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Λ Ο Γ Ο Δ Ο Σ Ι Α
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ά να γ ν ω σ δ εΤ σ α  κατά  τήν  άνά  δ ιετ ία ν  καλο υμ ένην  Γενικήν Συνέλευσιν τ ϋ ν  
μελώ ν τής 31ης ’Ο κτω β ρ ίου  1?37 είς τήν  α ϊδ ο υ σ α ν  τής άδοϋ ’Α καδημ ίας  96.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠ Ι ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1965 ΚΑΙ 1966

Έμφανιιζόμεθα m l πάλιν ένώπιαν της Γενικής Συνελεύσεως, μετά τήν 
έλεγχθιεΐσαν διετίαν 1963 m i 1964 και συμφώνως τώ Καταστατική), διά νά 
ύποβάλλωιμεν τον ’Ισολογισμόν και τήν ’Έκθεσιν τής υπό τής Γενικής Συνειλεύ- 
σεως εκλεγείσης τριμελούς Εξελεγκτικής ’Επιτροπής, ιέπΐ τής νέας διετίας 
1965 και! 196ι6 καί ΐνα έκθέσωμεν έν δυνατή συντομίρ, δλα τά λαβόντα χώραν 
κατ’ αυτήν, ακούσωμεν δέ τάς τυχόν παρατηρήσεις, ώς καί τήν έγκρισιν των 
πεπραγμένων.

Ζωηρωτάτη έπιθυμία «μας ήτο Οπως ή παρούσα Συνέλευσις ορυσ'θή μη
νάς τινας ένωρίτερον, έφόσον τά λογιστικά καί δ έλεγχος ήσαν προ παλλοΰ 
έτοιμα καί είς τήν διάθεσιν, κατόπιν πραειδαποιήσεως, δλων των έπιθυμούντων 
νά λάβουν γνώσιν. Ή  τοιαύτη, έν τουτοας, ,καθυισ,τέρησις προήλθιεν από τήν 
έπανάστασιν τής 21ης ’Απριλίου; έ.έ., δεδομένου ότι ή αλλαγή τής παλαιάς Κυ- 
βερνήσεως καί ή έγκαθίδρυσις, ευτυχώς, τής σημερινής ’Εθνικής τοιαύτης, 
άπήτει κάποιαν παράτασιν διά τήν έγκατάστασιν νέων 'Υπουργών, κατευθύν- 
σεως καί άρμοιδιοτητων, όσον άφορρ την όμαλήν διεξαγωγήν τών διαφόρων 
έκκρεμών ζητημάτων. Είς τήν τοιαύτην καθυστέρησιν ουνετέλεσε καί ή έλλει- 
ψις ίδικου ιμας δημοσιογραφικού έντυπου δεν ηδυλήθημεν δέ έγκαίρως νά 
έ'ξάρωμεν m i ήμείς, παρά τήν ΐέπιίθυμίαν ιμας καί σύμφωνα μέ τήν έκδηλωθεΐ- 
σαν γενικήν λαϊκήν άναγνώρισιν, τήν συντελεσθεΐσαν άναίμακτον έπανάστασιν, 
ήτις έδημιούργησε νέον καθεστώς. ’Επεκοινωνήσαμεν, έν τούτοις, προσωπικώς 
διά του (Προέδρου, μετά τών ιμεθ’ <δν ισυναλλασσρμεθα πάντοτε 'Υπουργείων 
Εσωτερικών, ’Εξωτερικών, Πρόνοιας m i Παιδείας, ένεχειρίσαμεν τήν 3.5.67 
επιταγήν δρχ. 10.000 είς τόν 'Τπουργόν Κοινωνικής ΙΙρονοίας κ. Πουλαντζάν 
υπέρ τών σεισμοπλήκτων ’Ηπείρου καί εχημεν ζητήσει συνεντεύξεις καί παρ’ 
άλλων 'Τπουργών, τελοΰντες έν αναμονή. ’Επικεφαλής τής ’Εθνικής Κυβερνή- 
σεως έχει τεθή δ έξαιρετικώς δραστήριος καί οώφρων Βασιλεύς Κωνσταντί
νος, τά μέλη δέ τής Κυβερνήσεως αποτελούνται, κατά τό πλεϊστον, από δικά-
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σηκούς και 'στρατιωτικούς παράγοντας, οΐηνες κατά τό διαρρεύσαν έξάμηνον 
μέ συνεχή άξιέπατνον προσπάθειαν καταγίνονται φιιλοτίμως προς έπανόρίθω- 
σιν τού υφισταμένου χάους καί είς τήν δημιουργίαν κράτους δικαίου. Μολονότι 
το διανυ'θέν διάστημα εΐναι βραχύ, εύχόμεθα καί ημείς σι Θράκες, ζηλωταί 
της όμαλότητος καί προόδου, δπως ή καταβαλλόμενη προσπάθεια επιτυχή καί 
ΐνα αι 'ελπίδες τών καλών Ελλήνων λάβουν σάρκα καί οστά.

Ταύτα, μολονότι τό Θρακικόν Κέντρον από της ίδρύσεώς του, ώς κατ’ 
επανάληψιν έδό'θη αφορμή νά δηλώση, ευρίσκεται μακράν τής πολιτικής, ή 
τοιαύτη δέ τακτική του ώφέληισεν αντί νά 'βλάψη τό εκδοτικόν, τήν υπέρ τών 
παραμεθορίων συμπολιτών εύποιΐαν καί τό ισύνσλον ταυ έΟνικοκοινωνικοΰ έργου 
του. a '-lLj,

Διά τάς επιδιώξεις καί τά επιτεύγματα ιμας κρατούνται, ενήμερα τά δύο 
Συμβούλια ήτοι τό 24μελές .Διοικητικόν καί ή ίέξ αυτού εκλεγόμενη δμελής 
Διεηθύνότισα ’Επιτροπή, ήτας τακτικώς κατά μήνα συνεδριάξουσα λαμβάνει λε
πτομερώς γνώσιν καί εγκρίνει τά ,δι’ υπογεγραμμένων πρακτικών ιλαμβάναντα 
χώραν. Περίληψιν τών θεμάτων μας παρέχομεν,διά τών κάτωΌτ. κατά κεφάλαια 
ανακοινώσεων προς ένημέρωσιν τής σημερινής Γενικής Συνελεύσεως:

Α) ΣΎΓΓΡΑΜΜΑ «ΘΡΑΚΙΚΑ» :

Ά νευ  περιαυτολογίας, φρονούμεν δτι τό επιτευχθέν εργον τής επί ολό
κληρον 40ετίαν απρόσκοπτου καί συνεχούς έκδόσεως τού Συγγράμματος μας 
τά «Θρακικά», πρέπει νά θίεωρήται .μέ υπερηφάνειαν ώς πρωτοφανές καί άξιο- 
θαύμαστον. Τούτο άνεγνώρισε καί ή άν.ωτάτη τής επιστήμης καί τών γραμ
μάτων τού τόπου μας ’Αρχή, ή παλαίμαχο; ’Ακαδημία ’Αθηνών καί διά δευτέ- 
ραν φοράν, παρά τά είωίΟότα, κατά τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής 29ης Δε
κεμβρίου 1966 παρέσχε. νέαν έξαιρετικώς τιμητικήν διάκριισι.ν διά νέου Διπλώ
ματος καί Μεταλλίου, άτινα παιρελαβε προσελθών ό Πρόεδρος τού Θρακικού 
Κέντρσυ κ. Μανουηλίδης, .παρουσία τής Α.Μ. τού. Βασιλέως, επισήμων καί 
πλήθιαυς κόσμου. Τό απόσπασμα τής τοιαύτης βραβεύσεως έχει. ώς εξής:

• «’Ακαδημία Αθηνών —  ’Α π ό σ π α σ μ α  Έκθεσεως τής συσταύεδσης 
υπό. τού Γενικού Γρμμματέως κ .. Ίωά.ννου. Θεοδωρακοπούλου καί άναγνωισθεί- 
σης ύπ’ αυτού,ίέν. τή Πανηγυρική Συνεδρία τής .Ακαδημίας τής 29ης Δε
κεμβρίου 19Gi6, περί τών άπονεμομένων επαίνων, βραβείων καί μεταλλίων. —  
Μετά τήν γνώμην τής Τάξεως τών· ’Ηθικών καί Πολιτικών Επιστημών καί άπό- 
φασιν τής όλομελείας άπον&μεται.: -■:·■ .

•Μετάιλλίοιν είς τό- ’ Θραικικόν ■ Κέντρον. Τούτο, ιάπό τής ίδρύσεώς 
του (1927) μέχρι, σήμερον,. έπραγματοποίησεν ..αξιόλογον δράσιν σκοπού
σαν τήν 'βοήθειαν τών έν Έλλάδιι, μετά τάς έθνικάς καταστροιφάς, έγκαταστα- 
Οέντων Θρακών καί· ..ένίσχυσεν εξ ιδίων- πόρων πάσαν προσπάθειαν βελτιώ-
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σεως τών έν Θράκη συνθηκών ζωής. Προς τουτοις, ίέξέδωσε τεσσαράκοντα 
δόα (42) Τόμους του συγγράμματος «Θρακικά», ε;ίς τους οποίους διασώζεται 
πολύτιμον και δυσεύρετον ιστορικόν και λααγραφικόν υλικόν περί του Ελλη
νισμού τής Θράκης καί τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας. Τό Θ,ρακικόν Κέντρον 
αποτελεί έξοχον παράδειγμα-ιδιωτικής πρωτοβουλίας είς τον εθνικόν καί πνευ
ματικόν τομέα. ’Ακριβές απόσπασμα. —  Έν Άθήναις τή 29η Δεκεμβρίου 
1966. —  Ό  Ρεν. Γραμματεύς,-Ιωάννης Θεοδωρακόπουΐλεις».

’Επί του ώς άνω γεγονότος, έξώδίκως έπληροφορήθημεν, δτι έδημιουρ- 
γήθη συζήτησες μεταξύ τών ’Ακαδημαϊκών μελών, εάν ήτο ιεπιτετραμένον νά 
βραβευθή δύο φοράς ή ιδία Όργάνωσις, επιεκράτησεν όμως ή νόμιμος άπο- 
ψις, διότι τό έν λόγω Σύγγραμμα εμφανίζει κολοσσόν εργασίας, διά τής έκ- 
δύσεως 42 Τόμων, μέ δαπάνην ενός καί ήμίσεος έκατ. δραχμών περίπου. Ά -  
ποφεύγοντες επαναλήψεις, ΰποχρεούμιεθα νά τονίσωμεν δτι, ή γενομένη εργα
σία είς βιβλία υπερτριακασίων έκαστον σελίδων, δύναται νά θεωρηθή ώς ά
νευ προηγουμένου, διότι δι’ αυτής έτέθήσαν τά θεμέλια συγγραφής τής πα- 
λαιάς καί νεωτέρας ιστορίας τής άπολεσθείσης πατρίδυς μας. Τά ώς άνω 
όμως άναφερθέντα παρά τής ’Ακαδημίας έν τή πανηγυρική συνεδρία αυτής, 
ομιλούν ευγλώττως καί κρίνοιμεν περιττήν-τήν έπανάλήψιν..

Κατά τό διάστημα τής έλεγχίαμένης διετίας, δια δαπάγης δρχ; 2 3 . 2 3 0  
έκυκλοφόρησαν τρεις Τόμοι οι 39ος, 40ός )ίάί'41ος μέ τά εξής περιεχόμενα:

Τ ό μ ο ς  ' 3 9 ο ς :  Φωτογραφία - καί διογραφία Σοφοκλή Βενιζέλού
— ’Ελευθέριος Βενιζέλος (συνέχεια έκ τοΰ 38ου Τόμου) -— ’Εκδηλώσεις είς 
μνήμην Ιϊρωθιιερέως Δ. Καλλίμαχου —  -Διακεκριμένοι, εύποροι Θράκες —  
Ευγένιος ΕΰγενΟδης —  Πλανητάριον —  Λασγραφιικά Σουφλίου Χρ. Παπα- 
σταματίου -— Διοικητικά •·Θράΐ)ακόΰ''ϊΚέντ^ύν'~ ^ ..

Τ ό μ ο  ς  4 0 ό ς  : Φωτογραφία καί βιογραφία Νικ. Πλαστήρα —
Τά 62 χρόνια τοΰ Ελληνικού Τύπου .στην Αμερική, Πρωθιερέως Δ. Καλλί
μαχου—  Ή  Θράκη καί τά πρόβλήμαίτά της,' Χρ. Κουρκούλή —  Λαογραίφικά 
Σουφλίου —  'Ιστορία, τής Σαμοθράκης —  Διοικητικά Θρακικοΰ Κέντρου.

Τ ό μ ο ς 4 1 ο ς : Φωτογραφίά Χάρρυ Τροΰμάν·—  Τό Δόγμα Τροΰ- 
μαν καί ή Έλεΰθιερία τής Ελλάδος —  Συνέχεια άρθρων Θρακικοΰ Κέν
τρου —  Λαογραφικά πόλεων καί χωριών Διδυμοτείχου καί Σουφλίου.

Ή  ΰλη τοΰ 42ου ΤόμΙάιυ είναι σχεδόν ισυμπεπληρωμένη καί έλπίζεται, 
εντός τών προσεχών μηνών νά κυκλοφορήση καί ό Τόμος ούτος, τοΰ όποιου ή 
δαπάνη έχει έξασφαλισθή.

Δεν είναι ό όγκος τοΰ άρυθμοΰ τών Τόμων καί τών σελίδοη» δστις κατα
πλήσσει, άλλ’ ή συ\τελρυμένη άνευ διακοπής πολύμορφίος καί πολύμοχθος ερ
γασία,, ήτις. απαιτεί: 1) Έρευνας καί πρός. πάσαν κατεύθυνσιν συστάσεις διά 
τήν συλλογήν καταλλήλων ανεκδότων ιστορικών, επιστημονικών καί λαογρα- 
φικών εργασιών. 2) Άνάγνωσιν καί έλεγχον τών γραφόμενων, πρός άποφυ-
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γην <έπαναλήψεων, ανακριβείων καί λαιθών, και 3) Παρακολούθησιν έκτυπώ- 
σεως, διόρθωσιν τών δοκιμίων, τυχόν σφαλμάτων καί καθυστερήσεων τών κατά 
καιρούς Τυπογράφων. "Ολα .αυτά απαιτούν πείραν και γνώσεις, διά τήν ομα
λήν εκδοσιν καί κυκλοφορ ίαν έκαστου Τόμου.

Δεν παιραλείπαμεν νά έξάρωμιεν τήν συμβολήν τών άπό έτών πολυτίμων 
συνεργατών ιμας, Συνταξιούχων Δηιμοδιδασκάιλων, κ. κ. Δ. Μανάκα καί Χρ. 
Παπασταιματίου —  Μπαμπαλίτη, τών δποίων πλήθος χειρογράφων κατ’ έπα- 
νάληψι,ν είχει καιταχωρηιθή «ίς τά «θρακικά». Σημαντική επίσης ή [συμβολή 
τών ιερέων, ώς ό έκλιπών ’Αρχιμανδρίτης Καθηγητής Νικ. Βαφείδης, τού 
όποιου υπάρχει αδημοσίευτος καί έτερα έργασία. 'Ότι δέ .είναι ανάγκη νά λά
βουν μέρος όλοι αί ιερείς, άποδεικνυεται καί άπό τήν προσπάθειαν τών Μητρο
πολιτών Διδυμοτείχου καί Ξάνθης, οΐτινες έθεσαν είς ενεργόν κίνησιν τους έν 
λόγω ίιερεις τόσον άπό άπόψεως χειρογράφων δσον καί ένισχύσεως τού συντε- 
λουμένου έργου.

'Ωσαύτως πρέπει νά έξαρθή ή πρωτοβουλία τοΰ ’Επιθεωρητού Κατωτά- 
της Έκπαιδεύσεως Διδυμοτείχου κ. Ν. Μανεσιώτη, δστις παιρώτρυνε τούς διδα
σκάλους της δικαιοδοσίας του δπως σολλέξουν λαογραφικόν υλικόν, μέρος τού 
οποίου δημασιεύαμεν εΐίς τον 4Ιον Τόμον, ιθά άκολαοθήοη δέ συνέχεια είς νέους 
Τόμους. Άτυχώς ή τοιαύτη έργαισία δέν έγένετο εις άλλας περιφερείας παρά 
τών Έπυθιεωρητών καί δέν ιέδόθη αφορμή ώστε νά υπάρξουν έκτος τής μονα
δικής Όργανώσεως του Διδυμοτείχου - Σουφλίου καί άλλαι. ’Εάν ή συγκέντρω- 
σις όμοιων εργασιών πληθυύθή, θά Ιδικαιολογήται καί ή ίδρυισις Μουσείου τό 
όποιον προώρως κάπως ΐελαβε σάρκα καί όστά μέ τάς φιλότιμους πρ.οσπαθείας 
τής περιοχής Διδυμοτείχου.

'Ως είς τήν λογοδοσίαν τής προηγούμενης διετίας άναφέρεται, τό έπιτε- 
λεσθέν έργον δέν περιωρίσθη έφέτος είς τάς ιέκδόσεις μόνον, άλλ’ ευρισκόμεθα 
είς την εύχάριστον ’θέσιν νά άναγγείλωμεν δτι διά σημαντικού ποισού άναγρα- 
φομένου ©ΐς τόν ’Ισολογισμόν, πρσέβημεν είς τήν άνατύπωσιν τών έλλειπόντων 
18 Τόμων «θ.ρακικών» μέ τό ήμισυ τής δαπάνης συνήθους έκτυπώσεως κατά 
Τημον καί ούτω δυνάμεθα νά έμιφανίζωμεν όλακίληρωμένον τό Σύγγραμμά μας, 
όπερ συν ταίς άλλοις, αποτελεί πηγάς διά τους Ιστορικούς καί άνθιρώπους τών 
γραμμάτων τούς καταφεάγοντας είς αυτό. ’Ά ρα  ή έφετεινή συγκομιδή προόδου 
τών «Θρουκικών» συνίσταται: 1) Είς τήν διά δεύτερον φοράν, παρά τά κεκα- 
νσνισμένο, βράβευσιν τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. 2) Είς ,τήν κυκλοφορίαν δι
πλάσιου αριθμού Τόμων άπό τήν προηγουμένην διετίαν καί 3) Είς τήν άνα- 
τύπωσιν καί άρτιάτητα τΙού Συγγράμματος ιμας.

Β ) Φ ΙΛΑΝΘΡΩ ΠΙΚΟΣ ΤΟΜΕΤΣ —  ΕΤΠΠΟΓΓΑΣ :

'Ως νά ιμή ήρκει ή κολοσσιαία ιδαπάνη καί ή συνεχής κοπιώδης άποοσχό- 
λησις έκδόσεως τών «Θρακυκών», έν όψει τής καλής φήμης καί τής έμφανιζο-
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μένης οικονομικής ένισχύσεως <διά την συντελουμένην έργασίαν, έσκέφθημεν 
παραλλήλως πρός την έκδατικήν να έπεκτείνωμεν ιτήν δράσιν ,μας καί εις 
τομέα εύποιΐας πρός ιάνακούφισιν τών παραμεθορίων απόρων τάξεων καί τών 
δύο φύλα>ν. ’Έχουν κατ’ Ιπανάληψιν ιλεχ'θή καί γροϋφή τά Αποτελέσματα άτινα 
άπεφερεν ή φιλανθρωπική αυτή δράσις τΐού Σωματείου, είς προικοδοτήσεις, 
βραβεύσεις καί διαφόρους άλλος ενισχύσεις πτωχών συμπολιτών καί φιλανθρω
πικών ιδρυμάτων. Ά π ό  τής έφαρμογής τοΰ έν λόγω τομέως έπροικοδοτήθησαν 
70 νεάνιΐδες διά ποσοΰ δρχ. 350.000, έβραβεύθησαν 75 μαίθηταί διά δρχ. 
ΙόΟ.ΟΟΟ καί διενεμήθησαν άλλαι διακόσιοι περίπου χιλιάδες δραχμαί, ε ’ις δια
φόρους έπειγούσας άνάγκας έκκλησιών, φιλανίθροοπικών ιδρυμάτων καί ίδιω- 
τών. Αί προικοδοτήσεις έδημισύργησαν πρωτοφανείς εντυπώσεις .καί άρίστην 
φήμην μεταξύ τώ\’ χωρικών τής υπαιθρίου, διότι νεάνιδες ήθικαί, πολύ πτωχαί 
ήδυνήθησαν νά τελέσουν τούς γάμσυς των .κατόπιν πολυχρονίων μνηστειών, νά 
δημιουργήσουν Οικογένειαν καί νά άποφύγσυν πολλάκις τήν μετανάστευσιν. Οι 
Ηίσηγηταί μας τών δύο κυρίως Νομών "Εβρου καί Ξάνθης κ.κ. Δ . Μανάκας 
καί Α. Γεννάδιος κατά τήν έπίδοσιν τών προικοδοτήσεων μεταβαίνουν αυτο
προσώπως είς τά διάφορα χωρία όπου τελείται τό μυστήριον, μέ προσέλευσιν 
τών τοπικών ’Αρχών, Μητροπολιτών, ισχολείων καί τών χωρικών, οπού διά 
καταλλήλων όμιλιών αναπτύσσεται τό έργον τοΰ Σωματείου μας. Τά ίδια λαμ
βάνουν χώραν καί κατά τήν έπίδοσιν τών βραβεύσεων τελειίοιφοίτων Γυμνα
σίων (τ. Λυκείων).

"Εχαμεν έλπίδας ατι ή ’Εθνική ιΚυίβέρνησις άντιλαμβανομένη τήν ωφελι
μότητα αυτού, θά ιμας ένισχύση προς ισυνέχισιν. Αί προσπάθειαί μας πρός έξα- 
σφάλισιν σχετικών κσνδυλίων (συνεχίζονται, μολονότι δέ δέν μάς έχορηγήθη- 
σαν είσέτι αί τακτικοί έπιδοτήσεις 1967 διά τήν κίνησιν προικοδοτήσεων καί 
βραβεύσεων, εχαμεν ύπ’ όψιν υπόλοιπον κονδυλίου άπό τήν παρελθσΰσαν διετή 
χρήσιν, τό ήμισυ τοΰ οποίου είναι έκ τών κε'φαλαίων τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου', 
παρεκαλέσαμεν δέ τούς Είσηγητάς τών Νομών "Εβρου καί Ξάνθης νά προ- 
βοΰν είς ερευνάν, νά μας υποδείξουν έγγράφως τον αριθμόν τών μνηστευμέ- 
νων ©ίς τά χωρία νεανίδων διά νά τάς εχωμεν ύπ* όψιν διά τό 1967, χωρίς 
υπσχρέωσιν έκτελέσεως, έάν έξακαλουΐθήση ή μή εισπραξις σχετικών κον- 
δυλίων.

Γ) Ε Ν ΙΣ Χ Υ ΣΙΣ  Κ ΑΤΩ ΤΑΤΗ Σ Ε Κ Π Α ΙΔΕΥ ΣΕΩ Σ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Παραλλήλως πρός τάς βραβεύσεις τών .τελειόφοιτων Γυμνασίων (τ. Λυ
κείων) ό Πρόεδρος έσκέφθη, καίτοι τό βέμα ήτο δύσκολου’, νά έπεκτείνωμεν 
τάς βραβεύσεις κυριίως είς ένισχύσεις μαθητών τής κατωτάτης παιδείας τών 
χωρίων οίτινες διά πρώτην φοράν φοιτοΰν εις τά (σχολεία ΐνα ούτως ύπάρξη 
ώθησις πρός έκμάθησιν τοΰ αλφαβήτου τουλάχιστον τής γλωασης τών προ- 
γόνοσν των. Ή  συλληψις τού σχεδίου έγένετο άπό καιρού, δέ ή πραγματοποίη-
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σις .του ΰάηρξέ'/λίιανιδυ^Θρής^-ώ^^ρ1̂ · την'· -έξωσφάλιαιν σημαντικού ποσού, 
δεδομένου δτι τα δημοτικά.σχολεία: χώρίων τών δυο! Νιαμών προσεγγίζουν τά 
τριακόσια. Έγένοντό .συζητήσεις ιμέ τούς' Μητροπολίτας, τους Είσηγητάς μας 
καί τούς διδασκάλους, εΐχομεν δέ ενθουσιώδεις ενθαρρύνσεις διά τήν εφαρμο
γήν κα! τδ αποτέλεσμα τοΰ σχεδίου ιμας. Έσκέφθημεν μάλιστα νά έδιχάζετο 
ποσόν δρχ. 1.000, ώστε νά βραβευθή ..διπλάσιος αριθμός μαθητών (ήτοι 300 
σχολεία 600 μαθητα!) ίδιά νά ένισχυίθοΰν τά άπορα αυτά παιδιά τών παρα
μεθορίων περιοχών εις τά πρώτα μαθητικά των βήματα. Δέν θά ένδιατρίψω- 
μεν εις τούς κόπους καί τήν επιμονήν, άτινα κάτέβάλλαμεν προς εξασφάλισιν 
σχετικού σημαντικού κονδυλίου. Προς στιγμήν μάλιστα ή μεγάλη καθυστέρη- 
σις μας είχεν απελπίσει. Ευτυχώς όμως δ Πρόεδρος · ειϊιδίοπδιή,Οη οτι τό έν 
λόγω ποσόν ένεκρίθη παρά τοΰ Γενικού Λογιστηρίου, κατόπιν δέ τούτου έδώ- 
σαμεν κατ’ έπανάληψιν γραπτάς καί προφορικάς οδηγίας δ·ι’ Ιεπιστολών καί 
τριών εγκυκλίων πρός τάς τοπικάις μας επιτροπάς. Ή  επίδοσις τών βραβεύ
σεων καθυστερεί, ©λπίζομεν αμως'νά άρχίση τό συνταμώτερον, συντελεσίθείσης 
έν τώ μεταξύ'τής απαραιτήτου,', σίμφωνα μέ. τάς δδηγίας μας, προεργασίας. 
Τελευταίως έπεσκέφθημεν καί συνειργάσθημεν ιμέ. .τον- 'Τπουργόν τής Παι
δείας κ. Καλαμποκιάν,ταστις μάς έδέχθη προθιύμως κάί έκάλεσε τήν άρμοδίαν 
υπηρεσίαν, είς τήν οποίαν έδωσεν εντολήν όπως άποσταλή κατάλληλον έγγρα
φον πρός τούς Έπι'θεωρητάς Στοιχειώδους Έκπαίδεύσεως τών Νομών "Εβρου 
καί Ξάνθης, διά τοΰ οποίου νά έντέλλωνται Ιαύτοι όπως παράσχουν πάσαν βοή
θειαν είς τό θέμα'ΐούτο τών υπό: τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ιβραβεύσεων. Ό  κ. 
'Τπουργός προσέθηκεν δτι ενώ όλοι· σήμερον· ζητούν, τό Θρακικόν Κέντρον 
επιθυμεί νά δώση χρήματά·.'-Διά τής ^συμβολικής Ιέγγραφής έξ άλλου ενός μέ
λους άπό έκαστον χωρίον θά ύπαρξη' 'επίσημος 'έκπροσοχτησις διά τεσσάρων 
προσώπων προς' αποφυγήν παραπόνων, θά διοχετευθούν δέ δωρεάν ·οί Τόμοι 
τών «Θρακΐκών», (αξίας δίπλασίας άπό τήν. .συνδρομήν' τών 60 δρχ. έτησίως), 

-τά* *πίλ&)ν~άΛ»μ^^ ·. ··.'··.·: ·· ·.. -.·

Δ ) Σ ΤΓΚ ΕΝ Τ ΡΩ Σ Ε ΙΣ  ΚΑΙ ΨΤΧΑΓΩΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ :

Λόγω τών τ πολλών .καί. ποικίλων Ιπίδιωξέων ,τίοϋ Θρακικοΰ Κέντρου καί 
τής αύξηθείσης εργασίας, δέν .έγένετο ή συνήθης συγκέντρωσης. ’Έχομεν δμως 
προγραμματίσει τοιαύτην (κοκταίηλ), ήτις (θά λάβη χώραν μετά ,τήν. Γενικήν 
Συνέλευσιν είς τον αυτόν χώρον καί ιμέ τάς ιδίας προϋποθέσεις. Δέν πρέπει έν 
τοΰτοις νά··παρ(χλεϊφθ^·'τό·γεγ'<^ς4τ·ι από;'τής εφαρμογής· τσύ ταμέως εύποιΐας 
καί κατά τήν .έπίδοσιν τών προικοδοτήσεων καί! βραβεύσεων λαμβάνουν τακτικά 
χώραν! '.συγκεντρώσεις.· μέ ντροσέλεΰσιν τών Τοπικών ’Αρχών, Μητροπολιτών, 
τών μέλών τών. παπικών μας·;;.Έπιτρσπφν- καί πλήθους·; κόσμου είς τά χωρία καί 
είς τάς πόλεις,.' διά καταλλήλων'"δέ δμιλιών,- ραδιοφωνικών έκπομπών καί δη
μοσιεύσεων τού Τύπου, εξαίρεται· τόνεργρν'. τοΰ Σωματείου. Κατ’ αυτόν τον
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τρόπον δημιουργεϊται ίμια άρίστη έντύπωσις καί φήμη; η τις είναι ή ιμόνη αντα
μοιβή εις τούς μοχθούντας, μέ τάς ώς.άνω επιδιώξεις καί επιτεύγματα.

Ε) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ :

Εΐναι. εύχάριστον δτι ■υπάρχουν Θράκες μέλη, ενδιαφερόμενοι άπό ήθ'ικής 
και υλικής άπόψεως -διά τό Κληροδότημα τούτο. "Ενα - δύο 'δύστροποι, μάς 
κατελόγιΐζον ολιγωρίαν διά τήν καθυστέρησιν τακτοπο ιήσεως ζητήματος, διά 
τό όπΙαιον ό Πρόεδρος είς διάστημα δεκαετίας έπεσκέφ'θη κατ’ επανάληψην τό 
'Υπουργειον ’Εξωτερικών. Τούτο έδημιούργησεν ογκώδη φάκελλον ιμέ έγγραφα 
καί τηλεγραφήματα άνιευ. δμως απαντήσεων είς τά ερωτήματα μας. Διά νά 
άπαντήσωμεν είς τούς ένδ ιαφερομένους Θράκας συμπολίτας μας άναφερομεν 
δτι κατεφυγαμεν είς απειλήν, παρά τάς άρίστας προσωπικός μιας σχέσεις, μετά 
τού Υπουργείου ’Εξωτερικών, δι’ ενός εγγράφου, ούτινίες τό κείμενον παρα- 
Οέτοιμεν κατωτέρω: V I  ' .

«ΙΣ Τ Ο ΡΙΚ Ο Ν  ΔΙΑΘΗΚΗΣ —  Περιπέτειαι Κληροδοτήματος»
Ό  Μητροπολίτης Θυοτείρων Ρερμανός Στρηνόπουλος, Θράξ τήν κατα

γωγήν, μέ σπανίαν μάρφωσχν και;ήθος, διέκρΰθη ©ίς τήν εποχήν του μεταξύ 
τών 'Ιεραρχών τής Όρθοδόξιάο.’Εκκλησίας καί έξετιμάτο ιδιαιτέρως άπό τούς 
’Αρχηγούς τής Άγγλικανικής ’Εκκλησίας ©θεωρείτο δέ σοφός συνεργάτης τών 
παγκοσμίων συνεδρίων καί άπετελει κατά κοινήν ομολογίαν άνεκτίμητον κόσμη
μα τής Χριστίανωσύνης. Μόλις- άπεφσίτησε τής^Θεολογικής Σχολής Χάλκης 
ήθέλησε νά διδάξη είς :τό Ρυμνάσιον Ρα ιδεατού Τής: γενετείρας του Θράκης 
ήν ύπερηγάπα καί έκεΐθεν μετά διετίαν έκλήθη νά διευθύνη τήν κατά Χάλκην 
Θεολοιγικήν Σχολήν. ’Έκτοτε έξελέγη Μητροπολίτης Θύατε'ίρών μονίμως εν 
Λονδίνω δπου καί άπεβίωσε τήν 25ην Τανουαρίου 1951, τώ άπεδόθησαν δέ 
άνώταται τιμαί παρά' τών Πατριαρχείων καί εκδηλώσεις υπό σύμπαντος τού 
Χριστιανικού Κλήρου καί τής Ελληνικής Πολιτείας, ήτις τον εβρά&ευσε δι’ 
ανώτερου παρασήμου, άνάγαώρισασα τήν έξιαίρετον :ύπέρ τής Ελληνικής ’Εκ
κλησίας αποδοτικήν σταδιοδρομίαν ·ταύ.' :Ό διαπρεπής 'Ιεράρχης διά νά δια- 
τρανώση καί μετά ιθάνατ.ον τήν; ιπρόςντήν Θράκην αγάπην καί στοργήν του, 
καίτοι πτωχός, εκ τού υστερήματος /του,τάφηκε διά ;Διαθήκης 1.500 λίρας 
’Αγγλίας υπέρ τού Θρακικοΰ Κέντρου· ΐνα διά τών ,τόκων προικίζωνται πτω
χοί κορασίδες. ’Έκτοτε καί είς διάστημα δέκα: καί πλέον ετών άρχίανται αί περι- 
πέτειαι τού Θρακικού Κέντρου -πού εΤχε τήν υπομονήν νά παρακολουίθή διά 
συχνότατων γραπτών καί προσωπικών, επισκέψεων είς 'τό αρμόδιον 'Υπουρ- 
γεΐον ’Εξωτερικών. ’Ογκωδέστατος ϊφάκελλίοις εεπυστολών ;καί ‘τηλ)μάτων τής 
Δ)σεως ’Εκκλησιών τού 'Υπουργείου τούτου:, .χάρις εις . τήν επίμονον, φιλόπο- 
νον καί ‘επαινετήν παρακολού6ησιν τού αρμοδίου' κ. ΐΚωνσταν,τοπίοιύλυυ μαρτυρεί 
δτι άπλούστατα έρωτήματά ήτοι: Τής άρνήσεως τής Charity Commission
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νά δεχθή τήν κατάθεσιν τών 1:500 λυρών Α γγλίας καί. της άποφάσεως μετα
τροπής τών λιρών ιείς χρεόγραφα τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως wail καταθέ- 
σεώς των εις τό Τραστ τής Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, σύμφωνα με τάς δια
τάξεις τής Διαθήκης, παρέμειναν έπί τόσα έτη άναπάντητα. Ή  τοιαύτη πολυ
ετής καθ'υστερησις και ελλειψις υπαχίοής ικαί στοιχειώδους καλής συμπεριφο- 
ράς κατωτέρων υπηρεσιών πρός τήν έν Άθήναις άνωτάτην κεντρικήν τοιαύ- 
την, έγέννησε και έδημισύργησε παντοίας θιλιβεράς ισκέψεις, αΐτινες έκτος τής 
καταρρακώσεως πάσης ιδέας πειίθαριχίας και έκτειλεσεως απλών καθηκόντων, 
«πόδεικνύουν πρωτοφανή έλλειψιν σεβασμού τών τελευταίων θελήσεων τού 'Ιε
ράρχου, 'δστις ιέτίιμησε τήν ’Εκκλησίαν, άπετέλει σέμνωμα τής συγχρόνου 'Ιεραρ
χίας καί ζωηρώς έπεθύμησε δια του παραδείγματος του νά φρανηματίση καί 
καθοδηγήση τους πολυταλάντίους Μητροπαλίτας τής χειμαζόμενης θρησκείας 
μας νά τον μιμηθσύν.

Ή  υπομονή τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ήτο φυσικόν ιμετά τόσα ετη νά εΐχεν 
έξαντληθή, ό δέ Πρόεδρος αύτσύ αντί τών άναριθμήτων παραικολουθητικών 
επισκέψεων του, έσκέφθη νά καταφύγη είς τον ημερήσιον ’Αθηναϊκόν τύπον. 
Αί πολυετείς, έν τίαύτοις, σχέσεις του μετά διακεκριμένων τού 'Τπουργείου 
τούτου διπλωματών καί ή ιερά μνήμη καί φιλική έκτίμησις πρός τό πράσωπον 
τού αειμνήστου Διαθέτου, τον ήμπόδισαν νά προσφυγή είς τό έσχατον τούτο 
αέσον. Ή  ευθύνη δμως ήνάγκαζε τό Θρακικόν Κέντρον νά συνεχίζη τάς ενέρ
γειας του».

Ευτυχώς ό νέος Πρέαβυς, προϊστάμενος τής Δ)σεως Εκκλησιών τού 
'Τπ. ’Εξωτερικών κ. Ιέωργιάδης, ιθητεύσας καί είς Κων)πΐοιλιν, εύηρεστήθη 
επιμόνως καί προθήμως νά άναγνώση τήν διαίθήκην καί όλόκληρον τον φάκελ- 
λον τής 'αλληλογραφίας, τού έπρσξένησε δέ κατάπληξιν ή ελλειψις απαντήσεων 
είς ,τήν προϊσταμένην αρχήν, ώς είναι τό 'Τπαυργεΐον ’Εξωτερικών. ’Αφού 
ελαβε γνώσιν καί του ώς άνω σημειώματος ιμας, ύπεσχέθη νά έντείνη τάς προ
σπάθειας του. Πράγματι διά δύο τηλεγραφημάτων καί έγγραφου πρός τήν 
Πρεσβείαν Λονδίνου αυτήν ,τήν φοράν καί ούχί πρός τό Προξεν,εΐον, ύπέδει- 
ξεν έγκριίθ'έν σχέδιον τερματισμού του ζητήματος διά τής ισυντάξιεως νομικώς 
κατοχυρωμένου έγγράφου, ΐνα τό τείλευταΐσν άναπληρώση τό πιθανώς άπολε- 
αθέν πρακτικόν τού Τράστ τής ’Αρχιεπισκοπής Θυατείρων. Ή  σχετική περι
κοπή τού έν  λόγω έγγραφου έχει ώς έιξής:

«’Ev περιπτώσει μή άνευρέσεως Πρακτικού ή άλλου τινός έγγράφου προ
τίθεμαι, εφόσον ή θέλετε συμφωνήσει, νά ζητήσω άπό τον "Αγιον Θυατείρων 
δπως ιάναθεσωμεν άπό κοινού είς τον Νομικόν Σύμβουλον τής Πρεσβείας τήν 
σύνταξιν έγγράφου, έξ συ νά ιάποδεικνύηται ή κατάθεσις τού Κληροδοτήματος 
παρά τώ Trust τής Μητροπόλεως».

Έ ν τώ μεταξύ τήν 29.9 j66 είσεπράξαμεν τούς καθυστερουντος τόκους 
τής τριετίας 1963, 1964 καί 1965 έκ δρχ. 15.000 κατ’ εντολήν τού 'Τπ)ιτος
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Εθνικής Τραπέζης 'Ελλάδος Λονδίνου. Ουτω τά ώς άνω δύο έγγραφα, τδ 
επίσημον του Τραστ Μητροπόλεως Θυατείρων ουτινος άναμένομεν άντίγραφον 
καί ή εΐσπραξις τών τόκων, αποτελούν έγγύησιν τής Διαθήκης καί δριστικήν 
τακτοποίησιν του Κληροδοτήματος, ιμέ ιθΰσίαν δμως αναρίθμητων προσωπικών 
επισκέψεων καί σωρείαν εγγράφων. Εύχαριστιαχ οφείλονται είς τον ΤΙρέσβυν 
κ. Γεωργιάδην καί είς τον άκάματον κ. Κωνσταντόπουλαν τής Δ)σεως ’Εκκλη
σιών αρμόδιον, διότι άνευ τής έπεμβάσεως καί παρακολουιΟήαεως αυτών δέν 
γνωρίζομεν ποίαι θά ήτο ή εκβασις του έν έπικεφαλίδι θέματος.

Σ Τ ) ΤΑΚ ΤΙΚ Α ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΑΙ :

Τό Θρακικόν Κέντρον ουδέποτε έβασίσθη είς τάς συνδρομάς τών μελών 
διά τήν πρόοδόν του. Επιθυμία μας, έν τούτοις, είναι νά έγγραφοΰν όσον τό 
δυνατόν περισσότερα μέλη ΐνα ούτω καταδειχιθή τό ένΙδιαφέραν τών συμπολι
τών μας. Πρός τον σκοπόν τούτον άπευθυνόμείθα πρός πάσαν κατεύθυνσιν χω
ρίς δμως νά έχωμεν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Παρεκαλέσαμεν τά μέλη τοΰ 
24μελούς Δ),κου Συμβουλίου νά προσπαθήσουν νά έγγράψουν τουλάχιστον άνά 
πέντε μέλη έκαστος έκ τοΰ περιβάλλοντος τής οικογένειας, τών ισυγγενών καί 
φίλων των, ή τοιαύτη δμως παράκλησις έκτος μερικών εξαιρέσεων δέν απέ
δωσε κατά τάς προσδοκίας μας. Έάν έπετυγχάνετο ή έγγραφή 1.00 τουλάχι
στον είσέτι μελών ε'ίς τήν δύναμιν τών ένταΰθα ιθά εΐχαμεν εΐίς Αθήνας άνω 
τών 200 μελών' ένώ τώρα μέ τά 110 μέλη δέν δύναται νά γίνη οΰδεμία σύγκρι- 
σις ιμέ τάς έπιτροπάς τών ιέπαρχιών, αΐτινες αριθμούν ι56ι5 μέλη ήτοι σύνολον 
μελών τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 675.

Κατά τό διάστημα τής διετίας άπείβίωααν:
1) ’Αθηνοδώρου Δηαήτριος, έκλεκτόν μέλος, άπό έτών δωρητής.
2) Νικολαΐδης Βασίλειος, εκλεκτός συνεργάτης, μέλος τοΰ Διοικητικού 

Συμβουλίου.
3) Σαραντής Μιλτιάδης, άπό έτών μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου - 

Δωρητής.
4) Παππάς Γεώργιος, Δωρητής.
5) Πασχαλίδου Μαρία, σύζυγος έκλεκτοΰ βρακός δωρητοΰ Α. Πασχα- 

λίδου.
6) Τσατάλα ’Ιωάννα - Δωρήτρια τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου.
Τό Θρακικόν Κέντρον προέβη είς τά δέοντα καλεΐ δέ τήν Συνέλευσιν όπως 

τηρήση ενός λεπτού σιγήν είς μνήμην αυτών.

Ζ) ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΕΤΕΡΓΕ7ΓΗΣ :

’Από πολλών έτών, ώς είναι γνωστόν', αί δαπάναι τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου 
καλύπτονται άπό κονδύλια δωρητών δχι μόνον Θρακών, αλλά καί άλλων πολι
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τών και ιδία φίλων του Προέδρου, οίτι.νες θαυμάζουν τήν 'έν γένει δράσιν τοΰ 
Σωματείου μας. Τά κονδύλια ταΰτα, κατόπιν καί! φιλικών προτροπών, εφθασαν 
μέχρι τεσσαράκοντα χιλιάδας έτησίως καλύπτοντα τά τρέχοντα έξο,δα τοΰ γρα
φείου, κατ’ αυτόν δέ τον τρόπον δέν Ίθίγετο τό ίδιά τούς πτωχούς Θράκας συλ- 
λεγόμενον ποσόν. Τελευταίως, ελάχιστοι ευτυχώς εύποροι δωρηταί, έν γνώσει 
τής οικονομικής ανόδου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, προφασιιζάμενοι οίικονομικάς 
δυσχερείας, έδυστρόπουν κα! ήρνΌιΰντο παλλάκις τήν καταβολήν τής ετήσιας συν
δρομής των. Ευτυχώς ή επιτυχία έξευρέσεως νέων 'δωρητών πρός άντικατά- 
στασιν κα! άλλων οΐτιν,ες ηύξησαν καί μέχρι τοΰ διπλάσιου τάς ετήσιας χορη
γίας των, εκάλυψε τά οΰτω δημιουργούμε να κενά.

Κατά τήν ιέφετεινήν Γενικήν Συνέλευσιν εύρισκόμεθα εις τήν εΰχάριστον 
θέσιν νά άνακοινώσωμεν δτι έπετεύχθη να  έξευρεθή Εΰεριγέτης, δστις καλυπτό
μενος αύστηρώς υπό ανωνυμίας, ιέχορήγησε μέσον τοΰ Προέδρου μας κ. Μα- 
νουηλίδου τό ποσόν τών δρχ. ;2·5.000 από τοΰ Απριλίου έ.έ., δπερ κατετέθη 
είς τον τρεχούμενον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ’Εθνικής Τραπέίζης 'Ελλάδος. 
Πρός τον ανώνυμον τοΰτον Θράκα χορηγητήν δστις ένήργηισε κατά τρόπον 
πρωτοφανή κα! άξισθαύμαστον άπεστείλαμεν τήν κατωτέρω ευχαριστήριον επι
στολήν: " 2 · - ,
«Αγαπητέ συμπατριώτα, -t ::.' «

(Κατά τούς τελευταίους μήνας έγένοντο μεταξύ τοΰ Προέδρου ήμών κ. Μα- 
νουηλίδου καί. υμών, επανειλημμένα! .ουνομιλίαι, κατά τάς όποιας έξεφράσατε 
τον θαυμασμόν κα! τήν ίκανοποίησίν σας διά τά υπό τοΰ Σωματείου μας κχυν- 
τελούμενα πρός ένίσχυσιν τών πτωχών Θρακών, τών δύο παραμεθορίων περιο
χών "Εδρου .κα! Ξάνθης. Έξεδηλώ,σατε τήν 'χαράν κα! τον ενθουσιασμόν σας 
διά τό επίτελούμενον εκδοτικόν κα! φιλανθρωπικόν εργίαν, τό όποιον έτυχε γε
νικής άναγνωρίσεως κάί πολλών .δημοσιεύσεων, ώς κα!■•‘Ιδιαιτέρων 'επαίνων, έβρα- 
βεύθη δέ ιδίς παρά τής Άκαίδημίας ’Αθηνών. Ήρωτήσατε έάν εύποροι Θράκες 
συνεισέφεραν άναλόγως τών περιουσιών τών διά τήν ένίσχυσιν τοΰ έργου τούτου 
κα! ισάς ένεχειρίσαμεν πίνακα ύπερ'δεκαπέντε τοιαύτης Οικονομικής άνωτερό- 
τητος Θρακών ίέγκατεστημένων είς Άθήνάς κα! λοιπήν 'Ελλάδα. Εύρήκατε δτι. 
τό καταβαλλόμενίον ποσόν:· ολίγων: τ,ινών εξ αυτών δυ’· ]έτηισ·ίων συνδρομών ήτο 
δ,χι μόνον ανεπαρκές αλλά κα! ιμέ πολλή,ν 'δυσχέρειαν κατειβάλλετο, τελευταίως 
δέ υπήρξαν ισυμπατριώται, οΐτινες ;έκαθυστέρουν ή ήρνοΰντο τήν συνδρομήν 
των. Μάς ύπεσχέθητε έκτοτε δτι θά ελθητε άρωγός εργασίας, ήτις τιμά δχι 
μόνον τούς συμπολίτας, αλλά κα! τό Θρακικόν ονομα. Τήν τουαύτην προθεσιν 
σας έπραγματοποιήσατε κα! έμετρήσατε σήμερον ιείς τον ήμέτερον Προεδριών 
δρχ. 25.000, ώς ή συνημμένη αντίστοιχος ^Ιχειά^ήΐΡζ άπόδείξις.

Τήν, πραγμμτοποίησιν τής , τοιαμτης φιλοπάτριδος κα! φιλότιμου χειρο
νομίας μάς ο,Πρόεδρος αΛεκόίνωσε,κατά.τήν. τελεύταίαν .συνεδρίαν τοΰ 24μελοΰς 
Λ! Συμβουλίου, έγένετο δέ αυτή μετ’ επαίνων αποδεκτή παρά τής ολομέλειας
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τών πορισταμενων Συμβούλων. Τό θέμα θά άχιθή κα! ενώπιον τής πρώτης Γε
νικής Συνελεύσεως, ΐνα και αυτή λαβή άπόφασιν ονομασίας σας ώς Ευεργέ
του τοΰ Σωματείου, καίτοι ιμας είναι, γνωστόν δτι οΰδεμίαν άξίωσιν. προεβά- 
λατε. Έχίομεν ΰπ’ όψιν τήν παράκλησίν ' σας όπως τηρηθή αύστηρώς ή ανω
νυμία σας κα! δτι οι δροι τής τοιαύτης δωρεάς σας .συνίστανται κυρίως εις τό 
νά παραδειγματισθοΰν κα! φιλοτιμηθοΰν κα! άλλοι αξιότιμοι συμποιλΐται Θρά
κες, μέ πολύ ανώτερα οικονομικά μέσα, τοΰ,το.'δέ εΐμεβα βέβαιοι δτι θά συν
τέλεση ΐνα συνεχΐσητε δμοιον ένδιαψέρίον.κα!. εις τό μέλλον.·

Έπ! τούτσις, έκφράζοντες εύγνώμονας ευχαριστίας, διατελοΰμεν μετ’ έξαι- 
ρέτου τιμής κα! ΰπολήψεο}ς.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γενικός Γραμματεΰς Ό  Ταμίας
Φ. ΜαΛουηλίδης Π, Τσατάλας. Ν; Παγιωτέλης

Η) Σ Τ Ν Ε Δ Γ ΙΑ Σ Ε ΙΣ  Δ)Κ Ο Τ ΣΤΜ ΒΟΤΑΙΟΤ ΚΑΙ Δ )Σ Η Σ  ΕΠ Ι
ΤΡΟ Π Η Σ : ' .λ. ’ .· . .

Κατά τό διάστημα τής υπό κρίσιν διετίας ή πενταμελής Διευθύνουσα 
Επιτροπή συνήρχετο κανονικώς κατά μήνα, ιάπότελουμένη :δέ έκ τών κ.κ. Φ. 
Μαλίουηλβδου, Προέδρου,· Γ. Γεωργιάδου, Άναπλ. Προέδρου, II. Τσατάλα, Γεν. 
Γραμματέως, Α. Γενναδίου, Άναπλ. Γεν. Γρσμματέως κα! Ν. Παγιωτέλη, Τα- 
μίου, έπειλαμβάνετο ιέν άπολύτω συνεργασία ,τσΰ προγραμματισμού και! τής έγκρί- 
σεως δλων τών ζητημάτων τών άφορώντων τό Σωματεΐον, σύμφωνα μέ τά τη
ρούμενα ενυπόγραφα Πρακτικά. Αΐ συνεδριάσεις τοΰ 24μελοΰς Διοικητικού 
Συμβουλίου ένεφάνισαν κα! .πάλιν τήν γνωστήν. καθυστέρησιν, τρεις δέ τοιαΰ- 
ται συνεδριάσεις κα! μία ματαιωθεϊσα έπραγματοποιίήθησαν κατόπιν πολλοΰ 
κόπου. .

Επίσης καθίσταται απαραίτητος .ή συμπλήρωσις ή τροπολογία ώριισμένων 
άρθρων τοΰ έπ! ΙΟετίαν ισχύοντος Καταστατικού ηχεί δέ γίνει παρά τοΰ γρα
φείου ή σχετική προεργασία, ήτις κα! θά τεθή ΰπ’. όψιν τών νομικών μελών 
κα! έν συνεργασία μετά μελών τοΰ Δ)κοΰ Συμβουλίου θά κληθή νέα Γενική 
Συνέλευσις κα! ·θά άπ^φασίση έπ! τών Ιέν λόγιο απαραιτήτων τροπολογιών.

Θ) ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ ΊΆ Σ ΙΣ  : V'...

Ή  οικονομική κατάστασις τής .διετίας 1965 κα! 1966 σύμφωνα μέ τάς 
καταχωρήσεις τοΰ Ταμείου κα! τών. Πρακτικών, ώς. κα! τον διιενεργηιθέντα 
έλεγχον, έμφαίνεται εις τόν άναγνωσΟησόμενον ’Ισολογισμόν κα! τήν ’Έκθεσιν 
’Ελέγχου τής Τριμελούς ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.

Ή  δαπάνη τών έκδοθέντων 39ου κα!.40οΰ Τόμων έκ δρχ. 13.230 έκα- 
λύφθη άπό γενικάς εισπράξεις 'Τπουργείων, Τραπεζών, ’Οργανισμών κλπ. Ή
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άναττύπωσις τών έλλειπσντων Τόμων, τοΰ ήμίσεος περίπου τής σειράς τών «Θρα- 
κιχων» έκάλυψε ποσόν δρχ. 320.500 έχει δέ προγραρματισθή ποσόν δρχ. 
75.000 περίπου δια τους 41ον ,καΐι 42ον Τόμους.

3) Τό Ταμειον είς μετρητά έμφανίζει πιστωτικόν υπόλοιπον έκ διρχ. 
3.103,80, δπερ ιμεταφερεται είς τήν νέαν χρήισιν.

4) Επίσης ΰφίσταται παρά τή Εθνική Τραπέζη Ελλάδος λ)ισμός δψεως 
ΰπ’ άριθ. 480194 παρουσιάζων τήν 28.2.67 υπόλοιπον δρχ. 197.263,40, κα
θώς καί έξ προθεσμιακοί καταθέσεις (ομίολσγίαι) μέ σύνολον ποσού δρχ. 
525.700.

Ή  είς μετρητά περιουσία τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τήν 28.2.67 άνήρχετο 
είς δρχ. 722.953,40, ένώ ή τοΰ προηγουμένου ’Ισολογισμού ήτο δρχ. 566. 
922,50 ,καί ώς ιέκ τούτου προκύπτει αΰξησις τής περιουσίας τοΰ Σωματείου 
κατά δρχ. 156.030,90.

6) *Εάν είς τό κεφάλαιον τών δρχ. 722.963,40 προσ,τεθή καί ή αξία τών 
υπαρχόντων Τόμων «Θρακυκών» κατ’ Ιέκτίμησιν ίέκ δρχ. 600.000 ή καθαρά 
περιουσία του Θρακικοΰ Κέντρου τήν 28.2.1967 άνήρχετο εις δρχ. 1.326. 
067,20 έν δλφ.

7) Αί δαπάναι, ήτοι ηυξημένων ένοικίων, μισθών, τηλεφωνικών, ταχυδρο
μικών, δωρεών κλπ. γενικών έξάδων καί διαφόρων έκτακτων σχετικών μέ τό 
εισπρακτικόν έργον, ανέρχονται είς δρχ. 1(81.304,70 'ένώ τής πρσηγ. χρή
σεως ήσαν δρχ. 126.399^10. Ή  διαφορά ώς άναφερεται καί είς τήν ’Έχίθεσιν 
Ελέγχου προκύπτει έκ τοΰ δτι αί πραγματοποιηΐθίεΐσαι. εισπράξεις είναι κατά 
πολύ άνώτεραι τών τής προηγούμενης χρήσεως.

Γενομένης καταμετρήσεως τών ©ίς τό γραφεΐον υπαρχόντων βιβλίων τοΰ 
Συγγράμματος «Θρακικά» ούτοι ανέρχονται είς 6.605 Τόμους είς ούς θά 
προστεθούν καί έτεροι 500 τοΰ 42ου. (Κατά τήν καταμέτρησιν τοΰ 1963 
ύπήρχίον *3.700 Τόμοι). Διά της ταξυθετήσεως τών δι&λίων ©ίς τά ράφια καί 
τής τηρήσεως βιβλίου αποθήκης καθίσταται ευχερέστερος δ έλεγχος καί γί
νεται έμφανέστερον τό ;σύνολαν της περιουσίας τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου*. Ή  απο
θήκη βιβλίων θά έλαφρυνίθή με τάς διανομάς τής κατωτάτης παιδείας καί τά; 
συνήθεις τοΰ 41ου Τόμου.

Προβλέψεις διά τήν προσεχή διετίαν 1967 καί 1968 είναι πολύ δύσκολον 
νά γίνουν άπό τοΰδε. Έλπίζομεν ,κατά τούς ύπολειπομένους τρεις μήνας τοΰ 
1967 καί δλόκληρον τό 196*8 αί συν,θήκαι χορηγιών πρός τό Σωματεΐον μα; 
νά λάβουν τακτικήν μορφήν, κατόπιν τών καταβαλλόμενων φιλότιμων προσπα
θειών της Εθνικής Κυβερνήσεως καί νά μας έπιτρέψουν δπως μή παρέλθη 
άγονος ή προσεχής διετία συμπληρουμένη μέ τό έλάχιστόν υπόλοιπον τής πα- 
ρσύσης χρήσεως καιθώς καί ιμέ οημαντικόν ποσόν Ικ της περιουσίας τοΰ Θρα
κικοΰ Κέντρου.
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

’Αγαπητοί φίλοι,

Είς τό τέλος τών ε!κ τοΰ ’Ισολογισμού καί της Έκθέσεως ανακοινώσεων, 
ειθισται νά τερματίζωμεν ιμέ έπίλογον. Τά έπιτεύγματα ιέν τούτοις τής έλεγχο- 
μένης διετίας, μάς απαλλάσσουν τοιαύτης άσκοπου έπαναλήψεως. Τρία είναι 
τά κύρια 'βασικά καί σημαντικά έπιτεύγματα της διετίας ,τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου.

Διά τά τής έκδοτικής μορφής μάς αντιπροσωπεύει ή παλαίμαχος ανώ
τατη τής Ελλάδος, τών έπιστημών καί γραμμάτων, έκπρόσαχπος ή ’Ακαδημία 
Αθηνών, διά τής παρά τά είωθότα δεύτερος πανηγυρικής βραβεύσεώς μας. 
Τής όφείλομεν χάριτας μετ’ ευχαριστιών. Είς άνταπόδοσιν τής τοιαύτης έξαι- 
ρετικής εύνοιας προέβημεν είς τήν άνατύπωσιν τών έλλειπόν,των Τόμων, τοΰ 
ήμίσεος σχεδόν τής σειράς τών «Θρακικών» πρός άρτίαν έμφάνισιν τοΰ 'σοβα
ρού Συγγράμματος μας.

Τό τρίτον1 έπίτευγμά ιμας, μέ κόπους καί πολυχρόνιον πειίσμονα παρακολού- 
θησιν, αφορά τήν έξασφάλισιν σημαντικού, πρωτοφανούς κονδυλίου, διά τήν 
βιράβευσιν έκατοντάδοον πτωχών μαθητών τών παραμεθορίων Νομών 'Έβρου 
καί Ξάνθης, τής κατωτάτης Δημοτικής έκπαιδεύσεως. Τό έγκριθέν ποσόν ούτε 
κατά φαντασίαν ιθά ήδύναντο νά πραγματοποιήσουν, παρ’ δλην τήν καλήν των 
διάθεσιν, τά κατά χιλιάδας υφιστάμενα όμοιογενή πρός τό ίδικόν μας Σω
ματεία. Διότι όμιλούμεν όλοι περί τών διά τήν ένίσχυσιν τής νεολαίας μα; 
ελπίδων, αντί δέ νά περίΌΐριίζώμ&θα είς άκάρπους εύχάς διά τήν θεραπείαν' 
τής βαρείας νόσου, άς στρέψωμεν τήν .μέριμναν πρός τους νέους, οίτινες θά 
αρχίσουν' τήν εκμάθησιν του αλφαβήτου τών προγόνων καί τής Ελληνικής 
μας ιστορίας, ίνα έξ αυτών προέλθη ή ποθουμένη. θεραπεία.

Τά τρία αυτά θέματα τής διετούς ανοδικής πορείας ιεΐναι ικανά νά εμ
ψυχώσουν τήν διάδοχον1 άνάδειξιν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί νά αποδείξουν 
δτι οί Θράκες, «μέ τήν χρηστήν πατρογονικήν κληρονομιάν καί τά πλεΐστα 
χαρίσματα τής φυλής των, είτε μέ τούς νέους, είτε ιμέ τούς μεσηλικας, όταν 
άποβάλουν τήν αδιαφορίαν, καί μέ παλλήν καρποφόρον καί ισυνεχή έργασίαν, 
μή ιέγκαταλείψουν τόν ώραΐον θρακικόν αγώνα καί τήν πάλην, είναι ικανοί 
νά μεγαλουργήσουν.

Άτυχώς, τό πλεΐστον τής ύφηλίου συγκλονίζουν σήμερον αγεφύρωτα χά
σματα αντιθέσεων .καί προετοιμασία έξαπαλύσεως πολέμου ιμέ νέα φονικά δπλα. 
Ή  περιοχή τής μικράς μας 'Ελλάδος είναι περικυκλωμένη άπό κράτη, τά 
όποια, ιμέ δαπανηράς όργανώσεις, προσπαθούν νά παραποιήσουν τούς ισκο- 
πούς τής εθνικής στρατιωτικής ιμας έξορμήσεως. Ή  'Ελλάς «υρίσκεται άπό 
εξαμήνου είς καλήν κατάστασιν απολύτου έλευθιερίας καί λοιπών άγαθών. ’Ά ς  
έλπίσωμεν ότι ή όμαλότης αύτη θά ισυνεχισθή. Είναι ανάγκη όμως, καί ποι- 
ούμεθά έκκλησιν πρός όλους τούς καλούς 'Έλληνας, καί ίδίςι τούς συμπατριώ-



Τ Α Μ Ε Ι Ο Ν  Θ Ρ Α
'Απολογ ισμός  δ ιαχε ιρ ίσεως

Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ  -  · ; ·  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Ν  A
'Υπόλοιπον Ταμείου τήν 31.1.65 Δρχ.

1) Ε ΙΣ Π Ρ Α Ξ Ε ΙΣ  ( ’Από μέλη)
’Ατό 'δωρεάς είς μνήμην Δρχ. 16.300.—
’Ατό -καθυστεραυμένας ισυνδρίεμάς α

τλών μελών 1964 » 1.3-20.—
Ά πό συνδραμάς απλών μελών .1965

καί 1966 » 60.664.—
Ά πό καθυστεριουμένας σωΐδρομάς

δωρητών 1963 & 1964 » 3.000.—
Ά πό συνδρομάς δωρητών 1965 και

1966 » 61.659.—
Ά πό πωλήσιεις «Θρακικών» είς ίδ ιώ

τας ». 800.—  »

2) Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ  Λ )Σ Μ Ο Τ  ΕΘΝΙΚΗΣ  
ΤΡΑΠ ΕΖΗ Σ
Άναλήτ[>&ις από Τράπεζαν (λογιστι

κή κίνησις) »
Ά πό εισπράξεις 'Υπουργείων, Τρα

πεζών και διαφόρων ’Οργανισμών 
1965 καί 1966 έναντι «Θ.ρακι- 
κών» » 974.258,40

Ά πό τόκους προθ)κών καταθέσεων
καί λ) υμών όψεως » 73.>524.—  »

»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β'
'Τπόλοιπον Ταμείου τήν 28.2.67 Δρχ.

ΚΑΤΑΘ ΕΣΕΙΣ Π Α Ρ Α  ΤΗ Ε.Τ.Ε.
Λ)σμός όψεως άρ. 480194 (βιβλ.) Δρχ. 197.253,40
Προθεσμιακοί (ώς κατάστασις) » -525.700.—  »

Α ξία  βιβλίων κατ’ έκτίιμησιν »

Καθαρά περιουσία Θρ. Κέντρου »

Έν Άθήναις τή 28η Φεβρουάριου 1967

13,376,50

143.743.—  

1.956.904 —

1.047.782,40

3.161.805.90

3.161.805.90

3.103,80

72:2.953,40

600.000.—

1.326.057,20

Ο Π ΡΟ Ε ΔΡΟ Σ
Φ. Μανουηλίδης

Ο ΓΕΝΙΚ Ο Σ ΓΡΑΜΜΑΤΕΓΣ
Π. Τσατάλας



Κ Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ
χρήσεως 1965 καί 1966

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α'
1) ΓΕ Ν ΙΚ Α  ΕΞΟΔΑ (Π ΛΗ ΡΩ Μ Α!)

’Ενοίκια γραφείου καί κοινόχρηστα 
ώς αποδείξεις

Μίσθιοί ιέκτάκτου βοηθού υπαλλήλου, 
ώς αποδείξεις

Δωρεαί είς μνήμην, ώς άποδ.
Τήλέφωνον ιείς ΟΤΕ, ώς άπαδ.
Γενικά εξοίδα, ήτοι τυπογραφικά, 

ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, μετα
φορικά, εισπρακτικά, ασφάλι
στρα, γραφική ύλη, καθάρισμα 
γραφείου, ώς αποδείξεις καί ί- 
διαίτ. αναλυτικόν βιβλίον

Διάφορα έκτακτα έξοδα σχετικώς μέ 
τό είσπρακτ. εργον

2) ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ Σ
3) ΤΟΜΕΤΣ ΕΤΠ Ο ΓΓΑ Σ & ΕΚ

ΔΟΤΙΚΟΣ
Προικοδοτήσεις 47 νεανίδων έκ 

Θράκης (δικαιολ. καί άπαδ.)
Βραβεύσεις 48 τελειόφοιτων Λυ

κείων Θράκης (δικ. & άπαδ.)
Διάφ. έκτακτοι φιλανθ'ρ. ενισχύσεις 

συστάσει Μητροπολιτών, είς Δή
μους, ίδιώτας κλπ. (δικ. καί άπα- 
δείξεις

Άνατύπωσις 1.8 δλλειπόντων Τόμων 
«Θρακικών» (δικ. & άποΐδ.)

’Εκτύπωσις 39αυ καί 40ού Τόμων 
(39ος δρχ. 36.880, 40ός δρχ. 
36.350 (δικαιοιλ. καί άπσδ.)

4) Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ  Λ )Σ Μ Ω Ν  ΕΘ Ν Ι
ΚΗΣ ΤΡΑ Π ΕΖΗ Σ

Πιστωτική λογιστική κίνησις

'Τπόλοιπον Ταμείου τήν 28.2.67

Δρχ.

»
»
»

Δρχ. 3:2.752,10

» 1 7 !8 9 .—  »

»

» 235.000 —

» 86.000.—

» 124,500.—

» 320.500 —

» 73.230.—  »

»

»
»

»

52.407 —

58.000 —  
2.500.—  
6.557,10

49.941,10

11.899,50

839.230.—

2.138.167,40

3.158.702,10
3.103,80

3.161.805,90

Ο ΤΑΜ ΙΑΣ
Ν. Παγιωτέλης

Η  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η
X. Μεξιλάπαυλος 

Δ. Διαμαντόπουλος Π . Νικολαΐδης



18 «ΘΡΑΚΙΚΑ»

τας ιμας Θράκας, όπως βοηθήσωμεν καί ημείς, κατά τάς δυνάμεις μας, είς 
τήν κατ αβ αλλομένην προσπάθειαν, χωρίς ιάντιγνωμίας. Δέν πρέπει νά ευμεθα 
πρ'ασκεκολλημένοι καί νά έπηρεαζώμεθα άπό άτομικάς έπιτυχίας /καί κατα
στάσεις. Έ άν αί περικοπαί καί ή επιβαλλόμενη έπείγουσα ριζική λιτό της έπι- 
τυχουν τήν άνόρθωσιν τών οικονομικών τής πατρίδος, τοΰτο 'θά είναι πρός 
όφελος όλων τών Ελλήνων.

Οί διάδοχοι τών νέων έκλογών του Θρακικοΰ Κέντρου, οΐτι.νες θά έχουν 
διάθεσιν πρός έργασίαν, θά εΰρουν παγίως έστρωμένον καί πρόσφορον έδα
φος ιμέ πλουσίαν κληρονομιάν, ΐνα, βαδίζοντες έπί τά ΐχνη της μέχρι σήμερον 
σταδιοδρομίας τοΰ Σωματείου, μή υστερήσουν μις άνυψωτικάς επιτυχίας.

’Έχομεν καθαράν την συνείδησιν καί εΐμεθα ευτυχείς, διότι προσειθέσα- 
μεν καί ημείς κάτι μέχρι ^σήμερον εις ένίσχυσιν τών πτωχών τής πατρίδος, 
παραλλήλους πρός τον ήρωϊ,σμόν καί τήν αυτοθυσίαν τών τέκνων της διά τήν 
παγίωσιν τής ελευθερίας, τής ευημερίας καί τής διατηρήσεως τής αίγλης, τής 
αΐίωνίας καί ένδοξου 'Ελλάδος. (Παιριατειταμένα χειροκροτήματα).

Ε Κ Θ Ε Ι Ι Σ  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ  

Της 'Ε ξελεγκτ ικής  ’Επιτροπής τοΟ Θρακ ικοΰ  Κέντρου

Έ ν Άθήναιις ισήμερον τήν 15ην Μαρτίου 1967 οί κάτωθι υπογεγραμμέ
νοι : 1) Χριστόδουλος Μεζιλόπουλος, 2) Δημήτρτος Λιαμαντόπουλος καί 3) Π έ
τρος Ν ικσλαΐδης, άποτειλοϋντες τήν Τριμελή Έξιελεγκτικήν Επιτροπήν τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου, ήτις έξελέγη νομίμως κατά τήν λαίβουσαν χώραν τήν 6ην 
’Οκτωβρίου 1965 Γενικήν Συνέλευσιν του Σωματείου, προέβημεν, συμφώνως 
τώ Καταστατικώ είς τον έλεγχον τής δ'ΐαχειρίσεως 'έπί τή βάσει τών τηρουμέ- 
νων βιβλίων, καθ’ ΰπόδειξιν καί έγκρισιν τοΰ Ταμίου του Θρακικοΰ Κέντρου, 
τών έτών 1965 καί 1966 έξ οΰ προέκυψαν τά έξής:

Έχρησιμοποιήθησαν διπλότυπα ισυνδροιμών απλών μελών άπό τοΰ άριθ. 
862 μέχρι τοΰ άριθ. 103ι3 ·συ<μπεριλαμβαναμένου. Έκ τών ώς άνω διπλοτύπων 
αποδείξεων είσεπράχθησαν Ιδρχ. 61.984 άφορώσαι ισυνδρομάς τών έτών 1964, 
1965 καί 1966. Παραμένει άνείσπρακτον ποισόν δρχ. 2.(520 άντίτιμον 42 απο
δείξεων ίέκδοθεισών διά ισυνδρομάς τοΰ 1966 τών Τοπικών Επαρχιακών ’Επι
τροπών Σουφλίου, Σαμοθράκης καί Φερρών, αΐτινες δέν ήκυρώθησαν, θέλει 
δέ έπιδιιωχθή ή εΐσπραξίς των.

Έχρησιμοποιήθησαν ωσαύτως διπλότυπα δωρητών - μελών άπό τοΰ άριθ. 
476 μέχρι καί τοΰ άριθ. β06 συμπεριλαμβανομένου, ιείσεπράχθη δέ έκ ισυυ- 
δρρμών δωρητών μελών τών έτών 19βι3, 1964, 1965 καί 1966, τό ποσόν τών 
δρχ. 64.659.
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Είσεπράχθη 'επίσης από διαφόρους δωρεάς ιεΐυς ,μνήμην τεθνεώτων τό πο- 
σόν τών 1δρχ. 16.300.

Παραβαλόντες τά ποσά των διπλοτύπων ιμέ τά έν τώ Ταμείω καταχωρη- 
θέντα, παρατηρούμεν δτι άπαντα έχισυσι συμπ&ριληψΟή είς τήν οΐκείαν στήλην 
εισπράξεων, ώς ΐεπίσης καί πάσαι αί γενάμεναι πληρωμαί έχουσι πλήιρη δικαω- 
λσγητικά.

Συν&κεντρώθη έιξ άλλου άπό διαφόρους ιείσφσράς καί πωλήσεις «θρακι- 
κών» ©ίς 'Ύπσυργετα, Τραπέζας, ’Οργανισμούς, Ίδιωτας κλπ., τό ποισόν τών 
δρχ. 975.058,40, ώς επίσης καί άπό τόκους προθεσμιακών παρά τή Εθνική 
Τιραπέζη τής Ελλάδος καταθέσεων καί λ)υμών δψεως, τό ποσόν τών δρχ. 
7:3.524.

Αί δαπάναι ώς γενικά έξσδα [ανέρχονται συνολικώς ιε.ίς δρχ. 1.020.534,70 
άναλυόμεναι ώς άκολούθ'ως: Ενοίκια γραφείου (Σταδίου 38) Δρχ. 52.407, 
μισθοί εκτάκτου βοηθού υπαλλήλου δρχ. 58.000, διάφοροι φιλανθρωπικοί δω- 
ρεαί είς μνήμην δρχ. 2.500, τηλέφωνίοιν είς Ο.Τ.Ε. δρχ. 6.557,10, γενικά έξοδα 
ήτοι: τυπογραφικά, ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, μεταφορικά, εισπρακτικά, 
ασφάλιστρα έπίπλων καί βιβλίων:, γραφική ύλη, καθάρισμα γραφείου κλπ. δρχ. 
32.752,10, διάφορα έκτακτα έξοδα ισχετικώς μέ τό εισπρακτικόν έργον δρχ. 
17.189, έξοδα έγκατα στάσεως (ράφια, μεταφορικά κλπ.) δρχ. 49.941,10. 
Προικοδοτήσεις 47 πτωχών νεανίδων έκ Θράκης δρχ. 235.000, βραβεύσεις 48 
τελειόφοιτων Λυκείων τής Θράκης δρχ. 86.000, διάφοροι έκτακτοι φιιλανθρω- 
πικαί ένισχύσεις συστάσει Μητροπολιτών ©ίς Σωματεία, Δήμους, ίδιώτας κλπ. 
δρχ. 124.500, άνατύπωσις 18 έλλειπόντων Τόμιον έκ τής ισειράς τών «Θρακι- 
κών» δρχ. 320.500, 'έκτύπωσις 39ιου καί 40ου Τόμων δρχ. 73.230.

Τό υπόλοιπον Ταμείου μετρητών ανέρχεται ©ίς δρχ. 3.103,80 μεταφέρε- 
ται δέ ©ίς τήν νέαν χρήσιν.

Ή  κίνησις έξ άλλου τών καταθέσεων του Σωματείου παρά τή ’Εθνική 
Τραπέζη Ελλάδος παρουσιάζεται ώς κατωτέρω:

1) 'Τπ’ άριθ. 170024)831087)70 λήξ. 6. 7.67 Δρχ. 50.000.—
2) » »
3) » »
4) » »

5) » »
6) » »

» »

» 72.2.953,40

170050)831094)95 » 
151907)831070)111 »
151916)831072)119 »

151917)831073)120 » 
151946)83.1081)18 » 
480194 Λ)σμός ό'ψεως

4. 9,67 » 125,000.—
3.10,67 » 100,700.—
2.11.67 » 300,000 —

» 100.000.—
5.11,67 » 50.000 —

10. 2,68 » 100.000.—
» 197.253,40

Αί καταθέσεις αύται έκ δρχ. 722.953,40, μετά του υπολοίπου μετρητών
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δρχ. 3.103,80, καθώς κα! ιμέ τήν αξίαν τών υπαρχόντων Τόμων «Θ.ρακικών» 
κατ’ έκτύμησιν έκ δρχ. 600.000, ανέρχονται ειις ποσόν δρχ. 1.326.057,20, οπερ 
είναι ή καθαρά περιοτισία τοΰ Βρακακου Κέντρον.

Δέον νά άναφβρθή δτι, δσον αφόρα τάς πραγματαποιηθιείσας προικοδοτή
σεις, ‘βραβεύσεις και διαφόρους άλλας φιλανθρωπικάς ενισχύσεις υπάρχουν 
ιδιαίτεροι όνομαιστικο! φάκελλοι μετά πλήρων δικαιαλογητικών κα! στοιχείων, 
ώς κα! αποδείξεις τών χορηγηιθέντων ποσών ιεύποιΐας, καθώς επίσης κα! ενυ
πόγραφα πρακτικά τών κατά τόπους ’Επαρχιακών ’Επιτροπών τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου, ληξιαρχικά! πράξεις γάμων κα! πρακτικά Λυκειαρχών κα! Καθηγη
τικών Συλλόγων, ούτως ώστε νά καθίσταται άνά πάσαν ιστιγμήν δυνατός δ πολ- 
λαπλοΰς έλεγχος τών διατεθέντων πασών.

'Π,ρέπει ιέπίσης νά λεχθή δτι τά γενικά έξοδα, δεδομένου δτι αΐι πραγιμα- 
τοποιηθεΐσαι εισπράξεις κα! διαθέσεις είναι τριπλάσιαι (σχεδόν τών τής προ- 
ηγθυμένης χρήσεως θά ήσαν, ώς είναι φυσικόν, κατά πολύ ιμεγαλύτερα, εάν 
καίτελογιζοντο κα! δλα τά παρά τοΰ Προέδρου διατιΐθέμενα ιδιαιτέρως ποσά, 
διά καθημερινήν χρησιν τοΰ τηλεφώνου τής οικίας του, ώς ιέπίσης κα! διά φιλο
ξενίας Εισηγητών ή άλλων έκ τών ’Επαρχιών κα! έν ’Αίθήναις προσώπων, κα
θώς και ιμέριος δδοιπορικών.

Προτοΰ κλείσωμεν τήν παρούσαν ’Έκθιεσίν ιμας 'θιεωρουμεν ορθόν νά έξά- 
ρωμεν τά πρωτοφανή αξιόλογα αποτελέσματα τών αΰξηθέντων ε’ις τό τριπλά
σιον εισπράξεων κα! διαθέσεων τής έφετεινής διετοΰς έλεγχοιμένης περιόδου, 
νά ισυγχαρώμεν δέ τήν Διευθύνουσαν ’Επιτροπήν τοΰ Σωματείου κα! ιδιαιτέ
ρως τον Πρόεδρον κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, άσχολούμενον καθημερινώς διά 
τάς παρά τών 'Τπουργείων κα! άλλων' κανιδυλίων εισπράξεις, αΐτινες διατίθενται 
εις τόσον ωραία ανθρωπιστικά εργα υπέρ τών άναξιοπαθυύντων Βρακών τών 
παραιμεθορ ίων πε ρ ιοχών.

’Εν Ά θήναις τή 15η Μαρτίου 1967

Η  ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η

Χρ. Μεζιλάπουλος, Δημ. Διιαιμαντόπουλος, Π. Νικολαΐδης

Μετά τήν άνάγνωσιν τής Λογοδοσίας, τοΰ ’Ισολογισμού κα! τής Έκθέσεως 
’Ελέγχου, ό Πρόεδρος λέγει τά ακόλουθα:

1) ’Απευθύνω θερμάς ευχαριστίας πρός πάντας τους προισειλθόντας κατά 
την (σημερινήν Συνέλευσιν —  τακτικά ιμέλη, δωρητάς, άκροατάς κα! κωλυθέν- 
τας νά παραστοΰν.

2) Καλώ τους παριασταιμένους, σύμφωνα ιμέ τήν ήμερησίαν διάταξιν, νά 
υποβάλουν τάς τυχόν παρατηρήσεις των έπ! τών πεπραγμένων, καθώς κα! τους 
έπιθυμοΰντας νά λάβουν τον λόγον'.
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Πρώτος ζητεί τον λόγον ό κ. Γεννάδιος. ’Αρίστιππος, Εισηγητής τοπικής 
Επιτροπής Ξάνθης, δστις λέγει:

«Σεβαστέ καί αγαπητέ Κε Πρόεδρε,

Ήλθια είδικώς άπό την Ξάνθην ιμέ τον συνεργάτην μου κ. Ίωαννίδην διά 
νά παθιαστώ κατά τήν σημερινήν Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Θρακικοΰ 
Κέν,τ,ριου, είμαι δέ ’ιδιαιτέρως ευτυχής διότι ©βρίσκομαι μεταξύ υμών. Μετα
φέρω 'θερμόν χαιρετισμόν άπό ιτήν ελεύθερη Θράκη. Εύχομαι καί ή Κυ- 
προς, ή ’Ήπειρος καί ή ’Ανατολική Θράκη νά άποτελέσουν καί πάλιν τμήματα 
τής έλευθέρας Ελλάδος. Χάρις είς τό Θρακικόν Κέντρον άναθερμαίνεται ό δε
σμός τών συμπατρ ιωτών ιμέ τήν Θράκην, ή οποία εΐχεν ανέκαθεν τό προνόμιο ν 
καί τό προβάδισμα ε'ίς όλους τους απελευθερωτικούς καί κοινωνικούς αγώνας 
τοΰ ’Έθνους. Οί Θράκες υπήρξαν άκαμπτοι καί πρέπει νά εϊμειθα εντόνως ύπε- 
ρήφανοί διότι εϊμεθα Θράκες πρόμαχοι τών άκριτικών ιμας περιοχών. Θά πο
λεμήσουμε ξανά άν χρειασθή καί δέν θά προσκυνήσωμεν. "Ολοι γνωρΐζομεν δτι 
ό κομμουνισμός υπονομεύει τό Κράτος, Ιδιά τοϋτα καί οί Θράκες τών παραμε
θορίων περιοχών αισθάνονται ελεύθεροι διότι τά μέχρι τοΰδε κόμματα εϊχον 
παριεκκλίνει τής ευθείας όδοΰ. ’Απευθύνω ευχαριστίας έκ μέρους όλων τών 
εύεργετουμένων διότι ηθικώς καί ύλικώς συμπαρίστασθε. Κανένα Σωματείον 
δέν έφρόντισε μέχρι σήμερον διά ,τήν έγκαταλελειμιμένην Θράκην, καί ίδία διά 
τήν πάλιν ιμας Ξάνθην μετά τής περιοχής της. Διά τήν Θράκην, τό διαμάντι 
αυτό τής Ελλάδος. Μόνον τό Θρακικόν Κέ%τρον δίδει καί άνταποκρίνεται πάν
τοτε είς τάς πατριωτικάς του υποχρεώσεις. Πολύτιμα επίσης στοιχεία μάς πα  ̂
ρέχει τό εθνικόν πλέον Σύγγραμμα τά «Θριακικά», τό όποιον διοχετεύεται είς 
τά πλέον άπομεμακρυσμένα σημεία τών άκριτικών χωρίων. Ή  άγαβοπαιός δρά- 
σις τοΰ Σωματείου έπεκτείνεται είς πάμπολλα ιεργα εΰποιΐας διά διαθέσεως τε
ραστίων ποσών. ’Έχσμεν προικοδοτήσει ανάμεσα σέ χίλιες περιπτώσεις καί ένα 
ζεύγος κωφαλάλων' τό οποίον μάς ευγνωμονεί εσαεί. Είς τήν προσπάθειαν μας 
αυτήν έχομεν τήν συμπαράστασιν καί κατανόησιν τών Τοπικών ,μας ’Αρχών, 
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καί όλου τοΰ κόσμου. Είς τον τομέα τής 
έκπαιδεύσεως τό Θρακικόν Κέντρον βραβεύει τήν αρετήν, τήν επιμέλειαν καί 
τό ήθος. Τά έργα εΰποιΐας του έπεκτείνοινται πανταχόθεν, έρχεται δέ τακτικά 
άρωγόν είς τό Γηροκομεΐον, είς τον Σύλλογον 'Τποτροιφιών, εις τό Όρφανο- 
τροφεΐον καί είς πλείστας άλλας περιπτώσεις.

Απευθύνω ευχαριστίας είς δλους διά τό ενδιαφέρον υπέρ τών πτωχών. 
Μεγίστην άπήχησιν είχεν ή πρωτοβουλία τοΰ Σεβαστού καί άγαπητοΰ Προέ
δρου κ. Μανουηλίδη όπως βράβευση καί τους μαθητάς τών δημοτικών σχο
λείων, έγένετο δέ όλη ή σχετική προεργασία, κατόπιν καί τοΰ άπσσταλέντος 
έγγράφου τοΰ κ. 'Ύπουργοΰ Παιδείας πρός τούς Έπιθεωρητάς τών Νεμών 
Ξάνθης καί "Εβρου, μέ τήν εντολήν νά διευκολύνουν τό έν λόγω έργον. Εΐμεθα
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βέβαιοι δτι καί ή νέα αύτη πατριωτική χειρονομία θά προσθέση νέαν φήμην 
θά δοθή δέ χαρά είς τά πτωχά αυτά παιδιά καί προώθησις δια τά γράμματα. 
Ευχαριστώ καί πάλιν καί ιδιαιτέρως υμάς, αγαπητέ κ. Πρόεδρε, καί εύχομαι 
υγείαν καί χαράν».

Θωμάς Παπαδοπούλας, Μέλος τοΰ 24μιελοΰς Δ. Συμβουλίου:

«Μέ ,μεγάλην ίκανοποίησυν παρακολουθήσαμεν τήν Λογοδοσίαν επί τών 
πεπραγμένων 1965 καί 1966, καθώς καί τον ’Ισολογισμόν μετά τής Έκθέ- 
σεως ’Ελέγχου. Παρετηρήσαμεν δτι ή οικονομική κατάστασις, τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου είναι ανθηρότατη, τό δέ Σωματείον άσχολεϊται ιμέ ισοίβαρώτατα έθνι- 
κά θέματα. Οι 42 Τόμμοι τοΰ Συγγράμματος «Θριακικά» καλύπτουν ένα τε
ράστιον δγκον εργασίας. Εύχομαι δύναιμιν είς τον κ. Πρόεδρον πρός συνέχισιν 
τής καρποφόρου αυτής δράσεως».

Ό  κ. Δημ. Λιουίζος, ’Επίτιμον Μέλος:

«Μοΰ ενθυμίζουν δλα δσα έλέχθησαν τά λόγια τοΰ Ξενοφώντος: «Έξάρμη- 
σις πρός τήν αρετήν». Καί είναι πραγματικά μεγάλη ή έρ'γασία αυτή τοΰ Θρα1- 
κικοΰ Κέντρου καί τοΰ Προέδρου του κ. Μανουηλίδη. Πολλές χιλιάδες δραχμών 
διετεθησαν καί έξακολουθοΰν νά δίδωνται δι’ έργα φιλανθρωπίας καί οί 42 
Τόμοι τών «Θρακικών» ιμαρτυροΰν εργασίαν άπερανταν, κοπιώδη καί πολύμορ
φον. Τό μήνυμα τοΰ κ. Γενναδίου καί αί εύχαί του νά γυρίσουμε πίσω στην 
πατρίδα ιμέ γεμίζει αισιοδοξία. Δέν ξεχνώ τά λόγια τοΰ μακαρίτου Σαραντή: 
«"Οτι ή επιθυμία τών Εβραίων ήτο νά στήσουν τήν εστίαν των (τζάκι) στην 
Παλαιστίνη». Καί ήρθαν πραγματικά ημέρες που τό επέτυχαν. Μέ συγκινεΐ ή 
εύποιΐα τοΰ Σωματείου μας πού προικίζει πτωχές καί ηθικές κοπέλλες οί όποιες 
τελοΰν τούς γάμους των καί βραβεύει πτωχά παιδιά. Όλοι δουλέψαμε στο 
Θρακικό Κέντρον, οί προσπάθειες μας δμως δέν αξίζουν τίποτε μπροστά .σέ 
οσα προσφέρει ό ακατάβλητος Πρόεδρος κ. Μανουηλίδης. Τον συγχαίρω διότι 
είναι πολύτιμος. Είναι ό ήγήτωρ-, ό ιδρυτής καί ισυνεχιστής τοΰ ωραίου αυτοΰ 
έργου. Εύχομαι στον κ. Μανουηλίδη ιά  ζήση, χρόνια πολλά ευτυχισμένα. 
Χαιρετώ τον κ. Πρόεδρο, ευχαριστώ τον κ. Γεννάδιο για το αισιοδοξο μη- 
■νυμά του, όπως καί δλους πού βρίσκονται σήμερα μαζί μας και εύχομαι υγεία 
καί χαρά».

Ό  κ. Δημ. Ζησόπουλος, μέλος τοΰ 24μελοΰς Δ. Συμβουλίου:
«Δέν θά σάς πώ πολλά λόγια. ’Έχω προσωπικήν παλαιάν γνωριμίαν μέ 

τον Πρόεδρό μας κ. Μανουηλίδη, δστις μοΰ δίδει τήν έντύπωσιν τοΰ ’Άτλαντος 
φέραντος έπί τών ώμων του τό Θρακικόν Κέντρον. Τον1 παρηκολούθησα στο 
γραφείον τής όδοΰ Γ ' Σιεπτεμβρίου, άπό έκεϊ στο τής όδοΰ Βουλής ακλόνητος 
σέ ένα γραφείο χωρίς ασανσέρ καί θέρμανση. Τώρα Ιεπί τέλους ύστερα άπό 
τόση ταλαιπωρία, κατώρθωσε τό Θρακικόν Κέντρον νά στεγασθή σέ ένα εύπρό-
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σωπο γραφείο τής (όδοΰ Σταδίου. ΓΙρέπιει αλοι νά υποστηρίζαμε τήν αλήθειαν 
και νά τήν έπαναλαμίβάνωμεν. Ό  κ. Μανουηλίδης επιτελεΐ ένα μέγα έθνικο- 
κοινωνικόν έργον και δέν ζητά άπό τους Θράκας ιεϊμή μόνον μίαν μικράν συμ- 
βιαλικήν συνδρομήν. Ή  ανθούσα κοινωνία τών Θρακών πρέπει νά ένταχθή είς 
τό Θρακικόν Κέντρον, οσάκις δέ καλούμεθα νά προσερχώμεθα και νά μή ξε- 
φεύγωμεν. 'Ημείς οί 'Έλληνες εΐμεθα γενναίοι αλλά μάς διακρίνει τό αψί
κορον. 'Όλα τά υφιστάμενα μέχρι σήμερον Σωματεία έπεσαν, τό Θρακικόν 
όμως Κέντρον ισυνεχίζει τήν δράσιν του παρά τάς αντιξοότητας, μοΰ ενθυμίζει 
δέ αγγλικόν σκάφος. Προξενεί έκπληξιν τό ότι μέ τό μικρόν καί απέριττοι1 
τοΰτο Σωματεϊοιν καί μέ τό Σύγγραμμά του τά «Θρακικά», άσχολεϊται καί ή 
έφημερίς «Εστία». Τό βραβεύει τό ιάνώτατον πνευματικόν 'ίδρυμα τοΰ τόπου 
μας, ή Ακαδημία Αθηνών. Μέ ισυγκινεΐ ή ιεΰποιΐα καί μέ τιμά διότι είμαι 
μέλος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. Εύχομαι μακροζωίαν ©ίς τον Πρόεδρον δστις 
καί ώς πολιτικός ΰπήρξε καλλιτέχνης. Τελευτών ευχαριστώ δλους υμάς καί 
συνυατώ νά άντικατοπτριισθώμεν ©ίς τό έργον τοΰ κ. Μανουηλίδσυ, νά άναλά- 
βωμεν τήν σκυτάλην είς τον ώραϊον τοΰτον αγώνα. Καί πάλιν σάς ευχαριστώ».

'Ύπό τό αυτό ώς άνω πνεύμα ώμίλησαν δι’ ολίγων οί κ.κ. Θ. Μαζαράκης, 
μέλος τοΰ 24μελοΰς Δ)κοΰ Συμβουλίου καί Βασ. Ίωαννίδης έκ Ξάνθης, βοη
θός τοΰ (εκεί Είσηγητοΰ.

'Ωσαύτως άναγιιώσκεται τό κάτωθι τηλεγράφημα τοΰ Είσηγητοΰ τής Τ.Ε. 
Διδυμοτείχου κ. Δημ. Μανάκα:
«ΑΟΚ 43 ΔIΔΎΜΟΤΕΙXΟΤ 752 27,31.1157 
Θρακικόν Κέντρον Σταδίου 38 —  ’Αθήνας

ΧΑΙΡΈΓΙΖΩ Π Α Ρ Ο Ν Τ Α Σ  ΣΤΝ ΕΛ ΕΤΣ1Ν  ΑΔΕΛΦΟΤΣ Θ ΡΑΚ ΑΣ  
ΕΤΧΟΜΕΝΟΣ ΕΠΩΦΕΛΗ ΔΙΑ  Θ ΡΑΚ Η Ν Σ Τ Ζ Η Τ Η Σ ΙΝ  ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΙΙΟ Η Γ Ε ΣΙΑ Ν  ΙΉ Ρ Α ΙΟ Τ Κ Α Ι ΠΑΛΑΙΜ ΑΧΟΤ Π ΡΟ ΕΔΡΟ Τ ΚΤΡΙΟΤ  
ΦΙΛ1ΠΠΟΤ ΜΑΝΟΤΗΛΙΔΟΤ.

Δ. Μ ΑΝΑΚΑΣ»

Είς τό τέλος τής Γενικής Συνελεύσεως ό Πρόεδρος κ. Φίλιππος Μανουη
λίδης δηλώνει δτι ή ανοδική πρόοδος τοΰ Σωματείου έπιτυγχάνιεται μέ τήν 
συνεργασίαν δλων τών συναδέλφων τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί τής Διευ- 
θυνούσης ’Επιτροπής.

Άναγγέλει μετ’ ιευχαριστήσεως δτι τό Θρακικόν Κέντρον, πρός διευκό- 
λυνσιν τοΰ έργου τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως, ήτις έχει παλλάς φροντίδας, δέν 
θά άνακόψη τήν περαιτέρω πορείαν του, <θά διάθεση δέ είς έργα εΰποιΐας διά 
τά έτη ,1967 καί 1968 δρχ. 140,000 ιέξ είσπραχιθέντων μέχρι σήμερον, δρχ.
00.0,00 ,ΰπόλ. προηγ. χρήσεως, καθώς καί δρχ. 100.000 άπό προθεσμιακήν 
κατάθεσίν μας παρά τή Ε.Τ.Ε. έφ’ άπαξ, ήτοι έν δλω δρχ. 300,000 έκ τών
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κεφαλαίων τοΰ Θ.Κ., λόγω τοΰ on  τό Καταστατικόν μας απαγορεύει τήν αγο
ράν χρεωγράφων. 'Ήδη έχουν δοθή δδηγίαι πρός τους ιΕϊισηγητάς τών ’Επαρ
χιακών Τιοπικών Επιτροπών, ΐνα πρσβοΰν ιειίς συγκέντρωσιν και έπιλογήν τών 
απαραιτήτων στοιχείων, πρός διάθεσιν τών εν λόγω πασών δια τήν διετίαν 
1967 καί 1968.

’Εκ παραλλήλου από τό έξασφαλισθέν σημαντικόν ικανίδύλιιαν δια τας βρα
βεύσεις μαθητών δημοτικών σχολείων τών χωρίων, ώς είς τήν Λογοδοσίαν 
άνεφέρθη, έχει ήδη διατεθή ποσόν δρχ. 120.000 έτοιμαζόμεθα δέ να άπο- 
στείλωμεν καί άλλα ποσά, μέ τήν εντολήν δπως γίνεται προσεκτική επιλογή 
ΐνα βραβεύωνται 'oil πραγματικώς άξιοι μαθηταί.

Έν συνεχεία καί σύμφωνα μέ τό δον καί 6ον μέρος τής ήμερηισίΐας δια- 
τάξεως γίνεται διά μυστικής ψηφοφορ'ίας εκλογή δύο Τριμελών Επιτρο
πών, ήτοι τής Εφορευτικής επί τών εκλογών καί τής Εξελεγκτικής, εκλέ
γονται δέ παμ-ψηφεί ώς μέλη τής Εξελεγκτικής Επιτροπής οί κ.κ. X. Μεζι- 
λόπουλος, θ .  Παπαδοπούλας καί Π. Νικοιλαΐδης, τής δέ Εφορευτικής οί κ/κ. 
Ν. Παγιωτέλης, Ε. Καραχαλίδης καί Α. Γιαννακάκης.

Ό  Πρόεδριος μετά ταΰτα έν μέσω γενικού ενθουσιασμού καί χειροκροτη
μάτων κηρύσσει τήν λήξιν τής Συνελεύσεως.

Αί ΐεκλογαί διά, τήν άνάδειξιν 13 νέων Συμβούλων πρός ισυμπλήρωσιν τοΰ 
2 4 μελού ς Δ)κοΰ Συμβουλίου, ώς καί 10 ’Αναπληρωματικών, διεξήχΟησαν, σύμ
φωνα μέ τό .Καταστατικόν τήν 20ήν, 21ην, 22αν Νοεμβρίου 1967 ενώπιον τής 
Εφορευτικής Επιτροπής, έξελέγησαν δέ οί κ.κ.:

1) Άλεξιάδης Φιλοποίμην 8) Μαζαράκης Θεόφιλος
2) Βλαχάπουλος Αεόντιος 9) Μπλαμούτσης ’Αθανάσιος
3) Γιαννακάκης ’Αντώνιος 10 )ι Μιχαλάτσος Γεώργιος
4) Δάμπασης Λεωνίδας 11) Οικονόμου Χριστόφορος
•5) Διαμαντόπουλος Δημήτριος 12) Πολίτης ’Αλκής
6) Καραχαλίδης Ελευθέριος 13) Τσατάλας Πάτροκλος
7) Αουΐξος Δημήτρτος

Οΐτινες όμοΰ μετά τών παραμενόντων Συμβούλων κ.κ.:

1) ’Αναστασίου Κοσμά 7) Μανάκα Δημητρίου
2) Γενναδίου ’Αριστίππου 8) Μανουηλίδου Φιλίππου
3) Γερμάνη Περικλεούς 9) Παγιωτέλη Ν ικολάου
4) Γεωργιάδου Γεωργίου 10) Σέντερη ’Αλεξάνδρου
5) Ζερβουδάκη ’Αλεξάνδρου 11) Φωτιάδη Ευγενίου
6) Ζησοπούλου Δημητρίου

’Αποτελούν τό 24μελές Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου.
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sΑναπληρω ματικά  μέλη Δ)κοϋ Σ υμβουλίου

3) Γρανίτσας Σ τέφανος
4) Δήμησσας Κωνσταντίνος
5) Δούλας Άλέξανίδίρος

1) ’Αποστόλου ’Απόστολος
2) Γερμάνης ’Ά ρης

6) Ζαρίφης ’Αντώνιος
7) Μιμήκος Δημήτριος
8) Οικονόμου ’Ιωάννης
9) Παγιωτέλης Γεώργιος 

40) Τισατάλας Γεώργιος

ΓΙρό της ένάρξεως τών εκλογών και μετά ,τήν λήξιν της ψηφοφορίας κα-

κικοΰ Κέντρου νομίμως ίέκλεγέντες συμφώνως τώ Καταστατικό), καπά τήν Γε-

Σ,ταδίου 38 (Μέγ. Ν ικολούδη) γριαφεϊον τοΰ Σωματείου σήμερον τήν 20ήν 
Νοεμβρίου 1967 ημέραν Δευτέραν και ώραν 8ην· π.μ. προέβημεν είς τήν ισφρά- 
γυσιν τής ψηφοδόχου, προκειμένου τήν 20ήν, 21ην καί 22αν Νοεμβρίου 1967

Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι Νικ. Παγιωτέλης καί Έλευίθ. Καραχαλίδης 
άποτελοΰντες τήν Εφορευτικήν έπί τών Εκλογών ’Επιτροπήν του Θρακικοΰ 
Κέντρου έκλεγέντες νομίμως καί συμφώνως τώ Καταστατικό) κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τής 31ης ’Οκτωβρίου 1967 μετά τό πέρας τής τριημέρου ψηφο
φορίας τής 20ής, 21ης καί 22ας Νοεμβρίου έ.έ., ήτοι -σήμειρον Τετάρτην 22αν 
Νοεμβρίου 1967 καί ώραν 8ην μ.μ. προέβημεν είς τό άνοιγμα τής ψηφοδόχου, 
διαπιατώααντες τά κάτωθι:

1) Κατά τάς έκλσγάς τής 20ής, 21ης καί 22ας Νοεμβρίου 1967, συμ-

Τής ’Εφορευτικής επί τών εκλογών ’Επιτροπής 
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι ’Ελευθέριος Καραχαλίδης καί Νικόλαος Πα- 
γιωτέλης άποτελοΰντες τήν ’Εφορευτικήν επί τό)ν εκλογών ’Επιτροπήν τοΰ Θρα-

καί κατά τάς ημέρας Δευτέραν, Τρίτην καί Τετάρτην, νά λάβουν χώραν έκλο- 
γαί διά τήν άνάδειξιν 13 νέων μελιάν πρός συμπλήρωσαν τοΰ 2:4μελοΰς Διοικη
τικού Συμβουλίου, ώς καί 10 αναπληρωματικών'.

’Εν Άθήναις τή 20ή Νοεμβρίου 19>6-7 
Η  ΕΦΟΡΕΤΤΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η  
Παγιωτέλης Ν., Καραχαλίδης Ε.

Β ' Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν
Τής ’Εφορευτικής επί τών Ικλογών ’Επιτροπής 

του Θρακικοΰ Κέντρου
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φωνα ιμέ τον χκπΰαγ<&γ ριοαμιμ,ένον πίνακα παρουσίας ε.τμήφιΐσΌϋν εν ολω έξήκοντα 
επτά (67) μέλη.

2) Κατά τό άνοιγμα τής ψηφοδόχου εΰρέθησαν καί κατεμετρήθησαν εξή
κοντα επτά ('67) ψηφοδέλτια, άπαντα έγκυρα.

3) Έκ τής διαλογής τών ψήφων προέκυψαν τά εξής αποτελέσματα: ’Έλα- 
βον ψήφους >1) Άλεξιάδης Φιλοπ. 67, 2) Βλαχάπουλος Λιεόντ. ι66, 3) Γιαννα- 
κάκης Ά ντ. 67, 4) Δάμπασης Λεων. 67, 5) Διιαμανιτόπουλος Δημ. 67, 6) Κα- 
ραχίαλίδης Έλεύθ. 67, 7) Λουΐζος Δημ. 67, 8) Μαΐξαιράκης θεόφ. 67, 9) Μπλα- 
μούτσης Ά θαν. 67, 10) Μιχαηλάτσος Γεώργ. 67, Ιιΐ) Οικονόμου Χιρισιτάφ. 67, 
12) Πολίτης Ά λκη ς 66, 13) Τσαΐτάλας Πάτρ. 67 καί 14) Δήμηισσας Κ. 1.

4) Συμφώνως πρός τά αποτελέσματα ,τής άνυ) ψηφοφορίας καί τής δια
λογής τών ψήφων έξελέγησαν ώς ιμέλη τοΰ Δ. Συμβουλίου οί κ.κ. Φ. Ά λεξιά
δης, Λ. Βλαχόπουλος, Α. Ααννακάκης, Λ. Δάμπασσης, Δ. Διαμαντόποιυλος, 
Ε. Καραχαλίδης, Δ. Λουίζος, Θ. Μαζαράκης, Α. Μπλαμούτσης, Γ. Μιχαηλά
τσος, X. Οικονόμου, Α. Πολίτης καί Π . Τσατάλας.

Σημειοΰται οτι τό τρίτον μέλος τής Εφορευτικής Επιτροπής κ. Α. Γιαν- 
νακάκης καίτοι παρών κατά τήν εκλογήν του υπό τής Γενικής Συνελεύσεως καί 
ειδοποιηθείς έγγράφως ΐνα παραιστή κατά τάς ώς άνω έκλσγάς δέν πρΟσήλθε.

, Έν Άθήναις τή 22ρ Νοεμβρίου 1967 
Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η

. ... Ν . Παγιωτέλης, Ε. Καραχαλίδης.

.Τό νέ.ον Διοικητικόν Συμβούλιον συνήλθεν είς πρώτην συνεδρίαν την 5ην 
Δεκεμίβρίου 1967. Προ τής ένάρξεως δέ τής ισυνεδριάσεως ό Πρόεδρος λέγει:

Είναι εύχάριστσν τό δτι συνερχάμεθα έν ειρήνη διότι διήλθομεν κρίσιμους 
στιγμάς καί ολόκληρος ό κόσμος έφοβεΐτο ένα νέον πόλεμον, οπότε δέν ιθά εΐμε- 
θα εδώ. (Αναγιγνώσκονται αί έπιστολαί κ. Δ. Μανάκα, Δυδυμοιτείχου, αΐτινες 
θά δημασυευθοΰν είς τό κεφάλαιον κατ. παιδείας).

Επίσης έκτος τών θεμάτων τής ήιμερησίας διατάξεως, ήτις διενεμήθη 
πρός τά μέλη τοΰ Δ .Σ ., πρωταρχικόν μελημα θά είναι ή τροπολογία ή συμ- 
πλήρωσις τοΰ Καταστατικοΰ καί δη δσον άφορφ τάς τοπικάς Έπαρχιακάς μας 
Έπιτροπάς Έ βρου καί Ξάνθης, αίτινες αριθμούν, σήμερον έξακόισια (600) πε
ρίπου μέλη έναντι τών εκατόν δέκα (110) τών ’Αθηνών, ήτοι αριθμόν εξα
πλάσιαν, δστις θά αΰξηθή μέ τάς νέας έγγραφάς τής κατωτάτης παιδείας. 'Υ
πάρχει ανάγκη μιας Επιτροπής, ήτις θά άποτελεσθή άπό μέλη Νομικούς, μέ 
τήν βοήθειαν 2 ακόμη μελών τής Διευθυνούσης Έπιτρ.οπής, πρός απαραίτη
τον έπεξεργασίαν τοΰ Καταστατικού. Τοΰτο επιβάλλεται νά προηγηθή άπό κάθε 
άλλην ένέργειαν.

Μετά παρέλευσιν ένάμισυ εταυς ήρχισεν έφαρμοζόμενον τό πρόγραμμα 
βραβεύσεων τής κατωτάτης παιδείας διά τής άπορραφήσεως μέχρι τοΰδε ση
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μαντικού ποσού, συνεχιζόμενης της τοιαύτης έργασίας, ήτις εξαίρεται παντα- 
χόθιεν. ( Σημ. Τό θέμα τών βραβεύσεων τής κατωτάτης παιδείας θά άναπτυ- 
χθή έν Ίδιαιτέρω κεφαλαίω εις τον παρόντα 42ον Τόμον τών «Θρακυκών»).

Μετά τούτα είσερχάμεθα ©ίς τά θέματα τής ήμερηισίας διατάξεως:

1) ’Αποτελέσματα Γενικής Συνελεύσεως:

Ή  Γενική Συνέλευυις ελαβε χώραν τήν 31ην ’Οκτωβρίου έ.ε. διά τής 
άθιρόας προσελεύσεως 3δ μειλών, ένώ τά 28 μέλη ήσαν αρκετά διά τήν νόμι
μον απαρτίαν. Κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν άνεγνώσθη, ή Λογοδοσία πε
πραγμένων 1965 καί 1966, ό ’Ισολογισμός τών αυτών έτών καί ή ’Έκθεσις 
τής τριμελιοιΰς Εξελεγκτικής ’Επιτροπής, άτινα ικαί ένεκρέθηισαν έν μέσω επευ
φημιών .καί χειροκροτημάτων. Κατά τήν έν λόγω Συνέλευσιν ώμίλησαν οί κ.κ. 
Γεννάδιος, αντιπρόσωπος Ξάνθης, Θ. Παπαδοπούλας, Δ. Λουΐζος, Δ. Ζησόπου- 
λας, Θ. Μαζαράκης καί Β. Ίωαιννίδης, αΐιτινες έξήρον δια μακρών τό έργον 
τού Θ.Κ. .καί ιδιαιτέρως τού Προέδρου.

2) ’Αποτελέσματα έκλογών Δ. Συμβουλίου :

Αί έκλσγαί -σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν διεξήχθησαν, παρουσίρ τής 
’Εφορευτικής ’Επιτροπής, -επί τριήμερον τήν 20ήν, 21η.ν καί 22αν Νοεμβρίου 
έ.έ. έξελέγησαν δέ παμψηφεί 1.3 μέλη πρός συμπλήρωσιν τού 24ιμειλούς Δ .Σ ., 
ώς καί 10 αναπληρωματικά. Κατ’ αύτάς πρασήλθον καί ©ψήφισαν τριπλάσια 
μέλη, ήτοι 67, έναντι 53 τής προηγούμενης διετίας.

3) ’Εκλογή δμελοΰς Διευθυνούσης ’Επιτροπής.

Διανέμονται ψηφοδέλτια καί διενεργεΐται μυστική ψηφοφορ-ία διά τήν 
εκλογήν τής δμελούς Διευθυνούσης ’Επιτροπής. Ούτως εκλέγονται παμψηφεί 
οί κ.κ.: Μανουλίδης Φίλιππος Πρόεδρος, Γεωργι/άδης Γεώργιος Άναπλ. Πρόε
δρος, Τσατάλας Πάτροκλος Γενικός Γραμματεύς, Παγιωτέλης Νικόλαος Τα
μίας, Διαμαντόπουλος Δημή.τρ-ιος Άναπλ. Γεν. Γραμματεύς.

4) Καταρτισμός ’Επιτροπών καί προτάσεις:
Α) Αί όρυσθεισαι κατά τάς προηγουμένας αρχαιρεσίας τού Σοοματείου 

Έπιτροπαί δέν προέβησαν ©ίς ούδεμυαν ένέργειαν. Πρέπει συνεπώς κατά τήν 
νέαν περίοδον τά ιμέλη τών όρισθησομένων ’Επίτροπο)ν νά πρασέρχωνται καί 
οταν ακόμη δέν καλούνται.

Β ) Ή  (άπόφασις ουμπληρώσεως τού ίσχύοντσς Καταστατικού θά είναι ή 
πρωταρχική ένασχάλησις θά άνατεθή δέ είς τούς δικηγόρους μέλη τού Θρα- 
κικού ΚεΥτρου ή τοιαύτη εργασία, έν συνεργασίρ καί μέ τά μέλη τής Διευθν- 
νούσης ’Επιτροπής. Είς τό νέον Καταστατικόν θά πραβλεφθή τρόπος συμμε
τοχής τών μελών τών δύο Τ.Ε. Νομών "Εβρου καί Ξάνθης.

Γ) 'Ως άνέφερεν ό Πρόεδρος κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν θά αυνεχί-
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σωμεν τον εκδοτικόν καί φιλανθρωπικόν τομέα καί διά τά έτη- 1967 καί 1968 
παρά τάς καθυστερήσεις καί μη εισπράξεις τών καθιερωμένων ποσών, λόγω 
τής Κυβερνητικής αλλαγής.

’Επιβάλλεται συνεπώς οί άναλαμβάνοντες νά έκτελοΰν τάς υποσχέσεις των 
διότι μέ τήν αύξηθεΐσαν εργασίαν το Σωματείον εχιει ανάγκην προσώπων Ικα
νών ΐνα τό πλαισιώσουν.

5) Άνακήρυξις ’Επιτίμων Μ ελώ ν:
Σήμφωνα μέ ομόφωνον άπάφασιν, άνακηρΰσσανται ώς επίτιμα μέλη, οί κά

τωθι, οΐτινες πρασέφερον πλευστός πολυτίμους υπηρεσίας είς τό θρακικόν 
Κέντρον :

1) Σιεβασμιωτατος Μητροπολίτης Ξάνθης κ. ’Αντώνιος
2) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δ )χου - Όριεστιάδος κ. Κωνσταντίνος
3) Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ΠρεβέΙζης
4) Τσακαλώτος Θρασύβουλος, Στρατηγός
5) Βεντήρης Νικόλαος, Δημοσιογράφος
6) Γεννάδιος ’Αρίστιππος, Εισηγητής Τ.Ε. Ξάνθης
7) Καραχαλίδης Χρηστός
8) Β&λτσος Γεώργιος

Παλαιά επίτιμα μέλη τού Θρακικοΰ Κέντρου
1) Μητροπολίτης ’Αλειξανδρουπόλεως κ. ’Ιωακείμ
2) Τέως Μητροπολίτης Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Χρυσόστομος

3) Ώάλλης ’Αλέξανδρος
4) Όρλάνδος ’Αντώνιος
5) Κουρνοΰτος Γεώργιος
6) Αουΐζος Δημήτριος
7) ’Αναστασίου ’Αθανάσιος
8) Μανάκας Δημήτριος

Έ ν  συνεχεία τών δσων έγράψησαν είς τον 41ον τόμον τών «Θρακικών» πα· 
ραθέτομεν κατω τέρω  νεώτερον έγραφον, παραληφθέν καί ύπογραφέν υπό 
τοϋ Προέδρου, παρά του ' Υπουργείου εξωτερικών, έχον ώς εξής :

Ε Π ΙΤ ΡΟ Π Η  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩ Σ Κ Α Ι Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Ε ΙΣ  
ΤΟΤ ΕΜ ΠΙΣΤΕΤΜ ΑΤΟΣ M ETROPOLIS OF T H Y A T E IR A  TR U ST

Οί κάτώθ ι υπογεγραμμένοι, Πρόεδρος καί Γραμματεύς τοΰ υπό τοΰ α
ειμνήστου Μητροπολίτου Θυατείρων ’Αρχιεπισκόπου Άθηναγόρου Καββάδα,
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έν έτει 1952 ισυσταθέντος Trust έμπιστεύματος, υπό τήν επωνυμίαν 
«M etropolis of T hyateira Trust» λαβόντες ΰπ’ οψιν σχετικήν αϊτησιν 
τής ιέν Λονδίνω Β. Πρεσβείας τής Ελλάδος καί τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος 
Σωματείου υπό τήν επωνυμίαν «Θρακικόν Κέντρον», βεβαιιοΰμεν τά κάτωθι:

(α) Διά τής από 15 Δεκεμβρίου 1941 ’ιδιογράφου διαθήκης του, δημο- 
σιευθείσης και έπικυρωθιείσης υπό του αρμοδίου ’Αγγλικού Δικαστή,ριίου τήν 
26ην ’Απριλίου 1951, ό έν έτει 1951 άποβιώσας αείμνηστος Μητροπολίτης 
Θυατείρων ’Αρχιεπίσκοπος Γερμανός Στρηνόπουλος, κατέλιπε κληροδότημα 
έκ λιρών ’Αγγλίας χιλίων πεντακοισίων (Λ.Α. il.i500) είς τους Charity 
Com m issioners Δημοσίαν τοΰ Βρεταννικοΰ ‘Κράτους, ΐνα έκ τών τόκων τού
του προικίζηται κατ’ έτος άπορος κόρη καταγόμενη έκ τοΰ χωρίου τοΰ Δια
θέτου Δελλιανά, τής ’Ανατολικής Θράκης, ΰποιδεικνυομένη έκάστατε υπό τοΰ 
έν Ά θήναις έδρεύοντος Σωματείου, υπό τήν έπωνυμίαν «Θρακικόν Κέντρον», 
συσταθέντος ουτω έμπιστεύματος (Trust) υπέρ τοΰ όρ'ίσθέντος διά τής δια
θήκης υκοποΰ.

(β) Οΰσης ανέφικτου τής άναλήψεως τής διαχειρίσεως τοΰ έμπιστευμα- 
τος (Trust) υπό τής Βρετανικής .Κρατικής ταύτης 'Τπηρεσίας, ό άνα- 
γνωρισθιε'ις υπό τής Βρεταννικής Δικαστικής ’Αρχής, ΰφ’ ής έδηιμασιιεύθη ή 
Διαθήκη, ώς άπομείνας μόνοις έκτελεστής τής διαθήκης, δικηγόρος Δρ. Κωνοτ. 
Ίωάννου Κολόμβος Q. C. κατέθηκε ,τοΰτο πρός διαχείρισιν παρά τή Διοι- 
κούση Επιτροπή τοΰ Έμπιίστεύματος M etropolis of Thyateira Trust, 
θεωρήσας δτι τούτο έξυπηρέτει τον σκοπόν τοΰ διαθέτου, τοΰ ανωτέρω Trust 
άποδεχθέντος τήν τοιαύτην κατάθιεσιν.

(γ )  To M etpopolis of Thyateira Trust άναλαβόν τό βάρος τής 
διοικήσεως καί διαχειρίσεως τοΰ υπέρ τής προικίσεως απόρων κοριόν κατα- 
γομένων έκ τοΰ χωρίου Δελλιανά ’Ανατολικής Θράκης, ισυσταθέντος έμπι- 
στευματος (T ru st), έπένδυσε τό έν λόγω κληροδότημα ιέκ Αυρών ’Αγγλίας 
χυλίων πεν.τακοσίων (Λ Α . 1.500) είς χρεώγραφα δμολαγιών του Βρεταννι- 
κοΰ Κράτους, ώς κατωτέρω, συμφώνως πρός τάς διατάξεις του Νόμου περί 
’Εμπιστευμάτων Trustee A ct 192ι5 καί άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου. ’Έκτοτε δέ έκτιελεΐ ανελλιπώς τήν έπιθυμίαν τοΰ διαθέτου.

’Αγορά δμολσγιών 2, % Consolidated Stock of the British Gover- 
m ent τον Δεκέμβριον τοΰ 1952.

Π  ο ισ ό ν ’Ο ν ο μ α σ τ ι κ ή ,  α ξ ί α  Τ ι μ  ή α γ ο ρ ά ς
Αίραι ’Αγγλίας 1.500 Λ.Α. 2.465.19,0 Λ.Α. 59 7/8

(δ) Τά χρεώγραφα ταΰτα εΰρηνται .κατατεθειμένα παρά τώ έν Λονδίνω 
'Τποκαταατήματι τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, έπ* δνόματι τοΰ έμπι-
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Οτεημαΐτος M etropolis of Thyateira Trust υπό τον ετδικόν χαρακτη
ρισμόν «Archibishop Germanos Delliana Trust».

Έ ν Λονδίνω τή 25η ’Οκτωβρίου 19 67 
Ό  ΠράεΙδρος Ό  Γραμματεύς

t'O Θυατείρων & Μεγ. Βρεταννίας Α .Ν . Κομνηνός
Άθηναγάρας

Βεβαιουται to γνήσιον τών υπογραφών τοΰ Σιεβαισμκατάτσυ Μητροπο
λίτου Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας Άθηναγόρια καί τοΰ κ. A. Ν. 
Καμνηνοΰ.

Έ ν Λονδίνω τή 30ή ’Οκτωβρίου 1967 
Ό  Συμβοΰλιοις Ορεσίβείας

I. Α. ΤΖΟΤΝΗΣ»
Τ. Σ . ακριβές άντίγραίφον

Διά του ώς ανω εγγράφου έχομεν την γνώμην δτι τακτοποιείτα ι πλέον όρι- 
στικώς, εις τοϋτο δέ συμφω νεί και τό Ύ πουργεϊον  ’Εξωτερικών, τό έπι 
δλόκληρον δεκαπενταετίαν, εκκρεμές, έξ υπαιτιότητος και αβελτηρίας τών 
υπηρεσιών της Πρεσβείας του Λονδίνου καί τον Τράστ της ’Α ρχ ιεπ ι
σκοπής Θυατείρων, ανατολικόν τοϋτο ζήτημα , κατόπιν τής επιμονής 
του Θρακικοΰ Κέντρου.



ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Έν /συνεχεία τών όσων έγράφηισαν είς τον προηγοήμενον 41|οιν Τόμον ,τών 
«Θρακικών» ένα θέμα μέ τό όποιον ήσχολήθη άπό διετίας τό Θρακικόν1 Κέν
τρον ήτο καί τό τής Ι&ραβεύσεως >μαθητών τών δημοτικών σχολείων. Τό θέ,μα 
τοϋτο, ώς άνεφερίθη καί έγράφη καί είς τά πρακτικά, έίδημιουργήιθη έπί τής 
Κυβερνήσεως Στεφ. Σ τεφαναπούλου, ιεκεριδήθη δέ (χάρις ιειίς τήν έπίιμονον και 
τείσμίονα παρακολούθησ ιν -του τότε Πρωθυπουργού, δστις τό υιοθέτησε καί ύ- 
πεσχέθη έκτιοτε ©ίς τον Πρόεδρον του καΐθ’ ημάς Θριακικοϋ Κεντριού δτι οπωσ
δήποτε ιθά έπέμενε διά τήν εγκρισιν καί τήν χορηγίαν 300.000 δραχμών, διότι 
ήτο άπολϋτως βέβαιος ώς πρός τήν αναγκαιότητα ένιισχόσεως τών απόρων' 
τούτων παίδων, ιθά κατωρθ/οϋτο δέ, ώς ύπεοτήιριζιε τό Θρ^ακικόν Κέντρον, νά 
κεντήθή τό πρός τά γράμματα ένδιαίφερον τών μαθητών τής .κατωτάτης παι- 
διείας καί ή άμιλλα ©ίς τά πρώτα ιμαθητικά των βήματα. Πράγματι τήν μεσημ
βρίαν .τής ημέρας παραιτήσεως τής ΚυβερΛησεως Σ τεφανοπούλου, δ κ. Μα- 
Μοιυηλίδης ιείδοποιήθη δτι ύπεγράφη ©ίς τό Γιεν. Λογιστήριο ν ή άπόφασις έγ- 
κρίσεως κονδυλίου ιδρχ. 300.000, μετά δέ παρέλευσιν ημερών τινων καί δια
πραγματεύσεων ιμετά τού αρμοδίου 'Τπουργειίου Εξωτερικών είσεπράχθη τό 
έν λόγφ κονδύλιιον δπερ κατετέθη έπ’ όνόματι τού Θρακικού Κεντριού είς ιδιαί
τερον λ)αμόν Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, διά λά ιμή γίνη σύγχυσις μέ τά 
υπάρχοντα κεφάλαια τού Σωματείου παρά τή ίδίρ Τ-ραπεζη. Μετά παρέλευισίΛ’ 
ολοκλήρου διετίας κυβερνητικών περιπετειών τά χρήματα τούτα ήρχισαν δια
νεμόμενα Ιδι’ δν ισκαπόν προορίζονται βάσει έγκυκλίων καί προφορικών καί γρα
πτών οδηγιών, διά τών κατά τόπους Τοπικών Επιτροπών μας Νομών 'Έβρου 
καί Ξάνθης, έλπίζεται δέ νά άπορροφήθή ολόκληρον τό ποσόν έντός τού τρέχ. 
1968.

Έν τώ μεταξύ άπό τής έγκαταστάσεως τής νέας Εθνικής Κυβερνήσεως ό 
Πρόεδρος κ. Μανοιυηλίδης ιμετέβη πρός συνάντησιν τού Υπουργού τής Παι
δείας κ. Καλαμποκιά, όστις τον έδέχθη φιλαφρόνως, αφού δέ τού ανέπτυξε τό 
ζητημα, ο κ. 'Τπουργος, έκάλεσε πτήν άριμοδίαν υπηρεσίαν καί έδωσεν έντσλήν 
όπως άποσταλή κατάλληλον έγγραφον πρός τους Έπιιθιεωρητάς κατωτάτης έκ- 
παιδευσεως Νομών 'Έβριου καί Ξάνθης, σύκινος άνιτίγραφον παραθέτομεν κα
τωτέρω, μετά τής συνοδευούσης τούτο έπειγούσης άνακοινώσεως τού Θρακικού 
Κέντρου:
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«Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΤΠ Ο ΤΡΕΕΙΟ Ν ΕΘΝ. Π Α ΙΔΕΙΑ Σ  

Δ )Σ Ι Σ  ΣΤΟ ΙΧ. ΕΚ Π )ΣΕΩ Σ
’Εν ’Αθήναις τη 7-9-1967

Τμήμα Διοικητικού
Π ρ ό ς

Τους κ.κ. Έπιιθεωρητάς Στοιχειώδους 
Έκπαϋδεύσεως τοΰ Νομού Ξάνθης καί "Εβρου

Άριίθ. Πρωτ. 124981 :
Θ Ε Μ Α :  «Περί 'διευκαλύνσιεως έργου θρακικοΰ Κέγτρου».
Λαίβόντιες ΰπ’ οψιν τό ΰπ’ άριίθ. 2023)4-9-67 έγγραφον τοΰ θρακιικού 

Κέντρου, βι’ ου γνωρίζει ήμϊν δτι ήχθη ιεΐς τήν άπόφασιν δπως έπεκτείνη τό 
Φιλανθρωπικόν Έ ργον του κΐαί είς τούς μαίθητάς τών δημοτικών σχολείων τών 
χωρίων τών Νομών "Εβρου και Ξάνθης ‘διά 'βρα&ύσιεως τών έκ τούτων αρι
στούχων αποφοίτων, παρακαλοήμεν δπως διευ,κολύνητε τό έργον τούτο τού έν 
λόγω Κέντρου, παρέχοντες άνευ καθυστερήσεως τά παρ’ αύτού ζητούμενα στοι
χεία.

Ό  'Τπουργός 
Κ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑΣ

Κ ο ι ν ο π ο ί η σ ι ς :  1) Γραφεΐον κ. 'Τπουργοΰ (επί ΰπ’ άριθ. 6711 
έγγράφου). 2) Δήσιν Στοιχ. Έκπ)σεως (Τμήμα Διοικητικού). 3) Θρακικόν 
Κέντρον όδός Σταδίου 38. Έν τ α ύ θ α.

Τ .Σ . ακριβές άντίγραφον».

«ΕΠΕΙΓΟΤΣΑ Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΙΣ
Πρός τούς κ.κ. Εϊισηγητάς τών Τ. Επιτροπών 

Νιοιμών "Εβρου καί Ξάνθης 
Ό  'Τπαυργος Εθνικής Παιδείας κ. Ιν. Καλαμποκιάς έδέχθη καί συνωμί- 

λησε ιμέ τον Πρόεδρον τοΰ θρακικοΰ Κέντρου κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, δστις 
καί τού ΙεξέΟεσε τό παρά τοΰ θρακικοΰ Κέντρου έπι,τελσύμενον εκδοτικόν καί, 
φιλανθρωπικόν έργον καί ιδία τής ,έπεκτάαεως τοΰ τελευταίου καί είς βραβεύ
σεις μαθητών τής κατωτάτης Παιδείας. Ό  κ. 'Τπουργός άνιαιγνωρίσας καί ουμ- 
φωνήσας ιέπί τής ωφελιμότητας τής τοιαύτης διαθ'έσεως τοΰ θρακικού Κέντρου, 
εκάλεισε ,τήν άριμοδίαν υπηρεσίαν τοΰ 'Τπουργείου καί ισυνέστηισιεν δπως άπο- 
σταλή ιέγγραφον πρός τούς Έπιιθιεωρητάς Στοιχ. Έκπ)ισιεως τών Νομών "Ε
βρου καί Ξάνθης, διά τού όποιου νά έντέλλωνται ουτοι δπως διευκολύνουν τό 
εργον τούτοι, παρέχοντες άνευ καθυστερήαεως τά ίδια τών ΰπ5 άριθ'. 1)17.3.67,
2)15.5.67 καί 3 )25 .5 .67  εγκυκλίων ιμας, ζητούμενα στοιχεία. (Δρχ. 600 διά 
τον πρώτον βραίβευρμενον καί δρχ. 350 δια τόν δεύτερον).
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Έσωκλεύστως ιάπαστέλλομεν άντίγραφον τοΰ έν λόγω ΰπ’ άριθ. 124981) 
7.9.67 εγγράφου τοΰ 'Τπουιργείου Έθν. Παιδείας υστερών δέ άπό τήν προη- 
γηθίεΐσαν αλληλογραφίαν ιμέ τάς Τοπικάς Έπιτραπάς μιας, ιδέν χωρε ι πλέον καμ- 
μία καθυστέρησις ικαί άναμένομεν τήν άμεσον εφαρμογήν ιτής έν λόγω δια/τα- 

Υ*£·
Έ ν Άθήναις τή 8.9.1967 

ΕΚ ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝΤΡΟΤ»

Ένομίσαμεν δτι ήτο άναγκαιον νά μακρυιγορήσισμεν έπί τοΰ δλου θέμα
τος ΐνα ΰπάρχη προηγούμενον βάσει τού οποίου, οι διαχειριζόμιενοΊ όμοιας φύ- 
σεως ζητήμαΐτα νά γνωρίζουν δτι διά τής επιμονής και συνεχοΰς παρακαλουθή- 
σεως όμοιων ζητημάτων, 'δύνανται νά προκόψουν ευχάριστα καί εποικοδομητι
κά καί διά τό μέλλον καί .διά τούς ευεργετούμενους αποτελέσματα. Άνάγλυιφον 
εικόνα τών αποτελεσμάτων καί τής έπιτυχίας τών βραβεύσεων τούτων, δίδουν 
αί κατωτέρω παρατιιθέμεναι έπισταλαί τοΰ Είσηγητοΰ τής Τοπικής Επιτροπής 
Διδυμοτείχου καί Δημ. Μανάκα, τών διδασκάλων, τών ιεΰειργετουμένων μαιθη- 
τών καί μαθητριών Ν . Έβριου καί Ξάσίθης, καθώς καί τοΰ έπαρχιακοΰ τύπου.

Διδυμότεΐιχον 23.11.1967 
«Προς τον ’Αξιότιμων Πρόεδρον τοΰ θρακικοΰ Κέντρου 
ουκ. Φίλιππον Μανουηλίδην

Α θ ή ν α ς
ιΚύριιε Πρόεδρε,
Μεσα ©ίς τον οάλον τών πολιτικών γεγονότων και τήν αγωνίαν τοΰ λαοΰ 

διά τήν αβεβαιότητα τής αΰριον ή σεμνή καί απέριττος τελετή. μαθητική, άνε- 
πτέρωσε τό έθνικον φρόνημα τών μαίθηΐτών καί Ιπέδιρασε παιδαγωγικώς λαμ
πρά. Ή  ωραία αϊθιουσα τοΰ Β ' Δημοτικού Σΐχολείου ΔιΙδ)ιχου δποιυ έλαβε χώ
ραν ή έγικαρίδιώσααα ιτούς τροφίμους τών κάτωθι ισχολιείων, ,έπληρώθη άπό μα- 
θητάς καί διδασκάλους καί ή άτμόσφαιρα ΰπερεπληιρώθη έΐθνικοΰ παλμοΰ καί 
άναπίτ&ρώσεως. Παρέστησαν ό ύποφαινόιμενος μετά τοΰ Έπίθίεωρητοΰ Σχιολεί- 
(ον Διδυμοτείχου κ. Μανεσιώτη Ν·ικ., όίπαν τό διδακτικόν προσωπικόν, γονείς 
τιν&ς μαθητών βραβευθησομένων .καί αί ανώτεροι τάξεις τών A ', Β ', καί Γ' 
Σχολείων Διδ)χου. Επίσης καί Δ' Διδ)χου καί τών πέριξ χωρίων Ίσαακίου, 
Έλληνσχωρίου, Ν. Ψαθάδων καί Κουφοβούνου. Έν πλήρη σιγή καί καΐτανύξει 
ήρχιαεν ή τελετή μέ -συγκινητικήν τώ ό'ν,τι προσευχήν τών μαθητών, ήτις έξήρ- 
χετο άπό τά μύχια τής ψυχής των, παραΐκαλούντων τον "Ύψιστον νά διαφυλάτ- 
τη τό Έθ'νος μας καί άποσοβήση ιένδεχόιμενον πολέμου καί νά -σκέπη τό γένος 
μας, τό όποιον τόσας ταλαιπωρ-ίας ΰπέστη καί ΰφίσταται. Έπηκολού θησαν ά
σματα, έπίκαιρα καί άπαγγελίαι αυτοσχέδιοι λίαν συγκινητικοί αναφερόμενα-ι 
δι’ έκείνους οιτινες φροντίζουν διά τήν ευημερίαν των καί άγρυπνοΰν διά τήν

3
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ησυχίαν των. Ποιήματα άπηγγέλθησαν άναφειρόμενα διά τά μέλη τοΰ Θρακικοΰ 
Κεντριού καί δή διά τον Στον κ. Πρόεδρον δστις τασαύίτην πατρικήν στοργήν 
Επιδεικνύει προς παιδείαν τών παιδιών τής Θράκης. Ά φ οΰ άπηγγέλθησαν ποι
ήματα πατριωτικά καί έψάλησαν έν κα'τανύξει άσιμαΐτα άποΐδίδοντα τον "ψυχικόν 
κόσμον τών ιμικρών μαθητών, έλαβε τόν λόγον ό υποφαινόμενος κα! άφοΰ μετέ- 
φερε τόν χαιρετισμόν, τήν αγάπην καί τάς εΰχάς τοΰ κ. Προέδρου τοΰ Κέν
τρου, ανέπτυξε τό συντελούμενον ’έργον αΰτοΰ διά τήν πνευματικήν άνύιμωσιν 
τών έντοπίων καί προσφύγιον Θρακών, τήν άνάσυρσιν εκ τοΰ σκότους τής ιστο
ρίας τής Θράκης ήτις, ιός είπε, βρίθει ποπριωτικών πράξεων, άναφερθίείς εις 
τήν άρχαίαν, τήν Βυζαντινήν καί τους αγώνας, είς οΰς μιετέσχον Θράκες κατά 
τό 1821 πρός άπελευβέρωσιν τοΰ Γένους καί άποτίναξιν τοΰ Τουρκικοΰ ζυγοΰ, έ- 
κάλεσε τους μαθητάς νά ΰπακούουν ιεΓις τους γονείς καί διδασκάλους των καί 
νά άποβοΰν άξιοι απόγονοι, -ένδοξου/ προγόνων πρός άντιμειτώπιισιν Ενδεχομένων 
κινδύνων κατά τής πατρώος μας Ελλάδας. Έδονήθησαν πράγματι αί χορδαί 
τής ψυχής των. Έπρόσεχον είς τους λόγους ιαΰτους καί ένεισταλάχΐθη ή ελπίς, 
τό θάρρος .καί ή αΰτοπεπσίθησις. ’Ανέπτυξε κατόπιν τάς αγαθοεργίας τοΰ Κέν
τρου υπό τήν σοφήν ηγεσίαν τοΰ Προέδρου αΰτοΰ κ. Φιλίππου Μανουηλίδου 
καί καιτέληξεν ειίς τάς βραβεύσεις, αί όποίαι δέν τιμίοιΰν μόνον τους άπ’ ευθείας 
τιμωμένους αλλά καί ολόκληρον τήν τάξιν καί τό Σχολείοιν ώς καί τό ’Έθνος. 
’Έλαβε κατόπιν τόν λόγον δ κ. Επιθεωρητής Ν . Μανεσιώτης, δστις έπί μα- 
κρόν καί άναλυτιχώς ανέπτυξε τήν σημασίαν τών βραβεύσεων, καλών τους μα
θητάς δπως εΰγνωμονοΰν τό ’Έθνος καί τήν Πατρίδα, ήτις τόσα καιλά έξασφα- 
λίζει δι’ ιαΰτους, πρός τό Θρακικόν Κέντρον1 καί δή πρός τόν Πρόεδρον αΰτοΰ, 
τόν όποιον χαίται προσωπικώς δέν γνωρίζει, τρέφει δμως Εχτίμησιν καί σεβα
σμόν δι’ όσα υπέρ τής Θράκης καί γενικώτεραν υπέρ τής Ελλάδος Εμόχθησε 
καί ιμοχθεί καί έδωκε συμβουλάς δπως διά τής Επιιμελείας των, τής τάξεως καί 
εΰπρεπείας νά τιμήσουν τώρα τήν πατρίδα ιμας Ελλάδα, ώς μα'θηταί καί αΰ- 
ριον, δταν θά μεγαλώσουν ώς στρατιώται., αξιωματικοί, Επιστήμονες καί ηγήτο
ρες τοΰ ’Έθνους. Έπηκαλούθησεν έν συγικινήσει ή έπίδασις τών βραβεύσεων, 
αίτινες Ενεπαίησαν αίσίθησιν τρανήν καί τά χειροκροτήματα καί αί επευφημία ι 
των πρός τούς λαμβάνοντας αύτάς ήσαν αψευδείς μάρυρες τής χαράς, ής μετέ- 
σχον, τών συμμαθητών των. Είς τό τέλος τής τελετής μαθήτρια τοΰ Α' Σ χο
λείου Λεπίδου Μαρία εξεφώνησε ιλογίδριον συγκινητικόν, τό όποιον έσωκλείο- 
μεν ώς δείγμα προόδου αυτής καθ’ δτι μόνη της εν όλιγίσιω χρόνω διαρκοΰ- 
σης τής έσρτής συνέταξε τοΰτο. Ή  τελετή αυτή ’έγινε τήν 19ην Νοεμβρίου ω- 
ραν 11 π.μ.. Τήν 2-2-αν Νοεμβρίου, ημέραν Τετάρτην, ή τελετή έπανελήφθη είς 
τό κεντρικόν χωρίον Μάνη όπου ισυνεκεντρώθησαν καί τά Σχολεία Καρωτής, 
Μάνης, Σιταριάς, Ευγενικού καί ’Ελαφοχωρίου. Είς τήν αίθουσαν τοΰ .σχο
λείου τής Μάνης έλαβε χώραν ή τελετή καθ’ δμοιον τρόπον, είς ήν παρέστησαν 
δλοι οί διδάσκαλοι καί διίΐδασκάλισσαι, αί τοπικαί άρχαί καί τινες χωρικοί. ΤΙ
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ταρ-ουσία έμοΰ καί Τοΰ κ. Έπιθεωρητού έν ήμεραις τασουτον χαλεπαις εξέπλη- 
ξε τούς χωρικούς και όταν είς τόν λόγον μου1 άνεφερον τό ό'νοιμα Μανουηιλίδης, 
ήρχισαν νά έκπλήσσωνται καί νά έ ρωτούν άν πρόκειται περί του άλλοτε τοιτε 
Β-ουλευτοϋ και 'Τπουργοϋ των. Δύναιμαι νά εΐπω, όπ. ή έπίσκεψις του χωρίου 
αυτου επέδρασε καί ενεψύχωσε τους χωρικούς καθ’ ότι είναι ανθρώπινον είς 
τοιαύτας ημέρας -αγωνίας καί άβεβαιότητος νά διαΟιριβή ή ψυχή των καί τους 
έγκαρδίωσε. -Καί έ:δώ άπηγγέλθησαν ποιήματα, έψάλησαν άσματα πατριωτικά 
καί κατά τήν διανιρμήν των βραβεύσεων ισυνεστή-θη όπως τά χρήματα καιταθέ- 
σοΐυν -εις τήν Τράπεζαν λ)·σμόν παιδικής άποταμιεύσεως όπως έγινε καί είς 
Διδυμ)χον καί ούτως έκαλλιεργήθη αρκούντως καί ή ιδέα τής άποταμιεύσεως 
δι’ ήν έκλήθηισ-αν προ ήμερων νά -συντάξουν εκθέσεις. 'Τποβάλλω ύιμίν 11 απο
δείξεις α' 'βραβείου καί β' 'βραβείου. Αί αποδείξεις ιΚουΐφσβούνου, ληφθεισαι 
πρός ισφράγυσιν δέν έφθασαιν ακόμη καί Όά ύπαβλήθοϋν «μέ τάς λοιπάς τσιαύ- 
τας. 'ΤπΟβάλλω επιταγήν δρχ. 770 ήτοι 11 συ\δροιμητών.

1) Διά τό Α' Σχολείον ’Ιωάννης Παρασκευόπουλος
2) Διά τό Β ' Σχολεΐον Βασίλ. Βογιιαιτίζής

3)
4)
5)
6) 
Ό  
8) 
9)

10)
Π )

» Γ' » Χρ. Γιουννόπουλος
» Δ' » ’Όλγα Αυγουστίνου Σπυράκη
» » Ψαθάδων —  Σπ. Άθανασόπουλος
» » Έλληνοχωρίου· —  Φίλ. 'Αμαξόπουιλος
» » Ίσαακίου —· Βέττα Βαρίβατζίκη-
» » Σιταριάς —  Ίωάν. Ναζίρης
» » Καιρωτής —  Ά δαμ Κσραφυλλίδης
» » Μάνης —  ΙΊαν. Γκιντίδης
» » Ευγενικού —  Ίωάν. Κανέλίλης

'Τπαβάλλω καί φωτογραφίας έπιδάσεως τών βραβεύσεων Διδυμοτείχου, 
καί ιμετά τρεις ημέρας, Ιθά υποβάλω καί τής Μάνης καί Μεταξάδων.

Τέλος, παρακαΙλώ όπως -άπασταίλουν καί αί υπόλοιποι βριοιίβεύσεις, διότι 
δέν συντελεΐται μόνον εκπαιδευτική εργασία, άλλ’ επιδρά καί έπί τοΰ ήθ'ΐκού 
τών κατοίκους καΐθ’ όσον -ζώμεν υπό έφι-άλυας πού δέν περιγράφοινται.

Μετά τιμής καί σεβασμού 
Δ. Μ ΔΝ Α Κ Α Σ»

Διδυμότειχον, 26. 11. 1967
«Ορός τόν άξ.ιότιμον Πρόεδρον τοΰ

Θρακικού Κέντρου, κ. Μανουηλίδην
Ά  ιθ ή ν α ς

Κύριε Πρόεδρε,
Ή  έπίδοσις τών 'βραβεύσεων είς τους ιμαθητάς τών Δημοτικών Σχολείων
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έξηκολαύθησε μέ γοργόν ρυθμόν. Έπαναλαμβάνω καί πάλιν, δτι έν ήμεραις 
τασουτον χαλεπαις καί Ιδιατελοΰνχες έν πλήρει άβεβαιότητι, ή πράξις αΰτη 
τών βραβεύσεων άπέβη έΐθνικως λίαν ωφέλιμος. Τό μέγεθος τής αγωνίας μας 
δεν -είναι δυνατόν νά τό συλλάβη χάνεις, διότι, μακράν τής πραγματικότητος 
ευρισκόμενος, οοτιε 'διανοείται τί δύναται νά ουμβή άπό ώρας είς ώραν. Και. 
ε-ίμείθα κατά τήν λαϊκήν έκφρασιν «στη μπούκα του κανονιού». Παρά ταΰτα 
αψηφουντες τά πάντα, έπιίθυμεΰμεν νά συναποιθάνωμεν μετά τών πατριωτών 
μας και πάσα λιποψυχία έστω καί ή πλέον φευγαλέα δέν χαρακτηρίζει, ανθρώ
πους διδάσκοντας καί μή πράττοντας. Ό  θεός τής ειρήνης, ό Θεός τοΰ ’Ελέ
ους, δ Θεός τής Ελλάδος νά βάλη τό χέρι του διότι οί βρωμεροί καί παθολο- 
γικώς φανατισμένοι, καθ’ ημών μόνον, Τ-οϋρκοι ευρισκόμενοι είς κατάσταση1 
παροξυσμοί -θρησκευτικού, έγγόζουν τά δρια τής παραφροσύνης. Ήτο επι
βεβλημένη ή βράβευσες τών μαθητών διότι ,αΐυτη συνετέλεσεν εις τό αίσθημα 
τής 'ασφαλείας. Έγνώρισαν μαίθηταί καί γονείς δτι υπάρχει ρυθμός κρατι
κός, πατριώται. ενδιαφερόμενοι δι’ αυτούς καί έν ταυτω πραγματοποιείται ή 
έπιιθυμόα του Θρ. Κέντρου νά έπεκτείνη τήν ευεργεσίαν του καί είς τά μικρά 
παιδιά τών οποίων ή τύχη .λόγω τών γεγονότων είναι άδηλος. Μετέβημεν με
τά τοΰ κ. Έπιθεωρητου τήν 25ην Νοεμβρίου είς Β,ρυσικά, δπου διωργανώθη 
τελετή σεμνή, απέριττη καί λίαν έπαγωγική. Συνήλθ-ον ,τά Σχολεία Άσπρο- 
νερόου, Κυανής, Άσβειστάδων, Ίατράδων καί Σαύρας μετά τών διδασκάλων 
τών Προέδρων Κοινοτήτων καί .σχολ. έφοριών, ώς καί αρκετοί κάτοικοι. 'II 
Διευθύντρια τοΰ Σχολείου Δίς Δ-εμερτζή μάς προσεφώνησε λίαν συγκινητι
κούς, έψάλησαν ιθούρια, ιάπαγγγέλθησαν ποιήματα καί (ομίλησε περί τών 'σκο
πών τοΰ Κέντρου ιμέ διαφόρους παραινέσεις καί προ,τροπάς πρός τούς μαθη- 
τάς ΐνα άποβώσιν άξιοι απόγονοι τών προγόνων μας. ’Ενθουσιασμός καί χει
ροκροτήματα εκάλυψαν τήν αίθουσαν όταν άνεφέρίθην είς τό δνομα τοΰ κ. 
Προέδρου γνωατοΰ τοίς πολλοΐς τών παρόντων. 'Ωιμίλησε καί ό κ. ’Επιθεωρη
τής μέ πνεΰμια πατριωτικόν καί έξήρε τους -σκοπούς του Θρακικοΰ Κέντρου. 
Οΰτως έπεσφραγίσθη ή τελετή μέ τόν ’Εθνικόν "Τμνον και βεβαιώ ατι ή πα
ροχή τών βραβεύσεων έ-σχε δ ιπλήν καί πολλαπλασ-ίαν έπίδριασιν.

Έ  β ρ α β ε ύ ιθ η σ α  ν :

Βρυσικών: -α' Α. Βλασακαύδης, β' Θ. ’Απασταλακόδου.
Κυανής: α' Ε. Τσικάκη, β' Μπουνταλίκας Β.
Ίατράδων: α' Γ. Κατσικάκη, β' Β. Δαουντάκης.
Ασβεστάδων: α' Β. Καίϊμακαμσύδη, β' Μ. Χαβουζούδη.
Σαύρας: a  Τ. Παπαδάκη, β' Ρ. ΠαπαΙδάκη.
Άσπρονερίαυ: α' Β. Κουρούδη, β' Δ. Γε-ρασούδη.
Ώ ς μέλη τών ταπικών ’Επιτροπών διά τό -Κέντρον ώρόσθη,σαν:
Κυανής: Τραμπίδης ’Ελευθέριος.
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’Ιαίτράδων: Αύγερινάκης Τριαντάφυλλος.
Ασβεστάδων: Σιβούδης Δρόσος.
Βρυσικών: Γκροζούδης Σταμάτιος.
Σαύρας: Λρασίδης Δημήτριος.
Τούτων τάς συνδρομάς συναποστέλλω μετά, τών Μεταξάδων, ώς m l τά 

δικαυαλσγη'τικά έπιδόσεως.
Έκεΐθιεν μετέβημεν 'εις Μεταξάδες άπεχούσας 35 περίπου χιλιόμετρα 

και ώραν 6ην έσπερινήν, όπου μάς άνέμιενον οί ιμαίθηταί, διδάσκαλοι, Πρόε
δροι Κοινοτήτων, Πρόεδροι Σχολ. Εφοριών πλήθος κόσμου καί προ τής τοι
αύτης όργαλώαεως έξειπλάγημεν. Ή  εύρυτάτη αΐθίουσα του Σχολείου ήτο κα
τάμεστος κόσμου. Συνεκινήθημεν έκ τής πριαθυμίας αυτής τών κατοίκων νά 
συγκεντρωθούν νύκτα :σχε!δον πρός τιμήν τών βραβευόμενων. ’Ήρχιίσε καί εδώ 
ή τελετή μέ κατανυκτιικήν προσευχήν έπηκολούθησαν ποιήματα πατριωτικά 
καί επίκαιρα έψάλησαν άσματα .καί ιμας προσεφώνησεν ή δ)ΐσα τοΰ σχολείου 
σύζυγος τοΰ Δ)|τοΰ κ. Τσιριοπούλου Ξανθή. 'Ωμίλησα μέ καταφανή συγκίνη- 
σιν. Είς τήν πρασαγόρευσίν μου δέ πρός τούς χωρικούς «ήρωϊκό χωρώ Με
ταξάδες» έξεσπασαν ©ίς χειροκροτήματα1 ενθουσιασμένοι. Έ γινεν ή έπίδοσις 
τών βραβεύσεων καί ιέν καιτακλιεΐδι ιέψάλη ό Εθνικός "Ύίμνος. Έδώ παρετη- 
ρήσαμεν άκμαΐον τό ιφρόνημα τών κατοίκων .καί Ιδέν είχαν ανάγκην έμψυχώ- 
σεως. Φαίνεται ότι δέν έπέδρασαν τά γεγονότα έκεΐ λόγφ τής άποστάσεως τοΰ 
χωριίου. Κατά τήν τελετήν ώμίλησε καί ό κ. ’Επιθεωρητής πέραν τής ήμιισεί- 
ας ώρας. ’Έφυγαν οί χωρικοί πμραλαμβάνοιντες ιμαθητάς καί γονείς καί άλ
λων χωρίων πρός 'φιλοξενίαν δτότι ήτο ώρα 8.30' δτε έληξεν ή τελετή. Χειρο
κροτήματα ,καί εκπληξιν είχον άπό τούς χωρ-ικίούς παρατεταμένα είς τό άκου
σμα Μανουηλίδης.

Έ  β ρ α  β εύ  0 η σ α ν :

Μεταξάδων: α' Φ. Σιαιμπανίιδου καί β' Μ. Για.χουδούδη.
Άλεποχωρίου: α' Γ. Γσυντΐνος καί β' Γ. ΜπαξενΟδης.
Παλιάς: α' X. Παπαδοπούλας καί β' Μ. Καρακώστα.
Άβδέλλας: α' Ε. Καμπουρούδη καί β' X. Μπεργκιζούδη.
Παιλήουρίου: α' Λ. Πρω'ιμούδη καί β' Σ . Κιισσούδης.
Λάδης: α' Β. Σταμπολίδου καί β' Δ. Καραγεωργίσυ.
Ώ ς συνδρομηταί τοΰ Κέντρου ώρίσθησαν: 1) Μεταξάδων: Γ. Γιαχου- 

δούδης, 2) Άλεποχωρίου: Γ. Εκουντίνας, 3) Πολιάς: Κ. Άλικούδης 4)
Άβδέλλας: Σ . Εύαγγελούδης, -5) Παληουρίου: Ά θ . Γκαϊιδατζής, 6) Λάδης: 
Χρ. Δεδδκας. Τό τίμημα- τών συύδριομών, εσωκλείω δι’ επιταγής.

Μέ τιμή καί σεβασμ ό-Δ . Μ ΑΝΑΚΑΣ»
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Διιδυμότευχον 5.12.1967
«Πρός τόν ’Αξιότπυμ̂ ον Πρόεδρον τοΰ θρακικοΰ Κεντριού 

κ ,κ . Φίλιππον Μανουήλ ί δη ν —  ’Αθήνας.
Σεβαστέ ιμιοι Κιε Πρόεδρε,

Έπισταλάς σας ιάμφ.οτέρας έλαβον καί άνέσυρον εκ τής τελευταίας επι
ταγήν δρχ. 32.000 πρός .συμπλήρωσιν βραβεύσεων Διδ)χιου - Σουφλίου. ’Ε
πίσης έλαβον έν σώμα 41ου Τόμου ιούχ! ομως είσέτι καί τό δέμα. ΑΙ βραβεύ
σεις έξακολουθοΰν Ιένιεργούμεναι ιμέ κανονικόν ρυθμόν. Διΐδ)χον όσονούπω συμ- 
πληροΰται. ’Αρχίζει τοΰ Σ,ουφλίου καί κατόπιν Όριεστιάδος, καθ’ δτι. πρέπει 
να γίνωνται ιεπί παρουσία ιμου. "Αμα τή (συμπληρώσει καί τούτων θά μιειταβώ 
©ίς Φέρρας, εάν ιμίοιι άπααταλοΰν χρήματα καί Ιδιά τήν περυφέριειαν τούτην. 
Χθες ιμετέβην ©ίς Λάβαρα καί ή 'τελετή τοΰ χωρίου τούτου ύπερέβη πάσαν 
προσδοκίαν. ’Ενθουσιασμός, τάξις καί Ιΐκτέλεσις μουσικής μανδολινάτας μα
θητών ανέλπιστος. ’Εθνικός παλμός καί κατ,ανόησις τοΰ τεραστίου έργου τοΰ 
θρακικοΰ Κέντρου πλήρης. Έκδήλωσις ευχαριστιών καί ευγνωμοσύνης μα
θητών, γονέων καί κηδεμόνων είς ίάριθμόν μέγαν. Παρέστησαν 8 σχολεία Λα
βάρων, ιΚισσαρίου, Άμαρίου*, Μάνδρας, Πρωτοχλησίου, Μαυροκλησίου, Κα- 
ρύ|μβου, ό'δηγηθέντων τών ιμαθητών υπό διδασκάλων καί δικασκαλισσών 20 
τόν αριθμόν.

Έβραβεύθησαν οί κάτωθι (Παρατίθενται τά ονόματα 18 βραιβευθένταη1 
μαθητών). 'Ως μέλη τών τοπικών ’Επιτροπών τών ανωτέρω χωρίων ώρίσθη- 
σαν: (Παρατίθενται τά ονόματα 9 νέων μελών). Τάς αποδείξεις τών μαθη
τών ©σωκλείω καί παρακαλώ νά μοΰ άπσσταλοΰν αί αντίστοιχοι άποιδείξεις 
συνδρομών. ’Εσωκλείω επίσης καί φωτογραφίας έπιΐδόσεως Μάνης καί δημο
σίευμα πρός εφημερίδας τοπικάς καί θεσαλονίκης μή δημοσιιευθέν άπό καιμ- 
μίαν.

Μετά τιμής καί σεβασμοΰ - Δ. Μ ΑΝΑΚΑΣ

Τ.Γ.: ’Εσωκλείω καί ιδύο αποδείξεις Κουφοβούνου, ή ουνδρίομήτριια δέ 
τής σχολής Κουίφοβούνου ορίζεται ή Πηνελόπη Βογιατζή.

Ό  ΐδιος»

«Έν Κουφαβούνω τή 20-11-1967 
Σεβαστέ Κ. Μανουηλίδη.
■Είμαστε δύο άπό τούς ιμαθητάς πού έβράβευσεν χθές τό θρακικόν Κέν

τρον, είς τό Β ' Δημοτικό Σχολεΐαν Διδυμοτείχου, παρουσία τοΰ κ. Έπιΐθίεωρη- 
τσυ, τοΰ κ. Μανάκα, Διδ)λων Διδυμοτείχου καί τών γύρω χωριών. Δέν μπορούμε 
νά σάς περιγράφουμε τή χαρά πού αισθανόμαστε μέσα μιας γιά τή βράβευση 
αυτή. θ ά  τήν θυμούμαστε πάντα. Δέν χαιρόμαστε γιά τά χρήματα πού πή
ραμε, άλλα γιατί αισθανόμαστε μιά ηθική ικανοποίηση. Τωρα καταλαβαίνομε
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πώς τούς καλούς μαθητάς, πού κοπιάζουν, δλαι τούς αγαπούν. Κι’ ’έρχεται ή
μερα πού πληρώνονται γιά τόν κόπο τους. Ή  πληρωμή ιειναιι ό επαίνους, ή ή- 
Οική ικανοποίηση. 'Η βράβευση αυτή ’ίσως νά γίνη αιτία νά καταβάλωιμε με
γαλύτερες προοπάθίειιες γιά νά ,καλλιιτερευσωμε τόσοι στά μίαίΟήματά μας, δσο 
καί στην ισυμπεριφορά ιμας γενικά. Τά χρήματα πού πήραμε ·τά καταθέσαμε 
στο ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 'Όταν ιθά πάμε ιστό Γυμνάσιο θά άγοράζωμε 
τά βιβλία μας καί ο,τι άλλο μάς χρειάζεται. .Κιαί πάντοτε Οά σάς θυμούμαστε. 
Κατασυγκινηιμένοι, σάς στέλνομε ιάπό τήν ακρινή αυτή γωνιά τής Πατρίδος 
μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ βγαλμένο άπό τήν καρδούλα μας, γιά τήν μεγάλη 
σας ιαύτή ιάγάπη πού δείξατε σέ μάς. Ευχόμαστε στον Πανάγαθο Θεό νά σάς 
χαρίζη υγεία καί δύναμη τά συνεχίζετε τό εργιο σας.

Μέ σεβασμό, οί μαιθηταί 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΠ Α Ρ Α Ν ΙΔ Η Σ  - ΕΛΕΝΗ ΓΚΙΑΟΤΡΙΔΟΤ»

’Εν Εύγενικώ τη 24-1,1-1967
Π ρ ό ς

Τόν κ. άξιάτιμον κ. Φίλιππον Μανουηλίίδην 
Πρόεδρον Θρακικού Κέντρου Σταδίου 38

Ε ί ς ’Α θ ή ν α ς  

Έχομεν τήν τιμήν διά τής παρούσης ευχαριστηρίου επιστολής ιμας, δι- 
ερμηνεύονιτες τά εύγενή 'αισθήματα τών υπό τού Θρακικού Κέντρου Διδυμο
τείχου βραβευθέντων, δύο έκ τών μα'θητών τού καΐθ’ ημάς Σχολείου Ευγενι
κού, νά εύχιαριστήσωμεν 'Υμάς ιθερμώς, διά τήν εύγενή καί λίαν εποικοδομητι
κήν καί Ιαξιέπαινον προσπάθειαν σας, διιεγείρουσαν ούτω τήν εύγενή άμιλλαν 
μετοίξύ τών μαθητών μιας, αλλά καί θεαρέστως μαρτυρούσαν, τήν δικαίωσιν, 
καί ήθικήν άνύψωσιν καί ικανοποίησαν, τών ενάρετων καί επιμελών μαθητών. 
Ή  προσπάθεια σας αύτη είναι ώς επιτακτική ανάγκη, ,καΐθ1’ δτι ή υλιστική 
έπαχή ιμας, προβαίνει είς παραδοξότητας έγγιζούσας τήν παραφρασύνην, διό
τι μόνον τοιούτοι βραιβεύβουν τεντυμποϊσμούς, καί τούς ηθικώς εκτροχιασιμέ- 
νους νέους τύπου μπήτλς, δπως άτυχώς ή Βρεταννική Πολιτεία. Δι'ατελούντες, 
εύχαριιστούμεν καί πάλιν 'Ύΐμάς θερμώς, καί έπικαλούμείθα πλουσίΐαν τήν ευ
λογίαν τού Θεού έφ’ 'Τμάς καί ιέπί τό καθόλου εργον σας, διά τήν Θεάρεστον 
οικοδομήν τής μα'θητιώση,ς Ελληνικής Νεότητος Θράκης. Εύχόμεθια, δπως τό 
φ ω τ ε τ ν ό ν π α ρ ά δ ε ι γ μ ά σ α ς  ιμιμήθίούν καί άλλοι.

Μετά θερμών εύχοριιστίιών καί ευχών 
Ό  Δ)ντής τού Σχολείου. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ 
Πρωτοπρεσβύτερος Τερδ)λ·ος
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Σεβαστέ ίμιας κ. Μανουηλίδη,
Σας ευχαριστούμε, αξιότιμε κύριε Φίλιππε Μανουηλίδη, γιατί φροντί

σατε νά βραβευθούν οί καλύτεροι μαθηταί τών Ιδημοτικών σχολείων. Καί αί- 
σθανθήκαμε μεγάλη χαρά γιατί λάβαμε τό μικρό αυτό πασό. Οί σεβαστοί δι
δάσκαλοί ιμας αφιέρωσαν μια μικρή γίορτούλα. Στην γιορτή δπως μάθαμε άπό 
τόν κύριο Μονάχα, δεν φροντίζετε ιμόλ'ον νά βραβεύωνται οί καλύτεροι μαθη- 
ταί, αλλά νά νυμφεύωνται καί τά φτωχά κορίτσια της Θράκης.

Τό ποσό αυτό θά τό βάλουμε ατό ταμιευτήριο γιά νά γίνουν περΊσσάτερα 
μέ τόν καιρό, καί νά μπορέσουμε νά πάμε καί ισέ μεγαλύτερες σχολές. Στη 
γιορτή που κάναμε εδώ ιστό Διδυμότειχο μάς ιμίληισε καί ό κύριος ΈπιΙθιεωρη- 
τής τής περίφερε ίας μας καί μάς είπε τόσα ικαλά λόγια γιά σάς καί τό Θρα- 
κικό Κέντρίοι. Καί εμείς υποσχόμαστε, <σάν γνήσια Θρακόπουλα, νά γίνουμε 
καλύτεροι ιάπ’ δτι είμαστε, καί αταν μεγαλώσουμε νά συντηρούμε τό Θρακικο 
Κέντρο, δπως καί ι&σείς. Καί ιθά είμαστε ύπερήφανοιι αν άξιωιθιούν οί γονείς 
μας νά μάς καμαρώσουν ιμιάν ήμερον άξιους ανθρώπους στήν πατρίδα μας, 
τήν όμορφη Ελλάδα, καί νά μοχθούμε νά τήν ανεβάσουμε γρήγορα ψηλά, 
στις Τέχνες καί στίς ’Επιστήμες.

Θά είμαστε άξιοι άν βοηΐθήσωμε καί τούς άλλους αδελφούς μας, πού είναι 
σκλαβωμένοι ν’ αποκτήσουν ελευθερία. Σάς άσπαζόμόθα καί σάς ευχόμαστε 
χρόνια πολλά. Μέ σεβασμό Σταύρος Παγώνης μαίθητής τής Στ' τάξεως Γ λ  
δημοτικού σχολείου Διδυμοτείχου.

Διιδυμάτειχον 30-11-1967
Σεβαστέ ιμας κύριε Μανουηλίδη. Σάς ευχαριστούμε ιθεριμώς διά τήν με- 

γάλην σας αγάπην καί τό ενδιαφέρον πού ι&διείξατε σέ ιμας τούς μαθητάς τής 
Θράκης. Παρακαλούμε τόν Πανάγαίθο Θεό νά ισάς χαρίζη υγεία, καί νά 
φροντίζετε συνεχώς γιά τούς απόρους μαθητάς καί μαθήτριες νά γίνουν μίαν 
ήμερα, άξιοι άνδρες καί καλές Έλληνοπούλες ατό κόσμο. Τήν 19η Νοεμβρίου 
1967 ήμέρα Κυριακή αίσΟάνθηκα 'μεγάλη χαρά δταν συγκεντρωθήκαμε στο 
Βον Δημοτικόν σχολεΐαν ιμαίθηταί καί διδάσκαλοι. Κάλαμε μία γιορτή, μάς μί
λησε ό κύριος Μανάκας, ό παλαιός διδάσκαλος καί ιμάς γνώρισε μέ τόν κύ
ριο Φίλιππον Μανουηλίδη πού άγρυπνά γιά τούς απόρους μαθητάς. Είναι ένας 
γέρος, μάς είπε 90 χρονών καί ισάς χαρίζει ελΟ, δώρο άπό ,τήν αγάπη τής 
Θράκης. Γι’ αυτό ιθά προσπαθήσουμε καί εμείς δλαι οί μαίθηταί νά γίνουμε 
καλύτεροι άπό δτι είμαστε. Κάποια ήμέρα νά ιμάς (καμαρώσουν οί γονείς, οί 
διδάσκαλοί ιμας, πού φροντίζουν γιά μάς, άξιους άνθίρώπους της κοινωνίας.

Σάς άσπάζομαι. 
ΚΤΡΙΑΚΟΓΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ  

Μαθητής τής Στ' 3 Δημοτ. Σχολ. Λιδ)χ:οιυ
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Έ ν Μάνη τη 30 Νοεμβρίου 1967 
Σεβαστέ ιμας κ. Πρόεδρε
’Ονομαζόμαστε Δόβρη Ευαγγελία και Γαλατούδη 'Ελένη ,κα'ι είμαστε μα

θήτριες τοΰ Δημοτικού Σχολείου Μάνης οί όποιες βραβειιτήκαιμε άπό το Θρα- 
κικό Κέντρο τήν προεδρίαν τοΰ όποιίσυ έχετε σεις. Ό  αντιπρόσωπος ίσας κ. 
Μανάκας ιμάς μίλησε για σάς ιμέ τά καλύτερα λόγια γιά τήν αγάπη που τρέ
φετε ισέ ιμάς τά παιδιά και τό ενδιαφέρον που δείχνετε γιά ιμάς καί μαζί μέ τήν 
οικονομική προσφορά ,μάς συγκίνησε παλύ βαίθειά. Θεωρήσαμε λοιπόν ιμε,τά 
τήν τιμή πού μάς έγινε νά σάς γράψουμε αυτά τά λίγα λόγια γιά νά σάς ευ
χαριστήσουμε άφ’ ενός γιά τό μεγάλοι Ενδιαφέρον σας .καί τήν αγάπη σας σέ 
μάς καί άφ’ ετέρου νά σάς ύπσσχειθοΰμε πώς ιθά κάνουμε δ,τι μπαροΰμε γιά νά 
φανοΰμε αντάξιες τών Ελπίδων σας καλές θριακιωτοποΰλες καί .καλές Έλλη- 
νοποΰλες, γιά τόν εαυτό .μας γιά τούς δικούς ιμας γιά τή Θράκη ιμας καί γιά 
τήν Ελλάδα μας. Μέ τήν βεβαιίωσι αυτή σάς ιεύχαριιστοιΰμε καί πάλιν καί πα- 
ρακαλοΰμε τό Θεό νά σάς εχη πάντα καλά καί νά σάς Εκπληρώνη οσα καλά 
κάνετε γιά μάς καί γιά τήν Πατρίδα ,μας.

Μέ άπειρο σεβασμό άσπαΐζόμαστε τήν δεξιάν σας 
ΕΤ ΑΓΓΕΛΙΑ -  ΕΛΕΝΗ

Σεβαστέ κύριε Μανουηλίδη,
Στις 25 Νοεμβρίου πήρα τό δεύτερο βραβείο, διά μέσου τοΰ διδασκά

λου κυρίου Μανάκα τοΰ Θρακικοΰ σας Κέντρου. Αισθάνομαι υποχρέωση νά 
σάς ευχαριστήσω ολόψυχα γιά τήν αγάπη πού δείχνετε γιά τά παιδιά τής 
Θράκης ιμας καί νά σάς ύπασχειθώ δτι σέ αλη μου τή ζωή θά έργαδθώ καί 
έγώ, σαν Θρακιωτοπούλα, γιά νά βοηθήσω τήν Γιδιαιτέρα πατρίδα μας. Πάν
τα ΰά σάς είμαι ευγνώμων καί άκολουΙθώ τό παράδειγμά σας. Εύχομαι ό 
Θεός νά σάς δίνη υγεία γιά νά συνεχίσετε τό Θεάρεστο έργο σας.

ΓΕΡΑ ΣΟ ΤΔΗ  ΔΗΜ ΗΤΡΑ  
Μαθήτρια Σ Τ ' τάξεως 

Δημοτικού Σ χολείου Άσπρονερίου περιφερείας Διδυιμοτείχιου

Σεβαστέ κ. Μανουηλίδη,
Ευχαριστώ θερμά γιά ,τό χρηματικό βραβεΐοι πού πήρα άπό ·τό Θρακικό 

Κέντρο, τό όποιαν διευθύνετε. Ή  σκέψη σας .καί ή άπάφασί σας νά δώσετε 
βραβεία στους καλύτερους ιμαιθητές τής ΣΤ ' τάξεως τών σχολείων της πε,ρι- 
φερείας ιμας ιμάς συγκινεί ιδιαίτερα καί μάς υποχρεώνει νά προσπαίθήσωμε 
περισσότερο νά γίνωμε κιαλύτεροι 'μαθητές καί στά ιμαίθήματα καί στή διαγωγή.

Σάς εύχομαι ολόψυχα!·: Καλά Χριστούγεννα.
ΚΤΡΟΤΔΗ Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η  

Μαθήτρια Σ Τ ' τάξεως Δημ. Σχολείου Άσπρονερίου περιφ. Διδυμοτείχου
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«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ Β Ο Ρ Ρ Α Σ », 5.12.1967

Η Β Ρ Α Β Ε Τ Σ ΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΠΟ ΤΟΤ ΘΡΑΚΙΚΟΥ  
Κ ΕΝΤΡΟ Υ Ε ΙΣ  ΤΟ ΔΜ ΤΜ ΟΤΕΙΧΟΝ

«ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ, 4 (Ίδιαιτ. 'Υπηρ). —  ΤΙ τελετή βρα/βεύσιεως αρι
στούχων μαθητών υπό τοΰ «Θιρια&οιοοοΰ Κέντρου» εΐχιεν 'εθνικήν, παιδαγωγικήν, 
ψυχαγωγικήν wed &μι|η*χωτικήν σημασίαν, κατά τάς ημέρους τής κρίσεως.

’Εν συνεχεία προηγηθ©υσών βραβεύσεων, ώς καί άλλων που Οά επακο
λουθήσουν, 'συνεκεντρώθησαν ©ίς Μάνην τά Σχολεία Καρωτής, Σαταριάς, Ευ
γενικού χιαί τής Μάνης ιμέ 'δλους τους ίδ’ΐ!δασκάλους των.

Τήν τελετήν ©τίμησαν Ιδιά. τής παρουσίας των αί τοπικαί Άρίχ,αί καί οά 
γονείς τών μαθητών. Επίσης παρέστησαν ό ιέπι.Οιεωρητής Δημοτικών Σχολεί
ων κ. Ν. Μανεσιώτης καί ό αντιπρόσωπος τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου» κ. Δη- 
μήτρικος Μανάκας.

Ή  τελετή ήρχιισε ιμέ προσευχήν τών μαίθήτών. Έν συνεχιείςι άπηγγέλθη
σαν ποιήματα πατριωτικά, πλήρη ενθουσιασμού καί πατριωτικής έξάρσεως.

ΙΙρώτος ώμίλησε διά τους υκοπούς τής ιέπισκέψεως καί τής οργανώσιεως 
τής τελετής, δ αντιπρόσωπος τοΰ «Θριακι,κοΰ Κεντριού» κ. Δημήτριος Μανά
κας, δστις ανέπτυξε τό εργον τής όργανώσεως ταΰτης καί ιμετέφειρε τους χαι
ρετισμούς τής αγάπης καί τάς ιεΰχάς τοΰ «Θρακικοΰ Κεντριού» διά ιτοΰ γη
ραιού καί ισοβίου· προέδρου αΰτοΰ κ. Φιλίππου Μανιουηλίδου. 'Ωσαύτως άνε- 
φέρθη ©ίς τήν Ιστορίαν τής Θράκης κατά τήν βυζαντινήν εποχήν καί είς τήν 
ιστορίαν της .κατά τό έτος 1821 καί μετέπειιιτα οπότε ή Θράκη προσέφειρε πά
ρα πολλά ιείς αίμα καί χρήμα καί κατενθουσίασε τους ιμαθητάς. Άνέφερε επί
σης τους σκοπούς καί τάς επιτεύξεις τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου», διά τήν προι- 
κάδότησιν απόρων κορασίδων, τήν βράβευσιν άριιστευόντων μαθητών είς Γυ
μνάσια καί Δημοτικά Σχοιλεΐα καί τήν διιατήρησιν τής ιμνήμης, διά τής συγ
γραφής λαογραφικών βιβλίων ώς τά «Θρακικά» κλπ.

Σήμίεριον ιεΐπε, βραβεύονται icii ιμαθηταί: Δόβρη Ευαγγελία καί Γαλατού- 
δη Ελένη· τοΰ δημοτικού σχολείου Μάνης, Χατζοΰδη ‘ Ελένη καί Δοϊτσίδου 
Διαλεχτή τοΰ δημοτικού σχολείου Χαρω-τής, Κυρπετίζής Σωτήριος καί Ναζί- 
ρης Γεώργιος, τοΰ δημοτικού σχολείου Σιταρι’άς, Ίωαννακάκη Ελένη καί Κα- 
πουχρανίδης ’Ιωάννης τοΰ δημοτικού σχολείου Εΰγενικοΰ.

Συνέστησε νά ιμιιμήθοΰν καί οί άλλοι μαίθηταί τους άριιστεϊς ισυμμαθη- 
τάς των διά νά γίνουν καί αυτοί άριστο,ι ώς πρός τό ήθος, τήν έπιμιέλειαν, 
τόν χαρακτήρα καί τάς επιδόσεις.

’Ακολούθως ώμίλησεν δ επιθεωρητής τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως κ. 
Ν. Μανεσιώτης, είς τάς ενεργείας τοΰ οποίου οφείλεται καί ή άρτία δργά- 
νωσις καί λειτουργία τοΰ ιεν Διδυμστείχω «Λαογραφικοΰ Μουσείου» διά τοΰ 
οποίου προβάλλεται, ό πολιτισμός τής. Θράκης, οατις έ σκόρπισε ρίγη ένθου-
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σιασμού ©ίς τούς μαθητάς και τούς διδασκάλους καί ή αΐθιούσα: ύπερεπληρόυ 
θη πατριωτικού καί έθ.νικού παλμού.

'Ωσαύτως ισυνέστησε ©ίς. τούς βραβευθέντας μαθητάς νά ανοίξουν ατο
μικόν βιβλιάριον ©ίς Ταχυίδρομικόν Ταμιευτήρτον ή άλλον Πιστωτικόν "Ιδρυ
μα ή αγοράσουν μίαν ομολογίαν τοΰ Εθνικού Δανείου.

Έ ν συνεχεία έψάίλη ό Εθνικός "Υμνος, έγενετο ή βράβευσις τών μαθη
τών καί δληξεν ουτω ή τελετή ιέντός ατμόσφαιρας χαράς, ενθουσιασμού και 
υποβολής ευχαριστιών τών τε διδασκάλου' καί μαθητών πρός το «Θιρακικόν 
Κέντρον». Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Η  ΚΟΥΤΡΑ»

'Εν Έλαφαχωρίω τή 9 Δεκεμβρίου· 1967
Καλημέρα ισας Κύρι© Μανουηλίδη. Είμαι μαθήτρια τού δημοτικού 'σχο

λείου έν Έλαψοχωράο καί λέγοιμαι Σταυρούλα Μυρσάκη. Προχθές ό δάσκαλός 
μου ιμού έδωσε 600 δρχ. χρηματικό βραβείο, τό όποιο· ©στείλατε ισείς. Σάς ευ
χαριστώ πάρα πολύ Κύριε Μανουηλίδη. Ή  ήμερα εκείνη ήταν ή ευτυχέστερη 
στα έξ Σχολικά χρόνια μου· καί πάλι. σάς ευχαριστώ καί ισάς εύχομαι χρονιά 
πολλά καί καλά γεράματα.

