι κ ά »

Περιοδικόν Σύγγραμμα, έκδιδόμενον υπό τοΰ έν ’Αθήναις Θρακικού Κέντρου 
Τόμος Εικοστός Τέταρτος (Σελίδες 318).

«Εθνικός Κήρυξ Ν. 'Τόρκης, Κυριακή 4)11)66
Είς τήν εκίδοσιν τής 3ης ’Ιουνίου, 1956, τοΰ Κυριακάτικου ’Εθνικού 

Κήρυκος ασχολήθηκα μέ τήν άνάλυσι τοΰ είκοιστοΰ τρίτου τόμου τών «Θρα
κικών». Τά άπό μακρών έτών έκδιίδόμενα επιστημονικά αυτά έργα τοΰ «Θρα- 
κικοΰ Κέντρου» τών Αθηνών ’έχουν βραβευθή άπό τήν Ακαδημίαν τών Α θ η 
νών, καθώς καί άπό τήν έν Παρισιοις Εταιρίαν προς ένίσχυσιν τών Ελληνι
κών Σπουδών.

Προ ημερών έλάβομεν τον τελευταίως έκδοθέντα έν Άθήναις Εικοστόν 
Τέταρτον Τόμον τών «Θρακικών». Ό  τόμος αυτός έκ 31)8 σελίδων μεγάλου 
σχήματος είναι γραμμένος άπό τον έκ Ραιδεστοΰ μεγάτιμον ομογενή κ. Φί
λιππον Μανουηλίδην, πρώην 'Τπουργόν καί Πρόεδρον τοΰ «Θρακικοΰ Κέν
τρου». Ό  τόμος αυτός είναι αφιερωμένος «είς τιμήν καί μνήμην τοΰ ’Όθωνος 
Αναστασίου, έκλεκτοΰ πολίτου τής ΡαιΙδ&στοΰ, διακριίθέντος διά τήν εντιμό
τητα καί χρηστότητα τοΰ χαρακτήρός του». «Τήν δαπάνην τής έκδόσεως τοΰ
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Τόμου τούτου ανέλαβε προθύμως -και εύγενώς ή οικογένεια τοΰ τιμωμένου, 
προς τήν οποίαν τό Θρακικόν Κέντρον έκφράζει τάς εΰγνώμονας ευχαριστίας 
του».

'Ολόκληρος ό Τόμος περιέχει ύλην, σχετιζομένην ιμέ τήν πόλιν και τον 
Νομόν Ραιιδεστοΰ, τής περιόδου τών έτών 1ι870— 1910. Ή  Ιστορία αυτή μάς 
δίδει μίαν ζωντανήν, παραστατικήν εικόνα τής .ακμής τοΰ Έλληνισμοΰ τής 
’Ανατολικής Θράκης. Είς τό Πρώτο Μέρος εκθέτει ό συγγραφεύς τήν άπό τό 
1870 μέχρι τοΰ 1912 αξιοθαύμαστη ακμή τής Ραιδεστοΰ, τής αρχαίας αυτής 
πόλεως, ή οποία, κατά πάσαν πιθανότητα, ΐίδρύθη προ είκοσι έξη αιώνων υπό 
άποίκων Σαμίων καί ’έφερε τό όνομα Βησάνθη. Είς τό Δεύτερο· Μέρος (σε
λίδες 143— 190) εκτίθενται αί τρομοκρατικά! σελίδες τής Κατοχής τών 
Βουλγάρων οί όποιοι κατά τον πρώτον Βαλκανικόν Πόλεμον (1912) κατέλα- 
βον τήν πόλιν καί τον Νομόν Ραιδεστοΰ. Στο Τρίτον Μέρος (σελίδες 191—  
28ό) εκτίθενται άλλαι δραματικοί σελίδες φρίκης δταν έφυγαν αί βουλγα
ρικά! ΰαιναι, έπέστρεψαν οί Τοΰρκοι καί ήκσλούΟησεν ή έκκένωσις τής ’Ανα
τολικής Θράκης άπό τον ομογενή πληθυσμόν, οίκοΰντα είς τήν Ελληνικήν ταύ- 
τήν χώραν προ αιώνων άμνημονεύτων.

Είς τον επίλογον ό κ. Μανουηλίδης εκθέτει (σελ. 286 καί εφεξής) καί 
τάς δραματικάς σελίδας τών άνηκούστων βανδαλισμών τών ’Αγαρηνών κατά 
τό εξοντωτικό ανθελληνικό κίνημα τής μαύρης 6 Σεπτεμβρίου τοΰ 1955 είς 
τήν Σμύρνη καί είς τήν Πόλη.

Τό όλο υποδειγματικό σύγγραμμα τοΰ Προέδρου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, 
έργο ολοζώντανο, παρουσιάζεται είς τον αναγνώστη σάν μιά κινηματογραφι
κή ταινία, ταινία τών αξιοθαύμαστων ειρηνικών προόδων τών 'Ελλήνων, αλ
λά καί τών άφαντάστων παθημάτων τοΰ μαρτυρικιού Γένους παλαίοντος διά 
τήν ελευθερίαν καί τά ιδεώδη τοΰ πολιτισμοΰ. 'Ο κ. Μανουηλίδης βασίζεται 
είς επίσημα έγγραφα καί είς στατιστικά; παντοειδείς τόσον κατά τήν περίο
δον τής ακμής τοΰ Θρακικοΰ Έλληνισμοΰ τών νεωτέρων χρόνων, οσον καί 
κατά τάς δύο τελευταίας περιόδους τών άγριωτάτων 'διωγμών, τών ομαδικών 
δολοφονιών καί άτιμιών κατά τήν κατοχήν τών θύννων τής Σόφιας, όσον καί 
κατά τήν επιστροφήν είς τήν αίματοποτιαμένην Ανατολική Θράκην τών ’Αγα
ρηνών, συγγενών τών Οΰννων.

'Υπηρετών ώς εθελοντής Τεροκήρυξ είς τούς δύο βαλκανικούς πολέμους 
τοΰ 1912— 1913 περιέγραφα είς τό βιβλίο μου «’Εντυπώσεις άπό τό Στρα
τόπεδο» τά φρικιαστικά κακουργήματα τών αίμοβόρων Οΰννων, οί όποιοι άτι- 
μάζουν τον Χριστιανικόν πολιτισμόν. Τονίζω· όμως δτι ή έξιστόρησις τών φρι- 
κιαστικών 'εγκλημάτων 'άπό τον π. ΜανουηλίΙδη, 'έξιστόρησις αριστοτεχνική, 
είς ολοζώντανο ύφος, είς γλώσσα παραστατική, λογοτεχνική, είναι ανώτερη 
θαυμασμού. Ή  άναπαράστασις ομοιάζει σάν κινηματογραφική. ’Έπρεπε νά
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γραφή ένα τέτοιο έργο κειμήλιο ιστορικό, διά νά παραδοθοΰν είς τάς έπερ- 
χομένας γενεάς τής ’Ανατολικής Θράκης, ιάλλά γενικά και στον πολιτισμένο 
κόσμο τά αφάνταστα έγκλήματα τών άνθρωπσΟηρίων που, ανέκαθεν ατιμάζουν 
τον πολιτισμόν. Καί δέν υπάρχει ελπίς νά θίεραπευθ'οΰν τά αίμοβόρα αυτών 
ένστικτα.

Ό  συγγραφεύς .έξιστορών τά πρόσφατα, φρικιαστικά εγκλήματα τής 
μαύρης ·6ης Σεπτεμβρίου, εμπρός ,είς τήν οποίαν ώχριοΰν τά δραματικά γε
γονότα τής προ πεντακοσίων έτών μαύρης Τρίτης, παραθέτει καί τάς έν ’Α
μερική ένεργείας τοΰ Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής κ. Μιχαήλ, οστις κατήγγει
λε προς τον ’Αμερικανικό κόσμο τάς κατά τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί 
τοΰ Γένους πράξεις τοΰ αφηνιασμένου όχλου1 τών ’Αγαρηνών.

Πληροφορούμε0α ευχαρίστως ότι τό Θρακικόν Κέντρον τών ’Αθηνών 
ετοιμάζεται νά έκδώση ξεχωριστούς τόμους, σχετικά μέ τήν ιστορία τών προ
όδων, αλλά καί τών παθημάτων καί τών άλλων περιφερειών τής ’Ανατολικής 
Θράκης. Οι τόμοι αυτοί Οά παραμείνουν «έισαεί» ώς ιστορικά κειμήλια εθνικά. 
Θά ενθυμίζουν δέ καί τήν παλαιά προγονική ρήτρα ότι: «Θαρσεΐν χρή». Γιά 
ενα τέτοιον ίερόν,διαφωτιστικόν αγώνα πρέπει νά λάβουν τον λόγον καί οί έν 
’Αμερική φιλοπάτριδες Θράκες, ένισχύοντες τό «Θρακικόν Κέντρον» ’Αθη
νών. Προ παντός δέ ’έχει τον λόγον ή «Πανθρακική Ένωσις» Νέας 'Τόρκης 
διά νά δώση τό σύνθημα».

t  Πρωθ. Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

7, Πλατεία Μαβίλη —  Ά θήναι
«ΐΚύριον Φίλιππον Μανουηλίδην —  Τ. 'Τπουργόν —  Πρόεδρον Θρακικοΰ 

Κέντρου —  ’Ενταύθα.
’Αγαπητέ φίλε Κε Φίλιππε Μανουηλίδη,
Διέτρεξα τις σελίδες τοΰ 24ου τεύχους τών «Θρακικών» καί επιθυμώ νά 

σάς έκφράσω τά 'θερμότατα συγχαρητήριά μου γιά τήν επιμέλεια καί μεθοδι- 
κότητα πού διακρίνουν όλην αυτή τήν εργασία, καί πού σάς επιτρέψανε νά 
συλλέξετε τόσα πολύτιμα στοιχεία γιά τήν προ τής ’Ανταλλαγής τών Πληθυ
σμών κατάσταση τοΰ Νομοΰ Ραιδεστοΰ.

Πόση πατριωτική νοσταλγία εμπνέει κάθε σελίδα τής περιγραφής τής 
ιδιαιτέρας σας Πατρίδας σέ χρόνια άλλα ευτυχισμένα καί άλλα δύσμοιρα!

'Όλα αυτά έπρεπε νά δημοσιευθοΰν προτού έκλείψουν οί τελευταίοι αύ- 
τόπτες μάρτυρες τής καταστροφικής εκείνης εποχής.

Οί επίγονοι, εδώ στην Ελλάδα, ασχολούμενοι μέ τις καθημερινές μικρό
τητες τής σημερινής πολιτικής, δέν είναι βέβαια σέ ιθέση ν’ άντιληφθ'οΰν τό 
μέγεθος τής πανωλεθρίας πού έσάρωσε τον Ελληνισμό τής Τουρκίας, ούτε
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έχουν τή συναίσθηση τον τρομερού εκείνου (δράματος, πού τόσο καλά τό περι
γράφετε ισέ όλες του τις λεπτομέρειες καί πού ξερρίζωσε τ'ις άλλοτε ανθηρές 
ελληνικές κοινότητες τής ’Ανατολικής Θράκης, όταν ορδές Τούρκων, Λάζων 
και Βουλγάρων επέπεσαν απ’ όλες τις μεριές κατά τήν περίοδο τών ανωμα
λιών ταοίύ επακολούθησαν τούς Βαλκανικούς πολέμους.

'Τπήρξα καί γώ, όποος γνωρίζετε, αύτόπτης ιμάρτυς τών γεγονότων εκεί
νων πρώτα στή Μακεδονία, τό 1913— 14, τότε πού τά καραβάνια τών μου
σουλμάνων «μουχατζίρηδων» κατέβαιναν άπό τά κατειλημμένα υπό τώ)ν Σέρ- 
βων καί τών Βουλγάρων μακεδονικά εδάφη προς τήν ελληνική Μακεδονία, 
όπου περίιμεναν ο τούς σταθμούς τών μακεδονικών σιδηροδρόμων γιά νά έπι- 
βιβασθούν στά τραίνα πού θά τούς μεταφέρανε στήν Τουρκία.

Ή  δεύτερη φορά ήταν τον Όκτώβρη τού 1922, μετά τήν υπογραφή τής 
’Ανακωχής τών Μουδανιών (29 Σεπτ. 192.2), πού παραχωρούσε μια προθε
σμία ενός μηνός ατούς ελληνικούς πληθυσμούς τής ‘Ανατολικής Θράκης γιά 
νά εκκενώσουν τά μέρη τους προτού τ’ άνακαταλάβη ό τουρκικός στρατός τού 
Μουσταιφά Κεμάλ. Βρισκόμουνα ακριβώς τότε μέ αποστολή στην Άδριανού- 
πολη καί δέν πρόκειται νά ξεχασιό ποτέ τά ατελείωτα καραβάνια τών προσφύ
γων, μέ τούς αραμπάδες τους φορτωμένους μέ όλα τά υπάρχοντά τους, πού 
κατέβαιναν άπό τά υψώματα τών Σαράντα Εκκλησιών καί τραβούσαν γιά 
τήν γέφυρα πού χωρίζει τήν Άδριανούπολη άπό τό Κάραγατς, γιά νά κατα
φύγουν στην ελληνοκρατούμενη Λυτική Θράκη.

Εύχομαι τό δικό σας σύγγραμμα νά χρησιμέψη σάν υπόδειγμα γιά κεί
νους, πού όπως γράφετε στη σελίδα 313, πρόκειται ν’ ιάναλάβουν νά συλλέ- 
ξουν στοιχεία γιά νά συντάξουν παρόμοιες μελέτες διά τούς Νομούς Άδρια- 
νουπόλεως, Καλλιπόλεως καί Σαράντα ’Εκκλησιών.

Μέ τήν αυτήν ευκαιρία σας πληροφορώ ότι χάρισα στο Βασιλικό 'Ίδρυ
μα ’Ερευνών ολόκληρο τό άρχεΐο μου τής περιόδου 1912—1930, πού περιέ
χει πολύτιμα στατιστικά καί άλλα στοιχεία σχετικά μέ τις μετακινήσεις πλη
θυσμών στο Βαλκανικό χώρο κατά την .εποχή ίέκείνη -—· μεταξύ άλλων καί 
στατιστική τών Μουσουλμάνων «μουχατζίρηδων» πού ϊεγκατέλειψαν τις βαλ
κανικές χώρες μετά τό 1911 (ή στατιστική αυτή είναι συντεταγμένη άπό 
τήν Τουρκική 'Τπηρεσία ’Εποικισμού στήν Πόλη).

Τό άρχεΐο μου αυτό βρίσκεται στή διάθεση οίουδήποτε θέλει νά ερευ- 
νήση τά γεγονότα τής πολυτάραχης εκείνης εποχής.

26-2-67 Μέ φιλικά αισθήματα
A. Α. ΠΑΛΛΗΣ»

Αθήνα ι, '30 Μαρτίου 1967 
«Σεβαστέ μοι Κε 'Τπουργέ, Πολύ —  άγαπητέ καί πολύτιμε φίλε,

Έμελέτησα μέ βαθυτάτην συγκίνησιν τον 24ον Τόμον τών Θρακικών,
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τον όποιαν μου κάματε τήν τιμήν νά μοΰ στείλετε. Ή  συγκίνησις οφείλεται είς 
τό δτι τό διάβασμά του μέ έφερε πίσω στα παιδικά τής δουλείας μας χρόνια, 
οπότε δ Τουρκικός ζυγός ήτο αφόρητος καί μόνη. μας προσευχή. «Θεέ μου 
πότε 0ά 'ελευθερωθούμε!!» Άλλά καί στά πρώτα μου χρόνια ώς άξιωματίτ- 
κοΰ δταν πλέον σέ άμορφες ημέρες ό Στρατός μιας ελευθέρωνε τή Θράκη, τήν 
δλη Θράκη καί ήμουνα άπό τους πρώτους πού ήσθάνθησαν τή χαρά τής εισό
δου στήν Ά ν. Θράκη καί τήν απελευθέρωση τής Ραιδεστοΰ. Καί ακόμη ή 
σκέψις μου σταματά καί στον πολύπειρο καί πολύμαχο συγγραφέα, σέ Σάς 
Σεβαστέ μου φίλε, καί φέρει έντονη τήν συγκινητική σκηνή στήν Κέρκυρα, 
δταν Διοικητής στή Σχολή τών Έφεδρων ’Αξιωματικών παρουσίαζα σ’ αυ
τούς τον πατέρα τοΰ φονευ'θέντος συναδέλφου των καί μοναδικού υίοΰ τοΰ κ. 
Φιλίππου Μανουηλίδη, 'Υμών, 'Τπουργοΰ τότε ’Αμύνης. 'Όλα αυτά ανακα
τεμένα μέ συνώδευαν στο διάβασμα τών «Θρακικών». Ά λλη μιά φορά τονί
ζω δτι τά ©μελέτησα μέ βαθυτάτην συγκίνησιν. Είναι τόσον πολύτιμο τό Σ ύγ
γραμμά σας αυτό!! !

ΙΙροκαλεΐ έκπληξη καί θαυμασμό πώς κατωρθώσατε καί συγκεντρώσατε 
τόσο πολύτιμα στοιχεία γιά  τήν αιματηρή ιστορία τής Θράκης, Ιστορία τής 
πατρίδος μας.

Εκείνοι πού οφείλουν νά διδάσκουν στά παιδιά τής Ελλάδος τήν βαρειά 
κληρονομιά, Οά μπορούν νάβρσυν μεγάλα βοηθήματα στά ιστορικά βιβλία σάν 
τό δικό σας. Άλλά άκόμη καί εκείνοι πού χειρίζονται τάς τύχας τής πατρίδος 
τάς αίματηράς μετοχάς της. Βέβαια δέν είναι πολλοί ικανοί νά σάς ,μιμηθοΰν.

'Όμως τό 'Ύπαυργεΐον 'Παιδείας καί τό 'Τπουργεΐον Άμύνης είναι δυ
νατόν νά πάροδειγματισθοΰν καί νά ωθήσουν τούς καταλλήλους καί αρμοδί
ους νά συγκεντρώσουν τά τόσον Ιερά στοιχεία πού περιμένουν κάποιο δυνα
τό —  σάν καί Σ άς —  δυνατό σέ ύπεμονή, σέ επιμονή άλλά καί σέ διήγησι 
καί κατάταξι —  γιά νά τοΰ δώσουν τήν οφειλομένη θέσι καί συνεπώς ζωή, ά- 
φοΰ κι’ αυτά θάναι ενέσεις ζωής καί δυνάμεως.

Σεβαστέ μοι Κε 'Τπουργέ, Πολύτιμε ’Εθνικέ ’Εργάτη, σέ ατέλειωτα χρό
νια, πολλοί Σάς συγχαίρουν καί 'θά σάς συγχαρούν γιά δλη αυτή τήν ιστορική 
συμμετοχή σας. Σέ μένα επιτρέψατε μοι νά υποβάλω τό βαθύτατο σεβασμό 
μου προς Σάς τον συγγραφέα τοΰ τόσον απαραιτήτου Εθνικού τούτου Ιστο
ρήματος.

Θ. ΤΣΑΚΑΑΟΤΟΣ 
Στρατηγός»

«Β ρ α δ υ ν ή» Απρίλιος 1967

«Μέ συγκίνησιν έλάβαμεν τον έξ άνατυπώσεως 24ον Τόμον έκ 320 σε
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λίδων τών «Θρακικών», προσωπικής εργασίας τοΰ παλαιού πολιτευτού" και 
'Τπουργοΰ κ. Μανουηλίδου, άφ ιερωμένον είς τήν Ιστορίαν τής πατρίδος του 
Ραιδεστοΰ Άνατ. Θράκης.

Ό  τελευταίος, 40ός, μέχρι στιγμής Τόμος τών «Θρακικών» περιέχει 
ποίκιλαν άλλο υλικόν περί τής Ελληνικής Θράκης,

Ή  ωραία αυτή προσφορά Οφείλεται εις τό Θρακικόν Κέντρον, συνοδευ- 
αμένη υπό πολυσχιδούς άλλης κοινωφελούς δραστηριότητας εκατοντάδων υπο
τροφιών κλπ. Τελεί δέ υπό τήν άοκνον προεδρίαν καί διεύθυνσιν τοΰ άκατα- 
βλήτου πρεσβύτου δστις είς παρωχημένην ηλικίαν διατηρεί ϊσην τήν πνευμα
τικήν διαύγειαν προς τήν πατριωτικήν ιθεριμην. Εύγε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΝ ΤΗ ΡΡΙΣ»

«Μακεδονία» Ο)νίκης 11)1)67

«Τό έν Άθήναις «θρακικόν Κέντρον» συνεχίζει τό άνεκτίιμητον εθνικόν 
του έργον διά ποικίλων πράξεων κοινωνικής καί γενικωτέρας ωφελείας καί 
διά τής έκδόσεως τοΰ περιοδικού συγγράμματος τοΰ Κέντρου «Θρακικά». Είς 
τούς σαράντα ιμέχρι τοΰδε έκδαθέντας πολυσέλιδους τόμους, περιεκλείσθησαν 
πολύτιμα στοιχεία τοΰ παναρχαίου ελληνικού πολιτισμού τής αλησμόνητου α 
νατολικής Θράκης, τήν όποιαν έβάρυνε τόσον πολύ ή ατυχία. Μελέται γραμ
μένα ι άπό ειδικούς επιστήμονας, στοιχεία τοΰ λαϊκού πολιτισμού, τοπογραφι- 
κσ,ί μελέται, περιγραφή τών καταλοίπων τοΰ αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ή 
νεωτέρα ιστορία τής ανατολικής Θράκης καί τής 'βορειότερος, πού υπήρξε πα- 
λαιότερον καί αυτή βορά καί θέμα, τέλος δ,τι αφορά τήν ελληνικήν αυτήν χώ
ραν περιεκλείσθησαν είς τούς τόμους πού έξέδωσε μέχρι τοΰδε τό Θρακικόν 
Κέντρον. Ό  άλλοτε υπουργός καί πολύτιμος φίλος, κ. Φίλιππος Μανουηλί
δης, είχε τήν καλωσύνην νά μοΰ στείλη τον νεοεκδοΰέντα τεσσαρακοστόν τόμον 
καί τον άνατυπωθέντα, πρό πολλοΰ δέ έξηντλημένον, εικοστόν τέταρτον, άπο- 
τελοΰντα μίαν πλήρη ιστορίαν τής Ραιδεστοΰ, κατά τά τελευταία χρόνια τής 
ελληνικής της ζωής μέ συγγραφέα αυτόν τούτον τον κ. Μανουλίδην. Ό  κ. Μα
νουηλίδης παρέχει πλήρη άπεικόνισιν τής δλης ζωής τών ελληνικών πόλεων 
καί χωρίων τής περιοχής μέχρι τής επανόδου τών Τούρκων, άνεκτίμητον διά 
τον ιστορικόν τοΰ μέλλοντος.

Μοΰ άπέστειλεν ακόμη ό κ. Μανουηλίδης καί τον έσχάτως έκδοΟέντα τό
μον —  τεσσαρακοστόν τής σειράς ·—  άποιτελούμενον από τριακοσίας καί πλέ
ον σελίδας, καθρέπτην κυριολεκτικώς μιας ακαταπόνητου εργασίας, ενός φλο
γερού πατριωτικού πνεύματος, μιας ακατάβλητου στοργής διά τήν γενέτειραν, 
τήν έπανασκλαβώθεϊσαν ανατολικήν καί τήν 'έλευΟέραν δυτικήν Θράκην. Έπι-
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φυλάσσομαι νά έπανέλθο.) καί διά τήν προσωπικήν συγγραφικήν εργασίαν τοΰ 
κ. Μανουηλίδου, δπως επίσης και .διά τον έκδοθέντα τεσσαρακοστόν αυτόν τά
ραν, περιλαμβάνονται λααγραφικάς μελετάς διά τό Σουφλί καί τό Διδυμότίει- 
χον, τήν ιστορίαν τής Σαμοθράκης κα'ι άλλα δημοσιεύματα. ’Εκείνο πάντως, 
πού θά ήθελα νά σημειώσω είναι, τοΰτο: δ τι. ή εργασία αυτή τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου, δπως και ή 'ανάλογος τών Ποντίων ιμέ τήν εκδοσιν τών «Ποντιακών'», 
προσφέρουν ανεκτίμητου υπηρεσίαν, είς τήν ελληνικήν ιστορίαν καί γενικώτε- 
ρον τον ελληνισμόν. Β Ο ΡΕ ΙΟ Σ»

Εθνικός Κήρυξ Νέας Ύόρκης Δευτέρα 22 Μαί'ου 1967

’Οργανώσεις πού τιμούν τήν γενέτειραν

ΤΟ «ΘΡΑΚΙΚΟΝ Κ ΕΝ ΤΡΟ Ν » ΑΘΗΝΩΝ

«Μέ πατριωτικήν υπερηφάνειαν πληροφορούμεθα δτι έγένετο καί νεωτέ- 
ρα ιέξαιρετική τιμητική διάκριισις τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, διότι, διά δευτέ- 
ραν φοράν καί «παρά τά είωθότα» έβράβευισε τό ιέν Άθήναις Θρακικόν Κέν- 
τρον διά νέου Διπλώματος καί Μεταλλίου, άτινα παρέλαβε προσελθών ό Πρό
εδρός του κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, παρουσία τής Α. Μ. τοΰ Β,ασιλέως, επι
σήμων καί πλήθους κόσμου. Τό απόσπασμα τής βραβεύσεως εν τή Πανηγυ
ρική Συνεδρία τής ’Ακαδημίας τής 2'9ης Δεκεμβρίου 1966 περί άπονεμομέ- 
νων επαίνων, βραβείων καί ιμεταλλίων, αναφέρει δτι κατ’ άπόφασιν τής όλο- 
μελείας άπονέμεται·:

12) Μετάλλιον είς τό Θρακικόν Κέντρον. Τοΰτο άπό τής ίδρύ- 
σεώς του (1927) μέχρι σήμερον, έπραγμ ατοπο ίησεν ίάξιόλογον δράσιν .σκορ
πούσαν τήν ‘βοήθειαν τών έν Έλλάδι, μετά τάς έ'θνικάς καταστροφάς, έγ.κατα- 
σταθέντων Θρακών καί ένίσχυσεν, έξ Ιδίων πόρων, πάσαν προσπάθειαν βελ- 
τιώσεως τών έν Θράκη συνθηκών ζωής. Προς τούτοις, έξέδωκε τεσσαράκοντα 
(40) Τόμους τοΰ Συγγράμματος «ΘΡΑΚΙΚΑ», είς τους οποίους διασώζεται 
πολύτιμον καί δυσεύρετον ιστορικόν καί .λασγραφικόν υλικόν περί τοΰ Ελλη
νισμού τής Θράκης καί τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας.

Ό  ’Εθνικός Κήρυξ έχει κατ’ έπανάληψιν άπασχοληθή μέ τό εθνικόν έρ- 
γον πού έπιτελεϊ τό Θρακικόν Κέντρον υπό τήν ,έπάγ.ρυπνον καί άκαταπόνη- 
τον διεύθυνσιν τοΰ έπί μακράν σειράν έτών προέδρου του κ. Φιλίππου Μανου- 
ηλίδη, έκ Ραιδεστοΰ τής Άνατ. Θράκης, παλαιμάχου, μεγαλοϊδεάτου, ακραι
φνούς πατριώτου καί κατ’ έπανάληψιν, είς τό παρελθόν, ΰπουργοΰ. ’Εκτός τής 
έν γένει εθνικής, αναμορφωτικής, φιλανθρωπικής καί κοινωνικής δράσεως τής 
Όργανώσεως, τό Θρακικόν Κέντρον, διά τών πολυτίμων εκδόσεων αύτοΰ «Τά 
Θρακικά», αποτελεί παράδειγμα άξιομίμητον ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εΐς τον 
εθνικόν καί πνευματικόν τομέα. Τά «ΘΡΑΚΙΚΑ» έχουν βραβευθή κατ’ έπα-
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νάληψιν %αι υπό τής ’Ακαδημίας των ’Αθηνών και από άλλας εντοπίους., κα'ι 
ξένας οργανώσεις. Καί δικαίως διότι πρόκειται περί ιμοναδιχών εκδόσεων (μέ 
θέματα πάντοτε ανυψωτικού περιεχομένου καί πάσης φύσεως: λασγραφικά, 
Ιστορικά, κοινωνιολογικά, μελετάς από ειδικούς έπιστήμονας καί έν γένει εθνι
κής ώφελείας.

’Ή δη έλάβομεν τον άνατυπωθέντα —  έξαιρετικού ιστορ'ΐκού ιένδιαφέ- 
ρΌΑ'τος —  24ον Τόμον τών «Θρακικών», ό όποιος πραγματεύεται περί τής πό
λεως καί τοΰ Νομού Ραιδεστού τής ’Ανατολικής Θράκης, ιδιαιτέρας πατρί
δος τού προέδρου τού Θρακικού Κέντρου καί μέ συγγραφέα αυτόν τούτον τον 
κ. Φ. Μανουηλίδην.

Μέ βαθεΐαν .συγκίνησιν καί νοσταλγίαν διεξήλθομεν τον καλοτυπωμένον 
εκ 818 'σελίδων 24ον Τόμον, διότι μας έπανέφερεν εις τήν μνήμην τήν περί
οδον τών απελευθερωτικών Βαλκανικών Πολέμων (1911— 1913) κατά τήν 
όποιαν τά ένδοξα Ελληνικά Στρατεύματα ήγωνίσθησαν νά απελευθερώσουν 
τούς έπί αιώνας τουρκο—  καί βουλγαρο— κρατουμένους ιάιδελφούς μας. Ή με- 
θα ακόμη παιδιά καί ευθυμούμε θα τά δάκρυα χαράς καί άγαλλιάσεως, τάς 
κωδωνοκρουσίας τών εκκλησιών καί τήν ιάνεκλάλη,τσν ευγνωμοσύνην τού λαού 
καί τού ’Έθνους, διότι υπόδουλοι αδελφοί μας ανεκτών τήν ελευθερίαν των.

Ό  συγγραφεύς, μεθοδικός, ώς πάντοτε, είς τάς περιγραφάς του, μέ τά 
πολύτιμα Ιστορικά στοιχεία πού ουνεκέντρωσε, μέ τάς λεπτορείας καί περι- 
γραφάς τής ζωής τής έποχής εκείνης (ι1'870— 1920) τής πατρίδος του Ραι- 
δεστού καί τών γειτνιαζουσών Ελληνικών πόλεων, παρέχει ένα απορροφητι
κόν ανάγνωσμα, επί πλέον δέ πλσυσίαν πηγήν υλικού διά τον ιστορικόν καί 
ύλην έμπνεύσεως ανεξάντλητου διά τούς μεταγενεστέρους, τής οποίας θά έ
χουν ανάγκην πάντοτε.

Σύντομος περιγραφή τού περιεχομένου τού 24ου Τόμου:
Μέρος Α ' : ΡΑ ΙΔ Ε ΣΤ Ο Σ —  Εκκλησία —  Διοίκησις —  Έκπαίδευ- 

σις —  Έμπόρι.'&ν εισαγωγικόν, έξαγωγικόν —  Βιομηχανία, Β.ιοτεχνία, 'Α 
λιεία, Κτηνοτροφία, Πτηνοτροφία, ’Οπωροκηπουρική, Συγκοινωνία, κτλ.

Μέρος Β ':  Βουλγαρική κατοχή. —  ’Ασιατικός στρατός διέρχεται έκ 
Ραιδεστού. —  Ή  τρομερά νύξ 16ης ’Οκτωβρίου 1912. Μετά τούς Λαζούς 
οί Κούρδοι. —  Διαπραγματεύσεις μετά τών Βουλγάρων. —  Μετά τό πολε
μικόν τό πολιτικόν μέρος, κτλ.

Μέρος Γ ':  Επιστροφή τών Τούρκων καί έκκένωσις τής ’Ανατολικής 
Θράκης ’Εμπρησμοί, φόνοι, ληστεύσεις. Ποια τά αληθή αίτια τού διωγμού 
τού Ελληνικού στοιχείου. Ελληνικοί ναοί κατεστράφησαν. Δεινοπαθήματα. 
Δολοφονία "Ελληνος ’Αρχιδιακόνου κτλ. ’Επίλογος τού Συγγραφέως.

Β. Β.»
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«Θερμότατα ευχαριστώ διά τήν εύγενή αποστολήν τοΰ 24ου Τόμου και 
έγκαρδίως συγχαίρω.

I. Ν. Τ Ο ΪΜ ΙΙΑ Σ
Ναύαρχος»

Έ ν Άθήναις τή 31 ’Ιανουάριου 19 G 7
«Αξιότιμε Κε Μανουηλίδη,
Παρακαλώ απτός εύαρεστηθήτε νά δεχθήτε τάς ιθερμοτάτας ευχαριστί

ας μου διά τήν «ριλόφρσνα αποστολήν του 24ου1 Τόμου τών Θρακικών τον έξ 
ολοκλήρου αφιερωμένου εΐς τήν Ιστορίαν τής πόλεως καί τοΰ νομοΰ Ραιδε- 
στοΰ. Μέ μεγάλην εύχαρίστησιν αλλά καί συγκίνησιν διεξήλΟον άπαντα τά κε
φάλαια τής ιστορίας τά οποία μέ τόσην ακρίβειαν, αφ ηγ ηματ ικό τητα καί πα
ραστατικότητα έχετε υμείς συγγράφει, καί εΐς τά όποια περικλείεται εμφανέ
στατα ή νοσταλγική αγάπη σας προς τήν άλησμόνητον ιδιαιτέραν πατρίδα 
καί γενέτειραν υμών.

Μετά πάσης τιμής καί αγάπης πολλής 
Γ. ΒΕΛ ΤΣΟ Σ»

«Κριτική έπί τού περιεχομένου τοΰ 24ου τόμ. τών «Θρακικών» 
συγγραφής άξιοτ. Προέδρου τοϋ «Θρακικοΰ Κέντρου Άδηνώ ν» 

κ. Φιλίππου Μανουηλίδου

Ό  άξιότ. πρόεδρος τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου» κ. Φίλιππος Μανουηλίδης 
παλαιός έξέχων πολιτικός καί τ. 'Τπουργός, μοι περιεποιήΟη τήν τιμήν νά 
μοΰ δώση νά άναγνώσω πραγματείαν του περί τής γενετείρας Ραιδεστοΰ, άν- 
θοΰσης μέχρι τοΰ 1922 πόλεως τής Ά ν. Θράκης, καί νά εκθέσω τάς εντυπώ
σει ς μου.

Τον ευχαριστώ 'θερμότατα διότι μοι έδωσε τήν ευκαιρίαν νά άναβαπτι- 
σθώ Έθνικώς εΐς τήν «κ:τλυμβήΟραν» αυτήν, τήν ώραΐαν πόλιν, ήτις ύπήρξεν 
υπόδειγμα πόλεως έλληνικοτάτης εΐς όλην τήν περιοχήν τής Ά ν. Θράκης, άνή- 
κουσα εΐς τό τρίπτυχον, Κων) πόλις, Άδριανούπουλις, Ραιδεστός.

Θεωρώ τόσον σπουδαίαν τήν εν λόγω πραγματείαν οδστε θά εθεώρουν 
εαυτόν Έθνικώς τυφλόν, εάν δέν τήν άνεγίνωσκα, καθώς Θεωρώ καί Έθνικώς 
τυφλούς όλους εκείνους, οΐτινες άντιπαρέρχονται τόσον ιέπιπολαίως πάντα τά 
σχετιζόμενα μέ τήν λαογραφίαν. Διότι τά έν τώ 24φ τόμω, εΐς 318 όλας σε
λίδας εκτιθέμενα, είναι καί ιστορία, ήτοι αφηγήσεις πίστα! υπό έξαιρετικώς 
άξιοπίστου προσώπου, αΰτόπτου μάρτυρος, άλλά καί λαογραφία, διότι αφο
ρούν γεγονότα λαβόντα χώραν κατά τό παρλειθόν ήτοι εν τή αρχή τοΰ 20·οΰ 
αΐώνος.

Τό βιβλίο ν διαιρείται εΐς τρία μέρη: Εΐς τό Α '. μέρος, ό συγγραφεύς



32 «ΘΡΑΙΚ ΙιΚΑ»

διαπραγματεύεται γλαφυρώς τά περί της γενετείρας του Ραιδεστοΰ. ’Ήτοι, 
περί τής ονομασίας της, τοΰ πληθ'υσμοΰ της, καί τής οικονομικής καί μορφω
τικής ακμής της, ιδιαιτέρως «δέ ενδιατρίβει είς τήν 'δράσιν τοΰ «Φιλεκπαιδευ
τικού Συλλόγου».

Εις τό Β '. μέρος, περιγράφει μέ μελανά χρώματα τά δεινοπαιθήματα 
τών Ελλήνων άλλά καί τών αλλοθρήσκων, ώς εκ τής καταστροφικής προελά- 
σεως τοΰ αιμοχαρούς Βουλγαρικού Στρατοΰ, κατά τό 1912.

Καί είς τό Γ '.  ιμέριος, μέ απλά ιδοκουμέντα, αξιόπιστους διηγήσεις, και 
επισήμους εκθέσεις, περιγράφει έν πάση λεπτοιμερεία τά φρικώδη μαρτύρια 
τοΰ Ελληνικού πληθυσμού, κατά τήν άνακατάληψιν τών εδαφών υπό τοΰ λυσ
σαλέου Τουρκικού στρατού. \

Πρεπει να είναι άπο πέτρα ή καρδιά τοΰ αναγνώστου διά τά μην δα- 
κρύση άναγινώσκων, τά φοβερά αυτά γεγονότα καί τάς πρωτοφανείς θηριω
δίας τοΰ τακτικού Τουρκικού Στρατοΰ καί ιδίως τών ά τα κ τ ω ν  Βασιβουτούρ- 
κων είς βάρος τών φιλήσυχων Ελλήνων «ραγιάδων». —  Ούδείς άλλος λαός 
θά ήδύνατο ν’ άνθέξη είς τοιαΰτα μαρτύρια.

Καί όμως! μέσα άπό τούς καπνούς καί τό σκότος τής Τουρκικής δου
λείας, άνέιζησε καί πάλιν ή Ελληνική ψυχή καί ©θριάμβευσε. Έπυρακτώθη ή 
Εθνική φλόγα καί έγινε κάμινος, διά νά κατακαύση τούς εχθρούς τής Χρ)κής 
Πίστεως, καί τής ενδόξου Πατρίδος ιμας Ελλάδος.

Τό βιβλίον τοΰτο πρέπει νά γίνη ευρύτατα γνωστόν, είς όλους τούς θρ ά 
κας, είς όλους τούς "Ελληνας, καί δη .είς τούς διδασκάλους, τούς καθηγητάς 
καί τούς μαθητάς. Προτείνω μάλιστα όπως τειθή ώπ’ όψιν τεύ κ. 'Τπουργοΰ 
τής Παιδείας, ιμέ σκοπόν, άφ’ ενός μέν δπως τό αποκτήσουν όλαι αί Σχολικαί 
βιβλιοθήκαι, καί ιδιαιτέρως ΐνα ώρισμένα κεφάλαια τούτου, περιληφθοΰν είς 
τά βοηθητικά βιβλία τής 'Ιστορίας, ώς επίσης καί είς τά ’Αναγνωστικά τών 
Δημ. Σχολείων, τών Γυμνασίων καί τών Λυκείων.

’Ελπίζω ότι οΰτω θ’ άναζωπυρωθή τό Έθν. φρόνημα τής νέας Ελληνι
κής γενεάς, ήτις καί άς τάξη ώς πρώτιστον καθήκον νά ένστερνισθή άκλονή- 
τως τά ιδανικά τής πίστεως τής Πατρίδος καί τής οικογένειας, νά γίνη δέ 
βίωμα ή Μεγάλη ιδέα: «Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θάναι».

ΤΙ ’Αν. Θράκη, ή Άνατολ. Ρωμυλία, ή Βόρ. Ήπειρος, ή Μ. Άσία, ή 
Κύπρος, μετά τής μητρός Ελλάδος, πρέπει νά απαρτίσουν .καί πάλιν τήν μέλ

ι. Κάποιος συνάδελφός μου εΐς τδν όποιον συνίστων νά έγγραφη συνδρομητής 
εΐς τά «Θρακικά», μοι εΤχεν εϊπει : «Δέν θέλω, διότι δέν μέ τραβά, τό παρελθόν, οΰτε 
ή λαογραφία».—  Είμαι πολύ περίεργος τ ΐ θά έλεγε, έάν έδιάβαζε τά φρικώδη ταΰτα, 
μαρτύρια εΐς βάρος τοΰ λαοΰ τής Ά ν . Θράκη:; Τΐ θά έδίδασκε και αύτός καί όσοι 
άλλοι τοιαΰτα φρονοΰν, εΐς τούς μαθητάς των; ( ‘Ό ρα σχετικώς καί 33ον τόμον «Θρακι
κών», σελ. 202 - 203).
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λουσαν Νέαν Ελληνικήν, Αυτοκρατορίαν, ήτις '0ά έπανεύρη ουτω τήν ίσχύν 
καί τήν ακμήν νά έκπέμπη το φώς τοΰ πολιτισμού είς ολον τον κόσμον. Εύγε 
είς τον μεγάλον Θράκα πατρ ιώτην, κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, δστις δέν άφή- 
κε νά άπολεσθή μία τοααύτη Εθνική Περιπέτεια.

Σουφλί 23 Μαΐου 1967 
Χ Ρ . Π Α Π Α Σ ΤΑΜ ΑΤΙΟΤ - Μ ΠΑΜ ΠΑΛΙΤΗΣ■»

ΔΩΡΗΤΑ Ι ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ Τ ΡΟ Τ

Ά πό .πολλών ετών αί δαπάναι τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καλύπτονται άπό 
κονδύλια δωρητών ό'χι μόνον Θρακών, αλλά καί άλλων πολιτών, οΐτινες θαυ
μάζουν τήν δράσιν καί τήν ανοδικήν προσπάθειαν τοΰ Σωματείου μας. Τά 
κονδύλια ταΰτα μέ φιλικάς προσωπικός πρστραπάς εψθασαν τον αριθμόν τών 
τεσσαράκοντα 'χιλιάδων ^δραχμών έτησίως, κατ’ αυτόν δέ τον τρόπον δέν 
έθίγετο διά τάς άνάγκας τοΰ γράψε ίου τό διά τους πτωχούς παραμεθορίους 
Θράκας συλλεγόμενον ποσόν. Τελευταίως ιέλάχιστοί, ευτυχώς, δωρηταί προ- 
φασιζάμενοτ οίκονομικάς δυισχερείας καί IV γνώσει τής οικονομικής ανόδου 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, έδυστρόπουν καί ήρνοΰντο τήν ούχί σημαντικήν άλ
λωστε ετησίαν συνδρομήν των. Ευτυχώς ή προσωπική επιτυχία έξευρέσεως 
άλλων δωρητών προς άντικατάστασιν, οΐτινες μάλιστα ηύξησαν μέχρι διπλά
σιου τάς έτησίας χορηγίας των, εκάλυψε τήν τοιαύτην άρνησιν τών ολίγων. 
Έπετευχθη μάλιστα νά 'έξευρεθή ευεργέτης δστις .καλυπτόμενος αύστηρώς 
άπό ανωνυμίαν ίέχορήγησε μέσον τοΰ Προέδρου κ. Μανουηλίδου τό ποσόν τών 
δρχ. 25.000. Προς τον ανώνυμον τοΰτον Θράκα, δστις ένήργησε κατά τρόπον 
άξισθαύμαστον, άπεστείλαμεν τήν κάτωθι ευχαριστήριον επιστολήν:

Αθήνα ι 5η Απριλίου 1967 
«Προς τον άνώνυμον Θράκα χορηγητήν 

δρχ. 25.000 υπέρ τών σκοπών τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
Αγαπητέ υυμπατριώτα,

Κατά τιοΰς τελευταίους μήνας εγένοντο μεταξύ τοΰ Προέδρου ημών κ. 
Φ. Μανουηλίδου καί υμών έπανε ιλημμένοα ισυνημιλίαι, κατά τάς οποίας έξε- 
φράσατε τον θαυμασμόν καί τήν ίκανοποίησίν σας διά τά υπό τοΰ Σωματείου 
μας συντελούμενα προς ένίσχυσιν τών πτωχών Θρακών τών δύο παραμεθο- 
ρίων περιοχών "Εβρου καί Ξάνθης. Έξεδηλώσατε τήν χαράν καί τον ενθου
σιασμόν σας διά τό έπιτελούμεναν παρά τοΰ θρακικοΰ Κέντρου φιλανθρωπι
κόν καί ΐέκδοτικόν έργαν, τό όποιον ετυχε γενικής άναγνωρίσεως, πολλών δη
μοσιεύσεων καί ιδιαιτέρων επαίνων καί έβραβεύθη δύο φοράς υπό τής Α κα
δημίας Αθηνών, Ήρωτήσατε εάν οί εύποροι Θράκες συνεισφέρουν άναλό-
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γως τών .περιουσιών των 'διά τήν (ένίσχυσιν τοϋ έργου τούτου και σάς έδώσα- 
μεν πίνακα ϋπεριδεκαπέντε τοιαύτης οικονομικής ιάνωτερότητος βρακών έγκα.- 
τειστημένων εις ’Αθήνας κα'ι λοιπήν 'Ελλάδα. Εύρήκατε δτι τδ ποσόν τών ολί
γων έξ αυτών ίδιά τακτικών ιέτησίων συνδριεμών ήτο« όχι μόνον ανεπαρκές άλ
λά καί μέ παλλήν 'δυσχέρειαν κατεβάλετο, τελευταίως ιδέ υπήρξαν καί συμπα- 
τριώται μας, οΐτινες, ιμέ τήν δικαιολογίαν δτι τό Θρακικόν Κέντρον έχει πλέ
ον οικονομικήν Ιεπάρκειαν, «καθυστερούν καί ήρνοϋντο τήν πληρωμήν τής τοι
αύτης έστω καί ιμικράς ενισχύσεώς των. Μάς ύπεισχ,έθητε έκτοτε δτι θά ήθε
λάτε νά έλθητε ώς αρωγός εργασίας, ήτις τιμά όχι μόνον τούς ,συμπολίτας 
άλλά καί τό Θρακικόν όνομα. Τήν τοταύτην πρόθεσίν σας τήν έπραγματοποιή- 
σατε καί «μετρήσατε σήμερον τό ποσόν τών δρχ. εΐκοισι πέντε χιλιάδων 
(25.000) διά τοϋ Προέδρου, ώς ή συνημμένη αντίστοιχος ταμειακή μας άπό- 
δειξις.

Τήν πραγματοποίησιν τής τοιαύτης φίλοπάτριίδος καί φιλότιμου δωρεάς 
σας δ Πρόεδρος άνεκοίνωσεν κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τοϋ 2.4μελιοϋς 
Διοικητικού Συμβουλίου, ιεγένετο δέ αϋτη μετ’ επαίνων άποδεκτή παρά τής 
δλομελείας τών παρισταμένων Συμβούλων. Τό 'θέμα 'θά άχθή καί ενώπιον τής 
προσεχούς Γενικής μας Συνελεύσεως ΐνα καθορισθή καί δ τρόπος τής ονομα
σίας σας, καίτοι μάς είναι γνωστόν δτι ούδεμίαν άξίωσιν προεβάλατε. Έχ«> 
μεν ύπ’ οψιν τήν παράκλησίν σας δπως τηρηθή αύστηρώς ή ανωνυμία σας καί 
οτι οι όροι τής τοιαύτης δωρεάς συνίστανται κυρίως είς τό νά παραδείγματα 
σθούν καί φιλοτιμηθούν καί άλλοι αξιότιμοι συμποιλϊται Θράκες, μέ πολύ ανώ
τερα οικονομικά μέσα, τοϋτο δέ είμειθα ΰεβαιΟΊ δτι θά συντέλεση, ΐνα συνεχί- 
σητε δμοαιον ενδιαφέρον καί εις τό μέλλον.

Έ πί τούτοΊς, έκφράζοντες τάς θερμοτάτας καί εύγνώμονας ευχαριστίας 
μας διατελοϋμεν,

Μετ’ εξαίρετου τιμής καί ύπολήψεως 
Φ. Μ ΑΝΟΤΗΛΙΔΗΣ 

Πρόεδρος τοϋ Θρακικού Κέντρου»

Ευχής εργον .0ά ήτο, κατόπιν καί τών συνεχών οχλήσεων μας προς τούς 
Θράκας, 'Ελλάδος καί Εξωτερικού, τούς διαθέτοντας περιουσίας, καί τών 
επανειλημμένων άρθρων είς τάς τελευταίας εκδόσεις τών «Θρακικών» νά έξευ- 
ρίσκοντο συμπολίται, οΐτινες ν’ άνταποκριίθιεύν είίς τάς τοιαύτας εκκλήσεις 
μας. Παιριά τάς δυσχεριείας έν τούτοις, άς συναντώμεν από τούς παλαιούς δω- 
ρηιτάς, λόγω καίθυστερήισεων, τό κεφάλαιον τούτο τών δωρητών άνιτί μειώσεως 
έιμφανίζ&ι αϋξησιν, χάρις εΐς τάς εισηγήσεις τοϋ ΙΙροιέδιρου, ύπιοιλείπετα,ι δέ
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ακόμη τρίμηνον μέχρι λήξεως τοΰ τρέχ. έτους, κατά ιτό όποιον έλιπίζεται δτ·ι „ 
θά ,ευσπραχιθή τό σύνολον τών καΟυστερουμενων συνδρομών δωρητών - μελών.

Είναι; ανάγκη δμως νά έξαρση καί πάλιν ή γεννουία χειρονομία τοΰ ανω
νύμου Θρακός, δστις, κατόπιν συστηματικής καί φορτικής παρακολουΐθήσιεως 
έκ ιμέρους τοϋ Προέδρου· ιμας, αναγνωρίζουν την ανοδικήν μας πρόοδον, εύηρε- 
στήθη νά μάς μέτρηση μέσω αύτοϋ, άπό 4.4.1ι967, έναντι άποδιείξεώς μιας, τό 
ποσόν τών δραχμών είκοσι πέντε χιλιάδων (2(5.000), δπερ καιτετέθη εΐΐς τον 
λ)ισμόν μιας Έθν. ΤραΙπέζης Ελλάδος. Τον Θράκα τούτον ,κατετάξαμτν, συμφώ
νους τώ Κατ)κώ, κατόπιν άπαφάσεως τού Δ. Συμβουλίου, είς τον πίνακα τών 
Ευεργετών, καί διά τήν τοιιαύτην γιενναίίαν χορηγίαν του, ιάλλά κυρίως διά τήν 
ηβικήν διά τής ανωνυμίας άνωιτειρότηιτα καί τό ζωηρόν ένδιαφέρον του, άτινα 
έπέδειξε 'διά τήν πρόοδον τού πανταιχάθιε.ν επαινούμενου1 έργου· τού Θρακικού 
Κέντρου·. Τήν ·άπόφασιν τού 24μελούς Δ. Συμβουλίου ;θά βίσηγήθωμιεν ΐνα 
έπι,κύρωση καί ιή ΙΊενική Συνέλευσις.

Είναι, Ιεν τούτοις, πικρόν ιτό παράποναν καί μεγάλη ή άπογοήτευσις τού 
Θρακός τούτου Ευεργέτου, διότι μέχρι στιγμής ίδέν ένεφανίσθησαν, παρά τάς 
έν&ργιείίας μας, καί άιλλοι ισυμπολΐται, οΐτινες νά μιμηθοϋν τό πατριωτικόν 
παράδειγμά του·. Βεβαίως, αί ελπίδες μας δεν έχουν έξαντληθή καί εΐμε'θα 
πάντοτε αισιόδοξοι, δτι θά έξευρεθιούν γνήσιοι συμπατριώται καί άλλοι εύπο
ροι "Ελληνες, έστω καί καθυστερημένους, ιδιά νά αποδείξουν δτι, δέν λησμο
νούν τήν ιάγαπημένην μας πατρίδα καί ίθά σπεύσουν καί ΐαϋτοί νά έκτελέοουν 
ένα καθήκον τό οποίον 'θά Ιένισχύση τάς προσπάθειας μας, διά τους απόρους 
συμπαίτριωτας μας.

"0·λα τά ανωτέρω δέν μάς εμποδίζουν άπό τού νά ιέκφράσωμεν καί πά
λιν τάς βερμοτάτας ευχαριστίας μας πρός τούς δωρητάς τού κατωτέρω πίνα- 
κός ιμας, Θράκας καί μή, οΐτινες προίθύμως καί χωρίς υπομνήσεις, οχι μόνον 
εΐς τάς άρχάς έκάστης περιόδου σπεύδουν νά καταβάλλουν τήν άπό έτών συν
δρομήν των, άλλά μερικοί έξ αυτών ηύξησαν καί ιέδιπλασίαισαν τάς παροχάς 
των διά νά ένισχύσουν καί Ιέπιβραβεύσουν τήν ανοδικήν ποιριείαν τού έικδοτικοϋ 
καί φιλανθρωπικού έργου τού Σωματείου μας. Ιδιαιτέρως άπευίθ'ύνανται θερ- 
μαί εύχαριστίαι πρός τον ιάνώνυμαν Θράκα Ευεργέτην.
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2.000 αΰξ. 1967 3.000
1) Μανουηλίδης Φίλιππος

Πρόειδριος Θ.Κ. Συνταξιούχος ιέτησία ισυινιδιριομή δρχ
2) Βαλμάς Nw.

ΟΰχΙ Θράξ -  ’Εφοπλιστής -  
παλαιός συνεργάτης

3) Βερμάνης Περικλής 
συγγενής Πριοέδρ>ου

4) Χατζηγιαννάκης Δηίμιοιοίθ.
(Εφοπλιστής — ιάσθίενει)

5) Κα Παππά χήρια Γεωργίου 
Παππά, Ιφοπλιατοΰ, συινιεχν 
ζουσα ιμετά τον θάνατον τοΰ 
ισοζυγίου της

6) Μιχαηλίδης Βίκτωρ
7) Σ ιφναυος Άπόστ. 

ΰπόσχιεισις ιέγγραιφής νέου ·δω- 
ρητοΰ

Β) Μανίδίου ’Άννα (ιεΓις μνήμην 
■συζύγου' της Σ.τ&φ. Μανίδου)

9) Δάμπασης Αιεων.
10) Σιμού Μαρία 
Π )  Παπαΐδάπουίλος θωμάς
12) Παγιωτέλης Νίη.
13) Καλαιντζάκος Ντκ.

» 1.500 » » 3.000

»
©φ’ άπαξ » 
έιτηισία (συνδρομή 

» »

4.000 αΰξ. 1967 7.000
3.000 ΰπόσχιεισις πλη

ρωμής

1.000 ΰπόσχείσις πλη
ρωμής προ τής 
λήξε cog 1967

2.000 ιαπουισιάζβι

1.000 1967 1.000
2.000 οφείλει δύο ετη 

(διαγράφεται
1.000 1967 1.000
6.000

500 αΰξ. 1967 1.000 
500 αΰξ. 1967 1.000 

1.000 ΰπόσχιεισις πλη
ρωμής τέλος 67

14) Οικονόμου Χρ'ΐιατυφ. » » »

οοιΟΤΗ ΰπόσχιεισις πλη
ρωμής τέλος 67 
άπών ιεΐς εξωτε
ρικόν

15) Οικονόμου Ίωάν. » » » 1,000

16) ’Αναστασίου Άθίαν. » » » 3.000 1·96 7 3.000
17) ’Αναστασίου· Κασμάς » » » 500 1·9·6 7 500
18) Φλωρά Ξανθίππηι » » » 1.000 1967 1.000
19) Λεισποτόπουλος Παιοιχ. » » » 1.000 απουσιάζει
20) Έκιντζόγλου Ντικόλ. » » » 500 1967 500
21) Λεωνιΐδόπουλος Άπόστ. » » » 500 —

22) Πολίτης 5/Αλκής » » » 500 1967 500
23) Λ άγια ’Αγλαΐα » » » 500 απουσιάζει εΐς ε

ξοχήν
24) Μπλαμιούτισης Άθαν.
25) Τισα,τάλας Γεώργιος
26) Τισατάλας Πάτ,ρ. μιετά τής 

,άποβανιούσης συζύγου του

» » » 500 1967 500
» » » 1.000

ΰωρητίρίας » » » 1.000 —
27) Τερζής ’Αιαιστ. » » » 1.000 ΰπόσχιεισις πλη

ρωμής τέλος 67



28) Φωτιάδης Εύγέν.
29) Βασίλογλου ’Α ) φοί
30) Παπάζογλου Παντ.
31) Καπιτζόγλου Ν ικ-όλ.

Έ τησία  συνδρομή δρχ. 500 1967 500

32) Δούλάς Άλέξ.

» » » 500 —
» » » 500 —
» » » 300 ύπόσχεσις αύξή-

σεως
» » » 500 οφείλει οπό 1965

υπόσχεται νά συ
νέχιση

33) Νικολαΐδης Πέτρος —  'Τπερδωρητής —  Διά τών μέσοο τοΰ γραφείου του 
μεταφορών όλων τών προιοριζομένων διά τάς ’Επαρχίας «Θρακικών»

Δ .ι α γ ρ α  φ έ ν τ  ιε ς ιδ ω ρ  η  τ  α ί —  μ  έ λ η

1) Οίκονομίδης Πασχ.

2) Οϊκιονομίδης Δημ.
ττήμων —  υιός

άτησία συνδρομή δρχ. 500 οφείλει άπό τού
1964 — διαγρά-

3) Παυλίδαυ Έλ.

φεται
» » » 500 οφείλει άπό τοϋ

1964 -  διαγρά
φεται

» » » 500 οφείλει άπό τοϋ
19-64 -  διαγρά
φεται λόγω α
νιάτου άσθενείας

4) Βερίβελίδης Γεώργιος έτησία (συνδρομή ίδική του, τής συζύγου του καί τών 
κυριών Α. Φλόκα ικαί Ν. Σοφιανού δρχ. 2.50Ό —  'Τπορχέσεις καταβολής 
άνευ έκτελέσεως —  Διαγράφεται.

5) Χαρίλαος Νικόλ. Τακτικός δωρητής —  Έπλήρωνε μέχρι τοϋ 19ι6·5 —  Ή  επι- 
ιχείρησΐς του ιέπτώχευσε —  ιδιαγρ-άφεται.

6) ’Αθηνοδώρου Κώστας —  έτησία συνδρομή δρχ. 200, οφείλει άπό τοϋ 1965 — - 
διαγράφεται.

7) Καμπούρης Άντ. έφ’ άπαξ δρχ. 2.000, απουσιάζει εΐς τό έξωτερικόν.
8) Παν.τίερμαλής Δημ., Δικηγόρος —  Εύπορος κτηματίας — - έτησία συνδρομή 

δρχ. 1.000 —  οφείλει άπό τοϋ 1965 —  διαγράφεται.

Ά  π  ο β ι ώ σ α ν τ  ε ς  δ ω ρ  η χ  α ί —  μ έ λ η

1) Αθηνοδώρου Δημ. Τακτικός δωρητής μέχρι τοϋ 1995 διά δρχ. 1.000 έτη- 
ισίως, μέ έπιπρόσθετον καταβολήν δρχ. 3.000 έφ’ άπαξ —  Άπεβίωσε.

2) Πα,σχαλίδου Μαρία —  Τακτική δωιρήτρια εΐς μνήμην τοϋ συζύγου της Άλέξ. 
Πασχαλιδιου, διά δρχ. 800 μέχρι, τοϋ 1965 —  Άπεβίωσε.

3) Γο,νατάς Στυλ. —  Τακτικός δωρητής διά Ιδιρχ. 500 μέχρι τού 1965 —  Ά πε
βίωσε.

4) Μέγας Λουκάς —  Τακτικός δωρητής δρχ. 500 μέχρι τού 1964 ·— Άπεβίωσε.
5) Σαραντής Μιλτ. —  Μέλος τού Δ. Συμβουλίου —  Δωρητής δρχ. 200 μέχρι 

τοϋ 1965 —  Άπεβίωσε.



Οί ασχολούμενοι μέ τήν έκδοσιν βιβλίων είναι είς 
θέσιν νά γνωρίζουν πόσος χρόνος καί εργασία άπαιτοϋ- 
νται διά τήν συλλογήν τής καταλλήλου ϋλης, άνάγνωσιν 
καί διόρθωσιν ταξιθέτησιν καί έκτύπωσιν αύτής.

Αύτοί είναι οι λόγοι, οΐτινες μάς ήμπόδισαν άπό του 
νά μή διατυπώσωμεν ένωρίτερον έγγράφως, διά τοϋ π α 
ρόντος 41ου Τόμου τών «θρακικών», τήν άνακούφισιν 
μα<: διά τό σωτήριον έργον τής αναίμακτου Έ παναστά- 
σεως τής 21ης ’Απριλίου ύπό τοϋ Στρατού διά τής Ε θ ν ι
κής Κυβερνήσεως, νά συγχαρώμεν δέ αύτήν διά τήν π α 
ρά τοϋ ’Ά νακτος και τής πλειοψηφίας τοϋ Έλληνικοϋ 
λαοϋ άναγνώρισιν καί έπικράτησίν της.

Εύχόμεθα όλοψύχως, καί έλπίζομεν, ώς άγαπώντες 
τήν όμαλότητα καί τήν πρόοδον τής Ελληνικής μας π α 
τρίδος, δπως αί καταβαλλόμεναι προσπάθειαι εύοδω- 
θοϋν καί έκπληρωθοΰν δλάι αί προσδοκίαι επ ’ άγαθώ  
τής πατρίδος μας 'Ελλάδος.

Έκτενέστερον έπί τών ανωτέρω θά άσχοληθώμεν 
είς τήν προσεχή Γενικήν μας Συνέλευσιν.



ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠαραΟέτομεν κατωτέρω ένίας τών επιστολών ας καθημερινώς λαμβάνο- 
μεν έκ μέρους ανθρώπων τών γραμμάτων, Διευθυντών Λυκείων, παρά διαφό
ρων Συλλόγων, Προέδρων Κοινοτήτων, Σωματείων, ιδιωτών, μαθητών και 
αγραμμάτων ακόμη χωρικών, οΐτινες, απευθυνόμενοι κυρίως πρός τον Πρό
εδρον κ. Φ. Μανουηλίδην, εκφράζουν παντοιοτρόπως τήν ευγνωμοσύνην των 
διά τάς έκόστοτε ένισχύσεις τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου κατά τήν διανυθεϊσαν 
διετίαν.

(Συνέχεια έκ τοϋ 40οϋ Τόμου τών «Θρακικών» )

«’Αξιότιμε καί αγαπητέ μοι Κε Μανουηλίδη-,
Παρακαλώ δπως δεχθήτε τάς ιθερμοτάτας .ευχαριστίας μου διά τήν φιλό- 

φρονα παρ’ ύμΐν προσφοράν τοΰ άρτι έκδοθέντος 40οΰ Τόμου τών Θρακικών, 
πρός δέ καί τά από καρδίας συγχαρητήριά μου τόσον διά τδ δημοσιευόμενον 
εις αυτόν πλουσιοότατον ανέκδοτον Ιστορικόν υλικόν, οσον καί ίδιά τήν όντως 
θαυμαστήν δράσιν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου.

Μετά τιμής εξαίρετου καί αγάπης πολλής 
Γ. Ν. Β ΕΛ ΤΣΟ Σ»

«ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜ ΕΙΟΝ ΑΛΕΞ ΑΝ Δ ΡΟΤΠΟΛΕΩ Σ
’Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Θεωρώ καθήκον έπιβεβλημένον -όπως ιέκφράσω- ύμΐν τάς εΰγνώμονας ευ

χαριστίας έμοΰ τε καί τοΰ Δ. Σ . τοΰ ήμετέρου 'Ιδρύματος, έπί τή αποστολή
5.000 δραχμών. Μάς συγκινεΤ. βαθύτατα τό άμέριστον ΰιμών ένδιαφέρον καί ή 
προθυμία ήν έπεδείξατε προς τό ήμέτερον "Ιδρυμα, σπεύσαντες δπως ελθητε 
αρωγός εις τό έπιτελούμενον έργων ημών, διά τής χρηματικής ένισχύσεως υ
μών, επιβοηθοΰντες τοιουτοτρόπως τήν άντιμετώπισιν τών εξόδων λειτουργίας 
τοΰ καθ’ ημάς 'Ιδρύματος. ’Επί τούτοις δέξασθε παρακαλώ καί τήν διαβεβαί
ωσήν τής πρός υμάς εξαίρετου τιμής καί αγάπης, δι* ής Ιδιατελώ μετ’ ευχών 
έγκαρδίων.

Ό  Πρόεδρος τοΰ Δ. Σ . τοΰ Ίωακειμείου Γηροκομείου ’Αλεξ)πόλεως 
Ευχέτης πρός Θεόν Μητροπολίτης ’Αλεξ)πόλεως 

ΙΩΑΚΕΙΜ»
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ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔ ΡΟΤΠΟΛΕΩΣ ο
Κύριε Πρόεδρε,
'Ως Δήμαρχος τής πόλεως καί Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 

Δημοτικού ’Ωδείου Άλεξανδρουπόλεως, αισθάνομαι τήν ύποχρέωσιν νά σάς 
απευθύνω τάς θερμάς ευχαριστίας τόσον τάς ίδικάς μου δσον καί απάντων τών 
μελών τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού ’Ωδείου διά τήν πρασφερ- 
θεΐσαν δωρεάν έκ 3.000 δραχμών τού ύφ’ ημάς Θρακικού Κέντρου. Ή  χειρο- 
νομία αύτη δηλοΐ τό ενδιαφέρον υμών διά τήν κίνησιν, τήν ζωήν καί τάς έπι- 
διώξεις τής Θράκης μας καί ώς εκ τούτου ενέχει ’ιδιαιτέραν σημασίαν. Παρα
καλώ δποος μετά τών ευχαριστιών μου άπευθύνητε τούς χαιρετισμούς μου πρός 
άπαντα τά μέλη τού Θρακικού Κέντρου

Ό  Δήμαρχος Άλεξανδρουπόλεως 
Θ. ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΤ 

Πρόεδρος Δημοτικού Ωδείου Άλεξανδρουπόλεως»

ΣΤΛΛΟΓΟΣ ΚΤΡΙΩΝ & ΔΕΣΠ Ο ΙΝ ΙΔΩ Ν  ΑΛΕΞ ΑΝΔ ΡΟΤΠΟΛΕΩ Σ
Κύριε Πρόεδρε,
Τό Δ. Συμβούλιο τού Συλλόγου Κυριών καί Δ)δων Άλεξ)πόλεως πολύ 

συγκινημένο άπό τήν στοργή καί αγάπη ιμέ τήν όποία περιβάλλετε τό 'Ίδρυμά 
μας, εκφράζει θερμότατες ευχαριστίες γιά τό ποσό τών 7.000.—  δρχ. μέ τό 
όποιο βραβεύθηκαν επτά πάμπτωχα καί Ίργατικά κορίτσια τής Σχολής μας. 
'Τπολογίζομε πάντα στήν ηθική καί οικονομική σας συμπαράστσσιν τήν τόσο 
πολύτιμη. Μέ Ιδιαίτερη τιμή

ή Πρόεδρος 
ΕΛ. ΦΙΛ ΙΠΠ ΙΔΗ»

«Έξοχώτατε Κύριε Μανουηλίδη, χαίρετε!
Προ πολλού έποιούμην τήν τιμήν, νά γράψω πρός 'Τμάς καί νά Σάς ευ

χαριστήσω, διά τήν πρός εμέ έκφρασθεΐσαν ευαρέσκειαν καί τά καλά λόγια 
Σας, πού έχαράξατε έν τω 40ώ τόμω τού Θρακικοΰ ΠεριοδΊκού. Δέν προσέ- 
φερα τίποτε! 'Απλούστατα, έσταχυολόγησα μικράν ύλην ιέκ τής τοπικής Ισ το 
ρίας καί Παραδόσεως χάριν τής όιαφημίσεως τής ιμικράς Πατρίδος μου. Οί 
έπαινοι αρμόζουν είς πολύ μορφωμένους, απ’ έμού καί ούχί είς κατωτέρους, 
οΐος είμαι εγώ. Προσπαθώ να συλλεξω κι αλλας τοπικας παραδοσει^, ας εν 
καιρω, θ’ άποστείλω 'Τμάς. 'Ομοίως ευχαριστώ 'Τμάς σφοδρά, διά τήν άπκ> 
στολήν τών 100 ανατύπων τευχιδίων τής ιστορίας τής Πατρίδος μου. Εύχομαι 
δπως ό Πανάγαθος Θεός, χαρίζη υγείαν κ’ εύρωστίαν είς πολλά έτη, έπ’ αγα
θή τού ’Έθνους ημών καί τής Θράκης.

Μετά πολλών ευχών καί έκτιμήσεως 'Τμέτερος
Πρωτοπρ. +  ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ»
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«Καλημέρα σας Κύριε Πρόεδρε.
Πρότη, καί άγνωστη είναι ή επιστολή ιμας πού λαβένεται άπό εμάς τούς 

δύο , άλλά 'θά γνωριστούμε 'διά τού γράμματος. Κύριε πρόεδρε σάς εύχώμαστε 
χρόνια πολά (έμής τό νέο άνδρόγενα, (και σάς ευχαριστούμε πάρα πολί πού μάς 
δώσατε αυτά τά λίγα λευτά, και κάναμε καί έμής τό γάμο μας. γιατί ήμαστε 
και ή δύο πάρα πολ'ι φτωχή,, άλλά θά δουλέψομε πάρα πολί γιά νά μπορέσουμε 
νά ζίσουμε αυτά τά λίγα χρόνια τής ζωημας και μόνον ό μεγαλαδίναμος Θεός 
νά μάς έχει στο νούταυ και νά ήμασται γαιριοι γιά νά τά βγάλουμε πέρα.

Μέ καλό νά λάβετε τήν επιστολή μας.
Σάς χαιρετούμε εμείς οι νέοι 

Π Α ΣΧ Α Λ Β Σ ΚΑΙ Η  ΕΤΓΕΝΟΤΛΑ 
Καλημέρα σας»

«Σεβαστέ κ. Μανουήλ ί δη,
’Από τό Λύκειον Διδυμοτείχου σάς γράφει ένας μαθητής, τον οποίον ή 

μεγάλη σας καρδιά ευεργέτησε. Ή  προσφορά σας αυτή, ομολογώ, μού εδωσε 
καινούργια φτερά νά συνεχίσω τήν προσπάθειάν μου ώς μαθητής, γιά νά δυ1- 
νηθώ νά φανώ άντάξιος τών εύγενών προσδοκιών σας. Σάς εύχομαι μέ δλην 
τήν δύναμιν τής ψυχής μου μακροζωίαν κα'ι καλήν υγείαν, γιά νά συνεχίσητε 
τό υψηλόν έργσν σας, άπό τό οποίον άντλούν δυνάμεις κα'ι 'ελπίδες τά παιδια 
τών περιοχών τής Θράκης.

Ευχαριστώ μέ σεβασμό καί αγάπη 
ΣΤΑ Θ Α Κ Η Σ ΔΑΜ ΙΑΝΟΣ»

«Σεβαστέ κ. Πρόεδρε,
Θεωρώ μεγάλη υποχρέωση νά έκφράσω τήν ευγνωμοσύνη καί τις θερμές 

ευχαριστίες μου γιά τήν απονομή ιεκ μέρους σας χρηματικού βραβείου δύο χι
λιάδων δραχμών. Είμαι ισυγκινημένη καί γιά τήν οικονομική, ενίσχυση άλλά 
πιο πολύ γιά τήν ήθική ικανοποίηση. Χρέος μας είναι νά ιέκτιμήσουμε τό πνεύ
μα καί μέ τήν εύγενικιά σας χειρονομία δώσατε τό παράδειγμα στους νέους 
δτι τό πνεύμα υπερέχει τής ύλης. Είμαι μιά Θρακοπούλα τής βορείας εσχα
τιάς τής Ελλάδος καί σάς υπόσχομαι δτι 'θά φροντίσω νά προσθέσω κι’ εγώ 
τό «λ ι ιθ α ρ ά κ ι» μου γιά τήν έξιχνίαση τής 'Ιστορίας τού τόπου μου·, τήν 
εθνολογική καταγωγή τών Θρακών, τήν γνησιότητα της εθνικής τους κατα
γωγής καί γενικά γιά τήν έδραίωση τής Ιστορίας τής Ελλάδος.

Μέ άπειρη εκτίμηση; και ευγνωμοσύνη 
Π Α Ν ΤΙΔΟ Τ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η  

Μαθήτρια Β ' Τάξεως Λυκείου Δικαίων»
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«Σεβαστέ ιμου κ. Μανουήλ ίδη,
Μέ αίσθημα συγκινήσεως έδιάβασα τήν άπό 10.4.67 'επιστολήν σας. Σας 

ευχαριστώ διά τους θερμούς λόγους καί πας εύχάς σας. Ή  ανυπόκριτος χαρά 
σας καί ή ειλικρίνεια τών αισθημάτων σας, ιμέ ενδυναμώνει είς τό δάσκαλον 
εργον .μου. Αισθάνομαι δτι ή προσγενομένη πρός ιέιμέ τιμή αντανακλά είς τον 
ευγιενή λαόν τής Θράκης —  καί επιτρέψατε νά νομίζω —  καί πρός υμάς τον 
σεβαστόν Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Α  τής Θράκης καί τον ακαταμάχητων αγωνιστήν τών δι
καίων του. ’Ανέκαθεν είχα συνείδησιν τοΰ γεγονότος δτι ιάπό σάς παρέλαβον 
τήν σκυτάλην τοΰ άγωνιστοϋ τοΰ Θρακικοΰ λαοΰ. Καί 'σεμνύνομαι διά τοΰτο. 
Διότι υμείς έλευκάνθητε καί εΐς τον ώραΐον αγώνα καί «γράψατε ιστορίαν άπό 
τήν οποίαν οι σύγχρονοι καί οί μεταγενέστεροι θά αντλούν διδάγματα σοφά. 
Ώ ς προμετωπίδα τών αγώνων .μου καί κατευθυντήριον γραμμήν ιμου εχω τά
ξει, ώς καί σείς, τήν αγάπην μου πρός τήν Θράκην μας, καί τήν άγρυπνον καί 
μέ στοργήν παρακολούθησιν τών ποικίλων προβλημάτων της καί τήν άξιοποί- 
ησιν τοΰ σκληρού μόχθου τοΰ λαοΰ της. Παρακαλώ βεβαιωθήτε δτι αισθάνο
μαι εαυτόν 'θέματοφύλακα τής ωραίας αγωνιστικής παραδόσεως, που μάς 1- 
κληροδοτήσατε μέ τους πολυετείς άγώνας σας καί τά επιτεύγματα σας υπέρ 
τής Θράκης.

Σάς ευχαριστώ καί πάλιν θερμώς 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΗΣ» 

Παιδίατρος

«Σεβαστέ μοι κ. Πρόεδρε,
’Ά ν  καί κάπως καθυστερημένα, ιέν τούτοις, δέν λησμονώ νά σάς ,έκφράσω 

τάς θερμάς μου ευχαριστίας, εκτιμώντας τήν εΰγενή αυτή χειρονομία σας. Τό 
μεγάλο αυτό ενδιαφέρον, τό όποιον δείχνετε διά τήν μαθητιώσα νεολαία τοΰ 
Ν. "Εβρου, τοΰ πλέον βορειοτέρου καί άπομεμακρυσμένου τμήματος τής Ε λ
λάδος, μάς συγκινεΐ δλως ιδιαιτέρως καί μάς δίδει τό κουράγιο ώστε νά ψθά- 
σώμε μέ μεγαλύτίεριοιν ζήλον καί 'ελπίδες έως τό τέλος τοΰ σκοπού ιμας. Είμεθα 
υπερήφανοι, διότι ούτε χρόνος ούτε ή μεγάλη άπόστασις, ή οποία μάς χωρίζει 
στάθηκε ικανή ώστε νά μάς λησμονήσετε. Γ ι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον καί 
ημείς πάντοτε καταβάλλομεν κάθε προσπάθεια ώστε νά φαινώμεθα αντάξιοι 
τής αγάπης σας. Γιά μιά ακόμη φορά σάς εκφράζω τάς θερμός μου ευχαρι
στίας. Μέ σεβασμό

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΖΙΑΓΑΚΗ»

«Ά ξ)με Κύριε,
Παρακαλώ δπως εύαρεστηθήτε νά δεχθήτε τάς θερμάς ευχαριστίας έμοΰ 

καί τής οικογένειας μου διά τήν εΰγενή καλοσύνην τήν οποίαν είχε τό υπό τήν
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Προεδρίαν σας Θρακικόν Κέντρον διά τήν πριαικοδότησιν τής θυγατρός ιμου 

Φρειδερίκης. Μετ’ εξαίρετου τιμής
Σ Τ Α Τ Ρ Ο Σ  Κ ΤΡΛ ΙΔΗ Σ»

«Αισθάνομαι ύποχρέωσιν νά εκφράσω τάς απείρους ευχαριστίας μου διά 
τής παρούσης μου και πρός 'Τμάς διά τήν Οικονομικήν ένίσχυσιν έκ 1.000 (χι- 
λίων δραχμών) τήν οποίαν έλαβον από τό Φις Διδ)χον παράρτημα τοΰ υπό τήν 
'Τμετέραν ηγεσίαν Θρακικοΰ Κέντρου, ώς πυροπαθής. Έκάηκε τό σπίτι μου 
όλιοσχερώς εξ αγνώστου αιτίας και μείναμε στους πέντε 'δρόμους, μέ τήν βοή
θειαν δμως δλων τών συγχωριανών μου· κατώρθωσα νά τό ξανακατασκευάσω 
και πάλιν καί ιμέ τήν συμπαράστασιν όλων τών καλών ανθρώπων σάν καί εσάς 
έχω καί πάλιν τήν οικίαν ιμου καί περιμάζεψα τήν έξ οκτώ μελών οικογένειαν 
μου είς .αυτήν καί έτσι τό βαρύ κτύπημα τής τύχης μιας πέρασε. ’Εκφράζω λοι
πόν τάς ευχαριστίας μου πρός 'Τμάς καί εύχομαι πρός τον Παντοδύναμο νά 
σάς χαρίζη μακροημέρευσιν πρός έπίτευξιν τοΰ 'Ιεροΰ σκοπού τον όποιον ά- 
νελάβατε διά τής ηγεσίας τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου.

Μετά σεβασμού 
Δ Η Μ Η ΤΡΙΘ Σ Τ Α ΣΙΟ Τ Δ Η Σ 

Παλιούρι Διδυμ)χου»

«Σεβαστέ μας Κύριε Πρόεδρε,
Έμεΐς οί επτά μαθήτριες τής Ταπητουργικής Σχολής τοΰ Συλλόγου Κυ

ριών καί Δεσποινίδων Άλεξανδρουπόλεως: Αίκ. Γουλιαμτζή, Άναστ. Παπα- 
δαπούλσυ, Τ. Παπαδοπούλου, Π . Ναλμπάντη, Φ. Φωτιάδου, Π. Τσομπανίδου 
καί Σ . Ρίζου, όλες πτωχά κορίτσια άπό παραμεθόρια χωριά τοΰ "Εβρου, σάς 
ευγνωμονούμε μέ δλη μας τήν καρδιά γιά τό βραβείο τών 1.000 δρχ., που πή
ρε ή καθεμιά μας στήν προχθεσινή γυορτή τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. Τρία χρο
νιά τώρα, αυτά τά βραβεία τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, είναι μιά παρακίνηση για 
νά γίνουμε καλλίτερες κοπέλλες καί πιο άξιες τεχνίτρες. Πολυσέβαστε και α
γαπητέ μας Κύριε Πρόεδρε, 'θέλουμε νά πιστέψετε δτι μ7 αυτό τό έργο σας γ ί
νατε γιά τό πτωχόκοσμο τής Θράκης ένα σπουδαίο στήριγμα. Έμεΐς εδώ με 
τήν αφοσίωση στήν ευλογημένη ιμας δουλειά καί τό τίμιο φέρσιμο μας 'θα προσ
παθούμε νά γινώμαστε δλο καί πιό άξιες τής αγάπης και τής υποστήριξής σας.

Μέ βαθύτατο σεβασμό 
Π. Τσομπανίδου, Παπαδοπούλου Τ., Ρίζου1 Σ ., Α. Παπαδοπουλου, Φ. Φωτια- 

δου, Ναλμπάντη Π., Γουλιαμτζή Αίκ.».

«Σεβαστέ Κύριε Πρόεδρε,
Αισθάνομαι βαθύτατη συγκίνηση καί θεωρώ υποχρέωσή μου νά σάς έκ-
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φράσω τις θερμές μου ευχαριστίες γιά την πολύτιμη, προσφορά των 2.000 δρχ. 
τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου. Μετά βαθύτατου .σεβασμού

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΕΑΣ X. 
μαθητής τής Γ ' Γυμνασίου»

«Σιεβαστέ Κύριε Πρόεδρε,
Επιτρέψατε μου νά σάς έκφράσω τάς θερμοτάτας μου ευχαριστίας διά τήν 

χαράν, πού μοΰ δώσατε μέ τό χρηματικόν βραβείον τών 2.000 ιδρχ. τοΰ Θρα- 
κικοΰ Κέντρου τό όποιο αντανακλά στους δασκάλους μου κα'ι στο Σχολείο μου.

Μετά βαθύτατου σεβασμού 
ΖΑΧΑ ΡΙΟΤ 

μαθήτρια τής Γ ' Λυκείου»

«Σεβαστέ μας κύριε Πρόεδρε,
Είμαι βαθύτατα συγκινημένη, από τήν γενναιόδωρη χειρονομία τοΰ Θρα

κικοΰ Κέντρου κα'ι σάς ευχαριστώ θερμώς, γιατί μοΰ ιδώσατε τήν ευκαιρία, νά 
γευθώ μιά τόσο μεγάλη χαρά, μέ τό χρηματικό βραβείο τών 2.000 δρχ., πού 
ταυτόχρονα, άπετέλεσε μιά διάκριση γιά τό ήθος καί τήν έπιμέλειά μου.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού 
Σ ΙΔ Ε Ρ Α  ΑΝΝ Α 

Μαθήτρια τής Α ' Τάξεως Λυκείου Θηλέων Ά λεξ) πόλεως»

«Σεβαστέ Κύριε Πρόεδρε,
Πολύ ουγκινημένος εκφράζω τάς βαθυτάτας μου ευχαριστίας διότι συμ- 

περιληφθείς μεταξύ τών βραβευθέντων μαθητών τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ελα- 
βον τό έκ 2.000 δρχ. χρηματικόν βραβείον. Νά είσθε βέβαιος δτι θά καταβά- 
λωμεν κάθε προσπάθειαν σάν τέκνα τής Θράκης νά δικαιώσωμεν τάς προσδο
κίας σας. Μετά βαθυτάτου σεβασμού

Κ Α Σ Π Α Ρ ΙΔ Η Σ  ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ 
Μαθητής Γ ' Οικονομικού Λυκείου Άλεξ)πόλεως»

«Σεβαστέ Κύριε Πρόεδρε,
Τό θεωρούσα ΰποχρέωσί μου, νά σάς ευχαριστήσω γιά τό χρηματικό βρα

βείο τών 2.000 δρχ. πού μοΰ προσέφερε τό Θρακικό Κέντρο. Ή  ευγενική αυ
τή προσφορά, μάς συγκινεΐ πολύ, γιατί δείχνει, οτι δέν ξεχνάτε ποτέ τά παι
διά τής Έλληνικοτάτης Θράκης.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού 
MANΟΤΗΑ ΙΔΗΣ Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ 

Μαθητής τής Γ ' Τάξεως Β ' Γυμνασίου Άρρένων Άλεξ)πόλεως»
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«Άξιοσέβαστέ μας Κύριε Πρόεδρε,
Αυτό το βραβείο των 2.000 δρχ., ερριξε 'φως στο πτωχό μας σπίτι, πού 

χρόνια 'δοκιμάζεται από την πίκρα τής όρφάνιας καί τής φτώχιας. Ή  χήρα 
μητέρα μου τ ’ άδελφάκια μου1 καί γώ σάς ευγνωμονούμε. Θά κάνω δ,τι μπορώ 
για νά γίνω μια καλή καί προκομένη Θρακιωτοπούλα. Ό  Παντοδύναμος νά 
σάς χαρίζη υγεία, πολλή υγεία για τό καλό τής Θράκης μας.

Φιλώ με σεβασμό τό χέρι σας 
ΑΘΗΝΑ ΣΑΛΑΜΑΝΗ 

Μαθήτρια τής Β ' Τάξ. του Γυμν. Θηλέων Άλε.ξ)πόλεως»

Άξιώτημε Κύριε Διευθηντά
Καλημέρα σας. Σ άς υπέρ 'ευχαριστούμε για ιτό ποσών δρχ. 5.000 τό ό

ποιων μάς στήλατε, καί κάναμε των γάμον μας Σ άς εύχ,ώμεθα διά την ευεργε
σίαν σας εις ανώτερα καί δτει έποιθυμήτε. Έμής δεν ήμεθα άξειοι νά σάς άν- 
ταποδώσομεν εύχωμεν δ θεός νά σάς ανταποδώσει την ίέποιθυμήαν σας. Γλι- 
κοασπάζομε την δεξιάν σας. Μετά τιμής εγώ ό 'Τυός τού αναπήρου1 Δημητρίου.

Σάς ευχαριστία καί εγώ μέ τά τειμής».

Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΤΚΕΙΟΝ Φ ΕΡΡΩ Ν
«Έχομεν την τιμήν νά πέμψωμεν ύμϊν συνημιμένως άντίγραφον τής ύπ’ 

άριΟ. 1G/21-12-66 πράξεως τού Συλλόγου τού καθ’ ήμάς Σχολείου ώς καί 
επιστολήν τής βραβευθείσης μαθήτριας υπό τού ύμετέρου Συλλόγου. Έκφρά- 
ξων καί προσωπικάς θερμάς εύχαριστίας καί συγχαίρων από καρδίας τον ύμέ- 
τερον Σύλλογον καί υμάς ιδιαιτέρως. Μετ’ έξαιρέτου τιμής

Ό  Διευθυντής τού Λυκείου· 
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Β. ΓΚΟΝ Η Σ»

«Σεβαστέ μοι Κύριε Πρόεδρε,
Τυγχάνω μαθήτρια τής Δευτέρας (Β ')  Τάξεως τού Λυκείου Φερρών 

καί έσχον την εξαίρετον τιμήν καί μεγάλην χαράν νά βραβευθώ διά τήν έπι- 
τευχθεισαν επίδοσίν μου εις τά μαθήματα καί τήν επιδειχθεΐσαν διαγωγήν καί 
χρηστοήθειάν μου καί νά λάβω έκ μέρους τού Συλλόγου Σας τό χρηματικόν 
βραβεΐον τών δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών. Συγκινημέλη βαθύτατα Σάς 
εκφράζω τάς θερμοτάτας μου εύχαριστίας. Ή  ευγενική αύτη εκ μέριους Σας 
χειρονομία αποτελεί δι’ εμέ έν ισχυρόν κίνητρον, δπως εντείνω ετι περισσό
τερον τάς προσπάθειας μου προς έπίτευξιν καλλιτέρας επιδόσεως :ε!ίς τά μαθή
ματα καί άρτιωτέρου ψυχικού καί ηθικού καταρτισμού. Ούτω θά φανώ άνταξία 
τών προσδοκιών Σας, τών προσδοκιών τών σεβαστών μοι κ.κ. Καθηγητών, τών
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προσφιλών μοι γονέων καί έ αυτής. Μή δυναμένη νά ετπω άλλο τι (έκ τής ικατε- 
χούσης με βαθύτατης συγκινήσεως, Σ ας ευχαριστώ ιέκ κέντρων ψυχής καί πά
λιν καί Σάς παρακαλώ νά δεχθήτε καί εν άπλούν, άλλα θερμότατον ευχαρι
στώ καί έκ ιμέρους τής πολυμελούς οικογένειας ,μου.

Μετά βαθυτάτου σεβασμού· 
ΒΕΡΓΊΛΟΤ Φ Ρ Ε ΙΔ Ε Ρ ΙΚ Η  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΤ»

«Σεβαστέ μας Κύριε Μανουηλήδη από ιμέσα άπω τήν καρδιά μου βγένει 
τό ευχάριστο μου. Μεγάλο δώρο· γιά μένα τό φτωχοκόριτσο καί μεγάλη βοή- 
θηα ήταν οί 5.000 δραχμές πού μάς δώσατε καί κάναμε τό γάμο. Ό  Πατέρας 
μου ή μάνα μου ολη ή βασανισμένει μου σίκογένια σοίς έβγνομονεί καί σάς φυ
λούμε τό χέρι σας τό έβλογημένο καί χρισό. Νά μάς ζίσετε πολά χρόνια.

ΓΙΑΝΟΤΛΑ ΛΗΜΝΙΟΤ»

«Σεβαστέ μας Πρόεδρε Κύριε Μανοιυηλίδη,
Μέ τήν έβλογημένη αυτή πρηκοδότησι τών 5.000 δραχμών πού μάς δύ

σατε αποφασίσαμε τό γάμο μας Τόσο καιρό μονάχα τό σκεφτάμασταν καί 
τίποτε άλλο Νά ήστε καλά. Ό  μεγολοδύναμος νά σάς δίνη ύγία καί μακριά 
από σάς νά είναι ή Λύπη. Ή  φαμίλια καί γώ σάς έβγομονούμε καί σάς ευχα
ριστούμε

Σάς φιλώ τό χέρι 
ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΗ»

«Κύριε Πρόεδρε,
’Απείρους ευχαριστίας σάς εκφράζομε διά τήν γέννα ία ν σας χειρονομίαν 

τής προικοιδοτήσεως τής νεοσυσταθείσης οικογένειας μας διά τού ποσού τών
5.000 δραχμών. Τό χρηματικόν τούτο ποσόν ΐεδωσεν εις ημάς όχι μόνον υλι
κόν αλλά καί ήθϊκόν στήριγμα τό οποίον εμπνέει εις ημάς αισιοδοξίαν διά τήν 
ζωήν. Εύγνωμονούντες 'ΎΥιάς ,εύχόιμεθα δ Θεός νά σάς δώση 'Τγείαν, μακρω 
ημέρευσιν καί .πάσαν ατομικήν καί οικογενειακήν ευτυχίαν.

Μ Α ΡΙΑ  Σ ΙΡ Μ Ο Τ  - ΔΕΛΗΔΗΜΟΤ»

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΝΟΜ ΑΡΧΙΑ ΞΑΝΘΗΣ 
Κ Ο ΙΝ Ο ΤΗ Σ Π Ο Α Τ ΣΙΤ Ο Τ

«’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Μετά μεγάλης χαράς καί συγκινήσεως τήν περασμένη Κυριακή 26ην τρέ

χοντος μηνός, εορτήν τού 'Αγ. Γρηγορίου Παλαμά, ύπεδέχθημεν τον εκπρό
σωπον τού Θρακικού Κέντρου κ. Ά ρ . Γεννάδιον μετά μελών τής Τοπικής ’Ε
πιτροπής Θρακικού Κέντρου Ξάνθης, οι όποιοι προσήλθον προς έπιδότησιν



«ιΔΙΟIΚΗΤΙιΚΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» 47

της εξαγγελθείσης προ ήμερων προικιοιδοτήσεως τής απόρου μνηστευμένης κο- ·* 
ρασίδος τής Κοινότητάς ιμας, Σταματούλας Τοπτσίδου καί ήδη συζύγου Γεωρ
γίου Μάντζαρη. Τό καλοσώρισες αρχικά έγινε είς τήν ’Εκκλησία τοΰ χωριού 
όπου προσήλθον οί εύγενέστατοι ώς ανω Κύριοι πρός εκκλησιασμόν των, μετά 
τό πέρας τοΰ οποίου σύσσωμον τό εκκλησίασμα μετά τοΰ εκπροσώπου σας κατευ- 
θύνθημεν είς τό Κοινοτικόν Κατάστημα όπου έν σεμνή τελετή και κατόπιν εύ
στοχου καί μεστής ομιλίας τοΰ εκπροσώπου σας κ. Α. Γενναδίου ό όποιος ανέ
πτυξε έν όλίγοις τό ;θε άρε στον καί φιλανθρωπικόν πρόγραμμα τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου, μετά τό πέρας τής όποιας έγένετο υπό τιοΰ όμιλητοΰ ή απονομή τής 
προικοδοτήσεως έκ 5.000 .δρχ. πρός τήν ανωτέρω άπορον κορασίδα. Βαθύτα
τα συγκεκινημένοΊ απαντες οί παρακολουθήσαντες τήν σεμνήν αυτήν τελετήν 
δημόται τής Κοινότητός μου, σπεύδουν δι’ ιέμοΰ νά έκφράσουν πρός 'Τμάς καί 
δι’ 'Τμών πρός τά Μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
τάς εύγνώμονας ευχαριστίας των, διά τό έπιτελούμενον αγαθοεργόν ηθικόν έρ- 
γον, βοηθώντας τά πτωχά κορίτσια τής ηρωικής μας Θράκης, ή όποια είναι 
ένα άπό τά ωραιότερα καί πολυδοκιμασμένα κομμάτια τής πολυαγαπημένης 
μας Πατρίδος. Μετά μεγάλης τιμής

Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητος 
ΣΤΕΦ. Β ΕΡΒ ΕΛ ΙΔ Η Σ»

«Σεβαστέ μοι κ. Πρόεδρε,
Έ /  μέρους τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, τοΰ οποίου .έχετε τήν τιμήν νά προΐ- 

στασθε, καί διά τοΰ ένταΰθα είσηγητοΰ του κ. ’Αριστίππου Γεννάδιου έλήφθη- 
σαν παρά μαθητου τής καθ’ ημάς Σχολής δραχμαί δύο χιλιάδες (2.000), αί 
όποϊαι τοΰ έδόθησαν ώς βραβείον, διότι, διακρίνετατ διά τό ήθος καί τήν επι
μέλειαν καί τυγχάνει άπορος. Ώ ς Διευθυντής τής Σχολής αισθάνομαι μεγάλην 
τιμήν διότι επικοινωνώ μεθ? 'Τμών, δστις τυγχάνετε παλαίμαχος Εθνικών α
γώνων καί μεγάλων κοινωνικών προσπαθειών καί εκφράζω θερμοτάτας ευχα
ριστίας διά τήν συγκεκριμένην ώς άνω χειρονομίαν. Εύχομαι δέ δπως Κύριος 
ό Θεός χαρίζη είς 'Τμάς μακροζωίαν καί υγείαν, ίνα έν τώ διακρίνοντι 'Τμάς 
ένθουσιασμώ καί πατρική στοργή πρός τούς έχοντας ανάγκην, έπεκτείνητε έτι 
περαιτέρω τήν ήδη πλουσιωτάτην ευεργετικήν δράσιν. Διά τό Θρακικόν Κέν
τρον εύχομαι, μόνιμον άνθησιν οικονομικήν, πλαισίωσιν καί συμπαράσταση1 
άπό όλους τούς Θράκας, συνέχισιν τής πνευματικής καί κοινωνικής ακτινοβο
λίας, ώς καί όλοκλήρωσιν καί πραγμάτωσιν όλων τών σκοπών καί επιδιώξεων 
του. Εύελπιστών δτι ή καθ’ ημάς Σχολή, τής οποίας οί τρόφιμοι τυγχάνουν κα
τά κανόνα άποροι καί τής οποίας ή αποστολή άπό άπόψεως ’Εκκλησιαστικής 
άλλά καί Εθνικής είναι υψίστη, θά άποτελέση καί πάλιν είς τό μέλλον άντι·-
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κείμενον εύγενούς και 'φιλάνθρωπον προσφοράς του Θρακικού Κέντρου.,,
Διατελώ ιμετά βαθυτάτου «βάσιμου και 'άπειρου ευγνωμοσύνης

Ό  Διευθυντής 
Π Α ΡΑ Σ Κ Ε Τ Α Σ  Α. ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

Γυμνασιάρχης»

«Σάς ευχαριστώ πάρα πολύ πού μέ βοηθήσατε ,κα'ι έμενα τήν Ζουρνατζή 
Αθανασία. Εΐναι αλήθεια δτι ανακουφίστηκα πάρα πο-λύ ιμέ τις 5.000 δρχ. 
αγόρασα αρκετά για τό νοικοκυριό μου, πού μου έλειπαν. ’Εγώ δεν μπορώ νά 
σάς τό πληρώσω αυτό τό καλό. Γι’ αυτό παρακαλώ τόν Κύριον τών Δυνάμεων, 
νά σάς χαρίζη υγείαν καί ευτυχίαν, οικογενειακήν καί ατομικήν καί ένίσχυσιν 
εις τό ώραΐον εργον σας. Σ άς εύχομαι έγώ καί ολοτ οί συγγενείς μου καλό 
Πάσχα. Μέ ευγνωμοσύνη - ΑΘΑΝ. ΖΟΤΡΝΑΤΖΗ»

«Αισθάνομαι ίεράν ύποχρέωσιν νά σάς ευχαριστήσω ώς Πρόεδρον τού 
Θρακικού Κέντρου. Κ ι’ ιέγώ ή Γιοβαναπούλου' Άρχοντή έλαβα από τό Θρα- 
κικόν Κέντρον Ξάνθης 5.000 δρχ., γ ι’ αυτό σάς ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό  
Πανάγαθος Θεός νά σάς ευχαρίστηση καί νά σάς πληρώση γιά τήν κάλωσύ- 
νην αυτήν καί διά δλην τήν Χριστιανικήν δράσιν σας. Νά σάς δίδη ό Παντο
δύναμος, υγείαν, ατομικήν καί οικογενειακήν καί νά σάς ένισχύη εις τό φιλαν
θρωπικόν αυτό εργον σας.

Σάς ευχαριστώ κι’ εγώ καί δ σύζυγός μου Χρηστός Καζάκης, Σάς εύχό- 
μεθα υγείαν καί ευτυχίαν καί καλό Πάσχα.

Μέ ευγνωμοσύνην πολλήν 
Α ΡΧ Ο Ν ΤΗ  ΓΙΟ  BAN ΟΙΙΟΤΛΘΎ»

«Σεβαστέ μοι Κύριε Μανουηλίδη,
’Έρχομαι νά ευχαριστήσω υμάς θερμώς διά τήν εύγενη υμών χειρονο

μίαν, δηλαδή τήν βράβευσαν δύο μαθητών τής ’Εκκλησιαστικής Σχολής Ξάν
θης, είς τών όποιιων τυγχάνω νά είμαι εγώ. 'Η  προισφορά υμών δείχνει τό θερ
μόν καί άμέριστον ενδιαφέρον διά τήν πρόοδον τών πτωχών μαθητών καί τήν 
ανταμοιβήν τών ΐέπιμελών τοιούτων. Είναι περιττόν νά έξάρω τό εργον καί τήν 
δράσιν τού Θρακικού Κέντρου, καθ’ δτι πλέον έχει γίνει πασίγνωστος ό σκο
πός αυτού. Επειδή λοιπόν, τυγχάνω ευεργετηθείς μαθητής έκ μέρους τού Θρα
κικού Κέντρου, τού οποίου ή ψυχή καί ό κύριος μοχλός είσθε σείς, αίσθάνομαι 
την εσωτερικήν ανάγκην καί τήν ύποχρέωσιν νά ευχαριστήσω υμάς έκ βάθους 
ψυχής καί νά δώσω προς υμάς τήν ύπάσχεσιν δτι θά φανώ αντάξιος τής τιμής 
καί τής προστασίας ής ετυχον. Δηλώ επίσης δτι τό ποσόν, δ έχορηγήθη προς
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εμέ άναπληροΐ καί θεραπεύει άδυσωπήτως προσωπικός μου άνάγκας. Ή  σκέ- 
ψις οτι ιμοΰ παραστέκουν καί ιμέ προστατεύουν προσωπικότητες ώς ύιμεΐς μου 
παρέχει δύναμιν καί 'θάρρος προς συνέχισιν τού σκληρού μαθητικού μου άγώ- 
νος, άλλα συγχρόνως μού καλλιεργεί περισσότερον τό συναίσθημα τής ευθύνης 
νά γίνω ένα χρήσιμον καί χρηστόν μέλος τής κοινωνίας. Εύχομαι δ Θεός νά σάς 
δίδη υγείαν καί μακροημέρευισιν καί Ικπλήρωσιν παντός κόπου σας. Ευχαρι
στώ καί διατελώ μετά σεβασμού. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΧΑΔΑΚΗΣ

Μαθητής τής Γ ' Τάξ. τής ’Εκκλησιαστικής Σχολής Ξάνθης»

«Σεβαστέ μου κύριε Πρόεδρε, Αποβάλλω τά σέβη μου. Νοιώθω δύσκολα 
κάπως, διότι αδυνατώ νά εκφράσω τά πολλά συναισθήματα πού πλημμυρίζουν 
τήν ψυχή μου γιά τήν ωραία πρωτοβουλία σας βραβεύοντας τούς αριστούχους 
μαθητάς τών Σχολείων τής Ξάνθης, καί παρακινώντας αυτούς σε ανώτερα 
καί υψηλότερα Ιδεώδη. Εφέτος τιμήσατε ιειμένα. Μεγάλη ή τιμή μου, αλλά 
καί μεγάλες σί υποχρεώσεις μου πού Ιδημιουργούνται από αυτήν. Δεν ήμπορώ 
άλλοιώς νά έκφρασθώ παρά νά απευθύνω ένα απέραντο ευχαριστώ, βγαλμένο 
από τά βάθη τής καρδιάς μου, σε Σάς, τον ευεργέτη μου καί νά Σάς ευχηθώ 
υγεία καί μακροημέρευση καί Καλό Πάσχα.

Σάς «σπάζομαι μέ βαθύτατο σεβασμό τό χέρι 
ΚΟΜ ΙΛΗΣ Α ΡΧ Ο Ν ΤΗ Σ»

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΤΚΕΙΟΝ Σ ΤΑΤΡΟΤΠΟΛΕΩΣ

«Τό Λύκεισν Σταυρουπάλεως θεωρεί β αθεΐαν τήν ύποχρέωσιν δπως έκ- 
Φράση τάς θερμάς του ευχαριστίας προς τό πρόσωπόν σας καί τούς άξιους 
συνεργάτας σας, διά την άιμέριιατον συμβολήν καί συμπαράστασιν προς τήν 
μαθητιώσαν νεολαίαν τής Θράκης. Τήν 3ην ’Απριλίου έ. ε. μάς έπεσκέφθη- 
σαν δύο λαμπροί σας συνεργάτες σί κ. κ. Γενάδιος καί Κυριαίζής. Έπηκολού- 
θησεν σεμνή μαθητική τελετή κατά τήν οποίαν άπαντες σί μαθηταί ήκουσαν 
έμπνευσιμένην ομιλίαν τού κ. Γεναδίου καί κατόπιν έπεδόθησαν χρηματικά 
έπαθλα εις τούς διακριναμενους διά τό ήθος καί τήν επιμέλειαν μαθητάς τής 
Τρίτης (Γ ')  τάξεως 1) Γιαγκουσικλίδην Παναγιώτην καί 2) Μητάκου 
’Ιωάνναν.

Προς τούτοις σάς άποστέλλομεν καί τάς ευχαριστηρίους έπιστολάς τών 
ανωτέρω μαθητών ώς καί φωτογραφίαν τής τελετής.

Έ ν  Σταυρουπόλει τή 24 Μαίου 1967 
Μετά τιμής 

Ό  Διευθυντής τού Αυκείου 
Ν. Π Α Π Α ΣΑ ΡΑ Φ ΙΑ Ν Ο Σ Καθηγητής»
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«'Έρχομαι νά σας έκφράσω τ'ις άπειρες ευχαριστίες μου και τήνι(ευγνω
μοσύνη ιμου γιά τό βοήθημα που ευγενικά μοΰ προσφέρατε σεις κα'ι ή ορ
γάνωσή σας. Πέρα από τήν υλική αξία τής βοήθειας σας μεγαλύτερη αξία 
έχει ή ήιθτκή σας συμπαράσταση στον αγώνα γιά  ενα καλύτερο μέλλον τών 
παιδιών τής «κριτικής μας Θράκης. Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση τήν στι
γμή αυτή πού σάς γράφω. Δυστυχώς δέν μπορώ μέ λόγια νά σάς έκφράσω 
απόλυτα τήν μεγάλη μου ευγνωμοσύνη. Θά μοΰ είναι πραγματικά αξέχαστη 
σ’ ολη μου1 τήν ζωή αυτή ή ευγενική σας προσφορά.

Μετά σεβασμού 
Π Α Γ Κ Ο Υ ΣΙΚ Λ ΙΔ Η Σ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

«Μέ άπειρη ευγνωμοσύνη 'θέλω νά σάς ευχαριστήσω γιά τήν ευγενική 
προσφορά σας. Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση γιατί συμπαραστέκεσθε τά παι
διά τής Θράκης μέ ιδιαίτερη φροντίδα, τά καθοδηγείτε καί τά δίνετε θάρ
ρος καί δύναμη στή ζωή.

Γιατί τά προστατεύετε μέ πατρική στοργή καί τά ενισχύετε στις δυσκο
λίες τους. Ποτέ δέν 'θά ξεχάσω τήν ευγενική πράξη .σας καί σάς παρακαλώ 
δεχθήτε τίς ευχαριστίες μου.

Μέ σεβασμό 
ΜΗΤΑΚΟΤ ΙΩΑΝΝΑ»

«Μέ βαθύτατη συγκίνηση καί χαρά 'έλαβα, από τον έν Ξάνθη εκπρόσωπόν 
σας, τον κ. Α. Γενάδιον τό χρηματικό ποσόν τών 2.000 δραχμών "κατά τήν 
διάρκεια τελετής πού έγινε στο Λύκειο Θηλέων Ξάνθης έκ μέρους τοΰ Θρα
κικοΰ Κέντρου. Θεωρώ καθήκον μου νά υποβάλλω τίς θερμές μου ευχαρι
στίες πρός τό Θρακικόν Κέντρον γιά τήιν προτίμησή του καί τήν χαρά πού 
μοΰ εδωσε μέ τήν βράβευση αυτή. Ή  ευγενική αυτή χειρονομία μέ συγκίνησε 
βαθύτατα, διότι δείχνει τό μεγάλο καί αστείρευτο ενδιαφέρον σας πρός τήν 
μαθητιώσα νεολαία γιά τήν οποία φροντίζει ακούραστα αποβλέποντας στήν 
ηθική καί πνευματική άνοδο αυτής. "Έτσι ή βράβευσι αυτή διπλά ωφελεί καί 
αυτόν πού τήν δέχεται άλλά ταυτόχρονα δημιουργεί στούς μετ’ έπειτα τήν 
εΰγενή άμιλλα τής οποίας τά αποτελέσματα είναι άρ.ιστα.

Εύχομαι όπως τό εύγενές έργο σας συνεχιστή καί είς τό μέλλον, διότι, 
πιστεύω ακράδαντα δτι. δλοι οί νέοι. προσπαθούν νά αριστεύσουν καί νά βελ
τιώσουν τον πνευματικό καί ηθικό τους κόσμο γιά νά αποτελόσουν έτσι τά επί
λεκτα μέλη τής κοινωνίας μας.

Τελειώνοντας ευχαριστώ καί πάλι τό Θρακικό Κέντρο γιά  τό χρηματικό 
βραβείο καί τήν χαρά πού μοΰ έδωσε.

Μεθ’ ΰπολήψεως 
Β ΙΚ Τ Ω ΡΙΑ  X ' 'ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
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Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΔΗΜ ΟΣΙΑ ΤΕΧ Ν ΙΚ Η  ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

«Σεβαστέ κ. Πρόεδρε,
'Η  Σχολή μας εδώ καί δύο χρόνια γνώρισε από πολύ κοντά τό πα

τρικό σας ενδιαφέρον και τα παιδιά .μας, παιδιά τής αγαπημένης μας Θράκης, 
έννοιωσαν τήν ζεστασιά πού νοιώθει κάθε άνθρωπος στήν γεμάτη από αγάπη 
περίπτυξη. ’Έτσι ένας μαθητής της κάθε φορά από χρόνο σέ χρόνο δοκιμά
ζει τό εκδηλο από καλωσύνη ενδιαφέρον σας πού τονώνει αισθητά τήν οτκονοι- 
μική του δυνατότητα, αυξάνει τήν άμιλλα καί περισσεύει τό κουράγιο γιά μιά 
καλλίτερη άξιοποίησι εκείνου πού .έχει καί εκείνου πού επιδιώκει. Μαζί μέ τον 
βραβευΟέντα μαθητή μας ενώνουμε κι* εμείς μέ πλήρη σεβασμό τήν ευγνωμο
σύνη μας καί διατυπώνουμε τήν ευχή νά σας χαρίζη ό Θεός μακροημέρευσι 
καί υγεία, γιά μιά πιότερη ευεργετική παρουσία ανάμεσα σέ τόσους καί τό
σους άλλους αναξιοπαθείς αδελφούς μας.

Μέ σεβασμό 
ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ

Καθηγητής Μαθηματικών —  Διευθυντής»

«Σεβαστέ κ. Πρόεδρε,
Νοιώθω βαθειά συγκίνησι πού μου δίνετε τήν ευκαιρία νά επικοινωνήσω 

μαζί -σας. Τό ενδιαφέρον σας προς τά νειάτα τής λεβεντογέννας Θράκης προ
δικάζει μιά ψυχή εξ ίσου γενναία πού γνωρίζει νά υπηρέτη σκοπούς υψηλούς 
καί τίμιους, όπως όλοι οί σκαπανείς τιού καλού.

Σάν τέτοιο σάς ατενίζω μέ τά μάτια τής ψυχής μου κι’ εγώ δ μικρός 
απ’ τήν μαρτυρική τούτη γωνιά τής αγαπημένης μας Θράκης καί εκφράζω 
περίτρανη τήν .ευγνωμοσύνη μου μαζί καί τήν τών συμμαθητών μου, γιά τήν 
ένίσχυστ πού κρίνατε σκόπιμο νά τύχω εγώ καί τό σχολειό μου·.

'Η  χειρονομία σας αυτή διά τών Ισαξίων 'αντιπροσώπων σας κ. κ. Γεν
ναδίου, Κυριαζή καί Κελσίδη μάς περισσεύει τήν άμιλλα γιά τήν προκοπή, 
καί μάς γιγαντώνει τήν πρόθεσι νά γίνουμε καλλίτεροι στο μέλλον.

Μέ απόλυτον υίικό σεβασμό 
ΙΓΝ Α ΤΙΑ ΔΗ Σ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 

Μαθητής Γ ' τάξεως Ηλεκτροτεχνιτών»

«’Αξιότιμε κ. Μανουηλίδη,
Διά τής παρούοης μου επιστολής, επιθυμώ νά εκφράσω τάς προς υμάς 

θερμάς μου ευχαριστίας καί τήν ευγνωμοσύνην μου διά τήν μέσω τού Σεβα- 
σμιωτάτου Μητροπολίτου Διδυμοτείχου άποσ.ταλεΐσαν εις εμέ οικονομικήν ένί- 
σχυσιν εκ 2.000 δραχμών έκ μέρους τού «Θρακικού Κέντρου», εφ’ άπαξ.
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Έ πί πλέον επιθυμώ νά 'σάς βεβαιώσω οτι ή εύγενής αΰτη χειρονομία εί
ναι δι’ εμέ ύψίστης σημασίας και ώς προς τήν άνιιμετώπισιν τών οικονο
μικών μου προβλημάτων καί. τήν ηθικήν ένίσχυσιν, άλλα κυρίως καί ώς προς 
τήν ίσχυροτέραν σύνδεσίν μου με τήν ιδιαιτέραν πατρίδα μας τήν Θράκην.

Καί πάλιν σας ευχαριστώ θερμώς 
Μέ έκτίμησιν 

Κ Ο ΤΙΝ Η Σ ΚΩ Ν )Ν ΟΣ»

« Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν  2 ο ν

Τής ΔιΟ'ΐκούσης Επιτροπής Φιλαρμονικής του Δήμου Διδυμοτείχου.
Έ ν Διδυμοτείχω καί έν τώ Δημαρχιακώ Καταστήματι. σήμερον τήν 28ην 

του μηνός Φεβρουάριου του 196 7 έτους ήμερον Πέμπτην καί ώραν 7 μ. μ. 
συνήλθεν εις συνεδρίασιν ή Διοικούσα ’Επιτροπή τής Φιλαρμονικής του Λή
μου Διδυμοτείχου, προσκλήσει του Προέδρου αυτής, άποτελουμένη ^  τών 
1) Στεργίου Χατζηστεργίου· Δημάρχου1 Διδυμοτείχου ώς Προέδρου καί .2) 
Άδαμαντίου Παπακωνσταντίνου, Άριστείδου Ψαλτοπούλου, Ευσταθίου Καρα- 
νικολαΐδου, Δημητρίου Χατζηπουλίδου, Σαχιέν Βαχεθνουνή ώς μελών καί 
ευρεΟεΐσα έν απαρτία προέβη εις τήν συζή,τησιν του κάτωθι θέματος.

Θ Ε Μ Α  Μ Ο Ν Ο Ν :

Έκφρασις ευχαριστιών καί ευγνωμοσύνης προς τό Ορακικόν Κέντριον 
Αθηνών καί Ιδιαιτέρως προς τον Πρόεδρον αυτού.

Ό  Πρόεδρος λαβών τον λόγον αναπτύσσει, οτι, ώς είναι γνωστόν, ή λαι- 
λαψ του παγκοσμίου πολέμου είχε μεταξύ όλων τών καταστροφών, καί τήν 
διάλυσιν καί καταστροφήν τών οργάνων τής Φιλαρμονικής του Δήμου. Τό 
Συμβούλων, τού οποίου έχω τήν τιμήν νά προεδρεύοη κύριον σκοπόν έχει 
τήν άνασυγκρότησιν τής Φιλαρμονικής, απαραιτήτου Ιδιά τήν πόλιν Διδυμο
τείχου εύιρισκομένην ούχί μακράν τών συνόρων Τουρκίας καί Βουλγαρίας. 
ΈποιησάμεΟα έκκλησιν προς πολλάς κατευθύνσεις ίνα φανούν αρωγοί διά τήν 
ανωτέρω προσπάθειάν μας, καθ’ 'οσαν οικονομική δυσπραγία τού Δήμου δεν 
επιτρέπει έπέκτασιν δαπάνης καί διά Φιλαρμονικήν. Πρώτος ο Πρόεδρος τού 
Ορακικού Κέντρου κ.κ. Μανουηλίδης άνεγνώρισε τά αγαθά καί τήν έπίδρα- 
σιν, τήν οποίαν ασκεί ή μουσική 'επί τοίς κατοίκοις τής ακραίας αυτής γω
νίας τής Ελληνικής Επικράτειας καί 'δτι ύπαρξις τής Φιλαρμονικής έξυψοί τό 
φρόνημα, εμπνέει αίσθημα ασφαλείας, έκλεπτύνει τήν ψυχήν κτλ. ’Έσπευσε, 
άποσπών καί τήν έγκρι.σιν τού περί αυτόν Διοικητικού Συμβουλίου, νά άπο- 
στείλη ποσόν 5.000 διά τον ανωτέρω σκοπόν. Επιβάλλεται δθεν όπως εκ-
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φρασθοΰν θερμαί εΰχαριστίαι προς τό Θρακικόν Κέντρον και ιδία πρός τον. 
Πρόεδρον αΰτοΰ κ. κ. Φίλιππον Μανουηλίδην.

Ή  Διοικούσα Επιτροπή άκούσασα μετ’ ευχάριστήσεως τήν είσήγησιν 
τοΰ Προέδρου άναγνιορ ίσασα τήν όντως γενναίαν χειρονομίαν τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου, ιδιαζόντως όμως τοΰ .Προέδρου αΰτοΰ κ.κ. Φιλίππου Μανουηλίδου, 
δστις προσήνεγκεν ανεκτίμητους υπηρεσίας πρός τον τόπον πάλαι ποτέ, ώς 
πολιτευτής "Εβρου καί ιέπΐ αειράν πολλών έτών άπό τής θέσε ως 'Τπουργοΰ 
Εθνικής Άμόνης, Εσωτερικών καί Προνοίας πολλαπλώς εξυπηρετήσας τον 
Νομόν "Εβρου, ιδία όμως, τήν περιφέρειαν Διδυμοτείχου δπου καί νΰν ετι 
κραυγαλέοι τυγχάνουν αί παντοειδείς εΰεργεσίαι του πρός παν καλόν καί ανα
κουφιστικόν διά τους ατυχιουντας αδελφούς Θράκας, ό μ ο φ ώ ν ω ς

5 Α π  ο φ α σ ί ζ ε ι
1) "Οπως έκφραση τάς θερμοιτάτας ευχαριστίας πρός τό Θρακικόν Κέν

τρον διά τά φιλόμσυσα αισθήματα του, ιδία. όμως, τήν άπειρον ευγνωμοσύ
νην του πρός τον ισόβιον Πρόεδρον αΰτοΰ κ. κ. Φίλιππον Μανουηλίδην διά 
τήν χειρονομίαν του αυτήν τής άποστολής τοΰ γενναίου ποσού τών 5.000 δρα
χμών καί τήν πατρικήν αΰτοΰ στοργήν δι’ ής ανέκαθεν, περιβάλλει τήν πό
λιν τοΰ Διδυμοτείχου καί τά περίχωρα.

.2) ’Εκφράζει τήν ευχήν όπως ο "Τψιστος παρέχη αΰτώ μακροβιότητα 
έπ’ άγαθώ τοΰ "Εθνους καί τής πόλεως μας.

3) Τιμήν της 'θά θεώρηση τήν αποδοχήν έκ μέρους του, τής άνακη- 
ρύξεώς του ώς επιτίμου Προέδρου τής Φιλαρμονικής τοΰ Δήμου Διδυμοτεί
χου.

4) Παρακαλεΐ νά δωρήση μίαν φωτογραφίαν του, ήτις άναρτουμένη 
είς τό Γραφεϊον τής Φυλαρμονικής νά ΰπενίθυμίζη είς τήν παροΰσαν καί τάς 
έπερχομένας γενεάς τήν πολιτείαν τών έπιλέπτων τέκνων τής Θράκης.

Έ φ ’ ώ ισυνετάγη τό παρόν δπερ άναγνωσθέν καί βεβαιωθέν υπογράφε
ται ώς ακολούθως.

Ό  Πρόεδρος Τά Μέλη
Σ Τ Ε ΡΓ . Χ Α ΤΖ Η ΣΤΕΡΓΙΟ Τ ΑΔΑΜ. Π Α Π Α Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Τ

Α Ρ ΙΣ . ΨΑΛΤΟΠΟΤΛΟΣ 
ΑΗΜΗΤ, ΧΑΤΖΗΠΟΤΑΙΔΗΣ 
ΣΙΑ Χ . ΒΑΧΕΒΝΟΤΝΗ 

Ό  Γραμματεΰς 
ΕΤΣΤΑΘ . Κ Α ΡΑΝ ΙΚΟΛ Α ΓΔΗ Σ 

’Ακριβές άντίγραφον 
Έ ν Διδυμοτείχω τή 24 Φεβρουάριου· 1967 
Ό  Πρόεδρος τής Φιλαρμονικής Διδυμοτείχου 

Σ Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Σ  Χ Α Τ Ζ Η ΣΤ ΕΡΓΙΟ Τ  
Δήμαρχος Διδυμοτείχου»
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Παραθέτομεν ωσαύτως κριτικάς και επαινετικά σχόλια τον τύπου τών 
5 Αθηνών, 3Επαρχιών και ’Αμερικής περ'ιτοϋ παρά τον Θρακικού Κέντρου έπι- 
τελονμένου εκδοτικού και φιλανθρωπικόν έργου, της διέτιας 1965 και 1966.

(Συνέχεια έκ τοϋ 40ον τόμον τών «Θρακικών») 
ΕΘ Ν ΙΚ Ο Σ Κ Η ΡΤΞ Ν. 'Τόρκης 28)12)1966 
’Από τήν πνευματική μας ζωή

ΤΑ “ ΘΡΑΚΙΚΑ,, 

Σύγγραμμα έκδιδόμενον Οπό του έν Ά δ ήνα ις  « Θ ρ α κ ι κ ο ύ  
Κ έ ν τ ρ ο υ »  κατ’ έπανάληψιν βραβευδέν ύπό τής 'Ακαδημίας 

'Αδηνώ ν καί άλλων έντοπίων καί ξένων 'Οργανώσεων.

«Μας άπεστάλη ό 40ός Τόμος τών «Θρακικών», ογκώδης, έκ 312 σελί
δων, αριστοτεχνικά βγαλμένος, ιμέ περιεχόμενον τό όποιον ενδιαφέρει τό Πανελ
λήνιον, γενικώς, καί Ιδιαιτέρως τους "Ελληνας τής Αμερικής. Του «Θρακι
κού Κέντρου», ώς γνωστόν, προεδρεύει από τής 'ίδρύσεώς του, προ τεσσαρα
κονταετίας καί πλέον, μία σοβαρά φυσιογνωμία, ό ακούραστος καί ακραιφνής 
πατριώτης, ό έκ Ραιδεστού μεγαλοϊδεάτης "Ελλην, κ. Φίλιππος Μανουηλί- 
δης, χρηιματίσας κατ’ έπανάληψιν 'Υπουργός τής Κυβερνήσεως Ελευθερίου 
Βενιζέλου. Ό  κ. Μανουηλίδης, ό όποιος είναι ή ψυχή τού «Θρακικού Κέν
τρου», παρ’ όλας τάς άλλας πολυκόπους απασχολήσεις του ιμέ τήν εν γένει 
φιλανθρωπικήν καί εκπολιτιστικήν δράσιν τού «Θρακικού Κέντρου», καί τήν 
μακροχρόνιον πείραν του, εξακολουθεί νά δημοσιεύη τούς Τόμους τών 
«Θρακικών», ή ύλη τών οποίων είναι πάντοτε ανυψωτικού καί πατριωτικού χα- 
ρακτήρος καί περιλαμβάνουν έκάστσνε βυογραφίας άνδρών οΐτινες διεκρίθηί- 
σαν εις τήν πολιτικήν, εις τον στρατόν, εις τήν έξυπηρέτησιν τής πα,τρίδος 
καί, ιδιαιτέρως, εις πάσαν άλλην προοδευτικήν έκδήλωσιν τής οποίας έχει 
ανάγκην ή κοινωνία μας.

Ό  παρών 40ός τόμος είναι κατ’ εξοχήν ενδιαφέρων διά τούς "Ελληνας 
τής Αμερικής, Ιδιότι περιλαμβάνει, έν τή όλότητι, τάς βαυιμιασίας δισπριβάς πού 
έγράφησαν καί έδημοσιεύθησαν εις τον «Εθνικόν Κήρυκα», από τον έκλιπόν- 
τα ’Αρχισυντάκτην —  καί κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του. Επίτιμον ’Αρ
χισυντάκτην —  τού «’Εθνικού Κήρυκας», Πρωιθΐερέα Δρα Δημήριον Καλλίμα
χον, περί τών αγώνων τού Ελληνικού Τύπου έν Αμερική κατά τά διαρρεύ- 
σαντα 62 χρόνια. Κατ’ ουσίαν, ή έν λόγιο διατριβή είναι ή πραγματική εικόνα 
τής δυσκόλου περιόδου τού Ελληνικού Τύπου έν ’Αμερική, καί τών πρωτοπό
ρων, πού είχαν πάρα πολλά νά αντιμετωπίσουν τότε όταν πρωτοήλΟαν εις
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τήν πλουσίαν αυτήν χώραν, διά νά δημιουργηθή έν τέλει ή σήμερον κυριαρ
χούσα μεγάλη Ελληνική όμογένεια. Καί ή δλη ζωογόνος δράσις του «Έθνικοϋ 
Κήρυκος» .εις όλα τά ζωτικά προβλήματα τής όμογενείας. (Σελ. 9— 108).

’Άλλα περιεχόμενα είναι: Νεκρολογία μετά βιογραφικού 'σημειώματος 
καί 'φωτογραφίας άλλου1 .αλησμόνητου Έλληνος καί ακραιφνούς πατριώτου, πο
λίτικου, Πρωθυπουργού· κατ’ έπανάληψιν, του Νικολάου Πλαστή ρα, τον όποιον 
οι 'Έλληνες τής ’Αμερικής έ γνώρισαν ,έδώ καί προσωπικώς (Σελ. 3— 8). *Έ- 
πεται, «Γενική Ιστορία τής Θράκης» Χρίστου Κουρκουλή, Θρακός δικηγόρου 
—· πρόλογος καί κριτική (σελ. 109— 126). ’Ακολουθούν τά πάντοτε ενδιαφέ
ροντα «Λαογραφικά Σουφλίου» γραμμένα από τον Χρήστον Παπασταματίου - 
Μπαμπαλίτην καί πλεΐστα άλλα ενδιαφέροντα (σελ. 127— 188). Κατόπιν « 'Ι
στορία τής Σαμοθράκης» υπό Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανωλάκη (σελ. 
188— 201). ’Ακολουθεί ή Συνέχεια ’Άριθρων «Θ.ρακικοΰ Κέντρου», ώς τό 
«Μήνυμα πρύς τον απανταχού Ελληνισμόν καί σχόλια έπί τών καθημερινώς 
έμφανιζομένων νέων περιπτώσεων» (σελ. 202— 206). Κατόπιν, περί Ευγε
νίου Εύγενίδη (έν συνεχεία τών γραφέντων εις τον 39ον τόμον), έπ’ ευκαιρία 
τών εγκαινίων κατά τήν εναρξιν τής λειτουργίας του Τεχνικού Κέντρου του 
ομώνυμου Ιδρύματος (σελ. 206— 210). ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Α  ΤΟΤ «ΘΡΑΚΙΚΟΤ 
ΚΕΝΤΡΟΤ» (σελ. 210— 269) καί, έν τέλει, Λαογραφικά Διδυμοτείχου υπό 
του τέως ’Αρχιμανδρίτου Νικολάου Βαφείδου, Καθηγητού (σελ. 270— 311).

Β. Β.»

Ε σ τ ία  2-3-67 

Τά κονδύλια εύποιΐας τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου

/Ε π ί  τή συμπληρώσει τής χρήσεως τών έτών 1965 καί 1966 καί έν όψει 
τής Γενικής Συνελεύσεως, τό Θρακικόν Κέντρον παρέχει διά του κατωτέρω 
σημειώματος στιοιιχεΐα έπί τών διατεθέντων κονδυλίων εύποιΐας εις τάς τοπι- 
κάς Έπαρχιακάς ’Επίτροπός του, καθώς καί κονδυλίων διατεθέντων διά τον 
εκδοτικόν τομέα.

Τοπικαί έπιτροπαί καί διά τό έτος 1965: Διδυμοτείχου 32.000, Όρε- 
στιάδος 12.000, Άλεξαύδρουπόλεως 5.000, Σουφλίου 8.500, Σαμοθράκης 
21.000, Φερρών 0, Ξάνθης 66.000, Κομοτηνής 17.000, σύνολον 161.500.

Διά τό έτος 1966: Διδυμοτείχου 82.500, Όρεστιάδος 24.000, Άλεξαν- 
δρουπύλεως 40.000, Σουφλίου 18.000, Σαμοθράκης 36.000, Φερρών 13.500, 
Ξάνθης 114.000, σύνολον 327.000.

Έκτύπωσις 39ου Τόμου τών «Θρακικών» δρα,χ. 36.880. Άνατύπωσις 18 
έλλειπόντων τόμων δραχ. 323.500. Έκτύπωσις 40ού τόμου τών «Θρακικών»
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36.350. Σύνολον δαπανηθέντος ποσού εύποιΐας καί εκδοτικού δραχ. 886.230».

«Ξάνθη» Ξάνθης και «’Ελεύθερη Θράκη» ’Αλεξ)πόλεως

(ΠΑΡΟΧΑΙ ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ ΤΡΟ Τ

«Τό π. Σάββατο τό απόγευμα είς τό Νομαρχιακόν κατάστημα συνήλθε 
ή τοπική Επιτροπή τού Θρακικού Κέντρου υπό τήν προεδρίαν τού Νομάρχου 
Ισιδώρου Σ ιδηροπούλου, ή οποία αφού ήκουσε τάς σχετικάς ανακοινώσεις 
τού ©ίσηγητού της και εκπροσώπου· τού Θρακικού Κέντρου κ. Γενναδίου1 έξέ- 
φρασε θερμάς ευχαριστίας πρός τον πρόεδρον κ. Φ. Μανουηλίδην διά τό θερ
μόν ενδιαφέρον του γιά τον Νομόν ιμας ένέκρινε ιδέ τό πρόγραμμα τρέχοντος 
έτους βάσει τού οποίου κατενεμήθη ή διατεθησαμέιη πίστωσις 114.000 δρχ., 
ώς έξης: 25.000 δρχ. δοθέντα ήδη γιά ενίσχυση είς ευαγή ιδρύματα, 70.000 
δρχ. διά προικοδότηση 14 απόρων καριτσιών τών οποίων έγινε καί ή επιλογή 
άπό τάς ύπαρχούσας αιτήσεις, 12.000 δρχ. διά βράβευση ιδιακριθέντων ειίς τό 
ήθος κα'ι τήν έπίδοσιν μαθητών τών Λυκείων Ξάνθης, Σταυρουπόλεως, τής Ε κ 
κλησιαστικής σχολής καθώς καί τής Τεχνικής, 2.000 δρχ. δι’ ένίσχυσιν τού 
άναξιοπαθούντας ασθενούς Θεοδωρίδου καί 5.000 υπέρ τού φιλοπτώχου τα
μείου. Ή  επιτροπή ακούσε ευχαρίστως οτι υπό τού Κέντρου επιδιώκεται καί 
ή βράβευση είς τό μέλλον χρηματικώς καί άνά δύο μαθητών άπό έκαστον Δη
μοτικόν Σ χολείο ν πόλεως καί υπαίθρου καί τέλοις παρεκάλεσε δπως εκτάκτως 
εί δυνατόν διά τό τ,ρέχον έτος ή διά τό προσεχές δπως καί κατά τό παρελθόν 
ένισχυθούν διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα προτείνουσα τά εξής: Οίκοκυρι- 
κή, Γηροκομείου, Σύνδεσμον υποτροφιών, Οίκοτροφείον Θηλέων I. Μ. Ξάν
θης, Οικοτροφεία Σταυρουπόλεως, άποπεράτωσις Ιερού Ναού Εύλάλου καί 
τέλος ενίσχυση τής Εκκλησιαστικής σχολής.

**

Τό Θρακικόν Κέντρον έπρογραιμμάτισε διά τό τρέχον έτος έξ βραβεύσεις 
είς αποφοίτους έκάστου τών Λυκείων τής Τεχνικής Σχολής, τής Εκκλησια
στικής έκ δύο χιλιάδων δρχ. ’Επίσης δεκατέσσαρες προικοδοτήσεις τών 5.000 
δρχ. καί άλλα ποσά είς ευαγή ιδρύματα τού Νομού. Ή  τοπική ’Επιτροπή θά 
συνέλθη διά τήν υποβολήν τών σχετικών προτάσεων κατόπιν γνωμοδοτήσεων 
τών καθηγητικών συλλόγων ιδιά τήν βράβευσιν καί έλεγχον τών αιτήσεων τών 
ενδιαφερομένων διά τάς προικοδοτήσεις».

«Προσφυγικός Κόσμος» 16.10.66

Η  ΑΞΙΟΛΟΓΟΣ Δ Ρ Α Σ ΙΣ  ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ ΤΡΟ Τ

«Α) Έξεδόθησαν καί έκυκλοφόρησαν οί ·38ος, 39ος τόμου τού Συγγράμ
ματος τά «Θρακικά».
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Β ) Ή δ η  έπετεύχθη ή κυκλοφορία και τού 40ού τόμου, ήρξ,ατο δέ ή έκτύ-, 
πιοσις και ταυ 41ου.

’Ήτοι τρία βιβλία δαπάνης δρχ. 120.000.
Γ) Άνετυπώθησαν ίδιά φωτογράφησε ως 8 έξαντληθέντ,ες τόμοι εκ τής 

σειράς τών «Θρακικών» δρχ. 120.000.
Φ ΙΛ Α Ν Θ ΡΩ Π ΙΚ Ο Σ ΤΟΜ ΕΤΣ

Α) ’Από του 1963 ιμέχρι τέλους 1964, .τό Θρακικόν Κέντρον διέθεσε δι* 
έργα εύποιΐας ήτοι προικοδοτήσεις, βραβεύσεις καί διαφόρους άλλας φιλαν
θρωπικός ενισχύσεις τό ποισόν τών δρχ. 377.500.

Β) ’Από του 1965 μέχρις Αύγούστου 1966 διετέθη διά τάς άνω περι
πτώσεις εύποιΐας τό ποσόν τών δρχ. 317.500.

Σύνολον δρχ. 93·5.000.
’Από τού 1963, διά τον εκδοτικόν καί φιλανθρωπικόν τομέα διετέθη τό 

ποσόν τών δρχ. 935.000, α'ί προβλέψεις ιμας δέ διά τήν τρέχουσαν διετίαν 
παρά τάς γενικάς κρατικάς ,δυσχερ,είας, βάσει θετικών έξασφαιλισθέντων 
δεδομένων, είναι δτι, αί χορηγία! αΰται θά διαπλασιασθούν δι? άμφατέρους 
τούς τομείς εκδοτικόν καί φιλανθρωπικόν.

Ή  τοιαύτη έν γένει δράσις τού Σωματείου έχει πρσγραμματισθή ίνα συνε- 
χισθή καί εις τό ιμέλλον.

Τά μέλη τού Θρακικού Κέντρου ανέρχονται μέχρι τούδε εις 720 τον α
ριθμόν, μέ συνεχιζόμενος καθημερινώς νέας .έγγραφός. Πλήρης είκών τής εκ
δοτικής καί φιλανθρωπικής δράσεως τού Θρακικού Κέντρου δίδεται διά τού 
40ού τόμου τού συγγράμματος τά «Θρακικά», δστις έκυκλοφόρησεν εις λίαν 
έπιμελημένην καί πολυτελή έΐμφάνισιν».

«Προοδευτική», «Θρακικός Άγων» Ξάνθης καί «Ελεύθερη Θράκη»
Άλεξανδρουπόλεως 

Η  ΑΞΙΟΑΟΓΟΣ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  ΚΑΙ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Η  
Δ Ρ Α Σ ΙΣ  ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Υ  ΚΕΝΤΡΟΥ

«Τό Θρακικόν Κέντρον Αθηνών, τό οποίον τελεί υπό τήν έιμπνευσμένην 
καθοδήγησιν τού πρ. υπουργού κ. Φιλ. Μανουηλίδου συνεχίζει καί επεκτείνει 
τήν κοινωνικήν καί χριστιανικήν δράσιν του ®ίς τούς διαφόρους τομείς τής άρ- 
μοδιότητός του, ήτοι, εις τον τομέα τής προικοδοτήσεως απόρων κορασίδων, 
ένισχύσεως ευαγών Ιδρυμάτων, βραβεύσεως απόρων καί άριστευόνιτων μαθη
τών καί μαθητριών, ώς καί εις άλλους τοιμείς εύποιΐας καί κοινωνικής αλλη
λεγγύης. ■■■--

Διά τήν ανωτέρω δράσιν του, τό Θρακικόν Κέντρον, έβραβεύθη από τήν 
Ακαδημίαν ’Αθηνών καί από τήν εν Παρισίσις Εταιρίαν προς ένίσχυσιν τών
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ελληνικών σπουδών. Πρασφάτως δέ μεταξύ δεκατριών άλλων βραβευθέντων, 
διά δευτέραν φιοράν, διά μεταλλίου έν έπισήμω,τελετή, υπό τής Ακαδημίας.

Τό Θρακικόν Κέντρον, ισυνεχίζον τήν εκδοτικήν του δραστηριότητα διά 
τήν διάσωσιν του λαογραιρικού υλικού της Θράκης, εξ έδυσε τον 40όν τόιαον 
τού Περιοδικού του, «;Τά Θρακικά» μέ άξιόλογον λαογριαφικήν ύλην τής 
Θράκης.

Λιά τό πρόγραμμα τών βραβεύσεων απόρων κα'ι άριστευόντων μαθητών 
και μαθητριών τού έτους 1966, ώς και διά προικοδότησιν κορασίδων εκ τής 
υπαίθρου τού Νομού μας τό Θρακικόν Κέντρον διέθιεσεν δρχ. 89.000.

Οι προκριθέντες προς βράβευσιν μαθηταί διά τό ήθος καί τήν έπίδο- 
σίν τιον είναι οί εξής: Γιαγκουσικλίδης Παν. Λυκείου Σταυρ)πόλεως καί Μυ- 
τάκου Ιωάννα.

Τεχν. Σχολής Ξάνθης: Ίγνατιάδης Τιμόθ. Έκκλ. Σχολής: Καμίλης 
Άρχοντής καί Λυκείου Ά ρρ. Ξάνθης: Κιοσές Άπόστ. Λυκ. Ά ρρ. Ξάνθης : 
Χατζηγρηγορίου Βικτωρία. Ά παντες οί ανωτέρω έβραβεύΟησαν μέ άνά δύο 
χιλιάδας δρχ. έκαστος.

Διά ποσού 1.000 δρχ. εβραβεύθη δ μαθητής τού Λυκ. Άρρ·. Ξάνθης Λ. 
ΙΤαπαντωνίου.

Έχορηγήθη επίσης βοήθημα έκ 2 χιλ. δρχ. ©ις τον έκ Σουνίου άπορον 
πατέρα ψυχοπαθούς Θεοχαρ ίδην Χαρ.

'Ωσαύτως έπροτάθησαν προς βράβευσιν καί οί κατωτέρω μαθηταί: Ε κ 
κλησιαστικής Σχολής Ά λ. Κυριακίδης, Λυκ. Άρρ·. Ξάνθης: Άμπατζής
Θεόδ. Λυκ. Θηλέων: Νομφή Χρηστίνα καί Τεχν. Σ χ . Ξάνθης Τσαμπατανΐ- 
δης Άπόστ.

Ό  Πρόεδρος τού Θρακικοΰ Κέντρου κ. Φίλ. Μανουηλίδης, εδήλωσεν, 
δτι κατά τό άρξά,μενον έτος πλέον τών ιμέχρι τούδε βραβεύσεων, προικοδοτή
σεων, καί επιχορηγήσεων, θά πραγματοποιηθή καί ή βράβευσις μαθητών - 
μαθητριών τών δημοτικών σχολείων τής Ξάνθης καί τής ύπαίΟριου.

—  Ή  Επιτροπή τού Παραρτήματος τού Θρακικοΰ Κέντρου Ξάνθης θά 
συνέλθη προσεχώς, διά νά καταρτίση τό πρόγραμμα βραβεύσεων κ.λ.π. τού 
τρέχοντος έτους.

Η Π Ρ Ο ΙΚ Ο Δ Ο Τ Η Σ ΙΣ
Προεκρίθησαν διά προικοδότησιν, έφ’ δσον έχουν τελέσει τούς γάμους 

των εντός τού έτους 19·6Θ αί κάτωθι κορασίδες:
1) Φανή Γενηκομσού Κουτσόν, 2) Ελένη Καφετζή Τοξόται, 3) Ά γ γ . 

Φωτεινέλη Λάγιος, 4) Έλ. Άγγελοπούλου Μάγγανα, 5) Ά ρχ . Γιοβαννοποίί- 
λου ’Εράσμιον, 6) Χρυσ. Καραγκιόζη Γενησαία, 7) Σταυρ. Καμπάκτσαλη 
Ά γ .  Αθανάσιος, 8) Βικτωρίου Σουλτάνα Γενησαία, 9) Παρασκ. Παλτόγλου 
Τύμπανον, 10) Ζουρνατζή Αθανασία ’Εράσμιον, 11) Κυρλίδιου Φρειδερ. Λυ-
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κοδρόμιον, 12) Μαυρίδου Ά γ γ . Καρυάφυτσν, 1:3) Χατζησταματίου Μαλαμ. ·> 
’Όλβιον, 14) Τοπτσίδου Σταματέλα 'Πολύσίτος ώς και οι κατωτέρω τέσσαρες 
κορασίδες ώς αναπληρωματικοί:

1) Ταρλάζη Μαρία Νέα Κεισσάνη, 2) Παρθ. Έλευθεριάδου Κιμμέρια, 
X ' 'Χαραλάμπους Άθηνά Εύμοιρον, 4) Τσανοπούλου Κατίνα "Αγ. ’Αθανά
σιος.

Ή  τοπική Επιτροπή τοΰ Παρήματος τοΰ Θρ. Κέντρου 'θά υπόδειξη 
αντιπρόσωπόν της ΐνα μετάσχη εις τήν συγκαλουμένην γεν. συνέλευσιν τοΰ Θρ. 
Κέντρου ήτις Οά 'έγκρίνη τον απολογισμόν καί θά τροποποίηση τό Καταστα
τικόν του».

Ε Ο ΡΤ Η  Ε Π Ι Τ Η  ΕΘ Ν ΙΚ Η  ΕΠΕΤΕΙΩ 
Ε ΙΣ  ΤΗΝ Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Η Ν  ΣΤΕΓΗ Ν

«Τήν Κυριακήν 26 η ν Μαρτίου, εΊς τήν αίθουσαν τής Χριστιανικής Στέ
γης Ξάνθης, ελαβε χώραν ώραιοτάτη εορτή επί τή έθνική έπετείω, τήν οποί
αν1 ώργάνωσεν ή ’Εκκλησιαστική Σχολή. Τό πρόγραμμα τό όποιον έξετελέσθη 
μέ πολλήν επιτυχίαν, περιελάμβανεν έθνικόν «σκέτς» έμπνευισμένον άπό τους 
εθνικούς αγώνας τών κλεφτών κατά τήν Τουρκοκρατίαν, ώς καί ιέμβατήρια καί 
εθνικά άσματα υπό τής χορωδίας τής Σχολής.

Είς το τέλος τής ‘εορτής ώμίλησεν ό εισηγητής τής τοπικής επιτροπής τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου ’Αθηνών, κ. Α. Γεννάδιος, άναλύσας τούς σκοπούς καί τήν 
δραστηριότητα αΰτοΰ υπό τον άκάματον πρόεδρόν του πρώην υπουργόν κ. 
Φίλ. Μανουηλίδην καί εκάλεσε τούς παρευρεθέντας νά πυκνώσουν τάς τάξεις 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί νά συμπαρασταθούν εις τάς επιδιώξεις αΰτοΰ. Έν 
συνεχεία έπέδωσε τό άπονεμηθέν χρηματικόν βραβείον εΐς τον τελειόφοιτον 
μαθητήν τής ’Εκκλησιαστικής Σχολής Άρχοντήν Κομίλην διά τήν έπιμέλειαν 
καί τό ήθος του.

Ε ΙΣ  Π Ο Λ Υ ΣΙΤ Ο Ν

Τήν ιδίαν ημέραν εΐς τό προαύλιον τής Κοινότητας Πολυσιτου, ελαβεν 
χώραν συγκέντρωσις, κατά τήν οποίαν παρέστησαν ό ΐερεύς τοΰ χωρίου, τό 
Κοινοτικόν Συμβούλιαν, ό Δ)ντής τών Τ.Ε.Α. Τ αγ)ρχης κ. Άλεξόπουλος 
Εΰάγγ. καί πλήθος κόσμου καί κατά τήν 'όποιαν ό κ. Γεννάδιος απέδωσε δώρον 
προικός τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου έκ δραχ. '5.000 εις τήν νεάνιδα Σταιματούλαν 
Τοπτσίδου, ώμιλήσος ωσαύτως καί έπί τών ισκοπών καί τοΰ έθνικοΰ έργου 
αΰτοΰ».
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ΤΟ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Ν  Κ ΕΝ ΤΡΟ Ν  ΑΘΗΝΩΝ

«Συνεχίζεται υπό του Θρακικού Κέντρου ή χιαρήγησις χρηματικών βρα
βείο:) ν εις διακριθέντας μαθητάς του Νομού Ξάνθης.

Τή λ1 παρελθοΰσαν Δευτέραν 3.4.G7 ιέν τελετή όργανωθείση εις τό μικτόν 
Λύικειον Σ ταυ,ρουπόλε οκ, παρουσία του Δημάρχου Σταυρουπόλεως, του Προ
έδρου του Γεωργικού Συνεταιρισμού και άλλων πολιτών υπό εκπροσώπου του 
Θρακικού Κέντρου άπενεμήθησαν χρηματικά βραβεία άνά 2.000 δρχ. εις 
τούς μαθητάς: 1) Γιαγκουσικλίδην Παναγιώτην καί 2) Μητ,τάκου ’Ιωάννα. 
Έ ξ  άλλου τήν παρελθοΰσαν Τετάρτην '5.4.1967, εκπρόσωποι τής εν Ξάνθη 
Τοπικής Επιτροπής του Θρακικοϋ Κέντρου ’Αθηνών παρέστησαν εις τήν όρ- 
γανωθεϊσαν τελετήν επί τώ έορτασμώ τής 'επετείου του Ν.Α.Τ.Ο. ε'ις τήν δη
μοσίαν Τεχνικήν Σχολήν Ξάνθης καί άπένειμαν χρηματικόν βραβειον 2.000 
δρχ. εις τον διακριθέντα μαθητήν ’Ιγνατιάδην Τιμόθεον. Οί βραβευθέντες έ- 
πελέγησαν υπό τών οικείων καθηγητικών Συλλόγων ώς διακριθέντες διά τό 
ήθος καί τήν έπίδοισιν.

Κατά τάς ανωτέρω συγκεντρώσεις καί προ τής απονομής τών βραβείων 
ό εισηγητής του Κέντρου κ. Γεννάδιος, άνέπτυξεν έν συντόμω τούς σκοπούς 
καί τήν δράσιν τού Θρακικοϋ Κέντρου, ύπογραμμίσας τό θερμόν ενδιαφέρον 
τού Προέδρου κ. Φ. Μανουηλίδη διά τήν μαθητιώσαν νιεολαίαν τής Θράκης 
καί ισυστήσας εις τους ιμαθητάς καί τάς μαθήτριας επιμέλειαν χρηστοήθειαν 
καί προσήλωσιν εις τά Εθνικά καί Χριστιανικά ίδεοόδη, ώς καί εις τάς παρα
δόσεις τής ήρωϊκής καί Έλληνικωτάτης Θράκης, «τό διαμάντι τής Ελλάδος».

Θά ισυνεχισθή, δι’ έπιτοπίου μεταβάσεως εις τά χωριά εκπροσώπων τού 
Θρ. Κέντρου, ή επίδοσις δώρου προικός άνά 5.000 δρχ. εις τάς ύπολοιπομέ- 
νας 9 εννέα είσέτι νεάνιδας, έκ τών προγραμματισθέντων διά τό έτος 196G 
14 το τούτων.

'Ως άνεκοίνωσεν ό Πρόεδρος τοϋ Θ. Κέντρου κ. Φ. Μανουηλίδης προς 
τον έν Ξάνθη εκπρόσωπό του κ. Γεννάδιον καί τήν Τ. Επιτροπήν τοϋ Θ. Κ. ά- 
πεφασίσθη ή βράβευσις μαθητών τής Σ Τ ' Τάξεως Ικάστιου Δημοτικού Σ χο
λείου τών Νομών Ξάνθης καί 'Έβρου καί παρέσχεν οδηγίας διά τήν σύστασιν 
τών οικείων επιτροπών ϋποδείξεως απόρων μαθητών διακρινομένων διά τό 
ήθος καί τήν επιμέλειαν. —  Α ' βραβεία δραχ. 600, Β ' βραβεία δρχ. 350.—

«’Ελεύθερη Θράκη» 2-2-1967

ΤΟ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Ν  Κ ΕΝ ΤΡΟ Ν  ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΕΝΕΙΜ ΕΝ 
ΧΡΗΜ ΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ Ε ΙΣ  Α ΡΙΣ Τ Ο Τ Χ Ο Τ Σ  ΜΑΘΗΤΑΣ 

ΚΑΙ Ε ΙΣ  ΙΔΡΎΜΑΤΑ Τ Η Σ  ΠΟΑΕΩΣ ΜΑΣ

Ή  τοπική ’Επιτροπή Άλεξ)πόλεως τού Θρακικού Κέντρου ’Αθηνών, δι-
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οργάνωσε τήν περασμένη Λεύτερα 30 ’Ιανουάριου 1967, ιείς τό Κινημ)θεα- 
τρον «Ήλυσια» τής πόλεως ιμας, τελετήν κατά τήν όποιαν διενεμήθησαν χρη
ματικά έπαθλα είς άριστεύσαννας μαθητάς, καθώς δέ καί σε διάφορά ιδρύ
ματα. Είς τήν ώραίαν αυτήν τελετήν παρέστησαν οί: Σεβ. Μητροπολίτης μας 
κ.κ. ’Ιωακείμ, Νομάρχης "Εβρου κ. Ά ρ . Γκουρνέλης, 'Τποδ)της X II Μεραρ
χίας Ταξίαρχος κ. Ά θ . Θεοχαρόπουλος, Δήμαρχος Ά λεξ)πόλεο)ς κ. Θωμάς 
Μιχαήλογλου, Στρατηγός έν άπ. κ. ’Άγγελος Γερμίδης, Λιμενάρχης Άλεξ) 
πόλεως κ. Ε. Μαστροπέτρος, εκπρόσωποι τών διαφόρων τής πόλεως μας 'Υ
πηρεσιών, ’Οργανισμών καί ’Οργανώσεων καί πλήθος κόσμου. Κατά τήν εναρ- 
ξιν τής τελετής ώμίλησεν ή έκ τών μελών τής τοπικής Επιτροπής Κα Ελένη 
Φιλιππίδου, ή όποια είπε τά εξής:

«Σ εβασμιώτατε, Κύριε Νομάρχα, Κύριε, Δήμαρχε, Αγαπητοί φίλοι, ώς 
εντεταλμένη τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου σάς μεταφέρω τον εγκάρδιο χαιρετισμό 
τής Δίοικήσεώς του καί ιδιαιτέρως τοΰ κ. Φιλίππου Μανουηλίδη, ΓΙροέδριου 
του καί κατ’ έπανάληίψιν 'Τπουργοΰ καί βουλευτοΰ 'Έβρου. Νομίζω οτι. δέν' υ
πάρχει 'Έλληνας καί ιδιαίτερα Θρακιώτης, που νά μή γνωρίζη την πνευμα
τικήν καί .ανθρωπιστικήν δραστηριότητα τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου; Τά «ΘΡΑ
ΚΙΚΑ», πού χωρίς διακοπήν έκδίδονται 40 χρόνια, ’έτσι που νάχουμε σήμερα 
40 ογκώδεις Τόμους, είναι σύγγραμμα πού τιμά τά ελληνικά γράμματα: 'Ιστο
ρικές, Λαογραφικές, Γλωσσολογικές μελέτες, γραμμένες από διακεκριμένους 
έπιστήιμονας καί λογίους, έδημασιεύθησαν είς τούς τόμους τών «Θρακικών'», 
μέ πολλήν φροντίδα καί έπιμελειαν αποτελούν δέ πολύτιμον υλικόν που πλουτίζει 
καί διαφωτίζει οχ ι μονάχα τήν Ελληνική, αλλά καί τήν διεθνή επιστήμη είς 
τους ειδικούς κλάδους. Έδώ βρίσκει· ό αναγνώστης άποθησαυρισμένην ιστο
ρικήν λαιογραφικήν ύλην πού χωρίς τήν συστηματικήν καί άθόρυβην προσπά
θειαν τοΰ «ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ», ·θά κινδύνευε νά χαθή καί ή έθνική 
ζημία ·θά ήταν μεγάλη. 'Γιά τον καθένα μας σήμερα καί γιά τίς μέλλουσες γε
νεές πού Οά μάς διαδεχθούν, γιά όλους αυτούς πού θά θελήσιουν νά γνωρίσουν 
τήν ελληνικότατη Θράκη ιμας καί τό ρόλο της στήν πορεία τής φυλής μας μέ
σα άπό τίς παράρχοαες ιστορίες, τούς θρύλους, τά ήθη καί έθιμα, τούς ηρω
ικούς καί εθνικούς αγώνες της, τά «Θρακικά» θά είναι ή έγκυρη κι’ αυθεντική 
πηγή, μία ανεκτίμητος παρακαταθήκη. Είναι, μία εργασία πού άνεγνωρίσθη 
καί έβραβεύθη τόσον άπό τήν Ακαδημία Αθηνών όσο καί άπό τήν Εταιρίαν 
Έλλην. Σπουδών Παρισίων, καθώς καί άπό πολλές άλλες οργανώσεις. Γι’ αυ
τό λοιπόν τό έργο, πού κάνει νά αισθάνωνται περήφανοι γιά τήν Πατρίδα τους 
οί Θράκες, ή ευγνωμοσύνη μας, στο «ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ » καί ιδιαί
τερα στον πάντα ιέν 'έγρηγόρσει ισόβιον Πρόεδρόν του κ. Μανουηλίδην, στον 
«σεβαστό αγωνιστή» τών Θρακικών οσίων καί ιερών, όπως εύστοχα τον χαρα
κτηρίζει ό Σεβ)τος Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Αντώνιος, είναι μεγάλη. Άλλά
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για τον ιδρυτήν και έδραιωτήν του Θρακικοΰ Κέντρου, τά «Θρακικά», δεν ή
ταν ό μοναδικός σκοπός πού έπεδίωξε. Φλογερός πατριώτης και νοστάλγός 
τής Θράκης, ψυχικά 'δεμένος μέ τον τόπο αυτόν άνέλαβε τό 1963 μιά άλλη. ω
ραία πρωτοβουλία εγκαινιάζοντας τον τομέα τής εύποιΐας καί κοινωνικής αλ
ληλεγγύης, ίμέ σκοπόν νά προικοδστοΰνται μέ ποσόν 5.000 δραχ. άπορες μνη- 
στευμένες Θρακιωτοποΰλες, πού διαμένουν ατά χωριά μας, νά βραβεύωνται μέ 
τό ιέπαθλο τών 2.000 δραχ. μαθηταί άποροι πού διακρίνονται γιά τό ήθος καί 
τήν έπιμέλειάν των καί νά έ'νισχύωνται κοινωφελή ιδρύματα. Έ τσ ι σέ όλες 
σχεδόν τις πόλεις καί κωμοπόλεις τής Θράκης ίδρύθησαν επιτροπές του Θρ. 
Κέντρου καί ή φροντίδα τους είναι νά επιλέγουν τά κατάλληλα πρόσωπα καί 
νά εισηγαΰνται άναλόγως -στη διοίκησή του. 'Η  Τ. Επιτροπή. Άλεξ)πόλεως 
ή οποία προεδρεύεται ιάπό τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ.κ. ’Ιωακείμ καί περι
λαμβάνει ώς μέλη τούς κ.κ. Χρ. Μαρμαρά, Δ. Άδαμίδη, Χαρ. Καλπάκα καί 
τήν ομιλούσα ώς Γραμματέα, ύστερα από τις σχετικές της ενέργειες επέτυχε 
γιά 3η κατά σειρά χρονιά νά εύνοηθή μέ βραβεία καί προικοδοτήσεις. ’Έτσι 
γιά .τό 1966 τό Θρακικόν Κέντρον άπεστειλε στήν ’Επιτροπή τό ποσόν τών
40.000 δραχ. μέ τήν εντολή νά κατανεμηΟή ώς εξής:

Εις 3 άπορες μνηστευμένες κοπέλλες, πού διαμένουν σέ χωριά τής περι- 
φερείας ιμας, ή Τ. Επιτροπή θά δώση τήν ημέρα τού γάμου των, από 5.000 
δραχ. στήν κάθε μιά, ώς προικοδότησιν τού Θρ. Κέντρου.

Τό Ίωακείμιον Γηροκαμεΐον γιά τήν πρόνοια καί περίθαλψη 50 περίπου 
έγκαταλελειμμένων υπερηλίκων του παίρνει τό ποσόν τών 5.000 δρχ. συμβολι
κήν ιάναγνώρισιν. Τό Δημοτικόν Ώδεΐον Άλεξ)πόλεως ένισχύεται μέ ·3.000 
δρχ. "Εξη (6) άποροι μαθηταί καί μαθήτριαι τών Γυμνασίων καί Λυκείων 
Άλεξ)πόλεως: ή τελειόφοιτος τού Λυκείου Άρρένων Δέσποινα Ζαχαρίου, ή 
"Αννα Σιδερά τής Α ' Τάξεως τοΰ Λυκείου Θηλέων, ή Άθηνά Σαλαμανή τής 
Β ' Τάξεως τοΰ Γυμνασίου Θηλέων, ό Χρηστός Άποστολάκος τοΰ Γυμνασίου 
Άρρένων, δ Γεώργιος Κασπαρίδης τοΰ Οίκονομ. Λυκείου καί ο Έμμανουηλί- 
δης τοΰ Β ' Γυμνασίου Άρρένων, βραβεύονται γιά ήθος καί επιμέλειαν μέ τό 
έπαμειβόμενον έπαβλον τών 2.000 δραχ. έκαστος. Καθώς καί επτά άριστες 
χειριατέχνιδες τής Ταπητουργικής Σχολής τοΰ Συλλόγου Κυριών καί Δίδων, 
πού διεκρίθησαν επίσης γιά ήθος καί επίδοση στον κλάδο τής ταπητουργίας 
αί: Γουλιαμτζή Αικατερίνη, Ναλμπάντη Ιωάννα, Ρίζου Σταυρούλα, Παπα- 
δοπούλου Αναστασία, Παπαδοπούλου Δήμητρα, Τομπανίδου Πόπη καί Φω- 
τιάδου Φανή βραβεύονται μέ τό έπαθλο τών 1.000 δραχ. έκαστη. Ή  Τ. ’Επι
τροπή είναι ιδιαιτέρους συγκινημένη πού τής δίδεται ή ευκαιρία ν’ άπονείμη σέ 
άξια Θρακιωτόπουλα 'έπαθλα αρετής καί έπιμελείας, μία τέτοια λαμπρή ημέρα 
τών γραμμάτων πού ή Εκκλησία καί ή Ελληνική Παιδεία τιμούν τούς τρεις 
Φωστήρες τοΰ Πνεύματος καί τής ’Ορθοδοξίας, Βασίλειον τον Μέγαν, Θεολό
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γον Γρηγόριον, καί Ίωάννην Χρυσόστομον. Εύχεται ή σημερινή τελετή μας 
νά φωτίση. καί φλογίση πολλές νεανικές ψυχές που νά θελήσουν στον ωραΐον 
στίβιον τής πνευματικής άμιλλας νά διακριθοΰν. Στο Θρακικόν Κέντρον και 
στον ύπερπολύτιμον, τον θαλερώτατον καί άκούραστον Πρόεδρόν του κ. Φί
λιππον Μανουηλίδην, εκφράζουμε άπειρους ευχαριστίας κι’ ευγνωμοσύνην και 
εύχόμεθα τά 800 μέλη του νά αυξηθούν ακόμη περισσότερον καί ή συγκο
μιδή του σέ καλά έργα νά πολλαπλασιασθή. Σάς ευχαριστώ».

