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Δίκια, αν καί κάποτες υπερβολικά καί παρ’ αξίαν, εγκωμιάζουμε πρόσω
πα καί γεγονότα τής επανάστασης τοϋ 1'821. Συνεπαίρνει τήν ψυχή μας, τή 
γιομάτη θαυμασμό, τό γεγονός αυτό πού ή (μεγαλοσύνη του φτάνει τό υπερ
φυσικό, τό ακατόρθωτο —  τήν απελπισμένη προσπάθεια, πού δεν χωρεΐ στη 
φαντασία καί τού πιο τολμηρού ανθρώπου, γιατί, πώς μπορούσες νά φαντα
στείς, πέος ένας λαός «κακουχ ούμενο ς, θλιβόμενος» επί τετρακόσια χρόνια, 
φτωχός, εξαθλιωμένος κι’ εξουθενωμένος, μπορούσε νά υψώσει τό ανάστημά 
του, γιά νά ελευθερωθεί: Ποιά εΐ,τανε τά ψυχόρμητα πού τύν υψώσανε καί 
τον γιγάντωσαν, γιά ν’ αντιμετωπίσει τον δυνάστη του; Καί μάλιστα νά τού 
επιβληθεί. Καί νά θριαμβεύσει, τελικά.

Στο γεγονός αυτό, αξίζει νά σταθούν οι μελετητές τής ιστορίας τού 
1821., στοχαστικά καί με πολλή εύλάβεια. Τό ερευνητικό νυστέρι τού ιστορι
κού πρέπει νά μάς άποκαλύψει τή λαϊκή ψυχή πού, αμέσως μετά τήν άλωση 
τής Πόλης, αναστέναξε βαθειά χτυπημένη, μά δεν λύγισε, καί υψώθηκε πάνω 
από τό «μέγα έρείπιον» τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ατρόμητη καί γιομά
τη προφητικές ελπίδες:

«Πάλι μέ χρόνια, μέ καιρούς. . . .»
Καί δέν εϊτανε τά λόγια τούτα, λόγια τού απελπισμένου, τού αύτοπαρη- 

γορούμενου, στήν απελπισία του, πεισματάρη λαού, πού είδε σωριασμένα δσα 
δημιούργησε στη χιλιόχρονη του ιστορία. Δέν εϊτανε λόγια καυχησιάρη, κού
φια κι’ αλογάριαστα καί γελοία, οπως συμβαίνει πάντα σέ τέτοιες περιπτώ
σεις. Εϊτανε ξέσπασμα μιας γιγάντινης ψυχής, πού ένιωθε τή μεγαλωσύνη της, 
απέναντι σ’ έναν άξεστο, βάρβαρον αντίπαλο,, πού δέν ειχιε νά δείξει τίποτ’ 
άλλο από τήν υλική του δύναμη —  αυτόν πού δανειζόταν άπό χρόνια, πολλά 
από τήν παιδεία, τον πολιτισμό καί τήν αρχιτεκτονική του, ακόμα, γιά νά 
χτίσει τά τεμένη τής λατρείας του, (ανάκτορα των Σασσανυδών) καί μετά τήν 
"Αλωση (τήν Πόλη, τήν Άδριανούπολ,η, τήν Προύσα κλπ.), χρησιμοποιών
τας Ελληνες αρχιτέκτονες. Αυτός δέν είχε τίποτα, έξω άπό τό χαντζάρι του.

Αυτή ή άνωτερότης τού καταχτημένου, αυτή ή πολιτιστική του υπεροπλία, 
■—αυτός δ λαός, μέ δυο λόγια, ένιωσε βαθειά τήν αδικία πού τού έγινε. Καί
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τήν υπεροχή του, γιά νά βροντοφωνήσει τήν ελπίδα, μέ το στόμα του ανώ
νυμου ποιητή, τήν ανάσταση —  αυτήν πού πραγμάτωσαν οι αγωνιστές τού 
1821.

Μιά πολύπλευρη κι’ εμπεριστατωμένη έρευνα τής λαϊκής ψυχής, θά μας 
έδινε ανάγλυφη τή μεγαλοσύνη τού ’21. Και ή έρευνα αυτή πρέπει ν’ αρχί
ζει άπό τά χρόνια τής Βυζαντινής παρακμής (των Παλαιολόγων), φτάνον
τας ώς τή μαύρη σκλαβιά, πού εϊτανε μια νύχτα φριχτή κι’ ατέλειωτη, μ’ 
εξοντωτικές συνέπειες —  μαχαίρι κι έκτουρκισμός εκατοντάδων χιλιάδων Ε λ
λήνων,. πού είχανε τούτη τή φριχτή μοίρα. Μιά έρευνα στο βάθος χρειάζεται 
γιά τά χρόνια τής τουρκοκρατίας (και γιατί όχι και τής φραγκοκρατίας;), 
γιά νά φανεί άπό ποιά «σκιά θανάτου» πρόβαλλε τό ηθικό του ανάστημα, ό 
λαός αυτός, δίνοντας τήν ανάσταση τού ’21. Γιατί δλες οϊ Ουσίες τού αγώνα, 
και οι πιο σκληρές και φριχτές, νοούνται σάν απελπισμένες προσπάθειες γιά 
αντίσταση καί νίκη. Και τό Μεσολόγγι, καί τό Σούλι, καί ή σφαγή τής Χίου 
καί τής Κάσου καί τής Κρήτης τά ήφαιστειακά τινάγματα. 'Όμως, πόσο 
μεγαλύτερη θά εϊταν ή σημασία καί ή μεγαλωσύνη τους, άν είχαμε μιά πλή
ρη εικόνα τής λαϊκής ψυχής, πού ξεπετάχτηκε μέσα άπό τις συμφορές καί τά 
κουρέλια της, καί ύψωσε τό άνάστημά της, ενάντια στον πάνοπλο καί πανί
σχυρο τύραννο, πού τον λογάριασε καί ή φοβισμένη Ευρώπη, δταν έφτασε 
μπροστά στή Βιέννη! Καί τήν ξύπνησε άπό τό λήθαργο της —  καί τήν 
ΙΙαπωσύνη, πού έλπιζε ωφελήματα κι άντίκρυσε τό λάβαρο τής ημισελήνου, 
άπειλητικό, καί τής κόπηκε ή άναπνοή. Τότε κατάλαβε τί χάθηκε μέ τό Βυ
ζάντιο, καί πώς ό αγώνας του δέν εϊταν ένας εγωισμός, ένα φυλετικό ελληνικό 
πείσμα κι ένας παραλογισμός. Εϊταν ή αιώνια πάλη του κατά των βαρβάρων 
καί υπέρ τής ‘'Ελευθερίας.

Αυτόν τον άγώνα πρέπει νά δούμε στο βάθος —  τή λαϊκή ψυχή, τή λαϊκή 
μάζα, πού τον έκανε μέ συνέπεια θαυμαστή, χωρίς ποτές της ν’ άπελπιστεΐ 
καί ποιές πολιτιστικές καί ηθικές δυνάμεις τον γιγάντωσαν καί τον επέβαλαν 
στή συνείδηση όλων των αγωνιστών του, πού άπ’ αυτή τήν ψυχή, αυτή τή 
λαϊκή ιμάζα πρόβαλαν. Μόνο μέ μιά τέτοια πολύπλευρη καί στο βάθος ερευνά, 
Οά έχουμε τό μεγαλείο τής επανάστασης τού ’21, πού δμοια της δέν έχει 
νά δείξει ό κόσμος, αν λογαριάσουμε τά πενιχρά μέσα τών άγωνισθέντων. 
Καί τότες, Οά φαντάξει, στά μάτια μας καί σ’ όλο τον κόσμο, τό μοναδικό της 
μεγαλείο.

Καί δέν είναι μόνο τούτο. ΟΊ άγωνιστές τού ’21 ξαίρανε γιατί πολεμούν, 
άλλιώς δέν Οά εϊτανε τόσο βαθειά καί γερά ριζωμένος μέσα τους ό πόθος τής 
ελευθερίας, πού τήν (ονειρεύονταν (ολοκληρωμένη καί ουσιαστική, καθώς μάς 
φανερώνουν τ’ απομνημονεύματα τιον Αγωνιστών (τού Μακρυγιάννη, τού 
Κολοκοτρώνη κλπ.), άσχετα άν στερνά, ή ελευθερία τους περιωρίστηκε σ’ ένα
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χαρτί, μια διακήρυξη, καί παραμερίστηκαν τά όνειρα τού αγωνιστή λαού, 
πού έδωσε τήν "ψυχή του στον αγώνα, πού έδωσε τούς Άρματωλούς καί τούς 
Κλέφτες, τά παιδιά του, πού χύσανε τό αίμα τους καί δώσανε τή ζωή τους.

Αυτή τήν ιστορία ·—  τήν ανατομία τής λαϊκής "ψυχής, περιμένουμε νά 
κάνουν οί ιστορικοί μας, άν θέλουνε νά δώσουν τό άφταστο μεγαλείο τής ’Επα
νάστασης τού 1821. Καί θά είναι τούτη ή 'ιστορία μνημείο «έσα,εί» πού, σύμ- 
φωνα μέ τον στίχο τού μεγάλου ποιητή τής Άρχαιότητος, «ούδ’ δ πανδαμά- 
τωρ άμαυρόόσει χρόνος». Καί όχι μόνο αυτό, αλλά θά δείξει τήν αληθινή 
φυσιογνωμία, τό κάλλος καί τό μεγαλείο τού ’21.

Φ. Α.



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΘΡΑ,ΚΗΝ1

'Υπό ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΚΑΝΟΥ 
Μετεκπαιδευομένου εις τό Πανεπιστήμιον Heidelberg

Υπάρχει μία σχολή των άνθρωπογεωγράφων, τήν όποιαν ίδρυσε ό Γερ
μανός Ratzel εις τό τέλος του παρελθόντος αίώνος, ήτις ανέπτυξε τήν θεω
ρίαν τής γεωγραφικής άναγκαιότητος, δτι δηλαδή τό πνεύμα τού τοπίου σφυ
ρηλατεί τήν ζωήν και τήν ψυχήν των λαών. Ή  σχολή αύτη υποστηρίζει μέ 
διάφορα επιχειρήματα, δτι τά άτομα καί οί λαοί διατελούν πάντοτε υπό τήν 
έπίδρασιν τών κλιματολογικών συνθηκών τών τόπων, δπου ζούν καί αναπτύσ
σονται. Τό έδαφος, ή διατροφή καί αί αίκονομικαί άνάγκαι ασκούν έπίδρασιν 
επί τήν έν γένει ζωήν τών ανθρώπων, τήν διαμόρφωσιν τών ηθών καί εθίμων 
καί τήν έξέλιξιν τού πολιτισμού. At συνεχείς πλήμμυραι τού Νείλου, αί όποΐαι 
ήφάνιζον παντελώς τά δρια τών αγρών, ήγαγον τούς αρχαίους Αιγυπτίους 
εις τήν ανάγκην ακριβών μετρήσεων έφευρεθέντων προς τούτο τών πρώτων 
αρχών τής γεωμετρίας. Ό  καθαρός ουρανός έπειτα ήγαγε τούς Χαλδαίους 
πρός άστρονομικάς μελετάς καί ανακαλύψεις.

Ό  'Ιπποκράτης ερευνά καί σπουδάζει όχι μόνον τήν φυσιολογίαν τού 
ασθενούς, αλλά καί τό περιβάλλον, δπου ένεφανίσθη ή ασθένεια, τήν ποιό
τητα τών ύδάτων καί τον τόπον διαβιώσεως τού ασθενούς. Παραδέχεται δτι 
ή διαφορά τών κλιμάτων διαφοροποιεί καί τούς ανθρώπους άναλόγως.

Πάντως ή μελέτη τών κλιματολογικών συνθηκών τών τόπων δέν πρέπει 
νά εχη κολοσσιαίαν σημασίαν, οϊαν αποδίδουν οί οπαδοί τής σχολής αυτής, 
διότι πρέπει- νά ληφθή ύπ’ οψιν οτι, εάν τό φυσικόν περιβάλλον έξασκή έπί-

1. Βλ. γενικώς Eugen Oberhummer άρθρον : «Θράκη» έν : R.E ., VI A 1 (1936)
3 9 2 =  ένθ’ άν., στήλ. 392, 46 - 404, 60. 'Ωσοώτως Β. Lenk άρθρον : «Τά θρακικά γένη
(φυλοά)» ενθ5 άν., στήλ. 404, 61 - 407, 30. W . Brandenstein άρθρον : «ή θρακική γλώσσα»
ένθ’ άν., στήλ. 407, 32 - 414, 2. Β. Lenk άρθρον : «ή έν γένει ιστορία τής Θράκης» ένθ’ 
άν., στήλ. 414, 3 - 452, 44. A rtur Betz άρθρον : « Ή  Θράκη ύπό τήν ρωμαϊκήν κυ
ριαρχίαν» ένθ’ άν., στήλ. 452, 45 - 472, 62. Gawril Kazarow άρθρον : « 'Η  θρακική θρη
σκεία», ενθ’ άν., στήλ. 472, 64 - 551, 53.
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δρασίν τινα επί τον άνθρωπον, μεγαλυτέραν έπίδρασιν έξασκεί ό άνθρωπος, 
δ οποίος άντιπροσαρμόζει τό περιβάλλον προς τάς άνάγκας του. 'Επομένως, 
δέν είναι απόλυτος ή γνώμη, οτι ό άνθρωπος προσαρμόζεται προς τό περι
βάλλον, δεδομένου δτι ή σημερινή τεχνική άνάπτυξις έφερε τον άνθρωπον 
εις έτι πλεονεκτικήν θέσιν έναντι του περιβάλλοντος. Ό  άνθρωπος σήμερον 
είναι αυτός, δ δποΐος μέ τήν μηχανήν διαμορφώνει τό περιβάλλον καί τό προσ
αρμόζει προς τάς άνάγκας του.

ΤΙαρά ταΰτα, έάν άνατρέξωμεν αιώνας πριν εις τήν μυθικήν ζωήν τών 
αρχαίων λαών τής Μεσογείου καί τής ’Ασίας, Οά ίδωμεν δτι δ άνθρωπος 
ακόμη δέν έφθασε εις τήν άπαιτουμένην αύτοσυνειδησίαν, ώστε νά προσαρ- 
μόση τό περιβάλλον προς τον εαυτόν του, δηλαδή νά τό υποτάξη. Τούτο ση
μαίνει δτι δέν ευρε ακόμη τήν λογικήν μέθοδον ερμηνείας του κόσμου καί τής 
ζωής. 'Επόμενον ήτο δτι τό περιβάλλον τον έπίεζε πολύ καί έκυριάρχει έφ’ 
δλης τής ζωής του. Αυτήν τήν περίοδον λοιπόν τής ζωής του ανθρώπου, δπου 
δέν υπάρχει ούδεμία λογική έξήγησις περί κόσμου, δπου δέν έχουν άνακύψει 
ακόμη τά μεγάλα προβλήματα τού πνεύματος, η φιλοσοφία τήν ονομάζει μυ
θικήν περίοδον τής ανθρώπινης ζωής. Έδώ κυριαρχεί ή έννοια τού μύθου 
καί φυσικά δέν ήμπορούμεν νά ύποστηρίξωμεν τό επιχείρημα, οπερ ανωτέ
ρω ύπεστηρίξαμεν, δτι δ άνθρωπος άντιπροσαρμόζει τό περιβάλλον προς τάς 
άνάγκας του. Αυτήν τήν εποχήν δ άνθρωπος φοβείται τό περιβάλλον. Κυριαρ
χεί εδώ δ «Μύθος» καί τό περιβάλλον είναι πλήρες μύθων.

Μία απόπειρα διαλύσειυς τού άποπνικτικού αυτού περιβάλλοντος τών μύ
θων δέν επιτυγχάνει. Τό άκτινοβόλον πύρ τού Διός, τό φώς τής γνώσεως καί 
τής σοφίας, δέν ’έρχεται άπό τήν σκοτεινήν επικράτειαν τού μυστηρίου προς 
τους ανθρώπους. Ό  Προμηθεύς άφαρπάζει τούτο άπό τά απροσπέλαστα ανά
κτορα τού Όλύμπου, αλλά τιμωρείται σκληρώς. Ό  δαυλός τού φωτός καί 
τής σοφίας δέν έπέπρωτο νά φθάση εις τό υπό τού σκοτεινού περιβάλλοντος 
κυριαρχούμενον γένος τών ανθρώπων. Ή  φύσις μένει ασύλληπτος καί ό πό
νος τού ανθρώπου μέγας. Μυστήρια καλύπτουν τό περιβάλλον. Τό πύρ τού 
πολιτισμού καί ή διδασκαλία πασών τών τεχνών, τά όποια παρέσχε εις τους 
ανθρώπους δ Προμηθεύς, ώστε νά άνυψωθώσι εκ τής ζωώδους καταστάσεως 
εις τήν αύτοσυνειδηοίαν των, συνήντησαν τήν άντίδρασιν τών άνυποτάκτων 
δυνάμεων τής άχανούς φύσεως, συνήντησαν τήν άντίδρασιν τού μυστηριακού 
περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικόν τού μεγάλου αυτού φόβου τού ανθρώπου 
είναι καί ή ευλαβής αυτή ικεσία:

«ΤΩ δΐος αιθήρ καί ταχύπτεροι πνοαί 
ποτάμιον τε πηγαί ποντίιον τε κυμάτων 
άνήριθμον γέλασμα παμμήτύρ τε γή,
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και τον πανόπτην κύκλον ήλιου καλώ· 
ΐδεσθέ μ’, οια προς θεών πάσχω θεός. 
δέρχΌηθ’, οΐαις αίκείαισιν 
διακυαιόμενος τον μυριετή 
χρόνον άθλεύσω».2

Ό  Προμηθεύς. δστις έκλεψε τό πΰρ άπό τον δημιουργόν ’Ήφαιστον, 
ιόν πατέρα τών χθονίων θεοτήτων Καιβείρων, έδίδαξε διά τού πυρός εις τούς 
ανθρώπους τήν αρχιτεκτονικήν, αστρονομίαν, γραφήν, αριθμούς, ναυτιλίαν, 
ιατρικήν, τήν τήξιν τών μετάλλων κ.ά. Ή το  δ φορεύς τής Ισχύος τού ανθρώ
που. διά νά ύποτάξη τήν άνυπότακτον μέχρι τότε φύσιν.3

Ό  μύθος, πρέπει νά εΐπωμεν, είναι μία μεγάλη αφετηρία τού πνεύματος 
καί ανήκει εις τήν ουσίαν τής ζωής τού ανθρώπου.4 Προ τής έμφανίσεως τού 
«Λόγου» ήτο ταυτοχρόνως θρησκεία καί κοσμοθεωρία. Εις τήν άρχαίαν Ε λ 
λάδα έπειτα διά τών μεγάλων τραγικών έφθασεν είς τήν τραγικήν σκηνήν, τά 
δέ πρόσωπα ήσαν γνωσταί μορφαί τού μύθου. 'Ο Ευριπίδης μάλιστα άγει- τδν 
μύθον προς τον ήθικόν προβληματισμόν. Βλέπομεν δτι ή φαντασία τών Έλ- 
λήνων δέν είναι τόσον υπερβολική, δπως τών λαών τής ’Ανατολής. Γεγονός 
πάντως είναι δτι μέ τον «Μύθον» δ άνθρωπος προσπαθεί νά σχηματίση εικόνα 
περί τού κόσμου, ή οποία νά τον προσδιορίζη είς τήν ζωήν του.

«έπάμεροι' τί δέ τις; τί δ’ ού τις; σκιάς δναρ 
άνθρωπος. Άλλ’ δταν αϊγλα διόσδοτος έ'λθη 
λαμπρόν φέγγος έ'πεστιν άνδρών καί μείλιχος αιών».5

2. Αίσχ. ΙΊρομ. 88 κ.έξξ. Περί, του μύθου του Προμηθέως Πρβλ. 'ΙΙσ . θεογ. 520 
κ. έξ. Βλ. σχετικώς καί Κ. Μερεντίτου, Πολιτισμός καί γλώσσα υπό τον έλληνικόν καί 
ιταλικόν ουρανόν, έν Ά θήναις 1950, σ. 23, 24.

3. Πρβλ. W. Kraus καί L. E ckhart άρθρα : «Προμηθεύς» έν : R .E ., X X III 1
(1957) 653, 7 0 2 =  ένθ’ άν., στήλ. 653, 53 - 702, 50 καί στήλ. 702, 51 - 730, 36. Βλ.
ωσαύτως καί Karl Kerenyi, Prometheus, Zurich 1946 ως καί Michael Grant : My then
der Griechen und Romer, Miinchen 1964, σσ. 247 - 265.

4. Mytlien, γράφει ό Hans - Georg Gadamer, sind Urgedanken der Mensch 
lieit.... Ein solcher Mythos, dessen stum m er Spraclie wir uns nicht zu entziehen vcr- 
mogen, ist der antike Prometheus - Mythos (Kleine Schriften II, Tubingen 1967,
S. 64). 'O Nietzsche ακριβώς συνέκρινε τον μύθον τού Προμηθέως μέ τον σημιτικόν μύθον 
τής πτώσεως. Ό  Gadamer παρατηρεί : Er deutet in mythischer Form die Tragodie 
der Kultur (Βλ. ένθ’ άν. σ. 65). Περαιτέρω χαρακτηρίζει τον Προμηθέα ώς οριον τού Τ ι
τανικού (σ. 106) καί διά τόν Goethe σημειοΐ : Freilich, die Prometheusfigur ha t Goethe 
nicht nur dies eine Mai beschaftigt, sondern es war ihm, wie er selbst bekennt, «der 
mythologische Punkt, wo Prom etheus auftritt, immer gegenwartig und zur belebten 
Fixidee geworden» (σ. 108). Τήν έπίδρασιν τής μορφής τού Προμηθέως έπί τόν Goethe 
βλ. ένθ’ άν. σ. 108 κ. έξ.

5. ΓΙινδ. Πυθ. 8, 95 κ.έξ.
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Ό  άνθρωπος είναι αδύνατον και ασταθές δν, ή δέ αιωνία νοσταλγία του 
είναι ό μείλιχος αιών, είναι ή ευδαιμονία (Ευδαίμων =  Εΰ— δαίμων).6 ’Αρ
χίλοχος ό Πάριος γνωρίζει δτι πάντα τά άνθροδπινα είναι ασταθή καί δτι δλα 
μεταβάλλονται. Δέν ρυθμίζει ό άνθρωπος τόν έαυτόν του, άλλα κυβερνάται 
καί κατευθύνεται έξωθεν άπό δυνάμεις, τάς οποίας ουτε νά προΐδη, οΰτε νά 
αντιμετώπιση δύναται.7 Ή  μυθική ακριβώς είκών τοΰ άνθρώπου περί τοϋ 
κόσμου είναι μία υποταγή αύτοΰ προς τάς αγνώστους δυνάμεις τοΰ περιβάλ
λοντος, αί δποΐαι κατ’ αυτόν ρυθμίζουν τήν ζωήν του.

«άλλ’ άκρας εΰηθίας
άπτοιτ’ άν, δστις τήν φύσιν νικάν θέλει»,7» τονίζει δ Ευριπίδης. ’Εξ αΰ- 

τής τής .βασικής παραδοχής διεμορφώθη βαθμηδόν ή αρχαία θρησκεία καί 
δ «Μΰθος». 'Όλη ή άντικειμενική φΰσις 'έκαλυπτετο διά μυθικών παραστάσεων 
καί εννοιών.8

Ή  θρησκεία λοιπόν καί δ μΰθος έν τή ζωή τοΰ άνθρώπου προηγοΰνται 
χρονικώς τής φιλοσοφίας καί τής επιστήμης.9 Μυθικαί παραστάσεις καί ει
κόνες δαιμόνων άπετέλουν τήν κοσμοθεωρίαν τών προϊστορικών καί τών δμη- 
ρικών άκόμη χρόνου1. Τοΰτο παρατηροΰμεν καί κατά τάς δυσμάς τοΰ άρχαίου 
βίου, δπου έχομεν τό φαινόμενον τοΰ «συγκρη,τισμοΰ», ήτοι τό φαινόμενον τής 
άναμείξεως ανατολικών θρησκειών καί δεισιδαιμονιών μέ τάς έλληνικάς καί 
ρωμαίκάς θεότητας είς τους ελληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους. Ή  άρ- 
χαία θρησκεία άπώλεσε τήν παλαιάν αυτής αΐγλην καί έγινε σκοτεινόν μυ
στήριον πολυθεΐσμοΰ μεμειγμένον μέ τά άσιατικά δαιμονικά πνεύματα. Τά 
δαιμονικά αυτά πνεύματα έπέδρασαν άργότερον καί επί τοΰ Χρι,στιανισμοΰ 
είς τό κεφάλαιον τής πίστεως εις τόν Σατανάν καί τόν κόσμον τών πονηρών 
πνευμάτων.

Είς τήν ποίησιν τοΰ Όμήρου ή ήμερα καί εσπέρα, ή νύξ, ή γή, δ ούρα- 
νύς, η θάλασσα, οι ποταμοί, οί καρποί, αί έλαΐαι, δ οίνος, είναι πράγματα ιερά

6. Βλ. Ά ριστοξ. Δ. Σκιαδά : Γλυκύς βίοτος - μείλιχος αιών, Άθήναι 1964, σ. 10
κ.έξ.

7. ΙΙρβλ. Α. Σκιαδάν, ένθ’ άν. σ. 18 κ. έξ. έ'νθα καί τά άποσπάσματα τοΰ Ά ρχιλό-
χου.

7α. A. Nauck : Tragicorum Graecorum Fragm enta, Hildeslieim 1964, Fr. 904.
8. Βλ. καί Karl Kerenyi : Griechische Grundbegriffe, Zurich 1964, σσ. 11 -28 , 

53 κ.έξ., 59 κ.έξ.
9. Βλ. Wolf Aly άρθρον : «Μΰθος» έν : R.E ., XVI 2 (1935) 1374=  ένθ’ άν., στήλ. 

1374, 40 - 1411, 55. 'Ωσαύτως καί Κ. Kerenyi, Die antike Religion, Leipzig 1940 καί 
M. Grant, Mythen der Griechen und Romer, Miinchen 1964, το όποιον παρεπέμψαμεν 
άνωτέρω. Βασικόν τό έργον τοΰ W . Jaeger : Die Theologie der friihen griechischen 
Denker, S tu ttg a rt 1963, ενθα ή άναζήτησις τοΰ "Οντος χαρακτηρίζεται ώς θεολογία.
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καί θεία. ’Εντός τής φύσεως κρύπτεται ή θεότης. Κατ’’ ουσίαν οι θεοί τών 
αρχαίων είναι οί πόθοι τών ανθρώπων, οί όποιοι έξαντικειμενικοποιήθησαν. 
Είς τους προ ομηρικούς βεβαίως χρόνους κυριαρχούν τά στοιχεία τής φύσεως, 
ή ομηρική όμως θρησκεία εΐναι θρησκεία τοΰ φωτός, ενώπιον τής οποίας συ- 
νετρίόησαν οί θεοί τών προομηρικών χρόνων.

Οί 'Έλληνες έφαντάσθησαν καί έπλασαν τούς θεούς των όχι υπό μορφάς 
φυσικών στοιχείων ή τερατωδών όντων, άλλ’ υπό τήν εύγενεστέραν τών μορ- 
φίον, τήν άνθρωπίνην. Γεγονός πάντως είναι, ότι προ τοΰ σταδίου τούτου 
έβασίλευε ή άποθέωσις τών φυσικών φαινομένων.

Παρά ταΰτα καί ή ομηρική θρησκεία είναι καί αυτή υπό φιλοσοφικήν 
Γννοιαν «Μΰθος» καί ποτέ «Λόγος», δηλαδή ό άνθρωπος πάλιν υπό μίαν έξει- 
λιγμένην μορφήν είναι ΰποτεταγμένος είς τούς θεούς, οίτινες παρέχουν είς 
αυτόν ώραιότη,τα, κυνηγετικήν δεξιότητα, σοφίαν, κ.ά. Βασικώς ό άνθρωπος 
είναι ΰποτεταγμένος είς τήν φύσιν, ήτις είναι ή μαρτυρία τής ΰπάρξεως τών 
θεών. Καί έφ’ οσον οί θεοί είναι «αίέν έόντες», οί άνθρωποι ώς εφήμεροι καί 
φθαρτοί υποτάσσονται είς τό φυσικόν τοΰτο περιβάλλον, τό όποιον έχει γίνει 
πλέον μεταφυσικόν. Πλήν τών θεών κυριαρχεί καί ή παντοδύναμος Μοίρα, ή 
«κραταιά», είς τόν προομηρικόν κυρίως βίον. Παρ’ Όμήρω ή Μοίρα είναι ή 
ιδέα μιας άδιασπάστου τάξεως, ή οποία κυριαρχεί πανταχοΰ. Είς τήν «Ανάγ
κην» αυτήν πείθονται καί οί θεοί. Ή  Μοίρα είναι ό άνώτατος τοΰ παντός κυ
βερνήτης, οΰ τάς άιμετακλήτους βουλάς οΰδ’ αυτοί οί θεοί δύνανται νά μετα- 
βάλωσιν.

Ή  φιλοσοφική σκέ'ψις ώς άντίθεσις προς τόν πνευματικόν χώρον τοΰ 
μύθου10 άνέκυψε τό πρώτον είς τήν ’Ιωνίαν. Διεκήρυξεν ότι οί θεοί τών μύ- 
θοτν ούδέν άλλο ήσαν ή δημιουργήματα τής φαντασίας τοΰ άνθρώπου καί ότι 
ήσαν σύμβολα απλώς τών φυσικών δυνάμεων. Παρά ταΰτα ό μΰθος ώς πνευ
ματικός πολιτισμός καί ώς προκαρχική αρχή πολιτισμοΰ έξηκολούθησε νά 
προσδιορίζη τήν ιστορίαν τοΰ έλληνικοΰ πνεύματος καί όταν ακόμη ένεφανίσθη 
είς τήν άνθρωπίνην ιστορίαν ό «Λόγος» κατά τόν 6ον π.Χ. αιώνα. Διότι άκρι-

10. «Es gibt eine klassische Definition des Wesens des Menschen, die Aristoteles 
aufgestellt hat, wonach er das Lebewesen ist, das Logos hat. In der Tradition des 
Abendlandes wurde diese Definition in der Form Kanonisch, dass der Mensch das 
animal rationale, das vernunftige Lebewesen, d.h. durch die Fahigkeit des Denkens 
von den ubrigen Tieren untersehieden sei. Man h a t also das griechische W ort Logos 
durch Yernunft bzw. Denken wiedergegeben (Hans-Georg Gadamer, kleine Schriften
I, Tubingen 1967, S. 93)». Βλ. και τό βασικώτατον Ιργον τοΰ Wilhelm Nestle : Vom 
Mythos zum Logos, S tu ttg a rt 1940, S. 81 κ.έξ. Βλ. καί Δημητρίου Δ. Μούκανου : 
Ελληνική φιλοσοφία καί Χριστιανισμός, Άθήναι 1967, σ. 48 κ. έξ.
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βώς δ άνθρωπος και τότε ήσθάνετο τήν βασικήν ανάγκην νά άκούση κάτι άπό 
τό σκότος τής μεταφυσικής.11 'Ο θεός ενταύθα δμιλεϊ καί δ άνθρωπος α
κούει. 'Επομένως τό υπερβατικόν ενταύθα προσδιορίζει καθ’ δλοκληρίαν τόν 
άνθρωπον. Καί όταν ακόμη δ «Λόγος» έρχεται είς τήν ζωήν τοΰ άνθρώπου, 
δ «Μΰθος» συμβολίζει τήν φωνήν τοΰ Θεοΰ, ή όποια ερχεται άπό τό μεταφυ
σικόν σκότος. Έχσμεν τήν ορφικήν θρησκευτικήν καί μυστηριακήν κίνησιν, 
ήτις προελθοϋσα από Βορρά καί διιδάξασα τήν μετενσάρκωσιν καί τήν κά- 
θαρσιν τής ι('υχής διά διαφόρων μυστηριακών τελετών έπέδρασε πρώτον επί 
τόν Φερεκύιδην τόν Σύριον καί κατόπιν επί τους Πυθαγορείους. Ό  Φερεκύ- 
δης μάλιστα ερμηνεύει τόν «Μΰθον» φιλοσοφικώς υπό τό φώς τής άνακυψά- 
σης έν ’Ιωνία φιλοσοφικής διανοήσεως. ’Αλλά καί ή λογική ερμηνεία δέν 
είναι αύτοτε?ιής, καθ’ οσον έμπνέεται άπό τό κίνημα ιοΰ Όρφισμοΰ. Καθ’ 
έαυτήν λογικήν ερμηνείαν τής μυθικής εικόνος τοΰ κόσμου παρέχει Ξενοφά- 
νης δ Κολοφώνιος.

Πάντα τά άνωτέροτ ήτο άνάγκη νά αναπτυχθούν, ίνα φωτισθή κατά τό 
δυνατόν ή έννοια τοΰ «Μύθου», ή δποία έννοια δέν είναι στατική, αλλά προϊόν 
έξελεικτικής πορείας.12 ’Εδώ άκριβώς εργάζεται ή συγκριτική εθνογραφία, 
ή δποία καί αποκαλύπτει τήν πρωτόγονον νοοτροπίαν και τήν άρχέγονον δια
νοητικότητα. Ό  μ ΰ θ ο ς  ε ί ν α ι  ή κ ο σ μ ο θ ε ω ρ ί α  τ ο ΰ  π ρ ω 
τ ο γ ό ν ο υ  ά ν θ ρ ώ π ο υ .  Αυτήν τήν έννοιαν τοΰ «Μύθου» τώρα έν τή 
γενέσει καί εξελίξει της θά τήν παρακολουθήσωμεν είς τήν Άρχαίαν Θράκην.

Α

Ή  Θράκη υπήρξε ή κατ’ εξοχήν χώρα τοΰ «Μύθου». Ή  θρησκεία καί 
ή μουσική ώς δημιουργήματα τοΰ «Μύθου» άνεφύησαν είς τήν γήν τής Θρά
κης καί κατόπιν διεδόθησαν είς τούς άλλους 'Έλληνας. Σπάνιαι όμως είναι 
αί πηγαί διά τήν γνώσιν τής θρακικής θρησκείας είς τούς κλασσικούς χρό

11. Βλ. Hans - Georg G adam er: Ober das Gottliche im friihen Denken der 
Griechen (=  kleine Schriften III , Tubingen 1972, σσ. 64 - 79).

12. Περί τοΰ μύθου γενικώς καί ίδιοι τοΰ πλατωνικοΰ βλ. Ί ω . Θεοδωρακοπούλου : 
Εισαγωγή στον Πλάτωνα, Άθήναι 1964 4, σ. 247 κ.έξ.
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νους. Περισσότερον γνωρί.ζαμεν διά τήν λατρείαν τών θεοτήτων, αίτινες από 
του Γ»ου π.Χ. αίώνος είσήλθον είς τήν Ελλάδα, ώς δ Βένδις, δ Κοτόττων, δ 
Σαβάζιος, κ.ά. Τάς πλέον άξιολόγους ειδήσεις παρέχει ήμιν δ Ηρόδοτος.13

Κατά τόν Ηρόδοτον (V 7) οί Θράκες έτίμων μόνον τούς εξής θεούς: 
Ά ρην , Διόνυσον καί ’Άρτεμιν. Οί βασιλείς των δμως έτίμων ώς έπί τό πλεΐ- 
στον τόν Έρμήν,14 είς τό όνομα τού όποιου ώρκίζοντο καί τόν όποιον έθεώ- 
ρουν ώς πρόγονόν των. Ή  είδησις όμως αύτη τού Ηροδότου έχει σχέσιν μάλ
λον μέ τά είς τήν περιοχήν τού Παγγαίου κατοικούντα γένη, διότι δ 'Ηρόδο
τος έπεσκέφθη μόνον τήν μακεδονικήν Θράκην.15 'Οπωσδήποτε έτίμα δ θρα- 
κικός λαός, οστις άπέζη έκ τού πολέμου καί τού κυνηγίου, ενα θεόν τού πολέ
μιου, τού όποιου τό όνομα είναι είς ημάς άγνωστον.10 ’Ίσως οΰτος είς έκά- 
στην φυλήν είχε διαφορετικόν όνομα.

Ή  γνώμη τού Άριστοτέλους είς τό εργον του «Περί ποιητικής» διά τήν 
γένεσιν τής τραγωδίας είναι ή εξής: «γενομένη δ’ ούν απ’ αρχής καί αυτή ή 
τραγωδία καί ή κωμωδία, καί ή ιμέν άπό τών έξαρχόντων τόν διθύραμβον, ή 
δέ άπό τών τά φαλλικά».17 Ό  διθύραμβος ήτο χορικόν άσμα, τό όποιον συνή- 
πτετο μέ τήν λατρείαν τού Διονύσου καί ήδετο υπό χορού έκ 50 προσώπων.18 
Ή  τραγωδία λοιπόν, κατά τόν ’Αριστοτέλη, άνεπτύχθη άπό τόν διθύραμβον, 
κυρίως δέ άπό τά λεγάμενα υπό τού έξάρχοντος τού διθυράμβου. Ό  Χορός 
άποτελούμενος έκ Σατύρων ήκολούθει τόν Διόνυσον, θεόν τής βλαστήσεως καί 
τής δημιουργίας. Δέν θά έπεκταθώμεν είς τάς θεωρίας περί γενέσεως τής 
τραγωδίας —  αί όποΐαι λίαν συζητούνται είς τούς φιλολογικούς κύκλους —· 
διότι εκείνο, τό όποιον μάς ένδιαφέρει, είναι ότι πρωταρχικόν στοιχείον τής 
γενέσεως τής τραγωδίας είναι οί μύθοι τού Διονύσου καί ή διονυσιακή λα
τρεία. Αί υποθέσεις τών τραγωδιών κατ’ άρχάς συνεδέοντο μέ τούς μύθους 
τού Διονύσου, βραδύτερον δέ περιέλαβον καί μύθους ηρώων. Ή  τραγωδία 
ήτο είς τήν άρχαίαν Ελλάδα θρησκευτική τελετή καί τό κατ’ έξοχήν κέντρον 
τής διονυσιακής λατρείας ήτο ή Θράκη. Ή  καταγωγή έπειτα τού Διονύσου 
ήτο θρακική.

'Ο Διόνυσος είναι προστάτης τής γεωργίας, τής αμπέλου καί τού οίνου.19

13. V  3 - 8 ,  IV  33. 94 - 96, V II 111, IX  119.
14. Πρβλ. Gawril Kazaroiv, Ή  θρακική θρησκεία έν R .E ., ένθ’ άν., VI Α 1 473, 

30 - 42.
15. Βλ. G. Kazarow, ένθ’άν. 520, 61 - 67.
16. Βλ. K azarow, ένθ’ άν., 522, 36 - 40.
17. ’Αριστοτ. Περί ποιητ. 1449 α 9 - 12 Β.
18. Βλ. Η. Jeanm aire : Dionysos, Paris 1951, σσ. 220 - 267. Τό έργον τοϋτο είναι 

βασικόν διά τήν ιστορίαν τής λατρείας τοΰ Διονύσου.
19. Ώ ς  γενικήν βιβλιογραφίαν παραπέμπομεν ένταϋθα τό έργον τοΰ Η . Jeanm aire ,
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Ό  θάνατο; του καί ή άνά στάσίς του συμβολίζουν τήν νομοτέλειαν τής φύσεως 
άλλα καί τήν σωτηρίαν τών πιστών.20 Κατά τήν μυθολογίαν δ Διόνυσος έγεν- 
νήθη δύο φοράς, μίαν άπό τήν μητέρα του καί μίαν άπό τόν άθάνατον πατέρα 
του, δι’ δ καί ώνομάσθη διμήτωρ καί διθύραμβος. Κατά τόν μύθον τού Ζα- 
γραίου Διονύσου δ θεός ούτος έγεννήθη άπό τήν Περσεφόνην. Οί Τιτάνες τόν 
κατεκρεούργησαν, έσώθη δμως ή καρδία του, τήν δποίαν κατέπιεν δ Ζεύς, 
εξ ού έγεννήθη δ Διόνυσος διά δευτέραν φοράν. Κατά τόν θηβαϊκόν μύθον δ 
Διόνυσος ήτο υιός τής Σεμέλης,21 τόν όποιον εκρυψεν δ Ζεύς είς τήν σχισθεΐ- 
σαν κνήμην του, δταν ή "Ηρα έφόνευσε τήν Σεμέλην. Ό  Διόνυσος ούτω έγεν
νήθη άργότερον άπό τόν Δία.

Έλατρειίθη είς τά ιερά ορη τής Θράκης καί ή λατρεία του διεδόθη είς 
δλην τήν 'Ελλάδα καί τάς νήσους. Γέννησις καί θάνατος ήτο ή τραγική περι
πέτεια τού Διονύσου. Είς τήν Θράκην αί λεγόμεναι Βασσαρίδες άπετέλουν τόν 
θίασον τοΰ θεού.22 Ή  οργιώδης διονυσιακή λατρεία23 τόν 8ον καί 7ον αί. 
π.Χ. άπό τού Βορρά διεδόθη διά τών Θρακών είς χώρας, αί όποϊαι κατωκούν- 
το υπό τών Θρακών. Παρ’ Όμήρω άπαντώμεν μίαν άντίδρασιν διά τήν διάδοσιν 
τής λατρείας τού Διονύσου.24 Ό  Διομήδης διηγείται είς τόν Γλαύκον τόν θά
νατον τού βα,σιλέως τής Θράκης Λυκούργου κατόπιν τυφλώσεως αυτού υπό 
τού Λιός, διότι ούτος κατεδίωκε τόν Διόνυσον καί τάς τροφούς αυτού προκα- 
λών τό μίσος τών άθανάτων θεών.25 Περί τού μυθικού βασιλέως τής Θράκης

Dionysos ένθ’ άν., ώς καί Κ. Kerenyi : Die H erkunft der Dionysos religion nacli dem 
heutigen Stand der Forschung, Koln und Opladen 1956.

20. Περί τοΰ Διονύσου βλ. καί G. Kazarow, έ'νθ’ άν. 488, 40 κ. έξ.
21. Πβ. παρά Σουί'δςί, s.v . : «Διόνυσος» ( =  I I  [1931] 111, 13 - 15 ύπ’ άριθ. 1185, 

Adler).
22. Βλ. G. K azarow , ένθ’ άν., 492, 9 κ.έξ. Βασσάρα (θρακ. λέξις) =  άλώπηξ ή 

άλωπεκή =  φόρεμα τών Βασσαρίδων.
23. Βλ. Ο. Kern άρθρον : «Die Dionysosweilien» έν R .E ., XVI 2 (1935) 1290, 

49 κ. έξ.
24. Ό μ . Ί λ . Ζ 130 - 140.
25. Βλ. Κ. I. Μερεντίτου, Ό  θάνατος τοΰ μυθικοΰ βασιλέως τής Θράκης Λυκούργου 

έν τή κλασσική γραμματεία έν Ά θήναις 1957, σ. 6. Ό  Λυκοΰργος ήτο βασιλεύς τών Ή -  
δωνών, οί όποιοι ήσαν γνωστοί διά τήν οργιώδη λατρείαν τοΰ Βάκχου. Ή  Ή δω νίς έξετεί- 
νετο άπό τοΰ κάτω ροΰ τοΰ Στρυμόνος μέχρι τοΰ Νέστου, κατελάμβανε δηλαδή τήν σημερι
νήν περιοχήν Ζίχνης καί Δράμας μέχρι τής παραλίας. Ε ίς τόν μΰθον τοΰτον, γράφει ό Κων/νος 
Γ. Κουρτίδης (τά άρχαΐα έλληνικά μυστήρια, έν Άθήναις 1934, σ. 62), πρέπει νά έννοή- 
σωμεν ότι κρύπτεται τό φυσικόν γεγονός, κατά τό όποιον ό σκληρός καί άπηνής θρακικός 
χειμών καταδιώκει άγρίως τήν θερινήν βλάστησιν καί τήν άμπελουργίαν. 'Υπάρχει όμως 
καί ή γνώμη, ότι ό μΰθος ούτος σημαίνει τήν άποστροφήν κατά τής μέθης, τήν όποιαν εί- 
σήγαγεν ό Διόνυσος διά τοΰ οίνου.
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Λυκούργου καί της διαμάχης του προς τόν Διόνυσον άναγινώσκομεν λεπτομέ
ρειας είς τήν ανωτέρω παραπεμφθείσαν εργασίαν τοΰ καθηγητοΰ κ. Κ. Με- 
ρεντίτου. Έ ν σελ. 3ΰ τής εργασίας ταύτης άναγινώσκομεν τά έξης: «Τόν εγ
κλεισμόν ή τήν κάΟειρξιν τοΰ Λυκούργου έν βραχώδει τινί σπηλαίω έδραμα- 
τούργη,σε πιθανώτατα δ Αισχύλος έν οψει τής έν Θράκη κυρίως ύφισταμέ- 
νης πίστεως περί περαιτέρω βιώσεως τοΰ ήρωος εν τινι πετρώδει καί καταγείω 
τόπορ τοΰ Αίμου. Έγκλεισθείς ένταΰΟα δ Λυκούργος έξηφανίσθη κατά τρό
πον μυστηριώδη. Διά τοΰ εγκλεισμού τούτου έξέτισεν δ 'βασιλεύς τών Ήδω- 
νών τήν ποινήν αύτοΰ διά τήν ασεβή συμπεριφοράν έναντι τοΰ Διονύσου. . . 
'Τπήρχεν όντως παρά τοϊς θραξίν ήρως τις Λυκούργος ούσίας συγγενούς 
προς τήν ουσίαν τοΰ Διονύσου. Τήν πληροφορίαν εκείνην, καθ’ ήν έορταί 
τινες τών Θρακών, τά Κοτύττια δηλαδή καί τά Βενδίδεια,26 δμοιαι ήσαν άντι- 
στοίχοις έορταϊς τών άποίκων αυτών Φρυγών, κατακλείει δ Στράβων, X 3,. 1G 
( = p .  722Α. =  ρ. 471 C. =  11 [1'847] .3ι85 κ. έξ. Kramer) διά τών λέξεων: 
«καί τόν Διόνυσον δέ καί τόν Ήδωνόν Λυκούργον συνάγοντες είς έν τήν δμοι- 
οτροπίαν τών ιερών αίνίττονται».

Οί προϊστορικοί λοιπόν Θράκες έδημιούργησαν πρωτόγονον θρησκείαν, 
ήτοι «Μύθον», μέ πολλά θρακικά στοιχεία, τά δποία διεδόθησαν κατόπιν είς 
τήν Ν. Ελλάδα. «Άπό τή Θράκη βρε παιδιά κι’ άπό τήν Πιερία έβγήκεν ή 
θρησκεία», τραγουδεϊ δ Βιζυηνός.27 Αί Μοΰσαι καί ή ποίησις τοΰ μυθικού 
Όρφέως ένεφανίσθησαν είς τήν Θράκην.28 Θράκες ώδήγησαν τούς 'Έλληνας 
είς τήν Κολχίδα καί δ Ηρακλής ήλθε νά κλέ\|η] τά αλόγα τοΰ Διομήδους,29 
ΐνα μεταφέρη ταΰτα άπό τής Θράκης είς τήν Ελλάδα. Ή  ιερά γή τής Θράκης 
έγνώρισε παναρχαίους βασιλείς καί ήγεμόνας ώς καί άοιδούς ραψωδούς.20

26. Ε ορτή  τελουμένη έν ΙΙειραιεΐ προς τιμήν τής θρφκΐκής θεας Βενδΐδος κατά τήν 
19ην ή 20ήν τοΰ μηνός Θαργηλιώνος (Μάϊον - Ιούνιον). Ά πό  τών Κοτυττίων, άναφέρει 
ό Στράβων, φαίνεται δτι εΐχον τήν καταγωγήν καί τά ορφικά (X, 370).

27. Πρέπει νά γνωρίζωμεν, δτι ή άρχαία Θράκη έξετείνετο άπό του Δουνάβεως 
μέχρι του Όλύμ,που. 'Η  Σηλυμβρία, Βιζύη, Μεσημβρία, Ά μφίπολις, Κρηνίδες, Νεάπολις 
(σημερινή Καβάλα), Μαρώνεια, Μάδυτος, Σηστός, είναι άρχαΐαι θρακικαί πολιτεϊαι.

28. 'Η  συνοδεία τοΰ Ό ρφέως, δστις έκοίμιζε τά πάντα μέ τήν αρμονίαν του, (Βάκ- 
χαι, Μαινάδες, Βασσαρίδες κ .λπ .) καί δλος έν γένει ό μυθικός κόσμος τής λατρείας τών 
αρχαίων Θρακών είχε σχέσιν μέ άντρα καί σπήλαια, άτινα καί έξήπτον τήν φαντασίαν τών 
ποιητών.

29. Ό  Διομήδης ήτο μυθικός βασιλεύς τών Βιστώνων, λίαν μαχητικού έθνους τής 
Θράκης. Έφονεύθη ώς γνωστόν υπό τοΰ Ήρακλέους, δτε ούτος κατά προτροπήν τοΰ Εύρυ- 
σθέως μετέβη είς τήν Θράκην, Ϊνα μεταφέρη είς τάς Μυκήνας τούς ίππους του, είς οδς καί 
έρρίφθη ύπό τοΰ Ήρακλέους πρός κατασπαραγμόν.

30. Ό  κιθαρωδός Λίνος, άδελφός τοΰ Ό ρφέως ώς καί άλλοι Θράκες ραψωδοί :
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Τά θρακικά όμως έθνη (φυλάι)31 ποτέ δέν άπετέλ&σαν είς τήν αρχαιότητα η
γεμονίαν κατά τό παράδειγμα τών ’Αθηνών ή τής Σπάρτης.

Ή  λέξις θρησκεία, κατά μίαν άποψιν, παράγεται έκ τοΰ «ιΘρήϊξ» καί 
εχει σχέσι,ν μέ τήν Θράκην. «’Από δέ τοΰ μέλους καί τοΰ ρυθμοΰ καί τών ορ
γάνων καί ή μουσική πάσα Θρακία καί Άσιάτις νενάμισται* δήλον δ’ έκ τε 
τών τόπων, έν οΐς αί Μοΰσαι τετίμηνται’ Πιερία γάρ καί ’Όλυμπος καί Πίμ- 
πλα καί Λείβηθρον τό παλαιόν ήν θράκια χωρία καί ορη, νΰν δέ έχουσι Μα- 
κεδόνες· τόν τε Έλικώνα καθιέρωσαν ταΐς Μούσαις Θράκες οί τήν Βοιωτίαν 
έποικήσαντες... οί τ’ έπιμεληθέντες τής αρχαίας μουσικής Θράκες λέγονται, 
Όρφεΰς τε καί Μουσαίος καί Θάμυρις».32 ’Ό χ ι μόνον μέρη τής Ν. Ελλάδος, 
αλλά καί αυτή ή Μακεδονία κατά τόν Στράβωνα κατωκεϊτο άπό Θράκας. Ή  
’Ίμβρος, ή Θάσος, ή Σαμοθράκη, ή Λήμνος, ήσαν όνομασταί διά τά τελού
μενα έν αύταΐς μυστήρια. Ό  θεός τοΰ οίνου, ό Διόνυσος - Βάκχος, εστεμμένος 
μέ κλήματα έδέσποζε τής θρακικής αυτής χώρας τών μυστηρίων, τής μητρός 
τών μεγάλων θρησκευτικών Ιδεών*3'3 Ό  ’Αριστοφάνης καί ό Πλάτων κάμνουν 
μνείαν τών μυστηρίων τής Σαμοθράκης, ήτις ήτο κατ’ εξοχήν κέντρον θρη
σκευτικής ζωής έκτεινόμενον άπό τής Β . Ελλάδος διά τής Μακεδονίας καί 
τής Θράκης μέχρι τής βορειοδυτικής Μ. ’Ασίας. Τό ιερόν τοΰτο κέντρον ‘ή
το ανοικτόν δι’ δλους κατ’ άντίθεσιν προς τό κέντρον τών ’Ελευσινίων μυστη
ρίων.34 ’Άλλως τε τά Έλευσίνια μυστήρια3'5 ίδρόθησαν υπό τοΰ Θρακός Εΰμόλ-

Μουσαΐος, Εΰμολπος, Θάμυρις. Βλ. Ziegler άρθρον : «’Ορφεύς» έν R .E ., X V III 1 
(1939) 1225, 17 κ.έξ. καί στήλ. 1227, 47 κ. έξ.

31. Ό  Η ρόδοτος είς τό Δ ' βιβλίον του καταμετρεί τά έθνη τής Θράκης. Κ ατ’ ούσίαν 
όμως οί Θράκες ήσαν έ'ν έθνος καί οχι έθνη, περί ών δμιλεΐ ό Στράβων [V II 7, 1 ( =  ρ. 
321 C. =  II  (1.847) 57 K ram er]). Ό  Στράβων άναφέρει τούς Δακούς, ο'ίτινες ήσαν θρα- 
κικόν φΰλον καί ομόγλωσσοι τοΐς Γέταις [Στράβωνος V II 3, 13 ( =  ρ. 468 Α .=  ρ. 305 
G. =  II  (1847) 29 K ram er)], οί δέ Γέται άπό τοΰ Ηροδότου ήδη κατατάσσονται είς τούς 
Θρμκας «Θρηίκων άνδρειότατοι καί δικαιότατοι (Ή ρόδ. IV  93)», 'Τπό τών Γετών τής 
Θράκης έλατρεύετο ό μυθικός Ζάμολξις, οστις κατά τήν παράδοσιν έχρημ,άτισε μαθητής 
τοΰ ΙΙυθαγόρου. Έμυήθη είς τά μυστήρια τών Αιγυπτίων ιερέων έπισκεφθείς τήν χώραν 
των. Κατά τόν Η ρόδοτον οί Γέται έπίστευον ότι μετά τόν θάνατον μ,εθίστανται πρός τόν 
Ζάμολξιν.

32. Στράβων X 3, 17 ( =  ρ. 722 Α .=  ρ. 471 C .=  II (1847) 386 Kramer). Βλ. 
καί Ziegler άρθρον : «Όρφεύς» έν R .E ., X V III 1 (1939) 1225, 17 κ.έξ., 1227, 47 κ. έξ.

33. ΙΙερί τών μυστηρίων βλ. λεπτομερέστατον άρθρον τοΰ Ο. Kern, έν R .E ., X V I 2 
(1935) 1209=  ένθ’ άν. στήλ. 1209, 30 - 1314, 67.

34. Βλ. Καρόλου Λέμ.αν, Σαμοθράκη (μετάφρ. Χρ. Ί .  Ά ποστολίδη) 1954, σ. 11 
κ .έξ., σ. 16, 18, ένθα περί τής διαφοράς τών μυστηρίων Έλευσΐνος καί Σαμοθράκης. ΓΙερ1 
τής μυήσεως βλ. σ. 20 κ.έξ.

35. Βλ. τό άρθρον τοΰ Ο. Kern, ένθ’ άν., στήλ. 1211 κ. έξ.Βλ. καί Ο. K ern : Die
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που, καθ’ οσον ή οργιώδης λατρεία τοΰ Διονύσου από τής Θράκης διεδόθη 
είς τάς νοτίους έλληνικάς χώρας. Επομένως τά μυστήρια είναι θρακικής κα
ταγωγής, δπως και ό Διόνυσος, τοΰ όποιου ή λατρεία γεννηθεΐσα άνά τάς πε
διάδας τής Θράκης άπετέλεσεν έν τών αρχαιότερων μυστηρίων τής Ελλά
δος.

ΙΓερί τών μυστηρίων τής Σαμοθράκης λέγει δ Στράβων τάδε: «'Ότι 
τους έν τή Σαμοθράκη τιμωμένους θεούς είρήκασι πολλοί τούς αυτούς τοΐς 
Καιβείροις, ούδ’ αυτούς έ'χοντες λέγειν τούς Κάβειρους, οι τινές είσι,...».36 
Πολλοί δηλαδή λέγουν δτι οί τιμώμενοι θεοί τής Σαμοθράκης είναι οί Κάβει
ροι,37 αλλά δέν δύνανται νά μας εΐπουν, τί ήσαν αϊτοί οί Κάβειροι.38 Είναι 
πρόβλημα διά τήν επιστήμην, άν ή λατρεία τών Κάβειρων άνεφάνη τό πρώ
τον είς τήν Μ. Άσίιχν ή τήν Σαμοθράκην.39 Ό  τύπος τών μυστηρίων καί αί 
τελεταί τής μυήσεως ήσαν κατ’ ουσίαν αί αύταί. Κατά μαρτυρίαν τοΰ ’Ιάμ
βλιχου ήντληισε εκ τών Καβειρίων μυστηρίων μέρος τών θεωριών του καί δ 
Πυθαγόρας. ’Εκτός τής Σαμοθράκης ή λατρεία τών Καίβείρων ήτο διαδεδο
μένη καί είς τήν Βοιωτίαν, είς τάς ’Αθήνας, Λήμνον καί "Ίμβρον.40 Ή  αρχή 
τών τελετών καί τών μυστηρίων τής Σαμοθράκης άπεδίδετο είς τόν Ό ρφέα,41 
δθεν καί τό ιερόν τών Κάβειρων έθεωρεΐτο κατά τήν αρχαιότητα ιερόν άσυ
λο ν.42

Θεμελιώδης φιλοσοφική διδασκαλία τών Καβειρίων μυστηρίων ήτο τό 
ζήτημα τής γενέσεως τοΰ άνθρώπου καί τής έν τώ βίω καθάρσεως αύτοΰ. Είς 
τά Καβείρια τής Σαμοθράκης έμυοΰντο άνδρες, γυναίκες καί παιδία, ή δέ 
ψυχική κάθαρσις ήτο υποχρεωτική.43 Ό  αυλός, τά τύμπανα, τά κύμβαλα, αί 
ΐαχαί καί δ έξαλλος ενθουσιασμός ήσαν κοινά γνωρίσματα είς τά Διονύσια, 
είς τά Καβείρια καί είς τάς έν Φρυγία τελετάς τών Κορυβάντων προς τιμήν

Religion der G riechen, II , Berlin 1935, σ. 182 κ.έξ. Τό έργον είναι τρίτομον (I 1926. 
I I I  1938).

36. Στράβων ΥΙΙ Fragm ., 51 ( =  ρ. 511 Α .=  ρ. 331 C .=  II (1847) 88 Kramer)
37. Έ ν  Σουΐδ. άναγινώσκομεν : Κάβειρων πόλις, καί Κάβειροι, ονομα έθνους, ση

μαίνει δέ καί δαίμονας ( =  II I  (1933) 1, 10 - 11 ύπ’ άριθ. 6 A dler).
38. Περί τών Καβειρίων μυστηρίων καί της προελεύσεως της λέξεως βλ. Ά χ ιλ .

Θ. Σαμοθράκη, Λεξικόν ιστορικόν καί γεωγραφικόν τής Θράκης, Άθήναι 1963 2, σ. 276
κ. έξ. ώς καί Κ .Γ. Κουρτίδου, Τά άρχαΐα έλλ. μυστήρια, ενθ5 άν., σ. 30 κ. έξ.

39. Βλ. καί Ά χ ιλ . Θ. Σαμοθράκη, ένθ5 άν., σ. 278, 279.
40. Βλ. τό άρθρον τοΰ Ο. K ern, ενθ5 άν. στήλ. 1275, 30 κ. έξ.
41. Βλ. περί τών ορφικών τελετών Ο. K ern, έ'νθ5 άν. στήλ. 1279, 21 κ.έξ.
42. Πρβλ. Κ. Γ. Κουρτίδου, Τά άρχαΐα έλλ. μυστήρια, ένθ5 άν. σ. 19. Τό έργον 

τοΰτο είναι κατάμεστον πληροφοριών περί τών μυστηρίων τούτων.
43. Περί τής μυήσεως βλ. Κ. Γ. Κουρτίδου, ένθ5 άν., σ. 41.
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τής Ρέας, πράγμα υπερ δεικνύει τήν συγγένειαν καί τήν αρχικήν προέλευ- 
σιν δλων τούτων των 0ρακοφρυγικών εορτών. Άπό τήν παράφορον αυτήν 
λατρείαν προήλθε ό διονυσιακός μυστικισμός.44

Περί τών ’Ορφικών45 γνωρίζομεν ελάχιστα. Τά άποσπάσμαπα, τά όποια 
μάς άφησαν, είναι ακρωτηριασμένα. Γνωρίζομεν οτι έλάτρευον τόν Διόνυσον 
καί ότι ή λατρεία τοΰ Ζαγραίου Διονύσου ήτο κσ.θαρώς ορφικής προελεύσεως. 
ΔιερρύΟμισαν τούς ομηρικούς καί τούς ήσιοδείους ύμνους, οί όποιοι άνεφέ- 
ροντο είς τήν κοσμογονίαν καί τήν θεογονίαν. Τά ορφικά δόγματα άνεπτύ- 
χθησαν, καθ’ όν χρόνον ήκμασαν ό Ζάμολξις, ό Φερεκύδης ό Σύριος καί ό 
Πυθαγόρας, έπέδρασαν δέ επί τών έλευσινίων μυστηρίων. Πρωταρχικόν μέ- 
λημα τής θεωρίας τών 'Ορφικών υπήρξε ή έξήγησις τοΰ κόσμου καί τοΰ 
προορισμού τοΰ άνθρώπου. Ή  ιδέα τής αρμονίας ήτο κατ’ ουσίαν ιδέα ορφι
κή καί ό ασκητισμός ήτο παρών είς τήν εποχήν ταύτην υπό τήν μορφήν κα- 
θαρμών, εξαγνισμών καί χρησμών. 'Κατά τούς χρόνους τοΰ Πεισιστράτου 
επήλθε ούγχυσις τών ορφικών καί τών πυθαγορείων δογμάτων, είς πολλά δέ 
σημεία εύρέθη ταυτότης απόψεων, ώς είς τό θέμα τής αρμονίας καί τής με- 
τεμψυχώσεως. Καί είς τούς Όρφικούς ώς καί είς τούς Πυθαγορείους έπεόάλ- 
λετο αύστηρώς νά μή τρώγουν κυάμους.46 Τό μεταφυσικόν σκότος καί τό μέ- 
γα αίνιγμα τοΰ θανάτου κυριαρχούν καί εδώ. Ό  Όρφεύς ήθέλησε νά άπο- 
σπάση τήν σύζυγόν του Εύρυδίκην άπό τόν Ά δην, δηλαδή έπεχείρησε νά ά- 
πομακρύνη τήν ψυχήν τοΰ άνθρώπου άπό τήν αγωνίαν καί τόν τρόμον τοΰ 
θανάτου. Τοιαύτη ήτο ή επιθυμία τοΰ Όρφέως νά ΐδη τήν Εύρυδίκην, (άστε 
δέν έκρατήθη καί έστρεψε νά τήν ίδη. Ούτω τήν έχασε διά παντός.47 ’Έκαμε

44. "Λρ ιστόν τό έργον του Bengt Hemberg : Die Kabiren, Uppsala. 1950. Περιέχει 
πλείστας οσας λεπτομερείας έρειδομένας κατ’ επιστημονικόν τρόπον επί τών πηγών. ΙΙερί 
τών μεγάλων θεών της νήσου Σαμοθράκης βλ. σ. 49 κ. έξ. Περί τής λατρείας καί τοΰ ιε
ρατείου σ. 104 κ. έξ., 118 κ. έξ. Περιέχει επίσης λίαν κατατοπιστικούς χάρτας, έν οίς 
ύπάρχουσιν ολα τά μέρη εκείνα, εις τά όποια ήτο διαδεδομένη ή λατρεία τών μυστηρίων 
τούτων. Έ ν  τέλει τοΰ έργου παρατίθεται έκτενεστάτη βιβλιογραφία. Τό ολον έργον προσ
δίδει μεγίστην τιμήν καί φιλολογικήν άξίαν είς τόν συγγραφέα.

45. Βλ. άρθρον τοΰ R. Keydell : « Ή  ορφική ποίησις» έν R.E ., X V III 2 (1942) 
στήλ. 1821 - 1341, 44. Περί τών άπολεσθέντων ποιημάτων άρθρον τοΰ Κ. Ziegler έν R..E. 
X V III 2 (1942) στήλ. 1341, 4-7-1417, 11. Βλ.έπίσης τό έκ 400 σελίδων συγκείμενον 
άριστον έργον τοΰ Otto Kern. : Orphicorum Fragm enta, Berlin 1922. Έ ν αύτώ βλ.
πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν έν σσ. 345 - 350, ήτις είναι λίαν άξιόλογος.

46. Βλ. σχετικώς Ziegler, ένθ’ άν. στήλ. 1383, 8 κ. έξ. ώς καί Κ. Kerenyi : P y th a
goras und Orpheus, Amsterdam 1940.

47. Ή  κατάβασις τοΰ Ό ρφέως είς τόν "Αδην, ή επαναφορά τής Ευρυδίκης είς τόν 
κόσμον καί ό έξαφανισμός αυτής είναι κατά τούς μυθολόγους ποιητικός συμβολισμός τών 
φαινομένων τής φύσεως, όπως ακριβώς καί δλη ή μυθολογία τών αρχαίων Ελλήνων (Βλ.
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δηλαιδή ο,τι καί δ Προμηθεύς, 'δι’ δ καί κατά μίαν παράδοσιν μαρτυρουμένην 
υπό τοΰ Παυσανίου κατεκεραυνώθη υπό τοΰ Διός, ήτοι εσχεν ακριβώς τήν 
τύχην τοΰ Προμηθέως.48

Δέν θά έπεκταθώμεν ένταΰθα είς τήν κοσμογονίαν τών ’Ορφικών'49 θά 
εΐπωμεν μόνον δτι ό μυθικός ήρως καί ποιητής Όρφεύς είχε ώς πεδίον τής 
δράσεώς του τήν πεδιάδα τοΰ "Εβρου. Ή το  άριστος κιθαρωδός τελειοποιήσας 
τήν υπό τοΰ Απόλλωνος χαρισθεΐσαν λΰραν.50 Άπό τοΰ (Πινδάρου καί τοΰ 
Αισχύλου μέχρι τοΰ Βεργιλίου καί τοΰ Όρατίου οί αρχαίοι ποιηταί εξύμνη
σαν τήν μαγικήν δύναμιν τής λύρας τοΰ Όρφέως, ήτις συνεκίνει οχι μόνον 
τούς ανθρώπους, αλλά καί αυτά τά άψυχα στοιχεία τής φύσεως. Οί λίθοι έκι- 
νοΰντο, τό ύδωρ τών ποταμών ΐστατο καί τά δένδρα έκλινον τάς κορυφάς των, 
ΐνα άκούσωσι τής θείας μελωδίας του.51 Ή  μελωδία του αΰτη άπέτρεψε κα
τά τήν Άργοναυτικήν εκστρατείαν τρομεράν θύελλαν, άκινητοποίησε τάς 
Σ υμπληγάδας πέτρας καί άπεκοίμησε τόν Δράκοντα, δστις έφύλασσε τό χρυ- 
σόμαλλον δέρας.52 Έ ξ  Αίγύπτου μετέφερε είς τήν Θράκην τόν μΰθον τής 
ΰπάρξεως τοΰ Ά δου, τό δόγμα τοΰ έξαγνισμοΰ καί τήν ταφήν;5'3'

καί Ziegler άρθρον : «Όρφεύς» ev R .E . X V III 1 (1939) 1268, 37 κ. έξ. ώς καί Ziegler 
άρθρον «ορφική ποίησις» έν R .E ., X V III 2 (1942) 1391, 15 κ. έξ.).

48. Περί τοΰ θανάτου τοΰ Ό ρφέως βλ. ’Αχιλ. Σαμοθράκη, σ. 396, 397.
49. Παραπέμπομεν τόν άναγνώστην είς τό έργον τοΰ Κ. Γ . Κουρτίδου, Τά άρχ. έλλ. 

μυστήρια, ένθ’ άν. σ. 128 κ. έξ.
50. Βλ. Ziegler άρθρον «Όρφεύς» έν R .E ., ένθ’ άν. 1247, 14 κ. έξ. καί 1296, 42 

κ. έξ.
51. ΙΙρβλ. ’Αχιλ. Θ. Σαμοθράκη, Λεξικόν ιστορικόν καί γεωγραφικόν τής Θράκης, 

ένθ’ άν., σ. 394, ένθα καί οί στίχοι τοΰ Άριστοφάνους διά τήν μαγικήν δύναμιν τής λύρας τοΰ 
Όρφέως. Βλ. επίσης καί Z iegler άρθρον «Όρφεύς» έν R .E ., ένθ’ άν., 1303, 26 - 34.

52. Βλ. Ziegler άρθρον «Όρφεύς», ένθ’ άν. 1254, 10 κ. έξ. Τόν Ό ρφέα ώς μάγον, 
μάντιν καί θεολόγον άναπτύσσει ό Ziegler είς τό άνωτέρω άρθρον 1261, 40 κ.έξ.

53. Βλ. καί Ziegler άρθρον «Όρφεύς», ένθ’ άν., 1264, 22 κ. έξ. Περί τοΰ θανάτου 
τοΰ Όρφέως βλ. 1281, 67 κ. έξ. ’Αρχαίαν καί σύγχρονον βιβλιογραφίαν περί τοΰ Ό ρφέως 
βλ. είς τό άρθρον «Όρφεύς» τοΰ Ziegler, έν R .E ., X V III 1 (1939) 1201 - 1203, 55. Λε- 
πτομερέστατον κατά άριστον τρόπον είναι τό δλον άρθρον. £Η  σημασία τής παρατηρή- 
σεως τοΰ Κικέρωνος [nat. deor. 1 107] : «Orpheum poetam docet Aristoteles numquam 
luisse, et hoc Orphicum carmen Pythagorei ferunt cuiusdam fuisse Cercopis ; a t 
Orpheus, id est imago eius u t vos vultis, in animum meum saepe incurrit» είναι δτι 
ό ’Αριστοτέλης ήρνεΐτο τήν υπαρξιν τοΰ ποιητοΰ Ό ρφέως, οχι τοΰ άνθρώπου Ό ρφέως 
(Βλ. Ziegler άρθρον, ένθ’ άν. 1213, 24 - 32). Ό  Όρφεύς έθεωρεΐτο ύφ’ δλων τών Ε λλ ή 
νων ό άρχηγέτης τής θρησκείας τών μυστηρίων καί τών ιερών τελετών. Κατά τήν κρατού
σαν παράδοσιν ήτο υιός τοΰ Οίάγρου, βασιλέως τής Θράκης. Τά χώματα τής παλαιοτάτης 
Θράκης κρύπτουν πολλά άρχαΐα προϊστορικά καί κλασσικά κατάλοιπα. Ή  περιοχή τής 
Άλεξανδρουπόλεως υπήρξε ή χώρα τών αρχαίων Κικόνων καί ή πατρίς τοΰ Όρφέως· 
Μόνον κατά τόν Σουΐδαν ή χώρα τής Βισαλτίας είς τήν άνατολικήν άκτήν τής Χαλκιδικής
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Τό σώμα κατά τόν ’Ορφισμόν είναι φυλακή τής ψυχής, ιδέαν τήν όποι
αν συναντώμεν και είς τήν φιλοσοφίαν του Πλάτωνος. Είς τήν άρχαίαν χρι
στιανικήν ζωγραφικήν ή μορφή τοΰ Όρφέως συμβολίζει τόν Χριστόν.54 Ή  
μορφή τοΰ Όρφέως ομοιάζει άλλως τε προς τόν Καλόν Ποιμένα τών προβάτων, 
διοκκρίνεται δέ προσέτι και διά τήν πρόσκαιρόν της κάθο,δον εις τόν "Αδην.

Τών έλευσινίων μυστηρίων ίδρυταί πλήν τής Δήμητρος έΟεωροΰντο κατά 
τήν αρχαιότητα οί Θράκες Εΰμολπος καί Μουσαίος. Ό  Κλήμης ό Άλεξαν- 
δρευς γράφει περί τών μυστηρίων τών Θρακών:

«Κιθαιρών δέ άρα, καί 'Κλικών, καί τά Όδρυσών όρη, 
καί Θρακών τελεστήρια, τής πλάνης τά 
μυστήρια, τεθείαται καί καθύμνηται.55

Ό  Όρφεΰς έθεωρεΐτο δ πρώτος επίσημος εισηγητής τών μυστηρίων 
είς τήν Ελλάδα.

«Λέγεται ώς Ό ρφεΰς Θραξ πρώτος τεχνολογήσαι 
τά 'Ελλήνων μυστήρια. Καί 
τό τιμάν θεόν θρησκεύειν έκάλεσαν, ώς 
Θρακίας οΰσης τής εΰρέσεως».56

Ό  Όρφεΰς καί δ Μουσαίος , οί όποιοι ήσαν έκ τών αρίστων αρχαίων 
ορχηστών, έθεώρησαν ότι ή μΰησις πρέπει νά γίνεται μέ ρυθμόν καί όρχησιν 
«ότι τελετήν ουδέ μίαν άρχαίαν έστιν εΰρεΐν άνευ όρχήσεως, Όρφέως δηλαδή 
καί Μουσαίου, τών τότε αρίστων ορχηστών, καταστησαμένων αΰτάς, ώς τι

καί δυτικώς του Στρυμώνος άποκαλεΐται πατρίς τοΰ Όρφέως. Άνατολικώς τοΰ Παγγαίου 
μεταξύ τών εκβολών τοΰ Νέστου καί τοΰ 'Έβρου κεΐται ή χώρα τών Κικόνων (περί τής χώ 
ρας τών Κικόνων βλ. καί Ό μ . Ί λ . Β, 846 καί Ό μ . 68. I, 39). Νέα τεκμήρια έκ τής αρχαίας 
γραμματείας παραθέτει περαιτέρω ό Ziegler είς τό ανωτέρω μνημονευθέν άρθρον του « Ό ρ 
φεύς», 1234, 47 κ. έξ. περί τής χώρας τών Κικόνων ώς πατρίδος τοΰ Ό ρφέως. Ό  Ziegler 
γράφει : «Die gesamte antike Uberlieferung ist darin einliellig, Thrakien als die 
Heim at, die Geburts - und vorwiegend auch als die G rabstatte des 0 . und ihn selbst 
in den verscliiedensten Formen als einen Thraker zu bezeichnen. Die Zeugnisse 
beginnen im 5. Jhd t. (1228, 15 κ.έξ. τοΰ άνωτέρω άρθρου). Περαιτέρω παραθέτει ό 
Ziegler τά τεκμήρια έκ τής αρχαίας γραμματείας πρός ίσχυροποίησιν τής θεωρίας αύτής 
περί τής Θράκης ώς πατρίδος τοΰ Ό ρφέω ς' «Das alteste Zeugnis liber die H eim at des 
O. gibt die Alkestis des Euripides - im J. 438, also gleicbzeitig m it dem attischen 
Relief - 967 : Θρήσσαις έν σανίσιν τάς Ό ρφεία κατέγραψεν γήρυς (1229, 27 κ. έξ.).

54. Βλ. Ziegler, ένθ’ άν. έν R .E ., Χ Υ ΙΙΙ 1, 1314, 21 κ. έξ.
55. Βλ. Κλήμ. Ά λεξ. Προτρ. 1 ( =  P.G ., 53 A Migne).
56. Σουΐδ. s.v. : «θρησκεύει» [ =  11 (1931) 728, 12 - 15 ύπ’ άριθ. 486 Adler]·

Βλ. καί Ziegler, ένθ’ άν. έν R .E ., 1263, 36 κ. έξ. Π ερί τοΰ Ό ρφέως βλ. καί μονογραφίαν 
τοΰ_0. Kern : Orpheus ®Berlin],1920.
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κάλλιστον καί τοΰτο νομοθετησάντων, συν ρυθμώ καί όρχήσει μυεΐσθαι. δτι δ’ 
ούτως έχει, τά μέν οργιά σιωπάν άξιον τών άμυήτων ένεκα, εκείνο δέ πάν- 
τες άκούουσιν, δτι τούς έξαγορεύοντας τά μυστήρια έξορχεΐσθαι λέγουσιν οί 
πολλοί (βλ. Λουκ. περί δρχήσ. 16)».

Τό βασικόν στοιχεΐον τής λατρείας τής Έλευσΐνος ήτο ό μΰθος τής Δή- 
μητρος καί τής κόρης της Περσεφόνης.57 Ό  μΰθος είναι συμβολική παρά- 
στασις τής ιστορίας τής ψυχής, τής καθόδου της είς τήν ύλην, τών παθημάτων 
της καί τής επιστροφής της είς τήν αιωνιότητα. Ό  μΰθος αυτός τής ψυχής 
κατέχει κεντρικήν θέσιν είς τήν πλατωνικήν φιλοσοφίαν, ή οποία τόν διέπλα
σε καί τόν διεμόρφωσε. Είς τοΰτο δέ συνετέλεσε κυρίως ή ιδέα περί αθανα
σίας τής ψυχής. Ό  Πλάτων δμίλεΐ μέ σεβασμόν διά τά μυστήρια .καί τούς δι
δασκάλους τής μυήσεως, διότι ή σοφία τών μυστηρίων είχε ακριβώς φιλο
σοφικήν σημασίαν. Είς τό δράμα τοΰτο τής ιστορίας τής ανθρώπινης ψυχής, 
τήν όποιαν συμβολίζει ό μΰθος τής Δήμητρος καί τής Περσεφόνης, γίνεται 
μΰησις,53 ΐνα εννοήση ό μυούμενος δτι ό θάνατος είναι άναγέννησις. Ή  ψυχή 
(Περσεφόνη) άναΐβαίνει προς τήν πηγήν της (Δημήτηρ). Πέριξ τής ιδέας 
αυτής ό Πλάτων θά στρέψη πολύ τήν σκέψιν του. Ή  θεωρία τής ιδέας, δ αι
σθητός κόσμος, ή έννοια τής άναμνήσεως, ή διαλεκτική καί τό μέγιστον μά
θημα, ολα κινούνται είς αυτήν τήν βασικήν κίνησιν τής ψυχής τοΰ άνθρώ
που προς τήν πηγήν της. Είς τούς Νεοπλατωνικούς άργότερον τοΰτο θά γί- 
νη ακόμη έντονον. Ή  πηγή εδώ εΐναι τό 'Έν. Ό  Χριστιανισμός κατόπιν θά 
δώση τό ίδικόν του περιεχόμενον είς τό βασικόν τοΰτο παλαιόν σχήμα. Ή  
πτώσις τοΰ άνθρώπου άπό τήν Οείαν μακαριότητα είς τόν κόσμον τής ιστορί
ας, ή ατελεύτητος πάλη του μέ τήν φύσιν καί τάς συνθήκας τής ζωής, ή νο
σταλγία του διά τήν άπολεσθεϊσαν ευδαιμονίαν, ή έλευσις είς τήν ιστορίαν τοΰ 
Τίοΰ τοΰ Θεοΰ, ή ύπερνίκησις τοΰ θανάτου διά τοΰ Ίησοΰ, ή άρσις τοΰ μεγά
λου χάσματος μεταξύ άνθρώπου καί Θεοΰ, ή καταλλαγή καί ή επάνοδος τοΰ 
άνθρώπου είς τήν πηγή.ν του, δλα αυτά κινούνται πέριξ αύτοΰ τοΰ βασικού 
σχήματος, κατά τό όποιον ή ψυχή νοσταλγεί τήν πηγήν της καί προσπαθεί 
εντός τής ιστορίας νά πλησιάση προς αυτήν. Τά άρχαΐα ελληνικά μυστήρια

57. Ό  Ζεύς άνεκάλεσε άπό τον "Αδην τήν ΙΙερσεφόνην, υπό τον δρον νά μείνη αΰτη 
πλησίον τοΰ ΙΙλούτωνος επί εν τέταρτον τοΰ έτους, το όποιον συμβολίζει τόν σπόρον προ 
τής βλαστήσεώς του. Έ χομεν καί εδώ τό δράμα τοΰ σφάλματος καί τής άπολυτρώσεως 
ύπό ελληνικήν μορφήν, τό όποιον δράμα εκφράζουν έπίσης μέ τόν τρόπον των ή παραβολή 
τοΰ σπηλαίου τοΰ Πλάτωνος, ή πτώσις τοΰ άνθρώπου είς τήν Π . Διαθήκην, ή λύτρωσις 
είς τήν Κ. Διαθήκην καί ή σύγχρονος φιλοσοφία τοΰ 'Υπαρξισμοΰ.

58. Περί τής μυήσεως ταύτης βλ. Κ. Γ. Κουρτίδου, Τά άρχ. έλλ. μυστήρια, ένθ’ άν. 
σ. 179 κ. έξ. Βλ. καί Ο. Kern άρθρον έν R .E ., Χ Υ Ι 2 (1935) 1263, 51 κ. έξ.
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και αί ίεραί τελεταί ειχον φιλοσοφικήν σημασίαν,, διότι περιεστρέφοντο περι 
τό ζήτημα τής γενέσεως του ανθρώπου καί τής έν τώ βίω καΟάρσεως αύτοϋ. 
Διά τοΰτο πολύ δικαίως ή γή τής Θράκης άποκαλεΐται ιερά και θεωρείται ή 
πατρίς τής ελληνικής θρησκείας. Τά μεγάλα μυθικά της οράματα —  εις τό 
θάθος τόσο αληθινά —  έγονιμοποίηισαν μετέπειτα δλα τά μεγάλα φιλοσοφικά 
συστήματα, τά όποια απέδωσαν πλέον αυτά τά δράματα μέ καθαρώς φιλοσο
φικός έννοιας. Ό  αριστος ποιητής καί κιθαρωδός Όρφεύς έπειτα μέ τήν μα
γικήν δύναμιν τής λύρας του καί τήν Οείαν μελωδίαν του θά χαρίζη είς ολους 
τούς αιώνας τό υψηλόν αγαθόν τής τέχνης, τό όποιον μαζί μέ τόν αγαθόν 
τής θρησκείας καί τής φιλοσοφίας (εν εΐδει πρώτων μυθικών Θεμελιωδών 
σπερμάτων) Θά συνθέτουν τήν μεγάλην προσφοράν τής υπέροχου θρακικής 
γής προς τήν ανθρωπότητα καί τόν πολιτισμόν.

Z U S A M M E N F A S S U N G  

D e r B e g r i f f  d es  M y th o s  im  a l te n  T h ra k ie n

In  diesem A ufsatz wird der Begriff und die Form  des M ythos im 
alten T hrakien erklart. Die U ntersuchung beginnt m it einer Theorie 
Ratzels iiber die Umwelt. D anach wird eine K ritik  zu dieser Theorie 
geboten, aber die N otw endigkeit dieser Theorie im m ythischen und 
vorphilosophischen Leben des Menschen wird anerkannt. D anach wird 
der Beitrag des Prom etheus fur die M enschheit und seine Strafe behandelt. 
P rom etheus, der Feuerbringer, bedeute t nach H an s-G eo rg  G adam er 
die Tragodie der K ultu r in m ythischer Form. Es folgt weiter eine Dis- 
kussion des Begriffes «Mythos», der vor der Erscheinung der Philosophie 
eine grosse Rolle im Leben des Menschen gespielt h a t und es wird beson- 
ders auf die Stufcn der geistigen Entw icklung, das W erden des m y 
thischen Gegenstandes, die m ythische A nschauungsform  und die 
m ythische Zeit eingegangen.

T hrakien is t ein L and des M ythos gewesen. Die Religion und die 
Musik w urden in Thrakien geboren und wuchsen dort. Es folgt eine 
E rorterung  der th rak ischen  Form  des Dionysoskultes und der D arstel- 
lung des Dionysos als kind, Sohn des Zeus und der Semele, das nach dem 
Tode seiner M utter von den Nym phen gepflegt wurde und es werden 
die M ythen erzahlt. Dionysos w ar auch urspriinglich ein V egetations- 
und der F ruch tbarkeitsgo tt. W eiter wird ein wichtiges Stiick von Strabo
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X 3, 17 ( =  p. 722Α. =  ρ. 471 C. =  II (1847) 386 K ram er) zitiert und  
erklart. Die M ysterien, und zwar die eleusinischen, die K abir—und die 
orphischen M ysterien, die orphische Religion und Dichtung werden 
erortert. Orpheus w ar Sanger, K itharaspieler, D ichter, Zauberer, Seller 
und Theologe. Orpheus und Eurydike und seine F ah rt in die U nter- 
welt bilden ebenfalls einen interessanLen Mythos. Orpheus leb t spater 
im C hristentum  und besonders in der alien christlichen Malerei weiter. 
Thrakien war die H eim at des Orpheus. P laton  spricht m it A chtung 
uber die W eisheit der M ysterien, die eine philosophische B edeutung 
gehabt hatten . Deshalb ist Thrakien heilig und wird als die H eim at 
der griechischen Religion angesehen. Kunst, Religion und Philosophie 
stellen das grosse Geschenk des erliabenen thrakischen Landes an 
M enschheit und k u ltu r dar.
Heidelberg, 1.11.71.

Demetrios Moukanos



Π ρ ο σ θ ή κ η  
είς τά Ά νάλεκτα  Καλλιπόλεως 

τά δημοσιευθέντα είς τόν 44ον τόμον 
τών Θρακικών

’Υπό Κ. Δ. ΒΑΦΕΙΔΗ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Α ' .

Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 

ΕΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ 
1920 - 1922

Αι αναμνήσεις τοΰ κ. Ά ντ. Μάντζαρη, Διευθυντοΰ τής 'Τπάτης 'Αρμο
στείας Θράκης, ώς προς τήν πρώτην ημέραν τής έγκαταστάσεως τών 'Ελληνι
κών ’Αρχών έν Καλλιπόλει κατά τήν 21ην ’Ιουλίου 19'20 και αι τών κ.κ. Κωνστ. 
Θεοδοσιάδου, τηλεγραφητοΰ, και Γεωργ. Γεωργοποΰλου, Λιμενάρχου, ώς προς 
τάς ημέρας άποχωρήσεως αυτών περί τά μέσα Νοεμβρίου 192.2, άποτελοΰσι 
τήν ΰλην τοΰ παρόντος κεφαλαίου.

Έ ν συνεχεία δμως προς τάς αναμνήσεις ταΰτας, ό γράφων προσέ- 
θηκε : α) περιγραφήν τών συνθηκών διαμονής -έν Καλλιπόλει Ελλήνων 
τινών παραμεινάντων καί μετά τήν άθρόαν έξοδον τοΰ Έλληνικοΰ πληθυσμοΰ 
Θράκης, τήν έπακολουθήσασαν τήν ανακωχήν τών Μουδανιών, και β) κατά
λογον τών ΰπηρετησάντων κατά τό διάστημα τής 'Ελληνικής Διοικήσεως, εν 
τή πόλει Καλλιπόλεως, Ελλήνων δημοσίων λειτουργών, κατά τό1 δυνατόν πλή- 
ρη.

Άθήναι, ’Οκτώβριος 1971 Κ. Δ. Β ΑΦΕΙΔΗΣ



ΠΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗΚΕ ΣΤΑ 1920 Η ΚΑΛΛ1ΠΟΛΙΣ

’Αναμνήσεις του κ. ’Αντωνίου Μάντζαρη

Διευθυντοΰ τής 'Υπάτης "Αρμοστείας Θράκης

Δέν ειχε καλά αρχίσει ή δημιουργική εργασία τής έγκαταστάσεως και 
λειτουργίας τών διαφόρων γραφείων τής διοικήσεως στά μεγάλα καί μικρά 
κέντρα τής Θράκης καί πα ρέστη ανάγκη νά τήν διακόψω, γιατί ή προέλαση 
τοΰ στρατοΰ μας που ξεκαθάριζε μαχόμενος τά υπόλοιπα τής άντιστάσεως τοΰ 
Ταγιάρ, εμποδίστηκε νά προχωρήση, δταν εφθασε στο λαιμό τής Χερσονήσου 
τής Καλλιπόλεως άπό τά συμμαχικά στρατεύματα, τά όποια κατείχαν τήν Χερ
σόνησον καί τήν πόλι τής Καλλιπόλεως, πού έξακολουθοΰσαν νά βρίσκωνται 
υπό Τουρκική διοίκησι καί κυριαρχία. Ό  επικεφαλής συνταγματάρχης ΙΊε- 
τροπουλάκης, ζήτησε οδηγίες τί νά κάμη άπό τήν Άδριανούπολι. Κι’ ή Ά - 
δριανούπολι άπό τήν ’Αθήνα. "Ομως, δέν έλαβε σχετική άπάντησι και. ό "Ύπα
τος 'Αρμοστής, έν συνεννοήσει μέ τόν αρχηγό τής Στρατιάς Στρατηγό Ζυμ- 
βρακάκη, άπηυθύνθησαν τηλεγραφικώς στο Παρίσι, στον Πρωθυπουργό ’Ε
λευθέριο Βενιζέλο, ζητοΰντες οδηγίες τί έπρεπε νά γίνη... Αυτός άπήντη- 
σε αμέσως, νά γίνη προσπάθεια διοικητικής καταλήψεως τής περιφερείας Καλ
λιπόλεως, δι’ έγκαταστάσεως Ελληνικών διοικητικών καί αστυνομικών άρ- 
χών. Ή  έκτέλεσις τής έξόχως λεπτής καί δύσκολης αυτής εντολής άνετέθη 
στον πολιτικό σύμβουλο τής 'Αρμοστείας, γόνο διακεκριμένης 'Ελληνικής οι
κογένειας τής Κωνσταντινουπόλεως, τόν Στέφανο Καραθεοδωρή καί σέ 
μένα.

"Ετσι, τήν 20ή ’Ιουλίου 1920 έπιβαίνοντες τοΰ άντιτορπιλλικοΰ «Πάν- 
θηρ», μέ κυβερνήτη τόν τότε άντιπλοίαρχο ’Ιωάννη Γιαννικώστα, οι δύο 'Έλ
ληνες αντιπρόσωποι, συνοδευόμενοι άπό μερικούς άλλους υπαλλήλους τών δια
φόρων υπηρεσιών καί αστυνομική δύναμη πενήντα χιοροφυλάκων, μέ δύο ά- 
ξκυματικούς, περνούσαμε μέ κυματίζουσα περήφανα τήν γαλανόλευκη, τά 
Λαρδανέλλια. Φθάσαμε τό μεσημέρι τής 21ης ’Ιουλίου καί αγκυροβολήσαμε 
σιό λιμένα τής Καλλιπόλεως.

Εΐναι μιά άπό τις πολλές άγνωστες άλλά συγκινητικές καί ένδιαφέρου-
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σες σελίδες τής Ελληνικής Ιστορίας τής περιόδου αυτής. Δηλαδή πώς έγιναν 
και κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις μέ τόν Γάλλο συνταγματάρχη RODE- 
ΝΑΥ, διοικητή τών συμμαχικών δυνάμεων κατοχής τής Καλλιπόλεως, τό 
ιστορικόν τής οποίας γνωρίζουμε εξ ιδίας άντιλήψεως, μόνον οι δύο έπιζών- 
τες, ό ναύαρχος Ίωάν. Γιαννικώστας καί εγώ.

Θά κάμω μία σύντομη άφήγησι είς άνάμνησι τών συγκινητικών καί ω
ραίων στιγμών, πού πέρασα στήν περίπτωσι αυτή καί μου μένουν αλησμό
νητες.

'Όταν φθάσαμε, μιάμιση περίπου ή ώρα, καί αγκυροβόλησε τό άντιτορπιλ- 
λικό, τό λιμάνι ήτανε τελείως άδειο άπό πλεούμενα,, ή παραλία έρημη καί χω
ρίς καμμιά κίνησι. ’Αμέσως δέ είδαμε από ένα μεγάλο κτίριο επάνω στο οποίο 
κυμάτιζε Τουρκική σημαία, νά ξεκινάει μιά μικρή ατμάκατος μέ Γαλλική ση
μαία καί νά έρχεται κατ’ ευθείαν στο άντιτορπιλλικό. Περιμέναμε μέ συγκίνησι 
καί καρδιοχτύπι τήν συνέχεια. Μόλις έφθασε, πλεύρισε καί ένας νεαρός Γάλ
λος σημαιοφόρος πού έπέβαινε έκανε σήμα νά κατεβάσουν τήν σκάλα. ’Ανέ
βηκε αμέσως καί ζήτησε τόν Κυβερνήτη στον όποιον είπε ορθά κοφτά, οτι 
κατά τόν κανονισμό τοΰ Διασυμμαχικού Ναυαρχείου, ή αγκυροβολιά καί 
στάθμευσι πολεμικών πλοίων στον λιμένα τής Καλλιπόλεως απαγορεύεται, καί 
δτι πρέπει νά άπάρη αμέσως. Ό  Κυβερνήτης Γιαννικώστας τοΰ απάντησε δτι 
έκτελεϊ διαταγάς τής Κυβερνήσεώς του, ή όποια εΐναι φίλη καί σύμμαχος τής 
Άντάντ, καί ήλθε φέρων τούς αντιπροσώπους τής Ελληνικής Κυβερνήσεώς, 
γιά νά έγκαταστήσουν τήν 'Ελληνική Διοίκησι.

Ό  νεαρός αξιωματικός βρέθηκε σέ απορία, καί τότε έπενέβη ό Καρα- 
Οεοδωρής, ό όποιος μέ τά θαυμάσια Γαλλικά του, τοΰ εξήγησε οτι έρχόμεθα 
κατ’ εντολήν τοΰ Βενιζέλου καί σύμφωνα μέ τούς όρους τής συνθήκης ειρή
νης, τοΰ εζήτησε δέ νά μεταβιβάση στον Στρατιωτικό Διοικητή τήν παράκλη- 
σιν νά μάς δεχθή καί νά λάβη γνώσιν τοΰ λόγου καί τοΰ σκοπού τής αποστολής 
μας. Ό  αξιωματικός δέχθηκε μάς είπε νά περιμένουμε νά πάη νά μεταβιβά- 
ση στον Συνταγματάρχη Διοικητή καί νά μάς φέρη τήν άπάντησι, καί έφυγε.

Μέ τά μάτια καί τήν ψυχή παρακολουθήσαμε τήν πορεία του σάν μαγνη
τισμένοι.

ΙΙέρασε μισή ώρα σέ μιά ανείπωτη αδημονία, όταν είδαμε τήν α τμάκατο  

νά έρχεται πάλι στό άντιτορπιλλικό. 'Η  ανησυχία γιά τήν άπάντησι γίνεται 
τώρα αγωνία καί μάς καίει.

’Επιτέλους φθάνει, καί μάς λέει δτι ό Στρατιωτικός Διοικητής μάς πε
ριμένει! ’Αναπνέουμε. Ό  Κυβερνήτης διατάσσει νά κατεβάσουν τήν φαλαι- 
νίδα τής οποίας επιβιβαζόμαστε αμέσως.
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Ό  Κυβερνήτης I. Γιαννικώστας, δ Στέφανος Καραθεαδωρής, εγώ και δ 
'Υπασπιστής, ανθυποπλοίαρχος Ρεβίδης.

Φθάνουμε στο Λιμεναρχείο, αποβιβαζόμαστε καί τραβάμε γιά τό γρα
φείο τοΰ Στρατιωτικού Διοικητοΰ.

Ή τανε δ Γάλλος Συνταγματάρχης RODENAY, ένας ψημένος πολεμι
στής, πενήντα περίπου χρόνων, μέ μουστάκες καί αυστηρή δψι. Μάς δέχθηκε 
στο γραφείο του ορθός καί φυσικά μείναμε κι’ έιμεΐς ορθοί καί μάς ρώτησε 
ξηρά γιατί ήρθαμε καί τί θέλουμε;

Ό  Καραθεοδθ3ρής τοΰ εξήγησε τόν λόγο καί σκοπό τής αποστολής μας 
υποστήριξών, οτι είχαμε τό δικαίωμα άπό τή συνθήκη τών Σεβρών τό κεί
μενο τής οποίας όμως δέν τό είχαμε καί επαναλαμβάνουν συχνά τό όνομα καί 
την διαταγή τοΰ Βενιζέλου τοΰ έζήτησε νά μάς βοηθήση νά ταχτοποιήσουμε 
τήν 'Ελληνική Διοίκησι στήν πόλι καί στήν περιφέρεια.

Ό  RODENAY απάντησε δτι δέν είχε γνώσι τής συνθήκης καί τοΰ πε
ριεχομένου της, αλλά προ παντός δέν είχε καμμιά διαταγή τοΰ Στρατηγείου 
άπό τήν Κωνσταντινούπολιν χωρίς τήν οποίαν δέν θά έκαμε τίποτε. Ό  Καρα
θεοδωρής επιστρατεύει τήν ευγλωττία του καί τήν επιχειρηματολογίαν του, 
αλλά δ RODENAY μένει αμετάπειστος καί ή κατάστασι αρχίζει νά γίνεται 
κρίσιμη.

Τότε επεμβαίνει δ... άπό μηχανής Θεός, τής αρχαίας Ελληνικής τραγω
δίας καί δίνει τήν λύσι... Χτυπάει ή πόρτα τοΰ γραφείου καί ένας αξιωματι
κός φέρνει καί παραδίδει στον Συνταγματάρχη τόν υπηρεσιακό φάκελλο τοΰ 
Ταχυδρομείου, πού είχε μεταφέρει προ ολίγου άπό τήν Κωνσταντινούπολιν ή 
άκταιωρός, ή δποία έκανε τήν υπηρεσία αυτή. Ό  RODENAY σπεύδει νά τόν 
άνοιξη μή τυχόν είχε διαταγή σχετική μέ τήν αποστολή μας.

Καί ή διαταγή μέν δέν υπήρχε, υπήρχε δμως ένα δίπλωμα άπονομής πα
ρασήμου καί ένα κουτί μέ τό παράσημο, πού ή Ελληνική Κυβέρνησι είχε άπο- 
νείμει, κατόπιν προτάσεως τοΰ ’Αντιπροσώπου της Ά ρ . Βαμβακά, στο δια
συμμαχικό καθεστώς τής Δυτικής Θράκης υπό τόν Γάλλον Στρατηγόν SHAR
PY στο έπιτελεΐον τοΰ όποιου είχε υπηρετήσει καί δ RODENAY.

Φωτίσθηκε άπό χαρά καί ενθουσιασμό τό πρόσωπό του, καθώς μάς ά- 
νήγγειλε τό γεγονός. Έπωφελήθηκα τής στιγμής καί ενώ δ Καραθεοδθ3ρής 
τοΰ έκαμε τά σχετικά κομπλιμέντα, έπανέφερα τό ζήτημα τής αποστολής μας, 
λέγοντας δτι, καί οί υπάλληλοι καί ή άστυνομία πού θά εγκαθίστατο θά έτέ- 
λουν υπό τήν άμεσο έποπτεία καί τόν έλεγχό του, ώς άρχηγοΰ τής διασυμμα
χικής δυνάμεως κατοχής.

Ό  RODENAY", τοΰ οποίου ή διάθεσις είχε άλλάξει μέ τό παράσημο,
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έθεώρησε τήν δήλωσι Ικανοποιητική καί μας άπήντησε, δτι Οά διαιτάξη τούς 
υπαλλήλους τής Τουρκικής Διοικήσεως καί τήν αστυνομία νά αποχωρήσουν 
καί θά αναγνώριση τήν έγκατάστασι τών Ελληνικών ’Αρχών, πραγματοποι
ούμενης ετσι τής αλλαγής τής κυριαρχίας στήν περιοχή τής χερσονήσου τής 
Καλλιπόλεως.

'Η  χαρά .μας ήταν ανείπωτη. Έν συνεχεία συν εν νοηθήκαμε ή άνακοί- 
νωσι νά γίνη στους αντιπροσώπους τής Τουρκικής καί Ελληνικής Διοικήσεως 
μετά μία βίρα στο γραφείο τοΰ RODENAY καί κατόπιν νά γίνη ή υποστολή 
τής Τουρκικής καί τό άνέβασμα τής Ελληνικής σημαίας στο νεοκτισμένο οί
κημα τοΰ λιμεναρχείου άπό τήν ταράτσα τοΰ οποίου Οά κυμάτιζε περήφανα 
καί εμφανής στον 'Ελλήσποντο, τήν Προποντίδα καί τήν ’Ασιατική ένδο- 
χώρα.

"Έτσι καί εγινε. Έπωφεληθήκαμε τής διακοπής καί πήγαμε νά έπισκε- 
φθοΰμε τόν Δεσπότη νά τοΰ ανακοινώσουμε τά άποφασισθεντα καί νά τόν

Ό  Μητροπολίτης Καλλιπόλεως 
Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Κ Ο Ί ’ΔΑΚΗΣ

παρακαλέσουμε νά ελΟη επικεφαλής τής αντιπροσωπείας μας. Κλαίγοντας καί 
καταφιλώντας μας, 6 λαμπρός αυτός Μητροπολίτης Κωνσταντίνος εβαλε τά
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άμφιά του καί έκάλεσε μερικούς από τούς εντοπίους πρού'χοντας νά έρθουν μα
ζί. Συγχρόνως ό Κυβερνήτης τοΰ «Πάνθηρος» εδωσε διαταγή καί αποβιβά
σθηκαν οι υπάλληλοι καί ή αστυνομική δύναιμι καί συγκεντρώθηκαν στήν προ
κυμαία τοΰ Λιμεναρχείου.

Στις τέσσερες καί μισή τό απόγευμα έγινε ή συγκέντρωσι στο γραφείο 
τοΰ RODENAY, δπου είχαν έρθει καί Τοΰρκοι υπάλληλοι κ ι’ εμείς μ’ επικε
φαλής τόν Δεσπότη.

Ό  Καραθεοδιυρής σέ άπταιστη Τουρκική, είπε στους Τούρκους δτι είχε 
εντολή τοΰ Βενιζέλου νά δηλώση, οτι δέν Οά πάθη κανείς τίποτε, καί δτι οι 
υπάλληλοι θά διατηρηθοΰν στάς θέσεις των έφ’ οσον θά μείνουν εκεί.

Κατόπιν ξεκινήσαμε δλοι μαζί, καί ακολουθούμενοι απ’ δλον τόν κλαί- 
οντα άπό χαρά καί ενθουσιασμό Ελληνικό πληθυσμό, κατεβήκαμε στο Λιμε
ναρχείο, στήν ταράτσα τοΰ όποιου ανεβήκαμε Γάλλοι Τοΰρκοι καί "Ελληνες 
γιά τήν τελετή τής άλλαγής τής σημαίας, πού συμβόλιζε καί τήν αλλαγή τής 
κυριαρχίας.

Παραταχθήκαμε δεξιά καί αριστερά σέ δύο στοίχους μέ κέντρο τούς 
Γάλλους καί ένας δίοπος τοΰ «Πάνθηρος», πού είχε φέρει τήν γαλανόλευκη 
τήν έδωσε στον Δεσπότη, ό οποίος κλαίγοντας τήν εύλόγησε. Στο μεταξύ ό 
δίοπος κατέβασε τήν άνηρτημένη Τουρκική καί ανέβασε υπό τά παταγώδη 
χειροκροτήματά μας τήν Ελληνική.

Ζήτησα άπό τόν δίοπο τήν Τουρκική καί τήν κράτησα μέ τή σκέψι νά 
τήν φέρω στο ’Εθνολογικό μουσείο. Αυτή ήτανε ή ευτυχέστερη στιγμή τής 
ζωής μου. Γιατί ή πρώτη Τουρκική σημαία πού στήθηκε καί κυμάτισε στήν 
Ευρώπη ογδόντα χρόνια πριν κυματίση στήν Κωνσταντινούπολι κατά τήν άλω- 
σι, ήταν ή τής Καλλιπόλεως.

’Αλλά τότε ό Τούρκος Λιμενάρχης, ένας αξιωματικός, πού δ πως μάθαμε 
κατόπιν ήτανε λόγιος καί ποιητής, έπεισε κλαίγοντας στά πόδια μου καί ζη
τούσε νά τοΰ τήν δώσω, λέγοντας πιος άν πάη στήν Κωνσταντινούπολι χωρίς 
τήν σημαία θά τόν κρεμάσουν.

Τιίτε δ Γιαννικώστας καί ό Καραθεοδωρής μέ τήν γενναιόψυχα* τους 
μοΰ έλεγαν νά τήν δώσω. ’Επειδή άντελήφθην οτι καί τοΰ RODENAY ή 
διάθεσις ήτανε ή ΐδια μέ βαρειά καρδιά τοΰ τήν έδωσα.

’Έτσι κατέβηκε ή πρώτη Τουρκική σημαία πού είχε στηθή στήν Ευρώ
πη, ογδόντα χρόνια προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, τό 1(357, επί
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Σουλτάνου Όρχάν. Είναι νομίζω μιά αξιομνημόνευτη σελίδα τής Ελληνικής 
Διοικήσεως.

Ά πό τήν επομένη άρχισε ή έγκατάστασι τών αντιπροσώπων τών διαφό- 
ρο3ν υπηρεσιών καί ή άνάληψις τής εξουσίας άπό τήν Ελληνική Διοίκησι. 
Σ τις ,2:4 ’Ιουλίου υπεβάλαιμε στον "Τπατο Αρμοστή στήν Άδριανοΰπολι, τήν 
σχετικήν έκθεσι γιά τήν έγκατάστασι καί όργάνωσι τής Διοικήσεως Καλλι
πόλεως.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

Α ναμνήσεις τοΰ κ. Κωνστ. X. θεοδοσιάδου 

Τηλεγραφητοΰ

Είναι Νοέμβριος τοΰ έτους 1922 καί δεχόμεθα καί ημείς έν Καλλιπόλει 
τήν έπίδρασιν τών γεγονότων τοΰ παρελθόντος Αύγουστου ( 1). 'Υπηρετώ ώς 
υπάλληλος ΤΤΤ τής έν Θράκη Ελληνικής Διοικήσεως καί είμαι είς θέσιν νά 
προΐδω τήν εκβασιν τών γεγονότων τά οποία προμηνύουν άφευκτον τήν έθνι- 
κήν συμφοράν. Ειδήσεις δυσάρεστοι καί σημεία δυσοίωνα περισφίγγουν τήν 
■ψυχήν μας μέχρις ότου καί δι* ήμάς είναι πολύ πλησίον τό τέλος. ’Αναταραχή 
μεταξύ τοΰ Έλληνικοΰ πληθυσμοΰ. ’Οργιάζουν αί φήιμαι καί έπιτείνουν τήν 
ανησυχίαν. Αί Δημόσιαι άρχαί είς ασυνήθη κίνησιν. Ή  προϊσταμένη μου υ
πηρεσία διατάσσει έκτακτα μέτρα καί αναθέτει είς έιιέ τήν έκτέλεσιν νυκτερι
νής υπηρεσίας έν τώ Τηλεγραφεία), έκτελώ δέ τακτικώς τό καθήκον μου μέχρι

(1) Γεγονότα Μικρας ’Ασίας.
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της άποχωρήσεώς μας, καίτοι ή κατάστασις εγκυμονεί κίνδυνους λόγω τής έξ- 
άψεως τών πολλών Τούρκων τής πόλεως.

Ώ ς μόνην ασφάλειαν θεωρούμεν τήν παρουσίαν ’Αγγλικών πολεμικών 
ήγκυροβολημένων κατά μήκος τοΰ Ελλησπόντου. Μεγαθήρια είς όγκον καί 
έπιβλητικότητα 'δίδουν τήν έντύπωσιν είς τό σκότος τής νυκτός ότι ώς γέφυ- 
ραι έχουν ζεύξει καί ενώσει τάς δύο άκτάς τήν Θρακικήν καί τήν Μικρασια
τικήν, πλήν όμως καί ταΰτα ούχί μετά πολλάς ημέρας θέλουσυν εγκαταλείψει 
τόν χώρον τοΰτον.

’Ήδη ή διαταγή τής άποχωρήσεώς μας έκ τής Άνατ. Θράκης εδόθη 
έπισήμως.

’Αρχίζει ή προετοιμασία τών ’Αρχών, μάς προκαταβάλλονται τριών μη
νών οί μισθοί δι’ έκτακτα έξοδα τής άναχωρήσεώς μας είς τήν έλευθέραν Ε λ 
λάδα. 'Έτοιμα όλα καπά τό δυνατόν καί όσον επιτρέπει ή έναπομείνασα ψυ
χραιμία.

'Όλαι αί άρχαί μετά τοΰ προσωπικού των επιβιβάζονται επί τοΰ άγκυ- 
ροβολοΰντος είς τόν λιμένα μας α )τ «Σπάρτη» έτοιμοι προς άναχώρησιν.

Παραμένουν είς Καλλίπολιν μέχρι τής στιγμής τής άποχωρήσεώς αν
τιπρόσωποι τών Δημ. ’Αρχών διά τήν παράδοσιν τής Διοικήσεως. Έ ξ  αυτών 
κυριώτεροι είναι ό Νομάρχης Καλλιπόλεως Φωκάς, δ Δ)ντής Νομαρχίας Νικ. 
Διδάχος, δ γραμματεύς Φιγκ. Άλμέΐδα, δ Λιμενάρχης Γεωργόπουλος, όλιγά- 
ριθμον τμήμα χωροφυλακής μέ επικεφαλής τόν υπομοίραρχον Άμβράζην. Ή  
’Αν. Θράκη ώς γνωστόν, προ τής παραδσσεως είχε διαιρεθή είς περιοχάς, 
καταληφθείσας υπό συμμαχικών δυνάμεων καί τοΰτο ίνα διευκολυνθή ή κα- 
τάστασις, διά τό άκίνδυνον τής μεταβιβάσεως τής εξουσίας, τή μεσολαβήσει 
αυτών καί πρόληψιν τυχόν δυσαρέστων επεισοδίων, ενδεχομένως καί αιματη
ρών, ώς συνέβη αλλαχού, αλλά καί κυρίως διά τήν ασφάλειαν καί τήν ομα
λήν έπυβίβασιν, τή συνεργασία καί τών αρχών μας, τοΰ ομογενούς πληθυσμού 
τής ένδοχώρας, όσπις εσπευσμένος έτράπη προς τάς παραλιακάς πόλεις. Τήν 
περιοχήν Καλλιπόλεως εΐχον διατηρήσει τά προ πολλοΰ καπέχοντα αυτήν 
Γαλλικά στρατεύματα, τά δποία όντως διεδραμάτισαν τόν ρόλον των, είναι 
προς τιμήν των, άψόγως καί μέ πολλήν αξιοπρέπειαν, δμολογουμένως δέ καί 
μέ συμπάθειαν υπέρ τών 'Ελλήνων, ώς θά αποδείξουν περαιτέρω τά γεγονό
τα. Ή  όρισθεΐσα προθεσμία διά τήν παράδοσιν εντός ολίγου εκπνέει, ενώ δ 
πληθυσμός έχει κατακλύσει τά πέριξ τής Καλλιπόλεως, αφού δέν υπάρχουν 
αρκετά πλοία διά τήν έγκαιρον άναχώρησιν. Μετά τών ανθρώπων καί διάφο
ρα αντικείμενα, ιδίως ζωοτροφαί καί ζώα καί χρειώδη διά τήν απαραίτητον 
διατροφήν κατά τήν διάρκειαν τού ταξειδίου, όσα ειχον διασωθή κατά τήν

3
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έσπευσμένην άναχώρησιν, αναμένουν μέ αγωνίαν είς τόν παραλιακόν χώρον. 
Ό  μελαγχολικός ουρανός κατά τήν περίοδον αυτήν του φθινοπώρου,, ανοίγει 
ώς συνήθους, τους καταρράκτας και άφθόνως ρίπτει τήν βροχήν του, δ'χι 
πλέον διά τήν ποθητήν πλουσίαν συγκομιδήν τοΰ έτους, αλλά άθελά του, θά 
έλεγε κανείς, διά νά προσφέρη αντί ευεργεσίας ζημίαν ανυπολόγιστον, δταν 
κάτω άπό τήν ορμητικήν αυτήν βροχήν καί τήν όλονέν πληθυνομένην λάσπην, 
συμφύρονται άνθρωποι καί ζώα, συνωστιζόμενοι διά τήν προτεραιότητα τής 
φυγής προς τόν δρόμον τής σωτηρίας των, δπως ελπίζουν. Άλλ’ ή θεία Πρό
νοια επεμβαίνει άποτελεσματικώς διά τήν διάσωσιν δλων.

Όλίγον πριν νά διαταχθή ό άπόπλους τοΰ α )τ «Σπάρτη», θόρυβος μη
χανής ατμακάτου μάς πλησιάζει: Τ ί νά συμβαίνει; Μήπως τίποτε απρόβλε
πτον δι’ ημάς τους άδημονοϋντας νά φύγωμεν τό ταχΰτερον; ’Ό χ ι. Παρόντες 
ευθύς επί τοΰ «Σπάρτη» ό Νομάρχης, συνοδευόμενος υπό τοΰ Δ)ντοΰ Νο
μαρχίας Καλλιπόλεως: ’Έχομεν εντολήν τής Κυβερνήσεώς (απευθύνεται 
πρός τόν Προϊστάμενον τοΰ Τ.Τ. γραφείου Χαρ. Καρυοφύλλην) όπως εις 
εκ τών υπαλλήλων σας διαταχθή καί έπιστρέψη είς Καλλίπολιν διά νά άναλά- 
βη υπηρεσίαν, συνεννοούμενος μετά τής είς θέσιν Κοιλία εγκατεστημένης 
’Αγγλικής στρατιωτικής φρουράς, ή οποία Οά έπικοινωνή μετά τής 'Ελλ. Κυ- 
βερνήσεως διά τήν μετάδοσιν οδηγιών, σχετικών μέ τήν διακίνησιν τών α)τ 
τών επιφορτισμένων μέ τήν μεταφοράν τών προσφύγων, καθώς επίσης καί νά 
παραλαμβάνη καί διαχειρίζηται τούς ταχ)κούς σάκκους, οί όποιοι μέχρι και 
τής ήμέρας ταύτης δέν έπαυσαν καταφθάνοντες άτμοπλοϊκώς, έκ τούτων δέ 
άπασφραγιζομένων υπό τοΰ αρμοδίου αύτοΰ ταχ. υπαλλήλου θά πρέπει νά 
λαμβάνωνται τά πρός τήν Νομαρχίαν άπευθυνόμενα έγγραφα καί επιδίδον
ται, ώς κατ’ εξοχήν άπαραίτητα τότε διά τάς κυβερνητικάς οδηγίας καί δτι 
πρός τόν σκοπόν τοΰτον ήδη έχει ζητηθή 5)θήμερος παράτασις διά τήν πα
ραμονήν μας.

'Τπό τάς συνθήκας τής στιγμής εκείνης δέν ήτο δυνατόν νά ίσχύσουν 
διαταγαί καί γίνεται φανερόν τοΰτο, διότι ό Νομάρχης διατυπώνει τήν εντο
λήν του ώς παράκλησιν άλλ’ επιμένει δτι εΐναι άνάγκη νά χρηισιμοποιοηθή ή 
έπιτευχθεισα παράτασις τής προθεσμίας διά τήν διευκόλυνισιν καί τοΰ ύπο- 
λειπομένου πληθυσμού. ’Έπρεπε επομένως, νά έξευρεθή αμέσως ή λύσις. Ή 
το άνάγκη τώρα νά προσφερθή κάποιος εις τήν δύσκολον αυτήν στιγμήν.

Αυτός εύρέθην εγώ ό ίδιος.
Ή  προθυμία μου αυτή είχε δόσιν άπερισκε\[>ίας νεανικής, δέν έστερεΐτο 

έν τούτοις συναισθημάτων αγνών καί πολλής συμπάθειας πρός συμπάσχοντας 
συνανθρώπους μου. Καί πρέπει νά ήσαν συναισθήματα ύπολανθάνοντα ίσως 
κατά τήν στιγμήν τής άποφάσεώς μου, διότι τότε ούτε ήσθάνθην, ούτε ήννόη-
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σα πραγματικά τήν επήρειάν των, άλλα έδέχθην και έξεδήλωσα τήν Οέλησίν 
μου, άγνωστον πόθεν παρακινούμενος, άφοΰ ή κρίσιμος εκείνη στιγμή δέν 
άφηνε πολλά περιθώρια δι’ ώριμον σκέψιν. Έ κ τών ύστερων, δταν πλέον εί
χε παρέλθη ή λαΐλαψ έκρινα δτι ή προσφορά μου δεν άπέβη είς μάτην, δο- 
θέντος δτι έκ παραλλήλου μέ τήν έξυπηρέτησιν τών φίλων Καλλιπολιτών, έξ- 
υπηρετήθησαν καί οί συμπατριώται μου τών Δαρδανελλίων, τούς όποιους κα
τά τήν διαδρομήν συνήντησα επιβιβαζόμενους είς διάφορα πλοία μέ προορι
σμόν τήν Ελλάδα καί τοΰτο ηύξηισε τήν ικανοποίησαν μου. Ευθύς μετά τήν 
δήλωσιν τής αποδοχής μου νά άναλάβω εγώ τήν προσδιωρισμένην υπηρεσίαν, 
τόσον ό Νομάρχης, όσον καί ό Διευθυντής δέν έπερίμεναν ούτε επί στιγμήν, 
άλλ’ έν τώ άμα βοηθοΰντες με νά μεταφέρω τάς όλίγας άποσκευάς μου, κατέ- 
βημεν έκ τοΰ «Σπάρτη» καί έπειβιιβάσθημεν είς τήν πλευρισμένην ατμάκατον, 
άφήνοντες τό πλοΐον νά άναχωρήση διά τόν προορισμόν του, ημείς κατηυθύν- 
θημεν είς Καλλίπολιν διά τό καθήκον μας.

Σύντομος άφήγησις δίδει άμυδράν εικόνα τής ζωής τής πόλεως μετά 
τήν άποχώρησιν τών αρχών: ’Ολίγοι οί έναπομείναντες Λημ. υπάλληλοι, ώς 
προανεφέρθη, καί υπολείμματα έκ τοΰ όλονέν έπιβιβαζομένου πληθυσμοΰ, α
ραιά σχετικώς καί ή κίνησις μετά τήν άναχώρησιν τοΰ εντοπίου ελληνικού 
στοιχείου. Τά πάντα κλειστά καί καφενεία, καί εστιατόρια, πουθενά δέν υ
πάρχει τρόπος έξευρέσεως τροφίμων ούτε καί εις ύψηλάς τιμάς, άφοΰ επαυ- 
σεν ή κυκλοφορία καί ή ισχύς τοΰ Έλληνικοΰ χρήματος.

Ή  κυκλοφορία μας είς εύρυτέραν κλίμακα άν όχι έπικίνδυνος πρός τό 
παρόν, δμως προβληματική. Ελάχιστοι εΐμεθα οί φέροντες πίλους ευρωπαϊ
κούς, διακρινόμενοι καί άπό τάς ένδυμασίας μας μεταξύ τοΰ πλήθους, τό ο
ποίον ώς έκ συνθήματος, προ τής τελικής άκόμη άποχωρήσεώς μας κυκλοφο
ρεί μέ κόκκινα Τουρκικά φέσια.

Ζώμεν τάς τελευταίας ημέρας εις τήν Καλλίπολιν, τό μέν εσπέρας μετα- 
βαίνοντες πρός διανυκτέρευσιν καί διά λόγους ασφαλείας είς τό έλλιμενισμέ- 
νον έν Καλλιπόλει ύπερωκεάνειον «Κωνσταντινούπολις» (λάφυρον έκ τών 
Γερμανικών, παραχωρηθέν είς τήν 'Ελλάδα μετά τήν λήξιν τοΰ Α '. Παγκο
σμίου Πολέμου) τό δέ πρωΐ έπιστρέφοντες καί πάλιν είς τήν πόλιν, διά νά 
συνεχίσωμεν τό αχαρι έ'ργον μας.

Εϊμεθα οί τελευταίοι μάρτυρες οί όποιοι μέ τήν παρουσίαν μας πιστο- 
ποιοΰμεν άκόμη δτι είς αυτό εδώ τό μέρος άπό πατροπαράιδοτον κληρονομιάν 
αιώνων ύπήρχεν 'Ελλάς, υπήρχε ψυχή καί ζωή Ελληνική μέ τήν ευεργετικήν 
καί πολιτιστικήν έπίδρασιν της διάχυτον.

Μετ’ ολίγον δμως τίποτε τό Ελληνικόν δέν θά μείνη, τά πάντα θά έξα- 
λειφθοΰν.
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Άνέπαφον θά παραμείνη μόνον μέ υπερηφάνειαν καί έξαισίαν έπιβλη- 
τικότητα τό δλον περιβάλλον της φυσικής ώραιότητος καί του άφθαστου κάλ
λους τών μερών μαζύ μέ τήν ιερότητα της ιδέας τής φυλής διά νά ύπενθυμί- 
ζη τό πέρασμά μας καί βροντοφωνή τήν Ελληνικήν γνησιότητα.

Ή δη  έφθάσαμεν είς τήν τετάρτην ημέραν, τελευταίαν δμως τής παρα- 
χωρηθείσης 5) θημέρου παρατάσεως καί εϊμεθα έτοιμοι διά τήν παράδοσιν 
τών υπηρεσιών είς τους Γάλλους, οί οποίοι θά μεσολαβήσουν είς τήν υπό- 
θεσιν αυτήν. Ό  σκοπός μας εύρίσκετο είς τό τέλος· διότι καί δ τελευταίος 
έκ τών προσφύγων, μετά τών ολίγων υπαρχόντων του, οσα ήδυνήθη νά συμ- 
παραλάβη, είχε πλέον έπιβιβασθή επί τοΰ άναμένοντος α )τ «Κωνσταντινού- 
πολις». Έγό) δ ίδιος κατά τό σΰνηθες μετέβαινον καθημερινώς είς τό Τηλε- 
γραφεΐον καί τήν Νομαρχίαν διά τήν λήψιν νεωτέρων ειδήσεων καί τήν άπο- 
σφράγισιν τών ταχ)κών σάκκων, εξαγωγήν καί έπίδοσιν τών επισήμων εγ
γράφων, χρησίμων, ώς έλέχθη, διά τόν συντονισμόν τών ενεργειών μας. Τήν 
ημέραν αυτήν ολίγον προ μεσημβρίας είδοποιοΰμην τηλεφωνικώς υπό τοΰ Νο
μάρχου νά ιέγκαταλείψω τό γράφε'ίον όπως ήτο καί νά κατέλθω είς Νομαρχί
αν, άπέχουσαν έκεϊθεν περί τά '200 μέτρα, διότι θά έγίνετο ή παράδοσις.

Πράγματι άνεχώρησα χωρίς άλλο τι, διότι είς τό αυτό κτίριον συνεστε- 
γαζόμεθα μετά τοΰ Γαλλικοΰ στρατ. τη;λεφ. Κέντρου, τό δποΐον έφρουρεΐτο 
υπό στρατιωτών καί ώς έκ τούτου δέν υπήρχε φόίβος ζημίας ή διαρπαγής διά 
τά μηχανήματα τής υπηρεσίας μας καί έπροχώρησα.

Διερχάμενος έκ τής κεντρικής δδοΰ πρός Νομαρχίαν, άντελήφθην πρός 
τό μέρος τής παραλίας συγκεντρωμένον μέγα πλήθος Τούρκων, οί δποϊοι ειχον 
ασφαλώς πληροφορηθή τά τής έπικειμένης άναχω ρήσεως μας. Είσήλθον είς 
τήν Νομαρχίαν. Βλέπω τρεις χωροφύλακάς μας, οί δποϊοι διετάχθησαν καί 
μετέφερον τούς έκεΐ ευρισκομένους αρκετούς ταχ)κούς σάκκους είς τήν προ 
τής Νομαρχίας πλησίον ξυλίνην αποβάθραν καί τήν φόρτιοσίν των είς ά·τμά- 
κατον πρός έπιβίβασιν επί τοΰ α )τ «Κωνσταντινούπολιτ».

Έπερίμενα δλίγην μόνον ώραν. ’Έξαφνα βερυβος καί μεγάλη αναταρα
χή ακούεται έξωθεν. Περίεργος, εξέρχομαι καί παρατηρώ έκ τής Ούρας τής 
κυρίας εισόδου. Τ ί συνέβαινε; Πλήθη μαινόμενα επιτίθενται κατά χωροφύ- 
λακός μας, δστις τήν στιγμήν έκείνην μετέφερε σάκκον είς τήν αποβάθραν. 
Πάλη σφοδρά μεταξύ τοΰ ενός καί τών πολλών διεξάγεται μέ πείσμα. Ό  χω- 
ροφύλαξ αγωνίζεται σώμα πρός σώμα καί κτυπά μέ τήν λαβήν τοΰ πιστολιού 
του καί αμύνεται άποφασιστικώς. Τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν χότζας έξαλ
λος άπό άκράτητον φανατισμόν χρησιμοποιεί καί τούς δδόντας του καί δαγκά
νει τό χέρι τοΰ χωροφύλακος αύτοΰ, διά νά άρπάση τόν μεταφερόμενον ταχυ
δρομικόν σάκκον, νομίζουν δτι κάτι πολύτιμον ή απόρρητον διαφεύγει πρός



ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΑΛΕΚΤΩΝ ΚΑΛΑΙΠΟΑΕΩΣ 37

τήν παραλίαν, πυροβολισμός δπλου ακούεται εις τόν έξωθι τής Νομαρχίας 
χώρον.

Ό  Νομάρχης μετά τής ακολουθίας του, τόν διευθυντήν καί γραμματέα 
τής Νομαρχίας, έπιστρέφο', :ες έκ τοΰ Λιμεναρχείου, δέχονται αίφνιδίως τήν 
έπίθεσιν τοΰ άφηνιάσαντος Τουρκικού πλήθους καί άγωνιούν νά φθάσουν, 
παρά τά παρεμβαλλόμενα εμπόδια έκ τού λασπώδους εδάφους καί διασωθούν 
εντός τού κτιρίου, δυσκολεύονται δμως υπερβολικά. Κινδυνεύουν! Μιά στι
γμή ακόμα, καί τό ύψωμένον τήν στιγμήν εκείνην δολοφόνον χέρι Τούρκου, α
σφαλώς θά καταφέρη διά μαχαίρας τό Οανάσιμον πλήγμα επί τού Δ)ντού Διδά
χου, δστις είναι ριγμένος κάτω. Ά λλ’ εδώ καί πάλιν ή αδάμαστος 'Ελληνική "ψυ
χή. Ό  εις έκ τών τριών χωροφυλάκων, οί όποιοι εξυπηρετούν τόν χώρον τής 
Νομαρχίας, όνόματι Παπαδάκης, :Κρής ασφαλώς, μελαψός τήν όψιν, μέ σπιν- 
Οηροβόλον τό βλέμμα καί ταχυκίνητος ώς αίλουρος, δέν αφήνει τά πράγματα 
είς τήν τύχην των.

Αμέσως αρπάζει τό δπλον τής υπηρεσίας του, τό μόνον ευρισκόμενον 
είς τήν Νομαρχίαν διά τήν ασφάλειαν μας καί άπό τής έξωθύρας πυροβολεί 
αδιακρίτως είς τό μέσον τού άτάκτου πλήθους. Ό  πρώτος αυτός πυροβολισμός 
είναι ό σωτήριος, διότι πανικός είς τάς τάξεις τών ταραξιών, επιφέρει τήν ά
μεσον χαλάρωσιν τής έπιθέσεως. ’Ακολουθούν καί άλλοι πυροβολισμοί, εις έκ 
τού πλήθους φονεύεται, Εβραίος αυτός, ώς διεδόθη.

Ευκαιρία διά τούς καταδιωκσμένους τώρα νά είσέλθουν εντός τής Νο
μαρχίας, άφοΰ ό Παπαδάκης στέκεται άφοβος είς τήν είσοδον καί πυροβολεί 
νά διαλύση τούς επιδρομείς. Ό  Νομάρχης έν καταφανεί συγκινήσει εισέρχε
ται καί αυτός μετά τών άλλων, άλλ’ έκ τής κυρίας εισόδου κατευθύνεται πρός 
τήν έξοδον, τήν άλλην θύραν τής Νομαρχίας, τήν οδηγούσαν πρός τήν ό'πισθεν 
αυλήν τής Νομαρχίας, Οέσιν δμως έπικίνδυνον, διότι αΰτη ήτο έκτεθειμένη 
είς τό πολύ πλησίον ευρισκόμενον πλήθος καί δέν άπεκλείοντο δυσάρεστα.

'Ως ήτο επόμενον τόν συνεκράτησα καί αμέσως όλοι έν τή ταραχή μας 
κατευθυνόμεθα πρός τήν έσωτερικήν κλίμακα, τήν οδηγούσαν είς τόν άνω 
όροφον τού κτιρίου, δπου καί έφαίνετο νά ύπάρχη μεγαλυτέρα ασφάλεια. Ό  
Νομάρχης έξάγει έκ τής οπίσθιας τσέπης του, μικρόν ατομικόν του περί- 
στροφον, τό όποιον παραδίδει είς τόν τρίτον χωροφύλακα τής φρουράς μας 
Παπαδόπουλον, ακόλουθόν του καί τοιουτοτρόπως ή άσφάλειά μας κρέμεται 
έκ τού πιστολιού τούτου, ενός ετέρου τού άγωνιστού χωροφύλακος καί τού 
ενός καί μόνον τυφεκίου, τό οποίον έχρησιμοποίησεν ό χωροφύλαξ Παπα
δάκης μέχρις έξαντλήσεως καί τού τελευταίου φυσιγγίου του. 'Όλοι διασω- 
θέντες πλέον έκ τής πρώτης εχθρικής κρούσεως συνεκεντρώθημεν είς τό Νο
μαρχιακόν κτίριον. Οί πυροβολισμοί έσταμάτησαν εντελώς, προγνωστικόν τής
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αδυναμίας μας ν’ άμυνθώμεν περαιτέριο καί τοΰτο εκμεταλλεύονται οί επι
δρομείς.

Έ κ τών παραθύρων τοΰ άνω ορόφου, μέ τρόμον παρακολουθοΰμεν τάς 
κινήσεις των. Ό  κλοιός πέριξ ημών περισφίγγεται περισσότερον, ρίγη ακατά
σχετα μάς συγκλονίζουν. Χρειάζεται ή ΰστάτη προσπάθεια διασώσεώς μας, 
αλλά ποΰ ή διέξοδος;

Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΑ , σύζυγος Δημητρίου Βαφείδου τό γένος 
Ά ρ γ . Ίωαννίδου (1890).

Εντός ολίγου τό κτίριον εκπορθεΐται! Σώσον μας —  Κΰριε!
Νά δμως εΰκαίρως ή τελευταία αναλαμπή τής ναρκωμένης άπό τήν σΰγ- 

χυσιν μνήμης μου. Κΰριε Νομάρχα, καί^έσατε τους Γάλλους είς βοήθειάν μας. 
Πώς θά γίνη αυτό παιδί μου; (είναι γνωστόν δτι ή τηλεφ. σΰνδεσις μετά
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τών Γάλλων μόνον μέσον τοΰ πίνακος μεταλλάκτου τοΰ εγκατεστημένου είς 
τό Τηλεγραφεΐον είναι δυνατή). Καλέσατε κ. Νομάρχα! Χωρίς άλλην εξή
γησήν επιμένω διότι ή έκ τής συγχύσεως ταραχή καί ή κρισιμότης τής στιγμής 
δέν μου επιτρέπουν νά δώσω δικαιολογημένην άπάντησιν, αλλά καί άν ακόμη 
ή επιμονή μου αυτή ήτο αποτέλεσμα ψευδαισθήσεως, είς τί θά έζημίωνε μία 
άικόμη έστω καί άπελπις προσπάθεια; Καί νά, θέλοντες καί μή, έφαρμόζομεν 
τήν λαϊκήν παροιμίαν «δ πνιγμένος άπό τά μαλλιά του πιάνεται». Σπεύδομεν 
καί οί δυο είς τόν κάτω όροφον, δπου τό γραφεΐον τοΰ Νομάρχου καί τό τη
λέφωνον.

Τό τηλέφωνο ν αμέσως είς τά χέρια τοΰ Νομάρχου. Καλεΐ, καλεΐ απελπι
στικά. Συγκρατημένη καί αυτή ή αναπνοή μας... Άλό, άλό, εντός δευτερο
λέπτου ακούεται μία φωνή. Άλό, ναι είναι ή φωνή τοΰ Γάλλου τηλεφωνητού 
καί δ Νομάρχης άναθαρρών έπιλαμβάνεται τώρα τοΰ έργου. Ζητεί τήν σύν- 
δεσίν του μετά τοΰ Γάλλου στρατ. Διοικητοΰ καί εξιστορεί αμέσως τό κρίσι- 
μον τής καταστάσεώς μας. Κλείει τό τηλέφωνο ν περισσότερον ήρεμος τώρα 
ασφαλώς άπό τήν κατανόησιν τοΰ Διοικητοΰ. Κατόπιν αυτών υπάρχει ή σχετική 
άνεσις νά έξιστορήσω τιάρα πρός τούς συμπάσχοντάς μου πολιορκημένους τήν 
αιτίαν τής επιτυχούς έκίβάσεως τής προσπάθειας μας αυτής. Έσημείωσα ολίγον 
ιχνωτέριο δτιέκλήθην υπό τού Νομάρχου τήν τελευταίαν ημέραν τής παραμονής 
μας νά κατέλθω είς Νομαρχίαν ΐνα δλοι μετά τών άλλων παραμενόντων Δημ. 
υπαλλήλων άναχωρήσωμεν άφοΰ παραδώσωμεν τάς υπηρεσίας. Συμπληρώνω 
τιάρα τήν άφήγησίν μου μέ λεπτομέρειας, αί δποίαι αφορούν προσωπικήν ένέρ- 
γειαν κατά τήν τελευταίαν στιγμήν προ τής άναχο3ρήσεώς μου έκ τού Τηλεγρα
φείου καί δέν αμφιβάλλω δτι αυτή θά έκτιμηθή κυρίως ώς ή καλυτέρα μου πρά- 
ξις ή συντελέσασα είς τήν διάσωσίν μας έκ βεβαίου κινδύνου τής ζωής μας.

Μόλις έλαβα τήν εντολήν, διά τελευταίαν φοράν ώς νά άπεχαιρέτων πλέον 
το γνωστόν άπό τήν πολυχρόνιόν μου παραμονήν εκεί, περιβάλλον τής αιθού
σης τού Τηλεγραφείου, αφού μέ πολλήν συγκίνησιν παρετήρησα ολα τά συγ
κροτούντο τόν χώρον αυτόν, γραφεία έργασίας μας, τηλεγραφικά καί τηλεφω
νικά μηχανήματα, κατευθυνόμενος πρός τήν θύραν έστάθην πρός στιγμήν, 
εμπρός είς τόν τηλεφωνικόν πίνακα καί τόν περιεργαζύμην. Τά κρεμασμένα 
βύσματά του είλκυσαν τήν προσοχήν μου, ολοος άσυναισθήτως δέ καί χωρίς νά 
έμβαθύνω είς τό τί έπραττα τήν στιγμήν εκείνην, κάμω μέσω τού τηλεφ. αυτού 
μεταλλάκτου —  τήν σύνδεσιν τής Νομαρχίας μετά τού Γαλλικού στρατ. τηλεφ. 
Κέντρου, τό δποίον ώς άνέψερα εύρίσκετο είς τό αυτό μέ ημάς κτίριον, κλείω 
έν συνεχεία τήν θύραν καί άναχωρώ. Έ ξ  αυτού λοιπόν ή επιτυχία τής επικοι
νωνίας μας μέ τάς Γαλλικάς άρχάς καί αυτή ή άπλουστάτη πράξις μου, ή χω
ρίς καμμίαν προοπτικήν γενομένη, έσωσε τήν δλην κατάστασιν.