Καλά Χιριατούγενα .
Μαθήτρια ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μ ΥΡΣΑΚ ΙΙ

«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ» Άλεΐξανίδίρουπόλεως, 10.12.67

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑ ΒΕΥ ΣΕΩ Σ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΥΙΙΟ ΤΟΥ «ΘΡΑΚ. ΚΕΝΤΡΟΥ»

«Έν μέσω γενικής αγωνίας καί άβεβαιότητος κατά τάς ημέρας αυτός, διά 
τό Κυπριακόν, ή τελετή βραβεύσεως αριστούχων μαθητών υπό τού «Θρακικού 
Κέντρου» ειχεν Εθνικήν, παιδαγωγικήν, ψυχαγωγικήν καί έμψυχωτικήν ση
μασίαν. Έ ν ·συνειχεία προηγηθεισών βραβεύσεων, ώς καί άλλων πού θά έπα- 
κολούθήσουν, συνεκεντρώθησαν είς Μάνην τά Σχολεία. Καρωτής, Σαταριάς, 
Ευγενικού καί τής Μάνης μέ δλους τούς διδασκάλους του'. Τήν τελετήν έτί- 
μησαν διά τής παρουσίας των αί Τοπικαί άρχαί καί οΓι γο\'εϊς τών μαθητών. 
Επίσης παρέστησαν’ δ Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων κ. Ν. Μαν©σιώ- 
της καί ό αντιπρόσωπος τού «Θρακικού Κέντρου» κ. Δημήτριος Μανάκας. Ή  
τελετή ήρχισε,ν μέ προσευχήν τών μαθητών, οί όποιοι μέ τάς μελωδικός -τών 
φωνάς άπηύΟυνυν θερμήν παράκληισιν ©ίς τήν Ύπέρμαχον Στρατηγόν Θεο
τόκον. Έν συνειχειίςι άπηγγέλθησαν ποιήματα- πατριωτικά, πλήρη ένθιουσια- 
σμού καί πατριωτικής έξάρσεως. Πρώτος ώμίλησε διά τούς σκοπούς τής έπι- 
σκέψεως καί τής όργανώσεως τής τελετής, ό αντιπρόσωπος ,τού «Θρακικού 
Κέντρου» κ. Δημήτριος Μανάκας, δστις ανέπτυξε το έργον τής όργανώσεως 
ταύτης καί ;ΐιετέφερε τούς χαιρετισμούς τής αγάπης καί τάς εύχάς τού «Θρα-
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κικσΰ Κέντρου:* Ιδιά τοΰ γηραιού κα! Ισοβίου* Πιροέδιρου αΰτοΰ κ. Φιλίππου 
Μανουήλ ίδου. Ωσαύτως άνεφέρθη ©Ις τήν 'Ιστορίαν τής Θράκης κατά τήν 
Βυζαντινήν εποχήν καί! ιείς τήν Ιστορίαν της κατά το ©τας 1'821 και μετέπει- 
τα, οπότε ή Θράκη προσέφ&ρε πάρα πολλά εις αίμα καί χρήμα κα! κατενθθυ
σίασε τους μαθητάς. ’Ανέφερε επίσης τους σκοπούς κα! τάς επιτεύξεις τοΰ 
«Θρακικοΰ Κέντρου», ίδιά τήν προικοιδότησιν απόρων κορασίδων, τήν βράβευ- 
σιν άριστευόντων μαίθητών εις Γυμνάσια κα! Δημοτικά Σχολεία κα! τήν δ·ια- 
τήρησιν τής ιστορικής μνήμης, διά τής συγγραφής Λαο,γραφικών βιβλίου’ 
ώς τά «Θιρακικά» κ.λ.π. Σήμερον, ιείπε, βραβεύονται οι μαθηταί:

1) Δόβρη Ευαγγελία, 2) Γαλαταύδη 'Ελένη. Τοΰ Δημ. Σχολείου Μάνης.
3) ΧατΙζουδη Ελένη. 4) Δοϊτσίδου Διαλεχτή. Τοΰ Δημ. Σχολείου Κα

ρωτής.
5) Κυρπετίζής Σωτήριος. 6) ΝαΙζίρης Γεώργιος. Τοΰ Δημ. Σχολείου 

Σιταιριάς.
7) Ίωαννάκη 'Ελένη. 8) Καπουκρανίδης ’Ιωάννης. Τοΰ Δημ. Σχολείου 

Εύγενικοΰ. Κα! ισυνέστησε νά μιμηθοΰν κα! ο! άλλοι μαθηταί τούς άριστεϊς συμ- 
μαιθητάς των διά νά γίνουν κα! αυτό! άριστοι ώς πρός τό ήθος, τήν επιμέλειαν, 
τόν χαρακτήρα κα! τάς έπιΐδόσεις. ’Ακολούθως ωμίλησεν 6 ακάματος ’Επιθε
ωρητής τής Δημοτικής ’ΕχπαιΙδεύσεως Δι1δ)χου κ. Ν . Μανεισιώτης, είς τάς 
έν,εργιείας κα! προσπαίθείας τοΰ οποίου οφείλεται καί! ή άρτία όργάνωσις κα! 
λειτουργία τοΰ έν Δ ιδ)χφ  «Λαογραφικοΰ Μουσείου», διά τοΰ όποιου προβάλ
λεται ό πολιτισμός τής Θράκης κα! δστις, μέ τήν γλαφυρότητα, ή οποία τόν 
διακρίνει κα! είς γλώσσαν καταληπτήν άπό δλους έσκόρπισε ρίγη ένθουσια- 
σμοΰ ιεΐίς τούς μαθητάς κα! τούς διδασκάλους κα! ή αίθουσα ύπερεπληρώθη 
.πατριωτισμού κα! Έθνικίοΰ παήμοΰ. ’Επικαίρως άνεφέρθη είς τήν ετοιμότη
τα τοΰ Στρατού κα! τοΰ Λαοΰ .μας νά αποκρούσουν πάσαν τυχόν απόπειραν 
εισβολής (έκ Τουρκίας κα! συνέστησεν «ιθαρισεΐν χρή», κα! δτι ό Μέγας Θεός 
τής Ελλάδος δέν θά άφηση τούς μιαρούς νά βεβηλώσουν τά .καθαγιασμένα 
χώματα τής Θράκης ιμας, πού είναι τό διαμάντι κα! τό στολίδι τής 'Ελληνι
κής Πατρίδος, πού είναι ή ζαφ&ιρόπετρα στής γής τό δαχτυλίδι. 'Ωσαύτως 
συνέστησεν είς τούς βραβευθέντας ,μαθητάς νά ανοίξουν ατομικόν βιβλιάριον 
εις Ταχυδρ. ΤαμιευιτήριΟν ή άλλον Πιστωτικόν 'Ίδρυμα ή νά αγοράσουν μίαν 
ομολογίαν τοΰ Έθνικοΰ Δανείου διά νά συμβάλλουν .κα! αυτοί είς τήν ’Εθνικήν 
Οικονομίαν. ’Εν συνεχείς έψάλη ό ’Εθνικός ''Ύ|μνος, έγένιετο ή βράβευσις τών 
μαθητών κα! έληξεν αΰτη ή τελετή εντός ατμόσφαιρας χαΐράς, ενθουσιασμού 
κα! υποβολής ευχαριστιών τών τε διδασκάλων κα! μαιθητών πρός τό «Θρακικόν 
Κέντρον».

Έ ν Ρηγίω τή 11η Δεκεμβρίου.
Καλημέρα ισας κύριε Φίλιππε Μανουηλίδη. Είμαι καί εγώ μία μαθή-
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τρία'· από ιέίκεΐνες τις όποιες βραβεύσατε to έτος 1967. Σάς ευχαριστούμε και 
παρακαλούμε τό Θεό νά σάς δίνη χημεία καί ευτυχία.

Φυδανίδου Κιούλα 
Τάξις Σ Τ '. Σχολειον Ρηγίου

Έν Ρηγίψ,τή 12η Δεκεμβρίου.
Καλημέρα κύριε ΜαΛουηλίδη Φίλιππε. Έγώ είμαι ένας μαίΟητής άπό 

κείνους πού βραβεύσατε τό ετος 1967. Σάς εύχομαι νά είστε ευτυχισμένος. Σάς 
ευχαριστούμε πολύ και παρακαλούμε τόν Θεό νά σάς δίνη υγεία.

Μπσυφίδης Μενέλαος 
Τάξις Σ Τ '. Σχολειον Ρηγίου

Κύριε Μανουηλίδη
Ευχαριστώ θερμά ΤΟ ΘΡΑΚΙΚΟ Κ ΕΝ ΤΡΟ  καί ιδιαίτερα έσάς γιά 

τήν βράβευσίν μου. ’Ονομάζομαι Παζαρλιώτη Ασημίνα καί πηγαίνω στήν 
Σ Τ ' τάξη Δημοτικού Σχολείου Έλληνοχωρίου της περιφερείας Διδυμοτεί
χου. Εύχομαι ό Θεός νά σάς χαρίζη υγεία γιά νά συνεχίαειτε τό έργο πού αρχί
σατε.

Μετά απείρων ευχαριστιών 
Ασημίνα Παζαίρλιώτου

«Σεβαστοί μας Κύριε Έπι'θεωρητά, Κύρ.ιιε Μανάκα, Κύριοι Διδάσκαλοι'
Αισθάνομαι τόν εαυτόν μου πολύ συγκινημέαυ καί δέν γνωρίζω άν, εκείνο 

πού αισθάνομαι μπορώ νά τό διατυπώσω. Τήν συγκίνηση που αισθάνομαι σή
μερα πιστεύω απολύτως δτι τήν νοιώθουν καί δλοι έκεϊνοι οί συμμαθηταί μοχ* 
π:,ύ σήμερα έλαβον βραβεία. Μάς συγκινεϊ δμως περισσότερο ή μεγάλη τιμή 
πού 'μάς έκαναν οί σεβαστοί διδάσκαλοί μας νά ιέκλέξαυν έ'μάς ανάμεσα άπό 
άλλους άριστους καί καλούς φίλους καί συμμαθητάς ιμας. Μάς συγκινεϊ αυτή 
ή μεγάλη τιμητική διάκρισις καί μάς γεμίζει χαρά καί υπερηφάνεια μά συγ
χρόνως μάς έπιβάλλει καί ένα άλλο Ιερόν καθήκον. Νά γίνωμε καλύτεροι. Καί 
ύπασχόμιείθα τούτο μέ δλη τή δύναμη τής ψυχής μας. Οί καλοί διδάσκαλοί' μας 
φροντίζουν καθημερινά νά μάς 'μορφώσουν .καί νά μάς .κάνουν καλούς καγα- 
θίοιύς. Τούς ευχαριστούμε καί τούς ευγνωμονούμε καί ύποσχόμιείθα νά φανούμε, 
αντάξιοι τών προσπαθειών τους. 'Τποσχόμεβα ,τό ιδιιο πού ύπεσχοντο τά Σπαρ- 
τιατόπουλα. ’Άμμες δέ γ’ εσόμεΐΟα πελλω κάρρονες. Γ\ωρίζο|μΐε καί μάθαμε είς 
τό Σχολείο ποία ένδοξη πατρίδα έχομε μάθαμε τήν ιστορία καί τήν καταγω
γή ιμας. Μάθαμε ότι ή Ελλάδα 'μας γέννησε ήρωες καί ημιθέους, παρουσίασε 
Παρίθενώνιες έδημιούργησε σταθμούς πού φωτίζουν όχι ιμόνο τήν Ελλάδα αλλά 
τήν οικουμένη ολόκληρη. Μάθαμε άκόμη δτι ή φυλή μας συνεχίζει τόν Ιστο
ρικό δρόμο της, καί δτι καμμιά δύναμη δέν μπορεί νά τήν σταματήση. 'Τπο-
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σχάμιειθα νά προσφέρωμε κι’ εμείς το λιθάρι μας, ιειτε μικρό είτε μεγάλο, στο 
δρόμο της προόδου τής πατρίδας μας. Θά ήταν όμως μία μεγάλη παράλειψις, 
μία μεγάλη αχαριστία, από μάς άν στη 'σημερινή 'σεμνή τελετή δεν ευχαρι
στούσαμε μέ δλη τη δύναμη τής ψυχής τό Θρακικο ΚένΤρον γιά την ευγενι
κή του χειρονομία νά βραβεύση μαθητάς του Δημοτικού Σχολείου.

Εκφράζομε την ευγνωμοσύνη μας ιστό Θρακικο Κέντρο και ιστόν άξιο άν- 
τιπράσωπό του στο Διδυμότειχο παλαίμαχο διδάσκαλο κύριον Δημήτριον Μα- 
νάκα. Ό  κ. Μανάκας αφού προσέφερε επί 45 χρόνια τάς καλάς υπηρεσίας του 
στο Δημοτικό Σχολείο, ακμαίος ακόμη και γεμάτος ζωή και! δύναμη, επί πολ
λά ακόμη ετη ισυνεχίζει τό λαημορφωτικό του έργο. ΕύχόιμιεΙθα καί παιρα- 
καλούμε τον πανάγαθο Θεό νά τού χαρίζη υγεία καί δύναιμη, έπί πολλά ακόμη 
χρόνια νά προσφέρη για τό καλό τής Θράκης μας. Σάς ευχαριστούμε όλους καί 
σάς στέλνομε τά φιλιά μας.

Λεπιδιού Μαρία τού ’Αντωνίου»

Έ ν Κιισσαρίω τή 12-12-1967
—  Αξιότιμε κύριε Μανουηλίίδη.

'Σάς ευχαριστώ, εγώ ό μαθητής τού Δημοτικού Σχολείου Κιισσαιρίου 
Μπιγελακης Χαραλαμπος, απο τά βάθη τής καρδιάς μου. Βραβεύτηκα μέ τό 
πρώτο 'βραβείο από τό Θ ΡΑ Κ IKON KENT PO N . Βέβαια δεν μας κάνετε μέ 
το δώρο αυτο πλουσίους. Αλλά μέ τό 'δώρο, καί μέ την καλή σας καρδιά, δέν 
κάνατε καλό μόνο σε μάς τους βραβευμένους, αλλά καί ισέ ολόκληρο τό ’Έθνος, 
την Ελλάδα. Θά παραδειγματιστούν καί άλλοι κατώτεροί ιμας μαθηταί, ·\ά 
ομοιάσουν εμάς, καί ίσως νά γίνουν καί καλλίτεροι. Καί μια μέρα ή Πατρίδα 
μας ιθ ά έχη καλά Ελληνόπουλα, καί καλούς στρατιώτες. Καί θά δοξάσουμε τήν 
Ελλάδα ακόμη περισσότερο 'άπ’ ότι είναι. ’Έτσι λοιπόν ιθά καταβάλω μεγαλύ
τερη προσπάθεια, γιά νά γΚω μιά μέρα χρήσιμα; ιστήν Πατρίδα ιμας, καί καλός 
Χριστιανός. Νά μην γίνω ένας αλήτης, ένας περιττός, στην Πατρίδα μας. Τέ
λος ισάς χαιρετώ μέ πολύ αγάπη, καί σεβασμό, εγώ ό μαθητής τού Δημοτικού 
Σχολείου Κισσαρίαυ, Μπιγελάκης Χαράλαμπος. Δέν Θά σάς ξεχάσω ποτέ, γιά 
τό καλό που κάνατε σέ μάς, καί σε ολόκληρη τήν Πατρίδα...

Μπιγελάκης Χαράλαμπος.

Έ ν Κισσαρίω τή 12 Δεκεμβρίου 1967
’Αξιότιμε κύριε Μανουηλίδη:

Δέν ιμπαρώ νά ισάς ϊέκφράσω τή μεγάλη χαρά που ένοιωσα γιά τό βραβείο 
τό όποια ιμού έδωσε τό Θ ΡΑΚ ΙΚ Ο  Κ ΕΝΤΡΟ . Πού όπως εμαθια εσείς εΐσαστε 
Πρόεδρος. Είμαι μαθήτρια τού Δημοτικού Σχολείου Κιισσαρ ίου καί βραίβεύθη- 
κα μέ ιδεύτερο βραβείο. Είμαι υπερήφανη γιατί έτσι μού δόθηκε ή ευκαιρία νά
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καταλάβω πώς υπάρχει αμοιβή για τον κόπο που κάνω. Θά προσπαθήσω, αν 
τώρα πήρα τό δεύτερο, μια άλλη φοιρά νά πάρω τό πρώτο. Και αυτά ιθά τά χρω
στώ σέ σάς, γιατί τό ιδώρο που μου ι στείλατε μου έίδωισε νέα δύναμι καί κουρά
γιο γ ιά τή  μαθητική μου ζωή. Σάς ευχαριστώ μ’ αλη μου τή καρδιά.

Μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου Κιισσαρίσυ 
Κακαράκη Βασιλική.

Παν'θιριακική 14-12-967.

Β Ρ Α Β Ε Τ Σ ΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΠΟ ΤΟΤ Θ ΡΑΚ ΙΚ Ο Τ Κ ΒΝΤΡΟ Τ Ε ΙΣ  Λ Α Β Α Ρ Α

Παρουσία τών Τιοπικών Α ρχώ ν καί ένώπιΐον τών γονέων καί κηδεμόνων 
τών ιμαίθητών του Σχολείου Λαβάρων, τό απόγευμα τής 4ης Δεκεμβρίου, εις 
την αίθουσαν τελετών του Δημοτικού Σχολείου Λαβάρων, ελαβεν χώραν μία 
ωραία έορταστική έκδήλωσις. Προηγηθέντος εΛος μικρού καλλιτεχνικού προ
γράμματος υπό τών μαθητών του σχολείου Λαβάρων, με επιτυχίαν, έπραγμα- 
τοποιήθη έν (συνεχεία χρηματική βράβευισις τών δύο καλυτέρων μαθητών έξ 
ενός έκάστου τών κάτωίθτ οκτώ Δημοτικών Σχολείων τής πειριίοχής Λαβάρων, 
ήτοι: Άμαρίου, Κισσαρίου, Λαβάρων Μάνδρας, ’Αγριάνης, Πρωτοκκιλησίου, 
Μαυριοτ/κληισίου καί Κορύμβου. Ή  απονομή τών δώριων έγένετο υπό του άντι- 
προσώπου του Θρακικου Κέγτραυ κ. Λημητρίου Μανάκα συνταξιούχου διδα
σκάλου, παρουσία του Έπιθιεωρητοϋ Δημοτικής Έκπαιδεύσεως Περιιφεριείας 
Διδ) τοίχου κ. Νικολάου Μανεσιώτη. Άμφότε.ροι ουτοι, παρά την έπικρατοΰ- 
σαν τεταμένην κατάστασιν, ιδέν έπαυσαν σύίδ’ έπί στιγμήν τήν δραστηιριόιτητά 
των καί μή φειδόμενοι κόπου καί μόχθίου, ιδιά τής ένε,ργείας των ταυτης καί 
τών Εμπνευσμένων όιμιλιώτ' των, ισυνέβαλον τά μέγιστα εις τήν καλλιέργειαν τής 
άμίλλης καί τών αγαθών τής άποταμιεύσεως μεταξύ τών (μαθητών dcp’ έΐνός καί 
εις τήν ’Εθνικήν δίαπαιδαγώγησιν, "ψυχαγωγίαν καί Ιμψύχωσιν αυτών κατά 
τάς ημέρας τής κρίσεως dcp’ ετέρου. Τοιαΰται (εκδηλώσεις ιθά ή σαν ευχής έργον 
νά γίνωνται συχνότερον.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Π ΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑ  ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν ΛΑΒΑΡΩ Ν  
Άριίθ. Πρωτ. 196 ’Ev Λαβάροις τή 28.12.1967

Προς τον άίξιότιμον Πρόεδρον Θρακικου Κέντρου 
%. Φίλιππον Μανουηλίδην

Ά  )θ ή ν α ς
«Έξ αφορμής τής έν τώ υφ’ ημάς 4)βεισίω Δημοτικώ Σχολείω Λαβάρων 

Διδυμοτείχου λαβοΰσης χώραν τελετής βραβευσεως τών .καλυτέρων μαθητών
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όκτώ δημοτικών σχολείων της περιοχής υπό τοΰ αντιπροσώπου τοΰ θρακικοΰ 
Κέντρου κ. Δημητρίου Μανάκα, τοΰ όποιου Ιεπαξίως προεδρεύετε, λαιμό άνω 
τήν τιμήν νά παρακαλέσω υμάς εύισείβάσιτως όπως δεχίθήτε τάς άγνάς θερμάς 
ευχαριστίας καί ευγνωμοσύνην τοΰ διδακτικού προσωπικού και'ι τών μαθητών 
τοΰ σχολείου ιμας, διά τήν μεγάλην ευεργετικήν ιέπίδρασιν τήν οποίαν έσχε με
ταξύ τών μαθητών μας ή ώς άνω Ενέργεια, πρωτοβουλία υμών. Συνημμ&νως 
υποβάλω -δυο ευχαριστηρίους έπιισταλάς τών βραβευθέντων μαίθηιτών.

Μετά μεγίστου σεβασμού Ό  Διευθυντής τοΰ Σχολείου
Δημ. Παυρώνας»

Έν Ααβάροις τή 28-12-67
Σεβαστέ, κύριε Μανουηλίδη

«Σάν μαθητής τής Σ Τ ' τάξεως τοΰ Δημοτικού Σχολείου Λαβάρων, είχα 
άκούση αρκετά πράγματα διά τό θρακικόν Κέντρον, και ποιους σκοπούς υπη
ρετεί τούτο. Ή  τύχη δέ καί ή επιμέλεια μίαυ, άς μοΰ Επιτροπή νά είπώ, μοΰ ε
πιφύλαξε νά κριιθώ καί Εγώ άπό τούς ισεβαστούς μου αγαπητούς διδασκάλους 
τοΰ σχολείου ιμας ένας άπό τούς δύο ιμαθητάς, τής Σ Τ ', τάξεως πρός βράβευ- 
σιν υπό τοΰ θρακικοΰ Κέντρου, :τό όποιον Εσείς επαξίως διοικείτε. Τήν 4ην τοΰ 
μηνός Δεκεμβρίου ώργανώθήκε είς την αίθουσαν τελετών τοΰ σχολείου μας, 
μια τελετή καί ύστερα άπό τις καλές ομιλίες τοΰ κυρίου Ειπιίθεωρητοΰ μας καί 
τοΰ Εκπροσώπου τοΰ θρακικοΰ Κέντρου κυρίου Μανάκα, οί όποιοι μάς Εξήγη
σαν τήν δράσιν, τούς σκοπούς καί ,τίς αγαθοεργίες τοΰ θρακικοΰ Κέντρου, έγι
νε ή βράβευσίς ιμας, παρουσία τών αρχών τής Κοινότητος καί τών κατοίκων. 
Καί εμεινα άληιθίνά συγκινημένος. Τό θρακικόν Κέντρον σκέπτεται καί φροα·- 
τίξει γιά ιμάς τά Ελληνόπουλα τής Θράκης. Καί μάς δίνει θάρρος νά γίνωμε ά
ξιοι .απόγονοι τών μεγάλων άνδρών τής Θράκης, δπως εσείς καί οί συνεργά
τες σας. Διότι ιμάς έδωσε ευκαιρία κατά τήν τελετή τής βιραβεύσεως νά γνω- 
ρίσωμεν άπό την όμιλίαν τοΰ κυρίου Μανάκα Καί τοΰ κυρίου ΈπιΟεωρητού άρ- 
κετά περί τής Ιστορίας τής Θράκης καί τούς αγαθοεργούς σκοπούς τοΰ θ ρ α 
κικοΰ Κέντρου. Ευχαριστώ κύιριε Μανουηλίδη εσάς καί τούς σεβαστούς μου 
διδασκάλους διά τήν τιμήν πού μοΰ έγινε. Εύχομαι είς τούς συιμμαθητάς μου 
καλύτερον τύχην είς άλλες τελετές όραβεύσεω; διότι μεταξύ ιμας πρέπει νά ύ- 
πάρχη εύγενής .συναγωνισμός διά τήν πρόοδόν μας. θ ά  φροντίσω να φανώ 
άξιος τής Εκλογής τών δασκάλων μου καί τοΰ 'βραβείου τοΰ θρακικοΰ Κέντρου 
τό όποιο όμολσγώ άτι μέ έχει συγκινήσει.

Δυατελώ μετά σεβασμού 
Τείλιάκας Αθανάσιος»
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Έν Ααβάροις τη 28-12-67
Σεβαστέ Κύριε Μανουηλδδη
«Θεωρώ υποχρέωση μο|υ νά σας ευχαριστήσω για τήν ευγενική σας χειρο

νομία. Τήν χαρά πού ένιωσα για τήν ,τιιμή νά ιμιαΰ προσφέρετε το δώρο τούτο, 
τό όποΐο τιιμά πολύ περισσότερο έσάς, ιδέν τήν γνώρισα ποτέ. Γι’ αυτό δεν βρί
σκω ιλόγιια νά σάς ευχαριστήσω. Νομίζω άτι. ή μεγαλύτερη απόδειξη ευχαριστι
ών :θά είναι αυτή πού δεν μπορώ νά τήν έκφράσω. Γυ* αυτό, μέ κάθε τρόπο 0ά 
προσπαΟήισω νά σάς ευχαριστήσω μέ τήν παντοτινή μου πνευματική ανάπτυ
ξη. Θά προσπαίθώ πάντοτε, οσο μπορώ νά μειλετώ περισσότερο καί νά είμαι κοτ 
λή ιμίαίθήτρια, όχι τόσο για τώρα στο Δημοτικό 'σχολείο- δσο για ύστερα στο 
Γυμνάσιο. Κι’ αυτό Οά είναι ή μοναδική πραγματική ένδειξη της ευχαρίστησής 
μου. Μέ σεβασμό

Δδλλα Ελένη»

«Τήν 7ην Δεκεμβρίου έΐγένετο εν τώ Σχολείω Θουρίου ισεμνή τελετή βρα- 
βεύσεως τών αριστούχων ιμαίθητών τών Σχολείων Θουρίου —  Σοφικού —  ’Α
σημένιου —  Θηρέας καί Λαγού υπό τού εκπροσώπου τού Θρακικου Κέντρου. 
Εις τήν εορτήν παρέστησαν ό ’Επιθεωρητής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως Διδυ
μοτείχου κ. .Νικόλαος Μανεισιώτης, ό εκπρόσωπος τού Θρακικου Κέντρου κ. 
Δημήτ,ριος Μανάκας, οί ΔιευίθύνΤαί καί τό διδακτικόν προσωπικόν τών άνω- 
τέρω Σχολείων, άπασαι αί άρχαί τού Θουρίου καί πλήθος κόσμου. Τό πρό
γραμμα περ·ιέλα|μβανεν άσματα, απαγγελίας, ισκέτς, ομιλίαν τής Διευθύντριας 
τ.:ύ Σχολείου Δίδος Ά γ γ . Τσακίρη, έμπνευσμένην ομιλίαν τού Έπιθεωρητού 
κ. Νικ. Μανεσιώτου ώς καί τοιαύτην τού έκπρασώπαυ τού Θρακικου Κέντρου 
κ. Δημ. Μανάκα, περί τής καίθιερώσεως τού ΐθίεσμιού βραιβεύσεως 2 μαιθη- 
τών τής έκτης τάξιεως έξ δλων τών Σχολείων τής Θράκης διά τού ποσού τών 
600 δραχμών ώς Α' ίβραβεΐον καί 3(50 δραχμών ώς Β ' βραιβεϊον. Ή  δλη δέ 
προσπάθεια τής βραβεύσεως όφείλεται εις τάς ιάάκνους πρίεισπαίθείας τού 
ΓΙροέδρου τού Θρακικού Κέντρου .κ. Φιλίππου Μανουηλίδη δστις ήνάλωσεν 
ολόκληρον τήν ζωήν του εις τήν υπηρεσίαν τού ’Έθνους καί τής Θράκης. Τήν 
έαρτήν εκλεισεν σύντομος ευχαριστήριος όμιλία τής β,ραιβευθεδσης μαίθητρ ίας 
Δεσποίνης Καραγιάννη τού Δημοτικού Σχολείου Θουρίου καί ό Εθνικός 
"Τ μ ν ο ς».

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ HOT ΑΝΕΒΑΖΟΤΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

«Οί Μεταξάδες —  Διδυμοτείχου, δπου, προ είκοσι περίπου έτών, έπαί- 
χθη τό φρικαλεώτερον δράμα τής τελευταίας απόπειρας τού Κομμουνιστοσυμ- 
μοριτιρμού, είχον τήν ευκαιρίαν, μέ τήν δύσιν τού ιλήξαντος έτους, νά ζήσουν 
στιγμάς ιουγκινητικάς, από τάς διαφόρους έκδηλώσεις καί γεγονότα, έκ τών 
οποίων άναφέραμεν μερικά: .

4
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1) Εις τήν αίθουσαν τελετών του Δημοτικού Σχολείου, Εγένετο ή βρά- 
•βευσις, υπό του Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝ ΤΡΟ Τ, δύοι αριστούχων ιμάθητών, έξ έκά- 
ιστου των Σχολείων Μεταξάδων, ιΠαιλιουιρίαυ, Άλεπιοχωρίου, Λάδης, Πολιας 
και Άβδέλας. Τήν σεμνήν, άλλ’ Ενθουσιώδη ΐε!ΐς Εκδηλώσεις εορτήν, έτίμησαν 
δια τής παρουσίας των, δ Επιθεωρητής Π)θμίου Έκπ)ισεως Περιφερείας 
Διδυμοτείχου κ. Μανεισιώτης Νικ., δ αντιπρόσωπος του Ορακικου Κεντριού κ. 
Μανάκας Δημ., αί άρχαί του Χωρίου, οι διδάσκαλοι των πέριξ Χωρίων καί, 
πλήθος κόσμου. Έ ν αρχή ή Δ)ντρια του Σχολείου Τσιροπούλα Ξανθή διά 
θερμών λόγων, Εχαιρέτισεν τον κ. Επιθεωρητήν, δστις μέ ένθερμον ζήλον, 
καταβάλλει πάσαν ιδυναΐτήν πριοισπάθειαν, διά τήν άνύηκοσιν τής έκπαιΙδεύσεως 
έν τή Περιφερεία του και τόν κ. Μανάκαν, δ δπαΐος εΐλκυσεν τον ώριαϊον θε
σμόν τής βραβεύσεως .των ιμαθητών υπό του Θριακικου Κεντριού καί ιειις τήν 
Περιφέρειαν μας. Εις τήν ισυνέχειαν δ κ. Μανάκας άνεφέρθη δι’ ολίγων' εις 
τους ιακοπους του θρακικσυ Κέντρου καί ιεπέδωσεν τά βραίβεϊα εις τους μι
κρούς ιμαίθητάς. Τήν ώραίαν εορτήν εκλεισεν δ κ. Έπιθιεωρητής, παρότρυνας 
Τους υπολοίπους μαθητάς εΐίς τον στίβον Του πνεύματος.

2) Δια δεύτερον περίοδον εφέτος ίΐδρύθη καί λειτουργεί εις τους Μετα- 
ξάδες Κέντρον Λαϊκής Έπιμαρφώσεως. Έ πί τή Ενάρξει των ιμαίθημάτων έτε- 
λέάθη αγιασμός, τόν όποιον παρηκολούθησαν ό Επιθεωρητής Π)ιθιμίθυ Έκ- 
παιΐδεύσεως κ. Μανεσιωτης Νικόλαος, αΓι άρχαί του Χωρίου καί πλήθος κό
σμου. Μετά τό πέρας του αγιασμού ώμίλησαν δ Δ)ντής του (έν λόγφ Κέντρου' 
κ. Λιαμαντούδης Σωτήριος, άναιφερθείς εις τάς μέχρι τοϋδε δραστηριότητας 
του Κέντριου, δ κ. Καλαϊτζής Δημ., άκροατής του Κέντρου, άπαριιθίμήσας τάς 
ώφελείας που άπεκόμισαν ιοί άκρααταί Εκ τής ίδρυσεώς του ,καί δ κ. Επιθεω
ρητής τανίσαις τήν πριονρμιίουχίον θέσιν των Χωρίων, εις α λειτουιργουν Κέν
τρα Λαϊκής Έπιμαρφώσεως.

3) Οί Μεταξάδες ηυτύχησαν νά φιλοξενήσουν κατά τήν πρόσφατον κρί- 
σιμον καμπήν του Κυπριακού την Ε ' Μοίρα Κατάδρημών. Καί άπδ τής θέσε- 
ως αυτής οί κάτοικοι Μεταξάδων, έπιίθυμοϋμε νά άπευθύνωμεν έπαινον καί 
θερμάς ευχαριστίας πρός τόν κ. Διοικητήν, τους ’Αξιωματικούς καί Όπλί- 
τας τής έν λόγω Μοίρας, οίτινες παρά τήν κρισιίμότητα των ημερών καί του 
φόρτου Εργασιών, προέβησαν εις πλείστας άνθίροχπιιστικάς Εκδηλώσεις, αΐτυνες 
προεκάλεσαν αισθήματα θαμμασμου και ευγνωμοσύνης. Εις τό Σχολειον έκ
τος τών άλλων πρασέφερον καί 500 δραχμάς. - - -

4) Οί Μετανάσται μας ουδέ σπιθαμήν παρεκλίνουν από τήν ώραιαν ελ
ληνικήν παράδοισιν τών Μεγάλων ’Εθνικών Ευεργετών1.

’Απέστειλαν δωρεάν είς τό Σχολειον ποισόν έκ 2.050 μάρκων. Τό συγ- 
κϊνητικώτερον ιδέ άτι προ ολίγοι’ ημερών κατέθεσαν εις Τράπεζαν, Επ’ όνό- 
ματι τριών κορασίδων, τών όποιων, δ πατήρ ΕφονεύΟη υπό ατυχήματος,, πο- 
σον 4.000 μάρκων».
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ΕΛΕΤΘΕΡΗ Θ ΡΑ Κ Η  14)1 )1968  
Β Ρ Α Β Ε Τ Σ ΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΠΟ ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝΤΡΟ Τ  

Ε ΙΣ  ΤΟ ΧΩ ΡΙΟΝ ΒΡΤΣΙιΚ Α

«Τήν 25ην Νοεμβρίου 1967 έγένετο «Ις τό χωρ.ίον Βρυσικά βράβευσυς 
ανά δύο μαθητών τών πέριξ χωρίων υπό του Θρακικοΰ Κέντρου. Κιαιτ’ αυτήν 
έίλαίβεν χώραν έοιρτή μέ ποιήματα, σκέτς καί τραγούδια. 'Ομίλησαν δ κ. ’Επι
θεωρητής, ό αντιπρόσωπος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου κ. Μανάκας, παλαίμαχος 
δάσκαλος και ή διευθύντρ-ια τοΰ Σχολείου. Ώμίλησε πρώτη ή διευθύντρια τοΰ 
Σχολείου, άναπτύξασα ιμέ λίγα λόγια τήν ιμεγάλην ιδράσιν τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου Άργότεριον ώμίλησεν ό κ. Μανάκας, δ όποιος επίσης έξήρεν τδ μιεγά- 
λον εργον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου κα'ι τών πρωτεργατών αύτοΰ. Και έν ισυνε- 
χεία ώμίλησεν δ σεβαστός ιμας Έΐπιιθιεωρητής κ. Ν. Μανεσιώτης. Ούτος έκτος 
τών όσων είπεν διά το έίργον και τήν ιδράσιν τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ώμίλη
σεν πρός τόν1 συγκεντρωίθέντα κόσμον τοΰ χωρίου καί τών διδασκάλων τών πέ- 
ρ>ιξ χωρίων, διά τήν έθνοσωτήριον έπανάστασιν της 21ης ’Απριλίου. Έτόνι- 
σεν ιδιαιτέρως πρός τους κατοίκους τοΰ χωρίου τήν σημπαράστασιν τής Κυ- 
βερνησεως πρός τόν "Ελληνα αγρότην καί τήν αγάπην της πρός αυτόν. Μετά 
έπηκολούθησε ή μικρή χαρούμενη εορτή, μέ ολίγα ποιήματα, τραγούδια καί 
χαρούμενη κωμωδία. Ά φ οΰ έτελείωσεν ή εορτή ήρχιισεν ή απονομή τών βρα
βείων έκ ιμέρους τοΰ κ. Μανάκα. Τά παιδάκια τών χωρίων' Βρυσικών, Άσπρο- 
νερίου, Γιατράδων, Κυανής, Σαύρας, .καί ’Ασβεστάδων, προσήλθίον γεμάτα 
χαρά καί ελαΐβαν άπό τάς χεΧρας τοΰ πάντοτε ακούραστου συνταξιούχου κ. 
Μανάκα τό ιάνάλογον χρημαΐτικόν ποσόν που δόθηκε ώς ‘βριαΙβείον. Τά δραβευ- 
θέντα παιδάκια πανευτυχή ηύχαρίστησαν αυτόν Ιδιά τό μεγάλον δώρον. "Ολος 
ό κόσμος συνεχάρη τούς μάθητάς καί καί ιμαίθητρίας πού έτυχον νά είναι οί 
πλέον επιμελείς μαίθήταί τών Σχολείων. Ή  ωραία αυτή καί χαρούμενη, ιέορτή 
εκλεισεν ιμέ τόν ’Εθνικόν1 "Τμνον. Τό Κοινοτικόν Συμίβούλιον καί όλοι οί δά
σκαλοι τών πέριξ χωρίων εύχαριστοΰμεν θερμώς τό Θρακικόν· Κέντρον καί 
τόν αντιπρόσωπον αΰτοΰ διά τήν μεγάλην χαράν πού χάρισε εΐυς τάς μικράς 
παιδικάς ψυχάς».

ΕΛΕΤΘΕΡΗ Θ ΡΑ Κ Η  ΑΛΕΞ)ιΠΟΛΕΩΣ 19)1 )19>68
Β Ρ Α Β Ε Τ Σ ΙΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ Ε ΙΣ  ΠΤΘΙΟΝ Ε Β ΡΟ Τ

«Είς τό Δημοτικόν Σχολειον Πυθίου, σημειώθηκε μία αξία προβολής καί 
έξάρσεως κοινωνική έκδήλωσις. Πρόκειται διά τήν βράβευσιν 12 άριστευσάν- 
των μαθητών τών κάτωθι έξ (6) Δημοτικών Σχολείων: Πυθίου, Πετράδων, 
Πραγγίου, Ρηγίου, Μικροχωρίου καί Σ . Σ . Πυθίου, υπό τοΰ Θρακικοΰ 
Κέντρου. Τήν πρωτοβουλίαν διά τήν πραγ,ματοπαίησιν τής ωραίας αυτής έκ- 
όηλώσεως είχον δ ’Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Διδυμοτείχου, κ. Ν.
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Μανεσιώτης, έν συνεργασία μετά του αντιπροσώπου του Θρακικου Κέντρου, 
εΐϊς τήν Περιφέρειαν Διδυμοτείχου, κ. Δημητρΐου Μανάκα. Παρόμοια έκδή- 
λωσις δεν έγένετο, κατά τό παρελθόν, ιένταύθα. Ή  ιάπονομή των βραβείων 
έγένετο ϊδιοχείρως υπό του αντιπροσώπου του Θρακικου Κέντρου, παρουσία 
του ’Επιίθιεωρητού, τών διδασκάλων τών ώς άνω Σχολείων, τών τοπικών Ά ρ-  
χών τών κατοίκων του χωρίου Πυθίου καί τών μαθητών του Δημοτικού Σ χο
λείου Πυθίου. Προ τής έπιδόσεως τών χρηματικών βραβείων (α' θραθεΐον 
600 ιδ,ρχ., β' βραβεΐον 8'50 δρχ., δι’ έκαστον Σχαλείον), έλαβον χώραν άπαγ- 
γελίαι., άσματα καί λαϋπαί ψυχαγωγικαί εκδηλώσεις υπό τών ιμαίθητών του Δη
μοτικού Σχολείου Πυθίου.

’Εν συνεχείς*, ώμίλησεν ό Διευθυντής τού Σχολείου Πυθίου, κ. Παναγ. 
Κερεζοάδης, δστις δι’ όλίγων έξήρε προς τό κοινόν τήν μεγάλην, πολύπλευ
ρον καί έντυπωίσιακήν έπαγγελματικήν —  εθνικήν καί κοινωνικήν δράσιν του 
αντιπροσώπου του Θρακικου Κέντρου, συνταξιούχου δηα)ιλου, κ. Δ. Μανάκα. 
Κατόπιν τον λόγον ελοϋβεν ό κ. Μανάκας, δστις μέ άνετη ν  λόγου ανέπτυξε τους 
σκοπούς, τάς επιδιώξεις καί τά επιτεύγματα του Θρακικου Κέντρου. ’Ακολού
θως, έλαβιεν τον λόιγον ό ’Επιθεωρητής τής Περιφερείας, κ. Ν. Μανεσιώτης, 
δστις μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν ευφράδειαν λόγου, άπηύθυνε λίαν χρησί
μους σμμβουλάς, παραινέσεις καί οδηγίας πρός τους κατοίκους του χωρίου 
Πυθίου, τούς ιμαθητάς καί τούς διδασκάλους. Ή  από στήθους μακρά καί λίαν 
επίκαιρος ομιλία τού άοκνου ’Επιθεωρητού μοις, περιιεστράφη περί τήν Θρη
σκείαν, τήν Πατρίδα καί τήν Κοινωνίαν. Ή  όμορφη αυτή τελετή έτελείωσεν 
μ έ . τον ’Εθνικόν "Ύμνον. Κατόπιν προσεφέρθησαν αναψυκτικά .καί έφωτο- 
γραφήθησαν οί επίσημοι μετά τών 1ι2 βραβευθέντων μαθητών. Οί γονείς, οί 
'μαθηταί καί οί διδάσκαλοι, εύχονται εις τό Θρακικόν Κέντρον, όπως ουνεχί- 
ση καί ειίς τό μέλλον τάς ωραίας αύτάς. κοινωνικάς του εκδηλώσεις, αίτινες 
καλλιεργούν τήν φιλομάθιειαν καί τήν εύγενή άμιλλαν τών μαθητών, ύπσβοη- 
θούν δέ τό Σχαλείον ειίς τήν πραγμάτωσιν τών. .σκοπών του.

Ό  ιΧΧρόείδρας Σχολικής ’Εφορίας Πυθίου 
ΙΩΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΎΟΠΟΎΑΟΣ»

«Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Δη ΕΚΠΑΙΔ. Π ΕΡΙΦ . ΞΑΝΘΗΣ ,
2/Θ ΕΣΙΟ Ν  ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ  

Μ Α Γ Ι Κ Ο Ύ
: Ε Κ  Θ Ε Σ Ι Σ

Τελετής άπονομής Βραβείων 
ε ίς  2 καλλ ιτέρους μαδητάς τού Σχολείου

Παρουσία τού έκπροσώπου τού Θρακικού Κέντρου Νομού Ξάνθης κ.
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Άριστ. Γενναδίου, του κ. Έ πιθ) του της Α ' ’Εκπαιδευτικής Περιφερείας 
Ξάνίθης Βασιλείου Βυζ-αΤζή, τών Τοπικών Άρ'χών του Χωρίου, τών μαθη
τών του Σχολείου καί πλήθος κόσμου, ελαβεν χώραν εις τήνάίθουσαν του 
Σχολείου τήν 14ην τρέχοντος μηνός έ.ε,, ισεμνή τελετή Απονομής βραβείων, 
ε;1ς δυο Ιδιακριθεντας διά το ήθος καί τήν ©πίδοσιν μαίθ'ητάς κατά τήν ισχολι- 
κήν περίοδον 1966— 1967, υπό του Θρακικιού Κέντρου. Τούς Επισήμους- πρασ- 
ρφώνησεν ό Δ)ντής του Σχολείου αστις εν ολίγο ις άνεφέρθη ©ις τον οκοπόν 
τον όποιον επιδιώκει τό Θρακικόν Κέντρον' ώς καί τό φιλανθρωπικόν εργον τό 
όποιον έχει ιέπιτελέσει μέχρι σήμερον ©ίς τόν Ν ομόν ιμας. ’Εν 'συνεχεία τόν λό
γον ελαβεν ιό εκπρόσωπος Του Θριακικού Κέντρου κ. Άρίστ. Γεννάδιος. Έν 
αρχή τοΰ λόιγου του άνεφέρθη ©ίς τήν άπείρως δοκιμαίσθιεΐσαν Θράκην από 
tow αρχαιότατων χρόνων μέχρι οήμιερον υπό τών διαφόρων βαρβάρων λαών 
οίτινες Ιεζήλευισαν ©πανε.ιλημμένως τόν ιμεγάλον πολιτισμόν της καί τά κάλλη 
της. Παρ’ όλα αυτά οί Θράκες δέν ’έπαυσαν ουδέ κχτιγμήν νά είναι 'Έλληνες, 
άλλα πιστοί ιθεματαφύλακες τών ιερών καί οσίων τής φυλής μας ©συνέχισαν 
τόν αγώνα Εναντίον όλων αΰΐών, Δέν έκυψαν τόν τράχηλον ©ίς ούδένα. Γα- 
λουχημένοι μέ τήν πίστιν πρός τόν Θεό καί τήν αγάπην πρός τήν Πατρίδα 
απέδειξαν πώς είναι καί αυτοί άξια τέκνα τής Μ©γάλης μητρός πού λέγεται 
Ελλάς. ’Αλλά καί τό προσκλητήριον τής-21ης ’Απριλίου 1'967 ιδέν υστέρη
σαν τών υπολοίπων Ελλήνων. Ηνωμένοι ώς ©ίς άνθρωπος έδωσαν διά μίαν 
ακόμη φοράν τό παρόν καί απέδειξαν περιτράνως τήν γνησίαν καταγωγήν 
των. Ή  ανάγκη τής συστάσεως τού Θρακικού Κέντρου, ©ίπεν, ύπήρξ©ν καί 
’Εθνική καί τερά. Διότι οί απανταχού τής Ελλάδος διασκορπισμένοι Θράκες 
δέν λησμονούν τόν τόπον τής .καταγωγής των .καί ισυλ©χώς-©πιζητούν νά μαν
θάνουν ή νά άκούγουν >δι’ αυτόν. Οί Εκδάθέντες μέχρι'©ήμερον υπό τού Θρα·- 
κικού Κέντρου τόμοι, μέ υλικόν προιερχόιμενον από την 'Ιστορίαν1, και τήν Λαο
γραφίαν τής Θράκης, άπστελούν διά τούς Θράκας έναν άνεκτίμητον θησαυ
ρόν, οί όποιοι διαβάζοντας τους Ενθυμούνται τήν πολυποθητον Πατρίδα των. 
Τήν γην πού τούς Εγέννησε και τούς ιάνεθριεψεν. Τήν γήν μέ τούς ιθιρυλούς καί 
τσς παραδόσεις, τήν χώραν τού Δημοκρίτου, τού Πρωταγόρα, τού Βιΐζυηνού 
καί τών τόισων άλλων ©ξόχων άνδρών. Μά παράλληλα τό Θριακικόν Κέντρον, 
ετόνιισεν ό ομιλητής, έχει τάξει .καί έναν άλλον ιακοπόν περισσότερον σπου- 
δαίον καί αποδοτικόν' τήν παράτρυνσιν τών νέων τής Θράκης διά μάθηισιν καί 
πρόοδον, μέ τήν καίθ-ιέρωσιν τού Ιθίεσμού τής β,ραβευσεως τών καλυτέρων έξ 
αυτών οίτινες θά διακρίνωνται διά τήν Επιμέλειαν καί τό ήθος.

'Τπήρξεν πολύ σοφή ή ’ιδέα τού Προέδρου τού Θρακικού Κέντρου κ. 
Φιλίππου Μανουηλίδη είπεν, διότι κατ’ αυτόν τόν τρόπον καλλιεργείται ή ©ύ- 
γενής άμιλλα μεταξύ τών νέων μέ άπίοτέλεσμα νά έπιτευχθή ή πρόοδος εις τόν 
τόπον’ .αυτόν μέ βάσιν τόν 'Ελληνοχριστιανικόν Πολιτισμόν ό όποιος ξεκίνησε 
από τήν ’Ανατολικήν Θράκην. Τό τέλος τού λόγου τού κ. Γενναΐδίου ©κάλυψαν
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ασταμάτητα χειροκροτήματα.■ Έ ν συνεχείρ ώμίλησεν 6 Έ πιθ)τής της Α' 
Εκπαιδευτικής Περιφερείας Ξάνθης κ. Βασίλειος Βοζατζής ο στις άςοοΰ ηύ- 
χαρίστησεν τον κ. Γεννάδιον δια τά καλά ταυ λόγια παρότρυνεν τούς μαθη
τάς όπως επιίδοθοΰν μετά περισσοτέρου ζήλου βΐς τά μαίθήματά των. Διότι 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον εΐπεν, θά άπσβοϋν μίαν ημέραν χρήσιμοι εις τούς εαυ
τούς των, τάς οικογένειας των, και τήν Πατρίίδα. Νέοι μέ βαθεΐαν τήν πίστιν 
πρός τόν Θεόν καί τά ιδεώδη της φυλής μας είναι εκείνοι τούς οποίους ονει
ρεύεται ή ΙΙατρίς μας καί ή Εθνική μας Κυβέρνησις. Περαίνουν παρεκάλε- 
ιοεν τόν εκπρόσωπον του Θρακικοΰ Κέντρου κ. Άριστ. Γεννάδιον δπως διαβί
βαση τάς εύχαριιστίας του ιίδίου, τών διδασκαλίαν του Σχολείου καί τών μα
θητών, Θρακών δλων, πρός τόν Σεβαστόν Πρόεδρίον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου' 
κ. Φίλιπ. Μανουηλίδην καί τήν ιεύχήν δπο>ς ό Πανάγαθος Θεός τοΰ χαρίζει 
υγείαν, χαράν καί μακροημέρευσιν. Τέλος ή τελετή έκλεισεν μέ τήν απονομήν 
τών βραβείων καί μέ εν πατριωτικόν άσμα τό όποιου1 έτραγούδησαιν οι μαθη- 
ταί τοΰ Σχολείου.

Έ ν Μαγικφ τή 16η ’Ιανουάριου 19Θ8 
Ό  Δ)ντής .του Σχολείου 

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Τ Σ Α Κ Π ΙΝ Η Σ »

Έ ν Μαγικά) τή 18) 1) 19β8 
Ορος τόν κ. Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

Ε ί ς  ’Α θ ή ν α ς
«Σεβαστέ κ. Πρόεδρε,
Ή  χαρά τήν όποιαν δοκίμασα λαμβάνοντας τό Α' χρηματικόν βραβείον 

παρά τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου ύπήρξεν απερίγραπτη διότι ήτο κάτι πού δέν 
τό έπράσμενα. Μά ό παιδικός ένθαυσιασμός είναι απροσδιόριστος καί διά τού
το ισάς παρακαλώ φανείτε καλός διά τό θάρρος πού πήρα νά ισάς γράφω. Δε
χθείτε ισάς παρακαλώ ένα μεγάλο εύχαρυστώ άπό την παιδική μου ψυχή καί 
τήν απέραντη ευγνωμοσύνην μου. Δέν θά λησμονήσω ποτέ τά ωραία λόγια 
τοΰ κ. Έπροσώπου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Ξάνθης .καί θά φροντίζω πάντα νά 
αποτελώ τό παράδειγμα τής καλής μαθήτριας καί νά έχω άκλάνητον την πί
σταν μου πρός τόν Θεόν καί τήν Πατρίδα. Διότι μόνον τότε μιά νέα θά ήμπο- 
ρέση νά ιάποβή χρήσιμη εις τούς άλλους καί τόν εαυτόν της. Δέν έπιδαώκω νά 
σάς κουράσω περισσότερον, ευχαριστώ καί πάλιν καί εΰχαΐμαι ό Θεός νά 
σάς έχη πάντα καλά.

Μέ παλλήν αγάπην, ή μαθήτρια: Κούδιρου Κατιφένια.»
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-· Έ ν Μαγικφ τη 18 )1)1968
Τον κ. Πρόεδρον τοΰ Θρακικου Κέντρου

Ε ι ς  Ά  >θ ή ν α  ς
«Σεβαστέ μας κ. Πρόωρε,
Μετά την απονομήν προς εμέ του Β '. χρηματικού βραβείου παιρά τοΰ 

Βραικικοΰ Κέντρου έθέώρησα καλόν νά σάς γράψω κα'ι νά έκφράσω μέ τήν 
φτωχήν μου πένναν τάς παιδικός μου ευχαριστίας ώς καί τήν βάθεΧαν μου 
εύγΛ'ωμοσύνην. Παράλληλα Ιδέ νά .σάς διαβεβαιώσω δτι είς τό μέλλον Οά κα- 
ταΐβάλω ακόμη περισσοτέρας πρίοισπαίθι&ίας Ιδια νά φανώ αντάξιος τών προσ
δοκιών σας. Πηγαίνω τώρα είς τήν πρώτην τάξιν τοΰ Γυμνασίου καί δ σκο
πός τον όποιον έχω εις τήν Ιζωήν μου είναι νά γίνω καλός μαθητής, καλός Χρι
στιανός καί καλός Έλλην όπως ακριβώς αρμόζει είς Ενα θρακόπουλο. Κλεί
νοντας τήν παρούσαν μου σάς παρίακαλώ νά δεχθήτε καί πάλιν τάς θερμός μου 
ευχαριστίας καί εύχομαι όπως ό Θεός σάς χαρίζει υγείαν διά νά βοηθάτε τά 
αγαπητά σας Θρακόπουλα.

Μέ άπειρη ιάγάπη, ό μαθήτής: X. Παπαδοπούλας»

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ

Ξ Α Ν Θ Η Σ  -
ΑΡΙΘ . 1ΙΡΩΤ. 12

Έν Ξάνθη τή 24.1.68
«Προς τον κ. Φίλιππον Μανουηλίδην Πρόεδρον Θρακικου Κέντρου Σταδίου 38

Α Θ Η Ν Α Σ
Έν ισυνεχεί'ρ τών συνεχιΐζομένων βραβεύσεων είς Σχολεία του Νομού Ξάν

θης, σήμερον, παρουσίρ τοΰ Σεβασιιμιωτάτου, τοΰ κ. Νσμάρχίου καί λοιπών 
επισήμων, έγένετο ίέν σεμνή τελετή ή βράβευσες τών προταθέντων παρ’ ημών 
δύο μαθητριών, υπό τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. Έν αρχή ό υποφαινόμενος λα
βών τον λόγον προσεφώνησεν τους παρευριισκαμένους καί άνέπτυξεψ τήν ση
μασίαν τών βραβεύσεων ιέκ μέριους τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου τό όποιον διά τής 
καλλιέργειας τοΰ πνεύματος αλληλεγγύης καί άλληλοπρίοστασίας μεταξύ τών 
Θρακών καί τήν καταβολήν ιδιαιτέρας προσπάθειας τής διατηρήσεως τοΰ υπέ
ροχου Έλληνίοχιριστιανικοΰ πνεύματος κρατά άσβεστον τήν δάδα, τών ωραίων 
Θρακικών παραδόσεων καί ιίδανικών πού είναι καί ’ιδανικά όλοκλήρου τής Φιλ- 
τάτης πατρίδος μας. Διά τοΰ καθ-ιερωθέντος δέ θεσμού της βραβεύσεως τών 
αρίστων μαθητών τών σχολείων τής Θράκης δίδει τήν μεγάλην σπίθαν της 
εύγενοΰς άμίλλης μεταξύ τών μαθητών άλλα παραλλήλως ιέν ισχύει διιά τοΰ 
τρόπου αΰτοΰ τούς μαθητάς έκείνους οίτινες έχουσι προικισθή διά πνευματι
κών χαρισμάτων καί στερίοΰνται οικονομικών πόρων νά ισυνεχίσωσι τον δρόμον 
τής προόδου έπ’ άγαθώ τών ιδίων καί τής φιλτάτης μας πατρίδος. Έ ν συνε-
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χειρ έλαίβε τόν λόγον ό έκπρόσωπος του Θρακικοΰ Κέντρου τής πόλεώς μας κ. 
Γεννάδιος δστις οπό πολλών έτών άΛΤίπροσοκίΕυέί τό t v  λόγω Κέντρον έπα- 
ξίως, παρουσία σιεν δι’ ολίγων την βιογραφίαν του ΊΧροέδιρου καί ίδρυτου τοΰ 
Θρακικοΰ Κέντρου κ. Μανουηλίδη ώς γνησίου τέκνον τής Μεγάλης 'Ελλάδος 
καί ακαμάτου Ιργάτου διά την επιτυχία του Μεγάλου έργου τής άνυιψώαεως 
του φρονήματος των Θρακών ιδιά τής καλλιιεργείας του Ελληνοχριστιανικού 
ιδεώδους καί τής έξαπλώσεως τής Χριστιανικής αγάπης γενικώτερον. Έν 
συνεχείρ έκάλεσε τους ,μαθητάς να ποτιισθοΰν άπό τά νάματα τής λαμπρός 'Ι
στορίας ιμας, νά όπλισθοΰν μέ φιλοπατρίαν διά νά διατηρήσουν Έλευθέραν 
την γήν τής Θράκης άπό τον κομμουνιστικόν κίνδυνον, νά μιμηίθοΰν δέ τους 
μεγάλους προγόνους ιμας ΐνα διά Του τρόπου αΰτοΰ προχωρήσωμεν ειίς την 
δημιουργίαν τής ιμεγάλης Ελλάδος... Έν αυνεχείρ έγένετο ή βράβευσις τών 
μαθητριών έπιδοιθέντων αυταΐς τά χρηματικά έπαθλα. Έψάλησαιν. ιθρακιώτικα 
τραγούδια καί άπηγγέλθησαν ποιήματα τής Θράκης. Ό  Δ)ντής τοΰ Σχολεί
ου, καθώς καΐί δλο,ι οί πίαρευρεΟέντες καταφανώς ισυγκινηθέντες, .λαβών τόν λό
γον παιρεκάλεσεν τόν κ. Γεννάδιον δπως έξ όνόματος τοΰ Σχολείου εΰχαρ.ιστή- 
ση ιθιειρμότατα τόν κ. Πρόεδρον τοΰ Κέντρου καί δια'βιβάση τήν ΰπόσχεσιν 
πάντων δτι τό 3ον Σχολειον τό όποιον αποτελεί θιερμοκήπιον Εθνικής αγω
γής τών παίδων τής περιοχής του θά καταβάλη μεγαλυτέραν προσπάθειαν διά 
την δημιίουργίαν πραγματικών Έλληνοπαίδων, ταγών τών Εθνικών Ιδανικών 
τής πατρίδος αλλά καί τής Άκριτικής Θράκης.

' Ό  Δ)ντης τοΰ Σχολε.ίου»

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Α' ΕΚΠΑΙΔ. ιΠΕΡΙΦ. ΞΑΝΘΗΣ  
2/Θ ΕΣΙΟ Ν  ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ  
Άριίθ. Πρωτ. 17

Έ ν Μαγικφ τή 18)1)1968  
«Πρός τόν Άξιότιιμον Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντριου

Ά  θ ή ν α ι
’Έχομεν την τιμήν νά πέμψωμεν ΰμΐν συνημμένο)ς: 1) ’Έχίθιείσιν τελετής 

απονομής βραβείων χρημίατικών ©Ις διακριθέντας διά τό ήθος καί την έπίδο- 
σιν είς τά μαθήματα, μαίθητάς του υφ’ ήμάς Σχολείου καί 2) Έπυστολάς τών 
ώς άνω μαθητών απευθυνόμενος πρός 'Τμάς. Έκ παραλλήλου δέ νά έκφρά- 
σωμεν τάς ίθιερμάς ευχαριστίας ιμας οί διδάσκαλοι τοΰ Σχολείου πρός τό πρό- 
σωπόν ισας διά την ώραίαν σκέψιν σας. Ώ ς Θράκες νοιώθουμε υπερήφανοι 
διότι έπιτελεΐτε έργον Ιερόν καί Εθνικόν.

Μετά τιμής ό Δ)ντής του Σχολείου 
Α Θ Α Ν Α ΣΙΟ Σ Τ Σ Α Κ Π ΙΝ Η Σ »
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■ ·.: · Έν -Ξάνθη τη 2Βή ’Ιανύυρίου 1968
«Κύριιε Πρόεδρε, " ·*' '·'·*" ·
Μέ αύτό μου τό γράμμα ιθά ήθελα νά 'σάς εύχαριστήσω για τήν τιμή, πού 

μου κάνατε, νά μέ άναδεδξετε άξια τού β' βραβείου. Τό βραβείο αυτό μου έδω
σε μεγάλη χαρά. ’Αντάμειψε τους κόπους μου και μου δίδαξε ότι ή εργασία 
πάντα ανταμείβεται. 'Τποσχέθηκα στον εαυτό μου νά μελετώ πάντοτε γιά νά 
είμαι άξια του 'βραβείου, αλλά καί για νά ‘ευχαριστήσω τόν σεβαστό μου δι
δάσκαλο, τους γονείς καί τόν εαυτό μου. Καί πάλι ισάς ευχαριστώ.

Μέ σεβασμό: Φωτεινή Δαιλτσίδου.»

Έ ν Ξάνθη τη 28η Ίανουαρ·ίου 1968 
«Μου είναι κάπως δύσκολο νά έκφράσω τή χίαρά πού ένοιωσα όταν πή

ρα τά χρήματα που μέ τόσο ευγενική σκέψη εσείς στείλατε. Ή ταν κάτι πού 
δέν περίμενα καί φυσικά μέ γέμισε· χαρά. Τό πασόν ήταν καλό γιά τίς ανάγκες 
πού είχα ώς μαθήτρια. Είναι ορισμένα πράγματα διά τά όποια κανείς βρί
σκεται εϊς δυσκολίαν ιθ'έσιν Ιδηλαόή προκειιμένου νά εύχαριστήση κάποιίον διά 
κάτι καλό. ’Έτσι κι εγώ τώρα το μόνο πού μπορώ νά γράψω ακόμη·, είναι πώς 
θά ιθυμοήμαι τό δώρο αυτό, καί πώς σάς «ευχαριστώ πολύ μ’ όλη μου τήν 
καρδιά».

Μέ χίλια ευχαριστώ:‘Τριανταφυλλιά Δαργενίδου.»

2 8 )1 )6 8  - -
Σεβαστέ κ. Πρόεδρε. - ' ' σ,-Ή ■-· ■ · .
«Είμαι κι’ έγώ ένας άπό τούς βραβευίθέντας μαθήτάς καί αισθάνομαι βα- 

θεΐαν ύποχρέωσιν νά επικοινωνήσω μαζί σας γιά νά σάς έκφράσω τίς θερμές 
μου ευχαριστίες καί τήν ευγνωμοσύνη μου. Ή  πρωτοβουλία σας αυτή νά βρα
βεύσετε τούς δύο καλυτέρους μαίθητάς άπό κάθε σχολειό υπήρξε πολύ επιτυ
χής γιατί έδωσε τήν χαρά σέ δύο άπορα παιδάκια, άλλα καί ^δημιούργησε 
μεταξύ ιμας τήν εύγενή άμιλλα πού είναι απαραίτητη γιά τήν πρόοδο τών μα
θητών. .Η ευγενική σας αύτή χειρονομία πού μ’ έκαμε νά αίσθάνωμαι υπερή
φανος 'θά άποτ&λέση σταίθίμό στη ζωή μου ,καί πάντοτε 'θά ιμέ παρακινή νά γί- 
νωμαι καλύτερος. Σάς δίνω τήν υπόσχεσή μου ότι καί· στό' μέλλον θά προσπα
θήσω νά φανώ αντάξιος του τιμητικού βραβείου πού μου άπονείματε.

Μέ βαίθι&ίίάν έκτύμησιν: Γεώργιος ’Αλατζάς.»

Γ Έν Ξάνίθη τή 29-1 ώ 8 
’Αξιότιμε κ. Μανουηλδδη. . : ...
«Μή βρίσκοντας άλλο τρόπο, τά σάς εύχαριστήσω καταφεύγω εΐίς- διά μέ

σου έπιστολής εύχαριστίες. Σάς εύχαριστώ έκ βάθιούς καρδιάς-γιά τήν τιιμή 
πού μου κάνατε προσφ&ροντάς μου τό αξιόλογο'χρηματικό πασά. Μού δημι-
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ουργήσατε ιμ(ια χαρά, χαρά άπειρη πού'θά τήν θυμάμαι πάντοτε. "Ενας επαιν- 
νος όταν σέ προσφέρεται σέ δημιουργεί ένα αίσθημα άνωτερότητος. Σε προ
ωθεί σέ ιάνώτερα έπιπεδα από αυτά που βρίσκεom καί .μάλιστα στην προκτ- 
πάθιεια νά τον ξαναπάρης. Ό  έπαινος μοΰ προσφερθηκε ισήμιειρα ·25-<1-68 έν 
μέσω αξιόλογης έαρτής. Εορτή στην όποια παρευιρέθησαν ό αντιπρόσωπος 
του Μητροπολίτου Ξάνθης, δ κ. έπιιθεωρητής, ό διευθυντής τοΰ σχολείου καί 
oil διδάσκαλοι, (καθώς καί ΰί μαίθηταί τοΰ σχολείου. Π ρο της προσφοράς ώμί- 
λησαν ό διευθυντής καί ό έπιθεωριτής. ’Έγιναν δύο προσφορές. Ή  πρώτη σ’ 
εμένα καί ή δεύτερη ισέ μαθητή. Μη θέλοντας νά σάς κουράσο) μέ το γράμμα 
μου αλλά νά σάς ευχαριστήσω σάς χαιρετώ οίκογενειακώς ευχαριστώντας το 
Θρακι.κό Κέντρο καί ειδικά έσάς.

Μαθήτρια: Κιελέσογλου»

Έ ν Μαγικφ τή 18-1-1968 
Π,ρός τον κ. ΙΙρόεδρον τοΰ θρακικοΰ Κέντρου.

«Σεβαστέ κ. Πρόεδρε.
Ή  ιχαρά τήν οποίαν δοκίμασα λαμβάναντας το Α '. χρηματικόν Βίραιβεΐ- 

ον παρά τοΰ Θρ,ακικ’οΰ Κέντρου ύπήρξεν απερίγραπτη διότι ήτο κάτι πού 
δεν το έπράσμενα. Μά δ παιδικός ένθουσιασμός είναι άπρεΙοΐδιόριίστος 
καί διά τοΰτο σάς παρακαλώ φανήτε καλάς ίδιά τό θάρρος πού πήρα νά σάς 
γράφω. Δεχθείτε σάς παρακαλώ ένα .μεγάλο ευχαριστώ από τήν παιδική μου 
φ*υχή καί τήν απέραντη ευγνωμοσύνην μου. Δεν θά λησμονήσω ποτέ τά ω
ραία λόγια τοΰ κ. Εκπροσώπου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Ξάνθης καί θά φρον
τίζω πάντα νά αποτελώ τό παράδειγμα της καλής μαθήτριας καί νά έχω άκλό- 
νητιον τήν πίστιν μου προς τον Θεόν καί τήν Πατρίδα. Διότι ιμόνσν τότε μια 
νέα θά ήμπορέση νά άπόβή χρήσιμη εις τούς άλλους καί τον εαυτόν της. Δεν 
επιδιώκω νά σάς κουράσω περισσότερον. Σάς ευχαριστώ καί πάλιν καί εΰχο- 
χαι ό Θεός νά σάς εχη πάντα καλά. -

Μέ πολλήν αγάπην, Ή  μαθήτρια: Καύδρου Κατικρένιο

Έν Μαγικώ τή 18-1-1968 
Προς τον κ. Πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου

«Σεβαστέ μας κ. Πρόεδρε.
Μετά τήν απονομήν προς έΐμέ τοΰ Β '. χρηματικού Βιραβείου παρά τοΰ 

Θρακικοΰ Κέντρου εθιετόρησα καλόν νά σάς γράφω καί νά έκφράσω μέ τήν 
φτωχήν μου πένναν τάς παιδικός ιμου ευχαριστίας ώς καί τήν βαθιε,ίαν μου 
ευγνωμοσύνην. Παράλληλα δέ νά σάς διαβεβαιώσω ότι είς τό μέλλον θά κα
ταβάλω ιάκόμη περισσοτέρας προσπαθε'ίας διά νά φανώ αντάξιος τών προσ
δοκιών σας. Ό  σκίοπός τον όποιον έχω είς τήν ζωήν μου είναι νά γίνω καλός·: 
μαθητής, καλός Χριστιανός καί καλός 'Έλλην όπως ακριβώς αρμόζει είς ένα
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Θρακόπουλο. Κλείνοντας τήν παρούσαν μου ισάς παρακαλώ νά δεχθήτε καί 
πάλιν τάς θερμός μου ευχαριστίας καί εύχομαι όπως ό θεάς ισάς χαρίζει υ
γείαν διά νά βοηθάτε τά αγαπητό ίσιας Θρακόπουλα.

Μέ άπειρη αγάπη, Ό  μαθητής: X. ΙΙαπαδόπουλος

«Έν Πετεινώ τη 5 η Φεβρουάριου 1968 

Πρός τόν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην
«’Ονομάζομαι Μπάκ/ος Σπυρίδων καί είμαι διευίθυντής τοΰ 2)ΐθεσίου Δη

μοτικού Σχολείου Πετεινού Α '. Εκπαιδευτικής Περιφειρείας Ξάνίθης. Ή  
χαρά καί ή συγκίνησίς μου είναι μεγάλη, που μοΰ δίδεται ή ευκαιρία, νά επι
κοινωνήσω μαζί σας. Σεβαστέ καί αξιότιμε κύριε Μανουηλίδη στις 26 ’Ια
νουάριου ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 6 μ.μ. έγένετο εΐ’ις τήν αίθουσαν τε
λετών του σχολείου ή βράβευσις τών δύο ιιιαθητών σχολικού έτους 1966— 67 
υπό τοΰ εκπροσώπου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου έν Ξάνίθη κ. Πενναΐδίου. Είς rip1 
σεμνήν εορτήν παίρευρίσκετο ό κ. Επιθεωρητής ιμας, οί μαθηταί καί όλοι σχε
δόν οί κάτοικοι τοΰ χωρίου. "Απόντες συνεκινήθησαν έκ τών συνεχών προσ
παθειών σας καί τών σκληρών αγώνων .σας, οί όποιοι αποβλέπουν είς τήν ά- 
νακούφιισιν τών απόρων καί τών πασχόντων, ειίς τήν έκπολιτιιστικήν καί πνευ
ματικήν άνοδον τής υπαίθρου, ©ίς τήν ιδιάσωσιν τών εθίμων καί παραδόσεων, 
είς τήν ιεΰγενη άμιλλα καί ε/ίς τήν δημιουργίαν αγνών Ελληνόπουλων. Οί κά
τοικοι τοΰ χωρίου καί ιδιαιτέρως οί γονείς τών βραβευθέντων, Δανάζογλου 
"Άνθιμου καί Δερμεντζή Ήλία, μ’ έξουσιοδότησαν νά σάς διαβιβάσω τήν 
ευγνωμοσύνην των.

Επίσης σάς Ιδιαίβιβάζω τον σεβασμόν, τήν ευγνωμοσύνην καί τάς ειλι
κρινείς εύχαριστίας μαθητών καί διδασκάλων. Σάς εύχόμεθα ό θεός νά σάς 
χαρίζη υγεία, υπομονή, κουράγιο, δύναμη διά νά συνεχίσε.τε τό μεγάλο έργον 
σας. Ή  προσπάθεια σας είναι δι’ έμάς τό παράδειγμα πρός μίμηοιν καί θά 
προσπαίθήσωμεν ν’ άντλήσωμεν δυνάμεις άπό τό ίιερό σας έργο, διά νά δυνη- 
θώμεν κι εμείς, να σάς βσηθήσωμεν καί νά δημιουργήσωμεν οΰτω μια νέα 
'Ελλάδα». .________ ...

Άβδηρα 5-2-1968
«’Αξιότιμε κ. Μανουηλίδη.

Τό προσωπικόν καί οί μαθηταί τοΰ Δημοτικού Σχολείου Άβδήρων ευ
χαριστούν υμάς θερμώς διά τήν βράβευσιν τών δύο αρίστων μαίθητών τοΰ 
σχολείου κατά τό σχολικόν έτος 1966— 67. Ή  απονομή τών 'βραβείων έγέ- 
νετο κατά τήν ήμερον τών έγκαινίων τοΰ Εντευκτηρίου Άβδήρων, παρου
σία τοΰ κ. Νομάρχου, τών αρχών τής πόλεως Ξάνθης καί τοΰ χωρίου Ά -  
6δήρο>ν καί πλήθους κόσμου. Ό  αγαπητός ιμας κ. Γεννάδιος δι’ έμπνεαισμέ-
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νου λόγου ε τόνισε τήν συμβολή του Θρακικου Κεντριού εις τήν κοινωνικήν 
ζωήν τοΰ τόπου. Ή  άπήχησις τής βραβευσεως, εΙίς τοώς κατοίκους του χω
ρίου ύπήρξεν μεγίστη, Ιέκφριαζόμενοι μέ τά πλέον κολακευτικότατο, λόγια υ
πέρ υμών. Εύχόμεθα είς υμάς υγείαν, ίνα δυνηθήτε να συνειχίσετιε τό Θεάρε-
στον εργσν τό όποιον έχιετε άναλάβει.  ---------

Εύχαριστοΰμεν, Ή  Διευθύντρια: Σ . Λαζαρίδου

4) ΘΕΣ ΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ Σ ΧΟΛΕΙΟΝ  
' Γ Ε Ν Ι Σ Ε Α Σ  >:

Έν Γενισέα τή G Φεβρουάριου 1968 
Προς τον κ. Φίλιππον Μαινουηλίίδην Πρόεδρον Θ,ριακικοΰ Κέντρου

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

’Έχω τήν τιμήν να γνωρίσω υμΐν ότι τήν 27-1-1968 παρουσία τών ’Αρ
χών τής Κωμοπόλεως, γονέων και κηδεμόνων τών μαθητών του Σχολείου η
μών, έγένετο υπό τοΰ εκπροσώπου ταυ Θρακικοΰ Κέντρου κ. ’Αριστίππου 
Γενναδίου, ή απονοιμή τών βραβείων ιείς τάς ιδύο ιάπόρους μαθήτριας τοΰ ήμε- 
τέρου Σχολείου, διακρίθείσας δια τό ήθος καί τήν ιέίπίίδασίν των κατά τό 
παρελθόν Σχολικόν έτος. Ή  σεμνή αυτή εορτή, τής απονομής τών χρημα
τικών βραβείων καί ή τόσον μεστή είς πατρικός παραινέσεις ομιλία τοΰ κ. 
Γενναδίου πρός τε τους ιιαθητάς καί γονείς αυτών,, συνεκίνησεν βαθ'ύτατα τό 
εκλεκτόν άκρ,οατήριον είς σημεΐον ώστε νά εύγ\ωμιόνοΰν ιέσαεί υμάς κ. Πρό
εδρε δια τήν τόσον ε.ΰγενή χειρονομίαν σας πρός τά γνήσια τέκνα τής Θρα- 
κικής ιμας γης. ’Επί πλέον μέ παρεκάλεΐααν όπως διαβιβάσω πρός *Τμάς τάς 
«πείρους' ευχαριστίας των καί νά σάς διαβεβάιωσω ότι οί ’Ακρίτες Θράκες 
ίστανταιπαρά το πλευρόν τής ’Εθνικής ιμας Κυβειρνήσεως πιστοί φρουροί 
καί ιθίειματοφύλακες τών Όσιων καί Ιερώ ν τής φιλτάτης Πατρίδος μας. Βέ
βαιος ών ότι λίαν συντομοος ίθά · μάς γνωρίσητε καί πάλιν τήν άπόφασίν σας 
πέιρί βραβευσειος καί ετέρων μαίθητών κατά τό τρέχον Σχολικόν ’Έτος.

Δίατελώ μετά τιμής: Ό  Λ)ντής τοΰ Σχολείου»

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Ν  ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ  
2σν ΔΙ-ΙΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΞΑΝΘΗΣ

Έ ν Ξάνθη τή 7-2-6 8 
Πρός τον κ. Φίλιππον.· Μανουηλίδην Πρόύδριον Θρακικοΰ Κέντρου 
«Έχομεν τήν τιμήν νά πέιμήχυμεν ΰμΐν συνημμένος απόσπασμα τελεσθεί- 

σ η ς' έορτής κατά/την βράβευσιν άρτστευσάντων μαθητών τοΰ ύπ’ εμέ Σχο
λείου,·.υπό τοΰ έκπροσώπου Θρακικοΰ Κέντρου Ξάνθης κ. Γενναδίου ’Αρι
στίππου. ·; ν*-.- ■" - "‘ ‘ λ" 'Vr·. ;■% '···:..··

- Δ ' ν .Μετά τιμής,’ Ό  Διευθυντής τοΰ Σχολείου'»
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«Εορτή απονομής χρηματικών βραβειίοον 
®1ς άριστεύσαντας μαθήτάς του Σχολείου υπό τΟΰ Θρακικου Κέντρου

Τήν 25η,ν Ίανουαρίσυ κα'ι ουράν 9,30' έλαβε /χώραν εις τήν αίθουσαν 
τελετών του Β '. Δημ. Σχολείου Ξάνθης .σεμνή τελετή διά τήν απονομήν χρη
ματικών βραβείων 'εις άριστεύσαντας μαθήτάς υπό του εκπροσώπου τοΰ 
Θ ρ α κ ι κ ο υ  Κέντρου κ. Γενναδίου ’Αριστίππου παρουσίρ τοΰ Προέ
δρου της Σχολικής Εφορείας κ. Δημητρίου Παπάδσπούλου, τών γονέων τών 
βραβιευθέντων μαθητών και ένίων άλλων γονέοη* και κηδεμόνων. Έ ν αρχή 
ή 'χορωδία εψαλε τήν πρωινήν προσευχήν. Έ ν ουνεχεάχ ό Διευθυντής τοΰ 
Σ,χίολείου κ. Ιορδάνης Τ,ριανταφυιλλίδης διά Εμπνευσμένης προσλαλιάς πρασ- 
εφώνησε τόν ανωτέρω έ'κπρόσωπον. ’Ακολούθως έλαβε τόν λόγον ό κ. Γεννά
διος, δστις έξύμνησεν τό πολύπλευρον και Ιεραποστολικόν έργον τών διδασκά
λων άποκαλέσας οτρίατιώτας και αρχιτέκτονας του νέου ,θεμελιουμένου οικο
δομήματος τής πατρίδας. Συνεχίζων είπε: «Ή  φωνή του καθήκοντος καί ή 
φωνή τής συνειδήσεως άς ρυθμίζη τάς σκέψεις καί τάς πράξεις σας. Προπα
ρασκευάσατε ανθρώπους ικανούς, ήθικους καί ενάρετους, άξιους καί δραστή
ριους. Καί προ πάντων ίδιά τής έν γένει ιένεργείας καί ιδράσεώς σας, διά τής 
πίστεως καί τοΰ παραδείγματος .σας νά 'δημιουργήσετε πατριώτας αγνούς, 
"Ελληνας όρα,ματιιστάς μιας μεγάλης ευτυχισμένης καί ένδοξου Ελλάδος.» Έν 
συνεχεία άν,εφέρθη καί έπί τών Επιτευγμάτων τής πριοελθίούσης έκ τής έπα- 
ναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου 19ι67 ’Εθνοσωτήριου Κυβερνήσεως. Στο τέλος 
άπενεμήθηααν τά χρηματικά 'βραβεία εις τους άριιστεύσαντας μαθήτάς α) 
Άριανίδην Αντώνιον καί Σαντιιξήν Παράσχον καί ή όλη εορτή έκλεισε μέ 
τόν Εθνικόν "Τήνον.

Ό  Διευθυντής: ’Ιοριδ. Τριονταφυλλίδης»

Έν Ξάνθη τή 7-2-68 

Προς .τόν κ. Φίλιππον Μανουηλίδην Πρόεδρον Θρακικου Κέντρου 
«Κύριε Πρόεδρε,

Είμαι καί έγώ ένας άπό τούς μαθήτάς τους όποιους έβράβευσε τό Θρα- 
κικόν Κέντρον τοΰ οποίου έσείς προεδρεύετε. Μέχρι τήν ισιτιγμήν κατά τήν 
οποίαν έλαβα τό Α' βραβεΐον άπό τόν εισηγητήν τοΰ Ναμοΰ Ξάνθης κ. Γεν
νάδιον δέν έγνώριζα τίποτα γιά τό Κέντρο αυτό. "όταν όμως εμιαίθα τήν βρά- 
σιν έμεινα έκθαμβος, έμπρός ®ΐς τό Θέάρεσταν έργον τό όποιον έπιτειλεί. 'Η 
άγάπη τήν όποιαν τρέφετε πρδς τούς μαθήτάς ώστε νά βραβεύετε διά χρη
μάτων τούς άριιστεύσαντας είθε νά γίνη μίμησις εΐίς όλους καί ολοι. μαζί μέ 
οδηγόν τήν Εθνικήν :μας Κυβέρνησιν νά μάς οδηγήσετε εις τήν έκπλήρωσιν 
τοΰ ·σκοποΰ ιμας, ώστε ή πατρίς μας νά φθάση εις τό ΰψος πού τής πρέπει. 
Κύριιε Πρόεδρε παρακαλώ δεχθήτε’τάς θερμός μού ευχαριστίας γιά τήν τι-



62 «ΘΡΑΚI ΚΑ»

μην πού μού έγινε να βραβευθώ από τό Κέντρον ίσιας. ’Επίσης εύχομαι δπως 
ό πανάγαθος Θεός σάς ένιαχύει είίς τό έργον σας.

Μετά τιμής: Άργιανίδης Π. ’Αντώνιος

Πρός τόν Πρόεδρον του Θρακικοΰ Κέντρου κ. Φίλιππον Μανουηλίδην
«Κύριε
Τό μιικρόν αύτό χρημματικόν έπαίΟιλον τό όποιον μοΰ ιέδόθη διά τήν προ

κοπήν μου καί τήν άρίστευσιν εΐύς τά μαθήματα τής Σ Τ ' τάξεως του 2ου Δη
μοτικού Σχολείου Ξάνθης, μού έδωσε νά καταλάβω πώς ανταμείβονται οί 
προσπάθειες καί αί κόποι τών ιμαθητών όχι μόνον υπό τών γονέων άλλα και 
υπό τής Πολιτείας. 'Τπόσχομαι δέ νά καταβάλο) περισσότερόν προσπάΟιειαν 
καί νά δείξω μεγαλυτέραν έπιιμέλειαν καί προκοπήν εις τήν μάθησιν καί τήν 
πρόοδον είς τό σχολειον, ΐνα φανώ μίαν ημέραν ωφέλιμος, είς τήν πατρίδα 
καί είς τήν κοινωνίαν χωρίς νά διιαψεύσω τάς έλπίδοος τών γονέων καί υμών 
γενικώς άναδειχτώ δέ αντάξιον τέκνον τής φυλτάτης μου πατριίδος τής Έλ- 
λάδος καί ιδιαιτέρως τής αγαπητής μας Θράκης.

Σάς χαιιρετώ μετά σεβασμού καί αγάπης 
Παράσχος Σαντιξής»

ΕΛΕΤΘΕΡΗ Θ ΡΑ Κ Η  7ης Φεβ,ρουαρίαυ 1968

ΣΧΟ ΛΙΚ Η  ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩ Ν  ΙΕ ΡΑ ΡΧ Ω Ν  Ε ΙΣ  Σ Ο Η Μ Ι

«Σήμερον, έοιρτή τών Γραμμάτων, έπραγ,ματοπο ιή θ η είς τόν κινηματο
γράφον τής πόλεώς :μας «'Ήλιος» την 1’1 η ν π.μ. ώραν, ώραυστάτη τελετή την 
όποιαν διωργάνωσαν τά τρία Δημοτικά Σχολεία τής πόλεως. Ή  τελετή, αυ
τή συνεδυάσθη καί μέ τήν απονομήν βραβείων είς τούς δυο αριστούχους τε- 
λ,ειαφοίτοιυς μαθητάς (α' καί β' βραβεΐαν) έκάατου Σχολείου τής πόλεως 
Σουφλίου καί τών χωρίων, Κορνσφωλεάς, Λυκόφωτος Λύρας, Λαγηνών, 
Λαδιάς, Κοχιρωνιάς, Σίδηρους, καί Γιαννούλης, ύπό τού Θρακικού Κέντρου. 
Λόγω δέ τής άρόστης όργανώσεως άλλα καί τής πρωτοτυπίας πού παρουσία- 
ζεν ή τελετή, ή αίθουσα ύπερεπληρώθη άπό πολύ ένωρίς. Τό πλουσιώτατον 
πρόγραμμα το όποιον περυελάμβανε θρησκευτικά καί πατριωτικά άισματα, 
σχετικάς 'με τήν έαρτήν απαγγελίας καί σκέτς, ώς ,καί άπό μικρόν μπαλλετά- 
κι, έξετελέσθή μέ απόλυτον έπιτυχδαν διά τούτο καί άπέσπασιεν τά ΐθιεριμά χει
ροκροτήματα όλων ιμας. Ή  έναρξις τού προγράμματος έγένετο μέ τό άπολυ- 
τίκιον τής όοιρτής τό όποιον εψαλλεν καλλίφωνος χορωδία. Έπηκολούθησε 
όμιιλία ύπό του θεολόγου Καθηγητού κ. Εύαγ. Ζοήμα, ιμέ θέιμα: «Οί τρεις Τ- 
ε,ράρχαι ώς παιδαγωγοί» τό όποιον άνέπτυξεν ιμέ σαφήνειαν καί απλότητα. 
Μετά τό πέρας τού θρησκευτικού μέρους, ήριχισε ή έκτέλεσις του δευτέρου
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μέριους τοΰ προγράμματος, ήτοι ή βράβευσις των μαθητών. Έ ν αρχή ώμίλη
σεν ό ’Επιθεωρητής τών Δημ. Σιχολειίων κ. Νικ. Μανεσιώτης ό όποιος κυρι- 
αλεκτικώς, ήχμαλώπιαεν τό άκροατήρΊον ;μέ τούς μεστούς ιειις βάθος έννοιών 
λόγους του, ιεξάρας την προσωπικότητα των τρ>ιών 'Ιεραρχών οΐτινες ήστρα- 
πτον ώς εκθαμβωτικοί άδάμαντες είς τό περιδέραιον τοΰ Χριστιανισμού. Έ- 
τόνισ&ν, όμως, ιδιαιτέρως, την αγάπην, στοργήν καί φροντίδα που έπέδιειξαν 
Οΰτοι πρός την νεότητα, «όπως άν έ ξ . ελληνικών ώφελοΧντο λόγων». Έπέ- 
στησε 'δέ τήν προσοχήν ημών τών γονέων, τών Διδασκάλων κλπ. δπως έπι- 
δεικνύωμεν τήν αυτήν αγάπην καί στοργήν πρός τους μικρούς μαίθητάς. Να 
τύχωσι δέ ιδιαιτέρας φροντίδας οί μαίθηταί έκε,ϊνοιι, οί όποιοι, διά τής Θείας 
Χάριτος «νοΰν εχουσιν άαιιστον» διότι οΰτοι θά άποτελέσουν τήν αυριανήν 
ήγέτιΐδα τάξιν. Μικρόν δείγμα τοιαύτης φροντίδας είναι καί ή σημερινή βρά- 
βευσις. Επίσης έτόνισεν ·μέ Ιδιαιτέραν εμφασιν δτι πιστός ένσαρκωτών Θεί- 
ο)ν λόγων τών Τριών Χριστιανικών Αστέρων, είναι ή πραελθοϋσα έκ τής έ- 
παναστάσεως τής 21ης ’Απριλίου Εθνική Κυβέρνησις, ή οποία έχαρακτήριι- 
σεν τήν Παιδείαν ώς τόν ύπ’ άριθ. α '. οτόχο\' τών Δραστηριοτήτων της. Τόν 
λόγον, έν συνεχείς, ελαβεν ό εκπρόσωπος τοΰ Θριακικοΰ Κέντρου, συνταξι- 
οΰχος διΙδ)λος κ. Δημ. Μανάκας ό ακούραστος αυτός έργάχης τής Θιρακικής 
λαογραφίας, δστις μέ άπλοΰς λόγους άνέλυισε.ν τους ’Εθνικούς καί κοινωνι
κούς σκοπούς τοΰ θρακικοΰ Κέντρου καί ακολούθως άπένειμεν τά βραβεία 
είς τούς αριστούχους 'μαθητάς άτινα συνίσταντο έκ σεβαστού χρηματικού πο- 
σοΰ, τό όποιον, δμως, ώς είπεν, έχει συμβολικόν χαρακτήρα. Τήν τελετήν, 
προσκληίθέντες, έτίμησαν, ό κλήρος τής πόλεως, ό Δήμαρχος Σσυφλίοΐυ καί ή 
κ. Καΐκαλή. δ Διοικητής τής έδρευούσης Στρ. Μονάδος, ώς καί τό έπιτελεϊ- 
ον του, ό Διοικητής τής 'Τποδήσεως Χωροφυλακής Σουφλίου, απόντες οί 
προϊστάμενοι τών Δημοσίων 'Τπηριεσιών καί Τραπεζών, τά προεδρεία Συλ
λόγων, ’Οργαηώσεων καί Σωματείων, απόντες οί Εκπαιδευτικοί Μέσης καί 
Στοιχειώδους Έκπαιδεύσεως Σουφλίου καί τών πέριξ χωρίων, ώς καί πλή
θος κόσμου. ’Αξίζουν θίερμά συγχαρητήρια ειίς άπαντας τούς διδασκάλους 
τής πόλεως Σουφλίου, είίς τόν ομιλητήν καίθ'ηγητήν κ. Ζούμαν, είς τόν ’Επι
θεωρητήν κ. Μανεσιώτην καί ©ίς τόν έκπρόσωπον τοΰ Θιρακικοΰ Κέντρου κ. 
Μανάκαν διότι έκαστος ιείς τόν τομέα του καί ολοι όμοΰ μας έπαρουσίασαιν 
τήν ώραίαν αυτήν τελετήν».
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«Ά πό της π. Κυριακής ήριξατο ή έπύδοσις χρ. βραβείων «ίς τούς μα- 
θητάς Δημ. Σχολείων υπαίθρου, καί πόλεως, Α' 'βραβ. δρχ. 600 Β ' βραβ. 
διρχ. 350 παρουσία των' Σιεβασμιωτ. Μητροπολίτου, κ. Νομάρχου, Σχολι
κών και τοστικών αρχών κ.λ.π.

Π Ε Ρ Ι ΤΟΤ «ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡΟΤ»  
ΘΡΑΚ IKON Κ ΕΝ ΤΡΟ Ν

Σωματεΐον —  άνεγνωρισμένον ιμέ έδραν τάς ’Αθήνας. 'Ιδρύθη κατά 
τό 1927 και λειτουργεί συνεχώς εκτοίτε καί μέχρι τούδε υπό την πραείδρείαν 
του ©κ Ραιδεστού παλαιμάχου άγωνιστσΰ καί παλλάκις ’Τπουργοϋ μέχρι τοΰ 
1952 δτε όριστικώς απεχώρησε τής παλιτικής κ. Φιλίππου Μαναυηλίΐδου.

Σκοπός τοΰ Σωματείου
1) Ή  διά παντός τρόπου ένίσχυσις καί καλλιέργεια του πνεύματος αλ

ληλεγγύης καί άλληλοπιροστασίας μεταξύ τών έξ Ά ν . καί Δ. Θράκης καταγό
μενου» ώς καί μεταξύ τών ισημερινών 'Ελλήνων κατοίκων τής Δ. Θράκης μέ 
(Ιδιαιτέραν προσπάθειαν ιεϊς τόν ταμέα τής Ελληνοχριστιανικής άγωγής τών 
νέων καί τήν διατήρησιν τών ώραίων Τοπικών ’Εθίμων καί παραδόσεων.

2) Ή  -έκδασις ιέτησίου συγγράμματος πραγματευόμενου θέματα ’Εθνι
κά, Χριστιανικά, 'Ιστορικά, Ααογραφικά, επιστημονικά, τεχνικά καί πάντα 
τά ισχέσιν έχοντα ιμέ τό ένδοξον παιρελθόν τής 'Ελληνικωτάτης Θράκης.

3) Ή  ιφροντίς πρός ένισχυσιν του Κράτους ©ίς την προσπάθειαν διά 
τήν ιάποκατάστασιν τών προσφύγων Θρακών ιείς τά νέα των έδάφη καί τήν 
περαιτέρω κοινωνικήν, ΐοΙίκονομικήν καί. έκπολιίτιστικήν άνάπτυξίν των.

4) Ή  Οίκονομική καί ηθική βοήίθεια εις πάσχοντας ισυμπατρ· ιώτας τής 
ύπαίθιρου Ιδίως. . . . . . . . .    ..

5) Χορήγησις δώρου προικός ©ίς Ιάπόρους μειμνηστευμένας νεάνιδας τής 
υπαίθρου έκ δραχμών «5.000».

.6) Β ράβευσις τών απόρων διακριναμένων ίδιά τό ήθος καί έπδδοσιν α
ποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Έκκλ. Σχολής, Τεχνικής τοιαυτης.

Κατά τό τρέχον ισχολ. έτος βράβευσις 2 άπορων μαθητών έκάστου Δη- 
μστ. Σχολείου ύπαίθ'ρου καί πόλεως διακρινομένων ώς άνω (ιΐον βροιβεΐον 
δρχ. 600, 2ον βραβεΐον δραχ. 350). Ή  οίκονομική ένίσχυσις τών Οικοτρο
φείων Ιεράς Μητροπόλεως (Ξάνθης —  Σταυρουπόλεως) Γηροκομείου, Οί- 
κοκ. Σχολής ’Εκκλησι. τοιαυτης. Συλλόγων έπικαυρ)σχολικών υποτροφιών 
κ,λ.π. Εις τάς πόλεις τής Θράκης καί ’Αν. Μακειδονίας πριαβλέπεται ή ύπαρ- 
ξις τοπικών έππροπών του Θρακικου Κέντρου. Εις τήν πόλιν ιμας άπό τετρα
ετίας ισυνεστήιθη φροντίδι ιμου, ’Επιτροπή (τής οποίας τυγχάνω εισηγητής 
ώς εκπρόσωπος του Θ.Κ.) ήτις βάσει δτκαιοίλογητικών καί στοιχείων προτεί-
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vet τάς προ ικοδοτηθησομένας κορασίδας wool τάς οιίκοναμικάς ενισχύσεις τών 
Ευαγών 'Ιδρυμάτων. 01  βραβευόμενοι μαίθηταί προτείνονται υπό τών οικείων 
Συλλόγων τών καθηγητών καί τών Δημ. Σχολείων υπό τριμελών Επιτρο
πών παρ’ εκάστω Σχολείω μετεχόντων τοΰ διδασκάλου καί ίερέως.

Πόροι τοΰ Σωματείου είναι δωρειαί 'φυσικών καί Νομικών Προσώπων, 
Κρατική επιχορήγησες καί συνδριομαί τών μελών τοΰ Σωματείου.

Έ ν Ξάνθη τη 18.1.1968»



ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ
ΠΩΣ ΕΚΕΡΔΗΘΗ Η Μ Α Χ Η  ΤΩΝ Α Θ Η Ν Ω Ν  

Δύο πλα τε ίε ς ,  πέντε δρόμοι: τό Κράτος — ΟΙ κομμουνιστα'ι 
έπ ιτ ίδεντα ι,  τό Έ & νος  έ γ ε ίρ ε τ α ι .— Οΐ Γ εννα ίο ι φδάνουν

ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ -  ΣΚΟΜΠΥ. Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ

Μια μεγάλη παράλειψις έπί ένός σοβαρού γεγονότος, όπερ έλαβε χώραν είς 
τήν πρωτεύουσαν τής Ελλάδος, σχετικώς μέ τήν μάχην τών ’Αθηνών. Ένφ δλοι, 
όσοι εζων είς τάς ’Αθήνας τήν έποχήν έκείνην, δεν έμειναν άμέτοχοι τών συν
ταρακτικών γεγονότων, έν τούτοις, έχουν άγνοιαν τών λεπτομερειών.

Ό  ήρωϊκδς καί διακεκριμένος Στρατηγός, άπαράμιλλος χειριστής τής 
γραφίδος, Θρ. Τσακαλώτος, άνέλαβε νά ένημερώση τούς “Ελληνας είς συνεχή 
άρθρα του τοΰ Δεκεμβρίου 1967, τής έφημερίδος «Βραδυνή», έπανορθώνων 
οΰτως ώρισμένας παραλείψεις, δι’ δ καί τοΰ όφείλονται χάριτες.

Παραθέτομεν συνεπώς κατιοτέρω, τά υπό τδν τίτλον «ΤΑ ΔΕΚΕΜ
ΒΡΙΑΝΑ» άρθρα, εύχαριστοϋντίς καί τήν εφημερίδα «Βραδυνή» διά τήν 
τοιαύτην άναδημοσίευσιν, είμεθα δέ βέβαιοι, οτι δσοι εκ τών συμπολιτών μας 
Θρακών παρέλειψαν νά άναγνώσουν τήν έν λόγψ έφημερίδα, θά ένημερωθοΰν 
έπί τών λεπτομερειών τών γεγονότων τής έποχής έκείνης.

’Εκ τής «Συντάξεως»

«"Οdoli εΐχον τήν τιμήν και τήν τύχην να ανήκουν είς «Τό μικρόν Έκστρα- 
τευτικόν Σώμα τοΰ Ρίμινι». "Οσοι είχον τήν τιμήν ,καί τήν τύχην νά ανήκουν 
βίς τό υπό τών ’Άγγλων δημίισυργηΐθέν κατά τά Δεκεμβριανά «Συγκρότημα Ρί- 
μινι Αθηνών» καί παρηκολσύθήσαν τήν Ιέκπομπήν τοΰ Ραΐδιοιορωνικίοΰ Σταθμοΰ 
’Ενόπλων Δυνάμεων κατά τάς βράδυ νάς ώρας της 1ης Δεκεμβρίου, μέ υυγκί- 
νησιν ιθά ακόυσαν ιόν γενναΐον ουμπολειμιχττήν μας, Επίτιμον Διιαικηιτήν Στρα
τιάς Άντυστράτηγον κ. Κο*ν. Καραβίτην —  Διοικητήν τοΰ III  τάγματος τότε 
τής Ταξιαρχίας τοΰ Ρήιινι —  νά διηγήτατ μέ τήν γνωστήν ήρεμον φωνήν του 
καί μέ .συγκινητικούς πάλμ,ούς, ολίγα από τά έφοαλτικά γεγονότα, από τά εγκλη
ματικά απαίσια κατορίθώματα!! τών κομμουνιστών, τά άναγραφένιτα πλέον είς 
τήν Ιστορίαν μέ τήν κινητική ουρά. Τό ’Έθνος «εγείρεται». Παραιθ'έτω ολίγα 
αποσπάσματα τοΰ Έθνικοΰ του σαλπίσματος, διά τήν τότε έίφυαλτικήν εικόνα. 
Ό  πνευματώδης Εθνικός σαλπιγκτής, όπως πάντοτε, όπως τώρα, εσάλπιζε καί
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τότε: «Τά δρια τοΰ Κράτους έσημι&ιοΰντο ιμέ σειράς έχιδνων —  πρόχειρα συρ
ματοπλέγματα —  μεταξύ Πλατείας Συντάγματος, Μακιρυγυάννη, βαρείας όχ
θης Ίλκσου, ’Αμπελοκήπων, Λυκαβηττού, Κήπου ΚλαΰΘμώνιος. Ή  κυρία Βρε- 
ταννική δυναμις, μειρικαί χιλιάδες άνδρών, ήτο υποχρεωμένη νά φρουρή τό Χα
σάν ι οοοοι τά κράσπείδα ταυ Πειραιώς. Δράξ ’Άγγλων αλεξιπτωτιστών, στερεών 
σάν τούς στρατιώτας ταυ Ούέλλιιγκταν, όλίγοι άπτόητοι χωροφύλακες εις του 
Μακρυγιάννη, οι άστυφύλακιες της ΓΙενικής Ασφαλείας καί ιοΓι ωριαίοι ημίθεοι 
του Ρίμινι, μέ τάς δάφνας τής νίκης νωίπάς ακόμη εις τά μέτωπά των, έπρό- 
ταισσαν τά στήθη των εναντίον του στασιαστικού τυφώνος, ενώ τά αστυνομικά 
τμήματα τής περιιφερείας είχαν τραγικώς ΰποκύψει τό ένα ιμετά ,τό άλλο. Ή  
Μεγάλη Ελλάς ήσαΐν Ιδύο πλατεΐαι καί πέντε δρόμοι, βαλλόμενοι πανταχάθεν, 
μέ ένα άγωνιώντα πληθυσμόν, χωρίς φως, νειρό καί φωμί, άναμένοντα άπό 
ώρας εις ώραν τήν μοίραν του, ενώ ή ’Απτική αντηχούσε άπό τό βήμα τών κόκ
κινων φαλαγγών πού συινέρριεον.

Ε Π ΙΣ Τ Ρ Α Τ Ε Τ Σ ΙΣ
'Τπό τάς συνθήκας αύτάς ό υφυπουργός τών Στρατιωτικών Λεωνίδας 

Σπαής, μέ την παροιμιώδη ψυχραιμίαν ταυ ,καί τήν ευκίνητον διρώσαν νοημο
σύνην, ιέπετυχεν —  ενώπιον καί εύλόγων αντιρρήσεων —  τά καλέση ηλικίας 
εις ιέπιστράτευσιν. 'Τπελαγίζετο δτι θά παρουσιάξαντο, έν έπιτυχία, μερικαί 
εκατοντάδες. Τότε συνέβη τό άπίστευτον. Μέσα ιεϊς τόν ασφυκτικόν Ε κείνον εφι
άλτην τοΰ τρόμου καί τής άπαισιοΐδοιξίας, άνεπήδησε. μία άπό τάς βΰγενειστέ- 
ρας έξορμήσεις τής Ελληνικής φυλής. Είχαν όριισθή ώς σημεία προσειλευσεως 
τά Παλαιά ’Ανάκτορα. Οι καλούμενοι ώφειλον νά φέρουν μαζί των κουβέρταν, 
εσώρουχα, καραΐβάναν, μαχαιροπηρουνα. Ό  χώρος έβάλλετο συνεχώς άπό δλ- 
μους! Οί αραιοί διαβάται είδαν ξαφνικά ογκώδη ουράν, γύρω άπό τό αΰστη*- 
ρόν παλαϊκόν κτίριιον.

Η ΕΘΝΟΦΤΑΑΚΗ
’Hrο μία ούρα Ελλήνων πού δέν έζητοϋσαν ούτε δέματα ουπε χρήματα. 

’Έσπεηδον —  ποιοι πρώτοι —  νά προτάξουν τά τίμιια στήθη των διά τήν ελευ
θερίαν τοΰ 'Ελληνικού Λαοΰ, ή οποία κυνηγημένη, .μαστιγωμένη, αίμόφυρτος 
είχε καταιφυγει ιμέ κυμμένα φτερά είίς τήν ΰστάτην άπομιείνασαν γωνίαν τοΰ 
«Κράτους τών έχίνων». Ή σαν οί Έθνοφύλακες. ’Από έκείνην τήν ουράν έβγή- 
καν τά τάγματα χωρίς στολάς καί χωρίς χλαίνας, ιμέ πολιτικά πανταλόνια, γυ- 
μνητεύονιτα καί στερούμενα ιείς τάς κακουχίας τοΰ σκληρού χειμώνος. ’Από 
εκείνην τήν ουράν, ιέβγήκαν τά ακούραστα μεταβατικά αποσπάσματα πού άπσ- 
κατέστησον μέχρι συνόρων .τάς άρχάς τοΰ Κράτους, τήν ελευθερίαν, τούς βω
μούς καί τάς εστίας τών Ελλήνων. Σπανίως 'Έλληνες προσόφεραν εαυτούς εις 
τήν πατρίδα των μέ τόσην ανιδιοτέλειαν, θέρμην καί όρμήν δπως οί Έθνοφύ-
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λάκες. 'Όταν ό·'Ελληνικός Λαός γίνη κύριας του οίκου του, όταν φτιάση τό 
Κράτος που θέλει, όταν όΊ συκοίφάν/ται θ ά  έχουν σιγήσει, ή πατρίς δεν θά  λη- 
αμονήση τά φυλαγμένα ράκη τών άμπεχώνων. Οι v&oi τής ουράς τών Παλαιών 
’Ανακτόρων, υπό τους όλμους θά ήμποραΰν τότε να λέγουν: «ΤΠ IIΡΕΤΗ ΣA 
ΕΘΝΟΦΤΛΑΞ. ΚΑΙ ΘΑ ΓΝΩ ΡΙΖΟ ΤΝ ΟΤΙ ΘΑ Ε ΙΝ Α Ι ΤΟΤΤΟ Τ Ι
ΤΛΟΣ ΤΙΜ Η Σ.... ΚΑΙ Η Ο ΤΡΑ  ΤΩΝ ΘΑ Ε ΙΝ Α Ι Π ΡΟ ΒΑ ΔΙΣΜ Α ».

Ο ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΟ Σ ΣΚΟΜΠΤ  
Αυτά έγραιφε τότε. Ό  κάθε "Ελλην μεγάλος ή μικρός μπορεί από τά πα

ραπάνω νά άντϋληφθή την Ιζοφεράν, την έψιαλτικήν προδεκεμβριιανήν εικόνα. 
"Οσοι, πάλιν, ζοΰσαν τότε στην ’Αθήνα υπό τό συνεχές φάσμα τών απειλών, 
τών εγκλημάτων, τών άνατινάξεων κα'ι τοΰ θανάτου, θά ένθυμιοΰνται τό χαρμό- 
συνον ξέσπασμα τοΰ κόσμου*, ξέσπασμα ΐελπίΐδος, στην αγωνία καί τήν άπελπι- 
σία! Σκόμπυ!!! Σκόμπυ1! Σκόμπυ!!... Σκόμπο στο πέρασμα τοΰ άριχηγοΰ 
τών δυνάμεων Ελλάδος, αμέσως από τής άποχωρήσ&ως τών Γερμανών, "Αγγλου 
Στρατηγού R O N A LD  SCOBIE. 01 Έλληνες μετ’ ευγνωμοσύνης πρέπει 
νά 'ένθυμοΰνται πάντοτε τον ψύχραιμ&ν, συνετόν, σεμνόν καί γενναιον τοΰτον 
Ηγέτην, τον ’Ά γγλον σωτήρα τών ’Αθηνών, ιε’ις τον όποιον είχε άνατειθή έν 
λευκώ ή εκκαίθάρισις τής καταστάσεως καί ή άποκιατάσταισις τής τάξεως. Άλλά 
καί τον αρχιστράτηγον Πάτζετ εις τον φιλελληνισμόν τοΰ όποιύου όφείιλεται. ή 
δημιουργία τής III  Ταξιαρχίας, παρά τά συνεχή στασιαστικά κινήματα. Ά λ 
λά καί τον Μέγαν 'Ηγέτην τής Νίκης Τσώρτσιιλ ό οποίος μετά τοΰ Στρατάρ
χου Άλεξάντερ, έσπευσε νά διακινδυνεύση τήν ζωήν του διά τής παρουσίας 
του εις τήν Έαμακρατονμένην Ελλάδα, όπότε, οί Σάμμαχοιι Κομμαυνυσταί!!!  
δέν έδίστασαν νά τυφεκίσωσι τό αΰτοκίνητον τό ιμεταιφέρον τοΰτον κατά τήν 
διαδρομήν του από τοΰ Φαλήρου είς ’Αθήνας, διαδρομήν τήν όποιαν εξ ολο
κλήρου οΰτοι ήλεγχον. 01 σύμμαχοι Κομμουνισταί!! οί όποιοι παρουσίάζον μέ 
τήν ψυχήν των όπλα κατά τήν άποχώρησιν τών Γερμανών έπίστευον ότι ηλίθιε 
έπί τέλους ή σειρά των καί γι’ αυτό εΐχσν αρχίσει αγώνα δρόμου αΐ Έαμομο- 
νάδιες συγκεΛίτρούμεναι εις ’Αθήνας, καί έπρεπε νά άπαλλαγοΰν τοΰ μεγαλύτε
ρου αντιπάλου τής προδοτικής κατά τής 'Ελλάδος έπιθέσεώς των. Πόσων ή 
αναπνοή δέν ©σταμάτησε εντός καί εκτός τής 'Ελλάδος μέ τήν εΐδησι ότι ό 'Η
γέτης τής νίκης έκινδύνευσε είς ’Αθήνας! Δικαίως συνεπώς αί εφημερίδες τό
τε άνέγραφον: «Τήν στιγμήν αυτήν που τά ήρωϊκά τέκνα τής Μεγ. Βριεταν- 
νίας δέν διστάζουν νά χύσουν τό αΐμα τους γιά τήν πολιτικήν έλευθερίαν τών 
'Ελλήνων καί τήν άποκαιτάστασιν τής τάξεως, ολόκληρος ό 'Ελληνικός Λαός 
στρέφει ευ γνώμονα βλέμματα πρός τήν μεγάλην μας Σύμμαχον. Η μείς οί "Ελ
ληνες πού παρακολουθούμε μέ βαίθειά συγκινησι τήν οδυνηρά αυτή θυσία, μιά 
φράσι ιμόνον προφέρουμε: «Εΐμεθία εΰγνώμονες». Γι’ αυτό ΰπεράνω 'Ηγετών -
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αγωνιστών κα! ύπεράνω και τών 'δικών ιμας πολυσέβαστων τάφων μετά προσευ
χής πρεπει νά άπευθύνωιμεν —  ύπό οίασδήποτε περιστάσεις τήν ισκέψιν μας 
προς τούς τόσους νεκρούς, οι όποιοι αναπαύονται ©ίς τό ’Αγγλικόν Νιεκροτα- 
φεΐον τού Φαλήρου κα'ι. ο! όποιοι έδωσαν τήν ιζωήν των καί ©βοήθησαν όπως ή 
ΓΓατρίς ιμας παραμείνη εξω τού κομμουνιστικού παραδείσου». 'Όσοι τόν μήνα 
τούτον —  ιδιαίτατα —■ διερχόμεθα προ τού ιερού τούτου χώρου, ας στρέψω- 
μεν τήν κεφαλήν πρός τούς απέριττους κα! αυστηρούς τάφους των μέ εύλάβει- 
αν κα! κατάνυξιν. Και μέ συγκίνησιν ενθυμούμαι ιμέ πόσην ύψηλόφριονα ίκανο- 
ποίησιν έδέχΌη ό αείμνηστος γενναίος Βασιλεύς Παύλος ©ίσήγησίν μου ώς 
Α )ΓΕ Σ  κατά το 1951 κα! καθώρισε όπως καθ’ Εκαστον Δεκέμβριον άποτίειαι 
φόρος τιμής κα! ευγνωμοσύνης μέ τήν κατάθεσιν στεφάνου έκ δάφνης ε!ς τούς 
τάφους των, καταστήσας ό ίδιος παραδειγματικήν τήν ιέντολήν ιδιά τής αύτο- 
προσώπου καταθ'έσεως τού πρώτου στεφάνου! Άτυχώς ή ωραία αύτή άπόφα- 
σις τού Βασιλέως μας ήτάνησε. ’Επιβεβλημένον είναι, νομίζω, όπως ή άριμο- 
δία Διεύθυνσις τού Γεν. ’Επιτελείου μειριμνήση διά την κατ’ ετος ανανέωσαν τής 
τιμητικής αυτής έκδηλώσεως.

Ο Ε ΡΤ Ο ΡΟ Σ  ΕΧΘΡΟΣ
—  Ο ΔΕΚ ΕΜ ΒΡΙΟ Σ ΤΟΤ 1944, Ιθά παραμείνη ώς ό πλέον εφιαλτικός 

μην ©ίς τήν ιστορίαν τής νεωτέρας Ελλάδος. 'Τπήρξε τό αποκορύφωμα τής 
κομμουνιστικής προσπάθειας πρός διαρκή ύποΐδούλωσιν τής χώρας ειίς τόν ερυ
θρόν φασισμόν ιεΐίς εποχήν κατά τήν όποιαν ή Ελλάς μόλις ιεΐχε έλευιθερωθή 
άπό τήν τετραπλήν κατοχήν Γερμανών —  ’Ιταλών —  Βουλγάρων κα! τού πε
ριβόητου ΕΑΜ. Ή το πράγματι ή καλύτερα ευκαιρία διά τούς κομμουνιστάς 
νά πραγματοποιήσουν τά άπό μακριού, κατά τήν διάρκειαν τής Κατοχής προε- 
τοιμασθέντα σχέδιά των πρός οριστικήν ύπσδούλωσιν τής 'χώρας ©ίς τόν Σλαυ- 
ισμον κα! μέ απόλυτον κυνικήν άισυνειδησίαν τόν σύγχρονον διαιμελισμόν τής 
Β. Ελλάδος. Διά /τήν επιτυχίαν τού τελικού των ισκοπού ©φήριμοσαν μέσα1 κα! 
μείθάδους τόσον σκληράς κα! άπανιθιρώπους ώστε οί ζήσαντες τήν εποχήν εκεί
νην νά τήν ενθυμούνται μετά φρίκης κα! αποτροπιασμού.

ΣΦΑΓΑΙ
Σφαγα! έν εϊδει προβάτων, τυφεκισμοί, συλλήψεις καί μετατοπίσεις πεζή 

©ίς Κρώρα κα! βορειότερον, έν μέσω χειμώνας, άθώων έτθνικοφρόνων πολι
τών κα! οργάνων τής τάξεως, καταστραφα! κα! λεηλασίαι οικιών κα! καταστηΓ 
μάτων, υπήρξαν τό αποκορύφωμα τής κομμουνιστικής μανίας πρός επιβολήν 

τών αντεθνικών σχεδίων τού ΚΚΕ! Ουδέποτε ©ίς τήν μακραίωνα ιστορίαν της 

ή πρωτεύουσα τής 'Ελλάδος, κοιιιτίς τΓού πολιτισμού κα! τής ελευθερίας, εζησε 

φοβερωτέρας ημέρας φρίκης, τρόμου κα! αποτροπιασμού άπό τάς έφιαλτικάς 

αύτάς ημέρας τοΰ Δεκεμβρίου. Κα! οι μέν ιζήσαντες τήν έποχήν εκείνην τού
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Δεκεμβρίου είναι αδύνατον νά μη τήν ένθύμοΰνται μέ φρίκην (μέχρι τέλους της 
ζωής των.

ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜ ΟΙ
"Ομως, (υπάρχουν οι κληρονόμοι, ή νεολαία τής Ελλάδος από τής όποιας 

θά προέλθη ή πνευιματική, ή επιστημονική, ή πολιτική καί Στρατιωτική Ή γε- 
αία. ΙΙρός αυτήν —  μέ τήν άπόστασιν τοΰ χρόνου απευθύνει τό ΚΚΕ καί πά
λιν, όπως έπί κατοχής, τά απατηλά, τά ΰπουιλα συνθήματά του διά νά δημιουρ- 
γήση, από αυτούς, τους μ έ λ λ ο ν τ α ς  σ φ α γ ε ί ς ,  κανενός άλλου Δε

κεμβρίου ή παρ’ ολίγον άλλου ’Απριλίου'.

Πρός τήν ελληνικήν νεότητα, έχομιεν ίειράν ύπιαχρέωσιν οί ζήσαντες τήν 
φρίκην του Δεκεμβρίου τοΰ 1944 ν’ άπευθυνώμεθά έκάστην έπέτειιον καί νά 
της ύπενθυμίζωμεν τά φοβερά κακουργήματα των κομμουνιστών, διά νά τήν 
προφυλάξωμεν ιάπό τήν αντεθνικήν και τόσον έντεχνον παγίδευσίν της. ’Από 
της άπόψεως αυτής, .είναι αξία έξάρσεως ή καθιερωθεΐ-σα πάνδημος έαρταστι- 
κή τελετή (μοναδική άλλως τε διά -τά Σώματα ’Ασφαλείας, τής επετείου τής ά- 
μύνης τοΰ Σώματος Μακρυγιάννη, τής αποτελεσματικής αμύνης του, κατά των 
έπιτίθεμένων μετά λύσσης κομμουνιστών. Και τήν τελετήν ιταύτην κατ’ έ ξ α ί- 
ρ ε .σ ιι ν τιμαΰν δ Βασιλεύς καί ή .Κυβέρνησις, ιδιότι καθιερώθη ό Δεκέμβριος 
νά άνήκη -είς τά Σώματα ’Ασφαλείας μέ τήν (αποκλειστικήν μάλιστα τυιμπανο- 
κρουσίαν τοΰ Τύπου, ότι χάρις είς τοΰτο έματαιώθη ή κατάληψις τών ’Αθηνών 
από τάς Μεραρχίας τοΰ ΕΑΑΣ καί ή ύποιδούλωσις τής Ελλάδος είς τον Σλα
βισμόν καί έάν έπιπτε τό φρούριον Μακρυγιάννη, τότε άπασα ή Ελλάς θά ύ- 
πεδουλοΰτο!

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  ΜΝΗΜΗ
"Ομως ή Ιστορική αλήθεια επιβάλλει νά μη λησμονοΰμεν ότι αί Άθήναι 

καί ή Ελλάς, ούτε ήτο (δυνατόν καί δέν έλευίθερώθησαν από άμυναν - δλακαύ- 
τωμα ένός -στρατώνος. Καί ανεξαρτήτως τών τΐ]μών αί όποϊαι οφείλονται αιω
νίως είς τους πεσόντας 'διά τήν άπάκρουισιν καί άπελευθέρωσιν τών ’Αθηνών 
από τήν διεθνή κομμουνιστικήν δολίαν έπίθΙεσιν, τών Εύειλπίδιων, τών Σωμάτων 
’Ασφαλείας, τών ’Εθνοφυλάκων, τών Ταγμάτων ’Ασφαλείας καί τών Ιερολοχι
τών - Ριμινιτών καί γεν-ικώτερον Μ. Άνατολιτών, αΐί πρώτοι τιΐμαί όφείλονται 
είς τούς πεσόντας ύπερ τής έλευθερίας τούτης "Αγγλους μαχητάς τών οποίων 
οί τάφοι είς τό Φάληρον μας προκαλοΰν αίωνίαν ιεύγ\'ω'μοσύνην. Όφείλομεν οί 
'Έλληνες νά μη λησμονήισωμεν ποτέ ότι άνευ τών τάφων, τούτων, καί τών ηγε
τών τών "Αγγλων στρατιωτών Σκόμπυ —  "Ακιραιτ καί άλλοον, άνευ τής σθε- 
νεράς άποφασιστικότητος τής Μεγάλης Βρεταννίας, άποΐδειχθείσης δ>ιά τής πα
ρουσίας είς τάς έαμοκρατουμένας Αθήνας αύτοΰ τούτου τοΰ Μεγάλου Πρω- 
θυπουργοΰ τής Μεγ. Βρεταννίας τοΰ Η γέτου τής Νίκης Τισώρτσιλ, άνευ τής
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όθιεναρας έπεμβάσεως -τοΰ Μεγάλου ιμας Βασιλέως αειμνήστου Γεωργίου Β ' 
α'ι Ά θήναι δέν Ιθά άπ&λευβεροΰντο. "Οπως όφεδλομεν νά Ιενθυμσύμεθα μετ’ ευ
γνωμοσύνης πάντοτε o i l  άνευ κα! τής βοήθειας, τ ό  πρώτον τής Μ. Β ρετανν ίας 
και ιεν ισυνεχεία τοΰ δόγματος Τιροήμαν κα! τής αποφασιστικής παρουσίας τής 
Μ. Αμερικής διά τών μεγάλων Ηγετών των Στρατηγών Βάν Φιλήτ, Ζίνκινς, 
Ρόλινς και Ντάουν, παρά τον έθνικύν συναγερμόν και τούς ποταμούς αιίμάτων 
ή 'Ελλάς ΰά ύπέκυπτΕ εις την διεθνή κομμουνιστικήν ιεπδθ'εσιν κα! 6ά διωλί- 
σθαίΛ'ε είς τό παραπέτασμα. Ά λλά άς πάμε μέ τήν .σειράν, γιά νά ένΟχμηθούμε 
οί ιέπιίζώντ,ες ιμέ ισκέψιν προσκυνήματος τά'γεγονότα εκείνα ,κα! γιά νά ιθέσωμιεν 
τούς νέους μας κα! τήν μέλλουσαν τούτων πνευιματικήν ηγεσίαν έμπροσθεν τής 
ιστορικής κληρονομιάς των κα! νά τους ζητήσωμεν -\ά μάς (συνοδεύσουν κα! αύ- 
το! στη 'Οκέψι ευγνωμοσύνης προς τούς πεσόντας ’Ά γγλους κα! δικούς ,μας, γιά 
τήν διιατήρησιν τής ελευθερίας τού ’Έθνους.

ΠΩΣ ΕΚΕΡΔΗΘΗ Η Μ Α Χ Η  ΤΩΝ Α Θ Η Ν Ω Ν
Ό  Στρατηγός Θρασ. Τσακαλώτος ήρχισεν άπό χθες έξιστορών τά Δε

κεμβριανά τού 1944 καί δίδει τό χρονικόν τής Μάχης καί τής Νίκης τών 
’Αθηνών κατά τών συμμοριτών, είς την όποιαν μετέσχεν ώς διοικητής τής Τα
ξιαρχίας Ρίμινι :

Τήν 8ην Νοεμβρίου άφίκετο είς τόν λιμένα Πειραιώς, έπειτα άπό περι
έργους άναβοίλάς κα! παραμονήν ισυγκεντρώσεως ιείς Τάρανίτα Ιταλίας —  τό 
μικρόν ελληνικόν έκστρατευτικόν Σώμα, τό όποιον είχε 'λάβει ήδη τον ίστορι- 
κΐόν τίτλον του Ρίμινι λόγω τής καταλήιψεως ύπό τούτου τής Ιστορικής πόλε
ως Ρίμινι κατά τάς επιχειρήσεις είς Ιταλίαν, έναντίοντών Ρειρίμανών. Έπ! τού 
στήθους των έφερον άπαντες ' αξιωματικό! κα! άπλΐται τό ισήμα χ<Ά)θηνά» 
έγκριΙθέν προ τής έπϋβιβάσεώς των δι’ ’Ιταλίαν ύπό τής Ά.Μ. του Βασιλέως 
Γεωργίου Β '. . . ' -··· 7 · ' · -
α) ΑΡΙΘΜ ΗΤΙΚΗ ΔΤΝ Α Μ ΙΣ .r·· \  -
. - Άξιίωμ. 205. Άν),σταϋ 56, όπλϊται 2 j 530. ' Α
β) Ο Π ΛΙΣΜ Ο Σ ΕΛΑΦΡΟΣ

Τυφέκια 2.084, όπλοπολυβόιλα Μπρέν 1·59, Στέν 932, δ/λμίαι 28, Πίατ 
•18. Δυστυχώς, ό βαρύς όπλιισμός τού έκστριαίτ. Σώματος, τά 24 έξαΟρετα1 πυρο
βόλα του, ό! ολμοι κα! τά περισσότερα Κάρτερς έκρατήθηισαν ε:ίς Τάραντα 
παρά τάς διαμαρτυρίας δλων μας καί! ιμετειφέιρΰήισαν τειλικώς εις ’Αθήνας μέ 
καίθΰστερησιν 2 ιμηνών, ήτοι τήν 31 Δεκεμ. όπότε κα! ο! κομμσυνιστα! εζαλί- 
σθήισαν.

■ Τότε δέν είχαν άνπληφθή τήν αίτίαν τής κατακιρατήσεως τούτης και 
άφού έπανειλημμέναι δυαμαιρτυρίαι 'μου πρός Τον Αντιστράτηγον Σκόμπυ —  
τού όποιίου. τιελικώς ή έπέμβαισις έτίελείσφόρηισε —  δέν απέδιδαν άμεσα άπατε- 
λεοματα έφθιασα μέιχρ-ι τού σημείου —  αδίκως —  νά κατηγορήσω τόν τότε 
Πρώθυπαυργόν κ. Γ. Παποινδίρέου δ>ιά την καίθΰστερησιν τούτην.
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Άργότερον όλοι άντελήφθημεν άπο την (λύσσαν τών κομμουνιστών νά 
διαλύσωσι τήν Ταξιαρχίαν Ρίμινι, τήν οποίαν ό πολίτικος ιΚαφαντάρης απε
πάλεσε Ταξιαρχίαν Πραιτωριανών, βοη|θών ούτω τών κομιμουνυστών τό αντε
θνικόν έργον, ότι ή μή μεταφορά τών πυροβόλων ήτο έπιτυχία τών κομμου
νιστών.
Η «ΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΗ»

Τήν 9ην Νοεμβρίου του 1944, τήν 10.15 ώραν, ήρχιισε ή «ΘΕΙΑ Α- 
ΜΟΙΒΗ», ή παρέλασις 'δια τών οδών Πειραιώς -— Όμονοίας —  Πανεπι
στημίου —  Βασιιλίσσης Σοφίας —  ΓουΙδί, ή οποία εληξε μέ δύο μαναλεκτίτ 
κάς σχεδόν αναφοράς τού Διοιικητού τής Ταξιαρχίας: «Προς τόν ’Αρχιστρά
τηγον Βεντήρην τόν όποιον ώς αμοιβήν τών τόσων νικηφόρων υπηρεσιών του 
είχεν άντικαταστήσει ή κυβέρνησις υπό ένός αριστερών φρονημάτων στρα
τηγού καί έτοπσβέτησεν ώς θεατήν!! όπισθεν της —  καί άνεφερεν «Κε Α ρ χ ι
στράτηγε. 'Η διαταγή σας ιέξετελέσθη» καί ιμετά ταυ την εις τόν Στρατηγόν 
Σκόμπυ «αί διαταγαί σας θά έκτελεσθόύν».
Ο ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΟ Σ Β Ε Ν Τ Η Ρ Η Σ

’Ητο αυτή πρός τόν Έλληνα Στρατηγόν αναφορά τιμής καί πρός τόν 
"Αγγλον Στρατηγόν αναφορά επίσημος, ώστε νά μή ύπάρχη καμμία αμφιβο
λία περί τής πειθαρχίας τής Ταξιαρχίας τής όποιας, ή Κυΐβέρνησις ή καί οί 
"Αγγλοι δια νά καθησυχάσουν ασφαλώς τους φόβους τών κομμουνιστών οί 
όποιοι έγνώριζον τήν μαχητικήν αξίαν τής Ταξιαρχίας Ρίμινι, παρέτιεινον τήν 
έν Ίταΐλίρ διαμονήν της.

Ό  Στρατηγός Βεντήρης, ό μασ,τιγωιτής, ό έίμψυχωτής, ό προπαρασκευα
στής τού Στρατού τής Μ. ’Ανατολής δέν κατείχε ιτήιν πλέον τιμητικήν θέσιν. 
"Επρεπε νά εύρίσκεται μόνος του εις τήν θέισιν τιμωμένου προσώπου καί όπι
σθεν αυτού άπαντες οί παρόντες.

Διά τής παρελάσεως αυτής έτελείωσε ενα έλ’δοξα κεφάλαιο τής III  Ο. Τα
ξιαρχίας γιά νά άνοίξη ένα άλλο, έξ ΐσου αιματηρό άλλά κσίί απαίσιο. Σέ 
λίγες ήμερες θά άρχιζε ό Γολγοθάς «τών Δεκεμβριανών».

Τήν χαροποιόν, τήν έλπιδοφόρον παρουσίαν τού Έκιστρατευτικού Σώμα
τος Ρίμινι, τήν ισυνισταμένην τής χαράς πού ήσθάνθη ό 'Ελληνικός Λαός, τήν 
παρουσίασε τήν μεθεπομένην τής άφίξεώς (του δ έξοχος πολιτικός καί ξεχω
ριστός δημοσιογράφος καί άνθρωπος %. Π . Τισιμπιδάρος, ώς άλλος Τυρταίος, 
άπό τού ραδιοφωνικού σταθμού, μέ δμιΐλίαν του υπό τον τίτλον «ΤΟ ΦΩΣ 
ΤΟΤ ΡΙΜ ΙΝ Ι». ’Αξίζει νά άναγραφούν όλίγα αποσπάσματα τής όμιλίας που 
αποτελεί τήν χαρακτηριστικήν εκίδήλωισιν τής χαράς καί ελπίδων τού Λαού 
τών ’Αθηνών αλλά καί Ιδιά τους αξιωματικούς καί όπλίτας τού Ρίμινι σαφή 
παρουσίασιν, τί άνεμένετο άπό τούτους.

’Ιδού όλίγα άπό τήν συγκινητικήν ομιλίαν του.
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«Και άνέτειλεν ό ήίλιισς προχθές,. όπως· είχεν άνατίεύλει κάποιαν. φθινοπω
ρινήν ημέραν τοΰ 191(3. 'Τποϊδ&χόμεΙθα τάτιε τόν νικητήν ισιρατόν δυο απελευ
θερωτικών πολέμων, οπού έξ'εκίνησεν από την Μελαύναν, δια νά χαράξη τά 
σύνορα τής Ελλάδος ιείς τον Νέστον. . 'Ύποίδεχόμε'θα προχθές τους νίκη τάς 
ενός πολέμου πού Ιπρόκειτο νά κρίνη την τιμήν μας ,κα'ι αυτήν μας τήν ύπαρ- 
ξιυν εις το διηνεκές. Τούς νικήτας δύο ιέχθρών, πού έζήτησαν νά μάς αφανί
σουν1 από τό πράσωίπον τής γής.

Και ήτο δ ήλιος αυτός πού έξεπρόβαλε προχθές από τό φρύδι τού 'Τμητ- 
τού, ένας καινούργιος ήλιος γεμάτος ιάπό ΐθεΐον φως, από φως ύπερκόισμιον, 
ενίας Ελληνικός ήλιίος φωτίζων τό αιώνιον έλλην ικόν θαύμα, τήν ελληνικήν άίπο- 
θεωσιν καί τήν ελληνικήν ίάθανασίαν. 'Ήλιος ελληνικής πιίΐσίτεως καί ελληνι
κής αισιοδοξίας καί ελληνικού θριάμβου ήλιος. «Και διηγούντο οί ουρανοί 
δόξαν 'Ελλάδος». ·-, -.

Καί έδυνήθη ή ελληνική ψυχή καί ή έλληνική καρδιά από δόνησιν ελλη
νικήν..................................................  . . ί . . . .  . . . .  .......................................

Καί επληρώθη ή ατμόσφαιρα άΙπό μύρα ελληνικά καί αρώματα έλληνι,κά 
που ανανεώνονται πάντοτε από τρεις χιλιάδες χρόνια, όταν γιά πρώτη φορά 
έπολιιτογιραψήθη οπήν 'Ιστορία τής άνΙθ'ρωπότητος ή ιμαγική λέξις «Ελλάς» 
ώς πανάχραντος βωμός τής οικουμένης.

Καί έλούσθηαεν ολοι προχθές 'είς ένα ελληνικόν λουτρό ν. Ή το τό λου- 
τιρόν πού μας έχάριισεν ή Ελληνική Ταξιαρχία τού Ρήμανι. Καί κάτι περισ
σότερον. Ή το έθνικόν βάπτιισμα, μέσα είς τον Ίορδάνην πανελληνίουι κατα- 
νύξεως καί άγάλλιάσεως.

Καί ώρθώθη τό Αιγάλεω καί έσκυψαν ή Πάρνης καί ή Πεντέλη καί ό 

'Τμητός διά νά παρακολουθήσουν τό θειον όραμα πού έξετυλίγετο μέσα εις 

τάς λεωφόρους τής αίωνίας πόιλεως τού Περικλεούς. Καί έφρικίασε φρακόταιν 

έλληνικήν ιείς τον περίβολον τού Πανεπιστημίου ό Φερριαΐος καί ηύλόγησε τά 

παιδιά τής 'Ελλάδος δ Γρηγάριος δ Ε' καί τούς έστειλαν ασπασμόν οί Τερο- 

λοιχΐται από τό μνημεΐαν των·, καί ύμνον δ Αδαμάντιος Κοραής. Καί έσείισθη- 

σαν ιέπάνω είς τά βάθρα των έΙκίέι ιείς τήν ’Ακαδημίαν οί Έλληνικώτεροι τών 

'Ελλήνων Θεών, δ ’Απόλλων καί ή Άθηνά, άτενίζοντες τήν ελληνικήν αλκήν 

καί τήν έλληνικήν συνέχειαν. Καί έφαιδρύλίθήσαν αί αύατηραί μορφαί τών 

Πατριαριχών τής ανθρώπινης διανοήσεως: τού Σωκράτους καί τού Πλάτωνος 

πού φρουρούν τήν είσοδον τής ’Ακαδημίας. Διότι έβλεπαν δτι το Ευαγγελίαν 

πού ιέκήρυξαν ιείς τον Κρίτωνα είναι ισύμβολον πίστεως τών έπιγονων. «ΙΙατρδς 

καί ιμητρός καί τών άλλων προγόνων τιμιώτερον έστίν ή Παπρίζ». Καί δ Γέ
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ρος τοΰ Μόρια παρηκολ,οΰθησεν αόρατος και καβαλάρης τήν εθνικήν μυστα

γωγίαν που του έθύμιιζε τό Βαλτέτσι καί τά Δερβενάκια. Αιι Ά θήναι μετεβλή- 

θησαν ξαφνικά /εις έθ'νικον ναόν, όπου ή ελληνική ψυχή έδέχετο τήν ιμετάλη- 

ψιν ιάπό τό σώμα καί τό αίμα τής Ελλάδος. "Ωρα μυρϋΐφάρα. Ό  'Ελληνισμός

εις άλαν τό άφθαστον ιμεγαλεΐον του..........

’Εμπρός άπό τόν ελληνικόν λαόν έπερνούσαν τά ελληνικά νιάτα τά ξενη- 
τεμένα, ιέπειρνοΰσεν /ή ελληνική άνοιξις, ι&τερνοΰσε ή ελληνική δόξα —  τό ελλη
νικόν ιμέλίλον έπερνοϋσε.

’Επερνοΰσαν οί νικηταί τών ιεχθίρών τής Ελλάδος καί οί έκίδικηταί του
μαρτυρίου της καί οί διεκδικηταί τών δικαίων της,..........

’Επερνοΰσε τό Ρίμινι. ’Ά χ ! καί νά ξέρατε καημένα παιδιά τί ψυχικό 
σειρμό ϋδυκίμασε έκεί\η ή ανθρώπινη θάλασσα που ήλθε νά ισάς ΰπαδεχθή 
καί νά σάς ,καμαρώση, νά ιξέρατε τί χρέη ήλθε νά σάς ξεπληρώση! Ποτέ μάνα 
δέν έχάϊδεψε ,τά παιΐδιά της μέ τέτοια στοργή, ιμέ τέτοια λαχτάρα, μέ τέτοιον 
πόνον δπως /σάς ιέχάΐδεψε τό βλέμιμα .έκιείνοσν που ισάς είδαν νά περνάτε προ
χθές σάν έφηβοι που βγαίνουν νικηταί άπό τό Στάδιον της ’Ολυμπίας. Στο 
πρόσωπό σας, ;<στό -βλέμμα σας, στο βάδισμά σας, σ,τήν στάσι σας ήτο ζωγραφι
σμένη ή ανωτέρω συναίσθησις τοΰ καθήκοντος που πήγατε νά έπιιτελέσητε. 
ΤΗτο ζωγραφισμένη ή 'Ελλάς. Καί τό έίπιιτείλέσατε διότι (μάς χαρίσατε τό 
Ρίμινι.

Τί καί άν ήτανε γραφτό τής 'Ελλάδος, νά δοκιμάση μέσα ισέ 20 χρόνια 
τό μαρτυρικόν ενός ’Εθνικού 'Γολγοθά. Νά δεχ)θή στά 1922 ώς ήττηιμέ\η τους 
βετεράνους 6 ολοκλήρων έτών που φχότκσαν τήν Ελλάδα μέ τά κλέη τους. Τί 
καί άν ήτο γραφτό τής Ελλάδος νά δείχθή στά 1941 ώς ήττημένους τους νι- 
κητάς τής Π ίΛ δου , νά δεχθή τους συγγραφείς τοΰ Άλβανικοΰ έπους, πελα
σμένους καί Ιδιψασμένους χωρίς άπλα καί χωρίς κανόνια καί χωρίς /σημαίες. 
Εΐναι άιρκιετό δτι μάς δώσατε τό Ρίμινι. J ;

Σάς είδαν οί αθάνατοι ποιλεμύσταί τοΰ άθανάτου ’Αλβανικού έπους καί 
αναγάλλιασε ή ψυχή τους, διότι ΐετελειώσατε σείς δ,τι άρχισαν εκείνοι. Διότι 
έπατήσατε σείς τήν χώραν τών λύκων καί τών. κενταύρων. ..

Ξεκινήσατε δλοι σας μέ μίαν μονάχα άπάφασιν νά σκατώθήτε. Νά σκοτω- 
θήτε. Ν ά σκοτωΐθήτε διά \ά  αποπλένετε τόν ιρύπαν τοΰ κινήματος τής Αίγυ
πτου. Είχατε ιμέσα στη ψυχή σας χαραγμένα τά αιώνια λόγια τοΰ Μιστό αλ: 
«’Ά ν  είναι νά πεθάνης γιά τήν Ελλάδα, άγια είναι ή Ιδάφνη, μιά ψαρά κανείς 
πεθαίνει». Καί έκάματε τό θαΰ,μα τοΰ Ρί|μινι. (Καί (υψώσατε τήν 'Ελλάδα μέχ-,ρ ις 
έβ'δό(μου ουρανού άπό τό τελευταίο σκαλοπάτι τής αβύσσου που είχε κατρα
κυλήσει . . .
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Ή  γηραιά Πίνδος έσκυψε νά σας άγκαλιάση γιατί έίσυνεχίξατε τήν ίδι- 
κήν της δόξαν καί υψώνατε τήν γαλανόλευκη γιά νά τήν ΐθωπεύσουν αί ιταλι
κά! αΰραι, τήν 'ιδίαν γαλανόλευκη που έβλεπε τό ’Έθνος προχθές έπί κεφαλής 
του Στρατού καί έψιθ'ύριζεν: «Ευλογημένος ό ιέριχάμενος έν όνόματι τοΰ
’Έθνους».

Στα πρόσωπά ισας ό Ελληνικός Λαός -χαιρετά δλα τά Ελληνόπουλα που 
εδοτήθησαν άπό τήν λατρ:εία γιά τήν Ελλάδα. . .

Χαιριε,τά ιδιαιτέρως τά 'εύγενή σφάγια τοΰ Ρήμυνι, τους συμπολεμιστάς σας 
που ιέθάψατε ιμέ δάκρυα ατό ξένο χώμα καί που δεν είχον τήν τύχην νά ξα- 
ναιδοΰν τόν ελληνικόν ήλυον.

Καί τώρα νέα καθήκοντα καί νέοι προορισμοί, νέα στάδια άγώνος καί 
δόξης. Ή  Ελλάς πρέπει νά ζήση. Είναι ιάξίωσις καί επιταγή τής Πίνδου. 
'Όταν σείς έπολεμήσατε ατά ξένα, έδώ είς τήν Ελλάδα έσφάδαζεν ό Λαός. 
Οΰ.τε μιά μέρα δμως, οΰτε μια στιγμή δέν 'οπαψε τόν αγώνα. Τοΰ ανήκει κάθε 
τιμή! Του ανήκει τό δικαίωμα νά ζήση»!!

Μέ τέτοια αίσΙθήματα που παρουσίασε ό νεότερος αυτός Τυρταίος, άντε- 
λήφθημεν δλοι αξιωματικοί καί όπλϊται δτι ή ευθύνη ιμας νά άνταπακρΊΐθώμεν 
είς ταΰτα ήτο συντριπτική καί ή έπύθυμία πρός τοΰτο κατέστη απόλυτος νά 
φανωμεν [αντάξιοι τοιούτων αισθημάτων.

Ο Ι  Γ Ε Ν Ν Α Ι Ο Ι
Είχε πρισηγηθή .της άφίξεως τοΰ έκστρατευ,τκκοΰ Σώματος Ρίμινι, ή άφι- 

ξις τών γενναίων μεταξύ γενναίων, 'Ιερολοχιτών, υπό τόν Διοικητήν των 
Συν)'ρχην Τσιγάντεν καί τους Διοικητάς Μοιρών τοΰ Τεροΰ Λόχου Συν)ιρχην 
Θεμυστοκλήν Κετσέαν, Ά ν)ρ χη ν Μεσσηνόπουλον, Ά ν)ρ χη ν Τριανταφυλλάκον.

Είχε ιάφιχθή ό εκεί αρχιστράτηγος Βεντήρης άφοΰ άπόστειλε 2.000 δπλα 
καί έξησφάλισε τό ξεκίνημα γιά .τήν 'Ελλάδα υγιών ταγμάτων Χωρ)κής καί 
Πεζικού.

Είχε άκόμη δ'ΐαταχθή νά άντιπροσωπεύση τήν Ελληνικήν Κυδέρνησιν 

είς ’Λθήνας ένας ιμεγάλος έκ Θράκης πατριώτης καί έξοχος πολιτικός, ό όποιος 

είχε δώσει τό μονάκρίβο παιδί του είς τόν Έλληνο - ’Ιταλικόν πόλεμον, ό Φί

λιππος Μανουηλίδης .καί ό όποιος ιμέ τήν έξοχο: ευστροφία ταυ καί μέ τόν πρω

ταγωνιστή Μέραρχον στην Αλβανία Σπηλιωτόπουλον, έίκλεΐγέντα υπό (της κυ- 

βεονήσεως ώς Στρατιωτ. Διοικητήν, έπικρατούντων ακόμη τών Γειρμανών, οί 

όποιοι προπαρασκεύασαν δ,τι ήτό άνθ'ρωπίνως δυνατόν διά τήν άπόκρουσιν τών 

κομμουνιστών.
"Ομως ήτο. αίισθητή ή απουσία τοΰ νικητοΰ στη ξένη Στρατηγού Βεν,τή-
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ρη, ό όποιος άντικατασταθιείς έκλεισε τό κεφάλαιον. τής δοξασμένης πορείας 
τον στη ξένη μέ τήν 'Ημερήσιον (διαταγήν του τής 2ι3.11.44 πρός τήν III  Τα
ξιαρχίαν και τάς Μονάδας Μ. ’Ανατολής, ή οποία κατέληγεν ώς εξής: «’Απερ
χόμενός ιδεν έχω νά απευθύνω καλύτερον 'χαιρετισμόν παρά τήν άνανέωσιν τής 
έίκκλήσεως τήν οποίαν ισάς άπηύθυνα προ 7 μηνών όταν μακρά σειρά σφαλμά
των και παραζάλης είχεν αποσυνθέσει τά ελληνικά πράγιματα τής Μ. ’Ανα
τολής και μεταίβάλει είς ,θλιβερόν συρφετόν τά υπερήφανα Στρατιωτικά μας 
τμήματα. ’Όρθιοι ©Ις τάς 'θέσεις σας, πιστοί! ©ίς το στρατιωτικόν Χιρέος, μέ 
τήν ίδιαν πάντοτε άακναν Εργατικότητα κρατήσατε υψηλά τήν σημαίαν τού 
άναγεννωμένου 'Ελληνικού Στρατού, τήν οποίαν ©φέρατε πυριφλεγή και έν
δοξον ιάπό τό Ρίμινι. Μέ τά τίμια διάσημα τής Ιΐθνικής και παγκοσμίου άνα- 
γνωρίσεως εΐίς τά στήθη, σταθήτε μέχρι τέλους άξιοι ημών αυτών, τών 120 
άνδ'ρών που άιφήσατε είς τήν Ιταλικήν γην, παραμείνατε πρότυπο και παρά
δειγμα διά τάς νέας έλληνικάς Μονάδας που ιθά συνταχθούν βαθμιαίους παρά 
τό πλευιρόν σας».

Διαταγή, ή οποία μάς έθετε έν ισυναγερμώ έναντι τού. Ιδιαφαινομένου κομ
μουνιστικού κινδύνου, (εναντίον τού δπαίσυ τελιικώς αυτός ό ΐδιος θά ώδήγει τά 
παιδιά τής Ελλάδος είς τήν Νίκην τού Βίτσι κάι! Γράμμου.

Ό  κρμμουνιστικός κίνδυνος, κατέστη αντιληπτός από τήν πρώτην ήμέραν 
τής άφίξεώς μας. .. .......

’Από τών πρώτων ημερών ή Ταξιαρχία-κατέστη ό στόχος ύβρεων και 
προκλήσεων τόον κομμουνιστών οί όποιοι κατείχαν δι’ .ισχυρών τμημάτων τού 
ΕΛΑΣ ,τήν ιΚατισαριανήν κα! τά βορείως ταύτης υψώματα μέχρι .και τών πα- 
ρυΐφών τών 'στρατώνων τής Ταξιαρχίας.

Τά χωνιά ιμέ τά αηδή συνθήματα, «φασίστες», ΕΑΜ, ΕΛ Α Σ, έσκουζαν 
νυχθημερόν προκαλούνΙτα τούς άνδρας τής Ταξιαρχίας, χωρίς όμως νά λαμ
βάνουν από τούς υπερήφανους νίκητάς Μυδεμίαν άπάντησιν ή πρόκλησιν!

Έτηρήθη μέ θρησκευτικήν ιεύλάβειαν ή διαταγή, δπως άπαφευχθή πά
σα πράκλησις δυναΐμένη νά δώση αφορμήν έκμεταλλεύσεως υπό τών κομμου
νιστών.

’Από τής 3ης Δεκεμβρίου, όπότε αί κομμαυνίσται ήρχιίσαν τήν δράσιν 
των έντός τών ’Αθηνών, παρετηρήθη πρωτοφανής προσπάθεια κυικλωσεως 
και .τής Ταξιαρχίας υπό τιμημάτων τού ΕΛΑΣ, χωρίς καμμίαν και πάλιν άν- 
τίδρασιν τής Ταξιαρχίας. ■ _

Τήν 5ην Δεκεμβρίου, τό ’Αγγλικόν' Στρατηγεΐον άντιληιψθέν τήν σοβα
ρότητα τής καταστάσεως κα! τό Επικίνδυνον τής θέσεώς του, 'διέταξε δπως 
ή Ταξιαρχία κατέλθη είς τό Μετοχικόν Ταμιεΐαν Στρατού, δπου; δ Σταθμός 
Διοικήσεως τού Στρατηγού Σκόμπυ. Ή  Ταξιαρχία βάσει τής σχετικής δια
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ταγής, κατεν,εμήθη> εις τά Παλ. Ανάκτορα —  ΠαΛίεπιστήμιον —— Μετοχικόν 
Ταμεΐον καί εις to Ιεπί της όδοΰ Σίνα wool Βηισσαρίωνίοις Μέγαρον, άιφου 
έξείδίωξε έξ ου τοΰ βιαίως, άλλα άνευ χρήσεως πυρώι·, τό έκεϊ οτεγαιζόμενον 
Στρατηγεΐον τοΰ Α ' Σ . Στρατού τοΰ !ΕΛ Α Σ, αίφοΰ ισυνέλιαίβε καί άφώπλιισε 
30 Έλασίΐτας. Ό  Άθηλ'αϊκός Ααός έδέχθη ιμέ «νακούφιισι τήν κάθοδον τής 
Ταξιαρχίας ιεις τήν πάλιν. Τήν 23ην ώραν. ιέπανήλθ'εν είς τους (στρατώνας, 
ειίς τό. Γουίδί. ’Αλλά ή όρασης τών κομμουνιστών ειτός τής πόλεως είχεν άπο- 
καρυψωΐθή —  σφαγαι, λεηλασίαι, καταστροφοί, εμπρησμοί! Ό  κλοιός περί 
τήν Ταξιαρχίαν περιιεσφΐγγετο, άλλα παρη(κάλουΐΟΐεϊτο άγρυπΛως καί έπρεπε 
να προλη,φθή.

Πρός τοΰτο, ό Διοικητής τής Ταξιαρχίας ίεζήτησε καί ελαβιεν έγκρισιν 
τοΰ Στρατηγού Σκόμπυ Λα δράση κατά τών περιισιφιγγόντων τάς θέσεις της 
τμημάτων τοΰ ΕΛ Α Σ. ’Εν αΰτφ καί μάίλλον άπό τήν έπιιβάλλομένην εΰαιισθη- 
αίαν πρός τήν ιΚυιβερνηΐσιν άπό Ελληνικής πλευράς, ό Ταξίαρχος έζήιτησε 
κα!ί έίλαβε καί άπό αΰ'τήν τήν εγκρισιν χρήσεως πυρών. Βάσει τής αΐτήσεως 
ταότης, ι&ξεδόθη ή κάτωθι διαταγή: «Άπάφασις. . . Έξ.ουισιοΐδ|;ΐτοΰμιε τόν 
Διοικητήν τής I I I  Ε.Ο. Ταξιαρχίας, ώς καί άπαντα τά εθνικά ένοπλα τμή
ματα, ιτιά, οσάκις (ευρΌσκωνται ιάνΰιμέτωπα στασιαστών, ποιούντων χρήισιν 
τών όπλων των κατά .τών νομίμων Εθνικών· Δυνάμεων, μεταχειίρίζωνται παν 
μέσον πίρός ιέπιβαλήν τής τάξεως, ποιούμενοι χρήσιν τών όπλων των, έφ’ ό
σον τοΰ.το διατάσσεται υπό τοΰ αρχιστρατήγου Σκόμπυ.»

Άθήναι, τή 5 Δεκεμιβρίλιυ 1944 
Ό  Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί 'Τπουργός τών. Στρατιωτικών 

Η 6η Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ
Βάσει τής δ'οθείσης. διαταγής τοΰ Στρατηγοΰ Σκόμπυ, ή Ταξιαρχία 

ήταιμάσΟη πρός μάχην, εκδοθείσης διαταγής πρός έξάρμησιν καί άπώθησιν 
τών κοιμμουνιιστών.

Εΐχε (ένιίσχυθή ιμέ τό τάγμα Μπουσμπουρέλη, τό όποιον εφθασεν άπό τήν 
Αίγυπτον —  δυνάμεως 2 λόχων, συναλικώς 215 άλίδρών.

Οί κομίμουνισταί, άντιληφθέντες τάς πρίοπαραΐσκευαστικάς κινήσεις μας, 
ήρχυσαν βάλλοντες κατά τών ταγμάτων μας, τραυματίσοντες όπλίτας μας.

Τήν ώραν ταύτην, μετά σφοδράν προπαρασκευήν πυρών1, έκινήθημαν 
τά II  καί III  τάγματα τής Ταξιαρχίας, πρός κατάληξην του ΰψώιματος 
Κοτοπούλη, Μετά τοΰτο, συνέχισαν ,τήν προχώρησίν των καί μέχρι τής 17.30 
ώρας κατέλαβον τήν γραμμήν Ά λσους Συγγροΰ —  Β καΐί ΒΑ  παρυφή Και- 
σαριανής —  ύψωμα Άλεποόαΰνι. Κατελήφΐθη τό Νοισ|:κομεΐον τών Παίδων 
καί τό Λαϊκόν Νασοκομεΐον διά μικρών τμημάτων τοΰ I τάγματος. Οΰτω, 
κάθε. κίνδυνος πλήρους κυκλώσεως τής Ταξιαρχίας, άπεφευχθη.
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Ά πό της -ημέρας έκείνης ήρχισαν αί έπιχειρήσεις της Ταξιαρχίας (καί 
αί ιμ/ετ’ αυτής /μονάδες τοΰ Έκστρατευτικοΰ Σώματος) έναντδον τών κομμου
νιστών ιευς ,τήν μάχην τών Αθηνών.

Οί κομμουνισιταί άντελήψθησαν αμέσως όίλον τό βάρος τής θυελλώδους 
ένεργείας τής Ταξιαρχίας Ρίμινι.. ’ΗπατήΟησαν ε(ϊς τήν έκτίμηισιν τής αξίας 
ταυτης. Παρεξήγησαν τήν ευγενική καί ισεμνή συμπεριφορά τών μαχητών 
μας, οί όποιοι, ιμή γνωρίζοντες παρά μόνον την Ελλάδα, δεν έδωσαν τήν 
παραμικρατέραν ιάφορμήν είς παρεξηγήσεις.

Ή  Μάχη τών Αθηνών, άρχίσασα διά τής έπιΐθέσεως τών κομμουνιστών 
τής 3ης Δεκεμβρίου, Ιεπερατώθη τήν 001 ώραν τής 1ι5ης ’Ιανουάριου 194ι5, 
οποτε έσταΐμάτησαν ιαΓι ©χίθροπιραξίαι κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τοΰ ’Αντι
στράτηγου Σκόμπυ, ’Αρχιστρατήγου Δυνάμεων ξηράς 'Ελλάδος καί Ζεύγιου 
καί ιΠαρτσαλίδη καί ταγματαρχών τοΰ ΕΑΑΣ ΜακρΟδη καί Άθηνέλη, διά 
λογαριασμόν τής Κεντρικής Επιτροπής τοΰ ΕΛ Α Σ.

Ή  συμφωνία αυτή 'έγένετο βάσει τής ανακωχής, ή οποία συνήφθη τήν 
22αν ώραν τής 11 ’Ιανουάριου τοΰ 194*5 καί ή όποια προέβίλεπε τήν παΰσιν 
τών έχίθροπραξιών άπό τής 001 ώρας τής 1ι5 Ίανουαρίου 1946. 'Όμως, πριν 
ή πραβώ ιείς τήν ιέξιστόρησιν τών γεγενότων τής Μάχης Αθηνών —  κατ’ 
άπαίτησιν τών συμπολεμιστών μίου Ριιμινιτών, οί όποιοι αισθάνονται πικρίαν 
διότι περιέργως άποσιωπαται μονίμως ό πρωταρχικός νικηφόρας ρόλος των 
κατά τήν 1 μάχην ταύτην, άπό επισήμους ρήτορας καί Τόπον, διά τών όποιων 
έχουν γεννηθή έσφαλμέναι εντυπώσεις, διά τόν ρόλον γενικώς τών λαβόντων 
μέρος κατά τά Δεκεμβριανά —  θά αρχίσω άπό μίαν δραματικήν συγκένιτρω- 
σιν, κατά τήν όποιίαν έκρίθη ή τυχη τών ’Αθηνών καΐί κατά τήν όποιαν οί 
Ρίμινΐται έφάνησαν άντάξιοι τών αισθημάτων τοΰ 'Ελληνικοΰ Λαοΰ πρός 
αυτούς καί τής Ιέμπιστασύνης του, καί άς ποΰμε καί τής έντολής του ή όποια 
σαφώς κάθωρίσθη διά τής συγκινητικής δμιλίας τοΰ Τυρταίου Τσιμπιδά- 
ρου, 'άπό τοΰ ραδιοφώνου την ΙΙ.ην Νοεμβρίου 1944.

Οί κομμουνιαταί δέν έγνώρισαν πόσον πλησίον άπό τήν πόρτα τής έπι- 
κρατήσεώς των έφθασαν.

AT Ρ ΙΟΝ : Τό «’Ό χι» τών άλίγων κατά τήν δραματικήν φάσιν τής μά
χης τών ’Αθηνών.

3ον.— 12η Δεκεμβρ ίου , ή κρίσ ιμος ήμέρα
Τόσον οί σύμμαχοί μας δσον καί ή I I I  Ταξιαρχία, έδοκίμασαν καταστά

σεις εξαιρετικά επικίνδυνους καί ευρέθησαν είς Ιδυσκολωτάτην θέσιν, μειονε- 
κτοΰντες καταφανώς έναντι· τών κατά πολύ υπερτερών, κομμουνιστικών δυνά
μεων τροφοδοτουμένων διά συνεχών ένιισχυαεων.

Αί άπώλειαι έκ τών συνεχών μαχών υπήρξαν όδυνηραί καί ετεθη υπό σκέ-
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ψιν ή άπόφασις άποχωρήσεως, τών αγγλικών 'δυνάμεων καί τών υπό τάς δια- 
ταγάς των ελληνικών, από τών ’Αθηνών προ τής απειλής αιχμαλωσίας των ή 
έκμηδενισμσΰ. ΟΊ ’Ά γγλοι ιεΐχον δοκιμασθή ακληρώς δπως υποδεικνύει μετά 
άδυνηράς χαρακτηριστικότητος τό νε,κροταφεΐον Φαλήρου.

Ό  έφαδ ιάσιμος καθίστατο δύσκολος. Ένίσχυσις δέν άνεμένετο διότι δυεξή- 
γοντο ακόμη 'επιχειρήσεις εις ’Ιταλίαν και εις τό Δυτικόν μέτωπον αί Γερμανοί, 
άνθίσταντο μετά πείσματος. (Πυκναί φάλαγγες κομμουνιστών έσηιμειώθησαν υπό 
τής αγγλικής αεροπορίας, κινούμεναι νυχθημερόν από τάς πειριοχάς ΚορίνΟου, 
Λαμίας καί Θηβών πρός Αθήνας.

Ή  δική μας αεροπορία δέν έπενεβαινε. Ή το ουδετέρα!! Αί άγγλο . έθνι- 
καί δυνάμεις συγκριτικώς έλάχισται,

Λόγω τής δραματικής καί αυτόχρημα τραγικής καταστάσεως οί ’Άγγλοι 
Σλάβον τήν άπόφασιν νά εκκενώσουν τάς ’Αθήνας και νά συιμπτυχίθώσι όμοιΰ 
μετά τής III  Ταξιαρχίας ειίς περιαχάς τοΰ Δέλτα τοΰ Φαλήρου καί τοΰ αερο
δρομίου Χασανίου, όπου τή βοήθείρ τοΰ 'στόλου, 'θά ά\τιμετώπιζαν τάς εχθρι- 
κάς ιέπυθέσεις καί εάν ή κατάσταισις έξελίσσετο άπελπιατικώς, νά ήτο εύκολος 
ή επιβίβασις.
ΔΡΑΜ ΑΤΙΚΗ ΣΤΣίΚΕΨΙΣ

Τήν 22.30 ώραν τής Ιιΐ Δεκεμβρίου έκλήθην έπειγόντως είς τον Σταθμόν 
Διοικήσεως τής 23ης Ά γγλ . Ταξιαρχίας είς τά ’Ιλίσια προκειιμένου νά λάβω 
γνώσιν μιας ΐέξαιρετικώς έπειγοόσης διαταγής τοΰ Στρατηγοΰ Σκόμπυ.

Είς τήν σύσκεψιν ταύτην είς τήν όποιαν παρέστησαν όλοι οί Διοικηταί 
τών ’Αγγλικών' Μονάδων μετέσχον μαζί μου: *0 επιτελάρχης Άντ);ρχης από
φοιτος Σχολής Πολέμου τής Γαλλίας Γερ. Λάμαρης, 6 Δ)ντής ’Επιχειρήσεων 
πασίγνωστος διά τήν τακτικό - ιστρατηγικήν άντίληιψιν καί αισιοδοξίαν του 
Ταγ)ρχης Καραδήμας, ό υπασπιστής Λοχαγός Λιάνος Κ.

Κατά την ισύσκεψιν ταύτην μοΰ άνεκοινώθη (άφοΰ ό Στρατηγός Άκράϊτ, 
διοικητής επιχειρήσεων ’Αθηνών συνώψισε καί τήν αδυναμίαν έφοδιασμοΰ από 
Ιδημέρου) ή άπόφαισις τοΰ άγγλικοΰ Στρατηγείου περί ιέκκενώσεως τών ’Αθη
νών καί ισυγκεντρώσεως τώ\' συμμαχικών δυνάμεων ©ίς την περιοχήν τοΰ Δέλτα 
Φαλήρου, έν αναμονή ευνοϊκών συνθηκών.

'Μοΰ εδόθη 2ωρος προθεσμία διά νά οκεφθώ καί νά αναφέρω καί ή σύ- 
σκεψις διεκόπη τήν 20.30 διά νά έπαναληφθή την 02.00 ώραν τής 12 Δε
κεμβρίου.

Ά παντες οί Έλληνες αξιωματικοί, έμειναν κυριολε.κτικώς εμβρόντητοι 
είς τό άκουσμα τής άποφάσεως ταΰτης.

Σάν κινηματογραφική σκηνή πέρασε από τό μυαλό μας, τό άποτέλεομα 
τής ©κτελέσεως μιας τοιαύτης διαταγής. Τά έγκλήματα μετά τέμ’ άναχώρησίν
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ιμας, τήν 'σφαγή στις μέχρι τότε ελεύθερες περιοχές καί! προ παντός τήν πι
θανή απώλεια τοΰ άγώνος.

Δ Ι Α Φ Ω Ν Ι Α Σ
*Έ5μει/να σύμφωνος μέ τούς επιτελείς μου να άντιΙδράσω 'έντονα κα'ι πάση 

θυσία εξηγώντας τά βασικά μειονεκτήματα, τά καταστρεπτικά μιας τοιαύτης 
άπαφάσεως .και τελικώς τήν δική μας άπάφασι νά μή άποχο>ρήσωμε.

Πράγματι έπαναληφθείσης τής ισυισκέψεως έτόνισα σχεδόν έπί λέξει τά 
έξης μέ καταφανή ισυγκίνησι γιά τόν σκοπό μας και τήν πιθανή απόρριψι 
τής προτάσεώς μου.

«Ή  III  Ε.Ο.Ι., τήν όποιαν διίοιικώ, ©Ivan αποφασισμένη, νά άμυνθή μέ- 

χρ.ι τέλους έπί τοΰ πατρίου έδάφους. Διεξάγει μέχρι σήμερον ένα άπελπιν 
αλλά νικηφόρον αγώνα έναντι τών ύπερτέρων ίέχθρικών δυνάμεων καί δέν δύ- 
ναται νά ιέγκαταλείιψη τούς νεκρούς της, τούς τραυματίας της καί τόν άπε- 
λευθίειρώθεντα πληθυσμόν ©ίς τήν μήνιν τών κομμιουνιιστών - ισφαγέων.

Ή  ιάπόφασίς σας περί συμπτύξεως τής Ταξιαρχίας θά ισημάνη διά τόν 
έχθρόν Νίκην, τήν όποιαν μέχρι τοΰδε Ιδέν επέτυχε ίδιά Ιδέ τά τμήματά μου 
εγκαταλείποντα ο,τι έχουν προσφιλέστερον, συντριπτικήν κατάπτωισιν τοΰ ή- 
θικοΰ. Έάν δμως !ή άπόφασις τής έκκενώσεως τών ’Αθηνών είναι όριστική 
θά σάς παρακαλέσωμεν νά μάς 'δώσετε τά όπλα σας διά νά συνεχίσωμεν μόνοι 
μας τόν αγώνα. Είμεθα αποφασισμένοι νά πολεμήσωμεν καί νά μή έγκαταλεί- 
ψωμεν τόν ’Αθηναϊκόν Λαόν». Τειλικώς Ιδιετύπωσα ιτήν Ιθε,ρμήν παράκλησιν νά 
παρουσιασθώ μαζί του ©ίς τόν Στρατηγόν Σκόμπυ. Ή  άπάντησις αυτή έδη- 
μιούργησε 'συγκινητικήν ατμόσφαιραν ©ίς τούς ισυγκεντιρωμένους καί έν συνε
χείς έξητάσθη ό τρόπος άντιμετωπίσεως τής καταστάσεως. Συμφώνως τή 
διαταγή του ύπεβάλαμεν άπαν'τες ο;ί διαι,κητάί έκθεσιν έπί τών διενεργουμέ- 
νων επιχειρήσεων. (Ή  σχετική μου έ'κίθεσις ύπ’ άριθ. 510, ©βρίσκεται είς τά 
αρχεία τής Δ)νσεως 'Ιστορίας τοΰ ΠΕΣ μέ ημερομηνίαν 1ι2 Δεκεμ. 1944). 
Τήν άπάντησιν τοΰ «όχι» δέν έδώσαμεν εϊκή καί ώς έτυχε. Έγνώριζα ποιους 
αξιωματικούς ή όπλίτας διώκουν. Ή σαν όλοι Ιέθελονταί θεοπαιήισαντες τήν 
Ελλάδα καί ούδείς τούτων «θά έδέχετο νά έγκαταλειφθή ό ’Αθηναϊκός Λαός 
6 όποιος προ μηνός τους είχε ύποΐδεχθή κατά άληΐσμόνητον τρόποι'. Ό  Στρα
τηγός ’Ακράϊτ διέλυσε τήν συγκένρωσιν ύποισχεθείς νά μεταφέρη τά λεχθέν- 
τα ©ίς τόν ύπέροχον Η γέτη Σκόμπυ.

ΟΜΟΦΩΝΟΣ ΑΠΟΦ ΑΣΙΣ
Κατά τάς πρωϊνάς ώοης ,συνεσκ'έφθην μέ δλους τούς έπιτελεΐς καί τούς 

διοικητάς τών μονάδων καί τούς κατετόπιισα έπί τής πιθανής δραματικής άπο
φάσεως περί έκκενώσεως τών ’Αθηνών, τής δοθείσης άπαντήσεως καί τών πι
θανοτήτων άντιστάσεώς μας άνευ τοΰ βαρέως όπλιισμοΰ μας. Διέταξα δέ νά
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κατατοπιάθώσι καί 'oil άνδρες των. Ή  ιάπόφασις ήτο ομόφωνος νά άμυνθώμεν 
έστω καί μόνοι ιμας και νά προσπαθήσωμεν νά έλθουν τό γρηγορώτερον τά 
πυροβόλα μας. 'Οπλισμένος ιμέ τήν συνολικήν άμετάκλητον απόφασίν ταύτην 
παρουσιάσθην τήν 12 ώραν στον (Πρωθυπουργό, τόν κατετόπισα λεπτομερώς, 
του ανέφερα τάς 'δυνατότητας και 'άποιφάσεις και του υπέβαλα τήν γνώμην, νά 
ένιρχύση παρά τώ Σκόμπυ ώς πρωθυπουργός τήν πρότασίν μου κα'ι τήν α
νάγκην ταχύτατης μεταφοράς τοΰ 'βαρέος οπλισμού μιας. Ό  κ. Παπανδρόοΐυ 
έμεινε κατάπληκτος καί ©δήλωσε ότι οπωσδήποτε θά προβή εις τάς επιβεθλη- 
μένας ένε:ρ γειας.

ΕΝΗΜ ΕΡΟΤΤΑΙ Ο Β Α Σ ΪΛ Ε Τ Σ
Πράγματι κατέστη ένήμερος καί ό αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος ό Β ' 

ό όποιος κατέβαλε τεραστίας προσπαθ'είας παρά τώ Τσώρτσιλ. Προχθές ακό
μη κατά μίαν επίσκεψίν μου εις τόν κ. Πιπινέλην, πρεσβευτήν τότε παρά τω 
ΒασιιλεΤ, άνε/φέρθη οΰτος εις τά τότε γεγονότα, τήν τε,ριαιστίαν αγωνίαν τοΰ 
Βασιλέως καί τήν επιμονήν του οχι μόνον νά μή άπασυρίθ'οΰν αΐ Άγγλικαί δυ
νάμεις, αλλά νά ένιίσχυθοΰν, όπως καί έγένε,το. Ίδιου συνεπώς, άπισδεακνυείΐαι ό 
Βασιλεύς Γεώργιος ό Β ', μεγάλος ισυντελειστής τής σωτηρίας των ’Αθηνών. 
Τήν 13ην Δεκεμβρίου παρουσιάσθην μέ τόν Στρατηγόν Άκράϊτ καί τους ε
πιτελείς μου Λάμαρην καί Καράδήμαν ιείς τόν Στρατηγόν Σκόμπυ, τοΰ έπα- 
νέλαθα τήν άμετάτρεπτον απόφασίν μας καί τόν ©ξώρκισα νά μή έπιμείνη εις 
τήν όιαταγήν του. Συνεζητήσαμεν επί τοΰ τρόπου επιχειρήσεων. Έπεμείνα- 
μεν οί 'Έλληνες επί τής ανάγκης προσβολής τής ,Καισαριανής καί Κοκκινιάς 
όπου ή σαν συγκενΐρωμέναι αί οιίκογένειαι τών κομμουνιστών καί όλα τά κλο
πιμαία των. Έπέμεινον διά τήν συμμετοχήν τής ελληνικής αεροπορίας, ή ο
ποία δυστυχώς παρέμεινε μέχρι τέλους τών έπιχειιρήσεων συδετέρα, λόγω τής 
κεκτημένης, άπό τήν Μ. ’Ανατολήν ιεις τήν ήγεσίαν τής άεροπορίας, άντιλή- 
ψεως περί Δημοκρατίας καί αριστερισμού. Θά άντιστώμεν κατέληγα καί άνευ 
άνεφοόιασμοΰ (επί Ιΰήμερον καί μόλις έλθουν τά πυροβόλα ιμας Οά τους συν- 
τρίψωμειν. Ό  Στρατηγός Σκόμπυ, ό όποιος μετά θρησκευτικής προσοχής μέ 
ήκιουε, άνανεώσας τήν πληροφορίαν περί αδυναμίας έφοίδιασμοΰ, μέ ηύχαρί- 
στησε διά τήν εκδηλωθεΐσαν άπόφασιν μας, ΰπεσχέιθη διά τήν ταχυτέραν με
ταφοράν τών πυροβόλων (τά όποια 'δυστυχώς μείτίεφέρίθησαιν μόλις τήν 31ην 
Δεκεμβρίου) καί ότι Ιθά έσκέπτετο καί πάλιν έπί τής άποιφάσεώς του περί 
συμπτυξεως.

Η ΑΠΟΦΑΣ ΙΣ  ΜΑΤΑΙΟΎΤΑΙ
Είχε όμως καταστή φανερόν εις ημάς ότι αΰτη θά άνεβάλλετο καί θά 

έματαιοΰτα. Τήν άλλην ημέραν ΰπέβαλον καί εγγράφως τάς προτάσεις μου 
καί απόφασίν μας δι’ αναφοράς ΰπ’ άριθ. 510 τής 14 Δεκ. 1944. 'Ύποβλη-

6
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θΐείσης ειίς τους στρατηγούς Σκόμιπυ καί Άκράϊτ, τον πρωθυπουργόν, ώτα 
wed υπουργόν Στρατιωτικών και τον επιτελάρχην αείμνηστον κα'ι άξέχαστον 
αγαπητόν ηγήτορα μας Σ . Λιώσην. (Εύρίσκεται *εΙς τά αρχεία τής Δ ) νσεως 
'Ιστορίας Γεν. ’!Επιτ. Στρατού).

Αυτό ύπήρξεν τό «’Ό χι» τών ολίγων. ’Έτσι έματαιώθη ή εφιαλτική άπό- 
φασις διά τής αγωνιώδους έπεμβάσεως και τού άειμνήστου Βασιλέως Γεωρ
γίου Β '. Αί μέχρι τής 13 Δεκεμβρίου απώλειαι τής Ταξιαρχίας ήσαν αί κά
τωθι:

Νεκροί άξιωμ. 5, όπλίται 42. Τραυματίαι άξιωμ. 34, όπλίται 202.
Α Ι Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ

Μετά τήν ΐέξιστόρησιν τής δραματικής αυτής ιά,ποφάσεως διά τήν οποίαν 
ό κάθε Ριμινίτης μικρός ή μεγάλος αισθάνεται ίεράν συγκίνησιν στην άνά- 
μνησί της θά συνεχίσω τήν χρονικήν (έξιιστόρησιν τών γεγονότων τής μάχης 
τών ’Αθηνών. Ή  λύσσα τών κομμουνιστών ιάπέβλεπε είς τήν δ'ΐάλυσιν τής Τα
ξιαρχίας Ιδιότι, άντελαμβάνιοντο τό τεράστιον κέρδος των έκ τής διαλύσεώς 
της. Τήν 7ην Δεκεμβρίου1 δύο τάγματά των, τό 1)16 ναι τό 2 )34  έπετεθησαν 
κατά τού 3ου τάγματος Ρίιμιν,ι γιά νά καταλάβουν τό ύψωμα Άλεποβούνι στις 
04.30 τό ιπιρωΐ. ’Άλλα τμήματά των έπετέθησαν καιτά τού νεκροταφείου Ζω
γράφου. Τά κατέλαβαν αλλά κατά τά · ξημερώματα άνετράπηισαν. Σ το συγ
κρότημα τής «Σωτηρίας» οί έλασίται μέ βαθμοφόρους Γερμανούς είχον συγ
κεντρώσει δύο τάγματά των, τά 141)42 καί 14)34 μέ τον σκοπόν νά επιτε
θούν κατά τής Ταξιαρχίας ιβοηθοήμενοι από όλμους καί πολυβόλα. Ή  πρόθε- 
σις ήτο καταφανής: Έξάντλησις τής Ταξιαρχίας μέ διαρκείς επιθέσεις από 
ολας τάς κατευθύνσεις.