Μετά τήν Κα Φιλιππίδου τον λογον ίελα'βεν ο Πρόεδρός τής Τ.Ε. τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου Ά λεξ) πόλεως Σεβασμιωτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ι 
ωακείμ, ό όποιος είπε τά εξής:

«Μέ εξαιρετικήν χαράν καί ίκανοποίησιν ήκούσαμεν τά όσα προ ολίγου 
είπεν ή προλαλήσασα ακούραστος Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου Κυριών καί Δ'ίδων 
κυρία Ελένη Φιλιππίδου καί έπιτρέψατέ μοι νά ομολογήσω οτι αισθάνομαι βα- 
θυτάτην συγκίνησιν παριστάμενος ώς εκπρόσωπος τής σεπτής μητρός μας Ε κ 
κλησίας εις τήν σεμνήν ταυ την τελετήν τής απονομής, υπό τής Τοπικής Ε π ι
τροπής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τών επάθλων εις διάφορα ευαγή Ιδρύματα καί 
εις αριστούχους μαθητάς Γυμνασίων καί Λυκείων τής πόλεώς μας. Έ ν κατα- 
κλεΐδι. τών όσων ειπεν ή αξιότιμος Κα Ελένη Φιλιππίδου φρονώ ώς εκπρόσω
πος τής Εκκλησίας, ήτις έχει συνυφασμένας τάς τύχας καί τήν ΰπόστασιν αυ
τής μέ τάς τύχας καί τήν ΰπόστασιν τοΰ ευσεβούς ημών ’Έθνους καί παρακο
λουθεί άγρύπνως τά πιστά Αυτής τέκνα εις όλας τάς εκδηλώσεις τής ζωής των, 
ώς εκπρόσωπος λέγω τής Εκκλησίας θεωρώ καθήκον καί ΰποχρέτοσιν νά εξά
ρια τό έπιτελούμενον εργον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, τοΰ όποιου προΐσταται ά- 
νήρ ακάματος καί Οε.ρμουργός ό Πρόεδρος αύτοΰ κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, 
εις ον οφείλεται ή ΐδρυσις αύτοΰ καί απρόσκοπτος λειτουργία. Τό Θρακικόν 
Κέντρον υπό τήν πεφωτισμένην διοίκησιν καί τήν εμπειρίαν αύτοΰ έκπληροί 
τον πνευματικόν σκοπόν του, ό όποιος είναι ή έκδοσις τοΰ γνωστού Συγγράμ
ματος τά «Θρακικά», ή έν αύτώ δημοσίευσις -αξιόλογων μελετών σχετικών προς 
τήν άρχαίαν Θράκην, τήν ιστορίαν του ελληνικού λα,οΰ καί διαφόρων -βιογρα
φιών έξοχων άνΙδρών τής Θράκης, οί οποίοι ήνάλωσαν τήν ζωήν των υπέρ τής 
Θράκης καί τοΰ ’Έθνους μας καί ήμπορώ νά τονίσω ότι τό Θρακ. Κέντρον διά 
τοΰ Συγγράμματος αύτοΰ αποτελεί Φάρον πνευματικής ακτινοβολίας καί αι
σθάνεται βαθείαν ίκανοποίησιν οτι έπιτελεί εργον ύψίστου πατριωτικού ενδια
φέροντος. Τά «Θρακικά», θά μάς ενθυμίζουν καί θά ζωντανεύουν τήν νοσταλ- 
γικήν φωνήν τής αλησμόνητου πατρίδος μας Θράκης καί θά γεμίζουν τήν καρ
διάν μας μέ ένα μεγάλο πατριωτικόν φρόνημα καί μίαν ελπίδα άσβεστον. Διά 
τοΰτο επιτρέψατε μοι, άφοΰ απευθύνω τήν αρχιερατικήν μου ευλογίαν καί τον 
εγκάρδιον χαιρετισμόν μου, πρός τήν Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου Κυριών καί 
Δίδων κ. Έλ. Φιλιππίδου, ήτις πολλά προσέφερε καί προσφέρει είς όλους τούς
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τοιιεις τής jcouv. προνοίας, προς τά αξιότιμα ιμέλη. τής ενταύθα τοπικής επι
τροπής τοϋ Κέντρου, επίσης προς πάντας τούς τίμησα ντας δια τής παρουσίας 
αυτών τήν ώραΐαν αυτήν συγκέντρωσιν, νά έπικαλεσθώ διά τήν όλοκλήρωσιν 
τοϋ έργου τήν συμπαράστασιν καί 'συνεργασίαν καί εγγραφήν όλων τών ενταύ
θα συμπατριωτών καί δλων εκείνων, οί όποιοι ασχολούνται, μέ τήν ιστορικήν, 
επιστημονικήν καί λαογραφικήν έν γένει έρευναν καί μελέτην τών ζητημάτων 
τής αγαπητής καί αλησμόνητου Θράκης, ή όποια δι’ ημάς άναμφίβόλως πρέ
πει νά άποτελή τό καύχημά ιμας, αλλά καί τον άπολεσθέντα παράδεισον. Εις 
τούς βραβευ’θ'έντας μαθητάς οφείλεται δίκαιος έπαινος καί 'θερμά συγχαρητή
ρια έκ ιμέρους δλων ημών».

Κατόπιν έγένετο ίδιά χειρός τού Σεβ. Μητροπολίτου έν μέσω χειροκρο
τημάτων τών συγκεντρωμένων καί τών μα'θητών, ή απονομή τών επάθλων καί 
ή ουραία αυτή τελετή ελαβε τέλος».

«Ελεύθερη Θράκη» καί «Πανθρακική» Άλεξ)πόλεως 

Θ εάρεστες πράξεις

Έτελέσδησαν εις τήν 'Εκκλησίαν 'Αγ ίας Μαρίνης Μαΐστρου 
δύο γάμοι πτωχών κοριτσιών τά όποία έπροικοδότησεν 

τό Θρακικόν Κέντρον Άδηνώ ν

«Τήν Κυριακήν 2>6 Φεβρουάριου έτελέσθησαν εις τήν ’Εκκλησίαν τής 'Α 
γίας Μαρίνης Μαΐστρου οί γάμοι δύο πτωχών κοριτσιών, τά όποια έπρίοακοδό- 
τησεν μέ 5.000 δραχμές τό καθ'’ ένα τό Θρακικόν Κέντρον Αθηνών. Τούς γά- 
μους ηύλόγησεν ό Σεβ. Μητροπολίτης μας κ.κ. ’Ιωακείμ βοηθούμενος καί υπό 
τών: Εφημερίου Μαΐστρου Οικονόμου κ. Σταύρου Πατλάκα, Αρχιμανδρί
του τ;ϋ 'Αγίου Νικολάου Άλεξ)πόλεως κ. ’Ιωακείμ Άθανασάκου μετά τού 
Τεροδιακόνου κ. Σπυρίδωνος Γιαννούλη μέ 'Ιεροψάλτας τούς κ. κ. ’Άγγελον 
Σουμπούλην καί Βασ. Δακλαδάν. Εις τό μυστήριον παρέστησαν οί: Δ)ντής 
Νομαρχίας κ. Δημ. 'Παπακωνσταντίνου μετά τής συζύγου του, Δήμαρχος Ά - 
λεξ) πόλε ως κ. Θωμ. Μηχαήλογλου μετά τής συζύγου του, Γραμματεύς τού 
Τμήματος Ά λεξ) πόλε ως τού Θρακικού Κέντρου κ. Ελένη Φιλιππίδου, οί έκ 
τών μελών τού Συμβουλίου του κ.κ. Χαρ. Καλπάκας καί Δημ. Άδαμίδης με
τά τών συζύγων των, Πρόξενος τής Γαλλίας στην πόλη μας κ. Γ. Φιλιππίδης, 
Γραμματεύς τοϋ Συλλόγου Κων καί Λων Άλεξ)πόλεως, ή ’Αγγελική Καρ- 
γούδη καί σύσσωμος ό πληθυσμός τού προαστείου σύν γυναιξί καί τέκνοις 
πού παρηκολούθησαν μέ χαρά καί ευφροσύνην τό χαρμόσυνον γεγονός. Οί 
πτωχές κοπέλλες πού προικοδοτήΟησαν είναι οί: 1) Ελένη Β. Τσολάκη έτών 
20, κόρη απόρου πολυτέκνου αγρότου απ’ τον Άρίστηνο, ή οποία ένυμφεύθη
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τον ομοχώριο της Δημ. Κ. Σιωπήν ετών 24 καί 2) Γιαννούλα Ν. Λημνιού Ε
τών 20, κόρη απόρου .αγρότου απ’ τον Μαΐστρο·, ή οποία ένυμφεύθη τον ομο
χώριο της Πέτρον I. Τσώμον ιετών 24. Κουμπάρος του πρώτου ζεύγους ήταν 
ό π. ’Αντώνιος Τσακάκης καί τού δευτέρου ό κ. Δούκας Σιωπής.

Μετά τήν τέλεσιν τού 'μυστηρίου ώμίληισεν ό Σεβ. Μητροπολίτης ώς Πρό
εδρος τού Τιμήματος Άλεξ)πόλεως τού Θρακικού Κέντρου ό όποιος είπε τά
εξής :

■£*

«Τΐ|μή και έπαινος άλλα και ευγνωμοσύνη οφείλεται ευς τό έν ?Αθήναις 
Θρακικόν Κέντρον τού οποίου προΐσταται ό ακαταπόνητος, ό λίαν λαοφιλής 
παρά τφ λαώ τής Θράκης κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, διά τό άμέριστόν ενδια
φέρον τό όποιον επί σειράν ετών επέδειξε. υπέρ αυτού καί όστις συνιεχίζων τήν 
εθνικήν καί κοινωνικήν καί λίαν ενεργητικήν αυτού δράσιν εγνοο νά προικοδο- 
τήση καί σάς τάς δύο σεμνάς καί χρηστάς κατά τό ήθος Θρακιώτισσας άνά
5.000 δρχ. εις έκάστην τή υποδείξει τής άκαταπίονήταυ καί στενώς συνεργα- 
ζομένης ,μετά τού Θρακικού Κέντρου κ. Ελένης Φιλιππίδου'.

’Απευθύνω έκ ιμέρους εμού καί τών μελών τής ενταύθα ’Επιτροπής τού 
Θρακικού Κέντρου τά ολόθερμα 'συγχαρητήρια καί εύχομαι ό Κύριος νά σάς 
χαρίζη, αγαπητοί μου νεόνυμφοι, ημέρας ευτυχείς, μακράς καί ©ίρηνικάς. Εύ
χομαι. ό Κύριος νά σάς φωτίζη ώστε νά έγχαιραχθή μέσα εις τάς ψυχάς σας ή 
χριστιανική αγάπη διά τής οποίας ό εις 'θά άνήκη εις τον άλλον παρά εις τόν 
εαυτόν του. Ή  αγάπη εκείνη διά τής οποίας ό ιείς θά υπηρέτηση τόν άλλον καί 
μέ 'θυσίαν πολλάκις τών ■ ιδίων συμφερόντων. Ναί: ή αγάπη ή γνησία, ή απροσ
ποίητος, ή ανιδιοτελής αγάπη. Αυτή ή αγάπη 'θά .είναι τό σύνθημά σας. Ή  α
γάπη αυτή προς άλλήλους ας σάς ιεμπνέη, άς σάς βεριμαίνη ίδιά τής ιθερμής καί 
γνήσιας προς τόν Θεόν πίστεώς σας. 'Η  αγάπη αυτή άς κανονίζη τάς σκέψεις 
σας καί τά αίσθήματά σας καί τάς αποφάσεις σας εις όλον τόν επίγειον βίον 
σας. Ή  άγάπη λοιπόν αυτή προς άλλήλους είναι τό ύψιστον άγαθόν καί εύχο
μαι καί πάλιν νά έγχαραχ'θή είς τάς ψυχάς άμφοτέρων».

Τό « Θ ρ α κ ι κ ό ν  Κ έ ν τ ρ ο ν »  
προικοδοτεί άπορες κοπέλλες τοϋ "Εβρου

«Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν, 14ην· Μαΐου, στην ’Εκκλησίαν τού 'Αγίου 
Αθανασίου Πυλαίας, παρουσία πολλών Μελών καί φίλων τού «Θρακικού Κέν
τρου» καί κατοίκων τού χωριού, έγινε ό γάμος τής Κυρυακής Μαστορίδου, πού 
προικοδοτήθηκε από τό Θρ. Κέντρο, μέ τόν όμοχώριόν της Παύλο Παπακων
σταντίνου. Τήν Τοπ. ’Επιτροπή Άλεξανδρουπόλεως αντιπροσώπευσε ή Προε- 
δρεύουσα κυρία Ελένη Φιλιππίδου καί ό σύμβουλος κ. Χρηστός Μαρμαράς.

5
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Μετά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου, ή Κυρία Φιλιππίδου, έπιδίδοντας το ποσόν-τών
5.000 δρχ. ώς; προικοδότηση στή νεόνυμφη είπε τά έξης:

«’Αγαπητοί συμπατριώτες, ένας άπό τους ωραίους κοινωνικούς σκοπούς 
πού επιδιώκει τό «ΘΡΑΚΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» τό όποιο είχε τό προνόμιο νά προ
εδρεύεται άπό τον εξαίρετο Θράκα τ. 'Τπουργό καί ένθερμο φίλο τής Θράκης 
μας κ. Φίλιππο Μανουηλίδη, είναι καί ή προικοδότηση πολλών δεκάδων άπο
ρων κοριτσιών ιάπο τά χωριά μας, κάθε χρόνο, μέ τό ποσό τών 5.000 δρχ. γιά 
τό καθένα. Έ τσι, σέ κοπέλλες μνηστευμένες, ενάρετες καί σεμνές, πού άπό έλ
λειψη τών απολύτως αναγκαίων μέσων, δυσκολεύονται νά πραγματοποιήσουν 
τό γάμο τους, τό «Θρακικό Κέντρο» μέ τό θεσμό τών προικοδοτήσεων, πού 
καθιέρωσε πριν 5 περίπου χρόνια, έρχεται πολύτιμος αρωγός.

Μέ τήν σημερινή προικοδότηση, ή Τοπική ’Επιτροπή Άλεξ)λεως, εχει 
τήν βεβαιότητα καί τήν ικανοποίηση ότι συντελεί στήν δημιουργία μιας και
νούργιας καλής ελληνικής οικογένειας, πού προστίθεται, μόνιμα στήν Πυλαία.

'Όπιος είναι γνωστό, άγαπητοί φίλοι, τό έργο τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, 
είναι σ’ όλη του τήν έκταση ένα έργο αγάπης. ’Αγάπης, στήν πατρώα άκριτι.- 
κή Θράκη, πού οί εκλεκτοί νοσταλγεί της, μέ έπί κεφαλής τον ακαταμάχητο α
γωνιστή τών δικαίων της κ. Φίλιππο Μανουηλίδη, δεκαετίες ολόκληρες άγωνί- 
ζονται νά διασώσουν κι’ άπο'θανατίσουν τήν χιλιόχρονη ιστορία της μέ τον 
ογκο τών υπέρ 40 τόμων τών «ΘΡΑΚΙΚΩΝ». Α γάπη καί στους συμπατριώ
τες, πού μέ τίς εκατοντάδες βραβεύσεις ιάπόρων μαθητών Γυμνασίων ,καί Λυ
κείων τής Θράκης, ενθαρρύνουν τό άριστον ήθος καί τήν ιεπιμέλεια, μέ τίς 
προικοδοτήσεις απόρων κοριτσιών, πού τά βοηθοΰν στήν ταχύτερη αποκατά
στασή τους, ιμέ τήν γενναιόδωρη οικονομική ενίσχυση κοινωφελών 'Ιδρυμά
των καί άναξιοπαθούντων Θρακών, γιά ν’ άνταποκριθοΰν σέ επιτακτικές τους 
άνάγκες. Κι’ ακόμα άξίζει ν’ αναφέρω ότι ή νέα πρωτοβουλία τοΰ «Θρακικοΰ 
Κέντρου» γιά τή φετεινή χρονιά, πού άφορά .στή βράβευση εκατοντάδων μα
θητών τών δημοτικών Σχολείων, πολλών άκριτικών χωριών ιμας, 'θά άποτελέ- 
ση σημαντικό κίνητρο άμιλλας γιά τά γράμματα άνάμεσα στά μικρά Θρακιο)- 
τάκια.

’Από ιμέρους τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί ιδιαίτερα άπό τον Πρόεδρό μας 
κ. Μανουηλίδη, μεταφέρω τήν θερμή ευχή νά εΰλογήση ό καλός Θεός τήν και
νούργια οικογενειακή εστία τών νεόνυμφων καί νά ζήσετε πάντα ευτυχισμένοι·. 
Σάς ευχαριστώ.»

«Θρακικός Άγων», «Βορράς» Θ)νίκης καί «’Ελεύθερη Θράκη».
I.

Προικοδοτοΰμεναι καί βραβευόμενοι τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

«'Ως άνεκοινώθη υπό τής Τοπικής ’Επιτροπής Ξάνθης τοΰ Θρακικοΰ
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Κέντρου α>ί τυχούσαι προικαδοτήσεως έκ δραχ. 5.000 έκαστη είναι: Φανή Γε-, 
νήκομσου (Κουτσόν), 'Ελένη Καφετζή (Τοξόται), ’Αγγελική Φωτεινέλη (Λα
γός), Ελένη Άγγελοπούλου (Μάγγανα), Άρχοντή Γιοβαννοπούλου (Έρά- 
σμιαν), Χρυσή Καραγκιόζη (Εενησαία), Σταυρούλα Καμπάκτσαλη (Ά γ .  
’Αθανάσιος), Σουλτάνα Βι,κτωρίου (Γενησαία), Παρασκευή Παλτόγλου (Τύ- 
μπανον), ’Αθανασία Ζίουρνατζή (’Εράσμιον), Φρειδερίκη Κυρλίδου (Λυκο- 
δρόμιον), ’Αγγελική Μαυρίδου (Καρυόφυτον), Μαλαματή Χατζηαναστασίου 
(’Όλβιον) καί Σταματέλα Τοπτσίδου (Πολύσιτος).

’Επίσης υπό τής επιτροπής έπελέγησαν καί 4 άναπληρωματικαί, ώστε είς 
περίπτωσιν κατά τήν οποίαν τινές έκ τών άνωτέριο δεν τελέσωσι τον γάμον των 
εντός τοΰ έτους ή προικοδότησις αυτών θά δοθή είς τάς άναπληρωματικάς.

Ή  επίδασις τών προικοδοτήσεων ιθά γίνη έπιτοπίως είς τά χωρία τών δι- 
καιουμένων, οπού θά ιμετα'βή ή επιτροπή.

’Επίσης βραβεύσεων εκ δραχ. 2.000 ετυχον οί εξής μαθηταί: Κομίλης 
’Αρχοντής τής στ' Τάξεως Έκκλ. Σχολής Ξάνθης, Κιασσές Άπόιστ. τής B r 
Τάξ. Λυκείου Άρρένων, Χατζηγρηγορίαυ Βικτωρία τού Λυκείου Θηλέων 
Ξάνθης, Ίγνατιάδης Τιμόθεος τής Τεχν. Σχολής Ξάνθης καί τού Μικτού Λυ
κείου Σταυρουπόλεως οί: Γιαγκου,σικλίδης Παναγ. καί Μητάκου Ιωάννα».

’Από την δράσιν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

«'Ως έγνώσθη, τό Θρακικόν Κέντρον, συνεχίζον τήν ευεργετικήν του δρα- 
σιν διέθεσε καί έτέρας 89.000 δρχ. διά τό έτος 1966 διά 14 προικαδόσεις α
πόρων μεμνηστευμένων νεανίδων καί δι’ 6 βραβεύσεις τελειόφοιτων Λυκείων.

Τό ώς ανωτέρω ποσόν έτέθη ήδη είς τήν διάθεσιν τού κ. Άριστ. Γενναδί
ου, είσηγητού τής Τοπικής ’Επιτροπής Ξάνθης τού Θρακικού Κέντρου, υπό 
τής οποίας καί κατενεμήθη διά τούς ώς ανωτέρω σκοπούς. (Είς τό επόμενον 
θά δημοσιεύσωμεν καί τά ονόματα τών προικοδοτηθεισών, τών βραβευθέντων 
κ.λ.π.) Έ π ’ ευκαιρία θά έξάρωμεν διά μίαν ακόμη φοράν τό έθνικοινωνικόν 
εργον, τό όποιον έπιτελεΤται υπό τού Θρακικού Κέντρου, μέ επικεφαλής τον ά- 
κάματον πρόεδρον αυτού, άλλοτε υπουργόν κ. Φίλιπ. Μανουηλίδην. Καί δεν 
παραλείπομεν νά τονίσωμεν, οτι χρέος δλων τών Θρακών, τών έν Θράκη καί 
όπουδήποτε βιούντων, είναι νά ένισχύωσι ηθικώς καί ύλικώς, δι’ οσιον δύναν- 
ται, τό Θρακικόν Κέντρον, συμβάλλοντες είς τήν ένίσχυσιν τών ωραίων σκοπών 
αυτού».

Προικοδοτήσεις Βραβεύσεις και επιδοτήσεις 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου στάς Φέρρας

«Τήν Κυριακή 5-2-1967 έλαβε χώραν είς τάς Φέρρας τελετή τής προι-
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κοδοτήσεως απόρων κορασίδων, 'βραβεύσεις αριστούχων μαθητών τοΰ Λυκεί
ου Φερρών και έπιδότησις ανικάνων 'απόρων γερόντων υπό τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου διά χειρός τοΰ εκπροσώπου Φερρών Χρ. Μανάκα. Έδόθησαν τά εξής πο
σά: 1) Ά νά  δραχ. 5.000 είς τάς Μαλαματένια Σαρβανίδου ιέκ ΒρυσΙούλας καί 
Θεανώ Χρ. Ευσταθίου έκ Φερρών. Βράβευσες τής 'αριστούχου Μαθήτριας Β ' 
Τάξεως Λυκείου Φερρών Ελένης Βεργίδου δραχ. 2.000 καί είς 15 ανικάνους 
γέροντας Φερρών άνά δρχ. 150 είς έκαστον. Σύνολον δ,ρχ. 1.500».

«Κατά τήν διάρκειαν τελετής έπροικοδοτή'θησαν είς Φέρρας, άποροι, κο
ρασίδες. Κατά τήν διάρκειαν τής αυτής τελετής εγένοντο καί βραβεύσεις αρι
στούχων μαθητών τοΰ Λυκείου Φερρών καί έπιδότησις ανικάνων άπόριον γε
ρόντων υπό τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου διά χειρός τοΰ εκπροσώπου Φερρών καί 
Τύπου Δημ. Μανάκα».

«Πανθρακική» «Ελληνική Θράκη»
ΑΠΟ ΤΗΝ Δ Ρ Α Σ ΙΝ  ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ ΤΡΟ Τ

«Συνεχίζον τήν δράσιν του τό «Θρακικόν Κέντρον» μετέβησαν τήν Παρα
σκευήν είς τό χωρίον Λυκοιδρόμιον. Έκεΐ ύστερα άπό τήν Ιεροτελεστίαν τοΰ 
’Ακαθίστου "Τμνου, ώμίλησαν εκπρόσωποί του εξάραντες τήν Εθνικήν απο
στολήν αΰτοΰ. Κατόπιν επηκολού'θησε ή προικοδότησις τής έπιλελεγμένης δι5 
αυτό κΟ'ρασίδος.

Κατά τήν τελετήν αυτήν παρέστη καί ό Διοικητής τών Τ.Ε.Α. κ. Άλεξό- 
πουλος Εΰάγγ. δστις ποικιλοτρόπως ενισχύει τό εργον τοΰ Σωματείου.

Ή  συγκέντρωσις αυτή ένίσχυσε πολλάπλώς τό φρόνημα καί τό ηθικόν 
τεΰ άκριτικοΰ τούτου χωρίου.

Τήν Κυριακήν Ιδην τοΰ αΰτοΰ μηνός οί αντιπρόσωποι τοΰ «Θρακικοΰ 
Κέντρου» συνοδευόμενοι καί ΰπό τοΰ Διοικητοΰ τής Διοικήσεως Χωροφυλα
κής άντ)ρχου κ. Βλαδίκα καί τοΰ Διοικητοΰ 'Τποδιιοτκήσεως Χωροφυλακής 
κ. Παναγοπούλου ιμετά τών κυριών αυτών, έπεσκέφθησαν τό χωρίον Ε ρ ά 
σμιον όπου έδόθησαν ιδύο προικοδοτήσεις, άφοΰ παρηκολούθησαν τήν τέλεσιν 
τής θείας λειτουργίας. Κατόπιν μετέβησαν είς τό χωρίον Τύμπανο ν, όπου ενώ
πιον πολυπληθούς συγκεντρώσεως έδόιθη μία προικοδότησις.

Τήν Τετάρτην 19ην ’Απριλίου οί αντιπρόσωποι τοΰ ««Θρακικοΰ Κέντρου» 
μετέβησαν είς τό χωρίον "Αγιον ’Αθανάσιος. Έ κεΐ έδό'θη επίσης έτέρα προι- 
κοδότησις είς άπορον νυμιφευθεΐοαν κορασίδα. ’Ανεπτύχθη. δεόντο^ς τό εργον 
καί ή ’Εθνική ·άποστολή τοΰ «Κέντρου».



«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ©ΡΑΚ ΙΚιΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ» 69

Τελετή παραδόσεως δώρου προικοδοτήσεως

«Τήν παρελθοΰσαν Παρασκευήν, 17 τρ. ιμηνός εις τό Λυκαδρόμιον ελαβε 
χώραν σεμνή τελετή, μέ συμμετοχήν δλων 'σχεδόν τών κατοίκων αυτού, κατά 
τήν οποίαν εγινεν ή έπίδοσις του έκ 5.000 δραχμών δώρου προικαδοτήοεο^ς 
του Θρακικοϋ Κέντρου ’Αθηνών νεάνιδα έκ του ανωτέρω χωρίου.

Κατά τήν τελετήν παρέστησαν έκ μέρους του Θρακικού Κέντρου ό έν 
Ξάνθη εισηγητής αυτού κ. Α. Γεννάδιος καί δ κ. I . Κυριαζής υπό τών όποια»ν 
παρεδόθη τό δώρον, β πάντοτε, -σχεδόν, παρών εις τοιαυτας εκδηλώσεις τής 
υπαίθρου μας Διοικητής τών TEA Ταγ)ρχης κ. Άλεξόπουλος Ευάγγελος 
καί δ καθηγητής κ. Β. Άσημομΰτης, δ όποιος καί (ομίλησε προς τους συγ- 
κεντρωΟέντας μέ τήν γνώριμον 'συναρπαστικήν γλαφυρότητά του».

«Ελεύθερη Θράκη» 21-7-67
Ε Ρ Γ Α  Ε Τ Π Ο ΓΓ Α Σ  «ΤΟΤ Θ ΡΑΚ . ΚΕΝΤΡΟΤ»

«ΣΟΥΦΛΙ, (του άνταποκριτού μας). —  'Ως γνωστόν τό «Θρακικόν Κέν- 
τραν» είναι Σ  ωματεΐον τών έξ Άνατολ. Θράκης, έκδιωχθέντων κατά τά πολε
μικά γεγονότα του 1922. Θερμοί νοισταλγοί τής ωραίας Πατρίδας των που έπί 
αιώνες ήταν τό καμάρι τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί του Ελληνικού 
Βασιλείου, ίδρυσαν τό άνω Σωματείον εις ’Αθήνας, μέ Δ. Συμβοΰλιον έπιλέ- 
κτων Θρακών, πρσερδευόμενον επί 10)ετηρίδας ολοκλήρους από τόν κ. Φ. 
Μανσυηλίδην, έξέχοντα άλλοτε πολιτικόν έκ Ραιδεστου. ’Εκτός του σπουδαί
ου πνευματικού έργου τής έκδόσεως του Συγγράμματος «Θρακικά» ενώ ανα
γράφεται λαογραφ ική ύλη έξ δλης τής Θράκης, έκτελεΐται καί σοβαρώτατον 
εργον εύποιΐας, ήτοι προικοδοτήσεοος ;έίς τούς Νομούς τής Θράκης απόρων 
μνηστευμένων κορασίδων άμεμπτου' ηθικής, καί διά τής βραβεύσεως τελειόφοι
των του Λυκείου, ιάρίστων κατά τήν επιμέλειαν καί τήν διαγωγήν. Εις τήν ’Ε
παρχίαν Σουφλίου, έφέτος έχαρηγήθη μία προιικοδότησις έκ 5.000 δρχ. εις τήν 
έκ τού χωρίου Σιδηρώ Βαριαμίδου ’Αποστολών καί μία βράβευσες έκ 2.000 
δραχμών ιείς τόν τελειόφοιτον τού Λυκείου1 Σουφλίου Θεολόγον Ήλιον. Ή  απο
νομή έγένετο υπό τού εΐσηγητού τής Τ. ’Επιτροπής Σουφλίου κ. Χρ. Παπα- 
σταματίου καί τών μελών κ.κ. Χρ. Τερζούδη, Ήλία. Μπογιατζή, Τότας Χαρα- 
μπάρα, X. Μπρίκα, Μαυρουδή Μπρίκα καί Ή λ. Πασσιά, Προέδρου Δημ. 
Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου. Τόσον ή προικοδοτηθεΐσα, όσον καί ό δραβευ
θείς απευθύνουν θερμότατα ευχαριστήρια πρός τό Κέντριον, καί τόν Σεβαστόν 
Πρόεδρον αυτού».
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Σ ημείω σις Συντάξεω ς

'Ομοιας εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης καί ευχαριστιών εκ τής εφαρμογής 
τοΰ προγραμματισμού τής διανυθείσης 2/τίας 1965 καί 1966, λαμβάνομεν καθηι- 
μερινώς έκ μέρους τών ευεργετούμενων θά συνεχίσωμεν ιδέ τάς τοιαύτας δημο
σιεύσεις είς προσεχή Τόμον τών «Θρακικών».

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Τό Θρακικόν Κέντρον, από ένάμισυ καί πλέον έτους, κατέγινεν ούσιαστικώς 
καί έπιμόνως είς τήν έξασφάλισιν κονδυλίου, διά τοΰ οποίου θά ήτο δυνατόν 
νά βραβεύωνται οί πτωχοί μαθηταί εκατοντάδων δημοτικών σχολείων τών πα
ραμεθορίων χωρίων τής Θράκης. Αί τοιαΰται βραβεύσεις κατ’ έπέκταΐσιν τών 
ήδη ίσχυουσών βραβεύσεων τελειόφοιτων Λυκείων, έκρίθησαν σκόπιμοι καί α
παραίτητοι, πρός ένίσχυσιν καί τόνωσιν τοΰ ήθικοΰ καί τοΰ φρονήματος τών 
πτωχών τούτων μαθητών τών άκριτικών Νομών, οϊτινες στερούμενοι στοργής 
καί φροντίδος αδυνατούν νά έκμάθουν έστω .καί τό άλφάβητον τής μητρικής 
των Ελληνικής γλώσσης. Οί έγκαταλελειμένοι ούτοι μαθηταί έκτος τής οικο
νομικής των ένισχύσεως θά πληροφαρηθούν άτι υπάρχουν καί "Ελληνες συμ- 
πατριώται των, οί όποιοι επιδεικνύουν ζωηρόν ενδιαφέρον καί στοργήν καί ε
πιθυμούν νά βοηθήσουν δι’ όλων τών μέσων πού διαθέτουν τήν νέαν γενεάν τής 
πατρίδος μας.

Ό  τότε Πρωθυπουργός, πρός όν ανεπτύχθη έκτενώς τό ώς m m  θέμα, άν- 
τιληφθείς τήν σπουδαιότητα καί ώφελιμότητά του, εδωσεν έντολήν όπως έξα- 
σφαλισθή τό σχετικόν κονδύλιον. "Εκτατέ, τόσον ό Πρόεδρος τοΰ Θρακικού Κέν
τρου, όσον καί ή Κυβέρνησις ,κατέβαλον προσπάθειας πρός έξεύρεσιν τού έν 
λόγω κονδυλίου. ’Ενώ οιμοος λόγω τών συνεχών αναβολών καί καθυστερήσεων 
έξ απεργιών, κυβερνητικών μεταβολών κλπ., τό Θρακικόν Κέντρον καί 
τό Συμβούλιόν του εΐχον άπελπισθή, τήν παραμονήν τής παραιτήσεως 
τής τότε Κυβερνήσεως, ό Πρόεδρος είδοποιήθη δια τριών τηλεφω
νημάτων είς τήν οικίαν του, μέσω φιλικού του προσώπου, διά τήν 
έγκρισιν ενός ποσού .παρά τού Γενικού Λογιστηρίου, τό όποιον, ό τότε Πρω
θυπουργός, παρά τήν παραίτησίν του, έν γνώσει τής σοβαρότητος τού θέμα
τος, ένέκρινεν όπως χορηγηθή μετ’ άλλων κονδυλίων. Ήκολούθησαν καί άλλαι 
συνεχείς καί .επίμονοι προσωπικοί παρακολουθήσεις, οπότε τήν 14)3)67 είσε- 
πράχθη τό εγκριθέν ποσόν, όπερ κατετέθη αμέσως είς προθεσμιακήν κατάθιε- 
σιν παρά τή Εθνική Τραπέζη Ελλάδος καί είς ιδιαίτερον λογαριασμόν άφο- 
ρώντα βραβεύσεις μαθητών κατωτάτης .παιδείας.
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Έκτοτε το Θρακικόν Κέντρον, έν συνεννοήσει μετά τάς κατά τόπους ’Ε
παρχιακός του Έπιτροπάς έδωσεν οδηγίας ώς προς τον τρόπον εφαρμογής" 
του προγράμματος τών έν λόγω βραβεύσεων, ινα μετά τήν συμπλήρωσιν· τών 
απαραιτήτων διατυπώσεων ακολουθήσουν α ί διανομαί τών άναλογούντων πο
σών βραβεύσεων είς τούς επιλεγόμενους μαθητάς.

Παιροίθέταμεν κατωτέρω τάς ύπ’ αριθ. 1 καί 2 εγκυκλίους μας, θά συνεχίσω- 
ιμεν δέ τήν δημοσίευσιν καί νεωτέροον στοιχείων είς προσεχή Τόμον τών «Θρα
κικών».

«ΘΡΑΚΙΚΟΝ Κ ΕΝ ΤΡΟ Ν  ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΣ
ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ Α ΡΙΘ . 1.

Έ ν Άθήναις τή 27η Μαρτίου 1967

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ

Μετά λεπτομερούς μηχανισμού βραβεύσεως μαθητών της κατωτάτης 
Δημοτικής Έκπαιδεύσεως τών χωρίων Νομών "Εβρου καί Ξάνθης.

1) Αί Τοπικά! Έπαρχιακαί Έπιτροπαί τών δύο Νομών Έ βρου καί Ξάν
θης, πρέπει αμελητί νά φροντίσουν διά τον καταρτισμόν ονομαστικών κατα
λόγων τών είς τάς Κοινότητας λειτουργούντων σχολείων, μετά τού αριθμού τών 
μαθητών τής τελευταίας στ' Τάξεως ‘(τελειόφοιτων) τής τρεχ. σχολικής περι
όδου μετά τού ονοματεπωνύμου των. Προς καταρτισμόν τών ταιούτων πινά
κων, απαραίτητος τυγχάνει ή 'συνεργασία Προέδρου Κοινότητας καί αρμοδίου 
Διδασκάλου υπό τον έλεγχον τού Είσηγητού έκάστης τοπικής μας επιτροπής.
2) Είς έκαστον Σχολεΐον θά λειτουργή μία μόνιμος επιτροπή άποτελουμένη 
από τον Πρόεδρον τής Κοινότητας, τον ιέπικεφαλής διδάσκαλον, τον αντιπρό
σωπον τού Μητροπολίτου Ιερέα  τού χωρίου καί ένα έκ τών προκρίτων (μορ
φωμένων, εύπορων κλπ.). 'Η  επιτροπή αύτη διά μιας άσημάντου εισφοράς με
ταξύ τών άνω (άνά δρχ. 17,50), ιθά άντιπροσωπεύη ένα μέλος έγγραφόμενον 
είς τό Θρακικόν Κέντρον, θά άποστέλλη δέ τήν σχετικήν πράξιν έγγραφης, ώς 
τό συνημμένον ύπόδιειγμα, μαζί μέ δρχ. 70 (δρχ. 10 δικ. έγγραφης καί δρχ. 
60 έτησία συνδρομή), έναντι .τής αντιστοίχου ταμειακής μας άπαδείξεως. 
"Εναντι τής τοιαΰτης άσημάντου είσφοράς, ήτις έχει κυρίως συμβολικήν μορ
φήν συμμετοχής δι’ ενός μέλους από τά χωρία ταύτα, θά δίδεται, κατά τήν κρί- 
σιν τού Θ. Κέντρου, ιάνά έν βιβλίον έκ τής σειράς τών 40 Τόμων «Θρακικών», 
ή αξία τού οποίου υπερβαίνει τάς 100 δρχ. (Είς τά 'Υπουργεία καί ’Οργανι
σμούς πωλείται προς δρχ. 1'50). Τ ά βιβλία ταύτα ύά έναλλάσσωνται μεταξύ 
τών πλησιόχωρων χωρίων, ινα κυκλοφορούν είς μείζονα κλίμακα, νά πληρο
φορούνται δέ τά διά τών αυτοτελών τούτων Τόμων γραφόμενα. Έάν υπάρ
χουν εύποροι χωρικοί έπιθυμούντες εύρύτεραν νά ένισχύσουν τήν τοιαύτην,
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πρωτιαφανή διά τά χωρία των, βράβευσιν δύνανται νά εγγράφουν ώς μέλη υπό 
τούς .αυτούς ώς άνω όρους, ινα ούτω καταδείξουν τό ιένδιαφέρον των διά τήν 
πραγματοποίησιν τών βραβεύσεων είς τό χωρίον των. Διά νά συμμετάσχουν εις 
τό τέλος τής σχολικής περιόδου οί μαθηταί εις τάς τοιαύτας βραβεύσεις βάσει 
τών άπασταλέντων πινάκων (όσοι δεν .μάς άπέστειλαν πρέπει νά τό πράξουν τό 
ταχύτερον) πρέπει άπαραιτήτως από τούδε νά γίνη ή ώς άνω προεργασία, 
διότι άνευ τής διαδικασίας αυτής, δεν θά συμπεριληφθούν εις τόν γενικόν π ί
νακα βραβεύσεων.

Μετά τά άνωτέριο υποδεικνυόμενα διά τάς υποχρεώσεις τών επιτροπών 
τών χωρίων, αναγκαία διά τήν γενικήν στατιστικήν, ερχόμειθα εις τά δικαιώ
ματα τών έν λόγφ επιτροπών.

3) Ταυτα συνίστανται είς τήν βράβευσιν δύο μαθητών (ή μαθητριών) 
έξ έκάστου σχολείου, έκ τού έξααφαλισθέντος κονδυλίου, έξ ών ό ιμέν πρώτος, 
δστις θά είναι ό πραγιματικώς άριστος από άπόψεως έπιμελείας ήθους και 
φρονημάτων θά προηγήταα·, ό δέ δεύτερος, ιμέ τά ΐδια ιέπίσης προσόντα, αλλά 
όλιγώτερα τών τού πρώτου. Ούτοι θά έκλέγωνται καθ'’ ύπόδειξιν τής επιτρο
πής τού χωρίου μέ εισηγητήν τόν αρμόδιον διδάσκαλον καί ιμετά έλεγχον καί 
πάλιν τού είσηγητού έκάστης τοπικής επιτροπής. Τήν τελικήν άπόφασιν θά 
λαμβάνη ή έν Άθήναις Δ)σις, θά άποστέλλη δέ είς τό τέλος τής σχσλ. περιό
δου δρχ. 50Ό διά τόν πρώτον βραβευύμενον καί δρχ. Β50 διά τόν δεύτερον. 
Κατά τήν επίδοσή θά καταρτίζεται πρακτικόν τής επιτροπής τού χωρίου ύπο*- 
γραφάμενον καί υπό τών τεσσάρων μελών, μαζί δέ ιμέ τά δικαιολογητικά απο
ρίας, φρονημάτων καί ήθους τού βραιβευομένου καί άπόδειξιν είσπράξεως, θά 
άποστέλλεται είς τόν εισηγητήν τής τοπικής επιτροπής, οπού. υπάγεται τό χω
ρίον, αυτή δέ θά τά διαβιβάζη είς τό Θρακικόν Κέντρον.

4) Οί ώς άνω οριοπ έκρίθησαν αναγκαίοι, κατόπιν εμπεριστατωμένης συ- 
ζητήσεως, πρός αποφυγήν άσκοπου αλληλογραφίας καί ερωτημάτων, άτινα θά 
έδημιούργουν καθυστερήσεις, δεδομένου ότι μέχρι τέλους Απριλίου έ. έ. πρέ
πει νά συγκεντρωθούν είς ’Αθήνας όλοι οί πίνακες τών στοιχείων. Έάν έξ ολι
γωρίας τών επικεφαλής δημιουργηθούν καθυστερήσεις πέραν τού ’Απριλίου., 
αύται θά συνεπάγωνται άνεπανάρθωτον βλάβην αποκλεισμού τών μαθητών από 
τάς βραβεύσεις, τούτο δέ δεν θά βαρύνη τό Θρακικόν Κέντρον. Τό κονδύλιον 
τών βραβεύσεων είναι καταχωρημένον είς ιδιαίτερον λ)σιμόν τής Εθνικής 
Τραπέζης Ελλάδος, θά ιδιανεμηθή δέ μέσον τών τοπικών μας ’Επιτροπών τών 
δύο Νομών, μετά τήν συγκέντρωσιν τών ζητουμένων στοιχείων καί είς τό τέ
λος τής σχολικής περιόδιου.

5) Ή  τοιαύτη άπόφασις δημοσιευθεισα είς ιτάς έφημερ'ίδος καί μεταδιο- 
θεΐσα υπό τού Ραδιοφωνικού Σταθμού ’Αθηνών, έδημιούργησε διά τό ευερ
γετικόν τής πρστάσεως τού Θρακικού Κέντρου, κατόπιν συνεχούς κοπιώδους 
παρακολουθήσεως, ενθουσιώδη επιδοκιμασίαν ιέν Άθήναις καί ανάλογα αίσθή-
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ματα μετ’ ευχαριστιών, άναμένομεν 'δέ νά εκδηλωθούν /τοιαΰτα και έκ βέρους 
τών Τοπικών ιμας Επιτροπών και τών ευεργετούμενων χωρίων,

ΕΚ ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ ΚΕΝΤΡΟΤ»

«ΘΡΑΚΙΚΟΝ Κ ΕΝ ΤΡΟ Ν  ΕΝ Α Θ Η Ν Α ΙΕ
ΕΓΚ ΤΚ Λ ΙΟ Σ Α ΡΙΘ . 2.

Έ ν Ά θήναις τη 15η Μαΐου 1967 
Προς τους Είσηγητάς τών Τοπικών Επαρχιακών Επιτροπών 
Συμπληρωματικοί υ'δηγίαι ιέπΐ τής ύπ’ ιάριθ. 1 Εγκυκλίου 
τής 27)8)67 περί «’Οργανισμού μετά λεπτομερούς μηχανισμού 
βραβεύσεων /μαθητών τής κατωτάτης παιδείας τών χωρίων».

’Επειδή πιθανόν νά μή περ ιλήλθεν εγκαίρως είς χειρ ας σας ή ώς άνω 
εγκύκλιός μας, εφόσον μετά πάροδον ιένόμισυ μηνός δέν μας έγνωρίσατε παρα
λαβήν καί συμμόρφωσιν, έπανερχόμεθα διά τής παρούσης Β ' εγκυκλίου μέ 
παρατηρήσεις καί 'συμπληρωματικάς τινας προσθήκας, ΐνα προχωρή,ση ή έπεί- 
γουσα .εργασία τών βραβεύσεων:

1) Ή  συμμετοχή έκαστου χωρίου1 ιδιά τής υποδεικνυόμενης τοπικής Ε π ι
τροπής (τριμελούς ή τετρ αμελούς) είς τό Θρακικόν Κέντρον, 'θά καταδεικνύη 
τήν επίσημον άντιπρασώπευσιν τού ,έν λόγω χωρίου εΐς τό Σωματεΐον.

2) Είναι ανάγκη νά άποσταλοΰν τό ταχύτιερον οί πίνακες τών1 δημοτικών 
σχολείων τών χωρίων, μετά τού αριθμού τών μαθητών τής τελευταίας στ' Τά- 
ξεως.

3) ’Εάν έμφανισθούν τινές, διδάσκαλοι ή άλλοι εΐς τά διάφορα χωρία ct- 
τινες έχουν ενδοιασμούς, επιθυμούν συζητήσεις καί καθυστερούν1 νά συμμορ
φωθούν πρός τάς οδηγίας μας, τούτο ·θά είναι πρός ζημίαν των, πάσα δέ ται- 
αύτη καθυστέρησις (θά ιάποβή είς /βλάβην των καί ιθά παρεμποδίση τήν συμ
μετοχήν των είς την πρώτην ιέξόρμησιν βραβεύσεως τής ληγούσης σχολικής 
περιόδου.

4) Απαραίτητος είναι ή προσαγωγή πιστοποιητικού απορίας τών βρα
βευόμενων μαθητών ή μαθητριών, μέ βεβαίωσιν τού Προέδρου τής Κοινότητος. 
Τά πιστοποιητικά Κοιν. Φρονημάτων, εφόσον πρόκειται περί ανηλίκων, παρέλ- 
κουν καί άντ’ αύτών θά ιπιστοπσιήται τό φρόνημα καί τό ήθος τής οικογένειας 
μετά έρευναν τής τοπικής επιτροπής τού χωρίου.

5) Είς τά τρία μέλη τής τοπικής επιτροπής έκάστου χωρίου προστίθεται 
καί τέταρτον εξ ιένός μέλους τής σχολικής ’Εφορίας.

6) Έπισυνάπτομεν τήν ύπ’ άριθ. 1)27.>3.6 7 ’Εγκύκλιόν μας ΐνα έν συ
σχετισμό) μέ τήν παρούσαν, μή ύπάρχη πλέον καμμία απορία δσον άφορφ τάς
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υποχρεώσεις τών ενδιαφερομένων καί έπαναλαμβάνομεν τήν σύστασιν όπως, 
άνευ έτέρας ύπομνήσεως m l καθυστερήσεως, μάς άποσ,ταλοϋν τά ζητούμενα 
στοιχεία, ΐνα πρυχωρήσωμεν ε·'ίς τήν πραγματιοιποίησιν τών βραβεύσεων τδ τα- 
χύτερον.

7) Προς διευκόλυνσιν τής εγγραφής άπαραιτήτως ενός .μέλους έξ έκα
στου χωρίου, άποστέλλομεν συνη^μιμένωςοέπίσηιμον άντίγιραφον αλληλογραφίας 
μετά του 'Υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας, απερ ήγόρασεν από τό Θρακικόν 
Κέντρον τήν έκ 40 Τόμων σειράν τών «Θρακικών» ιμέ καθιαρισθείσαν επίσημον 
τιμήν πρός δρχ. 150 κατά Τόμον. Πρέπει συνεπώς νά κατανοηθή από ολους 
είτε διδασκάλους, είτε χωρικούς, είτε κατοίκους τών πόλεων ότι ή ,ταιαΰτη πρω
τοφανής δοσοληψία καταβολής δρχ. 70 έναντι τού υπερδιπλάσιου· ποσού τών 
1*50 δραχμών αξίας ενός βιβλίου είναι ευεργετική καί ουμφέρίουισα διά πάντα 
Αναγνώστην καί κάτοχον τού Συγγράμματος μας τά «Θρακικά».

Έ κ  τού Θρακικού Κέντρου»

«Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
Τ Π Ο Τ ΡΙΈ ΙΟ Ν  Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ Π Α ΙΔΕΙΑ Σ 

Εεν. Δ/σις Γεν. Έκπ/σεως
Δ/σις Διδακτικών Βιβλίων Έ ν Άθήναις τή 27)3)1967

Άριίθ. Πρωτ 43129
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ

Θ έ μ α :  ’Α γ ο ρ ά  Μ ο ρ φ ω τ ι κ ο ύ  Β ι β λ ί ο; υ 
Έχοντες ύπ’ ό'ψιν τάς διατάξεις 1) τού Ν. Δ. 1257)49, :2) τού άρθρ. 1 

τού ύπ’ άριίθ. 4320)63 Ν. Δ)τος, «περί κυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 142)62 
Π .Τ .Σ . καί 3) τάς διατάξεις καί εξαιρέσεις τού άρθρ. 34 τού Νόμιου Σ .Ι.Β .

Ά  π ο φ α σ ί ζ ο μ e ν:
Έγκρίνομεν πίστωσιν ποισού έξ χιλιάδων δραχμών (6.000) έπί τών κεφ. 

Γ )4  καί Δ )5 τού προϋπολογισμού μαθητικής προνοίας ιχρήισεως 1966 καί άν- 
τιστοιχούντος είς τό αυτό ,κεφάλαιον τού υπό κατάρτισιν ίδιου προϋπολογι
σμού χρήσεως 1967, ώς καί τήν έκδοσιν ίισοπάσου χρηματικού εντάλματος επ’ 
όνάματι Φιλίππου Μανουηλίδου Προέδρου τού Θρακικού Κέντρου, διά τήν α
γοράν μιας σειράς έκ 40 Τόμων τού Συγγράμματος «Θρακικά» πρός έξ χιλιά
δας δραχμάς (6.000).

Ό  'Τπουργός
I. ΘΕΟΔΟΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 

Κ ο ι ν ο π  ο ί η σ ι ς: 1) Δ) συν Διδακτ. Βιβλίων, 2) Μαθητικήν Πρό
νοιαν, 3) κ. Φ. Μανουηλίδην - Πρόεδρον Θρακικού Κέντρου - Σταδίου 33.

Ε ν τ α ύ θ α  
Τ. Σ . ακριβές άντίγραφον»
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Παρ' ολας τάς άνωτέρω όδηγίας μας, δεν κατωρθώθη νά συγκεντρωθούν 
μέχρι σήμερον δλα τά άναγκαιοΰντα στοιχεία, καίτοι παρήλθεν ολόκληρον τρί
μηνον. Ή  καθυστέρησις αΰτη δέν πρέπει νά άποδοθή είς ολιγωρίαν, ή ελλει- 
ψιν ενδιαφέροντος τών Τοπικών Επαρχιακών μας Επιτροπών καί τών εκατοντά
δων μαθητών τών χωρίων, άλλά μάλλον είς τά παρεμπεσόντα κυβερνητικά ζη
τήματα καί τήν αλλαγήν προσώπων καί δδηγιών παρά τής νέας Εθνικής Κυ- 
βερνήσεως. Ή  σημερινή Εθνική Κυβέρνησις, εύρισκομένη προ τοΰ πλήθους τών 
πανταχοϋ ζητουμένων ποσών, ύποθέτομεν οτι εγκρίνει τήν διάθεσιν τοΰ κονδυ
λίου τούτου τών βραβεύσεων τής κατωτάτης παιδείας, δπερ θά άνακουφίση 
τάς πτωχάς τάξεις τής παραμεθορίου Θρακικής περιοχής καί θά βοηθήση τδ 
πλήθος τών άπορων μαθητών, οί όποιοι διά πρώτην φοράν θά ένισχυθοΰν διά 
τής μικράς αυτής υλικής συνδρομής, ήτις, είμεθα βέβαιοι, θά τούς παροτρύνη 
είς άμιλλαν έκμαθήσεως τής γλώσσης τών προγόνων των. Οί μαθηταί οδτοι θά 
αίσθανθοΰν ίκανοποίησιν έκ τοΰ οτι εύρίσκονται είς τό Κέντρον τής Χώρας Κυ- 
βέρνησις καί πρόσωπα, άτινα περιβάλλουν μέ στοργήν τά έγκαταλελειμμένα 
Ελληνόπουλα, τών παραμεθορίων περιοχών, είς τά πρώτα μαθητικά βήμα
τά των.

Έ κ  τής Συντάξεως
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Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ Μ Α Ν Ε ΣΙΩ Τ Η Σ
’Επιθεωρητής Α)βαθμίου Έκπαιδεύσεως 

Διδυμοτείχου.

Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ  ΜΑΝΑΚΑΣ 
Εισηγητής Τ .Ε . Διδυμοτείχου

Χ Ρ. Π Α Π Α ΣΤΑ Μ Α ΤΙΟ Υ  - Μ ΠΑΜ ΠΑ- 
Λ ΙΤΡΙΣ Εισηγητής Τ .Ε . Σουφ>ίου



ΤΑ “ΘΡΑΚΙΚΑ,, ΚΑΙ Η ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Ή  τόσον άδόξως %αΐ βαρβάρως έκριζωθεϊσα ’Ανατολική Θράκη, ή πα- 
τρίς τοΰ Διονύσου, τοΰ Βάκχου, τοΰ Όρφέως καί τοΰ Μουσαίου, τών φιλο
σόφων Πρωταγόρα καί Δημοκρίτου, .δέν διεκρίνετο μόνον ιδιά τό γόνι
μον καί πλούσιον είς παραγωγήν έδαφος της, ιδιά τήν κτηνοτροφίαν 
καί τά πολλά ποικίλης μορφής αγαθά της, ίδιά τά όποια πολύ δ ι
καίως άπεκλήθη ό ισιτσβοιλών τής Ελλάδος, άλλά είχε καί άξιοπρόσεκτον πο
λιτισμόν των πόλεων, κωμοπόλεων καί εύημερούντων χωρίων τής πυκνοκατω- 
κημένης υπαίθρου της. Τον πολιτισμόν τής εποχής εκείνης, διανοούμενοι καί 
εγγράμματοι φιλοτίμως άφηγήθησαν καί κατέγραψαν, έδημοσιεύθησαν δέ ά- 
ξιόλογοιι πριαγματειαι, κατά καιρούς είς /τούς ύπερτεσσαράκοντα ογκώδεις Τό
μους τών «Θρακικών».

Μέ τήν αξιέπαινο ν καί κοπιώδη ταύτην εργασίαν άποκληίθεΐσαν «Λαογρα
φία», ήσχολήθησαν κυρίως οί διδάσκαλοι, τόσον οί συνταξιούχοι όσον καί οί 
έν ένεργεία, πρός τούς όποιους έξεδηλώθησαν διάφοροι τιμητικαί διακρίσεις 
άπό Σωματεία, μέ επικεφαλής τό Θρακικόν Κέντρον, καί μέχρις ακόμη βρα
βεύσεως τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Άξιόλογον ιστορικήν εργασίαν περί Διδυ
μοτείχου μετά φωτογραφιών έξεπόνησεν ό πολύτιμος φίλος τού Θρακικού 
Κέντρου κ. Δημήτριος Μανάκας, εισηγητής - άντιπρόσωπός μας, δημοσιευθεΧ- 
σαν είς τούς 3 Ιον καί 37ον Τόμους τών «Θρακικών». '’Έτερος αξιόλογος συνερ
γάτης μας, ό τού Σουφλίου κ. Χρηστός Παπασταματίου - Μπαμπαλίτης, κα
ταγίνεται έπί σειράν έτών μέ ζήλον, ακαταπόνητος συλλέκτης λαοιγραφικής ύ
λης περιοχής τής πατρίδος του, ή εργασία δέ αύτη 'δημοσιεύεται κατά καιρούς 
συνεχώς ιείς τούς έκδιδομένους Τόμους τού Συγγράμματος. Δέν παραλειπομεν 
τήν συμβολήν τού άποβιώσαντας Πανοσιολογιοτάτου ’Αρχιμανδρίτου Ν. Βα- 
φείδου, όστις καί αυτός παρέσχεν άρκετά στοιχεία ιστορικά, περιληφθέντα 
είς τά «Θρακιά» πρότερον καί .προσφάτους.

Άλλ’ εκείνο πού πρέπει ιδιαιτέρως νά εξαρθή είναι ή απαρχή μιας εργα
σίας ύποσχομένης πολλά διά τό μέλλον, είναι μία ογκώδης συγκομιδή χειρο
γράφων όφειλομένη είς πρωτοβουλίαν τού Έπιθιεωρητοΰ τής Α)βαΐθιμίου Έκ- 
παιδεύσεως Διδυμοτείχου κ. Ν. Μανεσιώ,τη, δστις επέτυχε νά κεντήση τον ζή- 
λον τών διδασκάλων πόλεων καί χωρίων τής περιοχής του, οΐτινες μέ επιμέ
λειαν καί πατριωτισμόν έπεδόθησαν είς εργον, όπερ. εύχόιμεθα νά συνεχισθή. 
Τά αναγραφόμενα εν λεπτομερεία ήθη καί έθιμα μέ τήν σημερινήν αλματώδη
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έξέλιξιν τού τπολι,τισμοΌ, πιθανόν, ιμέ λέγεις μάλιστα τουρκικός της εποχής τής 
δουλείας, νά έχασαν τήν έπικαιρότητα καί αξίαν των, διατηρούν όμως ζωηρόν 
τήν άνάμνησιν τής πατρίδος, αί συνήθίειαι ιδέ καί τά έθιμα τών παρελθόντων 
χρόνων καταδεικνύουν ότι οί αγράμματοί!, και αμαθείς πρόγονοί μας, παρ’ 
όλα τά δεινά τής μακροχρονίου σκλαβιάς ήσαν προσηλωμένοι εις τά ιδανικά 
τής ’Ορθοδόξου Χριστιανωσύνης καί έπίστευον μέ φανατισμόν είς τά ίσιτιορ  ̂
κά πεπρωμένα τής φυλής. At δοσοληψίαι δεν ιέχρε,ιάζοντο γραμμάτια, έγγυη- 
τάς καί τάς Τραπέζας, ήσαν όλοι τίμιοι καί 'φερέγγυοι, έτήρουν τάς υποσχέσεις 
των, διότι έπίστευον είς τόν Θεόν. Τά έθιμά των γεννήσεων, αρραβώνων, γά- 
μων, καλής συζυγίας, τά ενδύματα καί τά φαγητά των, αι διασκεδάσεις των όλα 
προσωπικών μόχθων καί έργα τών κόπων των, προήρχοντο από τάς Ευλογίας 
τής 'Παναγίας καί του Χρίστου.

Δέν πρόκειται περί κριτικής τών αφηγήσεων παρά διδασκάλων τής ζωής 
τών διαφόρων ελληνικών χωρίων. ’Αξιέπαινοι οί αφηγούμενοι καί πάσα τιμή 
οφείλεται είς τήν πατριωτικήν προσπάθειαν αυτών. Εκείνο πού πρέπει κυρί
ως νά έξαρθή πρός παραδειγματισμόν, είναι ή πειθαρχία καί ό σεβασμός πρός 
τάς άρχάς τής οικογένειας. Ό  πατέρας καί αρχηγός αύτής κυβερνά καί καθο
δηγεί όλα τά μέλη, ταΰτα δέ πειθαρχούν μέ σεβασμόν. Οί αγράμματοι πρό
γονοί μας ύπήκουον είς τόν πατέρα, τά δέ μέλη τής οικογένειας, έπεδίδονταν 
καθημερινώς άγογγύστως καί προθύμως, 'άπό τής ανατολής μέχρι τής δύσεως 
τού ήλιου, τά μέν άρρενα εις τήν καλλιέργειαν τών αγρών, τής αμπέλου καί 
τής κτηνοτροφίας, τά δέ θήλεα 'εΐργάζοντισ πυρετωδώς είς τόν αργαλειόν, τήν 
ραπτικήν καί τό νοικοκυριό. 'Η  οικογένεια φυσικά εύημερούσε καί διά νά άντα- 
ποκριθή είς τάς άνάγκας της δέν κατεφευγεν είς δάνεια καί υπόπτους επιχει
ρήσεις. ’Ό χ ι 'δάνεια, τραπεζιτικά γραμμάτια καί προσφυγή εις τοκογλύφους. 
Μέ τήν άκαταπόνητον εργασίαν, μέ τόν τίμιον ιδρώτα, μέ τήν ευλογίαν τού 
Θεού καί τής θρησκείας, χωρίς άπαμάκρυνσιν άπό τάς υγιείς χριστιανικός 
άρχάς, ή οικογένεια άντεπεκρίνετο είς τάς καθημερινάς άνάγκας της μέχρις 
οτου τά κορίτσια καί τά παλληκάρια μέ 'ύπάληψιν καί τιμήν έδημιούργουν καί 
αυτά οικογένειαν ιμέ τό πρότυπον τών γονέων των, χωρίς νά καταφεύγουν, 
έγκαταλείποντες τό χωρίυν των είς τόν πολιτισμόν τής διαφθοράς καί τής 
καταστροφής τών μεγαλοπόλεων. Αυτά δέν σημαίνουν έγκατάλειψιν έκπαιδεύ- 
σεως καί πολιτισμού. Άλλ’ 6 πολιτισμός καί τών δύο φύλων, ιμέ τήν σημερι
νήν 'θλιβερόν έξέλιξιν καί τόν έκτραχηλισμόν τών νεολαιών τού πεζοδρομίου 
είναι καλλίτερον νά λείψη.

’Ά ς  παραδιειγματισθώμεν λοιπόν όλοι 'άπό τάς άπλάς συνήθειας τών προ
γόνων διά νά είμεθα όλιγώτερον δυΐστυχεις.

Τό Θρακικόν Κέντρον 'θά δημοσιευη καί θά ένισχυη τήν λαογραφίαν 
τών Ελλήνων Δ ιδαισκάλων.

Φ. Μ.



ΑΚ - ΑιΛΑιΝ ΔIΐΔ>ΥιΜιΟ|ΤΒI ΧιΟΐΥ 79

Κριτική τών Ααογραφικών Διδυμοτείχου - Σουφλίου κατόπιν κο
πιώδους καί έμπεριστατωμένης άναγνώσεως όλων τών χειρο
γράφων τόσον παρά τοΰ Προέδρου δσον καί τής Συντάξεως τών 

«Θρακικών»

Παρά τό δυσνόητον τής τοπικής γλώσσης καί τά κατ’ έπανάληψιν δημο- 
σιευθέντσ περί τοΰ τρόπου Διοικήσεως τών Ελληνικών Κοινοτήτων ιμέ τον 
έκ άστατε Μητροπολίτην Ιέπικεφαλής, μέ τήν Δημογεροντίαν, Εφορίαν Εκκλη
σιαστικών Επιτροπών καί τών κατά συνοικίας Μουκτάρηδιυν (εκτενείς περι- 
γραφαί είς τον 24ον Τόμον περί ΡαιδειστΟΰ τών «Θρακικών»), δεν θεωροΰμεν 
άσκοπον τήν έπαναδημοΐσίευσιν τών τοπικών ιδιωματισμών. Πολλαί Ελληνικά! 
Μητραπόλεις, ό>ς ή τοΰ Διδυμοτείχου, ηΰτύχησαν νά έχουν Μητροπολίτας τής 
προσωπικότητας τοΰ σοφοΰ Φιλαρέτου Βαφείδου, οστις άφήκεν εποχήν. Κρί
νομεν (μάλιστα αξιέπαινους καί άξιολόγους τάς εργασίας τών γνωστών μας τής 
εποχής εκείνης προκρίτων Χατζηπεντίδου καί Σ  ιναπίδου, καθώς καί τών διδα
σκάλου» κ,αί διδασκαλισσών, οίτινες έκοπίασαν καί έφεραν είς φώς συνήθειας 
καί γεγονότα, άτινα χωρίς τήν φιλότιμον ζωντάνιαν τής μνήμης των θά έλη- 
σμονοΰντο. Πολυτιμόταται μάλιστα a t  πληροφορία! οτι 6 Χίος τήν καταγωγήν 
Βοδοκανάκης, άπέστελλε κατ’ έτοις εξήκοντα καί εκατό χρυσας λίρας από τήν 
Μασσαλίαν, όπου διέμενε, διά τάς .σχολικάς άνάγκας, έτερος δέ καλός Έλλην, 
ό επίσης γνωστός Τσανακλής, ιέβοήιθει κατ’ αΰτάς μέ δέκα λίρας χρυσάς καί 
αυτός ιετησίως.

Μέ αυτά τά χρήματα, μέ τήν φορολογίαν τής εξ ’Αδριανουιπόλεως κομι- 
ζομένης ρ,ακής καί έκ τοΰ εισοδήματος τοΰ Μητρ απολιτικού κηρίοιποιείου συνε- 
τηροΰντο τά σχολεία, διότι μόνον» μέ τον οβολόν τών καλών Χριστιανών δέν 
θά έσοϊζετιο ή εκπαίδευσις καί δ ’Εθνισμός τής υπό δουλείαν Ελληνικής φυλής.

Έγρά-ψαμ,εν καί άλλοτε διατί έξηφανίσθησαν ιοί μεγάτιμο'ΐ Εΰεργέται καί 
φλογεροί πατριώται τής ευλογημένης εκείνης εποχής. Περιουσίαι υπάρχουν 
κατά πολΰ σημαντικώτεραι, ιέστείρευσαν όμως σήμερον οί μεγάλοι εΰεργέται 
καί πατριώται καί άς βοηθήση ό Θεός νά ίέπανέλθη ή ευλογημένη καί σωτηρία 
διά τό Γένος μας παιλαιά εκείνη ένδοξος εποχή.

(’Εκ τής Συντάξεως)

'Υπό Δημητρίου Μανάκα συν)χου δημοδ)λου.

"Ακ  - Ά λ ά ν  ή "ΑκαλάνΟ) Διδυμοτείχου Θράκης
Ή  Θράκη είναι ό πόρος τής διαβάσεως λαών από ’Ανατολής είς Λυσιν 

καί τάνάπαλιν. Δι’ αυτό ΰφίσταται τάς συνέπειας τών τοιουτων μετακινήσεων

(1) *Ακ - Ά λαν ώνομάσθη προφανώς άπό το λευκό άλώνι. Φαίνεται λόγω τηςλευ- 
κότητος τοΰ εδάφους άσπρο χώμα.
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από αιώνων. Δι’ αυτό καί είς τό  διαμέρισμα αυτό τής Βαλκανικής Χερσονήσου 
διαδραματίζονται οι περισσότεροι, τών πολέμων και 'αποβαίνουν καταστρεπτι
κοί. Εντός 30 περίπου έτών έχει -σημειώσει 4— -5 πολέμους καί τά δεινά τών 
κατοίκων τής Θράκης δέν περιγράφονται είς όλίγας γραμιμάς. Πόλεις ήρημώ- 
θησαν, χωρία κατεστράφησαν, λαός άπεδεκατίσθη, έξετοπίσθη, έξερριζώιθη. 
Κάθε σημεΐον πολιτισμού έξέλιπε, ήφανίσθηι καί πάντοτε, οπ,ως καί κατά τό 
πάλαι, -εύρίσκεται είς τό στάδιον τής άνα συγκρ οτή σε ως καί αναδημιουργίας. 
Άπό τοΰ 191:2, τής κηρύξεως τοΰ πρώτου Βαλκαν-ικοΰ πολέμου, ή Θράκη, μέχρι, 
καί τοΰ τελευταίου παγκοσμίου ΰπέστη τά .περισσότερα δεινά διότι ή θέσις της 
είναι τοιαΰτη, οόστε νά επέρχεται άναποφεΰκτως ή τελεία καταστροφή της. 
Κάθε πόλις καί κάθε χωρίον έχει τήν τραγικήν ιστορίαν του κατά τήν περίο
δον 191'2—1944. Άλλά μήπως καί δ κατόπιν -συμμοριτοπόλεμος ολίγα δεινά 
έπεσώρευσεν είς τον τόπον αυτόν; Είς τό μέρος τούτο, άψιανισμοΰς, δάκρυα, φό
νους, λεηλασίας καί δ η ώ,σεις :θά ΐδη τις, κατά σύστημα τών προαιώνιων έχιθρών 
τής πατρίδος -μας καί τής φυλής ιμας, τών Τούρκων καί Βουλγάρων. Καί τό 
χωρίον Άκαλάν ή Ά κ  - Άλάν, περί τοΰ οποίου μάς ιέδόθη -αφορμή νά δτεκ- 
τραγώδήσωμεν τήν συμφοράν του, έπαίθε τόσα ώστε μέ αποτροπιασμόν νά διη
γούνται οί έπιζώντες κάτοικοι αΰτοΰ καί νά σπαράσσεται ή "ψυχή τοΰ άκού- 
οντος τήν τραγωδίαν των.

Τό χωρίον τοΰτο -εύρίσκεται, είς τό Δυτικόν μέρος τοΰ θύλακος "Εβρου 
επί τών συνόρων Ελλάδος —  Βουλγαρίας. ’Ολίγον απέχει τής μεθορίου έπε- 
δικάσθη όμως είς τήν Βουλγαρίαν. ’Επί Τουρκίας ήνθει καί έσφιζεν άπό εθνι
κόν παλμόν καί πολιτιστικήν πρόοδον. Οί περισσότεροι τών κατοίκων ήσαν βα
φείς καί ηΰπόρουν μέ τήν τέχνην αυτήν τής βαφής τών ενδυμάτων πάντων τών 
περί χώρων άνδρών καί γυναικών. Γεωργίαν είχον περιωρισμένην άλλ’ ή οικια
κή των οικονομία, έν συνδυασμώ μέ τό εισόδημα τής μετάξης, ήτο αξιοζήλευ
τος καί λελογισμένη. Ό  Ά κ  - Άλανιώτης καλώς έρρύθμιζε τά τοΰ οίκου του. 
Ουδέποτε «δαπάνα άπερισκέπτως καί άν δέν ιτώ άπέμενεν απόθεμα. Είχον τό 
πνεύμα άποταμιεύσεως άνεπτυγμένον καί έκ φύσεως τό ιέμπορικόν πνεύμα έμφυ- 
τευμένον.. Παροιμιώδεις κατήντησαν είς τά περίχωρα καί τάς πόλεις τής Θρά
κης αί ανωτέρω άρεταί τών κατοίκων τοΰ χωρίου αΰτοΰ. ιΚ-αί δι’ αυτό καί τώρα 
ακόμη, δπου υπάρχει Ά κ  - Άλανιώτης 'εγκατεστημένος —  καί υπάρχουν παν- 
τοΰ —· διακρίνονται μεταξύ τών άλλων είς οικονομικήν ευεξίαν καί πολιτιστι
κήν πρόοίδον.

Πνευματικώς έπί Τουρκίας είχον τό προβάδισμα είς Σχολεία συντηρού
μενα έξ ιδίων των έξόδων. "Οταν τά πέριξ χωρία είχον υποτυπώδη Σχολεία 
μέ γραμματοδιδασκάλους, τό χωρίον' τοΰτο είχεν έπτατάξιον Σχολήν πολλά 
ετη ιπρίν αποκτήσουν τοιαύτην -αί πόλεις Διδυμότειχον καί Όρτάκιοϊ. Δεκά
δες μαθητών άποφσιτώντες τής Σχολής ταύτης ήσαν ικανοί νά διατηρούν 
βιβλία λογιστικά καί νά -διευθύνουν επιχειρήσεις. "Αλλοι πάλιν, ακολούθησαν-
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τες ανώτερα εκπαιδευτήρια ’ Αδριανσυπόλεοος καί κατόπιν Αθηνών διέπρεπον 
ώς επιστήμονες, έμποροι, καθηγηταί, διδάσκαλοι. Ό  περίφημος Ελληνοδιδά
σκαλος Αογιωτατιάδης, δστις έδίδαξεν ού ιμόνον εν Διδυμοτείχω καί Όρεστι- 
άδι 'άλλα καί εν Άδριανουπόλει ώς καί ό Γ. Λογαθετίδης έκ του χωρίου τού- 
του είλκον τήν καταγωγήν. Έ κ τών προκών κέντρων τής Θράκης ίδρυσε 
Σύλλογον αλληλοβοήθειας καί άξιοζήλευτον βιβλιοθήκην τής οποίας «.στερούν
το αξιόλογα κέντρα τής Θράκης ιμέ κύριον σκοπόν Εθνικής άνατάσεως. ’Ά 
σβεστο ν εΐχ,'οιν τό πυρ καί τόν πόθον πρός τήν ελευθερίαν. Ό  πατριωτισμός 
των ήτο φλογερός. Δι’ αυτό ύπήρξεν καί τό κόρφος είς τά δμματα τών άξέ- 
στων καί αμαθών Τούρκων τών περιχώρων δ ι’ δ καί έκαραδόκουν τήν ολο
σχερή έξόντωσιν τού φιλοπροόδου αυτού χωρίου. Καί ή ευκαιρία έδόθη μέ 
τόν Βαλκανικόν πόλεμον.

'Ό ταν τό 1912 έκηρύχθη ό πόλεμος κατά τών Τούρκων, οί Τούρκοι αυ
τοί έτριζαν τούς όδόντας των εναντίον τών Ελλήνων τού χωρίου καί εβυσσο- 
δόμουν σφαγάς, λεηλασίας καί φλόγας είς τήν εστίαν αυτήν τού πολιτισμού. 
Δέν τό κατώριθωσαν διμως, τότε διότι ραγδαίως έξειλίχθησαν τά γεγονότα 
καί αντιστρόφους αυτοί Ίγνώρισαν έν πλάσει τήν Βουλγαρικήν ωμότητα. Τό 
έπέτυχον δμως μέ τήν επιστροφήν καί έπανεγκατάστασιν τών Τουρκικών ’Αρ
χών τό 1913 αίτινες προήλασαν καί κατέλαβον δλην τήν Θράκην άπό Τσα- 
τάλτζης μέχρι τού Διδυμοτείχου καί πλέον Ιδού δέ πώς.

Μετά τήν ήτταν τών Βουλγάρων υπό τού 'Ελληνικού Στρατού, άντιστά- 
σεως μη ούσης, οί Τούρκοι άλεκατέλαβον τήν Θράκην αμαχητί καί τό πολε
μικόν των μένος περ-ιωρίσθη είς πυρπολήσεις χωρίων, σφαγάς, βασανιστήρια 
καί άνηκούατους βανδαλισμούς. Ο ί Βούλγαροι ύπεχώρησαν πέραν τών πα- 
λαιών των συνόρων. 'Ό τε, δμως, κατείχαν καί τό 5Ά κ  - Άλάν, ενώ ένόμιζον 
οί δυστυχείς κάτοικοι άπάλύτρωσιν καί διαφυγήν τής μαχαίρας τών φοβερών 
καί .αίμοβόρων Τούρκων Κ ι ρ τ  ζ α λ ή δ ω ν άποκαλουμένων, έποίκοκ έκ Μ. 
Άσίας, άπό ετών, αντί άνακουφίσεως άλλα δεινά έπεφυλάχθησαν, διότι οί 
νέοι κατακτηταί βλέποντες τήν κατάδηλον πρόοδον καί τήν εθνικήν χροιάν 
ζηλοτύπως έξαμάνησαν κατ’ αυτών καί κρατήσαντες προσχήματα μέχρι τού 
Μαΐου τού 1913 λόγω τής ψευδοσυμμαχίας των μέ τήν Ελλάδα, τώρα, μέ τήν 
ήτταν παντοία δεινά καί πιέσεις έπέ&αλον καί εφυγον συναποκομίσαντες παν 
δ,τι πολύτιμοι1 έθεώρουν. Εισέρχονται τώρα υί Τούρκοι καί άρχίζουν τά δυσ
βάστακτα δεινά τών χωρικών. Καθ'’ εσπέραν επιθέσεις βασιβοζούκων Τούρ
κων τή άνοχή τών ’Αρχών κατά τού χωρίου ιμέ σκοπούς λεηλασίας καί εκβια
σμούς. Τούτο ήτο τό κοινόν σχέδιον άλλωστε δι’ δλα τά χωρία καί τάς πό
λεις. Περιήλθον οί δυστυχείς κάτοικοι είς .δεινήν θέσιν. ’Αναφέρουν τά γεγο
νότα είς τήν Μητρόπολιν. Ό  τότε, άείμνηστος Μητροπολίτης Φιλάρετος μετα
βαίνει είς Άδριανούποιλιν. ’Αναφέρει τά γεγονότα είς τόν Βαλήν (Γενικόν - 
Διοικητήν). Καθ’ ήν ώραν, δμως, ανέπτυσσε τήν χαώδη κατάστασιν διά τούς

6
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"Ελληνας δ Τ ουρανός Βαλής έβλεπεν εξω έκ τοΰ παραθύρου· —  δείγμα περι- 
φρονήσεως καί ιάσεβείας —  μυκτη ρίζων τον Μητροπολίτην τον κολοσσόν αυ
τόν μορφώσεως Μητροπολίτην. "Οχι μόνον δεν έστρεψε τό βλέμμα του προς 
τον Θρησκευτικόν ’Αρχηγόν τών Ελλήνων τής Επαρχίας Διδυμοτείχου, άλλ’ 
ούτε καί έκ λόγων στοίχε ιώδους άβρότητος ύπεδείχθη νά καθήση δ γέρων 
Μητροπολίτης. 'Η  κατάστασις έπεδεινώθη. Οί δυστυχείς "Ελληνες ούδαμό- 
Οεν ήλπιζον σωτηρίαν. Έκοιιμώντο καί δεν έγνώριζον ποιον αύθέντην καί κα- 
τακτητήν θά εΰρισκον τήν πρωίαν. Έπηκολούθησαν άνακατιαλήα[)εις εναλλάξ 
Βουλγάρων —  Τούρκων άμιλλωμένων ποιος θά  συναποκομίση περισσοτέραν 
λείαν καί είς τρόπους έπιδείξεως αγρίων ένστικτων. 'ΕΙ είκών τών τοιούτων 
καταστάσεων δεν περιγράφεται διά τής γραφίδος. Μόνον δύνιαταί τις νά σ,χη- 
ματίση σαφή τοιαΰτην όταν απ’ ευθείας ζήση αυτήν.

Κατά τό 1914 πολιτικοί λόγοι έπέβαλον συμμαχίαν καί συνθήκην' Βουλ
γάρων καί Τούρκων καί άπεφασίσθη διαρρύθμισις τών συνόρων. Τό ’Ά κ  - 
Άλάν έπεδικάζετο είς Βουλγαρίαν. Ή ' όρπιΟετική. γραμμή απείχε ολίγα μέ
τρα. Παραδόξως οι Βούλγαροι παρέδωσαν όλους τούς άνδρας τοΰ χωρίου εις 
τήν Τουρκίαν. Οί Τούρκοι στρατιώται παρέλαβον αυτούς άνευ πρωτοκόλλου 
— δείγμα άνευ αξίας—  καί αυτοί παρέδωσαν ιείς δημίους Τούρκους των περί
χωρων διά νά έφαρμόσουν οσα εβυσοδόμουν προ τοΰ 1912. Όδηγοΰν τούς 
αιχμαλώτους ώς άρνία έπί σφαγήν είς μίαν χαράδραν πλησίον τοΰ χωρίου 
Άλεποχωρίου δπου αρχίζει τό θεάρεστον εργον τών βαρβάρων. Σφάζουν 
όπως ακριβώς είς τό σφαγεϊον μέ τήν σειράν. Είς τά όμματα τών άλλων. Στι- 
γμαί φρίκης, τελείας άποκαρδιώσεως καί ιάνηκούστου βαρβαρότητος. Έ κ τών 
χειρών τών δημίων τρέχουν αίματα, τά πτοαματα σφαδάζουν ακόμη καί τότε 
ώς έκ θαύματος κράζει μεγαλοφώνως εις τών ζώντων «φύγετε!!», ακριβώς 
ότε συνελαμβάνετο δ 16·ος προς σφαγήν καί διασκορπίζονται πάντες είς τό 
παρακείμενον δάσος. Τό συναίσθημα τής αύτοσυντηρήσεως σώζει τούς Ά κ  - 
Άλανιώτας. Ού,δείς έπαθέ τι. Οί δήμιοι προ τοΰ θάρρους τών έτοιμοθανά- 
των τά χάνουν. Φθάνουν οί δυστυχείς πελιδνοί είς τά πρόθυρα τοΰ Διδυμο
τείχου καί τήν νύκτα εισέρχονται εις τήν πάλιν διά νά αναφέρουν τά καθέ
καστα είς τον Μητροπολίτην. Ό  Μητροπολίτης πάλιν μεταβαίνει είς Άδρια- 
νούποιλιν καί αναφέρει τά γεγονότα τόσον είς τον Βαλήν, όσον καί τον ’Έ 
παρχον Βούλγαρον Ρόζενταλ εις τήν δικαιοδοσίαν τοΰ όποιου ύπήγετο τό 
χωρίον ’Ά κ  - Άλάν. Φαίνεται οτι μετέβη εκεί καί δ ’Έπαρχος αυτός διά νά 
δεχθή τά συγχαρητήρια τής παραδόσεως εκατοντάδων υπάρξεων Ελλήνων 
προς σφαγήν ώς έπισφράγισιν τής πιστής συμμαχίας Τούρκων καί Βουλγά
ρων !! Μάταια·ι αί προισπάθειαι. Τό σχέδιον ήτο προδιαγεγραμμένον καί κοι
νόν. Τό κακόν προχιορεΐ. 'Ιερείς 'φονεύονται. Χωρικοί σφάζονται. Οίκίαι πυρ- 
πολοΰνται. Ή  κατάστασις φθάνει είς τό άπροχώρητον. Γίνονται διαβήματα 
παρά τοΰ αειμνήστου Πατριάρχου ’Ιωακείμ καί τότε έπεμβάσει "ξένων πρε-
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ισβ,ειών άποφασίζεται ή όμαιδική μετανάστευσις δλου του χωρίου. Λαμβάνει 
έκαστος τών δυστυχών χωρικών υπό μάλης δ,τι ήτο δυνατόν νά μεταφέρή 
επιβιβάζονται αμαξοστοιχίας διά Κων)πολιν και έκείθεν διά πλοίων κατέρ
χονται είς τήν 'Ελλάδα καί διεσπάρησαν πανταχοΰ είς πόλεις καί χωρία του 
Ελευθέρου Κράτους. Τινές πάλιν παλινοστήσαντες κατά τήν κατάληψιν τής 
Θράκης υπό του Ελληνικού Στρατού έγκατεστάθησαν είς τό δροσόλουστον 
χωρίον του 'Έβρου Πρωτοκκλήσι, άποτελέσαντες αμιγές χωρίον Ά κ -Ά λ ω - 
νιωτών, οπού μέ τήν γεωργίαν καί τήν -σηροτροφίαν ασχολούμενοι ζοΰν μέ 
τήν πικρίαν είς τά χείλη των ίδιά τόν άδικον υφαγιασμόν τών συγγενών των 
τών οποίων ούτε δ ένταφιασμός 'επετράπη καί έμειναν είς τόν τόπον έκτελέ- 
σεως -βορά τών αγρίων 'θηρίων καί τών όρνέων.

ΠαρήλΘιε ·50):τία έκτοτε. Οί απανταχού διεσπαρμένοι Ά κ  - Άλανιώ- 
ται καί οί είς Πρωτοκκλήσι άμιγώς έγκατασταθέντες δέν ελησμόνησαν τούς 
■σφαγιασθ'έντας συγγενείς των. Πρός μνήμην των αίωνίαν συλλέξαντες πο
σόν μεταξύ των έστησαν έν τώ μέσω Πρωτοκκλησίου κενοτάφιον με αναγε- 
γραμμένα τά ονόματα τών 1!5. θυμάτων διά νά διαλαλήται είς τούς αιώνας ή 
βαρβαρότης Τούρκων καί Βουλγάρων. Καΐθ1’ έκαστον έτος, 18ην Μαρτίου, τε
λείται μνημόσυνον καί ψάλλεται δέησις υπέρ «ιωνίας άναπαύσεως τών σφα- 
γιασθέντων πάντες δέ οί εκ διαφόρων πόλεων καί χωρίων προσερχόμενοι τήν 
ημέραν ταύτην .συγγενείς καί πατριώται γονυκλινείς προ τού νεοταφίου εκ
βάλουν αναστεναγμόν πικρίας καί πόνου διά τόν άδικον σφαγιασμόν κατά τάς 
χαλεπάς εκείνας ημέρας τή ς . τυραννίας.

Οί αφαγιασΰ'έντες

1) Τσουκαλάς ’Ιωάννης 9) Χαλβατζής ’Αντώνιος
2) Τσουμακίδης Παπαμιχαήλ ίερεύς 10) Λεχτσής Δημήτριος
3) Σταμπολίδης Δημήτριος
4) Τσουκαλάς Χρίστος
5) Τσουμακίδης Αθανάσιος 
θ) Θεαδωρίδης Χρυσάφης
7) Βελής Δήμος
8) Βελής Κων)τΐνος

Έκ

11) Παλασούδης Μαργαρίτης
12) Δακούδης Βασίλειος
13) Αραμπατζής Βασίλειος
14) Κεκούδης ’Αθανάσιος
15) Μουταφτσής Συρόπουλος

ί γ ρ α μ  μ a

Οί ανωτέρω εθνομάρτυρες Άκαλανιώται τήν 18ην Μαρτίου· 1914 έν τώ 
χωρίω Άλεποχωρίω έσφάγησαν υπό τών Τουρκοον καί έμειναν άταφοι·. Τιμή 
καί δόξα αύτοΐς.
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Χ Ρ. ΠΑΠ ΑΣΤΑ Μ ΑΤΙΟΤ
’Αποφοίτου Ίερατ. Σχολής 

'Αγίας ’Αναστασίας Θεσσαλονίκης»

«ΑΚΑΘ ΙΣΤΟ Σ ΥΜΝΟΣ»

(Σύντομη, εξέταση, Θρησκευτική, Εθνική, Ιστορική καί λαογραφική)

’Αναμφισβήτητα μιά άπό τίς ωραιότερες ιερές ’Ακολουθίες τής Χριστια
νοσύνης είναι ό ’Ακάθιστος "Ύμνος, καί μάλιστα γιά μας τούς "Ελληνες, απο
γόνους τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έχει σπουδαιότατη ιστορική, Θρησ)κή 
καί Εθνική σημασία.

Έ πί πέντε Εβδομάδες τής Μ. Τεσσαρακοστής κάθε Παρασκευή βράδυ 
μάς προσκαλεί ή Εκκλησία μας, γιά ν’ άκούμε ιμέ ύποβλη,.τική κατάνυξη τούς 
«Χαιρετισμούς» πρός τήν Παναγία Παρθένο Μαρία, μητέρα τού Θεανθρώπου 
Ί .  Χριστού, άλλά καί δική ιμας Μητέρα, καί μητέρα όλου τού κόσμου.

Θά τής απευθύνουμε τίς θερμές ευχαριστίες μας, σάν Παντοδύναμη Προ- 
στάτιδα τού Ελληνικού ’Έθνους διά μέσου τών αιώνων, άλλά καί νά ψυλάγη 
τον καθένα μας προσωπικά, υπό τήν Σωτηριώδη Σκέπη της.

Είναι τόσο Πονετική Μητέρα, ώστε νά ιδίδη τή βοήθεια της, σ’ όλους 
οσους μέ πίστη θερμή, προσέριχονται καί τήν παρακαλούν. Δέν άρνείται σέ κα
νένα τή μητρική στοργή της. Κι ειν* αλήθεια ότι αισθανόμαστε τόση οικειό
τητα κι εμπιστοσύνη, ώστε σέ κάθε δύσκολη περίσταση, τής ζωής μας καί ιδίως 
στις πιο δραματικές στιγμές, να καταφεύγουμε πατά προτίμηση σ’ Αυτήν.

Ό  ’Ακάθιστος "Ύμνος, στολίζει σάν αστραφτερό διαμάντι 'όλη τήν Ε κ 
κλησιαστική μας ποίηση, κι είναι τό μεγαλοπρεπέστερο τών Έκκλησ)κών μας 
ασμάτων.

Πλαισιωθείς κατά τον δον αιώνα σέ ιδιαίτερη 'Ιερή ’Ακολουθία, έψάλλετο 
ίσταμένονν τών πιστών όλων όρθίως, εξ ού καί ώνομάοθη ’Ακάθιστος. Έ κ τής 
συχνής :δ’ έπαναλήψεως τής λέξεως «Χαίρε», οί ’Ακολουθίες αυτές τής Παρα
σκευής, ονομάζονται καί «X α ι ρ ε τ  ι σ μ ο ί».

Ο ί «Χαιρετισμοί», είναι ακόμη ένα υπέροχο Θρησ)κό ποίημα ανυπερβλή
του εμπνεύσεως, τού Βυζαντινού Έκκλ)κού συγγραφέως Ρωμανού τού Μελω- 
δού, καί άποτελεΐται άπό 24 στροφές ή «οίκους», όσα καί τά γράμματα τού 
’Αλφαβήτου τής 'Ελληνικής Γλώσσης, τούτο δέ νομίζομεν ασφαλώς, γιά νά 
δείξη 6 ποιητής οτι: έφ’ όσον ό Θεός είναι ή ’Αρχή καί τό τέλος, τό Α καί τό Ω, 
καί πάσα άνθρωπίνη σκέψις καί λόγος, ανήκει είς Αυτόν, επομένως καί είς τήν 
Θεοτόκον - (’Αποκάλυψες Ίωάννου Κ.Α, 11). Διαιρούνται δέ είς 4 «Στάσεις» 
καί 'ψάλλονται κάθε Παρασκευή άνά 6 «οίκοι», άναφεράμενοι είς έξι γράμ
ματα τού ’Αλφαβήτου.
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Ε ί ς  τ ή ν  Α ' Σ τ ά σ ι ν ,  (Α ' Χαιρετισμοί), (Α·— Ζ ), εξυμνεί δ πο·ιη- 
τής τον Ευαγγελισμό τής Θεοτόκου· καί ,τή γέννηση, τοΰ Ί .  Χρίστου.

Ε ί ς  τ ή ν  Β ' Σ τ ά σ ι ν ,  (Β'  Χαιρετισμοί), (Η—Μ ), τή γέννηση
πάλιν, τήν προσκύνηση τών Μάγων, τή φυγή στήν Αίγυπτο, και τά περί Συ
μεών.

Ε ί ς  τ ή ν  Γ ' Σ τ ά σ ι ν ,  (Γ ' Χαιρετισμοί), (Ν — Σ ) ,  καταδεικνύε
ται ή εκ τής ένανθρωπίσεως, άνακαίνησις τών ανθρώπων, καί ή κατάπληξις 
τών ’Αγγέλων καί τών σοφών.

Ε ί ς  ,τή ν  Δ ' Σ τ ά σ ι ν  (Δ ' Χαιρετισμοί), (Τ— Ω, Α ), επανέρχε
ται είς τήν λυρικήν καί ρητορικήν έξύμνησιν τής Θεοτόκου ώς μητρός Ουρα
νού καί γής, ώς γέφυραν μετάγουσαν είς τό Θειον, ώς Σώτειραν τών ανθρώ
πων ίέκ τοΰ προπατορικού αμαρτήματος καί τής αιωνίου κολάσεως, καί προ- 
στάτιδα τοΰ Ελληνικού γένους.

Άλλα απομένει τώρα νά ύπενθυμίσωμεν, υπό ποια περιστατικά εγινεν δ 
Ακάθιστος '"Υμνος.

Εύρισκόμεθα στο 626 έτος μ.Χ. Τρομεροί εχθροί έχουν περιστοιχίσει τήν 
Κο)ν)πολιν, τήν βασιλίδα τών πόλεων, τήν ώραιοτέραν, ιενδοξοτέραν καί πλου- 
σιωτέραν πρωτεύουσαν, δλου τοΰ γνωστού τότε κόσμου.

Ό  Αύτοκράτωρ Ηράκλειος, βρίσκεται στά βάθη τής Μ. Άσίας, κατα- 
διώκοντας τον Περσικό στρατό.

Γύρω από τά ισχυρά τείχη τής Πόλεως, στρατοπεδεύουν: Μια εμπροσθο
φυλακή τοΰ χαγάνου τών Άβάρων, μέ 30 χιλ. στρατόν. Σ τις 20 ’Ιουλίου, κατα
φθάνει, δ ίδιος δ χαγάνος Βαίανός, (Χαγάνος στή, γλώσσα τών Άβάρων ση
μαίνει βασιλεύς), μέ 80 χιλ. στρατιώτες, από Άβάρους καί τους συμμάχους 
των Γεπίδες, Ρώσσους, Βουλγάρους, καί Σλαΰους. Στήν απέναντι όχθη προς 
τή Χαλκιδώνα, από τον Μάϊο ακόμη μήνα τον περιμένουν πλήθος αμέτρητο 
Περσικού στρατού, τοΰ πονηρού Χοσρόη.

Άλλ’ άς άφίσουμε νά μάς πή τά διατρέξαντα ό μεγάλος μας Ιστορικός 
Παπαρρηγόπουλας, σέ συντσμώτατη περίλητμη πού σάς αναφέρω.

Ό  Ηράκλειος έχει πεποίθηση στους υπεράξιους συνεργάτες του: Τον 
πρωθυπουργό Βώνο, δ όποιος έχει τήν ικανότητα νά έμψυχώνη τήν ολιγάριθμη 
Φρουρά τής Πόλεως, καί στον Πατριάρχη Σέργιο, ό οποίος προτρέπει στρατό 
καί λαό, νά έχουν βέβαιη ελπίδα στήν ανυπέρβλητη δύναμη καί τή θερμή συμ
παράσταση τής πολιούχου Παναγίας.

’Έτσι, δ Ηράκλειος άπέδειξεν ΰψιστη στρατηγική αξία, γιατί δέν έπεσε 
στήν παγίδα τοΰ δολίου Χοσρόη νά τον εξαπάτηση, ή νά έπιστρέψη μέσα στήν 
Πόλη, ή νά χτυπήση κατά μέτωπο, τόσο πολυπληθή στρατοί Ό  Ηράκλειος, 
μένει καί κτυπά τήν καρδιά τοΰ Περσικού κράτους, στέλνοντας μόνον επικου
ρία 12 χιλ. θωρακοφόρων, υπό τήν αρχηγία τοΰ αδελφού του.
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01 πολιορκούμενοι, κάνουν τήν πρώτη κρούση ιμέ μικρό αριθμό στρατιω
τών μετά τών βοηθών των, λεγομένων τότε «παλληκαριών», (σήμερον ή λέξη 
παλληκάρι, σημαίνει, ώς γνωστόν, γενναίος μαχητής). Οί στρατιώται δμως 
αυτοί, προ τής φοβέρας άντιστάσεως, πού ευρίσκουν αναγκάζονται νά επιστρέ
φουν. ’Έτσι δμως, εννοήσαντες οί "Ελληνες τήν πραγματική, δύναμη τοΰ 'εχθρι
κού στρατοΰ, έσκέφθηκαν πρός στιγμήν νά δοκιμάσουν μιάν έντιμη συνθηκο
λόγηση, καί έστειλαν στον χαγάνο· Πρεσβευτάς.

Αυτός τούς δέχθηκε πολύ υπεροπτικά, παρουσία και Περσιών άξιωματού- 
χων, καί τούς είπε: Λάβετε έν ίμάτιον καί έν ύποκάμισον καί υπάγετε οπού 
βούλεσΟε. "Αλλως δέν θά σωθήτε, παρεκτός ιέάν γίνητε 'ιχθύες διά νά άπέλ- 
θητε διά θαλάσσης, ή πτερωτοί 'διά τοΰ ούρανοΰ». Καί μέ θάρρος πού έκαμεν 
δλους νά έκπλαγοΰν, οί απεσταλμένοι τοΰ Βυζαντίου σάν άλλοι Σπαρτιάτες, 
άπήντησαν: «Η μείς τήν Πόλιν ουδέποτε έώμεν. 'Ημείς γάρ, προσδοκώντες δτι 
καίριόν τι λαλοΰμεν, έξήλθομεν πρός ισέ. Έάν μή 'θέλετε τά πρός ειρήνην μεθ’ 
ημών, λαλήσαι άπόλυ,σον ημάς». ’Έτσι, έπέστρεψαν άπρακτοι οί Πρέσβεις, διά 
νά μεταδώσουν τήν ίταμή απάντηση τοΰ χαγάνου, άλλά καί γιά νά πάρουν τήν 
απόφαση οί πολιορκούμενοι νά πολεμήσουν ηρωικά ύπέρ πίστεως καί Πα
τρίδος.

Καί οί εχθροί βεβαίως, προσβεβλημένοι .απ’ τή θαρραλέα απάντηση τών 
Ελλήνων, άρχισαν αμέσως τήν προσπάθεια κατακτήσεως τής Πόλεως, χρησι- 
μοποιοΰντες κινητούς πύργους, πολιορκητικές μηχανές καί κάθε άλλο εν χρήσει 
τότε πολεμικόν μέσον, άλλ’ είς μάτην. Οί θαρραλέοι 'Έλληνες μαχηταί, εμψυ
χωμένοι άπό τή θερμή χριστ)κή πίστη, αποκρούουν μέ άφθαστη ψυχραιμία 
καί γενναιότητα όλες τίς λυσσαλέες ιεπιθέσεις. Καί δ χάγανος, έξω φρενών, 
έννοήσας δμως τό μάταιον τών προσπαθειών του, άναγκάζεται νά λύση τήν πο
λιορκίαν καί νά φύγη άπρακτος. Καί σωθείσα πλέον ή Πόλις οριστικά, ξέσπασε 
σέ έορταστικές εκδηλώσεις.

Σύσσωμος ό λαός, μέ έξαλλο ενθουσιασμό χαράς καί άγαλλίασης, πλημ
μύρισε τής Εκκλησίες καί .σέ πανηγυρική γιορτή κάτω άπό τούς μεγαλόπρε
πους θόλους τής "Αγια - Σόφιάς, τοΰ μοναδικοΰ κειμηλίου τής χριστιανωσύ- 
νης, άκούσθηκαν γιά πρώτη φορά τά «Νικητήρια» καί οί «Χαιρετισμοί» πρός 
τήν ’Ακοίμητη Φρουρό τής Πόλεως, τήν 'Τπεραγία Θεοτόκο, πού έκτοτε ψάλ
λονται καί θά ψάλλωνται μέ εξαιρετική κατάνυξη, μέχρι τής συντέλειας τών 
αιώνων, άπό τά στόματα τών Πανελλήνων.

Τ ί κι άν πέρασαν άπό τότε τόσα χρόνια, τόσοι αιώνες; Τ ί κι άν ή "Αγια 
Πόλη τοΰ Έλληνισμοΰ είναι σκλαβωμένη! Δέν είπεν ό ’Αρχάγγελος πρός τή 
δάκρυρροοΰσα εικόνα τής Παναγίας:

Φωνή, ήκούσθη έξ Ούρανοΰ 
άπ’ ’Αρχαγγέλου στόμα, 

κατά τήν αποφράδα κείνη μέρα τής άλώσεως, 29 Μαΐου 1953!
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«Σώπασε κυρά Δέσποινα, 
και μην πολυδακρύζης.
Πάλι ιμέ χρόνια ιμέ καιρούς, 
πάλι δίκιά μας ιθάναι».

Έ φ ’ όσον συμμαχουν δ ’Άγγελος μέ ,τήν Παναγία και τόν Ελληνισμό, 
πρός τί νά φοβηθΌύμε;

Άλλα δέν ειπεν ό ψαλμωδός! «Χ'ίλια έτη! εν τοϊς οφθαλμοΐς Σου Κύριε, 
ώς ή ήμερα ή χΌές» (Ψ . 89, 4 καί 2α Πέτρου γ, 8). Τό ξεύρει καλά τοΰτο 
τό Πανελλήνιον. Ξεύρει δτι, δέν εχει περάσει παρά μέρος μόνο άπό μιά Θεϊκή 
μέρα. Κι όπως μέ τη (θέλησή του έπέτρεψε ό Θεός γιά λόγους δοκιμασίας, κι 
άλίόθηκεν ή Πόλη, έτσι καί πάλι, μέ τη Θέλησή Του, άφοΰ βεβαίως ώριμάση 
ακόμη πιο πολύ ή ’Ορθόδοξη Χρ)κή Πίστη, σιτίς καρδιές τών Ελλήνων, ή 
Πόλη θά γίνη πάλι Ελληνική.

Άλλα ώς τότε θά «στέκουν «τά Έύζωνάκια» στην Ά γ ια  Σοιφιά, αγνάν
τια, καί στον φανταχτερό χορό τους, θά τραγουδούν:

Πάλι θά γίνουν δικά μας, 
νά ή Μεγάλη Εκκλησία μας».

Κι .'όταν έλθη ή Μεγάλη αυτή Μέρα, θ’ αντηχήσουν πάλιν οί θόλοι της 
μέ τό Ορησ)κό (εμβατήριο τού Ελληνικού ’Έθνους:

«Τή ύπερμάχω Στρατηγφ, τά νικητήρια, 
ώς λυτρωθεΐσα των δεινών, ευχαριστήρια:. 
 ».

Είχα τή βαθειά περιέργεια, νά έρωτήσω τούς γεροντότερους τού Σου
φλίου, πώς γιορτάζονταν στά νεανικά τους χρόνια «οί χαιρετισμοί». Καί μου 
είπαν ότι, μέ τήν ίδια πάντοτε, όπως καί σήμερα, μεγαλοπρέπεια.

Είχεν ακράδαντη πεποίθηση λοιπόν ό Ελληνικός λαός, δτι θ ’ άρχόταν ή 
μέρα, πού θά γιόρταζαν ελεύθεροι. Κ ι ήρθε μέ τό 1821. Καί θάρθη καί μέ 
τό «τότε» πού θά προστάξη ό Θεός. Καί θά ξυπνήση δ «Μαρμαρωμενος Βα- 
σιληάς» γιά νά βασιλεύη καί πάλι σέ μιά Νέα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
«Αμήν».

Σουφλί 6 Απριλίου 1967

Η ΙΕΡΑ Μ Ο ΝΗ  ΚΟ ΡΝ Ο Φ Ω ΛΗ ΑΣ

(Μελέτη 'Ιστορική —  Λαογραφική)

Σάς βεβαιώ δτι αξίζει μιά επίσκεψη στήν 'Ιερά Μονή Καρνοφωληάς ·—· 
Σουφλίου, πάντοτε αλλά καί τώρα τό καλοκαίρι, άπό άποψη άπολαύσεως τού
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πρασίνου, τής δροσιάς και του ωραίου Ελληνικού τοπίου, αλλά προ παντός νά 
ζήση κανε'ις στιγμές μυσταγωγίας, προσευχόμενος μπροστά στην Εικόνα τής 
'Ύπερ αγίας Θεοτόκου, πού χαρίζει πλούσια τά ελέη της, σέ όσους ιμέ β.αιθεία 
πίστη τήν προσκυνούν καί τήν ικετεύουν. Θά άκούσητε μάλιστα νά διηγούνται 
πολλοί, πολλά θαύματα πού έχουν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά καί άπό 
100)ετηρ'ίδων, γιατί τό Μοναστήρι αυτό, είναι .ιστορικό, πολύ παλαιό, άπό τών 
Βυζαντινών χρόνοον Ιδρυμένο. ’Απέχει 4 χιλιόμετρα ιΝοτίως τού Σουφλίου, καί 
500 μ. Δυτικά τού Χωριού Κορνοφωλιά. Πότε ακριβώς κτίσθηκε, δέν είναι 
γνωστό’ αλλά άπό τή διάταξη τών χτισμάτων καί τήν έν γένει τεχνοτροπία 
συμπεραίνουμε ότι, πρέπει νά έχη κτισθή κατά τόν Ιΐο ν  ή 12σν αιώνα.

Στη Νότια καί Δυτική πλευρά, είχε πελώρια λιθόκτιστα κτίρια μέ τούς 
ξενώνες καί τά κελιά τών Μοναχών, ενώ ’Ανατολικά καί Βόρεια είχε ψηλά 
τείχη, καί τό κωδωνοστάσιο.

Σήμερα, σώζονται τό τεράστιο κτίριο τού Ηγουμενείου καί σέ συνέχεια 
τά διαμερίσματα τού «ξενώνα» μαζί μέ τήν απέραντη αποθήκη. 'Όλα, χτί
σματα διάροφα.

Στο μέσον τού σέ σχήμα παραλληλεπιπέδου χώρου τής Μονής, εύρίσκε- 
ται δ Ναός σέ ρυθμό «Βασιλικής», μέ νάρθηκα έξωτερικώς, πού στηρίζεται 
σέ αψιδωτούς κίονες. Στήν κεντρική πύλη τής εισόδου τού Ναού, διαβάζουμε 
τήν εξής επιγραφή σέ ‘βιβλική γραφή: «Ούτος ό ετοιμόρροπος ιερός Ναός, 
εν όνόματι τής ύπεραγίας Θεοτόκου καί ιθαυματουργού Πορταϊτίσσης έκτίσθη 
δαπάναις καί επιστασία τού Προηγουμένου κ.κ. Πολυκάρπου έκ Διδ)χου, τό 
1857 Αύγουστου 15». Φυσικά, ασφαλώς ·0ά πρόκειται περί γενικών επισκευών 
υπάρχοντες τοιούτου, ώς έκ τής παρόδου τών έτών έτοιμορρόπου. ’Από δια» 
φόρους γέροντες τού Σουφλίου άκούσαμε νά μάς λέγουν 6τι τό Μοναστήρι τής 
Κορνοφωλιάς, στά χρόνια τής 400)χρονης σκλαβιάς, χρησίμεψε σάν «Κρυφό 
Σχολειό», όταν δέν υπήρχαν Σχολεία στην Κορνοφωλιά καί στο Σουφλί, άλλά 
καί ώς τόπος έκγυμνάσεως τών Ελλήνων πατριωτών ανταρτών, μέχρι τού 
1914.

Ό  Προηγούμενος τής 'I .  Μονής 'Πανοσιότατος Χρυσόστομος, ένας τετρα
πέρατος γέροντας άπό τά Βιρυούλα τής μαρτυρικής Σμύρνης Μ. Άσίας, πέ- 
ρυσιν άποδημήσας είς Κύριον’, όταν τό 1964, έπισκεψθήκαμε οίκογενειακώς 
τήν Μονήν, μετά τή Θεία λειτουργία πού εύλαβικά παρακολουθήσαμε, μάς φι
λοξένησε στο μεγαλόπρεπο, καί μέ ιδιότυπο καλογερίστικο τρόπο καταστόλιστο 
«Ηγουμενείο», πρόθυμα μάς διηγήθηκε πολλά γιά τό Μοναστήρι, καί μάς 
έδωσε βιβλία, έγγραφα καί πολλές άλλες πληροφορίες γιά τήν ιστορία καί τήν 
κυριότητα τού Μοναστηριού.

Είναι .μετόχι, μάς είχεν είπή, τής Ίερ . Μονής τών Ίβήρων —  Ά γ . ’Ό 
ρους, καί επιτηρείται άπό 200 καί πλέον ετών :άπό ενα Ηγούμενο καί 4— 5 
καλογήρους, πού στέλνει τό μεγάλο αυτό Μοναστήρι τού ’Άθω. Είς ένα βιβλίο,



ΛΑΟΓΡΑΦΙ.ΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 89

διαβάσαμε τά εξής: «Κατά Μάΐον 1748, Παΐσιας ό Β ' δ Πατριάρχης, ανα
γνωρίζει τό ιέν ΚορνοφοΛέα Μονήδριον τής Θεοτόχου, Μετόχων τής Μονής 
Ίβήρων. Κατά δέ 1756, ’Οκτώβριον, ό Πατριάρχης Κύριλλος, έπικυροΐ, τά 
έπί τοΰ Μετοχιού δίκαια τής Μονής». Καί συνεχίζοντας ό αείμνηστος Η γού
μενος Χρυσόστομος, μάς ειπεν:

’Από τό 1896 καί εξής, υπηρέτησαν στη Μονή, οί ηγούμενοι: 
α) Γαβριήλ «δ Μακ - Μαών», ένας δραστήριος καί ηρωικός τύπος μονα

χού, πού προσωνομάσθηκε 'έτσι, άπ’ τό ονομα τοΰ τότε διάσημου Γάλλου Στρα
τηγού.

β) Προηγούμενος Γρηγόριος.
γ )  Ηγούμενος Πορφύριος, δ οποίος ατά 1912 έκάη ζωντανός, κατά τήν 

πυρπόληση τοΰ Μοναστηριού από τούς Τούρκους, διότι πολεμώντας ήρωϊκά έπί 
κεφαλής καί τών άλλων καλογήρων, δέν άφισε τον εχθρό νά καταλάβη τό Μο
ναστήρι. Μετά τήν εξάντληση όμως τών πυρομαχικών του, «πλησίασαν οί Τούρ
κοι είς τό κτίριο πού ύπερήσπιζε, καί τον έκαυσαν, εκδικούμενοι, ζώντα. "Ομως, 
περισσότερες λεπτομέρειες Θά αναφέρουμε είς άλλο κεφάλαιο τών λαογραφι- 
κών μας.

δ ) Τό 191'3— 1914, δ ’Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος, ό όποιος έξεδιώχθη 
άπδ τούς Βουλγάρους, διότι δέν ήθελε νά μνημονεύη κατά τις Ιεροτελεστίες 
τον Βούλγαρο Έ ξαρχο, όπως τοΰ είχαν 'συστήσει. Ά πδ τό 1914— 1918, τό 
Μοναστήρι κατείχετο από τούς Βουλγάρους.

ε) Τό 1919, δ Γάλλος στρατάρχης Δεσπεραί, έπισκεφθείς τή Μονή Ίβή- 
ρων, πληροφορήθηκε 'τήν κυριότητα τοΰ Μοναστηριού καί κατόπιν τούτου, διέ
ταξε τήν απόδοσή του είς τήν ώς άνω Μονήν, μέ δλη. τήν κτηματική περιουσία 
άποτελουμένην από εκατοντάδες στρέμματα χωραφιών, πολλά από τά δποΐα σή
μερα απαλλοτριώθηκαν καί δόθηκαν σέ άκτήμονες κατοίκους τής Κορνοφω- 
λιάς. Είχε δέ διορισθή ηγούμενος, δ Ίωαννίκιος.

ατ) Τό 1925, ώς ηγούμενος προ&κρίθη, δ άναφερθείς Ά ρχιμ . Χρυσό
στομος Τσιριγώτης, μέχρι τοΰ 1931, όπότε ιέπιστρέψαντος τούτου είς τήν Μο
νήν Ίβήρων, άντεκατεστάθη υπό πού ηγουμένου Άντύπα.

(ζ) Τό έτος 1937, ηγούμενος ήτα δ Φιλάρετος.
καί η) Τό 1938, επανήλθεν ό έπί 10)ετηρίδας όλας κατόπιν ύπηρετήσας 

τήν Μονήν αείμνηστος Ηγούμενος Ά ρχιμ . Χρυσόστομος.
Νομίζομεν οτι Οά έπιτελέσουμε χρέος ιερό ν’ αναφέρουμε συντομότατα 

μερικά από τήν εξαιρετική Θρησ)κή καί ’Εθνική δράση πού προσέφερεν δ 
Πανοσ. Χρυσόστομος.

Δέν αμφιβάλουμε βέβαια οτι καί όλοι οί άναφερθέντες "Αγιοι γέροντες, 
προσέφεραν 'επίσης πολύτιμες υπηρεσίες στη Μονή καί στο "Εθνος, όμως δ 
περί ου δ λόγος Ηγούμενος Χρυσόστομος ύπερέβαλλεν όλους, διότι: 1) έπέ- 
φερε τέτουες βελτιοόσεις ώστε τό Μοναστήρι άπδ οικοδομικής πλευράς νά γίνη
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στιΕρεα .και ακλόνητο. 2) Μέ χήν καλή συμπεριφορά του προ; τούς προσκυνη- 
τάς, νά προσελκύη ή Μονή πολλούς έπισκέπτας. 3) Κατά τό διάστημα τής 
Γερμανικής κατοχής 1940— 1944, παρέσχεν άσυλο στούς 'Έλληνες αντάρτες, 
γι’ αυτό κα'ι συνελήφθη κα'ι αφού επί έτη έφυλακίσθη άπό τούς Γερμανούς, 
έσώθη ώς ΐέκ -θαύματος άπό τον τυφεκισμό. 4) Μέ τήν επισκευή τών παλαιών 
καί τήν ανέγερση τών νέων κτισμάτων, παρουσίασε τό Μοναστήρι ένα τόπο 
θαυμάσιο όπου μπορεί κάθε 'επισκέπτης νά ιδιαμένη άνετα, ζητώντας «τή χάρη» 
τής Παναγίας.

Τό Μοναστήρι, πανηγυρίζει τήν 23ην Αύγουστου κάθε χρόνο, ήτοι τήν 
ήμερα τής Άποδόσειος τής 15ης Αύγουστου εορτής τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου.

Κατά τήν ημέραν αυτή τού Πανηγυρισμού, ώς τά 1930, χιλιάδες προσκυ
νητών πήγαιναν στή Μονή -απ’ δλα τά σημεία, ακόμη καί άπό τά πιο απόμακρα 
χωριά τού Νομού, ήτοι τού Διδάχου καί Όρεστιάδος.

Ή το  -δέ τό θέαμα εξαιρετικά γραφικό. Γιά τό σκοπόν αυτό, ύστερα άπό 
προετοιμασίες πολλών βέβαια ημερών, ·—-δέν υπήρχε φυσικά τότε άλλος τρό
πος διεξόδου γιά γλέντι—  κάθε οικογένεια, αφού έστόλιζε όσο; πιό καλά, ομορ- 
φα κι εντυπωσιακά τό αμάξι της — βοϊδάμαξα δλα—  καί σκέπαζε μέ καινούρ
για «ψάθα» ή μέ μιά κουβέρτα τού «αργαλειού» μέ γιρλάντες άπό λουλούδια 
καί πράσινο, έμπαινε στήν «πομπή», καί έτσι σάν μιά άλυσσίδα άμαξιών, μέ 
χαρές καί μέ τραγούδια, άλλά καί μέ μιά, άσύλληπτησήμερα, αγνότητα σκέ- 
ψεων καί πράξεων, καθαρά χριστ)κή, -σιγά - σιγά έφθανε στό Μοναστήρι, 
ύστερα άπό πορεία άναλόγως τής άποστάσεως, >5— 15 ώρών. Ό  υποφαινόμενος 
ενθυμείται δτι, τόση Λήτο ή κίνηση τών προσκυνητών, ώστε κατά τό πέρασμα 
τών άμαξιών άπό τήν αγορά τού Σουφλίου έπί ώρες ολόκληρες, άπό τή 10η 
πρωϊνή ώς τήν 5η απογευματινή, μέ μεγάλη δυσκολία μπορούσε κανείς νά 
διάσχιση τον κεντρικό δημόσιο δρόμο. 'Πολύ περισσότερο1, νά περάση κανείς, 
στό άλλο πεζοδρόμι. Τούτοι τό χαιρόταν βέβαια διάφοροι καταστηματάρχαι, 
γιατί .επ’ ευκαιρία κάνανε καί χρυσές δουλειές.

Τό -δέ θέαμα ήταν, είπαμε, εξαιρετικά γραφικό, γιατί καθ’ δλο τό μήκος 
τής διαβάσεώς των άπό τό Σουφλί, οι νέοι καί οί κοπέλλες, ομάδες - ομάδες 
καθώς πεζή περπατούσαν πλάϊ στ’ αμάξια των, ιμέ τίς ποικιλόμορφες καί ποι
κιλόχρωμες ενδυμασίες των χαρακτηριστικές τού κάθε χωριού, παρουσίαζε μιά 
άμορφη κ'αί σπάνια εικόνα. Μερικές μάλιστα ομάδες σταματούσαν στήν πλα
τεία, κι αφού χόρευαν επιδεικτικά, δμοος πολύ χαριτωμένα, διάφορους χορούς 
τών χωριών τους, είτε μέ γκάιντες είτε τραγουδιστά ιμέ μιά λεπτή, θυμούμαι, 
ίδιάζουσα χωριατίστικη φωνή, συνέχιζαν τό δρόμο γιά τό Μοναστήρι. Στις 
έξι τό απόγευμα είχανε δλοι φθάσει στον Περίβολο τού Μοναστηριού. Πολύ 
αξιοπερίεργο είναι καί τό οτι, πολλοί καί πολλές νέες, γρηές, ξεκινούσαν απ’ τά 
χωριά των πεζή, διανύοντας τεράστιες αποστάσεις! 30— 40 χιλιάμ., έτσι σάν
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«τάμα» πρός τήν Παναγία. Φυσικά, τότε 'δέν υπήρχαν αυτοκίνητα καί τά άλλα " 
πολλά καί διάφορα σημερινά μεταφορικά μέσα.

Μόλις λοιπόν ψθάνανε, προσκυνούσαν τήν Παναγία, πρασφέροντας άπα- 
ραιτήτως καί τά ανάλογα δώρα των, κι’ υστέρα άρχιζαν ενα ολονύχτιο γλέντι 
μέ ατέλειωτους χορούς καί λογής - λογής τραγούδια, Νά, επί παραδείγματι, 
ένα πού τό 'θυμάμαι ακόμα:

«Στοΰ Τουκμάκ’(ι)κ ι στ’ Μιταξάδις
Γιάννης Δήμαρχους,
τέσσιρις γυναίκις έχει
κι άλλην ιάγαπεΐ,
άϊντι Βασιλ(ι)κούδα μ’
κι’ άλλην άγαπεΐ» κ.λ.π.

Διάφοροι, έξ άλλου, πλανόδιοι πωληταί έμποροι, ξεκούφαιναν κυριολεκτικά 
τούς προσκυνητές διαλαλώντας τά εμπορεύματα τους, «ντιουντιούκες» =  σφυ
ρίχτρες, καί πολλά τέτοια παιδικά παιγνιδάκια, αλλά καί «φαγώσιμα», αχνι
στούς λουκουμάδες, φρούτα, σουβλάκια, κεφτειδάκια, σουτζουκάκια κι άλλα 
πολλά μεζεδάκια καί ορεκτικά μέ άφθονο ρακί καί κρασί. Μή λησμονήσουμε 
καί τά ζαχαρένια κόκκινα πετειναράκια μέ ξυλαράκι, πού ήταν ή μοναδική 
αδυναμία τών παιδιών, νά τά γλύφουν ;έπί ώρες, ώσπου νά τά τελειώσουν, γ ι’ 
αυτό, τά λέγανε άλλοιώς, καί «γλυφαντζούρια».

Τό όλονύκτιο γλέντι αυτό, πού ταιριάζει νά τό ονομάσουμε στην κυριολε
ξία καί τρικούβερτο, γιατί αναπαύονταν όσοι καυράζονταν, στις απλωμένες 
πολύχρωμες χωριάτικες κουβέρτες, διαρκούσε ώς τήν απόλυση τής Θ. Λει
τουργίας, οπότε, όλοι ανεξαιρέτως οί χωρικοί ανέβαιναν στ’ άμάξια των, τά 
καταστόλιστα όπως είπαμε, κι έπαιρναν τόν δρόμο τής επιστροφής, σχηματί
ζοντας ένα ατέλειωτο· «καραβάνι».

Σήμερα πλέον, μέ τό σίφουνα τού πολιτισμού τού «ατόμου», όλα τά πα
ραπάνω ανήκουν οριστικά στην ιστορία καί τή λαογραφία, καί οί περισσότεροι 
«πανηγυρισταί», ή μάλλον «παγγιρτζήδες», όπως λέγονταν μέ τήν ιδιωματική 
διάλεκτο, είναι άπό τό Σουφλί, ·άπ’ όπου δυο Πούλμαν τού Κ.Τ.Ε.Α. 'Έβρου, 
τήν παραμονή καί τήν κύρια μέρα τής γιορτής, πηγαινοέρχονται άκατάπαυστα, 
νύχτα- μέρα, κατάμεστα άπό κόσμο·, πού πάει μάλλον γιά γλέντι, παρά γιά 
προσευχή.

Σημειωτέον ότι, τά αφιερώματα τών προσκυνητών τού παλαιού καιρού 
πρός τήν Παναγία καί τό Μοναστήρι, ήσαν καί πολλά καί πλούσια. Πετσέτες, 
μανδύλες, ποδιές, φορέματα γυναικεία προικός, όλα φυσικά τού «αργαλειού», 
πάνω στον οποίο έδιναν τό είναι τους οί κοπέλλες.

’Επίσης, σφάγια πάμπολλα μικρά - μεγάλα, πουλερικά, αλλά καί χρήματα 
καί λίρες χρυσές ακόμη. Κι όλ’ αυτά, ιμέ τήν πλέον ειλικρινή διάθεση, γιά νά
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εξαγοράσουν έτσι, .μέ τήν απλοϊκή τους σκέψη, οί καλόκαρδοι εκείνοι -άνθρω
ποι, τή «χάρη» τής Παναγίας. Μάζευε δηλ. τό Μοναστήρι, πενήντα ή εκατό 
σφάγια, που άλλα μπαίνανε στα κοπάδια τοΰ Μοναστηριού, πολλά όμως καί 
στα «καζάνια», στις πελώριες .δηλ. χύτρες, γιά νά χρησιμέψουν καί γιά φα
γητό, πού μοίραζε τό Μοναστήρι σέ 'όλους τούς προσκυνητές.

Στούς επισήμους μάλιστα, ιερείς τών γύρω πόλεων καί χωριών, καί σ,τούς 
εκπροσώπους τών ’Αρχών πού παρίσταντο, δ Ηγούμενος παρέιθετε ειδικό πλού
σιο γεύμα, μέ ποικιλία φαγητών, πού οί καλόγηροι ξεύρουν από κάθε άλλον 
καλύτερα νά μαγειρεύουν. "Ενα τέτοιο γεΰμα θυμούμαι κι εγώ. Καί παρ’ ολο 
πού άναφέρεται καί σέ προσωπικό μου γεγονός, συγχωρήστε ιμε, από ειλικρί
νεια καί μόνο, νά σάς τό αναφέρω:

Στα 1927, είχαμε πάει στο Μοναστήρι μέ τον πατέρα μου, ιερέα Παπα- 
σταμάτη, καλεσμένοι βέβαια απ’ τον Ηγούμενο Χρυσόστομο, ό πατέρας μου 
γιά νά συιλλειτουργήση καί εγώ νά όμιλήσω, σάν μαθητής τής. Ίερατ. Σχολής 
Ά γ . ’Αναστασίας Θεσ)νίκης, όπου φοιτούσα. ’Ενθυμούμαι καλά οτι, καί ή 
«θεία λειτουργία», μέ τή συμετοχή καί άλλων ακόμη ιερέων καί ιεροψαλτών, 
διεξήχθηκε μεγαλοπρεπέστατα, αλλά καί ή ομιλία μου πολύ επιτυχής, γιατί 
τήν είχα γράψει πολύ προσεκτικά, καί τήν έξεφώνησα μέ θάρρος καί «ύφος», 
μ’ όλους τούς κανόνες τής Έκκλησ. Ρητορικής, πού μάς έδίδασκαν στη Σχολή. 
Βεβαίως, τήν είχα μάθει «απ’ έξω κι ανακατωτά», έπί μέρες ασκούμενος, άφοΰ 
μεσολαβούσαν οί ιθ&ρινές μου διακοπές.

Ευθύς μ&τά τό τέλος τής θ .  Λειτουργίας, κι ιέγώ κι δ πατέρας μου δέν 
προφθάναμε νά παίρνωμε τά συγχαρητήρια πού μάς δίνανε όλοι οί παρατυ- 
χάντες εγγράμματοι, αλλά καί όλος ό άλλος κόσμος. Ό  Ηγούμενος, θυμούμαι 
οτι μέ συνέχαρη μέ τά δυό του χέρια, καί μέ πήρε νά μετάσχω κι εγώ στό 
πλούσιο τραπέζι, πού είχε προετοιμάσει. Παρευρίσκονταν σ’ αυτό όλες οί ’Αρ
χές. Ό  "Επαρχος, ό Δήμαρχος, ό Είρηνοΐδίκης, ό Οίκ. ’Έφοδος, ό Δασάρχης, 
ό ’Αστυνόμος, ό Συμβολαιογράφος, άξ)κοί Στρατού, Χωρ)κής καί όλες οί 
άλλες ’Αρχές τού Σουφλίου. Τό γεγονός αυτό μού έκανε μεγίστη εντύπωση. 
"Ενα πελώριο τραπέζι 'έπιανε τή ιμέση τού προς Νότον ευρύχωρου δωματίου 
τής Μονής. Ό  Ηγούμενος κάθησε στήν κορυφή, καί όλοι οί άλλοι στις πλευ
ρές.

Τέσσαρες - πέντε έκτακτοι «τραπεζάρήδες», έτσι τούς λένε καλογερίστικα, 
πήγαιναν κι έρχονταν συνεχώς μέ μεγάλη ποικιλία τών πιό σπάνιων φαγητών, 
καλογερικής τεχνοτροπίας, «Βυζαντινής Πανδαισίας», θά έλεγα, όπως είχε μά
θει δ Ηγούμενος Χρυσόστομος στό πλούσιο και ξακουστό Μοναστήρι τών Ί 
βήρων, ·όπου μοναστικώς ανήκε. Είχεν επιβλέψει αυτοπροσώπως, έλεγε, στήν 
παρασκευή των. Καί κατέβαινεν δ ίδιος κάθε Σάββατο, άπαραιτήτως, γιά ψώ
νια στήν «’Αγορά» τού Σουφλίου, καβαλλικεύοντας, σάν απαράμιλλος ιππέας, 
τό καλαθρεμένο κόκκινο άλογό του! ’Αλλά παραδέχομαι ότι, μπορεί, ίσως, ή



ΛΑ/ΟΓΡΑΦΊΙΚΑ ΣΟΥΦΑΙΌΥ 93

νεανική τότε φαντασία μου, νά κάνη τό τραπέζι εκείνο πλουσιώτερο, που αλλο 
τέτοιο, ομολογώ, δέν είδα !

Τ·ί όρεξη και τί κέφι ήταν έκεΐνο! Τ ί εγκαρδιότητα.! Ό  Χρυσόστομος, 
μέ λίγα σχετικώς γ,ράμματα, όσοι τον θυμούνται, 'θά παραδεχθούν οτι, τετρα
πέρατος κα'ι ιευγενέστατος καί ύποχρεωτι.κο)τατος, όπως ήταν, ήξερε πολλά και 
διάφορα 'ανέκδοτα 'θρησκευτικού, άλλά καί κοινωνικού περιεχομένου, που τα- 
λεγε μέ τόση μαεστρία καί χάρη, ώστε όλοι νά τον άκοΰνε μ’ ανοιχτο το 
στόμα.

Συμπεραίνω, πώς γι’ αυτό θά τοΰδωκε τό Μοναστήρι καί τ’ όνομα αυτό 
άπό καλογεροπαίδι, όταν είχε καταφύγει στή Μονή Ίβήρων, σάν δόκιμος γιά 
τον μοναστικό βίο, που εΐν’ άλήθεια ότι δύσκολα του άξιζε. Μάς ’έλεγαν άργό- 
τερα ότι τό είχαν έθιμο στή γενέτειρά του, απ’ τά παλιά άκόμη χρόνια —  γιατί 
όχι απ’ τά Βυζαντινά;— οί νέοι τών καλυτέρων οικογενειών, νά κατατάσσων- 
ται «καλόγεροι»! Κι οί γονείς των τό είχαν γιά καύχημα! Πολλά παιδιά δπως 
είχαν, αφιέρωναν καί ένα στό Μοναστήρι, στό Θεό.

Ό  Χρυσόστομος είχεν άκόμη καί τό ταλέντο τής «Μουσικής». Έγνώρυζεν 
άριστα τή Βυζαντινή μουσική, άλλά είχε καί φωνή εξαιρετικά μελωδική.

Λοιπόν, τήν ομιλία μου εκείνη, μου τήν έζήτησε καί τοΰ τήν έδωκα σέ 
άντίγραφο, γιά νά τήν έχη, καί τή δημοσίευση, μοΰ είχεν είπει. Καί προχωρώ 
στήν εξομολόγησή μου. Ά πό τότε όμως, τά κοριτσόπουλα(!) είχαν διαδώσει, 
οτι Όά γινόμουνα «Δεσπότης», καί τό ψυθίριζαν καί φωναχτά όταν περπατού
σα. Αυτό όμως μέ στενοχωρούσε υπερβολικά, γιατί μοναδικός σκοπός μου, δια
καής επιθυμία μου καί ή κλίση που ένοιωθα μέσα μου, ήταν νά γίνω «δάσκα
λος», άλλά καί μέ 'θρησκευτική μόρφωση, έλεγεν ό πατέρας μου, γ ι’ αυτό καί 
μ’ έστειλε σέ 'Ιεροδιδασκαλείο.

’Ά ς  μοΰ συγχωρηθή, παρακαλώ, ή παρέκβαση αυτή.
Κι επανερχόμενος στό θέμα μου, άναφέρω ακόμη οτι, επ’ εΰκαιρίφ τοΰ 

Πανηγυριού, γίνονταν κατόπιν καί πολλά συνοικέσια άγαριών καί κοριτσιών, 
άπό διαφορετικά χωριά, που πρωτοαρέζονταν εκεί. Άλλά ακόυσα νά λέγεται 
έπιμόνως καί τό ότι, κατά τή νύχτα τοΰ πανηγυρισμού, τά στείρα ζεύγη, ενώ
νονταν, οΰτως ώστε μέ τή «χάρη» καί πάλι τής Παναγίας, ν’ αποκτήσουν παι
δί, λύνοντας έτσι τά «μάγια», πού τούς είχαν κάμει εχθροί των.

θέλω νά προσθέσα) άκόμη καί ότι, καθώς μας είχε πει συμπληρωματικά 
ό Ηγούμενος, ή 'θαυματουργός είκών τής Θεομήτορος είναι έργο τοΰ περι- 
φήμου κατά τον 1 Οον αιώνα Αγιορείτου ζωγράφου ΓΙανσελήνου, πού όλες ο! 
Αγιογραφίες του, 'θεωρούνται σήμερα σάν εξαίρετα έργα, άμυΐθήτου άξίας. 
Τήν εικόνα αυτή τήν έστειλε ή Μονή Ίβήρων ιστό Μοναστήρι κατά τό 1747, 
μαζί μέ Ιε ρ ά  λείψανα Άγιων, πού φυλάσσονται στήν Α γ ία  Τράπεζα τοΰ Ί .  
Ναοΰ, σέ επίχρυσα, πολυτελή κιβωτίδια.
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Μέ τήν ευκαιρία, κάνουμε τή 'θερμή 'σύσταση, .δσοι επιθυμούν, άς φρον
τίσουν νά έπισκεφθούν τό Μοναστήρι αυτό ,κα'ι άς είναι βέβαιοι ότι ή Παναγία 
θά τούς βοηθήση νά εκπληρωθούν όλοι οί ιεροί πόθοι των.

Συμπληρωματικά αναφέρω δτι, ό σημερινός Ηγούμενος τής Μονής, προσ- 
φάτως ειλθών έκ τής Μονής Ίβήρων, ονομάζεται Γρηγόριος Ύβηρίτης, κατά 
κόσμον Γρηγόριος Χουλάκης, Κρής τήν καταγωγήν.

’Έτσι μάς έπληροφόρησεν ό έκ Σουφλίου ’Έφορος τής Μονής κ. Λέων. 
Παπαοικονόμου. Δέν τόν έγνωρίσαμεν προσωπικώς, αλλά άντελήφθημεν δτι 
είναι πολύ επιμελής καί δραστήριος μοναχός, ταπεινός έιρ-γάτη,ς τού Κυρίου·, 
μέ μόνην τήν φροντίδα νά περισώση τήν περιουσία τής Μονής, νά τήν συντη- 
ρήση καί νά καταστήση τήν Μονήν κέντρον θρησκευτικόν, καταφυγών τών έ- 
χόντων ανάγκην ψυχικής θεραπείας χριστιανών. Νέος καθώς είναι, δύναται 
νά 'έχη σταθεράν θέλησιν, καί νά δημιουρ'γήση συνθήκας μεγάλης προόδου τής 
'I .  Μονής.

Θαύματα δεραπείας άσδενών είς τήν Μονήν

Παρά τήν υποψίαν μου, νά παρεξηγηθώ ιάπό τυχόν δύσπιστούς άναγνώ- 
ατας, θ ’ αναφέρω καί μερικά θαύματα εντυπωσιακά, πού ’έγιναν στή Μονή Κορ- 
νοφωλιάς. Ό  κ. Χρ. Παπαϊωάννου, συνταξ. δημοδιδάσκαλος εκ Κορνοφωλιάς, 
έτών 7ι6, μού διηγήθηκε τά εξής: Κατά ·τό έτος 1 9 0 5 , ένας Εβραίος Χαχά- 
μης ( =  ίερεύς), μή κατορθώνοντας νά θεραπεΰση τήν άρρωστη θυγατέρα του, 
τήν έπήγε καί στο Μοναστήρι τής Κορνοφωλιάς, δπου γονείς καί κόρη, παρα- 
καλούσαν νυχθημερόν τήν Παναγία νά δώση τή «χάρη» Της. Καί ώ τού θαύ
ματος ! Μετά άπό λίγες μέρες, ή κόρη έγινε τελείως καλά. ’Αποτέλεσμα δέ τού
του ήτο νά γίνουν δλοι των χριστιανοί, καί μάλιστα ό ίδιος, μετοικήσας μέ τήν 
αίκογένειά του στην Κων)πολη, έχειροτονήθη κληρικός τής ’Ορθοδόξου Χρι
στιανικής Πίστεως.

Ό  ίδιος μού διηγήθη καί ένα θαύμα, πού ’έγινε στο λεγόμενο «Πέρα Μο
ναστήρι», ήτοι τής Ααιδιάς. Έ κεΐ κατέφυγεν ένας Τούρκος χότζας ( =  διδ) 
λος) πρός θεραπείαν τής κόρης του, ή οποία υπέφερεν άπό ψυχική νόσο. 'Ύ 
στερα άπό θερμές προσευχές, προ τής είκόνος τής Παναγίας, ή κόρη του έθε- 
ραπευθη, έκτοτε δέ καί αυτός καί ή οίκογένειά του έβαπτίσθησαν χριστιανοί.

Θεωρώ περιττό ν’ αναφέρω κι άλλα, άπό τά άναρρίθμητα θαύματα, πού 
διηγούνται πολλοί γέροι καί νέοι ευσεβείς χριστιανοί, άλλά παραπέμπω τούς 
δύσπιστους στά χρυσά λόγια τού Ευαγγελίου, πού είπεν ό Ί .  Χριστός στά πλή
θη τών ακροατών Του: «Πάντα δυνατά τώ πιστεύοντι».

Καί κλείω τό θέμα μου, ιμέ τό πώς γινόταν ή λιτάνευση τής εικόνας τής 
Παναγίας: Στά παλιά χρόνια, προ πενήντα ή εκατόν έτών, δταν παραυσιαζό-
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ταν ανομβρία ή καμιά επιδημική νόσος ισέ κανένα χωριό, στόλιζαν ειδικά ένα 
βωδάμαξο, και σ’ αυτό, άφοΰ τοποθετούσαν τήν εικόνα τής Παναγίας, τήν 
πήγαιναν ευλαβικά, συνοδεία καί τοΰ Ηγουμένου, στό χωριό. Έκεΐ έγίνετο 
«'Αγιασμός» ή «Παράκληση» καί προσκυνούσαν .μέ θερμή πίστη δλοι τήν Ει
κόνα, έξαιτουμενοι τή «χάρη» Της. Μετά, τήν 'έπανέφεραν πάλι στό Μοναστήρι. 
Ενθυμούμαι ότι, όταν περνούσαν τήν Εικόνα από τό Σουφλί, χιλιάδες πιστών 
έτρεχαν νά τήν προσκυνήσουν, προϋπαντώντας Την, κατά τήν είσοδο καί έξοδο, 
από τήν πόλη.

’Εδώ καί μερικά χρόνια, τό έθιμο τοϋτο έπαυσε πλέον. Γιατί άρα γε;

Σουφλί 12 ’Απριλίου 1967 
(Χρ. Παπασταμ. Μπαμπαλίτης, συνταξ. δημ)λος)

Φ ΑΡΜ ΑΚΑ  Δ Η Μ Ω Δ Ο Υ Σ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Συνέχεια Μ ελέτης σχετικής). Βλέπε «ΘΡΑΚΙΚΑ» Τόμος 40ος ΣελΙς 127.

Συνεχίζοντας τήν περί ΔΗΜΩΔΟΤΣ ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η Σ  μελέτην μας, κατα- 
χω ρίξομε ν κατωτέρω καί άλλα πολλά φάρμακα, ιάπό πληροφορίες που λάβαμε 
από τον πάπο - Θανάση Τσιομπάνογλου, ετών 86, καθώς καί από άλλους γέ
ροντες, καί τά όποια έχρησιμοποιοΰντο άπ’ όλους γενικώς τους κατοίκους, από 
πεντηκονταετίας καί πλέον. Θεωρώ δέ πολύ σκόπιμο νά τά αναγράψω, καί γιά 
νά 'βλέπουν οί μέλλουσες γενεές τον βαθμό τοΰ πολιτισμού τών ανθρώπων εκεί
νων, αλλά καί γιά νά πάρουν τυχόν χρήσιμα στοιχεία οί κ.κ. Ιατροί καί φαρ
μακοποιοί τοΰ παρόντος καί τοΰ μέλλοντος!

Διαβθβαιώ όμως, ότι ή παροΰσα γενεά τοΰ Σουφλίου δέν τρέφει πλέον 
καμμίαν εμπιστοσύνη σ’ αυτά, αλλά έστράφη οριστικά είς τά παρασκευάσματα 
τής .σημερινής βιοχημικής ’Επιστήμης.

1. Τ  γ ι ε ι ν ο ν υ γ ρ ό ν ,  δ ι ά  τ ή ν  γ ε ν ι κ ή ν  υ γ ε ί α ν  
κ α ι  ε υ ε ξ ί α ν  τ ο ΰ  α ν θ ρ ώ π ο υ :  Μέσα σέ μιά φιάλη, χωρητικό- 
τητος ενός κιλοΰ, βάζουμε αρκετά «γκουλόκνα», δηλ. ώριμες ερυθρές ωοθήκες 
αγρίων τριανταφυλλιών, τις όποιες βρίσκουμε στους φράχτες τών αγρών κατά 
τήν εποχή τοΰ Φθινοπώρου. Κατόπιν προσθέτουμε, γιά νά γέμιση ή φιάλη, νε
ρό καί ζάχαρη. "Τστερα από 15— 20 μέρες, τό φάρμακο είναι έτοιμο. Τό πί
νανε τρις τήν ημέρα, ιάπό ένα ποτηράκι ,τοΰ ρακιοΰ, μέ τήν πίστη, ότι θά τούς 
έφερε γενική υγεία καί ευεξία. 'Ο πάπο-Θανάσης μοΰ εΐπεν οτι τό χρησιμο
ποιεί καί τώρα, γ ι’ αυτό νοιώθει τόσο καλά. Τό συνέστησε καί γιά μένα! 
’Αλλά δέν θά έπρεπε νά γίνη κάποια ερευνά, μήπως έχει δίκηο;

2. Θ ε ρ α π ε ί α  ά κ ρ ο χ ο ρ ιδ ό ν ω ν : Παίρνουμε ένα αγκάθι
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από σκαντζόχοιρο,, κι’ άφοΰ τό άπολυμάνουμε μέ οινόπνευμα, τρυπαμε γύρω - 
γύρω τήν «μπασντρ αβίτσαν», δηλ. τήν άκροχ'ορδόνα. Είναι βέβαιον δτι έτσι 
θά έξαλειφθή!

3. F  ι ά τ ή δ υ σ ο υ ρ ί α :  Βράζουμε καλά ρίζες άπό «πουρνάρι», 
ρίζες αγριάδας καί ρίζες καλαμποκιού. Πίνουμε άπό τό ζουμί, κάθε πρωΐ, μεση,- 
μέρι καί βράδυ, άπό ένα ποτηράκι ρακιού.

4. Γ  ι ά τ ό κ α τ έ β α σ μ α  τ ο ΰ  π υ ρ ε τ ο ί :  Τρίβουμε 
τό σώμα μέ ζουμί άπό «πικραγκρές», =  πικραγγουριές.

5. Γ  ι ά τ ο ΰ ς ρ ε υ μ α τ ι σ μ ο ύ ς :  ’Ανοίγουμε ένα μικρό λάκκο, 
καί χύνουμε άφθονο νερό. Κατόπιν, άσβεστον άσβεστη:, σέ πέτρες. Μόλις άρχί- 
ση ό βραισμός, βάζουμε πάνω στό λάκκο ένα σανιδένιο στήριγμα, οπου, καθή- 
μενοι άκουμποΰμε τά γυμνά πόίδια. Τά κρατούμε έτσι άρκετή ώρα, οσο αντέ
χουμε, στον ζεστόν άτμό. Επαναλαμβάνουμε τή θεραπεία, άναλόγως. Τά απο
τελέσματα θά είναι βέβαια καί ασφαλή.

6. Γ ι ά  τ ο ύ ς  λ ί θ ο υ ς  τ ώ ν  ν ε φ ρ ώ ν :  Περνούμε άπό 
τον τρίφτη δύο ρεπάνια, στίβουμε καλά τό ζουμί καί τό πίνουμε.

7. Πάλι γιά τούς λ ί θ1 ο υ ς ν ε φ ρ ώ ν ,  π ι ό α π ο τ ε λ ε σ μ α 
τ ι κ ό  : Παίρνουμε 3— 4 ρίζες άπό πεντάνευρο, δύο κομμάτια ρίζες άπό «λαγό- 
μ η λ α »  ( =  θάμνος μέ ρομβοειδή βελονωτά φύλλα), 6— 7 ρίζες δυόσμου και 
μιά χούφτα ρίζες άγριάδας. Τά βράζουμε καλά, σέ 2 - 3  κιλά νερό, ώσπου 
νά μείντ] τό μισό. Παίρνει ό άσθενής ενα φλυτζάνι τοΰ καφέ, κάθε πρωΐ.

8. Γ ι ά  θ ε ρ α π ε ί α  τ ο ΰ  Σ α κ χ α ρ ο δ ι α β ή τ η :  Βρά
ζουμε μιά «χεριά» Βασιλικό γλάστρας, σέ ένα κιλό νερό. Πίνει ό άσθενής ένα 
κρασοπότηρο κάθε πρωΐ.

9. Γ  ι ά τ ό σ υ ν ά χ ι τ Προ τοΰ βραδυνοΰ ΰπνου, βρέχουμε ένα 
κομμάτι βαμβάκι φαρμακείου ιμέ οινόπνευμα. Τό τοποθετούμε στον πρώτο τρα
χηλικό σπόνδυλο καί δένουμε γύρω στον λαιμό ένα μανδήλι. Μέ τό πρωϊνό 
ξύπνημα, τό συνάχι θά έχη περάσει!

10. Γ ι ά  τ ο ν  κ ε φ α λ ό π ο ν ο :  α) Παίρνανε ένα βλασταράκι άπό 
τό φυτό πού λέγανε «κόπανο». (Πράγματι είναι ένα τέτοιο φυτό, πού βγά
ζοντας τούς πλευρικούς μίσχους, εάν τό εύρη κανείς ανάμεσα άπό τά δύο δά
κτυλα τοΰ χεριοΰ - δείκτη - άντίχειρα:, κόβει, ή χαράσσει τά δάκτυλα). Καθα
ρίζανε τό φυτό άπό τούς μίσχους τών κατ’ αντιστοιχίαν φύλλων του, καί κα
τόπιν τό βάζανε μέσα στούς ρώθωνες της μύτης καί έπανελάμβαναν αυτά τά 
λόγια :

«Χτύπα - χτύπα, κόπανι 
νά ματώσ’ ή μύτη μου, 
νά γιάν(η) τού κιφαλάκι μου».

β) Γιά τον ΐδιο σκοπό, τό σταμάτησα δηλ. τοΰ κεφαλόπονου, άλλοι: Κό-
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θανε δύο παραλλήλους κύκλους από λεμόνι καί τούς τοποθετούσαν στους κρο
τάφους, δένοντας τους μέ μανδήλι.

γ) "Άλλοι πάλι: Βάζανε δυο κοφτές βεντούζες στην πλάτη, η βδέλλες πί
σω στον τράχηλο.

11. Γ ι ά  τ ό ν  ο δ ο ν τ ό π ο ν ο 1: Βάζανε μέ τό καλάμι μιά 
βδέλλα στά ούλα, πάνω απ’ τό πονεμένο δόντι. "Ή, ριγιανέλαιο.

12. Γ ι ά  τ ό ν  κ ο ι λ ό π ο ν ο :  Έκτος άπό τό «τσουκάλι», πού ση
μειώσαμε στον 40ό τόμο, πίνανε ούζο, 1— ·2 ποτηράκια, ή ένα άλλο οινοπνευμα
τώδες, πού τό λέγανε: «Άμέρ’ (ι)»  (ίσως ρούμι). Ή ,  βράζανε δυόσμο και 
πίνανε τό ζουμί.

13. Θ ε ρ α π ε  υ τ  ικ  ό σ τ ο μ  ά χ ο ι υ :  Βράζανε βλαστούς θυμαριού,
και πίνανε τό ζουμί.

14. Γ  ι ά τ ή ν ύ π έ .ρ τ α σ η : Βγάζανε ρίζες άπό βατομουριές. Τ'ις 
καθαρίζανε καλά, και τΙς βράζανε. Ά π ’ τό ζουμί αυτό, πίνανε 1— 2 κρασοπό
τηρα ήμερησίως.

15. Γ ι ά  τ ό σ τ α μ ά τ η μ α τ ή ς  δ ι ά ρ ρ ο ι α ς :  α) βρά
ζανε φλούδες άπό ρόδια, και πίνανε τό ζουμί, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, άπό 
ένα κρασοπότηρο, β) "Ή βράζανε «κράνα», καί πίνανε ομοίως τό ζουμί, ή 
τά τρώγανε ωμά, χωρίς τά  κουκούτσια. (Κράνα, είναι δ καρπός τού ομώνυμου 
θάμνου, πού φύεται στο δάσος, κόκκινα, στό σχήμα τών χουρμάδων).

16. Γ ι ά  ε γ κ α ν μ α  ά  π ό «ζ ά τ  σ ι» ( = υδροχλωρικό οξύ).
Έπαλείφουιμε τό έγκαυμα μέ άλοιφή «μπάλσαμου». Ή  αλοιφή γινόταν έτσι:
Βάζανε σ’ ένα μπουκάλι άνθη άπό τό φυτό Βάλσαμο, μέ άρκετό λάδι, εκτεθει
μένα στον ήλιο τού καλοκαιριού, επί πολλές ημέρες. Τούτο, τό κάνανε βέβαια 
οί προκομμένες νοικοκυρές, καί έν περιπτώσει ανάγκης, δίνανε καί στις γει- 
τόνισσες. ·· · ;

Τούτο τό έγκαυμα τό θεραπεύανε καί μέ «θριφόφλου», δπως άναφέραμε 
καί αλλού.

(ΤΙ πληροφορία είναι τού φίλου Τηλεμ. Παράσχου).
17. Γι ά τ ή θ ε ρ α  π ε ί α ε κ ζ έ μ α τ ο ς :  Μαζεύουν «γίκνα» 

άπό παλιά κρανιά, καί τήν άφίνανε νά ·ξεραθή. Μετά τήν κάνανε σκόνη καί 
τήν ανακατεύανε μέ μέλι. ’Απ’ αυτό τρώγανε λίγο, πρωί - βράδυ.

Σ η μ. «Γίκνα» =  λειχήνες τού κορμού. Κρανιά =  θάμνος τών βουνών.
18. Γ  ι ά τ ό ν  έ ιι ε τ ό : α) Καψαλίζανε μιά φέτα ψωμί, τή βρέ

χατε μέ λίγο νερό, καί ζεστή, τή βάζανε πάνω στό στομάχι, β) Ή ,  ένα κομμά
τι φλούδα λεμονιού, λίγο δυόσμο, καί λίγη ρίγανη. Τά βράζανε αλα μαζί, καί 
πίνανε το ζουμί, γ) Ή  ζουμί άπό βρασμένη ματζουράνα.

19. Γ ι ά  τ ή θ ε ρ α π ε ί α  ~π λ η γ ώ ν ή τ  ρ α ύ μ α τ ο ς : 
Πάνω στη φλόγα «καμινέτου οινοπνεύματος», βράζανε σέ ειδική χάρτινη σακ-

7
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κούλα, λίγο λάδι, λίγο κερί μελίσσης, λίγο σαπούνι τριμένο κα! λίγδα χοιρινή. 
Καλύπτανε τήν πληγή μέ τήν αλοιφή αυτή, κα! τή, δένανε ιμ’ ένα μαντήλι."

20. Γ ι ά ε ξ ω τ ε ρ ι κ έ ς  α ! μ ο ρ ρ ο ΐ  δ ε ς : Πασπαλίζανε 
τις αιμορροΐδες μέ κοπανισμένο «νισαντίρι». Τσούζει βέβαια, πολύ, άλλ* είναι 
αποτελεσματικό.

21. Γ ι ά τ ό π ρ ή ξ ι μ ο  τ ο ΰ  μ α σ τ ο ύ  θ η  λ α  ζ  σ μ  έ ν η ς 
γ υ ν α ι κ ό ς  : Βράζουν δυόσμο ξηρό μέ λίγο νερό. Χλιαρό, τό επιθέτουν μέ 
επίδεσμο. Τό αποτέλεσμα είναι άμεσον. Ή ,  μέ κομπρέσα χαμομηλιού. Επίσης
όχρελιμότατο.

22. Γ ι ά  π ρ ή ξ ι μ ο  λ α ι μ ο ύ  κ α 1 σ τ ρ α μ π ο υ λ ί γ μ α τ α : 
Πράσο, βρασμένο μέ λίγο> λάδι κα! νερό. ’Επιθέτανε τον πολτό, πάνω στό πρή- 
σμα, καί δένανε μέ μαντήλι.

23. Κ α τ ά  τ ή ς  ύ π  ε ρ τ ά ισ ε  ω ς κ α ! α δ υ ν α μ ί α ς  τ ώ ν  
π ν ε υ μ ό ν ω ν :  Τρώγανε κάθε μέρα πολλά σκόρδα ωμά, άλλ’ όσοι είχαν 
γερό στομάχι.

24. Γ ι ά ρ ε υ μ α τ ι κ ά : α) Λυώνανε λίπος σκαντζόχοιρου, και 
πίνανε μιά κουταλιά κάθε μέρα. Αυτό τό λέγανε «γισκόλαδο». —  Γέσκος =  
’Ακανθόχοιρος, β) ’Ή , επάλειψη τών πονεμένων χεριών, ποδιών, μέ «γκλιστό- 
λαδο». Δηλ. καθαρίζανε μιά χούφτα «γκλίστες» =  γαιοσκώληκες, κα! τις βά
ζανε ;μέσα σέ μπουκάλι μέ λάδι. Τό μπουκάλι αυτό, τό εκθέτανε στον ήλιο, δλο τό 
διάστημα τού καλοκαιριού. Μέ τό περιεχόμενο αυτό, τον χειμώνα κάνανε εν
τριβές, στ ά πονεμένα μέρη!

25. Γ ι ά σ τ ρ α μ π  ο ύ λ ι γ μ α : Σκόνη; στύψης κα! ασπράδι 
αυγού. Τά χτυπούσανε καλά μέ ένα πηρούνι. Τό παρασκεύασμα αυτό τό αδέια
ζαν πάνω σέ βαμβάκι, κα! μετά, πάνω στό πονεμένα μέρος, δένοντας μ’ ένα 
μαντήλι.

Σ  η μ ε ί ω σ ι ς : Τά κατωτέρω φάρμακα μέ τις ανάλογες περιπτώ
σεις θεραπείας ασθενειών, μου τά ύπηγόρευσαν ή αδελφή μου Παναγιώτα 
Παπαοταματίου - Μέρμηγκα, ηλικίας 63 έτών, καθώς τά θυμάται ή Ιδία, είτε 
από τή μάνα μας κα! τή γιαγιά μας, είτε δσα ήσαν έν χρήσει προ 50— 80 
έτών!

2-6. 'Ό  τ α ν  τ ό μ ω ρ ό  έ κ λ α ι γ ε δ  ι α ρ κ ώ ς, υποθέτον
τας οτι εΐχε κ ο ι λ ό π ο ν ο, έβραζαν «ανασόνι» ( =  γλυκάνισο) κα! δίνανε 
μέ κουταλάκι γιά νά τού περάση. Κα! στ!ς πολλές περιπτώσεις, τού περνούσε, 
κα! τό κλάμμα του έπαυε. Τούτο συνέβαινε κυρίως στ!ς πρώτες μέρες τής ζωής 
τού μωρού.

27. Πολλές φορές, απ’ τό πολύ κλάμμα τού άρ ρ ε ν ο ς ;μ ω ρ ο ύ, 
τού π ρ η ιζ ό τ α ν τ ά «μ π  ά μ  π α λ α» ( =  αμελέτητα). Τ ’ αντιλαμβά
νονταν αυτό ή μαμά, κι αμέσως τηγάνιζε ένα δεματάκι μαϊντανό μέ λίγο λάδι 
κα! μία κουταλιά νερό. Μετά, χλιαρό τό παρασκεύασμα, τό έβαζε σάν κατά
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πλασμα, %ι ώς τό πρωΐ, αν ήταν βράδυ, τό πρήσμα έθεραπευετο εκ τοΰ α
σφαλούς.

28. Μ α ύ ρ η ,  α λ ο ι φ ή ,  γ ι ά  π  ρ ή σ μ  α τ α, τ  ο ι ιμ π η μ α. τ α, 
παρωτίτιδα, αμυγδαλές κλπ. Ή το, καθώς και ή ονομασία της δηλώνει, μιά 
μαύρη αλοιφή, πού τήν έβαζαν μέ τον δείκτη σ’ δλη τήν επιφάνεια τοΰ πρησμέ
νου ιμέρους, καί μετά, τό δένανε μέ μαντήλι. Μέ μιά - δυο επαλείψεις, τό πρήσμα 
περνούσε. Τήν κατασκεύαζαν κάτι γρηές, μέ κύριο συστατικό «σταρβιάρικο» 
πρσβατίσιο μαλλί, ( =  μαλλί κατσαρό γεμάτο άπό τά περιττώματα τοΰ προβά
του, καί άλλα, τίς ιοιδε, υλικά). ’Έβραζαν τό λερωμένο αυτό μαλλί σέ νερό. 
Μετά, τό νερό αυτό τό μαΰρο, τό στράγγιζαν καί τό ξανάβραζαν, ώς δτου 
γίνη πηκτό σάν σάλτσα. Ό  ιμακ. γιατρός Ά θ . Μπρίκας, διαπιστώσας, ώς λέ
νε, /την άποτελεσματικότητα τής αλοιφής, έζήτηισεν ·άπό τίς γρηές νά τοΰ τό 
άποκαλύψουν, πώς ιάκριβώς τήν έκαναν. Άλλά αυτές δέν τοΰ φανέρωσαν, γιατί 
έθος ήτο νά μεταβιβάζουν τον τρόπο, σάν τό «(μυστικό τής Βαλέραινας»,1 στά 
παιδιά τους. Μά έπειτα, ήρθαν στον «πνευματικό» Ιερέα πατέρα μας καί τον 
ρωτούσαν άν έκαναν αμάρτημα. Οι γρηές αυτές ήσαν: Ή  μπάμπω - Δήμαινα, 
ή μπάμπω - Τσίλινα, καί ή μπάμπω - Καρατσιόλαινα,

Σήμερα, οΰτε κάνει κανείς, ουδέ μεταχειρίζεται τέτοια αλοιφή.
29. Γ ι ά  μ ε λ α ν ι α σ μ έ ν ο  ά π ό  δ υ ν α τ ό ·  χ τ ύ π η μ α

μέ  ρ ο ς ,  ή γ ι ά  σ τ ρ α μ π ο ύ λ ι γ μ α : Περιτυλίγατε τό μέρος
αυτό μέ φρεσκογδαρμένο δέρμα ζώου, προβάτου - κατσικιού, σέ διάρκεια ώσπου 
τό δέρμα αύτό νά βρωμήση. ’Ά ν  δέν περνούσε, βάζανε άλλο·. Πολλούς πού 
στή Βουλγαρική κατοχή έδέροντο ανηλεώς, περιτύλισσαν ιμέ δέρμα δλο τό 
σώμα τους.

80. Γ ι ά  ν ά 'θ ρ έ ψη ή π λ η γ ή :  Κόβανε ένα κρεμμύδι, ξερό
στή μέση. Παίρνανε ένα λευκό κοίλωμα, βάζανε μέσα μαστίχα Χίου, θυμίαμα, 
μελισσοκέρι, σαπούνι, λάδι, καί τ’ άφίνανε νά βράσουν πάνω σέ κάρβουνα. 
Γινόταν τότε μιά αλοιφή. Ζεστή, τή βάζανε πάνω στήν πληγή. Βεβαιοΰν, δτι 
έτσι ή πληγή έθεραπεύετο.

31. Δ ι ά  τ ί ς  ν έ ε ς  π ο ύ  ε ί χ α ν  ά τ α κ τ η  π ε ρ ί ο δ ο :  
Μέσα σ’ ένα όκάρυκο μπουκάλι, βάζανε κρασί ιμαΰρο παλιό, 3— 5 έτών, καί 
πρόσθετον κομμάτια κανέλλα, μοσχοκάρφια, μαΰρο πιπέρι, καί τ’ άφίνανε πω
ματισμένο επί H5 μέρες. Μετά, τό άνοιγαν καί ’έπαιρνε ή νέα πού ΰπέφερε, 
άπό ένα κρασοπότηρο, κάθε μεσημέρι.

32. Γι ά τ ή ν  ε λ ο ν ο σ ί α :  α) Μέσα σ’ ένα μπουκάλι κονιάκ,
σφραγιστό, ρίχνανε 1— 2 κουταλιές «σουλφάτο» ( =  σκόνη κινίνο), καί τ’ ά- 
φιναν νά μείνη μιαν εβδομάδα. Ά π ’ αυτό παίρνανε κάθε βράδυ, άπό ένα

1 Σάν τό «μυστικό τής Βαλέραινας» καθώς περιγράφει στό ομώνυμο θεατρικό 
του £ργο, 6 Γρ. Ξενόπουλος.
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ποτηράκι, β) Μ α τ ζ ι ο υ ν ι : Γιά τήν ιδία νόσο, παίρνανε 3 κουταλάκια 
τοΰ γλυκού —· πρωΐ, μεσημέρι, βράδυ1 —  «ματζιοΰνι». Τό κατασκευάζανε μέ 
βρασμένο μέλι, καί ιμέσα κινίνο ;σκόνη, κανέλλα καί 'μπαχαρικά. Ή το  μιά πυ
κνόρρευστη μάζα, σέ χρώμα «καφέ», πολυ πικρή. 'Ωραίο ματζιοΰνι κατασκευά
ζανε, ενθυμούμαι, οί Κασσανδρινές, οπού διαμέναμε ώς πρόσφυγες, στα 1914—  
1921. . ' ·_■■■■·.

33. Γ ι ά  τ ή ν  τ α ι ν ί α :  Πίνανε ένα ποτήρι γάλα, καί μέσα σ’ 
αυτό μιά φούχτα κοπανισμένους ( =  στουμπισμένους) σπόρους από κολοκύθα 
«μπάλκαμπα», ώμους. Ή ,  τρώγανε πολλές φορές, πολλά γεύματα «κολοκυθό- 
πιττα», ή πολλά σκόρδα.

34. Γ ι ά  τ ό «φ α ν ό» τ ο ΰ  μ α τ ι ο ύ :  «Φανό» λέγανε, νόσο 
τοΰ ματιού κατά τήν οποία άσπριζε τό μάτι σέ μέγεθος καί σχήμα, φακής. Γιά 
τή θεραπεία του, στούμπιζαν κάμποσα «τσεκματζέ» σέ ίσα μέρη μέ πετροζά
χαρη. Μέ τό μίγμα αυτό, πασπάλιζαν τό μάτι έσωτερικώς, κάθε 8 ημέρες. 
Τέτοια θεραπεία έκανε ή γιαγιά τοΰ πατέρα μας, καί τήν είχε μεταβιβάσει 
καί στή μητέρα μας.' Θυμάμαι, κάθε Σάββατο έρχονταν πολλοί χωρικοί, γιά 
θεραπεία.

35. Ζ ο υ μ ί  ά π ο «τ σ ά π  ο υ ρ ν α» βρασμένα, ή παλιές ελιές,
γιά τή διάρροια.

36. Γ ι ά  τ ή ν  α ν ο ρ ε ξ ί α :  Κομπόστα από άγουρα «μούσκουλα», 
ή.από αγουρίδες σταφυλιών..

37. Π  ι κ ρ ό ζ ο υ μ ί ά  π  ό ρ α  δ ·ί κ ι α β ρ α σ μ έ ν α, γιά
τή θεραπεία αιμορροΐδων, καί τήν ανορεξία.

38. Τ ο  ζ ο υ μ ί  α π ό  κ ρ ι θ ά ρ ι  β ρ α σ μ έ ν ο, 1— 2
κουταλιές κάθε ώρα, γιά ρευματισμούς καί αρθριτικά.

39. " Ό τ α ν  ό λ α ι μ ό ς  ε ί ν α ι  π  ρ η σ μ έ ν ος : Βάζουνε
κατάπλασμα^ από στάκτη φλούδας «καραγατσιοΰ» ( =  π,τελαίας) σβυσμένη μέ 
λίγο χλιαρό νερό.

40. Κ ρ ε μ μ ύ δ ι α  ξ ε ρ ά  σ τ ο  υ μ π ι σ μ έ ν α, καί μέ λίγο 
ψιλό αλάτι,, κατάπλασμα γιά μελανάδες.'.

. , 41. - Π ρ ο  ζ,,υμ  ι π  ο τ. ι σ .μ .έ  ν?.ο μ έ λ ά δ ι, κατάπλασμα γιά 
τό πρήξιμο τοΰ λαιμού από αμυγδαλές ή μαγοΰλες.

42.. Γ ι ά  τ ο ν  π ό ν ο .  τ ο ΰ .  α ύ τ ι  ο ΰ: Εισάγουμε ένα βαμβα- 
κάκι βουτηγμένο στό λάδι κανδήλας, που καίει, καί τυλίγουμε όλο τό αυτί.

λ 43. - ’Έ  γ κ. α. υ μ α μ. ι κ ρ ό. Τό αλείφουμε με ταχίνι, ή μελάνη, ή ελαιό
λαδο ή σουσαμόλαδο.; . . . .

·* 44. "Ό τ α ν  τ ό μ ι  κ ρ· ό π α ι δ ί  δέν μπορούσε νά προφέρη 
καλά τό «ρ», έλεγαν ότι έχει: «ραμματούδ’ (ι) ( =  κλωστίτσα). Ειδικές 
μαστόρισες γρηές, ξεύρανε καί κόβανε τήν κλωστίτσα, που ένωνε τό επάνω χεί
λος μέ τά ούλα, ή τό κάτω μέρος τής γλώσσας.
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45. 'Ό  τ α  ν ε σ ,κ α ζ ε ή γ λ ώ α α α  κ ά π ο ι ο υ, που είχε φάγει 
ποντικοφαγωμένο ψωμί, τήν έβγαζε εξ’ απ’ το στόμα, και τήν πασπάλιζαν μέ 
στύψη. Τήν κρατούσε έτσι αρκετή ώρα, γιά νά τρέχη τό σάλιο. Μετά έπλυνε 
τό στόμα μέ νερό γαργάρα.