40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΒΑΦΕ ΙΔΗ

Έ πί του σημείου αΰτοΰ είδικώς δεν έχω νά εξιστορήσω περισσότερα, δσον 
καί αν πιεσθώ έκ τής άνάγικης, διότι ή αλήθεια είναι δτι δέν είμαι είς θέσιν καί 
τώρα άκόμη νά καθόρισα) πόθεν ή έμπνευσίς μου αυτή νά προβώ είς τήν τηλεφ. 
σΰνδεσιν, ή οποία άπροσδοκήτως άπέβη ή πραγματική σανίς τής σωτηρίας μας 
καί τούτο είναι άναμφισβήτηταν καθώς όμιλεί ή συνέχεια. Αστραπιαία, ώς 
έπέβαλεν ή κρίσιμος μας κατάστασις, ΰπήρξεν ή ενέργεια τοΰ στρατ. Διοικητοΰ. 
Προ τής παρελεύσεως ολίγης μόνον ώρας, ίδοΰ ό ίδιος μετά τής ακολουθίας του 
έξ αξιωματικών τής Γαλλικής αστυνομίας καί τόν Γάλλον πρόξενον Ένρί, πα
ρών είς τήν Νομαρχίαν. Είναι ό Γάλλος ταγματάρχης στρατ. Διοικητής ό προ 
τίνος άντικαταστήσας τόν συνάδελφόν του, οχι καί τόσον φιλέλληνα Τομασέν. 
Λέγεται Βενσάν, δνομα άλησμόνητον είς δλην τήν ζωήν μου, άφοΰ είναι τόσον 
στενά συνυφασμένον μέ αυτήν, ηλικίας περίπου 50 ετών. Μορφή αγαθή, ή 
οποία έμπνέει σεβασμόν καί δίδει ελπίδας. Μάς ενθαρρύνει, έγγυάται τό ασφα
λές τής σωτηρίας μας. Μετά όλιγόλεπτον συνομιλίαν, γίνεται ή παράδοσις καί

Γ Ε Ω Ρ Γ . ΙΩ . Β Ο Τ Λ ΓΑ ΡΙΛ Η Σ 
(Τσελεμπη Γεωργάκης) Καλλίπολις 1860

παραλαβή τών υπηρεσιών καί υπογράφεται τό σχετικόν πρωτόκολλον υπό 
τοΰ 'Έλληνος Νομάρχου καί τοΰ Γάλλου στρατ. Διοικητοΰ Καλλιπόλεως.

’Ακολουθεί πορεία πρός τό Λιμεναρχείον διά μέσου τής κεντρικής δδοΰ. 
Καί εδώ δέν λείπει ή πρόνοια καί συμπαράστασις τοΰ εΰγενοΰς προστάτου 
μας. Σχηματίζεται κλοιός, ημείς οί 'Έλληνες έντός αΰτοΰ, πρωτοπόρος δ
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’ίδιος, συμπαραστάται καί φύλαχές μας αστυνομικοί, οί δποϊοι περιζώνουν τόν 
κλοιόν και κάτι περισσότερον άκόμη, τό όποιον υπερβαίνει τάς προσδοκίας 
μας.

Ευθύς μετά τήν έξοδόν μας έκ τής Νομαρχίας, στρατιώται Σενεγαλέ- 
ζοι, έλθόντες αμέσως μετά τήν τηλεφωνικήν είδοποίησιν κατέχουν τά πέριξ ση
μεία κατά μήκος τής δδοΰ παρατεταγμένοι «νά δύο ένθεν και ένθεν, προσέ
χουν τήν όιέλευσίν μας καί ακολουθούν αμέσως είς τρόπον ώστε νά σχηματι- 
σθή μέχρι τοΰ Λιμεναρχείου μία ολόκληρος ασφαλιστική ζώνη, πρός προ- 
φΰλαξίν μας, έκ παντός ενδεχομένου κινδύνου. Ή  πορεία φθάνει είς τό τέρμα 
της, εΰρισκόμεθα είς τό Λιμεναρχεΐον. Τήν συνοδείαν μας πλαισιώνουν καί 
άλλοι Γάλλοι αστυνομικοί, οί δποϊοι άπομακρύνουν >έκ τής θέσεως αυτής τούς 
κατακλύσαντας τήν παραλίαν.

Καί τοόρα άλλη πάλιν δοκιμασία είς τόν έσωτερικόν μας κόσμον, ϊσως ή 
περισσότερον άπό δλας καταθλιπτική.

"Ενα ναυτόπουλό μας τοΰ λιμεναρχείου, όνόματι Γιώργος Σκριβάνος, 
σκαρφαλώνει είς τόν ιστόν τής σημαίας καί μετ’ ολίγον τό δοξασμένον αυτό 
κυανόλευκον λάβαρον καταβιβάζεται. Γίνεται ή υποστολή τής Ελληνικής ση
μαίας ώς τελευταία πράξις αυτή. ΤΙ Καλλίπολις είναι πλέον Τουρκική. Συνε
χίζεται δμως άκόμη ολίγον ή διαδικασία διά νά γίνη καί ή έπισφράγισις. Ό  
στρατ. διοικητής Βενσάν διά χειραψίας χαιρετά καθ’ ενα έκαστον, δλους μας και 
μέ πραγματικήν συγκίνησιν έκδηλουμένην εις τό πελιδνόν του πρόσωπον εύχε
ται και δίδει τήν τελευταίαν του ευχήν. «Σάς εύχομαι οχι adieu άλλ’ aure- 
voir». "Οπως αντιλαμβάνεται κανείς μέ αυτή εύχεται οχι νά φύγωμεν όριστι- 
κώς, αλλά νά τω δοθή καί πάλιν ή ευκαιρία νά μάς ξαναϊδή. Δύο θερμά δά
κρυα κατά τήν στιγμήν εκείνην κυλοΰν άπό τά συγκινημένα του μάτια, διά νά 
■δείξουν τήν αγαθήν του ψυχήν καί νά φανερώσουν δτι μαζί μέ ήμάς αγαπά 
καί αυτός τήν Ελλάδα μας. ΤΙ φροντίς τοΰ καλοΰ αΰτοΰ ανθρώπου δέν στα
ματά άκόμη.

Αναθέτει εις τούς αστυνομικούς του τήν άπομάκρυνσιν τοΰ τουρκικού 
πλήθους έκ τής παραλίας καί τήν τήρησιν τής τάξεως, ήμάς δέ έπιβιβάζει έπί 
τής άτμακάτου διά νά άνέλθωμεν έπί τοΰ α)τ «Κωνσταντινούπολις». Καί εδώ 
ή διαδρομή άκόμη είναι έπικίνδυνος, δέν άπέχομεν πολύ άπό τήν παραλίαν 
καί δταν εϊμεθα πλέον έκτος βολής άναπνέομεν. ’Έχομεν σωθή όριστικώς δό
ξα τω Θεω. ’Άξιον τέκνον τής εΰγενοΰς του πατρίδος δ Διοικητής Βενσάν. 
Αλησμόνητη ή μνήμη του, μαζί μέ δλους δσοι συνετέλεσαν διά τήν θεάρεστον 
αυτήν πράξιν.

"Ολοι διασωθέντες τώρα εΰρισκόμεθα έπί τοΰ άτμοπλοίου. Ό  άείμνη- 
στος Μητροπολίτης Καλλιπόλεως Κωνσταντίνος Κοϊδάκης, δ μετέπειτα Πλω-
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μαρίου καί βραδύτερον Κίτρους, περίφροντις και αγωνιών διά τήν διάσωσιν 
του πνευματικοί του ποιμνίου μάς βλέπει ολους μετά χαράς.

Άσπάζεται τον γενναΐον Παπαδάκην. Ό  διευθυντής Ν. Διδάχος, συγκε- 
κινημένος μέ θωπεύει μέ πατρικήν στοργήν. Καί σύ τόσο μικρός! Άλλ’ αυτό 
είναι τό καθήκον μας.

Δέν υπάρχει πλέον κανείς έξω, δλος δ πληθυσμός μετά τών επιτήδειον* 
είς τό πλοίο ν. Πλήθος πολύ ταλαιπωρημένων ανθρώπων έχει καταλάβει άσφυ

1861 - 1960 
ΟΙΚΟΝΟΜ ΟΣ Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ Λ Ο Υ 'Γ Ζ Ο Σ  

Ό  έπί πολλά έτη άρχιερ. επίτροπος καί διδάσκαλος Καλλιπόλεως

κτικώς τάς θέσεις του. Ζώα προ παντός μεγάλα είς τό κύτος τού πλοίου, συ- 
νωθούμενα διά τήν ανεπάρκειαν τού χοίρου, αφήνουν ώς εελευταϊον αποχαιρετι
σμόν τήν βραχνώδη φωνήν των ταλαιπωρημένα καί αυτά m  τής πείνης καί
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τής κακουχίας. Εντός ολίγου θά ακολουθήσουν τούς κυρίους των είς τό μα- 
κρυνόν ταξείδι-ον τής προσφυγιάς. Τό πλοΧον έτοιμον διά τήν έλευθέραν πατρί
δα μέ προορισμόν τόν Πειραιά ή Κέρκυραν. Έ γώ  είμαι υποχρεωμένος νά πα- 
ρουσιασθώ είς τό Τ.Τ. γραφείον Ξάνθης, οπού εΐχομεν τοποθετηθή, άνα- 
χωροΰντες έκ Καλλιπόλεως, άπ’ ευθείας μετά τών συναδέλφων μου Κων)νου 
Βαφείδου καί Γ. Σφακιανάκη, επομένως δέν θά ακολουθήσω τό ταξείδιον τοΰ 
α)τ «Κοινσταντινούπολις». Τήν ιδίαν αυτήν ήμέραν, απόγευμα, τό εγκαταλεί
πω, διά νά τεθώ φροντίδι τοΰ Νομάρχου υπό τήν προστασίαν τοΰ λοχαγού 
Παναγιωτοπούλου, δστις εντεταλμένος διά τήν διακίνησιν τών είς τόν Ελλή
σποντον ευρισκομένων α)τ καί έπιτεταγμένων διά τήν μεταφοράν προσφύ- 
γων, Οά «φρόντιζε νά φθάσω είς Ξάνθην. Διά τελευταίαν φοράν βλέπω τήν 
Καλλίπολιν, συγκεκινημένος μέχρι δακρύων. Τήν βλέπω πάλιν καί πάλιν ακό
ρεστα. ’Ίσως δέν Οά τήν ξαναΐδω. Είμαι μακρυά τώρα, απέχω πολύ καί άπό 
τήν παραλίαν της. Τήν άνάμνησίν της μόνον κατορθώνω νά πάρω μαζί μου. 
Ναι τήν άνάμνησίν της μόνον, διά νά τήν κλείσω σφικτά μέσα στήν καρδιά 
μου, μέχρις δτου άπυχαιρετών μετ’ ολίγον καί τήν γενέτειράν μου τά Δαρδα- 
νέλλια, Όά ενώσω καί τάς δύο ώς άδελφάς, διά νά μή λησμονηθούν ποτέ είς 
τήν ζωήν μου.

Τί άλλο ήτο δυνατόν νά προσφέρω ώς αντάλλαγμα τής τόσον πολλής 
αγάπης μου;

Εΰρισκόμεθα έν πλώ έπί τής ατμακάτου, δπου διε νυχτέρευσα τήν πρώ- 
την νύκτα. Κατά τήν διαδρομήν πλοία κατάφορτα άπό πρόσφυγας, μερικά 
καί άπό συμπατριώτας μου. Προχωρούμεν χωρίς νά έπιτύχωμεν κανέν, μέ 
προορισμόν πρός τήν Θράκην. Έ ξ  ακολουθούμε ν τόν πλούν μετ’ ολίγον εχει 
χαθή καί ή θέα τής αγαπημένης μου πατρίδος, ίσως παντοτεινά!

Έπεράσαμε τά στενά τού Ελλησπόντου ειμεθα είς ανοικτόν πέλαγος μέ 
κατεύθυνσιν τήν νήσον Τένεδον. Άγκυροβολούμεν δταν πλέον έχει καλά νυ- 
κτώσει. Όδηγούμαι είς τό ΤαχυόρομεΧον. Μετά τήν γνωριμίαν μέ τόν συνά
δελφον, προϊστάμενον τού γραφείου Γεώργιον Μασούραν, αδελφόν φίλου καί 
συναδέλφου Άθαν. Μασούρα, φιλοξενούμαι υπό τής οικογένειας του, μέ πολ- 
λάς περιποιήσεις μέχρις έξευρέσεως μέσου δι’ Άλεξ)πολιν. Εξιστορώ είς 
τούς άγωνιώντας έν συντομία τά διατρέξαντα καί πληροφορώ δτι ό αδελφός 
’Αθανάσιος, υπηρετών είς Κεσάνην διήλθεν έκ Καλλιπόλεως προ ήμερών, με
τά πολλών άλλων Δημ. υπαλλήλων τής περιοχής καί άνεχώρησεν όμαλώις πολύ 
πριν άπό εμέ. Κατά συγκυρίαν βενζινόπλοιον έκ Τενέδου, τό δποίον έπόδισε 
τήν προηγουμένην λόγω θαλασσοταραχής άνεχώρει τήν π ρ ιοί αν τής επομέ
νης καί δι’ αυτού καί έγώ έφθασα έπί τέλους μετά περιπλάνησιν είς Άλεξ)πο- 
λιν. Καί εδώ πολυκοσμία προσφύγων. Δυσκολίαι είς τήν διατροφήν καί στέ- 
γασιν διά τήν ανεπάρκειαν ξενοδοχείων ύπνου καί εστιατορίων, δσων ήτο
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άνάγκη διά τήν περίστασιν. Διενυκτέρευσα εις αίθουσαν τοΰ Ταχυδρομείου 
μετ’ άλλων συναδέλφων.

'Έβλεπα πάλιν πολλούς γνωστούς συναδέλφους μεταξύ αυτών καί τόν 
Γρηγ. Στραβοπόδην, ό όποιος γνωρίζων τάς έπικρατούοας συνθήκας τόν τε- 
λευταΐον καιρόν είς Καλλίπολιν καί έκ διαδοθεισών πληροφοριών τά έπακο- 
λουθήσαντα τελευταία γεγονότα, δέν ευρίσκει λόγους νά έκφράση τήν χαράν 
του διά τήν διάσωσίν μου. Ή  παραμονή μου είς Άλεξ)πολιν δέν διήρκεσεν 
επί πολύ, διότι τήν έπομένην, μερίμνη τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Ταχ)μείου, συμ- 
περιληφθείς είς καταστάσεις άναχωρούντων δωρεάν .προσφύγων σιδ)κώς 
έφθασα αργά τήν νύκτα είς Ξάνθην. Έ κ τοΰ σιδ)κοΰ σταθμοΰ πεζή διά τήν 
έλλειψιν μέσου, τή βοηθεία νέου, ό όποιος μετέφερε τάς άποσκευάς μου, ήμην 
είς τόν προορισμόν μου, τό Τ.Τ. γραφεΐον Ξάνθης, δπου μέ χαράν μέ ύπε- 
δέχθησαν οί συνάδελφοι Κ. Βαφείδης καί Γ. Σφακιανάκης, διά νά κλείση

Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  σύζυγος Λ. Ά γγελίδου Α Γ Λ Α Τ Α  σύζυγος Ί ω . Πούμπουρα
το γένος Γ . Βουλγαρίδη Καλλίπολις το γένος Ί ω .  Βουλγαρίδη Καλλίπολις

1 8 8 0  1 8 8 0

έπί τέλους ό κύκλος τοΰ περιπετειώδους ταξειδίου μου. Τά γεγονότα διά τήν 
χρονολογικήν ασφάλειαν τά τοποθετώ είς τό διάστημα μεταξύ 7 —  1'5 Νοεμ
βρίου 1922. Δέν παρέλειψα εϊμή ελάχιστα άνευ σημασίας συμβάντα τά όποια 
καί γραφόμενα θά έσήμαιναν περισσότερον περιαυτολογίαν. Παρ’ ολον δτι
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έκτοτε παρήλθε δθετία περίπου, δμως τά διατηρώ ζωηρά άκόμη διότι υπήρ
ξαν συγκλονιστικά διά τήν ζωήν :μου καί έχουν χαραχθή είς τήν μνήμην μου 
ανεξίτηλα, άφοΰ οΰτε τά ονόματα προσώπων, τά δποία έπαιξαν τότε σημαντι
κόν ρόλον μέ διαφεύγουν, θ ά  ήμην άγνωμων άν άφηνα νά έξαφανίση ή καί 
κατ’ έλάχιστόν νά αποχρωμάτιση άπό τόν 'εσωτερικόν μου κόσμον δ χρόνος 
γεγονότα καί πρόσωπα, τά δποία ύποχρέωσιν ίεράν έχω νά μνημονεύω διά 
παντός.

Τήν άφήγησίν μου στηρίζω άπολύτως καί πραγματιικώς οχι. είς πληρο
φορίας ξένας, άλλ’ εις τήν ιδίαν μου άμεσον άντίληψιν καθόσον έγενόμην αύ- 
τόπτης μάρτυς τών διαδραματισθέντων, έκ τοΰ πολύ πλησίον τότε περιβάλλον
τος μου. Ή  έντΰπωσις τής περιπετείας, δσον δυσάρεστος καί άν φαίνεται, 
έξέλιπεν έπειτα άπό καιρόν, εμεινεν όμως μέχρι σήμερον σταθερά ή ίκανο- 
ποίησις διότι δ έπιδιοοχθείς σκοπός έπετεΰχθη πλήρως, ή έξυπηρέτησις τοΰ 
πληθυσμού, παρά τά προσφερόμενα πενιχρά μέσα τής εποχής συνετελέσθη 
άριστα. 'Όλοι μέχρις ενός έσώ'θημεν καί τοΰτο ολοκληρώνει τήν ίκανοποίη- 
σιν αυτήν, τήν δποίαν καί έγώ άπολαμβάνω ώς άντάλλαγμα πολύτιμον, άντί 
έκ μέρους μου ελάχιστης προσφοράς. Φίλε άναγνώστα άν κατά σΰμπτωσιν 
κατάγεσαι καί εκ τών μερών έκείνων καί λόγω ηλικίας τότε δέν ήτο δυνατόν 
συνειδητά νά ζήσης τήν σκληράν αυτήν δοκιμασίαν τής πατρίδος μας, έσο 
βέβαιος δτι τά γεγονότα περιγράφονται μέ πάσαν ακρίβειαν καί δυνατήν λε
πτομέρειαν άν δέ ·δι’ ήμάς έκ τών γεγονότων αυτών προέκυψε σοβαρά άπώ- 
λεια, δμως γνώριζε δτι άνέπαφον παραμένει μέ ΰπερήφανον καί έξαισίαν έπι- 
βλητικότητα, τό δλον περιβάλλον τής φυσικής ώραιότητος καί τοΰ άφθάστου 
κάλλους τών άλησμονήτων έκείνων μερών, μαζΰ μέ τήν ιερότητα τής ιδέας τής 
φυλής, διά νά ΰπενθυμίζη καί ίβροντοφωνή πάντοτε τήν Ελληνικήν γνησιότη
τά των. Συνιστώ έλευθέρως νά διαθέσης τήν κρίσιν σου, διά νά μορφώσης 
άβιάστως πραγματικήν καί αληθή άντίληψιν καί κατόπιν ώς πατριώτης καί 
νοσταλγός παλαιάς δοξασμένης εποχής, νά κατευθύνης άναλόγως τά συναι- 
σθήματά σου. Πάντως μή λησμονήσης τήν πατρίδα σου. ’Αξίζει πολλά καί 
είναι άνεκτίμητος. 'Ημείς οί παλαιάτεροι, κατ’ αυτόν τόν τρόπον άρεσκόμεθα 
νά δμιλώμεν, διότι εχομεν ύποχρέοοσιν, ώς συνεχισταί τής έθνικής μας παρα- 
δόσεως νά σάς φέρωμεν πολύ πλησίον πρός γεγονότα, τά δποία Οά είναι χρή
σιμα διά τήν ζωήν. 'Η  παράδοσις αποτελεί τήν σπονδυλικήν στήλην τής ύπάρ- 
ξεώς μας καί χαράσσει τήν πορείαν μας, διότι παραδειγματίζει, ένθουσιάζει, 
ενθαρρύνει.

Είναι άνάγκη άκόμη νά σάς Οέσωμεν προ τών ευθυνών σας, διά τό μέλ
λον καί νά σάς πείσωμεν δτι παρά τάς προβαλλομένας έκάστοτε άντιξοότη- 
τας, ήμεΐς πάντοτε άνεδείχθημεν οί νικηταί, άν καί πολλάκις τά γεγονότα



46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΒΑΦΕ ΙΔΗ

αδίκως κρινόμενα υπό τών διαχειριζομένων τάς τύχας μας Ισχυρών της γης, 
μάς ήνάγκασαν νά στερηθώμεν σπουδαίας πατροπαραδότου κληρονομιάς.

'Οπωσδήποτε πρέπει νά ειμεθα υπερήφανοι διότι τό καθήκον μας ώς 
ανθρώπων τοΰ πνεύματος καί τής έλευθέρας ψυχής καί άκαμπτου θελήσεως, 
πάντοτε έχει έπιτελεσθή εκ μέρους μας είς τό ακέραιον καί ώς έκ τούτου δυ- 
νάμεθα νά έχωμεν τήν συνείδησιν πλήρως άναπαυμένην καί τήν ελπίδα δι’ έν 
αίσιον μέλλον πάντοτε ίδικήν μας. Σάς καλοΰμεν μέ τάς καλυτέρας τών ευχών 
μας νά συνεχίσητε, άναλαμβάνοντες υμείς τήν πρωτοπορείαν, δι’ έργα υψηλά, 
αντάξια τής Εθνικής μας παραδόσεως. Αύτό θά είναι ή ίδική μας χαρά.

Κ. X. Θ.

ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΑΛΛΙΠΟ ΛΕΩ Σ

Γεωργ. Γεωργοπούλου - Μοθωνιοΰ 

Λιμενάρχου Καλλιπόλεως
Νοέμβριος 1922

Α ΡΧ Η  ΤΟΤ ΤΕΛΟΤΣ

Ή ταν ό χειμώνας τοΰ 1922. Ήμουνα τότε Λιμενάρχης στά Δαρδανέλλια. 
Εϊχα τήν έδρα μου στήν ιστορική Καλλίπολι, τήν Θρακικήν αυτή γωνιά τής 
Ευρωπαϊκής ακτής τών Στενών, δπου πρωτοπάτησαν τήν Ευρώπη οί Τοΰρκοι 
κατακτηταί τοΰ Σουλτάν Ό ρχάν τό 135 7. Καί πάλι τότε τό 192,2 ήτανε γραμ
μένο νά ξανάρθουν.

’Εδώ δμιυς πρέπει νά είπώ καί λίγη ιστορία. Στήν ’Ασιατική ακτή σέ 
άπόστασι ολίγων εκατοντάδων μέτρων άπό τό Λιμεναρχείο ήτανε τότε επτά 
χιλιάδες Τοΰρκοι μέ πυροβολικό, ενώ σέ δλη τήν χερσόνησο τής Καλλιπόλεως 
δέν υπήρχαν παρά λίγοι χωροφύλακες καί λιμενοφύλακες "Ελληνες. ’Έμενε 
δμως στήν Ευρωπαϊκή άκτή Γαλλικός στρατός πολυάριθμος άπό Σενεγαλέζους 
μαύρους, μέ λίγους άσπρους άξιωματικούς, καί Γάλλος στρατκοτικός Διοικη
τής άντι,πρόσωπος τοΰ 'Τπάτου 'Αρμοστοΰ τής Κων)πόλεως. ’Έμεναν άκόμη 
δύο χιλιάδες Λευκορρώσοι λείψανα τοΰ στρατοΰ τοΰ Βράγγελ, πού τό πρωΐ 
ήτανε συντεταγμένοι σέ τακτικό Στρατό, καί άποτελοΰσαν κυριολεκτικώς 
«κράτος έν κράτει», καί τό άπόγευμα έβγαζαν τή στολή καί έργαζόντουσαν σ’ 
δλες τις χειρωνακτικές έργασίες γιά νά ζήσουν. Μέσα δέ στά Στενά έπλεαν 
πλήθος άπό Γαλλικά καί Βρεταννικά ιδίως πολεμικά πλοία, μέ τά όποια ήμουν 
σέ αδιάκοπη επικοινωνία. Είς τό Λιμεναρχεΐον δμως υψωνότανε σημαία ξη-
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ράς, γιά νά φαίνεται, δτι υπάρχει μέν ελληνική αρχή αλλά στά ζητήματα τών 
Δαρδανελλίων δέν μπορεί νά ενεργή, παρά ώς δργανο τών Ευρωπαίων 'Αρμο
στών καί Ναυάρχων.

"'Άλλως τε άπό τόν καιρό τοΰ Μεγάλου Πολέμου τριάντα επτά χιλιάδες 
νεκροί Βρεταννοί καί Γάλλοι βρίσκονται άκόμη θαμμένοι σέ νεκροταφεία, που 
είναι .πόλεις ολόκληρες κεί κοντά.

Ή  Ελλάς δέν είχε λάβει μέρος είς τήν έπιχείρησιν αυτήν, αλλά μετά τήν 
άποχώρησι τών Τούρκων οί Γάλλοι μάς παρέδιοσαν τήν πολιτική διοίκησι τής 
ευρωπαϊκής άκτής, άφησαν δμοος γαλλική φρουρά στρατιωτική, ενώ στήν 
απέναντι ’Ασιατικήν ’Ακτήν, ήταν βρεταννικός στρατός, έμεινε όμως στήν 
5Ασία ή τουρκική πολιτική διοίκησις.

Η  ΕΛ Λ Η ΝΙΚ Η  Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ ΙΣ  ΣΤ Η Ν  ΚΑΛΛΙΠΟΛΙ

Άγγλογαλλικά στρατεύματα άπέδιναν τιμάς είς τήν πρώτη ελληνική ση
μαία, δταν υψωνότανε στήν Καλλίπολι καί ή συγκίνησι στους πληθυσμούς 
ήταν τόση, όίστε δέν είναι υπερβολική ή φράσι τοΰ Νιρβάνα, δτι τό πρόσταγ
μα τής ύψώσεώς της «συνεκλόνισε τάς ψυχάς τών ζωντανών καί έφθασε μέ
χρι τών τάφων, ώς φωνή ’Αρχαγγέλου»?.. (1) Ή  γαλανόλευκος έστόλιζεν 
έκτοτε έκεΐ κοντά στή θάλασσα τόν γαλανόν ουρανό μέ τά χρώματά της ενώ 
λίγα μέτρα, πλησίον επάνω σέ ένα άλλο οίκημα ή τρίχρωμη σημαία τών Γάλ
λων τήν έσυντρόφευε πάντα. Γιατί ή Γαλλική στρατιωτική κατοχή δέν έπαυσε.

'Η  Ελλάς τότε βασιζότανε στή συνθήκη τών Σεβρών, σύμφωνα μέ τήν 
οποίαν, δ Λιμενάρχης τών Δαρδανελλίων — δ δποΐος έξηρτάτο καί άπό τό 
Ελληνικό 'Υπουργείο καί τόν Ναύαρχο τοΰ Ελληνικού Στόλου, πού ήτανε 
στήν Κωνσταντινούπολι,—■ έπρεπε νά είναι καί υπό τάς δι,αταγάς τοΰ Βρε- 
ταννοΰ Ναυάρχου, τοΰ Γάλλου Στρατιωτικού Διοικητοΰ, καί τών Ευρωπαίων 
'Υπάτων 'Αρμοστών.

Είναι φανερό πόσες δυσκολίες προκαλοΰσε τό πολύπλοκο αυτό καθεστώς. 
Συνέβαινε μάλιστα τό περίεργο, δτι τήν διάταξιν αυτήν τήν έτηροΰσαν οί 
Ευρωπαίοι, άν καί δέν άνεγνώριζαν πιά τήν συνθήκη τών Σεβρών, καί μου 
έτόνιζαν, δτι γ ι’ αυτούς δέν είμαι, παρά ένας Ευρωπαίος άξιωματικός υφιστά
μενος των.

«’Από τό Ναυαρίνο»... προσέθεσα έγώ διπλωματικά.
Καί μιά ελαιογραφία τής Πατρίδος μου μέ τό Φρούριο τοΰ Ναυαρίνου 

επάνω άπό τό γραφείο μου, μ’ έκανε πιο συμπαθητικόν σ’ αυτούς (περσόνα 
γκράτα, πού λένε οί διπλωμάται).

(1) Παύλου Νιρβάνα « Ή  Σημαία της Καλλιπόλεως» έφημερίς « Ε σ τ ία »  16 Δε
κεμβρίου 1922. 'Ομοίως «Θρακικά» Τόμος Κ Ε ' 1956 σελ. 144.
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’Έτσι κα'ι μέ τακτική απολύτου ειλικρίνειας κατώρθωνα πολλά πράγματα 
πού έτόνωσαν τό ηθικό μας, ή ανακούφιζαν τήν Ελληνική Ναυτιλία καί τόν 
Ελληνικό πληθυσμό. Άλλα τί κόπους είχα καταβάλει, ώς πού νά τούς έμπνεύ- 
σω εμπιστοσύνη. Καί τί ρόλο έπαιζα...

Μιά νύχτα, θυμούμαι, ό 'Άγγλος Ναύαρχος ζητούσε νά είπούμε είς τούς 
'Ελληνικούς πληθυσμούς τής απέναντι Ασιατικής ακτής νά έκκενοόσουν αμέ
σως τήν Λάμψακο, γιατί οί Τούρκοι είχαν διασπάσει τήν ούδετέρα ζώνη καί 
οί Βρεταννοί στρατιώτες είχαν διαταγή νά μή τούς κτυπήσουν. Μά δ Νομάρ
χης κ. Ά ρ. Φωκάς πού ήταν κι’ αυτός διπλωμάτης, τούς απαντούσε, οτι είναι 
Νομάρχης Θράκης καί οχι Άσίας, καί επομένως αδυνατεί νά δώση τέτοια 
διαταγή στούς πληθυσμούς τής Άσίας. Οί πληθυσμοί δμως δέν έφευγαν χω
ρίς 'Ελληνικό χαρτί καί κινδύνευαν πολύ.

Αποφασίσαμε λοιπόν δλοι νά υπογράψω... έγώ τό έγγραφον τής έκκε- 
νώσεως τής Μικρασιατικής Α κτής ώς Έλλην Ναυτικός Διοικητής, αλλά 
«κατ’ εντολήν» καί ώς δργανον τού Βρεταννού Ναυάρχου, αφού έπρόκειτο 
γιά τά Δαρδανέλλια.

"Τστερα άπό λίγο καιρό μού ήτανε γραφτό νά βάλω άκόμη μιά υπογρα
φή πιο θλιβερή, οσον καί άν δ Μητροπολίτης μέ παρηγορούσε μέ τό ρητό τού 
’Ιώβ «Κύριος έδωκε... Κύριος άφείλετο»...

Τό ποτήρι τής Μοίρας είχε πιά σωθή...
Ή  Μικρασία εΐχεν έγκαταλειφθή άπό τό στρατό μας, τά πολεμικά μας 

πλοία τό ένα ύστερα άπό τό άλλο, τάιβλεπα νά περνούν άπό μπρός μου καί νά 
κατεβαίνουν άπό τήν Κων) πολι στο Αίγαίον. Τό κύμα τών προσφύγων γέμι
ζε μέρα, νύχτα, τά Ελληνικά πλοία, πού τά πήγαιναν στήν στοργική μεγάλη 
μητέρα, τήν Παληά Ελλάδα. Καί δλη ή άκτή τής Προποντίδος καί ή Α σια
τική άκτή τών Δαρδανελλίων είχε καταληφθή άπό τούς Τούρκους.

Μονάχα στήν Καλλίπολι κυμάτιζεν άκόμη ή Ελληνική σημαία...
"Οταν ήρθαν οί μοιραίες μέρες, γιά μιά στιγμή ή τάξις έκλονίσθηκε. 

’Επί μιά εβδομάδα ήταν κομμένο τό καλώδιο καί γιά νά επικοινωνήσαμε μέ 
τάς Αθήνας πήγαινα κάθε μέρα δυο μέλια μέ βενζινάκατο, διανύοντας τό 
διάστημα αυτό εντός βολής τών Τουρκικών πυροβόλων γιά νά δώσω τηλε
γράφημα στήν Αγγλική Ναυαρχίδα, πού είχε θέσει στή διάθεσί μας τόν άσύρ- 
ματό της. Τήν τελευταία μέρα άτακτοι Τούρκοι σκότωσαν έναν Εβραίο λίγα 
μέτρα κοντά μου στή θάλασσα κάτω, καί σέ λίγο πυροβόλησαν τόν Νομάρχη 
λίγα βήματα μακρυά άπό μένα καί έρριξαν κάτω τό Διευθυντή τής Νομαρ
χίας, τούς οποίους γλύτιοσαν Γάλλοι άξιωματικοί.

Τό προκόκολλο τής παραδόσεως ήταν ετοιμασμένο πειά... Οί ολίγοι 
"Ελληνες χωροφύλακες είχαν άπό τήν παραμονή άποσυρθή σέ πλοίο, γιά νά 
μήν εξάπτουν τά πνεύματα τών Τούρκων. 'IT σημαία τής Νομαρχίας καί τής
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Χωροφυλακής δεν ύψώνοντο πειά. Μόνον ή σημαία στον ιστό του Λιμεναρ
χείου κάτω στη θάλασσα έδειχνε, ότι τά Δαρδανέλλια δεν παραδόθηκαν ακό
μη. Δέκα ναύτες μου την φυλάγανε ένοπλοι, αλλά, όπως τόσον όμορφα εΐπεν 
ό Νιρβάνας, «οί κυματισμοί της ώμοίαζαν με ·ψυχορράγημα...».

Η  ΣΗΜ ΑΙΑ ΤΟΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ

Έζητήσαμε τότε μαζί μέ τό Νομάρχη μια τελευταία τιμή. «Μ’ έλέγατε 
συνάδελφό σας καί σύμμαχό σας καί έμπιστο υφιστάμενό σας, τούς είπα εγώ, 
δεν Οά μ’ άφήσετε λοιπόν νά φύγω χωρίς τις τελευταίες συναδελφικές τιμές... 
άφοΰ δεν φεύγω καν νικημένος...».

Καί τιμές άποφασίσθηκαν έτσι...
Ά σπροι Γάλλοι, μαύροι Σενεγαλέζοι, Ναυτικοί Εγγλέζοι έσχημάτισαν 

τρεις μεγάλες πλευρές τετραγώνου καί στην τελευταία, πού εκλεινεν ή θά
λασσα, γύρω από τό Λιμεναρχείο μπήκαν οί δέκα μόνον 'Έλληνες ναύτες μου. 
"Ενα βρεταννικό ύπερντρέδνωτ καί ένα Γαλλικό πολεμικό πέρα στο βάθος έδι
ναν μεγαλύτερη επισημότητα στην εικόνα.

Κοίταξα μέ δακρυσμένα μάτια την απέναντι ’Ασιατική ακτή, όπου οί ε
πτά χιλιάδες Κεμαλικοί μέ πυροβολικό τρεις ολόκληρους μήνες μόλις κρατιών- 
τουσαν σέ άπόστασι ένάμισυ μόνον μιλίου... καί άφαιρέθηκα έτσι πολλή ώρα 
φαίνεται, γιατί 6 ύπαξιωματικός μοϋ έφερε τό σπαθί μου νά φορέσω κουμ- 
πωμένη στή ζώνη, καί μού είπε, οτι ήρθαν οί Γάλλοι αξιωματικοί καί ζητούν 
νά υπογράψω τήν παράδοσι.

Κατάλαβα πειά, ότι όλα έτελείωσαν καί οί στιγμές ήταν μετρημένες καί 
επίσημες... ’Αλλά, όταν βγαίνοντας στήν πόρτα τής σκάλας ακόυσα τό τιμη
τικόν «παρουσιάστε άρμ» νά τό επαναλαμβάνουν στις ξένες γλώσσες οί ’"Αγ
γλοι και, οί Γάλλοι αξιωματικοί δεξιά καί αριστερά καί νά παρουσιάζουν όπλα 
ολοι... κατάλαβα τότε, οτι οί κόποι μου δέν πήγανε χαμένοι.

Κοίταξα ψηλά τή γαλανόλευκη σημαία, πού κυμάτιζεν ακόμη καί μέ στα
θερή φωνή διάβασα τήν ήμερησία μου διαταγή, πού τελείωνε:

«’Αφού φυλάξαμε τά στενά αυτά, στά όποια στρέωεται ή προσοχή τού 
κόσμου όλου, παραδίδομεν σήμερον τον τόπον αυτόν σ’ αυτούς, από τούς ο
ποίους τον είχαμε παραλάβει, αλλά τούς αδελφούς μας δέν άφίνομε νά ξα- 
ναγίνουν δούλοι»...

Εννοούσα τούς άτυχους πρόσφυγες, πού εΐχαν όλοι έπιβιβασθή στά έπί- 
τακτα ατμόπλοια μέ ό,τι ήταν δυνατόν νά συναποκομίσουν καί εΐχαν άφίσει 
πειά τήν Καλλίπολι έρημη...

’Έβγαλα τότε καί ύφωσα τό σπαθί μου χαιρετώντας τιμητικά καί μέ φω
νή πνιγμένη από τήν συγκίνηση εΐπα τό μοιραίο πρόσταγμα.

4
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«'Τπόστειλον»!... που, καθώς έγραψεν ο Νιρβάνας, «εσκόρπισε ρίγη θα
νάτου εις τά κόκκαλα των παλαιών καί των νέων νεκρών!».

Η  ΠΝ Ο Η  ΤΩΝ ΑΨΤΧΩ,Ν

Ό  επιφορτισμένος ναύτης ασκεπής άγγιξε τό σχοινί και τό έσυρε, ενώ οι 
άλλοι ναΰται καί δ λα τά διεθνή αγήματα εξακολουθούσαν νά παρουσιάζουν ό
πλα.

’Αλλά... «άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων, άλλα δε δ Θεός κελεύει»... Ή  ση
μαία δεν κατέβαινε i

Τό αποδώσαμε στην συγκίνησι τού ναύτη, πού έσυρε τό σχοινί, καί μ5 
ένα 'βλέμμα μου συγκινητικά αυστηρό τού είπα «πρόσεχε».

’Αλλά ή σημαία καί πάλιν δεν κατέβαινε καί εξακολουθούσε νά κυματί- 
ζη ψηλά, οσον καί αν οί «κυματισμοί της ώμοίαζαν μέ ψυχορράγημα...».

’Έχουν καί τά άψυχα την ψυχή τους... καί ή προσπάθειά μας δεν μπορεί 
νά την κλονίση.

Ποιός ομως μπορεί τελικά, νά άντισταθή στη μοίρα του!...
Ό  ναύτης αναγκάσθηκε νά άναρριχηθή επάνω και νά κόψη τό σχοινί

δεχόμενος στην αγκαλιά του την Ιστορική σημαία!...
’Έτσι, τήν εφερε κάτω από μάτια δακρυσμένα, καί τότε καί μόνον τά α

γήματα καί τών τριών εθνών έβαλαν τά όπλα «παρά πόδα».
Τήν υψώσαμε έπειτα στον πρωραίο ιστό τού υπερωκεανίου «Κωνσταντι- 

νούπολις», δπου ανεβήκαμε μέ τον Νομάρχη, καί επάνω στο οποίο συνέχισα 
ακόμη τά υπηρεσιακά μου καθήκοντα στο ποιητικό στενό τής Άβύδου καί τής 
Σηστού.

Οι τιμές τής είχαν άπονεμηθή δλες διεθνείς, καί πολύ κανονικά. ’Αλλά 
τις τελευταίες τις επήρε μονάχη της.

Δίκαια λοιπόν ή 'Ιστορία της έλαβε θέσι στήν πρώτη σελίδα τών Α να
γνωσμάτων καί έγινε μάθημα στή μεγάλη, τάξι τού Γυμνασίου.

Στήν τελευταία δμιος αυτή καί μεγαλύτερη τιμή, ομολογώ πώς δέν πή
γαινε καθόλου ό νούς μου τήν θλιβερήν εκείνην έδρα!...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Α Ν Α Λ Α Μ Π Η  ΕΛΛΑΛΟΣ ΕΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ

Είναι γνωστόν δτι, μετά τήν συνθήκην τών Μουδανιών τής 28ης Σεπτεμ
βρίου 1322, αί Έλληνικαί στρατιωτικαί καί πολιτικαί Ά ρχα ί τής Άνατολι-
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χής Θράκης, παραδίδουσαι υπηρεσίαν είς τάς συμμαχικάς στρατιωτικάς Ά ρ- 
χάς άπεχώρουν έκ τής περιοχής θαλασσίως, σιδηροδρομικούς ή δδικώς. Προ 
τής άποχωρήσεούς τών ’Αρχών ή ταυτοχρόνως μετ’ αυτών άπεχώρει καί δ 
Ελληνικός πληθυσμός, οΰτω δέ κατά τά τέλη ’Οκτωβρίου δέν υπήρχον πλέον 
'Έλληνες εις τήν ’Ανατολικήν Θράκην. Ή  μόνη γωνία, ήτις κατόπιν συνεννο
ήσεων μέ τους συμμάχους έμεινεν είσέτι υπό ελληνικήν πολιτικήν διοίκησιν, ή
το ή Χερσόνησος τής Καλλιπόλεως. Αΰτη έξεκενώθη κατά τά μέσα Νοεμ
βρίου 1922 καί οΰτω ώλοκληρώθη ή έξοδος του θρακικοΰ Ελληνισμού έκ τών 
εστιών του.

Τό περίεργον είναι δτι καί μετά τήν ώς ανωτέρω χρονολογίαν, Έλλη
νες τινές παρέμειναν έν Καλλιπόλει περαιτέρω. Είς τήν άπόφασιν τής παρα
μονής κατέληξαν, κυρίως άπό τήν ελπίδα τής ταχείας επανόδου τών φευγόν- 
των, άπό τόν φιλικόν δεσμόν των μέ Τουρκικάς οικογένειας είς τήν προστα
σίαν τών δποίοτν έστηρίζοντο, καί τίς οΐδε άπό ποίους άλλους λόγους.

Οΰτοι ήσαν περί τά 25 άτομα άνήκοντα είς τάς οικογένειας Σεβαστο- 
πουλου, Δαγκοΰλη, Βραζίνη, Γαβαλά, Κεσανιωτη κ.ά.

Μετά τήν έγκατάστασιν τών Τουρκικών ’Αρχών ένεφανίσθησαν οί ανω
τέρω δημοσία καί έγένοντο άνεκτοί, συντελούσης καί τής παρουσίας τών άπό 
τής άνακωχής τοΰ 1918 κατεχόντων τήν Χερσόνησον συμμαχικών στρατευ
μάτων, ώς καί πλήθους Ρώσο)ν τής στρατιάς Βράγγελ. Ή  διαβίωσις τών ώς 
άνωτέρω, μέχρι τής άπελάσεώς των συνεπεία τής συνθήκης άνταλλαγής πλη
θυσμών, υπήρξεν άτονος, καίτοι οί Τοΰρκοι συμμορφούμενοι πρός τάς συνθή- 
κας καί τάς συστάσεις τών συμμάχων, συμπεριεφέροντο πρός αΰτοΰς ήπίως, 
μάλιστα δέ ώρισαν ώς μουχτάρην(α) τής 'Ελληνικής ταΰτης δμάδος τόν Ά ργ. 
Σεβαστόπουλον. Τέρμα εις τήν περίοδον αυτήν τοΰ βίου των έδωκεν ή περι
συλλογή τών ανταλλαξίμων Ελλήνων καί ή προώθησις αυτών πρός τήν μητέ
ρα Ελλάδα. Οΰτω κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1924 τό α )π  «Θράκη» προερχόμενον εκ 
Κωνσταντινουπόλεως μέ έπιβάτας άνταλλαξίμους Έλληνας, περισυλλεγέντας 
έκ διαφόρων λιμένων, προσήγγισεν είς Καλλίπολιν καί παρέλαίβε τούς ώς ά- 
νωτέρω συμπατρ ιώτας, τούς οποίους μετέφ&ρε είς Θεσσαλονίκην.

’Ά ς  σημειούθή, τέλος, δτι κατά τήν αυτήν εποχήν εΰρέθη έν τή περιοχή 
Καλλιπόλεως καί δ Κυρ. Φ. Παπαδόπουλος έκ Μηλιοΰ Γανοχώρων, υπηρε
τών είς ’Αγγλικήν μονάδα Κιλίων Μαδύτου. ’Απολυθείς έξ αυτής, παρέμει- 
νεν έπ’ άρεκτόν είς τήν Χερσόνησον μή όχληθείς υπό τών Τούρκων, μέχρις 
δτου έπιβιβασθείς πλοίου τινός κατ’ Αύγουστον 1923 ήλθεν είς Λήμνον καί έ- 
κεΐθεν είς Θεσσαλονίκην καί Ζυγόν Καβάλας, οπου συνήντησε τήν οίκογέ- 
νειάν του.

(α) Διοικητικός ή δημοτικός ττάρεδρος.



52 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΒΑΦΕ ΙΔΗ

Αυτοί λοιπόν, ήσαν οι τελευταίοι 'Έλληνες οί, διαμείναντες έν τή Άνατ. 
Θράκη.

Αι πληραφορίαι, αύτα'ι εχουσιν Ενδιαφέρον διά τούς γνωρίζοντας τάς 
τότε συνθήκας, άλλοι καί διά πάντα ερευνητήν τών γεγονότων τής εποχής 
εκείνης.

Άθήναι 25 ’Οκτωβρίου 1971
Κ. Β ΑΦΕΙΔΗΣ

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  
ΕΚΠΡΟΣΩ ΠΩ Ν Τ Η Σ ΕΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ ΕΛ Λ ΗΝ ΙΚ Η Σ Δ ΙΟ ΙΚ ΙΙΣΕ - 

ΩΣ ΑΠΟ ΙΟΎΛΙΟΤ 1920 Μ ΕΧ ΡΙ ΚΑΙ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΥ 1922

Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ Τ ΙΚ Η  Α ΡΧ Η

Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς :  Κωνσταντίνος Κοϊδάκης
Ά  ρ χ. Ε π ί τ ρ ο π ο ς :  Οικονόμος Κωνστ. Αουΐζος
Γ q  α μ μ α τ ε. ΰ ς:. Μηνάς Παντίρης

ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Η  ΑΡΧΗ

Ν ο μ ά ρ χ α ι: Κωνστ. Καλλίας, Τα). Φρυδάς, Ά ρ. Φωκάς
Δ)ν τ α ί Ν ο μ α ρ χ ί α ς :  Γεώργ. Μακρόπουλος, Νικ. Διδάχος
Π ρ ο  σ ω π l κ ό  ν Ν ο μ α ρ χ ί α ς :  Μι.χ. Άλμέΐδα, θεόφ. Παπα-

δημητρίου,’Αλέξ Γαληνός, Στ. Βαφείδης, Γεώργ. Τενίδης, Κ. Μαυροκορδά- 
τος - Σκαρλάτος, Δημ. ΓΙαντερμαλής, Λέσπ. Μαρίνου, Αυκατερ, ΙΙαπαβοποό
λου, Μαρ. Άναστασιάδου, Τω. Αλευράς, Ήσ. Άναγνωσταράς, Σερ. Χαρα- 
λαμπίδης.

Δ ΙΚ Α Σ Τ ΙΚ Η  ΑΡΧ Η

Δ ι κ α σ τ α ί: Σωτ. Παμπούκης, Τω. Πουρναράς, Άλέξ. Διγενύ-
πουλος, Άντ. Κιτσικόπουλος, Τω. Λιακάκος, Λ. Δημάκης, Το.). Ζαζάς.

Ε ι σ α γ γ ε λ ε ί ς :  Πέτρ. Φι,κιώρης, Γερ. Ρουχωτάς, Τω. Πεπονής,
Λ. Κασίμης, Χρ. Άκτσελής.

Ε ί ρ η ν ο δ ί κ α ι: Λεων. Κωτσονάνος, Α. Βλαστός.
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Π ρ ο σ ω π ι κ ό ν δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν :  Διον. Στραβοπόδης, Νικ.
Ρωσσίδης, Άριστ. Βαφειάδης, Άθαν. Κατσίμπρας, Βασιλική Βαφείδου, Ν. 
Καμπανιώτης, Άριστ. Δημόπουλος, Βασ. Μπίμπας, Άλεξ. Παρδαλής, Δημ. 
Σπαθόπουλος, Εϋθύμ. Βαγιάννης.

ΔΗΜ ΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Δ ή μ α ρ χ ο ς :  Κωνστ. Κραλίδης

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ Α ΡΧ Η

Ά  ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί: Ταγ)ρχης Ρεώργ. Πασάς, Μοίραρχοι: Θεόδ.
Παπαθεοδαβρου, Δημ. Τρύφωνας, 'Τπομοίραχοι: Ά . Άμβράζης, Δημ. Καλη- 
μέρης, ΆνΟ)ραρχοι: Ίω . Φλεριανός, Ά γ γ .  ’Έβερτ, 'Ιππόλ. Αγέλαστος, Δη- 
μήτρ. Φουράκης.

'Τ  π α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί: Προκ. Νίκολης, Χρ. Κάσιος, Στυλ. Φου
ράκης.

ΛΙΜ ΕΝ ΙΚ Η  ΑΡΧ Η

Α ι μ ε ν ά ρ χ α ι: Νικ. Κουρμπέλης, Σκαρπέτης, Γεώργ. Ρεωργό-
πουλος - ΜοΟιονιός.

Λ Ο ΙΠ Ο Ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘ’ ΤΙΤΟΤΡΓΕΙΑ

Ο ί κ ο ν ο ·μ ι κ ώ ν : Γ. Γεωργιάδης, Άλ. Ίωαννίδης, Χρ. Ζής, X.
Χρυσοχόου, Δημ. Καρλιαυτης, Σπυρ. Βέλας, Όδυσ. Χηνιάδης, Ίω . Χατζη- 
κοσμάς, Στυλ. Βουδούρης.

Ή α ι δ ε ί α ς: Άθαν. Δεβετζάκης, Άνδρ. Μπαζοΰρος, ’Ά γγ . Βου-
δουρης, Πέτρ. Δημάδης, Ν. Παναγιωτόπουλος, Δημ. Κασάπης, Εύορ. Ποΰμ- 
πουρα, Χαρ. Λαΐβαδά, Άλερρ. Άδαμαντίδης.

Δ η μ. Έ  ρ γ ω ν : Ν. Ματσίνας, Ά π . Γκιρτζής.
Γ ε ω ρ γ ί α ς: Μουτσόπουλος, Καλουδης, Βρετιός, Ζαρκάδης, Σπα-

χίδης, Φουντουκιάν.
’Ε π ο ι κ ι σ μ ο ύ :  Ματάλας, Καπάτος.
'Τ  γ ι ε ι νή ς: Δημ. Πουμπουρας.
Τ. Τ. Τ.: Γ. Iίαπαγεωργίου, Ινων. Παπαδιονυσίου, Χαρ. Καρυοφΰλ-

λης, Καν. Λειιβαδάς, Νικόλ. Λίηλιάδης, Ρεώργ. Μαθιοόδης, Νικόλ. Παπα- 
δόπουλος, Χαρίλ. Φουντουκίδης, Νικόλ. Λέλλος, Κιονστ. Βαφειδής, Νικόλ.
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Μιχαηλίδης, Ά ντ. Θεοιδωρόπουλος, Κωνστ. Θεοδοσιάδης, Γρηγ. Στραβοπό
δης, Ευστρ. Σκουλάκης, 'Μιχ. Λογοθέτης, Ήλ. Σταθάκος, Ά θαν. Δοι'ιπας, 
Ά ντ. Τσομπανίδης, Γεώργ. Σιφακι.ανάκης, Βιτάλης Ναοΰμ, Κωνστ. Κων- 
σταντινίδης, Στυλ. Βουδούρης, Εύάγγ. Χωματάς, Ίωακ. Ματσάγγος, Κων. 
Βουτσάς, Καρ. Άρουτιάν, Άρμόδ. Σταθόπουλος, Άπόστ. Άποστολίδης.

Ε θ ν ι κ ή  Τ ρ ά π ε ζ α :  Άλεξ. Λιβαδειάς, Ίω . Στεχρανίτσης, Ή ρ.
Κασνέτσης, Ίω . Μεγάλος, Κωνστ. Βουτσάς.

Β ο υ λ ε υ τ α ί :  Κωνστ. Φίλανδρος, Θεμ. Χρυσοβέργης, Άριστ. Τζα-
νέτος, Άναστ. Μπακάλμπασης.

Δ ι κ η γ ό ρ ο ι :  Άριστ. Τζανέτος, Παν. Κιτσόπουλος.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς :  Τά ανωτέρω στοιχεία άναφέρονται εις τήν πόλιν
Καλλίπολιν.



Κ Ε Φ Α Λ Α  I O N  B'·

ΣΥΜΜΙΚΤΑ — ΕΙΣΑΓΩΓΗ

'Ως και εκ τοΰ τίτλου του παρόντος κεφαλαίου προκύπτει, τά εν αυτά) 
περιλαμβανόμενα επί μέρους θέιματα είναι ποικίλης φυσεως, επί σκοπώ πλου
τισμού των περ'ι Καλλιπόλεως πληροφοριών.



ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ

Σ χ ή μ α : Ή  Χερσόνησος τής Καλλιπόλεως ή Θρακική Χερσόνησος,
είναι ή νοτιωτάτη περιοχή τής Θράκης. Εκφύεται δέ έκ τοΰ ,ΝΑ τμήματός 
της καί εισχωρεί είς τήν θάλασσαν μέ κατεύθυνσιν άπό ΒΑ πρός ΝΔ,. είς μή
κος 80 περίπου χιλιομέτρων. Τό πλάτος αυτής είς τό σημεΐον άρχής είναι 
μόλις 4 χιλιομέτρων, άλλα βαίνει αύξαναν άπό τής Δυτικής της πλευράς μέ- 
χρις 20 χιλιομέτρων κατά τό κέντρον (άπό τοΰ Κυνός Σήματος έπί τοΰ 'Ελ
λησπόντου μέχρι Σούβλας, τοΰ Μελανός Κόλπου) καί έν συνεχεία βαίνει 
φ Οίνον μέχρι τοΰ ’Ακρωτηρίου τής 'Έλλης. Ή  έπί τοΰ Ελλησπόντου άκτή τής 
Χερσονήσου είναι μάλλον εύθύγραμμος άπό Τντζίρ μπουρούν μέχρις άκρωτη- 
ρίου 'Έλλης. Συνεπώς τό σχήμα τής Χερσονήσου ομοιάζει μέ πλατείαν μάχαι- 
ραν κρεοπώλου, έχουσαν λαβήν τό σημεΐον συνδέσεώς της μέ τήν ένδοχώραν, 
κόψιν τήν έπί τοΰ Ελλησπόντου πλευράν, ράχιν ύψωμένην κατά τό κέντρον έπί 
τοΰ Μελανός Κόλπου καί αιχμήν τό άκρωτήριον τής 'Έλλης.

Έ  κ τ α σ ι ς : ΙΙερί τά 900 τετρ. χιλιόμετρα.

'Ό  ρ ι α : ’Από Β. ή Θράκη, άπό Α. δ 'Ελλήσποντος, άπό Ν. τό Αίγαΐον, 
άπό Δ. δ Μέλας Κόλπος.

Κ λ ί μ α ,  έ δ α φ ο ς ,  π ρ ο  ϊ ύ ν τ α : Τό κλίμα κατά τόν χειμώνα 
είναι δριμύ μέ χιονοπτώσεις καί παγετούς. Κατά τάς λοιπάς έποχάς τοΰ έτους 
είναι εΰκρατον καί υγιεινόν. Τό έδαφος είς τά Βόρεια καί Νότια τής Χερσο
νήσου είναι πεδινόν, άλλ’ εκατέρωθεν βαίνει μεταΐβαλλσμενον εις λοφώδες καί 
έν συνεχεία περί τό κέντρον είς ορεινόν. Καυτοί τά όρη είναι χαμηλά (τό ύψη- 
λότερον 400 μ.), είναι δμως άπόκρημνα καί αγριωπά τήν θέαν. Ή  βλάστησις 
είναι ζωηρά έκπροσσχπουμένη άπό άγρια δένδρα πολλών ποικιλιών. Τό κυνή- 
γιον άφθονε!. Διαρρέεται δέ ή Χερσόνησος άπό πολλούς ποταμίσκους καί ρύα- 
πας. Τά προϊόντα τής Χερσονήσου είναι: Σίτος, κριθή, αραβόσιτος, καναρό- 
σπορος, σησάμιον, βάμβαξ, κρόμμυα, πέπονες καί ύδροπέπονες, κηπευτικά, 
όπώραι, έλαΐαι, αμπελουργικά, δασικά, κτηνοτροφι,κά. Ή  δέ πανταχόθεν πε
ρί βάλλουσα τήν Χερσόνησον θάλασσα, αποδίδει άφθονα άλιευματα.
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Ν α υ τ ι λ ί α ,  β ι ο μ η χ α ν ί α ,  ' β ι ο τ ε χ ν ί α ,  έ μ π ό ρ ι ο ν :
' I κανοπο ιητ ικώς άν επτυγμένα.

Κ ά τ ο ι κ ο ι :  Κατά τό 191ι5, 50 χιλιάδες, έξ ών αι 30 'Έλληνες, οί.
6έ λοιποί Τούρκοι. ’Ολίγοι δέ Ευρωπαίοι, Εβραίοι καί ’Αρμένιοι διαμένου- 
σιν έν τη πρωτευούση τής Χερσονήσου Καλλιπόλει. Σημειωτέον οτι πάντοτε 
έν τή Χερσονήσφ υπάρχει πολυάριθμος στρατός, παρεχων τήν ,έντύπωσιν 
μείζονος πληθυσμού αυτής.

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  Δ ι α ί ρ ε σ ι ς : Ή  Χερσόνησος περιλαμβάνει δυο 
επαρχίας, τήν τής Καλλιπύλεως προς Βορραν καί τήν τής Μαδυτου προς 
Νότον, μέ τάς ανάλογους διοικητικός, δικαστικός, δημοτικός καί κοινοτικός 
άρχάς.

’Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ο ύ ς :  Μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 1922 ή Χερσόνησος 
απετέλει τήν Μητρόπολιν Καλλιπόλεως καί Μαδυτου.

Δ ια μ όρφ ω σ ις του εδάφους

Θ ά λ α σ σ α ι :  Προς Β. ή Προποντίς, προς Ν. τό Αίγαίον.
Π ο ρ θ μ ο ί :  Πρός Α. ό Ελλήσποντος.

Κ ό λ π ο ι : Πρός Δ. ό Μέλας Κόλπος.
Ά  κ ρ ω τ ή ρ ι α : Περί τα 2Ό, ών σπουδαιότερα από Β. πρός Ν. επί

τοΰ Ελλησπόντου: Ίντζίρμπουρουν, Τσάνκαγια, Γαλατά ρια, Σηστιός ακρα, 
Κυνύς Σήμα, 'Έλλης, Μαστουσία ακρα. ’Από Ν. πρός Β. επί τοΰ Μέλανος 
Κόλπου: Άρίμπουρνου, Σούβλαμπουρνοΰ, Μπακλαμπουρνοΰ.

" Ο ρ μ ο ι  κ α ί  λ ι μ έ ν ε ς :  Περί τους 25, ών σπουδαιότεροι από Β.
πρός Ν. επί τοΰ 'Ελλησπόντου: Βόρειος Καλλιπόλεως, 'Νότιος Καλλιπόλεως 
μέ δύο εσωτερικούς λιμενίσκους, ’Άκμπας, Κίλια, Μάδυτος, Μόρτο. ’Από Ν. 
πρός Β. επί τοΰ Μέλανος Κόλπου: Άναφάρτα, ’Ά  ρ απλό ς Α ί ε ρ μεδ ιέ, Σούβλα, 
Τσάμλιμαν, Σνάζλιμαν, Ντάγκ-λιμαν.

Ν η σ ί δ ε ς :  Εις τον Μέλανα Κόλπον από Ν. πρός Β. Τσοτζούκ κα-
για, Γκιουβερτζίνγιατακ καί αί τοΰ Μεγαρισίου εις τον μυχόν τοΰ Κόλπου.

Β ο υ ν ά : ΆριΟμοΰνται ανω των 12, ών σπουδαιότερα Προφ. Ήλίας
(40.2), Ποργιουντάγ, Ούβεΐπνταγ, Κακμαντάγ, Ματαντάγ καί Άτσήμπαμπα.

Λ ό φ ο  ι : ’Άνω των 30, έξ ών όνομαστότεροι Σαράΐτεπε, Μπακλάτεπε, 
Τιρπάντεπε, Γιασίτεπε, Γκιουμπούρντεκτεπε,. Κοτζάτεπε, Μάλτεπε, Καμπάτε- 
πε, Φιντίτεπε.

Λ ί μ ν α ι : Εις τό κέντρον Ούζούνχιζι.ρληγκιολ καί πρός Δ. ή λιμνο
θάλασσα Τούζλαγκιολ.
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Π ε δ ι ά δ ε ς :  Εις τό Β. πεδινόν τμήμα Πασαοβασί καί Άσμάκαγζι 
(Πλαγιαρίου) εις δέ τό Ν. πεδινόν τμήμα ή τής Κριθιάς.

Ά γ ρ ε π α ύ λ ε ι ς :  Εις τό Β. πεδινόν, Χαιτζηικαλφαλάρ, Τσακίραγα, 
Σιλιχτάραγα, Άτούφ, Δράκου, Όσάμ, Μολαιμουσ,ταφά, Κώστα, Όνουφρίου, 
Μαρκοποΰλου, Φαχρί καί Μονούπ, εις δέ τό Ν. πεδινόν Νταβούτμπεη, Με- 
λέκχανουμ, Ναρλή, ’Όχονα, Κατζάκη, Χριστοφορίδη κ.ά.

Π ο τ α μ ο ί :  Ό  Μέλας έκ’βάλλων εις τον μυχόν του ομώνυμου κόλ
που.

Ρ  υ α κ ε ς : 'Ανέρχονται εις 30, ών σπουδαιότεροι έκβάλλοντες είς τον 
Ελλήσποντον από Β. προς Ν. Άϊβαληντερέ, Κοζλουντερέ, Καράκοιβαντερε 
(Αίγός Ποταμοί) Όλγκαρντερέ, Σοάντερε, Σουμπουτλουντερέ.Οί δέ έκβάλ
λοντες είς τον Μέλανα Κόλπον από Ν. πρός Β. Σαχίντερε, Τεκίντερε, Πιρέν- 
τερε, Άσμάκντερε, Κορτομούς, Κοτζάντερε, Μπογάζντερε καί Μπουργκάζ- 
ντερε.

Φ ρ ο ύ ρ ι α :  ’Επί του λαιμού αί οχυρώσεις Πλαγιαρίου (ντάμπγιες 
1854) πρός τά Νότια, Μποχαλι-Καλεσί, Κιλίτμπαχρ, Σεντίλμπαχρ, °Έρτο- 
γρουλ, Γκρέκο.

Φ ά ρ ο ι  κ α ί  φ α ν ο ί :  Καθ’ δλον τό μήκος τών ακτών.

Π ό λ ε ι ς  κ α τ ά  τ ή ν  α ρ χ α ι ό τ η τ α :  ’Αγορά, Άγσραϊον 
Τείχος, Άγαθόπολις, ’Άραπλος, Άνάφερτος, Αίγός Ποταμοί, Άφροδισιάς, 
Αίγαί, Άλιοπεκόνησος ή Δεκάληρος, Γρησίνη, Δράβος, Έλαιους, Θεσκός, 5Ί -  
δακος, ’Ίδη, Κί'βερις, Καρδία, Καλλίπολις, ΚριΟωτή, Κοίλα, Κυνός Σ ή 
μα, Κίσσα ή Κρήσσα, Λίμναι, Λυσιμάχεια, Μάδυτος, Παιών, Πάνορμος, 
Πακτΰη, Σηστός, Τέως, Τζΰμπη, Φλαιβιούπολις, Χερσόνησος.

■ Π ό λ ε ι ς  κ α ί  χ ω ρ ί α  π α ρ ο υ σ η ς  ε π ο χ ή ς :

Καλλίπολις, Μάδυτος, Κριθιά, Έξαμίλιον, Πλαγιάριον, Νεοχώριον, 
Περγάζιον, Άγγελοχώριον, Καραπεργάζιον, Γαλατάς, Βαΐριον καί Ταϊφύ- 
ριον. Ταϋτα μέχρι τέλους του 192(2 κατωκοΰντο άποκλειστικώς από "Ελληνας 
πλήν τής Καλλιπόλεως καί τοϋ Πλαγιαρίου, ών ό πληθυσμός ήτο μικτός. Πέ
ραν τούτων άριΟμούνται περί τά 40, μικρά κατά τό πλεΐστον, Τουρκικά χω
ρία, ών σπουδαιότερα: Κοζλούντερε, Γιάλοίβα, Καρνάμπεη, Παζαρλί, Μποχα- 
λί, ’Άκμπας, Κίλια, Κούμκιοϊ, Μεγάλη ’Αναφάρτα, Μικρά Άναφάρτα, Κι
λίτμπαχρ, Μαχραμλί, Σεντίλμπαχρ, Μερμεδιέ, Σούβλα, Χαιβουζλάρ, Έγεμ- 
λάρ, Σαριμπαίρ κ.λ.π.
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΙΝΩΝ 
ΕΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΘ' ΚΑΙ Κ' Α ΙΩΝ Α

Ή  Καλλίπολις κατέχουσα λίαν στρατηγικήν Οέσιν έπί τής Ευρωπαϊκής 
ακτής τών Στενών τών Δαρδανελλίων, κατέστη άνά τούς αιώνας ό στόχος 
ηγεμόνων, στρατηγών, ναυάρχων, άπσβλεπόντων είς τήν κατοχήν ταΰτης, διά 
λόγους ευνόητους. Ά φ ’ ής εποχής δμως ύπήρξεν ή πρώτη έν Ευρώπη πόλις ή 
υπό τών Τούρκων καταληφθεισα ένα σχεδόν αιώνα (1(3:57) προ τής άλώσεως 
τής Κων)πόλεως, διεφυλάχθη υπό τών νέων κυρίων της, κατά τρόπον άπο- 
κλείσαντα τήν έν αυτή παρουσίαν ξένων στρατευμάτων μέχρι σήμερον. Πράγ
ματι, οσάκις έγένοντο είσβολαι ξένων δυνάμεων είς τό Τουρκικόν έδαφος κα
τά τούς νεωτέρους χρόνους (Ρώσων 1877, Βουλγάρων 1912), αϊτινες κα- 
τέλαίβον και τήν Θράκην, τά οχυρώματα, τοΰ λαιμού τής Χερσονήσου έν Πλα- 
γιαρίω, έν συνδυασμώ πρός τήν παρουσίαν ναυτικών Τουρκικών δυνάμεων 
έν τώ Έλλησπόντω, άνεχαίτισαν τούς έπιτιθεμένους, μή δυνηθέντας νά είσέλ- 
Οωσιν είς τήν θρακικήν Χερσόνησον.

'Τπήρξαν δμως καί τινες περίοδοι καθ’ άς ή Τουρκία λόγω συνθηκών ή 
πολεμικών γεγονότοον άπό θαλάσσης κινουμένων, έδέχιθη ξένα στρατεύματα έν 
Καλλιπόλει, αί περίοδοι δέ αύται ήσαν αί εξής:

1) Κ ρ ι μ α ϊ κ ό ς  π ό λ ε μ ο ς :  Οί σύμμαχοι τής Τουρκίας ’Ά γ 
γλοι καί Γάλλοι καί βραδύτερον οί Πεδεμόντιοι (Σάρδοι) κατά τόν εναντίον 
τής Ρωσίας πόλεμον, έκλέξαντες τήν Καλλίπολιν ώς χώρον συγκεντρώσεως 
καί έξορμήσεώς των κατά τοΰ έχθροΰ, ήρχισαν αποβιβαζόμενοι είς αυτήν κα
τά τάς άρχάς ’Απριλίου 1854 καί κατέστησαν τήν πόλιν περιχαρακωμένον 
στρατόπεδον. Είναι εύνόητον δτι έκ τής συρροής τών συμμαχικών στρατευ
μάτων καί πληρωμάτων πολεμικών πλοίων μέ τάς συνήθειας καί τάς ποικίλας 
στολάς τής έποχής, ή μέχρι τότε ήρεμος ζωή τής πόλεως άνεστατώθη, οί δέ 
κάτοικοι έζησαν μίαν περίοδον τελείως ανέλπιστου πολιτικής, στρατιωτικής, 
κοινωνικής καί εμπορικής δραστηριότητος. Προσωπικότητες ώς ό πρίγκηψ 
Ναπολέουν,1 ό στρατάρχης Σαίντ Άρνώ, οί στρατηγοί Καρροβέρ καί Πελι- 
σιέ άπό Γαλλικής πλευράς, δ λόρδος Ράγκλαν καί δ στρατηγός Σ ίμ'ψον άπό 
’Αγγλικής καί δ στρατηγός Δελαμάρμορα άπό Πεδεμοντιακής τοιαύτης καί 
πληθύς άλλων στρατηγών καί ναυάρχων, έπάτησαν τό χώμα τής θραικικής 
πόλεως καί έν συνεργασία μέ τούς Τούρκους μεγιστάνας, κατέστρωσαν έν

1) Ναπολέων - ’Ιωσήφ - Κάρολος - ΙΙαυλος Βοναπάρτης (1822 - 1891) υιός τοΰ 
'Ιερωνύμου Βοναπάρτου, έξάδελφος καί μή βασιλεύσας διάδοχος, τοϋ Γάλλου Αύτοκρά- 
τορος Ναπολέοντος Γ '.
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αυτή τά πολεμικά των σχέδια. Ά πδ θεαματικής δέ απόψε ως αξίζει νά παρα- 
θέσωμεν κατωτέρου τά άφορώντα μίαν έκ τών πολλών επιθεωρήσεων Γαλλι
κών στρατευμάτων, υπό του Τούρκου Σερασκέρη και ιού Γάλλου Στρατάρ
χου, είς τον έξω τής πόλεως άπέραντον κάμπον, ώς περιγράφει ό βαρώνος 
Βαζανκούρ έν τώ βιυλίω του «Ιστορία τού Κριμαϊκού πολέμου» διά νά λά- 
β to μεν ιδέαν τινά:

«Τήν 17ην (Μσ'ίου Τ854) διαπάττει (ό στρατάρχης) έπιθεώρησιν τών 
» πέριξ τής Καλλιπόλεως έσκηνωμένων στρατευμάτων. Ό  Σερασκέρης, οί 
» προϊστάμενοι αξιωματικοί Μεραρχίας τίνος του ’Αγγλικού πεζικού τού 
» έστρατοπεδευμένου είς τά πέριξ τής πόλεως καί πάντες οι αξιωματικοί τού 
» επιτελείου περικυκλούσι τον Στρατάρχην ίδιερχόμενον βάδην επί τού ίππου 
» του προ τών γραμμών τών τοποθετημένων κατά τήν τάξιν τής σκηνώσεως 
» αυτών επί εκτάσεως 4 λευγών. Αί τρεις Μεραρχίαι τού πεζικού σχεδόν συμ- 
» πεπληρωμέναι παρίστων τήν λαμπροτέραν εικόνα ήν ή δυνατό τις νά ίδη.1 
» Τό Άρήϊ.ον ύφος, τό πλήρες ένεργείας καί πεποιιθήσεως, τών στρατευμάτων 
» τούτων, τών τοσούτω μακράν τής πατρίδος αυτών ευρισκομένων, έθελγε 
» τούς οφθαλμούς. Άνεγίνωσκέ τις έφ’ όλων τών φυσιογνωμιών τήν βαθεΐαν 
» έντύπωσιν, ήν παρείχε τό εύγενές καί ανδρικόν τούτο θέαμα’ «έκλαυσα 
» υπό χαράς καί ύπερηφανίας, γράφει δ Στρατάρχης. Έθαύμαζον τούς στρα- 
» τιώτας, ούς έπετράπην νά οδηγήσω πρός τήν νίκην».

Τά ευχάριστα όμως αότά διά τούς κατοίκους γεγονότα καί τά επικερδή 
εμπόρια δεν έπροκειτο νά διαρκέσωσιν επί πολύ. Τά Γαλλικά στρατεύματα τά 
προερχόμενα εξ Άβινιόν, ’Ά ρλ καί 'Μασσαλίας Οπου έσημειούνιο κρούσματα 
χολέρας, μετέφερον ταύτην καί είς Καλλΐπολιν, όπου έκαμε θραΰσιν μεταξύ 
τών στρατευμάτων καί τών κατοίκου». Οΰτω, τά στρατεύματα κατά τά τέλη 
Μα ίου 1854 άπε μακρύνθη σαν άρχικώς έξω τής πόλεως καί βραδΰτερον έκινή · 
Οησαν πρός Βάρναν καί Κριμαίαν όπου καί ένετοπίσθησαν αί πολεμικαι ένέρ- 
γειαι καταλήξασαι. είς νίκην τών συμμάχων κατά τών Ρώσων, κατά Σεπτέμ
βριον 185(5, ενώ ταύτοχρόνως οί Ρώσοι άνεδεικνύοντο νικηταί είς τήν ’Ανα
τολικήν Τουρκικήν μεθόριον. Ούτω, υπόγραφε ίσης τήν 30ήν Μαρτίου 185G 
τής συνθήκης ειρήνης έν ΙΊαρισίοις, άπεσύρθησαν έκ Καλλιπόλεως καί αί 
έγκατεστημέναι. έν αύτή στρατιωτικαί συμμαχικαί ύπηρεσίαι. 'Ως μόνα ενθύ
μια τής εποχής, έσώζοντο έν Κ αλλιπόλε ι μέχρι τών ημερών μας δύο έπιβλη- 
τικά Νεκροταφεία, έν ’Αγγλικόν καί έν Γαλλικόν.

2) Α ' Π α γ κ ό σ μ ι ο ς  π ό λ ε  μ ο ς : Κατά τήν 25ην ’Απριλίου
1915 ’Αγγλικά στρατεύματα καί τινες Γάλλοι άπεβιβάσθησαν είς πέντε ση

1) Ή  μάμμη του γράφοντος 'Ελένη Ά ρ γ . Ίωαννίδου τδ γένος Κυριακάκη, 
(1834 - 1917) αύτόπτης μάρτυς τής σκηνής διηγείτο μετά πολλά έτη τά άνωτέρω.
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μεία τής Χερσονήσου τής Καλλιπόλεως από Σούβλας πρός Β. μέχρις "Έλ
λης πρός Ν., ΰποστηριζόμενα υπό τοΰ συμμαχικού στόλου. Κατόπιν ματαίων 
προσπαθειών πρός έκπόρθησιν των Στενών διά τής συνδεδυασμένης ταύτης 
ένεργείας στρατού και στόλου. εΰρεθεΐσαι αί συμμαχικαί δυνάμεις προ ίσχυ- 
ράς Τουρκογερμανικής άντιστάσεως ήτις έπροξένησεν εις αύτάς μεγάλας απώ
λειας, άπεσύρθησαν εκ τής Χερσονήσου κατά τήν ΙΟην Δεκεμβρίου 191ι5. 
Τήν αρχηγίαν τών ’Αγγλικών δυνάμεων είχον οι στρατηγοί Χάμιλτον καί 
Μόνρο καί δ ναύαρχος Ρόμπεκ, τών δέ Γαλλικών ό στρατηγός Νταμάντ καί ό 
ναύαρχος Γκεπράτ. ’Ως άνάμνησις τής εισόδου ταύτης τών συμμάχων έν τή 
Χερσονήσφ Καλλιπόλεως ΰφίστανται μέχρι σήμερον απέραντα, Αγγλικά κυ
ρίως, Νεκροταφεία εις τό Νότιον τμήμα τής Χερσονήσου.

3) Ά  π ό τ ή ς  α ν α κ ω χ ή ς  1918 μ έ χ ρ ι  σ υ ν θ ή κ η ς  
Α ω ζ ά ν η ς, 192:3 :

α) ’Από τής επομένης τής ανακωχής τοΰ Μούδρου (17)30 Όκτωβρ. 
1918) συμμαχικά στρατεύματα κατοχής έγκατεστάθησαν εις τήν περιοχήν 
τών Στενών τελούσαν υπό Τουρκικήν πολιτικήν διοίκησιν. Εις τήν Χερσόνη
σον τής Καλλιπόλεως άρχικώς έγκατεστάθησαν οι "Αγγλοι, αλλά μετά πάρο
δον ολίγου χρόνου βαθμηδόν ούτοι περιωρίσθησαν εις τήν ’Ασιατικήν πλευ
ράν, παραδώσαντες τήν Ευρωπαϊκήν (Χερσόνησον Καλλιπόλεως) εις τούς 
Γάλλους. Έκτοτε ή Καλλίπολις κατέστη έδρα Μεγάλης Γαλλικής Μονάδος 
υπό τον τίτλον Troupes d’ occupation de la prescjuile de Gallipoli (T.O. 
P  G.) υπαγόμενης εις τό Σώμα Κατοχής Κων)πόλεως Corps d* occupation 
de C onstantinople (C.O.C.).

Τώ»ν έν Καλλιπόλει Γάλλων, διοικητα! υπήρξαν οί. ανώτεροι αξιωματικοί 
Ροντεναί, Βιάκ, Τομασέν, Βενσάν κ.ά. Τά στρατεύματα ταΰτα κατοχής, άπε
σύρθησαν μετά τήν συνθήκην τής Λωζάνης.

ιβ) Αιαρκούσης τής Γαλλικής στρατιωτικής κατοχής, ή πολιτική διοΐκη- 
σις τής Χερσονήσου Καλλιπόλεως περιήλθεν εις τήν Ελλάδα δυνάμει τής συν
θήκης τών Σεβρών από 21 Ιουλίου 1920, μέχρι μέσων Νοεμβρίου 1922. 
Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα, άπηγορεύετο μέν ή παρουσία Ελληνικών 
στρατευμάτων έν τή Χερσονήσφ, έστάθμευεν ομως έν αυτή αξιόλογος δύνα- 
μις Ελληνικής Χωροφυλακής.1 Ή  λαμπρά αΰτη περίοδος έπέπρωτο νά λήξη 
μετά τήν έν Μουδανίοις (28 Σεπτ. 1922) συνθήκην, τήν γενομένην συνεπεία 
τής έν Μικρά Ά σία ατυχίας ημών.

γ) 'Ωσαύτως διαρκούσης τής Γαλλικής στρατ. κατοχής καί τής Ελληνι
κής πολιτικής διοικήσεως, συγκεκριμένως δέ άπό 5ης Δεκεμβρίου 1920 ήρξαν-

1) Λεπτομερεία; τής περιόδου τα ίτη ς βλέπε εις Ά νάλεκτα Καλλιπόλεως εν 
τφ  44ω Τόμω τών «Θρακικών», ώς καί έν τφ  παρόντι τό μ φ .
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το καταφθάνοντα είς Καλλίπολιν τά ύποχωρούντα εκ Ρωσίας, προ τής κομ
μουνιστικής πιέσεως, στρατεύματα τού στρατηγού Βράγγελ, ώς καί τά δια- 
σωΟέντα Ρωσικά πολεμικά πλοία τού Εύξείνου, άτινα τελικώς ώδηγήθησαν 
είς τόν Γαλλικόν Βορειοαφ ρίκαν ικόν Ναύσταθμον τής Μπίζέρτας. Λέγεται 
δτι αί δυνάμεις αύταί εφθασαν τάς 50 χιλιάδας άνδρών, άλλ’ άπό τών πρώ
των ήμερων ήρχισεν ή διαρροή είτε ίδιωτικώς, είτε συγκεκροτημένως, πρός 
δλα τά σημεία τής υδρογείου. Ή  πόλις καί ή ύπαιθρος έπί 3% σχεδόν έτη, 
εβριθεν ανθρώπων πάσης φυλής, μέ άναλόγους εμπορικός, κοινωνικός, θρη
σκευτικός κλπ. επιπτώσεις. Πάντως ή τάξις έτηρήθη είς καλόν σημεΐον παρά 
τών 'Ελλήνων, τών Γ  άλλων καί τών Ρώσων, οΐτινες, παρά τάς ταλαιπωρίας 
των ήσαν (οργανωμένοι στρατιωτικώς τελούντες υπό τήν διοίκησιν τού στρα
τηγού Κουτέπωφ, οστις ώς γνωστόν έξηφανίσθη. μυστηριωδώς έν Παρισίοις 
μετά τινα έτη άπό τής έκ Καλλιπόλεως άναχωρήσεώς του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΙ ΑΔΗΣ
Έ κ  Καλλιπόλεως - 'Ο  έδνομάρτυς Μ ητροπολίτης Μ ελενίκου

Ό  Μητροπολίτης Μελενίκου Κωνσταντίνος Άσημιάδης ανήκει είς τούς 
'Ιεράρχας εκείνους, οΐτινες έθυσίασαν τήν ζωήν των άγωνιζόμενοι υπέρ πί- 
στεως καί πατρίδος.

Ούτος έγεννήθη έν Καλλιπόλει κατά τό έτος 1872. Μετά τό πέρας τών 
στοιχειωδών καί γυμνασιακών σπουδών του, άρχικώς μέν ήσχυλήΟη μέ διαφό
ρους μελέτας, έν συνεχεία δέ εισήχΟη είς τήν κατά Χάλκην θεολογικήν Σχο
λήν, έξ ής άπεφοίτησεν αριστούχος περί τό 1900.

Ευθύς αμέσους προσελήφΟη υπό τού Μητροπολίτου Νικομήδειας Φιλό
θεου οος πρωτοσύγκελλος τής Μητροπόλεως, τοσαύτη δέ ήτο ή έν τή θέσει ταύ- 
τη δράσις αυτού, ουστε συντόμους άντημείφθη μέ τόν έπισκοπικόν βαθμόν, υπό 
τόν τίτλον Χαριουπύλεους, εξακολουθούν νά ύπηρετή καί υπό τήν ιδιότητα 
ταύτην είς τήν Μητρόπολιν Νικομήδειας.

Κατά τό 1911 τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον έν τή προσπάθεια του 
οπούς διατηρήση άκμαΐον τό Έλλη νο ρ θ ό δ ο ξ ον φρόνημα τών γειτνιαζόντων 
πρός τήν Βουλγαρίαν Ελληνικών πληθυσμοον, εκρινεν άξιον το-ιαύτης απο
στολής έν τή περιοχή Μελενίκου τόν Χαριουπόλεως Κωνσταντίνον, δστις ευ
χάριστους άπεδέχθη τά νέα του καθήκοντα ώς Μητροπολίτου Μελενίκου καί 
έσπευσε νά μεταιβΓ) είς τήν νέαν του θέσιν.

Έκεΐ έπί μίαν διετίαν άνέπτυξεν άκαταπόνητον δράσιν, γεγονός οπερ 
έξηγρίωσε τούς Βουλγάρους τής περιοχής. Ένεδρεύσαντες ούτοι κατά τινα
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περιοδείαν τοΰ 'Ιεράρχου, έδολοφόνησαν αυτόν άγοντα ιμόλις τό 41ον έτος 
τής ηλικίας του, έστερήθη δέ οΰτω ή Εκκλησία καί τό ’Έθνος ενός πιστού 
καί μαχητικού στρατιώτου.

ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΤΕΦ. Μ ΑΖΑΡΑΚΗΣ 
Έκ Καλλιπόλεω ς - Καδηχητής τής Μ. Γ. Σχολής

Μεταξύ τών πνευματικών ανθρώπων διά τους οποίους σεμνύνεται ή Καλ- 
λίπολις, έξέχουσαν θέσιν κατέχει ό καθηγητής ϊής Μ. Γ. Σχολής ’ΆνΟ. Μα- 
ζαράκης καίτοι ή σταδιοδρομία αύτοΰ άνεκόπη προώρως.

Ούτος έγεννήθη έν Καλλιπόλει περί τό έτος 1865 καί άπό παιδικής ηλι
κίας έπεδείκνυεν ασυνήθη έφεσιν πρός μάθησιν καί μόρφωσιν. Άφοΰ δι.ή- 
κουσεν έν τή πατρίΐδι τά τοΰ Έλληνικοΰ Σχολείου μαθήματα, μετέβη εις Κων- 
σταντινούπολιν καί έφοίτη,σεν εις τήν 'Ιερατικήν Σχολήν Λόντζας, άποφοι- 
τήσας δέ έκ ταύτης μέ βαθμόν ’Άριστα καί στερούμενος τών μέσων τής πε
ραιτέρω σπουδής, έτράπη πρός τό διδασκαλικόν επάγγελμα. Έδίδαξεν επί τι- 
να έτη εις τά Σχολεία Βαϊρίου καί Καλλιπόλεως καί άφήκεν εποχήν τόσον 
διά τήν έπιιμέλειαν καί έργατικότητά του, δσον καί διά τό λαμπρόν ήθος αύ
τοΰ. Άποκτήσας έκ τής εργασίας του ιμερικά χρήματα καί ύποστηριχθείς υπό 
πλουσίου συγγενούς του μετέβη περί τό 18&4 εις Γερμανίαν καί παρηκολού- 
Οησεν εις τά έκεΐ Πανεπιστήμια, μαθήματα παιδαγωγικής καί φιλοσοφίας, 
έλθών δέ έν τέλει εις Ελβετίαν καί καταρτίσας αινέσιμον διατριβήν, άνεκη- 
ρύχθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας καί παιδαγωγικής τοΰ Πανεπιστημίου Ζν-
ρίχηζ-

Έπανελθών έκ τής Εσπερίας, πρασελήφθη αμέσως ώς Διευθυντής τών 
Σχολείων Ξάνθης δπου ύπηρέτησεν επί διετίαν (18&8-1900) ευθύς δέ κατό
πιν διωρίσθη Καθηγητής τής Μ. Γ. Σχολής, καί δή Διευθυντής τοΰ Παιδα
γωγικού Τμήματος αυτής, διδάσκων συνάμα καί εις τήν θεολογικήν Σχολήν 
Χάλκης.

Εις τάς θέσεις ταύτας παρέμεινε μέχρι τοΰ 191ι2 άλλ’ ήδη άπό τοΰ 190G 
δτε διά λόγους εθνικούς έφυλακίσθη υπό τών Τούρκων καί έταλαιπωρήθη 
σκληρώς έν τή φυλακή, ήρξατο παρουσιάζουν διανοητικός διαταραχάς, ών 
ένεκεν άνεκόπη ή τόσον έλπιδοφόρος πνευματική αύτοΰ δραστηριότης.

Ά πό τοΰ 191.2 μέχρι τοΰ 193Ό δτε άπέθανεν έν Κωνσταντινουπόλει, έζη- 
σεν έν άφανεία άρχικώς μέν έν Καλλιπόλει εΐτα δέ έν Κων)πάλει.

Πλήν τής αίνεσίμου διατριβής του Γερμανιστί συντεταγμένης, ώς έπλη-
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φορήθημεν και άγνωστον που άπο κείμενης, είναι γνωστά: α) Γενική Διδα
κτική. β) Περί Μ. Γ. Σχολής —  ιστορική άναγκαιότης αυτής (Άθήναι, Δελ- 
τίον Μεγαλοσχολιτών έτους 1940). γ )  Παιδαγωγικά! Πεποιθήσεις (Κων) 
πόλις 1919, τΰποις Μακρίδου —  Άλευροποΰλου). ’Ασφαλώς δμως ύπάρχουσι 
και αλλαι έργασίαι του, καλυφθεϊσαι υπό τής λήθης.

ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΙΝΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 
ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Α /. Έ ν τω Μουσείω Μπενάκη εΰρηται: Έπιγονάτιον αρχιερατικόν τής 
Μητροπόλεως Καλλιπόλεως. Έν τω μέσφ ή ’Ανάστασις τοΰ Χρίστου λεπτώς 
έπεξειργασμένη. Αι δόξαι ’Ιησού, ’Αγγέλου και τών δύο γυναικών μαργαρι- 
τοκόσμητοι. Περιθώριον παριστών κλάδον αμπέλου.

Τήν παράδοσιν του έπιγονατίου πρός φύλαξιν είς τό Μουσεΐον αναγρά
φει ή έκΟεσις πεπραγμένων τοΰ Ταμείου Άνταλλαξίμοον κοινοτικών κα! κοι
νωφελών περιουσιών 192G —  19·3 7. 'Η  έκθεσις έξεδόθη τω 1937.

Β '.  Είς τόν Ναόν 'Αγίας Παρασκευής τής Πειραΐκής Χερσονήσου (με- 
τονομαισθείσης είς Καλλίπολιν) ΰπάρχουσιν έν χρήσει είς τό τέμπλον άργυ- 
ραϊ επενδύσεις εικόνων, προερχόιμεναι έκ Καλλιπόλεα>ς, Άφιερωτής Ούζου- 
νύπουλος 188Ό. Είς τόν Ναόν τούτον πρέπει νά υπάρχουν και άλλα ιερά αντι
κείμενα τής αυτής προελεύσεως.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

Ν οσταλγία  τής πατρ ίδος  C1) (Σχολικόν)

Στά ξένα τρέχω μά ό νοΰς 
πάντα σέ σένα τρέχει.
Σέ σένα πού γεννήθηκα 
Πατρίδα μου γλυκειά.

Πατρίδα μου γλυκειά 
Ά χ ! πότε θά σέ ξαναϊδώ 
Πατρίδα αγαπημένη

1) Έδιδάχθτ] τω 1901 ύτό Σορίας Θεοφιλίδου Διευθυντρίας τοΰ Παρθεναγω
γείου Καλλιπόλεως,
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Μανοΰλα μου μονάκριβη 
Πατρίδα ζηλεμένη.
’Ά χ ! πότε θά σέ ξαναϊδώ.

Γλυκεία πατρίδα 
Κι5 αν ζώ στα ξένα.
’Έρημος ξένος και μοναχός 
ή καρδιά κι’ δ νους μου,
Σέ σένα τρέχει.
Μέρα και νύχτα παντοτινώς.

Παιδί μου άν στα ξένα ζής 
καί έρημος πλανάσαι 
μέ τήν ευχή .μου πάντα ζής 
δσον εμέ θυμάσαι.

Μέ τήν ευχή μου!
Μ’ άν μέ ξεχάσης μια στιγμή 
Κι’ άλλη πατρίδα κάμης. 
Κατάρα καί ανάθεμα 
Νά εχης από μένα.
Έκεΐ πού ζής στά ξένα.

Γλυκέιά πατρίδα
Κι’ άν ζώ στά ξένα
’Έρημος ξένος καί μοναχός
Καρδιά κι’ δ νους μου
Σ έ σένα τρέχει
Μέρα καί νύχτα παντοτινώς.

Μ’ άν ειν’ γραφτό σέ ξένη γη 
Πατρίς νά ξετ|ίυχήσω.
Μέ τό γλυκό σου όνομα 
Τον κόσμο θά άφήσω.

Πατρίς γλυκειά πατρίδα μου 
στή γη σου νά ταφώ.
Πατρίς γλυκειά πατρίδα μου. 
Στή γη σου νά ταφώ!

5
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Κ ά λ α ν τ α  (Σχολικά)
(Σ τίχο ι Σ τ. Βαφείδη)

Μέ ελπίδα στη ψυχή μας,
Μέ λαχτάρα στην καρδιά,
’Ήρθαμε για νά σάς πούμε 
τήν Καλή Πρωτοχρονιά.

Ευτυχές τό Νέον ’Έτος.
Μέ τραγούδια, μέ χαρά 
Νά περάσετε εφέτος.
Τήν Καινούργια τή Χρονιά.

Τών απόρων μαθητών μας 
Ή  ψυχή σάς ευλογεί.
Καί τές παιδικές ευχές της 

Σ άς προσφέρει καί φιλεΐ.

Τό έλεήμονό σας χέρι 
Πού τούς δίδει τή χαρά.
Καί σάς εύχεται καί πάλι.
Χρόνια Χρόνια πάμπαλλα.

Τραγουδάκι παιδικό

Δύο μικρά άδερφάκια 
Πάνε τό ρέμα ρέμα 
Τδνα πάει στο μύλο 
Τάλλο πάει στά ξύλα 
Άνταμώσαν και τά δυο 
Σπάσαν τό σαμολαδκό!

Τραγούδι αγροτικόν

Έ χασα  τή Μαριόγκα μου (ονομα όνου) 
Μέ ξύλα φορτωμένη 
Ν τέ! Μαριόγκα μ’ Ν τέ!

'Όποιος τή βρή 
5Ά ς  τή χαρή 
Μόν’ τήν τριχιά νά φέρη 

Ν τέ! Μαριόγκαμ’ Ν τέ!
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Τραγούδι εύθυμο (μουσική εκκλησιαστική)

Στο δρόμο πού έπήγαινα 
Συκιά !ταν φυτρωμένη 
Κι’ απάνω στά κλωνάρια της 
Τσότρα ’ταν κρεμασμένη 
θωρώ δεξά, θωρώ ζερβά, 
θωρώ απάνω, κάτω 
Παίρνω τήν τσότρα για νά πιω 
Βρίσκ’ ή κορφή τον πάτο!

Ό  Μ όρλος μαχαλάς
Τραγούδι χορευτικό (χασάπικο)

Και στο Μόρλο μαχαλά 
’Έ χ ’ κορίτσια λυγερά 
Πρώτη είναι ή Ζαφροΰδα 

Πού χορεΰ’ σάν πεταλούδα 
Δεύτερο τό Λισα'βάκά 
Μέ τό ίσιο τό κορμάκι 
Τρίτη είναι ή ’Αργυρά)
Μέ τό μάτι τό λαμπρό.
Τ ραλαλάλαλά

Καί στο Μόρλο μαχαλά 
"Εχ’ κορίτσια παχουλά 
Τέταρτη είναι ή Άννούδα 
’Ώμορφη σάν τζερτζελούδα 
Πέμπτη εΐναι ή Λενιώ

Μέ μαλλ'ι αστραφτερό 
Λευκοιθέα και Κατίνα κ’ ή μικρή ή Βαγγέλιά)
"Ολες είν’ χαριτωμένες καί ξεφτέρια στο χορό!

Τ ραλαλάλαλά
Νοέμβριος 1971 Κ. Β ΑΦΕΙΔΗΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α' Η Θ Ρ Α Κ Η

Τό διαμέρισμα αυτό τής 'Ελληνικής γής θεωρείται —  καί πολύ δίκαια—  
ώς τό πιο ένδοξο καί τό πιο ιστορικό απ’ τά πανάρχαια σχεδόν χρόνια. Μπό
ρεσε νά διατηρήση αναλλοίωτο τό χαρακτήρα του, οσο κι* άν ή πορεία του α
νάμεσα στούς αιώνες υπήρξε μαρτυρική. Γιομάτη; φώς καί μυστήριο, χάρη 
νεανική —  δσο καί νοΰ. Γιομάτη παλμό καί ’Ορφική ομορφιά, γρήγορα ή 
Θράκη ξεπέρασε τά σύνορά της κι άπλωσε καί γύρω της καί πρός τά νότια, 
φέρνοντας νέα ζωή καί καινούργιους καιρούς. Νέες συγκινήσεις καί κρα
δασμούς. Στή Θρησκεία, στή Μουσική, στή Φιλοσοφία, στήν Τέχνη καί τις 
Επιστήμες.

Θεωρείται αναμφισβήτητα εξαιρετική χώρα. Παραμένει καί θά παραμέ- 
νη στον αιώνα τον άπαντα, τό ίδιο σπουδαία καί αξεπέραστη!... 01 χαρές 
έπειτα καί τά τραγούδια της, οι θρύλοι κι’ οι παραδόσεις της δλες οι πνευμα
τικές κατακτήσεις της —  κεφάλαια εθνικά ·—■ υπήρξαν ο'ι προμαχώνες, δπου 
πάνω τους συντρίφτηκαν οι επιθέσεις τών βεβήλων πού τήν επϋβουλεύτηκαν 
καί τήν επιβουλεύονται. Ο'ι Θράκες έχουν δίκαιο νά ύπερηφανεύωνται γιά τήν 
ένδοξη καταγωγή τους. Γιατί ή Θράκη χαρακτηρίζεται άπ’ τά παληά χρόνια 
ώς πρωτοπόρος τού 'Ελληνικού πνεύματος. Γιατί σ’ αυτήν αντήχησε γιά πρώ
τη φορά τό ’Αρχαίο 'Ελληνικό τραγούδι. Γιατί στή Θράκη πρωτοτραγούδη- 
σαν οί ’Αρχαίοι μας πρόγονοι τις πρώτες νίκες πάνω στούς εχθρούς τής φυ
λής. ’Εκεί πρωτοφανερώθηκε ή τέχνη. ’Εκεΐ ο'ι ’Αρχαίοι 'Έλληνες έβαλαν τις 
βάσεις τής θρησκείας, τής επιστήμης, τής Τέχνης καί τής πολιτικής. ΈκεΙ 
μπήκαν οι βάσεις τής σοφίας τών 'Ελλήνων. Στή Θράκη ο'ι ’Αρχαίοι πρόγο
νοί μας, σχημάτισαν τις πρώτες κοινότητες κΓ έζησαν τήν πρώτη τους κοινω
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νική ζωή καί 'μεγαλούργησαν οι αρχαίοι "Ελληνες στρατιώτες. Ή  πατρίδα 
τής τέχνης καί τής ομορφιάς είναι ή πατρίδα τοΰ Όρφέα.

’Απ’ τόν Καύκασο —  οπού παρουσιάστηκε γιά πρώτη φορά στήν Ιστο
ρία ή Ελληνική φυλή —  έφθασαν οί άρχαΐοι μας πρόγονοι στήν Θράκη. ( Ή 
ταν ό πρώτος σταθμός).

Αυτή ήταν ή πρώτη πορεία τών Ελλήνων. Στή Θράκη σταμάτησαν τά 
πρώτα Ελληνικά φΰλα (Αιολικά, ’Ιωνικά, Δωρικά). Στή Θράκη εζησαν καί 
δοξάστηκαν οί πρώτοι "Ελληνες ζωγράφοι καί μουσικοί.

Ή  Θράκη γύμνασε τούς πρώτους ανδρείους πολεμιστές Ιππείς, τούς φη
μισμένους σαρισοφόρους. Στήν Θράκη, τέλος, πρέπει ν’ άναζητηθή ή πρώτη 
άνθηση τής 'Ελληνικής Παιδείας.

Ή  συμβολή τής Θράκης στήν πνευματική αναγέννηση τή Ελλάδος, δέν 
ήταν ευκαταφρόνητη. ’Από τήν αρχαία εποχή βλέπουμε ν’ άναφέρωνται στις 
Θρακικές πόλεις επιφανείς άνδρες —  δπως ό Δημόκριτος άπό τά Ά βδηρα, 
ό Πρωταγόρας, 6 Έκαταΐος, ό Άνάξαρχος, φιλόσοφοι, 5 Διοκλείδης μηχανι
κός, καί τόσοι άλλοι διάσημοι επιστήμονες, πού εκπροσωπούσαν τήν ελληνική 
επιστήμη καί τήν τέχνη, δπως ό γλύπτης Παιώνιος καί άλλοι.

Ό  καταπληκτικός όμως Θρα,κιώτης φιλόσοφος Δημόκριτος -δόξασε τόν 
τόπο του, καί δλη τήν μεγάλη του πατρίδα. Οί αρχαίοι άπό ζήλεια περισσό
τερο οχι μονάχα τό όνομά του δέν ήθελαν νά άναφέρουν, μά καί τά συγγράμ- 
ματά του ήθελαν νά καταδικάσουν σέ άφανισμό, άπό ανεξήγητα ελατήρια! 
Μά κι’ ό ίδιος άκόμη σάν γνήσιος, σάν πραγματικός φιλόσοφος, ήταν τόσο σε
μνός ώστε δέν ήθελε τόν θόρυβο. Πράγμα πού δέν τοΰ τό συγχωρούσαν οί 
συντοπίτες του. "Όχι μονάχα δέν αύτοδιαφημιζότανε, μά δέν έπέτρεπε καί στούς 
άλλους νά τόν διαφημίζουν... ’Ήθελε νά ζή ένα βίο άσκητικό. "Ενα βίο αύτο- 
συγκεντρώσεως. Τόσο μεγάλη δέ ήταν αυτή ή επιθυμία του όίστε έφτασε στο 
σημείο —■ γιά νά έπιτύχη αυτή τήν ποθητή αυτοσυγκέντρωση —  κατά τό τέ
λος τής ζωής του, νά βγάλη μέ τά ίδια του τά χέρια —  σάν τόν τραγικό Οϊ- 
δίποδα —  τά μάτια του, γιά νά μή βλέπη — δπως δικαιολογήθηκε—· τις άσχη
μες πλευρές τοΰ κόσμου μέσα στον οποίο ζοΰσε...

Τήν πολεμική τοΰ Πλάτωνα, τόν γενικό χαρακτηρισμό τοΰ Δημόκριτου 
σάν φιλοσόφου, τήν τάση τοΰ Θρακιώτη Αβδηρίτη γιά απομόνωση, καί τήν 
επιθυμία του νά ζήση ξεχωριστά, μακρυά άπ’ τόν κόσμο («Α ά θ ε β ι ώ -
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σ α ς») μάς τά ζο^γραφίζει έντονα δ εξαίρετος καθηγητής τοΰ Πανεπιστη
μίου κ. Ευάγγελος Σταμάτης, προλογίζοντας τή σχετική για τον Δημόκριτο 
μελέτη του, αναφέρει δέ επί λέξει τά έξης:

—  «Ό  Διογένης ό Λαέρτιος, παρέχει τήν πληροφορίαν άτι κατά τινα 
πραγματείαν φέρουσαν τον τίτλον « Ι σ τ ο ρ ι κ ά  υ π ο μ ν ή μ α τ α »  
τοΰ μαθητου τοΰ Άριστοτέλους, * Αριστόξενου, δ Πλάτων άψοΰ συνεκέντρω- 
σεν οσα ήδυνήθη έκ τών συγγραμμάτων τοΰ Δημοκρίτου, ήθελε νά τά καύση. 
Ήμποδίσθη δμως εις τοΰτο υπό τών Πυθαγορικών Άμύκλα καί Κλεινία, οί 
οποίοι είπον εις αυτόν οτι: «Δέν ωφελεί ή καΰσις τών βιβλίων, διότι υπάρχουν 
άλλοι πολλοί, οί όποιοι έχουν αυτά». Καί είναι φανερόν, προσθέτει δ Λαέρ- 
τιος, διατί δ Πλάτων ήθελε νά καύση τά βιβλία τοΰ Δημοκρίτου! Διότι, ένω 
εις τούς διαλόγους του διαιμνημονεύει όλους σχεδόν τούς αρχαίους φιλοσόφους, 
τον Δημόκριτον δέν τον μνημονεύει ούτε μίαν φοράν. ’Αλλά επίσης είναι φα
νερόν οτι, εκεί δπου θά ήτο ανάγκη νά έχη διάφορον γνώμη πρός τον Δημό
κριτον, θά είχε νά άντιπαλαίση πρός τον άριστον τών φιλοσόφων!...

Εις τον διάλογον, λοιπόν, τοΰ Πλάτωνος υπό τον τίτλον «Έρασταί» (ή 
Άντερασταί), τοΰ όποιου ή γνησιότης αμφισβητείται, έρωτά ό Σθ3κράτης τον 
ένα έκ τών δύο εραστών, πώς νομίζει οτι πρέπει νά είναι δ φιλόσοφος. Μήπως 
άραγε πρέπει νά είναι δπως είναι οί άθληταί τοΰ πεντάθλου έν σχέσει πρός 
τούς δρομείς ή τούς παλαιστάς; Διότι οί άθληταί τοΰ πεντάθλου ύστεροΰν 
μέν εις τό αγώνισμα τοΰ δρόμου ή τής πάλης, εις τά πέντε όμως αγωνίσματα 
(άλμα - δρόμος - δίσκος - άκόντιον - πάλη) υπερτερούν. Καλώς θέτεις τό 
ζήτημα Σωκράτη, παρομοιάζουν τον φιλόσοφον πρός τον πρωταθλητήν τοΰ 
πεντάθλου, άπαντά ό ερωτευμένος (Έρασταί 135 κ.έ.,). Τά έργα τοΰ Πλά
τωνος, δπως καί τοΰ Δημοκρίτου, τά είχε κατατάξει εις τετραλογίας δ Θρά- 
συλος (ή Θρασύλος) έν Αλεξάνδρειά. Ό  άστρολόγος τοΰ Αύτοκράτορος Τι- 
βερίου. Λέγει λοιπόν δ Δ. δ Λαέρτιος, οτι κατά τον Θράσυλον, —  «αν δ ανώτε
ρο} διάλογος είναι πράγματι τοΰ Πλάτωνος, —  δ συζητών μέ τον Σωκράτην? 
περί τοΰ τί πρέπει νά είναι δ φιλόσοφος, θά είναι δ Δημόκριτος. Διότι πρά
γματι ό Δημόκριτος ήτο π ρ ω τ α θ λ η τ ή ς  τ ο ΰ  π ε ν τ ά θ λ ο υ  
τ ή ς  φ ι λ ο σ ο φ ί α ς !  Καί ακόμη, διότι, είχε διακριθή καί εις τά Φυσικά καί 
εις τά Η θικά καί εις τά Μαθηματικά καί εις τούς εγκυκλίους λόγους: (Φιλο
λογίαν - Παιδαγωγικά) καί τήν Τεχνολογίαν γενικώς».

Κατά τινας, ό Δημόκριτος έπεσκέφθη τάς Αθήνας, δπου παρέστη καί 
εις μερικάς συζητήσεις τοΰ Σωκράτους, χωρίς ομο^ς νά έλθη εις γνωριμίαν μέ 
αυτόν, διότι δέν ήτο φιλόδοξος καί προετίμα τό «Λάθε βιοδσας»: «ήλθον γάρ, 
φησίν, εις Αθήνας καί οΰ τις μέ έγνωκεν», (ήλθον είς τάς ’Αθήνας καί κα
νείς δέν μέ έγνώρισε).
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Κατά τον Δημήτριον τον Φουληρέα, δ Δημόκριτος δεν έπεσκέφθη ποτέ τάς 
Αθήνας, και τοϋτο έχει σημασίαν, διότι δεν ήθελε νά λάιβη δόξαν από τήν 
πόλιν, άλλ’ αυτός, λόγφ τής προσωπικότητάς του, ήθελε νά παρέχη δόξαν είς 
τήν πόλιν δπου θά έμενε. Κατά τον .συγγραφέα βίων φιλοσόφων, ’Αντισθένη, 
ώς πληροφορεί ό Δ. δ Λαέρτιος, δ Δημόκριτος έξη ενίοτε βίον ερημίτου, έν- 
διατρίβων καί είς τούς τάφους, δπου ήσκει ποικιλοτρόπως τήν σκέψιν του. 
"Οταν δέ έπέστρεψεν έκ του επιστημονικού του ταξιδιού, είς τό όποιον κατη- 
νάλωσεν ολην τήν περιουσίαν του, έξη ταπεινότατα. "Οταν προεΐπε μέ επιτυ
χίαν, τίνα έκ τών μελλόντων θά συμβοΰν, ήξιώθη παρά τών πολλών ένθεου 
δόξης. Καπά τον νόμον τών Αβδηριτών, οί μή καταναλίσκοντες τήν περιου
σίαν των είς παραγωγικά έργα (επενδύσεις ώς Οά έλέγομεν .σήμερον), αλλά 
είς άσκοπα διά τό κοινόν συμφέρον ταξίδια, δεν έπετρέπετο Θνήσκοντες νά 
θάπτωνται είς τά ’Άβδηρα. Ό  Δημόκριτος όμιος άναγνώσας είς τούς συμπο- 
λίτας του τήν υπό τον τίτλον «Μύγας Διάκοσμος» πραγματείαν του, ή δποία 
προέχει όλων τών συγγραμμάτων του, όχι μόνον έτιμήθη μέ μεγάλον χρημα
τικόν βραβείον, αλλά καί μέ χαλκούς ανδριάντας οί δποίοι έστήθησαν είς επί
καιρα μέρη τών Άβδήρων. "Οταν δέ άπέθανεν έτάφη δημοσία δαπάνη.

Ό  Ρωμαίος συγγραφεύς Αίλιανός, δ δποϊος έγραψεν είς τήν ελληνικήν, 
παρέχει τήν πληροφορίαν δτι, «κατά τήν παράδοσιν», δ Δημόκριτος δ ’Αβδηρί
της ήτο σοφός καί έπεθύμει τό λ ά θ ε 'β ι ώ σ α ς ,  τό όποιον έφήρμοζε 
μέ σχολά στ ικότητα...».

Αυτά έν συντομία μάς αναφέρει δ εξαίρετος επιστήμων κ. Ευάγγελος 
Σταμάτης γιά τό Θρακιώτη φιλόσοφο Δημόκριτο.

Μά ή ζωή τού καταπληκτικού φιλοσόφου καί ίδρυτού τής ατομικής σχο
λής δέν είναι δυνατόν νά σκιαγραφηθή μέ λίγες μονάχα λέξεις. Καί γιά μία 
σύντομη ακόμη περίληψη τών κυριωτέρων γεγονότων καί συμβάντων τού πο
λυκύμαντου ιβίου του, Οά χρειάζονταν τόμοι ολόκληροι!... Επειδή όμως κι’ 
αυτό είναι δύσκολο·, θ’ άρκεσθούμε από τήν δική μας πλευρά, στή μελέτη μας 
αυτή δσο μάς είναι δυνατόν διεξοδικά νά πραγματευθούμε τό θέμα «Δημό
κριτος», άποτίοντες ελάχιστο φόρο τιμής στον μεγάλο μας φιλόσοφο, σκια
γραφώντας τήν προσωπικότητά του! Τήν προσωπικότητα χωρίς υπερβολή ενός 
πνευματικού ήρωα τής άρχαιότητος. Γιατί πραγματικά ήταν ένας αληθινός 
ήρωας δ Δημόκριτος, πού σάν λαμπρό μετέωρο διέγραψε τήν φωτεινή τροχιά 
του. Γιατί πρέπει νά τό παραδεχθούμε πώς δ Δημόκριτος ήταν μιά μεγάλη 
μορφή τής διανοήσεως μέσα σ’ ένα πλήθος ήρωϊκών μεγάλων μορφών τής ’Αρ
χαίας Ελλάδος. Μέ τήν ευρύτητα τού πνεύματός του, καί τήν καταπληκτική 
του προσωπικότητα ξεχωρίζει μέσα στις επιβλητικές μορφές τών Ελλήνων 
έπιστημόνιον - προφητών, πού φωτίζουν μέ ανέσπερο φώς τούς πνευματικούς ού-
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ρανούς τής Ελλάδος. Άνέτρεψε δλες τ'ις επιστημονικές θεωρίες τών προκα- 
τόχων του, κι’ επέβαλε τή δική του. Είναι ή θ ε ω ρ ί α  τ ώ ν  α τ ό μ ω ν ,  
πού άνοιξε στήν εποχή της νέους δρόμους στήν επιστήμη. Οί σύγχρονοι ε
πιστήμονες, στή θεωρία τών ατόμων τού Δημόκριτου στηρίχτηκαν κι5 άνεκάλυ- 
ψαν τό άτομο κι’ έτσι, τό αχόρταγο ανθρώπινο πνεύμα —  ακατάβλητος δα
μαστής τών φυσικών δυνάμεων —  κατώρθωσε νά διασπάση τό άτοιμο. Νά 
άνακαλύψη τήν πυρηνική του ενέργεια, καί νά κατασκευάση τήν ατομική 
βόμβα.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΒΔΗΡΩΝ 
("Ενα σπουδαίο κέντρο πνευματικής ακτινοβολίας του Έ λ λ η ν . Π ολιτισμού)

Προτού αρχίσουμε νά σκιαγραφούμε τήν προσο^πικότητα τού Θρακιώτη 
φιλοσόφου Δημοκρίτου πού έθεωρεΐτο χωρίς αμφισβήτηση μιά απ’ τις μεγα
λύτερες μορφές μέσα στήν επιστημονική λεγεώνα τών αρχαίων, θεωρούμε 
απαραίτητο νά προτάξουμε γιά τό φυσικό περιβάλλον μέσα στο όποιο γεννή
θηκε κι’ άνατράφηκε, δ μεγάλος φιλόσοφος. Είναι γνωστό δτι τό φυσικό πε
ριβάλλον εχει μεγάλη επίδραση στήν ανάπτυξη καί διαμόρφωση γενικά τών 
βιολογικών μας στοιχείων. Ό  τόπος πού γεννήθηκε ό κάθε άνθρωπος βάζει 
τήν ιδιαίτερη σφραγίδα του. Κι’ αλήθεια, ή πατρίδα τού Δημοκρίτου —  τά 
φημισμένα ’Άβδηρα ■—■ δέν ήταν ένας συνηθισμένος τόπος, μιά δποιαδήποτε 
άσημη, πολιτεία. ’Ηταν ή κομψή, μικρή θρακική πολιτεία πού γέννησε καί ά- 
νέθρεψε πολλούς και ξακουστούς πνευματικούς ανθρώπους πού φώτισαν μέ 
τή σκέψη τους τόν πνευματικό ουρανό τής ’Αρχαίας 'Ελλάδος. Κι’ αυτό είχε 
μιάν αρκετά ευεργετική επίδραση στή διαμόρφωση τού χαρακτήρα τού φι
λοσόφου μας. ’Έτσι προσέχουμε πώς τά Ά ρχα ΐα  ’Άβδηρα έκτος άπ’ τήν γνω
στή εμπορική τους σπουδαιότητα και παρά τήν θρυληθεΐσαν άμβλύνοια τών 
κατοίκων τους ήταν ένα σπουδαίο κέντρο πνευματικής κινήσεως και ακτινο
βολίας τού Ελληνικού πολιτισμού, έφ’ δσον ώς γνωστόν έγέννησαν κι’ ανάθρε
ψαν διάσημους άνδρες τής ελληνικής διανοήσεως. Τέτοιοι αξιόλογοι πνευ
ματικοί Αβδηρίτες ήσαν, άπό τούς γνωστούς πρώτα, δ Έκαταΐος, δ 
ιστορικός κα'ι σκεπτικός φιλόσοφος μαθητής τού ΪΙύρρωνα τού Ήλεί- 
τού Α '. Ό  φιλόσοφος Έ κ α τ α ΐ ο ς  ήταν ακόμα κριτικός καί γραμματι
κός τών Αλεξανδρινών χρόνων. ’Έγραψε δέ γιά τήν ποίηση τού Όμήρου καί 
τού ’Ησιόδου. ’Επίσης συνέγραψε μιά πραγματεία «περί τών ύπερβορεΐων» 
καί μία μυθιστορηματική ιστορία γιά τήν Αίγυπτο. ’Άλλος Αβδηρίτης πνευ
ματικός άνθρωπος ήταν κι’ δ επίσης ποιητής Ν ι κ α ί ν ε τ  ο ς, πού διέ-
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μενε στη Σάμο. Αυτός είχε ακμάσει λίγο πιο μπροστά απ’ τον Πτολε
μαίο τον Ευεργέτη τον Φιλοπάτορα. ’Ανάμεσα στά έργα του, πού ήσαν 
γνωστά, άναψέρονται τά έξης: «ΐΚ α τ ά λ ο γ ο ς  γ υ ν α ι κ ώ ν » .
(Πιθανώς .έπρόκειτο περί ερωτικών διηγήσεων. Δυστυχώς τίποτε απ’ αυτά 
δέν ετυχε νά διασο^θοΰν). «Α ΰ ρ κ α ς». (Παρόμοιο εργο οπως και το προ
ηγούμενο. Ά π ’ αυτό σώζονται μονάχα έξ (0) στίχοι). «Έ  π ι γ ρ ά μ μ α -
τ α». Καί απ’ αυτά λίγα έχουν διασωθή στην ανθολογία κλπ. Συνέχεια προ
σέχουμε τον διάσημο φιλόσοφο Ά  ν ά ξ α ρ χ ο, πού αυτός ήταν μαθητής 
τοΰ φιλοσόφου Μητροδώρου ή πιθανώτερα τοΰ μαθητή τοΰ Διογένη τοΰ 
Σμύρνα ίου. Ό  Άνάξαρχος υπήρξε σύγχρονος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου τον ό
ποιον και παρακολούθησε στην εκστρατεία του στην Άσία. Τον κατατάσσουν 
στούς «Σκεπτικούς φιλοσόφους», πού παραδέχονται οτι: «Σκοπός τής ζωής 
είναι ή ευδαιμονία!» ’Απ’ αυτό πιθανώτατα τοΰ αποδόθηκε καί ή προσηγορία 
«Ευδαιμονικός» άπ’ τον Διογένη τον Α α έ ρ τ ι ο γιά τήν απάθεια πού
έδειχνε καί γιά τήν ευκολία τής ζωής πού επιζητούσε.

Τις ιδιότητες αυτές τίς από δείξε μάλιστα κατά τό τέλος τοΰ βίου του καί 
μετά τον θάνατο τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου. "Οταν λ.χ. τον συνέλαβε ό τύραννος τής 
Κύπρου Νικοκλέοντας καί τον έβαλε γιά νά τον βασανίση μέσα σ’ ένα τερά
στιο χάλκινο γουδί, (δλμο). Έκεΐ ό τύραννος έδωκε διαταγή νά τον χτυπούν 
μέ σιδερένιες βέργες... Αυτός δμως αδιαφορώντας γιά τήν τιμωρία, έδειξε τήν 
παροιμιοόδη άπάθειά του λέγοντας: «Κ ο π ά ν ι ζ ε  ο σ ο ' θ έ λ ε ι ς  τ ό  
σ ώ μ α  τ ο ΰ  Ά ν ά ξ α ρ χ ο  υ... Τ ό ν  Ά ν ά ξ α ρ χ ο ν  δ μ ω ς  
δ έ ν  μ π ο ρ ε ί ς  ν ά  τ ο ν  χ τ υ π ή σ η  ς...».

"Ενας άλλος επίσημος πνευματικός ’Αβδηρίτης, πού κατά πάσαν πιθανό
τητα έ'ζηισε στήν αρχή τοΰ Ε ' π.Χ. αιώνα, ήταν καί ό Λ ε ύ κ ι π π ο ς .  
Γιά τή ζωή του καί τήν ηλικία του, πολύ λίγα ήσαν γνωστά καί σ’ αυτούς α
κόμη τούς Αρχαίους. Γ ι’ αυτό κι ό ’Επίκουρος αμφισβητούσε κι’ αυτήν α
κόμα τήν ιστορική ΰπαρξί του! Ό  Λεύκιππος ώς γνωστόν, ήταν δάσκαλος 
τοΰ μεγάλου Δημοκρίτου. 'Τπήρξε δέ μαζί μ’ αυτόν ό 'ιδρυτής τής σχολής τής 
ατομικής θεωρίας, τής λεγομένης ατομοκρατίας, καί ειχε ασκήσει μεγάλη ε
πιρροή καί αληθινή ροπή στις ιδέες τοΰ ’Εμπεδοκλή καί τοΰ Διογένη τοΰ 
Απόλλων ιάτη...

Μέσα στή χορεία τών πνευματικών Αβδηριτών συμπατριωτών τοΰ με
γάλου μας Δημόκριτου, ξεχωρίζουμε ένα ακόμη φωτεινό αστέρι, πού διέπρεψε 
ιδιαίτερα ώς γνωστό στήν Α θήνα καί έτίμησε τήν πατρίδα του τήν Θράκη καί 
ιδιαίτερα τά ’Άβδηρα. Ή ταν ό φημισμένος Σ ο φ ι σ τ ή ς  Π ρ ω τ α γ ό 
ρ α ς  πού γεννήθηκε πιθανώτατα γύρω στά 4(80 π. X. καί ήτο σύγχρονος τοΰ 
Σωκράτη, σάν δάσκαλος τής ρητορικής. Περιηγήθηκε διάφορες πολιτείες
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της 'Ελλάδος και τής Κάτω ’Ιταλίας. Τέλος έγκατεστάθηκε στήν ’Αθήνα, δπου 
γνώρισε τον Περικλή καί τον Ευριπίδη. ’Εκεί έζησε πολλά χρόνια μέ μεγάλες 
τιμές μέχρις δτου κατηγορήθηκε σάν άθεος. Οί φίλοι του, δπως καί οί οπαδοί 
του φρόντισαν μέ τρόπο νά τον φυγαδεύσουν από τήν ’Αθήνα. Τά βιβλία του 
δμως, οί φανατικοί του αντίπαλοι τά έκαψαν δημοσία στήν αγορά. Τό τέλος 
του ήταν βίαιο. 'Ό ταν έτυχε νά μεταβαΧνη στή Σικελία σηκώθηκε τρικυμία 
καί τό πλοίο μέ τό οποίο πήγαινε βουλίαξε κι’ αυτός πνίγηκε σέ ηλικία περί
που 70 χρόνων. Ό  διάσημος αυτός αρχαίος 'Έλληνας σοφιστής καί διαλεχτός 
Θρακιώτης (Αβδηρίτης) δέχονταν, ακολουθώντας τον Ηράκλειτο, «τ ή ν 
δ ι α ρ κ ή  ρ ο ή  τ ώ ν  δ ν τ ω ν». Καί σάν μοναδική πηγή τής γνώσεως 
τήν «κ α τ’ α ί σ θ η σ ι ν ά ν τ ί λ η ψ ι ν». 'Τποστήριζε πώς: «απόλυ
τες αλήθειες δέν υπάρχουν»! Γιατί δτι φαίνεται σέ κάποιον αληθινό, είναι 
δυνατόν νά φανή σέ άλλον ψεύτικο... Ό  Πλάτων τον εκτιμούσε κρυφά!.. Πε
ριποιητικά δέ τον άποκαλούσε: « Δ ά σ κ α λ ο ν  π α ι δ ε ύ σ ε ω ς κ α ί
α ρ ε τ ή ς » .

Α π ’ δλους δμως αυτούς τούς κορυφαίους διανοουμένους, σοφούς καί φι
λοσόφους ’Αβδηρίτες, πού άναφέραμε προηγουμένως, χωρίς υπερβολή,, δ ανώ
τερος δλων ήταν δ μεγάλος Δημόκριτος γιά τον οποίο θά δώσουμε μιά μικρή 
εικόνα τής προσωπικότητάς του, γιατί πιο πλατειά θά αναπτύξουμε αργότερα 
τό έργο του καί τό περίφημο φιλοσοφικό σύστημά του, μιά καί τό κυρίως 
θέμα, μέ τό δποΐο έχουμε καταπιαστή στή συγγραφή μας αυτή είναι αυτό. 
Ό  Δημόκριτος γεννήθηκε κοντά στά 470 π.Χ. (καί κατ’ άλλους στά 460) 
από πατέρα πολύ πλούσιο. Τον Δημόκριτο τον άποκαλούσαν καί «Γελασίνο» 
γιατί διαρκώς γελούσε μέ τήν μωροπιστία καί τήν αμάθεια τού κόσμου. Τήν 
πατρική του περιουσία του έδαπάνησε σέ περιηγήσεις στο εξωτερικό, τις 
οποίες έκανε γιά νά ικανοποίηση τή μεγάλη του περιέργεια καί γιά ν’ άπο- 
κτήση γνώσεις. Στήν ’Αθήνα έμεινε λίγον καιρό, χωρίς όμως νά γνωρίση 
δπως ελέχθη τον Σωκράτη ούτε άλλο φιλόσοφο. Μετά τις περιηγήσεις του 
γύρισε στά "Αβδηρα, οπού πέθανε ήρεμα καί ανώδυνα σέ ηλικία 90 ετών... 
Ό  Δημόκριτος είχε μεγάλη κλίση στήν επιστημονική έρευνα, (τών φυσικών 
ιδίως φαινομένων) καί έλεγε, δτι: «Π ρ ο τ ι μ ά ν ά ε ύ ρ η  μ ι ά ν 
ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ν  ε ξ ή γ η σ η  ε ν ό ς  φ α ι ν ο μ έ ν ο υ ,  π α ρ ά  

ν ά δ ο θ ή σ’ α υ τ ό ν  ή β α σ ι λ ε ί α  τ ώ ν  Π  ε ρ σ ώ ν. Τά 
συγγράμματα, του γράφηκαν στήν ’Ιωνική διάλεκτο, ή δποία ώμιλεΐτο στά 
’Άβδηρα, καί περιελάμβαναν δλους τούς κλάδους τής ανθρώπινης γνώσεως 
δπως: Μαθηματικά, Φυσική, Η θική, Μουσική, Ποίηση, Γεωπονία, Ζωγραφι
κή, Γραμματική, Φωνητική καί τήν Πολεμική Τέχνη. Τό ’ιδιαίτερο δμως πε- 
δίον έρεύνης του ήσαν τά φυσικά φαινόμενα, τά δποία έμελέτησε πολύ βα- 
θειά, καί πρώτος άπ’ τον Ε '.  π. X. αιώνα δ σοφός ’Αβδηρίτης μέ ύφος καί
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καλλιέπεια — όμοια με κείνη τού Πλάτωνα,—  και ιμέ αξιοθαύμαστη καί άκαμ
πτη συνέπεια, διετύπωσε, τήν θεωρία τών ατόμων καί τήν εξέλιξη τών δντων, 
τά οποία ανέπτυξαν αργότερα οί νεώτεροι φιλόσοφοι καί βιολόγοι άπό τόν 
Δαρβίνο, τόν Μπύχνερ, τόν Χέγκελ καί τούς άλλους. Καί δίκαια απορεί 
κανείς! Άφοΰ τά ’Άβδηρα γέννησαν τέτοιους μεγάλους μύστες τής ανθρώπι
νης σκέψεως, πού οφείλεται ή δυσφημηστική καί άδικη σαρκαιστική ανεκδο
τολογία γιά τήν άμβλύνοια τών Αβδηριτών; Τό ερώτημα αυτό θέτει ό Γερ
μανός συγγραφεύς Σούλτζε, δ οποίος δέχεται, κατ’ αρχήν, τήν εξήγηση κατά 
τήν δποία ή περιοχή τών Άβδήρων άπό τής εποχής, εκείνης έμαστίζετο άπό 
τήν ελονοσία ή δποία σέ συνδυασμό μέ τήν πυκνότητα τού εκεί άέρος —  τήν 
δποίαν μνημονεύει δ Ίουβενάλης—  παρέλυε τήν δύναμη τής σκέψεως.

Παρά ταύτα ομως ή λεγομένη άμβλύνοια τών άρχαίων Αβδηριτών 
δέν συμφωνούσε πρός τόν χαρακτήρα ή τις πνευματικές δυνάμεις τους. 
Τουναντίον, τό γεγονός, δτι τόσοι διάσημοι άνδρες γεννήθηκαν στά ’Άβδη
ρα, αποτελεί μαρτυρία γιά τό ανώτερο πνευματικό επίπεδο τής Ελληνικής αυ
τής άποικίας, όπως άλλως τε καί τών άλλων 'Ελληνικών πόλεων τής Αρχαίας 
Θράκης, οί όποιες διεδραμάτισαν τόσον σπουδαίο ρόλο καί στήν πολιτική ιστο
ρία τής κυρίως Ελλάδος...

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΑΒΔΗΡΑ

Γιά τή φημισμένη αυτή Θρακική πολιτεία, έχουμε νά πούμε τά εξής:
’Ά ν ξεκινήση κανείς απ’ τήν Ξάνθη λ.χ. καί πάρη τόν δρόμο Ξάνθης— 

Πόρτο Λάγο, Κομοτινής, ακολουθώντας τό οδοιπορικό «Ζυγός» (ένα χωριό 
πάνω στο Δημόσιο δρόμο) καί περάση μέσα άπό ένα χωριό «Πεζούλα», δια
σχίζοντας τόν καταπράσινο Θρακικό κάμπο, φτάνει στο 1ι30 χιλιόμετρο στά 
σημερινά «’Άβδηρα». Έ να  χαριτωμένο χωριό αρκετά μεγαλούτσικο πού άπέ- 
χει άπ’ τή θάλασσα περί τά 7 χιλιόμετρα. Είναι χτισμένο στήν πλαγιά ενός 
λόφου πού βρίσκεται πρός τό βόρειο μέρος τής τοποθεσίας τών Άρχαίων 
Άβδήρων. Τρία χιλιόμετρα νοτιώτερα βρίσκεται δ άρχαιολογικός χώρος μέ 
νωπές τις τελευταίες άνασκαφές γύρω άπ’ τήν αρχαία (θαμένη κάτω άπό 
ό'γκους χώματος) αυτή πολιτεία. Τών Άρχαίων Άβδήρων δέν έχει κατορ
θωθεί άκύμα ή τέλεια αποκάλυψη. Ό  χώρος ομως έχει έπισημανθή. Κι’ 
άπέχει περί τά G χιλιόμετρα άνατολικά τού ποταμού Νέστου!..

■—· Βλέπει κανείς στο χοίρο τών Άρχαίων Άβδήρων ελάχιστα μονάχα 
ερείπια πάνοο σ’ ένα άπότομο· βράχο πού βρίσκεται κοφτά δίπλα στή θάλασσα... 
Δείχνει σάν νά προστατεύη δ βράχος αυτός τό ήμικυκλικό λιμανάκι πού βρί
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σκεται άπό κάτω του καί βορειανατολικά. ’Απ’ τά πανάρχαια χρόνια φαίνεται 
οτι προστάτευε τά πλεούμενα άπ’ τις φουρτούνες που ξεσήκωνε ό ισχυρός 
Θραικιάς!...

Ψηλά στο λόφο, τά ελάχιστα αυτά ερείπια ασφαλώς δείχνουν στον επι
σκέπτη τή θέση τής Άκροπόλεως. Ά π ’ εκεί —· άπ’ τήν κορυφή —■ έχει ωραία 
θέα τό περίγυρο μέ τό απέραντο Θρακυκό πέλαγος πρός τό Νοτιά, κι άπ’ δπου 
σέ ώρες νηνεμίας, διακρίνεται βαθειά τό άρχαίο νησί τών Κάβειρων, ή Σ α 
μοθράκη που μοιάζει σάν τό καβούκι μιας θεόρατης νεροχελώνας μέ τό ορος 
«Φεγγάρι» στο βάθος τοΰ γαλανού πόντου... Δεξιά, στά νοτιοδυτικά προβάλλει 
παντοτεινή αντίπαλος στήν άρχαιότητα καί έχθρά τών Άβδήρων ή Θάσος χτι
σμένη άνάμεσα στον ποταμό «Νέστο» καί τή Λίμνη Βιστωνίδα, («Μπουροΰ»). 
Τά «’Αρχαία Άβδηρα» —  μιά άπ’ τις σπουδαιότερες άρχαίες παραλιακές 
πολιτείες τής Θράκης — μ’ ένα πλουσιώτατο καρποφόρο κάμπο καί μέ τή στε
φάνη τών Θρακικών βουνών φαντάζουν σήμερα στο πρωϊνό σύθαμπο, μέσα 
στήν άχνορρόδινη ομίχλη άπ’ τή μεγάλη εξάτμιση τής γειτονικής θάλασσας 
κι’ άπ’ τά έλη πού σχηματίζουν δίπλα της άπ’ τό γειτονικό δέλτα τών εκβολών 
τοΰ Νέστου, σαν καμμιά παραμυθένια πολιτεία!..

’Έτσι τά Α ρχαία  ’Άβδηρα — δπως δείχνει τό τοπίο σήμερα·—  ήσαν 
κτισμένα πάνω στά μοναδικά υψώματα τής παραλίας. Πάνω δηλ. στους λό
φους οί οποίοι κατεβαίνουν πρός τή θάλασσα σχηματίζοντας τό άκρωτήρι πού 
λέγεται «Μπουλοΰστα». ’Ανατολικά καί Δυτικά άπ’ τήν πολιτεία υπήρχανε μι
κροί κολπίσκοι (δρμοι) οί οποίοι είχαν τά υψώματα αυτά τής παραλίας σάν 
φυσική, νά ποΰμε, προστασία!.. ’Έτσι ή θέση τών Άβδήρων — δπως μας πα
ρουσιάζεται —  δείχνει πώς ήταν αρκετά ευνοϊκή γιά παραλιακή πολιτεία πού 
είχε συγκεντρώσει σχεδόν δλο τό εμπόριο τής περιοχής αυτής τής Θράκης. 
Γι’ αυτό καί χαρακτηρίζονταν σάν μιά άπ’ τις πλουσιώτερες αρχαίες Θρακι- 
κές πολιτείες.

Στον χώρο αυτό τών Αρχαίων Άβδήρων άρχισαν τελευταία μεγάλης 
έκτάσεως άναισκαφές πού κάπως καθυστέρησαν, αλλά τό καλό είναι πώς άρχι
σαν καί δπως φαίνεται, θά συνεχισθοΰν, μέ τήν βεβαιότητα πώς θά έρθουν 
στο φώς άρχαία ευρήματα μεγάλης σπουδαιότητος. Άλλά καί θά δοθή έτσι ή 
ευκαιρία νά έκλειψη μιά γιά πάντα ή δυσφήμιση αυτή πού άκολουθεί τά 
’Άβδηρα άπό τήν άρχαιότητα, πώς ήταν τάχα ή γενέτειρα τών άφρόνων, τών 
άνοήτων καί τών ξεμοοραμένων.

Μέ βάση ώρισμένες πληροφορίες, πού στηρίζονταν σέ άρχαία κείμενα, 
άρχισαν αρχαιολογικές έρευνες γιά τήν ανακάλυψη τών αρχαίων Άβδήρων.
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Πρώτοι, δέ οί Γάλλοι αρχαιολόγοι κατώρθωσαν ν’ αποδείξουν ώς αληθινό αυτό 
πού αναφέρει δ Ηρόδοτος (Α ' 1ϊ6·8) δτι πραγματικά τά ’Άβδηρα ήταν μιά 
απ’ τις πιο όνομαστές καί ιμεγάλες πολιτείες τής Θράκης. Αναφέρει δέ έπί 
λέξει: «Πόλις έν ταίς δυνατοτάταις τότε οΰσα τών έπί Θράκης».

Καί είχε αυτό μεγάλη σημασία γιατί τόση ήταν ή άγνοια ώστε νά πι- 
στευθή γιά μιά στιγμή κατά τόν περασμένο αιώνα, πώς τό «Πλατύστομο» τής 
Φθιώτιδος, ήσαν τάχα τά όνομαστά «’Άβδηρα»!..

Οί Γάλλοι λοιπόν αρχαιολόγοι άνεκάλυψαν κοντά στήν Ξάνθη μεγάλο 
περίβολο μέ ερείπια καί γωνιαίους πύργους, καί κατέβαλαν προσπάθεια κτ 
απέδειξαν, δτι εκεί πραγματικά βρίσκονταν τά Α ρχαία  ’Άβδηρα!..

Ά π ό  ποΰ πηραυ τήν όνομασία τους τά  Ά ρ χα ΐα  Ά β δη ρ α  ;

Ή  ιστορία τής περιοχής αυτής άπό τά πανάρχαια χρόνια, παρουσιάζεται 
πλουσιωτάτη. Κατά τήν μυθολογία στήν περιοχή αυτή βρισκότανε τό Αρχαίο 
Θρακικό 'Βασίλειο τών Βιστόνων. Τού λαού αυτού βασιληάς ήταν δ Διομή
δης — δ γνωστός ήρωας τού Τρωικού πολέμου,—■ καί είχε γιά πρωτεύουσα 
τήν κώμη «Καρτέραν» πού βρισκόταν στο κέντρον περίπου τής σημερινής λί
μνης Βιστωνίδας («Μπουρού» ή «Πόρτο - Λάγο»), δπου καί τό ανάκτορό του. 
Ό  Διομήδης είχε 4  άνθρωποφάγους ίππους (πού είχαν τά ονόματα: «Λάμπος» 
«Δεινός», «Ποδάργης» καί «Ξάνθος»).

Αυτούς τούς ίππους έ'λα'βε εντολή δ Ηρακλής άπ’ τόν Εύρυσθέα νά τούς 
άρπάξη καί νά τούς φέρη στις Μυκήνες.

Καί πραγματικά κατώρθωσε νά τούς άφαιρέση καί νά τούς παραδώση 
γιά νά τούς φυλάξη δ φίλος του δ ’Άβδηρος πού τόν συνώδευε...