Ε Κ Κ Α Θ Α ΡΙΣΕ ΙΣ
Ή  Ταξιαρχία γιά νά προλάβη τήν ενέργειαν αυτήν διέταξε τήν έκκαθά- 

ρυσιν τοΰ συγκροτήματος «Σωτηρία» μέ τμήματα τού Ιου τάγματος —  3ος 
Λόχος τού αειμνήστου Σπηλιοπούλου μέ 3 άρματα καί 3 κάρΐίερς καί 31 τεθω
ρακισμένα αυτοκίνητα υπό τον γενναιότατον λοχαγόν Κορίναν Άναστ. —  ή
δη ’Αντιστράτηγον 'Τ π.)Γ .Ε .Σ . —  καί μέ διλοχίαν εθνοφυλακής, ύπό τον 
άξιον ταγματάρχην Σμπώκον Έμ. τού 1)141 τάγματος γιά νά διατηρή τά 
έκκαίθαριζόμενα. Ή  επιχείρησις άνετέθη είς τον πεπειραμένον καί γενναίον 
άξέχαστον Τ αγ)χην Σίμον Δουκάκην, ύποδιοικητήν τού 1ου τάγματος. Κα
τά 'διαβολικήν σύμπτωσιν άπένα\πί του· διοικητής στή «Σωτηρία» ήτο ό έλασί- 
της μαθητής του στή Σχολή Εύελπίδων Γεωργιάδης ιάπό τούς πιο φανατι
σμένους καί ισκληρούς. Ή  επιχείρησις άρχισε τήν 7.30 ώραν καί ιδιήρκεσε 
μέχρι της 18ης ώρας που νύκτωσε. Οί κομμουνισταί ύπερήσπισαν τήν «Σω
τηρία», κτίριον πρός κτίριον. (οί ασθενείς κατέφυγον ισ’ ένα θάλαμο γιά νά 
αποφύγουν τάς άπωλείας).
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0 1  Ε Λ Α Σ ΙΤ Α Ι ΔΙΑΛΎΟΝΤΑΙ
"Ομως ιδέν ήτο δυνατόν νά σωθούν άπό τήν 'θυελλώδη έπιδρομήν τών 

Κορίνα, Σπηλιοποιύλου, Δουκάκη και μέ τήν πείραν τών τμημάτων της Τα
ξιαρχίας, «αγώνος οικημάτων, τήν άπακτηΐθ'εΐσαν ιστήν ’Ιταλίαν». Ά πό τά έ- 
λασίτικα τάγματα 'ελάχιστοι διεσώθηισαν. 1<5 αξιωματικοί των κα! 300 έλα- 
σΐτίαι συνελήφθησαν .κα! αυτός ό διοικητής τοον Γεωργαάδης άφοΰ έξήντλησε 
μέ λύσσα δλα του τά πυρομαχικά. Δυστυχώς τοΰ έτρείσθησαν τήν ζωήν γιά νά 
τόν εΰρουμε ιάργότε,ρα στον συμμοριακό αγώνα ώς διοικητή Ταξιαρχίας συμ
μοριτών. ΌπωσΙδήποτε α! προϋποθέσεις τοΰ ίέχθροΰ άνετράπησαν. Τό ηθικόν 
του 'έκλονίσθη. ’Αλλά τήν ,μάχην αυτήν τήν έπληρώσαμε ιμέ ένα αξιωματικό 
μας κα! 8 στρατιώτας μας νεκρούς. 'Η κατάστασις άμύνης τής Ταξιαρχίας 
έβελτιώθη διότι τήν Βία ήμέρα κατελήψθη κα! τό Σχολειον «Γημναιστικής». 
Κατέστη δμως φανερόν δτι τήν τραμεράν απειλήν άνπμετώπιζον ελάχιισται 
άγγλικαί δυνάιμεις κα! ή 'μοναδική ελληνική μανάς, ή III  Ελληνική Ταξιαρ
χία, αί όποιαι, έπ! 40 ημέρας 'θά έπάλατον κατά άφαντάστως υπερτερών δυνά
μεων τοΰ Ε Α Α Σ, α! όποΐαι. κατά τήν επίσημον 'αγγλικήν έκθεισιν ΰπε,ρέβαι- 
vcv τάς 27.000 κα! ήσαν ώπλυσμέναΊ ιμέ άρτιώτατον Ιταλικόν κα! γειριμανικόν 
οπλισμόν. Κυκλωμένη ή Ταξιαρχία κα! στερούμενη τοΰ συνόιλου τών όπλων 
ύποστηρίξιεως (σύνολον πυροβολικού της 24 πυροβόλων, σύνολον σχεδόν όλ
μων της, σύνολον τεθωρακισμένων εΰρίσκοντο είς ’Ιταλίαν) άντέτασσε είς τήν 
λύσσαν τών κομμουνιστών, τήν απόλυτον Θέλησιν αυτοθυσίας άξιωματικών και 
οπλιτών δυναμουμένων είς τό έπακρον άπό τήν άκλόνητον άλληλοεμπιστοσύνην 
των.

ΝΕΑΙ ΕΠ ΙΘ ΕΣΕΙΣ
Ά π ό τάς 8— 11 Δεκεμβρίου): Ή  Ταξιαρχία κατά τάς ημέρας τούτος 

έδέχθη συνεχείς επιθέσεις τών κομμουνιστών. Οΰτω τό II τάγμα τοΰ συνετού 
κα! γενναίου Τζανετή (ή!δη Αντιστράτηγου) άπέκιρουσεν επίθεσιν τών ιελασίτ 
τών αλλά κα! κατέλαβε τό Νοσοκομεΐαν Συγγροΰ —  Π,ροσφυγικοΰ κα! Ά -  
ρεταίειον κα! έκάλυψε πλήρως τήν είς τους Στρατώνας Ιου  Συν)τος ΙΧεζ. τε- 
ταγμένην Μοίραν Αγγλικού Πυρ)κοΰ. Όιμοίως ιάπεκρούσθηισαν ισχυρά! επι
θέσεις άπό τών υψωμάτων Β. Καισαριανής. Κατά τήν 12 Δεκεμβρίου' ή κα- 
τάστασις συνοψίζεται είς τά άναγραφέντα κατά τήν δραματικήν ισύσκεψιν πε- 
ρ! έγκαταλείψεως τών Αθηνών. Αποτέλεσμα δμως τών τότε προτάσεων μου 
(510 κα! 516 ιέκθέσεών μου) νά Ιδιατεθή είς τήν Ταξιαρχίαν ό πεπειραμένος 
ήγήτωρ καί επιτελής Ά ντ)ρ χη ς Σ . Γκίκας (τόν οποίον είχον ζητήσει ώς επι
τελάρχην τής III  Ταξιαρχίας κατά τήν άναχώρησίν μας διά τό Ιταλικόν μέ- 
τωπαν, προκληθέντος τοΰ Ισαξίου Ά ντ.)χου  Λάμαρη ΙΧρ. λόγψ πολιτικής 
εμπιστοσύνης) δστις και άνέλαβε τήν διοίκησιν συγκροτήματος έκ τοΰ 6ου 
τάγματος Μ.Α. κα! τών 141 κα! 142 ταγ)των έθνοφυλακής, τοΰ Σχολείου
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Χωρ) κής και τμημάτων Χωρ) κής με τήν Περιοχήν τών ιστρατώνων 'Ιππικού 
και ’Ορεινού Πυρ)κού. Αί προθέσεις τώ1/ κομμουνιστών κατά τήν 13ην καί 
14ην Δεκεμβρίου άπέβλεπον εις τήν κατάληψιν τών στρατώνων του 1ου Συν) 
τος Πεζικού 'δια νά αχρηστεύσουν τό αγγλικόν πυροβολικόν με άπώτερον σκο
πόν ευρυνσεως τού μετώπου των καί κυκλώσεως της Ταξιαρχίας έκ τών νώ
των.

4ον. ‘ Ο Τσώρτσιλ ε ίς  τάς Ά δ ή ν α ς
Ή  ιέχθ.ρική έπίθεσ,ις κατά της 23ης ’Αγγλικής Ταξιαρχίας επέτυχε άρ- 

χικώς" οι κομμσυνισταί είσήλθον είς τούς στρατώνας όπου εθεσαν πυρ ©ίς τάς 
άποθήκας βενζίνης, συνέλαβον αρκετούς 'Άγγλους αιχμαλώτους καί επλησί- 
ασαν είς άπόστασιν δ Ο μ. άπό τά πυροβόλα. Ή  επημβασις τμημάτων της Τα
ξιαρχίας μας ύπήρξεν άμεσος. Οί έλασϊται έξείδιώχθησαν καί .κατά τήν διέ- 
λευσίν των άπό τό Νασοκομεΐον «Έλενα» ύπεστησαν αρκετήν φθοράν καί 
εγκατέλει.'ψαν αιχμαλώτους ©ίς χεϊρας τού έκει 149 τάγματος Εθνοφυλακής. 
Οί ’Ελασϊται περί τούς 600 συμπτυχθεντες ©ίς τάς προσφυγικάς πολυκατοιικί- 
ας Ιεπί τής Β. Α. άκρης τού Λυκαβηττού ήτοιιμάζοντο καί πάλιν δι’ έπιθ'εσιν 
κατά τής ’Αγγλικής ιμιονάδος. Ή  Τα'ξιαρχία δέν διέθεΐτε παρά μόνον δύο λό
χους τού 1ου τάγματος τού θ,ρυλιικού ή,ρωας τής Πίνδου καί τής θυελλώδους 
πρός Ρουβίκωνα πραελάσεως I. Καραβία (ήδη Αντιστράτηγου). Είχεν όμως 
απόλυτον πεποίΟησιν ©ίς τούς άνδριας της καί διέταξε τήν ©κκαίθάριισιν καί 
έξουίδιετέρωσιν τής απειλής. Ή  έπίιθβσις ήρχισε άπό τής 11ης ώρας τής 14ης 
Δεκεμβρίου υπό τού Ιου Λόχου τού 1'ου Τάγματος μέ Διοικητήν τόν γενναΐον 
καί έμ,πειρότατον λοχαγόν Θώμαγλου μέ τήν βοήθειαν 3 αγγλικών αρμάτων 
καί κάριε,ρς. Διήρκεσε αύτη ιέπί ·2ήμερον μέ αποτέλεσμα την κατάληιψιν τών 
πολυκατοικιών καί τήν σύλληψιν 100 αιχμαλώτων. Οί >στ,ρατιώται μας έπε- 
βλήθησαν τών άλασιτόόν πού άνθίστανο πειαμόνως ιέκ τών ασφαλέστατων καί 
ίσχυροτάτων κτιρίων χάρις ©ίς τήν εμπειρίαν των καί τόν άξιον διίοιικητήν 
των καί τήν πείραν τού άγώνος κατωκημένων τόπων είς τήν ’Ιταλίαν. Σ ’ όλο 
τό άλλο μέτωπο συνεχείς βοιλαί όλμων καί πολυβόλων κατά τών στρατώνων 
μας καί τού Σταθμού Διοικήσεως τής Ταξιαρχίας. Αί δυσχέρειαι ευναι μέγι- 
σται .είς τούς ανεφοδιασμούς. Ουδέποτε τακτική καΐτάστασις υπήρξε τόσον 
δύσκολος καί περίπλοκτος, όσον ή άντ ιμετωπιζομένη άπό τής <6ης Δεκεμβρίου. 
’Εάν άντιίμετωπίζεται νικηφόρος τούτο οφείλεται ©ίς τό έξαίρετον ηθικόν α
ξιωματικών καί οπλιτών καί τήν άνωτέραν κατανόηισιν τών τραγικών διά τήν 
πατρίδα 'μας περιστάσεων καί τήν άνωτέραν ιμαχητικήν ικανότητα καί πείραν 
άγώνος κατωκημένων τόπων, άπό τάς μάχας τοιούτων άγώνων είς ’Ιταλίαν 
εναντίον τών Γερμανών. Δικαιούμαι πρός τιμήν τών ύπεράχων τούτων μαχη
τών νά ίσχυρισθώ ότι αίονδήποτε άλλο τμήμα ελληνικόν θά ήτο δυνατόν νά
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αντεπεξέλθη όπως ή ταξιαρχία ιέναντίον εχθρού δεκαπλάσιου και υπό συνθή- 
κας άγώνος τραγικάς διαρκώς κυκλωμένη καί βαλλόμενη. ιΚα'ι μεγαλύτερα 
tour ου αποδειξις ·ή άποφασις της ’Αγγλικής Διαικήσεως περί της συμπτύξε- 
ώς μας ιείς Φάληρον.

ΤΟ «ΜΕΤΩΠΟΝ»
Μετά τήν έκκαιθάρισυν βάσει τής ύπ’ άριθ1. 7938)15.12.44 διαταγής τής 

Ταξιαρχίας, ιμία Διλοχί'α του 141 τάγματος ΐεθνοφυλακής υπό τον γενναΐον 
Ά ν)ρ χη γ  Κιαρναφιλάκην εγκατεστάθή ιστίς πολυκατοικίες ιαμυντικώς, ισυνδε- 
θείσα μετά τού 142 τάγματος Νοσοκομείου «"Έλενας Βενιζέλου» καί μετ’ αγ
γλικού λόχου εγκατεστημένου ιείς τον Λυκαβηττόν. Μέ αυτήν τήν ενέργειαν 
εσταιθεροποιήθη τό μέτωπο από Λυκαβηττού —  Αειοφόρου ’Αλεξάνδρας καί 
Κηφισσιάς καί έκεϊθεν Ιδιά Νοσοκομείου ΙΊαίδων μέχρι «Σωτηρίας» καί ηύ- 
ρύνίθη ή 'αμυντική περίμετρος τής Ταξιαρχίας. Πάσα πλέον απειλή κυκλώ- 
αεως ίδέν ήτο εύκολος. Διετέθ'η είς τήν Ταξιαρχίαν καί απόσπασμα υπό τον 
αείμνηστον Άν).ρχην (τότε) ΊατρίΙδην Δημ. (141 καί 142 Τ.Ε.) Ομοίως τά 
148, 1'55, 157 τάγματα έθνοψυλακής. Διά τούτων ή Ταξιαρχία (οργάνωσε 
τρία ισχυρά επιθετικό - αμυντικά συγκροτήματα ια) τού Ά ντ)ρχου Γκίκα Σ . 
β) τού Άντισυν),ρχου Ίατρίδη Δ. καί γ )  τού ύποδιοικητού τής Ταξιαρχίας 
Παπαδαπούλου Ν. (Παπού) είς τον όποιον διετέθησαν τά 2ον Τάγμα Τζα- 
νετή: Τό τάγμα αύτό «στερείτο τής παρουσίας τού παριαΙτόλμου ύποδιοικη- 
τού του I. Καραμπέτσου καταστάντος αναπήρου εις τό Ρίμινι δπου προήλα- 
σε δι’ επίμονον άναγνώρυσιν καί πέραν των τμημάτων (μας καί τό 3'ον Τάγμα 
τού ύπεραμυχραίμου καί άφοβου Καραβίτη τής Ταξιαρχίας. Τό Ιον τάγμα 
Καραβία I. εκράτηισε είς εφεδρείαν.

ΑΙΤΛΧΚΑΙ Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Ε ΙΣ  
Τήν άμυναν των στρατώνων ανέθεσε είς τό I I I  Σύντ)γμα Πεδ. ΙΙυρ) 

κοΰ υπό τον ύπέροχον Συνταγ)ρχην Μανιδάκην. Κατώρίθωσε ή Ταξιαρχία 
διά τών ώς άνω δυνάμεων της νά ,συνέχιση επίθετικάς επιχειρήσεις, νά έπε- 
κτείνη τήν ζώνην κατοχής καί νά Ιδημιουργή σοΐβαροτάτας άπωλείας είς τά 
τμήματα τών ελασιτών. ’Άρχισαν πλέον νά ανατέλλουν καλύτερες ήμερες, ά- 
φίχθησαν σοβαραί αγγλικοί ενισχύσεις καί έσυνεχίζετο άθρόα καί ένθουσιώ- 
δης ή πρασέλευσις είς τά τάγματα ’Εθνοφυλακής. Οί έλαισίται χάνουν διαρ
κώς εδάφη καί προ παντός τό r/θικόν των. Προσπαθούν νά τρομοκρατήσουν 
μέ συλλήψεις καί φόνους.

Α Ν Α Ν Δ Ρ Ο Ι

Είς τάς 16 καί 17 Δεκεμβρίου, δέν προέβησαν σέ καμμιά ένέργεια. Διιε- 

νοήθησαν κάτι τό σύνηθες γι’ αυτούς καί τό πιο άνανιδρον. Έσημείωισαν τά 

σπίτια τών αξιωματικών καί εστράφησαν μέ μανία κατά τών οικογενειών των



86 ΣΤΡΑΤΗ ΓΟ Υ έ. ά. Θ ΡΑΣ. Τ ΣΑ Κ Α Λ Ω ΤΟ Υ

καί τών κατοικιών των, αρχίζοντας άπό τάς Διοικήσεις. Αί οίκογένειοι τών 
Συν) ρχών Παπαδοιπούλου·, Μανιαίδάκη, τοΰ ’Επιτελάρχου Αάμαρη καί τοΰ 
ύποδιοικητοΰ τοΰ Συν)τος Πυρ)κοΰ Λασπιά μόλις διεισώθησαιν. Ή  σύζυγός 
μου χάρις είς τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ ΐέσώθη παρά 1' χάρις είς τήν αυτοθυ
σίαν τοΰ ισυμπολεμιστοΰ ιμας ψυχραιμότατου Ά νθ ) γοΰ .Κοντεμίχαλαυ ό όποιος 
καί ,τήν ιμετέφειρε είς τό ξένο δοχείο ν τής Μ. Βρεταννίας. Διά τό θαύμα αυτό 
εγώ καί ή γυναίκα ιμου πάντοτε ιμέ ιεύγνωιμοσύνην ένιθυμούμεθα τόν ισωτήρα 
της Κσντομίχαιλον. Ή  λεηλασία τών οικιών ήτο ή έκΐδίκησις. Οί άγωνιζάμε- 
νοι ίδιά τό συμφέρον τοΰ Λαοΰ έλασιται!! ! ίδέν ιμάς άφησαν οΰτε βελόνα καί 
έλύσσαξαν παρά τάς άνεπανυρίΟώτους καταστροφάς Ιδιότι Ιδέν άνετίναξαν τά 
σπίτια μας. Είναι αλήθεια o n  ό τότε πρόεΐδρος τής κυβερνήσεως διά τής ύπ’ 
άριθ. Α .Π. 705)26.12.44 διαταγής του πρός τόν Ταξιαρχίαν ,καί κατ’ έξαίτ 
ρεσιν ώς έτόνιζε, λόγω τών θυσιών άς ΰφίσταται ή Ταξιαρχία τής εκίδηλου- 
μένης υπό τών ιδιειθνιστών λύσσης εναντίον της, μέ εξουσιοδότησε δπως χοε 
ρηγώ τό 1)10  τών ζημιών είς πάντα ΰπαστάντα ζημίας καί τήν συγκέντρω- 
σιν τών ιστοιχείων διά τήν όλοκληρωτικην άποζημίωσιν, άμα τφ πέραιτι τοΰ άγώ- 
νος. Κατόπιν δμως κοινής ισυμφωνίας τών Διοικήσεων τών μονάδων τής Τα
ξιαρχίας ·δέν έγένετο δεκτή ή τοιαύτη εξαίριεισις Ιεπειδή ιδιεπιστώσαμεν δτι ή 
τοιαύτη ενίσχυσις δέν θά ήτο γενική καί άπό πνεΰμα συνάδελφό τητος. ’Αλ
λά καίτοι συνεκεντρώθησαν τά στοιίχεια καταστροφών (ειυρίσκονται ακόμη 
είς τό 'Τπουργεΐαν ’Αμύνης), οΰδεμία όδόθη ποτέ άπαζημίωσις κατ’ έξαίριε- 
σιν ιένφ ιέΐδόθησαν 'αποζημιώσεις διά ζημίας υπό Γερμανών καί ’Ιταλών. 

ΣΤΝΤΑΓΜ Α ιΜ ΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ  
Σώματα ’Ασφαλείας Συν)τος Μακρυγιάννη. Έκ παραλλήλου πρός 

τήν ιδράσιν τής Ταξιαρχίας Ρίμινι, τών ’Αγγλικών Μονάδων καί τών καθη
μερινώς ισυγκριατουμένων ταγμάτων ’Εθνοφυλακής, είς τά αστυνομικά τιμήμα
τα, τήν Γενικήν ’Ασφάλειαν, τήν Σχολήν Εύελπίδων μέ τους Εΰέλπιδας, είς 
τήν περιοχήν θησείου μέ τους Χίτας τοΰ Ά ν ) (ρχου Γ. Γρ'ίιβα καί είς τό Σύν
ταγμα Χωρ)κής Μακιρυγιάννη δ'ΐεξήγετο ένας ήρωϊκός άνυσος αγών, μέ τούς 
καμμουνιστάς επιτιθεμένους μέ άγριον φανατισμόν καί υπέρτερος δυνάμεις 
πρός διάλυσίν των. ΙΙλεΐστα τών Κέντρων τούτων άντιστάσεως, παρά τήν αυ
τοθυσίαν των, παρά τήν ηρωικήν των άμυναν ΰπέικυψαν προ τών υπερτερών 
δυνάμεων τών κομμουνιστών, οί πλεϊστοι δέ τών υπερασπιστών των έσφάγη- 
σαν κατά τόν άγριώτερον τρόπον. Είς τό Σύνταγμα δμως Μακρυγιάννη, ό 
άγων ελαβε διαστάσεις καί δραιματικάτητα. Οί ήρωϊκοίι καί αποφασισμένοι 
μέχρι θανάτου ΰπεραισπιισταί τοΰ Συντάγματος ΰπό τήν ιδιοίκησιν τών γεν
ναίων συν) ρχών Κων. Κωστοπούλου, πεπειραμένου· πεζοΰ καί αειμνήστου 
Σαμουήλ τής Χωροφυλακής, ήμύνθησαν καί έκράτησαν τόν αγώνα επί 20ή- 
μερσν πρακαλεσαντες ισοβαριοτάτας ζημίας είς τους ιέπιτιίθεμένους μέ λύσσαν
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κομμουνιστάς, οι όποιοι τελικώς πιεζόμενοι έξωθεν άπό έθνικάς ελληνικός 
άλλα καί άγγλικάς μονάίδας, ήναγκάσθησαν νά λύσουν τήν πολιορκίαν καί νά 
συμπτυχθ'οΰν.

ΦΎΛΑΚΑΙ ΑΒΕΡΩΦ
18 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΤ. Ή  Ταξιαρχία (διέταξε έπιχείρηισιν πρός τάς φύ

λακας Άβέρωφ ,διά νά Ιδιευκολύνη τήν διάσωσιν τών εκεί κρατουμένων (600  
περίπου) οί όποιοι ιείχον περικυκλωθή υπό τών έλασιτών καί ήπειλούντο μέ 
σφαγήν. Διε,τέθη'σαν 2 Λόχοι μετά 6 αρμάτων υπό τάς ιδιαίταγάς τοΰ ’Αν) ρχου 
Ίατρίδη, οί όποιοι τήν 13:30 ώραν ©δημιούργησαν δίοδον καλυπτιομένην υπό 
τών πυρών τών αρμάτων καί τών Λόχων καί ιέιξησφάλισαν τήν εξοδον τών 
φυλακισμένων καθώς καί τής αγγλικής φρουράς. Σύνδεσμοι αρμάτων —  πε
ζικού είχον όριισθή ό πεπειραμένος λοχαγός ΒαρΙδάνης Δημ. (υποστράτηγος 
ήδη) καί ό ήρωϊκώς πεισων είς τόν Γράμμον ΰπολοχαγός Παπάς.

'Άπαντες διέρρευιααν πρός τήν 23ην τείθωρακ'ΐσμένην αγγλικήν Ταξιαρ
χίαν εντός τών στρατώνων τοΰ 1ου Συν)τος Πιεζικοΰ. Δυστυχώς όλίγοιι τών 
κρατουμένων λόγω κάποιας 'συγχύσεως συνελήφθησαν υπό τών έλασιτών. Με
ταξύ τούτων καί ό αλησμόνητος Διοικητής μου, διοικητής τοΰ Β ' Σ . Στρα
τού (7 Μεραρχίας) άπό τοΰ Μαρτίου κατά τόν πολέμιον τοΰ 1940 Στρατη
γός Γ. Μπάκος, οδηγηθείς μετ’ άλλων έθνικοφρόνων πολιτών είς τά Κρώρα 
απου κατεκρεουργήιθησαν υπό τών αίιμοβόρων κομμουνιστικών κτηνών. ’Εθλί- 
βην τότε 'βαθύτατα. Άργότερον κατ’ ιάνεξιχνίαστον τής Μοίρας απόφασίν οτε 
ό πιστός 'βοηθός του κατά τήν Κατοχήν —  χαρακτηριστικής ιάφοισιωσεως καί 
ψυχραιμίας —  Συν) ρχης Τεθωρ. I. ΠαπαΙδημητρίου με'τέιφερε τό πτώμα του 
είς Α θήνας πρός ταφήν έσταμάτησε λόγω έλλείψεως βενζίνης εγγύς τοΰ 
Σ ταΟιμοΰ Διοικήσεώς μου, Σταίθμοΰ δισικήσεως τοΰ ΰπ’ αυτόν διοικητοΰ τοΰ 
3)40 Συν)'τος έν ’Αλβανία καί κατά τόν Μάρτιον ’Επιτελάρχου του ειίς τό 
Β' Σ . Στρατού. ’Ανεξιχνίαστοι πράγματι αί Θείαι Βουλαί! ’Εκεί «τήν ’Ε
λευσίνα άπένειμαν ,μέ τήν Διμοιρίαν διοικήσεων —  ό έπιτελάρχης του· καί ό 
υπασπιστής του —  τάς Στρατ. τιμάς, τάς όπίοΐίας τόσον έΐδικαίιιοΰ,το ό υπέρο
χος αυτός συνάδελφος - ιστρατιώτης δστις άνήλθεν ειίς τόν Γολγοιθάν τής κατο
χής υπέρ τών στρατιωτών, τών Άλβανομάχων, τούς όποιους κυριολεκτικώς 
έσωσε άπό τήν άπαθλίωσιν.

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
19— 28 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΤ: Έπυθεσεις τής Ταξιαρχίας διά τοΰ 'συγκρο

τήματος Γκίκα καί έκκαθάριισις περιοχής άπό ’Ερυθρού Σταυροΰ μέχρι καί 
όδοΰ Μεσογείων καί πρός Τσακό διά «Σωτηρίας —  Καρακοιβούν.ι» καί άπόρ- 
ριψιις τών έλασιτών πρός "Αγιον Κυνηγόν. Μία περίπολος έφθασε στην Μονήν 
Αστέρι. Κάθε μας έπιχείρησις ηΰξανε καί τούς αιχμαλώτους. Στη διάθεσι 
τοΰ συγκροτήματος Γκίκα είχε διατείθή τό 148 τάγμα ’Εθνοφυλακής υπό τόν
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γενναΐον Ά ντ)ρ χη ν πολ. διαθ. Ζηργάνον. Τήν 25ην Δεκεμβρίου άνέλαβε αρ
χηγός Γ .Ε .Σ. ό συνετός και σοφός Στρατηγός Δρομώζος Γ. ό όποιος εΐίς τήν 
Ήμερ. διαταγήν του ισυνέστηισε: Σιγήν ίδιά τό στοςρί&λθόν και ένωσυν στηριζο- 
μένην εις τήν άμοιβαίαν έκτίμησιν και σεβασμόν.

ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΤ Η1ΈΤΟΤ ΤΗ Σ Ν ΙΚ Η Σ  Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ
Ή  βρεταννική κυβερνησις λόγω της :συνεχίσεως του άγώνος άπεφάσισε 

νά έπέμβη προσωπικώς 'δι’ άμεσου έποψης της ιείς Α θήνας όπου νά προσπα- 
Οήση νά έξεΰρη λύσιν συμβιβασμού και καταίθέσεως τών: οπλών υπό τών έλα- 
σιτών.

ΚΑΤΑ ΤΑΣ 26 ΛΕΚ. άφίχίθησαν ,είς ’Αθήνας οι κ .κ .. Τσώρτσιλ - Ή ν-  
τεν, ισυναδευάμενοι υπό του Στρατάρχου ’ Αλεξάντερ. καί συνεκροτήθη κατά 
τήν 16ην ώραν >εΙς τό 'Τπουργειαν ’Εξωτερικών, ή πρώτη σύσκεψις υπό τήν 
προεδρίαν τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού ιμέ αποτέλεσμα τήν άνάθίεσιν της 
άντιβασιλείας είς τον Αρχιεπίσκοπον Δαμασκηνόν καί της Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως είς τον αείμνηστον Πλαστήρ.α, ο όποιος συνώδεΰετο πάντοτε 
από τον άχώριστον συμπολεμιστήν του είς. όλους τους αγώνας τοΰ Συν)τός 
του καί υπασπιστήν του, τον άίδαμαν.τίνου χαρακτήρος καί ισυναδελφικών αι
σθημάτων Ά ντ)ρ χη ν Μ. Μινιουδάκην.

Παραθέτω ελάχιστα από τά λεχβέντα είς τήν σύσκεψ.ιν από τά στρατιωτ. 
μέλη της συσκέψεως:

Ο Σ Τ Ρ Α Τ Α Ρ Χ Η Σ  ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ: «Γνωρίζω πολύ ,καλά τό έπιτελε- 
σθέν υπό τών ύμετέρων στρατευμάτων εργον, τά όποια ιέπαλεμησαν τόσον κα
λώς καί τόσον ήρωϋκώς υπό τάς διαταγάς μου είς τό "Ελ - Άλαμέϊν καί έισχά- 
τως είς τό Ρίμινι. ’Αντί νά διοχετεύσω στρατεύματα της Μ. Βρεταννίας είς 
τάς ’Αθήνας >θά έπρεπε σείς νά. διοχετεύσετε έλληνικάς Ταξιαρχίας είς τήν 
’Ιταλίαν, διά νά όδεύσουν παρά τό πλευρόν. τών. νικηφόρων στρατευμάτων μου 
εναντίον τοΰ κοινοΰ εχθρού».

ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΟ Σ Ν. Π Λ Α Σ Τ Η Ρ Α Σ . Μεταξύ άλλων: «’Εγώ δέν παρα^ 
δέχομαι ότι τά αντάρτικά σώματα άπηλευθέρωισαν τήν Ελλάδα, αλλά άντιιθέ- 
τως της έπέβαλον τρομεράς καταστροφάς».

Καί άφοΰ ιείς μίαν ίδιακοπήν τοΰ Σιάντου δια τής φράσεώς του «Δέν σάς 
έπιτρέπω νά υθρίζετε τούς ήρωϊκούς μας άντάρτας» απάντησε ιμέ τήν γνω
στήν φράσιν του καί γροθτάν: «Κάθησε κάτω», έίσυνέχιίσε. «Μία ολιγάριθμος 
κακοποιός σπείρα εξ αναρχικών στοιχείων παρασκεύασαν 'άπό μακριοΰ χρό
νου καί έξαπέλυσε κατά τοΰ ’Έθνους άγριον εμφύλιον πόλεμον άφοΰ παιρέσυ- 
ρε ένα αριθμόν πατριωτών Ελλήνων, είτε δια δόλου είτε διά της βίας».

δον. Πώς έκερδή^η ή μάχη τών Ά δ η ν ώ ν
Καί κατέληγε μέ ύστάτην έπίκληισιν πρός τούς παρασυρθέντας συμπο- 

λεμιστάς του καί πρός τά . πολυπληθή 'θύματα τής Μικρασιατικής συμφοράς
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τά όποια γνωρίζουν τήν αγάπην πού κατέχει δι* αυτούς τήν ψυχήν του». Τήν 
δέ '5ην Ίανσυαρίου οτε άνέλαίβε τήν πρωθυπουργίαν άπηυύύνθη ίδιά 'συγκι
νητικού (διαγγέλματος «πρός .εκείνους πού έστρεψαν τά όπλα κατά τής Μη- 
τρός πατρίδος καί ©βύθαίσαν τήν χώραν ιείς τό πένθος καί τήν συμφοράν», ΐνα 
καταθέσουν ταύτα άλλως 'θά τούς συντρίψη. Κατά τήν σύσκεψιν ταύτη,ν πά
ρε τηρήθη τό άχάριστσν φαινάμενον ένας εξαίρετος πολιτικός νά καταφέρεται 
λόγω τού βασιλικού μίσους του κατά τών Ρ.ιμίΐνιτών, οί όποιοι είς Μ. Άνατο- 
λήν παρήμειναν πιστοί είς τόν όρκον, των πρός τήν πατρίδα καί τόν Βασιλέα 
των, νά (ζητή δεκάκις τήν διάλυσιν τής Ταξιαρχίας Ρί,μινι μέ τήν κατηγορίαν 
ότι είναι Ταξιάρχαι ιΠραιτωριανων. ’Αλλά οί υπέροχοι αυτοί Πιραιτωιριανοί 
ειχον Ιδώσει ήδη τήν άπάντησίν των όταν μετά τήν μάχην καί τήν κατάληψιν 
τού ’ Αλεποβαυνίου έθαψαν 15. Ρερμανούς, 18 Βουλγάρους καί 2ι5 Έλασίτας 
καί ανέγραψαν έπί πινακίδων έπί τών τάφων του' Γειρμολών καί Βουλγάρων: 
«’Έπεσαν ήρωϊκώς μαχόμενοι υπέρ τής πατρίδος των*». Καί έπί τών έλασι- 
τών: «Ενθάδε κεΐνται προδόται "Ελληνες οΐτινες συμμαχήσαντες μέ τούς 
Βουλγάρους έπολέιμησαν εναντίον τής Ελλάδος διά τήν καταστροφήν της». 
Διά τούς ανωτέρω δυστυχώς έκόπτετο ό βίαιος ιΚαφαντάρης! ’Ά ς  έχη καί 
αύτός τήν γην έλαφράν. Οί Ριμινϊται τόν έχουν συγχωρήσει ακόμη άπό τής 
εποχής εκείνης.

ΜΑΧΗ Κ Α ΙΣ Α Ρ ΙΑ Ν Η Σ : Είς τάς 28 Δεκεμβρίου, κατόπιν συνεννο- 
ήσεως καί τή διαταγή τού ’Αγγλικού Στρατηγείου, άπεφασίσθη επί τέλους ή 
έκκαίθάρισις τών περιοχών Καισαριανής :—  Παγκρατίου —  Βύρωνος. Μάς 
διετέθη έπί πλέον τό 105 τάγμα Εθνοφυλακής ύπό τόν πεπειιραμένον Άν);ρχην 
Πεζ. Αουράτσον. Ή  έπι.χείρησις αύτη άνετε θη —  ύπό τήν διεύθυνσιν τής Τα
ξιαρχίας —  (διαταγή 605)28.12.44) ©ίς χό συγκρότημα τού ύποδιοικητοΰ 
τύς Ταξιαρχίας Παπάδεπούλου, ό όποιος·.διέθιετε Ιδύο γενναίους, καί πεπειρα
μένους αξιωματικούς τής Ταξιαρχίας, τόν Άνήρχην Λασπιάν Ά θαν. ύποδιον 
κητήν τού Συν)τος Πυρ)κού καί τόν Ταγήρχην Πεζ-.· Αουτεράκην Α. διοικη
τήν τού 3ο.υ τάγματος κατά τήν διάρκειαν τών επιχειρήσεων στήν Ιταλίαν μέ
χρι Ρίμινι. Στο συγκρότημα διετέθη σχεδόν άπασα ή οργανική δύναιμις τής 
Ταξιαρχίας: τά 2ον καί 3ον τάγματα, δ 1ος Λόχος τού Ιου τάγματος, τό 148 
τάγμα ’Εθνοφυλακής, δύο Λόχοι Χωροφυλακής (200) άνδρες, τρεις ουλαμοί 
αρμάτων (9 άρματα), ουλαμοί τεθωρακισμένων αυτοκινήτων καί τά πυρά αγ
γλικής πυροβολαρχίας. · · -

Σημειώνω ‘ότι ή Καισαριανή; έθιεωρεΧτο (καί ήτα πράγματι) τό Στάλιν- 
γκραντ τών κομμουνιστών καί τό διιεκήρυσσον άκατάπαυστία μέ τά αηδιαστικά 
χωνιά τους. Αί άγγλικαί μονάδες θά έπετδθεντοεπί τών κατευθύνσεων: 1) Κα- 
τσιπόδι —· ισυνσικισμός 'Υμηττού, 2) Κατσιπόδι, —  Α' Νεκροταιφειον, 3) 
Στάδιον καί Άρδηττός πρός Παγκράτι. Τό συγκρότημα ΠαπαΙδοπούλου έπεΓ
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τέθη τήν 7.30' ώραν της 29ης Δεκεμβρίου αιίφνϋδιαιστικώς. Ό  αγών στην Και- 
σαριανή ίδιεξήχίθη άπό οικίας είς οικίαν. Ήτοι ό Σκληρότερος άγων άπό της 
ένάρξεως τής έπιθεσεως τών κομμουνιστών. Οί κομμουν ισταί έμάχοντο υπέρ 
τών εστιών των, τών οικογενειών ,των καί δλων τών εκ λεηλασιών κλοπιμαίων. 
Ή  αιφνιδιαστική προσβολή τους προυκάλεαε ούγχυσιν. Μέχρι τής 17.00 αόρας 
είχε όλοκληρωθή ή κατάληψις τοΰ 'συνοικισμού Καισαριανής. Ή  μάχη τής 
Καιισαριιανής υπήρξε άπαφασιστική δι’ ολην τήν έκίβασιν τοΰ άγώνος τών Ά -  
θήλών. Ή  Καιισαριιανή μετά τών ισυνιοικίιομών Συγγρού —  Παγκρατίου καί 
Άναλήψεως άπετέλει τό ΐσ,χυράτερον κέντρον άιμύνης τών κομμουνιστών έξ οΰ 
καί ή ονομασία «Στάλιγκραντ» τών Αθηνών. Διέθετεν τάς μεγαλυτέρας καί 
καλυτέρας δυνάμεις των. Έκάσ,τη οικία, είχε μεταβληθή ειίς φρούριον. Αί οδοί 
ή σαν πλήρεις οδοφραγμάτων, νάρκαι δε καί παγίδες συνείπιλήρωνον μιετά συρ- 
ματοίπλεγμάτων τήν ίσχυράν όργάνωσιν.

Π Λ Η Ρ Η Σ  Σ Υ Ν Τ Ρ ΙΒ Η
Οί Έλασΐται ήμύνθησαν μετά λύσσης, γνωρίξαντες δτι ή πτώσις τής Και- 

σαριανής θά έβάρυνε πολΰ ·είς τήν έξέλιίξιν τοΰ ,συνόλουι τής «Μάχης τών ’Α
θηνών» καί κυρίως έπί τοΰ ήθικοΰ των. Ή  έξαιρετική πείρα τών άξιωματι- 
κών καί οπλιτών τής Ταξιαρχίας, ή άνωτέρα τειχνική καί τακτική των κατάρ- 
τισις καί προ πάντων τό έξαιρετικόν ήθικόν, ένιισχυόμενον υπό τής Ιδέας δτι 
διά ,τής πτώσεως τοΰ «Στάλινγκραντ» τών Αθηνών, θά άνέπνεε ό Ααός τών 
’Αθηνών ήσαν στοιχεία· προ τών όποίων δέν ήδυνήθησαν νά άντιστοΰν οί Έλα- 
σΰται καί έκάμφθησα/ν τελικώς, ύπαστάντες τοιίαυτην φθοράν* ώστίε κατά τήν 
διάρκειαν τής νυκτός νά υποχωρήσουν πανικόβλητοι, όχι ιμόνον άπό τής Και- 
σαριανής άλλά καί άπό τούς συνοικισμούς Άναλήψεως —  Βύρωνος καί Ζωο- 
δόχου Πηγής. Ή  ισύμπτυξίς των έγένετο διά τοΰ 'Ύ|μηττού —  δύσβατος ήμιυ- 
νίκη διά Καρέα —  καί ουτω ολόκληρον τό βαρύ υλικόν έγκαιτελείφθη περισυλ- 
λεγέν είς μεγάλας ποσότητας (2 πυροβόλα τών 75, 4 πυροβόλα τών 37, 10 πο
λυβόλα, 5 δλμοι, 400 τυφέκια, 5 αύτοκιΝητα πολυτελείας, 10 φορ'τηιγά αυτοκί
νητα). Συνελήφθησαν 400 Έλασΐται έκ τών όποίων πολλοί άξιοοματικοί καί 
αί έγκαταλειφθεΐσαι μεγάλαι· ποσότητες τροφίμου ,πάσης φύσεως, διενεμήθη!- 
σαν είς τόν έξηντλημένον έκ πείνης πληθυσμόν καθώς καί φάρμακα καί πολλά 
είδη ιματισμού καί ΰποδήσεως. Δυστυχώς ή Ταξιαρχία έκτος τών πολλών τραυ
ματιών έπλήρωσε μέ νεκρούς 3 αξιωματικούς καί 10 στρατιώτοις.

Κατά τάς 30 καί 31 Δεκεμβρίου: συνεπληρώθη ή έκκαθάρισις τών συν
οικισμών καί έλήφθησαν μέτρα διά τήν τροφοδοσίαν τοΰ πληθυσμού. Ώργανώ- 
θησαν συσσίτια διά τών άνευρεθέντων τροφίμων ,καί προ παντός ήτο καταφα
νής ή χαροποιός ηρεμία τών κατοίκων. Ή  Ταξιαρχία διά τούς νικηφόρους 
άγώνας της 'έλαβε τάς κάτωθι διαταγάς: Τοΰ προέδρου τής Κυβερνήσεως καί 
υπουργού Ά μύνης:
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ΔΙΑΤΑΓΗ
Ή  Κυβερνησις παρακολουθεί μετ’ άκρας υπερηφάνειας τό μοναδικόν τα

κτικόν 'Ελληνικόν Τμήμα Στρατού τήν III  Ελληνικήν ’Ορεινήν Ταξιαρχίαν, 
πρωτοπάρον μαχητήν μετά τών λαϊκών 'συγκροτούμενων Τμημάτων, υπέρ τής 
σωτηρίας του ’Έθνους. Παρηκαλούθησε τήν .συγκρότησίν της ιείς τον Λίβανον. 
'Τπήρξε ταχύτατη. Παρηκσλούθησε τήν είσοδόν της είς τον πόλεμον έν ’Ιτα
λία. Έθαύμασε τά κατορθώματα της. ’Έσωτε τήν τιμήν τής Ελλάδος. Ή  κα- 
τάληψις ,τοΰ Ρίιμινι, τοΰ Ρουβίκωνος καί τής Μπιλάριας έχειροκροτήθη από ό- 
λον τόν κόσμον, ώς νέον έπος Αλβανικόν. ’Αξιωματικοί καί στρ-ατιώται τής III  
Έλλην. ’Ορεινής Ταξ)χίας: Έσ,τέ υπερήφανοι. Είσθε γνήσιια τέκνα τοΰ 'Ελ
ληνικού Λαοΰ. Είσθιε άξιοι τής πατρίδος. Έ ν ονόματι τοΰ Έλληνι,κοΰ Λαοΰ, ή 
’Εθνική Κυβέρνησες εκφράξει δι’ έμοΰ τήν ευγνωμοσύνην τοΰ ’Έθνους.

Ά θήναι 23 Δεκ. 1944.
Τοΰ Στρατιωτικού Διοικητοΰ ’Αθηνών.
90152. Έμπιστευΐτικόν. Ά πό Στρατιωτικήν Διοίκησιν Αθηνών πρός III  

Έλλην. ’Ορεινήν Ταξιαρχίαν.
«Ό  αντιστράτηγος H auues W orth έπιθυμεΐ νά διαβιθάση ειίς τόν συν

ταγματάρχην Τσακαλώτον καί τούς ύπ’ αυτόν άνδρας τά θίειρμά συγχαρητήριά 
του διά τό έξαίριεταν εργον, τό όποιον έπετέλεσαν κατά τήν διάρκειαν τών τριών 
τελευταίων ήμερων κατά τήν έκκαθάριισιν τοΰ ταμέως των ιείς Ν.Α. περιοχήν 
τών ’Αθηνών. Παρακαλώ διαβιβάσατε ιεΐίς πάντας τούς υπό τάς διαταγάς σας 
τάς ευχαριστίας μου .καί συγχαρητήρια διά τό έξαίρετον πνεύμα καί μαχητικό
τητα».

’Από τό Στρατηγείο ν Α ΡΚ . Φ Ο Ρ Σ : Π,ρός διοικητήν III  Ε.Ο.Τ. συν
ταγματάρχην Τσακαλώτον.

«’Επιθυμώ νά έκφράσω είς σλους τούς άνδρας τής Ταξιαρχίας σας τήν 
έκτίμησίν μου διά τήν λίαν εξαίρετου καί ηρωικήν υπηρεσίαν, ήν έπετέλεισαν 
άφ’ ής ήρξαντο αί έχθροπραξίαι έν τή χώρα ταύτη. Ή  πρώτη σας έπίθεσις, 
δι’ ής ιέπετεύχθη ή έκκαθάρισις τής Ιόλης περιοιχής τών Κουπονίων καί ή έξα- 
σφάλισις ιζωτικών σημείων ιείς τά περιξ τών ’Αθηνών, άπέβη μία ανεκτίμητος 
έπιτυχία διά τάς μετέπειιτα επιχειρήσεις, δι’ ής παιρημποδιίσθη ή διείσΙδυισις τοΰ 
εχθρού ιείς τό κέντρον τής πόλεως καί απέδωσε μίαν σταθερόν βάσιν, άφ’ ής 
έξαπελΰθη ή μετέπειτα ίέπιθιεσις, δταν ό καιρός ήλθεν. Διαρκούσης τής περιό
δου, .καθ’ ήν εΐμεθα ήναγκασμένοι νά μένωμεν έν άμΰνη οπότε περισσότεραι ε- 
νισχύοεις ιμετεφέρθησαν, σείς μέ τάς συνεχείς επιθετικός ένεργείας έκρστήσα
τε πλήρη τήν υπεροχήν έπί τοΰ έχθροΰ έντός τών όρίων σας καί εΐσθε κατά 
μέγα μέρος συντελεσταί διά τήν έξάρθρωσιν τοΰ ηθικού δπερ παρετη.ρήθη με
ταξύ τών τάξεων αύτοΰ. "Οταν, τέλος, ή στιγμή είφθιασε διά νά έπιτεθήτε καί 
πάλιν ή θαρραλέα καί έντεχνος κατάληψις τής Καισαρίανής, τοΰ «Στάλιν-



92 ΣΤΡΑΤΗ ΓΟ Υ έ. ά. Θ ΡΑΣ. Τ ΣΑ Κ Α Λ Ω Τ Ο Υ

γκραντ» τών κουκουέδων <υφ’ υμών ή to άρχυκώς ή αιτία διά την πλήρη κατάρ- 
ρευσιν καί ήτταν τών εχθρών μας είς όλην τήν νοτιοανατολικήν περιοχήν τών 
’Αθηνών, ήτις άναμφιβόλως ήτο εστία άνεργε ίας κομμουνιστών. Πρός ιμεγάλην 
μου λύπην ή Ταξιαρχία σας πρόκειται συντόμως νά άπέλθη της διοικήσεώς 
μου. Ή  συνεργασία μαζί σας ήτο τιμή καί ευχαρίστησις (δι’ άμε καί θά ήμην 
ευγνώμων άν θά δτεβιβάζατε εις όλους τούς άνδρας ισας τον λίαν ειλικρινή μου 
θαυμασμόν ιδιά τήν ιμεγάλην γενναιότητά των καί τάς έξοχους μαχητικάς των 
Ικανότητας. Τάς πλέον καλυτέρας μου εύχάς είς όλους δι’ έν ευτυχές καί επιτυ
χές νέον έτος. ’Ελπίζω νάλθη ταχέως ό καιρός, οπότε όμού καί πάλιν θά βαδί- 
σωμεν πρός τήν Νίκην κατά τοΰ κοινού μας εχθρού τών Γερμανών.

R. Η. Β. A R K W R IC H T  
'Τποστιράτηγος»

'Η ιέπιχείρησις κατά τής Καιισαριανής έγινε κατόπιν δύο ύποιμνημάτων 
τής Ταξιαρχίας πρός τόν αρχιστράτηγον Σκόμπυ τήν 23ην καί 24ην είς τά 
όποια ό διοικητής τής Ταξιαρχίας, μή λησμονών δτι ήτο καί μέλος τού ’Ανώτα
του Στρατιωτικού Συμβουλίου μή συνεδριάζοντος λόγω τών επιχειρήσεων έθι
γε εκτός τού τρόποιυ διεξαγωγής τών 'επιχειρήσεων καί τήν ανάγκην έπιστρα- 
τεύσεως τής Ηπείρου καί διορισμού τού στρατηγού Ζέριβα ώς Στρατιωτικού 
Διοικητού. Τήν πρότασιν ταΰτην υπέβαλε διότι είχε πληροφορίας περί συγκεν- 
τρώσεως υπό τού ΕΑΑΣ 15 χιλιάδων στρατού τής Δυτικής Μακεδονίας (μέ 
στοιχεία βουλγαρικά), έξ ’Αλβανίας καί έκ Θεσσαλίας ("Ελληνας κομμούνι
α τάς) διά τών δποιίων θά έπετίθετο έναν.τίον τ η ς ’Ηπείρου έκ τριών κατευθύν
σεων ιμέ σκοπόν νά Ιδιαλύση τάς Έθνικόφρονας δυνάμεις, τού ιστρατηγού Ζέρ- 
βα, νά κυριεύση τόν οπλισμόν του καί είτα νά κινηθή πρός τήν ’Αττικήν διά 
νά βοηθήση ιεί’ις τήν εγκαθίδρυσιν τής .κομμουνιστικής δικτατορίας. ’Επίσης έ- 
πρότεινε όπως ή Ελληνική ’Αεροπορία έκκαθαρισθή άπό τους κομμουν ιστάς, 
νά τήν άναλάβουν έθνικόφρονα στοιχεία καί ν’ αποστολή αμέσως πρός ενίσχυ- 
σιν τού ιστρατηγού Ζέρβα. Έκ τών προτάσεων τούτω\ εγένετο δεκτή μόνον ή 
τού τρόπου ιέπιχειρήσεων καί διά τής Επ’ αιρτίθ. 70:3360 τής 27 Δεκεμβρίου 
1944 πρός τόν ταξίαρχον διοικητήν τής III  Ταξιαρχίας συνταγματάρχην 
Τισακαλώτον ο άρχιοτράτηγος Σκόμπυ:

«’Αγαπητέ ταξίαρχε,
Ό  στρατηγός Σκόμπυ άνέγνωσε (μετ’ ενδιαφέροντος τά δύο σας έγγραφα

ημερομηνιών 23 καί 24 Δεκ. καί μιοί ανέθεσε νά απαντήσω ώς έ ξ η ς : ............
Ό  αρχιστράτηγος φρονεί δτι αί απόψεις υμών επί τών μελλοντικών έπι- 

χΐ&υρήσεων π&ριέχουν πολλά βάσιμα στοιιχεΐα καί ώς έκ τούτου διεβιβάσθησαν 
είς τόν Στρατιωτικόν Διοικητήν στρατηγόν Χάουκεσγουορθ πρός γνώσιν καί 
μελέτην. Άναμφιβόλο>ς ό στρατηγός θά δώση τήν δέουσαν προσοχήν θέτων
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είς ιέψαρμογήν τό σχέδιόν ,σια/ς έκκαθαρίσεως των ’Αθηνών. Ό  στρατηγός Σ κό
μπο, εκτιμά πλήρως τό εύγενές έργον τό όποιον ημείς ώς καί ή Ταξιαρχία υ
μών έπιτελεσατε .καί έπιτελεϊτε καί αυτήν τήν στιγμήν, ελπίζει επίσης δτι αί 
συζητήσεις αί όποϊαι λαμβάνουν χώραν νΰν, ιθά φέρουν ειυρήνην καί ησυχίαν 
είς τήν Έλλάίδα.

*27 Δεκ. 1944 
Διά τόν ιστρατηγόν ό επιτελάρχης ταξίαρχος Φέρθ»

Τήν 31ην Δεκεμβρίου: άφίχθη έξ ’Ιταλίας όλόκληριεν τό Σύνταγμα Πυ
ροβολικού (πυροβόλα) καί τά κάριερς καί οί όλμοι. τών 2ου καί 3ου ταγμάτων. 
Ή  Ταξιαρχία κατόπιν διαταγής τοΰ ’Αγγλικού Στρατηγείου άπετέλεισε συγ
κρότημα ιυπό τό ό'νομα «Συγκρότημα Βίμινι» τό όποιον ένισχύθη υπό τών κά
τωθι μανάδων: IV Ταξιαρχίας Έθνοιφυλάκων τοΰ ήρωϊκοΰ σιηηαγματάρχου 
Άντωνοπούλου Μιχ. (148 τάγμα Ζηργάνου, 155. Δουράτσου, 157 Χρισταδου- 
λάκη). Τό «Συγκρότημα Ρίμινι» άντεκατέστησε τήν 1 βρεταννι.κήν Ταξιαρ
χίαν καί ‘επιτηρούσε τάς διαβάσεις 'Τμη,ττοΰ καί έξεκαθάρισε τελείως καί Ερι
στικώς (διά πλήρους αφοπλισμού παντός ενόπλου Έλα σίτου τους ισυνοικισμοΰς 
Μέτς —  Νεκροταφείου —  Κυνοσάργους. Πάσα Ενέργεια έπροστατεύετο. υπό 
τοΰ (συντάγματος πυροβολικού τής Ταξιαρχίας Ρίαινι. Μέχρι τής 4ης Ίανου- 
ααίου εΐχίον έχκαθαίρισθή οί συνοικισμοί Γηροκομείου, Παυλίδου καί Τουρκο- 
βουνίων. Π ΑΝΙΚ Ο ΒΛΗ ΤΟ Ι

Μέτρα τροφοδοσίας τοΰ πληθυσμού έλήφθησαν καί ό .ρυθμός τής ζωής έ- 
πανήλθεν ήριειμος καί κανονικός. Ή  κατάστασις τών ’Αθηνών ©βαίνε πρός πλή
ρη ιέκκαθάρισιν άπό τους έλασίτας οί όποιοι έχασαν τελείως τό ηθικόν των καί 
άπεχώρουν πανικόβλητοι εξω τής πόλεως. Τό κτύπημα Καισαριανής —  Βύρω
νος υπήρξε θανατηφόρον. Έπί πλέον χάρις εις τήν σθεναρόν ιέπέμβασιν εις 
Λονδΐνον τοΰ αείμνηστου. Βασίλειος Γεωργίου τοΰ Β ' ©φάνησαν τά πρώτα απο
τελέσματα. Ά φ ίχθη  ή IV βρεταννική Μεραρχία. 'ΓΙ αποστολή τοιιουτων ενι
σχύσεων ©δίδε πλέον σαφή ,τήν θέλησιν τής Μ. Βρεταννίας να έλευθιερώση την 
Ελλάδα καί οί Έλασιται άντελήφθησαν ότι έχαισαν τό παιγνίδι των.

6ον. Τό ισ ιο ρ ικό ν  τής μάχης τών Ά δ η ν ώ ν  
Ή ρχισεν πλέον μέ γοργόν ρυθμόν ή έκκαίθάρισις τών ’Αθηνών καί ή 

πλήρης ήττα τών κομμουνιστών —  ή Ταξιαρχία εψθασε είς τό Ψυχικόν όπου 
έγκαοεστάθησαν αναγνωρίσεις της καί παρατηρητήρια —  τήν οποίαν άλλως 
τε παοέβλεπον άπό τής 11 Δεκ., ιδπως κατεφάνη έκ τοΰ κατωτέρω περιστατι
κού : ·.

«Τήν 17ην ώριαν τής 11ης Δεκεμβρίου ό Νείαζηλανδός (αξέχαστος πολυ- 
τραυιματίας άντιισυνταγματάρχης Ε. V. ΚΕΤ, σύΰδεσμος παρά τή Ταξιαρχία, 
προσεκόμισεν έν αντιγράφω έκτίμησιν τής καταιστάσεως, συντεταγμένην υπό 
ανώτερου αξιωματικού τοΰ ΕΛΑΣ μέ ημερομηνίαν 1-1 Δεκ., ώρα 11, ό όποιες
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έφαίνετο ατι κατείχε πλήρως τήν στρατιωτικήν τέχνην. ’Απεδίδετο ειίς ένα τών 
τεσσάρων ηγετών ιοΰ ΕΛΑΣ, Μάνταραν, Σαράψην, Πυριόχον, Λαγκουράνην. 
Είς τό έγγραφον τούτο έξε,τίθετο ιμέ πάσαν ειλικρίνειαν καί αντικειμενικότητα 
ή κατάσταισις τοΰ στρατοΰ τοΰ ΕΛΛΑΣ έν Άθήναις καί αί μέγιστοι δυσκολί- 
αι αί όποια ι παρουισιάζοντο, λόγω τής ήρωϊκής άντιιστάσεως τής III  Ταξιαρ
χίας καί τής συνεχοΰς ένισχύσεως τών ’βρε.ταννικών στ ραιτιευμάτων. Καί κατέ
ληγε ιμέ την πρότασιν ότι είναι ανάγκη νά ιζητηθή ειρηνική διευθέτησις, διότι 
δέν υπήρχε δυνατάτης ένόπλου έπικρατήσεώς των». "Ητο ή πρώτη άπόδε.ιξις 
για μάς τής ηττης των. Τήν 5ην ’ Ιανουαρίουύ 'βάσει, διαταγής τής IV βρεταννι- 
κής Μεραρχίας (194) 5.1.1945) από τής πρωίας τής 6ης ’Ιανουάριου θά πα- 
ρελάμβανεν αΰτη τόν τομέα τοΰ «Συγκροτήματος Ρίμινι», τό όποιον έπαυε υφι
στάμενον. Ή  III  Ε. Ο. Ταξιαρχία θά παρέμεινε μέ τάς οργανικός της δυνά
μεις (ιμικρίοΰ έκ στ ρατευτικοΰ Σώματος ’Ιταλίας) διά νά προβή είς τήν έξόρ- 
μησιν έκτος τών ’Αθηνών. Αί Άθήναι είχαν άιπελευίθερωΟή από τόν κομμ ού - 
νιστικόν 'βρ άχνάν. Έξόριμησις έκτος τών ’Αθηνών πρός Θήβας. Τήν 06.45' 
ώραν τής 7ης Ίανουρίου, άπασα ή Ταξιαρχία μετά τοΰ πυροβολικοΰ της (Δια
ταγή ’Επιχειρήσεων 1) 6.1.1945) έκινήθη μέ ένταλήν καταλήίψεως τής περι
οχής: Έλευσίς —  Μάνδρα, Μαγοΰλα —  Άσπρόπυργος ήτις καί έξετελέσθη 
μέχρι τής 16ης ώρας. Ό  Σ. Δ. τής Ταξιαρχίας έγκατειστάθη είς Ελευσίνα. 
Τήν διοίκησιν τοΰ Συντάγματος Πυροβολικού άνέλαβε ό υπεράξιος καί φλο
γερός υποδιοικητής του άντιισυνταγματάρχης Λασπιάς Ά θ . τοΰ διΟΊ,κητοΰ συν
ταγματάρχου Μανιδάκη Ιδιαιίεθέντος ιδιά τήν όργάνωισιν τοΰ μέλλοντος Πυροβο- 
λικοΰ τοΰ Στρατοΰ μας. Περιισυνιελέγη είς ’Ελευσίνα άψθονον υλικόν πολεμι
κόν καί τρόφιμα. ι5 πυροβόλα τών 75 καί άφθονα αυτόματα καί τυφέκια. Έν 
συνεχετρ ισυνεκράτησε απόσπασμα υπό τόν υποδιοικητήν συν ταγματάρχην Πα
παδοπούλαν ιέικ τών Ιου καί 3ου ταγμάτων μέ έντολήν έκκιαθαρίσεως τής περι
οχής Χάνι ιΚάζα —  Έρυθιραί καί Βίλλια. Μετά όλίγην άντίστασιν Έλαισιτών 
ειίς περιοχήν Χάνι Κάζα κατελήφίθησαν μέχρι τής 13ης ώρας τής 8ης ’Ιανου
άριου αί ΈρυΐΟιραί .καί τά Βίλλια. Οί πληθυσμοί άνέπ\ευσαν. Κατά τάς επιχει
ρήσεις άπηιλευίθεοώθησαν 110 ομηροι ευρεθέντες είς άθλίαν κατάστασιν. 
Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι καί άφθονον υλικόν. 2 πυροβόλα τών 75 καί 1 τών 
105. (Κατόπιν διαταγής τοΰ Άγγλικοΰ Στρατηγείου ιμάς διιετέθησαν 2 τάγμα
τα Εθνοφυλακής υπό τόν γενναιότατον Άλβανομάχον συνταγματάρχην Χρ. 
Ίωάννσυ.

Πρός Κόρινθον: Τήν ΙΟην ’Ιανουάριου ό άνειξάριτητος Λόχος τής Τα
ξιαρχίας υπό τόν λοχαγόν Κάλλιαν (ήδη διοικητήν τής Στρατιάς) μέ μίαν ίλην 
τεθωρακισμένων αυτοκινήτων αγγλικών, έκινήθησαν τήν 07.30' ώραν διά τήν 
κατάληψιν τής ιΚορίνβαυ. Είς τήν Κακήν Σκάλαν οί Έλασίται κατόστρεφαν 
καί ΰπενάμευσαν τήν όδόν καί πρίοέβαλον άντίστασιν. Λόγω τούτου την ΙΙην
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Ίανουαρίου κατόπιν διαταγών του ’Αγγλιικοΰ Στρατηγείου, έκινήιθη περί ώραν 
06.30' τό 2‘0rv Τάγμα Τζανετή (τής Ταξιαρχίας) επ’ αυτοκινήτων, ένιοχυθέν 
καί διά μιας πυροβολαρχίας του III Συντάγματος Πυροβολικού. Τήν 10.15' 
ώραν ό Τζανετής κατέλαβε τό Καλαμάκι, καί τά ’Ίσθμια ώς καί τά υψώματα 
ΒΑ τής ιδιώρυγος. Τήν 11.45' ώραν ΙεξεδηλώΘησαν πυρά αυτομάτων οπλών 
καί όλμων τών Έλασιτών άπό τά Ν Α  υψώματα τής διώ,ρυγος.

Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό ν σ η μ ε ί ω μ α :  Κατά τήν χθεσινήν 
έξιιστόρησιν τών γεγονότων τοΰ Δεκεμβρίου', παριείλειίφθη, έκ λάθους τό όνο
μα τοΰ παλαιμάχου Διοικητοΰ τεΰ 142 Τάγματος Εθνοφυλακής, Ά ντ)ρχου  
τότε, Στεφάνου Γερογιάννη, τοΰ οποίου ή δράσις ύπήρξεν εξαίρετος, τόσον 
είς τήν περιοχήν τέρματος Αμπελοκήπων, όσον καί κατά τήν έπιχείρησιν 
πρός απελευθέρωσιν τών κρατουμένων είς τάς φύλακας Άβέρωφ.

7ον. Τό ιστορ ικόν τής μάχης τών Ά δ η ν ώ ν
Ή  διάβαισις έματαιώθη διά τήν ήιιέραν έκείνην καθ’ ήν εφονιεύθησαν 3, 

έτραυματίσθησαν 7 καί έπνίγη ένας αξιωματικός μας. Κατά τήν έκκαθάριισιν 
Μεγάρων καί Ίσθμιων άπηλευθερώθησαν άπό τά τέρατα 60 δμ.ηριοιι καί αυτοί 
είς άθλίαν κατάστασιν.

ΤΗΝ 12ην ΙΑ Ν Ο ΤΑ ΡΙΟ Τ: Τό τάγμα Τζανετή κατέλαβε τήν Κόριν
θον. Αί άπελευθίεραυμεναι πείριοχαί έτίθεντο υπό τήν ασφάλειαν μονάδων Έ- 
θνοφυλάκων κιαί τά τάγματα τής Ταξιαρχίας καθίσταντο ελευθερία διά νά κι
νηθούν πίρός οίανδήποτε κατεόθυνσιν.

Η (ΨΕΥΔΟ)ΑΝΑΚΩΧΗ. Τήν 22.30' ώραν τής 11 Ιανουάριου συνή- 
φθη ανακωχή μεταξύ Κυβορνήσιεως καί Έλασιτών τής οποίας ή έφαρμογή ήρ- 
χισε άπό 00.1 ώρας τής 15 Ίανουαρίου. Τοΰτο μάς έκοιίνοποιήθη. διά τής ΰπ’ 
άριθ. 5)12.1.45 διαταγής τής IV ’Αγγλικής Μεραρχίας Γουέϊρ υπό τήν όποι
αν ΰπήγετο τότε ή Ταξιαρχία. Βάσει τής ανακωχής αί δυνάμεις τοΰ ΕΛΑΣ  
θά ισυνεκεντρ,οΰντο είς ώρισμένας περιοχάς τής Ελλάδος. Οί Έλασΐται είχον 
χάσει πλέον τόν 2ον γΰρον. Ήττήθησαν καί πάλιν. Ή  Ελλάς ένίκησε ή ένόμι- 
ζε τουλάχιστον τοΰτο, μή φανταζρμένη τήν μέλλουσαν συμφοράν.

Ε Λ Α Σ ΪΤ Α Ι ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
Ή  Ταξιαρχία είχε τήν ύπερήφανον αμοιβήν νά ΐδη τους έλασίτας διερχο- 

μένους !διά τών γραμμών της. Τήν 15 Ίανουαρίου διήλθον δι’ Ερυθρών 800 
άντάρται τής III  Μεραρχίας τοΰ ΕΛΑΣ κατευθυνόμενοι πρός Βαρ,ράν. Διά 
τοΰ ΊσΙθιμοΰ πρός Πελοπόννησον 445 άντάρται τοΰ 6ου Συν)τος ’Βλαισιτών. Τά 
μεισάνυκτα 568 ιάντάρται άνήκοντες ειίς τήν III  ή IX  Μ ερ) χίας τοΰ ΕΛΑΣ. 
Τήν 16ην Ίανουαρίου πέρασαν 640 άντάρται τοΰ 9ου Συν)τος τοΰ ΕΛΑΣ.

ΚΑΙ ΕΝΑ Μ ΙΚΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: Ό  Διοικητής τής II  Μεραρχίας τοΰ 
ΕΛΑΣ καί κατόπιν Δήμαρχος Ελευσίνας!! μέ τό Ιεπιτελείαν του, κατήρχοντο
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ένοπλοι προ; Ελευσίνα. Ό  αείμνηστος γενναίος Αοχαγός τής Ταξιαρχίας Ρί- 
μινι —  έφονε ύθη ε ίς τό Πάτωμα Γ ρ άμμου1 οπού ή γέφυρ α Σ αρανιτοπόρου κα
τά τόν συμμοριτοπόλεμον —  εύρ ίσκέτο μέ τήν διμο*ιρίαν του έξωθι τής Μάν
δρας. Μόλις πλησίασαν τους δήλωσε, δτι δέν ιμποροϋν νά περάσουν άν δέν κα
ταθέσουν τά δπλα των μποραστά του. Ό  Έλασίτης Μέραρχος καί τινες επικε
φαλής του έδυστρόπησαν καί ήρχιισαν φωΛασκοΰντες. Αυτός αντί άλλης άπαν- 
τήσεως τους ©δήλωσε: «Στην περιοχή τοΰ Στρατηγείου τής I I I  Ε.Ο.Τ. δέν 
περνάνε έλοσιτες ένοπλοι. Μή ιτολμήσητε νά κινηθήτε, διότι δέν 'θά προιφθάσε- 
τε ούτε νά μετανοήσετε». Καί έτέθη, τό. πολυβόλον του πρός πυρο'βόλησιν. Κατέ
θεσαν τά δπλα καί πέρασαν. Κατόπιν ήλθε καί μοΰ διηγήθη ώς εξής, δπως έν- 
θυμοήμαι καλά, τό έπειισάδιον: «ιΚύριιε Ταξίαρχε, παιρέβην λίγο τήν Βάρκιζα. 
Μά νά περάσουν κορδωμένοι δέν τό σήκωνε ή ψυχή μου». Γελάσαμε καί τοΰ 
άπήντησα: <ΡΩ, γι’ αυτό ήμην βέβαιος. Καλά τους έκαμιες». Έδώ τελειώνει ή 
«Μάχη τών ’Αθηνών». Έδώ κλείνει τό κεφάλαιον τών αιματηρών προσπαθειών 
τοΰ «Μικροΰ Έκστρστευτικοΰ Σώματος Ρίμινι». ΈΙτο ή δευιτέρα δοξασμένη 
καί ματωμένη έξόρμησίς του. Στην κορυφή τών θυσιών καί στο προβάδισμα 
στήν άπελευθέρωσι. τής Ελλάδος!

ΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ..
’Από τήν εκθιεσιν ταύτην τών επιχειρήσεων τής III  Ταξιαρχίας Ρίμινι, 

κατά τήν «Μάχην τών Αθηνών» προκύπτει πόσον σημαντικός ΰπήρξεν ό ρό
λος της καί πόσον ισυνέβαλε παρά τό όλιγάριθμον τής δυνάμεώς της (2..500 
άνδρες) είς τήν συντριβήν τών κομμουνιστών οί οποίοι μέ λύσσαν καί μέ μα
νίαν παρανοϊκών [έπεχείρησιαν νά υποδουλώσουν την χώραν είς τόν ερυθρόν 
σατανάν. ’Αποτελεί ίστορ.ικήν άδικίαν άσυγχώρητον, ή παιραγνώρισις ενός τοι- 
ούτου άθλου καί ασέβειαν πρός τήν μνήμην τών ύπερτριακεισίων νεκρών τής 
Ταξιαρχίας καί τών διπλάσιων τραυματιών της. Οί νεκροί καί τραυιματίαι της, 
διπλάσιοι σχεδόν τών μαχών τής ’Ιταλίας κατά τών Γερμανών καί ή διάλυσις 
διαδοχικώς 17 κομμουνιστικών ταγμάτων δεικνύουν τό μέγεθος τής ισυμβολής 
της, είς τήν συντριβήν τής ξενοκίνητου ανταρσίας. Οί τραυματίαι «τοΰ μικρού 
’Εκστρατευτικοΰ Σώματος» υπήρξαν τυχηροί'διότι τόσον έν ’Ιταλία δσον καί έν 
Άθήναις διέθετε ευλογημένη υγειονομική υπηρεσία καί είδικώτεριον τόν αρχί
ατρον Ν. Βρυώνην, ό οποίος πήρε. δικαιωματικά)ς τόν τίτλον «δ σωτήρ τοΰ αί
ματος τής Ταξιαρχίας». Οί τραυματίαι κι’ εγώ μαζί τους μέ ευγνωμοσύνη τόν 
ένθυμούμε'θα πάντοτε.. Ή  Ταξιαρχία διά τήν νίκην της, τήν παγκοσμίως ΰμνη- 
θεΐσαν, τΐοΰ Ρίμινι, δίκαια προσέλαβε τόν τίτλον «Τιαξιαριχία Ρίμινι». Τή προ- 
τάσει τοΰ αειμνήστου ’Αρχιστρατήγου Παπάγου μετεβιβάσθη ιείς τό 3ιον Σύν) 
γμα Πεζικοΰ. ό τίτλος «3ον Σύν)γμα Ρίμινι», καί καίθωιρίσίθη δπως ή Α. Μ. 
ό Βασιλεύς Παύλος είναι δ επίτιμος Διοικητής τοΰ Συν)τος τούτου. Άλλά καί 
η πόλις τών ’Αθηνών την έτίμησε ιδιά τής ιάπονομής «τοΰ χρυσίου μεταλλίου τής
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πόλεως», πρόεδρε υαμένσυ από τόν Δήμαρχέ' κ. Ν  ικολάπουλαν. 'Ό,μως ποιος 
βά τό πιιστεύση! ότι ό τότε υπουργός Άμύνης 'ε/κ»ριυν»ε διά λόγους πολίτικης σκο- 
πιμάτητος (δυναται νά τό βεβαίωση ό κ. Νικολόπουλίος) δπως άναβληθή ή πα- 
ράδοσις ΐνα ιμή παραστή ό Ταξίαρχος. Τό μετάλλιαν παιρεδόθη, τό 1957, δηλα
δή μετά 4ετίαν. Άλλα καί μεταγενεστέρως όταν τό Δημοτικόν Συμβούλιον Δη
μάρχου κ. Πλυτά άπεφάσισε τήν απονομήν του μεταλλίου της πόλεως μεταξύ 
άλλων καί είς τόν Διοικητήν του 'Ιερού Λόχου πανθιομολογουιμένως γενναίον 
Συν)χην Τσιγάντεν και ιείς Ιίμέ ώς Διοικητού του Έκστρ. Σώματος Ρίμινι, οί 
κρμμουνιισταί Δημοτικοί Σύμβουλοι ιέξηγέρθησαν ιζητούντες νά άπονεμηΐθή νο
μίζω καί ιείς τόν Σ αράφ ην!!! καί Ετσι Ιέΐματαιώθη ή άπονοιμή αύτη. 'Οπωσδή
ποτε υπό οίαισδήπατε μικρότητας καί μίση οί Ριιμινΐταιι, Τερολοχΐτοι, Έθνο- 
φύλακες καί Σώματα Ασφαλείας, άπό ελληνικής πλευράς δικαιούται του Ιστο
ρικού 'επαίνου τού Τσώρτσιλ: «Ουδέποτε τόσον ολίγοι προσέφεριον τόσα πολλά 
διά τήν πατρίδα των». Περιίβληθιείς μέ τήν 'θεϊκήν ευλογίαν τής υπέρτατης τι
μής νά διοικήσω τόσον έν τή ξένη όσον καί ειίς τήν «Μάχην τών Αθηνών» τούς 
γενναίους μεταξύ γενναίων αξιωματικούς καί δπλίτας, άπολυτου πληρότητος, 
οί όποιοι άγιοποίησαν τό καίθήκον καί ιέθεοποίησον τήν Ελλάδα, θά ενθυμού
μαι πάντοτε τάς ημέρας τού Δεκεμβρίου μέ ισυιγκίνησιν, με υπερηφάνειαν αλλα 
καί ευγνωμοσύνην καί θά προσκυνώ τους νεκρούς μας.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΤΓΝΩΜ ΟΣΤΝΗ
(Καί είς έίκδήλωσιν βαθυτάτης τιμής καί .σεβασμού αναγράφω κατωτέρω 

τά ονόματα τών αξιωματικών πού είχον τήν συντριπτικήν ευθύνην διοικήσεως 
τοιούτοον όπλιτών αλλά καί γιά νά θ'υμηθή τό όνομα τού αξιωματικού του, δ 
κάθε Ριμινί,της, τήν μικρήν ή μεγάλην μιονάδα του, νά Ιθυμηθή καί τήν .δικήν 
του ίερά έξόρμησι. Καί τήν ιδέα τιμή καί ευγνωμοσύνη αισθάνομαι καί πρός 
τούς Έθνοφύλακας μέ τους δποιδους κ&ρδίσαίμε μαΐζί τό αναλογούν, τό όριισθέν 
σέ ιμάς μέρος τής «Μάχης τό>ν Α θ η ν ώ ν . Καί γιά κείνους, Ριμινίτας ή Έθνο- 
φύλακες πού αισθάνονται πικρίαν διότι ουδέ καν αναφέρανται κατά τάς τιμη- 
τικάς έίαρτάς τού Δεκεμβρίου ΰπευθυμίζω: α) ΔΙΑ ΤΟΤΣ Ρ ΙΜ ΙΝ ΙΤ Α Σ . 
Έκ τών 16.000 δπλιτών τών Εγγεγραμμένων κατά τήν Εποχήν τής ισυγκροτή- 
σεως τής Ταξιαρχίας είς μητρώα τού Στρατού Μ. Ανατολής, μόνον 3.500 
συνεκεντρώθημεν πρός συγκρότησιν τής Ταξιαρχίας ταύτης άντιμετωπίσαν- 
τες, ώς αποδείξει εκλεκτοί, έπιτυχώς κατά τήν ισυγκράτησιν τήν δολοφονικήν 
μανίαν τών .αναρχικών καί τών φιλοδοξών.

0 ) ΔΙΑ Ρ ΙΜ ΙΝ ΙΤ Α Σ  ΚΑΙ ΕΘΝΟΦΤΛΑΚ Α Σ . «Ή  γαλήνη τής συνει- 
δήσεως όταν Ερχεται σάν Επαθλο ενός τιμίου αγώνα υπέρ πίστεως καί πατρί- 
δος καί μιας μόνιμης διακονίας στο Δίκαιο καί στην ’Αλήθεια, είναι άπάκτη'- 
μα πολύτιμο, πού δέν παραβάλλεται μέ καμμιά φαντακτερή αλλά πρόσκαιρη 
άπόλαυσι. Είναι σάν νά κατοίκησε στην ψυχή ισου δ ΐδιιος δ Θεός». Άνεξειρεύ-

7
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νητοι πράγματι αί ιβουλαί τοΰ 'Τ-ψίσταυ. Κιατά τήν πρώτη,ν παράταξιν τής Τα
ξιαρχίας ισυγκροτηθείσης ©στείλε ό Θεός —  χωρίς νά τόν πεμιμένωμεν —  στήν 
Μ. ’Ανατολή τόν αξέχαστο Μητροπολίτη ’Ενόπλων Δυνάμεων τόν ίΚαρυστίας 
Παντελίεήμανα. Ούτιος ηύλόγησε τό όπλα μας. Καί προ .τής έξιοίρμήσεως τήν Π 
Δεκ. 1944, πάλιν χωρίς νά τόν π&ριμένωιμεν, ήλθε. ικαίι ηύλόγησε. τά όπλα μας 
δ αυτός φλογερός πατριώτης δ άφοβος Μητροπολίτης Παντιελεήμων, συνοδευ- 
όμενος ιάπό τόν ,ά,γαίπητότατό του ’Αρχιμανδρίτη καί ήιδη υπέροχο κόσμημα τής 
Εκκλησίας, τόν πολυμαθή Μητροπολίτη Κορίλίθου Π'αντελιεήμανκχ. Καί γι’ αυ
τό καί ημείς ιστόν αγώνα μας νιώθουμε τό Θεό νά ιμας γειμίζη, «νιώθουμε τήν 
ευλογίαν του». Κατωτέρω τά τιμημένα ονόματα των γενναίων ηγητόρων οί ό
ποιοι ώδήγηααν τά τέκνα τής Ελλάδος είς τήν οδόν τοΰ καθήκοντος καί τής 
τιμής. Ζητώ συγγνώμην άπό τούς ίδιους διότι τούς παρουσιάζω καί παρακαλώ 
όσους θίαύρουν ότι αυτό δέν έχρειάζετο νά ισκειφθιοΰν τήν ευαισθησία πού έχει 
πάντίατιε ένας πατέρας πρός τά τέκνα του. ΤΕΚΝΑ ΕΘΕΛΟΝΤΑΣ !!

8ον. Σ Τ Ν Θ Ε Σ 1Σ  III  Τ Α Ξ ΙΑ ΡΧ ΙΑ Σ  «ΡΙΜ ΙΝ Ι»
Έν ’Ιταλία καί ’Αθήνας άπό 9.8.1944 μέχρι 15.1.45.

Α '. ΔΟΙιΚΗΣΙΣ —  ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ  

Συνταγματάρχης Παπαδοπούλας Νικ. (Παππούς) (υποδιοικητής, Ά ντ) 

ρχης Λάμαρης Γεράσιμος επιτελάρχης, Ταγ)*ρχης Καριαίδήμας Παναγιώτης 

Δ)τής επιχειρήσεων, Ταγ).ρχης Πασπαράκης Γεώίρϊγιος επιμελητής. Λοχαγοί: 

Άσημακάπουλος Νικόλαος I Γραφεΐον, Μπάλας, Γεώργιος II  Γραφεΐον, ΙΙα- 

παήλιίεΰ Χοισ. IV Γ,ραφεΐον, ΚαλΙαποθάκης ’Ιωάννης επιτελής ύποίδιιοτκητοΰ. 

Ζέϊκος Άθα'ν. βοηθός Ιεπιμελητοΰ, Κανελλάκης Έλευθ; Δ)τής Δικαστικού, Λια

νής Κωσ. ιιπασπιστής, ύπολοχαιγός Τσάγγος Ναπολέων επιτελής, άνθυπ)γός 

Σπηλιωτόπουλος Γ,εώργ. επιτελής, έφονεύθη είς Γράμμον.

Β. Δ ΙΑ Β ΙΒ Α Σ Ε ΙΣ  

Ταγ)ιρχης Μανιάτης Παναγ. Δ)τής Διαβιβάσεων, Λοχαγός Φιραδελλος 

Γεώργ. ύπαδ)τής Διαβιβάσεων.
Γ. ΜΑΧΙΜΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ  

Ιον ΤΑΓΜΑ

Ταγ)ρχης Καραβίας Ίωάν. Δ)τής Τάγματος, Ταγ)ρχης Τζουβαρας 

Στυλιανός ύποδ. τάγ)τος. Λοχαγοί: Δουκακης Συμεών, υποδ. ταγ)τος, Θω- 

μογλου Πέτρος, Κορίνας ’Arno., Γκίκας ’Αλέξ., Πρόκος Ήλίας, Σπηλιόπου- 

λος Κυριάκος, Δ ) ταί Λόχιον.
11 ον ΤΑΓΜΑ

Ταγ)ρχης Τξανειτής Σοφοκλής Δ)τής Τάγ)τας, Λοχαγός Καραμπότσος
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Ίωάν. υποίδ)τής Τάγματος (έτ,ραυματίσθη ©ίς Ρίμινι, δι’ σύ κατέστη ανάπη
ρος), Ταγματάρχης Καραγιάννης Γεώργιος, υποδ)τής Τάγ)τος.

Λοχαγοί: Άρμπούζης Διονύσ., Γερακίνης ιΚωσ., Δημίδης Παν., Κεχα
γιάς Έμμαν., Παπαγεωργίου Ά'θαν., διοικηταί Λόχων.

Ι ΐον  ΤΑΓΜΑ
Ταγ)'ρχαι: Λουτιεράκης Άνδρέας, Δ)της Τάγ)τος, Τζουβάρας Στυλιανός 

Δ) τής Τάγ)τες, Καροβίτης Κων) τίνος, Δ ) της Τάγ)τκ>ς. Λοχαγοί1: Λαναράς 
Ά θαν. ύποδ. Τάγ)τος, Άποστολάκης Μιχ., Γιαννόπουλος Βασ., Καραβασέ- 
λας Δημ., Βασιλείου Βασ., Παναγιωτάκας Γρηγ., Καραγεωργίου· 'Ηρακλής 
(έφονεύθη ©ίς Καιισαιριανήν), Διοικηταί Λόχων.

Ανεξάρτητος Λόχος, Λοχαγός Κάλλιας Κων)τΐνος Δ)τής Λόχου·.

II I  ΣΤΝΤΑΓΜ Α ΠΕΔ. Π Τ Ρ )Κ Ο Τ  
Συν),ρχης Μανιδάκης Σ,τυλιανός, Δ)τής Συν)τος, Άντ)ιρχης Λαισπιάς 

Άθαν. υ,ποδ)τής Συν)τας, Ταγ)ιρχαι: Στε,φανάκης (ιεφονεύθη), Σπανογιαν- 

νάκης Ροίδ., Μπάρλας Κίιμων, Φ,ραγκαγιάννης Δημ., Δ)ταί Μοιρών. Λοχαγοί: 

Παπαλουκάς Δημ., Παπαστάθης Ίωάν. (ιέφονεόθη ιείς Γράμμον), υπολ)γοί, 

ΜακεΙδών Βασ., Χαλάρης Σπυρ., Δ)ταί Πυρ) χιών.

ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Τ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ  
’Επίατροι: Καστανάκης Γεώργιος, Σιγάλας, Β,ρυώνης Νικ.

ΛΟΧΟΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ  
Λαχαγός Δημόπαυλας Παναγ. Δ)της Λόχου.
Μετά τήν 'ένίσχυσιν τής Ταξιαρχίας υπό Ταγ)των ’Εθνοφυλακής καί χω

ροφυλάκων διετέλεισαν διιοακηταί ιάπασ)των καί Ταΐξ)ών οι Συν)ιρχαι: Μιχ. 
Άντωνάπουλος, Χρ. Ίωάννου, Ά ντ)ρ χη ς Τιε'θωρ. Σόλ. Γκίκας, Άντ),ρχης Ί -  
οοτρίδης Δημ., Διοικηταί Ταγ)των ο,ί: Άν)ιρχαι Μπουσμπίουρέλης I., Γ. Kor 
ρυοφυλάκης, Γ. Δουιράτσσς, I. Ζεργάνος. Μονάδων Χωρ)κής Ά ντ)ρχης  
Χωρ. Δουκάκης, Ταγμ. Ά σφ . Συν)ιρχης Παπαΐδόγκωνας φονευθείς κατά 
τήν μάχην τών Αθηνών καί ό Συν)ιρχης Γιερακίνος Χρ.

Ανέγραψα τήν ίστίαριίκήν αυτήν ιδιαίδιροιμήν κατά παράκλησιν - άπαί- 

τησιν τών πολεμιστών τής «μάχης Άθηλών» Έθνοφυιλάκων καί Ριίμινιτών, 

ώς Ιδιατελέσας Διοικητής «τής I I I  Ταξιαρχίας Ρίμινι (καί τοΰ μικρού ’Εκ- 

στρατευτικιοΰ Σώματος Ρίμινι ’Ιταλίας) , Διοικητής τής αυτής Ταξιαρχίας 

καί τοΰ «Συγκροτήματος Ρίμινι Αθηνών» καί συνεπώς γνωρίσας τά γεγο

νότα ιέν πάση λεπτομειρείρ. Αί επίσημοι εκθέσεις αί ευρισκόμενοι ειίς τά αρ

χεία τής «Ιστορίας Γ. Ε. Στρατοΰ» ιμαρτυροΰσι τήν αλήθειαν τών γραφό

μενων μου δι’ οίονδήποτε δυσπιίστοΰντα. Είς τήν μάχην τών Αθηνών καί συνε
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πώς καί ιδιά τήν άπελευθέρωσιν τούτων, έλαβον μέρος Έθνοφύλακες Εύέλπι- 
5ες, Σώματα ’Ασφαλείας, 'Ιερολοχίτη ι, Ριμινίται, Εάζωνοι τών Ταγμάτων 
’Ασφαλείας (κατόπιν διαλογής των). "Ολοι έχουν τούς τ&τιμ.ημένους νεκρούς 
των καί τραυματίας, τούς περισσοτέρους «Τό συγκρότημα Ρίμινι Αθηνών» 
και οί "Αγγλοι.

9ον (Τελευταίον) Τό ίσ τ ο ρ κό ν  τής μάχης τών Ά δ η ν ώ ν
Καί ’Ανωτάτη Στρατιωτ. 'Ηγεσία ήισιαν οί Σ τρατηγίοί Σκόμπυ, Ά -  

κράϊτ —  Χώουκς Ούέρθουερ καί από τής πλευράς της Ελληνικής ό γενναί
ος καί μειλίχιος Στρατηγός Λ ίωσης καί από τής 23ης Δεκεμβρίου ό .σοφός 
αρχηγός καί όλυμπίως ψύχραιμος καί αμερόληπτος Στρατηγός Διρομάζος. 
Θά ιείναι δμως παράλειψης αγνωμοσύνης εάν δέν προσθέσω τόν άφοβσν αρ
χηγόν ’Αστυνομίας "Αγγελον Έ βερτ ό όπείΐος ιμέ καθημερινήν θυσίαν τής 
ζωής του έκαμε θαύματα. .Πόσους από ημάς ιδέν διη,υκόλυνε 'διά νά διαφύγω- 
μεν ιείς Μ. ’Ανατολήν ιμέ ψεύτικες ταυτότητες. Ό  αείμνηστος Βασιλεύς ό 
Χριστιανός Παύλος κηρύισσων διά Διαγγέλματος του την ευγνωμοσύνην τού 
"Εθνους, πρός τάς 'Ελληνικάς ’Ενόπλους Δυνάμεις κατά τόν εορτασμόν τής 
έπετεδου τής νίκης τού Γράμμου καί κάθιειρώσας τήν ημέραν ταύτην ώς ήμε
ρον μνήμης τών ήρω'0κό>ν νεκρών .μ.ας διά νά είναι αιωνία ή μνήμη των καί 
νά μάς Ιέμπνέη πάντοτε ειίς τόν δρόμον τής σεμνότητας, τού καθήκοντος καί 
τιμής προσέθεσε: «'Η αίγλη, ή δόξα καί ή τιμή ανήκουν μόνον ειίς τά τέκνα 
τής 'Ελλάδος τά όποια έχυσαν τό αίμα των διά νά κειρδηθή ή νίκη. Ούδείς 
από ημάς τούς έπιζώντας έχει δικαίωμα νά μονοπωλή .τήν αΐγλην αυτήν πΐού 
έδημιουργήθη μέ τό αίμα τών ηρωικών νεκρών μας». Βάσει τοΰ αναλλοίωτου 
τούτου αξιώματος τού διακηρυχθέντος υπό τού αειμνήστου Βασιλέως Παύ
λου, ούδείς ιδύναται νά ιμονοπωιλήση υπέρ αυτού τήν άπελευθέρωσιν τών ’Α
θηνών. Καί είναι μέν άξιοι συγχαρητηρίων οί τό πρώτον· καθορίσαντες τό 
μνημόσυνον Μακρυγιάννη, δμως αποτελεί σφάλμα καί διά τόν πιειριωιρισμέ- 
νσν χώριον άλίλά καί διά τόν διαχωρισμόν τών τιμωμένων διά τήν αυτοί θυσίαν 
καί ηρωισμόν των, θυσίαν τής 'ζωής. Τό μνημόσυνον ,τούτο δέον νά είναι πάν
δημον δι’ όλους τούς πεσόντας κατά την μάχην τών ’Αθηνών διότι διά νά 
κερίδηθή αυτή έχρησιμοποιήθη ’Αρχιστράτηγος, Στρατηγοί, σχέδια έπιχει- 
ρήσεων καί τόσαι μονάδες τάς οποίας άνέφερον. Καί δ χώρος πρέπει νά εί
ναι: Ή  ό τότε μοναΐδικός χώρος «ώς ΈλεύθΙειρον Κράτος» δηλαδή ή Πλα
τεία Συν)τος προσιτή ε'ίς αίονδήποτε, ή τό πρίοτιμάτερον τό «Στάδιυν» όπου 
νά συγκεντρούται οπωσδήποτε ή φοιτώσα νεολαία, άστασα ή Νεολαία διά νά 
συμμετέχη τού τόσον επισήμου —  όπως μέχρι τουδε γίνεται μόνον ειίς τού 
Μακρυγιάννη —  μέ παρουσίαν τής Α.Μ. τού Βασιλέως καί τής Κυβερνή- 
σεως, μνημοσύνου καί ν’ άκούη από τό στόμα καταλλήλου όμιληιτού τό γενι
κόν προσκλητήριαν τών πεσόντων θυμάτων τού κομμουνισμού όλων τών λα-
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βόντων ίμερος είς τήν μάχην τών ’Αθηνών καί νά οϊϊσβάνωνται τήν βαρυτά- 
την κληρονομιάν ή οποία τους ανήκει. ’Αμέσως δέ μετά τό μνημάσυνον ή ή 
Α.Μ. ό Βασιλεύς ή ό Πρωθυπουργός της χώρας ή τουλάχιστον δ υπουργός 
Άμύνης ισυνοΐδευόμενος υπό της Στρατιωτικής Η γεσίας νά μετα/βαίνη. ©ίς 
τό Φάληρο ν καί καταΙθέτη στέφανον ευγνωμοσύνης «ίς τους τάφους τών υπέρ 
της ελευθερίας τής πατρίδος μας πεσόντων ’Άγγλων'. ’Ίσως θά ήτο έθνικώς 
ωφέλιμον, τοΰ ιμνημοσύνου νά ©πακαλουθώσι αθλήματα τής Νεολαίας ώς καί 
οπλιτών τών Ένοπλων' Δυνάμεων καί Σωμάτων Ασφαλείας.

Ό  Στρατηγός κ. Στ. Παττακός ό όποιος μέ τόσην ’Εθνικήν εύαισθη- 
σίαν μετέχει τών1 τελετών Ουσίας, ώς αρμόδιος 'Τπουιργός, συνεννοούμενος 
μετά του ύψηλόφρονίας υπουργού Άμύνης κ. Γ. ίΠαπαΙδοπούλου καί τού Γενι
κού Γραμματέως τού Ηλΐ. Τύπου τού γενναίου Ριμινίτη Συν).ρχου Καρύδα, 
δέον νά κα'θοιρίσωσι «Τήν ημέραν τιμής τών νεκρών καί τών· γενναίων* τής 
μάχης ’Αθηνών». Τά κατά τόπους μνημόσυνα Μαικρυγιάννη —  Βάττη, Ρί- 
μινι, δύνανται νά είναι τά κατά μέρος τοιαύτα υπό τών ισυναδέλφων των. Ή  
διαταγή πρός τήν Τ οξ)αν τού ’Αρχιστρατήγου Μ. ’Ανατολής Κ. Βεντήρη 
τής 24.11.44, ή όποια κατέληγε «Ιϊαραμείναιτε πρότυπο καί παράδειγμα διά 
τάς νέας Έλληνικάς Μονάδας που ιθά συντμχίθούν βαίθμια'ίως παρά τό πλευ- 
ρόν σας» αρχίζει την εφαρμογήν της. Τό μικρόν δοξασμένο Έκιστρατευτικό 
Σφμα ’Ιταλίας ανοίγει τά φτερά του καί μέ πυρήνα τούτο (Α.Π. 98007 
4.3.45 διαταγή τού Γεν. Έπιτ. Στρατού) -συγκροτείται μία εμπόλεμος Με
ραρχία ©ίς τήν όποιαν δίδεται τό όνομα1 «:ΙΙ Μεραρχία Αθηνών» τής όποιας 
υπήρξα πρώτος διοικητής καί τήν όποιαν μετά τήν συγκρότησίν της παρ έ
δωσα ©ίς τόν Συνταγματάρχην Τσιγγούνην καί έξώρμησε πρώτη ©ίς τόν άρ- 
χίσαντα άγώνα κατά ιτών ισημμοιριιτών. Ή  ιέθνική φλόγα, ή εθνική ισκυτάλη, 

- παριαδίδεται ©ίς τους παλαιμάχους, ιεϊς ιδσξαρμένους ηγήτορας τού Στρατού 
μας, ιεϊς. Άλβανοιμάχους. 'Άπαντες οί αξιωματικοί έτέθησαν έν συναγερμώ. 
Ό  Α )ΓΕ Σ  Στρατηγός Δράμάζος βοηθούμενος άπό τους Στρατηγούς Σπα- 
νόπουιλον καί Μπιτζάνην υπήρξαν οί πρώτοι όργάνωταί τού άνιίσταμένου 
Στρατού ιμας. Ή  μία Μεραρχία διαδέχεται τήν άλλην μέ τά δοξασμένα ονό
ματα των. Τά Σώματα Στρατού άνεστήθησαν. ’Αγγλική στρατιωτική απο
στολή ήρχισε μέ πάθιος τήν βοήθειαν της διά την οργάνωσιν τού Στρατού 
μας. ΈχρειάσΘησαν μεθοδικοί - ισκληραί καί έπίμονο.ι προσπάθ©ιαι. διά μίαν 
ένιαίαν συνέχειαν .μέ συνέπειαν τήν νίκην τού 1949.

Η  «ΜΑΧΗ ΤΟΤ ΕΘΝΟΤΣ»
Τήν νύκτα τής 30— 31 Μαΐου τού 1946, όταν κάτω άπό τάς σφαίρας 

1 τών. κομμουνιστών χωρίς θρησκεία’ καί χωρίς πατρίδα, ©ίς τό Λιτόχωρον, 

θδίδοντο ώς ωραία θυσία οί πρώτοι ήρωες τής Βασιλικής Χωροφυλακής, ήρ-
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χισεν ή «Μάχη ταυ ’Έθνους .ξεκινώντας από τήν θυσίαν1». ’Έκτατε έχρειά- 
.σθησαν τρία Ολόκληρα χρόνια κα'ί 3 μήνες 'θυσιών wall -σκληρών προσπαθει
ών όπως επροφήτευσε ό τότε Α )ΓΕ Σ  αείμνηστος Σπηιλιωτόπουλάς, δια νά 
έπιβάλη τό ’Έθνος τήν Ιθέλησίν ταυ, 'θέλησιν ισταίθίεράν διά τήιν νίκην. Ή  πο
λεμική δύνιαμις τοΰ ’Έθνους εφθασε είς τό κατακάρυφον τής άπαδόσεώς του 
κατά τό 1949, άφοΰ Διοικηταί Μ. Μονάδων, παλαίμαχοι άριίστιεϊς, ανέβηκαν 
τόν Γολγοθά τής αγωνίας.

Τότε τόν Στρατόν ιμας ώδήγησαν ιείς τήν Νίκην τρεις ’Αρχιστράτηγοι: 
Ό  ’Εθνάρχης αείμνηστος Βασιιλευς Παύλος, όρθιος ατό Σ Δ  τής τελευταίας 
έξορμήσεως για τό Γράμμο σ,τήν 'Αμμοΰδα, ό ’Αρχιστράτηγος τής νίκης 
αείμνηστος Ά λ . Παπάγας, Διοικητής τών ’Ενόπλων Δυνάμεων, καί ο ’Αρχι
στράτηγος Μ. ’Ανατολής αείμνηστος Κων. Βιεντηρης, Διοικητής τοΰ τελευ
ταίου Πεδίου Μάχης κατά τών συμμαρΊτών «Βίτσι —  Γράμμου» καί όλοι οί 
Διοικηταί Σωμάτων Σιτριατοΰ καί Μέραρχοι κατά τήν τελευτάίαν άναμέτρη- 
σιν, οί τιμημένίσι αυτοί Ηγήτορες, που .έπί ολόκληρα χρόνια ώδήγουν δααρ- 
κώς τά τέκνα τής 'Ελλάδος εναντίον των, 'διείθνοϋς κομμουνιστικής βοηίθείας, 
συμμοριτών, υπήρξαν αντάξιοι τής άνωτάτης ταύτης 'Ηγεσίας τών ’Αρχι
στρατήγων, .αντάξιοι τής αποστολής των καί τών γενναίων ιστρατιωτών τους 
οποίους ώδήγησαν είς τά ΰψη καί τήν τελικήν νίκηνί: Τιοΰ Κα'ίμακτσαλαν (Γ 
Σ. Στρατού: Διοικητής Ά ντ)γος  Θ. Γρηγορόπουλος), τοΰ Β'ίτσι (Β ' Σ . 
Στρατού, Διοικητής 'Τποστράτηγος Σ . Μανιΐδάκης), τοΰ Γράμμου (Α' Σ . 
Στρατού Διοικητής Άντιστρ. Θ. Τσακαλώτος).

Έδώ θά πρέπει νά μνημονευθή ό αείμνηστος ’Αντιστράτηγος Δ. Για- 
τ(ζής ό όποιος ώς Διοικητής Στρατοΰ ΰπέστη όλον τό βάροις τής δοκιμασίας, 
της κάμψεως τοΰ ήθικου κατά ιτό 1948. Τους Σωματάρχας έπλαιισίωναν 
κατά τήν τελικήν ιάναμέτρησιν οί δοξασμένοι Συν).ρχαι τοΰ ’Αλβανικού με
τώπου, Μέραρχοι τώρα καί αυτούς υπέροχοι Ταξίαρχιοιι καί αυτούς άριστεΐς 
έπιτελάρχαι. καί επιτελείς. ’Εγώ μέ ευγνωμοσύνην ΰυμαΰμαι έκείνους που ά- 
πετέλουν τό ένα νικηφόρον ισκέλος τοΰ δοξασμένου τριγώνου Α' —  Β ' — Γ' 
Σωμάτων Στρατοΰ. ΚάΙθ'ε όνομια καί κόσμημα τοΰ Στρατοΰ μας φώς καί πα
ράδειγμα γιά τους μεταγενεστέρους. Ο ί Έ π ι τ ε λ ά ρ χ α ι  Συν)ρχαι 
Μιχ. Πρέντζος, Κων. Τζήμας, Γρηγ. ιΚετσέας, Βασίλ. Παναγόπουλος.

Οί αντάξιοι υπεράξιων επιτελαρχών Επιτελείς.: Άντ)ιρχης Παν. Κα- 
ράδήμας, ’Επίλαρχος ,Κατ.σαίδήμας καί οί 'βοηθοί των Έπίλ. Γεωριγιάδης Δ., 
’Ίλαρχ. Φραντζέσκαρος, Λοχ. Βαρνάβας -Κ. καί Μούργελος Γρ., ’Ίλα.ρχ. 
Λαγός Σπ. ~

Οί Δ)ταί όπλων καί υπηρεσιών: Συν),ρχαι Ίωαννίδης Χρ·., Τασώνης 
Νικ., Λαμπίρης Γ., Χουντρας Ά θ ., ’Αντ) ρχης ΊαρδανΟδης, Άντ),ρχης
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Μάντζος καί οι Ταγ)ρχαι Μανιάτης Παν., Ζώτος Ε. ικαί ό ισω.τήιρ τών τραυ
ματιών Γεν. άρχ. Χαρ. Παπαδοπούλας.

Και οι Διοικηταί ιστό πείδίον μάχης Μέραρχοι: Πεντζάπουλος, Γούλας 
Παν., Κετσέας Θεμ., ΠαπαΙδόπουλος Νικ. (Παππούς), Καλλίνσκης, Μπαλο
δήμος Α., Κατσιμήτρος Στ., Βασιλάς Εύθ., Ίωάννου Χρ., Γερακίνης Χρ., 
Κετσέας Βιν., Άντωνόπουλος Μιχ., Κατσώτας Π. και κοντά ο ’ αυτούς αντά
ξιοι 'βοηθοί: Συν);ρχαι Βιουργσυράκης —  Τριανταιφυλλίδης, Ρκίκας Σ ., 
Ρούσσος, Βιριετός Ε., Αουμιπιώτης, Παπαγοωργακόπουλος Έλ., Καραβίας 
I., Θεοδώρου I., Μεσσηνόπουλος Φ., Τζανετής, Γιιαννούλας, Ντάκος, Κ. 
Μπάρλας καί άλλοιΐ τών όποιων 'δυστυχώς μοΰ διαφεύ-γουν τά ονόματα καί λυ
πούμαι ©ίλικριινώς 'δι’ αύ'.τό.

Καί πιστοί συμπαρα/στάταιι οί Αμερικανοί στρατηγοί Βάν Φλήτ καί 
Ζένκινς, ό ‘Ά γγλος Στρατηγός Ντάουν καί οί μετά τών μονάδων σύνδεσμοί 
των. ΤΡΟΜ ΕΡΟ ΤΙΜΗΜΑ

Τό τίμημα τής Ελλάδος στή σκληρή αυτή άνάβασι ύπήρξεν τρόμε ρό ειίς 
αίμα καί καταστροφάς. Θά αναφέρω μόνον τήν θυσίαν αίματος τοΰ Στράτου 
καί τής Χωρ)κής πού πρΐο!βαδίξουν:

Σ τ ρ ά τ ο υ  νεκροί αξιωματικοί 1ί536, τραυματίαι 2436. Ό  π λ I- 
τ α ί νεκροί 19.969, τραυματίαι 35.359.

X ω ρ ) κ ή ς, (αξιωματικοί νεκροί 174, τραυματίαι 109, όπλίται νεκροί 
131.1, τραυματίαι 3.034. Δολαφονηθέντες ίδιώται 70,219, άπαχθέντες ίδιώ- 
ται 48.000.

Καί αύτάς τάς .θυσίας οί κομμουνισταί απαιτούν νά τάς λησμονήσωμιεν 
διότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι τό θύμημα τών θυμάτων των, τών εγκλημά
των καί τών καταστροφών υπό τοΰ κομμουνισμού αποτελεί τήν ιμεγαλυτέραν 
ασπίδα τών έθνικαφρόνων κατά παντός νέου γύρου τών τιερατωιδιεστέρων δο
λοφόνων τής Ελλάδος. "Οταν τά επανειλημμένα κτυπήματα τοΰ ευλογημένου 
Στρατού μας, εθετον τήν πλάκα τού τάφου έπί τών συμμοριτών είς τά Ε θνι
κά τής Παρίδος μας σύνορα, ιέδόθη ύπό τού Στρατάρχου - ’Αρχιστρατήγου 
τών ’Ενόπλων Δυνάμεων Πιαπάγου ή εντολή - σύνθημα: «’Αγρύπνησε μέ τόν 
δάκτυλον επί τής σκανδάλης». Μέ τό σύνθημα τούτο τά τέκνα τής Ελλάδος 
οδηγούμενα ύπό ύπεράχων αξιωματικών έκράτησαν τιμημένην καί νικηφό- 
ρον τήν «Σημαίαν τής 'Ελλάδος» πολεμήσαντα καί ιείς τήν μακρυνήν Κορέαν 
κατά τού κομμουνισμού —  έν ωραία άμίλλη μετά τών στρατιωτών τών ελευ
θέρων ’Εθνών —  ύπό τάς διαταγάς τού γνωστού μας καί τόσον "Ελληνος, 
Αμερικανού Στρατηγού Βάν Φλήτ.

Μέ τήν εντολήν τούτην: «Άγρυπνήτε μέ τόν δάκτυλον έπί τής οκανδά-
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λης» έσαρώθηααν πάντοτε ιαι εχθροί τοΰ ’Έθνους. Γιά τήν έκπλήρωσίν της 
άπητήθησαν πολλαί, ατέλειωτοι θυσίαι καί ποταμοί αίματος. Στην επέτειο, 
τών άπαισίας μνήμης Δεκεμβριανών, απαρχής της τρομερός δοκιμασίας τοΰ 
’Έθνους, ή ισκέψις μας, ή ισκέψις δλων τών Ελλήνων πρέπει νά στροφή μετ’ 
ευγνωμοσύνης πρός τους νεκρούς μας, τούς εντός και έκτος τής 'Ελλάδος και 
ακόμη πρός τούς νεκρούς, τοΰ Φαλήρου ’Άγγλους, οι όποΐοιι μάς έβοήθησαν 
μέ θυσίαν τής ζωής των κατά τήν «Μάχην τών Άθηνώ\»>. Κα'ι ο'ι νεκροί μας 
ανέγραψαν μέ τό αίμα των τό σύνθημα «άγρυστνήτε μέ τόν δάκτυλον επί τής 
σκανδάλης», τό όποιον θά ίσχύηι όσον ό κομμουνισμός θά απειλή ,τήν ελευθε
ρίαν τοΰ κόσμου καί τήν δική μας ελευθερία.

6 Δεκεμβρίου 1967
Άντιστρ. Θ Ρ. ΤΣΛΚΑΛΩΤΟΣ  

τέως Διοικητής τής Ταξιαρχίας καί τοΰ Έκστρατ. Σώματος Ρί- 
μινι —  τέως Διοικητής τοΰ «Συγκροτήματος Ρήμινι, Άθηνώλ'».

Μετά τόν τερματισμόν τής Γεντκής Συν&λεύσεως, Λογοδοσίας καί 
Ελέγχου τής διετίας 1965 καί 1966, ή προεργασία διά τόν 43ον Τόμον 
τών «Θρακικών» προχωρεί, ϊνα, -μετά τήν κυκλοφσρ ίαλ καί διανομήν τοΰ πα
ρόντος 42ου Τόμου, μή καθυστέρηση ή έκτύπωσις καί τοΰ 43ου. Εις τόν Πρό
λογον αυτού, κατά πάσαν πιθανότητα·, θό δοΐθή μία ολοκληρωτική τιμητική ά- 
ορήγησις τής μεγάλης καί έπιτυχοΰς υπέρ τής έλευθιερίίίας τής Ελλάδος έξορ- 
μήσεως, τοΰ Αλβανικού ’Έπους, μέ όλα τά στοιχεία τής υπεράνθρωπου προσ
πάθειας ·τής μικράς, αλλά άκαταβλήτου 'Ελλάδος, πρός ιάπάκρουσίιν τής έπιθέ- 
σεως τής φασιστικής ’Ιταλίας, μέ καταίπλήξασαν τόν κόσμον νίκην, κατά .τής 
άπό πάσης .άπόψεως ανώτερος εις (εφόδια, στρατόν καί αεροπορίαν αυτής 
χώρας.

Ούτως, οί τρεις τελευταίοι Τόμοι τών «Θρακικών» κυκλοφορούν μέ προλό
γους: 1) Φωτογραφίαν, βιογραφίαν τού Χάρρυ Τροΰμαν καί τοΰ Δόγματός 
του. 2) Τά άρθρα τοΰ τετιμημένου στρατηγού Θ. Τισακαλώτου, υπό τόν τίτλον 
«Δεκεμβριανά», μέ έξιιϊστόρησιν τών μαχών τού στρατού, πρός ισυντριίβήν καί 
έκδίωξιιν έξω τής Ελλάδος, τής επικινδύνου εισδοχής τών κομμουνιστοσυμμο- 
ριτών, μέ ιλεπτομερείας τής μάχης άπελευθιερώσεως τών ’Αθηνών, γεγονότα, 
άτινα αγνοούν οί πλεΐστοι τών Ελλήνων, καί 3) Τό μεγαλειώδες ’Έπος τής 
Αλβανίας, μέ την -συντριβήν τού φασισμού -καί ιμέ τά γεγονότα πού συνετέ- 
λεσαν είς τήν έλεύθβρίαν ,καΓι ανεξαρτησίαν τής Χώρας μας.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ 

Συνεργασ ία  Δ ημοδιδασκάλω ν

Π ροέλευση τών κατοίκων. Βρισκόμαστε ατό ετος 1922, δταν ή 
μοίρα Ιέπεφύλασσε για τους 'Έλληνας τής Βορείου καί ’Ανατολικής Θράκης, 
τά μεγαλύτερα δεινά. Λεινά, τά όποια έδοκίμασαν καί οί 'Έλληνες τής Μι- 
κράς Ά σίας καί τοΰ ΓΙόντου. Ένώ έπί 3— 3% χιλιετηρίδας διεδραματίσθη είς 
τούς Ελληνικούς αυτούς τόπους ή ένδοξοτάτη ιστορία, ιμέ τήν άπαφασισθεΐσα 
διεθνώς .καί έκτελεσθιεΐσα τό 1922 ανταλλαγή τών πληθυσμών, έξεκένωσε τό 
πάτριον έδαφος καί άνπκατεστάθη μέ λαούς ξένους πρός Τις χώρες αυτές. Ή  
ευεργετημένη άπό τούς κατοίκους της, Βόρειος καί ’Ανατολική Θράκη, γί
νεται φωληά ξένων καί βαρβάρων λαών. Ή  έξοδος τών Ελλήνων άπό τις 
πόλεις καί τά χωριά, τά όποια Ιοί πρόγονοί μας έπότισαν μέ τόν ιδρώτα καί 
τό αίμα τους, δόξαίσαν μέ τό πνεΰμια καί τά έργα τους, πολύ δίκαια θεωρείται 
μεγάλο ιστορικό γεγονός, τόσο γιά τήν παγκόσμια ιστορία, όσο καί γιά τήν 
Ελληνική. Περισσότερο όμως γιά μάς τούς Θράκες, ή χαμένη ιερή γή τών 
προγόνων ,μας, ή όποια ευλαβικά σκεπάζει ατά ματωμένα .σπλάγχνα της τά 
ιερά οστά τους, άποτελεΐ τόν πλέον προσφιλή, τόν όποιαν χάσαμε. Τά τραγικά 
θάματα τής έκΙτελεσθΙείσης ανταλλαγής ξεκληρίζονται ιάρτό την αγαπημένη 
πατρίδα καί αναχωρούν γιά έλεύθερα έδάφη τής 'Ελληνικής Πατρίδος. θρη 
νώντας τήν άμοιρη τύχη τους, ξεκινούν μέ τις 'βοϊδάμαξες γιά τή. νέα τους 
πάτρίδα. Ή  ταλαιπωρία, ή πείνα, οί ιστερήσεις, τό .συναίσίθημα τοΰ ξε,κληρι- 
σμοΰ, ματώνουν τις καρδιές τους. Συνεχίζουν πορεία μεγάλη καί κουραστική 
μέσω ’Αδίριανουπόλεως γιά τήν έλεύθειρη Έλλάδα;. Οί 'Έλληνες τής Βορείου 
Θράκης π&ρνοΰν ένωριίτειρα τά νεοχαραχθέντα .σύνορα, πού τους χώριζαν άπό 
τήν μητέρα 'Ελλάδα. Μετά ολοήμερη πορεία, εφθασαν ιστό χωριό Μικρόν 
Δέρειον, όπου. καί έγκατεστάθησαν. Άνήρχοντο στις 20 περίπου οικογένειες. 
Μετά 26 ήμερων πορεία, οί έκ τοΰ χωρίου ’Ιατρός τής ’Επαρχίας Β.ιιζύης 
τής ’Ανατολικής Θράκης, μέσω Άδιριανουπόλεως, 'Έλληνες πρόσφυγες έ- 
ψθιασαν καί έγκατεστάθησαν καί αΰτοί ατό Μικρό Δέριειο. Μόλις εφθασαν 
αυτοί, έφυγαν άπό τό Μικρό Δέρειο 'Έλληνες άπό τόν Πόντο, για άλλους τό
πους τής 'Ελλάδος, οΓι όποιοι είχαν έγκατασταθή έδώ ένα έτος ένωρίτερα,
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ήτοι τό 1921. Τό χωριό Μικρό Δέρειο (Δερβέν— Τουρκική ονομασία), είχε 
247 διόροφα σπίτια1, τά όποια εκτίσθησαν από τους Βουλγάρους, αί όποιοι 
Modi κατοικούσαν (Βουλγαρική κατοχή 1913— 1 920). Τήν 15ην Μαΐου 1920, 
δταν έληγε ή κυριαρχία τών Βουλγάρων στα μέρη αυτά τής Θράκης, ιοί κά
τοικου ντες τό Μικρό Δέρει.ο Βούλγαροι έξεκένωσαν τό χωριό, τό όποιο εμεινε 
ένα έτος ακατοίκητο, ήτοι από τής 16ης Μαΐου 1920 ιμέχρι τήν "Ανοιξι τοΰ 
1921. Τό 1921 ήρθαν και έγκατειστάθησαν γιά ενα χρόνο "Έλληνες από τόν 
ΙΙόντο. Αυτοί τό 1922 έφυγαν γιά άλλα μέρη τής Ελλάδας εγκατε.στάθησαν 
δέ από τότε ιστό Μικρό Δέρειο οριστικά πλέον οί σημερινοί κάτοικοι τοΰ χωρι- 
οΰ. ΑύτοΙ εΐναι "Ελληνες από τήν Βόρειο Θράκη καί από τό χωριό Άκαλάν 
(Τουρκ. ονομασία) τής Επαρχίας Τιισίτσης. Κατά τήν άφιξί τους ήταν περί- 
που 20 οικογένειες. Οί περισσότεροι όμως περί τίς 40 οικογένειες προέρχομαι 
από τό χωριό ’Ιατρός τής Επαρχίας Βιΐζύης τής Ά νατ. Θράκης. Ή  ζωή τών 
άπλών καί φιλήσυχων κατοίκων συνεχίζεται καί στή νέα πατρίδα μέ τις ίδιες 
παληές κι’ απλές συνήθειες χαρές καί λύπες.

Γ Ε Ν Ν Η Σ Η :  ’Αντίθετα μέ δτι συμβαίνει ιμέ τους άλλους "Ελλη
νας, οί όποιοι τήν γέννηση τοΰ κοριτσιού τήν (θεωρούν σχεδόν ένα δυστύχημα, 
οί κάτοικοι τοΰ Μικρού Λερείου περίμεναν τό μελλοντικό παιδί τους μέ τήν 
ιδέα εγκαρτέρηση, αδιάφορο άν θά είναι ιάγόρι ή κορίτσι. «Κάθε παιδί καί 
μιά τύχη γιά τό σπίτι», έλειγαν. Παρ’ δλ’ αυτά, .δταν σέ μιά οικογένεια γεννι
ούνται μόνο κορίτσια ή πεθάνη τό αγόρι νήπιο, άν κατόπιν γεννηθή αγόρι τού 
τρυποΰν τό ένα αυτί καί τοΰ βάζουν σκουλαρίκι,: «γιά νά γελαστή ό χάρος καί 
τό πάρη γιά κορίτσι». "Αν σέ μία οικογένεια πέθαινε τό πρώτο καί τό δεύτερο 
παιΙδί μόλις γεννιόταν τό τρίτο τό έπαιρνε μία ισυγγενής του καί τό άφηνε στις 
σκάλες τής εκκλησίας γιά νά έχη τήν βοήθεια τοΰ Θεού καί νά ζήση. Τό πρό
σεχε μέχρις δτου περάσει κανένας άνθρωπος. "Όποιος τό εΰριισκε γινόταν ό 
νουνός τϋυ. Ή  μητέρα καθ’ δλη την εγκυμοσύνη της ακολουθούσε τις συμβου
λές τής μπάμπως (μαμμής). Ή  γέννηση τοΰ παιΐδιοΰ δεν κρύβεται καί κάποιο 
αγόρι της γειτονιάς θά τρέξη ν’ άναγγείλη τό ευχάριστο γεγονός στόν πατέρα 
γιά νά πάρη τό καθιερωμένο φιλοδώρημα. Οί πλησιέστεροι συγγενείς καί φί
λοι αποφεύγουν νά επισκεφθιοΰν τήν λεχώ πριν περάσουν τουλάχιστον τρεις 
ήμερες. «Οί ημέρες τής αγίας Τριάδιοξ». "Ομως καί τότε δέν τήν πλησιάζουν, 
άλλα τήν χαιρετούν καί τήν συγχαίρουν από μακρυά. I ιαυτο κρούσματα επιλο- 
χίου πυρετού ήσαν ισπάνια. Οί έπυσκέψεις συνοδευόταν· μέ κάποιο δώρο για τό 
μωρό. Ό  πατέρας φλουρί, οί συγγενείς καί . oil φίλοι, κάποιο φαρεματάκι. Τό 
παιδί έρχόταν στόν κόσμο μέ τό όνομά του καί πριν ακόμη βαπτιισθή. Τοΰ παπ
πού ή τής γιαγιάς άπό τήν πατρική γραμμή, ,κι’ -επειτα τού παππού η τής για
γιάς από τήν γραμμή της μητέρας.
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A  Ρ  Ρ  Α  Β  Ω  Ν  I Α  Σ  Μ  Α  Τ Α  —  Γ  Α  Μ  Ο Σ  : Οί σ έ λ λ ε ς  είχαν 
αυστηρή ιέπιτή-ρτ̂ ιση, όχι μόνο από τους σπιτικούς τους άλλά ικαίί άπό τίς γει- 
τόνισσες. Τά κορίτσια -κατάκλειστα στά 'σπίτια ετοίμαζαν τά προικιά τους μόλις 
γινόταν δέκα χρόνων. ’Ά ν  πήγαιναν ισέ καμιμιά φιλενάδα ή μετάβαση γινόταν 
άπό παραπόρτι σέ παραπόρτι. Τό ίδιο ισυνέβαινε άν ιμία κοπέλλα ήθελε νά 
πάη 'στην εκκλησία τό μόνο μέριας που τίς έπέτρεπαν ελεύθερα νά επισκέπτε
ται. Ό  γάμος ήταν υπόθεση τοΰ προξενίτη ή τής πριοξενίτρας. Ή  προξενιτειά 
δέν ήταν Ιέπάγγελμα. Τόν ,ρόιλο αυτό τόν άνελάμβανε κάποιο συγγενικό ή φιλι
κό πρόσωπο τής οικογένειας τοΰ γαμβρού. "Οταν έπετύγχανε ή προξενεία ε.ίς 
τόν προξενίτη εδΐιναν, άνάλαγα μέ τήν οικονομική κατάσταση της οικογένειας, 
διάφορα δώρα. Στους άνδρες ένα κουστούμι καί ιστίς γυναίκες ένα φόρεμα. 
Στον αρραβώνα πήγαινε ό πατέρας καί ή μητέρα τοΰ γαμβρού μιαζύ μέ μερι
κούς συγγενείς. Μεγάλη σημασία 'έδίδετο στον άριιίθμό τών επισκεπτών. "Ε
πρεπε νά είναι 7, 9 ή 11 συνολικώς επισκέπτες. Ό  πατέρας τοΰ γαμβρού έδιδε 
στην νύφη ραμμένα ο ’ ένα τσεμπέρι (άσπρο μιαντύλι μεγάλο) τό δακτυλίδι καί 
μιά Λίτούμπλα (2% λίρες) πεντόλιρο (5 λίρες). Ή  νύφη ανταπέδιδε τό μαντύλι 
μέ ένα (δακτυλίδι γιά τόν γαμβρό. Μετά 8 ημέρες αστό τόν αρραβώνα, ό άδιελφός 
ή έξάδελφος τής νύφης έφερνε τόν γαμβρό ατό σπίτι τής νύφης. Τότε έβλεπε 
γιά πρώτη φορά. επίσημα ό γαμβρός τήν νύφη. Ό  άρραβώνας κρατούσε συνή
θως 6 μήνες έως ένα χρόνο. Ό  γαμβρός μπορούσε βέβαια νά επισκέπτεται 
τήν μνηστή του κατά τίς γιορτές όχι μόνος άλλά ιμέ τόν πατέρα ή την μητέρα 
ταυ. Σαυτό τό χρονικό διάστημα, ιδίως στους χορούς οί όποιοι γινόταν στην 
πλατεία τοΰ χωριού μέ τήν συνοδεία γκάιντας καί λύρας (γκάιντα —  λύρα =  
λαϊκά ορίγανα) δίδονταν ευκαιρίες στους μελλονύμφους νά μιλήσουν γιά νά γνω
ριστούν, άλλά πάντα παρουσία κάποιου σπιτικού. Στόν συρτό ό γαμβρός καί 
ή νύφη έσερναν τόν χορό ιμέ τήν σειρά, άλλά ένα μαντήλι, που τό κρατούσε 
άπό τήν μιά άκρη ό γαμβρός κ’ τχπό την άλλη ή νύφη εμπόδιζε κάθε επαφή 
τού γυμνού. Μόνο μετά τό γάμο δ γαμβρός έπιανε στο χορό τό χέρι τής νύφης. 
Ό  γάμος άριχιζε τό Σάββατο τό πρωΐ καί τελείωνε: μέ χορούς καί τραγούδια 
τό βράδυ τής Δευτέρας. Τήν Κυριακή τοΰ γάμου, μέ τήν πρώτη καμπάνα της 
εκκλησίας, οί φιλενάδες πήγαιναν νά ντύσουν τήν νύφη. Τής φορούσαν τό λευ
κό νυφικό φόρεμα, δώρο τοΰ γαμβρού άραχνοΰφαντό πέπλο επίσης δώρο τοΰ 
γαμβρού, τήν στόλιζαν μέ άνθη 'λεμονιάς, σύμβολο παρθενίας, καί μέ χρυσά 
τέλια σύμβολο οικονομικής ευεξίας. Ώ ς τό νάρθηκα τής εκκλησίας οδηγούσε 
τήν νύφη ό πατέρας της ή αν δέν είχε πατέρα ό αδελφός της ή ό θείος της. 
Ένώ γινόταν στην εκκλησία ό γάμος, συγγενείς τοΰ γαμβρού έπαιρναν άπό 
τό σπίτι τής νύφης τήν προίκα καί τήν έφερναν στο -σπίτι τοΰ γαμβρού. Μετά 
τήν επιστροφή τών νεόνυμφων άπό τήν εκκλησία ακολουθούσε μεγάλο γλέντι 
μέχρι τό βράδυ τής Δευτέρας.
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Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Κ Α Ι  Μ Ε Τ Α Θ Α Ν Α Τ Ι Α  Ζ Ω Η ;  Βαθειά 
ριζίομένη ιστούς κατοίκους ήταν ή Χριστιανική παράδοση, δτι υπάρχει Παρά
δεισος καί Κόλαση σοαιΐ ή ψυχή ανάλογα μέ τά έργα1 της πηγαίνει σέ ένα άπό 
τά δύο. Δέν απορούσαν δμκος νά -φαντασθιούν ούτε ικα'ι νά πιστέψουν, δτι ή 
ψυχή, μόλις κρυώση τό σώμα, .κινεί γιά τόν ουρανό. Πίστευαν πώς ή ψυχή, α
όρατη, έμεινε κοντά στο ψυχρό σώμα. ΆκοιλουίΟοΰσε τό λείψανο ώς τόν τάφο, 
αλλά ιδέν έμπαινε αμέσως μέισα. Έπ&στρεφε στο -σπίτι καί ιστούς σπιτικούς της. 
’Εκεί μέρα καί νύχτα, κρυφίως δμως τήν νύκτα πσρέμεινε στό δωμάτιο πού 
χωριίσθηκε τελικώς άπό τό -σώμα. Αυτό συνέβαινε 40 ήμερες, Σ ’ δλο αυτό τό 
διάστημα, ανάλογα ιμέ τό φέρσιμο τών σπιτικών της πρός αυτήν, μετατρεπόταν 
σέ καλό ή κακό πνεύμα -δρυκόλακα. Σαράντα ημέρες μετά τόν ιθάνατο τό δω
μάτιο ιδπου- ξεψύχησε ένα μέλος της οικογένειας έμενε άδειία Καί ακόμη έκέϊ 
πού βρισκόταν τό κειφάλι τού νεκρού, τοποθετούσαν ένα κασόνι μέ άμμο κ’ έπά- 
νω μυά σβυσμένη λαμπάδα καί μία κούπα μέ νερό «νά πιή καί νά ξεδιψάση ό 
μακαρίτης». Στον νεκρό έδιναν οίι -συγγενείς καί οίι φίλοι χρήματα, απαραί
τητα στήν άλλη του ζωή. Ό  νεκρός έιμοιιρολογεΐτο —  μέ αυτοσχέδια μαιΐρολό- 
γυα πού Ιστορούσαν τις αρετές, τά κατορθώματα καΐί τόν τρόπο ζωής τού νεκρού 
—  νύκτα καί ήμέρα.

Ψ Υ Χ Α Γ Ω Γ Ι Α :  Τήν ιάπακρηά οί νέοι τού χωρι/ού ντυνότανε μέ
προβυές, (προβιές =  δέρματα ζώων) καί μάσκες άπό πανί καί παρίσταναν 
τήν αρκούδα, τόν λύκο ή τήν αλεπού. ’Άλλοι παρίσταναν τόν διάβολο (μέ κέ
ρατα, ουρά, κουιδουνάκια καί ενα κοντάρι ή τρίαινα στό χέρι) τόν γιατρό μέ 
ψηλό καπέλλο κ’ ένα γουδί στό χέρι, τόν γαμβρό, τήν νύφη καί τόν κουμπάρο 
τήν μάμα (ΒιουΙλγάρα χωριατίοπούλα), τόν. άγά, τόν ιππότη, τόν φουιστανελλά 
καΐί άλλους. Οί προσωπιδαφάροι ιμέ μία .λατέρνα μπροστά γύριζαν τούς δρόμους 
καί στό τέλος κατέληγαν σέ κάποιο καφενείο δπου έκλειναν τά παράθυρα καί 
τήν πόρτα καί διασκέδαζαν.

T i l  Κ Α Λ Α Ν Τ Α :  Μόλις ξημέρωνε ή παραμονή τών Χριστουγέν- 
·\ων τά παιδιά τού χωριισύ ξεχυνόταν άπό δλους τούς δρόμους .καί έψαλλαν τά 

.κάλαντα.
Σαράντα μέρες, σαράντες νύχτες 
κι’ ή Παναγιά μας κουλοπονούσε.
Κοιλοπονούσε, παραχάλούσε, τους 
’Αποστόλους, τούς ’Αρχαγγέλους.
Κι’ οί Άποστάλοι μαμές γυρεύουν, 
κι’ οί Άρχαγγέλοι γιά μύρου τρέχουν.

_ . > Κι’ ώς πού νά πάη κι’ ώς πού νά έρθουν
ή Παναγιά μας ξελιφτιιρώθκι.
Ξιλιφτιρώθ’κι κι’ φανερώθ’κι
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μέσα στις δάφνες, στα κυπαρίσσια.
Σάν ήλιους λάμπει, σάν ήλιους φέγγει.

Τ Α  Ε Ν Ν Ε Α  Φ Α Γ Ι Α -.Tb τραπέζι της παραμονής τών Χριστου
γέννων ήταν τόσοι γιορταστικό οσο καί τό χριστουγεννιάτικο μέ τή διαφορά, δτι 
στο πρώτο όλα τά φαγητά ήταν νηστίσιμα. ’Έπρεπε δέ κατ’ ανάγκην νά είναι 
έννέα. Τό πρώτο από τά έννέα φαγητά ήταν ή άφθαστη πήττα, δηλ. μία πήττα 
άζυμη, πολύ μικρότερη από τήν βασιλόπηττα. Τήν στόλιζαν μέ ακοπάνιστο κα
ρύδι σέ σχήμα σταυροί) μέ ιμία τρυπούλα στο μέσο προωρισμένη γιά τήν τοπο- 
θέτησι του κεριού. Γιά τήν συμπλήρωσι τών έννέα φαγητών συνηθιζότανε λαχα- 
νοτολμάδες, έληές καί χαλβάς. Τό αλατοπίπερο τό τοποθετούσαν σέ δύο πιάτα, 
χωριστά τό αλάτι, χωριστά τό πιπέρι —  δύο φαγητά 'έπί πλέον. ’Αλλά τό τουρ
σί ήταν εκείνο πού έλυνε όριστικώς τό πρόβλημα. Χωριστά τό .λάχανο, χωρι
στά οί πιπεριές, οί μελιτζάνες, οί ντομάτες κ.ιλ.π. ’Έτσι συμπληρώνονταν δ α
ριθμός έννέα.

Η  Σ  Ο Υ  Ρ  Β Α:  Ή  Σλαβική λέξις «σούρβα» είναι .συγκοπή της λέξ έ
ως «σαύροβα» πού σημαίνει χλωρό κλαδί κρανιάς. Τό ξύλο της κρανιάς είναι 
ίσιο, γερό καί ευλύγιστο. Γι’ αυτό συμβολίζει τήν δροσιά, τήν νεότητα, τήν υ
γεία καί τήν εύκαμψία. Τήν παραμονή του νέου έτους καί πριν ξημερώση καλά 
ένα αγόρι τής Οικογένειας ή τής γειτονιάς, μέ ένα κλωνάρι κραν*άς καί μ’ ένα 
πιατάκι σιτάρι καί μικρονομίσματα πήγαινε στο κρεθβάτι τών γονέων του, τοΰ 
παππού καίί τής γιαγιάς, επειτα τών αδελφών του καί καθώς ήταν ακόμη μέσα 
στο στρώμα, σκόρπιζε τό σιτάρι πασπαλισμένοι μέ χιόνι καί τούς κτυπούσε πά
νω από τό πάπλωμα τρεις φορές ιμέ τήν σούρβα μέ τα έξης λόγια:

«Αυτού χαρά κι’ άη Βασίλης καί τού χρόνου».
Ή  αμοιβή γιά τον κόπο του ήταν τά «σουβλαλίκια» δηλαδή διάφοροι ξη

ροί καρποί. Τήν ημέρα έκείνη οί κρεβ'βατοκάμαιρες δέν σκουπίζονταν. Τήν επο
μένη ή νοικοκυρά μάζευε- τό σιτάρι καί τό εκαιε ή τό έρριχνε στο κεραμίδια γιά 
τά σπουργίτια. Τήν 1η ’Ιανουάριου μετά τήν λειτουργία τά παιδιά στήν έξοίδο 
τής εκκλησίας, κρατούσαν -βέργες από κρανιές μπουμπουκιασμένες καί ενώ 
κτυπούσαν ελαφρά τίς πλάτες, τήν ώρα πού έβγαινε ό κόσμος από τήν εκκλη
σία, συγχρόνως έλεγαν:

«ΐΝιιό ποίδάρ, νιό σταυρί σιδερένιο κάκκαιλο» καί έπαιρναν δ,τι τούς έδιναν. 
Τήν παραμονή τού 'Αγίου Ίωάνναυ ώς ’Ιουνίου άναβαν φωτιές μέ παλιά κα
λάθια καί φράκαλα (φράκαλα =  ξερά κλωνάρια) πού κάνουν φλόγες, καί πη
δούσαν μέσα στις φλόγες νέοι καί νέες καί έλεγαν: «Ξέβα (ξέβα =  έβγα) κα
κάχρονε καί έμβα καλύχρονε». Κατόπιν γιά νά κάνουν τόν κλείδωνα μέσα σ’ έ
να μπακιράκι, αγόρια καί κορίτσια, άνδ.ρες καί γυναίκες έβαζαν από ένα, κό
σμημα ό καθένας μέσα καί τό άφηναν τή νύχτα «στήν αστροφεγγιά. Τό πρωΐ τού 
'Αγίου Ίωάννου έπαιρναν τό μπακιράκι τά κορίτσια τής γειτονιάς, πήγαιναν
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τραγουδώντας καί έβαζαν νερό άπό κάποιο άγιασμα ,και'ι τραγουδώντας πάλι 
γύριζαν στη γειτονιά τους. Τότε έ φώναζαν ενα αγόρι πρωτότοκο κοοί έβγαζε 
ένα - ενα κόσμημα άπό τό μπακιιράκι, συνάμα (δέ τά γύρω κορίτσια έλεγαν καί 
άπο ένα στιχάκι. καί ξε απούσαν στα γέλια. Τά δίστιχα έλέγοντο μπεψίτια, κ:> 
τύματα, ρ ιζικάρ ια.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς: Ά πό τά περιγραφόμενα είς την λασγραφικήν μελέτην 

έθιμα 'εξακολουθούν ίσχύοντα μόνον λίγα. Ητοι. τά έθιμα τοΰ γάμου, της ι|η> 

χαγωγίας, τά κάλαντα, «τά εννέα φαγιά καί ό κιλείδωνας τοΰ Ά γιου Ίωάννου.» 

Τά άλλα ιμέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου έχουν ξεχασθή καί μόνεΐν οί πολυ γέροι τοΰ 
χωριοΰ τά θυμούνται.

Τό (χωριύ Μικρόν Δέρειον βρίσκεται πλησίον τών Έλλη νοβ ουλγαρικών συ- 

νόρων. Οί παλαιοί κάτοικοι, πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης είναι λίγοι. 

Πριν 5 χρόνια 'έγκατεστάθησαν. άποικοι άπό φτωχά κατά τό σύνολο χωριά τιεΰ 

Νομού "Εβρου. ’Έτσι, ό πληθυσμός τοΰ χωριού παρουσιάζει ανομοιομορφία είς 

εκδηλώσεις κα)ί τρόπον ζωής τών κατοίκων.

Διδάσκαλοι 2 ) θιεσίου Δημοτικού Σχολείου Μ. Δερείου

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΛΛΟ ΙΉ

Τής κωμοπόλεως Λαΐβάρων, γενοιμένη υπό τού προσωπικού τού Δημ. Σχο
λείου Λαβάρων.

I. Ο ιί κ ή σ ιε ι ς, έ π ι π λ α κ α ί σ κ ε ύ η :  α) Οικήσεις. Τό σχή
μα τού σπιτιού ήταν ορθογώνιο και κτίζονταν μέ πέτρες καί λάσπη. Στέγη ξύ
λινη, ιμέ .κλίση, σκεπασμένη μέ κεραμύδια καί άντί νά τά καρφώνουν μέ σιδερέ
νια καρφιά τά συν έδεαν ιμέ ξύλινες σφήνες, αφού πρώτα τά τρυπτΰσαν μέ τρυ
πάνια. Ή  στέγη στηρίζονταν στους τοίχους καί υποβαστάζονταν (σέ ώρισμένα 
σπίτια) σέ καταΐκόρυφους στύλους (ντιρέκια).

Έ  σ ω τ ε ρ ι κ ή .δ ι α ρ ρ ύ θ μ ι σ η. Τό σπίτι ιδέν είχε· πολλά δια
μερίσματα. Συνήθως είχε 1 'δωμάτιο (σπίτ) οπου έμειναν ολοι, μαγείρευαν καί 
κοιμόταν. Είχε έπίσης καί ένα άλλο μεγαλύτερο χώρο (κελάρι) πού χρησίμευε 
γιά άπείθ'ήκη. Στη (θέση τής σημερινής βεράντας είχε τό χαγιάτι. Τά υλικά που 
έκτιζαν τά σπίτια ήταν συνήθως πέτρες, χώμα, ξύλα καί κεραμύδια. Για γρή
γορη μεταφορά τών υλικών 'έκαναν τά μιτζιά (βοηθούσαν συγγενείς καί γείτο
νες) . Ά φ οΰ ετοιμάζονταν δλα τά υλικά άνοιγαν τά 'θεμέλια. Πρίν αρχίσουν τό 
χτίσιμο έκανα'ν αγιασμό. Τό αγιασιμένο νερό τό έβαζαν σε 4 μπσυκαλακια και τα 
τοποθετούσαν στις 4 γωνίες τού σπιτυού.
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β) Έ  .π ι π Ι α  κ α ί  σ κ « ύ η. Τά επ ιπλα τού σπιτιού ήταν σκαμνιά 
(ξύλινα καθισματάκια σέ σχήμα II ) , -ψάθες και κόζες (.προβιές). Γιά σκεύη 

είχαν τεντζερέδες (χάλκινους και χωματένιους) πιάτα καί κούπες χωματένιες, 

τάσια χάλκινα, γουδί μεγάλο, νά στουμπίζουν τό σουσάμι, γουδί μικρό γιά νά 

κάνουν τήν ισκοριδάρη (σκορδαλιά) καί τήν ταρατόρη. Τό σούφρα (στρογγυλό 

σανιδένιο τραπέζι, πολύ χαμηλό), κουτάλια ξύλινα, τόν πλάστη γιά ν’ ανοίγουν 

φύλλα γιά τήν πίττα καί τήν μπακλαβού.

2. ’Έ ν δ υ μ α ,  υ π ό  δ έ σ η ,  κ ό μ μ ω σ η  κ α ί  κ α λ λ ω π ι σ μ ό ς :  
α) Ανδρών. Στο κεφάλι φορούσαν .σαρίκι γιράνιου (μπλε) μέ κρόσια καί σερ- 
βέτα. Τό ιμιεν σαρίκι ήταν χειροποίητο, ή δέ σερβέτα αγορασμένη. Τό γαμπριά
τικο σαρίκι ήταν χρωματιστό, υφαντό (μάκρος 4 μ .). Στο .σώμα φορούσαν 1) 
πκάμσου (πουκάμισο) βαμβακερό, άσπρο γνισμένο καί ύφαιμένο στό σπίτι, 2) 
ντουλαιμά καί βρακί γιράνιο (ιμπλέ), βαμβακερά γνίσμένα καί ύφαμένα. Τό βρα
κί ήτα\· βράκα φαρδειά μονοκόμματη χωρίς άνοιγμα πουθενά καί στηρίζονταν 
στή μέση μέ βρακουζούνα (λωρίδες άπό ύφασμα). Τό καλοκαίρι φορούσαν μόνίο 
τό βρακί καί οί φτωχοί τήν καθημερινή τό φορούσαν άπό τήν άνάποδη καί τίς 
γιορτές τό γύριζαν άπό τήν καλή. Το χειμώνα φορούσαν τζιαμαντάν άπό μάλλι
νο ύφασμα χωρίς 'μανίκια καί φόδρα. Μιντάν μέ (μανίκια καί φόδρα. Επίσης 
καί γούνα άπό (επεξεργασμένο .δέρμα άρντού. Σαλβάρ πού τό φορούσαν πάνω 
άπό τό βρακί φκιαγμένο άπό σιαγιάκ (κυλινδρισμένο μάλλινο ύφασμα).

Ή ταν στο Τ3δι.ο σχέδιο μέ τό γιράνιου τό βρακί, πολύ ευρύχωρο καί στενό 
στό κάτω ίμερος χωρίς ρεβέρ. Γιαμουρλούκα. Τήν φορούσαν στη. θέση τού παλ
τού κάί την έκαναν άπό σιαγιάκ μέ μεγάλο, γιακά καί άρκετά μακριά. Στή μέ
ση φορούσαν καί τό ζουνάρ’ (ζουνάρι), πού ήταν στενό ύφασμα μισού πήχη 
καί. μάκρους 7— 10 πήχ. Τό ύφαιναν. επίτηδες στον αργαλειό μέ μάλλινες κλω
στές καί σέ χρώμα μαύρο, άσπρο, κόκκινο, ανάλογα με τήν εποχή καί τήν ηλι
κία τοΰ καθένα πού τό φορούσε. Στις πτυχές τοΰ ζουναριού τοποθετούσαν χρή
σιμα ατομικά είδη: τήν κισιά (πορτοφόλι) τούς παρόδιες, τα μιύζίτια καί τά 
γρόσια, τό μαντήλι τής μύτης άπό υφαντό βαμβακερό ύφασμα, τήν κρίνα μέ τόν 
καπνό, τόν ταμπάκο, τό κομποσκίν (κομποιλόγι) κιαί άλλα. Τό γαμπριάτικο που
κάμισο ήταν άπό μετάξι ύ.φαντό, κεντημένο με πούλια στά μανίκια. Επίσης 
αντί γιά γιλέκο φορούσαν τήν πιλίζα, μεταξωτή καί υφαντή. Στό λαιμό φο
ρούσαν κόκκινο κλαρωτό μανίτήλι μέ πούλια κεντημένο. Στά πόδια, φορούσαν τά 
τσιράπια (κάλτσες), πού ήταν βαμβακειρά ή μάλλινα, πλεκτά στό χέρι πολύ χον
τρά. Οί επάνω άκρες ήταν κρυμμένες άπό τό ισιαλβάρ. Κουντούρια (ύποδήιιια- 
τα) δετά μέ άλτσιάδες (πέταλα στά τακούνια) γιά νά μή χαλούν. Και επειδή 
δέν είχαν δλοι (άπό φτώχεια) τά κουντούρια τά φορούσαν πολλοί άπό τό ίδιο
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σπίτι για νά έκκλη σιτιστούν. Αυτά ήταν τά γιορτινά τους. Τήν καθημερινή φο
ρούσαν μπιγιιάλια (παδοπάνια) τυλιγμένα 'στά πόδια και οι τσομπάνηδες πάνω 
στά μπιγιάλια τύλιγαν τά τσαρουχάσκοινα (σκοινί από τρίχα κατσικιού). Αυ
τά τά φορούσαν τό χειμώνα·. Τό .καλοκαίρι· περπατούσαν ξυπόλυτοι. Οί γαμπροί 
φορούσαν τουλούμπεις -καί καλτσούνια από μαύρο μάλλινο χοντρό ύφασμα, φκι- 
αγμένο σέ ειδικό τεχνίτη, τόν τερζή.

β) Γ υ  ν α  ί  κ ώ ν: Στο κεφάλι φορούσαν 1) μαμούκι, μαν.τήλα άγορα- 
σμένη (ιμάλλινη) ίέμπριμέ γύρω γύρω μέ κιράσια. 2) Μαγλίικα (μαγουλίκα). 
'Ηταν μεγάλη μονόχρωμη ή εμπριμέ μαντήλα, πού τήν έίδεναν γύρω άπό τή 
δάση τών μαλλιών καί τού μετώπου, διπλωμένη π:Ιλλες φορές σάν κουλούρα. Πά
νω ιστή μαγλίικα έβαζαν τό πιιστιμάλι καί κάτω άπό τό πιισιΐιμάλι στερέωναν τήν 
κόσσα (πλεξούδα) πλεγμένη άπό ειδική κομμώτρια καί (στολισμένη άπό χάν
τρες; καί τουρκικά χρήματα (στάχια). Οί νύφες στο κεφάλι έκαναν τήν γκου- 
γκουβάτα, δηλαίδη ένα κύπελο σκεπασμένο μέ τό μαμούκι καί to πέπλο πού είχε 
χρώμα κόκκινο καί στολισμένο γύρω γύρω μέ καρφίτσες, τσιλεδες καί τέλια. 
Στο σώμα φορούσαν τό πκάμαΟυ, υφαντό βαμβακερό άσπρο μέ κόκκινες ή μπλέ 
ρίγες. Φούσταν. Αυτό ήταν κόκκινο βαμβακερό ή μάλλινο καί ύφασμένο στο σπί
τι γιά τίς νέες καί γιράνιαυ (μπλέ) γιά τίς γριές. Καφτάν. Αυτό ήταν άπό ύφα
σμα άτλάζ ή καντιφέ (βελούδο) σέ διάφορα χρώματα ιό άτλαζωτό καί σέ κωφέ 
ή μπλέ τό βελούδο. Ή ταν εφαρμοστό στή μέση μέ φτιά (προεξοχές), στούς γο
φούς καί ήταν περίποΐυ 0,25 μ. πάνω άπό το πουκάμισο. Μπροστά ήταν' ανοι
χτός, όπως ή ρόμπα καί τίς δυο άκρες τίς (στερέωναν στή ζούνα για νά φαίνε
ται τό φσυστάν. Μπιντένα. Ή ταν καθημερινό χειμωνιάτικο φόρεμα, οπως τό 
σχέδιο τού καφτανιού, χειροποίητο. Κοντογούνι. Αυτό ήταν άπό μάλλινο ύφα
σμα ή βελούδο, πού έφθανε ώς στή μέση καί τό κροριεύσαν τό χειμώνα. Πάνω 
άπό «λα αυτά 'φορούσαν τό (σπαργάτς. Ή ταν ένα ύφασμα όρθίογώνιο παραλλη
λόγραμμο στο κάτω μέρος μέ κρόσια ύφαιμένο στόν αργαλειό μέ άλβαλο (ιμαιλ- 
λί άγορασμένο). Μέσα εΐχε ύφαμένα διάφορα σχέδια. θ'υμιατούς, παναγίτσες 
τσιακμακάκια κ. ά.

Ζ ο ύ ν α. Ή ταν ζώνη βυζαντινής εποχής μεταλλική μέ πλάκες ενωμένες 
μέ αρθρώσεις άπό άργυρο, χαλκό άπλό ή έπί|χρυσο, άνάλογα μέ την οικονομική 
κατάσταση της γυναίκας. Ντούμπλες. Αυτές ήταν χρυσά νομίσματα (φλωριά, 
λίρες, πεντόλιρα) ραμμένα στερεά σέ πανί ,καί τά κρεμούσαν στο λαιμό. Οί νύ
φες φορούσαν κόκκινο πουκάμισο ισκέτο καί μιά είδιίκή μπιντένα, την τισουχόγνα 
ή σαγιά. Στά πόδια φορούσαν τσιράπια μάλλινα ή βαμβακερά πλεγμένα στο 
χέρι καί σέ χρώμα .ανάλογα μέ τό γούστο τής καθεμιάς καί τής εποχής. Τίς κα
θημερινές ήταν ξυπόλυτες καί τίς γιορτές φορούσαν παπούτσια μέ άλτσιάδες 
(πέταίλα στά τακούνια) καί μέ κουμπιά γιά 'δέσιμο μπροστά, τά λεγάμενα κιο- 
ψιαλ(ί)τκα ή κουντούρια. Τά μικρά αγόρια φορούσαν καραβάνες (ένα ύφα
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σμα μάλλινο ή -βαμβακερό ανάλογα ιμέ τήν ιέπαχή, σουρωτό στη μέση). Και! από 
τή μέση καί πάνω τό γιλέκο και τόν ντουλαμά παρόμοιο μέ εκείνο, πού φορού
σαν οί μεγάλοι. ’Εσώρουχα είχαν άσπρια βαμβακερά ύφαντά. Τά κοριτσάκια 
ςρορούσαν κόκκινα πουκάιμιισα 'βαμβακείρά κα! φουστάνια βαμβακερά ή μάλλινα, 
σέ αρκετό μάκρος. Τό χειμώνα φαριούιααν κα! κοαηπουγουνούδια άπό μάλλινο 
ύφασμα.

3. Ό  γ ά μ ο ς. 'Όταν τό ιάγόρι γινόταν 16— 1ι8 [χρόνων οι γονείς άρ
χιζαν νά ένδιαφέρωνται γιά νά βριαϋν τή νύφη. ’Έστελναν τούς προξενητάδες 
στό σπίτι τής κοπέλλας πού επιθυμούσαν γιά νύφη τους και! έκεΐ μάζ! μέ τήν 
απόφαση, πού έπαιρναν αί γονείς τής νύφης συζητούσαν κά! τό μιπαμπαχάκ(ι) 
(χρηματικό ποσό, πού πλήρωνε ό γαιμπρός στόν πεθερό).* ’Αφού κάθώριζαν 
τήν ημερομηνία γινόταν τά ιάρραβωνιάσματα τήν .Κυιριακή τό βράδυ κα! έπαιρ
ναν ίμερος ολοι οί συγγενείς κα! γείτονες. Ό  άρράβώνας γινόταν στο σπίτι τού 
γαμπρού και χόρευαν μέ τή γκάιντα. Τή βραδιά τού άρραΐβώνα πήγαινε στη 
νύφη ό προξενητής μέ λίγους συγγενείς κα! 'έδιναν /τό μπαμπάχαΐκι έτσι: ’Έφερ
ναν σέ ένα δίισκο ιμιά φέττα άπό ψωμ! καί! τήν σκέπαζαν μέ χρήματα. "Τστε,ρα 
άπό λίγο πήγαινε όλο τό συμπεθερικό μέ σμάδια (δακτυλίδι διεμένο μέ κόκκινη 
κλωστή σέ ένα κιλών! βασιλικό κα! ντούμπλες). "Τοτερα άπό 2— '3 βδομάδες γ ι
νόταν τά γυρίσματα**. Πήγαιναν τόν γαμπρό μάζ! ιμέ τούς γονείς, τούς συγγε
νείς κα! τή νουνά στό σπίτι τής νύφης. 'Όλοι μέ δώρα, φουστάνι, ζούνα, σπαρ- 
γάτσια, ντούμπλες, μαμούκι (μάντήλα) κ. ά. Τή βραΐδσά αύτή έλεγαν δτι ό γαμ
πρός κόβει τά τσιαλιά (αγκάθια) άπό τό· σπίτι τής νύφης, δηλαδή Οά μποριού- 
σε νά πηγαίνη έλεύθερα. ’Αρραβωνιασμένοι έμεναν άρκετό χρόνο, συνήθως μέ- 
χρι 6 χρόνια κα! πλέον. 'Όταν. αποφάσιζαν νά κάνουν τή χαρά (γάμο) μπρο
στά άπό 'βδομάδα έκαναν κλούρες (κουλούρες) κά! καλούσαιν όλους τούς συγγε
νείς. Τήν Πέμπτη έκαναν άλλη ,κλούρα μέ τρεις γύρους, πίττα κα! μπακλαβού 
(σαραγλ!) μέ πετμέζι καί! δώρα γιά τή νύφη κά! όλοιυς δικούς της (μάνα, πατέ
ρα κα! αδελφούς). Τά πήγαινε ή άντραιδέλφη (κουνιάδα) ή ή συνφάδα (συνυ- 
φάδαι) άραδιασμένα σ’ ένα ξύλινο σινί πάνω στό κεφάλι της.κα! ιστό δρόμο τρα
γουδούσε τό τραγούδι:***

Κάτου στην άγουρά στα ψηλάν τά παραθύρια 
κάθητει Πουστσυλιά κι γυαλ! γ κρατεί στα χέρια τς 
τά νειάτα τσ τηράει. Ν.ειάτα μ’ όμουρφα 
φρύδια μ’ ζγκουραφισμένα ποιός ιθά σάς χαρή

* Δέν διατηρείται.
** Δέν διατηρείται.

*** Δέν διατηρείται άπόλυτα.
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κι’ ποιός ιθά σάς κιιρδίσ. Νγιάννης δέν atv’ δώ 
πάει πολύ μακρά στα 'ξένα στά παντάξενα.

Ό  γάμος δια-ρκοΰσε μιά βδομάδα. Τά προικιά τ’ άράδιαίζαν τήν Πέμπτη 
στο σπίτι τής νύφης στή γριντιά (ένα όριζόντιο δοκάρι γιά τή στήριξη τής 
στέγης) καί ιστά ντουβάρια. Ή  προίκα τής νύφης ήταν .είδη ενδυμασίας καί 
τά πολύ απαραίτητα στρωσίδια, δλα γνεσμένα καί ύφαμένα στον αργαλειό. 
Τήν Παρασκευή τά κορίτσια στο σπίτι τοΰ γαμπρού άλεθαν το πιλάφι (καλα
μπόκια αλεσμένα στό χειρόμυλο) καί το έκαναν γιά νά είναι έτοιμο γιά τήν 
Κυιριακήν τό προσφέρουν στους καλεσμένους. Έπίίσης πρΙ:.Ισεφερΐε ό γαμπρός 
σταύς καλεσμένους καί φαγητά μέ ,κρέας καί πληγούρι ή λάχανο καί τή νηστεία 
φασόλια μέ πράσα. Ό  γαμπρός ξώδίευε μέχρι 9 ισκαίφίδες ψωμί.

Τήν ημέρα τοΰ γάμου, τήν Κυριακή ετοιμαζόταν τό συμπεθεριό καί πή
γαιναν μέ τίς γκάϊντες νά πάρουν τή νσυνά χορεύοντας καί κρατώντας στά χέ
ρια τους τό γυαλί καί τό κουτί. ’Έπειτα πήγαιναν στό σπίτι τής νύφης. Μπρο
στά στό χορό πήγαινε ένα παιδί κρατώντας τό μπαριάκ, πού τό ετοίμαζε ή νου- 
νά. Τό μπαριάκ ήταν ένα καλάμι μακρύ, στο όποιο ήταν δεμένο! ενα μήλο καί 
βασιλικός μέ ένα άσπρ'ο καί ένα κόκκινο μαντήλι, μεταξωτό καί μέ δύο σειιρές 
σταφίδες περασμένες σε μιά κλωστή. ’Έλεγαν άτι τό μπαριάκ (συμβολίζει τό 
λάβαρο, πού κρατούσε ό Χριστός όταν άναστήιθηκε. "Οταν έφθαναν στό σπί
τι τής νύφης χόρευαν καί οί συγγενείς κερνούσαν τό συμπεθερικό μέ ένα πο
τήρι κρασί καί τυρί ή μαλακά ζαχαρούδια (είδος κουφέτα). "Οταν έπρόκειτο 
νά πάρουν τή νύφη άπό τό σπίτι τραγουδούσαν τό τραγούδι:

Διώχνεις μοι μάναμ διώχνεις μοι
κ ι άν μοι διώχνεις δέν πάνου τή βράδια πο μ’ έδιουξεις 
πήγα καί ξηνόμεινα σμαντρινές ξηβράδιαζα 
κί στή θύρα στάθηκα .καί τήν κόρη ρώτησα.
Κόρη μ’ σιαποΰν ό άντρας σου. ’Άντρα ζουμ 
πάει στην ανατολή νά μσί φέρ γυαλί καί χτέν 
καί ένα πράσινο τσιΐμπέρ

"Οταν ή νύφη πήγαινε σέ ξένο χωριό έλεγαν τό τραγούδι: 
Παραμέρνατετ καυρίτσια ήρθαν ξένα παλληκάρια 
νά μάς πάρουν τήν κ απέλλα, νά τήν παν μακρά στά ξένα 
σ’ άλλη μάνα σ’ άλλουν κύριου σ’ άλλ’ αδέρφια κι’ άξαδέρφια. 
Ξένη μάνα δέν πσυνάει ξέν’ άδέριφια κι’ άξαδέρφια.

’Επίσης όταν χόρευαν στό γάμο έλεγαν τό τραγούδι:
Λάτε κουρΐτσια στοΰ χορό τώρα πού έχιτε καιρό 
Αύριο παντρεύηστει καί νοικοκυρεύηστει. Δέν σάς άφήκαν 
άντρες σας νά πάτε 'στις μανάδες σας δέν σάς άφήκαν
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πιθηρές νά πάτει δξου στις χαρές. Τούς άνδρες τούς μιΐθύσαμει 
κιαί τούς άποκαιμήσαμει κι’ τά παιδιά τά δέρνουμετ 
μαζί' μας 6έν τά παίρναυμεΊ. Καί τήν πηθηρά 
τή στρώναυ δώ, τή στρώναυ κείΐ, τή στρώναυ δξου ιστού μαντρί 

τή δίνου- κι’ ενα π  ακέφαλου ένα γουμαρουκέφαλου.

"Όταν πήγαιναν .στά γυρίσιματα έλεγαν το τραγούδι:
Β ουνάμ. νά μ ή χισυνίσιτε κάμποι νά μή παχνιώστει 
ώς νά διάβ’ ό νιούτσικος νά πάη .στήν /καλή του 
Καλή του δέν τούν δέχτηκε κι’ ούτι τά πιθηρκά του 
γυρεύ’ αμπέλι’ ιάτρύγαστα χυυράφια ΐθέλ’ αθέριστα 
γυρεύ’ κι’ ένα ψηλάσπιτο νά κάθητει ή καλή του.

Ή  νύφη αποχαιρετούσε τούς δικούς της άπό τό σπίτι κι? όλοι ξεκινού
σαν χορεύοντας γιά τήν έκκλησία. Ή  νύφη ήταν πάνω σέ βόϊδάμαξο δρθια 
καί τήν -έπιαναν ή μπρατίμιίσα καί ή νουνά. 'Όταν έφθαναν στήν έκκλησία, 
χαιρετούσε ή νύφη μέ βαθειά έπίκυψη επανειλημμένα, έμπαιναν στήν έκκλη- 
σιά καί άρχιζε τό μυστήρiicl. Τά στέφανα ήταν άπό κληματόβεργες στολισμέ
νες μέ ‘χάρτινα λουλούδια. Στο χίοΐρό τού Ήισαια έριχναν καΐρύδια μέ βαμβα
κόσπορο, πού τά είχαν σέ ένα κόσκινο. ’Έπειτα έφευγαν γιά τό σπίτι τού 
γαμπρού. Έκεΐ τήν υποδεχόταν ή πεθερά πιασμένη πρώτη στο χορό ρίχνοντας 
την βαμβακόσπορο καί τραγουδούσαν καί χόρευαν τό τραγούδι:

ΙΙυρπατάει μιά πιριστέρα πυρπατάει κι -κουρνιαχτίζει
άγάλινα πιιρτάτα κόρημ
νά μή λιρώσης τήν ποδιά σου
καί τρουγύρου τούν' -σαγιά σου. Καί
έβγα μάναμ έβγα
έβγα νά δής τούν γυιό σου
σοί φέρνει μιά πιρδίκα
πιρδίκα σταυιλισμένηι στά κόκκινα ντυμένη
πιρδίκα στουλισμένη, ούχιά φαρμακουμένη. Καί
ισυ καλή μου πιθηρίτσα βράσει ένα καλό φαγάκι
στο μικρό τού καζανάκι άπού παιρ’ πουλύ κι ’λίγου
άπεύ παίρ’ τά δυο τά βόδια καί τήν
τσιλέκου τήν γιλάδα.

’Έπειτα δωρίζει ή νύφη τόν πεθερό καί δίνει καί 2 μήλα σέ 2 παιδυά (1 
άγόρι. 1 κορίτσι) καί τήν οδηγεί δ πεθερός μέσα στο δωμάτιο. Πρώτα τή βά
ζει νά πατήση στο ήνί γιά νά είναι γερή σάν σίδερο καί έπειτα στο τσεκούρι 
γιά νά κοπή ή γλώσσα της. ’Έπειτα, συνεχίζεται ό γάμος διασκεδάζοντας. 
Φεύγοντας οί συγγενείς τήν κερνούσαν καί τούς φυλούσε στο χέριι.
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4. Ή  γ  έ ν ν η σ η. Τό παιδ! μετά το γάμο θεωρούνταν τό πρώτο θεϊ
κό ιδώρο γιά τούς νιόνημφους. Ή  έγκυμοσύνη της πρωτόγεννης γυναίκας ήταν 
πολύ ευχάριστο γεγονός γιά τό ζευγάρι, άλλα καί! όλους τούς συγγενείς. Ή  
ατεκνία θεωρούνταν κατάρα του Θεού. Γι’ αυτό και τις στείρες τ!ς έλεγαν ά
καρπα ξύλα, καταραμένες κ.τ.λ. ’Ά ν  αργούσε ή γυναίκα νά ιμείνη εγκυα όλοι 
ανησυχούσαν κα! αμέσως οι συγγενείς γυναίκες προέβαιναν ισέ πρακτικά φάρ
μακα. Τό πιο συνηθισμένο ήταν νά ζεστάνουν πολύ πέτρες κι’ όπως ήταν ζε
στές έρρυχναν επάνω γάλα. Ή  γυναίκα καθόταν επάνω στον ατμό κα! πίστευ
αν πως έφερνε -μεγάλο! αποτέλεσμα.

Στό διάστημα της ΐέγκυμοσύ\ης ή γυναίκα έπρεπε νά φάη ό,τι έβλεπε κι’ 
δ,τι σκεφτόταν γιατί υπήρχε φόβος ν’ άποβάλη (ν’ άποριρίξη). "Οταν γεννιό
ταν τό πατδ! έκαναν τή μπουγάτσια (άζυμο ψωμί) κα! φίλευαν τούς στενούς 
συγγενείς, γείτονες κα! τή μαμή, ,μαζ! μέ άλλο φαγητό, ανάλογα μέ τή,ν οικο
νομική κατάσταση. Ή  λεχώνα, τίς πρώτες μέρες, «μενε σέ στρώιμα άπό (χόρ
το κάτω -στό πάτωμα, κα'ι τό μωρό τό τοποθετούσαν στό μπιστκ (εΐδοις κού
νιας). Ή  λεχώνα .καί, τό νεογέννητο φορούσαν άσπρο τσιιμπέρι κα! σκόρδο 
μέ γαλάζια χάντρα, γιά νά μή τούς -βασκαίνουν. Ή  λεχώνα δέν έμενε μόνη 
της 40 μέριες, ούτε πήγαζε σέ άλλο ισπίτι, ούΐε ιμετά τό θασίλεμμα τού ήλιου 
έπρεπε νά πάη καΐνεις στό δφμάτιό της, γιατί πηγαίνει τήν κλάψα (κλάψι
μο) . Π’ίσω στήν πόρτα είχε μιά κεραμίδα μέ βαμβακόσπορο κα! κάπνιζαν 
γιά νά φεύγουν τά κακά δαιμόνια. Στό προσκέφαλό της, ή λεχώνα είχε μιά 
μαράλουκα (ρόκα πού γνέθουν τό μαλλί, σέ σχήμα Ψ ), μ’ ένα κρεμμύδι, 
πού ύστερα άπό λίγες μέρες τό έτρωγε νά τής έρθη τό γάλα. Τό παιδ! συνή
θως τό βάπτιΐζαν πριν νά σαραντίση ή μητέρα. ΙΙρ'ιν τό βαπτίσουν, τό έλεγαν 
δράκο κα! δρακούλα. Στό διάστημα αύτό, πήγαιναν οι συγγενείς δώρα στό 
μωρό, τού άφηναν καί, στό προσκέφαλό του χρήματα, λέγοντας νά πάρη μιά 
βάλα('βουβάλα). Στή λεχώνα πήγαιναν λιιχουνιάσιού ιρύζ (νειρόβριάστίο), μηκΟκια 
(λουκουμάδες) κ. ά. "Οταν συμπλήρωνε ή λεχώνα 40 μέρες, πήγαινε μέ τό 
παιδ! -στην εκκλησία νά σαραντίση. ’Έπειτα πήγαινε μέ τούς συγγενείς τού άν
τρα της (πεθειρά, κουνιάδες κ,ιλ.π.), στή μάννα της κα! έτρωγαν. Στό παιδί, 
έκτος άπό τό μητρικό γάλα, δέν έδιναν τίποτε μέχρι νά άπλώση μόνο του τό χέ
ρι νά φάη. Τό θήλαζαν 2— 2% χρόνια συνήθώς. "Οταν ιτό άποθήλαζαν, έρ- 
ριχναν ένα αυγό βρασμένο ή κουλούρι, ’έτρεχε νά τό πάρη, κα! άλλη φορά δέν 
τό θήλαζαν. ’Ά ν  διά διαφόρους λόγους, τό ξανκχθήλαζον, έλεγαν πώς θά έχη 
κακό μάτι κα! θά βασκαίνη. Τό πρώτοι πού έδιναν στό παιδί, ήταν λίγο κρασ! 
απέναντι σέ αναμμένο φούρνο, γιά νά κάνη ιμάγουλα κόκκινα σάν τό κρασί.

Πιρ'ιν νά γίνη ενός χρόνου, δέν τού έκοβαν τά μαλλιά του. Κα! δταν τά 
’έκοβαν, ύστερα άπό ώρισμένο χρόνο, τά έδειχναν στό μωρό κα! τού έκαναν 
τήν έρώτηση: «Ποιανού μαλλιά είναι αυτά;» ’Ά ν  τό παιΐδ'ι έλεγε πώς είναι δι
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κά του, Έλεγαν πώς :δέν θά επηρεάζεται άπό άλλες γνώμες, και άν ελεγε ξένα, 
θά επηρεάζεται.

Παιγνίδια και τραγούδια παιδικής ηλικίας, άπό 1— 2 χρόνων: 
Τιραγοίύδΐ'α:
1) Ντάγκαλα καμήλα πού τά πλάς τά μήλα

ατού παπά την πόρτα, πόσις παράδις, ενα δυάρ, 
άφερίιμ τόν κασιδιάρ.

2) Μεΐς χουρύ χαλεύουμιει, τά νταούλια δέν είν δώ 
είναι πέρα ατού ιχαυρό,
οποίος πάη νά τά φέρ, ενα τάλληρο ατού χέρ, 
κι’ άλλου ενα ατού καρτέρλ 

Παιχνίδια:
1) Καίει καίει τού ξηρό, 

τού ξηρό τού κηφαλό
κι’ κάγκανένας δέν τού βλέπζ

2) Πέρνω τό σκιπαράκι μου νά πάω νά κυνηγήσω 
πέντε πέρδικες καιι πέντε περδικούλες
μέ τό σπαθί :μέ τό γυαλί ιμέ τής ελιάς τό φύλλο 
άρτος καράρτος πέσε γκεϊαε σφίξ.

3) Τσισύμ τσιούμ τού λιφτό 
τοΰ λιφτό τό σιγανό 
παιρν’ άντράκα τού κοντάρ 
κι χτυπάει τούν καβαλάρ
τί ;θές καβαλάρη θέλου ,μέλ’ θέλου ξείδ 
θέλου κόκκινη ισαΐτα νά βαρέσου τοΰ πουλί 
πούφαιγει τό μάστορη, μπάμ μπουμ τσιάμπανη.

Παιχνίδια ηλικιωμένων:
Ταιαγκαλιά, τζιτζιλι, μέτ, κρυφτάκ, τσικάκ, πιστί, γκούζγκου.
Σέ περίπτωση πού πέθαινε λεχώνα, τήν πήγαιναν στην έκκλησία, αλ

λά στόν νάρθηκα Έψελναν τήν νεκρώσιμη άκσλαυίθ'ία, ελεγαν τό τραγούδι: 
Σ ’ αυτήν τήν γέρμη, την παντρειά παθαίνουν μικρομάνες, 
παθαίν’ .κι’ μάς ή (όνομα τής πεθαμένης) ατό πρώτο της βλαστάρι 
καί τήν κουνιάδα τα’ ελιγει, κι’ την κουνιάδα τα’ λέγει, 
καλά κουνιάδα τού πιδί', καλά νά τού τηρήσης, 
κάθι Σαββάτου νά τό λούΐζ, τήν Κυριακή νά τ’ αλλάζης* 
στην ήκκλησιά νά τού προυβουδάς" κι νά θαυμάζητ’ Ου κόσμους.

’Ά ν  πέθίαινε τό μωρό αβάφτιστο, τό θεωρούσαν μεγάλη αμαρτία. Πί
στευαν ότι θά τυροννιόταν σ’ όλη του τή ζωή, γιατί θά κουβαλάη μέ τό φύλ
λο νερό, νά γειμίση τήν καλυμβήθρα καί ό 'διάβολος μόλις φθάνη θά τό ά-
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δειάζη. Γι’ ίαυτόί, :σέ έκτακτες περιιατάσφς, έκαναν fw (εναέριο βάππίσμα, 
πολλές φορές καί οι γοίνεΐς.

ιΚ ά λ α 1 ν r α Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν  ( Ρσυγκάτσια): Το βράδυ 
της παραμονής τών Χριστουγέννων συνήθιζαν νά γυρίζουν στά χωρίο καί 
νά τραγουδούν τά κάλαντα, νέοι καί άντρες. Γιά συντομία, χωρίζονταν σέ 
δυο παρέες. Τά τραγούδια γιά τά κάλαντα ήταν διάφορα καί ανάλογα μέ 
τό επάγγελμα, τήν ηλικία καί τήν κοινωνική θέση τοΰ νοικοκύρη τοΰ σπιτιού.

Τήν αρχή τήν έκαναν άπό τήν έκκλησία, οπού. έλεγαν' τό τραγούδι τοΰ 
Χρίστου. Μετά το τραγούδι, ό νοικοκύρης τοΰ σπιτιού έδινε στά ρουγκάτσια, 
(σ’ αυτούς πού γύριζαν) ψωμί, κρέας χοιιρινό καί χρήματα.

"Ενα μέρος άπ’ αύτά πού μάζευαν, τό έδιναν στήν έκκλησία. Μέ τά υ
πόλοιπα, γλεντούσαν τίς τρεις μέρες τών Χριστουγέννων.

Μ ο υ σ ι ,κ ά ό' ρ> γ α ν α. ’Όργανα μουσικά χρησιμοποιούσαν τή 
γκάιντα (άσκαυλος), τή φλογέρα, τήν καβάλλα (σάν τή φλογέρα, αλλά τρι
πλάσια περίπου στο μέγεθος), καί τή λύρα. Οί άργανοπαΐκτες πληρώνονταν 
καλά. ’Εκτός άπό ιτήν πληρωμή αυτή, τούς φιλοδωρούσαν όσοι έπαιρναν τό 
χορό ή συγγενείς αυτών. "Οταν τά χρήματα ήταν χάρτινα, τά κολλούσαν 
πάνω στήν γκάιντα, στο μέτωπο ή στά πέτα τού σακκαΐκιαύ τού παίκτου.

X ο ρ ο ί: Χοροί πού συνήθιζαν, ήταν ό ζουναράδικος (έπειδή ό κάθε 
χορευτής κρατούσε τόν άλλο άπό τό ζουνάρι), ό συρτάς, ό καλαματιανός, ό 
γρήγορος συρτός, ό συγκαθηστός, (άντικρυστός). Τόν άντικρυστό τόν χό
ρευαν σέ κλειστούς χώρους (καφενεία, σπίτια καί στους γάμους). Τούς άλ
λους τούς χόρευαν σέ (διάφορες γιορτές καί πανηγύρια. ’Άλλοτε χόρευαν μέ 
τά παραπάνω όργανα καί άλλοτε μέ τά τραγούδια, πού τραγουδούσαν σκά
λες - ισκάλες (παρέες - παρέες, σύμφωνα μέ τή σειρά πού είχαν στο χορό). 
Στο χορό τηρούσαν απόλυτη σειρά,άνάλογα μέ τήν ηλικία. Οί νεώτεραι ήταν 
στό πίσω μέρος τού χορού. Οί χοροί γίνονταν ύλες τίς έποχές τού χρόνου, 
περισσότερο βέβαια τό χειμώνα, έκτος άπό σαρακοιστές.

Μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ί α :  Σχετικά μέ τήν πρόγνωση τού καιρού, έλε
γαν ότι θά βρέξη τήν έποίμένη, άν ό ήλιος βασίλευε σέ σύννεφο, άν τό φεγ
γάρι ήταν θολό γύρω, γύρω (λέγοντας πώς έχει αλώνι), άν τσιμπούσαν οί 
μυιγες, άν λαλούσαν οί πετεινοί (πριν τά (μεσάνυχτα) καί οί κουκουβάγιες. 
Ενδεικτικό βαρυχειμωνιάς ήταν τό κάψιμο τών ξύλων άπό τό πίσω μέρος.

Τ ρ ο φ έ ς : Οί πιό συνηθισμένες τροφές ήταν τά όσπρια·, πού το 
έβραζαν στό τσουκάλι καί στή φωτιά, πού. έκαιγε ιστό τζάκι·. Τό πρωινό τους 
φαγητό ήταν ό τσιουριμπάς (τραχανάς, παπάρα, ρουσνίτσια, πέτουρα). ’Ά λ
λα φαγητά ήταν ή ισκαυρδάρ ταρατόρ, τυρίτ - κατσιαμάκ, μηκύκιια, λαγκίτες, 
ξινουφάΐ, πίττα, κουρκούτ, κάσια.
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Φ α γ η τ ά ,  π ο ύ  έ τ ρ ω γ α ν  τ ι ς  γ ι ο ρ τ έ ς :  Τις γιορτές 
έτρωγαν φαγητά πιο καλά ιάπό τις καθημερινές. Τήν Πρωτοχρονιά έτρωγαν 
τον πατσιά τού γουρουνιού. Μάλιιστα έμοιίραζαν και ιστή γειτονιά. Τήν ’Α
ποκριά έτρωγαν κότα βραστή μέ πληγούρι. Τό ΙΧάσχα αρνί. Τήν Παρα
μονή τών Χριστουγέννων 'έτρωγαν τά έννιά ιφαγητά. Τά Χριστούγεννα, τήν 
μπαμπό.