46. ' Ό τ α ν  ά π ό  ά π  ρ ο σ ε ξ ί α ε κ ο β ε κανείς τό χέρ ι του, έβα
ζαν επάνω στό κομμένο σημείο «μπούφο». Ή το  δέ ό μπούφος έπίμηκες άνθος 
φυτού χρώματος καφέ, περιτυλιγμένο μέ τριχοΰλες σάν τό τρίχωμα του λαγού, 
μαλακές. 'Όταν πάλι έκοβε φύλλα γιά τά κουκούλια, και τυχόν έκοβε τό χέρι 
μέ τό «ματά» ( =  κλαδευτήρι ειδικό γιά μουριές), τότε έβαζαν πάνω στό κό
ψιμο ξυσμένη φλούδα μουρόβεργας πράσινης, και τό δένανε .μέ «φυλλουρά» 
( =  φλούδα μουριάς σέ (επιθυμητό μήκος), σάν μέ επίδεσμο. Τέτοια φλούδα 
χρησιμοποιούσαν αντί του «χόρτου» γιά τό κέντρισμα τών κλημάτων, ή γιά 
τόν ενοφθαλμισμό τών δένδρων. ’Επίσης καπά τό πλέξιμο τών κρεμυδιών καί 
σκόρδων, σέ «ραμαθές». -Πλεξούδα άπό τέτοιες χλωρές φλούδες, χρησιμοποι
ούσαν τά παιδιά γιά κούνιες, ή γιά πήδημα 1. 'Ομοίως, κάθε σπίτι ήτο εφοδια
σμένο μέ 1—>2 «μπούφους» γιά  τά κοψίματα. Τις ιμουιρόβεργες, τις λέγανε καί 
«κλουνάρια» τά όποια, συγκέντρωναν στις αυλές, γιά καύσιμο ύλη, ήτοι γιά τό 
ψήσιμο τού ψωμιού, γιά τις θερμάστρες τών φτωχικών σπιτιών, καί γιά προσ
ανάμματα. Σήμερα αγοράζουν βέργες ξηρές τά αρτοποιεία, γιά τό κόψιμο 
τών φούρνων.

47. F  ι ά τ ό ν  π ο ν ό λ α ι μ ο  κ α ί  τ  ό ν β ή χα: ’Έβαζαν σ’ ένα 
φλυτζάνι τού καφέ κατά τά 3)4  ούζο, καί ένα κουταλάκι λάδι φαγητού. Μετά 
πύρωναν ιστή φωτιά τήν άκρη τού «άδραχτου» ή τή μασιά, ή ένα μεγάλο καρ
φί, κι’ έτσι κοκκινισιμένο τό έβαζαν στό φλυτζάνι, γιά ν’ άκουσθή ένας χαρα
κτηριστικός ήχος. Τό υγρό, ζεσταινόταν καί ©βγάζε ατμό. Μ’ αυτό τό ζεστό 
τώρα υγρό, κάνανε γαργάρες, κατάπιναν καί λίγο. ’Έτσι, έπαυεν ό βήχας, καί 
οί αμυγδαλές, γιατρεύονταν.

48. Γ  ι ά τ  ό κ α κ ό μ ά τ ι ή τ ο - β ά σ κ α μ α  τ ώ ν  π α ι- 
δ ιών:  α) Κρεμούσαν στη σκούφια, ή ιστό στήθος τού μωρού, μιά μικρή «αρ
μάθα» γαρύφαλλα, ή μοσχοκάρφια όπως ταλεγάν, λίγο· σκόρδο, ένα σταυρουδά
κι, καί ένα φλουράκι. ’Άλλες μάνες, πήγαιναν ιστόν Ιερέα, νά διαβάση καί σταυ- 
ρώση τό μωρό. ’Άλλες τό θυμιάτιζαν μέ λουλούδια άγια, πού, είχαν στό εικο
νοστάσι. ’Ά ν  τά λουλούδια «πατλακούσαν», απόδειξη οτι ήταν ματιασμένο! 
β) ’Ή , τό ένιβαν ανάποδα, άπό τό σαγόνι πρό.ς τό μέτωπο 3 φορές, γ ) Ή ,  τό 
έγλειφε ή μάνα, μέ τή γλώσσα, στο μέτωπο, τρεις φορές, άπό τή βάση τών 
φρύδιών πρός τά μαλλιά, δ) Ή ,  ;τό θύμιαζαν -μέ «καλά λουδούδια» καί μέ κλω
στές άπό -ρούχα τού βασκανιάρη. ε) Ή  έβαζαν “σέ μιά κούπα ιμέ νερό, ένα

1. ή γιά σφενδόνη.
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Σταυρό. Ά ν , τό νερό έβγαζε φουσκάλες απόδειξη δτι τό παιδί ήταν βασκαμέ- 
νο, και τό νίβανε, μέ τό νερό αυτό.

49. « Γ ή τ ε μ α »  ( =  γ ο η τ ε ί α, δ ύ ν α μ η  υ π ο β ο λ ή ς ) :  Πολ
λές φορές, γιά νά θεραπευθή τό παιδί (άπό τό βάσκαμα ή τό κακό μάτι τών 
Σαββατογεννημένων, κατέφευγαν σέ ώρισμένους γέρους προ πάντων γρηές 
πού ξεύρανε νά « γ η τ ε ύ ο υ ν » .  Τό «γήτεμα», γινόταν ώς έξης: Σ έ μιά πια- 
τέλλα μέ νερό, τοποθετούσαν ένα σταυρό. Μετά, αφού έκανε τρεις φορές τό 
Σταυρό του ό γητευτής, ή ή γητεύτρα, έλεγε κάτι ακατάληπτες λέξεις, ώς : 
«Χριστέ καί Παναγιά. Άτρι-μάτρι, λάτρι, Τέ-βέ-λέ κ.λ.π.». Καί πίστευαν, πώς 
έτσι, τό κακό μάτι περνούσε!

50. Μ α ζ ε ύ α ν ε  π  ο· λ λ ο ί κ α ί λ ο υ λ ο ύ δ ι α  ά π ό  τ ό 
φ υ τ ό  « μ έ ν τ α »  πού μοσχοβολά, ώς γνωστό, πάρα πολύ. Τά ξηραίνανε 
στον ήλιο καί τά φυλάγανε όλο τό χειμώνα. 'Όταν ένοιωθε κανείς κοιλόπονο, 
τού βράζανε τέτοια λουλούδια μέντας, καί τού δίνανε τό ζουμί μέ ζάχαρι, νά τό 
πιή σάν τσάϊ. ’Ά ν  δέν είχανε μαζέψει, οι ιάπρονόητες, ζητούσαν άπό τή γειτό- 
νισσα, ή όποια καί τούς έδινε ευχαρίστως, γιά για'τρικό. "Ηταν δμως αυτό, 
φάρμακο γιά μεγάλους. Γιά τά μωρά, δπως είπαμε, δίνανε άνασόνι.

51. Τ ό ά σ π ρ ι σ μ α τ ο ύ  σ τ ό μ α τ ο ς τ ού ·  ν ε ο; γ έ ν- 
ν η τ ο υ  μωρού, πού τό λέγανε «μπλάσνα» ( =  εκ τού Γαλλικού blanche) τό 
θεραπεύανε ειδικές γιάτρισσες, ώς έξης: Έτύλιγε τό δείχτη τού δεξιού της 
χεριού, ή γιάτρισσα, μέ βαμβάκι φαρμακείου, τον άλοιφε μέ καθαρό μέλι, κι’ 
έτσι τον τριγυρνούσε τρεις φορές στό στοματάκι τού μωρού, πιέζοντας ελα
φρά δλη τή στοματική κοιλότητα. Μετά, έκύτταζε κατά τό φεγγάρι, ή κατά τον 
ήλιο ή απλώς κατά τον ουρανό, κι* έλεγε φωναχτά: «'Όσου «νά χαιθή» ( =  νά 
δύση) αυτό τού φιγγάρ’(ι) , «νά χαιθή» (= ν ά  θεραπευθή) κι ή μπλάσνα τ* πη- 
διού». Καί περιέργως, έθεραπεύετο, σέ λίγες ώρες!

52. ' Ό τ α ν  τ ό π α ι δ ί  τ ρ έ χ ο ν τ α ς  ή παίζοντας χτυπού
σε στό πόδι, στό χέρι, καί (μελάνιαζε τό χτυπημένο μέρος καί πριζάταν καί πο- 
νούσε πολύ, τότε ή μάνα του, τού έκανε ένα πολύ πρόχειρο φάρμακο: Μασούσε 
μιά μεγάλη μπουκιά άπό ψίχα ψωμιού, καί τό έβαζε πάνω στήν πληγή, σάν 
κατάπλασμα, δένοντάς το μέ μαντήλι. Περιέργως, σέ μιά δυο μέρες, ή πληγή 
θεραπευόταν. 'Όταν πάλι χτυπούσε λίγο, μά έκλαιγε τό παιδί, τότε ή μάνα του, 
τούλεγε: «Σώπα πηδί μ’. Τώρα, θά τού χουχαλίσου ’γώ κι θά πιιράσ’(η).» 
Καί, σκύβοντας τό κεφάλι της κοντά στό χτυπημένο μέρος, έκανε: χ-ού, ου, ου... 
Τό παιδί πάλι νοιώθοντας τή ζεστή άναπνοή τής μάνας του, σταματούσε τό 
κλάμμα, πιστεύοντας στά λόγια αύτά τής μάνας του!

Καί ιμέ τήν απαρίθμηση καί περιγραφή τών παραπάνω φαρμάκου', θεω
ρώ λήξαν τό θέμα μου περί «Δημώδους Ιατρικής στό Σουφλί».

Βεβαίως, δέν λέω 'δτι δέν υπάρχουν άλλα πρακτικά φάρμακα! Τουναντίον 
μάλιστα, είναι άπειρα, πού κι αυτά ποικίλλουν καί στον τρόπο τής έπινοήσεώς
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των και τής εφαρμογής, από τό,πο σέ τόπο, από σεόλτ) σέ πόλη, κι από χωριό 
σέ χωριό! Κι όμως μέ τέτοια πρόχειρα ιμέσα προσπαθούσαν δυστυχώς οι καη
μένοι οι πρόγονοί μας τής περασμένης γενιάς, αλλά πολύ περισσότερο τών προ
ηγουμένων γενεών, νά 'θεραπεύσουν ιδιάφορες ασθένειες των, μέ μοιραία πολ
λές φορές αποτελέσματα!

Σήμερα μέ τή,ν καταπληκτική όντως πρόοίδο τής επιστήμης γενικά, δικαί
ως πρέπει νά γελά κάνεις διαβάζοντας τά παραπάνω γιατροσόφια, μά κα! νά 
λυπάται, γιά τήν τόση άγνοια τών αφελών εκείνων ανθρώπων, πού τόσο άδικα 
έχαναν τή ζωή των, ή τουλάχιστον ύπέφεραν καρτερικά τή,ν καταδυνάστευση 
τών ασθενειών των, κα! πού στά '50 χρόνια των νόμιζαν πώς είχαν πια γερά- 
σει! Τις οίδε όμως! Δέν ;θά λέγη τά ΐ'δια, ή επιστήμη τοΰ μέλλοντος κα! γιά 
μάς; Πιστεύω ναί. Διότι, ιμέ τά τόσα αντιβιοτικά, τό διατηρημένο αίμα, τ!ς 
τράπεζες τών ανθρωπίνων μελών, κα! τά τόσα πού Ιδέν κατέχω ώς μη ειδικός, 
ή ιατρική Επιστήμη εφ’ οσον επιτελει /θαύματα, σήμερα, πόσον μάλλον εις τό 
μέλλον; Ή  Επιστήμη πάντοτε ιθά προχωρή... ’Αλλά, ας ρίχνη κα! καμμιά μα
τιά στά περασμένα! ’Ίσως κα! στά πρακτικά φάρμακα τών αφελών εκείνων 
ανθρώπων, υπάρχει κα! κάτι τό χρήσιμο κα! τό ωφέλιμο.

ΟΙ ΚΡΥΜ ΜΕΝΟ Ι Θ ΗΣΑΥΡΟ Ι ΤΗΣ Θ ΡΑΚΗΣ

(Μελέτη, Ο ίκονομική, ’Εθνική, Λαογρ)κή)

1. Βεβαίως κα! τά 'διάφορα αρχαιολογικά /ευρήματα, πού κάθε τόσο έρχονται 
στήν επιφάνεια, από διάφορους εξαιρετικούς λάτρεις τοΰ ’Αρχαίου Έλληνικοΰ 
Πολιτισμού, είναι αναντίρρητα /θησαυροί, κα! εύγε σ’ αυτούς πού τούς αναζη
τούν. Έπιτελοΰν ένα μεγάλο κα! Ιερό εθνικό χρέος, προς τήν ένδοξη κα! ιστο
ρική Χώρα μας, πού στάθηκεν όδηγός στό δρόμοι τής Προόδου τοΰ Παγκό
σμιου Πολιτισμού κα! τής ανύψωσης τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος σέ δυσθεώ
ρητα ΰψη.

Δέν πρόκειται όμως γιά τό 'θέμα αυτό, γιά τό όποιο ομολογώ σάν ειδικό 
τό φίλτατό μου συνάδελφο κ. ’Άγγελο Ποιμενίδη, κα! τούς εξαίρετους συν
εργάτες του, τούς οποίους 'θαυμάζω καί δημοσία επαινώ.

Πρόκειται γιά τούς φυσικούς γήινους ιθησαυρούς τής Θρακικής μας γής, 
γιά τά 'διάφορα μεταλλεύματα, πού είναι άπο'θηκετμένα από τό Δημιουργό, 
κάτω απ’ τήν επιφάνεια, σέ κρύπτες πού γίνονται φανερές σ’ αυτούς πού τούς 
αναζητούν.

Είναι έτσι σάν αποθέματα, στά όποια καταφεύγουμε στον καιρό τής ανέ
χειας, «τών ισχνών αγελάδων» κατά τήν Ά γ . Γραφή.

Κι όπως μάς πληροφορούν ο! εφημερίδες, σέ λίγον καιρό θά επιστρέφουν
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οί 'Έλληνες εργάτες απ’ τη Γερμανία. Μέ τί’ θ1’ ασχοληθούν; Δέν θά είναι 
καλό ν’ αποσύρουμε απ’ τήν αίματοποτι.σμένη γή μας τους θησαυρούς αυτούς;

Γιατί οί εργάτες μας ν* άνασκαλίζουν τή Γερμανική γή, 5.00 καί 1000 
μέτρα κάτω απ’ τήν επιφάνεια, ή νά δουλεύουν στά εργοστάσια τών ξένων, 
γιά νά βγάλουν τό ψωμί τών παιδιών τους;

Μπορούν κάλλιστα, σάς βεβαιώ, νά έργασθούν εδώ, υπό πολύ καλυτέρας 
συνθήκας μάλιστα. ιΚαί σέ τούτο τό συμπέρασμα εφθασα είτε διαβάζοντας σχε
τικά άρθρα σέ διάφορες εφημερίδες καί δή στήν «Έλ. Θράκη», γιά  τήν εκ
μετάλλευση τών μεταλλείων τοΰ «Κιρκά», πολύ περισσότερο όμως άπό πρόσφα
τη συζήτησή μου μέ δυο σοφά γεροντάκια, τον Πάπο - Θανάση Τσιομπάνο- 
γλου, έτών 86, καί τό Μιχ. Παγανιάρη, έτών 75, καί πού είχα προχθές μιά 
πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη: Καί τούς ρωτώ: Εΐναι αλήθεια δτι έδώ· κοντά 
στό Σουφλί, πρός τά υψώματα τής Ροδόπης, υπάρχουν μέταλλα, σέ αρκετή 
ποσότητα ώστε νά γίνουν καί εργοστάσια έκμεταλλεύσεώς των καί επεξεργα
σίας των; Σημειιοτέον οτι, έπέλεξα αυτούς, πού είναι σ’ δλους γνωστοί, σάν 
έρευνηταί τοΰ υπεδάφους τών γύρω τοποθεσιών.

— Μάλιστα, μοΰ απαντούν πρόθυμα. 'Τπάρχουν διάφορα μέταλλα καί σέ 
πολύ μεγάλη ποσότητα, τά εξής:

1) Αμίαντος, 2) Άργυρσμόλυβδος, 3) Χρώμιο·, 4) Μαγγάνιο, 5) Πολυ- 
μεταλλίτης, 6) Χαλκός, 7) Μίκα, 8) Θειον, 9) Πετροκάρβουρο, 10) Μάρ
μαρα, κ.λ.π.

Διαβεβαιώ καί έκ προσωπικής μου άντιλήψεως δτι τούτο είναι άληθέ- 
στατον.

Καί ήλθαν μέν κατά καιρούς κάποιοι δήθεν ε,ϊδ ικοί νά τά ίδοΰν, ,άλλ’ εν
τελώς πρόχειρα καί έπιπόλαια, καί μάλιστα, υποθέτουμε, πρός έπιτυχίαν κά
ποιου άλλου σκοπού.

Επειδή πιστεύω ακράδαντα δτι ή όμολσγία αυτή τών συνομιλητών μου 
είναι πολύ σοβαρά παρακαλώ θερμώς όπως οί έπίσημες ’Αρχές κυρίως, άλλά 
καί άλλοι τυχόν ειδικοί βιαμήχανοι, θελήσουν νά διαπιστώσουν έπισήιμως τό 
γεγονός, μέ τήν ·άπάλυτο βεβαιότητα δτι ιθά πρόκυψη κάποιο μεγάλο καλό. Καί 
προ πάντων, νά μήν παίρνουμε τά πράγματα στό αστείο δήθεν, πολύ δέ χειρό
τερα νά ιμήν αμελούμε πράγματα πού δυνατόν ν’ άποβούν πάρα πολύ ωφέλιμα 
γιά τό εργατικό προσωπικό τού άκριτικού Νομού τού 'Έβρου, καί γιά τήν 
ανύψωση τού βιοτικού επιπέδου τών κατοίκων τής Θράκης άλλά καί δλης τής 
'Ελλάδος.

2. Π η λ ό ς  ή Π λ ό ς .  Ειδικά ιδέ αναφέρω, γιά ένα πέτρωμα πού εχει 
μεγάλη απορρυπαντική ιδιότητα καί πού τό λέγανε οί παλιοί Σουφλιώτες «πλόν» 
δηλ. πηλόν.

Τον πηλόν αυτό, πού άλλοτε άνευρίσκεται σέ σκληρή κατάσταση, άλλοτε 
σέ ιμαλακή, τον μεταχειριζόταν σάν ιάποκλειστικό άπορρυπαντικό δλες οί τά-
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ξεις, .πλούσιοι - φτωχοί, άπό πολλών ήδη ετών, δύοι 100)ετηρίδων, απ’ τήν επο
χή τής γιαγιάς μου, .μού λέγει ό Παπο - Θανάσης Τσιομπάνογλου· (86 ετών). 
Πλένανε τά πιάτα, τά σκούρα φορέματα, καθαρίζανε λεκέδες, γιά τά χέρια, 
τά πόδια, αλλά κυρίως γιά τό λούσιμο· τών μαλλιών, πού γινόταν πολύ μαλακά 
καί γυαλιστερά.

Λένε οι γέροι ότι, καί τώρα, οποίος υποφέρει άπό «πιτουρίδα», καί «φα
γούρα», άρκεΐ νά λουσθή 1— 2 φορές 'μέ «πλόν», καί Οά ίδή άτι θά θεραπευθή 
έκ τού ασφαλούς.

Έρωτήσας ·έπί τού γεγονότος τούτου, τήν αδελφή μου ηλικίας 65 έτών, 
μού είπε τά έξης: «Ό  πηλός τής .Κορνοφωλιάς, όπως ©ύρίσκεται είς τήν φυσι
κήν του κατάστασιν, είναι καί άριστον φάρμακον κατά τής τριχοπτώσεως. Το
νώνει καί τρέφει τά μαλλιά. Έκτος τούτου όμως, είναι προληπτικόν, καί κατά 
τής λευκάνσεως τών τριχών. Ποτά ή ποιος είναι 'εκείνος πού δέν θά ήθελε νά 
διατηρούνται τά μαλλιά του είς τό χρώμα πού είχαν στά χρόνια τής νεότη
τάς του; Καί γιά τό σκοπόν αυτό, ποιος δέν Οά έδινε δύο δραχμές π.χ. εβδο
μαδιαίους, νά πάρη ένα πακετάκι μέ πηλό, πού Οά έπωλείτο είς τά καταστή
ματα άν,τι τών «λοσιόν» καί τών «σαμπουάν» καί τών ποικιλώνυμων βλαβε
ρών βαφών, πού έκτος τής έπικινδύνου δράσεώς τών είς τήν υγείαν, μαδούν 
καί καταστρέφουν σύν τώ χρόνορ τά μαλλιά.

5Ά ν ήσαν άλλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, ’Άγγλοι, ήδη Οά τόν εΐχον άξιο- 
ποιήσει.

Μιά κυρία, ή Α.Μ., ήτο ηλικίας 65 έτών, καί δέν είχε ούτε μιαν άσπρη 
τρίχα στά μαλλιά της. Έρωτηθεΐσα δέ, είχεν είπει ότι, τό μυστικόν εγκειτο, 
είς τό ότι δέν έβαλε ποτέ σαπούνι στά μαλλιά της, άλλα πάντοτε έλούζετο μέ 
πηλόν, τρία νερά, καί στό τέλος τά ξέβγαζε μέ λίγο ξύδι. Ή  κυρία Α. Μπ., 
68 ετών, δέν έχει καί αυτή ούτε' μιά άσπρη τρίχα, ενώ τά παιδιά της, στά 40 
των τώρα χρόνια, έχουν κατάλευκα μαλλιά. Έρώτηθεΐσα καί αυτή, έδήλωσεν 
ότι λούζεται τακτικά μέ πηλόν. Καί μάλιστα, καί στην Α θήνα όταν πηγαίνει 
πρός έπίσκεψιν τών έκΠ εγκατεστημένων παιδιών της, παίρνει μαζί της γιά 
τό λούσιμο, πηλόν. ’Ά ν  λουστήμέ σαπούνι, λέγει ότι, τήν πιάνει φαγούρα.

Επίσης ή Δ.Μ., 75 ετών, διετήρει τά μαλλιά της στό' φυσικό τους, μέ 
τό μυστικό τού πηλού. ’Αλλά καί ή μητέρα μας Σ τ. Π ., καί πολλές άλλες δια
τηρούσαν τά μαλλιά στό χρώμα των, μόνον μέ τόν πηλό».

Ό  «πηλός», έκΐός τούτων, έχει καί άλλες θεραπευτικές Ιδιότητες. Τόν 
μεταχειριζόταν οί παλιοί, αντί γιά «τάλκ» μέ άριστα αποτελέσματα, ειδικά γιά 
τό «σύγκαυμα» τών μωρών παιδιών τους. Γνωστό φυσικά ότι τά μωρά «συγκαί- 
γονται» πολύ εύκολα, αφού ώς ιέπί τό πλευστόν είναι πάντα βρεγμένα. 'Υπήρχε 
λοιπόν τό: 'φάρμακο, καί πρόχειρο, καί άφθονο, καί φθηνότατο, καί άποτελε- 
σματικώτατο. Τό αλείφανε μέ λίγο πηλό, καί παύανε αμέσως τά κλάμματα, 
απ’ τό ενοχλητικό τσούξιμο καί κνησμό. Μά τόν μεταχειριζόταν, γιά τόν ίδιο
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σκοπό κι οι μεγάλοι' ϊίδίως σί παχύσαρκοι, κι οί παχύσαρκες. ’'Αν άμφιβάλη 
κανείς γιαύτό, ας έρωτήση οίονδήποτε ηλικιωμένο, καί θ ’ άκούση νά τω έπι- 
βεβαιούνται μέ κάθ'ε λεπτομέρεια. Ό  κ. Τ.Π ., έκ Κσρνοφωλέας, μου διηγήθη- 
κεν ότι είχε τήν απρονοησία τό περσινό καλοκαίρι, μετά τό μπάνιο του ιστή θά
λασσα, νά κάνη ήλιοθεραπεία άλογάριαστη στό μεσημεριάτικο καυτερό ήλιο, 
αν ίκαί ήτο τό πρώτο του μπάνιο τής σαιζόν. ’Έ ! λοιπόν! επαθε ένα τέτοιο 
έγκαυμα στήν πλάτη καί τό στήθος, πού (δέν ήμπορούσε νά ήσυχάση μέρα - νύ
χτα ούτε λεπτό. Ό  γιατρός, στον όποιο αναγκάστηκε νά καταφυγή τού σύ
στησε τάλκ, κρέμες καί ό,τι άλλο ένδεύκνυται, μά τίποτε. Ό  κνησμός ήτο ανυ
πόφορος. Τότε παρήγγειλε καί τού (φέρανε απ’ τό χωριό του πηλό. Καί ώ τού 
•θαύματος! Μέ ;2—ό επαλείψεις, οί φλύκταινες πού είχαν έν τω μεταξύ σχη- 
ματισθή, αυτομάτως κατεστάλησαν, καί ο κνησμός έπαυσε τελείως!

’Αναζητώντας τήν επιστημονική έξήγηση τών ανωτέρω, άπετάνθην στό 
φαρμακοποιό τής πόλεως μας κ. Χρ. Τερζούδη ό οποίος μού είπεν:

«Ό  πηλός αυτός, ή «πλός» Ίδιωματικώς, ιάποτελειται από «Αργίλιον», τό 
όποιον έχει θεραπευτικά <άποτελέσματα κατά τών έγκαυμάτων, καθώς καί τό 
«Τάλκ» τών φαρμακείων, πού είναι χημικώς Επεξεργασμένο αργίλιο».

’Αλλά, ή ετοιμασία τού πηλού ώς απορρυπαντικού καί θεραπευτικού φαρ
μάκου, απαιτούσε κάποιια ειδική μέν άπλούστατη όμως προεργασία, ώς εξής: 
Βάζανε τον πηλό στον ήλιο έν πρώτσις νά στεγνώση καλά. Μετά τον αποξη
ραίνανε τελειότερα στό σπιτικό τους φούρνο μετά τό ξεψούρνισμα τού ψωμιού, 
τούτο ίσως καί χάριν άπολυμάνσεώς του.

Κατά τή χρήση, βάζανε σ’ ένα τασάκι μερικά κομμάτια πηλό, προσθέ
τοντας καί ανάλογοι νερό. ’Έτσι, σέ λίγα λεπτά, άπορραφούσεν ό πηλός τό 
νερό, ©λυωνε, καί γινόταν μιά ήμίρρευστή μάζα, έτοιμη γιά κάθε χρήση.

Τόν πηλόν αυτό, τον βγάζανε μέ σκαλιστήρι από ώρισμένο μέρος, όπου 
καί .σήμερα 'άλλως τε είναι άφθσνώτατος, από τήν πλαγιά πού οδηγεί προς τό 
μοναστήρι τής Κορνοφωλιάς.

Αυτού, υπήρχε άρίστης παιότητος πηλός, καί τόν μαζεύανε οί γυναίκες 
κι οί κοπέλλες, κατά τις ωραίες καλοκαιριάτικες μέρες. Πηγαίνανε ποδαρό
δρομο βέβαια, πέντε χιλιόμετρα μακρυά, και τόν 'φέρνανε ώς τό Σουφλί μέ τά 
τρουβαίδάκια στον ώμο, ή καί σέ «δυσάκκια» μέ τά γαϊδουράκια, «γκαιτζόλια» 
καθώς τά λένε οί Σουφλιώτες.

Μού είπεν ακόμη, ό Πάπο - Θανάσης οτι, πολλοί περνάνε πηλό κι απ’ τή 
ρεματιά κάτω άπ’ τό ’ξωκκλήσι τού χωριού, τόν «'Άη - Θανάση», άλλ’ ένεκα 
τής σοβαρής φθοράς πού γινόταν στά πλάγια τού λοφίσκου, οί τοπικές ’Αρχές, 
απαγόρεψαν τήν πηλοληψία απ’ τό μέρος έκεΐνο.

Τόν πηλό δμως τόν πουλούσαν καί μερικά γεροντάκια ή γρηές Κο,ρνο- 
φωλιώτες καί Σουφλιώτες, πού ένεκα τών γηρ αιτιών 'δέν μπορούσαν νά έργα- 
σθούν, κι έβγαζαν έτσι τό χαρτζηλίκι τους. Πολύ γνωστός ήταν ένας γεροντά-



ΛΑΟΓΡΑΦ ΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ 107

κος, «ό γέρο - Μίνυας», πού πριν μερικά χιόνια ακόμη, γυρνούσε σλους τούς 
δρόμους καί τά ισοκάκιαι τού Σουφλί ου, φωνάζοντας διαρκώς: «Πλόν πλώ,ω,ω !», 
■δηλ. πηλόν πουλώ, κι έκανε χρυσές 'δουλειές! καί κάθε β·ράδυ, τά κουτσόπινε 
στού Καλπακλή τό ιμπακάλικο. Τον είχανε βγάλει τό παρατσούκλι «Μίνια», 
γιατί δταν πουλούσε δαδί σέ δεματάκια, καί τον ρωτούσαν: Πάπου, πόσο τό 
■δαδί; «Μίνια δραχμή τού διμάτ’(ι)», έλεγε. Καί πόσο φουρκίζονταν δταν
τον φωνάζανε «Μίνια», δέν φαντάζεστε. ’Έλεγε τού κόσμου τίς βρισιές.

Είχα ακούσει μάλιστα νά λένε γΐαύτόν, οτι, στό χωριό του τής Ά ν. Θρά
κης απ’ δπου κατάγονταν, στά νειάτα του είχε χρηματίσει αντάρτης, κι ήταν
ό φόβος κι ό τρόμος τών Τούρκων, πού τυχόν αδικούσαν ή τυραγνούσαν τούς 
πατριώτες του.

Δέν πρόλαβα νά τού πάρω μιά συνέντευξη γιά τά ηρωικά πράγματι κα- 
τορθώματά του, μά θά σημειώσω κείνο πού είδα ο ίδιος: 'Ένα άπόγευιμα, ενώ 
κι άλλοι αρκετοί θαμώνες ήταν στό ιμπακάλικο, παρουσίρ μου, κάποιος πειρά- 
ζοντάς τον δήθεν, τού είπε: «Πάπουί μπουρείς νά τσσκίεις καρύδια μί τού 
δάχλους σ’;» Αυτός δέ μίλησε καθόλου. Κι δπως καθόταν σ’ ενα τραπεζάκι 
μόνος, τουδωκεν ο μπακάλης >άπ’ τό σακκί μερικά καρύδια. ’Αμίλητος πάλι, 
πήρε τά καρύδια, κι ενα - ενα άρχισε νά τά σπάη πάνω στό τραπέζι μέ τή 
μιά, χτυπώντας δυνατά μέ τό δείκτη τού χεριού του. 'Όλοι'θαυμάσαμε! Πώς 
μπορούν νά χαρακτηρισθούν τά χέρια του Ικεϊνα, παρά σάν ατσαλένια! Άλλά 
μέ συγχωρειτε, γιά τήν παρέκβαση.

Κάποιος άλλος γέρος, μού ειπεν δτι, αί Βούλγαροι, κατά τή,ν κατοχή 
τού 1913— 1918, έβαζαν τον πηλό, σέ χάρτινα πακέτα, καί τον ιστέλνανε στή 
Σόφια, ασφαλώς πρός χρήσιν, σάν 'απορρυπαντικό', πού τόσο τό έχουν 
ανάγκη!

Κι ώς εδώ τό θέμα μας έξετάσθηκε βέβαια καθαρά άπό ιστορική καί 
λαογραφ ική πλευρ ά.

Καιρός δμως τώρα, νά κάνουμε καί πάλι μιάν 'έκκληση, πρός τούς ειδι
κούς 'επιστήμονες καί τίς Α ρχές, δπως ενδιαφερθούν σοβαρά καί γιά τήν 
οικονομική του πλευρά. ’Ήτοι, νά γίνη μιά χημική ανάλυση τών συστατικών 
τού πηλού αυτού, τουλάχιστον ώς απορρυπαντικού, κι έν περιπτώσει ευνοϊκού 
αποτελέσματος, άς απομονωθούν μέ κατάλληλο έπεξεργασία τά χρήσιμα στοι
χεία, πρός κατασκευήν καί ενός άκόμη νέου έγχωρίου σκευάσματος, γιά τήν 
καθημερινή οικιακή χρήση, πάμφθηνου, φαντάζομαι.

’Επίσης, δυνατόν ν’ απομονωθούν, καί χρήσιμα στοιχεία γιά τήν τριχό
πτωση, γιά τή διατήρηση τού χρώματος τών μαλλιών καί δη γιά τή θερα
πεία τών έγκαυμάτων.

Ώ ς πρός τά άλλα μεταλλεύματα μού είπεν ό γέρο Θανάσης, δτι·, «άς έλ
θουν νά μέ .ρωτήσουν κι είμαι πρόθυμος νά τούς πάω έγώ δ ίδιος στις τοπο
θεσίες δπου υπάρχουν, καί πού γνωρίζω μόνον έγώ!».
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ΘΕΡΜ ΟΠΗΓΕΣ Λ Τ ΡΑ Σ  —  ΦΤΛΑΚΤΟΤ
λ

Καί τώρα έρχεται ή σειρά μου, νά διαβεβαιώσω καί (εγώ έξ Ιδίας άντι- 
λήψεως γιά τό εν έπικεφαλίδι 'θέμα:

Στά 1935— 1936, είχα μετατεθή καί ήργαζόμην ατό χωριό Αύρα, πα
λιό όνομα «Έλκιντζή» δηλ. ύπήνεμον.

Καί θυμάμαι πολύ χαλά ότι, μιά ωραία χειμωνιάτικη μέρα μέ απόλυτη 
νηνεμία, ενώ έβλεπα πρός Νότον 'άπό τή βεράντα του Σχολείου, άντίκρυσα 
ενα περίεργο 'θέαμα: Είδα ν’ άνεβαίνη έναν χαπνό σέ σχήμα πελώριου κυ
λίνδρου, πρός τά επάνω χαί μετά νά (διαλύεται. Φώναξα τούς μαθητάς, οι 
όποιοι χωρίς νά παραξενευθούν ποσώς, μου είπαν1: Κύριε, δέν είναι καπνός, 
είναι άτιμος στρογγυλός, πού βγαίνει απ’ τό πηγάδι μέ τό «ζεστό νερό»!

Τό απόγευμα, τό είπα αυτό καί στον Πάρεδρο τότε, τό φίλο μου Γιάννη 
Άρβανιτάκη, πού μού είπε τά ίδια: δτι δηλ. είναι τό πηγάδι, πού βγάζει 
ζεστό νερό, χ ι όπως είναι πολύ ζεστό, όταν δέν φυσάει άέ,ρας, εξατμίζεται 
καί ανεβαίνει ίσια ψηλά, καί πού τά τοιχώματα τού πηγαδιού τόν κάνουν κυ
λινδρικό. Κι ©στάθηκε προθυμότατος νά μέ πάη ώς έκεΧ νά Ιδώ.

Πήγα λοιπόν, καί είδα: ’Ητο πράγματι ένα πηγάδι, 500 μ. Νοτίως 
τού χωριού ακριβώς στά όρια τών χωραφιών μεταξύ Λύρας —  Φυλακτού. 
Είχε βάθος ώς 1,50 μ. καί ιστόν πυθμένα, — εΐρήσθω εν παρόδφ—  περπα
τούσε μιά νεροχελώνα. Μόνο ή νεροχελώνα αυτή μπορεί νά ζήση εδώ μού λέ
γει ό μπάρμα Γιάννης. ’Ά ν  τυχόν πάη καμμιά άλλη, φεύγει αμέσως άπ’ τό 
κάψιμο τού νερού. ’Έβαλα τό χέρι μου, καί πράγματι ένοιωσα τό νερό, τόσο 
πολύ ζεστό, ώστε μετά άπό λίγο αναγκάσθηκα νά τό άποσύρω. Τό νερό βε
βαίως, ξεχείλιζε απ’ τό πηγάδι, 'σχηματίζοντας ένα ρυάκι.

Έπιστρέψαμε στό χωριό, : ίσια στό καφενείο· τού επίσης φίλου μου κ. 
Θεοδόση Τσαντσαράκη, όπου παρουσία καί άλλοον χωρικών, είπα τις εντυ
πώσεις μου. "Ολοι τότε, πρόθυμα μέ διαβεβαίιοσαν ότι ή «φλέβα» τού ζεστού 
νερού, έρχεται 'από πολύ βαθειά, καί -συγκοινωνεί μέ τις θερμοπηγές Τραϊα- 
νουπόλεως! ■

Καί πράσθεσαν ότι, στά παλιά χρόνια, τό χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά 
οί Τούρκοι άξιωματαύχσι «Μπέηδες» στέλνοντας πρός λουτροθεραπεία τις 
γυναίκες τους, αλλά καί οί ίδιοι. Καί ότι τό θεωρούσαν, πολύ καλύτερο καί 
άπό τά λουτρά τών Φερρών, τής Τραϊανουπόλεως δηλαδή.. Θεραπεύει καί 
πληγές, μού λένε. ’Έκτοτε, πηγαίναμε πολλές φορές καί εκδρομές μέ τούς 
μαθητάς μου. :·, ' /  ·: / „ ~

Πέρασαν λίγα χρόνια. Είχα μετατεθή ιδδώ στό Σουφλί. "Οταν ή Νο
μαρχία Έβρου έξεδωσε τό 1950 τό περιοδικό «’Ανασυγκρότηση», εκτός άπό 
άλλες λαογραφικές μου μελέτες, πού δημοσίευσα σ’ αυτό, έγραψα καί γιά τις 
θερμοπηγές Λύρας, καί παρακαλόύσα νά άξιοποιηθούν χάριν τού χωριού καί
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χάριν τοΰ λαοΰ. Πέρασαν πάλι χιόνια, ιμά τίποτε! Δέν πρόσεξε κανείς τήν 
ορθή νομίζω, πρότασή μου .εκείνη καί ίέκκλησή ιμου βερμή πρός τίς Α ρχές.

’Αντί τούτου τί νομίζετε; ’Έμαθα ιμετά λύπης ιμου οτι, τό νερό αυτό, τό 
ένωσαν μέ άλλες γεωτρήσεις ιμέ κρύο νερό, καί ‘έκαμαν ποτίστρες γιά τά ζώα 
των οί Φυλαχτιώτες!

Δέν πήγα ξανά έκεΐ. Άλλά φαντάζομαι πώς δέ θά έμεινε τώρα οΰτε 
σημάδι άπ’ τίς θερμοπηγές!

Καί 'διερωτώμαι: Τ ί άνθρωποι .είμαστε έμεΐς οί Ρωμηοί; Γιατί νά παίρ
νουμε τά πράγματα, καί τά πιο σοβαρά, τόσο 'επιπόλαια;...........

Καί γράφω τά παραπάνοο, μέ τήν ΐέλπίδα ίσως στό μέλλον νά βρεθή κά
ποιος νά άναστήση τίς «θερμοπηγές Λύρας —  Φυλακτοΰ».

Σουφλί 12 ’Απριλίου 1967

Φ ΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ —  ΛΑΟ ΓΡΑΦ ΙΚΑ

ΕΝ Α Σ ΔΙΑ ΣΗ Μ Ο Σ Τ ΡΑ ΓΟ Υ Δ ΙΣΤ Η Σ ΕΚ ΑΑΘΟΤΣ ΕΠ Α ΙΤΗ Σ

Τον γνωρίζετε όλοι! Ναι, είναι ό τζίτζικας, πού μέ τό ατέλειωτο τρα
γούδι του, τώρα στήν καρδιά τοΰ καλοκαιρού, ξεκουφαίνει τό σάμπαν! Ά ν  
μάλιστα τύχη νά περάσετε τό .μεσημέρι μέ τίς καυτερές ακτίνες τοΰ ήλιου 
άπό καμμιά δενδροστοιχία, ‘θά πρέπει νά βουλώσετε τ’ αυτιά σας, δπως ό 
Όδυσσέας γιά νά προφυλαχθήτε άπ’ τό ομαδικό ξεφωνητό τών τζιτζικιών, 
πού άμιλλώνται ποιος 'θά ξεπεράση τον άλλον, πειθαρχώντας επακριβώς στον 
’Αόρατο μαέστρο τους, μή χάσουν βέβαια τον καθορισμένο ρυθμό, καθώς 
έγραψα σ’ άλλη μου μελέτη..

Κι είναι ό «τερετισμός» τους αυτός ένα είδος προσευχής στό Δημιουργό, 
μά κι ένα είδος έκφρασης αισθημάτων τών «άρρένων» πρός τά «θήλεα» τοΰ 
γένους των, πού 'δέν τραγουδούσαν καί μ’ .δλα ταΰτα, ιμέ τή σιωπή τους, υποχρεώ
νουν !

Τό περίεργο είναι δτι, τον υπερήφανο αυτό τενόρο, ή γλώσσα τοΰ λαοΰ, 
τον εχει κάνει ζητιάνο!

Τραγουδώντας τάχα κάποτε δλο' τό ‘καλοκαίρι, δέν είχε τον καιρό νά μα- 
ζέψη σπόρους γιά τό χειμώνα, κι ήρθε έτσι στήν ανάγκη νά ζητήση ελεημο
σύνη, άπ’ τό εργατικό καί προνοητικό μυρμήγκι!

Λάθος μεγάλο! Πρώτα - πρώτα, 6 τζίτζικας, δέν τρώει σπόρους, μά μέ 
τήν προβοσκίδα του, πού είναι όμοια μέ τής μέλισσας, ρουφάει απολαυστικά 
όσο Όέλει δροσερό χυμό απ’ τούς κορμούς καί τά τρυφερά κλαδιά όλων τών. 
δένδρων. Ά π ’ τήν ευλογημένη έληά, μηλιά, ροδακινιά, κ.λ.π., ώς τή μεγαλό
πρεπη λεύκη, πεύκη, καί τήν πάντα υγρή ιτιά.

Έ πειτα  δέ, μην ξεχνάμε προ παντός καί τήν άριστοκραιΛκή κατα
γωγή του. ·-■·'·. ,- /  - ϊ · - -
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Οί αρχαίοι πρόγονοί μας, πίστευαν ότι ό «τέττιξ» ( =  τζίτζικας) δέν 
είναι άλλος παρά δ Τιθωνός, γυιός τοΰ Λαομεδοντα καί τής Στρυμοΰς.

Ή το τόσον ωραίος, κι είχε τόσο γλυκεία φωνή, ώστε μόλις τόν είδε καί 
τόν ακούσε ή «Ήώς» τόν έπήρε γιά σύζυγό της, παρακαλώντας τό Δία, νά τόν 
κάμη. αθάνατο. ’Έτσι κι έγινε, ιμά ιμέ τό πέρασμα τών χρόνων, περιέργως ό 
Τιθωνός, παρ’ ολη τήν αθανασία· του· άσπριζε καί γερνούσε! Τί νά είχε συμ- 
βή; Ή  απερίσκεπτη Θεά, είχε λησμονήσει νά ζητήση απ’ τό Δία, νά δώση 
στον άνδρα της εκτός απ’ τήν αιωνιότητα καί διαρκή νεότητα.

Μά οί Θεοί, γιά χάρη τής Ήοΰς, έκαμαν τόν Τιθωνό νά τραγουδά πάντα 
μέ διαπεραστική φωνή σά νέος, καί τόν μεταμόρφωσαν σέ τεττιγα, δηλ. τζί
τζικα.

Λοιπόν, ένας τόσον αριστοκράτης τραγουδιστής, είναι ποτέ δυνατόν νά 
γίνη επαίτης, καί μάλιστα σ’ ένα μυρμηγκάκι;

Νά διορθω'θή παρακαλώ αυτή ή λανθασμένη γνώμη.
Καθώς είναι γνωστό, υπάρχουν πάνω ιάπό 1000 είδη τζιτζικιών, που 

ζουνε κυρίως στις θερμές χώρες, άλλα καί στις εύκρατες.
Γιά νά έξελιχθή δέ ένας τζίτζικας σέ τέλειο έντομο, χρειάζονται μετα

μορφώσεις που διαρκούν τέσσαρα χρόνια!
Δηλαδή μετά τήν εκκόλαψή του από αυγό στις πτυχές τών κορμών τών 

μεγάλων δένδρων, κατεβαίνει στη ιρίζα γιά νά παραμείνη εκεί, όλο τό διά
στημα τής έξελίξεώς του. 'Υπάρχει μάλιστα στήν ’Αμερική είδος τζίτζικα, 
που οί μεταμορφώσεις του .διαρκούν, δεκαεπτά χρόνια!

Τό τραγούδι του λέγεται «τερετισμός» καί παράγεται μέ τήν τριβή τής 
μεμβράνης, πού βρίσκεται σέ ειδική ηχητική συσκευή, ανάμεσα απ’ τό θώ
ρακα καί τήν κοιλιά τοΰ εντόμου.

Καί τελειώνω τό σημείωμά μου μέ τά λόγια τοΰ τραγουδιού του;: 
«Θερίσετε1’ αλωνίσετε, 
δ εματοκουβαλίσετε, 
καί μέ, τό κουλικάκι μου 
θέλω νά μοΰ τό δώσετε».

Ό  λαός, γνωρίζει ότι είναι λάτρης τών παλαιών θεσμίων, καί τοΰ βάζει 
στο στόμα τά παραπάνω άκρως επιτυχημένα λόγια σέ έννοια καί ρυθμό.

Δέν έχετε, παρά νά έπαναλάβετε καί σείς τήν στιγμή, πού τραγουδάει δ 
τζίτζικας στον άπταιστο ρυθμό τών 2)'4, καί θά πεισθήτε απολύτως!

Γι’ αυτό κι ή καλή νοικοκυρά, δέν τοΰ χαλάει τό χατήρι! Ά π ’ τήν 
πρώτη ζυμωσιά τοΰ νέου σιταριοΰ, θά πλάση καί τό «κουλούρι τοΰ τζίτζικα» 
καί μέ μιά κόρη της θά τό πάη στή βρύση τοΰ χωρίου, νά τό κρεμάση στον 
κρουνό. Κι όπως τρέχει τό νερό, «έτσι θά τρέχουν όλα τά καλά», ιστό σπίτι 
αυτής τής προκομένης, τής άξια ς!

ΧΡ. ιΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΎ — ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΗΣ
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Α '. Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ. Ή  Θράκη, ή χώρα πού τήν περιβάλλουν τόσοι θρύ
λοι καί παραδόσεις, άγνωστα ιστόν πολύ κόσμο, είναι 6 τόπος πού γεννήθηκε 
καί άναθράφτηκε σ Διόνυσος, ό Βάκχος. ’Εδώ γεννήθηκε ό Όρφέας κι’ ό 
Μουσαίος πού καλλιέργησαν κι’ άνάδειξαν τό τραγούδι σάν τή πιο ευγενική 
εκδήλωση τών ανθρώπων. ’Εδώ ό Βάκχος καί οί Σάτυροι πριοτοχόρεψαν γιά 
νά Εκδηλώσουν όλο τό πάθος τής ψυχής καί τής καρδιάς. ’Εδώ) γεννήθηκαν 
οί φιλόσοφοι Πρωταγόρας καί Δημόκριτος. Ή  χώρα αυτή πού έγινε ό στό
χος δλων τών βαρβάρων λαών τού Βορριά καί τής ’Ανατολής, πάλαιψε χιλιά
δες χρόνια «μ’ όλους αυτούς καί κατώριθωσε νά κράτηση μέχρι σήμερα ανό
θευτη τή (συνείδησή της.

Ή  μακραίωνη ιστορία τού μαρτυρικιού αυτού1 λαού αποδείχνει τή με
γάλη ζωτικότητά του. Μιά ίστορίία θαυμαστή καί δμως άγνωστη, ή τουλάχι
στον παραμερισμένη. Ο ί σποραδικές μελέτες παραμένουν γιά τούς λόγιους.

Τά Θρακιωτόπουλα τελειώνουν τό Δημοτικό καί 'δέν τυχαίνει ν’ ακού
σουν ποτέ τίποτα γιά τήν ιστορία τής Θράκης. Είναι υπερήφανα γιατί γεν
νήθηκαν Έλληνες, μά δέν μαθαίνουν -δτι πρέπει νά είναι υπερήφανα γιατί 
γεννήθηκαν Θράκες. Ποιος θά τούς καλλιεργήση αυτή- τήν περηφάνεια γιά 
τήν καταγωγή τους; Είναι γραφτό τους νά θαυμάζουν πάντα τούς άλλους; 
Είναι άνάγκη νά γνοορίσουν κι’ αυτά τήν ιστορία τους. Νά τή διδαχθούν. 
Καί πρώτα άπ’ δλα είναι άνάγκη νά συγκεντρωθή ή ιστορία τής Θράκης. 
Είναι θαμένη στά χώματά της, είναι σπαρμένη, στά ήθη καί έθιμα τού λαού 
της, βρίσκεται στά τραγούδια του καί στη λαϊκή του τέχνη. Αυτό είναι τό 
έργο τής λαογραφίας. Νά τά συγικεντρώση όλα, νά τά ένωση καί νά δή μέσα 
τους τή ζωή τού λαού, τήν ιστορία του, τήν καταγωγή του και τήν φυλετική 
του συνέχεια.

Έ τσ ι γιά νά μπορέσουμε νά γνωρίσουμε τό λαό, οχι μοναχά στις επι
φανειακές του εκδηλώσεις, άλλά νά γνωρίσουμε τήν ψυχή του καί ν’ άναιλύ- 
σουμε τά λεπτότερα κύτταρα τής προσωπικότητάς του, πρέπει νά σταθούμε 
κοντά στό λαό γιά νά ζήσουιμε κι’ εμείς αυτά πού ζή ό λαός γιά νά μπορέ
σουμε νά τού «κλέψουμε» δλα τά «ψυχικά κειμήλια», έκείνα πού δέ φαίνονται 
εύκολα μά πού δέ χάνονται ποτέ καί αποτελούν τήν άλυσσίδα πού αρχίζει άπ’ 
τις ρίζες μιας ομάδας άνθρώπων καί πού κάθε γενιά βάζει τόν κρίκο της καί 
φτάνει ώς σήμερα.
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Ή  παρακάτω εργασία που έγινε ιμέ τή συνεργασία τών τριών δασκάλων 
τοΰ Δημοτικού Σχολείου Πραγγίου, άναφέρε,ται στό Πραγγί. Είναι κι’ αυτό 
ένα κομμάτι της Θράκης, πού έχει τά 'δικά του ήθη καί έθιμα καί πού αξίζει 
νά τά γνωρίσουμε. Έ να  μικρό χωριό μέ τίς δικές του ομορφιές, ξαπλωμένο 
στήν παρυφή τής πεδιάδας τού "Εβρου., άγναντεύει πέρα απ’ τό ποτάμι τή 
δύστυχη ’Ανατολική Θράκη, πού τού 'φέρνει στή θύμηση τά χρόνια τού Ε λ 
ληνικού μεγαλείου καί γεμίζει μέ πίκρα ή ψυχή του γιά τή χαμένη Ελληνική 
γή. Μόλις 6 χιλιόμετρα ανατολικά τού Διδυμοτείχου, τής πόλης μέ τά διπλά 
βυζαντινά κάστρα καί τό αρχαιότερο τζαμί τής Ευρώπης, είναι στημένο δί
πλα στή σιδηροδρομική γραμμή, πού λίγο πιο πάνω, στό Πύθιο, μπαίνει στήν 
’Ανατολική Θράκη καί φτάνει στήν Πόλη καί χαίρεται τήν ήμερη καί όμορφη 
φύση πού τό περιβάλλει. Δουλεμένοι καί οί κάτοικοί του απ’ τή σμίλη μιας 
τέτοιας φύσης, διακρίνονται γιά τήν ήπιότητα τού χαρακτήρα τους καί γιά 
τήν έργατικότητά τους. ’Αλλά ας άφήσουμε, τό συμπέρασμα γι’ αυτούς, νά 
βγή άπ’ τήν ίδια τή ζωή τους, πού όσο μπορούμε περιγράφομε παρακάτω.

Π ραγγί 27 Φεβρουάριου 1966

ΑΟΤΔΟΣ ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ
Διδάσκαλος Πραγγίου

Α '. Ο ΙΚ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠ ΙΠ Α Α  ΚΑΙ ΣΚ ΕΤΗ  ΤΡΟΦΑΙ ΕΝ ΔΤΜ Α ΣΙΑ Ι

1) Ο ι κ ή σ ε ι ς  : Τά περισσότερα σπίτια, στό Πραγγί, είναι μονό-
ροφα μέ μεσημβρινό προσανατολισμό, δπου ϊαύτό είναι δυνατό. Ή  στέγη 
αμφικλινής, πάντοτε σκεπασμένη ιμέ κεραμύδια. Συνήθως τά ξύλα τής στέγης 
είναι παρμένα άπό τίς λεύκες, πού άφθονούν στον κάμπο. Ά πό τό σχιστήριο 
θά περάσουν πρώτα, όπου σύμφωνα ιμέ τίς οδηγίες τών μαστόρων θά κοπούν 
ανάλογα μέ τά μέτρα τής στέγης, πού θά πρέπει νά είναι αρκετά στερεά. Οί 
τοίχοι, σήμερα τουλάχιστο, κτίζονται μέ τούβλα. Τά κεραμοποιεϊα, πού βρί
σκονται στον κάμπο, κοντά στό παχύ χώμα, ικανοποιούν τίς ανάγκες τού 
χωριού.

Τά θεμέλια τού σπιτιού, γεμισμένα ιμέ πέτρες φερμένες άπό τίς Πετρά
δες, τό διπλανό χωριό, πρέπει vex είναι στερεά. Ανάλογα μέ τή σύσταση τού 
εδάφους, θά ανοιχτούν βαθειά ή οχι. Σ τις  πρώτες πέτρες επάνω, πρέπει νά 
χυθή καί αίμα ενός τουλάχιστο κόκορα. Οί περισσότεροι δέν βλάπτουν. . . 
Οί μαστόροι είναι στις χαρές τους. Α π ’ τή θυσία 'εξασφαλίζεται πλούσιο 
γεύμα. "Τστερα άπ’ τό γέμισμα τών θεμελίων μέ πέτρες, προχωρεί τό κτί
σιμο μέ τούβλα. Ό  νοικοκύρης θά ξεκουραστή, έπί τέλους, ύστερα άπό τό
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σους κόπους καί έξοδα. Οι κτίστες νά πάρουν κι αυτο'ι τό δώρο τους. "Ενας 
ξύλινος σταυρός, στημένος στήν κορυφή τής στέγης, δείχνει πώς οί δουλειές 
βρίσκονται στό τέλος. Ό  πρωτομάστορας, άνεβασμένος εκεί ψηλά, διαλαλεϊ 
σ’ όλο τό χωριό πώς τελείωσε ακόμα ενα σπίτι, κι εύχεται στό νοικοκύρη του 
υγεία καί μακροημέρευση.

ΤΙ χαρά τού νοικοκύρη έκδηλώνειται μέ τό κρέμασμα, πάνω στό στουρό, 
τών δοόρων γιά τούς κτίστες. Πουκάμισα, πετσέτες, μαντήλια, είναι απαραί
τητα δώρα. Οί γείτονες, κι’ αυτοί γιά νά δείξουν τή συμμετοχή τους στη 
χαρά τού νοικοκύρη, κάτι θά φέρουν γιά νά κρεμάσουν στό σταυρό. Ή  μοι
ρασιά ανάμεσα στους μαστόρους θά γίνη δίκαια·, άν (εξαιρέσουμε τόν αρχι
μάστορα, πού κανένας δέν έχει αντίρρηση νά πάρη τά περισσότερα δώρα 
καί τά καλλίτερα.

Τό καινούργιο σπίτι έγινε. Μπαίνοντας απ’ τή διπλή έξώθυρα κανέ
νας, βρίσκεται στή σάλα (χώλ) τού σπιτιού. Δεξιά κι αριστερά, από δυο δω
μάτια. Τό ενα είναι τό ύπνοΐδοχιιάτιο, ενώ τό καλλίτερο ετοιμάζεται γιά «υπο
δοχή». Τά άλλα δυο πίσω, συνήθως ήμιτελή, προορίζονται γιά αποθήκες τών 
σιτηρών. Κ ι δταν δώση πολλά ό θεός, τότε καί τά δωμάτια τού ύπνου καί 
τής υποδοχής, υποδέχονται τούς καινούργιους καρπούς.

Σ έ περασμένα χρόνια, τότε πού ή γωνιά αυτή τής Ελλάδας μας στέ
ναζε ακόμη κάτω απ’ τή βάρβαρη σκλαβιά τών Τούρκων, τά σπίτια ήταν ανά
λογα ιμέ τά δύσκολα ’κείνα χρόνια, καί κτίζονταν κατά τρόπο πού νά εξα
σφαλίζουν, όχι μόνο τή στέγαση, αλλά καί τήν ασφάλεια τών κατοίκων. Τά 
σπίτια εκείνα ήταν επίσης κεραμοσκεπή, μέ τετράπλευρη στέγη, χαμηλότερα 
απ’ τά σημερινά, χωρίς παράθυρα καί μέ είσοδο χαμηλή καί στενή. Ό  φω
τισμός 'εξασφαλίζονταν από ένα φεγγίτη, πού βρίσκονταν στή στέγη. "Ολα 
ήταν μονώροφα. Τά θεμέλιά τους κτίζονταν μέ πέτρες, συνήθως μικρές, ενώ 
γιά τούς τοίχους χρησιμοποιούσαν τά κιρπίτσια. Ή  στέγη 'στηρίζονταν πάνω 
σέ ξύλινα ντρέκια (δοκάρια κατακόρυφα) πού πατούσαν στά θεμέλια. Ά π ’ 
τό υπνοδωμάτιο, ό νοικοκύρης, χρησιμοποιώντας μικρές πορτούλες, μπορού
σε νά κυκλοφορή σέ όλους τούς χώρους, χωρίς νά 'βγαίνη στήν αυλή τό βρά
δυ καί νά εκτίθεται σέ κινδύνους. "Ολοι οί βοηθητικοί χώροι βρίσκονταν έτσι 
κάτω άπ’ τήν ίδια στέγη, ενωμένοι* φούρνος, σταύλος, αχυρώνας, ορνιθώ
νας, τό μαντρί κ.λ.π. Τά εισοδήματα κρύβονταν καλά σέ ιδιαίτερο χώρο, πού 
έκλεινε μέ μιά μικρή πορτούλα. "Οταν υπήρχε κίνδυνος, σφράγιζαν καλά τήν 
πορτούλα μέ λάσπη, έτσι πού νά μη διακρίνεται καθόλου.

Μέσα στά «αμπάρια» υπήρχε μεγάλη κάσα ξύλινη, από χονδρές σανί
δες κι εκεί αποθήκευαν τά γεννήματα. Κάτω άπ’ τό υπνοδωμάτιο υπήρχε υπό
γεια κρύπτη, καλά καμ ο υ φλαρ ισμένη. "Οταν γίνονταν βίαιες επιστρατεύσεις, 
εκεί μέσα οί άνδρες κρύβονταν, ώσπου νά περάση ή μανία τού εχθρού, ακόμη 
καί μήνες ολόκληρους. "Οταν ό τόπος απόκτησε τή λευτεριά του, τότε άρχι
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σαν να κτίζωνταιι σπίτια πιο άνετα, ιμέ μεγάλα παράθυρα καί πόρτες, και νά 
χωρίζω ντα.ι οί βοηθητικοί χώροι στην αυλή. ’Έτσι, .σιγά - σιγά, φτάσαμε στον 
σημερίλύ τύπο σπιτιού, πού κατά κάποιο τρόπο εξασφαλίζει τούς απαραίτη
τους υγιεινούς ορούς.

2) "Έ π  ι π  λ α  κ α ί σ κ ε ύ η, τ ρ ο φ έ ς : Τίποτα ,δέ λείπει 
άπό τό σπίτι τού καλού νοικοκύρη. 'Ένας ξύλινος .σοφράς, στρογγυλός, φιλο
ξενεί όλη τήν οικογένεια στην ώρα τού φαγητού, και είναι απαραίτητος στό 
άνοιγμα τών φύλλων τής πίττας. Στην κουταλοθήκη ιμέσα, δείγμα κι αυτή 
τής ικανότητας τού νοικοκύρη, θά βρίσκεται ή μεγάλη ξύλινη κουτάλα, πού 
χρειάζεται γιά τό ανακάτεμα και τή διανομή τού φαγητού.

Μικρά ξύλινα σκαμνάκια είναι τά αναπαυτικά καθίσματα τού σπιτιού. 
Ό  καναπές .είναι απαραίτητος καί μάλιστα στημένος κοντά στά παράθυρα, 
γιά νά βλέπουν, αυτοί πού κάθονται, εξω. Τό ξύλινο κρεββάτι σήμερα, κιν
δυνεύει νά έξαφανιστή, παρ’ δλα πού ένας καλός νοικοκύρης, στά περασμένα 
χρόνια, τό ’θεωρούσε γιά απαραίτητο. Μά ή τέχνη φαίνεται στον αργαλειό. 
Καί δέν είναι λίγο γιά έναν νά τά καταφέρη νά κάνη αργαλειό πού νά φιτειά- 
νη καλό πανί. Λεπτή δουλειά. Τό ξυλότεχνο, κι αυτό προσοχή χρειάζεται. 
Κάθε χτύπημα πρέπει νά είναι ξεκούραστο κι αποτελεσματικό. Τό ίδιο καλές 
καί οί πατήθρες. Καθένας, .δέν μπορεί νά τά πετύχη δλα αυτά. Πάντα υπάρ
χουν οί πιο επιδέξιοι. ’Απαραίτητο καί τό ροδάνι. Ή  νοικοκυρά θά μαζέψη 
τό νήμα, πού θά βάλη στη σαΐτα τού αργαλειού.

Θαυμάσια σκάφη .μπορεί νά γίνη άπό ξύλο ιτιάς, δταν σκαλιστή βαθειά 
μέ τέχνη. Αυτή χρειάζεται γιά τό ζύμωμα τού ψωμιού. ’Άλλη σχεδόν παρό
μοια, είναι γιά τό πλύσιμο τών ρούχων. Ό  φούρνος είναι πάντα κτισμένος 
στην αυλή. Τις περισσότερες φορές, μαζί μ’ ένα δωμάτιο. Είναι μαζί φούρνος 
καί κουζίνα. Τό καλοκαίρι, Ικεΐ γίνεται τό μαγείρεμα. Καί σάν υπνοδωμάτιο 
γιά  τούς γέρους, δέν είναι άσχημο. Έ κεΐ θά ψηθή τό νόστιμο σιταρίσιο 
ψωμί, πού δταν βγαίνη άπ’ τό φούρνο, στέλνει τήν ωραία μυρωδιά του1 σ’ 
δλη τή γειτονιά. Ζεστό ψωμί μέ τυρί, είναι τό φαγητό πού δλοι άγαπούν γιά 
τή νοστιμάδα του. Ή  ελληνική φασολάδα, κι εδώ στό Πραγγί, έχει τήν πρώτη 
Όέση. Τό χειμώνα, δταν συνοδεύεται άπό· πιπεριές «τουρσί», είναι άπόλαυση. 
Καί τά άλλα όσπρια, φακές, ρεβύθια, δέ λείπουν άπό τό «βδεμαδιάσιο» σι
τηρέσιο. Τό μπληγούρι μέ τό κοτόπουλο· είναι ένα άπ’ τά νοστιμώτερα φα
γητά. Γ ι’ αυτό, είναι τό φαγητό τής Κυριακής. Οί λαγγίτες μέ ζάχαρη καί 
βούτυρο, είναι κι αυτές κάτι τό ξεχωριστό. Τό πρωΐ ένας ζεστός «τραχανάς» 
είναι δ,τι χρειάζεται γιά τις παγωμένες μέρες τού χειμώνα. Ά π ’ τό φθινόπω
ρο ακόμα, ή νοιικοκυρά δέν ξεχνάει νά τόν έτοιμάση. Ά π ’ τά Χριστούγεννα καί 
πέρα ένισχύεται τό σιτηρέσιο μέ τό χοιρινό κρέας. Γύρω στά εκατό κιλά κρέας 
γιά κάθε σχεδόν οικογένεια. Μιά βδομάδα, ίσως καί περισσότερο, ανάλογα 
μέ τόν καιρό, μέ τό νωπό χοιρινό κρέας, περνούν ευχάριστα τά Χριστού-
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γέννα. "'Ύστερα γίνεται ή «πασιουρτή» (καβουρδισμένο ψαχνό m l λίπος μα
ζί) καί τά λουκάνικα, πού κρατούν αρκετά.

Γιά τό χειμώνα, καλό είναι κα'ι τό ,μαΰ.ρο κρασί, γλυκό και μπρούσ.ικο, 
πού βγάζουν αρκετό α! Πραγγιώτες άπ’ τ’ αμπέλια τους. Καί τό τσίπουρο 
δέ λείπει άπ’ τά σπίτια τών νοικοκυραίων, πού ’έχουν αμ πέλι. 'Υπάρχει τό 
«καζάνι», (λέβης γιά τήν απόσταξη τού ο’ίνου), πού 'δουλεύει αδιάκοπα στήν 
εποχή τού τρύγου. Παλαιιότερα, τό καζάνι ήταν πήλινο. Έ ν α  υπόλειμμα ενός 
τέτοιου καζανιού ετυχε νά βρω ,σέ κάποια αυλή. Χρησιμοποιήθηκε, τουλά
χιστο πρίν άπό εκατό χρόνια. Είναι ένα δείγμα καλής κειραμεικής τέχνης 
τού καιρού εκείνου. Σ έ  σχήμα, δέ διαφέρει άπ’ τά χρησιμοποιούμενα σήμερα, 
χάλκινα.

3) Έ  ν δ υ μ  α σ ί α : Μέ τό πέρασμα τού χρόνου καί κάτω άπ’ τήν 
ασφυκτική πίεση τής ιέξέλιξης καί τής προόδου, κάθε τι παληό, γραφικό καί 
μέ χαρακτήρα καθαρά καί έντονα τοπικό, είτε αυτό είναι συνήθεια είτε φόρε
μα, έγκαταλείπεται άπό τούς χωρικούς, μέ κάποια άνακούφιση γιά τό ξαλά- 
φρωιμα άπ’ τά «σημάδια» αυτά τής «καθυστέρησης» καί τής «χωριατιάς», πού 
συγκέντρωναν τά ειρωνικά βλέμματα καί σχόλια τών «κοσμοπολιτών».

Μιά αντίληψη, πού δ ι έσυρε άδικαιολόγητα τον ελληνικό χαρακτή ρα τό- 
σων καθαρόαιμων ελληνικών συνηθειών καί τίς ανάγκασε, κάτω άπ’ τόν επι
πόλαιο μέν, άλλά βαρύ καί ανελέητο πόλεμο, νά σπεύσουν νά εξαφανιστούν 
άπό ντροπή, ανυπεράσπιστες, ιμέ αποτέλεσμα νά παραχωρηθή 'σέ κάθε τι ξένο 
άπόλυτη κυριαρχία, μέ τήν επίσημη σφραγίδα τής «ένδειξης» τού πολιτισμού. 
Οί ιδέες αυτές ξαπλώθηκαν καί στά μικρότερα χωριά, μετά άπ’ τόν τελευταίο 
πόλεμο. Καί στό Π ραγγί, τό ίδιο έγινε. Ή  γρήγορη αντικατάσταση τής φο
ρεσιάς ήταν τό πρώτο βήμα τού «εκσυγχρονισμού». Σήμερα, λίγες ηλικιωμέ
νες καί γέροτ, πιστοί στήν παράδοση, λανσάρουν άκόμα τά τελευταία υπο
λείμματα τής παληάς ενδυμασίας. Φυσικά, δέν είναι λίγα τά προικιά τής ε
ποχής εκείνης, πού βρίσκονται άχρησιμοποίητα στά «σεντούκια», χωρίς νά 
ύπάρχη καμμιά ελπίδα νά χρησιμοποιηθούν.

Μιά προσεχτική μελέτη τής παληάς φορεσιάς, δείχνει τήν τέχνη καί 
τήν υπομονή, καθώς καί τό γούστο τής νέας τής εποχής εκείνης, καί τήν 
επίδοση στήν κεντητική και. υφαντική τέχνη. ’Αξίζει εδώ νά περιγράφουμε, 
δσο μάς είναι δυνατό, τά πιο άντιπροσωπευτικά ενδύματα τής εποχής εκείνης. 
’Ά ς  αρχίσουμε απ’ τά βασικά μέρη τής γυναικείας 'ενδυμασίας. Τό «πκάμσο», 
.είναι, ένδυμα μακρύ, άπό βαμβακερό ύφασμα, ύφαμένο στον άργαλειό κατά 
τρόπο, πού κατά τό ύφαμα νά σχηματίζωνται στό κάτω μέρος αυτού τά 
«γράμματα» (κεντήματα), σέ διάφορα σχέδια μέ χιντί (κόκκινο νήμα). Φα
νερή είναι ή προσπάθεια τής υφάντριας γιά τήν επιτυχία τών σχεδίων καί 
•τού συνδυασμού τών χρισμάτων.
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Πάνω από τό πουκάμισο καί σέ λιγώτερο μάκρος απ’ αυτό, γιά νά φαί- 
νωνται τά γράμματα, μπαίνει τό «φστάν» (φουστάνι), ύφαμένο κι αυτό σέ 
μαύρο συνήθως χρώμια, είναι δέ κεντημένο στό κάτω μέρος του μέ άσπρη 
κλωστή (ασπρισμένο). ’Ακολουθεί τό «μουχαέρ» από μάλλινο ύφασμα, σέ χρώ
μα μπλε, πού φέρνει κεντήματα σέ δλο τό μήκος του·, μέ κόκκινη, κλωστή καί 
σέ 'διάφορα σχέδια, γεμισμένα μέ άσπρη κλωστή. Τό μουχαέρ τό διαδέχτηκε 
δ «ντουλαμάς». Φτειαγμένος κι αυτός μέ σιαάκ (μάλλινο χονδρό ύφασμα), 
εχει τό σχήμα τού μουχαέρ, αλλά χωρίς κεντήματα. Τά κεντήματα, τά αντι
κατέστησε τό γαϊτάνι.

Στή μέση, σφιχτοδεμένο τό ζωνάρι, μάλλινο, κόκκινο γιά τις νέες καί 
μαύρο γιά τις ηλικιωμένες, συμπλήρωνε τήν έπιβλητικότητα τής στολής. Τέ
λος, ή ποδιά, ύφαμένη καί κεντημένη στον αργαλειό., έδινε τό μέτρο τής υφαν
τικής τέχνης καί τού λεπτού γούστου τής νέας. Τά ξομπλίδια (σχέδια μέ 
άνθη, πουλάκια, γραμμές, καμήλες, μαιάνδρους), κάλυπταν δλη τήν επιφά
νεια τής ποδιάς.

Τά μαλλιά, χτενισμένα σέ μιά καί αργότερα σέ δυο πλεξούδες, πού έ
πεφταν πρός τά πίσω μέχρι τά πόδια κάτω, στολίζονταν στή μέση τής πλε
ξούδας μέ τά «ξηντάρια» (χρυσά νομίσματα τού καιρού), ένώ στό κάτω μέ
ρος, δεμένα τά γαϊτάνια μέ τις κόκκινες, γαλάζιες, μαύρες κλπ. μπούφες 
(φούντες), έδιναν τόν αρχοντικό τόνο. Στό κεφάλι πάνω, ένα τσιμπέρι τυλι
γμένο σέ ρολό καί δεμένο κατάλληλα, χάριζε τό σχετικό ύψος, ένώ τό χατζένιο- 
πόσ (μεγάλη μαντήλα μάλλινη, κεντημένη μέ διάφορα σχέδια), πάνω άπ’ 
τό τσιμπέρι, δένονταν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε νά σκεπάζη τις δυο παρειές 
καί τό σιαγόνι.

Στά  πόδια, τά καλτσιιούνια, φτειγμένα από άσπρο σιαάκ, πού ράβονταν 
στον Τερζή (ειδικό γι’ αυτά ράφτη), έφαρμοστά στό πόδι κι* επάνω ραμ
μένο τό γαϊτάνι σέ σειρές από κάτω μέχρι πάνω, έδιναν στό πόδι ξεχωριστή 
χάρη. Τά καλτσιούνια κούμπωναν καί άνοιγαν στήν άπ’ έξω πλευρά τού πο
διού μέ μιά σειρά από κόψες (κουμπιά) σ’ δλο τό μάκρος τού ποδιού. ’Αρ
γότερα, άντικαταστάθηκαν τά καιλτσιούνια μέ τά «γραμμένα τσιράπια» σέ διά
φορα σχέδια. Τά τυρλίκια είχαν κι αυτά ραμμένο πάνω γαϊτάνι σέ γραμμές. 
Τά κουντούρια (παπούτσια) μέ χοντρά καί σχετικά ψηλά τακούνια, μέ τό 
σιδερένιο πέταλο καρφωμένο άπό κάτω γιά μεγάλη αντοχή, κι ένα φιόγκο 
δεμένο μπροστά καί στό πάνω μέρος, γιά στολίδι, μέ έξη άσπρα κουμπιά σέ 
δυο σειρές, ήταν τά πια επίσημα παπούτσια, τά «παπαδίσια κουντούρια», ό
πως τά έλεγαν. Αυτά τά φορούσαν μόνο τις γιορτές.

Ή  ενδυμασία τής νύφης εΐχε κάτι τό ξεχωριστό. Τό πουκάμισο ήταν 
μαύρο, κεντημένο στό κάτω μέρος μέ κόκκινες, κίτρινες καί γαλάζιες κλω
στές, σέ διάφορα σχέδια, γεμισμένα μέ άσπρη κλωστή. Αυτό ήταν τό «κόκ
κινο». Τά άλλα φορέματα δέν διέφεραν πολύ άπ’ τά συνηθισμένα γιορτινά,
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δπως τά περιγ ράψαμε πιο πάνω. Στή μέση, άντί γιά ζωνάρι, φορούσε ή νύφη 
τό «σημ,οζούναρο». Ή ταν φτειαγμενο άπό καναβάτσο, .πλάτους περίπου οχτώ 
εκατοστών, πού τό περνούσαν ανάμεσα άπό μπαχλάδες (μετάλλινους χρίχους) 
χα'ι ενώνονταν μπροστά μέ τήν «πόρτα» (τόχα), άπό γυαλιστερό κίτρινο· μέ
ταλλο, φάρδους δέχα περίπου έχατοστών καί ύψους είκοσι. Ή  ένωση καί τό 
άνοιγμα τής πόρτας γινόταν μέ μιά καρφαβελόνα, περασμένη σέ κατάλληλες 
υποδοχές. Πίσω άπ’ τήν πόρτα έβαζε ή νύφη τό μαντήλι της, τό «χατζένιο», 
κεντημένο στις τέσσερεις γωνίες του μέ ιδιάφορα σχέδια, χάνδρες, καί γαρύ- 
φαλα. Τό δίπλωναν κατάλληλα καί τό έβαζαν πίσω άπ’ τήν πόρτα, έτσι πού 
οί τέσσερις γωνίες του νά πέφτουν μπροστά. Στό κεφάλι, μέ ίδιο, δπως καί 
οί άλλες νέες, χτένισμα καί τό χατζένιο —  πόσ, άφηναν νά πέφτη παράλληλα 
μέ τίς κάσες (πλεξούδες) καί δυο πλέξεις άπό παράδες καί φλουριά πού χάρι
ζαν περισσότερη μεγαλοπρέπεια.

Γιά τούς άνδρες τά πράγματα ήταν πιο απλά. Τό «πουτούρ» (τό παντελόνι) 
φτιαγμένο άπό σιαάκ μαύρο, ήταν στενό, σχεδόν εφαρμοστό στον άστράγαλο, 
ενώ όσο ανέβαινε πρός τά πάνω γινόταν φαρδύ, τόσο, πού σχηματίζονταν δίπλες. 
Στή μέση δένονταν μέ τή βρακοζώνα. "Ενα πουκάμισο άσπρο καί μέ κεντημένο 
άπ’ τή νύφη τό γιακά, πού (έμεινε ακάλυπτος άπ’ τ’ άλλα φορέματα ήταν δείγμα 
τής νοικοκυρωσύνης. Τό «μπιντένι» άπό κίκινο σιαάκ καί γαϊτανωμένο -απ’ τόν 
Τερζή, τό φορούσαν πάνω άπ’ τό πουκάμισο·. Δυο 'σειρές άπό άσπρα κουμπιά 
άπό κάτω μέχρι πάνω, πρόσθετον %ι αυτά κάτι στήν όλη εμφάνιση. ΙΙάνω άπ’ 
τό μπιντένι φορούσαν τό «άντιρί». ’Από μαύρο σιαάκ αυτό, γαϊτανωμένο μέ κόκ
κινα, κίτρινα καί μπλέ γαϊτάνια, είχε μακρυά μανίκια σχιστά στό κάτω μέρος. 
Στή μέση τό ζωνάρι. Μάλλινο ύφαμένο άπ’ τή νοικοκυρά σέ άρκετό μάκρος, 
μπορούσε νά τυλίγεται τρείς καί περισσότερες φορές στή μέση. Στό κεφάλι φο
ρούσαν τό μάλλινο σιάλι, μέ τά κρόσια ρηγμέν.α πρός τά πίσω, πού τό τύλιγαν μέ 
αρκετή τέχνη. Τά «ιμπιάλια» στά πόδια, δεμένα μέ τά μαύρα, άπό τρίχα γίδας 
«τσαρχόσκνα» προστάτευαν άποτελεσματικά τό πόδι άπ’ τό κρύο, ενώ τά τσα
ρούχια, φτειαγμένα μέ τέχνη άπό δέριμα χοίρου ή βοδιού, ήταν τό συνηθέστε- 
ρο υπόδημα.

Β ' ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΔΟ ΞΑ ΣΙΑ Ι Π Ε Ρ Ι ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ ΟΝΤΩΝ :

Ό  αόρατος κόσμος, μέ καλές ή κακές προθέσεις, πάντοτε πλανάται ανάμεσα 
στούς Πραγγιώτες καί πολλές φορές επεμβαίνει καί κάμνει τό .καλό ή χακό. Και 
είναι πολλές οί περιπτώσεις, πού μπορούν νά 'βλάψουν τά πνεύματα τόν άνθρωπο. 
Κάποιο τρόπο πρέπει ο καθένας νά γνωρίζη γιά ν’ άπσφεύγη, σέ κάθε περίπτω
ση, τό κακό πνεύμα. Ό  φόβος γιά τά δαιμονικά πνεύματα συνέχει τήν ψυχή 
τους καί υποχρεώνει τήν 'θρησκεία σέ υποχώρηση, μέ αποτέλεσμα τή δεισιδαιμο
νία. Τά παραμύθια τού παππού καί τής γιαγιάς σπέρνουν, στην εκστατική καί
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γεμάτη από δέος προς τόν άγνωστο πνευματικό κόσμο, ψυχή του έγγονοΰ και 
τής έγγονής, τήν πίστη στή δύναμη των άό,ρατων αυτών όντων κα! παράλληλα, 
χρέος κι’ αυτό μεγάλο προς τή νέα γενεά γιά τήν ασφαλή διατήρηση του είδους, 
διδάσκουν καί τόν τρόπο που μπορεί κανένας μ’ αυτόν νά ξεγελά καί τά πνεύ
ματα ακόμη. 'Έτσι ένας αδιάκοπος αγώνας γιά ενα πιο σφιχτό αγκάλιασμα τής 
ζωής, κάνει τόν Πραγγιώτη νά βλέπη μέ δέος τά ψΟ'βερά αυτά πνεύματα. Ό  
Χάρος είναι φοβερός. Δέ λυπάται κανέναν. «’Ά ν  ιεΐνι του τυχηρόσ’ νά πας, 0ά 
πας δπου κι’ νάσι». "Ολα γιά τόν καθένα εΐναι γραμμένα. «Τά γραμμένα ξι- 
γραμμένα δέ γίνουντι».

1) Δ ι ά β ο λ ο ς :  Συνήθως αναγκάζει τους ανθρώπους νά κάνουν ή νά 
παθαίνουν κάτι κακό. «’Έ χει τό διάβολο μέσα του αυτός». Τόν κυριεύει δ διά
βολος καί ή άρ ρ ώστε ια τότε ευναι βαρετά. Τότε ό παπάς έχει τό λόγο. Μέ τό 
«διάβασμα» μόνο «γίνεται» καλά καί μέ τις «ευχές του Θεού». Ή  τρέλλα τι άλ
λο είναι έκτος από έργο τοΰ σατανά;

2) Τ  ά Κα ρ· κ α τ ζ έ λ ι α  : ’Έχουν κι’ αυτά τά δωδεκαήμερα στή 
διάθεσή τους νά κάνουν δ,τι θέλουν.Ά'λλοιίμονο σ’ αυτόν που γυρίζει αργά τό βρά
δυ α.ύτόν τόν καιρό. Δέ θά ξεφύγη άπ’ τά καρκατζέλια, πού γυρίζουν σέ όλους 
τούς δρόμους καί στις αυλές ακόμα τών σπιτιών. Θά τοΰ πάρουν τά μυαλά. Έ τσ ι 
μόνο τή μέρα πού 'θά αγιάσουν τά νερά θά γίτη καλά. Πολλοί έχουν νά διηγη- 
θοΰν πολλά γιά τά φαντάσματα. «Μιάφρα ήμαν στοΰ νυχτέρ, διηγείται ένας αει
θαλής γέρος. Πέρασι ή ώρα κι’ σκώθκα νά παένου. "Οταν βγήκα ό'ξου, τρανός 
φόβους μ’ έπιασι. 'Η ταν ώρα πού έβγιναν τά φαντάσματα. Μισάνυχτα ήταν. 
Στήν πλατέα όταν έφτασα, σταμάτσα. Στοΰ πχιάδ’ έβγινι φάντασμα. Κάνου νά 
προυχουρήσου, σταματώ. Φουβάμι. Κάνου νά γυρίσου πίσου.... ποΰ νά πάου. 
Κι’ σ’ άλλις σράτις πχιάδια ήταν. Νά πάου .άπ’ τά μνήματα... Πέκ πάλι πιο φό
βους. Μιά μπρουστά, μιά πίσου κι άπόφασ’ δέν έπιρνα. Μαύρους γίδρους μ’ 
εκουψι. Καμιάφρα ξικίντσα πουγάλια —  πουγάλια. Μά μάτιαμ’ στού πχιάδ’. 
Τίπου,τα δέ φαίνονταν. Οΰτι κί στά γιαλάκια. "Οταν κόντιψα είπα μεσαμ’: 0ά 
μί φάη κί 0ά ιμί φάη. Θά "κλείσου· τά μάτιαμ’, 0ά τιρέξου κί οτ’ γίν’. "Οταν πέ
ρασα κι’ έφτασα κουντά στοΰ σπίτ’ τότι κοίταξα πίσουμ’ άλλα δέν ήταν τίπσυ1· 
τα. Δέ 0ά μ’ εΐδγι, είπα, κί γλύτουσα. Ξανά δέν πιάσκα αργά στοΰ , νυχτέρ». 
Καί π.Ίίός δέν έτυχε νά δη φάντασμα. Λίγο παραπίσιο απ’ τήν πλατεία σέ κάτι 
χαλάσματα «βγαίνει» μιά αγελάδα ποΰ τήν αρμέγει μιά κόρη,. Ώ ς καί πολλά παι
διά έτυχε νά τήν «δουν». ’Εδώ, πρίν, έβγαινε αρκούδα. Φαίνεται άλλαξε μορφή 
τό στχιό.

Τά πηγάδια, γενικά, τοΰ χωρίου είναι στοίχειωμένα. Φαίνεται πέος τά συμ
παθούν ιδιαίτερα τά στοιχειά. Τή μέρα χάνονται μέσα στό πηγάδι γιά  νά ξανα- 
βγοΰν τή νύχτα γεμάτα από κακία γιά τόν άνθρωπο. Στά  «μπουριά», έξω άπ’ 
τό χωριό καί μερικές φορές καί μέσα στό χωριό, πολλοί έτυχε νά δουν τα βρα- 
δυα φωτιές. Δέν θά ήταν άσχημα νά μπορούσε κανένας νά τις πλησιάση καί νά
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σκάψη. Σίτο σημείο εκείνο υπάρχει θησαυρός παραχωμένος. Είναι δμως επι
κίνδυνο τό πλησίασμα. Κάποιο φάντασμα θά ξεπηδήση απ’ τή φωτιά, μέ μορφή 
θηρίου, πού τό έταξε ή μοίρα νά φυλάη τό θησαυρό κα'ι τότε .αλλοίμονο στον τολ
μηρό. Τή μέρα φυσικά κα'ι νά σκάψη κανένας θά είναι άδικος ό κόπος, γιατί δ 
θησαυρός εξαφανίζεται.

3) 0 1  Ά  ρ ά π  η δ ε ς: Φοβερά κι’ αυτοί δντα. Παρουσιάζονται τά βρά- 
δυα ιστίς ρεματιές, στους δρόμους έξτο απ’ τό χωριό καί σέ ωρισμένες άλλες γνω
στές τοποθεσίες, σ’ .αυτούς πού τυχαίνει καμιά φορά νά νυχτωθούν στά χωρά
φια τους, ή ν’ αργήσουν μέ τά πρόβατά τους. "Ενα φαναράκι σέ τέτοιες περι
πτώσεις μπορεί νά σώση τήν κατάσταση.

4) Β ρ υ κ ό λ α κ ε ς : ΟΊ νεκροί πολλές φορές «ζωντανεύουν» καί παρου
σιάζονται στους ανθρώπους. Ποιος τολμάει νά περάση αργά τό βράδυ άπ’ τή 
«βαθειά στράτα». Ή  Κουμπούζαινα, μιά γριά άδικοσκοτωμένη στό μέρος αυτό, 
εχει βρυκαλακιάσει καί εμφανίζεται τά βράδυα. Μήπως δέν είναι επικίνδυνο νά 
περάση κανένας, αργά τό βράδυ άπό τά μνήματα; Ποιος άλλος φόβος θά υπήρ
χε άν δέ «σηκώνονταν» ολ νεκροί; Σαράντα μέρες μετά τό Πάσχα, οί "ψυχές τών 
νεκρών ξαναγυρίζουν στά γνωστά τους μέρη καί τούς συγγενείς τους. Τή μέρα 
τής Άναλήψεως, μ’ ένα καθρέφτη άν παρατηρήσης μέσα σέ πηγάδι, σκεπασμέ
νος καλά μ’ ένα κομμάτι ύφασμα, θά δής τούς συγγενείς νεκρούς. Τρομάζει φυ
σικά ή θέα τοϋ νεκρού μέσα στον καθρέφτη, άλλά ή περιέργεια δέν άφήνει κανέ
να παιδί νά χάση τήν ευκαιρία νά δη νεκρό. "Ολα τά παιδιά τή μέρα αυτή κάτι 
έχουν νά διηγηθούν γιά κάποιο νεκρό, πού τόν είδαν μέ τά μάτια τους, μέσα στό 
πηγάδι.

Γ ' Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ ΙΣ  ΚΑΙ Λ Α Τ Κ Ο Ν  ΔΙΚ Α ΙΟ Ν :

Στον οικισμό τού Πραγγί, πού άγνωστο πριν άπό πόσα χρόνια ήρθαν οί πρώτοι 
κάτοικοι καί εγκαταστάθηκαν, κατοικούν σήμερα περί τούς 1.300 κατοίκους. 
"Ολοι αυτοί πού χρόνια καί χρόνια καί άπό γενεά σέ γενεά δέχτηκαν τήν επί
δραση τών ίδιων κλιματολογικών συτΟηκών καί όλων τών άλλων παραγόντων πού 
συντελούν στή διαμόρφωση τού χαρακτήρα τού ανθρώπου, αποτελούν ένα κοι
νωνικό σύνολο ομοιόμορφα άναπτυγμένο, πού έχει έντονα τά δικά του γνωρίσμα
τα. Ριζωμένοι, σχεδόν όλοι οί κάτοικοι, στά σπλάχνα τής γης άπ’ οπου μέ άφάν- 
ταιστους κόπους καί ιδρώτα βγάζουν δ,τι τούς χρειάζεται γιά νά ζήσουν, αισθά
νονται τόσο σφιχτά δεμένοι μέ τό χιλιοοργωμένο χώμα, πού δέν είναι εύκολο γ ι’ 
αυτούς νά «ξεκολλήσουν» γιά νά δοκιμάσουν τήν άλλαγή τής ζωής. ’Ιδιαίτερα 
συντηρητικοί καί ευλαβικοί τηρητές αυτών πού κληρονόμησαν, χρειάστηκαν αρ
κετά χρόνια γιά νά τολμήσουν, λίγοι στήν άρχή καί αρκετοί σήμερα, νά ξεφύ- 
γουν άπ’ τά στενά πλαίσια τής μικρής καί σφιχτοδεμένης κοινωνίας τους καί νά 
ακολουθήσουν κάτι καινούργιο καί αβέβαιο. "Ετσι, ή φύση, οί ίδιες άσχολίες
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τους, τά ίδια όνειρα, πόθοι και αγωνίες, έχουν επυδράσει ατό χαρακτήρα τους 
κατά τρόπο πού τούς κάνει νά νιώθουν δτι ζούν δλοι τους σέ .μιά μεγάλη, οικο
γένεια. Φιλήσυχοι στό σύνολό τους, διαβιοΰν ειρηνικά καί στην τακτοποίηση τών 
μικροδιαφορών τους επικρατεί πνεύμα συμβιβασμού. Οί εξαιρέσεις ιεΐναι έλάχι- 
στες, περιορισμένες σέ γνωστά πρόσωπα πού δέ χαίρουν έκτιμήσεως. Γιά τούς 
καλούς νοικοκυραίους ή λύση τής μικροδιαφορας ιμέ τή δικαιοσύνη αποτελεί 
προσβολή. Ά πό πολλούς θά άκούσης νά λένε: «Σέ τέτοια πόρτα κόιμα δέν πά- 
τσα». Δέν έχουν πάει σέ δικαστήριο οΰτε ώς μάρτυρες. Σ έ εποχές δπως είναι ό 
τρύγος, τό θέρος, τό όργωμα κ.λ.π. .συντρέχουν ό ένας .στον άλλο. Τις δύσκολες 
καί μεγάλες δουλειές τις αντιμετωπίζουν ομαδικά καί μέ κέφι. 'Η  νοικοκυρά τό
τε δείχνει δλη τή μαγειρική της τέχνη προκειμένου νά ευχαρίστηση αυτούς πού 
ήρθαν σέ βοήθεια. Είναι λυπηρό μόνο, πού στά κοινωφελή ’έργα δέν παρουσιά
ζουν καμιά προθυμία γιά συνεργασία καί γ ι’ αυτό τό λόγο ελάχιστα έργα έκτε- 
λούνται, ένφ έχουν άνάγκη άπό αρκετά γιά τόν έξωραίσιμό τού χωριού. Γ  ι5 αύ- 
τό τό λόγο ίσως νοσταλγούν πολλοί τά παληά χρόνια, τότε πού μέ ενα νεύμα του 
6 «μουχτάρς» μπορούσε νά συγκέντρωση όλο τό χωριό γιά όποιαδήποτε κοινοτι
κή εργασία. Τότε έγιναν, δπως λένε, τά μεγάλα έργα τού χωριού, δπως είναι τό 
σχολείο καί ή έκκλησία.

?Επί Τουρκοκρατίας δ οικισμός διοικητικώς υπάγονταν στην κοινότητα Πυ
θίου, μαζί ιμέ άλλα γειτονικά χωριά. Αντιπρόσωπος τής Κοινότητας, στο χω
ριό, ήταν ό «Μουχτάρς» (πάρεδρος) μέ τούς δυο ώς τρεις άζαάδες (συμβού
λους). Ή  εκλογή τού Μσυχτάρ .καί τών άζαάδων γίνονταν χωρίς εκλογές. Οί 
ισχυροί νοικοκυραίοι, παράγοντες τού χωριού, ήταν οί μόνοι πού μπορούσαν νά 
έχουν γνώμη σέ θέματα διοίκησης τού χωριού. Αυτοί μέσα σιά καφενεία Οά 
έλεγαν πάντοτε τή σωστή γνώμη, ενώ οί άλλοι Οά έπρεπε νά συμφωνούν χωρίς 
καμιά συζήτηση. ’Ά ν  οί νοικοκυραίοι αυτοί χωρίζονταν σέ δυο - τρεις παρα
τάξεις, τότε ή ισχυρότερη παράταξη, πού μπορούσε νά έχη μέ τό ιμέριος της 
τούς περισσότερους κατοίκους, επικρατούσε κι’ επέβαλε τίς απόψεις της.

Καί στό θέμα τής εκλογής τού Μουχτάρ τό ίδιο γίνονταν. Ό  υποψήφιος 
γιά τή θέση αυτή, πού υποστηρίζονταν άπό τούς πιο .ισχυρούς, κέρδιζε τόν αγώ
να καί κάποιο βράδυ μέσα στό καφενείο τόν παρουσίαζαν καί ιμέ τη σύμφωνη 
γνώμη καί τών άλλων κατοίκων, αν καί αυτό δέν έπαιζε σπουδαίο ρόλο στην 
εκλογή ή μή, γινόταν έπισήμως «Μουχτάρς» του χωριού καί παρσλάμβανε τό 
«Μιουχιούρ» (σφραγίδα). Πολλές φορές ουνέβαινε, στην παράδοση, άπ’ τόν πα- 
ληό καί τήν παραλαβή τού μιουχιούρ άπ’ τό καινούργια Μουχτάρ·, νά δηιμιουρ- 
γούνται μικροεπεισόδια, πού γιά νά λήξουν, περνούσαν άκόμα κι’ άπ’ τό στά
διο τού ξυλοδαρμού. Δέν ήταν καί τόσο ευχάριστο γιά τόν παληό Μουχτάρ, πού 
χρόνια είχε δεμένο στό ζωνάρι του τό μυουχιούρ καί δέν τό αποχωρίζονταν ούτε 
καί τή νύχτα, παρά μονάχα δταν τό έβγαζε νά σφραγίση κάθε επίσημο έγγραφο 
κι’ αυτό σέ μιά περιωρισμένη διαδρομή άπόλυτα έλεγχομενη άπό ένα χονδρό
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σχοινί, ή άλυσσί'δα μάκρους 50 περίπου εκατοστών, δσο νά φτάνη άπ* τή μέση 
του στό έγγραφο, νά τό παραδώση τώρα ίσως γιά πάντα ιστά χέρια κάποιου άλ-" 
λου, που 'δέν ήταν δυνατό νά έχη την ίδια αξία μ’ αυτόν.

Γ  ι’ αυτό τό λόγο, πολλές φορές, 'έπρεπε ν’ αγωνιστή δσο μπορούσε και ν’ 
άντιισταιθή στήν παράδοσή του, ιμέ τήν κρυφή ελπίδα, πώς ίσως ιθά τά κατάφερνε 
νά τό κράτηση τό μιουχιούρ και φυσικά καί τό αξίωμα, μιά καί χωρίς μιουχιούρ 
δέν ήταν δυνατό ν’ άσκηση τά «υψηλά» καθήκοντα του ό νέος. Μερικές φορές, 
βέβαια, τό αποτέλεσμα ήταν αντίθετο απ’ αυτό που περίμενε κανένας καί οί 
συνέπειες τής δυναμικότητας αρκετά (δυσάρεστες, άν βέβαια κρίνουμε απ’ τό πα
ρακάτω περιστατικό, που έγινε σέ μιά τέτοια «τελετή» παράδοσης καί παραλα
βής τοΰ μιουχιούρ.

«Μιάφρα ένας Μουχτάρς δέν παρεδουνι τοΰ μιουχιΐοΰρ· στοΰν κινούργιου. 
Πέρασι μιά μέρα, πέρασαν δυο κι’ τρεις, τίπουτα. Τάτι μαζώιθ’καν αυτοί ποΰ 
ΰπουστήρ’ζαν τοΰν κινούργιου κι’ έστησαν καρτέρ. Φύλλαξαν, φύλλαξαν, ώσπου 
φάνκι νά έριτι παληός Μουχτάρς. Βγήκαν τότι μπρουιστάτ5 κί τούν σταμάτσαν. 
Πρώτα τοΰν είπαν μί τοΰ καλό νά τού παραδώσ’ τού μιουχιούρ. Κείνους τίπου
τα. Μί κανένα τρόπου δέν ήθιλι νά τού δώ σ! Είδγιαν κι* άπούδιαν οτι δέ γίνη- 
τι ιμί τού καλό κί τότι τούν πιάνουν δλ’ μαζί κί τούν άρχινοΰν στού ξύλου. e,T- 
στρα έπιαισαν κι’ ελ’σαν τού μιουχιούρ ποΰ τού ζ’νάρ’τ* κί τού παρέδουισαν στούν 
κινούργιου· κι’ έτσ’ έγινι επίσημα Μουχτάρς τοΰ χουριοΰ.»

’Αργότερα, έπί Τουρκοκρατίας πάλι, τό μιουχιούρ καθιερώθηκε καί γιά κά- 
■0ε αρχηγό ο'ίκογενείας. Μ’ αυτό·, ιάντί γιά τήν ΰπογριαφή του, ποΰ λίγοι μπορού
σαν νά τή βάλουν, σφράγιζε ό αρχηγός τής οικογένειας κάθε έγγραφο ποΰ χρει
άζονταν τήν υπογραφή του·. ’Άλλα σημαίνοντα πρόσωπα, έκτος από τόν Μουχτάρ 
καί τούς άζαάδες, μέσα στό χωριό, ήταν δ παπάς, οί ψαλτάδες, ό δάσκαλος, ό 
αγροφύλακας, ό κλητήρας, ο χοιροβοσκός καί δ βοσκός τών βοοειδών. "Όλοι αυ
τοί, υπάλληλοι τοΰ χωριού πρώτης κατηγορίας, καί καθένας ξεχωριστά απαραί
τητος στον τομέα του, ήταν βασικοί παράγοντες τής κΟλής λειτουργίας τών κοι
νών πραγμάτων. Πληρώνονταν σέ είδος. Τήν εποχή τής παραγωγής γύριζε, δ 
καθένας άπ’ αυτούς ξεχωριστά, από σπίτι σέ σπίτι κι* έπαιρνε τό «δίκηο του». 
"Ετσι κάθ'ε χρόνο, τήν εποχή τοΰ Ά η  - Δημήτρη καί μέσα στό κεντρικό καφε
νείο τοΰ χουριοΰ συγκεντρωμένοι όλοι οί νοικοκυιραίοι, συζητούσαν γιά  τήν πρόσ
ληψη νέων υπαλλήλων, έκτος τοΰ ποιπά καί τοΰ δάσκαλου, μιά καί τήν εποχή έ- 
κείνη έληγε ή σύμβαση μέ ταΰς παληοΰς καί καθώριζαν τό ύψος τής ετήσιας 
αμοιβής των, ποΰ έπρεπε νά είναι λογική. "Αν παρουσιάζονταν πολλοί υποψή
φιοι γιά τήν ίδια θέση, τότε αυτός πού είχε τις λιγώτερες 'απαιτήσεις, κέρδιζε 
τή ·θεση. Γίνονταν άς πούμε, ένας μειοδοτικός, προφορικός, διαγωνισμός. ’Απ’ 
τή στιγμή ποΰ συμφωνούσαν τά δυο ενδιαφερόμενο, μέρη, κάτοικοι καί ΰποψή- 
■φιος υπάλληλος, σέ όλες τις 'λεπτομέρειες, δ υποψήφιος αναλάμβανε τά καθή
κοντα του γιά  ένα χρόνο. Κατά καιρούς προέβαινε καί σέ μερικές εισπράξεις
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άπ’ τούς κατοίκους, γιά τήν συντήρηση τής οικογένειας του μέχρι τήν εποχή τής 
παραγωγής, οπότε μπορούσε νά τά είσπραξη όλα. *

Γιά τούς καλούς νοικοκυραίους ό «λόγος» φυσικά τηρήται καί γι’ αυτό δέ 
χρειάζεται κανένα γραφτό συμφωνητικό. Τήν προφορική συμφωνία τήν εφάρ
μοζαν καί όσοι .δεν ιετυχε νά βρεθούν ιστό καφενείο τή βραδυά πού συζητήθηκε 
τό ύέμα καί πάρθηκαν οί αποφάσεις.

Σήμερα φυσικά τά πράγματα έχουν αλλάξει καί μόνοι οί γέροι θυμούνται 
κάπου - κάπου τήν γραφικότητα τών παληών αυτών συνηθειών καί τά διηγούν
ται γιά νά δείξουν πώς κι’ αυτοί, στά χρόνια τής δράσης τους, κάποιο  ̂σπουδαίο 
ρόλο έπαιξαν στή ζωή τοΰ χωριού.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΩ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Θεοδώρου Φυλλαρίδ/] (Διδασκάλου)

Π ΡΟΛ ΟΓΟΣ

’Απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν συλλογήν λαογραφικής ύλης βεβαίως 
κατά πρώτον είναι ή ύπαρξις, είς τόν τόπον όπου Οά γίνη αυτή, ενός λαού γηγε
νούς μέ κοινάς λαϊκάς παραδόσεις, ίδια ήθη καί έθιμα τού οποίου ή καταγωγή 
νά χάνεται στό παρελθόν. Τότε καί ή πρός συλλογή ύλη είναι πλουσία καί ό τρό

πος καί τά μέσα 'θά βοηθήσουν καλύτερον τόν :συλλέκτην. 'Τπάρχουν όμως τόποι 
καί χωριά, ελάχιστα όπου δέν ύφίσταται καμιά 'άπό τάς προϋποθέσεις αύτάς. 
Καί ή ιστορία τού τόπου αυτού είναι πρόσφατη καί ·οί κάτοικοι προέρχονται άπό
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διαφορετικά μέρη μέ ιδιαίτερα ήθη καί έθιμα. 'Υπάρχει βέβαια καί στους τό
πους αυτούς μιά ζωή μέ στοιχεία τά οποία δανείστηκαν από τόν τόπον, άπό τόν' 
όποιον κατάγονται, ώς είναι ή καλλιέργεια τής γης, ή ποιμενική ζωή, ή άμφίε- 
σις, οί συνήθειες στις διάφορες γιορτές καί περιστάσεις, κατά τήν γέννησιν, τόν 
γάμον κ.τ.λ. 5Αλλά είναι δύσκολον ιεϊς τόν λαογράφον νά συλλέξη τήν ύλην διό
τι οί παραδόσεις αυτές δέν παρουσιάζουν κάποιαν ομοιογένειαν.

Προκειμένου, επί τού θέματος, ή συλλογή αυτή νά πραγματοποιηθή είς 
τό χωρίον Σιδηρώ δπου έκτος τών ίδυσκολιών αί όποΐαι άνεορέρθησαν είναι καί

Είκ. 1. Ό  δρόμος ό όποιος οδηγεί είς αυτό διασχίζει τό πυκνό δάσος

τό δτι οί κάτοικοι,είναι δλοι νέοι καί ώς έκ τούτου καθίσταται δυίσκολωτέρα αυ
τή επειδή δέν υπάρχουν πληροφοριαδόται. 'Ως έ,κ τούτου θεώρησα καλόν καί 
συμφερόιτερον, καί θά παρακαλέσω τόν κ. Επιθεωρητήν δπως μέ συγχώρηση 
διά τήν πρωτοτυπίαν μου αυτήν, ν’ ιάναιφερθώ είς τήν δημιουργίαν τού χωριού 
αυτού μέ τόν τίτλον: «Ή  γέννησις ενός χωριού». Ή  δλη έργασία θά πλαισιωθή 
καί μέ διάφορες γραφικές παραστάσεις καί σκίτσα.

Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η  Τ Η Σ  Τ Ο Π Ο Θ Ε Σ ΙΑ Σ : Βορειοδυτικώς τής πόλεως 
Σουφλίου καί είς άπόστασιν 25 χιλυομέτροον εύρίσκεται ένα μικρό χωριό Πο- 
μάκων ή «Ντιμίριαν» (Σ ιδηρώ ). Ό  δρόμος ό όποιος οδηγεί είς αυτό δια-
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σχίζει τό πυκνό δάσος (είκ. 1) κα'ι σέ μερικά μέρη είναι τόσο. δύσβατος, πού 
μό\ΐα Πομάκοι ιμέ τά ιμουλάρια μπορούν νά τόν διαβούν. To δλον μήκος τού 
δρόμου πού περνά ιμέσα άπό τό δάσος φθάνει τά 10 χιλιόμετρα. Φθάνοντας 
στούς πρόποδες τού βουνού τού «Άντά - Τεπέ» τό δάσος αραιώνει και σχη
ματίζεται έ\α μέρος ανοιχτό δπου κάπου - κάπου ξεφυτρώνουν αραιά τά σπί
τια τών Πομάκων μέ τίς 'άπό χόρτο στέγες τους. (είκ. 2 ). Στό κέντρο τού

Είκ, 2. Κάπου κάπου ξεφυτρώνουν άραιά τά σπίτια τών πομάκων.

τόπου αυτού τά σπίτια είναι λίγο πυκνότερα καί ανάμεσα τους ξεπροβάλει ή 
κορυφή ενός μιναρέ τού τζαμιού. Δίπλα άπό τό υποτυπώδες αυτό χωριό υπάρ
χει μιά τοποθεσία γυμνή άπό δένδρα, άποτελούμενη άπό εκτάσεις χέρσων χω- 
ραφιών ή «·Ντουιμπράβα» (είκ. 3 ). Ά πό πληροφορίες παλαιών Τούρκων κα
τοίκων τά χωράφια αυτά ήσαν κτήματα παλαιών Τούρκων τσιφλικάδων πού 
κατοικούσαν σ’ αυτό τό χωριά μπροστά 'άπό πολλά χρόνια. ΙΙράγμα πού επι
βεβαιώνεται καί άπό τήν ύπαρξιν ιθ'εμελίων άπό παλαιά κτίσματα. Τό μέρος 
αυτό, «ή Ντουμπράβα» έμελλε νά γίνη δ τόπος δπου θά έιδηιμιουργεΐτο ενα νέο 
ελληνικό χωριό.
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Η  Κ Τ Ι Σ Ι Σ : Τό 1957— 58 κατόπιν κυβερνητικών αποφάσεων διάφο
ρες παραμεθόριες περιοχές τής Θράχης Επρεπε νά διανεμηθούν σέ διάφο
ρους άκτήμονας τών γύρω χωριών προς άποσυιμφόρησιν τών χατοίχων πού 
παρουσιαζόταν ιστά χωριά αυτά άφ’ ενός καί την ιέχμετάλλευσιν όλων αυτών 
τών εδαφών άφ’ ετέρου. Μιά από τΙς περιοχές αυτές ήταν χαι ή «Ντουμπρά- 
βα» τού Σιδηρού. Προτού γίνη ή τελική εγκατάστασις τών χατοίχων είς τήν 
έν λόγω περιοχήν έπρεπε νά διανοιχθή κατάλληλος δρόμος διά τήν εύκολον 
μεταφοράν δλων τών υλικών πού θά χρειαζόταν διά τήν οιίκοδόμησιν τών οϊ-

Είκ 3. 'Υπάρχει μιά τοποθεσία ή «Ντ&υμπράβα».

χιών αλλά ,καί αργότερα θά συνεδέετο τό χωριό ιμε τήν κοντινή πόλη. Προς 
τούτο ειδικά συνεργεία τής Τ.Ε.Β. διά μέσου τού πυκνού δάσους κατώρθω- 
σαν νά διανθίζουν ιδρόμον πού συνέδεε τήν περιοχήν μέ τήν πόλιν τού Σου
φλίου. Έπελέγησαν άργότ&ρον τά χωριά, οί Κοινότητες τών οποίων xoivior 
ποίησαν είς τούς κατοίκους διαταγήν τής Νομαρχίας 'Έβρου· σύμφωνα μέ 
τήν οποίαν ασοΊ από τούς κατοίκους ήθελαν μπορούσαν νά υποβάλουν αίτηση 
οτι επιθυμούν νά μεταβούν οΐίκογενειακώς είς τήν έν λόγω περιοχήν.
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Τρεϊς ήσαν οι. Κοινότητες στις όποιες ύπεβλήθησαν αιτήσεις διά τόν 
σκοπόν αστόν. Ή  Κοινότητα Μόνης Διδυμοτείχου, ή Κοινότητα Καρωτής 
Διδυμοτείχου και ό Δήμος Σουφλίου. Τοιουτοτρόπως μέχρι τέλους του θέ
ρους του 1959 είχον έπιλεγή οί οικογένειες που θ ’ αποτελούσαν τους κατο'ί- 
κους ,τοΰ νεοϊδρυΟησοιμένου χωρίου. Ά πό τή Μάνη .είχον έπιλεγή 40 οικογέ
νειες, άπό τήν Καρωτή 50 καί άπό τό Σουφλί 20.

Τό Νομαρχιακό Ταμείο είχε καταβάλει σέ κάθε οικογένεια; τό ποσόν τών 
55 χιλιάδων 'δραχμών διά τήν κατασκευήν κατοικιών, σταύλων, άποθηκών, 
καί αφοδευτηρίων. "Ολες οί οικίες σχεδόν, εκτός μερικών, εΐχον τό ίδιοι σχέ-

9 •'f'P i

Είκ. 4. "Ολες οί οικίες έχουν τό ίδιο σχέδ'.ο.

διο. (είκ. 4). Ή  κατοικία άποτελεΐται άπό ένα διάδρομο εκατέρωθεν του 
οποίου υπάρχει άνά ενα δωμάτιο. "Οπιισθεν τής οικίας κατεισκευάσθη καί δ 
σταύλος διά τά ζώα μετ’ άποθήκης καί είς κατάλληλον δέ θέσι/ν καί τό αφο
δευτήριο. "Ολες δέ ιοί κατοικίες οικόδομήθησαν σέ οικόπεδα τά όποια διανε- 
μήθησαν κατόπιν κληρώσεως είς τούς 'ένδιαφειρομένους. Κατενειμήθησαν δέ 
κατά τοιούτον τρόπον ώστε άργότειρα τό χωριό παρουσίαζε σχέδιο πόλεως. 
Τήν άνοιξη δέ του 1960 ή έρημη καί άγρια περιοχή τής «Ντουμπράβας» 
εΐχε μετατροπή σ’ ένα όμορφο καινούργιο χωριό.

Η  ΖΩΗ TOT: 1. Μ ε τ  α  κ ό μ ι σ ι ζ'. Άπό τάς άρχάς τού χειμώ- 
νος τού 1959 ακόμη άρχισαν μερικές οικογένειες νά μετακομίζουν άπό τό 
παλαιό τους χωριό καί νά εγκαθίστανται είς τό καινούργιο. Οί οίκογενειάρ- 
χαι, νέοι πού οί περισσότεροι μόλις ειχον άπολυθή 'άπό τόν στρατό, ιμέ τά μέ
λη τής οικογένειας τους πού άποτελεΐτο άπό την σύζυγο καί τά 3 ή 4 μικρά
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παιδιά επιβιβαζόταν σέ αυτοκίνητα κα'ι μετέβαιινον είς τόν καινούργιο τους n 
τόπο. Ό  καλός και νεοανοιχθείς δρόμος έδιδε είς αυτούς τό συναίσθημα τής 
σιγουριάς αν και κατ’ άρχάς αισθανόταν μιά άπογοήτευσιν όταν έβλεπαν νά 
οδηγούνται μέσα σέ δάση άπό πανύψηλα δέντρα. ΟΙ περισσότεροι δέ αισθα
νόταν δέος καί πάθαιναν ίλιγγο, δταν διάβαιναν μιά γέφυρα κάτω άπό τήν 
οποία ιέχασκε μιά βα.θειά χαράδρα (είκ. 5 ). (Ή  γέφυρα αυτή ήταν τό μόνο

κομμάτι του 'δρόμου τό όποιο έτολμησε ν’ άντισταθή καί νά μιείνη ανέπαφο 
διατηρώντας τήν παλαιό του αίγλη, είς τά σύγχρονα μέσα οδοποιίας. Είναι, 
κατασκευασμένη άπό μεγάλους λίθους σέ σχήμα καμάρας, τής όποιίας τό υψη
λότερο σημείο άπό τήν χαράδρα είναι 2ι5 μέτρα, τό δέ μήκος της 50. Κατά 
πληροφορίες δέ εχει ζωήν 600 ετών πράγμα τό όποιον επιβεβαιώνουν καί οί 
σταλακτίτες πού έχουν σχηματισθή στήν καμάρα μέ μήκος 10 πόντων). 
Τόν Μάιο τοΰ 1960, όλες οί οικογένειες τοΰ χωριού είχαν έγκατασταΌή στά 
σπίτια τους.

2. Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ζ ω ή :  Οί νέοι άποικοι τοΰ' χωρίου έπρεπε τώρα
μόνοι τους νά δώσουν ζωή είς τόν νέο τόπο τους. ’Αλλά σ’ ενα χωριό πού καιθ5
ένας εχει τά δικά του ήθη καί έθιμα είναι δύσκολος ή συναναστροφή μεταξύ
τους. Καί τό κυριώτερο, έλειπαν άπό τό χωριό τά μέσα καί τά πρόσωπα τά
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όποια 'θά συντελούσαν προς τόν σκοπό αυτό. Ούτε Εκκλησία υπήρχε στό 
νέο χωριό ούτε Σχολείο. Τό μέρος είς τό όποιο μπορούσαν νά συναντηθούν οί 
κάτοικοι, κατά τις ελεύθερες τους ώρες ήταν ένα μικρό καφενεδάκι μακρυά 
στον τούρκικο μαχαλά. Κι’ αυτό όμως γέμιζε ιάπό τούς Τούρκους καί Πομά-

cpy/\A ΟΓ/Λ ΙΣ--

Είκ. 6. Οΐ όποιοι κάθονταν στά χονδροκαμωμένα τραπέζια.

κους οί όποιοι κάθονταν στά χοντροκαμομένα τραπέζια του καί συζητούσαν 
στήν άκαταλαβίστικη γλώσσα τους κοιτάζοντας μέ καχυποψία τούς "Ελληνες 
(είκ. 6).

Μετά ένα χρόνο ιστό νέο χωριό άνηγέρθη νέο διδακτήριο καί τό Σχολείο 
τό όποιο στεγαζόταν στό τουρκικό μετεφέρίθη είς τό νέο χωριό. Οί περισσό
τεροι κάτοικοι τώρα έφεραν από τά παλαιά χωριά καί τά παιδιά τους τά όποια 
είχαν εκεί γιά τό λόγιοι οτι δέν υπήρχε Σχολείο. Τό χωριό σιγά - σιγά τώρα 
άρχισε νά παίρνη ζωή. Κατά τίς γιορτές καί Κυριακές στήν αυλή τού Σχο
λείου μαζεύονται αλοι οί κάτοικοι τού χωριού καί μέ πρωτοβουλία τού διδα
σκάλου χορεύουν τούς ωραίους καί γραφικούς χορούς τής παλαιάς των πα
τρίδας. Μέ διάφορες γιορτές πού διοργανώνει τό Σχολείο κατά τίς εθνικές 
γιορτές στό νέο χωριό άρχισε νά καλλιεργήται καί τό εθνικόν στοιχείο. Ή  
καθημερινή επαρσις καί υποστολή τής σημαίας στό χώρο τού Σχολείου ανα
πτερώνει τό εθνικόν συναίσθησα τών κατοίκου’. Αργότερα μέ τό κτίσιμο καί
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τής ’Εκκλησίας σιγά - «σιγά ή ζωή τοϋ χωριού αρχίζει νά παίρνη τόν κανονι
κό ρυθμό ενός συνηθισμένου χωριοϋ.

3. ’Ή  ιθ η κ α  ί έ θ ι ιμ α: ’Επειδή τό χωριό είναι ακόμη νέο δέν πα- 
ρατηρεΐται εκείνη ή κίνηση κα'ι γραφικότητα που παρουσιάζεται σέ διάφορα

παλαιά χωριά κατά τις διάφορες γιορτές δπως είναι τό Πάσχα, τά Χριστού
γεννα, ιοι Άποκρηές κ. ά. Μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου οι δύο κοινότητες (δηλ. 
τών Τούρκιον καί Ελλήνων) ήρχισαν νά ερχωνται σέ επικοινωνία καί οι "Ελ
ληνες νά υιοθετούν διάφορα έθιμα άπό τήν ζωήν τών Τούρκων. Έ τσ ι πολ
λές φορές στήν πλατεία τού χωριού οι κάτοικοι, μαζεύονται καί χορεύουν διά
φορους χορούς υπό τήν συνοδεία τών τουρκικών οργάνων δηλ. τοϋ «ταμπούρ
λου» καί τύμπανου τοϋ «ζουρνά», ζουρνάς =  είδος πνευστού οργάνου.

Άλλα ένα έθιμο ιστό όποιο λαμβάνουν μέρος σχεδόν δλοι οί κάτοικοι τοϋ 
χωριού είναι, τό κυνήγι τού λύκου. (Τ Ι περιοχή αυτή είναι ή κατ’ εξοχήν περιοχή 
τής Θράκης στά δάση τής οποίας ζούν πολλά άγρια ζώα ιδίως λύκοι). Ή  συνή
θεια αυτή έχει καταντήσει· έθιμο γιατί πολύ συχνά οί κάτοικοι επιδίδονται σ’ αυτό 
γιά νά προφυιλάξουν τά ζώα· τους άπό τις επιδρομές τών λύκοον. Έ τυχε νά βρεθώ 
κι’ εγώ σέ ,μιά τέτοια εξόρμηση ή όποία λέγεται «παγάνα», παγάνα =  παγίδα.

9
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"Ολοι οί άορενες κάτοικοι τ·οΰ χωρίου μαζεύονται καί υπό τήν καθοδήγηση 
ενός πεπειραμένου κυνηγού χωρίζονται σέ δύο ομάδες. Διαλέγουν τήν περιοχή 
τού δάσους δπου εχει κάνει τήν εμφάνιση αγέλη λύκων καί τήν περισφίγγουν 
κυκλικώς άπό όλες τίς μεριές. 'Όλοι δέ ανεξαρτήτως κρατούν διάφορα θορυβο
ποιέ όργανα (ειδικά ξύλα, παλιοτενεκέδες κ.ά.) καί ιμέ τό σύνθημα τού αρχηγού 
αρχίζουν σλοι νά τά χτυπάνε καί νά προχωρούνε συγχρόνως πρός τό κέντρο τής 
πε,ριοχής. Ά πό τούς άνδρες δέ τού κύκλου αυτού μερικοί, οί πιο έμπειροι, φέρουν

μαζί τους κυνηγετικά όπλα καί παραμονεύουν έτοιμοι νά πυροβολήσουν προχω
ρώντας λίγα βήματα πιο μπροστά, άπό τους άλλους. Ό  κλοιός αυτός ολοένα περι- 
σφίγγεται καί μικραίνει μέχρι πού δ ένας εφάπτεται τού άλλου. "Όλα δέ τά άγρί- 
μια τά οποία έτυχε νά βρεθούν μέσα είς τήν περιοχήν 'αυτήν μαζεύονται κι’ αυτά 
πρός τό κέντρο. Πολλά εξαγριωμένα τολμάνε νά διασπάσουν τόν κλοιό καί νά 
διαφύγουν. Κανείς δμως άπό τούς όπλοφορούντας δέν έχει τό δικαίωμα νά πυρο- 
βοιλήση, πρός αποφυγήν δυστυχημάτοον, παρά μόνον δταν πρόκειται περί λύκου. 
Βλέπεις τότε λαγούς, αλεπούδες, τσακάλια κ.ά. νά προσπαθούν νά διαφύγουν 
άπό τά πόδια τών άνδρών. Στό τέλος δταν πια όλοι έχουν συναντηθή σ’ ένα ξέ~ 
φωτο σημείο τού δάσους μέσα στον κύκλο δέν βρίσκονται παρά μόνον λύκοι.
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Μέ τό νέα δέ σύνθημα τού αρχηγού πυροβολούν όλοι και τά θηράματα έχουν 
πέσει νεκρά. ·>

Έ ν 'συνεχεία ό πιο μεγάλος λύκος γδέρνεται και τό δέρμα του γεμίζεται 
μέ χόρτο. ’Αργότερα ιδέ όταν επιστ.ρέ\[>ουν στό χωριό ένας από τούς κυνηγούς 
περιφέρει αυτόν σ’ όλο τό χωριό από σπίτι σέ σπίτι ακολουθούμενος από κά
ποιον δ όποιος κρατώντας ένα ταμπούρλο κτυπά αυτό μέ θόρυβο. Αυτός δέ 
πού κρατά τόν λύκο σέ κάθε ιστάση μέ ένα .ραβδί κτυπά τό παραγεμισμένο το
μάρι τού λύκου προφέροντας διάφορα άκαταλαβίστικα λόγια γιά νά εξευμε
νίσουν λένε τά πνεύματα.

Αυτό εΐναι ένα έθιμο τό όποιο μέ τόν πρωτογονισμό κα! τις απρόοπτες 
εξελίξεις έχει συνεπάρει όλους τούς άρρενες κατοίκους τού χωριού, πού συχνά 
επιδίδονται σ’ αυτό.

Εξακολουθεί κα! μέχρι σήμερον νά ίσχύη τό έθιμο τής παγάνας δηλ. τό 
ομαδικό κυνήγι τού λύκου.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜλ ΡΩΜΗΟΚΑΤΣΙΒΕΛΛΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ. Δ ΙΑ Κ Ο Υ — Μ. Π ΡΩ ΙΚ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Διδασκάλων - Ζ. Δ Ε Μ Ε Ρ Τ Ζ ΙΙ Ν ηπ)γοϋ

Α '. ΓΕΝΙΚ Α . Στό Διδυμότειχο·, στήν πανάρχαια αυτή κα! ιστορική 
πολιτεία τής Θράκης, κατοικεί, άπ’ τόν παλιό καιρό μιά φυλή γύφτων,, πού 
πρεσβεύει τήν ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία.

’Απ’ τό ντόπιο Ελληνικό πληθυσμό οι γύφτοι αυτό! ονομάζονται Ρωμηο- 
κατσίβιελλοι. ’Από πού ήλθαν κα! πότε ακριβώς έχουν έγκατασταθή στό Διδυ
μότειχο παραμένει άγνωστο. Σήμερα κατοΊκούν εξακόσιες (600) περίπου ψυ
χές, ιάπ’ αυτούς, σέ τρεις περιοχές τής πόλεως. Στή Βορειοανατολική περιοχή, 
κοντά στό ’Εθνικό Γυμναστήριο, στή νοτιοανατολική, δίπλα στον Κιζ'ιλ - Ντερέ 
(ΈρυΟροπόταμο) κα! στήν ανατολική, λίγο ξέμακρα απ’ τό νεόκτιστο· διδα
κτήριο τού Γυμνασίου. Ό  συνοικισμός στήν ανατολική πλευρά, ιδρύθηκε εδώ 
κα! λίγα χρόνια (1961) κα! άποτελεΐται από 14 ομοιόμορφα σπιτάκια, κτι
σμένα ιάπό τό Κράτος, γιά ισάριθμες οικογένειες, πού τά σπίτια των κατεδα
φίστηκαν υποχρεωτικά, όταν τό 1960 έγινε τό άνάχωμα στύν Έρυθροπόταμο. 
Οι άλλοι δύο συνοιικισμο! υπήρχαν άνέκαθεν. 'ΓΙ μορφή κα! τά σωματικά γνω
ρίσματα τών Ρ  ω μ η οκατ σ ι β έλλω ν δείχνουν ολοφάνερα τή γύφτικη καταγωγή 
των.

Στό ανάστημα είναι υψηλοί, οί περισσότεροι, μελαψό! κα! ισχνό! κι’ έχουν 
μεγάλα κι’ άστραποβόλα μαύρα μάτια. Μιλούν όλοι τους τά τούρκικα και τά 
έχουν γιά σπιτική τους γλώσσα. Τό πνευματικό κα! εκπολιτιστικό τους επίπεδο 
εΐναι. πολύ χαμηλό. Τήν πρόοδο δέν τήν άγαπούν κα! τόσο. Ούτε νοΊάζονται
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■καί πολύ νά βελτιώσουν τις βιοτικές τους συνθήκες. Τώρα καί λίγο καιρό ένα 
οψιμο ξύπνημα γιά τήν απόκτηση κάποιος .μόρφωσης, αποτελεί καλό σημάδι 
γιά τήν άνοδό τους μέ τόν καιρό, σέ ανώτερα εκπολιτιστικά επίπεδα. Για τόν 
εκπολιτισμό τους καί γιά τήν ανύψωση τού βιοτικού τους επιπέδου, Ιδρύθηκε 
γι’ αυτούς τώρα τελευταία (1959) Δημοτικό Σχολείο καί Νηπιαγωγείο καί 
■στέλνουν σ’ αυτά τά παιδιά τους νά μάθουν τή γλώσσα μας καί νά μορφωθούν. 
Είναι καλοί Χριστιανοί, πιστοί καί ευλαβικοί. Πότε άσπάστηικαν τό Χριστια
νισμό, μας εΐναι άγνωστο. Πρέπει δμως νά ήταν στά χρόνια τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας Χριστιανοί, όμόίθρησκοι μέ τούς Θρακιώτες τού Διδυμοτείχου1. 
(Βλ. Βασ. Σιναπίδη: Φυλετική Καταγωγή, ήθη καί έθιμα τών Κατσιβέλλων 
Διδυμοτείχου. ’Αρχείο ν Θρακικών Μελετών. Τόμ. ΙΗ , σελ. 291).

Είναι άνθρωποι εργατικοί, αλλά φτωχοί καί λιτοδίαιτοι. Έ χουν .ιδιαίτερη 
κλίση στή (μουσική, στό 'χορό καί τούς αρέσει πολύ τό γλέντι. ’Αγαπούν τό 
οινόπνευμα καί τις υλικές απολαύσεις. Κάθε βράδυ, μ’ δλη τή φτώχεια τους, 
θά βρεθούν στά καφενεία καί στις ταβέρνες, γιά νά πιούν τό ρακί τους, πού 
τό προτιμούν απ’ τό κρασί καί τή ρετσίνα. Είναι, εκρηκτικοί, οξύθυμοι κι’ εκδι
κητικοί. Τό πάθος τους τό διατηρούν γιά πολύ καιρό καί τό εκδηλώνουν σέ 
στιγμές ευκαιρίας. Είναι κρυψίνοες καί ύπουλοι, καθώς. καί άπειθάρχητιοιι. 
Τούς αρέσει πολύ ή ελευθερία. Ο ί σχέσεις μεταξύ τους είναι καλές, δταν ικανο
ποιείται τό ατομικό τους συμφέρον. Οί σχέσεις τους μέ μάς είναι αγαθές. Μάς 
εκτιμούν καί μάς νιώθουν δικούς τους. Κι’ αυτό γιατί άπ’ τό ντόπιο Ελληνικό 
πληθυσμό, αλλά κι’ άπ’ τό Κράτος βρίσκουν συμπαράσταση καί στοργή. Οί 
ίδιοι δέν παραδέχονται δτι είναι γύφτοι (Κατσίβελλοι) κι’ επαναστατούν δταν 
τούς άποκαλούν Κατσιβέλλους. 'Ά μα τούς ρωτήσετε τί είναι, θά σάς απαντή
σουν μέ υπερηφάνεια δτι δέν είναι τίποτε άλλο παρά 'Έλληνες καί μόνον 'Έλλη
νες. Πράγματι άπόκτησαν Ελληνοχριστιανική συνείδηση σέ σημείο μάλιστα 
πού ή αφομοίωσή τους μέ τό ντόπιο Έλληνοθρακιώτικο στοιχείο, νά είναι μο
νάχα ζήτημα χρόνου.

Β '. ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τά σπίτια τους είναι τά περισσότερα πλινθόκτιστα, κε
ραμοσκεπή καί ισόγεια. ’Έχουν χαγιάτι (σαλόνι), ένα μέχρι δύο δωμάτια, μέ 
τζάκι καί μέ μικρά παραθύρια καί χαμηλές πόρτες. Στά δωμάτια, έχουν ντιβάνια 
κτιστά (σεντίρ) πού τά στρώνουν μέ μεντέρια, γιά νά κάθωνται καί στούς 
τοίχους ντουλάπια καί ράφια, δπου τοποθετούν σακκούλες ή δοχεία μέ μπακα- 
λικά, ακόμη ταψιά, τσεντζερέδες, πιάτα καί διάφορα άλλα σκεύη. Σέ μιά 
γωνιά είναι καί τό γιουκλίκ ( =  πάγκος. Γιούκ, λέξ. τουρκική, πού σημαίνει 
βάρος) δπου στοιβάζονται διπλωμένα τά στρώματα καί τά παπλώματα. Τά 
γεωργικά σπίτια, μονώροφα κι’ αυτά, έχουν τήν ίδια διαρρύθμιση. Πίσω όμως 
καί κάτω απ’ τήν ίδια στέγη έχουν τόν αχυρώνα, τό σταύλο καί άλλους βοηθη1- 
τικούς χώρους. Τά καινούργια τους σπίτια κτίζονται μέ τή σύγχρονη οικοδο
μική τέχνη καί είναι ευπαρουσίαστα καί άνετα. Αυλή έχουν δλα τά σπίτια
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αρκετά ευρύχωρη. ’Εκεΐ σέ ιμιά άκρη βάζουν σωρό τά καυσόξυλα, ατού κό
βονται λίγα - λίγα, δταν χρειασθούν. Επίσης στην αυλή φτειάχνουν τό κο
τέτσι γιά τά πουλερικά τους, καθώς και τό κόταρο (μικρό καλυβάκι) γιά τό 
χοίρο, πού τρέψουν γιά τά Χριστούγεννα. Στήν αυλή άκόμη έχουν πρόχειρα 
κοιμισμένα κα'ι τ’ αφοδευτήρια. Στή θεμελίωση κα'ι ιστό κτίσιμο τοΰ σπιτιού 
έχουν τά έξης έθιμα: 'Όταν ανοίξουν τά θεμέλια, καλούν τόν παπά καί κάνουν 
άγιασιμό. Γεμίζουν ίμετά τέσσαρα μικρά μπουκάλια, μέ αγιασμό καί τοποθε
τούν ένα μπουκάλι σέ κάθε γωνιά τών θεμελίων.

’Άλλοτε έσφαζαν καί πετεινό στά θεμέλια, γιά νά γίνη τό ισπίτι γερό καί 
νά μή στοιχειώση. Τόν πετεινό μετά τόν έτρωγαν μέ τούς μαστόρους. 'Όταν 
αρχίσουν τήν έπιστέγαση τοΰ σπιτιού, στά ξύλα τής σκεπής κάνουν ένα ξύ
λινο σταυρό κι’ εκεί κρεμούν τά διάφορα δώρα πού θά φέρουν γιά τούς μαστό- 
ρους, δ νοικοκύρης τοΰ σπιτιού, οί γείτονες, οί συγγενείς καί οί φίλοι. Γιά 
δώρα φέρουν υποκάμισα, προσόψια, κάλτσες, μαντήλια κι’ άλλα είδη ρουχι
σμού. Κάθε φορά πού κρεμά ό πρωτομάστορας τό δώρο εύχεται φωναχτά, μ’ 
ολη τήν δύναμη τής ψωνής του. ·Γιά τό νοικοκύρη λέγει: «Ευχαριστούμε τό 
αφεντικό πού προτίμησε τούς μαστόρους καί ,πρόσφερε πολλά καί ωραία δώρα. 
Ό  Θεός νά τοΰ χαρίση τήν ύγειά του, νά τοΰ χαρίση τήν οίκσγένειά του, νά 
δώση καλή τύχη στήν κόρη του·, στό γυιο του (στά παιδιά του, αν έχη πολλά 
παιδιά ανύπαντρα). Καλή πρόοδο στό παιδί του (άν είναι μαθητής). 'Όσα 
εχει νά τά χιλιαπλασιάση». Οί ευχές τελειώνουν μέ τά παρακάτω λόγια. «Καλά 
νά είναι αυτός πού φέρει (δώρα). Καλά νά είναι κι’ αυτός πού δέν φέρει, 
άλλά προ παντός αυτός πού φέρει». Γιά τούς γείτονες καί φίλους λέγει τίς 
ίδιες περίπου ευχές, άν δέ είναι γέρος ό δωρητής ή γριά, τούς εύχεται έπί 
πλέον καί καλά γεράματα.

Γ '.  Ε Π ΙΠ Λ Α  ΚΑΙ ΣΚΕΤΗ. Σιτά δωμάτια βρίσκονται λίγα καθίσματα, 
κανέλα, τραπέζι, καθώς καί ντουλάπα (καρδαρόμπα) γιά ρουχισμό. Καθρέ
φτες καί σκαλιστήρια δέν λείπουν άπό τά σπίτια τους. Σεντούκια (μπαούλα) 
γιά τά ρούχα καί γιά  τό ψωμί, καλάθια γιά ψώνια, σοφράδες (χαμηλά τρα
πέζια) γιά νά τρώνε (πολλές οικογένειες χρησιμοποιούν τώρα τραπέζια) καί 
σκαμνάκια γιά νά κάθωνται. Κοντά στό τζάκι σκαλώνουν καί τό κασικλίκ 
(κουταλοθήκη, λέξ. τουρκική κασίκ =  κουτάλι.) πού τό φτειάχνουν μόνοι των, 
καθώς καί τό τσανακλίκ (πιατοθήκη, ταανάκ =  πιάτο). Γιά τά προϊόντα τους 
οί γεωργοί έχουν κοφΐνες πού πλέκονται άπό τούς Τουρκοκατσιβέλλους, μέ βέρ
γες ιτιάς ή λυγαριάς, σέ διάφορα μεγέθη. Τ ίς κοφΐνες τής αλείφουν εσωτερικά 
μέ κοπριές βοδιού. Γιά τό νερό χρησιμοποιούν τά πιθάρια, τίς λαγήνες, τίς 
τσουκάλες καί τούς τενεκέδες. Μαγειρικά σκεύη έχουν τά συνηθισμένα, εξακο
λουθούν όμως νά μεταχειρίζωνται καί τά πήλινα πιάτα, καθώς καί τίς πήλινες 
κατσαρόλες. Άκόμη έχουν καί τό σάτς (στρογγυλή πέτρα) γιά νά ψήνουν 
λαγγϊτες.
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Δ' ΕΝΔΥΜ ΑΣΙΑ —  Τ Π Ο Δ Η Σ ΙΣ  —  ΚΟΜ Μ ΩΣΙΣ —  ΚΑΛΛΩΠΙ
ΣΜ Ο Σ. Παλαιό τέρα καί πριν απ’ τόν τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο οί άνδρες 
ντυνόταν ιμέ ντόπια μάλλινα υφάσματα (σαγιάκι, άδίμητα) πού ύφαιναν ιοί γυ
ναίκες τους σέ ξύλινους αργαλειούς. Φορούσαν πουτούρια (φαρδιά πανταλό
νια) μέ κόκκινο ζουνάρι, τζαμαντάνι (σακκάκι) καί 'στό κεφάλι καλπάκι ή σάλι 
(τυλιχτό). Στά πόδια μάλλινες η βαμβακερές κάλτσες, πλεγμένες στό χέρι καί 
γιά υποδήματα, κουντούρια τό χειμώνα καί γειμινιά τό καλοκαίρι. (Κουντού- 
ρια =  υποδήματα χειμωνιάτικα, πατημένα στις φτέρνες. Γεμινιά =  υποδή
ματα καλοκαιρινά, επίσης πατημένα στις φτέρνες). Τώρα όλοι ντύνονται μέ 
φορεσιές ευρωπαϊκού στυλ καί ποδένονται μέ συνηθισμένα υποδήματα. Οί ηλι
κιωμένες γυναίκες πάλι φορούν μακρυά μουντά φουστάνια καί φούστες φα,ρ- 
δειές μέ πολλές διπλές (ετεκλικ), τή μπλούζα, το ματινέ (σακκάκι γυναικείο) 
καί τό τσιμπέρι στό κεφάλι, μάλλινο, βαμβακερό ή μεταξωτό. Οί νέες καί οί 
κοπέλλες ντύνονται ευρωπαϊκά.

Μ’ ολη τους τή φτώχεια, ό αργαλειός εξακολουθεί νά άκούγεται ακόμη. 
’Αγοράζουν άπ’ τό εμπορικό στημόνι καί υφάδι, φτειάχνουν στρώσεις, στρώ
ματα, πατανίες (κουβέρτες), γιαϊγκί (κιλίμια) κι’ άλλα στρωσίδια. Δέν λεί
πουν καί τά κεντήματα σέ τσουβάλι, σέ χασέ καί σέ ΐταμίνα. Κεντούν πετσε
τάκια, περντέδες (κουρτίνες) κ.π.ά. Κοσμήματα φορούν όλες σί νέες, βραχιό
λια, καρφίτσες, 'δακτυλίδια, σκουλαρίκια, καί περιδέρραια μέ χρωματιστές χάν
δρες. Φτειασίδια, έκτος τού εμπορίου, κάνουν γιά τό πρόσωπο καί τό σιρκελί 
ντιαυζγιούν (ξυδωτό φτειασίδι). 'Τλικά γιά τήν κατασκευή του, ό υδράργυ
ρος, τό ασπράδι τού αυγού καί το ξύδι. Τ ’ ανακατεύουν όλα καί τά χτυπούν 
καλά μέχρι πού νά γίνη αλοιφή. Μέ τήν αλοιφή αυτή αλείφουν προσεκτικά τό 
πρόσωπό τους. Στήν κόμμωση οί νέες ακολουθούν τή μόδα, ένώ οί ηλικιωμέ
νες πλέκουν όλες τά μαλλιά τους. Τά κάνουν δύο μεγάλες μακρυές πλεξούδες.

Ε λ  ΤΡΟ Φ ΕΣ —  ΠΟΤΑ. ’Από τό καλοκαίρι ακόμη όλοι τους προσπα
θούν νά άποθηκεύσουν -όσο μπορούν περισσότερο σιτάρι, γιά τούς κακούς μή
νες τού χειμώνα. Ζυμώνουν τόν τραχανά, τούς γιαυφκάδιες (χυλόπιττες) καί 
τό κουσκούς. Οί συνηθισμένες τροφές τους είναι τά όσπρια, τό πληγούρι, τά 
λαχανικά καί τά -ψάρια. Τό κρέας είναι γιά  τίς γιορτές καί τίς Κυριακές. Γιά 
πρωϊνό, πολλές -φτωχές οικογένειες τρώνε τό ούμάτς τσιουρμπασί ( =  βρασμέ
νη ζύμη, σέ μικρά κομματάκια, μέ γάλα). 5Ά ν  δέν βρίσκεται στό σπίτι γάλα 
βράζουν τή ζύμη μέ νερό κι’ έπειτα ρίχνουν ψιλό κρεμμύδι, καβουρδισμένο μέ 
λάδι, μέσα στό όποιο έχουν βάλλει καί λίγο κόκκινο πιπέρι. Τό κατσιαμάκ (ζε
ματιστό αλεύρι αραβοσίτου μέ λίπος χοιρινό ή λάδι, πού τό πασπαλίζουν ιμέ 
ζάχαρη) τρώγεται έπίσης τό πρωΐ, αλλά σπάνια τό παρασκευάζουν. Πότε - πότε 
κάνουν λαγγΐτες, ψήνουν λουκουμάδες ή μικίκια. Κάνουν ακόμη τό κατμέρ 
(είδος πίττας, ιμέ φύλλα ζύμης καί αυγά) καί τούς γκιοζλεμέδες (πλάθουν 
φύλλα, τά γεμίζουν μέ αυγά καί τυρί καί ένα - ένα τά ψήνουν σέ στρογγυλή
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ειδική πέτρα, τό σάτς. Μετά τό 'ψήσιμ.ο τ’ άλείφουν ιμέ λίπος). Πολλές φορές 
γιά ψωμί 'ψήνουν λαγάνες ιστό σάτς ή στή 'θερμάστρα. Τή λαγάνα τή λένε' 
μπαζλαμά. Τροφές σέ ειδικές περιστάσεις, τά Χριστούγεννα κάνουν τά Χριστό
ψωμα καί τρώνε, χοιρινό. Τό βράδυ τής παραμονής τών Χριστουγέννων τρώνε 
τά εννέα φαγιά, φασόλια, τουρσιά, κρομμύδι, πράσο, κ.λ.π. δλα νηστίσιμα. 
Τήν παραμονή τής .πρωτοχρονιάς, τό βράδυ, θά φάνε τήν πίττα, πού είναι 
καμωμένη άπό ζυμαρόφυλλα καί κυμά ή τυρί κι* αυγά. Στήν πίττα μέσα βά
ζουν (όπως κι’ δλοι οί ντόπιοι Χριστιανοί) ενα νόμισμα (τό νόμισμα τό λένε 
«"Αγια Βασίλη») καί σημάδια (ενα κομμάτι δρυός, ένα καλάμι σταριού, ένα 
κομμάτι άπό βέργα μουριάς κ.λ.π.) τόσα, δσα είναι τά άτομα τής οΊκογενείας. 
Κάθε σημάδι συμβολίζει· καί κάτι, π.χ. τό κομμάτι τής ιδρυός τήν υγεία, τό κα
λάμι τού σταριού τά χωράφια κ.λ,π. κι’ δταν τρώνε τά κομμάτια τής πίττας, 
σ’ άλλον τυχαίνει ή υγεία, σ’ άλλον τά χωράφια, σ’ άλλον ο μωρεόκηπος, σ’ 
άλλον τό σπίτι κ.ο.κ.

Τίς ’Αποκριές τρώνε τήν κόττα καί τό Πάσχα κάνουν τσουρέκια, βάφουν 
κόκκινα αυγά καί τρώνε τό γκιουβέτσι (αρνί μέ ρύζι στό φούρνο). Τού Ευαγγε
λισμού καί τών Βαΐων τρώνε ψάρια. Γλυκίσματα κάνουν τή σαραγλή καί τό μπα
κλαβά. Γιά κέρασμα έχουν γλυκό σύκο, βύσσινο ή κυδώνι ραντισμένο καί σου- 
σμέ (γλυκό καμωμένο άπό ζουμί βρασμένων κυδωνιών). Τή γιορτή τών 'Αγίων 
40 Μαρτύρων μοιράζουν στή γειτονιά λαγγΐτες. Τής Άναλήψεως μοιράζουν 
ρυζόγαλο. Τό Ψυχοσάββατο κάνουν ψωμάκια πού τά σφραγίζουν μέ τό σφρα
γιστό καί μέ κόλλυβα, τά μοιράζουν σ’ δλο τό μαχαλά. Τής 'Αγίας Βαρβάρας 
μοιράζουν βαρβάρα. Στό πρώτο περπάτημα τού παιδιού κάνουν σταφιδόψωμο. 
Τό ψήνουν αγίνωτο καί δταν τό πάρουν άπό τό φούρνο· καλεΤ ή μητέρα τά 
παιδιά τής γειτονιάς καί κυλάει τό σταφιδόψωμο ανάμεσα άπό τά σκέλη τού 
παιδιού της. Τό παιδί πού θά πάρη πρώτο· τό ψωμί τρέχει, ενώ τ’ άλλα παιδιά 
τό κυνηγούν. "Οταν τό φτάσουν, γίνεται κομμάτια τό ψοομί καί μοιράζεται. 
'Ό ταν θά ίδή κάποιος στ’ όνειρό του πεθαμένο πρόσωπο, τό διηγείται σ,τούς 
σπιτικούς τού πεθαμένου κι’ αυτοί ζυμώνουν ψωμί καί τό μοιράζουν.

ΣΤ '. ΑΣΧΟΛΪΑΙ. Οί περισσότεροι, αυτοί κυρίως πού κατοικούν δίπλα 
στό Έρυθμοπόταμο, ασχολούνται μέ τήν ψαρική στον "Εβρο (Μαρίτσα) καί 
στον Έρυθροπότσμο (Κιζίλ Ντερέ). "Αλλοι κάνουν αγώγια μέ αραμπάδες 
(βοϊδάμαξες) καί νταλίκες (άλογάμαξες) ή είναι εργάτες καί πολύ λίγοι ασχο
λούνται μέ τή γεωργική, καλλιεργώντας δικά τους καί ξένα χωράφια. Ελάχι
στοι καταγίνονται ’μ’ άλλα .επαγγέλματα (τού μπαλωματή, τού ξυλοκόπου, τού 
ίέκδοροσφαγέα, τού χαμάλη, τού πλανοδίου μικροπωλητή, τού καφετζή, τού 
κτίστη καί μέ άλλα).

’Από τήν νέα γενιά άρκετοί είναι όργανοπαΐχτες καί πηγαίνουν στά χω
ριά καί παίζουν στούς γάμους, στις μεγάλες γιορτές καί στά πανηγύρια. Τε
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λευταία, πολλοί νέοι μαθητεύουν στά ξυλουργεία, σιδηρουργεία κ.λ.π. ή εργά
ζονται δίπλα στους υδραυλικούς, έλαιοχρωματιστάς, ηλεκτρολόγους κ.ά. καί 
μαθαίνουν τήν τέχνη. Τά μικρά παιδιά τους κάνουν 'θελήματα, βοηθούν τούς 
γονείς ή πιάνονται τσιράκια στά καταστήματα. ’Ακόμη καί οί γυναίκες τους 
δουλεύουν. Σπάζουν αμύγδαλα ατά εμπορικά καταστήματα, γίνονται πλύστρες 
•καί καθαρίστριες, πηγαίνουν στους εμπόρους καί καθαρίζουν πουλερικά ή ακο
λουθούν τούς άνδρες τους στο καΐκι, τραβώντας κι’ αυτές κουπί καί βοηθώντας 
στό -ψάρεμα. Μέ τή χειρομαντεία, τήν καλαθοποιία καθόλου ίδέν 'ασχολούνται, 
ούτε μέ τά συνηθισμένα άλλα επαγγέλματα τών νομάδων. Είναι ράτσα εργα
τική καί παραγωγική, χρήσιμη στήν κοιινωνία καί εποικοδομητική. Πολύ σύν
τομα ·0ά γίνη καλλίτερη κι’ ώφελιμώτερη.

Ζ λ  ΓΕΩΡΓΙΑ. Ή  καλλιέργεια τών χωραψιών γίνεται μέ τά πατροπα
ράδοτα εργαλεία, τό σιδερένιο άροτρο·, γιά τό όργωμα, τό αλέτρι γιά τή σπο
ρά, τήν τσάπα, τήν «σβάρνα», τό σκαλιστήρι, τό δικέλι, τόν κασμά, τό δρεπάνι. 
Λίγα δημητριακά, λίγα όσπρια καί λίγα πεπονοειδή, αυτά είναι ολα - δλα τά 
γεωργικά τους προϊόντα. Είναι μικρό γεωργοί, γ ι’ αυτό αναγκάζονται κι’ αυτοί 
κι’ οί γυναίκες καί τά παιδιά τους ν’ ασχολούνται καί μέ άλλες δουλειές, γιά 
νά βγάλουν ένα μεροκάματο. ’Έθιμα στην καλλιέργεια τών χωραφιών δέν έχουν 
καί πολλά. "Οταν αρχίζουν τή σπορά τού σιταριού κυττάνε νά είναι γεμάτο· τό 
φεγγάρι (πανσέληνος). Τά Θεοψάνεια χύνουν αγιασμό μέ ένα μπουκάλι, στις 
τέσσαρες γωνιές τού σπαρμένου χωραφιού.

Η λ  Β ΙΟ Σ  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ. Καθημερινώς στό Διδυμότειχο βρίσκει κα
νείς φρέσκα σπαρταριστά καί ναστιμώτατα ποταμίσια ψάρια, σαζάνια (κυπρί
νους), γιουλιανούς, χέλια, πλατσιούκες (τσιπούρες), κεφάλους κ.ά. Τά που
λούν οί ρωμηοκατσίβελλοτ ψαράδες μας.

Στό Διδυμότειχο άλλοι απ’ αυτούς δέν ασχολούνται μέ τό επάγγελμα τού 
ψαρά. Οί περισσότεροι απ’ αυτούς πού κατοικούν στήν παρόχθια περιοχή τού 
Έρυθροποτάμου είναι ψαράδες. "Ολες τις εποχές τού ’έτους, χειμώνα - καλο
καίρι, μέ τά στενόμακρα καΐκια τους, πού μοιάζουν μέ μονόξυλα, σχίζουν τά 
•θολά νερά τού "Εβρου καί τού Έρυθροποτάμου, κι’ 'απ’ τήν αυγή ώς αργά τό 
σούρουπο ψαρεύουν ακούραστα. Ρίχνουν καί ξαναρΐχνουν στά νερά τούς σαιτ- 
σμάδες (κωνοειδή δίχτυα) ή τούς σουρτμέδες καί αιχμαλωτίζουν λογής - λογής 
ψάρια. Ό  κόπος τους, τις περισσότερες φορές ιδέν πάει χαμένος. Γεμίζουν 
έπειτα τά καλάθια καί ξεκινούν γιά τις γειτονιές, νά τά πουλήσουν. Ψαρεύουν 
ακόμη μέ ψαλτάδες ή παραγάδια (πετονιές). Δένουν σέ μακρύ σχοινί άγκι
στρα, τά δολώνουν μέ σκουλήκια καί άπό βραδίς τά τοποθετούν στό νερό, κατά 
μήκος τής όχθης. Τά ξημερώματα αρχίζει μέ λαχτάρα τό μάζεμα.

Τά «νταούλια» (κυλινδροκωνοειδείς παγίδες) τά τοποθετούν στις όχθες 
ή μέσα στό ποτάμι, δταν τά νερά είναι λιγοστά. ’Ακόμη δταν τά νερά λίγο-
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«στεύουν xawuv φράκτη (νταγλιάν) ιμέ ξύλα καί βέργες 'στό πλάτος τού ποτα
μού κι’ αφήνουν ένα «στενό πέρασμα γιά τά ψάρια. Ό  τρόπος αυτός τοΰ ψα- 
ρεύματος είναι πολΰ αποδοτικός, άλλα 'θέλει χρόνο κα! κούραση. Μέ τούς χουρ
μάδες (δίκτυα πυκναπλεγμένα) ψαρεύουν τά κεφάλια. Τό καλοκαίρι ολόκληρες 
οικογένειες σηκώνονται κα! πηγαίνουν γιά ψάρεμα στά παρέβρια χωριά τοΰ 
Σιουψλίου κα! τών Φερρών. Οικονομούν τό «σιτάρι τους γιά  τό χειμώνα κι* επι
στρέφουν στά «σπίτια τό φθινόπωρο, μέ τίς πρώτες βροχές.

Τό θέρος παστώνουν ψάρια, γιά τό «σπίτι τους. Τά μικρά ψάρια τά καθα
ρίζουν καλά και τά άραδιάζουν στους τενεκέδες. Σέ κάθε στρώμα ρίχνουν «μπό
λικο αλάτι. ’Έτσι έχουν, ·δλο τόν καιρό, «στά σπίτια, τους άλμυρόψαρα. Τά με
γάλα πάλι ψάρια, αφού τά καθαρίσουν καλά, τά «σχίζουν «απ’ τήν κοιλιά, σάν 
τόν παιστωμένο βακαλάο, ρίχνουν πολύ αλάτι κι’ έτσι αλατισμένα τά «σκαλώνουν 
σέ «σύρματα, γιά νά ηλιαστούν. Ά φοΰ ξεραθούν τά μαζεύουν σέ καλάθια κα! 
τά κρεμούν μέσα στό «σπίτι. Μετά παίρνουν άπ’ «εκεί δσα τούς χρειάζονται γιά 
ένα «φαγητό, τά ξαλατοΰν κα! τά μαγειρεύουν. 'Ό λα τά «δίκτυα, γιά  τή δου
λειά τους, κατασκευάζονται «απ’ τούς ίδιους κι’ από τίς γυναίκες τους, πού είναι 
χρυσοχέρες στό πλέξιμοι. Πλέκουν καινούργια 'δίκτυα ή μπαλώνουν τά παλιά, 
μέ μεγάλη τέχνη. ’Αγοράζουν ψαρόνημα, χοντρό ή ψιλό, «ανάλογα μέ τό δίκτυ 
πού θά φτειάξουν κα! πλέκουν μέ τις σαΐτες. ’Ακόμη κα! τά παιδιά τους βοη
θούν «στό πλέξιμο. Μαζεύουν τό νήμα «σέ κουβάρια ή μαθαίνουν «απ’ τούς γονείς 
τους τήν πλεκτική τέχνη.

Θ '. Β ΙΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ  —  Λ Α Τ Κ Η  ΤΕΧΝΗ. Ή  ρόκα «είναι «έργο κυρίως 
τών ηλικιωμένων γυναικών. Τά βράδυα στά νυκτέριια κάθονται κ«α! κλώθουν 
μέ τά αδράχτι, «σφηνωμένο «στό σφοντήλι κα! μέ τήν περίφημη ρόκα, πού τήν 
φτειάχνουν οΊ ίδιες. Παίρνουν ένα κομμάτι κλαδί διχαλωτό, ώς 50 πόντους 
μακρύ (τσατάλα), τό πελεκούν κα! ιμέ ένα κομμάτι τζάμι ξύνουν τό φλοιό γιά 
νά γίνη ή ρόκα λεία. Κλώθουν μαλλί ή βαμβάκι, πού τό αγοράζουν από τίς 
χωρικές πού τό πωλοΰν «στό παζάρι κάθε Τρίτη. Τό κάνουν κλω«στή, γιά νά 
πλέξουν τά «βαμβακερά ή μάλλινα ρούχα τους, «συιμπλήρ«ωμα απαραίτητο τής 
ενδυμασίας τους, γιά τήν «άντιμετοδπιση τού φοβερού ψύχους τού τόπου «μας. 
Πλέκουν ·φ«ανέλλες, ζακεττες, πουλάβιερ, κάλτσες, γάντια καί,τυρλίκια (τσελίπ), 
γιά δλα τά μέλη τής οικογένειας τους. Τίς «φανέλλες τίς πλέκουν μέ δύοι βε
λόνες, τίς κάλτσες μέ πέντε βελόνες κα! τά τυρλίκια μέ «βελονάκι (κοιρσέ).

Ο! γυναίκες τών ψαράδων πλέκουν ακόμη δίκτυα «δλων «τών ειδών ή μπα
λώνουν τά παλιά, μέ τίς «σαΐτες, πλέκουν τά νταούλια, τό σατσμά (γιά «μικρά 
ψάρια, πού τά κάνουν παστά), τό σουρτμέ (γιά μεγάλα ψάρια), τόν κου«ρμά 
(γιά κεφάλια) κα! τούς φολτάδες (πετονιές). Αυτά δλα τά πλέκουν μέ χοντρό 
ή ψιλό «ειδικό ψαρόνημα. Γιά τή βαφή τών πλεκτών χρησιμοποιούν τίς βαφι
κές ύλες τού «εμπορίου. Μέσα σ’ ένα καζάνι ή «σ’ ένα γκαζοτενεκέ, βάζουν
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άρίκετό νερό. Τό αφήνουν νά ζεσταθή αρκετά. "ΤΟστερα .ρίχνουν τήν μπογιά, 
ρίχνουν λίγο βιτριόλι (κεζάπ) γιά τά (μάλλινα υφάσματα πού Θέλουν νά τά βά
φουν μέ μουντά χρώματα, ενώ γιά τά ανοικτά χρώματα (κίτρινο, πράσινο, 
μπεζ, πορτοκαλί κ.λ.π.) αντί γιά βιτριόλι βάζουν αλάτι. 'Έπειτα ανακατώνουν 
καλά τή ιμπογιά καί μετά ρίχνουν μέσα τό πλεχτό ή τό ύφασμα. Τό αφήνουν 
νά πάρη ιμιά βράση, τό κατεβάζουν απ’ τή φωτιά καί αφού κρυώσει, τό ξεπλέ
νουν μέ πολλά νερά. Γιά τό καφέ ανοικτό χρώμα χρησιμοποιούν φλούδες άπό 
κρεμμύδια ή φύλλα καρυδιάς.

Οί κοπέλλες, δταν δέν έχουν ν’ ασχοληθούν μέ τή δουλειά τού σπιτιού, 
κεντούν ιμέ τήν υπομονή πού τίς διακρίνει, σέ ίταμίνα μέ μεταξωτές κλωστές, 
καρύδες, πετσετάκια, μαξιλάρια, σεμέν, τραπεζομάντηλα, σέ σχέδια πού τά 
παίρνουν άπό τούς διαφόρους εμπορικούς οίκους D.M.C. κλπ., ή άπό περιο
δικά. Κεντούν επίσης σέ καναβάτσα - λινάτσες, μέ κλωστές μάλλινες (μαλά
κια) τού κιλού, χαλάκια γιά τόν τοίχο ή τό πάτωμα καί μαξιλάρια γιά τούς 
καναπέδες. Κεντούν μέ σταυρό βελονιά ή μέ βελόνα πλακέ, μέ κόμβους ή μέ 
φλόκους. Άκόμη πλέκουν μέ βελονάκι καί κουβαρίστρες, πετσετάκια, καρεδά- 
κια, δαντελίτσες, κουρτινάκια κ.ά. Μ’ δλα αυτά συμπληρώνουν τήν προίκα 
τους καί τά στολίδια τού .σπιτιού τους.

I ' .  Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ Β ΙΟ Σ . 1. Γ Ε Ν Ν Η ΣΗ . Ή  σπείρα γυναίκα προ- 
κειμένου νά απόκτηση παιδί καταφεύγει είς τό έξης μέσον. Παίρνει δύο κού
κλες μικρών παιδιών καί τίς δένει στή κοιλιά της μέ τήν ελπίδα δτι έτσι ό Θεός 
θά τής δώση στήν πραγματικότητα παιδί.

"Οταν ιμιά γυναίκα είναι έγκυος δέν επιτρέπεται νά πηγαίνη σέ κηδεία. 
'Ά ν δμως δ άποβανών τύχη νά είναι συγγενικό της πρόσωπο, τότε τυλίγει 
σ’ ένα δάκτυλό της κόκκινο πανί καί πηγαίνει. Σάν εριθη ή ώρα νά γίνη τό 
παιδί καί μάλιστα δταν τήν πιάσουν οί πόνοι, τότε ειδοποιούν δύο γριές καί 
τήν πρακτική μαμή νά έλθουν στό σπίτι της. Ή  μαμή γιά νά διευκολύνη τόν 
τοκετό βάζει τήν έγκυο νά πηδήση άπό μιά αναποδογυρισμένη, ισκάφη καί εν 
συνεχεία επεμβαίνει ή ίδια καί παίρνει τό παιδί. Μόλις γεννηθή αυτό, οί δύο 
γριές τό τυλίγουν μέ τά άναζητούμενα τήν τελευταία στιγμή πανιά, άπό παλιά 
ενδύματα, ή δέ μαμή τό παίρνει κατόπιν απ’ τίς γριές καί τό δίνει στή λεχώ 
μέ τίς ευχές νά σού ζήση, νά τό χαίρεσαι.

Ή  μητέρα είς αντάλλαγμα τής δίνει ένα σαπούνι καί μιά μιαντήλα. Τρεις 
μέρες μετά τή γέννηση βάζουν μιά φούχτα άλάτι μέσα σ’ ένα φλυτζάνι νερό 
καί αλατίζουν τό παιδί αρχίζοντας απ’ τό στόμα, τ’ αυτιά, τό κεφάλι καί γενι
κά δλο τό σώμα. Τή δεύτερη μέρα τού τοκετού καλούν τόν παπά καί διαβάζει 
ευχή. Τό νερό τής ευχής τό κρατούν έπί 40 μέρες καί τό χρησιμοποιούν σέ 
κάθε μπάνιο τού παιδιού. Στήν ευχή παρευρίσκονται αρκετές γυναίκες καί 
ιμετά τό τέλος τής ευχής οί γυναίκες παραμένουν καί τίς φιλεύουν.
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Κάθε συγγενής ή φίλος πού 'επισκέπτεται τό παιιδί αφήνει ιστό μαξιλάρι, 
του άπό ίμια δραχμή, τό ασημώνουν δπως λένε. Ή  λεχώ άμα δέν έχιει πόνους 
σηκώνεται τήν τρίτη μέρα καί πατάει σέ σίδηρο γιά  νά είναι γερή σάν αυτό. 
Κατόπιν σταυρώνει και δλες τις γωνιές τοϋ σπιτιού. 01 πρασερχόμενοι επί 40 
■μέρες συγγενείς φέρνουν διάφορα δώρα στό παιδί καί τρόφιμα στή λεχώ. Τό 
ύστερο τό θυμιατίζουν, τό τεμαχίζουν καί τό παραχώνουν ή τό .ρίχνουν στό 
ποτάμι. Ή  λεχώ δέν βγαίνει έξω επί 40 μέρες, δύναται δμως νά έπισκεφθή 
συγγενικό της σπίτι, υπό τήν προϋπόθεση τήν ώ.ρα πού Οά μπαίνη στό σπίτι 
πρέπει νά πιάση τό χερούλι τής πόρτας, νά τής ρίξουν νερό στά πόδια καί μετά 
νά μπή μέσα. 5Ά ν πάλι ή λεχώ βγή έξω απ’ τό δωμάτιό της καί σ’ αυτό δέν 
βρίσκεται άλλος, πρέπει νά ρίξη τή σκούπα επάνω στό παιδί γιά νά τό φυλάη. 
’Επίσης κάτω .απ’ τό μαξιλάρι τοϋ· παιδιού βάζουν ένα χαλκαδάκι, λίγο· αλάτι 
καί λίγο ψωμί, τά όποια μένουν εκεί επί 40 μέρες, ώς φυλαχτό. Μετά τό ηλιο
βασίλεμα δέν 'επιτρέπεται νά βγαίνη κανένα αντικείμενο άπ’ τό δωμάτιο τής 
λεχοϋς, επίσης δέν επιτρέπεται νά εισέρχεται αργά τή νύχτα ό άνδρας της. 
’Ά ν ποτέ άιργήση γιά νά μπή μέσα, οφείλει νά άφήση έξω τό σακκάκι του 
καί έπειτα νά μπή μέσα. Στήν αρχή και μέχρι νά έλθη τό γάλα τής λεχοϋς, 
τό παιδί τό θηλάζει ξένη γυναίκα, πριν δμως τό θηλάση τήν ρωτούν άν ε- 
φαγε ή όχι, καί άν μέν τύχη καί δέν .έφαγε, τής βάνουν στον κόρφο της ψω
μί καί έπειτα τό θηλάζει. Τούτο γίνεται γιά νά είναι, όπως λένε, χορτάτο τό 
παιδί. 'Όταν ή μητέρα άποκόπτει τό γάλα άπό τό παιδί, προσέχει νά είναι 
ημέρα Σάββατο, γιά νά μήν ίέχη κακό μάτι καί ιβσσκαίνη δταν μεγαλώση, 
δποιιον κυττάζει.