Ό  ίδιος πορεύτηκε πρός τήν θέση στήν δποία βρίσκεται σήμερα τό 
«Πόρτο - Λάγο» γιά νά άνοιξη τή «μανούκα» δπως άναφέρεται καί σήμερα, πού 
ήταν κάτι σάν σημερινό ύδατόφραγμα, γιά νά κατακλύσουν τά νερά τής θά
λασσας τήν χαμηλότερη άπ’ τήν θάλασσα πεδιάδα καί νά πνίξουν τούς Θρά
κες ιππείς πού «κάλπαζαν έναντίον του...

Τόν άτυχο δμως ’Άβδηρο είχαν έν τώ μεταξύ κατασπαράξει οί ίπποι τοΰ 
Διομήδη. Στο σημείο πού πολύ λίγο .απέχει άπ’ τό σημερινό «Πόρτο - Λάγο», 
στο νοτιοδυτικό δηλ. άκρο τού δρμου καί στο άκρωτήρι πού — δπως είπαμε—  
φέρνει τό όνομα «Μπουλούστρα» καί δπου πρός τιμήν του είχε κτισθή καί ή 
πόλις «’Άβδηρα» τής δποίας σώζονται άκόμη τά ερείπια. Οί ψαράδες πού 
ψαρεύουν καί σήμερα σ’ (ορισμένα σημεία, κοντά στο κέντρο τής λίμνης «Βι- 
στωνίδας», αποφεύγουν στο μέρος αυτό τό ψάρεμα, γιατί ο πυθμένας της είναι
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ανώμαλος καί σχίζονται τά δίχτυα τους. Πολλές φορές στο σημείο αυτό έχουν 
ανασύρει πέτρες λαξεμένες, από χτίσματα τά όποια υπάρχουν κάτω απ’ τήν 
έπιφάνεια τής λίμνης, καί σέ καιρούς γαλήνης φαίνονται καθαρά καί μέ τό 
γυμνό μάτι. Αυτό μαρτυρεί φανερά πώς δεν πρόκειται γιά παραμύθι, αλλά, 
γιά μιά ιστορική πραγματικότητα καί πώς ακριβώς εκεί βρίσκεται βυθισμένη 
ή Κώμη «Καρτέρα», ή αρχαία πρωτεύουσα τού Θρακιώτη βασιλιά τών Βιστό- 
νων Διομήδη...

ί*

Τήν πολιτεία τών Άβδήρων πιστεύεται —  μέχρι σήμερα —  πώς τήν 
έκτισε ένας λαός ναυτικός πού ήρθε απ’ τή θάλασσα καί ίδρυσε αποικία. Γιά 
λογαριασμό δμως ποιας άλλης αρχαίας πολιτείας, δεν τό γνωρίζομε. ’Έτσι 
θετικά δέν μπορούμε ν’ άποφανθούμε ποιοι ήσαν οί πρώτοι άποικοι. Μάλλον 
δμως ήσαν "Ελληνες (’Ίωνες ή Φοίνικες). ’Αργότερα καί πολύ νωρίτερα απ’ 
τον ’Ιωνικό άποικισμό, τήν κατώκησαν ’Αρκάδες ή Λοκροί...

Κατά μιάν άλλη εκδοχή, ή πολιτεία αυτή κτίστηκε από τον «Τιμησία» τό 
540 π.Χ. πού ήρθε από τις Κλαζομενές τής Μικράς Άσίας. Τήν πολιτεία αυτή 
δμως κατέστρεψαν άγρια αύτόχθονα φύλα καί τήν ξανάκτισαν "Ελληνες καί 
πάλιν από τήν Μικρά Άσία, καί συγκεκριμμένα από τήν πολιτεία «Τεώ» τής 
’Ιωνίας, πού είχαν έγκαταλείψει τήν πατρίδα τους γιά νά μήν υποδουλωθούν 
στούς ιΠέρσες. Οί πρόσφυγες εκείνοι έδωσαν ,μεγάλην ανάπτυξη στήν πόλη τών 
Άβδήρων καί έκοψαν δικό της νόμισμα...

[Κατά τήν εκστρατεία τού Ξέρξη εναντίον τής Ελλάδος, οί Αβδηρίτες 
βλέποντας τις μυριάδες τών στρατιωτών τού μεγάλου βασιληά, αναγκάστηκαν νά 
τον υποδεχτούν φιλικά καί μάλιστα δταν νικήθηκε κι’ έπέστρεψε άπ’ τήν 'Ελλάδα, 
τούς πρόσφερε καί πλούσια δώρα.'Όταν δέ καί ό Μαρδόνιος βάδιζε διά μέσου τής 
Θράκης γιά νά καταλάβη τήν Ελλάδα (τό 479 έγινε ή μάχη τών Πλαται- 
ών), τον έβαλαν κατά τό ολιγόχρονο διάστημα πού έμεινε εκεί καί κατά δια
ταγή, φυσικά,τού Δαρείου, νά διατάξη νά κατεδαφίσουν τά τείχη των οί Θάσιοι 
καί νά παραδώσουν τον ισχυρό στόλο τους στούς ’Αβδηρίτες...

Ό  φιλόλογος καθηγητής Γ. Εύσταθιάδης πού ασχολήθηκε μέ τά ’Αρ
χαία Ά βδηρα σ’ ενα έντυπο μέ τον τίτλο «Τά αρχαία Θρακικά Άβδηρα» 
μάς αναφέρει τά εξής: «Κατά τά έτη 494— '493 π.Χ. οί Θάσιοι ήσαν οικονο
μικούς πολύ ισχυροί καί ώς έκ τούτου περιεβαλον τήν πόλιν των μέ ίσχυρότατον 
τείχος καί έναυπήγησαν πολλά μικρά πλοία. ’Αλλά καί οί Άβδηρίται ήκμαζαν 
οικονομικούς καί φαίνεται δτι υπήρχε μεταξύ τών δύο πόλεων μεγάλη αντιζη
λία. "Οθεν τή υποδείξει τών ’Αβδηριτών καί κατά διαταγήν εννοείται τού 
Δαρείου, οί Θάσιοι ήναγκάσθησαν νά κατεδαφίσουν τά τείχη των καί νά παρα- 
δοοσουν τον στόλον των εις τά ’Άβδηρα...».

§
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’Άλλο γεγονός άφορών τους Αβδηρίτες κατά τήν υπό τών Περσών κα
τοχή τής πόλεώς των, είναι τά περίφημα «.Δείπνα τοΰ Ξέρξη». Τά δείπνα αυ
τά έλάμβανον χώραν οταν ό υιός τοΰ Δαρείου Ξέρξης έβάδιζεν μέ τον στρατόν 
του διά τής Θράκης κατά τής Ελλάδος (481— 480 π.Χ .). 'Όσαι δηλαδή εκ 
τών Ελληνικών πόλεων τών παραλίων τής Θράκης έλάμβανον διαταγήν νά υ
ποδεχθούν τον στρατόν, καί νά ετοιμάσουν δεΐπνον διά τον Ξέρξην, ή έξετέ- 
λουν τήν διαταγήν, ή άφηναν τάς οικίας των και έφευγαν. Τόσον δαπανηρά 
ήσαν τά δείπνα αυτά. Ώ ς παράδειγμα δέ φέρεται στήν προκειμένη περίπτωση 
οτι οι κάτοικοι τής νήσου Θάσου οι όποιοι διά τά δείπνα αυτά έξώδευαν τε
τρακόσια τάλαντα!, επί πολλούς μήνας κατεγίνοντο νά αλέθουν σΐτον... Τά 
κάλλιστα τών κτηνών έπάχυνον κα'ι έτρεφον οίκόσιτα πτηνά διά τήν υποδοχήν 
τοΰ Ξέρξη και τών απειραρίθμων στρατευμάτων του.

Σχετικώς μέ τά Ά βδηρα  ό Ηρόδοτος μάς δίδει τάς εξής πληροφορίας: 
«Τότε ό Μεγακρέων, άνήρ Αβδηρίτης, είπε λόγον τινά πολΰ καλόν: Συνε- 
βοΰλευσε τους Άβδηρίτας νά υπάγουν, δλοι ιμαζΰ κα'ι οι ίδιοι καί αί γυναίκες 
τους εις τους ναούς, νά καθίσουν ώς ίκέται τών ναών και νά τους παρακαλέ- 
σουν: ν5 άποτρέπη άπ5 αυτούς εις τό εξής τό ήμισυ τών μελλόντων κακών νά 
συμβοΰν, καί τέλος νά τούς ευχαριστήσουν διότι ό Ξέρξης δέν είχεν τήν συνή
θειαν νά τρώγη δίς τής ημέρας! Διότι άν τούς παρήγγειλε νά ετοιμάσουν 
καί πρόγευμα δμοιο μέ τό δεΐπνον δύο τινά έπρεπε νά συμβοΰν: ’Ή  νά μήν 
περιμένουν τον Ξέρξην εις τήν χώραν των καί νά φύγουν ή εάν τον έπερίμε- 
ναν νά άφανισθοΰν έξ ολοκλήρου!...». Αυτά περίπου άναφέρονται γιά τά Ά -  
βδηρα περιληπτικά καί πώς αργότερα κατά τό 376 π.Χ. ή πολιτεία αυτή λεη
λατήθηκε άπό μιά θρακική φυλή, τούς «Τρυβαλλούς»... Ά πό δώ καί πέρα ή 
ιστορία τών Άβδήρων παρουσιάζεται αυτόχρημα δραματική μέ διάφορες 
εναλλαγές.

’Επί Βυζαντινής έποχής τά Ά βδηρα (ονομάστηκαν «Πολύστυλον» (πολ
λοί στύλοι) καί ήσαν έδρα επισκοπής Μητροπόλεως τών Φιλίππων. Μετά τήν 
πτώση τής Κων)πόλεως χάθηκαν τά ϊχνη τής τόσο φημισμένης γιά τούς με
γάλους πνευματικούς της άνδρες, πόλεως.

’Εδώ θά πρέπει ν’ ασχοληθούμε κάπως μέ αυτή τήν ανεκδοτολογία καί 
ν’ αναφέρουμε τά αίτια τής άμβλύνοιας τών Αβδηριτών γιατί ό περισσότερος 
αρχαίος κόσμος —  καί πολλοί σύγχρονοι —  έχουν τρομερά αδικήσει πάνω 
σ’ αυτό τούς καϋμένους τούς Αβδηρίτες, χιορίς καθόλου νά φταίνε οί ίδιοι! 
Συμβαίνει μέ άλλα λόγια εδώ μιά περίεργη ιστορική αντίθεση μέ τά Ά ρχαία  
Ά βδηρα!...
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Ένώ —  δπως άναφέρθηκε —  απ’ τά Θρακικά ’Άβδηρα κατάγονταν τό- · 
σες φιλοσοφικές διάνοιες —  όπως ό Δημόκριτος, ό Άνάξαρχος, ό Πρωταγό
ρας και άλλοι —  ή πολιτεία αυτή θεωρήθηκε σάν ή πατρίδα τών μωρών καί 
τών ανόητων ανθρώπων! ’Ανάμεσα στούς αιώνες αλλά καί σήμερα ακόμη 
πολλοί έχουν τήν γνώμη πώς οί ’Αρχαίοι Αβδηρίτες, θεωρούνταν γελοίοι 
τύποι! Άπειρόκαλλοι, ηλίθιοι, ανισόρροποι. Μέ άλλα λόγια, τρελλοί.

’Εκείνοι δμως, οί οποίοι θεωρούσαν περισσότερο τούς Αβδηρίτες σάν 
διαβόητους γιά τήν απρονοησία κι’ άσυνέπειά τους, σάν ματαιόδοξους καί κου
φούς, ήσαν οί ’Αρχαίοι ’Αθηναίοι. Αύτοί « Ά  β δ η ρ ι κ ό ν π ά θ ο ς » ,  
άποκαλούσαν ένα είδος παροδικής μανίας, ή δποία έπιανε τούς ’Αβδηρίτες. 
Γιά τήν εξέταση αυτών πού πάθαιναν αυτή τήν άρρώστεια, είχε προσκληθή 
στά ’Άβδηρα μάλιστα .κάποτε καί ό διάσημος γιατρός τής Άρχαιότητος δ 'Ιπ 
ποκράτης. Κι’ δπως λέγεται —  πράγμα τό όποιο δμως είναι αβέβαιο —  έθε- 
ράπευσε καί τον ίδιο τό Δημόκριτο άπ’ τήν άρρώστεια αυτή... Αυτό ίσως 
έδωσε τήν ευκαιρία στούς Αθηναίους, στήν νευροπάθεια δηλ. άπ’ τήν δποίαν 
έπασχαν συχνά οί ’Αβδηρίτες, —  τήν παροδική μανία αυτή πού τούς έπιανε — 
νά δώσουν τό όνομα «Άβδηρικόν πάθος».

’Αλλά καί οί ίδιοι οί Αβδηρίτες 'μέ τήν μεγάλη υπερηφάνεια γιά τήν υ
περοχή τής πολιτείας τους έν σχέσει μέ πολλές άλλες δταν πήγαιναν στήν ’Α
θήνα, έδιναν αφορμή νά τούς είρωνεύωνται γιά τή μεγάλη οικονομική εύρω- 
στία τής πατρίδος των.

Τά ’Άβδηρα κατά τήν εποχή εκείνη βρίσκονταν σέ μεγάλη οικονομική 
ακμή, κι’ αυτό ’έκανε τούς ’Αβδηρίτες νά ξοδεύουν αλογάριαστα τά δημόσια καί 
ιδιωτικά τους χρήματα. Αυτή περισσότερο μέ άλλα λόγια, κυρίως, ήταν ή α
φορμή τής δυσφημίσεως τών ’Αβδηριτών, δηλ. ή ευπορία τους. Αυτή ακρι
βώς έκανε τούς ’Αβδηρίτες νά μή λογαριάζουν καί τις πιο μεγάλες δαπάνες 
προκειμένου νά μετακαλέσουν π.χ. τούς πιο διάσημους γιατρούς τής εποχής 
εκείνης! "Οπως θά λέγαμε σήμερα, (πράγμα πού έκαναν καί μέ τον Γαληνό) 
γιά ασήμαντες πολλές φορές άρρώστειες, νά ξοδεύουν μεγάλα ποσά γιά διά
φορα εξωφρενικά πράγματα!...

"Ολα αυτά έκαναν τούς ’Αθηναίους, νά τούς θεωρούν «Άρχοντοχοοριά- 
τες». "Οταν τύχαινε νά ερθη κανένας Αβδηρίτης στή ’Αθήνα, θεωρούνταν 
σάν τύπος «Νεόπλουτου»( ! ) ,  δ οποίος στηριζόμενος στο παραφουσκωμένο 
πορτοφόλι του κύτταζε τούς ’Αθηναίους σάν κουνούπια!... Οί ’Αθηναίοι., δμως 
πού αγαπούσαν τά πειράγματα δέν τούς χαρίζανε κάστανα... Τούς τά πλήρω
ναν φυσικά, μέ τό ίδιο νόμισμα. Τούς άποκαλούσαν μεγαλομανεΐς κι’ άνισόρρο-
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πους!... Δημιούργησαν τις φράσεις, « Ά  α β δ η ρ ι τ ι σ μ ό ν  ό φ λ ί
σ κ α ν  ε ι ν», «Ά  β β η ρ ι τ ί ζ ε ι ν» καί « Ά  β -δ η ρ ι τ ι σ μ ό ς». Τό 
«Αβδηριτισμόν όφλισκάνειν» θά 'μπορούσαμε στην σημερινή εποχή νά τό απο
δώσουμε, μέ τό λαϊκό « β λ α μ μ έ ν ο ς » !  « Δ έ ν  ε ί ν α ι  σ τ ά  κ α 
λ ά  του» , ή καλύτερα, μέ τό πιο σημερινό επιτυχημένο: « Χ ρ ω σ τ ά
τ ή ς  Μ ι χ α λ ο ϋ ς». Γιατί τό ρήμα οφλισκάνω σημαίνει: Τό οφείλω, καί 
δέν είμαι σέ θέση νά πληρώσω. Οι υπόλοιπες φράσεις σήμαιναν λόγια καί πρά
ξεις μικρών καί ανόητων ανθρώπων. ’Έπειτα άπ’ δσα άναφέρθηκαν, εύκολο 
είναι νά καταλάιβη κανείς πώς δημιουργήθηκε αργότερα ολόκληρη βιομηχα
νία άπό άν έκδοτα καί κωμικά επεισόδια είς βάρος τών ’Αβδηριτών.

'Ολόκληρη άνεκδοτολογία δημιουργήθηκε στήν ’Αθήνα, γιά τήν επινόηση 
τέτοιων ανεκδότων, καί άλλων κοροϊδευτικών γιά τούς ’Αβδηρίτες, καί άπο- 
τέλεσμα αυτού τού ρεύματος ήταν ή έκδοση, μάλιστα καί μιας συλλογής άπό 
τέτοια άνέκδοτα μέ τόν τίτλο·: «Φ ι λ ό γ ε λ ω ς», πού τήν είχαν άποδώσει
στούς «Ιεροκλή» καί «Φιλάγριο»! Αυτή κυκλοφορεί σήμερα στήν περίφημη 
έκδοση τού «Μποϊσνάντ». ’Αλλά κι’ ένας άλλος Γερμανός ποιητής καί μυθι- 
στοριογράφος «δ Βίλαντ» έγραψε ενα άστεΐο μυθιστόρημα μέ τόν τίτλο «Ή  
Ιστορία τών ’Αβδηριτών». Αυτό τό μετάφρασε τό 1,827 ό δικός μας Κ. Κού- 
μας. Εκείνο δμως πού θά πρέπει νά κάνωμε είναι νά δικαιολογήσουμε τούς 
’Αβδηρίτες, γιατί φαίνεται πώς δέν φταίγανε τόσο οι ίδιοι γιά τούς σαρκα
σμούς αυτούς εναντίον τους καί γιά τήν διανοητική τους κατάντια, άν προσέ
ξουμε αυτούς πού έκαναν έρευνες καί προσπάθησαν νά βρούν τήν αφορμή 
καί τά αίτια τής νοοτροπίας τών ’Αβδηριτών. Γιατί φαίνεται πόας αυτή δέν 
ήταν σύμφωνη μέ τόν χαρακτήρα τους, άλλά δτι ήταν μιά άρρώστεια παρο
δική πού οφειλόταν μάλλον σέ αίτια εξωτερικά.

Έ τσ ι, άπ’ δλα αυτά πού λέγονταν δ διάσημος γιατρός Γαληνός απέδωσε 
τά φαινόμενα αυτά σέ κλιματολογικά αίτια!! Κι’ άλλοι σημαντικοί γιατροί δ
μως τής άρχαιότητος είχαν άσχοληθή σοβαρά μέ τούς λόγους τής άρρώστει- 
ας τών ’Αβδηριτών. ’Άλλοι τούς άνεκάλυψαν στο νερό, κι’ άλλοι στο κλίμα 
τής πόλεως!... ’Εκτός δμως άπ’ αυτά υπήρχαν κι’ άλλα αίτια, ώς φαίνεται... 
'Η  πολιτεία ήταν κτισμένη μέν πάνα) σέ λόφους, πρός τά βόρεια δμως υπήρ
χε κι’ ένα έλος σέ μεγάλη έκταση άπό λυμνάζοντα νερά. Κατά τήν γνώμη 
λοιπόν, καί ενός συγχρόνου καθηγητού στο Πανεπιστήμιο τής Ίένας ’Ιωακείμ 
Σούλτζε, πού είχε διατυπωθή σέ μιά μεγάίιη μελέτη του περί Θράκης τό 1937 
καί άναφερόταν σέ μιά π?ιηροφορία τού 'Ιπποκράτη, οί συχνές άρρώστειες 
στήν πολιτεία τών Άβδήρων είχαν σάν αποτέλεσμα νά παραλύουν τήν δύναμη 
τής σκέψεως!...

Ό  συγγραφεύς αυτός άναφέρεται καί στον Ίουβενάλιο κατά τόν όποιον 
δ άέρας τών Άβδήρων ήταν βαρύς! Ά π ’ τις πληροφορίες κυρίως αυτές δ κα
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θηγητής Σοΰλτζε σχημάτισε τήν γνώμη οτι κατά τήν εποχή εκείνη, ή περιο
χή τών Άβδήρων μαστιζόταν φοβερά άπό τήν ελονοσία! Λένε μάλιστα πώς 
καί σήμερα, ακόμη ή άρρώστεια αυτή παραλύει καί τις πνευματικές δυνάμεις 
τών κατοίκων τοΰ τόπου αύτοΰ...

Γ ι’ αυτό είναι καιρός πλέον, νομίζουμε, νά τούς δικαιώσουμε τούς Άβδη,- 
ρίτες απ’ αύτά τά κοροϊδευτικά κατάλοιπα γιατί δέν φταίγανε φαίνεται αύ- 
τοί, άν ό τόπος —  τό βαρύ κλίμα —  ή ελονοσία καί άλλες άρρώστειες, εΐχαν 
παραλύσει τή σκέψη τους καί τούς έφερναν αύτή τή μανία!...

Μερικά απ’ τά  χαριτω μένα  Α β δη ρ ιτικ ά  Ανέκδοτα

Έδώ θά πρέπει νά παραθέσουμε μερικά απ’ τά χαριτωμένα εκείνα Α 
βδηριτικά ανέκδοτα, μέ τά όποια τόσο διασκέδαζαν οι Α ρχαίοι Αθηναίοι. 
’Απ’ τά πολλά διαλέγουμε τρία. Τά περισσότερο χαρακτηριστικά! Τούς τρεις 
πασίγνωστους κυρίως ’Αβδηριτισμούς πού κυκλοφορούσαν άπό στόμα, σέ στό
μα. Τό πρώτο πού άναφερόταν στήν άδεια —  χωρίς νερό —· πολύκρουνη (δε
ξαμενή, βρύση στήν πλατεία τών Άβδήρων).

Τό δεύτερο στό αφύσικο σέ μέγεθος άγαλμα τής Θεάς Αφροδίτης πού 
τό έστησαν στήν κορυφή ενός λόφου, καί τέλος εκείνο πού άναφέρονταν στήν 
περίφημη δίκη πού έγινε, τήν «περί όνου σκιάς».

Τό πρώτο εΐναι ένα περίφημο ανέκδοτο γιά τή- ματαιοδοξία, τήν ανοη
σία, καί έλλειψη προνοίας τών Αβδηριτών, πού άναψέρεται στό γεγονός οτι 
ενώ δηλαδή, θά έπρεπε τό χρήμα πού είχαν μαζέψει κάποτε γιά νά φτιάσουν 
μιά μεγάλη δεξαμενή, (κρήνη) μέ πολλούς κρουνούς στό κέντρο τής πόλεως, 
τό διέθεσαν στήν κατασκευή τής δεξαμενής χωρίς νά βροΰν πρώτα τό νε
ρό! Δηλαδή, μέ δυο λόγια, νά κατασκευάσουν προηγουμένως τά αναγκαία 
ύδροσυλλεκτικά έργα, καί τελευταία νά άφηναν τήν κατασκευή τοΰ άμορφου 
εκείνου μαρμάρινου συμπλέγματος, τής κρήνης. Αύτοί δμως άρχισαν αντίθε
τα! Κτίσανε πρώτα τή βρύση καί δέν σκεφθήκανε τό κυριώτερο, τό νερό... 
’Έτσι όταν ήλθε ή ημέρα τών εγκαινίων, οπότε φυσικά, θ’ άρχιζε καί ή δια
νομή τοΰ νεροΰ, δλοι εΐχαν ανοίξει τό στόμα άπό θαυμασμό καί καμάροοναν 
τό καλλιτεχνικό έργο!... Κανένας όμως δέν σκέφθηκε άν υπάρχει νερό... ’Έ 
τσι έμεινε μονάχα ή βρύση στεγνή γιά νά τήν θαυμάζουν. Γιά τό δεύτερο λέ
νε πώς διέθεσαν αμύθητα ποσά καί έφτιαξαν ένα άγαλμα τής Αφροδίτης 
άπό μάρμαρο κι’ ελαφαντοστοΰν σέ φυσικό μέγεθος. Αύτό ήταν τόσο όμορφο, 
ώστε οί Αβδηρίτες, γιά νά τό εκθέσουν σε γενικό θαυμασμό, δέν τό έστησαν 
μέσα στήν πόλη τους, αλλά πάνω σέ μιά κορυφή ενός μακρινού λόφου πού ή
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ταν τόσο ψηλός, και σέ τόσο μεγάλη απόσταση, ούστε κανένας δεν μπορούσε 
νά διακρίνη, δχι μονάχα τήν ομορφιά καί τήν πολυτέλεια τού αγάλματος,, μά 
ούτε καν αυτό τό ϊδιο τό άγαλμα!...

Τέλος, γιά τήν δίκη που έγινε «Περί όνου σκιάς» (γιά τήν σκιά του γαϊ- 
δάρου), — τήν φράση αυτή πολλοί τήν αναφέρουν χωρίς όμως νά ξέρουν καί 
τήν προέλευσί της. Άναφέρεται τό έξης:

"Ενα γιατρό —  όπως λέγει αυτό τό ανέκδοτο —  τον είχαν προσκα- 
λέσει σέ ενα μακρυνό χωριό νά έπισκεφΟή έναν άρρωστο. Επειδή ή απόσταση 
ήταν μεγάλη ό γιατρός χρησιμοποίησε, δπως γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις, τό 
μεταφορικό μέσο εκείνης τής εποχής, ένα γαϊδούρι καί μαζί μέ τον αγωγιάτη 
ξεκίνησαν. Ό  τύπος που περνούσαν, έτυχε νά μήν έχη ούτε ένα δένδρο... 
Περνούσανε μιά έκταση, πού έμοιαζε σάν ένα κομμάτι τής ερήμου. Ό  ήλιος 
έκαιγε τόσο πολύ, πού μέ δυσκολία ιβάδιζαν. Ή ταν μεσημέρι καί ή πορεία έ
πειτα από αυτό είχε γίνει προβληματική. Γ ι’ αυτό γιά μιά στιγμή ό γιατρός 
θεώρησε καλό νά κατε'βή απ’ τό γαϊδούρι, κι’ επειδή δέν υπήρχε πουθενά 
δέντρο, γιά νά προστατευθή στήν σκιά του, πήγε νά ξαπλώση κατω άπ’ τό 
γάιδαρο, ώστε ή σκιά του νά τον προφυλάξη άπ’ τις καυτερές άκτΐνες τού 
ήλιου!...

Ό  ιδιοκτήτης τού ζώου όμως διαμαρτυρήθηκε. « Έ ! τί κάνεις αυτού;» 
τού ειπε. «Σήκω ! Σού νοίκιασα τον όνο, όχι δμως καί τήν σκιά του!... ’Ά ν 
έπιμένης νά χρησιμοποιήσης καί τήν σκιά του, θά πρέπει νά μοΰ δώσης πε
ρισσότερα χρήματα. Νά μού δώσης ενοίκιο καί γιά τήν σκιά τού όνου!... Ό  
γιατρός δμως δέν δέχτηκε. Έπέμενε πώς μέ τό ίδιο ενοίκιο νοίκιασε καί τον 
γάιδαρο καί τή σκιά του. Τό πράγμα .κατέληξε στά δικαστήρια. Όπύτε ή 
πολιτεία διχάστηκε καί ή δίκη αυτή «Π ε ρ ί ό ν ο υ  σ κ ι ά ς »  είχε 
συνταράξει τούς ’Αβδηρίτες γιά πολύ χρόνο, έξ αίτιας ενός μηδαμινού πρά
γματος. Έ ξ  αιτίας δηλ. τής σκιάς ενός γαϊδάρου, οί μισοί Αβδηρίτες άντιμά- 
χονταν γιά πολύ καιρό τούς άλλους μίσους.

Αυτά καί άλλα τροφοδότησαν τούς σαρκασμούς τών ’Αθηναίων εναντίον 
τών ’Αβδηριτών.

Ο ΒΙΟΣ — ΤΟ ΕΡΓΟ — ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ

’Εδώ Οά πρέπει νά κλείσουμε αυτή τήν μεγάλη παρένθεση πού ανοίξαμε 
γιά τά "Αβδηρα καί τούς κατοίκους, γιά νά μιλήσουμε κυρίως γιά τον Δημό
κριτο.
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Ό  Δημόκριτος γεννήθηκε —  όπως είπαμε —  στήν πόλη τής Θράκης 
’Άβδηρα. Κατ’ άλλους μεν τό 470, κατ’ άλλους δέ τό 460 π.Χ. Ή  πατρική 
του οικογένεια ήταν πολύ πλούσια. Ό  πατέρας του λεγότανε Ήγησίστρατος 
ή ΆΟηνόκριτος, ή Δαμάσιππος. 'Όταν αυτός πέθανε ό Δημόκριτος επιθυμών
τας νά έπιχειρήση μεγάλο επιστημονικό ταξείδι, πήρε τό μερίδιό του, άπ’ 
τήν πατρική κληρονομιά πού έφθανε τό ποσόν τών 100 ταλάντων σέ μετρη
τά, ενώ οί αδελφοί του —  δ Ηρόδοτος καί ό Δαμάστης —  πήρανε τά μερί
διά τους σέ κτήματα. Γιά νά γίνη αντιληπτό πόσο μεγάλο ήταν τό ποσόν αυτό 
τών 100 ταλάντου, αρκεί νά αναφέρουμε, οτι τό πατρικό εργοστάσιο τοΰ φη
μισμένου ρήτορα ’Αθηναίου Δημοσθένη πού βρισκότανε στήν Παιανία τής 
’Αττικής καί κατασκεύαζε πολεμικό υλικό γιά τήν Δημοκρατία τών ’Αθηνών, 
είχεν άποτιμηθή σέ 1'5 περίπου τάλαντα!... ’Έτσι τουλάχιστον αναφέρει δ 
Πλούταρχος στον Δημοσθένη του.

Κατά τόν Λαέρτιο, όταν ό Δημόκριτος ήταν παιδί ακόμη, ακούσε μα
θήματα άπό μερικούς Μήδους καί Χαλδαίους, τούς όποιους άφησε δ Ξέρξης 
στά ’Άβδηρα, όταν έβάδιζε εναντίον τής Ελλάδος, καί ότι δ Ξέρξης έμεινε 
στο σπίτι τοΰ Δημόκριτου, καί ότι άπό τούς Μήδους αυτούς έμαθε όλα τά σχε
τικά μέ τήν Θεολογία καί τήν ’Αστρολογία (αστρονομία). Αυτά ομως φαί
νεται πώς ανήκουν μάλλον στήν περιοχή τοΰ μύθου καί εΐναι πλάσματα τής 
φαντασίας τών μεταγενεστέρων. Τό βέβαιο είναι οτι μέ τά χρήματα πού έλα
βε άπ’ τήν πατρική κληρονομιά, ταξίδεψε στήν Αίγυπτο, τήν Μικρά Άσία, τήν 
ΙΙερσία, τήν Βαβυλώνα, τις ’Ινδίες, τήν Αιθιοπία, τήν Μεγάλη Ελλάδα καί 
κατέληξε στήν ’Αθήνα. "Οταν γύρισε στήν Ελλάδα είχε ξοδέι^ει δλόκληρο 
αυτό τό τεράστιο ποσόν πού είχε κληρονομήσει, κι’ έτσι. άρκετό καιρό τόν 
έτρεφαν τ’ αδέλφια του.

Στά ταξείδια του αυτά άπέκτησε πολλές γνώσεις κι’ εγνώρισε πολλά ε
πιφανή πρόσωπα, ώστε κι’ δ ίδιος τό είχε καύχημα!... 'Όταν ομως πήγε στήν 
’Αθήνα, φαίνεται πώς εκεί δέν τόν έξετίμησαν οσο έπρεπε. Γιά τοΰτο μέ 
κάποια πικρία έλεγε: « Ή  λ θ ο ν ε ί ς  ’Α θ ή ν α ς  κ α ί  ο ΰ τ ι ς
μ έ έ γ ν ω κ ε». Ό  Πλάτων μάλιστα είς τά έργα του έπιμελώς άποφεύ-
γει νά κάνη μνεία γιά τόν Δημόκριτο. Κι’ αυτό ίσιος γιατί ό Δημόκριτος θεω
ρούνταν υλιστής, ενώ δ Πλάτων ήταν οπαδός τών ιδεών.

ΟΊ ΙΙυθαγορικοί τόν βοήθησαν, γιατί φαίνεται πώς δ Δημόκριτος είχε 
φοιτήσει —  όποος αναφέρει ή παράδοση —  στήν Πυθαγόρειο Σχολή τοΰ 
Κρότωνα. ’Ηταν θαυμαστής τών Πυθαγορικών καί είχε συγγράψει καί πρα
γματεία μέ τόν τίτλο: «Πυθαγόρας».
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Στά 'Άβδηρα εΐχε φοιτήσει στη σχολή πού ιδρύθηκε απ’ τον Λεύκιππο 
τον όποιον φαίνεται οτι είχε διαιδεχθή. Ά π 5 τούς μαθητές του διέπρεψε ό 
Μητρσδωρος ό Χίος, ό όποιος είχεν αργότερα μαθητές τον περίφημο γιατρό 
'Ιπποκράτη κα'ι τον φιλόσοφο Άνάξαρχο.

Ό  Δημόκριτος έγραψε πολλά συγγράμματα, πού αφορούσαν δλες σχε
δόν τις άνθρώπινες γνώσεις, σέ πεζό λόγο, κα'ι στήν ’Ιωνική διάλεκτο. Ό  Διο
γένης ό Λαέρτιος τά ανεβάζει σέ 60. Λέγει δέ δτι ό Θράσυλλος τά κατέτα
ξε σέ τετραλογίες, δπως ακριβώς καί τά συγγράμματα τού Πλάτωνα. ’Επανα
λαμβάνουμε πώς τά βιβλία τού Δημόκριτου άναφέρονταν σ’ δλους τούς κλάδους 
τής ανθρώπινης γνώσεως, γιατί 5 Δημόκριτος ήταν σοφός καί πολυμαθής άν
θρωπος. Μερικές ομάδες έκ τών κυριωτέρων έργων του, όπως: Τά «’Η θι
κά», τά «Φυσικά», τά «’Ασύντακτα», τά «Μαθηματικά», τά «Μουσικά» καί τά 
«Τεχνικά», περιέχουν περισσότερα από 4 έργα τό καθένα. Ά π ’ τά πολλά αυ
τά συγγράμματα, του, Οά διερωτηθή ίσως κανείς τί σώθηκε; Δυστυχώς, λίγα 
αποσπάσματα κι’ αυτά μονάχα άπ’ τά «’Ηθικά» του. ’Αλλά κι’ άπ’ αυτά τά 
λίγα πού διασώ’θηκαν, μπορεί νά θαυμάση "κανείς τό μεγάλο βάθος τής διά
νοιας τού Δημόκριτου!...

‘Η περίφημη θεωρία του «Περί τώ ν  ατόμω ν»

Τήν περίφημη δμως θεωρία του γιά τά άτομα, τήν γνωρίζουμε άπό άλ
λα συγγράμματα τής Άρχαιότητος πού έτυχε νά περισωθούν... (Προπάν
των τού ’Αριστοτέλη καί τοΰ μαθητού του Θεόφραστου).

Έκτος άπ’ τις άλλες γνώσεις του ό Δημόκριτος έγινε κυρίως διάσημος 
άπ’ τήν περί τών άτόμων θεοορία του. Σέ τί περίπου συνίσταται αυτή; Μέ 
λίγα λόγια μονάχα καί περιληπτικά θά τήν άναφέρουμε κι’ δσο μπορούμε 
καλύτερα, γιατί είναι γνωστό πώς, κάθε θεωρία είναι λίγο καί ένας κεφαλο- 
θραύστης...

Ό  Δημόκριτος παραδέχεται πώς ή άρχή τών οντων, δηλ. τά άπαραίτη- 
τα στοιχεία τά όποια χρειάζονται γιά νά γίνουν δλα όσα υπάρχουν πάνω στή 
γή, στον κόσμο, είναι δύο: Τό ον» καί τό «μή δν». Εκείνο δηλ. πού υπάρχει, 
κι’ εκείνο πού δέν υπάρχει... Καί «ο ν» μέν είναι ή ύ λ η ,  ή όποια γεμίζει 
τον χώρο τού σύμπαντος καί ή οποία είναι άπειρη. «Μ ή δ ν» δέ είναι ό 
κ ε ν ό ς  χ ώ ρ ο ς ,  ό όποιος κι’ αυτός δμοια είναι ά π ε ι ρ ο ς .

Χρειάζεται όμως καί ό κενός χώρος, γιά νά γίνη ή κίνηση. Γιατί, χωρίς 
τον κενό χώρο καμμιά άπολύτως κίνηση δέν μπορεί νά γίνη.

'Τπάρχει λοιπόν κίνηση. Τό «δν» δμως, τό ύπάρχον, τό πλήρες δηλ. ή 
άκόμα καλύτερα ή «ύλη», δπως είπαμε, άποτελείται άπό μικρά σωματίδια, τά
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όποια όμως δέν γίνονται αισθητά στήν άντίληψί μας, άλλα είναι μονάχα νοη
τά καί ονομάζονται «’Ά  τ ο μ α». Δηλ. «ά τ ιμ η τ α —  ά κ ο φ τ α» δπως τά 
χαρακτηρίσαμε στήν αρχή... Μέ άλλα λόγια έκεΐνα τά όποια δέν μπορούν 
πλέον νά χωριστούν σέ άλλα μικρότερα. Τά άτομα αυτά είναι αγέννητα, αδιαί
ρετα, άπειρα, αναλλοίωτα, μά προ παντός άφθαρτα! Στο σημείο αυτό θέλουν 
νά πουν, πώς ό Δημόκριτος, παραδεχόμενος τήν ύπαρξη τής ψυχής —  που τήν 
ταυτίζει μέ τό «νου», λέγοντας πώς είναι τό ίδιο πράγμα —  πρεσβεύει δτι ή 
ψυχή άποτελεϊται από τά πρώτα αδιαίρετα σώματα, τά «άτομα». Καί πώς τά 
ψυχικά άτομα είναι άφθαρτα, τά όποια — καί όταν ακόμη ό άνθρωπος άπο- 
θάνη— 1 άν καί διαλύονται, έν τοΰτοις καί μετά τό θάνατό του, εξακολουθούν 
νά παραμένουν αιωνίους άφθαρτα.

5Από τήν ένωση λοιπόν αυτών τών ατόμων κι’ από τήν κίνησή τους μέσα 
στον κενό χώρο, παράγεται μιά δίνη. Κ ι’ από τήν περιστροφή —  από τήν 
δόνηση, άς τήν πούμε αυτή —  γίνονται οί κόσμοι, μάς λέει ό Δημόκριτος.

"Ένας δέ άπ’ αυτούς είναι καί ό δικός μας κόσμος. Επίσης παραδέχεται 
ό μεγάλος αυτός φιλόσοφος καί μιά διαφορά άνάμεσα στά άτομα. Διαφέρουν 
λέει τά άτομα μεταξύ τους πρώτον: κατά τό σχήμα όποος π.χ. τό κεφαλαίο 
γράμμα (Δ) διαφέρει κατά τό σχήμα από τό γράμμα (Ν ). Δεύτερο, κατά τήν 
διάταξη: "Οπως τό (ΑΝ ) νά πούμε από τό (ιΝΑ) καί τέλος κατά τήν θέση! 
"Οπως διαφέρει τό γράμμα (Ζ) (τό κεφαλαίο πάντοτε), άπό τό κεφαλαίο 
γράμμα (Ν ). Κατά τήν δίνηση δμως —  άναφέρει ό Δημόκριτος —  τό δμοιο 
άτομο έλκει τό δμοιο. Καί σύμφωνα μ5 αυτό, ό μεγάλος σοφός παραδέχεται πώς 
ή ομοιότητα άσκεΐ μεγάλην επίδραση, στο σχηματισμό τών δντων! Αυτή μέ 
λίγα λόγια, είναι ή περί άτόμων θεωρία τού σοφού ’Αβδηρίτη. Τις άλλες 
θεωρίες του θεολογικές, ψυχολογικές, ηθικές, πολιτικές κλπ. δέν θά μπορέ
σουμε νά τις άναπτύξουμε, γιατί τό έργο αυτό άνήκει στούς ειδικούς. Γι’ αυ
τό περιοριστήκαμε περιληπτικά καί σύντομα στήν κυριώτερή του, τήν περί 
άτόμων θεωρία, πού θαυμάστηκε, τόσο 'άπό τούς ’Αρχαίους όσο κι’ άπό τούς 
νεότερους, καί πού σήμερα αποτελεί τήν βάση τών φυσικών επιστημών, ή 
διάσπαση δηλ. τού άτόμου είχε σάν αποτέλεσμα, ώς γνωστόν, τήν κατασκευή 
του τόσον τρομερού πυρηνικού δπλου.

*Η έπιστροφή του Δημοκρίτου στά ’Ά βδηρα

Ό  Δημόκριτος, μετά τις περιηγήσεις του, μετά τά ταξείδια του στον τότε 
γνωστό κόσμο·, ξαναγύρισε στήν πατρίδα του, τά "Αβδηρα, Είχε κατασπατα
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λήσει. τό μερίδιό του καί τόν συντηρούσαν τ’ αδέλφια του. ’Ιδιαίτερα ό αδελ
φός του ό Δαμαστής. Στα ’Άβδηρα υπήρχε νόμος, ό όποιος ώριζε, δτι οσοι 
σπαταλούσαν τήν πατρική περιουσία δέν είχαν δικαίωμα νά ταφούν στήν πόλη 
πού τούς γέννησε. Επειδή δέ ό Δημόκριτος δέν ήθελε τό 'σώμα του νά ύποστή 
τέτοια ατίμωση, διάβασε στούς συμπολίτες του τό πιο άριστο άπ’ τά συγγράμ
ματα του: Τόν «Μ έ γ α ν δ ι ά κ ο σ μ ο  ν». Οί συμπολίτες του τόσο 
ικανοποιήθηκαν ώστε τό έκριναν άξιο νά βραβευθή μέ 100 τάλαντα! Ποσόν, 
δπως είπαμε, αρκετά σεβαστό γιά τήν εποχή έκείνη. Επίσης έτίμησαν τόν συγ
γραφέα συμπατριώτη τους στήνοντάς του χάλκινες εικόνες. ’Έπειτα άπ’ αυ
τό, δέχτηκαν, μετά τον θάνατό του νά τόν θάψουν και στήν πατρική του γη.

Ή  αύτοτύφλω σή του

Κατά τόν πρώτο προ Χριστού αιώνα είχε μεγάλη διάδοση ό θρύλος γιά 
τήν αύτοτύφλωσή τού Δημόκριτου. Μά εδώ ό θρύλος αντιφάσκει. Κατ’ άλλους 
έβγαλε τά μάτια του μέ τά ίδια του τά χέρια σάν τόν Οίδίποδα. Κατ’ άλλους 
μέ περόνη, καί τέλος —  κατά τόν Αύλο Γέλλιο —  πού διέσωσε στίχους τού 
Ρωμαίου ποιητή Λαβερίου,—  δ ’Αβδηρίτης φιλόσοφος αύτοτυφλώθηκε αφού 
πραγματοποίησε, συγκεντρώνοντας —· δπως ό ’Αρχιμήδης πού έκαψε τά πλοία 
τών Ρωμαίων —· μέ τά κάτοπτρα επάνω στά μάτια του τις ηλιακές ακτίνες μέ 
μιά. χάλκινη ασπίδα! Κ ι’ ό Πλούταρχος, στά ’Ηθικά του αναφέρει αύτό τό 
θρύλο λέγοντας πώς ή τύφλωση έγινε μέ πυρακτωμένα κάτοπτρα!... Ή  αιτία 
ή δποία παρεκίνησε τόν Αβδηρίτη φιλόσοφο σ’ αύτό —  δπως μάς λέει δ Πλού- 
ταρχος —  ήταν ή επιθυμία του νά κατορθώση νά αύτοσυγκεντρωθή. Γιατί 
δέν ήθελε νά βλέπη γύρω του τις ανθρώπινες ασχήμιες, τις διακρίσεις καί 
τήν μιζέρια. . . Περισσότερο δμως, δέν ήθελε νά ενοχλείται ή διάνοια του άπό 
τις αισθήσεις. . . ’Επίσης, στον ’Αβδηρίτη φιλόσοφο άπέδιναν καί προφητικές 
ιδιότητες. Τόν Δημόκριτον, επειδή άπ’ τήν παρατήρηση τών ουρανίων φαινο
μένων έκανε πολλές προβλέψεις, τόν ώνόμασαν «σοφία». "Όπως δέ άναφέ- 
ρει ό Κλήμης στούς «Στρωματεΐς» του (V I 32), έπειτα άπό μιά πρόβλεψη, 
πού έκαμε ό Δημόκριτος γιά μιά ιβροχή πού έπρόκειτο νά έπακολουθήση, πολ
λοί άπ’ τούς συμπολίτες του ωφελήθηκαν, γιατί έτρεξαν νά πάρουν καί νά 
εξασφαλίσουν άπ’ τ’ αλώνια καί τά χωράφια τους τήν συγκομιδή τών καρ
πών τους. . .

Ό  Ίουλιανύς (έπισ. 2016) επίσης αναφέρει, πώς δ Δημόκριτος καί μέ 
τόν βασιλ,ηά τών Περσών τόν Δαρεΐο ήρθε σ’ επαφή, ό δποίος τού είχε ζη
τήσει νά ξαναφέρη στήν ζιοή μιάν άπ’ τις πολύ αγαπητές του γυναίκες, πού 
είχε πεθάνει. Ό  Δημόκριτος πρόθυμα ύποσχέθηκε πώς θά μπορούσε νά πρα
γματοποίηση αύτό πού τού ζητούσε, ύπό έναν δρο μονάχα: Πώς θά έπρεπε
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απαραίτητα νά γράφουν πάνω στον τάφο τής γυναίκας τά ονόματα τριών αν
θρώπων, πού δέν 0ά είχαν δοκιμάσει πένθος σ’ δλη τους τή ζωή. Επειδή όμως, 
παρ’ δλες τις προσπάθειες τού Δαρείου δέν 'βρέθηκαν αυτοί οί τρεις, άπένθη- 
τοι —  άς πούμε —  άνθρωποι, ό Δημόκριτος βρήκε τήν ευκαιρία νά παρου- 
σιασθή στό βασιληά καί νά τον φρονηματίση μέ τό συνηθισμένο του γέλοιο, λέ- 
γοντάς του: «’Ώ ! παράξενε άνθρωπε! Κάμνεις άμετρον θρήνον, ωσάν νά 
εχης έμπλακή εις τούτο τό δυστύχημα, μόνος εσύ, ό όποιος δέν δύνασαι νά 
άνευρης ουδέ ένα έκ τών μέχρι τούδε ύπαρξάντων ανθρώπων, δστις νά μήν 
εχη δοκιμάσει μίαν ίδικήν σου συμφοράν...».

Αυτή δμως ή διήγηση δέν φαίνεται καί τόσο πιστευτή, επειδή δέν συμ
φωνεί καθόλου μέ τις χρονολογίες. Θά πρέπει νά τήν κατατάξουμε στους θρύ
λους τής ανεκδοτολογίας, οί όποιοι είχαν πλασθή, διά νά δείξουν κάπως επο
πτικά τις αντιλήψεις τού Δημόκριτου γιά τό πένθος! ’Επίσης, είχε πολύ 
διαδοθή ή παράδοση κατά τήν οποία, ό Αβδηρίτης φιλόσοφος άντίκρυζε όλα 
τά πράγματα, γελώντας διαρκώς. ’Επειδή δέ καταγελούσε τά πάντα, γιά τούτο 
άπεκλήθη καί «Γελασίνος». ’Αποτελούσε σ’ αυτό χτυπητή αντίθεση μέ τον φι
λόσοφο Ηράκλειτο, πού βλο έκλαιγε καί ήταν διαρκώς απαισιόδοξος. . .  Δυστυ
χώς, ακριβείς βιογραφικές πληροφορίες γιά τον (Αβδηρίτη φιλόσοφο δέν 
υπάρχουν. ΤΙ παράδοση έχει διασώσει μονάχα άνεκδοτολογικές διηγήσεις, οί 
όποιες, παρ’ δλον οτι δέν είναι αληθινές οί περισσότερες, όμως μας διαφωτί
ζουν γιά τον τρόπο, μέ τον όποιο έβλεπε κι εκτιμούσε ή αρχαιότητα τον βίο 
καί τό έργο του. Πολύ αξιοπερίεργη είναι ή διήγηση, πού άναφέρεται στις 
σχέσεις τού Δημόκριτου πρός τον σύγχρονό του, θεμελιακή τής ’Ιατρικής επι
στήμης, τον διάσημο γιατρό Ίπποκράτη τον Κώο.

Ή  επίσκεψ η τοΰ 'Ιπποκ ρά τη  στόν Δημόκριτο

Σύμφωνα μέ μιά πληροφορία πού προέρχεται πάντοτε άπ’ τις Α ρχαίες πη
γές, δέν είναι άσχετος μέ τήν Θράκη καί ό μεγαλύτερος γιατρός τής Άρχαι·- 
ότητος, ό Ιπποκράτης, γιατί τήν Ιατρική τήν εμαθε πρώτα όταν έγινε μα
θητής τοΰ ίδιου τού πατέρα του, Άσκληπιάδη Ήρακλείδη. ’Αργότερα δμως, 
γιά κυριώτερο δάσκαλό του είχε τόν γιατρό ΊΤρόδικο, πού καταγόταν άπ’ τήν 
Συληβρία τής Θ ράκης.. .

Ό  Ιπποκράτης γεννήθηκε στήν νήσο Κώ κατά τό έτος 460 π.Χ. καί 
ήταν σύγχρονος τού Δημόκριτου. Δέν υπήρξε δμως καθόλου μαθητής του —  
δπως διεδόθη στήν Άρχαιότητα —  αλλά φίλος του. Ή  πληροφορία αυτή, 
οτι υπήρξε μαθητής τού διάσημου ’Αβδηρίτη σοφού, προέρχεται άπ’ τό οτι 
μιά στενή φιλία καί πνευματική επικοινωνία υπήρξε ανάμεσα στούς δύο αυ
τούς μεγάλους άνδρες. Μέχρι σήμερα έχουν διασωθή δύο επιστολές άπ’ τίς
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12 πού άν&βάζει ό Γάλλος Λιτρ στή δεκάτομη έκδοσή του τών έργων τού 
'Ιπποκράτη. Στήν όγδόη απ’ αυτές δ 'Ιπποκράτης διηγείται στον φίλο του 
Δαμάγητο, πού έμεινε στή Ρόδο, τό πώς συνάντησε τον ’Αβδηρίτη σοφό. Ή  
φιλολογική ερευνά απέδειξε πώς οί Ιπποκρατικές αυτές επιστολές δέν είναι 
γνήσιες καί πώς γράφτηκαν άπό μεταγενέστερους, κατά τήν εποχή τού Τι- 
βερίου. Τά άναφερόμενα θεωρούνται σάν πλάσματα τής φαντασίας αυτών πού 
γράφουν ανέκδοτα. Έ ν πάσει δμως περιπτώσει, εμείς Οά παραθέσουμε τήν έν 
λόγω επιστολή τού Μεγάλου Κώου ’Ιατρού, εϊτε είναι γνήσια είτε δχι —  όπως 
ακριβώς τήν αναγράφει στο βιβλίο του. «Τά αρχαία Θρακικά ’Άβδηρα», ό 
καθηγητής Γ. Εύσταθιάδης :

«'Ο 'Ιπποκράτης περιήλθε πολλάς χώρας καί μάλιστα επί πολύ διέτρι- 
\jJEv είς τήν νήσον Θάσον. Έπανειλημμένως δέ έπεσκέφθη καί τά ’Άβδηρα, 
καθώς καί άλλας πόλεις τής Θράκης, ασκών τήν ιατρικήν του τέχνην. "Οτι δ 
'Ιπποκράτης έπεσκέφθη τά ’Άβδηρα, δέν υπάρχει αμφιβολία —  άν καί πολ
λοί υπάρχουν άρνούμενοι τούτο —  ή δέ έπίσκεψίς του αυτή είς τά ’Άβδηρα 
καταφαίνεται καί άπό τό γνήσιον ίδικόν του σύγγραμμα, «ΙΙερί 'επιδημιών Γ '» . 
Καί εκεί βλέπομεν όνομαστί άναφερομένους καί ύπ’ αυτού Οεραπευθέντας Ά - 
βδηρίτας, καί τούτο είναι μιά μεγάλη άπόδειξις, δτι πράγματι δ 'Ιπποκράτης 
(δίς τουλάχιστον) έπεσκέφθη τά ’Άβδηρα. Πραγματική επίσης είναι καί ή 
συνάντησις τών δύο έπιφανών άνδρών: Τού 'Ιπποκράτους δηλονότι καί τού 
Δημόκριτου. Τά καθέκαστα δ μ ω ς ... δ διαμειφθείς δηλαδή μεταξύ τών δύο 
σοφών διάλογος, δ ευρισκόμενος είς τήν ανωτέρω μνημονευθεΐσαν δγδόην επι
στολήν τού Άίτρ, είναι,, ώς ανωτέρω έλέχθη, καθαρά έφεύρεσις τών μεταγε
νεστέρων. Σύμφωνα λοιπόν μέ τά γραφόμενα έν τή επιστολή αυτή τού 'Ιππο- 
κράτους πρός τον φίλον του Δημόκριτον, οι Άβδηρϊται, βλέποντες τον σοφόν 
συμπατριώτην των νά καταγίνεται διαρκώς μέ τάς μελέτας του, νά άποφεύγη 
τάς ενοχλήσεις τών άλλων ανθρώπων, νά έχη ενώπιον του ζώα σφαγμένα καί 
νά έξετάζη μετά προσοχής τά διάφορα μέλη τού σώματός των, νά άγρυπνή 
κλπ., τον έθεώρησαν ώς καταληφθέντα υπό μανίας (τρέλλας). Καταλυπημένοι 
λοιπόν διά τήν τοιαΰτην κατάστασιν τού ένδοξου συμπατριώτου των, μετε- 
κάλεσαν έκ τής νήσου Κώ τον επιφανέστατον έκ τών ''Ελλήνων ιατρών 
τών χρόνων έκείνων, οστις, ένενηκοντούτης σχεδόν, εύρίσκετο τότε είς τήν 
πατρίδα του, προεδρεύων είς μίαν τελετήν τού ’Ασκληπιού. Τον ειδοποίησαν 
λοιπόν δτι έκτακτος ταχυδρόμος άφιχθείς έσπευσμένως άπό τά ’Άβδηρα, τού 
έκόμισεν εμπιστευτικήν έπιστολήν. Ό  ταχυδρόμος ήτο δ προύχων Άμελη- 
σαγόρης, τον όποιον, άλλοτε, δ 'Ιπποκράτης είχε γνοορίσει είς τά ’Άβδηρα 
κατά τό προηγούμενον ταξείδιόν του. Ούτος, άφ’ ού προσεφώνησε τον 'Ιππο-
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κράτη,ν μέ συγκινητικούς λόγους, τού παρέδωσε τήν επιστολήν. (Άναφέρεται 
τό κείμενον τής επιστολής, έκ τής οποίας μόνον μερικά αποσπάσματα παρα
θέτουμε διότι είναι μακροσκελής). Είς αυτήν άναφέρονται τά εξής:

«Ή  βουλή καί ό δήμος τών Αβδηριτών πρός τόν Ίπποκράτην».
«Πολύ μεγάλος κίνδυνος, ώ Ίππόκρατες, έπικρέμαται έπί τής πόλεως μας, 

διότι κινδυνεύει ένας συμπολίτης μας έπί τού Οποίου καί είς τό παρόν καί είς 
τό μέλλον έστηρίξαμεν τάς έλπίδας μας καί τήν δόξαν μας... Βεβαίως τώρα 
κανείς, μά τούς Θεούς, δέν ζηλεύει τήν κατάστασιν είς τήν οποίαν έφθασε, 
διότι άπό τήν μεγάλην σοφίαν τήν οποίαν κατέχει, υπάρχει φόβος μήπως ό Δη
μόκριτος χάση τό λογικόν του, καί τότε εϊμειθα κατεστραμμένοι. Διότι παρα
μελή σας τελείως τόν εαυτόν του, αγρυπνεί ημέραν καί νύκτα. Γελά διά τό 
κάθε τι, καί νομίζει δτι ή ζωή δέν είναι τίποτε... 'Ο είς νυμφεύεται, ό άλλος 
εμπορεύεται, δ άλλος δημιουργεί, δ άλλος άρχει, άλλος άποστέλλεται είς Πρε
σβείαν, άλλος άρροοστά, άλλος πληγώνεται καί άλλος αποθνήσκει. Αυτός γελά 
δι’ δλους καί διά τούς λυπημένους καί διά τούς χαίροντας.

Ακόμα, ένδιαφέρεται καί διά τά πράγματα τού 'Άδου, διά τά δποία μά
λιστα καί συγγράφει... ’Ιδού τί φοβούμεθα ώ Ίππόκρατες... ’Ιδού τί μάς απα
σχολεί καί μάς ανησυχεί. Τρέξε λοιπόν γρήγορα νά μάς σώσης. Νά παρηγό
ρησης τήν πατρίδα μας, καί νά μάς συμβουλεύσης τί νά κάμωμεν. Έάν σώ
σης ένα τοιούτον άνθρωπον, δέν θά σού λειψή ούτε ή δόξα, ούτε τό χρήμα, 
ούτε καί αί γνώσεις.

Έάν σώσης τήν ζωήν τού Δημοκρίτου ή πόλις μας καί αν άκόμη ήτο δλή 
άπό χρυσόν δέν θά ήμπορούσε νά πληρώση οτι αξίζει δ ερχομός σου κλπ κλπ.».

Μόλις έλαβε τήν έπιστολήν δ Ιπποκράτης μολονότι δέν είχε τήν γνώμην 
δτι έπρόκειτο περί τρέλλας αλλά μάλλον περί ύπερκοπώσεως, ειδοποίησε τούς 
Άβδηρίτας, δτι θά σπεύση είς τά ’Άβδηρα καί θά ιθέση τήν έπιστήμην του 
εις τήν διάθεσίν των. Μέ ταχύ πλοΐον καί μέ τά καλύτερα βότανα καί φάρμακα 
εφθασεν είς τά "Άβδηρα. Έπεσκέφθη αμέσως τόν Δημόκριτον, καί τάς έκ 
τής συναντήσεώς του αυτής έντυπώσεις του δι’ επιστολής του τάς έγραψε εις 
τόν άνωτέρα) ρηθέντα φίλον του Δημάγητον ώς εξής: «Ιπποκράτης Δημα- 
γήτω Χαίρειν».

«~Ω Δημάγητε. Ό  Δημόκριτος οχι μόνον δέν ήτο τρελλός, αλλά περιε- 
φρόνει τά πάντα, καί διά τής διαγωγής του αυτής έδίδασκεν οχι μόνον ήμάς, 
αλλά καί ολόκληρον τήν ανθρωπότητα. ’Έφθασα είς τά ’Άβδηρα καί έκεΐ εύρον 
ολους εμπρός είς τάς πύλας τής πόλεως καί μέ άνέμενον μέ ανυπομονησίαν. 
Ησαν έκεΐ άνδρες, γυναίκες, παιδιά καί νήπια ακόμη. 'Όλοι ήσαν κατηφεΐς 

καί λυπημένοι. Ένόμιζον τόν Δημόκριτον τρελλόν, ένώ αυτός τήν ώραν έκεί- 
νην ήτο άφωσιωμένος είς τήν φιλοσοφίαν...

Άνεθάρρησαν όταν μέ είδον. Έ γώ  δμως έδήλωσα δτι βιάζομαι νά ίδώ



94 ΤΑΚΗ ΑΚΡΙΤΑ

τον Δημόκριτον. Μέ ώδήγησαν όπισθεν του πύργου εις υψηλόν λόφον, και 
απ’ εκεί ευκόλως εβλεπέ τις τήν οίκΐαν τοΰ Δημοκρίτου. ΈκάΟητο επί λίθου 
υπό χαμηλόν καί πυκνόν πλάτανον καί έφόρει χονδροειδή χιτώνα. Ή το αδύ
νατος, ώχρύς, φέρων μακράν γενειάδα καί έκράτει βιβλίον εις τά γόνατά του 
καί άφθονα ζώα ήσαν τεμαχισμένα ενώπιον του. "Ολοι οί πέριξ έμοΰ Άβδη- 
ρίται έκλαιον. «ιΒλέπεις» — μοί ελεγον—  δέν είναι τρελλός; Καί τί κάμνει; 
«"Ενας έξέΐβαλεν όξύτατον δδυρμόν καί ένας άλλος οΐμωζεν... 'Ο Δημόκριτος 
άκου,σας, εγέλασε, διά τον ένα καί άνεκάγχασε διά τον άλλον. Κατόπιν εγώ 
έπλησίασα καί ό Δημόκριτος μέ είδε καί μου είπε:

—  «Χαίρε, ώ ξένε!».
—  Καί συ, χιλίας φοράς χαΐρε, ώ Δημόκριτε, σοφώτατε τών ανθρώπων. 

’Ονομάζομαι 'Ιπποκράτης, ό ιατρός.
—  Ή  δόξα τών Άσκληπιαδών... Τό αγλάισμα τής ιατρικής επιστήμης, 

έφθασε ,μέχρις έμοΰ. Μάς άπήντησε καί μοί προσέφερε κάθισμα άπό μαλακά 
πράσινα φύλλα, τό όποιον δέν ήτο καθόλου δυσάρεστον. «'Ηλθες εδώ διά δη
μοσίαν ή δι’ ιδιωτικήν ΰπόθεσιν; Καί εγώ:

—  «Διά νά εΐπω τήν αλήθειαν, ήλθα μόνον διά σέ... Διά νά συζητήσω μέ 
έναν σοφόν. ’Αλλά τί συγγράφεις, ώ Δημόκριτε;

—  Γράφω περί τρέλλας, περί τής αιτιολογίας της, τής φύσεως της καί 
τά πρός θεραπείαν της μέσα. (’Εδώ πρέπει νά προστεθή, πώς ό Δημόκριτος, 
πλήν τών πολλών άλλων γνώσεων του είχε καί πλείστας γνώσεις ϊατρικάς. 
Κατά τον δον αιώνα π.Χ. οί φιλόσοφοι πολλάκις άντιμετώπισαν προβλήματα 
ιατρικά, μέ πνεύμα φιλελεύθερον καί επιστημονικόν, καί έξ όλων περισσότερον 
ό Δημόκριτος, οστις πολλάκις κατηύθυνε τήν οξυδερκή περιέργειάν του εις 
ζητήματα τής ιατρικής. Εις τους υπό τών Montfauoon καί Cremer έκδοθέν- 
τας Κανόνας, όπου γίνεται ή αναγραφή τών ένδόξω ιατρών τής άρχαιότητος, 
πρώτος φέρεται ό Δημόκριτος. (Δημόκριτος, 'Ιπποκράτης, Γαληνός, κλπ.). 
’Έτσι, μέ απλά λόγια καί εξηγώντας επιστημονικά ό Δημόκριτος στον Ιπ π ο 
κράτη, τοΰ άναφέρει λέγοντάς του: «Εις τά ζώα, τά όποια βλέπεις εδώ ανοικτά, 
αναζητώ τήν φύσιν καί τήν θέσιν τής χολής, διότι όπως γνωρίζεις, όταν αυτη 
πλεονάζει, είναι αιτία τής τρέλλας...».

—  «Μά τον Δία, ώ Δημόκριτε, όμιλεΐς αληθινά σοφά, καί σέ θεωρώ 
ευτυχή δι’ όσα άπολαμβάνεις εις τόσον ιβαθεΐαν ησυχίαν, πράγμα τό όποιον εγώ 
δέν ήμπορώ νά κάμω...

—  Καί διατί δέν ήμπορεϊς, ώ 'Ιππόκρατες;
—  Οί άγροί, ή οικογένεια, τά παιδιά, τά νοσήματα, οί θάνατοι, οί ύπη- 

ρέται, οί γάμοι, δέν μοΰ δίδουν καιρόν νά είμαι ήσυχος...». Καί ό Δημόκρι
τος ήρχισε νά καγχάζη καί νά μέ ειρωνεύεται. Κατόπιν όμως έσιώπησε.
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—  "Ω Δημόκριτε, κάλλιστε τών σοφών. Επιθυμώ νά μάθω τήν αιτίαν 
τοΰ γέλωτός σου. Μήπως έφάνην γελοίος εγώ ή όσα είπα;

—  Δι’ όνομα τοΰ Ήρακλέους, ώ Ίππόκρατες!.. ’Ό χ ι!.. Άλλα δέν γνω
ρίζεις τήν αιτίαν τοΰ γέλωτός μου. ’Εγώ γελώ διά τον άνθρωπον γενικώς, 
ό όποιος γεμάτος άπό παραλογισμούς, μέ ιδέας καί σχέδια τελείως παιδικά, 
δημιουργεί συμφοράς καί φροντίδας, έρμαιον τών επιθυμιών του! Τρέχει είς 
τά πέρατα τοΰ κόσμου διά νά κερδίση άργυρον καί χρυσόν, χωρίς ποτέ νά 
είναι ικανοποιημένος. Διά νά άνοίγη τά βάθη τής γης, μεταχειρίζεται ανθρώ
πους όμοιους μέ αυτόν... Αλυσοδεμένους, εκ τών οποίων πολλοί υποκύπτουν 
είς τήν ανάγκην. Κάμνουν παιδιά, τά όποια μόλις μεγαλώσουν, τά άπομακρύ
νουν. Ποιος ό λόγος τής ματαίας καί ακαταλόγιστου ταΰτης σπουδής, ή όποία 
δέν διαφέρει άπό τήν τρέλλαν;»...

—  Καί πολλά άλλα προσέθεσεν ό φιλόσοφος καί άπέδειξεν είς τον 'Ιπ- 
ποκράτην ότι δικαίως εγέλα καί «κάγχαζε, δι’ ολας τάς άνοήτους φροντίδας 
τών ανθρώπων, διά πράγματα μάταια!...

Είς τό τέλος τής πρός τον Δημάγητον επιστολής του ό Ιπποκράτης προσ
θέτει ότι έθαύμασε τον Δημόκριτον διά τήν σοφίαν του.

Άνεχώρησε δέ σκεπτόμενος τά διδάγματα τοΰ Δημοκρίτου. Έβλεπεν ότι 
καί ό ίδιος δέν ήτο αμέτοχος άπό πολλά ελαττώματα τών άνθρώπων.

Τά περιστατικά τοΰ θανάτου τοΰ Δημοκρίτου συνδέονται μέ θρυλικές διηγή
σεις. Κατά τον συγγραφέα "Ερμιππο, καταγόμενο έκ Σμύρνης, όταν ό ’Αβδη
ρίτης φιλόσοφος ήταν στις τελευταίες μέρες τής ζωής του, ή άδελφή του είχε 
εκδηλώσει τήν λύπη της γιατί ό θάνατός του θά τήν εμπόδιζε νά γιορτάση τήν 
μεγάλη γιορτή τών «Θ ε σ μ ο φ ο ρ ί ω ν» πού Οά τήν γιόρταζαν οί Α βδη
ρίτες έπειτα άπό δυο - τρεις μέρες. Ό  Δημόκριτος, επειδή τήν αγαπούσε πολύ, 
εμπνεύστηκε ένα τρόπο γιά νά έπιβραδύνη τον θάνατό του...

—  Είπε στήν αδελφή του νά τοΰ φέρουν ζεστά ψωμιά, γιά νά είσπνέη 
τούς άτμούς άπό τά καρβέλια πού άχνιζαν βγαλμένα τήν ίδια ώρα άπό τον 
φούρνο...

Πραγματικά δέ —  όπως αναφέρει ή παράδοση —  τά ,κατάφερε νά κρα- 
τηθή στή ζωή μέ τούς άτμούς άπό τά ψωμιά πού άχνιζαν επί τρεις ακόμη μέ
ρες κατά τις όποιες διαρκοΰσε ή γιορτή. "Ενας άλλος ομοος, «ό ΆΟήναιος», μάς 
δίνει μιά διαφορετική έκδοση τοΰ θρύλου αύτοΰ. Κατά τήν έκδοση αυτή, ό 
Δημόκριτος, σάν έφθασε πιά σέ πολύ βαθειά γηρατειά, πήρε τήν απόφαση 
νά θέση τέρμα στή ζωή του, μέ διαδοχική ελάττωση τής τροφής. ΓΙροκειμέ- 
νου δμως νά γιορτάση ή άδελφή του τά «Θεσμοφόρια», παρέτεινε γιά τό χα- 
τήρι της τήν ζωή του, άναπνέοντας τή’ μυρωδιά πού έβγαινε άπό ένα δοχείο
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πού ήταν γεμάτο μέλι... Ό  ΐδιος ό Άθήναιος προσθέτει άκόμη δτι δ Δημόκριτος 
εδινε τή συμβουλή: 'Ό τι, γιά νά έχη κανείς καλή υγεία καί νά τήν διατηρή, 
θά έπρεπε νά βρέχει εσωτερικά μέν τό σώμα του μέ μέλι, εξωτερικά δέ μέ 
λάδι.

ΤΑ Κ Η Σ Α Κ ΡΙΤ Α Σ
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Τό Βογιαλίκι -  -υλαγανή 

τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας

Οί Βογιαλικιώτες (τής Ξυλαγανής) κατέβηκαν στήν Ελλάδα στις 14 
Νοεμβρίου τοΰ 1924. Είναι απλές μά πολύ εύγλωττες οί διηγήσεις τους γιά τόν 
πόθο τους νά έρθουν στήν Ελλάδα.

«Ή ταν στον κάμπο ό Χρηστός μας' έβοσκε τά ζώα. Κι’ ήρθε τό βράδυ 
καί μάς ειπε πώς τόμαθαν καί κείνα δτι θά φύγουμε γιά τήν Ελλάδα. "Οταν 
τ’ ακόυσαν δέν ήξεραν τί έκαναν.

"Εβγαζαν τά κασκέτα τους, τά πετοΰσαν ψηλά καί φώναζαν: Έ εεϊ... θά 
πάμι σνι Άλλάδα... Οά πάμι σνι Άλλάδα...».

Προηγουμένως —  κατά πληροφορίες καί διηγήσεις πάντα γερόντων, πού 
ζοΰν ακόμα καί θυμούνται ολοζώντανη τήν περιπέτειά τους αυτή —  ήρθε στή 
Θράκη, γιά νά διαλέξη τόν τόπο πού θά κατοικούσαν, επιτροπή πού αποτε
λούσαν 6 παπάς τού χωριού ΙΙαπαπαύλος, δ Πρόεδρος "Αναστάσιος Παπανα
στασίου καί ένας άκόμη.

"Άν κρίνω άπό τις περιγραφές τους γιά τήν παλιά τους Πατρίδα, θά 
πρέπει ή Ξυλαγανή νά ήταν ή πιο αξία νά τήν άντικαταστήση.

Τό Μεγάλο Βογιαλίκι βρίσκεται περίπου σαράντα μέ σαρανταπέντε χι
λιόμετρα βορείως τής Άδριανουπόλεως καί έξήντα μέ έξηνταπέντε χιλιό
μετρα βορειοδυτικώς τών Σαράντα Εκκλησιών. Σχετικά μέ τό δνομά του 
διατηρήθηκε άπό στόμα σέ στόμα ή εξής έκίδοχή: Δυο αδελφοί, Κρήτες ή Ή - 
πειρώτες, πού έξασκούσαν τό επάγγελμα τού «μπογιατζή» (βαφέιος) διάλε
ξαν, γιά νά εγκατασταθούν, τό χοοριό αύτό, δπου έβρισκαν άφθονα τά φυτά 
πού χρησιμοποιούσαν γιά τή δουλειά τους. Κι5 ήταν δ μέλιγος (μελιά) γιά τό 
μαύρο χρώμα, τό λάπατο (λάπαθο) γιά τό κίτρινο καί τό ρούδι, τό άζάρι γιά 
τό κόκκινο καί συνδυασμοί τους γιά ενδιάμεσες άποχρώσεις.

Κι’ άπ’ τούς «μπογιατζήδες» λοιπόν αυτούς πήραν οί άπόγονοι τήν τέχνη 
τους. Καί τό χωριό τό δνομα Μπογιαλίκι καί κατόπιν Βογιαλίκι, Μεγάλο άπό 
τόν μεγαλύτερο καί Μικρό άπό τόν μικρότερο άδελφό, ή μάλλον τούς άπογό- 
νους τους άντιστοίχως.

Κάτω άπό τόν πέπλο τής άγάπης τους φαντάζει μέ τήν όμορφη φύσι γύ
ρω του, τούς γραφικούς λόφους του, δπως τό Σαρλίκ(ι), τό Τσιάλμπαΐρ(ι), 
τό Τσιακαρλί, τό Μανταρλί ιμπαιρ μέ τούς πολλούς μύκητες, τό Σιβρίμπαΐρ, τό
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Καραγάτς μπαΐρ μέ τις φτελιές του, τό Μαγιά μπαΐρ καί τοΰ Τζιλέκα τό μπαΐρ.
Ρυάκια τό διέσχιζαν σχεδόν δλο τό χρόνο μέ άφθονα νερά, προ πάντων τό 

«χωριανό τό ρέμα», που «γύριζε» έξ νερόμυλους.
Οι εξοχές του μοσχοβολούσαν «ίτσάκια» (ΐα) καί άγρια δάση, δπως ή 

Μηλιά, τό Χοντρό Κουρί, ή Βαθειά Λάκα, οι Πλαγιές, τοΰ Βοΰλκου τά Μπι- 
μπιλίκια, τοΰ Τσιμπλιάρα, τοΰ Γκουντούλα, τοΰ Παπαστουγιάν, τοΰ Μιχαλέν- 
τζα ,τοΰ Παπατάση, τοΰ Χατζή, τοΰ Τίτηρη, τοΰ χάριζαν τήν ομορφιά καί τά 
πλοΰτη τους. Οί σοδιές πλούσιες, τά δημητριακά ψωμωμένα, τά πρόβατα αμέ
τρητα, τό μέλι σέ λίγωνε μέ τήν ευωδιά του δταν τό τρυγούσαν' τά κρασιά 
άφθονα' τόσο άφθονα —  λέει —  πού κάποιος έκανε πλίνθους χρησιμοποιών
τας κρασί αντί νερό!

Χώρια οί καρποί, πού ή μάννα γη τούς πρόσφερνε χωρίς αντάλλαγμα: 
τά κράνα, τά τσάπουρνα, τά χαμοκέρασα, τά λεφτοκάρυα, τά μήλα, τά αχλά
δια ...

Στά  μάτια τους στέκει ολοζώντανο τό «Μπουρανταλιώτικο» πανηγύρι μέ 
τούς λογής πραματευτάδες, τή μεγάλη κοσμοσυρροή απ’ δλα τά περίχωρα, μά 
προ παντός τις κατανυκτικές ομαδικές προσευχές, πού ακολουθούσαν σεμνοί 
χοροί τών νέων μπροστά στά μάτια τών γεροντοτέρων.

Γιά τήν καλύτερη κατανόηση τών τραγουδιών κυρίως καί ιστοριών νο
μίζω πώς θά διηυκόλυναν ώρισμένα «υπ’ δψιν».

Στή γλώσσα τους «τρώνε» σχεδόν πάντα τό τελευταίο φωνήεν. Π .χ. πιρι- 
στέρ αντί περιστέρι, γυρεύ αντί γυρεύει, τά μάτια τς αντί μάτια της κλπ. Σ τις 
καταλήξεις τών κλιτών ό φθόγγος ε αντικαθίσταται άπό τον ι. Π.χ. ήρθι αντί 
ήρθε.

Ό  φθόγγος ο αντικαθίσταται άπό τον ου. Π.χ. τού μήλου άντί τό μήλο.
Στον τονισμό, τυπικά, σέ ώρισμένες περιπτώσεις, δέν άκολουθώ τούς γνω

στούς κανόνες τονισμού, γιατί θέλω νά άποδοθή ή πτώσις, καί βάζω τον τόνο 
πού έπρεπε νά ειχε μέ τό σωστό φωνήεν: Π .χ. τού Δήμου άντί τον Δήμο κλπ.

2 Ο Ερχομός

Στις δεκαεφτά Νοεμβρίου τοΰ 1924 ή πλατεία τής Ξυλαγανής παρουσία
ζε μιάν άσυνήθιστη κίνηση.

'Αμάξια πεζεμένα κι’ άλλα πού μόλις κατέφθαναν φορτωμένα δσο έπαιρνε, 
γριές καί γέροι, νέοι καί νέες, παιδιά μικρά καί μεγάλα, μητέρες καί νεογέν
νητα, ταλαιπωρημένοι δλοι άπ’ τό πολυήμερο ταξίδι μέ τό πρωτόγονο μέσο 
τής βοϊδάμαξας άντίκρυζαν τήν καινούργια τους Πατρίδα.

Μέ τις φροντίδες τής αρμόδιας Επιτροπής καί τή μέριμνα τής νέας 
τους πατρίδας τακτοποιήθηκαν, κατά τό δυνατόν, στά σπίτια πού είχαν άδειά- 
σει λίγο πριν Βούλγαροι μέ τούς όποιους γινόταν ή άνταλλαγή τοΰ πληθυσμού.
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Εγκαταστάθηκαν εκεί μέ τά λιγοστά υπάρχοντά τους κα'ι μέ πολλή αγά
πη ξανάρχισαν τή ζωή στή χώρα πού χρόνια (ονειρεύονταν κι’ δπου βρήκαν 
άφθονα τήν ελιά κα'ι τό λάδι.

Ή ταν άνθρωποι προπαντός εργατικοί, μέ θερμή ιδιοσυγκρασία μά φιλή
συχοι, μέ χοντρούς κάπως τρόπους μά μ’ ευαίσθητη ψυχή, μέ φτωχή γλώσσα 
μά μέ πλούσια καρδιά κι’ έξυπνο πνεύμα.

"Άν ή περίστασις τούς είχε αναγκάσει νά έγκαταλείψουν ολόκληρες πε
ριουσίες, ή ΐδια δέν μπορούσε νά τούς έμποδίση νά φέρουν μαζί τους τις συνή
θειες, τά ήθη καί τά έθιμα, τις αρχές, τούς θεσμούς πού ρύθμιζαν τή ζωή 
τους.

"Ολα αυτά, στήν αρχή φυσικά, διατηρήθηκαν δπ<υς ήταν. Τό ίδιο δμως 
χωριό είχε δεχθή πρόσφυγες καί άπό άλλα μέρη τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας 
καί τής ’Ανατολικής Θράκης.

Καί καθώς πάντα συμβαίνει δλα αυτά άναμείχθηκαν, άσκησαν καί δέχθη
καν επιδράσεις, εμφάνισαν παραλλαγές ώσπου, στό τέλος ό χρόνος κι’ ό πολι
τισμός τείνουν νά τά εξαφανίσουν.

Πολλοί παλιοί τά θυμούνται μέ αγάπη καί τά βλέπουν μέ πόνο νά χάνων- 
ται" κι’ δταν τούς ρωτάς νά σού πούν γ ι’ αυτά, στά μάτια τους διακρίνεις μιά συγ
κίνηση θάλεγα ευγνωμοσύνη, σάν τούς σώζης κάποιον αγαπημένο πού κινδυ
νεύει νά χαθή.

Πολλά, δπιος ήταν ή παραλλαγμένα, θυμούμαι καί ή ίδια. Θέλω νά δώ
σω μιά εικόνα τής ζωής τους πιστεύοντας πώς μέσα στό φόντο της βρίσκουν 
καλύτερα τή σημασία τους παρά άν τά άνέφερα ξερά καί μεμονωμένα.

’Αρχίζω άπό τήν οικογένεια.
Τό σύστημά της είναι πατριαρχικό. Στό σπίτι, άνώτατος άρχηγός ήταν 

ό πατέρας.
Σ ’ αυτόν ύπάκουαν δλα τά μέλη τής οικογένειας άπό τή σύζυγο, τούς 

γυιούς, τις κόρες καί τις νύφες ώς τά έγγόνια.
Δούλευαν δλοι μαζί’ έτρωγαν δλοι μαζί. Αύτό φυσικά οφειλόταν καί στή 

συνήθεια μά τώρα τουλάχιστον καί στις συνθήκες.
Τά λιγοστά χωράφια καί ή λοιπή περιουσία ανήκαν στύν πατέρα. Αυτός εξ 

άλλου διέθετε καί τή μεγαλύτερη πείρα καί τις περισσότερες γνώσεις σχε
τικά μέ τήν καλλιέργεια τής γής καί τήν, δχι συστηματική φυσικά, κτηνοτρο
φία.

Ό  γυιός ή οι γυιοί ήταν βοηθοί του πού είχαν τό μερίδιό τους στις άπο- 
λαυές πάντα σάν παιδιά τού πατέρα τους.

Τή γή, γιά νά τούς χαρίζη τά άγαθά της, τήν πότιζαν μέ άφθονο ιδρώ
τα. Τήν ώργωναν μέ τό ξύλινο άλέτρι ή σιδεράλετρο, πού τό ’έσερναν άδιαμαρ- 
τύρητα τά βόδια. Θέριζαν τά σιτηρά μέ τό δρεπάνι στό δεξί χέρι καί στό αρι
στερό στήν παλαμαριά, ένα είδος ξύλινου γαντιού πού προ φύλαγε τό χέρι καί
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διηυκόλυνε στο νά κρατάη περισσότερα στάχυα, νά γίνεται μεγάλη ή «χεριά».
Τό καλοκαίρι ήταν ή εποχή τού εντατικού αγώνα, πραγματικού πολέμου.
Σ 5 αυτόν επιστρατεύονταν δλοι δσοι μπορούσαν αδιακρίτως φύλου ή ηλι

κίας. Σάν τελείωνε δ θερισμός τά δεμάτια συγκεντρώνονταν στ'ις μεγάλες αυ
λές, στά αλώνια, καί στιβάζονταν σέ θημωνιές γύρω-γύρω.

Τ 5 αλώνι εΐχε προηγουμένως βραχή καί πατηθή καλά μέ πέτρινο· κύλιν
δρο γιά νά γίνη ίσιο καί καθαρό. Έκεΐ μέ τήν ξύλινη ροκάνα αλωνίζονταν δλες 
οί θημωνιές μέ τή σειρά.

Δέν πήγαινε πίσω καί τό σφύριγμα τού μερακλή, πού όρθιος επάνω στή'· 
ροκάνα, δταν δέν παρώτρυνε τά βόδια νά βιαστούν, νά στρίψουν «δεξιά, αρι
στερά, μέσα, έξω» σφύριζε όμορφους σκοπούς, μακρόσυρτους, γλυκούς. Κι’ 
δ πόλεμος γινόταν πανηγύρι.

Σάν πατιούνταν τά στάχυα «γύριζαν τό άλα>νι» μέ τις «γιάμπες», γιά νά 
φέρουν τά απάτητα στήν επιφάνεια. Κι’ δταν τρίβονταν καλά τά στάχυα κι’ 
ή καλαμιά γινόταν ψιλό άχυρο τά βόδια είχαν σειρά νά ξεκουραστούν. Οί 
δουλευτάδες μάζευαν σέ σωρό τό προϊόν τού αλωνισμού μέ τόν «γκρέβιλο» κι’ 
άν δ αέρας φυσούσε τό «λίχνιζαν» γιά νά χωρίσουν τό σιτάρι άπό τό άχυρο, 
«δερμόνιζαν» τό σιτάρι γιά νά τό καθαρίσουν άπό τά κότσαλα καί τις πέτρες 
καί νά τό άποθηκεύσουν στ’ άμπάρια καί τ’ άχυρο στον αχυρώνα.

"Οταν τ’ αλώνια άδειαζαν άπ’ τις θημωνιές, άλλαζαν καί τά σκηνικά τής όμορ
φης, απλής ζωής. Σειρά είχε τώρα δ τρύγος τού καλαμποκιού. Μιά αλληλεγ
γύη θαυμαστή, μιά συνεργασία χιορίς δρους. Τή μιά μέρα στού ενός, τήν άλ
λη στ’ άλλουνού τό χωράφι.

"Άσπροι σωροί άπό «κοτσάνια» δέσποζαν τώρα στις αυλές κι’ δ όγκος 
τους φοβέριζε τό μάτι. Μά τό πρωι μές στήν καθαρισμένη καί χρισμένη μέ 
κοπριά αυλή κυλιούνταν απλωμένα κεχριμπάρια. Καί πιο πέρα άφράτοι σωροί 
άπό καλαμποκόφυλλα. Ά π ’ αυτά ή οικοδέσποινα Οά διάλεγε τά πιο μαλακά καί 
άσπρα γιά νά ύφάνη μαλακές καί άθάνατες όμορφες τ[ιάθες.

Τή νύχτα γινόταν ένα μικρό θαύμα. Έ να  θαύμα άπ’ αυτά πού μπορούν 
καί κάνουν οί άνθρωποι δταν βρεθούν στήν άνάγκη ή δταν θέλουν.

Αυτή τήν εποχή μές στο χωριό αντιλαλούσαν καί πάλι τά τραγούδια. Μά 
τώρα είχαν έναν τόνο πιο μαγευτικό γιατί άκούγονταν τή νύχτα' γιατί τότε 
γίνονταν τά νυχτέρια.

Ό  νοικοκύρης καλούσε γνωστές κοπέλλες ώς έπί τό πλεΐστον στο «μιντζί» 
νά βοηθήσουν στο καθάρισμα. Ή  άμοιβή τους ήταν ανυπολόγιστη. Ή ταν ενα 
φίλευμα, ένα δείπνο μέ φαγητά άπ’ αυτά πού μπορούν νά χορτάσουν εύκολα 
πολλούς.

Ή  πρόσκλησις δμως ήταν όχι μόνον εύπρόσδεκτη μά καί λαχταριστή. Ή 
ταν μιά ευκαιρία γιά τις νιές νά συγκεντρωθούν, νά πούν καί νά γελάσουν, νά 
τραγουδήσουν κάτω άπ’ τόν άστροσπαρμένο ουρανό, νά προβάλουν τά αγνά
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τους νιάτα στά αχόρταγα βλέμματα τών παλληκαριών κάτω απ’ τό φεγγαρό
φωτο.

Τό θρόισμα τών φύλλων διακοπτόταν άπό κοριτσίστικα γέλια. 01 έφηβοι 
έδειχναν τήν εποχή αυτή μιά αφάνταστη προθυμία νά παν νά βόσκουν τά ζώα 
στον κάμπο καί νά διανυκτερεύσουν μάλιστα έκεΐ. ’Έτσι είχαν τήν ευκαιρία 
μακριά άπό τον έλεγχο τοΰ αυστηρού γονιού νά κατεβαίνουν μέ τή σειρά, κα
βάλα στ’ άλογο, στο χωριό καί νά γυρίζουν στά «μιντζιά» ψάχνοντας γιά τήν 
αγαπημένη.

Τά τραγούδια τους ήταν αργόσυρτα. Τά λόγια ήταν απλά σάν και τούς 
ανθρώπους εκείνους, τά θέματα διάφορα' παράπονα, καημοί, πόθοι, αγάπες, 
ξενητειά.

Νά ένα άπ’ τά πιο παλιά πού τραγουδιούνταν στήν «Πατρίδα».

«’Εψές βγήκα νά σεργιανίσου 
τά μισάνυχτα τά πάρουρα.
Βρίσκου τήν κόρη νά κοιμάτι μόν κί μουναχή.
’Έσκυψα νά τή φιλήσου 
δέ μι δέχτικι.

—  Πού ήσαν ξένι μ, πού ήσαν αυτόν τού χειμώνα 
φάντα (δταν) κειτούμαν κ! θιρμινούμαν;

—  Ξένου δούλιυα σένα τάστιλνα.
Σόστιλνα, κόρη μ, σόστιλνα 
βραχιόλια στά παχλά τά χέρια σ,
σόστιλνα, κορη μ, γκιουρντάνια στούν άσπρου τού λαιμό σ, 
σόστιλνα, κόρη μ, σόστιλνα γυαλί κι χτένι 
γυαλί κί χτένι στά ξανθά μαλλιά σ.»

Σάν λιάζονταν οί κουκουνάρες, άκολουθούσε τό ξεκόκκισμα μέ τον κύ
λινδρο ή τή χειροκίνητη καλαμποικομηχανή, δ καρπός απλωνόταν γιά νά λια
στή καλά καί τά κοτσάνια γίνονταν εύφλεκτο προσάναμμα γιά τό χειμώνα.

Ό  κόσμος τ<όν παυδιών πού σ’ όλες τις εποχές άποζη,τάει τό παιχνίδι, τό 
έβρισκε καί τιάρα. Μες στις ευρύχωρες αυλές, παιδάκια έπαιζαν ώρες ολόκληρες 
σχηματίζοντας πηγαιδάκια, μαντράκια, καλύβες άπό κοτσάνια ή ζεύονταν δυο 
δυά σά βόδια στο ζυγό τριγυρνούσαν στο αλώνι. Μερικά πιο μεγάλα, επιδέ
ξιοι μαστόροι, επινοούσαν καί κατασκεύαζαν μικρούς τροχούς άπό στέλεχος 
καλαμποκιάς, ολόιδιες ρόδες μέ άκτίνες, μέ βέργα ιτιάς γιά στεφάνη. Κι’ άλ
λα πάλι μέ κολοκυθάκια γιά τροχό καί χερούλι άπό βλαστό ηλίανθου.

'Όλα εξασφαλίζονταν μέ τό χέρι.
'Ό ταν τέλειωναν οί δουλειές στά χωράφια, τούς περίμεναν άλλες άσχο- 

λίες, τόσο τούς άνδρες, οσο — καί πιο πολύ —  καί τις γυναίκες.
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"Οταν δέν ώργωνε, δέν έσπερνε, δέ θέριζε ό άξιος γεωργός επισκεύαζε 
τό κατεστραμμένο αλέτρι ή τή σβάρνα, κατασκεύαζε τσαρούχια άπό χοιρινό 
δέρμα, πελεκούσε κα'ι έφτιαχνε «κοπάνες», ξύλινες γούρνες γιά νά ταΐζουν τά 
γουρούνια, ή γαλέτσια γιά τις γυναίκες, σκαμνιά γιά τό σπίτι.

Διώρθωνε τήν άμπάρα, έφερνε «τσαλιά» γιά νά περιφράξη τήν αυλή, έβγα. 
ζε κούτσουρα γιά τό χειμώνα, έφερνε φρύγανα, ξύλα.

Μά κείνες πού ξαποσταμό δέν εΐχαν ήταν οί γυναίκες.
"Οταν ιδέν βοηθούσαν στις δουλειές τών χωραφιών, ΐ'ίς περίμεναν δουλειές 

τού σπιτιού, πού γιά νά τ'ις προλάβουν έπρεπε νά ξενυχτούν.
Τά ρούχα της οικογένειας, άπό τά στρωσίδια τού σπιτιού ώς τις φορε-

Έξωτερικο σπιτικού στο Μεγάλο Βογιαλίκι.

σιές τους, έβγαιναν άπό τά χέρια τους. Ή ταν δλα χειροποίητα.
"Εγνεθαν τό βαμβάκι γιά τά βαμβακερά ρούχα και προικιά. ’Ήξεραν νά 

λευκαίνουν τ’ άσπρα μέ ένα κάπως αηδιαστικό, πολύ κοπιαστικό μά καί άποτε- 
λεσματικό τρόπο.

Τά άφηναν δλη τή νύχτα μέσα σέ άραιωμένη κοπριά προβάτου, τά έπλε
ναν ύστερα στό ρέμα, τά άπλωναν καί πάλι επαναλάμβαναν τά ίδια άπ’ τήν 
άρχή επί μερικές μέρες ώσπου γινόταν εξαιρετικά πράγματι λευκά.

Τά πανιά αυτά γίνονταν πουκάμισα μέ κεντημένη τραχηλιά γιά τούς άν- 
δρες καί κεντητά μανίκια καί ποδόγυρο γιά τις γυναίκες.

Τό μαλλί τό έπλεναν στό ρέμα. Τό «έξεναν» γιά νά τό καθαρίσουν απο 
τις κολλιτσίδες κι’ δ,τι άλλο. Γιά τις δουλειές αύτές γίνονταν καί νυχτέρια τό 
χειμώνα.
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"ΤΠστερα τό λανάριζαν στο ορθό λανάρι. Ή ταν ,κάτι πούμοιαζε μέ σκαμνί. 
Στήν επάνω οριζόντια επιφάνεια ειχε δυο σειρές πυκνές,, χοντρές βελόνες. Ε 
κεί τό έμπηγε κα'ι τό τραβούσε απ’ τά πλάγια ή πολύπειρη νοικοκυρά και τό 
ετοίμαζε γιά γνέσιμο. Ά πό τό γνέσιμο στο «καλάμισμα, τό ήδιασμα, τό τύλι
γμα, τό μίτωμα» καί τέλος στο ύφασμα.

"Τφαινε τα μάλλινα μά τά ήθελε καί μαύρα αστραφτερά βαμμένα. Μά
ζευε κλωνάρια μελιάς, τά έβραζε καί έβγαζε ένα μαύρο χρώμα πού μέ λίγο 
μαυρόχρωμα έδινε ένα γυαλιστερό καί ανεξίτηλο μαύρο στά «σκουτιά».

’Απ’ αυτά γίνονταν οί «τσούκνες» καί τά «πουτοΰρια». ’Ιδιαίτερα γιά τά

Οικογένεια Βογιαλικιωτων.

τελευταία έπρεπε νά είναι καί «ντουλαπιασμένα». Τό επεξεργάζονταν οί «ντου- 
λαπατσήδες» πού έρχονταν μιά ώρισμένη εποχή, τό έπαιρναν γιά νά τό φέρουν 
πυκνό, χοντρό μέ ύφη καί οψι τσόχας. Οί νέες κεντούσαν τις αλλαξιές.

Τις κλωστές, δσες δέν έφτιαχναν οί ίδιες, τις αγόραζαν άπ’ τό μοναδικό 
μαγαζί στο χωριό δπου δλοι έβρισκαν τά άλλα, τά λιγοστά είδη πού τούς χρει
άζονταν' πετρέλαιο γιά φωτισμό, ξύδι, αλάτι, πιπέρι κόκκινο καί μαύρο, κου- 
φέτα, ζάχαρι, «βαλάδες» καί χάντρες γιά στολίδια τής φορεσιάς τους καί
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«βαράκι». Αυτό ήταν ένα είδος πολύ λεπτού χρυσόχαρτου πού εύκολα γινόταν 
σκόνη γιά νά κόλληση σέ φύλλα κισσού ή «τσιμσιριού» πού προορίζονταν γιά 
κάλαντα ή γιά γάμο.

Οι γυναίκες, πολύ περισσότερο οί κοπέλλες, έκαναν τίς συναλλαγές τους 
άπό ένα μικρό παραθυράκι τού μαγαζιού πού ήταν πάνω στο δρόμο.

Δέν επιτρεπόταν σέ ένα κορίτσι, ήταν ντροπή νά μπή μέσα στο μαγαζί 
δπου πιθανόν νά βρίσκονταν καί άνδρες.

'Τπάρχει ένα φυτό σκιαδανθές πού βγάζει άσπρα άνθη. "Οσες φορές τό 
δούν γριές, δέν υπάρχει περίπτωσις νά μην πούν: «Στον καιρό μας αυτό τό 
λουλούδι, μές στη μέση ήταν μαύρο ίσα μέ παρά. Τώρα χάθηκε. Τό λέν ντρο- 
πίτσα. Μά πού ντροπή τώρα ί».

Οί πιο ήλικιωμένες ασχολούνταν καί μέ δ,τι άλλο ήξεραν ή χρειαζόταν.
’Ήξεραν απ’ τά παχιά τού γουρουνιού καί τ’ άχρηστα γιά φαγητό νά 

κάνουν σαπούνι βράζοντάς τα μέ καυστική σόδα.
Τό άνοστο κρέας τής γερασμένης προβατίνας νά τό κάνουν εύγευστο κα- 

βουρμά.
Ετοίμαζαν τραχανά καί «γιουφκάδες» (χυλοπίττες) γιά τό χειμώνα.
’Ήξεραν νά βουλώνουν τά ραγισμένα σταμνιά καί τσουκάλια μέ ενα μεί

γμα άπό αυγό, άσβεστόγαλα καί βαμβάκι.
Παρασκεύαζαν άλοιφή άπό άσβεστόνερο καί λάδι, «μιχλέμ», πολύ άποτε- 

λεσματική γιά πολλές περιπτώσεις.
’Έπλεναν κάλτσες μάλλινες καί σκούφιες, πίτυζαν τυρί μέ πιτυά προβά

του. Τό ράψιμο τών ρούχων, έκτος άπό τά πουτούρια (βράκες) τά γιλέκα, τίς 
«σαλταμάρκες» (είδος σακακιού) καί τούς «ναμπάδες» (είδος παλτού μέ κου
κούλα, γαρνιρισμένο στις ραφές ιμέ γαϊτανάκι άσπρο) τών άνδρών, πού ήταν 
δουλειά τών «τερζήδων», περίμενε κι’ αυτό τά χέρια τών γυναικών.

’Ά ν ληφθή ύπ’ όψιν καί ή συχνή τεκνοποιία εξηγείται γιατί γήραζαν τό
σο γρήγορα οί άξιες αυτές γυναίκες.

Βαρύ τό έργο τής γυναίκας, δύσκολος ό ρόλος της καί πιο δύσκολος τής 
νύφης. ...

Έκτος άπό τήν εργατικότητα πού έπρεπε νά τή διακρίνη —  τόσο στις 
δουλειές τού σπιτιού δσο καί στού χωραφιού, δπου ήταν ντροπή νά μήν προχω- 
ρή στο «άρδίνι» πρώτη πρώτη —  έπρεπε νά προσέχη καί τή συμπεριφορά, τή 
στάση της άπέναντι σέ δλους. ’Έπρεπε νά τρέχη πρόθυμη, παντού, νά προλα- 
βαίνη τά πάντα. 'Όταν άκόμα κάθονταν γιά φαγητό κάτω, γύρω στο χαμη
λό σοφρά, αυτή δέν είχε τό δικαίωμα νά καθήση σάν τούς άλλους. Αυτή έπρε
πε νά βρίσκεται σέ ήμιγονάταση, έτοιμη νά σηκωθή, γιατί κάποιος ζητούσε κάτι 
ή γιατί κάποια άλλη άνάγκη παρουσιαζόταν.

Δέν ήταν τόσο ό λόγος αυτός δσο γιά νά κατανόηση ή νύφη τή θέση της 
στήν οικογένεια, τήν τελευταία.
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Μιά τέτοια κατάστασις φυσικά δημιουργούσε και τά σχετικά ανέκδοτα. 
Συνήθιζαν νά τρώνε πολλοί μαζί άπό μεγάλες γαβάθες ή ταψιά. Τή Σα- 

ρακοστή λοιπόν έτρωγαν χαβιάρι καί χορτόσουπα.

Νιόπαντρο ζευγάρι Βογιαλικιωτών.

Τό Συνοικέσιο

Οί νέοι βλέπονταν καί δέν συζητούσαν, ποτέ ολομόναχοι' σπάνια συνανα
στρέφονταν στενά. Τά παλληκάρια μπορούσαν νά διαλέξουν τή γυναίκα πού 
ήθελαν. "Όχι όμως σπάνια —  λόγω τού νεαρού τής ηλικίας —  είχε αρκετή 
βαρύτητα καί ή γνώμη τών γονέων.

Συνέβαινε δηλαδή ένας νέος νά άρχίση νά ένδιαφέρεται γιά μιά νέα πα
ρακινούμενος άπό τά επαινετικά λόγια πού άκουγε άπ’ τούς γονείς του γι’ 
αυτήν.
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Αύτα ή ήταν σχετικά μέ τήν καλή καταγωγή της ή μιλούσαν γιά τον σε
βασμό καί τήν ευγένεια πού τήν χαρακτήριζε.

Αυτές τίς λέξεις βέβαια ίσιος νά μήν ήξεραν νά τίς πούν. "Ομως αυτό 
εννοούσαν δταν έλεγαν «νά δής πώς καλημερίζει» ή δτι έτυχε νά δώση τή σει
ρά της στο πηγάδι, ή σταμάτησε γιά νά περάση μέ τ’ αμάξι ό πατέρας τού 
παιδιού γιά νά μήν τού «κόψη τό δρόμο καί τού ορέρη γρουσουζιά».

Σπουδαίο προσόν ήταν καί ή νοικοκυροσύνη καί ή εργατικότητα γιά μιά 
κοπέλλα. Κι’ αυτήν δέν ήταν δύσκολο νά τήν διακρίνης. Φαινόταν ακόμα κι’ 
άπ’ τον τρόπο πού έδενε τό λαχώρι της, άπ’ τά καθαρά ρούχα της τά καλο- 
κεντημένα' άπ’ τά πολλά άδράχτια πού γέμιζε γνέθοντας στά νυχτέρια κι’ άπό 
ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις πού εκείνοι τότε ήξεραν νά εκτιμούν μέ τά δικά 
τους μέτρα καί κριτήρια.

Συνέβαιναν καί τότε τά έκτροπα. Ή ταν δμως τόσο σπάνια! Καί τόσο 
φυσικά έξ άλλου. Καί κείνοι ήταν άνθρωποι.

Πέρα άπ’ τίς άρχές πού ρύθμιζαν τή ζωή τους, πέρα άπ’ τούς θεσμούς 
υπήρχε καί σ’ αυτούς ή φύση. Κι’ έχει κι’ αυτή πάντα τή δική της δύναμη. 
Μά ή δύναμη αυτή γίνεται τόσο πιο μεγάλη, οσο περισσότερα δικαιώματα τής 
παραχωρούν οί άνθρωποι μέ τό πρόσχημα τής έλευθερίας.

'Υπήρχαν περιπτώσεις πού οί γονείς τής κόρης δέν έδιναν τή συγκατά- 
θεσί τους γιά τό γάμο της μέ τον έκλεκτό της. Τότε έφευγε κρυφά στο σπίτι 
τού παλληκαριού κι’ δ γάμος γινόταν στο σπίτι τού γαμπρού.

’Ά ν πάλι ένας νέος άγαπούσε παράφορα μιά νέα χωρίς άνταπόκρισι έκ 
μέρους της καί συγκατάθεσι τών δικών της, άν είχε τή δύναμι καί Ικανούς 
συνεργάτες τότε πρόβαινε στήν άπαγωγή της παίρνοντας τό δικαίωμα καί μό
νο άπό τή σκέψι πώς ζή γ ι’ αυτήν μονάχα.

Ή  άπαχθεΐσα δέν θά δεχόταν νά έπιστρέψη στο σπίτι της, μακάρι καί νά 
τής δίνονταν γ ι’ αυτό χίλιες ευκαιρίες.

Τό αίσθημα τιμής, έντονώτατο, δέν τής έπέτρεπε κάτι τέτοιο άσχετα άν 
ειχε δλα τά έλαφρυντικά μέ τό μέρος της.

Προτιμούσε ν’ άφήση τήν ύπόθεσι στο χρόνο καί στή συνήθεια.
Στις άλλες περιπτώσεις δπου κανένα έμπόδιο δέν παρεμβάλλονταν στήν 

έπισφράγισι μιας άγάπης μέ τό γάμο, αυτός εξακολουθούσε τήν ίδια γιά δλους 
πορεία.

Οί ίδιες ενέργειες λάβαιναν χώρα, οί ίδιοι σκοποί παίζονταν γιά δλους, 
τά ίδια τραγούδια άκούγονταν, τά ίδια λόγια σέ ώρισμένες στιγμές άνταλ- 
λάσσονταν, οί ίδιοι τύποι τηρούνταν μέ αυστηρότητα μάλιστα.

Ή  μητέρα μου, ή μητέρα τού πατέρα μου καί μία έξαδέρφη μου, γελών
τας καλοκάγαθα, είχαν τήν καλωσύνη νά μού περιγράψουν αυτόν τον γάμο, 
δπως γινόταν στήν «Πατρίδα» καί στήν Ξυλαγανή τά πρώτα χρόνια.
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"Ύστερα άπό κοινή συμφωνία τοΰ ζεύγους ό νέος έστελνε τον πατέρα του 
μαζί μέ άλλους δυο τρεις συγγενείς του στο σπίτι τής νέας.

Ή  μέρα πού 0ά ξημέρωνε έπρεπε νά είναι Δευτέρα, Τετάρτη ή Κυριακή.
Σέ ένα μαντήλι κρατούσε δ μέλλων πεθερός ένα δαχτυλίδι. Αύτό, οσην 

ώρα συζητούσαν καθισμένοι κατάχαμα πάνω σέ υφαντά μαξιλάρια, βρισκό
ταν πάνω στο πότισμα.

Ή  συζήτησις γινόταν αποκλειστικά άπό άνδρες. Ή  μοναδική γυναίκα 
ήταν ή κοπέλλα πού καθόταν δσο μπορούσε έτσι πού νά κάνη λιγότερο αισθη
τή τήν παρουσία της.

Κι’ δταν οί μεγάλοι συμφωνούσαν τότε ρωτούσε δ πατέρας τήν κόρη: 
«Τόν θέλεις»; «Τόν θέλω» φυσικά ήταν ή άπάντησις.

"Επρεπε τότε νά στραφή πρός τό εικονοστάσι, νά κάνη τό σταυρό της 
καί τρεις μετάνοιες, νά φιλήση τό χέρι τού πατέρα της και νά πάρη τό δαχτυ
λίδι.

Τήν ίδια στιγμή κάποιος έρριχνε τρεις ντουφεκιές. «Ποιά κράτησε άρα
γε δαχτυλίδι άπό\[)ε»; ήταν τό θέμα συζητήσεως σ’ δλα τά σπίτια τού χωριού 
κείνο τό βράδυ.

Μιά απ’ αυτές πάλι τις βραδυές, σύντομα, δ γαμπρός μέ τόν πατέρα του 
καί μερικούς ακόμα συγγενείς ξεκινούσαν νά πάνε γιά αρραβώνες. Φεύγον
τας άπό τό σπίτι ερριχναν καί πάλι τρεις τουφεκιές.

Φτάνοντας στο σπίτι τής άρραβωνιαστικιάς ξανάρριχναν. "Ετσι εντοπι
ζόταν κάπως τό συιμβάν μέ τό συσχετισμό τών δύο διαδοχικών πυροβολισμών.

Τό κράτημα τού δαχτυλιδιού ήταν ένα σημάδι απόλυτης σχεδόν συμφω
νίας καί άπό τά δύο σπίτια.

"Ομως καί τώρα γινόταν ολόκληρη διαδικασία σάν νά υπήρχε περίπτω- 
σις νά έπέλθη κάποια άσυμφο^νία πού ποτέ σχεδόν δέν συνέβαινε.

Αυτή τή φορά στο δωμάτιο δπου περίμεναν οί άνδρες μόνο καί πάλι συγ
γενείς τής νύφης μέ τόν πατέρα της, έμπαινε δ πατέρας τού γαμπρού. Οί άλ
λοι περίμεναν έξω στήν αυλή. Γιά τήν άκρίβεια δέν έμπαινε ού'τε αυτός. Κα
θόταν μπροστά στήν πόρτα στο ένα γόνατο, τό άλλο έτοιμο γιά φυγή.

Στο χέρι του, σ5 ένα μαντήλι υφαντό, μέσα σέ λίγο σιτάρι, κρατούσε τ? 
άσημικά πού θά χάριζε στή νύφη: μιά άσημένια ζώνη συνήθως, μιά σειρά 
άπό φλουριά. Τής έταζε άκόμα καί κανένα ζώο ή λίγα στρέμματα χωράφια. 
"Οταν τέλειωνε, ρωτούσε δ πατέρας τού κοριτσιού: «Μπαμπά χάκ —  τί δί
νεις; «Τόσα». «Τόσα μονάχα; ’Έ χει τόσες άλλαξιές προίκα». «"Ε, άντε τότε 
τόσα».

Χρειάζεται μιά επεξήγηση στή συζήτηση αυτή τήν κάπως ακατανόητη.
Τήν εποχή εκείνη δέν υπήρχε δ σημερινός θεσμός τής προίκας, ή μάλλον 

υπήρχε άλλά άντεστραμμένος.
Ή  μοναδική προίκα της ήταν οί «τσούκνες» καί τά έσώρρουχα, οί άλλα-
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ξιές, πού ή ηλικία, ή δεξιότητά της κα'ι ή οικονομική κατάστασις τού πατέρα 
της τής επέτρεπαν νά ράψη και νά κεντήση.

Ό  γαμπρός έδινε «μπαμπά χακ — », δικαίωμα δηλαδή τού πατέρα. Κι* 
ήταν αυτό δεκαοχτώ λίρες γιά τήν καλύτερη νύφη.

Κι’ ακόυσα μιά μέρα —  και γέλασα —  ένα γέρο νά λέη, καμαρώνοντας 
την πεντάχρονη έγγονούλα του: ή Σούλα μας εΐνι Γκόλφου, εΐνι ’πού τς, δικα- 
ουχτώ λίρις...

Άφού έκλεινε ή συμφωνία, έμπαινε μέσα ό συμπέθερος πλέον, φώναζε 
και τούς άλλους κα'ι ό ίδιος καθόταν δίπλα στον πατέρα της νύφης του.

Αυτή φιλούσε τό χέρι τού πεθερού της καί άλλων δύο άνδρών —■ ώστε 
νά συμπληρωθή ό αριθμός τρία —  καί έπαιρνε, οχι μόνη της παρά άπό τά 
χέρια τού πατέρα της τά δώρα πού τής είχαν φέρει.

Τότε έπρεπε οπισθοχωρώντας νά βγή χωρίς νά γυρίση τά νώτα της καί 
φτάνοντας στήν πόρτα νά στρίψη δεξιά.

’Έμπαινε μέσα κι’ δ γαμπρός. Ή  νύφη τού έβγαζε τό δεξί παπούτσι μέ
σα δπου έβρισκε τό «μπαξίσ» πού είχε βάλει γ ι’ αυτήν. "Τστερα κάθονταν κι’ 
οί δυο δίπλα - δίπλα στό ίδιο μαξιλάρι. Ή ταν κάτι πού συμβόλιζε τήν ένωσί 
τους. Ή  νύφη «έζωνε» όλους τούς παρευρισκομένους’ τούς χάριζε άπό μιά 
υφαντή πετσέτα πού τήν φορούσαν στά κασκέτα τους δταν έφευγαν.

Φεύγοντας αυτή τή φορά, τούς συνώδευε «γκάιντα».
Τήν άλλη τό προ/ι γινόταν σιγανό γλέντι στό σπίτι τής νύφης μέ ποτά 

καί κεράσματα πού έφερνε άπ’ τό σπίτι του ό γαμπρός.
Οί γυναίκες είχαν ετοιμάσει κάτι αντίστοιχο μέ τις σημερινές μπομπο

νιέρες. Δέν ήταν τόσο πλούσιο, ήταν δμως έξ ίσου όμορφο, δπωσδήποτε φυσι
κό καί συγκινητικά άφελές. ’Έδεναν μικρές τούφες βασιλικού —· άν υπήρχε 
r— ή κισσού άν ήταν χειμώνας. Τις στόλιζαν μέ «βαράκι» καί κρεμούσαν άπό 
ένα μικρό ευτελέστατο φλουράκι μέ δυο μακρουλά χαντράκια.

Αυτές τις «φούντες» τις μοίραζαν σ’ δλους τούς παρευρισκομένους καί μή 
συγγενείς καί φίλους.

Ό  άρραιβώνας κρατούσε μιά ή δυο εβδομάδες. Σέ σπάνιες περιπτώσεις 
συνέβαινε νά γίνη τό χειμώνα κι’ δ γάμος τό Πάσχα. Φυσικά, ποτέ δέ γινό
ταν σέ δίσεκτο χρόνο.

Ό  γάμος, οί προετοιμασίες καί ή τελετή του ήταν τό πιό σημαντικό κοι
νωνικό γεγονός, τό πιό χαρούμενο γιά δλους, μαζί τό πιό κουραστικό γιά τούς 
άμεσα ενδιαφερομένους.

’Έδινε τήν ευκαιρία νά δημιουργηθή μιά μεγάλη κΐνησις ολόκληρη σχε
δόν έιβδομάδα στό χωριό καί νά δοθή ένα άθώο ξέσπασμα στά σφριγηλά 
νιάτα.

Ά πό τό βράδυ ακόμα τής Τετάρτης άρχιζαν τά «Προζύμια». Στό σπίτι



ΤΟ ΒΟΓΙΑΛΙΚΙ — ΞΥΑΑΓΑΝΗ Α. ΡΩΜΥΛΙΑΣ 111

καί τοΰ γαμπρού και τής νύφης συγκεντρώνονταν ολα τά συγγενικά καί φιλικά 
κορίτσια και παλλικάρια.

Τά κορίτσια μάλιστα τής νύφης φορούσαν κάλτσες τού ίδιου χρώματος 
δλες, ενός χρώματος πού ήταν διαφορετικό απ' αύτό πού φορούσαν τά κορί
τσια τού γαμπρού.

Οί νέοι χόρευαν μέ τή γκάιντα. Τά κορίτσια ζύμωναν τίς κουλούρες.
Ά π ’ τ’ ανοιχτά παράθυρα μπορούσες νά παρακολουθής τά ζωηρά πρό

σωπα πού έσκυβαν μέ χάρι καί τ’ άνασκουμπο)μένα χέρια πού δούλευαν μέ 
τέχνη τό ζυμάρι. Οί πιο έμπειρες τίς έψηναν στούς φούρνους.

Ό  αέρας ιδονούνταν άπό τούς ζωηρούς σκοπούς καί τίς κραυγές ενθου
σιασμού καί ή ατμόσφαιρα γέμιζε γλύκα άπ’ τήν ευλογημένη ευωδιά τού φρε- 
σκοψημένου χιοριάτικου ψωμιού.

'Τέτοιες νύχτες άκούγονταν τραγούδια σιγανά, σάν τά καθιστικά, κατά τό 
ζύμωμα. Σάν τέλειωνε αύτό κι’ άρχιζαν τό χορό καί τά κορίτσια άκούγονταν 
πιο ζωηρά.

Τά τραγούδια μιλούσαν —  γιατί άλλο σέ μιά τέτοια περίπτωση παρά γιά 
τήν αγάπη; Γιά τον όμορφο γυιό τής χήρας, γιά τήν όμορφη παπαδοπούλα, 
γιά τήν κόρη πού ή αγάπη δέν τήν άφίνει νά καθήση νά ύφάνη, γιά αταίρια
στους γάμου ς' κι’ έχουν πάντα τό χρώμα καί τό άρωμα τής εποχής. Ή  γλώσ
σα είναι βαρειά καί ή αφέλεια γουστόζικη.

Νά μερικά:

Βασιλικόν τούν έσπειραν μάρ γκιουζέλ παπαδοπούλα,
στού Γιουργάκη μ τούν ούντά. κλαΐν τά μάτια μ γιά τί σένα”
Ν ’ ακόυσα πού φύτρωσι γιά τί σένα γιά τι μένα
κί φυλλουπρασίνισι. για τι’ αυτήν τή μόν* αγάπη.
Ντρέπουμι νά πάου νά δώ
’πού τής χήρας τούν ύγυιό Κάπ’ ϊιδώ κί κάπ’ ίκεΐ
πού φορεί γιράνιου (γαλάζιο) ζνάρ κάπ’ στούν πέρα μαχαλά 
κί γιράνιου μπιστινάρ φύτρουσι μιά τρανταφλλιά
κίτρινα πουδήματα κί σκέπαοτ τή γειτουνιά.
κί πατάει στά κλήματα ’Πόμνι μάνα κί μπαμπάς
κί τά κλουγυρίσματα. κι ένα μικρό κουρτσούδι

Τ ί φκιάχνεις Στάνου Τού κουρτσούδι μπάντρευαν
ζνάρια ύφαίνου τού κουρτσούδ ούχτώ χρουνώ
μέσα δέ μπαίνου τού κουρτσούδ ούχτώ χρουνώ
όξου δέ 'βγαίνου. κί ή γαμπρός σαράντα δυό.

Τού κουρτσούδιν έκλιγι 
Μάρ Στουγιάνου Καραγκιόζα κι’ ή γαμπρός τού ’μίρουνι:
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Σώπα συ, σώπα μαρ κουζούμ 
γώ θά πάου στους Ίντιρνές (Άδρια- 

νούποΑις)
νά σί φέρου λιουμπλιουμπλιά ( στραγά

λια)
λιουμπλιουμπλιά μές στου χαρτί 
κί λουκούμια στού κουτί 
κι ξυλουκέρατα μαζί 
νά βρουντάν νά χαίρισι.

Βρυσίτσα μου, κρύα βρύση

κρύα κατιβασμένη 
’πού μάρμαρου φκειαισμένη 
’Ά ν ερθ ή ’Άνθου γιά νιαρό 
νιαρό νά μην της δώσης.
Τήν ’Άνθου νά ρουτήσιτι 
«Άνθούλα, ποιόν γιά ν’ άηγαπάς 
κί ποιόν θέλεις νά πάρης»;
Τού Δήμου τούν αραμπατζή 
τού Γιάννου τού στρατιώτη. 
Φουρτώνουν μοΰλις δώδικα 
μουλάρια δεκαπέντι.

Τις κουλούρες τής Τετάρτης .καί Πέμπτης τις μοίραζαν σ’ αυτούς πού 
ήθελαν νά καλέσουν στο γάμο κουβαλώντας τες μέσα σέ καθαρό πολύχρωμο 
«τουρβά».

Αργότερα προσκαλούσαν μέ ένα φλασκί κρασί ή ούζο ή ένα γαρύφαλλο 
τυλιγμένο σέ χ|π?ώχαρτο.

Τό βράδυ τής Παρασκευής στις κουλούρες αφιερωνόταν ή μεγαλύτερη τέ
χνη καί μερικά πρόσθετα υλικά άπ’ τις μαστόρισσες. Αλείφονταν μέ μέλι καί 
γαρνίρονταν μέ σουσάμι καί καρύδια.

'Η  κάθε κόρη, τό ίδιο βράδυ, τή χάριζε στον άγαπητικό της. Δέν τού τήν 
έδινε ή ίδια. Δίσταζε, ντρεπόταν. Τήν έστελνε μέ τή φίλη ή τήν ξαδέρφη της.

Αύτός δμως δειχνόταν πιο τολμηρός.
Μόλις τήν έπαιρνε έκοβε ένα κομμάτι, έβαζε μέσα ένα νόμισμα καί τής 

τό πρόσφερνε δ ίδιος. Αύτή τό δεχόταν παρ’ δλο τό κοκκίνισμά της πού τώρα 
ήταν κι’ άπό ντροπή κι’ άπό εύχαρίστησι.

’Ά ν  τύχαινε νά έμφανιστή κανένας πλούσιος σ’ αύτό τό πανηγύρι, τά κο
ρίτσια μέ τρόπο τόν μουτζούρωναν γιά νά τά φιλοδιυρήση καί νά τού άφαι- 
ρέσουν τή μουντζούρα.

Τό Σάββατο τό πρωΐ ή νύφη σηκωνόταν πολύ νοορίς νά μήν τή δή δ 
ήλιος. Τά κορίτσια πήγαιναν στά σπίτια τους γιά νά ξανασυγκεντρωθούν τό 
βράδυ.

Έ ν α  νέο ζευγάρι παντρεμένων άναλάμβανε τούς ρόλους τού «ντέβιρου 
καί τής ντεβιρίνας». Ζήτησα τήν έξήγησι τής λέξεως.

Ό  μπαρμπα - Θανάσης Γιανναράκης, ένας γέρος άρκετά μορφωμένος 
γιά τήν εποχή καί τόν τύπο δπου έζησε (τελείωσε τό Ελληνικό δημοτικό Σ χο
λείο στο Μεγάλο Βογιαλίκι), μού είπε: «Νά, σάν άρχιτρίκλινος νά πούμε». 
'Όμο^ς τά καθήκοντά του δέν περιορίζονταν σ’ αύτά τού άρχιτρικλίνου.
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Αυτός ήταν ό γενικός μάλλον υπεύθυνος τής χαράς, δ αρχηγός. Κι’ αυ
τός μέ τή γυναίκα του, τό βράδυ τής Κυριακής έδιναν ατούς νεόνυμφους τις 
απαραίτητες εξηγήσεις και οδηγίες γιά τήν ιδιαίτερη στιγμή τους.

Τό βράδυ τοΰ Σαββάτου έπαιρναν κρασιά, φαγητά κι’ δ,τι άλλο χρειαζό
ταν απ’ τό σπίτι τοΰ γαμβροΰ, κορίτσια καί νέους καί πήγαιναν νά φιλέψουν 
τό νουνό.

Αυτός περίμενε στό σπίτι του, καθισμένος κάτω, πάνω σέ μαξιλάρι. Καί 
γύρω - γύρω ένα σωρό απ’ αυτά περίμεναν τούς άλλους.

Ό  ντέβιρος κρατούσε τό «γιαλχά» πού στό ρόλο του αντιστοιχεί μέ τήν

Βογιαλικιώτισσες χορεύουν ζωναράδικο.

ιδιαίτερη σέ έμφάνισι καί αξία μπομπονιέρα πού προσφέρουν σήμερα στό 
νουνό.

“Ηταν ένα φυσικό Ψ  άπό κλαδί. Στις τρείς κορυφές του ήταν στερεω
μένα τρία κόκκινα μήλα «βαρακωμένα».

Άπό τό ένα στό άλλο σκέλος τοΰ Ψ  κρέμονταν αρμάθες άπό «παπαροΰγ- 
κες» (σκαστερά καλαμπόκια) καί σταφίδες προσεχτικά περασμένα ένα καί ένα 
σέ κλωστές. ’Ά ν  δέν υπήρχαν σταφίδες άντικαθιστοΰνταν άπό κομμάτια λια
σμένου κορόμηλου ώστε ή εναλλαγή τοΰ άσπρου - καφέ εξασφαλίζονταν καί 
πάλι. Ό  «γιαλχάς» τοποθετούνταν μπροστά στό νουνό μπηγμένος σέ μιά κου
λούρα.

Έκτος άπ’ τό «γιαλχά» παντού ή πομπή ειχε μπροστά τό «χλάμπρου» 
(φλάμπουρο). "Ηταν μιά βέργα μέ ένα μήλο καί πάλι «βαρακωμένο» στήν 
κορυφή.
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Σ ’ αυτήν ήταν δεμένο μέ τήν απάνω καί κάτω γωνία τής ίδιας πλευράς 
ένα κόκκινο χρυσοκεντημέννο πανί καί ένα πολύχρωμο·, (μακρόστενο υφαντό 
μαντήλι μέ φουντίτσες στις δυο στενές πλευρές του.

Φτάνοντας στο σπίτι τοΰ νουνοΰ τά κορίτσια έλεγαν αυτό τό τραγούδι:

Καλησπέρα σας, σΰντικνι, καλώς σί βρήκα 
μ5 άσπρα σαγάνια, μ5 άσπρις μπουγάτσις 
γιμάτα μέλι, χρυσά πιρουνιά, 
χρυσά πουτήρια, κόκκινου κρασί* 
φάι νά φάμι, σΰντικνι, 
κι πιές νά πιοΰμι.

Τή νύχτα ή νύφη κοιμοΰνταν ανάμεσα σέ δυο φίλες της. Προηγουμένως, 
τήν «έφραζαν» μέ κεχρί: μιά έβαζε μέσα στο φαρδύ μανίκι της κεχρί κι’ απ’ 
αύτό έρριχνε τρεις γύρους γύρω άπό τή νύφη μόλις είχε κατακλιθή.

Τό ίδιο βράδυ δ γαμπρός κοιμοΰνταν κι’ αυτός άνάμεσα σέ δυο πρώτες 
έξαδέρφες του πού εΐχαν καί τούς δυο γονείς τους. Προηγουμένως τον «έφρα
ζαν» μέ κεχρί κι’ αυτόν. Τό κεχρί έχει καθώς φαίνεται τή σημασία καί τή θέ~ 
σι πού έχει σήμερα τό ρύζι στο γάμο.

Τό πρωί τής Κυριακής ή νύφη ξεκινούσε άπό τό σπίτι της κι’ ό γαμπρός 
άπ’ τό δικό του γιά τήν εκκλησία. ’Εκεί άναβαν άπό ένα κερί. Στέκονταν ώσπου 
νά καή δλόκληρο δπότε γύριζαν στο σπίτι τους.

Οί προσκεκλημένοι πήγαιναν τό «κανίσι». ‘Ένα δυο κιλά σιτάρι μέ κουφέ- 
τα καί σταφίδες μέσα* ήταν μάλλον τό άντάλλαγμα τής κουλούρας μέ τήν δποία 
εΐχαν προσκληθή.

Μεγάλη τιμή ένοιωθαν πώς ώφειλαν στο νουνό. Καί μή έχοντας τίποτα 
καλύτερο νά τον ευχαριστήσουν κατέφευγαν στο φαγητό, τά πυκνά, τά σχεδόν 
συνεχή φιλεύματα.

Ό  ντέβιρος μέ τό γαμπρό καί τούς καλεσμένους, μέ τή γκάιντα μπροστά 
καί τούς μερακλήδες πού χόρευαν ζωηρό συγκαθιστό χορό, πήγαιναν κι’ έπαιρ
ναν τό νουνό καί τούς καλεσμένους του.

Στήν αυλή τής νύφης, χαμηλά, επάνω σέ σανίδια, στο ύψος σκαμνιού, τούς 
περίμεναν κρασιά καί φαγητά. ’Ά ρχιζε τό φαγοπότι κι’ οί ευχές διασταυρώ
νονταν. Ό  γαμπρός, δσην ώρα οί άλλοι τρωγόπιναν, περίιμενε μέ φύλακα τή 
«ντεβιρίνα», πίσω άπό μιά μάλλινη κουβέρτα κρεμασμένη άπό δυο όρθια ξύλα.

Στο διάστημα αύτό ή νουνά πήγαινε καί στόλιζε τή νύφη.
Δέν ήταν καί τόσο ιδιαίτερο τό φόρεμά της. Ή  συνηθισμένη τσούκνα, ή 

καλύτερη της μέ τό καθιερωμένο γιά τήν περίπτωσι κέντημα. Τό κεφάλι καί 
τό πρόσωπό της τό σκέπαζε μέ τό «ζαβόνι». "Ηταν ένα κόκκινο πανί, κάπως 
άραιούφαντο γιά νά μπορή νά βλέπη καί έφτανε αρκετά κάτω άπ’ τό στήθος.
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Αργότερα άντ ικαταστάθηκε τό κόκκινο ζαβόν ι μέ τον άσπρο πέπλο.
’Ενώ ή νουνά στόλιζε τή νύφη, οι κοπέλλες τραγουδούσαν σέ παραπονιάρι

κο σκοπό:

Σήμιρα μαύρους ουρανός, 
σήμιρα μαύρη μέρα 
σήμιρα ξιχουρίζουντι 
μάννα κ! δυχατέρα.
Άφήνου στή μαννούλα μου 
τρία λουγιών φαρμάκι"
Τονα νά πίνη τού προυΐ, 
τ’ άλλου τού μισημέρι, 
τού τρίτου τού πικρότιρου 
σά μπαίν’ στού πιριβόλι μ.

Σήμιρα λάμπει ουρανός 
σήμιρα λάμπει μέρα.
Σήμιρα άκτός παντρεύιτι 
παίρνει τήν πιριστέρα.

Μέ λόγια απλά, αδέξια, εκφράζεται ό πόνος γιά τό χωρισμό μάνας και 
κόρης και ή ένοοσις τής δύναμης μέ τήν ομορφιά.

Καί πιό παλιά:

Τρέχουν οί βρύσις, τρέχουν τά νιρά 
τρέχει κι’ ή χοόρα νά δουν τή νύφη.
Νά δοΰν τή νύφη πώς τή στουλίζουν, 
πώς τή στουλίζουν κί τή σκιπίζουν"
Κόκκινου ρούχου κι’ άξιου τσιμπέρΓ 
άξιου τσιμπέρι κί μί γαλάζιου.

Μόλις τέλειωνε τό στόλισμα πήγαινε κι’ ό γαμπρός. Τή στιγμή εκείνη, μέ 
τά νώτα γυρισμένα πρός τό μέρος του, κρατώντας έναν καθρέφτη, μόλις τον 
διέκρινε μέσα στό πλήθος, έρριχνε ένα μήλο πού κρατούσε μέσα σέ μιά κούπα 
μέ νερό.

Νά εχη τήν προέλευσί του αυτό στό μήλο τής ’Έριδος τού μύθου;
Οί φίλες τής νύφης έκλειναν τήν πόρτα στό γαμπρό γιά νά τοΰ «πουλή

σουν» τήν προίκα. Συμφωνούσαν τελικά, έδινε αυτός τρεις κλωτσιές στήν πόρτα 
καί τήν άνοιγε.

Τό γλέντι έξω συνεχιζόταν. Ό  γαμπρός έβγαινε έξω μέ τή νύφη. Έκεί-
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νη άσπάζονταν τό χέρι όλων δσοι κάθονταν καί τρωγόπιναν. Ή  γκάϊντα έπαι
ζε χαρούμενους σκοπούς κα'ι κάποιος χορευταράς μέ τό κασκέτο στο χέρι, χο
ρεύοντας μάζευε τά φιλοδωρήματα πού τής έδιναν.

Ή  γκάιντα έφευγε γιά νά φέρη καί τή μητέρα του γαμπρού.
Αυτή έφερνε μέσα σέ ένα τουρβά τά δώρα πού θά δώριζε στούς συγγενείς 

τής νύφης: υφαντές πετσέτες πολύχρωμες (κοντόπλατα) ή μεγάλα κομμάτια 
άπό άσπρο πανί πού μπορούσαν νά γίνουν πουκάμισα, λαχώρια, μαντήλες. Τά 
δώρα τά πρόσφερνε ή νύφη πού καί πάλι δεχόταν φιλοδωρήματα.

Ή  ίδια είχε ετοιμάσει τά λιγοστά δώρα γιά τούς πιο στενούς συγγενείς τού 
γαμπρού. Ό  σκοπός τής γκάιντας άλλαζε, γινόταν τώρα παραπονιάρικος κι’ ή 
νύφη άποχαιρετούσε τούς δικούς της, έκανε τρεις μετάνοιες μπροστά στο πατρι
κό της σπίτι καί ή γαμήλια πομπή ξεκινούσε γιά τήν εκκλησία.

Ή  πεθερά περίμενε στο σπίτι της. Μετά τή στέψι οί συγγενείς τού κορι
τσιού δέν συνώδευαν τό ζευγάρι. Ή  νύφη άνήκε πλέον άποκλειστικά στούς άλ
λους. Μέ τήν άφιξί τους ή μητέρα τού γαμπρού έβγαινε καί άσπάζονταν τά στέ- 
φανα, πού παλαιότερα ήταν ασημένια καί άνήκαν στήν εκκλησία. Φιλούσε τό 
χέρι τού νονού κι’ ύστερα τής νονάς καί έκανε τρεις γύρους χορεύοντας μέ δυο 
κεριά στά χέρια.

’Έστρωνε ενα διάδρομο άπό άσπρο πανί καί οί νεόνυμφοι (οδηγούνταν 
στο δωμάτιό τους. ’Έξω στήν αυλή συνεχίζονταν οί χοροί καί τό γλέντι. Ά ρ χ ι
ζε νά νυχτώνη καί τό πλήθος νά διαλύεται. Έμεναν μόνο οί στενοί συγγενείς 
τής οικογένειας. Ό  ντέβιρος κρατούσε στο χέρι ένα τσεκούρι καί στεκόταν δίπλα 
στήν πόρτα τού δωματίου τού ζευγαριού.

Ρωτούσε έναν - ένα τούς συγγενείς τί τούς τάζουν καί μέ τό τσεκούρι ση
μάδευε στήν πόρτα. Ό  νσυνός συνήθως έταζε ένα άρνί, ή νονά πάντα -μιά κλώσ- 
σα μέ τά πουλιά, δ πεθερός, ή πεθερά, θείοι καί θείες κάτι άνάλογο μέ τις σχέ
σεις τους καί τήν οικονομική τους δυνατότητα. Πριν φύγη δ νουνός ή νύφη έπρε
πε νά τού ρίξη μέ μιας τό νερό άπό ένα τάσι νά νιφτή.

Τρεΐς - τέσσερις άνδρες πήγαιναν κι’ έφερναν τό σεντούκι τής νύφης μέ τά 
προικιά της καί τά αδέιαζαν στο πάτωμα.

"Ενα παιδάκι έμπαινε καί χώριζε τό γαμπρό άπ’ τή νύφη δπότε τούς άφαι- 
ρούσαν καί τά στέφανα.

Ή  νύφη έστρωνε άπ’ τά προικιά της σύμφωνα μέ τις υποδείξεις τής ντε- 
βιρίνας.

"Ολοι έφευγαν έκτος άπ’ τούς ντέβιρους. Αυτοί περίμεναν έξω στήν αυλή 
ώς τή στιγμή πού ένα χτύπημα τού γαμπρού στήν πόρτα τούς πληροφορούσε 
γιά τήν αγνότητα τής νύφης. Αύτό ήταν ίσως κάτι πρωτόγονο καί άρκετά άσχη
μο. Πίσω ομως άπό τήν άσχήμια του έλαμπε ή ομορφιά τής ψυχής, πού έ'καμνε 
άναγκαία τήν επιβολή τού θεσμού αυτού.

Ξημέρωνε ή Δευτέρα. Ή  νύφη δέ μιλούσε σέ κανένα. "Ενα κοριτσάκι
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προοΐ - πρωι έφερνε τό «λουφαχτό» νερό. Πήγαινε στή βρύση καί γύριζε χωρίς 
νά μιλήση σέ κανέναν στο δρόμο. Μπροστά στο αντρόγυνο τοποθετούνταν δυο 
τσουκαλάκια. Τό κοριτσάκι τά γέμιζε μέ νερό, αυτοί τά κλωτσούσαν, πάλι τά ξα
ναγέμιζε ώσπου τό νερό τέλειωνε, τό κοριτσάκι έπαιρνε τό «μπαξίσ» κι’ έφευγε. 
Τήν έξήγησι στο έθιμο αύτό αδυνατούν νά μού δώσουν οί παλιοί.

Τήν ίδια μέρα ή νονά άφαιρούσε άπ’ τή νύφη τό «ζαβόνι». ’Εκείνη εξακο
λουθούσε νά μένη αμίλητη.

Νωρίς τό πρωι έρχονταν οί «μομιναΐοι», οί συγγενείς τής κοπέλλας μαζ,ί 
καί πάλι μέ τον «ντέβιρο». Ό  πεθερός της έπρεπε οπωσδήποτε νά έ'χη ένα αρσε
νικό αρνί. Τού έκαναν στο μέτωπο μιά μεγάλη κόκκινη βούλα (σύμβολο πώς ή 
νύφη ήταν αγνή), τό έπαιρνε στο λαιμό του ό αρχηγός, άλλος μιά κόττα στο 
χέρι καί χορεύοντας τά πήγαιναν στον πατέρα τής νύφης.

Σειρά είχαν έπειτα οί γυναίκες. Αυτές πήγαιναν μέ πίττες καί γλυκίσμα
τα, μπουγάτσες, φαγητά. ’Αντάλλαζαν τά παρασκευάσματά τους αυτά, έτρωγαν, 
έπιναν άπ’ τά κρασιά πού επίσης είχαν πάρει μαζί τους, ώσπου σχεδόν μεθούσαν 
γιά νά παρουσιάσουν έτσι μιάν άσχήμια.

Τήν Τετάρτη τό πρωι τρία κορίτσια συνώδευαν τή νύφη στή βρύση τού 
χιοριού νά φέρη νερό μέ δυο μπακίρια κρεμασμένα στις άκρες τής ξύλινης 
«γκουμπιλίτσας».

Στο ένα χέρι της είχε κρεμασμένη μιά κουλούρα, στο μανίκι τού άλλου 
κεχρί.