Γ λ υ κ ί σ μ α τ α :  Βρασμένα καλαμπόκια, βρασμένο κολοκύθι, πα-
τλάκες, μπακλαβού, μουστόκασυα.

Β τ ο τ ε  χ ν ί α: 'Όλα τά είδη ρουχισμού κα'ί ή επίπλωση ήταν άπό μαλλί,βαμ- 
πάκι καί μετάξι, πού έγνεθαν καί ύφαιναν στούς άργίαΐλειαύς, πού είχε ισχιείδόν κά
θε σπίτι. 01  πρώτοι άριγαλειοί δέν διέφερανι καί πολύ άπό αΙούς σημερινούς. 
Τό μαλλί, αφού τό έπλεναν καί τό καθάριζαν, τό έβαζαν στό λανάρι καί έ
καναν .μαλλί έτοιμο γιά γνέσιμο. Επίσης καί τό βαμπάκι, ύστε,ρ’ απ’ τό μά
ζεμα ιάπό τό χωράφι, τό περνούσαν άπό τό τσικρίκι (ειδικό ιέργαλείο γιά τόν 
έκκοκισμό), γιά νά βγή ό σπόρος, καί έπειτα τό χτυπούσαν στό δοξάρι καί 
ήταν έτοιμο γιά γνέσιμα.

Τά ιβαμπακερά, πριν τά χρησιμοποιήσουν, τά λεύκαιναν στό ρέμα (τά 
έβαΐζαν κοπριά προβάτων καίί έπειτα τά έβρεχαν στό ρέμα καί τά χτυπούσαν).

Π  α ιρ α ιδ ό σ ε ι ς  —  Τ ό κ υ ρ ΐ τ σ ι :  Στά χρόνια της Τουρκοκρατί
ας, μιά ελληνική οικογένεια (αντρόγυνο ;μέ τήν κόρη) άπό τό Κάραγατς 
(Παλιά Όρεστιάδα), ξεκίνησε νά πάη μέ τό αμάξι μέχρι τήν Άλεξ)πολη  
καί άπό κεΐ ιθά πήγαιναν μέ πλοίο στό Χαιζιλίκ ('Ιεροσόλυμα). Στό δρόμο 
όμως, πού πήγαιναν, 60 περίπου χολ. .άπό τό ιΚάραγατς πρός τήν Άλε)πολη, 
δπου ιείναι τά σημερινά Λάβαρα (,Σαλτίκ) άρρώστησε ή κόρη τους ,καί άναγ- 
κάστηκαν νά διακόψουν τό ταξείδϋ τους. Τό κορίτσι μέρα1 μέ τή μέρα χει
ροτέρευε, ώσπου πέθανε. Οί γονείς του τό έθάψαν στό νεκροταφείο τού χω
ριού, πού άποτελούνταν άπό 40 περίπου οικογένειες. Ό  τάφος του ξεχώριζε 
άπό τούς άλλους, γιατί ήταν μεγάλος καί περιφραγμένος μέ πέτρινες πλάκες.

ΤΙ θέση τών τότε νεκροταφείων σήμερα είναι στό κέντρο· τού χωρτού 
καί .βρίσκεται στήν αυλή τού Σχολείου, πού λέγεται «κορίτσι». Οί γονείς του 
ματαίωσαν τό ταίξίδι τους .καί αναγκάστηκαν νά γυρίσουν πίσω. Πριν φύγουν 
όμως, μέ τά χρήματα πού είχαν γιά προίκα τού κοριτσιού τους, έκαναν ένα 
πηγάδι, πού φέρει τό όνομα «’Απάν’ Πηγάδι» (Ιπειδή ήταν τότε στό επάνω 
μέρος τού χωριού). Στό πηγάδι αυτό πήγαινε τό κορίτσι μ’ ένα λιγιέν (λε
κάνη) καί ένα χτέν (χτένα) καί λουζόταν. Μιά βραδυά κάποια γειτόνισσα 
πήγε στό πηγάδι, τήν ώρα πού λουζόταν. Μόλις πλησίασε ή γυναίκα, χάθηκε 
τό κορίτσι καί άφησε τή λεκάνη καί τό χτένι ιέπάνω στό πηγάδι, πού τά 
πήρε ή γειτόνισσα. Κάθε βράδυ πήγαινε καί τήν ένυχλούσε, ζητώντας τό 
χτένι της καί τό λιγιένι της. Τότε άναγκάστηκε νά τά άφηση πάλι εκεί καί 
έπαψε νά τήν ένοχλή. Τό κορίτσι, όταν έπράκεττο νά γίνη κάποιο κακό στό
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χωριό (θεομηνία, άρρώστεια κ.λ.π.) γύριζε στό χωριό καί πιο πολύ στό δρό
μο, .από τό πηγάδι μέχρι τη βιστέρινια (έτη έκκλησάκι πού θά αναφέρουμε 
πιο κάτω) καί έκλαιγε. Άντίιθ’&τα), δταν έπρόκειτσ νά γίνη κάτι καλό, σιγο- 
τραγουδοΰσε. Κατά τό 193.2, κάποιος άπό τούς κατοίκους θέλησε κα'ι έκανε 
τήν ανακομιδή τών λειψάνων του στό νεκροταφείο και τίς πέτρες τοΰ τάφου 
τίς χρησιμοποίησαν γιά γέφυρα τοΰ δρόμου.

θ  ρ η σ ,κ ε υ τ ι κ έ· ς  - ]Π α  ρ α δ ό ο  ε ι ς —  Β ι.σ τ έ ,ρ ν α : Πρός 
τά δυτικά της κωμόπολης καί σέ απόσταση 400 μ. π&ρίπου, βρίσκονται ΐχ·\η 
παλιών κατοικιών καί προ πάντων μεγάλα πιθ'άρια, μέσα στό έδαφος. Δέν 
υπάρχει όμως καμμιά ιστορία, ή παράδοση, γιά ιτόν Οικισμό αυτό. Βρέθη
καν πιθάρια, πού είχαν ιμέσα κεχρί. Πρός τά βόρεια της κωμόπολης καί σέ 
απόσταση 300 μ. υπάρχει μιά θέση μέ τό όνομα «Β υστερνά». Σ ’ αυτήν υπάρ
χουν θεμέλια πλατειά, μέ άσβεστη', πού άπολιΐθώθηκε άπό τήν πολυκαιρία. 
Στήν θέση αυτή είναι δυο πηγές καί απέχουν περίπου 30 μ. ή μιά άπό τήν 
άλλη. Πιθανόν νά πήρε τό όνομα ή θέση ιάπό αυτές, άπό τό λατινικό Bis 
Sterna.

Στή Θέση αυτή κτίσθηκε κατά τό 1925, ένα μικρό έκκλησάκι άπό ένα 
γέρο (Χρ. Τασταιρίδη). Στό 'σκάψιμο τών θεμελίων του θρέθηκαν εκκλησια
στικά .εΐδη, μία εικόνα της Ζωοδόχου Πηγής καί μνήματα μέ κόκκαλα μεγά
λων διαστάσεων. ' -

Πιθανόν νά υπήρχε μοναστήρι στή Βυζαντινή; έποχή. Οί γέροι δέν γνω
ρίζουν τίποτε γι’ αυτό. Μόνο άν γίνουν άνασκαφές. θ? άποδειχθή κάτι. 'Τπάρ- 
χει ένας μΰθος, ότι στή θέση αυτή, τή μέρα τής Ζωοδόχου Πηγής, έρχον
ταν μόνο /του, κάθιε χρόνο, ένα έλάφι, πού (θυσίαζαν οίί κάτοικοι, άφοΰ ξε
κουραζόταν. Μιά χρονιά άργησε νά έρθη καί κουρασμένο, δπως ήταν, τό 
θυσίασαν καί ξανά δέν ήρθε. ’Από τότε θυσίαζαν κάθε χρόνο μιά αγελάδα, 
πού πρασέφερε κάποιος άπό τούς κατοίκους μέ τή θέλησή του. Αυτή τήν 
μαγείρευαν καίί τήν έτρωγαν δλοι οί πανη,γυρίζοντες καί αυτό τό έλεγαν 
«κουρμπάνι», δηλ. θυσία. Τήν άγελάδα πού θυσίαζαν, τό Θυμούνται μερικοί 
γέροντες. Τώρα, κάθε χρόνο, τήν ημέρα τής Ζωοδόχου. Πηγής, άνεβαΐνουν 
οί κάτοικοι καί γίνεται αγιασμός καί παράκληση άπό τόν ιερέα μετά τήν λει
τουργία στήν εκκλησία1. Μετά, χορεύουν χορούς μέ ωρυόμενα τραγούδια. Τό 
νερό τής πηγής αυτής τό μετέφερε ή (Κοινότητα στήν κωμόπολη.

Ό  Β α γ γ έ λ η ς  Κ α π ε τ ά ν ι ο ς :  Τό 1872, μιά μέρα, ό 
Τσΰρκοις είσπράκταρας (ταξαντάρης) μέ έλα χωροφύλακα, παρουσιάστηκαν 
στό ισπίτι τοΰ Ματσιάνη στά Λάβαρα ( Σαλτ&κιοϊ) καί ζήτησαν τήν είσπραξη 
φόρου. ’Επειδή δμως δέν είχαν \ά  πληρώσουν, θέλησαν νά κατασχέσουν διά
φορα ισκεύη. "Ενας άπό τούς γυιιούς τής οικογένειας, κακοντυμένος, πού λέ
γονταν Βαγγέλης, άρπαξε τό τσεκούρι καί ι σκότωσε καί τούς δυό. ’Έπειτα
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απ’ «αϊτό, αναγκάστηκε νά βγή στό βουνό, σαν τούς- κλέφτες ταυ ’21. Πολύ 
σύντομα ενώθηκε ιμέ .μιά αμάδα κλεφτών ,καΐ'ι έγινε /υπαρχηγός τους, καί δ- 
ταν (σκοτώθηκε ό καπετάνος, άνελαβε τήν αρχηγία. Ό  Βαγγέλης έγινε τό 
φόβητρο τών Τουρκίαν, γιατί τιμωρούσε αυστηρά κάθε Ταϋρκο που βασά
νιζε ή αδικούσε τους 'Έλληνες. Τήν έδρα ταυ τήν είχε στά βουνά τής Λα
διάς καί γυρνοΰσε σ’ δλη τήν Θράκη. Είχε δέ συνδεθή καίί ,μέ άλλους καπε
τάνιους τής Μακεδονίας. Οί Τούρκοι τόν έπικήρυξαν μέ μεγάλο χρηματικό 
ποσό. Διέθεσαν δέ ολόκληρο σύνταγμα νά τόν εξόντωση, άλλά δέν πέτυχαν 
τό 'σκοπό τους καί εκείνος εξακολουθούσε τή δράση του. 'Όταν οί Ρώσοι, 
πήραν τή Θράκη, τό 1877, τότε κατέβηκε άπό τά (βουνά καί γύριζε ελεύ
θερα πάνω στό άλογό του καί ώπλισμένος. Μετά τήν αποχώρηση τών Ρώσων, 
τό 1878, ξαναγύρισε ιστά λημέρια ταυ καί συγκέντρωσε καί πάλι τά παλληκά- 
ρια του. Ο Τούρκοι, αφού είδαν δτι δέν μπορούσαν νά τόν εξοντώσουν δυνα
μικά, τόν έξώντωσαν ,μέ δόλο. 'Ένα άπό τά παιλληκάρια του, που ονομαζόταν 
Λάζος, καί ήταν άπό τό Διδ)χο, είχε πριν άπό καιρό άμνηστευθή καί έ
μενε ιστό Διδ)τειχο. Αυτόν χρησιμοποίησαν οί Τούρκοι καί τόν έξώντωσαν. 
Τού Λάζου, τοΰ ύποσχέθηκαν αί Τούρκοι πολλά καί γιά πρόσχημα τόν έ
θαλαν καί σκότωσε ένα γύφτο τοΰ Διιδ)χαυ καί μετά έφυγε καί πήγε ιστά λη
μέρια τοΰ καπετάν Βαγγέλη. 'ΤποκρόΟηκε τόν καταδιωκόμενο καί σέ ώρα 
ΰπναυ μαχαίρωσε τόν καπετάν Βαγγέλη, όταν έλειπαν τά παλληκάρια του 
σέ επιχείρηση καί αυτός έμεινε ιμέ ένα παλληκάρι, που τήν ώρα εκείνη πήγε 
νά φέρη νερό άπό τη βρύση. "Οταν τό παλληκάρι έπέστρεφε άπό τή βρύση 
ανύποπτο, δ Λάζος τό πυροβόλησε. Μετά, κ άλεσε Τούρκους αστυνομικούς 
άπό τή Δαδιά καί μετέφεραν τά πτώματα άπό τό Δι!δ)χο. Περνώντας άπό 
τά Λάβαρια 'σταμάτησαν καί κάλτσαν τούς σπιτικούς ,τοΰ (Καπειτάν Βαγγέλη 
νά βεβαιώσουν άν ό ένας άπό τούς '.σκοτωμένους ήταν δ Βαγγέλης. Οί σπι
τικοί του όμως άρνηθηκαν.

Τά παλληκάρια τοΰ καπετάν Βαγγέλη, μόλις έμαθαν τό φόνο του, έ- 
τρεξαν νά προλάβουν τούς Τούρκους, γιά νά πάρουν τό σώμα του, να νομί
σουν οί Τούρκοι οτι ζή ακόμη, καί νά φοβούνται. Δυστυχώς όμως, δταν τούς 
πλησίασαν», .οί Τούρκοι είχαν περάσει τή γέφυρα τοΰ Έρυιθροποτάμου και 
μπήκαν ατό Δυδ)χο. Ό  Λάζος ώπλισμένος τώρα, περιφέρεται κοντά στην 
τουρκική άστυνομία γιά ασφάλεια.

Τά παλληκάρια όμως τοΰ καπετάν Βαγγέλη μπόρεσαν μέ δόλο νά τόν 
βγάλουν στην άκρη τοΰ Διδ)χου καί νά τόν πιάσσυν. Μετά, τόν κομμάτιασαν 
καί τό κεφάλι του τό έστησαν απ’ έξω άπό τήν τουρκική άστυνομία. Οί Τούρ
κοι, μετά τό φόνο τοΰ Βαγγέλη, άρχισαν νά βασανίζουν πάλι. τούς 'Έλληνες.
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ΤΡΑΙΌΤΔΙA ΤΟΤ ΚΑΠΚΓΑΝ ΒΑΓΓΕΛΗ

1) Δώδεκα χρόνια στήν κλεψιά στά έρημα τά ξένα
και στις Ρωσίας τνό καιρό Βαγγέλτσ ατό σπίτ πηγαίνει.

Κάτσει μια μέρα κάτσει δυο κάτσει, τρεις βδομάδες.
Πήριε Ρωσία γιά νά φύγ’ Βαγγέλτσ παίρνει και φεύγει,
Γυρνά πατέρας τ’ καί τόν λέγ’ κείνος τόν ορμηνεύει.
Κάτσε Βαγγέλη μ’ στό κουντό μ’ καί δλέψε τις δούλειές μας 
καί θά σι’ άρραβωνιάσουμε καί γώ θά σέ παντρέψω,
Δέν Θέλιυ ’γώ ραβώνιασμα κι’ ’γναΐίκα ντίπ δέ θέλω 

μένα ραβωνυαστ.ικιά |μ’ εΐν’ τό σπαθί καί τό ντουφέκι μ’ γναίκα.
Δός μου πατέρα τήν εύχή σ’ μέ ολην τήν καρδιά σου.
Φεύγει Βαγγέλτσ καί κατεβαίν’ στό Δέδεγάτς τις σκάλες 
βρίσκει τόν Γιάννη μοναχόν, κάτσαν καί κουβέντιασαν.
Πού παν, Γιάννη, σύντροφοι μας, πού παν τά παλληκάρια;

2) Στά χίλια όχτακόσια καΐί έβ'δομήντα δυο 
Βαγγέλης καπετάνιος γυρίζει στά Βουνά 
μή πράσινη πανίερα κι’ άργυρό σταυρό
σιντέ μπαριάμι μάζουνε δικαουχτώ χρουνά παλκάρια' 
όσα βουνά κι’ άν γύρτσει κι’ όσα γκιιζέριίξει 
σάν της Λαδιάς τά μέρη δέν βρήκε ι πουθενά.
’Έχει καί μετερίζια, έχει κί καμαριώ (δωμάτιο) 
έχει κι’ κρύα βρύση πού πίν’ κρύου νιρό.
Τού Γιάννη τσύν προυβόδτσαν νιρό νά πάη νά φέρ’
κι’ Λάζος καπετάνιος τόν βίγκλιζεΓ
μιά μαχαιριά τόν έδουσε άνάμισα στά στήθ’.
Πουσει μανούλα μ’ νά μή δής, κηρί γιά νά μ’ άνάψης.
Δέν σήληγα Βαγγέλη μ’ δέν σ’ όρμήνηβα 
σέ γέλασε ό Λάζος, σέ πήρε τήν ψυχή.

Ε ύ χ έ ς κ α ί κ α τ ά  ρ ε ς 

Ευχές. —  Νάχσ’ τήν ηήχή τού Θειού. Νά χαιρής τά νειάτα σ’. Ό  
Θειος νά σοί φυλάγ’ πι τις κακοί σ’ ούχτροί!. Νά σχουρηθούν τού μπαμπά σ’ 
τά κόκκαλα.

Κατάρες.—  Νά σοί χτυπήσ’ πανούκλα. Καλό να. μή δγής κί νά μή α
κούεις. Νά σκάεις κί νά πατλαντήεις. Νά σοί φάη πηρίδρίουμους. Τ’ ανάθημα 
νάχ’ς. Στά σκλιά νά πας. Ψόφους νά σοί βρή.

Α ί ν ί γ μ α τ α

1) Νταήζουμ Κουντσυθάδωρσυς ήννιά ζνάρια ζουσμένους (βαρέλι).
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2) ’'Μάκρους παέν’ πίν’ κι ερχητ’ άλαφίνα κι κουμπίνα κι, τρυπούλσυ κι- 
,ρατίνα (κουβάς).

3) Μπάλουμα στού μπάλουμα κι ραφή δέν έχει. (χελώνα).

4) Ψχή δέν έχ’ κι. ψχές κουβαλάει (τραίνα).

5) Κλειιδώνου, μανταλώνου, κλέφτ’ μέσα τούν βρίσκου (ήλιος).

6) Σαράντα άδιρφάκια μή κόκκινα· σκσυιφάκια (σπίρτα).

7) Ψλός, ψλός καλόγηρος μή δίχσυς κσυκκαλάκια (καπνός).

8) Μέ τό ξύλο τρέφουμει μέ τό νιρό πηθαίνω (φωτιά).

9) ’Άσπρα μαΰρα πρόβατα, ξλένιους τσιουμπανάκος (σταφύλι).

10) Τά ιδενου κινούνται, τά λύνου, κοιμούνται (παπούτσια).

11) Σέ κήπο δέ φυτεύητει, σέ περιβόλι όχι, ό βασιλιάς τού γεύητει κι’
δλους ό κόσμους τώχει (αλάτι).

12) Ή φτά τρύπεις έχ’ τοΰ τίουκμάκ’, άν δέν τοΰ βρής ,σισί λεν’ άχμάκ’ (κε
φάλι). Λάβαρα, 9.1.6ι6

Οί διΐδ)ιλοι τοΰ Σχολείου Λαβάρων 
Ταταριίδης Δημ., Νιανιάκας Παν., Τανίτσιούκα Εύαγγ., Μπογιατζής Χρ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Δ ιδασ καλΙσ οης Μ. ΤΥΦΟΡΙΔΟΥ

Διά τήν άπόδοσιν τοΰ Λαοιγραφικοΰ θέματος « Β ι ο τ ε χ ν ί α  τ ο ΰ  
Σ ο υ φ λ ί  ου», συνεκέντρωσα τά κάτωθι στοιχεία άπό διάφορα πρόσωπα, 
πού, άλλα μέν άπ’ αΰτά είναι στοιχεία που ιέζησαν καί είδαν, άλλα δέ πού 
ενθυμούνται ιάπό διηγήσεις. Κατά τό 1850 περίπου, ή βιοτεχνία στόν τομέα 
τής υφαντικής, παρουσιάζεται πολύ άκαλαίσθητη καί χονδρή.

'Τ φ  α ν τ ι κ έ ς  ύ λ ε ς  —  a) Ζ ω ι κ έ ς: Μόνον τό μαλλί, διότι
ή σηροτροφία μόλις άρχί'ζει νά Εμφανίζεται, χωρίς ένδιαφέρον. Οί κάτοικοι 
άσχολούνται μέ τήν γεωργικήν, β) Φ υ τ ι κ έ ς  ύ λ ε ς :  Τό βαμβάκι. Αυ
τές οί ιδύο ύλες είναι τά κύρια στοιχεία τής υφαντικής. Τό Λινάρι τό επεξερ
γάζονται μόνον οί άνδρες, πού κατασκευάζουν σχοινιά.

Κ α τ ε ρ γ α σ ί α  τ ο ύ  μ α λ λ ι ο ύ :  Ή  κατεργασία τοΰ μαλ
λιού γινόταν δπως καί σήμερα. Γιά νά γίνη κλωστή, έπρεπε πρώτα νά τό ζε
ματίσουν μέ χλιαρό πρός τό βραστό νερό, δηλ. τό νερό μόλις άρχιζε νά κάνη 
τίς πρώτες φυσαλίδες. γύρω στό χείλος τού 'δοχείου. Τό έβαζαν μέσα σέ ξύ
λινη σκάφη καί έχυναν λίγο-λίγο τό ζεματιστό νερό, τό πατούσαν καλά γιά 
νά μ σύσκεψη καί τό άφιναν ώς τήν έπσμένη ήμερα. Ά φ οΰ κρύωνε, γονατι-
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σ.μενη η νοικοκυρά το έπαιρνε .λίγο - λίγο, από τή μια άκρη της σκάφης καί 
τό μετέφερε «στήν άλλη, κα)θ·αρίζοντάς το προσεκτικά άπό τ’ αγκάθια καί ο,τι 
άλλο ήταν μπλεγμένο μέσα του. Κατόπιν, τό έπλυνε μέ πολλά κρύα νερά, 
έως ότου καθάριζε τόσο, ώστε τό τελευταίο νερό νά είναι «καθαρό όπως τό 
ερριξε. ’Επειτα τό άφιναν, στράγγιζε σέ πανέρια, τά οποία έπλεκαν πρό
χειρα μέ χλωρές βέργες άπό γάβρα - «σουγούτια (Ιτιές) ή καραγάτσι (φτε
λιά). Κατόπιν τό άπλωναν σέ- φράχτες πού είχαν στην αυλή ή σέ ξύλα γιά 
νά στεγνώση. Μετά τό στέγνωμα ιερχόταν ή Ξ ά ν «σ ι ς  (τ ό  ά λ  έ γ ρ ι μ α )  
για νά βγάλουν τά «μπουμπούκια, κάτι κόμπους πού «σχηματίζονται μέσα στό 
μαλλί, ή μικρά σκουπιδάκια (άχυρα - άγκαΟάκια). 'Η έργασία αυτή γινόταν 
μέ τό χέρι. "Εως έδώ ‘δέν χρειαζόταν καί πολλή έπεξεργασία, έφ’ δσον τό 
κλώσιμο γιά νήμα ήταν κι’ αυτό πολύ πρόχειρο. Κατόπιν είχαν δύο βασικά 
καί «απαραίτητα έργαλεΐα, τά λανάρια. "Ενα μικρό πού είμοιαζε σάν μικρό 
καί -ψηλό γεφύρι «στηριγμένο σέ όριζόντια βάση ,μέ τόσο άνοιγμα, δσο να χω- 
ρή τό ένα πόδι, γιά νά «στηρίζεται δταν κάθεται ή νοικοκυρά κι’ άρχίζει τό 
λανάρ'ΐσμα. Στην κορυφή του έχει μεγάλες, έως 10 πόντους βελόνες, δύο σει
ρές, καί κοντά ή μιά στήν άλλη. ’Εδώ τό λανάρισμα γινόταν περιποιημέν.α 
καί τραβούσαν κλωστή «στημόνι. "Εβαζε κομμάτια1, μικρά-μικρά μαλλί στις 
βελόνες καί μέ τά δυο χέρια τραβούσε πότε άπό τό ένα μέρος καί πότε άπό 
τό άλλο, καί τό ξανάμπηγε. Αυτό γινόταν πολλές φορές έως δτου γί\η« ά- 
φράτο. Κατόπιν, πιάνοντας γερά τό λανάρι,, τραβούσε μέ τό ένα χέρ«ι συνέ
χεια τό 'μαλλί, «χωρίς νά τό κόψη καί έκανε τίς (άπάλες) τό ίδιο καί άπό τό 
άλλο. Τό άλλο μαλλί πού «έμενε ιστό λανάρι, ήταν κοντό καί άχρηστο γιά 
καλή κλωστή, αυτό τό έλεγαν (τσπίδια). Αυτά τά ’έγνεθαν καί έκαναν μα
ξιλάρια γ>ιά κάτω, πού κάθονταν. Τίς άπάλες αυτές, πού «έκαναν πολλές, τίς 
έστρωναν 5— 6 κάτω, καί «έπάνω σ’ αυτές έβαζαν σταυρωτά άλλες καμμέ- 
Λες στή μέση. Τίς τύλιγαν σφιχτά τόσο, δσο νά μπορή νά βγαινη ή κλωστή, 
τόσο χονδρή, δσο ιό πάχος τού μικρού δακτύλου, αυτό ήταν τό «στημόνι. Γιά 
τό υφάδι, ή «κλωστή ετοιμαζόταν σέ άλλο έργαλεΐο, τά λαναραύδια. Αυτό ή
ταν λανάρι, πού έμοιαζε «μέ τετράγωνο γεφύρι στηριγμένο στην άκρη μιας 
πλατείας σανίδας καί στό ιύπόλοιίπο μέρος πού έμεινε καίθόταν ή ναικοκυ«ρά. 
Ή  (επιφάνεια τού τετράγωνου ήταν γεμάτη άπό πυ«κ\ά - πυκνά βελονάκια. 
Αυτές τίς έλεγαν τλούπες («τουλούπες). Αύιτές τίς τλούπες, τίς έγνεθαν στή 
μαλλόροκα, πού έμοιαζε «σάν Ψ . ’Από τη ρόκα αυτή τραΐβούσαν τήν κλωστή. 
Έδώ «έβαζε τό μαλλί μεγάλα κομμάτια καί έπάνω έφήρμοζε τό καπάκι, τό 
όποιο ήταν «κι’ αυτό ιμέ πυκνά βελονάκια, ,καί «στήν άκρη χερούλι. Οί βελό
νες έσμιγαν καί έτσι άνοιγαν τό μαλλί σέ μαλακή τουλούπα, άλλα όχι τόσο 
περιποιημένη «δπως ιστό άλλο λανάρι, πού είχε «μεγάλες βελόνες, στή βάση 
χονδρές καί στήν ,κοΐρυφη φοβερά αιχμηρές πού άλλοίμονο, άν κατά λάθος 
πήγαινε τό χέρι έπάνω. Γι’ αυτό μέ τό λανάρι αυτό, άν καί μικρό καί πιο
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κομψό άπό τό άλλο, οί μητέρες, γιά νά μην απομακρύνονται τά παιδάκια 
τους άπό τό σπίτι, τά φοβέριζαν ιμ’ αυτό λέγοντας: «μή γκιζιαρνάτι μανα- 
χά σας μακρά άπ’ του σπίτι’ γιατί λουγιουρνοΰν ούβραΐοι κι μαζώνουν τά 
γκζάνια κιι ιτά βάνουν στά λανάρια γιά τά πιουν του γιέμιαιτσ,». ’Έτσι, τά 
παιδάκια δέν τολμούσαν νά φύγουν μακρυά. Τήν τουλούπα που έβγαζαν τώ
ρα άπό τά λαναιρουίδιια, τό δεύτερο εργαλείο της ξάνοΐεως, τήν εγνεθάν 
στήν άπλή ρόκα, μιά βέργα που τήν εξυναν καί τήν έκαναν αιχμηρή στήν 
κορυφή. 'Όσο γιά άδράχτι, κι’ αυτό πολύ μεγάλο έως μισό μέτρο σχεδόν, 
γιά νά παίρνη πολύ νήμα, επειδή ήταν χανίδρό, αυτό γιά υφάδι χονδρότερο, 
καί χωρίς τό σημερινό πιάσιμο, τήν «Κόκα» ακαλαίσθητο καί χονδρό. ’Επί
σης, τό σφοντύλι ήταν μεγάλο «σάν μικρό πρόσφορο, πέτρινο ή άπό κερα
μίδι, που άπό τό βάρος, στρίφονταν μόνη της ή κλωστή. ’Επειδή δέ ήταν 
πολυ χονδρή ή κλωστή καί γέμιζε γρήγορα τό άδράχτι, γι’ αυτό τό μάζευαν 
σέ κουβάρια. Τά κορίτσια μαζεύονταν παρέες - παρέες καί συναγωνίζονταν, 
πσιΐά ιθά κάνη τά περισσότερα κουβάρια. Κάποια δέ γριά κοντά τους, τους 
έδειχνε πώς τά τραβούνε τήν κλωστή, πώς νά σηκώνουν τά χέρια, πώς τά 
στρίφουν, καί τις μάθαινε καί τό παρακάτω τραγούδι!:

Γνέθητι βιργούλιζουμ’1 
ντά ψιλά ντά γνέματα 
κί τά τσιντζιλιάρκα2 
κι’ οποίους κόψη τήν κλουστήτ’ 
κούτσουρου νΐού χέρι τ’ καλάμι
ντου πουράρι τ’ κι’ μπαμπούρ’3
ή κώλουστ,: * ~

Μέ τή χονδρή αυτή κλωστή ύφαιναν τά λεγάμενα σιγκούνια. Χονδρά 
μάλλινα, που τά έδιναν ώς έπί τό πλεΐστον τό μαύρο χρώμα, ή τό σκούρο 
καφέ σαν μαύρα. Οί .«μπογιές καί τα χρώματα ήταν τελείως άγνωστα. Τή
βαφή αυτή τήν έκαναν μόνες τους οί γυναίκες. Τό μαΰρο άπό φλούδες, άπό
ιιεσιά ή «σκλήθρο ή κάτι πλατιά φύλλα που τά έλεγαν «βρουμόφλα». Αυτά 
τά έβραζαν πολυ, στράγγιζε τό «ζουμί, έρριχναν μέσα καρά-μπογιά .καί άφοΰ 
μούσκευαν τό πανί σέ χλιαρό νερό επίσης, γιά νά πάρη καλή βαφή, τό έ
βαζαν μέσα στό μίγμα αυτό καί τό έβραζαν πολλές ώρες ώσπου τό νερό τοΰ 
μίγματος έμενε άχρωμο. Τήν έποχή αυτή τά σιγγούνια δέν έχουν ποικιλία 
χρωμάτων, «διότι τό ύφασμα είναι τόσο χονδρό, πού δέν «έπιΐδέχεται χρώματα, 
άλλα ;είναι καί άγνωστα ακόμη. Οί άνδιριες έχουν τά «σιαλβάρΜα», «πουτο ό
ρια» σάν κρητικές βράκες, λίγο στενώτιερες πρός τά κάτω μέ χρώμα μαΰρο.

1. Βιργούλιζουμ == (σμου) κοπέλλες λυγηρές.
2. Τσιντζιλιάρκα (ρικα) =κλωστή άνώμαλη, άλλου ψιλή καί άλλοϋ χονδρή, 8χι ίσια.
3. Μπαμπούρ (ι) =  άσχημο πήλινο δοχείο (τσουκάλι).
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Οί γυναίκες, τά «τυρλικούδια», βαμβακερά ή 'μάλλινα, -είδους ,μαντού καί 
λίγο λοξό πρός τά κάτω μέ χρώμα πορτοκαλί που τό βάφουν ιμέ κάτι κίτρι
νες ρίζες, τό «άρζάρ ι» τό έρυΐθρόδανον, τό βαφικόν. Μπροστά έκλειναν μέ 
τήν ποδιά που ήταν .μέ όριίζόντιιες γραμμές μαύρες καί κίτρινες, μάλλινη ή 
βαμβακερή, ανάλογα μέ τήν εποχή. Τό βαμβάκι τό έγνεθαν στήν απλή ράκα 
καί χονδρό, δπως τό μαλλί. Τό άνοιγμά του δμως γίνεται διαφορετικό. ’Ε
δώ τό λανάρ-ΐι δέν -έχει 'θέσί. Τή ιθέσι του, τήν παίρνει τό δοξάρι. Αυτό ή
ταν ένα μεγάλο τόξο μέ τήν κόριδα (χορδή) σάν τοΰ βιολιού, αλλά χονδρή 
που τήν -έκαναν μόνες πάλι οί γυναίκες άπό έντερα προβάτου. Ή  δέ εργα
σία αυτή γινόταν πολλές ήμερες -συνέχεια καί χρειαζόταν πολύ προσοχή καί 
κόπος μεγάλος. Μέσα στό κελλάρι ή -στό δωμάτιο που κάθονταν, έκαναν τήν 
εργασία αυτή δηλ. τό άνοιγμα τοΰ βαμβακιού, τό «ίστοίβαγμα». ’Έβαζαν λί
γο - -λίγο βαμβάκι επάνω, άκουμποΰσαν τήν τεντωμένη κόρδα, μέ ένα άλλο 
εργαλείο μικρό, τό «ίλαγαυδ’(ι)», έπιαναν τήν κόρδα καί τήν ανατίναζαν, 
ή κόριδα έπιανε λίγο - λίγο τό 'βαμβάκι καί τό τίναζε έτσι ώστε φαινόταν σάν 
νά χιόνοζε. Μέ μιά πε-ριποιημένη βεργ-ούλα (τό βιιργούδ(ι), τό μάζευε καί 
τό ξανάβαζε στή ιθέσι κάτω άπό τήν κόρδα. Έφρόντιζε δέ, νά μην ΰψώνη 
παλΰ τό δοξάρι, γιατί τότε δέν ιθά έμενε βαμβάκι, αλο ιθά σκόρπιζε γύρω, 
καί τά πάντα θά φαίνονταν χιονισμένα. Ή  δέ νοικοκυρά, σάν χιονάνθρωπος. 
’Ήθελε προσοχή καί πολλή τέχνη ή έργασία αυτή, γιατί αλλιώς έφευγε τό 
βαμβάκι σάν χιονονιφάδες στόν αέρα (μουχώδεις), γι’ αυτό γινόταν σέ κλει
στό χώρο. Τώρα ή κλωστή, μάλλινη ή βαμβακερή, γιά να φθάση λά γίνη ύφα
σμα, έπρεπε νά πρσηγηθοΰν διάφορα στάδια προεργασίας πολύπλοκα, δύσκολα 
καί μέ απαραίτητο βοηθό. Γι’ αυτό, οταν μιά νύφη βρισκόταν μακρυά άπό τή 
μάννα της καί ήθελε νά βάλη πανί νά ΰφάνη (νά συντομίσ(η)1 πανί) βπως 
έλεγαν, τό -σκεπτόταν πολύ κι έλεγε αναστενάζοντας: «άχ, νάχα μάννα στγύ- 
φανσ’(η )2 κι άδηρφή στήν ξύφανσ(η)».3 Διότι ,μόνον ή μάννα θά έδινε οδη
γίες στήν κόρη χωρίς νά νευριάζη. Γι5 αυτό οί γριές έλεγαν, «τά ράμματα γη- 
ράματα». Τόσο δύσκολη δουλειά ήταν.

ΤΑ ΣΤΑ ΔΙΑ  Π ΡΟ  ΤΗ Σ ΤΦΑΝΣΕΩΣς α) Τ ό τ υ λ ι γ ά δ ι α σ μ α
(τλυγάδιαίσμα). Τό τυλιγάδι ήταν μέτρα καί κάθε νοικοκυρά ήξερε άπό τά 
τυλιγάδια πόσα μέτρα μπορεί νά τραβήξη τό πανί της σέ μήκος. Τό φάρδος 
τό κανόνιζε -στό χτένι. ’Εδώ ήταν ώρισμένα διαστήματα που τά έλεγαν πάσμα- 
τα. Τό κάθε πάσμα είχε 30 βύρες. Γι’ αυτό έλεγαν- «τό τράβηξα τόσα πάσμα-

1. συντομία’ (η) — συ^τομίζω =  έτοιμάζω.
2. στγύφανσ’ (η) =  στήν ύφανση. Ά πδ τδ ρήμα γυφαίνω =  υφαίνω στή γύ- 

φανση =  στγύφανσ’.
3. ξύφανσ’ (η) =  στδ τέλος τής ύφάνσεως. Τδ ρήμα ξυφαίνω.
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τα», δηλ. στά 6, στά 7 (τότε έχαναν πολύ στενά πανιά, ενώ ισήμιειρα -βάζουν πο- 
λύ πίλαιτειά, στά 27 μέ 30 ή 32 πάσματα). Σέ πόντους πάνω άπό 0,76 εκατοστά 
του μέτρου. Οι πιό πεπειραμένες κανόνιζαν τό μήκος και μέ τά αδράχτια. 
Γέμιζαν ένα αδράχτι, τό μετρούσαν καί μέ τό μάτι τώρα γέμιζαν και τά άλλα 
χωρίς νά πέφτουν έξω καί πολύ. Ή ταν κατά προσέγγισιν μέσα στά μέτρα.

β) Τ ό κ α λ ά μ ι σ μ α  (καλάμισμα): Τό νήμα όπως ήταν Ουλές, τό μά
ζευαν στά καλάμια. Μέ τά καλάμια τώρα, καίθώριζαν καλύτερα τό μήκος καί 
τό πλάτος του υφάσματος. Έδώ ώς απαραίτητα εργαλεία είχαν δύο ξύλινους 
σταυρούς, ένα μεγάλο καί έλα μικρό άπό σανίδι, πλάτους 4 πόντων, που χώ
ριζαν. Ενώνονταν στό καρφί που είχε τό κούτσουρο, πού στηρίζονταν 6 σταυρ
ούς' αυτά λέγονταν «άνέ,μες - άνεμούδες». ’Έπειτα τά ροδάνια πού άποτελοΰν- 
ταν άπό τή ρόδα, τήν κλωστή πού ένωνε τή ρόδα μέ τόν άδραχτο, πού περ
νούσαν τό καλάμι καί μάζευαν τήν κλωστή, τά καλάμια καί τά μασούρια.

γ) Τ ό γ ί δ ι  α σ μ  α: Έδώ έπρεπε νάχη όσα καλάμια, τόσες βελό
νες. Τίς βελόνες τίς προμηθεύονταν 'άπό τούς γύφτους, δίνοντας τους γιά νά 
τίς αγοράσουν ψωμί, ή ένα πιάτο ξερά φασόλια, καλαμπόκια, αλεύρι. Επίσης, 
τά παλούκια ξύλινα (πάσσαλοι ξύλινοιι) στην αρχή, κατόπιν σιδερένια. Τά 
«μπουρλίδια», μικρά κομματάκια, συνήθως άπό ξερά νεροκολοκύθα, πού τά 
έβαζαν κάτω άπό τίς βελόνες γιά νά γυρίζουν εύκολα τά καλάμια κατά τό 
τράβηγμα τής κλωστής. Τά κομματάκια αυτά, έπειίδή έμοιαζαν μέ τά κομμάτια 
τού κρανίου, τά 'έλεγαν «Ικαραμπάτσια», άπό τήν τουρκική λέιξι (καραμπάτσ(ι) 
=  κρανίο). Στήν έργασία αυτή έπρόσεχαν εξαιρετικά, διότι άν μπέρδευαν 
τίς κλωστές στα παλούκια κι έκαναν ένα μείγάλσ λάθος πού τό έλεγαν «γκατ- 
ζιόλα»,1 έπρεπε νά χαλάση ολο άπό τήν άρχή, άλλως ήταν αδύνατο νά προχω- 
ρήση στό ύφασμα. "Οταν δέ γ ιδίαζαν καί πήγαινε καμμιά κι έπιανε κουβέντα, 
αμέσως ,τής έλεγαν «ιθεύγα»2 μή μοί χουρατεύς3 νά μή φκιάσου γκατζιόλα», 
έπρεπε δλα νά μετράη, γι’ αύτό άπεύφεγαν τήν ώρα αυτή νά μιλήσουν. Τήν 
έργασία δέ αυτή άπέφευγαν νά τήν κάνουν τό Σάββατο, διότι έπίστευαν δτι 
«τά μέν κορίτσια έδιωχναν τήν τύχη τους, δηλ. τό γαμίβρό, οί δέ παντρεμένες 
έκοβαν τίς μέρες τού άνδρός τους, δηλ. συντόμευαν τίς ήμερες τής ζωής του».

δ) Τό τ ύ λ ι γ μ α :  Τώρα μάζευε τό νήμα άπό τά παλούκια στό
χέρι, κάνοντας το αραιά άλυσσίδα, τό έβαζε μέσα σέ μιά ξύλιντ] σκάφη «κουπα- 
νούδα» μαζί καί μιά-δυο πέτρες γιά βάρος (αύτό βοηθούσε στό τέντωμα). 
Τό έπιανε άπό τό διπλό μέρος καί άπλωνε δλο τό μήκος (γι’ αύτό τό τύλιγμα 
γινόταν σέ μεγάλες αυλές, κελάρια ή στό δρόμο) κι δταν δέν ήταν δυνατό νά

1. Γκατζιόλα =  τό θηλυκό γαϊδούρι (γαϊδούρα).
2. Θεύγα =  φύγε, τό ρήμα Θεύγου =  φεύγω λέγεται καί σήμερα.
3. Χουρατεύς — χουρατεύω =  όμιλώ καί χουρατάς =  κουβεντολόγι.
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το άφίση δλο, τότε τό άφινε λίγο-λβγο, τό «άποιλνούση», όπως έλεγαν. Στη 
μιά άκρη ήταν ή κουπανούδα καί στό τέλος τού μήκους τοΰ νήματος ήταν ή 
«τλυχτρα», δυο 'διχαλωτοί πάσσαλοι, μακρυά ό ένας άπό τόν άλλο, όσο ήταν 
τό «αντί», ξύλο σρογγυλό που '0ά τύλιγαν τό νήμα. Στήν άκρη αυτό τό ξύλο 
είχε 4 τρύπες, που περνούσαν ενα ξύλο καί τό στήριζαν στό έδαφος, γιά νά 
μή ξετυλίγεται όταν άράΐδιαίζαν τις κλωστές. Έπράσεχαν τό τέντωμα νά εί
ναι τόσο καλό, ώστε νά μή γέρνη άπό τά πλάγια ή τή μέση, «νά μή κρημάη». 
Νά είναι δλη ή Ιπιιψάνεια στό ίδιο ύψος. Διότι, δπουδήποτε κι άν κρεμούσε, 
τό πανί ιδέν θά γινόταν καλό, στό μέρος αυτό γινόταν χαλαρό κατά τήν ύφαν- 
σι, καί τότε έλεγαν «σιαυτήν τμηρά τοΰ ,κρέμαση καί γέντι θά ζιάγκαΡ=δί- 
χτυ». ’Επίσης, κατά τό τύλιγμα περνούσαν δυο ξύλα που κανόνιζαν τό άνοιγμα 
πού 'θά περνούσε ή σαΐτα. Αυτές οί βέργες πού ήσαν μεγαλύτερες άπό τό 
πλάτος τού υφάσματος, λέγονταν «καλαμίδια» καί τό άνοιγμα «στόμα». "Οταν 
τήν ώρα αυτή έρχόταν καμμιά γυναίκα ή άνδρας, σήκωνε τό ένα σκέλος όσο 
μπορούσε ψηλά καί έλεγε, «τόσου στόμα ν’ άναίγ»’ ήταν ή καλύτερη ευχή πού 
θά έδινε στήν περίπτωση αυτή.

ε) Τ ό π έ ,ρ ια σ  μ α: Ή  μίτωσις (τό άναΐβόδ") , δπως τό έλεγαν. Το 
άνοίβόδ’, ήταν τό πέρασμα τής κλωστής άπό τά μιτάρια πρώτα καί υστέρα 
άπό τό χτένι. Έδώ κανόνιζαν τό πέρασμα νάρ'θη κανονικά στή μέση, ώστε 
νά μην γέρνουν ούτε τά μιτάρια ουτε τό χτένι. 'Γι’ ούτό μετρούσαν τά δια' 
στήμα'τα στό χτένι «θύριες», καί τις κλώστές άπό τά μιίτάραα .καί τά άφιναν 
στίς άκρες. Διότι,, άν στό χτένι άφιναν θύρες, τότε στό ύφασμα θά γινόταν 
μιά άριαιιά γραμμή. Αμέσως δέ έλεγαν «άφσης θύρια». ’Ά ν  άφιναν’ στά μιτά- 
ρια, μπερδεύονταν οί κλωστές κατά τό πάτημα καί κόβονταν τό στημόνι, γι’ 
αυτό τις κλωστές τις έπαιρναν 2 καί 3 μαζί άν πήγαιναν εμπρός καί έτσι 
συμβάδιζαν μέ τό χτένι. Γι’ αυτό, κάθ'ε τόσο στό πέρασμα άκαογες: «κοί- 
ταζη νά μή πααίνουν τά μιτάρια μπρουστά». ’Επίσης πρόσεχαν νά μην περά
σουν δυο κλωστές σέ μιά θύρα ή μιτάρι, γιατί τώρα θά γινόταν στό πανί 
μιά πυκνή γραμμή πού φαινόταν άσχημα κι έλεγαν, «Ιδώ μώδουσης άδιρ- 
φές». Γιά νά γίνη δέ το πέρασμα, έπρεπε νάναι δυο άντικρυστά καί στή 
μέση τις χώριζαν τό χτένι καί τά μιτάρια, πού τά στήριζαν σέ δυο καθίσμα
τα, ή πέτρες. Συνήθως, άπό τά μιτάρια έπαιρνε ή πεπειραμένη στή δουλειά 
αυτή. Ή  άλλη έδινε κλωστές καί έπαιρνε μέ τή βελόνα άπό τό χτένι. Αυτή 
πού έπαιρνε άπό τά μιτάρια, αυτή κανόνιζε καί τό σχέδιο τού υφάσματος 
άργότερα, στά πολύπλοκα σχέδια πού γίνονταν μέ πολλά μιτάρια καί πατή- 
θρες (πόδια), δπως καί σήμερα.

στ') Τ ό κ ο μ  π ό δ ε μ α: Έδώ πλέον', μπαίνει τό πανί στόν αργα
λειό. ’Ά ν  δλες οί άλλες πού προηγήθησαν έγιναν προσεχτικά, ή δουλειά αυ
τή δέν είναι δύσκολη. Πριν άπό έκατό χρόνια καί πλέον', ό αργαλειός ήταν 4
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σκέτες διχάλες (ιτσιιατάλες). Λόο έμπηγαν ήμπρός καί δύίοι πίσω, σέ διάστημα 
δύο μέτρων. Στις δύο πίσω έβαζαν τό αντί, που είχε τό νήμα καί τραβού
σαν καί ξετύλιγαν τόσο τό νήμα, όσο να φθάσουν τά μιτάρια μέ τό χτένι 
στις έμπρός τσιατάλες. Έδώ είχαν τό δεύτερο αντί μέ τόν «καμποδέ-τ-ρ» πού 
θά έδεναν τίς γλωστές γιά νά τό τεντώσουν .καί νά δέσουν άπό κάτω τίς πα- 
τήθρες ιμέ τά μιτάρια. Τά δύο άντιά δέ, τά στήριζαν μέ ένα ξύλο μακρύ, 
πού εφθανε έως τό μέρος τής ύ,φάντρας, ώστε :μόνη της νά τυλίγη καί νά 
ξετυλίγη νήμα δσο βέλει. Ά πό τό πίσω αντί ξετύλιγε νήμα, στό εμπρός πού 
καθόταν καί ιάκουμπούσε στό στομάχι της, τύλιγε τό πανί πού ύφαινε. Έδώ 
είχε παράλληλα μέ τό αντί, ένα -ξύλο σάν ραβδί δεμένο μέ σχοινί πού περ
νούσε άπό δυο τρύπες, πού είχε τό αντί. Σ ’ αυτό τό ραβδί έδεναν τίς κλω
στές γιά νά γίνη ή έναριξις τής ύψάνσεως καί νά τυλίγεται ίσια μέ τό πανί. 
"Οταν τύλιγε τό πανί σφικτά .καί τό τεζάριζε, στό δείξ’ΐό πλευρό τη; είχε 
ένα κοντό ξύλο, πού τό περνούσε μέσα άπό μιά τρύπα τού άντιού καί τό στή
ριζε στόν αργαλειό, τό έδενε δέ μέ ενα σχοινί σφικτά τόσο, πού άν καμιμιά 
φορά τύχαινε νό κοπή τό σχοινί, γινόταν μεγάλη ζημιά στό πανί. Αυτό τό 
μικρό ξύλο τό έλεγαν «Ζάναζου». Μόλις άρχιζε τό ύφασμα, έβαζαν τά 
«προυγγίδια», δυο σιδερένιες βέργες πλατείες ένα δάχτυλο, πού άπλωναν ή 
μάζευαν κατάλληλα καί τέντωναν τό πανί στό πλάτος, γιά νά κάνουν καλή 
ούγια —  «συβγια».

Τά σιδεράκια αυτά τά έκαναν στους γύφτους. Μετά, σέ μιά ά
κρη τού αργαλειού καί ακριβώς επάνω άπό τό στόμα πού άνοιγε, κρεμούσαν 
γιά τό κακό μάτι, γιά τό άβάσκαμα, δπως έλεγαν, ένα σκόρίδιοι καί ένα γαλά
ζιο χάνιδρο, πού τό έλεγαν «μουνίστ». 'Ήσυχη πλέον ή ύ «μάντρα, άρχιζε κα
νονικά τό ύφαμα. 'Όσο γιά τά σχέδια, στήν άρχή ήσαν τό ίσιο, τό «πουλτό» 
πού τό έλεγαν, μέ δυο πατήθφες ή δυο μιτάρια. Μ’ αυτήν τήν ύφανσι, γινόταν 
μόνον πριν άπό εκατό καί πλέον χρόνια. Διότι ήταν πολύ χονδρά υφάσματα 
τά σιγγούνια καί τά χειρίσια (βαμβακερά πολύ χονδρά). Μέ τό πέρασμα 
δμως τού χρόνου άρχισαν νά λεπταίνουν την κλωστή καί νά τελειοποιούν τά 
άνάλογα όργανα καί τά (εργαλεία τής ύφάνσεως, κάθώς καί τά σχέδια νά γί- 
νωνται περισσότερα. Ό  αργαλειός πρώτα, νά γίνεται πιό καλαισθητικός καί 
τά άλλα έργαλεία πιό τέλεια. Τά σχέδια προχωρούν, μετά τό πουλτό - μονό 
άρχισε τό δίμυτο μέ τέσσερες πατήιθίρες καί τέσσερα μιτάρια. ’Άρχισαν νά 
βάζουν σχέδια ('ξόμπλια) νά ύφαίίνουν μέ μετάξι ποδιές μέ μετρητά σχέδια, 
(τά θυμιατά), πολύ ωραία, μάλλινα - βαμβακερά - μεταξωτά. Έκεΐ πού πρώ
τα ιμεταχειρίσθηκαν τό μετάξι, ήταν τό νυφικό πέπλο, τό «κροκίΐδι». ’Έ  
βραζαν τίς φούσκες τών κουκουλιών καί κατόπιν .τίς έγνεθαν, δπως τό βαμ
βάκι. Γινόταν δέ ή κλωστή χονδρή καί κολλαριστή. Κατόπιν άρχισαν νά βά
ζουν στά πουκάμισα τή «λαιμαρά» ή ολόκληρο, ή μόνο γύρω στό πουκάμισο 
γιά λόγους οίκονομίας. Κατόπιν άρχισαν νά τραβούνε λεπτή κλωστή μέ ένα

9



130 Μ. ΤΥΦΟ Ρ ΙΔΟ Υ

έργαλεΐο, που το έλεγαν «μάτ». ’Άρχισαν τό δεξό /καί ζερβό κλώσιμο, που 
στο ύφασμα γινόταν ριγέ τό πανί, σάν ψαροκόκκσλα. ’Έπειτα, τά «ψαλίδια». 
Έδώ έβαφαν διάφορα χρώματα, αφού προηγουμένως έδεναν κόμβους σφι
χτούς το νήμα που ήθελαν νά βάψουν. Μετά τό βάψιμο, τό στέγνωναν πρώτα 
και κατόπιν έλυναν τους κόμβους. Ό  κόμβος έμενε άσπρος καί τό άλλο μέ
ρος του νήματος έπαιρνε τό 'χρώμα που ήθελαν. Τά χρώματα που προτιμού
σαν, ήταν τό μαύρο - κόκκινο - κίτρινο - πορτοκαλί - μπλε — γυράνιου. Αυτά 
τά ‘χρησιμοποιούσαν συνήθως στά πουκάμισα τών γυναικών.· Τά έβαζαν στους 
γύρους ή στά πλάγια, πού τά έλεγαν «κινάρια». Έ βαζαν ακόμη καί μετάξι 
ή κροκίδι. Επίσης, αργότερα καί ώς μπορντούρες, σέ τραπεζομάνδηλα, πετσέ
τες, γύρους γιά καναπέ καί άλλα. Γιά την ίδια χρήσι έκαναν επίσης τό 
«μάρτι». Δυο κλωστές διαφορετικού χρώματος, τίς έστρυφαν μαζί κι έβαζαν 
τή λεγομένη «κιΐφάλουίσ» (μπορντούρα), τήν οποία πλαισίωναν μέ σκέτο χρώ
μα ή τό ΐάντίθετο* τή ισκέτη μπορντούρα πλαισίωναν' μέ μάρτι. Τήν μπορν
τούρα δέ αυτή, τήν κεντούσαν μέ ένα κέντημα·, πού γινόταν επάνω σέ τενε
κεδένιες φόρμες (άνθη - φύλα - κύκλους - ορθογώνια, ακόμη καί πουλιά), 
κατόπιν έκοβαν τό κέντημα, πού ήταν σάν άνείβατό στή μέση καί έβγαζαν τή 
φόρμα. Τό κέντημα' έμεινε ίέπάνω, όπως ακριβώς τά χαλιά. Τά σχέδια αυτά 
τά προτιμούσαν στις ποδιές. Οί κοπέλλες συναγωνίζονταν, ποιά θά βγάλη, 
θά ιέπινοήση τό καλύτερο σχέδιο.

Ή  κ ε ν τ η τ ι κ ή  τ έ χ ν η ·  αρχίζει νά προχωρή καί νά στολίζη 
τίς τραχηλιές τών υποκαμίσων, ή τόν ποδόγυρο μέ τή βελονιά, πού μοιάζει 
μέ το σημερινό τρυπογάζι, ή «κουμπουίδιτί». -Επίσης στον αργαλειό υφαίνουν 
τά λεγάμενα «ματούδια» (ρόμβοι μικροί, ό ένας μέσα στον άλλο καί διαφορε
τικού χρώματος) καφέ - πράσινο - μαύσγ καί άσπρο. Τά κιακαΐβσύδια, άλλη 
ύφανσις αυτή. Σχηματίζονται λοξές γραμμίτσες, πού όφείλονται στό διαφο
ρετικό στρύψιμο τού νήματος. Επίσης, οί σπαθωτές μπορντούρες, πού γί
νονται σάν κέντημα πάλι στον αργαλειό ιμέ τή βοήθεια μιας σανίδας πλάτους 
4— '5 πόντων, καί δίλο περαΐστή ή κλωστή μέ τό δάχτυλο. ’Αργότερα κά
νουν Ιδιώφοιρα /σχέδια 'σταυροβελονιάς σέ κουβέρτες - χαλιά - μαξιλάρια 
στον αργαλειό, κατά τόν ίδιο τρόπο. Δουλειά, πού Ιθέλει δλο μέτρημα καί δέν 
προχωρεί καθόλου*. Εΐναι τά λεγάμενα «κεντήδια». Επίσης υφαίνουν τά μαρ- 
μαροδ'ίίμιτα. Τό κέντημα τώρα προχωρεί καί στά ανδρικά, άλλά μέ γαϊτάνι, 
τό όποιο φέρνουν απ’ εξω. Στολίζουν τό γελέκοι τών άνδρών, τό «τζιμιντάνι», 
πού είναι 'αρχοντικό μεταξωτό γελέκο. Αυτά τά εριραΐβαν άνδιρες τεχνίτες, 
ράφτες, πού τούς έλεγαν «Φραγγουράφτδεις ή Τιρζήδεις». Οί ίδιοι έρ/ραβαν 
τότε καί τά γυναικεία «καφτάνια - μπιντένεις - γούνες - κουντουγούνια». Ε 
πίσης τών άνδρών τό μιντάνι - σαλταμάρκα. Αυτή ήταν σάν καλοκαιρινό 
σακκάκι. ’Αργότερα άρχισαν οί γυναίκες νά /ράβουν τά γυναικεία φορέματα. 
’Αρχίζουν επίσης οί γυναίκες να πλέκουν στό χέρι δαντέλλες μέ λεπτό μαλ-
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λί πολύχρωμο, πού φέρνουν απ’ έξω, τά λεγάμενα (ταρακλιά). Τή δαντέλλα 
αύ,τή τη βάζουν στις ποδιές, τα «θυμιατά». ^Επίσης πλέκουν μέ βαμβακερή 
κλωστή δαντέλλες σέ πετσέτες - τραπεζομάνδηλα καί ένώνουν τα φύλλα τού 
υφάσματος μέ τετραγωνάκια πλεκτά. Κάνουν γύρω σέ ,μανδήλια υφαντά δαν
τέλλα σαν κόμπους, πού τά λένε «κουμπιτσούδια», καίθώς κα'ι γύρω στα μα
νίκια των γυναικείων υποκαμίσων μέ κόκκινη ή πράσινη - κίτρινη - γαλαζια 
καί δίχρωμη κλωστή βαμβακερή. ’Αρχίζουν νάπρομηθεύωνται απ’ έξω κλω
στές λεπτές βαμβακερές/ τα «φιλιμένια». Μ’ αυτά εξωραΐζουν πλέον τό ύφα
σμα καί τό κάνουν πιο λεπτό κα!ί ωραίο. Τά σχέδια πληΐΟαίνουν σέ ομορφιά 
καί δυσκολία. Επίσης ε-ίσάγουν μπογιές διάφορες κι αρχίζουν νά βάφουν 
ωραίες μάλλινες κλωστές καί νά υφαίνουν καρ ρω υφάσματα πολύχρωμα - 
φανταχτερά - λεπτά - υπέροχα. Πολλά χρώματα δίνουν καί μόνες οί γυναί
κες στό σπίτι, μέ φύλλα κυδωνιάς, τό καφέ χρώμα, μέ κάτι ρίζες =  άρζάρι 
=  τό έρυιθράδανο τό βαφικόν μ’ 'οίύτό έκαναν τό πορτοκαλί καί τό κίτρινο 
χρώμα (το έβραζαν μέ καραμπογιά καί σταχτόνερο). Τό βουτούσαν, πότε 
στήν καραμπογιά καί τ’ ά φ ινα ν‘καί στέγνωνε, καί πότε στό σταχτόνερο καί 
στέγνωνε πάλι. Αυτό τό έπαναλάμβαναν πολλές-φορές, έως «τού έπαιρνε τό 
χρώμα πού ήθελαν. Γινόταν σχεδόν οπως. ή λεύκανσις τών βαμβακερών, μέ 
τή διαφορά, έδώ έβαζαν τό πανί ,μέσα σέ διάλυσι κοπριάς προβάτου 1 — 2 
βράδυα, καί κατόπιν πήγαιναν στό ποτάμι καί τό λεύκαιναν, δηλ. τό άσπριζαν. 
ΤΙ δουλειά αυτή γινόταν πάντοτε τό καλοκαίρι, γιά νά στεγνώση γρήγορα 
τό πανί άπό τόν ήλιο καί νά τό ξαναβουτόύν στό νερό γιά νά τό χτυπήσουν 
καί πάλι μέ τόν κόπανο. Ή  δέ. βαφή γινόταν ολοι μέ χόρια καί φλούδες, πάν
τοτε μέ τή βοήθεια της καραμπογιάς καί τής γαλάζιας πέτρας ( =  θειϊκός 
χαλκός). Επίσης τό βιτριόλι, (ζάτς) τό έρριχναν οταν έβαφαν μάλλινα, στά δέ 
βαμβακερά ξύδι καί άλάτμ ο .··· ,τ/·ντ,':;·Λ ' ί '-’.V ' ' ’■ ' . .

’Άλλη λαϊκή τέχνη πού ξεχωρίζει τήν εποχή αυτή, .είναι ή Ξ υ λ ο γ λ υ- 
π τ ι κ ή. Τεχνίτες ειδικοί κατασκευάζουν' σκεύη χρήσιμα, οπως τά ξυλοπί- 
νακα (κ?οειδουπνάκια). Ό ί γεωργοί σ’ αυτά έβαζαν'τό φαγητό τους διότι έ
κλειναν μέ καπάκι. ’Επάνω δέ στό καπάκι/ χάραζαν διάφορα σχέδιια, φ ίδια- 
λουλούδια - κύκλους - σαλιγγάριά, ολά άπό τή φύσι παρμένα. ’Επίσης έκα
ναν ξύλινες λεκάνες (τικνέδεις) 'γ ιά  λούσιμό. Τόκες, μαλλόρυκες, πού τις ζω
γράφιζαν μέ πυρωμένο σίδερο." ’Έκαναν αργαλειούς - ‘ κούνιες γιά τά μωρά 
(μπισίκια), πού φιλοτεχνούσαν μέ σχέδια γλυπτά παρμένα πάλι άπό τή φύ- 
σι (πουλάκια - λουλούδια - ζώα). 'Κατασκεύαζαν έπίσης κουτάλια -. σταυρούς - 
σφραγίδες γιά πρόσφορα (φλουϊστήρα) καί άλλα χρήσιμα σκεύη (πυρο- 
τεχνία ). '

'Όσο γιά τή ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ,  έξέλιπε τήν έποχή έκέ’ίνη. ’Αρχίζει νά



132 ν .  Μ. ΤΥΦΟ Ρ ΙΔΟ Υ Υ·

φαίνεται μετά tov Α' παγκόσμιο πόλεμοι, ,μέ χρώματα. Περισσότερο Ιξειλι- 
γμένη είναι ή Ά  ρ γ υ ρ ο χ  ο ΐ α. Οί άσημουργοί (κουϊμτζήδες), αυτοί 
κατασκευάζουν δλο με άργυρο, ωραία λεπτά στολίδια γιά τίς γυναίκες καρ
φίτσες σέ σχέδια, πεταλούδες - παντούφλες - σαύρες - έντομα, έπίσης σκου
λαρίκια καί δαχτυλίδια μέ εργασία λεπτότατη σάν αράχνη, αλλά καί χονδρά 
στολισμένα καί δι/ απλής χαράξεως διαφόρων σχεδίων άπό επαργυρωμένο 
τενεκέ. Έπίσης έκαναν τά παγούνια (παγώνια), κάτι στρογγυλά άπό επαρ
γυρωμένο τενεκέ καί γύρω·-γύρω κρεμούσαν μικρά χρυσά φλουριά. Αυτά 
τά έβαζαν δταν ντύνονταν στις μεγάλες γιορτές, στά πλάγια στό κεφάλι, έπά- 
νω ιστήν (μαίγλύκαι).1 Έπίσης έκαναν τό (μαγγούρ('ΐ), σάν κολλιέ, δλο άπό 

χρυσά φλουριά, τό ένα κοντά ατό άλλο.

Θ ε ρ α π ε υ τ ι κ ή :  Ή  θεραπεία των διαφόρων ασθενειών γινόταν 
άπό άνδρες ή γυναίκες, οί όποιοι έθίεωρούντα γνώίσται τής θεραπείας. Γνω- 
στές Ιδέ άίσθένειες τότε, ήσαν περίπου αί εξής :

1) Ε λ ο ν ο σ ί α  (θηρμασιά): ’Έδιναν στόν άρρωστο κινίνο σκόνη, 
που τό έλεγαν (σουλφάτου) καί τό έπινε μέσα σέ λίγο νερό. Έπίσης κοπάνι
ζαν πικραγγουριές καί μέ τό ζουμί αυτό ταυ άλειφαν δλο τό σώμα. 2) Κ ο ι 
λ ό π ο ν ο ς ,:  Έδώ τοΰ έδιναν νά πιή ούζο (ρακί) ή ζέσταιναν κοπριά βο
διού ή αγελάδας (βουϊνιά) καί τήν έβαζαν στην κοιλιά ώς κατάπλασμα. ’Ή  
τού έβαζαν πίτουρα ζεστά μέ άλάτι, ή τού έκαναν ένα γερό μαΙσάζ μέ λάδι 
(τόν έτριίβαν) καί πολλές φορές έδώ τελείωνε. ’Ή  τού έβαζαν γιά βεντούζα 
ένα τσουκάλι στόν όμφαλό, ή κύπελλο. 3) Β α σ κ α ν ί α (μάτιασμα·): 
Έδώ έκαναν πολλά φάρμακα.-Πρώτο καί πρόχειρο ήταν: Εκείνος που νό
μιζαν δτι έφερε τη βασκανία, έφτυτε τρεις φορές τόν άρρωστο στό στόμα. 
’Έπειτα τόν έπλυναν τρείς φορές άνάποδα, δηλ. άρχιζαν άπό τό σαγώνι πρός 
τό μέτωπο, ή έφτυναν τρεις φορές τό μεγάλο δάκτυλο καί τό περνούσαν άπό 
τό μέτωπο· τού αρρώστου. Έπίσης τόν κάπνιζαν μέ λουλούδια άπό τόν Ιπι- 
τάφιο, ή πήγαιναν καί εύρισκαν καλαμάκια, πού έφερναν οί χατζήδες (αυ
τοί πού πήγαν ·στούς άγιους τόπους) καί τόν· σταύρωναν τρείς φορές. Ε π ί
σης έφερναν μαζί τους καί ενα χόρτο πού κλείνει καί ανοίγει σάν καλάμι, 
αυτό τό έλεγαν χέρι τής Παναγίας. Τό έβαζαν μέσα σέ ένα ποτήρι μέ νερό 
κι αυτό άνοιγε. Έπίστευαν δέ .δτι, δσο πιό πολύ άνοΐιγε, τόσο πιό πολύ ήταν

1. Μαγλίκα =  μανδήλα μεγάλη, τετράγωνη σάν τραπεζομάνδηλο έμπριμέ σέ σκούρο 
φόντο (καφφέ, μπλέ, πράσινο, μαύρο), τήν όποία τύλιγαν διαγωνίως άρκετά φαρδιά 
λωρίδα καί τήν έβαζαν γύρω στύ κεφάλι σάν διάδημα. Αύτοΰ καί πρύς τά πλάγια κρε
μούσαν τά λεγόμενα (παγώνια), (ίδέ ένδυμασία).
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ματιασμένος. Τό νερό αύτό τό έδιναν καί τό έπινε ό άρρωστος. Στό τέλος, 
κατέφευγαν στό διάβασμα ‘έκ μέρους τοΰ παπά. 4 ) Κ ε φ α λ ό π ο ν ο ς :  
Στον κεφαλόπονο, όταν ήταν δυνατός, έπιαναν ένα 'βάτραχο κι’ έτσι, ζωντανό 
τόν έσχιζαν στή μέση καί τόν τοποθετούσαν στήν κορυφή τού άρρωστου. ’Ή  
ακόμη έκοβαν φέτες πατάτας καί έβαζαν καφέ επάνω στίς φέτες, έπειτα τίς 
τοποθετούσαν εμπρός στό μέτωπο καί στους κροτάφους. Τίς έδεναν δέ μέ 
μιά πετσέτα σφικτά, ώσπου ό άρρωστος αίάθανόναν τό σφίξιμο. Έπίστευαν 
ότι τό ζουμί τής πατάτας θεραπεύει τόν κεφαλόπονο. 5) ’Ά  ν ιθ ρ α ξ (ντα- 
λάκι): Τόν άνθίρακα τόν ιέθεράπευαν μέ τό 'βιτριόλι (,ζάτς). Σ ’ ένα ξυλάκι 
ή σπίρτο τύλιγαν λίγο - λίγο βαμβάκι στήν άκρη καί τό βουτούσαν στο ζάτς. 
’Αμέσως δέ έκαιγαν τό σπυρτάκι που σχηματιζόταν. Αύτό ήταν τό μοναδικό 
φάρμακο καί πολύ αποτελεσματικό. 6) Κ α λ α γ  κ ά © ι ( θηριάγκαθο) : 
’Αγκάθι τού θηρίου. ’Επίσης κι αύτό τό 'θεράπευαν μέ βάτραχο κατά τόν πα
ραπάνω τρόπο. ’Ακόμη, έβαζαν πέτσα χονδρή 'άπό τό βραστό αύγό. Καιθώς 
καί κρέας προβάτου, μέ ζάχαρη ή κουτσουλιά κόττας καί μάλιστα κίτρινη,
7) Π ο ν ό μ α τ ο ς :  ’Έβραζαν αύγά σφικτά, τά έκοβαν φέτες καί χλιαρά 
τά τοποθετούσαν επάνω στά μάτια, καθώς καί σταγόνες άπό γάλα τής μητέ
ρας. ’Επίσης, τό κριθαράκι τού ματιού τό θεράπευαν δίνοντας στον πάσχοντα 
έπάνω στό μάτι πού είχε τό σπυράκι αύτό, ένα μπάτσο χωρίς νά ξέρη. 8) 
Φ ό β ο ς :  'Όταν κανένας είχε φΟβηθη, πρώτο φάρμακο ήταν νά ούρηση,
έπειτα, άν δέν τού περνούσε τρία πρωϊνά, πριν άπό τήν άνατολή τού ήλίου 
έδεναν τόν άρρωστο άπό τά πόδια μ’ ένα γερό σχοινί καί σιγά-σιγά τόν ανέ
βαζαν, ώστε νά βρε'θή κρεμασμένος. Τότε τρεις φορές τόν κουνούσαν στό 
άνοιγμα τής πόρτας, ή οποία ήταν ανοιχτή καί κατόπιν τόν έλυναν καί τόν πό
τιζαν (χαραζά). Αύτό είναι ένα είδος ασβέστης, πού σπάνια βρίσκεται, σέ 
ξεχωριστή σακκουλίτσα, μέσα στή χολή τού βοδιού. Τό φυλάγουν δέ oil κρεο
πώλες γιά φάρμακο στήν περίπτωσι αυτή. 9) Έ  -ρ υ σ ί π ε λ α ς (ντουμού- 
σμπασι — αρχηγός τών γουρουνιών): Αύτό τό 'θεράπευαν μέ τό φοιβέρισμα. 

Έ καιγα ν τόσο πολύ τό φτυάρι, ώστε νά κοκκινίση, κι έτσι πυρωμένο τό πλη
σίαζαν στό πονεμέλυ μέρος τρεις φορές, πού τό κρατούσαν αρκετή ώρα. 10) 
Π ό ν ο ς  τ ω ν ;  α ύ τ V ώ ν : Γιά τήν παύσι τού πόνου μεταχειρίζονταν τό 
πόντικάλαδο ή τό λίπος άπό λαγό (λαγάλμα). 'Όταν κανείς τυχαίως εύρυσκε 
μικρά ποντίκια, πού μόλις είχαν γεννηθή, τά ’έπαιρνε καί τά έβαζε μέσα σ’ ένα 
δοχείο μέ λάδι. Τά άφινε μέσα σ’ αύτό σφραγισμένα καλά, έως δτου λυώσουν. 
Κάπου - κάπου·, ανατάραζε τό δοχείο, ώσπου νά διαλυθούν τελείως. Αύτό έπει
τα τό έβαζαν σταγόνα - σταγόνα στό αύτί.· ’Επίσης έρριχναν στό αυτί σταγό
νες άπό τό πάχος λαγού. 11) Κ :α λ ό γ . ε ρ ο ι (βουζουνίια - χουλκά): Αύτά 
τά θεράπευαν μέ -ψωμί. Μασούσαν ψίχα ψωμιού καί τήν ζύμωναν μέ ζάχαρι 
καί αύγό. Τό τοποθετούσαν έπάνω στον καλόγερο καί έσπαζε αύτος με τη 
ζάχαρι ’Επίσης ’έβαζαν μαλακτικά καταπλάσματα άπό κρεμυδι - μολόχες - λιναε
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ρασπορο, η έψηναν κρέμύδι, που μέσα σ’ ενα του τσόφλι έβαζαν λάδι και 
σαπούνι. Αυτό έβραζε καί χλιαρό τό τοποθετούσαν επάνω στό φούσκωμα. 
12) Β α ρ ύ  κ ρ υ ο λ ό γ η μ α  (πόντα): Στήν περίπτωσι αυτή, τόν 
άρρωστο, αφού τού έβαζαν βεντούζες καί σιναπισμό, τόν οποίαν είχαν πρό
χειρο για κάθε ιάρρώστεΐιία, ικαί τόν έβαΐζαν πάτε σκέτο καί πότε |με πηλό, κα
τόπι τόν τύλιγαν μέ μιά μάλλινη κουβέρτα καί τόν έβαζαν ισέ χλιαρό φούρνο, 
πού ψήνουν ψωμί, γιά νά ίδιρώση.καί νά βγή το.κρύωμα. 1ι3) ’Ί κ τ ε ρ ο ς :  
Τήν άρ.ρώστεια αυτή τήν ξεχώριζαν σέ βαρεία μορφή πού τήν έλεγαν (καρά- 
σαράλκ) καί τό ιέλαφράς απλώς μορφής (σα'ράλκ). Τό πρώτο, τό έβεράπευαν 
μέ τό κόψιμο πού έκαναν στήν κορυφή, λίγο επάνω άπό τό μέτωπο, πού τό 
έλεγαν (αχαμνό). Έθεωρείτο δέ το μέρος αυτό πολύ ευαίσθητο' γι’ αυτό τό 
έκαναν σπάνια στά 'μικρά παιδιά. Σ* αυτά έκαιγαν ένα: ξυλάκι άπό βασιλικό 
καί μέ τό καρβουνάκι αναμμένο τό έκαιγαν κάτω άπό τήν έπάνω γνάθα. 
14) Κ ά ψ ι μ ο : Στό κάψιμο, τό. πρώτο πρόχειρο φάρμακο ήταν τά ούρα. 
Αμέσως έπρεπε νά ου ρήση στό σημείο έκεΐνο ή άν δέν ήταν δυνατό, νά πλύ- 
νη αυτό άμέσως μέ ζεστά άκόμη ούρα. ’Επίσης, τό 'θεράπευαν πάλι μέ τή 
φωτιά, πλησιάζοντας τό καμμένο μέρος στή φωτιά, όσο ήταν δυαατόν, διότι 
ε'ΐχαν ύπ’ ό'ψιν τους τήν τουρκική παροιμία «τσίβί - τσιβί, τσικάρ» καί τήν 
Ελληνική όμοια, «πάσσαλος πασσάλφ εκκρούεται». ”Η  έβαζαν επάνω πολύ 
άλάτι καί τό έψηνε, αυτό όμως πονούσε πάρα πολύ, γι’ αυτό φρόντιζαν στά 
μικρά παιδιά νά τό άποφΰγαυν. 1;5) Κ  ό ψ ι μ ο τ ο ύ σ ώ μ α τ ο ς :  
’Ά ν  τύχαίλε κανείς νά κόψη τό χέρι του ή νά τρυπήση τό κεφάλι του, τή 
στιγμή τοποθετούσαν ή καπνό (τιουτιούν) ή καπνιά άπό τό τζάκι, ή έκοβαν 
μιά βέργα άπό μουριά. ’Έβγαζαν τήν επάνω φλούδα καί έξυναν άπό τήν 
βέργα τήν άσπρη φλούδα. ,Τά ξύσματα αυτά τά έβαζαν στήν πληγή καί τήν 
έδέΛαν σφικτά ώσπου ξεραίνονταν μόνο του. 1\6) Τ  σ ί μ π η μ  α δ χ  ι ά ς : 
’Ά ν  ήταν δυνατόν,1 έδώ έψαχναν'καί εύρισκαν τήν οχιά, έπαιρναν τό κεφά
λι της καί τό πολτοποιούσαν (στούμπιζαν) καί τό τοποθετούσαν στήν πληγή. 
’Ή  ό ίδιος ή άλλος, έσφιγγε όσο τό δυνατόν σφικτότερα άπό τό έπάνω μέρος 
τής πληγής μέ ένα σχοινί, ή άλλο τι καί κατόπι ρουφούσε τήν πληγή γιά νά 
βγάλη τό δηλητήριο, τό όποιο έφτυνε-. Τούτο γινόταν χωρίς νά έξετάση άν 
είχε καμμιά πληγή · στό στόιμα τόυ ή κούφια δόντια. 1.7) Ά  λ λ ε ρ γ ί α  : 

•'Όταν κανείς παρουσίαζε φαινόμενα αλλεργίας, έλεγαν «δέν είναι τίποτα, 
συ πηρπάτση μπουμπλιάτσκα1» ένα μαμουδάκι. Καί αμέσως άλειφαν τό μέ
ρος εκείνο μέ ελαφρά άλατόνερο. 18): Σ π α σ μ ο ί :  Κατα τους -σπασμούς 
όλοι σταυροκοπιούνταν, διότι έπίστευάν ότι κάποιο ξωτικό χτύπησε τόν άρ
ρωστο. Γιί’ αυτό έλεγαν «τούν:χτύπση.:κακός: άέρας>>.·:Ξόρκιζαν τό κακό χτυ
πώντας ένα μεγάλο καρφί στόν τόπο πού επαθε αυτό, καί έπάνω πασπάλιζαν 
ζάχαρι γιά ναναι γλυκεία ή έξέλιξις τής άρρώστειας, νά μην έχη δηλ. σο
βαρές συνέπειες. * ·τ:·Λ . -.-••{.υ:· ·\· .··.■■■■’-,
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Καί άλλες πολλές ασθένειες τις έ θεράπευαν άνδρες ή γυναίκες πού θε
ωρούνταν'ειδικοί, οπως τήν εξάρθρωσή,· το σπάσιμο, πονόλαιμο =  μπουναζ- 
λαμά καί άλλες. . ?Εν Σιουφλίω, τή 4 η ’Ιανουάριου 19ι66

Ή  Λιιδιαακάλιισσα 
-■ · '·■' ··- - ■ Μ. ΤυφΟίρίόου

ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ Λ Α Ο Υ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ  
Δ ημοδ ιδα σ κάλου  ΧΡ. ΓΑΥΣΤΡΑ

Α ον— Σ ΤΝΟ IK IΣ Μ Ο Σ . Σέ απόσταση 70 χυλ. σιδ)κώς από τήν 
Άλεξ)πολη, στή βορεινή κατεύθυνση, καί δυτικά τής κοιλάδος τοΰ "Εβρου, 
ξεχωρίζουν δυο λόφοι (οι Άηλιάδες, μέ υψόμετρο 105 μ. ό πρώτος καί 103 
ό δεύτερος). Στήν ανατολική πλευρά τοΰ πρώτου καί στήν τοποθεσία αλτ(;) 
Ιναβάκ (έξη λεΰκες), πού παρουσιάζει χαμήλωμα, σέ σύγκριση μέ τις γύρω 
τοποθεσίες, πριν άπό -300 περίπου χρόνια, κτίσθηκε τό Σουφλί, άπό φυγάδες 
καί καταδιωγμένους απ’ τήν Τουρκική θηριωδία. Αύτοΰ αργότερα βρήκαν 
άσυλο κι άλλοι "Ελληνες, μεταξύ τών οποίων Θεσσαλοί καί ’Ηπειρώτες (πρά
γμα πού υποστηρίξουν όσοί-κατέγιναν μέ τήν ιστορία τοΰ Σουφλίου). "Ολοι 
αυτοί ασχολήθηκαν μέ τήν γεωργία καί κυρίως τή σηροτροφία καί αμπελουρ
γία. 'Ηταν δέ τόσο 'αποδοτική ή πρώτη, πού γρήγορα, ή μεν κοιλάδα τοΰ "Ε
βρου πλημμύρισε άπό μουριές,, τό δέ Σουφλί απλώθηκε στις άνατολικές πλα
γιές καί τών δυο λόφων, - ως τήν κοιλάδα. Ό  αμιγής Ελληνικός πληθυσμός, 
μέ τή φανατισμένη έΟ'νικοίθ'ρηοκευιιική συνείδηση καί τή φιλοπανία του, κατέ
στησε τό Σουφλί κέντρο εθνικής, πνευματικής καί-οικονομικής άναπτύξεως. 
Στήν πιο ..μεγάλη του-ακμή εφθ'ασε, μετά τήν ίδρυση ελευθέρου Ελληνικού 
Κράτους. Συνδέθηκε μέ τή, σιδηροδρομική γραμμή Άλεξ).πόλεως, πού κατέ
ληγε στή.ν Κωνσταντινούπολη. Ή  γραμμή περνούσε άπ- τήν άνατολική πλευρά 
τής πόλεως.. Πέρα άπ’ αυτήν εκτείνονταν ή; μωρεαφυτευμέλη κοιλάδα τοΰ 
"Εβρου, οέ βάθος 1.000- μ. καί ,πλέον, άπ’ δπου περνούσε ό ποταμός "Εβρος, 
καί πέρα άπ’- αυτόν ,τά · πλούσια χωριά τής- ’Ανατολικής Θράκης,; τά όποια, 
κέντρο είχαν, γυάκ ά θε έμποριική συναλλαγή, τό ,Σουφλί, πού ό πληθυσμός 
του τότε ξεπέρασε τις .14 χιλιάδες. · Παράλληλα καί σέ απόσταση λίγων μέ
τρων άπό τήν σϋδ)κή γραμμή, υπήρχε ή σημερινή Εθνική οδός, πού διέ
σχιζε τήν , αγορά μέ τά πολλά βιοτεχνικά καί (έμπορικά καταστήματα, πού 
είχαν ζωηρότατη κίνηση. Είχαν γίνει πιά γνωστά καί ξακουστά τά κρασιά, 
άπ’ τ’ αμπέλια-τής ορεινής περιοχής τοΰ Σουφλίου, τά όποια πουλιοΰνταν 
σ’ δλη τήν περιοχή τοΰ "Εβρου, καί τά κουκούλια πού πουλιοΰνταν σ’ εμπό
ρους,; πού έρχονταν/άπ’.πή^Λυών-καί .'to Μιλάνο.- Ου πλουσιώτεροι, άφοΰ τε
λείωναν7 τό δημοτικό - σχολείο, ■ πήγαιναν στό Γυμνάσιο,, Άδριανουπόλεως καί 
έν συνεχείς στό Πανεπιστήμιο’Αθηνών.
·.■ - ·· Οι άσήμαντοι λοιπόν αυτοί λόφοι, πού πριν άπό χιλιάδες χρόνια σκεπά
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ζονταν άπο τή ιθάλασσα (δπως μαρτυρούν τ’ άπολσθωμένα κογχύλια πού υ
πάρχουν σ’ αυτούς), άπόχτησαν τό Σουφλί «τό τρανό και ξακουσμένο», όπως 
λεγανε σ’ ένα τραγούδι τους οί κάτοικοι τοΰ βορειοτέρου χωρίου τοΰ "Ε
βρου, τών Πετρωτών. ’Αξιοπερίεργο είναι δτι τό κλίμα του ήταν βέβαια καί 
τότε, λόγω τής γεωγραφικής του ιθεσεως, ηπειρωτικό, άλλά μέ ασύγκριτος 
περισσότερα χιόνια και παγωνιές, πού έπέτρεπαν τό πέρασμα φορτωμένων 
άμαξιών, πάνω άπ’ τόν παγωμένο "Εβρο.

Βον. —  Ο ΙΚ ΙΑ  ΚΑΙ ΑΤΛΗ. Τά μεγάλα, διώροφα, λιθόκτιστα καί 
κεραμοσκεπασμένα σπίτια, πού εντυπώσιαζαν άπό μακρύ ά, σάν έμπαινες μέσα 
στό ισόγειο, έβλεπες δτι άποτελοΰνταν άπό ενα καί μόνο χώρο, σέ όρίθογώνιο 
σχήμα, χωρίς πάτωμα. Αύτό ήταν τό κιλάρ(ι) (κελάρι). Στό 'δεύτερο πάτω
μα ήταν ή σάλα. Καί οί 'δυο αυτοί χώροι χρησιμοποιούνταν γιά τήν εκτροφή 
τών κουκουλιών. Τόν χειμώνα χρησιμοποιούνταν καί ώς αποθήκες. Γιά τήν 
κυρίως κατοικία τους δέν έδιναν καί μεγάλη σημασία. Τους άρκούσε πολλές 
φορές κι ένα δωμάτιο, πού κτιζόταν δίπλα. Σπάνια υπήρχε καί δεύτερο, τό 
μαυσαιφίρ όντας, (δωμάτιιο υποδοχής). Τά κελάρια1 άπό τίς πίσω πλευρές 
δέν είχαν παράθυρα. Τά παράθ'υρα καί οί πόρτες των βρίσκονταν στό πλευρό 
τής αυλής, πού ήταν περιφραγμένη Ιμέ λιθόκτιστο χανίδρό καί -ψηλό τοίχο, 
στήν όπσίαν έμπαινες άπό μεγάλες βαριές πόρτες. ’Απ’ αυτές έμπαιναν καί 
τ’ αμάξια. Οί αυλές είχαν καί τά παραπόρτια· (μικρές γερές - κρυφές πόρ
τες), άπ’ τά όποια .μπορούσε ένας καταδιωκόμενυς νά ξεφύγη άπό αυλή σέ 
αυλή κι άπό άστρσχά σέ άστριχιά (άστρεχα) καί ν’ άπομακρυνθή. "Οταν 
τά κελάρια καί οί σάλες είχαν μεγάλο πλάτος, χρησιμοποιούσαν γιά στηρί
γματα στό μέσον, άντί τίς σημερινές τσιμεντοκολώνες, τά ντρέκια (χονδροί 
δρύινοι στύλοι). Τό πάτωμα τής σάλας ήταν άπό χονδρά πλατιά σανίδια. 
Ταβάν(ι) (οροφή) δέν είχαν ούτε τά κελάρια, ούτε -oil σάλες. Είχαν δμως 
oil σάλες πολλά μικρά παράθυρα σ’ δλες τίς πλευρές. Πολλές φορές, χώριζαν 
μιά γωνιά άπό τή σάλα μέ μπαϊντατί (τοίχος λεπτός μέ λεπτές σανιδένιες 
πήχες, πού τίς σκέπαζαν μέ λάσπη, «τσατσυμάς»). Αύτόν τόν χώρο τόν χρησι
μοποιούσαν γιά κατοικία. "Απλωναν στό πάτωμα τά στρώματα καί κοσμούν
ταν δλοι στη σειρά. "Οταν είχαν τήν ευχέρεια, έκαναν ξεχωριστούς χώρους 
γ ά  δλες τίς ανάγκες τους. Οί χώροι αυτοί γίνονταν συνήθως αντίκρυ. ’Ανά
μεσα ήταν ή αυλή. Άποτελοΰνταν άπό ένα μονώροφο κτίσ,μα. Σ ’ αύτό υπήρ
χαν πρώτα - πρώτα, ενα ή δυό δωμάτια, πού χρησιμοποιούνταν ώς υπνοδωμά
τια καί χώροι υποδοχής. Μπροστά άπ’ αυτά ήταν τό χωματοστρωμένα καί 
αλεσμένο μέ καμπάχωμα χαγιάτ(ι) (ή σημερινή βεράντα). Σ τά δωμάτια αυ
τά απαραίτητο ήταν τό τζιάκ(ι), στό όποιο έκαιγαν to χειμώνα άδιάκοπα, 
τά κούτσουρα. ’Απ’ τό τζάκι κρεμόταν 6 άλσους (άλυσσίδα), στόν όποιον έ
δεναν τήν μπακ(ι)ρα (μεγάλο χάλκινο δοχείο;), γ ά  νά ζεσταίνουν νερό. Στό 
τζάκι έβαζαν καί τό τσουκάλι νά βράση τό 'φαγητό. Τό μεσημεριΐ στρώνανε
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στή μέση τού δωματίου τό σούφρα (στρογγυλό χαμηλό τραπέζι χωρίς πό
δια) καί κάθονταν όλοι γύρω σταυροπόδι κι έτρωγαν, μέ τά Εγχώρια ξύλινα 
κουτάλια, σλοι απ’ τή μσούρα (πήλινη βαθειά πιατέλα). Στόν τοίχο, χαμηλά 
.και 'δίπλα καί στις δυό πλευρές τόΰ τζακιού, είχαν τίς μπουλίτσις (τρύπες 
στόν τοίχο σέ σχήμα κύβου καί μέ διαστάσεις 30 εκατοστών περίπου). Αυ
τές τίς χρησιμοποιούσαν γιά πρόχειρα μικρά ντουλαπάκια. Στά 'δωμάτια αυ
τά είχαν καί τίς μουσάντρις (Εντοιχισμένες ντουλάπες) καί τά ντουλάπια 
(μικρά εντοιχισμένα ντουλάπια, γιά τά διάφορα φαγώσιμα). Τά παράθυρα 
αυτών τών δωματίων, που βρίσκονταν πρός τόν δρόμο, ήταν μικρά καί πολύ 
ψηλά, κοντά στήν οροφή, γιά νά μήν φθάνουν νά βλέπουν οί περαστικοί, δσο 
ψηλοί κι άν ήσαν. ’Ά ν  τύχαινε τά δωμάτια νά βρίσκονται στό δεύτερο πά
τωμα καί δίπλα στό δρόμο, τότε αυτά Εξείχαν άπό τό ισόγειο μέ γκραμπατ- 
ζάνια ή παϊαντάδες (ξύλινα γυριστά τοξοειδή στηρίγματα). Τά δωμάτια 
αυτά είχαν, αρκετά παίράθύιρα. Ή ταν σωστά παρατηρηιτήρια. Πιό πέρα άπό 
τά δωμάτια ήταν τ’ άχούρ(ι) (σταΰλος). Σ έ μιά γωνιά τής αυλής απαραί
τητος ήταν κι ό φούρνος. Σ ’ αυτόν Εψηναν τό ψωμί μέ τό σιταρένιο αλεύρι, 
πού άλεθαν .στους νερόμυλους τού 'Έβρου, ’Έξω άπό τήν αυλή, άν είχαν 
χώρο, τόν χρησιμοποιούσαν γιά κήπο, πού τόν είχαν1 φραγμένοι μέ παλούκια 
(πασσάλους) καί τσιαλιά (αγκάθια). Σ ’ αυτόν είχαν λίγες μουριές γιά τίς 
πρώτες μέρες τής Εκτροφής τών κουκουλιών καί φύτευαν σκόρδα, κρεμύδια, 
σπανάκια καί κουκιά. ’Έτσι περίπου ήταν οί κατοικίες τού Σουφλίου. Καί 
σήμερα ακόμη, άν άνηφορίσης στούς λιθόστρωτους καΐί ελικσειδεΐς δρόμους 
του, θ ’ άντικρύσης στά σοκάκια του, παμπάλαια μισ©γκρεμισμένα σπίτια, να 
διατηριούν τά ίχνη του προπερασμένου αιώνα.

ΤΟΠΙΚΗ ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ  καί  Κ Α Λ Λ Ω Π ΙΣ Μ Ο Σ  

Δ ημοδ ιδασ καλΙσσ ης ΧΡΥΣΗΣ ΤΣΑΛΙΚΗ

Γι’ άραδιαστήτι στού χουρό, νά διώ την κόρη π’ αγαπά),
Πώς σιώτει, πώς λυγιζητι. Σάν βέργα βιργουλΟζιτι,
Σάν θάλασσα τρουντίζητι, σάν κΰμα κυματίζητι.
Τά μάτια της ποιος τ’ άγραψει; Παπάς κί Διάκους τ’ άγ,ράψει 
Ζγουράφους τά ζγουράφισει.

Μέ τί καμάρι τραγουδούσαν οί νιοί καί-οί νιές, πισμένοι χ έρ ι-χ έρ ι. . . 
Τί λαχτάρες καί τί πόθους κρύβουν οί άπλοι· αυτοί στίχοι βγαλμένοι άπ’ τό 
μεθύσι τής νειότης. Χορός -  άλυσσίδα, πού ’έσερνε ό κορυφαίος ή ή κοιρυφαία 
τοΰ Σουφλιώτικού χορού · καί πίσω ακολουθούσαν μπουκέτα άπο λουλούδια 
μέ τίς φανταχτερές φορεσιές τους. Τά;δέ -χρυσαφικά τους; (ντοιΰμπλες, φλου
ριά, πεντόλιρα, μαχμουντιέδες), μέ τίς φανταχτερές πετρες, πουταν πλεγμέ-
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να, άστραφταν στον ήλιο σάν δροσοσταλίδες μέ"' λογιών - λογιών χρήματα, 
πού στόλιζαν τά άνίθρώπινα αυτά ‘λουλούδια. Στό γύρισμα του χορού σκιρ- 
τούσε ή καρδιά τοΰ νιού καί ξόμπλιαζε (διάλεγε) πήν κόρη που θά είχε σύν
τροφο στη ζωή του. Στό χορό ή νιά 'διάλεγε τό ταίρι της, πού, στροβιλίζον
τας ιμέ τό μαντήλι στό χέρι, έδειχνε τή. σβελτωσύνη του καί τήν αρχοντιά του. 
Παίρνοντας ώς βάση τήν γραφικότηα, πού παρουσίαζε ό χορός μέ τίς γρα
φικές φορεσιές που φ.οιρούσαν τότε οί νιές καί οί νιαί, αξίζει ν’ ασχοληθούμε 
κάπως ευρύτερα καί νά περιγράφουμε δσο ..μπορούμε καλύτερα, πώς ήταν 
ή φορεσιά τού νιού, τής νιας, τού γέρου- καί της γριάς. Πώς ντυνόταν τό 
χειμώνα, πώς τό καλοκαίρι, πώς τίς γιορτές, πώς τίς καθημερινές καί πώς 
στις εργάσιμες ημέρες. ·: v r  "

Ε ϊ !δ η έ ν δ υ μ α  σ ι. ώ ν: ιΚαί πρώτα, άς κάνουμε αρχή άπ’ τή βε:ρ- 
γολιγερή Σουφλιώτισσα. 'Όταν ξημέρωνε κανένα Σ ν ι ό ρ α τ ο υ  (μεγάλη 
γιορτή), ή Σουφλίώτιισσα έπαιρνε άπό τό Γ ί κ ο υ  (σημερινή έντοιίχιισμένη 
ντουλάπα) τό μπουχτσιά της (,μπόγος), οπου είχε διπλωμένα τά γιορτινά της 
ρούχα καί τά στολίδια της. Τόν άνοιγε προσεχτικά καί άρχιζε τό ντύσιμο. 
Πρώτα - πρώτα, φορούσε ενα άσπρο μακρύ πουκάμισο, άν ήταν νέα, μέ μα
νίκια. Αύτό ήταν καμωμένο μέ βαμβακερή κλωστή καί μετάξι στραμμένο. ’Η
ταν Ιδιόχειρο, ύφαμένσ στον αργαλειό, πού ήταν απαραίτητος σέ κάθε σπίτι 
κ’ ήταν σύμβολο τής καλής νοικοκυράς, γιατί ιεκεϊ ιθά ύφαίνετο όλόκληρη ή 
προίκα τών κοριτσιών τού σπιτιού. Οί γριές φορούσαν υφαντά άσπρα πουκά
μισα, κλωσμένα μέ ρίγα μπλε, αί πολύ γριές δέ, .φορούσαν πουκάμισα γ ι ρ ά- 
ν ι α  (μπλέ). Πάνω άπό τό πουκάμισο φορούσαν τό μισαφούστανο (τό ση
μερινό φουρά)). Αύτό ήταν σσυφρώτό καί χρωματιστό, μακρύ μέχρι τή γάμ
πα κα!ί τελείωνε σ’ ένα φαρμπαλά μέ ωραία δαντέλλα στήν άκρη, ήταν δέ 
καμωμένο, ώς επί τό πλεΐστσν, άπό τό ϊδι-ο ύφασμα μέ τό καφτάνι.

ΚΑΦΤΑΝΙ: Αύτό to φορούσε πάνω άπ’ τό μισοφόρι (μισαφούστανο)
κ’ ήταν χρωματιστό, μεταξωτό, ή μάλλινο σουπανιασμένο (φσδραρισμένο). 
Τό ύφασμα μέ τό όποιον ήταν καμωμένα, "'είχε διάφορα ονόματα (ααμαλατζέϊ- 
νιο, άτλαζέϊνιο, 'βελουδένιο, πού Αγοράζονταν άπ’ τά ύφασϊματοπωλεΐα καί 
τά φορούσαν κυρίως οί πιό πλούσιες). Τό καφτάνι ήταν ’ιδιότροπα ραμένο, 
σάν μαντά). Ανοιχτό μπροστά καί κάτω άπό τή μέση στά πλάγια, γιά νά 
δε ίχνη γεμάτη μιά γυναίκα, είχε τίς λεγάμενες γάζες. Αυτές ήτανε γωνιακά 
στρογγύλοποίημένα κομμάτια,' πού στό ράψιμο προεξείχαν άπό τό καφτάνι. 
Τό μάκρος του έφτανε ψηλότερα άπό τό πουκάμισο, ίσια μέ τό μισαφούστανο, 
πού' είχε τό ίδιο χρώμα μέ τό καφτάνι. ΙΙσλλές φορές οί γυναίκες οκουμπά)- 
νονταν (σήκωναν τίς δυο άκήές τού καφτανιού πρός- τά πλάγια καί τίς σκά
λωναν πίσω στή. ζάπη τους, ούτως ώστε νά φαίνεται καί τό σουπάνι τού κα
φτανιού, μά καί τό μισοφούσΐανο, πού δπως είπαμε, έπρεπε νάναι καμωμένο
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απ’ τό ίδιο ύφασμα). Πάνω άπ’ 'το καφτάνι"Ιζοηίε1τή μέση της ιμέ τό ζ ο  υ- 
ν ά ρ  ι ή μέ τή ζ ο ΰ ν α .  ;-·υφ ·ν f: v? · ί, ό

ΖΟΤΝΑ : Λεγότανε μιά πόρπη ασημένια ή χάλκινη, που είχε πλάτος
4— 5 πόντους κι ήταν .σκαλιστή κα! στολισμένη πολλές φορές μέ διάφορα 
πετραδάκια. Ή ταν φ,κιαγμένη σέ δυο κομμάτια, που μπροστά κλείνανε, έτσι 
πού νά μή φαίνεται τό χώρισμα κά! σκάλωνε ιμέ ένα ειδικό καρφί, τό:

Τ σ l α μ π ! λεγόμενον, πού τον δίεμένο ιμέ μιά κλωστή ή μέ μιά άλυσσι- 
δίτσα, πού έδένετο σέ ιδιαίτερο κρίκο, ειδικά. καμωμέλΟ. Στά δυο αυτά κομ
μάτια έρράβετο μιά ζώνη άπό ύφασμα, πλάτους όσο και ή πόρπη και μπο
ρούσε νά μεγαλώνη ή νά μικράίνη, ανάλογα μέ τή μέση πού τή φορούσε, 
γιατί έπρεπε νά σφίγγη αρκετά τή μέση της.

Ζ Ο ΤΝ Α ΡΙ : Στις γιορτές δμως, πού ή στολή τους ήτανε πιό φαντα- 
χτερή, φορούσε τό ζουνάρι, πού ήταν κι αύτό μιά πόρπη ασημένια, ή χάλ
κινη, πού είχε πλάτος έως 10 πόντούς,. επίσης σέ δυο κομμάτια, πού ήταν 
κεντημένη μέ τόν, δικέφαλο αετό καί στολισμένη . δλο μέ χρωματιστά πετρα
δάκια, ή δέ ζώνη του καμωμένη μέ ύφασμα, στό όποιο όμως περνούσαν κα! 
ιδιαίτερα πλακάκια, καμωμένα απ’ τό ΐδιο μέταλλο· τής πόρπης. Κα! τό ζου- 
νάρ ι αύτό σκάλωνε μπροστά, δπως καί ή ζώνη μέ τό Ιδιαίτερο τσαμπί.

.ΠΟΔΙΑ : Αυτή μπορούμε νά τή χωρίσουμε σέ δυο είδη: Ιον) Τήν
ποδιά πού φορούσαν ο! νέες, κι ήταν καμωμένη συνήθως απ’ τό ίδιο ύφασμα 
πού ήτατ· κα! τό καφτάνι, πού τήν σκάλωναν στή ζούνα, γιατί ήταν χωρίς 
κορδόνια, μέ δαντέλλες στήν· άκρη καί ώς έπί τό πλειστον ύφανπή στόν αργα
λειό, άπό τίς ίδιες τ!ς κοπελλιές, καί 2ον) ή πάδιά Σ π  α ρ γ ά τ σ ι, 
τήν οποίαν :φαρ>σύσαν οίι ηλικιωμένες- κά! πού'ήταν κεντημένη’στόν αργαλειό μέ 
διάφορα ωραιότατα σχέδια, πού έφεραν’ και διάφορα ονόματα: Θυμιατή, χα- 
λέϊνο, κλάδάκια κ.λ.'π. Έδω-Λίρ&ΐΐΒΐ' να- σημειωθήν ίβω̂ ,—για να κεντηθή μιά 
τέτοιία ποδιά ( σπαργάτσι) στόν άργαλέιό, χρειάζονταν δυόδκαί τρεις μήνες. 
Σήμερα σπαργάτσιια δέν υπάρχουν·, πιά, ή καί άν υπάρχουν, ‘σπανίζουν, είναι
δέ ‘πανάκριβα, διότι- αγοράζομαι ώ ςδιίειμήλιά. ·;' ■··'·' r   ’ -·■''

ΚΟ ΝΤΟ ΓΟ ΤΝί : Πάνω άπ’ τό καφτάνι τό χειμώνα, φορούσαν τό κον
τογούνι καμωμένο μέ τσόχα ή βελούδο, γύρω - γύρω, μέ γούνα μαύρη και 
εσωτερικά επίσης επενδυμένο μέ γούνα, ανοιχτό ιμπροστά καί μέ μανίκια. Οι 
περασμένης ηλικίας γυναίκες φορούσαν δερμάτινη γούνα άπό δέρμα αρνιού 
ή κατσικιού, χωρίς μανίκια, και έσωτερικά έπενδυ.μέιη ^επίσης μέ γούνα 
άσπρη. Έντυσε τό σώμα της. ’Ηλθε ή σειρά στό κεφάλι, πού τό περιποιόταν 
ξεχωριστά, γιατί τό σιάλιζαν 'πραγματικά.- - ό°ν ' ··-

ΔΙΣΤΤΜ ΕΛI : Ή τ α ν ’ένα κάλυμμα , τής κεφαλής, βαμβακερό ή μετα
ξωτό γιά τό καλοκαίρι, καί μάλλινο γιά τό χειμώνα... Ο ί γριές, φορούσαν τό
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μαύρα τ σ  ι. μ π έ ρ ι. Πολλές. φορές ■ καί σί νέες φορούσαν άσπρο δίστυμέλι, 
που λεγόταν καί τ σ ε β ρ έ ς  κι ήταν γύρω - γύρω μέ πούλιες κίτρ'ΐνιες, πού 
άστραφταν στην αναλαμπή ταΰ ήλιου.

Μ ΑΓΛΙΚΑ : Πάνω άπ’ τό τετράγωνο χρωματιστό διστημέλι (μαν-
τήλα) έμπαινε ένα μαυροκόκκινο τετράγωνο διπλωμένο διαγωνίως καί γυρι
στό, σέ πλάτος ‘5— '6 έκ., που ίλεγόταν μαγλίκα. Στις δυο απέναντι γωνιές εί
χε 'φράντζα χρωματιστή. Ή  μαγλίκα αυτί) διπλωμένη στενά, γύριίζε γύρω- 
γΰρω άπό τό κεφάλι. Οί δυο άκρες άπό τή φράντζα άφήνονταν λίγο ελεύ
θερες, ένώ τό χρωματιστό δίστυμέλι της άπλωνε ώραΐα στά πλάγια, όταν οί 
δυο άκρες του έμπαιναν στά πλάγια, ελαφρά μέσα στή μαγλίκα. Σέ λύγο, 
πάνω άπ’ αυτό τό ωραίο σύμπλεγμα, αριστερά καί δεξιά, άρχιζε νά τοπο- 
θετη τά στολίδια τής ιέποχής. Καρφίτσες τριμτές, (ήτανε πουλιά διάφορα, 
που λέγονταν παγώνια, καί κατασκευασμένα έτσι ώστε νά τρέμουν δταν ή νέα 
περπατούσε). ’Άλλες σκέτες καί άλλες γύρω ιμέ φλουράκια. Πολλές μάλιστα, 
καί έλασμα, δπου τρέμανε έπιΐδεικτικά, άνάλογα μέ τό χορό που χόρευαν. 
Τών πλουσίων τά στολίδια, αυτά ήσαν ώς έπί τό πλεΐστον χρυσά. Μετά τό 
κεφάλιι άρχιζε νά στολίζη τά αύτιά καί τό λαιμό της (τή Λιμαρά της δπως 
λέγανε τότε). Στ5 αυτιά φορούσε ισκιουλαιρήκια ασημένια· ή χρυσά καί ιστό λαι
μό πρώτα .πρώτα θά φορούσε τό Γ κ ι ο υ ρ ν τ ά ν  ι. Ή ταν δέ αυτό μιά 
χρυσή καδένα ή καί απλώς ‘βελούδινο πανί πάνω στά όποια ράβανε σειρές 
Φλουριά - έπειτα Νταυμπλες καί πολλές φαρές καί πεντόλιρα. Κ ’ επειδή ιτό 
πουκάμισο στό στήθος ήταν άνοιχτό τό σκάλωνε μέ μιά ολόχρυση καρφίτσα ή 
καί άσημένια (πού συνηθίζονταν πολύ τότε) και στοΐυς νεωτέρους χρόνους 
χρησιμοποιούσαν ·>μχί ειδικές γυναικείες γραβάτες άπό βελούδο σέ διάφορα 
χτυπητά χρώματα. Δέ χόρταινε νά καΟ'ρεπτίζεται. Πού όμως; Στό τζάμι τού 
παράθυρου ώς 'έπί τό πλεΐστον ή στόν κουβά μέ-τό νερό καί άργότερα φυσικά 
καί στόν καθρέφτη. Πίσω άπ’ τό κεφάλι της έπλεκε "τά μαλλιά της σέ μιά πλε
ξούδα ιμέ τρεις πλέξεις (την Κ ό σ α  δπως τή λέγανε) ή τά 'έπλεκε σέ μιά 
φαρδειά κόσα μέ πολλές πλεξούδες (έάν είχε δικά της μαλλιά ναί εάν όχι χρη
σιμοποιούσε καί ξένα μαλλιά ή άπ’ τά δικά της τά όποια συνεκέντρωνε κάθε 
φορά πού .λουζόταν ,καί .τά χτένιζε.) Ή  κόσα αυτή ήτανε μακρυά κ’ έφθανε 
ώς τή μέση.άκριβώς κοντά στό ζσυνάρι καί στήν άκρη της έδενε ένα ωραίο 
μεταξωτό φιόγκο μέ μερικά χρυσαφικά (Κ α ρ μ π ό ν ι α λεγάμενα). Στά 
πόδια της φορούσε κάλτσες χρωματιστές .(πολύ παλαια) χειροποίητες πού τίς 
έπλεκε ή ίδια ετοιμάζοντας τήν προΐκα.της καί αργότερα μονόχρωμες, μέ πα
τίκια (παντούφλες) ή. γοβάκια μέ χαμηλό τακούνι (για. τίς γιαρτάσιμες στι
γμές .αρραβώνες - γάμος) κ.λ.π. Τώρα πιά.ήταν έτοιμη νά φωνάξη τίς φιλε
νάδες της πού είχανε κ’ έκεΐνες τήν ΐδια έτοιμασία γ.ιά νά. πάνε στό χορό πού 
γινότανε στήν πλατεία τής γειτονιάς ή στις μεγάλες πλατείες δπως ήταν ή πλα
τεία Σάρπ - Μπουνάρ ή Σραμπνάρ ατόν «πάνω μαχαλά, «τήν Καρκατσελιά, ή
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στήν πλατεία Μϋσαχωρί'ου ή στήν ’Αγίελοίδαΐριά, σήμερα πλατεία Ν dwu, οπού 
γινότανε κι’ ό μεγαλύτερος χορός. Ή  φορεσιά ττ̂ ς ηταινε ή ιδία και στ'ις ερ
γάσιμες ήμερες μέ τή διαφορά ότι ήτανε κατώτερος ποιότητος τά 'υφάσματα 
και χωρίς τά γιορτερά στολίδια. Στό χορό που γινότανε 'στις πλατείες δέ μα
ζεύονταν μονάχα οί γυναίκες άλλά καί. ;θΊ άνδίρες (σχεδόν όλοι στό χωιριό) νέοι - 
νέες - γέρου - γριές κα! τά παιδιά ακόμη. Τήν ϊδΐια ετοιμασία είχανε κα! οι νέοι 
στά σπίτια τους άλλά σέ. λιγώτερη ώρα. Ή  ανδρική ενδυμασία άποτελεϊτο: 
Ιον απ’ τό 'β ρ α κ ! βαμβακερό γιά τό καλοκαίρι κα! βαμμένο γαλάζιο (ή 
όπως λεγότανε Γ  ι ρ α ν ι ό ). 2ον τό σ ι α λ β ά ρ ι ό ίδιος τύπος μέ τό 
βρακ! μόνο που ήτανε καμωμένο άπό μαλλί (σιαγιάκι) γιά τό χειμώνα. Κα! 
τά δυο αυτά δένονταν στή μέση μέ τή βρακουζόνα οι δέ σούρες των μαζεύον
ταν στά πλάγια, πίσω δέ άφηνε πρός τά κάτω μιά μύτη που λεγόταν Τ σ ι- 
ο υ τ σ ι ο υ μ ί κ α .  Στή μέση τους τύλιγαν τό ζουνάρι που ήταν γιά μέν 
τούς νέους μεταξωτό καί ώς έπί τό πλεϊστον κόκκινο γιά δέ τους μεγαλυτέ- 
ρους μαύρο μάλλινο. Είχε μάκρος περίπου τρία μέτρα κα! μαυτό σφίγγανε 
γερά τή μέση τους. Στίς άκρες είχε κρόσσια. Έπάνω φορούσαν τό άσπρο που
κάμισο μέ τά μακρυά μανίκια κα! πάνω άπό τό πουκάμισο τό γιλέκο χωρίς 
μανίκια κα! χρωματιστό. Γύρω γύρω στό λαιμό είχε μικρά κουμπάκια καμω
μένα άπό σειρήτι καφέ καί τό λεγάμενο γαϊτάνι καμωμένο άπό μεταξωτό σει- 
ρήτι. Τό χειμώνα εκτός απ’ τό γιλέκο φορούσατε καί τό Ντουλαμά άπό βαμ
βακερό ύφασμα καί μέ μανίκια.

ΣΑΛΤΑΜΑΡίΚΑ: καί τό Μ ΙΝ Τ Α Ν Ι: Ή ταν ή μέν Σαλταμάρκα ή ση
μερινή καμπάρντίνα άλλά κοντή ώς τή μέση, καμωμένη άπό τσόχα μαύρη ή 
καφέ κα! ιμέ μανίκια, τη φορούσαν δέ κυρίως οι νέοι την άνοιξη ή τό φθτνόπο)- 
ρο τό δέ μιντάνι αντικαθιστούσε τότε τό σημερινό παλτό κ’ ήταν καμωμένο άπό 
σιαγιάκι κιαύτό κοντό ώς τή μέση μέ τη διαφορά ότι ήταν φοδραρισμένο μέ 
γούνα μάλλινοι. Οι γεροντότεροι πάνω άπ’ τό γιλέκο, τό χειμώνα φορούσαν και 
τό Τ ζ ε μ ι ν τ ά ν ι (ζακέτα μάλλινη) φκιαγμένο άπό σιαγιάκι κα! πάνω 
άπ’ αυτό φορούσαν τό μιντάνι. 'Όσοι δέ ήσαν υποχρεωμένοι νά βγαίνουν έξω 
τό χειμώνα γιά δουλειές (ιδίως οι γεωργοί κα! Οί κάρραγωγεΐς) φορούσαν 
γιά νά προφυλάσσωνται άπ’ τό κρύοι καί άπ’ τίς βροχές τή Γ ι α μ ο ρ λ ο ύ- 
κ α πού είχε καί κουκούλα κ’ ήταν καμωμένη άπό τρίχα κατσικίσια (ή σημε
ρινή κόπα) κ’ έφθανε ώς τόν αστράγαλο. Ή ταν δέ τόσο στερειά φκιαγμένη 
ώστε νά μην τή διαπερά ουτε ή βροχή άλλά καί νά προφυλάσση τόν φέροντα 
κυ’ άπό τό πιό μεγάλο κρύο. Στό κεφάλι σ! μέν νέοι δέ φορούσαν τίποτα ή στά 
πολύ παλιά χρόνια φορούσαν τό Τούρκικο κάλυμα τό Φ έ σ ι αργότερα όμως 
τό αντικατέστησαν μέ τό κασκέτο (καπέλλο). 01 δέ γέροι φορούσαν στό κε
φάλι ένα ιιδ'ιόρυιθίμο κάλυμμα πού λεγόταν Σ α ρ ί κ α  ή Σ ι α ρ β έ τ α ή 
Τ σ α λ μ ά τ α  (Έ να  στενό μακρύ ύφασμα σάν ζουνάρι πού τό τύλιγαν στό 
κεφάλι) ήταν δέ αυτή φκιαγμένη άπό μαύρο βαμβακερό ύφασμα κ’ είχε στις
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δυο άκρες της τά κρόσσια ή -μιά άκρη τής οποίας κρεμόταν πίσω πρός τή ράχη 
η δε άλλη άκρη της σκάλωνε μετά τό τύλιγμα στό κεφάλι.

ΊΤαραίθέτουιμε %’ ενα δίστιχο σχετικό μέ τή Σιαρβέτα:
Μιά Σ ιαρβέτα μί τά κρόσσια έχει πεντακόσια γρόσια
κ’ ένα άλλο τετράστιχο .σχετικό μέ τήν Τσαλμάτα
Που 0ά πάτει σεις κοιυρτσούδια ιθά πά νά μάσουμει λουλούδια
Νά τά δόσσυμει τοΰ Μπασιάκου νά τά βάλη στήν Τσαλμάτα

(Σ  η μ.: Μ π α ισ ι ά κ ο ς =  ό γαμβρός έπ’ αδελφή).
Τά πόδια τους είχαν και κείνα τό ανάλογο ντύσιμο. Τά τύλιγαν μέ βαμ

βακερά ή μάλλινα ποδαπάνια που λεγόταν Μ π γ  ι ά λ ι α και άπό δέρμα 
γουρουνιού πού είχε κάθε νοικοκύρης στό σπίτι ταυ γιά νά τό σφάξη στις γι
ορτές τών Χριστουγέννων καί τά .φορούσανε κυρίως στις αγροτικές τους ερ
γασίες καί αί τσομπάνηδες. ’Επίσης ·φίο|ρούσανε τά Γ υ μ ί ν ι α, που ήτανε 
φτιαγμένα άπό μαλακό δέρμα καί τά φορούσανε πατημένα (παπούτσια) καί 
τά κ ο υ ν τ ο ύ ρ ι α, πού ήτανε σκληρά δερμάτινα .καί είχανε στά τακούνια 
τούς κ α λ τ σ ι ά δ ε ς καί μικρά πεταλάκια στις σόλες. Πολύ παλιά φο
ρούσαν καί τά κ α λ έ 6 ρ α, πού ήτανε ξύλινα μονοκόμματα πελεκητά άπό 
τούς ίδιους. Μέ τά γυμινιά καί τά κουντούρια στά πόδια τους, φορούσανε τά 
κ α λ τ σ ο ύ ν ι α. Αυτά ήτανε είδος γκέτες μάλλινες, άσπρες, ανοιχτές στό 
πλάϊ καί κούμπωναν μέ ειδικά τέλινα/ κουμπιά. Πολλά καλτσούνιια ήτανε σάν 
κάλτσες καί τά φορούσαν ιμέ τά κουντούρια. Είχανε όμως καί οί άνδρες τά 
στολίδια τους. Οί νέοΐι, πού τότε δέν κάπνιζαν, κρατούσαν στά χέρια τους 
κομπολόγια σαντιφέϊνια, ενώ οί γέροι ,κεχριμπαρέϊνια ή καί μαύρα. Στό γι
λέκο τους, ιδίως σί νέοι, είχανε γιά στολίδι τό ρολόγι, πού τό είχαν ή μέ 
κορδόνι καφέ, περασμένο άπό τό λαιμό_ τους, ή σκαλωμένο μέ μιά άλυσσίδα 
άσημέϊνια ή χρυσή, τήν οποίαν σκάλωναν στήν άριστερή πάνω τσέπη τού 
γιλεκιού καί τό ρολόγι τό έβαζαν στή δεξιά κάτω τσέπη (τό κουγίτζεπη) δ
πως τό έλεγαν, έτσι ώστε ή άλυσσίδα όλόκληρη νά στολίζη τό στήθος τους. 
Στό ζουινάρι τους, στό έπάνω ίμερος, τοποθετούσαν ένα όλόαίσπιρο (μεταξωτό 
ή λινό) μαντήλι, πού ή άκρη του έπεφτε έξω άπό τό ζουνάρι, όπως καί οί 
γέροι, μέ τή διαφορά πώς τό μαντήλι θά ήτανε κι αυτό, άσπρο βέβαια, άλλά 
βαμβακερό. Έπίσης, σί γέροι, πού δέν κάπνιζαν, είχαν ένα κουτάκι πού πε
ριείχε τόν λεγόμενον ν ι φ έ (ταμπάκος) κι. έβλεπες συχνά νά παίρνουν τήν 
πρόζα τους καί νά. προσφέρουν καί στους φίλους των, γιά νά φταρνιστούν. 
Εκείνοι όμως πού κάπνιζαν, έφεραν μέσα στίς πτυχές τού ζσυναριιου τους 
τήν κ ιρ ί ν α  (ένα κουτί πολλές· φορές σκίαλιισιμένο), ή άπό μέταλλο, πού 
περιείχε τόν καίπνό κομμένο άπό τούς ΐδιίους, πρόθυμη νά ξαποΐστάση κάποια 
ώρα τό Σουφλιώτη δσυλευτή.

Πολλοί άπ’ τους γέρους χρησιμοποιούσαν καί τόν λεγόμενο λ ο υ λ ά ,
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ή τή μεγάλη πίτα, κυρίως δταν ήσαν συγκεντρωμένοι· στις πλατείες γιά νά 
καμαρώσουν τους λεβέντες ή τις λεβέντισσες που ιθά χόρευαν. Γιατί οι χοροί 
τότε χρησίμευαν καί γιά νά ξομπλιάση (νά διαλέξη) ό νέος ή ή νέα τόν κα
λό της. Κι όταν πιά δ νέος διάλεγε τή νιά καί μέ χαρές καί πανηγύρια τήν 
εκανε δική του, τότε μαζί φρόντιζαν καί γιά τό νεογέννητο. Είχε ξεχωριστή 
προίκα καί γι’ αύτό, δπως καί σήμερα, μέ τή: διαφορά, πέος τώρα ή μητέρα 
τά αγοράζει δλα έτοιμα, 'έλώ τότε τραγουδώντας τά κεντούσε κι αυτά στόν 
άργαιλειό, ή τά κεντούσε μέ τό βελόνι. ’Έφτειανε ωραίες πλουμιστές πάνες, 
ζώνη γιά τό μωρό, ωραία βελσυδέϊνια κεντητή, (που λεγότανε φ α σ κ ι ά ) .  
Οί πάνες ήτανε βαμβακερές ή μάλλινες. ’Ιδιαίτερα δέ σκουφάκια βαμβακερά 
ή μάλλινα, μέ δαντέλλες ή πλεχτά βαμβακερά γιά τό καλοκαίρι καί μάλλινα 
γιά τό χειμώνα, μέ χρωματιστές φουντίτσες. Πάνω στά σκουφάκια ή μάννα, 
δταν γεννιόταν τό παιδί, έβαζε φλουράκια καί 2— '3 γαρύφαλλα γιά νά μου- 
σκουμυρίζη καί πολλές φορές καί μιά ισκέλιδα σκόρδο γιά νά μην βασκαίνε- 
ται.* Μόλις άρχιζε ν’ άρκουδιζη (νά μποΐυσουλάη) τοΰ φορούσε πιά τήν 
κ α ρ α β ά ν α  (ειδικό φόρεμα σά φουστανάκι) που δενόταν μέ τή: βρακου- 
ζόνα ,κι αύτό στή μέση, γιά νά.κινηται έλεύθειρα, ύφαμένο κι αύτό ιστόν αργα
λειό, 'βαμβακερό ή μάλλινο καί βαμμένο γι,ράνιο (γαλάζιο). Κι δταν πιά ή 
ηλικία του τό έπέτρεπε νά φορέση τή γνήσια) φορεσιά (τό βρακί), γινόταν 
τότε περήφανος καί περήφανη Σουφλιώτιισσα.

1 ·. „ ... > r. .... . *

’Εν .Σιαυφλίω,Λτή 10η ’Ιανουαιρύου .1966 ......
Ή  διδαΐσκάλιίσσα, Χρυσή Τισαλίκη

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

ΑΡΧΟ ΝΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ ιδασκαλΙσσης

Γ’ . Δημ. Σχολείου Δ ιδυμοτείχου :

Α' Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  r

1) 'Τ φ α ν τ ι κ  ή : *Τλες πού χρησιμοποιούσαν στήν υφαντική, ή
ταν τό μαλλί, τό βαμβάκι καί τό μετάξι. Ό  τρόπος κατεργασίας τών υλών ή
ταν πολύ κοπιώδης καί απασχολούσε τίς; γυναίκες αρκετές μέρες. Τόν Μάϊο 
οταν .κούρευαν τ’ αρνιά, ό κάβε νοικοκύρης φρόντιζε νά προμηιθευίθή τό μαλ
λί πού χρειαζόταν ή οικογένεια, γιά νά υφάνη ή νοικοκυρά τά υφάσματα,
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πού θά έντυναν τό σπίτι καί τά άτομα. Μετά ακολουθούσε τό ζεμάτισμα τοΰ 
μαιλλιοΰ καί τό πλύσιμο, γιά νά φύγη ή σαργιά (λέρα). Ά φοΰ τό ξέπλεναν, 
τό άφηναν νά στεγνώση καί άρχιζαν νά τό άναγραίνουν (ξάνσις). Ή  δου
λειά αυτή γινόταν στό χτένι (ένα σανιδένιο .σκαμνάκι μέ σιδερένιες βελόνες 
πυκνές), τραβώντας τό μαλλί μέ τά χέρι-cc έπάνω στά 'βελόνια. 'Υπήρχαν καί 
λανάρια (μηχανές) σέ διάφορες πόλεις καί μπορούσε νά γίνη ή ξάνσις εκεί, 
άλλά στοίχιζε ακριβά διότι έπαιρνε έλα μέριος τοΰ μαλλιού ό Ιδιοκτήτης της 
μηχανής. ’Ακολουθούσε τό γνέσιμο (κλώσιμο) τής κλωστής. Αυτό γινόταν 
ανάλογα μέ τήν κλωστή που ήθελαν νά πετύχουν. Τό (ιό) φάδι τό έκλωθ'αν 
στή ρόκα καί μέ τό αδράχτι, γιά γά γίνη άφράτο καί χονδρό. Τό στημόνι 
τό έκλωθαν στό τσικρΐκ’ (ένας σανιδένιος κύκλος στερεωμένος σέ ξύλινο σκε
λετό, πού γύρτιζε πατώντας ένα σανίδι καί άνείβοκατέβαιινε δπως ή ποδοκίνητη 
ραπτομηχανή). Γύρω άπ’ τόν κύκλο ήταν χαραγμένοι ένα αυλάκι άπό τό όποιο 
π&ρνοΰσε ένα κορδόνι, που έθετε σέ κίνησι ένα άΐδράχτι στερεωμένο στό έπά
νω μέρος, όπου τυλιγόταν ή κλωστή. Τό στημόνι ήταν λεπτή κλωστή καί 
στριμμένη. Ά φ οΰ γέμιζαν τ’ αδράχτι, τό τλυγάδιαζαν (τό τύλιγαν στό τλυ- 
γάδι;·— έλα ξύλο μέ διχάλα— καί τό ζεματούσαν). "Οταν στέγνωνε, τό έβγαζαν 
άπό τό τλυγάδι. Ά φοΰ ετοίμαζαν έτσι άρκετή. κλωστή γιά ένα πανί, τό κα- 
λάμιαζαν (τό μάζευαν σέ καλάμια) στήν άνέμη (ένας ξύλινος τροχός μέ αυ
λάκι στήν περιφέρεια, άπό όπου περνούσε ένα κορδόνι φτιαγμένο άπό κλω
σμένο έντερο καί τό όποιο γυρνοΰσε μιά σιδερένια βέργα, στήν όποια ήταν 
περασμένο στό καλάμι). Ή  θηλειά (ή κλωστή) ήταν τεντωμένη σ’ ένα ξύλινο 
σταυρό, πού είχε τρυπίτσες .στή σειρά, στις όποιες έμπαιναν λεπτά ξύλινα 
πασσαλάκια γιά νά τεΛτώνουν τήν κλωστή (άνέμη). ’Ακολουθούσε τό ϊδια- 
σμα: Τά καλάμια μέ τό στημόνι έμπαιναν στή σειρά, περασμένα σέ βέργες 
στερεωμένες στό χώμα. Ά φ οΰ έπιαναν τήν άκρη της κλωστής άπό κάθε κα
λάμι, τίς τραβούσαν όλες μαζί καί τίς στερέωναν σέ πασσάλους, που ήταν 
καρφωμένοι στό έδαφος σέ ανάλογες άποστάσεις, τίς όποιες μετρούσαν μέ 
τά βήματα. "Οταν τελείωνε τό ίδιασμα καί περίσσευε κλωστή σέ μερ'ΐκά κα
λάμια, ήταν ένδειξις πώς 'θά ξαναβάλουν γρήγορα πανί.

Μετά τό ίδιασμα έβγαζαν τούς πασσάλους καί μάζευαν τήν κλωστή μέ 
αλυσίδα. ΤΙ μία άκρη σκάλωνε σέ ξύλινη .σκάφη μέ ένα καρφί, γεμάτη πέ- 
τ.ρες (γιά νά τραβιέται βαριά καί νά τεντώνη ή κλωστή) καί ή άλλη περ
νούσε στό άντί (ξύλινος κύλινδρος .στερεωμένος σέ δυο πασσάλους διχαλω- 
τούς πού γύριζε μ’ ένα μοχλό καί τυλιγόταν οί κλωστές τεντωμένες καί μέ 
τή σειρά). Ανάμεσα στις κλωστές περνούσαν δυο βέργες (καλαμίδια) γιά 
νά σταυρωθούν οί κ?οωστές (κλώστρα). Μετρούσαν μέ πάσ)μα!τα (δσο τό μά
κρος τών χερ'ιών στήν έκταση,), ή μέ βήματα καί έβαζαν σημάδι τρίβοντας 
τήν κλωστή μέ χόρτα. Τήν ώρα πού τύλιγαν δέν έπρεπε νά περάση κανείς
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επάνω άπό τήν κλωστή (καιτσαρωθή), γιατί μετά θά κοβόταν κατά τήν ύ
φανση, ή δέν θά έφτανε τό υφάδι.. "Οταν τελείωνε ή κλωστή, ή γυναίκα που 
τραβούσε τά καλαμίδια (τύλιγαν δυό γυναίκες μαζί) άρπαζε τό ξύλο καί 
κύτταζε τί άνθρωποι θά πρωτοειδή— άνδρα ή γυναίκα— οπότε ανάλογοι παιδί 
θά γεννούσε ή έγκυος γειτόνισσα ή συγγενής. ’Ακολούθως, τό περνούσαν άπό 
τά μυτάρια μ ιά- μιά κλωστή .καί μετά άπό τό χτένι, περνώντας κάθε θύρα 
ή πηδώντας, ανάλογα μέ τό σχέδιο τού υφάσματος. Τό κομπόδεναν1 στόν άρ- 
γαλειό καί πρόσεχαν ποιος θά πρωτομπή στό σπίτι. Έάν τό πανί έστρωνα, 
έλεγαν πώς έχει καλό ποδαρικό. 5'Αν όχι, τότε ή γυναίκα πού ύφαινε έβγαινε 
άπό τόν αργαλειό καί πήγαινε νά φτύση τρεις φορές ιστό αποχωρητήριο, 
γιά νά φύγη ή κατσποδιά (γουρσουζιά). "Οταν έμπαινε κανείς στό δωμάτιο 
πού ήταν ό αργαλειός, έπρεπε νά εύχηθή «όσο πουρπάτησα, τόσο νά ύφάν’ς».

Ε ί δ η υ φ α σ μ ά τ ω ν :  Τά υφάσματα πού ύφαιναν ήταν· ανάλογα 
μέ τόν σκοπό, γιά τόν όποιον θά «χρησιμοποιούντο. Τά στρωσίδια τού σπι
τιού ήταν χονδρή τέρα, ένώ τά υφάσματα τής ενδυμασίας λεπτότερα. Τά χει
μερινά ήταν μάλλινα, ένώ τά θερινά 'βαμβακερά ή μεταξωτά. Τά κιλίμια 
(χαλιά) μάλλινα μονόχρωμα ή ριγέ, κάλυπταν όλοι τό πάτωμα τού δωματίου. 
Τό χράμι γινόταν άπό τρίχα κατσίκας καί ήταν πολύ χανίδρό. Τό σαντράτσι: 
"Τφασμα γιά σπιτική χρήσι. Στην ύφανσι τό στόλιζαν μέ γεωμετρικά σχή
ματα. Τά σκσυλωτά: Μάλλινα βαρύτερα, δύσκολα στήν ύφανση, γιατί τό 
υφάδι όλο περνούσε σέ 'βελόνα καί τό ύφασμα στήν καλή όψη ήταν σαν βε
λούδο. Ψηφωτά: Βαμβακερά μέ σχέδια γιά θερινή σπιτική χρήσι.

Κιεναρλίδκα : Βαμβακερά ή μεταξωτά ίσια υφάσματα μέ χρωματιστή
ρίγα στις άκρες πιμπέδκ(η) (κόκκινη) ή μαβή (μώβ) γιά μισοφόρια γυ
ναικεία. Άδίμτου (δίμιτο) δύο ειίδών: Μέ ένα · πρόσωπο, δηλ. άπό τή μιά 
οψη δίμιτο, καί άπό τήν άλλη ισιο, καί μέ δύο πρόσωπα, δηλ. κι άπ’ τίς δυό 
όψεις δίμιτο. «Μιά στού δόντ('ΐ)»: "Τφασμα λεπτό βαμβακερό γιά διάφορες 
χρήσεις. Σ ιαάκ(ι): Μάλλινο ύφασμα χονδρό, τό όποιο έδιναν στήν ντρί-
στα (νεροτριβή) γιά τήν ανδρική χειμερινή ένδυμασία.

r::·. '
2) Β α φ ι κ ή :  Χρώματα μέ ιδιότυπη ονομασία ήταν τό πιμπελΟδκου 

(κόκκινο), τό μαβί (μώβ) καί τό σικερί (ρόζ). 'Γιά τό βάψιμο χρησιμοποιού
σαν μπογιές τού εμπορίου ή φυτικές ουσίες. "Οταν ήθελαν νά βάψουν καφέ, 
έβαφαν μέ καρυδόφυλλα ή φλούδες τών καρυδιών. Μούσκευαν τά φύλλα· μέ 
νερό καί όταν έβγαζαν τό χρώμα, β ου,τού σαν τό ύφασμα. Μέ ένα φυτό (ά
γνωστη ή όναμασία του), πού έχει κόκκινη ρίζα, έβαφαν τό κόκκινο καί μά
λιστα τά πασχαλινά αυγά. Μέ τά φύλλα της κυδωνιάς έβαφαν κίτρινα. "Οταν 
έβαφαν μάλλινο, έρριχναν μέσα στή μπογιά καί κ ι ζ ά π (βιτριόλι) γιά 
νά μή βγάζη (ξεβάφει). Στή βαμβακερή μπογιά έρριχναν αλάτι. Τά ξέ-

10
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βγαζαν (ξέπλεναν) μέ γκιρέν’ (πηγαδίσιο) νερό, γιά νά μή ξεβάψουν εύ
κολα. "Οταν ήθελαν νά κάνουν σ τ α μ π ά τ α ,  έδεναν τό ΰψασμα ή τό νή
μα ιμέ κόμπους και μετά τό βουτούσαν στό νερό. Τό σιαάκ’ γιά νά τό κάνουν 
γκρίζο ανακάτευαν τό άισπριο μαλλί μέ τό μαύρο και μετά τό περνούσαν στή 
λανάρα. Τά υφάσματα που προορίζονταν γιά γιορτινά ρούχα, τά έδιναν στό 
μπογιατζή (βαφέα).

3 ) Ή  π  λ ε κ τ ι κ ή : Τό πλέξιμο απασχολούσε πολύ τ'ις γυναίκες, 
γιατί έλλειπαν οί πλεκτομηιχανές. ’Έπρεπε λοιπόν νά πλέξη ή γυναίκα τά 
τσουράπια (κάλτσες μάλλινες) γιά όλη τήν οικογένεια. Δαντέλλες λογιών - 
λογιών στόλιζαν τίς κουρτίνες, τά τραπεζομάνδηλα καί τά πετσετάκια.

4) Κ ε ν τ η τ ι κ ή :  Άσπροκέντ (άσπρο κέντημα): Στόλιζε τά έσω ρ- 
ρουχα καί τίς μαξιλαροθήκες. Κεντήματα ριισελιέ (κοπτά) άληίΟτνά αριστουρ
γήματα, άφίνουν έκπληκτη, κάθε σύγχρονη γυναίκα. Τό τελλάρο ήταν απα
ραίτητο γιά κάθ'ε σπίτι.

ι5) Ξ υ λ ο τ ε χ ν ί α —  Ξ υ λ ο γ λ υ π τ ι κ ή :  Ό  μαραγκός αντι
μετώπιζε τίς ανάγκες τής [εποχής μέ τά λίγα μέσα που διέθετε. Έλλειπε 
τό ηλεκτρικό πριόνι καί ή ήλεκτιρική πλάνη, που απαλλάσσουν τόν ξυλουργό 
σήμερα άπό μιά πολύ κουραστική δουλειά. ’Αγωνιζόταν μέ τό σκεπάρνι νά 
πελεκήση ένα ξύλο, μέ τό χεροπρίονο νά κόψη μιά σανίδα ή νά σιάξη ένα 
σανίδι μέ τήν πλάνη. ’Έκανε τόν αργαλειό, τήν ανέμη, τό τσικρίκ’ τής νοικο
κυράς, τά λίγα καί άπλά έπιπλα τοΰ σπιτιού, τό σοφρά (στρογγυλό χαμηλό 
τραπέζι, όπου έτρωγε ή οικογένεια), ,σκαμνάκια κλπ. Μερικοί σκάλιζαν έ
πάνω στό ξύλο διάφορες παραστάσεις (ξυλογλυπτική). Ή  ρόκα ήταν στολι- 
σμέτη μέ όμορφα σκαλιστά σχέδια. ’Άλλος ξυλουργός καί σιδηρουργός μαζί, 
(αραμπατζής), έφτιαχνε τούς αραμπάδες (αμάξια). ’Αραμπατζήδες παλαι- 
ότερα υπήρχαν πάρα πολλοί. Σήμερα υπάρχουν λίγοι αραμπατζήδες. Ά πό  
τό επάγγελμα έχει. μείνει σέ πολλούς τό επίθετο Α ρ α μ π α τ ζ ή ς .

6) Κ ε ρ α μ ι κ ή :  Στάμνες, κούπες γιά φαγητό καί κιούπια (πιθά
ρια) πριοισέφερε δ κειριαμοποιός. Έπαιρνε χώμα καμπίσιιο (τού κάμπου.) καί 
μέσα σέ μιά γούρνα (λάκκα) έκανε τή λάσπη. ’Αφού στράγγιζε τή λάσπη, 
έπαιρνε ανάλογο κομμάτι πηλό, τό έβαζε επάνω ισ5 ένα ξύλιγο κύκλο, που 
στερεωνόταν σέ ξύλινο άξονα. Στό κάτω μέρος τού άξονα, ήταν άλλος μικρός 
κύκλος, ό όποιος περιστρεφόταν μόλις τόν κλωτσούσε ό σταμνάς μέ τήν πα
τούνα (φτέρνα), παρασύροντας καί τόν άξονα μαζί μέ τόν μεγάλο κύκλο. 
Γυρίζοντας ο κύκλος, ό σταμνάς έβρεχε τά χέρια καί πιέζοντας τόν πηλό, 
του έδινε τό σχήμα πού ήθελε. Πολλές φορές σκάλιζε στά δοχεία διάφορα 
σχέδια. ’Αφού ιστέγνωλαν αρκετές μέρες στή σκιά, τά έψηνε σέ ειδικό φούρ
νο ώσπου νά κοκκινίσουν.
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7) Χ ρ υ σ ο χ ό ο ς  —  Ά  σ η μ ο υ ρ γ  ό ς : Αυτοί ήσαν γιά τά κο
σμήματα. Δαχτυλίδια, βραχιόλια, πανταντίφ κα'ι καρφίτσες, ιμέ πολλά πετρά
δια έφτιαχναν γιά τόν καλλωπισμό τής γυναίκας. Ακόμη υπάρχουν πόρπες 
μέ πολλές πέτρες, που φιλοτεχνήθηκαν άπό άσημουργούς, γιά την τοπική εν
δυμασία τής περιφερείας.

8) 'Ο ρ ά π τ η ς  τής ΕποΙχής Εκείνης λεγόταν φαρδ'αρράπτης καί 
ερραβε τήν τοπική Ελδυμασία τών άνδρών.

Β ' Ε Ν Δ Τ Μ Α Σ Ι Α

Ενδυμασία άνδρών. Σήμερα σπάνια συναντούμε .κανέλα γέρο μέ τήν πα
λιά ένδυμασί'α, κι αυτήν όχι ολοκληρωμένη. Τά μέρη τής ιένδυμασίας ήταν 
τά εξής: Τό π ο υ τ ο ύ ρ ι  (φαρδί παντελόνι 'έπάνω, ,μέ πολλές πτυχές καί 
κάτω πολύ στενό, που κούμπωνε στό πλάι τής κνήμης (ιμέ τελένιες κόπιτσες- 
σούστες). Στή μέση στηριζόταν μέ κορδόνι περαστό (ιβρακαζοόνια). Γύρω 
άπό τήν μέση τυλιγόταν τό τνάρ’ (ζωνάρι), στενό μακρύ ιμάλλινο ύφασμα δί- 
μιτο, μέ κρόσια στις άκρες. Τή μιά άκρη τήν άφηναν νά πέφτη (κρέμεται) 
πίσω. Τό χρησιμοποιούσαν σάν τσέπη·, βάζοντας άνάμεσα ο,τι τους χρεια- 
ζόταν.

Πουκάμισο: άπό λευκό βαμβακερό ύφασμα, χωρίς γιακά, άλλά κουμπωτό 
ώς επάνω στό λαιμό. ’Αντί σακκακιού φορούσαν τό τ ζ α μ α ν τ ά ν, (εφαρ
μοστό ,μέ φαρδιά μανίκια, κόκκινο γιά τούς νέους, σκούρο γιά τους γέρους, 
κεντημένο μέ γαϊτανάκι μαύρο. Στις άκρες τών μανίκιών κρέμονταν μικρά 
κουδουνάκια). Ό  ά μ π ά ς (είδος Επανωφοριού) φοριόταν τό χειμώνα. Ό  
άμπάς, τό τζαμαντάν καί τό χειμερινό πουτούρι γίνονταν άπό σιαάκ.

Τό Ιθερινό πουτούρι ήταν βμμβακερό καί γαλάζιο (ανοικτό) * γι’ αύτό 
καί λέγονταν —  όσοι τό φορούσαν —  γαλάζοβράκηδες.

Τό σ α ρ ί κ ( ι) ,  μακρύ στενό μάλλινο ύφασμα βυσσινί ή ιμπλέ, τυλι
γόταν στό κεφάλι. Ή  μιά άκρη του, άφού Εκάιλυπτε τήν κορυφή τού κρανίου, 
έπεφτε στόν ώμο·, Ε\ώ ή άλλη άκρη τυλιγόταν γύρω στό κεφάλι. Στά πό
δια τους φορούσαν καλτσουνια (είδος κάλτσας άπό ύφασμα πού κούμπωνε 
στό πλάϊ). Τά παπούτσια τους, τά γκιμνιά ήταν χωρίς ,καιμμιά ραφή Επάνω, 
(παντουφλέ), χωρίς δέσιμο, ραφτά ή καρφωτά, μέ πολύ λίγο τακούνι καί 
πολλές φορές πατημένα πίσω, σάν παντούφλα. Οί γκιμινιτΙζήδες είχαν τά ερ
γαστήριά τους σέ μιά γειτονιά, ή δπαία καί σήμερα λέγεται «γκιμινιτζήδικα». 
Τεφτέρια (βιβλία πωλήσεων) τών γκιμινιτζήδων υπάρχουν καί σώζονται ά
χυμη άπό τό 1835.

’Ενδυμασία γραικώ ν: Οί γυναίκες, μέσα· στήν πλούσια ενδυμασία τχ>υς,
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έμοιαζαν μέ μαρκησίες τής παλαιάς εποχής. Τό φόρεμα —  ή πόλκα —  δπως 
λεγόταν ήταν καμωμένο από ατλάζι 'μεταξωτό (νταλίδκου) κλαίδωτό σέ διά
φορα χρώματα. Τό κάτω μέρος γινόταν άπό 7 φύλλα καί σχημάτιζε σούρα 
(πτυχές). Μακρύ ,μέχρι τόν αστράγαλο πίσω σχημάτιζε ουρά. Τό κορσάζ έν 
άντιΐθέσει ήταν πολύ εφαρμοστό μέ μπαλλένες μέχρι τόν ιλαιιμό. 'Η λαιμουδιά 
μέ δαντέλα γαρνιρισμένη ήταν κλειστή εως επάνω. Τό μανίκι επάνω φαυσκω- 
τό καί κάτω πολύ στενό πού κούμπωνε στό πλάι. ιΚιΓ αύτό ήταν γαρνιρισμένο 
μέ δαντέλλα. Τά μισοφόρια λεατκά. κεντημένα ή μέ δαντέλλες. Στά πόδια φο
ρούσαν σκαρπίνια μέ τακούνι. Τό στήθος τό στόλιζε ή καδένα (ώρολόγι χρυ
σό μέ ίχρυσή άλυσσίδα) ή πανταντίφ (μενταγιόν). Τά 'μαλλιά τους τίς γιορτές 
τά έκαιμναν κότσο πολύ ψηλά πού τόν στόλιζαν μέ χτένες καί καρφίτσες. Κάθε 
μέρα ψοιρούσαν τζιβρέ (μαντήλι) μέ πούλιίες γύρω - γύρω, οί νέες, ένω οίι γιρι- 
ές μαύρο φέσι. Ό  τζιβρές ήταν τό πρώτο δώρο τής κοπέλλας (τού σμάδ’) στό 
γαμπρό, μόλις άρραβωνιιαζόταν. Ό  νέος τόν έβαζε στήν πίσω τσέπη τού που- 
τουριού του νά φαίνεται, γιά νά ξέρη ό κόσμος δτι άρραβωνιάστηκε. Ό  ερω
τευμένος νέος τραγουδούσε κάτω άπό τό παράθυρο τής κοπέλλας πού αγαπού
σε τό εξής τραγούδι: . ·ν ·

’Εσύ στό παραθύρι Ίγώ  είμ’ αύ λιβέντης
κι’ εγώ στού καπηλιό πού παίζου τού διουλί
ρίξε μου τό τζιβρέ σου κι βγάζου τά κσυρτσούδια
νά σύρου τού χουρό πού με σ’ απ’ τού κλουβί.

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ Λ Α Τ Κ Ο Υ  ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

ΝηπιαγωγοΟ  ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑ Μ Α ΤΙΑ Σ

1. ’Έ θ ι μ α  τ ή ς  π α ,ρ α μ ο ν ή ς  τ ώ ν  Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν !  
Τήν ήμερα της παραμονής τών Χριστουγέννων δλες οί νοικοκυρές ετοιμάζουν 
τά Χριστουγεννιάτικα φαγητά. 'Ένα άπ’ δλα αυτά είναι καί τό φαγητό, τό 
έθιμο τού Σ ο υ φ λ ί ό υ πού λέγεται «Μ π α μ π ο ύ». Αύτό γίνεται άπό 
τά εξής υλικά: "Ενα χοιρινό έντερο καί δσο μπορούμε πιό χίοίνδιρό. Κρέας 
χοιρινό ψαχνό % τόύ κιλού, κρέας μοσχαρίνό ίά τού κιλού, λίγο συκώτι καί 
λίγο πνευμόνι ιάπό όποι,οδήποτε ζώο, λίπος χοιρινό δσο χρειάζεται, λίγο πράσο 
ψιλοκομμένο, λίγο ρύζι, αλάτι, ρίγανη καί .μαύρο πιπέρι. ’Έπαιρναν τό κρέας 
καί τό έκαναν πολύ μικρά κομματάκια ΐεπάνω σέ χονδρό ξύλο «κούτσουρο» ή 
επάνω σίτους «σοφάδες», πού τούς χρησιμοποιούσαν γιά νά τρώνε. Αυτά τά κομ
ματάκια τά έβαζαν μέσα σέ ένα βαθύ πιάτο. Σ ’ αύτό έβαζαν τό πράσο, τό ρύ-
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ζι πού ήταν άβραστο, τό αλάτι, λίγο νερό και τά ανακάτευαν. Κατόπιν έπαιρ
ναν τά έντερα τά όποια τά 'έπλεναν καλά τά έκοβαν σέ κομμάτια 30 —  40 ί-  
κατοστών καί τά γέμιζαν άπό τό μείγμα που είχε τό πιάτο, όχι δμως ,μέ μηχα
νή, αλλά μέ ένα χουνί καί μέ τό χέρι. Ά φοΰ γέμιζαν τά έντερα τά έδεναν 
άπό τίς δύο άκρες καί τά έβαζαν σέ μιά πύλινη κατσαρόλα «τέντζερη» διά νά 
βράσουν. Στόν πάτο τής κατσαρόλας αναποδογύριζαν πρώτα ένα μικρό πιάτο 
καί μετά 'έβαζαν τά έντερα νά βιάσουν. Τήν κατσαρόλα αυτή τήν έβαζαν στό 
τζάκι, ιστό κούτσουρο πΐού καιγόταν δίπλα στή φωτιά. Τό βράδυ της παραμο
νής των Χριστουγέννων συνήθιζαν νά τρώνε σέ κάθε .σπίτι Ιίννέα φαγητά. Δη
λαδή ή κάθε νοικοκυρά μετρούσε στό σπίτι της καί στό τραπέζι της εννέα νη
στίσιμα φαγητά λ.χ. 'ελιές, κρεμμύδια, χαλβά, σάλτσα (ντοματοπολτός) κ.λ.π. 
Τό φαγητό τό ιδιαίτερο που έτρωγαν αμέσως μόλις τελείωνε ή λειτουργία τής 
γέννησης του Χριστού δηλ. τήν «μπάμπου» σύμφωνα μέ τό έθιμο τό εκανε ό 
νοικοκύρης. Τήν ώρα αυτή έρριχναν στό τζάκι ένα μεγάλο ξύλο, κούτσουρο 
ώστε νά καίη όλη τή νύχτα τής γέννησης τού Χριστού. Στήν φωτιά αυτή καί 
δίπλα στό κούτσουρο έβαζαν τό πήλινο αγγείο καί έβραζε ή μπάμπου. Οί πιο 
μεγάλοι στήν ηλικία συνήθιζαν νά μή κοιμούνται όλη τήν νύχτα καί τό μόνο 
πού έκαναν ήταν νά ξαπλώνουν γύρω - γύρω άπό τό τζάκι επάνω στά μαξι
λάρια. Στά μικρά παιδιά τούς έλεγαν ότι ανοίγει ό ιούραινός αυτή τή νύχτα. 
Σ ’ αυτά όταν πήγαιναν νά κοιμηθούν έλεγαν: κοιμηθήτε καί ή κροΰνα (ένα 
έντομο πού τό λένε σκαρκάλι) .καί έρχεται άπό τό τζάκι 'θά σάς ξυπνήση. Αύ
τό τό σκαρκάλι κάνει ένα ήχο καί κρί... κρί... Μέ τήν φωνή αυτή τής κρούνας 
ξυπνούν τά .μικρά .καί πηγαίνουν στήν εκκλησία γιά τή γέννηση τού Χριστού. 
Μαζί ,μέ τά άλλα φαγητά οί νοικοκυρές ψήνανε καί ψωμί χωρίς μαγιά (προ
ζύμι) καί μέσα βάζανε ένα νόμισμα·. Αύτό τό ψωμί τό έψηναν μαζί μέ τό βρά
σιμο τής μπάμπου τήν. ίδια ώρα, όχι στό φούρνο άλλα στό τζάκι πού έκαιγε 
δλη τή νύχτα. 'Όταν κτυπούσαν οί καμπάνες γιά τήν γέννηση τού Χριστού τό
τε όλοι, μικροί καί μεγάλοι πήγαιναν στήν εκκλησία νά προσευχηθούν. Μόλις 
γύριζαν στό .σπίτι αμέσως έστρωναν τό χριστουγεννιάτικοι τραπέζι. Προτού νά 
αρχίσουν ό γεροντότερος έκοβε τό -ψωμί χωρίς τήν μαγιά τό χριστόψωμο, δηλ. 
δπως τό έλεγαν. "Οταν τό έκοβε σέ μικρά .κομματάκια έλεγε: Αύτό είναι γιά τό 
Χριστό, αύτό γιά τήν Παναγία, αυτό γιά τό σπίτι, γιά τά κουκούλια, γιά τά 
χωράφια καί στός τέλος για τά άτομα της οικογένειας. Κάποιος στό κομμάτι 
τού ψωμιού πού έπαιρνε θά έβρισκε τό νόμισμα. Αύτό τό έβαζαν γιά δεύτερη 
φορά στή βασιλόπιττα τήν Πρωτοχρονιά. Τότε σ’ εκείνον πού θά τύχαινε τό 
πήγαινε στην έκκλησία καί τό άφηνε στήν εικόνα τής Παναγίας.

2. Τ ή ς  Ά  π ο κ ρ ι ά ς. Τή δεύτερη εβδομάδα τής αποκριάς τήν έλε
γαν «άλλατζιάτικη», δηλ. τήν έβδυμάδα αυτή μιά μέρια έτρωγαν νηστίσιμο φα
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γητό, την όίλλη όχι νηστίσιμο. Τη δεύτερα της έβδομάδας αυτής έκαναν to 
εξής: 01 άνδρες πού βρίσκονταν ατά καφενεία συνεννοούνταν νά κάνουν κάτι 
παράξενα. ’Έπαιρναν άπό ένα ιξύλο χαύδρό, πού ιτό άκρια του νά ήταν διχα
λωτό (τσυατάλα) καί ιμέ αυτό κυνηγούσαν τά σκυλιά καί μέ τό δίχαλο τά πα
τούσαν στό 'λαιμό ώστε νά σταματήσουν και τότε ένας άνδρας έδενε στην ουρά 
τοΰ σκύλου, μέ σύρμα ένα τενεκέ .καί κατόπιν τό άφηναν νά τρέχη έλευΟ'ερο έ
χοντας άπό πίσω καί τόν τενεκέ. Αύτό τό έκαναν ισέ δλα τά σκυλιά, δσα μπο
ρούσαν νά πιάσουν. "Τστερα δλοι μαΙζί έκαναν μιά γραμμή ό ένας πίσω άπό 
τόν άλλον καί συνδέονταν μεταξύ τους μέ ένα σχοινί. Μπροστά πήγαινε ό πιό 
'ψηλός. "Ολοι τους κάτι κουβαλούσαν, ένας δισάκι, άλλος σκόρδα, κρεμύδια καί 
κουδούνια στό λαιμό τους. Ό  πρώτος είχε στό χέρι του ένα στούμπο (δηλ. 
χοντρόχ&ρο, μεγάλο καί ξύλινο άπό γουδί). Οί άνδρες αυτοί δπως ήταν στή 
σειρά γύριζαν άπό σπίτι σέ σπίτι, καί έλεγαν στους κατοίκους τού κάθε σπιτι
ού νά προσκυνήσουν τό χονδρόχερο. ’Εκείνοι πού ήταν από πίσω πηδούσαν 
στον τόπο τους γιά νά κάνουν θόρυβο καί έλεγαν: Έδώ είναι τό τυρί, έδώ είναι 
τά αυγά, ι&δω τό κρασί κ.λ.π. καί δλα τά καλά τού σπιτιού. Τότε έβγαινε ή νοΙι- 
κοκυρά καί τους έδινε δ,τι είχε: τυρί, αυγά, κρασί καί αυτά δέν τά έτρωγαν 
άλλά τά έβαζαν στους σάκκους τους (τροβάδες). 'Όλα αυτά που μάζευαν τά 
πήγαιναν στό καφενείο καί έκεΐ έτρωγαν, έπιναν καί γλεντούσαν. Επίσης μέ 
τό σχοινί που είχαν έφραζαν τόν δρόμο, σταματούσαν στό δρόμο ,τούς πλου
σίους, τους ζητούσαν χρήματα καί μετά γλεντούσαν πάλι δλοι 'μαζί. Τήν Κυ
ριακή της τυρι<\ής έβδομάδος δλη τήν ήμερα χόρευαν μικροί καί μεγάλοι στις 
πλατείες τού χωριού καί έπαιζαν διάφορα παιγνίδια. Καί ένα άπό αυτά είναι 
ή πυραμίδα (ουρουστιά). Πιασμένοι δήλ. 5— 6 άνδρες άπό τους ώμους όρθιοι 
έκαναν κύκλο. ’Άλλοι 4— ύ πατούσαν :στίς πλάτες τους όρθιοι πάνω ατούς πρώ
τους πιασμένοι δπως οί πρώτοι. Τέλος πάνω σ’ αυτούς ανέβαιναν καί πατού
σαν στις πλάτες τους όρθιοι άλλοι 3 καί τελευταία ένας, 6 πιό έλαφρής ανέ
βαινε καί στεκόταν όρθιος στις πλάτες των τελευταίων καί έλεγε τό τραγούδι:

«Κούκου λέμπου μοναστήρια, λέμπου - λέμπου
κατέβα κάτου κόρακα ν’ άνέβου γώ κεΐ πάνου λέμπου - λέμπου.

Τότε κατέβαινε έκεΐνος πού στεκόταν όρθιος έπάνω καί ανέβαινε άλλος. 
Τό παιχνίδι αυτό τό έλεγαν «λέμπο» Δηλ. οί άνδρες σχημάτιίζαν ιμιά πυραμίδα 
καί στήν κορυφή της στεκόταν ένας όρθρισς. Γύρω - γύρω δέ άπό την πυρα
μίδα αυτή γινόταν τήν ίδια στιγμή χορός άπό άνΙδρες καί γυναίκες.

X ά σ κ α ρ ς,: Τό βράδυ τής τελευταίας (Κυριακής της άποκριάς ήταν 
συνήθεια δλοι οίί μικρότεροι στήν ηλικία να  πηγαίνουν άπό νωρίς νά ζητούν 
συγχώρεση άπό τούς μεγαλυιτέρους τους, συγγενείς καί γείτονες. Τό βράδυ 
στό δείπνο μαζεύονταν δλοι οί συγγενείς γιά νά κάνουν τήν αποκριά σέ ένα
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σπίτι. Ά φοΰ έτρωγαν, .έπαιζαν ενα παιχνίδι που τό έλεγαν «χάσκαρ» Στό δω- 
ιμάτιο πού ήταν ολοι μαζεμένοι, άπό ιτό κέντρο τ|οά5 ταβανυοΰ ©δείναν ενα σιπάγ- 
γο τόσο μακρύ πού νά φθάνη ώς τά κεφάλια τών ανθρώπων που ήταν καθι
σμένοι ατό πάτωμα. Σ'τήν άκρη τοΰ σπάγγου έδειναν ένα κομμάτι χαλβά (κα- 
ρύδσχαλβά) ολοι κάθονταν ατό πάτωμα σέ σχήμα κύκλου μέ τά χέρια πίσω.. 
'Ένας πιάνει τό σχοινί άπό δπαυ κρέμεται ό χαλβάς καί τό γυρίζει μπροστά 
άπό τά άνοιχτά .στόματα καί ύστερα τό αφήνει ίέλεύθερο —  Σκοπός τοΰ παι
χνιδιού εΐναι νά πιάσουν τόν δεμένο χαλβά ιμέ τό στόμα χωρίς, νά πιάσουν τό 
σχοινί καθόλου μέ τά χέρια. Τελευταία άντί γιά χαλβά έδεναν ένα αυγό βρα
στό. Τό ιαίύγό είχε τη 1 σημασία του. Μέ τό αυγό αΰίτό νά κΙλείση τό στόμα. μας, 
δπως έλεγαν οί γέροι καί μέ αύτό νά άνοιξη —  δηλ. νά άρχίσωμε τήν νηστεία 
τρώγοντας τελευταία ένα αυγό καί νά αρχίσουμε πάλι τό Πάσχα μέ αυγό.

3. Τ ώ ν  ' Α γ ί ω ν  Σ α ρ ά ν τ α  (9 Μ α ρ τ ί ο υ ) . :  Τήν ήμέρα τών 
'Αγίων Σαράντα ή κάθε νοικοκυρά .συνήθιζε νά βράζη ,στό σπίτι της ξερό κα
λαμπόκι ή σιτάρι ή νά κά\η λουκουμάδες σέ μεγάλα σχήματα «μικίκιια» ή τίς 
λαλαγγίτες. Κυρίως οί περισσότερες νοικοκυρές συνήθιζαν νά κάνουν λαλαγ
γίτες καί μέ τόν έξης τρόπο: ’Έπαιρναν αλεύρι καί τό ανακάτευαν μέ νερό. 
Μέσα ιστό μείγμα έβαζαν μαγιά άπό ψωμιά (προζύμι). Τό μείγμα αύτό γινό
ταν σάν πολτός '(κουρκούτι) δχι πολύ σφιχτό. Τό έβαζαν μέσα σέ κατσαρόλα 
και τό άφηναν κοντά στήν σόμπα νά βρίσκεται δηλ. σέ ζεστό μέρος ώστε νά 
άνειβή ή ζύμη.. 'Όταν γινόταν ό πολτός ή νοικοκυρά ετοίμαζε στό τζάκι τή φω
τιά οπού τοποθετούσε ένα .σιδερένιο τρίποδο και πάνω σ’ αύ,τόν μιά πέτρινη 
πλάκα στρογγυλή και λεία πού τήν έλεγαν: «σάτσίί». Τό σάτσι είχε διάμετρο 
40 εκατοστά περίπου καί 2— 3 έκ. πάχος. Ά φ οΰ ιζεστινόταν καλά τό σπίτι έ
παιρναν ένα ,κρεμύδι τό έκοβαν στή μέση όριζόντια, τό βαυτοΰσαν στό λάδι ή 
σέ λυωαένιοι λίπος .καί μ’ αύτό άλειφαν τό σάτσι. Μετά μέ μιά βαθιά κουτάλα 
έπαιρνε άπό τό ζυμάρι τό ερριχνε πάνω στήν πέτρα. Αμέσως ιμέ μιά λεπτή 
βέργα άπλωνε δμοιόμορφο τό ζυμάρι σέ δλη τήν πλάκα. Επειδή ή πέτρα ήταν 
καλά πυρωμένη και άλειμένη μέ λάδι ή λίπος, δέν άφηνε τη ζύμη νά πέση καί 
νά κόλληση άλλα σχηματιζόταν ιμιά στρογυλή πιτούλα. Έπειΐδή ή ζύμη ήταν 
καλά ζυμωμένη ή πιτούλα γινόταν τρύπες - τρύπες δπως τό σφουγγάρι. Αύ- 
τές τίς λαλαγγίτες κάθε νοικοκυρά μοίραζε στην γειτονιά μαζί μέ ζάχαρι ή 
πετμέζι καί έλεγε: «Σαράντα φας, .σαράντα πιής, .σαράντα δόσε γιά ψυχή. 
'Όσα δένδρα έσπειρες κανένα να μή ραγίση».

4. Τ ο ΰ  Λ α ζ ά ρ ο υ :  Τήν ήμέρα τής γιορτής τοΰ Λαζάρου είχαν 
τήν συνήθεια τα μικρά παιδιά νά γυρνοΰν παρέες παρέες άπό τό πρωΐ άπό 
σπίτι σέ σπίτι. Τά παιΙδιά αύτά ντυνόταν μέ τά γιορτινά τους ροΰχα καί στολι
ζόταν μέ δσο περισσότερα φλουριά είχαν. Στό κεφάλι τους έβαζαν λουλούδια
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και έτσι γυρνούσαν όλα τά συγγενικά τους καί γειτονικά τους 'σπίτια. Στα χέ
ρια τους κρατούσαν καλα'θάκια για - τά φιλοδωρήματα.. Μόλις έφθαναν εξο) 
άπό κάθε σπίτι τραγουδούσαν τό τραγούδι:

Σήμερον «έρχεται δ Χριστός δ ’Επουράνιος Θεός 
καί στήν πόλϊ Βηθάνία κλαίει Μάρθα καί Μαρία 
Λάζαρον τόν αδελφόν της τόν γλυκυτεραν υιόν της.
Τρεις ήμερες τόν θίρηνούσαν καί τόν μοιρολογούσαν 
Τήν ήμερα τήν Τετάρτη κίνησε, δ Χριστός γιά ν’ ερίθη 
καί βγήκε ή Μάρθα καί ή Μαρία καί 
οίτούς ιπόδες γυνυκλίστε καί τους πόδες του φιλήστε 
άν εδώ ήσουν Χριστέ μουι δέν. θ’ άπεθνησκε δ αδερφός μου 
Μά καί γώ τώρα πιστεύω καί καλά ιθά τόν άνεύρω 
δτι δύναται άν Οελήσης καί νεκρούς ν’ άνασίτήσης 

καί μεγάλους ασθενείς -.«. ·;.αΛ·.··

Σέ όσα σπίτια δμιος ήταν κορίτσια ή άγόρ'ΐα για άρραβώνα ή γάμο έλε- 
γαν τό τραγούδι): ν

Είδαν τά σπίτια τά ψηλά. τά μάρμαρα κτισμένα 
Είδαν, έχουν τόν καλόν υιόν τήν ώραν (ώραίαν) θυγατέραν 
Τήν «θυγατέραν πραξηνοΰν τούν γιον ν ’ ά.ρραβωνιάσουν 
Θαμάζουστι, λουγίζουντι που ν’ άβρουν τέτοια ,κόρη 
Τέτοΐια ψη«λή τέιτοια λιγνή τέτοια μαυραματούσα 
Πούχει του μάτι σάν ελιά του φρύδι σά γαϊτάνι.

ΑΣΧΟΛΙΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ Α ΓΥΝ Ω Ν  ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΑΛΚΜΗΝΗΣ Μ Ο Υ ΤΛ ΙΑ  Δημ)σσης Δημ. Σχολείου Λ αγυ ν& ν ΣουφλΙου

Οί γυναίκες τών Λαγυινών δέν ήσαν αρνητικά στοιχεία ούτε κάν ουδέ
τερα. Πάντοτε υπήρξαν ενεργητικές, εργατικές, πρόθυμες «καί προνοητικές. 
'Υπήρξαν πραγματικοί βοηθοί τών άνδρών.. Καί πολλές φοίρές ανακατευόταν 
σέ δουλειές τελείως ανδρικές καί συμμετείχαν σ’ «αυτές. 'Όπως στό όργωμα, 
«στη σπορά, •στ’ αλώνι ,καί σ’ άλλες ιμικριοδαυλειές. Οί πραγματικές τουις όμως 
ασχολίες ήσαν άλλες. Τό γνέσΐ|μο, τό «ράψιμο, τό πλέξιμο, τό ύφασμα. Τό κύ
ριο όργανο τής γυναίκας μέσα «στό σπίτι ήταν δ άργαλιός, δ δποΐος ήταν τοπο>- 
θιετημένος στο πιο φωτεινό «δωμάτια τού «σπιτιού. ’Εκεί, σάν περνούσαν οί με
γάλες παγωνιές τού χειμώνα, οί γυναίκες καί τά κορίτσια περνούσαν τόν και
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ρό τους, ύφαίνοντας τά πανιά, .μάλλινα κα'ι βαμβακερά, πού 'θά χρειάζονταν νά 
ντυθή ·,ή Οικογένεια καί τό ισίπίτι καΐί νά πράιίκιισθό'υν οί ικαπέλλες. Διότι προίκα 
τους, ήταν ό ρουχισμός' καί όλα ήταν χειροποίητα. Πρώτες ύλες ήταν τό .μαλ
λί καί τό βαμβάκι. Τό μαλλί τό αγόραζαν άπό τούς ιβοσκούς τού χωριού ή άπό 
τό πάζάρι τού Σουφλί ου, πού γινόταν κάθε Σάββατο. Στό παζάρι, κατέβαι
ναν οί ίδιες αί γυναίκες γιά νά 'διαλέξουν μόνες τους, καλό μαλλί* μακρύ, μα
λακό, χωρίς σιάρβα (χωρίς βρωμιές) τό τονίζω οί ΐδυες, διότι σπάνια κατέ
βαιναν, τά χρόνια εκείνα, οί γυναίκες στό παζάρι. Τό βαμβάκι ήταν δικό τΐοΐυς 
προϊόν τό έβγαζαν άπό τά χωράφια τους.

ΤΙ έ π  ε  ξ ε ρ γ α  σ ί α τ ο ύ  μ α  λ λ ι ο ύ: "Οταν αγόραζαν τό
μαλλί τό ζεμα|τούσ«Ιν ιμέ 'βραστό νερό, μέσα σέ μεγάλες σίκάφες, κι’ έπειτα τό 
έπλεναν μέ άφθονο νερό νά καθαρίση. "Οταν στέγνωνε τό «άνάξαΐναν» (τό ά
νοιγαν μέ τά χέρια), γιά νά τό ετοιμάσουν γιά τό λανάρΐισμία. Τό άνάξαιιμα 
γινόταν τήν ήμερα στούς μαχαλάδες (γειίτονέματα) πού καθόταν άπό τό πρωΐ 
μέχρι τό βράδυ·, καί τά βράδυα στά νυχτέρτα (βεγγέρες). Τό λανάρισμα, ό
πως κι’ όλες τίς δουλειές, πού θ’ αναφέρω παρακάτω, μέχρις ότου γύνοντοΛ’ τό 
πανί, τίς έκαναν οί γυναίκες μέ τά χέρια καί μέ 'εργαλεία πού τ’ άφτιαχναν τά 
επιδέξια χέριια τών άνδρα>ν, ή μαραγκοί. "Οπως τό λανάρι, τή μαλλόρόυκα, 
τλυγάδι, τό άμαγκάν, τίς άνεμούδες, τόν άργαλειό. ’Αφού λοιπόν άνάξαΐναν τό 
μαλλί, άρχιζε τό λανάρισμα, μέ τό λανάρι δηλαδή περνούσαν λίγο - λίγο τό 
μαλλί, ανάμεσα άπό χαλύβδινες αιχμηρές βελώνες πού ήταν τοποθετημένες σέ 
διπλή σειρά, πάνω σέ χοντρό σανίδι σχήματος άψΐδος, ή όπο,ία ήταν τοποθετη
μένη σέ πλατεία βάση. ’Αφού τό περνούσαν έτσι κάμποσες φορές ανάμεσα άπό 
τίς βελόνες, γιά νά γίνη άφράτα καί νά με'δνη στό λανάρι, οί λέρες τών ζώων, 
πού τυχόν είχαν μείνει ύστερα άπό τό πλύσιμο, καί τό κοντό μαλλί, τό τρα
βούσαν μιά μέ τό δ'εξί καί μιά μέ τό αριστερό χέρι εναλλάξ, έβγαζαν τά «φλό
κια» καί στό λανάρι έμεναν τά «τσιπίδια», πού τά έγνεθαν χοντρό νήμα καί 
τά ©κονίαν (έπλεκαν) «μέστία». "Οταν λαναριζόταν όλο τό μαλλί τό έκαναν 
«τλούπες» πάνω σ’ ενα μαξυλάρι, τό όποιο τοποθετούσαν πάνω στά άπλωμένα 
τους πόδια, έβαζαν 3— 4 φλόκια οριζόντια καί πάνω σ’ αυτά καθέτως, άλλα 
πολλά φλόικια. ’Έπειτα γύριζαν τή μιά άκρη τών οριζοντίων φλακιώύν καί 
τό έτύλιγαν πολύ σφιχτά σέ κύλινδρο καί έκαναν έτσι τήν «τλούπα» τή σειρά 
έπαιρνε κατόπι τό γνέσιμο. Τό γνέσιμο γινόταν μέ τή «μαλλόραυκας καί «.τ' 
άδράχτ». 'Η μαλλόρόυκα ήταν ξύλινη σέ σχήμα κεφαλαίου Ψ. Ή  τλούπα, 
περνούσε .στήν κεντρική· προεξοχή, Ινώ τό κατώτερο τμήμα τό περνούσαν άπό 
τή ζούνα τους (ζώνη), μέχρις ότου οί αιχμές τής μαλλόρουκας έφταναν στό 
ύφος τών ματιώκν. Τό αδράχτι ήταν κι’ αύτό ξύλινο καί είς τό ανώτερο άκρο 
είχε ιιιίκρά ελικοειδή έγκοπή τήν (κόκα) γιά νά σκαλώνη ή κλωστή, ώστε μέ 
τό στριφογύρισμα τ’ αδραχτιού νά μή ξετιλύγεται τό νήμα άπό τό άδ'ράχΐι,
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κα! κάτω - κάτω στό άδράχι περνούσαν τό «σφουνΤιλ» γιά αντίβαρο. Τό νήμα 
μαζεύονταν σ’ δλη τήν έκταση τού αδραχτιού τό περισσότερο αμως στό κέν
τρο. 'Όταν γέμιζε τό αδράχτι, τό νήμα τό «τλυγάδ ιαξαν» τό μάζευαν στό 
«τλυγάδι». Τό «τλυγάδι» ήταν έλα χονδρό κυλινδριυκό ξύλο ένός μέτρου, δυ- 
χαΐλωτό στό ένα άκρο. Τό άλλο άκρο, ,σέ απόσταση περίπου μιας παλάμης, έφε
ρε μιά οπή, άπ’ δπου περνούσε /τό «τσφί» ένα άλλο μικρό ξύλο', ούτως ώστε μέ 
τό τλυγάδ νά σχηματίζη κεφαλαίο γάμα. ’Ανάμεσα στή δυχάλα κα! στό γά- 
μα, κροίτώντας τό τλυγάδ άπό τό κέντρο μέ τό δεξ! χέρι, ,κα! ιμέ τό άριιστερό 
τ’ άδράχτι, έιτύλιγαν τό νήμα. ’'Επειτα τό ζεματούσαν ιμέ ζεστό νερό γιά νά 
στρώση και! όταν στέγνωνε τό έκαναν «στουιρά» ('θηλιά). "Οταν εγνείθαν αρ
κετό νήμα, όσο χρειάζονταν γιά τό ύφασμα, τό «καλάμιζαν» τό μάζευαν στά 
καλάμια. Τό καλάμισμα γίνονταν μέ τό «άμαγκάν». Τό άμαγκάν άποτελούνταν 
άπό τόν «άδραχτου» τή «ρόδα» κα! τήν ανέμη. Ό  άδραχτους ήταν λεπτή σι
δερένια βέργα, /ή όποίά ιστήν μιά άκρη διαπεροϋσε ένα κοντό ξύλινο κύλινδρο 
μέ εγκοπή, ,κα! ήταν τοποθετημένος σέ δύο κΟΜτσυς τετράγωνους πασαλί- 
σκους, ούτως ώστε νά ,μπαινοβγαίνη κα1! να γυρίζη εύκολα. Οι! πασαλίσκοι ή
σαν στερεωμένοι σέ χοντρή 'βάση. Ή  «ρόδα» άποτελούνταν άπό ιδυό κυκλικά 
σανίδια πλάτους περίπου δύο πόντων. Σέ ιάπόαταση το ένα άπό τό άλλο δέκα 
πόντων, ένώνανταν μεταξύ τους μέ χοντρούς σπόγγους. Ή  ρόδα ήταν τοποίθε- 
τημένη κι αύτή σέ δυό πασσάλους, ώστε μ’ ένα «χερού» (λαβή) να γυρίζη εύ
κολα. Ό  άδραχτους κα! ή ρόδα, ενώνονταν ιμέ δύο μακρόστενα ξύλα. Γύρω 
άπό τή ρόδα κα! στήν εγκοπή του άδραχτου περνούσε ή «ρόδου» (χοντρός, στε
ρεός σπάγγος), ή οποία μέ τήν περιστροφική κίνηση της ρόδας, εθετε σέ κί
νηση κα! τόν άδραχτου. Ή  ανέμη ήταν δύο μακρυά σανίδια, τρεις πόντους ιτό 
καθένα πλάτους, σέ σχήμα σταυρού. Κατά μήκος και κατά διαστήματα, έφε
ραν οπές, οπού τοποθετούνταν όρθιια μικρά ξύλα, γιά νά ιμπαίνη τεντωμένος δ 
νταυράς (ιθηλειά). Ή  άνέμη ήταν τοποθετημένη πάνω σ’ έναν «κούτσουρά» 
(κούτσουριοι) ούτως ώστε νά γυρίζη. ’Έβαζαν λοιπόν τή ιθηλιά στήν άνέμη, 
περνούσαν τό καλάμι στόν άδραχτου, έδεναν τήν αρχή τής θηλειάς στό καλά
μι, κα! άρχιζαν νά γυρίζουν τή ρόδα. ’Έτσι γύριζαν συγχρόνως ή ρόδα, δ 
άδραχτους κα! ή άνέμη. Κα! !νω τό νήμα ξετυλίγονταν άπό τήν άνέμη, τυλί
γονταν στό καλάμι. ’Αφού καλάμιζαν τό νήμα, έπειτα τό γίδιαζαν. Τό γιδιία- 
σμα γινόταν ώς έξης: Μπήγανε στό έδαφος κοντές σιδερένιες βέργες, σέ 
απόσταση δύο σπιθαμές τή μία άπό τήν άλλη. ’Έπειτα, σέ κάθε βέργα, έ
βαζαν ένα κομμάτι κρατσούνα, γιά να γυρίζουν εύκολα τά καλάμια κα! νά 
ξετυλίγεται τό νήμα. Μετά σέ κάθε βέργα, περνούσαν άπό ένα καλάμι. Κα
τόπι, άπένανπ άπό τις βέργες μέ τά γεμάτα καλάμια, κα! σέ απόσταση 2,6 
έως 3 μέτρα, μπήγανε τά παλούκια (σιδερένιοι μικροί πάσσαλοι), σέ από
σταση τό ένα άπό τό άλλο. Τό μήκος και ό άρυθ'μός τών παλουκιων έξαρ-
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τ Lotov άπό τά μέτρια πού ήθελαν νά βάλουν το πανί. ’Έπαιρναν cnro αριστερό 
χέρι την αρχή της κλωστής άπό κάθ'ε καλάμι, ι συγκέντρωναν ’έτσι τις κλω
στές (απ’ όλα τά καλάμια καί μέ τό δείξί τους χέρι τραβούσανε τό νήμα και 
προχωρώντας, άφιναν κάτω στά παλούκια τό Εκτυλισσόμενο νήμα (τό πλά
τος). Τό πλάτος του πανιού κανονιζόταν άπό τά. «λισίδια». Κάθε λιισίδι είχε 
τριάντα κλωστές. ’Ά ν  τά καλάμια, που ήταν στη σειρά ήταν τριάντα* θά 
πήγαιναν .καί θά γυρνούσαν τόσες φορές, όσα λισίδια ήθελαν γιά τό πλά
τος. ’Αφού τελείωνε τό γίδιασμα, μάζευαν τό γιΐδϋασίδι σάν αλυσίδα γιά νά 
μήν μπερδευτη, καί ήταν έτισ,ι έτοιμο γιά τό (τύλιγμα). Τό τύλιγμα γινόταν 
μέ τήν «πλύχτρα». ’Έμπηγαν στή γή δύο διχαλωτούς πασσάλους, ισέ άπό- 
σταση ένός περίπου μέτρου, όσο ήταν' τό μήκος τού άντιού, τό δέ αντί ήταν 
ενα χονδρό κυλινδρικό ξύλο, τό όποιο ιστό ενα άκρα ήταν χονδρότερο καί τε
τράγωνο, φέροντας σέ κάθΐε πλευρά μιά οπή, απ’ όπου περνούσε τό «γυρτ 
στάρ». Αύτό ήταΐν μικρό γυριστό 'ξύλιο, τό όποιο δενόταν μέ ένα χονδρό σπάγ- 
γο ιάπό τόν αργαλειό γιά νά στερεωθή ιτό άντί. Τό άντί τό ’έβαζαν πάνω -στις 
διχάλες τών πασσάλων καί το γύριζαν μέ τό «γυριιστάρ». Στό άντί τύλιγαν 
τό νήμα, τού όποιου τήν αρχή τής αλυσίδας έδεναν σ’ αύτό, αφού χαλούσαν 
μέρος τής αλυσίδας, καί τή,ν υπόλοιπη την έβαζαν πάνω σέ μικρή ξύλινη 
σκάφη, ειδική γι’ αύτή τή δουλειά, ή όπαία σέ μιά άκρη είχε ένα μεγάλο 
καρφί γιά νά δένεται τό νήμα. Πάνω ιστή ισκάφη ιέβαζαν καί μεγάλες πέτρες 
γιά βάρος, ώστε τό νήμα νά μή μαζεύεται χαλαρά στό άντί. Πολλές φορές, 
άντί γιά πέτρες, έβαζαν μικρά παιδάκια, .τά όποια θεωρούσαν πολύ διασκε- 
δαστ,ικό τό τράβηγμα. "Οταν μαζεύονταν τό απλωμένο νήμα, χαλούσαν τμη
ματικά άλλη αλυσίδα, μέχριις δτου μαζευόταν όλο. "Ύστερα άπό τό «.τύλιγμα» 
ακολουθούσε τό «μίτωμα». Δηλαδή περνούσαν τό νήμα άπό ιτά «μιτάρια», 
πού ήταν φτιγμένα άπό τά ακούραστα καί επιδέξια χέρια των γυναικών καί 
έπειτα τά περνούσαν άπό τό χτένι. Καί όλα μαζί, άντί, μιτάρια καί χτένι, 
τά έστηναν στόν αργαλειό καί άρχιζε τό ύφαμα. Πόση δουλειά! Πόσος κό
πος! Πόση διαδικασία! Κι όμως όλα γίνονταν μέ κέφι, μέ χαρά σάν παιχνι- 
δάκι, άπό τά Επιδέξια χέρια κάθε πρακοιμένης νοικοκυράς.

Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  τ ο ύ  β α μ β α κ ι ο ύ :  Τό βαίμόάκι, όπως 
είποςμε, ήταν προϊόν δικό τους. Τό Εκκόκιιζαν οί γρηές μέ ε’ιδικό έκκοκιστή- 
ριο, τό «πσικρίκ». Αύτό άποτελοΰνταν άπό δύο ξύλινους κυλίνδρους, ό Ενας 
πάρα πολύ κοντά στόν άλλο. Οί κύλινδροι αυτοί άκευμπούσαν σέ δύο ξύλινους 
κοντούς στύλους καί κατέληγαν κι οί δυο σ’ ένα χερούλι (λαβή), μέ τό όποιο 
περιστρέφονταν κι σί δυό ισυγχρό.νως, άλλα μέ αντίστροφη φορά. ’Ανάμεσα 
στούς κυλίνδρους 'λίγο!-λίγο τό βμμβάκι, καί στό μέν μπροστινό μέρος ’έπε
φταν οί σπόροι, στό δέ άλλο τό βαμβάκι.. ’Έπειτα τό «στίφαζαν» (τό έκα
ναν άφράτα) ιμέ τό «δουξάρ’ (ι)». Τό δουξάρ’ (ι) ήταν όμοιο μέ τόξο ένός
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μεγάλου κύκλου. Άποτελοΰνταν άπό ένα χοντρό κυλινδρικό ξύλο, τού οπαίου 
τά δυο άκρια ενάγονταν ιμέ τήν «κόρΙδα» (χορδή), ή όπούα ήταν άπό έντερο 
προβάτου. Εξάρτημα τοΰ δοξαριού ήταν τό «λαούδ». Το «λαοΰδ» ήταν κοντό 
κυλινδρικό ξύλο, μέχρις είκοσι πόντους, τό όποιο στις άκρες σχημάτιζε κάΐι 
σάν κεφάλάκι. ’Έβαζαν κάτω λίγο βαμβάκι, πλησίαζαν τήιν «Ικόρδα» καί κρα
τώντας μέ ,τό ένα χέρι τό «ώουξάρ», καί μέ τό άλλο τό «λαούδ», κτυποΰσαν 
τήν κόρδα ιμέ τό κεφαλάκι άπό τό λαούδ, κραΐτώντας το άπό τή μέση. Μέ 
τό κτύπημα, τό βμμβάκι τινάζονταν έπάνω καί ξανάπεφ,ε γύρω - γύρω. Μά
ζευαν τό βαμβάκι ιμέ ιμιά βεργούλα, τό έβαζαν πάλι κάτω άπό τήν κάρδια και 
έκαναν τό ίδιο. Αύτό τό επαναλάμβαναν πολλές φορές, ώσπου τό βαμβάκι 
γινόταν άφράτο. Μέ τή βειργούλα παραμέριζαν τό άφράτο βαμβάκι καί έ
βαζαν άλλο άστίφάχτο. .Κατ’ αύτόν τόν τρόπο «σνιφάζονταν» δλο τό βαμβάκι. 
’Έπειτα, τό έκαναν «ρουκιές» καί τό έγνεθαν μέ τή «ρόκαι» καί τό άδιράχτι. 
Ή  ρόκα ήταν ένα τετράγωνο ξύλο, 20— 25 πόντους, μυτερό στό έπάνω μέ
ρος καί στρογγυλό καί χοντρότερο στό κάτω, γιά νά τό πιάνουν. Οί μερα*- 
κλήδες, τής έβαζαν καί «μπιχλιμπίδια» (στολίδια). Τή σκάλιζαν μέ διάφορα 
σχέδια καί τήν έβαφαν μέ χτυπητά χρώματα. Τύλιγαν τή «ρουκιά» στή ρόκα 
καί άρχιζαν νά γνέθουν. Οί άλλες οί δουλειές γίνονταν ακριβώς, δπως καί 
μέ τό μάλλινο νήμα. ..

Σ κ λ η ρ ή τ ύ χ η

Σκληρή τύχη κι έγώ πού είχα καί σ’ αγάπησα τόσο πολύ καί σύ τώρα 
σκληρέ, μ’ άπαρνήσαι καί δέν έχω μιάν ώρα ζωή.

Μέ άρνήααι σκληρέ, μ’ άπαρνιεσαι, γράφε μού (το σέ μαύρο χαρτί. 
Γράφε μοϋ το ιμέ μαύρη μελάνη, βούλωσε του μέ βούλα χρυσή. ’Ά ν  κανένας 
κακούργος ή -ψεύτης, άν σού είπε για μένα κακό, έσύ δέν έπρεπε, αύτόναν 
νά πιοτέψης, μέ δοκίμασες τόσον καυρό. Ά χ  δέν ξέρω που είσαι, τί κάμψεις, 
εχω τώρα καίιρό να σέ δω καί είς τόν κόσμον κανέναν δέν έχω, τής καρδού
λας ιμου τόν πόνο νά πώ.

Τί κακό ν’ αγαπώ μία νέα καί νά έχη άγάπη πολλή" αύτό είναι τό χει
ρότερο πράγμα, σάν κι αύτήν τήν άγάπη νά σβυστη.

Ό  δ ύ σ τ ρ ο π ο ς  ν ι ο ς

ΈμάθαΙτε τί έγινε μιά Δευτέρα μέρα
ιμιά νέα φαρμακώθηκε στής Σμύρνης την Προνόβ,α.
Αυτή αγαπούσε έναιν νιό κι ό νιός τήν αγαπούσε 
μά ή κόρη ήταν σταθερή κι δύστροπος έκεΐνος 
Γυρίζει καί του λέειι αυτή; Γέλα νά παντρευτούμε, 
ίσως καί ήμπορέσουμΐ στην εκκλησιά νά μπούμε
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Γυρίζει καί της λέει. αυτός, αν βες κόρη μ’ παντρέψου 
καί πάρε άντρα σταθερό κατά τή νο ρ εξί σου,
Στήν κάμαρά της έτρεξε μέ τόση γρηγοράδα, 
προστάζει .και τής φέρνουνε ,τήν έρμη φαρμακάδα, 
κι ατού πουτήρ’ τήν έβαλε μέ τόση γρηγοράδα, 
σήκωσε καί τήν έπινε σάν νάταν βυσσινάδα.

Νά κι ό νέος έφτασε καβάλα στ’ άλογό τον,. 
κι ό νέος τήν έρωτησε κι ό νέος τήν .ρωτάει:.
Τό ’ιμαιθία πώς άρρώατησες καί είσαι ιμόσ’ στο στρώμα, 
θέλεις νά φέρου τού γιατρό, μά δέν α’ ορίζω ακόμα.

Δέν θέλου ούτε τό γιατρό επάνω μου ν’ άπλώση 
γιατί γνωρ·ίζ’ πού έρωτα κι θά ιμάς φανέρωση.
Έσεΐς οί άντρες νιώθετε τό δέντρο ν’ αγαπάτε 
κι οταν θά φάτε τον καρπό τό δέντρο ληισιμολάτε,

Κί ύστερα πού τσικουστέσιρις. βγήκε κι ή ψυχή της 
κι πέσαν τά σγαυράτς μαλλιά από τήν κεφαλή της.
Νά κι ό νέος έφτασε καβάλα ιστ’ άλογό του 
κι ό ιέος έδα έταξε κι ό νέος διατάζει:

Τής γειτονιάς ο ί  όμορφες ν’ άρθρύν νά τήν αλλάξουν 
κι όλες οί φιλενάδες της, νά ’ρβούνε να  τήν κλάψουν,
Κι οταν τήν κατεβάζανε τρία σκαλιά ιστόν τάφο, 
δ τάφος έσυρε φωνή κι ό τάφος άπεκρίιθη,
'Όλα τά δέντρα νά καούν, τά φρούτα νά σαπίσουν, 
παρά μιά τέτοια όμορφοι στόν "Αδη νά ισφαλίσουν.

Τ ρ ε ι ς  ο ρ φ α ν έ ς

Τρεις ορφανές πού μείναμε ιμέ πόνο στήν καρδιά μας 
Πούσι μανούλαμ’ νά μάς δής, νά δής τά βάσανά μας. 
Μένα τή μιγαλύτερη μ’ είχες άρραβωνιασμένη 
μαύρη ήταν ή τύχη μου κί κείνουν Λα τούν χάσου.

Κι γι’ άλλ* ή άδερφούλα μας έτυχε λ*’ άγαπήση 
κι αυτός τήν άπαράτησε γιατ’ είχε πάθει φθίιση.
Κι γι’ άλλ’ ή άδερφούλα ιμας, πού βρίσκεται δέν ξέρσυ 
ούλσυν τούν κόσμου γύρισα, δέν ήμπορώ νά τ’ν’ εύρου.

’Έτσι κι’ τρεις σκουρπίσαμι αάν έρημα πουλάκια 
χωρίς προστάτη μείναμι κι κλαίμι στά σουκάκια.
Τί φταίξαμε στήν μοιίρα μας κανείς νά.μάς προυδώση
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κανένας δέν ευρέθηροα κουράγιο να μάς δώση 
κι όλου μΐ γειά κι όλου χαρά.

Σ ά ν  τ ά μ α ν ν ι ο ς  κ ι ’ λ ε ύ τ η ρ ο υ ς

Σάν τάμαΛ’ νιος κι λεύτερους, άδικη, Ιδίΐκ’ μοΰ ρίξιαν νά 
κάμου πέντε χρόνια.

Μου παραπέσαν τά κλειδιά, κι πάου 40 χρόνια 
Σάπισε τό κορμάκι μου', κι* του διξίμ, τοΰ χέρι, 
τήν Παναγιά παρακαλώ κι’ τοΰ θεό δοξάζω 
νά γιάνη τό κορμάκι μιοΐυ, κι’ τό δεξί μου χέρι,
Νά πάρσυ τ’ άλαφρίμ’ σπαθί κι’ του βαρόμ’ τουφέκι 
νά πάρο,υ δίπλα τά βουνά δίπλα τά .κορφοβούνια, 
για νά σφυρί ξου κλέφτικα νά μαζουχτοΰν οί κλέφτες, 
νά κότσου νά τό διηγηιθώ, πως τά περνούν οί κλέφτες. 
Ή  φυλακή ’έχει σίδερα, έχει κλειδαριές μεγάλες 
κι όλο ναι γιά σάς φίλες μου.

Γ ι ώ ρ γ ι μ’ τ ό μ α ν τ η λ ά κ ι σ ο υ .

Δώδεκα χρόνια ιφυλακή κι’ πέντε μές τήν πρόγκα 
Ά χ  βάσανα καρδιάμ’ νταϊάντα 
Κανείς δέν ήρ'θι νά μι δγή, κανείς άπ’ τούς δικούς μου, 
συγγενείς κι έξάδειλφούς μου.
Γιώργιμ’ τού μαντηίλάκι σου ποιος τό'χει λι ρωμένου 
,μές τό αίμα βουτηγμένου;
Ή  φυλακή τού λέρουσι κι’ είναι λιρουμένου, 
μές τό αίμα βουτηγμένου.
Γιώργιμ’ τού μαντηλάκι σου στείλε μου νά τό πλάνου 
μί τά δάκρυα πού χύνσυ.
Που ιθάβρης κόρημ’ το νερό, ποΰ θάβρης το σαπούνι ; 
Μένα μ’ έκαμαν αουργκούνι.
Βάνω τά δάκρυαμ’ θερμό, τό σάλιο μου σαΐπσύνι, 
Γιώργιμ’ σ’ έκαμαν σουργκούνι.

Σ ά ν  ν τ ά μ α ν  ν ι ο ς  κ ι ’ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς  

Σάν ντάμαν νιος κι Ελεύθερος, σάν ντάμαν παλληκάριι 
ένα κοράσιο φίλησα, στη φυλακή μέ ρίξανε, 
νά κάμω πέντε χρόνια.
Μοΰ παραίπέσαν τά κλειδιά κι πάου σαράντα χρόνια. 
Αευτοκάρδι Εφύτεψα στής φυλακής τήν πόρτα
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κι’ ,λευτακάρδι έφαγα κι λευτεριά δέν είδα.
Κι ιμιά μέρα, Λαμπρή μέρα, ένα Σαββάτου βράδυ 
έκατσα καί τραγούδησα της φυλακής τά ντέρτια. 
Βασιλοπούλα τ’ ακούσιε, πού ψλά π’ του παραθύρι 
ποιος -είν’ αύ'τός πού τραγούδα νά ξανατραγουδήση, 
θά του χαρίΐσω θησαυρούς κι δεκαπέντε κάστρα,
Δέ 'θέλω γώ τά εννιά χωριά, τά 'δεκαπέντε κάστρα, 
μόν’ ·θέλω τό κορμάκι σου νά τό σφιχταγκαλιάσω.
Ρίξοντι μέσ’ στή ^φυλακή νά κμμη άλλα1 τόσα 
νά κάμη τά νύχιΙατ μιά πΙθαμή καί τά μαλλιά του κόσα.
Κι έκαμε κι άναστέναξι, έδώ είπε Ιθά πιθανού,
"Ας αγκαλιάσου μάτια μου, κι ’δώ μέσα ας πιίθάνου.
Κι ιουλου μέ γε'ΐά σας φίλοι μου.

"Ο λ ιε ς  μ α ν ν έ ς, κ α λ έ ς  μ ά ν ν ε ς  

"Ολες μάννες καλές μάννες, τά τέκνα τους εύχιόταν 
Μόν’ μιά μάννα πουλιόμαννα, τόν γιό της καταριόταν 
Νά πας Γιάννημ’ να μή φανής πίσου νά μή γυιρίσης 
Μάνναμ’ τό λόγο πού μου λές θά τό μεταναήσης 
Θά νάρίθη μάΛναιμ’ ενας καιρός πρώτη γιορτή του χρόνοι»
Θά πας μάνναμ’ στήν έκκλησιά νά σταυροπροσκύνησης 
Θά διής τούς νιούς, θά διής τίς νιές, θά διής τά παλληκάρια 
θά διής τόν τόπομ’ αδειανό κι’ τού 'στασΐδιμ’ άδειο 
Τότις μάνναμ’ θά θυμηθής πώς έχεις γιό στά ξένα 
Στά ξένα στά παντάξενα θά πάρης δρόμο μιακρυνό 
κι όποιαν θά βρής ρωτά τον*.
Μήν ΐδης μένα τόν υιόν τόν Γιάννην τόν καημένον 
Ό  προύτος λέει δέν ΐδ'ΐα γώ, ό δεύτερος δέν ξέρου, 
ό τρίτους δ μικρότερους σου λέει τήν αλήθεια,
Τούν είδα χτες στή ρεματιά ατής Μπρσύσαις τό γεφύρι, 
μαύρα πουλιά τούν έτρουγαν, 'θηριά τούν λιουγουρνούισαν·, 
Μονάχα ένα καλό πουλί δέν τρώει, δέν λιιουγουρνάει, 
ατού κιΐφαλάκι κάθήτι κι’ τούν μοιρουλουγάει.
Σήκου ψηλέμ, σήκου λιγνέμ’, σηκού παλληκαράκιμ’
Σύρτι πουλιάμ’ στις μάννες ισας κι σεις θηρυάμ’ στφουλιά σας 
ιΚαί σύ καλό - καλό πουλί κάτσι γιά νά τόν κλάψης.
"Οσες μαννάδες έχουνε παιΙδιά μή καταριόντι 
σήκου1 βρέ Γιάννημ’ νά μή διής πώς έχω καταντήσει 
Σάν τά πουλάκια στή βοσκή πού τά σκορπά ή φύση.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μ ΟΥΣΟΥΛΜ ΑΝΩΝ 
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΊΟΑΕΩΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ύ π ό  τής Ν ηπιαγω γού τού Μ ον)δεσ(ου Μ ουσουλμανικοΟ  
Ν ηπ)γεΙου Δ ιδυμοτείχου ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ Β Λ Α Τ Δ Ο Υ

Είς τήν πάλιν του Διδυμοτείχου, ιμαζί μέ τούς 'Έλληνας κατοίκους, δια
μένει καί μία ιμ'ευονότης Μουσουλμάνων. Ά πό πληροφορίας πού μαζέψαμε, 
από διαφόρους Μουσουλμάνους καί 'άπό δ,τι. αυτοί ενθυμούνται, άπό τά πα- 
λαιότερα άκό,μα χρόνιία, .καΐτοικοΰααν ιμαζί ·μέ τούς "Ελληνας ®ίς διαφόρους 
περιοχάς της πόλεως. Οί περισσότεροι στά παλαι ά χρόνια εΐχον τάς .κατοι
κίας των έξω άπό τήν πάλι στήν σημερινή περιοχή τοΰ παρεκκλησίου Α γία  
Κυριακή, δπου 'σήμερα έχουν τά νεκροταφεία τους. Αρκετοί όμως είχαν τά 
σπίτια τους εντός της πόλεως, στις σημερινές περιείχες, οδός γέφυρας (,κιο- 
πριοΰ μαχαλέ) , οδός Θεοφίλου (Ζιντζιρλί ιμαλέ), όδος Όδυσσέως (Γκ'αζί 
φεράτ ιμαχαλεισί), στήν συνοικία τής ζωαγοράς (κοήμ μαχαλέ) καί ιστήν συνοι
κία τής 'Παναγίας. Τά· σπίτια τους ήσαν πλινθόκτιστα, (μικρά καί χαμηλά, 
άποτελούμενα έξ ενός Ιδωιματίου (όνιτά) καί δ'ίπίλα είχαν τόν σταΰλο γιά τά 
ζώα. 'Όταν τό. Διδυμότειχο κατελήφθη, τό 1912, άπό τους Βιουιλγάριους, δλοι 
σχεδόν οί Μουσουλμάνοι κιατέφυγον είς τήν Τουρκίαν καί έπανήλθον δταν 
οί "Ελληνες κατέλαβαν τό Λιδυμότειχον, τό 1922. "Οταν 'έπέστ,ρεψαν, έγκα- 
τεστάιθησαν δλοι εντός τής πόλεως, δπου κατοικούν καί σήμερον, ήτοι στάς 
δδούς Θεοφίλου, Όδυσσέως, Γέφυρας, ατήν συνιοικία τής ζωαγοράς καί ιστήν 
οδόν Λεωνίδου (τσαΐρια) καί έγατέλειψαν τήν περιοχή τοΰ παρεκκλησίου 
τής Α γία ς Κυριακής. Αρκετοί εγκατεστάθησαν ειίς τάς τρώγλας τοΰ καλέ. 
Οί περισσότεροι πού εγκατεστάθησαν είς τάς τρώγλας, πριεήριχοντο άπό ξέ
να κράτη, Βουλγαρίαν, Σ ερβίαν κ,λ.π. "Ολοι είναι Μωαμεθανοί τό θρήσκευμα. 
ΤΙ ιθρησκεία τους- ξεκινά περίπου δπως .καί ή Χριστιανική θρησκεία, άπό 
τόν Ά δάμ καί την Εΰα καί φθάνει είς τόν Μωάμεθ, τόν όποιον οί Μουσουλ
μάνοι πιστεύουν ώς τόν τελευταΐον Προφήτην, άφοΰ προηγουμένως παραδέ
χονται αλους τους προηγούμενους άπό τόν Μωάμεΐθ προφήτας. "Ετσι καί τά 
έθιμά τους πάνε. δπως τά καθ(όρισε ό Μωάμεθ. Κιαθ’ δλην τήν διάρκειαν τοΰ 
έτους ’έχουν δύο .μεγάλες γιαρτές (τά ιμπαϊράμια), τό σεκέρ μπαϊράιμ καί τό 
κουρπάν (ΐιπαϊράμ.

Σ ε κ έ ρ  ιμ π α ϊ ρ ά μ : Τό σεκέρ .μπαϊράιμ εορτάζεται έπί τρεις 
ημέρας,· άλλα πριν ακόμη έλθη ή εορτή νηστεύουν. Κιατά τήν εορτήν αυτήν 
υπάρχει ή συνήθειοι νά 'συγκεντρώνονται δλοι οί- συγγενείς καί νά τρώνε δλοι 
μαζί. Οί νιεώτεροι φϋλοΰν τό χέρι τόν» μεγαλυτέρων καί συγχωρουνται. "Οσοι 
εΙΜαι ιμαλωιμένοι, μονιάζουν, Κάνουν διαγόρα γλυκά, -μπακλαβά, κανταΐφι, 
κλπ. Έπίσης κάνουν λουκουμάδες καί τούς οτέλίλαυν σέ συγγενείς καί φίλους.
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Κ ο υ ρ π ά ν μ  jt α ϊ .ρ ά μ : Εβδομήντα ημέρες μετά το σεκέρ 
μπαϊράμ, εορτάζεται Ιεπί τέσσα/ρες ήμερες, τό κοηρπάν μπαϊράμ. Κατ’ αυτό, 
οποίος: είναι 'ευκατάστατος, αγοράζει ενα κριάρι, τό σφάζει και τό κόβει σέ 
τρία κομμάτια. Τό ένα πρέπει νά τό ιμαιράση στους πτωχούς, τό άλλο σέ συγ
γενείς καί φίλους και τό τρίτο νά τό φάη ιμέ τά παιδιά του.

Επίσης, στις 6 Μαΐου εορτάζουν τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου (Χι- 
ζίρ). "Οποιος έχει κάμει τάμα κατά τήν εορτήν αυτήν, αγοράζει ένα αρνί, 
αλλά ,καί δποιιος άλλος Ιθέλει·, μποριεΐ νά άγοράση και αυτός. Αυτός ποτό έχει 
κάμει τό τάμία, σφάζει τό άρνί και τό μοιράζει ιαλα ιστούς πτωχούς, χωρίς ό 
ίδιος νά φάη, έκτος εάν αύτό πού 0ά κράτηση γιά νά φάη, τό πληρώση είς 
χρήμα στους πτωχούς. Κατά τήν εορτήν αυτήν κάνουν διάφορα γλυκά καί 
φαγητά καί 'βγαίνουν κατά παρέες στήν έξοχή όπου, διασκεδάζουν. Καί κατά 
τάς άλλας εκδηλώσεις της ζωής των ίέχουν ιδιάφαρα ήθη καί εθ'ίμα, π.χ., μετά 
τήν γέννησι τού παιδιού υπάρχει τό εθιμοίν, οί συγγενείς καί οί φίλοι τών γο
νέων νά φέρουν διάφορα δώρα γιά τό μωρό. Οί δέ γονείς τούς προσφέρουν 
τό σερμπέτ, πού άποτελεΐται άπό νερό, ζάχαιρι, κόκκινη ιμπογιά καί μυρωδικά. 
Εντός τής έβδομάδος δίδεται καί τό όνομα ιστό νεογέννητο. ’Εκεί δέ πού έ
χουν πολλά έθιμα, είναι ό γάμος. Σύμφωνα ιμέ την Μωαμεθανική θρησκεία, 
6 κάθε Μωαμεθανός έχει τό δικαίωμα νά πάρη μέχρι τέσσεριες γυναίκες. Οί 
γονείς τών νέων συζητούν καί συμφωνούν νά παντρέψουν τά παιδιά τους. "Ο
ταν συμφωνήσουν, τότε τό ανακοινώνουν στους συγγενείς καί φίλους. 'Ορί
ζουν μιά βραδυά καί κάνουν τούς έπισήμους αρραβώνες. Κατά τήν βιραδυά 
αυτή, οί συγγενείς του γαμβρού πηγαίνουν στό σπίτι τής νύμφης. Μπροστά 
σέ δλους ανοίγουν συζήτησι καί βάζουν τούς όρους νυμφεύσεως, δηλαδή πότε 
θά όρισθή ό γάμος, τί γαμήλια δώρα θά δώση ό γαμβρός κ.ιλ.π. Αύτά τά 
συζητούν, όχι αί γονείς, άλλ’ οί έκπρόσωποί τους, οί όποιοι βέβαια, τά έχουν 
συζητήσει πιο μπροστά μέ τούς γονείς. Τήν βραδυά αυτή πληρώνεται καί τό 
μπαμπά χακί (πατρικό δώρο). Ό  εκπρόσωπος τού γαμβρού πληρώνει διά 
μέσου τού έκπροσώπαυ τής νύφης, ιστόν πατέρα τής νύμφης, ένα (ορισμένο 
χρηματικό ποσό. Τά γαμήλια δώρα, τά πρώτα δηλαδή δώρα τού αρραβώνος, 
λέγονται ΐέμπρόίθεσμα καί δίδονται τήν βραδυά τού άρραΐβώνος, τά δέ υπό
λοιπα δίδονται στό γάμο. Ή  οικογένεια τής νύφης κερνά διάφορα γλυκά, λου
κούμια, καφέδες κΛ,.π. καί άπό δλους τούς καλεσμένους περνά ή νύφη τούς 
φιλά τό χέρι, τούς δίδει άπό ένα μαντήλι ,καί αύτοί τής δωρίζουν χρήματα. 
Στό τέλος δίνει καί ένα δέμα στήν οικογένεια τού γαμβρού, μέσα στό οποίον 
έχει διάφορα δώρα γιά τόν γαμβρό καί τήν οικογένεια του. Τήν δεύτερη 
μέρα τού άρρα'βώνος ο γαμβρός στέλλει στήν νύφη, κουφέτα. Πέρνει ό γαμ
βρός μουσική, δηλαδή τά όργανα. Μπροστά πηγαίνουν παιιδιά πού κρατούν 
τά κουφέτα ιμέσα σέ παψιά. Άκολουθίούν τά όργανα, πίσω άπό αύτά παλλη-
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κάριια πού χορεύουν καί πίσω ακολουθεί πλήθος πόσιμου. Πηγαίνουν στό σπίτι 
της νύφης τα κουφέτία καί ή νύφη τούς δίνει διάφορα γλυκά πού τά έπι- 
στρέφουν στό σπίτι του γαμβρού πάλι ιμέ χορό καί ,μέ τά όργανα. Τό από
γευμα της Ιδίας ημέρας σι γυναίκες καί τά κορίτσια μαζεύονται στό σπίτι 
της νύφης καί χορεύουν. Τά γλυκά καί τά κουφέτα ύστερα άπό δύο ημέρες 
τά μοιράζουν στά σπίτια. Οί δύο εκπρόσωποι ρωτούν τούς άρραίβωνια'σμένους 
εάν τούς δέχωνται ώς εκπροσώπους τους γιά νά κάνουν τό γάμο (νικι,άχ). 
’Εάν τούς δέχωνται τότε δ κάθίε εκπρόσωπος πέρνει άπό δύο μαιρτύρους πη
γαίνουν ιστό τζαμί η φωνάζουν στο σπίτι τόν χόιζια καί τελείται ό θρησκευ
τικός γάμος. Μαζί ,μέ τόν ΐθρησκευτικόν γάμο ή ύστίε,ρία άπό ώρισμένο χρο
νικό διάστημα πού ορίζουν, υπάρχει τό έθιμο νά κάνουν την χαρά, δηλαδή 
τό γλέντι. Στά παλα'ιότε,ρα χρό\ιια άρχιζε ή χαρά τήν Τρίτη καί τελείωνε 
τήν Παρίαΐσκευή, ημέρα αργίας των Μουσουλμάνων, τώρα όμως αρχίζει τήν 
Πέμπτη καί τελετώνετ τήν Δευτέρα τό πρωί. Τήν Πέμπτη: ξεκινούν άπό τό σπίτι 
τού γαμβρού. ’Ακολουθούν άλλα παιδιά πού κρατούν ταψιά μέσα στά όποια 
έχουν ιβάιλλειι τά νυφικά τής νύφης, μετά τά παιλληκάριία πού χορεύουν καί 
πίνουν, πίσω πηγαίνουν τά όργανα καί τελευταίο τό αμάξι ,έπάνω στο όποιον 
είναι τό στρώμα καί τό πάπλωμα τού γαμβρού καί τό συνοδεύει μία γυναίκα, 
νύφη τού γαμβρού άπό αδελφό ή 'θείο. Τά παλληκάρια χορεύουν καί πίνουν 
καί όταν τελειώνει τό πιίοιτό σταματούν στό δρόμο καί συνεχίζουν μόνον όταν 
τούς -φέρουν άλλο. 'Όλη -αυτή ή συνοδεία άπό δεξιό δρόμοι φθάνει στό σπίτι 
τής νύφης. ’Από τό σπίτι τής νύφης φορτώνουν ιτά προικιά έπάνω στό όιμάξι, 
τά φορέματα, τά κεντήματα κ.λ.π. τά κρατούν παιδιά ιστά χέρια καί επιστρέ
φουν άπό δεξιό πάλι. δρόμο κατά τόν ίδιο τρόπο. "Οταν ψθάσουν -στό σπίτι 
τού γαμβρού οί συγγενείς του περνούν τά ταψιά άπό τά παιδιά καί τά δίδουν 
χρήματα. "Ενα παλληκάρι κρατάει ένα μαξιλάρι στό χέρι καί δέν τό δίνει, 
όόσπου οί δικοί τού γαμβρού τού δώσουν δώρο χρήματα ή ποτά γιά όλη τήν 
παρέα του. Τά προικιά απλώνονται, στό δωμάτιο τού5 γαμβρού καί καρφώνουν 
καί ένα μανδήλι στον τοίχο σέ σχήμα τριγώνου. Τήν Παρασκευή δύο γυ·\αϊ- 
κες άπό τό ίμερος τού γαμβρού καί άλλες δύ;ο άπό τό μέρος τής νύφης, κρα
τούν κειριά στά χέρια, γυρίζουν στά σπίτια, δίνουν άπό ένα κερί καί τούς 
πρασκαλούν στό γάμο. Αυτοί πάλι τούς δίνουν δώρο· χρήματα. Τό απόγευμα 
ένας νέος μέ όλα τά όργανα, μοιράζει κεριά στά μαγαζιά τής γειτονιάς και 
τούς προσκαλεΐ στό γάμο. Μόλις βριαδυάσει μαζεύονται οί γυναίκες καί τά κο
ρίτσια στό σπίτι τής νύφης καί χορεύουν ώς τό πρωί. ιΚατά ΐτό διάστημα 
αύτό -βάφουν τά χέριίαι καί τά πόδια τής νύφης, μέ κνά. Μέ τήν υπόλοιπη 
βάφονται τά κορίτσια. "Ολην τήν νύκτα τρώνε, πίνουν καί χορεύουν. Τό πρωί 
πλύνουν τά χέρια καί φεύγουν. Τό Σάββατο τό πρωί συνεχίζουν πάλι τα 
οργαινα νά παίζουν στά καφενεία τής γειτονιάς -καί όποιος θέλει νά στείλη
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δώρο το στέλλει μέ τά όργανα. Τό βράδυ μαζεύονται ιστό σπίτι του γαμβρού 
οί άνδρες καί γλεντούν ώς τά μεσάνυχτα η ώς τό πρωί. "Οταιν κοντεύουν νά 
σκορπίσουν αναποδογυρίζουν ένα κάθισμα καί τό σταλίζουν ,μέ πράσινα χόρτα 
καί ,μέ άναμένα κε,ρ-ιά. Μέσα ατό κάθισμα βάζουν ένα ταψάκΐι μέ κνά καί άνα
μένα κεριά. "Ύστερα ένα παλληκάρτ κρίατάει τό ,κάθισμα ιμέ τό ταίψάκι, δύο 
άλλοι χορεύουν, ,καί ολσι ιμίαίζι γυρίζουν στά τραπέζια ιμέ τις παρέες. Αυτός 
πού κρίατάει τό κάθισμα τό άφίνει σέ κάθε τριαπέζι ιμέ τίς παρέες καί πηγαί
νει καί χορεύει ιμέ τούς άλλους δύο, ό δέ γαμβρός χαιρετάει· τήν παρέα, καί ή 
παρέα ρίχνει χρήματα στό ταψάκι ιμέ τήν κνά, τά οποία προορίζονται γιά τόν 
γαμβρό. Μετά άπό αύτό φεύγουν ατά σπίτια τους. Τήν Κυριακή άπό τό πρωί 
παίζουν πάλι τά όργανα καί συνεχίζουΛ' νά μαζεύουν δώρα. "Οταν πλησιάζε,ι 
ή ώρα τής χ'αράς, τά όργανα ιμαίζεύουν άπό τά καφενεία τον κόισμο καί ιοί 
νέοι χορεύουν. "Ύστερα τά ό'ργανα πηγαίνουν καί περνούν τόν κουρέα γιά νά 
ξυρίση του1 γαΐμβρό. Κατά τήν διάρκειαν τού ξυριίσμιαίτος σηκώνουν τόν γαμ
βρό νά χορέψη καί αυτός καί χορεύοντας δ γαμβρός δωρίζεται, άπό τούς συγ
γενείς .καί ψίλους. "Ύστερα βλοιι μαζί πάλι εκτός άπό τόν γαμβρό πού τόν συν- 
τρίαφεύοιυν στο σπίτι δύο παντρεμένοι, άνδρ,ες, οί υπόλοιποι πηγαίνουν μέ ένα 
αμάξι νά πάρουν τήν νύφη άπό τό ισπίτι της μέ τά όργανα κιάι χιορεύο\τας. 
Στό σπίτι της ή νύφη μαζί μέ άλλα κορίτσια είναι κλειδωμένη. Οί δύο γυ
ναίκες συγγενείς τού γαμβρού πού συνοδεύουν τό αμάξι δωρίζουν στά κορί
τσια καί τότε τά κορίτσια άνοίγουν τήν πόρτα γιά νά πάρουν τήν νύφη. ’Ανε
βάζουν τήν λ*ύφη στό αμάξι καί τήν πηγαίνουν στό σπίτι τού γαμβρού. Στό 
σπίτι ό γαμβρός είναι μέσα στό δωμάτιο. Ή  μητέρα του, έάν δέν έχη μητέρα, 
τότε ό πατέρας του καί Ιεάν δέν έχη καί πατέρα τότε μία γριά συγγενής, στέ
κεται στήν πόρτα, καί κρατά ψηλά τό κοράνιο. Τότε βγαίνει ό γαμβρός έξω 
καί πέρνει μέσα τήν νύφη. Ή  νύφη κίριατάε,ι ένα κεντημένο μαντήλι οπό χέρι, 
τό δίνει στό γαμβρό καί ό γαμβρός βγαίνει έξω καί τό δίνειι σέ ένα νέο πού 
έχειι όριισθή έκ τών προιτέρων, ότι, <θά ιτό πάρη, εάν δέν έχη όριισθή τύπε τό 
πετάει καί τό πέρνει όποΐιος προλάβει. Ή  παρέα αυτού πού πήρε τό μιανδήλι, 
πέρνει τόν γαμβρό καί όλοι μαζί πηγαίνουν στό καφενείο1 καί κερνούνται γλυ
κίσματα. ’Αφού κερώσει ό γαμβρός αυτός πού πήρε τό μανδήλι μαζί μέ τήν 
παρέα του παίρνουν τόν γαμβρό καί πηγαίνουν στό ζαχαροπλαστείο καί τρώνε 
γλυκά. Τήν ά>ρα τής βραδυνής προσευχής ό γαμβρός μαζί μέ δύο γέρους 
πηγαίνουν στό τζαμί καί προσεύχονται, υστερία μαζί ό ιμάμης καί ό ψάλτης 
ψάλλοντας τόν πηγαίνουν στό σπίτι,. ’Εκεί έχουν έτοιμο τό αείρίπέτ καί τούς 
κερνούν. Έπειτα κρατά πάλι ή μητέρα τό κοράνιο ψηλά στά χέρια της, στέ
κεται στήν πόρτα τού δωματίου καί περνά μέσα ό γαμβρός. Τήν ώρα πού 
μπαίνει τόν χτυπούν στήν πλάτη. Τό βράδυ της Κυριακής ή μητέρα τής νύ
φης στέλει φαγητό στό σπίτι τού γαμβρού γιά νά φάη δ γαμβρός καί ή νύφη.
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Την αλ'λη μέρα διασκεδάζει ή οικογένεια τοΰ γαμβροΰ. Τό απόγευμα τής 
Δευτέρας ένας 'συγγενής τοΰ γαμβρού πέρνει τόν γαιμβρό και πηγαίνουν στό 
σπίτι· του πεθερού. Έκεΐ φιλάει τά χέρτα .καί δωρίζεται.

Σ η ιμ. Τά ανωτέρω περιγραφέντα1 ήθη καί έθιμα ισχύουν καί σήμερον.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Δ 'δα σ κά λου  ΠΑΥΛΗ ΑΘ ΑΝ ΑΣΙΟ Υ

Πάνω στα 'Τελευταία υψώματα τής Ροδόπης, 28 χλ|μ. Β.Δ. τοΰ Σουφλί- 
ου πρός τήν Έ?νληνο βουλγαρικήν μεθόριο, σέ μιά πλαγιά, πού περιτριγυρίζε- 
ται άπό βράχους καί δαισοομένα βουνά, που τρέχουν γάργαρα νερά καί τό πο
τάμι άνάμιείσα κυλά άπό φαράγγια, 'βρίσκεται τό Ιστορικό Έλληνικώτιαιτο χω
ριό Κκ|τρωνιά. Δέν θά γράψουμε τήΛ· ιστορία του. Θά μάς άπαισχολήιση δ λαο- 
γραφιιχός θησαυρός του, ιθά ζητούμε τίς ευτυχισμένες του ήμέριες ιμέ τά ομορ- 
μα ήθη καί έθιμα, μέ τά πανηγύρια καί τίς γιορτές, μά ιθά γευθ'οΰμε καί τίς 
πίκρες πού προσφέρουν οί λυπηρές ήμερος. Πάντα ή λαογραφία είναι γερά 
δεμένη μέ τήν ιστορία τοΰ κάθιε τόπου, πολλές δέ φορές ή λαογραφία είναι ή 
ίδια ή ιστορία ιτίο/υ. Οί παλαιιοί κάτοικοί του 24 οικογένειες περίπου προερχό- 
μενοΊ άπό τήν περιφέρεια τής Βιζΰης καί δή ιάπό τό χωριό Σουργάς —  Ά ν .  
Θράκης, ΐέγκαταστάιΟηκουν στήν Κοτριωνιά μετά τόν άτυχή Ελληνοτουρκικό 
πόλεμο τοΰ 1922. Μέχρι τό 1922, τό χωριό κάτοικε ιτο άπό Τούρκικες καί 
Βουλγαρικές οικογένειες πού απαριθμούσαν περίπου 850. Οί Τοΰρκίλι όμως 
μέ τούς Βουλγάρους είχαν συνεχώς μιαλώματα καί γκρίνιες. Γι’ αύτό δ Σταθ
μός τής Χωριοφυλακής έγκαίτεστάθη ευθύς έξ αρχής, πρίν ακόμη· έρθουν οί 
"Ελληνες ατό χωριό. 'Η χειίριοτέρα καί απάνθρωπη πράξι των Τούρκων είναι 
πού μάζεψαν 20 ιμέ 22 Βουλγάρους ιΤλύς έκλεισαν σ’ ένα καφενείο τούς κλει
δώσανε καί τούς έκαψαν ζωντανούς. Αυτό βεβαίως ήταν μεγάλο· πλήγμα για 
τούς Βουλγάρους γι’ αύτό ζήτησαν βοήθεια άπό άλλους Βιουλγάρους, οί όποι
οι κατοικούσαν στήν σημερινή Βουλγαρία. Αύιτοί κατέβαιναν πότε - πόΐτε σίτά 
Ελληνικά χωριά γιά λεηλασία καί αρπαγή. Αυτούς τούς ώνόμαζον «Κομη'τα- 
τζήδιες». Γι’ αύτό λοιπόν οί Τοΰρκοι άναγκάοθηκαν νά έγκαταλε.'δψουν πρώτοι 
τό χωριό καί νά φύγουν γιά τήν Τουρκία. Μέ· τόν ερχομό όμως tow 'Ελλή- 
νων οί Βούλγαρε,ι ήρίχιισαν να εγκαταλείπουν τό χωριό καί νά φεύγουν γιά 
τήν Βουλγαρία. Μέ,χριιι τό 1926 έφυγαν δλαι, εκτός μιας οιίκυγενείας, ή οποία 
παραμένει ακόμη στό χωριό. Οί Έλληνες, όσα χρόνια κάθησαν μέ τούς Βιουλ- 
γάρίους, περνούσαν καί ζοΰσαν καλά καί ουδέποτε ή αστυνομία ήσχολήθη μ’ 
αυτούς. Ασχολίες Τους ήταν .καί είναι ή γεωργία, ή κτηνοτροφία καί ύλοτο-
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μία. Μέ .τήν φιλοπονία του; γρήγορα κατώρθωσαν νά ξαναφτιάσσυν τό νοικο
κυριό τους. Ό  προπολεμικός επιισκέπτης τοΰ χωριοΰ Εμενε κατάπληκτος άπό 
τά ορυλόξβΛίίχ αισθήματα, τήν καλωσόνη και ευγένεια τών κατοίκων .του που δια- 
τηρΐιΰσαν τό ξεχωριστό γλωσσικό Ιδίωμα τής γενέτειρας τοΰ Βιζυηνοΰ. Μετά 
τήν φυγήν τών Βου'λγάριων ζοΰσαν παλΰ ήσυχα καί ειρηνικά σάν μιά οικογέ
νεια. Ό  καθαρός αέρας τοΰ πεύκου, τό καλό νερό καί γενικά ιτό υγιεινό κλί
μα, έχουν ασκήσει ευεργετική επίδραση στήν υγεία κιαί μακροιβιότητα τ<ών κα
τοίκων του. Αποτέλεσμα τούτων' ήταν οί μακροζωία καί ελάχιστοι θάνατοι. 
Ά πό τό 1926 μέχρι τό 1946 άπεβίωσαιν μόνον 7 ατ!ο|μα καί ώς επί τό πλεϊ- 
στον λόγω γήρατος. Τήν εποχή τοΰ συμμοριτοπόλεμου ή κατάσταση στό δρευ- 
νό χωριό ήταν αφόρητη. Οί συμμορίτες πυρπόλησαν καί ιρήιμιαξαν τό χωριό, 
01 κάτοικοί του .αναγκάσθηκαν νά τό ίεγκαταλείψουν καί νά εγκατασταίθοΰν 
στό Σουφλί. Αότός ό πόλειμος ήταν ή ιαίτία διιαλύίσεως καί καταστροφής τοΰ 
χωριοΰ. Ά πό τίς 24 .οικογένειες έμειναν καί επέανρίειψαν ιστό χωραό μόνον 16. 
Οί άλλες σκορπίστηκαν στήν Θράκη καί Μακεδονία. Ώ ς ,τό 1954 ,τό χωριό 
ήταν ιέγκαταλειλε'ΐιμιμένο. Ά π ’ τή χρονιά αυτή .αρχίζει μιιά νέα ίέίποχή γιά τό χω
ριό. Ή  στοργική φροντίδα τοΰ κράτους, που ΐεικδηλώίθηκε ιμέ τήν εκτέλεση τοΰ 
κυβερνητικίαΰ προγράμματος έιπανεπαικιισμοΰ τών παραμεθορίων περιοχών, 
έδωσε νέα όψη ιστό χωριό. Χτίζονται ώραϊα σπίτια, ανοίγονται δρόμοι, έπα- 
νέρχσνται ιμιερικές .άπ’ τίς παλιές οικογένειες, πραγματοποιείται ή εγκατάστα
ση νέων οικογενειών άκτημόνων άπό τά χωρίιά της περιοχής ΔιΙδ)χου —  Ό -  
ρεστιάδος, γίνεται διανομή κτημάτων, χορήγηση ζώων καί [εργαλείων, χορή
γηση έπιδοιμάτων καί ιμέ νέο σφρίγος άρχίζει ή νέα ζωή τοΰ χωρίου. Σύμ
φωνα μέ τήν άπογραφή τοΰ 1961 ή Κοτρωνιιά ιεΐχιε 460 κατοίκους. 'Η κακή 
έξις τής μιεταναστεύσεως κατέστησε τό χωριό αραιοκατοικημένο. Σήμερα μό
λις απαριθμεί 200 κατοίκους. .Καί τώρα άς ιμας ιμιίλήση αυτή ή ίδια ή ζωή 
τους, ή ιδιια ή ψυχή τοΰ χωριοΰ.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ο ΰ  χ ω ρ ι ο ΰ :  Ή  Κοίτρωνιά 
υπάγεται διοικητικώς στήν κοινότητα ΛαΙδιάς. Γι’ αυτό, στό χωριό ΰπήρχον 
μόνον οί Άζάδες (ισύμβουλαι). Τόν δε πρόεδρο τής κοινότητας τόν έλεγαν 
1 κοτζαμπάση. ’Εκλέγονταν «διά βοής» κι’ άντιπριοσώπευαν ,τό χωριό. Έφρόν- 
τιζαν γιά τά έργα τοΰ χωριιοΰ γιά τήν είσπραξη τών φάρων, γιά παίπά, δά
σκαλο καί έβαζαν μέ συνεργασία τοΰ χωριοΰ δραγάτη (.αγροφύλακα), αγελα
δάρη καί τοιαγκαΐδάρη (γίδια πού μένίοΐυν στό χωριό γιά /τό γάλα). Τους φό
ρους τοΰ Δημοσίου μάζευε ό Ταξιντάρης (εΐίισπράκτορας). Χαρακτηριστική 
ήταν ή φράση, που τήν θυμούνται άκόμα οί γέροντες. «Νά δίνης τόν παρά νά 
παίρνης τό πόσουλα (απόδειξη). Ή  σφιχτοίδεμένη αυτή ζωή δέν [εκδηλώνον
ταν μόνον στις Ιεξωτερικές δουλειές, άλλά καί στις δουλειές άκόιμα τοΰ ισπιιτιοΰ. 
Τους βλέπουμε νά συνεργάζωνται, είτε πρόκειται γιά ξεσπείρωμα καλαμπόκι οΰ,
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εΐτε. γιά πλέξιμο κι? οποιαίδήπατε άλλη δουλειά, πού απαιτεί πολλά, χέρια. Τις 
τελείωναν όλες μέ τά περίφημα νυχτέρια τά ευχάριστα καί αλησμόνητα. Τό 
πνεύμα τής φιλοξενίας πάλι ήτουν πολυ ανεπτυγμένο ανάμεσα τους. ’Ίσως για
τί πολλοί άπ’ αυτούς ξενητεύονταν κι’ ιέγνώρϋζαν τίς πίκρες καί τά φαρμάκια 
τής ξενητιάς. "Οταν ξεκινάει κάποιος γιά τά ξένα, ;κάνει, τό σταυρό τοιο. Αυ
τοί πού τόν ξεπρσβοΐδούσαν ιμετά τόν ‘χωρισμό καί τό «ώρα καλή νά πας ικαλά» 
σπάζουν κλαδιά καί τά βάζουν στήν πόρτα τοΰ σπιτιού. ’Εκείνη τήν ήμέρία δέν 
σκουπίζουν τό σπίτι. Οί γυναίκες πηγαίνουν στά ιέξωκκλήσιια κι’ άνάβουν τά 
κανδήλια, γιά νά βοηθήσουν τόν ξιενητε|μένο. "Οταν ξαναγυρ'ίζε'ΐ κάπουος άπό 
τά ξένα, εκείνος πού ιθά τόν πρωτοίδή τρέχιείι ιστό σπίτι νά πάρη «συγχαιρί- 
κυα».1 Ή  οικογένεια παρουσίαζε τέτοια ενότητα, πού 'αποτελούσε ένα δυναμικό 
κύτταρο τού αδιάσπαστου σώματος τής κοινωνίας τοΰ .χωνιού. Ή  γιαγιά άπο- 
καλοΰνταν «μανίτσα», «τσάτσα»,2 ή ιθιεία «κάκιαυ»3 ή «ικακούιλα», ό αδελφός 
«καρντάσης»,4 δ έξάδελφος «κουσιουρής»,5 ο πεθερός άπό τή νύφη, ^αφέντης».6 
Τά παιιδιά σέβονται1 τούς γονείς καί οί γονείς αγαπούσαν τά παιιδιά, ιμά πιο πο
λύ τό τελευταίο. 'Η γέννηση, καροτσιού δέν είναι καί τόσο αρεστή· Τά κορί
τσια τά παντρεύουν άπό τά 14— 20 'χρόνια καί παλαιότερα δέν λάβαιναν ύπ’ 
όψη τους την 'θέληση τού κοιρ.ιτσιού. Ή  νύφη σέβονταν υπερβολικά τά πεθερι
κά της. ’Αποκαλεΐται στό όνομα τού άνδρα της. Τά παιδιά, άν τύχη νά πεθά- 
νη ό πατέρας, άποκαλούνται στό όνομα τής μητέρας ή τής γιαγιάς. Ή  άτεκνη 
γυναίκα βρίσκεται ιστό χωριό ισέ μειονεκτική ιθέση. Γι’ αύτό υπάρχει ή συνή
θεια ή γυναίκα, πού !δέν γεννάει, νά παιίρνη τά λεχωναάτικα μιας άλλης νά τά 
πλύνη, ιέλπίζοντας πώς έτσι 'θά κάμη παιδί. Ή  έγκυος πρέπει νά ιτρώγη κάΐθΐε 
τι πού βλέπει κα!ί τής αρέσει «γιά νά μην τό ρίξη». Αυτές είναι καί ήταν έν πε- 
ρυλήψ&ι οί σπουδαιότερες συνήθειες τών παλαιών .κατοίκων τού χωριού.

Ό  γ ά μ ο ς σ τ  ό χ ω .ρ ί ο  Κ ο τ ρ ω ν ί  ά: Κάθε χώρια, κάθε λαός, 
κάθε τόπος χωριστά χαίρεται, καθώς είναι γνωστό, μέ τόν δικό του· τρόπο, μέ 
τίς δικές του συνήθειες. ’Έτσι λυπάται σέ κάθε «συμφορά καί ιδυΐστυχία μέ τόν 
δικό ταυ τρόπο. Ό  τρόπος ο|μως αυτός καί οί ισυνήθίειες έξιαρτώνται άναπόσπα- 
στα άπό τίς διάφορες βιολογικές συνθήκες τών άνθιρώπων, πού ή μοίρα τούς 
έταξε νά ζούν σ’ αυτήν ή εκείνη τή γωνία τής γής. Τό γεγονός, πού θά προσ
παθήσω νά περιγράφω, είναι τόσο γνωστό καί ισυνηθ'ΐΐσμένο σ’ όλους γενικά

1. Συγχαοίκια =  Συγχαρητήρια.
2. Μανίτσα -  Τσάτσα =  Γιαγιά.
3. Κάκου =  Θεία.
4. Καρντάσης =  ’Αδελφός.
5. Κουσιουρής =  Έξάδελφος.
6. ’Αφέντης =  Πεθερός.
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τούς ανθρώπους. Παρουσιάζει όμως άπειρες διαφορές καί πρωτοτυπίες, όταν 
γιΟρτάζειται από ανθρώπους ιμέ διάφορες συνθήκες βιιαβιώισεως. Διαφορετικές 
εΐναι ιο,ι συνήθειες, πού ακολουθούν στόν εορτασμό τού γάμου στό χωριό, δια
φορετικές στήν πάλι, (διαφορετικές ατό νησί και δ.ιαφορειτικές ατό βουνό. ’Ά λ 
λος ισννήθιεηιες έχουν γιά τό ίδιο γεγονός οί, Θράκες, άλλες οί ΙΙελοποννήσιοι, 
άλλες αι Ήπει,ρώτες και άλλες οί Θιεισααλοί. "Οταν ιέπρόκειιιτο νά γίνη γάμος 
χαλούσαν όχι μόνον τούς ολίγους κατοίκους τού χωραού, άλλα καί τούς κατοί
κους τών γύρα) χωριών. Ά πό τήν Παρασκευή «ακόμη καιλσύσιαν γιά τόν γάμο 
της Κυριακής. Στό σπίτι του γαμπρού μαζευόταν κορίτσια, τά όποια έκαναν 
τά προσκλητήρια. Αυτά ήταν τότε: Σ ’ ένα χαρτάκι έβαζαν μαστίχη, γαρύ- 
φαλα καί «τέλια» άπό τή νύφη. Ό  γάμος άρχιζε άπό τήν Παρασκευή. Στού 
γμιίπρεύ τό ισπίτι ήταν τά όργανα καί έπαιζαν ιμέχρι τήν ώρ«α τής Κυριακής 
γιά νά ξεκινήσουν γιά τή νύφη. Στό «σπίτι τής νύφης άρχιζε άπό τήν Τετάρ
τη. Μαζευόταν οί φιλενάδες της, έστρωναν τήν προίκα καί τήν άφηναν μέχρι 
τό Σάββατο τό βράδυ. Τήν εσπέραν τού Σαββάτου ξεκινούσαν, ό γαμπρός μέ 
τά όργανα καί αλοι οί συγγενείς του καί πήγαιναν μέ δύο - τρία κάρρα γιά νά 
πάρουν τήν προίκα 'της νύφης. "Οταν εφΟιαναν ιστό σπίτι της κορίτσια άπό τό 
σόϊ τής νύφης καθόταν επάνω στήν προίκα καί ιδέν σηκωνόταν άν δέν ερ ρίχνε 
χρήματα ιέπάνω στά ρούχα ό γαμπρός. Παίρνουν όληιν τήν προίκα τήν κουβα
λούν, τήν φορτώνουν ιστά κάρρα καί ξεκινούν γιά τό σπίτι τού γαμπρού, χω
ρίς νά πάη ή νύφη. Τό ίδιο βράδυ χορεύουν καί γλεντούν μέ «τά όργανα μέχρι 
τό πρωί -τής Κυριακής. Τήν Κυριακή, άφού ειδοποιηθούν ότι ή νύφη είναι 
έτοιμη, ξεκινά ό γαμπρός ιμέ δλο του τό σόϊ νά παν νά πάρουν τή νύφη. Σ ’ δλο 
τό δρόμο παίζουν τά όργανα καί χορεύουν τά παλληκάριια καί κοπέλλες. "Οταν 
φθάση ή συνοδεία στό σπίτι τής νύφης, σταματά καί άφού κεραστή αρχίζει ό 
χορός. Ό  γα|μπρός πηγαίνει πρώτα ιστόν πειθιερό ικαίί ιστήν πεθίειρά του: κάνει 
μετάνοια καί φιλά τό χέρι του. Δέχεται έκ νέου τίς ευχές άπό τό σόϊ της νύ
φης. «Κάθονται ιλίγη ώρα μόνον, ώσπου νά δωρίση ή νύφη τό σόϊ της καί νά 
χορέψουν τά δώρα. Μετά παίρνουν τήν νύφη καί «ξεκινούν γιά τήν εκκλησία, 
όπου τους περιμένει ό κουμπάρος καί κουμπάρα. Ά φ ού τειλεσΟή τό μυστήριο 
στό τέλος περνούν, μέσα στήν έκκλησία, όλοι 'μπροστά άπό τόν γαιμπρό καί τήν 
νύφη καί δίνουν τίς ευχές τους. Πρώτοι περνούν αί γονείς πού γαμπρού καί 
τής νύφης, οί όποιοι κάνουν τό μεγαλύτερο δώρο ιστή νύφη. "Οπως «είναι δ«λοι 
μαζί άπό τήν ιέκκλησία πηγαίνουν στό σπίτι τού γαμπρού. Έκεΐ αρχίζει τό 
γλέντι καί βαστά «μέχρι τά βαίθειά μεσάνυχτα. Έκεΐ ή νύφη έκ νέου· όλο τό 
σόϊ τού γαμπρού καί καθ’ ένας ύπαχρεούται νά χορόψη τό δώρο του καί νά φυ
γή. Τήν Δευτέρα σάν ξυπνήσουν άργά, μαζεύονται πάλι ιστό ισπίτι τιού γαμπρού 
γιά νά κάνουν τήν δευτέρα (έτσι τήν λένε). Συνήθως μαζεύονται οί συγγε
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νείς καί οι γείτονες. Κατ’ αυτήν οι γυναίκες φέρουν τήν νύφη διάφορα χειρο
ποίητα γλυκά. Ά φοΰ -συγκεντρώθουν δλοι (στρώνουν τραπέζια καί κάθονται 
νά φάνε καί νά πιουν. Αυτήν τήν ήμερα χορεύουν καί γλεντούν ε’ιδικά οι συγγε
νείς, οί οποίοι τήν προηγούμενη ημέρα έδιδαν τήν ευκαιρία ισίτόν ξένο κόσμο. 
Τρώνε καί πίνουν τόσο πολύ πού στό τέλος, κατά τό άπόγευιμα πού διαλύονται, 
δλοι εΐναι μεθυσμένοι. Τά δέ ό'ργανα φεύγουν όταν διατάξη, ό γμμπράς, διότι 
αυτός τά πληρώνει. Μαζί μέ τόν κόοιμο φεύγουν καί αί οργανιαπαΐκτες, δηλαδή 
κατά τό απόγευμα τής Δευτέρας. ’Έτσι λοιπόν τελειώνει ό γάμος καί τό και- 
νούργιο ζευγάρι προστίθεται στό χωριό ίσάν ιμιά ξεχωριστή Οικογένειία. ΤΙ 
κοινωνική όργάνωσις τοΰ χωριοΰ άλλαξε κατά τήν τελευταίαν δεκαετία καθ’ 
όσον οί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ είναι περισσότεροι επσικοι. ’Ενώ οί συνήθειες καί 
τά έθιμα τοΰ γάμου παραμένουν κα! σήμερα ακόμη. Τό έδαφος τοΰ χωριοΰ 
είναι ορεινό καί τό περισσότερον πετρώδες. Οί ασχολίες τών κατοίκων είναι ή 
υλοτομία, καυσοξύλων, ή κτηνοτροφία καί ολίγη γεωργία. Οί περισσότεροι 
εποικοι έχουν έγκαταλείψει τό χωριό κάθ’ όσον δέν εμειναν ίκανοποιμέναι άπό 
τήν εδώ ζωή τους.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΓΙΑΤΡΑΔΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ιε ρ ο δ ιδ α σ κ ά λ ο υ  ΓΕΩΡ. ΚΟΜΝΙΔΗ

Γ έ ν ν η σ ι ς

α) Π  α ι δ ο π  ο ι ί α: Δύσκολη είναι ή Ιθέισις τής άτέκνου είς τήν κοι
νωνίαν. Θεωρείται ΰποδεεστέρα τών άλλων γυναικών. Καί ή ιδία νοιώθει εν
τροπή διότι, δπως λέγουν δέν σμίγει το αίμα της μέ τό αίμα τοΰ άνδρός της 
γιά νά τεκνοποίηση. Γιά νά τεκνοποίηση καταφεύγβι ,είς μέσα θεμιτά άλλά καί 
άθέμιτα. Πηγαίνει στίς εκκλησίες, στά Μοναστήρια, βάζει ζεστά στήν κοιλια
κή χώρια, χτυπά βεντούζες, .καταφεύγει στις γύφτιίσες κ.λ.π. Άντιιθέτως γιά
τήν πρόληψι τής εγκυμοσύνης, καταφεύγουν ιείς Ιδιάφοιρα χημικά ιμέσα κ.λ.π.
(πλένουν τά ιάπό,κρυφά μέλη μέ νερό είς τό όποιο έχουν λυώσει στίφη κ. ά).

β) ’Ε γ κ υ μ ο σ ύ ν η :  1) ’Όνομα τής εγκύου: Είναι βαρεία ή άγκα- 
στρωμένη ( =  έγκυος)' Ή  έγκυος νοιώθει αδιαθεσίες, ζάλην, έχει Ιδιαιτέραν 
προτίμησιν είς τά ξυνά ή άλμυΐρά καί ζηλεύει ώριισμένα φαγητά πού βάζει ό 
νσΰς της ή βλέπει νά τρώνε οί άλλοι. ’Άλλες πάλι άποστρέφονται ώρισμένα α
ρώματα. Ή  έγκυος πρέπει νά άποφεύγη τήν άρσι ιβάρους, τήν κοπιαστική ερ
γασία, τά κτυπήματα, ,τό απότομο πήδημα κ. ά. Τά αντίθετα κάνει όταν έπιθυμή 
τήν αποβολή τοΰ εμβρύου.
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Π  ρ ο γ ν ω σ τ ι κ ά μ έ ισ. α θ ι ά τ ό γ έ ν ο ς  τ ο ΰ  έ μ β ρ υ 
ο υ : "ΊΠπάρχου ν διάφοροι τρόποι προγνώσεως τοΰ εμβρύου έκ τών οποίων
άναιφέρομίΘν μερικούς: α) Ρίχνοιμε στήν κεφαλή τής έγκύου (χωρίς να μας 
άνηληφθή) ιλίγο αλάτι. ’Έπειτα καθόμαστε απέναντι καί παίριαικολαυθισΰμε 
τήν πρώτη κ’ίνησί της. ’Ά ν  πιάίση ή έγκυος τήν μύτη της θά κάνη αγόρι, άν 
πιάση ·δέ τό ιστάμα της ιθά κάνη κορίτσι. β) 'Όταν τελείωση ό αργαλειός μας 
καί κόψομε τό πανί, παίρνομε τήν βέργα που χωρίζει τό νήμα καί ιμέ κλειστά 
μάτια πηγαίνομε· στήν κοπριά τοΰ οιπιτυοΰ μας. Έκεΐ άνοίγομε τά μάτιια μας 
καί άν δούμε πρώτα άτομο άρσενικοΰ γένους, τότε λέμε δτι ή τάδε έγκυος θά 
γέννηση αγόρι, ενώ άντιίΟ'έτως άν τό πρώτο άτομο πού θά Ιδιοΰμε μόλις άνοίξω- 
με τά μάτια μας .είναι .θηλυκού γένους (δηλ. γυναίκα) τότε θά κάνη κορίτσι, 
γ) 'Όταν τά πισινά τής εγκύου είναι πολύ φουσκωμένα, τότε λέγεται δτι θά 
κάνη κοριτσάκι. .5) 'Όταν έχη μεγάλη κοιλιά καί λεκέδες ιστό πρόσωπό της 
ή έγκυος, τότε ιθά κάΛη αγόρι, ε) ’Ά ν  ή ισύλληψι γίνη προ τής περιόδου τότε 
θά γέννηση αγόρι ή συλλαμβάναυσα γυναίκα, ένω άν γίνη. ή σύλληψίς της 
μετά τήν περίοδό της πιστεύεται δτι θά γέννηση κορίτσι.

Δ ε ί σ ι  δ α ί μ ο ν ε ς  (δ ο ξ α σ ί α  ι κ α ί  σ υ ν ή ιθ! ιε ι  α ι τ ώ ν  
ε γ κ ύ ω ν :  Απαγορεύεται, ή έγκυος νά ϊ)δή νεκρόν ή νεκρικήν πομπήν ή νά 
φάγη κόλλυβα. Απαγορεύεται, έπίσης νά εργάζεται ή έγκυος κατά τήν εορτήν 
τοΰ Α γίου Συμεών διότι τότε τό παιδί πού ιθά γεννήθή ιθά ειΐναι σημαδιακό 
ήτοι μέ κολλημένα τά βλέφαρα τών ματιών, άν έρρα'βε τήν ήμερα τοΰ Α γίου  
Συμεών ή μάνα του, μέ σχισμένα τά χείλη κ.λ.π.

Τ ο κ ε τ ό ς  κ α ί  α ί μ e τ’ α υ τ ώ ν  έ ν έ ιρ γ ε ι α ι: 'Όταν
ελθη ή ώρα νά γέννηση ή έγκυος καί καιλαπανεΐ, ιειίς τούς Γιαίτράδες συνηθί
ζεται ή ιφράσις: «’Έχιει τά πον,ίδια της ή καϋμένη». Ή  πρακτική, μαία (συνή
θως γριά χωρική) είναι κοντά της. Τοποθετεί τήν (επίτοκα καθιατή έπί σκα- 
φίδος ιμέ τά πόδια ανοιχτά καί Ιδιά τών χιειρών της προσπαθεί νά πιάση τό 
βρέφος νά τό τραβήξη έλαφρά, υποβοηθούσα ούτω τήν επίτοκο. Τήν ώρα ε
κείνη ή έπίτοκος πρέπει νά είναι έντείλώς ξεκαύμπτωτη καί νά φορή φαρίδειά 
φορέματα. Έάν βγή τό παιδί άλλα ιδέν πέφτει τό ύστερο φυσιολογικά, τότε 
κρεμούν σ’ αυτό ένα βάρος γιά ιά  τό έλκη καί νά πέση. (Τό ύστερο λέγεται 
υστερνό). Έ άν τό παιδί γεννηθή μέ υμένα (μανδήλα) κόβουν τόν υμένα καί 
βγάζουν τό παιΙδί άπό μέσα. Ό  υμένας αυτός ξηραίνεται καί δίδεται ένα μέ
ρος εξ αΰτοΰ είς στείρας γυναίκας, αί δποΤαι πιστεύεται δτι άν φάγουν εξ αΰ
τοΰ θά τεκνοποιήσουν. Αί κατ’ αυτόν τόν τρόπον δμως φέρουσαί1.παιΐδιιά είς τόν 
κόσμον, ή δέν ζοΰν αί ΐδιαι, ή ήμπαρεϊ νά ζήσουν αί ΐδιαι, άλλά νά πεθσνουν τά 
παιδιά των. Διά δέ τά παιδιά που ιθά γεννηθούν μέ υμένα, θίεωρεΐται τούτο κα
λός οιωνός διότι τά παιδιά αΰ,τά θά έχουν καλή τύχη. Μετά τήν γέννησιν του
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παιδιοΰ επιβάλλεται ειίς τήν λεχώ τριήμερος τουλάχιστον κατάκλισις καί ακι
νησία διά νά καίθαρισθή αυτή έκ γλολ1 διαφόρων σωματικών υγρών. Τήν πρώτη 
ήιμέρ'α τής γΐεννήσεως τοΰ παιδιού καλείται είς τό ισπίτι ό ίιερεύς γιά νά δια- 
βάση ώριισμένην ευχήν άναφεροιμένην είς τό παιδί καί τήν μητέρα αύτοΰ .καί 
νά εύλογήση τό εντός λεκάνης ευρισκόμενον ύδωρ. Μέ τό ευλογημένο αυτό v£s 
ρό έπί σαιράνΤα ημέρες κάνουν μπάνιο' τό βρέφος ρίχνοντας πάντα λίγο (μέσα 
στή σκάφη. Παλαιότερα έπήγα'ΐνιαν ένα ,μπουκάλι μέ νερό καί λίγο βασυλικό 
μέσα ιείς τήν εκκλησία ή τό σπίτι τοΰ ίίερέως γιά νά τό διιαβάση καί νά πά
ρουν τίς ευχές τίς εκκλησίας, δπως έλεγαν. Τό όρθ'ότερον όμως είναι νά μετα- 
βαίνη ό ίειρεΰς είς τό ισπίτι τής λεχοΰς, γ ι’ αυτό καί κατηργήιθη ή παλαιατέρα 
συνήθεια. Τήν τρίτη ήμερα πηγαίνειιι ή ιμαιμμή καί κάνει ιμιπάνιιο τή λεχώ, όπό- 
τε 'επιτρέπεται μετά νά σηκώνεται άπό τό κριεββάτι της καί νά κάνη ώριισμε- 
νες μικροδουλειές.

Τ ό β ,ρ έ φ  ο ς: Μόλις γεννήθή τό βρέφος μετριοΰν δύο δάκτυλα άπό 
τήν βάισι τοΰ άμιφαλοΰ καί πάνω καί κόβουν τό υπόλοιπον τοΰ ομφαλίου λώρου 
ιμέ ένα ψαλιδάκι. Τό τεμάχιον τοΰ ομφαλίου λώρου πού έμεινε είς τό σώμα 
τοΰ παιΐδιίοΰ τό δένουν μέ ιμία κλωστή καί επάνω ιείς τήν πληγή τοποθετούν καφ- 
φέ ή λίγο καμένο χώμα άπό τό τζάκι. Τώρα δμως άντ’ αυτών τοποθετούν σουλ- 
φαμιδάσκονη. Μετά τό κόψι|μο τοΰ όμφαλοΰ ή ιμαμμή παίρνει ένα σφουγγα- 
ράκι καί ιμέ ιλίγο χλιαρό νειρό κάνει μπάνιο τό μωρουδάκι, καί έν συνεχεία τό 
αλατίζει ιείς δλο τό σώμα. Κατόπιν τό σπαργανώνει καί πριν ·τό δώση ειίς τήν 
μητέρα του τήν έρωτά: Τί έχεις; ’Αρνάκι ,άπαντά ή μάνα τοΰ παιδιοΰ. Τοΰτο 
επαναλαμβάνεται τρεις ιφοοές καί παίρνει έπειτα ή μάνα τό παιδί, τό βάζει 
στά δεξιά της καί κίοαμοΰνται ιμαζί ιστό ίδιο κριεββάτι. ’Εάν τό βρέφος κλαίη 
διότι πεινά ίσως, ή μητέρα τό θηλάζει. ’Εκτός τοΰ ιθηλασιμοΰ τοΰ δίνουν νά 
πιπιλίιση ζάχαρη ή λουκούμι, άφιοΰ προηγουμένως τό δέσουν σέ ένα άσπρο κα
θαρό πανί ή γάζα ισυνήθως. Ό  θηλασμός τοΰ βρέφους διιαρκεΐ επτά μήνες συνή
θως αλλά μπορεί νά διαρκέση καί λιγώτερο ή περισσότερο ανάλογα μέ τήν 
δτάθεσι τής μητέρας. Τό απόκομμα τοΰ θηλασμού πρεπει νά γίνεΐται πάντα ή
μερα Τετάρτη ή Σάββατο. ΤΙ μητέρα δένει σφικτά τό στήθος της μέ μιά μαν- 
δήλα άφ’ ενός ιμέν γιά νά διαλυθή τό γάλα που υπάρχει ιμέσα στους μαστούς 
καί άφ’ ετέρου νά μην ισυγκεντρώθή άλλο. Κοντά στους ιμαστούς βάζει καρ
φίτσες ή ενα κομμάτι μαλλί ιμέ κόκκινο πιπέρι, ούτως ώστε μόλις επιχείρηση 
τό παιδί νά 'θηλάση, νά τσιμπηθή ή νά καή ιάπό τό πιπέριι καί νά ιμήν ξαναπλη- 
σιάση. ’Άλλοτε τό 'βρέφος έκοιιμίζετο στήν κουπάνα (σκάφη) Ιένψ τώρα στό 
κριεββάτι ή σέ ειδική κούνια. Ά φ οΰ .σπαργανώσουν τό παιδί τό σταυρώνουν 
διά τής παλάμης, τοΰ σκουπίζουν τά .μάτια .καί τοΰ τιραβοΰν λίγο τήν μύτη γιά 
νά γίνη ωραία καί έπειτα τό βάζουν νά καιμη(θή. ">Εως δ’τσυ σαραντίσει τό βρέ
φος, τό επισκέπτονται συγγενείς καί γνωστοί, τών γονέων του γιά νά τό άση-
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μώσουν κατά τόν έξης τρόπο: Παίρνουν .μία ή δύο δραχμές καί σταυρώνουν τό 
πρόισωπσν τοΰ βρέφους τρεις φορές, ευχόμενοι νά είναι γείρό σάν τό σίδηρο. 
Φεύγοντας άίπό τό δωμάτιο τοΰ παιιδυοΰ τό φτύνουν τρεις φορές στό πρόσω
πο καί τοΰ αφήνουν ιστό μαίξιλαράκι άπό μία κλωστή, τήν όποιαν κόβουν ε
κείνη τήν στιγμή άπό κάποιο ρούχο πού φορούν. 'Όλα αυτά γίνονται γιά νά 
μην βαισικαίθή τό νήπιαν και νά ιμήν χαίθή ό ΰπνας του. Συνήθως δέ αί &Wr 
σκεπτόμεναι τήν λε,χώ πρέπει νά τής πάνε αυγά τηγανητά ή σούπα ή μικύκια 
ή άλλα φαγητά. (Μικύκια =  λουκουμάδες). Γιά νά μην βασκαθή ή λείχω καί 
τό βρέφος πρέπει νά ’έχουν καρφιτσωμένο 'έπάνω τους ενα κρεμαντζαύρι.1 Τό 
κρεμαντζοιόρτ αποτελάται άπό ένα τρύπιο φλουρί, μία ισκέλδα ισκόρίδου καί 
μία γαλάζια χάύδρα περασμένα δλα ισέ ιμιά κόκκινη κλωστή! ’Επί σαράντα η
μέρες θυμιατίζουν ,τό δωμάτια τής λεχοΰς. ’Απαγορεύεται νά μένουν ρούχα 
τοΰ ασαράντιστου παιδιού ή τής μητέρας του έξω ιμετά τό ήλιοβασίλευμα. "Ο
λα δέ αυτά γίνονται διότι ή ίλεχώ παρουσιάζει; μεγάλην εύπάθειιιαν μέχρι τά 
σαράντα, ιέχει τό ένα της πόδι μέσα στο τάφο δπως συνήθως λέγεται στους 
Γιατράδες. Πιιά νά διευκολυνθή ή πρώτη οδοντοφυΐα τοΰ παιδιού, τοΰ βράζουν 
οί γονείς του λίγο σιτάρι, τό όποιο μοιράζουν έν συνεχεία σέ τρεις πρώτο- 
στεφάνες γυναίκες. Αυτές τρώνε καί εύχονται: «'Όπως ’έσκασε τό σιτάρι αύ
τό πού τρφμε, έτσι νά σκάσουν καί νά βγουν καί τά δοντάκια τοΰ παιδιού χω
ρίς πόνο». Έ πί έν έτος άπαγορίεύεται τό κόψιμο τών μαλλιών τοΰ παιδιού. Με
τά παρέλευσιν ενός έτους τά κόβουν σύρριζα γιά νά δυναμώσουν. Τόν πρώτο 
χρόνο τά νύχια .πού κόβουν άπό τό βρέφος δέν τά πετοΰν παρά τά μαζεύουν 
καί τά φυλάγουν μέσα στήν τσέπη τοΰ πατρός. Μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ 
έτους πετοΰν τά νύχια.

Β ά π  τ ι σ ι ς : Τό άβάπτιίστο προσφωνεϋται ώς κατσιβελάκι ή κοτσιδ-

βέλα ή μπέμπης. Τόν άνάδο(χ;ο, τόν λένε ναυνό. Τό έργον τοΰ άναδόχου θεω
ρείται ιερό. Είναι καλό νά βαπτίζη κανείς παιδιά καί μάλιστα, μέχρι σα
ράντα παιδιά τό καλύτερο. 'ΌπσιΙος δέν βαπτίζει παιδιά σ’ αυτήν τήν ζωή, 
στήν' άλλη λαδώνει (βαπτίζει) παντικάκια.

Τ έ λ ε σ ι ς τ ή ς  β α π  τ ί σ ιε ω ς  : Τό παιδί μεΐταφέριειται. άπό τό
σπίτι, υπό τής μαμμής, ειίς τήν έίκκλησίαν διά τό βάπτισμα. Είς τήν εκκλησίαν 
επίσης μεταβαίνουν συγγενείς τοΰ παιΐδιιοΰ καί άλλοι χωρικοί. Ή  μητέρα πα
ραμένει είς τό σπίτι, διότι δέν επιτρέπεται ν’ άκούση τό όνομα τοΰ παιδιού 
της είς τήν έίκκλησίαν άπό τόν νουνό,. παρά πρέπει νά τό μάθη αργότερα. 
Μόλις διοίθή τό όνομα ιεϊς την έκκλησία κατά τό βάπτισμα, τρέχουν τά άναμέ- 
νσντα παιΙδιά νά τό άναγγείλουν ιεϊς τήν μητέρα τοΰ παιδιού καί νά πάρουν

1. φυλαχτό.
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τόν μουζτέ (δώρο), ήτοι χρήματα η ένα μα/νδηλάκι. Μετά τήν ιτέλιεσι του 
Μυστηρίου, προχωρεί 'μπροστά ό άνάδοχος κρατώντας τό νεοφώτιστο στήν 
αγκαλιά του, έπονται ό ίερεύς ,μέ τόν ψάλτη, ψάλλοντες καθ? όδόν τό «’Α 
ξιόν έστίν ώς αληθώς. . .» καί ακολουθούν σσοι άλλοι έπιίθυμοΰν έκ τών π ο  
ρακαλαυθηισάΛίτοον τό Μυστήριον εις τόν Ναόν. Ή  πομπή αυτη κατευίθύνεται 
στό σπίτι τοΰ νεοφώτιστου. ’Εκεί τους αναμένει ή μητέρα, μέ άλλους συγγε
νείς. Αυτή έ'χει τοποθετήσει προηγουμένως στήν είσοδο τοΰ σπιτιΐοΰ ένα μα1· 
ξκλάρι και ένα τεΐμάχυο σιδήρου. ’Επ’ αυτών πατιεΐ ό νουνός. Έ ν συνεχείρ, 
ή μητέρα τοΰ παιδιού κάνει τρεις μετάνοιες, ά σπάζεται τό χέρι τοΰ νουνοΰ 
καί παίρνει στήν αγκαλιά της τό πααΐδί γιά νά τό τοποθεήση ατό κρείββαιτά- 
κι του. Κατόπιν ιεϊισέρχαν.ταίΐ εντός τοΰ δωματίου, δίπου τούς αναμένει στρω
μένο ,τό τραπέζι ,μέ πλούσια, κατά τό Ιδυνατόν, φαγητά καί αρχίζουν τό φα
γοπότι, ,μείτά τήν ευλογίαν τής τριαπέζης υπό τοΰ ιΐιερέως. Πίνουν ιείς υγείαν 
τοΰ παιδιοΰ, ευχόμενοι!: «Καί στό γάμο του», «πολύχρονος» κλπ. Ά φ οΰ φάνε 
ολοι, ό ίιειριεΰς ευλογεί τά περισσεύματα τής τριαπέζης καί ετοιμάζονται ολοι 
γιά νά φυγουν. Έ ν τώ μεταξύ, κάποιος άπό τούς συγγενείς τοΰ παυδιοΰ ρί
χνει μέσα .σ’ ενα ποτηράκι λίγο κρασί καί έν συνεχεία (ρίχνουν ολοι μέσα 
δσα χρήματα -θέλουν. Μέ τά χρήματα αύτά 'θά 'αγοράσουν κάτι αί γονείς 
γιά τό ιπαιΐδί τους, ήτΙοΙι σταυρουδάκι κλπ. Μετά ταΰτα οί γονείς τοΰ νεοφώτι
στου διανείμουν Ιδώρια είς δλους τούς παρόντος ή «πόντος στενούς συγγενείς 
των, ήτοι άπό ένα μανδηλάκι ή προσόψια. Τά δώρα αύτά τά ρίχνουν «τόν 
ώμο τους γιά νά φαίνωνίται. Τά δώρα, πού δίνουν, βέβαια, στόν νουνό, είναι 
περισσότερα καί άκριβώ’τερα, ήτοι πουκάμισο, γραΐβάτα καί δ,τι άλλοι μπο
ρούν, ιείς δέ τήν νουνά δίδουν κοιμπιναιΐζόν, ύφασμα για φούστα κλπ. δώρα. 
Ά φοΰ λάβουν δλαι τά δώρα τους, εύχονται είς τους γονείς νά τούς ζήση καί 
«ιλλευς ευχές, καί φεύγουν.

Σ η μ ιε ί ω σ ι ς: (Τό όνομα, παίλαιότερα, έδίδιετίοι ύπό τοΰ νουνοΰ,
χωρίς καν νά έρωτηθοΰν οί γονείς, οί όποιοι, καί το παριεδέχονιτο. Σήμερον 
Ομως, τό ονοιμα δίδεται, βέβαια, ύπό τοΰ άνάδόχου, αλλά κατόπιν προηγηθεί- 
σης συνεννοήσεως μέ τούς γονείς. Συγκεκριμένα, κάποιϋος νουνός έβάπτισε 
τό παιδί καί έδοοκε είς αυτό τό όνομα Ευάγγελος, παρά τήν θέλησιν τών γο
νέων τοΰ νεοφώτιστου, μέ αποτέλεσμα νά καΐταφύγουν είς τήν δικαιοσύνην 
καί νά δικαιωθούν οί γονείς τοΰ παιδιού, οπότε, αντί Ευάγγελος, είδόθη τό 
όνομα Κωνσταντίνος).

Μετά παρέλευισιν άπό τής βαπτίσεως τριών ή πέντε ή επτά ή έννέα έτών 
ύποχρεοΰται ό άνάδοχος νά άλλάξη τό παιδί ώς εξής: Α γοράζει δυάφορα 
ρούχα γιά τό παιδί, φτιάχνει καί μιά μπουγάτσα (πίτα) καί πηγαίνει στό 
σπίτι τοΰ παιδιού. Έκεΐ άποθέτιει τά ρούχα καί τήν» μπουγάτσα, ανάβει δύο 
λαμπάδες, τίς όποιες δίνει νά τίς κρατήσουν, ένα άγοράκι καί ένα κοριτσάκι.
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Κατόπιν, παίρνει ό νουνός ένα - ενα, όλα τά ρισυχάκια τοΰ παιδιού και πέρνα 
μέσα άπ’ αυτιά (π. χ. άπό τά μανίκια) τρείς φορές ένα σίδηρο, δίνοντας τήν 
ευχή νά γίνη τό παιδί γερό σάν σίδηρο, woe! έν συνεχεία τά φοιριεϊ είς τό 
πατίδί. ’Ακολουθεί φιλικό γλέντι καί τραπέζι, χαριεντίζονται καί τέλος, ιοί γο
νείς τοΰ παιδιειΰ δίνουν όσα δώρα θέλουν, ιστό νουνό και σέ όλα τά μέλη τής 
οικογένειας του και απέρχονται.

Β ά π τ ι σ ,μ α έ τ ο ι μ ο  θ α ν ά τ ο υ β ρ ε  φ Ιοί υ ς ! ’Ά ν  τό βρέ
φος είναι ετοιμοθάνατο καί δεν προλαμβάνουν νά τό βαίπτίσουν κανονικά στήν 
Έκκλησία, τότε τό 'ξεντύνουν καί τό λαδώνει ό άνάδοχας μέ λάδι τής καντή
λας. Ό  Βιος, τό κρατεί μετά όρθιΐο στά χέρια του, στρέφει πρός άνατολάς 
καί κάνει ιμέ τό παιδί τρεις φορές τό σημείο τοΰ Σταυριοΰ ειίς τόν αέρα, και 
λέγει τό όνομα τοΰ παιδιοΰ, γιά νά μην πεθάνη χωρίς όνομα. ’Έτσι γίνεται 
μέ τους πλέον αγραμμάτους άνοδό χους, ενώ οί έχοντες κάπως περισσότερόν 
σχέσιν μέ τήν εκκλησίαν καί γνωρίζοντες τήν τυπικήν σειράν τοΰ κανονικού 
βαπιίσματας, όταν κάνουν τό σημετον τοΰ ισταυιριοΰ, λένε καί τό: «Είς τό ο- 
νομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Ύίοΰ καί τοΰ Α γίου Πνεύματος», καί τό σύαβο- 
λον τής ιπίστιεως. ’Ά ν  βέβαιια, μείτά τό άεραβάπτιισμ-α έπιζήση τό παιδί, τό 
βαίπτίζουν πλέΐον κανονικά στήν έκκλησία. Ελλείψει. Ιδέ νουνοΰ, όλα τά ανωτέρω 
λέγονται .καί γίνονται τήν στιγμήν εκείνην υπό τοΰ πατρός ή τής μητιρός τοΰ 
παιΐδιιοΰ, ή οίούδήπατε άλλου.

Παιόικαϊ άσΌ'ένειαι καί πρακτικοί τρόποι θεραπείας  αύτών.

1) Κ ρ ό  ύ π α : Αυτή είναι μία έκ τών πολλών παιδικών ασθενειών, 
προερχόμενη κυρίως άπό κρύωμα. Σ υ μ π τ ώ μ α τ α αυτής: Κιτρινίζει 
τό άρρωστο παιδί, μυρίζουν λιγάκι τά χνώτα του, ιοί ακαθαρσίες του (κό
πρανα) δέν έχουν τό ■ φυσικό τους χρώμα, παρά είναι σάν ασπράδι τοΰ τη
γανισμένου- αΰγοΰ καί γενικά τό παιδί στεγνώνει (μέρα μέ μέρα, καί γίνεται 
χειρότερα. Θ ε ρ α π  ε ί ια: Κάθεται ή θεράπων γυναίκα κάτω είς τό πά
τωμα, είς έδραίαν θέσιν, μέ τά πόδια της απλωμένα. Παίρνει τό παιδί καί τό 
ξαπλώνει στά πόδια της ανάσκελα. Τό σταυρώνει μέ τήν παλάμη της τρεις 
φορές, λέγουσα, «’Άσπρη κρούπα πά-ει στήν πόλ(ι), κρούπα πάει. τ’ άστρι1 
ήρθίει». Τοΰτο λέγεται τρεις φορές μετά άπό κάθε. σταύριωμα διά τής παλά
μης της. ’Έπειτα πιάνει τό παιδί άπό τά ποδαράκια τ!ου καί τό γυρίζει τ’ άπί- 
στοιυμα (δηλ. μπρίο ύ μιΙία) , τό σταυρώνει πάλι μέ τήν παλάμη της λέγουσα 
πάλι. τρεις φορές τά ώς άνω λόγια. «’Άσπρη κρούπα. . .». (Έδώ πρέπει νά

1. Τ’ άστρι =  τό άστρο, άστέρι.
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σημειώσωμε δτι ή 'θεραπεία τής κ/ρούπας γίνεται μέσα στό δωμάτιο, μέ τό 
πρώτο ασμρο πού Οά βγή μαζί ιμέ τό φεγγάρι τό βράδυ (τόν αγελαδάρη, 
όπως λέγουν τό άσίτρο. αυτό), πριν βγουν τά άλλα άστρα ·. ’Εδώ μασά ,μέ τό 
στόμα της σκόρδο καί φυσά έχιαυσα ΐάναικτό τό στόμα της ('χίουχιουλίζει) στη 
μυτίτσα του παιδιίοΰ, 'διότι ξηραίνεται τόσο πολύ, πού δέν έχει καθόλου μυ- 
ξίτσα. Τό χουχούλιασα ιμέ σκόρδο μπορεί νά τό κάνη .καί ή μάνα τοΰ παι
διού 4— 5 φορές τήν ήμέρια. ’Επίσης πρέπει νά κάνωμε εντριβή μέ οίνό- 
πνεμμα καί λάδι στό ιστήθίες καί ιστούς ώμους τοΰ παιΐδιοΰ καί νά τό σηκώ
σουμε έλαψρά ψηλά, πιάναντάς το άπό τό κειφαλάκι ταυ καί τέλος, τοποθε
τούμε ιστό στήθος ταυ ζεστά πίτυρα. Έ τσι ολοκληρώνεται ή θεραπεία της 
κρσύπας. Ή  ΐδιία θειραπε ία 'επαναλαμβάνεται έπί τρία βιράδυα συνεχώς.

2) Κ ά ψ τ ρ α : ’Από τήν κάφτρα προσβάλεται τό παιδί (άλλά καί
οιί μεγάλοι ,καιμμιΐά φορά), όταν φάη τρα>μ.ί ή φαγητό πού τό ’έχουν μολύνει 
τρώγοντας του, τά ποντίκια, ή οί γάτες. Σ υ μ π τ ώ μ  ια τ α: Τό παιδί
βγάζθΐ κόκκινες ή άσπρες φουσκίτσες (σάν καΰδηλάκια, μάς ιε;Τπε ή θιερίαίπεύ- 
τρυα) ιστή γλώσσα, στον ουρανίσκο καί στά χείλη. Ό  άρρωστος έχει υψηλό 
πυρετό. Θ ε  ιρ α π ιε ί α: Παίρνομε τρία (3 ) αναμμένα κάρβουνα καί τό
παιδί στό άριιιστερό μας χέρι καί πηγαίνομε στήν καρούτα (λεκάνη πέτρινη 
μέ νερό στήν αυλή μιας, γιά νά πίνουν νερό οί κότες). ’Εκεί παίρνομε μέ τή 
μασιά έλα άπό τά τρία κάρβουνα καί σταυρώνομε τρεΐς φο,ρές τήν κΐαΐρούτο 
ενώ συγχρόνως λέμε: «’Άσπρη κάφτρα πάει στήν πάλ(ι), κάφτρα πάει τ’ 
άστρι ήρΙθίει». Τά ίδια λόγια λέγονται καί οί ίδιες κινήσεις γίνονται, έν '.συνε
χεία καί ιστό καθένα άπό τά υπόλοιπα δύο κάρβουνα. Μέ τό κάθιε κάρβουνο, 
πού τελειώνομε, τό πετάμε στό τέλος ιστήν καρούτα. Ά φοΰ τελειώσουν δλα 
τά κάρβουνα καί τά πετάξωμε μέσα ιστό νερό /της καρούιτας τά σβηστοΰν, 
σταυρώνομε μέ τήν παλάμη μας τρεις φορές τό νειρό τής καρούτας, ΌΙυδέν 
λέγαντες. ’'Επειτα παίρνομε μά τά δάκτυλά μας λίγο νερό άπό τήν καρούτα, 
κάνομε τριείς φορές τό σημείο τοΰ ισταυροΰ, στό .στόμα τοΰ αρρώστου παι
διού καί τοΰ στάζουμε μερακές σταγόνες άπό τό νειρό τής καρούτας γιά νά 
πιή. Τήν ίδια θίεραπεία Ιθά έπανιαλάβωμε έπί τρία βράιδυια συνεχώς, τήν ίδια 
πάντα ώρα, Ιδηλ. μέ τό πρώτο· άστρο πού βγαίνει νωρίς τό βράδυ, καύτά στό 
φεγγάρι (τόν αγελαδάρη, ώς λέγεται στους Γτατράδες). Ή  θίεριαπεία θά εί
ναι πλήρης.

3) Κ ρ ι θ α ρ ά κ ι :  Έπάνω ιστό ματόφυλλο, δίπλα στά ματοτσίνο
ρα, βγαίνει μερικές φορές μιά κόκκινη φουσκίτσα ιστήν άριχή, ή όποιία σιγά - 
σιγά, όταν μαζέψη πύον, ασπρίζει. Είναι ιτό «κριίθαράκι». Μάς ενοχλεί διότι 
τσούζει τό μάτι ιμας. Θ ε ·ρ α π ε ΐ α  : Παίίρνρμε τρεΐς κόκκους κριίΟαιριοΰ
καί σταυρώναμε μέ τον1 κάθιε κόκκοι τήν πληγή, λέγοντας τά έξης: «Σήμερα
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σέ βλέπω, αΰρυο νά μή σέ ίδώ». ’Έπειτα, πετάμε τόν κόκκο τη; κριιθής μέσα 
στόν φούρνο. Τά ίδια λόγια καί τις ίδιες κινήσεις .κάνομε καί μέ κάιθιε ένα 
από τού; άλλους δύο κόκκου·; της κριιθής. Ή  θεραπεία αυτή πρέπει χα γ ί
νεται κανονικά έπί τρία συνεχή Σάββατα, εν ανάγκη όμως καί είς οίανδή- 
ποτιε άλλην ημέραν.

4) Β α  σ κ α ν ί α : Παίρνομε ένα πιάτιο ή ποτήρι μέ νερό καί ένα 
σταυρουδάκι. Κάνοιμε τριεΐ; φορές τόν σταυρό μα;, παίρναμε τό σταυρουδάκι 
στό δεξί μας χέρι καί σταυρώνουμε 'μέ αύτό τρεις φορές τό εντός τοΰ δοχεί
ου ύδωρ, λέγονίτε;: «’Έλα Χριστέ καί Παναγιά, άς φύγη αύτό τό κακό μάτι 
καί 'δόιστίου την ύγιειία του εσύ». ’Έπειτα δίνομε ιστόν βασκαμένο χα πιή τρεις 
φορές άπό μία γουλιά απ’ τό νερό αύτό. Έ ν συνεχεία, βουτάμε τό αριστερό 
μας χέρι μέσα ιστοΰ δοχείου τό νειρό καί ;μέ άντεστραμμένη τήν παλάμη μας, 
βρέχίεΙμε τό πρόσωπο καί τό κεφάλι τοΰ βασκαμένου καί γίνεται, καλά.

5) Π ρ ή ξ ι μ ο  τ ο ΰ  μ α σ τ ο ΰ : Πολλές φορές στις ιθήιλάζουσες 
γυναίκες, άλλα καί είς άλλες, μερικές φορές, πρήζεται, ό ένας ή καί οί δύο 
μαστοί. Τό πρήξιμο προέρχεται άπό την σφοδράν επιθυμίαν τών γυναικών 
αυτών, πρός ώρισμένα φαγητά ή φροΰτα, τά όποια όμως, γιά τόν άλφα ή 
βήτα λόγον, δέν μπορούν νά γεύθίΰΰν, όπότε ζηλεύουν ή λιμπίζονται, ώς λέ
γουν. Ό  μαστός έχιει μέσα πύον, φουσκιστεί συνειχώς καί ή άρρωστη γυναίκα 
ύποφέριειι άπό φριχτούς πόνοιυς. θ ε ρ α π ε ί α :  Κάνομε ποιεί; φορές τό 
σηιμείαν τοΰ σταυρού ιπρ'ίν ιάρχίιση οίαδήποτε έπέμΐβασις. ’Έπειτα, πιάνομε μέ 
τά δυό μας χέρια τόν πάσχοντα μαστό καί τον πατάμε απαλά - απαλά στην 
αρχή, δυνατότερα δέ άργότερα. "Οταν γίνεται τό πάτημα αυτό πολλές φορές, 
άπό τήν 'θηλή τοΰ μαστού βγαίνει τό πύον. Μετά τό πάτημα, τό σταυρώνομε 
διά τής παλάμης τριεΐ; φορές, λέγοντες: «Δεξιά ό Χριστός καί ή Παναγιά, 
νά βάλη τό χέρι τη; καί άς φύγη τό κακό αυτό». Τούτο λέγεται, τριεΐ; φορέ;, 
δσα είναι δηλ. καί τά διά τής παλάιμης σταυρώματα. Κατόπιν πιάνομε τήν 
θηλή τοΰ πάισχοντος μαστού καί τραβώντα; την, τινάζομε τρεις φορές τόν 
μαστό. Ή  βίεραπεία αυτή γίνεται μία· φορά τήν ήμέρα, έπί τρεις συνεχείς 
ημέρα;. Τό άποτέλεσμα είναι καταπληκτικό, διότι θεραπεύεται τελεία); ή άρ
ρωστη γυναίκα, χωρίς χειρουργική έπέμβασι τοΰ ίατρίού.

Γ ά μ  ο ς : Ό  γάμο; αρχίζει ιμιά εβδομάδα πρό τή; ιτελέσεως, μέ
τήν ετοιμασία τού σπιτιού. Πηγαίνουν κορίτσια άπό τήν Πέ,μπτη ή τήν Πα
ρασκευή στο σπίτι, τής νύμφης καί τοΰ γαμπρού (συγγενικά) γιά νά καθαρί
σουν τό σπίτι καί νά τό 'ασβεστώσουν. Τό καθάρισμα τών σπιτιών γίνεται πρό 
τοιΰ Σαββάτου, διότι ιτό Σάββατο ετοιμάζονται τά φαγητά γιά τήν Κυριακή. 
"Ενας άπό τούς συγγενείς τοΰ γαμπρού, παίρνει, ένα μπουκάλι μέ ούζο καί 
ένα ποηράκι καί αρχίζει νά κερνά δλους τούς κατοίκους τοΰ χωριού, γιά 
τό γάμο. Τό Σαββατόβραδο έρχονται καί τά όργανα (προτιμούν' κυρίως κλα
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ρίνο καί βιολί). Τώρα αρχίσαμε νά πηγαίνουν καί 'δώρα, πιάτο ή ποτήρι γε
μάτο μέ δημητριακά ή όσπρια. Τό ίδιο βράδυ τοΰ Σαββάτου κάνουν ιτήν κνά, 
δηλ. τήν χορεύουν. Ή  κνά είναι ιμία πράσινη σκόνη, την βάζουν σέ ένα πιά
το καί τήν ανακατεύουν’ ιμέ νερό τσαπίου νά γίνη ισάν άλοιιφή. Μετά τοποθετούν 
τρία κηιριά καί τήν χορεύουν οί κουμπάρες καί 'δλοι οί συγγενείς, στο σπίτι 
του γαμπρού. Έπειιτα άπό τό 'χορό πηγαίνουν στό σπίτι της νύμφης, χορεύ
ουν πάλι δλοι, καί ή κουμπάρα δίνει τήν κνά καί αλείφει τά δάκτυλα ή νύμ
φη, καί τά δένει πριν κσιιμ.ηθή .(στόν ύπνο της) γιά τά μή λερωίθίούν τά 
κλινοσκεπάσματα). Τό πρωΐ τά πλένει καί παίρνουν ένα χρώμα κοκκινωπό.

Μετά άπό τήν νύμφη αλείφουν μέ κνά τά δάκτυλά τους καί ολα τά κο
ρίτσια, γιά υγεία. Μείτά τό άλειμμα τών δακτύλων ιμέ κνά, χορεύουν καί 
πάλι χορούς Ελληνικούς καί πιό πολύ συγκαθτστό, δηλ. καρσιλαμά (καΐτισι- 
βέλυκο). ’Έπειτα σκορπούν ,καί πηγαδνει ό καθένας στό σπίτι του. Τήν Κυρια
κή πρωί αρχίζουν καί παίζουν τά όργανα καί γυρίζουν άπό σπίτι σέ σπίτι, 
καί καλούν ούτούς γιά τό γάμο. 'Όλοι οί συγγενείς ετοιμάζονται γιά τό κά
λεσμα, καί μόλις έλθουν νά τους καλέσουν, παίρνουν μαζί τους ολόκληρο ψωμί 
που φτιάχνουν μόνοι τους, έπίτηιδες, καί φαγητό, καί μέ ολόκληρο τό τρα
πέζι (σούφρα) ακολουθούν τά όργανα. Αυτά για νά φάνιε δλοι μαζί μετά 
καί νά διασκεδάσουν. Καλούν μέ όργανα τόν νουΛύ καί τήν νΙουνά. Πηγαίνουν 
καί τά νυφικά καί τό πέπλο καί σταλίζουν τήν νύμφη. Τό νυφικό είναι άσπρο. 
Μόλις σταλίσουν τή νύμφη, έταιμαίσθή επίσης καί ό γαμπρός, ιάμέσως μέ τά 
όργανα, ξεκινούν άπό τό σπίτι τού γαμπρού, δλοι παρέα, παίρνουν καί τή 
νύμφη .άπό τό σπίτι της, καί τραβούν γιά τήν έκκλησία. Έ να αμάξι πηγαί
νει καί παίρνει τήν πρίοίϋκα τής νύμφης καί την πηγαίνει στό σπίτι τού γαμ
πρού, δπου τήν απλώνουν ατά σχοινιά γιά Λα τήν ϋδή δ κόσμος. ’Ενώ γίνεται 
μέσα στήν έκκλησιά τό στεφάνωμα, έξω παραμένουν τά ορίγανα καί χορεύ
ουν δλοι οί άλλοι, έκτος άπό τούς στενούς συγγενείς τους. 'Όλοι μαζί άπό τήν 
έκκλησία, πηγαίνουν στό σπίτι τού γαμπρού καί έκεΐ τούς περιμένει ή πε
θερά τής νύμφης καί τούς ρίχνει ρύζι. Έν συνεχεία ή πεΙθίερά δίνει στή νύμ
φη ένα ιμήλο καί εκείνη τό ρίχνει μακιρυά πί'σω της. Έδώ έτοιιιμάζουν στόν 
γοοπμρό άπό τήν άρχή, τό φλάμπουρο, πού άπστιελεΐται άπό ένα ή δυο μαν- 
δήλια κεντηιμέΛ'α, ένα μήλο στήν κορυφή και παιτλάκιια ή παπάδες (δηλ. 
άσπρα καλαμπόκια ψημένα). Τό φλάμπουρο είναι ή σημαιΊα. Μετά τήν επι
στροφή άπό τήν ίέκκλησία, στό σπίτι τού γαμπρού, ιστιρώνιουν τραπέζια καί 
τρώγουν δλοι μαζί, συγγενείς καί ξένοι-, δσοι παρευρίσκονται. ’Έπειιτα άπό 
τό φαγητό, τό ρίχνουν στό χορό (συριτό, καλαματιανό, χασάπικο ή ντόπιο, 
μέσα - έξω ). Τώρα στό χορό, ή νύμφη άριχίζει καί δίνει δώρα στους συγ
γενείς, ήτοι υποκάμισα, εσώρρουχα, προσόψια, κάλτσες καί άλλα, ανάλογα 
μέ τόν βαίθμό συγγένειας ιείναι καί τό δώρο τού καθίενός. 'Όλα τά δώρα
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τά ^σκαλώνουν ιμέ καρφίτσα στον ώμο άπό εμπρός καί ©ΐναι υποχρεωμένοι 
νά τά χορέψουν. Ή  νύμφη και ό γαμπρός χορεύουν καί αυτοί ιμιαίζΐ, παίρνον
τας τόν χορό πρώτα ή νύμφη καί έπειτα δ γαμπρός. Τότε όλοι τρέχουν καί 
δίνουν χ,ρήματα σ’ αυτούς (ιστή νύμφη καί ατό γαμπρό) όταν ©χουν ,τό χορό 
καί αυτοί τούς φιλούν τό χέρι.

Τό γλέντι ι συνεχίζεται ώς τό βράδυ καί τά κεράσματα συνέχεια σέ Ο
λους. 'Όταν όμως βραδυάση, ξανατρωνε τώρα μόνον οί ξένοι καί έπειτα αρ
χίζει άλλη συνέχεια καί δύσκολη κάπως γιά τή νύμφη. Α φ ού ιφύγουν οί ξέ
νοι καί μείνουν μόνον οί συγγενείς όλοι, αρχίζουν νά χορεύουν συγκαθιστό 
χορό μέ τήν νύμφη. Πρώτα ‘θά πάη στή νύμφη δ πείθιερός καί ΰά τής δώση 
χρήματα, ήτοι 10, 20 ή 50 δρχ., καί 'θά χορέψουν μαζί συγκαθιστό. ’Έ 
πειτα, τδ ίδιο θά ,κάνη ή πεθερά, δ κουμπάρος, ή κουμπάρα, ή κουνιάδα ή 
συννυφάδα κλπ., κλπ., χωρίς νά σταματήσουν τά όργανα νά παίζουν, καί ή 
νύμφη νά χαρεύη. Πολύ σπάνια 'θά τήν άφήσουν νά ξεκουραιστή. Πρέπει νά 
φανή εκείνο τό βράδυ ή νύμφη ακούραστη καί υπεράνθρωπη. ’Αφού τελει
ώσουν τδ γλέντι καί τό χορό κατά τά χαράματα, τίς πρωινές ώρες στρώνουν 
τδ κρεββάτι μέ άσπρα .σεντόνια. Τό πρωί τής Δευτέρας μαζεύει τό ισεντόνι ή 
πεθε,ρά καί τό 'φυλάει μέσα σ’ ένα πανέρι. "Οσοι παν νά τό δούν, βάζουν 
χρήματα καί άλλα δώρα. Τήν ήμερα αυτή ή νύμφη παραμένει ντυμένη, ώς 
νύμφη, καί χορεύουν ώς τό μεσημέρι όλοι οί χωριανοί καί λέγουν ότι χο
ρεύουμε τα <&ιορτσάσιΐα». Μετά διαλύονται όλοι καί φεύγουν τά όργανα. Τήν 
Τετάρτη, πάλιν πηγαίνει ή νύμφη μέ ένα μικρό ισταανάκι ιστή βρύση τού χω
ριού γιά νερό μαζί ιμέ άλλα κορίτσια, καί αφού ψθάση έίκιεΐ, αφήνει τό στα
μνάκι κάτω καί τό κλωτσά, τό χτυπά μέ τό πόδι. ’Ά ν  τότε σπάση αύτό, δέν 
είναι γιά τό καλό τους. Ά ν  όχι, τότε τό γεμίζει νερό καί επιστρέφει, ατό σπίτι, 
οπού ,τήν περιμένει ό γαμπρός, ,μέ μιά κανάτα, νερό. Τότε, στό σκαλοπάτι 
αρχίζει τό κυνηγητό γιά νά μπαρέση δ ένας νά βρέξη τον άλλον. "Οσο 
πιό πολύ βραχούνε, τόσο καλύτερα είναι. Τήν δέ Κυριακή πού συμπληρώνει 
οκτώ ημέρες, πηγαίνει ή νύμφη στό σπίτι τής μητέρας της καί λούζεται.. 
Τό δέ βράδυ, πάλι ‘θά πάνε δ γαμπρός καί ή νύμφη ισό σπίτι τής νύμφης, 
καί εκεί τούς -κάνουν τραπέζι.

’Έτσι τελειώνει δ γάμος, μετά 15 ήμίερών προετοιμασία.
Ό  γάμος δέν γίνεται σήμερα ιστούς Γιατράδες όπως περιγράφεται α

κριβώς υπό τής κ. Χρυσούλας Μαρινάκη·, ανωτέρω. Δηλαδή, άλλα έκ τών 
περιγραφομένων ισχύουν καί άλλα όχι. Πολλές σιηήθιειιες τείνουν νά έκμον- 
τερνισθίαύν.

ΤΕΛ ΕΤΤΗ —  Γ ε ν ι κ ά :  'Τπερανθιρώπιναι δυνάμεις καταβάλλονται
διά τήν άποψυγήν τού θανάτου, δ όποιος τελικά επέρχεται όταν σβήση τό

12
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καντήλι τής ζωής, ή δταν «ισωθούν αί μέριες», ιδπως λέγεται. 'Ως προμήνυμα 
τοΰ θανάτου, έκτος τής μεγάλης ισωματικής έξαντλήσεως, θΐεχαρεΐται τό λά- 
λημα τής καρακάξας ιαχήν αυλή τοΰ άρρωστου, γιά τήν οποία λέγουν: <<wAv 
είναι ι, γιά ιχιαιλό, ξαναλάλα καί άν είναιι γιά κακό, τσίμπα τήν ουρά wocl φεύ
γα». Καταραμένη θεωρείται. wax ή κουκουβάγια, τήν όποιαν δέν αφήνουν νά 
κελαϊδήση, όχι μόνιο ατό σπίτι τοΰ άρρωστου, άλλα πουθενά. Πρ'ιν -χάση τις 
αισθήσεις του ό ετοιμοθάνατος, καλούν τόν Ιερέα νά τόν καινωνήση, διότι θε
ωρείται μεγάλο αμάρτημα γιά τούς οικείους του, νά πεθάνη δ άρρωστος ά- 
καινώ\ητος. Ενώπιον τοΰ Ιε,ρέως, δ ετοιμοθάνατος δίνει τις τελευταίες ευχές 
wal οδηγίες, ώς πρός τήν διανομήν τής π&ριιου.σίας —  έάν βέβαια δέν έχη 
γράψει ’άπό πριν τήν διαθήκη του. Κατά τήν ώρα τοΰ ψυχομαχήματος, λένε 
δτι χαροδέρνεται, χαροπαλεύει, κιαι τόν γυρίζουν «καίριοι στούν ήλιου», ήτοι 
τοποθετούν τό κεφάλι του- πρός δυιαιμάς, εις τρόπον πού νά βλέπη τήν ανα
τολή. Τήν ίδια 'θέσα. πρέπει ·\ά εχη καί ιστόν τάφο, δτα\’ πεθάνη καί ταφή. 
Κατά τό ψυχομάχημία, ΰπάρχειι ή διοίξαιοία, δτι έρχονται γύρω ατό κριει&βάτι 
του τά πεθαμένα «βαφτιστικοόδιια τ’», (τά παιδιά πού έχει βαπτίσει), γιά 
νά τόν πάρουν κοντά τους. Γ ι’ αύτό παραμιλεΐ καί χειρονομεί. Έάν τό ψυχο
μάχημα παίρατειίνεται έπί πολλές ημέρες, τότε λέγεται, δτι. δέν βγαίνει ή ψυχή 
του γιά δύο κυρίως λόγους: 1) Διότι είναι πολύ αμαρτωλός καί δέν τόν θέλει 
ούτε δ χάρος, καί 2) Διότι περιμένει νά έλθουν άπό τήν ξιενητειιά τά αγαπη
μένα του πρόσωπα, γιά νά τά ίδή γιά τελευταία φοιρά. Έάν είναι δυνατόν, 
καλούνται, ολοι. οί συγγενείς κοντά του" έάν δμως οχ ι, τότε τοποθετούν στό 
μαξιλάρι, του ρούχα, ή φωτογραφία τών μακράν .αΰτοΰ .ευρισκομένων συγ
γενών του, δπότε 'επέρχεται. δ ΌάναΙτος. Ενίοτε, εις τινας περιπτώσεις, κα
λείται δ ίερεύς νά κάνη ε.ΰχέλαιιο, ή, άν πρόκειται περί ετοιμοθάνατης γυναι- 
κός, τότε σπάζουν τό τυλγάδι, διότι πριν αυτή >άριρο:ιστήση, πολλάκις άφηνε, 
τό τυλγάδιασμα στή μέση κι’ -έβλεπε άλλες εργασίες της —  πράγμα πού δέν 
επιτρέπεται. Κατόπιν περνούν δλοι οί συγγενείς καί γνωστοί τοΰ ετοιμοθάνα
του. Τοΰ φιλούν τό χέρι, γιά νά «σχωρεθοΰν» καί τοΰ εύχονται «ώρα καλή», 
κι εκείνος τούς δίνει τήν ευχή του —  άν βέβαια ιμπορή νά μιλήση. Κατά τήν 
τελευταία πνοή· τοΰ βασανιζόμενου, καλείται δ ί&ρίεΰς νά διαβάση τρισάγιο.

"Ε !θ ι ιμ ια μ  ε  τ ά τ ή ν. τ ε λ & υ τ ή : Συνήθως λέγονται οί φρά
σεις «Έγλύτωσε δ καημένος άπ’ όλα τά βάσανα, σχοαρέθηκε, τόν αγάπησε δ 
Θεός καί τήν πήρες, κ. ά. Χτυπά λυπητερά ή καμπάνα γιά νά άκουσθή ώς 
τά ουράνια, διότι πιστεύεται δτι χαίρονταΊ δλοι ιοί έν τω ούρανω, πού πη
γαίνει καί άλλη ψυχή κοντά τους. ’Αμέσως ανοίγουν τήν πόιριτα, ή όποια 
παραμένει ανοιχτή άπό τής τελευτής μέχρι καί τής ταιφής. Καΐθ’ δλο δέ τό 
διάστημα ιαΰτό, πρέπει νά παριευρίσκεται είς τό δωμάτιον τοΰ νεκρού, τουλά
χιστον ένα άτοιμο μεγαλύτεροι, κατά κανόνα, είς τήν ηλικία, άπό τόν ·αυγχο>
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ρεμέν,ο. Σημειωτέον δέ, ότι αμέσως μετά τήν τελευτή, τοΰ πιέζουν τά μάτυα 
γιά νά <κίλιευσιοα>ν καλά. Έ ν συνειχεία, τοΰ χάνουν μπάνιο ιμέ νερό, ειίς τό ό
ποιο ρίχνουν καί μερικά κλωνάρια βασιλικού καί σαπουνίζουν ελαφρώς όλο 
τό σώμα. ΜεΙτά τό μπάνιο, τόν αλλάζουν τριία άτομα, ώς έξης: "Ενας τοΰ 
πιάνειι τό κεφάλι, ό άλλος τοΰ φίαρεχ τά ρούχα καί ό τρίτος τόν κουμπώνει. 
’Έπειιτα, τόν ξαπλώνουν στό κριεββάτι ή κάτω στό πάτωμα, όπου προηγουμέ
νως 'έχουν στρώσει άσπρα καθαρά σεντόνια καί ένα ιμαξιιλάριι, γιά νά άκουμπά 
τό κεφάλι του. 'Κατόπιν, τόν σκεπάζουν ιμέ τό σάβανο. 'Ως σαβονωταί χρη
σιμοποιούνται τά ίδια πρόσωπα, πού τοΰ έκαναν μπάνιο ιμέαα στην σκάφη. 
Τό σάβανο είναι δώριμ τής νουνας, όταν ό νεκρός είναι παιΙδί πού δέν πρό
λαβε αυτή νά τό άλλάξη πριν πείθάνει. Σ ’ όλες τις άλλες περιπτώσεις, τό 
αγοράζουν οι οικείοι τοΰ νεικριοΰ. Πριν τοποθέτησή τό ισάβανο· έπί τοΰ λει
ψάνου, σχίζεται λιγάκι, χτυπώντας το πάντοτε, ιμέ μιά πετριά, ουδέποτε δέ κό
βεται ιμέ ιμιαχαίρι ή ψαλίδι. Στό στόμα τοποθετούν, ειίς σχήμα σταυρού, κερί, 
γιά νά μην άνοΒξη ,καί ,τρέξουν διάφορα υγρά. Τά χέρια σταυρώνονται και 
δένονται ιμέ μιά κόκκινη κλωστή, έπίσης δένονται, και. τά πόδια ιμέ μιά κόκ
κινη πάλι κλωστή.

"Οταν πρόκειται περί ελεύθερης .κοπέλλας (νέκρας), τότε τήν ντύνουν 
στά νυφικά. Έφ* όσον δέν πρόλαβε νά χαρή τά νειάτα της και νά καμαρώση 
σάν νύφη στή ζωή αυτή, ας χιαρή ιστήν άλλη. Στό στήθος της τότε τοποθε- 
ταΰν σέ ιρχήμα ισταυριοΰ, ένα κόκκινο μανδήλι και ένα άσπρο. Παλαιότερον, 
ένδ;Ιτΐε όμως, και σήμερα, στους νεκρούς φορούν εντελώς λευκή ιφοιρίεσιά, ήτοι 
άσπρο πανταλόνι, ύπτίκάμΐίσία, άσπρες κάλτσες κ.λ.π. Σ:τά πόδια, τούς φορούν 
παντόφλες ή σκαρπίνια δερμάτινα, ουδέποτε δέ λαστιχένια παπούτσια, διότι 
δέν λυώνουν τά πόδια. "Ενας άπό τούς συγγενείς τοΰ παιΐδιοΰ παίρνει άπό 
τήν έκκλησία τό Ψαλτήρτ κα'ι ‘διαβάζει μεγαλοφώνως διαφόρους ψαλμούς τοΰ 
Δαβίδ. Έ ν τω μεταξύ, αρχίζουν νά ερίχωνταιι ιείς τόν νεκρόν συγγενείς και 
γνωστΟί του, οί όποιοι φέρνουν λουλούδια καί τά τοποθίετοΰν έπάνΐω του, ά- 
φοΰ προηγουμένως άσπασθοΰν τήν έπί τοΰ νεκρού εύριίσκομένην εικόνα καί 
τόν νεκρόν —  έάν έχουν τόσην τόλμην. Τά λουλούδια δίδονται, διότι, κατά 
τίν πίστιν τών Γιατίραδιιωίτών, μόλις πάη ό νεκρός αυτός στους άλλους νεκρούς 
χωριανούς του, στήν άλλη ζωή, θά τόν περιτριγυρίσουν ©κείνοι καί θά τόν 
ρωτίτύν, τί δώρο τούς έστειλαν οί συγγενείς τους άπ’ αυτόν τον κόσμον. Καί 
θά τούς άπαντά τότε αυτός (ό παρακείμενος νεκρός) λέγοντας: «Ή ρθει ή 
γναίκας, ήρθ©ι ού πατέρας, ου άρβωνιαστικός, ή γιαγιάς κλπ. (ανάλογα μέ 
τήν περίπτωσι τοΰ καίθενός) κί σύ στέλνουν πουλλά χειιρητήμαΐτα* νά, πάρει 
κι αυτά ιτά λουλούδια, που μ’ ιεδιΟυσαν γιά νά στά φέριου». Τότε θά χαίρουν 
εκείνοι πού δέν τους ξέχασαν, οί συγγενείς τους ίέδώ στόν κάτω κόσμο. (Ώ ς  
ίερευς ©ίς τήν ένορίαν αύ,τήν ©Τΐδα πολλές φορές γυναίκες, άλλά και άνδρες,
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νά άπευθύνωνται ©ίς τον παρακείμενον νεκρόν καί νά τοΰ λέγουν νά διια  ̂ι- 
βάση διάφορες παραγγελίες των ©ίς τά αγαπημένα τους πρόσωπα, που έγκα- 
τέλειψαν προ πελλοΰ αΰτόν τον κόσμον).

Θ ρ ή ν ο ς  κ α ί  μ ο ι ρ ο λ ό γ ι α : "Ολοι θρηνούν, άλλα περισ
σότερο οί γυναίκες, οιί όποιες «ιμαΐδιιοΰνται:», ιφω\άζουν το όνοιμα τοΰ νεκροΰ, 
τόν αγκαλιάζουν, τόν φιλοΰν, δέν τόν αφήνουν νά βγή έξω άπό τό σπίτι, λι- 
ποίθυμίοΰν κλπ. "Ολα αυτά καί περισσότερα ακόμη, γίνονται έπί των νέων κυ- 
ρΐίως (π,ιχ. έφηβοι, νεόνυμφοι κλπ.), όπου ό πόνος, «ή κάψα», όπως λέγουν, 
είναι μιειγάλη. Τά μοιιρολόγιία είναι αυτοσχέδια, τής στιγμής εκείνης, πηγαία, 
χωρίς ομοιοκαταληξίες καί χωρίς καμμίαν λογοτεχνικήν αξίαν. Δείχνουν ό
μως τόν πόνον τοΰ θρηνοΰντος καί άναφέρίονταιι ©ίς δ ιάφορία οικογενειακά, 
κοινωνικά κλπ. γεγονότα, ώς λ.χ., Ποιος θά παντρέψη τήν ορφανή πλέον κό
ρη, ποιος ιθά όργιόνη τώρα τά χωράφια, ή, όπως ’έλεγε μιά άλλη γριά, «ποιος 
θά ιμοΰ κάνη τιάρα, άΰδρα, καφέ, που πέθανες, ποιος ιθά ταυζη τίς κότες 
μας, κ. ά.».

Φ ύ ιλ α  ξ ι ς  τ ο ΰ  ν ε  κ ρ ο ΰ : 1. νΟνομα. Φύλα|μα ή ξενύχτηιμα.
2. Ό  νεκρός είναι ασκέπαστος τήν ήμερα καί τήν νύχτα. Τόν φυλάγουν άδι- 
αλείπτως καί προσέχουν νά μην περάσουν γάτες άπό πάνω του, διότι τότε 
βρυκσλακιάζε.ι, γίνεται στοιχειό. ΤΙ (Ούρια παραμένει πάντα άνοιιχτή.

Τ α φ ή :  1. Τό φέρετρον: ’Ονομάζεται σεντούκι ή .κάσα. Δέν ΰπάρ- 
χιει, φέρετρον κοπής χρήσεως, διατιΐθέμενον υπό ιτής εκκλησίας. Ό  νεκρός 
μεταφέρεται έκ τής οικίας είς τήν έκκλησίαν, βασταζόμενος υπό τεσσάρων 
συγγενών του, ή τοποθετείται έπί βοίδαμάξης. Τό πράσωπόν του; είναι κεκα- 
λυμένον. Οί συνοδέ ύοντιες τήν εκφοράν δέν κρατοΰν κηρία, άλλά θρηνούν. Μό
λις δέ ισηκωθή ,τό λείψανο άπό τό σπίτι γιά νά μεταφειρθή είς τήν έκκλησίαν 
καί έν συνεχείρ είς τόν τάφον, αδειάζουν όλες τίς στάμνες, όλα τά νε;ρά γιά 
νά πάρουν άλλο άπό τήν πηγή τοΰ χωριιου. Επίσης σκουπίζουν τό δωμάτιο 
του νεκροΰ καί όλο τό σπίτι. Δέν επιτρέπεται ή νεκρική πομπή νά άκΟλουθή- 
ση τόν ίδιο δρόμο κατά τήν μετάβασιν καί έπιστ,ραφήν αυτής άπό τήν εκ
κλησίαν. Πρέπει νά πάη άπό τόν ένα δρόμο καί νά έπιίατρέψη άπ’ τόν άλλο. 
Κατά τήν διέλευισιν έκ τών οικιών κλείνουν τά παράθυιρα καί τίς πόρτες, γιά 
νά ιμήν δουν τήν νεκρική πομπή’ άν τύχη ό,μως καί τήν ΙΙδή κανείς, πρέπει 
νά περιιμένη νά τήν ξαναδή έπιιστρέφουσαν μετά τήν ταφήν τοΰ νεκροΰ. ’Α
παγορεύεται νά δουν τόν νεκρό ή τήν νεκρική πΟμπή οί έγκυες καί οί νιό- 
πανδρες, που δέν συμπλήρωσαν ένα χρόνο μετά τήν τέλεσι τοΰ γάμου των. 
Ή  νεκρώσιμος ακολουθία ψάλλεται έν τώ μοναδικώ Τ©ρω Ναω Γιίατράδων, 
6 όποιος ισεμνύνεται ©ίς ,τό ονομα τοΰ «Πιριοφ. Ήλιοΰ».

Δ ε ι σ ι δ α ί μ ο ν ε ς  δ ο ξ α ·σ ί α  ι : Δέν είναι καλό νά πταρνιΟθή
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κάνει ς ιστήν κηδεία. ’Ά ν  πταρνιισθή, πρέπει να σχίση τήν ΐδιια στιγμή, 'λιγάκι, 
εν α ιάπό τά ρούχα πού φορεΐ. Ό  ήρεμος (θάνατος, πιστεύεται άτι επέρχεται 
μόνο ιστούς άγαθιούς άνθρώπους, ενώ άπενανίτίας, οά κακοίί χτυπιούνται ατούς 
τοίχους, ουρλιάζουν σάν σκυλιά καί γενικά βασανίζονται πάρα πολύ, διόΐπ βγαί
νει άπό πί/σω ή "ψυχή τους. Α γαθή -ψυχή προϋποθέτει ακόμη ικκχΐ ή .καλοκαι
ρία (άν δηλ. είναι καλή μέρα καί δέν βρέχει).

Ε ν τ α φ ι α σ μ ό ς :  Τό άνοιγμα τού τάφου γίνεται υπό τεσσάρων
άνδρών, κατά προτίμησυν ξένων, πρός τούς συγγενείς τού νεκρού. Δέν επι
τρέπεται, αυτοί οί όποιοι σκάβουν τόν τάφο (ισκαφτιάδες) νά γυρίσουν στό 
σπίτι τους, μέχρις οτου ίδούν δτι έ/τάφη ό νεκρός. Έ ξ άλλου, δέν μπορούν 
νά φύγουν, διότι 'θά χρειαστούν νά σκεπάσουν πάλι τόν τάφο. Μετά τήν νε
κρώσιμο .ακολουθία στήν (εκκλησία, ή νεκρική πομπή καΤευθύνεται πρός τήν 
τελευταία κατοικία, τόν τάφο. Μπροστά πηγαίνει εκείνος ό όποιος κρατεί τό 
κάλυμμα τού φέρετρου, ακολουθούν τά έξιαπτέρυγα (τά όποια κρατούν μαθη- 
ταί τών άνωτέρων τάξεων τού Δημ. Σχολείου, ένδεδυ|μέν!οιι ιεΐίδικήν λευκήν 
στολήν, όμαίαν μέ «ττιχάρι). Μετά τά έξαπτέρυγα πηγαίνουν ό ίεριεύς μέ τόν 
ψάλτη, ψάλλαντες τό «"Αγιος ό θεός», «Ποία τού βίου τροφή διαμένει λύ
πης αμέτοχος» κ. ά. Έ ν συνεχεία, ερχιεται όπιισθιεν ή βοϊδάμαξα, έπί τής ο
ποίας ιέναπόκειται ό νεκρός πειριστιοιχοημενας υπό στενών ισυγγενών καί τών 
γερόντων, τών μή δυναμένων νά βάδίζουν πεζή, μέχρι τού τάφου. ’Έπί τού 
ζυγού ή τών κεράτων των ζώων, τά όποια σέρνουν τό κάρρίο, δένουν ένα κόκτ 
κινο μαλίδήλι, γιά νά έλαφρύνη ,κάπως τό λείψανο, πού ιείναι τόσο βαρύ ώστε 
κουράζονται καί αυτά τά ζώα πού τό μεταφέρουν. ’Αμέσως μιετά άπό τό κάρ- 
ρο άκολούθούν δλοι ιοίί ισυμμετέχοντες ειίς τήν κηδείαν. Μόλις φθάσουν είς 
τόν τάφον καΤα)6ΐβάζο.υν προσεκτικά τόν νεκρό άπό τό κάριρο καί τόν τοπο
θετούν Ιδίπλα στον τάφο. Έκεΐ ό Ιεριεύς ψάλλει πάλι τό νεκρώσιμίον τριίσάγιον 
και μετά τό τέλος αύτού δένουν τό φέρετρο μέ σχοινιά καί τό κατεβάζουν 
μέσα στον τάφο. Τού λύνουν αμέσως τά χέρια καί τά πόδια, πού ήσαν δε
μένα ιμέ κόκκινη κλωστή καί τού άφαιρούν τό κερί άπό τό στόμα. Μετά, ξε
κουμπώνουν τά μανίκια καί γενικά δλα τά κουΐμπιά τού νεκρίού, διότι πιστεύε1- 
ται δτι, σέ σαράντα μέριες ό νεκρός φουσκώνει καί σκάζει1. Γι’ αύτό πρέπει 
νά ιμήν τόν σφίγγη κανένα άπό τά ρούχα του. Έ ν συνεχείς, ιμέ δύο πέτρες 
σχίζεται τό σάβανο άπό τό κεφάλι μέχρι τό στήθος τού νεκρού καί έπαινα- 
τοποθ'ετεϊται σχισμένο. Κατόπιν ό ίερεύς έκχέιει σταυραειδώς έπί τού νεκρού 
οίνον, ιεϊς τόν όποιον έχουν ρίξει καί λάδι άπό τήν καίνδήλα, λέγων: «Ραν- 
τιεις με ύσσώπω καί κάθαρΐσθήσο|μαι, πλυνεΐς με, .καί υπέρ· χιόνια λευκανίθή- 
σαμαΊ». Ό  ίδιος έν συν'ε'χείρ ρίχνει ιμέ ένα φτυάρι: λίγο χώμα κα!ί λέγει: «Τού 
Κυρίου ή οιίκουμένη καί πάντες οί ,κατοικούντες έν αυτή». Σημειωτέον, δτι 
μέσα στον τάφο ρίχνομε καί λίγο χώμα, τό όποιο πήραμε άπό τό ίμερος πού
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ξεψύχησε ό νεκρός. ’Επίσης στήν ,τσέπη τοΰ βάζαμε καί λίγα χρή,μιατα, για 
νά πληρώση τόν τάφο του, το μέρος που πιάνει. Τέλος, ό ίερευς παίρνειι μιά 
κεραμίδια καί ιμέ 'μία άλίλη χαράσσει Ιεπάνω ιστήν πρώτη τό δνοιμα τοΰ νε- 
κριοΰ, ένφ συγχρόνως λέγει: «Εράψον αυτόν έν Βίβλω ζωής», καί πετά έν 
συνεχεία τήν κεραμίδια ιμέσα ιστό μνήμα.

’Αμέσως έπειιτα, ιδλος ο κάσμίας .ρίχνει άπό ιλίγο χώμα ιμέσα στόν τάφο 
καί τό όλα έργο αποτελειώνουν αι σκαφτιάδες, αί οποίοι .ρίχνουν όλο τό χώ
μα που έβγαλαν σκάβοντας τόν τάφο. Τό χώμα αυτό δέν εφάπτεται τοΰ φε- 
ρέτρου, διότι έίπάνω ιάπό τό φέρετρα μένει ένας κενός χώρος, γύρω στους 
20— 30 πόντους περίπου, μέ τήν τοποθέτησιν χονδρών ξύλων καί σανιδιών. 
Επάνω άπό τό διάφραγμα αΰ,τό τών ισανιδιιών (ρίχνεται όλο τό χώμα. Μετά 
τό παράχωμα τοΰ νεκρού πλένουν όλο.ι τα χέρτα τους επάνω στόν τάφο, καί 
στό τέλος .σπάζουν τήν στάμνα ιεπάνω στό μνήμα. Μοιράζουν εις όλους τεμά
χια άρτου καί άπό ένα ιμανδηλάκι ή προσόψια, καί επιστρέφουν στό σπίτι 
τοΰ άποθιανόντος. Π,ρίν μπουν μέσα, πλένουν όλοι έξω τά χέρια τους καί έ
πειτα .μπαίνουν μέσα καί κάθονίται γύρω στό τραπέζι μέ τά φαγητά γιά νά 
φάνε, άφοΰ προηγουμένως εύλαγήση τό τραπέζι 6 ίειριεύς. Τό δείπνο αυτό 
λέγεται «μακαρία» ή «παρηγοριά». ΙΙρό τοΰ φαγητοΰ πρασφέρεται οΰζο ή 
κρασί. Πρυν πιουν, .ρίχνουν λίγο κάτω νά πιή καί ό πεθαμένος. Στό τραπέζι 
παρακάθονται ό ίερευς, ό ψάλτης, αυτοί που έσκαψαν τόν τάφο, άλλοι συγ
γενείς τοΰ νεκροΰ καί όσΙοΙι άλλοι Ίπίθάμοΰν. ’Επάνω στό τραπέζι φέρνουν 
καί ενα πιάτο μέ νερό, ειίς τό οποίο έχουν .ρίξει καί μερικά κλωναράκια βα- 
σιλικοΰ. Τό νερό αυτό τό ευλογεί ό ίερευς καί τό παίρνουν' κατόπιν σί οι
κείοι τοΰ νεκροΰ. Μέσα στό νερό αυτό στάζουν λίγο κερί άπό τό ψυχοκέρι 
καί ανάβουν τρία κεριά, τά όπΙοιϊα κρατούν ,στό χέρι ισάριθμα άτομα. "Ολοι 
παρακολουθιοΰν ιμέ αγονία πρός τά ποΰ 'θά πάη ή έντός τοΰ υδατος ΰπάρχου- 
σα σταλαγματιά του κεριοΰ. ’Ά ν  πάη. δεξιά, σημαίνει ότι ιθά πέθάνη καί άλ
λο άτομο άπό τή ισυγγένεια του νεκροΰ. ’Ά ν  πάη άριυστειρά, .σημαίνει ότι θά 
πεθάνη πάλι κάπουος, όχι όμως άπό τους συγγενείς τΙαυ νεκροΰ. Κιαί τέλος, 
άν παραμείνη στό μέσον τοΰ πιάτου μέ τό νερό, τότε ιείναι καλά, διότι δέν 
παίρνει μαζί του δ νεκρός καί άλλον, οοίτε άπό τους συγγενείς, αυτε άπό τους 
άλλους. "Ολα αυτά γίνονται στό δωμάτια, όπου ξεψύχησε ό νεκρός, όπου καί
ει έπί τρείς ήμερες, τό ψυχοκέρι. (Ψυχοκέρι =  ένα μεγάλο κερί, τό οποίον 
κάνουν οί συγγενείς τοΰ νεκροΰ ιμέ μία κλωστή, ίση μέ τό άνάστημα τοΰ νε
κροΰ καί μέ καΙθίαρό κερί άπό μέλισσες).

Μετά ταΰτα, τό νερό αυτό τό χάνουν ιστόν τάφο μετά άπό τρείς ήμερος, 
•μαζί ιμέ τά τρίτα πού κάνουν. Ό  μή έχων οικογένειαν ή συγγενείς, θάπτε
ται κατά τόν ίδιον τρόπον, τά δέ έξοδα, τά έθιμα κλπ., γίνονται άπό ευσεβείς 
κυρίες τοΰ χωριοΰ.
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Τ ο  τ £ σ σ α ρ ια κ ο ν ιθ ή μ  ·ε ρ ο. ν ιμ £ τ ά τ ή ν  τ α φ ή  ν. Κατά 
τήν πίστιν των Πιατριαδυωτών, ή ψυχή είναι αέρας. Τοϋτο δέ, διότι ολοι Ο
σοι παρευρύθησαν καίτά τήν ώραν τοϋ ψ>υχ'ομαχήμαπχ)ς διαφόρων συγγενών 
και γλωστών των τήν τελεύταγαν στιγμήν, κατά τήν οποίαν ή ψυχή χωρίζεται 
βισίως εκ τοϋ ισώματος, .δέν είδον τίποτε άλλα νά βγαινη άπό τό στόμα του, 
παρά μόνον αέρας. Μολαταύτα υπάρχουν ε:ίς τήν καίΟημειρινήν ζωήν των, 
κατά τήν συναναστροφήν των, και άλλες εκφράσεις περί ψυχής, ώς λ.χ., 
«Πάταξε ή ψυχή του ιστόν ουρανό, φτερούγισε» κ. ά. Ή  ψυχή μέχρι 40 
ήμερες —  άπό τής στιγμής τοϋ θανάτου —  λέγεται ότι πλανά τα ι πέριξ 
τής οικίας ή τοϋ χωρίου τοϋ άποβιώσαντας. Μετά πηγαίνει στόν ουρανό.
Γι’ αύτό καθ’ όλο αύτό τό διάστημα τών 40 ήμερων, καίει συνεχώς τήν νύ
κτα ή λάμπα ή ή κανδήλα ©ίς τό σπίτι τοϋ άποίθανόντας. Είς λεχούσαν δέ νε
κρόν (άν πέθαλίε πριν νά ,σαριαντίση ή γυναίκα) πρέπει έπί ισαιράντα ήμε
ρες να ρίχνουν κάθε .βράδυ λίγο νειρό στόν τάφο της, διότι διψά. "Ολα τά 
ροϋχα τοϋ νεκρού μαζεύονται καί πλένονται μέ κρύο νερό. "Οχι όμως μόνον 
τά ροϋχα τοΰ νεκροϋ, άλλά καί τών οικείων τ!ο!υ ακόμη άν πλυθούν, πρέπει 
νά χρησιμοποιήσουν μέχρις εννέα ήμερες κρύο νειρό. ΙΧαλαιότερον, έπί εν 
ετος, δέν έπετρέπετο νά φάνε oil οικείοι τού νεκρού κρέας. Σήμερον δμως, 
δέν ισχύει απόλυτα ή άπαγόρευισις αυτή, μετατραπεΐσα έπί τό έπιιεικέστερον, 
είς 40 μόνον ημέρας. Μερικοί μάλιιστα πλέον' φιλελεύθεροι, λέγουν ότι αρ
κεί νά μήν φάη ό οικείος τοϋ νεκρού κρέας μίαν μόνον εβδομάδα καί όχι
40 ήμερες ή ένα χρόνο. Έλεημοισύναι υπέρ τού νεκρού γίνονται σπανίως. 
’Ά ν  γίνουν, διανέμονται τά ρούχα τού άποθιανόντος ή ολίγα χρήματα.

Μ ν η μ ό σ υ ν α  κ α ί  ε 'θ ι  μ α κ α τ ά  τ ό 4 0) ν  ιθ ή μ ε ρ ο ν 
ά π ό  τ ή ς  τ ε λ ε υ τ ή ς :  Μνημόσυνα τελούνται τήν τρίτην ήμέροΛ'
άπό τού θανάτου (τά λεγάμενα τρίιμειραι), τήν ένάτην (εννιάμερα), τήν τεσ
σαρακοστήν (τά σαράντα). Κατά τά μνημόσυνα διανέμονται κόλλυβα παρα
σκευαζόμενα άπό βρασμένο, σιτάρι, ζάχαρα, κανέλλα καί καραμέλες. Τά κόλ- 
λυίβα ιεύλογούνται ύπό τού ίερέως διά τής άναγνώσεως επ’ αυτών τού νε
κρώσιμου τρισάγιου, είτε ιεν τώ οΐκω είτε έν τώ Νοώ. Σπανιώτατα, αντί κολ
λυβών διανέμονται, .σταφύλια. Δέν επιτρέπεται νά φάνε κόλλυβα οί νιόπαν- 
δρσι πριν χρονίσουν, καί οί λεχώνες. Μετά παρέλευσιν έξ μηνών, εννέα μη
λών, έτους .καί δύο έτών τελούνται. πάλι μνημόσυνα. ’Ό νομα: Έξαμήνια, έν- 
νιαμήνια, στούν χρόνου καί στά δυό χρόνια. Μνηιμόισυνία τελούνται καί κατά 
τά τρία Ψυχοσάββατα. ’Ανακομιδή τών οστών δέν συνηθίζεται σήμερον.

Δ  ο ξ α  σ ί α  ί  π ε ρ ί  τ ο ύ  σ ώ μ α τ ο ς  τ ο ύ  ν ε κ ρ ο ύ : 
Πιστεύεται οτι τό σώμα τού νεκρού διαλύεται ολοκληρωτικά μετά παιρέλευ- 
σιν επτά έτών. ’Ήδη όμως, μετά παρέλευσιν σαράντα ήμερων, αρχίζει νά ά-
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ποσυντίθεται, άφοΰ προηγουμένως πηγαίνει ένα φΰδυ καί .τρώγει τή γλώσσα 
τοΰ νεκιρού, τή μύτη καί τά μάτια. ’Εάν τό 'σώμα δέν ίλυώνη, τοΰτο σημαίνει 
δτι ό νεκρός ήταν πολύ αμαρτωλός δταν έζη, ικαί γιά νά ιλυώση, πρέπει νά 
πάη στον τάφο ό Δεσπότης, νά γονατ ίση τρεις φορές και ·\ά διαβάση τις 
ώρισμένες συγ χωρητικές ευχές.

ΒΡΤΚ Ο ΛΑΚ ΕΣ : Ό  νεκρός βρυκολακιάζει όταν τόν δραισκελίση (ό
ταν περάση ιάπό πάνω του) γάτα. Ό  βρυκόλακας, πιστεύεται δτι .σηκώνεται 
τά ιμεσάνυικτα άπό τό μνήμα τον καί γυρίζει στους ιδ,ράμους ή κοντά ιστό σπί
τι του. Γιά νά ιμήν ξαναβγή ό δρυκάλα/κας, παλαιότερα άνοιγαν μιά τρύπα 
έπάνω ιστόν τάφο καί έρριχναν φωτιά μέσα1 ,στό μνήμα γιά νά καή ό βρυκό- 
λακας. Σήμερον διμως δεν παρουσιάζονται 'βρικόλακας, καί ώς έκ τούτου, 
είς ουδεμίαν ενέργειαν προβαίνουν εναντίον1 των.

Σ η μ ,ε ί ω σ ι  ς : (Ή  κ. Κατσικάκη Αθανασία τοΰ Χαραλάμπσυς, 
κάτοικος Γιατράδων, ηλικίας 50 ετών, μάς Ιδιηγήθη τήν κατωτέρω διήγησιν 
περί τίνος βρυκόλακας. Τά διηγούμενα γεγονότα έλαβαν χώραν είς τήν χα
μένη πατρίδα της, ήτοιι τό Δερβενάκι, έπαρχδας Μίακράς Γέφυρας της Άνατ. 
Θράκης).

Δ  ί  ή  γ  η ισ ι ς π ε ρ ί  τ ί ν ο ς  β ρ υ κ ό λ α κ α ς

Στήν πατρίδα μας, στοΰ Δερβενάκι, πέρα στή Τουρκία εΐχει πεθάν(ει) 
κάποιους. Δέν τούν φύλαξαν δμους καλά κί περάσει απ’ άπάνουτ γάτα. Κί 
ΰστιρα αυτός ιγκει (εγινε) βρικόλακας. Αυτός ό βρικόλακας εβ γίνει απ’ τοΰ 
μνήιματ’ κί πάεινει τ’ νύχτα κρυφά ιστού σπίτιτ’ κί κοιμάνταν μί τή γναίκατ 
μαζί. Αύτό γίνουνταν πολλές φουρές ώσπου άπόμνει έγκυα ή γναίκατ. "Οταν 
ήρθει ή ώρατσ* νά γιννή,σ(η) ή καϋμέν(η), έκανιει ένα πιΙδί, άλλά τοΰ πιδί 
αύτό δέν ιεΐχει >στ’ μύτητ ντιρικάκ(ι) (τό μεταξύ τών ρωθώνων χώρισμα), 
δπους εχουμει ολ(οι) μας. Τοΰ πιΐδί αύιτό τοΰ καυρόΐδευαν τ’ άλλα τά πιδιά, 
γιατί ΐγκει σημαδιακό. Ή  ιμάνατ5 δεν τοΰ χώνευει κί φόβους τν’ έρχουνταν 
πού τώβλιπει, γι’ αυτό εΐπει υτούν βριικόλακα άντρατς, νά τοΰ πάρ’ μαζίτ’ 
στοΰ μνήμα. Κί κείνους τοΰ πήρει κουντάτ. ’Αλλά κί πάλι δέν ήσύχασει oft 
άνδριατς. Πάεινει πάλι τά βράδυα στη γναίκατ’ κί τήν πλάγιάζει (κοιμόταν 
μαζί της). Κείν(η) δμαυς δέν. τούν ήθηλει, γ ι’ αύτό τώκανει παράπουνου 
σγειτόν(οι) κί τσ’ παρακάλησει νά ισκουτώσουν τούν βρικόλακιασμένουν άν- 
δρατς κί τού πιδίτς μαζί. Τν’ άλλ(η) ιβρΟδυά παραφύλαξαν οί γειτόν(οι) μί 
δπλα, εΐδιαν τούν βρικόλακα πού έβγινει άπ’ τοΰ ισπίτιΐ(ι) τής γναίκαστ’, έ
τριξαν άπού πίσου, τούν κυνήγησαν ώς τούν τάφου κί προυτού πρ·ουφτάσ(ιει) 
νά μπή πάλι μέσα, τούν ισκότουσαν. Κί ιετσ(ι) ήσύχασει κί ή γναίκατ.

Π  έ ν 0  ο ς  : Οί άνδρες φορούν ένα κομμάτι μαύρα πανί ιστό πέτο
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τους, αποφεύγουν ,τίς διασκεδάσεις, τούς χορούς κλπ. Δέν έξυρίζοντο έπί 40 
ήμερες παιλαίιόττειρον, ένώ ‘σήμερον ©Εναιι Ιλάχιιστοι εκείνοι πού ισυμμορφώνιον- 
ται ιμέ τήν άπαγόριευισυν ιαύτήν. Οι περισσότεροι δέν ξυρίζονται, έπί έννέα ήμε
ρες ιμόνον. Οί γυναίκες μαυροφορούν τελείως, δταν πρόκειται π&ρ'ί στενού 
συγγενούς, ήτοι συζύγου, πατρός, τέκνου ή αδελφού. Στις άλλες περιπτώ
σεις, φορούν γκρίζα φουστάνια καί μαύρη μανδήλα. Στήν πόρτα τού σπι
τιού κρεμούν ένα ιμαύρο ύφασμα, ώς δείγμα πένθους. Παίλαιότειραι αναποδο
γύριζαν, ©ίς ένδειξιν πένθους, τά πιάτα·, τον κα&ρέπτη κλπ., άλλα το έθιμο 
αύτό ιδέν ισχύει σήμερα. Είς ένδιειξιν ι&πίσης πένθους, άπαγοριεύειτατ νά έκ- 
κλησιαισθ'ούν οί στενοί συγγενείς τού νεκρού ΐέπί ισαράντα ήμέριες. Παρά τάς 
παλλάς προσπαίθίείας μου καί τήν δυαφώτισιν των έτίομιιτών μου, δέν καιτώρ- 
θωσα, δυστυχώς, νά έξ-αιλε&ψω τελείως την ,κακή αυτή συνήθεια. Τί σχέση1 
έχει τό πένθος μέ τον εκκλησιασμό, δέν μπορώ νά καταλάβω, ούτε καί οί 
ΐδιαι μπορούν νά ιέξηγήσσυν. Οί περισσότεροι, ιεύτυχώς, έπ&ίσιθηισαν πλέον, 
δτι δέν etvaiL ισωστό τά μην πηγαίνουν στήν έκκλησία· 'έπειδή πενθιούν, δχι 
όμως καί δλοι.

Α Α Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α  ΧΩΡΙΟΥ ΛΥ Ρ Α Σ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Σ υνεργασ ία  Δ ιδ α σ κά λω ν

Σέ άπόστασι 15 χιλιόμετρα νοτίως τοΰ Σουφλίου καί πάνω στο δημό
σιο ιδρόμο Άλεξ/πόλεως -—· Συνόρων βρίσκεται τδ χωριό Λύρα πού απο
τελεί ξέχωρη Κοινότητα. Παλαιά λέγονταν «Έλκιντζή» πού σημαίνει «'Τ- 
πήνεμον». Έδώ πριν άπό τδ 1922 ήταν εγκατεστημένες οικογένειες Τούρ
κων. Μετά όμως τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν καί τήν ανταλλαγήν 
τών πληθυσμών ήλθαν καί έγκατεστάθησαν πρόσφυγες άπό τά χωριά Μαυ- 
ροπήγαδον, Κιουπλί, Δοκάρι, καί Μοναστηράκι τής Ά ν . Θράκης. Τδ έδα
φος τοΰ χωριού είναι ήμιορεινόν καί οί κάτοικοι ιάσχολούνται μέ τήν γε
ωργία. Τά κυριώτερα άπό τά γεωργικά προϊόντα τους είναι: Τδ Σιτάρι, 
τδ Βαμβάκι, τά Καλαμπόκια, λίγια  όσπρια καί Μηδική. Πολλοί άπό τούς 
σημερινούς κατοίκους τοΰ χωριού γεννήθηκαν καί έζησαν αρκετά χρόνια 
στά χωριά τής Ανατολικής Θράκης. Αύτοί μέ τήν έδώ έγκατάστασίν τους 
μετέφεραν τά ήθη καί έθιμα τού τόπου γεννήσεώς των. Α π ’ αύτά μερικά 
έχουν λησμονηθή καί μερικά παραμένουν όπως είχαν  τότε.

Ο ί κ ο ς .  Τά περισσότερα σπίτια ήταν κτισμένα ιάπό πλινθιά καί πέ
τρες, ήταν μονόροφα μέ δύο δωμάτια καί ένα σαλόνι. Τόσον τά δωμάτια 
όσον καί τδ σαλόνι είχαν άπό κάτω χώμα. Τά δωμάτια ήταν αρκετά μεγά
λα καί είχαν άπό ένα μεγάλο τζάκι. Τδ τζάκι αύτό χρησίμευε διά θέρμαν-
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σι τό χειμώνα, καθώς και 'διά. τό ψήσιμο τοΰ φαγητού. Επειδή δμως δλοι 
οί .κάτοικοι είχαν μεγάλα ζώα γ ι’ αυτό είχαν κτισμένα' δίπλα στά σπίτια 
τους καί σταΰλο «’Αχούρι». "Οσοι -είχαν πρόβατα ή γίδια είχαν καί μαντρί 
«Σαγιά» κοντά -στό σπίτι τους ιδιά τό χειμώνα, καί μαίκρυά άπό τό χωριό 
διά τό καλοκαίρι. ’Επίσης κάδε σπίτι είχε τήν αποθήκη του ξέχωρη διά ζωο
τροφές, καί τό φούρνο 'διά νά ψήνουν τό ψωμί.

" Ε π ι π λ α .  Τά κυριώτερα έπιπλα τοΰ σπιτιοΰ ήταν: "Ενα σεντούκι 
ξύλινον, μία πρόχειρη Ντουλάπα ή Μουσάνδρα που βάζαν τά 'διάφορα ρού
χα καί ιδίως τά παπλώματα, τά στρώματα, τίς κουβέρτες καί τά μαξιλάρια. 
"Ενας καναπές, μερικά μικρά χαμηλά ξύλινα καθίσματα, ένας Σουφράς 
(Τραπέζι φαγητοΰ) καί κανένα άλλο τραπέζι. Κρεβάτι 'δέν είχαν καί κοι
μόντουσαν δλοι μαζΰ κάτω στρώνοντας μία ψάθα.

Σ κ ε ΰ η. Τά κυριώτερα σκεύη τους ήταν: Κατσαρόλες 'διάφορες διά 
φαγητό, Καζάνια μικρά ή Μπακίρες, καζάνι μεγάλο γιά νά βάφουν ρούχα 
ή γνέματα , μερικά πιάτα, κουτάλια, πηροΰνια, μαχαίρια, καρδάρες’ διά 
γάλα, ντουρβάνες διά νά βγάζουν τό -βούτυρον, τσουκάλες διά τουρσί, διά 
γάλα, πήλινες κατσαρόλες διά φαγητό, ξύλινες κουτάλες, στάμνες, ταψιά 
διάφορα καί άλλα.

Τ ρ ο φ έ ς. Τό πρωί συνήθως έτρωγαν γάλα ιάπό- τά ζώα τους μέ αλά
τι καί ιμέσα βάζανε βουκιές ψωμί διά νά γίνεται μαλακό, ή τραχανά ό ό
ποιος ήτο δύο είιδών, ο ενας γινόταν μέ γάλα, ιάλεύρι καί αυγά καί λέγον
ταν Γαλακτοτραχανάς, δ άλλος γίνονταν άπό κολοκύθι ιάλεύρι καί πιπέρια 
καυτερά, ήταν νηστήσιμος καί λέγονταν άπλώς τραχανάς.

Τό μεσημέρι ώς έπί τό πλεΐστον δέν μαγείρευαν -διότι πήγαιναν στις 
δουλειές «στά χωράφια» καί ώς -έκ τούτου έτρωγαν ξηρά τροφή δηλαδή 
τυρί, ελιές, αυγά, ψάρια παστά, σκόρδα, .κλπ. Κάθε βράδυ δμως ήταν ά- 
παραίτητο τό ζεστό -φαγητό, Φασόλια, Φακές, Ρεβίθια, Κουκιά, διάφορα 
χορταρικά κάπου - κάπου κοτόπουλο καί αρκετές φορές τυρόπιττες. Κρέας 
έτρωγαν οί περισσότεροι μόνον τίς εορτές τών Χριστουγέννων, τό Πάσχα  
καί τοΰ 'Αγίου Γεωργίου.

Έ  ν δ υ μ  α σ ί ε ς. Οί άνδρες φορούσαν, Σαλβάρια' , Μιντάνια , 
Βράκες, ζουνάρι στή μέση πουκάμισα ΰφαμένα, γούνες 'διά τό χειμώνα, 
φέσι μέ σαρίκι στό κεφάλι κάλτσες πλεκτές βαμβακερές -διά τό καλοκαί
ρι καί μάλλινες μέ ποδοπάνια τό χειμώνα. Τέτοιες φορεσιές -είχαν δύο μία 
γιορτινή καί μία καθημερινή. Γιά παπούτσια οί περισσότεροι φορούσαν 
τσαρούχια, οί γυναίκες φορούσαν καφτάνια" τό καλοκαίρι καί Μ'πιντένια" 
τό χειμώνα, πουκάμισα ύφαντά, ποδιές, ζουνάρια, κοντογούνια διά τό χει
μώνα, μαντήλες στό κεφάλι.

Ε ρ γ α σ ί ε ς  Γ υ ν α ι κ ώ ν .  "Ολες σχεδόν οί γυναίκες εκτός
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άπό το νοικοκυριό τους 'εργάζονταν καί στά χωράφια βοηθώντας τους άν
δρες. "Οταν έμεναν στο σπίτι τήν ήμερα, φρόντιζαν διά τήν καθαριότητα 
τοΰ σπιτιού,, νά πήζουν τδ γάλα τυρί, νά βγάλουν τδ βουτυρον, νά ζυμώ
σουν, νά πλύνουν τά ροϋχα, νά μαγειρέψουν, νά ύφάνουν, νά .κεντήσουν 
κ.ά. Τά βράδυα είχ,αν άλλες εργασίες, λανάριζαν μαλλιά, έγνεθαν βαμβά
κι ή μαλλί, έπλεκαν κάλτσες, φανέλλες κ.ά.

" Ε θ ι μ α  Ά ρ ρ α β ώ ν ο ς .  "Οταν τδ παλληκάρι .ερχόταν σέ ήλι- 
κία οί γονείς του, έστελναν προζενητάδες στδ σπίτι μιας κοπέλας. Μέ τήν 
πρώτην φοράν και τήν δεύτερη ή άπάντησις ήταν αρνητική καί πάντοτε 
τήν τρίτη ή τέταρτη φορά έπερναν οί προζενητάδες μιά θετική άπάντησι 
άπδ τούς γονείς τής κοπέλλας ιδηλ. τδ ναι ή τδ οχι. "Ολες αυτές τις ήμερες 
πού πηγαινοέρχονταν οί προζενητάδες στδ σπίτι τοΰ κοριτσιού τούς δέχον
ταν μέ ένα παράζενο θά έλεγε κανείς τρόπο. Τούς δέχονταν μέσα μέν, πλήν 
όμως δέν τούς προσέφεραν κάθισμα νά καθήσουν καί αναγκάζονταν νά 
καθήσουν κάτω στδ χώμα δίπλα στό τζάκι. Έκτδς τούτου ούτε τούς προσέ- 
φεραν τίποτε γιά κέρασμα. Μετά άπδ πολύ συζήτηση, εάν μέν οί γονείς τού 
κοριτσιού δέχονταν τδ προζενιδ τότε φώναζαν τήν κοπέλλα καί τούς κερ
νούσε ρακί. Οί γονείς τού κοριτσιού προφασιζόμενοι δτι ή νύφη δέν έχει 
έτοιμα δλα τά προικιά της ζητούσαν άστδ τούς προζενητάδες ένα ώρισμένο 
χρηματικό ποσό 'διά συμπλήρωση τής προίκας «Μπαμπά - χακί» άν δέχονταν 
οί προζενητάδες νά τά δώσουν καλώς, άν δχι τδ προζενιδ χαλούσε. "Επειτα 
οί προζενητάδες άφηναν στήν κοπέλλα μία μανδήλα' γιά σημάδι, ή δέ κο
πέλλα έδινε είς αυτούς άπδ μία πετσέτα, καί ένα μανδήλι διά τδ γαμβρό. Τδ 
σημάδι αυτό δηλ. τδ μανδήλι τδ έβαζαν οί προζενητάδες μέσα σέ ένα' πανέ
ρι καί τδ πήγαιναν στδ σπίτι τού παιδιού. Έκεΐ χόρευαν τδ σημάδι, έτρω
γαν, έπιναν, γλεντούσαν καί τδ πρωί δλοι μαζύ ζαναπήγαιναν στδ σπίτι 
τού κοριτσιού, μαζύ τους ήταν καί δ γαμβρός καί έφερναν στδ κορίτσι, πολ
λά δώρα. Τά δώρα αυτά τά έδινει ό γαμβρός στή νύφη, ή δέ νύφη μανδή- 
λωνε τδ γαμβρό καί κάνοντας νά τδν φιλήση στδ χέρι δεχόταν ένα χαστού
κι απ ’ ,αύτόν. Τδ γλέντι συνεχίζονταν ένώ ό κόσμος πηγαινοέρχονταν έβλε
πε τά σημάδια καί τ’ ασήμωνε. "Τστερα άπδ μία εβδομάδα γίνονταν οί έπί- 
σηιμες αρραβώνες. Π ήγαιναν στδ σπίτι τής νύφης δ γαμβρός μέ τούς γο
νείς του καί τδ σόϊ του μαζύ τους είχαν μπογάτσες , χόρευαν μέ τά όργανα. 
’Εκείνη τήν ήμερα έβαζαν καί τήν νύφη νά τραγουδήση «Κέρνα μας νύφη 
κέρνα μας νά μάς καλοπερνάς, καί άπδ τδ πολύ τδ κέρασμα τρεμούλιασει τδ 
χέρι της, τδ ποτηράκι 'γκρέμισε στ’ άφέντη της τδ γόνα. Θά σέ πουλήσω 
νύφη μου γιατί γκρέμισες τδ ποτήρι. Μή μέ πουλάς άφέντη μου καί μή 
μέ παζαρεύεις...». Μετά τδ φαγοπότι έπαιρναν τήν νύφη καί πήγαιναν στήν 
πλατεία τού χωριού. Πηγαίνοντας τ’ άδέλφια τής νύφης τήν σταματούσαν 
ένώ ό γαμβρός καί οί άλλοι συμπέθεροι τήν ασήμωναν συνεχώς προκειμέ-
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νου νά τούς συντροφεύση μέχρι τήν πλατεία τού χωριού. 'Ό ταν ό γαμβρός 
καί οί δικοί του γυρνούοαν στό σπίτι τους εκεί συνέχιζαν πάιλι τό γλέντι. 
Τό βράδυ τής ίδιας ημέρας πήγαινε ή αδελφή τού γαμβρού μέ τόν γαμ
βρόν πάλι στό σπίτι τής νύφης ,καί μέ έναν άπό τούς προξενητάδες. ’Εκεί 
έτρωγαν, έπιναν καί αργά ο προξενητής καί ή άιδελφή τού γαμβρού έφευ
γαν, ένώ ό γαμβρός κοιμόταν στό σπίτι τής νύφης, «χωριστά βεβαίως», γιά  
νά φύγη τήν άλλη μέρα τό πρωί. ’Έτσι τελείωνε ό ’Αρραβώνας καί άπό τό
τε μπορούσε ελεύθερα νά πηγαίνη δ γαμβρός στό σπίτι τής νύφης τήν ήμέ
ρα, τήν νύχτα πήγαινε άλλά 'δέν τόν άφηναν νά μείνη εκεί.

’Έ θ ι μ α  Γ ά μ ο υ .  Ό  Γάμος άρχιζε ιάπό τήν Τετάρτη. Τό βράδυ 
τής Τετάρτης άνάπιαναν τό προζύμι διά νά φτιάξουν τό πρωτόψωμο' . Τήν 
Πέμπτην τό πρωί ζύμωναν τό πρωτόψωμο στό σπίτι τής νύφης. "Οταν φού
σκωνε τό ζυμάρι έκαιαν τό φούρνο γιά νά ρίξουν τό πρωτόψωμο άφοΰ 
προηγουμένως τό έπλαθαν καίοντας τό φούρνο τραγουδούσαν οί κοπέλλες 
τό «Ψήσε φούρνο τό ψωμί —  ψήσε τίς μπουγάτσες» κλπ. Τήν Παραΐσκευή 
τό πρωί έβγαζαν έξω άπό τό σπίτι μέσα στήν αυλή μιά ψάθα. ’Επάνω σ’ 
αυτήν τοποθετούσαν τό σινί (τραπέζι) ιμέ τήν μπογάτσα «Πρωτόψωμο». 
’Επάνω στό πρωτόψωμο έμπηγαν τρία καλάμια καί ένα κόκκινο μανδήλι 
στήριζαν πάνω σ’ αύτά, μέσα στό μανδήλι έβαζαν τό (δακτυλίδι τού γαμ
βρού, 'έν συνεχεία τά παιδιά φώναζαν «’Ελάτε στό πρωτόψωμο». Στό ά
κουσμα τής φωνής πλάκωνε δ κόσμος στήν αυλή καί οποίος προλάβαινε 
πρώτος άρπαξε τό πρωτόψωμο καί τό έκανε κομμάτια. Κρατούσε ένα κομ
μάτι διά τή νύφη καί τά υπόλοιπα τά έτρωγαν γιά καλό τους δήθεν. Τήν 
Παρασκευή τό βράδυ στό σπίτι τού γαμβρού έψηναν μέσα στήν σίτα 
στό τζάκι παπάδες (καλαμπόκια). ’Αφού τά έψηναν τά περνούσαν σέ δυό 
αρμαθιές. Κατόπιν περνούσαν τίς σταφίδες σ’ άλλες δύο άρμαθιές . ’Έ 
πειτα έπερναν ένα μεγάλο άσπρο μανδήλι. Στό κέντρο αυτού έραβαν ένα 
άλλο κόκκινο μανδήλι καί επάνω στά δύο μανδήλια έβαζαν τίς τέσσαρες 
άρμαθιές μέ τούς παπάδες καί τίς σταφίδες. Μετά έπερναν ένα κοντάρι 
καί επάνω στήν κορυφή αυτού έμπηγαν ένα μήλο ή ένα λεμόνι καί έδεναν 
λίγο βασιλικό μέ κόκκινη κλωστή. Στό ίδιο κοντάρι έδεναν καί τό μανδήλι 
μέ τίς τέσσαρες άρμαθιές τούς παπάδες καί τίς σταφίδες. Αύτό ήταν τό 
λεγόμενον φλάμπουρο καί τό κρατούσε χορεύοντας δ νουνός καί οί λοιποί 
πού έπερναν τό χορό μέ τήν σειρά τους. Τό Σαββατόβραδο στό σπίτι τού 
γαμβρού ετοίμαζαν τά φαγητά διά τήν επομένη ήμέρα. ’Επίσης τό Σαβ
βατόβραδο δ νουνός άφού άγόραζε τήν κνά μέ τήν όποιαν θά έβαφαν τά 
νύχια τής νύφης, πήγαινε πρώτα στό σπίτι τού γαμβρού, έβαζαν μέσα σέ 
ένα ταψί τήν κνά καί τήν χόρευαν, 'ένώ οί ευρισκόμενοι εκεί τήν ασήμω
ναν. Κατόπιν πήγαιναν τήν κνά καί στό σπίτι τής νύφης, άφού τήν χό
ρευαν καί έκεϊ καί τήν άσήμωναν κατόπιν δ νουνός καί ή νουνά έβαφαν
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μ’ αυτήν τά νύχτα τής νύφης. Τήν Κυριακή τδ πρωί στό σπίτι τής νύφης 
οί κοπέλλες ετοίμαζαν τήν νύφη μέ τραγούδια συγκινητικά χωρισμού μά
νας καί -θυγατέρας «Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μούρη μέρα, σήμε
ρα θά χωρίσουνε Μάνα καί θυγατέρα, ή Μάνα ήταν πέρδικα καί ή κόρη 
περιστέρα κλπ». Στο σπίτι τοΰ γαμβρού πάΙλι πηγαίνει δ κουρέας διά νά 
ξυρίση τδ γαμβρδ προηγουμένως έφτιαχναν μέσα στδ δωμάτιο μία κλη- 
ματσοϋδα ('Ένα' στρογγυλό στεκράνι άπδ κληματόβεργα). Τήν κληματσού- 
δα τήν έβαζαν 'επάνω σέ μία καρέκλα δπου καθόταν ύ γαμβρός διά νά τδν 
ξυρίση ό Μπαρμπέρης («Κουρέας»). Ένώ τά κορίτσια τραγουδούσαν 
«Μπαρμπέρη τά ξυράφια σου καλά νά τ’ άκουνίσης νά μήν τδν κόψουν τδν 
γαμβρδ νά μήν τδ ματοκυλίσης». Ά φ ού ξυρίζονταν δ γαμβρός οί καλε
σμένοι περνούσαν ένας - ένας μέ τή σειρά τους καί κτένιζαν τδν γαμβρδ 
καί ύστερα τδν στεφάνωναν στδ κεφάλι μέ βασιλικό βουτηγμένον μέσα 
σ’ άλμύρα'. Μετά έδιναν τδ χέρι τους στδ γαμβρδ καί τούς τδ φιλούσε ένώ 
αυτοί τδν ασήμωναν. Κατόπιν έβγαινε έξω ό γαμβρός γιά νά έτοιμασθούν 
γιά νά πάνε στήν νύφη νά τήν πάρουν. Βγαίνοντας έξω δ γαμβρός τδν 
κτυπούσε οποίος προλάβαινε άπδ πίσω. Κατόπιν μέ αμαξάκια καί μέ όρ
γανα πήγαιναν νά πάρουν τήν νύφη. "Οταν έφθαναν στδ σπίτι τής νύφης 
οί λοιποί μέ τδν γαμβρδ έμεναν έξω, ενώ δ νούνος καί ή νούνα έμπαιναν 
στδ σπίτι τής νύφης άφού προηγουμένως δώριζαν στήν πόρτα τά κορί
τσια πού τήν κρατούσαν κλειστή. Μετά έβγαινει ή νύφη άπδ τδ δωμάτιό 
της, χαιρετούσε τούς γονείς της, τούς μανδήλωνε καί κατόπιν μέ τδν νού- 
νο καί τήν νούνα κλαίοντας έβγαινε έξω ένώ άκούγονταν συνέχεια τά όρ
γανα καί τά τραγούδια τού χωρισμού. Κατόπιν τήν έπιανε δ άδελφός της 
άπδ τδ χέρι καί άφού έκαναν ένα δύο γύρους στδ χορό τήν ανέβαζαν στδ 
αμάξι καί ξεκινούσαν διά τήν Έκκλησία δλοι μαζύ. Στδ δρόμο σταματά 
τδ αμάξι γιά νά δωρίση ή νύφη τδν αδελφό της καί νά κατεβή αυτός άπδ 
τδ αμάξι γιά νά γυρίση πίσω στδ σπίτι. Συνεχίζοντας τδ δρόμο διά τήν 
έκκλησία τραγουδούσαν «Παίρνουμε τή νύφη μας κουτσουλιές στά σπίτια 
σας κλπ.». Φθάνουν στήν έκκλησία. Ή  νύφη στέκει επάνω στδ αμάξι. Τής 
δίνει ή νούνα ένα μήλο καί εκείνη τδ ρίχνει ψηλά. Τρέχουν τά παιδιά καί 
όποιο προλάβη τδ παίρνει. Κατόπιν έρχεται δ πεθερός στδ αμάξι καί τδν δοδ- 
ριζε ή νύφη. 'Ύστερα δώριζε τήν πεθερά καί έν συνεχείςι δλο τδ σόϊ τού γαμ
βρού μαζύ τδν νούνο καί τήν νούνα. Μετά πιάνει δ πεθερός τδ χέρι τής 
νύφης καί τήν κατεβάζει άπδ τδ άμάξι, τήν κάνει τρεις γύρους έξω άπδ 
τήν έκκλησία, καί δίνουν κατόπιν στήν άγκαλιά της ένα μικρό παιδί, προσ- 
σκυνάει τρεις φορές μ ’ αυτό στήν πόρτα τής εκκλησίας καί μετά μπαίνουν 
μέσα όλοι μαζύ διά τδ μυστήριον τού γάμου. Μετά άπδ τδ μυστήριον τού 
γάμου περνούν ο'ι συγγενείς καί ο'ι λοιποί καλεσμένοι καί χαιρετούν τήν 
νύφη καί τδν γαμβρό. Ά φ ού χαιρετίσουν κτυπούν παλαμάκια κάνουν τρεις
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στροφές μπροστά στους νεόνυμφους καί λένε: «Πέντε αγόρια μιά έβδο- 
κιά νά λευκαίνει τά πανιά». Πηγαίνοντας στο σπίτι τοΰ γαμβρού μετά τή 
στέψη ποιδαρόδρομο δλοι τραγουδούν: «Περπάτα νύφημ περπάτα πώς περ
πατούσες πρώτα καί ή πεθερά καί πεθερός σέ καρτερούν στήν πόρτα». ’Α 
φού φτάσουν στό σπίτι τοΰ γαμβροΰ ή πεθερά παίρνει λίγο βούτυρο μέ τά 
τρία δάκτυλά της καί αλείφει τήν πόρτα, υστέρα μπαίνει μέσα ή νύφη μέ 
τό δεξί πόδι πατώντας ιέπάνω σ’ ενα υνί καί προσκέφαλο που τοποθετού
σαν στό δρόμο της. ’Έμπαιναν καί οί λοιποί καί άρχιζε τό γλέντι τό όποιον 
συνέχιζαν μέχρι αργά τήν νύχτα. Τήν Αευτέρα μερικοί συγγενείς τοΰ γαμ
βροΰ μέ τίς γυναίκες τους πηγαίνουν γλυκίσματα στό νέο ανδρόγυνο καί 
συνεχίζεται πάλι τό γλέντι. Τήν Τετάρτη μερικές κοπέλλες παίρνουν τήν 
νύφη καί πηγαίνουν στήν βρύση.