Τήν τεσσαρακοστή ημέρα, ή πεθερά μέ τή νύφη καί τό μωρό πηγαίνουν 
στήν εκκλησία, εκεί δ παπάς διαβάζει ευχές στό παιδί καί μετά γυρίζουν στό 
σπίτι, δπου τούς περιμένουν οί συγγενείς των.

2. ΒΑΠΤΙΣΗ. Μόλις γεννηθή τό παιδί, στέλνουν ιστόν κουμπάρο· λί
γο ούζο σ’ ένα μπουκάλι καί λίγα κουφέτα, καί ό κουμπάρος, άν δεχθή νά 
βαπτίση τό παιδί, πίνει τό ούζο καί τρώει τά κουφέτα' άν όμως άρνηθή, επι
στρέφει αυτά άθικτα. Ό  χρόνος τής βαπτίσεως τού παιδιού έξαρτάται άπό 
τήν οικονομική ευχέρεια, τόσο τών γονέων τού παιδιού, δσον καί τού άναδό- 
χσυ. "Οταν τέλος ·άποφασίσουν νά τό βαπτίσουν, τό παιδί τό μεταφέρει άπ’ 
τό σπίτι στήν 'εκκλησία ή γιαγιά του, ή ένα συγγενικό πρόσωπο. Τό όνομα 
δίνεται άπ’ τούς γονείς στον άνάδοχο καί κατά προτίμηση δίνεται τό όνοιμα 
τού παππού ή τής γιαγιάς. Κατά τήν ώρα τού Μυστηρίου, καί μάλιστα δταν 
δ άνάδοχος λέγει τδ όνομα, αμέσως τδ παίρνουν τά γύρω παιδάκια πού πε
ριμένουν άπό λεπτό σέ λεπτό καί μέ ταχύτητα τρέχουν ν’ άναγγείλουν τό ό
νομα στούς γονείς τού παιδιού. ’Εκεί τούς δίνουν μέ τή σειρά τής άφίξεώς 
τους τό «μουζντέ», δηλαδή χρήματα γιά δώρο. Μετά, δ νουνός μεταφέρει στήν
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αγκαλιά του τό παιδί απ’ τήν εκκλησία ιστό σπίτι. Έδώ περιμένουν οί·> γονείς 
του, ή ίδέ μητέρα πριν πάρη τό «μωρό «στά χέρια, προσκυνάει τό νουνό, τοΰ 
φυλάει τό χέρι καί «μετά εκείνος τής «δίνει τό παιδί. Κατόπιν «στρώνεται τρα
πέζι προς τιμήν τοΰ άναδόχου καί ακολουθεί γλέντι. Τέλος, δωρίζουν στό 
νουνό ένα υποκάμισο καί ένα ζεύγος κάλτσες. Ό  άνάδοχος «άνταποκρίνεται 
στά δώρα καί δωρίζει «στό «μωρό διάφορα «μωριαυδιακά «ρούχα, τά οποία έκ τών 
προτέρων έχει προμηθ'ευθή. Σέ περίπτωση, θ:α«\’άτου, ό νουνός «είναι υποχρεωμέ
νος νά πάρη τό σάβανο τού δεξιμιού του- άν δ ίδιος δέν ζή, τότε τό αγορά
ζουν τά παιδιά του. 'Όταν πάλι τό παιδί είναι ετοιμοθάνατο καί δέν δύναται 
νά δοθή τό όνομα διά τού Μυστηρίου, τότε τό παίρνει ή γιαγιά του, τό πη
γαίνει κάτω άπ’ τήν καντήλα «καί αφού τό «σταύρωση σέ διάφιορα μέρη τοΰ 
σώματός του μέ λάδι τής καντήλας, τού δίνει «ένα όνομα γιά νά μή φΰγη στον 
άλλο κόσμο· χωρίς όνομα.

3. ΘΑΝΑΤΟΣ. Μεγάλη επίδραση «έχουν έδώ τά ουρλιαχτά τών «σκύ
λων καί ή φωνή τής κουκουβάγιας. Πιστεύουν ακράδαντα ότι «θά τούς πεθάνη 
οπουδήποτε κάποιος άπ’ τό σπίτι τους, όταν δούν τό «σκυλί τους νά κάθεται, 
νά βλέπη προς τούς ουρανούς καί νά αύρλιάζη. ’Επίσης, τό ίδιο «αισθάνονται 
όταν άκουσθή ή φωνή τής κουκουβάγιας «απ’ τήν καπνοδόχο τού «σπιτιού των. 
'Όταν κάποιος άρρωστήση βαριειά καί «δέν ύπάρχη ελπίδα σωτηρίας, γιά νά 
μήν παιδεύεται, «αλλά καί γιά νά ξεψυχήση ήρ«εμα, πηγαίνουν καί παίρνουν 
απ’ τήν «έκκλησιά ένα «είιδικό «εικόνισμα καί τό τοποθετούν κοντά του. Τόν ε
τοιμοθάνατο τόν γυρίζουν προς άνατολάς καί «όταν πιά λέγη τά τελευταία λό
για του, τά «άκούλε μέ προσοχή καί τηρούν κατά γράμμα όλες τίς επιθυμί
ες του. ’Αφού λοιπόν ξεψυχήση, οί πρώτες «φροντίδες είναι νά τού κλείσουν 
τά μάτια, νά τού πλύνουν τό πρόσωπο, τά χέρια καί τά πόδια. ’Ά ν  πάλι έχη 
πληγές στό σώμα, τίς καίνε μέ «καμμένο λάδι καί κατόπιν τό ντύνουν καί τού 
«δένουν τά χέρια καί τά πόδια, συγχρόνως «δέ στέλνουν καί κάποιον νά χτυ- 
πήση τήν καμπάνα. ’Άλλες «φροντίδες πού «έχιουν, «είναι νά ετοιμάσουν ελιές, 
κρασί καί παξιμάδια, πού τά προσφέρουν «στό νεκροταφείο «μετά τήν ταφή τού 
«έκλιπόντος. Τόν νεκρό τόν ξενυχτούν οί «συγγενείς καί «φίλοι, έχοντας τήν 
πόρτα τού δωματίου «ανοικτή, ’Επίσης, προσέχουν νά μήν πηδήση, ή γάτα 
επάνω ιάπ’ τό νεκρό, γιατί βρυκολακιάζει. Πιστεύουν ακόμα ότι ή ψυχή, τού 
νεκρού γυρίζει εκεί γύρω καί «αφήνουν «ασκούπιστα, μέχρις ότου γίνη ή ταφή. 
Δέν σκουπίζουν, επειδή «φοβούνται μήπως πετάξουν καί τήν ψυχή μέ τά «σκου
πίδια.

Τήν «εκσκαφή τού τάφου ένεργούν οί «μακρινοί συγγενείς καί σ’ αυτούς 
προσφέρουν άπό ένα μαντήλι. ’Επίσης μαντήλια δίνονται «στον παπά καί στον 
ψάλτη. Σ«τό παιδί πάλι, πού κρ«ατρ τόν Σταυρό, δίνουν χρήματα. 'Όταν έρ- 
θη ή ώρα νά σηκώσουν τό νεκρό άπ’ τό «σπίτι, τόν τοποθετούν «στό φέρετρο, 
τό όπο'ΐον άγοράζουν «όσοι «δύνανται* οί μή ιδυνάμενοι, χρησιμοποιούν τής έκ-
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κλησίας. Τήν κηδεία ακολουθούν δλοι οι δικοί τοΰ εκλιπόντος, συγγενείς καί 
φίλοι. Κατά τήν τοποθέτησή του στό (μνήμα, λύνουν τά χέρια; κα'ι τά πόδια" 
τοΰ νεκρού, κατόπιν τόν σκεπάζουν μ.έ ξύλα καί σανίδια, αφήνοντας κα'ι ενα 
χώρο κενό. Μετά, δλοι οι δικοί του τοΰ ,ρίχνουν άπό τρεις χούφτες χώμα, λέ
γοντας, «Θεός σ’χωρέστον». 'Υστερία οι περισσότεροι, μαζί μέ τόν παπά καί 
τόν ψάλτη, γυρίζουν στό σπίτι, καί πριν ιμποΰν μέσα πλύνουν τά χέρια τους. 
Μέσα τούς παρατίθεται γεύμα καί τέλους φεύγουν. Γιά ένδειξη πένθους, οί 
κοντινοί συγγενείς δέν λούζονται, Ιδέν ξυρίζονται, δέν κόβουν τά μαλλιά τους 
καί δέν τρώνε κρέας έπί Ιννέα (9) ημέρες. Επίσης, έπί ένα έτος δέν πλύ
νουν τό Σάββατο.

Τέλος ακολουθούν τά μνημόσυνα τών 3, 9, 20 καί 70 ημερών, τών 9 
μηνών καί τοΰ πρώτου έτους. Τά κόλλυβα τά κάνουν άπό βρασμένο σιτάρι 
καί καραμέλες.

4. Α ΡΡΑ Β Ω Ν Α Σ (Ν  ι σ ι ά ν ). Ή  ένωση δύο νέων μέ τό γάμο 
γίνεται είτε άπό έρωτοι, είτε άπό προξενεία. 'Όταν ύπάρχη έρωτας καί δέν 
συγκατατίθενται αί γονείς της κόρης, τότε κατά κανόνα κλέβονται. 'Ό ταν άρ- 
ραβωνιάζωνται μέ προξενεία, ακολουθείται ή παρακάτω διαδικασία.

Στό σπίτι τοΰ κοριτσιού, πού (θέλουν νά κάμουν νύφη οί γονείς τοΰ υπο
ψηφίου γαμβρού, στέλνουν προξενήτρες ή προξενητάδες. Συνήθως αυτοί εί
ναι σόϊ τοΰ γαμβρού. Οί προξενητάδες πηγαίνουν στό σπίτι τοΰ κοριτσιού 
καί άφοΰ δώσουν καί πάρουν χαιρετισμούς, κάθονται κοντά στό τζάκι, ανακα
τώνουν μέ ένα ξύλο τή φωτιά καί σέ κατάλληλη στιγμή κάνουν τήν πρόταση. 
'Όταν ιδέν (θέλουν οί γονείς τοΰ κοριτσιού τόν γαμβρό πού τούς προτείνουν, 
λένε οτι δέν έχουν τόν καιρό τους, γιά τήν ώρα, νά κάμουν τέτοιο πράγμα. 
'Ά ν  όμως (δεχθούν, τότε γίνεται, συζήτηση γύρω άπό τούς αρραβώνες τών 
δύο νέων. Καθορίζουν τό μπαμπά - χακί (τοΰ μπαμπά τό δίκαιο), τά χρή
ματα πού ζητάει ό πατέρας τής νύφης. Ανάλογα μέ τήν οικονομική αντοχή 
τής οικογένειας τοΰ γαμβρού, ζητούν καί τό μπαμπά - χακί. Δύο> χιλιάδες, 
τρεις χιλιάδες, πέντε κλπ.

Στους αρραβώνες, ό γαμβρός ή καλύτερα 6 μπαμπάς τοΰ γαιμβροΰ ψω
νίζει τά δώρα γιά τή νύφη. 'Ντούμπλα, σκουλαρίκια, δακτυλίδι, σταυρό, μέντα- 
γιόν, μπουντσούκια (χάντρες), φουστάνι, κάλτσες, άνάλογα μέ τήν οικονο
μική του ευχέρεια. Ό  γαμβρός τά δώρα του τά στέλνει στή νύφη μέσα σ’ 
ένα ταψί μέ καραμέλες, πορτοκάλια, κορδελίτσες καί μαστίχα, τήν οποίαν 
δίνουν στά (ελεύθεροι κορίτσια γιά νά άρραβωνισστοΰν κι αυτά. Ή  νύφη πάλι. 
στέλνει τά δικά της δώρα, τά όποια αγοράσθηκαν μέ τό μπαμπά - χακί πού 
πήρε ό πατέρας της, πουκάμισο, κάλτσες, μαντήλι γιά τόν γαμπρό, πουκά
μισο, κάλτσες, μαντήλι γιά τόν πειθερό, τσεμπέρι, κάλτσες γιά την πεθερά 
καί διάφορα άλλα δώρα γιά to σόϊ. 'Όλα αυτά τά δώρα1 τά βάζει μέσα σ’ 
ένα ταψί.
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Στό ταψί απλώνουν ένα μαντήλι αρκετά μεγάλο, κεντημένο· μέ χρυσό, 
τον περίφημο τζεβρέ καί ιμέ τήν συνυφάδα της τά στέλνει ιστό γαμπρό.

Τό ταψί τό έχει στό κεφάλι της. Τά δώρα ανταλλάσσονται ιμέ τή συνο
δεία τής γκάιντας, χορεύοντας καρσιλαμά. Σ ’ άμφότερα τά σπίτια ά φθο
νούν τά ποτά (ρακί), κρέας καί προ πάντων άφθονα ψάρια. Διασκεδάζουν 
καί χορεύουν συγγενείς, φίλοι καί γείτονες, ολόκληρη τή νύχτα.

"Εγινε ό αρραβώνας. Πότε δμως θά πάη ό γαμβρός στή νύφη; Μετά 
μία εβδομάδα, τήν Κυριακή, ή άν είναι γιορτή, πηγαίνει δ γαμπρός ιστό σπίτι 
τής αρραβωνιαστικιάς του ( =  γιαβουκλοϋ).

Ή  νύφη θά έχη κάνει καλό φαγητό καί τόν περίφημο μπακλαβά τους, 
μέ φύλλα, καρύδια καί σουσάμι. Μετά τό φαγητό, δ γαΐμπρός παίρνει τήν 
αρραβωνιαστικιά του καί τήν πηγαίνει στο δικό του σπίτι, εις τό όποιον έ
χουν επίσης ετοιμασίες άπδ φαγητά καί ριακί. Ό  αρραβώνας διαρκει ένα 
χρόνο περίπου, μέ τό πήγαινε κι’ έλα τού γαμπρού, μόνο τις γιορτές. ’Εν τω 
μεταξύ, στις διάφορες γιορτές (Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ.), σύμφωνα μέ 
τήν οικονομική κατάσταση τού γαμπρού, ή νύφη παίρνει καί κανένα δώρο 
άπό τόν γαμπρό, φουστάνι, παπούτσια καί διάφορα κοσμήματα.

Ή  πεθερά αγοράζει καί δύο λαμπάδες μέ κορδελίτσες καί μέ τά άρρα- 
βωνιαίσμένα πηγαίνει, οκτώ μέρες μετά τόν άραββώνα, στήν εκκλησία.

Ά πό τόν αρραβώνα, τά κορίτσια, παίρνουν καραμέλες καί τίς βάζουν 
κάτω άπό τό μαξιλάρι τους, γιά νά δούν ποιόν θά πάρουν,

5. ΓΑΜΟΣ —  ΧΑΡΑ. Ό  πεθερός καί ή πεθερά ορίζουν πότε θά 
γίνη δ γάμος, ή χαρά. Ό  γάμος τους διαρκει τρεις ημέρες. Ή  χαρά, όπως 
λένε, αρχίζει τήν Παρασκευή καί τελειώνει τήν Δευτέρα τό απόγευμα.

Σ ’ ενα στρώμα (εννοούν μιά κουβέρτα) βάζουν τήν προίκα, καί μέ τήν 
συνοδεία τής γκάιντας, τήν στέλνουν στοϋ γαμπρού τό σπίτι. Στά  παλιά 
χρόνια, όταν τό σόϊ· τού γαμπρού ιέρχόταν νά πάρη τήν προίκα τής νύφης, τά 
παλληκάρια, άπό τό σόϊ τής νύφης, έδεναν άλυσσίδες μπροστά στήν πόρτα 
καί δέν τούς άφηναν νά περάσουν, άν δέν τούς έταζαν χρήματα νά τούς δώ
σουν . Ά ν  τούς έδιναν χρήματα, τά έπαιρναν, έδιναν τήν προίκα καί μετά 
πήγαιναν νά διασκεδάσουν.

Ή  ώρα νά στολίσουν τή νύφη. Παίρνουν ένα πιάτο· καί μέσα στό πιάτο 
βάζουν κινά (βαφή τού εμπορίου, χρώματος καφέ) καί στή μέση βάζουν 
ένα κερί. "Επειτα παίρνουν κινά καί βάφουν μόνο τό μικρό δακτυλάκι (γύρο.) - 
γύρω) τής νύφης, σάν βέρα. "Επειτα μ ία -μ ία  παίρνει τό χορό καί χορεύουν 
μέχρι τορα δύο τή νύχτα, μέ τήν γκάιντα. Τήν Κυριακή, ή τάρα 2 τό μεση
μέρι, αρχίζουν νά στολίζουν τή νύφη. Τό νυφικό, πράσινο μάλλινο, φουντωτό, 
ΐμέ ουρά. Ή  σκέπη ( =  βέλο), σατέν μεταξωτό, άσπρο κοντό. Πασουμάκια, 
μέ βελούδο ιμαύρο κεντημένο μέ ντάλια, τά περίφημα σιψίκ ( =  νυφικά πα
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πούτσια). Κάλτσες (τσουράπ) χρωματιστές μέ i&tciχ,ρατέ.σ·Γερ>ο χρώμα, τό κα
φέ. Τά μαλλιά τά στολίζουν μέ λουλούδια άσπρα, ιμέ τέλια, και ιμαικρυά κα-“ 
ιθώς εΐναι, τά χτενίζουν ιμπούκλες - μπούκλες. Πούντρα βάζουν άφθονη; γιά 
νά εΐναι άσπρη ή νύφη καί γιά νά εΐναι κόκκινα τά χείλη και τά μάγουλα, 
τώρα -βάζουν κραγιόν, αλλά πριν από 2'5— 30 χρόνια, επειδή δέν υπήρχε 
κραγιόν, έπαιρναν χρώμα κόκκινο-, -από τόν τοίχο- ή τό ταβάνι (πού τά είχαν 
βαμμένα κόκκινα) καί βαφόταν. 'Έτοιμη- ή νύφη. Έ ρχετα ι ή νουνά νά τήν 
πάρη. Οΐ καπέλλες κλείνουν τήν πόρτα καί ζητούνε νά τάξη χρήματα, 100, 
50 (δρχ., καί έτσι νά δώσουν τή νύφη.

’Αφού πάρουν τό τάμα, ή νύφη αποχαιρετά τούς δικούς της, τόν πατέ
ρα, μητέρα, αδελφούς κλπ. Τούς φιλά τρεις φορές τό χέρι. Μετά, δύο φιλενά
δες της τήν παίρνουν -αγκαζέ καί τήν οδηγούν στήν εκκλησία, ένω πίσω ακό
λουθή δλο τό σόϊ, οΐ γείτονες, -οι φίλες, οΐ φίλοι κλπ. Προηγούνται νέοι καί 
νέες καί -συγγενείς τής νύφης καί τού γαμπρού, πού χορεύουν τόν άντικρυ-στό 
καρσιλαμά, κρατόιντας, άλλος έναν καθρέπτη, άλλος ένα μπουκάλι μέ ρακί, 
άλλη ένα μαντήλι (φακιόλι), τεντωμένο καί πιασμένο από τις δύο διαγώνιες 
άκρες, μέ τά δύο της χέρ-ια καί προχωρούν έτσι χορεύοντας μέ τούς ήχους 
τής γκάιντας, φωνάζοντας ΐχου-, ΐχου, ΐχου-, χου . . .

'ΤΙ δλη πομπή φθάνει στήν έκκλησί-α καί αρχίζει τό μυστήριο-. Επικρα
τεί κατανυκτική σιγή. Μετά τήν τελετή τής στέψεως επιστρέφουν -στό σπίτι 
πλέον τού γαμπρού. Τό ζεύγος, θά τό ύποδ-εχθή ή πεθερά, ή οποία εΐναι 
καθ’ δλα έτοιμη.

Φορά στό κεφάλι, έάν είναι νέα, γκρέπ (μαντήλα) κόκκινο ή πράσινο’ 
εάν εΐναι ηλικιωμένη, φο-ρά γκρέπ καφέ. Στό κατώφλι τής πόρτας, ή πεθε
ρά βάζει ένα μπαλντά ( — τσεκούρι) γιά νά πατήση ή νύφη- δταν θά μπή -στό 
σπίτι καί τούτο γιά νά εΐναι γερό τό σπίτι, σάν τό σίδερο. 'ΤΙ πεθερά υποδέ
χεται τή νύφη ιμέ γλυκό (μέλι) καί -δύο ψωμιά, τά όποια θέτει κάτω από τίς 
μασχάλες τής νύφης, γιά νά πάη μέσα στό σπίτι ή νύφη μέ τό καλό καί μέ 
μπερεκέτι. 'Όταν μπή ή νύφη μέσα, πατώντας -στό μπαλντά, ή πεθερά ρίχνει 
καραμέλες, σιτάρι, δεκάρες κλπ., πού τίς μαζεύουν ιέκεΐνοι πού έρχονται πίσω 
από τήν νύφη. Μετά, θά καθήσουν δλο-ι -οΐ συγγενείς στά τραπέζι-α, θά δώ
σουν τίς κατάλληλες ευχές; «Νή ζήση ή νύφη κι’ ό γαμπρός», «Νά κάνουν 
πολλά παιδιά», «Νά τούς χαιρώσαστε», καί θ ’ άρχίση ένα γειρό φαγοπότι, 
καί -όταν έλθουν στά κέφια, θ’ άνοιξη τόν χορό ή νύφη καί 6 γαμπρός, κουμ
πάρος καί κουμπάρα, πεθεροί καί πεθερές (συμπεθέρίαι), καί μετά οΐ άλλοι 
-συγγενείς, γνωστοί καί φίλοι. Γιά όργανα μουσικά, άλλοι έχουν τήν γκάιντα, 
άλλοι τό κλαρίνο, τό ούτι, τήν κιθάρα, τό μαντολίνο, ώς καί -αυτό τό νταούλι.

Ό  χορός καί ή διασκέδαση διαρκεΐ ώς αργά τά μεσάνυχτα. Τήν δεύ
τερα μέρα τού γάμου, μεθούν καί χορεύουν οΐ γυναίκες, -συγκαθιστό ή χ-ορό 
τής κοιλιάς, κτυπώντας καί τά τρία δάκτυλα τών δύο χεριών τους, γιά νά
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δείξουν τή χαρά τους, δτι, ή νύφη ήτο παρθένος. Τήν δεύτερα ήμερα τής χα
ράς, ή νύφη μέ τρεις φιλενάδες της (κορίτσια,) ττηγαίνει στό ,πηγάδι νά πά- 
ρη νερό ιμέ μιά στάμνα·. Ή  νύφη γεμίζει τήν στάμνα, τά κορίτσια τήν αδειά
ζουν. Αυτό γίνεται τρεις φορές, καί τούτοι γιά νά μήν σπάζη ή νύφη σέ 
όλο της τόν βίο πολλές στάμνες (λαγήνες), δταν θά πηγαίνη νά παίρνη. νε
ρό. Μετά, δταν γυρίσουν στό σπίτι, ή νύφη τούς Ιδίνει ένα κουλούρι καί τούς 
κερνά καφέ καί πίνουν. Ή  χαρά τελειώνει ιμέ τις ευχές δλων: «Νά ζήσουν, 
νά γεράσουν, καί πολλά παιδιά νά κάμουν».

Τά άρρενα παιδιά .τους, δταν παντρεύωνται, παραμένουν στό σπίτι τού 
πατέρα τους καί συντρώγουν. Ό  πατέρας είναι, ό αρχηγός στήν οικογένεια 
καί αυτός κυβερνά πάντα. "Οταν δμως οί γονείς έχουν κόρη γιά παντρειά 
καί τήν παντρέτ|χ)υν, τότε ό γυιός καί ή νύφη διώχνονται καί παίρνουν μέ
σα στό σπίτι τό σύζυγο τής κόρης τους (σώγαμπρος).

Συχνά γίνονται φιλονικεΐες ιμέ τούς νιόπαντρους, τόν πατέρα, τήν μη
τέρα, τούς πεθερούς καί τις πεθερές, μέ αποτέλεσμα, τό ανδρόγυνο νά χω
ρίζεται καί νά ξαναπαίρνεται. Δέν ιειναι δμως ισπάνιες οί περιπτώσεις, πού 
ιοί χωρισμένοι, χοορίς διαζύγιο, συζούν ιμέ άλλους παράνομα. Επακόλουθα τής 
φτώχειας καί τής ιμιζέριας, άλλά καί τού χαμηλού εκπολιτιστικού επιπέδου, 
πού βρίσκονται δλοι τους.

G. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ — ΕΤΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΕΣ — ΚΑΤΑ- 
ΡΕΣ — ΟΡΚΟΙ — ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΒΡΕΙΣ. Στις συναντή
σεις τους απευθύνουν χαιρετισμούς οί νεώτιεροι στους μεγαλύτερους, μέ τίς 
φράσεις, «Καλή μέρα», «Καλησπέρα», «Καλή νύχτα», «"Ωρα καλή» κλπ., σέ 
γλώσσα τουρκική.

"Οταν τυχαίνη νά κάθωνται καί περάση κάποιος γνωστός τους μέ κοι
νωνική θέση, τότε σηκώνονται καί υποκλίνονται. Τιμούν καί σέβονται τόν πα
πά καί υποκλίνονται στό πέρασμά του. Οί νιόπαντρες, δταν συναντηθούν μέ 
τούς συγγενείς τού άνδρός τους, μεγαλύτερους στήν ηλικία, χαιρετούν, καί 
άπό σεβασμό, τούς φιλούν τό χέρι. Στον αποχαιρετισμό, δταν ταξιδεύουν 
προσφιλή των πρόσωπα, τά έναγκαλίζονται, τά άσπάζονται, καί στά δύο μά
γουλα καί εύχονται: «Καλό ταξείδι». «Μέ καλό νά πας καί μέ καλό νά γυ- 
ρίσης». «"Ωρα. καλή». Στις ονομαστικές γιορτές εύχονται: «Χρόνια πολλά», 
«Νά ζήσης». «Καλή υγεία». Σέ επίτοκο: «Μέ τό καλό νά σηκωθής». «Νά 
σου ζήση». «Καλό τυχερό νάχη». «Κοπέλλα νά τό καμαρώσης». «Καλό καί 
γνωμικό νά σου βγή». Στό γεωργό, κατά τήν σπορά, λένε: «Ό Θεός νά τό 
δώση, νά γίνη». «Καλό μπερεκέτ’» (σοδειά). Στό θερισμό: «"Αντε, καλά 
κέρδη». «Βαιρειά κιλά νά εχη». «Καλοφιαγωμένο». Σ ’ αυτούς πού φορούν και
νούργια ενδυμασία εύχονται: «Καλοφορεμένο». «Μέ γειά σου».

’Άν είν’ ανύπαντρη, λένε: «Νά φορέσης καί τού γαμπρού». «Μέ γειά
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σου καί καλό γαμπρό». «.(Καλή τύχη». Σ τους άρραβωνιασμένους εύχονται, 
«Καλά ιστέφανα» καί ατούς παντρεμένους: «Νά ζήσετε, νά γεράσετε καί πολ
λά παιδιά νά κάμετε». «Τέλεια αγαθά». «Μαίκρυά από κάθε κακό».

Σ έ θάνατο, παρηγορούν τούς συγγενείς rfloiO ιέκλιπόντος, λέγοντας: «Ζωή 
σέ λόγου σας». «’Έτσι ήταν τυχερός, απ’ αυτού νά πάη». «’Εσείς νά είσθε 
γεροί, καλά». «Τά παιδιά σας νά είναι γερά».

Στις 'διαφορές τους καί στις φίλον ικεΐες ’έχουν αισχρόν υβρεολόγιο·, καί 
οι κατάρες τους είναι βαρβιές. «Καλή μέρα νά μή δής». «Νά πας καί νά μή 
γυρόσης». «Φωτιά νά πέση, νά σέ κόψη». «Τό καλύτερό -σου παιδί νά βάλης 
μπροστά σου καί νά κλαις». « 'Ό ,τι έκανες, νά το βρής». Εκείνος πού ακούει 
τήι κατάρα, γιά νά μήν πιάση (νά μή γίνη τό κακό), λέγει ισ’ αυτόν πού κα
ταριέται: «Στό κεφάλι σου νά γίνη», ή, «στό κεφάλι σου νά πέση».

Γιά νά γίνουν πιστευτοί σ’ αυτά πού λέγουν, ορκίζονται ώς έξης: «’Ά ν 
έκανα αυτό, νά στραβωθώ». «Τά ποδάρια μου νά κοπούν». «Νά μή χαρώ 
τά νειάτα μου». «Νά μή χαρώ τά παιδιά μου». «Νά μή χαρώ τά μάτια μου». 
« Ά ν  δέ λέγω· τήν αλήθεια, νά πέση φωτιά καί νά μέ κόψη».

ΙΑ. Θ ΡΗ ΣΚ Ε Υ Τ ΙΚ Η  ΖΩΗ

'Η  Θρησκεία, ή καλύτερα, τό θρησκευτικό συναίσθημα είναι βαθειά ρι
ζωμένο στις ανθρώπινες αυτές ψυχές. Πρεσβεύουν τήν ’Ορθόδοξη Χριστιανι
κή Θρησκεία κι είναι καλοί Χριστιανοί, πιστοί κι ευλαβικοί. ’Εκείνο πού είναι 
αξιοθαύμαστο καί συγκινητικό, είναι ή 'δύναμη: αντίστασης, πού ανάπτυξε ή 
φυλή αυτή, γιά να. μήν 'έξισλαμισθή μέσα σέ τόσους σκοτεινούς καί σκληρούς 
αιώνες Τουρκικής Κατάκτησης.

(Βλ. Βασ. Σιναπίδη : Φυλετική 'Καταγωγή, ήδη καί έθιμα τών 
Κατσιβέλλων Διδυμοτείχου. Τόμος ΙΗ ' σελίς 290). Εκκλησιάζονται 
τακτικώτα'τα καί τηρούν μέ ιεύλάβεια τίς θρησκευτικές παραδόσεις τών 
προγόνων τους. Είναι πολύ θρησκόληπτοι. Μέ φανατισμό πιστεύουν 
στον Θεό, σάν Δημιουργό καί Πατέρα δλου τού κόσμου·. 'Η  μεγάλη τους 
πίστη στον Χριστό καί στήν Παναγία είναι αξιοθαύμαστη. Γιορτάζουν καί 
τιμούν τούς Ά γιους καί συχνά επικαλούνται τή χάρη των.

Προστάτη τους έχουν τόν "Αγιο Αθανάσιο, πού είναι καί πολιούχος 
τού Διδυμοτείχου. Τήν ήμερα τής μνήμης τοΰ Αγίου Αθανασίου, στις 18 
’Ιανουάριου, κάνουν κουρμπάν (θυσία ζώου', συνήθως κριού). Τό κουρμπάν’-  
γίνεται. άπό ιδιώτη. Ό  τυχερός ιδιώτης τής χρονιάς, σφάζει ένα κότσι (κρι
άρι) καί τό μεγειρεύει μέ κρομμύδια, μέσα σέ μεγάλο καζάνι. "Οταν έται- 
ιμαστή τό φαγητό, κατά τό μεσημέρι, στό μεϊντάν (πλατεία) τής συνοικίας, 
οπού μένει, τοποθετεί ένα τραπέζι καί βάζει επάνω τήν είκοΛα τού Αγίου

10
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’Αθανασίου, μιά κούπα γιά κηροπήγιο, ενα μπουκάλι κρασί κι ένα κρασοπό
τηρο. Πηγαίνουν τότε ένας-ένας (ηλικιωμένοι, τό περισσότερο), ανάβουν 
κερί καί φιλούν (προσκυνούν) τό εικόνισμα τοΰ * Αγίου. Μετά, πίνουν λίγο 
κρασί καί ρίχνουν σ’ ενα δίσκο χρήματα. ’Εκείνος ποΰ κάνει τή θυσία, βάζει 
φαγητό στό πιάτο, ποΰ έφερε μαζί του ό προσκυνητής. Τό φαγητό τό πηγαί
νουν στό σπίτι, νά φάη δλη ή οικογένεια. Άφοΰ τελείωση ή .διανομή δλου 
τοΰ φαγητού, πηγαίνουν οί άνδριες στό καφενείο κι εκεί γίνεται κλήρωση 
γιά τήν ανάδειξη τοΰ τυχερού, πού θά κάνη τήν άλλη, χρονιά τό κουρμπάν’. 
Τυλίγουν πολλά χαρτάκια καί τά ρίχνουν σ’ ένα κουτί. Σ ’ ενα από τά χαρ
τάκια αυτά γράφουν, «"Αγιος ’Αθανάσιος». "Οποιος πάρη τό γεμάτο χαρτά
κι, πού γράφει «"Αγιος ’Αθανάσιος», αυτός θά είναι ό τυχερός νά κάνη τήν 
άλλη χρονιά τό κουρμπάν’. Μέ τά χρήματα ποΰ μαζεύονται από τό φαγητό, 
αγοράζουν λάδι καί κεριά, γιά τήν Εκκλησία τοΰ Ά γιου ’Αθανασίου καί 
ψωμιά, γιά τά πτωχά καί ορφανά. Κάνουν τό κουρμπάν’ γιά υγεία, γιά νά 
φεύγουν οί άρρώστειες καί οί κίνδυνοι, καί γιά νά πετυχαίνουν οί δουλειές 
τους. Άλλοτε, τό ζώο, προτού τό θυσιάσουν, τό ευλογούσε δ παπάς. Χρόνια 
τώρα σί παπάδες δέν παρευρίσκονται στή ζωοΙθυσία, γιατί τούς τό είχε απα
γορεύσει ό Μητροπολίτης Φιλάρετος. Στις .26 ’Οκτωβρίου, εορτή τοΰ Ά γιου 
Αημητρΐου, κάνουν καί τά κουρμπάνια τών πετεινών, τήν Άλεκτοροθυσία.

Ή  άλεκτοροθυσία γίνεται απ’ δλους σχεδόν τούς Διδυμοτειχΐτες (Δι- 
μοτχιανσύς), στό παρεκκλήσι τοΰ Άγιου Δημητρίου, πάνω στό παλιό φρού
ριο, τό «Καλέ».

Ά π ’ τό πρωί (ενωρίς μέχρι τό απόγευμα, σφάζουν πετεινούς. Αφήνουν 
τό κεφάλι τοΰ πετεινού καί χρήματα, γ ι’ αυτόν πού έσφαξε τόν πετεινό καί 
τόν παίρνουν έτσι σφαγμένο, νά τόν μαγειρέψουν στό σπίτι. ’Άλλοι σφάζουν 
καί δύο ή περισσότερους πετεινούς, γιά νά αφιερώσουν ένα στό παρεκκλήσι 
τΐεΰ Ά γιου Δημητρ'ίου.

Οί άλεκτοροθυσίες γίνονται γιά καλωσύνη καί γιά γεροσύνη (γιά υγεία). 
Ή  ζωαθυσία καί οί άλεκτοροθυσίες, χωρίς αμφιβολία, είναι συνέχεια καί λεί
ψανο παλαιών ειίδωλολατρικών (θυσιών. Είναι άπομεινάρια τής θρησκείας τών 
Αρχαίων Θρακών καί τών προγόνων μας, πού έκαναν θυσίες στούς (θεούς των, 
πού λάτρευαν.

Γιά τίς ζωοθυσίες καί άλεκτοροθυσίες γράφτηκαν πολλά σέ βιβλία καί 
περιοδικά. (Βλ. καί διάλεξη τοΰ Αρχιμανδρίτου Ν. Βαφείδου:: «ΈξαρκιΟμοί, 
Χαϊμαλιά, Νουσκάδες καί Κουρμπάνια στη Θράκη», πού έγινε στις 27.11. 
19(52 στήν αίθουσα τοΰ Έλληνοαμερικανικοΰ ’Ινστιτούτου (καί Δ. Ματάκια - 
379 Τόμος «Θρακικών»).

Ή  ζωή τών Ρωμηΐοκατσιβέλλων είναι γεμάτη άπό παραδείγματα βαιθειάς 
χριστιανικής πίστης καί χριστιανικής συνείδησης. Τήν εβδομάδα τής Τυρο
φάγου, τήν Καθαρά Δευτέρα, οί καπέλλες πιάνουν τριήμερο. ’Άλλες μισό καί
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άλλες ολόκληρο. Αυτές πού πιάνουν ολόκληρο, τρεις μέρες δέν τρώνε τίποτα 
καί ούτε πίνουν νερό. Τήν Τετάρτη τό απόγευμα, πού θά χτυπήση, ή καμπάνα·* 
Οά πάνε στήν Εκκλησία νά πάρουν άντίδωρο καί νά κοινωνήσουν. Εκείνες 
πού πιάνουν ιμισό τριήμερο, δλη τήν ήμερα δέν τρώνε καί τό βράδυ, πού θά 
χτυπήση ή καμπάνα, πηγαίνουν στήν εκκλησία, παίρνουν άντίδωρο καί επι
στρέφουν στό σπίτι. Τότε, αφού πρώτα προσευχηθούν στό εικονοστάσι, τρώνε, 
παρεούλες - παρεούλες, φασόλια λαδερά καί Εληές. Αυτό Επαναλαμβάνεται καί 
τήν έπομένην καί μειθεπαμένην. Τήν Τετάρτη δλες, κι5 αυτές πού κρατούν δλό- 
κληρο καί αυτές πού κρατούν μισό τριήμερο, μετά τήν Εκκλησία πηγαίνουν 
στό σπίτι φωνάζουν καί μερικές γειτόνισσες (οί μάρτυρες) καί τρώνε, φασό
λια, τηγανιτές πατάτες, χουσάφ’ (κομπόστα) καί μπογάτσα.

Οί γυναίκες άπό ευχαρίστηση τούς πηγαίνουν καρύδια, πορτοκάλια καί 
τούς δίνουν χρήματα. Οί κοπέλλες πού κράτησαν τριήμερο τούς φιλούν τά χέ
ρια, παίρνουν τά δώρα τους καί τά μοιράζονται. Μέ τά χρήματα πού μαζεύουν 
άπ’ τις μάρτυρες, αγοράζουν μαντήλες (φωτικόλια) γιά τις χήρες καί κάλ
τσες γιά τά ορφανά. Κάνουν χαΐρια. "Οσες κράτησαν ολόκληρο τριήμερο, πρέ
πει, γιά νά σωθούν οί ψυχές τους, νά κρατήσουν συνέχεια επί τρία χρόνια. 
"Οσες κράτησαν μισό τριήμερο, θά Επαναλάβουν αυτό Επί έξη συνεχόμενα 
χρόνια. Πόσες φορές αλήθεια ή θερμή αυτή πίστη τους δέν χαλύβδωσε τή θέ
λησή τους σέ έργα φιλανθρωπικά!

Στή δυστυχία καί στήν ευτυχία τους προσφεύγουν στις Εκκλησίες καί 
στά μοναστήρια καί Επικαλούνται τή χάρη τών 'Αγίων. "Οταν τό παιδί τους 
δέν εχη ύπνο (δέν κοιμάται) τό πηγαίνουν στά μοναστήρια καί στις Εκκλη
σίες. ’Ανάβουν κεριά καί παρακαλούν τή Μεγαλόχαρη νά τού χαρίση τόν ύπνο.

"Οταν άρρωστήση κανείς τάζουν στήν (Εκκλησία λάδι καί λαμπάδες καί 
παρακαλούν τήν Παναγία νά γιατρέψη τόν άρρωστό τους. Πολλοί πηγαίνουν 
καί κοιμούνται στις Εκκλησίες καί στά μοναστήρια, γιά νά βρούν τήν ύγειά 
τους. "Αλλοι πάλι στέλνουν στήν Εκκλησία ένα ρούχο τους, νά μιείνη εκεί 40 
μέρες γιά νά διαβαστή καί άγιάση. "Ετσι φορώντάς το, πιστεύουν πώς θά φύγη 
τό κακό άπό πάνω τους. ’Από τά έγκαίνια τής Εκκλησίας παίρνουν κομματάκια 
άπό αγιασμένο πανί καί τό κάνουν φυλαχτό, γιά τό μάτιασμα καί γιά νά απο
φύγουν κακοτοπιές καί δυσκολίες τής ζωής.

Κάνουν ταχτικά στά σπίτια τους αγιασμό καί εύχέλαιο, γιά τό καλό. 
Στις άγιαστικές αυτές πράξεις καλούν τούς ·συγγενεΐς τους καί τις γειτό
νισσες. "Όλοι παρακολουθούν τήν τελετή μέ βαθειά πίστη, καί κατάνυξη. Στό 
τέλος κερνούν ποτό, καφέ καί κουφέτα.

Πιστεύουν στήν μετεμψύχωση. Λένε 'δτι δταν κανείς πεθάνη Επί 40 μέρες 
ή ψυχή του γυρίζει μέσα στό σπίτι. Γ ι’ αυτό μέσα σέ ένα χωματένιο πιάτο βά
ζουν δύο κεριά, καί λίγο νερό καί ένα κλωνί βασιλικό καί κατά διαστήματα 
πηγαίνουν καί κυττάζουν μέσα στό πιάτο γιά νά ίδούν τό πεθαμένο πρόσωπο.
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Λένε οπ  έρχεται πολλές φορές ή ψυχή τΐού νεκρού και τη βλέπουν. Τά ψυχο
σάββατα, άπό βραδίς τήν Παρασκευή κάνουν λειτουργίες (πρόσφορα) κάΐ τις 
πηγαίνουν στήν εκκλησία νά τις διαβάση δ παπάς. Τό Σάββατο πρωί - πρωΐ 
παίρνουν τις λειτουργίες, ένα μπουκάλι νερό ή κρασί, κεριά, λίγα λουλούδια, 
λάδι γιά τήν καντήλα, παξιμάδια, τυρί και δ,τι άλλο ήταν αγαπητό στό νεκρό 
καί πηγαίνουν ατά νεκροταφεία. Έκεΐ κάνουν τρισάγιο. ’Ανάβουν τήν καντήλα 
καί τά κεριά, ρίχνουν νερό ή κρασί στό μνήμα καί (μετά μοιράζουν τίς λει
τουργίες. Πολλές κάνουν καί κόλλυβα. Ή  διανομή γίνεται γιά νά συγχωρε- 
θαύν οί νεκροί τους άπό τίς αμαρτίες τους.

I B '.  ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΑΤΑ —  Μ ΑΓΕΙΕΣ —  Μ ΑΝΤΙΚΗ —  Δ Ε ΙΣ Ι
ΔΑΙΜ ΟΝΙΕΣ ΚΑΙ Π ΡΟ Λ Η Ψ Ε ΙΣ . "Ολοι, μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί 
γυναίκες, πιστεύουν, σέβονται καί φοβούνται τά Τιλυσίμ (Φαντάσματα).

'Τπάρχει στό νότιο μέρος τής συνοικίας τών ψαράδων ενα μέρος ή μάλλον 
μία αυλή μεγάλη, πού έχει ό'ρθιες πέτρες, σάν νεκροταφείο καί έχει κι* ένα 
μικρό σπιτάκι σάν εκκλησάκι, κοντά σ’ ένα μεγάλο δένδρο, μέ δύο κορμούς πού 
απέχει δ ένας άπό τόν· άλλο· σχεδόν 50 πόντους.

Τό μέρος αυτό λέγεται Τεκές. Πιστεύουν δτι βγαίνει δ Τεκέ - μπαμπάς, 
ένα πασάς μέ άσπρα σαλβάρια, κόκκινο φέσι, μέ μαύρο πισκιούλ ( =  φούντα), 
βγαίνει κυρίως τήν Παρασκευή ή Κυριακή ή σέ καμμιά γιΙορτή, τά μεσάνυχτα 
12 μέ 2 ή ώρα καί γυρίζει δλη τή γειτονιά. Παρουσιάζεται στούς καθαρούς 
καί νοικοκυρεμένους ανθρώπους, τούς φωνάζει μέ τά όνάματά τους καί τούς 
ζητά ιμέ νοήματα νά πάνε τήν άλλη ημέρα στό σπιτάκι, νά τό περιποιηθούν. 
Νά σκουπίσουν τό σπιτάκι, νά γεμίσουν τά μπρίκια νερό καί νά πλύνουν τίς 
πετσέτες.

Στό σπιτάκι έχουν μπρίκια, γεμάτα μέ νερό, ένα ταψί μέ άμμο, δπίου; κάθε 
βράδυ ανάβουν σπαρματσέτα καί άρκετές πεντακάθαρες πετσέτες. Πιστεύουν 
δτι δταν βγή δ Τεκέ - μπαμπάς πίνει νερό άπό τά μπρίκια, άδειάζει τά μπρί
κια, γιατί πλένεται, σκουπίζεται μέ τίς πετσέτες καί γυρνά δλη τή γειτονιά. 
Λένε άκόμη πώς οποίος τόν βρίσει, τόν κατηγορήσει, παθαίνει κάποιο κακό. 
Πολλοί τόν έχουν ίδεΐ. "Αλλοι τόν πιστεύουν σάν άγιο καί άλλοι σάν δαίμονα. 
Τό σπιτάκι, είναι σάν Μαυσωλείο.

'Ιστίορικώς, λένε δτι τόν καιρό τής Τουρκοκρατίας καί Ινώ δ Ελληνι
κός στρατός ήτο κρυμένος στό κάστρο (Καλέ) δύο πασάδες πήγαν νά κατα
σκοπεύσουν τόν Ελληνικό στρατό, πού ήτο στό κάστρο καί άπό πάνω άπό τό 
κάστρο οί στρατιώτες τούς πήραν εΐδησι καί δύο πολεμιστές μας πέταξαν πέ
τρες καί τούς (σκότωσαν. Αυτούς τώρα τιμούν οί Τουρκόγυφτοι σάν Άγιους. 
Οί Ρωμηόγυφτοι τούς έχουν σάν δαίμονες καί τούς φαντάζονται νά παρου- 
σιάζωνται τά βράδυα.

Άκόμη λένε οτι άπ’ αύτό τό μέρος πού βγαίνει δ Τεκέ - μπαμπάς βγαίνει
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κι’ ή Μιρέ|μ Ά νά (Μαρία —  Μαμά, ή Παναγία). Είναι μία. γυναίκα μέ ολό
μαυρα ρούχα πού υποστηρίζει τούς καλούς ανθρώπους. Σ ’ ένα άλλο σπιτάκι 
καλοφτειαγμένο κι’ όμορφο καί έπί τής δημοσίας οδού Λεωνίδα, πού τό έχουν 
εγκαταλείπει, πιστεύουν οτι βγαίνει ένας άνθρωπος μ’ ένα πελώριο* τσεκούρι 
κα! κόβει όλη τή νύχτα ξύλα. Άκούνε τούς χτύπους τΐαύ τσεκουριού, χωρίς 
νά δούνε τόν άνθρωπο. ’Ά ν  ακούσουν τούς χτύπους πιστεύουν οτι κάποιο κακό 
θά συμβή στή γειτονιά. 'Πολλές φορές όμως τούς συμβαίνει καί καλό.

Πιστεύουν πολύ στά ξωτικά στοιχεία πού τά φαντάζονται νά παρουσιά- 
ζωνται. άλλοτε σάν κλώσσα μέ τά κλωσσόπουλα και άλλοτε σάν υπερφυσικά 
ό'ντα ιμέ .ανθρώπινη λαλιά, νά τούς καλούν μέ τά όνόματά τους.

Γιά νά έπιτύχουν κάτι τό ποθούμενο προσφεύγουν στις ύπερφυσικές δυ
νάμεις κα! στις μαγείες.

'Ό ταν τό παιδί αλλάζει τά πρώτα .δόντια του, τούς γαλαξίες, παίρνουν 
τό δόντι, τό ρίχνουν στά κεραμίδια κα! λένε: «Σΐού δίνω κοκκαλένιο δόσμου 
σιδερένιο».

'Όταν βλέπουν τό νέο φεγγάρι ρίχνονται τρεις φορές προς τά έπάνω, 
βάζουν τά χέρια τους στις τσέπες, πιάνουν τά χρήματα κα! κάνουν τό .σταυρό 
τους, γιά νά έχουν όλο τό μήνα γεμάτες τίς τσέπες.

'Όταν έχουν κάποιον ‘θυμό κα! 'θέλουν νά τόν καταστρέφουν ανάβουν στήν 
εκκλησία μεγάλο κερί (λαμπάδα) κα! λένε «σάν τό κερί νά λυώση».

'Όταν δέν βρέχει στολίζουν μία κοπελλίτσα 112— 14 χρόνων μέ χόρτα 
καί τήν βρέχουν μέ νερό. ’Έτσι πιστεύουν πώς ό Θεός ιθά βρέξη.

Πιστεύουν στά φυλαχτά καί νομίζουν πώς έχουν τόση δύναμη, ώστε 
διώχνουν μακρύ ά κάθε κακό. Τά φυλαχτά τά κατασκευάζουν μέ κλωστές δε
μένες κόμβους - κόμβους, μέ κομμένα κεριά, (μέ χάνδρες γαλάζιες, ιμέ τό που
κάμισο τού φιδιού, 'μέ τις άκρες τών φτερών τής νυχτερίδας κ.λ.π.

'Όταν κανένα παιδί γεννηθή μέ πέπλοι, τό κρύβουν, τό κόβουν κομματά
κια καί κάνουν φυλαχτά, μέ τό πέπλο.

’Έχουν ειδικές γυναίκες γιά τό .βάσκαμα. Αυτές μέσα σ’ ένα φλυτζανάκι 
μέ νερό στάζουν 3 σταγόνες λάδι, παίρνουν ένα 'βελονάκι, τσιμπούν ένα γαρυ- 
φαλλάκι καί μετά ιμέ χασμουρητά λένε ακατανόητα λόγια πού δέν ακούονται. 
Μέ τό νερό πλένουν τό πρόσωπο τού βασκαμένου. ’Έτσι πιστεύουν, πώς τό κακό 
θά φύγη μακρυά.

Τίς αποκριές (τό Μάρτη) ανάβουν φωτιές σέ 'σταυροδρόμια καί πηδούν 
γιά νά φύγουν οί ψύλλοι.

Κάθιε 24 ’Ιουνίου, τών Γενεθλίων τού Βαπτιστού Ίωάννου, κάνουν τόν 
κλείδωνα. Μ5 αυτό τά κορίτσια βλέπουν τήν τύχη τους. Κείνη τήν ημέρα, 
πριν άκόιμη καλοξημερώσει, τά μεγαλύτερα κορίτσια μαζεύονται σέ μιά αυλή 
καί εκεί ιμέσα σέ ένα κάδο γεμάτο μέ αμίλητο νερό, νερό τό οποίο παίρνει 
μιά κοπέλλα από τρία πηγάδια χωρίς νά μιλήση, ρίχνει κάθε μία κίοπέλλα τής
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παντρειάς ένα ιδικό της σημάδι (μία φουρκέτα, ένα καρφί, μία παραμάνα, ένα 
σταυρουδάκι, μία δακτυλήθρα κ.λ.π.). "Επειτα βάζουν επάνω στον κάδο ένα 
καθρέπτη, τόν (σκεπάζουν μέ ένα καθαρό πανί καί τόν κλειδώνουν. "Ετσι τόν 
αφήνουν '.μετά όλη τή νύχτα έξω ανάμεσα στις τριανταφυλλιές νά τόν ίδή τό 
φεγγάρι καί ν” άγιάση. Μετά τήν άλλη ήμερα παίρνουν ένα μικρό κοριτσάκι 
πρωτότοκο, τού όποιου πρέπει νά ζοΰν καί οί δύο γονείς του, τό ντύνουν νυ- 
φούλα μέ κόκκινο πέπλο καί αυτό βγάζει ένα - ενα τά σημάδια άπό τό νερό καί 
μιά γρηά ή ήλικιωμένη γυναίκα λέει στιχάκια καί μαντεύει τί θά συμβή εκείνη 
τή χρονιά στήν κοπέλλα, πού βγήκε τό σημάδι της. "Αν θά παντιρευθή καί θά 
πάρη όμορφο καί πλούσιο μέ πρίοιξενιά ή θά πάρη τό παλληκάρι πού αγαπά,

"Οταν ή κόττα λαλεΐ σάν τόν πετεινό λένε δτι κάποιο· κακό θά τούς συμβή, 
γι’ αυτό τήν παίρνουν καί τήν χαρίζουν στήν εκκλησία. "Οταν ή κόττα γεννή
σει πολύ μικρό αυγό ή αυγό μεγάλο μέ δύο κρόκους λένε δτι δέν βγαίνει σέ 
καλό καί τό 'σπάζουν σέ σταυροδρόμι νά σκορπίση τό κακό. Ό  πετεινός δταν 
γυρίσει πρός τήν πόρτα καί λαλεϊ λένε δτι θάρθη άνθρωπος άπό τήν ξενητειά. 
"Οταν δ πετεινός λαλήσει άπό βραδίς καί είναι κακοκαιρία λένει δτι ό καιρός 
θά διόρθωση, θά γίνη καλός, άν δμως ό καιρός είναι καλός λένε δτι θά γίνη 
κακός. "Οταν τό σκυλί ουρλιάζει λένε δτι θά συμβή κακό καί τού λένε «καιφαινά 
όλάϊντ», στό κεφάλι σου νά γίνη* ή «καφανά γιε», τό κεφάλι σου νά φάς. 
’Επίσης δταν τό σκυλί σβαρνίζεται μέ τά πισινά του λένε δτι άνθρωπος θά 
βγή άπό τό σπίτι ή ζωντανός ή πεθαμένος. "Οταν τά πρόβατα ρίχνονται, παί
ζουν, χορεύουν, θά γίνη καλοκαιρία. "Οταν βλέπουν πρώτη φορά νεογέννητο 
αρνάκι άσπρο λένε δτι θά περάση ή χρονιά καλά. .Καλή χρονιά θά έχωμε καί 
κάνουν τό σταυρό τους.

Ή  κουκουβάγια δταν λαλει, κάτι κακό θά ερθη. Οί βάτραχοι δταν φωνά
ζουν καί τούς ακούσουν πρώτη φορά, θά πούν αμέσως «μπερεκέτ βάρ - μπερε- 
κέτ» (σοδειά έχει σοδειά) καί τό σπίτι τους θά γέμιση μέ σοδειές. Τά χελι
δόνια δταν κάνουν στό σπίτι σου φωλιά είναι καλό. 'Η γάτα δταν λούζεται θά 
έρθουν επισκέπτες.

ΙΖλ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ. Παλαιότερα αλλά καί σήμερα, 
σέ μικρότερο βέβαια ποσοστό, δταν άρρωστούσε κανείς άπό τήν οίκογένειά 
τους, πρώτη τους φροντίδα ήταν νά οδηγήσουν τόν άρρωστο στις χάρες, στά 
αγιάσματα. Πήγαιναν τόν άρρωστο στις εκκλησίες, στά παρίεκκλήσια καί στά 
μοναστήρια (πηγαίνουν καί τώρα) καί έκαναν τάματα.

Κάνουν παράκληση καί ‘επικαλούνται τή βοήθεια τού Θεού, τής Παναγιάς 
καί τών Άγιων. Τώρα βέβαια Επισκέπτονται καί τούς γιατρούς, αλλά δέν 
παύουν νά καταφεύγουν καί στά πρακτικά. Σέ δάγκωμα σκυλιού π.χ. βάζουν 
γύρω - γύρω στήν πληγή χάλκινα νομίσματα, επάνω άπ’ αυτά βάζουν προ
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ζύμι «αί ή πληγή κλείνει. ’Ακόμη βάζουν γύρω στήν πληγή ξερά φασόλια κα'ι 
ή πληγή θρέφει καί θεραπεύεται.

"Οταν έχουν χτυπήσει, στό χτυπημένοι ίμερος βάζουν στουμπισμένα (κο- 
πανισμένα) κρεμμύδια μέ αλάτι ή πετσί νεοσφαγιμένουι -ζώου1, γιά νά τραβήξουν 
τό χτυπημένο αίμα. Γιά τήν πίεση, κα'ι τό πούντιασμα (κρύωμα) παίρνουν αίμα. 
Μέ ξυραφάκι χαράζουν «στις πλάτες μερικές χαρακιές και χτυπούν επάνω 
βεντούζες, νά μαζέψουν τό κακό αίμα. "Οταν έχουν έκζέματα (μαϋσίλ, δπως τά 
λένε) βάζουν βδέλλες νά ρουφήξουν τό· σκοτωμένο αίμα. Επίσης πολλοί τρώνε 
κρέας σκαντζοχοίρου ή τό σηκώτι τής χελώνας. "Οταν κανείς βγάλη ψευδάν
θρακα (γιαλαντζίκ) γιά νά γιατρευτή τό διαβάζουν ή τό γητεύουν. "Οταν 
πονά τό κεφάλι, αφού τό διαβάσουν ή τό γητέψουν βάζουν ιστό μέτωπο αρά
δα - αράδα ξερά φασόλια, τά σκεπάζουν μέ προζύμι καί μετά τά δένουν. "Οταν 
τούς πονά τό δόντι παίρνουν ρακί καί τό κρατούν στό πονεμένο δόντι, καπνί
ζουν τσιγάρο ή μασούν καπνό. Γιά τό λαιμό καί γιά τό βήχα βράζουν τά λου
λούδια τού Μελβέρ (είναι δένδρο, πού κάνει άσπρα σγουρά λουλούδια, σάν τό 
κουνουπίδι, οί δικοί μας τό λένε Μελιβεργιά) καί πίνουν τό αφέψημα. ’Επίσης 
πίνουν χαμομήλι καί μέντα. "Οταν μιά γυναίκα δέ συλλαμβάνει παιδί, χτυπούν 
στή μέση της τσουκάλια, γιά νά συλλάβη.

Τόν μπουλμαΤζιά (κοκκύτη) τόν θεαρπεύουν μέ γαϊδιουρίσιο γάλα. Στά 
βουζούνια βάζουν προζύμι καί λάδι. Γιά διουρητικό έχουν τό αφέψημα τής 
αγριάδας καί τό αφέψημα άπό τίς φούντες τού καλαμποκιού. Τά λουλούδια τής 
μολόχας τά βράζουν καί τό αφέψημα τό πίνουν γιά μαλακτικό. Τό λεμόνι καί 
τό τσάϊ τά έχουν γιά τήν ευκοίλια. ’Επίσης γιά τήν ευκοίλια τρώνε έληές.

ΙΔ \ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ. Οί Ρωμηοκατσίβελλοι είναι γύψτοι, Χρι
στιανοί ’Ορθόδοξοι, μόνιμα εγκατεστημένοι ιστό Διδυμότειχο, απ’ τό παλιό καιρό. 
Πότε ακριβώς άσπάστηκαν τόν Χριστιανισμό καί πότε έχουν έγκατασταθή στήν 
πόλι τού Διδυμοτείχου, παραμένει άγνωστο. Κατοικούν ξεχωριστά σέ τρεις 
συνοικισμούς, μέσα (σέ κατοικίες υποφερτές.

Φορίούν τήν ντόπια θρακιώτικη Ελληνική φορεσιά καί έχουν τά ίδια 
γούστα καί προτιμήσεις μέ μάς καί τίς ίδιες αδυναμίες. Τά ήθη καί έθιμά τους, 
όπως βλέπει ό 'αναγνώστης, πολύ λίγο διαφέρουν άπό τά έθιμα τών ντόπιων 
Έλληνοθρακιωτών κατοίκων τού Διδυμοτείχου. "Εχουν Ελληνοχριστιανική συν
είδηση, άλλ’ δμως βρίσκονται σέ πολύ χαμηλό πνευματικό καί κοινωνικό επί
πεδο καί πρέπει νά βοηθηθούν, γιά τήν ανάπτυξη καί τήν εξέλιξή τους. Μέ 
τήν βελτίωση τών βιοτικών τους συνθηκών καί μέ τήν άνοδό τους σέ ανώ
τερα εκπολιτιστικά επίπεδα, θά γίνουν καλλίτεροι καί ώφελιμώτεροι.

Εργατικοί καί παραγωγικοί καθώς είναι, αν τούς προσέξη περισσότερο 
τό φιλόστοργο κρατικό μάτι, οί καταφρσνεμένες αυτές υπάρξεις, πΙού μάς νιώ
θουν ολότελα άδέλφια τους, 10’ αφομοιωθούν μέ τόν Ελληνικό πληθυσμό πολύ
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σύντομα καί θά γίνουν στοιχεία πιο χρήσιμα καί πιο ‘θετικά στήν Ελληνική 
Κοινωνία. «

Διδυμότειχο 23 Φεβρουάριου 1966

Β Ι Ο Ι :  Γεωργικόςι ποιμενικός, αλιευτικός, κυνηγετικός.
"Οργανα - εργαλεία και μέδοδος εργασίας.

Ύπό τής διδ)σσης ΕΛΕΝΗΣ Λ. Σ ΙΝΑΠ ΙΔΟ Υ

Σέ κάθε γωνιά τών ’Ηπείρων τής γης, έκτος άπό τις παγωμένες πολικές 
περιοχές, υπάρχουν άνθρωπΙαι πού ασχολούνται ιμέ τή γεωργία, γιατί σ’ αυτή 
στηρίζεται ή διατροφή τού ανθρώπου.

Ή  γεωργία, είναι δλων «ή ίμητέρα καί τροφός», δπως έλεγαν πολύ σω
στά - σοφά οί αρχαίοι 'Έλληνες.

'Ά ν τά φυτά ιμα!ζί μέ τά ζώα πάψουν νά ιμάς παράγουν τ’ αγαθά πού κατα
σκευάζουν άπό τις ουσίες, πού παίρνουν άπό τή γη, θά ιμάς άφανίση ή πείνα.

Ή  γεωργία σάν άσχολία τοϋ ανθρώπου δέν είναι τάσίο πολύ παλιά, δσο 
μπορεί νά φαντάζεται κανείς.

Γιά πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια ό πρωτόγονος άνθρωπος ήταν μόνο κυ
νηγός κι’ άπό τό φυτικό βασίλειο έπαιρνε μόνον οποίους καρπούς τύχαινε νά 
βρή.

’Άργησε πολύ ώσπου νά σκεφθή οτι έχει συμφέρον νά στήση τήν κα
λύβα του σ’ ένα (ορισμένο μέρος κι’ εκεί νά φέρη καί νά καλλιεργή τά φυτά 
πού τοϋ δίνουν τούς καρπούς τους, όπως ήταν τό άγριο σιτάρι, τά άγρια όσπρια 
καί τά δένδρα.

Άπό λείψανα τής λϋθίνης εποχής πληροφορούμαστε οτι οί άνθρωποι ήξε
ραν πριν 'άπό 15.000 τουλάχιστον χρόνια νά καλλιεργούν τό σιτάρι, τά όσπρια, 
τήν μηλιά, τήν κερασιά, τήν αχλαδιά, τό λινάρι, κι’ άλλα φυτά.

Ή  πρώτη πατρίδα τής γεωργίας είναι ο:ί εύφορες κοιλάδες τής Βαβυ
λώνας καί τής Αίγυπτου.

Τά πρώτα γεωργικά εργαλεία ήσαν λίθινα, ύστερα καταΐσκευάσθησαν καί 
μετάλλινα, στήν εποχή τού χαλκού καί σιδήρου. Άλλα τά κυριώτερα εργαλεία 
γιά τήν καλλιέργεια τής γης κατά τούς προϊστορικΙούς χρόνους ήταν τό ξύλινο 
αλέτρι πού περιέγραψε τον 8ον αιώνα π.Χ. ό 'Έλληνας 'Ησίοδος, αυτός πού 
έγραψε καί τό άρχαιότερο γεωπονικό βιβλίο τού κόσμου, άπ’ όσα είναι γνωστά.

Τό «ήσιόδειο άροτρο» δέν είναι άλλο άπό τό σημερινό ξύλινο αλέτρι πού 
συναντούμε στά χωριά.

Μονάχα ύστερα άπό τήν ανακάλυψη τού άτμοϋ κατασκευάσθησαν μηχα
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νοκίνητα άροτρα καί άλλα γεωργικά μηχανήματα καί εργαλεία που έχει στήν 
διάθεσή του ό ισημερινός γεωργός.

Ή  γεωργία πού λεπτομερώς περιγράφεται παρακάτω αφορά τήν πόλιν, 
τό Διδυμότειχο, εκατόν χρόνια πρίν, ήμερες τής Τουρκοκρατίας, ήτοι 1800 μ.Χ. 
Οί κάτοικοι τού Διδυμοτείχου ήσαν γεωργοί, κτηνοτρόφοι, σηρίατρόφοι, έπαγ- 
γελματίαι καί διανοούμενοι. Ή  στολή τού γεωργού ήταν: Βρακί φαρδύ μπλε 
μέ βρακοζώνα στή μέση σουρωτή. Άντιρίν (υποκάμισο) καί σαλταμάρκα (γι
λέκο), στή μέση τύλιγαν ζοτυάρι 9 πήχες κάκκιΜο, στό κεφάλι ισαρίκ (σάλι), 
μαύρο ή άσπρο, τίς δέ γιορτές .φορούσαν φέσι κόκκινο. Στά πόδια πόδιναν 
μπιάλια, τσαρούχια καί μέ μαύρα τσαραυχόσκινα τύλιγαν τά πόδια.

'Όλα αυτά τά καλοκαιρινά καί τά χειμωνιάτικα ρούχα τά έκλωθ'ε, ύφαινε, 
έρραβε ή γεωργίνα γυναίκα στον ξύλινο σπιτικό της αργαλειό. Τίποτε τό έτοι
μο δέν αγόραζαν.

Τά .εργαλεία τού Δημοτιανού γεωργού ήταν τό πατρίοπαράδοτο αλέτρι. 
Είχε μήκος 4,5 μέτρα, ήταν ξύλο μονοκόμματο ή καί ενωμένο στή μέση μέ ξύ
λινο τσιβί (βίδα). Στήν μιά άκρη είχε τόν ζυγό γιά τά ζώα καί στήν άλλη 
ήταν γυρισμένο (κυρτό) μέ μιά άλλη ξύλινη λαβή, Στό κυρτό μέρος είχε ένα 
σιδερένιο γνί (υνί). Τό ξύλινο αλέτρι ήταν φτιαγμένο από τόν ίδιο, τόν γεωργό 
καί τό σιδερένιο γνί τό προμηθεύονταν από τόν σιδηρουργό. Μ’ αυτό τό ξύλινο 
αλέτρι ώργωνε καί ’έσπερνε δλα τά γεωργικά του προϊόντα.

Στό χωράφι τό μετέφερε μέ τ’ αμάξι του, ξύλινο κι’ αυτό, χωρίς σίδηρο, 
μόνον ό άξωνας τού αμαξιού είχε μέσα δύο πλατειά, δύο δακτύλων φάρδος, σι
δ ερ ιά  γιά νά μήν φθείρεται ό τροχός ό ξύλινος από τίς συνεχείς στροφές. Πίσω 
από τ’ αμάξι κρέμεται ένα τσουκάλι (.δοχείο) ιμέ κατράνι, μ’ ένα ιμακρύ φτερό 
μπιμπίνας (κούρκου). Τακτικώτατα αλειφόταν τό σημείο αυτό τού τροχού μέ 
«κατράνι» γιατί υπήρχε φόβος νά φθαρή ό τροχός.

Στις συζητήσεις των πολλές φορές γιά νά κατηγορήσουν έναν γιά τήν 
ακαταστασία του (σαψαιλίκι) τού έλεγαν «σάν 'ξεκατράνωτο1 άμάξιι εΐναι». Κα
θώς επίσης «άλειφαν ιμέ κατράνι πόρτες» κοριτσιών άνηιθίκων ή καί τίς «έβγα
ζαν τραγούδι».

Κάθε αμάξι είχε ιμαζί του άπαραιτήτως ένα σκεπάρνι καί μιά αρίδα. Γιά 
κάθε., καθ’ οδόν σπάσιμο, χρησιμοποιούσε τ’ ανωτέρω καί αντικαθιστούσε μέ 
άλλο ξύλο, πρίοσωρινώς μέχρις ιδτου φθάση στον «άμαξα». Τό μεγαλύτερο βά
ρος που ιμπορούσε νά ιμεταφέρη ένα 'ξύλινο αμάξι ήταν 400—·500 όκάδες. Οΐ 
«αμαξάδες μαστόροι» ήταν τότε πάρα ιπολλοί, γιατί έφτιαναν ή έπισκεύαζαν 
τά ξύλινα σπασμένα αμάξια. Κάθε γωνιά κι’ άμαξας.

Κατά τό 1900 μ.Χ. παρουσιάσθηκε στό Διδυμότειχο τό πρώτο αμάξι μέ 
σιδερένιο ταμπάνι, δηλ. γύρω - γύρω στους τροχούς είχε μιά σιδερένια στε
φάνη πού έξησφάλιζε τήν αντοχή. 'Όποιος .είχε τότε τέτοΙιο αμάξι ήταν «τσιορ- 
μπατζής γεωργός».
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Επίσης ιστό αμάξι του «πάνα* εβαζε κοντά στ’ αλέτρι κα'ι τήν σβάρνα. 
Κι’ αυτή ήταν ξύλινη, καμωμένη άπό βέργες κρανιάς —  γαύρου —  πουρνα
ριού —  κέδρου. Ή  τεχνική της ήταν 2 πλαγινά χονδρά ξύλα 1,5 μέτρου πλά
τους, ι3 λεπτότερα σφηνωμένα μέσα στά 'δυο πλαγινά 0,80 μ. (μήκους και έπει
τα αρκετά λεπτότερα πλέκονταν σέ είδος ψάθας έως δτου γεμίσει ή επιφάνεια 
καί ήταν έτοιμη νά σπάση σβώλους. Τήν σβάρνα τήν χρησιμοποιεί μετά τό 
όργωμα κα'ι σέ χωράφι πού πρόκειται νά σπείρη καλαμπόκι, βαμβάκι, μποστα- 
νικά, σιάζει τό χωράφι, σπάει σβώλους. Τήν χρησιμοποιεί τήν σβάρνα καί 
μετά τό ρίξιμο τού σπόρου σιταριού —  σουσιαιμιοϋ, σιάζει τό χωράφι, σπάει 
σβώλους. Καί σήμερα υπάρχει σέ (μερικά χωριά άκόμη.

Επάνω στ’ αμάξι του. έχει καί τήν «ξύστρα» βουκέντρια. Είναι μιά μακρυά 
βέργα 2,5 μέτρων μέ αιχμή άπό τήν μιά μεριά, καρφί στήν άκρη, γιά νά τρύ
πα τά βόδια του καί άπό τήν άλλη άκρη μέ μιά σιδερένια ξύστρα γιά νά κα- 
θαρίζη τίς λάσπες τού αλετριού.

’Απαραίτητο συμπλήρωμα τού αμαξιού είναι καί ό «τουρβάς» (σακκούλι 
υφαντό) πού ήταν μέ πολλά χρώματα ύιφασμένο άπό τήν γυναίκα του, σκα
λωμένος στήν «κλιμιά». ’Έ χει μέσα ένα κομπόδεμα αλάτι, κρεμμύδι, σκόρίδο, 
ψωμί, τυρί καί τό «γιατίκ» βαρελάκι ξύλινο, γεμάτο νερό. Μέσος ορος στρεμ
μάτων κάθε γεωργού ήταν 50— 100 στρέμματα ή *60— 80 στρέμματα. Έ κ τών 
στρεμμάτων αυτών τά μισά έμεναν γιά «ναντάζ» — άγρανάπαυση, όργωμα— 
χέρσο καί έσπερνε μόνον τά μισά μιά χρονιά.

Τά πρός αγρανάπαυση χωράφια τά ώργοοναν μέ τό «μιτζί» δηλ. συνεται
ρικά 3 ζεύγη, ζώα γερά ή καί 5, βαθειά πολύ πού έμπαιναν μέσα οί δύο τρο
χοί τοΰ 'μισού μπροστινού αμαξιού καί πίσω είχε τόν πλούχο (αλέτρι ειδικό 
ξύλινο). Αυτής τής δουλειάς τ’ αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά, δ καρπός πεντα
πλάσιος ήταν, καί οί γεωργοί επαινούνταν. Λίπασμα δέν έρριχναν παρά μόνον 
τήν κόπρο τών ζώων χρησιμοποιούσαν. Σήμερα ρίχνουν καί λίπασμα.

"Ολα τά απαραίτητα εργαλεία μπήκαν στ’ αμάξι του άπό βραδύς, νυχτού- 
δα ξυπνάει, τρώιει τόν πρωινό τραχανά, ή τά βρουσνίτσια ή πίνει γάλα πού 
τά εχει ετοιμάσει ή γυναίκα του, τρώγει γρήγορα - γρήγορα καί πριν βγή ό 
ήλιος ζεύει τά ζώα του καί ξεκινά, κάνοντας τον σταυρό του, γιά τό χωράφι. 
Τό γέννημα τού ήλιου τόν ευρίσκει στό χωράφι. ’Αργούσε νά πάη ιστό χω
ράφι, έλεγε: «άμ’ όταν ξεκίνησα ό ήλιος είχε βγή ιμιά ξιάλ’», εννοούσε ότι είχε 
αργήσει νά πάη στό χωράφι του! Ωρολόγια δέν υπήρχαν τότε, όλοι μετρούσαν 
καί κανόνιζαν τίς δουλειές τους ιμέ τόν ήλιο.

Είχαν ηλιακό ώρολόγι, μέ τή σκιά τους. Ήταν είς ιθέσιν νά πή εάν έχη 
χρόνον νά έργασθή ή όχί καί ©ρύθμιζε άναλσγως τήν δουλειά του.

"Ολη μέρα παρέα μέ τόν «άλατζιά» καί ιμέ τόν «μπέτσιο» αύλακώνει τό 
χωράφι σπιθαμή - σπιθαμή καί μοιράζονται μαζί τους τήν σκληρή δουλειά.

Κάθε ζώο ,είχε καί όνομα πού ακουγε σάν τό καλούσαν. "Εβγαζαν τ’ όνομα
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άπό ώρισμένα σημάδια τού δέρματος ή τής κεφαλής ή τών κεράτων. «Τσελέκ» 
φώναζαν τό ζώο που είχε τό ένα κέρατίοι σπαρμένο, «μπέλο» φώναζαν μ’ άσπρο 
τρίχωμα, «καραγκιόζ» ιμέ μαύρο τρίχωμα καί μαύρα μάτια, «άλατζιά» 'φώνα
ζαν όσα 'είχαν γραμμές - γραμμές μαύρο. Επικρατεί καί σήμερα αυτή ή ονο
μασία.

Γιά νά ξεκινήσω τό ζευγάρι του τά καλεί μέ τ’ όνομά τους: «άϊντε κα
ραγκιόζη», «άϊντε μπέλο», 'δηλ. ζευγαρωθήτε, και ,άφου δέση τό γάιδαρο στήν 
ούρά τοΰ αμαξιού ξεκινά. Λέει στήν γυναίκα του σέ πιο χωράφι ιθά είναι, 
γιά νά του πάη τό μεσημεριάτικο, άφού δέν είχε. 'ψωμί έτοιμο νά πάρη, καί ζύ
μωσε ή γυναίκα του καί θά τό ψήση στον σπιτικό της φούρνο.

Μόλις φτάσουν στό χωράφι ιμέ πρόσκληση τά ζώα «σστ - δεξιά» ή «οστ - 
αριστερά» σταματούν. Κατεβάζει τό αλέτρι άπό τ’ αμάξι, βγάζει τις ζεύλες 
(κι’ αυτές ξύλινες), παίρνει τό ζυγό άπ’ τ’ αμάξι καί ξαναζεύη τό ζευγάρι 
στ’ αλέτρι. Ή  δουλειά είναι εύκολη αρκεί νά φωνάζη «κός - κός» δηλ. έλα νά 
ζευτης, δίνει τό λαιιμό του τό ζώο καί βάζει αμέσως τήν ζεύλα καί είναι έτοι
μος ό ζυγός. Μεγάλη δυσκολία συναντούν ώσπου νά συνηθίσουν νά .μπαίνουν 
στό ζυγό τά νεαρά «άτζεμίθκα» ζώα.

Δύο άνθρωποι ήταν είς θέσιν νά τά ζέψουν εκείνα.
Άπό τήν αρχή τού ζεψίματος ξεχωρίζουν τις θέσεις τών ζώων. Δεξιός 

μπαίνει τό πιο δυνατό ζώο καί τ’ άλλο αριστερό. Ποτέ δέν αποδίδει έργο 
στή Θέση τού αριστερού ό δεξιός καί τάνάπαυλιν. ’Άν τυ'χόν ψοφή,ση ένα έκ 
τών ζώων του πηγαίνει στό «Χαϊβάν παζάρ» (ζωαγορά) καί ζητά τήν θέσιν πού 
επαθε τό ζώο του λέει: «Ψόφησε τό ζερμό μου ζώο, ιθέλω ζερβό». ’Εάν βρή αγο
ράζει, άλλοιώς φεύγει.

Προτιμούν τά βόδια γιά ζέψιμο, άλλ’ άν είναι αγελάδες γεννημένες δέν 
τίς κουράζουν πολύ άλλά καί τούς κρεμούν πέταλο μέ κόκκινίο πανί στό μέ
τωπο, στή δέ ουρά κρεμούν χάνδρες καί σκόρδο γιά νά ιμή «βασκαθή».

Άφού ερριξε τό σπόρο ό γεωργός επισκέπεται τακτικά τό χωράφι, τό 
καμαρώνει καί παρακολουθεί τήν πρόοδο τών φυτών. 'Όταν πλησιάζη ή ώρί- 
μανσις λέει:

«Τό /στάρι άΐβαλάτσι» δηλ. πήρε χρώμα κυδωνιού, κιτρίνισε, πρέπει νά 
θεριστή. Ετοιμάζει τό δ ρεπάνι, τήν παλαμαριά. Κάθε άτομίοι τής οικογένειας 
εχει δικό του δρεπάνι καί δική του παλαμαριά. 'Όλοι οί γεωργοί χαίρονται 
νά πούν <<}έπεσε δεμάτι» δηλ. β’ άνταμειφθούν οί κόποι των, βγήκε τό και
νούργιο ψωμί.

Μαζί μέ τήν είδηση «έπεσε δεμάτι» χάνονταν κι’ ό «μπειλέκς» δηλ. ή φο
βερή μυίγα πού τσιμπούσε τά ζώα κι’ έτρεχαν αφηνιασμένα μέ σηκωμένη 
ούρά, μή βλέποντας μπροστά τους, παρεσυραν τά πάντα, ’έπεφταν άπό γκρεμό, 
σκοτώνονταν.



'156 Ε Λ Ε Ν Η Σ  Λ . Σ ΙΙΝ Α Γ Ι ΙΔ ιΟ Υ

Διηγούνται περί στατικό ποό ενα ζευγάρι ζεμένο στ’ αλέτρι τό τσίμπησε 
ό «μπέλεκς» παρέσυρε τόν γεωργό και τόν σκότωσε.

’Άλλας πάλι τύλιξε καλά τά σχοινιά στά χέρια του και τοΰ έκοψαν τήν 
παλάμη. Μέ τό «πέσιμο λοιπόν τοΰ δεματιού» ησύχαζαν καί ό αγελαδάρης καί 
ό γεωργός.

Ό  'θερισμός αρχίζει μέ χαρά. άπ’ δλα τά μέλη τής οικογένειας. Τό γεΰμα 
είναι πλσυσιώτατία γιατί ή δουλειά είναι δύσκολη — βαρειά — κουραστική. 
Τρώνε ούράκ - μπαλί (σαφρίδι) παστωμένο, μέ ξύδι μπόλικο, πού είναι δροσι
στικό καί μέ «σαμόλαδο» (σησαμέλαιο). Ελαιόλαδο δέν υπήρχε. Μόνο- γιά 
φάρμακο·, γιά τρίψιμο, αγόραζαν ‘ελαιόλαδο. ’Επίσης μπόλικα αγγούρια μέ 
«ταρατόρ» (ξύδι - αλάτι, νερό) μέ αγγούρι λιανισμένο μικρά κομματάκια ήταν 
τό δροσιστικό τοΰ «ούραχτσί» (θεριστή). Πίττα καί άριάν μέ πουσιουρτί (χοι
ρινό κρέας καβουρντισμένο) ήταν τό συμπλήρωμα τοΰ μενού. Τό ίδιο είναι καί 
σήμερα σέ μερικούς. Θερίζουν δλο τό χωράφι, κάνουν μικρά - μικρά δεμά
τια δεμένα μέ δεματικό .από τά ίδια τά στάχυα. Τά δεμάτια δέν γίνονται πολύ 
μεγάλα, ή μέ περιεχόμενο μιας παλαμαριάς ή μέ περιεχόμενο δύο παλαμα- 
ρ ιών, δλα ισομεγέθη άραδιάζονται άμορφα - όμορφα στη γραμμή. Ό  πρώτος 
αρχηγός θεριστής λέγεται «δραγουμάνος» είναι ό πιο καλός, εργατικός, σβέλ
τος θεριστής, δίνει οδηγίες πώς πηγαίνουν τά νερά τών σταχτών, πώς κλίνουν 
από τό φύσημα τοΰ αέρα καί .από ποΰ πρέπει ν’ άρχίση ό θερισμός γιά νά 
προοδεύη ή δουλειά.

'Ένα πρωϊνό πηγαίνουν τρία άτομα τής οικογένειας καί συγκεντρώνουν 
τά σκόρπια δεμάτια καί στήνουν στή μέση τοΰ χωραφιού μιά 'θεόρατη θυμωνιά.

'Η βάση τής Ουμωνιάς είναι μέ '20 καί πλέον δεμάτια κι’ δσο ανεβαίνει, 
φθάνει σέ δύο μόνο δεμάτια, 'φροντίζοντας τά στάχυια δλα νά κρύβωνται στό 
κέντρο καλά.

Ετοιμάζει αλώνι.. Ή  προετοιμασία τ’ άλωνιΐοΰ εΐναι κοπιαστική δουλειά, 
ετοιμάζει χώρο κυκλικό 50 μέτρων διαμέτρου, τόν ξύνει, τόν σκουπίζει, τόν 
βρέχει καί τόν πατά μέ μιά βαρειά πέτρινη στρογγυλή «γιουβαρλάκα (οδο
στρωτήρα). Τώρα αλλάζει καί τήν σύνθεση τ’ άμαξιοΰ του, βγάζει τά πλαϊνά 
κανάτια καί προσθέτει «τ’ άγγίσια», δύο μακρυά ξύλα 9 μέτρων μήκους. Έδώ 
επάνω αραδιάζει τά δεμάτια μέ προσοχή, τις πρωϊνές μόνον ώρες μέ τήν δρο
σιά, γιά νά μήν χυθή τό σιτάρι.

Σ τ’ αλώνι πλάϊ γίνεται θυμωνιά, όχι στρογγυλή, αλλά παραλληλόγραμμη, 
είδος φράγματος. Άφοΰ μεταφέριθηκαν από τό χωράφι δλα τά δεμάτια, άρα- 
διάζει 1ι20— 150 δεμάτια κάτω στό καθαρό, σποιυπισμένο αλώνι, κόβοντας 
προηγουμένως τά δ,ειματικά. Επάνω από τ’ απλωμένα δεμάτια τοΰ αλωνιού 
τώρα θά περάση ή ντουκάνα. ΤΙ «ντουκάνα» άπστελεΐται από ξύλο πλατύ ενός 
μέτρου καί μήκους δύο μέτρων. ’Από τήν επάνω επιφάνεια είναι λείο καί από
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κάτω 1 σφηνωμένες πέτρες μαρμάρινες —  - σκληρές —  μήκους 0,2 πόντους και 
αραιά θαλμένες άνά δύίοι πόντους σέ γραμμή.

Αυτά είναι τά μαχαίρια πού Θά κόψουν τά στάχυα, θά βγή τό σιτάρι και 
τ’ άχυρο. Καί σήμερα υπάρχει.

Τήν «ντουκάνα» τήν σύρουν τά ζώα' επάνω στό κάθισμα κάθεται δ γεωρ
γός, γιά νάχη περισσότερο βάρος βάζουν μιά μεγάλη πέτρα καί «χαϊντά» τά 
ζώα. Γιά νά μή λερώση τό σιτάρι άπό τήν .κόπρο καί τά ούρα τών ζώων, εχει 
ό γεωργός μας ενα φκιάρη καί παίρνει τήν «βουνιά» καί μ’ ένα κουβά παίρνει 
τά «κατουρλιά».

Πάνω στή ντουκάνα δλη τήν ημέρα μες τό λιοπύρι, γυρίζει - γυρίζει δ 
γεωργός, τ’ αλώνι πατά μέ τήν ντουκάνα. Σταματά γιά λίγο τά ζώα, κι’ αυτός 
άναποΰογυρίζει τά στάχυα μέ τό δικράνι, κι’ αρχίζει, πάλι μέ τήν ντουκάνα τό 
γύρισμα, σφυρίζοντας ή τραγουδώντας χαρούμενα γιά τό καινούργιο ψωμί πού 
βγάζει, μέ τόν ιδρώτα του. Μέ τήν δύναμη τοΰ ήλιου καί τής ντου,κάνας, θρυμ
ματίστηκαν τά στάχυα, μαζεύονται σέ σωρό μέ τήν «Ισκραιμπούλα» τ’ άχυρο. καί 
μέ τήν «σκούπα» σκουπίζει τό βαρύ σιτάρι. Περιμένει νά φυσήξη δ αέριας γιά 
νά λιχνίση. Σήμερα πολύ ολίγοι γεωργοί κάνουν αλώνι.

'Η  δύναμη τοϋ αέρα είναι πολύ ευεργετική, φτιάχνει .δύο σωρούς, ιμιά τοΰ 
άχυρου καί ιμιά τοΰ σιταριού. Ή  αγωνία τους είναι μεγάλη δταν δέν φυσά 
άέρας, δέν προχωρεί ή δουλειά, δένονται τά χέρια τους καί πιο πολύ κορυ- 
φοΰται. ή άγωνία τους δταν είναι δ καιρός βροχερός. Τότε βιαστικά - βιαστικά 
πατά τίς 'θυμωνιές άπό πάνω νά σφίξουν, νά μήν απορροφήσουν τό νερό τής 
βροχής καί Ιδιεισδύση ιμέσα. Κι’ δταν περάση ή μπάρα ανοίγουν τήν θυμωνιά 
γιά νά στεγνώση καί ή δουλειά καθυστερεί, κουράζει κι’ απογοητεύει τόν 
γεωργό, δμως ιμέ επιμονή, καρτερία, εργάζεται ώσπου νά ξαλωνίση. Δέν μπο
ρεί όμως τό καθαρό σιτάρι νά τό τσουβαλιάση. ’Ό χ ι, πρέπει νά περάση δ 
δεκατιστής, νά μέτρηση τό «στάρι, μέ τό σνίκι του». Τό «σνίκι» είναι δοχείο 
τενεκεδένιο μετρήσεως, χωρητικότητος 5 οκάδων ή 6 οκάδων σιταριού. Πέντε 
οκάδες ήταν δταν ήταν «σελιμέ» δηλ. στήν ευθεία τοΰ χείλους του καί ισο
πεδώνονταν μέ ενα ξύλο, έξ οκάδες ήταν, δταν ήταν «ντουρούκ» δηλ. ύψος 
στή μέση. Κι’ επικρατεί καί μέχρι σήμερα ή εκφρασις γιά κατάχρηση: «σιλμέ 
δίνει, ντουρούκ παίρνει».

Ή  δεκάτη ήταν 10 καί ένα: ήτοι εννέα σνίκια έβαζε στον γεωργό καί 
ένα έπαιρνε εκείνος. Άφοΰ ξεχωρίση τήν δεκάτη του ό δεκατιστής, ό γεωργός 
είναι ελεύθερος νά μεταφέρη στό σπίτι ιτου τόν μόχθο ενός χρόνου. Ό  δεκα- 
τιστής υπάλληλος πολλές φορές πίκραινε τόν γεωργό λέγοντας «έκλεψες. . . 
έκλεψες. . . δέν ήταν τόσο τό σιτάρι σου» καί κείνος μέ πικρό παράπονο κλαίει, 
σταυροκοιπιέται λέγοντας: «’Ό χ ι. . . οχι. . . τόσο έβγαλα φέτος» καί επέρχε
ται συμβιβασμός μέ τό τάξιμο «θά σοΰ κάνω· ιμιπαξίς μιά πίττα». Τό σιτάρι τοΰ 
δεχατιστοΰ μεταφέρεται άπό τόν ίδιο γεωργό στήν άποιθήκη του. 01 αποθήκες
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της δεκάτης ήταν είς τόν σιδηροδρομικό σταθμό, γιά νά είναι κοντά ατά βα
γόνια μεταφοράς, παραδίδει ό γεωργός, παίρνει απόδειξη καί γελαστός έρχε
ται πάλι στ5 αλώνι νά μαζέ̂ η-) τό δικό του σιτάρι, βιάζεται νά μαζέψη στά 
υφαντά βαμβακερά σακκιά τό σιτάρι του καί τό μεταφέρει στήν αποθήκη 
του σπιτιιού του που είναι πλεκτές μεγάλες κοφίνες μέ άλειμμα μέσα - έξω μέ 
λάσπη, ή τό έρριχνε χύμα σ’ ένα 'δωμάτιο. Σήμερα δέν ίέπικρατεί αυτό τό σύ
στημα τής δεκάτης. Τό άλεσμα τού σιταριού γίνεται μέ μύλους, ξυλάμυλους 
πού γύριζαν ιμέ τό άλογο. Τό Διδυμότειχο σέ κάθε συνοικία είχε τουλάχιστον 
δέκα άλογόμυλους. Στά σπίτια τά γεωργικά υπήρχαν καί τά χειρόμυλα, δύο 
στρογγυλές πέτρες πού έσπαζαν τόν γιαρμά τών ζώων ή τό μπλιγούρι τών 
ανθρώπων. Νύχτα - μέρα σέ κάθε γεωργικό σπίτι άκουγόταν ό χειρόμυλος 
πού άλεθε τόν γιαμά τών ζώων, δουλειά βαρειά, κουραστική άλλα γλεντζέδικη.

Δέν πηγαίνουν στά καφενεία, μαζεύονταν στήν «καπρά» γύρω - γύρω, κου
βέντιαζαν μεταξύ των καπνίζοντας τό χειροποίητο τσιγάρο. Τά φύλλα τού κα
πνού τά ίέκοβαν μέ σουγιά πού τόν είχαν κρεμασμένο στό ζουνάρι, τά τύλι
γαν μέ όποιιοδήιποτε χαρτί ή μέ αγοραστό τσιγαρόχαρτο. Τό τσιγάρο τ’ άνα
βαν μέ τό «τσιακμάκ» πού ήταν ατσάλι σχήματος θήττα «θ», είχε μιά πέ
τρα, ντουκανόπετρα, τσακμακόπετρα, κοντά στήν πέτρα έβαζε ένα κομματάκι 
«ίσκα» καί χτυπούσε μέ τ’ .ατσαλένιο τσιακμάκ δύο φορές τήν πέτρα κι’ αναβε 
αμέσως ή «ΐσκα» κι’ έπειτα τό τσιγάρο. Ή  μυρωδιά τής ίσκας ήταν ευχάρι
στη. Τά ΐσκα ήταν μανιτάρι κορμού δένδρου, έπεξεργάζετο μέ στάχτη, στον 
φούρνο καί 'βουτιόνταν στό πετρέλαιο, ύστερα έξηραίνετο καί έχρησιμίοιποιεΐτο 
κομματάκια - κομματάκια. Σπίρτα δέν υπήρχαν, έρχόταν ξένα .καί ήσαν ακρι
βά. Ό  φωτισμός τής κατοικίας τού γεωργού γινόταν μέ τό καντήλι πού έκαιγε 
μέ σησαμέλαιο. Τά σπίτια τών γεωργών ήταν μέ μικρά παράθυρα, φεγγίτες 
καί άιμυδρές ηλιακές ακτίνες .εισέρχονταν είς τά σπίτια των. Ό  γεωργός τήν 
ώρα τής συγκομιδής είχε μεγάλη υπηρεσία. Άπό τήν σοδειά του πού έμενε 
στ’ αλώνι μετά τό πλήρωμα τής δεκάτης, θά πληρώση τό μπακάλη, τό τσαγγά- 
ρη, τό ράφτη, τό φούρναρη, πού επί ένα χρόνο -ψώνιζε «βερεσέ» άπ’ αυτούς. 
Τά βερεσέδια του τά έγραφε στό «τεφτέρι» ό τσιαρμπατζής του, δ γεωργός 
σάν αγράμματος πού ήταν δέν σημείωνε πουθενά τί καί τί ψώνιζε. Γιά τόν 
φούρναρη πού έψηνε τά ψωμιά είχε τήν «τσέτλα», ξύλο πού χάραζαν γραμμές 
μέ τόν σουγιά, μισό είχε δ φούρναρης, μισό δ γεωργός. ‘Όλοι οί παραπάνω 
μέ σιτάρι πληρωνόταν τήν ώρα τήν συγκομιδής, πού πολλές φορές δέν έπαρ- 
κούσε ή συγκομιδή γιά τήν εξόφληση τού χρέους του καί υποσχόταν πώς τού 
χρόνου θά τού τά έξοφλήση. 'Όλοι οί γεωργοί ήταν αγράμματοι. 'Οδηγίες 
καί συμβουλές έπαιρναν άπό τόν παπά καί άπό τόν δάσκαλο.

Ό  χωροφύλακας τής υπηρεσίας έλέγετίοι «ζαπτιές» καί όσες φορές έφερνε 
διαταγή στήν πάλι, πήγαινε κατ’ εύθείαν στό «Μουχτάρ» καί ειδοποιούνταν 
οί γεωργοί μέ τόν «Κεχαγιά» (κλητήρα). ’Εφημερίδες δέν υπήρχαν, βιβλία
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ολίγα καί ό γεωργός αγράμματος μόνον ολίγα εκκλησιαστικά τροπάρια έγνώ- 
ριζε από τήν εκκλησία. Τέσσαιρες μεγάλες εορτές ιέγνώ-ριίζιε ό γεωργός, τά" 
Χριστούγεννα, τό Πάσχα, τού Σταυρού καί τόν "Αγιό του (ήμερα αρτοκλα
σίας). Αυτές τίς τιμούσε, εκκλησιαζόταν φορώντας τά γιορτινά τΐου. "Αγιος 
τών γεωργών ήταν τά «Γενέθλια τής Παναγίας». Τριεΐς γεωργοί ιμέ τήν «ξιάλ» 
στό χέρι γύριζαν δλα' τά γεωργάσπιτα καί μάζευαν αλεύρι άπ’ όλους καί ένας 
εξ αυτών πού είχε όρισθή νά πάρη νά ζύμωση τόν άρτο, τόν ζύμωνε καί κερ
νούσε στό σπιτικό του. Μάλωναν ποιος 'θά πρωτοπάρη τόν άρτο. ’Αφού δια
βάζονταν στήν ίέκ,κλησία ο άρτος, τόν μοίραζαν σ’ όλους τούς γεωργούς καί έν 
συνεχεία γλεντούσαν, μεθίούσαν, τραγουδούσαν καί εύχονταν «Υγεία καί καλή 
εσοδεία». Τήν ήμερα αυτή πού ου περισσότεροι ερχόταν σέ συνάντηση γεωρ
γοί α) συζητούσαν καί έθιγαν μερικά ζητήματα πού τούς αφορούσαν, τήν κα
λυτέρευση τής παραγωγής των, β) έστελναν βοηθήματα χρηματικά σέ ορφα
νά, άρρωστους, χήρες, γ ) ένίσχυαν τούς αδυνάτους γεωργούς πού δέν είχαν 
ζευγάρι ζώων νά οργώσουν καί πήγαιναν «μιτζί» πολλοί γεωργοί καί τού 
όργωναν.

Π  ο ιμ  ε ν ι κ ό ς  β ί ο ς :  Στό Διδυμότειχο οί «τσομπάνηδες», ποιμέ
νες, ήταν ΐσοι μέ τούς γεωργούς. 'Υπήρχαν πολλά βοσκοτόπια, μέ χιλιάδες 
γιδοπρόβατα καί μέ πάρα πολλούς λύκους. Δέν υπήρχε μέρα πού νά μήν θρη
νήσουν τόν χαμό καπαδιών προβάτων. Τά πρόβατα θά ξεχειμωνιάσουν μέσα 
«στ’ άγίλια» πού ήταν στήν πάλι μέσα, μεγάλη εκτασις μέ ,κοντά φτιαγμένα 
μέ βέργες σπιτάκια, επικλινή, ή είσοδός του μόλις νά χωρή τό πρόβατο νά 
περάση. Πολύ βαρύς δ χειμώνας τότε, μέτρα ολόκληρα τό ύφος τού χιονιού 
καί τά πρόβατα έτρωγαν έτοιμα κλαριά ξερά, κομμένα από τό καλοκαίρι, στι- 
βαγμένα «στ’ άγίλι» αστό «μεσιά» ή καί «μουριά» ή κι’ άλλα ξερά φύλλα. Οί 
«τσομπάνηδες» τάΐζαν και «γιέμ» γιοριμά από καλαμπόκι - κριθάρι. 'Τπελόγι- 
ζαν γιά κάθε πρόβατο 1 «σνίκ» τόν χειμώνα καί όποιος τάϊζε δύο «σνίκια» 
είχε πιο παχειά πρόβατα ιμέ απόδοση καλή αρνιού καί γάλακτος. Δύσκολο τό 
πότισμα τών προβάτων τόν χειιμώνα’ άνοιγαν δρόμο στά χιόνια καί οδηγού
σαν τά πρόβατα στό ρέμμα έξω γιά νά ποτιστούν. Ό  βαρύς χειμώνας χρεώνει, 
τούς τσομπάνηδες στους «τσιορμπατζήδες», δέν είχαν αποθέματα νά ταισουν 
τά πρόβατά τους καί αγόραζαν πανάκριβα τήν τροφή τών ζώων από τούς 
τσιορμπατζήδες, πού καιροφύλακτούσαν στήν βαρυχειμωνιά νά έκμεταλλευθούν 
τούς τσομπάνηδες. Μόλις 'όμως φύγουν τά πολλά τά χιόνια, τά πρόβατα δέν 
μένουν στό μαντρί, γυρίζουν από ρεματιά σέ ρεματιά, άλλοτε στις λοφοπλα
γιές κι’ άλλοτε στό δάσίος. Χαρά μεγάλη wav .αρχίζει νά γεννά τό κοπάδι, 
μεγάλη προσοχή καί παρακολούθησις χρειάζεται κατά τό ξεγέννημα. Τήν 
άνοιξη φρόντιζαν νά έχουν τά γεννητούρια. Κάθε κοπάδι είχε «τρία κότσια» 
καί έσερναν κατά τό «Σταυρό» δηλ. 14 Σεπτεμβρίου καί λεγόταν μήνας «κότς - 
κατί». Έ πί 20 ημέρες διαρκώς ξεγεννιώνταν τά 100 περίπου αρνιά τού κόπα-
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διού. Ξεχωρίζει τά μικρά άπό τίς ιμάνες καί βγαίνουν γιά βοσκή. Τό βέλα- 
σμα ;ε!ναι ευχάριστος - υπέροχος τονισμός κι’ όταν γυρίσει ή μάνα άπό τό βο
σκοτόπι βελάζει ή μάνα, βελάζει κα'ι τ’ αρνάκι καί ιμέ τό άνοιγμα τής πόρτας 
τοΰ «άγίλ» ρίχνεται κάθε αρνάκι ιστή μανοάλα τοτ*. Δέν δέχεται καιμμιά ξένο 
αρνάκι, πού ίσως κατά λάθος εχει πάει «σ’ εκείνην», τό σπρώχνει, τό κλωτσά, 
φεύγει’ ησυχάζει ώσπου νά βρή τό δικό της. Τό βρίσκει, τό γλύφει, κουνά 
τήν ουρά της κι’ εκείνο γονατιστό βυζαίνει αχόρταγα.

Σάν τελείωση τό βύζαγμα ξαπλώνει ή ιμάνα, ξαπλώνει καί τ’ αρνάκι. 
"Όμως σάν ξεμακρύνει χορτάτο τ’ αρνάκι πηδά ιέδώ κι’ εκεί καί φεύγει άπό 
κοντά της καί τότε ή ξαπλωμένη μάνα σηκώνεται ,καί παρακολουθεί τ’ αρνί 
της. Χαρούμενος δ τσομπάνος παρακολουθεί δλην αυτήν τήν ’θέα, γελά καί σιγο- 
σφυρίζει. Καί σάν πλαγιάσουν τ’ αρνιά, κάθεται κι’ αυτός στήν καλύβα καί 
τρώγει τό τμωμοτήρι του. Τά νεογέννητα τρώγουν έπί 30— 40 ημέρες ,τό γάλα 
τής μάνας των, ένισχύονται ύστερα καί μέ σιτάρι βρασμένο καί έτσι, κρυφά 
χωρίς ν’ άντιληφθή τ’ αφεντικό τσυοριμπστζής, γιατί ι&κιεΧ είναι δοσμένο- τό 
γάλα, αρμέγουν λίγοι καί τρώει ή οικογένεια τοΰ τσομπάνη. "Όταν πωληιθ-οΰν 
τ’ αρνιά στον ζωέμπορο, περιμένουν τήν ημέρα πού ιθά ειδοποιηθούν νά οδη
γήσουν τ’ αρνιά στό σταθμό. Στό σιδηροδρομικό σταθμό τ’ αρνιά οδηγούνται 
μέ τίς μάνες των καί τό βέλασμα τοΰ χωρισμού των είναι πολύ -σπαρακτικό. 
Τ ’ άρνιά μέ τά βαγόνια στέλνονταν στήν Κ-ωνσταντινούπολι. Δύο καί τρεις 
μέρες ήταν ανάστατο «τ’ άγίλ» άπό τίς -φωνές τής προβατίλας. Τώρα άρχίζει 
τ’ άρμεγμα τώλ1 προβάτων, -τρεις φορές τό εικοσιτετράωρον. Μέσα -σέ καρδά- 
ρες αρμέγεται μιά - ιμιά προβατίνα ,καί δίνει περίπου 100 δράμια τήν φορά. 
Μεγάλη ή προσοχή τού «άριμεχτή» όταν «κατουρά» ή προβατίλα ή όταν βγά
ζει τίς «κουτσιλιές», μέ τήν φούχτα του1 παραμερίζονται όλα εξοο ιάπό τήν καρ- 
δάρα. Άπό -τήν καρδάρια στραγγίζεται ιμέσα -στά «γκιούμια» (δοχεία τενεκε
δένια ιμέ καπάκι). Τό καπάκι έχει βάθος καί είναι μέτρο μετρήσεως γάλα
κτος. Κάθε τσομπάνης άπό τόν χειμώνα είχε συμφωνήσει μέ τόλ' «μάντραιΤζή» 
(τυροκόμο) τό γάλα πού θά τοΰ πήγαινε κατά τήν συγκομιδή. Τ’ αφεντικό 
«μαντρατζής» είχε υποχρέωση νά ένιισχύη μέ τροφές τά πρόβατα κατά τόν 
χειμώνα καί -έναντι αυτών έδινε δ καϋμένος τσομπάνος τό γάλα των, τό μαλλί 
των -έν καιρω.

Ή  τιμή τής οκάς τοΰ γάλακτος δέν ήτο καθ(ορισμένη εκ τών προτέρων, 
άλλά μετά τήν παράδοσιν καί δπως ήθελε ό «τσοριμπατζής» «μαντρατζής» 
«εκοβε» τήν τιμή κατά τήν -μέση τής παραγωγής. Τόση ήτο ή χρέωσις τών 
τσομπάνηδων στους τσορμπαΐτζήδες μαντρ-ατζήδες, υοστε πολλές φ-ορές μέ τήν 
σοδειά τού χρόνου δέν ξεχρεώνονταν, άλλά καί τήν επομένη χρονιά κουβαλού
σαν γάλα γιά νά ξεχρεωθούν, γ ι’ αυτό ήταν πάντοτε φτωχοί καί δυστυχούσαν. 
Τό γάλα μετριούνταν καί γράφονταν στήν «τσέτλα». Σήμερα δέν γίνεται έτσι, 
γράφεται στό -σημειωματάριο. Κάθε Μάΐο μήνα κούρευαν τό μαλλί τών προ
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βάτων. Δένουν τά πόδια τής προβατίνας, τήν ξαπλώνουν κάτω καί μέ τό ψα
λίδι, αρχίζοντας άπό τήν ουρά πρός τό κεφάλι, κουρεύουν τό μαλλί πού βγαί
νει ολόκληρο -συνεχόμενο «πλωκάρι», πουλιέται ιμέ τήν οκά. Ή  τιμή του ήταν 
12 ή 8 γρόσια. Ό  τσομπάνης τότε μόνον εδικαιούτο νά πιή ή νά κάνη τυρί 
δικό του, δταν -σταματούσε ή λειτουργία τής μάνδρας καί ειδοποιούνταν από 
τόν ιμαντρατζή. "Ομως μέ τό κλείσιμο τής μάντρας δημιουργούνταν κι’ άλλες 
μικρές (μάντρες «σόν τουρφαντά». ’Εδώ δέν ήταν δεσμευμένος δ τσομπάνης, 
ούτε υποχρεωμένος νά δώση γάλα, αλλά εάν ήθελε νά δή λεπτά στό χέρι του 
τότε πουλούσε τό γάλα του στην «μικρή μάνδρα». Στό Διδυμότειχο άνοιγαν 
καί διατηρούνταν τέσσαρες μάνδρες καί διά τήν διατήρηση τών τυριών είχαν 
4 ψυγεία. Τά ψυγεία ήταν φυσικός πάγος πού -συγκεντρώνονταν κατά τό χει
μώνα σέ πηγάδια, βάθους 10 μέτρων καί πλάτους 10 μέτρων. Συνεργεία άπό 
εκατοντάδες αμάξια κομμάτια - κομμάτια κουβαλούσαν' πάγο- άπό τό ποτάμι 
ή χιόνια καί τά έρ-ριχναν στό λάκκο.

Αυτόν τόν φυσικό πάγο μεταχειρίζονταν καί γιά τούς άρρωστους. Ό  
«μπαυσχανατζής» -μόνον ιμέ σημείωμα ιατρού έδινε τήν ανάλογη ποσότητα πά
γου καί μεσάνυχτα άκόιμη, χωρίς άντίρ-ρηση, -σηκώνονταν καί έδινε πάγο, δύο 
μεταλλίκια τό κομμάτι. Εκείνα τά χρόνια γινόταν μεγάλη χρήσις πάγου -σ’ 
άρρώστους. Ή  διατήρηση γινόταν -μέσα -σ’ άχυρια μέ σακκί, ή τοπο-θέτησις 
στον άρρωστο μέσα σέ φούσκα ζώου. Κάθε τσομπάνης παίρνει άναλόγως τού 
αριθμού τών προβάτων του ένα ή δύο- ξένους «τσομπάνηδες» βοηθούς. Ή  συμ
φωνία γιά νά «ίστχοίσουν» γίνεται τού «Σταυρού» γιά ένα χρόνο, ψωμί, φαι 
καί ένάμιση ναπολεόν. Μέσα στήν -συμφωνία ήταν καί τά ριούχα: κάπα, που- 
τούρ, -σώ-β-ρ-ακο, άντιρί, τσαρούχια, μπιάλια. "Ολα -αυτά ήταν χειροποίητα μάλ
λινα τόν χειμώνα, βαμβακερά τό καλοκαίρι καί μιά φλογέρα, δώρο τ’ αφεντι
κού. Ή  κάπα ήταν ιδιότυπη, καμωμένη, μέ κατσικότριχα καί δέν κρατούσε 
νερό. Γι’ -αυτό, τό «τσιράκι» τού τσομπάνη δέν -σκιαζόταν βροχή —  χιόνι —  χα
λάζι, φορούσε τήν κάπα μέ κουκούλα. Γιά νά πλαγιάζη είχε τά τομάρια προ
βάτου καμωμένα γούνα, αυτά ήταν τό κρεββάτι καί τό σκέπασμά του. Γέμιζε 
δμως συχνά άπό ζωύφια (ψείρες) καί γιά νά τις έξοντώνη πάσιζε κόκκινο 
πιπέρι τήν γούνα καί άνακου-φίζόταν γιά λίγο- -άπό τήν ενόχληση. ’Αλλοίμονο 
δμοος, ιστά μάτια του καί τήν -μύτη- του. . . Κάθε κοπάδι είχε -άπαραιτήτως 3 
μεγαλόσωμα σκυλιά, «τσομπανόσκυλα». Κσιμούνταν γύρω - γύρω στό κοπάδι 
καί τήν νύχτα ξαγρυπνούσαν, προστάτευαν τό κοπάδι κι’ -άπ’ τούς λύκους κι’ 
απ’ τούς κλέφτες.

Τά σκυλιά τά περιποιούνται ιδιαιτέρως, ζύμωναν χωριστά γιαυτά. Δέν τά 
συνήθιζαν νά τρων κρέατα ωμά γιά νά μήν επιτίθενται επάνω -στ’ άρνιά. Τά 
ψώφια άρνιά -οί τσομπάνηδες τά παράχωναν. Ποινή μεγάλη οποίος -σκότωνε ένα 
«τσομπανόσκυλο». Τόν τσομπάνο τόν τάϊζαν καλά, -μαγείρευαν καθημερινώς 
γι-αύτόν κι’ έτρωγε κάθε βράδυ ζεστό φαΐ. Κάθε τσοπάνης «ιστ’ άγίλ» είχε κι’

11



162 ΕΛΕΝΗ Σ Λ. ΣΙΜΑΠ1Δ0Υ

ενα δπλο γιά νά πυροβοίλή 'εναντίον λύκων ή καί άναβε φωτιές. 'Ο τσομπάνης 
έκεΐ στή μοναξιά τής βοσκής περνά τίς ώρες του1 ιμέ τήν φλογέρα, τονίζει τρα
γούδια δικά του μέ δικούς τους ήχους, σκαλίζει βέργες, κάνει γκλίτσες, μαχαι- 
ρομάνικα. Τδ κοπάδι έχει καί κουδούνια, βάζουν κουδούνια διαφόρων ήχων σέ 
διάφορα πρόβατα ζωηρά ή καί τεμπέλικα καί συνθέτουν μιά αρμονική μουσική 
εύηχη καί ονειρώδη.

Β ί ο ς  α λ ι ε υ τ ι κ ό ς :  Τίς πληροφορίες αυτές μάς τίς εδωσε ό κ. 
Σακκαλής ’Αθανάσιος τού Ίωάννου έτών 6ι5 ψαρράς εκ γονέων ψαρράδων.

Στό Διδυμότειχο ολόκληρη συνοικία παραπλεύρους τού ποταμού «ιΚιζίλ - 
ντερέ» Έρυθροπόταμος, ήσαν ψαράδες, εξ επαγγέλματος ψαράδες χωρίς καμ- 
μιά άλλη βιοποριστική ασχολία. Χειμώνα καλοκαίρι μέ τό υγρό στοιχείο· είχαν 
νά κάνουν, άλλοτε θίοιλό πλημμυρισμένο κι’ άλλοτε ρηχό —  τραβηγμένο·. Τήν ε
ποχή αυτή που περιγράφουμε τά πρωτεία τά είχαν οι Τούρκοι ψαράδες, τους 
'Έλληνας ψαράδες τους έπαιρναν κοντά τους ώς εργάτας καί τους πλήρωναν ε
λάχιστα 10 γρόσια τήν ημέρα.

Τ·ά εργαλεία πρωτόγονα μέν αλλά αποδοτικά, γιιατί ό 'Έβρος ποτα*- 
ιμός τότε είχε μόνον στό Διδυμότειχο 4 νερόμυλους καί στήν απέναντι όχθη άλ
λους τόσους. 'Τπήρχαν 20 βάρκες, 8 μέτρων μήκος καί 0,85 πλάτος μέ δύο 
κουπιά. Δυο άνθρωποι έμπαιναν μέσα στήν βάρκα. 'Ένας τρόπος ψαρέματος 
εΐναι: Τ ό  « π ε ζ ό β λ ο »  δίχτυ ιμέ μικρές τρύπες, ρίχνονταν στό ποτάμι γιά 
μικρά ψάρια. Ό  «Γρ ί π π ο  ς» δίχτυ 90 μέτρων μάκρος καί 3 μέτρων πλά
τος. Μεταφέρονταν μέ τό καίκι καί ιμέ παρέα 8 άτομα μέ 3 βάρκες, τό τραβού
σαν καί τό έρριχναν στό νερό. Σ ’ ένα σχιοιίνί χονδρό «χαλάτε» περνούσαν στρογ
γυλά ,κεραιμιδάκια μέ τρύπες στή μέση γιά βάρος νά βουλιάξη μέσα τό δίχτυ. 
Στό επάνω μέρος περνούσαν σέ σχοινί «γκρατσούνες» (νεροκολοκύθες) γιά νά 
πλέουν καί νά βλέπουν τί βάθος έχει τό νερό.

Ή  «τ σ α μ π ί τ σ α» δίχτυ μέ σπάγγο, 8 μέτρια μάκρος καί 3 πλάτος, 
στρογγυλό μέ δύο τεντωμένες βέργες «ισουϊτιάς». Μ’ ένα μακρύ κοντάρι 8 μέ
τρων, μετρούσαν τό νερό καί τοποθετούσαν τήν «τσαμπίτσα» σάν παγίδες σέ 
ρίζες - κορμούς δένδρων καί έπιαναν τά κρυμμένα ψάρια. Αυτό τό σύστημα σ’ 
ανοιχτό μέρος τού ποταμού δέν χρησιμοποιούνταν.

Τό «σ ο υ ρ ι τ μ έ» δίχτυ μέ μεγάλα μάτια, καμωμένο μέ «κιετέν» (σπάγ- 
•γο) χονδρό - αγοραστά, 1·5 μέτρα μάκρος 20 πλάτος- ήταν γιά ψάρεμα μεγά
λων ψαριών 50— 100 οκάδων. Τοτοπετίούνταν μόνο μέ δύο άτομα, λεγόταν καί 
«σβάρνα» γιατί σέρνονταν μέσα στό νερό, κάτω - κάτω είχε βαρίδια μέ «κουρ- 
•σούμ» (μολύβι).

Τά «Ν τ α ο ύ λ ι α » δίχτυα μέ «κετέν» πλέκονταν από τους ίδιους γιά 
μικρά καί μεγάλα ψάρια, 2, 5 μ. μάκρος καί 1 μέτρο πλάτος, τοποθετούνταν 
παντού.
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Ό  «κ ο υ ρ ιμ ά ς» 'δίχτυα) ψιλά, 50 μέτρων μάκρος 4 μέτρ. πλάτος, τοπο
θετούνταν στΙς δύο αντίπερες όχθες τού ποταμού, στηριζόμενον σέ ξύλα όρθια, 
ένδιαμέσως.

Ο ί «φ ο υ λ τ  ά 'δ ε ς», αγκίστρια ατσαλένια 0,8 πόντ. μέ μύτη διχαλω
τή, περασμένα ·σέ .σχοινί σ’ απόσταση 2 μέτρων, τό ένα απ’ τό άλλο·, γιά ψά
ρεμα μεγάλων ψαριών «γιαγίνια». Γιά δόλωμα έβαζαν μικρά ψάρια ή βατρά
χους. Οί «φουλτάδες» δέν χρησιμοποιούνται >σέ τρεχούμενα νερά, αλλά μόνον 
σέ ατεκούμενα, ιμέ πασσάλους στημένους έφραζαν τόν χώρο· τού ποταμού έδε
ναν τις «φουλτάδες» καί ύστερα άπό 24 ώρες περισυνέλλεγαν τό κυνήγι των ή 
ήσαν γεμάτοι οί φουλτάδες ή άδειοι τελείως. Τά κυριώτερα ψάρια πού ψάρευ
αν τότε ήσαν: «Τά σαζάνια». Τά «γιαγίνια». Οί «μουρούνες». Τά «άλτίνμπα- 
λού». (χρυσόψαρα). Τό «ιάκσαζάν» (τρελλόψαρο). Τό «άλτίν-μπαλού». 'Ο «κέ- 
φαίλος». Ή  «χιλιάρια». Τό «γιουλαμ - μπαλού» (χέλι). Τό «τσιαπούτ» (τσιπού
ρα). Ή  «μιλιάνα». Τά «γκραμπίνια» (σαρδέλα ποταμού). Τό «κιζιλκανάτ» 
(κοκκινίοιφτέρης).

Πρίν βγή δ ήλιος, μέ τό λάλημα τού πετεινού οί ψαράδες είναι στό πόδι, 
παίρνουν τόν «τουρβα» τους μέ μπομπότα μέσα, τυρί, έληές, αλάτι καί ξεκινούν. 
Φέρουν όμως μαζί των καί κατσαρόλα, πιάτα, κουτάλι, τηγάνι γιά νά μαγειρέ
ψουν στήν έξοχή. Σάν ψαρέψουν, τά πρώτα ψάρια των γίνονται σούπα χωρίς 
λάδι. Σκίζουν τό κεφάλι τού σασανιού καί βγάζουν τό λίπος καί τηγανίζουν. 
Γιά ξυνό στήν σούπα τους ρίχνουν «τσάπουρνα» «βατόμουρα» «γηρίκια» ή δ,τι 
άλλο τούς προσφέρει ή φύση. "Όσα ψάρια ψαρέψουν τά κουβαλούν μέ «κουφΐ- 
νες» καί μέ 'γαϊδούρι τά μεταφέρουν καί τά παραίδίδουν στον «τσιοιρμπατζή» 
2% γρόσια τήν οκά. Δύο ψαράδικα μαγαζιά υπήρχαν στο Διδυμότειχιοι. Τά πε
ρισσεύματα τών ψαριών παστά)νονταν καί έβγαιναν έξω, μέ μουλάρια γινόταν 
ή εξαγωγή. Ή  φορολογία τών ψαριών ήταν ή δέκατη, δπως καί στους γεωρ
γούς.

Κ υ ν η γ ε τ ι κ ό ς  Β ί ο ς: Δάση, απέραντα, πυκνώτατα μέ λογής - λο
γής δένδρα ήταν γύρω - γύρο) ιστό Διδυμότειχο, γεμάτα μέ κυνήγια «ζαρκά
δια», «ελάφια», «λαγούς», «αγριογούρουνα», «μπουιρσούκια», «πέρδικες», «αλε
πούδες», «λύκους», «τσακάλια».

«Ντίουλμάς» ήταν τό δπλο τού κυνηγού. Χύμα μπαρούτι μέ σκάγια διαφό
ρου μεγέθους, άναλόγως τό είδος τού κυνηγιού πού Οά έκαμναν, γέμιζαν τό δ
πλο τους άπό εμπρός ιμέ ξύλινη βέργα καί ύφασμα «πατσιαβούρα» πατούσαν δυ
νατά τή μπαρούτι μέσα στήν κάννη. Στή ιμέση, ό κυνηγός είχε μιά παλάσκα μέ 
καπάκι πέτσινοι, πού είχε τό χύμα υλικό τού ντουλμά του. 'Πυροβολούσε, καί ύ
στερα στεκόταν πάλι καί γέμιζε τόν «ντουλμά» του καί ξαναπυροβολούσε. "Ενα 
σακκίδιο, γιά νά βάζη τά κυνήγια, στον ώμο κρεμασμένο, τσαρούχια στά πό
δια καί ιστό κεφάλι μάλλινη κουκούλα, καί δύο 'σκυλιά συντροφιά του. ’Άλλοι 
εξ αυτών κυνηγούσαν γιιά τό κρέας καί άλλοι γιά τό δέρμα. Κανείς έκ τών κυ~
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νηγών 6έν γύριζε χωρίς -κυνήγια >3— 4 λαγοί στο γύρισμά τους είχαν. "Επαι
νο καί δώρο έπαιρνε ο κυνηγός πού έφερνε τομάρι λύκου, άπό τούς τσομπάνη- 
δες, γλύτωναν τό κοπάδι τους επί πλέον τό τομάρι τού λύκου τό. γέμιζαν μέ άχυ
ρο, έκαμναν τό ομοίωμα τού λύκου ,καί τό περιέφεραν στήν αγορά καί έπαιρναν 
«μπαξίς» δώρο απ’ δλα τά καταστήματα τής αγοράς. ’Επειδή ήταν τότε προσο
δοφόρο τό κυνήγι τού λύκου γινόταν παρέα 20— 30 κυνηγοί κι’ έκαναν «σου- 
ρέν», τά όπλα των εΐίιδικώς ετοιμάζονταν τώρα γιά ,τούς λύκους, τό ίδιο έκαναν 
καί γιά τήν αλεπού, τό δέρμα της «τό πετσί» της ήταν στολίδι τών γυναικών. 
Δέκα πέντε καταστήματα «γουναρικών» υπήρχαν τότε ατό Διδυμότειχο, επεξερ
γασίας τού «πετσιού» τής αλεπούς καί τού ζαρκαδιού, παρακάτω δέν έπεφτε 
καί τό τού λαγού.

"Ολα τά παλτά τών άνδρών καί τών γυναικών εσωτερικά)ς ήταν φοδρα- 
ρισμένα μέ γούνες, γι,αυτό τό κυνήγι τής αλεπούς, τΐού ζαρκαδιού ήταν προσ
οδοφόρο καί περ'ΐζήτητο. Οί κοπέλλες καί τά παλιληκάρι,α δέν φορούσαν γουνα
ρικά καί τό φορούσαν σάν πανδρεμένοι. Οί κυνηγοί έχουν περιπέτειες άλλά καί 
πολλά ανέκδοτα 'σπαρταριστά.

"Ενας κυνηγός είδε δύο πουλιά, πυροβολεί δύο φορές καί σκοτώνει τό ένα 
πρώτα καί τό άλλο ύστερα, τρέχει ψάχνει νά τά βρή, βρίσκει μόνον τό ένα. Τ  
άλλο τραυματισμένο έπεσε μέσα στό «πατζιά» (καπνοδόχο,) τού ,σπιτιού του μέ
σα στον «ντέντζερη» πού είχε βάλει ή μάννα του μέ νερό, μόλις είχε φύγει δ 
γυιός της γιά κυνήγι.

"Οταν γύρ,ισε δ γυιός άπό τό κυνήγι, είπε: ’Ά χ  μάνν,α χτύπησα δύο, «τίλιά» 
σήμερα, άλλά μόνον τδνα βρήκα.

Κι’ ή μάννα τού λέει, μή «γανιάζεις» γιόκα μου τ’ άλλο τό πουλί ήρθε μό
νο του άπ’ τόν «μπατζιά» καί είναι στήν κατσαρόλα.

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΔΑΔΙ Α Σ , ΣΟΤΦΛΙΟΤ

(Συνεργασία Δ)λων Δημοτικού Σχολείου)

Στό κέντρο περίπου τού νομού "Εβρου, 14 χιλιόμετρα Ν.Δ. τής πόλεως 
Σουφλίου, ιμέσα σ’ ένα 'φυσικό περιβάλλον μεγαλείου καί ομορφιάς βρίσκεται ή 
Δαδιά. Κτισμένη πάνω ισέ πετρώδη λόφο καί περιτριγυρισμένη άπό υψώματα 
καί βουνά κατάφυτα άπό δρεις καί πεύκα είναι προικισμένη μέ χίλιες ομορ
φιές καί αποτελεί σπουδαίο τόπο παιραθεριισμού ιμέ υγιεινότατο κλίμα, δροσερό 
ολοκάθαρο αέρα καί πεντακάθαρα γλυκά νερά. ΤΙ γραφικότητα τών βουνών 
μέ τήν άφθονη ξυλεία τους άπό τίς τρεις μεριές και ή ομορφιά μικρής κοιλά- 
δος μέ τό έφορο έδαφος της πού τό ποτίζει τό ποτάμι «Μαγκάζι» πρός βορρά 
(οδήγησαν τούς πρώτους κατοίκους τού χωριού στήν άπάφασι νά εγκαταστα-



ΛΑιΟιΓΡΑιΦΙιΚΑ Λ Α Δ ΙΑ Σ  ΣΟ Υ Φ Λ ΙΟ Υ 165

θοΰν ιέδώ. Τό χωριό εΐναι παλιό, κατοικημένο άπό τά Βυζαντινά ακόμη χρόνια. 
’Αργότερα, μετώκησαν έδώ οΐ κάτοικοι δυο άλλων μικρότερων γειτονικών χω
ριών «Πάνω καί Κάτω Παλιιοχώρα», πού ΰπέιφεραν άπό ληστρικές επιδρομές 
Τούρκων ικαί Βουλγάρων. Τά ©ρείπια τών χωριών αυτών σώζονται ακόμη καί 
ισημερία. Μετά τό Σ  υμμοριτοπόλεμιο εγκαταστάθηκαν στή Δαδιά καί (οΐ κάτοικοι 
τοΰ μικρού 'γειτονικού χωρίου τών «Τριών Μύλων», πού καταστράφηκε άπό 
τούς συμμορίτας καί έγκαταλείφιθηκιε. ’Από την καταστροφή αυτή σώ
ζονται σήμερα οΐ 4 τοίχοι τ!οΰ Σχολείου μόνο· καί ενός - δυο σπιτιών.

Στά επίσημα έγγραφα τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ή Δαδιά έφερε 
τό όνομα «Τσιάμ - Κεμπίρ» πού σημαίνει «χωριό τοΰ μεγάλου πεύκου», ένώ 
καί σήμερα άκόμη πολλοί τό ονομάζουν «Τσιάμ - Κιοϊ». 'Ό πως κατά τίς επί
μονες λαϊκές παραδόσεις τοΰ Σίουφλίου πολλοί κάτοικοί του προέρχονται άπό 
Ηπειρωτικές Οικογένειες, οΐ όποιες έγκατέλειψαν τήν περιοχή τοΰ Σουλίου, 
’Άρτας, Σιάτιστας, Γρεβενών %, ά. γιά  νά άποφύγουν τίς πιέσεις τοΰ Τυράν
νου, κατά τόν ίδιο τρόπο υπάρχει ή εκδοχή ότι καί στή Δαίδιά άρκετές οικογέ
νειες είχαν άρχική προέλευσι 'άπό τήν ’Ήπειρο. Τούτο· εξάγεται καί άπό τό γε
γονός οτι υπάρχουν πολλές ομοιότητες στην προφορά, στά ήθη καί έθιμα, στήν 
ενδυμασία κλπ. τών κατοίκων Σουφλίου καί Δα'διας. ’Αλλά καί σήμερα άκόμη 
άνθρωποι καταγόμενοι άπό τήν Ή πειρο, 'δημόσιοι υπάλληλοι κλπ. όταν έπισκέ- 
πτωνται τή Δαδιά καί παρακολουθούν τά διάφορα έθιμα άρρσβώνων, γάμου 
καί άλλων τελετών διαπιστώνουν πολλές ομοιότητες μέ τά δικά τους έθιμα. Τίς 
ίδιες ομοιότητες βρίσκουν καί στήν ενδυμασία.

Σήμερα ή Δαδιά εΐναι ένα άπό τά καλύτερα χωριά τής περιοχής. ’Απο
τελεί έδρα κοινότητος μέ 1.100 κατοίκους, οΐ όποιοι ασχολούνται μέ τη γεωρ
γία, κτηνοτροφία μικρών καί μεγάλων ζώων, σηροτροφία καί ύλατίομία. 'Ίππαρ
χοι Γεωργικός καί Δασικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός, πού βοηθεϊ στή συστη- 
ματικώτερη τής γής καί τοΰ ιδασικοΰ πλούτου έκμιετάλλευσι. Λειτουργεί στό χω
ριό 3/·θέσιο Δημοτικό Σχολείο, τό όποιο στεγάζεται σέ ωραιότατο λιθόκτιστο 
κτίριο μέ δυο αίθουσες διδασκαλίας καί μέ προοπτική ιέπεκτάσεώς του καθώς 
καί «Σπίτι Παιδιού», τό όποιο ιδρύθηκε μετά τό ΣυμιμίοριτοπόλμΟ'. Άναιεολι- 
κά τοΰ χωριού καί είς άπόστασι 3 χιλιομέτρων βρίσκεται ή 'Ιερή Μονή Δα- 
διάς, παλιό μονασήρι, στό οποίο ισώζονται άκόμη μαρμάρινες πλάκες μέ βυ
ζαντινές επιγραφές. Σ ’ αυτό στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας ζοΰσαν αρκετοί 
μοναχοί, προερχόμενοι έκ τοΰ Ά γιου ’Όρους. Καλλιεργούσαν τά μοναστηρια
κά αγροκτήματα καί ένισχυόμενίοιι οΐκονομικώς ιέκ τοΰ Ά γιου ’Όρους άρχισαν 
τήν άνέγερσιν κοιτώνα)ν γύρω στό μοναστήρι, άλλα οι περισσότεροι άπό αυ
τούς έσφάγησαν 'άπό σπείρα ληστών. 'Ένας ό όποιος κατώρθωσε νά σωθή ήρ
θε .καί εγκαταστάθηκε στό χωριό, καί άφησε άρκετή περιουσία ιστό Σχολείο. 
Νοτιοδυτικά τοΰ χωριού καί σέ άπόστασι 7 περίπου χιλιομέτρων υψώνεται ε
πιβλητικό τό βίουνό «Γκιούμπραινα», ένα άπό τά ψηλότερα βουνά τής περιοχής



166 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  Α)ΛΏ Ν ΑΗΜΟΤ. Σ Χ Ο Λ Ε ΙΟ Υ

Λαδιάς. Πάνω σ’ αυτό σώζονται ερείπια φρουρίου, τό όποιο %αιτά μία εκδοχή 
χρησίμευε γιά τή φρούρησι τής Έγναιτίας 'Οδού κατά τους Βυζαντινούς χρό
νους. Τό βουνό αυτό ©θεωρείτο άπό τους πιό παλιούς κατοίκους ώς τό μόνο α
σφαλές καταφύγιο σέ περίπτωσι πολέμου καί έλέγετο ότι όποιος καταφύγει 
«στον κόρφο τής Γκιούμπραινας» «κείνος θά σωΌή. Λέγεται επίσης ότι κάτω 
άπό τό βουνό αυτό υπήρχε υπόγειος σήραγγα που έβγαινε στή Μάκρη τής Ά - 
•λεξανδρουπόλεως. Οί παλιότεροι διηγούνται τήν εξής παράδοξη ιστορία: Κά
ποιος Τσομπάνος έχασε σέ σπηλιά τής «ίΓκιούμπραινας» τή μαγκούρα του. "Ο
ταν μετά άπό καιρό βρέθηκε στή Μάκρη 6·ρήκε εκεί τήν μαγκούρα καί όταν 
•ρώτησε πώς βρέθηκε εκεί του είπαν ότι τήν έβγαλε τό νερό μέσα άπό τή γή. 
Άπό αυτό συμπέραναν ότι ή «Βκιούμπραινα» συγκοινωνούσε μέ τή Μάκρη.

Κ α τ ο ι κ ί α :  Τά σπίτια· τού χωριού παίλιότερα ήταν δλα σχεδόν χαμηλά 
καί είχαν μπροστά χαγιάτι πού σ’ αυτό έβγαινε ή κυρία είσοδος τού σπιτιού. 
Ή  σκεπή ήταν φτιαγμένη μέ κεραμίδια. Στά ΐθεμέλια τού καινούργιου· σπιτιού 
έψαλλαν αγιασμό καί θυσίαζαν συνήθως πετεινάρια. Τά περισσότερα συνηθι
σμένα σπίτια ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο ιμέ μεγάλοι τζάκι καί μιά αποθήκη τού 
σπιτιού, που συγκοινωνούσε ιμέ τό σταύλο·. Σέ ώρισμένα σπίτια υπήρχαν παλιό- 
τε·ρ·α σοφάδες (ξύλινοι καναπέδες).

Έ  ν δ υ μ α σ ί  α1: Οί άνδρες φοιρούσαν «ποτούρια» (βράκες), άπό «ισα- 
γιάκι» ύφαμένο στό οπίτι άπό τίς γυναίκες καί τσόχινα 'ρούχα γιά τις γιοιρτές. 
Οί γυναίκες ψοφούσαν «καφτάνια» μέ ωραία πουκάμισα, φουστάνι (μεσόφου- 
στα», ημπιντένα» καί ποδιά. Στό κεφάλι φορούσαν «μαγλίκια», είδος μεγάλου 
τσεμπεριού δεμένο ωραία στό κεφάλι σάν στέμμα καί στολισμένοι μέ άλλα κεντη
μένα κομμάτια, πού τά έλεγαν «γιασμάδες» (τσεμπέρια) πολύχρωιμα, μέ λουλού
δια, ψιλομάλλινα ή μεταξωτά.

Κ ο σ μ ή  ιμ α τ α  είχαν πεντόλιρα, ντούμπλες καί φλουριά χρυσά. Καρ- 
φίτσες καί σκουλαρίκια. Τ ίς καρφίτσες γιά νά κλείνουν τά πουκάμισα στό ιστή- 
θος.

Τ ρ ο φ α ί: Συνηθίζονται τά όσπρια καί τά παρασκευάσματα ζυμαρικών στό 
σπίτι δποος: κουσκούσι, ιμπουλγκούρι, γιουφκάδες καί τά κοτόπουλα λαιλαγ,κίτες 
«κατμάδες» (τηγανίτες) τό χειμώνα. Συνηθίζεται πολύ ή πίττα ιστό σπίτι πού 
ψήνεται ιμέ κάρβουνα καί γυρίζεται στό σοφρά, γιά νά ψηθή ·άπό τίς δυο πλευ
ρές. Χόρτα ανοιξιάτικα ραδίκια, περπερούνες καί άλλα. Ψάρια ποταμίσια καί 
κρέας παλιότερα μόνο. άπό δικά τους κατσίκια ή πρόβατα.

Τ ό ψ 03 μ ί ζυμώνεται καί ψήνεται ιστό φούρνο τού σπιτιού. Στό πρώτο 
ζύμωμα άπό τήν καινούργια σοδειά κάνουν κουλούρες καί μοιράζουν στά σπί
τια τής γειτονιάς.

Ά πό τά γ λ υ κ ί σ μ α τ ια συνηθίζεται δ χαλβάς μέ καλαμποκίσιο ά-
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ιλεύρι και πετιμέζι στά νυχτέρια τοϋ χειμώνα καί ιστούς αρραβώνες. ’Επίσης 
τά μπακλαβάδια μέ φύλλο ανοιγμένο κα'ι καρύδια η  σουσάμι. Άπό τά π ο τ ά  
κρασί συνήθως άπό τά ιδικά τους αμπέλια.

Γ ε ω ρ γ ί α :  Αφού αλωνίσουν καί ερθη ,τό σιτάρι άπό τό αλώνι οπό σπίτι χω
ρίζουν τό σπόρια καί τον καιθαρίζουν καλύτερα άκόμη. Τήν 14ην Σεπτεμβρίου1, 
ημέραν τού Σταυρού, πηγαίνουν σιτάρι στην εκκλησία μ’ ένα κλώνο βασιλικό, γιά 
νά εύλογηθή ο σπόρος άπό τόν ιερέα. Καί συνηθίζουν νά λένε: «Σταυρός ήρθες 
■σταύρουνει κί σπέρνει». Τά εργαλεία τους είναι τό άροτρίον, πού λέγεται καί 
παπάρα, ή τσάπα γιά τό σκάψιμο, τό δικέλλι γιά τ’ αμπέλια και ή σβάρνα πού 
συνήιθοος κατασκευάζεται άπό τούς γεωργούς μέ βέργες άπό κρανιά καί χρησι
μεύει στό σβάρνισμα τών χωραφιών πριν άπό τή σπορά. Τά ζώα τους συνήθως 
ήταν .2 άγελάδες, πού τίς έζεφαν, άλλά καί τίς άρμεγαν. Πολλοί είχαν ζεύγος 
βο,διών, τούς συνέφεραν όμως περισσότερο σι αγελάδες. Τά ονόματα τους ή
ταν: Σαρρής —· Μαύρη —  Μπαλιούδα —  Καραγκιόζα —■ Κουρίτσου. ’Έ δι
ναν καί 'δίνουν επίσης τά ονόματα τών άγιων, πού στις γιορτές τους συμβαίνει 
νά γεννιούνται τά ζώα, ή τίς ημέρες της Έβδομάδος. Ό  γεωργός γιά τήν έ- 
ναρζι τής σποράς σηκωνόταν πολύ πρωΐ, πριν άνατείλη δ ήλιος καί πήγαινε στό 
χωράφι γιά νά μή τόν περικόψη κανείς στό δρόμο καί ιδιαίτερα γυναίκα. Ό  
σπόρος έπρεπε νά ριχτή δλος στό χωράφι, νά μή γυρίση πίσω στό σπίτι. ’Ά ν 
συνέβαινε νά περισσέψη τόν παράχωναν στό χωράφι καί τόν ερριχναν τήν 
άλλη μέρα. Πρώιμα σπέρνονται τό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, βρώμη καί όψιμα 
τά καλαμπόκια, μποστάνια, φακές, ρεβύθια, πατάτες, τριφύλλι, φασόλια, σκού
πες καί πισό γιά τροφή τών ζώων.

Στήν Ά  μ π  ε λ ο υ ρ γ ι α  γίνονται σι εργασίες: τό ξελάκιασμα, τό 
κλάδεμα καί τήν Ά νοιξη  τό σκάψιμο, τό 'θειάφισμα καί τό κορφολόγημα.

Α σ θ έ ν ε ι ε ς  πού παρουσιάζονται είναι: δ περονόσπορος, ή φυλλο- 
ξήρα, ή' τυλίχτρα. Τά πρώτα σταφύλια; κόβονται ιστίς 6 Αύγουστου, τοϋ Σω 
τήριας, καί πηγαίνουν στήν εκκλησία'.

Κ ο ινων ική ζωή

Γ  έ ν ν η  σ ι: Μετά τήν γέννησι τοϋ παιδιού, όταν τού κάνουν τό πρώτο 
μπάνιο ρίχνουν οί συγγενείς ασήμι γιά νά ασημώσουν τδ νερό καί τό παίρνει ή 
μαμμή. Κάνουν μπουγάτσα, ψωμί μέ σόδα, τό σπάζουν στό κεφάλι αφού κάνουν 
προσευχή καί εύχονται στό παιδί όλοι οί συγγενείς. Τήν νύχτα δέν ανοίγει τήν 
πόρτα ή λεχώ καί δέν ξαπαστέλλει κανένα. Ά πό τά χέρια της δέ, δέν κερνά 
κανένα, γιά νά μή φύγη τό γάλα της. Σαραντίζει μέ τήν πεθερά μαζύ καί μετά 
πηγαίνει στή μάννα της καί τής κάνει τραπέζι. Πηγαίνει επίσης καί σέ άλλα
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δυο σπίτια. Μετά τή γέννηαι επίσης φωνάζουν τόν παππά καί διαβάζει τήν 
ευχή, αγιάζει ενα .μπουκάλι νερό καί ισαράνιτα μέρες 'ρίχνουν ατό παιδί, όταν 
τά λούζουν.

Β ά π τ ι σ ι : 'Όταν πρόκειται νά βαπτισθή τό παιδί .στρώνει τά καλύ
τερα ρούχα ή νοικοκυρά, δέν πηγαίνει στήν εκκλησία καί περιμένει νά τής φέ
ρουν τό παιδί. "Οταν ψτάση ·δ κουμπάρος στήν πόρτα λέει στή μάννα: «κου
μπάρα σού πήραμε Τουρκούδι καί σού φέρομε Χριστιανούδι.» Ή  μάννα κάνει 
μετάνοιες καί παίρνει τό παιδί ενώ οί άλλοι πάλι λένε: «σέ πήραμε κασικάκι 
καί σέ φέραμε αρνάκι».

Τ ό σ α ρ ά ν τ ι σ μ α τ  ή ς λ ε χ ώ ς : Πριν σαραντίση ή λεχώ, δη
λαδή στις 57— 38 ημέρες, πηγαίνει στήν εκκλησία γιά νά πάρη τήν ευχή από 
τόν ιερέα. Δέν μπαίνει στήν εκκλησία αλλά ό ιερέας διαβάζει τήν ευχή σ’ αυ
τήν καί ιστό παιδί έξω στον νάρθηκα. Κατόπιν μπαίνει μέσα στήν εκκλησία ό 
ιερέας κρατώντας τό νήπιο. Τό άφίνει μπροστά στήν εικόνα τού Χριστού, άν 
είναι αγόρι, ή στήν εικόνα τής Παναγίας, άν είναι κορίτσι, ή μητέρα κάνει 
τρεις μετάνοιες, παίρνει τό παυδί καί φεύγει. Τήν ισυνοδεύει πάντοτε ή πείΟερά 
της ή άλλη ηλικιωμένη γυναίκα. "Οταν βγούν άπό τήν εκκλησία δέν πηγαίνουν 
κατ’ εύθεϊαν στό σπίτι τους, αλλά σέ τρία άλλα συγγενικά σπίτια, όπου φιλεύ
ουν τή λεχώ καί δίνουν δώρα στό παυδί λεφτά, νά γίνη πλούσιος, αυγό, νά γ ί
νη όμορφο καί .άσπρο σάν τ’ αυγό ή ν’ ασπρίσουν τά μαλλιά του σάν τ’ αυγό, 
δηλαδή νά ζήση μέχρι τά βαθειά του γεράματα, ή 'βαμβάκι νά άσπρίοη νά γε- 
ράση σάν τό βαμπάκι. ’Απαραίτητα τής δίνουν μιά φέτα ψωμί βρεμένο καί πα
σπαλισμένο μέ αλάτι. Πρέπει ή λεχώ νά τή -φάη γιά νά τής ερθη γάλα.

Ά  ρ ρ α β ώ ν ε ς: "Οταν κάποιος άποφασίση νά άρραβωνιασθή στέλνει 
στήν κοπέλλα πού θέλει τρεις προξενηιτάδες άπό τούς συγγενείς του. καί εάν 
Θέλη τό κορίτσι Όά πή τό πρώτο βράδυ· τό ναι. Τό άλλο βράδυ1 ό γαμπρός ετοι
μάζει τά σημάδια, επίσης καί τό κορίτσι. Δηλαδή μέσα σ’ ένα μαντήλι βάζει 
ένα χρυσό φλουρί, δυο βέρες, βασιλικό, λουλούδια καί τά ράβουν επάνω σέ μιά 
πετσέτα. Οί προξενητάδες τά πηγαίνουν στη νύφη, κάνει αυτή μιά μετάνιοιια, 
παίρνει τά σημάδια καί δίνει τά δικά της. ’Εκείνη τή στιγμή ρίχνουν τρεις ντου
φεκιές καί καταλαβαίνουν ότι έγινε ό αρραβώνας. Φτιάχνουν χαλβά καί τρώνε 
οί συγγενείς, στέλνουν δέ ενα πιάτο καί στήν πεθερά κι’ ή πεθερά στή νύφη.

Γ  ά μ ο ς  : Ό  γάμος αρχίζει άπό τήν Παρασκευή. "Ενα κορίτσι, πρώτο 
συγγενικό, ζυμώνει τό ψωμί καί λέγεται πρωτοζυμωστάρισσα. Τά γνωστά κο
ρίτσια τού γαμπρού μαζεύονται στό γαμπρό καί τού κοριτσιού στό κορίτσι. Τήν 
Παρασκευή ό γαμπρός κάνει μιά κουλούρα, τήν βάζουν σ’ ένα πανέρι μαιζυ μέ 
τό νυφικό καί τά εσώρουχα καί τά στέλνουν στή νύφη. ’Απ’ εκεί παίρνουν τά 
προικιά καί τά χορεύουν μέ τό εξής τραγούδι:
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Σιαντάμ’ παλληκάρι δώδεκα χρονώ 
γενίτσαρος ιμέ πήρε πέρα στή Φραγγιά 
νά μάθω τό δοξάρι (τόξιοι) καί τον πόλεμο.
Μά ούτε δοξάρι έμαθε, ούτε πόλεμο, 
μόν’ έμαθε τήν καλή του, τήν κ ολοήμερη .
Σ τά  μάρμαρα πατούσε κα'ι κρουτάλιζε (κροτούσε).

επίσης κα'ι τό: ΙΙως θέλω νά ξενιτευ'θώ

πώς ιθέλω νά πηγαίνω .κα'ι γειά σ’ αλ’ τους δικούς μου
χάνομαι γιά τ  ©σένα άφίνω .καί στή μάννα ιμου
ξενιτεμένο μου πουλί τρία γελιά (.φορτώματα) 'φαρμάκια
άφίνω1 τόν κέντο (κέντημα) μου τδνα τό πρωί, τονα τό μεσημέρι 
τήν ψάθα που κεντούσα, καί τδνα τό πικρότερο
άφίνω γειά .στή γειτονιά όταν δειπνούν oil κόρες.

Τό Σαββατόβραδο πηγαίνουν ό πεθερός καί τά κουνιάδια νά σπάσουν 
τό ψωμί. Πριν τό σπάσουν ζητουν' άπό τόν πεθερό λεφτά γιά νά φτιάξη χαλ
βά τής νύφης ή μάννα. (Ά πό τό χιαίλβά αυτό, άιφοΰ φάνε τήν Κυριακή τό βρά
δυ οί συγγενείς άφίνουν καί ένα πιάτο γιά τή νύφη). Άφοΰ στρώσουν τό τρα
πέζι 'σηκώνεται ό μπαμπάς τοΰ κοριτσιού ,καί δλοιι οί άλλοι, κάνουν τό σταυρό 
τους, κοιτάζουν τήν ’Ανατολή καί εύχονται νά ζήσουν νά γεράσουν. Μετά γυρ
νούν στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ οί πεθεροί καί πηγαίνουν ολοι οί συγγενείς καί 
χορεύουν τή γύκνα. Βάζουν σ’ ένα πιάτο πήλινο μπογιά κόκκινη (κνά) πού 
βάφουν τά μαλλιά καί ένα κερί αναμμένο στό πιάτο. Τό γυρίζουν μέσα στό 
σπίτι τ,ρείς φορές καί άλαι ρίχνουν χρήματα. Μετά βγαίνουν δλοι μαζύ καί χο
ρεύουν διάφορα τραγούδια. "Τστερα παίρνουν τά ρούχα καί τά απλώνουν στοΰ 
γαμπροΰ τό σπίτι. 'Όποιος 'θέλει νά χορέψη πρώτος παίρνει τή γύκνα, ρίχνει 
χρήματα καί χορεύει. Στό τέλος τήν παίρνει ή νύφη, γυρίζει τρεις φορές, 
άλλες τρεις ό γαμπρός καί φεύγουν. Τά τραγούδια πού τραγουδούν είναι 
τά έξης :

Τούτη νύχτα κι άλλη νύχτα μάρμαρο έκκλησιά )θά κτίσω
έκαναν τή γής κρεββάτι μέ 45 γρέντες (δοκάρια)
γιά τή δόλια τήν αγάπη. καί μέ 18 καμάρες
Πες μου κόρη μ’ ποΰ κοιμάσαι καί στήν δώθε τήν καμάρα
νάρθω ΐέγώ νά μή φοβάσαι. στέκει κόρη κουμπισμένη
Στά λουλούδια ιμου κοιμούμαι κι άγουρος (παλληκάρι) όπου διβαί-
κι άν κανένα δέν φοβάμαι (νει
πού μέ δέρνει μέ μαλλώνει καί τής ρίχνει τό γαϊτάνι
ιμέ τή ρίζα μέ τή σχίζα1 πλέει τουι καί κρούσταινέ (σφιχτου-
μέ τής μυγδαλιάς τή σχίζα. (,φαμένο) του
Μάρμαρο 'θά πελεκίσου κι όταν διάβω θά μοΰ τό δώσης.
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Ά πό τό Τριαγκσφόβουνο 
κι δτι 'θύμου κι έμορφη 
/μέρα αμάξια κατεβαίνουν 
γκελ μωρ’ Άρβανιτοπούλα 
αμάξια σιδερόμαξα 
κι δτι θέμου κι όμορφη 
γκελ μου σιδερά τρεχούλια 
άερ με σιδερά τρεχούλια 
γκελ ιμωρ’ Ά  ρβαν ιτιοπούλα 
νά πάμε νά ξεζέψουμε 
κι οτι Θέ μου κι έμορφη 
λέει μέσ’ τών βεργιών τόν κάμπο 
γκελ μωρ’ Άρβανιτοπούλα 
νά φαν τά βόδια μας δροσιά

“Αμα πάρουν τή νύφη στού γαμπρού

Και πήραμε τή νύφη μας
καί πού τήν προβοδήσαμε (ξαπο-

(στείλαμε) 
στήν κρύα 'βρύση γιά νερό 
καλιό άς αργήσω κι άς δέ ρβώ 
μόνο τήν πέρδικα νά δώ 
τήν πέρδικα τήν πλουμιστή 
τήν έχει ή μάννα της μοναχή 
'στά ρόδα τά 'τριαντάφυλλα
σέ δροσερό βασιλικό 
κόρη μ’ τό δ'αχτυλίδι μας 
τήν πρώτη τήν αρραβώνα μας 
κείνο τό πήρε ό Γιάννος μας

Δυο συννυφάδες δυο ζηλιάρες 
μάρ κι εκείνες δέ μονιάζουν 
τό κρασί πού /δέν τό πίνουν 
κι δπου τό βρίσκουν δέν τ’ άφίνουν 
κάπτησαν (άρπαξαν) τή 'φούρκα

(ρόκα)
καί τόν καβαλάρι αδράχτι 
μυλωνόπετρα 'σφοντύλι 
κι οσο νάμπη νάβγη δ μήνας 
ερριξε κλωστή στ’ αδράχτι 
τδιμασε ένα κουβαράκι 
καί τό πήραν τά ποντίκια 
καί τό παν μέσ’ τό ντουβάρι 
έβαλε μικρές γειτόνισσες 
νά ξεγείρουν τό ντουβάρι 
γιά νά βρούνε τό κουβάρι

.άερ καί μεΐς προγευ.θούμε 
γκελ μωρ5 Άρβανιτοπούλα.

Τούτη τή νύχτα τή νυχτιά 
βραδυά νά μήν τήν πήτε 
καί μεΐς τήν ξημερώσαμε 
μέ γέλια μέ τραγούδια.
Βαστούν, βαστούν ψωμί γιά τά παι-

(διά
καί κράς γιά  τά λιοντάρ ια 
βαστούν τό μαγιβότανο 
μαγεύει τά κορίτσια 
πού μάγεψαν τήν Άνναύλα μας 
καί ι θέλουν νά τήν πάρουν

τό σπίτι τραγουδούν :

γιά νά ιφτιάσου· δέκα πουκάμισα 
καί τόν άντρα δεκαπέντε 
τίς γειτόνισσες άπό ένα 
τίς /συγγενείς ιάπό κανένα.

Τά ψαρού/δια έχουν χάρι 
τά μυρμήγκια πανηγύρι 
ό σκαντζόχοιρος δ ’Ιούδας 
π5 αγαπάει τή χελώνα 
καί τήν κάνει μέ τό μάτι 
ελα βράδυ στό κρεββάτι 
νά φιλήσης μαύρο μάτι 
μαύρο φρύδι 
τί ν’ άρεσης /απ’ τ’ έμενα 
τά σκασμένα μ’ τά ποδάρια 
τά τσιμπουριασμένα μ’ χείλια. 
Κάλεσαν καί μένα νούνα 
κάκιωσα κι εγώ δέν πήγα 
κι δταν βγαίνω κι άγναντεύω 
δ λαγός λαλάει τή λύρα.

’Εδώ πατώ κι εκεί πατώ 
καί πάλι πίσω' βρίσκομαι 
πίσω στήν τριανταφυλλιά 
άπάλκει (άφησε - βλάστημε) ρίζες 

(καί κλωνιά
καί σκέπασε τή γειτονιά 
καί σκέπασε καί /μένανε 
πού μ’ 'έχει μάννα μ’ ένανε
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Μετά τήν εκκλησία λένε το τραγούδι:

Γιά 'έβγα έ'βγα μάννα 
έβγα νά δής το γυιό σου· 
σοΰ φέρνε,ι (μιά περδίκια 
ιμέ τά κόκκινα ντυμένη 
μέ γαλάζιια είν’ ιζωμένη 
και μετ’ άσπρα φορτωμένη

"Οιαν χαιρετάει ή ν ΰ φ η  τ ρ α γ ο υ δ ο ύ ν :

Γκουρτσούδα (άγρισαπυδιά) μ’ τ’ 
(ερματώνεσαι 

κι άν θέλης νά πηγαίνης 
■σένα ή μάννα σέ μάλωσε 
κι δ κύρης σου σέ διώχνει 
σένα καί τ’ άδερφάκια.
Κι εκείνα σύρ’ «σέ λένε

’Έ βγα κυρά πεθερά 
έβγα νά ιδής τήν πέρδικα 
πού περπατεΐ λεβέντικα 
γιά 'ί δέστε την ί δέστε την 
είναι φεγγάρι πέστε την

σύρε καρτσούδα μ ’ στο καλό 
καί πίσω μή γυρνάς 
βαμβάκι νάν’ ή στράτα σου 
μελίσσι ή συντροφιά σου. 
’Εσείς καινούργιοι φίλοι 
καινούργιοι «συμπέθεροι

Θά χαιρετήση τήν μάννα της, τόν μπαμπά της, τ ’ άδέρφα χητ, τά ξαδέρ-
φΐα της :
θά πάη σ’ άλλο κόσμο 
καί σ’ άλλοι βελελέτι (βιλαέτι) 
θά κάνη άλλες μάννες 
κι άλλες γλυκομπαμπάδες.

"Οταν δωρίζη ή νυφη τραγουγοΰν

Δώριζε νύφη, δώριζε 
πηχιάρικο μαντήλι 
κι αυτόν τόν ξένο 
πουν’ έδώ
τριών πηχιών μαντήλι 
'Όλοι έρριχναν παράδες 
κι δλοι έρριχνιαν ασήμι 
κι αυτός ξένους ξενούτσικος

Σήμερα μαύρος ουρανός 
σήμερα μαύρη μέρα 
■σήμερα ξεχωρίζεται 
μάννα καί 'θυγατέρα.

■ρίχνει τό δαχτυλίδι 
κι ή κόρη, άν τό λόγιασε (τό είδε) 
■στό δάχτυλο τό βάζει 
■συμπέθερε στά σπίτια σας 
καί συ γαμπρέ στή μάννα σου 
μένα δ καλός μου έφτασε
μένα καλός μου ήρθε 

"Οιαν βνή ή νύφη νά χορέψη μετά τά δώρα λένε :

Ωραία είν, ή νύφη μας νά ζήση ή μάννα κι δ γαμπρός
ωραία τά προικιά της κι δλαι «oil συμπέθεροι,
ωραία κι ή παρέα της 'Ένα τραγούδι θά σάς πώ
κι δλη ή φαμελιά της. επάνω στό ριεβύθί
"Ενα τραγούδι θά «σάς πώ χαρά στά μάτια τοΰ γαμπρού
επάνω στό βαρέλι πού διάλεξε τή νύφη·.

Μέχρι τό πρωί ,συνεχίζουν τό χορό. Τήν Κυριακή τό πρωί πηγαίνει δ 
γαμπρός μέ τή μάννα μαζί καί μέ τήν πριοσφοιρά της μάννας γιά τό μυστή
ριο καί τοΰ διαβάζει ό παπάς ευχή. Ά φοΰ γυρίσουν άπό τήν εκκλησία τρώνε 
καί ετοιμάζονται γιά τό μυστήριο. Πηγαίνουν μέ τά όργανα, παίρνουν πρώτα
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τή νουνά, μαζί ιδέ έχουν κα'ι τά παπούτσια. Μετά πηγαίνουν μαιζί και παίρ
νουν τή νύφη. ’Αφού τήν τραγουδούν, αποχαιρέτα τούς συγγενείς, βγαίνουν 
στήν πόρτα κα'ι ό νουνός σκύβει και τής βάζει τά παπούτσια νά κοιτάζουν 
προς τά έξω. Ή  νύφη τά γυρίζει πρός τά ιμέσα δείχνοντας δτι θέλει νά μείνη 
στό σπίτι της, επαναλαμβάνεται γιά  τρίτη φορά, μετά τά φορεί και αφού κα- 
τεβή τά σκαλοπάτια, γυρίζει πίσω προσκυνάει τόν πατέρα της, τού ρίχνει 
ιμιά πετσέτα κι’ ό μπαμπάς τήν κερνάει. Εκείνη τήν ώρα πυροβολούν τρεις 
φορές. "Τστερα σέρνει τό χορό πρώτη καί ό ιμπαμπάς ρίχνει χρήματα, γιά 
ν’ άσημώση τό δρόμο πού θά περάση ή νύφη καί ή ιμάννα ρύζι μέ νερό. Κάνει 
τρεις γύρους καί φεύγουν γιά τήν εκκλησία. "Αμα. φτάσουν στήν πλατεία 
προσκυνάει ή νύφη κι’ άπό πίσω τού γαμπρού τό σόϊ τραγουδούν:

Άκούς κυρά μου νύφη νά τιμάς τήν πείθε ρά σου
τί λέει τό Ευαγγέλιο, νά τιιμάς καί τ’ άντραδέλφια σου,
τί λέει καί τί λαλάει, νά σέ τιμούν καί κείνα.

Γίνεται ή στέψι στήν εκκλησία, χαιρετούν τά στεφανα, πρώτα οί συγγε
νείς τού γαμπρού καί πηγαίνουν στό σπίτι τού γαμπρού. ’Εκεί μαζεύονται όλες 
οί (συγγενείς γυναίκες καί χορεύουν τό μαϊκό, ενια κόσκινο μέ ρύζι πού έχει 
ή πεθερά. "Οταν φτάση ή νύφη τής ρίχνουν τό ρύζι καί γυρίζει πίσω. Ρίχνει 
τό κόσκινο πάνω στά κεραμύδια. ’Εάν πέση μπρούμητα θά κάνη. άγάρ’ εάν 
ανάσκελα κορίτσι. Μετά πηγαίνει ή πεθερά στήν πόρτα, παίρνει ιμιά προσφορά 
και σκύβοντας νά προσκύνηση ή νύφη τόν πεθερό τού ρίχνει μιά πετσέτα ιστό 
κεφάλι καί σπάζει ή πεθίερά τήν προσφορά στό κεφάλι. Μετά ό πεθερός βγά
ζει ένα καθαρό μαντήλι, τό πιάνει ή νύφη καί τήν οδηγεί στό δωμάτιό της. 
Στήν εξώπορτα όμως κλείνει ή πεθερά τήν πόρτα γιά νά τήν άνοιξη μόνη· της. 
"Τστερα στρώνουν τραπέζια. Στό ένα δωμάτιο τρώγει ή νύφη μέ τήν κουμπα
ρ ιά  καί στό άλλο οί άλλοι συγγενείς. ’Αφού φάνε πηγαίνουν τά όργανα καί 
παίρνουν τής νύφης τό σόϊ μαζύ μέ τά δώρα πού δωρίζει ή νύφη καί τά κρατά 
ή αδελφή της, άν έχη, καί τά δώρα τού γάμου1. "Τστερα δωρίζει ή νύφη πρώ
τα τόν πεθερό καί τήν πεθ'ερά, τά αδέλφια τού γαμπρού καί τούς άλλους συγ
γενείς. "Τστερα παίρνουν τά δώρα καί τά χορεύουν χορό καλαματιανό ή συρτό 
τραγουδώντας:

Τ ί καλά χορεύεις. τί καλά σού πρέπουν τά ρούχα,
τί καλά πηδάς, πού φοράς.

Μετά χορεύει ή νύφη, δ γαμπρός καί συνεχίζεται δ χορός μέχρι τό βράδυ. 
Τήν άλλη μέρα συνηθίζουν νά πηγαίνουν στή νύφη οί γνωστοί γλυκίσματα.

"Αλλα τραγούδια τοΰ γάαου επίσης είναι καί τά παρακάτω :
Τού κύρ’ γαμπρού τό σπίτι χόρευε μιά έμμορφη καί μιά
χόρευε ένας χοίρος μαυροματούσα.
τρεις δίπλες ήταν δ χορός Νάχα μήλο, νάχα ρό'Οδο
Στήν μιαν τή δίπλα τού χορό νά τόρριχνα μέσ’ τό χορό
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να ξεδιπλώση, ό χορός σάν βέργα βιργουλίζιτι
νά διή κι ό νιος κι έμορφη σάν κύμα κυματίζιτι
πώς σειώτι, πώς λυγίζιτι σάν 'θάλασσα τρουντίζι.τι.