’Έχυνε τρεις γύρους γύρω στή βρύση, έπαιρνε νερό καί γύριζε στο σπίτι.
Τήν υποδεχόταν ή πεθερά τής οποίας φιλούσε τό χέρι κι’ έπαιρνε φιλοδώ

ρημα άνάλογο μέ τήν οικονομική κατάστασι·, μά προ παντός τά αίσθήματά της 
γιά τή νέα, κι’ άπό τό στόμα της τήν άδεια νά τή λέη «μητέρα» (μάλη). "Τστε- 
ρα καθόταν σ’ ένα σκαμνί, πατώντας επάνω στο «σνίκ» —  ένα ξύλινο δοχείο 
στρογγυλό πού χρησίμευε νά μετρούν τά γεννήματα —  καί έγνεθε άπό μιά 
άσπρη καί μιά κόκκινη «τουλούπα» μαλλιού άπό τρεις κλωστές. Τίς έπαιρνε καί 
τίς έστριβε γιά νά κάνη «μάρτη». ’Ά ν τότε περίσσευε ή κόκκινη κλωστή αύτό 
σήμαινε πά)ς τό πρώτο παιδί θά ήταν άγόρι κι’ αν ή άσπρη κορίτσι. Ά π ’ αύτή 
τήν κλωστή έδενε στήν τριανταφυλλιά, τήν κυδωνιά κι’ δλα δσα βλάσταιναν στήν 
αύλή. Τό φύλο τού πρωτότοκου παιδιού μάντευαν ακόμα καί άπό τή θέσι πού 
θάπαιρνε τό πανέρι πού έρριχνε ή νονά στά κεραμίδια γυρνώντας άπό τήν εκ
κλησία μετά τή στέψι" άν έπεφτε μπρούμυτα, τό παιδί θά ήταν άγόρι, άν άνά- 
σκελα, θά ήταν κορίτσι.

Ό  άντρας πήγαινε γιά ξύλα. "Οταν γύριζε, ή γυναίκα του τον ύποδεχόταν 
μέ μιά κουλούρα στο χέρι.

Στον πεθερό συνέχιζε νά μή μιλάη.
«Μά γιατί δέ μιλάει αύτή ή νύφη μας»; ρωτούσε τάχα αύτός.
«Ξέρω γώ; άπαντούσε ή πεθερά —  Γιο τής έδωκα μπαξίσ καί μού μιλάει.
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Δός της κα'ι συ». Τής χάριζε κι’ αυτός ένα νόμισμα, τοΰ φιλούσε τό χέρι κα'ι 
στό έξης μιλούσε σ? δλους.

Πράγματα αφελέστατα. Θά καθιερώθηκαν πολύ παλιά. «Χαζαμάρες» τά

Οί προσκεκλημένοι μέ τά «ζουσικώ» στόν ώμο.

χαρακτηρίζουν κι5 οι ίδιοι τώρα πού τά θυμούνται κα'ι γελούν. "Ομοος άν αυτά 
δέν έχουν καμμιά αξία, εχει σημασία ή προσήλωσες τών ανθρώπων εκείνων στήν 
παράδοση.
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Τήν Τετάρτη γινόταν μπροστά σέ πολλές συγγένισσες καί γειτόνισσες κάτι 
ακόμα πιο θεατρινίστικο. Ή  νΰφη έπαιρνε τή σκούπα* (μάζευε τά σκουπίδια απ’ 
τις τέσσερις γωνίες τού δωματίου στή μέση του. Ή  πεθερά τά κλωτσούσε καί 
τά σκόρπιζε. Πάλι ή νΰφη τά ξαναμάζευε. Αύτό έπαναλαμβανόταν τρεις φο
ρές. «Πού ν'ι βρήκτι αυτή τ’ μπούλκα κί μάς ν’ έφιρτι; Ούτι νά σαρώνι δέν ξέ- 
ρι» παρατηρούσε ή πεθερά. 01 άλλες γύρω γελούσαν.

’Έπαιρνε τότε μέ τή σειρά τό δωμάτιο ή νύφη καί σκούπιζε κανονικά.
Είπα «γελούσαν» καί σκέφτομαι πώς ή άνάγκη τής ψυχής γιά ψυχαγωγία 

επινοούσε αυτούς τούς αφελείς τρόπους, τούς πρόχειρους αφού δέν υπήρχαν 
τότε άλλοι.

Τό Σάββατο οι νιόπαντροι επισκέπτονταν τούς γονείς τής νύφης δπου δ 
γαμπρός τώρα δέ μιλούσε γιά νά τού δώσουν «μπαξίσ’».

Μεγάλη ήταν ή ύποχρέωσις τού ζεύγους απέναντι στο νουνό καί στή νου- 
νά καί ή τιμή πού ώφειλαν νά τούς αποδίδουν. Αύτό φαίνεται άπό ένα σχετικό 
ανέκδοτο:

Κάποτε, λέει, κάποια έπισκέφθηκε τή νονά της. Γιά μιά στιγμή ή δεύτερη 
σηκώθηκε καί έβαλε άπ’ τό σταμνί νερό νά πιή. Τότε ή κουμπάρα εΐχε τήν αγέ
νεια καί έδειξε τήν ασέβεια νά πή: «Νουνά, μιά κί στέκεις δέ βάνς κί μένα 
λίγου νιαρό»;

’Ακόμα τό λέν άν τύχη καί ζητήσουν κάτι άνάλογο άπό άνθρωπο, πού γιά 
όποιοδήποτε λόγο θεωρούν άνώτερό τους καί άξιο σεβασμού. Αύτοί πού τούς 
στεφάνωναν, τούς βάφτιζαν καί τά παιδιά καί μόνο άν δέν μπορούσαν ή 
δέν ήθελαν άλλαζαν νουνό.

Τά γεννητούρια

'Όταν γεννιούνταν ενα παιδί τού χάριζε ή γιαγιά ένα νόμισμα πού τό κρε
μούσε μέ άσπροκόκκινο μάρτη μαζί μέ ένα γαλάζιο χάντρο. Μέ τήν εΐδησι τού 
εύτυχούς γεγονότος συγκεντρώνονταν στο σπίτι πλήθος γυναίκες.

Ζύμωναν μιά «μπουγάτσα» καί τήν έψηναν. Τήν έπαιρνε ή μαμή καί κρα
τώντας την πάνω άπ’ τό κεφάλι της πηδούσε τρεις φορές καί τήν έσπαζε. ’Έκο
βε έπειτα ένα κρεμμύδι στά τέσσερα. Ριοτούσε ποιά άπ’ δλες θήλαζε μικρό —  
καί φυσικά πάντα υπήρχαν μερικές — . Αύτή έκοβε μιά βουκιά μέ τό χέρι της 
απ’ τή μπουγάτσα καί 'μαζί ιμέ τό κρεμμύδι τά έδινε στή λεχώνα «γιά νά κατεβά- 
ζη γάλα».

Τό υπόλοιπο τό πρόσφερνε στις άλλες κομματιάζοντάς το μέ τό χέρι.
Έ π ί εννέα ημέρες δέν έκανε νά βγή ή λεχώνα άπ’ τό διομάτιό της γιά νά 

«μήν τήν πατήσουν οι άρμένισσες, νά μήν άρμενιαστή».
Μέχρι τις σαράντα πάλι ή μητέρα δέν έπρεπε ν’ άφήση τό παιδί μονάχο 

του. 5Ά ν δέν υπήρχε άνθρωπος νά μείνη μαζί του κι’ ήταν άνάγκη ή μητέρα
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να βγή οπωσδήποτε εξω, τότε άφινε δίπλα του τή σκούπα καί τή μασιά.
Κι5 δλες αυτές τίς μέρες θύμιαζαν.
Ασαράντιστη γυναίκα δέν έπρεπε νά επισκέπτεται κανένα σπίτι. "Οπου 

πατήση —  έ'λεγαν —  χορτάρι δέ φυτρώνει.
Στο παιδί δινόταν μιά καθαρά φυσική αγωγή, απ’ τήν οποία ωστόσο δέν 

έλλειπαν τά παραμύθια καί τά παιχνίδια ανάλογα μέ τήν ηλικία του. ’Ασχο
λούνταν δλοι οι σπιτικοί μ’ αύτό δση ώρα τούς περίσσευε μονάχα. Κι’ ήταν αύτή 
συνήθους τά βράδυα. ’Έπαιρνε ή γιαγιά —  γιατί ή μητέρα έγνεθε κι’ έπρεπε 
αύτή νά γνέθη σά νεώτερη καί κατώτερη —  τό αχρόνιαστο έγγονάκι στήν πλα
τιά της ποδιά, τού κρατούσε τά δυο ποδαράκια καί άνεβοκατεδάζοντάς τα έλεγε:

«Δυο πουδαράκια παν τού ρέμα ρέμα.
Τ ’ δνα λέει πέσι, τ’ άλλου λέει σήκου, 
τδνα λέει πείνασα, τ ’ άλλου λέει, τί νά φαμι.
Νά πάμι νά κλέψου μι τς παπαδιάς τούν τραχανά —- 
πού νά τούν άπλώσουμι;
Μές τς Μαλίτους τήν αύλή —·
Βγαίνι Μαλίτου κί πλαλεΐ 
μί τού μέστι στού πουδάρι 
κί μί τού γκαλέτσι στού ζνάρι.
Στέκα στέκα νά τά τσακώσου...»

Καί επιτάχυνε τό ρυθμό τού άνεβοκατεβάσματος στά δυο τρυφερά ποδα
ράκια καί τό γλυκό στοματάκι άνοιγε νά ξεχυθή ένα γέλιο άπ’ τό βάθος τής μι
κρής καρδούλας.

’Αργότερα μπορούσε νά παίζη τό «τσίμ - τσίμ»:

Τού λιφτό, τού λιφτό τού σιγανό 
παίρν ου διάκους τού κουντό 
κί βαρεϊ τούν "Αρατου 
’Άρατου —  Γκουτσάρατου, 
έβγα κουτσουπόδαρι 
νά μπή γι άλλους ή κουτσός, 
ή κουτσός, ή παλαβός 
πδσκυψε νά πιή κρασί 
κι’ έπισι μές στού φουτσί (βαρέλι).

Αύτά τά λόγια λέγοντας τσιμπούσε δ παππούς τήν επάνω μεριά τού ενός 
χεριού τού έγγονιού, αύτό μέ τό άλλο τό χέρι τον παππού.

Σάν άρχιζε νά μιλάη έπαιζε μέ τή γιαγιά «Μπάμπου νά πάρου φουτίτσα»;
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’Έβαζε ή γιαγιά άντικρυστά τις παλάμες της, αντάμωνε τά δάχτυλα τοΰ 
ενός χεριού μέ τά αντίστοιχα τοΰ άλλου σχηματίζοντας έτσι ένα δωμάτιο οπού 
γιά νά φτάσης, έπρεπε νά άνεβής μιά - ιμιά τις σκάλες, που σχημάτιζαν τά δά
χτυλα.

’Έβαζε τό μικρό δαχτυλάκι τό έγγονάκι στο σκαλοπάτι τών «μικρών» και 
ρωτούσε ιμέ ένα πονηρό χαμόγελο τή γιαγιά: «Μπάμπου, νά πάρου φουτίτσα»; 
«Σά σιαπάν» άπαντοΰσε αυτή. Τά ίδια, ώσπου έφτανε στο σκαλοπάτι τών «δει
κτών». Σ ’ αυτό στεκόταν και ρωτόΰσε: «Τί εινι κείνου που μαυρίζ»; «Τ’ ντιάτ 
ναμπατσκάκς» (τοΰ παπποΰ ή καππίτσα) άπαντοΰσε ή γιαγιά. ’Έμπαινε τότε 
τό χεράκι νά «πάρη φωτιά» μά «γάβ γάβ γάβ» έκανε εκείνη κα'ι άρπαζε τόν τρυ- 
φερό κλέφτη που και ξεκαρδιζόταν στά γέλια μά καί στήν οψι του έβλεπες ’ίχνη 
φόβου.

Κι’ ’έλεγαν και παραμυθία ό παππούς κι’ ή γιαγιά, αρκετά «χοντρά» μερι
κά όπως: «Μιά φορά κι’ έναν καιρό ένας ντιάντους κ! μιά μπάμπου έκλασαν σι 
μιά μπαρντοΰκα κ! βγήκαν πλαδίτσις κ! κουκουτάκια...».

Σ τις οχτώ ’Ιανουάριου, τά χρόνια κείνα στον τόπο οπού έμπειρες γριές 
ήταν οι μαμμές, δλες οί μητέρες τής χρονιάς πήγαιναν στή μαμμή άπό ένα κομ
μάτι χοιρινό παχύ καί ένα καλούπι σαπούνι καί νερό μέ βασιλικό μέσα. Τής έρ- 
ριχναν νά πλυθή, τής έδιναν ένα μαντήλι καί έφευγαν χωρίς νά γυρίσουν πίσω 
νά Ιδοΰν.

Πριν λίγα χρόνια, έτσι γιά νά διασκεδάζουν, έπαιρναν κανένα όργανοπαί- 
χτη, στόλιζαν τή μαμμή, τήν ανέβαζαν επάνω σ’ ένα αμάξι πού τό εσεραν γυ
ναίκες, έπιναν κρασιά πού έφερναν οί ίδιες στο σπίτι της, έρχονταν στο κέφι, 
χόρευαν στήν αυλή της.

"Ύστερα, κουβαλώντας την πάνω στ’ αμάξι, τήν κατέβαζαν στήν πλατεία 
δπου δ χορός γενικευόταν.

Ή  γιορτή λεγόταν «μπάμπιντεν» ήμερα δηλαδή τής μπάμπως γιατί συνή
θως τόση καί τέτοια πείρα μπορούσε νά εχη μιά ηλικιωμένη γυναίκα.

’Άλλα ’Έθιμα. Τοΰ θανάτου

Είναι φυσικό μετά άπό τούς γάμους, τις χαρές καί τις γεννήσεις νά ανα
φέρω καί τόν αναπόφευκτο θάνατο.

Φαίνεται πώς αυτός είναι δ πιο ίδιος σ’ δλους τούς ανθρώπους, σ’ δλες τις 
εποχές.

Δέν έχουν νά μοΰ ποΰν τίποτα ξεχωριστό γι’ αυτόν άν εξαίρεσης τά τρα
γουδιστά μοιρολόγια πού άν έλλειπαν σήμαινε αύτό άπάθεια, απονιά, άσέβεια.

Τή στιγμή πού ξεψυχούσε δ μελλοθάνατος δέν έπρεπε νά φωνάξουν γιατί 
«γύριζε πίσω» ή ψυχή καί παιδευόταν ώσπου νά βγή.

Σάν ξεψυχούσε γύριζαν ανάποδα τούς καθρέφτες. Τό νεκρό τόν έπλεναν
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με νερό μέ μι,ά τούφα βασιλικό, τον άλλαζαν καί μέσα σέ ένα σεντόνι τον τοπο
θετούσαν, πάνω σέ έναη καναπέ στή μέση τοΰ δωματίου μέ τό κεφάλι πρός τή 
δύση, τά χέρια σταυρωμένα καί δίπλα τους μιά εικόνα. Καθένας που ερχόταν, 
τοΰ έβαζε, δπου έμενε ακόμα τόπος, λουλούδια, «σπάζονταν τον νεκρό καί τήν 
εικόνα καί έκανε τρεις μετάνοιες κοιτάζοντας πρός τήν ανατολή.

'Όσοι εΐχαν πολΰν καημό τοΰβαζαν καί μερικά «χαιρετίσματα» νά πάη 
στον αγαπημένο που χάθηκε, συνήθως λίγα καρύδια, αμύγδαλα ή δυο τρία μή
λα μαζί μέ τά λουλούδια. "Ολα τά λουλούδια θάβονταν μαζί του μέσα σέ ένα 
άσπρο μαξιλάρι. Μετά τήν ταφή, σάν ξεκινούσαν γιά τό γυρισμό δέν εκανε νά 
γυρίσουν νά δοΰν πίσω «γιά νά μήν τούς πάρη μαζί του». "Άν τό λείψανο ήταν 
όμορφο ή γελαστό, αύτό σήμαινε πώς σύντομα θά τον ακολουθούσε κι άλλος.

Φτάνοντας στο σπίτι, πριν μπούν μέσα γιά νά φάνε γιά παρηγοριά έπλε
ναν δλοι τά χέρια τους σέ ένα μπακίρι μέ νερό έξω άπό τήν πόρτα.

Αυτοί πού έσκαβαν τον τάφο ή κουβαλούσαν τό φέρετρο έπαιρναν άπό ένα 
«κοντόπλατο» κι’ άργότερα μαντήλι.

Τό Πάσχα άφηναν στά μνήματα κόκκινα αύγά πού τά μάζευαν τά παιδιά.
Τά μνημόσυνα γίνονταν δπιος καί τώρα. Γίνονταν στά σπίτια κι’ οί οικείοι 

μοίραζαν πήλινα κουπάκια ή μικρά σταμνάκια άν ό νεκρός ήταν παιδάκι.
Θύμιζε αύτό τόσο τήν προέλευση τού άνθρώπου.

Τό Καρναβάλι

5Ά ς  άφήσουμε δμως τον άνελέητο θάνατο καί ας παρακολουθήσουμε τή 
ζωή καθώς συνεχίζεται καί μάλιστα τή ζωή στις γιορτές.

Τό καρναβάλι υπάρχει καί σήμερα. Τότε καί εκεί ήταν πιο πρόχειρο καί 
πιο φοβερό καί φτωχό. Τυλίγονταν μέ προβιές, έβαζαν φασόλια γιά δόντια, κόκ
κινες πιπεριές γιά μύτες, κέρατα ζώων, φορτώνονταν πολλά κουδούνια πού τρό
μαζαν τά μικρά.

Περπατούσαν σ’ δλο τό χωριό καί μάζευαν αυγά, τυρί κι’ δ,τι άλλο τούς 
έδιναν.

Τό βράδυ συγκεντρώνονταν στήν πλατεία καί παρουσίαζαν τά άγαρμπα 
άστεΐα τους... "Ομως τότε οί χριστιανοί αυτοί δέν έτρωγαν άπολύτως τίποτα τήν 
Καθαρά Δευτέρα καί νήστευαν κάθε Σαρακοστή ολόκληρη.

Τού 'Αγίου Δημητρίου κάθε νοικοκυρά έπιανε ένα πετειναράκι τήν πα
ραμονή καί τό έστελνε μέ τό παιδί ή γειτονόπουλό της νά τό σφάξη στο μονα
στήρι τού 'Αγίου. Έκεΐ περίμεναν άγόρια 14 - 15 χρόνων πού τά άποκεφάλι- 
ζαν. Τά κεφάλια τά έρριχναν στή στέγη τοΰ μοναστηριού καί τελικά τά μά
ζευαν οί σφαγείς.

Συζητώντας μιά μέρα γι’ αύτό λέει μιά γριά: «Γι’ αύτό κί δέ ψουφού- 
σαν τότι’ τώρα Ιδά κι τς μπουλιάζναν. Ούτι μιά δέ μάς άπόμνι φέτου».
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Θυσίες τέτοιες ζώων, αρνιών ή πουλερικών συνήθιζαν και στά Πανηγύ
ρια τής Άναλήψεως, τού 'Αγίου Κωνσταντίνου. Τά έσφαζαν, τά έβραζαν σέ 
μεγάλα καζάνια κι’ άπ’ αυτό τό «κουρμπάν» έπαιρναν δλοι όσοι ήθελαν καί 
πρόφταιναν.

Τά Χριστούγεννα

Τά Χριστούγεννα συνέχισαν νά τά γιορτάζουν όπως καί στήν παλιά τους 
Πατρίδα. Στις προετοιμασίες τήν πρώτη θέσι είχε ή καθαριότητα. Τά χαμη
λά παλιά σπίτια ασβεστώνονταν ή χρίονταν μέ κοκκινόχωμα, τά ρούχα πλέ
νονταν καί λουλακιάζονταν, οί αυλές σκουπίζονταν καί ταχτοποιούνταν. Μιά 
δυο μέρες πριν απ’ τή γιορτή τό χωριό βούιζε άπό τά σκουξίματα τών γουρου
νιών πού σφάζονταν. Κάθε οικογένεια ολόκληρο τό χρόνο έτρεφε άπό ένα 
γιά τά Χριστούγεννα. Τρεις τέσσερεις άνδρες μαζί τό έσφαζαν καί τό έγδερ
ναν ή, άν ήταν ιμικρό, τό καψάλιζαν σέ μιά λακκούβα στις διαστάσεις του μέ 
κάρβουνα καί οί γυναίκες αναλάμβαναν νά τό ταχτοποιήσουν κατόπιν. Τά παι-

Γάμος στήν Ξυλαγανή.

διά δέν εξαγριώνονταν άπό τά σκουξίματα αυτά. Περίμεναν εκεί ποιός νά πά- 
ρη τήν κύστι. Τήν καθάριζαν, τήν έπλεναν καλά μέ καυτό νερό καί τήν έκα- 
μναν μπαλόνι. Μερικά μεγαλούτσικα, επιτήδεια, κατώρθοτναν μ’ αυτήν καί μέ 
δυο μασούρια καλαμένια νά κατασκευάζουν μικρές γκάιντες καί νά τούς άκο- 
λουθούν μπουλούκι οί μικροί θαυμαστές.
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Πρέπει νά σημειωθή δτι καί στο Βογιαλίκι και στήν Ξυλαγανή τά πρώ
τα χρόνια οί άνθρωποι τρέφονταν κυρίως μέ τά προϊόντα πού παρήγαν. ’Έτσι 
καί τό γουρούνι Οά τούς χόρταινε τίς Χριστόμερες μέ κρέας- φρόντιζαν δμως 
νά κρατήσουν δσο μπορούσαν καί γιά αργότερα. 'Αλάτιζαν τά παχιά καί τά 
πάστωναν. ’Έκοβαν μέ τό τσεκούρι πάνω σέ χοντρό ξύλο τά ψαχνά σέ κυμά, 
τόν αλάτιζαν, τούβαζαν 'μπαχαρικά καί γέμιζαν μ’ αυτόν τά έντερα, καλά 
καθαρισμένα γιά λουκάνικα.

Καθάριζαν κι’ έπλεναν καλά καί τό στομάχι τού ζώου, τό γέμιζαν κι’ 
αύτό, τό αλάτιζαν άπ’ εξω, τό «πέτρωναν» γιά λίγες μέρες μέσα σέ στάχτη κι’ 
ύστερα τό κρεμούσαν ανάμεσα σέ ξύλινες διχάλες. Γινόταν έτσι δ «παπούλς», 
ένα πολύ εύγευστο άλαντικό άέρος πού 'μπορούσε καί διατηρούνταν καμιά φορά 
καί μέχρι τό θέρος.

Τό παχύ έντερο, χωρίς νά τό αποχωρίσουν άπό τό υπόλοιπο σώμα, τό κα
θάριζαν καί τό γέμιζαν μέ ένα μίγμα άπό μπλιγούρι, συκώτια, πράσο ψιλο
κομμένο, αλάτι καί πιπέρι, τό ζεματούσαν γεμισμένο καί είχαν έτσι τήν «κα
μάρα», ένα προϊόν μέ ξεχιυριστή γεύσι, πού ψημένο ήταν νοστιμώτατο.

Τήν παραμονή τά πιτσιρίκια σκορπίζονταν μέσα στο χωριό γιά νά άναγ- 
γείλ,ουν μέ τά δικά τους τραγούδια τή γέννηση τού Χριστού. Τό τραγούδι τους 
άκούγεται καί σήμερα:

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα κυρά μου τόν ύγυιάκα σου
πρώτη γιορτή τού Χρόνου. στεΐλτον στο σχολείο
Έβγάτε, δέτε, μάθετε γιά νά μαθαίνη γράμματα
πόε[ιε Χριστός γεννιέται” μ’ ένα χρυσό βιβλίο,
γεννιέται κι’ άναθρέφεται Γιά νά τόν δείρη ό δάσκαλος
μέ μέλι καί μέ γάλα. μέ δυο κλωνάρια μόσχο.
Τό μέλι τρών οί άρχοντες Γιά νά τόν πή καλό παιδί
τό γάλα γι’ άφεντάδες Κάτσε γιά νά χαρούμε
καί στο μελισσοβότανο Καί τίς μεγάλες τίς γιορτές
νά λούζονται κυράδες. τά κάλαντα νά πούμε.
Κυρά μ καλή κυρά μ χρυσή
κυρά μ ευτυχισμένη, Καί τού χρόνου μέ γειά.

τούς εύχονταν καί οί κυράδες τούς έδιναν καρύδια κι’ αμύγδαλα πιο πολύ, ξυ
λοκέρατα καί κάστανα, μήλα καί μετρημένα σπίτια, δραχμή.

Οί νοικοκυρές ζύμωναν γιά νάχουν φρέσκο ψωμί γιά τίς μεγάλες γιορ
τές. ’Έκαναν καί ένα ξεχωριστό Χριστόψωμο, τή «μπουγκουβίτσα», (θεόψω- 
μο). "Ηταν μιά μπουγάτσα πού επάνω της σχημάτιζαν μέ ζυμάρι άνάγλυφες
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παραστάσεις: στή μέση ένα κύκλο μέ σταυρό' σέ μιά άκρη ένα αλέτρι μέ τό 
ζυγό καί γύρω γύρο:» θημωνιές.

Τό βράδυ στο τραπέζι έπρεπε νά έχουν εννιά λογιών φαγητά ανάμεσα 
στά όποια απαραίτητη ήταν ή «τριιμούλα» (πηκτή) άπό τό κεφάλι τού γουρου
νιού, πού βράζονταν πρώτο γιά νά μήν άλλοιωθή.

Σάν συγκεντρώνονταν δλοι, δ αρχηγός τής οικογένειας έπαιρνε τό υνί, 
έβαζε λίγα κάρβουνα και θυμίαμα σ’ αυτά καί «κάπνιζε». Πρώτα πήγαινε στο 
εικονοστάσι οπού ή φλόγα τού καντηλιού, θερμή σάν τήν πίστι τους, έρρι- 
χνε τό Ιλαρό της φώς πού κάπου κάπου σπινθήριζε, γινόταν πιο δυνατό.

Μέ τ’ άναμένο κερί καί τό υνί στά χέρια γιά θυμιατό Θύμιαζε μέ τή σειρά 
τό αμπάρι μέ τή σοδειά. Τό φώς καί τό λιβάνι ήταν ή ευλογία πού ζητούσε 
δ πιστός γεωργός νά έχουν τ’ ακριβά αγαθά του' καί ή έκ'δήλωσις αύτή μαζί 
κι’ ευχαριστία στον έπουράνιο πατέρα πού τού τά χάριζε.

Τά ζώα είχαν σειρά τώρα, οί μεγάλοι βοηθοί του στο επίμοχθο έργο
του.

Τελευταία θύμιαζε τό τραπέζι κι’ δλους στο σπίτι πού σταυροκοποτούν- 
ταν κι’ έφερναν μέ τήν παλάμη καί μέ πίστη πρός τό μέρος τους τον καπνό 
τού λιβανιού.

’Άφινε ύστερα τό υνί κι’ έπαιρνε στ’ άξιά του χέρια τή «μπουγκουβί-
τσα».

Τά έγγονάκια —  πού σχεδόν πάντα υπήρχαν γιατί οί άνθρωποι αυτοί 
παντρεύονταν μόλις τούς τό έπέτρεπε ή εκκλησία —  φιλονικούσαν σέ ποιανού 
κεφάλι νά τή σπάση. Ό  ευτυχής πηδούσε τρεις φορές δπότε τήν έσπαζε στά 
δύο. ’Ά ν στο δεξί χέρι τύχαινε νά μείνη τό μεγάλο κομμάτι σήμαινε πώς ή 
χρονιά θά πάη καλά, άν τό μικρό όχι καλά.

Πριν μοιραστή τό ψωμί, έβγαζε τό σταυρό, τό ζυγό καί τ’ αλέτρι δ οι
κογενειάρχης απ’ τή «μπουγκουβίτσα» κι’ αυτά τά πήγαινε ή νύφη στήν «ταί» 
τών βοδιών.

Είναι συγκινητική ή αγάπη πού έδειχναν στούς άλογους αυτούς βοηθούς 
στή σκληρή τους εργασία...

«Τί είναι αύτό γιά τά καημένα τά βοΐδάκια’ αύτό δέν είναι τίποτα' έναν 
καιρό ούτε τάσφαζαν. Τά παράχωναν σάν τούς πεθαμένους...», έλεγαν.

Τά παιδιά τέλειωναν τά κάλαντά τους νωρίς. Τό βράδυ, τή νύχτα είχαν 
σειρά οί μεγάλοι, τά παλλικάρια.

Γιά λίγο καιρό είχε έξαφανισθή αύτή ή παλιά συνήθεια. Τελευταία άρ
χισε νά άναζίυογονήται. Τά τραγούδια βέβαια, είναι κάπως, δχι όπως ήταν, 
καί τή θέση τών παλλικαριών έχουν πάρει τώρα αγόρια 1ι3—Ί·5 χρόνων.

Είχε κι’ αύτή τή χάρη της τότε.
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Ή ταν κάτι που δλοι περίμεναν καί ιδιαίτερα τά κορίτσια πού σίγουρα 
ξάγρυπνουσαν.

Μά κι’ οί γονείς περίμεναν μέ χαμηλωμένη τή φλόγα τής λάμπας γιά νά 
μην καίη πολύ.

Κάποτε άκοΰγονταν βήματα ζωηρά καί χοντρές άντρίκιες φωνές πού 
σέ εγερτήριο σκοπό τραγουδούσαν απ’ τήν αυλή ακόμα.

«Σήκου σήκου σύ ν αφέντη μ 
Κ ι' άν κοιμασι σήκου κάτσι 
κι’ άν καθήσης σήκου νάνξι 
γιατί άρχόντουν τά παλλκάρια 
νά σου πούνι τού τραγούδι 
’πόψιν ού Χριστός γιννιέτι.».

Τό φως στό παραθύρι γινόταν πιό έντονο γιά νά ξεχυθή απ’ τήν πόρτα, 
πού άνοιγε δ αφέντης καί καλόκαρδα τό σπίτι δεχόταν τούς τραγουδιστές.

Μπροστά πήγαινε δ «ντραγκουμάνος», δ αρχηγός τής χορωδίας. Τό δω
μάτιο γέμιζε κρύον αέρα καί δροσερά νιάτα. Τά πρόσωπα καί τά κορμιά 
εσφιζαν άπό υγεία καί τό ροδόχρωμα έλαμπε κάτω άπό τά έβένινα μαλλιά καί 
μες στ’ αστραφτερό μαύρο των ρούχων.

’Απ’ τις «γκούγκλες» (καλπάκια) κρέμονταν οί «φούντες» πάνω άπ’ τ’ 
αυτιά. Ή ταν αυτές κοσμήματα τών κοριτσιών, φτειαγμένα άπό κλωνιά βα
σιλικού τυλιγμένα μέ πανί σέ ένα μικρό τετράγωνο, στολισμένο περίτεχνα μέ 
χάντρες. Ειδικά γι’ αυτή τή βραδυά τις δάνειζαν στούς συγγενείς ή άγαπη- 
τικούς τους.

Τραγουδούσαν δύο-δύο. Μόλις τέλειωνε ή μιά δυάδα, άρχιζε, ή μάλλον 
συνέχιζε ή άλλη.

Τό τραγούδι πού απαραίτητα τραγουδιούνταν σ’ δλα τά σπίτια ήταν τό 
παρακάτο3 πού μέ καταπληκτική ευχέρεια ξανάφερε στή μνήμη του δ Νικό
λαος Δανδάκης δεινός χορευτής καί «ντραγκουμάνος» στά νιάτα του.

«Χριστούγιννα Χριστούγιννα 
πρώτη γιουρτή τού χρόνου. 
Χριστός μας έγεννήθικε 
κι ού κόσμους δέν τού ξέρει.
Ού κόσμους κί τά κλουμπινιά 
κι ού 'βασιλιάς άτός του (δ ίδ ιος). 
Τά δυο Βαγγέλια λειτουργούν 
κι ούλοι ’πουστόλοι ψέλνουν.

Βρέ ψέλνοντας, διαβάζοντας 
χρυσός ού βέντρους (δένδρο) ξέβγη 
κι ού βέντρους ήταν ού Χριστός 
τά κλού (κλωνάρια) τά δυο βαγγέλια 
κί τ’ άργυροφυλλίτσι του ήταν οί Προ- 

φητάδις.
Οί προφηταί βάνουν κί λέν 
γιά τού Χριστού τά Πάθη:
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Χριστέ μ Χριστέ μ5 αλήθεια εινα'ι
Χριστέ μ έσταυρωμένι
Σ ί σταύρουναν άπάγγιλναν
νά παν νά σί σκιντζέψουν ('βασανίσουν
'Ό σις σκιντζιές τρανές σκιντζιές
οΰλις τίς καταδέθκις
βρέ μιά σκιντζιά, τρανή σκιντζιά
κείν δέν τήν καταδέθκις.
Τοΰ χαλκού τοΰν παρήγγειλαν 
νά κόψ τρία πιρούνια 
κι αυτός ού τρισκαταρουτός 
βαρεΐ κί κόφτει πέντι.
Τά δυο βαρούν στά χέρια Του 
τ’ άλλα τά δυο στά πόδια, 
τοΰ πέμπτου τοΰ φαρμακερό 
αγνάντια στάν καρδιά Του 
νά στάξη αίμα γκί χουλή 
γιά τήν άληθειουσύνη.
Ν ’ ετσ* έτριχιν τού αΐμα Του 
σά σιγαλό πουτάμι 
κι ή ίΐαναγιά  τοΰ σφούγγιζι 
μ’ ένα χρυσό μαντήλι.
Βουλές βουλές (φορές) τοΰν 
σφούγγιζι
βουλές μοιριολογοΰσι

Πολΰ πιά παράξενο καί σχεδόν 
ρω ευθύς αμέσως. Τραγουδιούνταν π 
στώ στή γριά Στάμω Βαλαβανάκη τ

κρίμα στοΰ γυιόκα μ τοΰν καλό 
τοΰ γυιόκα μ τόν λιβέντη 
απ’ οΰταν οΰλους μάλαμα 
τά στήθη τ ασημένια 
άπ’ οΰχι τό χρυσό στόμα 
τή ζαχαρένια γλώσσα.
Χριστός μας άναστήθικι 
πάει "ψηλά στά ουράνια 

.κί ’πόψι θέλει νά κατέβ 
στήν έκκλησιά στήν πόρτα 
ν’ άνοίξ ή πόρτα νά διαβή 
διξιά ’πού τ’ 'Άγιου Βήμα 
νά στρώσ τοΰ στρουματίτσι Του 
νά κάτσ νά δικιουκρίνη* 
νά διικιουκρίν τς άμαρτουλοί 
κι οΰλοι τίς κουλασμένοι 
κι οποίους τού μάθ νά χαίριτι 
κι οποίους τ’ άκοΰσ ν5 άγιάση 
κι δποιους τοΰ καλουφουγκραστή 
Παράδεισουν γκιρδαίνει 
Παράδεισουν κί λειτουργιές 
γιά τ’ άγια μοναστήρια 
νά στάξη αίμα γκί κιρί 
γιά τή Χριστιανουσύνη».

άσχετο είναι τό τραγούδι πού θ’ άναφέ- 
ολΰ παλιά, πριν τέσσερις γενεές. Τό χρω- 
οΰ τής τολεγε ή γιαγιά της.

«Χριστούγιννα, Χριστούγιννα
χρυσός οΰ βέντρους ξέβγη
λέ κι οΰ βέντρους ήταν οΰ Χριστός
λέ χρυσά του τά κλουνάρια του
δλάργυρα τά φύλλα
λέ μαθαίνει κ’ ή πέρδικα
κί παίρνει κι άνιβαίνει.
Νιρό παίρνει στά νύχια της 
Κί πάχνη στά φτιρά της.

Δρουσίζει τοΰν αφέντη μας 
παχνίζει τήν κυρά μας. 
’Αφέντη μ άφεντούλη μου 
πέντι φουρές αφέντη μ. 
’Αφέντη μου στήν τάβλα σου 
Χρυσή καντήλα καίει 
κι άπού τά παραθύρια σου 
φέγγει τοΰν κόσμου δλου 
λέ μπρέ δώ πέρα κι αντίπερα
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στά χάλκινα τ’ αλώνια 
λέ μπρε δέκα στέκουν και λιχνοΰν 
δώδεκα συλλιμβάζουν 
λέ μπρέ δέσποτα ή μάνα της 
τρούρου (τριγύρω) φρουκαλούσι 
(σκούπιζε)
λέ μπρε δέσποτα τς τής ελεε

κι ή μάνα της τής λέει: 
λέ μαρί έβγα ’πού τού γκουρνιαχτό 

μαρ'ι έβγα ’πού τούν ήλιου.
— ’Εγώ τού γκουρνιαχτό αγαπώ 
τούν ήλιου τούν Ιθέλου 
κι αυτόν τούν πρώτουν λιχνιστή 
γιά άντρα 0ά τούν πάρου.

Τό τραγούδι γιά τό Χριστό ακολουθούσαν κι’ άλλα πού τραγουδιούνταν 
γιά τό νοικοίκύρη, τήν κυρά, τό γυιό, τή θυγατέρα. Μά κι’ αυτά ποίκιλλαν 
ανάλογα μέ τήν οικονομική κατάσταση τής οικογένειας.

Νά τί τραγουδούσαν σέ ένα απλώς εύπορο σπίτι:

Ά π ’ άρχουντα ξιβγήκαμι 
σιργιάνιγκους ήρθάιμι.
’Ήρθαμε στούν αφέντη μας 
τούν πουλυχρουνισμένου.
Δέν πρέπει σένα, αφέντη μου, 
σι τέτοιαν ώρα νδσι.

Σ Ι σένα πρέπ’ αφέντη μου, 
μιγάλις τύχις νάχης.
Νά διρμουνίζης τά φλουριά 
νά κουσκινίζης τ’ άσπρα 
κι άπού τά κουσκινίσματα 
κέρνα τά παλληκάρια.

Είπαμε τούν αφέντη μας 
νά πούμι τήν κυρά μας.
Κυρά μ’ λιανή, κυρά μ’ ψηλή 
κυρά μ’ ευτυχισμένη 
πούχεις τούν ήλιου πρόσουπου 
κί τού φιγγάρ’ άστήθη 
κί τού κουράκου τού φτιρό 
πό'χεις καμαρουφρύδι 
κι όταν λουστής κί χτενιστής 
κί πάς στήν άκκλησιά σου 
ίσύ ’σι πρώτ’ γαρουφαλλιά 
κι οι άλλις τά κλουνάρια.

Πουλλά ’παμι κί τήν κυρά 
νά πούμι κί τού γυιό της. 
Κυρά μου τον ύγυιόκα σου 
κυρά μ’ τούν ακριβό σου 
πέντι μικρές τούν αγαπούν 
κί δικουχτώ μιγάλις 
κί ή μιά τήν άλλη μάλουναν 
ποιά νά τούν προυτουπάρη 
κ’ ή μάνα του τούν ελιγι 
γυιόκα μ’ πάρι τίς πέντι* 
ή μιά νά φέρνη τού νιαρό, 
ή άλλη τού σαπούνι, 
ή μιά νά στρώνη τού σούφρα 
κ’ ή άλλη νά σαρώνη 
κι’ κείν πδχ τά μακριά μαλλιά 

νά στρώνη νά κοιμάσι.

Πουλλά ’παμι κί τούν ύγυιό 
νά πούμι κί τήν κόρη.
Κυρά μ’ τή θυγατέρα σου, 
κυρά μ’ τήν ακριβή σου 
γραμματικός τήν αγαπάει, 
γραμματικός τή 'θέλει, 
κι’ άν είνι κί γραμματικός 
πουλλά προικιά γυρεύει.
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"Τστερα κατέβαιναν στήν πλατεία, δπου ό χορός γενικευόταν.
9
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Γυρεύ’ αμπάρια γιμιστά, 
αμπάρια γυμισμένα, 
γυρού’ χουράορια θιριστά 
χουράφια θιρισμένα, 
γυρεύ’ αμπέλια τρυγιστά,

αμπέλια τρυγισμένα 
γυρεύει κ'ι τή θάλασσα 
γιμάτη μ,Ι καράβια.
Γυρεύει τούν κουρνάρβιρνου 
καθάριου δαχτυλίδι.

Στον πλούτο ταιριάζουν κα'ι τά μεγαλεία κι’ ακόμα στά χέρια του είναι 
και ή δύναμις.

Κ ι’ άν άπ’ τόν εύπορο τά παλληκάρια άρκούνται σ’ ένα κέρασμα μονά
χα από τά κοσκινίσματα, άπ’ τόν πλούσιο αφέντη ζητούν αρκετά άπ’ αυτά. 

Νά τί τού τραγουδούν:

Εσένα πρέπ’ αφέντη μου, 
καρέκλα διαμαντένια 
γιά ν’ άκουμπάς τή μέση σου 
τή μαργαριταρένια.
Κί πάλι ξαναπρέπει σου 
κουρώνα στού κιφάλι 
γιά νά σί προυσικυνήσουμι 
μικροί κι’ οΰλ οί μιγάλοι.
Κί άλλου ξαναπρέπει σου 
καράβι ν’ άρματώσης 
τού καραβιού τού ταλμπουρί 
νά τού μαλαματώσης.
Νά διρμουνίζης τά φλουριά 
νά κουσκινίζης τ’ άσπρα 
κι’ άπού τά κουσκινίσματα 
δός μας κί μάς καμπόσα.
Μή μάς ίδίνης τά ίκατό 
δός μας τά πιντακόσια.

Πουλλά ’παμι τ’ αφέντη μας 
νά πούμι κί τού γυιό του. 
"Ένας καλός παλλήκαρους 
δμουρφου παλληκάρι 
τούν Μαύρουν καίβαλλίκιυι

τρία χρουνών πουλάρι.
Τούν μάθινιν νά πιλαλεύ 
τούν μάθινιν νά παίζη, 
τούν μάθινιν νά δέχιτι 
ίννιά σπαθιά μπρουστά του.
Κί πήγι τς Μάκρης τά κρασιά 
κί τς Ξάνθης τά κουράσια 
κι εφαΐν κι ήπιιν τ’ άσορά του 
κάμ (περίπου) τρεις - γιννιά χιλιάδες. 
Κί Μαύρους τούν άπόμεινιν 
κι αυτόν τούν παζαρεύει.
Κί Μαύρους σάν τ’ άπείκασι 
βαριά τού κακουφάνη.
Κί μή μί πλεϊς, αφέντη μου,
Κί μή μί παζαρεύεις.
Μόν βάλι μ’ χρόνου στήν ταΐ 
κι ίξάμηνου στήν τάβλα 
κί κάτσι βάλι στοίχημα 
κί γώ νά πηλαλέψου 
κι άν δέ σού φέρου τ’ άσπρα σου 
κάμ τρεις γιννιά χιλιάδις 
κί τότι άν θέλης πούλα μι 
κι αν θέλης παζαρεύι μ.

Κανένα μέρος τού τραγουδιού δέν άναφέρεται στήν κυρά ή τήν κόρη. 
'Η  θέσις τής γυναίκας μέσα στήν οικογένεια είναι απαράλλαχτα ή ίδια άσχε
τα πρός τήν οικονομική κατάστασί της.
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’Ά ν στο σπίτι υπήρχε και μικρό κοριτσάκι δέν ’έπρεπε νά μείνη ούτε αυ
τό χωρίς τραγούδι.

Νά τί τοΰ τραγουδούσαν:

Μαρί μικρή μικρούτσικη 
τί στέκεις στουλισμένη.
■—Ή  μάνα μου μ! στόλιζι 
κί στέκου στουλισμένη.
— Ή  μάνα πού σί στόλιζι 
τρανές άγνις δέν είχι 
μόν ειχι στού σιντούκι της 
γιννιά λουγιών μιτάξι.
Κί κάτσι κί σί στόλιζι 
Σαββάτου ούλη μέρα, 
μί πράσινου μί κόκκινου 
μί άξιου σι γαλάζιου.
Α μάξι σιδηράμαξου 
ζευγάρι κουδουνάτου 
τρεις άλαφίνες τδσιρναν 
κί τί πουλύ άντρουμένις.
Κί τού ζυγούτσκου ποΰβαζαν 
ούλου φλουρί κι ασήμι

’Ά ν ή δυστυχία ειχε χτυπήσει κάποιο σπίτι μέ τή μορφή τοΰ θανάτου 
υπήρχε καί σ’ αυτή τήν περίπτωση τό τραγούδι, τραγούδι - μοιρολόι:

Λαλούν οί κούκοι στά βουνά 
κι πέριδικις στά πλάγια.
Λαλεί κι ένα ό'μουρφου πουλί 
στού Βούλκου τού κιφάλι.
— Βούλκου μ τί στέκεις πράσινους, 
τί στέκεις ραχλιασμένους;
—’’Πού μέσα στέκου πράσινους 
κι άπ’ οξου ραχλιασμένους.
Πήρα τήν πέτρα πιθιρά 
τή μαύρη γής γυναίκα, 
κι αυτά τά λιανουλίθαρα 
αδέρφια κί ξαδέρφια.

'Όταν τέλειωνε τά τραγούδια ό ντραγκουμάνος, έλεγε τό «ντουγά»:

κί οί ζιβλίτσις πούβγαζαν 
σπυρί μαργαριτάρι 
κι’ ή κόρη μέσα κάθουνταν 
κί δέν τής φάνη κόσμους.
Τούν ήλιου ξεσυνέριζε, 
τούν ήλιου, τού φιγγάρι:
Γιά έβγα νήλιου μ
γιά θά βγού
γιά τέλνι γιά θά τήλου.
Τείνοντας νήλιου μ τού προυΐ 
μαραίνεις τά λουλούδια 
Κί γώ άντά (όταν) βγω στις πόρτες μου 
μαραίνου παλληκάρια.
Νά ζής κί νάσι λυγιρή 
πάντα στά τραγούδια σ νάσι 
κί μεις σί τραγουδήσαμι 
θ ιός  μέρις κί χρόνια.
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Ίδ ώ  (εδώ) ’πού τούν αφέντη μας 
παντού βραγκανίστι 
δΐστι φλουρίστι 
στιριώντι ν’ κουρφίστι.
Νά τιμάη άφέντς τού Θιό 
κί Θιός νά δίν τ’ αφέντη.
Πάντα νάχι άφέντς
Κι ή καρδιά νά μην τούν πουνή.
Πέτι, παλληκάρια «’Αμήν».
Καί τά παλληκάρια:
’Αμήν, αμήν, αμήν.
Δώ πού χάρκαμι μεΐς 
άφέντς κί Χριστός 
κι άπού χρόν’ μί γειά.

Ή  κόρη ή κυρά πρόσφερνε τήν κουλούρα, ό άφέντης τό «μπαξίς» , ευχές 
κι ευχαριστίες άνταλλάσσονταν καί τραγουδώντας τά παλληκάρια έφευγαν.

Τώρα δ σκοπός ήταν διαφορετικός καί τά λόγια αυτά:

Κί μεις άπ’ έδου κί μεις άπ’ έδου 
Χριστός δώ μέσα κι ή Παναγιά μας.

Πριν ξημερώση ή εκκλησία ήταν ασφυκτικά γεμάτη απ’ τούς πιστούς.
Ή  μέρα ξημέρωνε καί περνούσε μέ χορούς καί ξεφαντώματα. ΟΊ χοροί 

καί τά τραγούδια ήταν πάντα σχεδόν τά Ιδια μά ποτέ 'βαρετά.
Προτιμώ νά μιλήσω γ ι’ αυτά δταν θά πώ γιά τής Λαμπρής τις μέρες.
Τό μεσημέρι τής Παραμονής τής Πρωτοχρονιάς ό?ώκληρα μπουλούκια 

άπό παιδιά 12— 1ι3 χρονών ξεχύνονταν στον κάμπο γιά νά κόψουν άπό ένα 
κλαδάκι κρανιάς γιά τήν άλλη μέρα. Αυτή τήν εποχή ή κρανιά ήταν τό δέντρο 
πού είχε αρχίσει νά έμφανίζη οφθαλμούς. ’’Επειτα ήταν καί τό πιό σκληρό, τό 
πιό γερό ξύλο καί τό ήθελαν γιά σύμβολο τής γεροσύνης.

Γύριζαν νωρίς γιά νά προλάβουν νά πούν καί τά κάλαντα τού 'Ά η  - Βα
σίλη:
"Αγιος Βασίλης έρχεται άπό τήν — 'Βασίλη μ πόθεν έρχεσαι 
Καισαρεία καί πόθεν κατεβαίνεις;
βαστά εικόνα καί χαρτί — ’Από τή μάννα μ έρχομαι
χαρτί καί καλαμάρι. καί στό σχολειό πηγαίνω.
Τό καλαμάρι έγραφε —  Κάτσε νά φάς, κάτσε νά πιής,
καί τό χαρτί μιλούσε. κάτσε νά τραγουδήσης.
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— ’Εγώ γράματα μάθαινα πέρδικες έλαλούσαν.
τραγούδια δέν ήξέρω. Δέν ήταν μόνο πέρδικες
—  Καί σάν ήξέρης γράμματα ήταν καί περιστέρια,
πές μας τήν άλφα - βήτα. Σ ’ αύτό τό σπίτι πούρθαμε
Καί στο ραβδί άκούμπησε πέτρα νά μή ραγίση
νά πή τήν άλφα - βήτα. κι ό νοικοκύρης τού σπιτιού
Καί τό ραβδί ήταν ξερό χίλια χρόνια νά ζήση.
καί βλάστησε κλωνάρια Κί τ’ χρόν μί γειά.
κι απάνω στά κλωνάρια του

'Όπως τών Χριστουγέννων έτσι καί τ’ "Αη - Βασιλιού τήν παραμονή γι
νόταν τό «κάπνισμα».

Τά κλαδάκια τής κρανιάς γίνονταν «σούρβες». Τά στόλιζαν μέ χρυσό
χαρτα κι’ δ,τι άλλο νόμιζαν πώς τά ομόρφαινε καί μ’ αυτά στο χέρι επισκέ
πτονταν προύι - πρωΐ δσα σπίτια προλάβαιναν, αρχίζοντας άπ’ τά πιό συγ
γενικά.

’Εκεί «σούρβιζαν» δλους τούς σπιτικούς. Χτυπώντας τους απαλά μέ τή 
σούρβα τούς εύ'χονταν υγεία καί εύλογία μ’ αύτά τά λόγια:

«Σούρβα σούρβα γιά χαρά 
γιά καλή νοικοκυρά.
'Ό σις τρύπις στού διρμόνι 
τόσις θημουνιές στ’ αλώνι».

Σήμερα χάθηκαν οί θημωνιές άπ’ τά αλώνια, παραλείπεται καί ή σχε
τική εύχή.

Λένε μονάχα: «Σούρβα σούρβα καί τού χρόνου γεροί».
Στο σπίτι δέν παράλειπαν νά σουρβίσουν καί τά ζωντανά στο στάβλο.

Τά Φώτα καί τ ’ "Αηγιαννιοΰ

Τό τελευταίο «κάπνισμα» γινόταν τήν παραμονή τών Φώτων. Το πρωΐ 
ήταν τυχερό τό παιδί πού Οά ξυπνούσε πρώτο. Αύτό πήγαινε καί έπλενε στή 
ρεματιά τό υνί καί έπαιρνε τό αρκετά σπάνιο δίδραχμο ή πεντάδραχμο .

Κατά τά άλλα ή μέρα αύτή γιορταζόταν δπως καί σήμερα σ’ δλα σχεδόν 
τά μέρη τής 'Ελλάδος.

Τή μέρα τ’ 'Α η  - Γιαννιοΰ οί νέοι τραγουδούσαν καί πάλι κατά ομάδες 
τούς Γιάννηδες:
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Χτές ήταν τά φώτα κι φωτισμός 
σήμιρα 'Ά η ς Γιάννης κι Ώρόδριμος.
Κάτου στούν Ίουρδάνην ντού μποταμό 
ερχιτι κυρά μας ή ΙΙαναγιά.
Σπάργανα, φασκέλια, κιριά γκρατεΐ 
κι τά θυμιατήρια στά δάχτυλα.
Κί τά θυμιατήρια στά δάχτυλα 
κί τούν "Άγιου Γιάννη μπαρακαλεΐ.
—-'Άγιου Γιάνν αφέντη μ κί πρόδρομι. 
δύνασι βαφτίζεις Θεόν μπιδί.
—  Δύναμι ,κί θέλου γκί πρόθελου 
γιά κουντουκαρτέρει γκι ους τού πουρνό 
νά καταπραύνουν τά εϊδουλα».

'Ένας απ’ δλους τής παρέας ήταν ό «γάτος». Αυτός κρατούσε μιά σούβλα 
στά χέρια του καί δσην ώρα οι άλλοι τραγουδούσαν, αυτός κάπου-κάπου νιαού
ριζε, ώσπου στό τέλος τού έδιναν τό ψαχνό πού άφθονο υπήρχε αυτές τις μέ
ρες σ’ δλα τά σπίτια.

Στό Βογιαλίκι υπήρχαν συνήθως τρεις ή τέσσερις παπάδες. Τό σπίτι 
κάποιου Γιάννη θά τούς φιλοξενούσε αυτή τή μέρα.

Σ ’ ένα αμάξι ζεύονταν παλληκάρια καί τούς μετέφεραν μ’ αυτό. Κ ι’ αυ
τοί τούς χάριζαν τό μεγάλο ποσό τού τάλληρου ό καθένας.

θρύλους για τούς καλλικαντζάρους δέν έχουν οι Βογιαλικιώτες. Απλώς 
αναφέρουν πώς δλες αυτές τις μέρες τριγυρνούσαν καλλικάντζαροι. Κι’ δταν 
τελείωναν οι γιορτές αυτές παιδιά 13— Ιο  χρόνων μάζευαν τά καλάθια πού 
εύρίσκαν στις αυλές καί πού χρησιμοποιούνταν γιά τή μεταφορά τού άχυρου. 
Τά έβαζαν τό ένα πάνω στό άλλο καί τά έκαιγαν γιά νά φύγουν τά «σκαλκάν- 
τζαρα». Τά «έκλεβαν» λεν τά καλάθια. Κι’ δμως κανένας δέν φρόντιζε νά τά 
κρΰψη ενώ ήξεραν τό έθιμο.

Τό βράδυ τής Άπόκρεω τά ζευγάρια τής χρονιάς επισκέπτονταν μέ ένα 
μπουκάλι κρασί πρώτα τούς νονούς, γιά νά «συγχωρεθούν», κι’ δλους έπειτα 
τούς συγγενείς.

Ή  νηστεία τηρούνταν αυστηρά παρά τον περιορισμένο αριθμό ειδών 
διατροφής.

Πανάρχαια έθιμα τοΰ έρωτα

Τή νύχτα τής Τυροφάγου οί κοπέλλες κατέχονταν άπό μιά παράξενη 
άγων ία.
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Περίμεναν νά τ'ις «φωνάξουν» οί νέοι. Καί νά τί εϊτανε τό φώναγμα. 
’Ανέβαιναν σ’ ένα ψηλό σημείο τής αυλής —  τό πιο κατάλληλο ήταν συ

νήθως δ σο.)ρός άπό τά ξύλα —  καί σάν τελάληδες φώναζαν γιά λογαριασμό 
ό καθένας κάποιου φίλου του.

’Ά ν δ τελευταίος ήθελε νά έπαινέση τήν κοπέλλα άκουγόταν κάτι σάν

Μέ τά  «γιορτινά» τους

αύτό: «Ό... τάδε, έ'χει ένα κόκκινου μήλου, ένα περιστέρι... ’Ά ν δέν τού δώκ 
στούν... δείνα τ χρόν τήν Πασκαλιά νά μή βγή...».

’Έτσι εκείνη «βεβαιωνόταν γιά τήν αγάπη του.
Σέ περιπτώσεις, πού ήθελε νά τήν έκδικηθή γιά τήν αδιαφορία, ή τήν 

απιστία της, τή θέση τοΰ μήλου ή περιστεριού έπαιρναν «ή πατσιαβούρα», ή 
«μπατζιού» (σκύλλα) καί δσα άλλα απίθανα.

Τή μεγάλη γιορτή τής ’Ανάστασης τήν περίμεναν δπως άξιζε. 'Η  πάστρα 
βασίλευε καί πάλι παντού καθώς ζύγωνε κι’ ή ψυχική προετοιμασία ήταν με
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γάλη. "Ολη τή Μεγάλη εβδομάδα παρακολουθούσαν μέ εύλάβεια τά "Αγια 
Πάθη.

Τήν κόκκινη Πέμπτη βάφονταν κα'ι τ’ αυγά. ’Έβαφαν κόκκινα φυσικά 
καί κίτρινα, μά τόσο όμορφα καί φανταχτερά!

Κίτρινα έ'βαφαν μέ ζωμό άπό βρασμένα φύλλα αμυγδαλιάς και κρεμυ- 
δότσοφλα. Κ’ ήταν τό χρώμα τους γλυκό καί ανεξίτηλο.

Οί νονές έστελναν αυγά στις κουμπάρες μέ κοριτσάκια. Ή  νΰφη ζύμω
νε τήν παραμονή καί έφκιαχνε μιά κουλούρα μέ κόκκινα, αυγά. Τήν πρώτη 
μέρα τής Λαμπρής, συνοδευομένη άπό ένα κοριτσάκι, τήν πήγαινε μαζί μέ 
αυγά καί τής χάριζε τότε τό γαμήλιο δώρο πού συνήθως ήταν ένα οικιακό 
σκεύος, ώς επί τό πλεΐστον χάλκινο καζάνι ή μπακίρι, κατά τίς δυνατότητές 
της.

Τ ’ αυγά «αλλάζονταν» σ’ όλα τά σπίτια.
Τή μέρα αυτή επίσης «έντυνε» ή νονά τά βαφτιστικά της. Τούς χάριζε, 

φορώντας τους μέ τά ίδια της τά χέρια, άπό έσώρρουχα μέχρι παπούτσια καί 
κανένα φτηνό βραχι.ολάκι στά κοριτσάκια.

Κατά τίς εννέα μέ δέκα τό προύί άρχιζε ό χορός πού κρατούσε ώς τή δύσι 
τού ήλίου. Τήν άρχή έκαναν φυσικά οί νέοι.

Μέχρι πριν λίγα· χρόνια, συνέχιζαν νά διασκεδάζουν δλες τίς Κυριακές 
καί τίς γιορτές καί προπαντός τό Πάσχα μ’ αυτόν τόν τρόπο.

Σέ μιά πλατεία τού χωριού, πού είχε πάρει κι’ αυτή τό όνομα «χορός» συν- 
έρρεαν όλοι σχεδόν οί χωρικοί γιά νά παίξουν ό καθένας τό ρόλο του στή γρα- 
φικώτατη αυτή έκδήλωσι.

Οί χοροί άρχιζαν σιγανοί γιά νά ζωηρέψουν σιγά σιγά καθα)ς ή εύχα- 
ρίστησι έδινε τή θέσι της στον ενθουσιασμό κι’ δ ενθουσιασμός ξεσπούσε σέ φω
νές καί κινήσεις.

"Ολα ήταν όμορφα αυτές τίς μέρες.
Καί κείνη ή ευωδία άπ’ τίς λυγαριές, πού έφραζαν ένα γύρω τό χορό, 

είχε μιά ξεχωριστή ομορφιά καί γλύκα.
’Ανάμεσα στούς φουντωτούς θάμνους τους έπαιζαν κυνηγητό άνέμελα 

παιδιά, ή, πηδώντας πάνω σέ δυνατά κλαριά τους κουνιούνταν αναγκάζοντας 
τες νά άναδίνουν πιο έντονη τή μυρωδιά τους.

Στή μέση σχηματιζόταν δ κύκλος τών κοριτσιών. Τά πιο καλλίφωνα «έ
πιαναν» τό τραγούδι. Τραγουδούσαν ένα ή δύο στίχους οί δύο, επαναλαμβά
νοντας ώριαμένες λέξεις ή παρεμβάλλοντας άλλες, τό επαναλάμβανε έπειτα ή 
άλλη δυάδα.

'Ο σκοπός στά περισσότερα τραγούδια ήταν άργός κι’ έτσι ένα τραγούδι 
κρατούσε άρκετά.
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Τό τραγούδι τοΰ «κυρ - Βορριά» ήταν απ’ αυτά που χρησιμοποιούνταν 
σάν εισαγωγή στά χρόνια που θυμάμαι:

— Ό  κυρ Βορριάς παράγγειλε 
δ κυρ Βορριάς παράγγειλε.
—-Ό κυρ Βορριάς παράγγειλε 
ό κυρ Βορριάς παράγγειλε.
•—«Ό κυρ Βορριάς παράγγειλε 
σ’ δλων τών καραβιώνε γ ιά . . .
— Ό  κυρ Βορριάς παράγγειλε 
σ’ δλων τών καραβιώνε γ ιά . . .

Μ’ αυτόν τον τρόπο τραγουδιόταν τό μεγάλο αύτό τραγούδι.

Καράβια π’ αρμενίζετε 
κάτεργα πού κινάτε 
έμπάτε στά λημέρια σας 
γιατ'ι θέ νά φυσήσω.
Ν ’ ασπρίσω κάμπους και βουνά 
νά κρυώσω κρΰες βρυσούλες 
κι δσα βρω μεσοπέλαγο 
στεριάς θέ νά τά ρίξω.
"Οσα καράβια τ ’ ακόυσαν 
δλα λιμάνια πιάνουν.
Τού κύρ-Άντριά τό κάτεργο 
μέσα βαθιά αρμενίζει.
Δέ σέ φοβούμαι κυρ Βοριά 
φυσήξεις δέ φυσήξεις.
’Έχω καράβι άπό κάρυά 
καί τό κουπί πυξάρι.
’Έχιο άντένες μπρούτζινες, 
κατάρτια ατσαλένια, 
έχω πανιά .μεταξωτά 
τής Προύσσας τό .μετάξι,

έχω καί καραβόσκοινα 
άπό ξανθής μαλλάκια.
’Έ χω καί ναύτες διαλεχτούς 
δλοι άνδρες τού πολέμου 
κι έχω κι ένα ναυτόπουλο 
πού τούς καιρούς γνωρίζει 
κι έκεΐ πού στήσω -μιά φορά 
τήν πλώρη, δέ γυρίζω. 
’Ανέβα, βρέ ναυτόπουλο, 
στο μεσιανό κατάρτι 
γιά ν’ άγναντέψης τον καιρό 
νά δής γιά τον αγέρα. 
ΙΙαιζογελώντας ανέβαινε 
κλαίοντας κατεβαίνει.
Τό τί είδες, βρέ ναυτόπουλο, 
αυτού ψηλά πού πήγες;
Είδα τον ουρανό θολό 
καί τ’ άστρα ματωμένα.
Είδα τή μπόρα π’ άστραψε 
καί τό φεγγάρι έχάθη. . .

Πιο παλιά άκούγονταν κι’ άλλα τραγούδια μέ τίς πιο παράξενες υποθέ
σεις. Νά δύο:

—  Τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις — Τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις 
τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις
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—  Τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις 
άνιβαίνουν κατιιβαίνουν
—  Τρεις Τούρκοι τρεις γιανιτσάρδις 
άνιβαίνουν κατιιβαίνουν 
Κατέφκαν στήν κρΰα βρύση
νά πιούναν ,κρύου νιαράκι.
Βρήκαν κεΐ έναν νιούτσικουν 
νιούτσικουν κί καλούτσικουν.

Τά χέρια τ πίσου δυμένα 
κί τού κιφάλ τ πιτρουμένου.
Γιά λύστι μ, Τούρκοι, τά χέρια μ’ 
ξιπιστρώστι μ κί τού κιφάλ, 
δόστι μου κί τή φλουέρα 
νά λαλού κί νά χουρεύτι 
νά τραηδάου κί νά παέντι.

Μέ τον ίδιο τρόπο άλλά σέ διαφορετικό σκοπό τραγουδιόταν καί τούτο:

’Αγάπη σεν ό Πίϊσμος 
μιά κόρ’ Έβραιοπούλα.
Τού Σάββατου ν’ άγάπησι 
τήν Κυριακή ούλη μέρα. 
Δευτέρα μέρα τούν πιάνουν, 
τούν πιάνουν κί τούν δένουν 
κί κάτου τούν παένουν.
Χίλιοι νουμάτ’ ’πού ιμπρός παέν’ 
κί πιντακόσ ’πού πίσου 
κί μάννα τ’ ’πού μιριά παέ’

μέ τά μαλλιά στά χέρια τς 
ουλουδάκρα φουρτουμένη.
—  Σ ιγά  σιγά, βρέ Πίϊσμο 
νά μή λιρώνς τά ρούχα σ.
— Μήν κλαΐς, μάννα μ’ τά ρούχα μ 
νά κλαις, μάνα μ’ τά νιάτα μ’
τά νιάτα μ’ κί τή λι,βιντιά μ \
Τά ρούχα πλιόντιν στού παζάρ
ΙΙάνι πάρε καλΰτιρα
’πού σμέσ’ ’πού τού παζάρι.

Ζωναράδικα σάν κι’ αυτό χορευόταν καί τό τραγούδι τής Πάπιας τό άλ- 
λόκοτο.

«—■ Πάπια κάθιταν στούν πάγου (δίς)
—  (τό ίδιο)
—  Πάπια κάθιταν στούν πάγου 
τά φτιράκια τς παγουμένα
—  (τό ίδιο)
τά φτιράκια τς παγουμένα 
κί τά νύχια της βαμμένα.
Τού Θιό μπαρακαλούσι:
Κύριουν γκλάψι, κύριουν βρέξι.
νά πιτάξου κί νά πάου
κάτου στού γιαλό στούν άμμου».

’Απαραίτητο ήταν κι’ αυτό:
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—  Στον "Αδη κατεβαίνω, στον "Αδη κατεβαίνω, 
στον "Αδη κατεβαίνω και στον Παράδεισο,
"Ωχ, καί στον παράδεισο. νά πάιο νά σαϊτέψω
—  (Τό ΐδιο) . . . .  δυο τρεις μελαχροινές
Τό Χάρο ν’ ανταμώσω πδχουν στά χείλη φλόγα
δυο λόγια νά τοΰ είπώ: στο μάγουλο ελιές
Χάρε γιά χάριζε με κι ανάμεσα στά φρύδια
σαΐτες κοφτερές δυο - τρεις πορτοκαλλ ιές.

Ή ταν κι’ άλλα πού χορεύονταν μέ τά χέρια πιασμένα σάν γιά συρτό.
Ή  τιμή έχει τήν πιο ψηλή θέσι ανάμεσα στις ανθρώπινες αξίες. Είναι 

δ,τι πιο ακριβό καί πολύτιμο.
Κάπως υπερβολικά περιγράφει τήν αντίληψη αύτή τό ακόλουθο τραγού

δι, πού ήταν πολύ προσφιλές.

—  Μιά κό, καλέ, μιά κόρη ρόδα μάζευε τήν κόρη χαιρετάει
Μιά κόρη ρόδα μάζευε σ’ ωραίο πε Δυο ρόδα τής έζήτησε
ρυβόλι, καί τέσσερα τοΰ δίνει
σ’ ώραΐο περιβόλι καί κείνος τής έδώρισε
■—> (τό ίδιο) διαμάντι δαχτυλίδι.
Τοΰ Ρήγα γυιός έπέρασε "Ενας τήν πιάν’ απ’ τά μαλλιά
τοΰ Ρήγα γυιός περνάει. κι άλλος απ’ τό χερι
Δυο ρόδα τής έζήτησε ό τρίτος ί  μικρότερος
καί τέσσερα τοΰ δίνει τής μπήγει τό μαχαίρι.
καί κείνος τής έδώρισε —  Νά μή μ ’ αλλάξτε μέ χρυσά,
διαμάντι δαχτυλίδι. δέ θέλω 'βελουδένια.
Κι ή μάννα της τήν έβλεπε Μονάχα νά μέ θάψετε
άπό τό παραθύρι. μ’ αυτά τά ματωμένα.
Τό βράδι ήρθαν τ’ άδέρφια της Γιά νά τό μάθη ό βασιλιάς
κι αρχίζει νά τό λέη. κι δλη νά τό μάθ’" ή χώρα
«Τό μάθατε τί έκανε πώς μ ’ άδικοσκοτώσατε
ή σκύλα ή αδερφή σας; γιά ενα ζευγάρι ρόδα.
Τοΰ Ρήγα γυιός έπέρασε

Πάντα συμβαίνει, δυο νέοι νά ένδιαφέρωνται γιά τήν ίδια νέα κι’ αύτή 
νά δείχνει προτίμησι καί συμπάθεια μόνο στον ένα. Γιά κάτι τέτοιο μιλάει 
τό ακόλουθο τραγούδι:

Δυο πουλιά, δυο πουλάκια τά καημένα Τό'να τ’ ά τό'να τ’ αγαπώ, τό θέλω.
δυο πουλάκια τά καημένα Τό'να τ’ αγαπώ τό θέλω
πάνε κι έρχονται γιά μένα. καί μέ τ’ άλλο κοροϊδεύω.
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Τονα τό, τονα τδ ταΐζω μέλι Καράβι καραιβάκι καραβάκι
τονα τό ταΐζω μέλι αχ πού πάς γιαλό γιαλό, μελαχροινό μου,
ταλλο κόκκινο πιπέρι. άχ πού πάς γιαλό γιαλό
Καράβι καραΐβάκι καραβάκι

Καί με τον ΐδιο τρόπο τραγουδιούνται και οι υπόλοιποι στίχοι.

Ά ν  είσαι γιά τήν Πόλη 
στάσου νά 5ρθώ κι εγώ.
—  Δέν είμαι γιά τήν Πόλη 
μόν είμ3 γιά τά νησιά 
πδχ' δμορφα κορίτσια κοριτσάκια 
άχ κα'ι τά γλυκά κρασιά.
Στό δρόμο πού πηγαίνω 
άχ καί βρίσκω μιά μηλιά 
μέ μήλα φορτωμένη 
άχ καί πάνω μιά ξανθιά.
Κάνω νά κόψω μήλο 
πιάνω τό χέρι της 
Βοήθα, Παναγιά μου, 
νά γίνω ταίρι της.
Κάνω νά κόψω μήλο 
πιάνω τή χάντρα της.
Βοήθα, Παναγιά μου, 
νά γίνω άντρας της.

Στό μακαρίτη παππού μου Νικόλαο Πολιτσάκη οφείλω τά παρακάτω δυο 
τραγούδια. Ά π 3 αυτόν τά άκουγα.

•— Μαρ5 ’Αργύρου, μπιάλα πούναι στ3 αψηλό βουνό,
(άσπρη) ’Αργύρου, εις τό γέρο ’Όλυμπο.
Τούρκ5 άρχόντουν ’πού τρουΰρου. Νά τού πής, νά τού πής, καημένο άη- 
Ά ν γ κ ξ ’ τήν πόρτα νά μποϋν μέσα δόνι,
—-Δέν άνοίγου Τσιλιμπίκου. νά θυμάται τήν ευχή
Σύ είσι Τούρκους κί σκιάζουμι τήν ευχή τής μάννας του.
κί γώ Ρουμιά κί φουβάμι. 3'Αν δέ διώ, άν δέ διώξη τούς ε

χθρούς μας
Δέ λαλεϊς, δέ λαλεϊς, καημένο αηδόνι, άπ3 τήν ένδοξη μας γή, τή Μακεδο- 
Τό πρωΐ μέ τή δροσιά νία μας,
λάλα, αηδόνι μου, γλυκά. μάννα του δέν είμαι πιά
Νά ξυπνή, νά ξυπνήσης τον ύγυιό μου ούτε είναι Μακεδών.
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Τό ένα τραγούδι τελείωνε, τό άλλο άρχιζε κι’ δ χορός σχεδόν δέ σταμα
τούσε.

Γύρω γύρα>, ξέμακρα γιά νά μήν τόν εμποδίζουν στέκονταν μιπρομάνες, 
μεσόκοπες κα'ι γριές άκόιμα. Έβγαιναν έκεΐ γιά «σιΐρ» ή νά διαλέξουν τίς 
νύφες.

Μέσα στον κύκλο, περνώντας κάτω άπ’ τήν άλυσσίδα τών χεριών μα
ζεύονταν τά κοριτσάκια. Τούς άρεζε νά στέκουν κεϊ καί νά θαυμάζουν τις ό
μορφες νιές, νά διαλέγουν τήν πιο καλοκέντητη «πριστδλκα» (ποδιά), τίς πιο 
χοντρές καί μακριές πλεξούδες, τό πιο φανταχτερό «λαχώρι». Ακόμα καί 
τά μωρά γίνονταν τέτοιες μέρες μαρτυρικοί αληθινό θεαταί.

’Αγγελικά, ροδομάγουλα προσωπάκια, μέ ένα αποτύπωμα άπό μου ν i t  ού
ρα στο μεσόφρυΐδο γιά νά μή «βασκαίνονται», φασκιωμένα κι’ άλλα μέ τά χέρια 
άπ’ έξω, έρχονταν γιά χάρι τής μάννας νά παρακολουθούν τό ολοήμερο αύ
τό θέαμα.

Κάπου μιά μάννα καθόταν νά θηλάιση τό παιδί της, δίνοντας του τούς μα
στούς της σκεπασμένους μέ τό σπάργανο.

Μέσα στούς κόρφους οί ηλικιωμένες είχαν πάντα αυγά πασχαλινά αυ
τές τίς μέρες.

Κι έβλεπες όλη τή μέρα αυτή τή σκηνή νά επαναλαμβάνεται: Μιά γυ
ναίκα νά βγάζη άπό τόν κόρφο της ενα κόκκινο αυγό καί νά άπλοόνη νά τό 
δώση στο παιδί τής διπλανής της.

"Ηταν μια εντύπωση πού σου τυπωνόταν τόσο ζωηρά καί πού δέν μπο
ρούσε νά μήν ήταν αυτή, δταν μάλιστα, παρακολουθώντας τήν σκηνή προσε
χτικά, έβλεπες τήν πίκρα πού ζωγραφιζόταν στο καλοσυνάτο πρόσωπο μέ τήν 
επιμονή τού ιδιότροπου μικρού ν’ άρνήται νά τό πάρη. Κι’ ό χορός συνεχι
ζόταν.

"Ηταν σά χόρευαν τραγουδώντας:

Κάτω στή Ράύδω στή Ραϊδοπούλα (δίς)
Τούρκος αγάπησε μιά ρωμιοπούλα.
Κείνος τήν θέλει κείν δέν τόν παίρνει (δίς)
Κι’ ή σκύλα ή μάννα της 
τήν προξενεύει.
—  Πάρτονε, κόρη μου, τόν Τούρκον άντρα (δίς) 
νά σέ φορέση ντούμπλες καί χάντρα.
—  Δέν τονε θέλω, δέν τονε παίρνω (δίς) 
πέρδικα γίνομαι στά όρη φεύγω.

Σ έ τέτοιους χορούς ζωηρούς εύρισκαν ευκαιρία οί νέοι γιά νά πιαστούν



142 ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡ ΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΣΑΚΗ

ανάμεσα στις κοπελιές και νά σφίξουν -μέ σημασία αγαπημένα χέρια. Οί αρ
γοί, οί σιγανοί χοροί δέν ήταν γιά τή δική τους ιδιοσυγκρασία.

Χόρταιναν χορό σά χόρευαν μονάχοι, χώρια.
Πάντα κάποιος απ’ δλους ήξερε νά λαλή φλογέρα. Ή  μελωδία της γλυ

κέ ιά καί παιχνυδιάρα (οδηγούσε τά βήματά τους σ’ έναν τρυφερό καί χαριτω
μένο χορό σάν γύρω άπό λατρεμένο είδωλο.

Μά κείνο πού φούντωνε τίς καρδιές κι’ έδινε φτερά στά παιδιά, ήταν ή 
γκάιντα. Ο ί σκοποί της, πότε ζωηροί, πότε παθιάρικοι, γάργαρα γυναικεία 
γέλια, χαχανίσματα στιγμές - στιγμές, τούς παράσερναν σ’ ένα χορό πού'μοια- 
ζε πιο πολύ τρελλό κυνηγητό, πού δέ σταματούσε παρά μόνο μέ τήν αδυναμία 
τοΰ όργανοπαίχτη νά συνέχιση.

Τά πολύχρωμα τσόφλια τών αυγών γίνονταν δλο καί πιο μικρά θρύ
ψαλα.

Καί πέρα στο ύψωμα, πρός τό «νέο συνοικισμό» χαρταετοί παράβγαι- 
ναν ποιός νά πρωταγγίξη. τά γαλάζια ύψη.

Οί γέροι δέν ήθελαν, δέν μπορούσαν νά έχουν θέσι στον τόπο αύτό τού 
ξεφαντώματος. Τ ’ απόγευμα συνάζονταν στο μικρό καφενεδάκι. Τά καλο
καίρια ήταν όμορφα. Ό  ήλιος έγερνε αργά.

’Εκείνοι σώπαιναν ή πού καί πού μιλούσαν.
’Ά ν έπιανε κανέναν τό μεράκι φώναζε τον καφετζή κι’ έβαζε τήν «πλά

κα» στο γραμμόφωνο. Κάτω άπ’ τό μαγευτικό ουρανό, μέσα στήν υπέροχη ατμό
σφαιρα άνεμιζόταν τότε τό «καλαματιανό μαντήλι» ανάμεσα στις εύωδ-ιές τού 
φρεσκοποτισμένου βασιλικού καί τό μύρο τής δροσισμένης γης.

Τά γηρασμένα πνευμόνια γέμιζαν 'Ελλάδα.
Τά θαμπά μάτια υγραίνονταν μά δέν 'μπορούσαν ούτε οί ίδιοι νά πουν 

άν ήταν άπό πόνο γιά τήν παλιά ή άπ’ αγάπη γιά τήν καινούργια πατρίδα.
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Α' «ΑΝΕΚΔΟΤΑ» TOY ΛΑΟΥ

Ά πό αρχαιότατων χρόνοον, ώς τώρα, από τό στόμα του αγράμματου 
λαοΰ, λεγόταν καί λέγονται, διάφορες διηγήσεις, σάν μύθοι, σάν παραμύθια, 
μά καί σάν γεγονότα πραγματικά. Καί είναι βεβαίως τόσο αληθοφανείς, έκ 
πρώτης δψεως, ώστε νά είναι πιστευτές άπό το λαό, αλλά νά εντυπωσιάζουν 
ακόμη καί τούς μορφωμένους. Σάν παράδειγμα φέρνω τούς μύθους τής άρ- 
χαιάτητος, άπό τούς οποίους οι Α ρχαίοι "Ελληνες πεζογράφοι καί ποιηταί 
ένεπνεύσθησαν καί έγραψαν τά αθάνατα εκείνα θεατρικά έργα.

"Ετσι εύκολα, νομίζω οτι μπορούμε νά τά θεωρήσουμε δλα αυτά, σάν 
απλά στήν άρχή γεγονότα, πού περνώντας άπό τή σκέψη ευφαντάστων αν
θρώπων, μεγαλοποιήθηκαν καί μέ τις διάφορες έκάστοτε προθήκες, πήραν 
τή μορφή πού τά άκούμε καί τά διαβάζουμε σήμερα.

Πσλλά καί διάφορα ανέκδοτα τού λαού αναφέρουν δλοι οί διακεκριμένοι 
"Ελληνες λαογράφοι, άπό διάφορες περιοχές τής πατρίδος μας.

Ε μείς παραθέτουμε μερικά, πολύ φτωχά βέβαια, στον 33ο Τόμο τών 
«Θρακικών», καί τώρα τά παρακάτω, άπό τό Σουφλί.

1. Τ ρ ε ι ς  χ ρ υ σ έ ς  σ υ μ β ο υ λ έ ς :
Κάποτε ένας πατέρας πάντρεψε τό γυιό τους καί στήν παρατήρηση, γιατί 

δέν τού δίνει καί χρήματα, τού είπε: Σού δίνω τρεις, συμβουλές, πού άν τις 
φυλάξης, θά έχουν άξία χρυσού.

«Μιά φορά κι’ έναν καιρό, διηγείται δ πατέρας, ένας άνθρωπος πανδρεύ- 
θηκε καί πήρε μιά ωραία γυναίκα μέ τήν οποία ζούσαν πολύ καλά. ’Επειδή 
ήταν αρκετά πλούσιος, έσχετίζετο μέ δλους τούς προκρίτους τού χωριού, αλλά 
καί επισήμους ξένους. ’Έτσι, εγνωρίσθηκε καί μέ τον ’Αστυνόμο, καί πολλές 
φορές τού έκανε καί τραπέζι στό σπίτι. Τά χρόνια δμως περνούσαν καί παι
διά δέν άπέκτησαν. "Ετσι άναγκάσθηκαν νά υιοθετήσουν ενα ξένο.

Μιά μέρα, προσκάλεσε στό σπίτι του τό φίλο του Αστυνομικό νά τού 
κάμη τραπέζι, καί γιά νά τον εύχαριστήση, έσφαξε ένα αρνί, παραδόξους δέ, 
τό κεφάλι τού ζώου τό έθαψε πίσω άπό τή σκάλα. ’Ακόμη δέ προσεποιεΐτο τον 
κατηφή, καί σέ παρατήρηση τής γυναίκας του, γιατί ήτο στενοχωρημένος, τής ά- 
πεκάλυψεν υπό εχεμύθειαν, δτι έκαμεν ένα έγκλημα. "Οτι έσκότωσε, δήθεν, έναν 
άνθρωπο πού τον προσέβαλε, καί τό μέν σώμά του, τό έρριξε στό ποτάμι, τό 
δέ κεφάλι του, τό έκρυψε πίσω άπό τις σκάλες τού σπιτιού.
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Κατά τά άλλα περιποιήθηκαν τον φίλο ’Αστυνομικό καθώς έπρεπε μέ 
τό ψητό τό αρνί, μά τό κρασί είχε τελειώσει, κι’ επειδή θεώρησε γι’ αύτό υπαί
τια τή γυναίκα του πού δέν φρόντισε ν’ άγοράση δσο· χρειαζόταν τής έ'δωκεν 
ένα χαστούκι, πηγαίνοντας αμέσως στο διπλανό μπακάλη ν’ άγοράση κι’ άλλο. 
Βρήκε δμως τήν ευκαιρία κι αύτή νά τον έκδικηΟή. Στήν σύντομη αύτή απου
σία του, άπεκάλυψε τό μυστικό πού τής είπε δ άντρας της, πού δταν γύρισε 
τό φαγοπότι συνεχίσθηκε,. καί εληξε πολύ εύχάριστα.

Έ ν τώ μεταξύ δ ’Αστυνομικός, ώς είχε υποχρέωση άλλως τε, κατήγ
γειλε τό δραματικό γεγονός, καί σέ λίγο δ δήθεν δολοφόνος, σύζυγος, μέ χει
ροπέδες ώδηγήθηκε στήν αγχόνη. "Όμως, δέν εύρίσκετο κανείς νά σύρη τό 
κάθισμα, διότι δλοι οι χωριανοί τον ήξευραν ώς τον καλύτερο άνθρωπο, καί 
δέν παρεδέχοντο μέ κανένα τρόπο δτι έγκλημάτισε. Στήν αμηχανία αύτή, βρέ
θηκε πρόθυμος τότε δ υιοθετηθείς γυιός του νά έκτελέση τό θετό πατέρα του. 
Κατάπληκτος τότε δ τίμιος τω δντι οικογενειάρχης, αναγκάσθηκε νά άποκα- 
λύψη τήν πραγματική αλήθεια, δπότε καί τό γεγονός αύτό έμεινε παροιμιώ- 
δες.

Καί τελείωσε τήν παραπάνω διήγηση δ πατέρας, δίνοντας στο γυιό του 
τίς τρεις όπως τού εΐπε χρυσές συμβουλές:

α) ’Αστυνομικό φίλο μήν κάνης.
β) Μυστικό στή γυναίκα σου μήν άποκαλύψης.
γ ) ΤίαΟετημένο παιδί μήν πάρης».
2. Δ υ ο  Ι ξ υ π ' ν ο ι  χ ρ α σ ο π ο υ λ η τ ά δ ε ς :
<οΠρίν πολλά χρόνια, δυο έξυπνοι Σουφλιώτες «άρκαντασαΐοι» ( = 'φίλοι), 

αγόρασαν ένα βαρέλι κρασί συνεταιρικά καί τό έβαλαν στο κάρρο, νά πάνε στήν 
Όρεστιάδα νά τό πουλήσουν.

"Οταν είχαν βγή μιά ώρα έξω άπό τό Σουφλί, δ ένας εΐπε: «'Όλαν άν- 
τάσ(η) ( =  ρέ φίλε μου), εγώ δίψασα, θά πιω έναν μαστραπά ( =  κύπελλο) 
κρασί νά ξιδιψάσου. Καί λέγοντας αύτά, γύρισε τον «κουρνά» 1 άπ’ τό 
βαρέλι, γέμισε τό μαστραπά καί κατέβασε τό ώραΐο γλυκό κρασάκι μονορού
φι. 'Όμως, έψαξε στήν τσέπη, καί έπιασε τή μοναδική δραχμή πού εΐχε καί τήν 
εδιοσε στον άλλο λέγοντας πάλι: Νά κι μιά δραχμή άμα, νά μήν «ζιουμνιώνς» 
( =  ζημιώνης).

Δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε νά πούμε οτι, δέν εΐχαν πάρει ψωμί 
καί φαγητό, ούτε φυσικά καί χρήματα, γιατί υπολόγιζαν, ώς τό μεσημέρι νά 
φθάσουν στον προορισμό τους, δπότε θά πουλούσαν τό κρασί καί μέ τά χρή
ματα αύτά, θά έτρωγαν στο μαγειρείο, αλλά καί θά τούς έμεναν καί γιά τά 
έξοδα τών οικογενειών τους.

(1) Κουρνάς - Κάνουλα.
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Δέν πέρασε πολλή ώρα, καί λέει κι ό άλλος μέ τή σειρά του. «Όλαν ρέ 
άντάσ’(η )“ κι γώ δίψασα. Ά  πιω κι γώ έναν μαστραπά κρασί, άψού νιρό 
δέν πήραμε μαζί μας». Κι’ ακόμα κάθιση; τοΰ άπαντά ό φίλος του. ΙΙράγματι 
γέμισε τότε κιαυτός τό μαστραπά, καί τόν κατέβασε λαίμαργα, ενώ ευθύς έβγα
λε τή ιδραχμή που είχε πάρει, καί τήν έ'δωκε πίσω, λέγοντας: «Νά πάρι κι σύ 
τ’ δραχμή, νά μή ζιουμνιώνς».

Κι δλο διψούσαν κι δλο έπιναν, κι δλο τήν δραχμή δ ένας στον άλλο πα- 
ρέδιίδε, μέχρις δτου σκνίπα στό μεθύσι καί τραγουδοδντας, πανευδαίμονες εφθα- 
σαν στον προορισμό τους. "Ομως τό βαρέλι ήτο τελεάος κενό, κι αυτοί μέ 
άδεια τά χέρια, έκτος απ’ τή δραχμή, μετά μεγάλης δυσκολίας ιέπέστρεψαν 
στά ίδια, διηγούμενοι τό γεγονός, πού έκανε δλους νά σκάσουν στά γέλια.

3. Π  ε ρ ι ή λ θ ε σ τ ά  χ έ ρ ι α  μ ο υ  έ ν α  π ρ α κ τ ι κ ό ν  
συνεδριάσεως τάχα, τής Δημογεροντίας Σουφλίου τού 1895, έπί τή αιτήσει 
αύξήσεως τών αποδοχών μιας διδασκαλίσσης. Περιέχει τόσα αισχρόλογα, πού 
ντρέπομαι νά τά γράψω.

Β' ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ— ΠΑΡΟΙΜ ΙΑΙ

Ό  λαός, προσέχει πάρα πολύ τά διάφορα γεγονότα τής καθημερινής ζωής, 
καί τώρα αλλά καί πάντοτε, τά δέ διδάγματα τά εκφράζει περιληπτικά πολλές 
φορές καί μέ δυο λόγια, καί τά παραδίδει, σάν πολύτιμο θησαυρό, άπό γενεά 
σέ γενεά. ’Έτσι δημιουργήθηκε τό άπειρο πλήθος τών π α ρ ο ι μ ι ώ ν ,  πού 
χρησιμεύουν σάν οδηγός στις αποφάσεις πού πρέπει νά παίρνουν εκείνοι πού 
θέλουν νά επιτύχουν μετά βεβαιότητος ένα ορθόν αποτέλεσμα.

■Μία άπλουστάτη άπόδειξις τής χρησιμότητος τών παροιμιών, εΐναι τό 
δτι πολλές απ’ αυτές σώζονται άπό τά πανάρχαια χρόνια. "Ομοια σχεδόν, είναι 
καί τά διάφορα ηθικά άποφθέγματα, αλλά οί παρουμιώδεις φράσεις, πού μάς 
ενδιαφέρουν καί μάς τώρα, καί πού τίς πήραμε σάν θέμα μας.

Θά αναφέρουμε λοιπόν μερικές τέτοιες φράσεις, καί θά τίς άναλύσουμε 
συντομώτατα, γιά ν’ αποδείξουμε τό βάθος τής σοφίας τού λαού. Μάλιστα δέ, 
διαλέγουμε τίς πιο ιδιότυπες, καί οχι πολύ μακρυνής εποχής, άπό τούς ιδιω
ματισμούς τιον, φανερές δτι έχουν γεννηθή στό Σουφλί.

1. «Γ ε ι ρ ο υ σ ί ν’ (η ), 6 α σ ι λ ο υ σ ί ν’ (η)» πού ερμηνεύεται
αυτολεξεί: ή υγεία, είναι βασιλεία. Δηλ. δποιος έχει σταθερή υγεία, εΐναι ευ
τυχισμένος σάν βασιληάς.
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Και άναφέρεται: Πρώτα σ’ εκείνους πού έχουν ,μέν δλα τά καλά, χρή
ματα, περιουσία, οικογένεια, άλλα δέν έχουν υγεία, καί επομένως ολα είναι 
άχρηιστα. "Ύστερα, άναφέρεται καί σέ κείνους πού ενώ έχουν άρίστη υγεία, 
διαρκώς μεμψιμοιροΰν δήθεν γιά τά χάλια τους, μιά καί τά θέλουν ολα έν 
τάξει. Κι αυτούς τούς κατακρίνει δ λαός καί τούς λέει: "Ε! κύριοι. Ή  πραγμα
τική ευτυχία έγκειται μόνο στήν υγεία. ’Αλλά καί οι ’Αρχαίοι έλεγαν: Ή  
υγεία μέγα δώρον τών Θεών εις τούς ανθρώπους.

2. « Θ ι ό ς  κ ι  ή ψ χ ή τ’, κ ι  δ ι ά β ο υ λ ο υ ς  τ ο ΰ  π ι-
τ σ ί τ ’». Πού θέλει νά πή: Ό  Θεός ας κρίνη την ψυχή του, κι ό διάβολος, τό
πετσί του, τό σώμά του. Γνωρίζει δ λαός, οτι τήν ψυχή τοΰ ανθρώπου τήν κα- 
τεξουσιάζει δ Θεός, καί τής απονέμει τό απόλυτον δίκαιον, ενώ τό σώμα καί 
δή τοΰ άμαρτωλοΰ, τό διεικδικεί δ διάβολος, καί τό υποβάλλει σέ φρικώδη βα
σανιστήρια, εις τό «πΰρ τό εξώτερον, τό ήτοιμασμένον τώ διαβόλω καί τοΐς 

Ά γγέλοις1 αύτοΰ».
Ή ταν δηλ. τόσο βαθειά ή χρ)κή πίστη στά περασμένα χρόνια, ώστε 

δταν έμάθαινε ένας Σουφλιώτης, οτι δ συνέταιρός του, τον έκλεβε, αλλά δέν 
ήμποροΰσε νά βεβαιωθή περί αύτοΰ, τότε τον άφινε στήν κρίση τοΰ Θεοΰ μέ 
τά παραπάνω λόγια. ("Ιδε σχετ. καί εις 33ον Τόμ. Θρακ.).

>3. «Τ’ ψ έ ν’(ε ι) ψ ά ρ’ (ι),  σ τ ά  χ ε ί λ’(η)» =  Τοΰ ψήνει
ψάρι στά χείλη. Ή  φράση αύτή αποδίδεται συνήθως, στήν κακιά εκείνη γυ
ναίκα, πού κάνει τόσο μαρτυρική τή ζωή τοΰ άνδρα της, ώστε νά φλογί
ζουν τά χείλη του άπό τή στενοχώρια, καί πού 'μπορεί έτσι σ’ αύτά νά ψηθή 
καί ψάρι άκόμη! Βέβαια, δέν παύει άπό τοΰ νά είναι αύτό μιά υπερβολή, μά 
άμα έμβαθύνει κανείς πιό πολύ, θά καταλάβη γιατί τό λέει αύτό δ λαός.

4. « Δ έ ν  r  ρ ώ 'ί τ η ν έ ψ (η) μ έ ν ο υ ς ,  ν έ  β ρ α σ μ έ 
ν ο υ  ς». Είναι τόσο περίεργη ή νοοτροπία ώρισμένων ανθρώπων, σπανίοον 
ευτυχώς, ώστε είναι άδύνατον νά συμφωνήσουν καί μέ τον πιό ήρεμο καί νου
νεχή συνομιλητή των. Συνεχώς αντιρρήσεις,, διαρκώς άντιγνωμίες καί θορυ
βώδεις άρνήσεις, καί γιά τό πιό άπλούστατο ζήτημα. Ή !  αύτόν τον άνθρωπο, 
άνδρα ή γυναίκα, τον καταδικάζει δίκαια δ λαός μέ τήν παραπάνω παροιμιώ- 
δη φράση: Δέν τρώγεσαι χριστιανέ μου, ού'τε ψημένος, οΰτε βρασμένος.

5. «Β ή κ ι ψ ε ί ρ α  σ τ ο ύ  γ ι α κ ά » .  ΤΊ παροιμία άναφέρεται 
στους νεόπλουτους εκείνους, πού δέν άφίνουν ευκαιρία, άπό τοΰ νά έπιδειχθοΰν, 
σέ κέντρα, στον περίπατο, καί στούς χορούς ιόν παλιό καιρό. Δέν παραλεί

1. Ε ις τούς άπεσταλμένους ύπ* αύτοΰ, δ ι’ αύτούς πού άκολουθοΰν τά κελεύ- 
σματά του.



ΛΑΟ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙ 0Ϋ 149

πουν επίσης άπό τοΰ νά παριστάνουν τον έξυπνο, παντοΰ και πάντοτε, «κι δπου 
δέν τούς σπέρνετε, κι εκεί φυτρώνουν».

β. «Ο ύ λ’ (ο ι) γ ι λ ο ΰ σ α ν μ I τ’ ί ιμ έ ν α, ξ ι κ α ρ δ ί ζ ο υ -  
μ α ν  κ ι  γ ώ» ( =  'Όλοι γελούσαν, «κοροΐδευαν» μ’ έμενα, έσκαζα καί 
γώ στά γέλια).

Ή  παροιμία λέγεται γιά τούς αφελείς εκείνους, πού Ινώ, δλοι γελούν είς 
βάρος τους, κατόπιν ειρωνειών, πού απευθύνει 6 «έξυπνος τής παρέας», γε
λούν κι’ αυτοί ξεκαρδιστικά κι απονήρευτα, έτσι δέ τά γέλια τής παρέας απο
κτούν μιά κεκτημένη ταχύτητα. Τότε ακριβώς σκάει κι ή βόμβα τής παροιμίας, 
γιά νά παραλύση άπό τά γέλια ή παρέα, άλλά ό'χι σπάνια καί γιά νά τραυμα
τίση σοβαρά τά άθώα θύματα τών «πονηρών».

7. « Θ α ρ ρ ε ί ς  κ ι  ι μ π ά τ ρ ι σ α ν  τ ά  κ α ρ ά β ι α  τ ’». 
( =  Νομίζεις καί βούλιαξαν τά καράβια του). Είναι μερικοί άνθρωποι, πού 
καί γιά τήν πιο παραμικρή κακοτοπιά, αισθάνονται τόση στενοχώρια, ώστε 
νά περπατούν ή νά στέκουν κατηφεϊς, συλλογισμένοι, καταστενοχωρημένοι καί 
βωβοί, κι έτσι σάν σχόλιο έρχεται στο στόμα τών γνωστών τους, ή έν λόγω 
παροιμία πού, άν κι έχει λίγη δόση είρωνίας, λέγεται σάν συμβουλή αποκατα
στάσεις ς.

.8. ' Ά μ α  ν τ ι β ι ρ ν τ ί σ (η) τ’ ά μ ά ξ ( ι) , δ ρ ύ μ’ (ο ι)
π ο υ λ λ ο ί!». ( =  'Όταν άναποδογυρίση τό αμάξι, δρόμοι πολλοί) !

Τό γεγονός αύτό, έγινε εκτατε παροιμιώδες, καί άποδίδεται σέ κάθε περί
πτωση, πού άπό όποιαδήποτε άπροσεξία έχει συμβή ένα άνεπανόρθωτο συνή
θους κακό.

9. «*Ά ρ ι ζ ι  Μ ά ρ  ο υ  τ ο ύ  χ ο υ ρ ό ,  β ρ ή κ ι  ά ν τ ρ α
γ κ α ϊ ν τ α τ ζ  ή». ’Ανέκαθεν έλέγοντο ευμενέστατα σχόλια, γιά τίς γυ
ναίκες ή καί γιά τούς άνδρες έκείνους πού μετέρχονται χίλια δυο τεχνάσματα 
μέχρις οτου επιτύχουν αύτό πού θέλουν. Φυσικά, χρειάζεται δμως καί ανάλογη 
εξυπνάδα, πονηριά, έπιτηδειότητα ή καπατσωσύνη, δπως καλύτερα λέγεται. 
Οί άνθρωποι αυτοί, υπήρχαν, υπάρχουν καί θά υπάρχουν διαρκώς. Έ γώ  άτο- 
μικώς δέν άποκρύπτω τό θαυμασμό μου σ" αύτούς, καί τούς καλοτυχίζω, διότι 
σ’ δλες τίς περιπτώσεις πετυχαίνουν θαυμάσια. Καί πιο πολύ ή Μάρω τής 
παροιμίας μας πού επειδή τή; άρεσε ό χορός, βρήκε άνδρα «γκαϊντατζή» δηλ. 
νά ξεύρη νά παίζη «άσκαυλο», ώστε νά μπορή νά χορεύη κατά βούλησιν καί 
άνεξόδως.

ΙΌ. «’Ά  ν τ α β ρ έ  χ ’ (η), μ α ζ ώ ν ο υ ν  ν ι ρ ό». Δηλαδή
δταν σοΰ δίδεται ή κατάλληλη εύκαιρία, πρέπει νά τήν έκμεταλλευΟής. Μ’ βλα
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ταΰτα, πολλοί είναι που παίρνουν αφρόντιστα τό ζήτημα, καί μένουν υστέρα 
«στά κρΰα τοΰ λουτροΰ», όπως άλλη παροιμία συμπληρώνει. ’Ακόμη ή παροι
μία άναφέρεται γιά κείνους, που ενώ ή περίσταση τάφερε νά παίρνουν πολλά, 
αυτοί, τά ξοδεύουν ασυλλόγιστα, χωρίς νά μαζεύουν τίποτε στήν άκρη, κι 
έτσι όταν σταματήση ή βροχή τών αγαθών, είναι πιά αργά, καί μένουν μ’ 
άδεια τά χέρια. Καί τότε τούς λένε όλοι ειρωνικά τήν παροιμία, συμπληρώ- 
νοντάς την όμως καί μΤ αυτήν: «Τί έχεις Γιάννη; Τ ί εΐχα πάντα».

Γ'. ΝΕΟΤΑΤΗ ΕΚΔΟΧΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ο ΝΟ Μ ΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ Α Λ Λ Α  ΤΙΝΑ

"Ενας πολύ γέρος, ώς 88 χρονών, πού ήξευρε καλά τόν πατέρα μου καί 
τόν παποΰ μου, διότι, ήσαν καί γείτονες, μοΰ άφηγήθη τά έξης:

Εΐχε νά ελθη στό Σουφλί 56 έτη. Παλληκάρι τότε έφυγε στή Ρουμα
νία. ’Από κεΐ, περιπλανήΟηκε γιά νά καταλήξη καί πάλι στή Ρουμανία... 
Έκεΐ, άπό εργάτης, σιγά-σιγά έγινε έργοστασιάρχης, κι έφτασε νά έχη ώς 
1200 εργάτες καί επανήλθε στήν 'Ελλάδα, διά νά έγκατασταθή στή Ρόδο, 
οπού καί διατηρεί πάλι μικρό κατάστημα 'Ορθοπεδικών.

"Οταν ήτο εδώ στό Σουφλί, είχαν, μοΰ λέγει, Σαπωνοποιείο κι ένα Χάνι 
(Ξενοδοχείο) καί Παντοπωλείο. Σήμερα, ανεψιοί του διατηροΰν τό «Χάνι», 
είδος πανδοχείου, καί καφενείο, έν παρακμή, αλλά καί «μικρό μηχανουργείο».

Σ ’ ερώτησή μου γιά τήν ονομασία τής πόλεώς μας. μοΰ άπήντησεν οτι: 
Οι πρώτοι κάτοικοι τοΰ Σουφλίου, ήσαν άπό τό Σούλι, καί καθόταν σέ χαμό
σπιτα καί καλύβες, καί ώνόμαζαν τόν οικισμόν των «Σούλι». Οί Τοΰρκοι όμως, 
τούς ήνάγκασαν νά τό λέγουν «Σουφλί» έκ τής Τουρκικής λέξεως «Σούλφ» 
πού θά πή, ξεγραμμένο, διότι πράγματι συνέβη τό Σούλι, νά άλωθή, άπό τόν 
Άλή - Πασσά.

Δ'. «ΤΑ ΠΡΟ 100ΕΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΟΤ.».

(12 - 2 - 1961) (’Αφηγητής μου ό Πάπο — Βλάσ. Βλασακούδης, έτών 87) 
καί Πάπο — Ά πόσ τ. Τσαμίτας, τοϋ Ή λ . έτών 85).

Ό  "Εβρος, πού εΐναι ό μεγαλύτερος ποτ. τής Ελλάδος καί τών Βαλκα
νίων μετά τό Δούναβη, διασχίζει άπό τά πανάρχαια χρόνια τήν ομώνυμη πε
διάδα, καί χύνεται στό Θραικ. Πέλαγος, μεταξύ Αίνου καί Ά λεξ) πόλεως. Γιά 
τήν ονομασία του «"Εβρος» καί «Μαρίτσα» έχουν γραφή πολλά, καί επομέ
νως δέν θά άναφέρουμε, τίποτα, παρά μόνον ότι, ή μέν ονομασία «"Εβρος»
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είναι προχριστιανική, άρχαιατάτη, ή δέ «Μαρίτσα» είναι μεταχρ)κή, Βυζαντ. 
εποχής. Δίκαια δέ τήν ονομάζουμε πεδιάδα τοΰ 'Έβρου, διότι είναι γέν
νημα τών άπό 1Ο0)δων αιώνων προσχώσεων τοΰ ποταμοΰ. Μή φανή παρά
δοξον, δτι υπήρχε εποχή καθ’ ήν αί έκβολαί τοΰ ποταμοΰ ήσαν κοντά στά βρα- 
χοόδη τείχη τοΰ Διδυμ)χου. Καί άλλη δέ απόδειξη: Σκάβοντας τό 1938 στήν 
αυλή τοΰ Σχολείου Λαγηνών γιά τή θεμελίωση ενός κτισίματος, οί εργάται 
έβγαζαν άπό τό βάθος τών 2% μέτρων, καί πολλά θαλάσσια όστρακα.

Ή  παράδοση λέγει δτι οτά παλιά χρόνια,, ό 'Έβρος ήτο πλωτός καί γιά 
πλοία, δπως γίνεται καί τώρα έν καιρώ πλημμύρας. Είναι γεγονός δμως οτι 
συν τω χρόνιο, καί δή άπό δΟετίας τά νερά τοΰ ποταμοΰ δλο καί λιγοστεύουν 
ένεκα τών αρδευτικών έργων πού γίνονται επί τών παραποτάμων τοΰ ’Άρδα 
καί Τόντζιου, στο Βουλγαρικό έδαφος, στο Τουρκικό, καί άπό πέρσι καί στο 
Ελληνικό, ώστε νά είναι βατός σ’ δλα σχεδόν τά μέρη. Τό καλοκαίρι μάλι
στα μέ τήν ανομβρία, μόνο πού δέν στερεύει.

Στά παλιά λοιπόν χρόνια, τόσον ή συγκοινωνία στον ύδάτινο δρόμο τοΰ 
ποταμοΰ, δσο καί ή επικοινωνία μέ τήν άντιπέραν όχθη, ήταν ένα πρόβλημα δύσ
κολο. Είχα δέ ακουστά δτι ή συγκοινωνία, γινόταν μέ τά «σάλια» καί ή επι
κοινωνία μέ τά «καράβια».

1. Τ  ά « σ ά λ ι α » .  Στήν ερώτησή μου, τί γνωρίζουν γιά τά «σάλια», 
οί άφηγηταί μου πού άνέφερα στήν αρχή, μού άπήντησαν ώς εξής: Τά «σά
λια» αύτά, δέν τά προλάβαμε εμείς στήν (ώριμη ηλικία· μας, μά έχουμε κά
ποια άμυδρή παράσταση άπό τά παιδικά μας χρόνια. Ή  λέξη, «σάλι» είναι 
Τουρκική καί σημαίνει πλωτό μεταφορικό μέσο. Τά «σάλια» λοιπόν ήταν κάτι 
μεγάλα ιδιότυπα καράβια, πού τά χρησιμοποιούσαν γιά. μεταφορικά μέσα, 
στον 'Έβρο κυρίως πριν γίνη ή Σιδηρ)κή γραμμή, άλλά καί μετά σάν φθηνό 
μέσο, μέχρι τό 1880, οπότε καί σταμάτησαν οριστικά. Οί μεταφορές εμπο
ρεύματος στο Σουφλί, γινόταν κυρίως άπό τήν Αίνο. ’Έφερναν «κιοΰπες» 
( =  πιθάρια), ψάρια, λάδι, σαπούνι, ελιές καί αλάτι.

Π ώ ς  έ κ ι ν ο ΰ ν τ ο τ ά « σ ά λ ι  α». Βεβαίως, ού'τε μέ μηχα
νή, οΰτε καί πανιά, άλλ’ αποκλειστικά μέ τά χέρια. Κι δταν τό «σάλι» έκινεί- 
το πρός τή δ)νση τοΰ νεροΰ τό πράγμα ήτο εύκολώτατο, γιατί έχρησιμοποιεΐ- 
το μόνον ένα κουπί, πού βοηθούσε στήν κατεύθυνση, ή καί ένα πανύψηλο κον
τάρι 7-8 μέτρων, πού τό λέγανε «σουρίκι» καί πού κάθε λίγο τό βύθιζαν ώς τό 
βυθό τοΰ ποταμοΰ. Μέ τον τρόπο αύτό κατέπλεαν σ’ δλο τον 'Έβρο μέσα σέ 
λίγες ώρες, κάνοντας στάσεις άν ήθελαν καί οτά παρέβρια. χωριουδάκια. 
’Αφάνταστες δμως ήσαν οί δυσκολίες, δταν τά «σάλια» έκινοΰντο άντιθέτως 
τοΰ ρεύματος, δηλ. πρός τή δ )νση τών πηγών. Στήν περίπτωση αύτή, έστε- 
ρέθ3ναν στο κέντρο τοΰ καραβιού ένα χονδρό καί ψηλό ξύλο σάν κατάρτι. Α π ’
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αυτό, υστέρα έδεναν 'δυο σχοινιά χονδρά καί στερεά, πού οί άκρες των έφθα
ναν στίς όχθες, γιά νά πιάνουν οι εργάτες πού μοιρασμένοι στις δυο μεριές τοΰ 
ποταμού, τούς παίρνανε άπό τά χωριά πού έπρόκειτο νά περάσουν τά «σάλια», 
γιά νά μην πληρώνουν μεγάλα μεροκάματα. 'Ή έκκίνησις γινόταν μέ τό σύνθη
μα τοΰ καπετάνιου - έμπορου ας τον πούμε, καί μέ τά ρυθμικά του επιφωνή
ματα: «Οΰλ’(οι) μαζί,ι,ι,» «Μάρσ», «’Άντι,ι,ι». Κι δταν οί όχθες ήσαν κα
θαρές, δεν εΐχαν δηλ. δένδρα καί βάτους, καλά. "Ομως, στήν περίπτωση, πού 
ήταν δασωμένες καί απότομες, τότε ή κίνησις τοΰ καραβιού γινόταν πολύ 
δύσκολα καί φυσικά αργή, καί στήν ανάγκη μέ πιό πολλούς εργάτες, πού τούς 
βρίσκανε, δπως είπαμε, στά πλησιόχωρα. "Οταν ήθελαν νά ξεκουρασθούν, έδε
ναν τά σχοινιά στά δένδρα τών οχθών. ’Έτσι, μέ κόπους καί βάσανα άνέπλεαν 
τον ποταμό κι δταν ’έφθαναν στον προορισμό τους, απέλυαν δλους τούς εργά
τες, καί μέ αμάξι μετέφεραν τά εμπορεύματα άπό τά καράβια, στά μαγαζιά 
τους. Κι’ αύτό διήρκεσε είπαμε ώς τά 1880, διότι μετά ταΰτα, οί μεταφορές 
γινόταν αποκλειστικά μέ τό σιδηρόδρομο.

2. Τ ά  κ α ρ ά β ι α »
Γιά τήν επικοινωνία πάλι μέ τήν άπέναντι όχθη, χρησιμοποιούσαν βάρ

κες μικρές, 5 -1 0  θέσεων τό πολύ, καί στενόμακρες πού έμοιαζαν μέ γόνδολες, 
καί τις κινούσαν πέρα-δώθε μέ σουρίκια καί κουπιά.

'Υπήρχαν δμως καί καράβια μεγάλα, για νά παίρνουν, αμάξια φορτω
μένα, φύλλα, ή Δημητριακά, καρπούζια, πεπόνια, άλλά καί 50-100 άνθρώ- 
πους.

Τέτοια καράβια, είχαν άρκετά στό Σουφλί, διότι, άς σημειωθή οτι, 10 - 15 
χιλ. στρ. χωράφια καί μπαχτσέδες τού Σουφλίου, βρισκόταν στήν άντιπέραν 
δ'χθη. Είχαν άνάγκη, επομένως, οί γεωργοί νά πηγαινοέρχωνται στά κτήμα
τά των μέ καράβια, ιδίως κατά τήν εποχή τής εκτροφής τών κουκουλίων.

Τά κατασκεύαζαν δέ ή μόνοι των δσοι μπορούσαν ή ειδικοί, καθώς οί 
μυλωνάδες όπως κι άλλού άναφέραμε, μέ ξύλα πεύκης ή καλύτερα, δρυός.

"Ενα μεγάλο τέτοιο καράβι, γιά τή διακίνηση άνθρώπων καί εμπορευ
μάτων, ήταν στό σημείο τού "Εβρου, πού καί σήμερα άκόμη ονομάζεται «σκά
λα». Τό καράβι αύτό ήτο κοινοτικό, καί τό ενοίκιαζαν διά πλειοδοσίας, διά
φοροι. Ό  ναύλος είχε ενα «μεταλλίκι», γιά δέ τά αμάξια, 4 μεταλλίκια. Κ ι ώς 
τότε, τό καράβι πήγαινε μέ τά «σουρίκια». Τούτο δμως, άπαιτούσε καί μεγάλη 
τέχνη καί μεγάλη δύναμη, γιά νά μήν παρασύρεται τό καράβι άπό τό ρεύμα 
τού ποταμού. Τό καράβι, δούλευε χειμώνα - καλοκαίρι. ’Ιδίως κάθε Σάββατο, 
πού γινόταν στό Σουφλί τό «παζάρι», χιλιάδες χιορικοί, «τό δίχως άλλο», έπρε
πε νά περάσουν.
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Μιά χρονιά, θυμούμαι είχε παγώσει δ ποταμός, χι αναγκαστήκαμε νά κό
ψουμε τόν πάγο σέ πλάτος τέτοιο, όόστε νά χωρή τό καράβι, νά περνάη.

Μάλιστα δέ, όχι μιά κα'ι δυο φορές, αλλά πολλές φορές, πάγωνε τόσο πολύ 
ό "Εβρος, ώστε νά μπορούν οι άνθρωποι νά περνούν πέρα - δώθε, καί μόνοι των, 
καί μέ τά ζώα τους, αλλά καί νά κατρακυλούν ώς κείθε, μεγάλα βαρέλια μέ 
κρασί, πού τό πουλούσαν στ’ άντικρυνά χωριά.

’Άλλο ενα τέτοιο μεγάλο καράβι υπήρχε, καί στήν τοποθεσία «ξ' κ '( ι)» , 
κοντά στό χωριό Μάνδρα, δπου υπήρχαν στήν άντικρυνή όχθη ώς 3000 στρ. 
χωράφια καί μπαχτσέδες Σουφλιώτικοι, πού άπό τότε μένουν ακαλλιέργητα.

Γιά τήν επικοινωνία λοιπόν ιμέ τό «πέρα» οί πλούσιοι κτηματίαι «πλήρω
ναν, σάν ετήσιο δικαίωμα, 30 γρόσια.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Είς έρώτησίν μου πρός τούς γέροντες, Ά θ . Κουροΰδην ετών 70, Ά π . 
Τσιαμίταν ετών 85, καί Νικ. ΙΙαπαβλασάκην ετών 73, εάν, δταν ήταν παιδιά, 
τραγουδούσαν καί τά κάλανδα «τών Φώτων», μοΰ είπαν δτι, γιά νά μαζεύουν 
δώρα, καθώς τραγουδούσαν τήν παραμονή τών Χριστουγέννων «Χριστούγιανα 
—Προυτούγιαννα», έτσι τραγουδούσαν καί τήν παραμονή τών Φώτων «Σήμερα 
ν’τά Φώτα κι φουτισμός», αλλά καί τήν Πρωτοχρονιά, μέ ένα ραβδί στό χέρι 
φώναζαν «Σούρβα-σούρβα, κόλιαντα-κόλιαντα».

β) Άκόμη δτι, καί ή εορτή τών Γραμμάτων (30 ’Ιανουάριου) έορτάζετο 
λαμπρά προ 60-100 ετών, καί δτι εδώ στό Σουφλί οί Παντοπώλαι έκαμναν «μι- 
κίκια» ( =  λουκουμάδες) καί κερνούσαν τήν ημέρα αυτή δλους τούς γνωστούς 
των.

γ) Στό «παζάρι» ( =  έβδομ. αγορά) τού Σουφλίου πού γίνεται κάθε Σάβ
βατο, ερχόταν μεγάλο πλήθος χωρικών απ’ δλα τά γύρω χωριά, εντεύθεν καί 
έκεϊθεν τού "Εβρου, γιά νά πουλήσουν διάφορα είδη, αλλά καί ν’ αγοράσουν. 
Κι’ ερχόταν κατά κανόνα «πεζή» μέ τρουβάδες, καλάθια, μέ κουβά,δες γεμά
τους τυρί, νύρι, βούτυρο καί άλλα, διανύοντας αποστάσεις 10-20 χιλιομ. εύκο
λα, άκοπα, αγόγγυστα. Κατά τό μεσημέρι, αγόραζαν άπό τά φουρνάδικα χάσικο 
ψωμί, καί χαλβά μηλέϊνιο, λέγοντας: «Ρέ καλό μ’ πηδί» (άν ήτο ηλικιωμένος) 
ή «Ρέ άντάεΐι» (άν ήσαν συνομήλικοι), δόσι μ’ ένα χάοδκου ψουμί, κι ένα 
γιούζ’(ι) ( =  έκατοδράμι) χαλβάν μηλιέϊνιουν». Καί καθόταν σέ μιά γωνιά ή 
οπουδήποτε στήν άκρη τού πεζοδρομίου, κι έτρωγαν μέ μεγάλη όρεξη καί λαι
μαργία! Οί εύπορώτεροι αγόραζαν «τσιβιρμέ» ( =  αρνί ψητό) άπό τούς υπαί
θριους μαγείρους.
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Τό τί γινόταν έξ άλλου στά πανηγύρια, είναι άλλο πράγμα που χρειάζεται 
ειδική περιγραφή. Ή  συρροή τοΰ πλήθους ήτο τόση, ώστε νά φθάνη τις 6—6.000 
ανθρώπους, “Ελληνες κα'ι Τούρκους, μοΰ λένε οί γέροι. Κι δλοι αυτοί φιλοξε
νούνταν άπό τούς Σουφλιώτες, έκτος άπό μερικούς πού διενυκτέρευαν στά «Χά
νια» ( — Ξενοδοχεία) καί άλλους στό ύπαιθρο. Καί γινόταν δύο πανηγύρια στό 
Σουφλί: τό Ιο, στις 9 Μαίου καί τό 2ο, στις 26 ’Οκτωβρίου.

δ) Μέ συνομιλίαν μου πού είχα στις 18..3.1968, άπό τον πάπο ’Αθανάσιον 
Τσιομπανούδην, ήλικίας άνω τών 86 ετών, έπληροφορήθην τά έξης:

1. Μ ο υ σ ι κ ή  X α λ κ ί ν η, «Μ π ά ν τ α »  σ τ ό  Σ ο υ φ λ ί .  
ΪΙρύ 70 καί πλέον ετών, είχε όργανωθή «Μπάντα» άπό 60 όργανα, τά όποια 
παρηγγέλθησαν στή Γερμανία, καί έπληρώθησαν έν μέρει άπό τούς μουσικούς 
παίκτας, πού ευπορούσαν, άλλά κυρίως άπό τήν Εφορείαν τών Σχολείων. Ό  
αρχιμουσικός λεγόταν Άντών. Έπταμηνίδης, καταγόμενος άπό τή Ραιδεστό. Τά 
γραφεία τής Μουσικής ήταν στό σπίτι τοΰ Άναστ. Παπαναστασίου ή Άνα- 
στάσ(η) Έφέντη όπως τον έλεγαν τότε, πατρός τοΰ διακεκριμένου τώρα Β ιο
λίστα Σταύρου Παπανασίου. Στό σπίτι αύτό στεγάζονται ήδη τά Κατηχητι
κά Σχολεία Σουφλίου. Πιό μπροστά βέβαια, είχε δημιουργηθή ορχήστρα έγ
χορδων, μέ άρχιμουσικόν ένα παλαιολαδίτην, μέ «μούσι» αγνώστου επωνύμου, 
καί άπό τά μέλη αυτής, έσχηματίσθη ό πυρήν τής Μουσικής. «"Από δλους έκεί- 
νους μόνον εγώ ζώ, μοΰ λέγει ό αφηγητής μου Τσιομπανούδης. Ενθυμούμαι 
όμως καί τούς Χρ. Κουκόλην, Σταματάκην, Δημ. Ευσταθίου, ΆΟαν. Εύστα- 
Οίου, Χριστόδ. Γκόρτσιανταν, Δημ. Τερζούδην, Δημ. Σταυρινέν, Παναγ. Δε- 
μερτζήν κλπ. Διήρκεσε δέ ή Μουσική άπό τό 1ι908-:1912. "Ητο τόσο καλά οργα
νωμένη., κι έπαιζε τόσο ωραία, ώστε δλοι όσοι άκουγαν θαύμαζαν καί μάς έλε
γαν «μπράβο». ’Εγώ έπαιζα άλλοτε κλαρίνο, άλλοτε φλάουτο, κι είχα μεγάλη 
κλίση στή μουσική. Ή  «μπάντα» έπαιζε στις Πλατείες έπ’ ευκαιρία τών μεγά
λων Χριστ)κών Εορτών, Χριστούγεννα, Πάσχα, Άπόκρηες, άλλά καί στούς 
γάμους τών πλουσίων οικογενειών, πού έδιναν καί μπαξίσια στούς μουσικούς. 
Ό  Γ. Καψαλίδης, ήτο στήν ορχήστρα. Ή  Μουσική έπαιζε υποχρεωτικά καί στις 
Τουρκικές Έθν. γιορτές. Μετά τό 1912 πού άρχισαν τά πολεμικά γεγονότα 
μέσα στή γενική σύγχυση, προσθέτει ό συνομιλητής μου πού είναι άρκετά έγ- 
γράμματος, γιατί πήγε λέγει ώς τήν 7η τάξη, δέν έμεινε όρεξη τέτοια, κι’ έτσι 
ί] Μουσική διελύθη «όλοσχερώς». Ξανάγινε όμως μετά τήν άπελευθέρωση τής 
Θράκης στά 19.24-25 μέ αρχιμουσικόν τον καθηγητή τοΰ Γυμνασίου Βραχά- 
μη, κι’ ύστερα τον Χρ. Γκαϋφύλια, βαρελοποιό, γιατί ό Βραχάμη,ς περιορίσθη- 
κε στή Μανδολινάτα τοΰ Γυμνασίου, μέ βοηθούς του, τό Γιώργο Τσιτσιπάπα, 
ταμιακόν υπάλληλο, καί τον Κώστα Βογιατζή, δάσκαλο. Σήμερα τήν Μουσική 
τή διευθύνει ό κ. ’Αριστείδης Χριστοφόρου (ή Ά ριστές), Δημοτ. υπάλληλος,
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καί τήν εχει καταρτίσει δσο ποτέ άλλοτε. Ή  μουσική παίζει και πάλι σ' δλες 
τις Εθνικές γιορτές καί εκτάκτως στήν πλατεία τής πόλεως, δπου παιανίζει πο
λύ έπιτυχώς διάφορα εμβατήρια, άλλα καί πολλά παλαιά Σουφλιώτικα τρα
γούδια.

Επαναλαμβάνω δτι, αρχιμουσικοί ήσαν: 1) Χρ. Γκαϋφύλιας, ά947-1957,
2) Κων. Μπογιατζής, 1958-63, 3) Ά πό τό 1963-1965, δέν υπήρχε μουσική, 
4) δ κ. Άριστ. Χριστοφόρου 1965 έλος τώρα, (19β'8).

2. Σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ς  ό σ υ ν ο μ ι λ η τ ή ς  μ ο υ ,  λέγει: Κα
θώς ενθυμούμαι καλά, ενώ μιά μέρα ήμουν στο καφενείο τοΰ παπού σου Χρ. 
Μπαμπαλίτη, είδα τον πατέρα σου παπα Σταμάτη νά διαβάζη μιά Ελληνική 
Εφημερίδα. Κατά κακήν τύχην, εΐχεν έλθει τή στιγμήν εκείνην κι ένας Τούρ
κος ταγματάρχης. Τήν έκρυψε αμέσους τήν εφημερίδα δ πατέρας σου, μά είχε 
καταλάβει δ Τούρκος κι έθύμωσε πολύ. Είδε κι έπαθε τότε δ παπούς σου νά 
καθησυχάση τον Τούρκο, μά μέ τήν αυστηρή σύσταση νά διαβάζουν είς τό 
εξής μόνο τουρκικές εφημερίδες. ’Έλα όμως πού ή λαχτάρα τής ελεύθερης Ε λ 
λάδας, μάς έκαιγε τόσο πού μέ κάθε τρόπο, προσπαθούσαμε δλοι μας νά βρούμε 
καμμιά εφημερίδα τών Αθηνών άπό ταξιδιώτες» νά διαβάσουμε τά κατορθώ
ματα τού Ελληνικού στρατού.

3. Θ υ μ ο ύ μ α ι  ε π ί σ η ς  δ τ ι ,  μ ε τ ά  τ ό πραξικόπημα 
τοΰ «Έντέκιοϊ», ήλθε στο Σουφλί ένας Τούρκος στρατηγός μέ 30 χιλ. στρατό, 
μέ πολύ κακές διαθέσεις, καί θά κατέστρεφαν τό Σουφλί, έάν δέν πρωτοστατού
σαν ο'ι καλοί πατριώτες προύχοντες, α) Πασχάλης Μανάβης καί β) Χατζηχρή- 
στος Νταούλας.

Καί κατώρθωσαν νά σώσουν τήν πόλη, άπό σφαγή καί καταστροφή, έπι- 
δεικνύοντες τά παράσημα, πού τούς είχε δώσει ο Σουλτάνος Χαμίτ, διότι προ 
ετών, είχαν σώσει μέ βάρκες τούς κατοίκους τών τουρκικών χωριών κοντά 
στον 'Έβρο «Χάντζιας» ( =  Τάρσιον) καί «Τσιαικιρτζή» ( =  Πυρόλιθος), 
τών όποιων οί κάτοικοι, είς μίαν πλήμμυραν τού 'Έβρου, έκινδύνειψχν νά πνι
γούν.

Πρός τον σκοπόν αυτόν μάλιστα, είχαν επιτάξει τήν ξυλεία δλων τών ξυ
λεμπόρων τής πόλεως καί έκαναν πολλές βάρκες, μέ τίς όποιες διεπεραίωσαν 
ανθρώπους καί ζώα καθώς καί οικοσκευές, σέ άσφαλές μέρος.

Σήμερα τά χωριά αύτά δέν κατοικούνται, διότι τούς πρόσφυγες πού 
είχαν έγκατασταΟή έκεϊ μετά τήν εκκένωση τής Ά ν. Θράκης, ή 'Ελληνική Κυ- 
βέρνησις προ ετών τούς έγκατέστησε στο χωρίο Τυχερό, διά τούς αυτούς λό
γους, τών επικινδύνων δηλ. πλημμυρών τού 'Έβρου ποταμοΰ.
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4. ’Ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι  ά  ικ ό μ η δ τ l, δ πατέρας σου Παπασταιμάτης, 
ήτο δ πιο εγγράμματος δάσκαλος κα'ι δ πιο άξιοσέβαστος ίερεύς τοΰ Σουλφίου, 
καλλίφωνος.

5. " Ο τ α ν ,  σ τ ά  1 9 1 2  ή λ θ α ν  ο ι  Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  σάν 
προσωρινοί σύμμαχοι τών Ελλήνων εναντίον ιών Τούρκων, τούς υποδέχθη
κε δμάς ενόπλων Σουφλ ιωτών, πράγμα πού έκαμε άρίστην έντύπωσιν οχι μό
νον σ’ αύτούς, αλλά καί στον συνοδεύοντα Αυστριακόν Πρέσβυν. Ή σαν δέ 
300 Βούλγαροι ιππείς καί δύο χιλ. «ντομπρσβόλτσκιδες» ( =  έθελονταί ρακέν
δυτοι). Κατά τήν εκστρατείαν των εναντίον τοΰ Γιαιβέρ Πασσά, έπί κεφα
λής ήσαν οί ένοπλοι Σουφλιώται ώς ατρόμητοι πολεμισταί.

"Οταν έφθασαν κοντά στον Πέπλο, τούς βρήκε ό αύτομολήσας από τόν 
Τουρκ. στρατό Σουφλιώτης Πασχ. Φούσκας, δ όποιος διηγήιθηικε τήν οίκτρά 
κατάσταση τών Τούρκων, ώς εκ τών κακουχιών, καί δτι ήσαν έτοιμοι νά πα- 
ραδοΟοΰν, πράγμα πού έγινε δπως ολοι ξεύρουμε. Λεπτομέρειες τοΰ γεγονότος 
τούτου, θέλει αναφέρει δ ύποφ. είς ειδικόν κεφάλαιον

6. Ό  θ α λ λ ε ρ ό ς  γ έ ρ ο ν τ α ς  Β λ ά σ ι ο ς  Β λ α σ ά κ η ς, 
γιά τά «καντάρια» τοΰ Σουφλίου μάς λέγει τά έξης: 'Υπήρχαν 4 καντάρια. 
Τό Ιο ήτο εδώ πού είναι τώρα ή Στρατ. Λέσχη, αλλά μπροστά άπό χρόνια, 
τό μετέφεραν κοντά στό Σταιθμό, στην πλατεία δπου τό σπίτι τοΰ Νίκου 
Τ ιάκα.

Τό 2ο, ήτο στοΰ ’Αραμπατζή τό πηγάδι, διότι τότε δ δημόσιος δρόμος 
κατέβαινε άπό κεΐ, περνούσε άπό τοΰ Καλδόγλου, άπό τοΰ Καλπάκα καί άπό 
τό «γκετσεμέκι» δηλ. τή διασταύρωση τής σιδηρ. γραμμής, ακολουθούσε δπως 
καί τώρα πρός Κίοϊντερε. "Οταν ομθ3ς κατά τό 190ι6 έγινε τοΰ Ίταλοΰ ή φά- 
βρηκα ( =  τό ιμεταξεργοστάσιο), γιά νά περνά δ δρόμος κοντά άπ’ τό εργο
στάσιο, χαράχθηκε δπως είναι σήμερα.

Τό 3ο καντάρι ήτο στό σταυροδρόμι «Κασπάρ’ (η)» καί τό 4ο στό παρεκ
κλήσι τοΰ Προφ. Ήλία.

Ή  ζύγισις, έγίνετο δπως καί σήμερα. Άφαιροΰσαν τό άπόβαρο τοΰ αμα
ξιού καί φορολογούσαν τό υπόλοιπο. Ή  φορολογία ήτο 12%, είς είδος. Μόνο 
άπό τά σταφύλια έπαιρναν δραχμές.

Π ιο παλιά, ή φορολογία γινόταν κατά προσέγγισιν μέ τό μάτι, άλλ’ έτσι 
γίνονταν αδικίες. Τά καντάρια, τά έφερε πρώτος δ έμπορος Σταματάκης, καί 
γιά νά πληρωθή τήν αξία τους, επί πλέον τοΰ φόρου 12%, έπαιρνε άπό τόν 
καθένα ένα δίλεπτο. Ό μ ω ς γιά νά μή γίνεται κι αύτό, συμφωνήσαν δλοι κι 
έβαλαν ένα ποσόν καί τά ξεπλήρωσαν. Τά καντάρια χρησιμοποιήθηκαν κανο
νικά ώς τό 1913, πού ήλθαν οί Βούλγαροι.

Ή  πλειοδοσία τής «δεκάτης» γινόταν ενώπιον τοΰ Δημάρχου καί τοΰ
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Τούρκου γραμματέως, και κατεκυρώνετο σε πλουσίους εμπόρους όπως ό Νι,κ. 
Τιάκας, ό Ά 0 . Κόκαλης, ό Γκιρτζής, ό Σταμ. Κούκος κλπ. Οί πλειοδόται τής 
δεκάτης, συνήθως κέρδιζαν, αλλά καμμιά φορά καί έχαναν, καθώς ό πάπο 
Σταματάκης. w

Ό  Ιδεκατιστής έμπορος, μπορούσε νά νοικιάση καί ενα χωριό, αλλά καί 
πολλά χωριά, όπου ειχε καί αποθήκες. Τή δεκάτη τών χωριών τήν προεκή- 
ρυσσεν ό «Καημακάμης» ( =  ό έπαρχος) Σουφλίου.

7. Φ ω τ ι σ μ ό ς  σ π ί τ ι  ώ ν  κ α ί  π ό λ ε ω ς  Σ ο υ φ λ ί ο υ  
τ ό  1867-19:67. ’Αφηγητής μου ό πάπο-Ήλ. Καζαικος ετών 75. "Οταν ήμουν 
παιδί 10-12 χρόνων, θυμούμαι ότι είχαμε στό σπίτι λάμπα, τενεκεδένια μέ 
«μέγκενε» ( =  μηχανισμός φυτιλιού) καί λαμπουγυάλι. Οί λάμπες ήταν μι
κρές τού τοίχου, και γιά τά καφενεία καί μαγαζιά μεγάλες άπό No 14-<24, 
κρεμαστές άπό τό ταβάνι ( =  οροφή). Στά παλιότερα χρόνια, όλα τά σπίτια 
μά κυρίως τά φτιοχόσπιτα, «φωτίζονταν μέ «καντήλια» ( =  λυχνάρια) διαφό
ρων σχεδίων καί μεγεθών. Ή ταν τενεκεδένια, καί άναΐβαν άλλα μέ γκάζι 
( =  πετρέλ. καθαρό) κι άλλα μέ λάδι. "Έβγαζαν όμως πολύ καπνό, καί γιαυτό 
τά σκάλωναν μέσα στό τζάκι, ή σέ ειδικό λυχνοστάτη.

Πολλές φορές κι ένα πήλινο πιάτο μέ ένα φυτίλι ή σκέτο βαμβάκι, γινό
ταν λυχνάρι, μέ λίγο σαμόλαδο γιά καύσιμη ύλη. Ή ταν όμως πάντα εστία 
κινδύνου, ιδίως όταν μέ τό λυχνάρι πηγαίνανε νύχτα στ’ αχούρια νά περιποιη- 
θούν τά ζώα. Τά μαγειρεία, όπως τό δικό μας, έκτος άπό τήν κρεμαστή λάμπα, 
σκάλωναν έξω κι ένα λυχνάρι άσετυλίνης γιά τά εξωτερικά τραπέζια. Λυχνά
ρια τέτοια, χρησιμοποιούσαν γενικώς στά «παγκίρια» ( =  πανηγύρεις). Κι 
έβγαζαν πολύ δυνατό φώς. Τέτοια δυο μεγάλα φανάρια χρησιμοποιούσε κι δ 
σιδηρ. Σταθμός Σουφλίου ώς τά 1925.

’Ακόμα παλιότερα χρησιμοποιούσαν καί δαδί. Δαδί χρησιμοποιούσαν καί 
στά χρόνια τής κατοχής (1941-44) άικόμη καί λυχνάρια, μέ λάδι, λυωμένο 
«ξύγκι», διότι ή μηχανή ρεύματος δέν λειτουργούσε ελλείψει καυσίμιον.

Οί μαθηταί μέ δυσκολία πολλή διάβαζαν κοντά 'στό φώς τής φωτιάς τού 
τζακιού, τού δαδιού καί τού κανδυλιού, κι όμως απέδιδαν πολλά!...

Σ τά  παλιά χρόνια ακόμη είχαν καί φανάρια μέ «σπαρματσέτα» ( =  κε
ριά παραφίνης) γιά νά ταγίζουν τά ζώα, άλλά καί νά πηγαίνουν στά «νυ
χτέρια».

Ή  Δημαρχία γιά τό φωτισμό τής πόλεως, είχε κατά μήκος τών δρόμων 
μεγάλα φανάρια στηριγμένα σέ σιδερένιους πασσάλους καί μέσα λάμπες πε
τρελαίου πού τίς άναβαν μόλις σκοτείνιαζε καί τις έσβυναν μόλις χάραζε οί 
«πασβάντηδες» ( =  νυκτοφύλακες).

Κι ήσαν αυτοί 4, όσες καί οί Συνοικίες τής πόλεως. Κάθε Συνοικία δέ,
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είχε κι από ενα μουχτάρη. Ό  Δήμαρχος έλέγετο Μουχτάρμπασης. Πασβάν- 
τηδες παλιούς, 'θυμούμαι τούς: Χαρ. Πύργαρη, τον Χρ. Βλασάκη, τον ΙΙασχ. 
Παρθένο και τον Νικ. Νικολτσιούδη. ’Αλλά ας κάμουμε τήν παρέκβαση, να 
ποϋμε επ’ ευκαιρία μερικά γιά τούς «Πασβάντηιδες». Τούς έπλήρωνε δ Δήμος 
χι είχαν υποχρέωση έκτος άπό τό άναμμα τών φαναριών χαί νά φυλάγουν 
δλη τή νύχτα τήν πόλη, άπό τούς κλέφτες, καί, νά καλούν συναγερμό έν ώρα 
κινδύνου. Είχαν πάντα στο χέρι μιά χονδρή ξύλινη μαγκούρα πού ή βάση της 
ήτο σιδερένια, πού κάθε τόσο τή χτυπούσαν βαδίζοντας στούς δρόμους, γιά 
νά δηλώνουν τήν παρουσία τους. Πολλές φορές, καθώς κατηφόριζαν τούς 
πλακόστρωτους δρόμους, πετούσαν τή μαγκούρα αύτή, και μέσα στή σιωπή τής 
νύχτας, ακουόταν ένας τρομακτικός κρότος, πού έκανε νά φοβούνται δλοι καί 
δή οι λωποδύτες πού τυχόν βγαίνανε γιά «σόϊντισμα» ( =  κλοπή).