Έ  θ ι μ α κ α τ ά  τ ή ν γ έ ν ν η σ ι ν. Μόλις ή μητέρα νοιώση 
στά σπλάχνα της τήν νέα ΰπαρξι, τό παιδί της, αρχίζει νά ύφαίνη τά μω- 
ρουδιακά (τά απαραίτητα τοΰ μωροΰ). "Οταν τελείωση τό πανί καί πέση 
ή βέργα πού στήριζε τήν άκρη τοΰ πανιού, τήν παίρνουν, τήν δίνουν σ’ 
ένα παι'δάκι τοΰ οποίου δένουν τά μάτια. ’Αφοΰ γυρίση τό παιδάκι τρεις 
φορές, λύνει τά μάτια του καί άν τόν πρώτο άνθρωπο πού θά 'δή είναι 
άνδρας ή έγκυος θά κάνη αγόρι, άν είναι γυναίκα, θά κάνη κορίτσι. Μό
λις θά γεννηθή τό παιδί, ή Μαμή τό κάνει μπάνιο σ’ αλμυρό νερό, τό φα
σκιώνει καί τοΰ βάζει μία χάντρα ειδική γιά τό βάσκαμα, μία άλλη χάν
τρα, ένα νόμισμα καί μιά σκελίδα σκόρδου. Τά ίδια βάζουν καί στήν λε
χώνα διά τό βάσκαμα. ’Αμέσως μετά ή Μαμή παίρνει ένα μπουκάλι νερό 
καί ένα δεματάκι βασιλικό τά πηγαίνει στήν εκκλησία, τά αγιάζει ό παπ- 
πας καί τά 'επιστρέφει. Οί συγγενείς τής λεχώνας μαγειρεύουν 'διάφορα 
φαγητά ένώ συγχρόνως στέλνουν μικρά κοριτσάκια νά καλέσουν καί άλ
λες γυναίκες. Δηλ. κάνουν ένα τραπέζι στις άλλες μητέρες διά χάρι τής 
Παναγιάς. Ά φ οΰ  κερασθοΰν οί γυναίκες, εν συνεχείς» τρώνε καί φεύγουν. 
Π ριν φύγουν παίρνουν μέ τό βασιλικό λίγο αγιασμό καί τόν ρίχνουν στήν 
λεχώνα καί τό παιδί, αφήνουν δέ καί μιά κλωστή άπό τά ροΰχα τους διά 
βάσκαμα. Τό παιδί πριν τό θηλάση ή μάνα του καλοΰν μία άλλη μητέρα 
διά νά τό θηλάση πρώτα εκείνη. Πρέπει δηλ. νά φάη πρωτόγαλο άπό ξέ
νη μητέρα. Ή  λεχώνα μένει στό κρεββάτι ξαπλωμένη τρεις ημέρες. "Οταν 
περάσουν 40 ημέρες άπό τήν γέννα παίρνει τό μωρό. της ή μητέρα καί πη
γαίνει στήν εκκλησία διά νά σαραντίση.

Π ρ ο λ ή ψ ε ι ς

1) "Οταν τροονε δέν άπλοόνουν τά πόδια διά νά μή γίνουν μπατακ- 
τσήδες.
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2) "Οταν κοιμάται κανείς 'δέν πρέπει νά είναι τδ κεφάλι τον προς τή 
δύσι, διότι τους νεκρούς τοποθετούμε έτσι.

3) 'Ό ταν δανείζουν ψωμί τδ βράδυ τδ δαγκάνουν, διά νά μή φύγη τδ 
μπερεκέτι άπδ τδ σπίτι τους.

4) 'Ό ταν ΰπάρχη στδ σπίτι λεχώνα δέν πρέπει νά μένη ποτέ μόνη της, 
άν γιά τδν Α ή Β λόγο !δέν μπορεί κανείς νά τήν συντροφεύση παίρνει διά 
συντροφιά ένα σίδηρο.

5) 'Ό ταν συναντηθούν δύο νύφες πού παντρεύτηκαν τήν ίδια ημέρα δί
νουν κάτι ή μία στήν άλλη.

6) 'Ό ταν πρόκειται νά βάλουν κλώσσα, φροντίζουν ώστε τήν κλώσσα 
νά τήν βάλη νά καθήση στ’ αυγά μία γυναίκα πού νά μήν πολυβγαίνει άπδ 
τδ σπίτι της, -διά νά καθήση καί ή κλώσσα στ’ αυγά της.

7) Τδ ψωμί πού φουρνίζεται πρώτο τοΰ κάνουν σημάδι καί τδ τρώνε 
τελευταίο. Δέν τδ 'δίνουν δανεικό ποτέ καί δέν τδ τρώνε στήν ύπαιθρο, άλ
λά πάντα μέσα στδ σπίτι.

8) 'Ό ταν τδ πρώτο άρνί ένδς κοπαδιού γεννηθή μαύρο τότε θά έχουμε 
βαρυχειμωνιά.

Π  α ρ ο ι μ ί ε ς

1) 'Ό ταν δύο άτομα ταιριάζουν σ’ δλες τίς συνήθειες, τότε λ ένε : «Κύ
λησε δ τέντζερης καί 'βρήκε τδ καπάκι». α

2) 'Ό ταν θέλουν νά πούν δτι τδ παιδί μοιάζει στούς γονείς του, λένε: 
«Τδ μήλο κάτω άπδ τήν μηλιά θά πέση».

3) 'Ό ταν θέλουν νά πούν γιά κάποιον δτι δέν έχει, λένε: «Στον κατσί
βελο προζύμι τί ζητάει».

4) 'Ό ταν ζητούν άπδ ένα κάτι καί δέν τώχει δηλ. άπδ ένα πτωχό, 
λένε: «’Α π’ τού διακουνιάρ’ τού πιάτου πας νά ·φας».

5) 'Ό ταν χρωστά κάποιος πτωχός καί δέν έχει νά τά δώση, λένε: 
«πιάσ5 τούν ξυπόλτου καί πάρ’ τά τσαρούχιατ».

6) 'Ό ταν ένα άτομο δέν έχείι σχέσι μέ μία ύπόθεσι, λένε: «Σ’ αύτδ τδν 
άργαλειό πανί δέν έχω».

7) 'Ό ταν θέλουν νά πούν διά τήν αλληλοβοήθεια, λ ένε : «Κοίταξέ 
με μ’ ένα μάτι νά σέ δώ μέ δυό».

8) 'Ό ταν θέλουν νά πούν δτι κάνει κανείς εκείνο'βρίσκει, λένε: «'Ό 
πως έστρωσες έτσι θά κοιμηθής».

9) 'Ό ταν μία είναι άκάθαρτη καί θέλει νά παραστήση τήν καθαρή, 
λένε: «Παστρική Θουδώρα παλιουτσάρχου μέσ’ τήν πίττα».

10) 'Ό ταν στέλνουν κάποιο σέ μία δουλειά καί τδν περιμένουν νά 
γυρίση γρήγορα μέ καλή είδηση, λένε: «Γκατζιόλ’ νά πας άλογου νά γυ- 
ρίσης».
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Α ί ν ι γ μ α ' τ α

1) 'Όλη μέρα φούρτου, φούρτου καί το-ΰ βράδυ πίσω στήν πόρτα, τί 
είναι; (Ή α κ ο ύ π α ).

2) "Ασπρους κάμπους μαύρα βόδια, τί είναι; (Χαρτί καί γράμματα). 
Β) Νταής μου κουντουθόδουρος παλούκια φουρτουμένους, τί είναι;

(Σκαντζόχοιρος).
4) Δυο καρτάλια τρώγουντι, τί είναι; (Χειρόμυλος).
5) Χίλια μίλια 'δέματα, χίλια κουμπουδέματα, χίλια νά πής δέν θά τοΰ 

βρής, τί είναι; (Μ ανιτάρια).
6) Στραβό ρέμα ντούζκου' νιρό, τί είναι; (Ουράνιον τόξο).
7) Είναι άσπρου σάν τυρί κί τυρί 'δέν είναι, έχει πουντικοϋ ουρά κι

πουντίκ 'δέν είναι, τί είναι; (Τδ ρεπάνι).

8) Γαμπρός βάζ’ τή νύφ’ κι κλαίει, τί είναι; (Τδ κλειδί μέ τήν κλει
δαριά).

9) Πιδ είναι εκείνο τδ φαί πού ούτε ψημένο, ούτε βρασμένο, ούτε ού- 
μδ τρώγεται; (Τδ ξύλο).

10) Τδ δένω τρέχει τδ λύνω στέκει τί είναι; (Τδ παπούτσι).
11) "Ασπρα μαύρα πρόβατα ξλένιος τσιουμπανάκος, τί είναι; (Τδ αμ

πέλι).
12) Π ιδ είναι εκείνο τδ πράγμα πού οί πλούσιοι τδ μαζεύουν καί οί 

πτωχοί τδ πετοΰν; (Ή  Β λέννα).
13) Γύρου - γύρου απ’ τοΰ πηγάδ’ νιράΐδις χουρεύουν, τί είναι; (Ή  

κάλτσα μέ τίς θυλές).
14) Π έντε κεφαλιές, τέσσερες αναπνοές, χέρια πόδια είκοσι, καί δα

κτύλους εκατό, τί είναι; ( Ό  νεκρδς μέ τούς τέσσερες πού τδν κουβαλούν).
15) Νταήζ μ ’ κουντουθόδουρος μέ τά σαράντα ζνάρια, τί είναι; (Ή  

Ντουρβάνα πού βγάζουν τδ βούτυρο).

Δ ι ά φ ο ρ α  Τ ρ α γ ο ύ δ ι α

1) Τ ρ α γ ο ύ δ ι  Ά ρ ρ α β ώ ν ο ς  Τ ρ α π ε ζ ι ο ύ  

Δυδ συμπιθέρ’ μάλουναν πώς νά συμπιθιριάσουν, 
κι τώρα πού συμπιθέριασαν κάθουντι τρων κι πίνουν.
Ή  νύφη πού τούς κέρναγε βέργιουσι τοΰ χειράκι - τσ’ 
κι τού πουτήρι γκρέμισε κι έγινε κου,μμάτια.
Ουδέ σί πέτρα βάρισε ουδέ στή γης άκούμπησε,
στ’ αφέντ’ τού γόνα βάρισε, στ’ άφέντ’ τού γόν’ άκούμπησε.
Κί’ αφέντης τήν κάκιουσε κι θέλ’ νά τήν πουλήση.
Μή μέ πουλεΐς αφέντη μου καί μή μέ παζαρεύης, 
θά γίνου γης νά μέ πατής γιουφύρι νά διαβαίνης,
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θά γίνου καί άργυρος μπαχτσιάς λουλούδια νά φυτεύης, 
νά πέφτουν τ’ άνθη στήν πουδιά σ’ %αΙ γύρου στό κιφάλι σ’.

2) Χ ο ρ ό ς .
Έκεΐ Μάνα στό σπίτι μας καί στήν κληματαριά μας, 
έχει που καθόμουνα καί έραβα τά προικιά μου, 
έχει περάσαν τρεις αετοί καί τρεις χαλολεβέντες.
"Ενας μέ μήλο μέ βαρεϊ, γ ι ’ άλλος μέ πορτοκάλι 
δ τρίτος ό μικρότερος μέ ρίχνει 'δακτυλίδι.
Πέτατου κόρημ πέτατου είσαι μικρή ακόμα 
δέν εΐσαι γ ι’ αρραβώνα.
Δέν τού πετώ Μαννούλα μου 
αυτή είναι ή αρραβώνα μου 
αυτή κι παντριά μου.

Β) Χ ο ρ ό ς .
Σ ’ αυτό τ’ αλώνι τδ πλατύ τρανός χουρός πού γίνητε 
όλες αγάπες είν’ έδώ», 'δίκιά μ ’ άγάπη ιδέν είναι δώ> 
πήγε στή βρύση γιά νιρό, γιά νά πουτίση βασιλικό.
Βασιλικός θελ’ πότισμα, θόλ1 καί κορφολόγισμα,
τά ντάλια φτάνουν στου θιδ καί τά κουρφουλογίσματα στουν ουρανό.

4) Τ ρ α γ ο ύ δ ι  Τ ρ α π ε ζ ι ο ύ .
Ά πδ μικρδς ουρφάνιψα άπου Μάνα, άπου πατέρα, 
τ’ αδέλφια μου μί στοίχησαν, σέ μιά χήρα Βουλγάρα.
Δώδεκα 'χρόνια έκανα, στά μάτια :δέν τήν είδα, 
στά μάτια στά ματόφυλλα στά καγκελοφρυδ άκια.
Μιά Κυριακή ένα πρωΐ κουντά του μισημερι
κείν’ έρχουντ απ’ του λουτρό κι’ νιδς απ’ του μπαρμπέρη.
Πώς ήρθαν κι5 ανταμώθηκαν σ’ ενα στενό δρομάκι.
Δώα’ μου κυρά μ ’ του δίκιου μ ’ δόσ’ μ ’ τή δούλη-ψή μου, 
μένα μάνα μ’ μέ καρτερεί νά πάα> νά μέ παντρέψη.
’Ά ν  θέλς παϋδί μου παντρειά, άν θέλς αρραβώνα 
δώδεκα σκλάβες έχου γώ ’όποια άρέσης πάρε, 
άν θέλς τήν άσπρη τήν παχειά, άν θέλς τήν. μαυρομάτα 
άν θέλς τήν καστανογάλαζη π;’ είναι φλουριά γεμάτη.
Σήκω Βουλγάρα στρώσε με νά πέσω· νά πλαγιάσω, 
λαλούν τ’ άρνίθια τρεις φουρές κι τά παγώνια πέντε 
λαλάει κι χήνα στου γυαλό τρεις ώρες πριν νά φέξη. 
δ)  Τ ρ α γ ο ύ δ ι  Τ ρ α π έ ζ ι ο  ύ.
Π άνε σύ κόρη μ ’ στή βρύση γιά κρύο νιρό 
δέν παένω γώ στή βρύση δέν παένω γιά  νιρό.

13
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Είναι Τούρκοι που διαβαίνουν κι Γενίτσαροι.
’Έχουν Μάνα μ’ κι έναν ξένον, έναν ούρφανό 
μέσ’ τά σίδηρα βαλμένου μέσ’ στά μπουχαϊά.
Δώσε σύ μάνα μ ’ 'χίλια γρόσια χ ι γώ τά χατδ 
γιά νά βγάλουμη τούν ξένου αυτόν τούν ορφανό.
Θέλης Μάνα μ ’ γυιό τούν χάνεις, θέλης παραγιό 
θέλης χι γαμπρό τούν χάνεις στις θυγατέρες σου.
'Ό λες τις θυγατέρις Μάνα μ ’ γιά ραβώνιασμα τσ’ έχεις 
θέλης τήν τρανή τού (δίνης θέλς τή μισιαχιά' 
θέλης τήν μικρή τοΰ 'δίνης πού είναι πιό χαλή.

6) Τ ρ α γ ο ύ 'δ ι Τ ρ α π ε ζ ι ο ύ .
Π ού ήσαν μελαχρινουλα μου, πού ήσαν αυτήν τήν ώρα 
σκουτεινιάσανε τά βουνά χι μαύρισε ή χώρα.
"Οταν θαρθής ατού σπίτι μου μήν κρύψης τόν χαϋμό σου 
χι τή Μανούλα μ ’ ρώτησε πού είναι, κυρά μ’ ό γιό σου 
κι κείνη θά σ’ άπουκρί'θή μέ πικραμένα χείλια.
«Μέσα είναι στήν κάμαρα καί λέγει πώς πεθαίνει».
Δεξιά μεριά είν’ ή κάμαρα καί αριστερά τού στρώμα.
"Ελα μελχρινούλα ιμ’ καί φίλαμε στό στόμα.
"Οταν θάρθούνε ο'ι παπάδες και αρχίσουν νά .διαβάζουν 
βγάλε φωνή καί 'φώναξε τριανταφυλιένια αγάπη.
"Οταν θά μέ σηκώσουνε τέσσαρα παίλληκάρια 
τότε κόρη μου νά ιδέρνεσαι μέ πέτρες μέ λιθάρια.
"Οταν θά μέ περάσουνε άπό τήν γειτονιά σου, 
έβγα στό μπαλκόνι σου κα'ι τράβα τά μαλλιά σου.
Καί άν σέ ρωτήση ή μάνα σου τί τραβάς τά μαλλιά σου 
τό ταίρι μου άπέθανε τράβα καί σύ τά δικά σου.
"Οταν θά μέ ζυγώσουνε στής 'εκκλησίας τήν πόρτα 
βγάλε φωνή καί φώναξε νά μαραθούν τά χόρτα.
"Οταν θά μέ ζυγιάσου νε στήν έκκλησιά στή μέση 
βγάλε φωνή καί φώναξε ό ούρανός νά πέση.
"Οταν θά μέ βάλουνε στής γης τό μαύρο χώμα 
τότε μελαχρινουλα μου νά γίνης μαυροφόρα.
"Οταν θά μού μοιράσουνε τά κόλυβά μου φάτα 
τότε μελαχρινουλα μου άλλον νέον αγάπα.

7) Χ ο ρ ό ς  ( Β λ ά χ α ) .

Βλάχα πλένει πέρα στό ρέμα κι άλλη βλάχα τή ρωτάει 
τ’ έχεις βλάχα μ ’ πικραμένη καί χαίμηλομπαρμπουλωμένη; 
"Εχω άντρα πρώτον κλέπτη κι άδερφό πρώτο χάύδούτη .
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Π αν κα! πάτησαν τον ήλιο κα! τοϋ φεγγαριού τό φεξο, 
πήραν άστρα, πήραν γρόσια, πήραν και φλουριά καμπόσα.
8) Χ ο ρ ό ς  ( Ά  π ο -κ ρ ί ά τ ι % ο).
Ά πόψι ειν’ αποκριές, 'δέρνουν οί άντρες τις νιές, 
μένα κλωνί βασιλικό, μένα κομμάτι μπάλσαμο.
Βρήκα τήν πόρτα κλειστή μ ’ έρριξε θιός και μπήκα, 
βρήκα τήν κότα στό μπακίρι κι τήν πίττα στό πλαστήρι. 
Π ου νά πάω νά τήν εϋρω νά τήν φέρου ενα γύρου.

9) Τ ρ α γ ο ύ δ ι  Τ ρ α π ε ζ ι ο ύ .
Τ ’ αμπέλια τά ρουδουσταμνιά βαθειά είναι ριζουμένα, 
κάνουν σταφύλι ραζακί κα! τό κρασ! μοσχάτο.
'Όσες μάνες κι άν τό πιουν καμιά παιΐδ! δέν κάνει.
Νά τόπινε κι Μάνα μου κι μένα νά μή μέ κάνει.
ΙΙού μέκανε κι μ ’ 'έδωσε στά ξένα.
Ξένες πλένουν τά ρούχα μου, ξένες τά σαπουνίζουν.
Τά πλένουν μιά τά πλένουν δυό τίς τρεις τά ρίχνουν πίσω. 
Βάζω τά 'δάκρυα μ ’ νερό τό σάλι μου σαπούνι, 
άν πής γιά ήλιο στέγνωμα φυσώ κα! τά στεγνώνω.

10) Τ ρ α γ ο ύ δ ι  Τ ρ α π ε ζ ι ο ύ .
Τόν αφέντη καλά νά τόν κοιτάζεται
πόσα ντουούνια έκανε πόσες νυφάδες έπερνε. 
εννιά ντουούνια έκανε), εννιά νυφάδες έπερνε.
"Ολες αφέντη τόν έλεγαν, όλες ραγιάτι τόν έκαμναν. 
"Ολα μικρή νυφοϋλα του αφέντη δέν τόν έλεγε 
ρογιάτι δέν τόν έκαμνε, τήν κάκιωσε τήν πάντρεψε 
πολύ μακρά τήν έδωσε, μακρά - μακρά μέσ’ τήν Φραγκιά.

11) Χ ο ρ ό ς .
Τούτους έρμος ό χειμώνας ούλου γιά τι μένα κάνει 
ποϋχου τά παιΐδιά μ’ στά ξένα λερωμένα σκουριασμένα 
τά ντουφέκια κουρντισμένα τά σποδιά ξεγυμνωμένα.

12) Χ ο ρ ό ς  ( Ά  π ο κ ρ ι ά τ ι κ ο).
Τώρα τό βράδυ τό βραδύ, πήρε αέρας κα! βροχή 
τώρα γυναίκες δέρνουνται νταήδείς μαχαιρώνονται.
Τή Μάρω δέρνει Μάνα της μένα κλωνί βασιλικό 
μ’ ένα κομμάτι βάλσαμο.

13) Χ ο ρ ό ς .
Κουτίμ κουτίμ, κοτάκι μου 
πώς ήρθες στό χεράκι μου 
νάχα μήλο νάχα ρόιδο



196 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

νά τδριχνα μέσ’ στο χορδ 
νά ξεδιπλώσω τδ χορδ 
νά δώ τήν κόρη π ’ αγαπώ.

14) Χ ο ρ ό ς .
Τά μυρμήγκια έχουν χάρες, τά ψαρούδια πανηγύρι 
κάλεσαν κι εμένα νουνο γιά νά πάω νά στεφανώσω 
δυδ κορμάκια ν ’ ανταμώσω, 
κάκιωσα κι γώ 'δέν πήγα.
15) X ο ρ δ ς (Άποκρηάτικο).
Π έντε δέκα παπαΐδιές κι άλλες τόσες καιλογρές 
βαμβακάκι σκάλιζαν 'βρε και τοΰ β ου τάνυζαν.
Μιά τήν άλλη ρουτούσανε άιντε νά πάνε στοΰ τσεσμέ 
γιά νά τά ξυπλήνουμε. Βρήκαν τοΰ νιρδ ζιστδ 
του πουτάμι σιγαλνό.
16) Χ ο ρ ό ς .
Τδ βλέπεις τ’ άσπρο τ’ άλογο πώς πρέπει στήν πρασινάδα; 
’Έτσι έπρεπε κι αγάπη μου κοντά στδ παλληκάρι.
Π ιά κόρη ρεβουνιάζεται και 'δέν τδ μετανιώνει, 
πιά βρύση τρέχει καλό νιρδ και κείνο ύέ θουλώνει.
17) Χ ο ρ ό ς .
Πέντε πέρδικες πετοΰσαν κα! γιά μάς τά δυδ ρωτούσαν 
πιά ν ’ είναι άσπρη πιάν’ ναι ροΰσα , πιά γαϊτανοφρυ'δοΰσα 
Γώ είμαι άσπρη, γώ είμαι ροΰσα κα! γαϊτανοφρυδοΰσα.

18) Χ ο ρ ό ς .
Θέλω νά βγω στδν οΰρανδ στά σύννεφα νά κάτσω 
νά διώ τήν πόλη πώς καίγεται τά κάστρα πώς ρημάζουν 
νά διώ κα! τήν αγάπη μου πώς στρώνει κα! πώς κοιμάται. 
Πρώτα στρώνει βασιλικό κι ύστερα τδ βελοΰδι.

19) Χ ο ρ ό ς .
Π ιά βρύση τρέχει καλδ νιρδ κα! κείνου δέν θουλώνει 
Λυμπιούδα μου κα! κείνου ιδέν θουλώνει Ούρτακιούδα μου. 
Π ιά κόρη ρεβουνιάζεται.
Κα! δέν τδ μετανιώνει Ούρτακιούδα μου
Π ιά μάνα εχει Λυμπιούδα μου
καί ·δέν τδ καμαρώνει Ούρτακιούδα μου.
20) Χ ο ρ ό ς  (Π ασχαλινός).
Σήμερα Χριστός Άνέστη κα! ταχιά αληθώς Άνέστη. 
Σήμερα δλοι Παπάδες ψάλλουν σά 'δεσποτάδες.
Σήμερα καί τά διακάκια ψάλλουν σά χελιιδονάκια.
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Σήμερα αί παντρεμένες περπατούν 'διαλογισμένες.
Σήμερα οί ρα'βουνιασμένες περπατούν σά σαρτσισμένες' .
Σήμερα τά παλληκάρια περπατούν σό λιοντάρια.
Σήμερα τά κοριτσάκια περπατούν σά λουλουδάκια.

21) Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ ο .
Χριστούγεννα, Χριστούγεννα πύψε Χρίστος γεννιέται, 
γεννιέται και βαπτίζεται στον ούρανδ κεϊ πάνω
μέλι τρώνε οί άρχοντες καί κεριά στους άγιους.
22) Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ ο .
Άγιοβασίλης έρχεται άπό τήν Καισαρεία.
Βασίλ’ μ ’ πόθεν έρχεσαι καί πού πηγαίνεις;
Ά πό τήν μάναμ έρχομαι καί στό σχολειό παένω 
’Ά ν  ήξερες τά γράμματα γιά πες τήν άλφα βήτα;
Τήν άλφα βήτα τ’ ήξερα κι απόλυση βλαστάρι.
Βλαστάρι χρυστουβλάσταρο μαλαματένιες βέργες.
23) Τ ώ ν  Φ ώ τ ω ν .
Σήμερα τά Φώτα καί φωτισμός καί χαρές μεγάλες στόν κύργιο μας. 
"Αγι’ άφέντη Γιάννη. Χρυσόστομε δύνασαι 'βαπτίσαι Θεόν παιδί; 
Δύναμαι καί σώνω καί προθυμώ 
γιά κουντουκαϊτέρα* ώς τού πρωνό.
Γιά νάγιάσουν βρύσες καί τά νερά, 
γιά νά κατακάτσουν τά είδωλα.
Νά κατιαπραύνουν τά ζούζουλα.
24) Κ λ έ φ τ ι κ ο .
Σηκώνομαι ένα πρωΐ τρεις ώρες πριν νά φέξη.
Παίρνω καί νίβομαι καί τό σταυρό μου κάνω.
Γιά δώστε τού τουφέκι μου νά τό πικρολαλλήσω.
Νά κάνω τά βουνά νά κλαΐν τούς κάμπους νά μαραίνουν.
Ακούω τουφέκια νά βροντούν στά κλέφτικα λημέρια.
Καί παίρνω δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια.
Ρίχνουν καί μέ βαρέσανε στό δεξιό πλευρό μου.
Παιδιά μ ’ καί άν πάτε στό χωριό καί στήν γλυκειά μ ’ Πατρίδα 
μήν πήτε πώς σκοτώθηκα, μήν πήτε πώς πεθαίνω 
μόν πήτε πώς παντρέφθηκα στής ξενιτειάς τά μέρη 
κάνω τήν πλάκα πεθερά τήν μαύρη γή γυναίκα 
κι αύτά τά λιανοχόρταρα αδέλφια καί ξαδόλφια.

25 ) Τ ρ α γ ο ύ δ ι  Τ ρ α π ε ζ ι ο ύ .
Κλάψε με Μάνα κλάψε τή νύχτα μέ φεγγάρι,
καί τήν αύγούλα μέ δροσιά ώς πού νά βγή δ ήλιος.
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Π αν τά λάφια στή βοσκή κι όλες οί '©λαφίνες, 
μόν’ μιά λαφίνα ταπεινή 'δεν πάει μαζύ μέ τάλλα.
Πόσκια οέ πόσκια περπατεϊ καί τά ζερβά πηγαίνει 
κι δπ’ εύρη, γάργαρο νερό θολώνει και τό πίνει.
Γερόλαφος τή ρώτησε, γερόλαφος τή λέγει 
γιατί λαφίνα μ ’ ταπεινή δέν πας μαζύ μέ τ’ άλλα;
26) Τ ρ α γ ο ύ ύ ι Τ ρ α π ε ζ ι ο ΰ.
Ποιος είδει τέτοιο θαύμασμα παράξενο μεγάλο
νά κουβεντιάζουν τά βουνά μέ τις κοντοραχοΰλες.
Ή  Λιάκουρα τοΰ Παρνασοΰ καί τά Βαρδούσια τά ψηλά 
πού ήταν στις καταβόθρες, πού ήταν τά χιόνια τά πολλά 
καί τά βαρειά χαλάζια.
Χιόνια μου νά μήν λιώσεται ώσπου ν ’ αρθούν καί τ ’ άλλα.
27) Τ ρ α γ  ο ύ >δ ι Τ ρ α π ε ζ ι ο ύ .
Τώρα τά πουλιά τώρα τά χελιδόνια 
μοιρολογούσαν κι ’έλεγαν μοιρολογούν καί λένε.
Ξύπνα αφέντη,· μου ξύπνα καί μήν κοιμάσαι.
Ξύπνα αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο κι άσπρονε λαιμό 
ματάκια γρυπνισμένα ποΰταν άπό ψές τό βράδυ.

28) Τ ρ α γ  ο ύ ά ι Τ ρ α π ε ζ ι ο ύ .
Φίλοι καλοσωρίσατε, φίλοι αγαπημένοι.
Βουλγάρα μ ’ τό κρασίς ξυνό, ρακί σ’ πικρή φαρμάκι.
Τί ένοιωσες βρέ Μάνα μου κι μούδωσες στά ξένα;
Ξένοι πλένουν τά ρούχα μου ξένοι τά σαπουνίζουν 
τά πλένουν μιά τά πλένουν δυο στις τρεις τά ρίχνουν πίσω. 
Π άρε ξένε τά ρούχα καί σύρε απ’ έκ’ πούρθης.

29) Χ ο ρ ό ς .  ,··-·
‘Ό λες αί νιές παντρέφθηκαν καί πήραν παλληκάρια 
παντρέφθηκα καί γώ ορφανή καί πήρα μαραζιάρη.
Τόν μαγειρεύω δέν 'δειπνή, τόν στρώνω 7δέν κοιμάται.
Κι ή νύφη ά π ’ τού βάσανουτσ’ βαρειά αναστενάζει.
Κι ή πιθεράτσ’ τή ρώτησε, νύφη μ’ τί άναστενάζης;
Ν ά φάς δέν εχς, νά πιής, φλωριά γιά  νά φορέσης;
Φωτιά νά κάψη τά φλουριά σ’ καί φλόγα: τό σπιτάκι σ’.

30) Τ ρ α γ ο ύ δ ι  Τ ρ α π ε ζ  ι ο ύ.
Θιός πουλύ συννέφιασε βαθείά καί μπουιμπουνίζει,· 
τά ρέματα τά κουντινά νιρό θά κατεβάσουν 
καί τού ντουσμάνη τόν κακό Θιός θέ νά τούν κάψη. 
Ντουσμάνη μου τί έχεις μί τί μένα;
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Και γώ ξένος παντάξενος και παραδιωγμένος είμαι.
Βουνά ιμή πρασινίσετε, πουλιά μήν κελαηδήσητε, 
μ’ ένα σάν μέ κρεμάσουνε άλα νά λυπηθήτε.
31) Τ ρ α γ ο ύ δ ι  Τ ρ α π έ ζ ι ο υ .
Κι μεϊς νά τραγουδήσουμι και τούτην τήν κουπελοΰδα 
πουν’ καλή και ευγενική στον κόσμο τιμημένη.
Στον κάμπο πάη τοΰ διάζουνταν στον ουρανό τό τλήγει, 
στή μέση στή μέση στή θάλασσα βαλ’ αργαλειό κα'ι φαίνει.
Βάζει τά μτάρια ν ’ αργυρά τό κτένι μαλαματένιο, 
και τή σαΐτα πούριχνε ρίχνει μαργαριτάρι.
32) Τ ρ α γ ο ύ δ ι  (Πρωτοχρονιάτικο).
Και τί τραούδι ν ’ εΰρουμι άς ποΰμι τό παλληκάρι 
ποΰν’ καλό και β γενικό στόν κόσμο ζηλεμένο.
'Όλη τήν μέρα κυνήγαε και κυνήγι δέν βρίσκει.
Τό ήλιο τό βασίλεμα βρίσκει μπερδίκια νά 'βοσκοΰν 
πουλιά νά κιθαρίζουν και τό ξάρι ν ’ έσφιξε καί πιάν 
μιά μπερδίκα.

Διά τήν παρούσαν έρευναν είργάσθησαν άπαντες οί διδάσκαλοι τοΰ 
Σχολείου.

’Ακριβές αντίγραφων 
Έ ν Λύρρ. τή 27 Φεβρουάριου 1966 

Ό  Δ/ντής τοΰ Σχολείου 
(' Τπογρ αφή δυσανάγνωστος)

ΛΑΟ ΓΡΑ Φ ΙΚ Η  YAH  ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ν. Ψ Α Θ Α Δ Ω Ν

Δ ’δα σ κάλου  Β. Μ ΑΝΑΒΗ

Π ριν αρχίσουμε είς τήν συλλογήν τών στοιχείων τοϋ λαϊκού βίου τοΰ 
χωρίου Π . καί Ν. Ψαθάδων, σκόπιμον θεωροΰμεν δπως προτάξωμεν τήν 
ιστορίαν τοΰ Ν. χωρίου διά συντόμου περιγραφής. Τό χωριό Ν. Ψαθάδες 
δέν έχει μεγάλην 'Ιστορίαν, διότι μόλις αριθμεί βίον 40 έτών. Βρίσκεται 
δέ έπί τής δημοσίας δδοΰ καί μόλις πέντε χιλιόμετρα νοτίως τοΰ Διδυμο
τείχου. Πρός άνατολάς τοΰ χωριού, εκτείνεται μιά μικρή καί στενή λωρί
δα, ή κοιλάδα τοΰ 'Έβρου. Ό  "Εβρος ποταμός ό όποιος σάν δφις διασχί
ζει τήν κοιλάδα αυτήν, δέν απέχει άπ’ τό χωριό παρά μόνον πεντακόσια 
μέτρα. Πρός τά δυτικά τοΰ χωριού ύψοΰνται μικροί λόφοι καί τό έδαφος 
είναι σχεδόν άγονο. Πρός τό βόρειο μέρος, καί (επί τής βουνοπλαγιάς, 
καλλιεργούνται αμπέλια, ώς καί καρποφόρα δέντρα. Οί σημερινοί κάτοι
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κοι του χωρίου Ν. Ψαθάδων, είναι δλοι πρόσφυγες προερχόμενοι απ’ τους 
παλαιούς Ψαθάδες της ’Ανατολικής Θράκης, πού βρίσκονται απέναντι 
απ’ τδ Ν. 'χωριό .καί σέ άπόστα'σι περί τά τέσσερα χιλιόμετρα. Τό πρώτον 
ήλθον κατά τό 1923 περί τούς 200. Σήμερα ό αριθμός τών κατοίκων α
νέρχεται ειίς 427. Ό  'αριθμός όμως αυτός συνεχώς μειούται καί τούτο ιδιότι 
τό άγονον τοΰ έΐδάφους καί ό μικρός κλήρος, αναγκάζει τούς περισσοτέ
ρους νά φύγουν γιά νάβρουν εργασίαν είς τήν ξένην. "Έτσι μέ τό πέρα
σμα τοΰ χρόνου θά ιέζαφανισθούν πολλά ήθη καί έθιμα καί θ ’ άλλάζη ό 
τρόπος ζωής. Π ριν γίνη αύτό ιέκαλέσαμε τόν κ. Πασχάλη Παπάζογλου 
ηλικίας 82 ετών νά μάς πή, σχετικά μέ τή ζωή καί τίς ασχολίες τών κατοί
κων τοΰ παλαιού χωριοΰ Ψαθάδων. Νά μάς πή πώς γιόρταζαν, πώς γλεν
τούσαν καί τά 'διάφορα ήθη καί έθιμα. Τόν λόγον έχει ό κ. Πασχάλης Π α 
πάζογλου. Δάσκαλοι τοΰ χουριό μας ήταν τρανό κι’ όχι όπως αύτό τό μι- 
κρούτσικου, εκεί είχαμε πολλά χωράφια, καί τά ζώα 'δέν τά βασκούσαμε 
ένα - ένα, άλλά κουπάδια, κουπάδια. Τά βούτυρα καί τά κασέρια ήταν 
άφθονα. Τοΰ χουριό είχε 1.500 άτομα καί καταγίνουνταν στή γεωργική, 
στήν κτηνοτροφία, έπλεκαν καί ψάθες, γ ι’ αύτό πήρε καί τό όνομα Ψά- 
θάδες. Ή τ α ν  ένα πλούσιο χουριό μέ πολλά χουράφια. Δίναμε καί φόρους 
στούς Τούρκους. "Οταν έρχονταν ό Τούρκος είσπράκτορας νά ιμαζέψη τούς 
φόρους, πολλοί πού ;δέν είχαν νά πληρώσουν έφευγαν καί κρύβονταν γιά 
νά μή τούς πιάση. ’Αργότερα όμως Ιεπλήρωναν τόν ανάλογο φόρο όταν 
έβγαναν άπ’ τήν παραγωγή καρπό. Τά σπίτια τοΰ χωριού ήταν μικρά τά 
περισσότερα, λίγα <δέ ήταν αποθήκες μεγάλες, γιά τά σιτηρά καί γιά  τά 
κουκούλια. Ή  κατασκευή τών σπιτιών ήταν άπό κιρπίτσια (πλίνθους) καί 
ή στέγη άπό ξυλεία εγχώρια (Ιτιές καί λεύκες). Ή  στέγη ήταν καλυμμέ
νη μέ χόρτα καί επάνω μέ κεραμίδια. Ή  θύρα συγκολημμένη μέ σανίδα σέ 
σχήμα Ζ. Οί κτίστες πού έκτιζαν τά σπίτια ήταν χωριανοί ή άπό τά γύρω 
χωριά. Ή  αμοιβή τών μαστόρων γίνονταν κουτουρού (μέ άποκοπή) ή καί 
μέ μεροκάματο. Τό μεροκάματο δέν ήταν διαρκείας δώρου, άλλά άπό τής 
άνατολής τού ήλίου μέχρι τού ήλιοβασιλεύματος.
ΕΘΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ Ν  ΘΕΜ ΕΛΙΩΣΙΝ Σ Π ΙΤ ΙΟ Τ

Μόλις έτοποθετεΐτο δ πρώτος λίθος, όλοι οί συγγενείς καί φίλοι πετοΰ- 
σαν χρήματα τά όποια έλάμβανε δ αρχιμάστορας καί τά όποια χρήματα διέ
θετε γιά ρακί καί μειζέΐδες πού θά 'έπιναν τό βράδυ στό καφενείο, μετά τήν 
κουραστική δουλειά τής ήμέρας. "Αλλο επίσης 'έθιμο, ήταν μέ τήν τοποθέ- 
τησι τού πρώτου λίθου, έσφαζαν κόκορα ή καί άρνί άκόμα άν ό νοικοκύρης 
ήταν πλούσιος. "Ετσι 'έπίστευαν πώς όταν χυθή αίμα: ζώου ή πτηνού στά 
θεμέλια, τό σπίτι θά γινόταν πιό στερεό. ’Επίσης όταν τελείωνε τό κτίσιμο 
τού σπιτιού, δ νοικοκύρης τού σπιτιού, καλούσε όλους τούς συγγενείς καί 
φίλους καί γειτόνους καί έκανε αγιασμό.



ΛΑΟΓΡΑΦ IΚΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ν. ΨΑΘΑΔΩΝ 201

ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Ο Ι ΧΩ ΡΟ Ι ΤΟΤ Σ Π ΙΤ ΙΟ Τ

Το κάθε σπίτι άπετελεϊτο άπό ,μιά κάμαρα, ενα σαλόνι καί άπό τό πί
σω μέρος ώς 'αποθήκη χα'ι αχυρώνα. Ή  θέσις τοΰ τζακιοΰ εΰρίσκετο καί 
είς τήν κάμαρα χα'ι στό σαλόνι. 'Ως χώρος ύπνου ήτο ή χάμαρα γιά όλα τά 
άτομα, χωρίς κρεβάτια, αλλά ιέπάνω στήν ψάθα'.
’Έ π ι π λ α  κ α ι  σ κ ε ύ η :  Ούτε τραπέζια, ούτε καρέκλες μεταχειρί
ζονταν. 'Ως τραπέζι είχον τό Σνί, τό όποιο ήταν ένα μονοκάματο στρογγυ
λό ξύλο, τορνισμένο είιδικά, και εκεί έβαζαν τό ψωμ'ι και μία πνάκα, τήν 
όποιαν γέμιζαν φαΐ καί όλη ή οίκογένευα έτρωγε α π ’ τήν ίδια πνάκα (πιά
το), μέ κουτάλια ξύλινα άπό κέδρο. ’Ά λλο έπιπλο ήταν ένα σεντούκι καί 
αυτό προίκα τής μητέρας, γιά νά στολίζουν τήν κάμαρα έβαζαν κανένα κά
δρο μέ φωτογραφίες τών γερόντων. Ώ ς  εικόνισμα είχαν μιά ξύλινη θήκη 
πού έβαζαν τό εικόνισμα τής Π αναγίας ή τοΰ Χριστοΰ καί τό έλεγαν άκόνα.

Ώ ς  καθίσματα μεταχειρίζονταν σκαμνάκια κατασκευασμένα άπό τούς 
ίδιους μέ σανίδια ή πελεκητές Ιτιές, ιέπάνω δέ στά σκαμνιά έβαζαν τά πσκέ- 
φαλα (προσκέφαλα) γιά νά κάθεται ό επισκέπτης άνετα καί τά όποια ήσαν 
γεμάτα άπό καλαμποκότσιφλα ή παρτάλια (ράκη). Ώ ς  καθίσματα είχον 
τά λεγάμενα συντίρια, κατασκευασμένα άπό κιρπίτσια (πλίνθους) καί ήταν 
τοποθετημένα έπί του τοίχου.

Ε ί δ η  ρ ο υ χ ι σ μ ο ύ :  "Ολα σχεδόν τά έύδύματα ήσαν μάλλινα ή 
βαμβακερά κατασκευασμένα ιάπό τούς ίδιους καί τά έλεγαν χράμια. Οί πετ
σέτες ήταν υφαντές. Στά παράθυρα τοποθετούσαν ένα ύφασμα άγοραστό 
ώς κουρτίνα, τό έλεγαν περτέ. Πρός έπίστρωσιν τοΰ πατώματος έβαζαν ψά
θες καί πάνω άπό τήν ψάθα κουρελού.

Οί βοηθητικοί χώροι ήταν πρόσθετοι, όπου έβαζαν τά 'διάφορα γεωρ
γικά προϊόντα ή τά έβαζαν σέ μεγάλες κοφίνες. Ώ ς  άχυρώνα μεταχειρί
ζονταν τό όπισθεν μέρος τοΰ σπιτιού, τό όποιο τό μισό ήτο 'αχυρώνας τό δέ 
άλλο μισό σταΰλος καί έλέγετο ντάμ. Ό  όρνιθιονας κατεσκευάζετο κάτω 
άπό τό σιατσιάκ (στέγη) μέ ξύλα καρφωμένα σέ σχήμα τετραγώνου, ή σέ 
δέντρο τής αυλής πρός προστασίαν ιάπό τούς άνέμους.

Ό  φούρνος ήταν κατασκευασμένος κυρίως έξω άπό τήν οίκίαν, σχή
ματος τρούλου άπό κεραμμύδια ή κιρπίτσια (πλίνθους) μέ 'βάσιν τοΰβλες 
άψητες. Ή  αυλή ήτο περιφραγμένη μέ κέδρα ή τσίλια (άγκάθια). Ποιμε- 
νική καλύβα: αύτη ήτο κατασκευασμένη μέ σανό ή μέ καλάμια σικάλεως 
ώς στέγη.

ΕΝΔΤΜΑ —  Τ Π Ο Δ Η Σ ΙΣ  —  ΚΟΜΜΩΣΓΣ ΚΑΙ Κ Α Λ Λ Ω Π ΙΣΜ Ο Σ
Τά ενδύματα ήσαν μάλλινα ή βαμβακερά κατασκευασμένα άπό τούς 

ίδιους. Ή  φορεσιά του άνθρός άπετελεϊτο, άπό παντελόνι ή τμί τό λεγόμε
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νο πουτούρι. Λυτό 'έφορεΐτο κατά τήν χειμερινήν περίοδον και κοιτά τάς 
εργασίμους ήμερος. Τάς Κυριακάς εφσρούσαν τό ίδιο 'αλλά άπό τήν ανάπο
δη. Κατά τήν ήμεραν τοΰ γάμου φορούσαν τήν ίδια φορεσιά, κι’ άν ό γαμ
βρός ήτο φτωχός, ύδανείζετο τήν φορεσιά άπό άλλον γιά  τήν ήμέρα τοΰ 
γάμου. Τό φόρεμα τής νύφης άπετελεΐτο άπό ένα1 πουκάμισο μακρύ, βαρειά 
κεντημένο ιμέ ποΰλες καί χάντρες, επάνω ιδέ άπό τό πουκάμισο φορούσε μάλ
λινο φουστάνι χρώματος κίτρινου ονομαζόμενο καφτάνι καί πάνω σ’ αύτό 
μάλλινο επανωφόρι που τό έλεγαν ντουλαμά, κεντημένο μέ γαϊτάνια καί 
συρίτια. Ή  νύφη ήτο ζωσμένη μέ ασημένιο ζουνάρι πού τό έλεγαν άσημο- 
ζούναρο, στό κεφάλι ιδέ φορούσε ένα καφέ τσιμπέρι πού τό έλεγαν πουλίτ- 
κα. Στά πόδια ή νύφη φορούσε χοντρές κάλτσες χρωματιστές. Αύτά ήσαν 
τά ενδύματα καί γιά σλα τά επαγγέλματα τά ίδια.

'Τ π ο >δ ή μ  α τ α α ν δ ρ ι κ ά :  Στις εργάσιμες ήμέρες οί άνδρες 
φορούσαν τσαρούχια μέ μπγιάλια (ποδοπάνια) είς 'δέ τάς έορτάς τά κουν- 
τούρια τά λεγάμενα γιμινιά.

'Τ π ο δ ή μ α τ α γ υ ν α ι κ ό ς :  Κουντούρια άπό δέρματα βοδιού, 
ή παντόφλες άπό 'δέρμα προβάτου ή κατσίκας. Τό καλοκαίρι οί γυναίκες δέν 
φορούσαν ύποδήματα, ήσαν ξυπόλητες, κατά τάς έορτάς φορούσαν κουν
τούρια ή παντόφλες.

ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ ΤΗ Σ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΣΙΣ
Οί άνδρες φορούσαν σιάλια (σαρίκια) ύφασμα μάλλινο χοντρό, περι- 

τυλιγμένο στό κεφάλι. Ή  κόμη ήτο κοντή ή καί καθόλου (κουρεμένοι). Κα
λύμματα τής κεφαλής γυναικός: Ή  γυναίκα φορούσε τσιμπέρι τήν λεγομένην 
μαιμούκα καί πάνω σ’ αύτήν μαντήλα πού τήν έλεγαν πώς. Ή  κόμη ήτο μα- 
κρυά καί έφθανε μέχρι τό ζουνάρι, ήταν πλεξούδες είς δυό σειρές καί έφε
ρε τό δνομα κόσα.

Σ τ ο λ ί δ ι α  γ υ ν α ι κ ώ ν :  Οί γυναίκες στό λαιμό φορούσαν ένα 
κολλιές λεπτό μέ χάνδρα τό ονομαζόμενο Γκιορτάν, ή ιμέ χάνδρα μέ τρεις αρ
μάθες σειρές πού τολεγαν άρμάθες. Στά 'χέρια φορούσαν βραχιόλια, μετάλ
λινα μπρούτζινα τά ονομαζόμενα Μπιλιτζίκες. Κατά τήν ήμεραν τού γά
μου ή νύφη φορούσε μιά αρμάθα, μέ φλουριά, μαμουτιέδες, καί ντούμπλες.

X τ έ ν ι σ μ , α .  μ α λ λ ι ώ ν :  Οί γυναίκες κτενίζονταν μιά φορά 
τήν εβδομάδα, μέ κοκκάλινο χτένι διπλής χρήσεως, αραιό καί πυκνό. Γιά  
τό πλύσιμο τών μαλλιών δέν μετεχειρίζοντο σαπούνι, άλλά πηλό γιά νά γί- 
νωνται τά μαλλιά μαλακά.

Τ ρ ο φ α ί: Ή  σπούδαιοτέρα τροφή τών κατοίκων ήσαν τά φασό
λια κ!αί μάλιστα καθημερινή. ’Ά λλο φαγητό ήτο τό πληγούρι, τό ονομαζό
μενο μπουλκούρ, τό οποίο ήτο νοστϊμώτατον, 'έάν προσετίθετο καί κανένα 
κοτόπουλο. ’Εάν κανείς παρέθετε γεύμα είς φίλον του, έλεγεν χαρακτηριστι-
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:;κώς: θά σέ φιλέψω πλούδ (κότα) μέ μπσυλκοθρ .'('Λληγουρυ). -Τδ φαγητό 
αύτό παρεσκευάζετο τάς Κυριαικάς m l  με γ άλας εόρτάς. ' ’Άλλο φαγητό ή
ταν τά πέτουρα, τά κουσκούσια, όσπρια, ή m l  ψάρια του ποταμού ή τής 
θάλασσας (παλαμίδες, του ρούπια κ.λ.π.) ώς πρωινό ρόφημα είχαν τον τσορ- 
μπά m l  τδ κατσιαμάκι (πολτός έξ αλεύρου αραβοσίτου). Τά Χριστούγεννα 
κάθε οικογένεια, έσφαζε γουρούνι. Τδ κρέας τδ έκαναν καβουρμά, λουκά- 

"νικα, ή τδ αλάτιζαν καί τά κόκκαλα τά έβαζαν μέσα στά φασόλια. Επίσης 
έβγαζαν ένα ή δύο τενεκέδες λίπος (λίγδα) τδ όποιον μετεχειρίζοντο ώς 

ϊ’ελαιόλαδον.

II ΓΕΩ ΡΓΙΑ  > Γι. . .
. ■ Ώ ς  άναφέραμεν προηγουμένως, ή κυριωτέρα ασχολία των κατοίκων
.ήταν ή γεωργία καί κτηνοτροφία. "Οπούς καί σήμερα δέν μεταχειρίζονται 
μηχανικά μέσα, τά χωράφια οργώνονται μέ τά βόδια καί ξύλινα άροτρα, 

λ δηλ. όπως καί στήν π. X. εποχή. Τό σπουδαιότερο προϊόν ήτο τό σιτάρι καί 
ςτό καλαμπόκι καί πολύ λίγο τδ βαμβάκι. Ή  σπορά έγένετο στά πεταχτά, 
χωρίς νά μεταχειρίΐζωνται τά κελευσματα τής. γεωπονικής επιστήμης (μη- 

, χανική σπορά, λιπάσματα, αρδεύσεις κ .λ.π.). Τό αλώνισμα έγένετο σ’ αλώ- 
; για μέ δουκάνες ξύλινες, πού στδ κάτω μέρος έφεραν τσιακμακόπετρες, πού 
έκοβαν τδν κορμό τού σταριού καλλίτερα. Τά μικρά παυδι.ά ανέβαιναν επά
νω στις δουκάνες γιά νά κάνουν βάρος καί χτυπούσαν τά βόδια ή τ’ άλογα 
νά γυρίζουν μέσα στ’ αλώνι γιά νά κοπή τδ γέννημα καί νά βγή τό σιτάρι. 
"Όταν τελείωνε τδ αλώνισμα περίπου τό απόγευμα, τά μικρά παιδιά, έ
παιρναν τά βόδια καί τά βοσκούσαν στον κήπο, σί δέ γονείς ελίχνυζαν 
τδ άχυρο γιά νά μείνη τδ σιτάρι. Κατόπιν τδ περνούσαν τδ σιτάρι από κό
σκινο στήν αρχή αραιό, 'κατόπιν πιό πυκνό καί κατόπιν τδ έβαζαν στά σακ- 
κιά καί τδ πήγαιναν στδ σπίτι. Ή  μεγαλύτερα εύχαρίστησις των γεωργών 
ήτο ή εποχή τού αλωνισμού, μά καί ή μεγαλύτερη κούρασις ήτο τήν εποχή 
αυτή, γιατί άλες σί δουλειές έπεφταν μαζί. 'Αλώνισμα, σκάψιμο μπουστα- 
νιών,·: καλαμποκιών. ’Επίσης είχαν καί καλά αμπέλια. Τά σταφύλια δέν τά 
πουλούσαν άλλά τά έκαναν κρασί. "Ετσι κάθε οικογένεια, είχε ένα έως δύο 
βαρέλια κάθε χρόνο καί περνούσε τή χρονιά της.

"Αλλη επικερδής εργασία τών κατοίκων στούς II. Ψαθάδες ήταν καί 
ή Ψαθοπλεκτική δηλ. ή κατασκευή ψαθών. Τδ χόρτο (σάζι) τδ έπαιρναν 
άπδ λίμνες ή άπδ μέρη βαλτώδη πλησίον, τού "Εβρου, άπδ. τά..;ύφαλα. Τδ 
μετέφεραν μέ τ’ αμάξια τους στο χωριό κι’ έκεΐ μέ είΐδικόύς. αργαλειούς ύ- 
φαιναν τήν ψάθα. Τδ επάγγελμα αύτό άν καί σκληρό-άφηνε; πολλά κέρδη, 
γιατί καί τδ σάζι φθηνό ήταν καί σί ψάθες εύκολα ξοδεύονταν. "Ετσι οί 
κάτοικοι τών Π . Ψαθάδων, μέ τά πολλά χωράφια, τά διάφορά επαγγέλ
ματα, μέ τίς γιορτές τού χρόνου, περνούσαν μία ήσυχη ζωή ευχάριστη, χω
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ρίς πολλές σκέψεις καί φροντίδες, πού ό σημερινός μηχανικές πολιτισμός 
δημιουργεί είς τδν άνθρωπο.

ΓΙΟ ΡΤ Ε Σ

Ή  σπουδαιότερη γιορτή τού χρόνου ήσαν τά Χριστούγεννά. Τότε ή 
χαρά τών παυδιών ήταν μεγάλη. Ά π ό  μιά εβδομάδα μπροστά, διάλεγαν τήν 
παρέα πού θά τραγουδούσαν τά κάλανδα και μόλις ξημέρωναν τά Χρι- 
στούγεννα, άρχιζαν νά γυρίζουν όλο τό χωριό γιά νά φέρουν τήν είδη σι 
τής γεννήσεως τού Χριστού, καί νά μαζέψουν, χρήματα, κρέας χοιρινό, 
καλαμπόκια καί ότι άλλο τούς έδιναν. Ο'ι άνδρες άπό τήν προηγουμένην 
απ’ τά ξημερώματα έσφαζαν τά γουρούνια καί τά κρεμούσαν στήν αποθή
κη. 'Ό ταν οί καμπάνες χτυπούσαν τό πρωί καί καλούσαν όλους τούς χρι
στιανούς, στήν έκκλησία, όλοι έβαζαν τά γιορτινά τους ρούχα καί πήγαι
ναν στή γέννησι τού Χριστού, μετά τήν 'εκκλησία πήγαιναν στό σπίτι κι’ 
έτρωγαν τό κοινό φαγητό τή λεγομένη Μπάμπου. Αύτη άπετελεϊτο άπό 
τό παχύ έντερο τού γουρουνιού, πού έβαζαν μέσα, τεμάχια κρέατος, έντό- 
σθια καί ρύζι. Τό φαγητό αυτό έξ ακολουθεί καί σήμερα νά τρώγεται άπό 
όλα τά χωριά καί πόλεις τής Θράκης, κατά τήν ήμέραν τών Χριστουγέν
νων. Ή  χαρά τους ήτο πότε νάρθούν νά Χριστούγεννα, νά πάνε όλοι μαζί 
στήν έκκλησία καί νά σφάξουν τά γουρούνια γιά νά φάνε κρέας, γιατί 
κατά τήν διάρκειαν τής 40ημέρου τεσσαρακοστής, κανείς των δεν έτρωγε 
σχι μόνον κρέας, αλλά καί τυρί καί ότι άλλο ζωικόν προϊόν. Ή  θρησκευ
τική πίστις τούς έκανε νά κρατούν νηστεία. Τήν ήμέραν τών Χριστουγέν
νων άκολουθούσαν γλέντια στά σπίτια καί στά σφαγεία, ώς καί χορός 
στήν πλατεία τού χωριού.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά τραγούδια τού Γάμου, τού άρρα- 
βώνος, τής ξενητειάς, τοΰ Πάσχα καί τής ώρας τής δουλειάς.

Τ ρ α γ ο ύ δ ι α

Γάμου, άρραβώνος, ξενητειάς, Πάσχα καί τής ώρας τής δουλειάς.
Μιά Παρασκευή καί ένα Σαββάτο 'βράδυ 
μάνα μου μ ’ έδιωχνε, μπαμπάς μου μέ μαλώνει 
φεύγω κλαίγοντας,, φεύγω παραπονιόντας.
Παίρνω τό δρομί, δρομί, τό μονοπάτι βρίσκω, 
ένα δεντρί μέσα στή μέση τού δρόμου.
Στέκω τό ρωτώ καί τό καλοξετάζω θέλεις 
με δεντρί πόψε δώ νά μείνω. Τί; νά τό 
νοίκι σου εγώ θά στό πληρώσω.
Νάτά ντάλια μου ρίξε τάρματά σου. 
νά καί ή ρίζα μου δέσε τό άλογό σου
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νά και ο ίσκιος πέσε νά κοιμηθής.
Καί δταν θά σηκωθής το νοίκι μου θά 
πληρώσης, τρεις σταλιές νερό στή 
ρίζα μου νά ρίξης.

Γ ι ά  τ ο  Γ ά μ ο .

Γιά τους Γιά τους άπόρχηται μέ το Σιδέρη 
το άλογο στρώνουν γιοργάνια 12 καί 
κελ(μ.ια 15 νά κάτση το άρχοντόπουλο 
μέ τή ‘βασιλοπούλα.

Τ ο υ  Τ ρ α π έ ζ ι ο υ .
"Ενα πουλάκι ξέβγηκε* άπδ τήν άνατολού 
μέρα καί νύχτα γκίζερνε μέρα καί νύχτα διέρε 
καί ’Αντρεία τδ καρτεράει δσότου πάει νάρθη.
Στέκονται καί τδ ρώντηξε καί τδ καλοξετάει 
πού ήσαν σύ πουλάκι μου καί σύ ροδοχριστιανέ μου 
εψές ήμουνα στδ μουσαρφιλίκι σέ κάτι χρυσές κουβέντες 
καί ίδιες σύ πουλάκι μου καί τί θά δμολογήσης 
δτι είδιαν τά ματάκια κείνο θά μολογήσω.
Γιομόσουν κάμποι άλογα καί ολο 
καπεταναΐοι δλο ύγειά σου φίλοι μου.

Π  α σ χ α λ ι ά τ ι κ ο  

Μαύρα μου χελιδόνια καί άσπρα πουλιά.
Έσεΐς παντού πετάτε καί διαένειτε. Περάστε 
άπ’ τδ χωριό μου χαμηλώσατε (ιδίς).
Νά γράψιο ενα γράμμα μιά ψιλή γραφή 
νά στείλω στήν αγάπη νά μήν μέ καρτερή ('δίς).
’Εγώ εδώ θά μείνω εδώ θά παντρεφθώ 
θά πάρω ενα κορίτσι 18 χρόνων.
Τής μάγισσας τήν κόρη τής Εύας ιέγγονιά.
Μαγεύει τά ποτάμια καί δέν τρέχουνε 
μαγεύει τά καράβια καί -δέν έρχονται 
μαγεύει καί έμενα καί δέν έρχομαι.

Σ τ ή ν  <55 ρ α  τ ή ς  δ ο υ λ ε ι ά ς .

Γιάννης θέριζε μαζί μέ τήν καλή του
σύνορι συνορίστηκαν Βουλγαρού —  βουλγαρούδα μου
συνορίστηκαν καί βάλθηκαν στδ μπάξι (στίχημα).
Γιάννη ποιδς θά διάβη 31 δεμάτια
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Βουλγάρου —  Βουλγαρούδα μου.
Κόρη δίψασε %αι έσκασε από τό κάμα (ζέστη)
Γιάννης ε —  Γιάννης εδιαβε βουλγαρού βουλγαρούδα μου 
Γιάννης έδιαβε 32 δεμάτια 
τρέξετε παιδιά λίγο νά φέρτε
•θά σκάση άπό τό κάμα βουλγαρού βουλγαρούδα μου.

Γ ι ά  τ ό  τ ρ α π .  έ ζ ι τ ο ΰ  Γ ά μ ο υ .
’Απόψε δέν κοιμήθηκα και τώρα (εγώ νυστάζω 
γιά δυο ματάκια γαλανά γιά δυο στενά φρυιδάκια.
Θά σου τά κλέψω μιά βραδιά νύχτα μέ τό φεγγάρι 
νά σοϋ τά 'βγάλω στό βουνό ψηλά στά κορφοβούνια.
Έκεΐ λαλούν τά πουλιά, έκεΐ λαλούν και λένε 
όποιος κοιμάται μοναχός είναι οργή καταραμένος 
όποιος κοιμάται δυο μαζ'ι είναι ευλογημένος.

Γ ι ά  τ ό  τ ρ α π έ ζ ι  τ ο ύ ·  Γ ά μ ο υ .  

Χαίρεσθε άρχοντοι χαίρεσθε στό ταπεινό τραπέζι 
αυτού τιμάνε τό Χριστό τιμάν τήν Π αναγία  
πού μέσα φέρνουν τό νερό κι’ άπ’ τή στεριά τό χώμα 
και άπό τήν Άνδριανούπολι φέρνουν τά κεραμμύδια.
Θά φκιάσουν τήν άγιά Σσφιά τό μέγα μοναστήρι 
μέ 62 άσήμαντρα μέ 62 καμπάνες γιά νά διαβάζουν 
γραμματικοί νά ψέλνουν οΐ άφεντάδες 
όταν διαβάζουν γραμματικοί βάζουν τά μοναστήρια.

Γ ι ά τ ή ν Π ρ ο ΐ κ α .

Μασέ μαλίμ τήν προίκα σου τήν μικρή δούλεψή σου.
’Από μικρή τήν δούλεψες τήν έχεις δουλεμένη.
Σένα μονά σου δέν σ’ έδιωξε 
μπαμπάς σου δέν σούπε σύρια 
καί σύ θέλεις νά ξενητευθής καί 
θέλης άπογένης.

" Ο τ α ν  φ έ ρ ν ο υ ν  τ ή ν ύ φ η.
Διάβατε ν ’ άγναντέψετεί τής Νένης
τά καράβια πώς άρμένησαν καί έρχονται
τό ένα έχει μέσα χιώτισσες καί τό άλλο φραγκοπούλες
τό τρίτο τό καλύτερο έχει τή νύφη μέσα.

Ξ ε ν η τ ε ι ά ς .
Μιά κόρη κάθεται στή μέση τό γεφύρι
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καί τό γεφύρι ήταν στενό καί κόρη συλλογιέται 
και ξένος σάν νά πέρασε στέκει τήν καλημεράει 
καλημέρα σου κόρη μου. καλώς τόν ξένο πούρθε 
■θά σέ ρωτήσω νέα μου τήν αλήθεια νά μοΰ πής.
Νέα μου ποΰναι ό ά Υδρας σου
ποϋ είναι ό άγαπητικός σου;
έχω άνδρα στήν ξενητειά τώρα 12 χρόνια
ουδέ ρχεται, ουδέ πατεί
οΰδέ γράμμα μοΰ στέλνει
μόνο στέλνει λίρες καί φλουριά,
φλουριά μέ τό σινίκι.
Φωτιά νά κάψη τά φλουριά φωτιά καί 
τό σινίκι, άν ίδέν έδώ τόν άντρα μου 
τόν άνδρα τής καρδιάς μου.
Κόρη μου εγώ είμαι ό άνδρας σου 
'εγώ είμαι ό καλός σου, άν είσαι 
συ ό άνδρας μου, άν είσαι 6 καλός μου 
δείξε σημάδια τοΰ σπιτιοΰ 
σημάδια τής αυλής μου.
Μηλιά έχεις στήν πόρτα σου
καί κλήμα στήν αυλή σου
τότε καλογνωρίστηκαν κι’ έφυγαν αντάμα.

Ψαΰάδες τή 20η Δεκεμβρίου 1965 
Ό  Διευθυντής τοΰ Σχολείου 

Β. Μ Α Ν Α ΒΗ Σ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α Α Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ Η Σ  ΕΡΕΥΝΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Δ ιδασ καλΙσ σ ης Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ  ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΟ Υ

Είς άπόστασιν εξήκοντα· χιλιομέτρων άπό τήν πόλιν «Σ α ρ ά ν τ α  
Ε κ κ λ η σ ί α  ι» τής Ανατολικής Θράκης εύρίσκετο μία όμορφη Κω- 
μόπολις, ήτις είς τήν Ελληνικήν ώνομάξετο Β ρ ύ σ ι ς ,  είς δέ τήν Τουρ
κικήν Μπουνάρ - Χισάρ, καί κατοικεΐτο ιάπό "Ελληνες —  οί όποιοι ήσαν 
καί περισσότεροι —  άπό Τούρκους καί Βουλγάρους. ΤΗτο χωρισμένη είς 
τρεις συνοικίας .έκ τών όποιων ή μεγαλύτερη ήτο ή 'Ελληνική. Ait οίκίαι 
της ήσαν μονόροφοι καί διώροφοι. Αί δύο έκκλησίαι της, ή Ελληνική 
τοΰ Α γίου  Κωνσταντίνου καί ή Βουλγαρική τοΰ Α γίου  Γεωργίου ήσαν 
τά έπιβλητικώτερα κτίριά της. Αΰται είς τό εσωτερικόν των ήσαν χωρι
σμένοι. μέ ξύλινον 'διάφραγμα τό όποιον ίέλέγετο Καφασωτόν, όπισθεν
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τού οποίου έστέκοντο αΐ'ι γυναίκες. Σκολεία υπήρχαν δύο: 'Ελληνικόν άρ- 
ρένων και θηλέων καί Βουλγαρικόν ομοίως. Είς τήν Τουρκικήν συνοι
κίαν εύρίσκετο πηγή ύδατος ήτις σνομάζετο Μπουγιουκ - Μπουνάρ’. ’Ε
κεί κοντά ήτο στημένη εξέδρα όπου οί Τούρκοι περνούσαν τίς ώρες των 
πίνοντας τόν ναργιλέ' καί τόν καφέ των. Ά π ό  τήν πηγήν αυτήν εξεχύ- 
νετο τό ύδωρ είς τήν στενή κοίτην καί «σχημάτιζε ρυάκι μήκους πολλών 
χιλιομέτρων που στό διάβα του έθετε είς κίνησιν τέσσαρας Νερομύλους.

Τάς καθημερ ινάς (ημέρας αί γυναίκες τών Ελλήνων κατεγίνοντο έν 
πρώτοις είς τήν καθαριότητα τής οικίας. ’Έπιπλα μεγάλης αξίας δέν ύ- 
πήρχον. Ήρέσκοντο διά τό στόλισμα τής υποδοχής είς τήν κατασκευήν δύο 
συνεχομένων καναπέδων τούς οποίους όνάμαζον Σ ι ν τ ί ρ ι α είς μίαν 
τράπεζαν μετά καθρέπτου καί είς μερικά καθίσματα. Είς τά δωμάτια κα
θημερινής χρήσεως ύπήρχον άπλαί θερμάστραι, καί είς τά δωμάτια ύπο- 
δοχής χ ά λ κ ι ν α  μ α γ κ ά λ ι α  όπου 'εκεί μέσα ιέτοπσθέτουν αναμ
μένα κάρβουνα. "Οταν κανείς είχε τήν εορτήν του τό σπίτι ήτο ανοικτόν 
καί έδέχετο πολλούς ΐέπισκέπτας. Ούτοι άφηναν τά υποδήματά των έξω 
είς τό χαγιάτι (είδος χώλ) καί είσήρχοντο είς τήν υποδοχήν. Ή  οικοδέ
σποινα κατά τό έθιμον ήτο υποχρεωμένη νά γυρίση αυτά πρός τό αντίθε
τον μέρος ώστε, δταν οί έπισκέπται θά έξήρχοντο νά τά ευρισκον έτοιμα. 
"Οταν αυτη έδέχετο ιέφόρει φόρεμα μακρύ μέχρι τών ποδών, αρκετά φαρ
δύ, μέ μακρυά μανίκια, καί δεμένο είς τήν μέσην μέ μίαν φαρδιάν μετα
ξωτήν κορδέλλαν.

Τάς καθημερινός ημέρας αί νέαι γυναίκες έφορου ν μεσοφόρια, ήτοι 
φορέματα άπό τήν μέσην καί κάτω, καί ιέπάνω καμιζόλεζ αί όποΐαι ήσαν 
κεντημένοι μέ πολύχρωμες κλωστές. Αί ήλικιωμέναι .έφόρουν Σ  α λ β ά- 
ρ ι α! οί δέ άνδρες Τ σ α ξ ί ρ ί  α ήτοι πολύ φαρδιά παντελόνια. "Οταν
αί ώς άνω γυναίκες έτελείωνον τήν καθαριότητα τής οικίας έπεδίδοντο
είς τό κέντημα μέ γαϊτάνια, είς τήν υφαντικήν καί είς τήν πλεχτικήν. Τά
περισσότερα- κεντήματα έγίνοντο είς τό Μ ά γ κ α ν  ο. Τούτο ήτο ένα
μικρόν τραπεζάκι μέ τέσσαρας πόδας όπου όμως έλειπε ή έπιφάνειά του. 
Είς τό κενόν Ιέκεΐνο έ'ρραβον καί άπό τάς τέσσαρας πλευράς του τό ύφασμα 
πού ήθελον νά κεντήσουν .καί συνήθως άπό βελούδο. Έδώ- έγίνοντο τά μα
ξιλάρια καί οί παντούφλες τού γαμβρού. Έκτος απ’ αύτό κεντήματα έγί
νοντο καί μέ καναβά. Ούτος ήτο αραιόν λινόν ύφασμα όπου έρράβετο είς 
έτερον ύφασμα κατ’ αραιά διαστήματα. ’Εδώ έγίνοντο σχέδια σταυροβε1- 
λονιάς. "Οταν τό κέντημα «τελείωνε οί κλωστές τού καναβά έτραβούντο 
καί τό σχέδιον έμεινε καθαρό έπάνω είς τό ύφασμα.

Είς τήν πλεχτικήν ήσαν άπειρα τά σχέδια. Είς τήν πρώτην σειράν 
ήτο ένα είδος πλεκτού τό όποιον έλέγετο Σ τ ε μ έ λ ι. Ή το  ένα ωραίο



Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ  ΧΑΤΖΗΠΑΥΑΙΔΟΥ 209

πλεκτό σχήματος μεγάλου τετραγώνου το οποίον ,έχρησιμοποίουν είς το 
εξής:

Το Π άσχα δλοι οί Νεόνυμφοι εστελνον είς τον Κουμπάρο Τσουρέκια 
και αυγά μέσα είς ενα πανέρι. Τό ώς άνω κέντημα τό έρριπτον επάνω είς 
αυτά καί τοποθετώντας τα είς τήν κεφαλήν τά έπήγαιναν σιγά - σιγά. 
’Εκτός τών κεντημάτων μεγάλην έπιδεξιότητα εϊχον είς τήν υφαντικήν. 
"Τφαινον δέκα (10) υποκάμισα διά τόν Γαμβρόν, σπουδαία ψηφωτά υ
φάσματα καί -διάφορα άλλα είδη προικός ώς καί δ ι’ άλλην χρήσιν.

Ή  νηστεία των ήτο παροιμιώδης. 'Ό ταν ήτο ή τελευταία Κυριακή 
τών άπόκρεω μετά τά φαγητά καί τά γλυκίσματα ετρωγον τελευταία καί 
άπό ένα αΰγόν λέγοντας: Με τό αυγό κλείνομε τό στόμα καί με τό αυγό 
θά τό άνοίξωμε υπονοώντας τό Π άσχα με τά κόκκινα' αυγά. 'Έως τότε 
κάθε βράδυ έκαμνον προσευχάς. Έορτάς εΐχον πολλάς καί είς κάθε μία 
άπό αυτάς έσφαζον ένα ζώον (κουρμπάνι)' καί τό έμοίραζον αναμεταξύ 
των. 'Ό ταν ήτο ή εορτή τού 'Αγίου Γεωργίου αί γυναίκες έκαμνον 5— 6 
λειτουργίες έπαιρνον καί μία κούπα: γεμάτη ή άπό σιτάρι ή άπό αλεύρι 
καί έπήγαινον είς τό εκκλησάκι τού 'Αγίου. Έκεϊ δλα.ι έκάθηντο είς σχή
μα κύκλου καί άφού έτοποθετούσαν μέσα είς τό αλεύρι μιά λαμπάδα άνέ- 
μενον τόν ιερέα. Ό  ίερεύς άφού έκαμνε δέησιν έφευγε. Α ί γυναίκες τότε 
έκοπτον τίς λειτουργίες είς τεμάχια καί τάς έμοίραζον άναίμεταξύ των. 
Τό σιτάρι ή τό αλεύρι τής κούπας τό έπέστρεφον είς τάς οικίας των καί 
έκαμνον έκ νέου μίαν λειτουργιών καί τήν έχάριζον είς τήν έκκλησίαν.

Διά τήν καινούργιαν έσοδεία τού σιταριού είχον τά εξής:
Το σιτάρι μετεφέρετο είς τόν Νερόμυλον καί έγίνετο αλεύρι. ’Α π’ 

αύτό ή αΙκαδέσποινα πριν ζυμώση ψωμί έκαμνε μερικά κουλούρια τά όποια 
ώνόμαζον χαλκάδες. ’Α π’ αύτά 2— 3 έδινε είς τά πλησιέστερα σπίτια καί 
άλλον ένα χαλκά έ πήγαινε είς τήν ’βρύση τής κωμοπόλεως δπου αύτή είχε 
ένα μικρό πεζούλι, καί τόν έτοποθέτει 'έκεϊ άφού προηγουμένως τόν έβρε
χε μέ νερό πολύ ολίγο. Ό  πρώτος ό όποιος θά έφθανε εκεί τόν έπαιρνε 
καί έφευγε. Τούτο έγίνετο γιά  τό έξής, δηλαδή δπως τό νερό τρέχει άκα- 
τάπαυστα έτσι καί τό αλεύρι τού σπιτιού νά μή λείψη ποτέ.

'Ό ταν δύο νέοι ήρραβωνίζοντο έστελνον κ ο υ φ έ τ α  μ  έ μ α σ τ ί- 
χ α μέσα είς μικρόν πιατάκι γιά τούς φίλους καί συγγενείς. Ούτοι έπαιρ- 
νον μόνον τό περιεχάμενον καί τό πιατάκι τό έπέστρεφον. Ό  γαμβρός 
κατ’ άραιά διαστήματα έπεσκέπτετο τήν οικίαν τής νύμφης, αύτη δε ού- 
δέποτε έπετρέπετο νά μεταβή είς την’ οικίαν τού γαμβρού πρός τού γά 
μου της. 'Ό ταν δέ, θά έτελεΐτο ούτος, δύο'ημέρας πριν, ήτοι τήν Παρα* 
σκευήν έζύμοίνον μίαν μεγάλην κ ο υ λ' ο ύ ρ ά τήν όποιαν τοποθετού
σαν είς τήν κεφαλήν τής Νύμφης, .καί τότε οί φίλοι, οί γείτονες καί οί 
οικείοι της έκοβον άπό ένα τεμάχιόν. Τήν κουλούρα' αύτήν τήν ώνόμαζον

14
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κλεφτοκούλικο. Τδ τεμάχιον ,εκείνον τδ ιέ πήγ αίνον ©ις τήν οικίαν τους διά 
νά τους φερη χαρά καί ευτυχίαν. Γέλια καί τραγούδια' ήκούοντο τήν ημέ
ραν τοΰ γάμου. Κυριαρχούσε ενα τδ όποιον ήτο τδ εξ ή ς :

Σήμερα μαύρος ούρανδς 
σήμερα μαύρη μέρα
σήμερα αποχωρίζεται ,
μάνα' καί θυγατέρα. , ..
Σήμερα λάμπει δ ούρανδς 
σήμερα λάμπει ή μέρα· 
σήμερα στεφανώνεται 
Α ετός τήν περιστέρα.
’Ά κου Νυφούλα μ’ τί θά σού πώ 
τί θά σού παραγγείλω 
τήν πόρτα όταν πρωτομπής 
καλά νά προσκυνήσης 
τήν πεθειρά, τδν πεθερδ . ,
καλά νά τούς τιμήσης.

Τδ φόρεμα τής νύμφης ήτο μεταξωτόν τδ όποιον ιέλέγετο Τ ξ α μ- 
φ έ ς. Στήν αρχή ήτο χρώματος μαύρου καί βραδύτερον έγινε ανοικτού 
χρώματος. Λευκό δέν έφόρει ποτέ. "Όταν 'έγεννατο τέκνον τι μετά τρέΐς 
ημέρας 'έγίνοντο τά λεγάμενα μ π ο υ  γ  α ν  ί κ ι α. ’Εκαλούσαν μερι
κούς συγγενείς —  μόνον γυναίκες —  καί ετρωγον καί έπινον. Αύτα'ι με1- 
τά τδ φαγητδν έ'χάριζον χρήματα εις τό νεογέννητον.

"Οταν κανείς ασθενούσε καί ή άσθένειά του παρετείνετο ίεπί πολύ, 
τδν ,έπήγαινον ειίς ενα χωρίον τδ όποιον απείχε περίπου μίαν ώραν οπού 
εκεί εύρίσκοντο δύο Ινωμέναι πέτραι αί όποΐαι είς τδ μέσον είχον κενόν. 
Αύται έλέγοντο Ζ ο υ λ ό π ε τ ρ α ι .  Κάτω απ’ αύτάς περνούσεν ό ασθε
νής τρείς φοράς καί αφού άφιέρωνεν κάτι ίδικόν του έφευγε-προ τής ανα
τολής τού Ήλίου. Πολλοί έθεραπεύθησαν.

Διά τήν ελονοσίαν είχον ενα1 φυτό τδ οποίον έλέγετο Π  έ λ ι ν  ο. 
Τούτο έφυτεύετο είς τάς αύλάς τών οικιών καί ήτο πικρόν. Τδ εβραζον καί 
κάθε πρωί εκείνος πού ήτο ασθενής έπινεν ιάπό ενα μικρό ποτήρι. Ενέσεις 
δέν ύπήρχον. Ά ν τ ’ αυτών ύπήρχον μεγάλαι καρφίτσαι αί σποίαι έλέγοντο 
Κ ο υ λ ο ύ ν  τ ζ  α ι. Μ’ αύτάς Ιέτρυπούσαν διάφορα μέρη τού σώματος 
πρός θεραπείαν. Διά τδ γύρισμα τού όμφαλού έθετον είς αύτδν ένια άγγεΐον 
τδ οποίον ελέγετο Τ σ ο υ κ ά λ ι  κάτωθεν τού οποίου έθετον όλίγην θερ
μότητα ή οποία τόσον αύτή δσον καί τδ τσουκάλι είχον τήν δύναμιν νά ε
παναφέρουν τούτον είς τήν θέσιν του. "Οταν κανέν πάιδίον έβασκένετο τδ 
έκάπνιξον ή μέ άνθη πού έπαιρνον 'άπδ τήν .εκκλησίαν ή μέ μαστίχα αφού
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προηγουμένως έπλυνον τό πρόσωπο ιμέ νερό τρεις φοράς άλλα αντίθετα;.
Κατά τάς έορτάς έχόρευον τους κάτωθι χορούς: 1) Συρτόν, 2) Πόλ

κα, 3) Μπαϊντούσκα καί 4) Χιασάπικον. ’Ό ργανα χοροΰ είχον τό βιολί, τό 
φλάουτο, τύμπανα, μανδαλίνα καί γκάιντα. ’Ά ν  δέν ύπήρχον αυτά έχό- 
ρευον μέ εύθυμα' τραγούδια έν 'έκ τών οποίων ήτο τό εξ ή ς :

Μαρούλια απ’ τό πουρνό: φορτώνω' καί πουλώ 
γαράτα ’δροσερά φωνάζω τρυφερά 
πάρτε λαχανικά.
Ξιβαίνει ή κυρά καί ιδίνει τόν παρά 
πάω στό καπηλειό* πίνω κρασί παλιό.
Μηνά, Μηνά, Μηνά, τό σπίτι σου πεινά 
καί σύ στό καπηλειό πίνεις κρασί παλιό.
’Ά ν  πίνω καί μεθώ τήν τσέπη μου ρωτώ 
καί άν γίνω μασκαράς δικός μου είν’ ό παράς.

Γενικώς ή ζωή τής Κωμοπόλεως αυτής κυλούσε ήρεμα καί κανονικά 
ώσπου ήλθεν ή καταραμένη ήμέρα τής ύποΐδουλώσεώς της είς τούς εχθρούς 
έν έτει 1922.

Τά ώς άνω λαογραφικά στοιχεία μου τά κατέστησε γνωστά ή μήτηρ 
μου Ά θη νά  Χαπζηπαύλίδου ήτις πολλάκις μέ πίκραν ενθυμείται τήν χαμέ- 
νην της Πατρίδα.

Έ ν Διδυμοτείχω τή 6 - 3 - 1966 
Ή  Δ/σα Βου 6/θεσίου Δημ. Σχολ. Διδ/χου 

Α. Χ Α Τ Ζ Η Π Α Τ Λ ΙΔ Ο Τ

Σ η μ. Τά ήθη καί έθιμα τής ώς άνω Κωμοπόλεως δέν ύφίστανται πλέον
διότι ό χρόνος καί τά έθιμα τών νυν ιέτών τά έχουν έξαλείψει.

Λ Α Ο ΓΡ Α Φ ΙΚ Α  ΠΡΑΓΓΙΟΥ 
Γυνα ικε ία  έργα  καί έπ ιτηδεύματα (λα ϊκα ί  τέχναι  κλπ) 

Δ ιδ ασ καλ ίσ σ ης  ΒΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Αί γυναίκες κυρίως επιδίδονται στήν υφαντική τήν κεντητική τήν πλε- 
κτική κλπ.

1) ' Τ φ α ν τ ι κ ή .  Βασική τέχνη τής νοικοκυράς είναι ή υφαντική 
καί τή μαθαίνουν ακόμη δταν είναι κοπέλλες καί ετοιμάζουν τήν προίκα τους. 
Ξεύρουν νά υφαίνουν στρώματα, ταπιά καί όμορφα χαλιά σέ διάφορα σχέ
δια. 'Ωραιότερα είναι τά καραμελλωτά σέ διάφορα πάλι σχέδια. Κάνουν καί 
κουβέρτες καραμελλωτές, μάλλινες καί είναι πολύ γερές καί όμορφες μέ κρό-
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σια γύρω - γύρω. Επίσης προσόψια βαμβακερά, τραπεζομάνδηλα καί διά
φορα άλλα χρειώδη τού σπιτιού καί τού δωματίου υποδοχής. Προπολεμικά 
υφάιναν καί δλεις τίς Ιένιδυμασίες τών μελών της οικογένειας. Τοόρα ό ρυθιμος 
■επέβαλε τήν Ευρωπαϊκή φορεσιά, που τήν προτιμούν.

2) Κ ε ν τ η τ ι κ ή .  Βελονιά - βελονιά θά κεντηθούν καί προσόψια 
καί πετσετάκια καί καρέδες σέ Ίταμίνα μέ μεταξωτές κλωστές σέ σχέδια, πού 
περνούν άπδ περιοδικά. Προπολεμικά τδ κέντημα περιοριζόταν στήν ενδυμα
σία,. που ήταν δουλειά λεπτή καί κρατούσε καιρό ώς πού νά τελείωση νά 
«κεντηθή» ένα φόρεμα πού ανάλογα μέ τδ σχέδιο ονομαζόταν «κιναρένια» 
ή «κουκλένια» ή «γαϊτανένια» ή .«τσάρλε» κ.τ.λ. Σχέδια' άπδ περιοδικά, φυσι
κά, δέν έπερναν. Κεντούσαν τά πατροπαράδοτα σέ δείγματα παλαιοτέρων 
ενδυμάτων. Πάντως 'ένας, πού θέλει νά περιεργασθή ένα κεντημένο φόρεμα 
θά μείνη έκπληκτος γιά τδν. πλούτο τών σχεδίων, πού χρησιμοποιούσαν (πολ
λά ξομπλίδια). Τδ κέντημα καλύπτει μεγάλη επιφάνεια τού φορέματος πού 
τδ κάνει γραφικό. Καμήλες (γράμματα), πουλάκια, γραμμές, μαίανδροι, 
λουλούδια διάφορα, σέ γεωμετρικό ή φυσικό σχήμα, είναι μερικά άπδ τά 
πολύχρωμα κεντήματα.

Τά χονδρά μάλλινα υφάσματα προτού βαφούν πήγαιναν στή νερο
τριβή κι’ άποχτούσαν πάχος είς βάρος τού μήκους καί τού πλάτους, καί 
χνούδι πυκνό στήν 'επιφάνεια. Μετά τή νεροτριβή (ντρίστα) ήταν έτοιμα, 
νά βαφούν, νά κοπούν, νά ραφτούν καί νά κεντηθούν. Ή  Ιστορία αυτή 
βαστούσε βδομάδες καί τδ κέντημα ακόμη περισσότερο. Χαρακτηριστική 
διακόσμησις τών τραπεζομανδήλων, τών κουρτινών, καί τών κλινοσκεπα
σμάτων είναι ή περιφερική δαντέλλα, πλεχτή στδ χέρι μέ κλωστή βαμβα
κερή. Ή  δαντέλλα (πολλάκις αγοραστή) στόλιζε καί τίς πειρισσότερες πο
διές τών κοριτσιών. Παλαιότερα καί οί νέοι είχαν νά επίδείξουν τδν τσε
βρέ τους στήν πίσω κυρίως τσέπη τού πανταλονιού ή ριγμένο τριγωνικά 
στδ λαιμό πίσω, τίς μέρες τών πανηγυριών. 'Όσον άφορμ τά σχέδια στά 
κεντήματα ενδύματα διακρίνει κανείς τδ ίδεαλιστικό καί νατουραλιστικό 
ρεύμα. ’Ά λλα είναι σχηματοποιημένα πτηνά, ζώα, καί φυτά καί άλλα δια
τηρούν τή γραμμή τής φύσεως καθώς καί τά χρώματα, πού είναι εντυ
πωσιακά ('ιμπρεσιονισμός) τήν παραδοσιακή μορφή τους.

3) Π  λ ε κ τ ι κ ή. Έδώ πρέπει ν ’ άναφέρωμε μέ τδ πλέξιμο μάλ
λινων φαν&λλών καί καλτσών, δαντελών καθώς καί τά δίχτυα τών ψα
ράδων.

4) Κ ο σ μ  ή μ  α τ α. 'Ό πω ς καί τά ενδύματα έτσι καί τά κοσμή
ματα ήταν άντικείμενα τής λαϊκής τέχνης κι’ έπρεπε νά γίνουν άπ’ τά 
χέρια τής κοπέλλας. 'Όλα τά κοσμήματα ήσαν χάνδρινα. Περνούσαν σέ 
ψιλή κλωστή τά ψιλά χανδράκια καί τά έπλεκαν μέ ποικίλους τρόπους. 
’Έτσι γινόταν τά «γκιορντάνια» (λωρίδες γύριο στδ λαιμό) έφαρμοστά,
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«μπλοϋντες» (ραβδωτά περιλαίμια) «μπιλτζίκες» στά χέρια· «πούλια» καί 
«παρατσούδια» στις μακρές πλεξούδες. 'Ό λα αύτά γίνονταν μέ 'διάφορους 
συνδυασμούς χρωμάτων (χρωματιστών χάνδρων) γιά νά πετύχουν διάφο
ρα σχέδια. Τά "κοσμήματα αύτά σήμερα εξέλιπαν καί στή νέα γεννιά είναι 
άγνωστα. Τά φλωριά όμως συχνά κρέμονται στο στήθος τής κοπέλλας.

’Ή 9η  καί έθ ιμα ίδ ιάζοντα ε ί ς  τούς γεωργούς, τούς ποιμένας,  
τ ο ύ ς  ναυτικούς - λατρευτ ικαΐ  λα ΐκα ί  έορταί.

Γ ε ω ρ γ ι κ ό ς  θ ί ο ς. ΟΊ κάτοικοι τοϋ Π ραγγίου είναι γεωργοί 
και κτηνοτρόφοι. Τά ιέργαλεΐα τοΰ-αγρότη τοϋ Πραγγίου είναι τά πατρο
παράδοτα, όμοια ίσως μέ ©κείνα τής 'εποχής τοϋ 'Ησιόδου. Τό αλέτρι τής 
σποράς και τοΰ καρυκώματος είναι ξύλινο, φτιαγμένο απ’ τόν ίδιο τόν 
Πραγγιώτη. Στήν άκρη έχει σιδερένιο υνί. Μ’ αύτό σκεπάζει τούς σπό
ρους στό χωράφι κι’ όταν είναι λασπερό. Μ’ αύτό επίσης, θά κάνη τήν 
άνοιξη τά «καρύκια» (αυλάκια) γιά νά σπείρουν αί κοπέλλες «φωληά —  
φωληά» τό καλαμπόκι, τό βαμβάκι ή τό μποστάνι μέ τήν τσάπα (τό τσαπί). 
Γιά τό όργωμα έχει τήν «παπάρα» (σιδερένιο άροτρο). Στό χωράφι ό 
Πραγγιώτης θά  πάη μέ τό αμάξι γιατί τά βαρυά εργαλεία δέν μεταφέ- 
ρονται άλλοιώς. Πάνω στό αμάξι θά ·βάλη τό αλέτρι ή τήν παπάρα του, 
τήν ξυάλι (ξύλινη βουκέντρα), τό «τσιουλγκάρι» . (σύζευκτρο τού αρό
τρου), τήν ξύλινη «σβάρνα», τό σκεπάρνι, θά σκαλώση καί τόν «τρουβά» 
μέ τό λιτό φαγητό (τό πλουσιώτερο θά είναι -ψωμί καί τυρί) καί μέσα σέ 
ξηρό τριφύλλι θά κρΰψη καί τό «μπουντοΰτσι» (μικρό σταμνί), μέ τό νειρό.

Θά ζέψη επειτα τά ζώα του μέ καλωσύνη, πού καταλαβαίνουν τή 
γλώσσα του «κόσ» (ζευγαρωθήτε) κι’ άφοΰ δέση τό γάιδαρο στήν ουρά 
τοΰ άμαξιοΰ κάνει τό σταυρό του καί ξεκινά. ’Ά ν  ξεχάση κάτι, πού δέν 
είναι σοβαρό, δέν γυρίζει νά  τό πάρη γιατί «δέν είναι καλό». Ά ν ’6 πρωι
νός ήλιος βγή μέ σύννεφα ή άν άπό 'βραδύς βασιλέψη σέ σύννεφα, τότε 
«προμηνύεται βροχή» καί παίρνει μαζί του τό σακκάκι του ή καί άιδειο 
σακκί. Σάν τόν πιάση ή μπόρια στό χωράφι, ξεύρει νά Ισιώνη τά «κανά
τια» τοΰ άμαξιοΰ καί νά φυλάγεται απ’ τό χαλάζι καί τή δυνατή βροχή. 
Πάντοος ή ό ήλιος καυτερά καίει τό πρόσωπο ή τό χαλάζι αλύπητα δέρ
νει τό κορμί ή δουλειά δέν αφήνεται ιέκτός άν έχη'διάρκεια ή μπόρα. "Ο
λη μέρα- παρέα μέ τόν «άμπράζι» καί τόν «καρά» του, σΰλακώνει τό χω
ράφι σπιθαμή - σπιθαμή καί μοιράζεται μαζί τους τή σκληρή δουλειά. 
Μόλις φτάση στό «σύνορο» στό'-άκουσμα «οστ δεξιά» ή «όστ αριστερά», 
ξεύρουν τά βόδια νά γυρνοΰν καί πάλι στή γή τοΰ αφέντη.

’Ά ν  τό «ζευγάρι» είναι αγελάδες καί έγκυες θά έχη κρεμάση ή νοι
κοκυρά' πέταλο στό μέτωπο με γαλάζιες χάντρες γιά τό καίκό τό μάτι ( βά
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σκαμα). Το ίδιο θά κάνη και στά βόδια δταν είναι «νέα» καί ρωμαλέα. Ό  
θερισμός σάν φτάση καί τά στάχυα είναι γεμάτα, μοιάζει με πανηγύρι. 
Μόλις φτάσουν στο χωράφι ό «δραγουμάνος» θά θερίση λίγο σταυρωτά, 
σάν προσευχή γιά τόν καινούργιο καρπό. ’Έπειτα με γέλια καί χάχανα 
συνορίζονται (συναγωνίζονται) ποιος τό πρώτο θά στήση δεμάτι όρθιο. 
"Οποιος βγή πρώτος αναγνωρίζεται νικητής καί ζητά Επιβράβευση (μπα
ξίσι) καί σί άλλοι τάζουν μέ τρόπο ευτράπελο δ,τι σκεφθούν Εκείνη τή 
στιγμή (ένα καλομαγερ ευμένο κόκορα). Τώρα δ νικητής κάνει τό δραγου- 
μάνο καί προχωρεί θερίζοντας καί σχίζοντας τό χωράφι. Κάποτε φθάνει 
καί τό τέλος τοΰ θερισμού. Νέος αγώνας αρχίζει τήν τελευταία ώρα ποιος 
θά κλείση πρώτος τό δεμάτι καί θά πετάξη ψηλά τό δρεπάνι στόν αέρα. 
Μερικοί μάλιστα περιμένουν νά ιί'δούν πώς θά  πόση τό δρεπάνι' άν τό ά
νοιγμα βρίσκεται προ τού θεριστή ή όχι, πράγμα πού σημαίνει οτι μέ υγεία 
θά ξαναθερίση τού χρόνου. Ή  ήμέρα τοΰ άπόθερου είναι πανηγύρι καί 
ξεγνοιασιά γιά τούς θεριστάς. Ή  καλή νοικοκυρά φροντίζει τήν ήμέρα 
αυτή νά μείνη σπίτι καί νά έτοιμάση ωραίο μεσημεριάτικο μενού, κοτόπου
λο μέ πληγούρι, λαγγΐτες ή πίττα καί άριάνι. Τήν ήμέρα αυτή κανείς δέν 
παίρνει μαζί του τροφή. Είναι ή ήμέρα τής χαράς καί τού πλούσιου γεύ
ματος. ’Έτσι πέφτουνε τά θερισμένα στάχυα στούς αγρούς γιά  νά πυργω
θούν κατόπιν τίς αυγές, σί χρυσές θυμωνιές, τών πελαργών οί πύργοι. 
Σέ λίγο θά τελειώσουν όλα καί στό χωράφι τού σπιτιού θά κρεμιόνται τά 
πλεχτά τά στάχυα, σύμβολο γονιμότητος, ώς τή νέα σοδειά.

Π  ο ι μ ε ν ι κ ό ς β ί ο ς .  Κάτω α π ’ τήν κάπα υπομονετικά στη
ριγμένος στή γκλίτσα ό βοσκός ακολουθεί τά πρόβατα στις ρεματιές καί 
στούς κάμπους, ώς πού νά πιάση δ χιονιάς. Τά πρόβατα θά ξεχειμωνιά
σουν μέσα στό χωριό, στά χειμαδιά τους, τρώγοντας ξερό τρυφίλλι καί 
φύλλα αραβοσίτου. Μόλις δμως φύγουν τά πολλά τά χιόνια, τά πρόβατα 
δέ μένουν στό μαντρί' γυρίζουν άπό ρεματιά σέ ρεματιά άλλοτε στις λο
φοπλαγιές κι’ άλλοτε στόν κάμπο. ’Έτσι μπαίνει ή άνοιξη κι’ ο ζωογόνος 
ήλιος στοργικά στέκεται πάνω απ’ τά κεφάλια τών προβάτων καί τών άλ
λων ζωντανών καί θερμαίνει τά πάντα. Αργότερα αρχίζουν οί ζέστες καί 
τά γαλατερά επιστρέφουν καί τό μεσημέρι στό χωριό γιά  άρμεγμα, πού 
γίνεται τώρα τρεις φορές τήν ήμέρα.

Σέρνουν γοργά καί ρυθμικά τά πόδια τους κι’ ακολουθούν αγόγγυστα 
τό βασιλιά τους ώς τή στάνη. Τά κουδουνίσματα' γεμίζουν τόν αέρα καί 
φτάνουν πέρα ώς τούς δουλευτάδες τών άγρών γιά νά τούς θυμίσουν πως 
φτάνει τό μεσημέρι. Τό απόγευμα θά βγούν πάλι στή βοσκή πού θά κρά
τηση ώς τά μεσάνυχτα. Ό  βοσκός εκεί στή μοναξιά ξέρει νά περνά τίς 
ώρες του. Σπαλίζει βέργες, κάνει γκλίτσείς, μαχαιραμάνικα καί τό βράδυ 
μέσ’ τό σούρουπο αρχίζει τούς σκοπούς του μέ σφύριγμα ή τή φλογέρα.
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Ξεύρουν νά γεμίζουν το βραδυνό αέρα ιμέ ωραίους σκοπούς, καθώς τά πρό
βατα βόσκουν ιάθόρυβα και τά κουδουνίσματα μόνο μέ τό πέταγμα τής 
νυχτερίδας χαλούν τήν ήσυχία τής νύχτας.

Ε ο ρ τ έ ς  τ ο ΰ  χ ω ρ ι ο ΰ .  Είναι πολύ έντονος ό θεσμός, πού 
συνδέει τόν πληθυσμό μέ τήν εκκλησία σ’ 'όλη των τή ζωή" άπ’ τή γέννη
ση ώς τόν τάφο καί πιό πέρα απ ’ αυτόν. ’Έχουν άνατραφή μέ χριστια
νικές αρχές καί τό θρησκευτικό τους φρόνημα είναι ακμαίο. Τό κάθε σπί
τι έχει τό εικόνισμά του. 01 νοικοκυρές μ ’ εΰλάβεια παρασκευάζουν τίς 
«λειτουργιές» γιά τήν εκκλησία καί είναι τακτικές στον (εκκλησιασμό καί 
σέ κάθε θρησκευτική εκδήλωση. Ή  (εκκλησία τιμάται στή μνήμη τοΰ Ά η  
Γιώργη, στις 23 ’Απριλίου καί γίνεται τότε τό μεγάλο πανηγύρι.

Συγγενείς καί φίλοι θά φτάσουν απ’ όλα τά γειτονικά χωριά. Πολ
λοί έρχονται απ’ τήν παραμονή. Σ ’ όλα τά σπίτια οί φοΰρνοι ψήνουν τά 
αρνιά κι’ όλα είναι έτοιμα, καθαρά καί φρέσκο - ασπρισμένα καί μέ γλά
στρες στά παράθυρα, τά ανοιχτά καί τριανταφυλλιές ολάνθιστες στις πεν
τακάθαρες αυλές. Τήν πλατεία τοΰ χωριοΰ στολίζει καί ό σχολικός κήπος, 
πού είναι τότε στις 'δόξες του. ’Ανήμερα θά πάνε όλοι ιστήν (εκκλησία καί 
τό απόγευμα: τά χορέψουν στήν πλατεία συνοδεία λαϊκών οργάνων. Μέ 
βαθειά θρησκευτική κατάνυξι καί μεγαλοπρέπεια γιορτάζουν τίς μεγάλες 
γιορτές τής Χριστιανοσύνης. Κάθε γιορτή ιμέ τή χάρη της δίνει ευκαιρία 
γιά ξεφάντωμα. Ό  "Αη - Δημήτρης, τά Χριστούγεννα, ή Πρωτοχρονιά, 
τά Φώτα, οί Άποκρηές, ό "Αη - Γιώργης κι’ ή Λαμπρή. ’Ιδιαίτερα ή 
Λαμπρή, σάν συμπέση μέ τή γιορτή τοΰ "Αη - Γιωργιοΰ γίνεται ή ποθη
τή ημέρα γιά τούς ξένητεμένους πού λαχταρούν τή μέρα αυτή νά γιορτά
σουν μέ τούς δικούς των.

Ή  συμμετοχή τών παιδιών καί τών νέων στις γιορτές είναι πολύ 
ζωηρή. Τά παιδιά άνυπομονοΰν νά ψάλουν τήν παραμονή τών Χριστουγέν
νων τά κάλαντα καί τήν Πρωτοχρονιά (τήν παραμονή) τόν (ερχομό τ’ 
"Αη - Βασίλη καί τίς Άποκρηές νά μασκαρευτοΰν νά γίνουν καρναβάλια.

Οί νέοι τή Λαμπρή φροντίζουν γιά κροτίδες, πού τίς «σκάζουν» τά με
σάνυχτα στήν ’Ανάσταση.

Μ α ν  τ ε ί α. Ή  μαντεία ’βρίσκει έδαφος πίστεως στούς κατοίκους 
τοΰ Πραγγίου καθώς καί οί οιωνοί. Ή  πίστις έδώ αποκαλύπτει τάς βουλάς 
τοΰ Θεοΰ. Ή  μαντεία είναι θρησκευτική .καί μαγική. Θρησκευτική: π.χ. 
κατά τήν ημέραν τών Θεοφανείων δέν πρέπει νά βυθίζεται στον πυθμένα 
ό σταυρός, ού'τε ή πτώσις μιας εικόνας στήν έκκλησία θεωρείται καλό, διότι 
αποκαλύπτει τήν δυσαρέσκεια τοΰ Θεοΰ καί κακό προμήνυμα, καθώς καί τό 
τρίξιμο τής θύρας. Ό  παπάς επίσης κατά τήν άπάλυσιν στούς εσπερινούς 
στις ιάγρυπνίες. κ.λ.π. ή τό πρωί μετά τό πέρας τής θείας Λειτουργίας, άν
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κάνη λάθος και πή καλησπέρα το πρωί ή καλημέρα το βράδυ θεωρείται ώς 
κακός σίωνός και ατό χωριό πρέπει νά αναμένεται συμφορά.

Μαγική μαντεία: π.χ. οί Πραγγιώτες «μαντεύουν εύκολα» 'εκείνον πού 
τούς κατηγορεί. "Άν «λυγγιάζουν» ή άν βουίζουν τ’ αυτιά «σταματούν α 
μέσως» μόλις· προφέρουν τό υπό μάντευσιν όνομα. Ό  λύγγας ίδηλοΐ ότι κά
ποιος μιλεΐ γιά μάς. Ό  σκαρδαμισμός επίσης μαντεύει κατατρεγμό. Γενι
κώς ή μαντεία περιλαμβάνει δύο είΐδών σημεία' ιέκεΐνα πού εμφανίζονται αύ- 
θορμήτως οπότε έχομε τή φυσική μαντεία καί εκείνα πού ή έμφάνισίς των 
προκαλεΐται (είτε θρησκευτική είτε μαγική μαντεία).

1) Φ υ σ ι κ ή  μ α ν τ ε ί α ,  α) Φυσιογνωμικά. Δόντια άραιά προ
οιωνίζουν ότι ό άνθρωπος αυτός θά γίνη πλούσιος καθώς καί ό φαλακρός. 
Οί γραμμές τής παλάμης κρύβουν τά μυστικά τής μελλούσης τύχης, τά ό
ποια μόνο οί μοίρες γνωρίζουν νά «διαβάζουν».

β) Παλμοί —  κινήσεις αυτόματοι. Τό άνοιγόκλειμα τών οφθαλμών 
σημαίνει* κατατρεγμό, :καθώς καί ό θόρυβος τών αυτιών. Τό πτάρνισμα ση
μαίνει ότι κάποιος μάς θυμήθηκε, ό λύγγας σημαίνει ότι άλλοι ομιλούν γιά 
μάς καί αυτοί ανευρίσκονται άν όναμάσωμε μέ τή σειρά διάφορα πρόσωπα 
μέχρις οτου σταματήση.
2’ ' γ ) Αιφνίδιες κινήσεις. Κακό καί συμφορά προοιωνίζουν: ό τριγμός 
τής «γριντιάς» : ('δοικιαριου τής στέγης),' σ τριγμός τών εικονισμάτων, τό 
σβύσιμο τής κανόήλας, ή φάίδρή δτβι τού νεκρού κ.λ.π.

δ) Ένόιδιοι σύμβουλοι (συναπαντήμάτα). Τή Δευτέρα ήμέρα τής έβδο- 
μάδος ή έμφάνισίς καί τό πρώτο συναπάντημα τού Π απά θεωρείται απαί
σιο. Τό ίδιο συμβαίνει καί ιμέ τήν πρώτη έκάστου μηνός καί έτους. Αίσία 
θεωρείται ή συνάντησις μέ άνθρωπο πού τούς έπιστρέφει δανεικά χρήματα 
«καλό χερικό» (σεφτές).

ε) Άπαντήματα ζώων —  κραυγαί. ’Απαίσιοι αίωνοί θεωρούνται: τό 
λάλημα ορνιθος, τό ούρλιασμα σκυλιού, τό «περίικκομσ» (κάθετη πρσδιάβα- 
ση) φιδιού, λαγού, γάτας, κουρούνας. Κάποτε τυχαίνει, λόγω κλίσεως τού 
εδάφους νά άναποδογυρίση τό κάρρο (φορτωμένο) ή νά σπάση κάποιο ε
ξάρτημά του. "Άν έτυχε προηγουμένως νά  «περικόψη» τό δρόμο· Ινά άπό 
τ’άνωτέρω ζώα ή καί γυναίκα ακόμη, τότε στό γεγονός αύτό αποδίδεται ή 
κακοτυχία. Καλοί οιωνοί. 01  πελαργοί, τά χελιδόνια όποιος τά πρωτοεϊδε, 
τά περιστέρια, όταν κάνουν γύρους κλπ.

στ) "Όνειρα: "Ολα τά όνειρα θεωρούνται προφητικά, αρκεί νά γνωρί
ζουν νά τά ερμηνεύουν. Κυκλοφορούν γιά τήν έρμηνεία καί όνειροκρίται.

2) Τ ε χ ν ι κ ή  Μ ά ·ν τ ε  ί α : Τήν ήμέρα τού "Αη - Γιαννιού 
τού Κλήδονα (24 Ιο υ ν ίο υ ) , βάζουν τά κορίτσια καί τά παλληκάρια άπό 
βραδίς κάτω στό προσκέφαλο μιά μπουκιά ψωμί γιά νά μαντεύσουν ποιος
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θά είναι ό μέλλων σύζυγος. Έπίσης «ρίχνουν» κουκιά γιά νά βρουν τον κλέ
φτη καί στή βασιλόπιττα βάζουν «σημάδια» γιά νά μαντεύσουν τά καθή
κοντα καί τίς ασχολίες τών μελών Ιέντδς τής σίκσγενείας κατά τδ νέ'ον έ
τος. Φιλοσοφικά! .καί φυσιολογικά! δοξασίαι τοΰ λαοΰ (περί ψυχής, περί 
φύσεως τών δντων κ.λ.π .). Άστρολογικαί καί μετεωρολογικά! δοξασίαι 
καί αί -συναφείς προλήψεις. Δημώδης Ιατρική.

1) Α ί π ε ρί ψ υ χ ή ς  ί δ έ α ι. Ό  άγγελος σταλμένος απ’ τδ 
Θεό ή δ χάρος παίρνει τίς ψυχές καί τίς δίδηγεΐ σέ άγνωστο τόπο, «στδν 
άλλο κόσμο». Ό  «άλλος κόσμος» κάποτε καί συχνότερον τοποθετείται κάτω 
(κάτω κόσμος) 'ένώ άλλοτε, σέ μικρούς νεκρούς ή ψυχή ανεβαίνει στδν συ
ριανό. Έ ν πάσει περιπτώσει όμως μετά θάνατον υπάρχει ζωή καί ψυχή. 
Ή  διαφορά είναι δτι ή άλλη ζωή ομοιάζει μέ τήν επίγειο. Διατηρούνται 
δοξασίες α π ’ τήν αρχαία- θρησκεία' θιά τούτο στούς νεκρούς βάζουν ψωμί 
καί νερδ κατά τήν ταφή. Ό  ίερεύς πρδ τής ταφής βάζει στδ στόμα τού νε
κρού κεραμίδι μέ χαραγμένα τά αρχικά. I Σ X Σ Ν ΙΚ Α . ’Έπειτα πρώτος 
μέ φτυάρι ρίπτει χώμα σταυροειδώς. Χώμα ρίχνουν καί οί συγγενείς άπδ 
τρεις φούχτες. Μέ τδ νεκρδ στέλνουν χαιρετίσματα σέ πεθαμένους συγγε
νείς. Στδ όνειρο δ νεικρός παρουσιάζεται μέ τή γνωστή υλική μορφή του. ’Έ ν
τομο έπί τού νεκρού έκλαμβάνεταϊ ώς ή ψυχή του. 'Τπάρχει κόλασις καί πα
ράδεισος άναμεμειγμένα μέ τδ σκοτεινό «άλλο κόσμο», χωρίς νά διακρί- 
νωνται μέ σαφήνεια. Ή  ψυχή έγκαταλείπει τδ σώμα καί κατά τδν ύπνο καί 
δρά αύτοτελώς.

Φ υ τ ά  —  Ζ ώ α .  Τά γέρικα δένδρα είναι στοιχειωμένα καί δέν κά
νει νά κοπούν, γιατί είναι επικίνδυνα. Τέτοια 'δένδρα είναι «μεσές» (βελα
νιδιές), καρυδιές καί φτελιές. Ή  κάρυά έχει δυνατότερο στοιχειό' όποιος 
κοιμηθή στδν ίσκιο της ξυπνάει ζαλισμένος. Ό  αέρας της είναι «κρύος». 
Παλαιότερα κατά τήν ήμέρα τών Φώτων σέ κοντινδ γέρικο δένδρο ό πα
πάς, συνοδευάμενος άπδ τούς πιστούς έκρυβε «ύψωμα» (άντίΐδωρο άπδ τά 
κεντρικά τετράγωνα τής προσφοράς), γιά νά ήμερώσουν τά στοιχειά. Ή 
ταν άπαίτησις τής λαϊκής πίστεως. Ή  καρυδιά έπίσης είναι καταραμένο 
δένδρο. "Οποιος «σπείρη» (φύτέψη) καρυδιά πεθαίνει μόλις τδ δένδρο ά- 
ποκτήση ύψος τοΰ ανθρώπου. Ή  δεισιδαιμονία αυτή είναι τόσο Ισχυρή στούς 
κατοίκους, ώστε αποφεύγουν νά φυτεύουν καρυδιές. Τά σταφύλια, τά καρ
πούζια καί τδ ψωμί θεωρούνται «ευλογημένα» αγαθά.

’Α π’ τά ζώα ή γάτα έχει έννέα ψυχές; Ό  πελαργός καί τά χελιδόνια 
«πτηνά τού Θεού» θεωρούνται καί ή ζωή των εξαιρετικά σεβαστή. Μάλι
στα όποιος πιάση αυγά ή μικρά χελιδονάκια στή φωληά τά τρώει τδ φίδι. 
Τδ φίδι πού φαίνεται καμμιά φορά στή στέγη, θεωρείται σάν «στοιχειό» 
πού φυλάει τδ σπίτι. Διστάζουν νά τδ σκοτώσουν. Κυνηγούν όμως τδν «χά- 
μουργκα» (τυφλοπόντικα) γιατί κόβει τίς ρίζες τών φυτών. Ή  δεκαοχτού-
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ρα (γκουγκουχτούρα) είναι σέβα at ή γιατί θεωρείται ώς μεταμορφωμένη 
γυναίκα (νύφη), Ό  γκιώνης πάλι «κλαίει» τό ‘χαμένο του άιδδρψό Άντώνη. 
Χυμός άπ’ τ’ άγκαθόχορτα (σταυράγκαθα) ιέκλαμβάνεται ώς αίμα τοΰ Χρί
στου γιατί είναι ^κόκκινος.

Λ α ϊ κ ή  κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ί α :  'Ό φυσικός κόσμος. 1) Γη καί ου
ρανός, 'Ήλιος καί Σελήνη —  ’Άστρα. ΑΊ περί κοσμογονίας αντιλήψεις τών 
κατοίκων τοΰ Πραγγίου εύρίσκονται στούς μύθους. Ή  Γη κι’ ό Ουρανός 
ήταν κάποτε πολύ μονιασμένοι κι’ αγαπημένοι, ώστε ό Ουρανός 'βρισκόταν 
χαμηλά στή Γή. Τά 'βόδια μπορούσαν καί τόν έγλυφαν κι’ ,εκείνος δεν έθύ- 
μωνε. ’Έπειτα όμως μάλωσαν καί χωρίστηκαν καί σ Ουρανός μέ τό Θεό α 
νέβηκαν ψηλά γιά  τήν ,κακία τών ανθρώπων. Ό  Ουρανός εξακολουθεί νά 
είναι ή κατοικία τοΰ Θεοΰ καί ή Γή κρύβει στά σπλάχνα της τόν κάτω κό
σμο, τό μαΰιρο κι’ άχαρο.' Μέχρι τότε, πού ό Θεός Ουρανός ήταν χαμη
λά, -ό κόσμος ήταν αγαπημένος καί ήσυχος καί δέν άπέθνησκε. Ό  χάρος καί 
ό θάνατος ήρθαν μετά τό χώρισμα τοΰ Ουρανού .άπό τή Γή.

Ό  'Ή  λ ι ο ς. Ό  ήλιος είναι πάντα βιαστικός καί νηστικός. Βιάζε
ται νά βασιλέψη γιά νά πάη. στή μάνα του·, πού τόν περιμένει μακρυά καί 
πίσω α π ’ τά βουνά. Τό «πρόσωπο» τοΰ ήλιου είναι λαμπερό. ’Έτσι προσωπο- 
ποιεΐται ό ήλιος, ενώ στή Σελήνη, .δείχνουν οι γιαγιές στά έγγόνια τά μάτια, 
τό στόμα καί τή μύτη. 'Όταν τό φεγγάρτ είναι -λαμπερό καί φωτίζει καλά, 
οί Πραγγιώτες λένε «απόψε έχ’ φεγγάρ’ γιά  κλέψμου».

’Ά σ τ ρ α :  Τά άστρα γιά  τούς Πραγγιώτες έχουν ’ιδιαίτερα ονόματα 
καί μ ’ αυτά τά 'διακρίνουν. Μόλις βασιλέψη ό ήλιος βγαίνει ό «γελαδάρης» 
( Αφροδίτη). Αργότερα φαίνεται τό «αμάξι» (Μεγ. ’Ά ρκτος). Τίς ώρες 
τής νύχτας υπολογίζουν άπό τή θέση τής «κλώσσας» καί τοΰ «ζγοΰ» (ζυγού). 
Τήν ξάστερη βραδυά τοΰ καλοκαιριού, καθώς ξεινυχτοΰν πολλές φορές στις 
δουλειές των, δείχνουν καί περιεργάζονται, μαζί μέ τούς άλλους άστερισμούς 
καί τό νεφέλωμα τοΰ Γαλαξία, καί διηγούνται, πώς ό νουνός έκλεψε άχυρο 
απ’ τόν κουμπάρο καί στό δρόμο, καθώς βιαζόταν ό κλέφτης, έπεφτε τό ά
χυρο καί σκόρπισε στον ουρανό. Ό  γαλαξίας, λοιπόν είναι τό κλεμένο άχυ
ρο, πού πράδωσε τόν κλέφτη. Ή  γένεσις τού κόσμου φαίνεται νά κρύβεται 
στήν απορία τοΰ αυγού. Πώς έγινε δ κόσμος; Ή  κότα βγήκε άπ’ τ’ αυγό ή 
τό αύγό άπό τήν κότα; Α π ’ τίς ήμέρες τής έβ'δομάδος άποφράδες θεωρούν
ται ή Τρίτη καί τό Σάββατο. Τέτοια μέρα ποτέ δέν άρχίζουν μιά εργασία. 
Οί άποφράδες ημερομηνίες σχετίζονται μέ τόν «κουτσούζκου» αριθμό 7 (ε 
πτά). Ούδέποτε είναι αρεστός ό άριθμός αυτός έστω κι’ άν άποτελή ποσό
τητα δωρεάς. Τό ουράνιο τόξο σημαίνει πώς δέν θά χαθή ό κόσμος άπό κα
τακλυσμό. . .. . ···. . · · ··.

Ο ί κ α ι ρ ο ί :  Ή  δημώδης μετεωρολαγ ία είναι, μυθική κι’ έμπειρ ι-
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κή. Ή  βροχή πέψτει γιατί ο Θεός θέλει νά εύεργετήση ή νά καταστρέψη 
καί γιά  νά άδειάσουν τά φορτωμένα σύννεφα. Μετά τή βροχή γυρίζουν τά 
σύννεφα στή θάλασσα m l  ξαναγεμίζουν νειρό. Ό  ανεμοστρόβιλος γίνεται 
δταν μαλώνουν Ο'Ι δαίμονες καί 'προσπαθούν μικροί καί μεγάλοι νά τόν άπο- 
φύγουν. Ή  θύναμί του είναι μεγάλη καί καταστρεπτική. Τό καλοκαίρι 
τοΰ 1962 περνώντας ισχυρός ανεμοστρόβιλος πάνω απ ’ τόν "Εβρο σήκωσε 
τά νερά του σάν κολώνα. Τούτο έ'δωσε αφορμή νά «επιβεβαιώσουν» οί γυ 
ναίκες τή -δύναμι τών δαιμόνων. Οί .καταιγίδες «αποκαλύπτουν» τήν οργή 
τοΰ Θεοΰ. «Θά μάς χάσ’ οΰ Θεός» λένε; "Αλλοι πάλι λένε μαλώνουν τά «στοι
χειά». Ή  αστραπή είναι φ  «μάστιγα», που. ιδίνει,στ’ ,άλογά του ό Προφή
της Ή λίας καί οί 'βροντές ο κρότος τοΰ άρματός του (αμαξιού).

Μόλις'βγή ό Φεβρουάριος (Γκουτζιοΰκ’ς) οί γεωργοί λένε πώς πέρασε 
ό χειμώνας. Ό  Μάρτης (Μάρτς) «κατουράει» μόνο, άσχετα άν καίει καμ- 
μιά φορά καί τά «παλούκια». "Οταν ο -ήλιος βασιλεύη πίσω σέ σύννεφα 
προμηνΰει κακοκαιρία, ομοίως κι’ όταν άνατέλλη μέ μαΰρα -σύννεφα κι’ 
είναι χλωμός. Τό φεγγάρι άν -έχη κύκλο φωτεινό -σημαίνει δτι θά φυσήση 
άνεμος. Ή  νέα σελήνη γίνεται πολυσήμαντο αντικείμενο παρατηρήσεως. 
Τόν «καιρό» που 'βρίσκει ή Νέα Σελήνη τόν διατηρεί ολόκληρο τό 2 9 )ήμε
ρο. ’Ακόμη φροντίζουν νά ατενίσουν τό «καινούργιο φεγγάρι» δρθιοι γιά  
νά μή χάσουν τήν ικανότητα Ιέργασίας. Τό άκαιρο λάλημα τών κοκοριών 
πάντα σημαίνει μεταβολή τοΰ1 καιρού καί καλλιτέρευση τοΰ Ουράνιου τόξου.

Δ η μ ώ δ η ς  ’Ι α τ ρ ι κ ή :  Αυτή είναι κράμα εμπειρικών γνώσεων, 
μαγικών αντιλήψεων καί ενεργειών, δπως 'έκληρ ο νομήθησαν άπό τούς προ
γόνους προφορικώς. Θά σημειώσαμε μερικές χαρακτηριστικές θεραπευτι
κές 'επεμβάσεις. Τά «νταλάκι» (άνθραξ) ξεριζώνεται μέ σουγιά καί καυ
τηριάζεται μέ «γκιόστα». (γαλαζόπετρα). Τό «άνεμοπύομα» (έρεσίπελας) 
πρέπει νά καή γιά νά περάση. Τό «κριθαράκι» τοΰ ματιού «περνάει» (θερα
πεύεται) μέ «γκλειά» άπ’ τόν ειδικό. Ή  «σάρα» (επιληψία) είναι άθερά- 
πευτη κι’ αποδίδεται σέ δαιμόνια Ισχυρά. Ό  οδοντόπονος προκαλεΐται άπό 
τά -σκουλήκια καί γιά νά καταπραΰνη ο πόνος.'δίδεται ,«ρακί». Ό  εμετός ά- 
ποδίδεται στήν πτώσι τοΰ «άναφαλοΰ». Ό  «άι(να)φαλός» έρχεται στή θέσι 
του ιμέ «τσουκάλι», πού χρησιμοποιείται οπώς ή βεντούζα. Οί αγγειοπλά
στες κάνουν ειδικά πήλινα ποτήρια «τσουκάλια». Μέ τσουκάλια «θεραπεύε
ται» καί ή ίσχυαλγία, καθώς καί μέ «τράβηγμα». Τό χαμομήλι κι’ σί αγριά
δες, έχουν θεραπευτικές Ιδιότητες, -δπως καί τά «πικραγγουριά». Κοφτές 
βεντούζες, απλές βεντούζες χρησιμοποιούνται γιά τό μαύρο αίμα (ζάλη) 
καί πίεσι καί τό κρυολόγημα άντι-στ-σίχως. Πίτυρα ζεστά χρησιμοποιούνται 
ώς θερμά καταπλάσματα, σέ κρυολογημένους. Στις λεχώνες βάζουν ζεστά 
τούβλα στά πόδια. Σέ (εντριβές χρησιμοποιούν πετρέλαιο, οινόπνευμα ή καί 
κόκκινο πιπέρι. Σέ πληγές τών χειλέων βάζουν βδέλλες. Σέ οιδήματα. τού
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τραχήλου (χελώνια) τοποθετούν ζάχαρι .μέ προζύμι. Ή  βασκανία θεραπεύε
ται άπό τον ίδιο πού προκάλεσε τήν ασθένεια μέ τδ κακό μάτι του. Δίνει 
κλωστές άπό τά ενδύματα του, τά όποια καίονται κα'ι στον καπνό σκύβει ό 
άσθενής. Ή  καϋσις συμβολίζει τήν έξαφάνισι τοϋ πονηρού πνεύματος κα'ι 
τοϋ ανθρώπου πού προκάλεσε τή βασκανία.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ 

Δ ιδασκαλΙσσης ΧΡΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

Γ ε ν ι κ ά :  Ό  Λαγός (Ταουσάνκιοϊ Τουρκιστί) κεϊται Β. Α. τοϋ 
Διδ/χου, σψηνομένος στά μεταίχμια τών συνόρων τής γειτονικής πόλεως Ό -  
ρεστιάδος καί είναι απομονωμένος άπό παντού. Οί κάτοικοί του περί τούς 
600 ασχολούνται μέ τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν. Τό έδαφος εί
ναι ήμιορεινό έχει δέ αρκετές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στις πλαγιές τών 
βουνών βόσκουν αρκετά ποίμνια καί αιγοπρόβατα, ένώ στις πεδιάδες καλ
λιεργούνται σιτηρά ώς έπί τό πλεΐστον. Καθ’ όλη τή 'διάρκεια τού χειμώ- 
νος, μένει σχεδόν αποκλεισμένο άπό τήν λοιπή περιοχή, γιατί τό περικλεί
ουν λόφοι καί δέν υπάρχει δημοσία οδός, ή δποία νά συ Υ δέη αύτό μέ τάς 
γειτονικάς πόλεις τό Διδ/χο ή τήν Όρεστιάδα. ’Έτσι οί κάτοικοι αναγκά
ζονται νά κατεβαίνουν μέ τά πόδια στις λαϊκές άγορές τού Δίδ/χου ή τής 
Όρεστιάδος, καθ’ έκάστην Τρίτην ή Σάββατον άντιστοίχως γιά τίς κα
θημερινές βιωτικές των ανάγκες.

Οί κάτοικοι 'φτωχοί ώς έπί τό πλεΐστον αναγκάζονται τά τελευταία 
χρόνια νά μεταναστεύουν στό έξωτερικό καί ιδίως στό Βέλγιο καί Γερμα
νία μέ ρυθμό συνεχώς αυξανόμενο. ’Έτσι καθημερινώς έκκινοϋν ομάδες 
χωριανών ανεξαρτήτως φύλου καί ήλικίάς στήν ξένη γή γιά νά «πλου
τίσουν». ’Άνθρωποι φιλόξενοι σέ κάθε ξένο πού έπισκέπτεται τό χωριό, 
διακρίνονται γιά τήν προθυμία τους νά έξυπηρετήσόυν καί νά προσφέ
ρουν τή βοήθειά τους όσο τούς είναι δυνατόν. ’Ίσως γιατί είναι πρόσφυ
γες, όπως ισχυρίζονται καί οί ίδιοι καί γνώρισαν τόν πόνο τοϋ ξεσηκω
μού καί τής άπογοητεύσεως. Μετά τή Μικρασιατική καταστροφή κατά τό 
1922 καί τήν ανταλλαγή τών πληθυσμών ήρθαν πρόσφυγες μέ όλη τήν 
κινητή τους περιουσία άπό τή Νέα' Γραβιά (Μαλκότς Τουρκιστί) τής Α 
νατολικής Θράκης, τής περιφερείας Ούζούν - Κιπρί (Μακρυγέφυρα) καί 
έγκατεστάθησαν στήν Κοινότητα 'Ελληνοχωρίου τής περιφερείας Διδ/χου. 
Ξεκληρισμένοι άπό τήν πατρική γή, έζησαν ημέρες τραγικές, όπως καί 
όλοι οί πρόσφυγες. 'Ένα χρόνο άργότερα δηλ. τό Τ923, έγκαταστάθησαν 
στήν τοποθεσία Λαγός, πού αριθμούσε τότε περί τίς δέκα οικογένειες Πο-
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μάκων, σί όποιοι ζούσαν άπό τήν πτηνοτροφία καί τό κυνήγι. Τους προσήλ- 
κυσε ιδίως τό πυκνό δάσος καί ή άφθονη ξυλεία που περιέζωνε τό χωριό. 
Δυστυχώς όμως τό δάσος αυτό έχει καταστραφή κατά τό μεγαλΰτειρο μέρος 
του άπό τό 1948 καί εντεύθεν, ϋδίως δέ κατά τό 1941 —  42 κατά τήν 6πι- 
στράτευση.

Έ κτοτε παραμένουν 'έδώ και άποζούν «λησμονημένοι» απ’ όλους, υστε
ρούν δέ κατά πολύ στήν πρόοδο καί τόν πολιτισμό.

Τ Λ ΙΚ Ο Σ Β ΙΟ Σ

Α'. Κατοικία
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 υ τ ή ς .  Ή  οίκία ανέκαθεν ήτο πολυ απλή, τόσον είς τήν 
έξωτερικήν μορφήν καί τό σχήμα:, όσο καί είς τήν κατασκευήν καί τήν 
εσωτερικήν διαρρύθμισιν καί ιδιακόσμησίν της. Μονόροφος κατ’ αποκλει
στικότητα άποτελεΐται έξ ενός ή δυο 'δωματίων καί ένα μικρό χώλ (χα
γιάτι), τά όποια χρησιμεύουν ώς χώρος διαμονής καθ’ όλην τήν ήμέραν, 
τραπεζαρία', υπνοδωμάτιο κλπ. Ή  στέγη επίπεδος (ιδώμα) ή επικλινής, κα
λύπτεται μέ καλάμια, άχυρα ή κεραμίδια αργότερα. Ο ί τοίχοι κατασκευά
ζονται έκ πλίνθων (κερπίτσια) καί συναρμολογούνται μέ λάσπη καί άχυ
ρο. Ή  στέγη στηρίζεται απ’ ευθείας στούς τοίχους.

Κατά τήν άνέγερσιν τής στέγης οί τεχνίτες κατασκευάζουν ένα ξύλινο 
σταυρό καί τόν στηρίζουν στήν κορυφή τής οίκίας. Ό  νοικοκύρης τότε καί 
όλοι σχεδόν οί χωριανοί προσφέρουν τά '-δώρα τους στους τεχνίτες (μαν
τήλια, πουκάμισα, κάλτσες, προσόψια κλπ.) γιά τό καλό τού νέου σπιτιού 
πού άνεγείρεται. Κι’ αυτοί πάλι μέ τή σειρά τους δίνουν τίς ανάλογες ευ
χές, διαλαλώντας 'δυνατά πάνω άπό τή στέγη τό δώρον πού φέρνει ό κα
θένας. Γιά τή θεμελίωσι τοΰ σπιτιού, άπαραίτητον είναι τό σφάξιμο ένός 
πετεινού ή άλλου μεγαλυτέρου ζώου π.χ. προβάτου άνάλογα μέ τήν οικο
νομική ευχέρεια τού καθ’ ένός, γιατί ιέπιβάλλεται νά τρέξη αίμα μέσα στά 
θεμέλια καί νά γίνη τό σπίτι γερό. Είναι έθιμον πού τηρείται μέχρι σήμε
ρα. Καλόν είναι Ιέπίσης κατά τήν θεμελίωσι νά τελήται αγιασμός.

β) ’Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  δ ι α ρ ρ ύ θ μ ι σ ι ς —  έ π ι π λ α  
—- σ κ ε ύ η  —  κ.λ.π. "Όπως άνόφερα καί προηγουμένως, 'βοηθητικοί 
χώροι στά παλιά αρχοντικά δέν υπήρχαν. "Ενα ή δύο δωμάτια εξυπηρετού
σαν τά μέλη τής οικογένειας όσάδήποτε κι’ άν ήταν. Παράθυρα δέν υπήρ
χαν παρά ένας μικρός φωταγωγός (φεγγίτης) στήν οροφή τού δωματίου. 
Τό τζάκι ήταν απαραίτητο αφού δέν υπήρχαν θερμάστρες όπως σήμερα. 
Γύρω - γύρω στό δωμάτιο έστρώνονταν τά «σκέφαλα», (μικρά μαξηλαρά-
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κια) γιά νά κάθωνται κάπως άναπαυ τικώτ ερα, ένώ ιμιά "ψάθα στό πάτωμα 
που ήταν άπό χώμα, μέ μερικά σκαμνάκια ‘χαμηλά γιά συμπλήρωμα, άπο- 
τελούσαν όλη τή διακόσμησι στο .εσωτερικό τοΰ σπιτιού. Ή  οικογένεια έτρω
γε στδ «σουφρά» (χαμηλό τραπέζι) και άπδ ένα πιάτο (τσια,νάκα) που έτο- 
ποθετεΐτο στδ μέσον τοΰ σουφρά. "Οσο γιά τδν ύπνο ιέβολεύοντο όλα τά μέ
λη τής οικογένειας, άπδ πεθερά κα! πεθερό μέχρι αντρόγυνο και έγγόνια  
στδ 'ίδιο δωμάτιο κάτω στδ πάτωμα (στρωματσάδα), Τά κλινοσκεπάσματα 
άποτελοΰντο άπδ «τσέργιες» (κουβέρτες υφαντές στόν άργαλειδ μάλλινες ή 
βαμβακερές) που τ'ις ΰφαιναν μόνοι τους στόν άργαλειό, που ήταν άπαραί- 
τητος σέ κάθε σπίτι. Τέτοιεις «τσέργιες» χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα. Ή  
αυλή τής οικίας ήτο ευρύχωρη, δπως είναι 'δλες οι αυλές σέ αγροτικές κα
τοικίες. ΟΊ άχυρώνες κατεσκευάζοντο μεγάλες γιά νά χωρούν μεγάλη πο
σότητα τροφής γιά τά ζώα και έστηρίζοντο καλώς σέ μεγάλα κα! χοντρά 
δοκάρια, ώστε νά κατασκευάζουν κα! κούνιες μέσα σ’ αυτές γιά διασκέδασι 
σέ ώρα ‘ψυχαγωγίας.

Β'. ’Ένδυμα - 'Υπόδεσις  -  Κόμμωσις  -  Καλλωπισμός

α) ’Έ ν δ υ μ α  γ υ ν α ι κ ε ί ο  : Άπετελεΐτο. άπό φ(ου)στάνα, 
τιρλίκι, πουκάμισο μέ πόλεις γραμμένα (κεντημένα) στόν άργαλειδ μέ χιντ! 
(κλωστή κόκκινη), σαλτομάρκες καντιφένιες κα! μεσάλες (ποιδιές) καντιφέ- 
νιες, μανίκια κοντά κα! φαρδειά, κεντημένα στ'ις άκρες μέ έγχρωμες κλω
στές, τσουράπια πλεκτά ιμέ 'βαμβάκι ή μαλλί, καλτσούνια μέ ύφασμα κατα:- 
σκευασμένα κα! κεντημένα μέ γαχτένια, καθώς επίσης κα! ζουνάρι μαύρο 
κα! γκιλιμπαρντένιο (μώβ) ή κόκκινο άλβαλένιο. Ή  φορεσιά ήταν ίδια καί 
κατά τ!ς εορτές κα! κατά τδ γάμο χειμώνα ή Καλοκαίρι, μέ μόνη τή διαφορά 
δτι τά γιορτινά ήταν καινούργια κα! περισσότερον περιποιημένα.

β) "Ε ν δ υ μ  α ά  ν  δ ρ ό ς: Άπετελεΐτο άπό: Βρακιά μαύρα βαμ
βακερά τδ καλοκαίρι, ένώ τδ χειμώνα φορούσαν «σαλβάρια» μάλλινα, χον
δρά. Γιά νά γίνη 'δέ όσο τδ δυνατό πιό χονδρό τδ ύφασμα πού ύφαιναν μέ 
μάλλινο χονδρό (*6)φάδι, μαζεύονταν 7— 8 κορίτσια κα! τδ έκαναν «τοΰπα» 
Γπ<3^ω σέ «δοκάνες». Πρός τδ σκοπό δέ αύτό τά έβρεχαν ,μέ ζεματιστό νερό. 
Φορούσαν επίσης πουκάμισα χωρ'ις γιακά, άλλά είχαν «μπιλιτζέκια» (μαν
σέτες) νά δένουν στόν καρπό τοΰ χεριού. Επίσης «προπόδια» μάλλινα, τσα- 
ρσυχάκια μαύρα άπδ τρίχες αΊγών, τά δποΐα τύλιγαν έπάνω άπδ τά προπό
δια' κα! τσαρούχια στά πόδια άπδ δέρμα χοίρου κα! ζουνάρι μάλλινο.

γ ) 'Τ π ο δ ή μ α τ α: ΟΊ γυναίκες φορούσαν ενα είδος υποδημά
των, τά όποια ώνόμαζαν «κουντούρια» κα! κατά τ!ς καθημερινές κα! κατά 
τ!ς γιορτές. ΟΊ άνδρες τσαρούχια τ!ς καθημερινές κα! κουντούρια τ!ς γιορ
τές κα! τά πανηγύρια.
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•δ) Κ α λ ύ μ μ α τ α  κ ε φ α λ ή ς  % α I % ό μ  μ ω σ ι ς: 
Οί γυναίκες φορούσαν στο κεφάλι «τσεμπέρια»' (γκρέπια) κα'ι (πολίτικα) 
μέ κρόσια γύρω - γύρω καί κεντημένα. Στήν κορυφή .ακριβώς σκάλωναν 
«τιτιρέκια» (ενα' είδος καρφίτσας γιά διακόσμηση ). Απαραίτητα επίσης ήταν 
καί τά λουλούδια στ’ αυτί. Οί άνδρες φορούσαν «σαρίκια», τά οποία, έγύ- 
ρίζαν καί έτύλιγαν στδ κεφάλι πολλές φορές καί τδ άφηναν νά πέφτη 
επάνω στδν ενα ώμο, 'δεξιά ή 'αριστερά. 'Τπάρχουν καί μέχρι σήμερα όυό 
τρεις γέροντες μέ τέτοια ενδυμασία. 'Ως πρδς τήν κόμμωσι, οί γυναίκες 
διατηρούσαν μακριές κοτσίδες τις όποιες άφηναν νά πέφτουν ελεύθερα στήν 
πλάτη. Οί άνδρες σχεδδν στδ σύνολό τους 'έτρεφαν παχύ μύστακα'.

ε) Κ α λ λ ω π ι σ μ ό ς :  Οί γυναίκες είχαν πάντοτε άθυναμία στά 
κοσμήματα όπως καί μέχρι σήμερα, άσχετα άν αύτά ήταν ευτελούς αξίας. 
’Έτσι δέν θά συναντούσες καμμιά γυναίκα, ένδε'δυμένη Κυριακή ή γιορτή 
χωρίς νά φορά σκουλαρίκια στ’ αυτιά, μάχμουντιέδές (φλουριά) καί ντού- 
μπλβς, γκιρτάνια στδ λαιμό, τά όποια 'έπλεκαν μέ τρίχες αλόγου, μπιλιτζί- 
κια ('βραχιόλια) τουκμακένια στά χέρια, αρμάθες μαργαριτάρια (κολιέ) καί 
δακτυλίδια ψεύτικα στά δάχτυλα. Μεγάλη σημασία 'έδιναν στήν περιποίη- 
σι τού προσώπου. Δ έν ..'δίσταζαν νά χρησιμοποιούν ό,τιδήποτε μέσον ακόμη 
καί 'δηλητήρια, προκειμένου νά (επιτύχουν τή ,λεύκανσι τού προσώπου των. 
Τδ πιο γνωστό σέ κατασκευή καί χρήσι ήταν τδ λεγάμενο «'ξυόάτο».

Τ ρ ό π ο ς  π α ρ α σ κ ε υ ή ς ' Τ λ ι κ ά :  Σ ιλιμέν(ι) (δηλητήριο, τδ 
όποιο έπρσμηθεύοντο κρυφά άπό τά φαρμακεία),. 6 αυγά (μόνον τδ ασπρά
δι) καί λίγο ξύδι. , .

Έ  κ τ έ λ ε σ ι ς: Στουμπίζουν τδ σιλιμέν( ι ) ώστε νά γίνη ψιλή σκό
νη, τήν τοποθετούν σέ πιάτο χωμάτινο, 'ρίχνουν τά ασπράδια τών αυγών καί 
λίγο ξύδι. Χτυπούν τό μίγμα καλά μέ ξύλινο κουτάλι. "Οταν άνακατεΐυύή 
καλά αυτός ό πολτός, τόν. ρίχνουν μέσα σέ μπουκάλι.

Τ ρ ό π ο ς  χ ρ ή σ ε ω ς :  Μέ κομμάτι βαμβάκι κατόπιν, παίρνουν λί
γο - λίγο καί τδ άπλιονουν στό πρόσωπο., Τ δ αφήνουν-νά ξεραθή καί τδ τρί
βουν καλά κατόπιν. ’Έπειτα άπ’ όλη αυτή τή μακρά διαδικασία τδ πρόσωπο 
γινόταν ολόλευκο καί λεΐο. , ... . . . .

’Επίσης γιά τδ μακιγιάζ τού προσώπου χρησιμοποιούσαν τά «μίσγια» 
κάτι ανάλογο πρδς τά σημερινά μολύβια τού μακιγιάζ,.μέ τά όποια έβαφαν 
τά φρύδια μαύρα. . . , . . ή. . . .    . -

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ. ., . . .. ? '· , .  .

Α ' Γ έ ν ν η σ ι ς :  Ή  γέννησις τού παιδιού είναι ένα χαρμόσυνο 
γεγονός γιά κάθε οίκογένεια, πού τδ γιορτάζόυν ποικιλοτρόπως. Μόλις γεν- 
νηθή τδ παυδί, ή μαμή, ή «μπάμπο», όπως τή λένε, μαζί μέ 4 —  5 γυναίκες,
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συγγενείς, μαζεύονται στο σπίτι τής λεχοΰς καί τή ■θυμιατίζουν, μαζί μέ 
τό νεογέννητο, πού άίφοΰ τό πλύνουν καλά τό αλατίζουν μέ ψιλό αλάτι σέ 
δλο του τό σώμα:. Τό βράδυ πίσω άπό τήν πόρτα τοΰ δωματίου που μένει ή 
λεχώ, βάζουν λίγα κάρβουνα αναμμένα καί θυμίαμα, γιά νά μή μπουν τά 
κακά δαιμόνια. "Οταν περάση ή ώρα και κλείση ή πόρτα τοΰ' ιδωματίου, κα
νείς πιά δέν επιτρέπεται ν ’ άνοιξη τήν πόρτα, ούτε νά μιλήση στή λεχώ. Έ 
πίσης σαράντα ιήμέρες άπό τή γέννησι, δέν δίνουν κανένα πράγμα σέ άλλο 
σπίτι, μετά τή δύσι τοΰ ήλιου, γιά νά μή φύγη τό «μπερκιέτ(ι)» άπό τό σπί
τι. Ή  λεχώ ακόμη έπί 40 ημέρες κοιμάται, έχοντας δίπλα στό κρειββάτι της 
μιά σκούπα, ένα δρεπάνι, τή μασιά καί τά μιτάρια που υφαίνουν.

Επειδή υπάρχει ή πρόληψις, δτι στις τρεις ημέρες κατεβαίνουν ο>1 Μοί
ρες γιά νά γράψουν τήν τύχη τοΰ παιδιοΰ, σηκώνουν τή λεχώ καί κάνουν τή 
λεγάμενη «μπουγάτσα» τής Παναγιάς. Οί προσκεκλημένοι ύποχρεοΰνται νά  
φέρουν μαζί των άπό ένα πιάτο άλεύρι. Γιά τό γεΰμα αύτό ετοιμάζουν πολ
λά φαγητά καί γλυκίσματα καθώς έπίσης καί μιά «μπουγάτσα», εί'δικώς κα
τασκευασμένη γ ι’ αύτό τό σκοπό, πού καθώς τήν κόβουν στό τραπέζι δίνουν 
■κι’ ευχές γιά τό μωρό.

Β ' Β ά π τ ι σ ι ς :  "Οταν ό πατέρας τοΰ παιδιοΰ θέλει νά ειδοποίηση 
τό νουνό δτι τήν Κυριακή θά γίνη τό μυστήριο, τοΰ πηγαίνει μιά «μπουγά
τσα» τέσσερα πιάτα φαγητό καί κρασί. Τήν άλλη μέρα, ένα παιδί πηγαίνει 
στό σπίτι τοΰ νουνοΰ καί παίρνει τό ταψί τής «μπουγάτσας» καί τά πιάτα. 
Τότε ή νουνά βάζει μέσα ένα κομμάτι άπό τήν ίδια τή μπουγάτσα καί προσ
θέτει ακόμα ένα πιάτο φασόλια άβραστα καί λίγο μαλλί. Τό μωρό πηγαίνει 
στήν έκκλησιά ή μαμή, μαζί μέ ένα δώρο γιά τό νουνό, ένα' πουκάμισο, μαν- 
δήλι, κάλτσες καί ένα κομμάτι σαπούνι. Ό  νουνός φέρνει από τό σπίτι του 
τό λάδι, ένα ύφασμα γιά δώρο τοΰ μωροΰ, ούζο, κουφέτα, τρία κεριά καί ένα 
δοχείο νερό χλιαρό. Κατά τή βάπτιση, υπάρχει κι’ έδώ τό έθιμον πού υπάρ
χει σχεδόν σ’ δλη τήν Ελλάδα, νά τρέξουν τά παιδιά στή μάνα' του, γιά νά 
φέρουν τό μήνυμα πού τό λένε «μιζντέ» καί νά πάρουν γιά ανταμοιβή τους 
χρήματα καί γλυκά.

Τό βάπτισμα έπακολουθεΐ γεΰμα, τό λεγόμενον «μπουγανίκια», εΐδικώς 
δέ άπό τό σπίτι τής νουνός πρέπει νά φέρουν έκτος άπ ’ αύτά πού άνέφερα 
προηγουμένως τριών ειδών φαγητά. ’Απαραίτητον στό τέλος τοΰ γεύματος 
αύτοΰ, είναι τό λεγόμενον «πιλάφι» ριζόγαλο δηλ. άπό τό οποίο θά φάνε δλοι 
οί παρευρισκόμενοι. Στό γεΰμα αύτό κόβουν καί πάλι τό ειδικό ψωμί, πού 
γιά τήν περίστασι αύτή φτειάνουν, τή «μπουγάτσα», πού τό έπάνω μέρος του 
τό πιέζουν έπάνο;» σ’ ένα μπουκάλι,

Γ ' Μ ν ή σ τ ε ί α: Στ’ άρραβωνιάσματα επικρατούν σχεδόν τά ίδια 
έθιμα όπως καί σ’ άλλα' χωριά τοΰ "Εβρου. Τό μόνο ίδιαίτειρο, είναι, δτι δ-
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ταν ό προξενητής ξεκινάη για νά πάη στο σπίτι τής νύφης, πυροβολεί 2 —  3 
φορές στο σπίτι τοΰ γαμπρού %ι άλλες τόσες στό σπίτι τής νύφης, γιά  νά 
μαθευτή στό χωριό, ότι έγινε αρραβώνας. Μετά τό τέλος τής προξενιάς δυο 
τρεις συγγενείς ιμ’ ενα μπουκάλι ούζο καί καραμέλλες πηγαίνουν στό σπίτι 
τής νύφης καί πίνουν τό γ ια τ ( ί)κ (ι) .

Μετά τό τέλος τής πρσξενεΐιάς, τό απόγευμα τής άλλης ήμέρας μαζεύον
ται στην αυλή τοΰ σπιτιού τού γαιμπροΰ πολλά κορίτσια φτειάνουν πολλές 
«φούντες» μέ βασιλικό, πού μαζί ιμέ άλλα σημάδια —  καλλυντικά, μαντήλες, 
κ.λ.π. —  τά παίρνει σ προξενητής καί τά πηγαίνει στό σπίτι τού γαμπρού. 
Τίς φούντες αυτές τήν άλλη μέρα, τήν ώρα τού γλεντιού πού γίνεται στό σπι
τικό τού γαμπρού, τίς αγοράζουν ot φίλοι του άπό τόν προξενητή, μέ χρή
ματα πού τούς δίνουν καί τις φοράνε στό αυτί γιά νά χορέψουν. Τίς «φούν
τες» αυτές, όταν τίς φτειάνουν οί φιλενάδες τής άρραβωνιασμένης στό σπί
τι της, τίς τραγουδούν μέ τό παρακάτω τραγούδι:

«...Νέρ, τά ψηλά ν ’ άγαπιώνταν καί γυρεύονταν 
σήντα (όταν) βρίσκονταν τά δυό τς όλο λέγονταν.
Νέρ (γιά) πάρε με, νέρ (ή) γιά δόσμε, γιά χώρισέ με.
Νέρ, γιά δόσμε ενα λόγο γιά νά παντρευτώ.
Νέρ, τή Σύρμω τή γυρεύουν καί τήν προξενούν...».

'Ό ταν τελειώσουν όλες οί φούντες τίς παίρνουν τά κορίτσια καί χορεύ
ουν τραγουδώντας τό παρακάτω τραγούδι:

Στά δροσερά βασιλικά, νά πέσω παν’ νά κοιμηθώ, κι’ άπό ψηλά νά γκρε
μιστώ, νά γίνω γής καί χιοματα, κί ’τρουπιλικίσμ,ατα, νά γίνω μιά κρυόβρυ- 
ση, νά  -ρθή ό κόσμος νά πιή νερό, νά ρθή κι’ δ (λένε τό όνομα τού πεθερού) 
τά πιή νερό, νερό νά μήν τό δώσετε, μόνο νά τόν ρωτήσετε, πόσες νυφάδες 
έκαμε... Ε ννιά  νυφάδες έκαμε καμιά φαέτ (φαγητό) δέν έκαμεν, μόνο μι
κρή τόν έκαμε καί μαντήλι τόν δώρισε.

Δέκα πέντε μέρες μετά τά άρροβωνιάσματα, οί γονείς τού γαμπρού μα
ζί μέ τόν προξενητή καί τόν άρραβωνιασμένο, τόν υποψήφιο γαμπρό παίρ
νοντας μαζί τους καί ένα μεγάλο ψωμί, σέ ταψί, ζαχαρωμένο καί μέ στολί
σματα άπό σταφίδες —  τή λεγάμενη μπουγάτσα —  πηγαίνουν στό σπίτι τής 
νύφης άκολουθούντες άριστερό δρόμο, ένώ όταν θά φεύγουν άκολουθούν δε
ξιό δρόμο. Ή  έπίσκεψις αυτή γίνεται γιά νά «γνωρισθούν», λέγεται, καίτοι 
βεβαίως, σπανίως συμβαίνει νά μήν ξέρη ό ένας τόν άλλο άπό πρίν, έστω· κι’ 
άπό μακριά. Μαζί μέ τά πεθερικά, πηγαίνει κι’ 'ένας φίλος τού γαμπρού πού 
τόν λέγει «άρατλάκ(ι)» —  μπράτμος —  παράγαμπρος.

Έκεΐ πάνω σ’ ένα μικρό τραπεζάκι, τό «σιν(ί)» μετρά δ πεθερός τά 
λεπτά πού θά δώση στή νύφη, όπως τά έχουνε άπό πρίν συμφωνήσει. ’Αφού 
τά μετρήσουν τρεις φορές τά παίρνει δ πατέρας τής νύφης. Κατόπιν, τή
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/μπουγάτσα, πού έφερε ό πατέρας τού γαμπρού, τή βάζουν στή μέθη ο'ι δυο 
πεθεροί -καί προσπαθούν ποιος θά πάρη τδ μεγαλύτερο κομμάτι, καθώς πο
λεμούν νά τήν κόψουν. Στδ γεύμα που ακολουθεί, δ γαμπρός καί ή νύφη δέν 
κάθονται νά  φάνε, γιατί, λέει, άν φάνε τώρα μαζί, θά <οφαγώνωνται>> δηλ. 
θά τσακώνωνται, δταν παντρευτούν. '"Τστερα άπδ τδ γεύμα; όμως προσκα
λούνται κι’ αυτοί κι’ ακολουθεί γλέντι μέ τραγούδια καί άστεΐα διάφορα 
«σινλίκια». Στδ τέλος δωρίζουν τή νύφη, κι’ αυτή πάλι δωρίζει στδ γαμπρδ 
καί στά πεθερικά της.

'Ένα άπδ τά τραγούδια πού άκούγονται στδ χορδ είναι καί τδ παρα
κάτω:

Γιά δές καράβια πούρχονται μέσα άπδ τήν πόλη 
μέ τετρακόσιες έμμορφες ιμέ χίλια παλληκάρια.
Μέσα είναι γερέντισμον, τού μπουλγαρί (μουσικό όργανο) λαλάει.
Χέμ τδ λαλεΐ, χέμ τραγουδεΐ, χέμ τδ λαλεΐ καί λέει:
Μουστάκι μου καρά μπογιά καί φρύδι μου γαϊτάνι 
δέν σ’ έπρεπαν τά σίδερα κι’ αλυσίδα στδ λαιμό σου, 
μόν’ σ’ έπρεπε τδ φαΐ, τδ πιή καί μιά ωραία νέα, 
κι’ δλοι σας, γειά σας φίλοι μου. . . .  4
Μιχάλμπεης δουλεύτηκε τδν Τούρκο γιά νά χάση 
μέ τετρακόσια κάτερα, μ ’ εξήντα δυό γαλόνια.
Μπροστά πηγαίν’ τά κάτερα, κατόπ’ τά γαλόνια, 
στή μέσ’ πηγαίν’ Μιχάλμπεης μέ τδ σταυρό στά χέρια' 
καί τδν Θεό παρακαλεΐ, τδν Κύριο δοξάζει.
Θεέ μου βρέξε μιά βροχή, μιά σιγανή ψιχάλα, 
νά κατακάτσ’ ο κονιορτός, νά σηκωθή: ή άντάρα, 
νά μετρηθή τ’ άσκέρι μας Τούρκικο καί Ρωμαίϊκο.
Μετρήθηκε τδ Τούρκικο ιέννιά χιλιάδες λείπει, 
μετρήθηκε καί τδ Ρωμαίϊκο ένας λεβέντης λείπει.
Νάτος κι’ εκείνος πουρχεταϊ στ’ άλογο καβαλάρης, 
κι’ δλοι σας γειά σας φίλοι μου.

’Αργότερα, δταν φεύγουν οί φιλοξενούμενοι τής νύφης, βγαίνουν δλοι, 
γιά νά τούς ξεπροβοδίσουν, στήν αυλή έκτδς άπδ τούς γονείς τής νύφης. 
Έκεΐ κάνουν κύκλο δλοι. Μπροστά δ πεθερός, στή σειρά δλοι οί άλλοι καί στδ 
τέλος ή πεθερά μέ τδ γαμπρό. Τότε ή νύφη, πού τήν κρατάει άπδ τδ χέρι 
μιά φιλενάδα της, φιλάει δλων τά χέρια, γιά νά τούς άποχαιρετίση κι·’ εκεί
νοι τής προσφέρουν γλυκά, φρούτα ή χρήματα. ’Αργότερα γίνεται γεύμα 
καί στού γαμπρού τδ σπίτι, μέ τούς συγγενείς του.

Δ' Γ ά μ ο ς :  Ό  γάμος στδ χωριό είναι αληθινό πανηγύρι·. Σ ’ αυτόν 
θά χορέψουν καί θά διασκεδάσουν δλοι οί χωριανοί, προσκεκλημένοι καί μή,
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καί θά βρούν ευκαιρία νά ξεκουράζουν τήν ψυχή τους άπό τον κάματο της 
καθημερινής ζωής τής τόσο μόνοτονης τοΰ χωριού. Κι’ ακουστέ έν  λεπτομε
ρείς πώς γινόταν κάθει γάμος στδ χωριό.

Μιά Κυριακή μπροστά 'άπό τδ γάμο, παίρνουν οι'ι προξενητάδες «τσιρί 
μπασήδες» τή «μπουγάτσα» ένα μπουκάλι κρασί καί πηγαίνουν στή νύφη. 
Τοποθετούν τδ μπουκάλι επάνω στδ «σουφρά» κι’ επάνω πάλι στδ μπουκάλι 
τή μπουγάτσα, τήν κρατούν άπδ τίς δυδ πλευρές καί προσπαθούν νά τή σπά
σουν. Κατ’ αύτδ τδν τρόπο, 'ορίζουν τδ γάμο γιά τήν έπομένη Κυριακή. Ά πδ  
τήν ήμέρα αυτή καί έπί μία εβδομάδα, οί μελλόνυμφοι απαγορεύεται ν ’ αν
ταμωθούν.

Τήν Τετάρτη καί Πέμπτη γίνεται τδ ζύμωμα τού ψωμιού πού θά χρεια- 
σθή γιά τδ γάμο. Τή μαγιά (προζύμι) τή φτειάνουν ένα κορίτσι κι’ ένα παλ- 
ληκάρι, τών οποίων ζούν καί οί 'δυδ γονείς. Στδ τέλος τού ζυμώματος προσ
παθούν νά ρίξη 'ό ένας στδ πρόσωπο τού άλλου λίγο αλεύρι γιά  νά τδν «άσπρί- 
ση». Αύτδ γίνεται χάριν παίδιάς.

Τήν Παρασκευή τδ πρωί, κατ’ εντολή τών δύο συμπεθέρων, γίνεται ή 
πρόσκλησις τών στενών μόνο συγγενών, με τδν εξής ιδιότυπο τρόπο. Δυδ 
νεαρά κορίτσια, ένα άπδ τδ μέρος τού γαμπρού' καί τ’ άλλο άπδ τδ μέρος τής 
νύφης γυρνούν στδ χωριδ καί προσκαλούν τά ώρισμένα αύτά πρόσωπα, κερ
νώντας τα μιά γουλιά άπ’ τδ μπουκάλι, κρασί ή ούζο, πού έχουν μαζί τους. 
Αύτή ή πρόσκλησις είναι βέβαια γιά νά τιμήσουν τδ γάμο πού θά γίνη, αλ
λά είναι συγχρόνως καί ύπόμνησις, δτι έπρεπε νά ετοιμάσουν τδ «δώρημα» 
πού ό καθένας τους θά δωρίση στδ ζευγάρι κατ’ επιδεικτικό μάλιστα τρόπο, 
τήν ήμέρα τού γάμου. Πρακτική βέβαια συνήθεια θά μού πήτε, γιατί έτσι 
φτειάνεται τδ νοικοκυίρ'ΐδ τού νέου ζευγαριού.

Τήν άλλη μέρα τδ Σάββατο δηλ. τά κορίτσια με τδν ίδιο τρόπο, με τδ 
κέρασμα άπ’ τδ μπουκάλι, προσκαλούν τώρα τούς άλλους, τούς μή συγγενείς 
δηλ. όλο τδ ύπόλοιπο χωριδ σχεδόν. ’Αλλά αύτή τή φορά, ή ειδική αύτή κρα- 
σοουζοπωλιακής μορφής πρόσκλησις, δέν έχει τή σημασία τής άναγκαστικής 
ύποχρεώσεως τής προσφοράς δώρου. ’Ό χ ι  βέβαια, δτι άν κανείς θελήση νά 
προσφέρη στούς νεονύμφους «κάτι», αύτδ δέν θά γίνη δεικτό. Κάθε άλλο 
μάλιστα!.

Τδ βράδυ, μόλις δ ήλιος δύση, σκορπιέται στδ χωριδ ή εΐδησι, δτι κον
τεύει ή ώρα πού θ ’ άρχίση δ χορός. Αύτή ή εΐδησι, δπως είναι φυσικό, έχει 
ιδιαίτερη χαρούμενη1 σημασία γ ιά  τούς νιούς καί νιές τού χωριού, γιά τούς 
μπεκιάρηδες καί μπεκιάρισσες τού χωριού. Καί παρέες παρεούλες μαζεύον
ται στδ καθορισμένο γιά τδ χωριδ μέρος, πού είναι κυρίως τδ σπίτι τού 
γαμπρού, γιατί άπ’ έκεϊ αρχίζει τδ γλέντι. ’Έπειτα μέ τά «λαλήματα» καί 
συγκαθίζοντας πηγαίνουν νά πάρουν τδν άρατλίκ(ι) τδν παράγαμπρο καί 
τδ «νουνό» δηλ. τδν κουμπάρο. "Ολοι μαζί συγκεντρωμένοι κατευθύνονται
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κατόπιν στό σπίτι τοΰ γαμπροί). Έκεΐ κατασκευάζουν καί χορεύουν τήν 
κ (ι)νά . Αυτή είναι ιβαίφή χρώιματος πορτοκαλλί, τήν τοποθετούν σε μιά 
«τσιανάκα» (πιάτο χωματένιο) ιμέ τρία κεριά, τήν παίρνει στά χέρια μιά γυ
ναίκα «πρωτοστέφανη» (πού έχει έλθει δηλ. είς πρώτον γάμο), ρίχνει μέσα 
ένα νόμισμα καί χορεύουν τήν κ (ι)νά . Τό ίδιο κάνει αργότερα, οποία άλλη 
σύρη τό χορό. ’Έπειτα κρατώντας ή κουνιάδα τής νύφης ένα «γυαλί» (καθρέ- 
πτη) στό χέρι .καί οί μετέχοντες στό χορό κατευθύνονται γιά τό σπίτι τής 
νύφης, παίζοντας τή «γκάιντα» (μουσικό όργανο) καί συγκαθίζόντας. Ό  
χορός τής κ(·ι)νάς συνεχίζειται στό σπίτι τής νύφης, όπου ή νύφη χορεύει 
αλλά είναι «μπουρμπουλιασμένη» (σκεπασμένη καλά μέ μιά μανδήλα) γιά  
νά μήν τή βλέπει σ γαμπρός καί οί άλλοι προσκεκλημένοι. Κατά τόν χορό 
τής κ (ι)νά ς  λένε καί πολλά τραγούδια. Νά μερικά 'άπ’ αυτά:

Τά σανίδια τά στρουμένα τά λιφτά μ ’ μπιλικισμένα' 
μέσα κόσμους κι’ δξου κόσμους θά μάς πάρουν τήν κουπέλλα 
τήν κουπέλλα τήν τρυγόνα, θά τήν παν’ μακρά στά ξένα  
άλλη μάνα θέ νά κάνη άλλ’ άδέρφια κι’ άξαίδέρφια.
Στάξιτι, ματάκια μ’ στάξιτι, στάξιτι κί σταλάξιτι
μιά κρύα βρύση νά γένητι νά ρθούν πέρ'δικις νερό νά πιουν
νερό νά μήν τίς 'δώσιτι μόνο νά τίς ρωτήσητι.
(Λένε τό όνομα τής νύφης)ποιόναν αγαπάς 
τόν (λένε τό όνομα τού γαμπρού) τόν κουντούτσικο 
κι’ αυτόν τόν χαμαλίτσικο πόχει ν ’ τά σπίτια τά ψηλά 
τά παραθύρια μέ γυαλιά, Τούρκοι αγάδες κόνευαν.
Ληιμουνιές, μουρή γκιμιρτζούδα μ’
λημουνιές πουλλές πιτούσαν, τά λημόνια δέν όρούσαν.
Καί στής λημουνιάς τή ρίζα, τρεις κοπέλλες τριγυρνούσαν 
κι’ άλλες τρεις γυαλιά κρατούσαν, ένα τ’ άλλουν έρωτούσαν.
Π οιά είναι άσπρη, ποιά είναι ρούσα, ποιά είναι ξανθαμαλλούσα.
Γώ είμαι άσπρη, γώ είμαι ρούσα, γώ είμαι καί ξανθομαλλούσα.
Νά τραγουδούν νά χορεύουν τά κορίτσια 
κι’ άρραβωνιασμένες, δεύτερες καλές κοπέλλες.

’Επιστρέφουν στό σπίτι τού γαμπρού καί τόν στολίζουν. Τοποθετούν μιά 
«χαλάκα» (τροχός άπό ένα αμάξι) στή μέση ένα σκαμνάκι, όπου κάθεται ό 
γαμπρός. Παίρνουν μιά μαντήλα άσπρη καί μιά κόκκινη καί τόν σταυρώ
νουν (τόν ιδένουν σταυρωτά). ’Έπειτα ή μάνα τού γαμπρού, τοποθετεί σ’ 
ένα πιάτο πράσινο χωμάτινο, λίγο κρασί, καί μ ’ ένα ματσάκι βασιλικό, τόν 
σταυρώνει καί τόν ραντίζει, ένώ οί άλλοι τραγουδούν:

Π έντι φούντες τρανταφυλλιές
κι’ αφέντης κάκιουσει μικρή τρανταφυλλιά
θέλει νά μάς πουλήση μικρή τρανταφυλλιά.
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Κοντεύουν πιά μεσάνυχτα κι’ αρχίζει τδ άραίωμα τοΰ πλήθους, που εί
χε συγκεντρωθή γιά νά χορέψη, αλλά καί νά κουτσομπολέψη. ’Αφήνει 6 κα
θένας τδ «κοροΰ - μουαμπέτ» αύτό, γιά  νά πάη νά ήσυχάση καί νά πάρη δύ- 
ναμι γιά τήν αυριανή ήμερα, τή μέρα πού θά γίνη τδ στεφάνωμα. Κα'ι μό
νον οί υποψήφιοι πρωταγωνισταί τής τείλετής, ό γαμπρός κα'ι ή νύφη, δέν 
θά ησυχάσουν. Σκληρή ή επιταγή τών συνηθειών τοΰ χωριοΰ τούς θέτει ύπδ 
άπαγόρευσιν καί... ιέπιτήρησιν. Στδ δωμάτιο τοΰ γαιμπροΰ θά εγκατασταθούν 
τρεΐς χεροδύναμοι λεβέντες καί στδ δωμάτιο τής νύφης τρεις καλλίμορφες 
επίγειες Άφροδίτες. Κι’ απαγορεύεται στδ γαμπρό και στή νύφη, κάθε κί- 
νησι πού θά μπορούσε νά  όδηγήση είς άπηγορευμένην επαφήν καί πρόωρον 
φάγωμα τοΰ «καρπού τής αμαρτίας». Κρίμα θά μου πήτε τόση φασαρία γιά  
24 μόνον ώρες.

Καί ξημερώνει ή τόσο αναμενόμενη μέρα τής Κυριακής. Πρωί - πρωί 
ζυμώνουν τά 6 «πρωτόψωμα» καί μιά «κουλούρα», τά βάζουν σ’ ενα σ (ι)ν ί  
(χαμηλό τραπέζι) πού τδ κρατάειι ένα αγόρι στδ κεφάλι του. Μαζί μ’ αυτά 
τοποθετούν ακόμη ένα δακτυλίδι, βασιλικό, καί υποβοηθώντας δυδ γυναίκες 
«πρωτοστέφανες» τδ άποθέτουν έπάνω σέ μιά ψάθα, πού έχει στρωθή στήν 
αυλή είδικώς γ ι’ αύτδ τδ σκοπό. ’Έπειτα χορεύουν γύρω άπδ τδ σ ( ι)ν ί  λέ
γοντας εννέα τραγούδια σάν αυτά:

1. Π οΰ τήν ηΰρες ν ’ Ά λέξη  μ ’ αυτή τή νιά, 
αυτή τή χαϊμαδοΰσα τήν πέρδικα.
’Α π’ τδ σεφέρ(ι) τήν ήφερναν 

καί στήν πόρτα τήν ξεμπέρδευαν.
2. Μωρ’ Βουλγάρα - Βουλγαρούδα 

τής Βουλγάρας θυγατέρα 
κάθονταν ψηλά στ’ ά νώ (γ )ια  
κι’ άγναντεύει τή θάλασσα 
πώς κάμνει καί λουλουδιάζει 
καί πράσινα λεβεντιάζει.

’Έπειτα παίρνουν μισή μπουγάτσα καί πηγαίνουν στδ σπίτι τής νύφης 
έν χορώ πάντοτε καί συνοδέ ί μ οργάνων. Βγάζει ή νύφη τδ δικό της πρωτό- 
ψωμο καί τδ χορεύουν κι’ αύτδ μέ ιέννέα τραγούδια. "Ενα άπ’ αυτά Βουλ
γαρικής προελεύσεως λέει:

Μόϊ νταλβάτσου - νταλβάτσου 
νταλβά τρές - νταλβάτσου.

Ή  έρμηνειία του δυστυχώς παραμένει άγνωστος.
"Οταν τελειώση .κι’ αυτή ή  διαδικασία έπιστρέφουν καί πάλι στδ σπίτι 

τοΰ γαμπρού. Τώρα πρέπει νά πάνε νά πάρουν τδ «νουνό» κουμπάρο μέ τά 
«λαλήματα» καί νά τδν φέρουν μαζί μέ τή «νουνά» κουμπάρα στδ σπίτι τοΰ
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γαμπρού. Ή  νουνά θά πάρηι άπδ τδ σπίτι της, μαζί της, ενα κοντάρι ψηλό 
ώς δυο μέτρα, σταφίδες, ένα μήλο καί καλαμπόκια ψημένα καί περασμένα 
σέ κλωστή, 'Ό ταν ψθάσουν στδ σπίτι του γαμπρού, 'βάζουν επάνω στδ κοντά
ρι μιά μικρή σημαία καί κρεμάνε τδ μήλο·, τίς σταφίδες καί τά καλαμπόκια 
κι έτσι γίνεται τδ λεγόμενο «Μπαριάκι». 'Ό ταν τδ μπαριάκι έτοιμασθή βγαί
νουν στδ χωριδ καί αρχίζουν τδ χορό, που τδν σέρνει πρώτη ή νουνά κρατών
τας στδ χέρι της τδ μπαριάκι. 'Ό ταν κάνη μερικά βήματα του χορού, φωνά
ζει κοντά της ένα μεγάλο· παιιδί, ειδοποιημένο· άπδ πριν καί του παραδίνει 
τή σημαία, τδ «μπαριάκι» γιά νά συνέχιση αύτό τδ χορό. Γιατί τδ χορδ τδν 
σέρνει πάντοτε εκείνος που θά κρατά τδ μπαριάκι. Ό  κουμπάρος μέ τήν πα
ρέα του έχει φθάσει έν  τώ μεταξύ στδ σπίτι του γαμπρού, όπου γίνεται τδ 
πρώτο φαγοπότι, έτσι σάν προοίμιο, μέχρις άτου έτοιμασθή γιά τή στέψη 
ή νύφη. Κ ι’ όταν όοθή τδ σινιάλο, ότι κι’ αύτό έτοιμάσθηκε, ξεκινά όλο τδ 
γαμπριάτικο ασκέρι, μέ τδ νουνδ καί τά «λαλήματα» γιά  τδ σπίτι τοΰ κορι
τσιού. Στδ δρόμο συνεχώς οί «περ'ΐτάνες» (υπηρέτες) χορεύουν συγκαθιστούς 
χορούς.

Στδ σπίτι τής νύφης, ή καρδιά τοϋ κοριτσιού αρχίζει τά πρώτα γλυκο- 
χτυπήματά της. Περιμένει μέ δυό φιλενάδες της —  κορίτσια ανύπαντρα —  
τδν ερχομό του ιέκλεκτοϋ της, πίσω άπδ τήν πόρτα' τοϋ σαλονιοϋ τοϋ σπιτιοϋ 
της. Στά χέρια της κρατμ ένα «γυαλί» (καθρέφτη) καί μιά «τσιανάκα» (πιά
το) κρασί. Κι όταν μέσα στδ γυαλί τοϋ καθρέφτη άνακαλύψη τδ μέλλοντα 
σύζυγό της καί ιέκλεκτόν τής καρδιάς της, σπάζει τδ πιάτο μέ τδ κρασί στδ 
κατώφλι τοϋ σπιτιοϋ της καί μέ τίς δυδ άλλες κοπέλλες, τρέχει καί μπαίνει 
στδ δωμάτιό της. Συμβολική ίσως. παράσταση «παραδόσεως» μόνον που στ’ 
άρχαΐα χρόνια έδιναν «γή καί ύδωρ» καί τώρα μιάν άπλή τσιανάκα κρασί.

Κι’ όταν ή γαμπροπαρέα μπή στδ σπίτι τής νύφης δ πατέρας της δίνει 
έντολή νά μεταφερθή ή προίκα τοϋ κοριτσιού του στδ σπίτι τοϋ γαμπρού του, 
πράγμα πού κάνουν σί «περιτάνες» χορεύοντας συγκαθιστούς χορούς. Μά 
στδ διάστημα αύτδ δ γαμπρός κάνει τδ πρώτο «κατακτητικό» διάβημα. Π η 
γαίνει στήν πόρτα πού είναι τδ δωμάτιο που περιμένει ή εκλεκτή του καί 
άφού δώσει τρία χτυπήματα μέ τδ πόδι του, μπαίνει μέσα γιατί ή πόρτα, ή 
καϋμένη δέν μπόρεσε δήθεν ν ’ άνθέξη καί άνοιξε.

Καί ή νυφούλα υποδέχεται τδν καλό της μέ μιά χαρΊτωμένη ύπόκλισι. 
Τότε δ γαμπρός προχωρεί καί βάζει στδ χέρι τής νύφης μερικά χρήματα —  
οί κακές γλώσσες λένε, ότι αύτδ γίνεται γιά νά δικαιολσγηθή τδ πρώτο θερ
μό χειροσφίξιμό τους. Έ ν τώ μεταξύ μπαίνει ή νουνά ή οποία άποτελειώνει 
τδ ντύσιμο τής νύφης. Καί κρατούμενοι γαμπρός καί νύφη χέρι - χέρι, σάν 
συμβολισμό τής ζωής τους πού θά πρέπει νά περάσουν μαζί, ενωμένοι πλέον 
γιά πάντα, πηγαίνουν στδ δωμάτιο πού βρίσκονται οί γονείς καί φίλοι καί 
τούς περιμένουν. Καί είναι συγκινητική αύτή ή στιγμή, γιατί πλησιάζει ή
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ώρα, που ή νύφη θ ’ άφήση, γιά πάντα πλέον, τό πατρικό της σπίτι, γιά νά 
πάη στήν καινούργια της κατοικία.Δέν λείπουν ούτε οί αναστεναγμοί, ούτε 
τά δάκρυα ακόμη, καθώς ή κόρη αποχαιρετά τούς 'δικούς της, χαρίζοντάς 
τους κι’ άπό ένα μαντήλι —  γιά νά ’μαζέψουν τά <δάκρυά τους άραγε, ή γιά  
σημείο χωρισμού —  δπως ή λαϊκή μούσα μάς παρουσιάζει τό μαντήλι.

Τήν ώρα πού ντύνουν τή νύφη τά κορίτσια τραγουδούν ιέν 'χορω.

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, 
σήμερα ξεχωρίζεται μάνα και θυγατέρα.
Σήμερα δλοι θλίβονται καί τά βουνά λυπούνται...
Ή  μάνα είναι πέρδικα κι;’, ή κόρη περιστέρα.
Περπάτα κόρη μ’ περπάτα πως περπατούσες πρώτα 
κι’ ό πεθερός σέ καρτερεί στής έκκλησιάς τήν πόρτα.