"Οταν ξεπροβοδοΰν τον κουμπάρο λένε:

Κάτω· στον Δαφνοπόταμο κερνάει τά παλληκάρια
καί στον άγιο τόν τόπο κι αητός τήν πέρδικα κρατεί
εκεί κάθεται αφέντης μας απάνω· στά φτερούδια τ’
μέ τήν κυιρά τον Πούλα κι ή πέρδικα λάχε βαρύ
ποτήρ’ κρατεί στά χέρια της κι αητός λάχε πουλάκι
ποτήρ’ στά δάχτυλά της, άν έκανε κα'ι πέταξε απάνω στά
κερνάει τ’ άσκέρ’ άπ’ ερχίεται (ουράνια.

Πηγαίνοντας στήν εκκλησία τή νύφη τραγουδούν :

Πού πας Λευκή μου εμοιρφη νά φτιάσω τά δωρίσμαιτα
πού πας κυρά τό βράδυ τά δόλια τά πεθεριάσια.
θά πάω στήν κάκο μ’ (θειά) Γι,άννω Νά φτιάσω κα'ι στήν τράπεζα 
θά πάοτ νά νυχτερέψιο μαντήλι νά σφουγκιώνται.

Τ ε λ ε υ τ ή. "Οταν κάποιος πεθάνη λένε δτι τέλειωσαν οι μέρες του. 
Πολλοί μελλοθάνατοι ζητούν συγχώρεσι κα'ι θέλουν νά κοινωνήισουν. "Αν δέν 
προλάβουν νά τόν κοινωνήσουν τό 'θεωρούν αμαρτία. Χαροπαλεύει κατά τό ξε
ψύχισμα. Τόν γυρίζουν κατά τόν ήλιο νεκρικά. Διηγούνται δτι πολλοί βλέ
πουν τίς ψυχές τών νεκρών συγγενών τους. "Οταν ιέπέλθη τό τέλος λένε δτι 
γλύτωσε.

’Έ  θ ι μ α μ ε τ ά  τ ή ν  τ ε λ ε υ τ ή ν .  Τόν αλλάζουν καί τόν άραδιά- 
ζουν. Κτυπά ή καμπάνα λυπητερά, γιά  τήν αναγγελία τού θανάτου. Άδιά- 
ζουν τίς στάμνες καί τίς ξαναγεμίζουν ιμέ νερό, ακόμη καί ή γειτονιά γιατί 
λένε πώς πλένει δ άγγελος τό σπαθί του. Πλένουν τό νεκρό μέ κρασί. Κατό
πιν τόν σαβανώνουν καί κόβουν ενα κομμάτι άπό τό σάβανο1, τό δένουν στή 
μέση τού νεκρού καί τίς άκρες τις κάνουν σταυρό. "Αν μείνη τό στόμια ανοι
χτό κάνουν σταυρό μέ κερί καί τό φράζουν, άν οχι ο σταυρός μέ τό κερί μπαί
νει στά στήθη του. Κάνουν τό ίσιο» τού νεκρού, μετρούν κλωστή ίσια μέ τό 
μπόϊ του, τού κάνουν κερί καί τό καίνε ολη τή νύχτα. ’Αφήνουν λίγο καί τό 
τελειώνουν στήν εκκλησία. Ό  νεκρός μπαίνει στό κέντρο τού δωματίου, πα- 
λιότερα κάτω, τώρα πάνω σέ κρεββάτι καί στραμένος πρός τήν άνατολή. Δέν 
σκουπίζουν δσο δ νεκρός βρίσκεται στό σπίτι. Ξενυχτούν τό νεκρό καί κάνουν 
μιά μπουγάτσα καί μοιράζουν μέ χαλβά σ’ αυτούς που ξενυχτούν τό νεκρό. 
Προσέχουν νά μή τόν διασκελίση γάτα ή πουλί. 'Η  ιθύρα μένει ανοιχτή καί 
πιστεύεται δτι ή ’ψυχή τριγυρίζει γύρω στό σπίτι καί δέν φεύγει ακόμη. 
"Οταν βγάζουν έξο.) τά στρώματα· τού νεκρού φωνάζουν τρεις φορές τό δνο- 
αά του.
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Τ α φ ή. Τό φέρετρον λέγεται κασόνι.. Παλιότερα είχε ή εκκλησία ενα 
γιά δλους, κοινής χρήσεως. Τώιρα γίνεται ξεχωριστό γιά κάθε νεκρό. Άφοΰ 
βγή τό λείψανο άπό τό σπίτι, σαρώνουν τό δωμάτιο διποιυ βρισκόταν ό νεκρός 
καί -ετοιμάζουν τό -σπίτι γιά τό φαγητό που θά παραθέσουν γιά δλους. Ά ν  
τό λείψανο είναι γελαστό λένε οτι θά πάρ-η- κιαι άλλον ιμαζύ του. ’Ά ν  φταριτι- 
στή κανείς του -σκίζουν τό πουκάμισο γιά νά μήν πεθάνη. Τό 'θεωρούν κακό. 
Οι τάφοι είναι ατομικοί. Λύνουν τά πόδια καί τά χέρια τοΰ νεκρού, τραβούν 
τό σάβανο, περιχύνουν -αυτόν μέ κρασί καί τόν θάπτουν. Κατόπιν μοιράζουν 
ψωμί καί -σιτάρι βρασμένο. Αυτοί που έσκαψαν τό λάκο δέν χαιρετούν κανένα, 
δταν γυρίζουν άπό τά νεκροταφεία.

'Όσοι 'γυρίζουν άπό τήν ταφή πλένουν τά χέρια τους έξω άπό τό σπίτι 
καί σκουπίζονται.. Μετά τήν ταφή πηγαίνουν δλοι καί τρώνε νηστήσιμα, δχι 
κρέατα καί ψάρια. Πιο μπροστά ό παπάς ευλογεί ένα ποτήρι κρασί μέ βασι
λικό καί -ραντίζει τό τραπέζι. "Τστερα τό πίνουν δλοι οί συγγενείς τοΰ σπι
τιού. Τό βράδυ γίνεται παληγοριά (παρηγοριά). "Ολοι οί συγγενείς καί φί
λοι πηγαίνουν ιστό σπίτι μέ άλεύρι, σιτάρι, ψωμί, ζάχαρι, φασόλια καί δ,τι 
άλλο καί παρατίθεται καί πάλι γεύμα.. Τρώνε, συγχωρούν καί φεύγουν. Έκεΐ 
πού ξεψύχταε ό νεκρός καίνε καντήλα έπί 40 μέριες καί κάθε Σάββατο πη
γαίνουν στά μνήματα καί τρισαγιάζουν. Γίνονται τριήμερα καί έννιεαήμερια καί 
σαρανταήμιερα ιμέ τόν παπά. Γίνεται 'επίσης καί σαρανταλείτουργο' μέ σιτάρι 
πού μένει στήν εκκλησία 40 μέρες καί κατόπιν τό παίρνουν, τό βράζουν καί 
τό μοιράζουν στήν έκκλησία. Στους τρεις μήνες πηγαίνουν κάλυβαι στήν εκκλη
σία, τά διαβάζουν καί τά μοιράζουν. Τό ίδιο γίνεται καί στους 6 μήνες, -στον 
ένα χρόνο, στά -δυο χρόνιια καί στά τρία χρόνια. Τό άνοιγμα τού τάφου γίνε
ται σπάνια. "Οταν τό σώμα μένη άλυιωτσ λένε οτι είναι άπό τήν αμαρτία. 
Γιά νά μή βρυκολαικιάση δ νεκρός -βάζουν μαζύ του μπαρούτι, σκόρδο, -σινάπι 
καί τού κόβουν τό μικρό δακτυλάκι. Πιστεύεται οτι 'βρυκολακιάζουν δσοι έχουν 
άρρώστεια μακράς διαρκε-ίας.

Π έ ν θ ο ς .  Οΐ άνδρες δέν ξυρίζονται 40 μέρες καί δέν κουρεύονται. 
Οΐ γυναίκες δέν λούζονται, ούτε πλένουν τό Σάββατο έπί ένα χρόνο·. Φορούν 
ρούχα μαύρα καί τσιιμπέρια. Στό πένθος συμμετέχουν καί πρόσωπα συγγε
νικά, οΐ αδελφές έπί γυναιξί γιά τόν άνδρα καί επ’ άνδρί γιά τή γυναίκα.

Π ν ε  υ μ α τ ι κ ή  ζ ωή .  Παλιότερα οΐ άνθρωποι πίστευαν στό χωριό 
πώς δ θεός -ήταν πολύ κοντά στους ανθρώπους καί τά σύννεφα τ’ άγγιζαν μέ 
τό χέρι. Τά αγγελούδια δταν διψούσαν έγλυφαν τά ,σύννεφα. Κάποτε μιά 
μητέρα έπλαθε φύλλα νά κάνη πίττα. Τό παιδί της λερώθηκε καί αυτή πήρε 
ένα άνοιγιμένο φύλλο καί τό σκούπισε. Ό  Θεός βλέποντας τήν αχαριστία αυτή 
θύμωσε καί είπε: «θά πάω τόσο ψηλά, ώστε νά μή μέ βλέπουν» καί εφυγε τόσο 
ψηλά πού δέν μπορούν οΐ άνθρωποι νά τόν δουν.
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Π  ·ρ ο σ χ ά τ ε ς  "Α γ ι οί . Προστάτης "Αγιος είναι δ "Αγιος ’Αθανά
σιος πού γιορτάζει στις 18 ’Ιανουάριου. 'Τπάρχει ενα μικρό εκκλησάκι πολύ 
παλιό, τώρα τό ξανάχτισαν μεγαλύτερο. Στή γιορτή τοϋ 'Αγίου γίνεται κουρ
μπάνι καί σφάζουν άρνιά, μοσχάρια, πού τά τάζουν γιά τό καλό τοϋ σπιτιού 
τους ή γιά νά γίνη καλά κάποιος άρρωστος. ’Επίσης κάθε σπίτι απαραίτητα 
σφάζει ενα πετεινό στό εκκλησάκι μπροστά, χρόνια τώρα στό ΐ'δτο μέρος. Τό 
θεωρούν πολύ κακό νά μή γίνη τό κουρμπάνι, .διότι έρχεται. ιμεγάλο κακό στό 
χωριό καί σ’ αυτόν πού θά πή νά μή γίνη. Διηγούνται γ ι’ αυτό πολλές Ιστο
ρίες κα'ι τίς φέρνουν ώς γεγονότα. Λένε π.χ. πώς μιά χρονιά δ πρόεδρος τού 
χωριού δέν άφησε νά γίνη τό κουρμπάνι καί τήν ιδέα μέρα1 πέθανε δ γιός του, 
ενώ ήταν τελείως καλά. Επίσης υπάρχει καί τό εκκλησάκι τοϋ 'Αγίου Ίωάννου. 
Γίνεται καί αυτού κουρμπάνι στις 8 Μαΐου καί σφάζουν κατσίκια καί άρνιά. 
Λέγεται δτι παλιότερα έρχονταν ενα ΐέλάφι καί τό έσφαζαν γιά θυσία. Τήν τε
λευταία φορά ήρθε πολύ κουρασμένο καί ιδέν τό άφησαν νά ξεκουραστή κα
θόλου. Τό έσφαξαν καί τό θυσίασαν έτσι δπως ήταν κουρασμένο. Ά πό τότε 
δέν ξανάρθε στό εκκλησάκι. Συνηθίζουν καί πηγαίνουν καί κοιμούνται στήν εκ
κλησία γιά νά ιδοϋν θεραπεία.

Τ ά μ  α τα . Τάζουν πολλά πράγματα στην εκκλησία, ώς κιερί, λάδι, ζώα 
καί άλλα αντικείμενα.

Έ  ο ρ  τ έ ς  Ό  "Αγιος Μόδεστος θεωρείται δ προστάτης τών ζώων καί 
στή γιορτή του κάνουν άρτο δλα σχεδόν τά σπίτια. Τόν "Αγιο Τρύφωνα τόν 
θεωρούν προστάτη τών άμπελιών. Τήν ημέρα αυτή πηγαίνουν στήν εκκλησία 
νερό νά άγιαισθή καί μέσα βάζουν βασιλικό. Τόν αγιασμό τόν χύνουν στά χω
ράφια καί στ’ αμπέλια. Κατά τό Δωδιεκαήμερο πίστευαν οτι κατεβαίνουν τά 
καρκαντζάλια καί γυρνούν ιστούς δρόμους. Ά πό τά νυχτέρια τίς βραδυές αυτές 
γυρνούν νωρίς στά σπίτια. Δέν πλένουν μέχρι ν’ άγιασθοϋν τά νερά τών Φώ
των, ούτε λούζονται. Δέν τυλιγαδιάζουν, 'μόνο γνέθουν. Τά Θεοφάνεια μετά τήν 
εκκλησία βγάζουν τά εικονίσματα καί τόν αγιασμό ,καί τά γυρίζουν γύρω άπό 
τό χωριό μιά φορά καί τρεις φορές γύρω άπό τήν εκκλησία. Πρώτα γίνεται δ 
αγιασμός στό προαύλιο τής εκκλησίας. 'Ο κόσμος στέκεται γύρω - γύρω·. Α φού 
γυρίσουν βάζουν τά εικονίσματα μέσα, βγαίνουν έξω καί ή εκκλησιαστική επι
τροπή τούς κερνά. Μετά χορεύουν δλοι μαζύ, καί τραγουδούν:

Σήμερα τά φώτα κι’ δ φωτισμός δύνουμε καί πσραδύνουμε 
και χαρα μεγάλη και αγιασμός έχω τό καιρτέριο ιαέσ’ τό πουονό
crin g e  ή *»$& μα; ή Παναγώ ώ  ν> στ4ν
σπαργανα και ναΐιια Κύρ ιον κοατει , , , , ,
μέ τά θυμιατήρια ατά δάχτυλα να ρυξη ο γυιος «ου απ
καί τόν "Άί - Γιάννη παρακαλετ λ λ 7θ
δύνεσ’ "Αϊ - Γιάννη Χρυσόστομε %αταπραΰνουν τά είδωλα,
νά βαφτίσ’ τού Θεού παιδί τότε θά βαπτίσω Θεού παιδί.
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Τών 'Αγίων 40 Μαρτύρων στις 9 Μαρτίου κάνουν 40 λαλαγκίτες .(τηγα
νίτες) νά δώσουν σέ σαράντα ανθότοπους ιάπό ιμία, γιά  τις ψυχές κα'ι λένε: 
40 φάει, 40 πιει, 40 δώσει γιά ψυχή. Τήν ήμερα τής Σταυι οοιπρ οσκυνήσεως 
δλες οι νοικοκυρές σ’ ένα κύπελλο βάζουν σιτάρι κι’ ένα κομμάτι βασιλικό και 
τό πηγαίνουν στήν εκκλησία νά άγιασθή. Τό σιτάρι τό ρίχνουν μέσα στό σπόρο. 
'Όταν έρχεται ή Σταυοοποοσκύνησι λένε: Σταυρός ήρβιε, σταύρωνε καί σπέρνε. 
Κατά τήν ημέραν τού Πάσχα καί μετά τό Χριστός Άνέστη. . .  έξω απ’ τήν' 
εκκλησία στήν πλατεία καίνε τού Χότζα τά γένεια, όπως λένε. Σιαριλντα ημέ
ρες δέν απλώνουν τή νύχτα άσπρα ρούχα έξω καί δέν γνέθουν άσπρη ρόκα, 
γιατί τρομάζουν αι ψυχές καί δέν ,μπορούν νά πάνε στή θέσι τους. Τής Άνα- 
λήψεως πηγαίνουν μέ τόν καθρέπτη στό πηιγάδι γιά νά δουν τήν ψυχή τού 
πεθαμένου πού ήθελαν. Τού Προφήτη Ή λία γίνεται πανηγύρι κι’ έρχονται 
απ’ δλα τά χωριά γιά τόν εορτασμό. Σ τις 6 Αύγούστου1, τής Μεταμορφώ- 
σεως τού Σωιτήρος, φέρνουν τά πρώτα σταφύλια στήν εκκλησία, γιά ευλογία 
άπό τόν ιερέα. 'Όλο τό 1 5 αύγουστο; νηστεύουν καί κοινωνούν. Στις 29 Αύ- 
γούστου, τού 'Αγίου Ίωάννου, δέν τρώνε μαύρο σταφύλι, δέν κόβουν καρ
πούζι καί δέν κόβουν Ιέπίσης ψωμί ιμέ μαχαίρι, αλλά τό σπάζουν Τό 15αύγου
στο ιέπίσης προσέχουν τίς ημέρες (ημερομηνία) καί μελετούν τ’ άστρα: Κα
ταλαβαίνουν ιάπ’ αυτό τί καιρό ιθά κάνη κάθιε μήνα τού χειμώνα.

Λ ε τ σ ί δ α ι μ ο λ’ ί ε ς κ α  ί σ υ ν  ή ιθ ε ι ε ς —  Α ι τ α ν ε ί  ε ς. Τ ό 
έ;θ ιμ ο  τ ή ς  π ε ρ π ε ρ ο ύ ν α ς  (σήμερα, δέν γίνεται). Κατά τήν ανομ
βρία παλιότερα γινόταν τό έθιμο τής περπερούνας. ’Έντυναν ένα πρωτότοκο 
κορίτσι άπό πιρωτοστέφανους γονείς μέ πρασινάδες καί λουλούδια στό κεφάλι, 
στή μέση καί στά χέρια. Τήν ώνόμαιζαν περπερούνα καί ιμέ τήν παρέα της 
άλλα κορίτσια τού χωριού γυρναύσαν άπό σπίτι σέ σπίτι σ’ δλοι τό χωριό καί 
οι νοικοκυρές έβγαιναν καί τήν έβρεχαν μ’ ένα κύπελλο νερό, δηλ. τή μού
σκευαν καί τής έδιναν δώρα σιτάρι, καλαμπόκι, χρήματα καί άλλα. Τά κορί
τσια τραγουδούσαν τό τραγούδι της:

Περπερούνα περίπατεΐ στά δέντρα καί στά κεχρά
τόν Θεόν παρακαλεΐ καί στής μπάμπως (γριάς)τά κουκιά
βρέξε Κύριου μιά βροχή 'Όσες τρύπες στό ντρυμόνι
μιά βροχή α^ιχαλωτή τόσες Ιθυιμωνιές στ’ αλώνι.

Θ η σ α υ ρ ο 1 κ α ί. Ά  ρ ά π η δ ε ς. Πιστεύουν δτι πάνω στή Γκιούμ- 
πραινα, σέ παλιά τείχη μέσα ε ίν α ι βαμμένα πολλά φλουριά πού τά φυλάει ένας 
άράπης καί κάβε Μεγάλη Σάββατο, στήν Άνάστασι τά λιχνίζει. ’Ά ν  οι Δα- 
δ ιώτες τά βρούν Οά πεταλώσουν τ’ άλογά τους μέ χρυσά πέταλα.
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Δημώδης ποίησις 
Τραγούδια της ξενιτειάς στά νυχτέρια καί τό δερισμό

Ό  Γεμιτζής (καπετάνιος) άρρώστησε 
στών καραβιών τόν ίσκιο.
Μάννα 'δέν εχει νά τόν δή 
αδέρφια νά τόν κλάψου ν.
Τόν άκσαν τρεις γειτόνισσες 
κι οι τρεις χαροκαμένες.
Ή  ιμιά τόν πάει κρύο νερό 
κι ιάλλη κλωνί βασιλικό, 
ή τρίτη ή μικρότερη 
Σήκω ξένε μ’ νά φας, νά πιής, 
τόν πάει άφράτο μήλο. 
νά φας άφράτο μήλο, 
νά μυριστής βασιλικό, 
νά πιής λίγο κρύο νερό,

Πατησαν κάστρα κα! χωριά 
χωριά και βιλαέτια, 
πατησαν και τήν Πρέβεζα 
μεγάλη πολιτεία.
Πήραν μαννάδες μέ παιδιά 
κυράδες ιμέ τούς άντρες, 
πήραν τήν κυργιαννάκαινα, 
τήν πήραν, τήν πηγαίνουν. 
Περπάτα κυργιαννάκαινα, 
στά χιόνια και στά ιμπούζια, 
μή σέ βαραίνουν τά φλουριά 
μή «σέ βαραίνουν τ’ άσιπρα; "*

Τ ί είχα πέσει άντ’ άπεισα 
•στούτ’ τούν βαρύν τούν ύπνο 
τό όνειρο πού είδα γώ 
αφέντη μ* γιά τή σένα 
είδα τό γρήγοι σου (άλογο) γυμνό 
τή σέλα τσακισμένη 
είδα τό δαχτυλίδι σου 
στον ουρανό απλωμένο.
Τό γρύγο μ’ εΐν’ άγλήγορο 
κι ή σέλα μ’ είναι στράτα 
τό δαχτυλίδι μ’ χωρισμός 
πώς ‘θέλω νά χωρίσω 
τό ιμαντηλάκι μ’ συντροφιά 
στό δρόμο πού θά πάω.

νά δροσιστή ή καρδιά σου.
Πού εγώ σάς λέω δέν μπορώ,
Γιά πιάστε με, σηκώστε με
και σείς μου λέτε σήκω·.
και βάλτε με νά κάτσω
και δώστε μου τή φλάδα μοιυ(βιβλίο)
τά πάθη μ’ νά διαβάσω,
τά πάθη μ* πόπαθα εγώ
άλλος νά μήν τά πάθη.
Κι άπό τήν ποιόναν τάπαθες 
κα! ταχείς παθημένα;
’Από μιά άγάπη μ’ τάπαθα 
κα! τάχω παθημένα.
Καλόν ιέγειά σας φίλοι μου.

Δέν μέ βαραίνουν τά φλουριά 
δέν ιμέ βαραίνουν τ’ άσιπρα, 
μόν’ μέ βαραίν, ό θάνατος 
τ’ άντρα ιμου ό καϊμός μου.
Τόν πήραν κι τούν έκοψαν 
έπάν’ στά γόνατά μου 
π’ άφισα κι ενα μικρό σέ μιάν 
κρύα βρυσούλα.
Κούνα βρυσούλα μ’ τό παιδί 
όσο νά τό κοίμησης 
κα! γάλα άπ’ τού λόγου σου 

όσο νά τ’ άναθρέψης.

Ποΰ πας, αφέντη μου 
και γώ μαζύ σου· Οάριθω.
’Εκεί πθά πάνου γώ κόρη μ’ 
κοράσιο δέ διαβαίνει, 
δέν «μαγειρεύουν, δέν δειπνούν 
δέν στρώνουν, δέν κοιμούνται, 
στή βάρκα δίνουν τό ψωμί 
στή σκάλα κατεβαίνουν, 
βάνσυν τήν πέτρα πσκέφαλο
τήν μαύρη γης ντουσέκι 
κα! τό ντουφέκι στήν αγκαλιά 
σάν τό παιδί ή μάννα.
Καλόν εγειά σας, φίλοι μου.

η
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ι
Μαύρα ιμου περιστέρια κι’ άσπρα ιμου πουλιά 
■στον τόπο που Οά πάτε κι’ άντα διάβητε 
νά ρθήτε νά Ικουνέψετε στά σαράδια ιμου.
Νά γράψου ιμιά γραφίτσα στά νυχούδια σας 
νά γράψω κι’ αλλ’ γραφίτισα στά φτεραύδια σας 
νά πάτε χαιρετίσματα στήν καλούδα ιμου (γυναίκα) 
νά τής πήτε πώς 'δέν 'χάθηκα, πώς δέν πέιθανα 
νά τής πήτε πώς άρραβώνιασα καί παντρεύτηκα. 
Πήρα Άρμενοπούλα τής μάγισσας κορίτσι 
μαγεύει τά ουράνια κι’ άστρα δέν έχουν, 
μαγεύει τίς ιθάλασσες κι ιδέν κυματοΰν 
ιμέ μάγεψε καί μένα καί δέν μποιρώ νά ρθώ 
δταν κινήσω κι’ ιερίθω ιλάσπες καί βροχή 
κι’ όταν γυρίσω πίσω ήλιος ξαστεριά.

Τ  ο ,π ω ν ύ μ ι α. Άντάδες, ιΚαγιάς, - -Λιίπα, Λυκάτκα, Κουντουλάκια, 
Σβάρνα, Καζανάκια, Καβακούδια, Πρ.άσα, Λάκος του Μπογιατζή, Νταούλι, 
Γιανίν του πηγάδ’, Γέφυρα, Πετρένιο· γεφύρ’, Κιαψάλια, Κουτσομύλι, Μπου- 
ζαλίκια, Παλιουριές, Προσήλιος,, του θόδωρη μπάρα, του Παπαιλιά Πουζιά- 
ρα, Μονοπάτια, Βούδα, Άγριοκούμασα, Τζάκια, Παλιόκαστρο, Γιαύμπρα-ιναν 
Γιαρατζή πέτρα, Καναράδες, Καραγάτσα τοΰ Γιαλαμά, Κιρεσβα, Άρμού- 
στια, Μπαλοΰκ - Μπουνάρ, Μπιλίκ - Μπουνάρ, Τσιουρνάρα, Σδυμουνάκιά;· 
Ό  μύλος τοΰ Ρούσαλη, Τισιλίκ τοΰ μύλου, Κόλασι, Γκουλάτα, Σεϊτάν - φτέρες, 
Καζαλίκια, Παλιοχώρια, Πουρνάρια, Κουτσουμάμπου·, Καρά -, μεστά, Κα- 
βάκ - ντερέ, Μυτσιάλα, τοΰ Γιάνν’ τά σάδια, Νταμπόλες, Κρανές, Όΰτς·- Μπου--. 
νάρ, Μουκαντέ, Κιρβάν τσαΐρ, Νταούλα συκιές. γιττ..:. . ο 'υ ; ·.:···

Π α ρ ο ι μ ί ε ς :  ά~~~
Σκαιμνίν πουδάρ’ τσακίσκει κρανίσιου στοΰν - τόπου.
Γκιουντούλσέι (κύλησε) τέντζιρης κι δρήκει τοΰ καπάκι.: ’ -  cr
"Ομοιους στούν ομοιόυ κι κουπρά στά λάχανα.
Τά πράσα λάχανα θά φτιάξου.

. . . . .  ·;··.·_■_ ·_ .-ν- .·_··■

Σ η μ ε ί  ω σ ι ς : "Ολα τά περιγραιφόμενα δθ'ιμα, δοξασίες, δειισιδαιμο-' 
νίες καί προλήψεις ισχύουν καί γίνονται μέχρι σήμερα έκτος το τής' «ΠερΛέγ 
■ρούνας» κατά τήν ανομβρίαν. , · ' γ '

Κ ρ -ι τ ι κ ή Π  ρ ο έ δ ρ ο υ : . Έ κ  προσωπικής ιμου ίέπισκέψεως εις το 
παρελθόν αί εντυπώσεις · μου διά τό χωρίον Δαδιά είναι άριστοι, διότι τό χώ- 
ρίον τοΰτο, εκτός τοΰ δτι εύρίσκεται ιείς ύψωμα μέ δράστην υγιεινήν τοποθε
σίαν, κατέχει καί ενα άρχαιον πολιτισμόν άπό τής Βυζαντινής εποχής καί ή
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σημερινή κατάστασίς του μέ υπολείμματα τοΰ παρελθόντος κα! μέ τό ιστορι
κόν μοναστήρι του ώς και τό τής Κορνοφωλ ιάς παρέχουν αξιανάγνωστους 
ισταρικάς αναμνήσεις.

ΛΑΟΓΡ ΧΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
'Υπό τοΰ διδασκάλου του Α ;. Δημοτικού Σχολείου Διδυμοτείχου 

Ε ΤΣΤΑ Θ ΙΟ Τ  Ν. Κ Α Ρ Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Τ Δ Η  
Πληροφοριοδότου οί κ.κ. 1) Χατζηπεντίδης Δημήτριος του ’Αποστόλου, κάτοικος Διδυ
μοτείχου, έτών 84 τ. ’Εφοριακός υπάλληλος, καί 2) Σιναπίδης Σωτήριος τοΰ Βασιλείου 

κάτοικος Διδυμοτείχου, ετών 87 τ. ποτοποιός.

Γενικόν δέμα.’

Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ζ ω ή

,Α \ Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ό ρ γ ά ν ω σ ι ς :  1) ' Ο μ ι λ η τ ή ς  ό κ. X α- 
τ ζ η π  £ ν ,τ ΐ δ η  ς : «Οι "Ελληνες, τά 'χρόνια έκεΐνα (1890 —  1900) κα! 
έπειτα, ώς τήν απελευθέρωσή τους απ’ τόν τουρκικό ζυγό, κυβερνιωνταν 
απ’ τσύς Τούρκους. Είχαν δμως κα! δικά τους Συμβούλια : Τήν Δη
μογεροντία κα! τ!ς Σχολικές Έφοριεΐες, αναγνωρισμένα μέ τούρκικο «φερ
μάνι» (Σουλτανική διαταγή). Ή  πρώτη, ή Δημογεροντία, πού γίνονταν άπό 
12 δημογέροντας, μέ έπ! κεφαλής τόν Μητροπολίτη, δίκαζε τούς "Ελληνες 
μεταξύ τους, εκαμνε κα! ακύρωνε διαθήκες, τακτοποιούσε. τ!ς διαφορές κα! τ!ς 
υποθέσεις ανάμεσα ιστούς "Ελληνες. Ο! Σχολικές Εφορείες ήταν γιά νά φρον
τίζουν γιά τά σχολειά κα! τούς δασκάλους. Εισοδήματα είχε ή Δημογεροντία, 
άπό προσφορές, φορολογίες, δικαστικά κα! κληρονομικά, πού πλήρωναν αυτό! 
πού δικάζονταν ή κληρονομούσαν. "Οταν έκαμναν διαθήκη, άφηναν δυο λί
ρες —  πέντε λίρες χρυσές. Στό δικαστήριο, στή Δημογεροντία, θά πλήρωναν 
2 ή 5 λίρες πού θά τ!ς επερνε ή Κοινότητα - Δημογεροντία, πού ιέπ! κεφαλής 
ήταν ή Μητρόπολη. Κα! τής ιέκκλησι.ας τά λεπτά πήγαιναν δλα στή Μητρό
πολη. Άπό κεΐ 'μοίραζαν κα! στούς φτωχούς.

Πάνω απ’ δλα, έπ! κεφαλής ήταν δ Πατριάρχης κα! οι Δεσποτάδες σύμ
βουλοί του στήν Πόλη (Κωνσταντινούπολι). "Οσοι δέν έβρισκαν τό δίκιο τους 
εδώ, πήγαιναν στήν Πόλη, στον Πατριάρχη:. Έ γώ  είχα δικαστήριο γιά κλη
ρονομικά. Έδώ, στή Μητρόποληι, κέρδισα τή δίκη. Ό  άλλος έκανε έφεση στήν 
Πόλη, στον Πατριάρχη . . . κι* εκεί βγήκε ή ίδια απόφαση, πού τήν αναγνώ
ρισε ,κι’ δ Σουλτάνος. Κα! στά τούρκικα Συμβούλια, σ’ δλα ήταν κι’ Έλλη
νες. Δήμαρχος Τούρκος, Σύμβουλοτ "Ελληνες, 'Εβραίοι, Αρμένιοι. Στό τούρ
κικα Δικαστήριο, ένας Τούρκος δεξιά κι’ ένας "Ελληνας αριστερά ό «Μεχκεμέ 
Άγασ!» κα! στή μέση 6 «κατής» (Τούρκος δικαστής-4εροδικαιστής) πού 
δίκοιζε κα! συμβουλεύονταν κι’ αυτούς.
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2) Ό  μ ι λ η τ ή ς δ κ. Σ  ι ν ·α π  ί ιδ η ς : «Συμφωνώ στά οσα είπε δ 
κ. Χατζηπεντίδης. Προσθέτω· κι’ αυτά: Γιά ©σόδα είχαν κι’ δισια έπ&ρναν στό 
σχολείο, όταν γράφονταν τά παιδιά. 'Έ ξη γρόσια έπερναν άπό κάθε μαθητή. 
Έ πειτα ένας Εθνικός Ευεργέτης, δ Ριοδοκανάκης, έστελνε κάθε χρόνο στή 
Μητρόπολη 60 λίρες χρυσές, γιά τά κοινά. Είχανε δωρεές στά ,κοιίνά άπ’ αυτούς 
πού πεθαιναν. . . χωράφια, λεπτά, σπίτια, ιμαγαζ,ιά, μπαχτσέδες, πού τά που
λούσαν ή τά διαχειρίζονταν ή Μητρόπολη - Δημογεροντία. Τούς 12 Δημογέ
ροντες τούς ώριζε δ Μητροπολίτης».

Β '.  Ή  ο ι κ ο γ έ ν ε ι α  κ α ί  α I μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  μ ιε λ ώ ν τ η ς  
σ χ έ σ ε ι ς. Θ έ σ ι ς τ ή ς  γ  υ ν α  ι κ ό ς  ιέ ν τ ή ο τ κ ο γ  ε ν ε ί ρ.
1) Ό  κ. Χ α τ ζ η π ε ν τ ί δ η ς  : «Στήν οικογένεια ήταν επί κεφαλής δ
άντρας. ’Αρχηγός δ μπαμπάς. Αυτός διοικούσε. Σ τά  εκατόν ενενήντα:, ήταν 
υπό, στον πατέρα, είτε νύφη ήταν, είτε γαμπρός. 'Ό ,τ ι έλεγε δ μεγάλος, (έκείνο 
γίνονταν. ’Ά ν  ζούσε δ παπούς, έκείνος κυβερνούσε τό σπίτι, δσο ζούσε καί είχε 
τά λογικά του. Είκοσι μέ τριάντα άτομα σ’ ιένα τραπέζι. Οί γυναίκες δέν είχαν 
δικαιώματα. 'Υπάγονταν στον άνδιρα. . .  ήταν υπό διαταγή τ’ ιάντρός. . .».

2) Ό  Σ  ι ν α π  ίδ  η ς : «'Όταν παντρεύονταν τά παιδιά, χ  (όριζαν, έκα- 
μναν άλλο, δικό τους -σπίτι, έκτος άν ταίριαζαν. Πολλοί μπαμπάδες στοιχούσαν 
τά παιδιά τους άπό μικρά, άν δέν είχαν δική τους δουλειά γιά νά τ’ άπασχο- 
λούν. Τά έστελναν τσιράκια στους ιμπακάληδες καί καφετζήδες ή τά στοίχιζαν 
στήν τέχνη'. Οί γυναίκες ούτε έβγαιναν έξω άπό τό σπίτι. Ά πό τήν άγοιρά δέν 
περνούσαν καθόλου. Δέν είχαν ίσα δικαιώματα. Τότε τά παιδιά φουβούν.ταν 
τού .μπαμπά. ’Έκαμναν τότι πουλλά πηδιά κι τά πηιδιά ιψουβούνταν τού μπαμπά 
κι δέν έπηρναν θάρρος.. . οΰτι έπηρναν τότι τά πηδιά στην άγκαλιά. Έ γώ  
αγαπώ τά πηιδιά μου, τά χαίρουμι, μά στήν άγκαλιά μ* δέν πήρα ούτι πηδί 
ούτι άγγόνι. 'Όταν μεγάλωναν τά πηδιά, τότι έκαμναν δ,τι. ήθηλναν».

Γ '.  Δ ι ά κ ρ ι σ υ ς  κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  τ ά ξ ε ω ν .  1) Ό  κ. X α- 
τ ζ η π ε ν τ  ί δ  η ς : «Οί άνθρωποι τότι, ήταν δυο κατηγορίης: ήταν οί
«τσιουρμ,πατζήδις» (πλούσιοι) κι «φουκαράδες» (φτοιυχοί). Οί τσισυριμπατζή- 
δις είσακούουνταν στήν Κυβέρνηση. Διιο'ΐκούσαν μαζί μί τσί Τούρκοι. Είχαν 
Μουχτάρηδις, λεγόμενοι, (πάρεδροι κατά ένορίαν) κι’ ή Κυβέρνηση εδινι οδη
γίες σ’ αυτούς κι’ εκείνοι, μέ τσ’ τσιουριμπατζήδις έκτελούσαν. Οί τσιουρμπα- 
τζήδις κύτταζαν νά εκμεταλλευθούν τσ’ φουκαράδες. .Κείνοι πάλι γι’ αυτό τσ’ 
μισούσαν. Μά πουλλές φουρές κι’ οί τσιουρμίπατζήδις βοηθούσαν τσ’ φτουχοί 
πού είχαν άνάγκη. Τσ’ έδουναν μιά - δυο λίρις κι’ ιμί τούν τόκου. 'Ό ταν δέν 
μπορούσαν νά τσ’ δώσουν πίσου, τότι τσ’ έπηρναν κι’ τά ισπίτια κι’ τά χουιρά
φια. Πουλλές φουρ.ές οί τσιουριμπατζήδις μοίραζαν στά σπίτια τσ’ φτουχοί, 
Πάσχα - Χριστούγιννια, λεπτά κι’ θρόφημα.. . κι* ρούχα θαρρώ, εδουνιαν ΐκεΐ 
πού είχαν άνάγκη».
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2) Ό  κ. Σ  l ν α π  ί'δ η ς : «Δέν 'συμφωνώ, ώς προς τήν έκμετάλλευσιν 
τών φτωχών απ’ τούς τσιουρμπατζήδες. Οι Μουχτάρηδες, στήν αρχή, ήταν 
είσπράκτορες. Τόν μουχτάρη τόν ώριζε (ύπεδείκνυε) ό μαχαλάς (συνοικία). 
Πάλι, ιένναείται, οί τσιουρμπατζήδες τού μαχαλά — περίπου δυο - τρεις σέ κάθε 
μαχαλά, δέν ήταν περισσότεροι—  οποίον ήθελαν, αυτόν έβαζαν».

Δ '.  Ή  ζ ω ή  σ τ η ν  ξ ε ν η τ ε ι ά .  1) Ό  κ. Χ α τ ζ η π ε ν τ ί -  
δ η ς : «Πουλλές φουρές πήγηναν ατήν ξενητειά, ιστό έξουτερικό, γιά σπου1-
δές, νά γιατρευτούν, ατούς συγγενείς τους ή γιά εμπόριο. και γιά δουλειά. 
"Έβγαζαν διαβατήριο απ’ τήν Κυβέρνηση κι’ ταξ,είδευαν. Πήγηναν, στή Γαλ
λία, Αύστρου Ουγγαρία, — τό κυριώτερο— , στή Βιέννη, στή Γερμανία. Ή  
’Αγγλία κι’ ή ’Αμερική δέν άκούουνταν τότι. Πήγηναν στή Γαλλία γιά νά δου
λέψουν στά εργοστάσια. Δέν ήταν τότι δουλειά ιστήν Αθήνα, παρά μονάχα 
γιά υπηρέτριες. Πήγηναν κι’ στήν Πόλη κι’ στή Σμύρνη γιά νά μάθουν τήν 
τέχνη τού ράφτη, κι’ άλλις».

2) Ό  κ. Σ ' ΐ ν α π ' ί δ η ς  : «Εκείνα τά χρόνια σπάνια ξενητεύον,ταν οί 
δικοί μας εδώ. Πήγαιναν πότε στή Ρουμανία καί πότε στήν Αίγυπτο. Πήγαι
ναν καί .στήν Άλεξανδρούπολι νά δουλέψουν χαμάληδες ιστό λ ιμάνι.. . λίγοι, 
ώς πέντε - δέκα. "Άλλοι τόσοι πήγαιναν στήν Ξάνθη γιά νά δουλέψουν στά 
καπνά. Πήγαιναν καί στή Σμύρνη, γιά εμπόριο. ’Έφερναν ιάπό κει, σουτζού
κια, παστουρμάδες. Στήν ’Αθήνα πήγαιναν γιά νά μάθουν τή ραπτική, στά 
«ευρωπαϊκά» ρούχα. Γιά «Ιπουτούργια» (ρούχα τούρκικης μόδας) ήρθαν τεχνί
τες άπ’ τή Βουλγαρία σέ μάς, γιατί ύπέφ&ρναν Ικει άπ’ τούς Τούρκους».

Ε ' . Σ υ ν τ ε χ ν ί > α : ΐ )  κ α ί  σ ω μ α τ © ία. Σ  χ  έ σ ε ι ς  έ ρ γ ά
δ ο τ ω ν  π ρ ο ς  τ ο ύ ς  Ί ρ γ  ά  τ  α  ς, τ ώ ν  υ π η ρ ε τ ώ ν  π ρ ο ς  
τ ο ύ ς  κ υ ρ ί ο υ ς  τ ω ν .

1) Ό  κ. Χατζηπεντδδης: <<Κεΐνσν τόν καιρό, .είχαν κι’ σωματεία, τά έσνά- 
φια. (συντεχνίαι). Γιόρταζαν τίς μέρες τους. Κάθι - Ιεσνάφι είχι τήν ήμέρια 
πού γιάρταζι τόν ’Ά γιό  του. Τότε εκαμναν «κουρμπάνια» (θυσία ζώων), πού 
τά έβραζαν κι.’ τά μοίραζαν στά σπίτια. Τότι, μάζευαν απ’ τά σπίτια, φασού
λια, καΐλαμπούκια, μαλλιά, βαμπάκια κι’ άλλα. Τό βράδυ μαζεύουνταν δλοιΐ .στό 
σπίτι, πού ζύμωναν κι’ έψηναν τόν άρτο. ’Εκεί, έβγαζαν στή δημοπρασία τά 
πράγματα πού μάζευαν κι’ μαυτά τά λεπτά κι’ μί τ’ άλλα πού μάζεψαν απ’ τό 
κουρμπάνι, αφού έβγαζαν τά έξου'δα, έδιναν βοήθεια στσ’ φτουχοί. Τ σ’ αγόρα
ζα,ν βώδια, τσ’ έδιναν λεφτά γιά νά κάνουν τά σπίτιατς κι’ άλλα. Τά έσνάφια, 
έβγαζαν κι’ διαταγές, πότι ιθά είνι κλειστά τά μαγαζιά. Αυτά αναγνωρίζον
ταν κι’ .άπ’ τσ’τούρκοι κι’ άν κανέλας άπ’ τό ιεσνάφι δέν ακούει καί δέν έφήρ- 
μοζει τ’ διαταγή, τόν άνάγκαζαν μί τού ζόρι, κι’ δέν έβριισκει τό δίκηο του.

Τότι όί έργάτοι ύπέφερναν πολύ, γιατί οί τσιφλικάδες —  οί τούρκοι μπέ- 
ηΐδις —  κύτταζαν μι τού τίπουτας νά τσ’ δουλεύουν οί ίέργάτοι. Τσ’ έδιναν 3 -6
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λ ίρις γιά ούλόκληρου του χρόνου κι’ πεινούσαν οί άνθρουποι, γι’ αυτό κι’ τσ’ 
μισούσαν».

2) Ό  κ. Σ  ι ν α  π  ί  δ η ς : «Σωματεία —  Ιέσνάφια—  χριστιανικά, 
θρησκευτικά και όχι πολιτικές οργανώσεις, υπήρχαν τότε. Τέτοιο είχαν οί 
«κουντουράδες» (υποδηματοποιοί), οί ραφτάδες, οί γιεμινιτζήδες (κατασκευα- 
σταί τούρκικων υποδημάτων), οί τσανακτσήδες (καταακευασταί πήλινων πιά
των) οί μπαρτακτσήδες (κατασκευααταί ιλαγηνιών - μπαρτακίων). "Οσο γιά 
τό, άν τά εσνάφια είχαν τό δικαίωμα νά διατάζουν τό κλείσιμο τών μαγαζιών 
κ.λ.π. δέν συμφωνώ. Αυτά τά έκαμναν αργότερα τά «κουμιτατα» τά ελληνικά. 
Αυτοί διέταζαν κι’ όχι τά σωματεία. Αυτά επίσημα δέν έκαμναν τίποτα τέ
τοιο... δέν έπέτρεπαν οί τούρκοι. Μόνον άρτο· έκαμναν... Θρησκευτικά μάλλον. 
Οΰτε καί διατιμήσεις είχαν τότε... όσο ήθελε πουλούσε 6 καθένας. ’Εργοδό
τες, δπως τούς εννοούμε σήμερα, δέν υπήρχαν τότε. Μόνο δσοι έκτιζαν σπίτια 
έπερναν εργάτες καί καλφάδες καί μαστάρο/υς. Ούτε τσιφλίκια υπήρχαν τότε 
στό Διδυμότειχο. Μόνο οί τούρκοι είχαν τά περισσότερα χωράφια, 100·— 200 
στρέμματα. ’Έπερναν τσιράκια (υπαλλήλους) άπ’ τά χωριά, μέ χρονιάτικο, 
ιδίως γιά νά βόσκουν τά βουβάλια τους. ’Έπερναν καί 1—'2 τσιράκια γιά τή 
γεωργική. Επίσης, γιά τά κουκούλια (μεταξοσκώληκας) 'έπαιρναν «^μπετζεΐκ- 
τσήδες» (εκτροφεΐς κουκουλίων) γιά κανένα [μήνα. Στά τσιράκια φέρνουνταν 
καλά ή άσχημα, κατά τόν άνθρωπο. ’Ά ν  τό τσιράκι δέν ήταν ευχαριστημένο, 
έφευγε. Αυτά πού στοιχούσαν στήν τέχνη, έκαμναν 3 χρόνια «τσιρακλίκ» τζά
μπα. Αυτά, ήταν κάμποσο υπόδουλα στον μάστορά τους, πού τά τυιραννουισαν 
λίγο ώσπου νά μάθουν τήν τέχνη. Πολλοί τσιουρμπατζήδες είχαν κι’ άπό κα
μιά δούλα (υπηρέτρια).. Φέρνονταν καί σ’ αυτές, κατά τόν άνθρωποι, καλά ή 
άσχημα. ’Αναφέρω τόν %. Χαζηρβασάνη, πού είχε δούλα καί τήν είχε σάν κο
ρίτσι του. Επίσης δ κ. Γενη - ζεγκίνης είχε μιά βουλγαρούδα δούλα πού ύ
στερα τήν πάντρεψε.»

Έπιπροσθέτως τών δσων ανέπτυξαν, ανωτέρω, οί δύο όμιληταί —  πλη- 
ροφοριοδόται, επειδή είς ορισμένα σημεία τών εκτιθεμενων παρουσιάζεται 
διαφορά άπόψεων, διά ταύτα, παραθέτομεν κατωτέρω συμπληρωματικάς πλη
ροφορίας, επί τών ιδίων επί μέρει (θεμάτων, ας μάς παρέσχεν ό πρός τούτο 
ασχοληθείς καί ετι 'ασχολούμενος λαογράφος τής πόλεώς μας κ. Μανάκας Δη- 
μητριάς τ. δημοδιδάσκαλος, κάτοικος Διδυμοτείχου.

1) Έ  π ί τ ο ύ  ' θ έ μ α τ ο ς :  Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ;  ό ρ γ  ά ν ω σ ι ς :
«Οί «Δημογέροντες» ήταν προνόμοιο πού έδωσε τό «Χαιττί - Σερή» (Σουλτα- 
νικό φερμάνι) μετά τήν κάθοδο τών Ρώσων (1828), τότε έγιναν καί αί 
συντεχνίαι. Ό  σουλτάνος Χοομ,ίτ, τό 1890, ιθέλησιε νά καταργήση τό προνό
μιο, τό νά δικάζωνται οί "Ελληνες άπό την Μητρόπολι ή τό Πατριαρχεΐον, άλ- 
λά τά σχολεία καί αί έκκλησίαι ’έκαμαν απεργίαν επί 4 μήνας καί έτσι παρέ-
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μεινεν τούτο έν Ισχύει·. Είς ατά τουρκικά Δικαστήρια δέν ήταν καιτά νόμον νά 
εΐναι πάντοτε εις Έλλην παρακαθήμενος - πάρεδρος. Συνέπιπτε δμως, (συνή
θως, νά εΐναι, οπότε ©λέγει© «άζαάς» (πάρεδρος). Πολλάκιις οΐ δημογέρον
τες ήριιζον μεταξύ των, αλλά καί προς τόν Μητροπολίτην (Δεσπότην). Πάν
τως έγίνετο ιεκμετάλλευσις τών χρημάτων τής Δημογεροντίας. ‘Ως προς τά έ
σοδα τής Μητροιπόλεως - Δημογεροντίας, έχω νά προσθέσω καί τά εξής : Ό  
κ. Ροδοκανάκης, τό όντι, έστελνε χρήματα και μάλιστα 100 χρυσές λίρες έτηπ 
σΐως. Έκάθητο είς Μασσαλίαν καί ήτο Χίος. ’Επίσης κάποιος Τσανακλής, έ
στελνε 10 χρυσές λίρες τό χιρόνο. ’Άλλα ’έσοδα εΐχα,ν καί έκ τής λειτουργίας 
του κηροπηγείου —  κηροπωλείου, είδος μονοπωλείου κατασκευής καί πωλή- 
σεως κηρίων, ιδιοκτησία καί έκμετάλλευσις τής Μητροπόλεως, που ίδρυθέν τό 
1899 άπέδιδεν πολλά. 'Ομοίως καί προ του 1900, οί Έλληνες ©φορολογούσαν 
τή ρακή, πού ήρχετο άπό τήν Άνδριανούπολι καί τούτο> υπέρ τών (σχολείων, 
διότι τότε έδώ 'δέν ’έβγαινε ρακή καί κουβαλούσαν μπόμπες μέ σπίρτο καί πη
γαδίσιο νερό, διά τήν κατασκευήν τής ρακής, απ’ τήν Άνδριανούπολι».

2) Έ  π ί τ ο ύ θ έ μ α τ ο ς:·. Ο ί κ ο  γ  έ ν ε ι α κ α ί α ί μ ε-
τ α ξ ύ τ ώ ν  μ ε λ ώ ν  τ η ς  σ χ έ σ ·ε ι ς...- «Ό  ανδρας ήταν πραγμα
τικά ή κεφαλή τής γυναικός καί τής οικογένειας. Ζούσαν ιμαζί, πολλοί αδελφοί 
παντρεμένοι (πατριαρχική οικογένεια). Χώριζαν μόνον, ©ταν 'δέν μπορούσαν 
νά ζήσουν μαιζί». .. - ..... . - ................. ...

3) Έ π ί  τ ο ύ  θ έ μ α τ ο ς :  Κ ο ι ν ω ν ι κ ά !  τ ά ξ ε ι ς :  «Δύο 
τάξεις ανθρώπων ύπήρχον, οί «Πουτουρλούδες» (αυτοί πού φορούσαν που- 
τούργια - (επίσημη τούρκικη ένδυμα,σίά) καί οί «Βρακοφόροι». ΟΙ δεύτεροι 
ήταν' φανατικοί έλληνες, ένώ οι πουτουρλούδες τουρκόφιλοι. Οΐ κ,ατοιίκούντες 
εξω τού Καλέ (Φρουρίου της πόλεως) ήταν ·οίι πληβείοι καί οΐ έσω, οΐ πατρί
κιοι. Οΐ έξω τών τειχών, έλεγαν τούς εσω· «Καλέ - μπαΐτακτσηλαρΐ» δηλ. μπα- 
τακτσήδες (άνευ χαρακτηρος - ,έκμεταλλευταί - ασυνεπείς) τού Καλέ. Κατά 
τόν δανεισμόν τών τσορμπατζήδων προς τούς 'πτωχούς-, έγένετο άγρία τοκογλυ1- 
φ ία .; 'Όλοι ©ΐ τσόρμιπατζήδες· έγένοντο «άζαάδες» (παρακαθήμενοι δικαιστη- 
ρίων - πάριεδροι). Πράγματι δ'έ, ούτοι έΐκμεταίλλεύονταν τήν εξουσίαν των ταύ- 
τήν. Ή-δοοροδΟκία ήτο τότε είς μεγάλην εκτασιν. Οΐ μουχτάρηδες δέν ήταν 
καί .’είσπράκτορες, άλλα βοηθούσαν τούς ©ίσπράχτορες διά τήν ε’ίσπραξιν τών 
φόρων πού "επέβαλαν οΐ τούρκοι. Τούτο έγένετο ©Ις τήν ’Ήπειρον καί στά κε
φαλοχώρια γιά ·ν>ά μήν ερχόντανείζ άμεσον επαφήν οΐ κάτοικοι μέ τούς τούρ- 
κομςύΟί "μουχτάρηδες ; αυτοί, πολλές φορές, κατακρατούσαν - έτρωγαν, τάς 
εισπράξεις καί οΐ ρωμηαί ("Ελληνες)- ήσαν 'σχεδόν διαρκώς, χρεωμένοι».

4) Έ  π  ί τ  ο ύ θ έ μ α τ ο ς : Ή  ζ ω ή σ τ ή  ν ξ, ε ν η τ ι ά. «Έκ 
τών διδυμοτέιιχιτών ελάχιστοι έταξείδευαν. Δεκάς μόνον έξ αύτών έγνώριζεν 
τήν Άνδριανούπολιν καί μόλις 1— '2 την Κωνσταντινούπολιν.»
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5) Έ  π  I τ ο ΰ  θ έ μ α τ ο ς :  Σ ω ιμ α  τ ε ΐ  ια, σ χ έ σ ε ι ς  ί  ρ γ ο- 
δ ο τ ώ ν  π ρ ο  ς έ ρ γ ά τ  α  ς. «Τά σωματεία —  έσνάφια —  έγιναν τό 
1843. "Ολη ή Νταμπακιά, ('συνοικία τής πόλεως, παρά τάς όχθας τοιύ Έρυ- 
θροποτάμου, με πλεϊστα ‘βυρσοδεψεία - ταμπάνες) ήταν τσιράκια (υπάλληλοι) 
τών τούρκων ιδιοκτητών τών βυρσοδεψείων πού ιείργάζοντο κα'ι ήσαν σχεδόν 
πάντοτε χρεωμένοι είς αυτούς, ώς δούλοι...»

Έ πί πάντων τών ανωτέρω, δέν είμαι ιείς ιθέσιν νά έκψέρω προΐσωπικήν 
μου γνώμην. Σχεδόν έλάχισται εΐναιι αιί διαφοραί ιάπόψεων τών τριών ομιλη
τών. Μάλλον ό εΐς συμπληροΐ τόν άλλον, ώστε νά έχωμεν μίαν πλήρη έκθεσιν 
τών συμβαινόντων κατά τήν Ιποχήν έκείνην, είς δ,τι αφορά, είς τό εξεταζόμε- 
νον θέμα. «Κοινωνική ζωή» της πόλεως Διδυμοτείχου.»

Έ ν Διδυμοτείχω τή 1 Μαρτίου 1966 
Ό  ισυγκεντρώσαις τά ιστοιχεΐα διδάσκαλος 
Ε Τ Σ Τ Α Θ ΙΟ Σ  Κ Α PA N Ι,ΚΟΛ A-Ι ’ΔΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥ Ν Ο ΙΚ ΙΣΜ Ο Υ  ΣΑ Υ ΡΑ Σ
Ν ΙΚ . Λ. ΚΑΡΕΛΛΑ Δημ)λου 2)θεσίου Δημοτικού Σχολείου Σαύρας

Α Ν ΤΙ ΠΡΟΑΟΓΟΤ

Πρός εύκολωτέραν κατανόησιν τών κατωτέρω περιγραφοιμένων λαογρα- 
cp-ικών σημειωμάτων μου παραθέτω τά έξής:

1.—  ΑΙ ιδιωματικαί ή άγνωστοι λέξεις ή προτάσεις έρμηνεύονταιι έντός 
παρενθέσεως αμέσως είς τό δεξιόν έκάστης λέξεως ή προτάσεως.

2.—  Πάντα τά περιγραφόμιενα 'έθιμα δοξασίαι κ,λ.π. ισχύουν καί σήμε
ρον έν πολλοϊς.

Έξαίρεσις παρατηρεΐται:
α '. )  Είς τόν τρόπον κατασκευής τών οικιών καί τών λοιπών βοηθητικών 

χώρων, δπου έχει σημειωθή αξιόλογος πρόοδος.
β '.)  Είς τά είδη ενδυμασίας καί ύποδέσεως ίδπου καταβάλλεται προσπά

θεια νά άκολουθήται ή μόδα καί ή ισυμμόρφωσις πρός τήν 'φρενήρη ©ξέλιίξι.
γ '. )  Είς τόν τρόπον καλλιέργειας τής γής διά ισυγχράνων μεθόδων.
δ '. )  Είς τά προξενειά δπου έπαυσε ίσχύουισα ή έξαγορά τής νύφης υπό 

τού γαμβρού- απεναντίας μάλιστα, δ πατήρ τής νύφης ύποχρεούται είς την κα>- 
ταβολήν χρηματικού ποσού αναλόγιου πρός τά προσόντα τού γαμβρού’ πάντως 
τό ποσόν τούτο τό όποιον είσπράττεται υπό τού τελευταίου δΓ ίδιον ισκοπόν κα
ταβάλλεται προσπάθεια υπό τού πατρός τής νύφης νά είναι μικρότερον τού 
άναλογούντος αυτή έκ τής πατρικής περτουσίας.
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I . ΓΕΝ ΙΚ Α

Σ έ ίμια καταπράσινη πλαγιά (μακριάς ιλσφασειράς σέ απόσταση 2.000 
περίπου μέτριων άπό τή δεξιά όχθη τού Έρυΐθροπατάμαυ, ανάμεσα ατά χωριά 
Βρυσικά, Άσπρονέρι, Ίατράδες κα'ι Έλαφοχώρι ψαντάζει τό μικρό χωριό 
(συν/σμός) Σαύρα. Ό  πληθυσμός του φτάνει σήμερα τούς 428 κατοίκους 
καί άποτελεΐται κυρίως άπό "Ελληνες πρόσφυγες που ήρθαν άπό πολλά μέρη 
τής Ανατολικής Θράκης (περιφ. Μακράς Γέφυρας, Σαράντα ’Εκκλησίες) 
τό 1923 .καί ιάπό αρκετές Οικογένειες γύφτων (Τουρκοκατσιβέλων) πού έχουν 
άπό πολλά χρόνια έγκαταστα'θή μόνιμα ιέδώ. Πιο μπροστά κατοικούσαν Τούρ
κοι καί τό χωριό λεγόταν Σ>ουιμπασκιού( =  Πρωτοκρυονέρτ). Στήν ανταλλαγή 
τών πληθυσμών έφυγαν" παρέμειναν όμως ιμεριικές Τούρκικες οικογένειες καί 
ζούσαν αρμονικά μέ τούς 'Έλληνες ώς τό 1944, οπότε αναγκάστηκαν νά φύ
γουν είς Τουρκίαν λόγω τοϋ ^συμμοριτοπολέμου. Στην αρχή, oil κάτοικοι μιλού
σαν τήν Τουρκικήν σιγά - σιγά όμως τό χωριό· πήρε τόν Ελληνικό χαρακτή
ρα του. Ο ί χωρικοί ασχολούνται μέ τή γεωργία ιάπό τά γόνιμα δέ χωράφια 
τους παράγουν μεγάλες ποσότητες δημητριακών καί προ παντός σιτάρι. Τε
λευταία ιέίπιΐδΌδονιταν εντατικά καί στήν εκτροφή· μικρών καί μεγάλων ζώων 
καθώς καί (μεταξοσκωλήκων. Είναι έργατικοί, οικονόμοι, τίμιοι καί έγκρατεΐς. 
Ευρίσκονται μακριά άπό τήν δίνη. τής καλπάζουσας Ιεξόλιξης καί εξακολου
θούν νά προβάλουν αντίσταση γιά κάθε νέοΙ.

Οϊκονομικώς ισυνδέοντα'1 μέ τήν πόλη τού Διδυμοτείχου άπό τήν οποίοι 
απέχουν 23 περίπου χιλιόμετρα. ’Άλλοτε κατέβαιναν πεζοί ιένώ σήμερα κατα
σκευάστηκε αμαξωτός δρόμος καί ή συγκοινωνία γίνεται μέ αυτοκίνητα. Δι/οΐι- 
κητικώς υπάγεται στήν κοινότητα Βρυσικών καί (ελέγχεται άπό τόν Σταθμόν 
Χωροφυλακής Βρυσικών.

ΤΛ ΙΚ Ο Σ Β ΙΟ Σ  —  Α '. Κ α τ ο ι κ ί α . —  α)  Σ χ ε δ ι ά 
γ ρ α μ μ α  τ ή ς  ο ι κ ί α ς  κ α ί  π ε ρ ι γ ρ α φ ή  α  ύ τ  ή ς : 
Τό 192:2, πού ήρθαμε άπό τήν ’Ανατολική Θράκη (Μακρά - Γέφυ
ρα, Σαράντα Εκκλησίες κ.τ.λ.) μάς έκαμε ό ιέποικισμός σπίτια μέ αυτό τό 
σχέδιο. Ή τανε τετράγωνα (ορθογώνια) μέ μάκρος 9 μέτ. καί πλάτος 7 μέτρα 
(,χαμπλά) 2 μέτ. μ’ ένα πάτωμα καί ήταν πλατυμέτωπα1. Ή  στέγη, τό τσατί ό
πως τό λέμε, ισκεπασμένη μέ κεραμύδια, γινόταν ντικλιμ (γερτή)· γιά νά τρέ
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χουν τά νερά της βροχής γύρω Λ/α ί μακριά άπό τά ντουβάρια (τοίχους) γιατί 
ήταν σατσάκι (προεξοχή της στέγης 0,50 ιμ. περίπου). "Ολο τό τσατί («στέγη) 
στέκει επάνω στά ντουβάρια (τοίχους) πού είναι φτιασμένα ιμέ κερπίτσια 
(πλίνθους άπό χώμα καί άχυρο). Τά ντιμέλια (ιθ(εμέλιαι) όμως τά κτίζαμε μέ 
πέτρες καί λάσπη μέχρι πού έ'ροινταν (έρχονταν) γή στό Ισιότη (στήν επιφά
νεια τού «δαπέδου) λιγούτσικο πιο ψλά ("ψηλά). ’Επάνω στό μεσιανό (μεσαίο) 
ντβάρι πού ήταν «φτιασμένο μέ ντιρέκια (στύλους άπό ξύλα) πλεγμένα μέ κερ- 
πίτσια, 'βάζομε ταμπάν (γερό ξύλο που .τοποθετείται οριζόντια) καί πάνω σ’ 
αυτό «σταυρωτά καρφώναμε κοντακνά (σ’ «δλο τό πλάτος τού σπιτιού μέχρι των 
δύο εξωτερικών τοίχων) γριντιές (μακάριά ξύλα) πού έσμιγαν τούς ιδύο« πιο 
μακρούς τοίχους. Ψιλά στις γριντιές καί ίσια. άπό ψλά «άπό τό «σιμιισινό (με
σαίο) ντβάρι βάζαμε τσί παπάδ'ες πού είναι. ψλοί (ψηλοί) 1.40 μ. πού τούς 
έαμιγαμε (συνεδέαμε) μέ τό ίουστούμ (ξύλο) πού ίέκαρφώνετο στην κορφή τών 
παπάδων άπό τά δύο άκρα τού Ιουστούμ τό νταγιαντούσαν («έστήριζαν) δύο 
κιοσελίκια (γερά ξύλα1) πού μπίτζαν (τελείωναν) ιστίς τέισσερ«εις κιοσέδες (γω
νιές). Καί άπό τό ίουστούιμ καί άπό τά κιοσελίκια έίσιμιγαν (έσυνδεονταν) άλλα 
ξύλα, τά μακάζυα, πού κατά ιάποστάσεις ιέσκέπαίζαν ολόκληρο τό ,τσατί (στέγη) 
καί ιμπίηζαν (τελείωναν) στά σατσιάκια (μικρή προεξοχή τής στέγης ·σέ ολο 
της τό μήκος).

Ψλά στά μακάζια καρφώ ναμε τά μερτέκια («λεπτότερα, ξύλα) «σταυρωτά 
καί ψλά «στά «μερτέκια βάζαμε τά παριά (κλαδιά)* πάνω στά παριά τή σλάμα 
(άγριο χορτάρι γιά νά γίνη επίπεδη ή επιφάνεια τών κλαδιών καί νά κλεί- 
σουν καί ιοίί τρύπες νά μήν περνά δ άέρας καί τό χιόνι) ,καί ψλά «στή σλάμα 
άραδιάζαμε τά κεραμύδια.

Έ  ιθ ι μ ο : "Οταν σρχίνζαμε (αρχίζαμε) τό τσατί φτιάν’ ό πρωτομά
στορες (δ καλλίτερος μάστορας ή δ μεγαλύτερος) ενα σταυρό καί ψλά βάζει ένα 
στεφάνι άπό κλαδιά καί λουλούδια καί τό καρφώνει ψηλά ιστό τσατί' ψλά στό 
σταυρό έβαζαν οί νοικοκύρηδες (οϊκοδεσπόται) μπαξίσια (δώρα), ποκαμίσες, 
πετσέτες, μαντήλια, υφάσματα κ.τ.λ. φαιντά ή αγοραστά' άστρα άπό αυτούς 
φέρνουν ιμπαξίσια οί γεννιάδες (συγγενείς) καΐί οί φίλοι. Γιά καθένα πού 
πηγαίνει δώρο ένας άπό τούς μαστόρους πού εργάζονται «έ,κει φωνάζει μέ τρα
νή «φωνή: <<Ό... έφερε ένιά μπαξίσι γιά νά τίμηση, τό γείτονα του- δ Θεός νά 
τόν έχει καλά καί νά τόν άξιώση νά πάη στό χατζιλίκι('Αγίους τόπους)' νά 
χαρή τά πλούτη του’ νά τού δάση δ θεός μπερικέτ (πλούσια ίεσοίδεία), «ευχα
ριστώ.» "Ολα τά «μπαξίσια μαζεύονται άπό τούς μαστόρους (κτίστες) άμέν 
(μόλις) Οά «άρχίσουν νά βάζουν τά κεραμύδια. Τό πρώτο δώρο τού σπιτονοικο
κύρη πού είναι καί τό καλύτερο τό παίρνει ό κάλφας (αρχιμάστορας ή πρω- 
τομάστορος) καί τά «αλλά τά τσιράκια (υπόλοιποι μαστόροι). Ό  «σταυρός φα
νερώνει τή φύλαξη προστασία τού Θεού' τό στεφάνι «μέ τά λουλούδια νά είναι 
ή ζωή τών νοικοκύρηδων λουλουδένια’ τά μπαξίσια πού δίνουν οί γειτόνοι καί
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οι φίλοι φανερώνουν τήν χαράν πού νιώθουν διότι άπόχτησε καλο σπίτι καί τό 
ίχτιμπάρι (εκτίμηση πρός τόν γείτονα) . Τήν πρώτη πέτρα τή βάζει ό κάλφας 
(αρχιμάστορας) στά ντιιμέλια (θεμέλια) και μετά κτίζουν όλοι μαζί. Σ τά  ντι- 
μέλια ό νοικοκύρης σφάζει πετεινό (πετεινό) ή ·,άρνί κα!ί κάνει κουρμπάνι (ιφα- 
γητό) που τό μοιράζει' Στά  ντιιμέλια κα'ι όταν μπιτήση τό ισπίτι, κάνει άγιαιαμό.

β \  Ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ί  χ ώ ρ - ο ι :  Τό σπίτι τό μεράζοιμε (μοιράζαμε)
στό μάκρος ατά δύο: Άπό τή μπροστά μεριά (εμπρόσθιο μέρος) ήταν γιά 
τήν οικογένεια χωρισμένοι σέ δυό όντάδες (δωμάτια)* καταμεσής (ανάμεσα) 
σ’ «ύπνους (α’ αυτούς) ήταν δ σιουντρουμάς ('διάδρομος) πού είχε πλάτοσ
1,50 μέτρο. Στό σιουντρουμά ήταν ή μεγάλη, ιθύρα πού εμπαιναμε καί έβγαίι- 
ζαΐμε στό σπίτι, ιδυό άλλες πιο μικρές πού έμπαιζαμε ατούς όντάδες καί δυο άλλες 
ιθύρες πού μάς πάγαιναν (Οδηγούσαν) στό πίσω ντάμι. Τό πίσω* ντάμι ήταν 
μπιλτισμένα (μοιρασμένο) στά δύο” τό ένα τό λέγαμε ντάμι ή άίχρύρι (στά
βλος) γιά τά χαϊβάνια μας (ζώα μας) πού είχε καί άλλη 'θύρα άπό τήν άπό 
κεΐ μεριά (άπό τό πίσω μέρος) γιά νά μπαίζουν καί νά βγαίζουν τά χαϊβάνια 
μας (ζώ α).Τ ό άλλο τό έλεγαμε μαα'ζά (.αποθήκη) καί σ’ .αυτό «φυλάσσαμε τά 
γεννήματα (εισοδήματα) μας καί ήταν άπ’ όλες τις μεριές κλειστός* είχε μόνο 
τή ιθύρα τού σιουντρουμά (διαδρόμου). Στον μααΐζά έφυλάσαμε καί τίς τρο
φές τών ζώων μας, πού ήταν άχυρο καί γιαρμάς (αλεσμένο καλαμπόκι ή σι
τάρι) . Κάθε όντάς είχε καί τό μτσάκι (τζάκι) του στον κιοσέ. Στον ένα τόν 
όντα κοίιμόταν δ πεθερός %’ ή πεθερά καί τά πζάνια τους (παιδιά των) καί 
στον άλλο δντά ή νύφ’ (νύφη) καί δ γαμπρός ή κάνα φίλος. Σέ κάθε δντά 
έστρωναμε καί μιά -ψάθα* ψλά (επάνω) στήν ψάθα ©βάζαμε πσκέφαλα (μα
ξιλάρια γιά κάθισμα) καί καθόμασταν ψλά σταυροπόδι*. στό συμπέθερο ή στό 
νοΰνιο ιμας εβαζαμε καί ένα στρωιματάκι γιά νά τούς Ιδείχνωμ© τόν σεβασμό μας. 
Είχαμε ακόμα καί ένα ισεντούκι (μπαούλο) πού εβαζαμε τά ρούχα τού σπι
τιού. Γύρω στά ντουβάρια δυό πθαμές (πιθαμές) χ,αμλά (χαμηλά) άπ’ τό τα
βάνι είχαμε ράχτια (ράφια) γιά νά βάζωιμε τά ντουζένια (υπάρχοντά) μας 
καί στά παράθυρα κρεμνάμε καί πιρτέδες (κουρτίνες) .·

Στον καινούριο τόν δντά έφτειχναμε μέ τά κερπίτσιά (πλίνθους) καί τόν 
γιούκο (πεζούλι λίγο ■ψηλότερο άπό τό δάπειδον) καί εβαζαμε τά κλίμια μας 
(παπλώματα) καί στον κισσέ πού ήταν κατά τήν ’Ανατολή είχαμε τήν εικόνα 
(εικόνα) τής Παναίας (Παναγιάς) καί τήν καντήλα τή σκαλώναμε πού τό 
ταβάνι μ’ ένα τέλι (σύρμα) σταυρωτά. Κάθε νοικοκυριό είχε τεντσερέδες 
(τσουκάλια) μπακυρένιους ή  χωματένιους, ταψιά μπακυρένια, μπακύρες, κα
ζάνι, νταβάδες (ταβάδες — τηγάνια), άστραπάδες (κύπελλα), πνάκια (πιά
τα), χλιάρια, πηρόνια* τά χλιάρια καί τά πηρόνια τά βάζαμε στή χλιρομάλαθία 
(ιπηρουνοκουταλοθήκή)' είχαμε άκόμα καί άλασκού'τιρο (άλατιέρα) πού τό 
ανοίγαμε (σκαλίζαμε) ψλά σέ ξύλο ιμέ τό λουκούτσι (ειδικό εργαλείο), μιά 
τσανάκα (χαβάνι) και ένα στούμπο (χαβανόχερο - κοπανισίτήρι) γιά νά στου-
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μπίζωμε άλας καί ισκορδάρι (σκοΐρδαίλιιά), σταφίδα ξυλένια πού ζύμωναν οί 
γυναίκες τό ψωμί καί τσί πνακοτές (μακρές σανίδες χωρισμένες σέ θήκες) 
πού τό χώριζαμ’ σέ σομούνια (ψωμιά).

γ ' .  Ε ΐ δ η  ρ ο υ χ ι σ μ ο ύ :  Είχαμε κλίμια (παπλώματα), στρώματα, 
καί πυακέφαλα (μαξιλάρια) πού τά γεμίζαμε (γεμίζαμε) μέ παρτάλια (παλιά 
■ρούχα) γιά τόν ύπνο. Είχαμε ακόμα μαντήλια καί μισάλες (πανί μεγάλο τε
τράγωνο) πού τά στρώναμε καί έβαζαμε τά σομούνια καί έτρωγαν οί μουσα
φίρηδες (φιλοξενούμενοι) ’ τά μαντήλια τά «βάζαμε στό γόνα τσ’ νά μή στα- 
λάξουν καί λιρ·ώσουν (λερώσουν) καί γιά  νά σφουγκίσουν (σκουπίσουν) τά 
χέρια τσ’ όταν -θά «χόρταιναν. Στά παράθυρα ©ϊχαμε τσ’ πιρτέδες (κουρτί
νες), στό πάτωμα τήν ψάθα καί ψλά της τά πισκέφαλα (μαξιλάρ'ΐα).

<δ'.  Β ο η θ η τ ι κ ο ί  χ  ώ ρ ο ι : Μέσα ιστόν μααζά (αποθήκη) ήταν
τρία αμπάρια’ στό ένα έβαΐζαμε στάρι, ιστ’ άλλο καλαμπούκι καί στ’ άλλο κριθάρι 
(κριθάρι)’ στήν κοφίνα (μεγάλα κοφίνι πλεχτό ιμέ βέργες 2 X 2  μετρ.) έβα- 
ζαμε τό γιαρμά (αλεσμένο καλαμπόκι μέ κριθάρι) γιά τά πράματα (ζώα) 
μας καί σέ άλλη κοφίνα τό αλεύρι μας. Γιά αχυρώνα είχαμε τήν λόντα (ισωρός 
άχυρου). Τό ντάμι (σταολος) ήταν πίσω ·άπό τσ’ όντάδες. Τ’ ορνίθια ή κότιια 
κοιιιμώνταν ψλά στή μπαεμιά ή ψλά στά φουρνόξυλα ή ψλά ιστόν κουπέ (θόλο) 
τοΰ φούρνου. Γιά τά πρόβατα ιεΐχαμε τό ισαγιά (μαντρί) πού τό φτειάχναμε μέ 
παλούκια (πασσάλους) καί μέ βεργιά (βέργες μακρύς καί χοντρές) πού τά 
πλέαμε (πλέκαμε) στά παλούκια* τόν ισκεπάζαμε ιμέ σλάμα άπό τσαβδάρα 
(χορτάρι άπό σίκαλη). Γιάγκα (ιδίπλα1) στό σαγιά ήταν καί ή καλύβα γιά τό 
σκλιά (ισκυλιά). Τό χιάδι (αυλή) ήταν αύτή πού άπόιμνησκε (ιάπόμενε) πα
ραπονίσια ιάπό τό σπίτι. Κάνα γκαιρό είχαμε καί -φούρνο’ τόν κουπέ (βόλο) 
τόν πλέμμε (πλέκαμε) ιμέ μσά (μισά) κεραμίδια ή μπιτούγκα (ολόκληρα) 
τούβλα’ ψλά άπό τό ιστόμα του ήταν ή πύρα (μιά τρύπα) πού έβγεζε τό1 ντου
μάνι (ό καπνός)· τό φούρνο τόν φτειάχναμε σμέτ - σμέτ (ιμέση - μέση) στό 
χιάδι’ τό πάτωμά του τό έστρωναμε μέ κούμη (άμμο) γιά νά κραΐτάη τή ζέ
στη καί ψιλά στή κούμη έστρωναμε μαλάΐδες (τούβλα μεγάλα) ή τούβλα μικρά. 
Τά ντουζένι/α τού ιφούρνου (ιέργαλεία) ήταν: 1) Τό γκέλπερι (ξύλο μακρό
2,50—13 μέτρια) πού στήν άκρα είχε ενα σανίδ’ γιά νά τραβάμε τά καρβού- 
ν-ια ιμέσα άπό τό -φούρνο. 2) Σ ’ ένα ξύλο ιμακρύ εδεναμε ένα τσβάλι (τσου
βάλι) τό έβρεχαμε στό γιαλάκι (γούρνα άπό πέτρα) καί πότιζαν τό φούρνο 
γιά νά φύγουν τά πολλά καρβούνια καί ή αφού (στάχτη)· αυτό τόλεγαίμε 
πάνα. 3) Τό χιμπόξυλο' ήταν μακρό ξύλο ή σίδερο’ μ’ αυτό έτριβαμε τό 
φούρνο Ιδυό τρεις φορές δπου - παντού (παντού). 4) Ή  ισίτα πού κοισκινί- 
ζαμε τό ιάλέβιρ (αλεύρι). 5) Ή  ισκαφίδα πού μέσα ζυμώναμε τό άλέβιρ. 
6) Οί πινακοτές πού μέσα έβαζαμε τά χωρισμένα σομούνια (ψωμιά) καί τ’ 
αφήναμε ώσπου νά γένουν (ν’ ανεβούν). Τ ’ ανωτέρω μάς υπαγόρευσαν ιοί ι :
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1) Τσολκανάκης Βάϊος, έτών 30, απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου, 2) Κου
κουβ ελας Ευάγγελος, έτών 76, άγράμματος.

Β '.  ΕΝΔΤΜΑ, Τ Π Ο Δ Ε Σ ΙΣ , ΚΟΜ Μ ΩΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜ ΟΣ.
α) ΕΝΔΤΜΑ ΑΝΔΡΟΣ1: Τά χειμερνά (χειμερινά) ήσαν: 1) Τό πκάμισο' πιού 
τό βάζαμε άπό μέσα. 2) Τό γελέκι πού τό' βάζαμε ψλά ιστό πκάμισο. 3) Τό 
άντιρί ψλά ιστό γελέκι (είδος σακκακιού). 4) Τό βρακί (σώβρακο) πού τό 
βάζαμε ιάπό τή μέση καί κάτω. 5) Τό ποίτούρ (είδος πανταλονιού). β) Τό 
ζνάρ (ζωνάρι). Τό βάζαμε στή μέση, καί είχε μάκρος 3 μέτρα; καί πλάτος 
25 εκατοστά. 7) Τό σιάλι, λουρίδα μάκρους 2 ιμέτρων καί πλάτους 2.5 εκα
τοστών καί τή βάζαμε στό κεφάλι. Τό άντιιρί, γελέκι, ποτούρ καί ζνάιρ· ήταν 
μαίλλίσια καί τά άλλα βαμπακίσαα. Τά καλοκαιρινά ήσαν : 1) Τό βρακί. 2) Τό 
πκάμισο κεντημένο ιμέ μπουφάκια. 3) Τό τσαμπατάν (είδος σακκακιού) κεν
τημένο ιμέ γαϊτάνια καί άσπρα κουμπιά. 4) Τό ζνάρ όμοιο μέ τό χειμερνό χρώ
ματος κόκκινου. Τό βρακί ήταν γαλάζυο καί είχε γύρω τή βρακοζώνη.

ΕΝΔΤΜΑ ΓΤΝ Α ΙΚ Ο Σ : Τά χειμερνά ήσαν: 1) Τό πκάμισο μακρύ ώς 
τά κοτσάνια (αστραγάλους)· στο κάτω μέρος καί γύρω είχε πούλια άπό νίκελ 
γιά νά ιμή σκουριάζουν* είχε καί στολίδια άπό γαϊτάνια1. 2) Τό φιστάν πού 
ήταν κοίντώτερο. 3) *0 ντουλαμάς (είδος παλτού) πού ήταν μπροστά ανοι
χτό χωρίς κουμπιά, μέ μανίκια κεντημένα* πολλά .κεντήματα άπό πέρδικες, 
τουρτούρες (τρυγόνια), γλάστρες, λουλούδια κ.τ.λ. είχε καί μπροστά καί σέ 
δλες τίς μεριές' έφτανε ώς κάτω άπό τό γόνα. 4) Τό ζνάρ πού τό τυλίγαμε 
ψλά στό ντουλαμά στή μέση' ήταν μαλλίσια λουρίδα μακιριιά ώς 3 μέτρα καί 
φαρδιά 30 εκατοστά. 5) Τό άσημόζούναρο, (ζώνη μακριά όσο ή περιφέρεια 
τής μέσης καί φαρδιά 10 εκατοστά)· άπό μέσα μεριά ήταν πανί καί άπό 
έξω είχε άσήμνιους κρίκους (χαλκάδες)' στήν έιμπρός μεριά έκλεινε μέ 
κόπσες. Τά καλοκαιρινά ήταν τά ιδια μέ τά χειιμειρνά, έβγαζαμε μόνο τό 
ντουλαμά.

ΕΝΔΤΜΑ Π Α ΙΔ ΙΟ Τ : 1) Τό πκάμισο πού τό ύψαιναια' ιστόν αργαλειό 
μέ βαμπακερό γνήμα (νήμα) καί ήταν άσπρο. 2) Τό γελέκι πού τό ύφαιναμ’ 
καί αυτό στον αργαλειό μέ μαλλίσιο γνήμα" εμπρός μεριά ήταν σταυρωτό καί 
είχε διάφοροι στολίδια, γαϊτάνια κ.τ.λ. Ή ταν μαύρο μέ πολλούς κρασσούς- τό 
σταύρωμα γινόταν ιμέ κόπσες. 3) Τό άντιρί πού τό φορούσαν έπάνω στό γε
λέκι ,καί ήταν καπακοιύδικο (εφαρμοστό) στό λαιμό μέ δυο σειρές γαϊτάνια 
στήν εμπρός μεριά * είχε μακριά μανίκια μέ κλειστό γιακά. 4) Σκούφια πού 
ήταν πλεχτή ή άγαραστή καί τή φορούσαν μέχρι πού γίνονταν β χρόνων. 
5) Τό ποτούρ ι πού τό έβαζαν γιά  πανταλόνι μέ .στενά ιμπατζάκια' στό έπάνω 
μέρος ήταν φαρδύ μέ ζώνη, πού έκλεινε έμπρός.

β) ΤΠΟΔΗΜΑΤΑ. 1) Τά ανδρικά ήσαν οί τουλούμπες (παπούτσια άπό
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δέρμα χωρίς καρδέλλες)- πίσω ήταν ■κ/λί&υστά. σάν παπούτσια: καί είχαν μιά 
ουρά πού τήν τραβούσαν γιά νά 'μπαίνουν και νά βγαίνουν. ’Ηταν αγορα
στά, είχαν χρώμα μαύρο καί τά έβαζαν τίς γιορτές. 2) Τά κοντούρα (παπού
τσια ψηλά σάν γαλότσες)* ήταν καί αυτά ιμαύρα καί τά φορούσαν τίς καθηπ 
μερνές. 3) Τά παλληκάρια φορούσαν τσαρούχια από πετσί (δέρμα.) γουρνί- 
oio ή βουβαλινό ιμέ πιάλια (μακρά ταινία πού τή χρησιμοποιούσαν ισάν κάλ
τσα) ύφαμένη ιμέ αρνίσιο μαλλί καί τυλίγονταν τρεις φορές στό ποδάρι- τά 
πιάλια ήταν άσπρα καί τά .έδεναν μέ τά τσαρουχόσκοινα ψιαισιμένα μέ κατσι
κίσια τρίχα- τά τελευταία είχαν μάκρος 5 πήχες καί τά τύλιγαν πυκνά - πυκνά 
στό πόδι επάνω άπό τόν αστράγαλο μέχρι κάτω στό γόνα· τό χρώμα τους ήταν 
μαύρο. Τά πιάλια έμεναν κάτω άπό τό γόνα χωρίς τσαρουχόσκοιινο 8 εκατο
στά. Τά παιδιά τών τσορμπατζήδων (πλουσίων) ίδέν φορούσαν τσαρούχια), αλλά 
παπούτσια μέ καλτσοιύνια (είδος κάλτσας)' τά καλτσούνια τό έρραΐβαν οί άμπα- 
τσήδες (ειδικοί ράφτες) μέ μαιλλίσιο ιμαύρο, πανί- έφταναν μέχρι τό γόνα καί 
ήταν άπό .πλάγια ανοιχτά καί. κούμπωναν μέ κόπσες, ιείχαν δέ καί γαϊτάνια. 
Ψλά ιστά καλτσούνια ήταν τά τσυσλούκια (Επιγονατίδες) πού ήταν πλειχιτά ατό 
χέρι μέ μιά βελόνα καί πάνω άπό τό· γόνα δένονταν μέ δέρμα καί κρεμά- 
ζονταν δυο φούντες προς τά κάτω πού είχαν χρώμα πράσινο, κίτρινο κ.τ.λ. 
4) Τά μικρά παιδιά (αγόρια) φορούσαν πατίκια (σάν πέδιλα)- άπό κάτω 
είχαν' πετσί καί άπό πάνω κρατιόταν ιμέ ένα λουρί πού κούμπωνε ιμέ τοκά 
(φ ίμπια).

1) Τά μικρά κορίτσια φορούσαν τά πατίκια. 2) Αργότερα έβαζαν τίς 
κοντούρες (παπούτσια) πού επάνω είχαν κορίδέλλες καί δταν τίς έδεναν ήταν 
σταυρωτές* μαζί μέ τίς κουντούρες έβαζαν τά τσουράπια (είδος κάλτσας) 
πού ήταν βαμπακερά άγοραιστά. 'Όταν περνούσε ή ηλικία' οί γναΐκες έβαζαν 
καλτσούνια ιμέ κουντούρες, δπως καί οί νταήΐδες '(άνδρες).

γ) ΚΑΑΤΜΜΑΤΑ ΤΙΤΣ ΚΕΦΑΑΙΤΣ : 1) 'Όταν ήταν μικρό τό κορί
τσι. φορούσε ένα τσεμπεράκι. κόκκινο, καφέ ή πράσινο πού τ’ άγάραζαν.
2) 'Όταν μεγάλωνε 'φορούσε ένα τάϊκα (σκουφί) άπό τσιοφα (μάλλινοι πανί) 
πού ήταν ισκούρο κόκκινο καί μπροστά μεριά καί καταμεσής στά ιδυό φρύδια 
έπεφτε στό μέτωπο ένα φλουράκι σάν κ:ΐρώνα κιαί ήταν ραμμένο·. Πλάγια 
στά αυτιά προς τό πρόσωπο ήσαν τρία φλουράκια άπό κάθε μεριά (περίπου 
επάνω στούς φαγουρίτες) μέ σενπφένιες (φιαγμένες άπό ελεφαντόδοντο) 
χάντρες κρεμασμένα* τά φλουράκια αυτά τά λέγαμε πελέσκα. 3) Ψλά στό 
τάϊκε ιείχαν τό τσεμπέρ’ καφέ, άσπρο ή κόκκινο διπλωμένα σάν κορδέλλα. 
4) Επάνω στό τσεμπέρ·’ είχαν τόν τσαρτουμά (μιά μαντήλαι) πού έκρυβε ολό
κληρο τό κεφάλι καί άπάμνησκαν (έμεναν) νά φαίνωνται ψλά στό μέτωπο, τό 
τσεμπέρ’, τό φλουράκι (κορώνα) καί τά τρία φλουράκια τής μπελέσκα. 'Όλα 
αυτά ήσαν άγοραίστά, στολισμένα μέ κλαδιά, λουλούδια άσπρα ή πράσινα 
καί λέγονταν τσαλί τσεμπέρ’ (κλαδωτό τσεμπέρ’). Οί παπαϊοι (γέροι) έβαζαν
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τήν σερεβέτα πού ήταν 'μαύρη λουρίδα μακριά 5 πήχες καί πλατιούς 30 εκα
τοστά και τήν τύλιγαν στό κεφάλι γύρω σάν σαρίκι* ήταν μαιλλίσια κα'ι τήν*’ 
ύφα ιταμέ στον αργαλειό.

Κ ΤΕΝ ΙΣΜ Α  Τ Η Σ  ΚΟΜ ΗΣ. Ά πό τή μέση κάναμε χωρίστρια κα'ι τά 
μαλλιά επεφταν άπό τά πλάγια γιάγκα (πίσω)* πίσω· άπό τό κεφάλι τά έπλε- 
καιμε σέ ΐδυό κόσιες (πλεξίδες) πού ’έπεφταν πίσω και ήταν πολύ μακριές* σέ 
μερικές έφταναν ώς τά πόδια (τις φτέρνες). Σ τις κόσιες έβαζαν πελέσκες 
(σάν κορδέλλες) άπό χάντρες γιά νά μή βαίσκαιθούν τά μαλλιά κα'ι πέσουν* 
τίς έδεναν ακριβώς στή μέση πίσω·.

β) ΚΑΛΛΩΠΙΣΜ ΟΣ. 1) Στά  αυτιά είχαν κιουπέ (σκουλαρίκια) άπό 
ασήμια αγοραστά* ήσαν στρογγυλά σάν •χαλκάδες καί είχαν γραμμές. Τά τσολ- 
πατσίΐδικα (πολύ πλούσια) κορίτσια φορούσαν κιουπέ ΐχρυ<σά, φτειαγμένο· μέ μιισή 
λίρα τό ένα·· ήταν 'στρογγυλά καίί έπάνω ήταν κολλμένες (κολλημένες) τρεις 
πέτρες. 2) Στό λαιμό τά κορίτσια έβαζαν χάντρες μέ πολλά χρώματα κόκκι
να, πράσινα κ.τ.λ. 3) Τά άρραίβωνιασμένα 'έβαζαν λίρες, 20 λίρες αρμάθα 
καί ιστή μέση - εμπρός κρέμονταν μέ μικρή αλυσίδα μιά πεντόλιρα’ ολόκληρη 
ή αρμάθα κρατιόταν μέ χρυσή αλυσίδα πού ήταν περασμένες οί λίρες μέ χε- 
ρΐοΐυλάκΐια* τίς λίρες αυτές τίς φορούσαν τίς γιορτές μέχρις πού ήσαν νέα.
4) Στά  χέρια έβαζαν μπελεζίκες* ήσαν σάν γυάλινες βραχιόλες μέ τέσσερις 
σειρές’ βραχιόλες ήταν καί άπό κερί (ισάν ναύλον) άπό μούμ, έτσι τά λέγαμε 
καί ’έφερναν καί αυτά τρεις βόλτες, β ) Είχαν ακόμα στά δάχτυλα καί ένα δα- 
χτυλίδι ασημένιο ή χρυσό · πού ήταν γραμμένο τό όνομα, σέ τετράγωνη πλάκα 
άπό τό ίδιο τό μίγμα: 6) Στή μέση καί ψλά στά ρούχια (ενδύματα) φορού
σαν τό άσημοζοΰναρο πού κρέμονταν πολλές αλυσίδες μικρές άπό ασήμι. Ψ ι
μύθια γιά τίς γιορτές δέν ήσαν. Τάς πληροφορίας μάς έδωσαν: Δήμητρα 
Δροσίδου, έτών 65, αγράμματος. Ά θηνά Δρσσίδιου, έτών 45, απόφοιτος Δη
μοτικού Σχολείου.

Γ \  ΤΡΟ Φ Α ί. Τά φαγιά μας είναι: α) ’Ό  σ π ρ ια  : 1) Μικρά φασλά- 
κία (φασουλάκια) 'μέ τό ξύδ’ (ξύδι). 2) Γράχτια (είδος μπιζελιού). 3) Μπι
ζέλια. 4) Άρβύθααι (ρειβύθια). 5) Φακή (φακές), β ) Κκιά (κουκιά)* τά ζε- 
μάτούσαμε καί ύστερα τά ξεφλοιύσαιμε καί τ’ άφΊαχναμε φάβα. β) Ζ υ μ α 
ρ ι κ ά  : 1) Άιλαγγίτες* γίνονται μέ ζυμάρι νουρλό (νερουλό)* τούς ζυμώ
ναμε, τούς αφήναμε ώσπου νά φουσκώσουν (ανεβούν) καί τούς ψήναμε στή 
σάτσ (πέτρινη πλάκα)* τούς τρώγαμε μέ γλυκό. 2) Μικίκια* τά ζυμώναμε ισάν 
τούς άλαγγΐτες, λιγούτσικο πιο πηχτά, καί τά ψήναμε μέσα σέ .κοφτό ,λάδ’ 
(λάδι). 3) Πίττες* τίς πλάθαμε μέ άλεύρι ψλά στό σοφρά μέ τόν πιλάστηρ’ (ξυ
λίκι)* τά πέτουρα (φύλλα) βάζαμε σέ λαδωμένο ταψί καί τίς ψήναμε στό 
φούρνο. 4 ) Κιουσκούσια* τά πλάθομε μέ άλεύρι, αυγά καί γάλα" τά κάνομε 
στρογγυλά σάν σκάγια καί τά βράζομε στό τετζερέ (τσουκάλι) μέ νερό. 5) Τρα-
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χανάς* ζυμώνεται μέ αλεύρ*ι, -νιε,ρό και καψ-τερά πιπέρια άν βχωμε βάζαμε καί 
σάμι (σησάμι)' τ’ αφήνομε ιμιά ιμέρα και ιμιά νύχτα όσο νά γίνουν ξνά (ξυ- 
νά). "Τστερα τά βγάζαμε πού τή σκαφίδα:, τά κάναμε μικρές 'δαγκωνιές καί 
τ’ αφήναμε στον ήλιο νά ξεραθούν. Ά φού ξεραθή λιγούτσικα oil γναΐκες τόν 
τρίβουν στήν σκαφίδα, τόν περνούν ιάπό κόσκινα καί τόν αφήνουν στον ήιλιο 
νά ξεραθή καλά. Τόν ιμιαγεριεύουμε μέσα σέ νερό, τυρί ,καί βούτυρο· τρίβομε 
καί ψωμί καί τόν βάζομε σέ τρανή πνάκα ,καί τό,ν τρώμε μέ ξυλένια χλιάρια 
(κουτάλια) ολοι μαζί γύρω ιστό σοφρά.

1) Τό κρέας τό κάνομε καπαμά' τό 'βράζαμε καί ρίχνομε κρεμμύίδια λια
νισμένα (κομμένα λεπτές 'φέτες) καί πιπέρ’ καί τ’ αφήνομε νά βράσουν δλα 
μαζί στον τεντζερέ. 2) Επίσης τό κάναμε καβουρτιστό μέ πατάτες, κρεμμύ
δια, καί λίγο σκόρδα. 3) Άκόμη τό κόφταμε. φέτες - φέτες καί τό ψήναμε στό 
τηγάνι μοναχό καί τό λένε κοκκινιστό (μπριζόλες). 4) Τό κάναμε καί γιβέτζι 
στό φούρνο μέ ρύζι.. 5) Άκόμη τό κάνομε πιλάφι μέ ρύζι. Τό \|>άρι τό ψήνομε, 
τηγανητό, σούπα καί γιβέτζι. Γιά νά τό κάναμε σούπα βράζαμε τό ψάρι καί 
τό σουρώνομε" στό ζωμό προσθέταμε αλεύρι καί τό κάνομε νιειρλό* ριχίναμε καί 
κρειμμυδάκι καί τά βράζομε* δταν ψηθούν βάζαμε μέσα καί τό ψάρι καί τά 
ριχίναμε. αλα στήν τσανάκα καί τά τρώμε. Τό γιβέτζι, τό κάναμε μέ ρύζι πού 
βράζαμε πρώτα μόνο* τό ριχίναμε στά ταψιά καί βάζαμε καί τό ψάρι κομμένο 
φεταριές (φέτες). Ψήναμε ακόμη πατάτες, κρεμμύδια, χλωρά κκιά (κουκιά), 
φασλάκια (φασουλάκια), σαλιιαραΐίους κ.τ.λ. Τρώμε καί (σαλάτα ιμέ ντομάτες.

γ) Π  A Ρ  ΑΣ ΚΕΤΗ TOT Α ΡΤΟ Τ : Τό ψωμί κάνα γκαιρό (τά παλιά 
χρόνια) φτιάχνονταν μέ καλαμποκίσια ιάλεύρι καΐί ταύλεμε (τό λέγαμε) πουπάτα* 
περνάμε κοντά μας ένα ντενεκέ αλεύρι καί τό κασκιινίζαμε μέ σίτα ιστή οκα.- 
φίδα' ρίχνρμε χλιαρό νερό, προζύμι, ,καί άλας καί τό ζυμώνομε* τού κάναμε 
σταυρό καί τό σκεπάζαμε μέ μιά παστρικά (καθαρή) μισάλα (ιμαντήλα) καί 
άπό ψλά ρίχναμε και γιαμπαυρλούκια (χοντρές κάπες πού (φορούν αί τσίοιμπάνοι 
τό χειμώνα) γιά νά γίνη (άνεβή). ’Έ  !θ ί μ  ο : «"Οταν τουδιής (τό ίίδής)
και 'δέν γίνεται τού βάζεις ένα σαπούνι ψλά στό σταυρό καί αμέσως γίνεται». 
"Οταν γίνη τό χωρίζαμε στίς πινακοτές καί πλωχεριάζει (φουσκώνει) καί άνά- 
φταμε τό φούρνο’ τόν αναφτεί ή ίδια ή γναΐκα πού ζυμώνει καί άμα είναι καί 
ό νταής (σνίδρας) τή β'οηιθάιει. "Αμα γίνη παίρνει μοναχή ή γναΐκα τό ψωμό- 
φτιαρι, ρι,χίνει λίγο αλεύρι ,έπάνω γιά νά μήν άκαλλνάνε τά σαμούνα καί τά 
βάζει μέσα στό φούρνο, αφού πρώτα τό,ν πανίση μέ τήν πάνα καί τραβήξη τά 
καρβούνιια στό στόμα τού φούρνου μέ τό γκέλπειρι. "Οταν τελε,ιώσωμιε, πριν 
κλείσωμε τό φούρνο μέ τό καπάκι κάνομε σταυρό ψλά στήν τρύπα καί ριχί- 
ναμε λίγο αλεύρι ψ?ά στήν άνθρακα (ανθρακιά πού είναι ιστό στόμα τού φούρ
νου) γιά τσοί πνιγμένοι. "Τστερα καθόμαστε καταγής γιά νά παχιαρτιστή 
(πετύχη) τό ψωμί ή (βάζαμε ανάποδα τή :·οκαφίδα. Φ ρ άσ ι ι ς  : «Μπαχαρΐ- 
στηκε το ψωμί μου» =  «’Έγινε παλύ καλό». "Οταν γίνη (ψηθή), τό βγάζομε,
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βάζαμε τά σομούνια στις πινακοτές καί τά φέρνομε στον μαιαζά («αποθήκη). 
Στους γειτόνους καί τούς περαστικούς δίνομε πετάλιά, καμιμάτι ή ολόκληρη, « 
πού τήν κάνομε μέ τήν ΐδιια ζύμη και είναι «φτενή. 'Ό ταν ζυμώνωμιε «μέ και
νούριο γέννημα (καρπό) ιδέν 'δίνομε ολόκληρο δανεικό άλλα κόφτοιμε ένα κομ- 
Ιματάκι γιά νά ιμήν φύγη τό τυχερό άπό τήν οικογένεια. Φ <ρ ά σ ι, ς : «Τό δι
κό μιας τυχερό ιθά τό 'φάη άλλος». Μέ τό καινούριο αλεύρι δίνομε ατούς γει
τόνους άπό (μιά πετάλιά (φτενή πίττα πού ψήνεται κάτω στον φούρνο όπως τά 
ψωμιά καί όχι μέσα σέ ταψιά) γιά τό καλό. 'Όποιοι γιορτάζουν τή μέρα, τής 
γιορτής των κάνουν 5 άρτους ιμέ σταρίσιο αλεύρι αλλά ή ζύμη πρέπει νά είναι 
γανωτή (σφιχτή, σκληρή) ' τή μέρια, τής γιορτής τό πρωΐ τούς πηγαίνουν στήν 
εκκλησία μέσα σέ μιά πανίερα καΐί τούς άφήνουν μπροστά στό Χριστό. Ό  
παπάς άμα τελείωση τή λειτουργία τούς διαβάζει, παίρνει ενα καί τούς άλλους 
τούς κόφτουμε καί τούς μίεράζομε σ’ όσους βρίσκονται στήν έκκλησιά. Στό μνη
μόσυνο φτιάχνομε κολούρια μέ σταρ ίσια ζύμη* τά βάζομε σέ νταβάδες (τα
ψιά) .πού τούς λαδώνομε γιά νά μήν άκαλλνάνε (κολλούν) καί αίμα γίνουν τούς 
φουρνίζουμε' τά μιεράζομε στήν έκκλησιά καί στά σπίτια. ’Εκάναμε άκόμη:

1) Στουρέκια. Τά κάναμε τήν Μεγάλη Πέμπτη ή (Παρασκευή μέ σκέτο 
αλεύρι σταρίσιο· άν έχωιμε ρίχνομε καί ζάχαρη ή γλυκό. 2) Τήν Πασχαλιά 
ή Μπουγάτσα. Κουλούρα (χοντρή πίττα) μέ ισιίταρίσιο αλεύρι πού τή,ν αλείφαμε 
μέ αυγό' στή μέση βάζαμε ένα κόκκινο αυγό’ άπό αυτή, πηγαίναμε, καί στή 
νουνά (κουμπάρα). 8) Κουλούρες. Μεγάλες κουλούρες τρυπημένες στή μέση' 
τίς άλειφαμε μέ αυγό καί σάμι (σησάμι).

δ) ΓΑ1ΠΚΙΣΜΑΤΑ : 1) Ρυζόγαλο: Μέ γάλα, ιρύζι καί ζάχαρη· τό δί
νομε στούς καλεσμένους μετά τά άλλα φαγητά. 2) Μπακλαβάς: Μέ τό ζυμάρ’ 
ανοίγαμε φύλλα* τά βάζαμε στούς νταβάδες καί τά ξεροψήνομε στό φούρνο· 
τά βγάζομε άπό τό φούρνο, τά κόφταμιε κομμάτια καί τά 'φυλάσσομε' όταν 
εχομε καλεσμένους, σέ αρραβώνες ή χαρές, βράζομε ένα τεντζερέ γλυκό (νερό 
μέ ζάχαρη) καί τό ρίχνομε μέσα στό νταβά πού εΐναι τά ξεροψημένα κομμά
τια τού μπακλαβά γιά νά μαλακώσουν καί γλυκάνουν καί τά δίδομε (προσφέ- 
ρομε). ’Άλλες φορές κό.φτομε τά φύλλα σέ μικρά κομμάτια προτού τά βάλομε 
στό -φούρνο καί μετά τά ψήνομε' όταν ψηθούν τά φυλάσσομε καί όταν μάς 
χρειαστούν τά μαλακώνομε, καί τά γλυκαίνομε μέ τό γλυκό (νερό καί ζάχαρη).
8) Νιχιαστά. Σ ’ ένα κιούπι βάζομε ένα ντενεκέ κριθάρι· στέκεται ενα, μήνα 
καί κοντεύει νά σαπίση* τό βγάζομε άπό τό νερό καί τό στουμπάμιε (πιέζομε 
στις παλάμες) μέ τά χέρια καί βγάζομε τήν ψίχα' τήν στραγγίζομε μέ μιά 
σίτα καί τό ζμί (ζουμί) τό βάζομε σέ ταψιά καί τό ξεραίνομε στον ήλιο. 
'Όταν ξεριαθή, τό στουμπίζομε καί τό κάνομε ψιλό αλεύρι' \ι9 αυτό κάνομε 
γλυκό μέ λίγη ζάχαρη ή άλλο γλυκό (ζαχαροκάλαμο ή πετμέζι) καί τό τρώμε 
μέ τό χλιάρι (κουτάλι).

1 3
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4. Φούρμιρι. (είδος χαλβά). Τόν κελεμέ (φρέσκο τυρί), μόλις πήξη, 
τόν στραγγίζομε οτή τσαντίλα καλά' τό βάζοιμε στον τεντζερέ κα'ι βράζει μέ
χρι νά άπολύκη (βγάλη) βίοϊύτυίρο* τότε ρίχνομε καί ζάχαρη· καί τό ψήνομιε 
μέχρι νά γίνη μπουμπουλάκια (μικρά κομματάκια, σπειρωτό) καί τό τρώμε. 
Είναι τό άκριιβώτερο γλυκό. 5.—  Κουρμά. (χαλβάς). Ά πό τό παζάρι αγορά
ζομε (τά παλιά χρόνια) τόν κουρμά που μάς τόν έφερναν άπό τήν Αραβία 
καί ήταν άπό τά καλύτερα γλυκά. 6.—  Πιιλιάφι. Ψήνομε τό ρύζι" τό αφή
νομε σπειρωτό δπως τό πιλάφι καί τό τηγανίζομε* ριχίνομε καί ζάχαρη καί 
τό τρώμε. 7.—· Ρετσέλια. "Αμα γίνουν τά ζαχαροκάλαμα, τά κόφτομε καί 
τά καθαρνάμε (καθαρίζομε) καί τά πηγαίνομε ιστό μέγκενες ((εργοστάσιο 
μέ πιεστήριο—κοχλία)* Ιέκεϊ λιανίζονται καί (βράζονται μέσα σέ καζάνια* τά 
κατεβάζομε καί τά βάζοιμε. στό μέγκενες (πιεστήριο) που τά στουμπίζει νά 
βγή δλο τό ζμί (ζουμί). Τό βράζομε σέ άλλο καζάνι ώσπου νά πυχτώση καί 
γίνη γλυκό* Σ ’ αυτό ριχίνομε καί φέτες ιάπό κολοκύθια γλυκά ή κυδώνι δ
ταν ακόμη βράζει, άφού πρώτα τά πλύναμε ιμέ ασβεστόνερο: γιά νά σφίξουν 
καί νά μή λυώσαυν δταν γίνη, τό κατεβάζομε άπό τή φωτιά, τό αφήναμε νά 
κρυώση καί τό φυλάσσομε ιμές (μέσα), (σέ ντενεκέδες καί τό τρώμε μέ τό 
ψωμί' πρέπει δμως νά σφουγγιζόμαστε καλά, γιατί ιθά μάς φάνε οί μύγες.

8.—  Στά φλαρνιά. Πρώτα ρίχνομε ιστό μούστο .ασπρόχωμα γιά νά 
καθαρίση καί τόν βράζομε γιά νά πυχτώση* τόν κατεβάζομε καί τόν αφήνομε 
νά κρυώση καί τόν λέμε πετμέζ. Κατόπιν, ιμέσα σ’ ένα τεντζερέ άραδιάζομε 
σταφύλια καθαρά* στουμπίζομε σπόρο ξερό άπό χάρμαλη (σινάπι, είδος λα- 
χανικοΰ) στό γδί (γαυδί, χαβάνι) καί κάνομε ένα κόμπο όσο τό καρύδι, καί 
τόν βάζαμε καταμεσής καί ψλά στά σταφύλια* άραίδιάζομε άλλα σταφύλια, 
άλλο χάρταλη μέχρι νά γέμιση ό τεντζερέ ς. "Τστερα παίρνομε τό κρύο πετ
μέζ καί τό αδειάζομε μέχρι νά σκεπάση, τά σταφύλια καί νά μή φαιίνωνται* 
βάζομε καταμεσής σέ δυό παρτάλια (πανιά παλιά) απλωτό στουμπισμένο σπό
ρο άπό χάρταλη καί κάνομε ένα σκέπασμα στρογγυλό δσο τό στόμα του τεν
τζερέ καί τόν σκεπάζομε ψλά άπό τό πετμέζ* τόν σκεπάζομε μέ τό σκέπασμά 
του. Πιο υστέρα- (αργότερα) άμα ισκάφτωμε τό αμπέλι, ανοίγαμε, τόν τεν
τζερέ καί βγάζομε τά σταφύλια καί τά τρώμε καί είναι σάν όντας τά βάλαμε, 
χωρίς νά άλλάξουν καβάλου' τά μαύρα' μένουν μαύρα καί τά άσπρα άσπρα.

ε ' ΠΟΤΑ: 1. —  Ούζο. Τό φτιάχνομε άπό τά σταφύλια, άφού πά- 
ρωιμε πρώτα τό περισσότερο κρασί· τά τσίπουρα τ’ άφήνομε κάμιποσες μέρες 
καί ύστερα τά πααίναμε στά καζάνια* γιά νά γίνη καλύτερο τό ούζο, ριχίνομε 
μέσα στό καζάνι άνασσλ καί μετά, όντας τό βγάλωμε, άνατόλ, πού τά αγορά
ζομε άπό τήν μπόλη. Τό πίναμε (δίχως νερό, ιμέ μεζέ τυρί, ελιές, λουκάνικα 
καί κρεμμύδια ή σκόρδα γιά όρεξη'. 2.—  Κρασί. Γίνεται άπό σταφύλια, πού 
τά βγάζομε άπό τά αμπέλια μας’ είναι δική μας παραγωγή. "Οταν γίνουν τά
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σταφύλια., τά μαζεύομε μέσα σέ καλάθια και τά κουβαλούμε και τ’ αδειάζομε 
μέσα στά βοϊδάμαξα" άμα τελείωση ό τρύγος, τά φέρνομε στο σπίτι, τ’ α
δειάζαμε στά καλάθια και τά πααίνομε κοντά στό βαρέλι* διαλέγομε τις σά
πιες ρόγες καί! τά πατούμε’ άμα θέλωμε νά γίνη καλό τό κρασί, διαλέγομε 
καί τά τσάμπουρα καί τά πετούμε’ αφήνομε μονάχα τίς ρόγες πού τίς πα
τούμε ιμέσα στό τσαραπανά (δοχείο ξύλινο σάν σκαφίδα). Τό κρασί δέν τό 
χωρίζομε, άλλά μένει μαζί μέ τά τσίπουρα (στέμφυλα), οκτώ μέρες για νά 
πάρη χρώμα καί μετά τό χωρίζομε. "Αμα 'θέλωμε νά γίνη, γλυκό, τό βρά
ζομε σέ μπακύρα.

Γιά νά μήν ξινίση καί νά μένη γλυκό, ·ριχίνομε φάρμακα, πού τό αγορά
ζομε άπό τό Διμότειχο (Αυδυμότειχιο).

Τάς πληροφορίας μάς ιέδωσαν:
1) Περιισ,τίεράκης Περι/στ. έτών 42, άπόφ. Δ. Σ . 2) Τασούδης Χαράλ. 

ετών 55, άπόφοιτ. Δ. Σ . 3) Τσολκανάκης Βάθος, ετών 30, άπόφοιτ. Δ. Σ .

ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΟΣ Β ΙΟ Σ . —  Δ '. ΓΕΩΡΓΙΑ.

α ')  Σ π ο ρ ά .  Τά χωράφια πού σπέρναμε είναι ,καιμπίισια ή μπαϊρίσια 
καί μπορεί νά είναι ΐσιία (οριζόντια) ή γιαμάτσ (πλαγιαστά)’ στά γιαβάγκα 
(αδύνατα) ριχίνίομε κοπριά τόν 'Ά η  - Δημή,τρη γιά  νά δυναμώσουν. Τήν ά- 
νοιξιιά οργώνομε τά χωράφια πού θά ισπείρωμε ιμέ σιτάρι' τό καλοκαίρι τά 
οργώνομε ακόμη μιά φορά ή δυό φορές. Τό άνοιγμα (ξιειχέρσωμα) τών χω- 
ραφιών μας τό κάνομε ιμέ τά χέρια μιας. Τά κλαδιά τά κουβαλούμε στό σπίτι 
γιά τό φούρνο καί τήν αυλή (φράχτη)’ τά κούτσουρα τά βγάζομε μέ ’ργά- 
τες (.εργάτες).

Διάλεγμα τού σ π. ό ρ ο υ :  "Οταν άπλώνωμε τά στάχυα στ’ αλώνι γιά 
νά τ’ άλωνίσωμε, οί γναΐκες διάλεγαν τά καλά στάχυα-' τά έκοφταν λιγούτσι- 
κο άπό μπροστά καί άπό πίσω, πού ήταν αδύνατα, τά σπειριά καί τά μεσιανά 
τά ερριχναν μέσα σέ ντενεκέδες’ αυτό τό έκαναν πολλές μέριες. 'Όταν δια
λέγονταν πολλά, τά 'στούμπιζαν σέ μιά μεριά τού αλωνιού ή έπάνω σέ στρώ- 
μα (ρούχο)· προσέχαμε νά μήν άνακατευθή μέ άλλον σπόρο’ μέ αυτόν τόν 
σπόρο πού τόν φυλάσσαμε σέ σακκιά, σπέρναμε τά χωράφια μας καί άπό αυ
τόν κρατούσαμε σπόρο τήν άλλη χρονιά ασο· θέλαμε. Τό σιτάρι, τό σπέρναμε 
τόν» ’Οκτώβριο ή καί μετά (αργότερα), άν ιδέν μάς επιτρέπει, ό καιρός.

Γεωργικά ε ρ γ α λ ε ί α ' :  1. Τό πρώτο όργωμα; τών χωραφιών τό κά
λαμε μέ τήν μπαπάρια ('σιδερένιο αλέτρι), .πού είχε· τό κιουτσούκ (βάση τού 
αλετριού), πού άκουμπούσε στό χώμα καί τελείωνε μπροστά ιστό γνί (υνί)’ 
στό κιουτσούκ πρός τά μπρος ήταν τό σουλτάρι (σταβάρι), πού μπροστά εί
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χε Ινα τροχουλάκι ιμέ χερούλια, τίαυ μέ αυτό, ιμέ δυο μεγκεμέδες (βίδες) κα
νόνιζες πόσο βάθος 'θά ώργωνες. Τό σουλτάρι έτιελειίωνε. ατό μέτωπο- άπό τό 
μέτωπα ήταν το τσου,λκάρ, μακρύ ξύλο που έφτανε μέχρι, τό ζυγό, άπό τόν 
όποιον σερνόταν όλη ή παπόρια- ιστό πίσω· μέρος ήταν δυο χερούλια που τά 
κρατούσε ό νταής άμα ώργωνιε' καί Οτή βάση τής παπάρας ήταν ή σκούπα, 
παύ γύριζε ανάποδα τό χώμα καί ανοίγονταν αυλάκι. Τά άλλα οργώματα τά 
κάναμε μέ τό αλέτρι πού ήταν ξύλινο καί εΐχεί:

2. Τό κοντούρι πού ήταν γυριστό καί πίσω τελείωνε στή χειρολάβα, πού 
τό κριατούσαμιε όταν ώργώναιμε καί μπροστά τέλειωνε στό γνί (υνί)' πάνω 
στό κοντούρι ήταν τό σουλτάρι (γυριστό ξύλο, σταβάρι), πού πήγαινε προς 
τά μπροστά, μέχρι τό ζυγό' τό κοντούρι καί τό σουλτάρι κρατιόταν μέ ένα 
τσιβί (άξονάκι) ξύλινοι' άπό τή μ,ιά μεριά καί τήν άλλη, είχε ακόμη, τό αλέ
τρι καί τά δυο αυτιά (μπαρούτια), πού έσπρωχναν τό χώμα καί άνοιγαν τό 
αυλάκι.

3. Τά βόδια τά ζεύταιμε μέ τό ζυγό πού ήταν ξύλινος- ήταν φτιαγμένος 
μέ δυο ξύλα σέ απόσταση 0,34 μέτ. Είχε δυο μεσόβεργες ξύλινες καί δυο 
έξώβεργες σιδερένιες- στις μεσόβεργες καί έξώβεργες ζεύτονταν τό βόδΓ ση
κώναμε τό ζυγό πού ηχεί πάντοτε επάνω στις ιέσώβεργες- μπαίνει ό λαιμός 
τού βοδιού καί βάζομε ίέξώβεργα καί πιάνεται' στή μέση ό ζυγός είχε τόν 
σιδερένιο έντεξέ πού .συνδέει τό ζυγό μέ τό αλέτρι, τή σβάρνα ή τό τερμούκι, 
4. Γιά τό τερμοιύκιασμα (σπάσιμο των βώλων) είχαμε τό τερμούκι πού ή
ταν άπό ξύλο ισέ σχήμα Δ, καί μ’ αυτό σπάζαμε, τά τειζέκια (βώλους) μετά 
άπό κάθε. όργωμα. 5. Άκόμη, είχαμε καί τή σβάρνα, φιαγμένη, ιμέ βεργιά 
πλεγμένα πάνω σέ τρία πιο χοντρά ξύλα πλάτους 1,40 μ. (γιά τή σβάρνα, 
μάκρος)' μ’ αυτήν σβαρνίζαμε τά χωράφια όταν τά σπέρναμε μέ σάμι. (σι- 
σάμι), βαιμπάκι, φασόλια κλπ. πού ίδέν έπρεπε νά πάνε βα,Όιά στό χώιμα. 
6. Είχαιμε καί τήν τσικόλα (βουκέντρα), ένια μακρύ καί λιανό ξύλο·, πού στό 
μπροστινό μέρος είχε τή λόθρα (καρφί) γιά  νά τσινάμε (καρφώνωμε) τά 
βόδια καί νά παγαίνουν καί στό πίσω μέρος είχε τό τσικέλι (πλατύ σίδερο 
ελαφρύ) γιά νά ξάμε τή λάσπη καί τά χορτάρια, άπό τήν παιπάρα, τή σβάρ
να καί τό τερμούκι. (Μασάλι : "Ο,ποιο βόδι. εΐναι καιλπαζάνικο =  ντεπέλικ'ο, 
ολα ή σικέλα σιτόν γκώλο τ φύλαγε).

7. Άκόμη είχαμε τόν κασμά, τό τσαπί, τό φτυάρι κλπ. Στό χωράφι 
παγαίναμε ιμέ τή βοϊδάμαξα, πού πρέπει νά ιέχη κάθε, γεωργός* τούτο άπο- 
τελεΐται: Άπό τά τέσσερα τροιχούλια, πού εΐναι ξύλινα καί φέρουν γύρω 
σιδερένιο δαχτυλίδι καί συνδέονται άνά δύο μέ τά γκιγκίλΐια, (άξονες)' τό 
πισινό τό γκιγκίλι. μονοιάζει, μέ δύο γκιρλαγκιτσια ξύλινα καί ένα, γιαστίκι, 
πού εΐναι ψιλά τους καθώς καί μέ δυο κλιμιές. Τό μπροστινό ντιγκΐλι έχει 
τό άρίς (μακρύ καί γερό ξύλο), πού φτάνει ώς τό ζυγό- επάνω, του· έχει τό 
μπαρτζίκι, πού βοηθά τό αμάξι νά γυρίζει προς τό ενα καί τό άλλο μέρος
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καί 'είναι ένα ξύλο οριζόντιο' επάνω .σ1’ αυτό 'είναι τό μπροστινό γισστίκι, που 
έχει ·δυό κλιμιές. Στή μέση, το μπροστινό γιαστίκι έχει ιμιά τρύπια πέρα για 
πέρα καί τό μπααρτζίκι καί τό ντιγκίλι ώς κάτω* εκεί 'βάζομε ενα σίδερο, 
πού τό Λέμε όρτά - τσιβί. Τό μπροστινό ντιγκίλι καΐί τό πισινό τά συνδέει, ή ου
ρά που είναι μακρύ ξύλο, 2,50 —  3 μ.

Επάνω στά γιαστίκια βάζομε τά σανίδια καί ιστίς κλιμιές νταγιακώνομε 
(άκουμπάμιε) τά κανάτια' σανίδια βάζομε όταν φορτώνομε βαριά πράματα, 
ή δταν π,αγαίνωμε ιστό 'χωράφι νά όργώσωμε, ή νά κβαλήσωμε τήν κοπριά 
μας στά μπαΐρια (χωράφια μας).

"Αμα φέρναμε άχυρο, βγάζαμε τά κανάτια καί βάζαμε τσίτια (ξύλινα 
τελάρα, ιάπό δικτυωτό σύρμα καί σανίδια) ' όταν φέρναμε χόρτίοι, αλλάζαμε τήν 
ούρά κιαί βάζαμε πιο μακρύ ξύλο, 5— ·5,'50 μ.., βγάζαμε καί τά κανάτια καί 
τά σανίδια καί βάζαμε άγκίτσια (μακριά ξύλα, τών 6 μέτ.), πού άκουμπού- 
σαν ιστίς κλιμιές. Ψλά άπό τά τροχούλια στήναμε άνά δυό τσυβ'ΐά πού έμπαι
ναν μέσα στά άγκίτσια καί είχαν στό 'επάνω μέρος τους ένα άλλο ξύλο μι
κρό ίσιο, (οριζόντιοι) γιά νά έμποδίζη τό χορτάρι νά μιπαίνη στους τροχούς. 
Γιιά τό όργωμα ζεύταμε τά βόδια μας ή τά βουβάλια· άν κανένας είχε λίγα 
χωράφια, εζευτε καί γελάδια. 'Πρώτα τά ταΐζομε καλά νά δυναμώσουν. ’Ά ν 
ήταν ασυνήθιστα, παγαίνει ένας μπρος καί τά τραβάει μέ τίς τριχιές (ισχοι- 
νιά) στά χέρια καί ένα ξύλο γιά νά μή ριχτούν ψλά του, καί ό άλλος άπό 
πίσω τά χαϊντά (οδηγεί). Καμμιά φορά όμως άρρώσταιναν μέ τό γιαπί (α
φθώδης πυρετός) καί γιατρεύονταν μόνα τους μέ τήν ξεκουρασιά' γιατροί 
δέν ήσαν' άμα "ψόφαγε, τό πετούσαμε, δέν ψοφούσαν δμως ποτέ εδώ στό χω
ριό μας. ’Ά ν  ό καιρός μάς έπέτρεπε, αρχίζαμε νά σπέρνωμε τόν ’Οκτώβριο 
μήνα' τόν σπόρο τόν έτίοιιμάζομε μέρα Δευτέρα, Τεΐτάρτη ή Παρασκευή· τόν 
καθαρίζαμε καί τόν τσιμαρεύαμε' τή μέρια αυτή δέν πρέπει νά δώσωιμε τίποτε 
άπό τό σπίτι μας καί πρέπει νά είναι γόμωση.

Προτού ξεκινήσωμε γιά τή σπορά, ιφιάχνομε μπασλαμάτσες (είδος ψω
μιού), πίττες χωρίς προζύμι, πού βάζομε μέσα, κιαί γλυκό' τρώμε άπό δαύτες 
δλοι καί προ παντός αυτός πού θά πάη νά σπείρη' άμα περισσέψη παίρνει 
καί στό χωράφι (πρόφ. χράφι) γιά γούρι' αυτό τό κάνομε γιά νά πάη καλά 
ή δουλειά' «ιμέ τό γλυκό άρχισε, μέ τό γλυκό νά τελείωση». Προτού ’πιοσπεί- 
ρωμε (ξεσπείρωμε) τά χωράφια μας, δέν δίνομε σπόρο σέ κανένα, Ιΰύτε ατούς 
συγγενείς μας' τόχομε σέ κακό μας' ιθά πάρη τό γούρι καί δέν Οά ταιριάση 
ή σοδειά μας. Βάζομε στό αμάξι τό σπόρο, τό ντενεκέ (μ’ αυτόν τό ριχίνο1- 
με), τήν παπάρα καί :δλα τά χρειαζούμενα καί ξεκινούμε γιά τό χωράφι. Στό 
δρόμο πού παγαίνομε δέν πρέπει κανείς νά μάς κόψη τό δρόμο, προ παντός 
γναΐκα, που νά κραιτή αδειανή λαΐνα, (σταμνί) μπακύρα, σακκί κλπ. Οί γυ
ναίκες όντας μάς βλέπουν εμάς τούς νταήδες (άντρες) δέν μάς κόφτουν τό



198 Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ  Κ Α Ρ Ε Λ Λ Α

δράμια, καί όταν άκόμη δέν παγαίνρμε νά 'σιταευροαμιε. Στό χωράφι φτάνομε 
από τό κάτω μέρος καί αρχίζαμε, άμα μπορούμε, από τό Βοριά.

Πριν ξεκινήσαμε νά σπέρνωμε κάναμε τό σταυρό ιμας· άν ξέρωμε καμμιά 
προσευχή τήν κάνοιμε. Κάναμε πρώτα σποριές πού μετρούμε μέ άντίμια (πε
ρίπου βήματα)’ δέκα άντίμια μία σπορά' τσιτάμε (στήναμε) σημάδια γιά 
ν’ ανοίξαμε τήν αυλακιά. Οί ι σποριές είναι. τόσοι πλατείες πού νά φτάνη ό 
σπόρος πού πετάιμε μέ τή φούχτα μας (παλάμη) καί πρός τή μιά καί πρός 
τήν άλλη ιμεριά* προσέχαμε γιά νά φυτρώση τό ΐδιο, όπου παστού (σέ δλα τά 
μέρη). Τά βόδια μας αναγκάζομε νά τραβούνε τήν μπαπάρα μέ τίς κουβέν
τες: "Αντε όλούμ (τράβα νά τελειώσης νά ήσυχάσης). ’Έ, νά σέ φαν1 (φάνε) 
τά σκλιά. Μάμα τή γρίτσικα τή φόλα κ.τ.λ. 'Ά μα τελειώσουμε τή σπορά σέ 
δλα τά χωράφια φιάχναμε ιστό ιαπίτι γκιρτζιμά (τέλος σποράς) καί τρώμε 
καλό φαγητό: λαγγΐτες, πίττες, πετεινό κ.τ.λ. 'Ά ν ιοιί λαγγίτες ή οί πίττες 
πετύχουν, κάνουν πολλές τρύπες (ανεβούν) 'θά βγάλουμε πολύ σιτάρι.· αμα 
δέν πετύχουν δέν θά πετύχη .καί ή σπορά μας. Τό σιτάρι, τή σίκαλη, τή 
βρώμη καί τό κριθάρ’ τά σπέρναμε πεταχτά’ τά σαβροντάμε ιμέ τή φούχτα 
μέσα άπό τό ντενεκέ. Τά καλαμπούκια τά σπέρναμε μέ τό τσαπί, άνά δυο βή
ματα σέ φώλιές’ έτσι σπέρνομε ,καί τά φεγγάρια (ηλίανθους)· σέ κάθε φω
λιά ριχίναμε τρία. ή τέσσερα μπρμπάλιια (σπυριά). Τά κκιά καί τά βαμπά- 
κια τά ριχίναμε πίσω άπό τό αυλάκι τής μπαπάρας (αλετριού) κάθε βήμα 
καί σκεπάζονται μόνα τους μέ τό χώμα τής άλλης αυλακιάς (επομένης)· τό 
ίδιο σπέρνομε καί τά άρειβύθια άλλά πιο :πυκνά. Πρώιμα σπέρνομε τό σιτάρι, 
κκιά, σκόρδα, υστερία κατά τήν άναιξιά τά κριθάρια, κρεμμύδια, σπανάκια 
καί αργότερα τά άρεβύθια, φακές, καλαμπόκια, φασόλια, βαμπάκι καί σησάμ’. 
Τά σιτάρια μας παθαίνουν άπό δαύλο (άνθρακα) καί τότε τά μοσχεύομε μέ 
γαλαζόπετρα. Γιά νά προοδέψουν τά σπαρτά τά ραντίζομε μέ αγιασμό που 
παίρνομε άπό τήν άκκλησιά (εκκλησία) τήν παραμονή τών Φώτων. Τήν ημέρα 
τού Α γίου Γεωργίου γυρίζομε δλα τά σπαρμένα χωράφ'ΐια μέ άλογοι παρα- 
καλώντας τό θεό νά τά φιάξη τόσο· τρανά (μεγάλα.) ώστιε νά μάς σκεπά
σουν' γυρίζομε άπό τούς γύρους καί άπό τή μέση άπό τά σπαρμένα χωρά
φια πού ιειναι ιμεγαλωμένα τά σιτάρια καί λέμε: «’Εφέτος φαίνομαι, τού χρό
νου νά μή φανώ». 'Ά ν σφάξαμε κάνα (κανένα) άρνί στο σπίτι ιμας κα
λούμε τόν παπά καί τό διαβάζει καί ύστερα τό βάζομε στον φούρνο ολό
κληρο* μέσα του βάζομε ψωμί, ρύζι καί τά έντόσθια καί τό ράφτομε' αμα 
ψηθή τό βγάζομε, τό βάζαμε στό σοφρά καί τρώμε Όίικογενειακώς. Τά κόκ- 
καλά του τά παραχώνομε μέσα στά χωράφια γιά νά μάς κάνουν πολύ γέν
νημα' δέν δίναμε ατά σκλιά καί άν φάνε δέν πάει καλά ή χρονιά. Τδχομε 
•σάν τάμα.

(1) Θ ε ρ ι σ μ ό ς .  Τό θέρος αρχίζει άπό τόν πιό τσορπατσή (πλούσιο) 
γιά νά πάη μπέρ - κέτ (καλή, πλούσια) ή σοδειά (εσοδεία). "Οταν άρχίση
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πρεπει νά κάνη καλό φαγητό. Τό πρωί φεύγουν οί άργάτες ,μέ τά δρεπάνια 
στον ώμο καί :μέ τή παλαμαριά (θήκη ξύλινη γιά  νά προφυλάσση τήν πα;- 
λάμη'" τήν αριστερή) κρεμασμένη άπό τό δρεπάνι .στό χωράφι πού θά 'θερί
σουν έκει ό πρώτο; πού τούς οδηγεί κόβιει τό ντεκίμ (ό'ργο·, πόσο πλάτος 
Οά πάρουν άπό τό σπαρμένο χωράφι) καί δλοι βάζουν τήν παλαμαριά στό 
χέρι, αρπάζουν μέ τό άλλο τό δρεπάνι καί δλοιι μαζί αρχίζουν νά θερίζουν, 
μπροστά ό πρώτος πού πρέπει νά πληρώνεται λίγο (περισσότερο· άπό τούς 
άλλους γιατί άπ’ αυτόν έξαρτάται άν θά κάνουν πολλή δουλειά οί εργάτες' 
πηγαίνει μπροστά καί πίσω του πρέπει νά έρχωνται οί άλλοι. 'Ά μα ψηλώση 
ό ήλιος, έρχεται καί τ’ αφεντικό στό χωράφι γιά νά δη πώς πάει ό θέρος. 
Μόλις φτάση δ πρώτος πού οδηγεί τούς εργάτες πού κόβει πλατιά κεστίμια 
παίρνει ένα δεμάτι καί τό παα,ίνεχ μπροστά ιστό αφεντικό, τό στήνει όρθιο 
καί τού λέει: «ορίστε στή σκιά του ξεκουράσου στον ίσκιο· του». Τό αφεντικό 
κάθεται, ιλίγα λεπτά καί δροσίζεται νοιώθει δέ μεγάλη χαρά, δταν βιλέπη τό 
σιτάρι του νά είναι ψηλό καί νά έχη τρανά στάχυα. "Τστερα δίνει ένα δώρο 
σ’ αυτόν πού έφερε τό δεμάτι κι’ αυτός τό παίρνει καί τού εύχεται: «’Αφεν
τικό νά γέμιση ή κέσιά σου (ή κρυφή τσέπη, τό πορτοφόλι) χρήματα καί 
τά αμπάρια σου σιτάρι». Τό αφεντικό αντεύχεται: «Νά ζήσης· καλή δύναμη 
στά χέρια σου' στή ιμέση σου ο Θεός δύναμη νά δώση». Τό .δεμάτι αυτό τό 
κάνει ό πρωτεργάτης εκείνη τήν ώρα, δηλαδή μόλις δή τό αφεντικό νά έρχε
ται καί τό λέμε παπαδιά καί τό αφήνομε εκεί νά φυλάη μέχρι νά θερίσαμε 
δλο τό χωράφι καί νά συγκεντρώσαμε τά δεμάτια στή θυμωνιά. Τά δεμά
τια είναι μικρά καί τά δένομε εκείνη τήν ώρα' κάθε θεριστής θερίζει τρι
γύρω του ένα μεγάλο πιάσμα, τό δένει ιμέ τό ίδιο τό χορτάρι του καί τό αφή
νει πίσω του. .Καί ξένους εργάτες νά μήν έχωμε στήνομε τήν παπαδιά' μπο
ρεί νά τήν στήσουμε καί στήν ουρά, όταν δηλ. τελείωση ό θερισμός. Πρέπει 
τό δώρο ή ο παράς πού προσφέρει τό αφεντικό νά πέση κάτω γιά νά νοιμι- 
σθή, ότι ή γή αυτή τό έδωσε' γιά νά είναι πλούσια ή γή. Τά δεμάτια μα
ζεύονται σέ θημωνιά σέ κάθε 'χωράφι καί ύστερα δλα μαζί στ’ αλώνι.

γ )  Ά λ  ω ν ί  σ μ ό ς  : Τό αλώνισμα τό κάνομε μετά τό θερ ισμό καί
άμα τελειώσωμε τίς ά?Λες δουλειές, σκάψιμο καλαμποκιού, σησαμιού κ.λ. άπό 
1η, Αύγουστου μέχρι τήν 1.5η. Προτιμούμε τήν Δευτέρα, Τετάρτη ή Παρα
σκευή, αυτές ·οί μέριες είναι καλές' τήν Τρίτη δέν κάνει γιατί είναι καταρα
μένη μέρα γιατί έπεσε ή Πόλη· στά χέρια τών Τούρκων. Τό αλώνι μας είναι 
πρόχειρο* τό κάνομε, σέ ψηλό μέρος πού τό καθαρίζομε όπως - όπως* σκορ
πάμε τά δεμάτια* ζεύτομε τά βόδια καί μέ τή δουκάνα πού είναι πλατειά καί 
ξύλινη καί έχει άπό κάτω νύχια πέτρινα ή σιδερένια αλωνίζομε γύρω - γύρω. 
'Ά μα αλωνιστή άπό πάνω τό γυρίζομε καί άπό κάτω μέ τό δικράνι πού είναι 
ξύλινο καί έχει δυό δόντια ξύλινα. 'Ά μα έχωμε πολλά δεμάτια, ριχίνομε ψλά 
στό αλωνισμένο καί άλλα καί τά αλωνίζομε. 'Όταν γίνη πολύ τό κάνομε
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κουμπούλα (σωρό). Στή μέση σκορπίζομε άλλα δεμάτια wail κάνομε τό ϊδτο* 
τήν κουμπούλα (σωρό, ιθυμωνιά) τήν κάναμε απέναντι άπό τόν καιρό πού 
φυσά. Τό αλωνισμένο τό λέμε τινάζ (μάλαμα).

β) Λ ί χ ν ι σ ι μ α .  Τό κάνομε ένας ή. ιδυό μαζί qua έχομε πολύ τινάζ· 
ό ένας άπό τή μιά μεριά καί ό άλλος ιάπό τήν άλλη. Τό κάνομε μέ τούς 
γιαμπάδες πού είναι ξύλινο, δικράνια καί έχουν 6 ή 8 δόντια.· τό λιχνίζομε 
μέχρι νά καθαριίίση καλά καί ύστερα τό τριμονίζομε στό τιριμόνι (κόσκινο μέ 
μεγάλες τρύπες, βολίστρι).

ε) Μ έ τ ρ η σ ι ς τ ή ς  . ε σ ο δ ε ί α ς  σ τ ό  ά λ ώ ν ι. 'Ά μα τό λιχνί
ζαμε τό φιάχναμε κουμπούλα καί περιμένομε τό Δεκατυστή πού τόν λέμε καί 
σΐούμπαση. 'Όταν ελθη τό μετρά μέ τό σινίκι καί άνάλογα πόσα σινίκια εβγεζε 
έπαιρνε καί τό δίκιο του πού έπρεπε νά τού τό πάιμε στήν άποθήκη τον  δταν 
βιαζόταν τό σφράγιζε ιμέ τόν μπάτο τού σινικιού πού τόν άκουιμπούσε πολλές 
φορές γύρω καί ψλά στήν κουμπούλα. Τό σινίκι ήταν φιαγμένο1 μέ χοντρή 
λαμαρίνα γιά νά μήν ιλιγά, ήταν σίτρόγγυλο (κυλινδρικό)* άπό πάνω είχε χε
ρούλι πού τό πιάνομε καί χωρά 6 οκάδες (9— 10 χιλιόγραμμα).

στ) Ά  π ο θ ή κ ε υ σ ι ς τ ο ύ  κ α ρ π ο ύ .  Τό γέννημα τό βάζαμε 
μέσα σέ σακκιά καί μέ τή βοϊδάμαξα τό φέρναμε στό σπίτι, καί τό αδειάζαμε 
μέσα στά αμπάρια πού ήταν στό ιμααζά (αποθήκη). Τόν σπόρο τόν έχιομε 
χωρίσει άπό τήν αρχή καί τόν κρατούμε μέσα σέ ισακκιά.

ζ) *Ά λ ιε σ ι ς τ ώ ν  δ η μ η τ ρ ι α κ ώ ν  ε ί ς  τ  ό ν μ ΰ λ ο ν. Τό 
σιτάρι τό αλέθομε στά νερσμύλια (νερόμυλους)' κάθε νερομύλι είχε,: τήν 
τροχούλα (ξύλινος μεγάλος τροχός) πού ήταν ξυλένια καί μεγάλη καί είχε 
γύρω - γύρω ντουλάπες μέ σανίδια,, έπεφτε τό νερό, βάραινε καί γύριζε. Τό 
νερό έρχονταν άπό τό ψήλωμα καί μέ την καρέτα έπεφτε ψλά ιστίς ντουλά
πες τής τροχούλας καί γύριζε. Κοντά στήν τροχούλα ήταν τό σπίτι, ό μύ
λος πού παγαίναμε τό σιτάρι καί πού έμπαιΐζε ό άξονας τής τροχούλας καί 
τελείωνε σέ τσιβιά (δόντια)* ένας άλλος άξονας μικρότερος καί σιδερένιος 
μέ τσιβιά καί αυτός πού μπλεκόταν στά τσιβιά τού άιξονα τής τροχούλας 
άνάγκαζε τό φενέρι (ξύλινο τύμπανο) πού είχε καί αυτό δόντια καί συνδέε
ται μέ τή μυλόπετρα νά γυρίζη. ’Έτσι γυρίζοντας ή τροχούλα γύριζε καί ή 
μυλόπετρα μέ περισσότερες στροφές. Κάτω' άπό τή μυλόπετρα ήταν ή κατώ- 
πετρα ακίνητη. Ψλά στή 'μυλόπετρα ήταν μιά κάσα σανιδένια πού αδειάζαμε 
τό σιτάρι γιά νά αλεστή. Πάνω άπό τή τρύπα της μυλόπετρας ήταν τό κα- 
σελκίκ (μικρό σανιδάκι) πού κινιόταν πρός τά πάνω καί άφηνε το σιτάρι 
νά πέφτη καί τό κανονίζαμε ώστε νά πέφτη κανονικό. Πάνω στη μυλόπετρα 
τριβόταν ένα πολύ μικρό σανιδάκι πού μέ μιά μακριά ούρά έμπαινε μέσα 
στό κάτω ίμερος τής κάσας πού ήταν τό σιτάρι καί τό κουνούσε νά πέφτη* 
έτσι τό σιτάρι δέ σκάλωνε ποτέ καί έπεφτε συνέχεια στήν τρύπα, μέχρι νά
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αλεστή ολο. Ό  .μυλωνάς έπαιρνε τό Ιεσιιούρ ((δικαίωμά του) που ήταν 8— 9 
τα εκατό τό υπολόγιζε ιμέ τό τισαπτσάκι (ισένσουλα) τοΰ μύλου. Γιά 
τις ανάγκες τοΰ σπιτυοΰ είχαμε τό χερόμυλο (χειιρόμυλο.). Ή ταν φτιαγμέ- 
Λ’ος μέ ιδυό σρόγγυλες πέτρες ή ιμιά “ψλά ιστήν άλλη.. Ή  επάνω πέτρα «είχε στήν 
άκρη ενα κοτσάνι (χερούλι) πού τήν πιάναμε και τή γυρίζαμε.' στή. μέση 
άφηνε μιά τρύπα πού περνοΰσε ενα σιδερένιοι καρφί πού ήταν στερεωμένο 
στή κάτω πέτρα’ στό καρφί αυτό περνοΰσε ή χελιδόνα, ένα μικρό ξυλάκι, πού 
ήταν όση ή 'διάμετρος τής τρύπας τής απάνω πέτρας γιά νά μήν πηγαίνη 
έ'δώ και ΐεκεΐ δταν γυρίζει. Μέ τό χερόμυλο αλέθαμε πληούρ (πληγούρι), ρόδι 
καί λαθούρια γιά τά ζώα μας. Τάς πληροφορίας έδωσαν: 1) Τασούδης Χα.- 
ράλαμπος, ετών 55, απόφοιτος Δ. Σ . ι2) Καπουκρανίδης Δήμος, ετών 54, 
Λ' Τάξεως Δ. Σ . 3) Καπουκρανίδη Σουλτάνα, (έτών '50, Δ ' Τάξεως Δ. Σ .

Ε '.  ΑΜ ΠΕΛΟΤΡΓΙΑ. Τά αμπέλια τά φυτεύομε σέ τσεγιλεδες (,άμμώ- 
δες καί πετρώδες έιδαφοις) καί σέ ικομψάλια (ελαφρύ χώμα) καί σέ ασπρο
χώματα’ τό αμπέλι θέλει ελαφρό χώμα γιά νά σκάβεται. .Κάθε ένας 'σπέρνει 
τό αμπέλι μόνος του. Χαράζομε μέ ένα σκοινί πού εχει ψλά πανάκια (σημά
δια) κάθε ένάμισυ μέτρο.' δυό τσιτοΰσαν τό σκοινί καί ένας ρούκωνε (κάρ
φωνε) τά σημάδια (ξυλαράκια 25— >30 πόντους μάκρος). Στά σημαδάκιια 
ανοίγαμε γοΰρνες (λάκκους) μέ πέλι (ειδικό ιέργαλεΐο, φτυάρι) πού εχει στό 
κάτω ίμερος ένα σιδεράκι πού τό πατούμε καί καρφώνει τό πέλι- αμπέλι φυ- 
τέομε καί μέ μανέλα (λοστό). Οί γοΰρνες πρέπει νά έχουν βάθος 35— 40 
πόντους. Έκεΐ μέσα βάζομε τά κλίματα πού ήσαν τσιμπούκια, (βλαστάρια) 
άπό ντόπια (τοπικά) αμπέλια ,καί γύρω· τά πατούσαμε νά σφίξη τό χώμα. 
"Ολο τό τσιμπούκι τό σκεπάζομε μέχρι πάνω μέ χώμα καί κοπριά. Αυτό θά 
άπαλύκη φύλλα καί βλαστό μόνο του χωρίς νά τό ξεσκεπάσαμε. Τοίσωρό τό 
χώμα πού σκεπάζομε τά τσιμπούκια νά μή φαίνωνται, τό λέμε καμπούλα. Τό 
αμπέλι τό φυτεύαμε τίς άλλες μέριες όχι τήν Τρίτη. Κάναμε τό σταυρό μας 
καί ξεκινούσαμε γιά νά τό σπείρωμε. Τό σκάφτομε τήν άνοιξη’ εκεί όμως 
πού (είναι οί καμποΰλες δέ πλησιάζομε. Μπορούμε νά φυτεύωμε μέσα στό 
αμπέλι τήν πρώτη χρονιά λίγες ρίζες μποστάνι. Γιά τήν άλλη χρονιά άνοί- 
γομε τά κλίματα τό .φθινόπωρο καί ριχίνομε στή ρίζα κοπριά γιά νά μήν 
παγώσουν τόν χειμώνα καί τά σκεπάζομε μέχρι τήν κορφή. Τό ξελάκισμα 
τό κάνομε στά παλιά αμπέλια τήν άναιξιά γιά νά ζεσταθούν τά κλίματα καί 
νά ,άνοίξιουν νωρίτερα’ άμα εΐναι κρύο. δέν ιάπαλάει (δέ βγάζει βλαστάρια)' 
τό ξελάκιασμα άκόμη. τό κάνομε γιά νά καθαρίζουν (ξεθάβονται) τά κλήματα 
καί νά (μπορούμε νά τά κλαδέψωμε. Μετά τό κλάδεμα ριχίναμε τήν κοπριά 
μέ τόν ντενεκέ' ένα ντενεκέ σέ ιδυό' κλήματα. "Τστερα τό σκάφτομε μέ τό δικέλι 
(τσαπί μέ δυό δόντια μακριά)’ τό /σκάφτομε ιάράδα (παίρνομε άπό τίς ρίζες 
τό χώμα καί τό κάνομε ανώμαλο) γιά  νά μπαίιζη ό ήλιος καί νά τό ζεσταίνη, 
"Α|μα μεγάλωναν τά βλαστάρια πηγαίναμε στό αμπέλι καί αυτά πού εΐναι πί
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τσικα (αγονα, δεν έχουν σταφύλια) τά σπάζομε’ τά άλλα τ’ αφήνομε γ̂ ια'ι τά 
δέναμε ατό παλούκι (χονδρός πάσσαλος) πού έχομε ρουκώσει -στή, ρίζα μέ 
τά χέρια ή μέ τον παλτά γιά νά ιμή τά σπάση ό αέρας. Δέν το ψεκάζαμε τό 
άΐμπέλι ούτε τό ‘θειαφίζομε* έκαναν δμως ικαλά σταφύλια γιατί δέ τά έπιαναν 
άρρώστειες’ καμμιά φορά δμως τά έπιαναν καί καιγόταν. Γιά νά μήν πιά
νουν ασθένειες τά αμπέλια μας γιορτάζαμε τή Γαλαιζοπέμπτη’ τή γιορτά
ζαμε άπό τή Μεγάλη Πέμπτη μέχρι νά σαρανταρ'ίση ή Πασχαλιά· μέχρι τό 
Καλέ - πανηγύρι’ τή ΓαΙλαζοπέμπτη τή γιορτάζαμε γιά δλα τά ε,ίααδήματά 
μας γιά νά μήν πέση χαλάζι.

’Ασθένειες πού έπιαναν τά αμπέλια μας: 1) Μπασλρά (λίίβας) καί και
γόταν’ τά έπιανε ιδταν έβρεχε καί έβγαινε απότομα ό ήλιος (ήταν ό περ-ονό- 
σπορος). 2) Κιουλειμέ (στάχτωμα) παθαίνουν οί ράγιες (ρόγες) καί σκου
ριάζουν.

Τ ρ υ γ η τ ό ς .  Οί σουμπασήδες (φορατζήδες) δέν άφήνουν νά τρύ
γησης δποτε θέλεις' πρέπει νά διατάξουν γιά νά τρύγησης. Πολλές φορές 
δέν τά τρυγούσαμε γιατί ήταν μεγάλος ό φόρος’ ό φόρος λογαριαζόταν μέ 
τόν τσαραπανά πού ήταν σαν μιά μικρή βάρκα πού πατούσαμε μέσα τά στα
φύλια ,καί βγάζαμε τό μούστο* βάζομε στό αμάξι ψλά τόν τσαραπανά καί τόν 
γεμίζομε σταφύλια. "Οποιος δέν είχε σταφύλια αγόραζε άπό τούς άλλους 
καί επλήρωνε ό ίδιος τόν σιουμπάση (φορατζή). ’Από τά δικά μας τήν Κυ
ριακή κόφταμε ένα ,καλάθι καί στό τέιλοις τά λογάριαζαν ·αί σιουμπασηδιες ανα
λογία μέ τίς Κυριακές γιά νά μή χάσουν καθόλου, Ό  τρυγητός γινόταν τόν 
Σεπτέμβριο άπό τίς 15 καί μετά. Συνήθως αρχίζαμε τού Σταυρού (14 Σ ε
πτεμβρίου)* φώναζε, ό κεχαγιάς (κλητήρας) καί δλοι μαζί τρυγούσαμε. Τά 
αμπέλια τά φύλαγε ό φύλακας πού τόν πληρώνομε έιμιεΐς οί νοικοκυρ-αΐοι ανά
λογα μέ τά στρέμματα πού έχει ό κάθε ένας μας. Τά -συνηθισμένα σταφύλια 
πού βγάζαμε ήταν: 1) Άσπροιστάφυλα. 2) Παπασκαραΐοι (κρασοστάφυλα) 
πού ήταν μαύρα μέ κυανές ράγιες. 3) Παμίτια πού είναι κοκκινωπά καί τά 
τρώμε στό τραπέζι. Μυρωδάτα δέν -βγάζομε. Προτού πάμε γιά τόν τρύγο 
ετοιμάζαμε τό βαρέλι πού θά βάλωμιε τό κρασί. .Βάζομε τήν ψάθα ψλά στό 
άμάξι στρωμένη -μες -στά κανάτια τού αμαξιού καί τίς καλάθίες’ πίσω. στό 
αμάξι βάζαμε ένα κιλιμ (παλιό χιειράμι) μέ ένα ξύλο γιά  νά μήν πέσουν τά 
σταφύλια* άμα φτάσωμε στό αμπέλι παίρνομε τίς καλάθίες καί αν δέν έχωμε, 
τούς ντενεκέδες, περνούμε άπό κάθε κλίμα καί κόφτομε τά σταφύλια μέ τό 
σβαρνά (κλαδευτήρι)* τίς καλάθίες τίς αδειάζομε ιστό άμάξι καί δταν τελειώ- 
σωμε μέ τό -αμάξι τά φέρνομε στό σπίτι* τά πατούμε μέσα στον τσαραπανά, 
άνοίγομε τόν κρ-ουνό καί μαζεύομε στήν ιμπακύρα τό κρασί. "Οταν γεμίζει 
τό άδειάζαμε μέσα στά βαρέλια. "Οσοι θέλουν κρατούν μούστο καί κάνουν 
γλυκό, πετμέζι τό πολύ τό αφήνομε καί βράζει. Τά τσίπουρα (στέμφυλα) 
τά αφήνομε λίγες μέρες καί ύστερα τά πηγαίνομε στο Τοκουμάκι (Μετα-



Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ  ΙιΚ Α  Σ Α Υ Ρ Α Σ 203

ξάδες) καί βγάζομε τσίπουρο (ρακί) σέ καζάνια. Πολλές τρορές τό κρασί τό 
αφήνομ,ε μαζί ιμέ τά τσίπουρα γιά νά πάρη χρώμια oocet υστέρα άπό 10 μέριες 
τό χωρίζομε σέ άλλο βαρέλι πού ιέν τώ μεταξύ είναι καθαρό καί τό πίνομε* 
αργότερα τό ξαναβγάζομε σέ άλλο βαρέλι γιά νά ιεΐναι πιό καθαρό. Τό πίνομε 
δταν έχομε καλό φαγητό ατό σπίτι* ατό μαγαζί (καφενείο) καί στις χαρές 
πιανόμαστε παρέες καί τό κουβαλούμε ιμέ τό τσι,κάλι (φέρε κανένα τσικάλι 
κρασί νά πιοήμε)* κρασί πίνομε ακόμη δταν έχίομε καλεσμένους στό σπίτι μας. 
Τίς πληροφορίες έδωσαν: 1) Τασούδης Χαράλαμπος, έτών 55, απόφοιτος 
Δ. Σχολείου. 2) Καπουικρανίδης Δημ., έτών 54, Δ ' τάξεως Δ. Σχολείου.
3) Γκιρτζιμάνης Δημ., έτών 67, Δ ' τάξεως Δ. Σχολείου.

Σ Τ '.  Π Ο ΙΜ ΕΝ ΙΚ Ο Σ Β ΙΟ Σ . Ό  ιτσουμπάνος (τσομπάνος) κοιμάται 
στήν καλύβα που βρίσκεται κοντά στό μαντρί. Σαμπάλια (τό πρωί) σκώνιε- 
ται (σηκώνεται) καί αρμέγει τά πρόβατα* τρώει τραχανά ή πίνει γάλα καί 
άπολνάει τό μπουλούκι (κοπάδι)) στά μπαΐιρ (χωράφια). Τό χειμώνα, γιά νά 
μην κρυώνη ρίχνει επάνω του1 τήν κόπα (παλτό φτιαγμένο μέ κατσικίσια 
τρίχα), κρεμά στον ώμο τόν τρουβά (ταγάρι) πού έχει μέσα ψωμί, τυρί, 
κρεμμύδια, καί τό μάταρα (παγούρι), παίρνει καί τήν γκέγκα (άγκλίτσα) του, 
ανοίγει τό μαντρί καί βγαίζουν τά πρόβατα καί τραβούν. Μπροστά πααίνιει δ 
τσουμπάνος καί πίσω έρονναι (έρχονται) τά πρόβατα καί παρά πίσω1 τά 
σκλία (σκυλιά) * στά πόιδια του φίαρεΐ τά τσαρούχια μέ τά πιάλια (πανιά μαλ- 
λίσια πού τά χρησιμοποιούν γιά κάλτσες). Τό μαντρί τό φιάχνομιε γύρω - γύ
ρω ιμέ παλούκια (πασσάλους ξύλινους) στά όποια πλέομε (πλέκομε) βιεργιά. 
Τό τσατί (ή στέγη) τού μαντριού στέκει σέ τέσσερις μεγάλους πασσάλους 
καί τό σκεπάζομε ιμέ ισάγl (χόρτο). Ή  κορφή τού σαγιά μπιτίζει (τελειώ
νει) σέ σόθρία (μύτη, οξεία γωνία) γιά νά φεύγουν τά νερά εύκολα. Τό 
σχήμα τού μαντριού ήταν περίπου στρογγυλό (χωρίς ώρισμένο σχήμα). Τά 
πρόβατα έμεναν στό μαντρί χειμώνα καλοκαίρι. Καμμιά φορά δμως τά βγά
ζαμε καί στά μπαΐρια (χωράφια) καί τά κλείναμε στό τσαλμάρι (πρόχειρο 
μαντρί) φιαγμένο μέ τσαλιά. Ή  διεκανίκα (βέργα πού έχει πάντα μαζί του 
αντί τής άγκλίτισας) είναι ΐσια, φτειαγμένη άπό κρανιά (ιτιά), λίγο πιο ψηλή 
άπό τό μπόϊ τού τσουμπάνη καί ψλά μέ λατινικούς αριθμούς έγραφε πόσα πρό
βατα ιεΐχε (X =  10)" τήν είχε γιά νά χαϊντάη τά πρόβατα, γιά τούς λύκους 
καί καμμιά φορά καί γιά άλλους τσουμπάνηδες ή τόν κουιρζή (αγροφύλακα) 
δταν μάλωναν.

Κάθε πρόβατο είχε καί τό δνρμά του: 1) Μπέλα λέμε τό εντελώς άσπρο.
2) Λάϊο λέμε τό εντελώς μαύρο. 3) Σακάρο λέμε τό ιματύρο πρόβατο μέ άσπρο 
τό τσακάτι (μέτωπο). 4) Κίζα λέμε τό άσπρο, πρόβατο ιμέ καφέ γύρω στά 
μάτια. 5) Τσιούλα λέμε τά πρόβατα πού έχουν πολύ μικρά αυτιά. 6) Κουρ- 
τουκλούδικο δταν έχουν πλατειά ούρά. 7) Μπαλούκ - κουρτουκίλούδικο δταν
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έχουν μακριά ουρά. 8) Γκουτζίκα όσα δέν έχουν ουρά η έχουν άλλά πολύ 
κοντή. 9) Τσιμπροβίζικο όσα έχουν (μικρό βζί (βυζί, μαστάρι). 10) Μου- 
ζάρκα δσα έχουν μεγάλοι βζί. 11) Τοκλί λέμε αύ'τά πού είναι ενός χρονού. 
12) Μιλιόρ λέμε αυτά πμύ ιειναι. δυό χρόνων. 13) Τιουζμεδες λέμε αυτά πού 
είναι από ιδυό χρονοί κι’ απάνω. 14) Μαρίες είναι αί γριές προβατίνες πού 
δεν έχουν δόντια. H5) Κσί,ρκα είναι τά στέρφα (αυτά πού δέν γεννούν) και 
σ’ αυτά κρεμούσαμε νά τρακαναράκια (μικρά κουδούνια ίάπύ .μπακύρι) ή 
καμπανίτσες (μικρά κουδούνια άπό μπριούτζο) ’ κάθε δέκα πρόβατα είχαν 
καί -.από ένα κουδούνι. 16) Τά σιρκά (άσερνικά) νά λέιμιε κάτισια (.κριάρια). 
17) Σομαλία λέμε αυτά πού έχουν γιεννή.σει' γεννούν ιτόν τρανό νό μήνα 
(’Ιανουάριο). Τά πρόβατα, νά βοσκούσαμε στούς μοιράδιες (βοσκότοποι) 
χειμώνα καλοκαίρι και στά μπαιρια (χωράφια) όταν νά θερίζαμε νό καλο
καίρι. Οί μοιράδες ήταν κοινοτικοί καί πληρώναιμε κάθε. χρόνοι φόρο στήν 
Κοινότητα 'ανάλογα μέ νά ζώα πού έχει κάθε. ένας μας. Τά άρνιά γιά νά θρε
φτούν και νά 'βγάλουν πολύ κρέας τούς δίνομε γιαρμά (καλαμπόκι, αλεσμένο) 
ή στάρι ’βρασμένο καί νά σφάζαμε μετά δυό μήνες. Αυτά πού αφήνομε γιά 
νταμασλιούκ (προβατίνες) νά βόσκαμε μαζί μέ τίς μάνες μέχρι νά γίνουν 
τριών μηνών καί ιμετά νά βαρνάμε στά πρόβατα άλλου τσουμπάνου καί παίρ
νομε έμεΐς τά δικά του γιά  νά ξεμάθουν άπό τό γάλα καί μετά άπό τόν τρυ
γητή ( Σεπτέμβριο) τά ξαναπιαΐρνοιμίε καί τά σμίγομε μέ τό μπουσλούκ (.κο
πάδι). "Οταν είναι πολλά τά πρόβατα πααίνομε χώρια νά κισίρκα (στέρφα, 
πού δέν γεννούν) καί χώρια τά σαιμέλια (αυτά πού 'θά γεννήσουν), άν είναι 
λίγα τά εχαμε δλα μαζί.

’Ά  ρ μ ε γ  μ α  —  Τ  υ ρ ο κ ο μ  ία .  Τά πρόβαΐτα αρμέγομε σαμπάλια 
(τό πρωί), τό κιντι (απόγευμα κατά τίς 2 μ.μ.) καί τό βράδυ πολύ αργά 
(νύχτα στις 10). Ό  τσουμπάνης κάθεται στή στρούγκα (πόρτα τού μαν
τριού) έπάνω σέ πέτρα, πιάνει τήν καρδάρα μέ τά πόδια, του γιά νά μήν χθή 
(χυ'θή) τό γάλα (πρότ. άμα χθή τό γάλα δαρμό (ξύλο) πού τρώει ή μα
ρία), περνάν τά πρόβατα ένα - ένα γιατί τά χαϊντάει ένας βοηθός μέσα άπό 
νό μαντρί καί τά αρμέγει. "Οταν τελείωση δίνει τήν ευχή: άλάβερ =  Θεέ μου 
δώσε περισσότερο. ’Από τήν καρδάρα τό στραγγίζομε μέσα στό γκιουούιι 
(δοχείο μετάλλινο) μέ τήν τσαντίλα (λεπτό ύφασμα άσπρο). Τό γάλα τό πή
ζομε κοντά στό τζάκι όταν είναι κρόο. Τό καλοκαίρι όμως όπου λαχη. Το 
καρτεράμε (περιμένομε) νά γίνη, νά πήξη καί πααίνει ή γναΐκα τό σταυ
ρώνει ιμέ τό χλιάρ (κουτάλι ξύλινο), τό ανακατώνει καί τό ρίχνει ιμέσα στήν 
τσαντίλα καί τό βάζει στό μπασκί (καλούπι τετράγωνο)· όταν στράγγιση τό 
κόφτει φέλυά - φελιά (κομμάτια τετράγωνα) καί τό βάζει στό ντενεκέ πού 
έχει άλμύρα γιά νά άργάζη (γίνει πιο σκληρό)' τό πήξιμο γίνεται μες στή 
μπακυρα. Τό γάλα βασκένεται όταν τό δή καμιμιά γναΐκα καί πή: ου τί πολύ 
γάλα' γιά νά μή βασκαίθή πρέπει νά τής πούμε: «νά βγούν τά μάτια σου».
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Γιά νά γλυτώση το γάλα τοΰ ρίχτομε καί σταυρό ισέ τρία σπίτια’ σ’ ενα 
μα,στραπά (κύπελλο) βάζομε. νερό κιαί ρίχνομε τό ‘σταυρό’ άν βγάλη πατλά- 
κες (φουσκάλες) τό γάλα είναι βασκαμένο' γιά νά ξεβασκαθή ρίχνομε αυτό 
τό νερό ιμέ βασιλικό επάνω στό κεφάλι τών προβάτων καί περνά τό κακό. 
ΙΙολλές φιορές βάζομε καί τυρί μέσα σέ τουλούμι. Ά πό τό τυρόγαλο δταν τό 
βράισωμε βγάζομε τό νόρ (είδος μυζήθρας) 'Ό ταν βέλωιμε νά βγάλωμιε βού
τυρο βάζομε τό γάλα μες στή τσκάΐλα (πήλινο δοχείο) μέχρι, νά γίνη ξυνό- 
γαλο (γιαούρτι) καί μετά τό βάζομε 'στήν ντρουβάνα (ξύλινο (στενό βαρελάκι 
πού .στην κορφή είναι στενώτερο) καί τό χτυπούμε πολλή ώρα. μέ τό ντρου- 
βανόξυλο μέχρι νά πέση τό βούτυρο* ΰστειρα τ ’ ιάδειάζομε μές στήν μπακύρα, 
μαζεύομε ιμέ τό χλιάρι τό βούτυρο μές στό πνάκι (πιάτο)’ τ’ άλαταμε, τό κά
νομε τόπι, τό σταυρώναμε καί τό πουλάμε ή τό τρώμιε. Αυτό πού μένει, τό λέμε 
άριάνη· τό βράζομε μέσ’ στή μπακύρα καί γίνεται κοψατύρι’ τ’ αφήνομε καί 
κρυώνει, τό ρίχνομε στήν τσαντίλα, καί τό κρεμούμε -ψλά στό καρφί’ άμα 
στράγγιση τό άλατάμε μές στό πνάικι καί τό βάζομε στις πίττες. Τό κούρεμα 
τών προβάτων τό κάνομε τό Μάη’ (δένομε τά ποδάρια τών προβάτων καί 
μπουλατάμε (αρχίζομε) νά τά κουριεΰωιμε. Τά πρόβατα δέν τά κολυμπάμε 
μόνο τά ιάρνιά δταν τά κουρέψομε τόν Αύγουστο·. Τό κούρεμα τό κάνομε, καθ’ 
ένας μόνος του’ δταν ήταν πολλά τά πρόβατα μαζεύονταν δλοι οί τσομπάνη
δες μιά μέρα .στον ένα, μιά μέρα στον άλλο καί τά κούρευαν’ δταν τελειώ
σουν τό κούρεμα τρώνε πίττα καί πίνουν καί κρασί. Τά πρόβατα παθαίνουν 
άπό: 1) Κελεμπέκι (κλαπάτσα). 2) Ρσυσνίτσα (ευλογιά). 3) Νταλάκι (άν
θρακα) καί νταλακιάζουν. 4) Τυμπανισμό (φούσκωμα) δταν τρώνε πολύ καί 
προ παντός τριφύλλι. 'Ό ταν άπηκάζομιε πώς έχίο,υν κελεμπέκι τά πλοΰμε (που
λούμε)* άμα έχουν ρουσνίτσα ψοφούνε’ στό νταλάκι τά κοχιάζοιμε (τρέχομε). 
Τόν τσουιμιπάνη πιάνομε γιά ένα χρόνο’ ιάπό τού Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) 
μέχρι τού Σταυρού καί τόν πληρώνομε μέ χρήματα. Τραγούδια γιά τούς 
τσουμπάνηδες δέν έχομε’ όργανο παίζουν τή καβάλα, (φλογέρα). Γιορτή γιά 
τούς τσουμπάνηδες είναι τού Σταυρού γιατί αφήνουν τό παλιό αφεντικό καί 
πιάνονται στό καινούριο ή καί στό ίδιο μέ νέα συμφωνία:. Είναι χαρούμενοι 
γιατί πέρασε μέ τό καλό δ χρόνος’ πίνουν κρασί καί γλεντούν. Τάς πληροφο
ρίας έδωσαν: Παράσχος Κων)νος, ετών 51, αγράμματος. Ματζουράκης
Χρυσάστ., έτών 47, 'απόφοιτος Δ. Σχολείου.