Οί πασβάντηδες, ήταν διαλεγμένοι δλοι ένας κι ένας, παλληκαράδες, ρω
μαλέο ι, άτρόμητοι, μεγαλόσωμοι πού νά προκαλούν φόβο καί σεβασμό.

Τά κανίδήλια καί τά φανάρια καταργήθηκαν οριστικά κατά τό 1928, 
δταν τήν πρώτη ήλεκτροπαραγωγό μηχανή τήν έγκατέστησεν ό εργολάβος 
Λρούγας.

Τήν πρώτη βραδυά μάλιστα πού έγιναν τά εγκαίνια κι οί δρόμοι έπλημ- 
μύρισαν άπό πλούσιο φώς σάν παραδεισένιο, δέν τήν ξεχνά κανείς Σουφλιώ- 
της, γιατί δλοι βγήκαν στούς δρόμους, καί τή νύχτα εκείνη γυρνούσαν έορτα- 
στικά ώς τά χαράματα τό 1931, τήν επιχείρηση τήν άγόρασαν οί: Ο'ίκονομί- 
δης, Τερζούδης, κι 6 πλούσιος βλάχος Γκίκας τό δέ 1957 ή Δ.Ε.Η. ( =  Δη- 
μοσ. ’Επιχ)σις ηλεκτρισμού).

8. Ή  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ς  δ ι δ)σ σ α Μ ο ύ τ λ ι α Π  η ν ε λ., 
μού είπεν δτι. γιά τή θεραπεία τού «ϊκτέρου» οί γρηές χρησιμοποιούσαν ένα 
πρωτότυπο φάρμακο: Καίγανε στήν άκρη ένα ξερό κλαδάκι βασιλικού καί μ’ 
αύτό ξύνανε ένα σημείο στον ουρανίσκο ή κάτω άπ’ τή γλώσσα. Σέ 2-3 φο
ρές, ό ίκτερος έθεραπεύετο έκ τοΰ άσφαλούς.

9. Ή  ρ ώ τ η σ α  τ ό Γ  ι ώ ρ γ η, Μ π α μ π ά ρ α, γυιό τού 
«Τιτέλ’(η)» ( =  ’Αριστοτέλη Μπαμπάρα) άπό ποιόν έμαθαν τήν τέχνη τού 
χαλβατζή καί μπουζατζή, καί μού είπεν δτι, αυτός κι δ άδελφός του Δημήτρης 
άπ’ τον πατέρα τους, καί κείνος άπό κάποιον ’Αρβανίτη Ήπειρώτη πού ερχό
ταν στά πανηγύρια καί πουλούσε χαλβά καί μπουζά. Ό  χαλβάς, ήτο δ «τσι,ρ- 
λουχαλβάς» δ «μηλέϊνιος» δ «καρυδένιος» κι δ «σαμέϊνιος».

Τον καρυδένιο χαλβά τον χρησιμοποιούσαν τήν Κυριακή τής Τυρινής γιά 
τό «χάσκαρ’(η)».

Καί τον έπαιζαν έτσι: Ά πό τό ταβάνι τού δωματίου κρεμούσαν ένα σπόγ
γο πού έφθανε ώς ένα μέτρο άπό τό πάτωμα. Στήν άκρη τού σπόγγου έδεναν
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ενα αρκετά μεγάλο κομμάτι καρυδένιο χαλβά. Τά παιδιά έπαιρναν θέση γύρω 
απ’ τό χαλβά. Τότε, ό αρχηγός τής οικογένειας έπιανε τό σπάγγο, και πλη
σίαζε τό χαλβά στά ανοιχτά στόματα τών παιδιών, και τόν γυρνοΰσε γύρω - γύ
ρω. Τά παιδιά, έπί πολύ ώρα, προσπαθούσαν νά δαγκώσουν τό σκληρό χαλβά, 
μά δεν τό κατώρθωναν κα'ι γέλια ακράτητα, έδιναν τόν τόνο μιάς εξαιρετικά 
εύθυμης γιορτής. 'Όταν τέλος κάποιος κατώρθωνε νά κράτηση στά δόντια τόν 
χαλβά, δλοι φωνάζανε δυνατά «Μπράβοοο!».

Τόν «τσιρλουχαλβά» πάλι τόν πουλούσαν στά πανηγύρια. Τόν βάζανε μέ
σα σέ μεγάλα κασόνια. ’Ακόμα και σήμερα πουλάει δ Γιώργης Μπαιμπάρας 
τέτοιον χαλβά. Δέν υπήρχε Σουλιώτικο σπίτι πού νά μήν είχε προμηθευθή μι
σό ώς ένα κιλό τσιρλουχαλβά. Ή το  πολύ νόστιμος, κι έμοιαζε μέ τόν άφρό 
τής πάστας. Και ξοδευόταν 4.00-500 κιλά τέτοιος χαλβάς πού γινόταν μέ ζά
χαρη κα'ι χόρτο «τσιέν’(ι)».

Έ ξ  άλλου στούς δρόμους τού Σουφλίου πουλούσαν κα'ι άλλα αναψυκτι
κά κα'ι θερμαντικά, δπως, 1) τό μποζά, ένα πυκνόρρευστο παρασκεύασμα μέ 
ζάχαρη, κεχρί, κα'ι ζυμάρι, πού πουλάει ακόμα στούς δρόμους τό καλοκαίρι, ό 
Δημήτρης Μπαμπά ρ ας.

2) Λεμονάδα, πού πουλούσαν σέ τεράστια μετάλλινα δοχεία, κρεμασμέ
να άπό τόν ώμο οι Αρβανίτες, καθώς είδα πριν πολλά χρόνια και στή Θεσ
σαλονίκη.

3) Σαλέπι, τούτο τό πουλούσαν τό χειμώνα, σάν θερμαντικό, σέ φλυτζάνια 
καφέ, ή ποτήρια χονδρά κρασιού. Τέτοιο έπιναν πρωΐ-πρωΐ, οι αγουροξυπνη
μένοι, κα'ι οι εργάτες πηγαίνοντες στήν εργασία τους. 'Ως τά 195Ί-1!952, ήτο 
ακόμη ένας γέρο-Σουφλιώτης, πού γυρνούσε στούς δρόμους καί πουλούσε. ’Ακό
μη έκανε καί ό καφεπώλης Χαράλ. Ντιώνιας στό καφενείο του.

Ό  πάπο-Θανάσης Τσιομπάνογλου ή Μπόκογλου, μού ειπεν οτι, καί σή
μερα ακόμη, κάθε αποκριά, πουλάνε μέ τό γυιό του στό Ζαχαροπλαστείο τους, 
2.000-ώ.000! κιλά χαλβά, σαμέϊνιο καί καρυδένιο, πού τόν προμηθεύονται 
οχι μόνο οί Σουφλιώτες μά καί οί χωρικοί.

10) (27.12.1967). Ά πό τόν Άπόστ. Τσιαμίταν, στήν ερώτησή μου άν 
κρατούσαν τή νηστεία τών Χριστουγέννοον, μού εΐπε τά εξής:

Νηστεύαμε, γενικώς δλοι οί Σουφλιώτες, μικροί-μεγάλοι, άνευ έξαιρέσεως. 
Ά νδρες καί γυναίκες, υγιείς καί ασθενείς άκόμη. Νηστεύαμε μέ μεγάλο φα
νατισμό. Σ ’ οποίον δέν «κρατούσε» κι έτριογε, τού έδειχναν μεγάλη αδια
φορία, τόν έλεγαν «Ούβρό» ( =  Εβραίο), καί «Τούρκου» ( =  Τούρκον, δηλ. 
άπιστον). Κανείς λοιπόν δέν χαλούσε τή «Σαρακοστή» αυτή, αλλά καί τού 
Πάσχα καί τού 15)αύγουστου. Επίσης καθ’ όλη τή διάρκεια τού έτους, ένή- 
στευαν κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή, άπό λάδι, ψάρι καί κρέας. Κι δσο πλη
σίαζαν τά Χριστούγεννα, χαιρόταν δλοι πάρα-πολύ, περιμένοντας μέ άγιον ία
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νά φάνε καί νά χορτάσουν, γάλα, βούτυρο, τυρί, κρέας, κοττόπουλα, μπίμπες, 
κάζες, καί δή τά περίφημα χριστουγεννιάτικα φαγητά «μπαμπού», «πιρζόλις» 
καί γλυκά, «μπακλαβού» καί «καντιΐφ’(ι)».

Τήν επίβλεψη τών σφαγίων οικιακών ζώων τήν είχαν οί «νοικοκυρές». 
’Έπρεπε νά τά παχύνουν πολύ. Καί τό κατώρΟωναν. Παρ’ δλον οτι δέν είχαν 
τότε βελτιωμένες ράτσες πουλερικών καί χοίρων, συχνά τά γουρούνια είχαν 
βάρος άνω τών 100 οκάδων ( =  12.80 γρα,μμ. =  ή μία οκά), οί μπίμπες ώς 5 
οκάδες, οι χήνες ώς 8 όκ. Τις χήνες, μερικοί τις κλείνανε σέ στενό κλουβί μέ 
τά πόδια τους καρφωμένα, καί έπιπροσθέτως τις τάγιζαν βώλους άπό ζυμάρι. 
’Έτσι τις παχαίνανε πάρα-πολύ.Τήν εποχή αυτή τού χρόνου γινόταν καί οί 
γάμοι, καί μάλιστα μέ τά καινούρια κρασιά γύρο.) στις 2·6 ’Οκτωβρίου, προ 
τής νηστείας βέβαια.

Μή λησμονήσο) νά σού πώ, λέγει ό ίδιος, οτι κατά Σεπτέμβριον, ολα τά 
σπίτια έκαναν 'Αγιασμό. Έκαλούσαν δηλ. τον παπά, μέ τή .σειρά σέ κάθε 
σπίτι, οπού καί 'Αγίαζε μέ τήν τελετή τοΰ 'Αγιασμού τό «σπόρο» τής νέας 
σποράς, πού ιέγίνετο άπό 15 Σ)βρίου, ώς τά τέλη Νοεμβρίου τό πολύ, ανά
λογους τών καιρικών συνθηκών. Πόντιος οί προκομμένοι γεοοργοί ώς τον «"Αϊ 
Αημήτρη», έτελείωναν οπωσδήποτε τή σπορά τών Δημητριακών.

Τ ό  ά ν α μ μ α  τ ο ΰ  τ σ ι γ ά ρ ο υ .

Τον παλιό καιρό, πού σπάνιζαν τά σπίρτα, κι ούτε υπήρχαν οί διαφό
ρων τύπων σημερινοί αυτόματοι «αναπτήρες» (Θ.1ι2.67), τό τσιγάρο, τό άνα
βαν μέ καρβουνάκια, .πού τά κρατούσαν μέ τή μασιά τού τζακιού ή μέ κανένα 
αναμμένο κλωναράκι. Στό σπίτι, τό καρβουνάκι τό πήγαινε ή νύφη στον πε
θερό, άπό τιμή καί σεβασμό, μά καί τά μικρά έγγονάκια τό εΐχαν μεγάλη χα
ρά, νά δώσουν φωτιά στον παποΰ.

Στό καφενείο πάλι, εΐχαν ένα πήλινο τασάκι πάνω σέ κάθε τραπέζι, σάν 
δπως τώρα τά «στακτοδοχεΐα» κι ό καφετζής πρόσεχε ποιοι καπνίζουν, γιά νά 
τούς πηγαίνη καρβουνάκι στό «τάσι». Καμμιά φορά όμως τού τό υπενθύμιζαν 
κι οί πελάτες, λέγοντας: «Ρέ καφετζή, φέρι μας ενα καργανούδ’ ( ι), νά άνά- 
ψουμιν τού τσιγάρου».

Εΐχαν δμως στις δίπλες τού «ζουναριού» γιά κάθε ενδεχόμενο, οί καπνι
στές, καί μιά τσακμακόπετρα άπ’ τις δοκάνες, ένα μακρύ βαμβακερό φυτίλι ή 
«ίσκα» μουριάς, καί ένα σιδερένιο ειδικό έλασμα, πού κτυπώντας το καταλλή
λως στήν τσακμακόπετρα, άναβαν μέ τό σπινθηρισμό τό φυτίλι, καί μ’ αύτό τό 
τσιγάρο τους. Λίγο άργότερα, εΐχαν έφευρεθή τά «τσακμάκια»,1 πού ήσαν

1. Λέξη πεποιημένη, άπό τον παραγόμενο ήχο του κτυπήματος.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 161

δύο ενωμένοι μετάλλινοι σωληνίσκοι, πού στόν έναν υπήρχε τροχίσκος μέ τσακμα
κόπετρα στερεωμένη άπό ένα βιδωτό ελατήριο, καί στον άλλο ένα μα
κρύ κόκκινο ή λευκσβαμβακερό φυτίλι, μέ ένα σφαιροειδές γαντζάκι, 
ώστε, μετά τό άναμμα τοΰ τσιγάρου, νά κλείνη ερμητικά τόν σωληνίσκο, ωστε 
νά σβύνη εντός, τό αναμμένο φυτίλι. Καί διαρκοΰσε αύτό πολλούς μήνες, χωρίς 
τήν άνάγκη 'βενζίνης. Οί κάπως ευκατάστατοι, χρησιμοποιούσαν σπίρτα τής 
εποχής εκείνης πού τάλεγαν «γκιμπρίτια». Οί τσορμπατζήδες κάπνιζαν «ναρ- 
γκιλέ». Τόν καπνό ή καθώς τόν έλεγαν τότε «τιουτιούν» τόν κόβανε οί ίδιοι, ή 
τόν άγόραζαν έτοιμο κομμένο, συσκευασμένο σέ ειδικό πακέττο, μαζί μέ φυλλά
διο, άπό τσιγαρόχαρτα. Στήν κατοχή (1'941— 44) χρησιμοποιούσαν κομμέ
νο καπνό καί μή ύπάρχοντος σιγαροχάρτου, φύλλα άπό βιβλία, ή φύλλα άπό 
«παλιά δεφτέρια». Χρυσές δουλειές κάνανε τότε μερικοί Σουφλιώτες, πουλών
τας χειροποίητα τσιγάρα, ή τής μαύρης άγοράς τσιγάρα Τούρκικα ή Βουλ- 
γάρικα .Έ να  πολύ σπουδαίο γεγονός μάς διηγήθηκε σχετικά, δ γιατρός Ό - 
ρεστιάδος κ. Λάκης Παπάζογλου: Στό διάστημα τής κατοχής είχαν ένα εργά
τη πού τόν στέλνανε στά κτήματα. Κάθε βράδυ ομως τούς ζητούσε καί μερι
κά χαρτιά, γιά νά τυλίγη τά τσιγάρα του. Κ ι’ είχαν πολλά χαρτιά, ιδίως άπ’ 
τόν παποΰ των ΙΊασχ. Παπάζογλου, γνωστόν συγγραφέα γεωργικών βιβλια
ρίων καί τ. πρόεδρο Γεωργ. Συνεταιρισμών. Καί κόντευε νά έξαντληθή ή φυλ- 
λάδα αυτή, όταν έπρόσεζαν δτι άποτελούσε συγγραφήν άπό ιστορικά άπομνη- 
μονεύματά του περί Σουφλίου. 'Όμως, ήταν πιά άργά. ’Απωλέσθη μιά πολύτι
μη εργασία, ενός παλαιού πνευματικού άνθρώπου, περί Σουφλίου, κι είχε γί
νει καπνός!

Τό « T id v z ic h » ,  ένα παλιό έθιμο.

Τί σημαίνει ή λέξη ακριβώς, δέν γνωρίζω, ούτε καί έάν είναι Ελληνι
κή. Μάλλον τήν νομίζω γιά Τουρκική.

Ή το  δμως τό «γιάντιοΐι» ένα έθιμο, ένα παιγνίδι μπορούμε νά τό πούμε, 
πού δλοι μας τό παίζαμε στά παιδικά μας χρόνια, άλλά καί μεταξύ ήλικιωμέ 
νων. «ΐΓιάντιοδ» λέγανε οί παλιοί Σουφλιώτες, ένα διχαλωτό στηθαίο κοκκα- 
λάκι τής κόττας, πού οποίος τοπαιρνε στή μερίδα τού φαγητού του, τό έπιανε 
άπό τό ένα άκρο καί έλεγε: Ποιος ·θέλ’(ει) νά παίξουμιν «γιάντιΌι»! Τότε, 
δποιος έπροθυμοποιείτο περισσότερο, έπιανε άπό τό άλλο άκρο, καί τραβού
σαν συγχρόνως. Μέ τό τράβηγμα αύτό, τό γιάντιυΐι κάποτε έσπαζε καί σ’ βποιον 
έμενε τό μεγαλύτερο κομμάτι, κέρδιζε, κι’ ήταν ό τυχερός τού γεύματος, ενώ 
ολοι γελούσαν.

«Γιάντιοδ» έβαζαν τά παυδιά κάθε οικογένειας μεταξύ των, άλλά καί με
ταξύ τών φίλων των, άγόρια καί κορίτσια, μόλις άρχιζε ή Μ. Τεσσαρακοστή

11
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και δή δταν πλησίαζε τό Πάσχα, μέ αντάλλαγμα κόκκινων αυγών, όσων κα
νόνιζαν μεταξύ των, κα! καθώς μού λέγει ή μικρή μου κόρη Μαίρη, δέκα γιάν- 
Tich, γιά ένα αυγό. Τό παιγνίδι έγίνετο έτσι:

"Οταν συμφωνούσαν δύο άγοράκια ή κοριτσάκια, νά παίξουν «γιάντιοδ», 
σάλιωναν μέ τή γλώσσα τον άντίχειρα τοΰ δεξιού χεριού, καί μετά ενώ άκουμ- 
βούσαν άντίχειρα μέ άντίχειρα, έλεγαν, σάν 'είδος δρκου: «10 γιάντιείΐ, ένα αυ
γό !». Ά πό τή στιγμή εκείνη κι’ ύστερα, εάν τό ενα παιδί έδιδε ένα όποιοδή- 
ποτε αντικείμενο στ’ άλλο, έπρεπε νά πή εγκαίρως: «τό ξεύρω». ( =  πθύ προσ
παθείς 'δηλ. νά μέ γελάσης). Έάν ήτο άφηρημένο τό παιδί καί λησμονούσε 
νά πή «τό ξεύρω», δ άλλος εφώναζε: «’Γιάντιοΐι», κι έτσι έγραφε είς βάρος τού 
άλλου ένα γιάντιοΐι, κ.ο.κ. Έάν είχε βάλει καί μέ άλλα παιδιά τέτοιο στοίχημα, 
σημείωνε σ’ ένα χαρτί, πόσα καί άπό ποιους κέρδιζε ή έχανε.

Φυσικά, κάθε φορά, υπενθύμιζαν τά παιδιά τό ένα τό άλλο, πόσα «γιάντιοδ» 
είχαν κερδισμένα ή χαμένα.

ΙΤνόταν δηλ. κάτι παρόμοιο καθιος μέ τό στοίχημα τών μεγάλων, καί τήν 
ημέρα τού Πάσχα, έδιδαν ή έπαιρναν αυγά ανάλογα μέ τά «γιάντιοδ». ’Ά ν  εί
χαν π.χ. κερδισμένα 20 γιάντιοδ, παίρνανε δύο αυγά απ’ αυτόν πού «γελού
σαν» ( — έξ απατό ύσαν). Καί φυσικά, κέρδιζαν πάντα οί μεγαλύτεροι είς βάρος 
τών μικρών αδελφών τους κι εΐχαν, βέβαια, φασαρίες, καυγάδες καί κλάματα, 
αλλά καί γέλια.

Ή  κόρη μου, μαθήτρια τής Ε ' Δημοτ., μού λέγει δτι παίζουν καί τώρα 
ακόμη τά κοριτσάκια «γιάντιοδ», μεταξύ των.

Είναι δέ γεγονός απόλυτα εξακριβωμένο δτι τό παιγνίδι αύτό, χρονολο
γείται εδώ στο Σουφλί, άπό τήν εποχή τών παπούδων και τών προσπαπούδων.

Δέν γνωρίζω, άν τό παίζουν καί σ’ άλλες περιοχές τής Ελλάδος, καί πώς 
τό παίζουν.

Λ έ ξ ε ι ς  τ ινές  Ιδ ιω μα τ ισ μώ ν  Σ ο ν φ λ ί ο υ , μέ άρχαΐζουσαν σημα
σίαν καί άλλαι διάφοροι.

Εις τό βιβλίο τού Σταμ. Ψάλτη «Στατιστικά στοιχεία τής Θράκης», 
(1911), ευρισκόμενον είς τήν βιβλιοθήκην Γ ' Σχολ. Σουφλίου, άναφέρον- 
ται σχετικώς τά εξής: «Είς τό Σουφλίον, όμιλούνται καί πολλαί άρχαΐζουσαι 
λέξεις, ή δέ στολή τών γυναικών, ομοιάζει μέ τήν τοιαύτην τών γυναικών τής 
’Ηπείρου.

Βεβαίως οι λέξεις αυτές εΐναί κατάλοιπα τής καλής εποχής τής ακμής 
τής Βυζ. Αυτοκρατορίας, ή δέ παραφθορά των, οφείλεται είς τήν πλήρη παρ
ακμήν τής Ελληνικής 'Παιδείας, κατά τά έτη τής δουλείας.
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ά it κ ά ζ ο υ = ά  π ε ι κ ά ζ ω ( =  συμπεραίνω, καταλαβαίνω). 
π ρ ο υ β ο υ δ ώ = π ρ ο ε υ ο δ ώ  =  (στέ?<.νω κάποιον, κάπου). 
’μ ο υ λ ο υ γ ώ = = ό μ ο λ ο γ ώ  — (διηγούμαι, λέγω αληθινά).
’-ψ λ ώ ν ο υ =  ιι ψ η λ ώ ν ω  = (ψ ηλώ νω ). 
χ α μ π λ ά) ν ο υ =  χ α μ η λ ώ ν ω =  (χαμηλώνω), 
ά κ σ α ί ν ο υ =  α ύ ξ ά ν ω =  (μεγαλώνω). φρ. «ΤΩ ! Πόσου άκσινις ρ έ !». 
θ ε ΰ γ ο υ^^φ ε ύ γ ω (φρ. Οεύγα, ρέ, ’πού τού μπίλιά) ( = μπελά), 
ερθουμι =  έρχομαι, (φρ. Έρθουμι. πού τ’ δλειά). 
π ι π κ ώ ν ο υ μ η =  πίπτω κάτω καί γίνομαι κουβάρι, 
π ι π κ ώ ν ο υ =  γκρεμίζω έναν άλλο, άναποδογυρίζω. 
π α α ί ν ο υ =  πηγαίνω, φρ. «Πάει αυτή» — χάθηκε γιά πάντα, 
σ υ ν τ υ χ α ί ν ο  υ~συναντώ κάποιον. ( =  συντυγχάνω). 
ά ρ έ ζ ο υ = ά  ρ έ σ co =  (μοΰ αρέσει ένα πράγμα), 
τ ι τ ο l ώ ν ο υ =  τοιούτον τί πράττω, =  κάνω ένα έργο, μαστορεύω, 
γ κ ο υ λ ι α φ ί ζ ο υ =  κ ο λ α φ ί ζ ω— κτυπώ, λερώνω, φρ. εις άνα-

στρεφόμενον μέ παρέα κοριτσιών. «Άρέειζ, γλιέπου, νά γκουλιαφίζιση μι τά
κουρτσούδια» =  Σού αρέσει, βλέπω, νά τά λές μέ τά κοπελούδια.

'Υπάρχουν βέβαια, και πολλά άλλα ρήματα στή Σοοφλιώτικη ίδιωμ. διά
λεκτο, μά είναι άρκετά τά παραπάνω, σάν παράδειγμα. Παρακάτω Οά άνα- 
φέρω καί μερικές άλλες λέξεις, και χάριν πρωτοτυπίας, αλλά, καί διά τό πό
σον διαστρέφει τήν Έθν. γλώσσα, ό αγράμματος λαός!

Σ α ρ α κ ο υ σ τ ή =  Τεσσαρακοστή (Χριστουγέννων —  Πάσχα).
'Α ϊ, ξ ι ά ρ ς =  τών άγιων Ταξιαρχών (8 Νοεμβρ.). Μου φαίνεται οτι ή 

λέξις «άϊξιάρς», ούδαμώς αποδίδει τήν πραγματικήν εορτήν, άλλά αδύνατον 
νά τό πετύχη καί καλύτερα ή απαίδευτη γλώσσα τού λαού(1).

φ  τ σ ί=βυτίον, βαρέλι.
γ κ ο υ ν τ ο ύ λ σ ι =  κατρακυλισε, ρ. γκουτελώ.
μ α τ σ ο ύ δ’ ( ι) =  γατάκι.
τ ς’ έ ν τ σ α ν ά λ λ’(οι) =  τούς έντυσαν τούς άλλους, 
μ ο ΐ ρ α =  μερίς φαγητού. Φρ. «Διέτι ρέ! Γώ δυο μοίρις έχου στού πνάκι 

μ’» =  (δύο τεμάχια κρέας).
«Γλιέπου ότι, τς π’ ούλνους μπαμπάτσκις μοίρις ούλου διαλέγς».

1. Μοΰ δίδεται άφορμή ν’ άναφέρω το ανέκδοτο εκείνο τοΰ νεαρού έπιστήμονα, 
πού φιλοξενώντας τον πατέρα του σέ κύκλον συναδέλφων του, τούς είπε νά μην τον 
παρεξηγοΰν, διότι ήτο εντελώς α π α ί δ ε υ τ ο ς .  «Βρέ, γώ είμ ι ά π έ δ ι φ τ ο υ ς !  
Δέκα χρόνια γιά  νά σί σπουδάσου άπ’ τού προυΐ ώς τού βράδ’ (υ), δέν π  ι δ ε ύ ο υ- 
μ α ν  μί τά χουρώφια κι μι τά πρόβατα; !...
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π ι ρ ό ν’(ι.) =  περόνη, πηροΰνι φαγητού. Φρ. Μί τού πιρόν’(ι) τά βγά- 
ν’(ει) τά γράμματάσ(ι).

λ α β ί δ α =  λαβίς φαγητού, κουτάλι ή άλλως: χλιάρ’(ι) , χλιαρούδ’(ι). 
σ α π  λ α ν τ  ώ = μ  α χ α ι ρ ώ ν ω. Φρ, «Τούν σαπλάτσαν τούν άθρου- 

που ρέ!».
ν τ ι ρ λ ι κ ώ ν ο υ = τρώγω υπερβολικά. Φρ. «Ντιρλίκουσι, νά χουρτά- 

εισς».
α φ (υ) χ ώ =  λυπούμαι, συμπονώ. Φρ. «'Αμα άθρουπους! Χ ίτσ(ι) δέν 

dap (υ) χά ε ι!».

κ λ ο υ ν ά ρ ι α =  κλωνιά μουριάς. Τά κλωνιά αυτά τά μαζεύανε ολοι οί 
Σουφλιώτες κατά τήν εκτροφή τών κουκουλίων (Μάϊος - Ιούνιος), καί τά 
κάνανε δεμάτια. 'Ησαν δέ τά κλωνιά όλόΐσα, γιατί προέρχονταν άπό κλαιδευιμέ- 
νες μουριές. Τά τοποθετούσαν άρχικώς στήν αυλή γιά νά ξεραθούν, στον 
καυτό ήλιο τού καλοκαιριού. Καί τό φθινόπωρο, τά βάζανε στό κελάρι, γιά 
τή θερμάστρα καί τό φούρνο. Ενθυμούμαι δτι πρωταρχικό μου καθήκον ώς 
δ)ντού Σχολείου ήτο, νά 'συστήσω είς δλους τούς μαθητάς, νά φέρουν άπό ενα 
δεμάτι «κλωνάρια», στήν άποθήκη τού Σχολείου, γιά τό χειμώνα. 'Όσα κλω
νάρια περίσσευαν, τά πουλούσαν στά φουρνάδικα γιά καύσιμη ύλη. "Ομως, 
ήδη οί φούρνοι άρχισαν νά γίνωνται ηλεκτροκίνητοι. Μέ τά κλωνάρια οί μά
νες .κι’ οί μπαμπάδες, δέρνανε τά κακά παιδιά. Μά κι’ οί δάσκαλοι!

γ κ ο υ λ ι ό κ ο υ τ ο υ  ς=γυμνός, γκάλιαβους, γκουλιαβούδια. 
σ κ ί σ μ α τ α =  κομματάκια αποξηραμένων καρπών, (βερύκοκκα, απί

δια, δαμάσκηνα, κράνια, τσάπουρνα, κλπ.). Τά τρώγανε τό χειμώνα τά παιδιά, 
καί τά τάραζε ή δυσεντερία, κι ή διάρροια, διότι ώσπου νά ξεραθούν δπως ήταν 
μέσα σέ ταψιά πάνω στά κεραμίδια, διαβιούσαν σ’ αυτά εκατομμύρια μυίγες.

σ κ ρ ό φ  α =  γουρούνα μέ γουρουνόπουλα, καί κατ’ έπέκτ. ή χοντροκομ
μένη, καί κάθε κακιά γυναίκα.

ν τ ι ο υ ' β α ν έ  ς =  δ ελαφρόμυαλος καί ντιουντιουβάνς. 
σ α τ σ ι ά κ’(ι) = τό  έξέχον μέρος τής στέγης, Ο,δΟ— ΌβΟ μ.
Σατσιάκια φαρδυά είχαν κυρίως τά μαγαζιά τής άγοράς, τού παλιού βέ

βαια καιρού, γιά νά μή 'βρέχονται οί βιτρίνες, άλλά καί νά καταφεύγουν κι οί 
πελάτες έν ώρα βροχής. Παρά ταύτα, υπάρχουν καί σήμερα μερικά.

ά σ τ ρ ι χ ι ά (1) = Τ ό  σχηιματιζόμενο έπί τού εδάφους άνοιγμα μετα
ξύ ενός ή δύο σατσιακιών, δύο συνεχομένων σπιτιών.

Τούτο, δυνατόν νά είναι πλάτους 1— 1% μ. καί μήκους δσο οί οικοδομές.

1) Ή  λέξις ϊσως νά παράγεται άπδ τίς λέξεις: «άστρα—έχει». Καί πράγματι 
άν είναι νύκτα, καί κυττάζει κανείς πρύς τά πάνω, θά ΐδή τά άστρα.
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Χωρεί δηλ. νά πέραση ελεύθερα ένας καί δύο άνθρωποι. Τέτοιες δαιδαλώδεις 
άστριχιές, ήσαν καί είναι πολλές σέ διάφορα μέρη τού Σουφλίου.

μ π ι τ ι ο ύ ν κ α  καί μπιντιβίδκα—δλόικληρα, απαράλλακτα. Φρ. Αύτδ 
τούγκζαν’(ι) , μιντιούνκους, μπαμπάς τ’ «Αύτό τού κουρτσούδ (ι) , μπιντιβίδκ’ 
(η ), ιμάνα τ’».

τ ι τ ί κ’( ι ) = τ ό  έσχατον σημεΐον, τό κατακόρυφον.
Φρ. «Τούν ΐφιρα στού τιτίκ’(ι)» = (τόν έφερα στο αδιέξοδο).
ά ρ α -μ ά ρ α τ ς =  ’Έτσι άς είναι. Συγχο)ρειστε τον.
μ π ο υ  μ π λ ι ά τ  σ κ α  =  ’έντομο κολεόπτερο, στακτοκόκκινο, πού άμα 

τό πιάσης μυρίζει άσχημα.
άλάν’ (ι) —  ντουφάν’(ι) =  άνω - κάτω. Φρ. Τάκαμις αλάνι( l )  —  ντου- 

φάν’(ι) .
μ π ά Τ α =  αρκετά. Φρ. «Μπάϊα καρύδι ς μάς έφιρις, μαισ’(ι) - αλλά».

Τρία α Ιν ίγμα τα  τοΰ παλιού καιρού, στο Σουφλί.

1. ’Ά μ υ α λ ο υ ς ,  μ α λ λ ι ά  δ έ ν  έ χ ’ (ει), κ ώ λ ο υ ν έ - 
χ ’ (ει), ν ο ύ ρ ά δ έ ν  έ χ ’(ει).

Ε ί ν α ι  ό β ά τ ρ α χ ο ς. ’Άμυαλος, τό αιώνιο θύμα τών φειδιών 
καί τών πελαργών, άποκαλεϊται δ βάτραχος άπό τό σοφό πνεύμα τού λαού.

Καί δτι, οί βάτραχοι είναι δειλότεροτ καί τών λαγών.
Ή  παράδοση μάλιστα λέει πώς όταν οί δειλοί λαγοί, τά άλλα αιώνια 

θύματα τών κυνηγών καί δλων τών άρπακτικών ζώων καί τών αετών, ά- 
πηλπισιμένοι πήγαν νά ριχτούν ομαδικά δλοι μαζί τάχα, στάθηκαν στήν δχθη 
καί γέλασαν πολύ, όταν είδαν τούς βατράχους φοβισμένους νά ρίχνωνται μέ
σα στο νερό. Καί ιμετάνοιωσαν, καί γύρισαν πίσο3 στις φωλιές των.

2. ’Ό  π λ α τ α  σ τ ’ ό' π λ α τ α, κ ι  ρ α φ ή  δ έ ν  έ' χ ’ (ει).
( ’Όπλατα =  μπάλωμα). Έρμην.: Μπάλωμα στο μπάλωμα, καί ραφή δέν

έχει. Είναι ή χελώνα. Τό όστρακό της, τό Όεωρεΐ δ λαός, σάν μπάλωμα στο 
μπάλωμα, χιορίς ραφή, καίθώς βλέπει τόν βάτραχο χωρίς ουρά.

3. Γ α ϊ δ ο ύ ρ’(ι) δ έ ν  ε ί μ ι, σ α μ ά ρ’(ι) έ χ ο υ, 
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς  δ έ ν  ε ί μ ι, π ι ρ π α τ ώ κ ι  γ  ρ ά φ ο υ.

(Είναι δ σαλίγκαρος, κοχλίας). Είναι νά μή θαυμάζη κανείς μέ τήν πνευ
ματική δύναμη τού αγράμματου λαού, πού δίνει· τόσο πετυχημένες παρομοιώ
σεις !

Κι’ ήρθε ή ευκαιρία νά έκμυστηρευθώ δτι, τέτοιος θαυμασμός, μ’ έχει 
συνεπάρει στήν ασχολία μου μέ τή Λαογραφία.

Καί τώρα πάλι μερικές λέξεις.
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Ά  ν τ έ σ σ α =  αλεύρι άσπρο, φαρίνα προελεύσεως ώς Ό  δ υ σ σ ο ϋ 
(= - άντέσσα). Μέ το αλεύρι αύτό, χάνανε οί. φούρναρηδες τά σιμιτια, τά κου
λούρια, τίς σπαθούδι.ς, τίς βραχιουνούδις, τίς φριντέλις κλπ.

Τ σ ι α ρ σ ί =  άγορά φρ. «Κ ι ο π έ x τ σ ι α ρ σ ί» ( =  σκυλί τής 
αγοράς). Τή φράσι αυτή τή λέγανε, γιά τούς ανθρώπους, πού αντί νά πάνε 
νά έργασθοΰν στά κτήματα, γυρίζουν άσκόπως στήν άγορά.

Κουκουνίτσια =  φασόλια άσπρα βραστερά.

Σουργκί =  περίπτερο λυόιμενο. Σουργκιά τέτοια κάνανε, κάθε Σάββατο 
στό παζάρι, οί ερχόμενοι έκ Διδ)χου υπαίθριοι υποδηματοποιοί, καί σκαλώ
νανε σέ ειδικά ξύλα, ειδών - ειδών παντούφλες γυναικείες, καί παπούτσια, του- 
λουμπατζίδικα, γειμενετζίδικα, κουν τ ου ρατζ ίδ ικα κλπ., άκόμη καί τσαρούχια 
άπό κατειργασμένο δέρμα έτοιμα, άλλά καί είς τεμάχια πρός κατασκευήν άπό 
τους ίδιους τούς αγοραστός. Μερικά τέτοια σουργκιά θυμούμαι καί γώ στη
μένα ώς τά 198Ό - 3.2. Έκτοτε, έλειψαν, εξαφανίσθηκαν άπαξ διά παντός.

Π  έ τ ν ο υ ς =  πετεινός. Κ λ ο υ σ α ρ ά — κλώσσα.
’Ά  γ ο υ ρ ο υ ς =  άγόρι παλήκαρος.

Μ π α σ ι ά κ’(ι) — καρπός καλαμποκιού. Τά μπασάκια τά μαζεύανε 
τρυφερά μέ τό γάλα τους, πριν δηλ. σκληρύνουν οί σπόροι των, καί τά τρώγανε 
βρασμένα ή καί ψημένα στή θράκα. Καί σήμερα άκόμη, όχι μόνο στά χωριά, 
μά βλέπω άκόμα καί εδώ στή Θεσ)νίκη, νά πουλάνε ψημμένα καλαμπόκια. 
Άπό ένα είδος καλαμπόκια ( — άραβόσιτος) πού τά λένα «τσιαρκέζικα», όταν 
ξεραθούν καλά, τά έκκοκίζουν, καί ψήνοντας τα σέ ειδικά «ντουλάπια» σάν τού 
καφέ, κάνουν τίς λευκές «πατλάκες», σάν τίς νυφάδες χιονιού, καί τίς τρώνε 
πολύ τά παιδιά. Καί τέτοιες βλέπω έδώ, γεμάτες σακκούλες μεγάλες άπό νάϋ- 
λον, στά «στέκια» τών στραγαλατζήδων.

Μ π ά τ σ α ρ ο υ ς - ζωγραφιά. Φρ. «ιΓλιέπου μπατσαρέοι». Καλύτερα, 
μπάτσαρος, είναι ζωγραφιά όχι καλή, παλιάτσος νά πούμε.

Φρ. Τί. ζουγραφίειζς1 ρέ; Μπατσαρέοι κι. παλιατσέοι. Οί μανάδες, γιά νά 
μερώσουν τά μωρά τους νά μήν κλαΐνε, τά δείχναν μπατσαρέους. Άλλά καί οί 
αγράμματοι τού παλιού καιρού, ευχαριστούντο νά βλέπουν τούς μπατσαρέους 
τών βιβλίων.

Σ η μ.: Πλήρες λεξιλόγιο μέ Σουφλιώτικες λέξεις. Βλέπε είς 3ι3ον τόμ. 
Θρακικών σελ. 192. κ. έ.

1. Ζ ο υ γ ρ α φ ίε ιζ ς  — αναγραμματισμός ~  ζουγραφίζεις.
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Η ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ Μ ΕΤΑΞΟ  -  ΕΡΓΟ ΣΤΑΣΙΟ Υ Σ Ο Υ Φ Λ ΙΟ Υ

Λίγο πιό έξω από τό Σουφλί, καθώς μπαίνουμε από τή βόρεια πλευρά 
τής πόλείος, βλέπουμε νά προβάλη κατά μήκος τής δημοσίας οδού Ά λεξ)πό
λεως —  Όρεστιάϋος —· Συνόρων ενα τεράστιο κτίριο, που δταν πρύ Ιδετίας 
έκτίζετο, έπλάθοντο τά πιό γλυκά όνειρα μικρών καί μεγάλων, διότι μέσα σ’ 
αυτό θά έγίνετο ή κατεργασία τών κουκουλίων τής παραγωγής τών κατοίκων 
τοΰ ξακουσμένου μεταξιού Σουφλίου.

Έπλάθοντο όνειρα ευτυχίας γιά τούς γονείς, νά χορτάσουν καί νά ντύ
σουν τά αγαπημένα τους παιδιά, καί τά παιδιά πάλιν, οτι θά μπορέσουν να 
έργασθούν, άλλα μέσα σ’ αύτό, άλλα δέ νά σπουδάσουν, γιά νά γίνουν δλα χρή
σιμοι πολίται πρός πρόοδον τής πόλεώς των, άλλά κυρίως τής Μεγάλης καί 
ενδόξου Πατρίδος των, τής αθανάτου Ελλάδος.

Καί ειχε όνομασθή τό εργοστάσιο αύτό NEON, διότι κατόπιν τής κάμ
ψεως τής τιμής τών κουκουλΐων εις τήν Παγκόσμιον αγοράν, ή παραγωγή τής 
εκτροφής έιμειώθη καί δλα τά μέχρι τότε υπάρχοντα 3 παλαιά εργοστάσια 
μετάξης εΐχαν κλείσει διά παντός τάς πύλας τιον, γιά νά μείνουν χίλιοι περί
που έργάται καί έργάτριαι, πού είργάζοντο σ’ αυτά, άνεργοι καί αΐ οίκο γε
ν ειαί των γυμναί καί πεινασμέναι. Καί δμως τό Ν'ΕΟ'Ν αύτό έργοστάσιον, πού 
μέ τόσους κόπους καί βάσανα έκτίσθη υπό τών αρμοδίων παραγόντων, παρά 
τάς υποσχέσεις τοΰ Κομματικού Φαυλοκρατικού εκείνου παρελθόντος, δέν έλει- 
τούργησε ποτέ, γιά νά φθάση εις τό οδυνηρόν σημεΐον, συν τώ χρόνο.) νά κα- 
τερειπωθή καί νά παρουσιάζη καί μέχρις αυτής τής στιγμής πού γράφονται 
τά λόγια αυτά, μίαν οίκτράν κατάστασιν. ’Έτσι τά όνειρα πού είπαμε παρα
πάνω, έμειναν φρούδα. Οι Σουφλιώται μέ θλιιμμένην τήν ψυχή, μή εχοντες νά 
απασχοληθούν μέ τήν προσφιλή τους έκ παραδόσεως εργασία τής εκτροφής 
καί επεξεργασίας τιον κουκουλ ίων, ήναγκάζοντο νά έκπατρΐζωνται γιά νά βγά
λουν τό ψωμί. των, τά δέ παιδιά νά θεωρούν ώς μοναδικόν καταφυγών τής 
μορφώσεώς των τήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν Άλεξ)πόλεως, ελάχιστα δέ 
νά δύνανται λόγω τού οικονομικού αδιεξόδου, νά ακολουθούν άνωτέρας έπι- 
στημονικάς σπουδάς.

Η Κ Ο Υ Κ Ο Λ Ο  - ΑΓΟ Ρ Α Σ Ο Υ Φ Λ ΙΟ Υ

α) Ι ϊ ώ ς  γ ί ν ε τ α ι  σ ή μ ε ρ α .

Ή  λειτουργία τής κουκολο-ίάγοράς Σουφλίου, εφέτος άρχισε τήν 17 
’Ιουνίου 19ι68. Πριν άπό μέρες βεβαίως, δ Δήμος Σουφλίου ετοίμασε τό γνα)-
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στο χώρο στήν τοποθεσία «Χαρέτσι.α», παραπλεύρως τοΰ Γυμνασίου ικα'ι Δυτ. 
τοΰ Έθν. Γυμναστηρίου μέχρι τής Σιδηροδρομικής Γραμμής.

Είναι μια έκταση 7.000 τ. μετρούν, «στεγασμένη πρόχειρα μέ πασσάλους 
καί κλαδιά άπό λεύκες, ώστε νά είναι προφυλαγμένη άπό τόν ήλιο καί έν μέρει 
άπό τή βροχή. ’Έτσι σχηματίζεται μιά ωραία δροσερή έτκτεταμμένη σκιά, 
κάτω άπό τήν οποία, στο κέντρο είναι τοποθετημένη ή πλάστιγγα τοΰ Δήμου 
Σουφλίου, δπου ειδικός υπάλληλος κάνει δλες τίς ζυγίσεις τών άγοραζομένων 
κουκουλίων καί πρός διαπίστωσιν τής άκριβοΰς ποσότητος, άλλά καί διά τόν 
υπολογισμόν τής 10)λεπτού εισφοράς υπέρ τοΰ Δήμου.

Στή βόρεια πλευρά εΐναι εγκατεστημένος ένας υπαίθριος μπουφές μέ με
ζεδάκια καί αναψυκτικά. Στήν όλη ευρύχωρη έκταση, είναι κι δλας στιΐβαγμένα 
σέ σακκιά, άφθονα κουκούλια, χλωρά, κατά τό λεγόμενον, απ’ τήν παραγωγή 
στήν κατανάλωση, παραγωγών άπό τό Σουφλί μά καί άπό τά χωριά, πού τά 
φέρνουν μέ ι&ωδάμαξα, άλλά καί μέ πλατφόρμες - τρακτέρ.

Κι έχοντας ύπ’ όψιν δ ύποφαιν. σχετικήν άνακοίνιυσιν τοΰ Δήμου, μετέ- 
βη επί τόπου τήν 17)6) 6'8, δπου καί «χαιρέτησε τούς γνωστούς του παρα- 
γιογούς, ώς καί τόν παρευρισκόμενον επί της τάξεως έκ μέρους τής 'Τποδ)σεως 
Χωροφυλακής, Ενωμοτάρχην κ. Καπετανάκην. Ή  αγορά άνοιξε, μέ τήν κα- 
θωρισθεΐσαν υπό τής Έ θν. Κυβερνήσεως αρχικήν τιμήν ασφαλείας τών 47 
δραχμών κατά ικιλόν, καί μέ πρώτον πωλητήν κουκουλ ιών τόν κ. Έλευθ. Τιά- 
καν, καί πρώτον άγοραστήν τόν κ. Τάκην Παπατσαρούχαν. Ό  Δ)ντής τοΰ 
νέου Μεταξεργοστασίου Σουφλίου κ. Δημ. Σακελλαρίδης προσέφερε διά 
τά Α ' ποιότητος κουκούλια δρχ. <50. Ή  «κοινοπραξία» τών κουκουλοπαραγω
γών προέβη μάλιστα σχετικώς είς τήν εξής άνακοίνωσιν έκφωνηθεϊσαν άπό τήν 
μικροφιονικήν έγκατάστασιν τοΰ Δήμου: «Σηροτρόφοι, τό Κρατικό Μετα- 
ξεργοστάσιο Σουφλίου, Οά άγοράση κουκούλια Α ' ποιότητος πρός 50 δρχ. 
τό κιλό, καί Β ' ποιότητος πρός 47 δρχ. 'Όλοι δσοι θά πουλήσουν κουκούλια 
στο εργοστάσιο, θά συμμετέχουν κατά 30% τών βιαμηχ)κών κερδών καθώς 
καί 50% τών κερδών τής εξαγωγής τών κουκουλίων. Πρώτη φορά οί παρα
γωγοί, έκτος τής αξίας τών κουκουλίων των, θά έχουν καί μέρισμα άπό βιομη
χανικά κέρδη». Ή  άγαραπωλησία τών χλωρών κουκουλίων, θά διαρκέση 15-20 
μέρες. Επομένως τό ζενίθ τών πωλήσεων θά εΐναι κατά τά τέλη τής τρεχού- 
σης έβδομάδος, δπότε καί ή κίνησις είναι τέτοια, ώστε νά κατακλύζεται δλος ό 
χώρος καί μάλιστα δύσκολα νά επαρκή. 'Ως πρός τήν τιμήν τών κουκουλίων, 
ήκουσα καί πολλούς σηροτρόφους, άλλά καί έκ στόματος τοΰ Δημάρχου Σου
φλίου κ. Έλευθ. Κακαλή, δτι αί καθωρισθεΐσαι 47-50 δρχ. κατά κιλόν, μόλις 
καλύπτουν τά έξοδα καί τόν άφάνταστόν κόπον καί μόχθον τών παραγοογών. 
Καλόν θά ήτο, έάν σύμφωνα φυσικά μέ τά δεδομένα τής παγκόσμιας άγο- 
ράς τών κουκουλίων, άνήρχετο ή τιμή κατά χιλιόγραμμον τίς 55->60 δραχμές.
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Β&βαίως το δλον ζήτη,μα τής πωλήσεως τών κουκουλίων είναι αληθώς δαιδα- 
λώδες καί δέον δπως άντιμετωπισθή παρά τών ειδικών γεωπόνων καί άρμο- 
δίων παραγόντων τον 'Τπουργείου Γεωργίας έν συν εν νοήσει μετά τών Ση- 
ροτρόφοον.

Ώ ς πρός τήν ποσότητα τών κουκουλάον, αύτη είς τήν αγοράν Σουφλίου 
προβλέπεται νά φθάση τούς 500-'600 τόννους. Τήν πρώτην ήμερα ζυγίσθηκαν 
4'Λ τόννοι. Ή  ποιότης είναι μέν άρίστη, άλλ’ οί βόμβυκες εΐναι μικροί έν συγ- 
κρίσει μέ άλλες χρονιές. Ό  μεταξόσπορος εΐναι καί πάλιν παραγωγής ’Ιαπω
νίας. ’Ά ς  έξετάση τά ζήτημα ό αρμόδιος γεωπόνος. ’Επ’ ευκαιρία ημείς εύχό- 
μεθα δι’ εφέτος καί στούς παραγωγούς καί στούς εμπόρους ίκανοποίησιν τών 
προσδοκιών των, καί μέ τό καλό καί γιά τού χρόνου.

β) Ι σ τ ο ρ ι κ ά  κ α ί  Λ  ο γ  ρ α φ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α . .

’Ά ν καί δέν υπάρχουν επίσημα δεδομένα, μπορούμε νά συμπεράνουμε 
δτι «ή κουκουλαγορά πρέπει νά χρονολογείται άπό τά 1867-70 περίπου, γιά 
νά φθάση στό ζενίθ στά 19,10-14, οπότε ή πωλουμένη ποσότης άνήρχετο στά 
1.500.000 κιλά, έξ ών τό 1.000.000 παρήγοντο μέσα στό Σουφλί. Δέν απο
τελεί τούτο καμμίαν υπερβολήν, δεδομένου δτι υπήρχαν σηροτρόφοι, καθώς ό 
πάπο Γιάννης Μπρίκας, ό Μαλιαχούστιας, δ Μπουντζιούκας καί πολλοί άλλοι 
πού «φύλαγαν» ( =  έξέτρεφαν), 20-30 κουτιά μεταξοσπόρου κάθε χρόνο, μέ 
μέση απόδοση 60-70 κιλά τό κάθε κουτί. Τό Σουφλί εΐχε τότε 2.500 οικογέ
νειες. Κ ι’ άν βάλουμε μέσον δρον εκτροφής 4 κουτιά γιά κάθε οικογένεια, 
γιατί είναι βέβαιον δτι δλες «φύλαγαν» κουκούλια, μέ 70 κιλά, επεται οτι σέ 
κάθε νέα εσοδεία παρήγοντο περί τά 700.000 κιλά.

Τ ά κουκούλια τ ’ αγόραζαν έμποροι άπό τό Σουφλί, καθώς οί Μπρικαϊοι, 
Τσακιραιοι, Καλπακαΐοι, καί άπό άλλες πόλεις τής Θράκης, άλλά καί τού εξω
τερικού, Γάλλοι καί ’Ιταλοί.

Τότε είχαν άνεγερθή τά περίφημα «ιΜπετζεκλίκια» δηλ. οί τεράστιες 
«σπιταρώνες» μέ ένα μόνο δωμάτιο δπου εμενε σαρδελληδόν ολη ή οικογένεια, 
καί δλος δ άλλος χώρος γιά τά κουκούλια, μέ δ)όροφα 4 )όροφα «κρεββάτια», 
εγκατεστημένα μονίμους, έτοιμα γιά κάθε ετήσια εκτροφή.

Επίσης, τότε έγιναν καί τά «Χαρέτσια», έκεΐ πού τώρα εΐναι ή Βορεινή 
πτέρυγα τού Έθν. Γυμναστηρίου, μέ σειρές άπό στερεές τούβλινες κολώνες, 
ξύλινη οροφή καί ευρωπαϊκά κεραμύδια. Ή το  κτίσμα αξίας, ιδιοκτησία τού 
Δήμου Σουφλίου καί έσώζετο άν δέν άπατώμαι έως τό 1925, οπότε, καί κατε- 
δαφίσθη διά νά παραχωρηθή πρός κατασκευήν τού Γυμναστηρίου. Ή  λέξη 
«χαρέτσι» μού εΐπαν κάτι γέροι δτι εΐναι ’Αραβική καί σημαίνει τήν τελειωτι
κή φάση τής αγοραπωλησίας. 'Πράγματι, δταν έληγε ή συμφωνία μεταξύ πα
ραγωγών καί εμπόρου, δ ειδικός «κήρυξ» έφώναζε: X ά α α ρ ε τ σ’ (ι) ( =
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τέλος). Άλλ’ ας φέρουμε ενα παράδειγμα: 'Ό πως ήταν συγκεντρωμένα δλα 
τά κουκούλια μέ τον κάθε. νοικοκύρη, περνούσαν κα'ι τά έβλεπαν δλοι οι έμπο
ροι. Έ νας άπ’ αυτούς έδιδε μία γενική τιμή, γιά τά κίτρινα π.χ. 55 δρχ., πού 
τά λέγανε και «χρυσάφι». Τ ’ άσπρα κουκούλια φθηνότερα, καί τά λέγανε 
«μπαϊντατί».

Τότε ό κήρυκας, «φώναζε: «Κύριοι, κύριοι. ’Άρχεται ή αγορά άπό τον
κ ......................, χρυσάφι 55 δραχμές. «’Ά  α α ρ ε τ σ’ ( ι ) !». Έ χ ε ι κανείς;
Ξαφνικά άκουόταν άλλος έμπορος πού έλεγε 56 δραχμές. Αμέσως ό κήρυξ έφώ- 
ναζε: Κύριοι, κύριοι, ό κ.. (τάδε) 56 δραχμές. Κι’ έτσι γινόταν ό πλειοδοτι
κός διαγωνισμός, δπου έφθανε ένας στις 60 π.χ. δραχμές. Καί μέσα στή γε
νική σιγή, ό κήρυξ έφώναζε. Ό ... (τάδε) 60 δραχμές. ’Έ χει κανείς; Καί μή 
ύπάρχοντος άλλου πλειοδότου 6 κήρυξ έπανελάμβανε τώρα τρεις φορές: «’Άρε- 
τσ’(ι) μίααα, ’Άρεεετσ’(ι) , δύο». Καί τέλος, με πιό δυνατή φωνή: «’Άρεεεε- 
τσ’(ι)» κι αύτό έσήμαινε τήν κατακύρωση, οπότε καί αγόραζε 6 έμπορος αυτός 
δλα τά κουκούλια τής άρεσκείας του πρός 60 δρχ. Τά κουκούλια,, μετεφέρον- 
το άποκλειστικά μέσα σέ καλάθια, ποτέ μέ σακκιά.

Τά καλάθια αυτά ήταν ειδικώς κατασκευασμένα, στερεά καί μεγάλα ώστε 
νά χωρή τό καθένα 25-ιΒΟ κιλά. Αυτά τά διέθεταν οί έμποροι καί τά έπαιρναν 
άπ’ αυτούς οί παραγωγοί, γιά νά τά μεταφέρουν στήν αγορά, κι άπό κεϊ μετά 
τήν συμφωνίαν, κατά τά προηγηθέντα, στήν ’Αποθήκη τοΰ ’Εμπόρου. Στις 
άποθήκες τών εμπόρων, υπήρχαν καί τά «άποπνικτήρια». 'Ήσαν δέ αυτά σάν 
ντουλάπες μέ θέσεις γιά 10 τελλάρα ξύλινα, εις τρόπον ώστε νά κυκλοφορεί 
μεταξύ αυτών καυτός ατμός, άπό ένα μεγάλο καζάνι μέ νερό πού έβραζε μέ 
ξύλα. Κατά τό I960, ό σηροτροφ. Συνεταιρισμός εγκατέστησε ειδικό μηχά
νημα πού είναι ακόμη έν χρήσει καί βρίσκεται παραπλεύρως τοΰ Γυμνασίου. 
Μέ αύτό, ή άπόπνιξις γίνεται τελειότερα καί προ παντός ταχύτερα. Κατόπιν, 
εργάτες καί εργάτριες αδέιαζαν τά κουκούλια σέ μικρούς σωρούς, καί τά «κα
θάριζαν διαλέγοντας τά διπλά καί τά λερωμένα. Στήν εργασία αύτή απασχο
λούνταν 500-1000 εργάτριες, κι έτσι δέν υπήρχε λόγος οί κοπέλλες τοΰ Σου
φλίου νά σπουδάζουν, ούτε καί οί νέοι. 'Όμως τά κουκούλια έν τώ μεταξύ, 
άρχισαν νά .παρακμάζουν. Τά 4 μεταξουργεία τής πόλεως έκλεισαν, κι οί κο
πέλλες έτράπησαν στις σπουδές, κυρίως στήν Παιδαγ. ’Ακαδημία Άλεξαν- 
δρουπύλεως, άλλά καί μερικώς στό Πανεπιστήμιο. Κι αύτός άλλως τε είναι 
άρχικώς ό λόγος, πού τό Σουφλί ’έγινε τό φημισμένο δασκαλοχώρι, άφοΰ πρός 
τό παρόν έχουμε περί τούς 500 δασκάλους καί δασκάλες. ’Έτσι ομοτς κι ή 
στάθμη τοΰ πολιτισμοΰ άνήλθε, καί. ή οικονομική κατάσταση τής πόλεως έβελ- 
τιώθη σημαντικά.
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Ο ΤΡΥΓΟΣ ΣΤΟ Π Α Λ ΙΟ  Σ Ο ΥΦ Λ Ι

Κατά τά παλιά χρόνια, ήτοι άπό 50·ετίας καί πιο μπροστά, τά κυριώτερα 
προϊόντα τοΰ Σουλφίου ήσαν τά κουκούλια και τά σταφύλια.

Μάλλον δέ πρέπει νά είναι βέβαιον, οτι προτού ξαναρχίση ή καλλιέργεια 
τών κουκουλίων, καθώς γράφουμε σέ άλλο κεφάλ. τών «Άαογραφικών» μας, 
στον 33ο τόμο τών «Θρακικών», κυριωπέρα απασχόληση τών Σουφλιωτών, 
ήταν ή αμπελουργία, σέ πριοτόγονη δμως κατάσταση, καθώς τήν είχαν διδά
ξει οί θεοποιηθέντες αρχαίοι πρόγονοι Βάκχος καί Διόνυσος. Άπόδειξις δτι, 
δλοι οί πέριξ τοΰ Σουφλίου λόφοι ήταν κατάσπαρτοι, άπό αμπελώνες. "Ομως 
ή έπακολουθήσασα εκδίωξις τών Σουφλιωτών άπό τούς καταλαιβόντας τήν 
Θράκην Βουλγάρους (1914-1918), είχεν ώς αποτέλεσμα δλοι οί αμπελώνες 
αυτοί νά κατα στραφούν καί έκτοτε νά έγκαταλειφθοΰν όρυστικώς, άπό τούς 
μή ιέπιστρέψαντας ιδιοκτήτες των, καί έτσι σήμερα, φαίνονται οί τόποι, σάν 
δασώδεις εκτάσεις μέ τά κλήματα είς άγρίαν ήδη κατάστασιν, γιά νά θυμί
ζουν δτι άπό δώ πέρασαν οί Βούλγαροι!

Ευτυχώς δέ δτι, κατά τά τελευταία τούτα χρόνια, μετά τήν παρακμή τών 
κουκουλιών, ένεκα τών χαμηλών τιμών πωλήσεώς των, λόγω τής έφευρέσεως 
τής τεχνητής μετάξης, οί κάτοικοι τού Σουφλίου, έπεδόθηκαν πάλι στήν εντα
τική καλλιέργεια τών άμπελιών καί έν μέρει όπιο ροφόρων δένδρων, βεβαίως 
μέ τήν χορήγησιν μακροπροθέσμου δανείων άπό τήν Ά γροτ. Τράπεζα τής 
Ελλάδος.

’Έτσι πολλά άπό τά έγκαταλελειμένα κτήματα τών πέριξ λόφων ξανα- 
καλλιεργήθησαν μέ αμπελώνες. Άλλά καί σοβαρές εκτάσεις πρός τή Β.Λ)κή 
πεδιάδα «Κίοϊντερε» (Τρανό Ρέμμα), έχουν καλυφθή ήδη επίσης μέ άμ- 
πελώνες, πού αποδίδουν εκατοντάδες χιλιάδες κιλά θαυμάσια επιτραπέζια 
σταφύλια τών ποικιλιών «Ροζακί Θράκης» καί «χαφούζ - Άλή» γιά εξαγωγή 
στο εξωτερικό, αφού οί ποικιλίες αυτές ωριμάζουν αργά, διάστημα κατά τό 
οποίο έχουν καταναλωθή τάλλα σταφύλια, κι ή τιμή τους είναι άρκετά συμ- 
φέρουσα. Δέν συμβαίνει, δμως τούτο γιά τά σταφύλια τών ορεινών εκτάσεων, 
πού ύπερωριμάζουν, κι είναι άναγκασμένοι οί καλλιεργηταί νά τά πουλούν 
στήν εξευτελιστική τιμή τής 1-2 δραχμές κατά κιλόν. Προ 70 ετών τά στα
φύλια έτιμώντο δύο «μεταλίκια» ή οκά.

Δέν συμφέρει δ’ επίσης καί ή οινοποίησή των, γιά τό λόγο οτι, ού'τε έχουν 
δλοι τά κατάλληλα μέσα, άλλ’ ούτε θά μπορούσε νά πουληθή τόσο κρασί, αφού 
παραδόξως δλοι. οί μερακλήδες προτιμούν τή ρετσίνα καί τή μπύρα, κι οχι τό 
αγνό κρασάκι πού κάνει γερό κορμί παληκαρίσιο καί μάγουλα ρόδινα. Καί θά 
έπαναλάβω κι εδώ, τό δτι οί παλιοί Σουφλιώτες, [τή έχοντας πού νά διαθέσουν 
τό άφθονο κρασί των, τό χρησιμοποιούσαν γιά τό φτιάσιμο λάσπης γιά τό
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πλινθοκτίσιμο, αντί νερού, καί το λεγόμενο άπό τούς «Καρακατσέληδες» ( =  
επάνω μαχαλίτες) στούς «καιμπιώτες». «Κάτστιν ρέ ντούζ(ι)κα, νά μήν άπου- 
λύκουμιν τά κρασιά μας κι σάς πνίξουμιν». Τό όποιο σημαίνει δτι τό πρόβλη
μα τής πωλήσεως τοΰ κρασιού, ήταν καί τότε έξ ίσου μεγάλο. Λεν θά ξεχά- 
σουμε καί τό οτι, τότε, πολλές χρονιές ερχόταν έμποροι άπό τή Γαλλία καί 
μάζευαν τά κρασιά γιά νά τά κάμουν σαμπάνια καί τά χρυσοπουλήσουν. Πόσο 
καλό θά ήταν, θέτω ύπ’ οψιν τών Αρμοδίων, νά γινόταν στό Σουφλί καιθώς 
εγινε προσφάτως τό Κρατικό εργοστάσιο μετάξη,ς, κι ένα εργοστάσιο οίνο- 
ποιήσεως τών σταφυλιών! Θά βοηθούσε αφάνταστα τήν πρόοδο τής πόλεως 
καί τήν οικονομική ανάπτυξή της. Άλλά καί μιά πού τό φέρνει ό λόγος, κι 
ένα εργοστάσιο, μεγάλο κάπου στον Νομό 'Έβρου, παστεριώσεως καί επε
ξεργασίας τού γάλακτος δλων ανεξαιρέτως τών κτηνοτροφών, δμως κατά τά 
πρότυπα τών μεγάλων τοιούτων εργοστασίων τών προηγμένων Κρατών τής 
Δ. Ευρώπης καί δή τής ’Αμερικής. Καί τονίζουμε, επ’ ευκαιρία, μέ ολη τή 
δύναμη τής ψυχής μας καί τής πατριωτικής καρδιάς, δτι, έάν τό Κράτος προ- 
σέξη καθιος πρέπει εδώ, τούς γεωργικούς τομείς— μεταξουργία, άμπελουργία 
καί κτηνοτροφία, καθιος ό Νομός Έβρου είναι καί σιτοβολώνας, θά γίνη σω
στός παράδεισος, καί τό καύχημα τής Ελλάδος.

Καί  τώρα, πώς έγίνετο ό « τρύγος» .

,Πρίν άρχίση «ό τρύγος» έβγαινε εγκαίρως ή Δημοπρασία τής «Δεκάτης», 
άπό τήν Τουρκ. Οίκον. ’Εφορεία, καί τήν αγόραζε σέ πλειοδοτικό διαγωνισμό, 
δποιος ήθελε κι ειχε χρήματα, πάντως γνωστός πλούσιος έμπορος, ένας ή καί 
2 - 3  συνέταιροι. Αυτοί καθώριζαν καί τίς μέρες γιά τά φαγώσιμα σταφύλια τής 
οικογένειας, δύο φορές τήν εβδομάδα, Πέμπτη καί Κυριακή, μέ 1 - 2 καλα- 
θάκια «γεμισέ». 'Όμως τά έγραφαν γιά λογαριασμό τού καθενός, καί τά υπο
λόγιζαν στή γενική ποσότητα τού αμπελιού.

'Όταν ωρίμαζαν καλά-καλά ολα τά σταφύλια, κατά διαταγήν τού φορο- 
ενοικιαστού, ό «τελιάλης» ( =  κήρυκας) τού Δήμου, γυρνώντας δλους τούς 
κεντρικούς δρόμους τής πόλεως, φώναζε δυνατά καί ορεξάτα: «Τήν (τάδε) 
μέρα, ούλ’(οι) νά πάτι στούν τρύγου». Καί μετά άπό πυρετώδη προετοιμασία 
κατά τήν παροιμία «θέρος, τρύγος, πόλεμος», ήταν δλοι έτοιμοι. 'Όμως σέ δλα 
τά σταυροδρόμια τών εισόδων στήν πόλη, ήτοι 1) «’Αραμπατζή πηγάδ’(ι) , 
2) Δούλ’(η) πηγάδ’(ι) , δ ) Καλαϊτζή καί 4) Σταίθμό», οί Γραμματείς τών 
φοροενοικιαστών έγκαθιστούσαν τά «τεφτέρια» τους, καί περίμεναν τό γυρι
σμό. Πιο παλιότερα, τό μέτρημα τών σταφυλιών γινόταν μέ τόν κυβισμό, τή 
βοήθεια τού Γαλλ. μέτρου, πού τό βύθιζαν στά γεμάτα αμάξια, ή μέσα στά 
«πουστάβια». Ή ταν δέ τά «πουστάβια» κάτι μακρόστενα κυλινδρικά βαρέλια, 
χωρητικότητος 500-600 οκάδων, καί τά κάνανε ·οί «φουτσητζήδες» δηλ. οί βα



ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΑΙΟΥ 173

ρελάδες, δπως καί «φτσιά» ( =  βαρέλια). 'Όμως έτσι γινόταν μεγάλη, φασα
ρία, άπό διαφωνίες τών νοικοκυραίων καί τών Γραμματέων, οί οποίοι σχεδόν 
πάντοτε, έκ συμφέροντος, τάβγαζαν περισσότερα. Γιαυτύ, στά 1;880, ό μεγα- 
λέμπορος Σταματάκης, έγκατέστησε πρώτος τά μεγάλα «καντάρια» καί ζυ
γιζόταν τοΰ λοιπού τά σταφύλια κι δλα ταλλα γεωργικά είδη μέ ακρίβεια καί 
δικαιοσύνη.

"Ένα τέτοιο καντάρι σώζεται ώς τά σήμερα, καί βρίσκεται, σέ έρειπώδη 
κατάσταση, απέναντι άπό τή σύγχρονη αύτόματη γεφυροπλάστιγγα τοΰ Άλ- 
βανοΰ, στήν πλατεία Τιάκα.

Ή  αξία τοΰ φόρου που ήτο 8%, έπλη,ρώνετο πάντοτε εις χρήμα. ’Ά ν 
χρεωστοΰσε κανείς καί φόρον άλλον Δημοσίου ή Δημοτικόν, έπρεπε νά τον 
πληρώση, άλλως δέν μποροΰσε νά τρύγηση καί τά σταφύλια κατάσχονταν.

Τά σταφύλια, αν δέν τά πουλούσαν τά έκαναν κρασί, ρακί, καί «γυαλί», 
δηλ. ένα είδος ζελατίνας που έβγαινε άπό τά τσίπουρα, περασμένα άπό τή 
«σφίχτρα». Τή ζελατίνα τή μάζευαν άπό τό καζάνι μέ ξύλα, καί τήν πουλού
σαν άκριβά, μά δέν είναι γνοοστό σέ τί τή χρησιμοποιούσαν οί έμποροι.

Σ τ’ αμπέλι κατά τό διάστημα τού τρύγου, άκουγόταν γέλια καί τραγούδια, 
καί κατά τήν δρεξι τών τρυγητάδων επακολουθούσε καί χορός, δτι δηλ. γινό
ταν καί στήν Ελληνική Άρχαιότητα. Καί διαρκούσε δ τρύγος άπό τις 1ιΟ-2δ 
’Οκτωβρίου δηλ. 10-15 μέρες, διότι όπως είπαμε τά αμπέλια ήσαν πάρα πολλά. 
Καί παρατήρησε ό συνομιλητής μου, δτι παρ’ δλα ταύτα σήμερα, μέ όλιγό- 
τερες εκτάσεις άμπελιών, ή παραγωγή σταφυλιών είναι μεγαλύτερα τής τότε. 
Τούτο διότι ή καλλιέργεια γίνεται επιμελέστερα, καί κατά τό σύστημα «κορ- 
δονιών» δηλ. μέ τά κλήματα απλωμένα πάνω σέ 4 σειρές σύρματα, στηριγμένα 
σέ μεγάλους, ψηλούς κέδρινους πασσάλους.

’Έτσι ή σημερινή ποσύτης παραγομένων επιτραπέζιων σταφυλιών, φθά
νει τις 400-500.000 κιλά, καί άλλα 1Ό0.000 κιλά, οίνοποιήσιμα.

Τά σταφύλια, μερικώς μέν τά πουλούσαν στούς οίνεμπόρους, γενικώς δέ 
τά έρριχναν στις «μπόμπες» δπως ώνόμαζαν τά τεράστια πατητήρια, καί μετά 
τό πάτημα μάζευαν τό κρασί στά «φτσιά» ( — στά βυτία, βαρέλια), ή «φτσού- 
δια» ( =  βαρελάκια).

Τό πάτημα, ή σύνθλιψις δηλ. γινόταν ώς εξής: "Ένας ή δύο άνδρες, άφού 
έβγαζαν παπούτσια, κάλτσες, παντελόνια, ανέβαιναν μέ σκάλα κι έμπαιναν 
στήν τεράστια «μπόμπα» καί επί ώρες τσαλαπατούσαν μέχρις δτου συνθλι- 
βούν δλα τά σταφύλια. Λάβαιναν βέβαια καί τις σχετικές προφυλάξεις μή ζαλι
στούν άπό τό δημιουργούμενο άπό τή ζύμωση διοξείδιο.

Στον πάτο τού βαρελιού κοντά στον «κουρνά» ( =  κάνουλα), έβαζαν ένα 
είδος άκανθίνου θάμνου, ή δεμάτια άπό τιναγμένες σησαμιές, εις τρόπον ώστε,
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δταν μετεγγίζετο 6 «μούστος», δηλ. το γλεύκος, νά .μήν τρέχουν και σπόροι στα- 
φυλιών.

Στο 'βαρέλι πού ήθελαν νά μείνη τό κρασί γλυκό, έρριχναν και σινάπι.
Τό άλλο τό άφιναν νά βράση φυσικώς, και τό έλεγαν «μπροΰσικο» ( =  

δηλ. σάν τής Μπροόσας, πόλεως τής Μ. Ά ο ία ς).1

Ά πό τόν γλυκό «μούστο», οί. νοικοκυρές έκαναν τό «πικμέζ’(ι) ( =  πετι
μέζι), τά «ριτσέλια», τή «σταφλαρμιά», τή «μουσταλευριά», σέ ποσότητες πού 
νά είναι, αρκετές γιά όλη τή διάρκεια τού χειμώνα, άλλά κι ώς τά νέα σταφύ
λια. Λεπτομέρειες κατασκευής των, γράφουμε στύ ειδικό κεφ. «Φαγητά καί 
γλυκά τού παλαιού Σουφλίου».

Τά «ριτσέλια» ήσαν ή πλέον πρόχειρη θρεπτική τροφή κυρίως τών παι
διών. Τό δέ «πικμέζι», άντικατάστατον τής ζάχαρης καί τού μελιού στά διάφο
ρα γλυκίσματα καί στο «κατσιαμάκι» ( =  (βραστό καλαμποκίσιο αλεύρι). Τό κρα
σί τό πίνανε δλοι, μικροί - μεγάλοι, άνίδρες καί γυναίκες μετά τό φαγητό, άλ
λά κυρίως στά. «νυχτέρια» ( =  σάν τά σημερινά νυκτερινά πάρτυ), στις μεγά
λες γιορτές σάν κέρασμα, άλλά καί στούς αρραβώνες, γάμους κλπ., γιαυτό 
κάθε Σουφλιώτης άφινε γιά. οικιακή κατανάλωση 200— 000 οκάδες κρασί, 
γλυκό καί μπρούσικο. ίΚαί στο σημείο αύτό, άς μού επιτροπή ν’ άναφέρω τό 
εξής περίεργο γεγονός: Καθώς μού άνέφεραν οι μαθηταί μου άλλ’ άντελή- 
φ'θην καί. ό ίδιος, προ ολίγων μόλις ετών, ένας άσυνείδητος μπαμπάς, επί πο
λύ χρονικό διάστημα, έτρεφε τό νόθο μωρό του μέ σχέτο ■ψωμί καί κρασί, κι’ 
είχε καταστή τό καημένο ανώμαλο, άπ’ τήν αναγκαστική αύτή οινοποσία στά 
δύο μόλις χρόνια τής ζωής του! Μέ τίς σύντονες δμως ενέργειες τού ύποφ. καί 
τού παπά τής ενορίας, τού πάτερ Σπυρίδωνος, τό παιδί αύτό είσήχθη σέ ορ
φανοτροφείο τών ’Αθηνών, καί έκεΐθεν υίοθετήθη υπό φιλάνθρωπων. Α νά
λογη ήτο, ή παραγωγή καί κατανάλωση καί τού «ρακιού», πού έκαναν άπό 
άπόσταξη τών «τσίπουρων» τό γνωστό τσίπουρο.

Άπό τό 1920— 2'5, μετά τήν άπελευθέρωση τής Θράκης, τή δεκάτη τού 
τρύγου καί τών άλλων γεωργικών ειδών τήν προεκήρυσσε τό ελληνικό Δημόσι
οι1 (διά τής Οίκον. ’Εφορείας. Μετά ταύτα οί Δήμοι ή οί Κοινότητες, καί τώ
ρα τελευταία πάλι τό Δημόσιον, διά τής καταβολής τού 3% επί τών πωλουμένων 
ποσοτήτων σταφυλών καί άλλων γεωργικών ειδών, είς τούς εμπόρους.

1. Μάλλον έκ τοϋ ιταλικού « b ru S C O »  - τραχύ, ξυνό, στυφό, (οίνος αυστηρός).
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Ά πό πληροφορίες τίς όποιες έλαιβα από τά άξιοσέβαστα γεροντάκια, τόν 
πάπο Νικόλ. I Ιαπαβλασάκη, τόν πάπο Νικ. Χατζάρα, άλλά καί άπό άλλους 
κατά τι νεωτέρους (65—-75 ετών), αναφέρω δτι ή εορτή τοΰ Ά γ . Δημητρίου 
έθεωρεΐτο σάν ,μία άπό τίς κυριώτερες γιορτές τοΰ υποδούλου τότε 'Ελληνι
σμού τής Άνατ. καί Λυτ. Θράκης, τόσο στις πόλεις δσο καί στά χωριά. ( ' ) .

'Ο 'Ά γ . Ληιμήτριος 'έλέγετο «ξελευΟερωτής», διότι ξελευθέρωνε διαφό
ρους δουλευτάδες άπό τούς «αφέντες» των. Κατ’ έπέκτασιν δέ έτρεφαν δλοι καί 
τήν κρυφήν ελπίδα, δτι ό 'Ά γιος θά τούς «ξελευθέρωνε» καί άπό τόν τουρ
κικό ζυγό, γιά νά γιορτάζουν ελεύθεροι, σέ ελεύθερη πατρίδα, καθώς πράγμα
τι ξελευθέρωσε στις 20 Όκτωβρ. 1912 καί τή Θεσσαλονίκη.

Μέ άνέκφραστη, προ πάντων αγωνία, περίμεναν τή 'μεγάλη αυτή γιορ
τή, δπως είπαμε καί παραπάτα» οί πάσης φύσεως ύπηρέται, τσομπάνηδες, γελα- 
δάρηδες, χοιροβοσκοί, κ.λ.π.

Κατά τήν παραμονή τοΰ Ά γ . Δημητρίου, ή 2— 3 μέρες ιένωρίιτερα, έλη
γε τό προφορικό πάντοτε Συμβόλαιό τους μέ τά αφεντικά, κι άφοΰ έπαιρναν 
τό υπόλοιπο τής είς χρήμα αμοιβής των ( =  λίρες Τουρκίας, μετζίκια, γρό- 
σια), ξαναγύριζαν στά σπίτια τους, στά χωριά τους, πεζή μέ ένα τρουβά 
στον ώμο, γιά νά συνεωρτάσουν μέ τούς δικούς των, καί τούς χωριανούς των, 
τόν προστάτη των 'Ά γιο.

Τό Συμβόλαιο αύτό, δέν έλύετο, σέ καίμμιά σχεδόν περίπτωση, ένωρίτε- 
ρα, έξ άμφοτέρων τών μερών.

Καί υπό τάς σκληροτέρας άκόιμη συνθήκας εργασίας καί ζωής, προ πάν- 
των δταν τύχαινε εργάτης κάποιος, κανένα σκληροτράχηλο καί τυραννικό «α
φεντικό», ήτο αδύνατον, είπαμε, νά λύση τή συμφωνία νωρίτερα, καί γιά τό 
λόγο νά ιμή φανή ασυνεπής, άλλά καί έπί τω φόβορ, μή δυσφημισθή ώς κα
κός καί αναξιόπιστος «δούλους». Καί ΐσχυε απόλυτα ή παροιμία τοΰ λαοΰ : 
«'Ένας λόγους, ένας πιθαμός». 'Τπήρχαν πολλάκις περιπτώσεις, μοΰ είπεν 
ένας άπό τούς άφηγητάς μου, καθ’ άς, «άφεντικά» ( =  έργοίδόταί), προσέβαλ
λαν, ύβριζαν χυδαιότατα, έπέπλητταν, άκόμη καί έδερναν τούς «δούλους» των, 
άλλά παρά ταΰτα, οί ταλαίπωροι αυτοί, άκόμη καί οίκογενειάρχαι, είς ούδεμί- 
αν περίπτωσιν, έφευγαν, άλλ’ ύπέμεναν τά πάντα, κάθε έξευτελισμόν, μέ άφάν- 
ταστον καρτερίαν καί υπομονήν. Περίμεναν μέ άγιον ίαν δμως, τόν «ξελευθερω-

1. Κάθε μεγάλη γιορτή έλέγετο ιδιωματικά’ «σύνουρο» ( =  δριον τοΰ χρόνου). 
Τέτοια «συνόρατα» ήταν: Χριο'τούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγούστου τής Παναγίας, 26 
’Οκτωβρίου κ. όί.
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τή» τους, "Αγιο Δημήτριο, νά τούς λύτρωση άπό τις πίκρες τής σκληρής ερ
γασίας των.

Τό πόσον έτιμάτο ή γιορτή αυτή, εγίνετο φανερόν καί άπό τις εντατικές 
προετοιμασίες ολων, καί δή τών Αημητράδων. Ό  Δηιμήτρης, έλέγετο ιδιωμα
τικά «Μουτιός», ή «Μήτης», ή «Μήτηλης», ή δέ Δήμητρα έλέγετο «Μούτιου» 
κι ή γυναίκα τοΰ Δημήτρη «Μουτιόϊνα».

Λοιπόν, τό παζάρι τοΰ Σουφλίου πού γίνεται κάθε Σάβιβατον, προ τής 
εορτής αυτής έξαιρετικώς, ήτο πλουσιώτατον.

'Ό λοι οί χωρικοί τών πέριξ, μέ τρουβάδες καί καλάθια, έσπευδαν νά που
λήσουν τά είδη πού διέθεταν, κόττες, αύγά, βούτυρο, τυρί κ.λ.π. μά καί νά 
προμηθευθοΰν δ,τι χρειαζόταν καί δή ρουχισμόν. Τό αύτό έκαναν καί οί Σου- 
φλιώτισσες νοικοκυρές. Μέ τό ζεμπίλι στό χέρι, ομάδες - ομάδες έφθαναν στήν 
άγορά, άπ’ δλες τις συνοικίες τής πόλεως, Σ έχ , Γενή, Άποστόλ, Μ αργαζί, 
γιά νά αγοράσουν παν δτι θά τούς έχρειάζετο γιά  όλη τή βδομάδα άλλά καί 
ειδικά γιά  τή μεγάλη ιμέρα τοΰ 'Αγίου.

’Ιδιαίτερα προετοιμάζονταν, καί δικαίως, οί άγοντες τήν ονομαστική τους 
γιορτή, οί οποίοι καί προσκαλοΰσαν σέ όλονύκτια γλέντια ( =  νυχτέρια), τούς 
συγγενείς καί φίλους, παρουσιάζοντας άφθονους μεζέδες, μέ ρακί καί πρό 
πάντων άφθονο καινούργιο κρασί. Κ ι είναι τοΰτο πολύ φυσικό, γιά τον λόγον 
δτι, οί γεωργικές οικογένειες, τήν εποχήν αυτή συγκεντρώνουν δλες τις τελευ
ταίες καί καλύτερες σοδειές τους, καλαμπόκια, φασόλια, βαμβάκι, σταφύλια 
γιά κρέμασμα, κυδώνια, μήλα, χειμωνιάτικα άπΐδια, καί «μούσμουλα». Μάλι
στα τά σταφύλια, ωραία - κεχριμπαρένια, τά κρεμούσαν στά δοκάρια τοΰ κε
λαριού, δένοντάς τα κατά ζεύγη μέ γνεσμένη βαμβακερή κλωστή, καί τάχαν 
γιά  ιδία χρήση μά καί γιά κέρασμα, ώς τό Μάρτιο μήνα, κι δπως σταφιδιά
ζανε, γινόταν γλυκύτατα και. νοστιμώτατα.

Τ ά κυδώνια πάλι, τά κρεμούσαν σέ καρφιά στον «ούντά» τών μουσαφίρη
δων, κι όπως ήταν κίτρινα καί γυαλιστερά, ήταν αληθινά στολίδια καί τά πρόσ- 
φεραν καθαρισμένα καί σέ φέτες στούς επισκέπτες.

'Η  γιορτή άρχιζε μέ τό γενικό εκκλησιασμό ιδίως τών έορταζόντων, μέ 
τό πλούσιο μεσημβρινό γεύμα, καί προχωρούσε μέ τις επισκέψεις, μέ τον απο
γευματινό χορό στις πλατείες «Σαρμπνάρ’ (ι)» , «Μπουχόρ’(ι)» , «Γίλαδαρά», 
καί εληγε μέ τά «νυχτέρια».

Κατά τήν ημέραν αυτή επίσης «άλλαζαν τά κουμπαρούδια», κερνούσαν 
τίς νύφες, καί γίνονταν πολλοί αρραβώνες καί γάμοι.

Στό διάστημα τής διδ)κής μου υπηρεσίας στά χωριά τής περιφ. Διδ)χου 
καί Σουφλίου (H980— 1940) δέν θά λησμονήσω μίαν ζωηράν εικόνα, καθ’ 
ήν, πρό καί μετά τήν εορτήν τού 'Αγ. Δημητρίου, σέ. όλη τή διάρκεια τής ημέ
ρας, άλλά κυρίως τό απόγευμα, έβγαιναν πρός συλλογήν τού «δίκηου» των,
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(= τώ ν  είς είδος δικαιωμάτων) δ παπάς, δ άγροφύλαξ, δ κλητή ρ, κα'ι δί,οι 
οί άλλοι δικαιούχοι, αγελαδάρηδες, χοιροβοσκοί κλπ. Προς τόν σκοπόν αυτό, 
τριγυρνούσαν σ’ δλο τό χωριό, άπό τό ενα σπίτι στο άλλο, καί αδέιαζαν στ’ αμά
ξια των τό είδος τό όποιο προθΰμως τούς προσέφεραν διά τό ετήσιον δικαίω
μά τους κατά οικογένειαν, ή κατά κεφαλήν ζώου.

Βεβαίως, άπό ετών ήδη έπαυσε τό άτοπον αύτό, διότι πράγματι ύπεβίβαζε 
τά πρόσωπα αύτά είς τό χαμηλό τω ό'ντι επίπεδο τού επαίτου, περιορισΟέν μό
νον γιά τόν αγελαδάρη καί τό χοιροβοσκό, αν καί, καί αύτοί τώρα παίρνουν είς 
χρήμα τό «δίκηο» τους.

Έ ξ  άλλου, 2— 3 μέρες μετά τή γιορτή τού Ά γ . Δημητρίου, οί ΐδιοι πάλι 
άνθρωποι, παίρνανε τόν τουρβά τους μέ λίγο ξερό ψωμί μέσα —  καί λέγω ξε
ρό ψωμί, γιατί χάριν οικονομίας ζύμωναν πολλά ψωμιά ώστε νά επαρκούν γιά 
8— 10 μέρες κάθε ζυμωσιά —  καί περιπλανόταν άπό χωριό σέ χωριό, γιά 
νά υπηρετήσουν δπου ή αμοιβή τους ήταν συμφερότερη. σ’ δλο τό χωριό, ή 
σέ πλουσίους τσιορμπατζήδες. Πέρασαν βέβαια χρόνια πολλά καί δέν θυμού
μαι ακριβώς τί ποσόν εδικαιούντο, άλλά άπό τό εισόδημά τους αύτό, έπρεπε νά 
διαθρέψουν τίς πολυμελείς συνήθως, οικογένειες τους, τίς γυναίκες τους, τά 
παιδιά τους καί τούς γέροντες γονείς τους. Τούτο έπαναλαμβανόταν κάθε 
χρόνο, μέχρις δτου κατώρθωναν νά δημιουργήσουν δική τους εργασία, καθώς 
πολλοί τσομπάνηδες έκαναν δικά τους κοπάδια.

Μερικές φορές, έπαιρναν καί άδεια γ ιά  λίγες μέρες, νά πάνε νά δούν καί 
τούς δικούς τους. Μά τό πόσο ύπέφεραν γενικώς οί άνθρωποι αύτοί, είναι ανώ
τερο πάσης περιγραφής.

"Άλλως τε οί σημερινοί έργάται καί ίδιωτ. υπάλληλοι, αμείβονται τόσο 
καλά, κι δπως είναι άσφαλισμένοι καί νομικώς κατοχυρωμένοι, ούδαμώς συγ- 
κρίνονται μέ εκείνους τούς δυστυχείς. Καί δή οί σημερινοί Δημόσ. 'Τπάλλη- 
λοι. Ενθυμούμαι καλά πού μού έλεγεν δ πατέρας μου δτι, όταν εΐργάζετο ώς 
διδάσκαλος στο Σουφλί στά 1890— 19Ί4, έπληρώνετο άπό τήν Δημογερον
τία, 2;5 λίρες τό χρόνο, γ ι’ αύτό αναγκάσθηκε νά γίνη καί παπάς.

Κατά τό διάστημα αύτό τής εορτής τού Ά γ . Δημητρίου συμπίπτει καί 
ή «ζωοπανήγυρης τού Σουφλίου», ή δποία συνεχίζεται καί σήμερα. Γίνεται δέ 
στον «κάμπο», 200 μ. παρακάτω άπ’ τό Γυμνάσιο, καί λίγο πιο πίσω άπ’ τό 
«άνάχωμα», κοντά στά παλιά σφαγεία. Ή  ζωοπανήγυρις αύτή, προκηρύσσε
ται άπό τό Δήμο Σουφλίου καί διαρκεί ι3 μέρες, πάντοτε Πέμπτη, Παρασκευή 
καί Σάββατο πού γίνεται καί τό εβδομαδιαίο «παζάρι». Συγκεντρώνονται δέ 
άπό τούς κατόχους των πρός πιολησιν παντός είδους ζώα, πρόβατα, κατσίκια 
γελάδια καί ίπποειδη. Τόν κύριο ρόλο παίζουν οί «τζαμπάζηδες» δηλ. οί ζωέμ- 
ποροι. Σέ ειδικό περίπτερο πού λέγεται «τσιαρδάκι» (=σκέπαστρο μέ κλα
διά), εΐναι εγκατεστημένος δ φοροαγοραστής, δ δποίος καί παρακολουθεί τήν

12
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κίνηση 8λων τών συμφωνιών, προς είσπραξιν τοΰ «φόρου ποολουμένων ζώων». 
Σ έ  ειδικά άλλα τσιαρδάκια είναι οί υπαίθριοι μεζετζήδες, πού προσφέρουν 
■ψητά τής σχάρας «σιουτζούκια» ( =  λουκάνικα), καί κεφτεδάκια, στούς με- 
ρακλήδες, κυρίως ξένους. ’Απαραίτητος κατά τήν διαδικασίαν τής αγοραπω
λησίας είναι καί ή παρουσία τών «ζουρνατζήδων» καί «νταουλτζήδων» κατσίβε
λων ( = γΰ φ τω ν ), οί οποίοι δίδουν τώ δντι ιδιαίτερον τόνον στό πανηγύρι, παί
ζοντας άδιακόπως διαφόρους σκοπούς, αργούς καί γρήγορους, υπό τον ρυθμι
κόν καί έκκωφαντικόν κρότον τοΰ νταουλιοΰ.

Είναι δέ τό «νταούλι» πανάρχαιο είδος κακότεχνου τυμπάνου άπό κατειρ- 
γασμένο δνειο δέρμα, πού τό χτυπάει δ μουσικός! μέ ειδικόν υποκόπανο.

Τό συγκρότημα! αύτό σημειωτέον, κάμνει καί τήν έναρξη τοΰ πανηγυρι
ού ώς εξής: Ά φ οΰ παίξη μερικούς σκοπούς σέ κεντρικό σημείο τής αγοράς, 
αρχής γενομένης άπό τό Δημαρχείο, περιέρχεται γιά τό «μπαξίσι», δλα τά κα
ταστήματα μέ τό εμβατήριο «τοΰ άητοΰ δ γυιός», καί κατόπιν κατηφορίζει πρός 
τον κάμπο δπου ή ζωοπανήγυρις, σταματά δέ στά μεζετζήδικα, πρός ■ψυχαγω
γίαν τών μερακλήδων, πού αρχίζουν αμέσως τον «καρσιλαμά», πρωτόγονο χο
ρό τών γύφτων.

Στήν προχθεσινή μάλιστα πανήγυρι (Όκτώβρ. 1967), είδα καί ένα γε
ροντάκι πού έπαιζε μέ αφάνταστη έξαρση καί ενθουσιασμό, τή «γκάιντα» του 
( =  άσκαυλος). Τό αύτό γεροντάκι τό είδα νά παίζη στοΰ «Σαπουντζή τό χάνι», 
μέ τό ίδιο πάντοτε μουσικό πάθος, έχοντας ιμπρσστά του, στό τραπέζι, κι ένα 
ποτηράκι ρακί, μέ ντοματίτσα γιά μεζέ. ’Ήθελα πολύ νά ήξευρα τί άραγε νά 
δραματίζετο τήν ώρα εκείνη δ αφανής αύτός καλλιτέχνης παίζοντας τούς αρ
γούς σκοπούς του, καί καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ν’ αποδώση τέλεια τούς 
πιό γλυκύφωνους μουσικούς φθόγγους, ενώ τό μπάσο τής γκάιντας του, συνέ- 
δεεν άρραγώς τή συνοχή τών τραγουδιών.

Πιστεύω δτι θά έλεγε νοερώς αύτά: Ά κοΰτε τις τελευταίες νότες τοΰ 
πανάρχαιου άσκαύλου, πού τερματίζει τον ρόλο του άπαξ διά παντός. Διότι 
πράγματι, τά πίκ - άπ καί τά τρανζίστορ, εξετόπισαν ήδη δλα τά παλιά λαϊκά 
όργανα καί τούς τραγουδιστάδες, έκτος άπό τά άναχρονιστικά άθλια «τέλια» 
τών μπουζουκ ιών.

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Ν  ΣΤΙΓΜ ΙΟ ΤΥΠ Ο Ν

Είναι άπόγευμα τής 25.12.19*60. Τά κοριτσόπουλα καί τά παιδόπουλα 
τής γειτονιάς, άρχίζουν ν’ αναδεύουν μέ χάχανα δώθε - κείθε, ύστερα άπό τό 
γερό φαγοπότι τής ημέρας, «Μπάμπου», «πιρζόλις», «μπακλαΐβοΰ».

Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι στέκουν στή γωνιά τοΰ Μπαΐρα. Ό  ένας άρχί- 
ζει νά φουσκώνη ένα πετσί καί δέν άργεί νά σχηματισθή στήν αγκαλιά του μιά
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αριστοτεχνική «γκάιντα». Τούς παρακολουθώ μέ μεγάλη συγκίνηση απ’ τδ βο
ρεινό παράθυρο του σπιτιού μου. Ετοιμάζει δ γέρο - μουσικός τό πρίμο, στρι
φογυρίζει τό μπάσο κι οι αρχικοί γρυλισμοί, γρήγορα γίνονται μελωδικοί, καί 
παίρνουν τό σκοπό ενός παμπάλαιου «τραπεζικού» τραγουδιού.

Ταλαντευόμενοι κι οί δυο απ’ τά γηρατειά μά κι απ’ τό κρασί, αρχίζουν 
νά προχωρούν αργά, αργά κατά μήκος τού κεντρικού δρόμου, κατά τήν άγο
ρά, άσφαλώς πρός έπίσκεψιν φίλων τους έορταζόντων.

Ωραία καί αγνή εικόνα πού θυμίζει τή ζωή τού παλαιού Σουφλίου. Είναι 
πιστεύκο άπό τίς τελευταίες τέτοιες εικόνες, ένας επίλογος τών πάλαι ποτέ εθί
μων τού Σουφλίου, πού χάνονται άνεπιστρεπτεί!

Φεύγουν οί τελευταίοι γέροι γιά τήν άλλη ζωή, παίρνουν' δμως μαζί των 
καί τά έθιμά των.

3Έτσι, πέρασαν τόσοι και τόσοι άνθρωποι στήν απέραντη ροή τών αίώ 
νων καί Οά περάσουμε καί μεΐς κατά τήν σκληράν πραγματικότητα, και έτσι 
ακριβώς θά διαδέχεται ή μία γενιά τήν άλλη. Καί ή μέν ιστορία Οά γράφη τά 
ανθρώπινα γεγονότα, οί άνθρωποι θά αύταπατώνται μέ τή ματαιότητα όλων 
τών αγαθών τοον, ή δέ γή δέν πρόκειται νά χορτάση ποτέ, άπό ανθρώπινα ά
ψυχα κορμιά. Μόνο τό πνεύμα θά προβάλλη στις κεφαλές τών ζώντων ανθρώ
που», κι οί αθάνατες ψυχές θά μετεωρίζωνται στά αχανή δώματα τού μόνου Α 
θάνατου κι’ αληθινού Θεού, Δημιουργού τού Ουρανού και τής γής. Ό ποια α
νέκφραστα μυστήρια! Δέξου Θεέ. μας μέ εύμένεια στήν αγκαλιά Σου, καί τίς 
δικές μας ταπεινές χριστιανικές ψυχές, γιά νά σέ Δοξάζουμε είς τούς αιώνας 
τών αιώνων! ΑΜΗΝ.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ Π Ρ Ο ΣΤΑ ΤΑ Ι ΤΩ Ν  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν

Ή  30ή Ιανουάριου, εορτή τών Τριών Ιεραρχών, ήτο ένα σπουδαίο επί
σης ορόσημο, καί γιά δλους τούς Χριστιανούς, κυρίως ομοκ γιά τά Σχολεία καί 
τούς Εκπαιδευτικούς τού παλιού εκείνου καιρού, γιά τούς δασκάλους εννοώ, 
άλλά καί τούς καθηγητάς δπου υπήρχαν Γυμνάσια, καθώς στήν Άδριανούπολη 
καί Κωνσταντινούπολη. 'Όλοι επομένους βρισκόταν σέ ετοιμασία, κυρίως δ
μως οί διδάσκαλοι, έπρεπε νά οργανώσουν καί σχολικές γιορτές, απ’ τήν επι
τυχία τών οποίων έξηρτατο ή δλη άξια των, έν πολλοϊς δέ καί ή αύξηση τού 
μισθού των. Γιά νά σχηματίσω λοιπόν μιά καλή εικόνα τής εορτής, δπως έγί- 
νετο τότε, προ 60— 100 ετών, ήρώτησα πολλά καί διάφορα ηλικιωμένα γερον
τάκια, καθώς καί τόν ξάδερφό μου Χρ. Παρθένο (70) χρονώιν, πού θαυμάζω 
τή μνήμη του, μά καί τό δτι είναι λαλίστατος, καί πρόθυμος νά άπαντήση σέ 
δλες μου τίς ερωτήσεις.

Σ τό Σουφλί τότε ήσαν τρία Σχολεία: α) τό «Κούτσουρο» ( =  σημερ. Β '
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Σχολ.), β) τό Γ ' Σχολείο (που στεγαζόταν σέ ίδιο διδακτήριο στήν πλατεία 
«Σάρπ - Μπουνάρ» καί που τώρα βρίσκεται σέ ερείπια μετά τό κάψιμό του 
στά 1948) καί γ) τό Παρθεναγωγείο, (τό σημερινό Α ' Σχολείο). Καί πρώ
τα, γινόταν γενικός 'εκκλησιασμός τών μαθητών, κι’ υστέρα όλη ή άλλη γιορ
τή σέ κάθε σχολείο χωριστά.

Τό πρόγραμμα περιείχε τήν ομιλία τοΰ Δ)ντοΰ καί μετά ποιήματα, τραγού
δια καί διαλόγους, θρησκευτικού καί εθνικού περιεχομένου. Διεξήγετο δέ στή 
μεγάλη αίθουσα τοΰ σχολείου, πού γέμιζε άπό κόσμο, άλλά κυρίως μέ τήν πα
ρουσία τών ’Αρχών τοΰ τόπου, καί δή τών Σχολικών ’Εφόρων, οί όποιοι παρα
κολουθούσαν τή δραστηριότητα καί ικανότητα τοΰ κάθε δασκάλου χωριστά, 
καί σ’ αύτό μεγάλη σχέση εΐχε ή καλή απόδοση τών μαθητών, στά ποιήματα, τά 
τραγούδια καί τούς διαλόγους.

‘Πολλές φορές ερχόταν στή γιορτή κι αυτός ό πρόξενος τής 'Ελλάδος Κα- 
νελλόπουλος, πού έμενε στο ΔεΙδέ - Ά γάτσ’(ι) ( =  ’Αλεξανδρούπολη). ’Έ 
παιρνε μάλιστα μαζί του καί τόν ακόλουθό του φουστανελλά, πού εδινε φτερά 
στή φαντασία τών σκλάβων, γιά μιά γρήγορη λευτεριά r/α ί Ελλάδα Μεγάλη. 
Κι,’ οποίον δάσκαλο αντιλαμβανόταν αξιότερο καί πατριωτικότερο, διέταζε μυ
στικά τήν αύξηση τοΰ μισθού του, καί ιδιαιτέρα περιποίησή του. ’Έτσι μοΰ 
διηγήθηκεν ό πατέρας μου Παπασταμάτης, οτι διέταξε κάποτε τήν αύξηση 
τοΰ μισθού του καί τά έξοδα γιά τήν αλλαγή τής φορεσιάς του μέ εύροοπαϊκά 
ρούχα. Μά τίποτε δέν κάνανε οί ’Έφοροι, πού άλοίμονό τους άν έμυνούσε τά 
παράπονά του στον πρόξενο. Στήν έκκλησιά οί διδάσκαλοι έκαναν μνημόσυ
νο μέ κόλυβα, καί πάνω ζωγράφιζαν μέ κανέλλα καί τούς τρεις Ιεράρχες. Τέ
τοιος ειδικός έθεωρεϊτο ό πατέρας μου. Στήν Ιερή τελετή στήν εκκλησία, λά
βαιναν μέρος όλοι καί οί 14 ιερείς τού Σουφλίου. Οί μπακάληδες, πάλι, λά
βαιναν κι’ αύτοί ,μέρος στήν ίδια τελετή μέ αρτοκλασία στήν εκκλησία, καί 
στο σπίτι μέ λουκουμάδες, πού τούς μοιράζανε σ’ όλους τούς συγγενείς, στούς 
πελάτες, καί στά φιλικά γειτονικά τους σπίτια. Κι ήταν όλα ανεξαιρέτως τά 
μαγαζιά κλειστά, τό δέ απόγευμα, στις πλατείες στηνότανε χοροί. Ή  μουσική 
επίσης, έπαιάνιζε διάφορα δημοτικά καί εθνικά τραγούδια, όπως τό «Μαύρ’ 
είν’ ή νύχτα στά βουνά», καί « Ώ  λυγερόν καί κοπτερόν σπαθί μου». Καί μ’ 
όλα ταύτα οί Τούρκοι δέν ετολμούσαν νά τούς έμποίδίσουν. Είχαν μίαν περί
εργον αδυναμίαν, μού λέει ό συνομιλητής μου διά τά σχολεία, άλλ’ οχι όμως 
καί γιά τίς εκκλησίες. Έ ξ  άλλου οί "Ελληνες, τούς ξεγελούσαν μέ δωροδο
κίες.

Άπό τόν αείμνηστον Γ. Μπρίκαν φαρμακοποιόν, έπληροφορήθην καί τά 
εξής: "Οτι όλα τά Σχολεία έώρταζαν άπό κοινού, είς τήν αίθουσαν τής «’Αστι
κής Σχολής», μέ δ)ντήν κάποιον διδάσκαλον Ξυλάνην. Έγίνετο γενικός εκκλη
σιασμός τών μαθητών, καί παρακολούθησις τής αρτοκλασίας τών παντοποΛών
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καί τών κόλυβων τών Σχολείων. Ε ίς τήν αίθουσαν τοΰ Σχολείου καταλλήλως 
διακοσμημένην, έλέγοντο ποιήματα, άσματα και μύθοι δηλ. διάλογοι. Ό  διευ
θυντής άπήγγελε τον πανηγυρικόν λόγον, θρησκευτικού περιεχομένου, άλλά 
καί κατά τό δυνατόν εθνικού.

Έ κ  τών έπαγγελματιών, λουκουμάδες μοίραζαν κυρίως οί «γιαχανατζή- 
δες». .Πάντως, ή εορτή τών Τριών 'Ιεραρχώ ν έωρτάζετο μέ μεγάλη μεγαλο
πρέπεια, καί τήν ήμερα αυτή διδάσκαλοι καί μαθηταί είχαν τήν τιμητικήν 
των. 'Ό μω ς, καί όλη ή πόλις ελάιμβανε έορταστικήν όψιν.

Σήμερα ή αίγλη αυτή έχει παρέλθη. Εορτάζεται μόνον δι? αρτοκλασίας 
καί γενικού εκκλησιασμού τών μαθητών καί τών Εκπαιδευτικών. Τά κατα
στήματα είναι ανοικτά καί άργούν μόνον τά Σχολεία.

ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Ε ίς τό κεφάλ. *Υ δ ρ ό μ υ λ ο ι , είχομεν ύπ’ όψιν τους Μ ύ λ ο υ ς  γενικώς, 
είς τους οποίους άλεθαν οί άνθρωποι τών γενεών πού πέρασαν, ήτοι πρό ΙΟΟετίας 
καί πέραν, τό σιτάρι, τό καλαμπόκι καί δλα τά δημητριακά των, γ ιά  τό αλεύρι 
γιά  δική των χρήσι, άλλά καί γ ιά  τά ζώά των. Κ ι ήταν ενα αλεύρι πιτυροΰχο 
100% πού μέ τό κοσκίνισμα, γινόταν ένα ψωμί μαΰρο χαμηλής ποιότητος έν 
συγκρίσει μέ τό σημερινό κατάλευκο ψωμί, πού τό χαίρονται έξ ίσου πλούσιοι 
καί φτωχοί, έργάια ι καί άγρόται.

Καί μάλιστα τό ψωμί τοΰ παλιοΰ καιρού, δέν ήταν σχέτο σιταρίσιο, άλλά 
«άνακάτευμα», σμιγό, άπό σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, σίκαλι, ανάλογα μέ τις 
οικονομικές δυνατότητες τής οικογένειας, καί τοΰ πλήθους φυσικά τών μελών 
αυτής, συνήθως όχι κάτω τών 5 ψυχών, άλλά ώς 10 ικι ώς 15 ψυχών. "Εχω ύπ’ 
οψιν καί σήμερα άκόμη τέτοιες πολυμελείς οικογένειες στό Σουφλί, καί δή μιά, 
πού άπετελεΐτο άπό 14 ψυχές, δηλ. 12 παιδιά καί οί δύο σύζυγοι. Τά παιδιά 
αυτά ήσαν δλα μαθηταί μου.1 Μάλιστα δέ, τό αστείο είναι δτι, δ Βενιαμίν τής 
οικογένειας όνόματι Στέλιος ( =  Στυλιανός) δταν ήτο στήν Α'' τάξι, ένα έξυ
πνο διαβολάκι, δέν ήξευρε εύχερώς νά μοΰ άπαρριθμήση δλα τά αδέλφια του 
άγύρια καί κορίτσια. "Ενα μεγάλο αδελφό του πού υπηρετούσε στρατιώτης, 
τύν λησμονούσε στ’ όνομα κι έλεγε: «Κι δ στρατιώτης μας». Άκόμη, δτι έτρω
γαν ήμερησίως ·5-6 ψωμιά σπιτίσια, καί μαγείρευε ή μάνα του τό φαγητό στή 
«μπακίρα», ( =  είδος μικρού χάλκινου καζανιού).

Δέν προτίθεμαι 'βέβαια νά ετυμολογήσω τή λέξη «μύλος», άλλά μέ τή 
λέξη αυτή νοούμε ένα μηχάνημα πού γυρίζει περιστροφικώς. Μύλους κάνουν

1. Τώρα δέ, άν λογαριάσουμε καί τά εγγόνια, πρέπει νά είναι πάνω άπδ 30 
ψυχές, πού άν κατοικούσαν δλοι μαζί, Οά γέμιζαν μιά πολυκατοικία !
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τά παιδάκια δταν θέλουν νά παίξουν. Ο ι 'μεγάλοι λένε: μάς τακανες μύλο, 
και εννοούν: μάς περιέπλεξες τά ζητήματα, τις  υποθέσεις.

«Μύλο» δταν έλεγαν οι παπούδες μας, εννοούσαν τόν τόπο δπου άλεθαν 
τά σιτηρά τους. Κα'ι τέτοιοι μύλοι ήσαν: Ο ι ποταμόμυλυι, οί «Μαρτσόμυλοι» 
( =  οί μύλοι τής Μαρίτσας =  τού "Εβρου ποτ.) οί ανεμόμυλοι, κι οί ίππο- 
κίνητοι μύλοι. ’Αργότερα φάνηκαν κι οί «φάβ ρίκες» ( =  οί. μηχανοκίνητοι 
μύλοι).

Είδος μύλων ήσαν καί οί «χερόμυλοι», δπου κάνανε τό «πληγούρι» ( =  
μπουλγκούρ’ (ι) δπως τό έλεγαν οί παλιοί Σουφλιώτες), καί τή «φάφα» ( =  
σπασμένες φακές), ή σπασμένα μπιζέλια, (αρακά). Μύλους είχαν καί γιά  τό 
άλεσμα τού καφέ, ή τής κάβου ρντισμένης σίκκαλης, ή ρεβιθιών, μέ τά όποια 
κάνανε είδος ελαφρού καφέ, άβλαβούς δηλ, .

Δέν είναι επίσης θέμα μας ή έξέλιξις τών μύλων, άπό άρχαιοτάτης 
εποχής, καί δέν μπορούμε ούτε καν νά καθορίσουμε πώς άλεθαν τά σιτηρά των 
οί αρχαίοι "Ελληνες.

Μπορούμε δμως νά πούμε μέ βεβαιότητα οτι είναι μηχανική βελτίωσις 
τών καί σήμερα εν χρήσει μικρών «χερόμυλων», πού αποτελούνται άπό δύο 
πέτρες κυκλικές, δι,αμ. 0,2'5 περίπου, τοποθετημένες ή μία πάνω στήν άλλη.

Ή  κάτω πέτρα είναι σταθερή. Ή  επάνω, τρίβεται τή βοήθεια μικρού 
χερουλιού, κυλιόμενη πάνω στήν πρώτη. Ή  επάνω πέτρα, είς τό κέντρον της 
φέρει οπήν, άπό τήν οποία εξέρχεται άξων στερεωμένος στήν κάτω πέτρα. 
Ά π ό  τήν οπή αυτή, ρίχνομε τό πρός άλεσιν είδος, λίγο-λίγο, ενώ συγχρόνως 
περιστρέφομε τήν πέτρα. Τούτο, κατέρχεται ,καί διαμοιράζεται μεταξύ τών 
εσωτερικιον επιφανειών. 'Τπό τό βάρος δέ τής επάνω πέτρας, καί τής τριβής 
τών δύο επιφανειών γίνεται ή άλευροποίησις, καί τό αλεύρι, ψιλό ή χονδρό, 
άνάλογα μέ τήν ποσότητα πού ρίχνουμε, βγαίνει έξ δλων τών πλευρών. Φυσι
κά οί δύο πέτρες, με ειδικό κτύπημα μέ ειδικό σκάλισμα τών εσωτερικών επι
φανειών των, γίνονται ακιδωτές, τή βοήθεια δέ τών ακίδων καί τής τριβής 
των, γίνεται ή άλευροποίησις. Κάτω άπό τίς πέτρες, είναι απλωμένη μιά «μι- 
σάλα», ένα καιθαρό τετράγωνο υφαντό βαμβακερό πανί, οπού συγκεντρώνεται 
τό «άλεσμα».

Τούς χειράμυλους αυτούς τούς κάνουν καί σήμερα άκόμη ειδικοί επιδέ
ξιοι τεχνΐται, άπό πέτρα πολύ σκληρή. Ο ί αυτοί τεχνίτες, κάνουν καί τά «σάτ- 
σια», δηλ. κάτι κυκλικές πέτρες σχετικώς λεπτές καί πολύ λείες άπό καί τίς 
δύο επιφάνειες. Πάνω στό «σάτσι» κάνουν οί χωρικοί τίς «λαγκίτες» πού εΐναι 
άκριβώς σάν τίς άλευρόπιτες πού πουλάνε τώρα καί είς τά «Bar» τών πόλεων, 
πού τίς ψήνουν μέ ηλεκτρισμό πάνω σέ λείες σιδηρές επιφάνειες, άπό ζυμάρι 
λευκό παχύρρευστο.
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Άλλά γιά  τίς «λαγκίτες» θά .μιλήσουμε λεπτομερώς καί στο ειδικό κεφάλ.: 
Τ ί φαγητά καί τί γλυκά τρώγατε οί Παλιοί Σουφλιώτες.

Λοιπόν, τήν δλην λαογραφικήν μας μελέτην περί υδρόμυλων, τήν κατα- 
τάσσωμεν υπό τά έξης κεφάλαια:

1. 'Τδρόμυλοι Σουφλίου.
2. 'Τδρόμυλοι Λαιβάρων.
3. Μαρτσόμυλοι Σουφλίου.
4. Ανεμόμυλοι Λαβάρων.

1. Υ δρόμυλοι Σουφλίου

Τό Σουφλί ήταν μεγάλη καί ξακουστή πόλη, καθώς αναφέρουμε λεπτο
μερώς στον '33ο τόμο τών Θρακικών, καί που λέει καί τό τραγούδι: «Ινι του 
Σουφλί τρανό χουριό, τρανό κί ’πηνιμένου». Κι έπρεπε νά έχη πολλούς υδρό
μυλους γιά νά κάνουν τό ψωμί τους οί γεροί καί -δυνατοί Σουφλιώτες, κι οί 
άντρειωμένες Σουφλιώτισσες. Κι είχαν πράγματι, πολλούς, καί ρεμματόμυλους 
καί Μαρτσόιμυλους.

Οί ρεμματόμυλοι, βρισκόταν κατά μήκος τού ρυακιού πού τρέχει άκα- 
τάπαυστα καί σήμερα ακόμη φυσικά, καί πού λέγεται «Κιόϊ-ντερέ» ( - τού χω
ριού τό ρέμμα).

Καί γιά νά έχω μιά κάποια Ιδέα περί τής λειτουργίας τών ύδρομύλων καί 
δή ποίων καί πόσοι μύλοι, λειτουργούσαν τότε οτά παλιά χρόνια, διάλεξα ώς 
συνομιλητή μου τό θείο μου έκ μητρός πάπο Χρ. ιΠατρώνα ετών 82 (14.4. 
1961), δ οποίος μού είπεν δτι, άπό τόν κάτω ρούν τού Κιόϊ-ντερέ, πρός τά 
άνω λειτουργούσαν οί εξής μύλοι: 1) Τού Ί .  Τόλκα, ερείπια ούτινος σώζον
ται ώς τά σήμερα. 2) Τού Καλαϊτζή. .3) Τού Γκουτζέλλα. 4) Τού Βασιλι
κού. 5) Τού Γκούντλη, πατρός του Χριστοφ. Γκούντλη, ξυλουργού. 6) Τών 
αδελφών Γκαμπζάλλα καί 7) Τού Χρ. Μόκουτζια, στήν τοποθεσία Ρουσβάν(ι) 
— Κουσίνια. Μύλοι ήσαν ακόμη καί στο Μαγγάζι. τού Μαρθάρη, καί στο Τρα- 
νό-Ρέμμα τού Άλτιναλμάζη·. Οί μύλοι αύτοί ήσαν κτισμένοι κλιμακηδόν, δ 
ένας ύπερθεν τού άλλου σέ απόσταση μερικών ΙΟΌδων μέτρων. Ό  μηχανισμός 
των, ήταν άπλούστατος. Τό κυριώτερο τμήμα ήτο δ μεγάλος κάθετος κινητή
ριος τροχός ολόσωμος, μέ συνεχόμενους ξύλινους βεβαίως κουβάδες, πού κα
θώς γέμιζαν μέ νερό, ανάγκαζαν τόν τεράστιο τροχό σέ κυκλική κίνηση. Ό  
τροχός πάλι αυτός τή βοήθεια οδοντωτών άλλων τροχών, μετέδιδε γρήγορη 
κίνηση στις πέτρες, πού βρίσκονταν στο στεγασμένο τμήμα τού μύλου, δπου 
ήσαν άποθηκευμένα τά σιτηρά καί δπου έμεναν κι οί μυλωνάδες. Λεπτομέρειες, 
γιά τήν ονοματολογία καί τή λειτουργία, γράφουμε στο επόμενο κεφάλαιο.



184 ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

'Τδρύμυλοι Λαβάρων. 'Υδρόμυλους έν λειτουργία είδε καί δ ύποφ. ά) στό χω
ριό Γαλαρινό Χαλκιδικής τό 1930 δτε ήμην μαθητής στήν 'Ιερατ. Σχολή 
'Αγ. Αναστασίας, άλλά καί στό χωριό Λύρα Σουφλίου, δτε ήργαζόμην ώς 
δημοδ)λος (1934-1936) καί ήτο μυλωνάς κάποιος Σουφλιώτης Πασχ. Μου- 
τρίκας μέ τό γέρο πατέρα του. "Ομως, καί οί δύο αυτοί μύλοι λειτουργούσαν 
μέ οριζόντια φτερωτή. Ή  ποιότης τού αλεύρου τών νερόμυλων ήταν μέν άρκε
τά καλή, όχι δμως σάν τά σημερινά λευκότατα άλευρα τών κυλινδρομύλων. 
Λόγω συναγωνισμού, τά σιτηρά τά παραλάμβαναν οι μυλωνάδες άπό τά σπίτια 
τών πελατών καί μέ άλογα τά μετέφεραν ώς τούς μύλους των. Κάπως δηλ. 
σάν καί τώρα, πού οί κυλινδρόμυλοι παραλαμβάνουν καί παραδίδουν κατ’ οί
κον τά άλευρα τών γεωργών, μέ. τά τεράστια φορτηγά των αυτοκίνητα, δπου 
έχουν καί πλάστιγγα ζυγίσεώς των. "Ομιος, δταν χιόνιζε, τότε ήταν μεγάλη 
τυραννία. Ήναγκάζοντο αυτοί πού ήθελαν νά άλέσουν, νά πάρουν στή ράχι τό 
σακκί, νά ανοίξουν δρόμο μέσα στά χιόνια, γιά νά φθάσουν ώς τούς μύλους 
4-5 χιλμ. μακρυά!

’Ενθυμούμαι, μού είχε πει ό μακαρίτης ήδη συνομιλητής μου, δτι ένας 
μύλος λειτουργούσε, δταν ήμουν 7 - 8  χρόνων, στό ρέμμα τού επάνω μαχαλά, 
απέναντι στού Μπαλτζή, δπου μέχρι σήμερα βρίσκεται ό μικρός καταρράκτης 
(Δηλ. κατά τό 1895-1900). ’Άλεθε δμως μόνο γιαρμάδες γιά τά ζώα. Κι 
ήταν τού παπού τού Ά θ . Τσιακίρη, πού κατοικεί στό ίδιο σημείο.

Τ ά δικαιώματα αλεστικών ήσαν 8-10%, ανάλογα μέ τον επαγγελματικό 
συναγωνισμό τών μυλωνάδων.

Ο ί μύλοι αυτοί, λειτουργούσαν μόνο τό χειμώνα, τό πολύ ώς τέλη Μαΐου, 
δηλ. ώς τήν εποχή πού στείρευαν τά ποταμάκι·./, έκτος άπό τούς Μαρτσάμυ- 
λους, πού λειτουργούσαν άκατάπαυστα, χειμώνα . καλοκαίρι, δλο τον χρόνο.

θυμούμαι επίσης, διηγείται δ ίδιος, μία χρονιά πού είχε παγώσει ή Μα- 
ρίτσα ( — ό 'Έβρος), κόπηκε ένας «Μαρτσόμπλους», παρασύρθηκε στό πο
τάμι, καί 45 μέρες δέν μπορούσε κανείς νά πλησιάση εκεί, κι ό καημένος ό 
μυλωνάς, κόντεψε νά πεθάνη άπό τήν πείνα καί τό κρύο. Φώναζε «βοήθεια». 
Καί τότε, δ «καημακάμης» καί άλλοι πήγαν νά τον σώσουν, πράγμα 
πού έγινε ευτυχώς, άλλά μέ μεγίστη δυσκολία. ’Έτσι ζούσαν παιδί μου, οί 
άνθρωποι έ κείνοι!

Πρώτος πού έφερε στό Σουφλί μύλο μέ μηχανή, ήτο κάποιος ’Αλκιβιά
δης, έμπορος. Τό μύλο αύτό τον κατάστρεψαν δταν ήλθαν οί Βούλγαροι στά 
1914, δπως καί τον τεράστιο μύλο τού Προκόπαπα στό Δεδεαγάτσ’(ι) ( =  
Ά λεξ)πολι). Στά 1920, τό μύλο τού Άλκϋβιάδη τον άγόρασε δ τ|κομάς Δημ. 
Φούσκας, κι άπ’ αυτόν οί σημερινοί έργοστασιάρχαι άδελφοί, Ν. Γκαργκάνα, 
πού τον έβελτίωσαν έξ ολοκλήρου, καί λειτουργεί ήδη μέ τά πλέον σύγχρονα 
μηχανήματα, ηλεκτροδοτούμενος άπό τή Δ.Ε.Η. ’Έχουν προστεθή καί πτέρυ
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γες, μέ λανάρες κα'ι νηματουργεία. Έ ξ  άλλου καί δ συνάδελφός μου διδ)λος 
Άχιλλ. Τζιαμτζής μοΰ εΐπεν οτι, προ ΙΟΟετίας, μύλον ίπποκίνητον εΐχεν δ 
πάππος του στό σπίτι το)ν, πρός άλεσιν ί δικών των σιτηρών καί ξένων.

Μοΰ δ ιέφυγεν ανωτέρω ν’ αναφέρω οτι ό μύλος Γκαργκάνα επί Γερμα
νικής κατοχής 1941-44, ελλείψει καυσίμων, έλειτοΰργει ώς ατμοκίνητος μέ 
ένα ΰπεράξιον εμπειροτέχνην μηχανικόν, τόν φίλον ιμου ’Απόστολον Τσίτσιον, 
ήδη συνταξιοΰχον.

2. 'Υδρόμυλοι Λαβάρων

(Σουφλί, 1 5 )8 )4968)..................Ή ταν παλαιά μου επιθυμία νά έπι-
σκεφθώ γιά νά ίδώ καί γράψω καί γιά τους «’Υδρόμυλους» τοΰ χωριοΰ «Λά
βαρα», πού σώζονται άκόμη σάν λείψανα τοΰ παλαιοΰ καιροΰ, ή μάλλον σάν δείγ
ματα τής τεχνικής προόδου καί τοΰ πολιτιστικού επιπέδου τοΰ λαοΰ, πάνω στό 
ζήτημα αύτό πριν 50 χρόνια, πριν 100 χρόνια, καί φυσικά δέν ξεύρουμε ακρι
βώς πόσα, μέσα στά βάθη τών αιώνων πού πέρασαν.

'Κι ή επιθυμία μου αυτή πραγματοποιήθηκε στις 28 Άπριλ. 1967, ημέ
ρα Μεγ. Παρασκευή. Σ τις 4 μ. μ., μέ συντροφιά τή γυναίκα μου, ξεκινούμε 
άπό τό Σουφλί μέ τό «Μηχανάκι» τό συνηθέστατο αυτό μεταφορικό μέσο τής 
σήμερον, πού άντικατέστησε τό γαϊδουράκο τής παλιάς εποχής, καί στις 4 .6 0 ', 
βρισκόμαστε στά Λάβαρα καί μάλιστα κοντά στό ποταμάκι τοΰ χωριοΰ. Στό 
σημείο ομως εκείνο, άντικρύζουμε καί τήν Εκκλησία τοΰ χωριοΰ κι άμέσως 
τάξαμε σάν πρώτο μας σκοπό, νά προσκυνήσουμε τόν ’Επιτάφιο, γιατί ώς γνω- 
στό, είναι έθιμο παλιό νά προσκυνούνε οί καλοί Χριστιανοί καί άλλους Ε π ι
ταφίους άλλων ’Εκκλησιών, έκτος τοΰ τής ενορίας των. Κι εμείς, συνεπείς τής 
παραδάσεως αυτής, είχαμε πάει πριοτήτερα στον Επιτάφιο τής 'I . Μονής 
Κορνοφωλιάς καί τώρα εδώ στά Λάβαρα.

Εντύπωση μάς κάνει μιά επιγραφή σέ μαρμάρινη πλάκα πού βρίσκεται 
εντοιχισμένη ακριβώς πάνω άπό τήν Είσοδο τοΰ Ί .  Ναοΰ. Προσπαθούμε νά 
τή διαβάσουμε, μά τά σκαλιστά βεβαίως γράμματα είναι σέ δύσκολη Βυζαν
τινή γραφή, κι ελάχιστες λέξεις κατανοούμε, εύκολα δμως τή χρονολογία άνε- 
γέρσεως, 4864. Προχωρήσαμε, ανάψαμε άπό ένα κερί στήν εικόνα τοΰ 'Αγίου 
’Αθανασίου μέ τό όνομα τοΰ όποιου τιμάται, καί κατόπιν προσκυνήσαμε τόν 
«Επιτάφιο». Κάτω καί γύρω εΐναι στ ρ (υμένες «ψάθες» δπου κάθονται πολλές 
γυναίκες, ώς έπί τό πλεΐστον ηλικιωμένες μέ τήν παλιά τους ντόπια φορεσιά. 
Καί έχουν τό έθιμο, νά συντροφεύουν δλη τήν ημέρα αυτή κι δλη τήν νύχτα, 
τόν ’Εσταυρωμένο Ί .  Χριστό. Είδαμε επίσης καί δτι, δλες οί Εικόνες τοΰ Τέμ
πλου, ήσαν καλυμμένες μέ κουρτινάκια σκοτεινού χρώματος.
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Κατά τήν έξοδό μας άπό τό Ναό συναντήσαμε ενα χωρικό, τόν κ. Πασχ. 
Ούζούνη, γνώριμό μου πριν πολλά χρόνια, άπό τό 1930, δτε είχαμε κατατα- 
γή ώς κληρωτοί στο 29 Σ .Π . Κατηφορήσαμε μαζί πρός τό ποταμάκι, δπότε 
τοΰ είπα τό σκοπό τής έπισκεψεώς μου στο χωριό, καί προθυμοποιήθηκε νά 
μάς φανή χρήσιμος μέ τό νά μάς πάη ώς τους μΰλους, γιά νά δώ τόν τρόπο 
λειτουργίας των καί τούς φωτογραφήσω. Τέτοια χρονιάρα μέρα, μάς λέει, 
δέν πήγα στο χωράφι, κι ευχαρίστως Οά σάς πάω. Καί προχωρούμε. Στήν 
αρχή συναντήσαμε έναν ερειπωμένο υδρόμυλο, πού θέλημα νά τόν φωτογρα
φήσω, άλλά έστάθη άδύνατο ένεκα ακαταλλήλου φωτισμού, άλλά δέν ήτο καί 
έν λειτουργία. Πάρα-πάνω, λέει, εΐναι άλλος καί πού φωτίζεται καλά καί πού 
δουλεύει. Πράγματι άφού περάσαμε άπό ερείπια καί άλλων δύο μύλων, φθά- 
σαμε σ’ έναν άλλο τόν πιο άκραϊο, πού ήτο έν λειτουργία άπό τό πρωΐ ακόμη. 
Πλάϊ στο μύλο ήταν κι ενα χοιροστάσιο, δπου διακρίναμε μιά Θυλικιά — σκρό- 
φα κατά πώς τή λένε οί χωρικοί—  (γουρούνα) καί καμμιά 20ριά χοιρίδια, 
πού έτρεχαν ομαδικά μέσα στήν ευρύχωρη αυλή, άπό τή μιάν άκρη στήν άλ
λη, συνέχεια, σχεδόν άσταμάτητα. Παρακεΐ'θε ένα σκυλάκι γαύγιζε δυνατά, 
θορυβημένο άπό τήν παρουσία μας. Έ ν πρώτοις, φωτογράφησα δίς τόν λει- 
τουργούντα μύλο, άπό τήν πλευρά τής «Φτερωτής», γιά ν’ αποθανατίσω κατά 
τίνα τρόπο λειτουργεί,, καί γιά νά περιληφθούν οί φωτογραφίες αυ
τές στο περιοδικό «ΘΡΑΚΙΚΑ», δπου καί δημοσιεύονται τά Λαογραφικά μου. 
Μετά μπήκαμε στο μύλο. Χαιρετήσαμε τό μυλωνά καί μάς είπε πώς λέγεται 
Ταμίας Χρήστος. Παρέαν ήτο καί ό γυιός του Σταμάτης Ταμίας. Προθυμό
τατα άπαντά τό ήρεμο γεροντάκι στις ερωτήσεις μας. Μάς εΐπε δτι τό μύλον 
αυτόν τόν κατασκεύασε δ μπαμπάς του στά 1902, δταν εΐχαν χωρίσει, κι αυτός 
μέ τόν αδελφό του άπό τή συνεργασία τους στον άλλο μύλο πού 'βρίσκεται λί
γο παρακάτω. Μάς τόν δείχνει. Βρίσκεται σέ εντελώς έρειπώδη κατάσταση 
καί κτίστηκε στά 1ι896.

Σέ σχετική ερώτησή μου άλλη μάς άπαρριθμεΤ τήν ονοματολογία τών 
εξαρτημάτων τού μύλου, ώς εξής: Ό  μεγάλος τροχός, πού άποτελεΐται άπό 
πολλά συνεχόμενα ξύλινα κουβαδάκια σ’ δλη τήν περιφέρειά του, λέγεται 
«Ντουλάπι». Ά πό τό κέντρο τού τροχού αυτού είναι εφαρμοσμένος στερεοδ- 
τατα ένας τεράστιος άξονας πολύ χονδρός, πού στηρίζεται σέ δυο άκραΐες βά
σεις σταθερώτατες. Ό  άξονας αυτός, πού λέγεται καί «Μάνα», γυρνά έναν 
άλλο τροχό μικρότερο, πού είναι οδοντωτός καί λέγεται «Τσιάρκι». Αύτό τό 
Τσιάρκι πάλι, γυρνά ένα άλλο ξύλο χονδρό, τό «Φανάρι». Αύτό συνδέεται στε
ρεά μέ τήν πέτρα πού περιστρέφεται. Στο κέντρο τής επάνω πέτρας εΐναι μιά 
οπή στήν δποία πέφτει τό «γέννημα», δηλ. τό σιτάρι, τό κριθάρι, τό καλαμπόκι 
ή δτι άλεσμα σχεδόν σπυρί - σπυρί άπό ένα εργαλείο σέ σχήμα ανεστραμμέ
νης κόλουρης τετράγ. πυραμίδας, καί πού λέγεται «Κοφίνι».
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’Άλλοτε στά πολύ παλαιά χρόνια, μάς λέει ό μυλωνάς, πού είναι γέρος ώς 
75 χρόνων, μά καλοστεκούμενος, τό άλεσμα, γιά νά πέση στήν πέτρα, τό σπρώχ
νανε μέ ξυλαράκι. Μ’ αύτό ήταν πολύ κουραστικό και δή στις νυχτερινές ώρες, 
πού Οά έπρεπε νά κοιμάται ό μυλωνάς. Καί στενοχωριούνται πολύ δλοι οί μυ
λωνάδες, επειδή δέν κοιμούνταν τή νύχτα, ό')σπου μιά βραδιά παρουσιάστηκε 
ένας διάβολος καί έδειξε σ’ ένα μυλωνά ένα ειδικό εργαλείο, πού έκτοτε ονο
μάζεται «Διάβολος» ή «Τσικλ-ντάκ( ι)». Αύτό άποτελεΐται άπό μιά βέργα ορι
ζόντια πού πιάνεται άπό τό «Κοφίνι» κι άκουμπάει μέ δυο άλλα μικρά ξυλα- 
ράκια πάνω στήν περιστρεφομένη πέτρα. Στό πλάϊ δεξιά είναι κι ένα κουδούνι 
πού κρέμεται μέ ενα σχοινάκι. Τούτο τις νυχτερινές ώρες μεταβάλλεται σέ ξυ
πνητήρι, μέ σκοπό νά ξυπνά τό μυλωνά δταν είναι άνάγκη. Καί γιά νά καταλά
βουμε καλύτερα, μάς έδειξεν ό καλός μας μυλωνάς, πώς ή πάνω άκρη τού «Δια
βόλου» μπαίνει καί καλύπτεται άπό τό άλεσμα καί σ’ άρκετό βάθος τού γεμά
του «κοφινιού», ενώ άπό τήν άλλη άκρη κρέμεται τό κουδούνι, ένα μεγάλο 
κουδούνι σάν αυτά πού κρεμάνε στά κριάρια τού κοπαδιού. 'Όταν λοιπόν στή 
διάρκεια τής νύχτας, λίγο λίγο τελειώση τό άλεσμα, πρός στιγμήν άπελευθε- 
ρώνεται ή άκρη του διότι δέν υπάρχει ανάλογη πίεση, καί έτσι άκουμπά τό 
κουδούνι πάνω στήν πέτρα, οπότε καί κάνει ένα έκκωφαντικό καθώς άκούσα- 
με κουδούνισμα, άπό τό όποιο φυσικά ξυπνά υποχρεωτικά ό μυλωνάς, καί ξα
ναγεμίζει τό κοφίνι.

Εντύπωση μάς έκανε τό δτι δλα άνεξαιρέτως τά εργαλεία τού μύλου 
είναι ξύλινα, άτεχνα, πρωτόγονα μά πολύ στερεά. Καί κάθε μυλωνάς τ’ άντι- 
καθιστούσε έν περιπτώσει φθοράς των, φτιάνοντάς τα μόνος του, χρησιμο
ποιώντας ξύλα άπό καραγάτσι ( =  πτελαία).

Μάς λέγει άκόμη ό μυλωνάς δτι, τήν τέχνη τήν έμαθε άπό μικρό παιδί 
άπό τον πατέρα του, καί κείνος ομοίως άπό τον πατέρα του, καί κείνος πάλι 
απ’ τον προσπάππο του.

Στήν παρατήρησή μου δτι πρέπει κι ό γυιός τώρα ν’ άκολουθήση τήν 
τέχνη τού πατέρα του, διαμαρτυρόμενος λιγάκι άπαντά οτι, δέν πρόκειται νά 
γίνη μυλωνάς καί θά τον εγκατάλειψη τό μύλο φυσικά γιατί ό ίδιος έμαθε 
μαραγκός ( =  ξυλουργός) καί δέν συμφέρει, λέγει, ν’ άπασχολεΐται μέ εργα
σία. πού δέν άφίνει κανένα ουσιώδες κέρδος, γιά τις σημερινές αυξημένες 
άνάγκες τής ζωής.

Παρά ταύτα, οί νερόμυλοι στά παλιά χρόνια άποτελούσαν τή μοναδική 
βιομηχανία γιά τό άλεσμα τών σιτηρών τού χωριού, μαζί μέ μερικούς άνεμό- 
μυλους, γιά λειτουργία τών οποίων θ’ άναφέρουμε επίσης σέ ιδιαίτερο κεφά
λαιο. Δέ θά ήταν άσχετο θαρρώ νά είπώ δτι, δέν ξεύρω στά Λάβαρα, πάντως 
στό Σουφλί υπήρχαν τότε καί ιπποκίνητοι άλευρόμυλοι σάν τού γέρο-Τζιαμ- 
τζή, άλλά καί οί γνωστοί «Μαρτσόμυλοι».
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'Ο νερόμυλος πού είδαμε αλέθει σήμερα 150-200 κιλά το 24)ωρο. Κατά 
τή Γερμανική Κατοχή δμως (1941-1944) άλεθε 1.500-2.000 κιλά.

•Πρέπει νά πούμε κα'ι τό δτι ό μύλος, εκτός από τό θάλαμο τών μηχανη
μάτων, έχει και ιδιαίτερο δωματιάκι γιά τόν ύπνο τού μυλωνά.

Επαναλαμβάνουμε τέλος οτι, τά κυριώτερα εργαλεία τού μύλου είναι:
3.) Ντουλάπι. 2) Τσιάρκι μέ τό Φανάρι. 3) Πέτρα. 4) Κοφίνι. ·5) Άλευρω- 
τή ( =  Εύρύχοορη ξύλινη άποΟηκούλα, δπου έπεφτε τό αλεύρι άπό τήν Ιίέτρα 
ψιλότερο-χονδρότερο αλεύρι. 7) Τσι-κ-λ-ντάκ’ (ι) ή Διάβολος, πού ειδοποιεί 
τό μυλωνά νά ξαναβάζη άλεσμα.

Γιά τό σταμάτημα τού μύλου, διατάζει δ μυλωνάς τό βοηθό του: «Σπρώξι 
τού ούλούκ’(ι) , ή Σάπτσι τού ούλούκ’(ι)».