Ένώ στήν ώρα τού αποχωρισμού άκούγεται τό παρακάτω λυπητερό 
τραγούδι:

Σή γέλασαν μουρή μάνη, σού πήραν τού κουρίτσ’ 
γιά δυο ζεύγη παπούτσια κι γιά ένα δαχτυλίδ.
’Έ βγα μουρή μάνη, έβγα νά δής τόν ήλιο πώς δέρνει,
έτσι δέρνει καί τής κορούλας ή καρδιά
ώσπου νά ξειχωρίσ’ απ’ τής μάνας τσ’ τήν αγκαλιά.
Σύντεκνες, κοντοκαρτερ έστε με, νά χαιρετίσ’ 
ή νύφ’ τή, μάνα τσ’ τ’ αδέρφια:, τ’ άιξαδέρφια.

Τή στιγμή ακριβώς πού ή νύφη χαιρετά τούς γονείς της, τ’ αδέλφια της 
τραγουδούν τό παρακάτω λυπητερό τραγούδι: . . - ' ■

’Έμμορφο μου κυπαρίσσι, δσο σ’ είχα στήν αυλή μου 
έπρεπε ή αυλή μου δλη, έπρεπαν καί τά σοκάκια.
Τώρα ήρθαν νά σέ πάρουν μέ σαράντα) πέντε αμάξια 
καί μέ χίλια παλληκάρια.

Κι’ ένώ ή νύφη σέρνει τό χορό στήν αυλή τού σπιτιού της, στό κάρρο 
επάνω φορτώνουν τήν προίκα μέ τά μπαούλα. Κατόπιν ανεβαίνει καί ή ίδια 
στό κάρρο καί ξεκινούν γιά  τήν έκκλησία. Σημειώνουμε, δτι στό κάρρο θά 
τήν άνεβάση πάντα’ ένα συγγενής της ή ό αδερφός της. "Ολοι οί άλλοι ακο
λουθούν πεζοί, έκτος άπό τά κορίτσια, πού κάθονται στό πίσω μέρος καί κρα
τούνε διάφορα μικρό αντικείμενα, ένα καθρέπτη, ένα ιμπρίκι κ.λ.π. καί απα
ραίτητα καί μιά καινούργια σκούπα’. Ά π ’ τά τραγούδια πού ακούονται κα
θώς ή πομπή ξεκινά γιά  τήν έκκλησία σημειώνουμε δύο:

1. Πήραμε τή νύφη σας κουτσουλιά στή θύρα σας 
άλ(ε)πού στ’ ορνίθια σας λύκος στά γκατζόλια σας.

2. Φέτος τό καλοκαιράκι κυνηγούσα ένα πουλάκι.
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Δέν μπορούσα νά τό πιάσω έρριξα τήν άσημόβεργά μου, 
νάρθη τό πουλ'ι κοντά ιμου. "Εκατσα νά τό συντέχω, 

γύρσα τά μαύρα! μάτια, μαύρα μάτια σάν σταφύλια 
κι’ όμορφα σάν καραφύλια.

Στά μισά τοΰ 'δρόμου ό γαμπρός πηγαίνει κοντά στή νύφη καί σηκώ
νοντας τό πέπλο της βλέπει άν είναι ή ίδια ή νύφη ή καμμιά άλλη ξένη. Ό -  
μολογουμένως προνοητικότης αξιοπρόσεκτος. Στό δρόμο ή πομπή προχωρεί 
συγκαθίζοντας καί κρατώντας στά χέρια τους ‘άπό ένα αντικείμενο άπό τήν 
προίκα τής νύφης, χορεύουν καί ξεφωνίζουν πρώτα «ου - ου, χού - χού» καί 
κατόπιν τραγουδούν.

Π ήγαμε καί πήραμε μιά βασιλοπούλα
πού νά τήν κατεβάσουμε στοΰ Βασιλιά τό σπίτι...
Νάντγια (νά την), νάντγια πόρητη (ποΰρχεται) σάν τήν 
τρυ(γ)όνα , σάν τήν χιλδόνα (χελιδόνα).
Τά παραμύθια φηγγολογοΰσαν (φεγγολογοΰσαν) 
καί βροντολογοΰσαν...
Στρώνουν κί κάθουντι κί τήν καητηροΰσαν (περίμεναν).

Κι’ έτσι 'φτάνουν στήν (εκκλησία. Έκεΐ ή νύφη κάνει τά δώρα της στό 
«νουνό» (κουμπάρο) πού είναι πουκάμισο καί μιά πετσέτα. Κατόπιν ή νύφη 
κάνει τρεις υποκλίσεις καί προσποιείται, ότι θά  ρίξη ένα μήλο, πού κρατάει 
στά χέρια της. Τίς δυο πρώτες φορές δέν τό ρίχνει, τήν τρίτη όμως φορά 
τό ρίχνει ανάμεσα στό πλήθος πού είναι συγκεντρωμένο έκεΐ γιά  νά μετά- 
σχη στή «χαρά» στό γάμο. "Οποιος πιάση τό μήλο, λένε ότι θά παντρευτή 
εκείνο τό 'χρόνο.

Μετά άπ’ αυτό, ό κουμπάρος κατεβάζει τή νύφη καί ή κουμπάρα ή «νου- 
νά», τήν οδηγεί στήν έκκλησία, έκεΐ όπου περιμένει ό γαμπρός. Τό ζεΰγος 
καί οί συγγενείς εισέρχονται στό ναό ένώ τό περισσότερο πλήθος μένει έξω  
στήν αυλή, όπου χορεύει καθ’ όλη τή διάρκεια τής στέψεως. "Τστερα άπό τό 
μυστήριο, γυρνούν γιά τό σπίτι τοΰ γαμπρού πλέον, χορεύοντας πάλι συγκα- 
θιστούς χορούς στό δρόμο, μέ διάφορους «χαβάδες» σκοπούς δηλ. μουσικούς. 
Χορεύουν καί όλοι οί συγγενείς τοΰ ζευγαριού κρατώντας τό «δώρημα» πού 
θά χαρίσουν, επιδεικτικά σέ στάσι άνατάσεως τών χεριών τους, χορεύοντας, 
πηδώντας καί φωνάζοντας: «Γιού, χού, χού - γιού, 'χού, χού» σάν νά θέλουν 
νά κρατήσουν κάποιο φανταστικό «ρεφραΐν».

Καθ’ όλη τή διαδρομή τής έπιστροφής ή «νουνά» ρίχνει πίσω άπό τούς 
νεόνυμφους βαμβακόσπορο μέ ρύζι καί «ζαχάρια» (κουφέτα). Τά κορίτσια 
προπορεύονται καί μόλις φθάσουν κοντά στό σπίτι τής πεθεράς τραγουδούν: 

Ν ’ έβγα - ν έβγα πεθερά, γιά  νά δής τό γυιόκα' σου 
πού σέ φέρ(ει) τήν πέρδικα, μέσ’ τά κόκκινα ντυμένη, 
στά πράσινα ζωσμένη.
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Στήν εΐσοιδο τοϋ πατρικού σπιτιοϋ ϋπο'δέχεται τό νέο ζευγάρι δ πατέρας 
και ή μητέρα τοϋ γαμπροί, προσφέροντας στή νύφη τους μιά κανάτα γεμάτη 
νερό. Ή  πεθερά επίσης προσφέρει ένα πιάτο μέ βούτυρο ή λίπος μέ τό ό
ποιο επιχρίει τήν έ ξώθυρα, ένώ ή πεθερά σκουπίζει μέ μιά καθαρή πετσέτα 
τό μέρος πού ή νύφη της έχρισε) μέ τό λίπος. Ακόμη τούς ρένει μέ βαμβα
κόσπορο, ζάχαρι καί ρύζι καί τό δίσκο πού τά περιέχει τόν ρίχνουν κατόπιν 
επάνω στά κεραμύδια μαζί μέ τό «μπαριάκι», πού τό κρατούσαν μέχρι αύτή 
τή στιγμή. Μ’ ένα κέρμα ή πεθερά σταυρώνει τούς νεόνυμφους ένώ έκεΐνοι 
παΤούν έπάνω σ’ ένα σιδερένιο 'εργαλείο συνήθως τσεκούρι ή φτυάρι γιά νά 
γίνουν «συδερένιοι». Τούς κερνούν γλυκό γιά νά είναι μονιασμένοι σ’ όλο τους 
τό 'βίο καί σπάζουν μέ τό πόδι τους μιά κεραμίδα. 'Όσα κομμάτια γίνη ή κε
ραμίδα, τόσα παιδιά θά κάνουν. Δίνουν έπίσης ένα άγοράκι στά χέρια τής 
νύφης γιά νά είναι άγοράκι τό πρώτο τους παιδάκι, αύτή τού δωρίζει ένα 
μαντήλι. Ά φ ού γίνουν όλα αύτά μπαίνει τό ζεύγος στό σπίτι τής πεθεράς 
πού τίς πιο πολλές φορές είναι καί δική της κατοικία.

Στό στολισμένο δωμάτιο πού τήν υποδέχονται, πηγαίνει σέ μιά γωνιά 
κι’ έκεϊ παραλαμβάνει τά δο>ρα πού τής προσφέρουν οί συγγενείς. ’Άλλοι έν 
τώ μεταξύ απλώνουν τό ρουχισμό της άπό τά προικιά έξω στήν αύλή, σ’ ένα 
σχοινί, γιά νά τά ίδή ό κόσμος καί φυσικά νά κάνουν καί τά άνάλογα σχό
λια γιά τήν προίκα' τής «νυφούδας» στό πηγάδι ή τή 'βρύση τοΰ χωριού. Καί 
καθώς τ’ απλώνουν τραγουδούν:

Χέμ π(αυ)κάμισο, χέιμ πουδιά, χεμ καλή μαντήλα.
Παλαμίδα στό τσιγκέλι —  τό βαρέλι γεμάτο μέλι.
Πιέτε, μπεκρήδες, πιέτε, όσο νά μεθύσετε, νά συγκαθήσητε.

"Τστερα άπό λίγη ώρα οί νεόνυμφοι καί οί συγγενείς βγαίνουν έξω 
στήν αύλή κι’ έκεϊ καθώς χορεύεται ένας ειδικός χορός, ό χορός τού δωρί- 
σματος, δίνουν οί νεόνυμφοι πλέον τά δώρα τους πρός τούς καλεσμένους 
συγγενείς, πού παρέστησαν στούς γόμους των. Καθώς βλέπετε ισχύει ή πα
ροιμία: «Τό δώρο θέλει άντίδωρο». Κι’ όταν τελείωση τό μοίρασμα τών δώ
ρων αύτών, αρχίζουν τά όργανα νά παίζουν ένα' ειδικό «χαβά» (σκοπό) αλ
λά γιά νά χορέψουν μόνο οί νιόπαντροι.

Δυστυχώς γιά τούς καλεσμένους τά βάσανά τους δέν τελείωσαν, γιατί 
ό «χαβάς» αύτός είναι σημάδι, ότι τώρα πλέον πρέπει νά πληρώσουν τά «διό
δια» τού γάμου, σέ χρήμα αύτή τή φορά. Καθ’ ένας άπό τούς καλεσμένους 
πλησιάζει τούς νεόνυμφους καί Ιέπιΐδεικτικά καρφιτσώνει στό στήθος τους, 
ό,τι έχει νά διαθέση γιά τό σκοπό αύτό, σέ χάρτινα νομίσματα, ώστε σέ λίγο 
παρουσιάζεται μιά ποικιλόχρωμη έκθεσις, μέ τά χρώματα πού έχουν τά διά
φορα χαρτονομίσματα. Καί τό τέλος τής... ιεροτελεστίας αύτής, σημειώνε'- 
ται μέ τρομακτικούς λαϊκούς χορούς, δίκαια άλλωστε γιατί δέν έχει πιά άλ
λο «χαράτσι».
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’Α π’ ιδδώ καί πέρα αρχίζει το φαγοπότι -και πιοτό τοΰ γάμου. Οί φούρ
νοι αρχίζουν νά βγάζουν τά ζεστά καί άχνίζοντα ροδοψημένα ψητά. Οί «πε- 
ριτάνες» (σερβιτόροι) με τίς κουτάλες μοιράζουν τό ζεστό φαγητό γιά τά 
χορτάση τό συν γυναιξί καί τέκνοις προσελθόν πλήθος. Καί τό γλέντι, ο χο
ρός συνεχίζονται μέχρις αργά τό 'βράδυ, οπότε κουρασμένοι, αρχίζουν νά  
διασκορπίζονται γιά νά μπόρεση το ζευγάρι νά  μείνη με τους 'δικούς του 
συγγενείς. Καί μέσα στό τρικούβερτο γλέντι άκούγονται τραγούδια. Πολλά 
άπ’ αυτά παραθέτω1 στό τέλος αυτής τής (εργασίας.

Στό τελευταίο πιά τσούγκρισμα τών ποτηριών, γίνονται οί ευχές στόν 
κουμπάρο: «’Ά ιντε νουνέ, σήμερα στεφανώνεις, στους εννιά μήνες νά λαδώ- 
νης». Κι’ ό κουμπάρος άπαντά μέ .ενδεικτικό χαμόγελο: «Ευχαριστώ πολύ
άπ’ τό στόμα σας καί στού  γαμπρού τ ’ αυτί». Καί μέ τό κατακλείδι αύτό,
φεύγουν γιά νά μείνη τό άντρόγυνο στό αποκλειστικά δικό του περιβάλλον. 
’Έ! νομίζω πώς ήταν καιρός πιά.

Τό πρωινό τής Δευτέρας, παίρνουν τή: νύφη καί μέ τά όργανα τήν πά
νε στό πηγάδι τού χωριού, όπου χαιρετά τό πηγάδι τρεις φορές καί ρίχνει 
στό δρόμο βαμβακόσπορο καί σπάζει μιά κουλούρα πού τήν μοιράζει στά παι
διά, ένώ οί άλλοι λένε: «Νύφη αύτό είναι τό πηγάδι πού θά κουβαλάς νερό».

ΑΛΛΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟ Τ ΛΑΓΟ Τ

α) Μ α χ α λ ά  !δ ε ς : Στόν καιρό τόν παλιό πού αί γυναίκες καί τά 
κορίτσια δέν ήταν εύκολο —  στήν πραγματικότητα ήταν άδύνατο —  νά βγούν 
έξω γιά νά κάνουν περίπατο ή νά πάνε, 'όπως λέμε σήμερα «βόλτα» καί τά 
παρόμοια είχαν άλλου είδους συγκεντρώσεις, τούς «μαχαλάδες». Στούς μαχα
λάδες αύτούς, πού ήταν κάτι παρόμοια σάν αύτό πού λέμε σήμερα «πάρτυ», 
πήγαιναν γυναίκες συγγενείς καί γειτόνισσες, στό σπίτι μιάς άπό τήν παρέα 
τους, αμέσως ύστερα άπό τό μεσημεριανό φαγητό μαζί μέ τή δουλειά τους, 
γιατί οί μαχαλάδες αυτοί γινόντουσαν πάντοτε τίς καθημερινές ήμέρες καί 
όχι τίς Κυριακές ή τίς γιορτές.

Ή  πιό συνηθισμένη δουλειά πού θά έπαιρναν μαζί τους οί γυναίκες στά 
πάρτυ τους αύτά, τούς μαχαλάδες, ήταν ή ρόκα μέ τήν οποία θά έγνεθαν τό 
μαλλί ή τό βαμβάκι τους. Κι’ ιάπ’ αύτή τή συνήθεια έχει έπικρατήσει έως 
τά σήμερα ή φράσις: «’Ά ϊντε  νά  ρθής καί μέ τή ρόκα σου». Ό  μαχαλάς 
αύτός κρατούσε έως τή δύση τού ήλιου, οπότε θά τελείωνε, καί γυναίκες θά 
έτρεχαν νά γυρίσουν στό σπίτι τους, πάντα κοντά τό ένα μέ τό άλλο, μαζε
μένες όπως κι’ όταν είχαν έλθει. Στά καθαρώς γυναικεία αύτά πάρτυ, προσ- 
φερόντουσαν, ώς είδος κεράσματος καί αναψυκτικού βρασμένα καλαμπόκια, 
πατλάκιες ή κανένα ‘βρασμένο ή ψητό στό φούρνο κολοκύθι. Έπίσης θά προσ- 
φέρετο καί καφές.

’Ιδιαιτέρους μαχαλάδες έφτειαναν καί τά κορίτσια αναμεταξύ τους καί
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πάντα μέ τ'ις δουλειιές τους, που ώς ιέπ'ι το πλεΐστον συνίσταντο στο πλέξιμο 
καλτσών, δαντελλών και άλλων παρεμφερών αντικειμένων, πού θά τούς χρη- 
σύμευαν γιά νά ολοκληρώσουν σιγά - σιγά τήν προίκα τους. Καί οί γυναίκες 
δμως άλλα ιδίως τά κορίτσια, συχνά σταματούσαν τή 'δουλειά, γιά νά τδ ρί
ξουν στδ χορδ καί στδ τραγούδι, γιατί μόνο μέ τραγούδια μπορούσαν νά χο
ρέψουν, γιατί ιδέν υπήρχαν άλλα όργανα, .πού νά μπορούν νά χρησιμοποιή
σουν, γιά τδ σκοπό αύτό, οί γυναίκες καί τά κορίτσια. Ή  «γκάιντα» μόνο σέ 
λαϊκές συγκεντρώσεις ^χρησιμοποιείτο. Καί σάς μεταφέρουμε ©δώ δύο άπδ 
τά ειδικά αύτά γιά  τούς χορούς των, τραγούδια, άπδ τά όποια τδ πρώτο εί
ναι χορδς συρτός. ' •i ’-

Κάτω στήν άσπρη πέτρα,, στδ κρύο τδ νειρό, 
σκοτώσαν τδ. Γιαννάκη τδν μονάχο γυιό. 

λ.. Τούρκοι τούν λογορνούσιαν κι’,ο ΐ Ρουμαϊοι τούν κλαΐν,
-  · κάθουντει παντριμένες κί τούν τραγουδούν, 

κί δυδ καλές κουπέλλες τδν μοιρολογούν.
Γιαννάκη μ’ δέν έχ ’ς  μάνα δέν έχεις κι’ αδελφή, 
δέν εχ ’ς καλή γυναίκα νάρθη νά σέ δή;....
’Εγώ κί μάνα έχου, έχου κι’ αδελφή, 
έχου καλή γυναίκα, γ ι ’ αύτή απ’ έρχηται 
μί δυδ πιδιά στα χέρια, τού τρίτου στήν κοιλιά.

’Αλλά καί τδ δεύτερο τραγούδι πού βλέπετε αμέσως έχει κι’ αύτδ τή 
χάρη του. . ·.....·; · - . - ;.. ,

Νί δώ στούν πέρα μαχαλά, κί κεΐ στήν κάτ’ τή γειτουνιά 
φύτρωσε ιμιά τριανταφυλλιά κι’ άπλωσε κλώνους κί κλωνιά, 
κί σκέπασε τή γειτονιά, τή γειτονιά τ’ 
ν ’ άρχόντισσα καί τήν αρχοντοπούλισσα.
Ά κούς μόυρή γειτόνισα, αλήθεια γώ σέ πόνεσα 
νά  πής τή θυγατέρα σου νά μή λουστή, νά  μήν πλεχθή 

1 δξου μεριά νά  μήν ίβγή, θά τήν ίδή ή γυιόκάς μου-.
Τριλαίνιται, λουλαίνιται, μαχαίρι μαχαιρώνιται," 
κουντάρι κούνταρώνιταϊ, κι’ απ ’ το γκρεμνό γκρεμίζεται 
κί γίνιται γής κί χώματα καί πετρουκυλίσμάτα. ' ··

β) Τ ά ν υ χ τ έ ρ ι α :  "Ενα άπό τά μέσα πού χρησιμοποιούσαν καί 
διατηρείται μέχρι σήμερα στδ Λαγό καθώς καί σ’ όλα τά χωριά τού Έβρου  
σχεδόν, είναι τά «νυχτέρια», πού γινόντουσαν κατά τή διάρκεια τού χειμώνα 
καί στά όποια έπαιρναν μέρος άνδρες "καί γυναίκες, συγγενείς κυρίως αλλά 
καί φίλοι. Στις συγκεντρώσεις αύτές τών «νυχτεριών» πού πολλές φορές κα
θόντουσαν οί γυναίκες χωριστά άπδ τούς άνδρες, ή κύρια άπασχόλησί των
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ήταν ή «ρόκα», τή χρησιμοποιούσαν γιά  νά γνέθουν τό βαμβάκι ένώ ή «μα- 
λόρκα» ήτανε γιά τό γνέσιμο τών μαλλιών, που τό ετοίμαζαν πάλι μόνες τους, 
στά σπίτια τους. Είχαν επίσης και τό «τσιρίκι» μέ τό οπαΐο ξεκουκούκιαζαν 
τό βαμβάκι κα'ι έπειτα τό άνοιγαν ιμέ τά χόρια τους. Στό τέλος τό στίβαζαν 
σέ ειδικό δοξάρι (στιβαχτάριδες) μέ χορδή άπό ζώα, που κι’ αυτό μόνοι τους 
τό κατασκεύαζαν. Γιά τό μαλλί πάλι είχαν τή λανάρα, μέ τήν οποίαν τό λα
νάριζαν καί τό έκαναν τουλοϋπες καί τό έγνεθαν μέ τή μαλόρκα, που είπαμε 
πιό πάνω. Ή  μαλόρκα ήτανε μιά ξύλινη βέργα που άπέληγε σέ αιχμή μέ 
τρεις διακλαδώσεις.

Οί άνδρες πάλι καθόντουσαν ξεχωριστά καί τό έρριχναν στό πιοτί. Συ
νήθως προσφερόντανε κρασί άφθονο, σέ μιά χωμάτινη κούπα ή μέ τήν κα
νάτα άπό τήν όποία καί έπιναν όλοι στή σειιρά. Έκεΐ μέσα στό εύθυμο αύτό 
περιβάλλον, λυνόντουσαν ολα τά ζητήματα, λαμβάνονταν όλες οί αποφάσεις. 
Στό τέλος άρχιζε τό τραγούδι, μέ ειδικά γιά τήν περίστασι τραγούδια, πού 
τά έλεγαν οί πιό καλλίφωνοι τής παρέας. 'Ένα άπό τά τραγούδια αυτά είναι 
καί τό ακόλουθο:

Σαράντα παλληκάρια κι’ ένας γεροντάκος 
κι’ ένας γεροντάκος κάθουντι κί μιτρώντι, 
ποιος θά πάρη τ’ Μαρία, τ ’ Μαρία τήν καρΟγκιόζα.
Κι’ έπισει του γέρου κι τήν παίρν’ ου γέρους 
κί τήν πάει στ’ αμπέλι κί τής κάνει κριββάτι 
κριββάτι γιά νά  κοιμάτη.
Κι’ άποκοιμάτει σύ γέρους κι’ έφυγε ή Μαρία, 
κι’ έφυγε ή Μαρία κί πάει στοΰ παλληκάρι.
Κί ξυπνάει ου γέρους, κί σκουπίζει τίς τσούμπλις, 
κί σκουπζ’ τίς τσούμπλις κί ρουφάει τίς μύξεις, 
κί ρουτάει τ’ αηδόνια, τά πιτρουχιλδόνια.
Δέν εΐδγιτει τ’ Μαρία, τ ’ Μάρία τήν καραγκιάζα;

Πολλές φορές τίς χειμωνιάτικες νύχτες μαζεύονται για νά γλεντήσουν 
καί νά χορέψουν, μέ τραγούδια που διασώζονται μέχρι σήμερα. Ά λλά καί 
στους λεγάμενους επίσημους χορούς θά χορευτουνε καί δυο τρεΐς τοπικοί χο
ροί, μέ ΐόρισμένα τοπικά κι’ αυτά τραγούδια. 'Ένα1 άπ’ αύτά πολύ χαρα
κτηριστικό είναι τό λεγόμενο «τραγούδι τής Πασχαλιάς»:

Μιά Πασχαλιά καί μια Λαμπρή, 
μιά πίσημη ήμερα, πουλάκι μ’ άμάν, 
μιά πίσημη ήμέρα, Ά λεξαντρί μ ’.
Μάνα ν ’ ή γυιός της στόλζε 
νά πάη νά μεταλάβη, Ά λεξαντρί μ’.
Μπρουστά πηγαίν’ ή μάνα του,
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πίσου τά παλληκάρια, πουλάκι μ ’ άμάν, 
πί σου τά παλληκάρια, Ά λεξαντρί μ’.
Στή μέσ’ πηγαίν’ ή ντούτσικος
σάν μήλου μαραμένου. Σάν μήλου, σάν τριαντάφυλλου, 
σάν κόκκινο κεράσι.
Κί τ ’ "Αγιου Πνεύμα συντηχεΐ, που μέσ’ απ’ τ’ "Αγιου Βήμα.
Π οΰ πας σκύλα μ’, ποΰ πας Ούβρέ μ’ 
μέ τούν κριματισμένους...
Κί σάν τήν ίδή ν ’ ή Ιεκκλησιά, ρίχνει τά κεραμίδια.
( ’Α )ρχίσαν οί παπάδες κί βλαστημούσαν.
Κί ή μάνα του τδν ρώτησε, κί τουν ρωτοξιτάει.
"Οντα (δταν) ήμουν νιδς κί νιούτσικους 
κί δντα ήμουν παλληκάρι
'εννιά παπάδες σκότωσα, μί τούν κουμπάρου μ’ δέκα.

Κατά τή διάρκεια τού νυχτεριού προσεφέροντο στις γυναίκες καλα
μπόκια βρασμένα μέσα σέ «μσούρες» —‘χωμάτινα πιάτα—  πού τά πασπά
λιζαν άπδ πάνω μέ ζάχαρη ή έβαζαν πετιμέζι σταφυλίσιο. Επίσης προσε
φέροντο καί «πατλάκες» 'δηλ. καλαμπόκι -ψημένο, καθώς καί τά «ρετσέλια», 
ειδικό γλύκισμα φτειαγμένο μέ κολοκύθια ή μελιτζανάκια ή κυδώνια καί 
μέ πετιμέζι. Το γλύκισμα' αύτδ εξακολουθεί καί σήμερα νά γίνεται άπδ πολ
λές οικογένειες πού έχουν δικά τους αμπέλια, γιατί είναι τροφή πολύ θρε
πτική. Τδν καιρό τής κατοχής μάλιστα αντικατέστησε πλήρως τή ζάχαρη, 
πού τότε δέν ήταν καθόλου εύκολο νά τήν βρής... ’Ακόμη προσεφέροντο 
στούς καλεσμένους κυδώνια, καρύδια, αμύγδαλα, πολλές φορές δέ καί «στα- 
φλαρμιά» δηλαδή σταφύλια ολόκληρα, διατηρημένα μέσα σέ τσουκάλια μέ 
νερό πού περιείχαν σινάπι.

ΟΙ Γ ΙΟ ΡΤ Ε Σ

01 μεγάλες γιορτές τής Χριστιανωσύνης γιορτάζονται μέ ιδιαίτερη με
γαλοπρέπεια στδ χωριό κι’ έτσι δίνεται εύκαιρία στούς χωριανούς νά δια
σκεδάσουν τήν ανία: τής καθημερινής ρουτίνας. Καί τίς περιμένουνε μέ 
ιδιαίτερη άνυπομονησία μικροί καί μεγάλοι. Κι’ αρχίζουμε άπδ τίς πιδ 
μεγάλες «γιορτάδες».

α ) Χρ ι σ τ ο ύ  γ έ ν ν α :  Οί γιορτές τών Χριστουγέννων δέν 
έχουν νά έπιδείξουν τίποτε τδ εξαιρετικό καί άξιόλογο^ ’Εξακολουθεί 
δμως νά ύπάρχη τδ έθιμον τού «μπάμπο», ένός φαγητού πού θά φάη δλη 
ή οικογένεια, ύστερα άπδ τή βραίδυνή Χριστουγεννιάτικη λειτουργία, γυ
ρίζοντας άπδ τήν έκκλησία. Είναι τδ πρώτο φαγητό μέ κρέας πού θά φάη 
ή οικογένεια, ύστερα άπδ τή μεγάλη νηστεία, πρίν άπδ τά Χριστούγεν
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να, πού κρατούσε, τότε, όχι σήμερα δυστυχώς, ολόκληρες σαράντα πέντε 
ήμερες. Συνίστατο αύτό τό φαγητό, ή «μπάμπο» άπό έντερα χοιρινά, μο
σχαριού ή βοδιού, ανακατεμένα με ιδιάφορα μπαχαρικά, αλάτι, πιπέρι κλπ. 
Τά έβαζαν καί τά 'έβραζαν σε σιγανή ιφωτιά, όλη σχεδόν τή νύκτα, γιά  
νά εΐναι έτοιμα πρωί - πρωί, κατά τίς 6 ή ώρα, πού τελείωνε ή λειτουρ
γία γιά νά τά βρή ή οικογένεια πού θά γύριζε νά καθίση νά φάη. ’Επα
κολουθούσε βέβαια ή χοιρινή μπριζόλα καί τό ντόπιο τό κρασί, ώστε νά  
συμπληρωθη τό γεύμα καί νά εύφρανθούν τά μέλη τής οικογένειας, γιορ
τάζοντας τά Χριστούγεννα.

Συνηθίζονταν, τότε, ενα  άλλο ακόμη φαγητό, πού τείνει σιγά - σιγά 
νά (έκλειψη, ή «πουσιουρτή». Άπετελεϊτο κι’ αύτό άπό χοιρινό κρέας πού 
τό έβραζαν μαζί με άλλα κρέατα, βωδινά, άρνίσια ή μοσχαριού. "Οταν 
έβραζαν καλά τά καθάριζαν εντελώς άπό κόκκαλα καί επειτα τά ξανάβρα
ζαν μαζί ιμέ -διάφορα μυρωδικά, ώσπου νά  λυώσουν τελείως. Τά ανακάτευαν 
τότε καλά καί τά έβαζαν μέσα σέ πήλινα δοχεία. Έκεΐ διετηρούντο όλο τό 
χειμώνα, σχεδόν καί μέχρι τό Πάσχα. ’Έτσι είχε ή νοικοκυρά στό σπίτι 
ένα πρόχειρο φαγητό σέ στιγμή ανάγκης ή όταν δέν είχε τίποτε άλλο γιά  
νά μαγειρέψη. Σήμερια τήν«πουσιουρτή» τήν αντικαθιστά ό «καβουρμάς», 
πού εΐναι κάτι τό παρόμοιο, αλλά πού γίνεται μέ άρνικό κρέας, μέ μεγάλα 
κομμάτια. Στις γιορτές τών Χριστουγέννων έγίνοντο τά περισσότερα «νυ
χτέρια» καί ot δημόσιοι χοροί στις πλατείες, γιατί τίς μέρες αυτές οι κάτοι
κοι εΐχαν σχόλη κι’ έτσι άπελάμβαναν τά άγαθά τής όλης θερινής εργα
σίας των. Δυο τρεις ήμερες πιό μπροστά αρχίζει τό σφάξιμο τών χοίρων. 
Καί εϊναι άληθινό πανηγύρι γιατί σχεδόν κάθε οικογένεια τρέφει έν α  χοίρο ένα’ 
ολόκληρο χρόνο γ ι’ αύτές τίς ήμερες. Τήν παραμονή τό βράδυ παρέες - 
παρέες νεαρών άνδρών περιοδεύουν τό χωριό τραγουδώντας τά κάλαντα, 
κρατώντας διάφορα κουδούνια καί άλλα αντικείμενα στά χέρια γιά νά γ ί
νεται «σαματάς». Σάν άμοιβή «μπαξίσι» λαμβάνουν χρήματα, φρούτα, χοι
ρινές μπριζόλες κλπ. Τά κάλαντα πού λέγονται έξιστορούν τά Πάθη τού 
’Ιησού καί όχι τή Γέννησί του-. ’Έτσι θά λέγαμε, ότι ήταν πρότιμώτερο νά  
λέγωνται τή Λαμπρή. Παραθέτω εδώ τό κείμενο, μολονότι μακροσκελές. 

Χριστούγεννα - Χριστούγεννα ’πόψι Χριστός γιέννιέται 
’πόψι Χριστός γεννήθηκε κι’ ό κόσμος δέν τό νοιώθει.
Ό  κόσμος καί τά ΟΊκούμεΐνα καί Βασιλιάς ακόμη.
Τρία (εύ) βαγγέλια λειτουργούν κι δυο (ά)μπουστόλια ψέλνουν 
Μά ψέλνοντας διαβάζοντας, χρυσό δεντράκι ξέβγει.
Τό δέντρο ήταν τού Χριστού, τά κλώνια τ’ "Αϊ - Βαγγέλιου 
καί τ’ αργυρά φιλίτσια του (βλαστάρια) ήταν οι προφητάδες.
Καί σύ Χριστέ αλήθεια λές, Χριστέ μου Σταυρωμένε, 
πού Σέ σταύρωσαν ο'ι Εβραίοι καί σ’ έβαλαν στόν. Τάφο.
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Νά πού Σταυρώνουν το Χρίστο μ.έ τδ δεξί τδ χέρι.
Τδ Χάλκο τδν παρ άγγειλαν νά φτειάξη 'δυδ (μ) πηρούνια.
Κ ι’ εκείνος τά παράκοψε τά κόφτει κακό πέντε
τά δυδ βάλουν στά χέρια1 του, τά δυδ βάλουν στά πόδια
τδ πέμπτο τδ φαρμακερό τδ βάνουν στήν -κοιλιά του.
Και πέταγει τδ αίμα του σάν σιγανό ποτάμι,
κι’ ή Π αναγιά τδν σφούγγιζε μ ’ ένα χρυσδ μαντήλι.
Νωρ'ις - νωρίς τδν σφούγγιζε, νωρίς - νωρίς τδν -κλαίει.
Κρΐμια - κρίμα τδ γυιόκα ιμου, τδ γυιόκα μ ’ τδν αφέντη, 
που ήταν δλος μάλαμα, στά στήθεια τ’ ασημένιος.
Κι’ εκείνος ξαναστήθηκε, ψηλά πάει στά ουράνια.
Κι’ απόψε θέλει νά -κατεβή στής (εκκλησίας τήν πόρτα 
νά ρίξη γκόρθο νά  'διαβή δεξιά άπ’ τ’ "Αγιο Βήμα, 
νά στρώση τδ στρωλάκι του, νά κάτση νά δικοκρίνη, 
νά κρίνη δλους τους αμαρτωλούς κι’ δλους τους κολασμένους. 
’Ά ν  είπαμε γιά τδ Χριστό, άς πούμε καί γιά τδν ’Αφέντη. 
’Αφέντη μ ’ άφεντητσικο, πέντε φορές αφέντη; μ’ 
αφέντη μ ’ Σένα δεν σοΰ πρέπει σ ’ αυτή τή χώρα μέσα.
Μόνο σοΰ' πρέπ(ει) άφέντη μου, σ’ ένα χρυσδ τραπέζι 
ν ’ άρέσης χίλια πρόβατα καί τή, μισή τήν Πόλη.
Ά φέντη μου στήν κρίνα σου χρυσή καντήλα φέγγει.
Σάν βάλης λάδι μοναχδ φέγγει τήν αφεντιά σου,
σάν βάλης λάδι καί κερί, φέγγει τδν κόσμο δλον
φέγγει στρατιώτες που περνούν, διαβάτες που διαβαίνουν
κι’ αφέντης, ιμας αποκοιμήθηκε, πώς νά τδν ξαγρυπνήσω.
Φέρετε μήλα (δώδεκα, νεράτζια δέκα πέντε
κι’ ένα καφκί (φλυτζάνι) ροΐδόσταμσ, νά πιή νά ξαγρυπνήση.
Σάν τδπιε καί ξαγρύπνησε τδν κρύβουν, τδν γυρεύουν
χίλιοι κρατούν, τδν κρύβουν τον, χίλιοι τδν ξ ανεβάζουν,
κι’ άλλοι χίλιοι παρακαλοϋν άφέντη μ ’ κιαβαλίκα
κι’ άφέντης μας έκάκιωσε, δέν θέλει νά  καβαλικέψη
πού ήταν σκάλα άπδ φλουρί κί σέλα του ασημένια.
Στή σκάλα δέν καλοπατεΐ, στή σέλα έπάνω εύρέθη, 
στή σέλα δέν καλόκατσε, σαράντα μίλια έδιάβη 
κυδώνι μ ’ άρχοντόπουλο στδν κόσμο ζηλεμένο.
Σαββάτο μέρα γεννιέται, τήν Κυριακή βαφτιέται 
καί τή Δευτέρα τοΰ ταχιά, ξέβγει νά σεριανίση, 
κι’ εκείνο πού σεριάνιζε, δλο παλαΐστρες βρίσκει.
Παλεύουν Φράγκοι Φράγκικα, άνδρες ανδρειωμένοι 
πιάσκει καί τ’ ιάρχοντόπουλο μ’ ένα άντρειωμένο.
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"Οσο νά δή ή μάνα τον, πάει και τον ρωτάει.
—  Σέ τι φλογέρα άραξες, σέ τί χωρώ κατέβεις.
Σ ’ (εκείνο το χωρώ πού χόρευα, κοράσι τραγουδούσε 
πιάσκει και τ’ άρχοντόπουλο βαριά κα'ι τραγουδάει.

Σέ κάθε σπίτι προσέθεταν κα'ι τό σχετικό παρατράγουδο, ανάλογα μέ τήν 
περίστασι. "Ετσι όταν ενα σπίτι είχε κορίτσι τραγουδούσαν:

Κυρά μ ’, κυρά μ’ τήν κόρη σου, κυρά μ ’ τήν ακριβή σου 
τήν άλλαξε τήν στόλιζε, στόν αργαλειό τή στέλνει.
Βάλλει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη, 
βάλλει καί τό ματόφυλλο, καθάριο δαχτυλίδι 
πόχει τά ξανθά μαλλιά, σαράντα πέντε πήχες.
Οί σαρανήντα τύλιγαν, στους κάμπους τό ιδιάζουν
στή μέσ’ —  στή μέσ’ τή θάλασσα δυο φάντρες τά υφαίνουν.
Κ ι’ αυτόν τόν σύντιγκρο σταϊμό, τόν ήλιο σκανδαλίζουν.
Γιά έβγα ήλιε, γιά νά βγω, γιά  λάμψε, γιά νά λάμψω, 
γιά δός μου τά νυχτέρια σου νά βγω νά βασιλέψω, 
ν ’ άργήσης ήλιε μ (δίς) ν ’ άργήσης νά θασιλέψης.
"Οταν είχε παλληκάρι τό σπίτι, οί καλανδισταί τραγουδούσαν:
Μάνα τό γυιό της άλλαζε καί στό σχολειό τόν στέλνει.
Π αα ίν(ει) σιμά, πααίν(ει) κοντά, πααίν(ει) στό σταυροδρόμι 
πού πας σκύλε μ’ πού πας Ούβρέ μ’ σκύλον κριματισμένε 
τόν κρύβουν, καβαλίκεψαν καί στά μνημόρια: ιέπάνω 
βρίσκουν μνημόρι (μνήμα) ανοιχτό, κοράσιο πεθαμένο 
κι’ άνέσκηψαν, τό σύνδεψαν κι’ αυτοί τό κρίμα έχουν 
νά μήν είχες γυιέ μ’ που τόκαμες, κριμάτισες κι’ εμένα.
Τέλος άν πήγαιναν σέ σπίτι πού είχαν πρόβατα τραγουδούσαν:

— Τ  σομπάνε μ ’ πούν’ τά πρόβατασ’ τσομπάνε μ’ πούν τ ’ αρνιά σου 
— Τά πρόβατα πάνε στή βοσκή, τ’ αρνιά κοντά στις μάνες 

τ’ αρνιά άρνίτσια ένονται κι’ οί μάνες διπλαρίζουν.
Στή ιμέσ’ πααίν(ει) ό τσόμπανος, τά πρόβατα τ’ μετράει.
Τά μέτραε ξεμέτραε, λογαριασμό δέν έχει.
Κι’ ή μάνα τ’ τόν άγνάντευε π’ ανάριο παραθύρι.
Τί τά μετράς ρέ τσόμπανε μ’ λογαριασμό δέν έχουν 
κι’ εμένα ό νούς μου διάφτηκε πέρα στις μαυρομάτες 
πούχουνε μάτια σάν ελιά καί φρύδι σάν γαϊτάνι.
Στό δρόμο ένώ πηγαίνουν άπό τό ένα σπίτι στό άλλο τραγουδούν τό 

παρακάτω Βουλγάρικο τραγούδι, τού οποίου ή μετάφρασι παραμένει άγνω  
στος.

Ά π ’ άρχόντου σπίτια βγήκαμε σ’ αρχοντικά θά πάμε.
"Ιζλεσέ μου —  υζλεσε, βάλκανα ντόρε ΐχα - χα
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χάβιντες χοροφίλιε, ντάβιντες ιμο χάβιντες μοριζελένιο
κάκο ctb χορσφίε, έγκιντε πάλι ζελιενό
κάκοσε χοροφίε σε, έγκιντε πάλι ζελιενό, τσόκ ζελιενό.
Κα'ι επαναλαμβάνονται τά ίδια μέχρις δτου φτάσουν στόν προορισμό 

τους. Μόλις φτάσουν στδ σπίτι λένε:
"Άνοιξε κόρη μ ’ άνοιξε κόρη μ ’ τήν πόρτα σου 
ήρθαμε στήν αυλή σου, άπού (ά)γάλιΐα - γάλια' 
ήρθαμε σάν τδ λιανό (λεπτό) τδ φίδι.
Ή  πόρτα ανοίγει, παίρνουν τδ «μπαξίσι» τους .καί φωνάζουν δυνατά 

γιά ν ’ άκούση ή παρέα όλη :
Πήραμε απ’ τδν αφέντη ιμας %ι’ ένα φ (ου)τσί κρασί.
Φάε -καρδιά νά μήν πή (πόνεση).
Κι’ δλοι μαζί φωνάζουν: «Πάνταλαααααααα». Κάτι ανάλογο δηλ. 

πρδς τδ σημερινό «ευχαριστώ», ένώ κάποιος που κρίατάει κουδούνια τά χτυ
πάει δυνατά καί γίνεται ένα πανδαιμόνιο άπδ λογιών - λογιών φωνές. Σέ 
περίπτωσι πού οί νοικοκυραΐοι δέν ευαρεστηθούν ν ’ ανοίξουν τήν πόρτα 
γιά νά δώσουν τδ 'μπαξίσι στους καλανδιστές, φεύγοντας τραγουδούν: 

Ά π δ έρμα σπίτια βγήκαμε σ’ αρχοντικά θά πάμε.
Κι’ επαναλαμβάνουν τδ βουλγάρικο.
"Ιζλεσέ μου' - ίζλεσε  κ.λ.π.
Τήν ήμέρα τών Χριστουγέννων συγκεντρώνονται αί καλανδισταί, σ’ 

ένα καφενείο τού χωριού καί διασκεδάζουν μέ τά χρήματα πού μάζεψαν 
καί -χορεύουν ύπό τήν συνοδείαν οργάνων (γκάιντας).

β) Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά :  Ή  Πρωτοχρονιά είναι γιορτή πού γιορ
τάζεται 'επίσης μέ μεγάλη 'επισημότητα καί ιδιαίτερο κέφι. Τό βράδυ τής 
Πρωτοχρονιάς «πιτσιρικάδες» καλανδισταί, περιέρχονται τά σπίτια, ψάλ
λοντας τά γνωστά Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Α ρχιμηνιά κι’ αρχή χρονιά 
κι’ αρχή καλός μας χρόνος.
"Αγιος Βασίλης έρχεται 
άπδ τήν Καισαρεία κ.λ.π.

Τά χαράματα τής Πρωτοχρονιάς «πιτσιρικάδες» πάλι, κρατώντας τή 
«σουρβιά» (κλαδί κρανιάς) στά χέρια, περιέρχονται μέ γέλια' καί χάχανα 
τά σπίτια τού χωριού καί φωνάζουν δυνατά: «Κόλυντα, σούρβα, μπάμπου 
τσιτσί». Καί οί νοικοκυρές πρόθυμα, δέχονται τούς μικρούς καλανδιστές 
στδ σπίτι τους, κόβουν ένα κλαδάκι σουρβιάς πού θά χρησιμοποιήσουν αρ
γότερα στή βασιλόπιττα. Τδ βράδυ επίσης, άνδρες κυρίως, συγκεντρώνον
ται παρέες μεγάλες καί δοκιμάζουν τήν τύχη τους γιά τή νέα χρονιά παί
ζοντας χαρτιά. Πολλές φορές όμως παρατείνεται ή χαρτοπαιξία μέχρι

16
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πρωίας ή καί αργότερα.1. ΟΊ νοικοκυρές εν τώ μεταξύ έχουν πλάσει άπό τό 
πρωί τή βασιλόπιττα (πίττα αλμυρή με φύλλα καί πλιγούρι). Μέσα σ’ αυ
τήν έχουν τοποθετήσει τό κλαρί τής «σουρβιας» σύμβολα τής τύχης, ένα κομ
μάτι κεραμίδας, σύμβολο τοΰ σπιτιού, ένα κομμάτι κλασίνας (άχυρου) γιά  
τά ζώα', ένα κλαδάκι ιάπό τή σκούπα γιά  τίς κόττες καί τό πατροπαράδοτο 
φλουρί γιά τό τυχερό. Βάζουν δηλ. κάτι συμβολικό άπ’ δλη τήν περιουσία 
κινητή καί άκίνητη. ( ’Αμπέλια, χωράφια, σπίτια, ζώα κ.λ.π.).

Τό μεσημέρι δλη ή οικογένεια κάθεται στό τραπέζι γιά τό κόψιμο τής 
βασιλόπιττας.Τό τραπέζι δέν παρουσιάζει τίποτε τό Ιδιαίτερο άπό άπόψεως 
φαγητού έκτος άπ’ τή βασιλόπιττα καί τή σχετική ποικιλία άνάλογα μέ τήν 
οικονομική δυνατότητα καθ’ ένός. Τή βασιλόπιττα κόβει ό αρχηγός τής ο ί 
κο γενείιας άνάλογα μέ τόν αριθμό· τών μελών τής οικογένειας, προσέχοντας 
πάντοτε δ αριθμός τών τεμαχίων νά είναι ζυγός άριθμός. ’Ακολουθούσε κα
τόπιν χορός καί διασκέδασις υπό τήν συνοδείαν «γκάιντας» μέχρι τό βράδυ 
στήν πλατεία τού χωριού.

γ) Θ ε ο φ ά ν  ε  ι α: (Φώτα). Τήν παραμονή τών Φώτων οΊ μικροί 
καλανδισταί, ψάλλουν γιά τελευταία φορά τά κάλαντα προσπαθώντας νά  
διασκεδάσουν καί τήν τελευταία τών εορτών ήμέρα. Περιερχόμενοι τά σπί
τια τού χωριού, ψάλλουν μέ πολλές παραφωνίες τά κάλαντα τών Φώτων μέ 
τό εξής τραγούδι:

Σήμερα τά Φώτα καί Φωτισμοί 
καί χαρές μεγάλες καί αγιασμοί.
Κάτω στόν ’Ιορδάνη τόν ποταμό 
κάθεται κυρά μας ή Π αναγιά.
’Ό ργανο βαστάει κερί κρατεί 
καί τόν "Αι - Γιάννη παρακαλεί.

— "Αϊ - Γιάννη ’Αφέντη καί Πρόδρομε 
βάφτισε καί μένα Θεού παιδί.

— Πώς νά σέ βαφτίσω Θεού παιδί;
Ν ’ άνεβώ επάνω στούς ουρανούς 
νά μαζέψω ρόδα καί λίβανο.
Σφάξε τόν πετεινό, έμεινε ή κότα
δός μας τό μπαξίσι μας νά πάμε σ’ άλλη πόρτα.

Κι’ οι πόρτες πρόθυμα ανοίγουν διάπλατα γιά  νά ευχαριστήσουν γιά  
τελευταία πιά φορά τούς καλανδιστάς. Τήν ήμέρα τών Θεοφανείων μετά 
τή λειτουργία, βγάζουν στό προαύλιο τού Λαού δλες τίς "Αγιες εικόνες καί 
τό σταυρό καί τά έκθέτουν σέ δημοπρασία γιά τό ποιός θά κρατήση τά ει
κονίσματα κατά τήν περιφορά. ’Έπειτα ό Ιερευς, δ ψάλτης, δ σταυρός, τά 
εικονίσματα καί πλήθος κόσμου, πού πηγαίνει στήν έκκλησία σύν γυναιξί καί
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τέκνο ις, κρατώντας λαμπάδες ατά χέρια κατευθύνονται προς τά πηγάδια 
(πιάδια δπως τά ονομάζουν) γιά ν ’ αγιάσουν τά νερά. Ή  περιοδεία και ή 
περιφορά αυτή γίνεται γιά  νά διώξουν τάχα; τους καλλικαντζαριαίους. Κα
τά τις δοξασίες τών απλοϊκών χωρικών, οί καλλικάντζαροι είναι άνθρωποι 
άγριοι, υπεράνθρωποι, μέ μειγάλη· δύναμι. ’Εμφανίζονται κατά τή διάρκεια 
του 12ημέρου, 'εξαφανίζονται ‘δέ μέ το «μεγάλο αγιασμό» τήν ήμέρα τών 
Φώτων. Πιστεύουν οί χωρικοί μας δτι οί άνθρωποι αυτοί έρχονται τά βρά- 
δυα στά σπίτια τους, γ ι’ αυτό καί βάζουν μερικά ξύλα κέδρου (άρντίτια) 
στήν πόρτα τής αυλής, μέ τήν πεποίθησι, δτι ερχόμενοι οί καλλικάντζαροι, 
θά οταματήσουν στήν πόρτα, γιά  νά μετρήσουν τά ξύλα, κι’ έτσι θά τούς 
πάρη τδ πρωί καί Ιδέν θά προλάβουν νά μπουν στδ σπίτι.

’Ά λλη εκδοχή είναι, δτι οί καλλικάντζαροι παίρνουν τούς ανθρώπους, 
τούς Οδηγούν σ’ ένα ποτάμι (ρέμα) βαθύ καί τούς ρωτούν έκεΐ τι επιθυ
μούσαν νά έχουν στή ζωή. ’Ά ν  βρεθή κανείς έξυπνος, καί άριθμήση πολ
λές επιθυμίες, ούτως ώστε νά  καταναλώση δλη τή νύχτα στήν κουβέντα, 
γλυτώνει τή ζωή του, γιατί μέ τδ χάραμα τής ημέρας οί καλλικάντζα'ροι 
εξαφανίζονται στά βάθη τής γής. ’Ά ν  δχι τότε βρίσκει φρικτδ θάνατο μέ
σα στά θολά καί παγωμένα νερά τού ποταμού'. Ή  πομπή τού «σταυρού» κα- 
τευθύνεται πρδς τδ πηγάδι πού είναι έξω άπδ τδ χωριό. Ακολουθεί τδ ρί
ξιμο τού 'σταυρού μέσα στδ ποτάμι, ένώ δυδ παλληκάρια παρ’ δλο τδ κρύο 
καί τήν παγωνιά ρίχνονται στδ νερδ καί αγωνίζονται γιά  τήν άνεύρεσί του. 
Ό  ευρών είναι ο τυχερός τής χρονιάς καί μαζί μέ τδν παπά αργότερα πε
ριέρχονται τά σπίτια τού χωριού, «γυρίζουν τδ σταυρό», δποος λένε γιά  
προσκύνησι καί συλλογή χρημάτων. Μετά τήν άπόλυσι τής λειτουργίας τδ 
εκκλησίασμα επιστρέφει στδ σπίτι φέρνοντας άπδ τδν άγιασμδ σ’ ένα μπου
κάλι. Μ’ αύτδ ραντίζουν τά χιοράφια γιά  τδ «μπερεκιέτι»' τής χρονιάς.

Ακολουθεί γεύμα έορτιαστικό καί τδ φάγωμα ένδς ειδικού φαγητού, 
πού κάνουν έδώ· στδ χωριδ μόνον κατά τήν ήμέρα τών Φώτων, τά λεγάμε
να «μαντούδια». Τδ είδος αυτού τού φαγητού παρασκευάζεται μέ φύλλα 
δπως παρασκευάζεται καί ή  βασιλόπιττα, κομμένα σέ μικρά τετραγωνικά 
κομμάτια, δπως ακριβώς παρασκευάζουν σήμερα τά τυροπιττάκια. Στδ κέν
τρο κάθε κομματιού, 'βάζουν βρασμένο πλιγούρι μέ μικρά τεμάχια κρέατος 
(κοψίδια) .κι’ έπειτα τδ μαζεύουν σά σφηκοφωλιά .καί τό ψήνουν στό φούρ
νο. Αργότερα δ παπάς μέ τδ σταυρό στδ χέρι, γυρίζει δλα τά σπίτια τού 
χωριού καί αγιάζει μέ άγιασμδ τίς γωνίες κυρίους τού σπιτιού γιά νά φύ
γουν οί καλλικάντζαροι, πού πιστεύεται, δτι κάθονται στις γωνίες τών δω
ματίων.

Τδ δλο έορταστικδ 12ήμερο, τελειώνει μέ χορούς καί τραγούδια, υπό 
τήν συνοδείαν γκάιντας. Τά κορίτσια χορεύουν τοπικούς χορούς, στήν πλα
τεία τού χωριού καί τραγουδούν τούς παρακάτω στίχους:
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— Π ού ήσουν παπαδιά τά Φώτα 
— "Ημουν πίσω στ’ "Αγιο Βήμα  

καί κεκούκιαζα 6αμβάκι.
Π έντε μήνες ένα αδράχτι 
■κι’ άλλες πέντε ξεσφουνδίλια.
Τόμασε ένα κουβάρι 
σάν τής κότας τό κεφάλι.

δ) "Α λ λ α ι έ ο ρ τ α ι τ ο ΰ  έ τ ο υ ς :
1) Τ ή ς  ' Α γ ί α ς  Δ ο μ ν  ί κ η, ς (8 ’ Ιανουάριου): Γιορτάζουν 

τήν ήμέρα τής «μαμής». Τήν ήμερα αυτή, πηγαίνει ή «μαμή» σε σπίτια που 
έχουν μωρά προσφάτως γεννημένα, τά παίρνουν καί απειλούν τή μητέρα, 
δτι τάχα θά πάρουν τό παιδί καί θά τό πετάξουν στό ποτάμι. Είναι ένας 
τρόπος Ιέκβιασμοΰ, γιά  νά άποσπάσουν διάφορα φίλσδωρήματα άπό τή μη
τέρα. Έπίσης συγκεντρώνονται στά σπίτια οί γυναίκες μόνον, συμποσιά
ζουν καί διασκεδάζουν, ιένώ οί άνδρες μένουν στό σπίτι καί έκτελούν χρέη 
οικοκυράς. Οί γυναίκες δεσπόζουν τήν ήιμέρα αυτή σ’ όλες τίς εκδηλώσεις 
τής καθημερινής ζωής μέ χιουμοριστικό πάντοτε τρόπο.

2) ' Α γ ί ο υ  Τ  ρ ύ φ ο> ν  ο ς (1 Φεβρουάριου) : Είναι ό "Αγιος 
τών άμπελιών. Εορτάζουν οί λαχανοκηιπουροί. Λένε ότι ό "Αγιος τήν ήμέ
ρα' αυτή πήγε νά κλαδέψη τό ιάμπέλι κι’ έκοψε τή μύτη του. Γ ι’ αυτό καί 
απαγορεύεται τό κλάδεμα.

3) Τ ή ς  ' Τ π α π α ν τ ή ς  (2 Φεβρουάριου) : Είναι αργία, γιατί 
πιστεύουν, δτι ή 'Τπαπαντή σέ «μαζεύει» στ’ άντί (του άργαλειοΰ) καί 
προμηνύεται κάτι κακό.

4) " Α γ ι ο ς  Σ υ μ ε ώ ν  (3 Φεβρουάριου): Τήν ήμέρα αυτή δέν 
κόβουν ψωμί μέ τό ιμαχαϊρι, γιατί τά ζώα που γεννιούνται (μοσχάρια, κλωσ- 
σόπουλα) κόβονται, 'δέν είναι δηλαδή αρτιμελή. Οί έγκυοι γυναίκες έπίσης, 
δέν κάνουν καμιά δουλειά ή άσυνήθη χειρονομία γιά νά μή γεννηθή τό 
παιδί «σημειωμένο».

5) Ά  π ό κ ρ ε ω: "Οσοι είναι άρραβωνιασμένοι, κατά τή διάρκεια 
τής ’Αποκριάς, δέχονται άπό τήν πεθερά (μητέρα του γαμπρού) μιά κόττα, 
μισό κιλό χαλβά καί μισό κιλό ρύζι, δυο μήλα, δυό πορτοκάλλια, μισό κιλό 
κρασί, κόκκινο πιπέρι καί κρεμμύδια, δηλ. δ,τι χρειάζεται γιά  νά μαγειρευ- 
θή μιά κότα καί νά έτοιμαΟθή ένα γεύμα. "Ολα αυτά τά πηγαίνει στό σπί
τι τής νύφης δ κουνιάδος της, δ οποίος παίρνει φυσικά καί τό ανάλογο 
«δώρημα». Τήν κότα αύτή τή μαγείρευε ή νύφη τό βράδυ καί είχαν γλέντι 
τρικούβερτο.

Τό βράδυ τής Κυριακής τής Τυροφάγου (τρανή αποκριά) οί νεώτε- 
ροι πηγαίνουν μέ γλυκά, ποτά καί φρούτα στά σπίτια τών μεγαλυτέρων
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συγγενών των, φιλούν το χέρι τους καί ζητούν συγχώρησι, προσφέροντας 
τά 'δώρα τους λέγοντας: «Ευλογημένα καί σχωρεμένα». ’Ακολουθεί διασκέ- 
δασις μέ χορούς καί τραγούδια καί αληθινό ξεφάντωμα. "Ενα απ’ αύτά 
λέει:

( ’Α )πόψ ι οί νταήδες δέρνουνταν 
τά κόπρια (κοπριά) δέν έρριξαν.
(Ά )π ό ψ ι οί γυναίκες δέρνουνταν 
τίς πίττες δέν τίς έπλασαν 
τ’ αυγά δέν τά τηγάνισαν.

6) Κ α θ α ρ ά  Δ ε υ τ έ ρ α  (Καθαροδευτέρα) : Οί άνδρες ντύ
νονται καρναβάλια συμβολικά. Φτειάνουν τίς λεγάμενες «αρκούδες», τή «νύ
φη μέ τή ρόκα στά χέρια», οί ίδιοι δέ μουντζουρώνονται καί μέ συνοδεία 
γκάιντας χορεύοντας καί τραγουδώντας άσεμνα καί πειρακτικά τραγούδια, 
γυρίζουν στούς δρόμους τοΰ χωριού καί μαζεύουν χρήματα, αυγά, αλεύρι 
κ.λ.π. ώς φιλοδώρημα, έν συνεχείρ. δέ κατευθύνονται σ’ ένα καφενείο τού 
χωριού γιά  διασκέδασι. Τή Δευτέρα, Τρίτη καί Τετάρτη, πολλές γυναίκες 
κρατούν νηστεία τδ λεγάμενο (τρίμερο). Τδ βράδυ τής τρίτης ήμέρας μα
γειρεύουν διάφορα φαγητά, βάζουν καλαμπόκια καί πηγαίνουν στήν εκ
κλησία, τά υπόλοιπα δέ τά μοιράζουν στδ χωριό. Κατασκευάζουν δέ καί τή 
λεγάμενη «μπουγάτσα» καί καλούν τούς συγγενείς γιά  συνεστίασι. Γίνεται 
αύτό, ούτως ώστε οί συγγενείς νά είναι μάρτυρες στόν άλλο κόσμο, γιά  τή 
νηστεία τής νηστευσάσης.

7) Τ ώ ν  ' Α γ ί ω ν  Θ ε ο δ ώ ρ ω ν :  Οί "Αγιοι, πιστεύεται, οτι 
φανερώνουν τίς τύχες. Γ ι’ αύτδ οί ανύπαντρες κόρες, παίρνουν κόλλυβα 
άπ’ τήν εκκλησία καί βάζουν κάτω άπδ τδ μαξιλάρι, γιά  νά τούς φανερώ
σουν στόν ύπνο τδν μέλλοντα σύζυγο. Πρδς τδ σκοπό αύτδ φτειάνουν έπί- 
σης καί τήν λεγάμενη «άλμυ ροκουλούρα». Γιά τήν παρασκευή της απαιτεί
ται αλεύρι καί πολύ αλάτι (ύπέρ τού δέοντος) κλεμένο άπδ τρία σπίτια 
«πρωτοστέφανα» (πού ήρθαν αί σύζυγοι είς πρώτον γάμον). Τδ βράδυ τής 
παραμονής, κάθε ανύπαντρη κόρη πρέπει νά φάη άπ’ αύτδ τδ αλμυρό ψω
μί καί νά κσιμηθή χωρίς νά φάη τίποτε άλλο ούτε νά πιή νερό. Τδ βράδυ, 
δταν στόν ύπνο της διψάση καί ονειρευτή κάποιαν άνδρα, πού θά ρθή νά  
τής δώση νερό, αύτδς θά είναι ό μελλοντικός της σύζυγος.

8) Π ρ ώ τ η  Μ α ρ τ ί ο υ :  Πολύ πρωί σηκώνονται τήν ήμέρα 
αύτή, μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί γυναίκες καί ανάβουν φωτιές στά 
σταυροδρόμια γιά νά «κάψουν» τδ Μάρτη. "Επειτα δ καθένας πηδά πάνω 
άπδ τή φωτιά τρεις φορές γιά νά φύγουν οί ψύλλοι. ’Επίσης «δένουν» τδ 
Μάρτη. Τά παι)διά καί οί γυναίκες δηλαδή βάζουν στά χέρια τους ένα κορ
δόνι στριμμένο άπδ κόκκινη καί άσπρη κλωστή, γιά νά μή τούς μαυρίση δ 
ήλιος τού Μαρτιού.
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9)  Τ ώ ν  ' Α γ ί ω ν  40 Μ α ρ τ ύ ρ ω ν :  Παρασκευάζουν τίς λε
γάμενες «λαλαγγίτες» καί διανέμουν σέ συγγενικά σπίτια'. Κεντούν επίσης 
τά κορίτσια 40 κλωστές.
Έ  ο ρ τ α ί π ρ ο  τ ο ύ  Π ά σ χ α :

10)  2  ά β β α τ ο ν  τ ο ύ  Λ α ζ ά ρ ο υ :  Το βράδυ τής Παρα
σκευής ετοιμάζουν τδ Λάζαρο. Ντύνουν σάν κούκλα μιά σκούπα, πού θά 
παραστήση τδ Λάζαρο, καί γίνεται διαγωνισμδς ποιος θά μπορέση νά τδν 
φτειάση πιδ άμορφο. Τδ πρωί τού1 Σαββάτου τέσσερα έως πέντε κορίτσια, 
παίρνουν τδ ομοίωμα αύτδ τού Λαζάρου καί περιέρχονται τά σπίτια τού 
χωριού. Στδ 'δρόμο λένε τδ παρακάτω τραγούδι:

Σήμερα είναι Λάζαρος, ταχιά (αύριο) είν’ τά Β άγια  
ώς τήν άλλη Κυριακή ήρθ’ κι’ ή Πασχαλιά.

’Έπειτα ανάλογα μέ τδ σπίτι πού επισκέπτονται τραγουδούν καί τδ 
τραγούδι. ’Έτσι οταν σ’ ένα σπίτι υπάρχουν κοπάδια προβάτων λένε:

Σ ’ αυτά τά σπίτια πούρθαμε
στά -ψηλά, στά μαρ μαρ αντρισμένα
πούχει τά χίλια πρόβατα καί δυο χιλιάδες γίδια.
τσομπάνος πού τά φύλαγε γυρεύ(ει) τήν αρραβώνα,
τήν αρραβώνα προξενειά, πού έχει τά ξανθά μαλλιά
σαράντα πέντε πήχες.
Τίς σαρανήντα τύλιγαν, στούς κάμπους τά ’ιδιάζουν 
στή μέσ’ —  στή μέσ’ στή θάλασσα 
δυδ (ύ)φάντρες τά υφαίνουν.
Κι’ εκείνες πού τά ύφαιναν ήταν βασιλοπούλες.
Βάνουν τδν ήλιο πρόσωπο καί τδ φεγγάρι στήθος 
βάνει καί τδ ματόφυλλο καθάριο δαχτυλίδι.

Σέ σπίτια γεωργικά, πού δέν τρέφουν πρόβατα λένε τδ παρακάτω τρα
γούδι:

"Ενα καλδ παλληκάρι πήγαινε τδ δέντρο - δέντρο 
γιά νά μήν τδ κόψη δ ήλιος.
Τδν σταύρωσε κι’ ένας δάσκαλος 

— Καλημέρα βρέ δάσκαλε.
— "Ωρα καλή' σου παλληκάρι.
— Βρόντα —  βρόντα παλληκάρι 

γιά νά βγή ή καλή σου έξω.
Ή  καλή σου κι’ εύδοκιά σου 
πόχει τά σπίτια μαριμα'ρένια 
κι’ δλα έπάνω της γραμμένα.

'Ως φιλοδοορημα παίρνουν χρήματα, αυγά καί 'άλεύρι καί στδ τέλος τά 
μοιράζονται.
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11) Κ υ ρ ι α  κ ή τ ω ν  Β α  ί  ω ν  ( Κ υ ρ ι α κ ή  τ ώ ν  Β α- 
γ ι ώ) : Κατά τή 'διάρκεια τής θείας λειτουργίας προσφέρονται στο έκ- 
κλησίααμα φύλλα δάφνης. Τά φύλλα αύτά (τά βάγια) τά φυλλάσουν στδ 
εικόνισμα καί τά χρησιμοποιούν ώς φάρμακο ίιδίως κατά τής βασκανίας.

12) Μ ε γ ά λ η  έ β δ ο μ ό  ς: Είναι ή έβδομάς τών Παθών τού 
Κυρίου καί 'επικρατεί γενικόν πένθος. Δυστυχώς μόνιμος ίερευς δέν υπάρ
χει, ούτε υπήρχε ποτέ στήν έκκλησία τού χωριού, γιά  νά απολαμβάνουν οί 
Χριστιανοί τίς ωραίες άκολουθεΐες τής Μεγάλης έβ'δομάδος. Τήν «Κόκκινη 
Πέφτη» βγάζουν έξω στήν αυλή καί απλώνουν στδ σύρμα Ινα κόκκινο πα
νί καί βάφουν τά κόκκινα αυγά τής Πασχαλιάς. Τδ κόκκινο πανί, τδ απλώ
νουν γιά  νά προφυλάξουν τά σπαρτά άπδ τδ χαλάζι. Γ ιά τδν ίδιο λόγο ε
πίσης δέν απλώνουν άσπρο ρούχο τήν ήμερα αυτή, ούτε αφήνουν ρούχα 
πλυμμένα απλωμένα στδ σύρμα κατά τή νύκτα. Τή Μεγάλη Παρασκευή 
γίνεται ή πρσσκύνησις τού ’Επιταφίου καί φέρνουν λουλούδια. Περνούν 
κάτω άπδ τδν Επιτάφιο τρεις φορές. Είναι καλδ λένε γιά τήν «γεροσύνη» 
(υγεία ). Τδ βράδυ γίνεται ή έξοδος καί ή περιφορά τού Επιταφίου. Τδ 
Μεγάλο Σάββατο ζυμώνονται καί ψήνονται τά κουλούρια τής Λαμπρής 
(τσουρέκια).

13) Κ υ ρ ι α κ ή  τ ο ύ  Π ά σ χ α  ( Λ α μ π ρ ή ,  τ ο ύ  Κ α 
λ ο ύ  λ ό γ ο υ ,  Π α σ χ α λ ι ά ) :  Τδ μεσονύκτιον τού Σαββάτου, τδ πλή
θος συγκεντρώνεται στδ προαύλιο τής εκκλησίας κρατώντας άσπρες λαμπά
δες στά χέρια τους. Κατά τήν έκφώνησι τού Χ ρ ι σ τ δ ς  Ά ν έ σ τ η  
«Καλού λόγου» πυροβολισμοί άκούγονται, πυροτεχνήματα ρίχνονται, κρό
τοι, θόρυβοι, ιάσπασμοί, χειροφιλήματα. Μειτά τήν άπόλυσι τής λειτουργίας, 
προσπαθούν νά φέρουν τδ φώς τής Άναστάσεως μέ τή λαμπάδα μέχρι τδ 
σπίτι. ’Εκεΐ κρατούν γιά λίγο τήν αναμμένη λαμπάδα, επάνω στά όπωρο- 
φόρα δένδρα γιά νά μή πέφτουν τά φρούτα. Κατά τήν είσοδό τους στδ σπί
τι, κάνουν σταυρό στήν άνω παραστάδα τής εισόδου μέ τδν καπνό τής λαμ
πάδας. ’Έπειτα ανάβουν τήν κανδήλα μέ τδ καινούργιο άναστάσιμο φώς. 
’Ακολουθεί τδ πα'τροπαράδοτο τσούγκρισμα τών κόκκινων αυγών καί ή ζε
στή μαγειρίτσα. Τδ κερί τής Άναστάσεως τδ καίουν κατά τή Δευτερανά- 
στασι καί έπί 40ήμερον μετά τδ Πάσχα, κατά τάς λειτουργίας. Τδ πρωί 
ψήνεται τδ Πασχαλινό αρνί στή' σούβλα καί ακολουθεί διασκέΐδασις μέ κέ
φι καί τραγούδι. Τά κορίτσια βγαίνουν έξω 'άπδ τδ χωριδ καί κάνουν κού
νιες. Κουνιούνται όλοι ανεξαρτήτως φύλου καί ήλικίας. Είναι καλδ γιά  
τήν υγεία'.

14) Δ ε ύ τ ε ρ η  ’Α ν ά σ τ α σ η  ( Ά  γ ά π η) : Οί χωριανοί προσ
έρχονται μέ τίς 'λαμπάδες τής Άναστάσεως στήν έκκλησία, γιά νά παρακο
λουθήσουν τή λειτουργία τής Α γάπης. Μετά τήν άπόλυσι φέρνουν λουλού
δια, πού τά χρησιμοποιούν δλο τδ χρόνο γιά  κάπνισμα κατά τής βασκανίας.
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15) Π ρ ω τ α π ρ ι λ ι ά :  'Τπάρχει τδ εθιμον τής έξαπατήσεως διά 
'ψευδολογίας.

16) ' Α γ ί ο υ  Γ ε ω ρ γ ί ο υ :  Γιορτάζουν οί κτηνοτρόφοι. Τήν πα- 
ραιμονή σφάζονται τά αρνιά. Ά π δ  τδ αίμα των βάζουν ένα σταυρό στδ μέ
τωπο τών παιδιών γιά  νά μήν τά τσιμπούν τά κουνούπια. Τδ ψήσιμο τών αρ
νιών γίνεται τδ πρωί τής επομένης ημέρας μετά τδ πέρας τής λειτουργίας. 
Τήν παραμονή ιέπίσης οί (ελεύθερες κοπέλλες, φέρνουν τδ αμίλητο νερδ (μούτ- 
κό νερό) καί βάζουν σημάδια. Γίνεται δηλαδή κάτι παρόμοιο μέ τδν κλείδω
να, πού γίνεται αλλού κατά τήν έορτή τού1 'Αγίου Ίωάννου. ’Επικρατεί κι’ 
έδώ τδ έθιμο τής αιώρας (κούνιας). Π  ιστεύουν δτι είναι απαραίτητο γιά τήν 
καλή υγεία'.

17) Π ρ ω τ ο μ α γ ι ά :  Τδ πρωΐ τής Πρωτομαγιάς, πριν ακόμη βγή 
δ ήλιος, σηκώνονται καί βγαίνουν στήν έξοχή γιά νά «πιάσουν τδ Μάη». Β ά
ζουν ένα σταυρό στδ μέτωπο τών παυδιών άπδ βουνιά (κοπριά) ζώων, γιά νά  
αποφεύγουν τδ τσίμπημα τών κουνουπιών κατά τή διάρκεια τού θέρους. Στήν 
έξοχή μαζεύουν άνθη, κάμουν στεφάνια καί τά κρεμούν στήν έξώπορτα ο
πού 'έπίσης φτειάνουν ένα σταυρδ άπδ βουνιά καί πάλι ζώων. Μαζεύουν έ- 
πίσης χόρτα δροσερά καί τά τοποθετούν μέσα στδ νερδ πού λούζονται γιά  
νά μεγαλώσουν τά 'μαλλιά. Έπίσης μέ τρυφερά κλαδιά τδ πρωΐ, χτυπούν 
τά ζώα, γιά  νά γίνουν γερά καί εύρωστα.

18) Μ ε  σ ο π  ε ν  τ η  κ ο σ τ  ή : Δέν κόβουν ψωμί οί ευρισκόμενοι 
στά χωράφια γιά  νά  μήν τρώνε τδ σιτάρι οί ποντικοί.

19) Τ ή ς  ’ A  ν  α  λ ή ψ ε ω ς: Π ηγαίνουν μέ ένα καθρέπτη στά 
πηγάδια έξω· άπδ τδ χωριδ καί βλέπουν μέσα τούς νεκρούς, πού πιστεύουν, 
δτι περνούν μέσα άπδ τδ πηγάδι. Έπίσης δέν κοιμούνται τήν ήμέρα αύτή 
νά μήν άναληφθούν κι’ ακόμη, δτι οί νεκροί έπιστρεφουν τήν ήμέρα αύτή 
στόν "Αδη.

Μ α γ ε  ί α :
α) Β α σ  κ α ν  ί α :  Βασκαίνουν (ματιάζουν) αύτσί τών οποίων οί 

μητέρες των, μικροί όντες, τούς άπέκοψαν 'άπδ τδ θηλασμό, έπανήρχισαν 
δέ πάλι μετά 2 —  3 ήμέρες, επειδή τούς λυπήθηκαν. Αύτοί δταν μεγαλώ
σουν έχουν πολύ «κακό μάτι» καί μπορούν νά ματιάζουν φοβερά ανθρώ
πους κυρίως μικρά παιδιά —  'ζώα, φυτά, δένδρα κ.λ.π. Ό  ματιασμένος τό
τε αισθάνεται φοβερό πονοκέφαλο καί έάν «χτυπήση τδ μάτιασμα μέχρι τδ 
κόκκαλο» δπως λένε, μπορεί ό άνθρωπος καί νά  πεθάνη ακόμα. Ή  βασκα- 
νία άποτρέπεται καί θεραπεύεται μέ διάφορα μέσα:. Π .χ . μέ φτύσυμο στδ 
πρόσωπο, μέ νερδ καί λάδι, μέ σταυρό, μέ άλάτι μέ γαρούφαλλα πού τά 
καίνε, κάπνισμα μέ σταυρολούλουδα ή άνθη τού Επιταφίου. Έ άν δ άνθρω
πος είναι ματιασμένος, τότε εκείνος και ή γρηά πού θεραπεύει, χασμουριούν
ται συγχρόνως ή οί σταγόνες του λαδιού παίρνουν διάφορα σχήματα μέσα
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στο νερό ή τδ αλάτι καί τά γαρύφαλλα σκάζουν 'έπάνω στή φωτιά μέ πο
λύ κρότο, ο σταυρός πού ρίχνεται σ’ ένα ποτήρι νερδ σχηματίζει γύρω - γύ
ρω φυσσαλίδες κ.λ.π. ’Άλλοτε γιά νά προλάβουν τδ μάτιασμα, δίνουν μιά 
κλωστή ιάπδ πάνω τους.

β) Α ν ε μ ο σ τ ρ ό β ι λ ο ς :  'Ό ταν φυσςί ανεμοστρόβιλος, λένε 
δτι θ ’ άποτρέψη τή βροχή. 5Ά ν  παρασύρη στδ 'διάβα του τυχόν ρούχα απλω
μένα, δεν τά φορούν ά π ’ ευθείας άλλά θά τά πλύνουν, προηγουμένως, γιά  
νά μή βγάλουν εξανθήματα. Φυσικά τούτο γίνεται καί γιά λόγους υγιεινής 
περισσότερο.

γ )  ’Α π α λ λ α γ ή  έ ξ  ε π ι δ η μ ι ώ ν  κ α ι  ά λ λ ω ν  α
σ θ ε ν ε ι ώ ν :  Σέ περίπτωση πού θά ένσκήψη επιδημία στδ χωριό, με
ταβαίνουν έν σώματι στά σύνορα τού γειτονικού χωριού καί ανοίγουν μιά 
μικρή σύραίγγα (τρύπα). Ά π ’ έκεΐ βάζουν δλα τά παιδιά καί περνούν τρεΐς 
φορές διαδοχικά γιά νά φύγη ή άρρώστεια άπ’ τδ χωριό.

δ) Λ ι τ α ν  ε  ΐ  α  ι κ α ί  μ  α γ ι κ α  ί έ  ν  έ γ ε  ι α Ί σ έ 
π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς  α ν ο μ β ρ ί α ς :  ’Ά ν  παρ’ :ελπίδα', περάση αρκε
τό χρονικό διάστημα χωρίς νά  βρέξη στδ χωριό καί νά  ευνοηθούν οί καλ
λιέργειες κάνουν μιά συμβολική λιτανεία, τή λεγάμενη «γιορτή τής Περ- 
περούνας». Στολίζουν δηλαδή ένα κοριτσάκι ορφανό άπδ πατέρα ή μητέρα, 
μέ άνθη καί τδ ραντίζουν μέ δροσερό νερό. Έ ν συνεχεία περιέρχονται τούς 
δρόμους τού χωριού, τραγουδώντας τδ παρακάτω τραγούδι:

Περπερούνα περπατεΐ 
τδ Θεό παρακαλεΐ.

— Κύριε, βρέξε μιά βροχή 
μιά βροχίτσα σιγανή 
νά γίνουν τά καλαμποκάκια 
καί τά σιταράκια 
καί τής μπάμπως τά κουκάκια. 

ε) Σ τ ο ι χ ε ι ώ μ α τ α :  'Τπήρχαν κάποτε πολλά καί τά πίστευαν 
μέ τδ φτωχικό τους μυαλό οί χωριανοί μας, δταν μάλιστα άκουγαν νά τά 
διηγούνται μέ τόση πειστικότητα άνθρωποι, συγχωριανοί τους πού ΐσχυρί- 
ζοντο, δτι τά έβλεπαν μέ τά μάτια τους καί τ’ άκουγαν μέ τά ίδια τους τ’ 
αυτιά. Τδ σπίτι, λένε, στοιχειώνεταί κατά τή θεμελίωσι του, δταν σφαχτή 
κάποιος πετεινός γιά νά τρέξη τδ αίμα στά θεμέλια. Πολλές φορές πάλι 
εύρίσκαν θησαυρούς μέσα σέ σπίτια ή σέ διάφορες άλλες τοποθεσίες, τίς 
όποιες άνεκάλυπταν κατόπιν ονείρων.

ζ) Δ ε ι σ ι δ α  ί μ  ο ν  ε  ς δ ο ξ α  σ ί & ς, σ χ ε τ ι κ έ ς  π ρ ό ς  
δ ι α φ ό ρ ο υ ς  έ ν ε ρ γ ε ί α ς  κ α ί  α π α γ ο ρ ε ύ σ ε ι ς :  Αυ
τές δέν λείπουν ποτέ, δχι μόνο σέ χωριό άλλά καί στις πόλεις, μεταξύ όλων
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τών ανθρώπων σ’ όποιαδήποτε κοινωνική τάξι κι’ άν ανήκουν. ’Ακούστε με
ρικές άπ’ αυτές:

Σέ .καινούργιο σπίτι τήν Πρωτοχρονιά, μπαίνουν μέ το δεξί πόδι, γιά 
νά κάνουν καλό ποδαρικό. 'Ό ταν ίιδοϋν γιά  πρώτη φορά νέα α&λήνη, πιάνουν 
χρήματα, γιά  νά εΐναι ή τσέπη τους γεμάτη, καθ’ όλη τή διάρκεια τού μη- 
νος ή πιάνουν χρυσαφικό καί λένε μέσ’ τή σκέψη τους κάποια επιθυμία'. Π ι
στεύουν, δτι θά έκπληρωθή σ’ αύτό τό «φεγγάρι». Μετά τή δύση τού ήλίου, 
δέν δανείζουν προζύμι άπό τό σπίτι. Δέν σαροόνεται τό σπίτι, όταν φεύγει 
κάποιος γιά  ταξίδι. Κατά τήν άναχώρησί του δέ, καλόν είναι νά ρίχνεται 
λίγο νερό γιά νά πάη ο δρόμος «σάν νερό». Δέν 'αρχίζουν καινούργια εργασία: 
τήν Τρίτη ώς ημέρα αποφράδας. "Ενας παντρεμένος δέ κόβει τό τυλιγάδι τού 
αργαλειού, εάν δέν έχει κάνει κάτι τέτοιο, ένώ ήταν ακόμη ελεύθερος. Π ι
στεύουν, δτι θά πεθάνη ή γυναίκα του1. Γιά τόν ίδιο λόγο καί μιά παντρεμέ
νη γυναίκα, δέν φτειάνει μυτάρια γιά τόν αργαλειό, εάν δέν έχει κάνει τού
το ένώ ήταν ακόμη ελεύθερη.

Τήν ήμέρα πού γίνεται ή σπορά, δέν βγάζουν τίποτε έξω άπό τό σπίτι 
για νά μή φύγη τό «μπεριεκέίτι» άπό το σπίτι. Θά συμβή κάτι καικο στήν 
οικογένεια, δταν πόση ή κανδήλα, ή σπάση ό καθρέπτης, ή σοϋ κόψη τό δρό
μο μαύρος γάτος. Δέν είναι καλό νά βγής πρωί - πρωί μέ άδεια δοχεία μπρο
στά στό νοικοκύρη πού φεύγει γ ιά  τή δουλειά του. Θά χωρίση, λένε, τό άν- 
τρόγυνο, πού κατά τή διάρκεια τής στέψεως πέφτουν τά δαχτυλίδια άπό τά 
χέρια τού κουμπάρου. ’Επίσης θά χωρίση τό ζεύγος τών μνηστευμένων άν 
ένας άπ’ αύτούς χάση τή βέρα του. ’Εάν τό σπίτι έχη δυο πόρτες, πρέπει ό 
έπισκέπτης νά βγή άπό τήν ίδια πόρτα πού μπήκε, γιά νά μήν γυρίση ή προ- 
ξενειά.

"Οταν μιά κοπέλλα τρώγει μέσα άπό τήν κατσαρόλα, όταν είναι ελεύ
θερη, λένε, ότι στό γάμο της θά βρέχη. ’Επίσης δέν είναι σωστό νά τρώς μέ 
τό μαχαίρι, γιατί στό γάμο σου θά μαλλώνουν καί θά χτυπιούνται μέ τά μα
χαίρια. Ή  θερμάστρα, δταν καίη καί κάνει θόρυβο μας μιλούν καί μάλιστα 
μάς κατηγορούν. Μήν κάθεσαι στό κατώφλι τής πόρτας. Σέ κατηγορούν. 
Μήν κοιτάς τίς παλάμες τών χεριών σου. Σέ κακολογούν.

Τό ψαλίδι είναι ανοιχτό; Τό κλείνουμε αύτομάτως γιά νά κόψουμε τίς 
κακές γλώσσες. Θά πάθης κακό, όταν κάθεσαι έπάνω στή σκούπα. Θά πάρης 
γιά σύζυγο «άγελαδιάρη», (αυτόν πού βόσκει τά'βόδια τού χωριού), όταν 
τραγουδάς κατά τήν ώρα τού φαγητού. Θά πάρης χρήματα, δταν σέ φαγου- 
ρίζη ή δεξιά παλάμη (χούφτα). Τό άντίθετο θά συμβή, όταν σέ φαγουρίζη 
ή αριστερή. Βουίζουν τ ’ αύτιά σου; Σέ μιλούν. Παίζουν τά μάτια σου; Κά
τι θά δής, καλό ή κακό, άνάλογα μέ τό ποιο μάτι παίζει. Τό δεξί ή τό άρι- 
στερό. Σέ φαγουρίζει ή μύτη σου ; Θά θυμώσης. ’Ενώ δταν σέ φαγουρίζη ή
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πλάτη σου, θά φας ξύλο. Αυτές κι’ άλλες πολλές είναι οί προλήψεις καί οί 
δεισιδαιμονίες, πού κυκλοφορούν μεταξύ τών αγραμμάτων χωρικών. 
’Α σ τ ρ ο λ ο γ ί α  κ α  ί Μ! ε τ ει ο> ρ ο λ ο γ  ί α :

α)  Ό  ή λ ι ο ς  κ α ί  ή σ ε λ ή ν η :  "Οταν βασιλεύη δ ήλιος, πι
στεύουν, δτι πηγαίνει στή μάνα του νά φάη. Είναι δέ τόσο πεινασμένος, ού
τως ώστε, δταν άνοίγη τήν πόρτα καί μπαίνει μέσα στδ σπίτι, ή μητέρα του 
στέκεται πίσω άπδ τήν πόρτα, γιά  νά μήν τήν καταβροχθίση ό γυιός της 
ήλιος. Στέκεται >δέ ι&κεΐ, μέχρις ότου χορτάση τήν πείνα του άπδ τά φαγητά, 
πού τοΰ* έχει ετοιμάσει ή μητέρα του.

Πιστεύουν ακόμη, δτι ο ήλιος καί ή σελήνη είναι αδέλφια. Κάποτε ό
μως, επειδή φιλονικούσαν καί τδ φεγγάρι ήθελε νά φέγγη περισσότερο, έ- 
δέχθη ένα δυνατό ράπισμα άπδ τδν αδελφό του ήλιο καί έχασε τή λάμψι του. 
Οί σκιές δέ πού έχει τδ φεγγάρι, λένε, δτι προήλθαν άπδ τήν κοπριά (βου- 
νιά) πού έτυχε νά έχη δ ήλιος, κατά τήν ώρα τού ραπίσματος στά χέρια του. 
Γιά τήν έκλειψι τού ήλίου ή τής σελήνης υπάρχει ή εκδοχή δτι κατά τήν ώρα 
έκείνη, σί μάγισσες κάνουν μάγια στις άγελάδες γιά νά κατεβάσουν πολύ 
γάλα. Γ ι’ αύτδ τήν ώρα εκείνη θυμώνει τδ φεγγάρι ή δ ήλιος καί σκοτει
νιάζουν καί μαυρίζουν άπδ τδ θυμό τους.

Τήν παρέλευσι τού χρόνου καθ’ όλη τή διάρκεια τού χρόνου, μετρούν 
—  δταν δέν υπάρχει ώρολόγι —  άπδ τή σκιά πού ρίχνει τδ σώμα' τού άν- 
θρώπου, δταν σταθή μπροστά στόν ήλιο. Πολύ χαρακτηριστική είναι ή πα

ρακάτω φράσι, πού λέγεται σέ περίπτωσι πού θά άργήση κάποιος νά ξυπνή- 
ση τδ πρωί. «Μαρή ού ήλιους άνέβκει ένα μπόι κι’ άκόμα κοιμάτει».

Τίς τέσσερες φάσεις τής σελήνης ονομάζουν «λίγωσι» καί «γέμισι». Π ρό
σεχαν δέ, δταν άρχίιζη ή σπορά, τδ φεγγάρι νά βρίσκεται στήν περίοδο τής 
«γέμισης». ’Επίσης συμπεραίνουν καί διάφορα μετεωρολογικά φαινόμενα άπδ 
τή θέση τού ήλιου ή τής σελήνης. "Ετσι, δταν δ ήλιος βασιλεύει μέσα στά 
σύννεφα, λένε, δτι ό καιρός θά χαλάση. "Οταν βάφη κόκκινο τδν ουρανό κα
τά τή δύση του, θά φυσρ άέρας τήν έπαύριο.

β) ’Α σ τ έ ρ ε ς :  Τ ’ άστρα έχουν Ιέπίσης διάφορες μαντικές ιδιότη
τες. "Ετσι αφήνουν π. χ. ένα φάρμακο στά άστρα, ΐεκθέτουν τδ δοχείο πού 
περιέχει νερό κατά τδν κλείδωνα, τίς κλωστές πού βάζουν τδ Μάρτη οί γυναί
κες καί τά παιδιά, γιά νά ιμήν τούς μαυρίση δ ήλιος. Ν ά καί μερικές ονομα
σίες τών αστέρων κατά τή γλώσσα τών χωρικών:

1) Τήν ’Αφροδίτη (σιαμπά ίλντιζί).
2) Τδν Γαλαξία (τού κουμπάρου τ’ άχυρα). Λένε δτι δ Γαλαξίας έ

κλεψε άχυρο άπδ τδν κουμπάρο του καί στδ δρόμο, ένώ έφευγε, έπεφταν τ’ 
άχυρα καί έδειχναν τδ δρόμο.

Β) Τδ Ζυγό (Ζ ύγια). ι ■
4) Τήν Μεγάλη καί Μικρή άρκτο (Α μ ά ξ ια ). ί ;
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5) Τδν Ώ ρίω να (κλώσσα).
Γιά τούς διάττοντες αστέρες κυκλοφορεί ή πίστις, δτι, δταν πέφτη ενα 

άστρο, πεθαίνει, σβΰνει, ενας άνθρωπος, κάποια ψυχή.

γ )  Ο I ιμ ή ν  ε ς % α  i  ο ί ή μ έ ρ ε ς τ ο υ χ ρ ό ν ο υ :  Τον
’Ιανουάριο, δηλ. τόν Τιρανό μήλα, δταν ιμπουμπουνβζη, χτυπούν τ’ αμπάρια οι 
χωριανοί γιά  νά γεμίσουν σιτάρια1. Τυχερές ήμερες, κατά τ'ις οποίες πηγαί
νουν καί γιά προξενείο είναι ή Δευτέρα, ή Τετάρτη και ή Παρασκευή. Έ 
πίσης συνοικέσια και γάμοι γίνονταν μόνο κατά τον ’’Οκτώβριο, τ’ "Αϊ - Δη- 
μήτρη. Ή  Τρίτη θεωρείται ώς ήμέρα: άποφράς. Ή  Πέμπτη άντε'δείκνυται 
γιά σοβαρές δουλειές γιατί τήν «Πέφτη» δπως τή λένε, δταν άρχίση μιά 
δουλειά, συνεχώς θά ξεπέφτης και δέν θά προκάψης στή ζωή σου. Ούτε τό 
Σάββατο είναι ήμέρα ευνοϊκή γιά  ν ’ άρχίσης μιά εργασία, γιατϊ είναι τό 
τέλος τής έβδομάδος.

δ) Ά  σ τ ρ α π  ή, β ρ ο ν τ ή ,  κ ε ρ α υ ν ό ς  κ α I β ρ ο χ ή :  
Ή  πλούσια φαντασία του λαοϋ ιμας (δέν δίστασε νά πλάση διαφόρους μύθους 
και γιά τά διάφορα φυσικά φαινόμενα. 5Έτσι δταν αστράφτει και βροντή, 
επικρατεί ή πίστις, δτι δ Προφήτης ’Ηλίας τρέχει μέ τά άρματά του1 στόν 
ουρανό καί συγκρούονται μεταξύ τους. Γ ι’ αυτό κατά τήν σύγκρουσι παρά- 
γέται λάμψι και ακούεται κρότος δυνατός (βροντή). 'Ό σο γιά  τό αστροπε
λέκι (κεραυνό), πιστεύουν, δτι τόν στέλνει δ Θεός. Γιά νά προφυλαχθούν 
άπ’ αυτόν πετουν άπ’ τά χέρια τους τά δρεπάνια κι’ άλλα αιχμηρά αντικεί
μενα, δέν στέκονται στήν πόρτα ή στό παράθυρο, δέν τρώγουν τήν ώρα πού 
βρέχει καί βροντή καί ακόμη, δέν επιτρέπεται νά μπαλώνουν. 'Ό ταν βροντή 
τόν Τρανό μήνα ( ’Ιανουάριο) πεθαίνουν οί «τρανοί» οί κατέχοντες δηλ. ώ- 
ρισμένες θέσεις καί αξιώματα στήν πολιτεία.

ε ) Π  ρ ό γ  ν  ω σ ι ς τ ή ς  μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  κ α τ α 
σ τ ώ  σ ε ω ς : ’Από τήν παρατήρησι τών αστέρων ή τής σελήνης συμπεραί
νουν καί διάφορα μετεωρολογικά 'φαινόμενα. “Ετσι δταν τό φεγγάρι είναι 
μέσα στά σύννεφα καί είναι θαμπό, λένε: «Τό φεγγάρι έχει αλώνι. Θά βρέ- 
ξη». Έπίσης συμπεράσματα τέτοια βγάζουν άπό τήν πτήσι ή τή φωνή ώρι- 
σμένων ζώων καί πτηνών.

Φωνάζει δ κόκκορας άπό βραδύς, δ καιρός θ ’ άλλάξη. Ή  γάτα λούζε
ται, θά φυσήξη τέτοιος αέρας, πρός τήν διευθυνσι πρός τήν οποία είναι στραμ
μένη. Οί μυΐγες τσιμπούν άσχημα, θά βρέξη. Τό ίδιο, λένε, καί δταν τά χε
λιδόνια πειτούν χαμηλά ή δταν γλυφωνται τά ζώα' καί κλωτσούν. Ό  σκύλος 
δταν κατά τήν ήμέρα του Προφήτου ’Ηλία κοιμάται κουλουριασμένος μπρο
στά στήν πόρτα τής αυλής είναι σημάδι βαρυχειμωνιάς. ’Επίσης, δτι καιρό
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■κάνει κατά τήν ή,μέρα τής 'Αγίας Βαρβάρας, τέτοιο καιρό Μ  εχη καί κατά 
τήν ήμέρα τών Χριστουγέννων.

ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

’Ό ργανα ιέν χρήσει, απ’ τά παληά ακόμη χρόνια ήταν ή περήφημη 
γκάιντα, τά νταούλια και σί ζουρνάδες. Μέ τά όργανα αυτά γλεντούσαν τίς 
γιορτές και τά πανηγύρια, στοΰς γόμους, στους ιέπίσημους χορούς στίς Ι
διωτικές -διασκεδάσεις. Καί τό γλέντι γινόταν με πολΰ κέφι καί διαρκοΰσε 
πολλές ώρες. Οί δργανοπαΐκται ήταν απαραίτητοι σέ κάθε γάμο. Έκεΐ ώς 
αμοιβή ώριζαν .έκ τών προτέρων ενα ώρισμένο ποσό. Κατά τή 'διάρκεια ό
μως τοΰ γάμου, έπαιρναν πολλά περισσότερα άπό τά «τζιάμπα». Τί εΐναι 
αυτό; ακουστέ αμέσως παρακάτω.

Κατά τή διάρκεια τοΰ χοροΰ πολλοί ενθουσιασμένοι ή καί μεθυσμένοι 
πάνω> στό κέφι καί τό ξεφάντωμα καί γιά νά δείξουν ίσως τήν εκτίμησι καί 
τήν αγάπη τους στό ζεύγος τών νεόνυμφων, ρίχνουν ένα ώρισμένο ποσό, 
δέκα, είκοσι, πενήντα κ.λ.π. δραχμές καί φωνάζουν δυνατά: «Τζιάμπα άπό 
τόν τάδε» καί λέει τό όνομα.

'Τπήρχαν τραγούδια που τραγουδιούνταν άπό τους δργανοπαΐκτες ή 
έπαίζοντο απ’ αΰτοΰς χωρίς νά λένε λόγια. Κατά τή διάρκεια δέ τοΰ χοροΰ, 
που γινόταν άλλοτε στήν μέση τής πλατείας τοΰ χωρίου, Ιέπειδή πολλές φο
ρές δέν είχαν όργανα, τραγουδούσαν δυο - δΰο χωριστά απ’ ενα τραγούδι 
καί όλοι μαζί εσερναν τό χορό. 01  χοροί ήταν μικτοί οί αυτοί γιά τους άν- 
δρες καί τίς γυναίκες. 'Τπήρχαν δέ τέασεροι έν όλφ τοπικοί χοροί, οί όποιοι 
πήραν τό όνομα, άπό τή στάσι που παίρνουν οί χορευταί στό χορό καί κυ
ρίως ιάπό τόν τρόπο μέ τον όποιον πιάνονται. ’Έτσι, όταν πιάνωνται άπό τό 
ζουνάρι ό χορός λέγεται: Στό ζουνάρι. 'Ό ταν πιάνωνται άπό τό χέρι λέγε
ται : Στά χέρια, όταν τά κρατοΰν στόν ώμο, όπως στόν πεντοζάλη λέγεται: 
Στόν ώμο, ένώ ό τέταρτος που εχει τρία βήματα λέγεται: Στά τρία.

Μ’ αΰτοΰς τους χορούς καί μέ συνοδεία ή άνευ, οργάνων ενθουσιαζό
ταν τόσο πολΰ, ώστε καί σήμερα ακόμη οί παλιότεροι μέ νοσταλγία ανα
πολούν τά χρόνια ιέκεΐνα ποΰ έφυγαν καί δέν ξαναγυρίζουν πιά. Γιατί σή
μερα, ή νέα γενεά, ποΰ πάει νά συγχρονισθή καί νά έκπολιτισθή όσο έπι- 
τρέπουν οί συνθήκες τοΰ χωριού, τά εχει καταστρέψει όλα’. Τή γκάιντα καί 
τά νταούλια έχουν άντικαταστήσει σήμερα τό ραδιόφωνο, τά πίκ - άπ, τά 
μαγνητόφωνα καί τά ώραΐα επιτραπέζια ή χορευτικά τραγούδια' σιγοψυθι- 
ρίζονται μόνο άπό τοΰς μεγάλους μέ νοσταλγία ένώ· ενα χαμόγελο γεμάτο
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ευτυχία ζωγραφίζεται ατά χείλη. ’Ίσως γιατ'ι θυμάται τήν ώρα εκείνη 
στιγμές έξαλλης νιότης, ξένιαστης ζωής, παλιά καλά χρόνια. Καί τώρα 
παραθέτω ώρισμένα τραγούδια που τραγουδιόνταν σέ (ορισμένες περιστά
σεις. Καί πρώτα τά τραπεζικά:

1) Καλώς ορίστε μωρ(έ) Ρουμιά, δέ ήρθα μω ρ(έ) Ρουμιά,
-δέ ήρθα ’γώ γιά φαί, γιά πιή, μόν5 ήρθα γιά τή (σεΛία
Σαράντα πέντε Κυριακές κι’ εξήντα δυο Δευτέρες 
νά μήν είδατε τήν άγάπη μου, τήν άγάπη μ ’ π’ αγαπούσα.
Κι ψές τήν είδα που σιργιάνιζα μέσ’ τόν Γκιούλ - μπαξέ 
Τά λουλούδια τσ’ πότυζε, καί τό βασιλικό της.
Κι’ ό Μανώλης εΤν’ μεθυσμένος καί τόν πίστεψε.

Κίνησε καί πάει στό σπίτι καί τήν έσφαξε.
Σ (η)κώ θ(η)'κε του ταχιά, ταχιούτσικα, κί του· μιτάνιουσει.

Σήκω μήλο μ ’, σήκω ρόΐδο μ’, σήκω “Αναστασιά μ’ 
νά πας στήν έκκλησιά.
Νά -σέ δουν τά παλληκάρια, νά μαραίνωνται.

Νά ισέ δώ κι? έγώ κομμένος, καί να χαίρωμαι.

2) Σέ κείνον τόν πέρα μαχαλά, στουν πέρα κί στουν δόθι 
κεΐ αγαπούσα μιά μικρή, νά ξυνη νά τήν πάρω.
Κι’ όταν άξυνει κί πλάτυνει, άλλον καλόν έπήρε.
Μένα σημάδια δέν μ ’ έδωκες, μένα χαρά (δέν μ ’ έκανες 
κι’ έγώ παίρνω άλλον.

3) "Ενα μικρό Τουρκόπουλο, τοΰ βασιλιά τ’ άγγόνι 
μιά Ρουμιωπούλα αγάπησε καί θέλει νά τήν πάρη.
Ή  Ρουμιωπούλα δέν τόν θέλ(ει).

Παίρνει τή στράτα νά χαθή, τόν "Αϊ - Γιώ ρ(γη) σταυρώνει. 
Γλύτωσέ μ ’ "Αΐ - Γιώργη μ’ άπ’ τού Τούρκου τά χέρια.
Μήν εΐδιατει, μήν άξατει, Τούρκος θέλει νά  πάρη Ρουμιωπούλα 
’Α π’ τό χεράκ(ι) τήν άρπαξε .καί στ’ άλογο τήν έρριξε.
Στό Σ(ί)ρτζιαλο τήν πάει, μέσ’ τό μάρμαρο τήν έκρυψε 
κί βγήκει ό Τούρκος κί τήν χάλευε (γύρευε).
Π άει σήκωσε τό μάρμαρο καί τήν έπήρε.
Στή ράχη του έπάνω τήν έβαλε, στήν Πόλη τήν έπήγε.
Μέσ’ τό παλάτ(ι) τήν έβαλε, μαζεύθηκαν ολους κόσμους,
κι’ ούλα τ ’ αδέρφια τ’ τ’ άιξαδέρφιοτ’ νά διούν τή Ρουμιωπούλα.

4) "Ενα παιδί πολύ μικρό ορ φόνεψε,
πού μάνα, πού πατέρα, πολύ μικρό παντρεύουνταν.

Τήν Κυριακή παντρεύουνταν, καί τή Δευτέρα τού ταχιά
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λιανή γραφίτσα (γράμμα) τόρ χούνταν (τοΰ ερχόταν) 
στον πόλεμο Μ  πάη.
Β γάνει μάνα μ ’ τον κρυβό μ’ (τ’ άλογο),
έξω απ’ τό σουκάκι ιμ’ νά  μήν τό νοιώσ’ ή νιόνυφη.
Κι’ ή νιόνυφη τ ’ άπείκασε (%ατάλαίβε) βγήκε κα'ι τόν ρωτάει.
—  ΙΙοΰ -θά πας τάϊρι μιου, θαρθω κι’ εγώ μαζί σου.
—  Κεΐ που θά πάω εγώ, καλή μ’, κουράσιο (κορίτσι) δεν διαβαίνει
—  Κεΐ που -9α πάω εγώ, καλή μ’, δεν στρώνουν, δεν κοιμούνται.

5) Π αιδί μ’ κι’ άν πας στόν πόλεμο, πίσω νά μή γυρΐσης.
—  Ευχαριστώ μανούλα μου, γιά  τήν ευχή οπού μοΰ δίνεις.
—  Σάν πας μάνα μου στήν έκκλησιά, ενα κερί ν ’ άνάψης, 
θά δής νιες καί νιούτσικες, θά δής καί παλληκάρια,
θά δής καί τήν αγάπη, μου στά μαΰρα φορεμένη.
"Αν πάτε κι’ άν περάσετε, ή μάνα μου θά σάς ρωτήση.
—  Μήν εΐδιατει, μήν άξατει, τό γυιό μου τό χαμένο.

—  Έμεΐς τόν εΐδιαμει, μαΰρα πουλιά τόν έτρωγαν, 
κι άσπρα τόν τριγυρνοΰσαν.

Κι’ ενα πουλί, καλό πουλί, δέν τρώει, δέν τραγουδάει.
—  Γιατί πουλί μ’ δέν τρως, δέν τραγουδάς.
—  Καί τί νά  φάω καί τί νά πιω, ανθρώπινό κρεάς; (κρέας).

6) Μιά κόρη μιά διαβάτισσα, μιά μικροπαντρεμένη,
πολυ ψηλά κάθεται, ΰφ αίν(ει) καί τραγουδάει.
"Ενας διαβάτης πέρασε, τήν κόρη καλημέρισε.
—  Κόρη μου δέν παντρεύεσαι, διαβάτη άνδρα δέν παίρνεις.
—  Τί νά σέ πω βρέ ξένε μου, τί νά σ’ ομολογήσω.
"Εχω καλό στήν ξενητειά, τώρα δώδεκα χρόνια.
Καί δέν ήρθε, δέν φάνηκε κι’ ούτε γραφή μοΰ στέλνει.

—  Γώ είμαι, κόρη ιμ’, άντρας σοί,', γώ είμαι κι’ ό καλός σου.
Δέν σέ πιστεύω ξένε μου, πές τά σημάδια πόχεις.
—  ’Έχω ελιά στά στήθη μου καί μηλιά στήν πόρτα μου.
Καί τότε ή κόρη πίστεψε, κι’ έγιναν αντρόγυνο.

Χ ο ρ ε υ τ ι κ ά  τ ρ α γ ο ύ δ ι α
1) Τρεις Φραγκοπαύλες εϊμασταν, κι’ οί τρεις αράδα - αράδα.

Νά πάρω τήν τρανοότερη, μέ κείνην δέν ταιριάζω.
Νά πάρω τή μεσιακότερη, μέ κείνην δέν ταιριάζω.
Νά πάρω τή μικρότερη, μέ κείνην θά ταιριάσω.
Νά πάρω τόν βασιλικό φλώρος (χλωρός) καί μαραγκιάζει.

2) Ε ξή ντα  μήνες σ’ αγαπώ, κι’ ένουντι (γίνονται) πέντε χρόνια. 
Θυμάσαι οταν σέ φίλησα μέσα στό μαγειριό σου
ήταν κι’ ό πεθερός σου.
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Στήν κεντημένη σου ποίδιά νάμουν χ ι’ εγώ λουλούδι, 
ιμωρή βλάχα - βλαχόπουλα καί τσελιγκσπούλα.

3) Χρήστος πάει στήν πεθερά του
τον φίλεψε τόν κέρασε, βγήκε καί τόν ξεπροβσδάει.
Βγήκε) καί μιά Γιάννου παλαβή.
—  ’Έλα - έλα Χρήστο μου, έχω λόγο νά σου πω 
καί ιδυό νά σε ρωτήσω γώ.
Τό Φραγκάκι μ’ αγάπησε, πέντε ντοΰμπλες μ’ έταξε 
κι’ ένα άσημοζούναρο.

4) Τούτος έρημος χειμώνας, ούλου γιά τή μένα κάνει, 
πούχω τά παιδιά μ ’ στά ξένα:, λερωμένα, σκουριασμένα, 
στό ντουφέκι ντουφιασμένα.
Στέλνω τόνα, στέλνω τ ’ άλλο, στέλνω τό χ&λιδονάκι, 
πού είν’ τό πιό γερό πουλάκι.

5) Σ τ’ άργαστηράκι μ ’ κάθυυμαν 
φλουρούδια καζαντούσα, μαύρα ματάκια μου.
Καζάντησα - καζάντησα χίλια φλουριά
καί πεντακόσια γρόσια, χελιδονάκι μου,
καί πεντακόσια; γρόσια, μαύρα ματάκια μου.
Καί πάλι ιδέν τήν κέρδισα, κι’ έχω καίμμέν(η) καρδούλα.

6) Πετούν στούς κάμπους τά πουλιά 
κι’ έρχονται στήν αυλή μου.
’Έρχονται τρων’ τό χώμα μου1 
κι’ Ιέγώ τό χώμα μ ’ τό χρειάζομαι
νά φτειάσω τό σπιτάκι μου, μ’ εφτά - οχτώ πατώματα.
Θά βγή ή μάνα μ ’ νά σέ 'διή, θά βγή νά σέ ξετάξη.
Νά μήν τής πής πού πέθανα, νά μήν τής πής πού χάθ(η)κα. 
Μόνο νά πής παντρεύτηκα:.
Κάνω τήν πέτρα πεθερά, τή μαύρη γής γυναίκα.
—  Φάτε πουλιά, πιέτε πουλιά μ’.
—  Καί τί νά φάω καί τί νά  πιώ, ανθρώπινό κρεάς;

Νά κι’ ένα κλέφτικο τραγούδι:
Πατήσαν κλέφτες τά χωριά 
πατήσαν εκκλησιές καί μοναστήρια.
Πάτησαν καί μιά παπαδιά, ιμέ 'δώδεκα νυφάδες.
Κι’ όλο μικρή νυφίτσα της παρηγοριά (δέν είχε.
Σώπα - σώπα νυφίτσα μου.
Θά ένουμε (γίνουμε) νύφ’ καί πεθερά, πώς εψοίστανε πρώτα. 
Θά κοσκινίζης τά φλουριά, θά ντριμουντίζης τά γρόσια

καημένη Λιμουνίτσα
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Κ ι’ έγώ θά πάρω τον πασά, κι’ εσύ θά πάρα’ το γυιό του
καημένη Λιμουνίτσα 

Και τώρα, ένα μαιιρολόγι:
Πέντε άδερφάκια εΐμασταν, τά πέντε μιά μουσφάδα.
Ό  πιο μικρός άρ ρ to στήσε βαριά γιά νά πεθάνη.
—  Σήκω ξένε μ ’ νά φας, νά πιής.
—  Κι’ έγώ σάς λέω δέν μπορώ1, τδ κεφαλάκ(ι) μου πονεΐ.
Δέν έχει μάνα νά τδ δγή (ιδή).
Μόν’ έχει τρεΐς γειτόνισσες κι’ ο>ί τρεΐς καρδιοκαμμένες.
Μιά τδν πάει κρύο νερό κι’ άλλη τ’ άγριο μήλο.
Σήκω, ξένε μ ’, νά  φάς, νά πιής
κι’ εγώ σάς λέω δέν μπομάω, πώς νά σηκωθώ νά φάω.

Τ α χ τ α ρ ί σ μ α τ α

1) Τρώει γαΐδουρα τραχανά και τδ γκατζολάκ(ι) τσουρμπά.
2) Τούρκικο:

—  Γκούγκουγκιά, νερντεσιν;
—  Χαμπαρντά.
—  Νέ (γιαρ σ(ί)ν;
—  ΣισιαΤζίκ.

Κα'ι ή μετάφρασί του στά Ελληνικά:
—  Ποΰ πήγαινες;
—  Στδ αμπάρι.
—  Τί τρως;
—  Ποντικάκι.

Ν α ν ο υ ρ ί σ μ  α τ α
1) ’Έλα ΰπνε μ’, έλα νά πάρς τδ (λένε τδ όνομα τοΰ μωρού) 

νά τδν πάς μακριά στ’ αμπέλια
σώωωωωωπα νά μήν έρθ’ δ λύκος νά σέ φάη 
νά νά νά νάνι —  νά νά νά νάνι.
Μάνα τ’ τήν έφαγε άλ(ε)ποΰ καί τδ μπαμπά τ’ λύκος 
σοχοωωωωπα νά μή σέ φάη κι’ εσένα λύκος, 
νά νά νά νάνι —  νά νά νά νάνι.

2) Γκούγκουγκιά, νερντεσιν.
Δόσε μένα τδ ποτήρ(ι)

νά κεράσω τδν (λένε τδ όνομα τοΰ μωροΰ) 
τδν (λένε τδ όνομα τοΰ μωροΰ) τδ μπακαλάκ(ι) 
τ’ όμορφο παλληκαράκ(ι).
Κωνσταντή μπαρέτα, κάτσε καί χαιρέτα.

17
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Γ λ ω σ σ ι % ό ν  I ιδ ί ω μ  α

Παραθέτω (ορισμένες 'λέξεις, δπως μιλοάχνται στό χωριδ μέχρι σήμερα. 
1 
2
3
4
5
6 
7

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Κουλτοΰχ ( ι ) : Μασχάλη
Ά β τ ζή ς : Κυνηγός
Μ που λ ά : Α δελφ ή
Ί νγ χέ: Συνυφάδα
Τέτι: Θεία
Μπουλέ: Έξαδελφή
Μανίτσα: Γιαγιά
Λάλος: Θείος
Α φ έντης: Ό  χουνιάδος
Τζιζντάν ( ι ) : Πορτοφόλι
Γχιουρλουχια: Σχουπίδια
Φουχάλ(ι) : Σχουπα χαι φουκαλάω: σκουπίζω
Σιρλάν(ι) : Σισαμέλαιον
Σισιέ: Μπουχάλι
Ντιχιάν (η ) ς : Μπαχάλης
Ν τιάν(ι) : Τηγάνι
Χ λιάρ(ι) : Κουτάλι
Τσιανάκα: Π ιάτο
Καφχί: Φλυτζάνι του καφέ
Τσίφτες: Δίχανο
Κασαχεΐ: χαταχεΐ χαι χασαδώ: χαταδώ
Καπότε: Κάποτε
Κάμσου: Κοιμπιναϋζδν
Σχέφαλο: Μαξιλάρι
Τσιάχος: Σουγιάς
Μ πάτης: Αδελφός
Μπουντουτς: Στάμνα
Γχιμπρίτια: Σπίρτα
Σουφράς: Χαμηλό τραπέζι
Νταβραντω: Γίνομαι χαλά
Γχιόλα: Στάσιμα νερά
Ο υργάν(ι) : Σχοινί
Γρ ιντιά: Καδ ρ όνια
Ταβάς: Ταψί
Καριόλα: Κρεββάτι
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ΛΑ Ο ΓΡ Α Φ ΙΚ Η  ΜΕΛΕΤΗ ΣΙΤΑΡΙΑ!  Δ ΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Τοϋ δ ιδ α σ κά λο υ  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΣΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Έχιουν περάσει περίπου 4 χρόνια άφ’ δτου νεοδιορισθείς ήλθα στό με- 
μακρυσμένο και απομονωμένο τούτο χωριό. Ή  άπόστασις πού τό χωρίζει 
άπό τήν ιίδιαίτερη πατρίδα μου, είναι τεραστία, θα έπρεπε νά είπώ. Τό πε
ριβάλλον μου ήταν άγνωστο. Ενθυμούμαι πώς ή ήμερα πού εφθασα έδώ 
ήταν Κυριακή καί συνέπεσε νά γίνεται έκείνην τήν ήμέρα ένας γάμος δπου 
ήμουν προσκεκλημένος άπό τό πρωί. Δηλαδή φθάνοντας ατό χωριό μετά τό 
«ΚαΙλώς (ορίσατε» ήλθε καί ή πρόΐσκλησις. Μέ μεγάλη μιου χαρά παιριευιρέθην 
είς τό σπίτι τής νύμφης —  ό γαμβρός ήταν άπό γειτονικό χωριό —  καί μέ 
πολύ ενδιαφέρον παρακολουθούσα κάθε έκδήλωσι. Στις (εθιμοτυπίες μας εί
χαμε (διαφορές δπως πρόσεξα, τόιτε καί εάθύς έκτυπε. Δέν άργησα νά 
προσαρμ,οίσθώ καί νά γίνωμαι μέ τόν καιρό κι’ εγώ. . . «Σιιταριώτης» . . . 
Στά νυχτέρια, ατούς χορούς, στό γάμο, στις βαφτίσεις, παντού σχεδόν ελάμ- 
βανα μέρος γιά νά ξεχνώ τήν μοναξιά —  άφού ούτε καφενείο σχεδόν υπάρ
χει —  καί νά αλλάζω κατά κάποιον τρόπον τήν ‘ρουτίνα τής ζωής μου. Δέν 
άργησα νά γνωρισθώ μέ τούς χωρικούς, οί όποιοι μ’ έξετίμησαν τόσο πολύ, 
νά γίνωμαι πολλές φορές «χωρικός» καί νά συμμερίζωμαι τίς χαρές καί τίς 
λύπες τους. ’Ά ν  δέν παρεξηγηθώ ώς εγωιστής πρέπει νά ομολογήσω δτι ή 
έκτίμησίς των μεγάλωνε διά τό πρόσωπό μου δταν ιοί άκατάβλητες προσπα
θεί ές μου συνετέλεσαν είς βελτίωσιν τής σχολικής ζωής (έορταί, μεγάλες 
εκδρομές, ώς είς ’Αλεξανδρούπολιν) είς τήν άνοικοδόμησιν Ιερού Ναού, 
εντός διετίας καί μόνον, είς έπιδιόρθωσιν κεντρικής καί δημοσίας οδού, είς 
τήν ίδρυσιν Νυκτερινού Σχολείου κλπ. Καθ’ δλην αυτήν τήν 4ετίαν ή δια
μονή ιμου ε ί ς  τ ή ν Σ ι τ α ρ ι ά ν σ έ  γενικές γραμμές μέ βοήθησε πολύ νά 
γνωρίσω καί νά πράξω πολλά. Νά μάθω πώς ζή ό απλοϊκός κόσμος τών άπο- 
μονωμένων χωριών καί ν’ άνοίξω τό βιβλίον τής σταδιοδρομίας μου μέ πολλά 
προβλήματα γιά τήν αποστολή μου. . .

Μά ή εργασία ιμέ τήν 'όποιαν Ιθ’ άσχίοΙληθώ, δέν αποβλέπει σέ έΐκπαιίδευίτικά 
προβλήματα, τά οποία θά ζητήσουν έπίλυσιν. Ή  λ α ο γ ρ α φ  ί α, τήν όποιαν 
Οά Ιέκίθέσω μέ πάσαν δυνατήν λεπτομέρειαν, άπήτησε χρόνίον πολύν καί έκιτε- 
ταμένην προσπάθειαν. Βεβαίως δέν θά είναι (ολοκληρωμένη καθ’ δσον υπάρ
χουν πολλά, τά όποια άπαιτούν άκάμη περισσότερον χρόνον καί είδίκευσιν. 
Τήν προσπάθειαν μου αυτή έβοήθησαν οί άγαπημένοι μου μαθηταί, ώρισμέ- 
νοι επίλεκτοι εξωσχολικοί νέοι, καί γέροντες σεβάσμιοι. ’Ακόμη πρέπει νά
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προσθέσω και τούς πιό στενούς του συνεργάτας: Τήν κ. Κατίνα Ζαχάκη 
μετά τών λοιπών μελών τής οικογένειας της, ήτοι Άνθούλα, Σταυρούλα, 
Αθανάσιον, Μαριάνθη, τήν κ. Κρουσταλλένια Άνδρεάδη, τήν κ. Μιχαλα- 
κίδου Θεοδώρα, τόν κ. Μπαχτσεβάνη Σταμ., τόν κ. Χρηστό Ναζίρη, τόν 
κ. Δημήτριον Χρηστακάκη καί τήν νύμφη του ’Όλγα, τήν κ. Σύρμω Μπαχ
τσεβάνη καί λοιπούς χωρικούς. Επίσης τήν σεβαστήν μητέρα μου Ά φεν- 
τούλαν Έσκιτζόγλου. Είς δλους τούς ανωτέρω εκφράζω τάς πιό θερμάς μου 
ευχαριστίας γιά τήν 'συνεργασία πού είχαμε ώστε νά παρουσιασθή καί ένα 
έργο —· άν όχι τέλειιο —  τό όποιον δίδει τήν εικόνα τοΰ χω,ριιαύ σέ ζοφε
ρές γραμμές καί αποτελεί, άν πιιστέψωμεν ιστήν άλματό)ΐδη> πρόοδον τής χώ
ρας μας, ιμιά (ζωντανή ανάμνηση τής αύροον γιά το παρελθόν. Τό θέμα 
τής λαογραφίας τής Σ ι τ α ρ  ι ά ς μέ τό όποιον θ ’ ασχοληθώ παρακάτω 
ΐσοος άποτελέση αφετηρίαν διά μίαν μελλοντικήν λεπτομερεστάτην έξιστόρη- 
σιν τής εθιμοτυπίας καί έν γένει τής ζωής τών κατοίκων τής Σιταριάς.

Γ Ε Ν Ι Κ Α

Τό χωριό εύρίσκεται ΒΔ. τής πόλεως Διδυμοτείχου, μετά τού οποίου 
ώς 'έπί τό πλεΐστον 'συνδέεται αίκονομικώς. Είναι σχεδόν πεδινόν καί ό πλη
θυσμός του ανέρχεται είς 210 κατοίκους. Είναι ένας μικρός συνοικισμός, 
ό όποιος υπάγεται είς τήν Κοινότητα Μάλης τής Επαρχίας Διδυμοτείχου 
τού Νομού "Εβρου. Είναι όλοι πρόσφυγες έγκατασταθέντες μετά τήν Μι
κρασιατικήν καταστροφήν κατά τό έτος 1923 προερχόμενοι έξ ’Ανατολικής 
Θράκης (Τσαλί —  Μαλκότς —  Ξυστρίτσα —  Καράμτζα —  Κούρτ —  Καρά 
Ή λία).

’Ασχολούνται μέ τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν. Τά σπουδαιότερα 
γεωργικά προϊόντα είναι ό σίτος, ή κρυθή, ό αραβόσιτος, συσσάμι, πεπο
νοειδή, ήλιόσπορος, ζωοτροφαί, λαχανικά κλπ. ’Εξ αυτών άλλα χρησιμο
ποιούν κατ’ ιδίαν ή εξάγουν διά τήν εισαγωγήν εκείνων τών όποίων έχουν 
ανάγκην. Τά προϊόντα των, πολλάκις καί εκείνα τής πτηνοτροφίας, τά μετα
φέρουν πρός πώλησιν συνήθως είς τό «παζάρι» Διδυμοτείχου τήν Τρίτην, είς 
δέ τήν Όρεστιάδα τό Σάββατον. Βεβαίως τά προϊόντα τά όποια πουλούν στά 
«παζάρια» είναι μικρού βάρους καί προέρχονται από τήν πτηνοτροφίαν τους 
(αυ γά- κατόπουλα) κτηνοτροφία (τυρί, μαλλιά), ή ανταλλαγή ή πώλησις 

ζώων.
Τό χωρίον έχει κεντρική οδό, μιά πλατεία, ένα 1)>θέσιον σχολείο, μία 

Εκκλησία —  «"Αγιος Δημήτριος» —  ένα μικρό καφενείο, τό όποιο μόνο 
κατά τήν χειμερινήν περίοδον ανοίγει. ’Έχει έν δλω 53 οικογένειες, οί 
όποιες κατοικούν είς 45 έν δλω οικίας.
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' Υ λ ι κ ό ς  β ί ο ς :  Ή  κατοικία είναι μονώροφος, στενομέτωπος μέ 
είσοδον από Νότον. 01 τοίχοι είναι έκ πλίνθων ·είς τά παλαιό, έκ λίθων κα! 
τούβλων εις τά νέα. Ή  στέγη είναι καλαμωτή είς τά παλαιό, ξυλίνη είς τά 
νέα. Είς τά παλαιά διά τήν οίκοδόμησιν έχρησιμοποιεΐτο λάσπη μέ άχυρο 
και κοπριά, ιείς τά νεόκτιστα άισβέστι, τσιμέντο, άμμος. 'Η στέγη επικλινής, 
σκεπασμένη ιμέ κεράμους, στηριιζομένη ιδέ απ’ εύίθιείας είς τους τοίχους έπ! 
βάσεων τής στέγης, πρ!ν δηλ. καρφώση τούς λεγομένους «παπάδες» θά βάλη 
ένα σταυρό ξύλινο κα! θ’ άρχίση διαλαλώντας ιμέ τήν έξης ψράσι: «Γκιεν- 
τερέν ισάουλ γκεντίρμεεμ γκίεντ σάουλ», δηλ.: Κι’ εκείνος ποΰφεριε νά ζήση, 
κι’ εκείνος πού δέν θά φέρη (ένν. δώρον) πάλι νά ζήση. Οί χωρικό! τότε 
κατά βούλησιν χαρίζουν δ/τι επιθυμεί έκαστος, ήτοι ύπακάμισσο, πετσέτα, 
μανδύλα ή ρινόμακτρον κλπ. Τά δώρα θά μσιρασθοΰν ιμεταξύ τών τεχνιτών. 
Ταΰτα θά προσφέρω\ιται έίκ ιμέριους τών δωρητών ιμέχιριι ν ’ άρχίίση ή στέγη 
νά καλυφθή ύπό τών «πετσωμάτων». 5Εν τώ μεταξύ ό πρωτομάστορας έπανα- 
λαμβάνει τήν ιδίαν φράσιν προσθέτοντας νέα ή ευχαριστεί τόν δω·ρητήν. 
Οί κτίσται είναι ειδικευμένοι τεχνίτες εχοντες συγχρόνως κα! τούς βοηθούς 
των, τά «τσιράκια», δπως τά λένε.

ΪΠραν άρχίίση το «χτίσιμο του ισπιίτιιοΰ» και ιαταν άνοιχθιοΰν τά θεμέλια, 
ό ιδιοκτήτης σφάζει έναν πετεινό γιά νά «στεριωση» ή ιοιίκ&α ,κα! νά μήν 
πάθη κακό ό νοικοκύρης. Κατά τήν παράδοσιν τοΰ τόπου, κάποτε ένας ιδιο
κτήτης δέν υιοθέτησε τήν συνήθειαν λέγοντας: «Αυτά είναι μασάλια (παρα
μύθια). Γιατί νά σφάξω πουλί;» Ά λλ’ δταν άποπερατώθη ή οικία κα! ένώ 
πήγαινε ούτος νά επιδιόρθωση τά σκαλοπάτια, σηκώνοντας μιά πέτρα, έμεινε 
νεκρός έκεϊ πού ήτο.

Αί οίκίαι έχουν 4 δωμάτια έξ ών έν ύπνίοδωμάτιον, μία σάλα, ένα φα
γητού κα! αποθήκη τροφίμων. Είς τήν κουζίνα —  τοΰ ιφαγητοΰ —  τό τζάκι 
ή μπατζάς, οπως λέγεται, βρίσκεται πρός τό βόρειον μέρος. Αί κλίναι εί
ναι. έκ σιδήρου τοΰ εμπορίου, ό «σοφάς», ξύλινος, κα'ταιργούμενος βαθμηδόν 
διά έστίασιν παραμένων μόνον διά τό άνοιγμα τών ψύλλων τής πίττας.

’Έ π ι π λ α  κ α !  σ κ ε ύ η :  Τά συνήθη είναι τό τραπέζι, αί κρεμά- 
τραι, τρίποδα τραπεζάκια·, ντουλάπα, ή κατσαρόλα, τό τηγάνι, τό καζάνι, ή 
μπακίρα, ό κουβάς, ή σκάφη, δοχεία διά τήν μεταφοράν ΰδατος κλπ.

Ε ί δ η  ρ ο υ χ ι σ μ ο ΰ : Κουβέρτες μάλλινες ή καμιλώ, παπλώματα, μα
ξιλαροθήκες, πετσέτες υφαντές. Στάρια παραθύρων «υφαντά» ή αγοραστά, 
τραπεζομάνδηλα τοΰ άργαλιοΰ ή νάϋλον, πετσετάκια κεντητά, ταπιά εγχώρια 
κεντητά χρησιμοποιοΰνται πρός στολισμόν τής οικίας. Διά τήν έπίστρωσιν 
χρησιμοποιοΰνται οί «κουρελές» κα! αί ψάθαι άπό ψύλλα καλαμποκιοΰ. Είς 
μερικάς οικίας χρησιμοποιοΰνται διά τήν έπίστρωσιν κα! πεπαλαιωμένοι 
σάκκοι.
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Β ο η θ η τ ι κ ο ί  χ ώ ρ» ο ι : Είς κάθΐε δίκια υπάρχουν πρόσθετοι: έ
νας σταΰλος, (ντάμ), ένας αχυρώνας, ένας ορνιθώνας (κουμάς), μία· οπάνη 
κι’ ένας φούρνος. Ό  τελευταίος κτίζεται πλαγίως της ιοίΐκίας, ουχί όμως η
νωμένος μετ’ αυτής, είναι ήμιισφαιιρ ικός καί διά. την άνέγιερσίν ταυ χρησιμο
ποιείται ή λάσπη μέ τά τούβλα. Ώ ς εξαρτήματα (εργαλεία) τοΰ «φούρνου, 
αναφέρω τό φτυάρΊ μέ την «πάνα», δηλ. ράβδος ξύλινη, που στο άκραν 
εχει πανί γιά νά σκουπίζεται ό φούρνος, πριν ψαορνιαθούν τά «σμούνυα», δηλ. 
τά ψωμιά. Ή  αυλή τής οικίας ακατάστατος, λασπώδης, χωρίς σχήμα καί 
καλαισθητικότητα. Εις τι ,σημεΐον αυτής ισυλλέγεται ή κόπρος τών ζώων καθ’ 
δλον τόν χειμώνα, ήτις ιθά ακορπιισθή είς τους αγρούς τήν άνοιξη. Αφοδευ
τήρια δέν υφίστανται είς μειριικάς οικίας, αλλά καί έκεΐναι αί όποϊαι τά έχουν, 
τά έχουν είς άιθλίαν κατάστασιν, κατασκευασμένα άπό μερικούς ξηρούς κλά
δους πρός προφύλαξιν τοΰ . . .  επισκέπτου. Ποιμενική καλύβη δέν ΰφίσταται 
σήμερον είς τό χωρίον.

Β ' ’Έ ν Ι δ υ μ α ,  ύ π ό δ η σ ί ς, κόμμωσις, καλλωπισμός: Οί άν- 
δριες, κατά τάς κάθημερινάς εΐναι σχεδόν ομοιόμορφα ένδεδυμένοι. Τό κύρι
ον εξωτερικόν ένδυμα είναι τό «άδ|μιτένιο» κουστούμι, ήτοι: ύφασμα μαύρου 
χρώματος άπό μαλλί, που υφαίνεται είς τόν άργοιλειό καί πιέζεται σέ ειδικό 
μηχάνημα, τό «ντουλάπι», όπως τό λένε, δια νά γίνη στενό καί χονδρό. Τό 
ράψιμο γίνεται είς ιτόν ράπτη. Τό ίδιο γίνεται καί μέ την κόπα. Τά υποκάμισα 
γίνονται άπό ύφασμα που ύφάνθη είς τόν άργαλεισν, άπό εγχώριο βαμβάκι, 
καί ράβεται είς τήν μοδίαταν μέ «γιακά» είς τους νέους, χωριίς γιακά είς 
τους ηλικιωμένους. 'Η εσωτερική ένΙδυμασία >άπατελειται άπό μάλλινες φανέλ- 
λες, που πλέκονται άπό τάς ιδίας τάς γυναίκας τοΰ χωριού. Τό ΐδυο καί οί 
κάλτσες. Ή  γιορτινή ενδυμασία γιά τους νέους εΐναΐι σύγχρονη,, ένώ τών γερόν
των εΐναι ή ιδία τής καθημερινής, άλλα πολυτελέστερη σε ποιότητα. Ούτοι 
φορούν καί .την έξ ιίδίου χρώματος ζώνη, (ζνάιρ) καθώς καί τό καπέλλο (τρα
γιάσκα). Τό χειμώνα φοριούνται καί παλτά υφαντά ώς καί τά κουστούμια 
καί ραμένα ομοίως, ή τά ήμίπαλτα, σί «πατ,ατοΰκες», δπως λέγονται. Τό χει
μώνα συνηθίζεται τό μάλλινον, ένώ τό θέρος τό βαμβακερό. Τά γαμπριάτικα 
ράβονται ιστό ράπτη, ή άγοράζονται έτοιμα.

Διά τάς γυναίκας, ή ενδυμασία εΐναι μάλλινη ή βαμβακερή. Αυτή, άποτε- 
λειται 'άπό την φοΰστα, τήν ποδιά, την μανδήλα (τσεμπέρι’), την ζακέττα διά 
τάς ήλικιωμένας, διά δέ τάς νέας είναι σύγχρονη, ακολουθούσα την μόδαν. 
Είς τά παιδιά έως 5 ιέτών, ή ένδυιμασία άποιτελεΐται άπό τό μαϋρσ άδμιτένιυ 
κουστούμι, ώς καί είς τους άνδρες (νταήδες), ικαθώς καί τά ΰπόλοπα έξαρ- 
τήματα τής ενδυμασίας των, ένώ κάτω τών πέντε ετών συνηθίζεται τό πλεκτό 
μάλλινο κουστούμι διαφόρου χρώματος.

'Τ π  ο δ ή μ  α τ  α: Οί άνδρες διά την εργασίαν έχουν τα τσαρούχια,
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ή .τά λαστιχένια κοντά υποδήματα, 'διά τάς έαρτάς έχουν ειδικά, τοΰ εμπορίου. 
Οί γυναίκες φορούν παντούφλες ή λαστιχένια Ιδυά τήν Εργασίαν, ένώ τάς 
εαρτάς σχεδόν ισύγχρονία, του εμπορίου. Τά παιΐδίΐά φορούν λαστιχένια, τοΰ 
εμπορίου.

Κ α λ λ ω π ι σ μ ό ς  : Είς τους νέους 'συνηθίζεται ή καρφίτσα στήν γρα
βάτα, ειίς τάς νέας ή καρφίτσα στο πέτο του γιακά, ό «καλλιές», ή τό (μαντήλι 
ιμέ τήν «μπιμπίλα» τάς καθημερινός. Επίσης, ιδιυά κρέμας φρεσοοαρδζανται, 
άλλά δέν συνηθίζουν τό βάψιμο τών χειλέων. 'Αλματωιδώς όμως, πλησιάζουν 
καθ’ όλα καί δλοι τήν .σύγχρονη, μόδα.

Γ ' Τ ρ ο φ α £: Τήν τροφή συνήθως ιτήν αποτελούν τά όσπρια, τά
όποια μαγειρεύονται, ώς συνήθως. ’Επίσης, έπιπρασίθέτως ειίς ταΰτα, είναι τά 
«Ικαυσκούσια», ,δηλ. τεΐμάχια ξηράς ζύμης, που έχει ζυμωΐθή μέ κομμένο σι
τάρι (ΐμπλιγούρ'ΐ), αυγά καί γάλα. Τό σχήμα των. .είναι ι στρογγυλό καί τό 
μέγεθος ωσάν τόν πίλέον ιμιικρό βώλο. Δυά νά τά βράσουν, τά ρίχνουν εις βιραι- 
σό νερό, ιείς τό όποιον ιθά προσθέσουν γάλα, φασόλια ή δ,τι άλλο θελήσουν. 
Τήν τροφή τους, τήν αποτελούν ακόμη καί τά «Ιγισυφκάδΐια» (μακαρόνια), 
ό τραχανάς καί τό «άργιάνι», δηλ. το άπόσταγμα τοΰ βουτύρου (ξυνόγαλο) 
πού ζυμώνεται μέ τόν τραχανά, τό ιμαυροπίπερο καί βράζεται. Πρόσθετες τρο
φές είναι καί οί πίττες -τυρόπιττες, γαλατόπιττες, κοιλοκύθάπιιττες, κ. λ. π., 
οί «λαλαγγίτες» (τηγανίτες), τό σαραγλί (μπακλαβάς), τά κατμέρια, ήτοιι ζύμη 
πρόχειρη, χωρίς προζύμι ζημωμένη, πού ψήνεται στά κάρβουνα. Τό κρέας καί 
τά ποταμίσια ψάρια αγοράζονται ισπανΟως. Προς ιαομπλήρωσιν τούτων, έχουν 
τά κοτόπουλα.

Π  α ρ α  ισ κ © υ ή ά ρ  τουΙ: Ή  ζύμεοσις γίνεται μέ τόν έξης τρόπο: 
Κοσκινισμένο .αλεύρι ζυμώνεται μέ προζύμι καί ζεστό νειρό μέ τό ά,νάλογον 
άλας ιέίπί μίαν ώραν. Μετά τήν ζύμωσιν, ή γυναίκα πού τό ζύμωσε, θά κάμη 
τρεΐς φοράς τόν σταυρόν της δια νά Ιέπιτύχη τό ψωμί. Καλύπεται ή ζύμη έκεΐ 
πού είναι, δηλ. στή σκάφη μέ τά ρούχα, δια νά φούσκωση. Μετά τό φού
σκωμα μοιράζεται ιείς τά «ισμούνιαι» .καί ιμπαίνει ιστήν πινακωτή. Ό  φούρνος 
ανάβεται ιμέ κλάρες καί όταν άσπρίση ή πρόσοψίς του, «τά ποδάρια», καθα
ρίζεται ιμέ τήν βρεγμένη «πάνα», άφοΰ προηγουμένως έχουν άφαιρεθή τά 
«άκαφτα», ξύλα ή τά μεγάλα κάρβουνα, μέ τόν γκέλμπερε, δηλ. τό ξυιλόχτενο. 
Κατόπιν τούτων, θά φουρνισθή μέ τό φτυάρι., καί μετά δύο, ώρας θά 
βγουν τά ψωμιά. Θά άλειψθ.οΰν άπαλά μέ νερό καί θά σκεπασθιοΰν γιά νά 
μαλακώσουν. Τό πρώτο ψωμί πού ιθά ζυμωθή άπό τήν πρώτη «έσαδει/ά» έχει 
ξεχωρ'ΐστή τιμή: ’Απ’ αύτό· ιθά πάρη Εκαστος ένα τεμάχιο καί κρατώντας το 
μέ τό χέρι, θά τό φέρη κυικλικώς άνωθεν της κεφαλής δ,ιά νά τό φάγη έτσι 
αντίθετα. "Οσον πιό περισσότερο ψθάση ,τό χέρι, τόσον ή παραγωγή τοΰ σί
του θά είναι μεγαλύτερη.
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Διά τήν ’Εκκλησίαν, ιζυμωνειταΐι ή «λειητουιργιά», διά τά μνημόσυνα τά 
«σχώρια», δηλ. μικροί άρτοι, διά τήν προξένευαν ειδικό ψωμί, διιά τόν γάμον 
καί τοΰ 'Αγ. Βασιλείου διμοίως.

Π ο τ ά :  Τό -συνηθισμένο ποτό είναι ό ΐοίίνος, ασπς δεν λείπει άπό καμ-
μίαν οικίαν. Πίνεταιι άπ’ όλους σχεδόν καθ'’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ χειμώνας 
καί τής άνοίξεως. Παρασκευάζεται εις ειδικά «πατητήρια», όπου πατεΐται 
διά τών. . .  ψειρών. Τιαΰτα ιεΐναι οί λεγάμενες μποϋκίδρες. Κατόπιν μπαίνει είς 
ειδικά βαρέλια καί ιείς ειδικά μέρη 6;ιά νά «βράση». Στραγγίζεται καί τέλος, 
μπαίνει ισέ ξεχωριστό βαρέλι, έτοιμο πρός πάσιν. Διά τάς επισκέψεις χρησι- 
μοποιιαΰνται τό ούζο καί τά λικέρ.

Δ '. Γ ε ω ρ γ ί α :  Τά χωράφια είναι πλαγιαστά ώς έπί τό πλεΐστον καί 
παχιιά. Κατά τό τέλος τοΰ βέρους καίονται. οί «καλαιμιές» —  άπ’ τό θερισμένο 
σιτάρι —  καί οργώνονται γιά τήν σπορά πού ιθά γίνη αργότερα μετά τά πρω- 
τοβρόχια. "Ολοι τότε σπεύδουν διιά νά σπείρουν τους αγρούς των ερημώνον
τας ’έτσι τό χωριό. Ή  αυγή καί τό -σούρουπα τούς βρίσκει ιμέ τό άλέτριι καί τήν 
παπάρα (ξύλινο αλέτρι.). Μετά ιθά έλθη ό καιρός τής άναπιαύσεως. Διά τήν 
καλήν έΐαοδείαν έπιδίδονται είς πολλάς εθιμοτυπίας. Τιοΰ Σταυρού ιθά προσκο
μίσουν -σίτον είς τήν ’Εκκλησίαν -διά νά εΰλογήθή. Τό ίδιο ιθά συιμβή καί κατά 
τήν εορτήν τοΰ 'Αγ. Μοδέστου. Κατ’ αΰτήν πηγαίνουν είς τήν Εκκλησίαν διά 
νά ιεύλαγηθή, άρτον ζυμωμένον χωρίς πραζύμην (μπουγάτσα) καί κατόπιν ιθ ά  

τόν διανείμουν. Τής 'Αγ. Βαρβάρας βράζουν σιτάρι καί ίμερος αΰτοΰ διανέ
μουν. ’Εκτός τής παραγωγής καλής έσοίδείας, αί ώς άνω έθΐιματυπίες γίνονται 
καί ’διά τήν υγείαν τών ζώων. Είς τά προγνωστικά τους οιί γεωργοί επιδίδον
ται ιμέ προσοχή διιά νά επιτύχουν τήν καλήν εσοδείαν καί νΡ αποφευχθούν —  
άν είναι Ιδυνατόν —  οί κίνδυνοι. ’Ά ν  -βροντήσουν τά σύννεφα τής βρίοΙχής, ά- 
ναλάγως της ημερομηνίας, τόσες θημωνιές ιθά γίνουν ιστό (σπίτι. Τοΰ Ά γ . Δη
μητρίου τά ζώα δέν βάζουν ζυγό, τόν δέ Μάρτιον δέν καψαλίζεται ιστά κάρβου
να άρτος Ιδιά νά μήν1 «καοΰν» τά σιτάρια. Κατά τόν Μάϊον μόλις παρουσιασθή 
τό έντομο της νύκτας που εκπέμπει το γαλάζιο (φώς αυτό σημαίνει πώς τά σι
τάρια έγιναν καί άρχισαν —  άλλαχίοΰ βέβαια άν όχι στόν τόπο —  νά θείρίζιον- 
ται. Οί προετοιμασίες τών1 γεωργών διά τήν σποράν γίνονται μέ έντονον ρυ̂ - 
θμόν. Πριν άρχίση τό όργωμα διιά τήν -σποράν μεταβαίνουν είς τόν τεχνίτην 
διά νά ετοιμάσουν τά ΰνία (γνιά), τό άροιριον καί τουρμσύκ(ι) (ή χτένα πού 
ισοπεδώνει τό χωράφι). Τ ά ζώα προσέχονται περισσότερο διά νά μπορέσουν 
νά υπερνικήσουν... τόν Γολγοθά τους. Μέ τήν προσταγή τοΰ άιφέντη του θά 
υπακούσουν ιείς τάς θελήσεις του —  Καραγκιόζα, Σαρρή, Μπέλιου κ.λ.π. —  
οστις συνεννοείται μέ τόν ΐδικάν του- τρόπο καί έκεΐνα πνιγμένα στόν ιδρώτα 
σύρουν ,τό βαρύ άροτραν διά νά οργώσουν δλο καί πιο βαθίειά τό χωράφι. Ό
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αλωνισμός wax ή «μεταφορά πολλάκις «δέν τά «στενόχωρε!» χιαίθ·’ οσον —  Ιδία 
τό πρώτο —  γίνονται μέ μηχανάς. Ή  εσοδεία θά τοποθιετήθή είς τάς είδικάς 
αποίθ'ήκας (αμπάρια) καί πριν αρχίσουν τά πρώτα κρύα «θά είΐδοπσιηθή τό 
ειδικόν αυτοκίνητον ταυ αλευρομύλου παύ εδρεύει είς άλλο χωρίον νά φθάση 
δια νά μεταφερη τόν άνάλοιγον «σίτον πρός άλεσιν. ’Άλλος σίτος 'θά κοπή «μπλι- 
γούρι» γιά τά «φαγητά των, άλλος διά τόν τραχανά, άίλλας διά τήν έπομένην 
σπορά, άλλος διά τήν εξάφλησιν τής ’Αγροτικής Τιριαπέζης καί άλλος διά ζωο
τροφήν (γιαρμάς). 'Η μέτρη,σις γίνεται μέ τά «σνίκία ήτοι δοχεία τών 8 χιλι
όγραμμων περίπου ή τό «κιλό», ήτοι πολλά «στέκια πού ζυγίζουν πειρί τά 50 χιλι
όγραμμα. Είς τό χωρίον δέν -υπάρχει μύλος διά τήν άλεσιν του «σίτου δπως προ- 
ανεφέρ'θη. ΑΙ περισσότεραι ιοίκίαι «ομως έχουν τόν (χερόμυλο τους (διά τήν κο
πήν τού «σίτου δι? ιδίαν των χρήσιν (ιμπλιγούρι).

Ε λ  Ά  μ π ε λ ο υ .ρ γ ί α  : Τά αμπέλια φυτεύονται συλήθως τήν άνοιίξι 
άφοΰ προηγουμένως έχουν άνοιχίθή οί λάκκοι καί έχουν περιποιηθή καταλλή
λως. Τό σκάψιμο γίνεται μέ έπιμέλεια καί 'άπό τάς γυναίκας ώς έπί τό πλεί- 
στον, καθ’’ δσον συμπίπτει τόν καιρόν τής «σποράς, ένώ τήν ατμόσφαιρα θά τήν 
δονούν μέ τό άρμα: «’Αμπέλι μου -ψηλό καλό, καί κσντακλαΐδεμένο αμπέλι μ’ 
ποιος ισέ «φύτεψε καί ποιος Ιθά «σε κλαδέψη. Γ-ιιρέντης (άφέντης) μ’ μέ φύτεψε 
κείνος (θά μέ «κλαδέψη, κορίτσια ιθά μέ σκάψουνε, γιρτές θά μή κορφολογή
σουν». ( Σταυρούλα Ζαχάκη). Τό θειάφισμα γίνεται ιστό άνθισμα, τό δέ κσρφο- 
λόγημα γίνεται μόλις κλείση τό άνθιος. Αί συνήθεις άσθένειαι τής αμπέλου είς τόν 
τόπον εΐναι τό /σκουλήκι πού προσβάλλει τό φυτό ολόκληρο, ή παγωνιά, απο
φεύγονται, δέ μέ τά σύγχρονα μέσα καί φάρμακα. Ό  τρύγος άρχεται Σεπτέμ
βριον μέ ’Οκτώβριον καθ’ δν (οΐί «κοπέλλες» μέ τ’ άσπρα «τσιμπέρια» πριν 
άνατείλη 'ακόμη ό ήλιος εδρίσκονται είς τό αμπέλι κόβοντας τά «τσαμπιά» το
ποθετώντας τα ιστά καλάθια, διά νά τά «μεταφέρουν οί νταήδες (άνδρες) είς 
τήν «βοϊδάμαξαν και έκείθ'εν «είς τό χωρίον. Ούδεμία έθ'ΐμοτυπία υπάρχει κατά 
τόν τρύγον. Ή  κοπή τών σταφυλιών γίνετ«αι άπό Δευτέρα, ποτέ όμως Τετάρτην. 
Αύτη γίνεται ιμέ έπιμέλειαν. ΤΙ παρ«ασκευή τού οίνου γίνεται μέ τό «πάτημα» 
τών σταφυλιών είς τά ε'ίδικά δοχεία «τίς ιμπακίριες» τό δέ τσίπουρο βγαίνει 
είς ειδικόν μηχάνημα. Ή  πρώτη οινοποσία γίνεται μέ ξεχωριστό γ«λέντι είς 
τήν «οικίαν τραγουδώντας μέ τό ποτήρι είς τήν χείρα άπαντες τό πρώτο άσμα: 

Δέν «φταίει «μπάρμπα μ’ τό κρασί 
δέ φταίει τό ποτήρι 
μόν’ φταίει ή θυγατέρα «σου 
πού στέκ(ει) «στό παραθύρι.

Ό  ιοΐνος τούτος ιθά άποτελέση τό ποτόν τού χειμώνας καί πίνεται όχι μό
νον στά γλέντια άλλά καί «είς τά γεύματα καί «μάλιστα ειίς μεγάλην ποισότητα. 
Έλάχιστο'ΐ ιείναι εκείνοι ειίς τούς όποιους μένει καί πωλούν.
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’Ά  λ λ α ι γ  ε ω :ρ γ ί κ αι ί κ α λ λ ι έ ρ  γ  e ·ι α  ι ,Ήίαι'ι άσχολίαι. Οι κά- 
ταυκοι (ασχολούνται. έκτος τής καλλιέργειας των δημητριακών και μέ τήν καλ
λιέργειαν τών κουκιών, ταυ βάμβακος, τής πατάτας, τών κρομμύων, τών πεπο
νοειδών κ.λ.π. Έ ξ αυτών μόνον ό βάμβοίξ — δταν περισσεύει—  πωλείται, τά 
δέ άλλα χίρησ.ιμοποιίοΰνται διά τήν τροφήν τών Ιδίων ή τών ζώων των. Οί 
άγριοί τών κατοίκων του χωρίου φυλάσσονται υπό τοΰ αγροφύλακας τοΰ «κου- 
ρουτζή» όπως τόν λένε, ό όποιος πληρώνεται ιάπό τό δημόσιον. Οί άγριοί καλ
λιεργούνται ΰπό τοΰ ιδιοκτήτου άλλ’ (δταν αότος δυσχερίαίνεται διά νά τό καλ- 
λιεργήση τότε τό δίνει είς άλλον «μισιακό». Διά τοΰ τρόπου τούτου ό ιδιο
κτήτης θά βάλη τόν άγρόν του καί τό λίπασμα, ό ιδέ ένοικυαστής δλα τά υπό
λοιπα (όργωμα, σπορά κ.λ,π.). Ή  παραγωγή θά μοιρασίθή έξ ίσου·. Ή  συμ
φωνία γίνεται «καλή πίστει». Ή  πώλησις ή ή ανταλλαγή, τών ζώων, συνήθως 
τών μεγάλων ('βοοειδή) , γίνεται Ιδιά τών μεσιτών (τζαμπάζηίδες). Οί τελευ
ταίοι άφοΰ κλείαουν τήν συμφωνίαν επισφραγίζουν τούτην διά μιας χειρα
ψίας μέ τήν ιλέξιιν «χιαϊρ» δηλ. έγινε. Κατόπιν μεταβαίνουν, διά τήν έκδοσιν 
τών ισχετιικών δ'ικαιολογητικών πρός πώλησιν, ιείς τό κοινοτικόν (κατάστημα 
και τήν αστυνομικήν αρχήν. Είς τήν πώλησιν δίδεται ΰπό τοΰ άγαραστοΰ καί 
μία σχετική προκαταβολή, τό καπάρο, τό όποιον χάνει ό αγοραστής έάν δέν 
τηρήση τήν .συμφωνίαν. Ή  πώλησις ή ή ανταλλαγή τών ζώων γίνεται ένίατε 
και είς τό παζάρι.

Φ υ τ ι κ ό ς  κ ό σ μ ο ς .  Δενδρακαλλιεργειαι δέν γίνονται καθόσον επα- 
aparv1 νά ευδοκιμούν όπωρισφάρα δένδρα. Μόνον οί λεΰκες τά «καβάκια» φυ
τεύονται .σέ σημεία τοΰ χωριοΰ τόν τελευταίο καιρό. Οί μαθηταί τοΰ σχολείου 
πρσεβησαν είς διενδροφύτευσιν πολλών δενδρυλλίων άλλά μετά πάροδον χρό
νου απογοητεύτηκαν .από τήν ανάπτυξών των, διότι άπαντα ιεξηράνθησαν. Αί 
πλεϊσται τών οικοκυρών είναι ψιλανθίεΐς. Είς τάς αΰλάς ή τάς γλάστρας φυ
τεύουν καλλωπιστικά φυτά ώς τό σπαθάκι (κρίνος), τήν τριανταφυλλιά, τό 
ζουμπούλι κΛ.π. Διά τά δένίδρα υπάρχουν ώρΊσμέναι δαξασίαι. Διά τήν καρυ
διά καί τήν συκιά πιστεύεται πώς 6 ΰπνος κάτωθεν αυτών δεν είναι ευχάρι
στος. Ώ ς βότανα χρησιμοποιούνται: ή ζάρκουλα ίδιά τό κοτόκωλον, ή τσου
κνίδα διά τόν στόμαχον, τό χαμομήλι διά τόν ΐβήχα, ή αγριάδα διά τό σάκχα- 
ρον. 'Η ισυλλογή τών βοτάνων γίνεται πάντοτε τήν άναιξι και μετά τάς βροχε- 
ράς ημέρας.

ΟΠ ο Ίΐμ ε ν ί κ ό ς  β ί ο ς .  ’Επειδή δλοι ειίς τό χωρίον έχουν «πράματα» 
δηλ. ζώα, διά τόν λόγον τοΰταν 'επιμελούνται ταΰτα μέ Ιδιαίτερη φροντίδα. 
Ό  βοσκός ή τσαμπάν(η)ς, 'δπως τόν λένε, Ιθά βγάλη μέ τήν ξύλινη ράβδον 
του, τήν «τζουμάκα», καί τους ,σκύλους του ειίς τήν ιβοσκήν και θά τά φέρη τό 
σούρουπο. Οΐκόσιτα πρόβατα ή γίδια δέν υπάρχουν. Κατά τάς ημέρας τής 
βαρυχειμωνιάς τά αιγοπρόβατα δέν (εξέρχονται εΐίς τήν βασκήν άλλά μένουν
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εις τό μανδρί καί «ταΐζονται» εκεί ιμέ τάς ζωοτραφάς ήτοι τόν «γιαρμά» (κα
λαμπόκι ή σιτάρι αλεσμένα) m l χόρτο. "Οσοι εχίοιυν λίγα αιγοπρόβατα τά 
«χτυπούν» είς τους μεγάλους κτηνατρόφαυς mil πληρώνουν πρός τούτοιις έτη- 
σίως δι’ έκαστον ζώον δραχμάς περί τάς εκατό. Τά βοσκοτόπια είναι δι’ ολους 
■κοινά αλλά πληρώνουν τό άντίτιιμίον τής βασκής ιειυς τήν ,κοινότητα. Τό παί- 
μνιον τό άκολουθίούν οί σκύλοι ένώ ό βοσκός δια νά «ξεγελάση» τά πρόβατα 
νά έ-ξέλθουν τής στάνης παίρνει τεμάχιον άρτου- καί δίδει εΐΐς ένα - δύο m l  
ταύτα ακολουθούν τά υπόλοιπα. Τά άρσενικά δέν προπορεύονται άλλά πηγαί
νουν ©ίς τό μέσον συνήθως τού ποιμνίου. Τόν καιρό τής γεννήσιεως ξεσηκώ
νουν τό χωρίον ιμέ τά βελάσματα m l κατά τήν άναχώρησιν m l  κατά τήν επι
στροφήν των. Τά πρόβατα ίάνάλσγα ιμέ τό χρώμα mem1 παίρνουν κα'ι τήν ονο
μασίαν· των. Όμοίως καί ιμέ τήν ηλικίαν των. ’Εκείνα πού είχιουν μαύρισμα 
άνωθεν τών ματιών λέγονται «καραγκιόζικα», τό άσπρίο «μπελά», τό σταχτί 
«άλατζιάδκο», τό παρδαλό δηλ. τό ασπρόμαυρο Ιδίως ιε’ις τήν κεφαλήν λέγε
ται «καραΐμπάσκο». Τά γηρασμένα λέγονται ιμαργιές — ίδιά ιθηίλυκά—  τά δέ 
νέα τουκλιά ή ιμπλιόρια. Ό  κριός ιλέγείται κότσι, ό δέ τράγος πούρτσος. ’‘Εκείνο 
χωρίς ιούιρά λέγεται γκαυτζούκ(Ί)κο, ιένώ χωρίς κέρατο τσελέκο. Τά γεννημένα 
λέγονται σα|μάλια ένώ τά .στείρα ιξ('ί),ρκα. Τό απόκομμα τών αμνών γίνεται 
τήν ημέρα τής πωλήσεως. "Εκτατέ γίνεται καί τό άρμεγμα. Τιούιτο γίνεται είς 
ειδικές καρδάρες καί ή δίδεται ιστόν γαλατά γιά τό τυροκομείο ή πήζεται 
τυρί μέ μαγιά τού έμπαρίου άφού προηγουμένως .στραγγισθή. Μετά τήν πήξι 
θά μπή «στις τσαντήλες» γιά νά ιστραγγίση. ιΚατόπιν ιθά κοπή καί Ιθά τοπο- 
θίετηθή σέ δοχεία μέ άλατόνερο. Είς τό Ιδοχεΐον τήν στιγμήν πού ‘θά πήξουν 
θά ιβάλουν μιά χάνδρα ή ένα σκόρδο διά νά άποφευχθή ή βασκανία καί κα- 
τόπιν «σταυρώνεαι» ιμέ τήν παλάμη. "Αλλο γάλα πήζεται γιά βούτυρο .σέ ειδικό 
ξύλινο δοχείο τήν ντουρβάνα δπου ιθά «χτυπηθή» μέ τό «ντουρβανόξυλο». Ή  
κουρά τών προβάτων γίνεται τόν Μάύον. Αί -συνήθεις άσθένειαι τών. αίγαπριο- 
βάτων είναι τό «κελεμπέκι» καθ’ ήν προσβάλλεύαι τό ισηκώτι, τό όίλεσ&κι» πού 
πρήζεται τό ζώον καί αποφεύγονται ή (θεραπεύονται ιμέ ειδικά βότανα ώς τό 
«καιροίούτ» οπως λένε, ένα είδ'ος χόρτου. Προστάτης τών ζώων 'θεωρείται ό 
"Αγιος Γεώργιος, είς μνήμην τού όποιίου γίνεται τό «/κουρμπάνι», κατά τό όποιον 
σφάζεται αμνός τόν όποιον πριν ψήσουν ιείς τόν φούρνον θυμιατίζουνε, δταν 
δέ τόν βγάλουν ιάπό τόν φούρνο, τού βάζιουν ένα άνθος διά νά «προκόψουν» 
τ’ αρνιά.

Διά τήν ήμερότητα τών προβάτων διηγούνται τό κάτωθι: Κάποτε ό 
Χριστός πήγε είς τόν βοσκόν πού φύλαγε γίδια καί τού ζήτησε, μεταμορφω
μένος ισ’ ένα γέρο, νερό νά πιή. ’Εκείνος τού απάντησε: «Νά εκεί ψηλά είναι 
ή βρύση καί νά πάς νά πιής». Ό  Χριστός ιθύμωιαε καί τού είπε: «Τά γίδια 
σου στόν τόπο! νά μή .σταματούν». Π ήγε κατόπιν εΐίς τόν βοσκόν πού έβοσκε
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πρόβατα (διά τόν ίδιαν λόγιαν. Ό  •βασικός ταυ (είπε: «Οάππο μ’ δέν έχω άλλα 
οΰτε καί κύπελλα ’έχω να υοΰ δώσω νά πιής. Κ άθισε, καί μέ τό τσαρούχι μου 
θά πάω νά σου φέρω νά πιής». Τρέχει ο βοσκός, του έφερε νιειρό, ήπιε ό 
Χριστός κι’ ιεΰχαριίστήθ'ηκε. Ευλόγησε τό παίμνιον τών προβάτων ταυ λέγον
τας: «Τά πρόβατά ισίοιυ ένα τόπι νά  γίνωνται» δηλ. νά μένιαυν μαζεμένα. Διά 
τόν λόγον αυτόν τά πρόβατου δέν οκαρποΰν ένώ τά γίδια εΐναι άτίθίαισα.

ιΚ υ ν ή γ ιι ο ν, Οί πλεΐσται ασχολούνται έρασιτεχνιχώς ή έπαιγγίελματι- 
κώς ιμέ τό κυνηγιον έχαντες πρός τόν ι σκοπόν τοΰτον τά κυνηγετικά όπλα τους 
«τσεφτεδες» δπως τούς λένε καί τούς κυνηγετικούς 'σκέλους, τά «κοπάϊα». Τά 
Οηράματά τους εΐναι λαγοίί, άλώπεκες, όρτίκια, μπεκάτσες, άγριόχηνες, «κα- 
ζιά», πέρδικες, μαυιροπαύλια', άγριιόπαπιιες κ.ιλ.π. Ούδιεμία πρόληψις, δοιξιασία 
η δεισιδαιμονία υπάρχει ιέίς τόν τόπον διά τό κυνήγι.

Ζ ω ι κ ό ς  κ ό σ μ ο ς .  Είς τόν τόπον καί ιείς τάς πειριοχάς τάς πέριξ 
ζαΰν διάφορα ήμερα ζώα ή άγρια ταιαΰτα, ώς τά ιβααειίδή, τά αιγοπρόβατα, ό 
σκέλος, ή γάτα, ή πάπια, ή ορνίθια, ή γαλοπούλα, τό άλογο, ό ό'νος, ό χοίρος, 
ό λύκος, ή άλεποΰ, ό λαγός, ό ασβός, ό ποντικός, ό Ιέραξ, ή πέρδικα, ή κου
κουβάγια, τό περιστέρι, ό κούκος, τό μαυροποέλι, ό κόιραξ, ή καρακάξα, 
ό σπουργίτης, ή καρδερίνα, ό ισπΐνος, ή μπεκάτσα κ.λ.π., ή οχιά, ή σαύρα, 
ό ισκαντζόχοιίρος κ λ π . Είς τά περιισσότερα έξ αυτών έχουν δοθή ξεχω,ρι/στά 
ονόματα·· Ό  όνος «γκατζολι», ό Ιέραξ καρτάλι, ή κουκουβάγια καυκουμάους, 
ή .σαϋ,ρα γκουστέρα, ό σπουργίτης τσιριαπούλι ή ισαριτσές. Διά τά ζώα έχουν 
ώρ'ΐισμένας προλήψεις ή δυσιδαιμονίας καί πιστεύουν ειίς αΰτάς άκραδάντως. 
"Οταν ισυρθή ό ισκέλος ‘είς τήν αυλή καί πρός τό μέριος .της οιίκίας τότε κάποιος 
θά έλθη ιείς τήν οικίαν, 'ένώ άντιιθέτως ή ιθά φυγη άνθίριωπος άπό τήν οικίαν 
ή θά πείθάνη άνθίρωπος Ιεά της Οικίας ή θά ψοφήση ό ισκύλος. ’Ά ν  «νίπτεται» 
ή γάτα ιθά φυσήξη άπό τό ιμέρός έκεΐνο αέρας. ’Ά ν  τιναχθή τό πρόβατο· ·θά 
πεση όμίιχλη ή πάχνη. ’Ά ν  ή κότα ιφωνάξη >σάν τόν πετεινό κάτι κακό θά ισυιμβή 
είς τήν ιοίκία. Ή  κουκουβάγια άν λαλήση ιμέ τήν κραυγή «κου'ούκ» θά κάνη 
καλοκαιιρία, ένω άν κάνη τήν άλλη κραυγή θά κάνη κακοκαιρία. Ό  κούκος, άν 
διέλθη άνωθεν τοΰ χωρίου φωνάζοντας θά διαλύση τό χωρίον.

Β ι ο τ ε χ ν ί α .  Ή  βιΙοτεχνία εΐναι σχειοκώς περιωριίσμένη καΐθ5 δσον τά 
σύγχρονα μέσα καί ή έξέλιξις έξυπηιριετοΰν τάς άνάγκας των ώστε νά άπο- 
φεύγωνίται τά «ταΐς ίδίαις χερισίν». Ό  άργαλεχός διμως απαραίτητος διά τήν 
ΰφανσιν ιάπαραιτήτων υφασμάτων·, ήτοι διά κλινοσκεπάσματα καί άλλων ειδών 
ίμαΐτιίσμοΰ. Εις τόν αργαλειόν είναι τοποθετημένα τό εΐίΐδικόν νήμα, πό ιστιμόνι, 
άπό βάμβαΐκα πού γνέθηκε ιμέ την ιρόκα, υστέρα τυλίχθηκε μέ τήν ανέμη σέ 
κουβάρι καί άφοΰ βάφηκε, τεντώθηκε (ιεϊιδιιάσίθηκε) δπως λένε καί τυλίχθηκε 
έκ νέου καί περάστηκε. Έ πί τοΰ νήματος τούτου θά διέλθη άλλο νήμα μέ τήν
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«σαΐτα» το υφάδι καί ιμέ τάς καταλλήλους κινήσεις χιειιρών καί ποίδών της γυ
ναίκας ύφαίνεται ουτω τό ΰφασιμα, ή «ιατροήμπα» οπως τήν ιλέν,ε. Τούτο είναι 
συνήθως «δίμτου» δηλ. βγαλμένο ιμέ τέσσερα πατήματα τών πόδών έπί τοΰ 
αργαλειού. Ή  στρούμπα· ιθά είναι μάλλινη ή βαμβακερή καί έξ αυτής θά 
γίνουν τά πλευστά του ιματισμού των. Πλήν τοΰ ιάργαλειιοϋ, οίι γυναίκες ασχο
λούνται ιμέ τό κέντημα διά τό όποιον χρησιμοποιούν ειδικά σχέδια γιά ταπιά, 
μαξιλάρΊα, κουβέρτες κ.λ.π. Έπίσης καταγίνονται μέ τήν πλεκτική (ιφανελλες, 
κάλτσες κ.λ.π.) καί μέ τήν ΰφανσιν τής ψάθάς έκ ψύλλων καλαμποκιιοΰ είς 
τόν αργαλειόν. Ή  βαφή των γίνεται μέ βαφικήν ύλην τοΰ 'εμπορίου. ΟΊ άνδρες 
γνωρίζουν νά κατασκευάζουν τσαρούχια άπό κατειίργααμένον Ιδέρμα·, ώραισμένα 
βιΐοίτε'χνικά σύνειργα τής γυναίκας ώς άνέμη, ιρόκα, αδράχτι κ.λ.π., τοΰ άμία- 
ξιοΰ απαραίτητα ώς τόν ζυγό. Γενικώς ή βιοτεχνία ©ίς τό χωρίον δέν παρου
σιάζει άνάπτοξιν καθ’ δσον ‘ειδικοί βιοτέχναιι δέν ΰφίστανται. Διά τάς περισ
σότερός άνάγκας των καταφεύγουν είς τά γειτονικά χωριία. Τά επαγγέλματα 
ελλείπουν σχεδόν είς τό χωρίδον. 'Ένας μόνον .ράπτης νεαράς ηλικίας υπάρχει, 
δστις τόν τελευτάιον καιρό μετεβη ©ίς τήν σημπρωίτεύαυίσαν νά έργασίθή καί 
ένας κουριευς. Βίς Τεχνικήν Σχολήν ψοιτφ ενας νέος διά τό επάγγελμα μηχα
νολόγου, έτερος δέ κατέχει δίπλωμα όδηγοΰ αυτοκινήτου χωρίς εΐσέτι νά τό 
έχη χρησιμοποιήσει. Α ι μοδίσται πλεονάζουν είς τό χωρίον. Έ χουν άπασαι 
είδικευθή είς δι!δ)σαν ραπτικής Διδυμοτείχου.

Κ α ί ν ω ν ι κ ό ς β ί ο ς .  Α '. Γ έ ν ν η σ ι ς .  ΠιαιΙδοποιΐα: Σχετικά μέ 
τήν τεκνοποιία εικάζεται δτι ή πολυτεκνία είναι ευλογία τοΰ Θεοΰ ή ,δέ ατεκνία 
κατάρα τοΰ Θεοΰ. Ά ν  ιε!ίς μίαν «παιρέαι» παρευριίσκεται ιέγκυιος καί τύχει νά 
μουδιάση τό πόδι ενός τής παρέας τότε ό δεύτερος άφοΰ πτύση κατά γής εύχε
ται ειίς τήν έγκυΐον νά κάμη άγάριι ή κορίτσι, δ,τι έπιίΟυμεί ιδηλ. εκείνος. Ή  
ευχή άπαραιτήτως δίδεται, είς τήν έγκυον «ιμέ .τό καλό νά ξελευίθερωίθή». ΑΊ 
στεΐραι καταφεύγουν Ιενίοτε ©ίς τήν επιστήμην πολλάκις δμως ειίς τάς πρα- 
κίτικάς γυναίκας διά νά γητευίθοΰν. "Οταν πρόκειται νά γεννηθή, ή μμμμή κα
λείται είς τήν οικίαν τής «άγγαστρψμένης» ή οποία (επί τρεις τουλάχιστον ημέ
ρας πριν ©λθη ή γέννησις παριακαλουίθεΐ ίέπιισταμένως τήν δεύτειρη καί χρη- 
σημαπσιεί δλην τήν πείραν της διά τόν τοκετόν. Ή  αμοιβή της Ιθά είναι .είς χρήμα 
ή ©ίς είδος (ΐδώριον). "Οταν πλησιάζη ό χρόνος τής γεννήσεως ή έγκυος Μο.ιώ- 
θιει ,τήν άδιιαίθεσίαν κ.λ,π., συνήθη δηλ. συιμπτώματα έγκυμοσύνης. Κατά τήν 
διάρκειαν τής εγκυμοσύνης ίδίμ τους τελευταίους μήνας ή έγκυος προσέχεται 
πολύ, δέν .σηκώνει βάρος, (δέν πρέπει νά φσβηΐθή ξαφνικά, δ,τι τό καλόν1 τής 
μυρίσει πρέπει νά τό γευθή κ.λ.π. ’Ά ν  άποβάλη αυτό σημαίνει δτι τήν καταν 
ράστηκαν τά πεθίεριικά της ώς εξής: «’Ά ν  ιθά διή ή παλάμη, μ’ ιμιαίλλιά τότε κι’ 
εσύ νά διής πιδιά». Ή  έγκυος αποφεύγει τάς έιργασδας τάς έορτάς: τοΰ Ά γ .  
Συμεών διά νά μήν έχη σημάδια τό παιδί πού (θά γεννηθή, τοΰ Ά γ . Τρύφω-
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νος διά νά μή γίνη άνόητο, ιστρίφτει δπως λένε; του 'Αγ. Γεωργίου διά νά τοΰ 
δίεβχνη δ "Αγιος τόν ίσιο δρόμο, της 'Τπαπανίτής διά νά εχη γερά μέλη. Δέν 
επιτρέπεται ιεΐίς την έγκυον νά κλέψη ή νά πάρη mil έν άγνο:ία της ακόμη κάτι 
άπό άλλην αίκίαν διά νά μήν σημειωΐθή το παιδί. Δέν μεταβαίνει, είς κηδείαν 
καί αποφεύγει νά τρώγη κρέας λαγού διά νά ιμήν «λαγοκοιμάται» τό παιδί καί 
ξυπνά απότομα.

Τ ο κ ε τ ό ς  κ . α ί  α I μ  ε τ’ α υ τ ό ν  έ ν έ ρ« γ  ε  ι α  »ι : Αί όδύναι τοΰ 
ιίακετοΰ δλο καί πληθΙαίνουν έως τήν ημέρα της 'γεννήσεως. "Οταν έλθη ή 
ώρα της γεννήσεως, ή μαμμή πλένει τάς χιειίρας της μέ νειρό καί έν ισυνειχιείρ 
μέ οινόπνευμα διά νά άταλάβη τήν έπίτοκον. Τήν τοποίθίετιεχ κατά γης σέ ΰπτία 
σχεδόν κατάκλισήν. Τήν ξεκουμπώνει καί ενεργεί Ιδιά νά ιλάβη τόν τοκετόν μέ 
πάτον δυνατήν ευκολίαν διά ιτήν 'επιτυχίαν της ώκυτοκίας. Έ άν άντιληιφθή τήν 
δυσκολίαν τής ώκυτοκίας προηγουμένως διατάξει νά είδοποιιηΐθή ό Ιατρός. Μό
λις γεννη|θή τό βρέφος ή μαμμή του παίρνει την «μανδήλα», δηΐλ. τήν προσω
πίδα άν εχη καί τήν ιθά&ει χωρίς νά ιεΐίπωΐθή τούτοι ιείς κανένα. Ούτε καί ή ίδια 
ή μητέρα τό γνωρίζει άν είχε τό βρέφος προισωπίδα. ΜεΙτά τόν τοκετόν ή 
μαμμή καλυμβά τό (βρέφος διά νά καθίαρίση, καί κατόπιν θά βάλη ιείς τόν όμφα- 
λόν του μαλλί καμμένο, τυλιγμένο σέ πανί, τό όποιον θά ισιλλέξη ή μάνα μετά 
τό άφαλόκοιμμα, :θά τό δέση σέ μαντηλάχχ καί ιθά τό εχη ώς φυλαχτό έναντίον 
τής βασκανιάς. Πρίν όμως γίνει τό άφαλόκομμα γίνεται τό άλάτιΐσ|μα τού βρέ
φους. Μέ τό άλας Ιθά μείνη έπί τρεις ημέρας καί κατόπιν τήν τρίτην ήμερα 
ή μαμμή πάλι ιθά τό κολύμβηση. Μετά τό πρώτο κολήμβημο, τό βρέφος μπαί
νει ιείς τά σπάργανα. Ή  μητέρα έν τω μεταΐξύ μόλις γεννηΐθή τό παιδί έχει 
λιβανισίθή καί !έ!πί τρεΐς ημέρας δέν θά κινηΐθή. Τήν τρίτην (θά τήν άλλάξη 
ή μαμμή. Τό νερό γιά τό λούσιμο έχιει καί .σαπούνι. Μετά τό λούσιμο το παιδί 
θά σπαργανωΐθή, ιμέσα στά ισπάργο\α που ιθά τά εχη δωρήσειι ή πενίθίειρά τής 
λεχούς μέ τήν ευχή της ιμαμμής: «Νά τό φυλάη ό Θιεός κι5 ή Παναγία». Κατά 
τήν παράδοσιν τοΰ βρέφους ΰπό τής ιμαμμής ιείς τήν μητέρα, ή πρώτη λέγει: 
«"Οπως τό (φύλαξε ό Θιεός καί ή Παναγιά καί (βγήκε γερό νά τό προσέξης 
καί ισυ νά γίνη γερό καί νά προκόψη». Τό άιβάπτιστον λέγεται τσουτσούλι ή 
τσίπα, μπέμπης ή μπέμπα. Είς τήν λεχώ οί συγγενείς ή φίλοι (θά της πάνε 
καί δώρα ένώ άλλοτε έγένετο παράθίεσις τριαπέζης ειίς τήν οικίαν τής λεχοΰς. 
Έζυμώνοντο οί «Μπουγάτσες» καΐί έφτιαναν φαγητό άπό κοτόπουλο. Οί προσ
κεκλημένοι — γραιαι ώς έπί τό πλείστον—  πηγαίνουν στήν ιλιείχώ καί τά μπα
ξίσια δηλ. τά δώρα.