Ζ '. ΒΙΟΤΕΧ ΝΙΑ, α) 'Τ  φ α ν τ ι κ ή .  Τά μαλλιά πού κουρεύαμε άπό 
τά πρόβατα μέ τό τσουμπανέικο τό ψαλίδι τά ζεματούσαμε στήν μπακύρα 
καί ύστερα τά πλύναμε στο ρέμα καί τ’ απλώναμε γιά νά ξεραθούν (στεγνώ
σουν)’ τά φέρναμε στό σπίτι, τ ’ άναγρεύαμε (αραιώνομε, τ ’ ανοίγαμε) καί 
τά λαναρίζομε στό λανάρι. Τά φλόκια (πιάσματα) άπό τό ιλαναρισμένο πανί 
τά βάζαμε πολλά μαζί καί κάναμε τλούπες, τίς βάζαμε στή ρόκα περνούσαμε
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τή ρόκα -στό ζουνάρ wax γνέθαμε τό στημούν (-στημόνι)· το γυφ-άδι τό κάνα
με ιμέ τό κοντό μαλλί. Άπό κουκκούλια κα'ι λινάρ -δέν κάναμε γ-νήματα (νή
ματα). Τό βαμπάκι τό μαζεύομε μέσ’ τά καλάθ-ια ιμέ τά καρύδια μαζί τό φέρ
ναμε ατό σπίτι και τό διαλέγομε από τά καρύδια’ τούς σπόρους τους βγάζο
με μέ τό τσικρίκι (ξύλινα εργαλείο)· τό ιστιβάμε (ιστιβάζομιε, ξένομε) μέ τό 
δοξάρι (ξύλινο εργαλείο σά τόξο), τό κάνομε τουπιές καί τό φυλάσσομε μέσ’ 
στις καλάθές' όταν έχωμε. κα,ιιρό, τό τυλίγομε στή ρόκα. καί τό κάνομε γνήμα, 
που τό τυλιγαδιάζομε στά τυλιγάδια.

Τό στημούν ατό γυφάδι (υφάδι) ιτοκαναμ μέ τό πιο -μακρύ μαλλί. Τό 
τυλιγαδιάζομε, τό βρέχομε, τό ιστεγνώνομε καί τό μαζεύομε μέ τό ροδάνι (α
νέμη) ισίτά καλάμια’ τό -άΐδειάμε (Αδειαζόμαστε), τό τυλίγο μές στό αντί (ε
ξάρτημα) τοϋ αργαλειού), τό περνούμε ιστά μιτ-άρια (μίτους τού- αργαλει
ού), ιστό 'χτένι, τό -βάζομε -στον αργαλειό καί τό γυφαίνομε ιμέ τέσσερεις πατη- 
τήρες). 'Όταν γυφαίναμε τό πανί τό πααίναμε -στό ντουλάπι (πράτ: τόντου- 
λάπιασα τό πανί). Γιά νά γίνη πιο χοντρό τό γυφαίναμε πανί τό απλώναμε 
επάνω -στις δουκάνες (καί αλωνίζαμε) τόβρεχαμε μέ βραστό νερό καί τό κα,- 
χτούσαμε (-σπρώχναμε) πρός τά εδώ καί πρός τά εκεί εμείς οί γναΐκες ή τά 
κ'οίρίτσια. Γυφαίναμε άδίμητο, πανί, σουπάνι καί ισο-υπανένια κιλίμια (χειρά- 
μια). Τό άδίμητο τό γυφαίναμε μέ τέσσερεις πατήιθρες· καιθόιμιαστε. στον αρ
γαλειό ο’ ένα σανίδ πατούσαμε τίς πατήθρες δεξιά αριστερά ρίχναμε τή 
σαΐτα στό ανοιχτό -στόμα τού στημούν, περνούσαμε έτσι τό γυφάδ τρ-αβού- 
σαιμ-ε τό χτένι ιμέ δύναμη καί γίνονταν τό ιδίμιτο. Τό πανί τό γυφαίναμε δπως 
τό δ'ίμ-ιτο αλλά μέ δυό πατήθρες. Τό σουπάνι γυφαίναμε ιμέ δυ-ό πατήθρες. 
Γυφαίναμε καί χροχιιατιστά σουπανένια κιλίμια, (,πιρότ.: εσένα πααίνει καλά 
τό πανί σου; ’Εμένα 'θά μέ βάσκανε κανένας καί -δέν μπορώ νά γυφάνω σή- 
με,ρο). 'Όταν γυφαίνομε τραγουδούμε πολλά τραγούδια:

Ό  Κώστας τό Μάη. γεννήθηκε Τή μάννα του παράγγειλνε
τό Μάη -χαρά -θά κάνη τή μάννα του παραγγέλνει
τό Μάη ήρθαν τόν έγραψαν καλά μάνι μ’ τή νύφη σου
καί -στό σεφέρ- νά πάνι καλά νά τήν -κυττάζεις
ν’ άφήση τήν καλούθα του αρνί νά σφάζης το τ-αχί
τριιώ μερ-ιώ νυφάδα -αρνί τό μεσημέρι
μέ τά τελούδια ατά μαλλιά κι δντα δε'ιπνάυ ό Κωστανιτής
καί μέ τίς  κν,ιές στά χέρια καρύδι με το μέλι. κ.λ.π.

'Όταν ιμπίτιζε (τελείωνε) τό πανί καί έπεφτε ή -βέργα τηρούσαμε έξω 
άπό τό παραθύρι άν έβλεπαν πετεινό «αυτή θά γέννηση αγόρι»· άν έβλεπαν 
κόττα «αυτή (ή γνα-ικα πού ήταν εγγυος, συνήθως γειτόνισσα) θα γέννηση 
κορίτσι»’ τό ΐδιο, άν βλέπαμε αγόρι ή κορίτσι.

-β'. Β α φ ι κ ή. ’Έβαμε (έβάφαμε) κόκκινα, γαλάζια, πράσινα, ριζαρέ-
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νια (βαθύ σκούρο .κόκκινο), μαύρα, κίτρινα, μελανένια, καφένιια, άσπρα, πορ- 
τοκαλένια, τουριντζένια (ανοιχτό κόκκινα).

■Β '.α ψ ι κ α ί ό ·λ α  ι. 1.—  Λευκαίναμε τά πανία μέ βουνιά (κοπριά) 
πρίοιβατίσια πού τή μαζεύαμε τό Μάη.

2.—  Καψόνι ο χρώμα εβψμε |μέ φύλλα καρυδιάς και ιμέ καρύδες· άπό τις 
καρύδες έ βγάζομε: τήν πέτσα και τή 'βράζαμε. μαζί ιμέ τά φύλλα, μέσα .σέ νερό’ 
ριχίναμε καί κιόστασι (γαιλαζό,πετριά) έβαζαμε και τό πανί μέσα καί έβαψε.

3.—  Τό κίτρινο τό κάναμε άπό ντουντόψυλιλα (μουιρόψυλλα) ή βοτάνι, 
(ειδικό χορτάρι) ή ψιιδοιλάττιαίθο* τά βράζαμε σέ νερό καί ρίχναμε καί στί/ψη’ 
χωρίς, στίψη 'δέν έβαψε.

4.—  Τό μαύρο τό'βαμε μέ φράξου (μικροί ιθάμναι σάν άγριαχλαδιές) ’ 
τό βράζαμε σέ νερό καί ρίχναμε καί μαυρόχωμα. Τά άλλα χρώματα τά άγο- 
ράζαμε άπό τό μπακάλη καί έβαμε (έβάφαμε) μέ αυτό τό τρόποι: Σ ’ ένα κα
ζάνι ριχίναμε νερό καί τό βράζαμε’ έβαζαμε καί βαφή καί ρίχναμε καί στί- 
ψη (κιζάπι, θιειϊκόν οξύ κλπ. ‘δέν υπήρχαν)' άμα έβραζε καλά, ρίχναμε τά 
πανιά, γνέματα κλπ. και. τά 'βράζαμε, πολλή ώρα (1 ώρα) ώσπου έπαιρναν ολη 
τή μπογιά βγάζαμε τά βαμένα τά πλέναμε μέ καθαρό νερό καί τά βάζαμε,, νά 
στεγνώσουν καί ήσαν χαζίρκα (έτοιμα). Τά βιαμπακερνά βάφονταν δπως καί 
τά ιμαλλίσια άλλά αντί στίψη ρίχναμε στό ζεστό νερό άλας. Τή συνταγή τοΰ 
βαψίματος μάς τήν έλεγε ό μπακάλης πού αγοράζαμε τή μπογιά. "Αμα περ
νούσε κανένας τήν (όρια πού βάφαμε ΐο,ύλεμε (τοΰ λέγαμε.) «σκόρδα έχει» γιά 
νά μήν μάς τό «ματιάση» (‘βασκάνηι) · δταν βάψωνται καλά χαιρόμασταν 
(προτ.: «Μάσιιαλα καί τουλιγα (τό έλεγα) ψίτσι του (ψτύσε του.)».
γ '.  Π  λ ε κ τ ι κ ή.

Δέν πλέκαμε τίποτε μέ βελόνες, 
δ '.  Κ ε ν τ η τ ι κ ή .

Κεντούσαμε μέ τό χέρι τά ρούχα πού βάζαμε έμεΐς οί γναΐκες καί οί 
άντρες πού τά σταλίζαμε μέ χρωματιστές κλωστές καί γαϊτάνια πού τά αγο
ράζαμε καί τά ράβαμε στό κάτω· μέριος στά μανίκια καί μπροστά στά ρούχα 
μας. Κεντούσαμε, καί στον αργαλειό σέ άσπρα πανιά φεγγάρια, ήλιους καί 
γλάστρες μέ λουλούδια, 
ε '. Κ ε ρ α μ ι κ ή.

Τό ταβάνι τού σπιτιού ιμας άλεΐφομε μέ χώμα κόκκινο μ’ ένα παρτάλι 
(παλιό ρούχο) · Τά ντουβάρια τά άιλειίφτοιμε ιμέ μαρτιίσίο καμπίσιο χώμα’ κά
τω τό πάτωμα τού όντά τό άλειίφ.τομιε κάθε. γιορτή καί κάθε οκτώ μέ κόκκινο 
χώμα πού βάζομε καί βουνιά καί ψιλά άχεράκια.

Μέ τό χώμα κάναμε πνάκιια (πιάτα), λαΐνες, τεντζειρέδες, κιούπια καί 
πλετιά (πλίνθους). Είχαμε καλούπι πού έπαιρνε 10 πλετιά’ έρριχναν πλετίιά 
τριία άτημα, ένας ήταν .στό καλούπι καί οί άλλοι έψτειαναν καί κουβαλούσαν' 
τήν λάσπη· έρριχναν τή μέρα 'άπό 1.000 —  έως 1.500’ τό μέγεθος των ήταν
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20 X 30 τ. ucovrot' άλλα καλούπια ήσάν μεγαλύτερα* τά έκαναν μέ κόκκινο 
καμπίσιο χώμα και τά έψηναν σωρό. Κάναμε μέ καμπίσιο χώμα καιί -κερπί- 
τσιια (τούβλα άψητα) πού δέν τά αφήναμε, αλλά τά ξηραίνομε ιστόν ήλιο’ γιά 
νά μή 'σκάζουν, βάζαμε μέσα στή λάσπη και άχυρο. Τά κερπίτισια τά κτίζαμε 
ψλά στά ντουβάρια στά σπίτια μας καί γιά νά μην βρέχωνται τά άιλειίφταμε 
απ’ έξω μέ άλλη λάσπη.

στ'. Μ ε τ α λ λ ο υ ρ γ ί -αί: ’Έχοιμε καί τό σιδερά μας πού είναι. Κα
τσίβελος (Τουρκογύψτιας) ‘ ιμάς φτειάχνιει αλέτρια, γνιά (ιύνιά), παιλτάδιες, 
•σκεπάργια (σκεπαρνιά) τσιαλιοκόποι, καριφιά καί μπορεί νά ένωση καί σί
δερα’ Τά βράζει τά κτυπά καί τά κολλά. Τόν παλιό καιρό έπαιρνε ένα. κιλό 
καλαμπόκι (‘25 χιλιόγραμμα) ή μισό κιλό σιτάρι. Π,ρώτα έπαιρνε τό μισό 
κιλό .καί ύστερα άπό τόν μυσό καιρό καί τό άλλο μισό· πιάνονταν άπό τό θερι- 
στή μέχρι τόν άλλο θεριστή (’Ιούλιο).

ζ '.  Τό ράψιμο τό έκαναμε εμείς οί μάνες πού ράβαμε πκάμιισα, νιτολαμά- 
δες καί ο,τι άλλο χρειαζόμαστε στήν οικογένεια. Οί άντρες μόνοι κάνουν τά 
τσαρούχια (γιά τά πόδια ιάντί υποδήματα) άπό γουιρνίσιο1 πετσί (δέρμα, α
κατέργαστο ιάπό χοίρο).

η '.  Ξ υ λ ο τ ε χ ν ί. α. "Αμα τυχαίνομε ένα ξύλο καλό γιά σκαφίδα 
άπό λεύκα ή σούτι (άγριοβελανιδιά) μέ καΐμάδιες (σφήνες) τό σχίζαμε στή 
μέση καί άν ήταν καλό, ίσιο, βγάζαμε δυό σκαφίΐδες’ τό αδειάζαμε μ.’ ένα 
στενό τσεκούρι άπό μέσα καί το ισιάζαμε μέ τή σκεπαρνιά (σκεπάρνι). Κά
ναμε μιά σκαφίδα γιά  ζυμωσιά (ζύιμωιμα) καί μιά γιά νά πλύνοομιε. τά ρούχα 
μας. Μέ 'ξύλα, ιφτειάναμε καί αλέτρια καί οργώναμε τά χωιράφια. μας δσα 
δέν είναι πολύ βαριά. Φτειάνομε καί γιά τό αμάξι μ.ας δτι χρειαζόμαστε άπό 
καλά ξύλα. "Αμα βρίσκαμε ένα στρογγυλό ξύλο τό κόφταμε 40 πόντους μά
κρος καί τό κουφαλιάζαμε μέ αρίδια καί το ιάνοίγιαμε μέ διάφορα άλλα εργα
λεία σιδερένια πού ιμάς εφτειανε ο σιδεράς καί τό κάναμε στούμπο (χαβά
ν ι) ’ μέ ξύλο κάναμε καί τό στουμπό.ξυιλο (χαβανόχερο).

Τάς πληροφορίας έδωσαν: Τιασούδη Φλωρένια έτών 50 Α '. Τάξεως 
Δημ. Σχολ., Πουλίάκη Δέσποιν. έτών 60 Δ '.  Τάξεως Δημ. Σχολ., Ίωαννί- 
δης Ίωάνν. έτών 50, απόφοιτος Δημ. Σχολείου1.

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ Β ΙΟ Σ  —  Α ' Γ  έ ν ν η σ ι ς.

Π  α ι δ ο π ο ι ΐ .α1: "Οταν παντρευτούν τό παιδί αγόρι καί τό κορίτσι 
χαλεύαυν νά κάνουν παιδί.· έχουν κάψα (στενοχώρια) μέχρι νά κάνουν.

Ε ύ χ ή : θεός νά δώση στ, εννιά νά κάνης παιδί. Κείνες πού δέν κά
νουν παιδιά είναι πολύ βασανισμένες· είναι κσουρλούδες (ιέλατωματι,κες). Π α
γαίνουν στις μπάμπες (γριές καί τσή τρίβει καί τσή ζεσταίνει.· πηγαίνουν καί



Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ  ΙιΚ Α  Σ Α Υ Ρ Α Σ 209

στις κατζιβέλες (γύφτισες) καί τσή γιατρεύουν. 'Ά μα ,τήν έχει θυμό κάποι
ος αυτή που δέν γέννα, πιστεύει ότι τής έκανε μάγια καί παγαίνει στις μπα- 
κλατζήδες (χαρτορίχτρες, αυτές πού χαλούν τά μάγια) καί τής τά βρισκί- 
νουν %αί τά χαλούν'. Τ ίς άδύναιτες τίς ταΐζουν ματζούνι (φαγητό πού άπο- 
τελεΐται άπό μέλι, βούτυρο καί χαιρδάρι - σινάπι)" κάθε πρωί τρώνε ενα 
κουτάλι. 'Όταν είναι καινούριο φεγγάρι καί πιάσει παιδί θά είναι αγόρι· 
αυτό είναι παρατηρημένο στά ζώα;.

Έ  γ κ υ ιμ ο α ύ ν η: Τήν έγκυο τή λέμε «γκαστρωμένη" ή γυναίκα κα
ταλαβαίνει άν ιείναι «γκαστρωμένη άμα τής κοπούν τά έμμηνα. 'Άμα ή «γκα
στρωμένη έχει μεγάλη κοιλιά, (θά κάνη αγόρι· δταν είναι πίσω γεμάτη θά κά
νη κορίτσι. Τίς γιορτές ή έγκυος δέν κάνει ιδ:ο,υιλειά.· προ παντός δέν πιάνει 
"ψαλίδι* προσέχει περισσότερο τή μέρα τού Ά γιου Συμεών. Δέν κλέβουν, 
γιατί δ,τι κλέψουν, τό βγάζει τό παιδί σημάδι· τό ξέρω καί τό παίρνω δταν πής 
δέν βγάζει τό παιδί σημάδι.

Στήν κηδεία δέν πηγαίνει.
Τρώει δ,τι νάναι, εκτός άν ιδέν τό χωνεύει.
Ευχές πού λέμε στήν άγκαστρωμένη: Καλή λευτεριά νάχης. 'Ο Θεός νά 

βαηθήση καί νά λευτερωθής. .Ό  Θεός νά σέ δώση ένα παιιδί (αγόρι).
Τ ο κ ε τ ό ς  κ α ί  α ί μ ε τ’ α υ τ ό ν  έ ν έ ρ γ  ε ι  α ι: 'Όταν ή άγ- 

καστρωμένη κοιλοπονεΐ, καλούν τή μπάμπω (ιμαμμή πού είναι μέσα άπό τό 
χωριό) ’ πολλές φορές κάνουν τή μαμμή ή πεθερά καί ή μητέρα της πού πα
ρευρίσκομαι. Ή  μπάμπω πιάνει άπό τά κολτούκια (μασχάλες) τήν άγκα- 
στρωμένη καί τή κζερνά (γυρνά) μές στον όντα (δωμάτιο), ώς νά ρθή ή 
ώρα της νά γέννηση· γεννά όρθια. Ή  μπάμπω βγάζει τό ζουνάρ (τή ζώνη) 
άπό τήν άγκαστρωμένη τής ξεπλέγει τίς κόσιες (πλεξίδες)* άν δέν γίνεται 
τό παιδί γρήγορα, τήν βάζει καί κάθεται σέ δυο σανίδια ιμέ τά σκέλη άνοιχτά 
μές ιστή σκαφίδια.

Γ  έ ν ν η σ ι ς  τ  ό ύ β ρ έ φ ο υ ς :  'Ό ταν γεννηθή τό βρέφος τού 
κόφτουν τόν αφαλό καί τό καθαρνάιμε μέ ζεστό νερό ιμέ σ τή σκαφίδα μέ 
σαπούνι” ύστερα τό βγάζαμε καί τό τυλίγομε μέ τή μαντίλα αφού τού ρίξωμε 
σέ όλα τά μέρη λίγο, άλας ψιλό’ τό άλας τό στουμπίζομε στό σοφρά μέ τό 
μπουκάλι" ύστερα τό δένομε στά σπάργανα, αφού πρώτα βάζομε σκρούμπο 
(στάχτη άπό μαλλί πού τό καίμε στή φω τιά): αυτό τό κάνομε μέχρι νά πέση 
τό άντιεράικι άπό τόν αφαλό. Τό άκλουθο (ακόλουθο·) τό τσιτσανίζουν (τό κό
φτουν κομμάτια) μέ τό μπαλτά τοΰ ρίχνουν καί λίγη άνθρακα (κάρβουνα) 
καί τό παραχώνουν σέ λάκκο (θάβουν). ’Ά ν  γεννηθή μέ μαντίλα τσίπα παίρ
νουμε ένα κομμάτι καί λίγο ιάπό τό άκλουθο καί κάνομε φάρμακο" κάνομε τρία 
χαπάκια καί τά δίναμε σ’ ένα πού τόν πιάνει σάρα (επιληψία) γιά νά γίνη 
καλά. 'Όταν γέννηση ή λεχώνα (λεχώ) τήν παίρνουν καί τή βάζουν νά πλα- 
γιάση στον κισσέ (γωνιά) στον όντά (τού σπιτιού), ψλά σέ χορτάρια ξερά

14
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πού έχουν ρίξει επάνω τσουβά (σακκί) * μετά τρεις ίμερος πηγαίνει ή μπά
μπω τήν .σηκώνει, τήν πλένει καί καίει τά παλιά χορτάρια. Στον κιοσέ έκεΐ 
πού πλαγιάζει ή λεχώνα νταγιαντάιμε (τοποθετούμε) μιτάρια (ιμίτους), τή 
ρόκα πού εχει .επάνω κρεμμύδι ή σκόρδο γιά  νά μή βασκαιθή (ματιαιστή). 
Στο κεφάλι τού παιδιού βάζομε μιά δεκάρια τρυπημένη, ένα σκόρδο καί μία 
χάντρα γιά νά ιμή βασκαθή. "Οταν φτειάξωμε καί τό παιδί καΐί τή λεχώνα, 
κάνομε μιά μπογάτσα (ψωμί καλοζυμωμένο πού ψλά βάζομε καί σισάμι), βρά- 
ζαμε κι* ένα τετζερέ 'φασόλια, καλνάμε τή νούνα, τή; μπάμπω καί δλους τούς 
συγγενείς καί κάνομε τής Οαναΐας τό σινί (σοφρά, τραπέζι·)* βάζομε ιστό 
σοφρά τά φασόλια, τή μπογάτσα, αλάτι, κρεμμύδια καί τρώμε ολοι μαζί. 
Δίνομε καί στή λεχώνα ένα κρεμμύδι καί ένα κομμάτι (μπουγάτσα γιά  νά 
τήν έρθη γάλα τά άλλα τά τρώμε όλοι οί ίκαλιεσμένο,ι. Πριν άρχίσωμε νά τρώ
με, θυμιατίζομε μέ θυμίαμα πάνω σέ κεραμίδια. "Ολες οι γυναίκες βράζουν 
ρύζ ιμέ νερό ρίχνουν λίγο σιισαμόλαδο .καί λίγο πιπέρ καί τό φέρουν στή λε
χώνα καί τής λένε: «Νά σηκωθής καί τόν κόρφο γεμάτο» ιδηιλ. νά βγάζη πο
λύ γάλα» καί χαρίζουν καί στό τσίπο (μικρό) ένα τσιρέκι (δραχμή ή άλλο 
τι). "Οταν φτάσουν στό σπίτι τής λεχώνας κόβουν άπό τό ρούχο τους ένα 
κομμάτι γιά νά μήν βασκάνουν τό τσίπο καί λένε: «Νά, νά δώισωμε ένα ράμα 
(σχοινί) στον τσίπο γιά νά μή δασκαθή», καί μετά τόν καπνίζουν μέ τό ρού
χο αυτό πού κόι&ουν. Τρεις μέρες, τόν τσίπο τόν βυζαίνει άλλη μάννα, παρα
μάνα, πού είναι οποία βγαίνει παιδί καί τήν τρίτη μέρα τό δίνουν ιστή μάννα 
του. Καλνούν τόν παπά ,καί διαβάζει ευχές* έχίαυν ένα μπουκάλι νερό γεμάτο 
τό διαβάζει κι’ αυτό ό παπάς καί τό πλένει μ’ αυτό· ή μητέρα του κάθε φον· 
ρά πού θά τό κάνη μπάνιο. Πριν 'βαφτιστή τό αγόρι τό' λέμε τσίπο καί άν 
είναι κορίτσι τό λέμε τσίπα.

'Η  λ ε χ ώ: Ή  λεχώνα .φυλάγεται 40 μέρες μετά πού θά γέννηση* γιά 
νά μή βασχ,αίνεται άπό μάτι βάζει γαλάζιες χάντρες στό στήθος της* τό σκόρ
δο τό περνούν στήν κλωστή καί τό κρεμά καί αυτό στό στήθος της· στον κιο- 
σέ (γωνιά) στό στρώμα (πού είναι χορταρένιο) πρός τό πσκέφαλοι (προσ
κέφαλο) νταγιαντάμιε (τοποθετούμε) μιτάρια, ρόκα καί κρεμμύδια γιά  νά μήν 
έλθουν τά κακά· γιά νά κυττάζουν τά μιτάρια νά μπερδεύουν σ’ αυτά καί νά 
μήν πααίνουν καί βλέπουν τή λεχώνα, κάθε μέρια θυμιάζει καί τό θυμιατό τό 
αφήνει πίσω άπό τή ιθύρα τού όντά (δωμάτιο) πού μένει ή λεχώνα έπί 40 
μέρες. "Αμα γεννηθή τό παιδί βάζομε κοντά στό ιμπισίκ (κούνια) τήν σκού
πα μέχρι νά περάσουν 40 μέρες γιά  νά μήν παγαίνουν τά κακά στό παιδί* 
νά σκοντάφτουν νά σκουπίζωνται καί νά φεύγουν. Έ π ί 40 μέρες κοντά στή 
λεχιόνα μένει άνθρωπος* μόλις βραδιάση καί ανάψουν οί λιχναΐοι (λίχνοι) 
κλείνει ή !0ύρα τού σπιτιού τής λεχώνας καί δέν άνσίγει μόνο τά χαράματα* 
άμα μείνη κανένας σπιτικός έξω ιδέν τού ανοίγουν καί πηγαίνει σέ διπλανό 
συγγενικό σπίτι καί πλαγιάζει (κοιμάται). Τής Παναγίας τή φυλλάδα (ιθρη
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σκευτικό βιβλίο ποΰ γράψει τήν Ιστορία τής Παναγίας) τή βάζοιμε κάτω στό 
πσκέφαλο του μωρού' άμα ξέρη ή λεχώνα γράμματα, μπορεί νά το διαβάζη' 
μπορεί νά τό διαβάση καί κανένας άλλος. 'Όταν βγαίζη εξω ή λεχώνα περ
νά μιά χαλκάδα ή κλειδί στό ζουνάρ της. "Αμα παγαίνη στό νερό κατεβάζει 
τή μαντίλα στό πρόσωπα γιά νά μή φαίνεται καί δέν μιλάει σέ κανένα .ούτε 
σέ γναΐκα ούτε σέ νταή (άνδρια). "Αν β ρέβ ουν στό δρόμο- 'δυο λεχώνες πρέ
πει νά συναλλάξουν βελόνια: «Σέ δίνω τό δικό ίμου νά μ’ δώσης τό δικό 
σου»' άμα έχουν καλή καρδιά καί -συναντηθούν είναι σέ καλό' πάντως, άν δέν 
συναλλάξουν, παθαίνουν τά παιδιά καί βγάζουν σπειριά* άρμενιάζεται (τό 
βρίσκει κακιά ώρα) καί μπορεί καί νά πεθάνη. Τρεις μέριες πλαγιάζει ή λε
χώνα καί μετά τή σηκώνει ή μπάμπω (μαμμή). "Αμα δέ βγάζει γάλα βρι- 
σκίνει -τής Παναγιάς τό γάλα · που είναι χορτάρι καί τό 'έχουν φέρει άπό τό 
χατζιλίκι =  "Αγιους Τόπους, καί τό σηκώνει απάνω της 40 μέρες’ άμα 
φάη κρεμμύδι, κατεβάζει γάλα, παγαίνει στή μπάμπω καί τή γητεύει γιά νά 
ελθη τό γάλα. "Οταν σταματήση τό γάλα τή βάσκαναν’ πρότ. «μαρή χάθηκε 
τό γάλα της»* άν -δέν ελθη σέ 40 μέρες δέν έρχεται πιά. «Θά πάω νά σαραν
τίσω σήμερα' έπλυνα τά κλίμια μου (ρ:οΰχα μου) γιατί ιθά σαραντίσω».

Πλύνεται ή υδια κολυμπάει καί τό παιδί -στή σκαφίδα μέσα καί υστερία 
πηγαίνει ιστήν εκκλησία γιά νά σαραντίση. Στήν έκκλησιά μένει -απ’ έξω καί 
6 παπάς ιάπό μέσα τής διαβάζει’ υστέρα παίρνει -δ -παπάς τό παιδί καί τό πα- 
α/ίνει ιστήν εικόνα του Χρίστου ή τής Πανα'ιας αν είναι αγόρι ή κορίτσι καί 
τό -αφήνει καταγής. Πηγαίνει ή μητέρα κάνει τρεις μετάνοιες εμπρός στήν 
εικόνα καί παίρνει τό κζάνι της (παιδί) καί γυρίζει στό σπίτι.

Τ ό β ρ έ φ ο ς: Τό κζάνι τό βυγάνει ή βυζάχτρα τρεις μέρες' πρ-οτ. 
■φορτώθηκα τό μπεσίκι (κούνια) καί θά πάω νά βυζάξου τό κζάνι. "Τστερα 
τό βυζάνει ή μάννα. "Αρχίζει νά τό βυζάνη Δευτέρα, Τετάιρτη ή Π-αριασκευή. 
Γιά νά μήν -κλαίη του δένουν σ’ ένα παρτάλι γλυκό καί του τό δίνουν καί τό 
βυζαίνει. Τροφή άλλη δέν τρώει μόνο δταν μεγαλώση καί παίρνει τό κουτάλι 
μόνο του τρώει οτι τρώμε καί μεΐς προ παντός τσορπά μέ γάλα. Τό κζάνι τό 
άπΜκόβαμ-ε όταν χρονίση (σταματούν νά τό βυζαίνουν), άμα βγουν τά πεπό
νια, καρπούζια, σταφύλια κ.λ. Τίς πρώτες τρεις μέρες τό κζάνι τό εχει κοντά 
της ή μητέρα καί μετά τό -βάζει ιστό ,μπεσίκι (κούνια) τοΰ βάζομε τά κολό- 
πανα (-ρουχαλάκια του) καί τό ναναρίζομε: «Πάνε κοιμηιθή, ά, ά, ά’ έλα νά 
πάρης ύπνε τό κζάνι νά τό πας -στον *Αγά νά τοΰ δώση. γκογκόλι-α (καραμέλες) 
ά, ά, ά, τό παιδί μου-,

"Αμα γελάει -στό ΰπνο του τό κζάνι βλέπει "Αγγελο-ι, άιια κλαίει πονά 
κάπου. Μετά -άπό τρεις μέρες ποΰ ·θά γεννηθή κάνουν τής Παναγιάς τό σινί 
(τραπέζι)· μαζευόνται ή ν-οΰνα, ή μπάμπω, σί -συγγενείς καί οί γειτόνισσες 
καί τρώνε φασουλάδ-α καί -μπουγάτσα. Θυμιατίζουν πρώτα καί υστέρα ή μπά
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μπω κάνει τρεις μετάνοιες, τσακίζει τή μπουγάτσα τή σηκώνει ψλά γιά νά 
γίνη ψλό τό κζάνι βάζουν κα'ι φαγητό κα'ι τρώνε ολοι μαζί. Εύχονται*ολοι: 
«Νά ζήση. Νά είναι άξιο. Καλό τυχερό νά έχη. Μέριες και χρόνια νά εχη».
* Αμα σηκωθούν άπό τό τραπέζι πετοΰν στό κζάνι μέσα σ’ ένα ποτήρι δραχμές. 
Τή μοίρα του τό κζάνι τή γράφει τότε πού γεννιέται' μπορεί νά τού κρεμά
σαμε ένα φλουρί γιά νά είναι καλή ή τύχη του. "Οταν τό κζάνι κλαίει πολύ 
βαακάθηκε τό πηγαίνομε καί τό 'διαβάζει δ παπάς, τό γητεύομιε, τό καπνίζομε 
μέ χορταράκι κ,τ.λ. 'ματιάζεται πάντοτε. "Αμα είναι άρρωστο, καχεχτικό τό 
κζάνι τό κολυμπάμε στό ρέμα ή γκιόλια (ιμεγάλη γούρνα, λάκκος γεμάτος νε
ρό) τρεις φορές γυμνό καί αφήνομε τά ρούχα του νά τά πάρη ή βροχή, τό 
νερό' κάνομε καί τάματα στούς 'Αγίους αρνί ή τίποτε άλλο. ’Αρρώστιες πού 
κάνουν τό κζάνι νά κλαΐη.

1.—  Τό κρύωμα πού .περνά μέ τρίψιμο καί μέ καφκιά (’βεντούζες).
2.—  Τό βάσκαμα πού πέρνα μέ γήτεμα, 'διάβασμα κ.λ.
3.—  Τά πρισκάρια (σπειριά) πού τούς -βάζομε προζύμι μέ λάδι·, λου·- 

κοήμι ή βότανο καί σκάνε καί φεύγουν οί ιάκαίθιαρσίες καί γίνονται καλά.

Ό  δ ο ν τ  ο φ υ ΐ  α1: "Οταν τό κζάνι παίρνει νά βγάλη δόντια (7ΐοις, 8ος 
μήνας) βράζομε καλαμπόκια καί τά μοιράζομε στούς γειτόναυς γιά νά βγούν 
όγλήγορα (αμέσως) τά δόντια καί χωρίς πόνους. "Οποιος τό δει πρώτος πού 
έχιει δόντια τού παίρνει πκάμισο ή φουστάνι άν είναι αγόρι ή κορίτσι.

Β ά π  τ  ί  ισ μ α  : Τόν άνάδοχο τόν λέμε νούνο πού είναι δ κουμπάρος 
πού μάς στεφανώνει' -αυτός μάς βαφτίζει καί τά κζάνια ίμιας- τά βαφτίζει δ
λα* τόν όρωτάμε καί άν δέν θέλη νά τό βαφτίση πηγαίνομε σ’ άλλον οποίον 
-θέλωμε' δ νούνος (κουμπάρος) όμως τό έχει μεγάλη προσβολή νά μή βάφτι
ση ολα τά παιδιά μας. Τό κζάνι πού πρίν τό βαφτίσωμε τό λέμε τσίπο τό βα
φτίζομε αποτε 'θέλομε' γρήγορα άκόμη καί πρίν σαραντίση. Τό βαφτίζομε 
κανονικά μέρα Κυριακή' άπό τήν Παρασκευή ξημεροόνοντας παγαίνει δ πα
τέρας τού παιδιού πού Οά βαφ τίση  μ.έ τριών λογιών φαγητά καί μιά μπου
γάτσα μέ κρασί στο -σπίτι τού νούνου (κουμπάρου)' τού φιλάει τό χέρι καί κά
θεται' καλεΐ τον νούνο καί δλους τούς άλλους καί τρώνε όλοι μαζί αυτά πού 
είχε φέρει' αυτό τό λέμε -σινί’ έτσι μαθαίνει δ νούνος ότι τήν Κυριακή θά 
βαφτίση.

Τ έ λ ε σ ι ς τ ο ύ β -α π τ  ί σ μ α τ ο ς: Τήν Κυριακή τό πρωί ό νού
νος παίρνει τά μπαξίσια (δώρα) του καί τά πηγαίνει στήν έκκλησιά καί τά 
αφήνει στο στασίδι κοντά στο Δεσποτικό. Ή  νούνα ετοιμάζει ζεστό νερό γιά 
τή -βάφτιση καί τό φέρνει στήν ιέκκλησιά. "Οταν άπολύκη (τελειώση) ή εκ
κλησία παίρνει τό κζάνι ή μπάμπω (μαμμή) άπό τό σπίτι τής μητέρας καί ή 
νούνα τό ζεστό νερό ιμέ μιά τσουκάλα καί τά -φέρνουν στήν έκκλησιά' δ νούνος
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περιμένει έξω άπό τήν εκκλησία και ούτε τσιγάρο, οΰτε καφέ, οΰτε τίποτε 
τραδει ή πίνει μέχρι νά βάφτιση. Παίρνει τό κζάνι άπό τή μπάμπω οποίος τό 
βάφτιση δ νοΰνος ή ή νοΰνα* τό νερό κα'ι ό παπάς περιμένουν έτοιμα" πηγαίνει 
κοντά στήν κολυμπήθρα καί στήν κατάλληλη ώρα λέει τό όνομα που είναι κρυ
φό και δεν τό ξέρει κανείς μόνο 'αυτός που τό βαφτίζει, δίνει δηλ. όποιο δνεμα 
θέλει. "Οσα παιδιά είναι εκεί κοντά μόλις ακούσουν τό ονομα τρέχουν στό σπί
τι καί τό λένε στή μητέρα, καί αυτή χαρούμενη τούς δίνει καραμέλες καί 
δραχμές.

Ό  νοΰνος (κουμπάρος) λαδώνει τά χέρια του καί λαδώνει τό μωρό’ 
τό παίρνει δ παπάς καί τό νταλτάει (βουτάει) τρεις φορές σταυρωτά στήν 
κολυμπήθρα καί του κόβει τά ιμαλλιά σέ τέσσερεις μεριές .σταυρωτά’ ή νοΰνα 
ή δ παράνουνος δίνει σ’ αυτούς πού βρίσκονται στή βάφτιση μαρτυρικά, πού 
είναι καρύδια, μαντέμια (αμύγδαλα) καί ζαχάρια (καραμέλες)· όσοι είναι 
κοντά στήν νούνα —  άν βαφτίζη δ νοΰνος —  τή σηκώνουν κιαί τής λένε : 
τάξε* καί αυτή τούς δίνει δραχμές· τό ίδιο παθαίνει καί δ νοΰνος, άν βα
φτίζη ή νούνα. "Οταν τελειώσουν, λαδώνουν στήν .κολυμπήθρα τό λαδοπάνι, 
τυλίγουν τό κζάνι, τοΰ φοροΰν καί άλλα ροΰχα, τό παίρνει δ νοΰνος στήν 
αγκαλιά του, τοΰ κρεμάει καί τά δώρα του, τοΰ κρεμοΰν καί αύτουνοΰ τά 
δώρα πού τοΰ χάρισαν οί γονείς τοιΰ παιδιοΰ καί μαζί μέ τόν παπά καί άλ
λους .συγγενείς παγαίνουν στό σπίτι γιά νά δώσουν τό παιδί στή μητέρα του.

Βάζουν στό σπίτι ένα σίδερο, άν δέν έχουν τό γνί (υνί) άπό τό αλέτρι, 
τό πατεί ή μητέρα, φιλεί τό χέρι τοΰ νούνου καί παίρνει τό παιδί στήν αγ
καλιά της καί τό πασίνει στό πεσίκι (κούνια) του’ κοντά του βάζουν καί 
τά δώρα πριν πάρη τό παιδί άπό τόν νοΰνα, κάνει τρεις μετάνοιες καί ύστερα 
άκουμπά γιά λίγο τό παιδί στό γιοΰκο (σωρός άπό ροΰχα), γιά νά γίνη τό
σο μεγάλος, νά τρανέψη. "Τστιερα κάθονται δλοι, τρώνε καί πίνουν.

Καί τά παιδιά τοΰ νούνου εξακολουθούν νά βαφτίζουν τά παιδιά τοΰ 
παιδιοΰ πού βάφτισε δ πατέρας τους. Στό νοΰνο· εύχονται: Νά χαίρεσαι τό 
χιαΐρι σου (τό καλό σου).

5Ά ν είναι ετοιμοθάνατο τό παιδί καί δέν είναι παπάς δ νοΰνος ή ή νοΰ
να, παίρνουν άπδ τήν καντήλα τής ιέκκλησίας ή και τοΰ σπιτιοΰ, λάδι, τό 
λαδώνουν καί τοΰ λένε τό όνομα’ άν δέν είναι νοΰνος ή νοΰνα, τό βαφτίζει 
κατά τόν ίδιο τρόπα οποίος είναι τήν ώρα εκείνη εκεί. Τά αβάφτιστα κζάνια 
γίνονται στοιχειά (Καλικάντζαροί οι) πού σέ σκιάζουν (σέ τρομάζουν) καί 
σοΰ παίρνουν τό νοΰ καί φυλάς (μένεις) έτσι.

Β '.  Γ  ά μ  ιο ς, α ' Γ  ε ν ι κ ά. Καί τό κορίτσι καί τό παιδί (.αγόρι) δέν έχουν 
δική τους γνώμη γιά νά εκλέξουν μόνοι τους τόν σύντροφον καί ακολουθούν τή
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γνώμη κα'ι τίς συμβουλές τοΰ πατέρα" οΰτε κουβεντιάζουν, οΰτε έχουν αγάπη 
αύτοι που παντρεύονται. Τή νύφ (νύφη) ή τό γαμπρό τούς διαλέγουν Οι γο
νείς" προσπαθούν νά παντρέψουν τά παιδιά τους, χωρίς νά τούς δώσουν τί
ποτε καί γυρεύουν καί πληρωμή. Παίρνουν γαμπρό ή νύφ’ χωρίς νά ένδιαιφέ- 
ρωνται πολύ γιά τό χαρακτήρα τους.

β ' Π ρ ο ξ ε ν ε ί  ά. Αυτόν πού στέλνομε γιά πρόξενειά, πρέπει νά 
είναι έμπιστος καί συγγενής* ό προξενητής παγαίνει συνήθως άπό τό σπίτι 
τεΰ γαμπρού στό σπίτι τοΰ κοριτσιού" κάθεται κοντά ιστό τζάκι-, άφοΰ πρώτα 
χαιρετήση’ γιά νά τόν πάρουν χαμπάρι, πού παγαίνει γιά προξενειά, παίρ
νει τή μασιά καί ανακατώνει τή στάχτη ιστό τζάκι καί έτσι καταλαβαίνουν 
πώς ήλθε γιά προξενειά. Ό  προξενητής λέει στον πατέρα τής κόρης: «’Έ 
χεις χαιρετισμούς άπό τόν . .  . (τάδε). . .  (λέει τό όνομα τοΰ πατέρα τοΰ 
γαμπρού)" αυτός σάς αγάπησε καί θέλει νά συμπεθεριάσετε" (τό κορίτσι έ
φευγε μόλις έμπαινε δ προξενητής γιατί τόπαιρνε χαμπάρι). Συνήθως, μέ 
τήν πρώτη φορά δέν έδιναν τή (συγκατάθεσή τους, γιά νά μή δώσουν τήν 
εντύπωση πώς θέλουν παντρειά (πώς ψοφούν γιά γαμπρό).

’Απαντούσε: «Αυτό θά τό σκεφτούμε καί θά σάς άπαντήσωμε». "Αμα 
δέν ήθελαν νά τό (δώσουν, (απαντούσαν: «Δέν τοχομε ακόμη γιά δόσιμο. Ε ί
ναι μικρή ακόμη. Δέν έχει προίκα κλπ.». Ξαναπάγαινε δ προξενητής, τον 
δέχονταν καί άρχιζαν τά προξενειά, τά παζαρέματα, δπως τά λέμε. Πρώτα 
έλεγαν, πόσα θά δώση δ γαμπρός στον μπαμπά (πεθερό) τής νύφς* ή πλη
ρωμή ήταν 'άπό 15 χαρτιά (χιλιάρικα) καί κάτω" (αγόραζε δηλ. τή νύφ άπό 
cov πατέρα της. ’Ά ν  ήταν πολλά τά λεπτά πού ©δίνε δ γαμπρός, δ πεθερός 
απαντούσε: Συμφωνώ.

Μά .καί δ γαμπρός είχε 'απαιτήσεις" ζητούσε νά μάθη τί (δώρα θά κάνη 
ή νύφ ιστούς συγγενείς τοΰ γαμπρού* ήταν δέ αυτά: Πουκάμισα γυφαμένα 
στον άργαλειό, ποδιές, πετσέτες κλπ. Συμφωνούσαν. Γιά νά είναι σίγουρη 
ή άρραβώνα, άλλαζαν σημάδια (πειστήρια)* δ γαμπρός έστελνε χρυσαφικά, 
σκουλαρίκια, πεντόλιρες καί άσημοιζουνάρ (ασημένια ζώνη). 'Η  νύφ έστελνε 
ένα δαχτυλιό καί φούντες άπό βασιλικό, πού είχε δέσει σέ κάθε μιά τρυπη- 
μένη δεκάρα* στή φούντα τού γαμπορύ έβαζε συνήθως φλουρί. (Πρότ. τού 
γαμπρού, ή φούντα πρέπει νά είναι καλή)" δλα αυτά τά βάζαμε σ’ ένα μαν
τήλι άσπρο ιμέ στάρι, κουφέτα καί σταφίδα. Τά ’έπαιρνε δ προξενητής καί 
τά έφερνε στό σπίτι τού γαμπρού. "Οταν έφευγε ιάπό τό ισπίτι τής νύφης, 
έρριχναν μιά τουφέκια καί δταν έφτανε στό σπίτι τού γαμπρού δυό τουφε- 
κιές* τίς τουφεκιές τίς ρίχναμε γιά νά γνωρίσουν ίσ ι χωριανοί δτι δ τάδε άρ- 
ραβωνιάστηκε μέ τήν τάδε καί επομένως νά μή,ν πάη άλλος γιά προξενειά.

Ό  προξενητής 'μπαίνει 'στό σπίτι τού γαμπρού, δίνει τά σημάδια καί τά



Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ  liK Α  Σ Α Υ Ρ Α Σ 215

προσκυνάνε τρεις πρωτοστέφανες* τά σταυρώνουν [μπροστά στο στήθος τους 
wool δίνουν τήν ευχή τους: Νά είναι πρωτοστέφανοι (οι άρραβωνιααμένοιι)’ 
αμέσως 'στέλνουν δυο δικούς τους ανθρώπους στούς συγγενείς μέ ένα μπου
κάλι ούζο ή ,κρασί κα'ι τούς καλούν έτσι νά μαζευτούν στις φούντες τού 
παιδιού τους. "Οταν μαζευτούν δλοι, τότε δ προξενητής .ανοίγει τά σημάδια 
καί δλοι οι καλεσμένοι -ρίχνουν λεπτά μέσα* τά λεπτά αυτά τά παίρνει ό προ
ξενητής καί άκόμη ένα ζευγάρι παπούτσια· κάθε καλεσμένος, δταν ρίχνη τά 
λεπτά του, παίρνει σταφίδα, κουφέτα καί μιά φούντα, καί τή βάζει στό δε- 
ξί του αύιτί καί μετά αρχίζει τό φαγοπότι μέ τίς ευχές: «Νά ζήσουν, νά 
γεράσουν, νά χιαρούμε τίς χαρές τους. Καί στά λάδια τους »(γεννήσια τους). 
«’Ά ξια  νά είναι, νά τά χαιρόμαστε. Όμόνοιια καί αγάπη νά τούς δώση ό 
θεός». "Οταν τελειώσουν, .φεύγει καθ'* ένας στό .σπίτι του καί τελειώνει ή 
προξενειά στό σπίτι τού γαμπρού.

Τήν επομένη Κυριακή !θά πάνε στούς αρραβώνες στό σπίτι τής νύφης. 
'Ο γαμπρός καλνάει δλους τούς στενούς συγγενείς καί παγαίνουν στό σπίτι 
τής νύφης γιά επίσημες αρραβώνες’ δταν φτάσουν, βγαίνει, ή νύφ (πού δέν 
ξέρει ιάκόμη τό γαμπρό, δταν είναι .άπό ξένο χωριό) καί υποδέχεται τόν πε
θερό, τήν πεθερά καί τούς συγγενείς’ τό γαμπρό δχι. Αυτά γίνονται τό Σάβ
βατο τό βράδυ προς τήν Κυριακή* δλη τή νύχτα γίνεται γλέντι υποχρεωτικά* 
έχουν καλέσει καί τραγουδιστή καί τραγουδά τραγούδια τ’ αρραβώνα, μπο
ρεί δέ καί όργανα:

Δυο βασιλιάδες μάλωναν γιά νά συιμπεθίεριάσουν,
καί τώρα συμπεθέριασαν, κάθονται, τρων καί πίνουν κλπ.

"Οταν ξημερώση ή Κυριακή, βγαίνουν ολοι έξω στήν αυλή καί μπαί
νουν στή γραμμή. Πρώτος είναι δ πατέρας τής νύφης, τού γαμπρού, δ νού- 
νος καί σί στενοί συγγενείς τών άρραβωνιασμένων’ τελευταίος στή σειρά μέ
νει δ γαμπρός. Περνά ή νύφ* τούς κερνά κρασί, τούς χαιρετά (φιλεί τδ χέ
ρι), τούς δωρίζει άπό ένα δώρο και κάθε ένας τής δωρίζει λεπτά. Τού πε
θερού τό δώρο είναι πκάμισο καί τών άλλων ανάλογα. "Οταν φτάση στον 
γαμπρό, πού (είναι τελευταίος, τόν κερνάει κρασί. Αυτός παίρνει τό κρασί 
μέ τό αριστερό του χέρι μέ τό δεξί του χτυπά τή. νύφ στήν πλάτη μέ τή 
γροθιά του δυνατά, δπως είναι σκυμένη γιά νά τόν φοβάται άπό τήν αρχή. 
Πίσω ρμως ιάπό τόν γαμπρό σταματά δ αδερφός τής νύφης καί αν δέν έχη 
άΐδερφό, δ έξάδερφος καί τήν ώρα πού δ γαμπρός κτυπά τή νύφ καί δ αδερφός 
κτυπά δυνατά τόν γαμπρό στό σβέρκο, σάν νά τού λέει: «Καί σύ δέρνεις 
τή νύφ’ μά κι εμείς έδώ είμαστε».

"Οταν τελειώσουν, 6λη ή παρέα τού γαμπρού ξεκινά γιά νά φύγουν ά
πό τό σπίτι τής νύφης’ σταν φτάσουν στήν αυλόπορτα, ένας συγγενής τής 
νύφης αρπάζει τό σακκάκι τού γαμπρού καί τό παγαίνει μέσα στό σπίτι τής
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νύφης για να γυριση δ γαμπρός τήν επομένη καί νά γνωρίση τή νύφη. 
Έδώ τελειώνει ή αρραβώνα. ■>

γ ' ) ’Έ θ ι μ α  π ρ ο  τ ή ς  τ ε λ ε τ ή ς  τ ο ΰ  γ ά ιμ ο υ. Μιά 
Κυριακή μπροστά από τήν Κυριακή τοΰ γάμου, παγαίνει ό πατέρας τοΰ 
γαμπρού στό σπίτι τής νύφης καί κουβεντιάζουν πώς θά γίνη δ γάμος μαζί 
ιμέ τόν πατέρα τής νύφς’ μαζί του παίρνει καί μιά μπουγάτσα (στρογγυλό 
ψωμί μέ σισάμι)’ πρίν αρχίσουν τήν κουβέντα οί ιδυό πατεράδες (πεθεροί) 
βάζει δ πατέρας τοΰ γαμπρού τή μπουγάτσα επάνω στό στόμα ενός μπουκα
λιού καί τήν χτυπά δυνατά νά σπάση στά δυό’ (προιτ. Πάει τσάκισε τή μπου
γάτσα)' σ’ οποίου πάει περισσότερη σημαίνει οτι. γέλασε τόν άλλο .καί ύστε
ρα κουβεντιάζουν καί τρώνε μπουγάτσα καί φαγητό καί πίνουν κρασί. Γυ
ρίζει δ πατέρας τοΰ γαμπροΰ στό σπίτι καί αρχίζουν τίς ετοιμασίες άπό τήν 
Τετάρτη' σέ χερόμυλο κόβουν τά πληγούρια. Τήν Πέμπτη κάνουν τό προζύ
μι καί στέλνει δ γαμπρός στή νύφ ένα καθρέπτη μεγάλο, μιά σκούπα καί ένα 
κουτί στρόγγυλο τήν κνιά (μπογιά κίτρινη.) καί μιά ξυλόφουντα (φούντα 
άπό βασιλικό) πού βάζει μέσα καί ένα καθρεφτάκι μικρό. Ό  γαμπρός άπό 
πολλές μέρες μπροστά βρίσκει τά όργανα (δργαναπαιχτες) πού τά πληρώ- 
V8i καί έρχονται άπό τό Σάββατο τό βράδυ. Τήν Παρασκευή δ γαμπρός 
στέλνει δυό άτομα μέ κρασί καί ούζο νά καλέσουν όλο τό χωριό (χωριανούς) 
στό γάμο' έρχονται σέ κάθε σπίτι, δίνιουν τά μπουκάλια καί πίνουν κρασί ή 
ούζο δτι θέλει καθ’ ένας καί τούς καλναΰν μέ αυτό τόν τρόπο· στό γάμο·.

Τ ε λ ε τ ή  τ ο ΰ  γ ά μ ο υ :  Τό Σάββατο· βράδυ πρός τήν Κυριακή 
στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ φτειάνουν τό μπαϊράκι ή φλάμπουρο μέ αυτόν τόν 
τρόπο: Μικρά καλαμπόκια τά τρυποΰν καί τά περνούν σ’ ένα σκοινί (·σπάγ- 
γο), τά δένουν σ’ ένα κοντό ξύλο' κατά τόν ίδιο τρόπο δένουν καί σταφίδες' 
στό ξύλο αυτό κρεμούν μαντίλια, πετσέτες κ.λ. Τό παίρνει δ μπαριαχτάρης 
(ένας γερός χορευτάρης) καί τό χορεύει μέ τραγούδια καί τά όργανα' χο
ρεύει μέ ολους τούς καλεσμένους υποχρεωτικά, για,υπό διαλέγουν τόν πιό ye- 
ρό (δυνατό) πού πρέπει νά είναι έλεύτερος (ιάνύπαντρος)' χορεύει μέχρι νά 
κουραστή καί νά πέση κάτω, δπότε τόν κοροϊδεύουν οί άλλοι' γιαύτό βάζει τά 
δυνατά του.

Τό πρωί τής Κυριακής ετοιμάζουν τή βουιδάμαξα' βάζουν γυριστές 
βέργες ψλά ένα πανί γυριστό καί άπό πάνω μιά ψάθα γυριστή' τό αμάξι αυ
τό τό λέμε άραμπά. Σ ’ αυτό ζέφτουν βόδια ή βουβάλες καί ξεκινούν γιά τό 
σπίτι τής νύφης’ μπροστά παγαίνουν τά όργανα δ μπαριαχτάρης που μαζί με 
άλλους φωνάζουν σάν δαυμονιασμένοι ΐ. ΐ. ϊ. χοΰ. Φτάνουν στο σπίτι τής νύ
φης μπαίνουν μέσα καί άρχίζει τό φαγοπότι. Ή  νύφ άπό τήν Παρασκευή το 
απόγευμα σκαλώνει (κρεμά) έξω άπό τό σπίτι έπάνω σε σκοινιά όλη της την 
προίκα καί οί χωριανοί μαζεύονται καί τήν βλέπουν* αυτή άποτελείται άπό
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κλίμια, πετσέτες, πκαμίσες, παπούτσια κ.ίλ. Το Σάββατο μαζεύει τήν προίκα 
(μέσα σέ 'σεντούκια’ τή νύχτα βάζει 'στά χέρια της ικνά (μπογιά κίτρινη) καί 
στά νύχια της* μαζεύονται οι φιλίες ,καί χορεύουν και τραγουδούν τήν τελευ
ταία βραΐδιά στο ,σπίτι τοΰ γονιού της. Τήν Κυριακή τό πρωί στολίζουν τήν 
νύφ’ μαζεύονται οι νεόνυμφες και τή στολίζουν’ αλλάζουν τή νύφ ιμέ τδ τρα
γούδι:

Στους κάμπους ρίχνεται βροχή 
καιί στά βουνά χαλάζι
κα'ι στής... (λένε τονομα της νύφης) τήν αυλή 
ρίχνει μαργαριτάρι κ.λ.

Τήν ντύνουν ρούχα γιά πρώτη' φορά’ άσπρο· πκάμισα κεντημένο μέ γαϊτάνια, 
ντουλαμά καιί άσπρη μαντίλα στό κεφάλι χιαμλά (χαμηλά) γιά νά μή βλέπει 
καλά’ τά χέρια είναι μπροστά σταυρωμένα καί εχει ύφος σοβαρό (δέν γελάει). 
'Ωστόσο φτάνει καί δ γαμπρός καί τρώνε καί πίνουν δλοι καί τραγουδούν τό 
τραγούδι:

Κώστας τό Μάη γεννήθηκε
τό Μάη χιαρά θά κάνη
τό Μάη ήρθαν τόν έγραψαν
καί ιστό σειφέρ (επιστράτευση) νά πάη.

—· Τή μάννα του παράγγέλνε τή μάννα του παραγγελνε
—  Καλά μάννα τή νύφ σου καλά νά τήν κυττάζης 

αρνί νά σφάζης τό πρωί αρνί τό μεσημέρι
κι οντα δειπνάη ό Κωσταντής καρύδι ιμέ τό μέλι.
Καί κείνη, ή σκύλλα πεθερά; Έβραίισσα άνδραδέρφη ι 
άπό τό χέρ τήν έπιασαν καί στό ιμπιλπέρ (κουρέα) τήν πάνε.

—  Κόψε μπιλπέρ ξανθά μαλλιά καί αργυρά πσουλάφια (πλεξίδες) 
Μπιλπέρης δέν τά έκοψε δέν 'θέλει νά τά κόψη.
Ά πό τό χέρ τήν άρπαξαν στό σπίτι τήν παγαίνουν 
τσαρούχια τήν ποδένουνε καί ιστό βουνό τήν στέλνουν 
τής δίνουν πέντε πρόβατα καί τέσσερα κατσίκια.

—  'Ως δέν τά κάνης εκατό ιστό κάμπο μή κατδαίνης
Στό μήνα γίνκαν εκατό στό χρόνο γίνκα (γίνηικαν) χίλια 
Τά σφύριξε τά λάλησε στο κάμπο τά κατβάζει.
Έ κεΐ κι ό Κώστας πέρασε στέκει καί τή ρωτάει:

— 1 Πιάνου είναι τά πρόβατα τ5 άσημοκουδουνάτα;
— ι Τού Κώστα είναι τά πρόβατα1 τ? άσημοκουδουνάτα,

τού Κώστα είναι καί τά σκίλιά (σκυλιά) τ’ άσημοκουρικνάτα. 
στό σπίτι ό Κώστας έφτασε τη μάννα του ρωτάει:
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—· Μάννα πού εΐναι ή νύφ (σου πού είναι ή καλή μου;
—  Παιδί ιμ’ ή νύφ πέθανε παιδζμ ή καλή- σου χάθη. .,
—  Μάννα μ’ ιπού είναι -τό μνήμα της να πάω να τήν κλάψω;
—  Τό ιμνήμα της χορτάριασε (δέν μπορώ νά τό γνωρίσω.

Ά πό τό χέρι τήν ©παίρνει στό κούτσουρο τή βάζει.
(και τής (έκαψε τό λαιμό ιμέ τόν παλτά)

Έ ξ ω  χορεύουν τά παλλικάρια μέ τά κορίτσια και! προσπαθούν οι συγ
γενείς τής νύφης (τά παλλικάρια) νά ρίξουν τόν μπαριαχτάρη κάτω- μέ τρι
κλοποδιές γιά νά γελάσουν ένώ εκείνος χορεύει. Στό τέλος χορεύει κα! ή νύφ 
στήν αυλή τού σπιτιού κα! καθ’ ένας τήν πλησιάζει κα! τής δίνει δραχμές, 
ενώ -εκείνη τού φυλεΐ τό χέρι κα! εξακολουθεί τό χορό. "Οταν τελειώσουν δλα 
ανεβαίνει ή νύφ στό αμάξι ψλά πού εΐναι έτοιμο κα! μένει όρθια μαζί μέ τό 
ναύνο τή νούνα και πολλά παιδιά' σέ άλλο αραμπά βάζουν τήν προίκα τής 
νύφης κα! τήν πααίνουν στό σπίτι τού γαμπρού.

Πρ!ν φύγουν ή μάννα τής νύφης ρίχνει μ’ ένα βασιλικό γλυκό στό άμά
ξι τού γαμπρού κα! τό ποτήρι τό σπάζει Ιέπάνω στή ρόδα τού αραμπά. Μό
λις βγουν έξω άπό τόν αυλόγυρο τής νύφης ό γαμπρός πααίνει στή νύφ ση
κώνει τό πέπλα κα! τή μαντίλα κα! κοπάζει τή νύφ αν εΐναι αυτή γιατί μπο
ρεί νά τού δώσουν άλλη (δταν 'φτάσουν στήν έκκλησιά θά εΐναι αργά). Στή 
έκκλησιά πηγαίνουν χορεύοντας μέ τά όργανα κα! τραγουδούν:

Έπήραμε έπήραμε μία βασιλοπούλα 
τή μπήραμε τήν πήγαμε στό βασιλοπαίδι 
χού, χού, χού, χού. κ.λ.

"Οταν 'φτάσουν στήιν εκκλησία παίρνει ό νούνας ιστήν αγκαλιά του τή νύφ κα! 
τήν κατεβάζει άπό τό άμάξι κα! πηγαίνουν μέσα· άπό τή μιά μεριά της νύφης 
εΐναι ή νούνα (κουμπάρα) κα! άπό τήν άλλη ή ιμπρατίμισα (παράνυφη)' γ ί
νεται ή στεφάνωση 'ένώ τά όργανα εξω λαλούν κα! τά παλλικάρια μέ τά κορί
τσια χορεύουν. Στή -στεφάνωση ρίχνουν βαμβακόσποροι, κουφέτα κα! ρύζι 
(ό βαμβακόσπορος σημαίνει νά πάη μέ τό μαλακό ή δουλειά, νά μή μαλώσουν 
'δηλ. ή \'ύφ μέ τή πεθερά). Τις λαμπάδες τις κρατούν ένα άγοράκι κα! ένα 
κοριτσάκι’ τό κρασ! μέ τά ζαχαρία πίνουν ή νύφ ό γαμπρός ή νούνα .κα! δ 
νούνας (κουμπάροι). Τά στέφανα τά -φιλούν όσοι θέλουν" παράγαμπρο και 
παράνυφη βάζουν ξένο γιά νά γνωριστούν.

"Οταν τελειώσουν βγαίνουν άπό τήν έκκλησιά’ δ νούνας βοηθάει τή νύφ 
κα! τό γαμπρό ν’ ανεβούν στ’ άμάξι κα! όταν φτάσουν στό σπίτι τού γαμπρού 
μέ τά όργανα μέ φωνές και τραγούδια, τούς βοηθά νά κατεβούν. "Οταν φτά
σουν -στό σπίτι τού γαμπρίού ή νούνα πετά στά κεραμίδια τόν δίσκο πού κρα
τά' αν πέση ανάσκελα ή νύφ’ θά κάνη κορίτσι, άν πέση μπρούμυτα, θά κάνη
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αγόρι. Ή  πεθερά (μητέρα τοΰ γαμπροΰ) βγαίνει «στή θύρα τοΰ σπιτιού μέ 
τό τσεκούρι σηκωμένο -ψλά (γιά νά φοβερίση, τή νύφ )' ή νύφ πάλι ιλέε.ι άπό., 
μέσα της: «ιάν τό πάρω αυτό τό τσεκούρι θά σοΰ λιανίσω (κόψω) τό κε
φάλι». Πρίν κατεβή ή νύφ άπό τό αμάξι, κρατά ιδυό μήλα ατά χέρια της' 
χαιρετά (φιλεί) ένα μικρό παιδί, συνήθως ιάραενικό, τοΰ ίδίνει τό ένα μήιλο 
και ενα μαντήλι* ύστερα βλέπει πρός τά μέσα στό σπίτι καί ρίχνει πίσω της 
τό άλλοι ιμήλο καί τρέχει δ κόσμος νά τό άρπάξη* οποίος τό πιάση είναι υπε
ρήφανος τυχερός.

Πριν ιμπή μέσα στό ισπίτι ή νύφ, κάνει τρεις σταυρούς στή θύρα μέ 
μέλι, πού τής φέρνει ή πεθερά σ’ ένα πνάκι μ* ένα άσπρο μαντήλι. Μέσα με
ριά άπό τή ιθύρα βάζουν ενα σίδερο ή γνί (υνί)" σ’ αυτό πατεϊ ή νύφη καί 
μπαίνει μέσα μέ τό ιδειξί ποδάρι γιά νά είναι γερή σάν σίδερο· πιο μέσα κά
θεται δ πεθερός' τόν χαιρετά ή  νύφ, τοΰ ίδίνει μαντήλι ή πετσέτα, καί εκεί
νος τάζει λεφτά, ζώα κλπ.

Γιά νά δοκιμάση δ πεθερός άν βλέπη καί είναι έξυπνη ή νύφ, ρίχνει 
δραχμές μπροστά στά πόίδια της καί κείνη (σκύβει καί τίς μαζεύει γρήγορα' 
άν δέν τίς βλέπη καί δέν τίς μαζέψη δλες, λένε: «ΤΙ νύφ τυφλή, είναι». "Τ
στερα ή νύφ παγαίνει ιστόν δντά (δωμάτιό) της καί δέχεται τά κανίσκια 
(δώρα) πού είναι: πιάτα, τεντζερέδες, ταψιά, ιμπακύρες κλπ. (μαγειρικά 
σκεύη άλα), πού τίς 'φέρνουν όλοι οί καλεσμένοι, προ παντός Ιοίί συγγενείς.,

'Όλοι ιοιί συγγενείς, οί πεθεροί, πεθερές, οί νεόνυμφοι καί πολλοί καλε
σμένοι κάθονται στό τραπέζι" τρώνε καί πίνουν, ένφ τά όργανα παίζουν, πότε 
•έξω .καί χορεύουν, πότε μέσα καί τραγουδούν. 'Ά μα τελείωση τό φαγητό, μα
ζεύουν τά περισσότερα καί αφήνουν μόνο. μεζέδες γιά τό πιοτό, βγαίζουν εξω, 
μπαίζουν στή γραμμή οί πεθεροί, οί πεθερές κλπ. Τελευταίος πάντοτε δ γαμ
πρός καί ή νύφ τούς προσφέρει δώρα. Τά πιο ακριβά τά δίνει ιστούς στενούς 
συγγενείς καί αυτοί τής δίνουν δραχμές' τούς πιάνει άπό τό χέρι κάνει ώρι- 
σμένες κινήσεις τής κεφαλής δεξιά αριστερά (μετάνοιες) τούς τό φιλεί ένφ 
παίρνει τίς δραχμές καί πηγαίνει στον άλλον γιά νά τοΰ προσφέρη δώρα καί 
νά κάνη καί σ’ αυτόν τά ίδια· ιστό γαμπρό δίνει πκάμισο καί μαντήλι. Κατά τό 
βραιδάκι δ νούνος φεύγει στό ισπίτι του, ενώ οί άλλοι εξακολουθούν τό γλέντι. 
Τό βράδυ κατά τίς 9 ή ώρα πηγαίνουν τά όργανα καί φέρνουν τό νούνο μέ τη 
νούνα' τότε κλείνουν τόν γαμπρό μέ τή, νύφη στον δντά τους (δωμάτιό τους), 
ενώ οί άλλοι χορεύουν έξω.. "Τστερα άπό μιά ώρα πηγαίνει ή νούνα καί εξε
τάζει τά ρούχα γιά νά δή, έξετάση, άν ή νύφ ήταν κορίτσι (παρθένα)' άν 
ήταν εξακολουθούσε τό γλέντι' άν δέν ήταν τελείωνε δ γάμος, χωρίς δμως καί 
νά χιαλάση (άκυρωθή). Τήν Δευτέραν γύριζαν καί μάζευαν κόττες άπό τά 
συγγενικά σπίτια, τσ’ έψηναν στό σπίτι τού γαμπρού καί τσ* έτρωγαν μέ 
κρασί καί εξακολουθούσαν τή διασκέδαση,.
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Τά μετά τήν εορτή του γάμου: Τό πρωί τής Δευτέρας παίρνουν τή νύφ 
καί τήν πααίνουν ιστό πηγάδι, γιά  νερό’ εκεί προσκυνάει τρείς φορές, ρίχνει 
μπροστά στά πόδια του δραχμές (πού τίς παίρνουν δσοι βρίσκονται εκεί) γεμί
ζει τή ίλαιΐνα καί ιτή φέρνει στό σπίτι. 'Όταν τελείωση ό γάμος καί φύγουν οί 
καλεσμένοι ή νύφ σκουπίζει τό σπίτι καί τά σκουπίδια τά ρίχνει ένας μικρός 
πού τόν πληρώνει. Τό Σάββατο πηγαίνει ή νύφ ιστό σπίτι τής μάννας της 
ιμέ ένα αγόρι καί λούζεται γιά νά βγοΰν οί κνιές από τά χέρια της (ο κίτρι
νος μπογιάς). 'Ύστερα άπό 15 μέρες παγαίνουν ό γαμπρός καί ή νύφ στό σπίτι 
τής νύφης καί τρώνε καί πίνουν μαζί ιμέ τή,ν οικογένεια τής νύφης. Στήν 
εκκλησία πηγαίνουν ύστερα άπό 40 μέρες καί δωρίζουν στήν Παναγιά δ,τι θέ
λουν. Μέσα σ’ ένα χρόνο οί νεόνυμφοι δέν πρέπει νά παρακολουθήσουν κη
δεία, ούτε καί πρέπει νά γυρίσουν τήν νύχτα αργά άπ’ εξοο στό σπίτι.

Γ '.  Τ ε λ ε υ τ ή .  *0 'θάνατος καί ή βροχή είναι αόριστα. Ό  θάνατος 
έρχεται: 1) 'Όταν θά στεφανωθή ή νύφ καί πέση κάτω τό δαχτυλιό ι, κάψη 
τή σκέπη της (κάλυμμα τής κεφαλής μέ τό νυφικό οπού έπεφτε πίαλύ πιο κάτω 
άπό τό πρόσωπο καί τό σκέπαζε) ή χτυπήση πένθημα ή καμπάνα τή μέρα τοΰ 
γάμου της* θά περάση πολλά καί επομένως θά πεθάνη. 2) Τό ούρλισμα τών 
σκλιών (σκυλιών). 3) 'Ό ταν σβαρνίζεται τό ισκλί (σύρεται πάνω στά πισινά 
του πόδια) καί φεύγει μακριά άπό τό νοικοκύρη, καί ιάπό τό σπίτι τότε κά
ποιος μέσα άπό τό σπίτι θά πεθάνη* όταν σβαρνίζεται άπό έςω καί έρχεται 
κοντά στό αφεντικό ή μπαίνει σβαρνιστό μέσα στό σπίτι είναι καλό πού δέν 
λέγεται παραπάν. 4) 'Όταν καούν τά ροΰχα καί τό καπέλλο κ.τ.λ. μιανοΰ.
5) 'Όταν σπέρνης καί όργώνης καί άφήσεις καμμιά σποριά χωρίς νά ρίξης 
σπόρο νομίζοντας πώς τήν έσπειρες (πρότ. σέ διώχνει τό χωράφι καί τό αφή
νεις άσπορο, δέν σέ δέχειται).

Τά προ τής τελευτής: Πρώτη δουλειά πού κάνει αυτός πού καταλαβαίνει 
πώς θά πεθάνη πηγαίνει καί ζητάει νά κάνη διαθήκη τά χωράφια του. Ζη
τάει συγγνώμη άπό δλους καί θέλει νά έλθουν νά τόν συγχωρέσουν δλοι οί 
συγγενείς καί φίλοι καί σ’ όσους έχει κάνει κακό. Στά παιδιά του εύχεται; 
«Χρόνια πολλά" χώμα νά πιάνετε καί μάλαμα νά γίνεται». Τά παιδιά του πάλι 
τόν αποχαιρετούν φιλώντας ιτίοιυ τό χέρι. 'Ό ταν κοντεύη νά πεθάνη ζήτα νά 
έρίθη καί ό παπάς νά τόν μεταλάβη. 'Όταν πάη χωρίς μεταλαβιά τοχομε σέ 
κακό" πηγαίνει ασυγχώρητος.

Ψυχομάχημα καί τελευτή: Μερικοί δταν πεθαίνουν φοβούνται καί ρίχνον
ται ώς ψλά. 'Όταν πεθαίνη πρέπει νά είναι ή θύρα καί τά παράθυρα ανοιχτά. 
Τόν ετοιμοθάνατο τόν προσέχομε πολύ καί τόν περιποιούμαστε γιά νά μήν 
μάς δώση τήν κατάρα ταυ. 'Όταν δέν πεθαίνει εύκολα καί καταλαβαίνει λίγο 
καί θελήσει έρχεται ό παπάς καί τοΰ έξομολογιέτίαΓ αν δέν καΐταλαβαίνη τοΰ 
διαβάζει ευχές καί πεθαίνει. 'Όταν πείθάνη λέμε: «Αυτός γλύτωσε εμείς πώς
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0ά πάμε* πάει έσβησε τό καντήλι του». Μόλις πεθάνη ό γέρος η ό άρρωστος 
του κλείνομε τό στόμα και τά μάτια Ιαμέσως πού είναι ζεστός γιά νά μείνουν·' 
κλειστά όταν παγώσουν ακόμη σταυρώνομε τά χέρια κα,'ι τά πόδια του.

Περιστολή του νεκρού: Τόν νεκρό τόν λούζομε μες στή σκαφίδα.: δταν λε- 
ρωθή τόν πλένομε ολόκληρο μέ νερό και σαπούνι’ άμα έχει άρρώστεια και μυ
ρίζει ή αφήνει αέρια τού ρίχνομε κολώνι-α, μυρωδιά. Τό σάβανο είναι άσπρο 
καί τό βάζομε μόνο μπρος στον νεκρό άπό τά νύχια τών ποδιών ώς τίς τρίχες 
τής κεφαλής του’ είναι βαμπακερνό καί τό έχομε, φιάξει εγκαίρως ιστόν αργα
λειό ή κόφτομε άπό άλλο πανί πού τό έχομε γυφάνει, στον αργαλειό. "Οταν 
είναι στό σπίτι. 6 νεκρός είναι σκεπασμένος μέ τό σάβανο ώς τή μέση. "Οταν 
τόν πααίνομε στήν εκκλησία τόν σκεπάζομε ολόκληρο. Στον νεκρό φορούμε 
τά ρούχα πού άρεσε δταν ήταν ζωντανός ή αυτά πού 0 ά μάς παραιγγείλη. 
Τά χέρια του τά σταυρώνομε καί τά σκεπάζομε μέ λουλούδια. Τόν θυμιάζομε 
μέ τό 'θυμιατό καί τού τό αφήνομε δίπλα του. Τού ανάβαμε λαμπάδα καί τού 
βάζομε, πρός τό κεφάλι καντήλα καί εικόνα. "ΟπΟιιος έρχεται άπό τούς συγγε
νείς, τούς φίλους ή καί. τούς άλλους χωριανούς γιά νά τόν δή τού άφήνει. λου
λούδια, τόν θυμιάζει μέ τό θυμιατό τρεις φοιρές καί τού λέει: «Ό  Θεός νά σέ 
συχώρεση».

Πρόθεσις: Τόν τοποθετούμε καταγής πάνω σέ μιά κουβέρτα στον δντά 
του (δωμάτιό του). Τό πόδια του είναι στήν ’Ανατολή καί τό κεφάλι, του είναι 
στή Δύσι καί δπως είναι ξαπλωμένος κυττάζει πρός τήν ’Ανατολή.

Θρήνος καί μοιρολόγι: "Αμα πεθάνη γλύτωσε. Πολλή ύπόληψι δέν κά
ναμε στούς πεθαμένους* τούς θάφτομε νά τελεχώνωμε. Κοντά στον νεκρό κ ά 
θονται σέ σκαμνιά ή καταγής ή καί σέ κανένα καναπέ οί στενοί συγγενείς 
του. Μασάλι: Κιαμμιά φορά έναν νεκρό τόν πάγαιναν νά τόν θάψουν καί τόν 
περνούσαν καταμεσής άπό πολλά δέντρα* τότε ή γυναίκα του πού πάγαινε καί 
αυτή γιά νά τόν θάψουν πού ασφαλώς κάθε μέρα τής μαύριζε τά πλευρά δταίτ 
ζούσε άρχισε νά σκούζη: «7Ω ! ~Ω! Μήν τόν πααίνετε άπό τά ντάλια καί πια- 
στή καί σηκώνεται» (καί ,πιαστή άπό τά κλαδιά τού δεντριού1 καί σηικωθή καί 
αρχίσει, πάλι νά τή δ-έρνη). "Αλλος νταής στό μοιρολόγι. του στήν πεθαμένη 
μπάμπω του έλεγε: « Η  μπάμπω, θυμάσαι στά νειάτα μας πού πατήσαμε στά 
παιχνίδια μας μιά γάτα καί, τήν κάναμε φούντα; (πίττα).

Φύλαξις τού νεκρού. "Οπως τό Χριστό τόν φύλαγαν τή νύχτα οί στρατιώ
τες, έτσι τον ξενυχτάμε τόν νεκρό μιας πού είναι σκεπασμένος μέ τό σάβανο 
ώς τή μέση. Προσέχομε νά μήν περάση γάτα άπό πάνω- του γιατί άμα πε- 
ράση γίνεται φανά - τουλουσούιμι (φάντασμα). "Αμα είναι πολύ νέος τόν 
κιλαΐνε λιγούτσικο οί ιδικοί ταυ. Ή  πόρτα καί τά παράθυρα φυλάνε ανοιχτά 
μέχρι νά τόν θάψωμε.

Ή  .εκφορά τού νεκρού καί τό φέρετρο: Φέρετρο- δέν υπάρχει. Τόν νεκρό
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τόν εχομε ψλά σέ κουβέρτα* τόν πέρνομε μαζί μέ τήν κουβέρτα, τόν βάζαμε 
ψλά στ* άμάξι (βοϊδάμαξα) καί τόν πααίνομιε ιστήν έκκλησιά* άμα φτάσωμε 
τόν κατεβάζουν τέσσερα άτομα, τόν παγαίνουν μέσα ιστήν έκκλησιά καί τόν 
αφήνουν κατά γης στή μέση καί κάτω 'άπό τήν είκόνα του Παντοκτάτορα. 
'Ό ταν ψάλλεται ή νεκρώσιμος ακολουθία όλοι ανάβουν κεριά. 'Ά μα θά κά
νουν τόν τελευταίο ασπασμό τόν πιάνουν από τήν κουβέρτα, τόν βγάζουν έξω 
καί τόν βάζουν πάλι στ’ άμάξι καί τόν πααίνουν. Μπροστά πααίνει δ σταυρός, 
πίσω τά έξαπτέρυγα, τό μνημόσυνο (ψωμί σάν άρτος φτ&ιαγμένο εκείνη τήν 
ώρα χωρίς προζύμι) καί πάρα πίσω τό άμάξι μέ τό νεκρό ατό οποίο έχουν 
άνεβή καί πολλοί δικοί του. Πίσω άπό τό άμάξι ακολουθούν όσοι άλλοι χω
ριανοί θέλουν. Φτάνουν στό γνήμα (τάφον) τόν κατεβάζουν άπό τό άμάξι, τόν 
φέρνουν κοντά, διαβάζει δ παπάς τό τρισάγιο καί τόν κατεβάζουν στό γνήμα 
μέσα, άφοΰ πρώτα περάση καθ’ ένας καί τόν άαπαισθή (φιλεΐ ένα σταυρό που 
υπάρχει Ιέπάνω στό νεκρό καί πάνω άπό τό σάβανο). Τό γνήμα ανοίγεται άπό 
τήν Ανατολή προς τήν Λύσι, έχει βάθος 1,50 μ. καί (είναι θολωτό μέ σανίδια· 
βάζομιε τρία ξύλα ώς βάσεις καί ψλά βάζομε τά σανίδια θολωτά. 'Όταν βά- 
λωμε ιμέσα τό νιεκρό τραβούν οί νεκροθάφτες χώμα μέχρι νά σκεπασθη, νά 
ισιωθή. 'Όσοι θέλουν ρίχνουν δραχμές μέσα στό γνήμα πριν τό σκεπάσουν 
γιά νά τίς βρίσκουν καμμιά φορά οί άνθρωποι (μεταγενέστεροι) καί νά ξέ
ρουν πότε έγιναν αυτά. Προς τό κεφάλι του νεκρού καί ψλά σ’ ένα κεραμίδι 
δ παπάς κάνει ιμέ τό μαχαιράκι ένα σταυρό καί τό σκεπάζει μίαζί μέ τό νεκρό, 
γιά νά ξέρουν άν καμμιά φορά ιάνοίξουν τό γνήμα. πώς αυτός ήταν χριστια
νός. 'Όταν τόν σκεπάζουν ρίχνομε όσοι είμαστε έκεΐ λίγο χώμα μέ τή φούχτα 
μας παλάμη) γιά συΐχώρισ. Πάνω στον τάφοι πλένονται, όσοι (είναι, εκεί μέ 
νερό άπό ένια λαΐνι που τό έχουν φέρει εκεί καί προ παντός πλένονται οί νε
κροθάφτες καί μάλιστα πάνω στά φτυάρια ιτους γιά νά καθαριστούν καί νά 
μήν παραχώσουν άλλον άλλη φορά. Τό λαΐνι τό σπάζουν πάνω στον τάφο του 
νεκρού. 'Τστερία ένας άπό τους στενούς συγγενείς μοιράζει τό συχώριο, κομ
μάτια λειτουργίας (μικρό πρόσφορο ζυμωμένο ΐεκείνη τή στιγμή χωρίς προ
ζύμι) σέ δλους γιά νά συχωρεθή. Στον παπά, στον ψάλτη: καί τους νεκρο
θάφτες δίνομε άπό ένα μαντήλι σάν δώρο, όπως κάνομε στή χαρά, γιατί δ πε- 
θιαμός είναι δ τελευταίος γάμος.

Μετά τό θάψιμο όσοι θέλουν έρονται. (έρχονται) στό σπίτι του νεκρού 
καί μαζί μέ αυτούς δ παπάς καί ό ψάλτης καί φιλεύονται (τρώνε) νηστίσιμα 
φαγητά: φασόλια, πληγούρια, πατάτες, ρύζια καί ό,τι άλλο υπάρχει τήν εποχή 
(εκείνη- μπροστά άπό τό φαγητό καί ιμίετά άπό αυτό ό παπάς ψάλλει τό τρισά
γιο· μετά τό φαγητό φεύγουν στά σπίτια τους. Εννιά μέρες μετά τό θάψιμο 
οί στενοί συγγενείς δέν τρώνε ψάρι καί κρέας’ ούτε καί εργάζονται έξω στά 
χωράφια’ όχι δουλειές μέ χώματα. Σαράντα μέρες οί νταήδες αφήνουν γέ-
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νειια γιατί αν τά κόψουν κα'ι πάη νά πιή νερά 'δ πεθαμένος τδ βρυσκιει. γεμάτο 
τρίχες. Κα'ι οά, γναίϊκες δέν Μοιάζονται σαράντα ίμερος γιά νά μή λερώσουν τό 
νερό τών πεθαμένων. ’Ακόμη αι γναΐκες βάζουν ανάποδα τά ρούχα κα'ι ατό 
κεφάλι μαύρη, μαν,τήλα. "Αμα είναι παντρεμένος αυτός που πεθαίνει τά μαυ
ρίζει ή γναικα του καί ή μάννα του άν ζή* ατά παιδά δέν τά μαυρίζουν τά 
ρούχα τους. Μετά τρεις μέριες άπό τότε που πέθανε κάνοιμε συχφρισ, τά τρίτα 
του, ιάπό άρτο καί σιτάρι καί γυρίζομε ατό χωριό κιαί τά μοιράζομε σ’ ολους* 
όποιος παίρνει τό τρώει έξω άπό τό σπίτι του στήν αυλή καί λέει: «Θεός σχω- 
ρέσει τον πεθαμένο ισας». Στις εννιά μέρες κάναμε συχώριο καί τό μοιράζαμε 
κατά τόν ίδια τρόπο.

Τό τεσσαρακονθήμερο μετά τήν ταφή: Ή  ψυχή πιστεύαμε ότι γίνεται 
μύγα ή μυρμήγκι μέ ιφτε,ρά καί έρχεται ατό ισπίτι, ατά παράθυρά μας. 5'Αν 
ή ψυχή ιείναι άπό νταή (άντρα) ή μύγα έχει ούρά, άν είναι γυναικίαια δέν 
έχει. Σ τις σαράντα μέρες Ιακριβώς ξυρίζονται· ιοί άντρες καί λούζονται αί 
γναΐκες. .Κάνου*ν συχώριο καί τό μοιράζουν στους χωριανούς καί τό τρώνε 
οπού θέλουν καί μέσα στό σπίτι. Συχώριο γίνεται καί στους τρεις μήνες, τά 
τρίμηνα, στους εννιά μήνες, τά εννιά του καί στό χρόνο (χρόνισε δ νεκρός). 
Μετά τό χρόνο σηκώνεται τό πένθος άπό τή γενιά καί μπορούν νά μπουν σέ 
γλέντι καί σέ χορό ιειί συγγενείς καί ή οικογένεια τού νεκρού. Τό ψυχοκέρι 
τό λέμε ίσιο καί είναι ένα κερί ψιλό ή χοντρό πού έχει μάκρος όσο τό ύψος 
του πεθαμένου* τό κάνομε κουλούρα, τό βάζομε ψλά σέ μιά κεραμίδα, τό τοπο
θετούμε στά χέρια1 του νεκρού καί τό άνάφτομε. *Αν καή μέχρι νά θάψωμε 
τόν νεκρό έχει καλώς, άλλοι ώς τό θάφτομε καί αυτό μαζί του. Τόν νεκρό τόν 
ξιεθάφτοιμε στά τρία χρόνια* τά κόκκαλα τά πλένομε ιμέ κρασί, τά βάζομε μέσα 
σέ πανίερα καί τά ξαναθάφτομε στον ίδ no τάφοι. Ά ν  δέν λυώση: ό νεκρός στά 
τρία χρόνια είναι αμαρτωλός καί τόν ξαναδιαβάζει δ παπάς νά λυώσηι.

’Άλλα ιέθ'ιμα τελευτής: 'Άμα 'φτιαρμιιστή ό έτοιμοθάνατος σέ λίγο καιρό 
θά πείθάνη καί άλλος. 'Όταν περνά δ νεκρός αυτοί πού είναι στά σπίτια κλεί
νουν θύρες καί παράθυρα* τδ ίδιο κάνουν καί οί καιφειτζήδες. Στό μέρος πού 
πεθαίνει ό νεκρός μπήγομε ένα καρφί. 'Όταν 'θάψωμε τό· νεκρό σκουπίζομε 
τό σπίτι* τδ ίδιο κάνουν καί οί άλλοι χωριανοί. <Καί αυτοί πού πέθανε δ δικός 
τους άνθρωπος καί όλοι. οί χωριανοί αδειάζουν τδ νερό άπό τίς λαΐνες καί τίς 
γεμίζουν ξανά μετά τό θάψιμο τού νεκρού. Τά ρούχα άν είναι καλά τά δίναμε 
ατούς ερτωχούς, μερικά κρατούμε στό σπίτι εμείς. Τά παλιά τά πετούμε. Δέν 
χορεύουν καί δέν πίνουν οί συγγενείς σαράντα μέρες καί οί ππλύ συγγενείς 
ένα χρόνο. Δέν πααίνουν στις κηδείες οί έγκυες γιά  νά μην κάνουν τά παι
διά τους κίτρινα. Ούτε οί νιόνυφες, ούτε. οί άρραβωνιασμένες δέν πηγαίνουν 
στήν κηδεία γιά νά μή νοιώσουν όγλήγορα τή θλίψι. Οί άρραβωνιασμένοι στό 
σπίτι, τού νεκρού ή καί ιοί, συγγενείς δέν πενθούν. 'Όταν πεθαίνη τό πρώτο
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παιδί ίδέν τό βλέπουν oil γονείς όταν τό παίρνουν για  να τό πάνε στήν εκκλη
σία η νά τό θάψουν' τό έχουν σκεπασμένο γιά νά μήν άκολουθήση καί1 άλλο 
(τόν ίδιο δρόμο). ’Ά ν είναι μικρά 'δέν τά παγαίνομε ιμέ τ’ άμάξι στήν έκκληΓ 
σιά χαι στό γνήμα, αλλά τά παίρνει ένας συγγενής στήν αγκαλιά του και τά 
πααίνει. Δέν επιτρέπεται πολύ κλάμα γιά νά μήν πάη βρεμένος ό νεκιρός ,στόν 
άλλο κόσμο,. Κάθε βιράδυ πηγαίνομε στό γνηιμα καί ρίχνομε νερό στον πεθα
μένο. Τό βράδυ μπροστά τ’ Άνάληψιοΰ (τό προηγούμενο της Άναλήψεως βρά
δυ) οσίου έχουν νεκρούς καί θέλουν νά τούς δουν, πααίνουν σ’ ενα, πηγάδι καί 
τό σκεπάζουν ιμ’ ενα κόκκινο πανί καί τό πρωί ξημερώνοντας (τής Άναλή
ψεως) παίρνουν ένα .καθρέφτη μεγάλο καί πααίνίοιυν στό σκεπασμένο πηγάδι·. 
Τό ξεσκεπάζουν, τυλίγονται μέ τό κόκκινο πανί, βάζουν λοξά τόν καθρέφτη 
στό στόμα τοΰ πηγαδιού, κυττάζουν προς τ-ό πηγάδι καί προς τόν καθρέφτη, 
φωνάζει καθ’ ένας τό όνομα τοΰ νεκροΰ του καί τον· βλέπει στον καθρέφτη. 
Στό ‘σπίτι μέσα πού πέθανε κάποιος σαράντα μέρες δ καθρέφτης 'φυλά άπ’ τήν 
ανάποδη. Τάς πληροφορίας έδωσαν: 1) Τιασούδης Χαράλαμπος, επών 55, 
απόφοιτος Δ .Σ ., 2) Ματσουράκης Χρυσό;στ., έτών 47, απόφοιτος Δ .Σ.

Β Ρ Υ Σ ί Κ Α  ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧΟΥ - ΕΒΡΟΥ
(Λαοχραφική έρευνα) ΙΩΔΝΝΟΥ ΓΟΥΡΙΔΟΥ 

Π Ρ  Ο Λ  Ο Γ  ΟΣ

Είχα πάντα τήν επιθυμία νά ασχοληθώ μέ τή λαογραφία. ’Ό χ ι γιατί 
τάχα φιλοδοξούσα νά παρουσιάσω συγγραφική δράση, αλλά γιά νά προσφέρω 
κι’ ιέγώ, ισά γέννημα καί θρέμμα τοΰ τόπου αύτοΰ, κάτι τό ελάχιστο, στή συγ
κέντρωση τοΰ ιστορικού καί λαοιγραφτκοΰ ύιλικοΰ τής άκριτικής αύιτης γωνίας 
τής πατρίδας μας. Τό ήθελα ίσως ακόμα γιά νά ικανοποιήσω τό πικρό παρά
πονο, πού ένοιωθα ιάπ’ τά μαθητικά μου1 'χρόνια, πού ξεφυλλίζοντας τά διά
φορα βιβλία, δέν έβρισκα τό παραμικρό άπ’ τήν προσφορά τής Θράκης στον 
κοινό ιάγώνα τών Πανελλήνιον γιά τήν κατάχτηση τής Λευτεριάς και τοΰ πο
λιτισμού. Διάφορες ασχολίες, άπ’ τήν μιά μεριά, καί ή άγνίειια τής τέχνης τοΰ 
«συλλέγειν», (απ’ τήν άλλη, δέν μου επέτρεψαν νά ασχοληθώ στά σοβαρά μέ τό 
θήμα αυτό, παρά μόνο, σέ γενικές γραμμές, ιμέ τήν ιστορία: τής «χαμένης πα
τρίδας» τών γονέων μου ’Ά κ - Άλάν. Ή  ύπ’ αριθ. 1794)13)65 έγκ. δ)γή τοΰ 
σεβαστού μας Έπιθεωρητοΰ κ. Μανεσιώτη Νικολάου καί οί διά τής ύπ’ αριθ. 
2039)65 δ) γης τοΰ ίδιου άποσταλεΐσες οδηγίες τής Ακαδημίας Αθηνών μού 
έδωσαν τήν ,κατευίθυν,ιήριΐο, γραμμή, έγιναν οδηγοί μου. Ή  εργασία μου αυτή, 
ή 'λασγραφική έρευνα τοΰ χωριού Βρυσικά, παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και.
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ατέλειες, όφειλόμενες σε πολλά καί διάφορα αίτια. ’Ίσως δμως δ ειδικός λαο
γ, ράφος επιστήμονας νά βρή ιμέσια της, έστω κα'ι ελάχιστα απαραίτητα γι’ αυτόν 
στοιχεία. Καί τό πράγμα αυτό μέ Ικανοποιεί.

I. Γ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α

Τό χωριό Βρυισικά βρίσκεται .στην Επαρχία Διδυμοτείχου1 κα'ι σέ από
σταση 16 χιλιόμττρα άπ’ αυτό. Είναι κτισμένο πάνω σέ λόφο, ανάμεσα σέ δυό 
ποτάμια: Τόν Έρυθροπόταμο και τόν Καζαντζή, Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες 
τών γερόντων του χωριοΰ καί μέσα ιστό ιθίαμπό φως τής παραδάσεως, ξεχωρί
ζουμε δτι ή αρχική ίδρυση του χωρίου έγινε 'στις αρχές του 16ου αιώνα άπό 
Θράκες καί άπό καταδιωγμένους άπό τόν Τούρκο καιτακτητή Πελαποννησίους. 
Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας λεγόταν Καρά - Μπουνάρ που σημαίνει Μαύ
ρο - Πηγάδι. Τό όνομα αυτό τό πήρε άπό πηγάδι τό όποιο βρισκόταν στά βό
ρεια του χωρίου καί σέ 'απόσταση. 200 μέτ,ρ,α άπ’ αυτό. Τό πηγάδι αυτό ήταν 
πολύ βαίθυ καί γιαυτό είχε μαΰρο χρώμα. 01 κάτοικοι που προπολεμικά ήταν 
1.100, σήμερα είναι 600. ΤΙ μείωση, τοΰ άριιθμοΰ τών κατοίκων οφείλεται στον 
καταραμένο ισυμμοριταπόλεμον τόν όποιον τό χωριό Βρυσικά πλήρωσε άκριβά 
τόσο σέ άψυχο όσο καί σέ έμψυχο υλικό. Ή  κυρία απασχόληση τών κατοχών 
είναι ή γεωργία καί κτηνοτροφία. Ή  καλλιεργήσιμη έκταση, τών Βρυσικών 
ανέρχεται εις 9.500 στρέμματα. Τά κυρία προϊόντα τοΰ χωριοΰ είναι: Σ ι
τηρά '800.000 κιλά, όσπρια 30.000 κιιλά, καρύδια καί αμύγδαλα. Τώρα τελευ
ταία άρχισε ή καλλιέργεια μηδικής τρίφυλλης γιά  χόρτο καί σπόρο, ’Έτσι 
1.500 περίπου στρέμματα έσπάρησαν μέ τριφύλλι, Οικονομικά τό χωριό συν
δεόταν καί συνδέεται μέ τό Διδυμότειχο. Ή  γύρω περιοχή τοΰ χωριοΰ άπ,οτε- 
λεΐται άπό τίς δυό κοιλάδες τών ποταμών Κιζίλ - Ντερέ (Έρυθροποιτάμου) 
καί Καζαντζή καί άπό διαφόρους λόφους, ιάπό τους οποίους μερικοί έχουν τήν 
ιστορία τους καί σχέση μέ τήν ιστορία τοΰ χωριοΰ. Τέτοιοι λόφοι είναι οί εξής:

1. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ ’Ή  ΖΩΝΤΑΝ — ΤΕΠΕΣ, ’Ή  ΑΣΑΡΛΤΚ.

Ό  λόφος αυτός βρίσκεται στά νότια τοΰ χωριοΰ καί σέ απόσταση 2.000 μετ, 
απ’ αυτό. Ή  παράδοση λέγει. δτι. τό ίμερος αυτό διάλεξαν γιά νά κτίσουν τό 
Κάστρο, τό ισημερινό Διδυμότειχο. Οί εργασίες άρχισαν. "Ολη τή μέρα έκτι
ζαν τά τ&ιχη, Τό βράδυ πήγαιναν εργάτες καί μάστοριοι, στό χωριό νά κοι
μηθούν. Τό πρωί δμως που γύριζαν στή δουλειά τους έλειπαν τά έργα,λεία, τους. 
Ψάχνοντας τΐάβρισκαν στον Καλέ, στό σημερινό Κάστρο τοΰ Διδυμοτείχου. 
Αυτό άρκετές φορές έπανσλήφθηκε. ΤΙ ιέξήγηση δόθηκε : Ή ταν 'θέλημα Οεοΰ 
νά γίνη Κάστρίε στον Καλέ. ’Έτσι. καί έγινε. Σταμάτησαν οί εργασίες κι’ άρχι 
σον 'στον Καλέ. Τό πέρασμα τοΰ χρόνου κατέστρεψε τά μισσφτιαγμένα τείχη, 
άφησε, δμως τά σημάδια (τά ίχνη) αυτών μέχρι σήμερα, άπ’ τά όποια πήρε

15
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καί τσνομα Παλαιόκαστρο. ΟΊ Βιρυσικιωιτες χρησιμοποιούν συνήθως, γιά τό 
λόφο αυτό τά ονόματα Ζωντάν - Τεπέ (λόφος τών Ζωντανών) καί ΆσαρλΙκ 
(’Αγχόνη), τά όποια 'συνδέονται μέ γεγονότα τής νεώτε,ρης ιστορίας του τό
που. Ό  λόφος αυτός δεσπόζει στήν περιοχή καί έτσι έχει στρατηγική αξία. 
Γιαυτό και επί Τουρκοκρατίας ήταν ή 'βάση κιαί τό ορμητήριο διαφόρων λη,- 
στα συμμοριών. 'Πάνω στό ,λό.φο -αυτό φυλάκιζαν ή σκότωναν οί ληστές τους 
αιχμαλώτους τους. Στήν κορυφή υπήρχε, βιρίσκεται καί σήμερα, βαθύ πη
γάδι ιστό όποιο φυλάκιζαν τους (αιχμαλώτους. Σήμερα τό πηγάδι αυτό, τό 
όποιο άπό πέτρες καί χώματα γέμισε αρκετά, ’έχει βάθος 6 μέτρα, 'διάμετρο 
στομίου 1,50 μ,, καί διάμετρο στή μέση τΐαΰ βάθίους περίπου 3 μέτρια ’Εκεί 
κοντά ατό πηγάδι - φυλακή, ήταν στημένη ή κρεμάλα1, τό ιάσαρλίκ, στήν όποια 
κρεμούσαν τους καταδικασθέντίες ιάπό τό ληστρικό νόμο, ,σέ ιθάνατιο. Μιά επί
σκεψη πάνω ατό λόφο πείθει τόν 'επισκέπτη ότι μπροστά ιάπό πολλά χρόνια κάτι 
προσπάθησαν νά κάνουν οί άνθ ρωποι έικεΐ. Ό  επισκέπτης ·θά ιδή τά σημάδια 
τών τειχών, τό πηγάδι - 'φυλακή, τίς πελεκημένες (λαξευτές) πέτρες. Σέ μιά 
μάλιστα 'Οά ιδή άραδιασμένα τά ξ’τέλια’ πελεκητά πιάτα, στά όποια, κατά τήν 
παράδοση, οί εργάτες έτρωγαν τό 'φαγητό τους. Στά νότια τίαΰ λόφου θά βρή 
τής «Μάρως τοΰ σφουντύλ’», πέτρα στρογγυλή, ακτίνας 0,90 μ., μέ μιά τρύπα 
στό κέντρο. Λίγο πιο κάτω Οά σβέση τή δίψα του μέ τό δροσερό νερό τής β,ρύ
σης τής Μάρως καί δίπλα Οά μιείνη σκεφτικός γιά αρκετή ώρα μπροστά στοΰ 
Τ,σιαμπάν’ τήν ’μπλή. Τοΰ Τσιοιμπάν ή ’μπλή είναι μιά ιέπίπεδη πέτρα πάνω 
στήν δποία 'φαίνεται καΟ'αρά ή πατημασιά (τό ίχνος) τοΰ τσαρουχιού τοΰ 
τσιιπμπάνου καί τό σημάδι όπου στηρίχθηκε μέ τή γκλίτσα ,του;. Λένε ότι ή πέ
τρα, όταν πάτησε ό βοσκός, ήταν μαλαικιά κιαί μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου εγινε 
σκληρή. 'ΓΙ Μάρω καί ό Τσιομπάνος ήταν ανδρόγυνο καί ζοΰσαν ιμέ τό μπλοΰκι 
τους (κοπάδι) κεί πάνω.

2. ΣΑΡΑ Γ. Τό Σαράϊ είναι μικρός λόφος καί βρίσκεται Β.Α. τοΰ χω- 
ρισΰ καιί στό κέντρο της τοποθεσίας Καρλί. Στήν περτοχή αυτήν βρίσκονται 
κομμάτια άπό αγγεία καί σημάδια σπιτιών. Λέγεται ότι υπήρχε στά παλιά 
χρόνια χωριό, τό Καρλί καί ιστό λόφοι ήταν κτισμένο τό σαράι (παλάτι) τοΰ 
'βασιλιά. ’Άλλες τοποθεσίες ιείναι τό Μιτσίίτ’, ή Κατσφέλα, τοΰ Χότζα τό πηΓ 
γάδ’, ή Κρανιά κ.λ.π. Δέν λείπουν άπό τήν περιοχή καί οιί τοΰιμπες (τύμβοι), 
οί τεχνητοί λοφίσκοι, οί όποιοι χρησίμευαν σαν μέσο επικοινωνίας, μέ τίς φω
τιές πού άναβαν πάνω σ’ αυτές. Τά διάφορα ευρήματα καί ιδιαίτερα τά νομί
σματα τής Βυζαντινής εποχής, τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ηρακλείου κ.λ.π., 
μαρτυροΰν οτι ή περιοχή, αυτή έπαιξε κάποιο σημαντικό ,ρόλο στά χρόνια τοΰ 
μιεισαίωνα. Ποια; ’Άγνωστο. Τά συνεχή πολεμικά γεγονότα καί ή άδιαφορία 
αρμοδίων καί μή, έγιναν αίτια νά καταστραφιοΰν πολλά σημάδια. ΕύχάμεΙθα 
νά μην είναι αργά όταν ή αρχαιολογική σκαπάνη καί ό Ιστορικός ερευνητής, 
'θελήσουν νά ψάξουν καί στή γωνιά αυτή.
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II. ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ. Α'. ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τά πρώτα σπίτια τών Βρυσι- 
κιωτών ήταν φτιαγμένα ιμέ κερπίτσια (πλίνθους). Τό σχέδια ήταν γιά δλα στε
ρεότυπα: Στή μέση ήταν τό μοναδικό σχεδόν δωμάτιο, μέ διαστάσεις 4 X 4 μ. 
περίπου και ύψους 2 ιμ. Γύρω, γύρω, ήταν χτισμένα τά αχούρια (σταΰλοι), οι 
αχυρώνες (άπαθηκες χόρτου καί άχυρου), τά αμπάρια (αποθήκες σιτηρών) 
καί τό σαΐβάνι (σαλόνι). ’Έτσι ήταν αδύνατο νά εχη τό 'δωμάτιο παράθυρα 
άπό τοίχο. Σέ έναν τοίχο του δωματίου ήταν τό τζάκι (εστία.) σεβαστών δια
στάσεων, ώστε νά κάθωνται 6— ·7 άτοιμα κοντά σ’ αυτό καί νά ζέστα, ίνωνται, 
Άπό ιμιά χοντρή αλυσίδα κρεμούσαν στό Τζάκι ένα κούτσουρο (ρίζα θάμνου) 
γιά διπλή δουλειά: Γιά ζέστη καί γιά φως. Ταβάνι (οροφή) δέν υπήρχε. Στή 
στέγη ή όπαία ήταν σκεπασμένη ιμέ κεραμίδια, υπήρχαν ιμιά ή δυό τρύπες δια
στάσεων 0,20 X 0,30 ·μ. Οι τρύπες αυτές, μέ συνδυασμό τό τζάκι, ήταν τά 
παράθυρα τοΰ δωματίου. Τίς βροχερές μέρες καί τίς νύχτες τά. . .  παράθυρα 
αυτά έκλειναν μέ κεραμίδες. Πρός τό .σκοπό αυτό είχαν ένα κοντάρι κατάλληλα 
φτιαγμένο, οί δέ κεραμίδες πού 'χρησιμοποιόνταν γιά  νά κλείνουν τούς φεγγί
τες είχαν ιμιά τρυπούλα στήν οποία έμπαινε τό κοντάρι. Τό πάτωμα (δάπεδο) 
ήταν ιμέ χώμα στρωμένο καί κάθε λίγο ή νοικοκυρά τό πάτωνε (έπίχριζε) ιμέ 
κόκκινο χώμα. Γιά τό κτίσιμο τοΰ σπιτιΐοΰ βοηθούσε δλο τό χωρ.ιό. ’Ιδιαίτερα 
γιά τή μεταφορά τών υλικών γινόταν σωστός συναγερμός κάθε Κυριακή πρωΐ. 
'Όλοι οί κάτο'ΐκοι, φίλοι καί εχθροί, θά έτριειχαν ιστό ιμιντζί (βοήθεια) τοΰ 
Α ή Β, πού έβγαζε τήν Κυριακή. Γιά νά γίνη ή θειμελίωση, τοΰ σπιτιοΰ έπρεπε 
νά σφαχτή κοτόπουλο μέισα στά 'θεμέλια, τό όποιοι θά έτρωγαν οί ιμάστοροι καί 
Οι έργάτες. Τ ίς περισσότερες φορές τό κοτόπουλο τό έβαζε ό πρωτομάστορας 
γιά νά είναι'σύμφωνα μέ τόν πρωτομάστορα στής’Ά ρτας τό γεφύρι. Οί μάστο- 
ροι καί οί Ίργάτες πληρωνόταν ιμέ μεροκάματο (ημερομίσθια), τό φαγητό δέ 
ήταν πάντα άπ’ τ’ αφεντικό (νοικοκύρη).

'Όταν έμπαινε ό σκελετός τής σκεπής, στήν κορυφή κάρφωναν έναν όρθιο 
ξύλινο σταυρό στεφανωμένων μέ στεφάνι άπό πρασινάδα καί λουλούδια. Ό  νοι
κοκύρης Τοΰ σπιτιοΰ έδώριζε στούς τεχνίτες πουκάμισο., τό όποιο τό κρεμούσαν 
στό σταυρό, δλο δέ τό χωριό πήγαινε άπό ένα μαντήλι ή πετσέτα. Ό  αρχιμά
στορας, κάθε φορά πού θά πήγαινε κάποιος τό δώρα διαλαλοΰσε γιά νά ακου
στή σ’ δλο τό 'χωριό: «Ό  δάσκαλος πριουτίμ’σι τοΰ νοικουκύρ’ κι. τ’σ ιμαστόρ’ κι 
εφιρι ένα μαντήλι. Ού Θεός πού τά κτάζ’ άπό ψηλά νά τοΰ δίν’ χίλια καλά. 'Ό 
σα άστρα έχ? ού ουρανός τάσις δραχμές νά τούν δίν’.»

'Ό ταν πλέον κτιζόταν τό σπίτι έπρεπε νά χορευτή. ’Έρριιχνε ό νοικοκύρης 
τό %ώμα στό δωμάτιο καί στό σαΐβάνι (σαλόνι), μιά Κυριακή δέ μαζευόταν οί 
νέοι καί οί νέες καί χόρευαν ιμέσα στό σπίτι. ’Έτσι πατούσαν τό δάπεδο.

Α ' ’Έ π ι π λ α  κ α ί  σ κ ε, ύ η. Ά πλά καί αδάπανα ήσαν τά έπιπλα καί 
σκεύη τοΰ σπιτιού. Μιά ψάθα έστρωναν πάνω ιστό χωμαιτιένιο πάτοομα, δταν πή
γαιναν φίλοι ή δταν έπρόκεινο νά κοιμηθούν. Στούς τοίχους υπήρχαν μποιυλί-
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Όσιες (ράφια) δ που έμπαιναν πιάτα κούπες κ.ιλ.π. Κάιτω απ’ αυτές κρεμούσαν 
μερικά (μαντήλια γιά  ομορφιά. Σέ μιά άκρηι του δωματίου ήταν ό γιούκος, δηι- 
λαίδή θέση που βάζαν διπλωμένα τά στρώματα καί τά χράμια (κουβέρτες). Για 
καθίσματα χρησιμ-οποΊούσαν τά -σκαμνάκια και μαξηλάρια. Ό  σουφράς ήταν 
τό τραπέζι του φαγητού. Ή ταν κυκλικός, ύψους 1ι5 πόντους περίπου, αρκετά 
μεγάλος ώστε νά χωρούν άνιετα ολα τά άτομα τής -οιΐκογενείας, της πολυτέκνου 
συνήθως. Στή μέση τοΰ σούφρα έμπαινε ή τσανάκα (κούπα1 χωματένια μεγάλη,) 
κι δλοι, πολλές φορές περισσότεροι άπό 10 έτρωγαν απ’ αυτήν μέ τά ξύλινα 
χλιάρια (κουτάλια). "Οσο γιά πηρούνια, αυτά ήταν τελείως άγνωστα. Τά πιά
τα ήτουν τά περισσότερα πήλινα, μερικά δέ καί άπό λαξευτό ξύλο.

Τό νερό τό πίναν μέ τσουκάλια (πήλινα1 δοχεία) ή μέ κούπες. Γιά τό κρα
σί οί προύχοντες χρησιμοποιούσαν μπακιρένυα (χάλκινα) κύπελλα. Κρεββάτι 
δέν υπήρχε. "Οταν έπρόκειτο νά κοιμηθούν έστρωναν τήν ψάθα. Πάνω ο’ αυτήν 
βάζαν ένα στρώμα, τά μαξηλάρια καί σάν πάπλωμα βάζαν άλλο στρώμα. Τά 
στρώματα αυτά ήταν χοντρές μάλλινες κουβέρτες.

Β ' ’Έ  ν :δ υ μ  α, ύ π ό δ ε σ ί  ς : Οί ύποιστηρικίτές της θεωρίας οτι οί 
Βρυσικιώτες ήταν καταδιωγμένοι Πελοποννήισίαι στηρίζουν τήν 'θεωρίαν τους 
κυρίως στήν ενδυμασία τών άντρων ή όποια περίπου ήταν ή εξής:

1. Ά ν β ρ ώ ν :  "Ασπρο πουκάμισο μέχρι τά γόναΐτα, ήταν τό- κύριο ένδυμα 
τού άντρα. Αυτό φοριόταν τό καλοκαίρι πάνω άπ’ τό γαλάζιοι βαμβακερό βρακί 
(παντελόνι, ήμίκοντο, χωρίς κουμπιά καί πολύ στενό- στά κάτω άκρα). Στή μέση 
καί πάνω απ’ τό πουκάμισο: -φορούσαν τό ιμαύρο ζ’νάρ (λουρίδα ιμαύρου μάλλινου 
υφάσματος πλάτους 15 πόντων καί μήκους 4 μ . !). Πάνω δέ απ’ αυτό φορούσαν 
τό κοντό γιλέκο, χωρίς μανίκια. Πάνω άπ’ ιαύτό έμπαινε, τό χειμώνα ή γούνα, 
τό ΐδιίοι σχέδιο μέ τό γιλέκο, φτιαγμένη- άπό δέρμα ιμέ τρίχωμα προβάτου. Πάνω 
σ’ αυτά έμπαινε ή τσούκνα (είδος σακκακιού), φτιαγμένη, άπό μαύρη- τσόχα, 
κατάλληλλα κεντημένη μέ μαύρο- γαϊτάνι. Τό χειμώνα άντί γιά  -βρακιά γαλάζια 
φορούσαν τά σαλβάρια καμωμένα στό σχέδιο τών βρακιών, -άλλά ιάπό μαύρο ύ
φασμα. Καθημερινή καί γιορτή τά ίδια ρούχα 'φορούσαν. Μέ μιά διαφορά μό
νο: Τήν καθημερινή τά φορούσαν άπ’ τήν ανάποδη καί την γιορτή απ’ τήν 
καλή. Στά πόδια φορούσαν τά τσαρούχια -άπό δέρμα συνήθως γουρουνιού. 
’Αντί γιά κάλτσες έβαζαν τά μπιάλια (κομμάτια άσπης τσόχας) τά όποια έδε
ναν ιμέ τσαρουχόσκοινα (σκοινιά άπό μαύρη τρίχα γίδας). Οί άρραβωνιασμένοι 
κάτω απ’ τά μπιάλια φορούσαν τίς κάλτσες. Αυτές έπιαναν ιάπ’ τόν αστράγαλο 
μέχρι στή γάμπα. Τό πάνω μέρος ήταν κεντημένο καί 'φαινόταν. Στό κεφάλι 
φορούσαν τήν -σερβέτα. (λωρίδα υφάσματος βαμβακερού, γαλάζιου ή μαύρου) 
πλάτους 25 πόντους καί μάκρος 2,50 ιμ. Μερικοί κάτω απ’ τή σερβέτα φορού
σαν τό πλεχτό σκ-ουφάκι. Στερεότυπο ήταν τό κούρεμα τών άντρων. Οί νέοι καί 
ιμεσήλικες άφηναν τήν πιρτσιά, μιά τούφα μαλλιά πάνω άπ’ τό μέτωπο. Τά υπό
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λοιπά τά έκοβαν απ’ τή ρίζα. Οί γέροι άφηναν δλα τά μαλλιά τους καί όταν με
γάλωναν αρκετά τά ’έκοβαν γύρω γύρω ιμέ ψαλίδι και παρουσίαζαν εικόνα σκού
φιας. Ψαλίδι σ’ αντρικό μουστάκι; Ούτε νά τό σκεφτή κανείς. Ζήτημα ήθικής 
υπόστασης 'θεωρείται τό κόψιμο της τρίχας τού ιμουιστακιοΰ. Μόνον στους 
πολύ γέρους ήταν επιτρεπτό, ή μάλλον έπεβάλλετο, γιά λόγους καθαριότη
τας, τό κόψιμο λίγων τριχών πάνω άπ’ τά χείλη.

2. Γ υ ν α ι κ ώ ν :  Τό π’κάμ’σο (πουκάμισο) ήταν ή κομπιναιζόν
-τής παίλαιιας Βρυσικιώτισσας. Φτιαγμένο άπό χοντρό άσπρο βαμβακερό ύφα
σμα, ιμακρύ, μέ φαιριδειά μανίκια καί κεντημένο ιατήν κάτω άκρη καί στις 
άκρες τών μιανικιών.

Ή  άνω ιάπό τό πουκάμισο φορούσαν τό φ ’οτάν? (φουστάνι). Αυτό ήταν 
συνήθως ιάπό βαμβακερό ύφασμα, γαλάζιο ή πράσινο σκούρο·.

Ή  μόδα ήταν: Σάκκος χωρίς μανίκια, μέ τίς κορφότρυπες (δύο τρύ
πες) στό στήθος. Τά φουστάνια τά ύφαιναν καί τάρραβαν οί ΐδιες οί γυναί
κες. Τό βάψιμο όμως γινόταν άπό τούς μπογιατζήδες (βαφείς), μέ ειδικές 
μπογιές, τό λουλάκι γιά  τά γαλάζια καί τό ρούδι (είδος φυτού), γιά τά πρά
σινα. Μετά τό βάψιμο, οί γυναίκες κεντούσαν στό κάτω μέρος, γύρω - γύρω, 
πάπιες ή άστρα ιμέ άσπρη ή κίτρινη κλωστή. Επίσης, μπροστά στό στήθος, 
κεντούσαν μέ γαϊτάνι καί κίτρινες κορδέλλες, διάφορα σχέδια. Μετά τό κέν
τημα, τά ξαναπήγαιναν' /στον μπογιατζή γιά  γυάλωμα (είδος σιδηρώιματος). 
Τό γυάλωμα γινόταν μέ κερί καί ενα μπουκάλι χοντρό μεγάλο, σέ σχήμα αυ
γού. Μέ τό 'γυάλωμα, τό φ’στάνι έπαιρνε γυαλιστερή όψη.

’Άλλο ιείδος φ ’στανιού, άγυάλωτο, 'φτιαγμένο άπό μάλλινο ύφασμα μαύ
ρου χρώματος, ήταν ή τσούκνα. Στη μέση έδεναν τό φ ’στάνι, τίς μέν καθη
μερινές μέ τό ζ’νάρι, λωρίδα μαύρου υφάσματος, πλάτους 25 πόντων καί μά
κρους 2 μ., ιτίς δέ Κυριακές καί γιορτές, τά άσ’μοζούναιρα. Τό άσ’μοζούναρο 
ήταν ζώνη μεταλλική, πλάτους 10 πόντων περ’ίπου, μέ κεφαλή ιμιεγαλύτερη. 
Ή ταν σκαλιστό καί διακοσμημένο. Ά πό τό άσ’ιμοζούναιρο κρεμούσαν ψιλές 
αλυσίδες. Πάνω άπ’ το φ’στάνι φορούσαν τή γούνα, κοντή μέχρι τή μέση, 
χωρίς μανίκια, όμοια μέ τή γούνα τού άντρα. Πάνω δέ άπ’ αυτή έμπαινε τό 
κοντόζι (ιήμίπαλτο), άπό μάλλινο μαύρο ύφασμα. "Ολα τά ισκέπαζε τό τσι- 
πούνι (παλτό) άπό μαύρο μάλλινο πανί, ραμμένο, στρωτό πάνω· στό σώμα, 
ώστε νά μή χρειάζεται κουμπί. Ή ταν δέ κεντημένο μέ μαύρο γαϊτάνι στά 
μανίκια καί τίς τσέπες.

Στά  πόδια, τίς καθημερινές δέν φορούσαν τίποτα. Ή σαν ξυπόλητες. 
’Ά ν  μάλιστα καμμιά γυναίκα τολμούσε νά παρουσιασθή μέ γιμνιά (παπού
τσια) καί κάλτσες, ή καλτσούνια, αυτή «θεωρείτο αρρωστιάρα καί άνίκανη.

Τίς γιορτές φορούσαν τά γιμνιά (κλειστά παπούτσια) καί κάλτσες κεν
τημένες. Ο ί κάλτσες 'άρχιζαν άπό τόν αστράγαλο καί τελείωναν κάτω απ’
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τό γόνατο. Τίς περισσότερες φορές, τά γύμνιά έμπαιναν .στά πόδια (μόνο ιμέσα 
στήν έκκλησιά. ’Από τό σπίτι μέχρι τήν έκκλησιά κι’ άπ’ τήν έκκλησιά μέ
χρι τό σπίτι, τά γύμνιά ήταν κάτω άπ’ τήν μασχάλη. 'Έτσι, ολόκληρη εικοσα
ετία τά γυμνιά ήσαν καινούργια, παρ’ δλο που πολλές .φορές ήταν κοινά τών 
γυναικών τοΰ .σπιτιοΰ.

Στήν νεοαρραβωνιασμένη, ό πλούσιος πεθερός πήγαινε σάν πρώτο δώ
ρο τά κίτρινα ποδήματα (μπότες, μέχρι τό κάτω μέρος της γάμπας άπό μα
λακά κίτρινο δέρμα), στή νύφη ιδέ (κατά τό γάμο), τά κόκινα τσι,τίκια. Ο
μοια ιμέ τά ποδήματα. Έκτος άπό τίς κάλτσες, οί γριές φορούσαν τά καιλ- 
τσοΰνια, είδος κάλτσας, φτιαγμένα απ’ άσπρη τσόχα.

Σ τ ό  κ ε φ ά λ ι :  Τά μαλλιά δέν κοβόταν ποτέ κι’ οποία γυναίκα
είχε μεγαλύτερα μαλλιά, ήταν ή αξιότερη 'άπ’ όλες! Τό χτένισμα γινόταν ί
σιο, πρός τά πίσω καί επλεχαν τά μαλλιά .σέ μιά κόσσα (πλεξούδα).

Πάνω άπ’ τά μαλλιά έμπαινε ή σκούφια φτιαγμένη άπό κόκκινη χοντρή 
τσόχα. Γύρω άπ’ τή σκούφια δενόταν τό τσεμπέρι, ΰφαισμα λεπτό, συνήθως 
μαΰρο. Αυτά τά σκέπαζε ή μπαρμπούλα (μαντήλα) (άπό χασέ ή κάμποτο άσπρο 
ή κίτρινο. Ή  μπαρμπούλα πολλές φορές ήταν καί πλεματιένια, δηλαδή μέ ,κρύ- 
σια καί μέ διάφορα άνθη ζωγραφισμένα. Πάνω στή μπαρμπούλα έμπαινε τό 
μαντήλι, ένα κομμάτι γυφασμένο άσπρο ύφασμα ιμέ κλωστές χρωματιστές γύ
ρω - γύρω.

Σ τ ο λ ί δ ι α  : τών γυναικών ήταν: τά δαχτυλίδιία. Λαχτυλίδι δέν φο
ρούσαν παρά .μόνον δταν άρραβωνιάζονταν. Τότε φορούσαν δαχτυλίδι ασημέ
νιο μέ ολόκληρο νόμισμα στό πάνω μέρος, δπου 'γραφόταν τά άριχικά τών ονο
μάτων τοΰ ζευγαριού. Βραχιόλια φοριοΰσαν χοντρά άπό σίδηρο ή ασήμι, επί
σης τίς κοκκάλινες γκρίμνες. Στό λαιμό φορούσαν τό γκίρντάνι, φτιαγμένο 
άπό μιά λωρίδα ύφασμα πλάτους 5 περίπου πόντους κεντημένο ιμέ φιλά καί 
παλύχρωμια χαντράκια. ’Επίσης άπό τό λαιμό κρεμούσαν’ ντούμπλες καί τά 
φλουριά, πολλές φορές ψεύτικα, σέ πολλές σειρές, ώστε νά ισκεπάζεται. δλο 
τό στήθος. Ή  νεοαρραβωνιασμένη φορούσε στό τσιακάτι (μέτωπο) τό πι- 
σκιούλι, κόσμημα μέ μιά σειρά 'φλουριά. Κάθε νέα στόν κόρφο της είχε τήν 
κρίνα της, ένα κουτάκι πού τό καπάκι ταυ ήταν καθίρέπτης, μέσα ιδέ έβαζε ή 
νιά τή μαστίχα της, κανένα φλουράκι ή κάτι τό πολύτιμο. Κρέμες, κραγιόν, 
μακιγιάζ καί τά παρόμοια ήταν άγνωστα. Μόνα ιδταν πήγαιναν στη νύφη τή 
γίκνα έβαζαν στό κ’τί (κουτί) φτιασίδι (πούντρα).

3. ’Ε ν δ υ μ α σ ί α  π α ι δ ι ώ ν  :■ Τό μικρό μέχρι :5 χρόνων, τό μόνο 
ρούχο πού φορούσε ήταν τό μακρύ άσπρο π’καμ’σούδι (πουκαμισούδι). Το 
χειμώνα φορούσε καί τό γιλικαύδι, γαλάζιο ή μαύρο καί πάνω άπ’ αυτό, τό 
κόκκινο καβαίδούδ’ (σακκάκι). Τά τσαρουχΙούδια, ιάπό Ιδέρμα τουλουμιού, γιά 
νά είναι μαλακά, ήταν τά παπούτσια τών παιδιών. 'Ό ταν τό παιδί περνούσε
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■to 5, τού φορούσαν και ιό βρακούδ’ (παντελόνι) ομοιο μέ τών άνδρών. 
Τό βρακούδ ι δέν εΐχε κουμπιά, 'άλλα δενόταν στή μέση ιμέ τή βρακουζώνια, ένα 
σκοινί ιμέ ιδυό φούντες στις άκρες, οί όποιες κρέμονταν επιδεικτικά 'άπ’ τή μέση. 
Επίσης φοριούσαν και τή γουινούδα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΟΣ Β ΙΟ Σ . 1) Γ ε ω ρ γ ί α .  Ή  κύρια καλλιέργεια 
τοΰ χωριού ήτοιν και εΐναι τά σιτηρά. Τά χωράφια τά χώριζαν -σέ κατηγορίες: 
Καράτιοι πράκια (μαυροχώματα), τισιγλέδιες (κοκκινοχώματα), μιοτητσσχώματα 
(σκούρα), τσικρίκες (πετρώδες). Τό όργωμα γινόταν μέ Γ αλέτρι. Τό άλέ- 
τρίι ήταν ξύλινο άροτρο μέ σιδερένιο γ ’νι (ύν ί). Επίσης χρησιμοποιούσαν τήν 
παπάρα, ξύλινο κι? αυτό άροτρο., παρόμοιο μέ τά σημερινά. Γιά βαθειά οργώ
ματα χρησιμοποιούσαν τόν ιπλούχο, ένα πρωτόγονο τρακτέρ. Παίρναν τό μισό 
μπροστινό άμάξι και 'βάζαν ένα είδικό μεγάλο άλέτρι. Στδν πλούχο έζεφαν 
5 ή 6 ζευγάρια βόδιια. Τό όργωμα γινόταν τότε πολύ βαθύ. Γιά νά όργωθή ένα 
χιωράφΊ έπρ'ειπε νά μήν εΐναι βαρικό (λασπδζει) αλλά νά εΐναι ιστό τάβι του. 
Πρακειμένου νά σπαρή τό χωράφι ιμέ σ’τιάριι (σιτάρι) έπρεπε νά όργωθή δυό 
και τρεις φιορές τό καλοκαίρι. Ή  κοπριά απ’ τά ζώα ήταν ή λίπανση τών χω- 
ραφιών. Ό  ι σπόρος ήταν τραβηγμένος (διιαλεχτός). 'Όταν άρχιζαν τό αλώνι
σμα τραβούσαν τό ισπόρο. ’Έπαιρναν ιδηλαίδή στάχια κι’ έσπαζαν τις δυο άκρες 
καΐι κρατοΰισαν τό μεσαίο 1)3 περίπου. Τά μεσαία ιαύτά κομμάτια τά 'στούμπι
ζαν (τά χτυπούσαν) κα! μέ τό σιτάρι που έβγαζαν .έσπερναν τό καλύτερο χω
ράφι. Τήν άλλη χρονιά γινόταν τό ίδιο στά στάχια τού χωραφιού αυτού. Αυτό 
γινόταν τρία χρόνιια συνέχεια. ’Έτσι καινιούργωνε ό 'σπάρος. Γιά νά άρχίση ή 
σπορά έπρεπε νά ύπάρχη γέμιση φεγγαριού. ΠΙοτέ ιδέ δέν έσπειρναν σέ χάση 
φεγγαριού, γιιατ! .θά χανόταν ό σπόριας. Επίσης τήν κοπριά δέν τήν έρριχναν 
στά χωράφια αν τό φεγγάρι 'δέν ήταν τουλάχιστο. 8 ήμερων. Ή  σποριά άρχιζε 
πάντα τή Δευτέρα. Τήν ήμερα αυτή δέν έδιναν τίποτα άπ’ τό σπίτι. ’Ά ν  κά
ποιος γείτονας πήγαινε νά ζητηση κάτι τού απαντούσαν: Βγάλαμε, 'σπόρο·. ΤΙ 
απάντηση αύτή πριοκάλούσε ΐθίρηισκευίτιίκή. εύλάβειια στό γείτονα.

Μεγάλος μπελάς ήταν τό ξεχορτάιριασμα στά ισπαρτά. "Αν έπιαναν βρο
χές τό Μάρτη, γιήμιζαν τά  ισπαρτά χόρτα. Τότε μικροί., μεγάλοι, άντρες και 
γ ’ναικες, άπ’ τή νύχτα μέχρι τη νύχτα, ξεχορτάριαζαν τά γενήμαιτα. Τό θέ
ρος (θερισμός) γινόταν μέ δρεπάνια. Ό  διραγωμάνος (αρχηγός τών θε.ριστά- 
δίων) έκοβε τάρδίνι (τό κομμάτι) ατό όποιο Ιθά απλώνονταν οί θεριστάδες 
στή σειρά κα! ιθά άρχιζαν τό ιθέριμμα. ’Έπρεπε ιόλοι οί ΐθίεριστάδιες νά φιθά- 
σουν τό δραγομάνο. "Οταν τελείωνε τό χωράφι, μάζευαν τά δεμάτια, συνήθως 
μέ τή δροσιά τό πρωί και τάκαμναν 'θύμωνιές ή ντι,κσρζίνια (άνά 4— '5 δεμά
τια). eΑλώνι είχε καθένας ιστήν αυλή του. Θυμωνιές δέν έκαιμναν πιοτέ στ’ 
άλώνι. ’Έφερναν βράδυ κα! πρωΐ άπό ένα αμάξι δεμάτια κα! τάστρωναν στ’ 
άλώνι. Τ ’ αλώνισμα γινόταν μέ τις ντουκάνες στις όποιες εζεφαν βόδια ή άλο
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γα. Ή  ντουκάνα ιμέ τις κοφτερές πέτρες που είχε ιάπό κάτω·, έκοβε τά καλά
μια κα'ι έτριβε τά στάχια. Πάνω οιττη ντουκάνα καθόταν ή νιά ή ό νιος, τρα1- 
γουδώντας τραγούδια της αγάπης, ή ό παίποΰς λέγοντας παραμύθια ατό έγγο- 
νάκι πού καθόταν 'δίπλα του. Μεγαλοπριέπεια καί επισημότερη, όψη έπαιρνε τ’ 
αλώνι όταν στή ντουκάνα ήταν ζεμένα άλογα. Γιά νά οδηγήση κάνεις άλογα 
έπρεπε νά είναι παληκάρι, νά είναι μπριατσωμένος. Μέ τό καμτσίκι (μαστίγιοι) 
πού πλαταγούσε στον αέρα καί καμμιά φοιρά ατά καπούλια τών άλογων έκαιμνε 
τ’ άλογα νά τρέχουν ρυθμικά ιστό στρογγυλά αλώνι, ή 'δέ ταχύτητα, νιά μειθά 
τόν οδηγό καί νά γοητεύη τούς παρακολουθίαύντας.

Άφού τ’ άλώνι τό γύριζαιν (αναποδογύριζαν τά στάχια) δυό φορές μέ τό 
ξύλινο δικράνι καί τρεις φοιρές μέ τό λιχνιστήρι, ώσπου γινόταν άχυρο ψιλό, 
εζεφαν τά ζώα στό σανίδι (ειδικό σανίδι γιά νά μαζεύουν τό αλωνισμένο σι
τάρι). Ά ν  φυσούσε αέρας λύχνίζαν τό λαμνί καί μέ το δρυμόνι καί τό κόσκινο 
καθάριζαν τό σιτάρι. Γιά νά μπή μέσα σίτά ισακίκιά τό σιτάρι έπρεπε νά περάση 
δ σούμπαης (βεβαιωτή,ς) νά μετρηΐθή μπροστά του, ιμέ το σνίκι καί νά πάρη 
αυτός τό δικό του, 1 στά 10 ή στά 8. Τή δέκατη αυτή τήν πήγαινε ό ΐδιιος ό 
νοικοκύρης στά μπάρια (ιστήν άποίθήκη τού ένοικιαστού τής δεκάτης) γιατί ό 
σούμπαης (θά 'πήγαινε σ’ άλλα αλώνια. Κάθε νοικοκύρης, τελειώνοντας τ’ αλώ
νια του, ·θά φόρτωνε τ’ αμάξι του καί θά πήγαινε ιστό νιρόμπλου' (νερόμυλο) 
ν’ άλεση 'τό 'άλεύρι καί τό γιαρμά (χοντρό άλεύριι γιά  τά ζώα) γιά χρουνκής 
(όλο τό χρόνο). Στό νερόμυλο έπρεπε νά καθήση ολόκληρη εβδομάδα ώσπου 
νά άλεση,, λόγω β ραόυκινησίΐας, καί έτσι ΐθά βρίσκαν τήν ευκαιρία νά πούν 
πολλά παραμύθια καί ανέκδοτα καί νά φάνε αρκετές ζεστές μπουγάτσες (με1- 
γάλα ψωμιά). Ό  μυλωνάς τελειώνοντας τό άλεσμα έπαιρνε τό σιούρι (δι
καίωμα σέ είδιοις).

Στό σπίτι ή νοικοκυρά Οά άλεθε στά ιχειιρόμπλα (χειράμυλο) τό μπλι- 
γούρι, άπό διαλεχτό σιτάρι. Ά π ’ τό πρώτο, τό καινούργιο άλεύρι, ίθά έκαμνε 
ή μπαμπού (γιαγιά) τη λειτουργία γιά νά λειτουιργήση ό παπάς. ’Απ’ τό και
νούργιο δέ ψωμί έπρεπε νά φάη όλη ή γειτονιά.

2. Φ υ τ ι  κ ό 'ς κ ό σ μ ο ς :  Στήν περιοχή Βρυσικών ευδοκιμούσαν καί 
ευδοκιμούν τά εξής δέντρα: Αμυγδαλιά, καρυδιά, γκίοιυρτσιά (αχλαδιά), γυ- 
ρικιά, δαμασκηνιά, κυδωνιά, φουντουκαά, μηλιά, νταυταλιά (μορέα) κ,λπ. Ά πό 
δ'λα τά δέντρα ή καρυδιά είναι τό δέντρο πού συνδέεται περισσότερα ιμέ τή ζωή 
τού χωριάτη. Φόβος καί τρόμος κατείχε όσους ήθελαν νά σπείρουν καρυδιά. 
«Θά σπείρης καρυδιά; Κάηκες φουκαρά μου. Μόλις γίνη, χιοντρή σάν τό λαιμό 
σου, ετοιμάσου νά πεθάνης», συμβούλευε ό γεροντότερος τό νέο πού ήθελε νά 
σπείρη καρυΐδιά. Έ ξ  άλλου καί ή σκιά τής καρυδιάς είναι βαρεία. ’Ά ν  κου 
μηθή κανείς κάτω άπό καρυδιά θ’ άρρωστήση. Είναι όμως καί τό δέντρο πού 
δίνει υγεία. Μέ φύλλα καρυδιάς καμένα την πρωτομαγιά έπρεπε νά ιλουσθούν 
όλοι γιά νά είναι υγιείς όλο τό χρόνο. Φύλλα καρυδιάς χρησιμοποιούν την
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Πεντηκοστή στήν εκκλησία γιά νά γονατίση παπάς καί εκκλησίασμα. Φυτά 
τά οπαία έχουν μαγικές ή θεραπευτικές ιδιότητες ήταν ικαίί είναι: α) Βασι
λικός). Χρησιμοποιόταν σέ πολλές εκδηλώσεις: Στο γάμο, στή 'βάπτιση, στό 
θάνατο, στήν εκκλησία. Μιά χείιιροά (δέσμη,) ιθά βρισκόταν πάντα στό εικονο
στάσι. Μ’ ιαυτό θά θυμιατιζόταν όταν τους πανούσε τό κεφάλι, β) Μαγγαύτια 
(φυτό καλαμοειδές) ήταν τό παυσίπονο γιά  τόν ,κοιλόπονο τών μικρών παιδιών, 
γ ) ΧαρΙδάλι (σπόροι σιναπιού) χρησιμοποιούσαν γιά  τό κρυολόγημα, δ) Πα- 
πάδ'ίίτσα (χαμομήλι) γιά πολλές αρρώστιες, ε) Ή  άπό μέσα φλούδα βέργας, 
χλιαρής, ντουνταλιάς (ιμοιριάς), ήταν καί χρησιμοποιείται xodi σήμερα, ό όξυ- 
ζενες, τό οινόπνευμα κα'ι τό αιμοστατικό συγχρόνως, στ) Τά μαλλιά άπό κα- 
λα|μ,«ά (άνθος καλαμιού) γιά  τό κλείσιμο τών πληγών, ζ) Ή  σκάρφη (ρίζες) 
είχρησιμοποιεΐτο γιά πόνους ποδιών καί στομαχιού. η) Τό φλαμούρι γιά τσάι 
(ρόφημα). θ1) Τό πλατύ μπούζι (άνθος ;μέ σαρκώδες φύλλο) γιά τό καθάρι
σμα τών πληγών, ι) Ή  σουουτιά (ιτιά) γιά τή θιρμασιά (ίθέρμη). ια) Προ> 
τημαντήλα (είδος φυτ-ού πλατύφυλλου) γιά  τις πληγές.

3. Π  ο ι ιμ ε ν ί  κ ό ς 6 ί ο ς : Αρκετά ανεπτυγμένη ήταν καί είναι ή κτη
νοτροφία, μικρών ζώων ϋδίίως, στά Βρυσικά. Κάθε ισπίτι (οικογένεια) ιθά είχε 
λίγα ή πολλά πρόβατα. Αυτοί πού είχαν λίγα καί δέν είχαν καί πολλά χωρά- 
φΐα τά βοσκούσαν μόνοι τουις. Μάζευαν καί γκιρντέλια (πρόβατα άλλων νιουκιο- 
κυρέων) ιμέ χάκι (πληρωμή κατά κεφαλή). ’Εκείνοι πού είχαν .δικό τους 
μπουλούκι (πολλά) έπιαναν τσοιμπάν’. Τό πιάσΐ|μ|οι (συμφωνία καί έναρξις Ιέργα- 
αίας) γινόταν τήν 14ην Σεπτεμβρίου. Στό παζαρλ’κ’ (σύμφωνη) έκτος άπό τό 
ποσόν έβαζαν καί ένα ζευγάρι μπιάλια καί μιά φορεσιά ρούχα,. Μετά τό πα- 
ζαρλίκ’ έπαιρνε ο τσομπάνος τό πέϊ (προκαταβολή). Τό κουστούμι τού τσοιμπά- 
νου ήταν τό ίδιο μέ τούς λοιπούς κατοίκους, είχε Ιδέ περισσότερο τό γιαμπουρ- 
λαύκι (κάπα) άπό άσπρη τσόχα, χωρίς μανίκια καί μέ κουκούλα. ’Απαραί
τητα σύνεργα τού τσομιπάνου ήταν: ή γκλίτσα μέ τή σιδερένια γκέκα (κεφα
λή) γιά  νά πιάνη τά πρόβατα άπ’ τά πισινά πόδια, ό καμάς (δίκοπο μαχαίρι) 
γιά νά παίρνη αίμα άπό τά άρρωστα πρόβατα καί ή φλογέρα ή ή γκάιντα, 
γιά νά τραγουδά τά κάλη τής φύσεως.

Τό καλοκαίρι τά πρόβατα τά ’πεψταν (τά ξιεβράδυαζαν) έξω άπ’ τό χιω- 
ριό, μέσα στά τσαλμάρια (μαντριά περιφραγμένα μέ λίγα παλιούρια χωρίς 
πασσάλους ώστε νά είναι εύκολη ή μετακίνηση). Διπλό σκοπό εξυπηρετούσε 
τό πέσιμο έξω: α;) Νά μή κουράζωνται τά πρόβατα μέ τό πήγαινε-έλα στό 
χωριό καί β) Για νά λιπαίνουν τά χωράφια. Τό χειμώνα τάκλειναν στούς σα- 
γιάδεις (μαντριά σκεπασμένα μέ χόρτο). Τό σχήμα τού σαγιά ήταν πρισματική 
πυραμίδα μέ ύψος τό κέντρο περίπου 2 μέτρα καΐί μέ άνοιγμα, πάντα πρός 
νότο, ύψους 0,70 μ. ’Ανάλογα μέ τό χρώμα τού μαλλιού, τών ματιών κ.λ.π. 
έπαιρνε τό πρόβατο καί τ’ όνομά του: Μαύρη, άν είχε μαύρο τρίχωμα. Μπέλα,
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αν είχε άσπρο. Καραγκιόζα, αν είχε μαύρο τρίχωμα γύρω άπ’ τά μάτια. Κα- 
ριαίμπατσιάνου, άν εΐχε μαύρο τρίχωμα ατό πρόσωπο. Ραγκούσκα, άν είχε κέ
ρατα. Οΐ προβατίνες ών-αμάζοντο μαρίες. 01 γεννημένες σαμάλια. Οί στείρες 
κ’-σ’ρες (κισίρεις). Ο ί πρωτάρες στή γέννα, ισ,υσέκια. Τά ενός χρόνου, τουκλιά. 
Στό -λαιμό πολλών προβάτων κρεμούσαν τά κουδούνια: τά λυιμπιρντέκια (σφαι
ρικού σχήματος) καΐί τά τούτίσια (σέ σχέΐδφι καμπάνας). Συνοικίζονταν δέ 
(-ανέπτυσσαν μμιλλα) ο!ί τσομπάνηδες, ποιος ιθά έχη τά καλύτερα καί περισσό
τερα κουδούνια. 'Όταν δμως επρόκειιτο νά κάμουν καμμιά ζημιά (νά μπουν 
σέ ξένη ιδιοκτησία) τότε αχρήστευαν τά κουδούνια βουλώνοντας τα μέ χόρτα, 
γιατί τό χτύπημα θά πρόδ-ινιε ιστόν καυιρτζή (αγροφύλακα) τή ζημιά. Ή  γέννα 
άρχιζε ιτό Γκουτσίκ’ (Φεβρουιάρϋοι). Γιά νά πετύχουν αύτό χώριζαν τόν Αύγου- 
στο τά κότσια (κριάρια) απ’ τά μπλούκια καί τά βοσκούσε ένας τσρμπάνος, 
μακριά άπ’ τά μπλούκια.

Τό γάλα τδδίΐναν στή μάνίτρα (εποχιακό τυροκομείο). Γιά νά συμφω- 
νηΟή ιμάντρα συγκεντρώνονταν αλαι οΐ τσοιμπαναρέο-ι στό κεντρικό μαγαζί (κα
φενείο) τοΰ χωριιού. ’Εκεί γινόταν τό παζαρλίκι, πραιτορικό, μεταξύ τοΰ μάν- 
τραιτζη καί τών τσομπάνηδων. Ή  μάντρα -δ-ιιαρκούσε 50— >60 μέρες. Τήν τελευ- 
ταία μέρα δλοι θά έδιναν -στή μάντρα γάλα δωρεάν, δ δέ μάντρατζης θά 
ένα -πρόβατο καί θά φίλευε (θά έκανε τραπέζι) τούς τσομπάνηδες. ’Αρρώστιες 
γνωστές τών προβάτων ήταν: T-ό Νταλάκι,, τό Ίιλιισέκι καί τό Κελεμπέκι. Μέσα 
καΐ θΐ&ραπεΐες πού ΐεφήρμοζαν ήταν: 1) Γιά τό νταλάκι (άνθρακα,): Τά κό- 
σιαζαν σιαπάν5 ισιακάτ’ (τά έτρεχαν πάνω - κάτω) ή τά κρατούσαν μέσα στό 
νερό ολη τή νύιχτα, ή τάκλεινίαν μέσα στό σαγιά καΐ τά τάΐζαν ντάλια σουου- 
τιας (τά έδιναν νά φάνε κλάδιά ιτιάς). 2) Γιά τό κελεμπ&κι (γκλαμπάτσα): 
Τά βοσκούσαν μέσα σέ δυνατά γεννήματα (προωδευμένα ισπαρτά). 3) Γιά τό 
ίιλιισέκι: Μόλις καταλάβαιναν δτι πρόκειται γιά ίλισέκι άλλαζαν ιτσιαλμάρι καί 
τά πήγαιναν -σ’ άλλα χωράφια. * Αν εξακολουθούσε νά τούς κυνηγά ή άρρώ- 
στεια άλλαζαν ι συνέχεια1 ώς πού τούς άφηνε. 4) Γιά τό -φούσκωμα: Συνηθι
σμένη άρρώσ,τεια τών προβάτων ήταν καί τό φούσκωμα, Προέρχονταν άπό τά 
φύλλα ντου,ντάλιάς ή άπό γυουν-τζέ (μηδική). Γ-ιατριά ήταν τό πάρσιμο άπό 
αίμα. Τρυπούισε ό τσομπάνος τό πρόβατο- στό ταακάτι (μέτωπο). ’Άλλος τρό
πος: Πότιζαν τό φουσκωμένοι λίγδα (λίπος χοιρινό). Μιά άλλη άρρώστεια κυ
ρίως τών μεγάλων ζώων ήταν τό καρά - γι-,ανίκ’. Γιά τήν καταπολέμηση τής 
άρρ-ώστειας -αυτής γράψου-μιε στό σχετικό κεφάλαιο. (Λαϊκή ’Ιατρική —  Κτη
νιατρική).

'Ά  γ ι ο ι  π ρ ο σ τ  ά τ  ιε: -ς τ ώ ν  π  οι ι μ έ ν ω ν : Προστάτης τών τσομ
πάνηδων ήταν ό "Α ϊς-Γ ιώ ρ’ς ("Αγιος Γεώργιος). Τή μέρα αυτή στολισμένοι 
μέ τά καλά τους, θά πήγαιναν στήν ιέκκλησιά «σύν γυναιξι καί τέκνοις», οΐ 
τσοιμπά\ηΐδεις. "Τστερ,α -άπ’ τήν άπόλυιση τής έκκλησιάς τό αφεντικό (ό νοικο
κύρης) θ'άσφαζε τό μπεισλ&μέ (τό σιτευτό -αρνί), κοιριμπάν,ι (-θυσία -στον "Αϊς -
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Γιώρ’). Άφού τό έγδερνε και τό καθάριζε, θά περίμενε τόν παπά νά πειράση 
γιά νά τό ’βλογήση καί νά πάρη. τό μερδικό του καί μετά θάκοβαν νά βάλουν 
στον τέντζερε (κιατσιαρόλα) νά τό βράζουν.

4. Μ ιε λ ί  σ σ ο κ ο -μ ία :  Μελίσσια .δέν είχαν όλα τά σπίτια (οικογέ
νειες ). ’Εκείνοι που είχαν τά είχαν σέ κιουφίνια (κόιφιινος 'έκ κλάδων ιτιάς, σέ 
σχήμα κώνου1, .αλειμμένος ιμέ κοπριά ζώων). Τροφή γιά τά μελίσσια ήταν μπό
λικη (άφθονη). Γιαυτό καί κόσμο πολύ (πλούσυο .σμήνος) είχιαν τά κουψίνια 
καί π’λιά (άίψεισμιούς) πολλά άπολνοΰσαν. ΚάΟιε κουιψίνι. .εήχε τό ιμπέη (βασί
λισσα.) καί τοΰν κόσμου τ’. Μέισα στοΰν κόσμου ήταν κι’ οί κιαλπαζάνδις (ντε,μπέ- 
ληδιες) μπουμπλιατσκέαι (κηφήνες). Αυτούς τοΰ φθινόπωρο τούς σκότωαι ου 
μιλιασάς (μελισσακόμος). Τ ’ν άνοιξ’ άπουλνοΰσαν τά π’λιά. Γιά νά μαζέψουν 
τοΰ πλί έπαιρναν ένα κουιψίν’ μπάακου (άδίειο) τοΰ άλειφαν ιάπού ιμέσα μέ μ£Γ 
λισσάκο (μελισσάχαρτο) κι ιστού ζιρβί (αριστερό) χέρι* είχαν τού κουφίν’ κι 
στού δίει'ξί μιελισσάκιο.. Φυισοΰσαν σιτή δίειξί παιλάμ’, πάνου ιστού μιλισσάκο, κι 
φιόναζαν: Κόμ’ μπέη, κ.όμ’ μπέη. Για νά κάμουν τού πλί νά ιμαιζευτή σι κάνα 
μ,δρος, σι κάνα δέντρου), έρριχναν νιρό ή χώμα, γιά  νά θαρέ,ψη (νά νοιμίση.) 
τού πλί οτι. έπιαισε βρουχή. "Αμα χάλιβ,αν (ήθιελαν) νά μή, άπουλίκ’ τού μιλίσσ* 
άλλα πλιά, κούρευαν τά β’ζιά (έκοβαν τά βασιλοκελιά). Γιά νά πάρουν τού μιέλ’ 
έπειρναν τ ’ νύχτα τού κουφίν’ καί μιά ιμπακ(ί)ιρα νιρό κι τού πίνγαν (επντ- 
γαν). (Περί μελισσοκομίας μάς Ιδιηγήθηκιε ό Βλαισακούδης Βλάσιος, ετών 
80, ιάγράμματος, γέννημα καί θ'ρέμα τών Βρυίσικών).

5. Β ί  ο τ ε χ ν ί α. α) 'Τ  φ α ν τ  ι κ ή :  Σ πίτι χωιρίς αργαλειό δέν 
υπήρχε στά Β ρυισικά. Πολλά ιμπορεΐ νά έλειπαν άπό ένα νοικοκυριά, άλλα αργα
λειός ποτέ. Γιατί ιάπό Όκτοοβιρη μέχρι Μάη, πανί Ιθά υπήρχε, στον αργαλειό. 
Στον αργαλειό ιθά γινόταν τά π’κάμσα, τά φ ’στάνια, τά βρακιά (παντελόνια), 
τά τζαμαντάνια, τά στρώματα, τά στρωσίδια κ.λ.π. Στον αργαλειό θά ετοί
μαζε ή νιά τά χιλιοτραγουίδιιισμένα προικιά της. Τό βαμβάκι καί τό μαλλί, σπά
νια τό μετάξι, ήταν τά υλικά μέ τά όποια έφτιαχναν τά πανιά τους. Τόισο τό 
μαλλί όσο καί τό βαμβάκι ήταν, τίς περισσότερες φορές, δική τους παραγωγή.

. Κ α τ ε ρ γ α σ ί α  μ  α λ λ ι  ο ΰ : Τό μαλλί ‘άπ’ τά κουρεμένα πρόβατα, 
δπως ήταν κιτσιασμένο ( ενωμένο μέ τίς ακαθαρσίες) τό έβαζαν μέσα σέ καφτό 
νίερό γιά νά τό ζεματήισουν. Μέ τό ζεμάτημα έβγαινε όλη ή σιάριβια (ή βρω
μιά). Τό ζεμάτισμα τό ακολουθούσε, τό πλύσιμο. Ά φοΰ στέγνωνε τό μαλλί 
ήταν έτοιμο γιά τό άνέγρημα (άνοιγμα). Τό ΐβράδυ θά κάθονταν όλη ή οικο
γένεια κοντά στό τζάκι καί λέγοντας παραμύθια ό παππούς καί ή μπαμπού 
(γιαγιά), άνέγραιναν τό μαλλί. "Επαιρνε ό καθένας άπ,ό ένα .κομμάτι μαλλί 
κι’ όπως κάθονταν σταυροπόδι (όκλαδόν), τό άκουμποΰσαν στό αριστερό γό
νατο. Μέ τό ζιρβί (αριστερό) χέρι τό πατούσαν καί ιμέ τό δεξί τραβούσαν 
άπό λίγο λίγο. "Οταν τελείωνε τό .άνέγρημα, θά άρχιζε ή δούλε ιά στά μεγάλα
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καί μικρά λανάρια. Τά λανάρ/ια ήταν /μιά απλή μηχανή, φτιαγμένη άπό ενα 
σανίδι καί άπό καρφοβελόνιεις καρφωμένες στό σιανί'διι όρΌιες. Σ τά  τρανά τά 
λανάρια οι βελόνες ήταν πιο αραιά. Στά  μικρά πιο πυκνά. Τό λαναριασμένο 
μαλλί ήταν έτοιμο γιά γνέσιμο. Σύνεργα γιά τό γνέσιμο ήταν: Ή  μαλλιό- 
ρΐοκα, 0,80 μ., ιμέ σχήμα ιστήν κορυφή Ψ , τ’ οίδράιχ/Π καί τό ισφουντήλ’.

'Κ α τ ε ρ γ  α  σ ί  α β α μ  6 α  κ ι Ό1 ϋ. Τό βαμβάκι τό μάζευαν ιάπ’ τό χω
ράφι χωρίς καριδίτσια (τό εξωτερικό περίβλημα). Δεύτερη δουλειά ήταν νά τό 
περάσουν άπ’ τό τσικρΌκ’ γιά νά βγάλουν τό σπόρο. Μετά ιθά άρχιζε τό ατά 
βιαιγμα. Σύνεργα: 'Ένα κόσκινο, ενα (δοξάρι ιμέ τή χόρδα του, τό λαιγοάδι (ενα 
ξυλάκα) κα'ι μιά βεργούλα. Σκοπός τοϋ ιστιβάγματος ήταν νά άνοιξη (νά γίνη 
άφράτο) τό βαμβάκι. ’Έτσι ήταν έτοιμο 'γιά γνέσιμο. ’Ανάλογα μέ τό πανί 
πού θά γύφαιναν έκαμναν καί τό γνέμα (νήμα), '.χοντρό ή ψιλό. Χοντρό ήταν 
τό γνέμα γιά τό φάδι, ψιλό γιά  τό ατ’μόνι. Γιά νά μπή το στ’μόνι στον αργα
λειό, έπρεπε νά γίνουν πιο μπροστά οί παρακάτω δουλειές. ’Απ’ τ’ αδράχτι 
τό γνέμα ιθά τλιγαιδιάζονταν καί μετά άφοϋ ιθά τό'βριεχαν κιαί τό ·στέγνωναν θά 
το καλάμ’ζαν. Τό καλάμισμα (μάζεμα ισέ καλάμια) γινόταν μέ τήν οϋρδάνη κιαί 
τήν ανέμη. ’Ακολουθούσε τό γιίίδιασμα. Τό γίόιασμα γινόταν στην αυλή. Σέ 
μιά άκρη τής αυλής έμπηγαν ατό χώμα ιστή σειρά, τά γιδιάστρα (ψιλές (σιδε
ρένιες ή ξύλινες βέργες 0,30 μ .). Κάθε γιδιάστρο έβαζαν καί άπό ένα κατ 
λάμι. Γιά νά γυρίζη εύκολα τό καλάμι, έβαζαν ιστό γιΐδ ιάστρο, στο κάτω μέρος 
ένα κομμάτι γκρατσούνα (νειρ.οκολοκύθα) άνιάπαδα. ’Απέναντι άπ’ τά γιίδιά- 
στρα έμπηγαν στή γή 3— 4 παλουκάκισ, έτσι ώστε νά (σχηματίζουν οξυγώνιο 
ισοσκελές τρίγωνο1. (Τά τρ'ία ιστίς 'γωνίες καί τό ένα κοντά ατό πρώτο). Ά πό 
κάθίε καλάμι έπιανε ή γ ’ναϊκα που γίδ'ϋαΐζε, τήν άκρη τοϋ γνέμα. ’Ά ρχιζε απ’ 
τήν ιμιά άκρη τοϋ τριγώνου, άπ’ ιέΐκεΐ που ήταν τά Ιδυό παλουκάκιια. ’Έδενε σ’ 
αυτό όλες τίς άκρες άπ’ δλα τά καλάμια. Κρατώντας μετά τίς κλωστές στο 
χέρι της, οχι σφιχτά, προχωρούσε πρός τό παλουκάκι της κορυφής καί σκά
λωνε τό γνέμα. Μετά μέ τόν ίδιο τρόπο προχωρούσε πρός τό άλλο παλουκάκι 
τής βάσης καί τό σκάλωνε καί έκεΐ. Γυρνοϋσε πάλι στήν κορυφή, πάντα κρα
τώντας τό γνέμα, κι’ άπ’ εκεί στό πρώτο παλουκάκι. Ά π ’ τή βιάση τοϋ τριγώ
νου :δέν περνούσε ποτέ. Τήν απόσταση τών παλουκιών την κανόνιζαν σύμφωνα 
μέ τά μέτρα που ήιθίελαν νά γίνη τό πανί. Στά παλουικάκια τής βάσης άφηναν 
στόματα. Βάζαν δηλαδή ’έτσι τίς κλωστές, ώστε νά γίνωνται (δυό σειρές. Μετά 
άπό τό γίδιαισμα γινόταν τό τύλιγμα στ’ αντί. Τελειώνοντας τό τύλιγμα γινό
ταν τό πέρασμα πρώτα στά μ’τάρτα καί μετά στό χτένι. Τά μ’τάρτα ανάλογα 
μέ τό σχέδιο τού πανιού, ήταν 2 ή 4. Τό περασμένο πανί κουμπσδενύταν στον 
αργαλειό καί άρχιζε τό γύφαμα. Σύνεργα καί εξαρτήματα τ’ αργαλειού ήταν: 
Τά ιδυό άνπά, τό ξυλόχτενο μέ τό χτένι, τά μ’τάρια, τά σπίτια μέ τά καρούλια, 
οί πατήθρες, οί σαΐτες, τά πριγγίδια, τά μασουρτα κ,λ.π. Είδη πανιών: Μονό·, 
διπλό, άδύμ’το, καριαμηλοοτό, ψηφωτό, μπαντειμίλήΐδικο, άδερφουτσιένια κ.λ.π.
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6. :Κε ν τ  η τ  ι κ ή : Ο ί κοπέλλες to χειμώνα μέ 'δυο δ’λειές είχαν νά κά
νουν (άσχολούντο). Τή, μέρα μέ τόν αργαλειό, τή νύχτα ατά νυχτέρια, μέ το· 
κέντημα. Κεντούσαν τά φ ’στάνια, τά πουκάμισα, τά τσιαράπια (κάλτσες), τά 
τσιπούνια.

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ Β ΙΟ Σ . Α '. Γ έ ν ν η σ η .  α)  Π α  ι δ ο π ο τ ί  α. Βά
σανο τρανό έδερνε τό σόϊ (ισυγγενείς) ώσπου· νά Ιδή τά σ’μάδια (σημάδια) 
δτι ή νύφ’ τους έμεινε γκαστρωμένη. Γιατί τρανή ντροπή τό ιείχαν άν ήταν 
κ’σ’ρα (κισίρα) δηλαδή στείρα. ’Ά ν  περνούσε καιρός χωρίς νά φανούν τά 
σ’μάδια, άρχιζαν τά γητέματα καί γιατριές. Μιά oat* τίς πολλές γιατριές ήταν 
καί ή έξης, ή δ,ποια ήταν καί τό . .  . βαρύ πυροβολικό τής παιδοκομίας. Ή  μα
στόρισσα έπαιρνε μιά οκά μαλλί αζεμάτιστο (δπως ήταν μόλις κοιβάταν άπό τά 
πρόβατα). Τοβραζε καί έβγαινε ολη ή σαρβιά. Μέσα στό νερό αυτό έβαζε μα
στίχα σκόνη καί λίγο βασιλικό. Ά π ’ τό νερό· αυτό γέμιζε τρία μπουκάλια όκά- 
ρικα. Ή  κ’σ’ρα (κισίρα) 'θά έπινε άπ’ αύιτό ,τό γιατρικό ιέπί ένα μήνα, χωρίς 
νά βάλη άλλο υγρό ιστό στόμα της. Αποτέλεσμα: τής θεραπείας αυτής ήταν νά 
άδυνατίση ιπολυ ή γυναίκα. ’Άλλος τρόπος ήταν: ’Έπαιρνε ή άτεκνη ξένιο· μι
κρό παιδί και τό εκαμνε δικό της (υίοβετούίσε). Μέ τήν περιποίηση, ξυπνούσε 
τό μητρικό φίλτρο καί εκαμνε παιδί.