Γιά τό ξεκίνημα πάλι τού μύλου, διατάζει: «Τράβα τού ούλούκ’(ι)».
"Οσο γιά τά αλεστικά δικαιώματα, ισχύει ή «Δεκάτη», δηλ. στά 10 κιλά 

αλέσματος, τό ένα κιλό είναι τού μυλωνά.
Έ ξ  άλλου δ παλιός μου φίλος μπάρμπα-.Νικόλας Χατζάρας, Λαβαριώτης 

κι αυτός πού μένει δμως άπό χρόνια στό Σουφλί, ένα θαλερό γεροντάκι ώς 
85 χρόνων, μέ στριμμένο ακόμη τό μουστάκι καθέος στά χρόνια πού υπηρετούσε 
στις Όμάδες τών Μακεδονομάχων (1908-1914;, μού λέγει συμπληρωματικά 
(30.12.1967) πάνω στό ϊδιο ζήτημα κα'ι τά εξής:

Ό  σιδερένιος άξονας μέ τό φανάρι, πού τόν γυρίζει τό τσιάρκι, περνά 
άπό τό κέντρο τής κάτω μυλόπετρας .πού είναι ακίνητη, είναι στερεωμένος στήν 
πάνω πέτρα, ή δποία καθώς γυρνάει γρήγορα, σπάει τό σιτάρι, κα'ι τό άλευ- 
ροποιεΐ. Γιά νά γίνη δμως αύτό, οί μυλόπετρες φέρουν σ’ δλη τήν εσωτερική 
έπιφάνειά τους κάτι δοντάκια πού άμα μέ τό γύρισμα φθαρούν, τότε δ μυ- 
λωνάς αναστρέφει τή βοήθεια ειδικού μοχλού τήν πάνω μυλόπετρα, καί μ’ ένα 
σφυράκι, ξανακάνει τά δοντάκια. Αύτό συμβαίνει κάθε 24-48 ώρες, ανάλογα 
μέ τήν άνθεκτικότητα τής πέτρας.

Τό πάνω μέρος τοΰ σιδερένιου άξονα, λέγεται «Μπαλτατζίκ’(ι) , καί τό 
κάτω μέρος λέγεται, «Γιουβατζίκ’(ι) . Ά πό καιρού είς καιρόν, οί άξονες λα
δώνονται, γιά νά μήν φθείρωνται.

Καί θά συνεχίσουμε προσεχώς, μέ τό θέμα: Ανεμόμυλοι Λαβάρων, κα
τόπιν ειδικής συνομιλίας μου μέ τόν ώς άνω φίλο μου Λαβαριώτη Νικόλα 
Χατζάρα, πού δούλεψε στά νιάτα του έπί αρκετά χρόνια σέ δικό τους ανεμό
μυλο, στά Λάβαρα, πού στά παλιά χρόνια λεγόταν: Σαλ-τίκ’(ι).

3, Μαρτσόμυλοι Σουφλίου

Τήν τεράστια δύναμη τών νερών τού "Εβρου, τού μεγαλύτερου ποταμού
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τής Ελλάδος, δέν άφήκαν ανεκμετάλλευτη οι έογατικότατοι παλιοί Σουφλιώ- 
τες, κι έτσι κατασκεύασαν κατά μήκος τών Δυτικών οχθών, ποταμόμυλους, 
πού τούς ώνάμαζαν «Μαρτσόμυλους», άπό τό έτερο όνομα τού ποταμού αυτού 
γνωστού ώς «Μαρίτσα»,1 Μάρτσα, πιο ιδιωματικά. Καί γιά τή λειτουργία τών 
Μαρτσόμυλων αυτών διάλεξα ώς αφηγητή' τόν· έξάδελφό μου Γιάννη Π. 
Γκουντιάκα, πατέρα τής θεολόγου καθηγητρίας Φιλοθέης Γκουντιάκα.

Τούτο, διότι είναι και ήλικιωμένος ώς 75 ετών άλλά και ήργάσθη πολλά 
χρόνια σέ δικό τους Μαρτσόμυλο, μέ τό μπαμπά του, και τόν άδελφό του Θα
νάση Γκουντιάκα, ή «Ψύλλο» (παρατσούκλι).

Κατευθύνοντας λοιπόν καταλλήλως τή συζήτησή μας, τόν άφίνω νά μάς 
διηγηθή τά εξής:

Στά παλιά χρόνια, δέν υπήρχαν «φάβρικες», δηλ. μηχανοκίνητοι αλευρό
μυλοι, κι έτσι αναγκάζονταν ολοι ν’ άλέθουν τά σιτηρά τιυν στούς νερόμυλους 
πού υπήρχαν στις ρεμματιές, καθώς στο Κιόΐντερε, στο Τρανό Ρέμμα, στο 
Μαγκάζι, άλλά κυρίως στούς «Μαρι σόμυλους».

Οί Μαρτσύμυλοι αύτοί ( =  ίδιωμ. Μαρτσόμπλοι καί Μαρτσουμπλέοι) 
βρισκόταν σέ μεγάλη άκμή άπό τό έτος 1907 καί πιο μπροστά, τότε πού δέν 
υπήρχαν άλευρόιμυλοι. Ό  πρώτος άλευρόμυλος πού έγινε στο Σουφλί καί πού 
υπάρχει ακόμη σέ εντελώς έρειπώδη κατάσταση, κι είναι τώρα ορνιθοτρο
φείο, ήταν τού Χρ. Αραμπατζή, πατέρα τού πτηνοτρόφου Μιχ. Αραμπατζή. 
Κοντά στού Εβραίου τή φάμπρικα (μεταξουργείο). Δούλευε δέ μέ ατμό. Μετά 
έ'γινε τού ’Αλκιβιάδη, πού τόν αγόρασε άπό χρόνια ό Δημ. Φούσκας μέ λεφτά 
πού εφερε δταν γύρισε απ’ τήν ’Αμερική, καί μετά τόν αγόρασε δ Νικ. Γκαργ- 
κάνας. ’Αλευρόμυλο είχαν κι οί Καραγιώργηδες, τώρα σιδεράδες.

Στούς Μαρτσόμυλους, ερχόταν καί άλεθαν όχι μόνο άπό τό Σουφλί, άλλά 
καί άπ’ όλα τά γύρω χωριά, εντεύθεν καί έκείθεν τού 'Έβρου, Κεσσάνη, Κιου- 
πλί, Μακρά-Γέφυρα, Ντουγαντζή, κλπ.

Τέτοιοι, μύλοι ήταν πολλοί στή σειρά. Πιάνανε άπό τήν τοποθεσία «Ζέρ- 
βα-άνταισί», ώς τή «Σκάλα», 2 απέναντι στο Σουφλί. Καί θυμούμαι τούς εξής 
μύλους.

1) Τού μπαμπά μου Παναγιώτη Γκουντιάκια, δ δικός μας.
2) Τού Τσουλουβή, πού ήταν μέ διπλές πέτρες, πού γυρνούσε μέ δύο

1. Ή  παράδοση μας λέγει, οτι ή ονομασία αύτή τοΰ Έ βρου ποτ. προέρχετα^ 
άπο το ονομα τής όμορφης καί πλούσιας Άδριανουπολίτισας άρχοντοπούλας Μαρίας ή 
Μαρίτσας — (Βλέπε περιοδ. «Θρακικά).

2. «Σκάλα», λέγεται άκόμη ή τοποθεσία, οπού ήταν τό καράβι πού εκανε τή 
συγκοινωνία τών Σουφλιωτών μέ τ ά  έκεϊθεν τοΰ ποταμοΰ άπέραντα χωράφια τους και 
τά διάφορα χωριά.
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«ντουλάπια» καί τον -δούλευαν τρία αδέρφια: Ό  Γιώργης, ό Λημήτρης, κι δ 
Δήμος, παππούς τών κρεοπωλών Δημάκου και Άθαν. Τσουλουβή.

3) Τού Γιάννη Μανάβη, πού είχε κα'ι τά παιδιά τού Θόδουρη και Δη- 
μήτρη·.

4) Τού Μαλιαχούστια, δηλ. τού πάπο-Χατζή, καί τού Θανάση.
5) Τού πάπο Στάμου Παλαΐβοΰζη, μέ τά παιδιά τους, Βασίλη καί Θα

νάση καί
6) Τού Θόδωρη Σέντερη, στήν απέναντι Ά ν. όχθη, καί πού τον κατέ-

σχον οί Τούρκοι μετά τήν κατοχή τής Ά ν. Θράκης στά 19ι23.

Τ ί ά λ ε θ α ν  ο ί ' μ ύ λ ο ι  κ α ί  τ ί «σ ι ο ύ ρ ι» ( =  αλε
στικά) εϊσέπρατταν. ’Άλεθαν, ολα τά σιτηρά, γιά ψωμί, καί «γιαρμάδες» γιά 
τά ζώα. Σκέτο σιτάρι, άλεθαν πολύ λίγο, μόνο γιά λειτουργίες (προσφορές) 
γιά πίττα, καί γλυκίσματα, μυκίκια ( =  λουκουμάδες) καί «μπακλαβού» ( =  
μπακλαβά). “Ολοι άλεθαν «ιάνακάτωμα» ( =  σμιγό), σιτάρι-καλαμπόκι-σίκκα- 
λη, δλα μαζί ενα χαρμάνι. Οί σημερινοί μύλο ι- άλευ ρόμυλο ι παράγουν βέβαια 
άσπρο άρίστης ποιότητος αλεύρι. Άλλά οί παλοί Μαρτσόμυλοι, έκαναν αλεύρι 
γιά ψωμί πιο νόστιμο, -διότι δέν τό καίγανε τό αλεύρι. Οί μυλωνόπετρες, ήταν 
πάντα κρύες.

Τά αλεστικά δικαιώματα τού μύλου, ήσαν 10%, καί η οκά τού αλεύρου ήτο 
3-4 δεκάρες.

Οί κουλουρτζήδες, γιά νά κάνουν τά «κουλίκια» ( — κουλούρια), καί τά 
«σιμίτια», αγόραζαν αλεύρι απ’ τό εμπόριο, καί τό λέγανε «άντέσσα» ( =  
Όδέσσα), ώς προερχόμενον άπό τήν ’Οδησσό τής Ρωσσίας.

Οί φουρνάρηδες μέ «άντέσσα» κάνανε το «χάσικο» ( =  ολόλευκο, άγνό, 
καθαρό) ψωμί, πού τό αγόραζαν καί έτρωγαν οί χωρικοί στά «παζάρια» καί 
τά πανηγύρια, απαραιτήτους καί μέ χαλβά «μηλέϊνιον», δηλ. τον σημερινό σου- 
σαμένιον.

ΙΙρίν γίνουν οί «φάβρικες», τά σιτηρά τά φέρνανε στούς Μαρτσόμυ- 
λους, οί ίδιοι οί παραγωγοί μέ βωδάμαξα ή γκατζιόλια ( =  γαϊδουράκια). Με
τά ομως πηγαίναμε εμείς οί ίδιοι οί μυλωνάδες, καί τά μαζεύαμε άπο τά σπί
τια. Καί μάς προτιμούσαν, καί διότι πηγαίναμε στά πόδια τους, αλλά καί διότι 
κάναμε αλεύρι γιά ψωμί νοστιμώτερο όπως είπαμε καί παραπάνω.

Ε ΐ δ ί] μ α ρ τ σ ό μ υ λ ω ν κ α ί μ η χ α ν ι σ μ ό ς αυτών. "Ησαν 
δύο λογιών: α) Μέ μιά πέτρα, πού γυρνούσε μέ ενα «ντουλάπι» καί β) μέ δύο 
πέτρες, πού γυρνούσαν μέ δύο «ντουλάπια». Δηλ. μύλοι μέ έν ζεύγος πετρών, 
καί μύλοι μέ δύο ζεύγη. Βεβαίους εξαιρέσει ενός, δλοι οί άλλοι μύλοι γυρνού
σαν μέ ένα «ντουλάπι» ( =  φτερωτή). Μία παλιά παροιμία λέγει: καθένας μέ 
τό ντέρτι του κι ού ντεμερτζής μέ τό νερό του. Δηλ. ήτο αφάνταστα μεγάλη
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ή σκοτούρα τοΰ μυλωνά, γιά νά συγκέντρωση τό νερό εϊτε τοΰ ρεμματόμυλου, 
μά πολύ περισσότερο τοΰ μαρτσόμυλου, μέ τά φοβερά νερά τοΰ "Εβρου.

Άλλ’ άς τ’ άφίσουμε τό ζήτημα αύτό, γιά παρακάτω.
"Ολοι οι μαρτσόμυλοι ήσαν τής ιδίας τεχνικής, τής ιδίας κατασκευής. 

Είχαν μήκος ώς 15 μ. καί πλάτος 4 μ. Κάθε τέτοιος μύλος, άπετελεΐτο άπό δύο 
μέρη. "Ενα, οπού ήσαν τά τσιάρκια καί οί πέτρες μέ σανιδένιο πάτωμα σάν 
σαλόνι καί μέ υπόγειο καί ένα ξεχωριστό, παράλληλα στό πρώτο, τό «καρα- 
βούδι» ( =  τό βαρκάκι) μήκους ΙΌ μ. καί πλάτους 1,50 μ., πού σ’ αύτό στη
ρίζονταν ή άλλη άκρη τοΰ «ντουλαπιού», μάλλον ό άξονας πού λέγεται καί 
«μάνα», γιατί έδινε τήν κίνηση σ’ δλα τάλλα εργαλεία.

Ό  μυλωνάς κοιμόταν στον κυρίως μύλο, κι είχε σέ μιά γωνιά πρόχειρο 
τζάκι μέ τρύπα στήν οροφή τής στέγης τοΰ μύλου, γιά νά βγαίνη ό καπνός 
δταν μαγείρευε ή δταν ζεσταινόταν στή φωτιά.

Τό κυριώτερο μηχάνημα είπαμε δτι ήτο τό «ντουλάπι». Ή  λέξη είναι 
τουρκική, καί σημαίνει ένα πράγμα πού γυρίζει διαρκώς. Ντουλάπι λέγανε οί 
μπαξεβάνηδες τό σύστημα τών κουβάδων πού είχαν πάνω στήν «πηγάδα» των, 
τή «χαβούζα» άλλοιώτικα, γιά νά ποτίζουν τούς μπαχτσέδες. Ντουλάπι έλεγαν 
κι οί νοικοκυρές τό ντενεκεδένιο κουτί μέ ένα μακρύ αξονα, πού σ’ αύτό ψή
νανε, ή μάλλον «καψαλίζανε» τόν καφέ, στό τζάκι, στή φλόγα τής φιοτιάς.

Τό ντουλάπι αύτό άπετελεΐτο άπό ένα τεράστιο στερεό δρύινο δοκάρι 
σέ μάκρος 10 μέτρων, καί σέ πλάτος 0,40 μ., τετράγωνο. Ά ρ χ ιζε  άπό τή μέ
ση τοΰ υπογείου τοΰ κυρίως μύλου κι έφθανε ώς τό «καραβούδι» δπου καί 
στηριζόταν, σέ ειδική θέση, ώστε νά γυρίζη εύκολα. Στά  δύο σημεία βέβαια 
δπου έκυλίετο ό άξονας, ήτο κυλινδρικό, καί κυλινδρικά ήσαν τά σημεία τής 
υποδοχής του στό μύλο καί στό καραβάκι.

Είχε άκόμη,· 30 «κόλλια» (ακτίνες δηλ.), άπό 9 σέ κάθε πλευρά, μπηγ
μένα πολύ γερά στό σώμα τοΰ άξονα αυτού καί παράλληλα, μήκους 2% - 3 μ., 
συνδεδεμένα μεταξύ τους, καί στήν άκρη ενωμένα μέ ένα γερό σανίδι πλά
τους 0,50 μ. Αύτά βυθίζονταν μισό μέτρο μέσα στό θολό νερό τοΰ ποταμού, 
καί μέ τήν τρομερή πίεση, γυρνοΰσε ρυθμικά δλο τό ντουλάπι, κι άπ’ αύτό 
έπερνε τήν κίνηση δλο τό μηχανικό σύστημα τοΰ μύλου, όπως είδαμε στούς 
ρεμματόμυλους.

Γιά νά εχη ομως μεγάλη πίεση τό νερό, κάνανε καί τή «ιδέση». Μέ τή 
βοήθεια δηλ. ενός άλλου μικροΰ καραβιού, βάζανε δεμάτια άπό κλαδιά, μέ 
πέτρες μέσα, ώστε νά βυθίζωνται. Τέτοια δεμάτια, βάζοντάς τα τδνα πάνω στ’ 
άλλο καί στερεώνοντάς τα μέ πασσάλους, έφραζαν δλο τό πλάτος τοΰ ποτα
μού (200-ι250 μ.), ώς το «καραβούδι», γιά νά τοέχη τό νερό μόνο άπό τό ση
μείο δπου γύριζε τό «ντουλάπι». ’Εδώ τό βάθος τοΰ ποταμού θά ήταν ώς 5 μ. 
Βέβαια τόσο πολύ νερό πού έχει ό "Εβρος, μπορούσε νά πηδά καί πάνω από
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τή «δέση», μά τό πιο πολύ περνούσε αναγκαστικά από τό ντουλάπι. Κάθε φορά 
τή «δέση» τήν έπεσκεύαζαν, δπου χρειαζόταν. 'Όλα τά εργαλεία τού μύλου, 
έκινούντο μέ «τσιάρκια» ιδηλ. μέ οδοντωτούς ξύλινους τροχούς, καθώς οι τρο- 
χίσκοι τών ώρολογίων. ’Έτσι γυρνούσε, ή έπάνα) πέτρα κι οπο.)ς έκυλίετο στήν 
κάτω πέτρα αλέθονταν τά σιτηρά. Θά σημειώσουμε και πάλι δτι, ενώ δλα τά 
τσιάρκια δέν φαίνονταν γιατί ήταν στον πυθμένα τού μύλου, πάνω στο δάπεδο 
ήσαν μόνον οι πέτρες, καί πάνω απ’ αυτές τό «κοφίνι», «ό διάβολος» κλπ. Στά 
δύο πλάγια τών πετρών ήσαν δύο μοχλοί πού λεγόταν «αγκαλιές». Ά π ’ αυτού 
δ μυλωνάς κανόνιζε τό αλεύρι, νά γίνεται κατά βούλησιν, ψιλότερο ή χονδρό
τερο. Και τούτο, διότι τή βοήθεια τών μοχλών αυτών, κανόνιζε τό διάκενο μετα
ξύ τών δύο πετρών. Γιά τό χονδρό αλεύρι, τό «γιαρμά», άφινε μεγαλύτερο διά
κενο.

Φροντίδα τού μυλωνά επίσης ήτο, τό νά λιπαίνη καί τούς άξονες τών τσαρ- 
κιών μέ λάδι ή μέ λυωμένο σαπούνι. Μάστορας τού μύλου του, ήτο δ κάθε μυ
λωνάς. Μά σάν τέλειοι μάστοροι, πού κάνανε καί καινούριους μύλους στο Σου
φλί κι αλλού φημίζονταν οι: πάπο-Πασχάλαας Μανάβης, καί δ πάπο Μαλια- 
χούστιας.

Ό  μύλος σταματούσε, α) μέ τό «σαΐβάκι», ενα ιέργαλεΐο πού έφραζε τό νερό, 
στο μπροστινό μέρος τού ντουλαπιού, καί β) μέ τό κατέβασμα τής πάνω πέτρας, 
ώστε νά γίνη σώμα μέ τήν κάτω πέτρα. Γιά νά ξεκινήση πάλι δ μύλος, ενεργού
σαν άντιΟέτως, ανέβαζαν τό «σαβάκι» καί τήν πέτρα.

Γιά νά σηκώσουν τό σαβάκι, ή νά τό κατεβάσουν, έπρεπε απαραιτήτους νά 
πιάσουν δύο άνθρωποι, λόγω τής τεράστιας πίεσης τού νερού. Τό «σαβάκι» ήταν 
είδος «ξυλόχτενου άργαλιού».

Οί μυλωνάδες δλοι ήταν πολύ φιλόξενοι. Στούς επισκέπτες, πρόσφεραν 
τήν όνομαστή «μυλοκνάδικη μπογάτσια» ψημένη στή «θράκα» ή πιο καλά στή 
«γάστρα-μπόσνα» ( — χωματένια έξ ολοκλήρου). Άλλά ακόμα καί λουκουμά
δες καί «λαγγίτες» (Βλέπε Θρακικά τόμ. 33ος).

Τό χειμώνα, τούς μύλους τούς τραβούσαν πίσω σ’ ενα κολπίσκο, πού τόν 
λέγανε «κόρφο» μέ κάτι τεράστιες άλυσσίδες χονδρές, δπως τών καραβιών, καί 
τή βοήθεια μοχλού ειδικού, τό «μπουρτζιουκάτι».

Γιά νά μπαινοβγαίνουν άπό τήν ξηρά, μέσα στο μύλο, είχαν ένα ξύλινο 
στερεό διάδρομο, μέ παράλληλα ξύλα, γιά νά μήν γλυστράνε, στο επικλινές 
επίπεδο, καθώς γίνεται στά πλοιάρια κοντά στήν αποβάθρα.

Οί μύλοι, άπό τής κατασκευής των, άντεχαν εύκολα 70-80 χρόνια, δπότε 
καί γίνονταν γενικές επισκευές των. Ή  χρησιμοποιουμένη ξυλεία, ήτο δρύϊνη, 
(ορισμένα εργαλεία άπό ιτιά, καί σανίδια άπό πεύκα ( =  τσιάμια) τής Λα
διάς.
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Οί μυλωνάδες, χειμώνα-καλοκαίρι μένανε στούς μύλους, γιά νά τούς επι
βλέπουν.

4. ’Ανεμόμυλοι Λαβάρων

Τό πώς άνεκάλυψαν καί χρησίμεψαν οί άνθρωποι τον «άνεμο», τον αέρα, 
σάν κινητήριο δύναμη, είναι βεβαίους ενα θέμα πολύ αξιοπρόσεκτο, γιατί αναμ
φισβήτητα τούτο έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο, στον δλο ανθρώπινο πολιτισμό. 
’Αρκεί νά σκεφ'θούμε, πόσο μεγάλη επίδραση είχε μόνο στή ναυσιπλοΐα. Τε
ράστια καράβια μπορούσαν νά πλέουν εύκολα καί γρήγορα σ’ δλες τις θάλασ
σες άλλά καί στούς ’Ωκεανούς ακόμη. Άλλα καί σέ πόσες άλλες χρήσεις, 'δέν 
έφήρμοσαν οί άνθρωποι καί τού παρελθόντος άκόμη αίώνος, τή δύναμη τών 
άνέμοχν, ώς γιά τήν άρδευση χωραφιών καί κήπων, γιά τό γέμισμα ηλεκτρι
κών συσσωρευτών, καί οί Όλλανδοί καί σήμερα άκόμη, γιά τήν απαλλαγή τών 
πολυτίμων εδαφών τιον άπό καταστρεπτικές πλήμμυρες κλπ.

Στήν Ελλάδα, ώς γνωστόν, άνεμομύλους έχρησιμοποίησαν σέ ευρύτατη 
κλίμακα δλα τά νησιά, κυρίους γιά τό άλεσμα τών Δημητριακών,, άλλά καί άλ
λους σκοπούς.

Καί τούτο, διότι οί ακάλυπτοι χώροι τών νησιών, πλήσσονται άπό ισχυ
ρότατους άνεμους. ’Έχω ύπ’ σψιν ένα ορισμένο σημείο τής νήσου Σαμοθρά
κης, δπου πηγαίνοντας, μιά χρονιά παραθερισμού μας, πρός «ιΠαλαιάπολιν», 
άναγκασθήκαμε νά κατεβούμε άπό τά μουλάρια, κι ώς που νά περάσουμε τό μέ
ρος εκείνο, περπατούσαμε, μετά μεγάλης δυσκολίας καί πεζή άκόμη! Καί πα- 
ρετήρησα στον ημιονηγό μας, δτι μέ τον ισχυρότατο αύτό αέρα πού φυσά εκεί 
άκατάπαυστα, θά μπορούσε μέ ειδική εγκατάσταση νά ήλεκτροδοτηθή καί ολό
κληρο τό νησί άκόμη. Σ άς βεβαιώ δτι τούτο δέν αποτελεί καμμιά υπερβολή, 
κι άς τό προσέξουν οί ειδικοί.

Καί επανέρχομαι επί τού θέματός μου, άπό λαογραφική μόνο πλευρά:
Ειχα άκούσει δτι στό χωριό Λάβαρα, ( =  Σαλτκ’(ι) , είχαν κάποτε πολ

λούς άνεμόμυλους. Καί στήν ερευνά μου αυτή, κατέφυγα καί πάλι στον πολύ 
γνωστό μου γέρο-ιΝικόλα Χατζάρα, καθώς άναφέρω καί στό προηγούμενο 
κεφαλ. περί 'Υδρόμυλων Λαΐβάρων, καί ομολογώ δτι εν τώ προσώπω του βρήκα 
τον κατάλληλο άνθρωπο. Στις 10 καί 111 Ίαν. 1968, βρεθήκαμε στό καφε
νείο Κισέ-Μπακάλη, στό Σουφλί, καί στις σχετικές ερωτήσεις μου, μού διη- 
γήθηκε τά εξής:

Είχαμε καί μεις δικό μας ανεμόμυλο, καί δούλευα καί γώ σ’ αυτόν στά 
παιδικά μου χρόνια, ήτοι άπό τά 1900-1910. Τό πέτρινο μέρος τού μύλου τό 
κτίζανε οί κτίστες. Ή ταν κυλινδρικοί, μέ διάμετρο ώς 5 μ. καί ύφος 4-8 μ. 
Κτίζανε μέ λάσπη σχέτη, όχι μέ άσβέστη γιά νά στοιχίζη λιγότερο, καί πάν-

13



194 ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

τότε σέ ύψωμα γιά νά φυσά πολύς αέρας. Μετά τό πέτρινο χτίσμα, άλλοι ει
δικοί τεχνίτες, χτίζανε δλα τά ξύλινα μέρη. Ή  κορυφή ήταν κωνική, σανιδέ
νια. Στό κέντρο, στερέοοναν ενα μεγάλο χονδρό στύλο, διαμ. 0,40-0,50 μ. καί 
ή πάνω άκρη ήταν φτενιότερη, οπού έμπαινε ή «μάννα», άλλο χονδρό ξύλο μα
κρύ ώς 4 μ. πού έβγαινε εξοο άπό τό μύλο, οριζόντια. Έ κει σ’ αύτό, στερέω
ναν 1,2 ξύλα, ακτίνες, ώστε νά σχηματίζουν ένα κύκλο καί στά άκρα τών αχτί
νων στερέωναν κυκλικώς μιά χονδρή άλυσσίδα, κα'ι μετά στερέωναν τά χονδρά 
πανιά, καθώς τά πανιά τών καϊκιών, πάνω στενά, κα'ι κάτω οσο χρειαζόταν 
φαρδειά.

Κάτω στή φαρδιά άκρη κάθε πανιού είχαν στερεά ραμμένο κι άπό ένα 
κυρτό έλασμα σιδερένιο, «τσιγγέλι».Τά πανιά ήταν «κλουριασμένα» ( =  κου- 
λουριασμένα, περιτυλιγμένα), γύρω στ'ις άκτίνες ( =  στά παρμάκια). Τά ξε
τύλιγαν λίγο-πολύ, ανάλογα μέ τή δύναμη τού αέρα, καί μέ τό «τσιγγέλι» τά 
σκάλωναν στήν άλυσσίδα.

Ό  μύλος αυτός μέ τά πανιά, γυρνούσε πολύ δρμητικά, κι άλοίμονο άν 
πήγαινε κοντά άνθρωπος ή ζώο. Τό ζήτημα αύτό τό πρόσεχαν πολύ οί μυλω
νάδες.

'Όταν ήθελαν νά τόν σταματήσουν, τραβούσαν τό δλο σύστημα πρός τό 
μέρος πού δέ φυσούσε άέρας.

Τά άλλα εργαλεία .πού γυρνούσαν τίς μυλόπετρες, ήταν άκριβώς όπως 
καί στούς νερόμυλους πού περιγράψαμε στά προηγούμενα κεφάλαια.

Ό  κάθε μύλος, έν πλήρει λειτουργία, μέ εύνοϊκό άέρα, έβγαζε 50-60 «κιλά» 
τό 24ωρο, δηλ. 500-600 οκάδες- «κιλό» έλεγαν ένα σιδερένιο δοχείο πού γεμά
το ζύγιζε 10 όκ.

Στό χωριό μας τότε, δούλευαν πολλοί μύλοι:
1) Τού Δημήτρη Χατζάρα τού Κων. δ δικός μας δηλ., 2) Τού Παναγ. 

Κέλτσιου. 3) Τού Δημ. Χατζάρα τού Νικολ. 4) Τού Γιάννη Ντούρβα. 5) Τού 
Δημ. Ούζούνη. 6) Τού Τακούτσικου. 7) Τού Παναγ. Τεπετζή. 8) τού Γκάπ- 
τιου. 9) Τού Σταμάτη Άριατζή, καί άλλοι.

Ήσαν κτισμένοι δλοι στή σειρά, Β.Δ. τού χωριού, στό ύψωμα πού λέγε
ται «Στρούγκα», καί λειτούργησαν ώς στά 1923. 'Ένας ή δύο δούλεψαν γιά 
λίγο καιρό καί στή Γερμανική κατοχή, 1941-44.

Σ  Η  Μ. : 'Έ να  τέτοιο μύλο. έκτισε και ό Σταματάκης, στά 1905 στό Σουφλί 
στο άλλοτε εξοχικό Κέντρο «'Ωραία θεά», μοΰ εϊπεν ό Πάπο Νικόλ. Παπαβλασάκης, 
μά δέ λειτούργησε καθόλου, γ ιατί «δέν ταίριασαν οί άέρηδες». — ’Ερείπια τοΰ μύλου 
αύτοΰ σώζονται έκεΐ ώς τά σήμερα.
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Π Ρ Ο  Λ Ο Γ Ο Σ
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ «ΘΡΑΚΙΚΩΝ»

Τά κατωτέρω δημοσιευόμενα Λαογραφικά τοΰ χωριού τής Θράκης Ίσα- 
άκιον, μάς δίνουν μιάν αυτούσια γεύση τής ζωής, τής έκφρασης καί τής 
γλώσσας του —  κάτι πού θά έπρεπε νά κάνουν δλοι οι επίδοξοι λαογράφοι, 
άντίς νά χάνωνται σέ δικές τους περιγραφές, πληροφοριακές άλλά ανούσιες, 
πού δέν δίνουν τό χρώμα καί τόν παλμό τών ανθρώπων, πού ζούνε 
αυτούσια τή ζωή, τή γεύση της. Μονάχα δ λαός καί μόνος του τήν πλάθει, 
καί συνεπώς τήν ξέρει καί τή νοιώθει, στο βάθος τή ζωή.

Ή  φωνογραφική απόδοση, παρά τίς οποίες ατέλειες πού παρουσιάζονται 
εδώ, (γιατί θά χρειαζότανε μιά άλλη, πληρέστερη δουλειά καί ιμαζί ένα γλωσ- 
σάριο, στο τέλος), εΐναι δ,τι πρέπει γιά τή διάσωση τού πεζού καί τού έμμε
τρου λόγου,, πού ό λαός μας, μέ καλαισθησία καί ζωντάνια πλάθει, στο πέρα
σμα τού χρόνου, καί είναι ή πηγή πού πρέπει ν’ αντλούμε δλοι ·—■ καί κυ
ρίους, δσοι καταγίνονται μέ τό γράψιμο. Μιά γραφή —  καί καταγραφή —  τού 
λαϊκού αισθήματος καί τής αίσθησης τού λαού, εΐναι δπως καί κάθε άλλη του 
δημιουργία (ζωγραφική, αρχιτεκτονική καί διακοσμητική) δοσμένη άπό πρώτο 
υπόδειγμα σέ μάς τούς χαλασμένους, πού δέν προσέξαμε καί δέν άκολουθή- 
σαμε τή λαϊκή παράδοση, τήν ανόθευτη τούτη πηγή σοφίας καί τέχνης, πού 
κανένας μεγάλος δημιουργός, άπό τήν Ελληνικήν ’Αρχαιότητα καί δώθε, δχι 
μόνο δέν αγνόησε, άλλά χρησιμοποίησε κατάλληλα γιά νά νοστιμίση τίς δικές του 
δημιουργίες, γιατί ο λαϊκός λόγος είναι τό αλάτι, πού Οά νοστιμίση τό έρ
γο του. ν . τ ·

Τούς καλούς εργάτες, τούς δασκάλους, πού μάς έδωσαν τό κείμενο αύτό, 
μέ τά λαογραφικά τού χωριού Ίσαάκιο, άφού τούς συγχαρούμε, λέμε νά συνε- 
χίσουν τό έργο τους, άποδίδοντας τό λαϊκό λόγο (άφήγηση καί γραφή) άφκια- 
σίδωτο καί μέ ακρίβεια, καί γιά άλλα Θρακικά χωριά, γιατί δ λαϊκός μας θη

σαυρός (τόν μόνο πού έχομε), εΐναι άνάγκη νά σωθή. ’Από πού θ’ αντλήσουν 
οί δημιουργοί μας, γιά νά τραβήξουν παραπέρα; Ή  λογοτεχνία μας καί ή Τέ
χνη μάς, γενικά, θ’ άπο'βαλτώνοντάν καί κανένας «μοντερνισμός» δέν θά μπο
ρούσε νά μάς σώση, Καί δυστυχώς, έτσι έχει γίνει. ιΚι’ δμως, σέ τούτη τήν 

περίπτωση, τουλάχιστο, είναι: · ,··
«'Τπείροχον έμμεναι άλλων».
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Και ό σοφός ποιητής εΐξαιρε τί έλεγε. Δέν κόβεις τις ρίζες σου γιά νά 
μπολιάσης άλλες. Τίς ίδιες έμπλουτίζεις καί μεγαλώνεις καί βαθαίνεις, γιά 
νά δώσουν, μέ συνέπεια καί σιγουριά, νέα βλαστάρια καί άνθη καί καρπούς. Κι5 
αύτό είναι τό σίγουρο κι’ αληθινά νέο κι* όχι τό φκιαστό καί ξένο, πού πολ
λές φορές, δέν εγκλιματίζεται, ιδέν αποδίδει καί τελικά, χάνεται καί μένει ένας 
κόπος άδικος. Τό πνεύμα, δ παλμός κι’ ή μορφή τής νέας εποχής είναι άλλη 
υπόθεση.

Α.

Σ  η μ ε ί ω σ ι ς :

Ή  παρούσα εργασία έγινε τό 1966 απ’ τόν Διευθυντή τού Δημοτι
κού Σχολείου, δημοδιδάσκαλο Πασχάλη Κοντό, μέ τή βοήθεια τού διδακτι
κού προσωπικού, τίς κυρίες Λασπίδου Μεταξία καί Βαρβατζίκη Ελισάβετ.

Τά λαογραφικά στοιχεία πού άναφέρονται. σέ πολύ περασμένες εποχές, 
πριν δηλαδή μεταφυτευτή τό χωριό Ίσαάκιο, από τήν Άνατ. Θράκη, ανήκουν 
στά παρακάτω επτά χωριά:

Κούρτι, Ζαλούφι, Έσκίκιοΐ, Κωστή, Καρά-Μπιλί καί Γκιιμιτζή.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τό χωριό Ίσαάκιο καθώς εΐναι κτισμένο· ανάμεσα σέ τρία ρέματα που κα
τηφορίζουν πρός τον κάμπο τοΰ "Εβρου, νοσταλγικά άγναντεύει πέρα άπό τό 
ποτάμι τά χωριά πού τόφκιαξαν.

Τό Ίσαάκιο εΐναι καινούριο χωριό, πού μεταφυτεύτηκε απ’ τήν ανταλλαγή 
τών πληθυσμών στά 1922 κατά τό γνωστό μας τραγικό τρόπο, καί πήρε τό 
όνομά του κατά πάσα πιθανότητα άπό τήν τοποθεσία «Σάκ-Πασ’». Τό όνομα 
αύτό θέλει νά πή πώς κάποιος Ισαάκ ΙΙασάς εΐχε τσιφλίκι στήν τοποθεσία 
αύτή πού βρίσκεται μόλις 3 χιλιόμετρα ’Ανατολικά τού Διδ)χου καί 1,5 χι
λιόμετρο μόλις άπό τον Σ . Σταθμό Διδ)χου. Μιά απλή όμως ματιά στήν το
ποθεσία δείχνει άρκετά σημάδια βυζαντινού συνοικισμού. "Ενας βυζαντινός 
τάφος, πού ήρθε στο φώς πριν μερικά χρόνια, μερικά σπασμένα κεραμύδια, 
όστρακα, παλαιά βυζαντινά άγγεϊα καί άλλα μικροαντικείμενα πού άνα- 
καλύπτει κάθε τόσο ή άξίνα τού ξωμάχου Ίσαακιώτη, καθώς καί ένας βυζαν
τινός αγωγός πού κατευθύνεται στήν τοποθεσία αύτή, δείχνουν καθαρά πώς τό 
όνομα τού χωριού δέν μπορεί νά άνήκη σέ Τούρκο Πασά, άλλά μάλλον στούς 
Ίσαακίους, πρίγκιπας τής Δυναστείας Κομνηνών. Είναι πιθανότερον, νά εγκα
ταστάθηκε κάποιος τούρκος πού ή εύνοια τού Σουλτάνου ή τά πολεμικά του 
κατορθώματα, τού χάρισαν τον τίτλο τού Πασά μαζύ μέ τά ώραϊα τούτα κτή
ματα. Καί επειδή ήταν Πασάς τού τόπου αυτού, πήρε καί τό όνομα ΊσαάκΠ α- 
σάς καί συγκεχυμένα ««Σάκ-Πασ’( ι ) .

Ή  μεταφύτευση μ’ άλλα λόγια τού χωριού, πού ούσιαστικά έγινε στά 1924 
άπό 7 χωριά τής άπέναντι όχθης τού "Εβρου έγινε πάνω σέ συνοικισμό ελλη
νικό, πού κατώρθωσε, καί μέσα στον άφανισμό τής Τουρκικής σκλαβιάς, νά 
διατηρήση τό όνομά του.

Υλικός Βίος

Ρωτάω τό Γιάννη Γκιρτζημάνη ένα συμπαθητικό γεροντάκο, αγράμμα
το κάπου 85 χρόνων, πού γεννήθηκε στο Κοΰρτ’(ι) (Δανιήλιο) τής Άνατ. 
Θράκης.

—  Θά θυμάσαι νά μάς πής πώς ήταν τά παλιά τά σπίτια στά χωριά
σας;
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—  Μεΐς, δάσκαλι, στού Κούρτ(ι) δπους θυμάμι εΐχαμι καλά σπίτια. Τ’ α
κόμα καλά τά εΐχαν τσιουρμπατζήδις. Τ ’ άρχόντικα τά σπίτια είχαν πουλλά 
τζιαμλίκια χρουματιστά κί μί σανίδια σκαλιστά κι ενα σουρό ξόμλια γουστόζ(ι)- 
κα. "Αμα πάινις μέσα άντρέπουσαν νά πατίης.

Τά σπίτια ούλα εΐχαν κι τούς μπαχτσέδις τ’ς, μί μπόλικα γιμίσια κί λου
λούδια. "Ηταν πουλύ τρανά νά τσιουρμπατζήδικα τά σπίτια, δάσκαλι, καπλά- 
τζαν ενα μαχαλά. "Ύστερα τσιουρμπατζήδις ήταν τρανά σόϊα, είχαν κί τρανό 
άργατ(ι)κό πού δούλιβι στού σπίτ(ι) κί στά χουράφια, βουσκούσι τά πράμα
τα, πουλλά κιοράλια βόδια, άλουγα, μουσχάρια κι κίν(οι) δέν ήξιραν πόσα 
τάχουν. "Τστηρα ήταν κί τσιουμπανέοι ένα σουρό. Αυτοί κοιμούνταν στού μαν
τρί κί μέσα στού σπίτ’(ι) βάγις ένα σουρό. Ούλις δούλιιβαν γιά ένα κουμ- 
μάτ(ι) 'ψουμί. Τί νά έκαμναν; Πού νά έβγαζαν παραπάν’;

Τού προυΐ απ’ τ’ χαραή τοίμαζαν τούν τζιουρμπά, νά φάη ούλ(ηι) άργα- 
τιά τσιουμπάνδις, γιαλαδαρέοι, τσίφτσίδις, ούλ(οι). "Ύστηρα έπιρνι καθένας 
τούν τουρβάτ’ κι έορυβγαν γιά τ’ δλιά τ’ς. Μέσα τουρ'βάς εΐχι μισό σουμούν(ι), 
ένα γιατίκ(ι) γιά πουσιουρτή, καναδυό κιφάλια σκόρδα κί κρου μύδια κί μιά 
μάταρα μί νιαρό. Μί τ ( ι)  αυτά θά πουρέβουν τν’ δλ(η) τ’ μέρα. Τού κιντί, 
άντας γύρζαν κάθουνταν ούλ(οι) λουήρ στού σουφρά σταυρουπόδι κι ετρου- 
γαν παρέις, παρέις ούλ(οι) πυνα ταβά.

Φουκαράδις δέν είχαν καλά σπίτια. Ποΰ νά βρίσκιναν παράδις. Είχαν πού 
κάμπουσα χουραφούδια κί πουγάλια, πουγάλια γίνισ(ι)καν καλοί νοικοκυρέοι. 
Χρόνου μί τού χρόνου τού βγιό τ’ς άβγάτζι, κόσμους πλήθυνι κι πιρνούσαν 
καλά.

Εΐχαμι στού χουριό μας κί κάμποσ(οι), πού ήταν π ίτ(ι) κουπούκια, δέν 
είχαν μοίρα στούν ήλιου. Αύτουνούς άφστους, ήταν νά τ’ς κλαίς. Ξυπόλτ(οι), 
ξυμαλιάρατ(οι), τά τσιτσιά τ’ς φαίνουνταν. Τ ’ς θυμάμι κί καρδιάμ’ ραγίζιτι. 
Παρταλάοις, ψειργιαράδις, τού χ(ει)·μωνα τ’ ντ’ νιάζαν, τού καλουκαίρ ( ι) 
βρουμοΰσαν. Χ αΐρ(ι) κί προυκουπί δέν είχαν. Γ ι’ άλλους κουσμάκ’ς ούλοι εί
χαν τά σπίτια τ’ς. Γιουργικά σπίτια. Μιά τρανή αύλύ πού έμπινες μέσα άπού 
τήν τρανή τήν πουρταρίκα. Γύρου, γύρου, τού σπίτ(ι) ιρραγμένου μί τσια- 
λιά. Κάθι σπίτ(ι) είχι τού μπαχτσέ τ’, τού γιμισλίκι τού μαντρίτ’, τά ντά- 
μιατζ τού φούρνουτ’, τά άχούριατ’, τού πγιάδ(ι) κί μέσα στ’ μέσ(η) τού 
σπίτ’( ι ) . Στού χουριό μας δέν εΐχαμι. σπίτια μί δυο πατώματα.Κάμπουσα άρχουν- 
τικά ήταν κί μί δυο πατώματα, άλαιρράγκα τά ελιγαμι. Τά σπίτια μας κα- 
μουμένα μί λάσπ(η) κί πέτρις γιά πληγμένα μί τσίτ(ι) κί σκιπασμένα μί σλά- 
μα γιά κιραμύδια, οσ(οι) είχαν τούν κιρότ’ς. Τά σπίτια μας πού μέσα ήταν 
χαμηλουτάβανα. Καρφόναμι στ’ς γριντιές ψάθις γιά καλάμια, πού τά πασάλι- 
βαμι μί λάσπ(η) γιά νί εΐνι ζιστά τού χ(ει)μώνα. Τά σπίτια μας δέν εΐχαν 
τρανά τζιάμια. Τά παραπάν’ είχαν μόν(ι) φιγγίτια χουρίς τζιάμ(ι), γιά νά
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βγαίνη καπνούς κί νά μπαίνη καθαρός αέρας. Τού βράδ(ι) τού φ ιγγίτ(ι) τού 
σφάλζαν μί ενα καπάκ(ι). ’Άλλ(οι) ούντάδις είχαν μόν(ι) τζιάκ(ι.) κι9 άλ- 
λ(οι) μόν(ι) τού φ ιγγ ίπ (ι) . 'Ό πως εμπινις στου σπίτ(ι) μέσα, πιρνούσις πρώ
τα σ’ ενα χαγιάτ(ι). Άπού δα) κιαπού κεϊ ήταν δυο ούντάδις. Καρσί οπούς 
εμπινις ήταν στά δέξα μιά πόρτα γιά τού μαϊργιό κί στά ζέρβα τ’ν άποθήκ(η).

Κάθι σπίτ(ι) στά πλάϊατ’ είχι κί δυο αχούρια, γιά τά πράματα κι’ άπού 
πίσου μιά τρανή αχυρώνα. 9Έ τσ (ι) ήταν, δάσκαλι, τά σπίτια μας.

’Έθιμα κατά τήν ανέγερση οικοδομής

Στά θεμέλια, έκαναμι αγιασμό. Άλλους πάλι έκαμνι εύχέλιου γιά τ’ άϊρκα 
κί γιά νά θιμιλιώσ(η) τού νοικουκυριό. "Οταν τού σπίτ(ι) εφτανι στού τσια- 
τί, άπάν’ στού τρανό τού ντρέκ(ι) μάστουρ’ς κάρφουνι ένα σταυρό ξύλινου, 
τούν πιρνούσι κι ένα στιφάν(ι) μί λουλούδια κί πρασ(ι)νάδια. Κί κάθι νοι- 
κουκύρ’ς πάϊνι τού μπαξίσιτ’. Τόπιρνι μάστουρ’ς κι άρχίνζι νά φανάζ(η): Ου 
Γκιρτζημάν(η) Άφέντ’ς κτίζ(ει) ένα σπίτ(ι) άπάν στ’ γή άπού πέτρα άπού 
ξύλου κι άπού καρφί. Ου Δημουσχάκ’ς άφέντ’ς προυσφέρ(ει) ένα μπαξίσ (ι) 
γιά τούν Γκιρτζημάν(η) άφέντ(η) γιά νά τούν φχαριστήο(η) τ’ς μαστόρ (ο ι). 
Ού θ ιός νά δώσ(η) χίλια καλά στά πιδιάτ’, τν’ νοικοκυράτ’, στού σπίτιτ’ 
πέτρα νά μή ραΐσ(η).

'Αγιασμό εκαμναμι κι δταν μπιτούσι τού σπίτ(ι). Αύτός πού έκαμνι τού 
σπίτ(ι), προσκαλνούσι τά σόϊα, τ’ς γειτόν(οι) κί τ’ς μαστόρ (οι) κί τ’ς Εκαμνι 
τραπέζ(ι) γιά νά φκιστούν καλουρίζ(ι)κου τού κινούργιου τού σπίτ(ι). Τού 
κινούργιου τού σπίτ(ι) είχι τούν συντρ’μάτ’ τ’ς ούντάδις τ’ τού μαγειργιότ’, τ’ 
άμπάριατ’, τά ντάμιατ’ κι ούλα τά χρειαζούμινα. Μέσα στούν ούντά κριββάτ(ι) 
δέν εΐχαμι, ούτι τραπέζ(ι) κί καρέκλις. Εϊχαμι κανένα σουντήρ(ι), καμμιά 
ψάθα καταής στρουμέν(η), μί κανα-δυό σκαμνούδια, κάμπουσα μαξλάρια,, τά 
ράφια, τού τζάκ(ι) κί κανένα ντουλάπ(ι). Στού τζιάκ(ι)πάλι οσ(οι) δέν εΐχαν 
πυρουστιές, εΐχαν τού κριμαστάρψ). "Ηταν ένα τοιγκέλ(ι), πού τάνέβαζις κί 
τού κατέβαζις δσου ήθιλις, γιατί ήταν Ιδιμένου άπού μέσα άπού τού τζιάκ(ι) 
μ’ ένα σκ’νί γιά άλσίδα κί κεϊ στού τσιγκέλ(ι) κριμούσις τού τσκάλ(ι) γιά τ’ 
μπακίρα άπάν πού τ’ φουτιά κί μέριβις δτ(ι) φαΐ ήταν. ’Έ τσ(ι) ήταν ούλα τά 
τζιάκ.ια μας.

Μέσα στού μαγειργιό εΐχαμι μαζιμένα ούλα τά ντιουζένια μας, γιά τού 
τυρί, τού ψουμί, τού βούτυρου. Σ τ’ αμπάρια πάλι εΐχαμι μαζιμένου ούλου τού 
ζαϊρέ μας. Τούν φούρνου τούν εΐχαμι δξου μακρυά άπ’ τούν μπινά, γιατί κό- 
ρουτα κί γίνουνταν γιαγκίν(ι). Καιμπουσνοί τούν εΐχαν κί σκιπή γιά τούν άέρα 
κί τ’ βρουχή κι αλλ(οι) πάλι τούν εΐχαν σχέτου.

’Άντας κάμουναμι τού φούρνου γιά σ(η)μάδ(ι) εΐχαμι τά τούβλα πού
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ήταν κουντά στού στόμα. "Αμα κουκκίνζαν κείνα, φούρνους ήταν έτοιμους. 
Μι τού γκέλ(ι) μπερί τραβούσαμε στ’ν ακρα τ’ φουτιά, σκούπζαμι τούν πάτου 
μί τήν πατσιαβούρα, φούρνιζαμι τού ψουμί καί εκλείναμι τήν πύρα μι μιά 
πέτρα.

Ποια άλλα εργαλεία χρησιμοποιούσατε γιά τις δουλειές;
—  Χά! Γιά τού βούτυρου είχαμι τ’ ντουρβάνα, τ’ς καρδάρις, γιά τού 

τυρί τσαντίλις, τουλπάνια, μπακίρις, στραγγ’στήρια, τλούμια κι άλλα.
Γιά τού φουμί τήν πνακουτή, τ’ σκαφίδα άπού σουούτ(ι) κί τ’ς μισάλις.
Γιά τ ’ς πίτις τού σνί, ούκλαού κί τ’ς ταβάδις. Γιά τού φαί, τσιανάκια τσ’ 

κάλια, τιντζιρέδις, χλιάργια κί μαστραπάδις.
Τ ’ άμάξ(ι), είχε κι αύτό τά ντιουζένιατ’. "Αλλα είχαμι γιά τού χουρ- 

τά ρ (ι), άλλα γιά τ’ς άλλις δλιές, κι άλλα γιά τά κουτσουδούλια, τ’ς χαρές κί 
τά πανγύρια. Γιά τού χουρτάρι κί τά διμάτια είβαζαμι στ’ άμάξ(ι) τά σαρίκια. 
Γιά τάχυρου, είχαμι τά τσίτια. Γιά τ’ς άλλις τ ’ς δλιές εβαζαμι τά κανάτια κί 
τ’ς ντιουσεμέδις. Γιά τά -κουτσουδούλια έζιφταμι μισό άμάξ(ι), τήν ταγκάρ- 
τα, γιά νά μή κουβαλάμι ούλου τ’ άμάξ(ι). Γιά τ’ς χαρές πάλι κί τά πανγύρια, 
τ’ άμάξ(ι) τόκαναμι άραμπάτσα. Τδβαζαμι άπού πάν ψάθις γιά τούς ήλιου κί 
τ’ βρουχή κί ρουκώνουμασταν άπού κάτ. Τσιουρμπατζήδις πού είχαν άλουγα 
έζιφταν τ’ς νταλίκις γιά τ’ς χαρές κί τά πανγύρια.

Κάθι δλιά θέλ(ει) κί τά ντιουζένιατ’ς. Κι γιουργική, τά θκάτ’ς. Γιά 
νά ξ(ι)λοόσουμι τ ’ς κελεμέιδις, είχαμι τού πλούκ(ι). Ή ταν ένα τρανό αλέτρι 
πού τόσορναν 6 ζυβγάρια βόδια. Μί τ’ αύτό άνοιγαμι κί τά μπουζάλ’κια. Γιά 
τάλλα τά ούργώματα είχαμι τού κουντούρ(ι) καμουμένου άπού ξύλου κί τήν 
παπάρα άπού σίδηρου. Είχαμι κί τήν ξιάλ(η) γιά νά χαϊντάμι τά βόδια κί νά 
καθαρίζουμι τ’ λάσπ(η) κί τν’ άγράδα άπ’ τήν παπάρα κί τάλέτρι. Είχαμι κί 
τ’ς σβάρνις γιά τού σβάρνισμα, τ’ς τσάπις γιά τού τσάπισμα, τ’ς κασμάΐδις νά 
ξιλώνουμι τά κούτσουρα, τ’ μανέλλα γιά νάνοίγουμι τ’ς τρύπις γιά τά παλού
κια, τούν τσιαλουκόπου κί τού δικράν(ι) γιά τά τσιαλιά, τού φκιάρ(ι) κί τ’ς 
φρουκάλις γιά τά μπουκλούκια κί τ ’ς κουπρές, τού μπέλ(ι), τά δικέλια κί τά 
γιασμάκια γιά τά άμπέλ(ι). Μί τού μπέλ(ι) άνοιγαμι τν’ άνξιά κί τά γκιου- 
μπέλια γιά νά μή βοι^σκάν στά χουράφια κί στά τσιαΐρια. Γιά τού κόσισμα είχαμι 
τήν κόσα, τού ξ’λένιου τού δικράν(ι) κί τού τουρμούκ(ι), γιά τού θέρου τού 
δριπάν(ι) κί τήν παλαμαριά, γιά τάλυσμα πάλι είχαμι τ’ άλών(ι) πού τόκαμνα- 
μι μαναχοί μας στ’ αλώνια. Κάθι νοικουκύρ’ς εΐχι κί τού δ’ κότ’ τ’ άλών(ι), μί 
τού τσιαρδάκιτ’. Τ ’ άλουντή τοΰ νοικουκυριό εκεί μαζέβουνταν. Κει μαέριβαν 
κεΐ κοιμούνταν, κεϊ είχαν κί τάρνίθια τ’ς. Πουλύ δλιά δάσκαλι τ’ άλών’σμα, 
τρανή τυράνια. ’Έ τσ(ι)... λόντις στέκουνταν τ’ άλών’σμα άμα δέν ψσούσι βλου- 
γη,μένους άγιράκους. Κί θυμουνιές σάν πής βουνό εστηκαν. Πότι νά τιλιώσουν 
μπρά... Γιά τ’ άλώνσμα είχαμι τ’ς ντουκάνις, γιά τού συγύρσμα τά ξ’λένια τά
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δικράνια, γιά του μάζιμα τ’ς σγκραμπόλυλις κι τού σιργκί κι γιά τού λίχνισμα 
τ’ς γιάμπις κι τού ξυλόφκιαρο κί γιά τού σνίικ(ι) πού έπιρνι G ούκάδις. Ούλου 
τού γινιτί μας τού μιτρούσαμι μι τά τρανά τά κιλά. Τά χουράφια τά μιτρού- 
σαμι μι τά ντιουλιούμια κι τ’ς υπουργίες. Κάθι σπουργιά κι ενα νταιβλ’'μ ( ι) .

Αυτά ήταν δάσκαλι τά ντιουζένια μας. Γέρους ε’ίμι άμπουρεΐ κί νά άστόϊ- 
σα κί κανένα. Τά ντιουζένια γιά τά πανιά δέν τά ξέρου γιατί πού νά τά ξέρου 
αφού αυτά ήταν γνικίσις δλιές.

Οί γυναικείες δουλείες

Γιά νά τελειώνουμε λοιπόν μέ τά εργαλεία καί τά σκεύη τού νοικοκυριού, 
ρωτάμε τήν Γκιρτζιμανάκη Βάγια 87 χρόνων, άπ’ τή Λεπτή Όρεστιάδος, πού 
έ'ζησε μέ τούς Ίσαακιώτες '50 περίπου χρόνια, οσα έκανε παντρεμένη μέ τόν 
Ίσαακιώτη άντρα της.

—  Γνικίσις δλιές μέσα στού σπίτ(ι) δάσκαλι, ήταν πουλλές. Ούλα τά 
ρούχα πού φουρούσαμι κί μεΐς κι άντράδις μας κί τά παιδιά μας απ’ τά χέρια 
μας πιρνούσαν. Μεΐς τού λανάρζουμι τού μαλλί, τόγνιθαμι, κί τού γύφαναμι κί 
στούν αργαλειό. Γιά τ’ς δλιές αυτές εΐχαμι τά λανάρια, π’ άνάγριναμι τού μαλ
λί, τ  ρόκα κί τάδράχτια γιά τού γνέσ(ι) μου, τλ’υγάδια γιά τού τλυγάδιασμα, 
τσικρίκ(ι) κι άνέμ(η) γιά τού μασούριασμα κι ύστιρα αργαλειός. Άπού κεΐ θά 
πιρνούσαν ούλα τά πανιά: Ζνάρια,, μπιάλια, σιαιάκια, πανή,σια, ούλα άπού κεΐ. 
Άργαλειόδις ήταν σάν τ’ς σημιρνοί κί κόμα μπιτέρκ(οι) (άχρηστοι). Τά τσι- 
ράπια τάπλιχαμι μί τ’ς βιλόνις. Αυτά ήταν τά Οκά μας τά ντιουζένια (εργα
λεία).

—  Μιά πού τ’ ανδρικά καί τά γυναικεία ρούχα περνούσαν τότε δλα άπό τά 
χέρια σας, τί ρούχα φορούσε τότε δ κόσμος;

—  Τά ρούχα μας άντρίσια, γνικίσια ήταν ούλα χουντρουγυφαμένα, κι 
άλλα πληγμένα. Ά ντρο ι φουρούσαν στού κιφάλ(ι) ένα σαρ’ίκ(ι) σά ζνάρ(ι), 
τού πκάμσου μακρύ ώς τού γόνα κί σκιστό στού γκιουούσ(ι), μί τρανά μανί
κια. Τού ύρακί βαβακιρό κί στινό στά μπατζιάκια μί πιραστή βρακουζώνα. 
Τού γιλέκ(ι) χουρίς μανίκια, κούμπουνι σταυρουτά μί τ’ς τιλένις (συρμάτι- 
νες) κόπτσις κι ήταν γαϊτανλούδκου. Τού πουτούρ(ι) γαϊτανλούδκου κι αύτό, 
ζνάρ(ι) στ5 μέσ(ι), τσιράπια στά πουδάρια κί τά γιμινιά (παπούτσια). Μί τά 
τσαρούχια φουρούσαν τά μπιάλια (πανιά) πού τάδιναν μί τά τσαρουχόσ(ι)κνα. 
Γιά σακκάκ(ι) φουρούσαν τάντι,ρί, γαϊνταλούδκου κι αύτό κί μί μανίκια. Γιά 
τού πουλύ τού κρύου είχαν τού γιαμουρλούκ(ι) (αδιάβροχο), μί γκαγκούλα, 
μί μανίκια κί χουρίς μανίκια.

Γναΐκις στού κιφάλ(ι) φουρούσαν μαντήλις. Τ’ς γιουρτές, τ’ς χαρές κί 
τά πανγύρια, νιές φουρούσαν πουλίτ(ι)κου γιασμά (ιμαντήλα) ζουγραφσμέ-
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νου, ιμί φούντις κί μί πούλια. Τά μαλλιά τάκανιμι πλιξίδις πουλύ μακριές μί 
χρουματιστές κουρδέλλις. Ά πάν στού γιασμά φουρούσαμι ένα σιμουιλόουδου 
(καρφίτσα) κί στού πρόσουπου χουρίς σουβάδις κί φκιασίδια. Άπού κατ’ φου- 
ρούσαμι τού πκάμσου μακρύ ώς κάτ’ κιντημένου στούν πουδόγυρου. Άπού 
πάν ντουλαμάς σκιστός στού γκιουούσ(ι) (στήθος), χουρίς μανίκια κί μιά 
πθαμή κουντΰτιρους. Σ τ ’ μέσ(η) ζνάρ(ι) τρεις φουρές τυλιγμένου κι άπού 
πάν πουδιά κιντημέν(η). Στά πουθάρια, κατσίνια κιντημένα κί κουντούρια. 
Νύφις φουροϋσαν τού τιρλικάκ(ι) μί κόκκινη σκέπ(η) στού κιφάλ (ι).

Τροφές

Γιά τις τροφές μάς λέγει ο Μπαρμπαγιάννης:
—  Τού προτΐ γιά τιουρμπάς, γιά τραχανάς, γιά κουσκούσ(ι), γιά γουφ- 

κάδια. Τού μισ(ι)μέρι τού πάραπαν δέν μέριβαμι, ετρωγιοκι καθένας ότ(ι) 
έβρισκι κί τού βράδι, στρώνουμασταν ούλ(οι) στού σουφρά (τραπέζι κοντό) 
κι ετρουγαμι φαΐ μαγειριμένου. Τά φαϊά μας ήταν, πατάτις γιαχνί, φασούλια 
στού τσκάλ(ι), μπληγούρια, ρουβίθια, φακές, .κουκιά κι δτ(ι) βρίσκουνταν 
μέσ5 στού σπίτ(ι). Ό τα ν  δέν τύχινι νά κάνουμι φαΐ, έκαναμι καμμιά πίττα, 
καμμιά κάσια, κανένα κατσιαμάκ(ι) κι έτρωγαμι. Άπού κριάς κί φάρια δέν 
ταχαμι μπόλ(ι) κα' (άφθονα) ούλου τούν κιρύ. Τά Χριστούγιννα, τ’ς άπο- 
κρές, τήν Πασχαλιά κι άντας έπιφτι κανένα πρό'βατου, ετρουγαμι κριάς, γιά 
κι δταν έκουβαμι καμμιά κόττα. Ψάρια; Τού καλουκαίρ(ι) πού πάιναμι καμ- 
μιά φρά στού πουτάμ(ι) μοναχοί μας έπιαναμι κί ετρουγαμι. ’Έκαναμι κι άλαγ- 
κίτις κί μικίκια κί μπάμπου τά Χριστούγιννα άντα έσφαζαμι τά γρούνια. Μί 
τά λουκάνκα, τ ’λίγδα κί τήν πουσιουρτή πουρέβουμασταν κάμπουσου κιρό. Εΐ- 
χαμ’ ύστιρα κί τά πιτμέζια μας. Δόξα νάχει θειος κί τού πιουτί μας δέν μάς 
έλειπει. Ά π ’ τάμπέλια μας έκαμναμι μπόλ(ι)κου κρασί κί ρακί, κί ριτσέλια κί 
τί δέν έκαμναμι. Είχαμι κί τά χουσιάφια πτού θέρου.

Επαγγελματική ζωή στό Ίσαάκιον

ΓΩ ΡΓΙΑ : Οί Ίσαακιώτες είναι κατ’ εξοχήν γεωργοκτηνοτρόφοι, γ ι’ αύτό 
δ Μπάρμπα Γιάννης πού ολα του τά χρόνια τά πέρασε παλεύοντας μέ τά χώ
ματα, μάς λέγει λοιπόν:

—  Ή  δλιά μας, δπους λές κί σύ δάσκαλι, εΐνι μί τά χώματα, κί τά χώ
ματα δέν εΐνι ούλα τού ίδιου. ’Άλλα εΐνι αλαφριά κι άλλα 'βαριά. Στού χουριό 
μας είχαμι πουλλά λουγιό χώματα. Είχαμι τά μπουζλούκια (ασπρόχωμα), τά 
καρατοπράκια (μαυρόχωμα), τά κισλάτσια (κοκκινόχωμα), τ’ς τσε'ίλέδις 
(πλαγιές), τ’ς άλμύρις, τά γιούρτια (κήποι), τά κουμλούκια κί τά καμπίσια.
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Τ ’ς πλαγιές εκαναμι δισιές γιά νά μή άίδυνατίζουν τά χώματα. Κουλακάσμα (μα- 
ταιοπονία), στ’ γιουργική. "Αμα δέν εϊχις δάσκαλι χαϊβάνια γιά τού κάμουμα 
κί για τ’ς άλλις τ’ς δλιές, κάν τίπουτα δέν έίκαμνις. Γι αύτό καλός νοικοκύρς 
ήταν κείνους πού είχι καλά βόδια, γιλάδις, άλουγα κι τέτοια. Γ ι’ άρχουντιάς 
τότι μετριούνταν μί τού πόσα κιφάλια πράματα εϊχις. Τά πουλλά τά χαϊβάνια 
χάλιβαν κί τού Χουσμέτι τ’ς (περιποίησες). Δέν ήταν μαναχά τού τάϊσμα κί 
τού πότισμα, επριπι νά ξέρ’ς κί νά τά κουλαντίΐς (μεταχειριστής). Καμπουσά 
ήταν πουλ,ύ ντιλιικάτικα, άρρώστιναν μι τού τίπουτας. Τά βόδια τάπιανι τού κα- 
ρακούσ(ι), τού σιάπ(ι)... Τά βουβάλια χ ’ρλαμάς. Τά πρόβατα κουλινίτσα, τού 
κελεμπέκ(ι), κί τού ντελιιμπάσ(ι), τάλουγα τού τατάρικουλου κι ούλα τά χαϊ
βάνια τού φούσκουμα άμα έτρουγαν τριφύλλ.

•—■ Θά θέλατε μπαρμπα-Γιάννη νά μάς πής μέ τή σειρά τίς δουλιές.
—  Κάθι γιουργός τ’ δλιάτ’ τν’ άρχίζ(ει) άπού τότι πού πιάνιτι απ’ τού 

χώμα. Μί καταλαβαίν’ς τί θέλου νά σύ πώ. Ά π ’ τού σπόρου άρχινά ή δλιά μας. 
Δέν εσπειρις; Δέν θά θιρί’ης, δέ θ’ άλουνί’ης, δέ θά γιμίσουν τάμπάριας, δέ θά 
φας. Τούν σπόρου τούν τοίμαζαμι πού τού καλουκαΐρ(ι), πού τούν τραβούσαμι 
μπασιάκ(ι). Σ ’ άλλα χουράφια έσπειρναμι τού άσπρόστιαρου, σ’ άλλα τού μαυ- 
ρόστιαρου κί σ’ άλλα τού σαρίμπασιακ(ι). Τά σ(η)μάδια στούν ουρανό πουλύ 
τά ξέταζαμι. Πουλλοί παπέοι καταλάβιναν άμα χρουνιά Οά γίν(η) μπερεκετ- 
λίδσα (καρπερή). ’Έσπειρναμι ούλου μί γυμάτου τού φιγγάρι κί πάντα τήν 
Διφτέρα, τήν Τιτάρτ(η) κί τήν Παρασκιβή. Τήν παραμουνή π’ θά έ'σπερναμι, 
στού σπίτ(ι) δέν εβραζαμι φαί- κί δέν εδουναμι δανκά. Τάίζαμι πού βραδί καλά 
τά βι>δια κί τού προυΐ, πουλύ προυΐ, άρχιζει τού όργουμα, ύστιρα τού σπάρ(ι) σι
μού κί κατόπ(ι) τού σβάρνισμα. ’Έσπειρναμι στά πιταχτά οπούς μπαμπάδις 
μας. "Ενα χ(ει)μών τάφηναμι στ’ θειου τά χέρια. Μί τν’ άνξιά άρχιζαμι μί 
τά καλαμποόκια, τά μπουστάνια, τά βαμβό.κια, τάμπέλια κί τά σουσάμια ώς τού 
θέρου. Τότι (πλέον) φοΰντουνι δλιά. Πουλύ δλιά έπιφτι μαζουμέν’(η) 
κείνου τούν κιρό κί μάς μπουχτούρτζι (γέμιζε τό μάτι). Τότι ήταν πού δέν 
μπουρουσις νά βρής άνθρουπου μέσα στού χουριό. Άπού ξύλου άνθρουπου χάλι- 
βαμι τότι γιά τ’ δλιά. Ούλ(οι) κουβαλιόνταν τότι στού μπαΐρ (ι) κί ντιρμιντζής 
(μυλωνάς), κί ντεμερτζής (σιδεράς) κί ψάλτ’ς κί παπάς, ούλ(οι) τρανοί, μι- 
κροί, στά χουράφια. Ούραχτσίδις (θεριστές) θέρζαν συνέχεια μί τά δριπάνια 
κί τ’ς καβραμάδις (χειρολαβές). Μπρουστά πάϊνσκι ντραγκουμάν’ς κί πίσου 
γκουτζίκας. Κείνους πού θά θέριζε πρώτους τού προδτου τού διμάτ(ι), τού πάϊνι 
στ’ άφιντικό τού κούρτιζε στά πουδάριατ’ κί τού έλεγε: αύτό τού διμάτ(ι) εινι 
προυκουπί στ’ άμπάρις, νά τού χαίρισι., κι έπιρνι τού μπαξίσ (ι). "Οσους ήλιους 
άνέβινι τά τακίμια (αράδες) δέν σταματούσαν. Δέν σταματούσαν άμά κί τά κ’ 
ντ’ρτίσματα (πειράγματα). "Ενας πείραζε τούν άλλουν ώσπου πιάνουνταν κί 
πάλιβαν μέσα στού τσικ’'μ ( ι) .  Σκάνιαζι νοικουκύρ’ς, άμ: τί μπουρούσι νά κά-
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μ(η). ’Ηταν μέσ’ τ’ αντέτια (έθιμα) κι αύτό. Μέρα χρόνους μπρά...; που νά 
πιράσ(η) μι τ ’ βουβαμάρα. Ούλου κί .κανένας Οά εΐχι τοΰ λόγου. ’Έτσι τά του- 
κίμια εβγιζαν κί τά στόματα δέν σταματούσαν. Κάμπουσις φουρές τραγδούσαμι 
κι είχαμι τραγούδια ούραχτσίθκα (Θεριστικά), πού τά τραγουδούσαν ούλ(οι) 
κι άμα μπιτούσαν (τελείωναν), τούς νάνι τραγουδούσαν κί χουριφτκά πού τά 
χόριβαν μέσα στού τσικ’ Ίμ(ι). Θυμάμι δυο τρία, δάσκαλι, πουλύ τά τραγδού- 
σαμι μί τ’ μακαρίτσα. Κί τώρα καμμιά φορά πού βγαίνουν στού θέρους άντα 
ακούουν νά τά τραγδάν ούραχτσίδις, τά θυμάμι κί βουρκών(ει) ψ(υ)χήμ:

«Γιάννης θέριζι μαζύ μί τήν καλή του.
Συνουριάστηκαν κί πιάστικαν στού μπάζι.
—  "Άν μί διαβής Γιάνν(η) άλλη καλή θά πάρης 
Κι άν σύ 'διαβώ γώ άλλουν καλό θά πάρου.
Κόρη δίψασι θά σκάση άπού τή δίψα.
—  Γιάννη δίψασα Θά σκάσου από τή δίψα.
—  Βλέπεις εκείνα τά 'βουνά τά φουβιρά μπαλκάμια, 
κεΐνι καλήμ’ τά κρυουνιρά, κεΐ νι κί κρυουβρύσις.

Αύτό δώ τού τραγουδούσαμι γιά  νά πειράξουμι κανένα κί νά γιαλάσουμι.

Τί νά κάνου έρημους τή γυναίκα πόχου 
τού γινάρ(ι) μί έστιλνι νά πάου νά Θιρίσου.
ΙΙέντι κάπις μέδουνι κί δικαουχτό^ δριπάνια, 
κί δικαουχτώ παλαμαριές κι άντι νά πάς στού θέρου.
Ούλη μέρα θέριζα βουριάς κι’ αέρας, 
κί τού βράδι γύριζα σάν νοικοκύρης.
Β ρίσκου τήν νοικουκυράμ’ νά μαγειρεύη
Λαό, πιρδίκια έψηνι κί μπολτουρτζίμια (ορτύκια).
πέρν(ει) τού κουτσουχούλιαρου μί κουπανάει στού χέρι.
— ’Όξου, δξου, γάϊδαρι, βρε πεζεβέγκ,η (ξράχτη).
"Οταν έχου τούς φίλους μου μέσα νά μή ιιπαίνης 
κι δταν τις φιλινάδις μου δξου νά μή βγαίνης.
—  Πείνασα νοικοκυράμ’ κί τί νά φάου:
—  Νά τά ξηρουκόμματα μέσα στήν ντουλάπα, 
νά κι τού ξυνύγαλου μέσα στήν τσουκάλα
φάι κί ντιρυλίκουσι νά τσακιστής νά πέσης.

Θυμάμι δταν ήμαστν ακόμα παλληκαρούδια, τότι, πού σιβντάς (έρωτας) 
άρχιζι νά μάς χτυπάη κατάκαρδα. Τού θέρου γιά νά πειραχτούμι έλιγαμι.

Ούλοι τούν ήλιου κύτταζαν πού πάει νά βασιλέψη
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κι κόρη πούχε εποχή κί κόρη πούχι τούν καημό 
τά πλάγια άγναντεύει.
Βλέπει καράβια νάρχουντι, βαρκούλις νάρμενίζουν 
—  Φε'ρνουν την, ώρέ, τήν αγάπη μου, τούν άγαπητικό μου. 
Δώδικα χρόνια καρτιρώ τούν πόνου μου νά γιάνη. 
τούν πόνου πόχου στήν καρδιά, γιατρός δέν 0ά τούν γιάνη 
"Ενας ψηλός μιλαχρινός τούν εκαταλαβαίνει.

Τά χωράφια χωρισμένα σέ μικρά κομμάτια μέ λίγα στρέμματα. Τά κα
θένα θά τελείωνε γρήγορα. Στό τέλος, τί έθιμα είχατε Μπάρμπα _ Γιάννη;

—  "Οταν μπιτούσι τού χουράφ(ι) άφηναμι κάμπουσα στάχυα αθέριστα. 
Καμπουσνοί, τήν τελευταία δριπανιά τήν έπιρναν κί τήν κριμούσαν στού είκο- 
νουστάσ(ι), γιά, τάβαζαν στού πανέρ(ι) κί τούν 'Α ϊ Σουτήρα μαζύ μί άλλα 
μπερεκέτια τά πά'ίναν στν’ εκκλησία. "Αλλ(οι) πάλι ούραχτσίδις επιρναν τήν 
τελευταία χειριά κί πάϊνα κί κλούμουναν τού νοικουκΰρ(ι) κί τούν ελιγαν «τά- 
ξι, τάξι». Κί κείνους εταζι ενα τραπέζ(ι). "Αλλοι πάλι ούραχτσίδις άντας μπι- 
τούσι τού χουράφ(ι), πιτούσαν στούν αέρα τά δριπάνια κι εύχουνταν. «Τοοοοό- 
σου άψλό νά γίνη τού χρόν τό στιάρι».

Τού βράδι στού σπίτ(ι) τ’ νοικουκύρ(η) θά γίνουνταν τού τραπέζι πού 
έταξι. Ούραχτσίδις θάτρουγαν, θάπιναν, θάπιρναν κί τού δίκιου τ’ς κί θάφυ- 
βγαν.

"Τστιρα άπού τού θέρσμα τά διμάτια τά οτοίβαζαμι θημουνιές κΓ άπό 
κεΐ τά κου'βαλούσαμι στ’ άλών(ι). Τ ’ άλώνσμα τάρχιζαμι Δευτιριάτ(ι)κα. "Ο
ταν τού κιντί (απόγευμα) τάλώνισμα γίνουνταν σάν άχυρου τού μάζιβαμι μιά 
λόντα (σωρός) σί μιά άκρα κί καρτιρούσαμι νά φυσίξ(η) άγιράκους γιά νά 
τού λιχνίσουμι. "Τστιρα έρχουνταν σούμπαης (Δεκατιστής) τού μιτρούσι μί 
τού (σνίκ(ι) κι έπιρνε τού ούσιούρ(ι) (δεκάτη).

—  Τί γινόταν, δταν ένας νοικοκύρης δέν καλούσε τόν εκτιμητή;
—  Θά πιρνούσι ύστιρα σού|.ιπαης, πού εμαθι δτι άλώνσι, κι έγραψι πα

ραπάν, άπ δτ(ι) έβγαλι, γιά νά (πάρ(η) παραπάν ούσιούρ(ι). Καμπουσνοί 
πού τ’ αυτούς, δάσκαλι, ήταν τήν τραχλιάς νά τηνάης. "Αμα δέν τάχις δι- 
κατέσσιρα τά μάτιας κί τού φως πού τά μάτια σέκλιβαν κί δίκιου καν πουθινά 
δέν μπουρούσις νά βρής. Βλέπ’ς τά ούσιούρια αυτοί τά αγόραζαν πού τή Κοι
νότητα κί κοίταζαν νά μή μπούν μέσα.

—  Στό χωριό σας, Μπάρμπα Γιάννη δλοι εΐχαν κτήματα;
—  Λίγου πουλύ δλ(οι) εΐχαν πού κάμπουσα κτηματάκια. Καμπουσνοί π’



208 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

δέν μπουρούσαν μοναχοί τς’ νά τάΙδλέψουν, τάδουναν γερετζίδκα (μισιακά).
—  Τούς αγροφύλακες ποιος τούς πλήρωνε τότε;
—  "Αϊ γιά τούς κουρουτζίδις λες; Τούν "Αϊ Δημήτρη συμφώνζαν τούν 

κουρουτζή μ’ ενα τρανό κιλό στιάρι στού στιφάν(ι) γιά ενα χρόνου. Κουρουτζής 
τηρούσι νά μη γίνουντι. ζημιές. "Οταν γίνουνταν μιά ζημιά, τήν καρλάτζε (υπο
λόγιζε) άπάν’ κάτ’ πόσου ήταν κ! παΐνισκι στού νοικουκύρ(η) κί σ’ αυτόν πού 
έκαμνι τή ζημιά, τς’ άντάμουνεικί τά τέριαζαν νουρίς νά παέν’ στούν 'Κατή.

4Η ποιμενική ζωή στο Ίσαάκιο

—  "Οπως τώρα, έτσι, φαντάζομαι, καί τότε πολλοί θά είχαν πρό'βατα.
—  Πώς, ούλοι, σχιδόν, εΐχαμι πού κάμπουσα πρόιβατα. Καμπουσνοί τά- 

χαν άπάν’ πού 100. Αύτοί χρειάζουνταν κι ένα καλό τσιουμπάν(ι) π’ νάπκάζ’ 
άπού πρόβατα. Τά πρόβατα τάχαμι τού καθένα μί τονουμάτς: Μπέλα, καρα- 
κιύζα, στέρφα κί τού μπέτσιου (κριάρι). Κεΐν(οι) πού είχαν λιγουστά γίνουν
ταν δυο τρεις τού ένα κί έπιαναν ένα τσιουμπάν(ι). Κάθε τσιουμπάν’ς κριμού- 
σι στά πρόβατα κουδούνια, τούτσια (χάλκινες καμπανίτσες), τρακάτσ(ι)κες 
(μέ πιο ξηρό ήχο), γιά νά ακούει τού βράδι κατά πού βουσκούν τά πρόβατα.

Τούν Αύγουστου τά πρόβατα έσιρναν (γονιαοποιούνταν) κί κατά Χρι- 
στούγιννα γιννούσαν. Τσιουμπάν’ς άστ(οι)χούσι (προσλαμβάνονταν) τ’ς 14 
τού Σταυρό (Σεπτεμβρίου) γιά ένα χρόνου κι ούλου τού χρόνου τάπιρνούσι 
άρκαντασλίκ(ι) (παρέα) μί τ’ς άλλ(οι) τ’ς τσιουμπάνδις. Τότι ήταν πολλά 
μπουζάλ’κια (χέρσα) κί τσιουμπάνδις δέν κόσιαζαν (έτρεχαν) δπους τώρα, 
πού κατόπ(ι) π’ τού μπολιούκ(ι) (κοπάδι). ’Έκαμναν παρέις, έπιζαν, χόριβαν, 
έτρουγαν ούλ(οι) μαζί πού τούν ίδιου τούν ταβά κι ήταν άγαπημέν(οι). Λέει 
ένα μασάλ(ι):

«Σαράντα τσιουμάνδις έτρουγαν ούλ(οι) α’ ένα χλιάρ(ι) (κουτάλι) άπού 
τούν ίδιου τούν ταβά (ταψί) κι ήρθι λύκους κί καβράτσι (άρπαξε) πρόβατου κι 
ούλα τά στόματα ήταν γιμότα κί κανένας δέν μπόροι νά τούν χουίάξ(η) (q,o> 
νάξη)».

Καμπουσνοί τσιουμπάνδις έπιζαν κι’ όργανα'- Καβάλα (φλογέρα), γκάιν
τα (άσκαυλο), έκλεμέ (μακρόστενη φλογέρα) κ.ά. Σ τά  μπουζάλ’κια (χέρ
σα) άντάμουναν πού καμμιά φρά τσιουμπάνδις μί τ ’ς, γιαλαδαρέοι κί τ5ς κα- 
τσυκάρδις. Τού μισμέρ(ι) τά στάλζαν τά πράματα κάτ’ πού τά δέντρα.

"Ενα μασάλ(ι) λέει τότι πού Χριστός πουρπατούσι άπάν’ στ’ γή, καμ- 
μιά φρά πέρασι κι άπό ένα γιαλαίδάρ(ι), πού στάλζι τά πράματάτ’ κάτ5 άπού 
ένα δέντρου. Ρώ τ’σι κατά πού πέφ τ(ει) τού τάδι χουριό; κί κείνους τότι σή- 
κουσι τού πουδάρι τ’ κή έδειξι. Θύμωσι Χριστός κί τούν πρόγκιξι (σκόρπισε) 
τά γελάδια τ’ κί γιαλαίδάρ’ς κόμα κουσιάζ(ει) (τρέχει) νά τά μαζώ ξ(η), άμά
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κείνα καμμιά φρά δέν στέκουντι σένα μέρους κι ούλου φεύγουν κί γιαλαδάρ’ς 
τά κυνηγάει, γιατί τούν καταράσκε Χριστός.

Πέρασι ύστιρα οπού τού κατσ(ι)κάρ(ι) (γιδοβοσκό). Αυτός πάλι τούν 
εδειξι κατά μπαλκάμια (βουνά). Τότι Χριστός πρόγκιξι τά κατσίκια τ’ κατά 
μπαλκάμια κι ακόμα κουσιάζ(ει) κατσ(ι)κάρ’ς ώς τά σήμιρα νά τά μαζώξ(η). 
Τσιουμπάν’ς άμά καλουφέρΟκι στού Χριστό κί Χριστός τά βλόϊσι τά πρόβατα 
δπ’ κι άν παέν(ι) ούλου κουντάτ’ νά μαζώνουντι. ’Έτσι κιόλας γίνιτι κί ώς τά 
σήμιρα. Τσιουμπάν’ς δέν γανιάζ(ει) όσου γιάλλοι).

Τσιουμπάνδις γιουρτάζουν τούν Ά ϊ Θανάσ(η), κάνουν κί κουρμπάνι (Ου
σία). "Οσου κιρό γιννάν τά πρόβατα δέν ξιαλλάζουν. Τά πρόβατα τά κουρέ- 
βουν τό- Μάη. 'Πρώτα τά μπατζιακλαντούν (καθαρίζουν άπό κάτω) αρχίζον
τας πού τά στέρφα (στείρα), μιτά τούν μπέτσιου (κριάρι) κι5 ύστιρα τά σα- 
μάλια (γαλατερά). Τού γάλα πί τότι τόδουναν στς’ μάντρις. Τήν πρώτ(η) 
τ’ μέρα πού κόβουνταν τού γάλα απ’ τ’ μάντρα τού μέραζαν στ’ γειτουνιά κί 
τ’ς άλλις τ’ς μέρις τδκαμναν τυρί, τουλουμουτύρ’ κουρτμάτσι κ.α.

—  Γιά τά δέντρα έχεις νά μάς πής τίποτα;
— ’Έλιγαν, άμά γιά δέν τού ξέταζαν. "Αμα εσπιρνις καρυδιά, όταν θά 

γίνουνταν χουντρή σάν τού σβέρκους (λαιμός), 0ά πέθινις. Δέν έκαμνι νά κοι- 
μ’θής κάτ’ πού τ’ συκιά κί τήν καρυδιά γιατί είχαν βαρύν ίσκιου κι άρρου- 
στούσις. Γιά νά βάφουμι πάλι τά ρούχα, έπιρναμι φύλλα πού τήν καρυδιά, φρά
ξου, πουρδαλιά κ.α. ’Έ τσ(ι) έβάφαμι τότι τά ρούχα.

—  Κυνηγούς καί κυνήγια δλο καί θά είχατι στον τόπο σας.
—  Κί κυνηγούς είχαμι κί πουλύ κυνήγ(ι). ΕΙχι τότι κάτ’ κυνηγοί καη- 

μένημ’ πού στού σ(η)μάδ(ι) ήταν άφταστ(οι), δέν τ’ς παράβγινι κάθι ενας. 
Άπού κυνήγ(ι) πάλι σάν πής πολύ πράμα. Λαγοί, πέρδικις, φάσις, πάπγις, 
ιιπυλτουρτζίμια (ορτύκια), τριγώνια, μπικάτσις, άλπές, άγρόγρουνα κ.α. Τά- 
γρόγρουνα κί τά μπουρσούκια (ασβοί), μάς έκαμναν πουλλές ζημιές στά κα- 
λαμπούκια. Κί τ,ς λύκ(οι) τ’ς κυνηγούσαμι, γιατί βαρνούσαν στά πρόβατα 
κι έκαμναν τρανές ζημιές. Γιά τού κυνήγ(ι) κάθι κυνηγός ειχε καλά κουπάϊα 
(κυνηγόσκυλα), πού τού εφιρναν τού λαγό στά πουδάρια τ’ γιά νά τούν βα
ρέα (ει).

Τ ί τά θέλ’ς δάσκαλι, τρανή ψώρα τ’ αύτζήλ’κ (ι) (κυνήγι).

Κοινωνική ’Οργάνωση

—  "Οταν έφευγε κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, τί έθιμα κάνατε;
—  Άπού μέρις ούλοι δ’κοί τοιμάζαμι άπό κανένα μπαξίσ(ι) κι άπού βρα- 

δίς γιά χατήρτ’ έκαμναμι γλέντι. Τ ’ μέρα πού θά έφιυγι τούν ξιπρουβό'δσαμι
14
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(ξαποστέλναμε) ώς οθου άπού τού χουριό μί τά όργανα κί δκοί,τ’ άπού κουν- 
τά έκλιγαν πού τόν χουρίζουνταν.

—  Φαντάζομαι, Μπάρμπα Γιάννη, πώς οί χωριανοί μεταξύ σας θά είχα
τε καλές σχέσεις.

—  Νά σύ πώ καλά εΐμασταν. "Εκαμναμι τού χ(ει)μώνα τά νυχτέρια μας, 
τά τζιουμπούσια μας (γλέντια), τού καλουκαίρ ( ι) πάλι πάϊνισκαμι στά μι- 
τζιά (όλοι μαζί βοηθούσαν νά τελείωση μιά δουλειά γρήγορα), βοηθιού- 
μασταν ένας μί τούν άλλουν, όχι σάν σήμιρα πού ένας κοιτάζ(ει) νά βγάλ(η) 
τάλλνού τού μάτ(ι). "Οταν έκαμνισκι ένας μπινά (οικοδομή) χέρ(ι) τού χέ- 
ρ (ι) ούλ(οι) τούν βουηθούσαμι νά τού φκιάσ(ει). Κι άμα επιρνι κανένα σπί- 
τ ( ι)  φουτιά, θκός, θκύιμ’ δέν τανάτζαμι (κοιτάζαμε), κόσιασμα (τρέξιμο) κί 
τ’ν’ έσβηναμι.

"Αμα τύχινσκι νά έρτ(η) κανένας ξένους στού χουριό, ούλ(οι) τούν 
προυτομούσαν, δέν τούν άφηνανι όξου. Αύτό τού καλό μπάκ (μιά φορά) τού- 
χαμι. Κι ούλ’(οι) καλοί δέν ήμασταν. Εΐχαμι κί καμποσ(ι)νούς πού δέν ήταν 
λουλούδια γιά μύρσμα.

—  Μέσα στις οικογένειές σας πώς είχανε τά πράγματα;
—  Στά χρόνια μας κί παλιώτιρα, δπους μάς τά μουλουγοϋσαν, οίκουγέ- 

νειες εΐχαμι τρανές. Μπαμπάδις, άμπουρεΐ, νά τά πάντριβαν πού μικρά τά πι- 
διά, άμά γιά νά τά κάνουν νοικουκυρέοι, αργούσαν πουλύ, γ ι’ αύτό έβλιπις οί- 
κουγένεια μί εϊκουσ(ι) κί παραπάν άτουμα. ’Έφτανι μέσα σ’ ένα σπίτ(ι) κί 
προσάγγουνα νά έχουν κί νά μή χουρίζουν ακόμα. Τότις δ τρανός μέσα στού 
σπίτ(ι) ήταν δ τρανός άφιντάκ’ς μί τ ’ μπάμπου (παππούς και γιαγιά), μι τ’ 
άφέντσις μί τ’ς κυράτσις τ’ς (αντρόγυνα) κί τά πιδιά. Εΐχαμι ύστιρα τ,ς μπού- 
λις (αδερφές) τ’ς μπάτιδις (μεγαλύτερα αδέρφια) τήν τέτη (αδερφή τού πα
τέρα), τήν ίγκέ (θεία από τήν μητέρα), τούν μπασιά (γαμπρό), τούν λάλου 
(θείο), τ’ς μπατζιανάκδις (γυναίικάδερφοι) τ?ς μπλάτ’ζις (τά κουνιάδια), 
κί χώρια τά συμπιθέρια πού καμιά ψ (ο) ρά, έμειναν στού ΐδιου σπίτ(ι). 
Ούλα μέσα στού σπίτ(ι) τά κανόνζι άφιντάκ’ς. Ούλις νύφις πάλι μέσα 
στού σπίτ(ι) κί γιάλλις γυναίκις τούν σέβουνταν κί τούν παράστηκαν.

—  ’Αναμεταξύ σας πόας εΐχαν οί σχέσεις σας;
—  Γιά τ’ς χουριανκές δλιές έβγίναμι δπους κί σήμιρα προυσουπική ερ

γασία κί δούλιΐβαμι μί τή ψυχή μας. Τότι κάτ’ γυφιρούδια, κάτ(ι) δρόμ(οι), 
κάτ(ι) βρύισις, μουναχοί μας τ’ς έκαμναμι. "Τστιρα άνθρώπ(οι) εΐαιστι καμ- 
μιά φρά κί δανκές καράδις έ'πιρναμι γιά νά κάνουμι τή δλιά μας. Έπιρναμι 
τότι έναν κεφίλ(ι) (εγγυητή) κί πάϊνισκαμι στ’ς τσιουμπαρτζίδις κί έ'πιρναμι 
δανκά μί τόκου. Χουρίς κεφίλ(ι) κανένας δέν σέδουνι δανκές παράδις. Φου- 
βούνταν, δάσκαλοι, κί τότι ήταν μπαταξίδις. "Αμα δέν τά πλήρουνις σύ τά δαν
κά τά πλήρουνι κεφίλ’ς (εγγυητής).
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Στού χιρέτσμα, μικρότιρους χιριτοΰσι τολύν τρανύτιρου, άνάλουγα πότι 
μί ενα γειά σου πότι μί φίλιμα στού χέρ (ι) , κί πότι μί ασπασμό.

Πνευματική ζωή

—  Θάθελα Μπάριμα - Γιάννη νά σέ ρωτήσω, μήπως είχατε δικές σας 
Ιστορίες γύρω από τον Θεό, τό Χριστό, τήν Παναγία, τούς 'Αγίους καί δια
βόλους.

Δέν ξέρου, άμά γιά  τού Θειό, τού Χριστό, κί τήν Παναγία, πίστιβαμι 
οπούς κί σήμιρα αυτά πού γράφουν τά 'βιβλία. "Οσου γιά τ’ς άγιοι, άμα κα
νένας καμμιάφρα τό'ταζι γιά τούς γεινουργιάζουνταν (ονειρεύονταν) έ’πιρνι 
τ’ν άδεια άπό τούν Αισπότ(η) κι εκαμνι ένα παρακκλήσ(ι) ούλου κουντά τ’ς 
άγιάσμις.

Ούλα τά παρακκλήοια είχαν τ’ γιουρτή τ’ς, κι τ’ς γιόρταζαμι πολύ αυτές 
τ’ς γιουρτές. Κί τ’ς άλλ(οι) τ’ς "Αγιοι τ’ς γιόρταζαμι τ’ μέρατ’ς.

Γιά τ’ς διαβάλ(οι) πίστιβαμι αυτά πού γράφουν τά βιβλία. “Οταν ένας 
διάβουλους έμπινι μέσα σένα σπίτ(ι), ιμόν(ι) μί τ’ θυμιάμα τούς εδιουχνις. 
“Οποιουν πάλι κιρδοΰσι διάβουλους πάϊνι χαμένους. “Εναν πού τούν είχαμι 
γινάτ(ι) τούν έλιγαμι «Στού διάβουλου τ’ μάννα νά πάς» Διάβουλους νά σύ 
πάρ(η), στά τζιντέμια (κόλαση) νά πάς κί νά μή γυρίσης. “Ύστιρα ούλα τά 
στ’χειά, διμουνκά πράματα ήταν. "Οσνους άβαρούσαν, στ’ άϊκά κόσιαζαν 
(έτρεχαν) νά βρουν γιατρειά.

Μιά πού ο λόγος γιά τά άερικά, κάτι άπό τήν π,ροισωπική του πείρα εχει 
νά μάς πή δ κ. Παπαχατζίδης Θεόδωρος, 50 χρόνων περίπου, άπό τό Δανιή- 
λιο τής Ά ν. Θράκης μέ γραμματικές γνώσεις Γ ' Δημοτικού.

—■ ’Εδώ κοντά στόύ τσιφλικάκ(ι), βουσκούσαμι γώ κι ένας άρκαντάης τά 
πρόβατα. Αύτή δλιά γίνιτι μπρουστά άπού τούν πόλιμου άπάν κάτ’ κατού 
1935. Τότι είμανδέν εΐμαν καμμιά δικαπινταριά χρουνός. Ταμάμ (μόλις) σκου- 
τίδιασι, χτάζουμι νά βγαίν(ει) μέσα άπ’ τού πράσινου τού χουρτάρ(ι) φου- 
τιά, άμα τί φουτιά, χουρίς κάπνου. Δέν μάς κότσι νά πάμι κουντά. Τ’ν άλλ(η) 
τ’ μέρα σαμπάλαϊ. (πρωΐ) πήγαμι, κί κανένα σημάδ(ι) άπ’ τ’ φουτιά δέν 
βρήκαμι.

’Έτυχι ένα βράδ(ι) νά βρίσκουμι στούν άπάν μαχαλά (δρόμος άπού πού 
πάϊ κατ’ τ’ άμπέλια άπού κείν(η) τ’ μιριά). ’Άκουα άπ’ τί σένα κι άπ’ τιμένα 
δτι τάχα κατν’ άνξιά πέρα καρσί πού τά μπαΐρια άκούιτι τ’ βλάχου φουνή. 
Αύτήναν τ’ φουνή, δάσκαλι, γώ τ’ν άξα μί τ’ αύτιάμ’ κείνου τού βράδ(ι), Φώ- 
ναζι μαναχά λόγια δέν ξιχώρζα. Λέν’ γιά τ’ φουνή αύτή δτι στά παλιά τά 
χρόνια (ποιος ξέρ(ει) πότι), έσφαξαν ένα βλάχου γιά νά τούν πάρουν τ’ς 
λίριςτ’ κι άπού τότι κάθι χρόν φωνάζ(ει) τ’ν άνξιά γιατί τέτοια επουχή τούν



21 2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

έσφαξαν τούν καημένου. Τ’ φουνή αύτή δέν τ’ν άξα μανάχα γώ. Πολλοί άλλοι 
δάσκαλι, μέσα στού χουριό.

ΚΙ μί κείνου τού ζούζουλου πάλι πού μπιρδεύουνταν στά πουδάριας άλλου 
πάλι. Μ’ ετυχι κί μένα ενα βράΐδ(ι) στού δρόμου. Τού τί φόβου τράβηξα δέν 
μουλουγιέτι. Σύ, δάσκαλι, άμπουρεί νά μή τά πιστεύ’ς αύτά άμά γώ ταδια μί 
τά μάτιαμ’ κί τάξα μί τ’ αύτιάμ. Κ ί τήν καμπάνα πάλι πού άικούγουνταν νά 
χτυπάη απ’ τού τσιφλικάκ(ι) κείνιαν κί γώ τ’ν άξα.

Λέν δτι κεϊ θά βρίσκιτι καμμιά παραχουμένη απ’ τ’ς Τούρκοι έκκλησιά.
Ό  ίδιος μας λέγει γιά τίς μοίρες:
—  Μας ελιγαν παπούδις μας κί κεϊν(οι) πάλι τάξαν πού κόμα τ’ς πα

λιοί, δτι τού βράδ(ι) πού γιννιόταν τό πιδί, κατέβιναν άγγέλ(οι) κί τδγρα- 
φαν τ’ μοΐρατ’. Γιά νά τ’ς καλουπιάσουμι, πού λές, θύμιαζσμι μέσα στού σπίτ(ι) 
κι έδουναμι ούλου ντουιβάδις (ευχές). Καλουρίζικου κ* ά.

Ό  ίδιος θά μάς πή καί γιά τίς δοξασίες γύρω άπό τό χάρο κλπ.
—  Μαύρους, κατάμαυρους σάν άράπ’ς, άγριους μί κόκκινις τρανές μπαρ- 

ταχείλις πού κρέμουνταν κί μάτια γκουρλουμένα. Δόντια πιταγμένα ό'ξου, μαλ- 
λιά άρτσιουμένα (σηκωμένα) σάν σκαντζόχοιρους, μ’ ενα ματουμένου μαχαί- 
ρ (ι) στού χέρ (ι) . Τέτοιους εΐνι χάρους κι εΐνι πουλύ καβής (δυνατός). Μ’ 
ούλνους παλέβ(ει) κι ούλνους τ’ς άνκάει. Έ ν α  μασάλ(ι) λέει:

Καμμιά φρα πάλιψαν ένας τσιουμπάν’ς κί χάρους. Χάρους παρουσιάσκι 
σάν ένας πάπλιουγκας (γέρος κακομοιριασμένος). Ά π ’ τ’ χαραή άρχισαν νά 
παλέιβουν κάτ’ άπ’ τού δέντρου.

■— Τί σέχου σένα πάπλιουγκα, έλιγι τσιουμπάν’ς, κι ούλου τούν έφιρνι 
λουήρ, λουήρ (γύρω, γύρω). "Ηλιους άνέβκι ψλά τσιουμπάν’ς κόμα τούν πα- 
λέβ(ει). Τούν ρίχν(ει) τούν ξαναρίχν(ει) καβάκια. Πάπους δέν παραδίνιτι. 
Κίνσι νά βραδιάζ(η) κί πάπους τού χαβάτ’ (σκοπό του) ούλου ένα ούλ(η) 
τ’ νύχτα πάλιβαν κί κατά τά ξημιρώματα τσιουμπάνς άπόστασι κάϊρκ (πλέον). 
Τώρα πάπους έκατσι ψλά στού λιμότ5 κι ούλου ένα έλιγι.

—■ Λίγου μί τυράνσις παλληκαρούδιμ’ άμά δέ" θά γλιτώης άπ’ τά χέ- 
ριαμ’ δπους δέν γλύτουσαν τόσ(οι) κί τόσ(οι).

—  Σύ κατάλαβα, πάπλιουγκα, πού ήσαν Χάρους, άμά τί νά κάνου πού 
εΐμι νιούτσ(ι)κους κι άραβουνιασμένους κί δέν μί παέν τά σταυρουμένα τά χέ
ρια. Αύτά μί τούν τσιουμπάν (η) κί τού χάρου.

"Τστιρα, ξέρ’ς, Χάρους εϊνι κ’φός (κουφός) χιούτσ(ι) (καθόλου) δέν 
ακούει κανένα. Μιά φρά τούν εστειλι θ ιός νά πάη σένα σπίτ(ι) νά πάρ·’ ένα 
νταή, μάϊ στού σπίτ(ι) αύτό κί βρήκι τού νταή κάτ’ στή ψάθα ξαπλουμένου 
πού ξιψ(υ)χούσι. Τριγύριυ γνυκούδατ’ κί μιά μπουρλιά τά γκζάνιατ’ (παι
διά του), τόν έκλιγαν. Τούν λυπήθκι χάρους δέν τούν πήρι τήν ψ (υ)χή  τ’ κί
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γύρσι στού Θιό μι άδεια τά χέριατ’. Γιατί τδκαμις αυτό; Ρουτάει Θιός τοΰ 
χάρου.

—  Νά, λυπήθκα τ’ γνυκούδατ’ κι τά γκζάνιατ’ πού εκλιγαν, νά τούν λυ
πήθκα κ'ι 'δέν τούν έφιρα.

Τότι Θιός τούν έστειλι νά πάη στ’ ;βα'θιά τ’ θάλασσα. Καί ήταν στούν 
πάτου μιά πέτρα, τήν πήρι κί τ’ν έφιρι στού Θιό.

—  Σκάστ’να, τούν λέει Θιός. Τ ’ν έσκασι κί μέσα ήταν ένα σικλήκ(ι).
—  Δέ μί λες, ποιος φροντίζ(ει) γι’ αύτό τό σκλήκ(ι);
—  Σύ, Θιέμ’, άπάντσι χάρους φσυβισμένα.
—  ’Έ , τότι ’γώ φρουντίζου κί γιά τ’ γνυκούδατ’ κί τά γκζάνιατ’. Κί τούν 

έδουσι, πού λές, δάσκαλι, μιά τοκάτα (χαστούκι), πού τούν κούφανι κι άπού 
τότι δέν ακούει κανέναν. Είνι νά τήν (πάρ(ηι) τήν ψ (υ)χή  Οά τήν πάρ(η) κί 
λουγαριασμό δέν δίν(ει) σύ κανένα.

’Ά ξα  άπού μικρός νέν γιά τούν πιθαμένου πού ψ (υ )χήτ’ τρεις μέρις λου- 
γυρνάει γύρου πού τά μέρια πού έζησι. Καμμιά φ ’ρά, πάλι άμα πιθαμένους 
εΐχει πουλλές αμαρτίες κί δέν έλειουνι τούν ξέθαβαν κί τούν ξανάθαβαν πάλι 
μί τά διαβάσματα γιά δεύτιρη φουρά.

'Ή πίστη στά στοιχ€ΐα της φύσης

Ό  Μπαρμπαγιάννης θά μάς πή.
•—■ Καμπουσά δέντρα έχουν βαρύν ίσκιου κι οποίους κοιμηθή πού κάτ’ 

παθαίν(ει). Μούτλακ (μόλις) κοιμήθκις κάτ’ πού τ’ συκιά, γιά τήν καρυδιά, 
Οά κοιμΟής τόσου 'βαριά π’ δέν θά θέλς’ νά σ(η)κου0ής κι άμα θά σ(η)κου- 
θής, σάν άρρουστους θά είσι.

"Αμα θά βραδιάσ(η), τδχουμι κακό νά βγάλουμι φουτιά δξου πού τού 
(σπίτ(ι).

Καμμιά ’φρά τού καλουκαίρι άντας εχουμι άναβρουχιά, μιά γναίκα 
φουρούσι τά καλά τ’ς κί γίνουνταν «Ντουνταλίνα». Μαξεύουνταν κι άλλις γναί- 
κις μιά παρέα μί τ’ς κουβάδις κί τά μπακ’ρια γυμάτα μί νιρό πουρτσαλιούνταν 
μί τά κλαλούδια κί τριγυρνοΰσαν:

«Ντουνταλίνα πιρπατοΰσι, τού Θιό παρακαλοΰσι γιά νά βρέξη μιά βρο- 
χούλα γιά νά γίνουν τά στιαρούδια κί τά καλαμπουκούδια».

Τού τί τζιουρτζιούνα (φασαρία) γίνουνταν δέν λέγιτι. "Ενας τούν άλ- 
λουν πουρτσαλούσι κι ούλ(οι) μαζί τή Ντουνταλίνα. Τραγουίδοΰσαν, χόριευαν κι 
γιαλοΰσαν κί μουσκέβουνταν γιά νά βρέξ(η). 'Ως τά πρώτα, προυπέρσι(ι) 
Οαρώ γίνκι γιά τελευταία φουρά αύτό τά άντέτ(ι) στού χουριό μας. Κί τώ
ρα τού καλουκαίρι άμα κάνουν μιά παρέα σάν αρχή ούλ(οι) θά τρέξουν νά 
βραχούν.
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Τά έθιμα τοΰ λαϊκού Ιορτολογίου

Πρόθυμος καί πάλι δ Μπάρμπα Γιάννης μας λέγει:
•— Τούν Άϊ. Δημήτρη, χρουνκή γιουρτή γιά τοΰ χουριό, πουλλά σπίτια 

πούχαν Δηιμητρδ έχαναν κουρμπάν(ι) (θυσία). Στού μαγαζί θά μαζεύουνταν 
ούλ(οι), νταή'δις, γιά νά πιάσουμι κινούργιου κιχαγιά (κλητήρα), γιαλαδάρ(ι), 
κουρουτζή (αγροφύλακα) κ.α.

’Έκαμναμι βαραβάρις κί τήν πρώτ(η) μέρα τά προυτουβάρβαρα, δσ(οι) 
εΐχαν χαϊβάνια (ζώα) στού σπίτ(ι) δέν έτρουγαν, τήν πρώτ(ηι) τ’ μέρα έδου- 
ναν στά χαϊβάνια κί τ’ν άλιαν ετρουγαν μέσα στού σπίτ(ι) κί μοίραζαν κί στ’ 
γειτουνιά, καί τήν παραμουνή τά Χριστούγιννα. είχαμι πουλλές σκουτοΰρις.

Τού πρωΐ έσφαζαμι τά γρούνια μέσα τ’ς αυλές μας κί τού βράδ(ι) τού- 
χαμι άντέτ(ι) (έθιμο), νά μαζεύουμαστι οΰλοι γύρου πού τού τραπέζ’ (ι) άναβα- 
μι μιά λαμπαδίτσα, θυμιάτζαιμι. Ά φέντς έλιγι μιά προυσιυχή κι ετρουγαμι τά 
9 τά φαϊά. Γναίκις πάλι μέσ’ τού σπίτ(ι) τοίμαζαν τά ’θκά τ’ς. ’Έκαναμι κί 
κλούρις γιά τά καρακαντζέλια. Τήν κλούρα τήν κριμούσαμι στού τζιάκι, νά τή 
πάρουν τά καρακαντζέλια κί νά μή μπουν μέσα στού σ π ίτ(ι). Τά ξημιρώματα 
κουντά γύρζαμι στά σπίτια μας κι ετρουγαμι μπαμπού κί κουψίδια (πριζόλες) 
πού τού γρούν(ι). Καμπουσές φουρές δέν πρόφτιναμι νά καλουφάμι κί πρό- 
φτινι, Πουρπούρς μί τήν τσέτα τ’ παρέα του. Πουρπούρδις ήταν δυό. 'Ένας 
ντυμένος μί γνικίσια ροΰχα κί μιά ρόκα π’ εγνιθι κ’ πάλι τόσου στ’ μέσ(η), κί 
μιά μπαμπίτσ(ι)κι μαχαίρα κι ούλου κόσιαζι (έτρεχε) σιαδώ κί σιακεΓ φλούσι 
χέρια κί μάζιβι παράδις. ’Έμπιναν κί μέσ’ στά σπίτια τ’ς κί τραγουίδιοΰσαν τά 
πουρπούρκατ’ς, γιά ούλου τού σπίτ(ι). Νοικοκύρ’ς χαίρουνταν τ’ς κιρνοΰσι τ’ς 
έδουνι κί τού δίκιουτς, καμμιά κλούρα, κανένα κουφίδ(ι) κί πάγινισ(ι)καν άλ
λου.

Τά τραγούδια τοΰ ΙΙουρπούρη θά τά παραθέσουμε στό τέλος, μαζί μέ 
τά άλλα τραγούδια τοΰ χωριοΰ. Τώρα άς συνεχίσωμε).

ΙΙαλιότιρα δτ( ι) μάζιβισ(ι)καν Πουρπούρς, μί τήν παρέατ’ τά ξόδιίβσκαν 
γιά νά κάνουν καμμιά βρύσ(η), γιά τίπουτας άλλου μέσα στού χουριό άφοΰ 
κρατούσαν λίγα κί γιά τού δικότ,ς τού γλέντ(ι), τ ’ άντέτ(ι). Αύτό στού χωρό 
μας τώρα δέν γίνιτι δώ κί πέντι χρόνια. Νεολαίοι τά βαριοΰντι αυτά. Μεις τά 
καρτιρούσαμι πότι κί πότι νά μάς έρτουν.

Τά Χριστούγιννα τού βράδ(ι) τ’ φουτιά τήν ξημέρουναμι γιά νά ζιστά- 
ν(ει) τού Χριστό πού γιννήθκι. Τά Αουδικάμηρα, ώς τά Φουτά πού θ’ αγια
στούν τά νιρά δέν λούζουμασταντι. Δέν λούζουντι κί τσιουμπάνδις ώς πού νά 
ξιγιννήσουν τά πρόβατα τ’ς. Δέν λούζουντι ούτι κί φακίδ(ι) πιάνουν στά χέ
ρια τ’ς. - ί.

Τήν Προυτουχρουνιά, πού βραδίς κάμνουμι πίττα λειριά κί μέσα βά-
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ζουμί σ(η)μάδια γιά τού σπίτ(ι), τ’ άμέλ(ι), τά πρόβατα, τά χουράφια, τά 
πράματα κι τούν Ά ϊ  Βασίλ(η). Κύρουμι τήν πίττα κι ούλ(οι,) πέρνουμι πού 
ενα κουμμάτι. Μέσα στού κουμμάτ’(ι) ούλου κι θά βρίσκιτι κανένα σ(η)μά- 
δ (ι) . Τυχηρός αυτός πού 'θά τΰχ(η) τούν *Αϊ Βασίλη, Οάχ(η) τ’ χάριτ’ ούλου 
τού χρόνου.

Ούλιτσκις τ’ς μέρις καλοΰτσ(ι)κα τ’ς πιρνούσαμι. Μέσ’ στού σπίτ(ι), 
οτ ( ι) χάλιβι τμ(τ>)χής τούβρισκις. Τ ί φαϊά, τί κουψίδια, τί σαραγλές, ρυζό
γαλα, ριτσέλια, κρασιά, ρακιά, άπ’ ούλα βρίσκουνταν καί πουλύ τανάτζαμι (πα
ρατηρούσαμε) τά πρώτα βράδια τ’ς χρουνιάς. "Αμα έκαμνισκι ξιστιριά, ούλου 
τού χρόνου θάχαμι καλή σουδιά κί καλή προυκουπή στά χαϊβάνια μας.

Τά Φουτά γιορτάζαμι πουλύ στού χουριό μας. Κ ί σήμιρα ακόμα τού ίδιου 
τά γιορτάζουμι. "Τστιρα άπ’ τούν άγιασμό κί τά διαβάσματα μέσα στ’ν έκ- 
κλησιά, βγάζουμι δξου στ’ν αυλή ούλα τά είκουνίσματα τ’ς εκκλησίας. Καθέ
νας άπού μάς τότι δίν(ει) ενα μπαξίσ(ι) στ’ν έκκλησιά, τρανό ή μικρό, κί πέρ- 
ν(ει) άνάλουγα ένα τρανό ή μικρό εικόνισμα γιά νά τοΰ κρατάη στ’ Λιτανεία. 
Ούλ(οι) τότι μί τά είκουνίσματα στά χέρια κατιβαίνουμι στ’ βρύσ(η) κί Παπ- 
πάς ρίχνει(ει) τού σταυρό στού νιρό κί τ’ν άγιάζ(ει). Κί παέζουντα κί γυρ- 
νούντα ούλ(οι) μαζί ψέλνουμι Κύριε έλέησον... ’Ά ντα φτάσουμι πάλι στ’ν 
αυλή τ’ς άκκλησιάς, ένας ένας πιρνάμι, προυσκνάμι τά είκουνίσματα, δίνουμι 
ντουβάδις (ευχές), ιβάζουμι τά είκουνίσματα στούν τόπουτ’ς κί παένουμι στά 
σπίτια μας.

Τού τρανό τού τσιουμπούσ(ι) (γλέντι) δάσκαλι, τ’ν άλλ(η) τ’ μέρα γί- 
νιτι τούν 'Α ϊ Γιάννη. Τδχουμι αντέτι άμα σκουλνάει άκκλησιά νά παέζουμι στού 
μαγαζί. Κεΐ λόγου στού λόγου, άρχίζουν τά πειράγματα κί τού στοίχ’μα δέν άρ- 
γάει νά ερτη. Λέει ένας νοικοκύρς: δίνου 5 ούκάδις κρασί νά κατβάσουμι μέσα 
στού πγάδ(ι) τούν τάδι. Κείνους πάλι οποίους κί νά είνι σά νοικουκύρς δέν 
τού βάζ(ει) εύκουλα κάτ’ κι αΰξαίν(ει) τού κρασί γιά νά βρέξουν αύτόνα πού 
έκαμι τ’ν άρχή στού στοίχ’μα. Γ  ι’ άλλνοι πού είνι μέσα στού μαγαζί βάζουν φι
τίλια πότι στούν ένα κί πότι στούν άλλουν κί τού στοίχμα πού καμμιά φρά 
πιρνάει τ’ς 50 ούκάδις ώς πού θάνκίσ(η) κείνους πού έχ(ει) νά δώσ(η) τού 
πουλύ τού κρασί. Γιάλλους πού δέν έχ(ει) νά δώσ(η) δσου κρασί θά χρεια- 
στή κί γιά νά μή ριζιλιφτή, προτιμάει νά βραχή παρά νά δώσ(η) ούλου τού 
κρασίτ’ κι ένα χ(ει)μα)να νά μήν έχη νά πιή. Τούν παίρνουν τότι αυτόν πού 
σταμάτ’σι κί τούν παένουν στού πγάδ(ι). Κεΐ μαζεΰιτι κι ούλου τοΰ χουριό 
γιά νά σιργιανίσ(η). Τούν δένουν τότι δυο τρεις γυροί νταήδις μί τά ζνάρια 
πού τή μέσ (η) καί τούν κατ(ι) βάζουν μέσα στού πγάδ’ κί τούν ιβουτοΰν τρεις 
φουρές μέσ’ στού νιρό ώς πού νά μουσκέψ(η) γιά τά καλά κι ύστιρα τούν 
βγάζουν δξου κί τούν παένουν στού σπίτιτ’, γιά νά ξιαλλάξ(η). Άπού κει ού- 
λ(οι) μαζύ θά πάν’ νά πάρουν τού κρασί, θά τού φουρτούσουν στού άμάξ(ι)
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καί θά τοΰ παν στού μιϊντάνψ) (πλατεία). Κεϊ ούλου τοΰ χουριό θά μαζου- 
χτή θά πχή, θά χουρέψ(η), θά τραγδίσ(η) κι θά εύκιστή τ’ς νοικοκυραίοι 
γιά τού γλέντ(ι) πού χάρσαν σ’ ούλου τού χουριό. Τού γλέντ(ι) βαστάει ώς 
τού βράδ(ι). "Αμα τΰχ(η) κείν(η) τ’ μέρα νά έ'χ’ς στού μαγαζί πού ξένου 
χουριό κι θιλήσουν νά τούν βρέξουν, 6τ(ι) θά τάξ(η) φίλους σύ Οά πληρώης. 
Αύτό τάντέτ(ι) δέν γίνιτι δώ κϊ 4— δ χρόνια. Κόσμους τά παράτ’σι τώρα ού
λα αύτά. Στά χρόνια μας μεΐς έτσι μιά ’φρά γλιντούσαμι κί δέν ήταν κι άσχημα.

Τούν Ά ϊ Θανάσ(η) τούν τρανό τού μήνατ’ς 18, γίνουνταν στού χουργιό 
τού χουργιανκό τού κουρμπάν(ι). "Ένας δυο νοικουκυραϊοι πού τύχινσκι νά 
τάξουν, έσφαζαν κείν(η) τ’ μέρα στέρφιςό προυβατίνις γιά κότσια (κριάρια), 
τάκαναν κουτ[άδια, κουτάβια, τάβαζαν στού καζάνι κι τάίβραζαν. Ά ν τα  σκουλ- 
νοΰσι άκκλησιά πάϊνι ούλου τού χουριό μι τά τσιανάκιατ, κι έπιρναν κουριμπά- 
ν (ι)  άφοΰ πρώτα θά τού διάβαζι Παπάς. 'Όποιους έπιρνι κουρμπάν(ι) έδου- 
νι ευχές.

Τούν 'Α ϊ Τρΰφουνα έ'καμναμι αγιασμό γιά τά σκλήκια. Κακό σ(η)μά- 
δ ( ι) ,  φουβιρό μαλικάτ(ι) (πράμα) αύτά τά σκλήκια. Κάθι χρόνου άντας 
έσπειρναμι τ’ν άνξιά καλαμπουκια, μπουστάνια, βαμπάκια, τά σκλήκια τακου- 
βαν οσου ήταν τρυφιρά πού τ’ ρίζα. "Αμα δέν τά μπουασλάτζαμι δέν θά έ'πιρ- 
ναμι καρπό.

Τούν "Αϊ Μάδιστου έ'καμναμι άρτου γιά τά χαϊβάνια μας. Σάματ(ι) 
εΐχαμι τ’ς γιατροί γιά τά χαϊβάνια τότι; Ούλου στά πρακτικά κόσιαζαμι (τρέ
χαμε) τοτις κι ούλου έβλιπαμι διάφουρου.

Τ ’ν 'Τπαπαντή άρχίζαμι τοΰ κλάδιμα. Γιά τού κλάδιμα ενα μασάλι λέει: 
'Α ϊ Τρΰφουνας πάει νά κλοίδέψ(η) στάμπέλι. Παναγία ετυχι κείνη τ’ μέρα νά 
πάη νά σαραντήσ(η). Στού δρόμου πού πιρνοΰσι πού τ’ γειτουνιά βλέπει τήν 
Παναγία πού πάΐνι νά σαραντίση τ’ 'Α ι Τρΰφουνα άδιρφή κί εϊπι. —· Νά κι 
μπαστντιάρου (ξώγαμη) παέν( ει) νά σαραντίση. Τάξι Παναγία κι τήν κα- 
κουφάνκι κι τ’ν εΐπι:

—  Μή κοιτάης μένα, κοίταζι τούν άδιρφός πού εκουψι κλαδεύοντας τ’ 
μΰτητ’, νά τούν βάλ’ς σκροΰμπου (στάχτι άπό καμμένο παπούτσι) γιά νά γιά- 
ν (η ). Σ(η)κ(ί)νιτι άδιρφή τ’ παένι στ’ αμπέλι κι βλέπει τούν άδιρφότ,ς πού 
κλάδιβι. Μπά δέν εΐνι κουμένη μύτητ’. Μπασντιάρου μι εΐπι οτι έκουψες τ’ μύ- 
τ’ς,,κ’ ήρθα νά σύ Οιώ. Γώ δέν κλαδέβου έτσι, κλαΐδέβου έτσι, κί δείχνοντας 
πώς κλαδέβει εκουψι τ’ μύτη τ’. Τού θαΰμα έγινι κι τότι θυμήθκι τ'ι εΐπι Πα
ναγία, εκουψι ένα κουμμάτι πού τού παπούτσι τ,’ τδκανι σκρούμπου, τδβαλι 
άπάν στήν πληγή κι άμέσους έγινι καλά. Άπού τύτις πίστιψαν κί τά δυο τάδέρ- 
φια στού Χριστό κι έγιναν "Αγιοι.

Τούν 'Α ϊ Συμαόνι ποΰ νά πιάσ(η) κανένας δλιά στά χέριατ’ς άμα είχι 
γκαστρουμένα στού σπίτι τ’ (έγκυα). Αύτά τά πράματα τά ξέταζαμι πουλύ
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κί έβγιναν. Μην πάς μακρά. Στού χουριό μας έχουμι τέτοια σ(η)μάδια. Χρι- 
στουδούλα τ’ Που στ όλη τ’ Παρασχάκη γναΐκα δέν έχει ένα κόκκινου (ση)μά- 
δι στού μάγλουτ’ς; Ξέρ’ς πώς γίνκι κείνου; Μάννατ’ς Θανάσου Γκιρτζημάνη 
ήταν έγγυους στ’ Χριστουδούλα. Τ ’ Αϊ-Συμιώνη τ ’ μέρα έβαλι νά πλένη τσι- 
ράπια. Πλένουντας χουρίς νά άπκάση πώς, έκουψι τού δόχλουτ’ς κί τάκούμπσι 
στού μάγλουτ’ς. Χριστουδούλα άντα γιννήθκι τούχι κείνου τού σ(η)μάδ’ι στού 
μάγλουτ’ς.

Τούν 'Αϊ Χαράλαμπου, πουλύ τούν γιόρταζαμι. Στήν Κουρνουφουλιά 
στού μαναστήρι 'βρίσκιτι τοΰ πουδάρι τ’ 'Αϊ Χαράλαμπου. 'Όπου, δσου έδου- 
ναμι γιά νά τού φέρουμι τού πουδάρι τ’ κείνη τ’ μέρα γιά κί τ’ς άλλις τ’ς φου
ρές στού χουριό μας. ’Ίλιαμ’ (προπαντός) άμα τύχινισκι νά πέση στού χουριό 
στά πράματα αρρώστια. 'Ηταν πουλύ θαυματουργό. Οΰλιτσκις τ’ς άρρώστις 
τ’ς γιάνισκι.

’Άντα έμπινι Μάρτ’ς τούν κόρουναμι (καίγαμε). Άπού βραδίς μάζιβαμι 
σλάμις (άχυρα) κί τ’ς κώρουναμι πουλύ προυΐ Ούλου τού χουριό ντουμανλάτζε 
πού τούν κάπνου. Τά γκζάνια (παιδιά) πάλι έπιρναν τενέκια στά χέριατ’ς, τά 
βαρνούσαν γυρνόντας τ’ς αυλές κί φώναζαν:

—  «Φεύγατι φίδια κί γκουγκουστέρις (σαύρες), νά ρΟοΰν τά ψαράκια».
Τ ’ς Άπουκρές πάλι τού τί γλέντι γίνουνταν δέν λέγιτι. (Κόμα πουλύ γιύρ- 

ταζαμι τήν τελευταία Κυριακή. 'Ό τ ι καλό κί νόστιμου χάλι/βι ψ (υχ’ςλούδις, 
γναΐκις στού σπίτι τού τοίμαζαν. Κρασιά, φαϊά, πιουτά, γλυκά άπ’ ούλατσικα 
γιμάτου ήταν τού σπίτι. 'Ως τού βράδι έτρουγισκαν. Τ ’ν άλλη τ’ μέρα Διυτέρα 
άρχιζι νηστεία. Ούσνοί άμπορούσαν κρατούσαν κί τρίμιρου. Τρεις μέρες μόνι 
νιρό έπιναν. Τούν τρίμιρου τούν κρατούσαν πάραπαν γναίκις κί τά κουρΐτσια. 
’Άλλις τούν χαλνούσαν τ ’ Διυτέρα τού κιντί (απόγευμα). ’Άντα τού κιντή 
βαρούσι καμπάνα πάϊναν στ’ν έκκλησιά κι έπιρναν άντίδιρου. Γ ι’ άλλις πού 
κρατούσαν ώς τήν Τετάρτη τού κιντί, πάϊναν κι αυτές μί τήν καμπάνα κι έπιρ
ναν τ’ άντίδιρου. Τρεις μέρις, μόνι νιρό- τού μέσατς ξιλιγόνουνταν. Γιά νά ξιχ- 
νούν τά κουρΐτσια τήν πείνα τ’ς εβγιναν παρέϊς, παρέϊς στά τσιμινούδια.

Τήν Κυριακή τ’ς άπουκρές άντας τού κιντί βαρούσι καμπάνα πάϊναμι 
στ’ν άκκλησιά στού συγχώρου κί σχουρνέμασταν μί τούν παπά κι άπού κεί 
πήγιναμι στού μιϊντάνι στού χουρό ώς νά σκουτιΐδιάση. "Τστιρα έπιρναιμι ένα 
μπουκάλι κρασί γιά ρακί κί γύρζαμι στ’ς κουμπάροι τά σπίτια. Τ ’ς τρανύτιροι 
τ’ς φλούσιχμι τά χέρια, μικρότιροι ,μάς τού φλούσαν, κιρνούσι ένας τούν άλλουν 
κί σχουρνούμασταν. Στά τελευταία συνουεμασταν πού θά μαζουχτούμι γιά νά 
κάνουμι τ’ν άπουκρά. ,Κεΐ μαζεύουμασταντι πουλλοί δκοί (συγγενείς), έτρου- 
γαμι, γλιντούσαμι ώς άργά τά μεσάνυχτα κί φεύγουντσ.ς έτρουγαμι άπό ένα 
αυγό’ μί τ’ αυγό εκλειναμι κί τήν Πασχαλιά τ’ν νηστεία, κί φλιάμασταν. Πά
σχα μία (Πάσχα μέ υγεία).
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Τούν 'Αϊ Σαράντη έκαναμι λαγκίτις. Τ ’ αντέτι αυτό τδχουμι πάπου προυσ- 
πάπου. Γιά τ’ γιουρτή αυτή έλιγισκαν «Σαράντα νά φάς, σαράντα νά πγής, 
σαράντα νά μοιράης, σαράντα δέντρα νά βγάλ’ς, σαράντα νά σπείρς, σαράν
τα προυκουπές νά δγής». (Αυτά τά κάνουιμι κί σήμιρα).

Τ ’ Μιγαλουβδόμαδα πού τήν Μεγάλη Πέμπτη άρχιζαν στού Κάστρου 
(Διδυμότειχο) τά Μπουργκάζια (Πασχαλιάτικες αγορές). Πάϊναμι στού Κά
στρου κί ψούνζαμι γιά τήν Πασχαλιά. Κεί στά Μπουργκάζια γίνουνταν κί 
τού τρανό τού νυφουπάζαρου. Παραπάν προυξινές κί συμπιθιριάσματα στά 
Μπουργκάζια γίνουνταν. Στά Μπουργκάζια κατέβιζαν άπ’ ούλα τά χουριά τά 
κουρίτσια κί τά αγόρια βλέπουνταν, άρέζουνταν, γνουστοί έκαμναν τήν προξινιά 
κί τά χουριά συμπεθέριαζαν.

Τρεις Πέμπτις τ’ς Πασχαλιάς πουλύ τ’ς ξέταζαμι κί τ’ς τηροΰσαμι γιά 
τού χαλάζι κί τήν κουτσαμάρα στά πράματα. Τού τρανό τού γλέντι τήν Π α
σχαλιά γίνουνταν. ’Ά ντας σκουλνούσι άκκλησιά πάϊναν χουριανοί κί βαρούσαν 
τήν καμπάνα γιά τού στρίκλιασμα, (μιά μύγα τσιμπούσε κί τά διμόνζι). Γυρί- 
ζουντας στού σπίτι χαλνούσαμι τ’ σαρακουστή μί τού κόκκινου τ’ αυγό, ετρου- 
γισκαμι κί εβγιναμι όξου. Τά κουρίτσια έκαμναν κούνις κάτ’ πού τά δέντρα 
κί κουνιούνταν μί τ’ν αράδα. Κάθουνταν μιά στήν κούνια κί γιάλλις πού τήν 
κουνούσαν τ’ ρουτούσαν.

—· Σπανάκια μί τού ρύζι, τί καλά μουσκουμυρίζει; Ποιόναν θά πάρ’ς; 
Αυτή πού κουνιόνταν άμα δέν ήθιλι νά ορανιρώση ποιόναν αγαπάει ελιγι:

—  Σένα κί τού θειο κ’ τ’ς μάννας τού γαμπρό. Τότι τήν κουνούσαν κόμα 
δυνατά γιά νά τ ’ ζαλίσουν νά φουβτή κί νά μαρτυρίση. Αυτή πάλι άμα φου- 
βούνταν έ'λιγι ένα δνουμα κί τήν κατέβαζαν.

Τσιουμπάνδις τήν πρώτη μέρα Πασχαλιά δέν πιάνουν αυγά κόκκινα στά 
χέρια τ’ς γιά νά μή λουγκιάσουν τά πρόβατατ’ς κί βγάλουν αύγουλήθρις. 
Τσιουμπάνδις τήν πρώτη μέρα μόνι στ’ν έκκλησιά πάϊναν τά ταξίματα τ’ς. 
Τού κιντί στού μιϊντάνι θά γίνουνταν χουρός. Τ ’ άρραΐβουνιασμένα άντα χό- 
ριβαν κι επιρναν τού χουρό, τά σόϊα (συγγενείς) έρριχναν τζιάμπα (φιλοδώ
ρημα) στά όργανα γιά νά παίξουν καλύτιρα κί νά χουρέψουν τάρραίβουνιασμέ- 
νατ’ς κί νά τά καμαρώσουν.

Τήν Προυταπριλιά έλιγισ(ι)καν πουλά ψιόματα. .Καμπουσνοί τά πίστι- 
βαν, άστουχνιόνταν πού είνι προυταπριλιά κί γιελιόνταν. ’Άντας τού μά- 
θινσκει τού χουριό κόβουνταν στά γέλια.

Τούν 'Αϊ Γιοόργη ήταν τρανή γιουρτή. Τ’ μέρα αυτή έίβγινσκι στά μπαΐ- 
ρια τέφλιακας τ’ cAi Γιώργη τού φίδι, πού ούλου τού χρόνου ήταν τυφλό κί 
κρύβουνταν. Μόνι τ’ μέρα αυτή άνοιγε τά μάτιατ’ κί κόσμους τού φουβούνταν. 
Τσιουμπάνδις μοίραζαν στ’ γειτουνιά γάλα κι όσοι έκαναν κουρμπάνι, κριάς.
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"Οσοι πάλι άστχοϋσαν (προσλαμβάνονταν) γιά β μήνις ξαναστχούσαν δπ’ ήθι- 
λαν.

Τήν Προυτουμαγιά κρατούσαμι τρεις πέμπτις συνέχεια γιά τήν κουτσα- 
μάρα στά πράματα. Ούλα αυτά κί τώρα ’κύμα τά κάνουμι.

Ξημιρώντα προυτουμαγιά πουλύ προυΐ σ(η)κώνουμαστι κί παένουμι στ’ 
βρύση κί τήν στουλίζουμι μί λουλούδια. Πέρνουμι νιρό κί γυρίζουμι στού σπί
τι. Στουλίζουμι τ’ς πόρτις μας μί Μάη κι δποιουν βρίσκουμι νά κοίιμάτι τούν 
τραβάμι μιά δαχλιά μί κουπριά στού τσιακάτ’ (μέτωπο). Τού προυΐ τήν πρου- 
τουμαγιά δέν κάνει νηστκό νά σύ τσάκιση κούκους. Ούλου τού Μάη πρέπει νά 
τρως προυΐ, προυΐ γιατί κούκους λαλάει ώς πού νά φάη καρυόφλλου.

Γιά τ’ς πρέκνις (φακίδες), πλένουντι προυΐ, προυΐ μί δρουσιά άπού ρόβι. 
Γιά νά μήν άρρουσταίνουν γκλιόντι (κυλιούνται) καταή στά τσυμινούδια (γρα
σίδια). Κάθι χουρτάρι τήν προυτουμαγιά γίνιτι γιατρικό γιά τ’ς άρρώστις. 
Ου Μαγιάσιους γιόσμους εΐνι καλύτιρους γιά φαΐ κί γιά γιατρικό. Τήν πρου- 
τουμαγιά έπιρναν βλαστάρια κί έ'ζουνι ένας τ’ μέση τ’ άλλνού γιά νά μί πιάνιτι 
στού σκάψιμου κί στού θέρου. "Αμα τύχη τήν προυτουμαγιά νά βρέξη, μα
ζώνουν τού νιρό τ’ς μέσα στά μπουκάλια κί τού κρατάν γιά γιατρικό. Μί τού 
νιρό αύτό γιατρέ.βουν τ ς  μπαστραιβίτσις (δερματική πάθηση), τ’ μέση (ίσχυ- 
αλγία) τ’ς γιαράδις (πληγές) κι ούλα τά σπυριά κί τά μαϊασΆια (έγκζέμα- 
τα).

Τήν προυτουμαγιά τού βράδι άντα τύχινσκι νά πέση αρρώστια στού χ ού
ριο, ένας άντρας μούνκι μουναχός γκουλιόμπαρους (ολόγυμνος) μ’ ενα. ντάλι 
βουρβαλιάς στά σκέλια γύρζε λουήρ, λουήρ τού χουριό γιά νά διώξη τ’ν αρ
ρώστια. Τώρα δέν βλέπουμι νά τού κάνουν αύτό.

Τούν "Αϊ Κουνσταντίνου δέν ζεύτουν τά βόδια γιά τήν κουτσαμάρα. Λέν 
δτι ύστιρα άπ’ τούν 'Α ϊ Κουνσταντίνου χάνουντι τά σκλήκια πού κόβουν τά 
καλαμπούκια κί τά μπουστάνια.

Τ’λι σου πιντικουστή, είκουσπιντίζει Πασχαλιά κί τ’ μέρα τήν κρατάμι. 
Πουλλά αντέτια έ'χουμι κί γιά τ ’ν ’Ανάληψη. Μάς έλιγίσκαν παπούδις μας δτι 
πού τήν Πασχαλιά ώς τ’ν ’Ανάληψη ψ (υ)χές πού τά πιθαμένα μας κατέβιναν 
ούλιτσκις κάτ’ στ’ γή κί βρίσκουνταν κουντά μας. Τ’ μέρα τ’ν ’Ανάληψη γύρζαν 
πάλιν στούν άλλον τούν κόσμου. Τ ’ς μέρις αυτές μυίγις, πιταλίτσις, κουνούπια 
δέν μάς άφηναν νά τά σκουτώσουμι, γιατί εΐνι μάς έλιγισκαν ψ (υ)χές χουριαν- 
κές. Τ ’ν Άναληψιού έπιρναμι ένα γιαλί (καθρέφτη) κί πάϊναμι στά πηγά
δια. Φωνάζαμι ένα δνουμα πιθαμένου μας κί τού πρόσουπουτ’ τδβλιπαμι μέσα 
πού τού γιαλί στούν πάτου τού πηγαδιού. Τ ’ν ’Ανάληψη κουλυμπούσαμι τά 
πρόβατα γιά τ’ γηρουσύνη. Μάζιβαμι χουρτάρια κί τάφηνισκαμι. "Αμα αργού
σαν νά μαραγκιάσουν έλιγαμι θά ζήσουμι πουλλά χρόνια. Τά κουρίτσια πάλι 
δποιουν γεινουργιάζουνταν (ονειρεύονταν) κείνου τού βράδι, κείνουν θά έπιρ-
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ναν γιά άντρατ’ς. Ά κσα (ακόυσα) πουλλές γνέκις νά λέν οτι τούν άντρατ’ς 
τούν γεινουργιάσκανι. τ’ν ’Ανάληψη όταν ήταν λεύτιρις.

Τ ’ς 25 τού Μάη έκαμναμι κι τούν κλίδουνα τήν Καλληνίτσα, πού τ’ν έλι- 
γαμι. Μαζεύουνταν τά κουρίτσια πού βραδίς, έντυναν ένα κουρτσούδι νυφούδα, 
έπιρναν κι ένα μπακ’ρτσούδι γιμάτου μι νιρό κι βασιλκό, κί κεϊ μέσα έβαζαν 
πραματούδια ούνουματζμένα, πού τάφιρναν τά κουρίτσια πού τ’ γειτουνιά. Τού 
μπακ’ρτσούδι τού κουκούλουναν μένα τουλπάνι κί τού ξιάστριζαν ούλη τ’ νύχ
τα. Τ ’ν άλλη τ’ μέρα τού προυΐ μαζεύουνταν ούλη γειτουνιά κί έλιγαν τύχις, 
πού ταύτά πού γράφουν τά στιχάκια στά μοιρουλόγια. Τότις τάξιραν άπ’ δ ξου. 
Τραβούσι τού κουρτσούδι πούταν ντυμένου σά νυφούδα, ένα πραιματούδι, έ'λιγι 
μιά γναϊκα ένα στιχάκι στήν τύχη κι ούλοι γιελούσαν.

Τού πάραπαν γιελούσαν άντα καμπουσές γναϊκις έλιγαν κάτι χόσ(ι)κα 
(αστεία, τολμηρά) πράματα. Τότι έ'βλιπις τά κουρτσούδια κουκκίνζαν.