Ή  Λ  ε ;χ ώ : Μετά τήν τρίτην ήμέρα ιθά έγειρίθή της κλίνης της χωρίς 
δμως έπί 40 ήμερος νά τής έπιτριαπή νά μεταβή είς άλλην οικίαν. Κοιμάται 
είς ’ιδιαίτερον δώμάτιον. Δέν <μϋλά .είς κανέναν τά μεσάνυχτα, δέν ανοίγει τήν 
πόρτα κατά τήν νύχτα ειίς οίιδένα, όπισίθιεν δέ τής θύρας της τίθιεται σάρω-
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θΐρ'Ον διά νά φεύγουν τά «άερικά» καί 'θυμίαμα γιά νά βυμιασθή αποιιος εΐίσέλβη 
είς τό ιδωμάτιόν της. Δύοντας δ ήλιος ©έν εξέρχεται της οικίας ή ιδία ώς καί 
είδος τής οικίας. ’Ά ν  αυτή ιθελήση νά έξέλθη κατ’ ανάγκην τότε κρατεί μα
σιά, ήτοι την σιδηρά «τσιμπίδα». Αποφεύγει νά συναντηθή ιμέ νεονύμφους, αν 
όμως ή ισυνάντησις εΐναι αναπόφευκτος τότε Ιθά άνταλλάξη μετ’ αυτών μία 
κλωστή από τό φόριειμά της. Ά ν  της τύχη κηδεία, τότε προτού είσέλθη ε'ίις 
τήν οικίαν :0ά πίλυθή καί θ1’ άλλάξη ρούχα προτού είσέλθή; στό δωμάτιό της. 
Ή  λεχώ Ιδιά νά άπαφύγη την βασκανίαν 'θέτει έπί τής ζακέττας ιμίαν χάνδρα. 
Τό πρώτοι της φαγητό ιείναι τό βρασμένα ρύζι καί εν συνεχεία τά ανάλατα 
φαγητά Ιδι’ άρκετόν χρόνον. ’Εάν χαίθή τό γάλα της καταφεύγει ατά γητέ
ματα. Είς τό ισαράντισίμα θ’ άφήση ιείς τήν ’Εκκλησίαν ένα μαντήλι γυρίζοντας 
δέ ιείς τήν οικίαν της ραντίζεται ειίς τούς πόδας της μέ νερό.

Τ ό β ρ έ φ ο ς :  Ό  'θηλασμός τού 'βρέφους δΐίαρκεΐ άπό 6 μήνας έως
2 ετη. Τό άπόκρμμα γίνεται μέ τό πιπέρι ιστό μαστό τής ιμητέριας. Κατά τάς 
πρώτας ημέρας τό βρέφος κοιμάται κοντά ιστήν μάνια, άργότερον ειίς τήν ξυ- 
λίνην κούνια του, τό «όμπισίκ» 'δπως την λέγουν. Κατά τήν σπαργάνωσιν ή 
μητέρα τραγουδά τό βρέφος καί άφού τό χορέψη τό τίοΙποΐΟΐεΐτείι ειίς τήν κλίνην 
του διά νά ιέλθη 6 ύπνος νά τού κλείση γλυίκά τά βλέφαρά του ένώ ή μάνα 
θά τό παραΐκαλουθή μέ στοργή. ’Ά ν  τήν ώρια πού κοιμάται ζωγραψισθή χα
μόγελο πιστεύεται ατι, πώς ιθά τιού «πάρουν τόν πατέρία» ένώ άν είναι κατηφή 
τήν ιμάνα. Τήν βασκανία εναντίον τού (βρέφους ή μάνα τήν διώχνει μέ τήν 
γαλάζια χάνδρα πού τού κρεμά. ’Ά ν  Ιομως τύχη νά βασκαίθή τότε «καπνίζεΐται» 
μέ λουλούδια τού Επιταφίου καί λιβάνι. ’Ά ν  άνοι|χ|θή τά μιεσάνυιχιτα ή Ούρια 
τού δωματίου του·, τότε τό «νυχτοπατημένοι» παι|δί πρέπει νά «γητευτή». "Οταν 
τό κλάμμα τού βρέφους είναι συνεχές τότε τό πηγαίνουν σέ σταυριοΐδρόμι τ’ αφή
νουν γιά λίγο καιρό καί μετά θά τό πάρουν πάλι. Ό  ιματισμός του δέν αφήνεται 
τήν νύχτα έξω διά νά μήν κακοπάθη. Μέ τήν έμιφάνισιν τού πρώτου όΐδόνψας 
βράζεται όρυξα δ·ιά νά «σκάσουν» οί ό'δόντες του δπως καί ή όίρύζα. Αιί άσθέ- 
νειαι τού βρέφους είναι -αί συνήιθΐεις καί διά την Ιθίεραπείαν των καταφεύγουν 
είς τούς ιατρούς.

Β ά π  τ ί σ ι ς : Τό άβάπτιστον λέγεται τσουτσούλι ή τσίπα ό δε άνά-
δσχος νούνος. Οΰτος ιείναι δ ίδιος παράνυμφας τών γονέων ιτού άβαπτίστου ή 
στενώτατος συγγενής τούτου. Ούτας 'θά έχη τήν αναδοχήν δΐι’ δλα τά τέκνα 
τής οικογένειας. Ό  χρόνος τής βαπτίσεως ορίζεται ύπό τών γονέων τού βρέ
φους διά νά προιετοιιμασίθή δέ καί δ νούνος καθίσταται τούτο γνωστόν προ 
παλλών ημερών. Κατά την ημέραν τής βαπτίσεως τδ άβάπτιστον τδ φέρει ειίς 
τήν ’Εκκλησίαν ή μαμιμή ή ελλείψει τούτης ή γιαγιά του. Τά βαπτιστικά τά 
κρατεί δ νουνός. Τούτα είναι μία πλήρης ενδυμασία ή μόνον τό «λα)δοπάνι» 
κι? δ σκούφος. Διότι δύναται δ νούνος νά τδ άλλάξη δταν μιεγαλώση μέ ξεχω-
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ρισ,τό §θι|μο τε?ιετής. Εις γην οικίαν ταυ παιδιού .συγκεντρώνονται συγγενείς και 
άπό τά δύο μέρη ώς και άλλοι πρ|οισκεκίλημένο)ΐ. Οι γονείς έχουν έτοιμάσει τό 
σχετικόν γεύμα. Τό «φαγοπότι» γίνεται μέσα σ’ ακράτητον έν0Ουΐσιασμόν κα'ι 
χαρά ένώ ό νούνος ιθά καλέση τό «βαφτιστήρι» του', 0ά τού δώση, φιλοδώρημα, 
τό άσήμωμα όπως λέγεται, είς δέ τά 0ηλάκιά ταυ 0ά βάλη κοριαμέλΙλες. Μέ 
την εύχή «νά μού ζήσης κι’ άλλα ιστή κοπριιά» αρχίζει νά τοΰ δίνη ενία - ένα 
τά .ρούχα που τού δωρίζει. Τό γλέντι κρατά αρκετά κάι ποικίλλεται μέ διά
φορα άσματα καί 'χοιριαύς. Αύτό 0ά λάβη χώραν ειίς οΐανδήποτε ηλικίαν τού 
παιδιού άρκεΐ νά έχη τήν ο’ικονυμικήν εύχέριειαν ό άνάδιοχος.

ΈπαΐΜε'ρχαμε0α καί πάλιν ιείίς τήν βάπτιισιν. 'Όταν ό άνάδοχας κοινοποίηση 
©ίς τήν ’Εκκλησίαν τό δναμα τού παιδιού τά «γκζάνια» δηλ. τά μικιρά παιδιά 
τρέχουν ιείίς τήν οικίαν τών γονέων Ιδιά νά πάρουν τό «μπαξίσι» ήτίοΐι τό δώρον 
τους παύ είναι καραμέλλ&ς καί άλλα «ζαχαρυύδαα». Μετά τήν βάπτιισιν τό νεο- 
βάπτίαΤον τό παραλαμβάνει. καί τό φέρει ιείίς τήν οικίαν του ένώ ή μητέρα 
τού παιδιού, Ιδιά νά παριαλάβη τούτοι, τού φιλεΐ τήν χίεΐρα. Εισέρχον
ται απόντες ιείς τήν ιαίκίαν, γίνονται τά σχετικά «κεράσματα» καί ακολου
θεί φαγοπότι, ενώ ©νιας συγγενής τού ίάναΐδόχου ιμ’ ένα ποιτήιριι γυρίζει τούς 
προσκεκλημένους καί ζητεί — μέ νομίσματα βέβαια—  νά ασημώσουν τό νεο- 
βάπτιστον. Τό άεραβάπτισμα γίνεται δπισίθΐ&ν τής 0ύρας τής οικίας καί 0 ’ άκο- 
λουίθήση τήν ιδίαν διαδικασίαν τού μυσΓηρί|ο|υ άν έπιζήση τό έταιμο0άνατον.

Τό παιδί μετά τήν συμπλήρωσιν έτους: ’Αποκόπτεται τού ιθηλασμού καί 
ή μάνα τό απασχολεί μέ διαφόρου είδους παιγνιΐδίων «τά λιιλιά» ή ,τό τρα
γουδά καί τό χορεύει όταν εύκαιιρή πότε ©ίς τήν κούνια του καί πότε ειίς τήν 
αγκάλη της ή καί κατά γης ακόμη ιείίς ύπτιον κατάκλισιν μ’ ένα μαξιιλαράκι 
είς τήν κεφαλήν του:

«Νίτάκαλα (πίσω - ιμπρός) γκαμήλα πόσο τά π(ου)λάς τά μήλα 
μιίσή δραχμή τό ενα, δός κι μένα ένα.
Λέ σύ δίνου ένα, τάχου μετρημένα, τάχου δαγκίοιυμένα 
κι άγά ζουμ λουγαριασμένα».

’Άλλο παρόμοιο άσμα ίδιά ,τήν διασκέδαισιν τού μωρού είναι καί τό: 
ιΚ’τσί κ’τσί (κουτσά) μπάμπου (γιριά) πάν’ τά κατσικάκια 
έκοψαν ιτό γνέμα (νήμα) κι τού κουμπουδέμα (σακκουλάκι μέ

κέρματα)
πήρ’ ή μπάμπου (γιαγιά) μ’ μιά βιργίτσα (,ράβδο) 
χτυπά τ|οιύ ένα χτύπα τ’ άλλου, πάν τά κατσικάκια.

(Άύθούλα Ζαχάκη)
'Όταν ’έλθη ό χρόνος νά πρωταβάδίση τό παιΙδί ή μητέρα τό πρ>οσέχε,ι 

περισσότερο ένώ θά ετοιμάση αμέσως μετά τό πρώτο 'βάδισμα ξεχωριστόν 
άρτον, τήν μπουγάτσα, καί 0ά  τήν ΐδϋαν&ίμη είς τήν γειτονιά. ’Έκτοτε αρχίζει
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ή συ\ηνιαστροφή μέ τά οδλίλχχ παιδιά. Ή  σχολική ζωή παλαιότειρον περνούσε 
ύπό δυσμενείς συνθήκας διότι, ώς ισχολείον έχρησιμοιπίοιιεΐτο αικίσκας κακο
φτιαγμένος, ιίσόγειος καί ακατάλληλος γενικώς άπό ύγιε'ΐνής πλευράς. Τό άβά- 
κιον είς τήν 'δόξαν του, όμοίως δέ καί, ιτό σκαμνί. Πριν διοριίσθή διδάσκαλο; 
υπό του Κράτους τό -χωρίον μισθοδοτούσε έναν «γραμματιζούμενον» διιά νά 
έκτελέση τό επάγγελμα του διδ)ιλοιυ. Είς τούτον έκαστη οικογένεια κατέβαλε 
ετησίως άνά έν η 'δυο ισνικια (τενεκέδες) σίτου. Δώρα έστελλοντο ύπο τών γο- 
νέων τών μαθητών άναλόγως της έπαχής: σταψυλαί, κρέας τα Χριστούγεννα 
καί του Ά γ . Γεωργίου. ’Ενίοτε καί φαγητό. Σ πανί ως όμως :συνέβαΗ.νε να φιλο
ξενήσουν είς τήν -οικίαν των τόν διδάσκαλον καθ1’ ιοσον ή φιλοξενία δεν είναι 
είς ιμέγιστον βαθμόν. Τά σχολικά εθιμία ύπήρχ|αν καί έξιακολουθούν λά υπάρ
χουν καί σήμερον. Τά συνήθη παιγνίδια τών παιδιών είναι, ή κούκλα, ή κου
μπάρα, τό σπιτάκι, που χτίζουν, ώς καί άλλα παρόμοια οσον ιάφοιρά διά πολυ 
μικράς ηλικίας παιιδιά. Τά μεγαλύτερα καί δή του σχολείου έχουν ίδικά των 
παιγνίδια. Ώ ς ατομικά συνηθίζεται ή σβούρα καί ό αητός. Ώ ς ομαδικά: τό 
«Ζήμ» κατά τό όποιαν δύο «κουρνίτάνε» (φυλάγουν) τόν κύκλιο τους. Ό  ένας 
κουτσοοίνοντας μέ τό ένα πόδι έξέιρχεται νά συλλάβη κάποιον ένώ οί άλλοι 
προσπαθούν νά τόν κάμουν’ νά πατήση τό πόδι. του. "Άν πατήση ή συλλάβη 
κάποιον τότε αυτόν, τόν αρχίζουν ιμέ «τίς γροθιές» στήν πλάτη.. Τούτο θά 
έλθη νά έλευθε,ρώση ό άλλος που φυλάγει τόν κύκλοι. Τήν Ιδίαν τύχην θά 
εχη καί αυτός άν πατήση τό πόδι του ή εκείνος πού ιθά συλληφίθή >ύπ’ αυτού. 
Θά γευίθή «τίς γερές τουγίουμπραύκες» (γροθιές). ’Άλλα παιγνίδια: 1) Τό 
«κιουκουνίτισ’» ή πεντοβολά τό όποιον παίζουν άνά ΐδύο. Πετούν μία πέτρα είς 
τόν αέρια ιμέ τό έλα χέρι καί ώς ατού τήν συλλάβίοιυν κάνοιυν διαφόρους ιμιετα- 
θέσεΐις έπί τών τεσσάρων άλλων πού έχουν ιακιοριπισθή έ}μπροισθέν των. 2) Ό  
καρίταλάκας: Τά παιδιά πιάνονται πίσω άπό ένα άλλο, στην σειρά, τό οποίον 
εΐναι καί ή μάνα τά δέ παιδιά τά πλιά (πουλιά) της. Ό  καρταλάκος (Ιέραξ) 
προσπαθεί νά τής πάρη πουλί διά νά τό ύπάγη ειίς τόν «βασιλιά» ό όποιος 
άφού μέ :τά δάκτυλά του τό -χτυπήση ελαφρώς ε!ίς τήν κειφαλή, τό έχει πλέον. . . 
φάγει. Τέλος θά πάρη καί ,τήν μάνα. Κατόπιν ιθά γίνη τό γκουντούλι (κύκλος) 
πού συμβολίζει, τήν πίττα στήν όποιαν θά «παρακαίθήσουν» μερικά μόνον παι
διά, τά μικρότερα πουλιά, — έξωτερικώς δμως τού κύκλου—  ένώ ή μάνα, ό 
κάρταλος, ό βασιλιάς καί τά μεγάλα «πουλιά» θά κρυφθούν. Μετ’ ολίγον τά 
«μικρά πουλιά» θ’ αρχίσουν να φωνάζουν: ■—Ψείριασα μάνα μ’ ψείριασα», 
‘δηλ. ψειριάσανε είς τήν φωλεάν τού καρτάλου. Ή  μάνα μέ τά δάχτυλά της θά 
διώξη τίς . . . ψείρες. 3) ’Επίσης συνηθιίζονται κι’ άλλα ομαδικά παιγνίδια ώς 
τά σκλαβάκια, τό κρυφτό, τό κουτσό, τό κυνηγητό, ή μπάλλα, τό μαντηλάκι, 
ή «Στέλλα», Ιδέν πειρνάς κυρά Μαρία, Εκιαΐοις Βαγγέος, τό τοπάκι κ.α. Οί με
γαλύτεροι συνηθίζουν τά παίζουν τό «ζυμ» τών μικρών, τό τόπι καί τό «πλάς

18
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τό πλίσ» ιδηλ. to παύλας τό πουλί ίσου. Τό τελευταίο παίζεται, ώς έξης: Σ χη 
ματίζεται διπλός ■κύκλος. Ό  έσωτερηκός είναι τά πουλιά ένώ ό έξωτεριίκός 
οί. . . πωληταί. Διά μιας χειραψίας ένας τοΰ εξωτερικού κύκλου μ’ έναν ομοιόν 
του ιθ’ άνταλλάξη τήν φράσινί: «τό πλάς τού πλί σ’»; Άπάντησις θά δοΐθή άπό 
τόν πωλητήν ώς έξης: «Τό πλάου (πουλώ) τ’ άγουράζου κι ισένα τήν παλιο- 
κατσβέλλα (παλιογύφτισσα) δέν τού δίνου». ’Αμέσως ιμιετά τρέχουν άντιΐθέτως 
γύρωθεν του κύκλου κι’ όποιος φθάσει πρώτος στό. . . πουλί, ©κείνος κερδίζει. 
Ό  άγοραιστής ιθά μεταβή είς τόν άλλον κατά σειράν καί ιτό παιγνίδι συνεχί
ζεται. ’Αγωνίσματα ιδέν συνηθίζονται.

Β '. Γ ά μ  ο ς. Γ  ε ν ι  κ ά : Ό  γάμος κατέχει σπουδαίαν Ιθέσιν ειίς τήν
κοινωνικήν ζωήν του χωρίου. Προσδίδει ιδιαίτερη χαρά καί ή προσμονή του 
αποτελεί σχεδόν σ’ όλους ξεχωριστή· άγωίνία. Ή  «χαρά» έχει ιτήν πρωτεύουσαν 
θεσιν είς τάς συζητήσεις τών χωρικών όταν ό χρόνος πληισιάζη. Τό δικαίωμα 
τής ιέκλαγής τό εχει ό Βιος ό γαμβρός ή ή νύμφη πού ιθά γίνουν μιελλον,τικώς. 
Μόνον πού θά πρέπει νά μιλήσουν περί αυτού οί γονείς Ιδιά τού προξενητού. 
Πολλάκις προηγείται καί μακροχρόνιος' έρως έως οίτσυ oil νέοι επιτύχουν τόν 
δεσμό τού γάμου. ΤΙ συνήθης ηλικία διά τόν- γάμίαν ιείναι διά τούς άρρενας 
άπό 19— 23 ετών είς δέ τά θήλεια άπό 1'5— 18 έίτών.

Π  ρ ο ξ e ν ε ι ά κ ια· ί μ ν η σ τ ε ί α  : Οί γαυεΐς τού νέου θά άπσστεί-
λουν ιείς τούς γονείς τής νέας ίδιά νά γνισρίσουν τήν επιθυμίαν του προξεΛη- 
τήν ό οποίος προέρχεται άπό συγγένειαν του. Ό  τελευταίος ιμιεταβαίνει μ’ ένα 
τεμάχιΐον άρτου γιά «τυχερό». ’Ά ν  επιίτύχη ή προξενεία τότε ό προξιε.νητής 
επιστρέφει ιείς τήν οικίαν τού νέόυ, λαμβάνει «μπιλίκα» (φιάλην) ούζο καί 
μεταβαίνει έκ νέου ιείς τήν οΐίκίαν τής νέας διά νά κεράση. 'Ως αμοιβή ό πριο- 
ξιενητής ιθά λάβη δώρον (υποκάμισο κ.λ.π.) ή χρήματα ενίοτε. Ή  άρχή τής 
πριαξενειάς γίνεται ιμέ τήνφράσιν πού άπετθύνει πρός τήν νεαν ό προξετη- 
τής. «’Έχεις 'χαιρετίσματα». Εισερχόμενος ιείς τό θέμα δ προξεινητής εξυμνεί 
τά προσόντα τού νέου καί άν ή άπάντησις τών γονέων καί τής νέας είναι 
θίετική τότε ή τελευταία άσπάζεται τήν χείρα τού προξενητού. "Ολοι δμαύ ιθά 
μιεταβούν κατόπιν ειίς ιτήν οικίαν τού νέου κι’ έκεΐ ενώπιον τού προξενητού θά 
τά «άπστελειώσουν». Καί δ νέος θά κάμη ό /π  ©κάμε ή νέα. Α ρχίζει κατόπιν 
πρόχειρο φαγοπότι καί γλέντι, καί ορίζεται δ χρόνε; τών επισήμων αρρα
βώνων.

Ή  ιμνηιστεία γίνεται είς τήν οικίαν τής νέας οπού προσκαλούνται οί συγ
γενείς καί οί φίλοι καί τών δύο μερών. Ή  πρόσκλησις γίνεται μέ δύο νεαράς 
κοπέλλας, ιαί δποΐαι ιμέ τήν φιάλην τού ουζου κερνούν έκεΐνον πού καλεί ό νέος 
ή ή νέα ιε/ις τήν μνηστείαν, καί γυρίζουν διαδοχικώς* κατά προτίμηισυν έκεΐναι 
του Λ'έου. Τό εσπέρας φθάνει έίς τήν οικίαν τής νέας δ νέος μέ τούς γονείς καί 
τους λοιπούς προσκεκλημένους ιμέ τά δώρα πού θά προσφέρουν είς τήν νυμ-
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ψην. Εις τήν οικίαν τής νέας θ’ άνοιχθοΰν τά δώρα διά νά τά ιίδοΰν ο'ι γονείς 
wail προσκεκλημένοι ενώ 'εκείνη θά ικ&ρνά εις όλους αόζο ιμέ ένα δίσκο στή μέση 
τοΰ όποιου υπάρχει ένα πατήριι διά νά ρίχνουν ©ίς αυτό νομίσματα ιδιά νά την 
ασημώσουν. Κατόπιν ανοίγονται τά «σημάδια» τά άπατα ©χουν ιδ©θή είς την 
οικίαν τοΰ νέου άπό δύο μικρά παιδιά (ζεύγος) καί Ιθά ιλυίθιοΰν ©ίς την νέαν άπό 
τά ίδιιια τά παιδάκια. Τά έχουν μιειταφέρει δέ οί πραξενημάδίες. Τό ΐδια θά γί
νη καί ιμέ τά «σημάδια» (διάφορα κοσμήματα) τής νέας πρός τόν νέον. ’Επα
κολουθεί γλέντι ιμέχιρι πρωίας. ’Ανταλλαγή ιδαΐκτιχλίων δέν γίνεται. Καθ’ αν δέ 
χρόνιαν «λύνονται τά 'σημάδια» ένας ιμέ ,τό δίκανο Ιθά ρίξη τριεϊς φοράς διά νά 
γνωστοποίηση τό χαρμόσυνο γεγονός. Τήν πρωίαν τής επομένης ή νέα θά λά- 
βη τά ισημάδια τοΰ ιμνηστήριος της .κα'ι !Θά μεΐταβή ©ίς τήν 'βρύσην διά νά ©κθέ- 
ση ταΰτα ©ίς ιτό κοινόν. ’Έκτατε άλΙληλοεπισκέπτεται ό ένας τόν άίλΙλον οί μιειμ.νογ- 
στευιμένοι ,καί μεταβαίνουν σιιοΰ ©ίς τους χοριους στή βόλτα κ.λ.π. Ό  άρραβών 
διαίρκεΐ άπό 1— δ έτη,.

"Ε Ό ι μ  α π ρ ο  κ α ι  μ  ιε τ ά τ ή ν  τ ε λ ε τ ή ν  τ ο ΰ  γ ά- 
μ. ο υ : Συνήθης έποχή τελέσεως γάμων ιεΐναι ή άνοιξες. Αί προσκλήσεις γί
νονται ώς καί κατά τήν μνηστείαν μέ τό ούζο. 'Ως παιράνυμφος ορίζεται, δ άνά- 
δοχος τοΰ νέου καίτά προτίμησιν, ώς παράγα,μβρας δέ ή άραπλίξ δπως τόν λένε 
ένας στενός φίλος. Αιά τόν γάμον ζυμώνεται ©ίδικός άρτος, ό όποιος θά τοποίθε- 
τηθή ©ίς τήν μέσην τοΰ χορού θά θιριαιυσθή και Όά διανεμηθή την. ώρα τοΰ 
χοροΰ. Ή  προίκα τής νέας θά μειταφερθή ©ίς τήν. Οικίαν τοΰ γαμίβρίοΰ μέ βοϊ
δάμαξες ιάφοΰ προηγουμένως εκτείθή είς τό κοινόν. Τήν ήμέρα τοΰ γάμου ή 
πρΐ:ίϊκα άφοΰ φοιρτωθή μία νέα έπάνω ©ίς τήν βοϊδάμαξαν μέ έναν καθρέφτη 
©ίς ίτήν χείϊρα της (συμβολον άγνότητος τής νύμφης) ένώ οί άλλοι τραγου
δούν αυτή θά ξεσπά ©ίς μίαν κραυγήν άπό καιΐροΰ ©ίς καιρόν», τό «γιούχου». Ή  
προίκα· θά ταποίθειτηθή ©ίς την οικίαν τοΰ γαμβρού καί θά έπακολουΟήιση τό 
γλέντι. Σημειωτέων δτι τήν άγγ©λίαν τοΰ γάμου ιθά τήν κάμη· μέ άρτον, τήν 
«μπουγάτσα», πού θά ιστείίλη 'στήν νύμιφην. ’Εκείνη Ιθά την θΐραύση καιί θά τήν 
δυανείμη. Τήν παραμονή δέ τοΰ γάμου ©ίς τήν οικία τοΰ γαμβρού ετοιμάζονται 
τά «σφαικίτά» καί τά λοιπά διά τό (φαγητό τού γάμου. Φιθάνοντας ή άμαξα μέ 
τήν νύμφην —  άν είναι άπό άλλο χωριό —  θά ιστίαιθή έμπροσθεν τοΰ Ναΐοΰ 
διά νά ιάφήση τήν νύμφην καί κατόπιν ιθά άναχωρήση διά τήν οικίαν τοΰ γαμ
βρού. Είς τόν Ναόν τήν αναμένει ό γαμβρός. Πρίν ©ίσέλθη τό μελλοντικόν ζεύ
γος ιείς τόν Ναόν ή πενθερά θά στρώση στο μέρας τοΰ Ναοΰ πού Ιθά τειλεσθή 
τό μυστήριίοιν ένα χαλί κι’ ένα μαξιλάρι ©ίς τά όποια ιθά πατούν μέχριι τέλους. 
Έξερχόμενοι τοΰ Νιαίοΰ τό ζεύγος τών νεόνυμφων μετά τό τέλος τοΰ μυστηρί
ου μεταιβαίν&ι ειίς τήν ιοίκίαν τοΰ γαμβρού, ιείς τήν θέρον τής όποιας το άνα- 
μένει ή μητέρα τοΰ γαμβρού μέ 'μίαν κεραμίδα τήν οποίαν θά πατήσουν διά 
νά τήν Όραύσουν. 'Όσα τεμάχια γίνει τόσα παιδιά θά κάνουν. Θά μείνη
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στο δωμάτιο δια Λ'α δεχθή ευχές καί κατόπιν θά ©ίσέλθη ιείς ιόν νυμφικόν θά- 
λαμαν, ενώ ετοιμάζονται απόντες διά τό φαγοπότι οοαι τον χορό... ’Ά ς  πάρω- 
μιε ιμέ την ισειιιρά αληγ ιτήν ισχείτ,ικήιν τΙείλειτήν άφ’ ής στιγμής ετοιμάζονται διά 
την με.τάΐβασύν των ©ίς τόν 'Ναόν. Ό  γαμβρός θά ξυιριίσίθή εις τήν οικίαν του 
άπό τόν κουρέα, θά χτενιίσθή ικαίι ιθά σταυρωθή ιμέ τόν βασιλικό είς τήν κεφα
λήν Ιενώ νέοι καί νέες τόν τραγουδούν:

Πέντε φοΰν,τες τριΐιαΛ'ταφ(υ)ιλιάς αφέντης 'μας στό γόνα 
κι’ αφέντης ιμας κάικίωισε (θύμωσε) 
νά γ ίνο υ  γ η ς  νά :μέ πατούν γιίσυφήρι λά διαβαίνουν 
ιμικρή τριανταφυλλιά μ’

( Κρουσταλλένια Άνδρεάιδου)
Ό  ιπαΐράγα|μΙ&ριος (άρατλίξ) παραλαμβάνει τόν γαμβρόν συνοδεία όργά- 

Λων καί ιμίεΐταΐβαίνουν 'μέ τους άλλους ιδιά νά παραλάβουν τόν παράνιμψο’ καί 
μαίζί ιθά μεταίβούν 'διά τήν παραλαβή της νιμφης. Έ ν τώ μεταξύ είς τήν οικίαν 
γίνονται ιαί σχετικοί πριοετοιμασίαι τής νύμφης. Ό  νυμφικός πέπλος αγορά
ζεται. ή ένοιικίιάζεται. Ό  στολισμός τής νύμφης γίνεται άπό τήν νουνά της, ενώ 
τρεις κοπέλλες τραγουδούν:

Σήμερον μαύρος ουρανός, ισήμερον μαύρη μέρα 
ι σήμερον ξεχωρίζοΜται μάτια καί θυγατέρα 
Ή  μάνα ήταν πέρδικα καί ή κόρη περυστέρα.
’Έλα Χριίστέ καί Παναγιά στής Εκκλησίας τήν Θήρα 
ισήμερα στεφανώνονται αητός καί περιστέρα.

(Μιχιαλακυδου Θεοδώρα) 
’Άλλο τραγούδι που τραγουδιέται κατ’ αυτήν τήν ώρα είναι καί τό παρα

κάτω :

Σ ’ αφήνω γειά μανούλα μου καί φεύγω γιά τά ξέΛα 
μανοιύλα μ’ τά λουλούδια ιμου συχνά νά τά ποιτίζης 
δπως τά πότιζα κυ’ εγώ γιά λάχουν άνθους καί κλωνιά.
Σ ’ άφήλ«ω γειά μανούλα μου τρία γυαλιά φαρμάκια
τδνα λά πίνης τό πρωΐ ,τάλλο τό μεσημέρι
τό τρίτο τό φαρμακερό δταν δειπνας (θυμάσαι) εμένα.

(Σταυρούλα Ζαχάκη του Ά μγ.) 

■Κατόπιν ή νουνά ιμέ τήν «αρατλίξα» θά παραλάβοιυν τήν νύμφην, προπο- 
ρευομένην του γαμβρού, ιδιά νά τήν οδηγήσουν ©ίς τήν ’Εκκλησίαν, ένώ έμπρο
σθεν αυτής θά προηγήται μία κοπέλλα μ’ έναν καθ'ρέπτη χορεύοντας. Κατά τήν 
άναχώρησιν ή ιμάνα τής νύμφης τής ρίχνει ιρύζι διά νά .ριζώση τό όποιον τής 
ρίχνει ραντίζοντας την μέ -βασιλικό. Ή  είσοδος ειίς τόν Ναόν θά γίνη ώς άνε- 
φέρθή καί προηγουμένως. Ά π ό  τό πστηριον τοΰ οίνου που θά δώση στους νε-
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ανημφαυς ό ίεριεύς ιθά πιουν καί Ιοί παράγαμβροι, ιοί όποιοι καΐθ1’ όλην τήν διάρ
κειαν που μυστηρίου κρατούν πας λαμπάδας. Τά ιστέφανα άισπάζανται άπαντες, 
πρώτος ό παράνυμφος έν συνεχεία οί γονείς, οί ισυιγγενεΐς, οί φίίλοιι πλήν έκεό 
νων που εχοοΛ1 πένθος. Τά κσυφέτα ·χ}οά5 γάμου ο ί νέοι καί νέαι τά κρατούν γιά 
νά τά βάλουν ατό ιμαξ ιιλάρι Την νύχτα δταν 'θά κοιμηθούν διά νά ΐδουν τήν «κα
λήν» ή τόν «καλόν» τους. , · r .

Μετά τήν στέψιν, ή πο(μπή, προπορευομένων τών νεόνυμφων, μεταβαίνει 
είς τήν οικίαν τού γαμβρού ιένώ ή παράνυμφος όπισθεν ιραίνει τούς νεόνυμφους. 
Φτάνοντας είς τήν οικίαν, ή πενθερά τούς αναμένει —  άν ιείναι χήρα μέ ενα 
άσπρο μαύδήλι στήν πλάτη —  ιμ’ ένα μικρό αγόρι τού οπαίου οφείλει ή νύμφη 
νά .τού ιψιλήση τήν χιεΐρα άφού κάιμη τρεις μετάνοιας. Οί -κοπέλλες τραγουδούν 
μέ τήν άφιξιν τών νεόνυμφων μέ ,τό κάτωθι άσμα:

Ν ’ έβγα ν ’ έβγα πέΐθίερά νά διής τόν γυιό ο ’ τί φέρνει 
-σύ φέρ’ ιμιά πέρδικα γραμμένη μέσ’ τά κόκκινα ν τ υ μ έ ν η  

κι’ στά πράσινα νηώμένη.
, (Νικόλαος Ναζίρης)·

Έν τώ μεταξύ ή. νόμφη πριν ειίσέλθη ιείς την οίκίάν πλήν τής κεραμίδας 
πού 'θά πατήση οφείλει τρεις φοράς νά καθαρίση ]τή|ν θύραν άπό τό βούτυρο 
πού τήν ιδίαν στιγμή προηγουμένως ιθά άλείψη ή π&νθίερά. Τούτο γίνεται διό 
νά γνωρίση ή πενθερά άν ή νύμφη γνωρίζη νά κιαίθίαρίζη τήν οικίαν. ίΚατόπιν 
ειίσέριχονται ιείς τήν ιοιίκίαν καί παρακάθηνται μετάί τών άλλων διά τάς εύχάς 
καί τό γλέντι ώς άνεφέρΙθη .καί προηγουμένως. Μετά το άσήμωμα άπαντες αρ
χίζουν τά «συγκαθιστά» δηλ. καί τά τραγούδια τού τραπεζιού. Παράθέτω ένα 
ταιούτον: /  ' - . δ

Γιά ίδές αυτόν τόν αητόν σύντα (όταν) πετάει κυνηγάει 
,σκυφτεί φιλάει τά. νυχαύδια (νυχάκια) 
νυχούδιία ιμ’ καί φτερούδιαμ’ θέλου ισάς στείλου στού βουνό 
νά κράξετε τήν πέρδικα. Τήν πέρδικα τήν κουρνιαχτή (κοιμισμένη) 
•πού ·τ(η)ν εχ(ιει) μάνια τσ’ ιμαυναχή στά ιρόδιία ιστά τριαντάφυλλα.. 
Στού ιμαντλάκτσ (μανιτηλάκι) τάδιινφΐ:: ./.*? · "·;:
•στού γυρέντη τσ’ τάστειλνει' (ιστόν άγαπητικόν της τάστελνε)

(Δήμητρα Άνδρεώδου)1 - -  
Μετά τά συγκαθιστά θά έ’ξέλθουν Ίδιά τδν χορόν τόν Όποιον θά ισύρη ή νύμφη 
καί ή όποια ιθά ‘συνέχιση επ’ αρκετόν ώς δταυ χορέψουν οχεδόν δλοι, κατόπιν 
θά εΐίσέλθίουν στόν Λεμφικόν (θάλαμο αί νεόνυμφοι δπου καί (θά διέλθουν καί τήν 
πρώτη νύκτα τού γάμου ένώ ό χορός θά (συνεχίζεται δι? αρκετόν χρονικόν διά
στημα. Ώ ς πρώτον άρμα τού χορού λέγεται τό παρακάτω·:

•Κι’ αφέντης ιμ* χαρά θά κάνη ντουίτα θά κουρντίση 
(τραπέζι θά στρώση) . ' . Ί - ■ ·_ " . ; ' · . ·,
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Καλνάει (καλεΐ) κι’ μένα .ατή χαρά ναυνός νά πάου να γίνου 
φτιάνου στιιφάνυα άπό φλουρί -λαμπάδυς άκμμένις

φτιάνου ,κι’ τά λιανόκερα (λεπτά κηρία) άπου τ’ άσίμ’ τή λίρα 
γκιουζέλ (ώραίΐα) νυφούδα μ’ καί Σουφλιίοιυτούδα μ’

ι(Λια|μπρι.νή ΝαΙζίρη)

Τήν επομένη τοΰ γάμου ουδέν τό αξιοσημείωτο ιθά λάβη ιχώριαίν πλήν τής πι- 
σταπαιήσεως τής παρθενίας τής νύμφης ΰπό τοΰ ί/δ,ίου τοΰ γαμβιριοΰ οστις δυ
νατοί να τήν χωρίση 'εάν έξακριίβωθή τό άιρνητικόν. Τήν πρωίαν τής Δευτέρας 
ή νύμφη, άφοιΰ «νδυθή άπό τήν προίκα της καί ιμέ τόν πέπλον ιθά ιμεταιβή εις 
τήν βράσην τοΰ χωρίου, ιστόν «τισεσμέ» όπως τόν λένε, έκεΐ άφοΰ γεμίση τήν 
στάμναν .της, 'θά τής τραγουδήσουν σί κοπέλλες οίιονίδήποτε άσμα, ένώ εκείνη 
θά άφήση νρμίσματα τά όποια θά λάβουν αί παρευρισκόμιεναι καί κατόπιν θά 
έπιστρέψη συνοδεία ©ίς τήν Ιοιίκίαν /της. Έπί 40 ήμερος ©ίς τήν νύμφη ιδέν επι
τρέπεται νά ζύμωση, νά πλάνη καί νά χρίση τό δάπεδο. Καΐθ’ έκάστην Κυπ
ριακήν τό ζεύγος μεταβαίνει δι’ εκκλησιασμόν. Δέν επιτρέπεται νά συναντηθή 
μέ νεόνυρφαν ή νύμφη ιμεθ1’ ου εάν συιμβή ιθ1’ άνταλλάξη μίαν κλωσιήν.

• Διά τους ερχομένους ©ίς δεύτερον γάμον ουδέν πιστεύεται. Ή  διάζευξις 
οφείλεται κυρίως «’ις τήν παρθενίαν τής νύμφης καί ©ις τήν μή τήιρηισιν τής 
καταβολής τών κινητών ή ακινήτων ποΰ ΰπεαχέθησαν οί γονείς τής νύμφης ©ίς 
τόν γαμβρόν (τράχυμα). Διά τήν καταβολήν τούτου πρίν τοΰ γάμου γίνεται 
ενίοτε καί προσυμφωναν. Καί ή μοιχεία επιφέρει σχεδόν τήν διάζευίξιν. ’'Αλλα 
σοβαρά αίτια διαζεύξ©ως ιδέν άναφέρονται. Σήμερον δέν ΰφίσταται —  καί άπό 
μακριού μάλιιστία — τδιοΰτον κρούσμα. 'Αρπαγή τής νέας (κλέψιιμο) γίνεται 
άλλά 'σπανίως. Εις τήν αρπαγήν της θά την βοηθήση έμπιστον πρόσωπον εις 
τήν ΐαικίαν τοΰ οποίου εκείνην τήν νύκτα θά μεταφέρη κρυφίως τήν προίκα 
της, ένώ ό νέος κατόπιν θά την άπαγάγη διά νά τήν μεταφέρη ©ίς κρυπτόν μέ
ρος όπου Ιθά μείνουν ©πί 2'— 4 ημέρας. Κατόπιν Ιθά γλωρίση ό νέος διά πριο- 
ξενητόϋ τόν .σκοπόν τής απαγωγής καί τά ... αιίτήματά του. Ή  «κατσιάκου», ό
πως λέγεται ή ιάπαιχιθεΐσα θά συνηγορήση υπέρ τών αιτημάτων τοΰ νέου. Βε
βαίως εκείνα ποΰ ζητουν θά είναι λογικά σύμφωνα μέ δ,τι τής ανήκει. ’Εάν συμ- 
βή ό γαμβρός νά γίνη «σώγαμβρος», τότε τήν γενικήν διαχείρισιν τής οικίας 
—  σέ κινητά καί ακίνητα —  την έχ©ι ό πενθιερός του. Ή  περίπτωσις αΰτη 
σπανίζει ιδιότι ό γαμβρός θά έπιΐδιώξη νά κατοικήση ©ίς ιίΐδίαν του οικίαν, 
τήν όποιαν θά Οικοδόμηση μέ πάν δυνατόν μέσον καί θά «χωρίση» άπό τοΰς 
γονείς του ή τά πεθερικά του. ’Εάν ή σύζυγος ιεΐναι στείρα (ξ(αυ)ιρα) όπως 
τήν λένε τότε έξαρτάται άπό τήν θέλησιν τοΰ άνδρός, εάν θά τήν δεχθή ή όχι. 
Ά ν  άπαθάνη ή πρώτη σύζυγος τοΰ άνδρός τότε τήν πριοΐκα της τήν λαμβά
νει ή δεύτερα ή «σέμπρο» δπως λέγεται άν οδτος ιθίελήση νά παΰδρευθή έκ νέ
ου. Ή  νέα σύζυγος θ ’ άναλάβη τήν κηδεμονίαν τών τέκνων τής πρώτης. Ή
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υίσθεισδα γίνεται ©Ις περιπτώσεις wail ό υίοθετούμενίοις λέγεται «παραπαίδι». Σύ- 
ναψις γάμων μεταξύ νέων ,οι όποιου έχουν τόν ίδιον άνάδοχον δέν επιτρέπεται.

ΤΕΛΕΤΤΗ. Α ' Γ ε ν ι κ ά :  Ό  θάνατος αποτελεί το πλέον δυσάρε- 
στον γεγονός εις τήν κοινωνικήν ζωήν τοΰ χωρίου. Ούόείς υπάρχει που νά έπι- 
Θυμή τοΰτον. ’Αποφεύγουν νά τόν συζητούν καί ειίς ,τό άκουσμα εμπνέει, τόν πιο 
μεγάλο φόβον. Επέρχεται ιδέ ώς πιστεύεται εάν συρθή ό ισκύλος πρός τό μέ
ρος αντίθετον τής οικίας, ή λαιλήση όρνιθα αάν τόν πετεινό. Έπίσης άν ΐδουν 
στά όνειρά των ότι έκάη ή οικία τοΰ δείνα ή ώργωνε αύ.τό σημαίνει πώς θά 
άπαθάνη. Ό  άσθένής θά άποθάνη. άν όμιλή ένω κοιμάται (παραμιλά) ή οί 
όνυχες του άποκτοΰν χρώμα μελανόν.

Τ ά π ·ρ ό τ ή ς  τ ε λ ε υ τ ή ς :  Ό  έτοιμαθάνατος είς τάς τελευταίας 
του στιγμάς ζητεί νά τοΰ εκπληρώσουν ώριισμένας επιθυμίας του καί καλεί 
τά προσφιλή του πρόσωπα νά τ’ άποχαιιριείτήίση γιά υστάτην 'φοράν. Είς αυτά 
εάν νοιώ.θη νά όμιλή, Ιδίδε.ι τάς τελευταίας επιθυμίας Ιδιά τήν ταφήν του, έκφρά- 
ζει παράπονα, δίδει ισυμβουλάς, εΰχάς καί τέλος συγχωρεΐ ή όχι όσους έφταιξε ή 
τοΰ έφταιξαν. Καλείται ό Ιερευς καί τοϋ δίδει τήν μετάληψιν, ένω ολοι οί συγ
γενείς πνιγμένοι στά δάκρυα παρακολουθούν τάς τελευταίας κινήσεις τοΰ ετοι
μοθάνατου. Έάν 6έν προφθάση νά κοιινωνήίση ό ίεριευς τόν έτοιιμοθάνατον τό
τε δ τελευταίες θάπτεται ακοινώνητος, χωρίς πρός τούτο νά ΰπάριχη σχετική 
δοξασία. Διά τόν έτοιμοθάνατον λέγουν ότι χαροπαλεύει ,καί μόλις ό Χάρος 
τόν νικήση καί τοΰ πάρη τήν “ψυχήν τότε ιδύο τρεις γραϊαι Θά γδύσουν τόν 
νεκρόν, Θά ιτόν πλένουν μόνον ιμέ ΰδωρ ο,τήν κουπόνια (σκάφη,) Θά τόν αλλά
ξουν καί Θά τόν τοποθετήσουν είς τό φέρετρον έΐστρ,αμμένιον πρός άνατολάς 
(παλαιότερον έτίοπσθ'ετΕΐτο ιείς δυο κλινοισκεπάσ|ματα αντί φεριέτρου). Οΰτος 
πιστεύεται ότι βλέπει τόν Χάροντα τάς τελευταίας του στιγμάς νά ίσταται άνω- 
θέν του ιμέ ιμίαν «κόασα» ('μάχαιιρια (δρεπανοειδή) καί παρακαλεΐ, ένω παραμι
λά, τους παρευρισκομένους νά τόν διώξουν «νά τόν κάμουν γιάγκα» (πλάγια). 
Έπίσης πιστεέεται ότι βλέπει, καί ψυχάς άποΐΟανόντων συγγενών του.

Τό ψυχαρρ άγημα οφείλεται ώς λέγεται ©ίς τό αίτιον τοΰ αιίφνιΐδι,ασμοΰ 
καθ’ όν χρόνον ό ετο ιμοθάνατος ήτοι ειίς τήν τελευταίαν του ισττιγμήα’. Κάποιος 
δηλ. ένώ πέθαινε τόν «έσκιαξε» μέ τήν κραυγή του κι’ έτσι έδόθη παράτασις 
τοΰ Θανάτου όστις δυνατόν είναι νά έπιζήση είίισέτι έπί 1ι5\ΐΘήιμερον. Δ ιά  τήν 
απαλλαγή τοΰ μαρτυρίου τούτου .καλείται ό ίερευς νά άναγνώιση τήν σχετικήν 
ευχήν.

γ )  Έ  θ ι μ α  μ ε τ ά  τ ή ν  τ © λ © υ τ ή ν  : Με'τά τον θάνατον ή 
οικία πλημμυρίζεται άπό γσεράς κραυγάς. Έν τω μεταξύ αί ψύχραιμοι γραται 
θά τοΰ κλείόιουν τους οφθαλμούς ιδιά νά μή «φυλάγη άσχημος», ειίς τό ιστόμα 

θά τοποθεΐτηθή 'βάμβαξ διά νά ιμή «τρέξουν τά νερά», αί χεΐρες σταυρώνονται
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και δένονται έως τήν ώρα της ταφής του ιείς το μνήμα δτιε καί θά λυθούν κα
θώς καί toil πόδες διότι στην άλλη ζίοή πρέπει να είναι λυμένα δια να δύναται 
να κινήται «ψο>μί 0ά χαλέψ’ (ζηΐτήιση) νά φάη» δπως λένε. ’Εν τώ μεταξύ αί 
θύραι καί τά παράθυρα κλείουν, κενσΰται ή στάμνα του άδανας ήτις ιθά πληρωθή 
μετά τήν ταφήν, θά πληρωθή τό .καντήλι που καίει ιεΐϊς τόν νεκρόν διά νά κε- 
νωθή .είς τό μνήμα, ιθά κατασκευασθή κηρίον δσο τό μήκος τοΰ νεκροΰ καί θά 
τοποθετηθή ιείς τάς χείρας του. Τό κηρίον τοΰιίοι ιθά καίεται έπί 40 ημέρας εις 
τά μνημόσυνα διά νά άποτελειώση. Συγχρόνως μέ τήν στιγμήν τοΰ θανάτου 
άρχειται καί ή πένθίιμη κρούσις τοΰ κώδωνος τής ’Εκκλησίας.

Μετά τήν πλΰσιν τοΰ νεκροΰ, άν οΰτος μυιρίζη, αλείφεται μέ μυρωδιές καί 
σαβανώνεται μέ κουβέρτα άπό δύο γυναίκας. Θά τόν ένδύσουν μέ καινουργή 
ένδήματα Αδικά του καί θά τοΰ βάλουν μαζί βελόνα μέ κλωστή διά νά «ράβε
ται», νόμισμα διά νά «ψωνίση», φρούτα ή δ,τι έπιΙθυμιεΤ νά τοΰ προσφέρη έκα
στος. ’Ά ν  είναι νέος τοΰ κάνουν στέφανον καί τοΰ προσφέρουν αΛίθή εάν είναι 
γέρος τότε τά άνθη —  μόνον άνθη —  τά θέτουν στό μαξιλάρι του. "Οσοι δέ 
έγγίσουν νεκρό πριν εϊσελΘΟυν είς τήν Οικίαν των αλλάζουν ενδύματα καί πλέ
νονται διά νά φύγη... ό Χάρος.

■Μετά τήν ένιδυσιν καί τόν στολισμόν του ό νεκρός μένει είς ιτήν αίθουσαν 
δπου έξιεψύχησεν καί χαμαί. Πλήν τών1 δσων άνεφέρθήσαν ώς τοΰ κηροΰ κ.λ.π. 
πλησίον τοΰ νεκροΰ τίθεται καί τό πινάκιον σίτου διά τήν τοποθέτησιν τών κη
ρίων. Τό ποιτήριιον (καντήλι) τοΰ εικονίσματος άνάβεταιι καθ’ έκάστην έως 40 
ημέρας.. Όμοιίως άπό τόν σίτον τοΰ νεκροΰ ιθά (φτιάχνουν τά μνημόσυνα εκεί
νου έπί 40νθήμερον άλλ’ αυτός βεβαίως θά άποιτελή τήν «μαγιά τοΰ συγχώ- 
ριου». "Οσο ιευρίσκεταιι ό νεκρός ιστήν οϊίκία δέν .σκουπίζεται αυτή οΰτε άλλη 
εργασία γίνεται. Είς τή,ν οικίαν οί θρήνοι .καί αί γαεραί κραυγαί πλημμυροΰν 
τήν ατμόσφαιραν διά νά βυθίσουν σέ πένθος τούς πάντας. "Ολοιΐ κατηφεΐς καί 
.σκυθρωποί μέ πίκρα καί πόνο, μόλις δυνανται νά συζητούν διά τόν άποβιώααν- 
τα. Ό  θρήνος λέγεται «τισιρβολόγημα» καί γίνεται συνήθως πιό έντονος άπό 
τους οικείους του νεκροΰ, ιδία άπό τάς γυναίκας αί όποιίαι διαρρηγνύουν τά 
ενδύματα των, τύπτουν τό πρόσωπον, έκιριζώνουν τάς τρίχας τής κεφαλής των 
ξιεσπώντας είς τάς γοειράς κραυγάς «μ’ άιφσες», «τί νά κάνου» κ.λ.π., ενώ μοι
ρολογούν τόν νεκρό μέ οίασίδήποιτε φράσεις χωρίς νά έχουν ένα έμμετρον ε!ιδι- 
κόν μοιροιλόγι. Κι’ ένώ οί γυναίκες μοιρολογούν οί άνδρες καθισμένοι έπί σκά- 
μνου πνίγουν τόν πόνο των ειίς ατλημμήρα δακιρύων ένώ εξέρχΐοι\ται ά,λληλοδια1- 
δάχως διά νά καπνίσουν πλήθ.ος σιγαρε,ητων. ΤΙ κρύλαξις τοΰ νεκρού λέγεται 
ξενύχτισμα. Ούτος είναι σκεπασμένος καί προσέχεται νά μήν δρασκελισθή άπό 
τήν γάτα, ή θύρα μένει ανοιχτή καθ’ δλην τήν νύχτα νά γίνουν «τουλουσούμια» 
δηλ. φαντάσματα. Διά τήν ψυχήν πιστεύεται δτι πλέον έχει με'ταβή στόν τόπο 
της.
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θ ')  Τ α φ ή :  Δια τον νεκρόν, παλαιό,χΐρον δέν υπήρχε φέρετρον. Τε
λευταίως όμως ήρχυσε νά συνηθίζεται τοΰτο (κασόνι). Κατασκευάζεται ιστόν 
τεχνίτη καί ιεΐναι δι’ έκαι στον νεκρόν ξεχωριιστόν. Ή  ’Εκκλησία δεν διαθέτει 
διά κοινήν χιρήσιν. Ά φ οΰ  τσποθετηιθη είς το 'φέρετρον κα'ι έλθη τι ώρα τής εκ- 
φοιράς, τότε παράλαμβάνουν τούτον 4 άνδρες διά δύο ξύλων πρός ύπαβάατα- 
ξιν ιτου φειρέτρου διά τήν ίδκίφοιράν τού νεκρού ένώ θά τόν άποχαιριετή/σουν ά- 
παντες δι’ άσπασμού ■ (πρό τελευταίος), αί'δέ γυναίκες θά τινάξουν τάς φά
βας της άιίθαύσης, ;θά σαρώσουν καί δταν ιθά Ιέπιίστρέψοιιχν μετά τήν κηδεία θά 
χρίσουν. Τούτο γίνεται διά νά φύγη το «βάρος» τού θανάτου. Τήν πομπήν ά- 
κολοιυΐθίούν απόντες 'χωρίς κηρία Ινώ οί θρήνοι καί αί γαεράί κράυγαί έντεί- 
νονται. Ή  πομπή άκοιλαυθέϊ τήν ευθείαν τήν άγουσαν είς τήν εκκλησίαν χωρίς 
»ά διέλθη άπό κεντρικός οδούς ή πέριξ; τού χωρίου. Είς τήν νεκρικήν ποιμπήν 
δεν συνηθίζονται νά κλείωνται αί ΐθύραι καί τά παράθυρα. Κατά την κηδείαν 
δταν πταρνυσίθή κάποιος σχίζει τό ’έμπροσθεν τού ύποκαμίσισου ταυ (νρμχλιά) 
διά νά φύγη ,τό κακόν. Ό  νεκρός αν εχη γελαστόν πρόσωπον ιθά... πάρη κι’ άλ
λον. ’Ά ν  θρέχη «Τον κλαίει καί ό ουρανός». Ό  ίειρίεύς δεν επιτρέπεται νά ιστ,ρα
φή καί νά κσιτάξη όπίσω διότι θά πάρη κι’ άλλον.

Ό  τάφος άνοίγεΤαι άπό όποιιονδήποτε καί στάν κατατεθή ό νεκρός ισιτόν τά
φο Ιθιραύεται κέραμος είς τήν όποιαν χαράσίσιει δ ίιειριεύς τά γράμματα ΙΣ Χ Σ  
Ν ΙΚ Α  καί τοποθετείται Ιέπί τού σίτόμαιτίεις τού νεκροΰ. Κατόπιν ρίπτεται χώμα.υ
πό τού τερέως, Ι'\ώ όλοι οί άλλοι τού .ρίπτου ν λίθους καί έν Όΐυνε.χιείςι θραύουν τόν 
λάγηνον, πρίν δέ αποχωρήσουν τού τάφου λαμβάνουν άπαν,τες ιοί με,τασιχόντες 
τής κηδείας μικρούς άρτους «τά συχώρια». Είς τήν οικίαν θά έτοιμασθή φαγη- 
τόν καί οίνος διά την έιστίασιν είς τήν όποιαν Θά παραΐκαθήσουν ό ίερεύς, οί 
φάλται κ.λ.π. ΙΙρίν φίσέλθόυν δέ ,&ίς τήν οικίαν ,0ά πλυίθιούν άπαν,τες, ό δέ τε
λευταίος θά θραύση τόν λάγηνον. Ένώ δε ιθά πλυθούν, ιθά ρίφαυν τό ύδωιρ άπό 
τούς ώμους των όπίσω. Έ πί 40 ήμερες ειίς τόν τάφον θά ρδπτεται ύδωρ καί 
μάλιισίτα έκαστο»’ Σάββα τον. ΔίδοΙνται έλεημοσύναι υπέρ τού νεκρού ιείίς τούς 
φτωχούς ιένώ τήν ιδίαν ημέραν πλύνονται τά (ρούχα τού άπαβιώσαντος καί δί
δονται ιείς πτωχούς διότι τά «ζητά» ό άποόιώσας. Μνημόσυνα γίνονται διά νά 
«φάγη» ό άπο&ιώσας. Τό πρώτον 'γίνεται τήν τρίτην ημέράν «τά τρίτα» κατά 
τό όποιαν άφού διανεμηθή «χό στάρι» τό πιάτο ιθά δοθή είς εκείνον πού άλλα
ξε τόν νεκρόν. Τό δεύτερον μνημόσυνον γίνεται τήν εννάτην ημέρα»' «τά εν
νιά» καί τό τρίτον είναι τά σαράντα. Είς τά «σαράντα» μοιράζονται στήν εκ
κλησίαν 'μόνο»· 40 κηρία. Κάθ1’ όλα ,τά μνημόσυνα μεΤ'α&α&νουν είς τα μνήματα. 
’Εκτός τών ώς άνω μνημασύνων γίνονται τά τρίμηνα,' εξάμηνα, εννιεάμηνα καί 
χρονιάτικα. Ό  τάφος δέν στολίζεται. Μόνο,ν τάς πρώτας ήιμέρας ρίπτουν όλί
γα άνθη. Επίσης κάλυβα διά τάς ψυχάς τώ»' νεκρών γίνονται καί τά ψυχοσάβ
βατα τά όποια καθ’ όλον τόν χρόνον είναι· μόνον τρία. Ο'ί τάφοι δέν ανοίγονται
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wool ιδέν γίνεται ανακομιδή οστών. Ό  νεκρός βρυκαλακιάζει άν τον δρα|σ|>οελίση 
γάτα, οπότε ούτος σηκώνεται τήν νύχτα κάι έρχιετοοι είς .την οικίαν του χαι «πα- 
τει» όλους πού κοιμούνται εντός αυτής. Διά νά πάψη νά επισκέπτεται την οι
κίαν ό βρυκάλακας, αί ιοίκείαι μεταβαίνουν είς τον τάφον του μέ κλάδους ξηρούς 
χαι τόν καίνε. ’Έτσι παύει νά ύπάρχη ,τό «τουλουσοημ ή τσια'τάκ» όπως λένε 
τόν βρυκόλακα.

ιε) Π  έ ν ιθ ο ς : Τό πένθος εκδηλώνεται ώς έξης: Ό  άύδρας —  άν άπέ- 
θανε ισύζυγος ή τέχνον του —  μέινει αξύριστος έπί 40 ημέρας χαι φοίρεί ειίς 
τό άριιστεΐρόν μανίκι μαύρο ύφασμα. Τό ίδιο χαί τά τέκνα. Ή  γυναίκα, 9 η
μέρες δεν λούζεται καί φαρεΐ μαύρη μία/νδήλα. Καί αί συγγενείς συμμετέχουν 
είς τό ίδιον* πένθος. ’Αποφεύγουν τάς διιια σκεδάσεις, τούς χαριους χαί άν γένε'ΐ 
χάθιε εύθυμον εκίδήλωσιν τουλάχιστον έπί εν έτος. Βίς τήν οικίαν δέ γυίρίιζεται 
επί 40 ημέρας ό χαΟιρέπτης ανάποδα. ’Άλλη Ικδήλωοις πένθίους δεν αναφερεται.

Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Η  Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ ΙΣ . Κ ο ι ν ό τ  η ς: Τό χωρίον υπάγεται 
ώς ουνοιχισμός ιείς την Κοινότητα Μάνης τής ’Επαρχίας Διδυμοτείχου. Είς τό 
χωρίαν ούδεμιία αρχή έδ-ριεύει. "Εχει ένα μονοίθέσιαν Σχολειον τό όποιον σή
μερον φιλοξενεί 40 μαθητάς. Τά χοινοτιχά χτήματα φυλάσσονται ύπό τού1 α 
γροφύλακας ή χουρουτζή δπως τόν λέγουν .χαί πληρώνουν είς τήν κοινότητα 
ετήσιον φάραν Ιδιά βασχήν χαί ύδρευσιν. Μεταξύ πτωχών χαί πλουσίων ούδιε- 
μία διάκριοις υπάρχει. Οί πλούσιοι λέγονται «τζοριμπατζήδος» ένώ οί πτωχοί 
«φουκαράδες». Τά τελευταία έτη πολλοί διά Χαλυτέραν τύχην έχουν μετανα
στεύσει είς ξένην. Μεταξύ τών κατοΐίκων συνηθίζονται οί επισκέψεις χαί κατά 
τάς καίθημερινάς. Μεταβαίνουν τά βράδυα είς τά «ΐνυχτέρια» ειίς τά όποια λένε 
τά «μιασάλιια» δηλ. τά παραμύθια χαί κάθονται μέχρι αργά την νύχτα. Εις αύ
τά οί γυναίκες απασχολούνται μέ τό γνέσιμον, την πλέξιν χ.λ.π. ένώ συγχρό
νως οί «άνεργοι» είτε χορεύουν είτε «χωρατεύουν», 'δηλ. μιλούν, διά διάφορα 
ζητήματα. Καί ή φιλοξενία συνηθίζεται οχτ όμως είς μεγάλην κλίμακα.

Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ' :  Αύτη υποτάσσεται είς τάς ι&ελήσεις συνήθως τού πα- 
τρός ό όποιος μεριμνά δι’ όλα συνεπιχουρούμενος ύπό τής συζύγου ή όποια 
ύπό τών χωρικών παίρνει τό όνομα τού άνδρός της, ώς Άντώναινα, Δημήτραι- 
ν,α χ.λ.π. Ό  πενθερός λέγεται άφ&ντάκης, ή πενθερά μανά, ό μεγάλος αδελφός 
μπάτης, ό μεγάλος γαμβρός μπασάς, ή μεγάλη αδελφή μπουλιέ, ή ιθεία τέτη ή 
ίγκιέ, ή κουνιάδα κυράτσα, τά δέ μικρά παιΙδιά υιυ,λιάνια ή κΙζάνια.

Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  κ α ί  α λ λ η λ ο β ο ή θ ε ι α :  Ή  ισυνεργασία
υπάρχει ιμεταξύ τών χωρικών χαί ιείς τάς οπομιχάς καί είς τάς χοινοτιιχάς των 
υποθέσεις. Δίδουν πρός έξυπηρέτησιν άίλλου τήν άμαξαν, τον ζυγόν χ,λ.π. ή 
αντικείμενα της οικίας ώς αργαλειόν χ.λ.π. Χάρις είς τήν ισυνεργασ'ίαν των 
τά τελευταία έτη μέ πρωτεργάτην καί καθοδηγητήν τόν δημοδιδάσκαλον Έσκι-
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τζόγλοΐυ ’Ανάργυρον από τήν Φθιώτιδα έπέτυχον τήν άνέγειρσιν ποΰ 'Ιερού 
Ναού 'Αγ. Δημητρίου ιείς τό χωρίον τό όποιον έπί δεκαετίαν κα! πλέον έατε- 
ρεΐτο τσ ιού,του, ώστε ol κάτοικοι δια να Ικκλησταισθιουν ήισαν υποχρεωμένοι νά 
μεταβούν 'είς γειτονικόν χωρίον. Μόνον τά τελευταία ετη καί ύπό τοΰ ίδιου δη
μοδιδασκάλου κατωρθώθη ό εκκλησιασμός των κατοίκων είς τό Σχαλείον. Είς 
τό εργον τούτα ισυνέβαλον κατά πολύ καί οί μαθητου! του χωρίου. Τάς οιίκονον 
μικάς ιδυσχεριεύας άντιμετώπυσε ό πρααναφερίθείς ΐδημ)ιλος, συνειργαΐζόμενος 
μέ τό νεοδισρΊισθεν εκκλησιαστικόν ισυμβούλιον, διά των προαιιριετικών είισφο- 
ρών τών κατοΐίκων, εράνων και κρατικής χαρηγήσ&ως 1εκ δέκα χιλιάδων δρχ. 
Οΰτω, ι σήμερον ιοί κάτοικοι δικαίως ύπ&ρη φονεύονται, ύστερον άπό τόσους α
γώνας διά τό ύπέρτατον εργον των.

Είς τό χωρίον εδρεύει και Γεωργικός Συνεταιρισμός ιμέ τριμελές διοι
κητικόν συμβούλιον, 6 όποιος λειτουργεί βάσει καταστατικού. ’Ωφέλησε πολύ 
τό χωρίον, διότι εξυπηρετεί ποικιλοτρόπως τους γεωργούς είς τάς άνάγκας 
των (λιπάσματα, δάνεια κλπ.).

Κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό ν  Δ  ί ,κ α ί  ο ν —  Π  ο ι ν ί  κ ό ν Δ ί κ α ι ο ν :  
Διαθήκη γίνεται σπανίως, ή δέ κατανομή περιουσίας γίνεται είς όλα τά τέκνα 
έξ ΐσου. Ή  χήρα μητέρα λαμβάνει περισσότερα, δταν ιδέ δέν υπάρχει κληρονό
μος, περιέρχονται άπαντα είς τό Κράτος. Προκειμένου διά ποινικάς διώξεις, 
καταφεύγουν είς τήν δικαιοσύνην, άν όμως πρόκειται διά δημόσιον αίσχος, 
τότε τόν «γαΐδουρίξοιυν», τόν πτύουν και τόν χλευάζουν δημοσίως. Ουδέν άλλο 
άξιοσημείωτον άναφέρεται.

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό !  —  Π  ρ ο π  ό σ ε ι ς  — Έ  ύ χ  α ! —  Κ α1 τ ά ρ  α ι —  
"Ο ιρ κ ο ί  —  Β λ α  ισ φ  η μ  ί α ι — · "Τ β ρ ε ι ς :  'Ο χαιρετισμός γίνεται 
άπό όλους -εις τάς συναντήσεις των, μέ τάς συνήθεις προσφωνήσεις «Καλημέ- 
ρα», ή «Καλησπέρα», «'Ώρα καλή» κλπ. Ό  χαιρετισμός γίνεται διά κυκλικής 
έλαφράς κινήσεως τής χειρδς άνωθεν τής κεφαλής, ή μέ χειραψία, μέ χειροφί
λημα, ή μέ ιέ\αγκαιλιΐσμόν. Οί προπόσεις γίνονται κατά τόν συνήθη τρόπον μέ 
τό ποτήρι «γεμάτο» καί κατ’ αυτός, πρώτο; ιθά κόμη τήν αρχήν ό μεγαλύτε
ρος μέ την λέξιν «χαΐρ», δηλ. είς υγείαν1 ή έγινε.

Αί εύχαι ιείναι πολλαι είς κάθε ίεκδήλωσιν, αί δέ κατάρας βλασφημίαι 
καί! ύβρεις δέν είναι όλιγώτεραι. Αί συνήθίεις ιεύχαί: «χρόνια πολλά», «συγ
χαρητήρια», «νά ζήσουν-νά γεράσουν» σέ νιόπαντρου;, «νά ισυ ζήσ’» ιείς τά 
νεοβάπτιστα, <4καλώς τά δέχτης» κλπ. Αί συνήθεις κατάραι: «Νά φας τό 
κεφάλ’ς», «νά φας τόν πατσά’ς (κεφάλι)», «νά φας τά δράμια σ’ (μυα
λά), «να ισυ βαιρέσ’ άσ,τροπή», «να ρμάξ (Ιέρημώση) ή σκούφια σ’», «κα
ρά νταμπίλας» (άρρώστεια) νά ιού βαρέσ’», «φάουίρα (·ψώρα) νά ισυ φάη» κ.ά. 
Είς αποτροπήν τοΰ κακού λέγεται τό «χτύπα πέτρα». Διά τήν όρκαμωσίαν
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αναφέρουν: «Μά :τήν· αλήθεια», <<μά τόν Θεό» κλπ. Διά την αποτροπήν τών 
καταρών ή όλασφημιών λέγεται τό : «ιστόν κόρψό σ’ νά έρΙθ'’». Και αί ύβρεις 
δέν ελλείπουν, ώς τ ό « . /  . νταούλςΥκαί άλλοι αίισχίρότατίαι, oil όποίαι δέν εί
ναι Ιδυνάιτόν νά γραφούν. Έ ν τούτοίς; όμως,' ουδέποτε άναΐφέριοντάι αιι ύβρεις 
είς τά 'ιερά καί ασια. Αύται αποσιωπούν: είς τήν θ ίξιν τών γονέων, αδελφών 
κλπ. καί ισυνοΐδεύονται παλλάκις ιμέ φασκελώμόιτα. Πάντως, ευκόλως απόντες 
έιξάπτονται, .τό «ρέ» είναι συνηΐθέστατον εΐίς μικρούς κάά μεγάλους, καί out 
ύβρεις ,καπάραιι καί κάθε τι τό αναιδές εξαπολύεται :μέ τήν πιό ασήμαντο ν 
αιτίαν. *1 ··-■ · - , . - \  ·· *·.

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ  Β Ι Ο Σ

A Ρ ξ α  σ ί α  ιΐ π  ε ρ  ],, θ  ε ο ΰ— X ρ ι σ  τ ο ύ— Π  α ν α γ  ία  ς—  
' Α γ ί ω ν :  Αί όνομασίαι θεού, Χριστού, Παναγίας, 'Αγίων καί λοιπών μαρ
τύρων τής Εκκλησίας, είναι αί γνωσταί,. χωρίς καμμίαν άλλοίωσιν τούτων. 
Είς τούτους καταφεύγουν διά νά ζητήσουν τήν βοήθειαν των. Τιμούν δέ τά 
άγια τούτα πρόσωπα ιμέ ιδιαίτερον ισιείβαΐσμόν, διότι είναι οί προστάται, ιδίως 
τών ζωών καί' τής’ γεωργίας. Ό  "Αγ, Μόδεστος, ό "Αγ. Τρύφων, δ "Αγ. 
Γεώργιος, ό "Αγ. Δημήτριος ώς προστάται τών ζώων.' 'ΠΠροφήιτης Ήλίας, 
ώς προστάτης τής γεωργίας, ό.μοίως καί δ 'Ά γ . Γεώργιος. Ό  Χριστός,” ή 
•Παναγία καί πολλάκις καί οί άγιοι, ω ς προστάται τών ανθρώπων διά τήν ύ- 
γείαν, εύτυίχίαν, χαράν κλπ. αυτών. Διά νά τους ευχαριστήσουν ή νά έπικλη- 
θούν τήν βοήθιειάν. των, προσφέρουν διάφορα δώρο, ' ήτοι. τά «τάματα», τά 
όποια είναι διάφορα είδη ρουχισμού —  υποκάμισο,, ύφασμα,' πετσέτες, μάν- 
δήλια κλπ. Θυσία ..ζώων δέν ισυνη)θίζεται.... Μόνον τοΰ Άγίιου Γεωργίου, ύφ’ 
έκάστης οικογένειας κατ’ ιδίαν σφάζεται .ενας ■ αμνός, ό όποιος γίνεται, ψητός 
είς τόν φούρνον, «κουρμπάνι». ΆγιάσμΟτα, λιτανεΐαι δέν συΛηθίζονται, διότι 
τό χωρίον έπί πολλά έτη έστερεϊτρ 'Ιερού Ναού. καί έχει άγνοιαν τούτων.

-- V Π  ί  σ τ ι.ς' ε ί ς  . τ ο υ  ς δ ά-ί μ Ον α ς  : : Είς- τόν διάβολον, τόν όποιον 
άπακαλούν «όξω άπό δώ», πιστευίουν ότι·“<<παντού 'βάζει τήν ουρά: του» καί τόν 
αποπέμπουν διά τήν απαλλαγήν των έκ τού πονηρού. Έ χ ε ι  τήν μορφήν/ την 
οποίαν ισυναντωμεν ε ’ις τάς διαφόρους εΐίκόνας. Διά την άποτροπήν τού δια
βόλου, ό όποιος προεκάλέσε μίαν άάθένείάν, ό 'ιειριεϋς διά καταλλήλου ευχής 
θά κληθή πρός τόν ισκοπαν τούτον.ν·Τά;«διαβολάκια ή ισκιώματα», γυιρίζευν 
την νύκτα. Διά τήν άπομάκρυνσιν τούτων,' απαραίτητον νά έχη ό διαβάτης 
τής νύκτας —  ιδίως στις 12 τά μεσάνυχτα — φως καί ν ’- άποφύγη νά μιλή- 
-ση. ’Εκείνα τών ήμειρών, άπό τής τού Χριιοτού γεννήσεως έως τών Φώτωνφλέ
γονται «καρκατζέλιά». — '· :sr‘.V  ώ ~ · V :  * ή .  ά . '

Είς τήν ύπαρξιν τών μαιρών πι,σιτεύουν όλοι. "Εκαστος έχει την ιίδιικήν του. 
Ή  μοίρα έρχεται τήν τρίτη ήμερα' τής γεννήσεως τοϋ παιδιού καί τό «μεΐιραί-
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vat», δηιλ. προδιαγράφει άν θά γίνη καλό ή κακό. Διά τόν: εξευμενισμόν τών 
μοιρών προβαίνουν ιείς ’διαφόρους ενεργεί'ας, ώς επί παραδείγματι, δέν κό- 
βουν τόν δρόμον ιειίς αγάμους, θέτουν τά «τυχερά» κλπ. Τήν ,τρίτην ήμέραν 
τής γεντησεως τοΰ βρέφους φτειιάχνουν γλυκά Ιδιά νά γλυκάνουν τίς μοίρες.

Δ ιο ξ α ο  ί α ι  π ε ρ ί  τ ο ΰ  X ά ;ρ 01 υ κ α ί  τ ο ΰ  κ ά τ ω  
κ ό υ  μ α υ : Ό  Χάρος είναι ένα ανθρωπόμορφο τέρας ιμέ μίαν «κάσα», δηλ.
δρέπανου ιμειγάλον, ό όποιος χωρίς οίκτο θερίζει τάς ψυχάς τών ανθρώπων. 
’Επίσης πιστεύουν ειίς τήν ΰπαρξεν τών Θρυκολάκων, «ισκιωμάτων» —  όπως λέ
γονται ε’ις τήν γλώσσαν των, ή ιτισατισάκια .καΐί διηγούνται περί αυτών «συμ
βάντα» 'μετά φόβου κ α ί φρίκης. Τούτα παρουσιάζονται, ώς πιστεύεται, τήν 
νύκτα, ίδια τήν 12ην ώραν, τό μεΐσοίνύκτιον κ α ί άφαιροΰν άπό τόν άνθρωπον 
νουν ικαί ομιλίαν. Διά τήν αποτροπήν των χρησιμοποιιιοΰν καί ειίς τά ισκιώματα 
ψώς, ιμόνον ποΰ σπανίως (εξέρχονται τό μεσονύκτιον .τής οικίας των, εκτός σο- 
βαρωτάτης ανάγκης. ’Ισκιώματα δέ ιείναι οίί κακοί άνθρωποι ποΰ πήγαν ειίς 
τόν Ά δ η . Εις έκαστοΛ’ βέβαια άνθρωπον, υπάρχει καί ό φύλαξ άγγελος.

Π  ί .σ τ ι ς ;ε 'ί ς τ ά ' σ τ ο ι χ ε ί α  τ ή ς  φ  ύ σ ε ω ς : Διά τήν 
φωτιάν πιστεύεται ότι, όταν «βουίζει» κάποιος «χωρατεύει», όμιίλει δα·’ αυτούς. 
Όταν δέ σπιίθοβολήση, τότε κάποιος τούς φασκελώνει. Διά τήν δύναμιιν τοΰ 
ΰδατος υπάρχουν δοξασίαι. καί πολλάκις χρησιμοποιούν τούτο ειίς διάφορα 
εθιμια, ώς τυχερό. Τιοΰ 'Αγ. Γεωργίου παίρνουν άπό τρεις βρύσες ή τρία πη
γάδια, αμίλητο ή μούτκο, όπως τό λέγουν, νερό, μέσα ειίς τό όποιον θά θέ
σουν άνθη καί ιθά τραγουδήσουν διά νά έχουν υγεία οί ϊδιιοα. καί τά ζώα. ’Από 
τό ύδωρ τούτο, τό όποιον εχει. τσποίθετηΐθή ©ίς ειδικόν δ αχεΐον άπό τήν έοπέραν 
τής παραμονής τοΰ 'Αγ. Γεωργίουι, ιθά πλυθούν τήν πρωίαν τής εορτής τοΰ 
Α γίου, άπαντες, όσοι προσέφειρον ά\ΐθη, ένώ ιθά .συνειχιισΙθή τό άσμα, τό όποιον 
είπον καί κατά ιτήν προσφοράν τών άνθέονν.

Τής γης τά χορταράκια, έχουν ιμία μυρουδιά 
παντρεύουν τήν Καλλίνου μέ δυο όμορφα παιδιά.
Ποιόν θά πάρίς Καιλλίνου άπό τ’ ημάς τά δυό;
Τούν Κουσταντή θά πόρου, αΰτόναν αγαπώ,, 
τούν άλλουν 'δέν τούν θέλου στά μάτια να τούν δώ.

Τό άσμα τούτο ακολουθούν άλλα διάφορα, τά οποία λέγουν καί είς άλ- 
λας περιπτώσεις. _ : ·;τ .υ. ς;ς> / .  .

■ Αιά τήν άνομβρίαν, προβαίνουν είς τήν εξής Εθιμοτυπίαν. Τυλίσσουν νή
μα ειίς τό άντί, δηλ. τό ξύλον τοΰ .αργαλειού καΐί άφοΰ τό ισίτιοίλίστυν, τό περιιφέ- 
ρουν είς τούς αγρούς ιμέ δεήσεις πρός τόν Θεόν. ’Ή  πάλιν φτειιάχνουν στέφα
νον ΐέξ άνίθέων καί προβαίνουν είς τήν. ιδίαν ένέργειιαν. Διά τήν καιτάπαυσιν δέ 
τής πολλής βροχής, βγάζουν στήν βροχή τόν τρίποΐδα τόν σιίδηιροΰν,· τόν θέ-
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τουν ιέπί ,τής πυράς, διά να μαγειρεύισουν (πυρουοτιά) woul ,τό κόκκινο αυγό 
της Μεγάλης Πέμπτης, που είναι τοποθετημένο ιστό είκόνιομα άπό τό Πάσχα. 

« Ε Θ Ι Μ Α  Τ Ο Τ Λ Α  Τ Κ  Ο Τ  Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Π Ο Τ  
Τ ό  4  0)'θ ή μιε ρ ο ν π «ρ ό τ ή ς  ε ο ρ τ ή ς  τ ώ ν  Χ ρ ι σ τ ο υ 

γ έ ν ν ω ν  : ’Από τοΰ *Αγ. Φιλίππου άρχετιαιι ή «μικρή αποκριά», ένώ ό "Α
γιος ούτος είναι άγνωιστος είς τό έορτολάγιοίν τών χωρικών. Τόν γνωρίζουν 
ώς "Αη Σιαράύτη, φτειάχνοντας, κατά τήν «ήμερα τής μνήμης του, 40 «λαλαγ
γίτες», την ζύμην που τήν τηγανίζουν ιμέ λάδι. ’Επίίσης, γνωστή είναι ή έοιρ- 
τή της 'Αγίας .Βαρβάρας καθ’ ήν βράζουν ισίτον («βαρβάρες) καί διανέμουν 
διά τήν ικιαλήν υγείαν τών ζώοιν, ή εορτή τοΰ 'Αγ. ΜοΙδέστου, καθ’ ήν «φτειά- 
χνουν «μπουγάτσα» και διανέμουν διά τόν ίδιον ισκοπόν. ’Άλλαι έορταί τοΰ 
40ιθίημέρου ιείνοα: ή τής 'Αγίας Αικατερίνης, τοΰ 'Αγ. Άνδρέυυ ("Αη —  
Άντριιάς), τής 'Αγ. Βαρβάρας, τοΰ 'Αγ. Νικολάου. ("Αη Νικόλας), τοΰ 'Αγ. 
Σπυρίδωνος, τοΰ 'Αγ. Ελευθερίου ("Αη Λεύτερης) καί τοΰ 'Αγ. Μοδέστου.

Τ ό δ ω δ ε κ α ή ιμ «ε ρ ο ν : Κατά τό δώδίεκαήμερον δέν γνέθουν, τήν. 
δέ παραμονήν τών Χριίστουγέννων «σφάζονται τά γουριού,via, τό κρέας τών όποί
ων γίνεται καΐβσυρμάς (τηγανίζεται) ή αλατίζεται. ’Από την πρωίαν αρχίζουν 
αί προετοιμαΐσίαι «τής οικίας διά τά Χριστούγεννα, οί δέ μικροί, μέ τήν «ιαχήν 
έξωθεν τής Ιθύρας, «κόλλϋοντα», λέγουν μετά την λειτουργίαν τά κάλαντα, τά 
συιήθη, «Καλήν ημέραν άρχοντες. . .».

Τήν εσπέραν, αί νέοι ιθά έξέλθουν ιμέ τά «σύνεργά tow, ήτοιι μίαν ξυλίνην 
ράβδον, τήν «Τζουμάκα», τόν κουμπαρά άπό νεροκολοκύθα ή «γκαρτζόνα, δπως 
τήν .λέγουν, τόν «σάκκο ή χιιμπές, δπως λέγεται, διά νά «βάζουν κρέας, φρ.οΰ,τα 
κλπ., και τό μοναδικόν αργανον, τήν γκάϊντα. Πρίν «ειϊισόλθίουν ,είις τήν οικίαν, 
«θά «φωνάζουν έξωθεν πιό έντονα τό:

’Άνοιξε μ’ κόρη τήν πόρτα «σου, 
ήρθα μέσ’ στήν αυλή «σου, 
ποΰ λιάγα - λιάγα (σιγά - «σιγά) ήρθαμε 
«σάν τό λιανό τό φίδι.

Εισερχόμενοι ειίς τήν Οικίαν, θά καθήσουν και άφοΰ χωρ«ιΐσθοΰν ειίς δύο 
γκρουπ, ιθά αρχίσουν τό τραγούδι, τό όποιον 'συνοδεύει ή γκάιντα: 

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, άπάψε Χριστός γεννιέται 
’Απόψε Χριστός γεννήθηκε κι δ κόσμος δέν τόν είδε,
Κόσμος καί τά ακουμένα (τής οικουμένης) κι ό βασιληάς άητός σου 
Τρία βαγγέλια (Ευαγγέλια) λειτουργούν και τρία Άποίσπόλια (Ά πό-

ατολοιΐ) ψέλλουν
Διαβάζοντας χρυσό δεντράκι ξέβγη
Τό δέντρο ήταν ό Χριστός καί κλών.ια τά «βαγγέλια
καί τ’ αργυρά φιλίτσια (πατήριια) του «ήτα«νε πραφηΐτάδες
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Προφήτευαν κιι ελιεγαιν γιά τοΰ Χριστού τά στόϋθχια. (πάθη)
Καί ;σΰ Χριστέ μ’ άληθ'ΐανέ, Χριστέ μου σταυρωμένε 
νά ποΰ σΰ σταύρωσαν Όβροί (Έβριαϊοι) καί σούβαλαν στόν τάφο 
Τόν ιχάλκα (σπείρα) ,τόν παρήγγειλιαν νά κόψη δυο πηιρούν’ΐα 
/κι εκείνος τά παράκοψε, τά κόφτειι κάπου πέντε,
Τά δυο βαρσύν στά χέρια του, τά δυο βαρούν ιστά πόδια 
τό πέμπτο, τό φαρμακερό τόίβαλαν ιστήν κοιλιά του 
κα'ι πέταγεν τό αίμα του σάν νάταινε ποτάμι.
Κι ή Παναγιά τό ισφουγγιζε μ’ ένα· χρυσό μαντήλι 
Νωρίς - νωρίς τό σφούγγιζε, νωρίς - νωρίς τόν λέει 
Κρίμα - κρίμα τόν γιάκα μου, τόν γιάκα τόν αφέντη 
ποΰ ήταν όλος μάλαμα στά στήθ'ιία τ’ άσηιμένιιος 
Κι άπόψι Ιθέλ (si) νά κατειβή ιστης Έχ/κλησιάς την πόρτα,
νά ρ'ίξη κώθρο νά 'δ υοαβή δεξιά άπ’ τ’ άγιιο βήμα
νά στρώση τό στρολάκι του (χαλί) νά κάτση νά δικοκρίνη 
νά κρίνη όλους τοΰς αμαρτωλούς κι ιμας τους κουλασμένους. . .

(Γεώργιος Νάζίρης)

Ά π ό  τήν παραμονή τών Χριστουγέννων εμφανίζονται καί οί καλλικά- 
τζαριοι, τά «καρκατζέλια», τά όποια, διά νά τά άποτρέψουν νά είισέλθίουν είς 
τήν οικίαν, θέτουν έμπροσθεν ,αυτής ενα κλάδο κέδρου, τό άρδίτς, όπως λέγε
ται, ι&νω τήν νύκτα δέν κοιμούνται κοντά σέ τζάκι·, διά νά μήν ετσέλθουν τά 
«καρκατζέλια» άπό τήν» καπνοδόχο, τόν λεγόμενο «παίτζά». Άντικείμενον ερ
γασίας δέν μεταφέρουν εντός τής οΐίκίας διά νά μήν ,τό άκόλουΐθήαουν τά «καρ
κατζέλια».

Τήν παραμονή τού Ά γ . Βασιλείου αί Βασιΐλόπυττα’ΐ, κόπτονται δέ τήν 
επομένη,ν πρωίαν καί τρώγονται ιμέ τόν πατσά τού χοίρου. Τήν Βασιλόπιττα 
θά τήν τεμαχίση ό 'αρχηγός της οικογένειας καί θά ,δώση ειίς έκαστον τό μερί- 
διόν του. Π,ρωτιίστως δέ τού Χριστού, οικίας, ζώων. Τήν πρωίαν τής παραμο
νής, τά μικρά παιδιά ιθά εΐπουν τόν «"Αη Βασίλη», πρίν δέ είϊισέλθίουν ε;ίς τήν
οικίαν, κραυγάζουν ιμακρόθιεν αΰτής, «Σούρβοα...», δηλ., «Νά τά πούμε»; Τό 
αμίλητα νερό καί τό ποδαρικό ιδέν συνηθίζεται. Είς εκείνον όμως, που τήν 
πρωτοχρονιά θά πταρν/ισθή πρώτος, θά προσφερίθή ώς δώρον έλα ζώ:ον άπό 
τόν ιάρχηγό .τής οικογένειας.

Τά «Φώτα» τά προσμένουν ιμέ ιδιαίτερη χαρά, διότι θά έλθη ό ίερεΰς 
νά άγιάίση τόν τόπον, (διά νά φύγουν τά «καρκατζέλια».

Κατά τόν μήνα ’Ιανουάριον, πλήν τών ανωτέρω εορτών, είναι καί τού 
Α γίου Ίωάννου τού «νούνου», 'όπως λένε, τού Χριστού. ’Επίσης τής Ά γ . Δο- 
μνίκης, ή Μπάμπου - Γκιουνης, όπως τήν λέγουν, κατά τήν οποία, αί μάιμμα,ι 
επισκέπτονται τά βρέφη κάτω τού έτους, λαμβάνουν φιλοδωρήματα άπό τάς
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μητέρας ικιαι κατόπιν όλαil μαζί γλεντούν ειϊς μίαν οικίαν. "Αλλαι έορταί τοΰ 
μήνας ιείναι τού 'Αγ. ’Αντωνίου, ταυ 'Αγ. Αθανασίου καί των Τριών 'Ιεραρ
χών, κατά την παραμονήν τών οπαίων, αί 'γυναίκες δέν έκτελούν τά λεγάμενα 
«νυχτέρια», διά νά ιμή γνέσουν καί πλέξουν.

Έ  ο ρ τ α ί Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ :  Κατά τόν μήνα τούτον εορτάζεται
(αργία) ό "Αγ. Τρύφων, διά νά ιμή «στρίψουν» τά παιδιά που πρόκειται νά 
γεννηθούν, και αποφεύγεται κάθε εργασία, ίδίρ άπό τάς γυναίκας. Έπίσης, 
εορτάζεται, ή 'Τπαπαντη διά τά ζώα, ό "Αγ. Συμεών διά νά μήν γεννηθούν 
—  παιΐδιά ή ζώα —  «σημεχωμένα», ό "Αγ. Χαράλαμπος διά νά προσταίτεύση 
τά σπαρτά άπό τήν παγωνιάν και ό "Αγ. Βλάσιος διά τόν ίδιον λόγον.

Ά  π. ό κ ρ  ε ω : Κατά τήν περίοδον τών ’Απόκρεω, λαμβάνουν χώραν 
αί μεταμφιέσεις, καίτά τάς οποίας, οί μικροί υποδύονται τούς «άράπηίδες», οί 
δέ μιεγάλοι τά «καρναβάλια», γυρίζοντας (γκιζερνώντας) άπό οικίαν ειίς οι
κίαν, καί καθ’ οδόν .σατυρίζοντας τους πάντας. Αί σίκοδέσπαιναι προσφέρουν 
κεράσματα καί φιλοδωρήματα ειίς τους «έπκσκέπτας», ιένώ Εκείνοι, κατά την 
συνήΐθίειιαν, κλέπτουν αυγά άπό τάς φωλεός. Τήν Κυριακή δέ τής Τυριινής, 
φτειάχνουν τυρόπιττες ή γαλακτόπιττες, αί όποϊαι. τρώγονται τήν Εσπέραν 
τοΰ Σαββάτου, ένώ ιείς τήν τράπείζαν .θά μείνη κενή ,θέσις διά νά φάγη όποιος 
ελθη πρός έπίσκεψιν.

Τήν Μεγάλην ’Αποκριάν καί μάλιστα τό Σάββατο τήν εσπέραν —  Κυ
ριακή τής Τυρινής —  αί μικρότεραι νίμφαι καί -Ουγατέραι Επισκέπτονται 
τάς μητέρας ή πενίθεράς ή κουμπάρας των, ιμέ μιαν ιφιάλην ή «μπιλίκα», ό
πως λέγεται, ούζου, καί άφοΰ άσπασίθσΰν τήν χείρά των, τάς κερνούν ούζο 
καί ζητούν .συγχώρηση^ ή «σ’χώριο» κοινώς. Μετά τούτα, κόπτεΐταιι ή τυρό- 
πιττα καί αρχίζει τό φαγοπότι. Τά ψυχοσάββατα, Εν όλω τρία, τής Μ. ’Απο
κριάς, γίνιονται κόλλυβα καί άφού τά διαβάση ό ίεριεύς ειίς τήν ’Εκκλησίαν 
καί είς τό Νεκροταφεΐον, μέ τούς άρτους τούς μικρούς, τά σχώρια, θά δια
νεμηθούν ίδιιά νά φάγουν καί νά κορέσουν τήν πείναν των αί ψυχαί, αί όποίαι 
εύρίσκονται έξω.

Τήν Κυριακήν τής Σιταυροπροιακυνήισεως, θά διιανεμηΐθίούν ειίς τήν ’Εκ
κλησίαν υπό τού ίερέως οίάδήπατε άνθη ή κλάδοι, πλήν συκιάς, τά όποια, θά 
φυλαχιθ'αύν είς τό ιεϊκόνισμα τής οίκίας, διά νά χρησιμοποιηθούν εναντίον 
τής βασκανίας.

Π ρ  ο ιε τ ο. ι μ  α σ ί α  ι δ ι ά  τ ό ν  Μ ά ρ  τ ί  ο  νι κ α ί  έ ο ρ> τ α ι 

α ΰ τ ο ύ : Τήν Ιην Μαρτίου ισυγκεντρώγανται ιείς τήν αυλήν κλάδοι ξηροί 
διά νά καούν καί ν’ άπαφευχθή ου,τω τό . . . μαύριιίσμα τού Μαρτίου. Τήν πυ
ράν ιθά την υπερπηδούν μέ γέλια καί έξαλλον Ελθ'οΐυισιασμόν. Είς τάς χριρας 
δέ, δένονται κλοοσταί άσπροκάκκιναι, ωσάν δακτυλίδια, «οί μαρτινίτισες», διιά 
τόν ΐδαον σκοπόν. Τού 'Αγ. Φιλίππου, αί τηγανίτες πού θά γίνουν θ’ άριιθμούν
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εις 40 m l Ιθά διανίεμηθιοΰν μέ τήν έξης φράσιν: «Σαράντα φας, σαράντα 
πιής, σαράντα \δός γιά την "ψυχή σ’». Κατ’ α&τήν ιδέ τήν εορτήν ομοίως φυ
τεύονται καλλωπιστικά φυτά ιμέ «σαράντα» ρίζες Μα! κόπτονται oil καρυφαί 
τών κρίνων. Τοΰ Ευαγγελισμού ιεΐναι ή καθιερωμένη -διπλή εορτή καθ’ ην σύσ- 
σομμον το χωρίον ιθά παρακσλαυθήση τ!ς Ιικίδήλωσεις τοΰ Σχολείου.

Έ  ο ίρ ιτ ια ι π ρ ό  τ ο ΰ  Π ά σ χ α :  Τοΰ Λαζάρου·, τά μικρά κο
ρίτσια ιθά πάριουν τόν «Λάζαρον», Ιδηλ. μία κούκλα .καταλλήλως ένδεδυμένη, 
διά νά εξέλθίουν είς τάς οικίας, νά τόν τραγουδήσουν:

"Εναν καλόν παλληκάρ(ιι)ν πήγαινεν τό δέντρο δέντρο 
γιά νά μήν τό κάψειν ό ήλυος.
Στοΰ δρόμου πού ιέπήγαινεν βρίσικιει έναν Ιδασίκάλι (δάσκαλον), 
«Καίλημέρα βρε δασκάλι» —  «"Ωραν καλήν παλληκάρ-ι ιμ’».
Βιρόντα βρόντα παλληκάρι μ’ γιά νά βγή ή καλή σου εξου 
γιά καλή, σου κι Εΰιδιοκιά σου, ποΰχ’ τά ι σπίτια μαρμαρένια 
κι δλο αγάδες κι πασάδες κι βλ’ άντρο (γ)υνα  γραμμένα».
Κα! στήν άκρη τά φαρμάκια.

(Μαριάνθη Ζαχάκη, ,μιοϋθήτίριιία Σ Τ ' Δημοτιίκοΰ)
Τό άσμα τοΰτο ίλέγεται ειδικά καίτά προτίμησιν ιεΙίς τόν δάσκαλον τοΰ 

χωριοΰ κα! δεύτε ρευόντως εΐίς δίκογενείας, πού έχουν ενα άριρεν παιΙδίον κάι 
έπεκτείνεται κα! ιείς ιέκείνας που έχουν πολλά άριριενα. "Οταν πρόκειται νά 
τραγαυδήθίοΰν ή κόρη ή αί κόραι τής δΐκογενείας, τότε 'λέγεται τό παρακάτω»:

Μάρ’ ν’ ήρθαμιει σ, αυτά τά ι σπίτια τά ψηλά κα! τά μιαριμαρονιιαίσμέναΐ 
πώχουν χίλια (μ)πρόβατα κα! δυό χιλιάδες γίδια 
Ό  τσουιμπάνης που τά φύλαγε γ υ ρ εύ ν  αρραβώνα 
μαρ’ τήν αρραβώνα προξενειιά του γυιό ν’ άρραβωνιάσουν.
Μάρ’ πώχ’ τά -ξανθά μαλλιά ισαριαινταπέντε πήχες.
Στή θάλασσα τά τύλιγαν, -στους κάμπους .τά ιδιάζουν 
κα! μέσ’ τήν μέσ’ τήν '.Θάλασσα δυό υφάντριες τά υφαίνουν’.
Μάρ’ βάνειι (μωρέ 'βάζει) τόν ήλιου πρόσωπο καίι ,τό φεγγάρι στήθη 
Μάρ’ ιβάνει κα! τό καρυόφυλλο καίθάριο δα'χτυλίδι.

(Μαριάνθη Ζαχάκη, μαΙθήτριία Σ Τ ' Δημ.)

Τήν έπομένην, Κυριακήν τών Βαΐων, ιθά μεταβοΰν άπαντες είς τήν ’Εκ
κλησίαν, Ιδιά νά λάβουν ηγιασμένους κλώνους βαίων, τούς οποίους θά κρατή
σουν διά νά χρησιμοποιήσουν εναντίον τής βασκανίας. Ά πό τήν Κυριακήν κα! 
έπειτα, ιδλην δηλ. τήν Μ. Εβδομάδα, παύει, κάθε εργασία νυκτερινή, ιδίως 
(νυχτέρια). Τήν Μ. Πέμπτην βάφονται τά αυγά. Τήν ,ιδίαν ήμέριαν, έξωθι 
της ιθυρας κρεμά,·ran κόκκινο! ΰφαίσμα. Ή  Μ. Πέμπτη λέγεται κα! «Κακκινο- 
πέφτη». Τήν Μ. Παρασκευήν ζυμώνονταιι τά τσουιρέκυα, αί δέ νέαι στολίζουν

19
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τόν Επιτάφιον ιμέ άνθη, ένώ ό διδάσκαλος ιμέ τούς μαθήτάς του καί τούς νέ
ους ψάλλουν τά Εγκώμια —  ώς δοκιμήν διά την Εσπέραν —  πέριξ του 
Επιταφίου. Π ρίν γίνη ή περιφορά τούτου, ιθά ιδιέλθουν κάτώθεν αυτού α
πόντες. Ά πό τήν Μ. Πέμπτην τήν είσπέραν, ,μέχιρι τήν Μ. Παρασκευήν, αι 
γυναίκες ιθά ξενυχτήσουν τόν Έσταυρωμένον καί ιθά παρυμείνουν πλησίον του 
έως τής ΆποκαΌηλώσεώς του ένω Όά τόν μοιρολογούν άπό καιρού εΐΐς καιρόν. 
Τό Μ. ΣιάββαΤον γίνονται ιαι σχετικά! ετοΐ|μασίαι διά τήν έπομένην. ’Αμνός 
δέν σφάζεται καθ’ οσον ούτος φυλάσσεται διά τήν εορτήν τού Ά γ . Γεωργίου. 
Έκτος εκείνων ίβέβαια πού διαθέτουν «περίσσιον» ή οίκιονομικώς εύχερούν διά 
τήν αγοράν κρέατος. Μέ τήν σήμανίσιν τού κώδωνος 0ά μεταβούν εις τήν Ε κ 
κλησίαν διά νά ακούσουν τό «Χριστός Άνέστη» ή «Καλός λόγος», νά πάρουν' 
τό "Αγιον φως διά νά τό μεταφέρουν ιείς τήν οικίαν, τήν δέ λαμπάδα θά τήν 
κρατήσουν νά τήν (ανάψουν έν καιρω ιβαΐσκανίας τών ζώων διά νά τά καπνίσουν. 
Τήν Κυριακήν τού Πάσχα 0ά (συγκεντρωθούν ιείς τήν αυλήν τού Σχολείου νά 
παίξουν, νά ευθυμήσουν και νά χορέψουν. Μαζί των ιθά έχουν κόκκινα αυγά 
διά νά τά άλληλοκτυΐπήσουν έκτος τών βοσκών οι όποιοι κατ’ αυτήν ημέραν ού
τε τρώγουν ούτε κρατούν κόκκινο αύγό. ΈπειΙτα θά σταΙθή ό χορός ο στις θ’ 
άρχίση μέ τό ζωναράδ'ΐκο:

Τ ά  Πασχαλιάς μερ’ Άλεξάντρα, τσ’ Πασχαλιάς τήν εβδομάδα 
ξέβγηκε μιά άοθ'ένεια.
Παίρνει νιές παίρνει παντρημένους παίρνει κι’ άρραβωνιασμένους 
Παίρνει κα'ι τήν Άλεξάντρα πούνει άρραβωνιασμεΛη.
Πιρώτος Όά σύρη δ γεροντώτειρος νταής (άνδρας) ό όποιος κα'ι 0ά ρίξει 

«τζάμπα» (κέρασμα).
Θά ιέπακολούθήση ή βόλτα στήν Κεντρική οδό και τό εσπέρας Οά γίνουν 

τά κατ’ οίκον γλέντια.
Κατά τήν εβδομάδα τής Διακαινησίίμου δέν υπάρχουν έΟιμοτυπίαΛ..

Έ  ο ιρ τ α  ί Ά  π ρ ί λ ί ο υ :  Ή  πρωταίπριλιά εορτάζεται, μέ τό εθτμον 
τής ψευδολογίας κα'ι τής έξιαπαΐτήσεως. Ό  "Αγ. Γεώργιος έοίρτάζεται. μέ ξε
χωριστή τιμή. Αί σίκοκυραΊ άπό τής πρωίας ετοιμάζουν τό «Κουρμπάνι», τόν 
αμνόν ’δηλ. πού θά ψήσουν ,μέ ταψί ©ίς τόν φούρνον. Μόλις δέ ξεφουρνίσουν 
τόν ιάίμνόν 0ά θέσουν ειίς τό ταψί ένα άνθος δ>ιά τά «ζά». Α ρχίζει έν (συνεχεία 
τό φαγοπότι ένώ δ αρχηγός τής αϊκογενείας θίς τό τέλος 0ά έξετάση τήν πλά
την τού αμνού. ’Ά ν  αύτη είναι κοκκινωπή 0ά βασιλεύση πλούτος είς τήν οικί
αν ένώ άν1 είναι λευκή ή φτώχεια. Ά πό τό αίμα τού αμνού τού Ά γ . Γεωργίου 
στιγματίζουν τά πρόσωπά των, οί δέ βοισκο'ί 0ά στολίσουν μέ άνίθη τήν στάνη 
διά νά ιμήν «στίψουν» τά αιγοπρόβατα. Τό απόγευμα 0’ άρχίση ό (δημόσιος 
χορός.

Μ α ΐ α υ  έ ο  ρ τ  α  ί : Τήν πρωίαν τής Πρωτομαγιάς αί νεάνιδες έπι-
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σκέπτονται τηιν φύσΐιν δια ·νά συλλέξουν ανίθ'η, να φτειάσουν ιατέφανιον δια νά
τόν άναρτήισουν ιμ’ ενα πέταλον είς τήν Ιθύριαν τής οικίας δπιοα) ιθά παραμείνω-
σι μόνον έπί ένα μήνα. Είς τήν στάνην ιθά κρεμασθή ομοίως ένα πέταλον, δ
που 'θά παραμείνη ιέκεΧ Ίΐπί ενα έτος, Ιδιά νά μήν πάρουν αΐι μάγιισσαι τό γάλα. 
Πριν μεταΐβοΰν !δι* ά\θή άφοΰ πλυίθιοΰν, ιθά φάγουν Ιδιά νά μήν τούς «τσάκιση» 
ό κοΰκας yjal ιέπέλθη ζημία ιείς εκείνον. Ή  ισυίλλογή τών άλθέων είς τους αγρούς 
Οά γίνεται με τό άισ|μαΐ:

«Αέν’ ('Ελένη) ήρθει Μαής άιμιάν γκελ αμάν
«Λεν’ ήρΟΐεΧ Μαής κι’ ή Άνοιιξις.
ΉριθεΧ Μαής κι’ ή "Ανοιιξις, ήρθιεΧ του ιΚαλουκαλίρ'ΐ 
Λεν’ π5 ανθίζουν τά τριαντάφυλλα, π’ άνθ'ίζουν τά λουλούδια.

Μαίθηται Σχολείου

Έπιιστρέφαντας ιάπό την 'συλλογήν τών ά\ΐθέων θά έπιίσκεφθίοΰν τήν 'στά
νην καί μ’ εναν πράσινο κλάδο ιθά κτυπήσουν τά αιγοπρόβατα καί κατόπιν τά 
υπόλοιπα ζώα ·διά νά μήν... άριρωστήσουν.

Λιά νά μήν τους πιάνουν τά μάγια πριν ττυθοΰν τήν πρωίαν που θά έγερ- 
θοΰν θά πιάσαυν ξηρά περιττώματα άνθίροόπων τά δποΧα κατόπιν ιθά βάλουν 
ανάμεσα ιεΐίς τους όνυχας τών ζώων. Είς τό ιέορτολόγιιαν του Μαΐου θέσιν κατέ
χει ή εορτή του 'Αγ. Κωνσταντίνου καί Ελένης καθ’ ήν ούιδεμία έθιμοτυπία 
υπάρχει. Τής Άναλήψεως ιθά μεταβοΰν ιείς τά Φρέαιτα (πιάδυα) δπως λέγονται 
είς τήν γλώσσαν τοον καί άφου καλύψουν τό άνοιγμά των μέ κόικκιινιον ΰφαισμα 
θά θέσουν κάτωθΙεν τουτου τάς κεφαλάς των παρατηριοΰντες έναν καίθιρέπτη 
τόν όποιον θά έχουν τοποθέτηση ιείς την άκρην τοΰ χείλους τοΰ φρέαιτος έναντι 
αυτών. Τιοΰτο θά γίνη ολίγον πρό τής 12ης μεσημβρινής ότε καί Ιθά ΐδιουν τους 
νεκρούς ισυγγενειζ των νά διέρχοονται ιέκ τοΰ καθίρέπ,του όπως άκριβώς τους 
εΧδιον Ιδι’ ίυστάτην φορ'άν κατά τόν τελευτάΐον ασπασμόν. Καθ’ όλην δέ τήν ήμέ
ραν δέν κοιμάται κανείς 'διότι εύρίσκονται έξω αί ψυίχαί τών νεκρών.

Έ  ο ιρ τ  α ί  τ ο ΰ  Ί  ο υ ν ί ο  υ: Τοΰ 'Αγ. Ίωάννσυ —  τήν παραμο
νή —  αί νεάνιίδες θά θέσουν είς δοχεΧον μέ ιάμίλητον (ιμιούτκου) ύδωρ μικρά 
δεματάκιια άπό άνθη τά όποια πριοσέφερον αί ΐδιαι; ή κάί άλλαι άγαμοι καί ά
φοΰ τό καλύψαυν μέ κόκκινον ύφασμα θά τό έκθέσουν είς τά άστρα καθ’ όλην 
τήν νύκτα. Τήν έιπομένην θά τό άναίξαυν διά νά διανείμουν έκαστον δεματά- 
κι είς νέαν ή νέαν συναδευομενσν ιμέ τά μανάστραφα έμμετρα τοΰ ημερολογίου.

' Ε ο ρ τ α ί  ’Ι ο υ λ ί ο υ :  .Κατά τόν αυτόν μήνα εορτάζεται δ Προ
φήτης Ήλίας ώς προστάτης εναντίον τοΰ κεραυνοΰ. Σημειωτέον δτι τελευταί
ως τιμάται όλοίς ιδιαιτέρως διότι παρόμοιον περιστατικόν ισυνέβη είς χωρικόν 
ό όποιος ιδέν τόν «τίμησε. Είς τό έορτολόγιον τοΰ ’Ιουλίου άναφέιριονται καί ή 
Ά γ . Παρασκευή καί ό "Αγ. Παντελεήμονας χωρίς όμως έΟιμΟτυπίες.
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Έ  <0 ρ rt α ί Α  ύ γ ο ύ 'σ χ  ία υ: Γνωσταί κατά τόν μήνα τοΰτο είναι ή 
Μεταμόρφωσις τοΰ Σωτήριας, ή Κοίμησις τής Βειοίτάχιαυ, wail ή Άποκεφάλισις 
ταυ Ίωάννου Προδρόμου. Karra τήν τελευταίαν εορτήν δέν τρώγεται. μαύρο 
σταφύλι.

Έ  ο ιρ τ α  ι Σ ιε π τ  ιε μ β ρ ί ο ο: Μόνον ή εορτή τής ύψώσεως τοΰ
Ίαμβου Σταυρού ,άναφέρεται κατ’ αυτόν τόν ιμήνα ώς αργία χωρίς ίείθιμοτυ- 
πυας.

Έ  ιο .ρ τ a  I Ό  x ,τ ω 6 «ρ ί ο υ :  Κατά τόν μήνα τούτο μόνον ή έορτή 
τοΰ 'Αγ. Δημητρίου ιεΐναι γνωστή ιέιφ’ δσοιν είναι, δ Πολιούχος τοΰ χωριοΰ 
και πανηγυρίζει τό χωρίον χωρίς ξιεχωριιστάς εθιμοτυπίας, πλήν τών συνήθων 
εκείνων, τών πανηγύρεων, (χοροί κ.λ.π.).

ΜΑΓΕΙΑ: α) Β α κ τ κ α ν . ί α :  Εις τήν βασκανίαν πιστεύουν παλλοί καί 
διά τήν αποφυγήν τούτης χρησιμοποιούν παν δυνατόν μέσον. Βιασκαίνει δέ ε
κείνος δ οποίος έχει γαλανούς όφίθιαλιμούς ή εκείνος πού έχει θηλάσει δύο φο
ράς οταν ήτο βρέφος !δηλ. άπέκοιψε καί ισυνέχιισε. ΤΙ βαίσκανία έπιδρά καί ειίς 
τούς ιάνΟιρώπους καί εις τά ζώα τά όποια «σκάζουν». Πρός αποτροπήν τής βα
σκανίας, πτύουν έπ’ αύτών καί πρός πρόλη:ψιν κρεμιοΰν κυανόλευκους χάνδιρας, 
δταν δέ εΤάκχΐτ καί γεννημένα είς τήν ισίτάνην κριεμοΰν πέίταλον σιδηρούν. Οί άν- 
Οίρωποι κριεμοΰν τήν <ί|βασκα ντούρα» ή τό «ματάκι» άπό χάνδρας. Ή  δαάγνω- 
σις τής βασκανίας γίνεται μέ τό γήτεμα. Όμαίως καί άποτρέπεται ή απαλλάσ
σεται τούτης. Ειδικοί γραΐαι γητεύουν τά «βασκαμένα» χωρίς νά επιτρέπεται 
νά κοινοποιήσουν δ,τι λέγεται μέ τό γήτεμα. Διά. ζώον, τό γήτεμα γίνεται είς 
μίαν χούφταν άπό πίτουρα τά οποία οφείλει νά φάη τούτο, 5ιά δέ τόν άνθιρω- 
πον ιθά ληφθίοΰν τρύα τεμάχια άρτου τά όπαΐα, ΰστειρια άπό :τό γήτεμα, θά ρα
φθούν άνά έν είς τήν πυράν, τό στόμα τού δασκαμένου καί (τό τρίτον) ειίς 
τό «καρούτ», ιδηλ. τό δοχεΐον δπου αί σρνιθές πίνου\· ύδωρ·. Κατόπιν ό παίθών θά 
«σταυρωθή» μέ λουλούδια τοΰ σταυρού ή λίβανον. Συμπτώματα τής βασκανί
ας είναι διά μέν τόν άνθρωπον ανορεξία, ζαλάδα κ.ά., ένω διά τό ζώον ή άνοι- 
ρεξ'δα, τό πίκρισμα τού γάλακτος, νά μή ζευγαρώνεται, νά μή «μαρκέται», δηλ. 
νά μή ιμηιρυκάζη.

β) Ά  ν ε μ ο ισ τ ρ ό β ι λ ο ς: ΤΙ έμφάνισίς ταυ προδίδει τήν παρου
σία δαιμονικών όντων τά δποΐα δυνατοί νά ΐδη δ άνθρωπος άν ρίψη, τρία τε
μάχια άλατος. 5Ά ν  πάλι 'θέλη τήν άπστριοπήν του ή τήν παύσιν του, νά «ίδιω- 
ξη δηλ. τά δ'ιαβολάκια» τότε λέγεα τρεις φοράς: «μέλι γάλα μέσ’ τήιν τσκάλα» 
(χύτρα).

’Α π α λ λ α γ ή  έ ξ Ιέ π ιι δ η ιμ ι ώ ν : "Οταν άισθιενήσουν δλα σχείδόν 
τά ζώα τού χωρίου, τότε ένας πού έχει τό μοναδικόν βαπτιστικόν του- όνομα, 
απογυμνώνεται μένων μέ άδαμιαίαν περιβσλήν καί άφού λάβη τό μπαστούνι ή
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«τζουμάκα» από ακανθώδες Ιδένδιρον Όά περιέλθη τό χωρίον ικαί ένώ θά σταθ- 
μεύση ©ις τρία κεντριικώτιειρια σημεία, θ1’ ιάναφωνήση «Μπουρτά εμ’ έσινις», δηλ. 
δλοι ιεΐναι έδώ; Τότε ό χορός τών χωρικών ιθά απαντήση: «Μπρίς μπουρτά ίς 
χέπινεις» Ιδηλ. έίμείς έδώ ιεΐμείθα δλοι... Ούτος ό χορός ιθά εχη ισυγκεντρωΌή ©ις 
την πλατείαν τοΰ χωριοΰ, άφοΰ προηγουμένως ιθά έχη άπασβέσει τάς πυράς 
της οικίας των. Οΰτω πιστεύεται δτι τό κακόν έφυγε ένώ ό άπσγυμνωΌιείς έπι- 
οτίρέφειι δΐιά νά Ιένδυθή.

Έάν πρόκειται 'διά βρέφη κάτω τοΰ έτους ικαίι πριοκειμένου νά φύγη τυ- 
χπΰσα άοΌένειά των τά λαμβάνουν all ιμητέραι ικαί τά μεταφέρουν εις τό νε- 
κροταφειον ι&νώ ·ή γιαγιά η άλλη γυναίκα ιθά μείτσβή άπό οντίθ©τον μέρος. —  
άφοΰ θά έχουν συνεννοηΌή —  καί χωρίς νά δμιιλήση, Όά παίριαλάβη τό βρέφος.

Έτσίι, τό «κακό έ|μευν© Ιεκεϊ» καί τό βρέφος Όά άναιρρώίση. ’Ή  πάλιν, δύνα- 
ται νά απαλλαγή τής άσθιε,νείας τό βρέφος έάν ιμειταφερΌή είς τήν .ρεμμιαιτιάν 
όπου θά ιδιέλθη ίδιά τής ι στεφάνης τήν οποίαν έχουν κατασκευάσει μέ άποκλά- 
δους πτελέας (κΙαραγάτσ) τιρ<εΧς φοράς. Δύναται νά τρύγη ή ασίθένειια ακόμη 
έάν τό άσθιενές βρέφος διασκελισίθή ΰπό τοΰ ιερέως ή τείθοΰν επ’ αύτοΰ τά ιερά 
άμφια ιοταν άποΙδύεται δ ίειριεύς. Τέλος Ιάπο'τρέπεται ή άσθέν&ια μέ τό «κάπνι
σμα» ή ιμέ τά «γητέματα».

δ) Δ  ;ε ι ισ ι ιδ α ί μ ο ν ιε ς δ ο ξ α σ ί  α  ι σ χ ε τ ι κ ά !  π ρ ό ς  
δ ι α φ ό ιρ ο υ ς έ ν ε ρ γ ε  ί α ς : Τ ήν νύκτα ιδέν επιτρέπεται, νά έξέλθη τής 
Οικίας πυρά διιότι, «χαλά τό ισπιτικό» σκορπά δηλ. ή περιουσία. 'Ομοίως καί κό- 
σίκινον ή σίττα διιότι επέρχεται ασθένεια είς τους οικείους. Κατά τήν περίοδον 
τής νέας σελήνης άφοΰ κρατήσουν έπί τής παλάμης νόμισμα αποτείνονται, πρός 
τήν σελήνην λέγοντας «ίΣΰ φεγγάρ · γώ παλληκάρ’, τά ιμαλλιά μ’ ισά φουκάλ’ 
(σκούπα)». Μετά τήν Ιδύσιν τοΰ ήλιου 'δέν εξέρχεται, τής ιαϊκίας πάν άντικείμε- 
νον πρός δανεισμόν έάν ΰπάρχη ©ίς τήν οικίαν λεχώ ή ιζώιον. 'Όταν φεύγη άν
θρωπος άπό τήν οικίαν ιαΰτη δέν σαρώνεται. Τήν πρώτην ήμέρα τής σποράς 
δέν δανείζεται αντικείμενων (τής οικίας .καί σφάζεται πετεινός «γιά γούρι». Είς 
τήν πυράν ριίπτεται, γιά νά σταίΟή ή πολλή βροχή, άλας.

Α Α ’Ι ’ΚΗ ΙΑΤΡΙΚ Ή : Αί άσθένειαι οφείλονται ©ίς πειλλά αίτια: Ήτοι 
κρυολόγημα, «Μάτι», στενοχώρια, κακή διατροφή, αναφυλαξία, βαρυιστομιαχιά 
καί λ.π. .καί ιστ&λλονται άπό τόν βεό δπως πιστεύεται. Πρός αποτροπήν των 
γίνονται δεήσεις πρός τόν θεόν ιμέ προσευχάς, τάματα είς τήν Παναγίαν ή 'Α
γίους, ίλειίτουργίαι, ιπροίσφοριαί, έγίκοίμησις ©ίς Εκκλησίαν τοΰ άπΌΐενοΰς, έξορ- 
κισμοί υπό τοΰ ιερέως, γητέματα κ.λ.π. Κάτωθεν τοΰ ίιειριέως, ένώ θά γίνεται 
ή άνάγνωσις τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου ©ίς τήν 'Ωραίαν Πύλην, τοιποθίετεΤται «μαν- 
δήλα» ή ΰποκάμισον πρός άπο,τριοπ:ήν ασθενειών. Πρός θεραπείαν, ©ίσέτι χρη
σιμοποιούν καί τά βότανα, τάς μαλλάξεις, τάς συκίας (βεντούζας) τό γύρισμα
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τού όμιφαλού, τά ζεστά έπιθέματα, τό έμπλαστραν άπό μαλλί κατσίκας, σαπού- 
νι άμιεταχείδριστο, ούζο, λεύκωμα αυγού καί στάχτη (οοα/Ι «γιακού» λέγεται τό 
εμπλαστρον— )—  και άλλα γιατροσόφια. Διά τήν άνάρρωσιν ή διαιτητική. εί
ναι άπαραίτητος άναιλόγως βεβαίως τής άσθιεινιείίας.

Π ΡΑ Κ Τ ΙΚ Ο Ι ΙΑ Τ Ρ Ο Ι: 'Τπάρχαυν πρακτικά! ίάτρισσες γραϊαι δηλ. 
αί όποΧαι ιμέ τήν πείραν των γιγνώσκουν τρόπους 'θεραπείας ώριιίσμένων ασθε
νειών. Αύται πλήν τών βοτάνων που συνισταύν προβαίνουν είς διαφόρους έν- 
βργείας πρός θεραπείαν του ασθενούς ώς Ιέπί παράδείγματι τό «κηιροπάνι» διά 
τούς πόνους τής ώνΟτιδος. Ά φ οΰ ιδηλ. αλείψουν ένα λευκόν ύφασμα (κάποιτο) 
ιμέ λυωμένον κηρόν τό τυλίγουν ιείς άδράχτι έν είδη κώνου καί τό τοποθετούν 
μέ τήν μικράν οπήν οιτό ούς τού πάσχοντος. ’Ανάβουν τό άνω μέρος τού ,υφά
σματος τούτου καί τό κρατούν. Ούίτω φεύγει ό τυχών αήρ έπί τών ώτων. Είς 
παρομοιίας άλλας ένεργείας προβαίνουν καί διά τήν θεραπείαν άλλων άσθε- 
νειών.

Ε ί δ ι κ ή  ν ο ισ ο λ ο γ  ί α  κ α ί  θ ε ρ α π ιε υ τ ι  κ ή. Χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα ,τών παθήσεων είναι τό πρήξιμο ,τών άδένων ('μηλίγγια), 
καθ’ ήν ιμαλλάσσονται αύται καταλλήλως μέ τό «πάτημα», ή αναιμία ή κομμά
ρα μέ τήν άνάπαυσιτν, ό «κιόρ τσομπάνης» ήτοι δ άνθιραξ τόν όποιον θεραπεύ
ουν ιμέ τήν έπίθιείσι,ν 'επ’ αυτιού φύλλου μολόχας μέ σικόρίδίο ή λιβάνι ώς δ,του 
«θρέψη:» διά νά τόν «σπάσουν». "Αλλαι συνήθεις άσίθένειιαι είναι αί γνωΐσταί : 
’Ανεμοπύρωμα ή σεληνιασμός, τό «σαραλίκ» (ίκτερος), τά «πλάκυα» ( ’Ιλα
ρά), ό πονόματος, ιοί «μαγούλες» (παρωτΐτις), «δ ιμιούλματζακ» (κοκκύτης), ή 
ώτΐτις, ή «θερμασιά» (έλανασία) κ.λ.π., πού άπατρέπονται κυρ'ίως μέ ισυνταγάς 
τής ΐέπιίστήμης ή μέ τήν έπίσκιεψιν τού ιατρού.

Α ΣΤΡΟ Λ Ο ΓΙΑ  ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ : Τόν "Ηλιιον καί τήν Σελή
νην άποκαλούν ιάδέλφιαι. Ή  Σελήνη έχει. όλιγώτεροι φώς διότι τήν τύφλωσεν 
κάποτε εις τήν οργήν του ό ήλιος ιμέ μίαν ιμπάλλα άπό κόπρον ζώου. Ή  "Ηλι
ος δύοντας μεταβαίνει είς τήν οικίαν του δπου τόν αναμένει ή μητέρια του 
κρυμμένη, μέ τό στρωμένο τραπέζι διά νά φάγη τά φαγητά καί νά μή. φάγη 
εκείνη. Οί έκκλείψεις σημαίνουν πόλεμον εις τόν κόσμον θά χυΐθή δηλ. αίμα. 
Ή  μέτρησις τής ημέρας γίνεται μέ τήν ξάλη (βσυκέντρα) ή μέ τό πέλμα τών 
ποδών μετρώντας τήν σκιάν. Τό «γιόμισιια» .τής σελήνης σημαίνει χαρές, (ένώ τό 
«άδιειασμα» λύπες, στενοχώριες. Κατά τό άδειίσμα1 γίνονται καί τά πρακτικά 
«γιατροσάφ'ΐα». Ό  ήλιος ένώ δύει καί έχει πολλάς άκτΐνας, τά «ποδάρια», ή 
ατμόσφαιρα θ'’ άλλάξη καί ό καιρός ιθά είναι βροχερός. Αιά τόν ήλιον λέγουν 
καί τό παρακάτω άσμα: Τ,ρέμ’ ήλιος νά βασιλέψ’ κι’ ή Ζωίτσα ντύντειι τά 
μπουχατσένια ('βελούδινα) κι’ αί συντράφιτσ (φιλινάδες) τήν φο*νάζουν, «καί 
στό παναόρ νά πάνει...»
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’Άϊντι άϊντι ιμωρ’ ισυντράφσες, γώ θά πάου κι* ιδέν ‘θά έρθου 
γιά ιθά ενου (γίνω) τ’ γράψους (Γραμμαιτέως) νύφ’ μι’ τ’ γραμματικού

(γυναίκα 
Δήμητρα Ά\δρεάδσυ

Α Σ Τ Ε Ρ Ε Σ : ’Ά ν  ό ουρανός είναι ξάστερος Modi φανούν πολλά ασκέρια 
τήν νύκτα του 'Αγ. Γεωργίου οί κτηνοτρόψοι ιθά οχιουν πλούσια παραγωγή 
(πολλά αρνιά). Ό  Γαλαξίας λέγεται (άμαξι ιμέ τ’ άχυρο) διότι κάποτε έκλε
ψε άπό τόν κουμπάρο του άχυρο ,κα! του ι&χύθη σχεδόν όλο καθ1’ όδόν. Αί άρ
κτοι λέγονται άιμάξιια χωρίς ,τρουχούλιια (ιρόδες) διότι κάποτε, ΐένώ ιείυς αυτά ήσαν 
εζευγμένα τά βόδια ΐένεφανίσθη λύκος κα! αίφνιίδυαοίθέντα (πρόγγισαν) <σό 
έβαλαν ισίτά πόδια». Ή  πούλια λέγείται «κλώσαα», Ζυγός (καντάρια πού ζυγί
ζουν), ό Αυγερινός «Σαμπαΐλνιζοΰ», ή ιδέ ’Αφροδίτη «Καριβάν Καρράν».

Ο ι Μ ή ν ε ς  ικ α ! ή .μ έ ρ α ί  τ ο ΰ  χ ρ ό ν ο υ :  Μήν άνάποίδυς δέν 
ΰπάρχι&ι ενώ ή ήμέρα Δευτέρα είναι «γρουσίούζικη». Κατ’ αυτήν δέν λούζονται 
ιδιά νά ιμήν χηρεύσαυν οι έγγαμοι. Τήν Τρίτην δέν πλένουν ιμέ ζεστό νειρό, τήν 
Παρασκευήν δέν γνέθίαυν, ιδέν ζυμώνουν κα! ιδέν πλένουν. Τό Σάββατον δέν 
κόπτεται ύφασμα.

Διά τόν άνεμο, ίάστραπή, βροντήν καί! βροχή έχουν προαναφε,'ρίθή. Ή  
’ Ιρις, ή όποδα λέγεται κα! «Ζνάρ» δηλ. ζώνη είναι οιωνός καταπαύσεως τής 
βροχής, τό Ιδέ πράσινο χρώμα της άν πληθωρίζη, σημαίνει καλήν παραγω
γήν είς τά δημητριακά κυρίως.

Π  ιρ ό γ  ν ω α ι ς  τ ή ς  ίμ ιε τ ε ω ιρ ο λ ο γ  ι κ ής κ α τ α ισ τ ά
σ ε  ω ς : ’Ά ν  ή ιαελήνη «καλτιμπάη» διέρχεται Ιδηλ. διά μέσου των νεφών θά 
κάμη κακοκαιρία. Τά αιγοπρόβατα άν «Ιτιναχίθοΰν», !θά πέση: πάχνη. ’Ά ν  δέ 
φωνάξη όνιος τόν Μάρτιον τοΰτο ^σημαίνει πως έφθασε τό καλοκαίρι. ’Ά ν  «νυ- 
φθή» ή γάτα θά σηκωθή άνεμος ιάπό τό μέρος που λούζεται. ’Ά ν  πετοΰν ιαί 
άγριόχηνες ή καζιά όπως λέγονται εις τήν γλώσσαν τοον, πρός βοριράν σημαί
νει καλοκαιρία, ενώ πρός νότον (κακοκαιρία. Ό  άλέκτορας άν λαλήση τό εσπέ
ρας ή πρίιν άπό τό μεσονύκτιον ό καιρός θ? άλλάξη.

ΜΑΝΤΙΚΉ: ιΚαι! ιείΐς τήν μαντικήν επιδίδονται μέ ’ιδιαιτέραν προισοχήν. 
Παροκολουίθιοϋν τά πάντα σχεδόν διά νά μαντεύσουν τά 'μέλλοντα. ’Ά ν  ουριλιά- 
οη ό σκύλος κάτι τό κακόν -θά συμβή. ’Ά ν  συιρβή πρός τήν οικίαν μέν, αναμέ
νεται πρόσωπαν, άντίθετα δέ, χωρισμός. Δέν χαϊδεύουν τήν γάτα, διότι δέν παι
δοκομεί ή γυναίκα. Ό  λαγός άν διέλθη τοΰ χωρίου τοΰτο 0ά διαλυθή, ενώ άν 
φωνάξη τό άλογον θά έλθη ό αφέντης του οπού εΰρίσκεται. Ή  κουκουβάγια 
άν 'έκβάλη τήν κραυγήν «κοιυούκ» σημαίνει και άντιιθέτως. Ή  όρνιίθα άν κάνη 
τήν κραυγήν τοΰ πετειτοΰ σημαίνει .θάνατον είς τινα τής οικίας. Κα! είς τά 
ονειρια δίδουν προσοχήν κα! έξη,γοΰν ταΰτα μέ τόν ϊδικον των τρόπον. Τό κάκ-
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κινο αλογο είναι εΐδησις, -τό μέλι φαρμάκι, τό πράσινον (ελπίδα, ή φωτιά οοαιλόν 

τι, ό καπνός κακόν τι, τό τσίμπιμα της μέλισσας θάνατος, τό αίμα ή Ιπανάλη-- 
■ψις καίθύπνον τοΰ όνεΐίριου (σημαίνει τό όνειιρίοιν «χάλασε». Επίσης ό οφις ση
μαίνει ιέίχθιρόν ή τάμα είς τήν Εκκλησίαν, ό ισκύλος άν δαγκώση ιέχθιρός, ό όνος 
σατανάς κ.λ.π.

’Ά ν  «παίξη» δ 'δεξιός οφθαλμός -είναι κακός οιωνός ενώ ό αριστερός κα
λός. ’Ά ν  βου'ιση τό αριστερόν ούς καλός οιίωνός άνω τό δεξιόν κακός. Ό  πταρ
μός σημαίνει στι τόν ένθυμήθη κάποιος. Ή  «φαγοόρια» τής αριστερός παλά
μης σημαίνει πώς τό άτομον θά λάβη 'χρήματα ένώ τής δεξιάς θά δώση. Ή  
φαγούρα τής ρινός σημαίνει κλάμα, τής ράχεως ιδαριμός καί τοΰ πέλματος πο
ρείαν. Τό τρίξιμο τής (θύριας σημαίνει κακόν είς τήν οικίαν (θάνατος). Δέν κοι- 
ιμοΰνται ©ίς σύνοδον αγρών Ιδιά νά μήν Ιέίπέλθη ζάλη. Ή  μαντική γενικώς είναι 
ευρέως διαδεδομένη ιδία ιστούς παλαιοτέρους οί όποιοι προσέχουν τους οιω
νούς ιμέ ίδιον τρόπον διά τά μέλλοντα.

ΔΗΜΩΔΗΣ ΙΙΟ ΙΗ Σ ΙΣ  -  Μ Ο ΤΣΙΚ Η  ΚΑΙ ΧΟ ΡΟ Ι : Τόσον ή δημώ
δης ποίησις όσον καί ή μουσική είναι πλέον διοδεδαμέναι. Άλλά μήπως ιοίί χο
ροί ώς ό ζωναράδικος, ό συγκμθιιστός κ. ά. δλιγώτεριον; Πολλά διηγούνται άπό 
τόν Ιβίαν των, άπό τόν βίο τών προγόνων των, τόν βίαν τών ζώων κ.λ.π. Α να 
φέρω μερικά άπό τήν δημώδη ποίησιν τοΰ χωριιιοΰ καθ’ ασον ταΰτα αποτελούν 
πληθώραν τσιούτων ποιημάτων καί άσμάτων. "Ολα δέ έχουν μελλαποιηθή. Ά πό  
τάς παραλλαγάς λέγεται .(εκείνον τής ιάριετής, τοΰ ξενητεμένιαυ συζύγου, τοΰ γέ
ροι Δήμου κ,λ.π. Ά π ό  τά ιστορικά καί άκριτικά άναιφέροινιταιι τά κάτωθα,:

’Έλα παιδί μου γρήγορα τήν μέση ιμου νά ζώισης 
παρηγοριά καί ελευθερίά τ’ αδέρφια μ:θυ νά δώισης 
Φωνάζει Καραλείβανός κι’ οί λόγγοι αντηχούνε 
κ ι’ οί Βούλγαροι ιάπ’ τό φόβο τους 
τά όπλα τους πετοιΰνε.
Φέρτο πατέρα τό σπαίθιί κείνο πού κρέμετ’ Ιεπάνω 
νά τό ζωθή ή ιμέση ιμου μαζί του ν’ άποθάνω 
Ή  Ελλάδα μας είναι μικρή καί ζηλεμένη 
γιατ’ ιεχει λευθεριά πολλή καί στό κλουβί δέν μπαίνει.

Δημήτριίος Χριστακάκης

'Έλα παρόμοιον ιάλλ’ άναφερόμενον περιστατικόν είναι καί τό δημοτικόν: 
Μιά συννεφιασμένη ήμέρα καί μιά 'σκοτεινή βραδυά 
■βάρκα γύρισε πάνω κάτω καί πνιγήκαν δυο παιδιά 
τόνα ήταν άριμενάκι στήν ομορφάδα ξακουστό 
ό άλλος ήτανε. ό Νίκος τοΰ Αθηνοδώρου γυιός 
Άθηνοδουρός φωνάζει, τάζει λίρες εκατό
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όποιος ιμπή καί βγάλη τόν Νίκο ζωντανό απ’ τό γιαλό 
Θάλασσα δέ 'θέλει λίρες 'θάλασσα ιδέ θέλ’ φλουριά 
Ιθέλει τόν Νίκο νά τόν εχη μονάχα συντροφιά.
Δέν ε'χόρτασες ακόμη θάλασσα μ’ τόσον καιρόν 
άπό τά κορμιά νά τρώγη τ’ αλμυρό σου τό νερό 
Θάλασσα λειβενταπνίχτρα, θάλασσα φαρμακερή 
ισό πού κάνεις τό νησί μας πάντα μαύρα νά φορή.
Τά Ριοδοστιανά κορίτσια όλα λυπηθήκανε
ως καί παραμάνες Νΐκο μαυραφαρείθήκαίνε
Αθηνόδωρο πατέρας ποΰχει τόση λεβεντιά
τράβηξε μαύρη πντέρα (σημαία) νά σφαλίσουν τά χωμιά.

Δημήτρυας Χριστακάκης

'Ένα άλλο σχετικό ιμέ προσφυγιά ιείναι καί τοΰ γάμου:
Άριχόντο γυιός παντρεύεται καί παίρνει προσφυγούλα 

προσφυγίοιύλα μαυρομάτα) 
πού σέ κλαΐν τά ιμάτια μου 

Κι’ ή μάνα του σάν τάκουισε τά δένδρα ξεριζώνει 
παίρνει δυο φίδια ζωντανά πιάνει τά τηγανίζει 
—  όρίατε νύφη μ’ γιά νά ιφάς ψάρια τηγανισμένα 
καί ιμέ τήν πρώτη μπαυκοσιά ή νύφη έφαρμακώθη 
— Πιά πεθίερά ιδός μου νερό καρδιά ιμου ©φαρμακώθη 
εδώ νερό Ιδέν βρίσκεται ούτε κρασί πουλιέται

(ισάν πέθαινε)
Φίλες καί φιλινάδες μου ισάν πάτε ιστήν ταβέρνα 
πιέται νερό πιεται κρασί γιά τά φαρμακωμένα

(Άφεντούλα Έακιτζόγλου)

Διά τόν γάμον λέγο\Ιται ακόμη πλεΐστα άσματα κοιινά ιείς χορούς καί δε
ξιώσεις. Συνηθίζονται όμως τά παρακάτω ώς πλέον γνωστά:

Τάλογου τοΰ σηιλωμένου- πδχουιν στήν μηλιά δηιμένου 
πιό κουράσιου Ιθά τ’ άνέβ’ καί 'θά πάη στήν καλή τ’ 
ή καλή τ’ μαντήλ’ ·θά τοΰν δουρίσ’.
ΓΙέντι χρόνια τού κιντοΰσι κι’ πέντι τού δυυροΰισι (δώριζε)

Παρόμοιον .είναι καί τό:
Τά σανίδια τά στραμμένα τά λιχνσΰν πιλικημένα (τάχουν πελεκηιμένα) 
ιμή πατά,τιι καί βροντάτι καί ξυπνήσίτι τήν καλή μ’ 
τήν καλήν τήν αδερφή μ’
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(έχου χρόνια π’ δέν ,τήν είδα κι’ βδομάδα παραπάν’ 
ιχτές τήν είδα στου π(η)γιάδ.
Ψες τήν «ίδια ιστίου πηγάδι ποϋβγαξε κρύο νερό 
να βρσσίσ’ το ι σπιτάκι

( ’Ό λγα Χρυσταΐκάκη)

Κάτι- τδ παρόμοιον πρδς τδν γμμον άναψεράμενον πρδς τους χρόνους τής 
σκλαβιάς τδ όποιον τραγουδούν οί γεροντότεραι είναι καί τδ παρακάτω: 

’Ερχόμασταν άπ’ ιάνατολή ,σέ ίμια χρυσή φεργάδα 
πέντε πασάδες είχαμε ρμορψα τραγουδούσαν 
Είχαμε σκλάβους ρμορφους στά σίδερα δεμένους 
κι’ ό ‘σκλάβος αναστέναξε καί στέναξε ή ιφρε'γάδα 
Κ ι’ δ Καπετάνιος τάκουσε καί φώναξ’ απ’ τήν πρύμνη 
— Παιός είναι π’ αναστέναξε καί στάθηκε ή φρεγάδα;
’Ά ν  είναι άπό τους ναύτες μου τή ιραύγια του νά (δώσω 
κι’ άν ιείναι άπδ τους σκλάβους μου νά τδν ξελευθερώσω 
— ’Εγώ είμαι π5 αναστέναξα καί στάθηκε ή φρεγάδα 
— Σκλάβε πεινάς, σκλάβε διψάς, σκλάβε δέν εχιεις ρούχα 
— Ουτε πεινώ οΰτε διψώ ΐοιυιτε ροϋχα μου λείπουν 
τδν τόπο μου έθυμήθηκα τήν δόλια μου γυναίκα 
που ήμουν τριών μερών γαμβρός δώδεκα χρόνια ισκλάβος 

— Σκλάβε μου γιά τραγούδησε για νά ισέ ξελευίθερώσω 
— ‘Πόσες φορές τραγούδησα καί λεύθεριά δέν είδα 
’Ά ν  έχης μάνα καί παιδί Πασά ιέλευίθέροοισέ με 
— Σκλάβε πήγαινε ιστό καλό χαλάλι ή ιλευθεριιά ισου 
Χίλια φλουριά τοϋ χάρισε κι’ ένα άίλσγα τοϋ δίνει 
"Οσου νά πή τδ «%ε γειά» παίρνει σαράντα μίλια 
κι’ όσο νά ποϋνε «στδ καλό» παίρνει ογδόντα πέντε....
Στδ δρόμο που επήγαινε στό δρόιμο που πηγαίνει 
άπάντηισε ένα γέροντα μ’ εργάτες τοϋ αμπέλι 
— Πες μου νά ζήσης γέροντα πιανοϋ είναι αυτό τ’ αμπέλι;
Τής ερημιάς τής (σκοτεινιάς τοϋ γυιοϋ ιμου τοϋ Γιαννάκη 
που ήταν1 τριών μηρών γαμβρός δώδεκα χρόνια ισκίλάβος 
σήμερα τήν γυναίκα του ιμ? άλλον τήν ευλογούνε 

— Πές μου νά ζήσης γέροντα πραφθάνω στά στεφάνια;
—  ’Ά ν  έχης άλογο γοργό στδ σπίτι ιθά τους ψθάσης 
κι’ άν εχης άλογο όκνδ στήν έκκλησιά τους φθάνης.
Δίνει ιβιτσιά τδ Μαϋριο του στδ .σπίτι καί τούς φθάνει
—  Στήν ιμπάντα μπάντα άρχοντες στήν ιμπάντα άφεντάδες 
στήν ιμπάντα τδ παπαδαριό νά μέ κεράσ’ ή νύφη.
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Και σάν κερνά μία και δυο στά (μάτια τόν κυττάει 
■συμπεθεριό ιστό σπίτι ισας γεννεά μου στό δικό σας 
κι’ έσύ άνιτρια πράσαρη πήγαινε ιστό καλό σου 
(εμένα ήρθίε ό άντρας ιμου τό πρώτο μου στεφάνι.
Κι’ οί δυό άγκσλυαστήκανε καί σάν κεριά σβυστήκαν.

Δημήτριος Χρυστακάκης

Μ ΟΤΣΙΚΗ: "Ενας καιί μόνον άργανοπαίκτης υπάρχει είς τό χωρίον ό 
όποιος ,καλείται είς τους 'χορούς ,καί δια τήν αμοιβήν του λαμβάνει τά «τζά
μπα», τά χρήματα ιδηιλ. που τοΰ ρίπτουν κατά τήν ώρα τοΰ χίοροΰ. Οΰτος είναι 
ήλικίας 30 περίπου έτών κανονικού άναστήματος μελμχροινός καί φιλήσυχος 
τύπος ασχολούμενος πότε μέ τό παδμνιόν του, πότε μέ τό κυνήγιον και πότε μέ 
τους αγρούς του. Είναι σήμερον ,καί μαίΟ'ητής τοΰ νυχτερινιοΰ Σχολείου κι’ ό- 
νρμάζεΐιοι Σπυρίδων Ναζίρης. Τά άσματα πού τιραγσυδεϊ είναι οργανικά, πολ- 
λάκις ήμως μετά κειμένου τό όποΐοιν ακολουθεί ό χορός μόνον τών γυναικών. 
’Ά ν  'όμως ελθη ιείς τόν χορόν «ό Σπυρος μέ τήν γκάιντα», τότε είς τό χοροστά
σι που 'θά στήσουν τόν χορό θά τραγουδούν μόνοι των καίθ1’ δν χρόνον θά χο
ρεύουν καί μόνον οί γυναίκες.

Λ  α ϊ κ ο ί χ  ιοί ιρ ο ‘ί: Έξακαλαυθιοΰν νά χορίευωνται ισήμερον ώς 6ογμοττΊ- 
καί χοροί Ιέκείνοι τοΰ τόπου οί Θρακικοί ισυνήθως, ιμέ διαφόρους Ιέκτελέσεις ένώ 
αί ιμοντέρνοι είς τους νέους καί είς άμυδράν ε’ικόνα είναι γνωστοί. Ή  έκτέλε- 
σις τών τελευταίων τούτων είναι άδύνατος καίθ1’ όσον (δέν γιγνώσκουν τόν τό
πον αυτής. Οί λαϊκοί χοροί των είναι διάφοροι ειίς τάς έκτελέσεις των καί ώς 
ταΐίοΰται άναφέρονται: )·

1) Σ υ γ κ α ιθ1 ι ο  τ ό ς : Ό  κοινός καρσιλαμάς ό όποιος χορεύεται κα
τά ζεύγη μέ δύο βήματα έμπρός δύο πίσω καί φιγούρες.

ι2) Ό  Ζωναράδικος κατά τόν όποιον δλοι πιάνουν τάς ζώνας ή τάς χεί- 
ρας τών άλλων ήτοι ή άριισΐερά χεΐρια πιάνει τήν ζώνην ή τήν δεξιάν τοΰ τρί
του. Τά βήματα είναι τρία δεξιά ένα αριστερά καί 'μέ ένωμένους τούς πόδας 
ένα πήδημα έμπρός.

3) Ό  Συρτός είναι εκείνος μέ τά γνωστά βήματα χωρίς οπίσθια.
4) Ή  χαααπκιά είναι τό γνωστό χασαπσσέρβικο. Ά π ό  τούς νέους χορεύον

ται καί τά «κολλητά», τά ταγκό, άλλά μέ πολύ άδείξίαν έκτέλεσιν.

Μ ύ ιθ ο ι —  Π  α ρ α  μ  ύ ιθ ι α -— Ε ύ τ ι ρ ά π ε λ ο Ί  δ ι η γ ή σ ε ι ς  
κ α ί  ά  ν έ κ δ ο τ  αι: "Ολα τά ανωτέρω .τά όποϊα μέ μίαν λέξιν λέγονται 
«μασάλια» λέγονται είς τά «νυχτέρια» συνήθως κατά πρώτον λόγον καί κατά 
δευτερεύοντα είς άλλος των 'συγκεντρώσεις. Ποικίλουν τοΰ περιεχομένου των 
καί είς τάς διηγήσεις των προσπαίθυΰν νά σκορπίσουν τήν ευθυμίαν ή νά «βα
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σανίσουν» ιούς πάντας ;μέ τάς σατυιρικάς των τοιαύτας. ’Αναφέρω μερικά τοι- 
αυτα «μασάλια»:

«Τό'να ποδάρ’ είναι κουτσό κι? τ’ άλλου δέν πατάει 
τό'να τού μάτ’ εΐναιι τυφλό μι’ τ’ άλλου χίτσ (καθόλου) ιδέν βλέπει 
τόνα τ’ αυτί είναι κουφό κι’ τ’ άλλου θέν ακούει 

-τό'να του χέρ’ είναι κουλό κι’ τάλλου χίτς δέν πιάνει.
Σταυρούλα Ζαχάκη

Οίασδήπστε μύθος ή παραμύθι, ευτράπελος διήγησις ή άνέκδοτον λέγον
ται ιεΐϊς τήν γλώσσαν των μέ 'μίαν λέξιν ιμασάλια τά όποια πριν αρχίσουν νά τά 
ΘΪπουν λέγουν τήν φράσιν: «Μασάλ - ιμασάλ πήρει ή γάτια ντάριμα ντουμάν». 
Διά τήν οκνηρίαν διηγούνται τόν κάτωθι μύθον: «Κάποτε ήτο ένας τεμπέλης 
«καλπαΐζάνς», δπως τον λένε, ξάπλωσε κάτω άπό τήν άρμουτσιά (άχλαδιά) καί 
περ ίμενε νά τού πέσουν τ’ άρμούτια ιμ’ ανοιχτό τό ιστόμα νά τά φάγη. Ό  Θε
ός βλέπσνιτάς τον τού ισυνέστησε νά ισηκωθή νά κουτή ση τήη' άριμουτιά κι’ ε
κείνα ιθά τοΰ πέσουν ατό στόμα πού 'θά ιτό έχει ανοιχτό. Μάτια δμως οι προσ
πάθειες του. 'Ένας περαστικός γύφτος βλέποντας τον ιτού ισυνέστησε μέ τήν 
σειιρά του νά πάψη νά κουνά τήν αχλαδιά, Ι&κείνος (θ’ ανέβαινε νά τά τίναζε. Α 
νεβαίνει ό γύφτος καί αντί άχλαδιιού του ’έριριιξε σίτο στόμα μιά φούχτα χώμα. 
Τοΰ τειμπέλη τοΰ κακαφάνηκε καί γιά τήν προσβολή φαρμακώθηκε».

Γιά τήν «ΐάβανακιά», ανοησία δηλαδή διηγούνται τό παρακάτω «ίκάποτε 
ήταν ένα ιάνΙδιράγυνο. Τήν γυναίκα την είχε άρωτευθή κάποιίεις άλλος ένώ ό άν- 
δρας της ήτο υποδηματοποιός. Ό  εραστής 'έπειίσε τήν γυναίκα πώς ό άνδρας 
της είναι τρελλός καί πώς πρέπει νά τόν χωρίση. ’Ά ν  Ιθέλη δύναται νά τόν πα
ρακολούθηση. Δέν χάνειι καιρό ή «κυρία» καί μίαν «ώραίαν πρωίαν» άπό τήν 
κλειδαρότρυπα παρακολουθεί τόν άνδρα της. Καί, κοιτά κακή τύχη τήν στιγμήν 
εκείνην ό άνδρας της ένώ σκυμμένος δούλευε έχασε τό «τσιβίκ» δηλ. μ’ έκεινο 
τό καρφί πού άνοιγε τίς τρύπες. ’Έκανε κινήσεις δ'εξ.ιά - άριιστερά καί παραμι
λούσε διά τό χαμένο «τσιβίκ». Πουθενά έκείνοι. Ή  γυναίκα παρακολουθώντας 
τον καί χωρίς νά ·γνωρίζη τήν αιτίαν τών κινήσεων ταυ ούτε ν’ άκούη τί λέει 
πίστεψε πως ό άνδρας της ήταν τρελλός καί.... τόν χώρισε».

Καί άλλα παρόμοια διηγοΰνται διά τήν πονηριάν, τήν φιλαργυρίαν κ.λ.π. 
ώς καί πδλλά «παθήματα» τοΰ Χότζα.

Π  α ,ρ α δ ό ισ ε ι ς :  Αί παραδόσεις είναι τελείως περιωριισμέναι διότι 
απόντες έχουν άγνοιαν τούτων. 'Ένας γηραιός ό οποίος δυσκολεύεται είς τάς 
διηγήσεις του λόγω τής ηλικίας του-, μοΰ διηγήθ'η τήν παρακάτω παράδασιν 
σχετικά μέ τήν άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως καί τόν θάνατον τοΰ Κων
σταντίνου Παλαιαλόγου. «'Όταν οί Τούρκοι εφίθίασαν έξω ιάπό τήν πόλη υστε
ρία άπό τήν άναχιόρησίν των' έκ τής «Κόκκινης Μηλιάς» διά νά υποδουλώσουν
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τή;ν Βυζαντινή. Αυτοκρατορία, ένας αγγελιοφόρος Έλληνας τόν όποιαν εατει- 
λε ό Σ/ουιλτάνας ιείς τόν Βασιλέα, νά τόν ειδοποίηση λέγοντας του δτι οι Τούρ
κοι έφΙθίασιαν στό «Μπάνταρμα» [δηλ. ιστήν ’Ανατολική Κωνσταντινούπολη και 
ότι Ιθά πατήσουν τήν Πόλη. Ή  άπάντησις τοΰ Βασιλέως ήτο: «Έάν τά ψάρια 
-του τηγανίζω ραφθούν στό νερό και ό πετεινός που βιράΐζοο λαιλήιση τότε καί δ 
Τούρκος ιθά πάρη την Πόλη». Στήν στιγμή, συνέβησαν καΐί τά δυο. Ό  Κων
σταντίνος πίστεψε τότε τούς λόγους τοΰ αγγελιοφόρου καί είπε ειίς τούς στιρα* 
τιώ,τας: «Ζώστε πα'ΐΐδιιά ιμίου τ’ άρματα καί βάλτε τά ισπαθιά σας...».

Ένώ έγίνετο ή μάχη τό σπαθί τοΰ Βασιλέως ειθιραύσΟη καί Θεός τοΰ πέ- 
ταξιε άπό πάνω ένα μικρό ισπαθί άπό χρυσάφι. Ό  Κωνσταντίνας νομίζοντάς 
το ξύλινο τό περιφρόνησε λέγοντας: «Έγώ είχα άπό σίδερο καί έσπασε κι’ αυ
τό ιθά κράτηση». Τότε ένας Τσΰρκος μικρόσωμος βλέποντας τό σπαθί άπό χρυ
σόν τό λαμβάνει καί αποκεφάλισε τόν βασιλέα».

"Ενα παρόμοιο είναι καί τό παριακάτω πού τούς τό εχει εκ παραδόσεως 
διηγηθή Τούρκος. «Τά κλειδιά, τής Πόλης είναι στήν Άνδριανού (πολη) κι’ 
εκείνος πού θά πάρη πρώτος τήν πόλη αυτή, ιθά καταλάβη καί τήν Πόλη. Ό  
"Ελληνας δέ ·θά φθάση ιείς τήν Κόκκινη Μηλιά. Γιιατί ή Τουρκία είναι τέσσε
ρα Ιδάκτυλα. Τά τρία 'θά κοπούν —  άπό τόν "Ελληνα —  καί .θά μείνη μόνο τό 
ενα δηλ. ή Κ ό κ κ ιν η  Μηλιά. Οί παραδόσεις ιστρέφοινται ώς επί τό πλεΐσταν μέ 
τήν άκράδανίτον πίστιΐν τοΰ απλοϊκού λαοΰ ιμας, τής προσφυγιάς τά συντρίμμα
τα, πώς «πάλι ιμέ χρόνους μέ καιρούς πάλι δικά μας ιθάναι».

Α ι ν ί γ μ α τ α  —  Λ ο γ ο π α  ί y  ν ί  α  —  ’ Α ρ ι ίθ μ η τ ί  κ ά Π  .ρ ο- 
6 λ ή μ α τ α -  Κ α Ό α .ρ ο γ λ ω σ  σ ή μ α τ α : Τά αινίγματα συνηθί
ζονται πολύ είς τά «νυχτέρια». Τό ίδιο καί τά λογοπαίγνια κ,λ.π. πού καί αυτά 
είς τήν γλώσσαν των λέγονται μασάλιια. Διά τό αίνιγμα ό ύποιβ άλλων δέχεται 
«χώρες καί χωριά» έάν Ιδέν κατορθωτή ή λύσις του. «Τά «μασάλιια» σκοπόν 
έχουν νά ισκαρποΰν τήν ευθυμίαν, νά έξασκουν τήν κρίισιν, τήν ισκέψιν, τόν 
νοΰν. Τά υποκείμενα τοΰ αινίγματος ιεΐναι διάφορα. Παραιθέτω μερικά, συνή
θη ©ίς τόν τόπον, αινίγματα πού τήν λύσιν των καί ό ίδιος ιείς πλευστά δέν κα
τέστη δυνατόν νά δώσω.

1) Νταή ζουμ (άνδρας μου) Κουντουθάδωρος μ’ εννιά ζνάριία ζουμένους 
(τό βαρέλι μέ τά στεφάνια του).

2) Σχοινιά άπλουμένα, κουβάρια μαζιμμένα (Ή  καρπουίζιά).
3) Ντσύλντουρους (αριγανον) λαλάει τά ντουλντουράκια χορεύουν ('Η 

άνήμη ιμέ τήν ρόδα (ιροδάνι) καί τά μασούρια).
4) "Ολη μέρα περπατάει καί πίσω Ιδέν γυρνάει (τό νειρό ιτοΰ ποταμιού).
5) Άνοιίγοκλειοΰν ο! κάμαρες κι’ κρότους δέν άκούγιτε. (τό μάτι).
Τά λογοπαίγνια είναι περιωρισμένα. Συνηθίζεται τό «πές αλεύρι... σέ γυ

ρεύει».
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Kail τά λαϊκά προβλήματα είναι πενιχρά καί μετρημένα. ’Αναφέρω τά 
δύο πού ιείναι γνωστά οχε&ον σέ πολλούς.

1) Παππάς και παππαδιιά Γιάννης και Μαρία τηγάνισαν 6 αυγά και έφα
γαν άπό τρία. Πώς εγινε; Άπάντησις: Ή ταν δυο ό Παππάς Ιλέγιετο Γιάννης 
και ή παίππαδ'ΐά Μαρία.

2) Τής ,μάνας μου ή μάνα και τοΰ κυροΰ ιμ’ (άνδρα μου) ή πεθερά και ή 
δική μου γιαγιά πόσα αυτιά είχαν; (Είχαν δυό διότι ήτο ή ίδ ια ).

Ώ ς καθαρογλωσσήματα ποΰ προκαλοΰν τους ακράτητους γέλωτος τών 
παριισταΐμένων ισυνηθ'ίίζονται τά κάτωθι: 1) ’Άρβυθ (ιριειθύθι) άρθυθ άλευρο 
άρβυθιαλευιράκ 2) Λάϊνα (ιστάμνα) λαΐδολάϊνοι λαϊΐδαλαΐνάκ. 3) Α γαπώ  τόν 
πατέρα αγαπώ την μητέρα. 4) Κάπα μέ τά μανίκια.

Έ  κ τ ο ΰ  γ  λ ω α σ ι κ ιο ΰ 'θ η σ α υ ιρ ο ΰ: Τά βαπτιΙστικά μέ τόν 
χρόνον μεταβάλλονται άπό την ιδιάζονταν του τόπου. Ό  Δημήτριος Μήτηιλης, 
Μήτσιιος, Μουτιός. Ό  ’Αθανάσιος, Νάτσιος. Ό  Γεώργιος, Γιώρς ή Γιαυρού- 
δης ή Γιώρτσους, ό Άντώνιίοις - Ντώνης ή Ντώσιίους. Ό  Χρηστός, Χίτιλης, ό 
Ευάγγελος - Γκελάκης, ό Κωνσιταντΐνος Γκωνιτίνης ή Γκώνταρης, ή Ευαγγε
λία Βαγγέλιά» ή Γκιλέρω ή Βαγγελνή, ή Καλλιόπη, Κιαλλιά ή Κιαραφλιά, ή 
Βιργιλία Βέριγω, ή Αθανασία Κ ’τσίνα ή Νάτσιου.

Τά οικογενειακά ή τό ίέπώνυμο έπιίσήμως τηρούνται ανέπαφα ενώ άνεπι- 
σήμως έχουν λάβει τάς είδικάς καί ξεχωριστός όνμμασίας, τά παρατσούκλια. 
Ταυτα έχαυσι δοθή ώς έπί τό πλεΐστον’ άπό έναν «νοΰνον» τόν λεγόμενον οπό 
παρατσούκλι Του «Τσαούσης» επειδή κάποτε χρημάτισε ειίς τήν υπηρεσίαν τής 
χωροφυλακής. Οΰτω τόιν... του έδωσε τό παραίτσούκλι Μταγλή άλλον Μασούρα 
άλλον Τσαλιώτη άλλον Σαριρή άλλον Καρά - Μουτιό, Ζέλιο, Ά λή, Μάριος κ.λ.π. 
κ.λ.π. Είς τάς προσφωνήσεις των μέ τό παιρωνύμιον δέν παρεξηγοΰνται διιότι 
έκαστος έχει καί τό... ιΐδικόν του τοϋουτον. Διά τούτου δέ γίνεται καί περισσό
τερον ή ίέντόπισις τοΰ προσώπου περί ου γίνεται λόγος, Ταΰτα δέ φέρονται 
άπό. . . γενεάς ειίς γενεάν 'σχεδόν. Τό χωρίον τό όποιον λέγεται ΣαΤαριά μετωνο- 
μάσθη είς τήν γλώσσαν των είς Τισοπανδί δηλ. μικρός βοσκότοπος. Καί αί τοι- 
πόθιείσίαι έχουν παράξενες ονομασίες, ,συνήθως εις τήν τουρκικήν άναίφερομέ- 
νας. Οΰτω, αί γύρωθιεν τοΰ χωρίου εΰριισκόμεναι τοιαυται έχουν ,τά κάτωθι, ονό
ματα. Γκουγκαύστεπε δηλ. -ψηλό 'βουνό. Ίτσίβλερ' δηλ. τρία σπίτια, Κλίκια —  
μαΰρο χώμα μέ πολλά ισκουλήκια, Ντουμούζμερε —  γουριουνήισιο μνήμα, Μπου- 
ρούνια ήτοι τοποθεσία μέ ραχούλες καί ρέμματα, Άνάντειρε ήτοι μεγάλο πο
τάμι, ιΚούρτεπε δηλ. τοποθεσία τοΰ λύκου καί Γ ιούρτι ήτοι χωράφι κοντά ε’ις 
τό χωρίον.

Καί οί μήνες έχουν είς τό γλωσσικόν των τό ΪΙδικόν των παρωνύμιον. Ό  
’Ιανουάριος λέγεται Τρανός, ό Φεβρουάριος γκουτζούκς (κουτσός) ό Μάρτιος 
Μαριτινίτσας, ό ’Ιούνιος θεριστής δ ’Ιούλιος 'Αλωνιστής, ό Σιεπτήιιβριος Σταυ
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ρού ή Τρυγητής. Ό  ’Οκτώβριος "Αη Δημήτρης, ό Νιοιέιμβιριιος "Αη Ξάρς ό 
Δεκέμβριος "Αη Άντριάς.

’Αίλλά καί ώριισμένα τέλος ζώα έχουν ξεχωριστό παρωνήμιο. Ό  δνος λέ
γεται γκατίζόλι, δ κριός κότς, ό τράγος μπούρτσος, ή πάπια όρΙδέκι, ό λαγός 
ναουσιάγκουρ, ή γαλοπούλα μπιμπίνι, ή κουκουβάγια κ'ουκουμάίοιυς ή άγριόχη- 
να καζί, ό ήμίονος κοτίρ, οί μόσχοι ,μπέσσες, τό  α ιγοπ ρόβαταν χωρίς κέρας 
ταελέκω, χωρίς ουρά 'γκουτζούκικίο;.

’Ανακεφαλαιώνων περί τής λαογραφίας τού χωρίου Σ'ΐταριάς πρέπει. νά 
τονίσω δτι ή ιέργασία άπήτησε 3% έτών έντατική παίρακυλούθησι ,καί 2 μηνών 
εντατική εργασία. Σημειώνω δμως άτι ιδέν είναι αυτή καθ’ δλα πλήρης, καθ’ 
δσον ή πριοσπάθιεια 'διά ιμ'ίαν ταύτην μελέτην καί έπείξεργασίαν απαιτεί χρόνον 
πσλύν. Πάντως ειίς δλα ισχεδόν τά στοιχεία κάτώρθωσα να .δώσω ένηιμέρωισιν 
άιλλά ιεΐίς ιμερικά αμως ήμουν 'λακωνικός είς τάς απαντήσεις μου. Έδυσκολεύ- 
θην πολύ 'δι5 (ορισμένα .στοιχεία νά άποσπάσω τά «μυστικά» των καί εις άλλα 
παρεξηγήθην, ασο κι’ άν προισεπάΙθησα νά Ιέξηγήσω τούς .λόγους καί τήν .μεγί- 
στην ισημασίαν τής 'λαογραφίας. Διότι οί κάτοικοι όπιισθοίδρομικοί —  εννοώ 
τούς παλαίιίαύς— καχύποπτοι ιμέ την μονότονη ζωή λεπτολογούν τό κάθε τι χωιρίς 
νά έχουν τήν δύναμιν νά εξηγούν τούτο είς τόν αρίθόν οκοπόν του... Δέν έρχο
μαι πλέον ώς κριτής τών έ^δηλώσεών των ιείς τό κλείσιμον τής εργασίας μου 
διότι δέν ιμού ανήκει πλέον μία τοιαύτη κρίσις, αλλά ιδιά μίαν τειλευταίαν φοι 
ράν έρχομαι νά ευχαριστήσω δλους Ιέκείνους πού μέ βοήθησαν .καί νά τούς ευ
χηθώ πάσαν ευημερίαν.

Ό  Διδάσκαλος 
’Ανίδρέας ’ΕσκιΤζάγλου
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Παραθέτομεν κατοηέρω επιστολήν πρός τόν Πρόεδρον τοΰ Θρακικου 
Κέντρου, τοΰ παλαιοΰ φίλου καί ρέκτου Θρακός, Επιτίμου Γενικοΰ Έπι- 
θειυρητοΰ Μέσης Έκπαιδεύσεως, κ. Γεωργίου Μαμέλη, καθώς καί άπάντη- 
σιν τοΰ Προέδρου κ. Φ. Μανουηλίδου, σχετικώς μέ πρότασίν του άφορώ- 
σαν τό Σύγγραμμά μας, τά «Θρακικά».

Έν Θεσσαλσλ'Ί'κη τή 1Β j3 .G 8

ιΣειβαστέ, ιμιοιι. Κ·ε Π ρόεδρε,

Ά πό μακροΰ όσχιεδιίαζα νά έλθω ειίς Αθήνας, ιδιά νά σάς ιόπιισικΕίφθώ καί 
συζητήσω μαζί σας Ιδιά τήν πολύτιμον προσφοράν τοΰ Θρακικου Κεντριού 
πρός τήν ίάποιλεισθιεΐααν πατρίδα, «τά Θρακικο», τά όποια περιιόλαβον ε.ίς τάς 
σελίδας των ιό,τι. άφοιρά εις τήν Θράκην, σώσαντα έκ παραλλήλου· από τήν 
φθοιράν τοΰ χρόνου πολύτιμα στοιχεία τής 'Ιστορίας της καί τής ζωής τοΰ 
λαιοΰ της. Έν τέλει, κΟτέληίξα εις τήν απόφασίν, προ τής συναινίτήισιεώς μιας 

αυτής, νά σάς γράψω.
'Η έκδοισις των Θριαικιΐκων υπήρξε, καιτά τήν γνώμην μου, άίθλος πρώτου 

μεγέθους καί είναι έργον ι δικόν Σας, όφειλόμενον ιείς τήν στοργήν Σας πρός 
τήν Βράκην. Αφιερώσατε καί χρόνον πολύτιμον καί μόχθον παλύν καί Ιδα- 
πάνας ού σμικράς, Ιδιά νά τό ύψώσητε, τό ιδιατηρήσητε, τό πλουτίίσητε έπί 40 
ολόκληρα άτη, (οστε νά συνδεθή ,τό ές αεί αυτό κτήμα ιμέ τό όνομά Σας.

Μετά τήν ισπμιπλήρωσιν της πρώτης Τεσσαρακονταετίας, έχω τήν γνώ
μην, ότι καλόν Οά ήτο καί σκόπιμον ασφαλώς, νά διατηιρήση μέν τους σκο
πούς του καί τήν πολύτιμον παράδοσι.ν, τήν όποιαν ιάπέκΙτησε, άιλλά καί νά 
πλουτιισΟή τό περιιεχόμιενόν του καί μέ άλλα στοιχεία καί μέ συνθετικός εργα
σίας, χρησιμοποιούμενου τοΰ άποθησαυρΊσθέντος ιείίς τους Τόμους τών Θ:ρακι- 
κών ύλικοΰ κλπ.

Τοιιαύτας προτάσεις, άπό πολλοΰ μείλιετηθίειΊσας καί ήδη λαιβούσας τήν όρα- 
στικήν μορφήν των, επιθυμώ νά σάς αναπτύξω·, ώστε ό ιδεύτειρος κύκλος τής 
έκίδόσεως τοΰ μοναδικού πειρυοίδικοΰ μας ν’ άποβή έ,ξ ίσου ΐυψηλής ιστάθμης 
καί ποιότητες, ώς ό πρώτος (τών πρώτων 40 έΐτών).

Έάν σιιμιφωνήτε κατ’ αρχήν, ότι μία ταιαύτη μεταριρύθμιισας θά άπεβαινε 
χρήσιμος καί συμφέρουσα, θά ήμην Ιδίιατεθειιιμενος, ιείρχόμιενος είς Αθήνας, νά 
σάς υποβάλω τάς σκέψεις μου Ιδιά τήν πραγματοποίησιν τών οποίων, σεΐς θά 
εχητε τελικώς νά άποφασίσητε.

Έπί τή προσδοκία ευνοϊκής άπαντήσεως, ώς ΰπασημειιοΰιμιαι μετά τής 
προσηκίοιύσης τιμής, ύμέτερος

Γ. Μαμόλης
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3 Of] Μαρτίου 1968
Άξιότιμον κ. Γεώργιον Μαμέλην
Επίτιμον Γεν. ’Επιθεωρητήν Μ. ΈκπαιΙδεύσεως

Βασ. Σοφίας 42 
Θ εσισ α λ ο ν ί κ η

Αγαπητέ cpOTje,

Είναι δύσκολον να σάς περιγράψω πόσην χαράν ήσθάνθην μέ τήν άνά- 
γνωσιν τής επιστολής σας, άπό 18.3.68. Δέν είναιι εΰκολον νά έτθυμοΰμιαι ό
λους τους έκλεκτούς Θράκας καί διαπρεπείς ανθρώπους, τους όποιους έγνώ- 
ρτ'οια καθ’ δλην ,τήν -διάρκειαν της κοινωνικής μου ζωής. Τό ιδικόν σΐας όμως 
ονίομα, τό ενθυμούμαι άπό τάς συγχαρητηρίους ·εύχάς πού άνταλλάσσομιεν, καί 
άπό τήν άψογον καί έκπαιΙδευτακώς ώφελιμωτάτην δράσίν ισας καί σιηοπώς, 
τά καλά λόγια, τά δποΐα μοΰ απευθύνετε, ευρίσκουν άπήχησιν καί προκαλοΰν 
τάς 'θίερμοτάτας ιμου ευχαριστίας. Τό Θρακικόν ιΚέντρον, ώς σάς εϊνιαι γνω
στόν, ©ζήτησε κατ’ ιέπανάληψιν ιειϊς τό παρελθόν, διά τριΐών μάλιστα επιστολών, 
τήν ισυνεργαισίαν σας, χωρίς νά τύχη άπαντήσεώς σας. Είναι δέ άιληΐθές δτι, 
ή δράσις του άπό τεσσαράκοντα δϊλοκλήρων ετών ειίς τήν οικίαν μου ΐΐδρυΐθέν- 
τος τούτου Σωματείου καί ή συνεχής έκΙδίασις καί κυκλοψοριία 42 μέχρι τοΰδιε 
Τόμων (δ 43ος έλπίζομεν να  έκδο'θή εντός τοΰ 196'8) , άνω τών 300 σελίδων 
έκαστος, τών «Θρ'ακικών», περί τής αρχαίας καί νεωτέρας Θράκης, έχίρειά- 
σθη πολλούς κόπους καί σημαντικήν (δαπάνην ιδιά νά περιυσωΙθή ή ιστορία τής 
αγαπημένης ίμιας πατρίδος, (αναγνωρίζεται κάί βραβεύεται παρά πάντων. *Τ- 
πάρχει όμως ένα σοβαρόν ατύχημα, ή άδιιαφσρία τών Θρακών, ήτις έμβάλ- 
λει ©ίς σκέψεις περί τοΰ μέλλοντος τών ζητημάτων τής πατρίδος μιας. Τό κα
κόν είναι μάλιστα δτι, έπειίδή ιάποιψεύγομιεν διαφημίσεις καί ιέξιευτειλιίστικάς 
επαιτείας, ΰπάριχουν άλλοι, οί όποιοι λαμβάνουν σημαντικά ποσά μέ υποσχέ
σεις έίκδάσεως διαφόρων Συγγραμμάτων, ’Αρχείων· κλπ., ιστορικής σημασίας, 
μέχ.ρι τοΰ Βυζαντίου, χωρίς έν τούτοιις ούδιειμίαν πρα'γιματαποιίησι,ν, καί τοΰτο 
προκαλεϊ ειρωνείας διά τά όμοια δήθεν πονήματα Μακειδόνων, Ποντίων, Μι- 
κριασιατών κλπ., τοΰτο δέ βαθύτατα μάς λυπεί. 'Ό τι 'συμπίπτουν αί σκέψεις 
μας, άποδεικνύεται έκ τοΰ δτι, κατά τήν έφιετείνήν λογοδοσίαν ιμας, ή όποια 
περιλαμβάνεται ιείς τόν 42 ον Τόμον, δν -θά λάβετε προσεχώς, ειθέσαμεν ώς πρω
ταρχικόν δρ-ον τήν συμπλήρωσαν διαφόρων άρθρων τοΰ Καιταστατικίοΰ, ΐνα 
περιιλάβωιμεν ιειίς αυτό καί γενικ-ωτέρος, συνθετικάς, ώς γράφετε εργασίας περί 
τής Θράκης καί υποτροφίας, καί το .σπουίδαιότειρον, έξασφαιλίσεως τής περιου
σίας τοΰ Σωματείου, άποκλειστιΙκώς υπέρ τών πτωχών Θρακών, δι’ δλα δέ 
αύτά υπάρχει ή ανάγκη πάλιν μιάς επιτροπής, ήν κατηρτύααμεν άπο νοιμακούς
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καί ιμέ τήν (επίβλεψιν τής μέχρι τοϋδε πείρας, νά έ>ξασφαλίσωμ>εν τήν σημαν
τικήν περίιουσίαν, τόν όγκοιν τών Ιόιόλίων του Συγγράμματος κλπ. "Ολα όμως 
αυτά έχίοιυν Ιανάγκην εργασίας, και ή ισκέψις ίσιας, ώς Απαύγασμα τής πεί
ρας σας, εΐναι ισοφή. Προσεπαίθήσαμεν κατ’ έπανάληψιν νά πρυσιεταίιιριισθώ- 
μιεν τά Σωματεία τής Θεσ) νίκης ιχιαίί συνηντήσαιμεν «ντίΐδρσισιν, παρά τάς εξη
γήσεις ιμας, ότι δέν Ιίπράκιεττο περί συναγωνυαμιου Σωματεΐίων, αλλά στΐορ'ι θέ
ματος πολύ ίυψηλατέιριαυ, ουδεμίαν έχοντας ισχέσιν ιμέ τήν σιημίερινήν Ανυπαρ
ξίαν τής δευιτέρας πρωτευούσης. Θά μου κόμη εύχαρίστησιν, όταν ελθητιε 
εις ’Αθήνας, θά τά ειπωμεν όλα αυτά ©ίς στιλάτος καί νά ιέπιδιώξωμεν τήν έπίτευ- 
ξιιν καταλλήλου ισυν©ργασίας Οριακών κα'ι Μακεόόνων διά ιαοθαρου ΣωματειιΙοιυ. 
Οι Τήμοι τών «Ορακικών» Ιθά τεθούν ιείς τήν διάθίείσίν σας, καί εγώ, ιμέ τάς 
γεροντικός μου πλέον δυνάμεις, εχω ύποχρέωσιν νά ιβοήθήισω ένα τόσον ώ- 
ραιον πατριωτικόν εργον.

•Είναι σπάνιοι οί εχοντες όρεξιιν, νά συντρέξουν τήν ύπάθιεισιν εν Άθή- 
ναις Θράκες. ’Ίισως ή πρωτεύουσα τού Βορρά ιθά Ιεχη πειρισσοτέρους ιμέ επιθυ
μίαν συνεχούς ιάπασχολήσεως .καί καρποφόρου εργασίας.

Θά Αναμένω τήν ελευσίν σας ©ις ’Αθήνας, ή όποια θά μέ ευχαρίστηση 
ιδιαιτέρως, διότι θά Ανταλλάξωμεν τάς ισυγκεκριμμένας σκέψειις, καί τάς ίδι- 
κός ισας, καί τάς ίδικάς μας.

Μέ τήν ελπίδα τούτην,

Σάς χιαιρετώ φιλικότατα 
('Τπ. Φ. Μανουηλίδης) 

Π ΡΟ Ε Δ ΡΟ Σ  ΤΟΤ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Τ Κ ΕΝΤΡΟΤ

Τ.Γ.— ’Επιθυμώ νά σάς τονίσω, ότι οί Θιεσσαλονικείς Ιδέν ήθέλησαν 
νά λάβιουν (μέρος ειίς όσα έζητήααμεν καί ά\©φέραμεν κατά καιρούς, καί 
αύτό μάς έκαιμε τήν χειροτέραν έντύπωσιν, διότι ήτο ωσάν νά έπρόκειιτο 
πειρί χωρ'ΐστοΰ Κράτους, ένώ, διά τοίιαύτα θέματα πνευματικά καί φιλαν
θρωπικά, ό σκοπός είναι κοινός, αλλά καί πολύ περισσότερον ένδυαίφέρει 
τήν περιφέρειιαν ιτής Β. Ελλάδος, ένθα οί πτωχοί συτμπατρχώται μας.
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