β) Έ  γ  κ υ μ σ σ ύ ν η. Γιά την γκαστρωμένη (έγκυο) δέν έπαιρναν 
κανένα πρΌφυλακτικό μέσο·. "Ολες τίς δουλειές τίς έκανε, μέχρι πού την έ
πιαναν ιοί πόνοι. Καί φορτίο σήκωνε, καί βαρείες δουλειές έκανιε, χωρίς νά 
φοβάται άπό τίποτε,. Τ ίς περισσότερες φορές τά παιδιά γεννιόνταν μέσα στό 
αυλάκι τού χωραφιού, ή τήν α>ρ·α πού άλειφε (έχριζε) τά ντουβάρια τού 
σπιτιού.

γ )  Τ ο κ ε τ ό ς · —  Α ε χ ώ —  Β ρ έ φ  ο ς. Μόλις γεννιόταν τό παι
δί, τό έπαιρνε ή μαμμή, τό καίθάριζε καί τό αλάτιζε. Μετά τό τύλιγε στά κου- 
λόπανα1 καί τό έδενε μέ τή φασκιά.

Τή λεχώνα τήν ξάπλιοναν σέ κρεββάτι, πού έφτιαχναν ιμέ ένα κοπρο- 
κάλα'θο (μεγάλο καλάθι) χορτάρι ξερό. Πάνω στό χορτάρι έβαζαν μιά κου
βέρτα καί κεΐ πάνω ήταν ξαπλωμένη 9 μερόνυχτα ή λεχώνα. Δέν επιτρεπό
ταν νά σηκωΐθή καθόλου. Νερό τίς μέριες αυτές, δέν τής έδιναν νά πιή. Δί
πλα της είχαν μιά κούπα ιμέ βράρμενο νερό, μέσα στό όποιο είχαν καί λίγο 
ούζο, καί μ’ αυτό έβρεχε τίς πρώτες μέρες τά χείλια τηις, καί τίς άλλες 
έπινΙε άπό λίγο. ’Ά ν  έπινε νερό, Ιθά τήν έπιιανε πυρετός. Φαγητό μοναίδικό 
ήταν τό ρύζι τό βρασμένο.

Τήν τρ.ίτη μέρα πήγαινε ή μαμμή καί έκανε ζέστες (άτμόλουτρο/), στή 
λεχώνα. Άφού τήν καίθάριζε πρώτα καλά, τήν ισήκωνε όρθια μέ ανοιχτά τά 
πόδια. Ανάμεσα στά πόδια έβαζε μιά λεκάνη μέ νερό καί μέ μιά στρώση
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(,κουβέρτα) τύλιγε τη λεχώνα απ’ τή μέση καί κάτω. Μέσα στή λεκάνη έ
σβηνε ζεστά τούβλα. 'Όλος. 6 άμαρός (άιτμός) πήγαινε στά γεννητικά όρ
γανα τής λεχώνας. Αποτέλεσμα τής γιατριας αυτής ήταν νά άρρωστήση, ή 
λεχώνα. Τιρεΐς μέρες ή λεχώνα δέν βύζαινε (θήλαζε) το παιίδί της, αλλά ή 
παραμάννα, μιά άλλη γυναίκα, μικρομάννα, ή 'οποία έπί τρεις μέριες καί τρεις 
νύχτες, έμενε ατό σπίτι .τής λεχώνας. Πληρωμή της ήταν ενα σουμούνι ψω
μί (άρτος).

Τό παιδί αποκτούσε συγγένεια μέ τήν παραμάννα του. ’Έτσι, άν ή πα1- 
ραμάυνα του είχε π.χ. κορίτσι καί αυτό που βύζαξε ήταν αγόρι,, τά  δυο αυτά 
δέν έπρεπε νά παρβούν (νυιμιφευθοΰν), δταν μεγάλωναν, γιατί βύζαξαν τό 
υδ'ΐΐο γάλαι.

Τήν 9η μέρα πήγαινε ή μαμμή καί σήκωνε τή λεχώνα άπ’ . . .  τό κρεβ- 
βάτι της. Τά χόρτα συγκεντρώνονταν ιστή. μέση της αυλής καί καίγονταν. 
Καθάριζαν ιδέ τό μέρος, δπου ήταν ξαπλωμένη ή λεχώνα. Τήν ΐδτα μέρα ή 
μαμμή έκανε τό μπάνιο του παιδιού. Μέσα ιστήν κουπάνα (σκάφη) , τό σόϊ 
τού παιδιού ερριχνίε παράδες (κέρματα), «γιά νά είναι σιδερένιο» (υγιές). 
Τά ιχρήματα αυτά ήταν τά τυχερά τής μαμμής. ’Άλλη πληρωμή της; 'Ένα 
σουμούνι (ψωμί), μισό καλούπι σαπούνι, λίγο μαλλί καΐί τυρί καί κατά τήν 
βάπτιση μιά μαντύλα.

Γιά νά μή βασκαίνωνιται, ιή λεχώνα; καί τό παιΙδί, τους έβαζαν μιά σκελίδα 
σκόρδο, ένα γαλάζιο χάντρο καί ένα 'φλουράκι. Σαράντα μέρες έξω απ’ τήν 
πόρτα τού δωματίου τής λεχώνας ήταν μιά κεραμίδα μέ κάρβουνα καί 'θυμί
αμα. Γιά νά πάη κανείς ιμέσα, έπρεπε νά περάση πάνω άπ’ τόν 
καπνό τής θυμιάμας, γιά  νά φύγουν οι διάβολοι καΐί νά μή τούς πάη μέσα. 
Τό βράδυ, κανείς ιάπ’ τό σπίτι δέν έπρεπε νά επιστρέψη αργά. ’Ά ν  κάποιος 
αργούσε, 'θά άφηνε έξω στήν αυλή τό τισαμαντάνι του (ισακκάκι) καί δέ ιθά 
πήγαινε στό δωμάτιο τής λεχώνας.

Στό προσκεφάλι τής λεχώνας ’έβαζαν μιά μαλλιόροκα, μέ τήν οποία ισκον- 
τομσε, ,τή νύχτα·, τή γυναίκα πιο πέρα, ή τόν άντρα της, δταν ήθ'ελε κάτι, 
γιατί 'δέν έπρεπε νά μιιλήση, μήπως τής πάριουν τή ιφωνή τά στιά (τά φαντά
σματα). ’Επίσης έβαζαν ένα άσ’μοζούναρο, γιά νά «ιειανι ασημένια» ή ζωή 
τού νεογέννητου, ένα κρομμύδι, μυιτάρια άιργαλειού καί ένα βιβλίο, γιά νά 
γράφουν οί μοίρες τήν τύχη τού παιδιού. Γιά νά κατ’βάση γάλα ή λεχώνα, 
τής έδιναν νά φάη κρομμύδι,. Έ π ί σαράντα αέριες, δλιες οί νοικοκυρές τού 
χωριού πήγαιναν στή λεχώνα λιχωσιάτ’κο τσουρβά (σούπα). Στό παιδί έ
διναν χρήματα. ’Ά ν  τό νεογνό ήταν άγόρι, τό ώνόμαίζαιν γκούλιο, άν κορίτσι, 
τσίπου. Καί οί ευχές πού Ιδίίναν στούς νιόπαντρους ήταν: ’Άντε καί έναν 
γκούλιο.

Σ τις σαράντα μέρες, πήγαινε ή λεχώνα στήν έκκλησιά νά ισαραντήση.
’Άλλες συνήθειες καί έθ'ίμα ήταν : Μόλις γεννιόταν τό παιδί καί τό τα-
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κταποιοΰσαν, έβαζαν τραπέζι στή μαμμή καί σέ οσίους άλλους βρισκόταν ε
κεί. Επίσης, μετά άπό τρεις μέρες κυλούσαν όλες τίς νοικοκυρές τοΰ χακ 
ριιοΰ ατής Παναγίας τά •ψωμιά (ισέ τραπέζι). Τώρα ‘συνηθίζεται μόνο ατά 
πρωτάτοκα.

δ ) Β ά π  τ ι σ η. Ή  βάπτιση γινόταν ισυνήθως μέσα στις σαράντα 
μέρες καί πάντα στήν εκκλησία. Νοΰνος, ήταν αυτός ιπού στεφάνωνε τό αν
τρόγυνο. Δέν μπορούσε νά βαπτίση άλλος χωρίς τήν άδεια τοΰ νούνου (νου- 
νάς). Τό παιιδί στήν εκκλησία τό πήγαινε ή μαμμή καί στον νάρθηκα (πρό
ναο) τό ιπαρέδινε στον νοΰνο. Στήν πόρτα τοΰ κυρίως ναοΰ διάβαζε ό παπάς 
τό παιΐδί ,καί έλεγε ό νοΰνος τό όνομα. Γύρω ιάπό τόν παπά ,καί τόν νοΰνο, τό 
παυδικό μειλισσολόϊ περίμενε τή στιγμή αυτή γιά  νά κιοισιάξη (τρέξη) καί 
φέρη τ ’ όνομα ιστή μάννα καί στον μπαμπά τοΰ βαπτιζομένου, οί όποιοι πε- 
ρίμεναν στό ισπίτι. Μεγάλη, μέρα γιά τά παιδιά ή μέρα τής, βάπτισης. Θά κό- 
σιαζαν στά βαφτίσια καί ιθάπαιρναν τό μουισντέ (βραβείο). Τό μουΐσντέ 0ά 
τόν έπαιρνε εκείνο ιπού >θά έφτανε πρώτο /σίτο σπίτι τοΰ ιβαπτιζομένο/υ γιά νά 
πή τό όνομα στή μάννα. Βέβαια, καί τ’ άλλα πού κόσιαίζαν πληρωνόταν γιά 
τόν κόπο τους. "Όλα πάλι κουσιάζοντας, γυιρνοΰισαν γιά νά πάρουν κ ι άπ’ 
τό νοΰνο τό ιμερδικό τους. Πολλές φορές γινόταν καί κίζανήσιες (παιδικές) 
ζαιβουλές καί συνεργασίες, γιά  νά μπορέσουν νά πάρουν τό μουισντέ.

Στά  βαπτιζόιμενα έδιναν όνόματα τών γονέων τοΰ μπαμπά πρώτα, καί 
έν /συνεχεία τών γονέων τής μάννας, κι αν λόγω πολυτεκνίας έβαζαν τά ονό
ματα τών παποΰδων καί γιαγιάδων, άρχιζαν μέ όνόμαίτα άλλα, κατά βούληση 
τοΰ νσύνου. ’Ά ν  τήχαινε νά πειθάνη ό ιμιπαΐμπάς πρίν γεννηθή τό' παιδί, τότε 
τ’ ώνόμιαζαν ώς καί τόν μπαμπά. ’Ά ν  π.χ. ό μπαμπάς λεγόταν Γιάννης, τό 
παιιδί τό βάπτιζαν Γιάννη, αν ήταν α,γόρτ" άν ήταν κορίτσι, Γιαννούλα.

Μετά άπ’ τή βάφτιση, δ νοΰνος, κρατώντας τό νεοφώτιστο στήν αγκα
λιά του καί ακολουθούμενος άπ’ τό σόϊ καί καλεσμένους, πήγαινε στό σπίτι 
τοΰ κουμπάρου του. Στή Ούρα περίμενε ή μάννα, ή όποια έκανε τρεις μετά
νοιες μπροστά στό νουνο καί έπαιρνε τό παιιδί. 'Ο νουνός, πρίν δώση τό παι
δί, πατούσε σ’ «να σίδηρο, πού βάζαν κάτω, μπριοστά του, γιά νά είναι σι- 
δηριένιο τό παιιδί. Μετά άρχιζε τό φαγοπότι καί τό γλέντι.

Άιφοΰ περνούσαν μερικές εβδομάδες ιάπ’ τή βάφτιση,, οί παππούδες κι
οί γιαγιάδες τοΰ παιδιοΰ, μαιζί κι ή μαμμή, ιθά πήγαιναν στον νοΰνο γκι-
βέιτσι, κόιττα καί κρασί. Έκεΐ ιθά τρώγαν καί 0ά πίνιαν ,δλοι μαζί.

ε) "Α γ  ι ο ς, Π  ιρ ο ;σ τ ά τ η ς  ιτών παίδιών ήταν ό Ά ϊ  - Θήμιιους.
Τήν ημέρα αυτή έσφαζαν άρνίΐθ'ΐα (κοττόπουλα), κουρμπάνι στον Ά ( ΐ ) ο ,  κι
άιφοΰ τά  πήγαιναν στήν Ιέκκλησιά καί τά διάβαζε ό παπάς, τά έκαναν φα,ΐ.

σ τ ') 'Τ  π ο χ ρ έ ω σ ηι τ ο ΰ  ν ο ύ ν ο υ. Τό παιδί., όταν μεγάλωνε 
κάπως, δ νοΰνος ήταν υποχρεωμένος νά τ’ άλλάξη. Μιά Κυριακή, πού ώρι- 
ζαν άπό μέρες, πήγαινε ό νουνός μέ συγγενείς του, μέ δώρα γιά τό παιδί
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μιά ολόκληρη αλλαξιά ρούχα (εισώρ ρούχα κλπ.), παπούτσια, κάλτσες, καπέ
λο κλπ. ΟΊ τσέπες, πά παπούτσια και το καπέίλο έπρεπε νά έχουν ζαχαρούδια 
(καραμέλες) και παράίδες (χρήματα).

Ό  νούνος έπαιρνε ένα έσώρρούχο και τό περνούσε σίδηρο. ('Ένα κομ
μάτι σίδηρο τό έβαζε άπό μιά μεριά καί τό βγάζε απ’ τήν άλλη), δίνοντας την 
ευχή: Νά είναι σιδερένιος.

ζ) Π  ια ι χ  ν 'ί 'δ ι α  κ α  ί χ  σ ρ σ ί. Ο ι μπάμιες (γιαγιάδες) ή οι 
μάννες, κρατούσαν τό κ’ζάνι (παιδί) στά 'χέρια όρθιο καί τορριχναν ρυθμικά 
λίγο πρός τά κάτω, χτυπώντας το λίγο ιστά πισινά, τραγουδώντας διάφορα 
τραγούδια, δπως τά παρακάτω:

Τά κουρτσούδια χόρευαν,
τά πιΐδούίδια άγνάντευαν
ενα πιάτο πίτυρα
ποιος θά φάη άρχίτερα(γρηγορώ-

τερα;).

Επίσης, τά έπαιζαν διάφορα παιχνίδια, κάνοντας διάφορες κινήσεις και 
τραγουδώντας διάφορα τραγούδια:

Τέτοια ήταν τά:

1. Ή  κ α μ ή λ α

Στήν καμήλα, παίρνει ή μπαμπού, ή οποία κάθεται κάτω μέ τεντωμένα
τά πόδια, τό παιΙδί στήν πούδιιά της, μέ τήν πλάτη πρός τό μέρος της. Π ιά
νει τό παιδί απ’ τούς νώμους (ώμους) καί τό κουνάει, τραγουδώντας τόι:

— Ντάγκ’ρ ντάγκ’ρ καμήλα μέσα στή βαρέλα
πού τά πας τά μήλα, πάει δ (τάδε) νά τή βγάλη

— Πίσ’ στήν κεραμίδα. έπεσε κι αυτός.
— Πόσο τά δίνεις; Πάει δ τάδε (τ’ ονομια τού παιδιού)
— 'Έ να ιμήλι», ίναΆνάρι ^  κι afe0,

κι ενα τρύπιο κουισπιΥταρι. π , e ,,, . , t
ή Τό· ΙΙαει ο ταδε, (τ ονιομα του παιδιού)

Κούνια μπέλλα να iT'0Vi=
έπεισε κουπέλλα, κι τούς έβγαλε.

2. Τ ά  κ α τ σ κ ο ύ δ ι α

Κ’ τσι κ’τσι μπάμπου Π ήρι ιμπάιαπου μιά βιργίοιύδα
έγνιισι μπάμπου κ’τσ’ τόνα, κ’ τσ’ τάλλου
δώδεκα δραχτούδια. τά κυνηϊσι ιστού ρέμα.
Πάει νά τά γιδιάση *
μέσ’ στού κατισκουμάντοου· (υ αντοί

γιά κατσίκια). — Τσίγκ’ρ, τσίγκ’ρ μπάμπου
Παν τά κατσκούδια, πούν’ τά καιτσ’κούδια;
ιάνακάτίουΐσαν τού γνέμα (νήμα). — Τόνα πάει γιά σύκα



τάλλο κει στοΰ ρέμα. νά διείρουμι τοΰ γάτου
Άνέφκιει στήν κρανίτσα πι’ εϋσε τά λάδια
νά κόψηι μιά βιργίτσα κι φουνάζουν τά γιλάδια.

Μεγάλη χαρά τά (πρώτα βήματα, ’έκαμε .στράτα, τοΰ παιδιού. Σωστό 
πανηγύρι, γίνεται .στό σπίτι. Τό νέο πρέπει νά τό ιμάθη δλο τό χωριό. Ή  
μάννα ΰά φτιάση τή γλυκέιά περπατόπιττα. Θά πάνε πρώτα ατούς νούνους 
και ιμετά σ’ δλο τό χωριό απ’ ενα κομμάτι.

"Οταν τά παιδιά μεγάλωναν, έπαιζαν, σύμφωνα μέ τήν ηλικία τους, καί 
διάφαρια παιχνίδια, άπ’ τά όποια καί σήμερα παίζονται ακόμη μερικά. Τέ
τοια ήταν: Τό κούκουτζικ’ (άμάδιες). Τό κρυφτό. Τά 45 κόσκινα, τό πετάει- 
πετάει 'ψύλλος, δ γκούστιρος, οί μυτίτσες, τό κουκιοιυνίτσι, τό ψιτ’, τά γουνα- 
τούδια (ιάστραγάλους), τό γκέα, οί κλέφτες κλπ.

Μερικά άπ’ αυτά παίζονταν ώς έξης:-

α) Τό μ  υ τ C τ σ ε ς. Παίζεται άπό δυό ομάδες. Κάθιε ομάδα έχει 
τή μάννα της. ΤΙ μάννα δίνει κρυφά σέ κάθε παιδί της τ’ όνομα άπό κάποιιο 
.πράγμα (’αντικείμενο) τής βασίλισσας ή μιά, τοΰ βασιλιά ή άλλη, π.χ. : Τή 
χρυσή ζώνη τής βασίλισσας ή τό χρυσό ώρολόγι τοΰ βασιλιά.

Ά φοΰ κάθε παιΙδί πάρη τόνομά του, ρίχνουν τό κιραμίδ,ι (κορώνα - 
γράμματα), ποια μάννα 'θ’ άρχίση πρώτη τό παιχνίδι. ΤΙ μάννα πού θ’ άρ- 
χίση πηγαίνει στήν άντίπαλη δμάίδα καί κλείνει τά μάτια τοΰ πρώτου παι
διού (όχι τής μάννας) καί φωνάζει ένα παιδί άπ’ τήν ομάδα της: Νά 
νά ρθή τό (π.χ.) τό χρυσό βραχιόλι τής βασίλισσας. Τότε, τό παιδί πού 
πήρε τονρμα αυτό, πηγαίνει καί τραβά άπ’ τή μύτη τό μέ τά κλειστά μάτια 
παιδί καί γυρίζει .στή 'θέση του καί δλα τά παιδιά τής ομάδας του φωνάζουν 
ρυίθμικά χτυπώντας τά χέρια τους: Γώ, γώ, γώ, ήμαν. Τότε ανοίγει τά μά
τια τό παιδί καί προσπαθεί νά μαντέψη ποιο τοΰ τράβηξε τή μύτη. ’Ά ν  τό 
βρή, τό παίρνει αιχμάλωτο, άν όχι, τότε πηγαίνει αιχμάλωτο αυτό στήν άν
τίπαλη όμάδα, καί τό παιχνίδι συνεχίζεται μέ τό δεύτερο παιδί. Ά ν  βρή, 
ποιος τοΰ τράβηξε τή μύτη, εκτός οτι κερδίζει έναν αιχμάλωτο·, πηγαίνει καί 
ή (μάννα του στήν άντίπαλη. ομάδα καί κλείνει τά μάτια τοΰ πρώτου παιδιοΰ 
φαντάζοντας ένα άπ’ τά παιδιά της: Νά ’ρθή, νά ’ρθή τό χρυσό τσιμπούκι 
τοΰ βασιλιά.

’Έτσι, τό παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι πού ιθά τελειώσουν ολα τά παίτ 
διά. Κερδίζει ή μάννα πού θά πάρη τούς περισσοτέρους αιχμαλώτους, τά παι
διά τής όποίας, χτυπώντας ρυίθμικά τά χέρια, φωνάζουν στήν άντίπαλη καί 
νικημένη ομάδα: Σάς νικήσαμε, σάς νικήσαμε.

β) Τ ό τ σ ί μ  τ σ ί  μ π ο ύ π  ο υ λ ο υ. Αυτό παίζεται άπό δύο 
ή περισσότερα παιίδιά. Τά παιδιά βάζουν κάτω, άφοΰ καιθήσαυν σέ κύκλο,
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τό ’να χέρι -στό κέντρο τοΰ κύκλου'. "Ενα παιιδί τσιμπά τα δάχτυλα μέ τή 
σειρά, τραγουδώντας: »

Τσβμ’ τσβμ’ πούπουλου άκαΐτζι, μπάκαντιζι
κι σταφίδα πούπουλου, ντόρντινι, βάρντινι
ρέντζα πού ιρέντζα τσίκ’κι ρντάκ’.
κοιμάται κι ιριπέντζα

Τά λόγια τί σημαίνουν; "Αγνωστο,
Τό δάχτυλο, σίτο όποιο τελειώνει τό τραγούδι, τό κρύβουν στήν παλάμη 

■κα'ι τό τραγούδι κα'ι τό τσίμπημα συνεχίζεται, ώσπου νά μείνη ένα μόνο δά
χτυλο. Τό παιδί στό όποιο ανήκει τό δάχτυλο, γίνεται φούρνος. Ό  αρχηγός 
τοΰ παιχνιδιού κάνει πώς ζυμώνει ψωμί. ’Ανοίγει τότε ό 'φούρνος τό στό
μα του καί 'φουρνίζουν οκτώ σουμούνια (άρτους) καΊ τέσσερις φουρνόπ’τες 
(πίττες). Σουμούνια καί φουρνόπ’τες είναι .ρ&βύθ'ια, καλαμπόκια ή άλλοι 
σπόροι. Στό ξιειφούρνισμα βγάζουν 4 σουμούνια και 2 'φουρνάπ’τες, γιατί τ’ 
άλλα τά .έκαψε ό φούρνος. Κ·α! τό παιχνίδι συνεχίζεται άπ’ τήν αρχή!.

γ )  Π  ,ε τ ά ε ι - π  ε τ ά ε ι ψ ύ λ λ ο υ ς .  Παίζεται άπό πολλά 
παιδιά. Κάθονται κάτω σέ κύκλο καί βάζουν κάτω, στό ίδιο σημείο, τό δεξί 
χέρι μέ τό ενα δάχτυλο (τό δείχτη) τεντωμένο. Ό  αρχηγός τού παιχνιδιού 
λέγει σηκώνοντας τό χέρι:

—  Πετάει, πετάει ψύλλους.
"Ολα τά παιδιά σηκώνουν τό χέρι καί μετά ιτό κατεβάζουν στό ίδιο ση

μείο. Συνεχίζει ιδέ δ αρχηγός μέ άλλα πετούμενα. Μέσα δμως στά πετούμενα, 
λέγει καί κανένα ζώο πού δέν πετάει, π,χ. Πετάει, πετάει ή αγελάδα.. Τότε, 
τά παιδιά πού παίζουν, δέν πρέπει ν’ ακολουθήσουν τόν αρχηγό στό σήκωμα 
τού χεριού. ’Ά ν  κανένα γελαστή καί τό σηκώση, τιμωρείται: Σκύβει στό 
κέντρο μπρούμυτα. Ό  αρχηγός τό χτυπά στην πλάτη καί τό ρωτά:

—Πκιιούπ, γκιούπ, τί περνά;
—Καμήλες. — Τ ι 'έχουν; — "Αλας. — Πού τό παν; — Στήν πόλη.
Μετά, -6 αρχηγός κτυπά .μέ τίς παλάμες του' τήν πλάτη, βάζοντας τό 

ένα χέρι πάνω στ* άλλο, καί ρωτά:
—Πάν’ χέρ’, κατ’ χέρ’. Τού διξΐ, τού ζιρβί; ’Ά ν  ό τιμωρημένος βρή 

ποτό χέρα. είναι :άπό πάνω, σηκώνεται καί συνεχίζει τό παιχνίδι, άν όχι, συνεχί
ζεται τό χτύπημα, όίσπου νά βρή τό χέρι.

δ) Κ α τ σ φ  έ λ α. Παίζεται άπό πολλά παιδιά. Σχηματίζουν κύκλο 
κατά ζεύγη. Σ έ κάθε ζευγάρι, είναι τό ένα μάννα καί τ* άλλο παιδί. Τά παι
διά κάίθ'ονται στήν περιφέρεια τού κύκλου καί οί μάννες είναι στό κέντρο τού 
κύκλου. 'Υπάρχει καί μιά μάννα πού δέν έχει παιδί. Μιά μάννα πηγαίνει κον
τά στό παιδί της άπ’ έξω άπ’ τήν περιφέρεια τού κύκλου. Πηγαίνει καί ή
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κατσφελα, ή 'μάννα πού δέν έχει παιδί. Πιάνονται οι δυό μάννες απ’ τό χέρι
(ίδεξί) .καί ρωτά ή κατσφελα τή μάννα:

— Τού πλάς κάπου (πυρά μου) τιοΰ πιδί σ’ ;
■—'Τού πλώ κι .τ’ άγουιράιζου, μιά σένα τήν παλιουκάτσφιλα, χίλια χρόνια, 

δέ στού δίνου, άπαντα ή μάννα.
Άμέσο>ς αφήνοντας απ’ τό χέρι κι αρχίζουν νά τρέχουν αντίθετα, γύρω 

απ’ τόν κύκλο. ’Ά ν  προλάβη ή μάννα νά πάη πρώτη οτό παιδί της, τό κερ
δίζει, .καιί ή ,κατσφέλα συνεχίζει μέ τή δεύτερη στη σειρά μάννα. ’Ά ν  δμως 
προλάβη ή ,κατσφέλα, τότε τό κερδίζει αυτή καί γίνεται κατσφέλα ή μάννα.

Τά μεγαλύτερα παιδιά και ιδιαίτερα τά πιδιά (αγόρια) έπαιζαν πετρο
πόλεμο, .σκαμνάκι, γκατζουλάκι, τό στιρωσίτισι, πάλη, κλπ.

Β '.  Γ Α Μ Ο  Σ :  α) Γ ε ν ι κ ά :  Ό  νέος κα'ι ή νέα δέν ήταν ανεξάρ
τητοι γιά  νά διαλέξουν τό ταίρι τους. Τό πιργιάνι (ό έρωτας) βέβαια ύπήριχε 
αλλά δέν έφτανε πάντα σέ καλό τέλος, άν δέν έστεργαν οιί γονείς. Αυτοί θά 
κανόνιζαν ποιόν ή ποιάν ιθά έπαιρνε τό παιδί τους.

Ηλικία, γιά  αρραβώνα 15 μέ 20 χρόνων. Ή  νέα δέν ’έπρεπε νά περάση
τά 20 γιατί ήταν μετά πλέον μπάμπου (γραά).

β) Π ρ ο ξ ε ν ε ι ά  κ α ί  μ ν η σ τ ε ί  ια : Τό πιΐδί (αγόρι) έστελνε 
προυξιντάδες (προξενιιτάδες), συνήθως απ’ τό σόϊ του1, στό κουρίτσ’ (νέαι) 
πού άρε'ζε. Οι προυξιντάδες 'πήγαιναν τό βράδυ στό σπίτι τού κοριτσιού καί άρ
χιζε συζήτηση γιά διάφορα πράγματα. Μετά άπό πάλ?υά ’έμπαιναν ιστό ψητό 
(στό ιθεμα): Τιάρα άς τά φήισουμε αυτά. Μεΐς ήρθίαμι γιά άλλ’ δ’λειά. Μεΐς 
έχουμι πιδί (αγόρι) σεις κορίτσ! Μεΐς λέμι νί ισυιμπιίθιρίιάσοιυμι. Σεις τί λέτι; 
Οί γονείς τής ,κοπέλλας δέν έδιναν άμέισως τήν απάντηση, άλλα τούς έλεγαν : 
Νά πού ξέρουμι. Δέν τήν ’έχουμι άκόμα γιά  παντρειά. ’Ά ν  ήθελαν νά γίνη τό 
προξενιό, συμπλήρωναν: Κι’ πάλι θά δούμι. Ίδ ώ  εΐμαστι. ’Ά ς  τού χουιρατέ- 
ψουμι κι μί τού σπίτ’ (οικογένεια). ’Έτσι περνούσε ή πρώτη δ’λειά. Μετά άπό 
λίγες μέρες ένας προυξιντής ρωτούσε κάποιον απ’ τήν οικογένεια τού κουρι- 
τσιού:

—  Νά ε ρούμι; (νά ρίθούμε). ’Ά ν  ή απάντηση. ήταν καταφατική, οι προ- 
ξενιιτάδες έπαιρναν τά σ’ μάδια καί πήγαιναν τό βράδυ στήν προυξενιά. Τά 
σ’ ιμάδια ήταν ενα μαντήλι δεμένο σέ κόμπο. Μέσα δ κόμπος είχε μιά μπούκα 
(κομματάκι) ψωμί, γιά τό καλό τυχερό, ζάχαρη καί σύκα γιά νά περνούν 
γλυκά καί χρήματα ,γιά νά γίνουν πλούσιοι. Μετά ιάπό συζήτηση «περί άνέμων 
καί ύδάτων» έλεγαν:

—  Μεΐς ήρθαμι πάλι. Τ ί θά ιμάς πήτι.
-—■ Νά πού ξέρουμι. Τού χουραιτέψαμι. Νά, δέν ’έχουμι. τούν κιρό μιας, 

απαντούσε ό μπαμπάς τού κοριτσιού. Καί ή συζήτηση συνεχιζόταν μέχρι πού
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λύγιζε (συμφωνούσε) ό πατέρας. Τότε γινόταν τό παζαρλίκ’ (συμφωνία), γιά 
τό μπαμπά - χακί (πληρωμή τοΰ γαμπρού στον παιτέρα τής νύφης). Πήγαιναν 
μπροστά στούς προυξιντάδες ενα σν'ι (κυκλικό, χαμηλό τραπεζάκι) και πάνω 
μετρούσαν χρήματα. 'Όταν τελείωνε τό παζαρλίκ’ φώναζαν και τήν κοπέλλα 
μέσα στό νουντά (στό δωμάτιο) γιά νά φιλήση τό χέρι αλών κα! νά τή δουρΐ- 
σουν (νά τή δώσουν χρήματα). Αμέσως στρωνόταν τραπέζι κι άρχιζε τό φα
γοπότι. Δέν ξεχνούσαν δμως και τούς υπόλοιπους χωριανούς. Γιατί γιά τό 
προξενιό δλοι στό χωριό κάτι θά γνώριζαν. Δέν έπρεπε νά μένουν μέ τήν αγω
νία: ά ραγές τί έγινε; ’Έπρεπε νά τό μάθουν δλοι. Ο ι φίλοι νά χαίρουν, αλλά 
κα! μερικό! νά κόψουν τις ελπίδες, αν είχαν τίποτα ιστό νοΰ τους γιά τό παιδ! 
ή τοΰ κουρίτσλ Τό χαμπέρι (νέο) τό μάθαινε τό χωριό ιμέ τρεις πυροβολι
σμούς και ιμέ τρεις κραυγές: Ή ! .  Χού!. Χού!.

Πολλο! συγγενείς και φίλοι, έκτος άπό τό γαμπρό και τούς γονείς του, οι 
όποιοι δέν πήγαιναν, μαζεύονταν στό σπίτι τής κοπέλλας κα! γλεντούσαν. Κατά 
τά ξημερώματα οι προυξιντάδες έπαιρναν τά σ’ ιμάδ'ΐα τής νύφης, όμοια μέ 
τού γαμπρού, και τά πήγαιναν στό σπίτι τού πιδιού (νέου).

Τήν άλλη μέρα, συνήθως Κυριακή, γινόταν τρανό γλέντι στό σπίτι τού 
γαμπρού. Σωστή χαρά (γάμος) γινόταν τή μέρα αυτή. Τρώιγαν, πίναν κα! 
χόρευαν. Τό ,κιντι (απόγευμα), όλοι πιανόταν στό χορό, (ζουναρ άδικο ή απ’ 
τού χέρι) κα! ιμέ πρώτους πιβιρό κα! πιθαρά (γονείς τού νέου) μέ ένα μπου
κάλι κρασ! ή ρακί, ξεκινούσαν χορεύοντας γιά τό σπίτι τής νύφης. Έκεΐ τούς 
περίμεναν στήν αυλή τά συμπυθέρια, μ’ ένα μπουκάλι κρασί. ’Έδινε πρώτος ό 
μπαμπάς τού γαμπρού τό μπουκάλι ιστό μπαμπά τής νύφης κα! μιετά ό μπαμπάς 
τής νύφης τό δικό του στό μπαμπά τού γαμβρού. Πίναν οι δυο τους ευχόμενοι: 
’Άντε συμπέθιρσι νά μάς ζήσ’ν. ι

—  Συμπιθιρά νά τ’σ χιρόμαστι.
Ά π ’ τά μπουκάλια πίναν δλοι. Μετά καθόταν κα! γλεντούσαν. Μόλις καθό

ταν έμπαινε και ή νύφη, συνοδευάμενη άπό μιά κοπέλλα, γιά νά καλωισορίση 
τά πιθιρικά κα! τά συμπιΐθέρια. Φιλούσε πρώτα τό χέρι τού πεθερού, τής πε
θεράς τού μπαμπά της, τής μάννας της και μετά όλων τών παρόντων. 'Όιλο,ι 
δώριζαν τή νύφη χρήματα. Ηλιοβασίλεμα γυρνούσαν, ιμέ τόν ’ίδιο τρόπο, ιστό 
σπίτι τού γαμπρού. 01 αρραβώνες γινόταν συνήθως τού Αγίου Δημητρίαυ,, 
κάποτε δέ και αργότερα τό πολύ μέχρι τή σαρακοστή τών Χριστουγέλ·νων.

Τό τραγούδι τής Θουμαής μιλάει σχετικά:

Κι 'Ά'ΐ - Δημήτρης έφτασε 
τά κουρίτσια άρραβουνιάζουν 
ιστ’ Θουμαή κάνας !δέ στέλ’ν’

Ό  νέος δέν πήγαινε καΙθόλου στήν αρραβωνιαστικιά του. Μόνο τό Πάσχα,
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θά πηγαίνουν τό γαμπρό ιστή νύφη καί 'στά πιθιρκά. Δυό νταήδες τ’ (θειοι του) 
έπαιρναν ιμιά μπουγάτσια, ιμιά πίττα, ενα γκιουβέτσ’ μέ ρύζι κα'ι λουκάνικα και 
ένα μπουκάλι κρασί καί θά πήγαιναν ατό γαμπρό. Έκεΐ Όά τ ρώγαν καί θά πί
ναν καί μετά θά έφευγαν αί νταήδες τ’ καί ιθά έμεινε ό γαμπρός νά κοιμ’θή 
στ’ νύφ’. Ά π ’ τήν μέρα αυτή ήταν ελεύθερος ό γαμπρός νά μπαιναβγαίνη στό 
σπίτι τής νύφης.

γ ')  Έ  θ ί  μ α π ρ ο  τ ή ς  τ ε λ ε τ ή ς  τ ο ύ  γ ά μ ο υ :  ΈΙ χαρά 
(ό γάμος) καταπιάνονταν (άρχιζε) άπ’ τήν πρώτη Κυριακή, μιά 'βδομάδα πιο 
μπροστά. Τήν Κυριακή τό βράδυ δυό τρία άτομα απ’ τό σόι τού γαμπρού, μέ 
γκιιβέτσι, μπουγάτσα καί κρασί πήγαιναν τό χαμπέρι .στό σπίτι τής νύφης, δτι 
καταπιάνεται ή χαρά. Έκεΐ, είχαν έτοιμα φαγητά, έτρωγαν καί έπιναν. Πρίν 
άρχίση τό φαγοπότι οί συμπέθεροι, πατέρας τού γαμπρού καί τής νύφης, τσάκ- 
ζαν (έσπαζαν) τή μπουγάτσα: Μέ ένα μαχαίρι σταύρωναν τή μπουγάτσια, 
κόβοντας την κάπως. Σηκώνονταν οί δυό συμπέΟαροι καί ή νύφη. Οί συμπέ
θεροι έπιαναν τή μπογάτσα μέ τά δυό τους χέρια καί ή νύφη σταματούσε όρ
θια ανάμεσα τους. Σήκωναν τρεις φορές τή 'μπουγάτσια πρός τά πάνω καί 
μετά τήν έβαζαν πάνω στό κεφάλι τής νύφης, καί τήν πατούσαν γιά νά τσακ- 
στή (σπάση). Τό ένα απ’ τά τέσσερα κομμάτια τό πήγαιναν στό γαμπρό τ’ 
άλλα τάτρωγαν εκεί. Τό τσάκισμα τής ιμπουγάτσας είχε τήν έννοια οτι όποια 
παραξήγηση κι άν υπήρχε άνάμεσά τους σχωριέταν καί ότι ορκιζόταν πώς ο 
γάμος ιθά γίνη όπως δήποτε. Τήν εβδομάδα αυτή ή νύφη δέν έβγαινε νά πάη 
πουθενά, ούτε στό νερό, ούτε σέ σόϊ, ούτε στή γειτονιά. ’Επίσης τήν εβδομά
δα αυτή δ γαμπρός δέν έπρεπε νά πάη στό σπίτι τής νύφης. ’Ά ν τολμούσε 
νά πάη θά τόν μαύριζαν οί γυναίκες καί τά κορίτσια που δέν έλειπαν όλη τήν 
βδομάδα απ’ τό σπίτι τής νύφης. Τήν Πέμπτη βράδυ Όά πήγαιναν μπογάτσα, 
άπ’ τό σόϊ τού γαμπρού, καί στό νούνο, γιά νά τόν ικαλέσουν γιά τή χαρά. Νού
νος (κουμπάρος) γινόταν πάντα δ άνάδοχος, δ όποιος είχε βαπτισει τόν γαμ
πρό, ή τό παιιδί τού άναιδόχου. Χωρίς άδεια τού νούνου ιδέν μπορούσε άλλος νά 
πάμη τό χαίρ (τή καλή αυτή πράξη, τή στέψη.). Τήν Παρασκευή άναβε τό 
γλέντι. Στό σπίτι τού γαμπρού καί τής νύφης ήταν συγκεντρωμένες όλες οί 
κοπέλλες καί παντρεμμένες. Τρία κορίτσια, όχι ορφανά, Όά κοσκίνιζαν, τρία 
Όά ζύμωναν καί τρεις πρωτοστέφανες θά τοπλαίθαν και θά χώριζαν, θά φτιά- 
χνιαν τις κουλούρες ικαί τά πρωιτόψιομα. Μέσα στό αλεύρι, όταν άρχιζε τό ζύ
μωμα, έρριχναν τό δαχτυλιό ι τού γαμπρού. 'Όποιο κορίτσι ή γυναίκα, άπ’ αυ
τές πού ζύμωναν καί έπλαθαν, περνούσε τό δαιχτυλίδι στό δάχτυλό της, δέν τό 
έδινε εύκολα στό γαμπρό, άν δέν τό πλήρωνε. Ένώ έφτιαχναν τίς κουλούρες, 
στήν αυλή τά κορίτσια τάστρωναν στό χορό καί στά τραγούδια. Τόν φούρνο 
τό κόρωνε (άναβε) ή πιο όμορφη κοπέλλα, γιά νά γίνουν όμορφα τά παιδιά 
τού νέου 'ζευγαριού. Τίς κουλούρες καί τά προοτόψοομα όταν τάβγαζαν άπ’ τ’ 
φούρνο, τίς χώριζαν ποιιές ήταν γιά τή νύφη: καί ποιες γιά κάλεσμα καί τίς χό-
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ρευαν. Έπαιρναν ενα πρωτόψωμο, έβαζαν πάνω βασιλικό, ενα καθρεφτάκι και 
λίγο χιντί (κόκκινη κλωστή) κι αυτός ή αυτή πού τό κρατούσε έμπαινε' πρώ
τος στό χαρό. Πριν άρχίση τό τραγούδι έλεγε, τραγουδιστά, τρεις φορές:

Στά  σίδηρα πατούσα κι νιρό έβγαζα.
Μετά άρχιζε ό ■χορός ιμέ τό παρακάτω τραγούδι:

Ποιός εΐναι πρώτος βασιλιάς 
πώχει τά ίνιά =  εννιά πιδιά 
κι τά ΐννιά τά πάντριψι 
ίννιά νυφάδες 'έπηρνι.

Οΰλις άφέντ’ τοΰν έλιγαν
οΰλις μαντήλ’ τούν δώριζαν.

Κι ιμιά νύφη πιο μικρή 
άφέντ’ δέν τούν ελιγι 
ίμαντήλ’ 'δέν τούν δώριζε.

Στή νύφη δταν φκιάχναν τις κουλούρες τραγουδούσαν και τό:
Κι άκάμα ’πόψε ΐμι δώ κι αύρου ταχιά θά φύγω

ιθά πάγω γώ μουρ’ ,μάννη μου, πού παν τά χενιδόνια

Τά χελιδόνια 'θά γυρνούν κι γώ κόιμα Ιθά παένου.
Θά σκάσ’ν’ μάννη ιμ’ τά χείλη σου ρουτιώντας τούς διαβάτες

—  Δέν εΐδιατι, δέν άκ’σιτι τήν κόρημ’, τή χαμένη;
—  ’Αλήθεια ιμεΐς τήν εΐδιαμι ιστού γμμπρού ιμας τήν αύλίτσα

Αουήρ> =  γύρω - γύρω λουήρ φέρνουνταν, κανέναν δέν γνωρίζει
μόν’ τούν καλό τ’ς κοΐταξι μόν’ τούν καλό τ’ ς γνώρ’σι.

’Απ’ τίς κουλούρες πού ήταν γιά κάλεσμα έπαιρναν τά κουρίτσια γιά νά 
καλεσουν ολο τό χωριό. "Οσες ήταν άρραβωνιασμένες έπαιρναν άπό ιμιά κου
λούρα καί τήν πήγαιναν στήν πεθερά τους γιά  νά τήν καλεσουν.

Τό βράδυ, τρία τέσσερα άτομα τού γαμπρού, άδελφή, ξαδέρφη, κ.ιλ.π., 
πήγαιναν στή νύφη τή yixvw (τόν κινά), Τή γίκνα τήν έβαζαν μέσα σέ ένα 
μεγάλο κυλινδρικό κουτί. Μέσα ιστό κουτί έβαζαν ένα ζευγάρι παπούτσια γιά 
τή νύφη, φτιασίδι (πούδρα καί κοκκινάδι) καί βασιλικό. Στό σπίτι της νύφης 
τρώγαν καί πίναν καί ή μάννα τής νύφης έλεγε στούς απεσταλμένους τού γαμ
πρού, πόσα ζευγάρια παπούτσια ήθελε γιά τά άτοιμα τού σπιτιού της καί γιά 
τούς στενούς .συγγενείς. Μετά τήν συμφοονή, τραγουίδούσαν διάφορα τραγού
δια μεταξύ δέ τών πολλών καί τό:

Μάλνη μ’ μουρή σί γέλασαν 
μ’ ένα ζιυγάρ’ παπούτσια.
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Μετά τό γλέντι έφευγαν και τελείωνε ή παρασκευή.

Σ ά β 6 α τ  ό  : Τό Σάββατο τό πρωί καί στά δυό τά σπίτια μεγάλη κί
νηση παρουσιάζονταν. Ζύμωμα 'ψωμιού, 'σφάξιμο προβάτων καί δλες οί άλλες 
προετοιμασίες γιά τή χαρά. ’Έπρεπε νά καλεσθή καί όλο· τό χωριό. Κορίτσια 
απ’ τό γαμπρό κι’ άπ’ τή νύφη, θά γύριζαν όλο τό χωριό μέ τό ρακί καί τίς 
κουλούρες .καί 'θά καλούσαν όλους, φίλους καί εχθρούς. ’Ά ν είχαν συγγενείς σ’ 
άλλα χωριά, θά ’στειλναιν κι εκεί άνθρωπο μέ κουλούρες, νά τούς καλέση. Τό 
απόγευμα τού Σαββάτου γινόταν τό άπλωμα τών δουρΐδιων (δώρα τής νύφης 
πρός τούς συγγενείς τού γαμπρού). ’Έ ξω στήν αυλή δέναν ένα σχοινί καί βά- 
ζαν πάνω τά δαυρίδια. Μαζευόταν Ιδέ όλες ιοιΐ νιές καί τά παλληκάρια, άλλοι 
•στό σπίτι τού γαμπρού καί άλλοι στό σπίτι τής νύφης. Μόλις σκοτείνιαζε μάζευα 
αν τά δουρίδια καί ιμέσα στό νουντά (δωμάτιο) ή στό σαΐβάνι (σαλόνι) δυό 
κοπέλλες ή παντρεμένες, τακτοποιούισαν τά δουρίδια, ενώ ή νύφη ελεγε γιά 
ποών ιείναι τό καθένα. Γύρω άπ’ αυτές ήταν μαζεμένες όλες οί κοπέλλες καί 
τραγουδούσαν: · j , ,| < J J j iJ

’Απόψε ιείναι σμείγματα (σμείγματα =  ενω'σις) 
ισμε'ίγματα άρραβωνιάσματα 
ντύνει ή (όνομα τής νύφης) τό τάντιρε 
τό (όνομα τού γαμπρού) καρτερεί.

Ό  (όνομα τοΰ γαμπρού) πάει ιστού Ζούγκιπρι 
κι Ζουγκιουπριώτ’ τούν βάρεσαν 
διακόσια γρόσια τζερεμέ (τζερεμέ =  ζημιά), 
κι άλλα διακόσια ντουντουρμιέ.

Έ ν τώ μεταξύ κατέψθαναν άπ’ τό σπίτι τού γαμπρού όλοι οί ευρισκόμε
νοι στό σπίτι του, γιά  νά χορέψουν τήν γίκνα καί νά διπλώσουν τήν προίκα. 
Στά σιμπιθέρυα (τούς άπό τό γαμπρό) έστρωναν τραπέζι κι άρχιζε τό φαγοι- 
πότι. Σ έ λίγο άρχιζε τό δίπλωμα τής προίκας τραγουδώντας τό παρακάτω 
τραγούδι:

—  Νέ παληγουρεί καί καλή ούρή
πού τή ήβρι ου Άλέξης τήν έμουριφη
πού τού μαχαλά τήν πέρασι
κι απ’ τού μαχαλά τή ιδιάκουψι. κΛ,.π.

Στο δίπλωμα έρριιχναν καί βασιλικό.
"Οταν σκοιτίνιαιζε χόρευαν τήν γίκνια (κινά). Τήν γίκνα τήν έβαζαν μέσα 

σέ .μιά κούπα. Στήν κούπα έβαζαν καί κλούρα, πάνω στήν οποία στερέωναν 
τρία άσπρα κιριά ('σπαρματσέτα) αναμμένα. Τήν γίκνα τή χόρευε πρώτη ή 
νύφη (στό σπίτι τού γαμπρού ό γαμπρός). Μετά όποιος ήθελε νά χαρέψη τή
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γίκνα έβαζε μέσα στήν κούπα χρήματα καί τήν έπαιρνε καί τή χόρευε. Τελειώ
νοντας τό χόρεμα πήγαιναν μέσα νά βάλουν γίκνα τή νύφη,. Ή  νύφη κάιθόταν 
στό κάθισμα κι ενα κοριτσάκι έπαιρνε ενα κομμάτι βαιμβάκι καί έβαφε τίς πα
λάμες τής νύφης, ή όποια κρατούσε τή ιμιά μέσα στήν άλλη εναλλάξ, γύρω 
γύρω δέ οί κοπέλλες τραγουδούσαν:

Α μάν πουλί, αμάν κι άηΐδόν’, αμάν κι’ χιλίδόνι 
πολύ ψηλά πού πέτοντας, ψηλά στά κορφοβούνια 
Νά πάω νά δώ τή λεβεντιά ’κεί πού λεβεντεύει.
Λεβέντιψαν κι μέν’ τού νιό κι μέν’ τού παλληκάρι,
Μί δυο μαντήλια στοΰ λιμό, μί τούν ίνζά στούν ώμου.

Γίκνα βάζαν καί όλα τά κορίτσια.
Κ υ ρ ι α κ ή  : Ά π ’ τό πρωί γινόταν οί ετοιμασίες για  τή χαρά. Οί μσοα*- 

κΐρες βράζαν γιά νά φαν τά συιμπιθέρια καί οί πιρΊντσίίδιες (τά γκαρσόνια) ε
τοίμαζαν τά ’παιτούμενα. Στό σπίτι τής νύφης γινόταν τό στόλισμα τής νύφης. 
Τή νύφη τή 'φορούσαν τό κόκινο π’κάμσο, τό φ ’στάν’, τή γούνα τήν ΙΤαληουρ- 
γιώτικη, τή σκέπ’ καί τά σουργκούτσια (λουλούδια) στό κεφάλι. Στολίζοντας 
τή νύφη τραγουδούσαν:

’Αγάλια αγάλια χτένι μ’ 
νά μή ραγίση τρίχα κ.λ.π.

Στό σπίτι τού γαμπρού ετοιμαζόταν ό γαμπρός. Δυο τρεις πιριντσίδες 
(υπηρέτες τού γάμου) μέ τή γκάιντα (μουσικό οργανο·) καί μέ τό μπουκάλι 
τό ρακί πήγαιναν στον κουρέα, τόν κερνούσαν καί τόν πήγαιναν νά ξυρίση 
τό γαμπρό. Ό  γαμπρός καθόταν πάνω σέ κάθισμα καί τά πόδια του τά είχε 
μέσα σέ ταψί. Τό ξύρισμα ήταν ολόκληρη ιεροτελεστία. Τότε δέ ιθά ’κοβαν τά 
ξυράφια τού κουρέα, τότε ιθά κουραζόταν κ.λ.π. Στό ταψί έρριιχναν οί συγ
γενείς χρήματα. Τελειώνοντας, σήκωναν τρεις φορές τό γαμπρό μέ τό ταψί 
φωνάζοντας: άξιος. "Οσο βαστούσε τό ξύρισμα, τραγουδούσαν:

— Μπαρμπέρη (Κουρέα) μ’ τά ξυράφια σου καλά νά τά κονίζης 
νά μή μάς κόψης τόν γαμπρό καί μάς τόν αίματώσης.
Καί σύ γαμπρέ μ’ καμαρωτέ, πούθιε έμαίθις νά καμαρώνης;

— Μάννα μ’ ήταν καμαρουτή κι ήμαίθα νά καμαρώνω.

Μετά τό ξύρισμα, φορούσε ό γαμπρός τά καλά του·, έβαζε στό λαιιμό τό 
κόκκινο μαντήλι καί δλοι μαζί πήγαιναν στον νούνο. Έκει, ιστήν πόρτα, τούς 
κερνούσαν, κερνούσε καί δ γαμπρός τόν νούνο, έβαζε ό νούνος τό λουλούδι στό 
γαμπρό (φτιαγμένο μέ παράδες) καί ξεκινούσαν γιά τό σπίτι τής νύφης. Σ ’ 
δλην τήν διαδρομή, άπ’ τό γαμπρό στον κουμπάρο, κι άπ’ τόν κουμπάρο στή 
νύφη, οί συγγενείς, νέοι καί νέες, χόρευαν. Στό σπίτι τής νύφης ή νύφη πε-
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ρύμενε στο παράθυρο·, ιμέ ιμέχιοοσηο πρός to εσωτερικό, κρατώντας .στο ένα. χέρι 
τό γυαλί (καθρέφτη) καί στ’ άλλο ένα ποτήρι ιμέ νερό. Μόλις έβλεπε τό γαιμπρό' 
μέσα στον καθρέφτη ερριχνε τό νερό. Στή 'θύρα τού σπιτιού '.σταματούσε ή 
συνοδεία, έβγαιναν ό πεθερός κ.λ.π. .καί ό νούνος κερνούσε ιμέ τή μπούκλα (με- 
ταλλυκή ή ξύλινη φιάλη) καί μετά έμπαιναν μέσα καί .καθόταν γιά νά φάνε καί 
νά πιούν. Θά περνούσαν ιδέ όλοι οί συγγενείς τής νύφης γιά νά καλωσορίσουν 
τά συμπιθέρια. Μερικά άτομα 'άπ’ τό γαμπρό έπαιρναν τήν προίκα καί τήν 
πήγαιναν, συνοδεία οργάνων καί χορών, στό σπίτι τού γαμπρού καί τήν άπλω
ναν στήν αυλή. 'Όταν ήταν νά φύγουν σηκωνόταν ό γαμπρός καί πήγαινε στήν 
πόρτα τού .δωματίου που ήταν ή νύφη, καί τή χτυπούσε τρεις φορές. Σέ κά
θε χτύπημα ιμιά κοπέλλα άπό μέσα απαντούσε: «Δώσε. τά πέντε κι έλα μέσα». 
Μετά τό τρίτο χτύπημα άνοιγαν την πόρτα καί πρότειναν ένα παπούτσι τής 
•νύφης, στο όποιο ό γαμπρός έρριχνε χρήματα. Τόν καθρέφτη, ιάπ’ τόν όποιον 
είδε ή νύφη τό γαμπρό, έπρεπε νά τόν πάρουν μαζί ιμέ τή νύφη, άλλά ό νού
νος ιθά πλήρωνε στις κοπέλλες πού βοήθησαν τή νύφη στά προικιά. Ό  καθρέ
φτης μάλιστα θά χορεύονταν σέ όλη τή διαδρομή ιάπ’ τή νύφη στήν έκκλησιά 
καί άπ’ τήν έκκλησιά στό σπίτι τοΰ γαμπρού. Παίρνοντας μάλιστα τό γυαλί τό 
χόρευε ή άδελφή ή ξαδέλφη τού γαμπρού ιμέ τό παρακάτω τραγούδι:

Τού κουτί κι τού γυαλί 
νύφη μας ,είνι καλή κ.λ.π.

Πρίν ξεκινήσουν, ή νύφη, 6 γαμπρός κ.λ.π. γιά τήν εκκλησία 'έπρεπε νά 
άποχαιρετήση τούς δικούς της. Οί στενοί συγγενείς καθόταν δλοι στή σειρά. 
Ό  κουμπάρος κρατώντας τόν γαμπρό, ό γαμπρός τή νύφη καί ή νύφη τήν κου
μπάρα προχωρούσαν δεξιά καί φυλούσαν τό χέρι τών συγγενών. Οί γύροι γι
νόταν τρεις. Στήν τρίτη φορά ή νύφη. δώριζε, πουκάμισα, κάλτσες κ.λ.π. οί 
δέ συγγενείς χρήματα στό γαμπρό καί νύφη.

’Ενώ γινόταν -αυτό, μιά ομάδα άπό γυναίκες τραγουδούσαν:

’Αφήνω γειά τή μάννα ιμου καί γειά τον κόσμον όλο
άφήνω γειά τή γειτονιά ιστό φράχτη π5 άγνανιτεύει
άφήνω κι τ’ς φιλινάδες μου, στήν ψάθα πού .κιντούσαν
ιάφήνω γειά τά δέρφια μου, στού ντ’ βάρ’ (τοίχος) όπου μί κλαίνι
άφήνω καί τή μάννα ιμου τρία γυαλιά φαρμάκια
τόνα νά πίνη τού πρσυΐ, τ ’ άλλου τού μισιιμέρι
τού τρίτου τού φαρμακερό δταν δειπνούν ού κόσμους
δειπνούν οί ιμάννις μί τά πιδιά κι πιιθιρές μι τ’ς νύφις

Τελειώνοντας έβγαιναν ιέξω καί γυρνούσαν μέ μέτωπο πρός τή θόρια. Τό
τε θά περνούσαν μπροστά άπ’ τή νύφη καί τό γαμπρό όλα τά ξαδέρφια καί οί 
έξωσπιτικοί συγγενείς, τής νύφης, γιά  νά τούς άποχαιρετήση, δωρίζοντας τους
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άπό ενα ιμαντήίλι καί δωρίζοντας κι αύτοιί τή νύφη. και ιστό γαμπρό χρήματα.
Ή  γκάιντα (ασκός, μουσικό όργανο) και οί τραγουδιστές τραγουδού

σαν τό :

Σήμερα μαύρος ουρανός, ,σήμερα μαύρη μέρα 
σήμερα ξεχωρίζονται μάννα κα'ι θυγατέρα 
Μάννα της ήταν πέρδικα κί κόρη χελιδόνα, 
κι χελιδόνα πέταξε πολύ ψηλά πιτάει
κι κεϊ πού πάει νά κουνέψη, στυύ γαμπρού μας τήν αύλίτσα 
λουήρ λουήρ φέρνουνταν κανόναν δέν γνουρίζει.

Μέ τούς χορευτάς προηγούμενους ξεκινούσαν γιά τήν «κκλησιά άφού 
προσκυνούσαν, νύφη, γαμπρός, κουμπάρος, κουμπάρα, τρεις φορές μπροστά 
στήν πόρτα. Ή  μάννα τής νύφης ερρυχνε πάνω τους βαμβακόσπορο, κριθάρι, 
δεκάρας, ζαχαρούδια, (καραμέλλες). Στήν εκκλησία, όπως .κα'ι .στό σπίτι τού 
γαμπρού δέν πήγαιναν οί γονείς τής νύφης. Μέσα στήν ιέκκλησία πήγαιναν λί
γοι, ιίδίως μεγάλης ηλικίας. Οί νέοι καί νέες χόρευαν στήν εκκλησία. Στεφα- 
νόρεμα χρησιμοποιούσαν. Κατά τόν χορό τού Ή σαΐα έρριχναν βαμβακόσπουρο, 
ρύζι, καλαμπόκια, δεκάρις καί ένα μήλο. Μετά τή στέψη συγκαθίζοντας (χό
ρευαν) οί συγγενείς, οί νέοι, μέ τά μπουκάλια στό χέρι, μέ τό γυαλί (τόν κα
θρέφτη) τής νύφης, μέ τό χλάμπρο' ('φλάμπουρο) άπό καλάμι μέ δύο· πετσέτες, 
μία άσπρη καί μία κόκκινη, καί μέ δυό ,μπουρλές (σειρές) σταρίδες καί δύο 
πούφτες (καλαμπόκια άσπρα ψημένα), πήγαιναν στού γαμπρού τό σπίτι. 'Όταν 
έμπαινε τό ζευγάρι στην αυλή ή πεθερά ερρίχνε 'βαμβακόσπορο, ’μύγδαλα, ζα- 
χαρούδια κ.λ.π. ενώ οί παριστάμενοι τραγουδούσαν:

’Έβγα, '.έβγα πιίθιρΐτισα, ιθά σί βάλ’ στή Όυρίτσα
•φέρνει ό γυιός σου μιά νυφίτσα <θά σ
έμορφη πιριστιρίτσα. θά σ
Θά σί πάρ’ άπ’ τήν κουιχύτσα (γα>- Οά σ

(νιά 'θά σ
θά σί βάλ’ στήν δαυλίτσα (τζάκι) ιθά σ
'θά σί πάρ’ άπ’ τή δαυλίτσα 'θά σ

πάρ’ απ’ τή θυρίτσα 
βάλ’ στήν αύλίτσα 
πάρ’ άπ’ τήν αύλίτσα 
βάλ’ στήν κουπρίτσα 
πάρ’ άπ’ τήν κουπρίτσα 
ρ ίξ’ στήν άγκαιλίτσα.

Πριν μπή τό ζευγάρι στό σπίτι, ισυγκάθιζαν μπροστά τους 'δ πεθερός καί 
πεθερά. Μετά περνούσαν ιστής νύφης τό χέρι μιά κλούρα καί μέ τά δάχτυλά της, 
παίρνοντας βούτυρο άπό ένα πιάτο, εκαμνε πάνω άπ’ τήν «ξώθυρα τό σημάδι 
τού σταυρού. Μπαίνοντας στό σπίτι πατούσαν πάνω σέ σίδηρο πού βάζαν στό 
κατώφλι (στό κάτω μέρος τής πόρτας). ’Ακολουθούσε γλέντι μέχρι ήλιοβασί- 
λειμα. Τό 'βράδυ πήγαιναν στά κανίσια. 'Όλα τά αντρόγυνα τού χωριού τά μεσή- 
λικα .καί νέα, έπαιρναν φαγητό καί ιμπογάτσια καί πήγαιναν ιστό σπίτι τού 
γαμπρού γιά νά φάνε όλοι μαζί. Σέ άνύπαντρους καί ανύπαντρες δέν επιτρε
πόταν γιατί τά αστεία ποιύ κάναν ήταν τολμηρά. ’Ενώ 'όλοι τρώγαν καί πίναν
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καί χόρευαν, μέσα ιστό δωμάτιο, ιάφού ή ώρα είχε κάπως προχωρήσει, δ γαιμπρός 
καί νύφη κ,άιμναν τή δουλειά τους, έξω ιδέ άπ’ τήν πόρτα π&ρίιμεναν τρεις 
άντρες ιμέ λαμπάδες 'αναμμένες. "Οταν τελείωνε ή δουλειά καί τά 'σημάδια έδει
χναν οτι ή νύφη ήταν παρθένος, έπαιρναν οι τρεις τά ματωμένα -ρούχα καί τά 
χόρευαν. Τότε ιθά γινόταν καί ή Δευτέρα, άν ιδέν ήταν παρθένος ό γάμος τελείωνε 
τήν 'Κυριακή το βράδυ. Τό .στρώμα τής νύφης τό έστρωνε μιά συγγένισσα τού 
γαμπρού τήν ώρα πού ιστήν έκκλησιά γινόταν στέψις. Μέχρι τήν Τετάρτη ήταν 
στρωμένο, οπότε πήγαινε ή ίδια ή γυναίκα καί τό ξέστρωνε. Μάλιστα κάτω απ’ 
τό -στρώμα έβαζε δ γαμπρός καί ή νύφη χρήματα γιά  τ ή . σ τ ρ ώ σ τ ρ α .  Τό 
βράδυ στά κανίσια τό ιδώρισιμα. "Οπως καθόταν ιστή σειρά πήγαιναν δυο άτο
μα τής νύφης, καλωσόριζαν έν-αν εναν τούς συμμετέχοντας στά κανίσια, τού 
βάζαν στό δώρο καί φώναζαν «ΓΗ - χού - χού». Οί προσκεκλημένοι τραγου
δούσαν τό παρακάτω τρ-αγούδι:

Έ γώ εΐμαι ορφανό παιΐδΐ ’πό μέσα ’πό τήν πόλη
έχω κι χήρα μάννα. μέ ιδέκα πέντε χλάμπουρα
Μένα ιμάνν-α μ’ μί .στοίχισε μ, ίννιά ζιβγάρια νταούλια,
σ’ εναν πασά αφέντη.

Ή ρίθι κιρός γιά δώρισμα 
Κι αφέντης ετοιμάζονταν κιρός γιά  νά δουρίσουν.
χαιρά νά καταπιάση Ούιλους ίμαντήλ’ τούς δώρισαν
αγκάλιασε τά ίννιά χουριά τόν (όνομα γαμπρού) δέ δουρίζουν
τά δέκα πέντε κάστρα. Κ ι ό (όνομα) απ’ τήν ντρουπή τ

  κι πού τήν πιριψάνεια
’Βκάλεσε τό νούνου του πουλύ τούν κακουιφάνκι.

Στό σπίτι τής νύφης πήγαιναν οί συγγενείς της, την Κυριακή τό κιντί 
(τ’ .απόγευμα) μέ μπουγάτσες καί γκιβέτσια, στήν παρηγοριά.

Δ ε υ τ έ ρ α. Τήν Δευτέρα τό πρωί ένα αγόρι καί ένα κοριτσάκι ερριχναν 
νερό στή νύφη καί στό γαμπρό. Κάποιος συγγενής πήγαινε νά κεράση τά συμ- 
πιθέρια (γονείς τής νύφης) καί τήν νούνα, σάν απόδειξη ότι ή νύφη ήταν παρ
θένα. Σέ λίγο μαζευόταν οί συγγενείς γιά νά παν /στή βρύση τή. νύφη καί νά 
κάνουν τή -Δευτέρα. Στή βρύση πήγαιναν δλοι μαζί, μέ γκάιντα καί τραγού
δια κα!ί χορούς. Έκεΐ ή νύφη ερριχνε νερό στό πεθερό, πεθερά καί όλους τούς 
παρόντες, νά πλυθούν, έριριχνε δέ μέσα ιστό νερό χρήματα. Τή μέρα αυτή τήν 
πεθερά τήν κρεμούσαν ένα -δοξάρι, σκόρίδα, κρεμμύδια κ.ιλ.π. ’Επίσης είχαν 
μαζί τους μιά ψάθα καί όπου ήθελε δ νούνος τήν άπλωναν καί καθόταν πάνω. 
Τότε ζητούσε νά τόν πάνε κάτι νά -φάη. ’Έπρεπε νά τό παν οπωσδήποτε έστω 
καί ψεύτικο. Τό γλέντι δ-ιαρκούσε -όλη τή -μέρα. Τό βράδυ κάναν κανίσια μόνον 
μέ τούς συγγενείς. Τήν Τρίτη τό βράδυ κάναν κανίσια (τραπέζι) γιά τούς πι- 
ριντσίδες (αυτούς πού έργάσίθηκαν στό γάμο). Τήν Τετάρτη πήγαινε ή νύφη 
στό νερό, έρριχνε μιά κουλούρα καί χρήματα. Τήν ίδια μέρα τό βράδυ, πή
γαιναν, ό γαμπρός καί νύφη στό σπίτι τών γονέων της νύφης. Πήγαιναν τούς
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ΐμπόους (κουβέρτες πού είχαν τυλίξει τά προικιά). Μετά τήν Τετάρτη κοι- 
,μώταν ισέ ξένα σπίτια. Τήν 9η μέρα πήγαινε στή (μάννα της ή νύφη νά λουσθή.

Γ '.  ΤΕΛΕΤΤΗ. α) Γ ε ν ι κ ά .  «'Άνθρωποι είμαστε. Μιά πού γεννηι- 
θήκαμε Ιθά πιθώνουμε, δταν έρίθη ή ώρα. Ντέκ’ κανένας δέν εμεινε σ’ αυτόν 
τόν κόοιμο» ήταν καί είναι ή γνώμη τών Βρυσικιωτών γιά τό θάνατο. Τά κακά 
όνειρα κα'ι τό οΰρλιασμα τού 'σκυλιού κρατούν σέ αγωνία τό σπιτικόν Εϊδια 
στούν νύπνου μ’ δτι έβγαλα ένα δόντ’. Κάποιος άπ’ τό σόϊ ιμας θά πιιθάν’» λέγει 
ιμέ λύπη κα'ι ιμέ ψυχική αναταραχή ό ίδών τό κακό όνειρο, στό φίλο του. «Τό 
σκ’λί ούριλιάζ’. Κόισιατι νά τού διώξ’τι». Καί τρέχουν αμέσως (μικροί μεγάλοι 
νά κυνηγήσουν ιμέ πέτρες καί κατάρες. «Μπουλάκι ιμ’ ιστού κιφάλ’ς νά πέσ5». 
"Οταν οί συγγενείς χάσουν κάθε ελπίδα σωτηρίας τού αρρώστου φωνάζουν τόν 
παπά νά ιμεταλάβη τόν μελλοίθάνατο. 'Ο παπάς φορώντας τό πετραχίλι του καί 
κρατώντας τό δισκοπότηρο πηγαίνει, προπορευομένου τού καντηλανάπτου,' ό 
όποιος κρατά τό φανάρι ;μέ τήν ακοίμητη φλόγα, στό ισπίτι καί μεταλαβαίνει τόν 
μελλοθάνατο. Στό δρόμο απ’ δπου περνά ή πομπή δλοι σταματούν ή αν κά- 
θωνται σηκώνονται καί 'βγάζουν τά κοπέλλα τους, άν φορούν. Χαροπαλεύοντας 
6 μελλοθάνατος βλέπει, κατά τή, γνώμη, τών Βρυσιικωτών, δλους τούς πεθα
μένους συγγενείς του, Οι όποιοι έρχονται νά τόν πάρουν. Πολλές φορές ή ψυιχή 
εΐναι βαθειά καί δέν 'βγαίνει. Ζητά νά δή κάποιον συγγενή του πού βρίσκεται 
στά ξένα. 5Ά ν  Ιδέν μπορεί νά ’ρθή αυτός άπό τά ξένα, τού δείχνουν φωτογρα
φία του καί έτσι ησυχάζει καί (μετά ιάπό λίγο 'βγαίνει ή ψυχή του·. Μόλις ξε
ψυχήσει ό μέ τό χάρο παλεύων, ανοίγουν πόρτες καί παράθυρα καί θυμιατί- 
ζουν, γιά νά βγή έξω ή ψυιχή. Μετά φωνάζουν κάποιον έμπειρο' νά άλλάξη 
τόν πεθαμένο. Τά ριούχα πού ιθά τόν φορέση είναι ολοκαίνουργια, τά παπού
τσια αφόρετα. Τό σάβανο άσπρο γυφαιμένο.

’Αφού τον αλλάξουν τόν δένουν ιμέ ένα (μαντήλι τό σαγόνι, μέ ένα άλλο 
τά 'χέρια σταυρωμένα στή μέση: καί τά πόδια τεντωμένα καί δεμένα στό κάτω 
μέρος. Τού κλείνουν τά μάτια καί τόν βάζουν πάνω στό κρεββάτι, παλαιότερα 
κάτω, στήν ψάθα, νά βλέπη πρός τήν ανατολή;. Δίπλα καί κοντά στό κεφάλι 
του βάζαν μιά κούπα μέ σιτάρι καί στό κέντρο της βάζουν μιά λαμπάδα, το 
κερί τής ψυχής. Στό σιτάρι στερέωναν τά κεριά τους δσοι πήγαιναν λουλού
δια στό πεθαμένα. Δίπλα σ’ έναν δίσκο ρίχνουν χρήματα Ιδώρσ στον πεθαμένο. 
Οί φράσεις πού λεγόταν καί λέγονται γιά  τόν πεθαμένο, ήταν: — Μάς άφησε 
ό καημένος. — Γλύτωσε ό καημένος (άν ύπέφερε αρκετό χρόνο). — Πάει. θιός 
σχωρέστον. Μακάρι νά βρούιμι κι ιμεΐς τά χρόνια τ’ (άν ήταν γέρος). —Κρίμα. 
Νιος νιούτσικος πάει (άν ήταν νέος). Τόν έβγαζαν μάλιστα καί τραγούδι. Τό 
βράδυ έπρεπε νά ξενυχτήσουν τόν πεθαμένο. Τό ξενυχτημα γινόταν άπό ηλι
κιωμένες γυναίκες. Αύτές γιά νά μή κοιμηθούν τίς κερνούσαν συνήθως καφέ 
('άπό σίκαλι ή ροβύθια) καί τίς βάζαν νά φάνε νηστίσιμα φαγητά. Αυτό γίνε--
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Tiotii καί σήμερα. Διάφορες διηγήσεις, ανέκδοτα ικαι'ι κουτσουμπουλιά, μετατρέ
πουν, δταν δ πεθαμένος ,είναι περασμένης ηλικίας, άπό πένθιμη ίσε χαρούμενη. 
συντροφιά. Αυτοσχέδια μοτρολόγια τήν ημέρα, όχι τή νύχτα, τραγουιδοΰν συγ
γενείς καί φίλοι. Μερικά τραγούδια που λεν στον πεθαμένο ιείναι καί τά εξής:

Ιον
Γύρω γύρω στή ιμέση ν’ Άρετία 
Τ’ς ’Αρετής ή πόρτα βροντάει 
τώρα τά μισάνυχτα.

- Ποιος ιείν’ αυτός που βρουντάει 
τήν πόρτα ιμ’ τήν καρυδένια;
’Ά ν ιείνι ξένους νά ιδιαβαίν’ 
δικός ιμου νά ’ρθη μέσα.

■ Δέν είνι ξένους νά ιδιαβαίν’
,δικός σου νάρθη μέσα.
Μόν’ ιείν’ ου χάρους ξουντανός 
κι ερχιτι νά σί πάρη.

- ’Ά σι (μι χάρι μ* νά χαρώ 
κάνα δυό - τρεις μέρες.
Τή μιά νά φάοιυ καί νά πιω 
τήν άλλ’ νά τραγουδήσω.
Τήν τρίτη τή, φαρμακερή 
θά έρθου μουναιχή μου,
γιά νά μή καταλάβ’ ή μάννα μου 
κι άΐδερφήι μ’ ή τρυγόνα.

2ον

Κι άπό ψηλό κουρφόβουΛΌ 
λεβέντης κατεβαίνει 
,κι χάρους τουν άγνάντ,ιβι 
που μιά ψηλή ραχούλα.
Καρτέρ’ πάει κι τουν εβαλι 
σ’ ένα στενό σουκάκι.

Λΐιβέντι μ’ ποΌθεν έρχιισι 
κι ποΰθίεν κατεβαίνεις.

— Ά π ’ τά πρόβατά ιμ’ ©ρχουμι 
στού ισπίτι μου (θ!ά πάοιυ.
Θά πά νά πάρω του ψουμί 
κι πίσου θά γυρίσου.

—· Λεβέντη μ’ μέ ’στείλε ό Θιός 
νά πάρω τήν ψυχή σου.

— Χωρίς (ανάγκη κι άρρουστιά 
ψυχή δέν παραδίνω.
Μόν’ έβγα νά παιλέψουιμι 
•σί ιμαρμιαρένιο αλώνι.
Κι άν μί νικήσης χάρε μου 
νά πάρης τήν ψυχή μου.
Κι άν σί νικήσου πάλι γώ 
πήγαινε στό καλό σου.

Πιαστήκατε κι παλεύανε 
άπ’ τό προυΐ ώς τό βράδυ 
κι ’κεΐ στοΰ γύρισμα τοΰ νηλιοΰ 
που πάει νά βασιλέψη,
Νά ’κοΰν· τοΰ νιό πού βόγγιΐζε 
κι βαριαναστενάξει.

— Ά φ σ ε μι χάρι ιμ’ νά χαρώ 
κάνα ιδυό - τρεις ιμέρις.
Τή μιά νά φάου καί νά πιω 
τήν άλλη νά τραγουδήσου 
Τήν τρίτη, τή φαρμακιειρή 
νά έρίθου ιμουναχός μου.

— Δέν έριχισι λεβέντη μου 
δέν έρχισι ιμουναχός σου 
είν’ τά σπίτια, φοβερά 
κι πόρτες ραχνιασμένες.

Τήν άλλη μέρια, ιμέ τήν ανατολή τοΰ ήλιου θά ξεσκεπάσουν τό πρόσωπο 
τοΰ νεκροΰ καί ίθά πλύνουν μέ έλα άσπρο πανί τό πρόσωπο καί τά χέρια καί μέ 
ένα άλλο ίθά τά σκουπίσουν. Τά πανιά αυτά τά βάζουν μαζί μέ τό νεκρό. Μετά 
συνεχίζουν τά κλάμιματα καί τά μσιρολόγια καί ιέίξακαλουΐθ'οΰν νά καταφθά
νουν δλοι οί χωριανοί φέροντες κιρί καί λουλούδια. Μερικά παληικάρια, συγ
γενείς καί γειτόνοι, θά παν στά μνήματα (νεκροταφεία1) νά ανοίξουν τή γούρνα 
(τάφο) γιά νά παραχώσουν (θάψουν) τόν πεθαμένο. Κοντά τό μεσημέρι φτά
νει δ παπάς μέ τά έξαπτέρυγα, γιά τό σηκωμό τοΰ πεθ'αμένου. Παλαιότερα ή 
εκκλησία είχε τό νεκροκρέββατο, ένω τώρα κάνουν οί σπιτικοί τήν κάσσα (φέ-
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ρετρό). Τά έξ «πτέρυγα μένουν έξω στήν αυλή, m l .τά δένουν ιάπό ενα άσπρο 
μαντήλι. (Τό μαντήλι αυτό θά τό πάρουν τά παιδιά που κρατούν τά,, έξ«πτέ
ρυγα) . Ό  παπάς πηγαίνει μέσα καΊ άφοΰ διαβάση τήν ευχή, διατάζει νά πά
ρουν τόν πεθαμένο. Τέσσερες άντρες πιάνουν ιάπό τις τέσσ&ριες άκρες τή στρώ
ση, πάνω οτήν οποία είναι ό νεκρός καΊ άφοΰ τόν .σηκώσουν και τόν άφήσουν 
κάτω τρεις φορές, τόν βγάζουν έξω ιμέ τά πόδια. μπροστά καΊ τόν βάζουν στήν 
κάσσα. Μαζί του θά ‘βάλουν και τά λουλούδια, τά κιριά καΊ τά προσωπικά 
πράγματα τοΰ πεθαμένου': Μπαστούνι, πίπα, κοιμπολόγια, κ.λ.π. Ά π ’ τό σπίτι 
ή νεκρώσιμη πομπή θά πάη στήν εκκλησία. Μπροστά πηγαίνει ένας άντρας, 
ό όποιος κρατά τό ,σ’χώριο (βρασμένο σιτάρι καΊ κάλυβα). Ακολουθούν τά 
έξαπτέρυγα, τό καπάκι τής κάσσας, δ παπάς, μέ τους ψάλτες, ή κάσσα, τήν 
οποίαν κρατούν 4 άτομα, οι συγγενείς κιλαίσντες και όλοι οι χωριανοί. Στήν 
εκκλησία ψάλλεται ή νεκρώσιμη, ακολουθία, ένώ όλοι κρατούν αναμμένα κεριά, 
τά όποια μοιράζουν οί συγγενείς τοΰ πεθαμένου.

Καπά τόν τελευταΐον ασπασμό, τό σόϊ κάνει τρεις μετάνοιες καί φιλά τό 
εικόνισμα, που ’έβαλε ό παπάς πάνω στόν πεθαμένοι, καΊ στό (μέτωπο τόν πεθα
μένο, ένώ οί άλλοι χωριανοί κάνουν τρεις μετάνοιες δεξιά αριστερά καΊ στό 
κέντρο, στό πάνω άκρο τής κάσσας καΊ ιφιλσΰν τό εΙκόνισμα (μόνο. Μέ τήν ίδια 
σειρά σχηματίζεται ή νεκρώσιμη πομπή γιά τά μνήματα. Κιατά τό πέραΐσμα 
τής κηδείας οί πόρτες κα! τά παράθυρα, κλείνουν, όσοι (δέ 'δουλεύουν ή βαδί
ζουν, σταματούν, βγάζουν τά καπέλλα τους καΊ περιμένουν νά περάση ή κη
δεία. Οί νοικοκυρές, που τά σπίτια τους είναι πάνω στό δρόμο άπ’ όπου θά πε- 
ράση ή κηδεία, πηγαίνουν και βγάζουν ιεξω κάρβουνα (αναμμένα καΊ θυμίαμα. 
Στά μνήματα άφοΰ διαβάση ό παπάς, λύνει τά ‘χέρια,, τά πόδια καΊ τό σαγόνι, 
σχίζει !δέ τό σάβανο και μετά κατεβάζουν τόν πεθαμένο στόν τάφο. Ό  παπάς 
ρίχνει λίγο κρασί και λίγο χώμα, όλοι, δέ οί παρευρισκόμιενοι ρίχνουν άπό λίγο 
χώμα λέγοντας τό «ϊΘιός ισ’χωρέστσν» καί μέ τά φτιάρια .σκεπάζουν τή γούρνα. 
"Ολοι πλύνουν τά χέρια τους και παίρνουν σ’χώριο. Ό σ ο ι δούλεψαν, αΰτοΊ που 
άνοιξαν τόν τάφο, αΰτοι που κουβάλησαν τήν κάσσα (ιοί τέσσερες που τήν πή
ραν άπ’ τό σπίτι, οί ίδιοι τήν βάζουν κα! τήν βγάζουν στήν έκκλησιά, οί ίδιοι 
τήν κατεβάζουν στόν τάφο), αΰτοΊ ποΰ τόν ισκέπαισαν, ό παπάς, ψάλτες κα! 
κανδηλανάφτης, θά πάρουν άπό μιά άσπρη πετσέτα ή μαντήλι. Ά π ’ τά μνή
ματα θά πάνε όλοι στό σπίτι, όπου μερικές γυναίκες άπ’ τό σόϊ, έχουν σκουπί
σει κα! ετοιμάσει τή ‘μακάρια (φαγητό φασόλια, πατάτες). Θά κεραστοΰν ρακί 
καί θά ευχηθούν συγχοόρηση και κουράγιο στους πενθοΰντας κα! θά φάνε. 
Τήν άλλη μέρα θά μαζέψουν όλα τά ρούχα, κουβέρτες κ.λ.π., ποΰ χρησιμο
ποιούσε ό πεθαμένος καΊ θά παν στό ποτάμι νά τά πλύνουν.

Μ ν η μ ό σ υ ν α .  Μνημόσυνα εκαιμναν: 1) Τά τρίτα, 2) τά ,εννιάμερα,
3) τά ιείκοσάμ&ρα, 4) τά σαράντα, 5) τά τρίμηνα, 6) τοΰ χρόνου, 7) τό δί
χρονο, 8) όλα τά ψυχοσάββατα. Σήμερα δεν κάνουν εΐκοισάμερα. Στά τρία
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πρώτα (χαλούσαν τ·όν παπά στο σπίτι γιά νά δ'ίαιβάση, το μνημόσυνο (σιτάρι βρα
σμένο καί κ’λούρ ια, κόλυβα). Καλού σαν δέ καί όλες τίς νοικοκυρές τοΰ χω
ριού, οί οποίες ιμέ ιμιά κούπα πήγαιναν γιά νά παραβρεθούν στο μνημόσυνο. 
Α φού διάβαζε δ παπάς καί έπαιρνε σ’χώριο, τδ υπόλοιπο τό μοίραζαν στις 
γυναίκες, οί οποίες τόβαζαν ιμέσα στ'ίς κούπες καί τό πήγαιναν στά σπίτια 
τους, γιά νά συγχωρέσουν καί οί σπιτιανοί τους τόν πεθαμένο. Σήμερα ιμέ τόν 
τρόπο αυτό γίνονται ιμόνο τά εννιάμερα. "Ολα τά άλλα μνημόσυνα διαβάζονται 
στήν ιέίκκληισίαι. Μετά άπό κάθε μνημόσυνο, δυό τρεις γυναίκες ιμέ κρασί, θυ- 
μιά καί κερί, πηγαίνουν ιστά ‘μνήματα καί θυμιατίζουν τό μνήμα καί ρίχνουν 
κρασί. Επίσης κρασί .ρίχνουν πάντα καί κατά μνημόσυνα πού διαβάζονται στήν 
εκκλησία. Στον πρόναο μοιράζουν στούς ίέκκλησιασθέντας τό σ’χώριΟ', τούς 
δίνουν τό μπουκάλι ιμέ κρασί καί αυτοί ρίχνουν ιλίγο κάτω ή πίνουν ιμιά γου
λιά λέγοντας «Θιός σ’χωρέστουν». Μετά απ’ τό χρόνο βάζουν στό μνήμα τήν 
πέτρα. Ή  πέτρα πρέπει νά μείνη, τουλάχιστον 40 μέριες στήν έκκλησιά κιαί μετά 
θά τήν παν στά μνήματα. Μετά τρία χρόνια, ξεθαφτούν τό νεκρό καί αφού πλύ- 
νουν τά κόκκαλα μέ κρασί τά μαζεύουν ιμέσα σέ τρουβά καί τά ξαναβάζουν 
μαζί μέ 'άλλο πεθαμένο σπιτικό τους. Τό ξέθαμα 'γίνεται μέ ευκαιρία ταφής 
άλλου προσώπου τής οίκογενείας.

Δ ο ξ α σ ί ιε ς  κ α ί  )δ ε ι σ ι δ α  ι μ ο ν  ί ε  ς : 1) Δέν πρέπει νά φταρνι- 
σθή κανείς κοντά σέ πεθαμένο. *Άν φταρνισθή πρέπει νά κόψουν ενα κομμάτι 
πανί απ’ τόν φταρνισθέντα καί νά τό βάλουν ιστόν πεθαμένο. 2) Ή  γάτα δέν 
πρέπει νά περάση πάνω απ’ τόν πεθαμένο, γιατί θά βρυκολακιάση ό πεθαμέ
νος. 3) Κατά τή νεκρώσιμη πομπή δέν πρέπει νά γυιρδση πίσω· νά δη δ παπάς, 
γιά νά ιμή πάρη κι άλλον. 4) ’Όμορφος πεθαμένος κι άλλον θά πάρη. 5) Μετά 
τό σήκωμα τού νεκρού χτυπούν καρφί στό μέρος πού τόν εΐχαν ξαπλωμένο 
(στό σπίτι). 6) Έ π ί 40 μέρες ή ψυχή γυρίζει ιστό ισπίτι. Γιαυτό βάζουν σ’ ένα 
ποτήρι νερό καί σ’ ένα κρασί ‘γιά νά πίνη τή νύχτα. 7) Τ  ίς δυό μέρες πού εΐναι 
δ πεθαμένος στό σπίτι δέν πρέπει νά γυαλιστή (νά δή στον καθρέπτη) κανείς. 
Γιαυτό κρύβουν τόν καθρέπτη, ή τόν σκεπάζουν. 8) ’Ά ν  έκλεψε, τό χέρι μέ
νει άλυωιτο.

Π έ ν θ  ος  : Πέλθος κρατούσαν ·40 μέρες. Δείγμα πένθους: Ή  γυναίκα 
δέ φορούσε ποδιά, ιδέν έβγαινε στό χορό, δέν πήγαινε στά ξένα σπίτια. Ό  
άντρας δέν έκοβε τά μαλλιά του καί τά γένεια του έπί 40 μέρες. Μετά τίς 40 
τελείωνε τό πένθος, ιέκτός άν δ πεθαμένος ήταν νέος, δπότε τόν κρατούσαν (βα- 
στούσαν πένθος) ή μάννα του ή ή γυναίκα του περισσότερο καιρό. Μαύρο δέν 
φορούσαν ποτέ.

Δ '. Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  Ο ΡΓΑ .Ν Ω ΣΪΣ : α) Κ ο ι ν ό τ  η ς. Τά Βρυσικά 
έπί Τουρκοκρατίας είχαν Μουχτάρη (πάρειδρα). Τόν εξέλεγε τό χωριό σέ 
συγκέντρωση, ιμεταξύ τών τσιορμπατζήδων (πλουσίων) καί τών πιο σεβαστών
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προσώπων. Ό  Μουχτάρης είχε αρκετή ιαχή, τόσο ιστό χωριό δσο καί ,στίς 
Τουρκικές άρχες. Αυτός κανόνιζε γιά ιτήν αγγαρεία (προσωπική εργασία,), 
γιά τους φόρους κα'ι μαζί μέ τόν παπά καί άλλους καλούς νοικοκυραίους, ήταν 
οί δικαστές καί κανόνιζαν τίς οικογενειακές διαφορές καί τίς διαφορές μεταξύ 
τών κατοίκων. "Οταν γεννιώνταν τό παιδί πήγαιναν καί τό’γραφαν ατό Μ-ου- 
χτάρη. Ά ν  κάποιος έκλεβε ή εκαμνε άλλες ζημιές καί δέν '.συμμορφωνόταν μέ 
συμβουλές, δ Μουχτάρης τόν παρέδινε στό Ντιε'βριέ (στό απόσπασμα) γιά 
τιμωρία.

β) Ο ί κ ο γ  έ ν ε ι α: Οί οικογένειες ήταν πάντα πολυπληθείς. Ό  πατέ
ρας ονομαζόταν απ’ τή νύφη αφέντης. Ή  μητέρα': μάννη, ή νύφη: νυιφούιδα.
Ό  μικρότερος αδερφός ή άδεριφή, τόν μεγαλύτερο: μπάτη, τήν μεγαλύτερη 
άίδερφή: τσάτση. Ή  νύφη τόν μεγαλύτερο άπό τόν άνδρα της αδερφό του τόν 
έλεγε αφέντη, τόν μικρότερο: μπασιά. Τήν άδραΐδέρ.φηι τήν μεγαλύτερη: κυ
ράτσα, τήν μικρότερη κυρατσούδα, οί νύφες μεταξύ τους ισυμιφάδα. Τήν εξου
σία δλην μέσα ιστό ισπίτι τήν είίχε ό πατέρας, ό αφέντης καί δταν δέν υπήρχε 
αυτός ο πρωτότοκος γυιός. Τ ίς περισσότερες δουλειές τοϋ σπιτιού κι αυτές 
τών άνδρών, τίς έκαμψαν οί γυναίκες. Ή  μικρότερη νύφη, συνήθως υπήρχαν 
δυό καί τρεις στήν ίδια οικογένεια, ήταν σωστή δούλα.

γ) Σ  υ ν ε ρ γ α σ ί α κ α ί  ά λ λ η  λ ο β ο ή θ ε ι α :  Σέ  πολλές ατομι
κές δουλειές βοηθούσαν οί Βρυσικιώτες δ ένας τόν άλλον. Σ έ  σπορά, σέ θερι
σμό, σέ μεταφορά υλικών 'διά τό χτίσιμο σπιτιού. Έβγαζαν τό μι,ντζί, στό 
δποΐο πήγαιναν δλοι. Γιά έργα κοινής ώφελείας γινόταν σωστός συναγερμός. 
"Ολα γινόταν μέ προσωπική εργασία, χωρίς βία καί εξαναγκασμό. ’Ακόμα, 
καί σήμερα, άν ό αρμόδιος, κοινοτικός αρχών, δάσκαλος ή παπάς, κατορίθώση 
νά τούς ένθουσιάση γιά κάποιο έργο, είναι σέ θέση νά θαυματουργήσουν. Θά 
μάς μείνη αξέχαστη ή προθυμία καί ό ζήλος ιμέ τά όποια εργάστηκαν οί Βρυ- 
σικιώτες διά τήν ανέγερση τής νέας αίθουσας τού σχολείου, κατά τό -1961.

δ) Ό  ιρ γ α ν δ) σ ίε ι. ς : Οί Βρυσικιώτες ήταν οργανωμένοι σέ σύλλογο, 
«Σύλλογος ή Ελπίς». Κάθε βράδυ ι συγκεντρωνόταν δλοι οί ηλικιωμένοι στό 
σύλλογο (στη λέσχη τοϋ συλλόγου) κιαί ’κεΐ μάθαιναν γράμματα ή τούς γινό
ταν ιμαθήματία Ιστορίας, θρησκευτικών κ.ιλ.π. Κάθε Κυριακή μετά τήν εκκλη
σία πήγαιναν καί τά παιδιά τοϋ Σχ-ολείευ καί τά κερνούσαν καραμέλλες ή λου
κούμια. Γ ιά τά έξοδα πλήρω ναν συνδρομή τά μέλη τοϋ συλλόγου.

Έ  ν ο χ ι κ ό ν δ ί κ α ι ο ν. Ά  ρ- ρ α β ώ ν: Γ  ιά κάθε. σύμφωνη είχαν 
καί τό πέϊ (καπάρο). "Οταν .έπαιρνε πέϊ, θεωρείτο 'δεσμευμένος. Επιστροφή τοϋ 
καπάρου ήταν μεγάλη προσβολή. Τόν μετανοήσαντα τόν θεωρούσαν άνθρωπο 
χωρίς ηθική ιάξία.

Δ ά ν ε . ι ο ν :  Μεταξύ τους δανειζόταν χωρίς τόκο. "Οταν δμως έπαιρναν 
άπ’ τά αφεντικά (κυρίως άπ’ τό Διδυμότειχο) τότε τό πλήρωναν πολύ ακριβά, 
υέ τόκο 40% καί πάνω.
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Δ ω ρ  β ά. 'Η  δωρεά γινόταν πάντα άγραφος. Ό  λόγος ήταν αρκετός 
γιά νά Ιισίχύη γιά πάντα ή 'δωρεά.

Μ ί  ία 0 ω α ι ς. Μεσιακά δίναν ισυνήθως γιά καλλιέργεια χωράφια. Έ - 
κείνος που ‘έπαιρνε νά καλλιεργήση τό χωράφι είχε τήν υποχρέωση της καλής 
καλλιεργείας. Στή μοιρασιά, άφοΰ έβγαζαν τό .σπάρο, τό υπόλοιπο τό έπαιρναν 
άπό μισό.

Σ  τ ο ι χ* ή μ α τ  α. Πολλές φορές -βάζαν στοίχημα. Γιά νά πιαστη τό 
•στοίχημα έπρεπε νά πιαστούν, οί στοιίχηματίζοντες, μέ τά μικρά δάχτυλα,.

Π ο  ι ν ι κ ό ν ΐδ ί κ α  ι ο ν. Ποινές μέ τίς όποιες τιμωρούσαν τους παρα
βάτες, πάντα τό ν'τείβριέ (απόσπασμα) ήταν: Μαιστίγωμα, ραβδισμός, πόμπεμ,α, 
πρόστιμο χρηματικό, φυλακή καί .κρεμάλα'.

Χ α ι  ρ ε τ ι σ  μ ο ί  —  Π ρ ο π ό σ ε ι ς  κ .λ .π .  Χ α  ι ρ ε τ  ι σ  μ ο  ί. Ό  
χαιρετισμός ήταν άπό τά βασικώτερα καθήκοντα καί ύπσχρεώσεις των Βρυσι- 
κιωτών. Ό  μικρότερος έπριεπε νά χαιρετίση τόν μεγαλύτερο. Ή  γυναίκα τόν 
άντρα. Σάν χαιρετισμό χρησιμοποιούσαν τίς λέξεις: Καλημερα, καλησπέρα, 
καληνύχτα, πολλαταέτ’, ώρα καλή.

Ε ύ χΐ α τ. Ευχές (δίνουν γιά κάθε, περίπτωση. "Οταν πίνουν, όταν συμ
βαίνει κάποιο γεγονός κ.λ.π. ιΠ^χ. -—-Νά τ’ς χαιίριιστι. Νά ζήσ’ν. Κ ι έναν γκού- 
λιο (ένα αγόρι). Σάν τοΰ νιρό τοΰ γάλα νά τρέχ5. Καλοφαγωμένο κ.λ.π.

Κ α τ ά ί ρ  α ι. Πολλές φορές χρησιμοποιούσαν κατάρες. "Οταν μάλωναν, 
δταν 'θημωναν μέ τά ζώα τους, δταν δέν ταίριαζε ή δουλειά τους κ.λ.π. — Μπου- 
λάκι μ* νά φας τοΰ κυφάλ’ σ’. ’Άσπρη: μέρα νά μή Ιδιής. Νά σί φάη ψόφους. 
Νά σί φάη λύκους κ.λ.π. ήταν συνηθισμένες κατάρες.

ΠΝΕΤΜ  Α'ΤΙΚΟ Σ  Β ΙΟ Σ . Θ ρ η σ κ ε ί α .  Ή  ζωή, τών Βρυσικιωτών 
ήταν Ισχυρά συνδεδεμένη μέ τή (θρησκεία. Κάθε ΐέκδήλοοιση καί κάθε ένέργειά 
τους γινόταν σέ ‘συσχετισμό μέ τή (θρησκεία. Δέν έκαμναν τό παραμικρό άν δέν 
εκαμναν τό (σταυρό τους ή ]δ’έ ζητούσαν τη Ιθίειία προιστασία. Πριν ξεκινήσουν 
γιά τό χωράφι, πριν αρχίσουν τή δουλειά, πρίν πάνε γιά προξενειά κ.λ.π. Τόν 
Θεό, τόν δημιουργό τοΰ κόσμου, τήν Μητέρα τοΰ Χριστού τήν Παναγιά, τόν 
γυιό τού Θε'ού τόν Χριστό, ζητούσαν γιά βοηθούς τους καί έμπιστεύοταν σ’ 
Αυτούς τά πάντα τους. Συνήθως άκουγε κανείς: «’Έσπειρα τό χωράφι. Ά ν  
θέλη ό Θεός λέω νά βγάλω καλό σ’τάρι» ή «ΐΠως πήγε ή (σοδιά;» ■— «Δόξα τω 
Θεφ. Πολύ καλά». Τήν συνδρομή καί 'βοήθεια τών Ά γιω ν τήν ζητούσαν ισυνή- 
θως κατά τήν ήμερα τής γιορτής των. Προστάτες άγιοι: "Αγιος Γεώργιος τών 
τσομπάνηδων, "Αγιος Θύμιος τών παιδιών, "Αγιος Τρύφωνας τών άμπελουρ- 
γών, "Αγιος Μόδιστος τών γεωργών, Ά γ ιο ς  Χαράλαμπος γιατρός, Ά γ ιο ς  Φα
νούριος φανερώνει στά κορίτσια ποιόν ιθά πάρουν. -

Λ ι  τ  α ν ε ΐ  α ι : α) Έ π ί ανομβρίας. "Οταν πήγαινε ξηρασία κάναν λι-
17
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τονεια. Πήγαιναν όλοι οί χωριανοί, μέ τόν παπά καί τά έξαπτέρυγα στό πο
τάμι.. Έκεΐ 'διάβαζε ό παπάς διάφορες 'σχετικές ευχές καί παρακαλούσαν όλοι, 
νά βρέξη. β) Περιφορά ’Επιταφίου: Μετά τά εγκώμια καί ’δοξολογία, γίνεται 
τό 'βγάλσιμο του επιταφίου καί ή περιφορά αυτού μέσα ατό χωριό (μέ τήν έξης 
σειρά: Έξαπτέρυγα, 'σταυρός, ψάλτες, παπάς που μέ έναν νεαρό κρατώντας 
τόν επιτάφιο καί άπό πίσω όλο τό χωριό. Σ έ τρία σημεία του χωρίου σταματά 
ή πομπή καί δ παπάς λέγει ευχές.

Π ί σ τ η  σ έ δ α  ί  μ ο ν ε ς. Ό  διάβολος είναι δ αρχηγός όλων τών κα
κών πνευμάτων. Τσοράκια του (υπηρέτες του) είναι τά ζούζουλα, τά στοίχειά. 
Τά ζούζουλα παρουσιαζόταν στούς ανθρώπους ιμέ τή (μορφή, ζώων: ’Αρκούδα, 
γάτα, σκύλος κ.λ.π., ή φωτιάς. Στο μέρος πού σκοτώθηκε κανείς, έβγαιινε μιά 
φωτιά. Διάφορες ιστορίες υπάρχουν γιά τά ζούζουλα: 1) Νοτιοδυτικά τοΰ 
χωριοΰ υπάρχει ένα μεγάλο δέντρο. Τό άλτίν - Καραγιάτσι ή τοΰ Τρουχούλα 
τό Καραγά,τσι. Έκεΐ έβγαινε ένα στοιχειό. ’Έβγαινε μιά 'φλόγα καί λίχνιζε 
φλουριά. 2) Στήν κατσ’φέλα, ανατολικά τοΰ χωριοΰ, πάνω ιστό δρόμο. Κυα
νής —  Βρυσικώ,ν, έβγαινε ένα στ’χειό, γουρούνα μέ τά γουρουνούδια. Αυτά 
έπαιρναν, παρέσυραν, τόν νυχτερινό διαβάτη καί τόν πήγαιναν μέχρι τό πο
τάμι νά τόν πνίξουν. Τά δωδεκάμερα έβγαιναν καί τά καρκαντζέλια (καιλικά- 
τζαροι) καί πείραζαν τούς ανθρώπους. Οί καρ·καντζέλοι δταν έπρόκειτοι νά 
βγοΰν άπ’ τούν κάτου κόσμο λέγαν μεταξύ τους: « Ά ντι νά παμι νά κου- 
λιαιντίσουμι. Τά πιδιά κουλέντσαν». Ά φοΰ γύριζαν μέσα ιστό χωριό καί μύρι
ζαν πουβενά κρέας ανέβαιναν πάνω ιστό τζάκι. Φώναζαν ιάπ’ εκεί: «Πίτσι σύ, 
πίτσι γώ, κόμ’ τσιτσί καλύτερο-». ’Επειδή (δέν τούς απαντούσαν έφευγαν. Κά
ποτε, λένε, ένας παππούς γυρνοΰσε μεσάνυχτα 'άπ’ τό μύλοι. Ά πό μακρυά βλέ
πει τά καρκαντζέλια. Γ  ιά νά ιμή τόν πάρουν τυλίχτηκε μέ τό γιαμιπουρλούκι. Τά 
καρκαντζέλια άνέβηκαν πάνω στ’ αμάξι καί άρχισαν νά πειράζουν τό γέρο γιά 
νά τόν κάμουν νά μιλήση κα'ι νά τόν πάρουν τή φωνή. Τόν τσιμπούσαν κι έλε
γαν: «Αυτό τσιΐβάλ’ αυτό τσιβάλ’, αυτό τί έχ’ . . .  (άκαιθάρσίες);» Ό  γέρος 
όμως δέ μίλησε κι έτσι αναγκάστηκαν νά φύγουν. Κάτι παρόμοιο έπαίθε καί μιά 
νιόνύμφη. "Ηταν στολισμένη νύφη. καί βγήκε τά μεσάνυχτα εξω. Τήν άρπα
ξαν τά καρκαντζέλια κι άρχισαν νά τή γυρίζουν άπό κοπριά σέ κοπριά καί νά 
χορεύουν. Προσπαθούσαν νά τήν κάμουν νά μιλήση. Άλλά αυτή δέ μίλησε. 
Λάλησαν οί πιτ’νοί (κοκόρια) καί έφυγαν τά καρκαντζέλια κι άφ’σαν την νύφη. 
Σ τά  ζούζουλα καί καρκαντζέλια δέν έπρεπε νά μιλήση κανείς, γιά νά μή τόν 
πάρουν τήν φωνή. Δέν έπρεπε νά πυροβόληση, γιά νά μή τσαικ’στή τό όπλο 
του. Μέ τό φώναγμα τοΰ πετεινού έφευγαν.

Κ ά τ ω κ ό σ μ  ο ς. Γιά τόν κάτω κόσμο πίστευαν ότι υπάρχει κόλαση καί 
παράδεισος. Ή  κόλαση ήταν όλο φωτιά καί δ παράδεισος γκιούλ - μπαχτσές 
(κήπος μ’ δλα τά καλά). "Οταν δ άνθρωπος πέθαινε, ή ψυχή του πήγαινε γιά
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τόν παράδεισο. Γιά νά πάη δμως έπρεπε νά π&ράση άπ'9 τής τρίχας το γεφύρι. 
Ά ν  είχε κρίματα πολλά δέν ι μπορούσε νά π&ράση κι ’έπεφτε μέσα στήν κόλαση·.

Πε , ρ  π  ε ρ ο ΰ ν α. 'Όταν 'δέν έβρεχε καί ή ξηρασία απειλούσε ολη τή 
σοδειά, έκτος άπό τή λιτανεία στό ποτάμι, έκαμναν καί τήν πιρπιροΰνα. Στό
λιζαν ένα κορίτσι μέ πρασινάδα άπ’ τό κεφάλι ιμέχρι τά πόδια. Τό κορίτσι 
έπρεπε νά είναι ορφανό. Τά κορίτσια αλου τοΰ χωρίου έπαιρναν μπακιρτσού- 
δια (δοχεία τύποις κουβά) καί έχοντας μαζί τους τήν πιρπιροΰνα (τό κορι
τσάκι) γύριζαν δλα τά σπίτια τοΰ χωριιοΰ. Σ έ κάθε σπίτι έπρεπε ή νοικοκυρά 
νά βγάλη έξω στήν αυλή ,μιά ιμπακιρα νερό. ’Απ’ τό νερό αυτό έπαιρναν τά 
κορίτσια κι έβρεχον τά ντουβάρια του σπιτιού, τραγουδώντας τό παρακάτω 
τραγούδι:

Πιρπιροΰνα πίρπατεΐ Νά βραΐχοΰν οί τσιουμπανοί
τοΰν Θιδν παρακαλει τσιούμπανοί γιαλαδαροί

—  Ρίξει Κΰργιου .μιά βρουχή Νά βραχοΰν κι λιτσπιροί (γεωρ-
,μιά βρουχή καλή βρουχή (γοί.

Οί νοικοκυρές έβρεχαν τήν πιρπιροΰνα καί τήν έδιναν άλεύρι, αυγά, 
χρήματα.

ΕΘΙΜΑ ΤΟΤ ΛΑΤ-ΚΟΤ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ. ' Α γ ί α  Β α ρ β ά ρ α ,  
Βαρβάρα βαρβαρώνει, Σάββας σαβανώνει, Νικάλας ,παριαχώνει. Συνηθίζεται 
νά (λέγεται καί τώρα ακόμα στά Βρυσικά τό λογοπαίγνιο αυτό. ’Από τους τρεις 
'Αγίους γιορτάζεται ιμέ ξεχωριστά έθ'ιιμα ή 'Αγία Βαρβάρα. Οί νοικοκυρές 
άπό δυό - τρεις ιμερες ίμπροστά, θά στουιμπίσουν τή βαρβάρα (σιτάρι). Ά ν  
δέν έχη ζώα τό σπίτι, Ιδίως πρόβατα, ίθά βάλουν στή. ιμπακιρα νά βράση: ή βαρ
βάρα ξημερώματα τής Βαρβάρας, ώστε πρωί - πρωΐ νά φάνε. ’Ά ν  τό σπίτι 
έχη πρόβατα, !θά τή βράσουν τό βράδυ τής 'Αγίας Βαρβάρας γι,ά νά τή φαν5 
τήν άλλη μέρα, γιά νά μή άπαρρίξουν τά πρόβατά τους. Στή βαρβάρα έκτος 
άπό τό σιτάρι έβαζαν: Ταχίνι ή σισάμι στουμπισμένο, σταφίδες, μήλα, καρύ
δια, - στουμπισμένα, ζάχαρη, λίγα ρεβύθ'ια καί λίγα καλαμπόκια. Βαρβάρα θά 
πήγαινε ή άρραβωνιιασμένη ιστήν πεθερά της. Ή  πείθερά 'θά δώριζε στή νΰφη 
κάποιο δώρο καί θά τήν έδινε κι απ’ τή βαρβάρα της. Επίσης πήγαιναν βαρ
βάρα στό νουνό, στον κουμπάρο, καί σέ δλους τούς συγγενείς.

Ά  γ ι ο  Μ ό ίδ ε σ τ  ο. Τήν μέρα αυτή οί λιντσπέρ’δις (γεωργοί οί έχυν- 
τες ζευγάρι ζώων) έκαμναν άρτο.

Ά  γ  ι ο· X α ρ  ά λ α ιμ π  ο. Ά ν  παρουσιαζόταν καμμιά άρρώστια 
στό χωριό πήγαιναν στό μοναστήρι (.Κιαρνοφωλέας) καί έπαιρναν τό πόδι τοΰ 
Ά ϊ  - Χαραλάμπου καί τό γύριζαν ιστό χωριό.

'Ά  γ  ι  ο Φ α ν ο ΰ ρ ι. ο. Τά κορίτσια 'έκαμναν άρτο καί τόν πήγαιναν 
στήν εκκλησία. Άπ* τόν άρτο αυτό έβαζαν τό βράδυ ένα κομμάτι γιά νά 
δουν στον ύπνο τους ποιόν ιθά πάοουν.
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ΔΩΔίΕΚΑΗΜΕΡΟ. Π  α ο α μ ιο ν ή X ρ> ι :τ ο υ γ έ ν ν ω ν :
’Art’ τίς 'δυό ή ώρα, τά μεσάνυχτα, τό χωριό βρισκόταν στό πό
δι. Ποια ή αιίτώα; Τά παιδιά ηλικίας 5 —  1.2 χρόνων. "Ύπνος δέν
τά ’πιάνε τή βραδ'ΐά αυτή. Τό πρώτα λάλημα τοϋ πετεινού, ήταν τό αύν,θψ 
μ»α τοϋ ξ«εχυσήματος τοϋ παίδόκοσμου «στούς δρόμους τοϋ χωριού. Κυρίαρχοι 
τών δρόμων καί τού χωριοΰ, τή βραδιά αυτοί οί μικροί διάβολοι. Κρατώντας 
τό ,καλαθάκι «στόνα χέρι καί στ’ άλλο τή βέργα, ©οριακέ τό καθένα τή,ν παρέα 
του. "Ολα κανονισμένα άπό μέριες. ’Από ισπίτι ισέ σπίτι. Ά π ’ αυλή σέ αυλή. "Ε
πρεπε παντού νά φωνάζουν τό «Κόλιντα μπαμπού τσί - τσί - τσί.» Κανένα σπί
τι 'δέ ιθά ’μείνε. "Ολες οί κάκες (θείες) ή ιμπάμπες (γιαγιάδες) ιθά ’βγαιναν 
στήν πόρτα, γελαστές καί χαρούμενες, νά δώσουν τό κόλιντο (κουλουράκι μέ 
άίζυμο ψημένα ιστό σάτσι) τό όποιο ετοίμαζαν ιάπό 'βραδύς. Τήν πρώτη όμάδα 
πού θά πήγαινε στό σπίτι, ιθά τήν έπαιρναν ιμέσα γιά νά ιβγάλη π5 λούδια (κοτ- 
τόπουλα). "Εβαζαν ενα παιδί', 'άπ’ τήν όμάδα, νά άνακατέψη τή στάχτη λέγον
τας: ΠλαδΟ'ύδις, πιτνιαρούδια, άπ’ «δλα νά δώσ’ Θιός. Ά ν  ήταν αγόρια μόνο, 
ή νοικοκυρά ιελεγε γελαστή: Πώ, ιπώ, πώ. Ούλου πιτνιαρούδια ιθά βγάιλο-υ φέ- 
τους.» Έ ρρίχνε δέ κάτω καλαμπόκια ή ισιτάρι ιφωνάζοντας: Πούλ’ πούλ, πούλ! 
(■έτσι ιφωνάζουν γιά νά συγκεντρώθοϋν τά κοττόπουλα). Τά παιδιά τότε φώνα
ζαν πάλι: Κόλιντα ιμπάμπου τσί - τσί - τσί. Το κόλιντο τό περνούσαν «στή βερ- 
γοΰλα τους καί πήγαιναν γιά άλλο σπίτι.

Τά σκυλιά συμμετείχαν κι αυτά, μέ τόν τρόπο· τους, «στά κόλιντα. Τά γαυ- 
γίσματα δέν ήταν άγρια, δέν ήταν απειλητικά. Λές κι αυτά χαίρονταν μέ τή 
χαρά τών παιδιών. Δέν προλάβαιναν καλά - καλά νά σταματήσουν οί φωνές 
τών παιδιών καί νέες φωνές, τή φορά αυτή διαπεραστικές καί λυπητερές, ανα
στάτωναν τό χωριό. "Ηταν αί φωνές τών γουρουνιών, τά όποια (θυσιάζονταν 
στό βωμό τοϋ άντετιού (εθίμου) γιά τή γέννηση τοϋ Χριστού. Οί περισσότεροι 
Βρυσικιώτες, πλούσιοι ή φτωχοί, θά «είχαν στό κουμάσι τους τό γουρούνι, μι
κρό ή «μεγάλο, γιά τή μέρα αυτή. Κι άν τυχόν κανένας ιδέν είχε, Ιδέν 'θά ’μείνε, 
χωρίς κρέας γουρουνίσιο, γιά νά γιορτάση τόν «ερχομό τοϋ Χριστού. Πιάτα 
μέ πριίζάλες καί παστό πήγαιναν κι έβγαιναν «απ’ τό σπίτι του. Τό βράδυ της 
παραμονής θά μαζευόταν νωρίς όλοι στά σπίτια τους. Ή ταν τά ίννιά «φαιά. 
"Ολη ή οικογένεια 'θά συγκεντρωνόταν γύρω «στό σούφρα, πάνω «στον όποιο θά 
ήταν (εννιά φαγητά, νηστίσιμα όλα, καί πρίν καιθήσουν νά «φάνε, ιθά έπρεπε νά 
θυμιατιστούν. Ό  «αφέντης τού «σπιτιού κρατώνας ιμιά κεραμίδα μέ λίγα αναμ
μένα κάρβουνα καί θυμίαμα, θά 'θυμιάτιζε ολα τά άτομα, τό «εικονοστάσι και 
μετά θά (έβγαζε έξω άπ’ τήν πόρτα τό «θυμίαμα. Μετά θά εκαμναν τήν προσευ
χή τους καί θά καθόταν' νά φάνε. Τήν ήμερα τών Χριστουγέννων δυό τρεις ο
μάδες, άνά 10— 15 άτομα, παλληκάρια ,18— «20 χρόνων, γύριζαν στά ρουγκά- 
τσια (κάλανδα). Οί ομάδες «αυτές πήγαιναν σ’ δλα τά σπίτια συνοδευάμενες
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από γκάιντα καί τραγουδούσαν διάφορα τραγούδια, ιάνάίλαγα μέ τα άτομα καί 
τή δουλειά αυτών.

’Άρχιζαν πάντα μέ τό παρακάτω.

•Π’ αρχόντου σπίτι βγαίνουμι 
σ’ αρχόντου 0 έ νά πάμε.
Σ ’ αυτά τά σπίτια τά ψηλά 
τά μορμαρουστρωμένα.
Έκεΐ Χριστός γεννήθηκε, (οΐτό (μέλι καί τό γάλα.
Τό μέλ’ τό τρων’ οί άρχοντες, τό γάλα άφιεντάδες 
Καί τό μελισσοβότανο·, νά λούζωντσι πυράδες.
Κυρά 'μ’ καλή, κυρά μ ’ χρυσή, κυρά μ’ ευτυχισμέτη 
Κυρά μου τόν γιόκα σου καί τόν ιπρωτοτογυιό' σου 
Γιά λούσι τον, γιά χτένιστον γιά στεϊλ’ τον στό σχολείο, 
γιά  νά τούν δείρ, ο δάσκαλος, μί τή χρυσή βιργιτσα 
γιά νά τουν δείρ’ κι δαισκάλισσα 
μί ιδυό κλουνάρι-α μόσχο.
Νηγυιέ (υίέ) ιμ’ γιά πουν’ τά γράμματα 
νηγυιέμ’ σι άπου ιεινι ού νοΰ σου.

— 'Τά γράμματα εινι στοΰ χαρτί 
κι νους μου πάει πέρα.
(Πέρα στά χαμαλαΐδουπέρδ ικα, στις χαιμαλαΐδουτρ ι,γόνες 
Πολλά είπαμε τό γυιόκα σου, Χριιατός νά τοΰν ψιλάη.

5Ά ν πήγαιναν σέ σπίτι δασκάλου, ή άλλου γραμματιζούμενου τραγουδοΰ- 
σαν τό παρακάτω:

Γραμματικέμ’ κι λειτουργέμ’ κι ψάλτ’ τών αναγνωστών 
Γραμματικός κάθουνταν στής εκκλησίας τήν πόρτα.
•Κι δ,τι έγραφε κι· ο,τι έλεγε δλο γιά  τήν καλή του.
Συντρόμαξε (σάν ιέτρόμαξε) τοΰ χέρι του καί χυσε τή μελάνη 
καί βάψε νιος τά ρούχα του, .τήν άσπρη- τή καλή· του 
Πέντε πουτάμια ξέσειρνι (-ξέπλυνε) 

κι βάψαν κι τά πέντε.
Παν πέρδικις νά πιουν νιρό· καί βάψαν τά φτιρούδια
στοΰν κάμπου πλαταρίισικαν (χτύπησαν τίς φτεριουγες) κι έβαψε

(κάμπους ουλους (δλους)
Κάμπους κατά τά πράσινα κάμπους κατά τά λουλούδια 
Κ ί  βασιλιάς άπέρασε κί ιβαψε τ’ άλογό του 
Κι πάλι πίσου γύρισε ,κι βάψαν τ’ άρματά του.

Στό νοικοκύρη τοΰ σπιτιού τραγουδούσαν:
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Ν ’ αφέντη (μου στή τάβλα σου. χρυσή καντήλα καίει 
νά βάνης λάδι κι κιρί, νά ψέγγ’ τήν αφεντιά σου 
κι που τά παραθύρια σου κι’ ’πού τήν αφεντιά σου 
κι μαχαλάς παρακαλει ουλους γιά τούν αφέντη 
"Οσα άστρα εχει ουρανός κι’ φύλλα άπ’ τά (δέντρα 
Τόσα καλά νά δώσ’ Θιός τούν κυρ’ μας ιτούν αφέντη·.
Νά κουσκινίιζη τά φλουριά νά (Κοσκινίζει ιμέ κόσκινο μέ μεγάλες

τρύπες) δερμονΟζ’ τά γρόσια 
κι άπό τά δερμονΐσματα κεράσ’ τά παλληκάρια 
κι άπό τά δερμονΐσματα κεράσ’ τά παλληκάρια. (Χρόνια πολλά).

’Ά ν τό σπίτι είχε κοπέλλα, γιαυτήν τραγουδούσαν:
Μάννη ιμ’ τή θυγατέρα σου1, ιμάννη μ’ τήν ακριβή σου 
ιμάννη ιμ’ τήν έχεις ακριβή, γραμματικό τή δώσης.
Δώισ’ τη κι χίλια πρόβατα - τρακάσια δαμαλίτσια 
Δώσ’ τη κι ένα χρυσάλουγου, μι τή χρυσή τή: σέλα.
Σέλα ντά ’ξίζη εκατό, κι μαύρος τά διακόσια
κι τά τ σκαλοπατώματα τά χίλια πεντακόσια
Πολλά εΐπαμι γιά  τ’ θυγατέρα σας, Θιος νά τήν φυλάη.

Γιά νεογέννητο παιίδί τραγουίδούσαν:
"Ενα μικρό μικρούτσικο, Σαββάτα γεννημένο 
Σάββατο μέρα γίνικι τήν Κυριακή βαπτίσκι 
Κΐ τήν Τιτράδη τού προυΐ, βγήκε στού μισουχώρι.
Τούδιαν παπάδες κι άραξαν κι άρχόντοι συλλουγίσκαν 

— Θά ρίξου πέτρα δέ γυρνά, γιουφύρι δέ στεριώνει 
θά βαρέσου τούν συμπόθιρου 

νά πάρ’ ου νιος τήν κόρη.

"Αν Ότο δρόμο ιάντάμωναν καμμιά κοπέλλα τήν τραγουδούσαν: 
"Ασπρα πουιδάρια πούδια γώ, στό κίτρινο τό μέστι 
θάριψα εΐνι Πασχαλιά κειπα Χριστός Άνέσ,τη.

Τής Πασχαλιάς τήν άφουρμή, νά μή άπηκαστοήμι 
Νά μή τάπκάση ή μάννα ιμου γιά  ισκύλα ά!δ:ερφή μου 
Κ ι μάννα της δέν τάπκαισι, τδνοιωσι αδερφή του 
Σώπα, σώπα άδελφή, κι θά στού ιμουλουγήσω.
Πώχεις χουράφια μι σπαρτά, νά μή εΐνι θιιρισμένα 
πώχεις τσαΐρια καρπερά νά μή εΐνι κουσιισμένα 
Πώχεις αμπέλια καρπερά νά μή εΐνι τρυγισμένα
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Τά ’μπέλι θέλει κλάδεμα νά 'δώση τό σταφύλι 
Κ ι κόρη. θέλει φίλημα, πάσα ταχειά στά χείλη.

Τίς αμάδες αυτές τίς έδιναν αλεύρι, αυγά, ψωμί καί κρέας. "Ο,τι μάζευ
αν τά πουλούσαν καί μέ τά χρήματα γλεντούσαν δλα τά παλληκάρια τού χω
ριού ατό κεντρικό μπακαλιό (καφενείο·) τού χωριού.

Π ρ  •ω τ ο χ ρ ο ν ι ά : Ά πό βραδύς οί νοικοκυρές άνοιγαν τά φύλλα γιά 
νά κάμουν τή βασιλόπιττα. Θά ’βαζαιν μέσα τόν παρά γιά νά άναδειχθή ό τυχε
ρός της χρονιάς. 'Όπως καί τά κάλαντα, έτσι καί τώρα: Ά π ’ τίς δυο ή ώρα, 
ξημερώνοντας ό 'Ά ϊ - Βασίλης, τά παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους γιά νά 
φωνάξουν; «Εούρβα μπάμπου κι - τσι - .τισί.» Οί πόρτες δλες θάνοιγιαν γιά νά 
δώσουν στά παιΙδιά τή μίρα (κομμάτι κρέατος χοιρινού) ή τό λουκάνικο καί νά 
τά περάσουν τά παιδιά στή σουρβήνα, πού άπό μέρες τήν είχαν ετοιμάσει. Τή 
βραδιά αυτή δέν ήταν κυρίαρχοι τού χωριού μόνοι οί μικροί. Στά  μπακαλιά 
ξενυχτούσα,ν μπαφιασμένοι ιάπό αϋπνία, απ’ τού καπνούς τών τσιγάρων καί 
τήν αγωνία τού κέρδους, οί άντρες τού χωριού, χαρτοπαίζοντας γιά τό καλό 
τού χρόνου. Τήν πρωτοχρονιά μετά τήν ιέκκλησία (θά μαζευόταν δλοι γύρω άπ’ 
τό σουφρά γιά νά κόψουν τή βασιλόπιττα. Πρώτα θά γινόταν τό θυμιάτισμα, 
ή προσευχή καί μετά (θά ’παίρνε ό ά'ψέντης τού σπιτιού τό μαχαίρι, θά γύριζε 
τρεις φορές τόν ταβά, Ιθά σταύρωνε τή βασιλόπιττα καί ιστή συνέχεια θά ’ρχιζε 
νά κόβη κομμάτια: Πρώτα γιά  τόν 'Ά ϊ - Βασίλη, μετά γιά  τό σπίτι, μετά γιά 
τά ζώα, γιά  τά χωράφια, καί γιά κάθε άτομο τής οικογένειας μέ σειρά άπό 
τόν μεγαλύτερο προς τούς μικρότερους.

Τό χτυποκάρδι γινόταν πιο γρήγορο, μέ τό .κόψιμο τής βασιλόπιττας ιδί
ως στά παιδιά: ’Άραγες ποιός θάταν ο τυχερός; «ΐΚι άρχιζε ή άναισκαψή καί 
ή διάλυση έξ ών συνεστήΙθη» τής βασιλόπιττας. Τή δραχμή, τήιν πήγαιναν στήν 
Παναγιά, οποίος τήν εύρισκε.

Θ ε ο φ ά ν ε ι α :  Ά πό βραδύς έβαζαν τόν τέντζερη, στό τζάκι γιά νά
βράση ή μπάμπου (ειδικά γεμισμένο χοντρό λουκάνικο., μέ γουρουν-ίσιο κρέας). 
Τό πρωί Ιθά πήγαιναν δλοι στήν έκκλησιά. Ή ταν ή μέρα πού θά πήγαιναν στό 
τσεσίμέ (στή βρύση) γιά τό άγιασμα τών νερών. Θάπαιρναν οί άφέντηδες α
γιασμό γιά νά πάνε νά ρίξουν στά χωράφια τους, στ’ αμπέλια καί στά ζώα 
τους, καί οί νοικοκυρές γιά νά βάλουν στό εικονοστάσι γιά γιατρικό. Μετά τήν 
εκκλησία θά πήγαιναν στό σπίτι νά φάνε τή μπάμπου. Επίσης τά παιδιά θά 
γύριζαν στά φώτα τραγουδώντας τό:

Σήμερα V  τά Φώτα κι φουτισμός 
κι χαρά μιγάλη. στού γένους μας κ.λ.π.

'Ά  γ ι ο ς  Ί  ω ά ν π  η ς: Τήν ημέρα τού 'Ά ϊ - Γιάνν’, γινόταν τό βρέ
ξιμο τών Γιάννηδων. "Οταν έβγαινε στό καφενείο· ό Γ  ιάννης τόν έκαμναν χρό-
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via πολλά. Μετά ένας έλεγε: Έ γώ  τον βρέχω τό Γιάνν’ γιά  ιδυό οκάδες κρα
σί. ’Άλλος πλειοδοτούσε: Έ γώ  μέ 5 οκάδες. Ό  Γιάννης απαντούσε: Έ γώ σάς 
βρέχω γιά 10 οκάδες. Κα'ι ή... δημοπρασία συνεχιζόταν (μέ 00 καί, κιλά κρα
σί, ώσπου γινόταν ή κατοχύρωση. Τότε δλοι (μαζί πήγαιναν στό ποτάμι ή σέ 
πηγάδι καί έρρυχναν τό Γιάννη μέσα στό νερό, δπως ήταν μέ τά ρούχα. ’Απ’ 
εκεί, άφού άλλαζε ό Γιάννης τά ρούχα του, πήγαιναν στό καφενείο καί έπιναν 
τό ταγμένοι κρασί. "Ολο τό 12/ίμερο δέν έπλυναν, δέν βάπτιζαν παιΙδί, καί οί 
τσομπάνηδες έδεναν τά ψαλίίδια νά μή κόψουν τίποτε.

Ά  γ  ι ο ς Τ ρ  ΰ φ ω ν α ς. Τήν ήμερα αυτή κάθε αμπελουργός πήγαινε 
στ’ ιάμπέλι του, μετά άπ’ τήν απόλυση τής (εκκλησίας καί έκοβε τρεις βέργες. 
Πριν άρχίση, έλεγε τρεις φορές: Πούσαι. Ά ϊ. - Τρύφωνα; Έδώ είμαι, άλλα 
απ’ τά σταφύλια δέν φαίνουμαι.

"Α γ ι ο ς  Σ υ  μ ε ώ ν : Τήν ήμερα αυτή έπρεπε νά έξαφανιίσθούν για 
νά μή κόψουν, ψαλίδια, μαχαίρια, κ.λ.π., γιατί άν είχαν γκαστρωμένη γυναί
κα, ιστό σπίτι, ή ζώα, θά γεννούσε σ’ μαΐδιακό.

Α Π 0 Κ Ρ Η Ε Σ . Τ σ ι κ ν ο π  έ μ  π τ  η : Τήν τσικνοπέμπτη ισφάζαν κοτ- 
τόπουιλα γιά  νά μή τσικνώση δλο τό χρόνο, νό φαγητό.

Ψ υ χ ο σ ά β β α τ α :  "Ολο τό χωριό έκαμνε μνημόσυνα. Τά διάβαζε ό 
παπάς καί μετά μοίραζαν τό σ’ τάρι κι τ’ς κλουρούδις, γιά  νά σ’ χωρέσουν 
τ’ ς πιθαμέν’. Μετά πήγαιναν ιστά μνήματα μέ κρασί καί θυμίαμα.

Δ ε ύ τ ε  ρ α  τής τρίτης έβδαμάδος. Κ  ι ο π  έ κ Μ π έ η ς: Ό  Κιοπέκ 
Μπέης ήταν τό αντέτι (έθιμο) μέ διπλό ισκοπό: Θρησκευτικό κυρίως καί σα
τυρικό κάπως. Θρησκευτικό γιατί ήταν μιά λιτανεία, χωρίς παπά, καί σατυ
ρικό γιατί σατύριζε τούς Τούρκους. Τά πρόσωπα πού λάβαιναν μέρος ήταν : 
Μπέης, Καντίνα, Χατζής, Κατής, Γιατρός καί άράπηδες. ’Αρχηγός ήταν ό 
Μπέης, δ όποιος, ντυμένος μέ τή γούνα του, μέ τη μεγάλη του πίπα στό στό
μα, καμάρωνε άιλύγιιστος πάνω στό στολισμένα άλογό του.

Κ α ν τ ί ν α :  άντρας ντυμένος γυναίκα, μέ ένα παιδί, κούκλα, στην 
αγκαλιά καί τό αδράχτι στό χέρι.

Ά  ρ ά π η δ ε ς : Παρίσταναν τούς Τούρκους- στρατιώτες, μέ μ/αυρ-ισμε- 
νο πρόσωπο, μέ καμπούρες, μέ κουδούνια στή μέση καί ξύλινα σπαθιά, πρ'ο- 
καλούσαν τό φόβο τών μικρών παιδιών καί των σκυλιών. "Ολοι led άλλοι ήταν 
κατάλληλα καί άν άλογα -μέ τό ρόλο τους ντυμένοι. Ό  Μπέης, μέ τή συνοδεία 
του, γύριζε ιάπό σπίτι σέ σπίτι. Οί νοικοκυρές έβγαιναν καί έδεναν άλεύρι, αυ
γά καί ένα μαντήλι -στό Μπέη δ οποίος ευχόταν «Καλά ιμπιρικέτια» (.καλή σο
δειά). ΟΊ άράπηδες έκαμναν κρυφά τή, δουλειά τους: έκλεβαν δ,τι μπορούσαν, 
ιδίως αυγά άπ’ τίς φωλιές. ’Ά ν ή καντίνα ιέβλεπε κάποιον άντρα, δχι τής πα
ρέας -της, έτρεχε κατ' έπάνω του, φωνάζοντας δτι θέλησε νά; τής κλέψη τό
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παιδί. Τότε άρχιζε τό κ^ηγητό, ώσπου ioit ιάράπηδες τον έπιαναν καί άφοΰ τόν 
έδιναν μερικές κάτω απ’ τα  τσαρούχια, τόν ώ'δηγοϋσαν- ιστόν κατή, για να τόν 
δικάση ·,μέ ,μερικές μεταλλικές! και τις οποίες πλήρωνε ατό Μπέη: Μερικιοι νέοι, 
πού ’είχαν εμπιστοσύνη ατά κάτσια τους, πάγαιναν και έκλεβαν. τό παιδί της 
καντίνας. Ο ι άράπηίδες είχαν ειδικότητα ατό πιάσιμο τών 'σκαλιών. Αυτά μαρ
τυρούσαν κυριολεκτικά, στά χέρια τών αράπηδων, οί όποιοι τά χόρευαν γαϊ
τανάκι. "Οταν τελείωνε δλο τό χωριό, θά 'συγκεντρώνονταν1 δλοι ατό μισοχώρι 
(ιστήν πλατεία). ’Εκεΐ έζεφε ό Μπέης ιστό· αλέτρι τέσσερες άραπάδες καί ώρ>- 
γωνε. Έρ.ριχνε σπάρο. Σ έ λίγο άρχιζε τό θέρισμα. Μέ μεγάλες τριχές έδε
ναν τά δεμάτια, προσπαθούσαν νά δέσουν άντρες, οι όποιοι α’ δλη τή διάρκεια 
τής γιορτής, δέν άφηναν στιγμή που νά μή πειράξουν τούς ιάράπηδες.

Μετά το 'θέρισμα πήγαιναν όλοι ατό σπίτι του Μπέη δπου τούς είχε τρα
πέζι καί τρωγαν καί πίναν. Τό 'βράδυ θά πήγαιναν όλα τά 'αντρόγυνα μέ κα- 
νίσι (μπουγάτσια καί γκιβέτσι) καί τό γλέντι ιθά συνεχιζόταν. Ή  γυναίκα τοΰ 
Μπέη έπρεπε νά δωρήση σ’ όλα τά αντρόγυνα ιάπό ένα μαντήλι. Στό τέλος τοΰ 
γλεντισΰ διάλεγαν τον Μπέη γιά τήν άλλη χρονιά. Αυτόν τόν πήγαιναν .στό 
σπίτι του στούς νωμους (δόμους). "Αν ή σοδειά δέν πήγαινε καλά, τ 6 απέδι
δαν ατό Μπέη: «Τί μπέη είχαμε, τί Ιθάλατε νά βγάλουμε» ή . προφητικά» «Α '. 
Καλό Μπέη άχουμι φέτους. Πουλύ μπιρικέτ’ Οάχουμι». . . .. ?

Τά Ιέΐλεύθερα πϊδιά, τά παλληκάρια τοΰ χωριοΰ, τή. βραδιά αύτή θά κα- 
λίβωναν τήν καλή τής καρδιάς τους: Μέ τό. όπλο .'θά χτυπούσαν το τζάκι τοΰ 
σπιτιοΰ τής νιας πού αγαπούσαν.. ’Ά ν  τό τζάκι έπεφτε ή δουλειά, (ίάρραβώνα) 
ήταν σίγουρη. '·· _

Κ υ ,ρ ι α % ή τ ή ς  τ υ ρ ο φ ά γ  ο ύ: -Ή ταν ή  μέρα τής συγχώρη
σης. Παρεξηγήσεις, κακιώματα, μαλώματα, όλα έπρεπε νά σ’ χωρηθοΰν.· Οί 
μικρότεροι 'θά πήγαιναν στους. μεγαλύτερους, συγγενείς καί γειτόνους, οί κου
μπάροι ατούς νούνους, μέ τό μπουκάλι στό χέρι γιά  νά σ’_ χωρεθσυν. Θά φ ι
λούσαν τά χέρια τών ιμεγαλυτέρων καί 'θά ’λεγαν: « Σ ’ χωρημένα, βλογηιμένα». 
Στό ισπίτι τοΰ παππού, σωστό πανηγύρι. Ά π ’ τό ταβάνι 'θά κρεμούσαν τό χαλ
βά, ιστή μέση του κύκλου τών γονατισμένων παιδιών. Ένας.μεγάλος γερνού
σε τό χαλβά κοντά ιάπ’ τά ’νοιχτά στόματα τών παιδιών, τά όποια προσπαθού
σαν ποτό ιθά Ιδαγκώση τό χαλβά, Τά χέρια ήταν- πίσω. Τό ιβράδυ αύτό- ’θά νή
στευαν. Έ τρωγαν καί πίναν. Έ τρω γαν τό χαλβά καί . στό τέλος, σάν καπάκι, 
έτρωγαν ένα αυγό λέγοντας: Μ’ αυγό τό κλείνουμι μ’ αυγό ιθά τ’ άνοίξουμι».

Τή μέρα αυτή οί πιίθιρές πήγαιναν τό χαλβά καρυδένιο, πορτοκάλια καί 
δώρο (παπούτσια κ.λ.π.) στή νύφη (ιστην ιάρραβωνιάσιμένη). Καί ή νύφη θά- 
στελνε στήν πείθερά γλύκισμα, φρούτα καί 'ρέγγες.'Στό ιμισόχώρι όλη τή μέ
ρα, μετά τήν έκκλησιά, γινόταν μεγάλος χορός, μέ'διάφορα τραγούδια οπως 
είναι τό παρακάτω: '· '
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Και νά Μακριές, Θανάση μου, καί νά πακριές όλη μέρα 
χουρεύουν τά κουρίτσια Θανάση ιμου, παλληκάρι μου.
Κουρεύει κι μεΐς Θανάσης μας, τοΰ βράδι5 ατού σπίτ5 παένει 
Τή ιμάννα του ιελάλησε, τη ιμάννα του νέ λέει.

— 'Τοΰ κιιφαλάκ’ μ* μί πουνάει, καιρΙδίτσα ιμ’ μ* αγκυλώνει.
Στρώσε, νύφη, τά (στρώματα νά πέσω ’γώ (θιρμάθκα.
Κι νύψη τον ελάλησε κι νύφη τοΰν Ιλέεχ 

— ’πάψι πασά ιμ’ ιεΐν’ άπουκρές κι ολιοιι μαζύ ’πουκρεύουν.

Ή  Κ  α  β α ρ ά Δ ε υ τ έ ρ α  ήταν πραγματικά καθαρή, γιά τούς 
Βιρυσικιώτες. Πρώτη (δουλειά πρωί - πρωί ήταν νά ιμπη ή μποικίρα ιστή φω
τιά γιά  νά ζεματιστούν άλα τά άγκιά (πιατικά) καί νά καθαρίσουν απ’ τά 
άρτ’ιμένα 'φαγητά. Δευτέρα, Τρίτη καί Τετάρτη πρωί, κροτούσαν τρίμερο. Τήν 
Τετάρτη πήγαιναν ιστήν (έκκλησιά καί άφοΰ παρακολουθούσαν τή θεία λειτουρ
γία, έπαιρναν άντίδωρα καί έτσι έτρωγαν.

Π ρ  ώ τ η  Μ α ρ τ ί ο υ: Πρωί, πρωΐ οι νοικοκυρές θά ισικούπυζαν δλο 
τό σπίτι, κα'ί τά σκουπίδια μαζί ιμέ χόρτα θά  τ ά ’καιγαν στήν αύιλή γιά νά κά
ψουν τους ψύλλους. Τά παιΐδιά θά  πηδούσαν πάνω άπ’ τή φωτιά γιά γιροσύνη.

01 μητέρες θάκλωθαν το μάρτη,: άσπρη καί κόκκινη κλωστή, γιά  νά βά
λουν στό λαιμά καί χέρια, στά παιδιά τους, για νά μή τά μαυρίση δ Μάρτης 
καί νά μή τά τσιμπούν τά φίδια.

Β ά ζ ο ν τ α ς  τ ό Μ ά ρ τ η  έ λ ε γ α ν :  “Οταν σύ θά είσαι ιστού 
Καζαντζή, τά φίδια νά είνι ιστούν κάμπου. Ό τα ν  ισύ στούν κάμπου, τά φίδια 
στούν Κιαζαντζή. Τό Μάρτη τόν β γάζαν μόλις έβλεπαν τά λελέκιια καί τόν κρύ- 
βαν κάτω άπό μία πέτρα. ’Απ’ ιέκει θά  τόν έπαιρνε δ ιλέλεκας γιά  νά τον εχη 
καί γιά  τόν άλλο τό Μάρτη.

Μόλις έβλεπαν τά λελέκια τραγουδούσαν:

Λέλιακα παντέλιακα νά βοσκώ τά πρόβατα
κόψι τά  πουδαρίοιύδια σου πέρα στά ραχώματα.
νά τά κάνω γκάιντα Τρώει ού λύκους χαίρεται
γκάιντα, γκαϊντανίτσα κι άλεπού μαρένιεται.

Σ ά β β α τ ο  Τ ο ύ  Λ α ζ ά ρ ο υ :  Τά παιδιά ομάδες ομάδες γυρίζουν 
τά σπίτια κρατώντας μιά μεγάλη κούκλα καί τραγουδούσαν:

Τού κοκκυνου, τού πράσινου νά πάου νά φουρκαλίσω (ιδίς)
τ ’ αυγό μέσ’ στήν καλάθα (δίς) νά πάου νά φουρκαλίσω (ιδίς)
Δώσ’ μου κυράμ’ ενα αυγό %ά  φου.ρκαίλίσω τήν αυλή
νά παου σ’ άλλου σπίτι, (δις) τή, μαρμαρουστριουμένη (δίς).
Μί καρτηράει, ή μάννα μου
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Κυ ρ ι α  κ ή τ ώ ν  Β α ΐ ω ν : Τρώγαν ψάρια. Σ τήν έκκιληοιιά 
μοίραζε ο παπάς κλάδους σουσυΐτιάς ( ιτιάς). Τά Βάϊα τραγουδούσαν:

Βάγια, Βάγια τοΰ Βαγυοΰ κι τήν άλλ’ τήν Κυριακή s
τρώνε ψάρια οτι. κουλιοΰ τρώνε τοΰ παιχΰ τ’ αρνί.

Μ ε γ ά λ η Έ  'β δ ·ο μ ά δ α : Τή Μεγάλη Εβδομάδα, όλος δ κόσμος 
πηγαίνει στήν 'εκκλησία, στις αγρυπνίες. ·

α. Μ ε γ ά λ η  11 έ |μ π  τ  η:· Τήν κόκκινη (Πέφτη, δπως έλεγαν 
τήν Μεγάλη Πέμπτη, έβαφαν τρία κόκκινα αυγά καί τό ενα τό ’βαζαν στό 
εικονοστάσι. Τήν ημέρα αυτή, δπως καί τή Μεγάλη Παρασκευή, δέν δού
λευαν. Τό βράδυ, όλο τό χωριό πήγαινε στήν εκκλησία γιά ν’ ιάκούση τά 1ι2 
ευαγγέλια. Τό βράδυ, έμεναν στήν εκκλησία κορίτσια καί άλλες γυναίκες, γιά 
νά ξενυχτήσουν τό Χριστό.

β. Μ ε γ ά λ η Π  α ρ α σ κ ιε ν  ή: Ή  καμπάνα όλη τή μέρα χτυ
πούσε πένθιιμα. "Ολοι θά πήγαιναν ,στόν Επιτάφιο λουλούδια, κερί καί θυ
μίαμα. Τά παιδιά ιθά περνούσαν τρεις φορές κάτω ιάπ’ τόν Επιτάφιο. Τό 
βράδυ, γύρω άπ’ τόν ’Επιτάφιο, ιθά ’ψαλλαν όλοι οί νέοι, ομάδες - ομάδες, τό 
«ή ζωή έν τάφω». Ή  περιφορά τοΰ ’Επιταφίου· γινόταν μέσα στό χωριό κι 
όλος ό κόσμος Οά περνούσε κάτω ιά π ’  τόν ’Επιτάφιο, στην πόρτα τής εκκλη
σίας.

γ. ιΚ υ ρ ι α κ ή τ ο ΰ  Π ά σ χ α :  Μεσάνυχτα ιθά χτυπούσε , ή 
καμπάνα κι όλο τό χωριό θά μαζευόταν στήν εκκλησία γιά ν’ άκίούση τό χαρ
μόσυνο άγγέλμα. Ό  καθένας μέ τή λαμπάδα του καί ιμέ τό κόκκινο αυγό οί 
μικροί. Μέ τό «Χριστός Άνέστη» άρχιζε τό τσούγγριίσμα τών αυγών. Σχο- 
λώντας ή εκκλησία έπρεπε νά πάν, τό καινούργιο, φως, τής ’Ανάστασης, στό 
σπίτι καί ν’ ανάψουν μ’ αυτό πρώτα τήν καντήλα καί μετά τή φωτιά κ.λ.π. 
Μετά (θά καθάνταν δλοι γύρω στό .σούφρα γιά νά φαν’ άΐπ’ τό ψητό αρνί, 
πού ’σφάζε ό αφέντης τοΰ σπιτιού τό Σαββατόβραδο. Κάθε σπίτι, φτωχό ή 
πλούσιοι, ιθά έίχιε γιά τήν Πασχαλιά τ’ αρνί, μικρό ή μεγάλο.

Τή μέρα τής ΠαΙσχαλιάς, θά πήγαιναν στους μεγαλύτερους απ’ τό σόϊ, 
πιθίειρούς, νούνους, κ.λ.π., τήν πασχαλιά (μιπογάτσα) καί τά κόκκινα αυγά. 
Οί πασχαλιές ήταν μπογάτσες (μεγάλοι άρτοι) μέ ένα κόκκινο αυγό στή 
μέ'ση καί μέ σισάμι καί σχέδια άπό πάνω.

Οί ι συγγενείς θά έπέστριεφαν πάλι· πασχαλιά. Πια τά παιΙδιά πού Οά πή
γαιναν νά φιλήσουν τό χέρι τών παπούδονν, γιαγιάδων, νταήδων, κ.λ.π., ετοί
μαζαν τίς γκουγκσυχτοΰρες, (κουλούρια μέ ένα κόκκινο αυγό. στή μέση) καί 
άπό ένα κόκκινο αυγό. Στις άρραβωνιασμένες έκαμναν. διάφορα δώρ·α.. μ 

Τή Δεύτερη ’Ανάσταση' πήγαιναν δλοι στήν έκκληισιά καί στό τέλος' ό 
παπάς τους μοίραζε τά λουλούδια ιάπ’ τόν1 ’Επιτάφιο, τά' όποια έβαζαν · στό
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εικονοστάσι καί τά χρησιμοποιούσαν γιά θυμιάτισμα σέ περίπτωση βασκά
ματος.

Έ πί 40 μέριες, σά χαιρετισμό, χρησιμοποιούσαν τό «Χριστός Άνέστη», 
αντί τό «καλημέρα» ή «καλησπέρα».

Π  ,ρ ω τ ιο ιμ -α γ ι ά : Πρωί πρωΐ όλο τό σπίτι βριισκόταν ιστό πόδι.
’Απ’ τή νύχτα σηκωνόταν ή νοικοκυρά νά πάη· |μέ τή λαγήνα της στό νερό 
καί νά φέρη καρυδόφυλλα γιά νά βάιλη ιστήν πόρτα καί νά τά χρησιμοποίηση 
γιά λούσιμο σλων τών άτόμιον τού σπιτιού γιά νά είναι, γεροί.

Τά παιδιά 'θά ’τρεχαν μέ τό ήλιοχτύπημα στά σπαρτά νά μαζέψουν λου
λούδια καί νά ’γκ’λιστούν μέσα στη δ'ριοσιά (νά ίβιραχούν μέ τή δροσιά) 
ώστε νά έχουν υγεία.

' Α γ ί α ς  Μ α ρ ί ν α ς :  Μέχρι τό 19:3)2, τή γιορτή αυτή δέν τήν 
λογάριαζαν. Τό παρακάτω δμως συμβάν εκμμίε τούς Βρυσικιώτες νά γιορτά
ζουν ιμέ σχολαστικότητα τή μέρια αυτή.

'ΤΠπήρχε μιά οικογένεια δνάματι Φανακίδη. Είχε ιμιά κοπέλλα πού τήν 
ελεγαν ιΚρουστάλλου, 18 χρόνων, αθώα, καί ευκολόπιστη. Τήν παραμονή τής 
'Αγίας Μαρίνας, μετά άπό τό 'θέρισμα·, οι νύφες της, δυο γυναίκες τών αδερ
φών της, πήγαν νά αρμέξουν τίς βουίβάλες καί ή Κρούσταλλού κάθησε στήν 
άστριιχιά (στό ντουβάρι κατ’ άπ’ τά κεραμίδια) γιά νά ξιεκουριααθή καί τήν 
πήρε ό ύπνος. Ά π ’ τή στιγμή αυτή χάθηκε ή Κ,ρουΐστάλλου. "Οταν ήριθιε ή ώρα 
νά φάνε ψάξανε σ’ όλη τή γειτονιά αλλά ή Κρουΐστάλλου αδύνατο νά βριειθή. 
Τό χωριό έγινε ανάστατο. Τήν άλλη. μέρα τό πρωί πήγε μιά γυναίκα, Δήμητρα 
Τσολακίδου, νά βγάλη νερό άπ’ τό γκιρΊνούδ’, ένα πηγάδι, πού βρισκόταν σέ 
απόσταση 100 μ. άπ’ τό σπίτι τού Φανακίδη. Ασυναίσθητα έσκυψε καί είδε 
μέσα ιστό πηγάδι. Τότε 'βλέπει κάτω άπ’ τό μπουγάζι (τό βραχιόλι τού πηγα
διού), πάνω ιάπ’ τό νερό καί σέ ιμιά άγριιντιά (ξύλο πλάτους 26— >30 πόντους) 
καθόταν κοιμουμένη, ή Κρούσταλλού. Έ τρεξε αμέσως καί ειδοποίησε τό μπαμπά 
τής Κρουΐστάλλους. Στό πηγάδι μαζεύτηκε δλο τό χωριά. Μέ προσοχή κατέ
βηκε ένας άντρας στό πηγάδι, καί μέ τριχές έβγαλαν τήν Κρουστάλλου άπ’ τό 
πηγάδι, (Ινώ δλος δ κόσμος παρακολουίθιούσε μέ νεκρική σιγή, χωρίς ή Κρού
σταλλού νά ξυπνηση. Τήν μετέφεραν στό σπίτι καί μετά ιάπό ώρες μπόρεσε νά 
συν ελθη καί νά άπαντήση στις 'ερωτήσεις τής αστυνομίας καί τών περιέργων. 
Νά τί είπε: "Οταν κάθησα στήν άστριχιά καί μέ πήρε ό ύπνος ήρθιι ένας 
παππούς μέ τ ’ άλογό τ ’ κι μί λέει: ’Έλα· πού πίσου· μ’. Σκώθκα γώ κι πάϊναί πού 
πίσου τ ’. Στού γκιρινούδ’ δταν φτάσαμε, έχασα τούν πάππαυ' κί ιδέ βυμάμι 
τίπτας. Ά ς  σημειωθή δέ οτι ή Κρούσταλλού παρ’ δτι κοιμόταν σχεδόν πάνω 
στήν έπιφάνεια τού νεριού, ήταν τελείως στεγνή. Ά πό τότε ό μπαμπάς τής 
Κρουστάλλους έσφαζε κουρμπάνι στό’ γκιρινούδ ι καί τό μοίραζε ιστό χωριό. 
01 Βιρυισικιώτεις 'άπό τότε γιόρταζαν τήν Α γ ία  .Μαρίνα σάν τή μεγαλύτερη 
γιορτή. Σήμερα ή Κρούσταλλού1 ζή στη Βουλγαρία, απου τήν πήγαν οι συρμό-
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ρδτες, μαζί μ’ όλην τή,ν οικογένεια της, είναι παντρεμένη οα εχει δυό κορι
τσάκια.

ΜΑΓΕΙΑ. 1) Β α σ κ α ν ι ά .  Τό βάσκαμα ήταν ίμια 'συχνή άρρωστε ια 
ιδιαίτερα τών μικρών παιδιών. Β άσκανε ό άνθρωπος που ξαναΙβύζαΐξε. ’Αφοΰ 
δηλαδή τόν ξέκοψε ή μάννα του, μετά άρχισε πάλι νά βυζαιίνη. Τά μάτια 
τοΰ ανθρώπου· αΰτοΰ ήταν επικίνδυνα. Θ ε. ρ α π  ε ΐ  ε ς  : α) Νά τό φτύση
αυτός που τόν βάσκανε, .β) Νά θυμιατισθή ιμέ λουλούδια τοΰ επιταφίου, γ ) Νά 
τοΰ -ρίξουν σταυρό: Μέσα σέ ποτήριι νερό έρρ-υχναν ένα σταυρό κι έινα κομμάτι 
Τίμιο Ξύλο, πού τοίχον απ’ τό "Αγιο ’Όρος. ’Ά ν  ήταν βαισκαμένο έβγαζε φυ- 
σαλίδες. Μέ τό νερό αυτό έβρεχαν τό- πρόσωπο τοΰ ματιασμένου, τοΰ ’δόναν 
νά πιή τρεις φορές καί τόν 'σκούπιζαν μέ τήν ποδιά τής γυναίκας πού ερρ-ιχνε 
τό -σταυρό. Γιά νά μή βασκαθή -κάποιος τόν φτοΰΐσα,ν. Φτ-οΰ ισκόρΙδα. ’Έ χ’ νά 
μή βαισκαιθής. Επίσης χρησιμοποιούσαν γαλάζιο χάντρο καί σκέλδα σκόρδου.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΞ ΕΠΙΔΗΜ ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ.
α) Τ ρ υ πιο π έ ρκχσ μ α. Τό τρυποΙπέρασμα «χρησιμοποιείτο γιά τά μικρά 
παιδιά όταν άριρώσταιναν καί περισσότερα γιά τά ζώα όταν τά έπιανε τό 
Καρά - γιανίκ. Γιά νά καταιπολεμηΐθή ή άρρώσνειιια αύτή γινόταν σωστή ιερο
τελεστία : Πήγαιναν σέ χωριανοσύνορα, συνήθως .ανάμεσα Κυανής καί Βρυ- 
σ,ικών. Τό σημείο αυτό ήταν κατάλληλο, ήταν γιά,ρι (ύψωμα κοιμένο καιτακό- 
ρυφα) καί άνοιγαν ιμιά μεγάλη τρύπα, τάση πού νά μπορή νά περάση ένα με
γάλο ζώο, γελάδι. Έκεΐ κοντά σέ ιδυό παλούκια (πασσάλους), στερέωναν, ορι
ζόντια, ένια ξύλο κρανιάς. Μετά δυό άντρες, τών οποίων τ ’ όνομα ιδέν θά είχε 
άλλος μέσα ιστό χωριό, φορώντας μόνο πουκάμισο καί τίποτε άλλο-, έπαιρναν 
μιά χούτρή αλυσίδα καί κρατώντας -άπό -μιά άκρη ό καθένας, τραβώντας άπό 
τή μ-ιά μεριά ό -ένας κι άπ’ τήν άλλη ό άλλος, έτριβαν τήν αλυσίδα πάνω στό 
οριζόντιο ξύλο. Κοντά στό σημείο τής τριβής .είχαν δεμένο ένα κομμάτι ΐσκνα. 
Άπό τό πολύ τό τρίψιμο άναβε ή ΐσκνα. Μέ τή φωτιά αύτή άναβαν τήν «και
νούργια φωτιά». Οί νοικοκυρές καί τά παιδιά, μέσα στις αυλές τών -σπιτιών 
καί σέ (δέντρα, άνιεβ-αΐσμένα, περίμεναν ιμέ θρησκευτική κατάνυξη, μέ στραμμένα 
τά μάτια πρός τό χωρ-ιανοσύνορο γιά νά ιδοΰν τόν καίπνό άπ’ τή φωτιά της 
«Ισωτηιρίας». Μόλις τόν έβλεπαν, χαρούμενες καί βιαστικές έσβυναν κάθε .φω
τιά πού εΐχαν στό -σπίτι. Σέ λίγο εφθίανε καί ό νοικοκύρης μέ τό καινούργιο 
φώς, μέ τό όποιο άναβε τήν καντήλα καί τό τζάκι. Μετά μάζευαν όλα τά με
γάλα ζώα καί τά πήγαιναν νά τά τρυπ-οπερ-άσουν. Τά ζώα περνούσαν ένα ένα 
καί -οί -δυο πρωταγωνιστές μέ ένα δαυλί στό χέρι τά σταύρωναν στό πίσω. 
καί πάνω μέρος.

β ) ’Ά  φ η μ α  τ ο ΰ  π α ι δ ι ο ΰ σ τ ά μ ν ή μ ια τ  -α. Ό τα ν  τό παιιδί, 
νήπιο-, ήταν (αρρωστιάρικο καί δέν γινόταν καλά τό πήγαιναν- στά μνήματα, 
(νεκροταφεία). Τά ξημερώματα τό έπαιρνε ή νούνα (άνάόοχος) καίι τό πή
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γαινε καί τάφηνιε πάνω σ’ ένα μνημόρι (τάφο) καί έφευγε. Σέ ιλίγο πήγαινε 
ή μάννα, που περίμενε περί τά 20Ό .μέτρα πιο πέρα .κιαί έπαιρνε τό παιδί. Δέν 
έπρεπε νά ανταμωθούν ή νούνα ιμέ τή μάννα. Αυτό γινόταν τρεις βράδυ ές. 
γ ) Τό άρρωστο παιδί τό πήγαιναν στήν εκκλησία κιαί κατά τήν Μεγάλη: έξοδο 
τών ’ Αχ ράντων, τό έβαζαν κάτω καί περνούσε άπό πάνω του ό παπάς. ’Επί
σης τη,ν ώρα που διάβαζε ·ό παπάς τό Ευαγγέλιο, τό κρατούσαν κάτω απ’ τό 
Ευαγγέλιο.

ΔΕΙΣΙΔ Α ΙΜ Ο Ν ΙΕ Σ —  Δ Ο Ξ Α ΣΙΕ Σ, α) Μετά τή δύσι τοΰ ήλιου 
δέν έδιναν ιπροζήμι. β) Δέν σκούπιζαν τό σπίτι δταν ήταν νά ταξιδέψη κάποιος, 
γ ) Δέν περνούσαν μπροστά άπό αμάξι που αντάμωναν ιστό δρόμο, δ) Δέν θά 
είχε καλή ζωή τό καινούργιο ζευγάρι (αντρόγυνο) άν δ νοΰνος χτυπούσε τά 
στέφανα κατά τήν ώρα τοΰ στεφανώματος, ε) Δέν έπρεπε νά άνταμωθΙούν 
δυό χαρές καί νά Ιδωθούν οί νύφες, στ) ’Ά ν  διέκοπτε (περνούσε άπό 
μπρος) αλεπού ή γάτα άπό γεωργό, έπρεπε νά προσεχή. Κακό θά τού γινόταν.

Λ Α Τ Κ Η  ΙΑ Τ ΡΙΚ Η . Γιά νά άρρωστηση κάποιος έπρεπε ή νά κρυολό
γησε ή κακιά ώρα νά ήταν. Οί γνωστές άρρώστειες ήταν: Πούντα, κ’λιά, θιρ- 
μασιά, ίισκιουίπάτημα κΐλπ. Γιά τά μικρά παιδιά ήταν κι’ άλλες άρρώστειες: Μα
νίτσα, μπαυλματζιάς κ,λ.π.

Τ ΡΟ Π Ο Ι Θ ΕΡΑ Π ΕΙΑ Σ, α) Γιά τή μ α ν ί τ σ α  (Ιλαρά). Έκαμναΐ 
μικρές κουλούρες καί τίς κρεμούσαν ιστήν- εξώπορτα άπό πάνω. ’Επίσης δέν 
άναβαν φωτιά καί δέν έκαμναν φαγητό νά μή σκανέφη, (ζηλέίψη) ή μανίτσα 
β) Γ-ιά τό μ π  ό υ λ μ α τ  ζ ι ά (κοκκίτη) : Έβαζαν τά παιδιά μέσα στό φούρνο 
καί άναβαν- στό στόμιο αύτοϋ λίγη φωτιά. ’Επίσης τά πότιζαν γάλα γκατσο- 
λίσιία (γαϊδουριού). γ) Γιά τόν κοιλόπονο, πού προερχόταν ή άπό νερόπιασμα 
ή ξαναφάλιασμα, γινόταν εντριβή ή βαιρούσαν τσουκάλι ('βεντούζα). ’Επίσης 
στά μικρά παιδιά βάζαν μαγγούτια (είδος φυτού) στουμπισμένα, δ) Σ π λ ή 
ν α  : 'Όταν πονούσε ή σπλήνα πήγαιναν στό μάστορα (ιστόν τάδε πού γιιανί- 
σκει τίς σπλήνες, δπως έλεγαν). Ό  γιατρός εβαζε μπρούμυτα τόν άρρωστο 
καί μέ δυό μαχαίρια άρχιζε νά κάνη θόρυβο. Ό  άρρωστος ’ρωτούσε: «Τί 
κάν’ς;» Ό  μάστορας άπανπούσε: «Κόφτου σπλήνα» και εξακολουθούσε τό χτύ
πημα τών μαχαιριών. Αυτό γινόταν τρεις φορές καί επί τρεις ταχνιές (τρία 
πρωινά). Ό  μάστορας έλεγε καί διάφορα λόγια μέ τό νού του', ε) Γιά τό 
σκ ι ά ξ ιμ ο  : Ό  ,σκιαγμένος πήγαινε στό μάστορα. Αυτός τόν έβαζε κι &κα- 
μνε τριεΐς τούμπες. Σέ κάθε ,τούμπα έριριχνε δ μάστορας καί λίγο αλεύρι, μέ ένα 
κουτάλι. Μετά τον έδινε τρία κουταλάκια μπουλαμάτση (αλεύρι μέ νερό). Γι
νόταν τρεις παχιές, στ) Γιά τό ν τ α λ ά κ ι  (άνθρακα). Τδ νταλάκι, έβγαινε 
άπό στεναχώρια. Τό έκοβαν τίς ρίζες μέ βελόνη ή καλάμι καί μετά τό έκαιγαν 
μέ κιιζάπι. ζ) Γιά τό μ π ο υ λ μ α τ ζ ι ά  (πονόλαιμο). Έπαιρναν ζυμάρι καί 
έκαμναν στό σβέρκο τού άρρωστου μιά κ’λουρούδα καί βάζαν μέσα μέλι. Καί-
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γαν ενα σίδηρο και τοσβηναν μέσα ιστό μέλι·, η) Γιά τά γ κ  α γ  κ  ά τ σ ι α  
(αμυγδαλές): "Οταν ■πρήζονταν οι αμυγδαλές, πήγαιναν τόν άρρωστο ιστόν 
«ίδικό καί τις πατούσε ιμέ νύχι. ’Έτσι τις έσπαζε καΊ έτρεχε 6 μπερές (τό 
πύον). Μέ λιίγο1 ραικί έκαμνε γαργάρες.

Α ΣΤΡΟ Λ Ο ΓΙΑ . Ό  ήλιος μετριώταν μέ τήν ξιάλη (βουκέντρα). ’Κόμα 
μιά ξιάλ’ θέλ’ νά βασιλέψ’ ού ήλιους. Φεγγάρι ιμέ άλώνι (στεφάνη) κακοκαι
ρία -θά γίνη.

’Α σ τ έ ρ ι α  : α)  'Αμάξι (άρκτος). Πήγαινε ένας μέ τ’ άμάξι.. Τά βό
δια ιείδιίαν ένα\· λύκο. Σκιάθκαν («φοβήθηκαν) και μπούρτισ«αν τ’ ίάρίο’ (έστρι
βαν τό τιμόνι), β) Κλώσσα νΐ τά πλούδια (ή πούλια), γ )  Στράτα νΐ τά χείρα 
(Γαλαξίας). ’Έκλεψε «δ κουμπάρος άχυρο και τού ’πεψτε στό δρόμο, δ) Για
λόν ιζής (’Αφροδίτη,). Μέ τό πέσιμο τού άστρου και ένας άνθρωπος πάνω στή 
γή πόθαινε.