Τού Σαββάτου τ’ς Πιντικουστής άκαμναμι κόλυιβα κί τά διάβαζι παππάς 
πάν στά μνήματα. Τά ψυ) χάτα ·—'έτσι τά λέμι κί τώρα—  τά κάνουμι. Τ ’ μέρα 
τ’ς Πιντικουστής πέρα στά χουριά πού ήαασταν είχει πανγκύρι. Καράμτζα. 
Ούλοι πάϊνισκαμι στού πανγκύρι κί τ’ν άλλη τ’ μέρα, τ’ 'Α ϊ Πνεύμα, γύρζαμι 
στού χουριό μας κί τού χουρό τούν σούρτζαμι ώς τού ιβράδι κί μιτά πάϊναμι στά 
σπίτια μας. Παναΐρι είχι κί στού Κάστρου (Διδυμότειχο) κί πουλύ τρανό μά
λιστα. Γιά νά πάμι στού Κάστρου πιρνούσαμι πού τ’ Μάρτσα ('Έβρο) μί τά 
καΐκια. Τά καΐκια ήταν μπάϊα (άρκετά) τρανά. Πουλλοί νουμάτοι (άτομα) 
άνέβιναμι άπάν. ’Αφού κι αμάξια φουρτουμένα μπιλέμ (ακόμα) πιρνούσαν. 
Μιά χρουνιά άνέβκαν πουλλοί άπάν στού καΐκι γιά νά πάν στούν πανγκύρι στού 
Κάστρου κι δπου έπισι πουλύ φουρτιό κί βάϊσι πού τή μιά μιργιά, άναπουδου- 
γύρσι τού καΐκι κι δσοι ήταν. άπάν χάθηκαν μέσ’ στά μπατακιάρκα (θολά) νιρά 
τ’ς Μάρτσας. Κι ήταν ούλου τού πάραπαν άρρα'βουνιασμένα. ’Άντα μαθέφκι 
τού κακό ούλα τά χουριά μαυρουφουρέθκαν. Πού τού χουριό μας ήταν δυό 
γναϊκις μιά μάλιστα ήταν κί μί τού πιδίτ’ς.

Τήν Πιντικουστή στ’ν άκκλησιά πού παένουμι, γουνατούμι πάν στά καρυ- 
δόφλα. Τ ’ Ά ϊ  Πνεύμα πάλι προυΐ, προυΐ γύρζαμι τού πρόσουπού μας κατ’ν 
Άνατουλή γιά νά μή ματιάζουμιστι. ’Έλιγαν στού χουριό μας δτι κείνη τ’ μέρα 
άνοίγναν τά ουράνια.

Τ ’ 'Α ϊ Πουστόλοι (τών Α γίων ’Αποστόλων), ξέριναμι άπό μέρις νώρι 
(μυζήθρα), γιά νά τού φάμι ;κείνη τ’ μέρα. ΙΙουλύ τηρούσαμι τούν κιρό τ ’ 
μέρα τούν Προυφητηλία. 'Ά μα ήταν ξηρασία έκαμναμι παράκληση γιά νά 
βρέξη κί τού πάραπαν κείνη τ’ μέρα έ'βριχι. Πρόσιχαμι άμα μπουμπούνζι θά- 
χαμι βρουχές τού καλουκαίρι. 'Ά μα τού φιγγάρ’ι ήταν γιμάτου θά είχαμι βρου- 
χές ούλου τού χρόνου. ’Έπιρναμι κί θυμιάτζαμι κί τηρούσαμι τούν κάπνου. 
'Άμα ήταν μαύρους, θάχαμι βαρύ χειμώνα. Κατ’ τού κιντί (απόγευμα), τού
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ήλιουβασίλιμα τηρούσαμι τ’ Δύση. Γ/Αμα ήλιουβασίλιβι μέσα στά σύννιφα θά 
εΐχαμι βαρύ χειμώνα.

Τούν 'Α ϊ Σουτήρα (6 Αύγουστου) έβαζαμι μέσα σένα πανέρι απ’ δλα 
τά μπερεκέτια μας πού έβγαλαμι απ’ τά χτήματα, κι φρέσκα σταφύλια κι τά 
πάϊνισκαμι στ’ν άκκλησιά, τά διάβαζι ΙΙαππάς κι τά μοίραζαμι ένας στούν 
άλλουν.

Τ ’ς 29 τούν Αύγουστου πού έκουψαν τού κιφάλι τ’ 'Αϊς Γιάννη τ’ Πρό- 
δρουμου, δέν κόβουμι τού καρπούζι πού τού κιφάλι κί δέν τρώμι μαύρα στα
φύλια.

Τ ’ς 14 τού Σταυρό κρατάμι τά βασιλκά τ’ς άκκλησιάς οπούς κί τά καλά 
τά λουλούδια πού τούν επιτάφιου, γιά νά καπνίζουμιστη στού βάσκαμα, δταν 
μας βασκαλίνουν κί μάς κί τά πράματα μας.

Ή  βασκανία καί τό ξόρκισμά της

Κι ό Μπαρμπα Γιάννης συνεχίζει:
—  ’Έτσι κί σύ δγή κακό μάτι δέν τόχει τίπουτα νά σύ σκάση τσιατ’ρ- 

πάτ’ρ (τρόπος τού λέγειν). Πουλύ βασκαίνουν οσοι. έχουν γαλάζια μάτια, μά
τια σιασκνίκα (άλλοίθωρα) κι οσοι εΐνι Σαβιβατουγιννημένοι.

"Αμα βασκαθής γιά νά σύ ξηβασκάνουν πρέπει νά σύ καπνίσουν μί δια
βασμένα λουλούδια, γιά μί κλουστή πού τού ρούχου αύτουνού πού σί μάτιασι. 
Γιά νά μή σκαίνουντι φουρούν μιά σκέλδα σκόρδου, φτίνουντι γιά νά μή βασκα- 
θούν, φουρούν ένα χάντρου σάν μάτι τ’ βασκαντούρα πού τ’ λέμι κι άλλα φυλα
χτά. Γιά νά δγιούν άμα εΐσι βασκαμένος, σί ρίχνουν τού σταυρό στού νιρό κι δπ’ 
εχει φουσκαλίδις, κεϊ σύ μάτιασαν. Π ίν’ς τότι λίγου νιρό πού τού πουτήρι, νί- 
βισι κάμποσου καί σί πιρνάει τού βάσκαμα. Γιά τού βάσκαμα κάνουν κι άλλα. 
Κτάζουν τά κατούρμας (τά ούρα), σί βάζουν ένα κλούβιου αυγό στού κι- 
φάλι κ.ά.

Δέν ματιάζουντι μαναχά άνθρωποι. Κί τά χαϊβάνια ματιάζουντι. Κι ακό
μα πουλύ ματιάζουντι τά μικρά τά γκαντνάκια (νήπια). "Οτι κακό μάς έβρι- 
σκι, δάσκαλι, κοίταζαμι πώς νά τού διώξουμι. "Αμα έπιφτι άρρώστεια στού 
χουριό πιρνούσαμι πού μέσα πού τ’ς γαλαρίις, οργουναμι γύρου γύ'ρου τού 
χουριό, έφιρναμι τ’ 'Α ϊ Χαράλαμπου τού πουδάρ’ι. Κι άντα τού Μάη έρχουν- 
ταν Μαΐστρις ώς μέσα τ’ς αυλές μας κί τά σπίτια μας κί τί δέν έκαμναμι γιά 
νά τ’ς κυνηγήσουμι, γιατί πάνιαζαν τά σπαρτά κι έπιρναν τού μαξούλι (γάλα). 
’Έρριχναμι λουήρ, λουήρ (τριγύρω) στήν αυλή κί τού σπίτι κιχρί (καναρόσπο- 
ρο) γιά νά μί μπουρέσουν νά μπούν.

Μένα τά παιδιάμ’, δάσκαλι, ούλου άρρουστούσαν, τί νά τά κάνου δέν εΐ- 
ξηυρα καί πήρα πού λιές, λάσπη, χώμα πού τ’ βουβαλουπατσιά κί ρίζα πού κρα
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νιά, τά στούμπσαμι, τά ζυμουσαμι μί τά αλεύρι, ακαναμι ψουμί, άφαγαν κι 
άπού τότι δέν ξαναρρώστσαν. Τού γιατρικό αύτό τού κάνουμι ακόμα, γιά τού 
μάσκαμα. Ά ντα ς  πάλι πού π’θινά (πουθενά) δέν βρίσκουμι γιατρικό, τάζουμι 
στούν Κάτου τού Χριστό στού Κάστρου (στήν Εκκλησία τού Χριστού πού 
είναι θαυματουργή), παένουμι κί κοιμούμιστι κάμπουσα βράδια κί ούλου για- 
τρεβούμιστι. ’Ά μα ήταν καμμιάφρα κανένας αρρουστους κί δέν ήξιρι τί έχει, 
τούν ξέντυναμι, τούν ξάπλουναμι τά μπρούμτα (πρινηδόν), έ'πιρναμι έναν 
κρόκου πού τ’ αυγό κί τούν γκουτλούσαιμι άπάν στού κουρμίτ’. Κεΐ πού Οά 
εσπαζι κρόκους, κεΐ ήταν κί τού ζόριτλ Κι ύστιρα γιά κάθι ζόρι (αρρώστια) 
εΐχαμι κί τού πρακτικό μας τού φάρμακου.

Άρρώστχις στούν κουσμάκι είνι πουλλές κί καμμιά φρα κουσμάκ’ς πέθνι- 
σκι χουρίς νά καταλάβη κανένας άπού τί. Μεΐς, σάν άγγράμματοι, κι άμόρ- 
φουτοι ήΗιραμι τ’ Οιρμασιά (ελονοσία), τού κρύουμα, τούν κιφαλόπουνου, τούν 
καρδόπουνου (κιλόπονο), τά προισκάρια (παρωτίτις) τού μπουλματζιά (κο- 
κύτης), τ’ άνιμουπύρουμα, τ’ σάρα (σεληνασμός), τού σαραλίκι (ίκτερος), 
τού βήχα, τού νταλάκι (άνθρακας), τού χτικιό (φυματίωση), τού γιαλαντζίκι 
(ψευδάνθραξ), τού νταμπλά (συμφόρηση) κ. ά.

Τά γιατρικά μας ούλα πρακτικά, ματζιούνια κί 'βουτάνια, σάν τού σπα- 
θόχουρτου, τού σιϊρέκι, τ’ς πανούκλας τού φύλλου, τού ΐλικφίρι, άγριάιδα, πα- 
παδίτσα (χαμουμήλι), τού φλαμούρι, τού καραγάτσι (φτελιά), τού σουούτι 
(ιτιά), τού μαϊντανόζι (μα'ύδανός), τού χαρτπάλι (σινάπι) καί άλλα πουλλά 
πού νά τά θυμάμι τώρα. Τώρα πού είνι γιατροί κί τά φάρμακα στού Φαρμα
κείου, ποιος κάθιτι νά κάνη τέτοια πράματα. Αυτά μεΐς τώρα τά λέμε πρακτι
κά. Πού καμμιάφρα άμα δέν εχουμι παράδις νά πάμι στού γιατρό γιά δέν 
βλέπουμι διάφουρου πού τ’ γιατρού τά γιατρικά, πάλι τά προυσκνάμι.

Καμπουσές μπάμπις ήξιραν πουλλά γιατρουσόφια καμμιάφρας γιά ούλις 
άρρώστχις. Ά λλις πάλι γύτιβίσκαν: έπιρναν τούν άρρουστου τούν διάβαζαν 
κάτ δικέτς προυσιυχές έκαναν τού σταυρύτ’ς τούν έδουναν κί κανένα δικότ’ς 
φάρμακου νά πχή κί τού ξιαπόστειλναν. ’Άλλις πάλι άκαμισκαν κί χαλνού
σαν μάγια κι ένα σουρό διμουνκά πράματα.

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ Β ΙΟ Σ

Γιά τόν κοινωνικό βίο ύστερα άπό πολλές έρευνες, γιά νά βρούμε τό κα
τάλληλο πρόσωπο, πού θά μάς έδινε τίς σχετικές πληροφορίες, βρήκαμε τήν 
κ. Γκιρτζημάνη Βάϊα τήν οποία άναφέρουμε καί στις πληροφορίες μας γιά τίς 
ενδυμασίες καί τά εργαλεία πού χρησιμοποιούν οί γυναίκες. ’Επειδή δμοος τό 
αντικείμενο τής ερεύνης αυτής πρόκειται νά εισχωρήση στά βαθιά μυστικά τού 
γυναικόκοσμου, σεβόμαστε τήν δικαιολογημένη ΐσως σεμνοτυφία τής σεβάσμιας
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κυρίας καί αναθέτουμε στίς διδασκάλισσες τοΰ Σχολείου μας κ. Βαρβατζίκη 
Έλισάιβε ί καί κ. Μ εταξία Αασπίδου, πού άλλωστε συνεργάζονται στήν ερευ
νά μας αύτή, νά βοηθήσουν καί στή συλλογή τοΰ κατάλληλου ύλικοΰ. Π αραθέ
τουμε αυτά πού μάς είπε ή κ. Γκιρτζημανάκη Βάϊα.

—  "Άντα πέρνουν κόμα τ’ νύφη πού τού σπίτ’ς, μάννα τ’ς ρίχνει ενα τσα
νάκι (πιάτο) ψ’λά στού τρουχούλι τ’ς άραμπάτσας (αραμπά) κι άμα σπάση θά 
κάνη πιδιά νύφη δσα κί τά κουμμάτια. 'Ά μ α  δέν σπάση τοΰ τσιανάκι δέν θά 
κάνη πιδιά.

'Ά μ α  -δέν κάνει πιδιά νύφη ούλοι μέσα στού σπίτι κί κόσμους άπόξου τ’ 
μπουχνίζουν (τήν άποπέρνουν) κί τ’ λεν κ’ σ’ 'ρου, ξέρα, κι ένα σουρό παρα
νόμια, πού τήν κάνουν κι πικραίνιτι. Γιαυτό κί τί Ιδέν κάνουν γιά  νά άπουχτή- 
σουν πιδί. Μπρέ ζιστά καταπλάσματα τ’ βάζουν στήν κλιά, μπρέ τσκάλια στ’ 
μέση τ ’ς. Κ ί τί δέν κάμνουν γ ιά  νά άπουκτήσουν πιδί.

’Ά ντα  πάλι δέν θέλουν νά πιάση πιδί, γ ιά  νά προυλάβουν τού κακό, ρίχ- 
νουντι πού τ[Αά μέρια, κριμοΰντι πού τ’ς γριντιές (δοκάρια), σηκώνουν βά
ρους, κάθουντι ψ’λά σί ζιστά, πίνουν τ’ς πικρουδάφνης τού ζουμί κ ι ένα σουρό 
άλλα, πού καμμιά φρά αντί γιά  καλό τήν ξεπαστρεύουν τ’ γναΐκα κί παένει τζιά- 
μπα κί βερεσέ (άδικα). Πόσις πέθαναν έτσι.

’Ά ντας αρχίσει γναΐκα νά χάνη τά κέφιατ’ς, νά κουράζιτι γρήγουρα κί νά 
κιτρινίζει κί νά κακουψ (υ) χάη, καταλαβαίνει πού έ'πιασι πιδί. Λέν, άμα χα- 
λεΰει στά κακουψύχιατ’ς ούλου ξυνά, θά  κάνη κουρίτσι κι άμα χαλεύει ούλου 
γλυκά θά κάνη αγόρι. Σ τ ’ν αρχή έχει. κί άναγούλις (εμμετούς) κι ούλου λιμπί- 
ζιτι. 'Ά μ α  λιμπιστή ένα πράμα κί δέν τού φάη άποιβάλνιτι. Μπά, τί λές, μι- 
γάλη προυσουχή χρειάζιτι μιά άγκαστρουμένη (εγγυος) γναΐκα. Δέν κάνει νά 
κουσιάξη (τρέξη ), νά σκώση φουρτιό νά ριχτή κί νά κάνη βαριές δλιές γιατί 
άποβάλνιτι. Καμπουσές πάλι γναϊκις γ ιά  νά πιτάξουν τού πιδί πάϊναν στήν κα- 
τσιβέλα (γύφτισσα) καί τρ ίβοντα ν  κί μί τού καλάμι. Κατσιβέλα χαλνούσι 
τού πιδί κί πουλλές φουρές αντί γ ιά  τού πιδί κί τ’ μάννα.

’Ά ντα  τ’ς άγκαστρουμέν’ς κλοιά ήταν μυτηρή, έλιγαν θά κάνη αγόρι κι 
άντα κώλουτ’ς ήταν τουρλουμένους έλιγαν θά κάνη κουρίτσι. ’Αγόρι θά έκα- 
μνισκη κι άμα άργούσι νά γινίση, κι άμα εβγαζι στού τσιακάτιτ’ς (μέτωπο) 
κλάρα (λεκέδες). Κουρίτσι πάλι θά έκαμνι άμα ήταν δμουρφη ώς τού τέλους 
πού θά γινοΰσι.

Ή  άγκαστρουμένη, τούν Ά ϊ  Συμιώνη δέν έκαμνι δλιά, γ ιατί κακουπά- 
Οινι τού πιδί, δέν έτρουγι κόλύβα, δέν έκαμνι νά δγή πιθαμένου κί άντα τ’ν 
φκιόνταν τ’ν έλιγαν καλή λιφτιριά.

’Ά ντα  ήταν νά γιννθή τού πιδί, τ ’ν έπιαναν πόνοι. ’Έπιαναν τότις τ’ σκα- 
φίδα, τ ’ν έβαζαν καταή άνάπουδα, ξάπλουναν κεΐ άπάν τ’ν ετοιμόγεννη. Γιά 
νά μή άκούουντι τά μπααρντίσματατ’ς (γοερές φωνές πόνου) πουλλές φουρές
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τήν πάϊναν μέσα στ’ αχούρι. Καμπουσές μπάμπις τ’ς έβαζαν νά κρεμαστούν 
γιά νά ριχτούν γιά νά πέση τού πιδί, πού μουναχότ. "Εβγινι τού πιδί κι άμα 
έπιφτι κι. τάκλουθου (ύστερο), μπαμπού (μαμή) τάφαλόκουφτι κι τηρούσι 
άμα εχη πάνα (σκέπη) στού πρόσουπου Οά ήταν τυχιρό κι καλόγνου μου. 
"Αμα εΐχι τρίχις στήν πλάτητ’ θά γίνουνταν άντρειουμένου κί γιρό σά δρά
κους. Τού χουρταρένιου τού κριββάτι πού γέννσι μάννα 0ά τού κάψουν. Κί τ’ 
μάννα θά τήν ξαπλοόσουν στού καλό τού κριββάτι αφού πρώτα τού θυμιατί
σουν. Τού πιδί ύστιρα ’πού τού άφαλόκουμμα, θά τ’ αλατίσουν γιά νά μή 
βρουμάη όταν τρανέψη ίδρουτίλατ’, θά τού φασκιώσουν κί θά τού ξαπλώσουν 
πίσου πού τήν πλάτη τ’ς μάννας τ’. Μάννα ύστιρα άπό τρεις ιμέρις θά τού δγή 
τού πιδί τ’ς γιά νά μή κιτρινίση. ΊΙέρνουν ενα πουτήρι, 'βάζουν μέσα λάδι κί 
ρακί, πυρώνουν ύστιρα ενα καρφί κί τού σβήνουν μέσα στού πουτήρι, κί δί
νουν τ’ μάννα νά πχή γιά νά μαλακώσουν τά μέσα τ’ς. Λιχώνα τρεις μέρες 
συνέχεια νιρόβραστου ρύζι θά τρώη. Στού προσκέφαλουτς τ’ βάζουν 40 μέ- 
ρις μιά ρόκα, ένα ζιβγάρι μυτάρια, ενα κρουμύδι, μία αρμάθα γαλάζια μπουν- 
τζίκια (χάντρα) γιά τού βάσκαμα. Τ ’ς πρώτις τρεις μέρις τού πιδί, ώς πού 
νά κατιβάση μάννατ’ γάλα, τού βύζανε παραμάννα. ’Ά ντα γεννιόνταν τού πιδί 
τήν πρώτη μέρα καλνούν τούν Παππά νά διαβάση τ’ λιχώνα. Τ ’ άβάφσ«ου 
τάγόρι τού λεν τσίπου κί τού κουρίτσι τσίπα. Τυχιρό λέμι εινι τού πιδί πού γιν- 
νιέτι τ’ μέρα. Κείνου τού πιδί πού γιννιέτι τ’ νύχτα θά τραβήξη πουλλά. "Αμα 
γιννηθή τού πιδί τήν Πασχαλιά, Οά γίνη λέμι όμουρφου κί καλουτυχιρό.

Τά σόϊα άμα θά μάθουν πώς τού πιδί γιννήθκι παένουν στ’λιχαύσα λιχου- 
σιάτικου μιά μπουγάτσια, κί τσιουρμπά μί τού ρύζι, ασημώνουν τού πιδί κι 
ύστηρα ’πού τρεις μέρις προυσκαλιόντι στ’ς Παναγιάς τού τραπέζι. Τότι μπάμ- 
που μπανιάζει τού πιδί κι άντα μαζευτή κόσμους, στρώνει καταή μπάμπου 
μιά μισάλα κι άπάν’ στρώνει τού τραπέζι, ένα πνάκι μί άλας, ένα κρουμύδι, μιά 
μπουγάτσια αλμένη μί γλυκό κι δσα φαϊά κί ψουμιά κί πιουτά τοίμασαν. Πρου- 
μίν νά φαν μπάμπου κάνει τρεις μιτάνοις στήν Παναγία, ανάβει τήν καντύ- 
λατς κι ούλις κάθουντι κί τρών κί πίνουν κί εύχουντι τού πιδί νά γίνη άξιου.

Λιχώνα ύστηρα πού τού ήλιουβασίλιμα δεν κάνει νά βγή οξου πό τήν πόρ- 
τατς γιά νά μή άρμηνιαστή (κακοπάθει). "Αντα πλαγιάση βάζουν τ’ σκούπα 
άπάνουτ’ς γιά πίσου στήν πόρτα γιά νά τ’ φυλάη. "Ωσπου νά σαραντίση κάθι 
βράδι θυμιατίζει τούν ούντάτς. "Αντα γιά πρώτη φουρά θά βγή οξου, πέρνει 
μαζί τ’ς γιά μιά μασιά (πυράγρα), γιά  μιά σιδηρένια ξύστρα, βάζει ενα σκόρ
δου γιά μιά βασκαντούρα, γιά μιά δικάρα άπάν’ στού στήθους τ’ς, γιά τού 
δαχτυλίδι τ’ς αρραβώνας, γιά νά μή τ’ βασκάνουν κί χαθή τού γάλατ’ς. ’Άντα 
πιρνάει κηδεία κρύβιτι, ’Ά ντα σταματήσ’ τού γάλατ’ς κάνουν μιά μπουγάτσια, 
κί τ’ δίνουν τούν γιαλαδάρι νά τήν βουτήξη σί τρία νιρά κί νά τήν φέρη νά 
τήν φάη μικρουμάννα, γιά σαλεύουν πού τ’ν έκκλησιά τ’ς Παναγιάς τού γάλα.
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Προυμή νά πάη γιά σαράντσμα, πλένει στού σπίτις ούλα τά ρούχα, παίρ- 
v p , l τού πιδίτ’ς κί παένει μί τ’ μάννατ’ς γιά μέ τήν πιθιρά τ’ς στ’ν άκκλησιά. 
"Αμα τά πιδιάτς δέν ζοΰν μιτά άπού τού σαράντσμα, δέν γυρνούν στού σπίτ’ς 
κί παένουν σέ ξένου σπίτι κί τ’ν άλληνα τ’ μέρα παένουν στ’ν άκκλησιά μιά πι- 
τσέτα μπαξίσι. Τού βύζαγμα τού πιδιού βαστούσι καμμιά φρά κί τρία χρόνια. 
Τώρα πουλύ γρήγουρα τά ξικόβουν. ’Ά ντα τού πιδί τράνιβι κί δέν έφτανε τ’ς 
μάννας τού γάλα λίγου - λίγου τοδουναν μασιμένου φαΐ πού κείνου πού έτρου- 
γαν.

Τού πιδί κοιμούνταν στού μπισίκι τ’ (λίκνο), καί τού θύμιαζαν προυμή 
τού 'βάλουν μέσα νά κοιμηθή. ’Άντας τού πιδί γιαλάει στούν ύπνουτ’ λέμι για- 
λάει μί τούν άγγιλουτ’ κι άντας κλαίει, λέιμι οτι τού κλέβουν τ’ς μάννας τ’ τού 
γάλα. "Οσις παράδις κί φλουργιά έχουμι τά βάζουμι πού κάτ’ πού τού προυσκέ- 
φαλουτ’ γιά νά γράψη Χριστός άπάνουτ’. Γιά νά μή βασκαίνιτι τού πιδίτ’ς, ή 
μάννα, κάθι μέρα τού πλένει κί τού σκουπίζει μί τού μανίκιτ’ς κί λέει «’Άντα 
μιτρήσουν τ’ κλουστές πού έχει τού μανίκιμ’ τότι Όά βασκασθή κί τού πιδιμ’».

"Αμα τού πιδί ματιαστή, τού καπνίζουν μί τά διαβασμένα τά λουλούδια κί τ’ς 
κλουστές πού αφήνουν άπό πάνουτ’ς δσοι έρχουντι νά τού δγιούν, τού ρίχνουν 
στού σταυρό στού νερό κ.ά.

"Αμα άρρουστήση άπό διμουνκιά άρρώστια τού πιρνάν πού τήν σκυλότρυ- 
πα κί γίνιτι καλά. "Αμα τά παιδιά δέν ζούν, παίρνουν τού πιδί κρυφά πού τ’ 
μάννατ’ τάχα τού βράδι κί παένουν κί τάφήνουν κρυφά ψ’λά στού σταυρου- 
δρόμι. Κείνους πού Οά τύχη νά τού βρή θά τού βάφτιση κιόλας. 'Ά μα τού πι
δί δέν παίρνει άπάνουτ, κί δέν μιγαλώνει τού παίρνει ένα.ςι κρυφά τού β ροδά
κι κί τού παένει κί τού ρίχνει στά μνήματα. Τότι έρχιτι ένας άλλους πού τήν 
αντίθετη μιριά κί τού παίρνει, κί τού παένει στού σπίτι κί τού πιδί αναλαβαίνει. 
’Άντα τού πιδί είνι άρρουστου κί δέν γίνιτι καλά τότις τάζουν νά πάν νά κοι- 
μ’θούν στούν Κάτο:> τού Χριστό ποΰνι θαματουργή άκκλησιά άλλους 3 βράδια, 
άλλους 9 βράδια κι άλλους 40 βράδια.

"Αμα πουντιάση τού πιδί γιά νά τού γιατρέψουν τού βάζουν πίτηρα ζι- 
στά γιά γκατζιουλίσις (γαΐδουρίσες) κουπρές. "Αμα κλαίει σπάζουν ένα αυ
γό κί τού κατρακυλούν άπάν’ στού κουρμίτ’ κι οπ’ Οά σπάση κρόκους τ’ γιατί 
μάνι τούν κρόκουτ’ παίρνουν, λεν κεΐ τού πουνάει. Τότι κουσκινίζουν κεΐ άπάν’ 
στάχτη κί σταματάει νά κλαίη.

’Άντα τού πουνάει λιμός (άμυγδαλιές) τού πατούν τά γκαγκάτζια τ’. ’Ά ν
τα τού πιδί έχει διάρροια λέμι δτι χύνει καρδιάΐά Τότι βράζουμι γιά ρίζα βα- 
τσνιάς, γιά δυόσμου, γιά άνασόνι κί τού πουτίζουμι. ’Άντα βγάλη τού πιδί 
πλάγα (ευλογιά), τού πουτίζουμι ρακί μί ζάχαρι, βάζουμι πού κάτ’ πού τού μα- 
ξιλάριτ’ ζάχαρη κί κριμούμι πίσου στήν πόρτα λειψά κλουρούδια άλοιμένα μί 
γλυκό.

15
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’Άντας βγάζει τού πιδί τά δόντια τ’, βράζουμι καλαμπούκια γιά νά βγουν 
γρήγουρα. "Αμα τού πιΙδί τού πρώτουτ’ τού δόντι θά τού βγάλη. πού πάν’ θά 
προυκόψη. Προυνή άρχίση τού πιδί νά πιάνη μί τ’ χούφτα τ’ ντ’ πατούδατ’ τα 
νύχιατ’ δέν τά κόβουμι, γιά νά μή γίνη κλέφτ’ς.

ιΠρομή χρουνίσει τά μαλλιάτ’ δέν τά κόβουν. ’Άντα θά χρουνίση τού πα- 
ένουν στούν μπιλμπέρι (κουρέα) τού φουρέσουν ενα μαντήλι, τούν πληρώνουν 
κί τά κόβει.

Τό βάφτισμα τοΰ παιδιού

"Οσου νά γίνη τού πιδί 20 μερώ πρέπει νά βαπτιστή, τού νονό τούν λέμι 
σύντικνου κί τ’ νουνά συντέκνισα. Κείνους πού παντρεύει τού αντρόγυνου κεί
νους κί τού βαφτίζει τού πιδί. ’Άντα εΐνι νά τού βαφτίσουν, στέλνουν χαμπέ
ρι στού νουνό νά τσιμαστή. Νουνός τότι 'ψουνίζει τού κουκούλι, τά λαδουπά- 
νια, τού φουστάνι, c’ σκούφιατ’, τ’ς λαμπαδίτσι,ς κί τά οικέρια (καραμέλες). 
Τά βαφτίσια γίνουντι τήν Κυριακή. Γίνουντι κί τήν καθημιρνή άμα τού πιδί 
θά εΐνι άρρουστου γιά νά τού προυλάβουν κί νά μή πιθάνη γιατί εΐνι τρανή 
αμαρτία γιά τ’ μάννα κί τού μπαμπά τού πιδί νά πιθάνη αβάφτιστου. Τν’ Κυ
ριακή πού θά τού βαφτίσουν μπάμπου παένει στ’ μάννα κί παίρνει τού πιδί νά 
τού πάη στ’ν άκκλησιά νά τού βαφτίσουν κί λέει στ* μάννα τ ’: «Κατσικάκι τού 
πέρνου κι αρνάκι θά στού φέρου». Στούν νάρθηκα τ’ς άκκλησιάς, παππάς θά 
τού διαβάση, νουνός θά τού δώση κί τόνουμάτ: Τά γκζάνια πού καρτιροΰσαν 
κεΐ γιά νά ακούσουν τό'νουμα τρέχουν γρήγουρά στ’ μάννα πού καρτιράει στού 
σπίτι κί λεν τό'νουμα πώς τούπαν κί κείνη γιά μαρτύριά τά δίνει παράδις.

Τού πιδί βαφτισμένου μέ τά διαβάσματα τού φέρνει νουνός στού σπίτι. 
Μάννα πάλι θά κάνει τρεις μιτάνοις στού νούνου, θά τούν φλήση τού χέρι κί θά 
πάρη τού πιδίτ’ς. Νουνός λέει νά ζήσης κί κόσμους λέει στού νουνό πάντα άξι
ους νά εΐνι μισθός τ’. "Τστιρα τού τραπέζι εΐνι στρουμένου, βλουγάει Παπ- 
πάς κι τρων. Στού τραπέζι αυτού, νούνα φέρνει μιά μπογάτσια άλειμένη μί 
γλυκό κί πιλάφι. "Αμα καλουφάν, παπάς κάνει πάλι τήν προυσευχή κι ούλοι 
δσοι έκατσαν στού τραπέζι κι έφαγαν, ρίχνουν μέσα σένα πουτήρι μί κρασί 
παράδις γιά τού πιδί 'μπαξίσι... Νουνός τού πιδί θά τού ξαναντύση άντα θά 
γίνη 2— 3 χρουνώ.

"Αμα τού πιδί είνι άβάφτστου κι εΐνι άρρουστου βαριά, φωνάζουν τ’ νού
να, αύτή πέρνει λάδι .πού τήν καντήλα τού σταυρώνει τού πιδί κί λέει κρυφά 
τόνουμάτ’. "Αμα τού πιδί θά ζήση τότι θά τού ξαναβαφτίση μέ τούν παππά 
κί θά πή τόνουμάτ’ στά φανηρά. "Αμα τού πιδί πιθάνη, τότι θά φανιρώση τό
νουμάτ’ κί τού βαφτζμάτ’ αύτό πιάνιτι. "Αμα τού πιδί πιθάνει αβάφτιστου, 
δέν τού παραχώνουν μέσα στά μνήματα, όξου πού τά μνήματα κί χουρίς δια
βάσματα γιατί δέν έγινει χριστιανός.
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’Άντα θά χρουνίση τού πιδί τού κλέβουν γειτόνσεις, τού μαυρίζουν κί 
τού κάνουν αραπάκι αγνώριστου κί τού γκιζιρνοΰν (γυρίζουν) σ’ ούλις τ’ς 
γειτουνιές μέσα σ’ ένα δισάκι κί μαζεύουν μπαξίσια. Σ τά  τελευταία, τού παέ
νουν κί στ’ μάννατ’ κί κείνη τάχα δέν τού γνουρίζει κί στά τελευταία άφοΰ ποΰν 
ένα σουρό αστεία τού γνουρίζει κί χαίριτι. Κάνουν τότι ένα τραπέζι κί γλιν- 
τοΰν ούλις μαζί,

Τ ’ αγόρια άντα τά χουρεύν’ στ’ν αγκαλιά τά τραγουδούν:
«Έ χου γιύ, εχου χαρά πού θά γίνου πιθιρά». Κί τά κουρίτσια:
«’Έχου κόρη, έχου πίκρα, πώς Οά κάνου γώ τήν προίκα».
’Άντα τού πιδί πουρπατίση γιά πρώτη φουρά, κάνουν πίττα κί τ’ μοι

ράζουν στ’ γειτουνιά. Στέλνουν μέσα σ’ ένα δίσκου κί τ’ νουνά. Νουνά, πάλι, 
μέσα στούν ϊδιου τού δίσκου θά βάλη ενα ζιυγάρι παπούτσια γιά νά πουρπατάη 
τού πιδί κί καραμέλις γιά νά γλυκαίνιτι. 'Ά μα άργίση νά πουρπατίση τού κά
νουν μιά πουρπατούρα, μί ξύλου γιά νά πιάνιτι κί νά πουρπατάει,

Έθιμα του γάμου στό *Ισαάκιο

Τά πράματα παλιότηρα ήταν πολύ αυστηρά. Τά πιδιά μί τά κουρίτσια δέν 
μπουρούσαν νά σ(η)κώσουν μάτι, πουλύ τά παραξηγούσαν. Τραγούδι δέν 
τούχαν τίποτα νά σί βγάλουν. Τά πιδιά τά πάντριβαν πού τά 15 οί ιμπαμπάδις. 
Τή δλιά τήν άπόσουναν προξιντάδις. Κρυφά, τού βράδι, προυξιντάδις πάϊνναν 
στού κουρτσιού τού σπίτι πού τ’ εστειλναν γιατί άμα δέν ταίριαζι δλιά, μπου- 
ρεΐ νά έ'βγινι τδνουμα τού κουρτσιού κ ίτού πιδιού. Έ τσ ’ καταπιάνουνταν πρου- 
ξινιά. Προυξιντάδις κοίταζαν, άμα δλιά πάΐνι· καλά τήν προυχουρούσαν κι άμα 
τελείουναν τότι δέχουνταν κέρασμα. 'Ώσπου νά τιριάση μιά προυξινιά πάϊναν 
κί μιά κί δυο κί τρεις φουρές, γιατί δέν τούχαν καλό, άπ’ τού κουριτσιού τ’ μι- 
ριά, δλιά νά τιλειώση μί τήν πρώτη φουρά, γιατί κόσμους έβαζι ένα σουρό μί 
τού νού τ’. Πόσις δλιές έτσι χάλασαν γιατί προυξιντάδις δέν ξαναπήγαν, γιά 
πήγαν αλλού κι ή δλιά κεΐ ταίριασι. 'Ά μα ταίριαζι προυξινιά εβγινι ένας δξου 
πυρου’βουλούσι, γιά νά μάθη κόσμους τού καλό πού έγινε κί μέσα στρώνουν- 
ταν τραπέζι κι άλλαζαν τά σημάδια. Στούν προυξιντή εδουναν μπαξίσι γιά 
ένα πκάμσου, γιά μιά πιτσέτα γιά τούν κόπου πού έκανι. Τά σημάδια τάβαζαν 
μέσα σί μιά άσπρη μαντήλα, μί μιά φούντα βασλκό κι- ένα φλουρί. Τ ’ άλλου 
τού βράδ’, τού τραπέζι γίνουνταν στού πιδιού τού σπίτι, Κεΐ μαζεύουνταν ούλου 
τού σόϊ κί τά κουρίτσια φουρούσαν στά μαλλιά τ’ς μιά φούντα βασιλκό. Στού 
γλέντι αύτό νύφη δέν παρεβρίσκουνταν. Ά ς  μή ήταν κεΐ, τ’ δώριζαν μιά ντούμ- 
πλα (δυο λίρες), σκλαρίκια, ένα δαχλίδι κι ένα κιντητό τσιμπέρι τ’ς ΙΙόλ’ς.

Γαμπρός έ'δουνι μπαμπάχακι τσ’ς νύφ’ς τού μπαμπά καμμιά 20 λίρις. 
’Άντε πάϊναν τ’ς νύφ,ς τού σπίτι γιά νά τήν φκιστούν, νύφη τ’ς φλούσι τρεις
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φουρές τού χέρι κί τ’ δώρζαν παράδις. Τρανές άραβώνις γίνουντι ύστηρα άπού 
μιά βδουμάδα. Τότι γαμπρός μί τού σόϊ τ’ κί μί μιά μπουγάτσια παένουν στ’ς 
νύφ’ς τού σπίτι κί γλιντάν ώς τά ξημιρώματα.

"Τστιρα άπού 15 μέρις δυο κουρίτσια πού τ’ γαμπρού τ’ μιριά 0ά βγάλουν 
τ’ νύφη στού χουρό. Κεϊ, χουρεύουντα, φλάει τά συγγινικά τά χέρια κί τ’ δου- 
ρίζουν ο,τι νάνι. ’Απ' τού χουρό στού σπίτι τ’ νύφη τήν πάη γαμπρός καί νά 
κοιμθή κεϊ τού βράδι.

Γιά νά γίν’ γάμους πρέπει μιά Κυριακή μπρουστά νά στεί’λη πιθιρός 
στ’ νύψη μιά μπουγάτσια. Τήν παένει ου ίδιους κί τ’ λέει νά τοιμαστή τ’ν άλ
λη τήν Κυριακή νά γίνη «χαρά». 'Ως τήν Κυριακή νύφη δέν βγαίνει οξου, 
τοιμάζιτι. Τήν Τετάρτη παρέα μί τά κουρίτσια θά καταπιάσουν τά προυζιού- 
μια πού Οά ζυμώσουν τού Σαββάτου. Τήν .Πέμπτη προυσκαλούν τούν κό
σμου στού γάμου δυο πιδιά ένα πού τού γαμπρό κι. ένα πού τ’ νύφη μ’ ένα μπου
κάλι κρασί, γιά ρακί. Τήν Παρασκευή ψουνίζουν γιά τού γάμου. Γιά ούλνους 
τ’ς προυσκαλσμένους ψουνίζουν κί πού ενα μπαξίσι (δώρο).

Προακαλσμένοι πάλι πάϊναν στού τραπέζι τ’ς χαράς μί μιά μπουγάτσια, 
κρασιά κί φαϊά. Μπρατίμπα (παράνυμφος) γίνιτι ένα κου ρίποι πού τ’ς νύφ’ς 
τ’ μιριά κί μπράτιμους (παράγαμπρος) ένα παλληκάρι πού τού γαμπρού τ’ μι- 
ριά.

Τήν Παρασκευή, τρεις προυτουστέφανις κάνουν τού μπαργιάκι τ’ς χα
ράς. ΙΙέρνουν ένα κουμάτι γαλάζιου κί ένα άσπρου πανί, τσιντούν στήν κουρ- 
φή μιάς βέργας ένα μήλου, δένουν καλά τά πανιά, κριμούν κί δυο αρμάθες, 
μιά πατλάκις πιρασμένις σέ κόκκινου σκνί, κί μιά σταφίδις κί τού μπαργιάκι 
εΐνι έτοιμου. Τού μπαργιάκι τού περνούν ούλοι μί τ’ σειρά κί τού χουρεύουν 
κί νούνους κτάζει ποιος εΐνι κάμ’ καλός χουρεφταράς άπ’ ούλους, κί τού παίρ
νει κί τού δίνει σύ κείνουν κί τούν κάνει μπαϊρακτάρ (σημαιοφόρο).

Τού προυζιούμι, προυμή νά ζμώσουν, τ’ ανακατεύουν ένα ά,γουράκι κι 
ένα κουρτσάκι. θ ά  τού ζμώσουν ύστιρα τρεις κουπέλις πηριτάνσεις (εξυπη
ρετικές). Αυτές πάλι ζμώνουντας τραγδούν:

«Άφέντ’ς μας χαρά νά κάνη 
καλνάει κάστρα, καλνάει χουργιά 
καλνάει τ’ νούνα πού μακρά 
κί τούν μπράτι μου πού τήν Προύσα 
καλνάει κί τ’ νύφμας νύφη νά γένη 
καλνάει κί τού γαμπρό γαμπρός νά γένη».

Στού σπίτι τ’ς νύφ’ς τήν Παρασκευή άπλώνιτι προίκα, μαζεύιτι τού Σαβ
βάτου τού βράδι γιά νά άπλουθή τήν Κυριακή τού προυΐ στ’ γαμπρού τού σπί
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τι. Τού Σαιβ'βάτου τού βράδι στ’ γαμπρού τού σπίτι γίνουντι κνιές. Τρεις πρου- 
τουστέφανις, παίρνουν ενα πνάκι, βάζουν μέσα κόκκινη μπούγιά, δένουν κι 
μί τού τέλι (σύρμα) τρεις λαμπαδούδις, γιά νά μή πέφτουν, δένουν κί μιά 
κουρδέλλα, ανάβουν τ’ς λαμπαδούδις κι άρχινάν νά χουρεύουν. 'Όποιους πέρ- 
νει νά τού χουρέψη -βάζει .κί μέσα -στού πνάκι έναν παρά. "Τστιφα χουρεύουντα 
μί τά λαλήματα θά πάν στού σπίτι τ ’ς νύφ-’ς, γιά νά τ’ ιβάψουν μί κινά τά 
χέρια σταυρουτά. 'Τστιρα κιρνιοϋντι κί ξαναγυρνούν χουρεύουντα στ5 γαμ
πρού τού σπίτι κι ούλοι. βάζουν στά χέρια τ ’ς κινά. Τού βράδι νύφη θά κοιμη- 
θή άνάμισα σί ένα άγουράκι, κι ένα κουριτσάκι, πού έχουν μάννα κί μπαμπά. 
Τούν γαμπρό πάλι μί τά όργανα θά τούν ξουρίσουν κί μάννα τ ’ μπαμπάς τ’ τ’ 
αδέρφια τ’ σταυρουτά θά τούν χτινίσουν. Μάνναν’ κλαίει πού τούν χουρίζιτι. 
Τού προυΐ θά τούς -αλλάξουν, θά τούν βάλουν τά γαμπριάτια τ’ κί τή μιά τήν 
κάλτσα τ’ θά τ’ φουρέσουν άνάπουίδα γιά νά μί τούν κάνουν μάγια.

Τού προυΐ τήν Κυριακή στουλίζουν τ’ νύφη. Τ ’ φουρούν τού νυφικό τ’ς 
πού τού κέντσι μαναχή τ’ς κί στού κιφάλι τ’ς κόκκινου πέπλου. Τ’ς νιόπαντρις 
πού θά στολίσουν τ’ νύφη τ’ς διαλέγει νούνα κί τ’ς πληρώνει γιά νά τήν κά
νουν τ’ νύφη κόμα όμουρφη. Στουλίζουντα τραγδούν:

«’Όμουρφού μου κυπαρίσι, δσου σ’ είχα στήν αυλή μου».
«Τώρα πούρθαν νά σί πάρουν άσκημίνει ή αύλή μου άσκημίναν τά πλιάκια».
.Κί τ ’ νύφη άντα τήν ντύνουν, τή βάζουν ανάποδα, γιά μιά κάλτσα, γιά 

ένα πκάμσου, γιά τίπουτα άλλου γιά νά μή τήν πιάνουν τά μάγια.
’Άντα στουλίζουν τ’ νύφη όξου στ’ν αυλή βγάζουν μιά μπουγάτσια τήν 

τσακίζουν κί τ’ μοιράζουν στούν κόσμου. Πλακώνουντι ούλοι ποιος πρώτους 
νά πάρη. 'Τστιρα βγαίνει όξου νύφη χουρεύει, φλάει χέρια κί τ’ δίνουν πα- 
ράδις κί φκιές, κι ούλα εΐνι έτοιμα κί καρτιράν τού γαμπρό. Γαμπρός πάλι, 
πού τού προυΐ, μί τά λαλήματα, θά μαζηχτούν τά κουρίτσια πού θά βουηθή- 
σναν στ’ χαρά. Μπράτιμους κί μπρατίμσα κι ύστιρα θά πάρη τά λαλήματα κί 
θά πάν ούλοι μαζί νά πάρουν τού νούνου κί τ’ νούνα. Σ τ’ νούνου τού σπίτι 
ούλοι θά κιραστούν. Νούνα κί τά κουρίτσια Οάνιβοΰν στ’ν άραμπάτσα, γαμ
πρός κί νούνους πάλι χουρεύουντα θά γυρίσουν στού σπίτι τ’ γαμπρού, γιά 
τά τουμαστοϋν τώρα νά πάν νά πάρουν τ’ νύφη νά πάν στ’ν άκκλησιά κί νά 
στιφανουθούν. ΙΙέρνουν τότι μαζίτ’ς ένα δισάκι, βάζουν μέσα μιά κλούρα, ενα 
μπουκάλι κρασί κί ένα καρφί κι ξικινάν χουρεύουντα κί τραγουδούντας:

«'Ώρα καλής αραμπατζή μί τού καλό νά πάς 
ραμπάκι νάχη στράταμας, μιλίσι συντρουφιά μας».

Νύφη καρτιράει τώρα όξου στ’ν αύλήτ’ς τού γαμπρό κι άντα τούν βλέ
πει νάρχιτι πού μακρά κρύβιτι μέσα στούν ούντά τ ’ς. Γαμπρός έρχιτι χτυ
πάει τήν πόρτα πουλλές φουρές κι άμα δέν τούν ανοίξουν ρίχνει παράδις κί
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τότι τούν ανοίγουν. Τ ’ς παράδις πού ρίχνει γαμπρός τ’ς περνούν τά κουρί- 
τσια πού παραστέκουντι τ’ νύφη. Μόλις μπή γαμπρός μέσα φλάει ούλνών τά 
χέρια κ'ι πού κατόπι άρχινάει νά ιρλάη τά χέρια κ! ή νύφη κι άρχινάν τα 
κλάματα. ’Όξου ένας απ’ τού σόι τ’ς νύφ’ς παζαρεύει τήν προΐκατ’ς στούς νού- 
νους -δίνει κάμπουσις παράδις έτσι τάχατις πώς τ’ν άγουράζει γιά νά τ’ δώση 
στού γαμπρό.

■Προυμή νά ξικινήσουν γιά τ’ν άκκλησιά, νύφη Οά προυσκνήση τ’ μάν- 
νατ’ς κί τού ιμπαμπάτ’ς πού θά κλαΐν’ γιατί τ’ 'βγάζουν πού τά χέρια τ’ς. Θά 
τήν πάρη άδιρφός τ’ς κι ούλοι μαζί θά ξικινήσναν γιά τήν άκκλησιά. Τότι, 
μάννατς ξικινοΰντα θά τσάκιση ένα πνάκι στού τρουχούλι τσ’ άραμπάτσας κί 
θά δγή άμα θυγατέρα τ’ς θά κάνη πιδιά κί πόσα.

Τά στιφάνια θά διαβαστούν στ’ν άκκλησιά κί μιτά ούλοι μαζί μί τού ζιυγά- 
ρι άνταμουιμένου θά παν μί τά διαβάσματα στ’ γαμπρού τού σπίτι. Στού δρο- 
μου μπρουστά παέναν Παππάς κί ψαλτάδις, πού κατόπι αυτοί χουρεύουν, τού 
κουτί, τού γιαλί, κί τού μπρίκι. Πίσου τά λαλήματα, μιτά νιόπαντροι κί άπού 
πίσου κόσμους.

Σ τ’ν αύλήτ’ς, πιθιρά χουρεύουντα καλουσουρίζει τ’ νύφητς. Νύφη κί 
πιθιρά δουρίζουντι κί 'μιτά νύφη προσκνάει τούν πιθιρό. Αυτός πάλι ρίχνει 
καταγής παράδις γιά νά δγή. "Αμα (βλέπει τ’ νύφη, κι αυτή σκύβει κί τ’ς μα
ζώνει κί τ’ς ,δίνει πάλι στούν πιθιρό. "Τστιρα δίνουν στ’ νύφη ένα πνάκι μί βού- 
τυρου κι αυτή πέρνει μί τού δάχλουτ’ς κί πασαλεδβει τ’ν πόρτα τρεις φουρές 
κί κάθι φουρά πιθιρά τού σκουπίζει. Μιτά βάζουν στούν κατέφλιου (κατώφλι) 
ένα σίδηρου κί άπάν πατάει τού ζιυγάρι γιά νά εΐνι γιρό σάν τού σίδιρου.

Μπαίνουντα μέσα στού σπίτι τ’ γαμπρού δλα εΐνι έτοιμα, τά τραπέζια 
στρουμένα κι ούλοι κάθουντι κί τού ρίχνουν στού φαγουπότι. Σ ’ έναν ούντά 
κάθουντι κί τρων μόν γναίκις, σ’ άλλουν μόνι άντρις κί μαζύτ’ς τού ζιυγάρι 
στήν πρώτη θέση άμα όρθιου, θ ά  κάτσουν κί θά φαν χουριστά τότι πού θά 
δώση τ’ν άδεια νουνούς. Τότι γαμπρός, νύφη κί μπράτιμους θά κάτσουν χου- 
ριστά καί θά φαν στά γρήγουρα, γιατί άμα άπουφάν τά συμπιθέρια θά βγούν 
νά χουρέψουν κί νύφη πρέπει νά δουρίση.. "Οσνους θά δουρίση νύφη, θά χου- 
ρέψουν μί τά μαντήλια καρφιτσουμένα άπάνουνι’ς γιά νά φαίνουντι. Μί τ’ 
νύφη κί τού γαμπρό θά πιαστούν στού χουρό νούνους, νούνα, τά πιθιρικά, τά 
συμπιθέρια, τού σόϊ κί πού κατόπι ούλοι γιάλλοι προυσκαλσμένοι.

Κατ’ τού κιντή, (άπόγευμα), Οά κάνουν γκιρέσι (συναγωνισμό) μί τάλουγα 
ποιο θά πιράση. Κείνου πού πιρνούσι κείνου επιρνι τού μπαξίσι.

(Έδώ θ’ ανοίξουμε μιά παρένθεση γιά νάκούσουμε τόν Μπαρμπαγιάννη 
πού κάτι θέλει νά μάς πή γιά τά αγωνίσματα τού γάμου).

—  Στού Έσκίκιου στά πέρα τά χουριά μας, ήταν ένας πουλύ τρανός 
τσιουρμπατζής, Λημουσκόγλου Άθανασούδ’ς μί τόνοματ’. Τρανό σόϊ. Άρχόν-
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τοι πού τ’ς λίγοι κί μι πουλλά μέσα στήν Πόλη κί Τούρκοι μπιλέμ (ακόμα) τούν 
φουβούνταν κί τούν λουγάριαζαν. "Οποιουν ήθιλαν τούν ανέβαζαν κι δποιουν 
ήθιλαν πάλι τούν μπάτικουναν, τούν έχαναν. Εΐχαν ένα σπίτι, τί σπίτι ήταν 
κείνου, παλάτι. Ούλου μί τζιαμλίκια. Λεν ήξιρι κί κείνους πού τάχει κί πόσοι 
δούλιβαν στή δλιά τ’. Αυτός πού λες εΐχι πουλλά άλύγατα, άμα είχι κι ένα βαρ
βάτου άσπρου γιουρούκι, σάν ψάρι. Θυμάμι χρόνια ολόκληρα μί τ’ σειρά σί 
ούλα τά γκιρέσια άνκούσι. Τέτοιου άλουγου δέν ξαναέ ίδιαν τά μάτιαμ’.

Τού κιντί γίνουνταν κί παλαίστρα. Τά μπαξίσια τάραζι νούνους. Μαζό- 
νουντα παλιβάνδις πού τά γύρου χουριά γιά νά παλέψουν. Μί τ’ς ώρις πάλι- 
βαν ώς πού νά βγή κείνους πού κανένας δέν θά μπουρούσι νά τούν παλέψη, κί 
κείνους τόπιρνι τού μπαξίσι. Δέν ήταν μόνι τού μπαξίσι. Τού ίχτιμπάρι (ύπό- 
ληψη) ήταν κόμα τρανό. Ούλοι δκοίτ’, φίλοι στού χουριότ, τούν καμάρουναν 
γιατί ήταν άξιους. Ειά νά άνκίης δέν ήταν μικρό πράμα δέν χοειάζουνταν μου- 
ναχά νά έχ’ς πουλύ δύναμη έπριπι νά έχ’ς κί μυαλό, νά ξέρ’ς τά πιασίματα.

(’Ά ς κλείσωμε δώ τήν παρένθεση γιά νά άκούσωμε τήν κ. Βάγια).
—  Χουρός ;κί τού γλέντι συνιχίζουνταν ώς αργά τού βράδι. ’Άντα κόν- 

τιβι νά σκουλάση τού γλέντι, νουνά έπιρνι τ,ν νύφη κί τούν γαμπρό κί τ'ς 
πάϊνι στούν άντάτ’ς γιά νά ψανή παρθινιά τ’ς νύφ’ς. "Αμα νύφη ήταν εντά
ξει, ούλοι χαίρουνταν. ’Άναβαν τότι τρεις λαμπαδίτσις κί γλιντούσαν ώς πού 
νά καούν κι ύστιρα πάϊναν γιά ύπνου.

Τ ’ Αιυτέρα τού προυΐ πού Οά σηκουθοϋν ούλνους μί τ’ σειρά νύφη θά τ’ς 
χύση νιρό νά πλυθούν κί θά τ’ς δώση κί κινούργια πιτσέτα νά σφουγκιστούν. 
Θά κάτσουν νά φαν γιά τού προυΐ κί ύστιρα πού κάμποσου θά παν στ’ βρύση. 
’Άντα φτάσουν κεϊ, νουνός πέρνει ένα πνάκι τρεις φουρές τού γεμίζει μί νι- 
ρό κί νύφη τού σμπρώχνει μί τού πουδάρτ’ς κί τού χύνει. Τήν τρίτη τ’ φουρά 
τού τσακίζει κιόλα. Τότι θά πάρη τήν κουλούρα πού τήν έχουν έτοιμη Οά τήν 
κάνη κουμμάτια κί θά τήν μοιράση, θά ρίξη ύστιρα κί παράδις κί τά γκζαν- 
τάνια Όά πλακουθούν κεϊ γιά νά τ’ς πάρουν. Άφού μπιτίσουν ούλατσικα θά γι- 
μίση μιά κανάτα νιρό κί θά γυρίσουν ούλοι χουρεύουντας στού σπίτι γιά νά 
συνιχιστή τού γλέντι.

Τήν Τετάρτη θά κάτσουν νουνούς, γαμπρός κί νύφη κί Οά μητρήσουν τ’ς 
παράδις πού έμασι νύφη πού τά δουρίδια τ ’ κόσμου. Ούλα τά χρήματα θά τά 
κάνουν ζευγάρια - ζευγάρια. Κι άμα τά χρήματα δέν βγούν ζευγάρια,, βγάζει 
νουνός πού τού πουγκί τ’κί τά κάνει ζευγάρι.

Σαράντα μέρις ύστιρα πού τ’ χαρά θά κάνη νύφη νά πάη στ’ν άκκλησιά. 
Ούλου αύτό τούν κιρό δέν κάνει νά δγή άλλη νιίφη, ούτι κί στ’ς πιθαμένουν νά 
πάη.

Τού πρώτου Σαββάτου ύστιρα πού τού γάμου θά πάη νύφη στ’ μάννα 
τ’ς, θά λουστή κί θά ξιαλλάξη κί θά πάη γαμπρός νά τήν πάρη κί θά γίνη
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τρανό γλέντί. Τ ’ς πρώτις μέρι.ς τ ’ς νιόπαντροι ούλοι Οά τ’ς καλέσουν σι τρα
πέζι νά φαν, νά πιουν κί νά γλιντίσουν.

'Όσνοι πατρεύοντι γιά δεύτερη φουρά δέν τ’ς στιφαν(όνουν στ’ν άκκλη- 
σιά, αλλά στού σπίτι. 'Ά μα γαιμπρός, γιά νύφη παντρεΰιτι γιά πρώτη φορά 
τότι μπουροΰν νά στιφανουθούν κί στ,ν άκκλησιά. Ά π ’ ούλα αυτά τ’ αντέτια 
(έθιμα) σήιμιρα λίγα ιμαναχά κάνουμι. Ά ργιά  κί πού, κάνουμι κί τ’ς κνιές. 
'Ά μα πάραπαν δέν τ’ς κάνουν. Τού μπαμπάχακι ύστιρα κόπκι κί δγήκι στ’ 
μέση τού τράχουμα κί τά χρόνια εΐνι δύσκουλα άμα έχς κουρίτσι κί δέν έχς 
νά δώης.

Θάνατος

'Η  κ. Βάγια πάλι θά συνεχίζει:
Θάνατους εινι κακό πράμα, πουλύ κρύου, πώς τού λένε. Κ’ τά χαϊβάνια 

(ζώα) μπιλέμ (ακόμα) τούν άπκάζουν αντα πρόκιτι νά χτυπήση τού σπίτι. 
Τότι τού σκλί ουρλιάζει, κουκουβάγια έρχιτι στά κιραμύδια κί φωνάζει, κότ- 
τα λαλάει σάν πέτνους κι ούλα αυτά δέν εΐνι καλά σημάδια γιά τού σπίτι, πρου- 
παντός άμα έχς άρρουστου στού σπίτι γιά άνθρουπου στήν ξενιτιά κί στούν 
πόλιμου. Καμμιάφρα κί τά κακά τά γείνουρα τού δείχνουν τού κακό π’ θά γί
νη μέσα στού σπίτι. Νά, άμα θά δγής στού γείνουρους οτι βγήκι τού δόντις, 
πουνάει κί τρέχει γιόματα, δέν εΐναι καλό σμάδι, θάνατους Οά πέση στού 
σπίτι.

’Ά ντα εΐνι ένας άρρουστους κι άρχίση νά καταλαβαίνη πού μέσατ’ δτι 
κόβιτι, φωνάζει κουντάτ’ τ ’ς δ’κοί τ’, κί τ’ς λέι τί εΐνι νά τ’ς πή, σχουρνιούντι, 
κοινουνάει κί τοιμάζιτι γιά τούν τρανό τού δρόμου. 'Ά μα  κοινουνήση κί ύστιρα, 
λέν δέν κάνει νά δώση σχοόριση σί κανένα. ’Άντα ψυχουμαχάει λέιμι δτι πέρ- 
νει κί δίνει μί τού χάρου. Τότι λέμι δτι χουρατεύει μί τ’ς πεθαμένοι κί κουνάει 
χέρια κί πουδάρια. 'Ά μα δέν βγαίνει εύκουλα ψυχήτ’ λέμι δτι κάποιου ξινιτι- 
μένου καρτιράει, γιά πουλλές αμαρτίες θά έχη. Τότι παένουμι κί φέρνουμι 
ού'λνους πού ήταν μαλουμένους μαζίτ’ς κί σχουρνούντι κί άλαφρώνει. Γιά νά 
βγή ΐ-Ρυχήτ’ κί νά μί τυραγνιέτι, λύνουμι τά κουρδόνια πού τά παπούτσιατ’, 
άνάβουμι κηρί, τούν διαβάζουμε τ’ν επιστουλή τού Χριστού κί τ’ς Παναγίας 
κί φανάζουμι τούν ΙΙαππα νά τούν διαβάση.

’Ά ντα χ ’ρλιάζει (επιθανάτιος ρόγχος) κί γκουρλώνει τά μάτιατ’ λέμι 
τότι δτι ζύγουσι <55ρατ’ νά πιθάνη.

'Άμα πιθάνη βαρνάει καμπάνα λυπητιρά, ανοίγουν τήν πόρτα γιά φύβγη 
χάρους μί τήν ψυχή, αδειάζουν ούλα τ’ άγγειά πού εΐχαν μέσα νι.ρό, γιατί 
χάρους τά λέρουσι μί τ’ μαχαίρια τ’ πού τ’ν επλυνει, κί φέρνουν φρέσκου νιρό 
πού τή βρύση. 'Όσου κόμα εΐνι ζι,στός, τούν πλένουν, τούν ξιαλλάζουν, τούν
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φουρούν τά καλάτ’ τά ρούχατ, τούν τιντώνουν τά πουδάριατ’ γιατ'ι ύστιρα άμα 
θά παγώση Οά κουκαλώση κι δέν θά μπουρούν νά τ’ απλώσουν. Τούν δένουν 
τότι μί μιά κουρδέλα τά πουδάρια κί ·μί μιά άλλη τά χέρια σταυρουτά πάν 
στού στουμάχιτ’ τούν σφαλνούν τά 'μάτια κί τούν δένουν μί μιά κουρδέλλα 
τού σαγώνι τ ’μι τού κιφάλι τ’. 'Ά μα εΐνι νιος άνθρουπους τούν βάζουν κί στι- 
φάνι μί λουλούδια κι άμα πιρασμένης ηλικίας τούν βάζουν μόνι λουλούδια, θυ
μίαμα κί κηρί. Άφοΰ Οά τούν τοιμάσουν θά τούν ξαπλώσουν στού νικρουκρέ- 
βατου τ’ μέση τή μέση τού ούντά μί τού πρόσουπου στραμμένου κατ’ν Άνατου- 
λή. Τούν βάζουν τότι ένα κηρί άναμένου στά χέρια, ένα στά πουδάρια, ένα ει
κόνισμα, σταυρό στού στόμα, καιν’ θυμιάμα, κι ανάβω>ν μιά καντήλα. Στού 
μέρους πού ξιψύχσι βάζουν μιά καντήλα άναμένη κι ένα κηρί, ενα πιάτου νι
ρό μί ένα νταλάκι βασιλκό κί αυτά θά εΐνι κεΐ τρεις μέρις. Στού σπίτι μέσα 
δέν φρουκαλίζουν άμα δέν τούν σηκώσουν τούν πιθωμένου νά τούν πάν στά 
μνήματα. 'Ά μα τά τοιμάσουν όλα κάθουντι κί τούν κλαΐν τούν πιθαμένου. Ού
λου τού χουριό κουβαλιέτι γιά νά άπουχιριτίση τούν πιθαμένου μί λίγα λουλού
δια κί μί μιά λαμπαδίτσα. ΙΙαένουν τούν φλάν στού τσιακάτι, στού σταυρό κί 
στό εικόνισμα, τούν χουρατεύουν, γιά τήν καλήτ’ τήν “ψυχή, τούν κλαΐν, τούν 
λεν νά πάη χιριτήματα στά πιθαμένατ’ς κι εΐνι νά κόβιτι καρδιάς.

Τού βράδι τούν ξινυχτούν τούν πιθαμένου αφού τούν σκιπάσουν μί τού 
σάβανου τού πρόσουπου, τ’ αφήνουν τήν πόρτα ανοιχτή ούλη τή νύχτα κί πρου- 
σέχουν νά μή άπιράση άπού πάνουτ’ γάτα κί βρυκουλακιάση.

(’Εδώ ή κ. Κατσικάκη Μαρία, 56 χρόνων άγράμματη άπό τό Καρά—■ 
Ήλιά τής Ανατολικής Θράκης, κάτι έχει νά πή σχετικά μέ ιούς βρυκόλακες 
καί τού ντεντέδες, Ιστορίες καί παραδόσεις τού χωριού της):

—  'Άμα βρυκουλάκιαζι πιθωμένους, έργινι τ’ νύχτα κί πουρπατούσι κι 
ήταν ενα πράμα σά μιά κουμπούλια (σωρός), σάν ένα μιλισσουκόφινο, κι άράδζι 
στού δρόμου, στά σπίτια. Κεΐ πού κάθουμασταν τού βράδι τηρούσις ένα πρά
μα σάν μαύρη κουιμπούλα νά άραδίζη. Δέν τά πήραζαίμι κί δέν μάς πήραζι- 
σκαν κι αυτά, σηκώνουνταν κί έφυβγαν κί δέν τ’ς φουβούμασταν. Μπάμπουμ 
μάς έλιγι δτι αυτά εΐνι βρυκουλακιασμένις ψυχές πού τού σόϊ μας κι έρχουντι 
κί μάς βλέπουν, άμα δέν τά χουράτιβαμι κι ούτι μάς χουράτιβαν.

Δέν ήταν καλά άμα πιθωμένους γίνουνταν ντεντές. Αύτός έβγινι άπού τού 
μνήμα τ’ νύχτα ού/ιουζώντανους κί πάϊνι στού σπίτιτ’. Μανχά μύτη τ’ ήταν κά
μποσου γκουτζίκσα (κολοβή). Θυμάμι γό) πού κλιαμουλουγούσαν πέρα στού 
χουριό μας, γιά τρεις ντεντέδις πού γύρσαν στα σπίτια τ’ς κί τρεις ήταν παν- 
τριμένοι.

'Ένας πού πάει τήν πρώτη βραδιά στού σπίτι τ’, τούν βλέπει γναΐκα τ’ 
έτσι ούλουζώντανου κί τρόμαξι.

—  Μήν τρουμάης, τ’ λέει, γναΐκα, γό.» εΐμι γ ι’ άντρα’ς σι. 'Άμα πέθανα
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έγινα ντεντές. Δέν ιμ'ι δέχκαν στούν άλλου κόσμου κι έτσι κάθι βράδι Οά έρ- 
χουμι κί θά σί βλέπου.

Μιά, δυό, γναΐκα τούπει στ’ μάννατ’ς. Μουρ’ μάννα έτσι κι έτσι, έρχιτι 
κάθι βράδι στού σπίτι. Τ ί νά κάνου, μοΰρ μάννα; Τούν φουβάμι. Κρύου κί 
φόβιου πράμα.

Μάννατ’ς τότι πού ήξιρι πού τ’ αύτά, τ’ λέει:
—  Μιά βράδι, νά τούν ρουτήης θυγατέρα πού κρίβιτι τ’ μέρα. Κί κείν’ 

μιά βράδι τούν ρώτοι κί κείνους εΐπι δτι κρύβιτι στού καραγάτσι (φτελιά) 
μέσα στήν κουφάλα. Προυΐ, προυΐ, τ’ν εΐπι τ ’ μάννα τ’ς κί τότι μαζεύκαν κι 
άλλοι κί έβαλαν γκάζι, κι έκαψαν τήν κουφάλα κί ντεντές πού ήταν μέσα φω
νάζει. σάν τού βόδι κί δέν ματαφάνκι.

Μιάν άλλη, έτσι, πάλι τήν παρουσιάσκι άντρατ’ς ντεντές κι ερχουνταν 
ούλου τού βράδι ετρουγι, έπινι κι έμεινι κουντά τ ’ς ώς τά ξημηρώματα. Τ ’ν 
ούρμήνιψαν κι αύτήναν κί τούν ρώτσι πού εμινι τ’ μέρα κι αύτό εΐπι στού
κουμάσι (κοτέτσι). Τ ’ν άλλη, τ’ μέρα έκοψαν τοΰ κουμάσ’ κί ντεντές πού ήταν
μέσα πατλάτσι κί δέν ματαφάνγκι.

Στήν τρίτη πού παρουσιάσκι άντρας τ ’ς ντεντές, τού βράδι πλάγιαζι κί 
μαζί τ’ς κί γναΐκα άπόμκι άγκαστρουμένη. Τού παιδί πού γιννήθκι είχι κι 
αύτό μύτη γκουτζίκσα σάν τούν μπαμπά τ \

Αύτός δέν έλιγι πού κρίβιτι τ’ μέρα κί δέν μπορούσαν νά τούν κάψουν. 
Τ ’ς γναίκας τού σόϊ ούλοι τόξιραν κί δέν ήξιραν τί νά κάνουν. Τ ’ς εΐπι ένας τί 
νά κάνουν.

Γιά βράδι έβαλι γναΐκα στού τηγάνι λάδι κί τόκαψι τάαχτις γιά νά τη
γανίση αύγά νά φαν. Κείνη τ’ν όίρα έφτασι κί ντεντές στού σπίτι κί πάει νά 
δγή γναΐκα τ ’ τί τούν τηγανίζει γιά νά φάη. Σηκώνει τότι γναΐκα τού τηγάνι 
μί τού καμένου τού λάδι κί τούν κουπανάει μιά στού πρόσουπου κί τού ζιματάει 
μί τού καμένου τού λάδι. Κάηκι τού πρόσουπου τ’ δέν μπουρούσι νά δγή,, φα- 
ναζι πού τούν πόνου, θύιμουσι κί κυνηγούσι τ’ γναΐκα τ’ νά τήν πιάση, τ’ φου- 
βέρζι πού Οά τήν πνίξη άμα τήν πιάση γιά τού κακό πού τούν έκαμι κί στά τυ
φλά προυσπαθούσι νά τήν πιάση. Γναΐκα .πάλι άνοιξι τού παραθύρι κί ρίχκι 
οξου κί γλύτουσι. "Οπούς φάναζει ξύπνιοι τού γκζαντνάκι τ’ (παιδί του) πού 
κοιμοΰνταν στού μπισίικι (λίκνο), τρόμαξι κι έ,κλιγι. Τ ’ άκσι πού έκλιγι κί πα- 
σπατεύουνα στά τυφλά έφτασι στού μπισίκι κι άπ’ τού γινάτι τ’ πού δέν μπόρ- 
σι νά πνίξη τ’ μάννα τ’ έπνιξι τού πιδί τ’. Άπού τότι, χάθκι κί δέν ματα- 
φάγκι.

Τ’ νύχτα δέν κλαΐν τούν πυθαμένου κι δπους εΐπαμι δέν κλείνουν τήν 
πόρτα. Γκουτζιάμ’ (τόσο μεγάλη) νύχτα πότι πιρνάει... Γιά νά μή νυστάζουμι 
μάς κιρνούν καφέδις κί λέμι ένα σουρό μασάλια γύρου πού τούν πιθαμένου, τί 
έκαμνι μακαρίτ’ς άντα ζούσι κι ούλου τά καλά τ’ λέμι. Καμπουσές φουρές,
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άμα πιθαμένους ήταν αστείους άνθρουπους, λέμι τάστεΐα τά καμώματα τ’κι 
αντί νά κλαΐμι γιαλάμι κί κανένας δέν του παραξηγάει.

ιΠρουμή τούν σηκώσουν, τούν βάζουν πρώτα μέσα στού κασόνι τ’ (φέρε
τρο). Καμμιά φρα δέν έκαμναμι κασόνια. Άκκλησιά εΐχι ένα νικρουκρ έββατου, 
κει άπάν τούν έβαζαμι κί τούν πάϊναμι στά μνήματα. Τούν πιθαμένου στού 
δρόμου τούν κρατάν ξένοι, σπιτιανοί δέν κάνει. "Άντα τού βγάζουν πού τού 
σπίτι γιά νά τούν πάν στά μνήματα, τσακίζουν τού θυμιατό, χώνουν στ’ γή 
ένα καρφί, πέρνουν κί πού τού σάβανου τ’ μιά κλουστή κί τήν χώνουν μές τού 
νΐβάρι (τοίχο), γιά νά μην πάρη πιθαμένους μαζί τ’ κί τήν τύχη τού σπιτιού. 
Ξουπίσου τοκίζουν κί ένα σταμνί μί τού νιρό κι αυτοί πού Οά μένουν στού σπίτι 
θά φρουκαλίσουν (σκουπίσουν), Οά σιγυρίσουν τού σπίτι, κί θά τοιμάσουν τού 
φαΐ γιά τ’ μακαριά, όταν θά γυρίσουν πού τά μνήματα νά κάτσουν νά φαν κί 
νά μακαρίσουν τούν πιθαμένου.

Μάννα, άμα πιθάνη τού πρώτου τ’ς τού πιδί δέν άκλουθάει τήν κηδεία, 
κάθιτι στού σπίτι. Ά μ α  πιθαμένους εΐνι χήρους, τούς θάφτουν κουντά στ’ γναΐ
κα τ’, κι άμα χήρα μακριά πού τούν άντρα τ’ς.

’Απ’ δπ’ πιρνάει κηδεία κλείνουν τ’ς πύρτις κί τά παραθύρια. 'Όποιους 
φτιρνιστή στήν κηδεία τούν σκίζουν τού πκάμσουτ πού μιά άκρίτσα. 'Ά μα τού 
στόμα τ’ πιθαμένου εΐνι γιλαστό θά πάρη κι άλλον πουλύ γρήγουρα στά μνή
ματα πού μέσα πού τού σπίτι. Παππάς στού δρόμου δέν κάνει νά γυρίση πί
σου νά κοιτάξη γιά νά μην πάρη κι άλλουν μαζίτ στούν τάφου. Τούν τάφου 
τούν ανοίγουν συγκινικά πρόσουπα.

Ά φοΰ τούν πιθαμένου τούν διαβάσουν στ’ν άκκλησιά, τούν παένουν μί τά 
διαβάσματα στά μνήματα. Κεΐ τούν λύνουν τά χέρια τ’ κί τά πουδάριατ’, πέρνει 
παππάς ένα κιραμίδι, τού χαράζει ένα σταυρό, τού βάζει στού στόματ’ κί τούν 
κατιβάζουν στούν τάφουτ’. ΙΙρομή τούν κατιιβάσουν τού σάβανουτ’ τού κά
νουν τρία κουμμάτια. Τού ένα τού βάζουν στού κιφάλιτ* κί τ’ άλλα τά δυό, τού 
ένα στά χέρια τ’ κί τάλλου στά πουδάρια τ’. Ά πάν στού σάβανου τ’ κάνει παπ
πάς μί τού κρασί ενα σταυρό. Πού κάτ’ στού κιφάλι τ’ γιά προυακέφαλου βά
ζουν ένα μαξιλάρι γιμάτου μί τά λουλούδια κί τ’ς θυμιάμις πού τούν κουβάλα ι 
κόσμους. ’Ά ντα τού παραχώνουν, πρώτα Παππάς ρίχνει μί τού φκιάρι τρεις 
φουρές σταυρουτά χώμα άπάν στούν πιθαμένου, ύστιρα ρίχνει πού λίγου χώμα 
κί κόσμους κί κατόπι, τού παραχώνουν γιά καλά. Άπάν στού μνήματ’ έχουν 
μιά στάμνα μί νιρό κι ούλοι ήρθαν στή κηδεία πλένουν τά χέρια τ’ς. Πρώ
τα πλένουντι σκαφτιάδις, αυτοί π’ άνοιξαν τούν τάφου, ύστιρα ούλους ού κό
σμους. Κατόπι τήν τσακίζουν τήν στάμνα. Ά φού θά τιλιώσουν ούλα αυτά θά 
γυρίσουν δσοι θέλουν στού σπίτι γιά νά κάτσουν στού τραπέζι τ’ς μακαριάς, 
νά φάν κί νά μακαρίσουν τούν μακαρίτι. Στού τραπέζι τ ’ς μακαριάς έχει
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άπούλα τά φαϊά, οξου πού κριάς. Στούν πιθαμένου κάνουμι κόλυβα τ’ς 3 μέ
ρις, κί μοιράζουμι στούν κύαμου πού παρακολούθσι τήν κηδεία.

Σαράντα μέρις ψυχή τ’ πιθαμένου γυρνάει κι παένη οπ’ θέλει. “Αμα γι- 
μύσουν σαράντα μέρις λέμι τότι πέρνει τού τραπέζι τ’ κ'ι τραβάει γιά τού δι- 
καστήριου τοΰ Θειοΰ. Κόλυβα κάνουμι κι άπάν’ στις 9, στις .20 κι 40 μέρις. 
Παένουμι στούν τάφου τ’ κί ρίχνουμι λίγου νιράκι, άνάβουμι κηράκια γιά τήν 
καντήλα τ’ άμα τούν εχουμι καντήλα, τούν θυμιάζουμι κί τούν κλαίμι. Στά 
σαράντα τ’ μοιράζουμι κί τά ροΰχατ’ τ’ς φουκαράδις.

ΐΚόλυβα τούν κάνουμι κι άπάν τ’ς 3 κί τ’ς 9 μήνις, άπάν στού χρόνου, 
στά τρία χρόνια κί τά Ψυχουσάββατα. Πάν’ στούν τάφουτ’ σπέρνουμι λουλού
δια κί τά φρουντίζουμι. Τούν τάφου τ’ τούν άνοίγουμι άντα θέλουμι νά βά- 
λουμι κανένα δικότ’ μέσα. “Αμα τού σώμα τ’ δγιούμι κί δέν λειώνει, λέμι τότι 
δτι έχει άμαρτίις, τούν ξιθάβουμι κί τού ξαναθάβουμι μί τά διαβάσματα. Μέ
σα στού σπίτι, κι οΰλοι στινοί συγγινίς κρατάμι πένθους, άντρις δέν ξουρί- 
ζουντι, γναίκις φουράν ρούχου ανάποδα. ’Αναποδογυρίζουν τού γιαλί, δέν 
γιαλάν, δέν πάν τ’ς χαρές κί τά πανγύρια, δέν τραγδάν, κί δείχνουν τ’ λύ- 
πητ’ς μί κάθι τρόπου.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τ ό  ιΠ ρ ω τ ο κ κ λ ή σ ι βρίσκεται είς τόν Νομόν "Εβρου, ’Επαρ
χίαν Διδυμοτείχου καί είς τήν άκραίαν και στενήν λωρίδα τής Ελληνικής 
γής πού ενσφηνώνεται μεταξύ δύο ξένων κρατών, τής Τουρκίας καί Βουλ
γαρίας. Είς άπόστασιν περίπου 8 χιλιομέτρων έκ τής Τουρκίας καί 20 
χιλιομέτρων έκ Βουλγαρίας και έπί τής επαρχιακής οδού Μάνδρας - Μι
κρού Δερείου.

Είναι κτισμένο είς τό δεξιόν μέρος τής ανωτέρω οδού καί είς τούς 
πρόποδες λόφων, οί όποιοι έπεκτείνονται έξ ανατολών πρός δυσμάς.

Τό Πρωτοκκλήσιον Περιφερείας Διδυμοτείχου έχει 650 κατοίκους "Ελ
ληνας πρόσφυγας άπό τά χωριά "Ακαλαν καί Μανδρίτσα Βουλγαρίας. Μέχρι 
τό 1920 οί κάτοικοι ήσαν Βούλγαροι οί δποϊοι έφυγαν είς τήν Βουλγαρίαν 
δυνάμει τής συνθήκης τού Νεϋγύ καί τής συμφωνίας εκούσιας μεταναστεύ- 
σεως Ελλήνων καί Βουλγάρων. "Εχει Εκκλησίαν άνακαινισθείσαν (Άγιου 
Αθανασίου), Σχολειον τό όποιον άνήγειρεν τό Ελληνικόν Κράτος τό έτος 
1935, Κοινοτικόν Γραφεΐον καί σπίτι παιδιού, ύδρευσιν καλή μέ αρκετόν πό
σιμον νερό, ήλεκτροφωτισιμόν έπαρκή δΓ όλα τά σπίτια καί βιομηχανικά κτί
ρια. Εύρίσκεται πλησίον τού Σουφλίου. "Ολα τά χωράφια τού Πρωτοκκλη- 
σίου είναι εύφορα, όις καί τά αμπέλια, οί μωρεόκηποι, τριφυλλιώνες, καρυ- 
διώνες καί μηλιώνες.

Επίσης, ή κτηνοτροφία φέρει καλά κέρδη καί δυνάμεθα νά ομολογήσω- 
μεν οτι γενικώς οί κάτοικοι διά τής έργατικότητός των εύρίσκονται είς καλήν 
κατάστασιν.

Τό ΤΙρωτοκκλήσι είναι παλαιόν χωρίον κτισθέν κατά τήν εποχήν τού 
Όρφέως καί υπάρχει παράδοσις ότι ό Όρφεύς Θεός τής μουσικής κατώκει είς 
τό χωρίον (Γονικόν) τής Κοινότητος Μικρού Δερείου όπου όταν έπαιξε τήν 
λύραν του έχόρευαν τά άγρια θηρία, τά ζαρκάδια καί οί πέτρες ακόμα άπό 
τήν μελωδίαν τών τραγουδιών. Ή  σύζυγός του όμως Ευρυδίκη ήτο άπιστος 
καί μία ημέρα έγκατέλειψε τήν συζυγικήν της εστίαν καί ήλθε είς τό Πρω- 
τοκκλήσι όπου ήλθε καί τήν ηΰρεν ό Όρφεύς είς τό δάσος παρά τήν θέσιν 
Παλαιοκκλήσι Πρωτοκκλησίου. 'Η  άπιστος σύζυγος έδικαιολογήθη διά τήν
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φυγήν της μέ τήν αιτιολογίαν δτι τήν εκλεψεν δ Θεδς τοΰ ’Άδη- Πλοΰτων και 
τότε, επειδή δ Όρφεύς ήταν θρησκόληπτος καί έφο'βήθη μήπως τόν τιμώ ρήση δ 
Πλούτων, έκτισεν ένα Ναόν και τόν έδώρησεν είς αυτόν.

Ό  Ναός αυτός όταν οί Βυζαντινοί κατέλαβαν δλα τά χωριά τής Θράκης 
δέν κατεστράφη καί ούτε μετετράπη είς χριστιανικήν εκκλησίαν υπό τών χρι
στιανών χαρακτηρισθείς ώς αρχαίος, επίσης καί οί Τούρκοι δταν κατέλαβαν 

τήν Θράκην έφοίβήθησαν νά τήν μετ στρέψουν είς τζαμί. "Οταν δμως κατά τό 
1913 οί Βούλγαροι κατέλαβαν τό Πρωτοκκλήσι έκλεψαν τά μάρμαρα τοΰ ανω
τέρω Ναοΰ καί τά μετέφεραν είς Βουλγαρίαν. Οί Τούρκοι ονόμασαν τά ερεί
πια τοΰ Ναοΰ «ΜΪΙΑΣ -ΚΑΙ Σ ΣΕ», δηλαδή πρώτη εκκλησία, καί τό χωριό 
έλαβε τό όνομα «Μπάς-κλισσέ». "Οταν δμο>ς κατά τό 1920 δλα τά χωριά τοΰ 
Νομοΰ "Εβρου που εΐχαν Τουρκικά ονόματα ελαίβαν 'Ελληνικά, ονομάσθηκε 
καί αύτό «Πρωτοκκλήσιον» δηλαδή πρώτη Εκκλησία.

Τά χωράφια καί τά δάση τοΰ Πρωτοκκλησίου είναι γεμάτα άπό αρχαία 
ερείπια. Είς τήν θέσιν καΐβάκια εύρίσκονται θεμέλια παλαιας Εκκλησίας καί 
τοίχος μέ βυζαντινά τούβλα, ολίγον ιβορειύτερον εύρέθη ύδραγωγεΐον παλαιάς 
εποχής καί -δίπλα έτέρας ’Εκκλησίας θεμέλια. Γύρω άπό τόν Ναόν τοΰ Πλού- 
τωνος είς τά χωράφια εύρίσκονται θαμένα πιθάρια πού έχρησίμευον ώς σι- 
ταποθήκαι. Πρός νότον τοΰ χωριού άνευρέθη νεκροταφεϊον, «θέσις μωρεοκή- 
που Μόσχου Μαλλιάκα» καί 200 μέτρα νοτιώτερον μεμονωμένα μνήματα αρ
χαίας εποχής καί πολλά άλλα σημάδια δτι εδώ εύρισικετο παλαιά πόλις.

Τό κλίμα τοΰ Πρωτοκκλησίου εΐναι ύγιεινότατον, διότι εύρίσκεται είς 
μεγάλην δασώδη έκτασιν μέ άφθονα κρύα νερά. Οί κάτοικοι διακρίνονται 
διά τήν φιλοξενίαν καί έργατικότητά των καί τό Πρωτοκκλήσι θεωρείται ενα 
έκ τών προοδευτικών χωρίων τοΰ "Εβρου. ’Ασχολούνται μέ τήν γεωργίαν καί 
κτηνοτροφίαν. Τά σπουδαιότερα προϊόντα εΐναι: Σιτηρά, καπνά καί μεταξο
σκώληκες.

Κ α τ ο ι κ ί α

Αί περισσότεραι οίκίαι εΐναι μονώροφοι κατασκευασμένα ι εκ λίθων καί 
πλίνθων καί μέ στέγες κεραμοσκεπεΐς. Μικραί μέ δύο τρία δωμάτια τά δποία 
στολίζουν μέ κουρτίνες, ψάθες, χαλιά κλπ. ’Επιπλώνουν δέ αύτά μέ κρεββάτια, 
ντιβάνια καί καθίσματα ψάθινα.

Δίπλα άπό κάθε οικία υπάρχει ή σταυλοποθήκη δπου προφυλάσσουν τά 
προϊόντα τους καί τά ζώα τους. Τά ζώα τους τά άγαποΰν πάρα πολύ καί τά 
περιποιούνται καλύτερα καί άπό τόν εαυτόν τους. Τά θεωρούν ώς μέλη τής 
οικογένειας των. "Οταν άρρωστήση ένα ζώον των ολόκληρος ή οικογένεια στε- 
νοχωρεΐται τόσον δσον καί αν άρρωστήση ενα μέλος τής οικογένειας των. Ό
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γεωργός χαίρεται δταν έχει τά ζώα του είς καλήν κατάστασιν καί ύπερηφα- 
νεΰεται δημοσίως διά τό κάθε καλόν ζώον του.

Έ νας Πρωτοκκλησιώτης ό κ. Χρίστος Παρισίδης επαινούσε τά δυο σκυ
λιά του οτι ήσαν άπό καλό ·σόϊ διότι φύλαγαν τήν νύκτα τής όρνιθες του άπό 
τήν αλεπού καί διά πολλά άλλα προτερήματα των. Μιά ήμερα ένας συγχω
ριανός τού παρακάλεσε νά τον δ (όση. ενα σκυλάκι όταν γέννηση ή σκύλα του. 

Μετά κάμποσον χρονικόν διάστημα, ή σκύλα έφερεν είς τον κόσμον 5 σκυ
λάκια καί ύπεσχέθη είς τον φίλον του δπως μετά ι30 ημέρας νά ελθη νά πάρη 
ενα σκυλάκι. 'Όταν δμως πέρασε τό ανωτέρω χρονικόν διάστημα καί μετέβη 
ό φίλος είς τό σπίτι τού Χρίστου νά πάρη τό σκυλάκι, δλη ή οικογένεια τού 
Χρίστου αναστατώθηκε καί επαναστάτησε κατά τού πατρός της διότι τό σκυ
λάκι ειχε τά χαρακτηριστικά τής σκύλας μητρός, τό άλλο τά χαρακτηριστικά 
τής θείας του κλπ. Τά ιμέλη τής οικογένειας εκλαιον ιμέσα είς τήν αυλήν, διότι ο 
πατέρας τους χαρίζει τά όμορφα σκυλάκια είς τούς κατοίκους, δ Ιδέ οικογενειάρ
χης, συγκινηιμένος άπό τήν στάσιν τών μελών τής οικογένειας του, ήναγκάσθη 
νά πή είς τον φίλον του δτι δέν θά δυνηθή νά πραγματοποιήση τήν ύπόσχε- 
σίν του, διότι άν τού έδινε τό ένα σκυλάκι, τά παιδιά του θ’ άρρωστούσαν άπό 
τήν στεναχώριά των.

’Έ ν δ υ μ α  —  υ π ό δ ε σ ι ς  —  κ ό μ μ ω σ ι ς —  κ α λ λ ω π ι σ μ ό ς

Ή  ενδυμασία τών Πρωτοκκλησιωτών εΐναι ευρωπαϊκή. Οί μέν άνδρες 
φορούν κατά τάς εργασίμους ημέρας τήν φορεσιά τού γεωργού τάς δέ έορ- 
τάς καινούργιο κουστούμι, οί δέ γυναίκες τήν γυναικεία φορεσιά μέ τσεμπέρι 
στό κεφάλι τις καθημερινές, καί καινούργια φορεσιά χωρίς τσεμπέρι μέ σγου
ρά (περμανάντ) μαλλιά τις εορτές. Στολίζονται δέ μέ διάφορα σκουλαρίκια, 
αλυσίδες καί καρφίτσες.

Τ  ρ ο φ α ί

Τρέφονται κυρίως μέ όσπρια, χόρτα καί έλάχιστόν κρέας. Τον άρτον τον 
παρασκευάζουν οί νοικοκυρές καί τον ψήνουν είς τον φούρνον τού σπιτιού. Μοι
ράζουν μικρά ειδικά ψωμάκια εις τήν γειτονιάν είς περίπτοοσιν κηδείας. Πα
ρασκευάζουν γλύκισμα (σαραγλί) καί τό προσφέρουν είς τό συμπεθεριό πού 
καλούν μετά μιά εβδομάδα άπό τον ’Αρραβώνα είς τό σπίτι τής νύμφης. Ποτά 
χρησιμοποιούν τό κρασί καί ούζο.

Γ ε ω ρ γ ί α

Τά χιό ράφια τών γεωργών εΐναι δλα χωματερά παχιά. ’Αφού ετοιμάσουν 
άπό 'βραδύς οί γεοοργοί τά άροτρά τους επίσης καί τον σπόρον τό βρέξουν μέ

16
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γαλαζόπετρα ξεκινούν πρωί πρωΐ γιά τή δουλειά. ’Οργώνουν τά χωράφια καί 
σπέρνουν τά δημητριακά, συνήθως τό φθινόπωρο μέ τις πρώτες βροχές. Τήν 
άνοιξιν άφοΰ ετοιμάσουν τό χωράφι εΐδικώς γιά τον καπνόν σπέρνουν τον 
καπνόν. "Οταν φυτρώσουν οι σπόροι τά φυντάνια τά ψεκάζουν τακτικά γιά 
νά προλάβουν τις διάφορες ασθένειες. Ή  συγκομιδή τοΰ καπνού γίνεται πρό 
τής ανατολής τοΰ ήλιου.

'Όταν γίνη ό καρπός τών σιτηρών οί γεωργοί ξεχύνονται στά χωράφια 
γιά τό θέρισμα. Άφοΰ θερίσουν ολο τό χωράφι μετά μεταφέρουν τά δεμάτια 
είς ένα όρισμένον μέρος δπου εΐναι συγκεντρωμένα τά δεμάτια δλων τών γεωρ
γών. ’Εκεί έρχεται ή μηχανή (πατόζα) ή οποία θά τά άλωνίση δλα μέ τήν 
σειρά. Πολύ λίγα αλωνίζουν μόνοι τους οί γεωργοί ή καί καθόλου. Κατόπιν 
άφοΰ ξεχωρίσουν τον καρπόν πού θά χρησιμοποιήσουν γιά σπόρον καί άφοΰ 
κρατήσουν δσον καρπό τούς χρειάζεται γιά τό σπίτι τους τό υπόλοιπον τό πα- 
ραδίδουν είς τήν συγκέντρωσιν τοΰ Κράτους. Βάζουν μετά τον καρπό πού 
κράτησαν γιά τό σπίτι τους είς τό αμάξι καί τό μεταφέρουν είς τον αλευρό
μυλον τοΰ χωριού καί τό κάνουν αλεύρι. Στον χειρόμυλον αλέθουν μόνον μπλι- 
γοΰρι. Μιά παροιμία λέει: Χιόνια1 σ’ έβρεξ’ δ Γενάρης, δλ’ οί μΰλοι μας Τ 
αλέθουν.

" Ε θ ι μ α  τ ώ ν  γ ε ω ρ γ ώ ν  (συνεργασία, αλληλοβοήθεια κλπ.)

'Τπάρχει αλληλοβοήθεια καί συνεργασία τών γεωργών, ιδία κατά τήν 
φύτευσιν καί συγκομιδήν τοΰ καπνού. Σέβεται δ ένας τήν ιδιοκτησίαν τοΰ 
άλλου καί τήν προσέχει. 'Τπάρχει δμως καί διά τήν φύλαξιν τών χωραφιών 
καί Άγροφύλαξ.

Φ υ τ ι κ ό ς  κ ό σ μ ο ς

Όπωροφόρα δένδρα υπάρχουν. Μηλιές, καρυδιές, κιδωνιές, αμυγδαλιές, 
βερυκοκκιές. Δασικά: Ό ξυές, δρύες, βελανιδιές.

Π  ο11 μ ε ν ι κ ό ς  β ί ο ς
V

Οί βοσκοί, πού λέγονται τσομπάνιδες βόσκουν τά αιγοπρόβατα τό καλο
καίρι στά βουνά καί τό χειμώνα τά κατεβάζουν στά χειμαδιά. Φορούν τον χει
μώνα χονδρή κάπα καί μπότες, φέρουν δέ ιμαζύ τους πάντοτε τήν (γκλίτσα) 
ράβδο άπό κρανιά καταλλήλως σκαλισμένη καί τήν χρησιμοποιούν διά νά κτυ- 
ποΰν τά πρόβατα ή καί νά πιάνουν κανένα πού φεύγει άπό τό κοπάδι.

Ό  πολλαπλασιασμός τών προβάτων γίνεται κατά τάς άρχάς τοΰ καλοκαι
ριού καί τότε αρχίζει νά λειτουργή εδώ τό τυροκομεΐον τό όποιον στεγάζεται 
είς ένα άπό τά σπίτια τοΰ χωριοΰ. Γίνεται σ’ αύτό τυρί καί κασέρι.
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Κ υ ν ή γ ι ο ν

Θηρεύονται: λαγοί, αγριογούρουνα, αγριοπερίστερα, 'μπεκάτσες. Οί κυ
νηγοί χρησιμοποιούν κυνηγητικά όπλα καί σκύλους.

Ζ ω ϊ κ ό ς  κ ό σ μ ο ς

Ζώα ήμερα υπάρχουν: Βόδια, όνοι, ίπποι, όρνιθες, περιστέρια.
"Αγρια: Λύκοι, λαγοί, άλώπηκες, κόρακες, πέρδικες, κουκουβάγιες, κου

νούπια, μυρμήγκια κλπ.
"Οταν ή κουκουβάγια φωνάζει επίμονα στά κεραμίδια ενός σπιτιού λέ

γεται πώς κάτι καικό θά γίνη σ’ εκείνο τό σπίτι.

Β ι ο τ ε χ ν ί α

Είς όλα σχεδόν τά σπίτια υπάρχουν αργαλειοί είς τούς όποιους υφαίνουν 
μόνον δι’ οικιακήν χρήσιν υφάσματα, κουβέρτες, τραπεζομάνδηλα, είδη προι- 
κός 'βαμβακερά ή μάλλινα, τήν κλωστήν τών οπαίων παρασκευάζουν μόναι των 
οί γυναίκες.

Επίσης οί γυναίκες πλέκουν στό χέρι πουλόβερ, ζακέτες, κάλτσες, εσώ
ρουχα κλπ. καί κεντούν είς τό χέρι τραπεζομάνδηλα, προσκέφαλα σενδόνια 
κλπ. 'Τπάρχει ξυλουργεΐον καί κατασκευάζει κουφώματα καί διάφορα έπι
πλα. Μέ τήν ξυλογλυπτικήν άσχολεΐται τό Σ π ίτι τού Παιδιού καί κατασκευά
ζει διάφορα μπιμπελό, κουρνίζες καί έπιπλα σκαλιστά.

Επίσης υπάρχει ένας σιδηρουργός δ όποιος κατασκευάζει γεωργικά ερ
γαλεία, υνιά, δικέλια, τσαπ'ά, φτυάρια, αλέτρια, πέταλα, κλειδαριές κλπ.

’Ήθη καί έθιμα τοΰ Π ρ ω τ ο κ κ λ η σ ί ο υ

" Ε θ ι μ α  κ α τ ά  τ ή ν  γ έ ν ν η σ ι ν.

"Οταν γεννηθή ενα παιδί, οί συγγενείς καί γειτόνισσες τή δεύτερη ή τρίτη 
ημέρα πηγαίνουν νά έπισκευθούν τήν μητέρα καί τής πάνε γάλα, ριζόγαλο, 
καί διάφορα δώρα διά τό μωρό χρήματα καί άλλα μικροπράγματα.

" Ε θ ι μ α  κ α τ ά  τ ή ν β ά π τ ι σ ι ν .

"Οταν πρόκειται νά βαπτισθή τό παιδί ή μητέρα καί ό άνάδοχος (Νου- 
νός) καλούν τούς γνωστούς τους είς τό σπίτι καί άπό έκεΐ πάνε όλοι μαζί 
στήν εκκλησία έκτος βέβαια άπό τήν μητέρα. Στήν ’Εκκλησία μόλις πή ό άνά
δοχος τό όνομα τού παιδιού τρέχουν τά μικρά παιδιά γιά νά τό πουν στή μηι-
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τέρα και νά πάρουν τό δώρο του; (μουζντέ). 'Όταν τελείωση ή βάπτιση, δ 
άνάδοχος κρατώντας τό παιδί καί δύο άναμένες λαμπάδες πηγαίνει στο σπίτι 
καί εκεί αφού ή μητέρα κάνει μιά μετάνοια μπροστά στον άνάδοχο παίρνει 
άπό τά χέρια του τό παιδί καί τίς λαμπάδες. Έ ν συνεχεία προσφέρουν κερά
σματα καί ή μητέρα μοιράζει χρήματα σ’ αυτούς πού βρίσκονται έκεΐ.

’Έ θ ι μ α  τ ή ς  ά ρ ρ α β ώ ν ο ς.

Οί γνωστοί τού γαμπρού μαζύ μέ τόν γαμπρόν πάνε ατό σπίτι τής νύμ
φης καί έκεΐ γίνεται ή εξής διαδικασία. 'Ένας άπό τούς γνωστούς τού γαμ
πρού λέει δτι είναι κυνηγοί καί χτύπησαν μιά πέρδικα τή λάβωσαν καί μπήκε 
μέσα σ’ αύτό τό σπίτι καί τή ζητάνε. Τότε οί συγγενείς τής νύμφης παρουσιά
ζουν διάφορες άλλες γυναίκες ή κορίτσια ή καί γρηές ακόμα γιά νά τήν ανα
γνωρίσουν. Στο τέλος τούς φέρνουν καί τήν νύμφη. Αύτοί λένε μάλιστα αύτή 
εΐναι. Τότε δίνει ό γαμπρός τά σημάδια είς τήν νύμφη, καί ή νύμφη στο γαμ
πρό. Τήν ώρα αύτή ρίχνουν μερικούς πυροβολισμούς γιά νά γνωστοποιήσουν 
τό γεγονός. Ό  γαμπρός μέ τήν νύμφη στρέφονται πρός τά εικονίσματα καί 
προσκυνούν. Κατόπιν γίνεται διασκέδασις.

’Έ θ ι μ α  τ ο ύ  γ ά μ ο υ .

Τό Σάββατο τό απόγευμα οί συγγενείς καί γνωστοί τού γαμπρού πηγαί
νουν στο σπίτι τής νύμφης τά «Κόκκινα» δηλ. διάφορα δώρα γιά τήν νύμφη, 
μιά μπουγάτσια κεντημένη μέ αμύγδαλα καί κουφέτα καί μιά κότα ψημένη.. 
Στο σπίτι τής νύμφης μόλις έλθουν τά κόκκινα, βάζουν μόνο τό πέπλο στο κε
φάλι τής νύμφης καί τής δένουν στή μέση μιά ποδιά. 'Ένα μικρό άγοράκι δ 
«μπράτμος» παίρνει άπό ένα πιάτο κουφέτα πού τά έφερε μαζί μέ τά κόκκινα 
τρεις φορές μέ τό χέρι, του καί τά βάζει στήν ποδιά τής νύμφης. Κατόπιν, βγά
ζει τήν ποδιά καί δαγκώνει τρεις φορές άπό τήν 'μπουγάτσια πού τής έφεραν. 
Αύτές τίς τρεις μπουκιές πού έκοψε ή νύμφη, τίς μοιράζει στά ελεύθερα κορί
τσια γιά νά βάλουν στο μαξιλάρι τους νά όνειρευθούν ποιόν θά πάρουν.

Φεύγουν οί γνωστοί καί συγγενείς τού γαμπρού καί τούς δίνουν τά δώρα 
τής νύμφης γιά τό γαμπρό, τά δποΐα εΐναι τά ίδια. Κατόπιν γίνεται τό γλέντι 
χωριστά στο σπίτι τής νύμφης καί χωριστά στο σπίτι τού γαμπρού.

Τήν Κυριακή ξυρίζουν τό γαμπρό βάζοντας τον νά πατάη μέσα σ’ ένα 
ταψί δπου υπάρχει λίγο ρύζι καί ο'ι παρευρισκόμενοι ρίχνουν χρήματα. 'Όταν 
πάνε νά πάρουν τήν νύμφη άπό τό σπίτι, ή νύμφη περιμένει στο παράθυρο καί 
κρατάει έναν καθρέπτη καί μόλις δει μέσα στον καθρέπτη τό γαμπρό τού 
ρίχνει ένα ποτήρι κρασί. Στο μεταξύ οί γνοοστοί τής νύμφης κρατούνε τήν
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πόρτα καί δέν άφίνουν τό γαμπρό νά μπή άν προηγουμένως δέν δώσει χρή
ματα.

Μετά τήν στέψη δταν πάνε στό σπίτι τοΰ γαμπρού πριν μπουν μέσα ό 
κουμπάρος ρίχνει ένα πανέρι επάνω άπό τό αντρόγυνο κα'ι άν πέσει μπρούμη- 
τα τό πρώτο παιδί Οάναι αγόρι καί άν ανάσκελα κορίτσι.

Ή  νύμφη περνώντας τήν πόρτα γιά νά μπή μέσα κάνει έναν σταυρό στήν 
πόρτα μέ μολυβί ή κιμωλία καί πατάει ένα σίδερο γιά  νά γίνη, σιίδερένια. Μετά 
βάζουν τραπέζι στον κουμπάρο καί στους γνωστούς. Επακολουθεί χορός δπου 
χορεύει καί ή νύμφη, οί δέ γνωστοί πάνε καί τούς δίνουν χρήματα καί αυτοί 
τούς φιλούν τό χέρι. Τό βράδυ δωρίζει ή νύμφη τούς συγγενείς τού γαμπρού 
καί τού κουμπάρου διάφορα δώρα (μαντήλια, υποκάμισα, κλπ.) καί μετά συνε
χίζεται τό γλέντι μέχρι αργά.

Τ ρ α γ ο ύ δ ι α  τ ο ύ  γ ά μ ο υ

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα 
σήμερα ξεχωρίζονται μάνα καί θυγατέρα 
ή μάνα ήταν πέρδικα καί κόρη περιστέρα 
αφήνουνε τήν πέρδικα παίρνουν τήν περιστέρα.

ά λ λ ο
'Ένα τραγούδι θά σάς πώ, επάνω στό κεράσι 
νά ζήση ή νύφη κι 6 γαμπρός ν’ άσπριση νά γεράση.
"Ενα τραγούδι θά σάς πώ επάνω στήν δεκάρα 
νά ζήση ή νύφη καί γαμπρός κουμπάρος καί κουμπάρα.

ά λ λ ο
Γαμπρέ τή νύφη νάχη,ς καλή νά μήν τήν εμαλώνης 
σά γλάστρα μέ βασιλικό νά τήν έκαμαρώνης.
Έμεΐς τή νύφη τήν είχαμε λουλούδι στήν γειτονιά μας 
καί τώρα σάς τή δώσαμε μέ δλη τήν καρδιά μας.
Καλή ήταν ή νύφη μας καλά καί τά προικιά της 
καλό καί συμπεθεριό πού κάθεται κοντά της.

’Έ θ ι μ α  τ ε λ ε υ τ ή ς

Πριν νά πεθάνη ένας βαρειά άρρωστος θά ζητήση νά συγχωρεθή μέ τούς 
οικείους του καί τούς συγγενείς του’ μετά θά ζητήση νά κοινωνήση. Ό  ετοι
μοθάνατος δέν μιλάει, μόνον αναπνέει γρήγορα καί προμηνύεται τό τέλος του’ 
τότε οί συγγενείς γυναίκες διαβάζουν τήν Θεία Επιστολή τού Χριστού διά νά 
ξεκουρασθή τό γρηγορώτερον, διότι λένε χαροπαλεύει. Μετά τήν έκπνοήν δλοι
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λένε ξεκουράστηκε. Τότε ακούονται κραυγαί τών οικείων και κρούσις τοΰ κώ- 
δοονος τής Εκκλησίας διά τήν αναγγελίαν τοΰ θανάτου.

Μόλις ξεψυχήση ό άρρωστος τοΰ κλείνουν τά 'μάτια τοΰ βάζουν καθαρά 
και καινούργια ροΰχα τοΰ σταυρώνουν τά χέρια του και σιάζουν τά πόδια του. 
Τόν τοποθετούν μετά σ’ ενα ντιΐβάνι, τόν σκεπάζουν μ’ ενα σεντόνι (σάβανο) 
καί δίπλα τοποθετούν μέσα σ’ ενα ταψί μέ αλεύρι άναμένα κεριά καί καίνε 
θυμίαμα.

Συνεχίζονται οί θρηνώδεις κραυγές τών οικείων των καί κλήσι τοΰ νε
κρού διά τοΰ ονόματος του. Ό  νεκρός φυλάττεται δλην τήν νύκτα είς τήν οι
κίαν του, καί τήν έπομένην, άφοΰ έτοιμασθή τό φέρετρόν του, γίνεται ή κη
δεία τοΰ νεκρού. Τήν κηδεία ακολουθούν δλοι οί οικείοι. 'Η  νεκρώσιμος πο
μπή ακολουθεί τήν δεξιάν οδόν, τόν φέρουν είς τήν ’Εκκλησίαν καί άπό έκεΐ 
είς τόν τάφον δ όποιος έχει άνοιχιθή έκ τών προτέρων καί τόν τοποθετούν σκε
πάζοντας αυτόν μέ χώμα.

Μετά τήν έξοδον τοΰ νεκρού γίνεται σάρωσις τής οικίας καί ετοιμασία 
ΰδατος είς τήν είσοδον αυτής τό οποίον θά χρησιμεύση διά τήν πλύσιν τών 
χειρών έκείνων πού μετέσχον τής κηδείας καί επιστρέφουν είς τήν οικίαν διά τήν 
παρηγοριά τών συγγενών του. Είς αυτούς προσφέρεται κονιάκ καί καφές.

Μετά τρεις ή μέρας οί γνωστοί καί συγγενείς επανέρχονται είς τήν οι
κίαν τοΰ θανόντος μέ άνθη στό χέρι καί δλοι μαζί μεταβαίνουν εις τόν τάφον 
καί τά πηγαίνουν στον νεκρόν. Έκεΐ μοιράζονται κόλλυβα καί παξιμάδια.

Στις έννέα ήμερες (έννιάμερα) γίνεται μνημόσυνο, επίσης είς τά σαράν
τα καί έπίσημο μνημόσυνο γίνεται δταν συμπληρωθή δ χρόνος. Τότε τελειώνουν 
οί υποχρεώσεις τών οικείων πρός τόν νεκρόν.

Έ ν τώ μεταξύ τό πένθος τών οικείων συνεχίζεται μέχρι καί τό δεύτερον 
έτος, άν είναι νέος. Οί γυναίκες εκδηλώνουν τό πένθος υιέ πένθυμα ενδύματα, 
οί δέν άνδρες δέν ξυρίζονται έπί έννέας ημέρας.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  ό ρ γ ά ν ω σ ι ς

"Ολοι οί χωρικοί είναι όργανιομένοι συνεργάζονται καί άλληλοβοηθοΰν- 
ται Είτε είς άτομικάς εργασίας, °ΐτε εις κοινοτικός υποθέσεις, π.χ. άνέγερσις 
Εκκλησίας, Σχολείου, διάνοιξις δρόμου κλπ.

'Τπάρχει δ γεωργικός συνεταιρισμός δ όποιος έξυπηρετεΐ δλους.
Ή  Αγροτική Τράπεζα τούς χορηγεί δάνεια καί έτσι δύνανται νά άντα- 

ποκριθοΰν είς τάς άνάγκας των.
Δέν υπάρχουν μεταξύ τανν διαφορές, δ καθ’ ένας έχει διακριτικά σύνορα 

είς τά κτήματά του, ιός επίσης καί διακριτικά γνωρίσματα έπί τών ζώων του. 
"Ενα μέρος δέ τών κτημάτων καί τών ζώων του δίδει καί είς τίς κόρες προίκα.
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Τό κληρονομικόν δικαίωμα είναι τό ίδιο δι* δλα τά τέκνα. Γίνεται σύνταξις 
διαθήκης τήν οποίαν συντάσσει ό είς Σουφλίον Συμβολαιογράφος.

Θ ρ η σ κ ε ί α

Είναι πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί καί έκτελούν τά θρησκευτικά τους κα
θήκοντα.

Έ  ο ρ τ α ί

Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά .

Τήν Ιην ’Ιανουάριου εορτάζεται ή περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού 
Χρίστου καί ή Πρωτοχρονιά. Ά πό τήν εσπέραν δλα τά παιδιά τραγουδούν 
τραγούδια τής πρωτοχρονιάς, « 'Ά ϊ Βασίλης έρχεται». Τό πρωί πηγαίνουν δλοι 
στήν ’Εκκλησία καί μετά τήν Οείαν λειτουργίαν επιστρέφουν είς τά σπίτια 
τους, δπου προγευματίζουν, καί τό μεσημέρι κόπτουν τήν βασιλόπηττα* δποιο 
μέλος τής οικογένειας βρίσκει τό μεταλλικό νόμισμα λογίζεται ό τυχερός τής 
χρονιάς του σπιτιού.

Τά αγόρια καί κορίτσια μέχρι 12 ετών γυρίζουν στά σπίτια κρατουν 
κλωνάρια ανθισμένης κρανιάς καί εύχονται στή νοικοκυρά μέ τήν ευχή «Σούρ
βα- Σούρβα, χρόνια πολλά καί 'Ά η  Βασίλη» καί μέ τά κλωνάρια τής κρανιάς 
(Σουρβάκα) κτυποΰν τήν ράχιν ελαφρώς τών μελών τής οικογένειας.

Ή  οικοκυρά τούς φιλοδωρεί μέ μίαν δραχμήν καί ένα κομμάτι χοιρινού 
κρέατος ή καί άλλα δώρα. Τό βράδυ γίνονται χοροί μέσα στά σπίτια μέ συγ
κεντρώσεις συγγενών καί φίλων.

" Α γ ι α  Θ ε ο φ ά ν ε ι α.

Μετά τήν Θεία λειτουργίαν δλοι οί κάτοικοι προπορευσμένου τοΰ ίερέως 
καί ψαλτών μεταβαίνουν είς τό ποτάμι καί ρίχνουν τόν Τίμιον Σταυρόν είς 
τό νερό νά βαπτισθούν τά νερά καί έκτοτε λογίζεται δτι ό καιρός θά γλυκάνη 
καί τό ψύχος θά υποχώρηση. Παίρνουν τόν 'Αγιασμόν καί τόν φέρνουν είς 
τά σπίτια των. Τό φαγητό τής ημέρας αυτής είναι «ή μπάμπω», δηλαδή δταν 
τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων σφάζουν τούς χοίρους των τό στομάχι τού 
χοίρου αφού τό καθαρίσουν τό γεμίζουν μέ κρέας χοιρινό καί τά Θεοφάνεια 
δλοι θά φάγουν τήν «μπάμπω» δηλ. τό παραγεμισμένο στομάχι τού χοίρου.

1 8 η  Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ .

Εορτάζει ή Εκκλησία τήν μνήμην τού Ά γιου Αθανασίου πολιούχου τού
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χωριοΰ. Ή  λειτουργία τελείται πανηγυρική απ’ δλους τους κατοίκους είς τήν 
Εκκλησίαν.

3 0 η  ’Ι α ν ο υ ά ρ ι ο υ .

Εορτάζεται ή μνήμη τών τριών 'Ιεαραρχών. Μετά τήν Θείαν λειτουρ
γίαν δλοι οί κάτοικοι παρακολουθούν τήν σχολικήν εορτήν που γίνεται είς τό 
σχολεϊον.

.1 η Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο υ .

Εορτάζεται ή μνήμη τοΰ 'Αγίου Τρύφωνος. 'Όλοι οι γεο>ργοί καί αμπε
λουργοί πηγαίνουν είς τήν Εκκλησίαν καί μετά τήν Θείαν λειτουργίαν ό 'Ιε- 
ρεύς ψάλλει τον 'Αγιασμόν τον όποιον οί πιστοί φέρουν είς ύάλινα δοχεία είς 
τά σπίτιά των. Μέ τό αγιασμένο ύδωρ ραντίζουν τά σπίτιά των, τις αποθήκες, 
τους σταύλους, τά σπαρμένα χωράφια των καί τά αμπέλια των. Είς τά αμπέ
λια των γίνεται ό έξης διάλογος: ό νοικοκύρης φωνάζει, «Που είσαι "Αγιε Τρύ- 
φωνα», καί άλλος άπαντά: «Έδώ είμαι καί δέν φαίνομαι άπό τόν πολύ τον καρ
πόν». Ό  'Ά γιος Τρύφων λογίζεται ώς προστάτης τών αγρών, άμπελιών κλπ.

9 η  Μ α ρ τ ί ο υ .

Τήν 9ην Μαρτίου εορτάζεται υ μνήμη τών 40 Μαρτύρων, καί μετά τήν 
Θείαν λειτουργίαν οί κάτοικοι πηγαίνουν εις τά κτήματά των καί φυτεύουν 
διάφορα καρποφόρα δενδρύλλια καί λέγουν «40 νά φάς, 40 νά πιής, 40 νά 
βάλς μέσα στή γη» έννοοΰν τά δένδρα πού φυτεύουν. Τήν ίδια ημέρα οί νοι
κοκυρές καθαρίζουν τις αυλές καί καίνε τά σκουπίδια διότι ή ημέρα αύτή λο
γίζεται ώς ήμέρα καθαριόιτητος τοΰ σπιτιού.

2 5 η  Μ α ρ τ ί ο υ .

Εορτάζεται ό Εύαγγελισμός τής Θεοτόκου καί ή Εθνική εορτή τής άπε- 
λευθερώσεως τής Πατρίδος μας 'Ελλάδος άπό τήν Τουρκικήν τυραννίαν.

'Όλες οί οικίες σημαιοστολίζονται καί μετά τήν Θείαν λειτουργίαν οί 
κάτοικοι μεταβαίνουν είς τήν πλατείαν δπου είναι τό Ήρώον τών υπέρ πίστεως 
καί Πατρίδος πεσόντων καί γίνεται δέησις υπέρ τών ψυχών αυτών, κατατίθεν
ται στεφάνια έκ κισοΰ (άμαράντου) καί άνθέων. Ό  Διευθυντής τοΰ Σχολείου 
εκφωνεί λόγον διά τά κατορθώματα τών Ελλήνων διά τήν ’Ελευθερίαν των καί 
τέλος οί δπλΐται τών T.E.A. πυροβολούν προκαλοΰντες ενθουσιασμόν είς τούς 
πολίτας. Ό  Πρόεδρος τής Κοινότητος προσκαλεΐ τούς κατοίκους είς τό Κοι
νοτικόν κατάστημα καί διανέμει γλυκίσματα.
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1 η  Μ α ί  ο υ.

'Εορτάζεται ή Πρωτομαγιά και οι κάτοικοι και ιδίως τά αγόρια του χω- 
ριοΰ άπό τά χαράματα στολίζουν τά σπίτια τών κοριτσιών μέ στεφάνια και 
ανθοδέσμες άπό λουλούδια τοΰ άγροΰ ή καί μέ τά φΰλλα καρυδιάς που είναι 
σύμβουλον υγείας καί μακρσβιότητος. Πολλοί κάτοικοι πηγαίνουν οίκογενεια- 
κώς είς τήν εξοχήν.

2 4 η  Ι ο υ ν ί ο υ .

Εορτάζεται ή εορτή τών άνθεστηρίων. Ό  'Αγιαγιάννης. ’Από τήν πα
ραμονή μαζεύονται δλα τά κορίτσια τοΰ χωριοΰ παίρνουν ένα δοχείο καί τό 
γεμίζουν νερό άπό τρία πηγάδια. Μετά ρίχνουν μέσα άπό ένα κόσμημα. Τήν 
άλλη ήμερα σηκώνονται πολύ πρωί πηγαίνουν στήν έξοχή καί κόβουν άγριο- 
λούλουδα καί τραγουδώντας γυρίζουν στο χωριό. Στο τέλος άπό τό δοχείο 
βγάζουν ένα ένα τά κοσμήματά τους διαβάζοντας στο καθένα καί άπό ένα ερω
τικό στίχο. ’Έτσι βλέπουν τήν τύχη τους.

2 0 η  Ι ο υ λ ί ο υ .

Στις 20 ’Ιουλίου εορτάζεται ό Προφήτης Ήλίας. Τήν ημέρα αύτή δλοι 
πηγαίνουν είς τά μποστάνια νά κόψουν τό πρώτο καρπούζι καί στο άμπέλι τό 
πρώτο σταφύλι, σύμφωνα μέ τήν λαϊκή παροιμία: «Τοΰ 'Αηλιά σταφύλι, τής 
Άημαρίνας σΰκο καί τοΰ 'Αηπαντελεήμονα τρέξε μέ τό κοφίνι».

6 η Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ.

Εορτάζεται ή Μεταμόρφωσις τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος ημών Ίησοΰ 
Χριστοΰ καί μετά τήν Θείαν λειτουργίαν ό 'Ιερεύς δίδει είς τούς πιστούς άπό 
ένα μικρό σταφύλι.

1 5 η  Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ.

'Εορτάζεται ή Κοίμησις τής 'Τπεραγίας Θεοτόκου. Τήν ημέραν αύτήν 
γίνεται πανήγυρις τοΰ χωριοΰ καί γίνονται χοροί καί διασκεδάσεις υπό τών 
κατοίκων μέ πολλούς πανηγυριστάς τών γειτονικών χωρίων, γίνονται δέ καί 
συνοικέσια τών νεανίδων IIρωτοικκλησίου μετά τών νέων τών γειτονικών χω
ριών οί όποιοι επισκέπτονται τήν Πανήγυριν.

,1 4 η Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ .

Ή  ΰψωσις τοΰ Τίμιου Σταυροΰ εορτάζεται αύτήν τήν ημέραν .καί μετά
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τό τέλος τοΰ ’Όρθρου τής ’Εκκλησίας ό Ίερεύς μοιράζει <είς τούς πιστούς τά 
λουλούδια τοΰ Τίμιου Σταυρού τά όποια φυλάττουν είς τό εικονοστάσι καθ’ 
δλον τό έτος. Κατ’ αυτήν τήν ήμερα δλοι νηστεύουν μέχρι τό βράδυ.

2 6 η  ’Ο κ τ ω β ρ ί ο υ .

•Τήν ·26ην ’Οκτωβρίου εορτάζεται ή μνήμη τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. Διο
ρίζουν νέους αγελαδάρηδες, ποιμένας, χοιροβοσκούς κλπ. Ή  ημέρα αυτή λο
γίζεται ώς τέλος τοΰ καλοκαιριού κα'ι οί γεωργοί αρχίζουν τήν σποράν τών 
χωραφιών των μέ σιτάρι, κριθάρι, σίκαλιν χειμερινό τριφύλλι κλπ.

2 5 η  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ .

Εορτάζονται τά Χριστούγεννα. Τήν παραμονή τής εορτής βουίζει τό χω
ριό άπό τίς φωνές τών χοίρων. Οί χωρικοί σφάζουν τούς χοίρους των, παχιά 
πρόβατα ή γίδες καί ετοιμάζουν διά τήν άλλην ημέραν. Ή  εορτή αρχίζει άπό 
τά μεσάνυχτα καί μέ τό πρώτο άκουσμα τής καμπάνας δλοι πηγαίνουν είς τήν 
Εκκλησίαν, ή Θεία λειτουργία τελειώνει 2 ώρας προ τής ανατολής τοΰ ήλιου, 
οί χωρικοί επιστρέφουν είς τάς οίκίας των δπου τρώγουν τό ψητό τής σούβλας 
μέ χοιρινό κρέας (κεμπάπ), τό δέ μεσημέρι δλα τά τραπέζια είναι γεμάτα μέ 
διάφορα εκλεκτά φαγητά. ",·.·ν

’ΆλΑαι έορταί

Ά  π ο κ ρ η ά.

"Ολοι οί κάτοικοι γλεντούν καί χορεύουν οί περισσότεροι ντυμένοι μα- 
σκαράδες. Τήν επομένη Δευτέρα γίνεται ό Μπέης, τόν όποιον ετοιμάζουν άπό 
ημέρες. Τόν γυρίζουν δλη τήν ημέρα σέ δλα τά σπίτια τοΰ χωριοΰ καί μαζεύουν 
διάφορα φαγώσιμα πού τούς προσφέρουν οί νοικοκυρές. Τό βράδυ στήν πλα
τεία τοΰ χωριοΰ χορεύει ό Μπέης μαζί μέ τούς άλλους καί μαζεύονται δλοι 
οί κάτοικοι.

3 η  Κ υ ρ ι α κ ή ,  τ ω ν  ν η σ τ ε ι ώ ν .
"Ολες οί πεθερές τών άρραιβωνιασμένιον νέων προσκαλοΰν τούς συγγε

νείς καί επισκέπτονται τήν μέλλουσα νύφη των καί προσφέρουν είς αυτήν διά
φορα δώρα, φουστάνια, εσώρουχα, φωτογραφίες καί 2-3 κιλά χαλβά τοΰ 
εμπορίου. Ή  νύφη άνταποδίδει δώρα, μικρά μανδήλια στήν κάθε μιά καί προσ
φέρει διάφορα γλυκίσματα.

Σ  ά β β α τ ον ' Α γ ί ο υ  Λ α ζ ά ρ ο υ . ·
"Ολα τά κοριτσάκια κάτω τών 1<2 ετών άνά δύο στολίζουν ενα μικρό κα-
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λαθάκι μέ λουλούδια κα'ι επισκέπτονται τά σπίτια τών συγγενών των και τρα
γουδούν διάφορα τραγούδια τής εορτής τού Λαζάρου καί ή νοικοκυρά τού 
σπιτιού τά δίδει άπό ενα αυγό καί μιά δραχμή. Ή  εορτή λογίζεται χαρά τών 
μικρών κοριτσιών.

" Α γ ι ο ν  Π ά σ χ α .

Τήν Κυριακή τού Πάσχα καί περί ώραν 12ην μεσονυκτίου οί πιστοί εύρί- 
σκονται είς τήν Εκκλησίαν καί ό 'Ιερεύς εξέρχεται μετά λαμπάδων καί έξα- 
πτερύγων είς τήν αυλήν καί άναγινώσκεται τό Άναστάσιμον Εύαγγέλιον καί 
ψάλλει τό «Χριστός Άνέστη» δπότε άκούγουνται πολλοί πυροβολισμοί. Μετά τό 
τέλος τής Θείας λειτουργίας οί χωρικοί επιστρέφουν είς τις οικίες των, άφού 
πρώτον άντί καλημέρα λέγουν Χριστός Άνέστη, Χρόνια πολλά. Μετά γίνεται 
χορός στήν πλατεία τού χωριού καί χορεύουν δλοι τραγουδώντας διάφορα τρα
γούδια.

Τ  ρ α γ ο ύ δ ι α

Χουρέψτη μπρέ αμάν άμάν χουρέψτη κοριτσάκια μ’ 
φιλάρια μή λυπάστη κι άλήθεια σάς τού λέου 
γιατί θαρΟή κι’ άμάν άμάν γιατί θαρθή ένας κιρός 
τότι θά μή θυμάστη κι’ άλήθεια σάς τού λέου.
Ούλ οί μητέροι μπρέ άμάν άμάν ούλ οί μητέροι τέριασαν 
κι ούλ μί πουλιά πιτούσαν κι’ άλήθεια σάς τού λέου 
κι μένα τού μπρέ άμάν άμάνκι μένα τού πουλάκι μου 
ούλ τού κατιουρούσαν κι’ άλήθεια σάς τού λέου.
Ούλ μί κρατεί μπρέ άμάν άμάν ούλ μί κατιουρέσανε 
γώ πήρα παληκάρι κι’ άλήθεια σάς τού λέου.
Πήρα τή βού μπρέ άμάν τή Βούλα τού Πασιά 
τού Βασίλειά τή χάρη κι’ άλήθεια σάς τού λέου.

’Ά λ λ ο

Ούλοις οί νές παντρέφτηκαν κι πήραν παληκάρια 
κι γώ Γιαννούλαμ’ δμορφη πήρι τό Μαραζιάρη.
Τον δίνει ψουμί δέν σκάζ νά φάη κρασί δέ ντιρλικώνει 
τον ρίχνει πέντι στρώματα κι δέκα μαξιλάρια.

Α α ί κ ή Ί  α τ ρ ι κ ή.

"Οταν κάποιος άρρωστήση τον προλαμβάνουν μέ διάφορα πρακτικά μέ



«ΦΡΑΚΙΚΑ»

σα. ’Ά ν  π.χ. κρυολογήση τότε τόν κάνουν εντριβές τοΰ βάζουν ζεστά επιθέ
ματα, έμπλαστρα κλπ.

Σέ περίπτωσιν Ιλαράς τό σπίτι εορτάζει. Ή  νοικοκυρά δέν πλένει δέν 
μαγυρεύει διά νά μήν θυμώση ή αρρώστια (μπαμποΰδα) και χειροτερέψη τό 
παιΐδί. Ρ ίχνει παντού ζάχαρη διά νάρχεται γλύκα κα'ι πλάθει ενα κουλούρι, τό 
ψήνει καί τό κρεμάει στήν πόρτα, γιά νά εύχαριστηθή ή μπαιμπούδα καί περά- 
ση γρήγορα. 'Ό ταν πάλι άρρωστήση κανένα ζώο καί πάθη τυμπανίτιδα, τότε 
τού σχίζουν λίγο τό αυτί νά τρέξη αίμα, καί τότε, λένε, περνάει.

Μ α ν τ ι ,κ ή.

Τό ούρλιασμα τού σκύλου είς τήν πόρτα ενός σπιτιού πιστεύεται πώς κά
ποιο κακό θά φέρη είς τήν οικογένειαν αυτού.

’Επίσης άπό τίς φωνές τών πτηνών (τού πετεινού) καταλαβαίνουν πώς 
θά χαλάση ό καιρός.

'Όταν παίζουν οί βλεφαρίδες τού ματιού άν μέν τού (δεξιού θά συιμβή 
κάτι καλό, άν δέ τού αριστερού κακό.

Ό  βόμβος τού δεξιού αυτιού προμηνύει καλό, τού αριστερού κακό. 'Η  
φαγούρα τής δεξιάς παλάμης δείχνει πώς θά πάρη χρήματα, ένω τής άρι- 
στεράς θά δώση.

Μ ο υ σ ι κ ή .

'Τπάρχουν όργανοπαΐκται καί παίζουν κλαρίνο, 'μαντόλα καί νταούλι. 
'Όταν παίζουν, γυρίζουν γύρω - γύρω, δπως πάει δ χορός. Αμείβονται άπό τόν 
νοικοκύρη πού τούς προσκαλεΤ.

Χορεύεται δ καλαματιανός, τσάμικος, ευρωπαϊκοί καί τοπικοί χοροί.

Σήκου μαράζημ πλάϊαση σήκου μαραζημπέση
κι’ άπλουσι τού ξιρόχειρους στον άργηρόμ τόν κόρφου.
Νά πιάϊς τού Μάη τή δρουσιά τ’ ’Απρίλη τά λουλούδια 
κι μαραζιάρης βίχηξη κι κόρη άναστενάζει.

Τ1’ έχεις κόρημ κι άναστενάϊζ, τ’ έχεις κόρημ κί κλαίης 
μήπως δέν έ'χς νά φάς νά πιής κι ρούχα νά φορέσης; 
φωτιά νά κάψ τά ρούχα σου κι φλόγα τά φλουριά σου 
άς είχα άντρα έμουρφουν νέουν καί παλικάρι.

Κι’ άς έτρουγα κθαρό ψωμί κι’ άς είμαν στά σουκάκια.
’Ά ς  έπεφτα στά μάρμαρα στις πάχνες καί στά χιόνια.
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’Ά λ λ ο

Θέλω νά σας μολογήσω μιά μικρή παραβολή 
γιά τό Μπότσαρη τό Μάρκο πώς έμπήκε στό όρδί.

Κόφτοντα :καί πολεμώντας φτάνει στό τσαντ'ιρ κοντά 
βρίσκει τόν πασά απ’ κμοΰνταν μέ τόν άνηψιότ μαζί.

Πιάνει τόν άνηψιότ απ’ τό χέρι καί τόν σέρν σάν σκυλί 
πιάνει καί τόν πασά απ’ τά γένεια καί τόν σέρν σάν τό τραΐ.

Ποιος εΐν’ αυτός που μέ πειράζει τώρα τά μεσάνυχτα 
εΐμ’ Μπότσαρης δ Μάρκος ,καπετάνιοις στούς γκρικούς.

Τ ί θέλεις έδώ πέρα τώρα τά μισάνυχτα; 
ήρθα νά σέ πάρω σκλάβο γιά νά ίλευθερωθώ.

Τότε κι’ ό πασάς φωνάζει τρέξε άράπη μέ σπαθιά 
κι5 δ άράπης άπροφταίνει μέ τουφέκια βρουντιρά.

Τότε κι’ δ Μάρκος κράζει τρέξτη αδέρφια πιστά 
νά μί πάριτη τού σώμα πού τά βρώμια τά σκυλιά.

’Ά λ λ ο

Βγήκαν αντάρτης στά βουνά βγήκαν νά πολίιμίσουν 
νά καταπέμψη δ κουρνευτός νά πάψη τοΰ ντουίμάνι.

Μιτροΰν τούς Τούρκους μιά κι δυο κι λεΐπαν τρεις χιλιάδες 
ιμιτροΰν τά ίΕλληνόπουλα κί λεΐπαν τρεις νουμάτι.

Νά κι’ αυτοί πού έρχουντι μί τούρκικα κιφάλια 
Ζήτου ή 'Ελλάς έφώναζαν ζήτου ή 'Ελλάς φουνάζουν.

Τρέξτη παιδιάμ στήν Έκκλησιά τρέξτη νά κοινουνίστη
κι’ άντίδιρου νά λάβιτη κιούλί νά ούρκιστήτι
πώς εΐνι τοΰρκοι βάρβαροι κί μάχου τούς Χριστιανούς.

Να ν ο ύ ρ ι σ μ α

Νάνι νάνι νάνα του οοσπου νάρθη μάνα του.
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άπ’ τό δάφνο ποταμό κι’ απ’ τήν κρύα βρύση 
νά τό φέρη λούλουδα, λούλουδα τριαντάφυλλα 
και μοσχογαρύφαλα.
"Έλα ύπνε, ύπνιοσέ το καί γλυκά άπκοίιμησε το 
νά κοιμάται νά ήμερώνη, νά ξυπνά νά μεγαλώνη.

“Ω, ώ πάει ή μάνα γιά νερό
κι’ δ μπαμπάς του γιά λαγό
νάνι νάνι νάνα του ώσπου νάρθη ή μάνα του.

Τό παιδί μας τό κουφέτο πού ήταν πέρα’ κι’ ήρθε φέτο 
τί. τό θέλει τ ’ άλαγμα τό παιδί τό μάλαμα.

Τ ρ α γ ο ύ δ ι  χ ο ρ ε υ τ ι κ ό

Αγέ δγέ καμάρι πούρχιται τού Ρήγα θυγατέρα 
πέντι πασιάδης τρουηρνοϋν και δέκα βοηβουτάδης 
κι’ ένας κοντός γενίτσαρος πολύ τήν τρουηρίζει.

Πόσου τήν δίνς αυτή τήν νειά, πόσου τήν παζαρεύεις 
χίλια κάνουν τά μάτια της και χίλια τά μαλλιά της 
καί τό λιγνό της τό κορμί ξεγουριασμό δέν έχει.

Δίνει τά γρόσια μί μπουδιά σκύφτει καί τήν φιλάει 
τήν πείρη καί τήν πάηνε απάνω στήν βαρκούλα 
πουλάκι πάει κί λάλησε πού δεξιά μερίτσα.

Ουδέ λαλούσε σάν πουλί ουδέ σάν χελιδόνι * 
μόνι λαλούσε κι’ έλεγε ανθρώπινη φωνίτσα 
τί είδαν τά ματάκια μου νά πέρνουνε τ’ αδέρφια 
πέρνει δ αδερφός τήν αδερφή καί γνώρο δέν τήν δίνει.

Ν α ν ο ύ ρ ι σ μ α

’Έλα ύπνε στά μάτια του Χριστέ στήν κεφαλή του 
κι’ εσύ γλυκειά μας Παναγιά στά δεξιά μαζί του. 
Νάνι νάνι καί νανάκια ώσπου νά ψηθούν τ’ αρνάκια.

Κοιμήσου χαϊδεμένο μου κι’ εγώ μέ τήν κιθάρα 
σέ νανουρίζω σιγαλά μέ πόνο καί λαχτάρα.
Νάνι νάνι νάνι νάνι οπού τού πουνεΐ νά γιάνη.
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Τ α χ τ ά ρ ι σ μ α

Τά ρι ρι ρι ρι στουτι πάρτουτι συργιανίστουτι 
μην τοΰ πάτι μακρυά δώ γύρω στή γειτουνιά.
Τοΰ κουρτσούδ’ μας θέλ χουρό τά νταούλια ίδέν εΐν δώ 
ποιος θά πάη γιά νά τά φέρ πέντι τάληρα στού χέρ.

Τοΰ κουρτσούδιμ μάλαμα πού δέ θέλει άλαγμα 
τοΰ κουρτσούδιμ τ’ άσπρου πούνει άπ’ τοΰ κάστρου.
Τάρι ρι στοΰ γάμου του θά χουρέψ ή ιμάνα του
τά ρι ρ! καλι στή χαρά του θά χουρέψη κι δ μπαμπάς του.

Παρέχεται ή πληροφορία δτι άπαντα τά αναγραφόμενα εις τήν εργασίαν 
ήθη και έθιμα, δοξασίαι, προλήψεις κλπ. εξακολουθούν νά ’ισχύουν κα'ι σή
μερον.



ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΜΡΒΟΥ

Μ Ε Ρ Ο Σ !  Α ' ·

ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ (1-1204)

1. Ό  Χριστιανισμός μέχρ ι τοϋ Μ. Κωνσταντίνου ( 1 - 3 2 4 )

. Ή  εποχή πού οί Τμιβριώτες έγιναν χριστιανοί, εΐναι εντελώς άγνωστη' 
δέν έχουμε καμμιά πηγή, κανείς απ’ τούς εκκλησιαστικούς ή ιστορικούς συγ
γραφείς δέν αναφέρει τίποτε σχετικό γιά τήν εποχή τοϋ εκχριστιανισμού τοϋ 
νησιού. Γιά νά βγάλουμε ένα υποθετικό συμπέρασμα γιά τόν χρόνο πού έγι
ναν χριστιανοί οι Τμβριώτες, πρέπει νά λάβουμε ύπ’ όψη μας: 1) τίς πη
γές πού έχουμε γιά τή διάδοση τοϋ Χριστιανισμού στούς πρώτους αιώνες, 2) 
τήν κατάσταση τοϋ νησιού σ’ αύτή τήν εποχή, όσον αφορά τήν πολιτική του 
εξάρτηση, 3) τό περιεχόμενο μερικών επιγραφών πού έχουν εύρειθή στήν 
’Ίμβρο καί πού ανήκουν στούς μετά Χριστόν χρόνους, 4) τά σύμβολα τών 
πρώτων χριστιανών καί τέλος τίς σχετικές παραδόσεις πού σώθηκαν στο στό
μα τού λαού έως σήμερα. Άπό τή μελέτη τών ανωτέρω φτάνουμε στο συμπέ
ρασμα, πώς πολύ αργά, μόνο κατά τον τέταρτο αιώνα, πιθανώτα,τα δέ κατά 
τόν πέμπτο, διαδόθηκε ό Χριστιανισμός στήν ’Ίμβρο.