Μ ή ν ε ς :  1) Τρανός, 2) Γκιαυτζίκ’ς, 3) Μάρτ’ς, 4) ’Απρίλ’ς, 5) Μάης, 
6) Θιρ’τής, 7) "Αλουντής, 8) Αύγουστής, 9) Σταυρός, 10) *Αϊ, - Δημήτρης, 
11) Παχνιστής, 12) Άντριάς.

Γιά τό Γκουτζίκη (Φλεβάρη·) έλεγαν τό εξής παραμύθι: Οι δώδεκα μή
νες είχαν κάποτε ένα αμπέλι κι έβγαλαν πολύ κρασί. Στό βαρέλι, που έβαλαν 
τό κρασί, «δ καθένας άνοιξε άπό μιά τρύπα γιά  νά πίνουν. Ό  Γκουτζιούκ’ς ισκέ- 
φτηκιε πονηρά καί «άνοιξε κάτω κάτω. Και έτσι ένώ oft άλλοι δέν «μπορούσαν νά 
πιούν, αυτός γελούσε «σέ βάρος τους. Τότε θύμωσε ό μπάτης τ’ κι τόν τιμώ
ρησε. Τού πήρε «μέρες. Λρίμες θεωρούσαν την 1η Μαρτίου. Ή  Τρίτη' ήταν 
πάντα κακή μέρα.

Μ ΑΝΤΙΚΗ, α) Ό  ν .ε ι ρ ο μ  α ντε,  ί α : 1) Κόκκινο: Είδηση. 2) ’Αε
ροπλάνο: Είδηση. 3) Κλωστή: Δρ«όμος. 4) Φωτιά: Χρήματα. Γιά νά τά βρή 
κανείς τά χρήματα στό μέρος πού ιεΐιδε τη «φωτιά, δέν έπρεπε νά τό φανέρωση 
σέ κιανέναν. 5) Καπνός: Κακό. 6) Σκύλος: Εχθρός. 7) Παπάς: Διάβολος. 
8) Ψάρια: Στεναχώρια. 9) Δόντι βγαλμένο: Συγγενικό πρόσωπο· θ«ά πείθάιη. 
10) Κόκκινο άλογο: ’Επιτυχία. Τήν Κυριακή τά ό'νειρα έδειχναν μέχρι τό 
μεσημέρι, β) Σ π λ α γ χ ν ο σ κ ο π  ί α : Τά Χριστούγεννα παρατηρούσαν τη 
σπλήνα τού γουρουνιού καί καταλάβαιναν τ ί χειμώνα θάκιανε. ’Ανάλογα; μέ τό 
σημείο στό όποιο ήταν χοντρή, υπολόγιζαν τούς μήνες πού θά είχε. κακο
καιρία.
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Τοΰ Κώστα τρώει τά σίδερα Πήραν τ’ Άλέξη τά πι&ά
τ’ Άλέξη τά λιθάρια τοΰ Κώστα τή γυνιαίϊκα
κι τοΰ· μικρού Βλαχόπουλου κι τοΰ μι,κροΰ Βλαχόπουλου
τα δέντρα ξιερριζώνιει. τήν ά ρ ριαβωνιαιαμένη.

,Εκεΐ που τρώγιαν κι έπιναν "Ώσπου νά στώση οΐύ Κουσταντής
και γλυκοκουβεντ ιαξαν,. . κ ι  νά σελώση οίύ Άιλέξης
πουλάκι πηγιε κι ΐεκιατσιε βρέθηκε τό Βλαχόπουλο
δεξιά μειριια ισίτην τα’βλα. στον ιμαΰρο .καβαλάρης.

Οΰτε ιλαλοΰσι σάν πουλί , , ,
ούτε κι <σάν αηδόνι, 01 ,(Τυ·(?ι(' συ Βλαχοπουλε
μόνο λαλοΰσι κι έλεγε στη ̂  β'ίγλα νά βιγλίσης
ανθρώπινη κουβέντα. 'Κ[\ αν 1 πενήντα κι κατο

  χύσου, ιμακέΐλειψέ τους.
—Έσίείϊς τρώτε καί πίνετε -------
και γλυκΌκουίβεντιάξτε Κι άν ιειναι περισσότεροι
και πίσου ιμας κουρσεύουνε γύρισε, μίλησε ιμας.
Σαιρακινοί .κουρσάροι.---------------------------------------------- ------- -

Παραμύθια λέγαν πάρα πολλά ατά νυχτέρια. Ot ήρωες τών παραμυθιών 
ήταν .οι βασιλιάδες, οι δράκοι, οι μυλωνάδες, οι κατσ.’φέλ’ κ.λ.π. Τό παρακάτω 
παραμύθι μάς τό ιδιηγήθηκε ο Κωστούδης ΊΊολυχρόνης, ετών 82, αγράμματος.

Τοΰ γιλαδάρ’ τ’ άγόρ’, πήρι τ Βασιλιά τοΰ κουρίτσ’.

Καμνιάρα ινκι ιμιά χρουνιά κιτλίκ (.κακή χρονιά). Είχναν παράπουνου 
οΰιλους ού κόσμους. Ά π 5 τοΰ βασιλιά άρι’χ’σαν νά χαλέβν’ πράματα. Οΰ βα
σιλιάς γιά νά μί τσ! χαλάσ’ πήρι δυουνί ιστρατιώτις κι που χουιργιό σιί χουργιό, 
μοίριαζι παράδις, πάσις τσ’ χρειάζουνταν. Ή ρ'θι κι στιου Καράμπουνάρ κι μί 
τοΰ Μουχτάρ πήγαν ·στοΰ μπακαλιό-. Στοΰ μισουχώρ’ τά κουρίτσια κι τά πι- 
διά έπιίζιαν. Καμνιάρα φάν’κι μιά κατσφέλα (τσιγγάνα). Τά κουρίτσια τά πιάν’ 
στ’ φάλκα (τά βλέπει τήν τύχη). Ού βασιλιάς ρουτάει τοΰ Μουχτάρ’. «—Τ ί 
κάν’ ή καίτσφέλαι;» «——Τά πιάν’ .στ’ φάλκα» είπι ού Μουχτάρ’ς. «—Φώνα,ξ’ ταν 
νά πιάσ’ κι μένα». Φουνάζ’ ού Μουχτάρ’ς τήν κατσφέλα. Παέιν’ ή καίτσφέλια κι 
πιάν’ ιστ’ φάλκα τοΰ βασιλιά κι τοΰν λέει: «Συ κυρ βασιλιά μ’ είσι πουιλύ καλός 
άνθρουπους. "Ολ’ τ ’ν Ελλάδα τ’ν έχεις 'σάν πιΐδιάς. Κύρ βασιλιά μ’ ή κυρά βα
σίλισσα εϊνι γκαστριουιμέν’, Είνι γκαιστρουμέν’ .κι ίιδώ ή γιλαΐδάρ'ΐΜα. "Ώραι 12 
ιά μισάνυχτα θά γιννήσ’ν κι οι δυό. Ή  γιλαδάρ ινα ιθά κάν’ πιδούδ’ κι ή δασι- 
λιάδινα .κουρτσούδ’. ’Άντα μιγαλώσουν Οά συμιπίΟιριάστη.». Ού βασιλιάς ΐλα 
παΐνι ισ’ άλλου· χουριό μά άμα άξει έτσ’ ε:Τπι στοΰ μουχτάρ'. Γώ θά μείνου δώ. 
Θά μείνου- στοΰ γιιαλαΐδάρ’ τοΰ -σπίτ. Πώς θά κοιμ’θή,ς στοΰ γυαλαδάρ’ τοΰ 
■σπίτι’ ; Άντρουπή >σί μάς. Νά έλα ·σί μάς, στοΰ σπίτι μ’. Οιύ γιλαδάρ’ς δέν εχ’ 
μέρους. Δυό ντουνιάδες έχ’. Στή μνιά μένουν κειν’, ισ’ άλλ’ έχ’ν τά ιστράνια τ’ς.
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"Αίμο. χαλέβ’ς πάμι νά τοϋ κ’τάξουμι. ΙΙαένουν στ5 γιαλαδάρ’ τοϋ σπίτ’ βαρ- 
νοϋν τ ’ ιθύρα, βγαίν, ή γιαλαδάρανα. — θ ά  μείν’ ξένους πόψι 'σντιοϋ .σπίτ’ ίσος, 
τ’ λέει ,μουχτάρ’ς. — ίΐοϋ  νά τοϋν βάλαυμ,ι. Σ ί αυτόν έχσυιμι τά ιστράνια. 
Στοϋν άλλουν καιμούμαιστι. ιμεΐς. Οιύ βασιλιάς τότι λέει ιστού ν μουχτάρ’: Νά 
σιηείιλ’ς ιδυό κουρίτσια νά συϊρίσ’ν τοϋν νουντά αυτόν, νά στείλ’ς %ι δυό στιρώσις 
κι γώ ιθά κοαμ’ιθώ ίδώ.

Φουνάζ’ ον μουχτάρ’ς τά κουιρίτισια, άληψαν, πατούσαν κι ίτο^μαίσαν τοϋν 
ούντά. ’Έφκΐιασαν κι φαγιά, πήγαν οιύ ιμουχτάρ’ς, πήγαν οί άζάδις (ισύμβου- 
λοι), φώναξαν ικι τίοιύν γιαλαδάρ’ ακεΐ νά φάη, ΐπιαν, είπαν κι. ιμαισιάλια, έφυγαν 
αί άζάδις, έμεινε ού βασιλιάς καί οί στρατιώτες 'φύλαγαν νουμπέτ (σκοπιά). 
Καμνιάρα τ’ς δούδιίκια γιννήθ’κι τοϋ κ’ζάν. Λέει οιύ βασιλιάς τοϋν στριατιώτ’ νά 
ρουτήσ’ τί ιεΐνι. Παέν ού ιστρατιώτ’ς κι λέει: «Μάσαλα έχ’ τι κι κ’ζάν». «Νά μάς 
έδουσι ;μ’ όλου τού φουκαρλίκ’ /μιας ού Θιός». «—Τ ί εΐνι;» «—Πιδιουδ’ εΐνι». 
"Τστιρα παέν ιστού βαίσιλιά κι τοϋ λέει ότι εΐνι πιΐδούδ’. Σκώνιτι ού βασιλιάς 
παέν στοϋ τηιλέφαυ'νου κι ρουτάει ιστού παλάτ’ : «— ΙΊώς εΐσπ, πώς δέν εΐστι» 
ρουτάει τ ’ς παλατιανούς. «Οϋλοα. καλά εΐμαιστι. Τά ιμιΐισάνυχτα γέννίσι ,ή βιασι- 
λιάδινα. ’Έ χ ’ κουρτισούδ’». Πέκ παέν ιμιτά 'στ’ γιιαλαΐδάρ, τοϋ σπίτι κι λέει τ’ς 
στρατιώτ’ : «Τ’ άλουγα σιλώστι». Αυτός άναιγ* πουγάλια τ’ ιθύρα. τού νουΐντά 
τ’ γιαλαδάρ'. Ού γιαλαδάρ’ς άμα γίνΙκι τοϋ γκζ,ανούδ’ κοιιιμήθκι. Ού βαισιλιάς 
παέν πουγάλια κουντά ατού μικρό, βάζ’ μιά τσαντουίδα. λίρας κουντά τ ’ βγάίζ’ 
τοϋν ικιατάτ’ κι τού βαρνάεχ τού μικρό στού στήθος. ’ Αφή ν’ κι τοϋν καμάτ’ κι 
φεύγ’. Καμνιάρα: ή γιαιλαδάρ'ΐνα ξύπνησα, παισπατιεύ’ τοϋ γκζάν’ κι πιάν τού 
καιμά. Χιρνάει νά σκούζ’ : «Σήκουτι μουρή, σχότουσαιν τού πιδί». Σ ’,κώνηιτι ού 
γιαλαδάρ,ς, ιάνάβ’ τού καντήλ’, τ'ί νά δουν: Μί τοϋν καμά στό στήθος. Κεχ 
που έσκουξαν μπαίν’ ένας πάππους κι τ’ς λέει: — Τί σκούζ’τι έτσι; — Εΐχαμι 
κάτ’ ξέν’ κι. μάς σκότουσαν τού παιδί. Οίυ πάππους λέει;: — ·Γιά νά τού διώ. 
Τραβάει τοϋν καιμά, βγάζ’ μιά κρίνα, τ’ν άνοίγ’ παίρν’ ένα πράμα κι βάζ’ στοϋ 
πιδί. Τοϋ πιδί ιέγινι καλά, Ού πάππους τ ’ς λέει.: «— "Ακιστι μένα. Τοϋ πιδί 
αυτό νά τοϋ ισπουδάξ’τι. Θά γίν’ τρανός άνίθρουπος». Ού γιαλαδάρ’ς εΐπι: 
«—/Καλά μά φτουχοί ανθρουποι εχμαστι». — ’Ά κ’στι ίδώ, ιειπι πάππους. Κεί
νους πού ιτού βάρισι, άφ’σι παράδις. Κ’τάξτι κεΐ ιστού κιιφάλ’ τ’, στά πιλένια, 
Κ’τάζουν τότε τί νά διοϋν: Μιά τισαντούδα λίρας. —Μί τ ’ς λίρις αυτές, λέιει ού 
πάππους, -.θά σπουδάξ’ κι άμα τριανέψ’ :0ά τού δώσ’ "25 λίρας, γιά νά πάη στ’ 
Αθήνα νά κάμ’ μαγαζί.

Τράνιψι τού πιίδ'ί, σπούδαζε κι έφκιιασι, κι τοϋ μαγαζί μί μαγειριά, μί 
μπάνια. Τοϋ πίλί γάλα νά χάλιβις -θά τό βρησκις κιεΐ. Τόσοι καλό ήταν. Κι θυ
γατέρα τ  βασιλιά τράνεψα. Μιάνα εκαιμνι. βόλτια. Κ ’τάθκαν μί τοϋ πιδί κι άρε- 
σκαν. Ή  βασιλοπούλα λέει στούν λαντουντζή. τ’ς: — Ταχιά σαμπάχλια θά ζέψ’ς 
τού λαντόν. Θά πάμι βόλτα. Έ τσ ’ κι έγινε. Στού γνρ’σμα πέρασαν άπ’ τού 
μπακα/λιό τ’ πιδιοϋ. Ά νοίγ’ τ  θύρα, λέει καιληιμέρια κι χαλέβ’ νά ψουνίσ’. — Τί

18
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χαλέβ’ς νά πάρ’ς τ’ λέει τοΰ πιδί. — ’Ά κ’σι δώ, λέει τοΰ κουρίτσ’. Γώ σι γυ- 
ρεύου, συ μί γυρεύεις; (Έ γώ  ισέ άγ-απώ, συ μέ αγαπάς;). —(Κι γώ .σί γυ- 
ρεύου, λέει του πιδί. Μά μπαμπάς δέ σί δίν’ σί μέλια. — Τι ·θά κάμ* 'μπαμπάς μ’, 
άφοΰ γώ σί γυρεύου; — Νά σί πώ τότι τ’ν ίστουρία ιμ’. Κι τ’ν άράδιασι ούλα. 
Πώς μπαμπάς τούν βάρισι μί τούν ,καμά κι ούλα. — Ν ά κι καμάς. — Δέν ερισι 
στοΰ παλάτ’ νά τά ποΰ μι, ιεΐπι ή (βασιλοπούλα. — Πώς νά ’ρΐθώ πού λουήρ . λουήρ 
φυλάγ’ν. — Θά βρώ γώ τοΰ κουλάϊ, θά σί πιράσου.

Παέν βασιλιπούλα στοΰ σκουπό κι τοΰν λέει: Πάρι αυτές τ’ς παρτίδες κι 
πάνι νά μ ί φέρ’ς ένα καρπούζ’. —Ποιος ιθά φ’λάη; ρώτ’σι ού σκσυπός. — ’Ιγώ, 
λέει τοΰ κσυρίτσ’. Μόλις πάει ού σκουπός νά άγουράσ’ τοΰ καρπούζ’, ψουνάζ’ ή 
βασιλοπούλα τοΰν ν.ιό κι τοΰν παέν .στοΰν νουντά τ’ς. Όλ* τ ’ν νύχτα ήταν ιμιαζί. 
Τά ξημερώματα πάει νά βγή τοΰ πιδί νά πάη στοΰ μαγαζί. Τοΰν πιάν’ Όίκουπος 
κι τοΰν λατανάει. Χαλέβ’ νά τοΰν πάη στοΰ βασιλιά. Κουσιάζ’ ή βασιλοπούλα 
μ ί τοΰ μαχαίρ’, νά τοΰν γλυτώσ’. Ά π ’ τίς φουνές κουσιάζ’ν κι. άλλοι στραιτιώ- 
τις κι παέν τοΰ πιδί στοΰ βασιλιά. Ού βασιλιάς μαζεύ’ τ ’ς άρχουντσι νά κρί
νουν τοΰ πιδί πού μπήκι μέσ’ στοΰ παλάτ’. Κε,ΐν’ λέν νά τοΰν κρεμάσουν. Τότι 
λέει κι τοΰ πιδί: — ’Έ, ρέ νταήδις. Νά πώ κι γώ δυο λόγια; — "Όσα χαλεύ’ς 
νά πής, τ,οΰν λέν’ κεΐν’. Τοΰ πιδί άρχ’σι νά λέη τι εΤπι κατσφέλα στοΰ βασιλιά, 
τι εγινε ύστερα κι τά μουλόϊσε ούλα. "Άμα δέν πιστεύ'τι, λέει τοΰ παιδί, νά κι 
καμάς πού μί βάρισι. ού βασιλιάς. "Άμα χαιλεύ’τι πάμι κα στοΰ χουιριιό μ’ νά δήτι 
τοΰ μπαμπά μ’ πού ιμί τ ’ βασιλιά τ ’ βουήθεια έγινι τισιουρμπατζής. Άιμα άκ’σαν 
τά λόγια αυτά οί νταήδις είπαν: Βασιλιά μ’ τοΰ πιδί δέν πρέπ’ τά τοΰ χαλάσ’. 
Ού Θιός ετσ’ χάλιψι. ’Έτσ’ πρέπ’ νά γίν’. Ού βασιλιάς τότε διέταξε νά ζέψ’ν 
λαντόνια, νά νίβουν οΰλνιοι ·ψ’λά κί νά πάν’.στ’ γιαλαΐδάρ’ τοΰ σπίτ’. Φτάν’ στοΰ 
σπίτ’ κ ι άράζ’ν μί τά μάρμαρα κι τ’ς κήπ’ τοΰ γιαλαδάρ’. Ού γιαλαδάρ’ς διατάζ’ 
μπιρντάμπιρ τά σφάιξ’ν πρόβατα κι μουισχάρ’ γιά νά φ ’λέψ’ν τ’ς ξ έν . Διατάζ’ 
ού βασιλιάς νά γεν’ τρανή χαριά κι νά γλιντίσ’ ούλους ού κόσμους κι ντουνιάς. 
Έ τσ ’ πήρι τ’ γιαλαδάρ’ τοΰ πιδί, τ ’ βασιλιά τοΰ κουρίτσ’, έζησαν κεΐν’ καλά 
κι ιμεΐς κόιμα κι καλά.

Ό  παπάς καί ή άλεποΰ.

,Καμνιάρα κι κάναν κιρό ήταν ένας παπάς πού λειτουργοΰσι σί δυο χουριά. 
Μνιάρα πάει στοΰ ξένου τοΰ χουρτό νά διαβάσ’ στά μνήματα τοΰ στάρ’ κι τ’ς 
κλουροΰδιις, γιά τ’ς πτΟαμέν’ γιά τοΰ ψυχ’ κι έμασι. πουιλλές λειιτουιργές. Τ’ς 
βάζ’ τ’ς λειτουργίες ισί δυο κουπρουκάλάθα τ’ς φουιρτών’ ιστ’ άιλαυγου τ’ κι 
ξεκινάει σέρνουντας τ’ άλουγου νά πάη στοΰ χουριό τ’. Άπού μακριά, απ’ ένα 
γιαιμάτσ’ μιά άλποΰ ε·ίδγι τοΰν παπά κι παέν ή πουνηρή μέσ’ στ’ μέσ’ «τράτα 
κι κάμ’ τήν 'ψόφια. ’Άντα κόντιιψι ού παπάς, κ’τάιζ’ τή,ν ψόφια. τ’ν άλποΰ κι 
λέειι μί γέλια: Μπρε τυχιρή ή παπαδιά ιμ’. Θά ντύσ’ άλπίισια γούνα. Μιά κι δυο 
τήν πιάν’ τ’ν άλποΰ κι τ’ ρίχν’ πάν’ στ’ άλουγου κι τράβηξι γιά τού σπίτι τ’
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χαραύνικους. Σ τ ’ στράτα ή άλπου άρχισι να ρίχν* τις λειτουργές πού μ(σα 
απ’ τά καλάθια. ’Έτσ’ ουλις τ’ς .λειτουργίες τις ,πέταξι ή άλπσΰ ιάπ’ τά καλά-., 
θτα κι πιτάξ’κι κι κέαν’. "Αντα έφτασι συ παπάς στιοΰ σπίτι’, τρουνάζ’ τήν παπα
διά πού κάρουνι τοΰν φούρνο: — 'Παπαδιά κάψι στοΰ φούρνου τ’ γούνας. Γώ 
σι φερτού κινούργια. Ή  παπαδιά μάνϊ μάνι. ρίχν* .στοΰ φούρνου, τ’ γούνα τ’ς. 
Γυρνάει κι παπάς νά ξιφουρτώσ’ τ’ άλουγου τί νά διή: Ούτι άλποΰ ούτι λειτουρ
γίες. ’Έτσ’ έμι,νι κι παπαδιά χουιρίς γούνα κι παπάς μί μιά τσούτκα στοΰ 
κιφάλ’ πού τόν βάρεσι ή .παπαδιά γιατί τ’ν έβαιλι κι έκαιψι τή γούνα.

ΑΝΤΡΟΓΥΝΑ —  ΑΙΝΙΓΜ ΑΤΑ. Μέ τά αντρόγυνα καί αινίγματα περ
νούσαν ώρες ολόκληρες στά νυχτέρια οι Βρυσικιώτες. Τά .αντρόγυνα ήταν παι
χνίδι - πρόβλημα, μ,έ τή σύνθεση τών οικογενειών τοΰ χωριοΰ. Τά άτοιμα κάθε 
οικογένειας .είχαν τά έξης ονόματα: Χήρος ή περασμένης ήλικίας ανύπαντρος: 
Κουκουμάκους. Χήρα: Κούκο υμάκσα. Νέα παιδιά, αγόρια: Πιτνιαρούδια. Νέα 
κορίτσια: Πλάδις. Μικρά κορίτσια: πλαΐδοΰδις. Τά ζεύγη: άντρόιγυνα. Τό πρό
βλημα εμπαινε ώς έξης: Πούναι, πούναι ένα αντρόγυνο, ένας κουκουμάκος, δυό 
πλαδοΰδις. Έψαχναν δλοι νά βροΰν πούναι αύτή ή οικογένεια, ποιά δηλαδή 
είναι μέ τή σύνθεση αύτή. "Οποιος τό βρίσκε είχε 'δικαίωμα νά πή αντρόγυνο.

ΑΙΝΙΓΜ ΑΤΑ: 1) Σάλτα πάν’, σάλτα κατ’, σάλτα κεΐ σελέ ιμιελέ. Τ ί εΐνι; 
(Τό τ’λιγάδι). 2) "Ολη μέρα στριφουγυρίζ’ τήν κυηλίτσα· τ’ γιμίζ’. (Το αδρά
χτι).  .8) Νταής’ ιμου κουντουθάδωρος παλούκια; φουρ>του|μένους. (Σκαντζό
χοιρος). 4) Χιλιόιδουντα, χιλιόκουμπα, χίλια νά ,πής δέ θά τοΰ βρής. (Μιτά- 
ρια). 5) Τρώου, τρώου δέ χιουρτένσυ. Πίνου νιρό πιΐθίαίνου. (Φωτιά). 6) Έ χευ  
ενα γαϊδουράκι. Τή μέρα τοΰ φιουρτώνου τοΰ βράδ’ τοΰ ξιιφουρτώνου. (Γίκος 
ρούχων —1 μέρος πού βάζαν τά παπλώματα). 7) Οΰλη μέρια φέρτ, φ ’ρτ κι τοΰ 
βράδ1’ πίσ’ στή πόρτα. ( Σκούπα). 8) Ούβρός γκουρλουμένους1 στοΰ νιτ’βάρ’' 
νταακουμένους . (Ή  λάμπα). 9) Σκίζου κούτσουρο βρίσκω νύφη, γαμπρό, πι- 
θιρά κι πιθιρό. (.Καρύδι). 10) Άπού πάν’ πιιτσί, ίάπού ,κάτ’ πιτσί, μέσα ,μέλι 
κι κιιχρί. (Σΰκο). 11) Μιά ψσίθα καρύδια πάν* στά κεραμίδια. (Ουρανός μέ 
τ’ άστρα). 12) Τσαντζαλιάρου, μπακαλιάρου στοΰ βασιλιά κάν (ι.)ς παέν.· 
(Τουρσί λάχανο). 13) Τό τίρι τίρι, κρέμιτι, τοΰ τίρι τυραγνίτι. Τ ’ αρμυρό, 
τ’ ανάλατο στοΰ βιργίτσ’ κρέμιτι. (Ριεβύθ'ι). 14) Κούφιους δέντρους δράκους 
μέσα. (Ό πλο). 15) Βουβός στοΰ ρέμα λαλάει. (Κόπανος). 1G) ’Έχω ένα 
νταμάκι :μ’ ενα ντιρικάκι. (Μαντάρα). 17) Ντίντιλους λαλάει τά ντιλντι- 
λούδια χουρεύ’ν. (Ούρδάνι). 18) "Ενα κατίσφιίλούίδ1’ ιμί τοΰ σαμάρ’ ιστοΰν ώμου. 
(Σαλίγκαρος). 19) "Ασπρα μαΰρα πρόβατα κι ξ’λένιαυς τσουμπάν’ς. (Σ τα 
φύλια). 20) Δαχτυλιό·’ βιργουτό, βιγγουιτό καραιρουτό. Βρέχεται, χΊονίζεται 
πού τοΰν τάπίουν δέν ταράζιτι.. (Πηγάδι). 21) Δυό γυαλιά στοΰ νταβάρ’ άκουλ- 
ιιένα. (Μάτια). 22) Ή  γουρούνα, μας μιαλούσα, ή σαρανιτοπουδαριούσα, μέσα 
στό νιρό πλέει. (Νερόμυλος). 23) ,Εδώ απλών* κί απλών, πέρα στοΰν πλίαυκό
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γιννάει. (Κολοκύθια). 24) ’Άσπρου άσπρου σάν τυιρι καί τυρί 'δέν εΐνι., έχει 
πουντικού ούρά καί ποντΰκ’ δέν εΐνι. ( Ρεπάνι). 25) Νταής μου κουντουΐθόδου- 
ρους μι ξήντα (δυό ζουνάρια. (Βαρέλι). 26) Μιά μικρή μπουιγατσούδα, ψ’λά 
στά κιραμίδια. (Φεγγάρι.). 27) ’Άσπρους κάμπους, μαύρα πρόβατα, χαρά atom1 
νιό που τά λαλεΐ. (Γράμματα). 28) "Ενα γιαλακούδ’, γιμάτου στιρναρούδις. 
(Στόμα —  δόντια). 29) "Ενα γιαλακούδ’ μί ένα ψαρούδ’. (Στόμα —  γλώσ
σα). 30) Χέμ λαλάει, χέμ πλαλάει., χέμ τούν κόσμου κουβαλάει. (Τ,ραΐνο).
31) Τέσσιρα αδέρφια ιουλου μαίζί τρέχ’ν κι καμνιάρα δέν φτάνουντι. (Οι 4 τρο
χοί τοϋ αμαξιού). 32) Χίλιες μιλιές άδερφίτσες όταν πουν νά κατουρήσουν 
ούλις μαζί ίκατ’;ροΰν. (Άστριχές —  αυλάκια τών κεραμιδιών). 33) Μακρύς, 
μακρύς καλόγερος ποτέ ισκιά δέν κάνει. (Δρόμος). 34) Χιλιοιτρύπητο λαγίνι κι 
νιιρό δέ χύνει. (Σφουγγάρι). 3ι5) Εΐνι ένα παίδούδ’'8 μί δυό λουής9 νειρό. (Τό 
αυγό). 36) Στραβό ,ρέμα ντούσκο νερό. (Δοξάρι). 37) Γιά του, γιά του 
εριτι κί δέν ιφαίνιτι. ( Ί ν ί ) . 38) Τιρώει, τρώει νιιρό δέν πίν’. (Μεταξοσκώλη
κας). 39) Κ ’λιά μί κΊλιά τού μακρύ κάν’ δ’λειά. (Χειρόμυλος). 40) Εΐνι ένα 
πράγμα. Τού προυί ιπαέν [μέ τά τέσσερα, τού μιϊσιμέρ’ μί τά δύο καί. τού βράδ’ μί 
τά τρία. ('Ο άνθρωπος κατά ηλικία). 41) Σ ύρι μίρι τό ιλέγαν, μπιριντζίκ τού 
φώναζαν. (Φλουριά). 42) "Ενα αχούρι’ άσπρα άλουγα, ενα κόκκινο· τά κλου- 
τσάει. (Γλώσσα καί τά δόντια). 43) Μαλλιά δέν έχ’ αυτιά δέν έχ’ κόλου έχει 
νιουρά δέν έχ’. (Βάτραχος). 44) Γιννιέτι μί ούρά κι χουρίς πόδιαι, πιθαίν’ μί 
πόδια κι χουρίς ούρά. (Βάτραχος). 45) Καρακάξα μακρινή, ριίχν’ τά τόπια 
σά βρουχή. (Φτυάρι τοϋ 'ψωμιού). 46) Ξιέτι, ξιέτι γκάγκανους, τνιάζ τά 
γκαίγκανόσπουρα, τρων τά γκαγκανούδιία του. (Γουρούνα μέ τά γουρουνάκια 
της). 47) ’Έχουμι ένα παλιόβουΐδου. Πού (μπρουστά τού ταΐζου, πού πίσου τού 
βγάζ’. (Τό τσικρίκι τού μαλλιού). 48) Γύρου1 γύρου (θάλασσα 'στ’ μέση μιά 
λαμπίτσα. (Καντήλα). 48) Άπού πάνου πιτσί, άπού κάτου πιτσί, μέσα μαύρα 
ψαρούδια κι κόκκινου κρασί. (Καρπούζι). 50) Παπάς κι παπαδιά. Γιάν’ς κι 
Μαρία, έφαγαν 6 αυγά κι έφαγαν άπό τρία. Πώς έγινε αύτό; (Πρόβλημα). 
51) Δυό κλώσσες, μιά μαύρ’ μιά άσπρ’. Ή  μαύρη τ’ απλών’ ή άσπρη τά μα
ζεύει. (Νύχτα —  μέρα). 52) ’Έχουμι μιά προυβατίνα, άπ’ τού λιμό τή δένου 
κι ιάπ’ τήν ούρά τή σέρνου. (Βελόνα). 53) ’Έχιου δυό τρίχες, δπου τ’ς άπλώ- 
•σου φτάνουν. (Τά μάτια·).

Π Α Ρ Ο ΙΜ ΙΕ Σ  : 1) Μάχιρα έδουισις, μάχιρα 6ά πάρ’ς. ("Ο,τι έκανες 
■θά τό βρής). 2) Λύκους τήν τρίχα τ’ τ ’ν άλλάζ’, τού χούϊ τ’ δεν τ’ άλλάζ’. 
(Γιά τόν άδιόρίθ'ωτο άνθρωπο). 3) Αλεπού κόβ’ κυφάλια, λύκους έχ’ τ’ φουνή. 
("Οταν εΐναιι άλλος φταίχτης καί σέ άλλον τό φορτώνουν). 4) ’Άλλους τό 
μπιτ’ κι άλλους τοΰ φλουρί. (’Άλλος κεμίασε, άλλος απολαμβάνει. 5) Καλύ
τερα τού ιμάτ’ς νά βγή, παρά τόνομά ισ\ 6) Φουβάτι κατσίβελους άπ’ τά μπβά- 
λια (βουβάλια); (Κοροϊδευτικό). 7) Γιάννης φουβάτι τό θεριό κι τού θϊριο
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τοΰ Γιάννη. ·8) Κάθι πι'τνιοΰς στήν κουπριά τ’ λαλάει. (Γιά τό 'θάρρος κάθιε 
ανθρώπου οπό περιβάλλον του). 9) "Οπαίος ανακατεύεται μί τά πίτυρια τοΰν 
τρων οι κότυες. 10) Κεΐ πού δέ ισί σπέρνουν ιμή ιφυίτρών’ς. 1.1) Λύκου* γι,ατί 
είνι σβέρκους σου χουντρός; Γιατί κάμνου τή δ’λειά ιμ’ μουναχός. 1:2) Μί τά χι- 
ριτίΐσματια χατζής δέ γίνιισαι. ("Όταν περιμένει κανείς νά τοΰ κάνουν δουλειά 
άλλοι). 1.3) "Ηταν τοΰ κλήμα στραβό, τό'φαγε κι τοΰ γ,κατζιόλ. 14) Παπού
τσι άπ’ τοΰν τόπου σ'ου κι άς είνΐι μπαλωμένου. 1'5) 'Όταν πάν, τά μάτια, τί τά 
βέλου τά φρύδια. 16) 'Τπάρχουν κι χειιρότερα. (Γιά παρηγοριά). 17) Κεί
νους πού πάει γιά τά πουιλλά, χάν’ κι τά λίγα. (Πλεονέκτης). 1ι8) Κατσφέλ'α 
μαύρη, τοΰ τσ’κάλ’ γιμάτου. (Γιά τόν ανιθίρωπο τό Ιθαρραλέο). ,19) Δέν Ετνι ποΰ 
Οά πιΐΟάν’ ή μάννα σ’, αμάν πώς άνατιίζ’ς  τοΰν κόσμου. ("Ο,τι κι άν συμίβή 6 
κόσμος ΐθέλει νά τό μάθη). 20) Β ραμένους, άπ’ τή. ΐβιρουχή δέν φουβάτι. ("Οταν 
κανείς πάθη κάποιοι κακό άπ’ άλλο δέ φοβάται. Συνηθίζει). 21) Too ισκλί πΐοΰ 
γκαβάει μή τοΰ φαυβάσι. (Τόν άνθρωπο που φωνάζει). 22) Τοΰ κακό τοΰ 
σκιλί (σκυλί), στράτα τοΰ γιράζ’. ,23) "Οπου· άκιοΰς πουλλά κεράσια, ε.χι μιικρό 
καλάθ’. 24) Του οΰτζίσκιου1 τοΰ κριάς (κρέας) τοΰ τρων τά σκ’λιά. ,25) Μούνη 
παίπά άμα γελά’ηις, παπάς δέ γίνισι. ("Οποιον κΐι άν κοροϊδέψης, Οά γίνηις καί 
συ τό ΐδ'ΐίοι). 26) Ούλα τά εΐχι ιή Φατμέ, φέριτσις τήν έλειπι. .27) Τά ράσα δέν 
κάμουν τοΰν παπά. 28) Θά ρουτήσουν τοΰ Χασάν, πόα  Οά γίν’ τοΰ ραμαζάν’. 
("Οταν δέν υπολογίζουν κάποιον σάν άνθρωπο* τής. κοινωνίας). 29) Στοΰ χού
ριο δέν τοΰν ήθελαν, τ’ παπά τοΰ σπίτ’ χάλιβι. 30) 'Ό ταν έχ’ς τέτοιου φίλου, 
τί τοΰν ιθέλ’ς τοΰν 'ϊιχιΟρό. 31) ’Απ’ τοΰ β ίο  τοΰ καιρτιροΰσα στ’ γή τΐοΰ ’βρα.
32) Νά σί κάψου Γιάννη, νά ισί άλλείψου μέϊξια νά γιάν’. 33) Γιάνν’ς κιρνά, 
Γιάνν’ς πίνλ 34) Πένα, πέντι κι στοΰ %έρ’, παρά δέκα κι καιρτέιρ’. 3ι5) 'Όποιους 
δέν έχ’ μνυαλό έχ’ πουδάρια. 3.6) ’ΆνθίρΙουπου που σόϊ κι σ’κλί ποΰ μάντρα. 
37) Τ ’μείξα λίγου μί τοΰ μσνίικ’. 38) Τοΰ πλί πίν’ νιρό, κ’τάζ’ κι τοΰ Θιό. 
39) Τριίιλλός κουδούνια δέν εχ'λ 40) "Αμα ναβιρντίς (άναπαδογυρίση) τ’ άμά
ξι, στράτις πουλλές.
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Γκιρντάν =  Κόσμημα λαιμοϋ



280 ΙΩΑ1ΝΝΟΥ ΠΟΥΡΙ AO  Υ

Ά σ ’ μοζούναρο

Ό  παππούς, ή γιαγιά καί ή μαμμή τοϋ βαπτισθέτος 
παιδιού πηγαίνουν τό γιουβέτσι στό νοϋνο.

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α  Δ ΙΔ Υ Μ Ο Τ Ε ΙΧ Ο Υ
(Ύπό διδ)λου Δημητρίου Γιαννακίδη) ’Έθιμα δεμελιώσεως 

καί έπιστεγάσεως οίκΙας —  καθαγιασμός αότης

Τά περισσότερα σπίτια τιοιϋ Διδυμοτείχου ήσαν μονόροφα, ιμέ κεραμο
σκεπή στέγη. "Ολα ήσαν κτισμένα ιμέ πέτρα ή 'μέ τούβλα, σί πέτρες ήσαν πε
λεκητές, παράθυρα όχι πολύ μεγάλα, σήμερα, τά περισσότειρα γίνονται ιμέ τσι
μέντο καί σίδερα, στά παλαιά χρόνια χ ρησ ιμοπο ιουσα ν γιά οικοδομικό υλικό
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πετράς, μικρές ή μεγάλες, άγριες πάντοτε, αί μεγάλες πού ήσαν ασήκωτες 
έμπαιναν στά .θεμέλια, ιάφοϋ έγένετο ο τοίχος μέχρι τή. γή, ιέπάνω έκτίζετο μέ 
τούβλα ή κιρπίτσια (τούβλα άψητα άπό λάσπη καί άχυρο).

'Τπάρχουν δμως κα'ι αρχοντόσπιτα, αύτά ήσαν διώροφα μέ πολλά παρά
θυρα στό δεύτερο πάτωμα και ιμέ μπαλκόνια =  (εξώστες) δπου σι νοικοκυ
ρές έβαζαν γλάστρες ή περνούσαν τά καλοκαιρινά βράδυά τους. Σέ πολλά 
σπίτια τό 'δεύτερο πάτωμα προεξήχε περίπου 1 μ. καί ώς στήριγμα άπό κά
τω έβιαιζαν ξύλα καμπυλωτά και γερά, Ιδίως ιάπο μεσιές —  (ιδρύς) καρφωμέ
να ιμέ καρφιά γερά. Τά καρφιά αυτά τά έκαναν οι κατσίβελοι κα'ι είναι πυρα- 
μοει'δή. Γιά νά ιμπή ενα τέτοιο καρφί στό δυναιτό ξύλο, Επρεπε πρώτα μέ τήν 
αρίδα =  (τρυπάνι) ν’ ανοίξουν μιά τρύπα στό γερό ξύλο καί μετά νά χτυ
πήσουν τό καρφί, επειδή τά έκαναν σΐ κατσίβελοι λέγονται καπσβέλκα καρφιά.

Ό  κτίστης Χατζηειμμανουήλ Παλύμερος μού ιεΐπε τά (έίξής: Β.ρήκα ενα 
καρφί κατσβέλκο δταν διορθώναμε τήν ισκεπή τής εκκλησίας τού 'Αγίου ’Αθα
νασίου 40 πόντους, οί παπούδες μας έκαναν γερές δουλειές, είναι αθάνατες.

Τέτοια σπίτια πού προεξέχει τό δεύτερον πάτωμα ύπάρχουν άκόμη στό 
Διδυμότειχου.

Θ ΕΜ ΕΛ ΙΩ ΣΙΣ: Ά φού μετρήσουν οί κτίστες τό οικόπεδο δπου θά ά- 
νεγερθή τό σπίτι, αρχίζουν ν’ ανοίγουν· (θιεμέλιία. ’Αφού· Γ  ανοίξουν, ό πρω- 
τομάστορης βάζει τήν πρώτη πέτρα κι’ άρχιζε ι. νά τήν χτυπάη μέ τό σφυρί 
καί λέγει στραβή είναι καί τήν ξαναχτυπάη αρκετή ώρα πάλι λέγει «δέν κά
θετα καλά» καί βλέπει τόν νοικοκύρη. Ό  νοικοκύρης τότε ρίχνει επάνω στήν 
πέτρα τό μπαξίσι =  (δώρο) χρήματα κι’ αμέσως ή πέτρα παίρνει τή θέση 
της.

"Αμα τελειώσουν τά 'θεμέλια ιμέ μεγάλες καί άγριες πέτρες, βάζουν τά 
στηρίγματα =  ντρέκια (χονδρά ξύλα). "Ετσι τελειώνουν οί τοίχοι.

Τό έθιμο αυτό γίνεται καί σήμερα.

Μ ΐΙΣ Τ Ε Γ Α Σ ΙΣ : Βάζουν .σέ αραιά διαστήματα πολύ χονδρά ξύλα μέ 
πάχος 20 πόντους τίς γριντιές σέ άπόστασι 1,20 ή 2 μ. Έπάνω στις γριντιές 
βάζουν κάθετα χονδρά καί γερά ξύλα τούς π α π ά δ ε ς  πού έχουν ύψος α
νάλογα μέ τό φάρδος τού μπινά =  (τού σπιτιού) ύστερα βάζουν τά ιμακάζια 
=  ζευτό πού /στηρίζονται ή μιά άκρη /στον ,τοίχιοι καί ή άλλη στον παπά.

"Επειτα καρφώνουν τίς μ α χ έ ς  =  (γωνιακά ξύλα μέχρι τόν παπά). 
Κάτω άπό κάθε παπά βάζουν τήν ά ν τ ι ρ  ί δ α  =  (Γιιουσλεμές) καί κάτι 
άλλα ξύλα τίς άγκαλές. Άφού τελειώσουν αύτά ό πρωτομάστορης κάνει ενα 
σταυρό άπό ξύλοι καί τόν καρφώνει /στό κέντρον τής σκεπής. Τόν σταυρό αυ
τόν τόν σκεπάζουν γύρο - γύρο μέ πρασινάδες κι’ άρχίζουν οί συγγενείς καί 
οί γείτονες νά /φέρουν διάφορια ιδώρια·' τά  δώρα αύτά τά μοιράζονται οί κτί
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στες. ’Επ&ιτια καρφώνουν τά ισίανίίδια γιά  νά ιμπούν τά κεραμίδια (κειρεμίΐ 
άλτΐ) =  (πέτσωμα).

Μόλις θά φέρη κάποιος συγγενής ενα δώρο που εΐναι πουκάμισο ή πε
τσέτα., ή μανδύλλι ή κάλτσες ή χρήματα, ό πρωτομάστορης ανεβαίνει ψηλά 
εκεί ατό σταυρό καί ιφωνάζει καί λέγει περίπου τά εξής:

Ό   (τό όνομα του δωρητού) 'έστειλε μπαξίσι ( =  (δώρο) λογά
ριασε τόν νοικοκύρη (τόν τίμησε) ευχαρίστησε τους μαστόρους νά ζήση ευ
τυχισμένος, οΐ δουλειές του νά πάνε καλά, νά ζήση καλά ιμέ τά παιδιά του και 
μέ τή γυναίκα του, ν’ αύξηθή τό νοικοκυριό του, ν’ άποκτήση περισσότερα. 
Και κείνος που έστειλε .δώρο και κείνος που δέν ©στείλε νά ζήση αλλά νά 
στείλη είναι καλύτερα. Ό  Σταυρός επάνω στή σκεπή μένει μιά εβδομάδα πε
ρίπου κι’ έπιείΐιται αρχίζει τό σκέπασμα ιμέ κεραμίδι». Στό τέλος ό νοιίκοκύ- 
ρης κάνει τραπέζι :σέ όλους τούς μαστόρους, τούς κερνά καί δίνουν διάφορες 
ευχές, καλορίζικο, μέ υγεία καί χαρά κ.λ.π.

Τό έθιμο αυτό γίνεται καί σήμερα.

Α Λ ΙΕΤΤΙΚ Ο Σ Β ΙΟ Σ

Σ τις οχίθιες τού Πκιζίλ - δερέ (Έρυθροπάταμο), ή τού 'Έβρου ποταμού 
οΐ ηλιοκαμένοι ψαράδες μέ τίς μικρές βάρκες των πηγαίνουν» ν’ απλώσουν τά 
δίχτυα τους, γιά  νά 'βγάλουν τό ψωμί της οικογένειας των.

’Αλλά καί πολλοί ερασιτέχνες ψαράδες, (.όπως δ γράφων) μέ τά καλά
μια στόν ώμο, προτού βγή ό ήλιος τό καλοκαίρι τρέχουν στό ποτάμι γιά νά 
πιάσουν κανένα σαζάνι =  (κυπρίνος) ή γουλιανό, καμμιά πλιατσιούκα, κανέ
να κεφάλι καί πότε πότε καί κανένα χέλι.

ΕΡΓΑΛ ΕΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑ ΣΙΤ Ε Χ Ν Ω Ν  ΨΑΡΑΔΩΝ

Καλάμι, ή 'βέργες άπό τίς μουριές, μέ νάϋίλαν ,κλωστή, μέ ενα φελλό στή 
μέση πού σηκώνεται πότε ψηλά καί πότε χαμηλά άναλόγως μέ τό 'βάθος τού 
νερού, στήν κάτω άκρη ένα ή 'δυο άγκιστρα δεμένα μέ τέχνη κι’ ένα μικρό 
βιαρύίδυο γιά νά κρατά κ'ατιακόρυφα 'τή νάϋλον κλωστή. ΚαθΊαμένος στήν όχθη πε
ριμένει τό τσίμπημα κανενός ψαριού. Τό τσίμπημα τό καταλαβαίνει ό ψαράς 
άπό τό βούλιαγμα τού φελλού, κι’ αμέσως μέ καρδιοχτύπι τραβά εξω μέ δύ- 
ναμι τό καλάμι, ή χαρά του δέν  περιγράφεται άν δή ότι πιάσθηκε ψάρτ μέ 
τίς κόκκινες φτερούγες που σπαρταρά μπροστά του. ’Αλλοίμονο άν βρίσκεται 
έκεΐ κοντά κανένας κάβουρας, δέν ιάφίνει ήσυχο τόν ψαρά συνέχεια τρώγει τά 
σκουλίκια, αλλάζει θέση ό ψαράς.
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ΕΡΓΑΛ ΕΙΑ ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ

1) Σατσμάς =  (.δίχτυα κωνοειδή). Tot φτιάχνουν οι ίδιοι οί ψαράδες tot 
χειμώνα, έχει -μήκος 2,5 μ. καί στό κάτω μέρος 'γύρω - γύρω ιβαιρύδια αυτό μο
λύβι. Στήν κορυφή του κώνου ιείναι δεμένο ενα σχιοΐινί 3 ιμ. Μόλις ό •ψαράς .ρί
ξει τόν σατσμά τόν τραβά πρός τό μέρος του, τά βαρύδια σέρνονται στον πυ
θμένα καί φέρνουν πρός τό κέντρο τά ψάρια που έτυχαν νά βρίσκονται σέ 
κείνο τό μέρος, κι’ έτσι τυλιγμένα στό δίχτυ τά βγάζει έξω ό ψαράς.

2) Παραγάδια =  (σχοινί μακρύ μέχ.ρι ,100 μ. γεμάτο μέ άγκιστρα καί 
δολώματα). Αυτά τ ’ άοτλώουν μέσα στό ποτάμι μετά τό ήλιοβασίλειμμα σέ τε
θλασμένη γραμμή. Τήν αυγή ξανάρχονται κι’ αρχίζουν τό μάζεμα, χαρά σ’ 
οποίον καταλάβει ότι είναι πιασμένο ψάρι καί μάλιστα άν είναι δυνατό τό τρά
βηγμα τοΰ ψαριού που .αγωνίζεται νά ξειφύγη.

3) Νταούλια =  (Κωνοειδής παγίδα). Τά κάνουν οί ’ίδιοι τόν χειμώνα μέ 
γερή κλωστή καί τά βάφουν μέ πίσίσα γιά νά μή ισαίπίσουν ιστό νερό. Τά νταού
λια τά στήνουν στις όχθες τών ποταμών τό βράδυ, τά βλέπουν τό πρωΐ.

4) Νταιγλιάνι =  (Πλέγμα μέ βέργες). Αυτό γίνεται όταν λιγοστέψουν 
τά νερά, κλείνουν ιολόκληρο τό ποτάμι μέ βέργες, άψίνσυν δμως ενα πέρασμα 
στενό κλεισμένο μέ 'δίχτυ. Στό μέρος αυτό κάθεται δλη τή νύχτα ό ψαράς καί 
μόλις καταλάβει άπό τό χτύπημα ίδτι 'μπήκαν μέσα ψάρια αμέσως τό βγάζει 
έξω. Μέ τόν τρόπα αυτό πιάνονται μεγάλα καί πολλά ψάρια. Είναι όμως πολύ 
κουραστικό.

5) Ααμπάτσα =  (Δίχτυ κυκλικό). Τό δίχτυ είναι δεμένο σ’ ένα ξύλο 
κυκλικό μέ ενα κοντάρι 4 μέτρων. Ο ί ψαράδες πηγαίνουν' μέ βάρκα που τήν 
δδηγοΰν 3 άτομα. Οί 'δύο μέ μακρυά ξύλα οδηγούν τήν βάρκα κοντά σέ κα
νένα πεσμένο δένδρο· ιάμέσως ό τρίτος που έχει τήν λαμπάτσα καί βρίσκεται 
στό κέντρο τής βάρκας, βουτά τήν λαμπάτσα μέχρι κάτω τόν πυθμένα καί 
κοντά στό ξερό δένδρο, οί άλλοιι δυό χτυποΰν δυνατά τό νερό μέ τά ξύλα τους, 
τά κρυμμένα ψάρια φεύγουν 'άπό τά κρησφύγετά τους καί μπαίνουν μέσα στό 
δίχτυ. Αυτό γίνεται .κάθε μέρα μέσα στις θαμνοσκέπαιστίες όχθες αιοιΰ 'Έβρου καί 
τοΰ Έρυθ ροποτάμου.

Τό σβάρνισμα τοΰ σατσμά:
Δένουν άπό τό ένα άκρον καί άπό τό άλλο της βάρκας ένα δίχτυ μεγά

λο, ή βάρκα είναι παράλληλη πρός τό ρεύμα του ποταμού, τήν παρασέρνει τό 
νερό, τό δίχτυ φθάνει μέχρι τόν πυθμένα μέ βαρίδια καί παρασέρνει ο,τι βρει 
στον πυθμένα τοΰ ποταμού, όταν προχωρήσουν σέ αρκετή ίάπόστασι λύνουν τίς 
δυό άκρες τής βάρκας τό δίχτυ, καί πέφτει μέσα ιστό νειρό άπό τά βαρύδια πού 
έχει, τυλιγμένα τώρα ψάρια ή καμμιά φορά καί φύλλα ή βάτραχοι βγαίνουν 
έξω. 'Όσοι δέν έχουν βάρκα, τότε δυό άτομα σέρνουν τό δίχτυ μέσα στό νερό.
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ΓΕΩ ΡΓΙΚ Ο Σ Β ΙΟ Σ . Οι πιερισσότεροι ικάταυκοι τού Διδυμοτείχου (τής 
Αγίας Πέτρας - ταυ Τσάϊρ - Μαλεσί - της Ταιμπακιάς - Σκορδομίαχαλάς) 

εΐναι γεωργοί, κτηνστρόφοι, λαχανοκηπουροί καί άλλοι είναι. έπαγγελματίες 
=  (ίσνάφια), παντοπώλαιι, ύποδηρατοποιιοί, σιδηρουργοί δι.Ιλ.αή,

ΕΡΓΑ Λ ΕΙΑ  ΤΟΤ Α ΓΡΟ ΤΗ. Αύτά είναι: Τό αλέτρι της σποράς καί τού 
καρυκοόματος =  (αύλάκιίαισιμα) ■ ιειναι ξύλινο, φτιαγμένο άπό τόν ίδιο τόν γεωργό. 
Σήμερα έχουν σιδερένια άροτρα, τήν παιπάιρατ μ’ αυτήν θά όργώση τό χω
ράφι, μέ αυτήν θά κάνη αυλάκια =  (καρίκια), τήν άνοιξη γιά νά σπείρη 
τά καλαμπόκια, τά φασόλια, τά μπουστάνια, τό 'βαμβάκι, τά κρεμμύδια, τά 
σκόριδια, τά σιτάρια, τά κριθάρια, τή σίκαληι κ. ά.

Στό χωράφι θά πάη ιμέ τό άμάξι γιατί τά βαρετά εργαλεία ιδέν μεταφέ- 
ρονται άλλοιώς. Στό άμάξι 'θά βάλη άπό βραδύς τήν παπάρα, τό ζυγό, τό 
(ταιιουλγκάρι) =  (σύζευκτρο τού αρότρου), τό τουρμούκι =  (σιδερένια 
σβάρνα) ή ξύλινη, τό σκεπάρνι, τό παγούρι γιά νερό =  (ματαράς) 6ά κρε- 
μάση τόν τρουβά μέ το -ψωμί =  (σαικκδδυοι), 2— 3 δεμάτια ξερά φύλλα άπό 
κορυφές τών καλαμπουκιών ή ξηρό τριφύλλι.

Τά χαράματα Όά σηκωθή ό γεωργός προτού βγή ό ήλιος, ·θά πάη στό 
αχούρι =  (στάβλος) Όά ταΐση τά βόδια του νά ειΐναιι χορτάτα καί άν έχη πη
γάδι Όά ποτίση τά ζώα του νά μήν είναι διψασμένα.

Θά ζέψη έπειτα τά ζώα του μέ καλωσύνη πού καταλαβαίνουν άπό τή 
γλώσσα του «κόσ» =  (μπήτε στό ζυγό) πάρτε τή Ό&ση σας, άφού δέση τό 
γαϋδαρό του στήν ουρά τού αμαξιού ή καμμιά κατσίκα ή κανένα μοσχάρι κά
νει τό σταυρό του καί ξεκινά. "Αν ξεχάση κάτι, δέν γυρίζει νά τό πάρη (δέν 
θά πάη καλά ή ημέρα) άν είναι κοντά στό σπίτι θά φωνάξη νά τό φέρουν. "Αν 
συνάντηση παπά ή τόν κόψη τόν δρόμο κανένας λαγός (Όά τοΰ γίνη κακό). 
"Αν άπό βραδύς έχει τό φεγγάρι σύννεφα γύρο του Όά ιβρέξη σέ 2— 3 ήμε
ρες. "Αν ό πρωϊνός ήλιος βγή ιμέ σύννεφα ή άν άπό βραδύς βασιλέψη σέ σύν
νεφα τότε πραμηνύεται βροχή, άν τά σύννεφα είναι κόκκινα τό ήλιοιβασίλεμμα, 
πρσμηνύεται άέρας τήν άλλη ημέρα, τότε παίρνει μαζύ του τό άντιρί =  (·σακ- 
κάκι), ή τή μουσαμαδιά του. Σάν τόν πιάση ιμπόρα στό χωράφι, ανοίγει τά 
κανάτια τού αμαξιού του καί φυλάγεται άπό τή βροχή ή άπό τό χαλάζι. Πε
ριμένει ιμέ υπομονή νά περάση ή μπόρα καί ξαναρχίζει τή δουλειά.

'Όλη τήν ήμέρα μιλάει μέ τά ζώα του τόν Μπέτσιο =  (άσπρο χωρίς ση
μάδι μαύρο στό κεφάλι) τόν καρά του =  (σημάδια μαύρα στό σώμα), τό κα
ραγκιόζη =  (σημάδια ιμαύρα στά μάτια).

Τά 'βουβάλια τά λέει άϊντε άμπράση =  (άσπρα σημάδια στό μέτωπο). 
Τσακίρη =  (σημάδια άσπρα μέσα στά μάτια) κ. ά.
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"Ολη μέρα καμώνει — (οργώνει) τό χωράφι σπιθαμή προς σπιθαμή. 
Μόλις φθάση στήν άκρη τοΰ χωραφιού στο σύνορο, ’Όσπ κιαριαγιοζ όισίτ Κα- 
ρά, τά βόδια γυρίζουν κ·α! πάλι στό ΐδιο χωράφι κα! συνεχίζουν τή δουλειά. 
"Αμα οργώσουν μιά σπουριά — (1)8  τοΰ στρέμματος) άκοΰνε τά βόδια «Ό- 
χά =  (σταματήστε1), σταματούνε και ξεκουράζονται. Τότε ό γεωργός θά πάη 
στό άμάξι, θά πάρη τήν ταμπακέρα του, θά στρίψη ένα τσιγάρο μέ τά ροζια- 
σμένα χέρια του, θά καπνίση, θά κοιτάξη δμως γύρο - γύρο ,μήπως κοντά στό 
δρόμο περνάει κανένας χωροφύλακας, /φοβάται μήπως τόν πιάση πού καπνί
ζει λαθραίο καπνό.

Γιά νά μή μαζεύωνται μυΐγες στά μάτια τών ζώων Ιδίως τό πρωΐ και τό 
βράδυ, κρεμάει· Ιάπό τά κέρατά τους τά πισκίλια =  (κλωστές πυκνές πού πέ
φτουν μέχρι τά μάτια) και αλείφει τά κέρατα τών ζώων ιμέ λάδι.

’Ά ν  τό ζευγάρι είναι αγελάδες έγγυες ή πολύ παχειές θά κρεμάση ή νοι
κοκυρά χάνδρες γαλάζιες γιά νά ιμή ιβασκαίθ ιούν =  (ματιασθίοΰν). Τό ίδιο θά 
κάμη σέ γεροδεμένα κα! όμορφα βόδια. ’Ά ν  γέννησιε .τάρα γρήγοιρα ή αγε
λάδα, τής κρεμά ή νοικοκυρά ενα1 πέταλο στό μέτωπο κα! χάνδρες γαλάζιες 
στήν ουρά γιά /τό βάσκαμα =  μάτιασμα, γιά τό κακό μάτι.

Τό ΣΚΑΨΙΜ Ο ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΩΝ. Τά καλαμπόκια, δταν 
μεγαλώσουν κα! γίνουν 30 —  40 ήμερων, πρέπει νά σκαλισθιούν κα! 
γίνεται άπό κορίτσια ή αγόρια μέ τσάπες, πρώτος μπαίνει στό σκάψιμο ό πιο 
γερός και γρήγορος, αυτός πρέπει νά σκάβη γρήγορα γιά νά σκάβουν γρή
γορα κάι τά κορίτσια πού έρχονται άπό πίσω, αν κανένας αργεί νά ισκάψη, ό 
μεθεπόμενος στέκεται όρθιος κα! φωνάζει, είδατε ενα λέλιακα; δηλ. θέλει νά 
πή, σταματά όρθιας, γιατί ό προηγούμενος του αργεί. Κατά τις 8 τό πρωΐ θά 
σταματήσουν τή δουλειά λίγο, γ ιά  νά φάνε τό πρωϊνό τισίαρμιπά =  (γάλα μέ 
βρασνίτσια =  μικροί σβώλοι ζυμαριού), πού τόν ετοιμάζει ή νοικοκυρά κα;! 
τόν φέρνει μέσα σέ μιά τσουκάλα.

Α ρχίζει κα! πάλι τό σκάψιμο τών καρυκιών =  (αυλακιών) μέχρι τό 
μεσημέρι. Ά πό μακρυά φαίνεται ή νοικοκυρά μέ μιά τσουκάλα φαγητό κα! μέ 
τις λαγκίτες =  (νερουλό ζυμάρι πού ψήνεται πάνω σέ πέτρινη πλάκα).

Οί. λαγκίτες είναι καμωμένες άπό αλεύρι σιταρίσιο, ζυμωμένες σέ λεκάνη 
μέ πολύ νερό κα! ψημένες στή σάτσι. =  (σίδερο κυκλικό) ή ψημένο χώμα δια
μέτρου 0,40 ιμ. περίπου, τήν αραιά ζύμη τήν ρίχνει μέ ιμιά κουτάλα επάνω 
στήν καμένη σάτσι,, ψήνεται σχηματίζοντας μικρές τρυπίτσες σέ 'όλη τή,ν επι
φάνεια, βγάζει τήν πρώτη λαγκίυα1, τήν ιάλειίφ&ι μέ βούτυρο ή λίπος χοιιιριινό.

Τό φαγητό τής νοικοκυράς θά είναι κουτόπουλο κι’ άν άριμέξη αγελάδες 
στό σπίτι θά φέρη κα! άργιάνι =  (γάλα πού έχουν πάρει μέ χτύπημα τό 
βούτυρο). Μετά τό φαγητό ξαπλώνουν 2 ώρες και ησυχάζουν τό μεσημέρι 
στή σκιά κανενός δένδρου άν ύπάρχη.
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Σέ λίγη όίρα ακούεται ό αρχηγός που φωνάζει,: «άϊντε καιί 6ροϋδ-υκχκττή- 
καμε» ίχιαιΐ πρώτος αρχίζει τό ι σκάψιμο.

'Όταν κοντέβη νά βασιλέψη ό ήλιος ετοιμάζουν τά πράγματά τους, πλύ- 
νονται άπό τήν λαϊνα =  (στάμνα), μέ νερό καθρεφτίζονται, βάζουν τά κορί
τσια άλλο φουστάνι καλύτερο και γυρίζουν μέ γέλια και τραγούδια στό σπίτι 
τοΰ νοικοκύρη!. Έκεΐ τούς συε,ριιμέν,είΐ στό χαγιάτι =  (σαλόνι) ό νιοικοκύιρης 
καθισμένος στό ψκέφαλο =  (μαξιλάρι) σταυροπόδι καί μέ τήν καινούργια 
ψάθα. Κάθονται δλοι στά μαξιλάρια, τούς ρωτά πώς πέρασαν τήν ημέρα τους, 
πώς πάει ή δουλειά, τούς κερνάει ούζο, τούς πληρώνει τό μεροκάματο, καλη- 
νυχτίζουν καί φεύγουν.

ΒΓΑΛΣΙΜ Ο: ΡΟ Β ΙΟ Τ, ΙΈ Β ΤΘ ΙΩ Ν , ΣΟ ΤΣΑ Μ ΙΟ Τ Ή  ΦΑΚΕΣ
Ή  δουλειά αυτή γίνεται άπό μικρά παιδιά τό καλοκαίρι, δταν τά παιδιά 

δέν πηγαίνουν ιστό Σχολείο κατά τίς Κυιριίακές.
Ό  γεωργός πού Ιεχει νά βγάλη τό ρόβι του, ειδοποιεί τό Σάββατο βράδυ 

τά παιδιά άπό σπίτι σέ σπίτι νά έλθουν τήν άλλη ήμερα άν δέν έχουν δική τους 
δουλειά. Τό άλλο πρωΐ μαζεύονται αρκετά αγόρια καί κορίτσια άναλόγως μέ 
τήν έκτα σι τοΰ σπαρμένου χωραφιού, τά βάζει στή σειρά κι’ αρχίζουν νά 
βγάζουν, ό νοικοκύρης πού πάντα είναι ιέκεΐ κάνει τούς σωρούς, 'βάζει καί μία 
πέτρα πάνω στό σωρό γιά νά (μήν τόν πάρη ό αέρας. ΙΊαρακολαυθεΐ δλα τά 
παιδιά πού δουλεύουν (σάν τίς μέλισσες. Τούς λέει ιστορίες καί αστεία γιά νά 
μήν τά πιάση ό ύπνος, καί γιά νά δουλεύουν περισσότερο. Τό ήλιοβασίλεμμα 
σταματούν τήν δουλειά καί γυρίζουν τώρα χαρούμενα στό σπίτι, γιά νά πά
ρουν τά χρήματα γιά τή δουλειά πού έκαναν δλη τήν ήμερα.

'Όλα τραγουδούν καί χορεύουν στό δρόμο, λένε καί τό έξης τραγούδι:

Μάς ήρθε ένας -μπέης μας (δίς)
καλός καί καραγιόζης (δίς) (καραγκιόζης =  όμορφος - μελα-

χροινός)
Μαζεύει κουρίτσια έμορφα (δίς) 
καλά καί καραγκιόζκα (δίς)
Μαζεύ κι’ ναν παιλλήκαρο (δίς) 
καλόν καί καραγκιόζη (δίς)
Κι’ τραγκουμάν τόν έβιαζι (δίς) (ντραγκουμάνς =  αρχηγός τής

■ ·■ παρέας)
τούν κόφτουν τά πουδάρια (δίς)

'Όταν φθάνουν στό σπίτι τού νοικοκύρη, έχει έτοιμα ψιλά, τάλληρα, δε
κάρικα κ.λ.π. φωνάζει ένα - ένα παιδί τά πληρώνει καί φεύγουν. Τούς πληρώ
νει άναλόγως μέ τή δουλειά πού έκανε τό καθένα.
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Λ Α Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  Π Ο Λ Ε Ω Σ  Δ ΙΔ Υ Μ Ο Τ Ε ΙΧ Ο Υ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ. (’Ήθη καί 2θιμα έν τη ζωη του άτόμου καί της Κοινωνίας). 
Α'. Κ ύ ρ ι ο ι  σ τ α θ μ ο ί  τ η ς  ά ν θ ρ ω π ί ν η ς  ζ ω ή ς .  (Άπό τοΰ λίκνου

μέχρι τοΰ τάφου).

α) Γ Ε Ν Ν Η Σ ΙΣ , Β Α 1 ΙΤ ΙΣ ΙΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΤ Π Α ΙΔΙΟΤ

'Όταν γιννιοΰνταν τό ©καμναν τσ’ Παναγίας τοΰ Τραπέζ. Έ κα-
μναν μιά φου σκαμπό γατσα, τήν ιστόλζαν μι μύγδαλα κι 'σφραγιστό. Τθάμαζαν 
καλά ·φαϊά έστρωναν τραπέζ’ κι φώναξαν γναίκις δικές .κ’ έτρωγαν. 'Η  μα
μή τσάκζι τ’ φουσκομπόγατσα στοΰ κιφάλτς, φώνζι ΐχου χοΰ κι φώνιζι όνο
μα ίνός αγοριού, όταν τοΰ νιουγέννητου ήταν κουρίτσ’ σάν ηΰχή γιά νά παρ- 
θοΰν σάν τρανέψουν.

'Όλες οι καλησμένις τήν πρωτμπουκιά τς βουτηγμέν’ στ’ ζάχαρ’ τν εδου- 
ναν στ’ λιχώνα, γιά τοΰ γάλατς κι δέν τν άφιναν νά φάη τίπουτ’ άλλου, γιά 
νά μήν κατηβή τοΰ γάλα.

Σάν έίτριουγαν οΐ καληαμένις έφυβγαν, χουρις νά πιάσουν τοΰ χέρ·’ τσ’ 
λεχιοΰσας κι τν έδουναν ηΰχές «καλά σαράντα», «νά ζής».

Καλοΰσαν τοΰν Π  απτά, διάβαζι ηΰχή κ’ έκαμνι αγιασμό. Μ’ αυτόν τοΰν 
αγιασμό ράντιζι κά'θι βράδ’ τοΰν οΰντά τς '.

Οταν γύρζαν τ’ άγιλάδια άπ’ τή βουσκή, ©βαζαν 'θυμίαμα, κλείνουνταν 
μέσα κι δέν 'άφιναν κανέναν νά μπή στοΰν οΰντά τς λιχοΰσας, δταν έρχουνταν 
αργά.

Τ ’ μαμή τν έδουναν δραχμές δλ’ οΐ σπιτικοί (παππούς, γιαγιά, μπαμπάς, 
μάννα).

Ή  βάφτησιν γίνουνταν όπως κι σήμερα.
Τά πιδιά τά τύλιγαν σι κουλόπανα μουντά κι παληά.
Γιά τήν ανατροφή τς δέ νοιάξουνταν, ίσια - ίσια γιννοΰσαν έντικα, δώ- 

δικα πιδιά.

β) Ε ΡΩ Σ , Α ΡΡΑ Β Ω Ν , ΓΑΜΟΣ

Κείνις ποΰ ήταν έρωτευμένις, άναβαν κηριά ανάποδα γιά νά πριάσ’ 
προυξενιά τς.

Στν άρρωδώνα πάηνι προυξινήτρα σμάδ (κάλτσις, γιά μαντήλ), εστειλνι 
τοΰ κουρίτσ’ στοΰ γαμπρό. Λαχλΐδ, ’γιά λίρα, γιά πεντόλιρου εστειλνι γαμπρός 
στν νύφ’.

"Οταν εβγαινι ή προυξινήτρα έξου άπ’ τοΰ σπίτ’ τοΰ κουρίτσιοΰ, φώναζι 
ΐχου χοΰ, νά μάΟ’ οΰ κόσμιους ότι εγινι άρραδώνα.

"Τστιρα τοΰ συμπιθιρκό (σόϊ τ’ γαμπροΰ) τοΰ πρώτου τοΰ Σαββάτου, 
τοΰ βράδυ πάηνι στοΰ σπίτ5 τς νύφες. Ίκ ε ΐ γλιντοΰσαν, έτραυγαν ,κι έπιναν. Ή
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νυφ ,τς φλοΰσι του χέρ’ πρώτα τ’ πυθιροΰ κι τς πιθιρας κι κείνο οΰλ’ χ δώρζαν 
λίρις κι χρυσαφικά. Τότι ό γαμπρός πάηνι κι τς βέρις.

Του δεύτιριου τοΰ Σαββάτου, τοΰ βράδ’ τς νΰφς τοΰ σόι πάηνι συμπιθιρκό 
στοΰ γαμπροΰ πηοΰ σπίτι, γλιντοΰσαν κι (δώριζαν στοΰ γαμπροΰ κάλτσις, μαντή
λια, πκάμσα, ,φανέλις, δ,τι ήθιλι καθένας.

Τς παραμονές τοΰ γάμου .ου γαμπρός ψούνζι τοΰ νυφικό κι καλοΰσι τοΰ 
σόϊ τ’ κι πήγηναν στ’ νύφ. Ή  μουδίστρα ,εκουβι τοΰ νυφικό κι τ’ άσήμουναν ιοίι 
συμπιθέρ’.

Ό  γάμους άρχιζι άπ’ τ’ Λεύτερα. Έστρουνι νυφ’ τήν προίκα τς, κι πάη- 
νι ού κόσμους κι τν έβλιπι.

Τοΰ Σαββάτου εστειλνι γαμπρός ένα αμάξ’ μί 'θετές του κι’ ξαδέρφις του 
κι μί δυς μπασελεξίδις (’Αρχηγούς) πού τς έδουνι δραχμές. "Οταν έφταναν 
στ’ νύφ’ τούς κιρνοΰσαν κι δταν ήθιλαν νά φουρτώσουν τήν προίκα στ’ άμάξ’ 
τά κουρίτσια, φι,λνάδις τς νυφς κάθουνταν στούκ’ άπάν’ κι δίν άφιναν νά πά
ρουν τά πράγματα άν δίν τούς έδουναν πρώτα τς δραχμές τοΰ μπουΐουν- 
τρούκ.

'Όταν τόπαιρναν τοΰ μπουϊουνίτρούικ 1 τά κουρίτσια έδουναν τά προικιά 
κι μί τά λεπτά άλλ’ μέρα έκαμναν γλέντ’.

Πριουτοΰ ξικινήσ’ τ’ άμάξ’ μέ τ’ προικιά οί μπασιλεξίδες χάλιβαν 2 τέσσι- 
ρα άσπρα μαντήλια κι Ϊνα πουτήρ’ κρασί. Τάμντήλια τάδιναν στά κέρατα στά 
βώδια, τοΰ πουτήρ’ μι τοΰ κρασί τδσπαζαν στοΰ ζγό·, ' κι ξικινοΰσαν γιά τοΰ 
σπίτ’ τ’ γαμπροΰ. Έκεΐ συγκινεΐς τς νυφς έστρουναν τήν προίκα.

Τήν Κυργιακή στοΰ σπίτ’ τ’ γαμπροΰ έρχουνταν κουρέας καί τοΰν ξούρζι 
κι τ’ ό'ργανα έπιζαν.

Ή  νύφ’ δταν ντύνουνταν, ένας άδιρφός ,τς γιά ξάδερφους τς, φιο,υρούσι 
στοΰ ,διξί τοΰ πουδάρι τς τήν κάλτσα κι τήν άσήμουνι 3‘ στοΰ παπούτσ’. Σταύ- 
ρουναν τοΰ νυφικό άπάν άπ’ τοΰ κιφαλι τς κι τοΰ φουροΰσαν, άμα ν τύνου νταν 
χιριτοΰσι, πρώτα τούν πατέρα τς, τ’ μάννα τς κι ΰστιρα δσους βρίσκουνταν 
στοΰ σπίτ’, κι δλα’ τ’ δώρζαν.

Γαμπρός, εστειλνι τς μπασελεκτσίδις μί συγκινεΐς τ’ στοΰν κουμπάρου, μι 
τά λαλήματα. Κουμπάρους, τς κιρνοΰσι κι ύστερα οΰλ’ μαζί πάηναν νά πάρουν 
κι τ’ νύφ’ γιά νά πάν’ στν ίκκλησιά.
Στοΰ σπίτ’ ,τς νυφς τς κιρνοΰσαν τά κουρίτσια (,ξαδίίρφ'ΐς καί φαλνάδις τς 
νυφς) έδουναν δλ’ ηΰχές κι υστερία ,ούλ’ μαζί πάηναν σν ιικκλησιά. Ίκ ε ΐ τς πιε- 
ρίμινι γαμπρός μί τό σόϊ τ’.

1. Φιλοδώρημα διά τήν παραλαβήν της προίκας.
2. Ζητούσαν.
3. ’Έβαζε άσημικο
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"Υστιιρ/α απ’ τά στιφανώματα γόρζαν ιούλ σ’τιού σπίτ’ τ’ γαμπριού. Ή  πι- 
θιιιρά ιέβαίζι .στήν πόρτα υνκχ μπαλντά για  νά παιτή,σ’ νύφ’ νά κόψ’ τ’ γλώσσα τς, 
νά λέη λίγα λόγια. Τν έδουνι στά χέρια κι 'δυό χουλσύργια γιά νά ιμπή ιμί τήν 
τύχ’.

Έ μπινι μέσα χι όταν κάθουνταν, ή κουμπάρα επιρνι ενα μωρό χι τόβα- 
ζι στν αγκαλιά τς. Ή  νύφ’ έδινι στού μιχρό ΐνα μαντήλ’ μί κουφέτα. "Τστι- 
ρα άρχιζι τού γλέντ’ χ ι τά κιράσματα.

Τήν Δευτέρά συνεχίζουνταν τού γλέντ. "Ολ’ έπιρναν μί τ’ σειρά τού 
χουρό κί νύφτ’ς δώρζι κι* αυτοί τν έδουναν δραχμές. "Τστιρα ή νύφ’ έστειλνι 
μί τήν πριοίυξινιτίρα τά Ιδώρια1 ισιιήν κουμπάρα.

Γ) ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΦΗ. ΤΑΦΟΙ, ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ, ΠΕΝΘΗ.

"Οταν πέθινι ανθρώπους, προυτού νά τούν αλλάξουν, έπιρναν ένα που- 
τήρ κρασί κι τούν σταύρωναν στήν πλάτ’ στού στήθους ντς μασχάλις τ’ χι στά 
πουδάργια τ’.

"Τστιρα τούν άλλαζαν, τούν έβαζαν στού κραιββάτ’ κι τούν μοιρολογούσαν. 
Κουντά στούν νικρό, 'διάβαζαν τού 'ψαίλτήρ’, όποια τού άρχιζεα έπ,ριιπι νά τού 
τελειώσ’ ή ίδια, όταν βράδιάζι τούν. .σκέπαζαν μί τού /σάβανου κι τούν ξενυ- 
χτούσαν. Μιτά τήν ταφή γόρζαν στού σπίτι χι άφού έπλυναν πρώτα τά χέρ- 
για ώξου στήν πόρτα είμπιναν μέσα.

Ό  παπάς έκαμνε τρισάγιο χι βουτούσι σ’ ΐνα πουτήρ κρασί ΐνα παξι- 
μάδ’ χ ’ έδουνίε στούς στενούς συγγενείς τού πειθίαμιένου.

Σ ’ ΐνα μπουκαλάχι έβαζαν στά ρ’ κι μιά λειτουργία χι τού πάηναν στν 
ικκλησιά.

Στά  σαράντα έπιρναν εκείνου, τού στάρ’ τού σαρανταλείτουργου τδ'βρα- 
ζαν χουριστά χι τού κιρνούσαν χουριστά τς καλεσμέν’ στά σαράντα.

Κάιθι Σαββάτου εστειλναν λειτουργιά στν Ιχχλησιά.
Στά  τρίτα χι στά ΐννιά έκαμναν φραντζόλις κι τς μοίραν.
Τ.ς’ τρεις μήνις κι τς έξ κι τς ιννιά κι στού χρόνου έκαμναν μνημόσυ

νου όπως σήμερα.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ ΙΣ : "Ολα τ’ ανωτέρω ήσαν έθιμα τής γεωργικής περιοχής 
τής πόλεως τού Λιδυμοτείχου. Εξακολουθούν δέ καί σήμερον νά τηρούνται 
υπό πολλών οικογενειών τού γεωργικού πληθυσμού τής πόλεως.

Έ ν Διδυμότειχό) τή 10 Ίανουαρίου 1966 
Ή  Διδασκάλισσα 

Ρ . Π Α Π Α ΚΩ ΝΣΤΑ Ν ΤΙΝ ΟΥ
19
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Συνεργασία τών 1) ΠΑΡΑΣ,ΚΕΤΟΠΟΤΑΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ,καί 2) ΚΟΤ- 
ΤΟΤΔΗ ΙΟ Τ Λ ΙΑ Σ.

Ή  -λαογραφία -συντρέχει καί ιβοηθεΐ είς τήν απόδειξη της Εθνολογικής 
καταστάσεως ένός τόπου.

Παντού στή Θράκη επικρατούσε ό Ελληνισμός -διότι ό χαρακτήρας γε
νικά τοΰ Θρακιώτη καί ειδικά του Δ ι δ υ  μ ο τ ε ι χ ί  τ η -είχε ανέκαθεν δλα 
τά ψυχικά χαρίσματα κα'ι -στοιχεία που δείχνουν τή,ν έπικράτηισι τοΰ Ελλη
νισμού σ’ δλες τίς κοινωνικές έκδηλώσεις. Γ ι’ αυτό πολύ σοφά λένε δτι ή 
λαογραφία είναι ό καθ.ρέπτης τής ψυχής τοΰ -λαοΰ.

Τό Διδυμότειχον, ένα κομμάτι κι’ αυτό τής Θράκης, είχε δημιουργήσει 
άπ’ τή πολύ παληά έποχή πλούσιες λαογραφ-ικές έκδηλώσεις.

’Απ’ τούς αρχαιότατους χρόνους είχε καί εχει περίεργα έθιμα, γιά τά 
θέσμιά του, τό λαϊκό του δίκαιο, τίς προλήψεις του, τίς δεισιδαιμονίες 
του κλπ.

Τό λαϊκό δίκαιο καί τό άγροτικό -είναι τό ΐδιο καί -σήμερα ακόμη μέ 
κείνο πού ήτο εδώ καί πολλά χρόνια πίσω.

Ό  X"Μελέτης, μοΰ έλεγε ή γιαγιά ιμου, δταν θέλησε νά μοιράση τά 
βιάτα του, δέν πήγε σέ καμμιά τότε τουρκική αρχή, άλλά κάλεσε τρεις νοι- 
κοκυρέους κι’ ολοι -μαζί σύνταξαν τή -διαθήκη τοΰ γέριου Χατζημελέτη, ή 
οποία ήτο -δίκαια, γιατί σ’ δλα τά παιδιά του -’έδιδε κι’ άπ5 τά χωράφια τοΰ 
κάμπου κι’ άπ’ τά χωράφια τών μπαϊριων (λόφων) κι’ άμπελότοπο έδωσε 
σ’ δλα μά καί τό σπίτι τό έδωσε -στον πιο μικρό πού θάμ-ενε κΓ αυτός —  έτσι 
γινόταν ή -διαθήκη. Γιά μικροιδιαιφορές εάν παρουσιάζονταν τότε, ο-ί ενδια
φερόμενοι δέν έτρεχαν σέ Τουρκικά Δικαστήρια άλλά πήγαιναν στούς Δη
μογέροντες πού σοφά άπένειμαν τή δικαιοσύνη.

Μιά άλλη συνήθεια πού γεννήθηκε -στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας στό 
Διδυμότειχο κ α ί % ά θ η κ ε μ π ρ ο σ τ ά  άπό 30—40 χρόνια γιά πάντα 
ήταν ,καί οί άράπηδες.

Τήν νύκτα τών Χριστουγέννων οί καμπάνες τότε χτυπούσαν ώρα 3 τό 
πρωί. Οί νέοι τής ,εποχής εκείνης σηκώνονταν άπό ή ώρα δύο, ίσως καί ό 
ύπνος δέν τούς έπερνε, καί ιέντύνονταν άράπηδες, δηλαδή φορούσαν -ρούχα 
Τσιουλιάδικα (φουστανένα, τσαμαντάνι, μαντήλα, φεσάκι) καί στό μέν χέρι 
τους κρατούσαν ένα ξύλινο γιαταγάνι, στήν μέση δέ έφερναν ένα κουδούνι, 
άφού ήταν έτοιμο-ι, έβγαιναν άπό τίς 2%· νύκτα στους δρόμους τοΰ Διδυμοτεί
χου καί ’ιδίως στά σταυροδρόμια πού ώδηγοΰσαν στις έκκλησίες καί εκεί 
εχόρευαν, έσειαν τήν μάχαιρά τους (πού τις περισσότερες φορές ήτο αλη
θινή) καί τραγουδούσαν Χριστουγεννιάτικα Τραγούδια). ’Έτσι αναπτέρωναν
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τό εθνικόν φρόνημα ιμέ τήν Ελληνική Τσουλιάδικη. αμφίεση, γιά  παραπλά- 
vrjon δέ τών Τούρκικων ’Αρχών ονομάζονταν Άριόπήδιες. ·—  δηλ. Μάγοι τάχα, 
πού ήλθαν νά προσκυνήσουν τό νεογέννητο παιδί —  κατ’ άλλην εκδοχήν 
συμβόλιζαν τούς Ρωμαίους στρατιώτας πού εξαπέλυσε δ 'Ηρώδης γιά τή 
σφαγή τών παιδιών.

'Όλο τό Δωδεκάμερα ατό Διδυμότειχο κυριαρχούσε, δ θρύλος τών καλι
καντζάρων, γ ι’ αυτό τίς δώδεκα αυτές νύχτες οί άνθρωποι δέν έβγαιναν καί 
ιδίως τά μικρά παιδιά πού τά φοβέριζαν σί μεγάλοι «ιθά σέ φαν τά Καρκαν- 
τζέλια άμα ιβγής έξω», Οί γυναίκες τά παληά εκείνα χρόνια δώδεκα μέρες 
ούτε έπλεναν, ούτε σφουγγάρυζαν, ούτε βαφτίσια γίνονταν έως δτου δέν αγιά
σουν τά νερά καί δέν φύγουν τά Καρκαντζέλια. Σήμερα δέν διατηρούνται 
αυτά.

Ή  Πρωτοχρονιά, δίπως σ’ άλλα μέιρη, έιτσι καί ιστόν τόπιο μας ήταν ή 
πιο χαρούμενη μέρα, γιατί μικροί καί ιμεγάλοιι Ιάντάλλιαίξαν Ιδώρια, φιιλιά, ευ
χές, έτρωγαν καί έπιναν σέ δποιο σπίτι κι’ άν πήγαιναν διότι δλα τά σπίτια 
τήν μέρα αυτή ήταν ανοιχτά.

Τή χαρά δμως, περισσότερο τήν ένοιωθαν τά μικρά παιδιά, άπό τά 
χαράματα τής παραμονής έτρεχαν στις γειτονιές κι’ έλεγαν τά κάλαντα «Κό- 
λιαντα1 μπάμπου τσιτσιτσί».2 Τό βράδυ, ιμέ ιτά μικρά τους φαναράκια στο
λισμένα ιμέ χάρτινες πολύχρωμες κορδέλλες κι’ αναμμένα έτρεχαν στά σπί
τια καί τραγουίδούσαν τά κάλαντα κι’ έλεγαν χίλιες δυο ευχές. —  5Ά ν βά- 
λης λάδι καί κερί φέγγει τούν κόσμου δλον φέγγει τίς αρχόντισσες πού κλώ
νουν τό χρυσάφι πού δερμενίζουν τά φλουριά καί κοσκινίζουν τάστρα κι’ 
άπ’ τό κοσκίνισμα κέρνα τά παλληκάρια.

Θέλουν νά φαν, .θέλουν νά πτούν, θέλουν νά τραγουδήσουν 
καί μεΐς πολυχράνουμε σέ τόν σπιτονοικοκύρη 
νά ζήση χρόνια περισσά καί πάντα νά περάση 
καί μέ τά χίλια κι’ ύστερα ν’ άσπρίση νά γ&ράση.

Τήν Άποκρηά τήν Τυρινή —  δλοι οί νέοι μαζεύανε Τσαγκάλια (ξηρά 
χόιρτα) καί σέ κάθε γειτονιά άναβαν μεγάλη φωτιά, τήν οποία πηδούσαν 
μικροί καί μεγάλοι. —  ή πυρά αυτή δέν διαφέρει καθόλου· άπό τήν πυρο
βασία τών αναστενάρηδων πού έγίνετο στήν Άνατ. Θράκη —  μόνο έδώ αντί 
πυροβασίας πηδούσαν άπό μέσα άπό τή φλόγα 2— 3 φορές γιά νά καή κάθε 
κακό πνεύμα καί νά γίνη δ -ψυχικός εξαγνισμός καί ή πνευματική κάθαρ- 
σις διότι άπό τήν άλλη μέρα άρχιζε άλλη ζωή, ’Επίσης κάθε νοικοκύρης άπό 
νωρίς αγόραζε χαλβά .σκληρόν (καρυδένιο) καί τό βράδυ συγγενείς καί φί

1. Κόλιαντα =  Κάλαντα.
2. Τσιτσιτσί == Κρέας.
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λοι μαζεύονταν σέ ενα «σπίτι -καί μετά το φαγοπότι κρεμούσαν τό χαλβά μέ 
νήιμα ιαίπό τό ταβάνι, δλοι ιδέ μικροί - μεγάλοι κάθονταν γύρω στό σούφρα 
(χαμηλό στρογγυλό τραπέζι) κα'ι μέ ανοιχτό τό στόμα προσπαθούσαν νά 
δαγκώσουν τό κομμάτι τού χαλβά πιού γύριζε. Τ ί γέλια καί τ ί χαρές είχε 
ό νικητής —  στό τέλος τού γλεντιού ή νοικοκυρά πρόσφερε άπό ένα αυγό 
κι’ αυτός που τό έτρωγε έλεγε — 1 μέ τό αυγό τό κλείνω, μέ τό αυγό θά το 
ανοίξω —  εννοούσε δτι Όά κράτηση όλόκληιρη τήν τεσσαρακοστή νηστεία.

Π  α ν ή γ  υ ρ τ ς : Τή Μεγάλη Πέμπτη στό Διδυμότειχο γινόταν με
γάλη λαϊκή αγορά τό λεγόμενο —  «Πααχαλέ παζάρι» —  σ’ αυτό έρχονταν 
δλοι οϊ νέοι κα'ι οί νέες, άρραβωνιασμένοι καί ελεύθεροι ιμέ τίς πεθερές καί 
τους πειθίειρούς των καί ψώνιζαν δ,τι έίχιρειάζετα γιά τίς γιορτές τού Πάσχα 
τή μέρα αυτή ή πόλις έπερνε μιά πανηγυρική δ'ψι μέ τίς πολύχρωμες καί 
γραφικές στολές των χωρικών τής εποχής εκείνης. ’Εκτός άπό τούς νέους 
κατέβαιναν εις τήν πόλιν καί πολλοί πραματευτάδες, οί όποιοι άνοιγαν ενα 
πρόχειρο μέρος είς τό όποιον άπλωναν τά πρός πώλησιν πράγματά των, τά 
διαλαλούσαν ιμέ έναν πολύ πρωτότυπο καί τραγουδιστό τρόπο.

’Άλλη πανηγυρις πού σιγά - σιγά τείνει νά έκλειψη είναι καί τό «Καλέ 
πανηγύρι», τό όποιο γίνεται σήμερα βέβαια, αλλά χωρίς τίς εκδηλώσεις τής 
παληάς εποχής. Μπροστά άπό πολλά χρόνια δλος ό κόσμος τών περιχώρων 
άπό τήν παραμονή τής Πεντηκοστής, ήρχετο καί ανέβαινε είς τήν εκκλησία 
τού Χριστού, τό βράδυ δέ άφού ενύικτωνε έβγαιναν οί νέοι καί σί νέες τίς 
εποχής ιέΙκιείνης έξω άπό τήν εκκλησία, οπού υπήρχε μιά πλατεία, πού τήν 
ώνάμαζαν Καμμένα καί εκεί δλοι ώς τά βαθειά μεσάνυχτα έχόρευαν μέ τίς 
γραφικές φορεσιές των καί τραγουδούσαν τά τοπικά τραγούδια των.

Τήν επόμενη δηλαδή Κυριακή καί μετά τήν λειτουργία καί τήν περι
φορά τής 'θαυματουργού ιεΐΐκόνος τού Χριιστού, ό κόσμος δλος κατέβαινε 
είς τά «Τσαΐρια», είς τά αλώνια καί εκεί κάθε χωριό έστηνε τόν δικό του 
χορό καί ιμέ τά δικά του τραγούδΊΐα —  πριοτού δέ βασιλέψη ό ήλιιός, σκορ
πούσε τό πανηγύρι καί δλοι τραβούσαν γιά τό χωριό των, διότι την επο
μένη τούς επερίμενε ή δουλειά.

Π α ι χ ν ί δ ι α  : Παιχνίδια πού παίζονταν τήν παλιά εποχή ήταν πάρα 
πολλά, μερικά διιετηρήίθησαν καί μέχρι ,σήμερα, μεριικά δμως έλειψαν. 'Ένα 
άπ’ αυτά είναι: 1) Γκούτζιος (=ξΰλινος κώνος) —  αυτό τά παιγνίδι παί
ζονταν άπό 4— 6 νέους, οί όποιοι ήσαν εφοδιασμένοι μέ μιά βέργα, ή όποια 
στό κάτω ιμέρος ήταν χοντρότερη. —  είχαν καί ένα μικρό κυλινδρικό· ξύλο 
πού τό έλεγαν γκούΐζιο. Νά πώς παιζόταν: Ή  μιά ομάδα φύλαγε κάτω καί 
ή άλλη χτυπούσε μέ τή σειρά τόν γκοΰντζιο —  ή ομάδα ή άντίπαλη προσ
παθούσε νά βάλη ιόν γκούτζιο στή φωληά μέ τίς βέργες καί Ιεάν τό κιατά- 
φερνε, τότε έπαιρνε τή θέση τής άλλης ομάδας, ή οποία κατέβαινε κάτω ·—
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ήτο ένα πολύ δια σκεδ αστικό παιχνίδι σχεδόν σάν τό χώκεϊ τών ’Άγγλων.
2) Τό παιχνίδι Τοπία ρίτσα ( =  τόπι ιμέ κόκκους μικρούς) έπαιζε το άπό 5— 6 
κορίτσια ώς έξης: Χωρίζονταν αυτά σέ δύο* ομάδες κα! ή πρώτη ομάδα ήτο 
επάνω κα! τοποθετούσε μιά πέτρα .στημένη, στήν γή, ή άλλη ομάδα φύλαγε 
κάτω. Ή  πρώτη ομάδα είχε ενα λαστιχένιο ή πάνινο τόπι, τό όποιο πετού- 
σαν χτυπώντας το ιμέ τήν παλάμη, τό τόπι έφευγε έάν τό έπιαναν στόν αέρα, 
ή ομάδα πού φύλαγε κάτω τότε εχανε ή νέα πού πετούσε τό τόπι, έάν όμως 
δέν τό έπιανε ή άντίπαλη ομάδα τότε τό έπερνε τό τόπι, κα! φρόντιζε άπό 
τό μέρος τής γης πού χτύπησε τό τόπι νά τό πετάξη μιά δεξιόχει,ρ γιά νά 
κτυπήση τήν στημένη πλάκα έάν δέν μπορούσε νά τήν κτυπήση μέ τό τόπι 
τήν πλάκα, τότε έγράφετο ένας (καμός) βαθμός είς τήν όμάδα. ’Άλλο παι
χνίδι ήτο κα! τό τόπι μέ τ!ς γαυρντίτσες —  αυτό όμως τό παιχνίδι παιζόταν 
καί στό Σουφλί —  κα! σ’ άλλα μέρη καί σήμερα παίζεται, αλλά τείνει νά 
χα)θή.

Τό βράδυ στούς μπάλους, όπως έλεγαν τά νυκτέρια τής παληάς εκεί
νης έποχής, τό π  ιό' όμορφο κα! οικογενειακό παιχνίδι ήταν το δαχτυλιό* ι ■—· 
όλος ό κόσμος, μικροί - .μεγάλοι πού ήταν ιστό νυχτέρι έπερναν μέρος κα! 
έπαιζαν όλοι στό παιχνίδι —  έπαίζετοι ώς έξης:

'Όλοι κάθονταν σταυροπόδι κα! σέ κύκλο κρατούσαν δέ ένα νήμα στό
όποιο μέσα ήταν περασμένο* τό δαχτυλίδι. Τά χέρια πήγαιναν δλο αρι
στερά - δεξιά κα! χωρίς νά φαίνεται τό δαχτυλίδι, άλλαζε τόπο κα! νοικο
κύρη, συγχρόνως ,δέ τραγουδούσαν: <<Παύν;το, ποιύντο τό δαχτυλίδι. Νάτιο, 
νάτο, ’γώ τά κρατώ» —  κα! αμέσως τά χέρια σταματούσαν και έρωτατο 
ένας πού ήχο στή μέση τού κύκλου γιά  νά βρή πού ακριβώς ήτο τό δακτυλίδι 
κα! ιέάν τό ιεύριισκε, έπαιρνε τή (θέση αυτού πού κρατούσε .τό δαχτυλίδι, έάν 
οχι όρθιος έως δτου τό 'βρή. ’Άλλα παιχνίδια ήταν κα! τά μαντέματα (αι
νίγματα). Κλειδώνω, μανταλώνω κα! κλέφίτς πάλ? μέσα ιεΐνι (ήλιος). Φιούρ- 
του - φούρ του όλη μέρα καί το βράδυ πίσ’ στήν πόρτα (σκούπα).

Μ’ αυτά τά άγνά παιχνίδια περνούσαν τις μεγάλες χειμωνιάτικες κρύες
βραδυές ευχάριστα.

Τά αθλητικά 'αγωνίσματα εΐναι σχεδόν τά ίδια μέ τά αγωνίσματα τής 
παληάς (εκείνης εποχής —  όπως σήμερα, έτσι κα! τότε οί νέοι ήσχολαύντο 
μέ τό τρέξιμο, μέ τό πήδημα, τό πάλαιμα.

Ή  πάλη γινόταν τήν εποχή εκείνη, μέ πέτσινο παντελόνι κα! ιοί δύο πα- 
λαιστα! αλείβονταν ιμέ λάδι σέ όλο τό /σώμα τους κα! έγίίνετα δύσκολη ή πάλη, 
διότι δέν μπορούσε ό ένας νά πιάση τόν άλλο. Ν’ΐκηιτής δέ, έίθεωιριεΐιτο έκεϊνος 
πού έβαζε τόν αντίπαλό του ανάσκελα κάτω· κα! τόν ήνάγκαζε νά παραιδοθή.

Αύτά θυμούνται οί γέροι τής παληάς εκείνης κα! αξέχαστης γι’ αυτούς 
έποχής.



Διδασκάλου ΧΡΙΣΤΟΤΔΗ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜ ΑΤΑ ΚΟΡΝΟ ΦΩ ΛΙΑΣ

Κ ε φ ά λ α ι ο ν  Α' .  : Θ έ σ ι ς  τ ο ΰ  χ ω ρ ι ο ύ  — Δ ι α μ ό ς> ”
φ ω σ ι ς  ε δ ά φ ο υ ς  —  ' Ι σ τ ο ρ ί α  —  Π λ η θ υ σ μ ό ς . —

Τέσσερα χιλιόμετρα νοτιώτερα του Σουφλίου καί πάνω ισέ ιμιά καταπρά- 
σινη βουνοπλαγιά, απλώνεται τό δένδρα σκεπαστό, όμορφο καί προοδευτικό χω
ριό, ή Κιαρνοφωλιά. Δύο μιικρά ποταμάκια, σχεδόν τήν περιζώνουν. Σύρριζα 
τό ενα ανατολικά και βόρεια και δύο χιλιόμετρα τό άλλο νοτιώτερα. Τό πρώ
το λέγεται «Καιμηλοπό ταμας» και τό δεύτερο «Παντήρριειος» .κατά τό άρχαΐαν 
καί Παντηρριώτικο ποτάμι σήμερα. Τά δυό τους ,καί ό 'Έβρος ανατολικά, στον 
οποίον ενωμένα σχεδόν χύνονται, κρατούν πάντα υγρό καί πλούσιο τόν κάμπο 
της, πού απλώνεται μπροστά της, ιμέ χιλιάδες στρέμματα ιμωρεαδένδιρων καί 
ποικιλίαν γεωργικών προϊόντων, Τό πλησιέστερο Ιειμπορικό της κέντρο είναι τό 
Σουφλί καί συνδέεται μ’ αυτό καί τήν υπόλοιπη 'χώρα, μέ τμήμα τής εθνικής 
οδού Άλεξ)πόλεως —  Όρεστιάδος καί μέ τήν παράλληλη μ’ αυτό σιδηροδρο
μική γραμμή Κων/λεως —  Αθηνών. Παλιότερα, πρίν δηλαδή γίνη ή σιδη
ροδρομική γραμμή καί ό μόνιμος σταθμάς της ιστό Σουφλί, ( 1ι872), ή Κορ- 
νοφωλιά, λένε οί γεροντότεροι, δτι ήταν τό αρχαιότερο καί μεγαλύτερο Κεφα
λοχώρι τής περίφερε ίας. Άλλά γΓ αύτά, βλέπε παρακάτω', στό Κεφάλαιο Β '.  
«Παραδόσεις για τους πρώτους κατοίκους της κλπ». Αξιοσημείωτα άπό τήν 
πρόσφατη Ιστορία της σήμερα, είναι τούτα μόνον: Τό 1912, δλο τό χωριό σχε
δόν καί ή ωραία εκκλησία του, πυρπαλεΐται άπό τούς Τούρκους. Τό 1913 δλοι 
οί κάτοικοί του (πλήν ολίγων), εκπατριίζονιται στήν ιέλεύθιερη Ελλάδα άπό τους 
Βουλγάρους. Γυρίζουν τσακισμένοιι τό 1.919 μέ 1920 άπό την προσφυγιά καί 
τά βρίσκουν δλα. ερείπια. Φύσει δμως εύφυεις, προοδευτικοί καί φιλόπονοι, μέ 
τή βοήθεια καί τού Κράτους, γρήγορα 'ξεπερνούν τίς δυσκολίες καί μέσα σέ 
λίγα χρόνια, 1600 περίπου τότε ξαναχτίζουν καλύτερο τό χωριό τους καί τό 
στολίζουν μέ δ,τι .απαραίτητο τού λείπει. ’Έτσι τό 1Θ2;5, νιόκτιστη καί μεγα
λοπρεπής, εγκαινιάζεται ή εκκλησία τους. Τό 1931, νέο, διώροφοι καί μεγαλό
πρεπο διδακτήριιον, δέχεται τά παιδιά τους. Τό 1947 πυρπαλήθηκε άτυχώς, 
άλλά τό 1950 παραδίδεται πάλι, ξαναχτισμένο καί βελτιωμένα άπό τή Βασιλι
κή Πρόνοια. Τό 1932, μεταρρυθμισμένα τό παλιό διδ)ριιθ, σέ μεγάλη αίθουσα 
τελετών (9 X 17) ιμέ μόνιμο σκηνή, /συγκεντιριόνει αλην τήν καλλιτεχνική κ ί
νηση του Σχολείου καί τού χωριού. Τό ίδιο ετος 1932, ελλείψει σχολικής αύ-



ΛΑΟίΓΡΑιΦίιΚΑ ΚιΟιΡ ΝιΟιΦΛΛ 1 ΑΣ 295

λής αξιόλογος (σχολικός κήπος μετατρέπεται σέ Δημόσιοι Σχολικό Γυμναστή
ριο και τό 1933, αρτιωμένο μέ έκταση 11% στρεμμάτων καί μόνιμο στίβο και'ι 
τεριαίν, συγκεντρώνει δλην έπίσης τήν άθλητική καιί ποδοσφαιρική, κίνηση του 
Σχολείου καιί τοϋ Χωρίου. Τό 1ι9.60 περικόπτεται άτυχώς τμήμα του· από τήν 
Εθνική οδό, άλλα τό σχολείο ισημερία, 1965— 66, λαμβάνει νέα μέτρα, για 
τήν έπανόρθωσή του. Τό 1962 στολίζεται ιμέ (λαμπρό νεόκτιστο Κοινοτικό Κα
τάστημα καί τό 196'5 μέ όμοιο καί πιο ευρύχωρο κτίριο τοΰ Γ. Π. Συν)σμού.

Σήμερα δλοι αί κάτοικοί της, που στήν πλειοψηφία τους είναι πάλι γεωρ
γοί, σηρστρόφοι καί κτηνστρόφοι (ιοιίκοσίτου κτηνοτροφίας) μέ σεβαστό ό
μως αριθμό μορφωμένων ανθρώπων καί προ παντός δασκάλων, (ιέξ ού καί Δα- 
σκαλοχώριι), δέν ξεπερνούν τούς 1.200. ,Καίί τούτο, ή μείωσή* τους δηλαδή, για- 
τί μεγάλος αριθμός άπ’ αυτούς, βρίσκεται ιστήν ’Ανατολική Ευρώπη, καί στή 
Δυτική Γερμανία·.

Κ ε φ ά λ α  *ι ο ν  Β '. Π α ρ α δ ό σ ε ι ς  γ ι ά  τ ο ύ ς  κ αι- 
τ  ο ί κ ο υ ς κ α ί  τ ό ν  π ρ  ώ τ ο ο τ κ ι σ μ ό τ ο υ  ς: Ή  Κορ-
ναφωλιά, σύμφωνα μέ αφηγήσεις παράδιοσιακές, πριν 40 χρόνια, τοϋ 
ΰπέργηριου -τότε Τειρέως Παπαπσστόλη Δαγιλή, πρέπει να είναι ένα άπό τά 
αρχαιότερα ιχωριά τής περιοχής Σουφλίου, ιμέ άμιιγές ανέκαθεν τό Ελληνικό 
στοιχείο. Οί ρίζες τών κατοίκων της δέ, ισύμφωνα μέ παράδόσεις καί άλλων 
γερόντων, πρέπει ιέπίσης νά φτάνουν μέχρι καί τών πρώτων μεταχριστιανικών 
αιώνων. ’Έλεγε: «"Οτι είχεν ακουστά, .άπό μικρός ακόμα, δτι οί πρώτοιι κάτοι
κοί της, προέρχονται άπό μιά μεγάλη πολιτεία κοντινή, πού καταστράφηκε άπό 
τήν πανούκλα (ΐπανώλη) ή τή χολέρα». (Πρόκειται γιά τήν αρχαία Πλωτινού- 
πολη πού κτίσθηκε κατά τόν 2αν μ. X. α’ιώνα άν δέν άπατφμαι άπό τόν Τραϊνό, 
πρός τιμήν τής (συζύγου του Πλωτίνης ιδήθιεν καί γιά τήν οποία ανέκαθεν ερί
ζει αυτή ,καί τό Διδυιμότειχο. «"Ήταν μεγάλη πολιτεία —· έλεγε —  καί έπιανε 
ανατολικά άπό τό Κιουρί (βουναλάκι νοτιότερα τοΰ χωριού) καί απλώνονταν 
δυτικά, πιό πέρα καί ιάπό τό Μαναιστήρι της Λαδιάς, πιάναντας ώς εκεί, ολη 
τή στενή κοιλάδα, πού διαρρέει ό Παντήρρης ή Παντήρριειος κατά τό αρχαίο 
ποταμός καί Παντηρριώτικο ποτάμι σήμερα. Καί όταν *έπεσε ή πανούκλα, —  
συνέχιζε, —  όμαδιά ερριχναν τούς νεκρούς σέ λάκκους μέ άσβεστη καί τελικά 
έκαψαν καί τήν πόλη, γιατί πίστευαν, δτι ’έτσι θά καίονταν καί ή άρρώστεια.

Τότε οί κάτοικοι, όσοι σώθηκαν, άλλοι έφυγαν πρός τήν ανατολή καί άλ
λοι πρός τη Δύση·. "Ενα μέρος ίδέ έμεινε καί 'έκτισε ισυνοικισμούς .στή γύρω πε
ριοχή τής 'σημερινής Κορνοφωλιάς. Οί πρώτοι πέρασαν τόν "Εβρο καί τή θά
λασσα ιάναταλικά καί έκτισαν μία πόλη άντίκρυ, πού τήν ώνάμασαν Π  ά  ν τ ε ρ» 
μ ιοι, γιά νά θυμούνται τόν Π  α  ν τ  ή ρ ρ  ε ι ο π ο τ α μ ό  ή τή συνοικία 
τους εδώ στήν καταστραμμένη πόλη, πού λέγονταν Π  ά ν τ  η ρ ρ ι. Πρόκει
ται προφανώς γιά τήν Π  ά ν ο ρ μ ο πού λέγεται καί Π  ά ν τ ε ρ μ ο ς,
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στήν ανατολική ακτή τής θάλασσας του Μαρμαρά. Γιά τούς δεύτερους, δέν ή
ξερε ποΰ πήγαν. Μά γιά τούς γύρω ©δω, ©λεγε, άτι έκτισαν πολλά χωριαδά- 
κια (σάν συνοικισμούς), δπως το I I  ά ν τ  η .ρ ι, τον "Α γ ι ο  Λ ο υ κ ά  καί 
άλλα ποΰ δέν θυμού νταν τά όνόματά τους. Το Πάντηιρι καί δ 'Ά γιος Λουκάς, 
σώζονται και σήμερα οί ονομασίες τους, σάν αγροτικές τοπωνυμίες νοτιοδυτι
κά τής Κορνοφωίλιάς. Ά π  αύτά τά χωριαδάκιια πιο ΰστειρια στήθηκε ©λεγβν ό 
πρώτος οικισμός τής σημερινής Κορνοφωίλιάς. Τά ίδια περίπου σέ |μιά διάλεξή 
του, ποΰ (οργανώθηκε στις 2 )11)1930, στό ναεκτιίζόμενο τότε διδακτήριο· έλε
γε καί ό αείμνηστος ντόπιος- αρχιμανδρίτης Νιεόφυτος Σταματιάδης —  «'Ότι 
—  δηλαδή ·—■ ·οί κάτοικοί της προέρχονται από τήν ΙΙλωτινούπολη ποΰ κατια- 
στράφηκε τόν 8ο μ. X. αιώνα ιάπό τήν πανώλη». Τήν τοποθετούσε δέ στήν ίδια 
θέση κι’ αυτός καί πρόσθετε σέ συζητήσεις του γι- ιαύτή,ν τά έξης:

1) 'Ό τ ι «έκειτο εκατέρωθεν ποταμίσκου, Παντηιρρείου καλουμένου».
2) 'Ό τι «Ή το έιδρια επισκοπής ιμέ ιμητροπολιτικόν ναόν τόν 'Άγιον Λου- 

κάν, τοΰ οποίου τά ερείπια εσχάτως ©ξεχώθησαν άπό' μοναχόν».
3) 'Ό τ ι «Μετά τήν καταστροφήν της κατά τόν 8ιον μ. X. αΐίώνα, οί πρού

χοντες έγκατεστάθησαν ©ίς τήν σημερινήν Κορνοφωλιάν καί οί Ιλοιιποί ιε'ίς 10 
άλλα γύρω χωριά».

4) 'Ό τι «Μέρος αυτών ©γκατεστάθη ©ίς Αλβανίαν (είς δύο χωιριά, μετα
ξύ Αυλώνας καί Φιερίου».

ΙΙέρασε σάν διάκος πριν 50 χρόνια μέ τό δεσπότη, του ©λεγε (εννοώ άπό 
σήμερα), άπό τά χωριά αύτά καί άπό ένα γέροντα δάσκαλο- 'Έλληνα, έμαθε 
οτι οί κάτοικοί τους, κατά παράδοση, κατάγονται άπό μιά μεγάλη πολιτεία πού 
καταστράφηκε άπό τήν πανώλη κοντά στήν «Έντιιρνέ» *— Άδριαναΰπαλι. Ση
μείωσε μάλιστα καί μερικές λέξεις τους, ποΰ καί ισημερία χρησιμοποιούνται ,στήγ 
Κορνοφωλιά. (ιΚυράτσα, άφέντς, νένιους %.;λ.π.). Αύτά ΐένιισχύουν σέ ενα βαθμό 
καί τήν άποψη τοΰ Παπαποστόλη, ποΰ είχε άκοιυστά, ότι ένα μέρος τών κατοί
κων τής Πλωτινούπολης έφυγε στή Δύση. Προσθέτοντας τά. παραπάνω άπό 
καθήκον καθαρά παραδοσιακό καί όχι χωρίς σοβαρές . επιφυλάξεις, άποιακοπώ 
σέ τούτο μόνον: ’Ίσως τα πενιχρά αύτά στοιχεία, βοηθήσουν μελλοντικά τόν 
αρμόδιο ερευνητή, στή λύση τοΰ μυστηρίου· πού καλύπτει σήμερα τή θέση τής 
Πλωτινούπολης καί τήν τύχη τών κατοίκων της, τούς οποίους ή Κιοιρνοιφωλιά 
διεκδικεΐ ώς προγόνους της.

Κ ε φ ά λ. Γ '.  Π  α ρ α ιδ ό σ ε .ι ς  γ ι ά τ  ά δ  υ ό τ η ς  ό ν ό- 
ιμ α τ α: Ή  Κορνοφωλιά ιείχε καί ξακολουθεί νά διατηρή καί σήμερα δύο 
ονόματα. Κορνοφωλιά ή Κορναψωλέα καί Καριαμπουρνάρ (ιΚαιράμπουνάρ). 
Μέ τό πρώτο τήν ονομάζουν οί 'Έλληνες καί μέ τό δεύτερο οί Τούρκοι.. Καί τά 
δυότης ονόματα, τά οφείλει κατά τήν παράδοση, στή (θέιση, ποΰ ιθ©μ;ελιώθη|κε 
ή  εγκαταστάθηκε δ πρώτος οικισμός της, μειτά τή. διίασπορά,τών διιασωιθέντων
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κατοίκων, άπό τή γειτονική πόλη, πού καταστράφηκε άπό τήν πανώλη, τήν ΙΙλω- 
τινο'ύπολη. Ό  οικισμός δέ αυτός κατά τόν πανοσ ιολογ ιώτατο αρχιμανδρίτη Νεό
φυτο Σταματιάδη αριθμεί 11 αιώνες. Τά πρώτα .σπίτια της κατά τόν ’ίδιιο πάλι 
καί τόν αίδεισιμώτατο 'Ιερέα Παπαποατόλη; Δαγλή καιθώς καί τις άφη- 
γήισεις γερόντων, που 'έχουν πεθάνει πρίν 40 περίπου' χρόνια, κτίσθηκαν γύρω 
άπό ιμιά πηγή, που κυκλώνονταν καί 'σκεπάζονταν άπό αιωνόβια δένδρα, βα
τσινιές καί λυγαρ ιές, γειμάτες ιάπο φωλιές κάρων ών (κορακιών). Ή  πηγή αύτη 
σώζεται καί σήμερα ιστό κέντρο τοΰ χωριού, (πλάι στό μεσοχώρι) καί λέγεται 
«Χωριανό πχΐιάδ» (Πηγάδι τοΰ ιχωριιοΰ) καί «Σκεπαστό πχιάδ» (ισκεπασμένίο 
πηγάδι). Λέγεται χωριανό γιατί υδρεύονταν καί ύδρεύεται καί σήμερα τό1 με
γαλύτερο μέριας τοΰ χωριοΰ. Λέγεται καί ισκεπαστό, γιατί δπως ιθά δούμε σέ 
συνακόλουθη άλλη παράδοση, ιμιά τούρκισσα πριγκήπισσα, ίδιάνοίξιε βαθύτερα 
σέ σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου τήν παραπάνω' πηγή, τήν περιτοί
χισε καί τή σκέπασε ιμέ πλάκες γιά νά μή μολύνέται .φαίνεται τό νερό. ’Από· τή 
σύνθεση λοιπόν τών λέξεων 'Κορωνών— φωλεά ή Κορώνη καί φωλεα, ώναμά- 
σθηκε αρχικά Κορωνοφωλεά καί πιο ύστερα μέ ιάπσβαλή χάριν ευφωνίας τοΰ 
ωμέγα (ω) άπό τή, συλλαβή, ρ ω, έγινε Κοιρ(ω)νοιφωλεά σέ Κορνοφωλεά καί 
πιο ύστερα κατά τή δημοτική γλώσσα σέ Κορναφωλιά, μέ μετατροπή τών δύο 
τελευταίων συλλαβών ε - α  σέ καταχρηστικό'δίφθογγο :ι ά. Ό  ίδιος. άρχιμαν- 
δρΐτης άναφέρεται καί σέ άλλες εκδοχές, δπως στή λέξη κορωνιάζω (κουρ
νιάζω) =  εγκαθίσταμαι στερεώς ή στήνω .τή φωλιά μου καί στήν ομηρική λέ
ξη κ ό ρ ν ο  ς, που κατ’ .αυτόν σημαίνει ξύλο αυλακωτό, γιαπί ή άντληση τοΰ 
νεροΰ ’άπό τό σκεπαστό πηγάδι, γίνονταν μέ κουβά καταίσκευασμένο άπό. μεγά
λα καί εΰθ'ύκοίρμο αύλακωμένο πού λειτουργιοΰσε σάν μοχλός πρώτου εΐδιους. 
Τελικά δμως καταλήγει (κι’ αυτός) στην παραπάνω (ιεικ τής κορωνών - φω
λεά) στήν όποια πιστεύουμε καί μεϊς, γιατί είναι ήπ ιό  άλήθοφανής. Ή  άποψη 
αύτή ένισχύεται άλλωστε, καί άπό τήν παρακάτω παράδοση πού άναιφέρεπαι 
στήν τούρκικη ονομασία της, τό Καρά - μπουνάρ. Πολλές φορές μάς τή διηγή- 
θήκε πρίν πείθάνη ό Ιερέας .Παπαποσίτόλης Δαγιλής πού διακρινόταν γιά τήν 
ισχυρή του μνήμη —  ’Έλεγε: «Κάποια ωριαία χανούμισα (πριγκήπισσα) ξε
κίνησε κάποτε άπό τήν Κων)πολη, μέ καράβια καί μεγάλη, /συνοδεία αύλικών 
καί στρατιωτών, γιά νά έρθη στή. Έντιρνέ (Άνδιριανούπολη) καί νά παντρευ- 
τή τόν πασά της. Διέπλευσε τά στενά τών Δαρδανελίων καί δταν έφτασε δυτι
κά, μπρος στήν Ναίνο (Αίνος) μπήκε στή Μάρτσα (Μαρίτσα ή "Εβρος) που 
ήταν πλωτό ποτάμι τότε καί ανέβαινε πρός τά πάνω’. "Οταν δέ έφτασε στό ύ
ψος τής Κορναφωλιά; ,καί στήν καμπή τοΰ "Εβρου κάτω άπό τή, βουνοπλαγιά 
«’Άλα ’Άλα» κσυτσουλήθηκε καί λερώθηκε' άσχημα7 άπό σμήνος κορωνών (κο
ρακιών), πού πέρασε άπό πάνω της. Τοΰτο τό 'θεώρησε προμήνυιμια κακό (κα
κό οιωνό) , γιά τόν επικείμενο γάμο της, καί μέ ψυχή πλημμυρισμένη άπό δέος 
καί άνησυχία, ύψωσε τά χέρ ια της πρός τόν Όύρανό1 καί εφώναιξε. «Άλάχ -
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Άλαχ —  ,καί άλλα ακόμη: τούρκικα, πού εσήμαιναν όλα. «Θεέ μου, Θεέ μου, 
κακός 'οιωνός». Ά πό  τότε —  έλεγε —  ή τοποθεσία αυτή κα'ι μέχρι σήμερα, 
άπό τούς Κορνοφωλιώτες ιμόνον, ονομάζεται «’Άλα - ’Άλα!», ενώ οι Σουφλιώ- 
τες κα'ι ιοί γύρω την ονομάζουν «Μανίτσα». Ή  ονομασία της δέ «’Άλα - ’Άλα» 
προέρχεται άΐπό τό Άλάιχ - Ά λαχ κ.λ.π.», ιμέ αποβολή τού τελευταίου· συμφώ
νου X. καί θυμίζει τήν 'επίκληση τού θεού άπό τή χανοιύμισα, όταν κουτσουλή- 
θηκε. Προληπτική δέ ή χανούμισα, όπως καί όλη ή 'φυλή της, φοβήθηκε τό θυ
μό τών κακών πνευμάτοσν, πού ώδήγησαν τό σμήνος τών κορωνών (κορακιών) 
επάνω της, θέλησε νά τά έ'ξευμενίση. IV  αυτό σταμάτησε τή συνοδεία της 
εκεί καί έστειλε στρατιώτες νά ιβρούν τόν τόπο πού κουρνιάζουν*. Καί όταν έμα
θε, οτι κούρνιαζαν πάνω σέ αιωνόβια δένδρα, πού ιμέ (βατσινιές καί λυγαριές 
σκέπαζαν μιά βαθειά φυσική πηγή, άπό τήν οποία υδρεύονταν, ό γνωστός πιά 
τότε ιοιίκισμός, ιμέ τό όνομα Καρωναφωλέα, ’έταξε, άν πάνε όλα καλά, νά κτίση 
ένα πηγάδι επάνω στήν πηγή αύτή;. "Οταν δέ ιμέ τό καλό παντρεύιτηικε τόν πασά 
τής Ένιτιρνέ καί ιεγινε κυρά καί άφέντισσα καί τήις περιοχής αυτής, θυμήθη
κε τό τάμα της καί έστειλε τεχνίτες, οί όποιοι έκίτισαν τό γνωστό καί σήμερα 
μέ τό όνομα «Χωριανό ΙΙχιάδ» ή «Σκεπαστό Πιχιιάδ». Ά πό τότε οί Τούρκοι 
τήν Κορνοφωλιά, τήν (ονόμαζαν «Κ - ιρ - μπουνάρ ή Κα - ρ - μπουνάρ» πού 'ση
μαίνει, τής Κυράς ή τής Κυρίας (δηλαδή τής άφέντι,σσας) πηγάδι. Τό ση
μερινό του ονομα «Καρά - 'μπουνάρ» (Μαύρο - Πηγάδι) ή «Ντερβέν - Κιαιρά- 
μπουρ» '•έπεκράτησε αργότερα καί δέν είναι τό σωστό έλεγε. Τό Ν,τερίβέν οφεί
λεται στή γνωστή τοπωνυμία· νοτιώτερα τού χωριού «ιΝτερβένι» (μοναδικό στε
νό παλιότιειρα περαρμα) καί ιστό χρώμα τού νερού τού σκεπαστού πηγαδιού, πού 
μέ την έλλειψη 'φωτισμού, (ραίνεται (σκούρο - ιμαύρο, έξ ού καί Καράμπουνάρ, 
δηλάδή Μαυροπήγαδο καί (ονομάσθηκε έτσι φαίνεταιι αυθαίρετα άπό κάποιον 
άργότερα. Τά παραΐδίδομε όπως μάς πάροδό,θηκα,ν ,καί ιθά χαριούμε αν σταθούν 
καί αυτά σάν απλό κίνητρο ή καί βοήθημα σ,τόν μελλοντικό ιάπό περιωπής ε
ρευνητή. Τό 'βάσιμο καί άζιοσημείωτο είναι μόνον, ότι οί κάτοικοι τού χωριού, 
ε’ίτε άπό λόγους προτεραιότητας τού Ελληνικού ονόματος, είτε ιάπό αντίθεση 
πρός τούς Τούρκους δέν θέλησαν οΰτε καί στά χρόνια τής .σκλαβιάς, προφορι
κά ή γραπτά, νά τό άναφέρουν σάν Καρά - μπουνάρ!! IV αυτό καί είναι τό 
μοναδικό χωριό, στή γύρω περιοχή, πού ιμαζί ιμέ τή Δαδιά καί Μάνδρα, διέ
σωσε τό 'Ελληνικό του όνοιμα, ιμέσα στους αιώνες, όπως, τό κληρονόμησε άπό 
τούς παπούδες του καί δέν χριειάσθηκε μ&ταπε,λευθερωτικά νά πάρη νέο ό
νομα.

Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ έ ς  ’Η θ ο γ ρ α φ ί ε ς :  Κ ιε φ  ά λ Δ ' . Τ ά Ρ  ο υ- 
γ κ ά τ σ ι α: Τήν πρώτη, καί τή ιδεύτερη μέρα τών Χριστουγέννων, μέχρι 
καί τό 1'9ιΒ5, μέ καθολική συμμετοχή τών κατοίκων της ή Κορνοφωλιά, παρα
κολουθούσε ένα πανάρχαιο 'έθιμο, «Τά Ραυγκάτσια». Πρόκειται για πάροδο-
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σιαικό θρησκευτικό Εθιμο, πού κατά τή -δεύτερη κυρίως μέρια, έπαιρνε χαρα
κτήρα πανηγυρικό %α'ι έλάμπρυνε τή γιορταστική ατμόσφαιρα του όμορφου 
χωριού.

’Έτσι τήν πρώτη μέρα των Χριστουγέννων, ιάπό τό πρωΐ ισυγκεντρώνον- 
ταν -ολοιΐ ιοιΐ νέοι τού χωριού ιστήν πλατεία του· «τούν1 Μσουχωρ». Χωρίζονταν σε 
τρεις ομάδες, πού ή κάθε ίμια αντιστοιχούσε καί ισέ μιά ισυνοι,κία (ίμιαχαιλά), 
άπό τίς τριεϊς πού είχε τό 'χωριό. Στούς «Άπάν - Μαχαλίτες» ιστούς «ΐΚάτ - 
Μα'χαλίιτες» καί στούς «Τζιαμπάτ - Μαχαλΐτες» Χωρίζονταν δυο νέοι κατόπιν 
άπό κάθε ομάδα καί ντύνονταν ό Ενας ιμέ γυναικεία τοπικά ιφορέματα καί μέ 
-σκεπασμένο τό πρόσωπο μέ τούλινη σκέπη (πέπλος νυφικός), παρίστανε τή 
νύφη πού λέγονταν «Ρουγκατσ ιαρίνα». Ό  άλλος ντύνονταν μέ δέρματα προβά
του' καί έβαφε τό πρόσωπό του ,μαύρο μέ φούμο γιά ν, αλλοιωθούν τά χαρακτη
ριστικά του. Κρατώντας ιδέ γιά τά -σκυλιά τήν περίφημη; «Υίουπούζα» (είδος 
Ηρακλείου- ροπάλου) παρδστανιε τό γαμπρό καί λέγονταν «Ριουγκάτσιαρους». 
Οι δυο τους ιδέ μαζί 4Ρουγκατσιαράίοιι ή Ρουγκαστιάρηιδες».

Μέ τή -συνοδεία κατόπιν καί άλλων παλληκαριών καί πλήθους μικρών, γύ
ριζε ή κάθε ομάδα -στή συνοικία της καί μπαινσβγαίνονίτας άπό σπίτι σέ σπίτι 
τραγουδούσαν ομαδικά, πρώτα τά Χριστούγεννα καί φεύγοντας κατόπι τό πα
ρακάτω τραγούδι:

ΓΡ άρχόντ(ι)κα σπίτια βγαίνουμι σκαλίζουν τρων τού χώμα μου
Σ ’ -άρχάντικα -θά μπούμε, κι’ πίνουν τού νιρό μου*
δέ βγαίνς κουριτσούδαμ νά μι δγής Ί γ ώ  τού χώμαμ χρ-άζουμι

πούρθα -στό μαχαλά σου* κι’ τού νυρόμ τού θέλου,
Χρυσή πλιξιοιύδα σούφιρα ίγώ θά φκιάσου νικκλησές
νά πλέξης τά μαλλιά σου* -θά φκιάσου1 ιμοναστήριια
Πιτούν τά περιστέρια -σου νά ιμπαΐν νά -βγαίνουν τά πουλιά
κι’ ’ρχόντι στήν αυλή μου; νά φέρνουν τά χαμπέρια (ειδήσεις)

’Άρχιζε δέ τό τραγούδι καί τελείωνε πάντα καί ιμέ μιά πιστόλια. "Ετσι κα
λόκαρδα καί μέ χαχανητά τούς δέχονταν -σέ κάθε γειτονιά καί σπίτι οί νοικοκυ
ρές καί στή νύφη πού αμίλητη προσκυνούσε μόνον, γιά νά μή γνωριστη, χάρι
ζαν, μπριζόλες πού τίς περνούσαν σέ σουβλερες βέργες, ψωμιά, ολόκληρα πλα
στά, ρακί, κρασί ή καί χρήματα. Τά μάζευαν αύτά σ’ ενα «ορισμένοι σπίτι, (χω
ριστά κάθε ομάδα), όπου καί διονυκτέρευαν τρώγοντας καί πίνοντας ώς τό πρωΐ. 
Τό απόγευμα -όμως τής ίδιας μέρας καί μετά ιτό τέλος τού γύρου τού χωριού, 
αντιπρόσωποι άπό κάθε ομάδα, ανέβαιναν σ!τά βουνά καί περνούσαν άπό τίς στά
νες τών γύρω χριστιανικών τότε χωριών. ’Ανακοίνωναν ιστούς ποιμένες τό σκο
πό τους, τήν τέλεση- δηλαίδή τήν επομένη τών «Ρουγκατσιών» καί κείνοι φαίνε
ται σάν είδος ·συμβαλική-ς συμμετοχής τους σ’ αύτά, τούς χάριζαν τό πιό κάλο- 
θρεμένο πρόβατο ή κατσίκι, πού τδλεγαν «Ρουγκάτσι», 'Υπάρχει δέ παράδοση
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στό χωριό, συμφωνία ;μέ τήν όποια γυρίζοντας κάποτε οΐ αντιπρόσωποι τών ομά
δων τού χωριού, ή καί άλλων χωριών, που πιίθανώς τελούσαν κα'ι κείνα Ρουγκά- 
τσιια παλαιότερα, συναντήθηκαν σέ ένα σημείο έπάνω άπό τήν Κορναφωλιά καί 
φιλονίκησαν γιά τό δτι δήθεν κάποια ομάδα ή χωριό πρόλαβε καί πήρε κιαλύ- 
τερια «Ρουγκάτσι» άπό τό άλλο. Ή  φιλονικία λένε κατέληξε σέ φονική συμ
πλοκή καί άπό τότε ή ιμέν τοποθεσία ιέκείνη ονομάζεται «Ρουγκατσιαρέϊκα μνή
ματα», τά δέ Ρουγκάτσια, γιά αρκετά χρόνια ματαιώθηκαν, γιά νά έπαναλη- 
φ'θοΰν αργότερα ήπιώτερα. Έ τσ ι τελείωνε ή πρώτη μέρα. Τή δεύτερη, τών Χρι
στουγέννων καί μέ τό χάραγμα τής αυγής όλοι οι νέοι τών τριών ομάδων, μέ 
επικεφαλής τούς Ρουγκατσιάρηδές τους καί μεταμφιεσμένοι σέ αγγέλους, μά
γους, γιατρούς, νοσοκόμους, ποιητές, αξιωματικούς ιμέ σπάθες καί πιστόλες 
(κατά κανόνα Ρώσους) κ.λ.π. ανέβαιναν σέ ένα λόφο νοτιώτερα πού δεσπόζει 
τοϋ χωριού καί λέγεται «ΤζαρτΙζαβάν Τσιούκα». Έ κεΐ γύρω- άπό πελώριες φω
τιές, ολοκλήρωναν τό μακιγιάζ τους καί πίνοντας κατά κανόνα κρασί καί ρακί 
μέ χοιρινές μπριζόλες πού είχαν μαζέψει τήν προηγούμενη γιά νά ζεσταθούν καί 
νά ευθυμήσουν, περίμεναν τήν άπόλυση τής ΐέκκλησίας γιά νά κατεβιοιϋν. Καί μό
λις σχολούσε ή ιέκκλησία, άρχιζε ή κάθ'οίδος καίτά συνοικίες μέ θόρυ'βο δαιμονι
σμένα, πού προκαλούσαν τά μπρούτζινα καί χάλκινα κουδούνια, μέ τά όποια 
ήταν ζωσμένοι πολλοί καί μέ τή, συνοδίεία γκάιντας. Στό μεταξύ ολιοι τό χωρώ 
παραΐτεταγμένο ιστόν κεντρικό δρόμο καί Ιδίως στά σταυροδρόμια καί τίς πλα
τειούλες περίμενε τήν είσοδό τους. Αυτή πιά άρχιζε πιό (οργανωμένα καί άργό- 
ρυθμα, μέ τό «Ρσυγκάτσιαρσυ», τόν πιό γιγαντόσωμο νέο, φορτωμένο τό «Ρου- 
γκάτσι» ζωντανό καί ένιαν άλλον, τόν εύφραδεστερο κατά κανόνα, πού δτηύθυνε 
τήν δλη πορεία καί κίνηση καί μετά Ακολουθούσαν οί μιασκαριεμένοι σέ μάγους, 
καμήλες, άγγέλους, γιατρούς κ.λ.π.

Στό μεταξύ χαρούμενες κοπέλλες καί νοικοκυρές, άραδιαστά περίμιεναν μέ 
δίσκους γεμάτους μέ ποτήρια κρασί καί τεμαχισμένες μπριζόλες χοιρινές καί 
«μπάμπο» (είδος βραστού λουκάνικου σέ χοιρινό ενίτειρο) καί μέ γέλια κιαί πει
ράγματα κερνούσαν τούς Ριοιυγκατσιαραίους. Ή  πορεία κατάπια’ συνεχιζόταν μέ 
τά ίδια τραγούδια καί τόν ίδιο ρυθμό όλων τών ομάδων 'διαδοχικά, ώσπου1 έφτα
ναν όλοι στή μεγαλύτερη πλατεία τού χωριού, (στούν Μσουχώρ) ιεκεΐ τότε μέ 
δλο τό χωριό .στό πόδι, γινόταν τό ξεφάντωσα. Χορός «δίπλες - διπλές» ιμέ γκάιν
τα καί τραγούδια τής ημέρας καί στις διακοπές, λόγοι πού άναφέρονταν στά 
στραβά καί ανάποδα τού χωριού, ποιήματα καί στιχάκια σατυρικά καί κάθε 
είδους νούμερα ίέπιθιεωρησιακά. 'Ο Πρόεδρος τού χωριού, οί δάσκαλοι, οί άρχον
τες γιενικά καί οί ιδιότροποι τύποι, ήταν ό στόχος τών Ριουγκατσιαραίων και, 
αδιαμαρτύρητα ακόυαν τά παστρικά τους, πνιγμένοι ιστά χαχανητά κιαί τά χειρο
κροτήματα τού πλήθους. Κατά τήν 1 μ.μ. ό' κόσμος διαλύονταν. Οί Ρουγκα,- 
τσιαριαΐσι ανέβαιναν στό Μοναστήρι, δπου πρόσχαρα τούς δέχονταν μέ χίλιων 
λογιών μεζελίκια ό Ηγούμενος καί άφού'χόρευαν καί τραγουδούσαν στή μεγάλη
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σάλα του, καΐτέβαινιαν κατόπιν στό χωριό καί! συνέχιζαν τό γλέντι μέχρι καί τό 
πρωΐ, ιμέ τά «Ρουγκάτσια τους» δηλαίδή τά θρεψτάρια που τους είχαν δωρίσει 
οί ποιμένες ιάχνι.σ,τά πια κα! ροδαψημένα ισέ ταψιά.

Στοιχεία ασφαλή γιά τό σκοπό κα! τή χρονική τους αφετηρία δέν έχουμε. 
Άπό τά παραπάνω κομματιαστά τραγούδια όμως, μέ τά όποΧα συνώιδευαν τήν 
τελετή προκύπτει τό συμπέρασμα τοΰτο. 'Ό τ ι πρόκειται αρχικά γιά μιά ανα
παράσταση τής γέννησης τοΰ Χρίστου κα! στό μεταξύ ιμέ τό πέρασμα τών αιώ
νων συνδέονται .κα! συγχέονται ιμέ νέα, που σχετίζονται στά χρόνια τής σκλα
βιάς, ιμέ τον Εθνικό τους πόΐΟο, γιά  νά καταλήξουν μεταπελευθερωτικά (μετά 
τό 1920), σέ μιά Ιπιβεωρηισιακή ισάτυρια κα! καρναβάλι.

Π  η γ έ ς : 1) Τά παρακολούθησα προσωπικά πολλές φορές μετά τό 1920.
2) Αρκετά άπό τόν κ. Πολύχρονη Άρχοντα, έντιμο νοικοκύρη, 63 χρόνων.
3) Τά τραγούδια άπό τή Γιίάννου Γκαϊντατζή, κόρη τοΰ Παπαποστόλη, 7ι5 χρο- 
νών. 4) ’Επίσης άπό σχετική συλλογή τοΰ ραδιοτεχνίτη κ. Τηλεμάχου Παρά
σχου. ό) Ά πό σχετική γλαφυρή κα! απέριττη ανταπόκριση, τοΰ αειμνήστου 
αρχιμανδρίτου Νεοφύτου Σταματιάδη, στήν έφημειρίδα «ΦΩΣ» τής Θεσσαλο
νίκης της 27.12.1928.

Κ ε φ. Ε '.  ’Έ  ΐθ1 ί μ α Θ ρ η σκ  ε. υ·τ ι κ ά —  Π ρ ο λ ή ψ ε ι ς  κ α !  
τ ρ α γ ιο ύ δ ;ι α τ ώ ν Φ ώ τ ω ν κ α ι  τ5 Ά  γ ι α  ν ν ι ο ΰ. 'Όπως παντού, 
έτσι κα! στήν Κορνοφωλιά, τά Θεαφάνεια κα! τ’ Άγιαννιιοΰ, που κλείνουν τό 
γιορταστικό .δεκαπενθήμερο τών Χριστουγέννων, γιορτάζονταν πάντοτε μέ θρη
σκευτική μεγαλοπρέπεια. Δαατηιροΰνταν δέ μέχρι κα! τά τελευταία' πΐροπολεμικά 
χρόνια έθιμα κα! παραδόσεις, πού μόνο λίγα άπ’ αυτά διασώζονται σήμερα άπό 
τούς γέρον ποτέ ρους.

Κα! Ιον. Τή ν παραμονήν τών Φώτων, όλοι οί γεωργοί νοικοκυρά,Χοί, έκκλη- 
σιάζοντα,ν φέρνοντας μαζί τους κύπελλο ή κούπα .κα! ένα κλωνί ξηρού βασιλι
κού. Μόνον οί βαρετά άρρωστοι ·θά έλειπαν. ,Κα! όταν τελείωνε ή τέλεση τοΰ 
Αγιασμού, μέ γεμάτα τά κύπελλα ή τις κούπες, γύριζαν κατευθείαν στό σπίτι, 
γιατί τοχαν σέ κακό νά καθίσουν στο καφενείο μέ τόν αγιασμό. Κατόπιν ράντι
ζαν όλα τά δωμάτια, τούς σταύλους κα! τά ζώα κα! μετά ξεχύνονταν ιστόν κάμπο 
κα! ράντιζαν όλα τά δένδρα κα! τά πρώϊμα σπαρτά. Τοΰτο. γινόταν κα! μέ πα
γωνιές καί μέ τή χειρότερη κακοκαιρία, γιατί ό αγιασμός δέν έπρεπε νά μείνη 
στό σπίτι, πέρα άπό τό βράδυ τών Θεαφανείων. ’Έτσι, μαζί ιμέ τόν παπά, πού 
γύριζε τήν ίδια μέρα στό χωριό καί «φώτιζε», γύριζαν καί οί χωριανοί στά 
χωράφια κα! ράντιζαν ζωντανά κα! φυτά. Πίστευαν δέ, όπως καί σήμερα πιστεύε
ται· άπό πολλούς, «'Ότι, όπως ό παπάς μέ τό σταυρό στο χέρι καί ιτό φωτισμό, 
διώχνει άπό τά .σπίτια τά «Καρκαντζάλια» (Καλικάντιζαριαυς), έτσι κι’ αυτοί μέ 
τό ράντυσμα μ’ αγιασμό, διώχνουν τίς άρρώστειες άπό τά ζωντανά καί τά φυτά 
καί πνίγουν μαζί καί όλα τά ζιζάνια». Συνδυασμένη επίσης μέ τά Θεαφάνεια,
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είναι καί ή πρόγνωση για τήν σοδειά της χρονιάς, από πολύ παλιά. «’Ά ν ό Σταυ
ρός —  λένε —  πέση ισέ παγωμένα νερά, άφθονη θάναι ή σοδειά καί όλα τού 
κάμπου τ ’ αγαθά».

2αν. Την ιεπομενη ήμερα, ημέρα των «Φώτων καί τού Φωτιιισιμού», πέρα 
απο τα γνωστά .και τα συνηθισμένα, γίνονταν έδώ καί τούτα;: Πριν ξεκινήση 
πό .εκκλησίασμα γιά τήν κα!τάδυ.ση τού Σταυρού, ξύλωναν όλες τίς ©ΐκόνιες άπό 
τό τέμπλο καί τίς κρατούσαν δύο - ιδύο τά παλληκάρ ια τού χωνιού. Κατόπιν 
σύμφωνα μέ παλιά παράδοση, πού απόβλεπε στήν Ικανοποίηση τού θερμού πό
θου πολλών θεοσεβών χριστιανών, οΐ όποΐοιι τό είχαν τάμα φαιίνιεται νά κρα
τήσουν τό Σταυρό, τόν έ'βγαναν ισέ ένα είδος πλεΊΐστηιριαίαμού καί τόν παιρέδι- 
δαν .στόν τελευταίο πλειοδότη. Στό μεταξύ κοπέλλες καί νοικοκυρές, άπό' τά 
ξημερώματα ακόμα σκούπιζαν τούς ιδρόμους, απ’ όπου θά περνούσεν ό Σταυ
ρός καί στή σειρά τοποθετούσαν πήλινα, ή μεταλλικά θυμιατήρια, γεμάτα μέ 
θυμίαμα. Καί όταν άρχιζε τό ξεκίνημα, μέ τό Σταυρό καί όλες τίς εικόνες, 
μέ τούς παπάδες τού χωριού καί τού Μοναστηριού μέσα στά χρυσά καί μ’ όλο 
τό χωριιό άπό πίσω, (έδιναν φωτιά τότε στό θυμίαμα καί ή πορεία γιά τήν κατά
δυση στό βορεινό γέφυρα, συνεχίζονταν μέσα σέ μιά άτμόσφαιρα, βαρύτατα 
αρωματισμένη μέ λιβανωτό. ’Ά ν  σέ τούτη 'δέ τήν έπιβλητική καί μεγαλόπρεπη 
πορεία πραστεθή καί ή ομαδική καί ταυτόχρονη δέηση όλων τών πιστών (όπως 
γίνονταν παλιότερα), μέ τά «ΙΚύργια - λέησαν!!» (Κύριε ΐελέησον), ιδέν νομί
ζω ότι (θά υπερβάλω, άν .πώ ότι -έμοιαζε σ’ ένα βαθμό, μέ τίς βυζαντινές επι
βλητικές θρησκευτικές ιεροτελεστίες σέ σμικρογραφία. "Ολη τήν ήμέρια κα
τόπιν, .ακολουθούσαν οί συνηθισμένες έπισκέψεις μέ τό επίκαιρο τραγούδι.:
«Σήμεραν τά Φώτα κί φωτισμός » πού αντηχούσε σ’ όλο ιτό χωριό, .στά
σπίτια, στούς διρόμους καί .στά καφενεία άκόμη. Κατά παράδοση επίσης, τό 
ΐδιο βράδυ, έπρεπε όλοι. οί νέοι τού χωριού καί ΐδίρ οί άρραίβωνιασμένοι, νά 
πάνε στό Μοναστήρι καί νά τραγουδήσουν τό Ϊδιο παραπάνω, τραγούδι στήν 
«Παναγιά», Έκει τούς φίλευε δ Ηγούμενος, φαίνεται παλιότερα τούς κατη
χούσαν και στήν επανάσταση καί .διανυκτέρευαν Ιδιασκείδάζοντας μέχρι καί τό 
πρωΐ τής επομένης.

δον. Τήν τρίτη καί τελευταία μέρα’ τών γιορτών, τή γιορτή; τ 'Αγιαν- 
νιού, σύμφωνα μέ απαράβατη παραδοσιακή συνήθεια στό χωριό, δέν λειτουρ
γούσε ή εκκλησία, όπιος τήν προηγούμενη καί τού Μοναστηριού. "Ολο τό χω
ριό δε μέ τούς παπάδες του καί τούς ψαλτάδες καί εκατοντάδες πιστοί άπό 
τό Σουφλί, παρακολουθούσαν λαμπρή ιεροτελεστία, μέ μικρό αγιασμό, (όπως 
τόν ’έλεγαν) καί πού γίνονταν1 έξω καί κάτω άπό τό Μοναστήρι, σέ μιά γρα
φική στροφή τού γνωστού Καμηλοπόταμου. Γραφικό επίσης καί ασύλληπτο 
σέ ομορφιά, ήταν καί τό θέαμα τής καθόδου καί της ανόδου χιλιάδων πιστών, 
μέσα στή βαρυχειμωνιά προς τό Μοναστήρι. ’Ακολουθούσαν φιλέματα καί κε
ράσματα μετά, άπό τόν ήγούμενο καί τούς βοηθούς του μοναχούς καί μέσα·
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σέ ;μιά ιάτίμόισιφαι^α αδελφική χριστιανική κατέληγαν «τέ γλέντι κα'ι τρικού
βερτους χορούς, μέ τό ακόλουθο· τραγούδι της 'ημέρας, πού τραγουδιούνταν 
καί σέ ρυθμό χορευτικό.

Σήμερον )τά Φώτα κι Φωτισμός Για κουντουκαϊτέρ>ια3 ώς τού πουρνό4
κι χαρές μεγάλες στον Κ όργιο μας. γιά ν’ άνέβου πόνου σνούν Ουρανό 
Σήμερα κυρ ά μας ή Παναγιά Νά πιαρακαλέσουι ιτούν Κυρ γιου μας5
σπάργανα1 κι’ άνάμα2 κηρίων κρατεί γιά νά ρίξη άγιάσμα κάτου στή, γή,
Καί τόν Ά η  Γιάννη παρακιαλεί Γιά ν ’ αγιάσουν, βρύσες κι τά νιρά
δύνησ’ Ά η ς  Γιάννη μου· Πρόδρομε, νά, καταπραύνοιυν6 τά είδωλα.
Δύνησαι βάφτισης Θεόν παιδί. Σ ύ ειίσί τού 'φως ιμου' κι γώ το*ύ φως.
δύνμμαι καί σώζω καί προσκυνώ) Πώς νά ·σί βαφτίσω, γιά πες μου πώς;

Σ η μ ε ί ω μ α .  Τό τραγούδι, είναι κομμάτι πού διασώθηκε άπό τή 
Γιάννω Πκαί/νταντζή, κόρη τοϋ Παποπαστόλη Ααγλή, Τό κείμενο άπό παρά
δοση γεροντωτέρων καί μερικά άπό προσιοπική μου αντίληψη.

Κ ε ιφ ά λ. Σ Τ ' .  «Τ ό Κ ο υ ρ μ π ά ν' τ ’ * Α η 'θ α  ν ά σ’». ’Εκτός 
άπό τήν όμορφη καί γραφική έκκλησίτσα, τού ομωνύμου Μοναστηριού (Ίβη- 
ρικό Μετόχι), Ίδέκα λεπτά δυτικώτερα τού χωριού, στήν ιΚορνοφωλιά, υπάρ
χουν καί Ιδύο άλλες έκκιλησίες. Ή  μία, μικρή καί νεόκτιστη, στά νέα νεκρο
ταφεία, πρός τιμήν τού 'Άγιου ’Αθανασίου καί ή άλλη, μεγαλόπρεπη κι’ επι
βλητική, στό κέντρο (τού χωριού, πρός τιμήν της Θεοτόκου. (Κοίμησις τής 
Θεοτόκου). 'Η  πρώτη κατά τήν παράδοση, πολύ παλιά, συνδέεται μέ τόν 
πρώτο ίσο>ς οικισμό της καί μπρος ιστόν κίνδυνό νά κατάρρευση ξαναχτίστηκε 
πρίν λίγα χρόνια, 195β— 57. Ή  ιδεύτερη πρωτσχτίσθηκε τό 1.858 καί ξιανια- 
χ'τίσθηκε τό 1925, γιατί τό 19,12 είχε πυρπαληθή άπό τούς Τούρκους. Οί 
κάτοικοι όμως, σύμφωνα μέ παλιά παράδοση, προστάτη καί πολιούχο τοϋ χω
ριού καί σήμερα ακόμα 'θεωρούν καί λατρεύουν τόν 'Ά για Αθανάσιο καί 
στις 18 τοΰ Γενάρη, πού γιορτάζεται ή μνήμη του, μέχρι καί τό 19,31 μέ 32, 
θυσίαζαν ένα ή δύο ζώα (μοσχάρια ή βόδια) τά μαγείρευαν ,καί τά μοίρα
ζαν σέ δλα τό χωραό. Αυτό είναι τό περίφημο «Κσυρμπάν τ’ Άηίθανάσ’» πού 
οί ρίζες του πρέπει νά φτάνουν μέχρι καί τά πρώτα ιμεταχριστιανικά χρόνια 
(4ον μ.Χ. αιώνα). Κάθίαρό λατρευτικό υπόλειμμα τής θρησκευτικής Εθιμο
τυπίας τών αρχαίων Θρακών, συνδέθηκε φαίνεται μέ τά χριστιανικά θρησκευ

1. Φορέματα νεοβαψτιζομένων, ή βρεφικά.
2. Άναμένα κηριά.
3. Σιγοπερίμεμε.
4. Πολύ πρωί, ή τό πρωινό.
5. Τύ Κύριό μας, Τύ Χριστό μας.
6. Νά καθησυχάσουν.
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τικά έθιμα αργότερα, όπως :<η>|μιβιαίγ&ι .σήμερα καιί μέ τήν πυροβασία. τών 
Θρακών «’Αιναστενάρηδων» .καιί διατηρήθηκε καιί μέχρι .σήμερα σχεδόν. Γί
νεται δέ έτσι: 'Μιά - δυο μέρες πριν 'τής γιορτής τοΰ "Αγίου, γύριζε μιά ομά
δα άπό Ιδυό - τρεις τοΰ χωριού πιστούς (Επιτροπή τοΰ Κουρμπάν) ,καί συγ
κέντρωνε χρήματα καί δλα τά απαραίτητα υλικά γιά ένα νοστιμώτατο φαγη
τό, είδους στιφάδου. ( 'Αλάτι, πιπέρι μαΰρο καί κόκκινοι, ή πιπεριές καυτερές, 
κροιμιμύδιίια, μπαχαρικά διάφορα καί κάποτε βουιτυρο ή λάδι, άν τύχαιναν άπα
χα τά ζώα). Πρόσχαρα γίνονταν δεκτοί σέ κάθε σπίτι καί δέν έφευγαν άπό 
κανένα άδειοι, γιατί τήν προσφορά τήν θεωρούσαν όλοι χρέος ιερό. Τήν πα
ραμονή αγόραζαν ένα δυο μοσχάρια (ανάλογα: μέ τόν ιάριιθμό τών καΐτοιίκων) 
καί .τό βράδυ τά έσφαζαν καί τά μαγείρευαν, όλη τή νύχτα κάτω άπό μιά 
αίωνόιβ'ΐα βελανιδιά, λίγα μέτρα μακρύτιερα άπό τό ιερό· βήμα τοΰ Ναοΰ. Τό 
πρωί τά μοίραζαν σέ τρία μεγάλα καζάνια (λέβητες) που τό καθένα αντι
στοιχούσε καί σέ έναν άπό τους τρεις μαχαλάδες τοΰ χωριιοΰ. Τόν «Άπάν’ 
μαχαλά», τόν «Κατ’ ιμαχαλά» καί τόν «ίΐίζιαμπάτ μαχαλά». Σέ ένα τέταρτο 
μικρότερο καζάνι κρατούσαν .φαγητό γιά τίς οικογένειες τών μαγείρων, τών 
επιτρόπων τής 'εκκλησίας καί τών παλληκαριών που 'βοηιθιοΰισαν στήν προπαρα- 
σκευή ικαί σιή διανομή τοΰ «κουρμπανιού» στό χωριό. Μόλις δέ τελείωνε; ή 'θεία 
λειτουργία, μέ τήν έποπτεία της εκκλησιαστικής ΙεΙπιτραπής τοποίθετοΰνταν όιλα 
τά καζάνια στή σειρά στον αυλόγυρο τής εκκλησίας καί μπρος ισ’ όλο· τό πυ
κνό 'εκκλησίασμα, που ευλαβικά παρακολουθούσε, τό ευλογούσε ό ιερέας τοΰ 
χωριιοΰ. Τό κάθιε καζάνι μεΤαφέρονταν κατόπιν ιστό μαχαλά του:, άπό παιλλη- 
κάριια καί ακολουθούσε ή διανομή του. Ή  διανομή ήταν ομολογουμένως κάτι 
τό γραφικό. "Όλο τό 'χωριό στις πόρτες καί ιστίς όάμπουρές» (κιοιινός χώρος 
εισόδων ιαΰλών δύο τριών σπιτιών) μέ μεγάλες πιατέλες στό χέρι περιίίμεναν 
ώρες μέ ευχάριστη συγκίνηση τό νόστιμοι «κουριμπάν». Οί δ'ΐανοιμίείς σέ κάθ!ε 
σταυροδρόμι καιί πλατειούλα κατέβαζαν τό καζάνι, καί 6 επικεφαλής, μέ μιά 
πελώρια κουτάλα φώναζε δυνατά καί τραγουδιστά: «ώς ιστού/ κουρμπάν!!!» 
(ώρίΐστε στό κουρμπάν). Οί νοικοκυρές καί κοπέλλες χαρούμενες έτρεχαν μέ 
τίς πιατέλες καί μέ τή σειρά δήλωναν τόν ιάριιθμό τών μελών τής οικογένειας 
καί έπαιρναν ισάριθμες κουτάλες άπό τό ναστιμώτατσ «κουρμπάν». Τήν ημέ
ρα εκείνη!, τό είχε σέ κακό νά μαγειρέψη σπίτι. "Όλο.ι χόρταιναν άπό- τό 
κουρμπάνι. Κιαί ήταν τόσο νόστιμο πού καί σήμερα άν βέλη κανείς νά παι- 
νέψη κάποιο φαγητό, λέγει πώς είναι νόστιμο «σάν τό κουρμπάν!!». Καΐταρ*- 
γήθηκε πριν 30 ώς 35 χρόνια, σάν άντιχριστιανικό είδωλολατρικό υπόλειμμα, 
αλλά όλοι τό νοσταλγούν καί στή λέξη «κουρμπάν» γλύφονται!!!

Κ ε φ  ά. λ. Ζ '.  Ά  π ο κ ρ· ι ά τ  ι κ α έ θ ι μ ια κ α ί  τ ρ α γ ο ύ δ ι α  
τ ή ς Κ ο ρ ν ο φ ω λ ι α ς. Τ  ά κ ε ρ ά σ μ α τ α τ ή ς  ν ύ φ  η ς. "Όπως 
παντού, έτσι καί στήν Κορνοφωλιά, οί ιάπακριές, κρεοφάγος καί .τυροφάγος,
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στάθηκαν πάντοτε στή ζωή, σάν σταθμός χαράς καί γλεντιού. Άλλου χο
ρεύουν, γλεντούν καί γίνονται καρναβάλια. Στήν Κορνοφωλιά γίνονται σλα 
καί συνεχίζονται κιαί σήμερα, έξω άπό τά καρναβάλια, Έδώ άπό πολύ πα
λιά, εκτός ιάπό τούς τρικούβερτους χοίρους καΐί τό τρελλό γλέντι, επικρατούσε 
καί ενα έθιμο «Τά κεράσματα τής Νύφης» πού στήν δληι γιιοιρτή έδινε μορφή 
καί χαρακτήρα ιλαιμπρό καί γραφικό.

’Έτσι τήν ήμερα τής τυροφάγου, κοντά ατά άλλα γίνονταα1 καί τούτο1: 
Μόλις σχολούσε ή Ιέκκλησία, όλοι οι νέοι τού χωριού καί προ παντός οι άρραπ 
βιονιασμένοι, άρχιζαν νά κουτσοπίνουν ατά καφενεία. Κατά τίς δύιοι μετά τό 
μεισηιμέρι μαζί μ’ αυτούς καί όλοι ιοί γέροι, κοπέλλες καί γριές 'συγκεντρώνον
ταν στήν ιπλαΐτεΐα τού χωιριού «Τούν Μσουχώιρ», γιά νά γλεντήσουν καί νά πα
ρακολουθήσουν καί τά «κεράσματα τής νύφης» (νύφες εδώ νοούνται ιαι άρρα- 
βωνιασμένιες). Κατά τίς 3 μ,μ. καί ένώ ο χορός άρχιζε νά διπλώνεται άπό 
τούς νέους ιμέ αποκριάτικα τραγούδια, ισέ μιά πλευρά τής πλατείας έπαιρναν 
θέση άραΐδιαστά καλοντυμένες όλες ιοί άρραίβωνιασμένες κοπέλλες τού χωριού, 
μέ μέτωπο προς τήν ιάνα'τολή καί μέ συμπαραστάτη μιά (δική τους καί μιά μι
κρή γιά τή συγκέντρωση τών δώρων. Σέ λίγο Ιέμιψανίζανταν ιοί πεθερές ιμέ 
όλες τίς συγγενείς ιτού γαμβρού άπό πίσω, σέ φάλαγγες ξεχωριστές ή κάθε 
μιά και φορτωμένες μέ δώρα (κουλούρες φριεσκοζύμωτες, φρούτα, υφάσματα 
καί χρήματα), προχωρούσαν άργά - άργά καί επιβλητικά καί στέκονταν στό 
τέλος αμίλητες καί σοβαρές μπρος άπό τίς νύφες. Καί όταν ή γεριοντώτερη 
πεθερά ή ή άπό 'θέση κοινωνική ανώτερη έδινε τό σύνθημα τής αρχής, όλες 
οί νύφες τότε μέ σταυρωμένα χέρια, άρχιζαν «τό προσκύνημα». Ά ργά  πολύ 
κι’ αμίλητες έσκυβαν ώς τά γότανα τής πείθεράς, έπιαναν τήν άκρη τής κεντη
μένης της ποδιάς καί αφού άργά καί αμίλητα πάλι, σχημάτιζαν ιμέ κινήσεις 
τού κεφαλιού τους τό σχήμα τοΰ σταυρού τρεις φορές, τήν έφερναν στό στόμα 
τους καί σκυμμένες πάντα, τή φιλούσαν ευλαβικά. Μέ τόν ίδιο αργό ρυθμό 
σηκώνονταν κατόπιν καί δέχονταν τά δώρα καί τίς ευχές τής πεθεράς. Τό 
ΐδιο έκαναν καί στις άλλες συγγενείς πού ακολουθούσαν, ιμέ τή συνοδεία πάν
τοτε, ιδμόρρυιθμαχν αποκριάτικων συγκινητικών τραγούδιών, πού άτυχώς δέν 
διασώζονται, πλήν μέρους μερικών. Τό θέαμα αμολογουμένως ήταν γραφικό 
καί συγκινητικό καί ή .σημασία' τής έθιμιοίτυπίας συμβολική. Ή  νύφη επιβε
βαίωνε έτσι δημοσία, κατά τή γνώμη, μας, τήν κυριαρχία' τής πεθεράς στό 
σπίτι πού 'θάμπαινε καί πάνω της καί σ’ ένα βαθμό κιαί τών συγγενών της 
καί ή πεθερά καί οί συγγενείς μέ τά δώρα τους, τής άνοιγαν τά σπίτια τους 
καί τήν καλοδέχονταν σάν άξιο μέλος τής οικογένειας τους.

Στό μεταξύ τό γλέντι μέ τρίδιπλους χορούς προχωρούσε καί οί πεθερές 
πιασμένες μέ τίς νύφες τους, έσερναν τό χορό, μέ τό ακόλουθο· ενδεικτικό τρα
γουδάκι, πού κατά τρόπο κάπως αστείο καί σοβαρό, φανέρωνε τό τί έπιρό-
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κειτίοι στήν πραγματικότητα νά γίνη, όταν ή καλόβολη καί χαμηλοματούσα 
τώρ·α Μάρω, (νύφη,) ιθάμπαινε στό σπίτι τής πεθεράς.

Τωράν ντο βράδυ το βραδύ, ιτωράν αέρας καί δροσιά.
Τωράν γυναίκες δέρνουντι κι τά κουρίτσια χαί'ρουνιτι.
Μάρω τή μάνα τ’ς έδειρνι, μ’ ένα κλουνί βασιλικό
μέ δυό κλουνάρια βάρσαμσυ.
Τήν πίττα δέν τήν έπλασις, τήν κότα δέν τ’ μαγέρ ιψ ις! !
Τήν πίττα δέν τήν έιμησις τούν πέιτνΌυ Ιδέν τούν εβρασις!!

Μετά τά κεράσματα καί τό χορό τών πεθερών μέ τίς νύφες ακολουθού
σαν χοροί ,καί τραγούδια, μέ τά όποια καί έκλεινε ή γιορτή.

( Κ ε φ ά λ .  Η' .  Μ ε  τ  α γ α μ  ι κ ά έ 0 ι μ α. Τ ά Κ α λ έ σ μ α τ α. 
Σύμφωνα μέ πολύ παλιά παράδοση δ πληισιιέστερος γείτονας κιαί δλοι οί συγ
γενείς, συνήθιζαν στήν Κορνοφωλιά καί σ’ ένα βαθμό γίνεται τούτο καί σή
μερα, νά καλούν τό νιόπαντρο ζευγάρι, σέ τραπέζι. 'Έτσι τήν τρίτη μέρα μετά 
τό γάμο, προισκαλούνταν ,άπό τόν πλησιέστερα γείτονα τι:ύ γαμπρού, πού ιτό 
σπίτι του βρισκόταν πλάϊ στό δικό του, άριιστερά ή διεξιιά καί οχι, άντιίκρα καί 
πέρα άπό δρόμο ή μονοπάτι. Δρόμο ή μονοπάτι δέν έπρεπε νά περάση τό ζευ
γάρι γιά νά μή φανή δτι. βγήκε έξω. ’Ά ς  ,σημειω'θή δέ, οτι τίς πρώτες τρεις 
μέριες δέν έπιτρεπονταν οί νιόπαντροι νά βγουν έξω· άπό τό 'σπίτι ή νά εμφα- 
νισΟούν έξω στον κόσμο. Τήν' επόμενη. Κυριακή καλούνταν ατό τούς γονείς 
τής νύφης. Έκεΐ πήγαιναν άπό τό Σαββατόβραδο καί γύριζαν μετά τό δείπνο 
τής Κυριακής τό βράδυ. ’Έτσι μέ τή σειρά τούς καλούσαν όλοι oil συγγενείς 
καί τά «Καλέσματα» αύτά, έτσι ονομάζονταν καί τό έθιμο., ανεξάρτητα μέ τό 
πότε γίνονταν ό γάμος, μπορούσαν νά τραβήξουν μέχρι καί τήν αποκριά τής 
Τυροφάγου. Κατά τά καλέσματα, πού φρόντιζαν νά παρουσιάσουν όλοι, τά 
πιό πλούσια φαγητά καί γλυκίσματα, επακολουθούσε, καί ή προσφορά δώρων 
στή νύφη άπό ολους, άπό είδη, νοικοκυριού ή καί χρήματα, πράγμα πού σή
μερα γίνεται κατά τήν τέλεση τού γάμου.
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