2. Τόν καιρό τής Ειδωλολατρίας

«Κατά τήν παράδοση, στούς ναούς τού’Αγριδιανοϋ βουνού παρουσιάστη
κε ένας νέος πού ειχε έλθει άπό τήν Ανατολή, ό Κόνων, καί άρχισε νά τούς

Κατά πάσαν πιθανότητα, οί είδωλολάτρες έτέλουν τά Καβειρικά μυστήρια, καθ’ 
δτι τόσο στήν "Ιμβρο, δσο καί στήν Λήμνο καί Σαμοθράκη, ιδίως κατά τους Ρωμαϊ
κούς χρόνους, οί θεοί τών Κάβειρων εΐχαν έκτοττίσε,ι τάς λοιπάς θεότητας τών Αθη
ναίων κληρούχων.

Στά Καβείρια μυστήρια, άπ’ δτι γνωρίζομεν, προΐστατο πολυάριθμος Ιεραρχία 
μέ επικεφαλής τόν βασιλέα ή τόν πρώτο δικαστή. Προηγουμένως έγίνετο ή καθιερωμέ
νη καθαρτική διατύπωσις άπό τόν ίερέα, ό όποιος ήταν κληρονομικός. Είς τά μυστή
ρια αύτά δέν έγίνετο καμμία δογματική διδασκαλία. Έδώ, ή δλη έπιτυχία έξηρτ&το
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διδάσκη γιά τον Χριστό, συμβουλεύοντας τους νά άφίσουν τήν είδωλολατρεία. 
Μά τόσο ό κόσμος, δσο καί οί ιερείς, τον ε'δαυξαν μέ φοβέρες. Φεύγοντας ό 
Κόνων, τους είπε πώς σέ μιά ώρα, θά γίνη μεγάλος σεισμός καί θά καταστρα
φούν οί ναοί καί άνθρωποι πολλοί θά χαθούν... Σέ λίγο έγινε μεγάλος σει
σμός, που ^έν ξανάγινε άπό τότε στό νηισί. "Ολοι οί ναοί καταστράφηκαν .καί 
σκεπάστηκαν άπό μεγάλους βράχους πού έπεσαν άπό τό βουνό. Τό μέρος πού 
έπαθε τήν καταστροφή, τό λένε έως σήμερα οί Άγριδιανοΐ Θαμμένη γή. "Οσοι 
άπό τούς είδωλολάτρες γλύτωσαν, έτρεξαν μέ τά όπλα νά κυνηγήσουν τον 
Κόνωνα καί τον έφτασαν στις νοτινές άκρογιαλιές τού νησιού μά ενώ πλησία
ζαν νά τον πιάσουν καί νά τον σφάξουν στήν ακρογιαλιά, χτύπησε δ Κόνων 
μέ τον άγκώνα του ένα μικρό κρημνάρι καί αμέσως έγινε ένας μέγας καί άπό- 
κρημνος βράχος στήν άκρη της θάλασσας, πού χώρισε τον Κόνωνα άπό τούς 
διώχτες του. Στον βράχο αυτόν, σχηματίστηκε μιά μεγάλη σπηλιά, μέ άνοιγ
μα πρός τή θάλασσα καί εΐναι αδύνατο νά περάση άνθρωπος δταν έχη λίγη 
φουρτούνα. Τό κούφωμα αύτό τού βράχου, πού γεμίζει θάλασσα μέ τή νοτιά, 
έγινε ή κατοικία τού Κόνωνα, πού αγίασε καί πέθανε εκεί, καί οί νησιώτες 
τώρα μόνον δταν εΐναι γαλήνη, περνούν καί ανάβουν τό καντήλι του. Οί είδω- 
λολάτρες, βλέποντας τό θαύμα, γύρισαν πίσω καί πίστεψαν στον Χριστό, κα
θώς καί δλοι οί νησιώτες». Ή  άκρογιαλιά αύτή μέ τούς βράχους καί τή σπη
λιά, φέρνει τό όνομα έως τώρα Ό  "Αγιος Κόνενας.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση αύτή, πού φυλάχτηκε τόσους αιώνες άπό τούς 
νησιώτες, πρέπει νά θεωρήσουμε πώς ή τελευταία είδωλο.λατρική εορτή στήν 
"Ιμβρο, έγινε κάποια χρονιά πού μέγας σεισμός έκαμε μεγάλες καταστροφές

άπό τήν προσωπικότητα και μαντικήν ικανότητα του ίερέως, στό νά έρμηνεύση τά ερω
τήματα τών προσερχομένων μεμυημένων καί Επισήμων.

Στήν "Ιμβρο κατ’ εξοχήν έλατρεύετο ό θεός Έρμης. «Ή δέ "Ιμβρος Θρακική μέν 
έστί νήσος, ιερά Καβείρων καί αύτή... Έτιματο δέ αυτόθι καί Έρμης, δν "Ιμβραμον 
λέγουσιν οί Κάρες ώς έν τοΐς Έθνικοΐς αναγράφεται δθεν καί τάχα "Ιμβρος ή νήσος 
προσονομάζεται.» (Georg- Graiec· M in . Τόμ. Β ',  Εΰσταθ. Παρεκβ. σελ. 317 
Ίαμβλ. Βίος Πυθαγ. C L L  επίσης τό αυτό αναφέρει καί ό Στέφανος Βυζάντιος σελ. 
'331).

*0 τόπος αυτός είναι γνωστός διά τάς πολλάς παραδόσεις, που διέσωσαν μέχρι 
σήμερα οί ’ΑγριδιανοΙ. Έχων ύπ’ οψιν δλα αύτά ό άείμινηστος Μητρ. "Ιμβρου Νικηρ 
φόρος Γλυκάς διενήργησε προχείρους άνασκαφάς, δπου, μεταξύ άλλων βρήκε ένα κα
λώς διατηρημένο άνάγλυφο, επάνω σέ ένα μάρμαρο τών δύο μέτρων. Στό μέσον παρι- 
στάνεται μία φιάλη, άπό τήν οποίαν εξέρχονται δύο κλήματα μέ άντίθετην κατεύθυνση 
καί δύο παγώνια, κάτω δέ άπ’ αύτά δύο λαγοί τρώγουτες σταφύλια κλπ. καθώς επίσης 
καί τήν άκόλουθαν επιγραφήν, τήν οποία έδηιμοσίευσεν καί ό Κόνζε.

Οί τετελεσμένοι Έρμε? έφ’ ίερέως Φιλίππου του Χαριδήμου.
(Φιλ. Συλ Κων)λεως. Τόμ. 13 σελ. 6. Παράρτημα άρχ.).
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στό νησί. Στό διάστημα τοΰ Ε ' αιώνα, έγιναν πολλοί σεισμοί στό Βυζαντινό 
κράτος προ πάντων δέ ή ΙΙόλη,, έπαιθε στον φοβερό σείσιμό του 480 που βάστα
ξε 40 ήμερες. Άλλά λίγο πριν, άναφέρεται μέγας καί καταστρεπτικός σεισμός 
στό Αιγαίο στά 46 2-46'3 ή κατά Cunton στά 468-469, καί τότε έπαθαν πολΰ 
ή Θράκη, ό Ελλήσποντος, ή ’Ιωνία καί τά νησιά. (Βλ. Εύαγρίου Β ' 14). 
«'Τπό τοις αύτοίς χρόνοις τοΰ Σκυθικού πολέμου συνισταιμένου πρός τους 
έώους Ρωμαίους, ή τε θρακία γη καί 6 Ελλήσποντος έσείσθη».1

Μέ βάση όσα ανωτέρω είπαμε καί τήν τοπική παράδοση, έχουμε τή γνώ
μη πώς οι Ίμβριώτες έγιναν χριστιανοί μόνο κατά τό δεύτερο ήμισυ τοΰ Ε ' 
αιώνα καί οχι ένωρίτερα. .

3 . Π ιθανή  έκκλησιαστική έξάρτηση τής 'Ίμβρου

Είναι γνωστόν άπό τήν Γενικήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν, δτι κατά τήν 
περίοδον, άπό τοΰ Μ. Κωνσταντίνου μέχρι τοΰ σχίσματος (31ι3-&6'0) στήν 
Εκκλησία λαμβάνουν χώραν μεγάλα γεγονότα. Ή  Εκκλησία δηλαδή όργα- 
νοΰται διοικητικώς. Ό  θεσμός τών συνόδων παγιοΰται καί δλονέν τελειοποιεί
ται. Α ί Έπισκοπαί μεγάλων καί μικρών πόλεων άνακηρρύσσονται εις ’Αρχιε
πίσκοπός2 καί Μητροπόλεις. Γίνεται ή διαίρεσις τοΰ Κράτους3 κατά επαρχίας, 
μαζί καθορίζονται καί τά δρια τών ’Αρχιεπισκοπών, κατά τήν κρατήσασαν 
τότε διά Συνοδικής πράξεως αρχήν, κατά τήν οποίαν ή εκκλησιαστική διαί- 
ρεσις έπρεπε νά άκολουθή τήν πολιτικήν.4

Οί Μητροπολίται, πρός πληρεστέραν έκτέλεσιν τοΰ έργου των προσλαμ
βάνουν τους χωρεπισκόπους καί αυξάνει έτσι καταπληκτικώς ή δυναμίς των 
γενικώς. Κάθε πολιτεία λίγο σπουδαία είχε καί τόν δικό της επίσκοπο. Ή  
’Ίμβρος, ασήμαντο φυσικά νησί καί δταν άκόμη δλοι οί κάτοικοί της έγιναν 
χριστιανοί, δέν άναφέρεται νά είχε επίσκοπο, αυτό ομως δέν είναι απόλυτο 
κριτήριο, διότι οσοι επίσκοποι παρακειμένων πόλεων άναφέρονται, σχετίζον
ται μέ μεγάλα γεγονότα, κι έτσι δέν άναφέρεται ποΰ ανήκε έκκληισιαστικώς.

'Η  γνώμη δτι θά υπαγόταν στον Παροναξίας ή στον Ρόδου δέν εΰστα- 
θει. Πιθανώτερον είναι νά υπαγόταν στον Λήμνου, καί τοΰτο ένισχΰεται καί

1) Πρίσκου Πανίτου, 'Αποσπάσματα, άριθ. A3, παρά Muller, Fragmenta 
Historicorum Graecorum, τόμ. IV  σελ. 110.

2) Γερασ. Κονιδάρη, «ΑΙ Μητ. καί αί Άρχιεπ. τού Οίκουμ. Πατ. καί ή τάξις αυ
τών», (Άθήναι 1934 τόμ. Α ' σελ. 72).

3) Α. Κυριάκου, «Έκκλ. Ίστορ. τόμ. Α ' σελ. 352».
4) Ή  Δ ' Οικουμενική Σύνοδος διά του ΙΖ ' κ(χνόνος ώρισε τά έξης: «Ε’ί τις έκ 

Βασιλικής εξουσίας έκαινίσθη πόλις ή αύθις καινκτθείη, τοΐς πολιτικοϊς καί δημοσίοις 
τύποις καί έκ τών εκκλησιαστικών παροικιών, ή τάξις άκολουθείτω» (Βλ. Ά μ ίλκα  Σ. 
Άλιβιζάτου «Οί Ιεροί Κοκόνες» Άθήναι 1940 σελ. 64).
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από τό γεγονός, οτι τόσον ή πολιτική όσον και ή εκκλησιαστική κατάστασις 
τών δυο νήσων μέχρι τής Βενετοκρατίας ήταν κοινή. Αξιόν νά σημειωθή, τό 
γεγονός δτι, κατά τήν έπ'ι Διοκλητιανοΰ (2ι93 μ. X.) γενομένην διοικητικήν 
διαίρεσιν τοΰ κράτους, ή Λήμνος ιμε,τά τής ’Ίμβρου έτάχθησαν μετά τής επαρ
χίας τής Ελλάδος, ή Ά χαΐας, δπως τήν έλεγαν τότε. ’Απ’ εδώ συμπεραίνο- 
μεν οτι τά νησιά μας εξακολουθούσαν νά έχουν κάθε είδους σχέσεις με τήν 
άρχαίαν τους μητρόπολιν, τήν ’Αθήνα.

"Οταν επίσης ό Μ. Κων)νος προέβη είς νέαν διαίρεσκν τοΰ Κράτους είς 
τέσσαρας μεγάλας 'Ύπαρχίας, τήν ύποδιαίρεσιν αύτών σέ Διοικήσεις καί αυ
τών πάλιν σέ ’Επαρχίας, ή Λήμνος καί ή ’Ίμβρος ειχον ΰπαχθή στήν 'Τπαρ- 
χία (Praefektura) τοΰ λεγομένου ’Ανατολικού Ίλλυρικοΰ1 μέ πρωτεύουσαν 
τό Σίρμιον καί άργότερον τήν Θεσσαλονίκην, στήν Διυίκησιν τής Μακεδο
νίας, ή οποία είχε 12 ’Επαρχίας,2 οί οποίες έκκλησιαστικώς ήσαν έπισκοπαί καί 
κατ’ ακολουθίαν δλαι, αΰταί ΰπετάγησαν στήν Μητ. Θεσσαλονίκης.3 Ή  Ε π ι
σκοπή Λήμνου, λαμβανομένου ΰπ’ δ'ψιν δτι κατά τόν Γ ' καί Δ ' αιώνα ήτο επι
σκοπή, άργότερον έγινε αρχιεπισκοπή εχουσα τήν αναφοράν αυτής είς τό Πατρ. 
Κωνσταντινουπόλεως καί μή ΰπαγομένη στήν Μητ. Θεσσαλονίκης, άφ’ δτου 
μάλιστα κατά τό 732-3:3 μ. X. δ Αΰτοκράτωρ Λέων δ ’Ίσαυρος άπέσπασε τάς 
επαρχίας τής Ε ξαρχίας Θεσσαλονίκης άπό τής Παπικής διοικήσεως καί τάς 
υπέταξε στον Οικουμενικόν Θρόνον, δπου καί άνήκαν γεωγραφικούς.4 Τουναν
τίον ή Τένεδος μαζύ μέ τάς βορείους καί νοτίους Σποράδας άπετέλεσαν ιδιαι
τέραν Διοίκησιν, τήν τών νησιών τοΰ Αιγαίου μέ πρωτεύουσαν τήν Ρόδον.

’Επί τής εποχής Κων)νου τοΰ Πορφυρογεννήτου διενεργηΟείσης διοι
κητικής διαιρέ σεως, τά δύο αύτά νησιά παρεχωρήθησαν στό Θέμα Αιγαίου 
Πελάγους ή Δωδεκάνησου πού ήτο τετάρτης τάξεως καί επικεφαλής του υπήρ
χε στρατηγός, έχων στήν εξουσίαν του καί τόν στόλον τοΰ Αιγαίου.5

Φαίνεται δτι ή Λήμνος είχε επίσκοπον άπό τόν Δ ' αιώνα καί δτι ώς πρός

1) Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ίστορ. τής Έκ. Ελλάδος, Άθ. 1920 τόμ. Α σελ. 1.
2) Χρυσ. Παπαδοπούλου ένθ. άνωτ. σελ. 18. Γερ. Κονιδάρη ένθ. άνωτ. σελ. 248.
3) Χρυσ. Παπαδοπούλου, ένθ. άνωτ. σελ. 2.
4) Α. Διομήδους Κυριάκου, Έκκλ. Ίστορ. 'Αθ. 1897 τόμ. Α ' σελ. 434— 436 

και Γενναδίου Άραμπατζόγλου, Ίστορ. τοΰ Οίκουμ. Πατ. Άθ. 1953 τόμ. Α ' σελ. 
262 καθώς επίσης και Ίωάννου Άνδρεάδου Ίστορ. τής έν Χίφ Όρθ. Έκκλ. Άθ. 
1940 μέρος Α ' σελ. 12.

5) Ό  Κων)νος ο Πορφυρογέννητος ρητώς μαρτυρεί (περί θεμάτων τόμ. F / 
Bonn, σελ. 43), ότι ή Λήμνος ανήκε στο Θέμα του Αιγαίου Πελάγους, αϊ τε Κυκλά
δες νήσοι καλούμενα! καί τών Σποράδων, ών προέχουσιν, ή τε Μυτιλήνη,, Χίος και αύτή 
ή Λήμνος «Παράβ. κα ί Sehlumberger Sigilliographie de l ’empire Byzantin. σελ. 
193».



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ 263

τήν διάδοση τοΰ χριστιανισμού σ’ αυτήν προηγήθη τής ’Ίμβρου. Ή  Τένεδος 
άναφέρεται νά εχη επίσκοπον τον ’Αναστάσιον, καί σέ λίγα χρόνια παραχωρή- 
θηκε στον Μυτιλήνης. Ή  δέ Θάσος έστειλε επίσκοπο στήν Β ' Οικουμενική 
Σύνοδο τον Όνωράτο. Επίσκοπος Λήμνου άναφέρεται ό Στρατήγιος, δ οποίος 
έλαβε μέρος στήν Α ' Οικουμενική Σύνοδο τής ,Νίκαιας (32ι5 μ .Χ .).1

'Η  άλλη γνώμη (τοΰ Α. Ζαφειάδου) δτι ή ’Ίμβρος στήν αρχή υπαγόταν 
σέ κάποια επισκοπή τοΰ '(Ελλησπόντου ή τής Θράκης, κρίνεται μάλλον απίθα
νος, διότι αργότερα δέν παρατηροΰμεν καμμίαν άπό τάς έπισκοπάς αύτάς νά 
διεκδική τό νησί, πράγμα συνηιθισμένον γιά τήν εποχήν εκείνην, μή έχοντες 
δέ κανένα άλλο ντοκουμέντο, καλύτερα θά εΐναι νά παραδεχτούμε δτι ή ’Ίμβρος 
υπαγόταν είς τήν Λήμνον κατά τούς πρώτους αιώνας καί δτι αργότερα έγινε 
εξαρχία.2 Αύτό ένισχύεται καί άπό τό γεγονός δτι, κατά τον 113ον καί 14ον αιώ
να τά νησιά Λήμνος, ’Ίμβρος, καί 'Ά γιος Ευστράτιος άποτελοΰν μίαν ’Αρχιε
πισκοπήν.

Ό  H a t. Κων)λεως Μιχαήλ ό Κηρουλάριος, τοΰ οποίου ή χειροτονία είς 
Πατρ. έγινε στις 25 Μαρτίου 1043, είς σύγγραμμά του μάς πληροφορεί δτι, 
δταν ήταν λαϊκός τοΰ έδόθη ή ’Ίμβρος ώς εξαρχία, πρός επικαρπίαν αύτοΰ,

1) Μ. Le Quien Oriens, Christ. I  σελ. 952.
2. Ό  Μητ. "Αθηνών Μελέτιος, έπεξηγών τό έθιμον τών έξάρχων, μέταξύ άλλων, 

γράφει και τά έξης: «'Η τοΰ έξάρχου αξία παρά τοΐς έκικλησιαστικοΐς έστί διττή έτερός
μεν γάρ έστιν ό τών διοικήσεων έξαρχος- έτερος δέ ό της επαρχίας. Και ό μέν τής 
διοικήσεως έξαρχος λέγεται πατριάρχης, τής δέ έπαρχίας Μητροπολίτης. Και τφ μέν 
Πατ. υπάγονται πολλαι έπαρχίαι, τω δέ Μητ. πολλαι έπισκοπαί... Πάλαι μεν γάρ 
πάντες οί μητ. τών έπαρχιών ήσαν αυτοκέφαλοι και παρά τών ιδίων συνόδων προε- 
χειρίζοντο- ήν δέ έξαρχος ό προϊστάμενος τών τής έπαρχίας λοιπών επισκόπων και την 
αύτήν διοίκησιν εΐχεν, οπερ έξέλειπε μετά ταΰτα, μόνον τοΰ ονόματος διασωθεντος, ώς 
εϊρηται...» ("Εκ Ίστορ. τόμ. Α ' έν Κων)πόλει 1853 σελ. 60).

Κατά τούς πρό και μετά τήν “Αλωσιν Χρόνους, οί πατριαρχικές επαρχίες ήσαν 
πολλές και εΐχαν τό δικαίωμα νά διοικοΰνται καί νά έπιβλέπωνται πνευμοηπκώς άπό 
πρεσβυτέρους μνημονεύοντες όχι τό όνομα τοΰ γείτονος άρχιερέως, άλλά του οικουμε
νικού — διότι αμφιβάλλεται άν οί άλλοι Πατ. εΐχαν έξαρχίας.—  Οί εξαρχίες αύτες 
κατά καιρούς ύφίσταντο αυξομείωσιν καί κατηργήθησαν διά τών έθνικών Κανονισμών 
τοΰ 1859, έκτος ώρισμένων έξαιρέσεων, εΐχον δέ χαρακτήρα διάφορον άπ5 ότι νομίζο
με,ν σήμερον, διότι άλλοτε υπήρχαν έξαρχίες μ.έσα στά όρια μητ. καί έδίδοντο πρός 
έπικαρπίαν είς όφφικιάλους τής Μ. του Χριστοΰ "Εκκλησίας ή ένέμοντο ένα μέρος τής 
χορηγίας τοΰ Μητ. πρός τό Πατριαρχικόν ταμεΐον και άλλοτε πάλιν έλαμβάνετα έν 
είδος τοΰ είς τό ταμεΐον τούτο διδομένου φόρου κλπ. Μετά την "Αλωσιν άπαντώνται 
έξαρχίες κατεχόμενες όχι μόνον έκ μέρους τών πολυπληθών υπαλλήλων καί κληρικών 
τοΰ Πατριαρχείου, άλλά καί άπό τούς κληρικούς τών κοτά τόπους έκκλη,σιαστικών πα
ροικιών. Είς τή.ν Λήμνον υπήρχαν 25 πατριαρχικά χωρία, ώς έξαρχίαι. (Έ κ "Αλ. τόμ. 
32 σελ. 149). ...

Είς άλλους μέν έδίδοντο γιά ώρισμένο διάστημα καί άλλους έφ" όρου ζωής. "Ακό
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άπό τόν Αύτοκράτορα Ίσαάκιον Καμνηνόν (1059), Ιδιά τάς υπηρεσίας του 
πρός τό 'Παλάτι.

Ή  πληροφορία αυτή είναι πολυτιμότατη καθ’ δτι, είναι ή πρώτη καί μο
ναδική, που ρίχνει φως στήν σκοτεινήν περίοδον τής Εκκλησίας τής ’Ίμβρου 
κατά τούς Μέσους Βυζαντινούς αιώνας.

4 . ‘Η  έκκλησία τής ‘Ίμ β ρ ο υ  στήν έποχή  τής Βενετοκρατίας  
( 1 2 0 4  - 1 2 7 8 ) .

Ή  τέταρτη Σταυροφορία, πού είχεν ώς αποτέλεσμα τήν κατάληψη τών 
Βυζαντινών χωρών άπό τούς Φράγκους καί τόν περιορισμόν τής Βυζ. Αυτο
κρατορίας στό βασίλειο τής Νίκαιας καί μερικές άλλες μικρές ηγεμονίες, εφε- 
ρε μεγάλη αναστάτωση καί στά εκκλησιαστικά πράγματα. Ό  πόθος τών Δυ
τικών, νά υποτάξουν τήν ’Ορθόδοξο ’Εκκλησία στον Π άπα, τούς εκαμνε νά 
χρησιμοποιούν κάθε μέσο καί τρόπο γιά  τήν επιτυχία τού σκοπού των. Στήν 
Πόλη διώρισαν Λατίνο Π ατ. καί σέ δλες τίς επαρχίες Φράγκους αρχιεπισκό
πους καί παπάδες. Κα'θώς είναι γνωστόν στή σταυροφορία αυτή κυρία ναυ
τική 'δύναμις ήτο ή Βενετία, δι’ αύτό άλλωστε πήρε τήν μερίδα τού λέοντος. 
Κατά τήν διανομήν τού Βυζαντινού Κράτους, κατέλαβε μεταξύ άλλων τά πα
ράλια τής Πελοπονήσου, τά νησιά τού Ίονίου καί τού Αιγαίου Πέλαγους μα- 
ζύ μέ τήν Κρήτη, δηλαδή τά κλειδιά τού εμπορίου τής ’Ανατολικής Μεσο
γείου. ’Επειδή ομως, ήταν αδύνατον νά έπαρκέσουν οί στρατιωτικές δυνάμεις 
στήν κατάληψη αυτών, δόθηκε ή άδεια σέ ιδιωτικούς Βενετικούς Οίκους, νά 
καταλάβουν μέ δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις τά νηοιά, υπό τόν δρο, νά 
άναγνο^ρίζουν τήν κυριαρχία της καί νά εξασφαλίζουν στό Βενετικό εμπό
ριο τή μονοπολιακή εκμετάλλευση τών νησιών. Πάνω στή βάση, στηριζόμε- 
νος ένας τυχοδιώκτης' Βενετός, ό Μάρκος Σανούδος, συγγενής τού Δόγη Ε ρ 
ρίκου Δάνδολου, κατέλαβε τή Νάξο καί Π άρο καθώς καί δλα τά νησιά τών 
Κυκλάδων μετά τής Λήμνου καί ’Ίμβρου καί ίδρυσε τό Δουκάτο· τού Αιγαίου, 
έχοντας ύπ’ όψη τά ασφαλή λιμάνια τής Πάρου καί Νάξου, απαραίτητα διά 
τόν άμεσον άγκυροβολισμόν τού στόλου του. "Ενα μεγάλο μέρος τών μονα

μη έδίδσντο καί είς αρχιερείς μικρών και πτωχών επαρχιών. Είς μερικάς δέ περιπτώ
σεις πάλιν, ώρισμένοι όφφικιάλοι είχαν καί ώρισμέινας εξαρχίας (ό πρωτέκδικας τής Μ. 
Εκκλησίας κατεΐχεν τήν Θάσον καί άργότερον πήρε τήν έν Παροναξία μονήν τού Φω
τοδότου (1651), χάριν προμήθειας καί πνευμοοτικής κυβερνήσεώς). Κατά τόν ΙΖ ' αιώ
να καί εξής πατριαρχικά χωρία έδίδοντο είς τούς διδασκάλους τής Πατ. ’Ακαδημίας 
λόγφ τών ευτελών αύτών μισθών καί είσέπραττον δλον τό εισόδημα καί άλλοτε εν 
μέρει, σύμφωνα βέβαια μέ τό ποσόν τών εισοδημάτων. (Έ κ ’Αλ. Τόμ. 32, σελ. 266).
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στηριακών κτημάτων έδόθη σάν τιμάριο στον λατινικό κλήρο, πού ειχεν άκο- 
λουθήση τόν κατακτητή.

Ό  νέος δυνάστης Μ. Σανούδος, απέναντι τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας 
έπολιτεύΟη πολύ επιτήδεια.. ’Ακολουθώντας τήν πολιτική γραμμή τής Βενε
τίας, φέρθηκε μέ ήπιότητα στούς ορθοδόξους ιερωμένους και άνεγνώρισε τήν 
πνευματική τους ανεξαρτησία. Τήν πολιτική αύτή, τήν ένίσχυσε καί τό γεγο
νός, οτι αργότερα οί Δούκες τής Νάξου, ώς υποτελείς τής Ά χα ΐα ς, έτήρησαν 
τήν πολιτική τής άνεξηθρησκείας, τήν οποίαν έχάραξαν, οί Βιλλαρδουΐνοι 
Η γεμόνες, πού πολλές φορές άπέκρουσαν τίς  αξιώσεις τής Π απικής Αυλής, 
οί όποιες απόβλεπαν στήν πλήρη εξάρτηση τοΰ Ό ρ θ . Ιερατείου άπό τόν Λα
τινικό κλήρο τών κατακτηθέντων μερών. (12:04— 12ι62 ).

Ή  Βενετική κατάκτησις λοιπόν, βρήκε τήν ’Ίμβρο έκκλησιαστικώς νά 
είναι εξαρχία, ήτο δέ πολύ φυσικόν ή ’Ίμβρος, έχουσα τήν αναφοράν αυτής είς 
τόν Πατ. Κωνσταντινουπόλεως νά ύπαχθή τήν φοράν αύτήν είς τόν ορθόδο
ξον Μ ητ. Παροναξίας. Ά ργότερον δέ ειχεν ιδρυθή τό Δουκάτο τών Ναυϊ- 
γαγιόζων μέ τήν προστασία τής Βενετικής δημοκρατίας εξακολουθούσε νά 
υπάγεται είς τήν Μητ. Π αροναξίας.1

Τό ΐδιο πράγμα δμως δεν συμβαίνει, καί είς τά υπόλοιπα μέρη τής Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας, ώς πρός τήν ανοχήν δηλαδή τών Φράγκων πρός τήν 
’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν. Ή  ίδια κατάστασις επικρατούσε καί στο Δουκάτο 
τού Αιγαίου Πελάγους στο όποιο υπαγόταν τόσον ή Λήμνος όσον καί ή ’Ίμβρος. 
Σ τήν Πόλη καθώς καί στά νησιά αύτά, οί Λατίνοι έστειλαν δικούς τους πα
πάδες, πήραν τίς έκκλησιές καί μεταχειρίζονταν δλα τά πιεστικά μέτρα γιά  νά 
γυρίσουν τούς ορθοδόξους στον Παπισμό. ’Αρκεί νά αναφέρουμε πιος στά 1211 
ό Π άπας έστειλε στήν Πόλη τόν επίσκοπο Πελάγιο, μέ τήν εντολή νά μετα- 
χειρισθή κάθε μέσο γιά τήν υποταγή τών ορθοδόξων. Καί ό επίσκοπος αύτός 
εκαμε οτι μπορούσε, «...απειλών διά θανάτου τούς παρακούοντας, φυλακίζων 
μοναχούς, δεσμεύων ιερείς, κλείων ναούς...»,2 ώστε οί κάτοικοι αναγκάστηκαν 
νά παρουσιασθούν στον αύτοκράτορα Ε ρρίκο  καί νά τού δηλώσουν, πώς άν 
εξακολουθούσαν οί πιέσεις τού Πελάγιου, θά έφευγαν στήν Ά σ ία  καί δτι υπο
τάχθηκαν σωματικώς στούς Φράγκους, όχι όμως καί πνευματικώς καί ψυχι- 
κώς. Τότε ό Ε ρρίκος διέταξε νά απολυθούν οί φυλακισμένοι καί έπαυσαν οί 
πιέσεις. Ή  κατάστασις, τών ορθοδόξων καλυτέρεψε, όταν δυνάμωσε τό βασι
λείαν τής Νικαίας καί άρχισαν νά φοβούνται οί Φράγκοι τής Πόλης.

1) Le Quien, Or. Chr. Μ. Έ λ λ . Έ γκυκ. είς αρθρον «’Ίμβρος» καί Μουστο- 
ξύδη. Υ πόμνημα  σελ. 73.

2) Β. Στεφανίδου, Γεν. Έκκλ. Ίστορ. 5ΑΘ. 1948.
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5 .  eH  ”Ιμ βρος  γ ί ν ε τα ι  η α τρ ια ρ χ ικ ή  έξαρχία

"Αμα οι Βυζαντινοί έδιωξαν τούς Λατίνους άπό τήν Πόλη καί Μιχαήλ 
δ Παλαιολόγος άνακατέλαίβε τίς περισσότερες επαρχίες, διορίστηκαν ορθόδο
ξοι αρχιεπίσκοποι στις άνακαταληφθείσες χώρες, οί περισσότερες ομως άπό 
τίς Κυκλάδες, ώς καί ή έδρα τοΰ Μητ. Παροναξίας, έμειναν στά χέρια τών 
Βενετών καί αναγνωρίστηκαν άπό τούς Βυζαντινούς ώς Βενετικό Δουκάτο. 
Ή  "Ιμβρος πού τήν είχαν πάρει οί Βυζαντινοί, δέν ήταν δυνατόν νά υπάγεται 
στήν Μητ. Παροναξίας, δπου μέ τόν καιρό είχε επικρατήσει άλλωστε δ κα
θολικός αρχιεπίσκοπος, άλλά συνδέθηκε καί πάλιν μέ τήν Λήμνον, πράγμα 
πού συμπεραίνομεν έκ τοΰ οτι, έπί Πατ. Γερασίμου τοΰ Λ ' (1320-21),1 έκ τής 
τάξεως τών μοναχών τής Μονής Μαγγάνων προερχομένου, έξελέγη ’Αρχιε
πίσκοπος τής επαρχίας Λήμνου καί "Ιμβρου, δ ίειρ. ’Ιάκωβος. «Έγράψη διά 
χειρός έμοΰ τοΰ ευτελούς ιερομόναχου καί υποψηφίου τής άγιωτάτης αρχιε
πισκοπής νήσων Λήμνου καί "Ιμβρου t  ’Ιακώβου, μηνί Φεβ. Ινδικτιώνος δ’ 
έτος στωκθ' =  1321».2

Είς άλλο Πατριαρχικό έγγραφο (1447 ή 8) υπογράφει άλλος ιεράρχης 
μέ τό ίδιο όνομα, διότι έν τώ μεταξύ μεσολαβεί δ ’Αρχιεπίσκοπος Λήμνου δ 
’Ανώνυμος, «δ Άρχιεπίσκοπς τών νήσων Λήμνου καί "Ιμβρου ’Ιάκωβος».3 
Ά π ’ δλα αυτά άποδεικνΰεται δτι ή Λήμνος, τουλάχιστον άπό τοΰ έτους 1321, 
ήτο έκκλησιαστικώς συνηνωμένη μετά τής παρακειμένης σ’ αύτήν "Ιμβρου. Φαί
νεται δμως ή κατάσταση αύτή δέν παρέμεινεν 'έπί πολύν χρόνον, διότι ή τε
λευταία άπετέλεσε χωριστήν εκκλησιαστικήν περιφέρειαν, προαχθεΐσα σέ Πα- 
τριαρχική Έξαρχία. Αύτό διήρκεσε μέχρι τά τέλη τοΰ 14ου αιώνα, τήν διοι- 
κοΰσε δέ Πατριαρχικός έξαρχος άπό τούς έγχωρίους ιερείς, ή σταλμένος άπό 
τό Πατριαρχείο. Ό  τίτλος πρωτσπαπας, πού έδιναν οί Ίμβριώτες στον άντι-

1) Β. Στεφανίδου, Έκκλ. Ιστορία  άπ ’άρχής μέχρι σήμερον, Άθ. 1948, σελ.
738.

2) Β. Μυστακΐδου, επιμελείς Γερ. Κονιδάρη. 'Επισκοπικοί κατάλογοι, στην έπε- 
τηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 12, σελ. 179.

Επίσης ό ϊδιος υπογράφει είς έγγραφον διά τά κτήματα... έτος, ςωλ' =  1322 
μήν Νοέμβριος.

f  Θεόδωρος Ίερεύς καί οικονόμος τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Λήμνου υπέ
γραψα.

f  Μανουήλ ίερεύς ό Λάσκαρης καί άρχωυ τών μοναστηρίων.
I  Ό  αρχιεπίσκοπος τών νήσων Λήμνου και "Ιμβρου ’ Ιάκωβος (Έλλ. τόμ. 2 σελ. 

381).
3) Εύλογ. Κουρίλα, Κύριλλος Προηγούμενος Ααυριώτη,ς ό Χρονογράφος, Έν 

Άθήναις 1935 σελ. 54-55. Καί Ηλιουπόλεως Γενναδίου έν Όρθοδοξίςς έτος 1951, 
Τεύχος 3ον σελ. 107-9.
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πρόσωπο τοΰ μητ. μέχρι τα τελευταία χρόνια, αντιστοιχεί πρός τον Πατριαρ
χικό Έ ξαρχο αυτής τής περιόδου.

6 .  Οί ’Ί μ β ρ ι ο ι  ζητ οΰν  sΑ ρ χ ι ε π ίσ κ ο π ο

"Οταν έγινε Αΰτοκράτορας ’Ιωάννης ό Ε ' ό Παλαιολόγος (1:34:1), άπό 
τά πρώτα χρόνια τής βασιλείας του, άρχισε εμφύλιος πόλεμος μέ τον μέ- 
γαν Δομέστικο ’Ιωάννη τον Κατακουζηνό, πού άνακηρύχτηκε κι’ αυτός αύτο- 
κράτορας. Ό  ανήλικος ’Ιωάννης αναγκάστηκε νά καταφυγή στήν Τένεδο, πολ
λές επαρχίες τάχθηκαν μέ τό μέρος τοΰ Κατακουζηνοΰ, ενώ τά νηισιά δέν 
έδειξαν μέ ποιον θά πήγαιναν, εκτός άπό τή Λήμνο, πού έμεινε πιστή στον ’Ιω
άννη τον ΙΙαλαιολόγο. Ά πό τή Τένεδο δ Παλαιολόγος πήγε στή Λήμνο, απ’ 
έκεϊ δέ καί στά άλλα νησιά, γιά νά τά κράτηση πιστά, μέ διάφορες υποσχέσεις. 
Τά βασιλικά καράβια ήλθαν καί στήν ’Ίμβρο. Ή  παράδοση μάς λέγει πώς 
δέν πήγαν στό λιμάνι τοΰ Κάστρου ή τοΰ Κάρδαμου, άλλά σέ μιά άλλη άγκάλη 
πού είναι βορεινά από τό Γλυκύ, άνατολικά άπό τον Κάρδαμο. Έ κεϊ κάτω 
άπό τούς γκρεμνούς, άραξαν τά βασιλικά καράβια, γιατί ήταν βέβαιος δ αύτο- 
κράτορας, γιά τήν πίστη τής φρουράς τοΰ Κάστρου. Μά τό νησί, πού παρα
κολουθούσε τή Λήμνο, δήλωσε πίστη στον Παλαιολόγο, οι δέ κάτοικοι ζήτη- 
τησαν άπό τον ’Ιωάννη νά τούς στείλη δικό τους αρχιεπίσκοπο, επειδή γιά 
παραμικρές υποθέσεις ό πρωτόπαππας τούς έστελνε στήν Πόλη, στό Πατριαρ
χείο. Ό  αΰτοκράτορας τό ύπεσχέθηκε μέν, άλλά δέν βάσταξε τό λόγο του, 
είτε γιατί λησμόνησε, εϊτε γιά άλλους λόγους, πιθανόν άπό αντίδραση τοΰ ΙΙα- 
τριαρχείου. ’Αργότερα δμως δ γυιός του Μανουήλ, προβίβασε τήν ’Ίμβρο σέ 
άρχιεπισκοπή. Οι Ίμβριώτες στό μέρος πού προσήγγισαν τά βασιλικά καρά
βια, εδωκαν τό όνομα Γκρεμνοί τοΰ βασληά καί αύτή τήν ονομασία κρατεί 
ή άκρογιαλιά αύτή έως σήμερα.

Η ΙΜΒΡΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

7. Μ ετα β ο λ ές  σ τήν  Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή  Διο ίκη ση

Στό διάστημα τής βασιλείας τοΰ Μανουήλ ιΠαλαιολόγου (,1ι391— 14:2:3), 
έγιναν πολλές μεταβολές στή διοίκηση τής εκκλησίας τοΰ .Βυζαντινού κράτους. 
ΈπειΙδή άρκετές επαρχίες είχαν ξεπέσει, πολλές άρχιεπισκοπές καταργήθη- 
καν, άλλες μεγάλωσαν, δημιουργήθηκαν δέ καί πολλές νέες. Καί ή ’Ίμβρος 
είναι μιά άπό τις επαρχίες πού προήχθησαν σέ άρχιεπισκοπές άπό τον αύτο- 
κράτορα Μανουήλ. ’Έγινε δέ ή προαγωγή αύτή δταν ήταν Πατριάρχης δ
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Αντώνιος 6 Δ ',1 στα 1697 καί ακριβώς τόν τελευταίο χρόνο τής Πατριαρχίας 
του, , τόν ’Απρίλιο μήνα. Τήν ίδια εποχή έγινε καί ή Θάσος αρχιεπισκοπή. 
«έτιμήΟησαν παρά του έν βασιλεύσι κυροΰ Μανουήλ τοϋ Παλαιολόγου είς άρ- 
χιεπισκοπάς καί ή ’Ίμβρος καί ή Θάσος».1

Πρώτος αρχιεπίσκοπος ’Ίμβρου χειροτονήθηκε κάποιος Γεώργιος, που 
ήταν άπό τούς Ιερείς τού βασιλικού κλήρου καί ίσως προοτατευόμενος τού αύ- 
τοκράτορα. ’Ενώ δέ λίγο αργότερα, βρίσκεται τό νησί σέ κάποια ακμή, μέ

1) ’Αντώνιος ό Δ ' έποετριάρχηαε τό Α ' 1389— 1390 καί τό Β ' 1391— 1397
(Μάϊος).

·|· ’Αντώνιος, έλέω ΘεοΟ αρχιεπίσκοπος Κων» )ττόλεως Νέας Ρώμης και οικου
μενικός Πατριάρχης.

(Τοΰ πρωτεκδίκου τοΟ Συροπούλου).
«Και ήλιος άνίσχων καί τάς εαυτού ακτίνας τφ σύμπαντι του τω κόσμφ, εΐωθε 

καί θάλπει άτταντα και τή αίγλη τής αυτοί) δαδουχίας κατάδηίλα τάσι ττοιεΐν τά ττρός 
τήν έαυτόν σύστασιν τινός τών παρ’ ήμών βοη,θείας δεόμενα καί βασιλεύς δέ δίκην 
ηλιακών άκτίνων καί πόρρωθεν τάς όψεις έπαφιείς τοΐς πράγμασιν οΐδε και πρός κα- 
τάστασιν καλώς ρυθμίζειν αυτά καί βελτίωσιν καί τής προσηκούσης πάσιν άνθρώποις 
ψυχικής σωτηρίας, πολλήν καί ώς είκός ποιεΐσθαι τήν πρόνοιαν ενθεν τοι καί ό κρά- 
τιστος καί άγιος μου βασιλεύς τά περί την θεόσωστον νήσον ’Ίμβρον ίδών καί κατα- 
νοήσας θείφ καί βασιλικώ φρονήματι ώς έπισκοπικής έπισκέψεως δειτοα ό έκεΐσε ευρι
σκόμενος Χριστώνυμος τοΰ κυρίου λαός, όπως άν τά κατ’ αύτόν διεξάγοιτο άποστολι- 
κα?ς τε καί πατρικαΐς παραδόσεσι, κατάδηλον τοΰτο ποιείται τη Ιερά συνόδω, καί τήν 
ικανήν είς τοΰτο βοήθειαν βασιλικής έπορέγει καί κτήματα δωρεΐται τή έκκλησίρ τής 
’Ίμβρου είς προμήθειαν τοΰ γεγονότος άρχιεπισκόπου- τόν γοΰν θεοφιλή σκοπόν τής 
κρατίστης αυτής βασιλείας καί ήμεΤς ώς είκός έπαινέσαντες είς πέρας έκβήναι τούτον 
έσπεύσαμεν συνδιασκεψαμένη τοίνυν ή μετριότης ήμών τά περί τούτου τοΐς συνεδριά- 
ζουσιν οη)τή ίερωτάτοις άρχιερεΰσι καί υπερτίμοΊς, τω Κυζίκου, τω Νικομήδειας, τφ 
Σεβερίνου, τφ Κορίνθου καί τφ Μήδειας καί προεβίβασε καί έτίμησε τήν νήσον ’Ί  μβρον, 
πατριαρχικήν εξαρχίαν τελούσαν τό πρότερον, είς αρχιεπισκοπήν, καί ψήψφ θείρ καί 
κανονική τής δηλωθείσης τών ίερωτάτων αρχιερέων όμηγύρεως καί έπικρίσεί τής ήμών 
μετριότητος έχειροτονήσαμεν τή έπιικλήσει καί χάριτι τοΰ παναγίου καί ζωαρχικοΰ 
πνεύματος αρχιεπίσκοπον θεοσώστου επισκοπής τής νήσου ” I μβρου τόν άπό τού εΰα- 
γοΰς βασιλικού κλήρου εύλαβέστατον πρεσβύτερον Γεώργιον, δν καί έφοδιάζοντες 
ευχαΐς τε καί συνοδικοΐς γράμμασι στέλλομεν είς τήν λαχοΰσαν αύτφ έκικλησίαν. 
’Οφείλει τοίνυν ό διαληφθείς ίερώτατος αρχιεπίσκοπος τής θεοσώστου νήσου’Ί  μβρου, 
κυρ Γεώργιος, έν άγίω πνευματι αγαπητός αδελφός τής ήμών μετριότητος καί συλ
λειτουργός, έπιλαβέσθαι τής τοιαύτης αύτοΰ εκκλησίας καί διδάσκειν κλπ. τούτου 
γάρ χάριν άπολέλυτα; τφ Ιερωτάτφ... καί ή παρούσα αυτής συνοδική πραξις δι’ 
ασφάλειαν».

Εΐχε καί διά τίμιας ττατ. χειρός τω μήνί Ία ν . ίνδ. ε' 1397. (F. Miklosich et 
Muller, Acta pat. et D ip. Graeca. Cons. Τόμ. Β ' σελ. 272).

2) A c ta , Σημείωσις. Σύνταγμα ιερών κανόνων. Ράλλη καί Ποτλή. Τόμος Ε ’ , 
σελΐς 496. Σημείωσις Α ' είς τό «Περί Θάσου», Έκκλ. Άλθ. έτος 1Θ' σελ. 405.
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είκοσι χοοριά, μιά πόλη και πέντε κάστρα,1 φαίνεται πώς τά έσοδα τής αρχιε
πισκοπής θά ήσαν πολύ ασήμαντα, καί ό Δεσπότης δέν μπορούσε νά ζήση άξιο- 
πρεπώς. Γιά τούτο, 6 αΰτοκράτορας Μανουήλ, χορήγησε καί μερικά κτήματα 
στήν αρχιεπισκοπή, γιά νά αυξηθούν τά έσοδα τού Δεσπότη. Ποιά ήταν τά 
κτήματα αύτά δέν ξέρουμε, καθώς δέν ξέρουμε καί τίποτε άλλο γιά τον πρώτο 
Δεσπότη τού νησιού.

8. Μιά δίκη τής ’Α ρχιεπ ισκοπής μέ τή Μ εγάλη Λαύρα

Στις αρχές τού ΙΕ ' αιώνα ή αρχιεπισκοπή ’Ίμβρου άνοιξε δίκη μέ τό 
μοναστήρι τής Μεγάλης Λαύρας τού 'Αγίου ορούς. Στήν περίεργη αύτή δίκη, 
πού έφτασε στό Πατριαρχικό δικαστήριο τής 'Πόλης, ένάγοιντες είναι ό αρχιε
πίσκοπος ’Ίμβρου (χοοοις νά άναφέρεται τό όνομά του) καί οί κληρικοί τού 
νησιού, εναγόμενοι δέ οί καλόγηροι τής Λαύρας. Ό  κλήρος τής ’Ίμβρου, αντι
προσωπεύεται άπό τον μέγαν Χ α ρ τ ο φ ύ λ α κ α  τής αρχιεπισκοπής 
Θεόδωρον Άνεμάν, ή δέ Μεγάλη Λαύρα άπό τον μοναχόν Ίωάσαφ. Λίτία τής 
δίκης είναι μιά ιερή εικόνα τού Ταξιάρχου Μιχαήλ, πού 'βρίσκεται στό μετόχι 
τών Καλαμιών τής ’Ίμβρου.3 Καί ή μέν αρχιεπισκοπή ζητεί νά τής παραχω- 
ρηθή τό εικόνισμα, επειδή καί άλλοτε ανήκε στούς κληρικούς τής νήσου, δ δέ 
Αγιορείτης μοναχός, βασίζεται στό δικαίωμα τής κατοχής, επειδή έχουν πε
ράσει τά 40 χρόνια* παρουσιάζει Ιδέ καί γράμματα τού αύτοκράτορα Ίωάννου 
τού Παλαιολόγου καί σιγίλλια τών Πατριάρχων Ισιδώρου καί Καλλίστου. 
Ή  άπόφαση τού Πατριαρχικού δικαστηρίου, υπογράφεται άπό τον μητροπο
λίτη Βερροίας Ευστάθιο, άπό τον δούκα τού Στραβομίτου (;)  καί άπό τον 
Λάσκαρι τού Άλεξανδρή, υπογράφει δέ τελευταίος καί δ .Καθολικός κριτής 
τών Ρωμαίων Γεώργιος ό Μαριώτης. Ή  άπόφαση δικαιώνει τούς καλογήρους, 
στούς οποίους παραμένει ί] εϊΐκόνα. Φαίνεται πώς ή άγία αύτή εικόνα τού Τα
ξιάρχου Μιχαήλ τού Κ α λ α μ ι δ ι ώ τ ο υ θά είχε έσοδα άπό διάφορα 
άφιερώματα καί ή φτωχή αρχιεπισκοπή προσπαθούσε νά τήν πάρη γιά νά τά 
καρπούται. Ή  απόφαση έχει έκιδοθή τον Ιούνιο μήνα. Ίνδικτ. ιε' άπό κτί
σεως κόσμου περίπου στά 1407. Πιθανότατα αρχιεπίσκοπος ’Ίμβρου νά 
ήταν άκόμη αυτήν τήν εποχή δ άνωτέρω Γεώργιος.

1) Νέος έλλη,νομνημων Ζ '.  σελ. 363.
2) Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, Περί ’Αντωνίου τοΟ Α ' σελ. 453.
3) Περί τοΰ είς τά λεγάμενα Καλάμια μονιδρίου τοΟ άρχιστρατήγου Μιχαήλ 

δτι ήν τής Λαύρας Μετόχιον (νυν μόνον τά ερείπια όρώνται έν ’Ίμβρφ) έν έτη, ςλιε' 
(1071).

«Ό Βερροίας Εύστάθιος.
Οίκεΐο-ι τω κραταιω καί άγίιρ ημών αύθέντη καί βασιλεί άρχοντες δεφένσορες
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Τά κείμενα της δίκης έχουν ώς άκολούθως:
t  ’Κπεί οι μοναχοί τής κατά τό 'Ά γιον "Όρος τοΰ ’Ά θω  διακειμένης μο

νής τής είς όνομα τιμώμενης τής 'Τπεραγίας Θεοτόκου και έπικεκλημένης τής 
Λαύρας άνήνεγκον τή ημών μετριότητι, ώς ό κράτυστος καί άγιός μου αΰτο- 
κράτωρ δέδωκε πρός αυτούς διά σεπτών προσταγμάτων εν τή νήσω ’Ίμ δρ φ  
μετόχια τρία, τό τε είς όνομα τιμώμενον τοΰ αγίου ενδόξου καί ίσαποστόλου 
μεγάλου Κωνσταντίνου, καί τό είς όνομα τιμώμενον τοΰ τιμίου αρχιστρατήγου 
τών άνω Δυνάμεων Μιχαήλ, τό όνομαζόμενον Καλάιμιον, καί τοΰ άγιου ενδό
ξου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου Γεωργίου, τό καλούμενον Καστελινόν, 
όπερ εΰρίσκεται παρά τό κάστρον τής Μεσοράχης, μετά πάσης τής περιοχής 
καί νομής τών δικαίων αυτών. Ήδάθη αύτοίς μετά ταΰτα καί δι5 ετέρου σεπτοΰ 
προστάγματος, αΰτοΰ δή τοΰ κρατίστου καί αγίου μας αύτοκράτορος, τό τοΰ 
Βασιλοδιακόνου εκείνου έξ άλειμμα, ετι τε καί άμπέλιον τής Ό ξειδοΰς εκείνης 
μουζουρίων τριών, ώς αν κατέχωσι ταΰτα οί δηλιοθέντες μοναχοί τής σείβασμίας 
μονής τής Λαύρας, ώς οικεία αυτών κτήματα, καί ούδ’ ίνα εΰρίσκωσι παρά 
τίνος είς τι άπό τής περιοχής καί νομής τών είρημένων καί πρσσκυρωθέντων 
αύτοίς εμποδισμόν ή διενόχλησιν τήν τυχοΰσαν. Κ αί εΰρίσκονται μέντοι κατέ- 
χοντες ταΰτα τόν τρόπον τούτον άνενοχλήτως, πλείονες δμως ενεκεν ασφαλείας 
τής είς τό εξής, έδεήθησαν τής ημών μετριότητος τυχεΐν έπί τούτοις σιγιλ- 
λιώδους γράμματος. Τήν παράκληισιν αυτών προόδιεξαμένη ή μετριότης ημών,

υπηρέτου άπό τε Δούκα του Στραβομίτου και Λάσκαρι του ’Αλεξανδρή.
'Ο Δοΰλος του κραταιοϋ και άγίου ημών αυθέντου και βασιλέως καθολικός κρι

τής τών Ρωμαίων Γεώργιος ό Μαρεώτης». (Ελληνικά, Τόμ. Β '. σελ. 381).
Πιθανόν είναι νά πρόκειται γιά τόν Ταξιάρχη τό Φραντζή, δπου έλάμβανε χώρα 

μεγάλο πανηγύρι, διότι ήτο ό πολιούχος τής Παναγίας. Γιά περιέργεια, άναγράφομεν 
δσα διέσωσε ό αείμνηστος Μ. Γεδεών, άφοΰ και στον ίδιο έκαμαν μεγάλη έντύπωσι. 
Τά Υδια επαναλαμβάνει καί Σ. Κυριακίδης (Έ λ. Τόμ. 17, σελ. 238). «Περί τό σψγ' 
καί γ α ' καί 6 ' έτος ήμην έν τή Θρακική Χερσονήσω, καί έν τή νήσιρ " I μβρω διάγων, 
καί έδοκίμασα διά πολλών νά κόψω τήν παράνομον καί βάρβαρον συνήθειαν, οί ίε- 
ρεΐς δμως ήσαν είς έμένα δυσμενέστατοι καί μέ έκατηγόρουν ώς αιρετικόν. Ού μόνον 
πρόβατα οι έν "Ιμβρφ σφάζουσιν είς τιμήν τών αγίων, άλλά καί βόας* κάτωθεν του 
χωρίου τής Παναγίας, είς ένα τόπον, δπου μήτε καθαρά σημεία ναοΰ σώζονται, τε- 
λοΰσιν οί έγχώριοι ιερείς λειτουργίαν, σχεδόν είς τήν γήν τιθέντες τά άγια, έπ5 όνό- 
ματι τού άρχιστρατήγου Μιχαήλ, καί θυσιάζουσι χοίρους. Καί έκ τής σφαγής τών 
χοίρων όνομάζουσι τόν τόπον, διά τόν ναόν, είς τόν ’Αρχιστράτηγον τόν Γουρνάρην, 
πρός διαφοράν έτέρου ναού τοΰ ’Αρχιστροπηγου, δπου έχει τό αυτό χωρίον. Πόσον 
εΐναι βδελυρά τά παρόμοια, καί οί ποιμένες καί οί προστάται τών ψυχών άδιαφοροΰ- 
σιν είς αυτά καί ή φροντίς τους εΐναι μόνον διά τήν επάρατον συλλογήν τών χρη
μάτων! Είδε καί είπή τινάς τά παρόμοια άνομα αύτά, μισείται ώς κακόφρων άπό τους 
τά κακόφρσνα ταΰτα έργαζομένους. Τά όποια εΐναι λείψανα τής παλαιάς πλάνης».

(Έκ. ’Αλ. Τομ. 32 σελ. 126).
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ώς τοΰ δικαίου έξεχούσης (α) τήν προστασίαν καί λειτουργίαν, έν άγίω  παρα- 
κελεύεται Πνεύματι, ϊνα κατέχωνται παρά τών είρημένων μοναχών* δεσποτι- 
κώς καί ελευθέριος τα είρημένα μετόχια, ώς καί κατέχουσι και τά λοιπά αυτών 
κτήματα, όφείλοντες άποδυδόναι τόν κατά καιρούς ευρισκόμενον ώς έξαρχον 
τό άνήκον και άποτε.ταγμένον κανονικόν, δπερ έστ'ι κηρίον λίτρας τρεις, έκ 
τών τριών μονυδρίων, ιμή εΰρίσκοντες παρά τίνος τήν τυχοΰσαν καταδυναστείαν 
ή διενόχλησιν τής περί τούτων κατοχής καί δεσποτείας. Ό  γάρ πειραθησόμε- 
νος όπως δήποτε άντιπράττειν καί ΙναντιοΰσΟαι είς τοΰτο, μέλλει έπισπάσασθαι 
καθ’ έαυτοΰ καί τό παρά τής ήμών μετριότητος έν τοΐς τοιοΰτοις βαρύτατον 
έπιτίμιον εκκλησιαστικόν. Τούτου γάρ χάριν έγένετο καί τό παρόν σιγιλλιώ- 
δες γράμμα τής ήμών μετριότητος καί έπεδόθη τοΐς διαλειφθεΐσι μοναχοΐς τής 
σεβασμίας μονής τής Λαύρας είς τήν περί τούτου δήλωσιν καί ασφάλειαν.

t  Ό  θεοφιλέστατος αρχιεπίσκοπος τής νήσου ’Ίμβρου, διά τοΰ έντιμοτά- 
του αύτοΰ χαρτοφύλακος τοΰ κυρ Θεοδώρου τοΰ Ά νεμά τά δίκαια φέροντος 
τοΰδε τοΰ αρχιεπισκόπου, ώς άποκαταστάντος παρ’ αύτοΰ επιτρόπου καί έντο- 
λέως αύτοΰ, συζώντος αύτφ δέ τω χαρτοφύλακι καί τοΰ υίοΰ τοΰδε τοΰ αρχιε
πισκόπου, έκκλησιν έποιήσατο κατά τής σεβασμίας καί ΐεράς βασιλικής μεγάλης 
Λαύρας ούτως είπών «ώς είς τήν τοιαύτην νήσον εύρίσκεται αγία εϊκών τοΰ 
τιμίου ταξιάρχου τών oivoj Δυνάμεων Μιχαήλ καί ιέπικαλουμένη τοΰ Καλαμιδιώ- 
του, ήτις είκών διαφέρει τω  μέρει τής τοιαύτης αρχιεπισκοπής ώς κτήμα ίδιον 
αύτής, καί νεμηθέν ποτε παρ’ αύτής. Τό δέ ιμέρος τής Λαύρας παρακατασχόν 
τήνδε τήν εικόνα άμετόχως κατέχει νυνί αύτήν καί δεσπόζει, μηιδένα λόγον 
ποιούμενον τής αρχιεπισκοπής τής νήσου ’Ίμβρου». Διό καί έζήτησεν άντικρι- 
θήναι τοΐς μοναχοΐς καί τυχεΐν τήν αρχιεπισκοπήν τοΰ ΐδίου δικαίου. Ταΰτα 
είπών ένεφάνισε καί τήν έγγραφον καταδοχήν τοΰ τε αρχιεπισκόπου καί πάν
των τών αύτοΰ κληρικών. Διαμηνυθέντες τοίνυν καί οί λαυριώται έγγράφονς 
παρ’ ήμών, επεμψαν άντ’ αυτών' τόν τιμιώτατον έν ίερομονάχοις κυρ Ίω άσαφ, 
ώ καί άνέθηκαν μετ’ εγγράφου κιαταδοχής αυτών άντικριθήναι τω μέρει τής 
τοιαύτης αρχιεπισκοπής περί ταύτης τής ύποθέσεως, δτε παραγενόμενος είς τό 
δικαστήριον καί τήν έγγραφον καταδοχήν τών μοναχών, ήν συναπέφερεν έκεΐ- 
θεν ήμΐν εμφανίσας, προετράπη άπολογήσασθαι, άκροασάμενος τών εΐρημένων 
παρά τοΰ χαρτοφύλακος” δ δέ προιείβάλλετο, πρώτον, μέν, μή είναι τήν τοιαύτην 
δίκην ώς είσαγώγιμον, έπεί δ τεσσαρακοντούτης νόμιμος καιρός παρέδραμε, 
καί ούκέτι δλως όφείλουσιν οί μοναχοί άπολογήσασθαι τω μέρει τής τοιαύτης 
αρχιεπισκοπής περί ταύτης τής ύποθέσεως. ’Επεί δέ ένεφάνισε καί σεπτόν καί 
θειον πρόσταγμα τοΰ μακαρίτου καί αοιδίμου αγίου ήμών αύθέντου καί βασι-

(α) ή λέξις δυσανάγνωστος.



λέως κυροΰ Ίοοάννου, πρός δέ και έτερον γεγονός πρό τούτου παρά τοΰ αοιδί
μου καί μακαρίτου πατρός εκείνου, ταΰτα οΰν ΰπαναγνωσθέντα διελάμβανον, 
ΐνα έπιλάβωνται καί κατέχωσιν οι μοναχοί τό εντός τής νήσου "Ίμβρου Παλαι- 
σπόλεως μονυδριον, είς όνομα τιμώμενον τοΰ τίμιου αρχιστρατήγου τών άνω 
Δυνάμεων Μιχαήλ καί έπικεκλημένον τοΰ Καλαμιδιώτου μετά πάντων των προ
σόντων αΰτω. Πρός ταΰτα τοΰ χαρτοφύλακος όλως μέ άντειπεΐν έχοντος, ημείς 
διέγνωμεν καί άπεφηνάμεθα ίνα, ή διαληφθείσα σεβασμία καί ιερά βασιλίκι] 
μεγάλη Λαύρα κατέχη τήν τοιαύτην είκόνα καί ετι, κατά τελείαν δεσποτείαν 
καί κυριότητα, άμα μέν καί διά τήν χρονίαν άδιάλειπτον νομήν, φησί γάρ ό 
νόμος’ ώς εάν εκκλησία πρός κοσμικόν πρόσωπον διαμάχη.ται, ου δέδοται κινεΓ 
σθαι τά τής ΰποθέσεως μέχρι καί τριάκοντα χρόνοον καί τεσσαράκοντα' εάν 
δέ εκκλησία πρός εκκλησίαν έτέραν περί τίνος αμφιβαλλόμενου πράγματος δια- 
μάχηται, είς τριάκοντα έτη μή γένηται κίνησις είς εκκλησίαν ορίζεται· σήμε
ρον δέ καθολικφ λόγω διά τεσσαράκοντα χρόνοον τά εκκλησιαστικά πάντα τέ- 
μνονται’ άμα δέ καί διά τά σεπτά καί 'θεία προστάγματα, διαλαμβάνοντα ΐνα 
έπιλάβωνται καί κατέχωσιν οί μοναχοί τό εντός τής έν τή νήσου "Ίμβρου Παλαιο- 
πόλεως μονύδριον τό είς όνομα τιμώμενον του τιμίου αρχιστρατήγου τών άνω 
Δυνάμεων Μιχαήλ καί έπικεκλημένον τοΰ Καλαμιδιοότου, μετά πάντων τών προ
σόντων αΰτω, άπερ είσί δηλαδή, ή τε είκοον καί 6 ναός, οος περιεχόμενα τή μονή, 
οπου γε, εί καί μή προστάγματα άνεφαίνοντο παρά τών μοναχοον διεξιόντα τά 
περί το οπου, δηλαδή μετά πάντων τών προσόντων αΰτω, άπερ είσιν ά είρήκα- 
μεν, άλλά μόνον είχεν ή μονή τήν τοιαύτην άδιάκοπον νομήν τών τεσσαράκοντα 
καί έπέκεινα χρόνοον, ήρκεσεν άν, ά\τί παντός ότέρου δικαιοόματος, ώστε κατέ- 
χειν τήν μονήν τήν τοιαύτην αγίαν είκόνα. Έ πεί δέ κέκτηται καί τήν νόμιμον 
νομήν καί σεπτά καί θεία προστάγματα, εύεργετοΰντα μή μόνον τήν είκόνα, 
άλλά καί τον ναόν, τον δι’ αυτήν άνεγερθέντα., μετά πάντων τών προσόντων αΰ- 
τίο, οφείλει κατέχειν ταΰτα πάντα κυρίως καί δεσποτυκώς, άναοραιρέτως πάντη 
καί άναποσπάστως, δλοος μηδεμίαν έπήρειαν ή τον τυχόντα διασεισμόν εΰρί- 
σκουσά ποτε τών καιροϋν επί τή τούτου κατοχή καί νομή καί δεσποτεία παρά 
τοΰ μέρους τής άρχιεπισκοπής. "Επεί νομίμους καί δικαίως ή τούτου δεσποτεία 
πρόσεστι τή σεβασμία καί ιερά βασιλική μεγάλη Λαύρα, ή καί έπεδόΟη δι’ 
άσφάλειαν τούτων πάντων καί ή παρούσα σεκρετική διάγνωσις καί άπόφασις.

Μην'ι ίουνίφ  ίνδικτιώνος πέντεκαιδεκάτης το ΰ ,Τ ^ ιε '

Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΗΜΩΝ ΑΥΘΕΝΤΟΥ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ Κ ΡΙΤΗ Σ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΜΑΡΕΩΤΗΣ
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(Τό Ά ρ χ. Έκ. Ίστ. Μ. Γε δεοόν. ,Κ)πολις 1911, σελ. 66 - 70)
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9 .  'Ε νω τ ικο Ι  καί  Όρ&όδοξοι  (15ος Αιών).

Ο ί τελευταίοι Παλαιολόγοι βλέποντες τόν κίνδυνον πού απειλούσε τό κρά
τος άπό τήν πρόοδο τών Τούρκων, ήλθαν πολλές φορές σέ διαπραγματεύσεις 
μέ τούς Δυτικούς και προσέφεραν στον Πάπα τήν υποταγή τής ’Ανατολικής 
’Εκκλησίας, μέ τόν όρον νά τούς δώση στρατιωτική καί χρηματική βοήθεια. 
’Επειδή οί ενέργειες αυτές γίνονταν χωρίς νά εΐναι μέ τή γνώμη τής πλειονό
τητας τού λαού καί τού κλήρου, τό κράτος ήταν διηρημένο σέ δυο κόμματα, τούς 
ένωτικούς καί τούς ανθενωτικούς. Στήν κίνηση αυτή, αντιπροσωπεύεται καί ή 
’Ίμβρος άπό ένα καλόγηρο, πού τόν έλεγαν Θεοφάνη. Ό  Θεοφάνης άσκήτευε 
στό βουνό Μονοβυζού τής ’Ίμβρου, στον σημερινό Προφήτη Ήλία τών Ά γρι- 
δίων. "Οταν μαθεύτηκε καί στήν ’Ίμβρο, πώς ό αύτοκράτορας ’Ιωάννης Η ' ό 
Παλαιολόγος, καί πολλοί άλλοι κληρικοί εΐχαν υπογράφει τήν ένωση τών έκκληι- 
σιών στή Σύνοδο τής Φλωρεντίας (1439), δ Θεοφάνης γράφει εναντίον τής 
συνόδου τής Φλωρεντίας καί τής ένώσεως. Τό σύγγραμμά του τό ονομάζει 
«Σ ύ ν τ α γ μ α», τό έστειλε δέ στον μητροπολίτη ’Εφέσου Μάρκο Ευγενικό, 
γιά νά τό δώση στον αύτοκράτορα ’Ιωάννη, μαζί μέ τήν άκόλουθον επιστολή:

ΘΕΟΦΑΝΟΤΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧιΟΤ 
Ε Π ΙΣΤ Ο Λ Η  Π Ρ Ο Σ  TON Α ΤΤΟ Κ ΡΑ ΤΟ ΡΑ  ΙΩΑΝ. ΠΑΛΑΙΟΑΟΓΟΝ

Τω θειοτάτω καί εύσεβεστάτω βασιλει ημών κυρίω ΙΩΑ ΝΝΗ τω ΠΑΛΑΙΟ- 
ΛΟΓΩ δ ευτελής έν ίερομονάχοις Θεοφάνης δ έν τω βουνω τής Μονοβύ- 
ζου τω έν τή νήσω ’Ίμβρφ.

Άπολειφθείη ούν τις άν οΐμαι τών απάντων, κράτιστε καί Θειδτατε βασι
λεύ, δ'ς ούκ άγασθείη καί εξαίσιου δλικώς Θαύματος γίγνοιτο επί λογισμών τούς 
αγώνας άγων, ούς γενναίως έπενεγκών ήσθα, υπέρ τής είς Θεόν ομολογίας τού 
τε τά πάλαι, παρειμένα καί διϊστάμενα τής τού Θεού εκκλησίας μέλη ύγιά άπο- 
καταστήσαι καί ώς τό πρότερον συναρμολογήσαι τή δρθοτομίφ τού δόγματος. 
Καταπεφρόνηκας γάρ ου μόνον βασιλικών απολαύσεων σώματος βασιλικώς τε- 
θραμμένον έν βασιλικαΐς τρυφαΐς τε καί δεξιώσεσι, μικρού δ’ είπεΐν καί .βασι
λείας αυτής, άλλά καί θανάτου έναργώς θαλάσσης πολυφλοίσβοιο καί πελαγών 
άπειρων κατατολμήσας δδόν μήκιστον, τών τ’ έν αύτοίς άνεικάστων κλυίδόνων, 
οΐς κινδύνων μυρίων άφορμάς τε καί συμπτωμάτων καί θανάτων εΐδον άμεδβε- 
σθαι τούς τού κατάπλου τολμήσαντος χωρίς τών έν αύτοίς ληστευόντων, βαρβά
ρων τε καί λοιπών, δοκήσει μέν ευσεβών, άσεβών δέ χειρών τή αλήθεια, ών δ 
βίος ληστεία- τό τε πλουτεΐν άλλοτρίοις κεχραμένων ταΐς χερσίν αίμασι. Ταύτά 
τοι παριδεΐν καί είς ούδέν λογίσασθαι οίδεν δ έν τή άγιωτάτη τή ψυχή τού Θεού

18
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επιφαινόμενος διάπυρος έρως’ ού τυχεϊν άφιεμένη καί αύτώ μνηστευθήναι έθέ- 
λουσα, ου μόνον ταΰτα, άλλά κατά 'Παύλον καν τά ενεστώτα καν τά μέλλοντα τις 
έπεισφρήσαι έπήνεγκε ταύτη,ν τής αύτοΰ αγάπης χωρίσαι ΐσχυισεν ήκιστα. 'Όθεν 
σοι κα'ι πας εγκωμίων λόγος έκ παντός στόματος οφειλέτου καθέστηκε τής τών 
σών αγωνισμάτων προθέσεως, ά'ριιστε βασιλεύ, ©ίς τόν σκοπόν άποβλέπων και 
τήν τής ψυχής είς Θεόν ειλικρινή διάθεσιν, καν αυτός έφεπόμενος ή τοΐς μή 
κατ’ έπίγνωσιν τώ τών Λατίνων ήξασι δόγματι, καί τοΰτο πάσιν άνομολογήσας 
καί κηρΰξασιν, ώς μή ώφελον, ώς τά τής ένώσεως αυτών ή μάλλον τά τής συγ- 
καταΟέσεως δι’ ών ή ένωσις γέγονεν εδήλωσε κεφάλαια ταΐς ήμετέραις έμπεσόν- 
τα χερσίν. Άλλ’ έμοί μέν οΰδέν είς έσχάτην προσβεΰοντι, πνευματικήν θ’ αίρου- 
μένω πτωχείαν, έθέλοντι δέ μάλιστα καί ήσχυίαν άσκεΐν, δση δυνατή τό είς μο
ναχούς τελέσαι είλόμην, καί τήν δε τήν έρημον οίκεΐν έμέλησε τό παράπαν, ού- 
δέν εί περί τι ή τινα τών όντων ή τών λόγων άμφιάβήτησις καί άμιλλα ήν ώς 
καί τό νικάν λόγοις άνόνητον, εις άνθρωπίνην καί μόνην διαβαΐνον τήν φαντα
σίαν καί τό επί τοΐς ματαίοις ήττάσθαι άκίνδυνον. ’Επειδή δέ περί Θεόν δ λό
γος καί είς Θεόν ή ζημία καί τήν έκεΐθεν μακαριότητα, ών τυχεϊν άμήχανον ή 
δι’ όρθοΰ δόγματος τής είς Θεόν πίστεως, πρός δέ, καί τών αύτοΰ εντολών ώς 
δυνατόν έκπληρώσεως σιγήσαιμεν, ουδέποτε μέχρι θανάτου τό τών Λατίνων 
δόγμα, ο οί καθ’ ημάς εστερξαν πλανηθέντες, ούκ οΐδ’ όπως έξω τής ευθείας 
δδοΰ τής είς Θεόν φερουσης γενόμενοι, τό ευσεβές έχειν καί άκίβδηλον καν εύή- 
θειαν ήμετέραν καταψηφίσαιντό τινες έξ οίήσεως έπιγενομένην λογιζόμενοι, ώς 
έναντιουμένου ίσιος καί άντιλέγοντος μεγίστη συνόδω πληθΰϊ άνδρών συνιστα- 
μένη, ιάρετή καί σχήματι καί άξιώματι διαφερόντων τώ αριθμώ μόνω αρετής 
καί παντός άγαθοΰ ένδειαν έπιφερομένη εσχάτην* οίε καί άντιφθέγξαιμι ώς ούχ 
ήμετέρας γνώμης τά λεγάμενα., άλλά γνώμαι καί δόγματα πρόττον μέν τών θεο- 
κηρύκων ’Αποστόλων, ή μάλιστα τοΰ Κυρίου αύτοΰ έν Εύαγγελίοις ταΰτα δια- 
τρανοΰντος, ειτα καί τών αγίων Πατέρων τών τάς επτά Συνόδους συγκροτη- 
σάντων τά κατ’ αύτόν έφεπομένων άπαραλλάκτως αύτοΐς" οι ού μόνον τούς νΰν 
τώ αριθμώ ύπερβάλλουσι καί εί δεΐν τήν τίον πλειόνων ψήφον ή φασί νικάν, 
πολλαπλόϋσιοι όντες νενικήκασιν, άλλά καί τή έξω καί τή πνευματική σοφία καί 
άγιότητι πολλω μείζω λάμψαντες έν κόσμω ώς φωστήρες θαύμασι ποικίλοις καί 
διοράσεσιν, ών τά εύσεβή δόγματα τόν εύσεβώς ζήν έθέλοντα τηρεΐν δέον άνε- 
παύξητα καί αμείωτα· ώς εκείνοι έθέσπισαν άναθέματι καθυποβαλόντες τόν έπί 
θατέρω χωρήσοντα, τοΰτο οί καθ’ ημάς άγιοι πατέρες, είς ούδέν λογισάμενοι 
τών λοιπών άνευ, ή μάλλον στω τοΐς λοιποΐς τών Λατίνων καί τήν έν τώ άγίω 
συμβόλω προσθήκην έδέξαντο τό έκ Πατρός καί Τίοΰ ούσιωδώς καί άϊδίως έκ- 
πορευόμενον λέγειν τό Πνεύμα τό άγιον καί παρ’ άμφοΐν τήν ΰπαρξιν έχειν, 
άλλ’ έκ μιάς, δυσσεβώς τό περί τούτου κατασοφισάμενοι., ού είς βε'βαύυσιν έπει- 
σάγοντες καί τό δσα εχει ό Πατήρ άνάγκη έχειν καί τόν Τίόν ώς όμοούσιον δντα
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πρός ούς καί φαμέν ει όσα έχει 6 Πατήρ ανάγκη έχειν και τον ΤΙόν ώς αμαού- 
σιον όντα, ανάγκη ώς όμοούσιον τό άγιον Πνεύμα τφ τε ΙΙατρί και Τιω έχειν 
όσα κα'ι ό Πατήρ κα'ι δ Τίός, οι δέ μετά τών λοιπών άμα γεννάν και έκπορεύειν, 
άναγκες πάντη κα'ι γεννάν καί έκπορεΰειν τό άγιον Πνεύμα παραπλησΐως τώ τε 
Πατρί καί Τίώ, ώς τοΰτοις όμοούσιον ον καί τούτο ου μόνον έξω παντός λόγου, 
καί κατά τήν πολυθεΐαν παντός ελληνισμού χείρον, άλλά καί άνοήτων ανθρώπων 
σόφισμα ή μάλιστα άμυήτων, ώς μή είδότων, ότι πάντα μέν τά τής ουσίας τά τε 
περί τήν θείαν ουσίαν κοινά Πατρός καί Τίού καί αγίου Πνεύματος' αί δέ εν τή 
θεία ουσία υποστάσεις ει καί δμοούσιαι, άλλ’ ου κοιναί κατά τό, πατήρ όνομα καί 
υιός καί άγιον πνεύμα κατά τε τό αίτιον καί αίτιατόν έν γάρ αίτιον κατά τήν 
ύπόστασιν καί δυο αίτιατά εν οίς ουδέ μ ία κοινότης, ούδ’ αντιστροφή τό παρά- 
παν, άνεκφράστως οΰτως έν τή θεία οΰτω θεωρούμενα φύσει. Άλλά περί μέν 
τούτων, άλις* (επειδή έν τοϊς έφεξής κεφαλαίοι.ς εναργέστερα άποδειχθήσεται 
ώς οΐόν τε τοϊς παρά τών άγιων πατέρων).

Έ γώ  δέ, θειότατε καί βασιλέων πάντων μοι αριστε, εύνούστατος συν Θεώ 
τυγχάνων τή υμών εύσεβεϊ βασιλεία, άνωθεν έν τώ κόσμω παρών καί εξω τού
του γενόμενος παραπλήσιους, ή είπεΐν ώς ή αλήθεια, καί μείζω τής είς αυτήν 
εύνοιας ό διάπυρος τής ήμετέρας ψυχής έρως, άναπτόμενος πέφυκεν' ός τον 
ένόντα μοι τή ψυχή φόβον άποσοβήσαι προτρέπεται τό ιού αποστόλου ευκαι
ρίας συν έκείνφ φάναι τήν τελείαν αγάπην έξω βάλλειν τόν έν τή αγία βασι
λεία σου φόβον. ’Εφ’ ώ δή καί τεθαρρηκώς τόν φόβον άποσεισάμενος τολμήσας 
ίκετικώς άνενέγκω μή παραδρομεΐν τήν κρατίστην βασιλείαν σου τά τών επτά 
Συνόδων (καί τά τών) αγίων πατέρων ευσεβή δόγματα, ήξειν δέ τοϊς τών Λα
τίνων ούκ όρθοϊς δόγμαισιν δοκησαμένων είς Θεόν. άνέγκλητον καί άθώον εΐναι, 
δεφενδεύουσαν ούκ ιδίαν γνώμην, άλλ’ όγδοης Σ υνόδου γνώμην καί ψήφον, ήν 
ούκ όρθώς όνομάσειε τις- όγδόην, άλλά μίαν καί τών επτά Συνόδων άντί'θετον, 
ώς μή ταύταις όμοφωνούσαν' τό δύσφημον, χωρίς τών λοιπών, κατά τού πανα
γίου έπιφερομένην Πνεύματος, ύποβιβάζουσαν αύτό διά τής συνεκπορεύσεως 
τού συνυπαιτίου Τίού* ό δει ούκ .είς 'μόνον τό πανάγιον Πνεύμα, άλλά και εις 
τόν Πατέρα καί τόν Τίόν τήν άναφοράν έχει δ γάρ τήν μίαν άτιμάζων ύπόστα- 
σιν τών τριών τάς τρεις άτιμάζων φανήσεται. Άκηκόαμεν γάρ καί τού Κυρίου 
λέγοντος, τόν βλασφημήσαντα είς τό άγιον Πνεύμα μή τεύξασθαι συγχο3ρήσεως, 
μήτε μέν έν τώ νύν αίώνι, άλλ5 ούδ’ έν τώ μέλλοντι. "Ό'θεν μέγας δ φόβος, μέ
γας δ κίνδυνος Θεόν ζημιωιθήναι καί Θεού άποτυχεΐν' απατηλόν σόφισμα καί 
ούκ ορθόν έστι τό λέγειν έκ Πατρός καί Τίού μίαν εΐναι ώς όμοουσίου τήν έκ- 
πόρευσιν' πάντα μέν τά τής ουσίας κοινά, κοινόν δέ ούδέν έν ταΐς ίδιωτικαΐς 
ύπάρξεσι τών υποστάσεων· μία φύσις, μία ουσία τών τριών παντοδύναμος, ισο
δύναμος, παντάγαθος, αύτάγαθος, τελεταρχική, πάντα έξ ούκ όντων κοινώς πα
ράγουσα δρατά καί άόρατα' τρία δέ πρόσωπα ταΐς ύποστάσεσι καί κοινόν έν
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τοΐς Ιδίοις ούδέν* ό Πατήρ άμφοΐν Τίού καί Πνεύματος τής ύπάρξεως αίτιος 
μόνος- Τίός δέ καί Πνεύμα άγιον αίτιατά' ουδέτερον συν αίτιον τω πατρί θατέ- 
ρου, ώς ό Κύριος έν Εύαγγελίοις είπεν, οΐ τε πνευματοφόροι έ κήρυξαν 5 Από
στολοι καί οί άγιοι πατέρες οί τάς επτά Συνόδους συγκροτήσαντες τούτοις έναρ- 
γώς έφεπόμενοι έδογμάτισαν.

Τολμηρώς άνενέγκω" ή κρατΐστη βασιλεία σου όφλήσει πρός Θεόν τόν περί 
τούτου λόγον’ έπεί εί μόνον νεύσειε, τό πάν ώς πρότερον (ορθοτόμησε. Πρός 
Θεού έπιδιορθωσάτω τό ούκ όρθώς γεγονός έπεί σχιαθήσεται dtp1’ ημών τό τε 
"Αγιον "Ορος καί τά Πατριαρχεία μαθόντα τό ούκ όρθώς γεγονός, άλλά καί 
πας έ θέλουν εΐναι χριστιανός ορθόδοξος.

(Έ κ . Ά λ . Τόμ. 8 σελ. 331 ° 32).

Ό  πρόμαχος τής ’Ορθοδοξίας καί μέγας θεολόγος καί δεινός ρήτωρ Μάρ
κος ό Ευγενικός, τού οποίου ή έξ "Ιμβρου καταγωγή είναι λίαν πιθανή, είς 
άπάντησιν πρός τόν φίλον καί μοναχόν Θεοφάνην, γράφει τήν ακόλουθον επι
στολήν, στήν όποια εκθέτει τήν δλην κατάστασιν καί δικαιολογεί τήν άπόφασιν 
αυτού, νά μή δώση δηλ. τό ΣΤΝΤΑΓΜ Α μετά τής επιστολής στον αύτσκράτορα, 
διότι ό τελευταίος έπασχε άπό κρατικήν αδυναμίαν πρός άντιμετώπισιν τών 
εχθρών καί όχι άπό έλλειψιν ορθής πίστεως. Πάντως άναφέρεται μέ μεγάλον 
έπαινον πρός όσα γράφει καί οτι τά βρίσκει άξια λόγου, διότι καταρρίπτουν 
τήν θέσιν τής Καθολικής Εκκλησίας καί άποΐδεικνύουν τήν άπομάκρυνσίν της 
άπό τήν ’Ορθόδοξον ’Ανατολικήν Εκκλησίαν.

Ή  ’Επιστολή τού Μάρκου Ευγενικού. Τω Μοναχώ Θεοφάνει.
«Τιμιώτατε έν ίερομονάχοις καί έμοί έν Χριστώ ποθεινότατε καί αιδεσι- 

μώτατε πάτερ καί αδελφέ, τού Θεού δέομαι ύγιαίνειν τήν σήν αγιότητα καί σω- 
ματικώς, ής άγίαις εύχαΐς υγιαίνω καί αυτός έλέει Θεού μετρίως τω σώματι. 
Τήν γραφήν τής άγιωσύνης σου δεξάμενος παραμυθίαν ου μικράν έσχον έπί τοΐς 
καταλαβούσι σκυθρωποΐς· δτι οί τιμηθέντες καί ύψωθέντες υπέρ αξίαν υπό τής 
τού Θεού ’Εκκλησίας ήτίμασαν αυτήν καί ήχρείωσαν, τοΐς έκ πολλών χρόνων 
άποκεκομμένοις καί σεσηπομένοις καί μυρίοις άναθέμασιν ύποκειμένοις αυτήν 
καταμίξαντες, καί διά τής πρός αυτούς κοινωνίας τήν άσπιλον τού Χριστού νύμ
φην σπιλώσαντες. "Ωσπερ γάρ ούκ άρκούντων τών προλαβόντων, ΐνα τήν παρ’ 
αύτάίν γενοιμένην καινοτομίαΛ' κυρώσο^σι, προστάτην έαυτοΐς εΐλοντο, μάλλον (δέ 
[ΐισθωτόν καί ούχί ποιμένα, λύκον ούχί νομέα, ον μάλιστα άγειν καί φέρειν, καί 
δ ι’ ού νομίζουσι τό πονηρόν δόγμα τού λατινικού ταΐς άπάντων έγκαταστήσειν 
φυχαΐς· τάχα δέ καί διωγμόν κινήσουσι κατά τών φοβούμενων τόν Κύριον, έπεί 
μηδενί τρόπω τήν πρός αύτούς καταδέχονται, κοινωνίαν. Έν τούτοις οΰσιν ήμΐν, 
έπεδόθη τά γράμματα τής σής άγιότητος, πολλήν τήν παράκλησιν έμποιούντα 
τώ είλικρινεΐ τής διαθέσεως, τώ καθαρώ καί άδόλω τής γνώμης καί τή τής δό-
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ξης κοινωνία, διεγείροντα ήμών τήν κατατεπτωκυΐαν ψυχήν. Ούκ εστι δέ έν 
λόγοις δ αγών, άλλ’ έν πράγμασιν, ουδέ ρητών καί αποδείξεων ό καιρός (πώς 
γάρ έν ούτω διεφθαρμένοις κριταΐς; ) , άλλά δει τους αγαπώντας τόν Θεόν εργοις 
αύτοΐς γενναίως παρατετάχθαι καί πάντα κίνδυνον ετοίμους είναι παθεΐν υπέρ 
τής εύσεβείας καί του μή τή κοινωνία χρανθήναι τών ασεβών. "Οθεν ουδέ τό 
ΣΤΝΤΑΓΜ Α τής σής άγιότητος έπιδοΰναι τω κρατοΰντι συμφέρον μοι εδο- 
ξεν, οΰτ’ ασφαλές δλως, είς ούδέν άλλο συντελέσαι δυνάμενον έν τώ παρόντι 
καιρώ, πλήν του χλεύην καί έμπαιγμόν κινήσαι παρά τοΐς άσόφοις σοφοΐς, καί 
τοΐς είκή φερομένοις υπό τοΰ άτακτου καί σκοτεινού πνεύματος. Νυν γάρ έπλη- 
ρώθη τό γεγραμμένον διά τάς αμαρτίας ήμών, Δ ώ σ ω  ν ε α ν ί σ κ ο υ ς  
ά ρ χ ο ν τ α ς  α υ τ ώ ν ,  κ α ί  ε μ π α ΐ κ τ α ι  κ υ ρ ι ε ύ σ ο υ σ ιν 
α υ τ ώ ν '  άλλά μόνος ό πάντα δυνάμενος διορθώσειε τήν ’Εκκλησίαν αΰτοΰ, 
καί κατευνάσειε τήν παρούσαν ζάλην υπό τών σών ευχών δυσωπούμενος, αΐτινες 
εΐησαν αεί μεθ’ ήμών. Ό  ’Εφέσου καί πάσης Ά σίας Μάρκος»,

’Ανδρονίκου Δημητρακοπούλου, Ό ρθ . 'Ελλάς. Λειψία 1·87ι2, σελ. 106- 107.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΜΒΡΟΥ

Καθώς λοιπόν σέ δλα τά μέρη, πού είχαν παραμείνει στούς Βυζαντινούς 
ώς τήν έποχή τής άλώσεως τής Πόλης άπό τόν Μωάμεθ τόν Β ',  έτσι καί στήν 
"Ίμβρο, δ κόσμος ήταν χωρισμένος σέ δυο φατρίες. Οι κτηματίες καί πρόκρι
τοι, ο'ι περισσότεροι, μέ τήν ιδέαν δτι, θά είχαν υποστήριξη άπο τούς Δυτικούς, 
είχαν προσχωρήσει στήν ένωση. Στήν ’Ίμβρο, τούς ένωτικούς φαίνεται δτι τούς 
άντιπροσώπευε δ ’Αλέξανδρος Άσάνης στά χρόνια τής άλώσεως, πού πιθανόν νά 
ήταν γυιός τοϋ Μανουήλ Άσάνη τοΰ Λάσκαρη, τοΰ Διοικηιτοΰ τής ’Ίμβρου 
στά 1442 καί δ Μητροπολίτης ’Ίμβρου, δ οποίος δέν άναφέρεται άπό τόν Κρι- 
τόβουλον, ίσως άπό έχθρα ή άπό άλλη σκοπιμότητα, πιθανόν δμως νά ζοΰσε 
σέ λατινοκρατούμενη περιοχή, έπειδή ήτο παπόφιλος καί μισητός στον κόσμο, 
δηλαδή κατά τούς ένωτικούς παρητημένος ή νπερόριος.

Οί κτηματίες καί οί άρχοντες, στούς όποιους μέσα υπήρχαν καί ξένοι, 
ριζωμένοι άπό τάς πολλαπλάς κατακτήσεις, έσκέπτοντο μόνον τάς περιουσίας 
καί τάς οικογένειας των, σέ μιά δύσκολη δέ στιγμή οί γαλέρες τών Β ενετών 
ήταν πάντοτε στήν διάθεση τους, γιά δποια δήποτε κατεύθυνσι πρός τήν Δύ- 
σι. Οί άρχοντες λοιπόν καί οί πρόκριτοι τοΰ νησιοΰ δέν ήθελαν τήν ’Οθωμα
νικήν έπικράτηση, δχι μόνον διά λόγους εθνικούς καί θρησκευτικούς, άλλά καί 
διά λόγους οικονομικούς καί κοινωνικούς. ’Ιδίως κατά τόν τελευταΐον καιρό ή 
διοίκησις τών Γατελούζιον υπήρξε τυραννική, διότι, λόγω τής εχθρικής παρου
σίας τών ’Οθωμανών επιθυμούσαν νά οχυρώσουν τάς πόλεις καί τούς λιμένας,
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δλα δέ αυτά χρειάζονταν χρήματα καί εργατικά χέρια, δηλαδή οι αγγαρείες 
πήραν καί έδωσαν, δι3 αύτδ καί έγινεν μισητή ή δυναστεία τών Γατελοΰζων.

Άντιιθέτως ό λαός είχε κακήν πείραν άπό τήν συχνήν αλλαγήν τών κα- 
τακτητών, τών όποιων ή αισχρά διοίκησις άφη,σεν τάς Ολυβερωτέρας αναμνή
σεις. Οί πτωχοί ήσαν δούλοι στούς άρχοντας καί έγνώριζαν καλά οτι ό ’Οθω
μανικός ζυγός θά ήτο περισσότερον υποφερτός συμφώνως πρός τό τιμαριτικό 
σύστημα φορολογίας, δταν μάλιστα τό νησί κατελαμίβάνετο χωρίς πόλεμο, κα
θώς επίσης έγνώριζαν δτι τά κράτη τής Ευρώπης επιθυμούσαν τάς εχθρο
πραξίας μέ τούς ’Οθωμανούς, μέ τήν διαφορά, δτι τάς ήθελαν στήν Ά σία καί 
όχι στήν Ευρώπη, γιά λόγους ευνοήτους. Ά πό τήν άλλη μεριά, οί κληρικοί καί 
μοναχοί φανάτιζαν τόν κόσμο εναντίον πρός τάς δοξασίας τής Καθολικής 
Εκκλησίας, ό αγών δέ αυτός έφθασε στό ζενίθ, δταν εκδηλώθηκε ό Πάπας 
υπέρ τής ίδρύσεως στήν Λήμνο ενός νέου τάγματος, σάν εκείνο τών Ίωαννι- 
τών στή Ρόδο μέ τήν 'βοήθειαν τής Βενετικής Δημοκρατίας.

'Όλα αυτά τά έγνώριζεν καλά ό Κριτόβουλος, δταν δέ μαθεύτηκε δτι 
πάρθηκε ή Πόλις καί έπανικοβλήθηκαν οί άρχοντες τής ’Ίμβρου, έτοιμοι άπό 
στιγμή σέ στιγμή νά άναχωρήσουν, παίρνει τήν πρωτοβουλίαν εκείνος ό ισχυ
ρός καί αποφασίζει νά καθορίση τήν τύχη οχι μόνον τής ’Ίμβρου, άλλά καί 
τών παρακειμένων νησιών, διότι νόμιζε δτι τίποτε δέν μπορεί νά σώση πιά τήν 
κατάσταση, αφού ή παρουσία τών Δυτικών ήτο επιζήμιος, οχι μόνον έθνι- 
κώς, άλλά καί θρησκευτικώς. Καί δτι έπρεπε νά βρεθή ένας τρόπος διαχειμά- 
σειος είς εχθρικόν περιβάλλον καί μάλιστα άλλόθρησκον, οπού είναι δυνατόν 
νά γίνη πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς ή εθνική άνάστασις. Αί ήσυχαστικαί καί 
άνθρωπιστικαί του τάσεις του έδιδον τήν έντύπωσιν, δτι τό Βυζάντιον άμάρ- 
τησε καί έπρεπε νά τιμωρηθή σκληρά καί νά έξαγνισθή, οί όλιγόψυχοι καί οί 
άσθενεΐς κατά τήν σάρκα έπρεπε νά άποκοπούν άπό τόν εθνικόν κορμόν, ή 
πτώσις Οά έφερνε την άνάστασιν δπως ή μετάνοια φέρνει τήν δικαίωση. ’Ά λ
λωστε ό Κριτόβουλος παρετήρησε δτι ό Σουλτάνος είχε λόγους νά περιποιή- 
ται τούς κληρικούς καί μοναχούς, οί οποίοι ήσαν ενάντιοι στούς Δυτικούς, δι’ 
δλα αυτά διωρίσθη άργότερα "διοικητής τής ’Ίμβρου καί έγινε αιτία νά μή 
κακοπάθη ό κόσμος στά πρώτα χρόνια τής υποταγής τού νησιού στούς Τούρ
κους, οί άλλοι δμως κτηματίες καί άρχοντες πού είχαν φύγει, δέν έπαυσαν νά 
ενεργούν στήν Δύση διά τού Πάπα, γιά νά ξαναπάρουν τήν ’Ίμβρο. Στις ένέρ- 
γειές τους αυτές οφείλονται τά παθήματα τού νησιού, έως τό 1:479, πού έγινε 
ή συνθήκη μεταξύ Βενετίας καί Τουρκίας. Στό άνάμεσα διάστημα άναφέρε- 
ται μητρ. ’Ίμβρου ό Δωρόθεος (1459), ενώ ό Κριτόβουλος δέν άναφέρει 
όνομα άρχιερέως ’Ίμβρου αυτά τά χρόνιά. Μόνο στήν πρεσβεία, πού στάλθηκε 
άπό τήν ’Ίμβρο στό Σουλτάνο τόν χρόνο τής άλώσεως, έλαβε μέρος καί ό 
«ίερεύς τής νήσου», λέγει ό Κριτόβουλος. Τό όνομα τού μητ. Δωροθέου, βρί-
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σικεται στήν ακόλουθη επιστολή πού έστειλε δ ΙΙάπας Πίος ό Β ' στον ’Αλέ
ξανδρο Άσάνη καί παραχωρούσε τήν ’Ίμβρο σ’ αυτόν καί στούς απογόνους 
του.

« | Πίος επίσκοπος δούλος τών δούλων τού θεού τώ άγαπητώ υιώ άνδρί 
εύγενεί Άλεξάνδρω τώ Άσάνη Κcoνσταντινουπολίτη σωτηρίαν καί άποστολι- 
κήν ευλογίαν.

’Επειδή πάλαι, ,μακρα τή πείρα καί μαρτυρία άνδρών αξιόπιστων, παρε- 
λάβομεν δτι συν έν τοϊς ύπουργήμασι τής ρωιμαϊκής εκκλησίας καί τής καθο
λικής πίστεοος πλεϊστον κεκοπιακώς εί καί σχεδόν πάντα τά σά άπέδαλες πολ- 
λάς τε δυστυχίας ύπήνεγκας καί έτι υποφέρεις, έπιθυμούντες τήν ’Ίμβρον 
νήσον έν τώ Αίγαίω Πελάγει κειμένην, ήτις ύπό τή δυναστεία τών απίστων 
έτι έστί, άπ’ αυτών έλευθ ε ρωθή σεσθ α ι καί είς τόν κόλπον τής εκκλησίας καί 
τής πίστεως έπανελθεΐν καί προφθάσειν, έτι βουλόμενοί σε, δς αεί ποτέ έν εύ- 
σεβεία καί τή ήμετέρα ύπακοή καί αυτής τής εκκλησίας πιστώς διέμεινας, 
αντί τών υπουργημάτων, κόπων, ζημιών, ώς οιόν τε άντιχαρίζεσθαι καί έλα- 
φρύναι, τήν προειρημένην νήσον τώ άποστολικω άξιώματι καί τή δυνάμει τών 
παρόντο^ν γραμμάτων, εί μόνον έκείνη τή σή έπιμελεία έκ τών χειρών τών ασε
βών ελευθερωθείη, συγχωρούμεν σοί καί φιλοτίμως δωρούμεθα καί έτι έν τή 
αρετή τής αγίας ύπακοής πάσι καί έκάστοις τοϊς πιστοΐς Χριστιανοΐς όποια- 
στούν τάξεως ύπάρχουσι διά τών άποστολικών ορισμών έπιτάττομεν καί άφο- 
ρισμών ποινή, ΐνα σέ τόν κύριον τής νήσου πρός τό έλευθερώσαι τήν προειρη- 
μένην νήσον καί έπιτυχεϊν καί έπιλαίβεΐν ομοίως καί πάντας τούς σοί ύποτε- 
ταγμένους τά ύπήκοα σοι πρόσιοπα καί πιστά καί τά εαυτών πράγματα, ναύς 
καί πραγματείας οπου άν ώσι πλεύσουσι, μή μόνον κωλύωσι, ταράττωσιν, έμπο- 
δίζωσιν, ή κακοποιώσι, άλλά μηδέ κωλύειν, ταράττειν τούς άλλους συγχω- 
ρώσι, άλλά μάλλον μέν γε σοί αυτούς καί τοϊς έν πάσι καί διά πάντα, εί εΐη 
χρεία καί σύ αυτούς έπικαλοίης, έπιμελώς παραστώσιν καί βοηΟώσιν καί συνα- 
γωνίζωνται καί παρέχωσι πάσαν βοήθειαν, 'βουλήν χρειώδη·, άναγκαϊα, ώστε 
έξ δτου σύ τήν Νήσον καταλάβης καί αυτός καί οΐ σοί κληρονόμοι, καί διάδο
χοι, ώσπερ άληθεΐς κύριοι καί διάδοχοι δωρεϊσθαι, κτάσθαι, άρχειν, διοικεΐν 
έν ειρήνη καί γαλήνη δύνασθαι καί έτι μετά πάντων τών πιστών μεθ’ ών τήν 
σήν ειρήνην καί τής σής νήσου, ειρήνην, ησυχίαν, γαλήνην διαφυλάττειν καί 
ωφέλειαν καί συμφιονίαν έπιτελεϊν δύνασθαι άμείνω συμβαίνειν, συνορκεΐν, 
άνακεφαλαιούσθαι, φιλιούσθαι καί συνεΐναι έχοις.

ΤΙλήν βουλόμεΟα τοσούτον σύ δσον καί οί σοί κληρονόμοι καί διάδοχοι 
μετά τήν κτήσιν τής προειρημένης νήσου τώ αίδεσίμω ήμετέρομ άδελφώ Δω- 
ροθέω τώ νύν καί τοϊς έν τώ μέλλοντι έσομένοις μητ. ’Ίμβρου επέκεινα τών 
όφειλομένων δικαίων έκάστοις χρόνοις εκατόν χρυσοΐς έκ τών σών εσόδων καί 
τής νήσου έλευθέρως καί άσμένιος καταβάλλειν. Μηδενί τοίνυν άνθρώπων έξέ-
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στω, τά παρόντα γράμματα τής ήμετέρας συγχωρήσεως, δωρεάς, προστάγμα
τος, θελήματος καταπατήσαι ή τολμήματι τινι Ορασεΐ έναντιούσθαι. Εί δέ τις 
καταφρονήσειν τολμήσατο, τήν του παντοκράτορος θεού άγανάκτησιν καί τών 
μακαρίων αποστόλων Πέτρου καί Παύλου γινωσκέτω καθ’ εαυτού κινήσειν». 
(Ν. Έλλ. τόμ. 10 σελ. 1ι18).

Στήν επιστολήν αιτή, καθώς βλέπει καί ό αναγνώστης, ό ΓΙάπας θέτει 
τόν ορον, νά πληρώνωνται στον μητρ. Δωρόθεο καί στούς μέλλοντας διαδό
χους εκατόν χρυσοί, τά όποια καί θά 5ιε.6ίιβαζε στο Παπικό ταμείο. Ά πό τό 
γράμμα πάλιν αύτό παρατηρούμεν οτι ό μητρ. Δωρόθεος έκλινε μέ τό μέρος 
τών ενωτικών.

Ή  Παπική κυριαρχία δέν διήρκεσε πολύ, διότι ό Σουλτάνος φοβούμενος 
μήπως τά νησιά χρησιμεύσουν ώς βάσεις εξορμήσεων τών σταυροφόρων διέ
ταξε τόν ναύαρχον Ζαγανός νά τά καταλάβη.

Ό  Πάπας δμως δέν παραιτήθη τόσον εύκολα άπό τάς κτήσεις τού Σκα- 
ράμπη στήν περιοχή αύτή καί προέτρεψε τόν Β ενετό Ίάκ·α>βο Λορεδάνο νά 
συνέχιση τάς επιχειρήσεις. Στήν αρχή πήρε τήν Λήμνο, έπειτα δ διάδοχος 
αυτού Βίκτωρ Καπέλλο κατέλαβε τήν "Ίμβρο καί τά άλλα νησιά (14)66). Διοι
κητής τότε στήν ’Ίμβρο έγινε δ Μάρκος Ζένος, ό όποιος γιά νά έκ'δικηθή τούς 
ανθενωτικούς προκρίτους τούς έφυλάκισε στο φρούριο τού νησιού, φοβούμε
νος άλλωστε καί σύμπραξιν αύτών μετά τών ’Οθωμανών, καθότι «γνώριζε δτι δ 
στόλός τού Σουλτάνου άνοιξε πλώρη γιά τά νησιά. Αύτούς τούς δύστηνους 
λοιπόν προεστούς τούς έσφαξαν καί πέταξαν τά κεφάλια τους στή θάλασσα 
κατά τήν παράδοση, δταν δ πόλεμος έκλινε μέ τό μέρος τών ’Οθωμανών.

Ό  αγώνας αύτός θά συνεχισθή γιά πολλούς αιώνας, άλλά μέ άλλη μορφή, 
δηλαδή τήν Ούνίαν ή δποία έκαμε μεγάλη θραύση στήν περιοχή τοΰ Αιγαίου 
πελάγους Ικμεταλλευομένη τήν φτώχεια καί τήν άγραμματοσύνη τού λαού.

1 0 .  Π ιθ α ν ή  ή έξ ' Ίμ β ρ ο υ  κα τα γω γή  Μ άρκου  τον Ε υ γ ε ν ικ ό ν .

Ό  Μητρ. Εφέσου Μάρκος δ Εύγενικός, κήρυξ τής ’Ορθοδοξίας καί πρω
τεργάτης τής ανθενωτικής κινήσεως, έγεννήθη στήν Κων)πολη κατά τήν μαρ
τυρίαν τού άδελφού του Ίωάννου Ευγενικού τού Ναμοφύλακος, δ όποιος λέγει 
δτι, «έξέλαμψε μέν έκ τής μεγάλης καί βασιλίδος τών πόλεων... έν αύτή φύς 
καί τραφείς καί παιδευθείς...».1 ’Από τήν άλλην πηγήν πάλιν, μαθαίνομεν δτι «δ 
Μάρκος έκ τίνος πατρωνυμίας Εύγενικός»2 καλείται. Παράλληλα πρός τό Εύγε- 
νικός, δμως συνάπτεται διά τόν Ίιοάννην καί τό Μεταξόπουλος, άπό τό γέ-

1) S tu d i B y z a n tin ie  N e o e llin ic i, Ρ ώ μη τόμ. 2. ετος 1927 σ ελ. 213.

2) P. G. Migne τόμ. 160 στ. 13,
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νος τής μητρός του, δπου ακριβώς γίνεται λόγος διά τήν έξ ’Ίμβρου καταγω
γήν αύτοΰ, κατά τήν μαρτυρίαν άρχαιοτάτου εγγράφου εις "Αγιον ’Όρος 
(Λαυριωτικός Κώδιξ Q 7:2). Ή  χρονολογία γραφής τών δυο αυτών χειρο
γράφων σχεδόν ταυτίζεται. Καί τώρα, ενα μόνο παραμένει: νά άποδειχθή δη
λαδή δτι συγγραφεύς καί τών δυο κωδίκων είναι ό ίδιος ’Ιωάννης Ευγενικός 
καί Μεταξόπουλος, οπότε ή έξ ’Ίμβρου καταγωγή αύτοΰ καί τοΰ Μάρκου είναι 
πλέον τεκμηριωμένη. ’Άλλωστε δέν πρέπει νά ξεχνοΰμε δτι πολλές οικογέ
νειες άπό τήν ’Ίμβρο καί τά άλλα νησιά μετανάστευσαν στήν Πόλη κατά τήν 
Φραγκοκρατίαν καί Ιδαυς πρόκριτοι, πού είχαν τό θάρρος νά έλθουν σέ ανοι
κτό πόλεμο — οικονομικό ή θρησκευτικό—  πρός τόν κατακτητή καί ιόν κλήρο 

' τών Λατίνων, οί όποιοι δέν άπέφυγαν νά σφάξουν καί εξανδραποδίσουν ένα 
μεγάλο μέρος τοΰ πληθυσμού τής ’Ίμβρου.

1 1 .  Σ φ α γ ή  τών δρ'&'οδό^ων π ρο κ ρ ίτω ν  &τήν ™Ιμβρο·

Στήν ’Ίμβρο σώζεται μιά παράδοση, τήν όποια έχουμε τήν γνώμη πώς 
πρέπει νά τήν τοποθετήσουμε στό χρονικό διάστημα 1460— 1470, γιατί σχετί
ζεται μέ ανακατάληψη τοΰ νησιού άπό τούς Δυτικούς. Ή  παράδοση μάς λέγει 
δτι: «"Οταν ξαναήλθαν στό νησί τά φράγκικα καράβια καί έφυγαν οί Τούρ
κοι, οί Φράγκοι πήραν τό Κάστρο καί φυλάκισαν μέσα στό φρούριο δλους 
τούς Χριστιανούς (ορθοδόξους βέβαια), πού είχαν πάει με τό μέρος τών Τούρ
κων καί πού δέν πρόλαβαν νά φύγουν. "Οταν δμως μαθεύτηκε πώς τά τούρκι
κα καράβια ετοιμάζονταν νά βγοΰν άπό τά Στενά γιά τήν ’Ίμβρο,, οί Φράγ- 
κοι έσφαξαν δλους τούς φυλακισμένους Ίμβριώτες καί έφυγαν... Τό μέρος 
πού τούς έσφαξαν, τό λένε έως σήμερα Χαλάστρα1 καί είναι τό πλέον άπόκρη- 
μνο μέρος τοΰ φρουρίου, πρός τά βορεινά' τό ύψος του είναι περίπου 2'5 μέτρα 
άπό τή θάλασσα. Ή  παράδοση μάς λέγει πώς τά κορμιά καί τά κεφάλια τών 
σφαγμένων, τά κυλούσαν οί Φράγκοι στή θάλασσα.

’Ά ν έγινε τέτοια σφαγή στήν ’Ίμβρο, θά είναι ορθότερο νά χρονολογη- 
Οή στό 1467 ή 1468. Γιατί τό θέρος τοΰ 1466 πού κατελήφθη ή ’Ίμβρος άπό 
τούς Β ενετούς μέ ναύαρχο τόν Βί κτωρα Καπέλλο, έφυγε καί ό Κριτόβουλος 
στήν ΙΙόλη, έως τότε δέ φαίνεται νά παρέμεινε στήν ’Ίμβρο. Καί μαζί μέ αυ
τόν, άπό φόβο ίσως τών Βενετών θά έφυγαν καί άλλοι Ίμβριώτες καί αυτούς 
θά εννοή ή παράδοση. "Οσοι δέ δέν έφυγαν, άπό τούς οπαδούς τοΰ Κριτοβού- 
λου, αυτούς θά έφυλάκισαν καί θά έσφαξαν οί Βενετοί. "Οταν στά 146'8 έγινε 
άπόβαση τών τουρκικών στρατευμάτων στό νησί, πού τό είχε καταλάβει ό Βε-

1) Χ α λ ά σ τ ρ α ,  ϊσ ω ς  γ ια τ ί έκεΐ έ χ ά λ α σ α ν  (έφ όνευσ αν) τούς 

π ρ ο κρ ίτο υ ς .
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νετός Νικόλαος Κάναλης καί στήν κατάληψή του άπό τόν Μαχμούτ Πασά στά 
1470 (’Ιούνιος), δ Κριτσβουλος δέν ήταν στήν ’Ίμβρο.

’Ίσω ς δμως νά άναφέρεται ή σφαγή Ίμβριωτών, στά 1698, δταν ό Βένε
τος ναύαρχος Ιερώνυμος Δολφΐνος, άφοΰ έπέτρεψε στους ναύτες του νά λεη
λατήσουν τά χωριά τής Λήμνου, ήλθε στήν ’Ίμβρο καί έμεινε τέσσαρες μήνες 
στά νερά της, προκαλώντας τό τουρκικό στόλο. Καί τότε οί Βενετοί ρήμαξαν 
τό νησί καί ίσως νά έκαμαν καί σφαγή νησιωτών, άν καί άναφέρεται μονάχα 
λαφυραγώγηση.

1 2 .  Ή  ’Ε κ κ λ η σ ία  "Ιμ β ρ ο υ  κατά τόν ( 1 6 ο ν  Α ιώ να) .

Ά πό τόν μητροπολίτη Δωρόθεο καί ’έπειτα, καμμιά πληροφορία 'δέν βρί
σκουμε γιά τήν εκκλησία τής ’Ίμβρου, ούτε τά ονόματα τών μητροπολιτών 
της γνωρίζουμε εως τις άρχές του 18ου αιώνα, εκτός άπό 'δύο, καί άπό τούς 
οποίους ό πρώτος άναφέρεται σέ σιγίλλιο πού αφορά τό μοναστήρι τοΰ Σταυ
ρονικήτα τοΰ Αγίου ’Όρους καί ονομάζεται Λεόντιος (1541), δ ίδέ ιδεύτερος 
εΐναι δ ’Ιωακείμ, δ δποΐος θεωρείται ό θεμελιωτής τοΰ χωρίου Σχοινουδιοΰ, 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 16ου αιώνα, δ γνωστός στή σχοινουδιώτικη παρά
δοση μέ τό δνομα Γιακίμης. Τοΰ μητροπολίτη τούτου σώζεται καί μιά επιστο
λή πρός τόν άρχιγραμματέα τοΰ Πατριαρχείου Θεοδόσιο, γραμμένη άπό τήν 
Προικόνησο, πού μάς τόν φανερώνει λιγάκι αγράμματο. 'Υπογράφει καί σέ 
συνοδικό ψήφισμα στά 1580.

,1) Τώ άγίω, τώ πρωτονοτάριο) τής μεγάλης εκκλησίας, κύρ Θεοδοσία), 
εύλαβώς δοθείη.

f Τιμιώτατε αύθέντα, άγιε πρωτονοτάριε καί ήμέτερον έν Χριστώ τώ 
» Οεω ποθεινότατε, κύρ Θεοδόσιε’ Χάρις εϊη σου, ειρήνης, καί έλεος, άπό 
» θεοΰ, καί κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού. Άντιβολοΰμεν τόν θεόν, ΐνα ύγιαί- 
»νεις μετά πάντων τών φιλούντων σε. Γίνωσκεν, πώς ήλθαμεν εοος τόν μαρ- 
» μαρά: είς προσκύνησιν τοΰ παναγκοτάτου’ ενταύθα ήσθένησα άπό τήν λυ- 
» μικήν, μετέπειτα επιάοασίμεν τά ποδάρια. Τανΰν άκούωμεν πολλαϊς ταρα- 
» χαΐς αύτώθην. "Ενεκεν τούτου παρακαλώσαι πολλόν: ναμεγράψις καταλε- 
» πτώς τά πράγματα, πώς περνούν, μέ τοξόν κομιστήν τής γραφής: εάν καί 
» φιλεΐς ημάς, άλλον ούχί" έρρωσο έν Χριστώ καί περί ννμετέρου διδασκάλου, 
» καί περί τοΰ μυσέρ άνδρέα. Έβουλόμην νά έλθω: άμί ακούω ταραχαίς’ νά 
» έλθώ ή όχι, έως που νά άποδοΰμεν: γράψε μέν κατά πού έγνωρίζης, ή αύ- 
» θεντία σου, νά κάμα)... Ό  ’Ί  μ β ρ ου  Ί  ω α κ ε ί μ.

Ό  Αρχιεπίσκοπος ’Ιωακείμ έχρημάτισεν συνοδικός άπό 1574 —  79. 
(Χουρμουζάκη 141, 48 εκδ. 1-7 ον ga.).

Στό διάστημα τών προότων αιώνων τής Τουρκικής κυριαρχίας, ή ’Εκ
κλησία ειχε δλα τά βάρη καί τις υποχρεώσεις γιά τόν κανονισμό τών σχέσεων
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μεταξύ τών χριστιανών κατοίκων καί τών αρχών τής νήσου: οί φορολογικοί 
πίνακες καί ή κατανομή τοϋ φόρου ανάλογα μέ τή .δύναμη τού καθενός, ή 
είσπραξη τοΰ χαρατσιού, ή λύση τών διαφορών μεταξύ τών χριστιανών, δ πε
ριορισμός τών υπερβολικών απαιτήσεων τού ’Αγά τού νησιού καί τών οργάνων 
του, ήταν κυρίως δουλιές τού μητροπολίτη. Γ ι’ αύτό κα'ι δλοι οί δεσποτάδες 
προσπαθούσαν νά τά έχουν καλά μέ τούς μουδίρηδες καί κτηματολόγους τού 
νησιού, γιά νά διευκολύνουν τούς νησιώτες.

Οί επίτροποι τού άρχιερέως προεισέπρατταν τόν φόρον ή τό κεφαλιάτικο 
(χαράτς) καί κατά τήν ετήσια διάβαση τού Τούρκου άρχιναυάρχου (ρεΐση 
μπαχριέ ή καπετάν πασιά) τόν κατέβαλλαν σ’ αυτόν κατά τήν παλαιάν σύμ- 
βασιν. Σέ ενάντια περίπτωση εδημεύετο ή περιουσία ή έτιμωρούντο διά θα
νάτου .Τό χαράτς ήταν ένα χαρτί μέ άλλο χρώμα κάθε χρόνο, στο οποίο υπήρ
χε ή σφραγίδα τού κράτους καί τά εξής γράμματα: «ό φέρων τό χαρτί αύτό 
εχει τό δικαίωμα νά φέρη τό κεφάλι του στούς ώμους γιά ενα χρόνο». Ο ί πλού
σιοι καί έμποροι έδιδαν 1ι2 γρόσια, οί μή μουσουλμάνοι τής μεσαίας τάξεως 
έδιδαν 6 γρόσια καί οί γεωργοί β (τρία) τό ετος, (οί άνδρες μόνον βέβαια 
μετά τό δωδέκατον έτος τής ηλικίας).

.Μετά τό χαράτς ήταν καί ό φόρος τής σπέτσας ,από οκτώ παράδες τό 
χρόνο διά τούς μή μουσουλμάνους. Τήν εΐσπραξιν αύτοΰ τήν άνελάμβανε ό 
Τούρκος Χα ρ αν τσήμπασης μέ κάποιον εκπεσμόν, καί τήν μετεπώλει στούς εν
τοπίους χαρατσήδες, οί όποιοι χρησιμοποιούσαν κάθε μέσο κατά τήν είσπραξη, 
κερδίζοντες καί αύτοί τά ποσοστά τους, τά δποία, πολλές φορές, ήσαν άλλα τό
σα.

Ό  πασιάς τής Άναφάρτας, τούς Ίμβρίους τούς άποκαλούσε τορουσιάν 
(λαγούς), διότι κατά τήν εΐσπραξιν τών φόρων έσυνήθιζαν νά κρύβονται στά 
βουνά σάν τούς λαγούς διά νά άποφύγουν συνήθους τήν διπλήν φορολογίαν.

1 3 .  Ή  *Ε κ κ λ η σ ία  τής ”Ιμ β ρ ο υ  στόν ( 1 7 ον Α ιώνα) .

"Τστερα άπό τόν ’Ιωακείμ, δέν ξεύρουμε ακριβώς ποιός έγινε μητρο
πολίτης ’Ίμβρου* επί ΙΙατριάρχου Νεοφύτου τού Β ' (1607— 1:6ΊΙ2) , έχει έκ- 
δοθή Συνοδικό σιγίλλιο, χρονολογημένο στά 1610, μέ τό όποιο παραχωρούν- 
ται στόν μητροπολίτη Άγκυρας μερικά χωριά. Τό σιγίλλιο φέρει τίς υπογρα
φές τών παρόντων μητροπολιτών, γιά τούς άπόντας δέ ’Ίμβρου, ’Αθηνών, Λα- 
ρίσης καί Θηβών, υπογράφει δ Μέγας ρήτιορ Δημήτριος, στόν οποίον οί 
απόντες εΐχαν δώσει τή γνώμη τους. Δημοσιεύτηκε δμως καί άλλο σιγίλλιο, στά 
χρόνια τού Πατριάρχου Τιμοθέου (1612— 1621), γιά τήν υπόθεση τών μετο- 
χιών τής Λήμνου καί χρονολογημένο στά 1615, στο όποιον υπογράφει δ «πρώ
ην μητροπολίτης ’Ίμβρου Παρθένιος». Επομένως ό Παρθένιος πρέπει νά Οεω- 
ρηθή ώς δ μητροπολίτης ’Ίμβρου στις αρχές τού 17ου αιώνα, πού πιθανό νά
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διαδέχτηκε τόν ’Ιωακείμ. Τόν Παρθένιο δέ διαδέχτηκε στή μητρόπολη τής 
’Ίμβρου ό Μακάριος, που άναφέρεται και αυτός υπογραμμένος σέ συνοδικές 
πράξεις στά χρόνια τοΰ ίδιου Πατριάρχου τοΰ Τιμοθέου, καί Θά κράτησε τόν 
θρόνο τής ’Ίμβρου έως τά 1618.

Στά <16:18, χειροτονήθηκε μητροπολίτης ’Ίμβρου άπό τόν Πατριάρχη 
Τιμόθεο, ό 'Αγιορείτης μοναχός ’Αθανάσιος ό Α ' ό επιλεγόμενος ’Αθωνί
της. Ό  μητροπολίτης αυτός έπαιξε σπουδαίο πρόσωπο στις μεταξύ τοΰ Πα
τριαρχείου καί τών ’Ιησουιτών έριδες στό πρώτο ήμισυ τοΰ 17ου αιώνα καί 
στήν ’Ίμβρο έγινε αιτία νά κτισθή νέο χωριό, τά σημερινά Άγρίιδια.

1 4 .  Τί  ε γ ι νε  ό Δεσπό της  s Α θ α ν ά σ ι ο ς .

Στήν Πόλη ό πόλεμος τών ορθοδόξων μέ τούς Ιησουίτες εξακολουθούσε 
μέ πείσμα. Στά 16:21 έγινε Πατριάρχης ό ύπέρμαχος τής ορθοδοξίας Κύριλ
λος δ Λούκαρις. Σέ δέκα εφτά χρόνια, πέντε φορές άνέβηκε στον πατριαρ
χικό θρόνο καί πέντε φορές έξωρίστηκε. Τελευταία στά 1838, οί Ιησουίτες μέ 
τίς συκοφαντίες τους έκαμαν τόν Σουλτάνο καί σκέφτηκε πόας μόνον άπό τούς 
τάφους δέν επιστρέφουν οί νεκροί καί γι’ αύτό τόν έφυλάκισε κι’ ύστερα τόν 
έπνιξε. Στό αναμεταξύ, κατά τά 1626, ό ’Αθανάσιος φανερά άπεστάτησε άπό 
τήν ορθοδοξία καί πήγε μέ τό μέρος τών ’Ιησουιτών, άναγνώρισε τόν Πάπα 
ώς άρχηγό τής Εκκλησίας καί εγινε ό χειρότερος εχθρός τοΰ Πατριαρχείου. 
Γι’ αύτό δ Πατριάρχης Κύριλλος, στή δευτέρα πατριαρχεία του, τόν καθήρε- 
σε κατά τό 1627 ή 1628.

’Επειδή ομίος κατά τό 1624 άναφέρεται μητροπολίτης ’Ίμβρου ’Ιωακείμ, 
πιθανότερο είναι νά παραδεχτούμε πώς ό ’Αθανάσιος άποστάτησε άπό τήν ορ
θοδοξία φανερά, πριν άπό τό 1624, ίσως μάλιστα κατά τρίμηνο διάστημα τοΰ 
άπό Άμασείας Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Α ', πού τόν έλεγαν καί Στραβομα- 
σείας, επειδή ήταν τυφλός άπό τό ενα μάτι (162-3). Καί αυτός ήταν προσω
πικός εχθρός τοΰ Κυρίλλου καί τόν διαδέχτηκε στον θρόνο, μέ αισχρές μηχα
νορραφίες' μόλις δέ ξαναήλθε στον θρόνο δ Κύριλλος ύστερα άπό πέντε μηνών 
εξορία, θά καθήρεσε στά 1624 τόν ’Αθανάσιο καί χειροτόνησε τόν ’Ιωακείμ 
Β '.  Μετά δέ τόν ’Ιωακείμ στά 1627, πάλι στό διάστημα τής δεύτερης πα- 
τριαρχείας τοΰ Κυρίλλου, άναφέρεται μητροπολίτης ’Ίμβρου δ Σιοφρόνιος καί 
δέν είναι δυνατόν δ ’Αθανάσιος νά κατείχε τόν θρόνο τής ’Ίμβρου μετά τό . 
1624. Τό λογικό είναι νά παραδεχθούμε πώς δ ’Αθανάσιος καθηρέθη πριν άπό 
τό 1624 καί τόν διαδέχτηκε ό ’Ιωακείμ καί έπειτα άκολουθεΐ δ Χριστόφορος , 
τούτον δέ πάλιν άποθανόντα τό 1627 τόν διαδέχτηκε δ Σιοφρόνιος , θά εξακο
λουθούσε δμως νά κρατή τόν τίτλο «’Ίμβρου», οπως γίνεται συνήθως.

Ό  ’Αθανάσιος άφοΰ έχασε τόν θρόνο τής ’Ίμβρου, έφυγε στήν Ευρώπη
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μαζί μέ άλλους μητροπολίτες, φίλους τών ’Ιησουιτών. Έκεΐ δέν έπαψε νά φέρ
νει τόν τίτλο «Μητροπολίτης ’Ίμβρου» οΰτε σταμάτησε τίς ενέργειες του εναν
τίον τής ’Ορθοδοξίας καί του Πατριάρχου Κυρίλλου. Διαβολεμένος, ακούρα
στος, γύρισε στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις μέ υποστήριξη τών ’Ιησουιτών, 
ενεργούσε γιά τήν ένωση τών εκκλησιών καί κατάντησε δ χειρότερος κατήγο
ρος τής ορθοδοξίας καί τού Πατριάρχου. Ό  τυχοδιώκτης αυτός, στή Βιέννη 
καί στήν Πράγα τής Βοημίας, έ'γινε ξακουστός γιά τούς αγώνες του κατά 
τού Πατριαρχείου. 'Τστερα 'άπό πολλές περιπλανήσεις, έγινε δάσκαλος τών 
ελληνικών γραμμάτων καί τέλος προϊστάμενος μιας Ο υ ν ι τ ι κ ή ς  εκ
κλησίας στο Αιβόρνο τής ’Ιταλίας. Ουνίτες, πού καί σήμερα έχουν 'μεγάλη προ
παγάνδα ανάμεσα στούς ορθοδόξους, ακολουθούν δλους τούς τύπους τής ορθο
δόξου εκκλησίας, δμως αναγνωρίζουν τόν Πάπα ώς κεφαλή τής εκκλησίας. 
Άπό τούς πρώτους λοιπόν ουνίτες καί άπό τούς σπουδαιοτέρους είναι δ ’Αθα
νάσιος ό ’Ίμβρου. Ό  λατίνος συγγραφεύς ιστορίας τών Εκκλησιών Λέων δ 
Άλλάτιος, αναφέρει πώς τόν άντάμωσε κατά τά 1β40 στή Ρώμη καί τόν ονο
μάζει «...’Αρχιεπίσκοπον ’Ίμβρου, άνδρα χρηστόν καί προ αφελέστατο ν 
Καί ό Άλλάτιος δμως, ελληνικής καταγωγής καί αυτός, είναι άπό τούς χειρό
τερους εχθρούς καί κατηγόρους τής ορθοδοξίας. Ά πό τό Αιβόρνο χάνονται τά 
ίχνη τού Αθανασίου* δέν είναι δέ γνωστό πού καί πότε πέθανε.

Εκείνο πού γνωρίζομεν είναι δτι περί τό 161:9 έλαβε τήν επιστολήν διά 
τήν προστασίαν τών Άγιορειτικών κτημάτων στήν ’Ίμβρο, στήν όποιαν, υπο
γράφει καί δ ίδιος, ώς παρεπιδημών στήν Πόλη.

Μετά τόν Σωφρόνιο στά 1ι635, στο διάστημα τής τρίτης πατριαρχείας 
τού Κυρίλλου άναφέρεται μητροπολίτης ’Ίμβρου Άβράμιος, δ όποιος θά κα
τείχε τόν θρόνο τής ’Ίμβρου έως τό 1638, δηλαδή μέχρις δτου επικράτησε ή 
ίησουϊτική κακουργία καί θανατώθηκε δ Πατριάρχης Κύριλλος δ Λούκαρις. 
Τότε έγιναν πολλές μεταβολές στις μητροπόλεις άπό τόν διάδοχο τού Λουκά- 
ρεως, τόν νέο Πατριάρχη Κύριλλο τόν Κονταρή (Β ' πατριαρχεία 1638—  
1639), πού ήταν δργανο τών ’Ιησουιτών. ’Επί τής πατριαρχείας τού διαδόχου 
του Παρθενίου (1639) άναφέρεται μητροπολίτης ’Ίμβρου δ Παρθένιος.

Στά 16'78 (Νοεμβρίου 2), χρονολογείται πατριαρχικό γράμμα, στο 
οποίον άναφέρεται πώς δ μητροπολίτης ’Ίμβρου Παΐσιος, επισκεύασε τό κα
τεστραμμένο παρεκκλήσι τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών, κοντά στύ Γλυκύ καί 
τό άφιέρωσε στο μοναστήρι τού Κουτλουμουσιού. Τό παρεκκλήσι φέρνει τό 
όνομα Ά  π ο θ η λ υ ώ τ η ς , καί τό βεβαιωτήριο γράμμα υπογράφεται άπό 
τόν Πατριάρχη Διονύσιο τόν Δ '. Πρόκειται γιά τό μικρό μετόχι τών Ταξιαρ
χών, πού άνήκει καί σήμερα στο Κουτλουμούσι, καί τό όποιο χρησίμευε γιά 
σχολείο στις άρχές τού 19ου αιώνα. Επισκευάστηκε στά 1ι8Ί 2 άπό τόν άεί-
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μνηστο Βαρθολομαίο μέ συνδρομή τών νησιωτών, σήμερα δέ είναι πάλι 
ερείπιο.

1 5 .  Ή  Ε κ κ λ η σ ί α  τής ’ Ιμ β ρ ο υ  κατά τόν  ( 1 8 ο ν  Α ιών α) .

Διά τούς αρχιερείς ’Ίμβρου περί τάς άρχάς τοΰ Ιιδου αϊώνος σχεδόν τί
ποτε δέν γνωρίζομεν. Τά διάφορα έγγραφα πού έχουν διασωθεί μάς επιτρέ
πουν νά καταρτίσωμε τήν εξής επισκοπικήν σειράν: Γερμανός, Δανιήλ, Γρη- 
γόριος (1721). Σύμφωνα ιμέ τούς καταλόγους τών Πατριαρχείων στά ,1745 
(2 Μαρτίου), ό μητροπολίτης ’Ίμβρου Μελέτιος Α ', μετατίθεται στήν Τήνο 
καί δ Τήνου ’Ιωακείμ ό Γ ' γίνεται ’Ίμβρου. Φαίνεται όμως δτι δέν πρόλαβε νά 
ελθτ) καί πέθανε καί τόν διαδέχτηκε ό Μελέτιος Β '.  Μά καί αύτοΰ δ θάνατος 
έγινε τό ΐδιο έτος καί τόν διαδέχτηκε στις 17 Αύγουστου 1745 ό εφημέριος τοΰ 
πατριαρχικοΰ ναοΰ ’Αθανάσιος Β '.

Ό  Δεσπότης ’Αθανάσιος, είναι δ γνωστός μέ τό όνομα «δάσκαλος» καί 
υπάρχουν γι’ αυτόν πολλές παραδόσεις. Είχε μανία νά μάθη γράμματα στούς 
παπάδες τής εποχής του καί υποχρέωνε γέρους καί νέους νά ερχωνται άπό τά 
χωριά γιά νά τούς παραδίνη μάθημα μιά φορά τήν εβδομάδα. Επίσης μάζε
ψε άρκετά παιδιά άπό τά χωριά καί τά δίδασκε μέσα στή Μητρόπολη, στό 
φρούριο· σέ λίγα χρόνια, παπάδες καί ψαλτάδες, οπωσδήποτε καλά καταρτι
σμένοι στόλιζαν τά χωριά. Είναι δ πρώτος δεσπότης, πού κάπως έδωσε μιά κί
νηση γιά τά γράμματα στό νησί' γ ι’ αύτό τοΰ έμεινε καί τό παράνομα δάσκα
λος' έμεινε στήν ’Ίμβρο 14 χρόνια καί πέθανε τό Νοέμβριο τοΰ 1759.

Ό  διάδοχός του Νικηφόρος δ Α ' (1759— 17β:2), άγαποΰσε τήν ησυχία 
καί εκαμε πολλά χρέη. Έξώδευσε μάλιστα καί πολλά χρήματα πού τοΰ είχαν 
έμπιστευθή τά χωριά, γιά τούς φόρους. Βρέθηκε σέ δύσκολη θέση δταν ήλθε 
δ Πασάς τής Άναφάρτας γιά τήν είσπραξη τών φόρων καί άναγκάστηκε νά 
παραιτηθή.

Τόν Νικηφόρο διαδέχτηκε δ αλησμόνητος καί φιλοπρόοδος μητροπολί
της, πού έθεσε τις ‘βάσεις τής προόδου τοΰ νησιοΰ, δ Νεόφυτος δ Τενεδιός. Γιά 
τή περίοδο τής άρχιερατείας του καί γιά τά έργα του, θά χρειάζονταν πολλές 
σελίδες. ΤΙ πρώτη του δουλειά ήταν νά γράψη στον 'Ά γιο ’Όρος νά στείλουν 
στά μετόχια γραμματισμένους καλογήρους, κι’ έτσι τό δε ύπερο χρόνο τά μο
ναστήρια τής ’Ίμβρου, είχαν γίνει μικρά γραμματοδιδασκαλεΐα. Ό  κόσμος λά
τρευε τόν Νεόφυτο καί τοΰ έδωσε τό όνομα «Ό  καλός Δεσπότης». Πέθανε καί 
θάφτηκε στό Κάστρο στά 1785. Τόν διαδέχτηκε ό ιερομόναχος ’Ιγνάτιος μέ
χρι τοΰ 1792, αύτόν πάλιν δ Ιερόθεος (1797— 99).
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1 6 .  ' Η  9Ε κ κ λ η σ ία  τής ’Ί μ β ρ ο υ  κατά  τόν ( 1 9 ο ν  Α ιώ να) .

Μετά τόν 'Ιερόθεο ακολουθεί ό Νικηφόρος Β' δ Τσελεπής, έμεινε 26 
δλόιληρα χρόνια στον Μητ. Θρόνο της “Ίμβρου (1799 - 1825). Άκολου · 
θοΰν κατά σειρά “ίωσηφ (1825 - 1835), Ν ε ό φ υ τ ο ς  Β (1835 - 36), 
Ν ε ό φ υ τ ο ς  Γ '(1 8 3 >  - 1853), Ί ω α ν ν ί κ ι ο ς  (1856 - 1860), Π α ί *  
σ ι ο ς ό Β ' (1860 - 73) επανήλΟεν δ ίδιος τό (1881 - 18), Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  
Γ λ ύ κ α ς  (1873 - 1831).

Ό  Νικηφόρος έχρημάτισεν Μ. Πρωτοσύγγελλος (1 7 9 3 ) ,  άπό  δπου έξελέγη 

μητ. " Ιμβ ρ ο υ  άποβιώ σας κατά τόν Δωρόθεο Εύελτπδη, σ τά  1825. Ό  Νικηφόρος κατά 

τόν Βαρθολοιααΐα Κουτλουμουσιανό, καταγόταν ά πό  τήν Βέρροια, κα ι ήτο άνήρ ά γ χ ί- 

νους, μεγαλοπρεπής και πολιτικώ τατος και άκριβής εις τάς Έ κ . τάξεις (Ε .Β .Σ . τόμ.

9, σελ. 2 7 9 ).
‘ Ο Ιω σ ή φ  επίσης ήταν Μ. Πρωτοσύγγελλος· ά πό  ’Ίμ β ρ ο υ  μετετέθη στήν Βάρ

να, πιθανώς ά πό  τού 1835-1846, τέλος έμάνασε στή Μονή Βατοπεδίου ώς πρώην 
Βάρνης άπό τό 1854 —  1864. ( I .  Παπαδοπούλου. Ή  Σ υγ. Ί ε ρ .. .  τόμ. Α '  σελ. 

361 —  Ε .Β .Σ . τόμ. 9, σελ. 2 7 9 ).

Ό  Νεόφυτος κατά  τόν Βαρθολομαίον Κουτ. επίσης έχρημάτισεν Μ. Πρωτοσύγ

γελλος κα ί ηγούμενος τής κατά Χάλκην Ίε ρ α ς  Μονής τής Θεοτόκου, όπόθεν έξελέγη 

μητ. Καστορίας μέχρι τού 1835, οπότε ύπέργηρος μετετέθη είς ’Ίμ β ρ ο ν , δπου άπε- 

βίωσε τό 1836. ( Ί .  Ύ π . ’Ί μ .  σελ. 79, —  Ε .Β .Σ . τόμ. 9, σελ. 274 , —  Ε .Α . τόμ. 

22 σελ. 5 0 9 ).
Έ π ί  τής έποχής Νεοφύτου Γ ' τοΰ Φαναριώτη έγινε προσπάθεια  νά κτισθή ή 

Σχολή "Ιμβρ ου · επίσης, έπ ί τής έποχής του έγινε πρός τό «υπέρτιμος» κα ί ή προσ

θήκη «έξαρχος Α ιγ α ίο υ  πελάγους» ( I .  Υ. " Ιμβ ρ ο υ  σελ. 8 0 ). "Α ξ ιόν  προσοχής είναι 

τό γεγονός δτι σ ’ αυτόν είχε δοθή Βεράτιον περί τό 1839 (Ό ρ θ . τόμ. 34, σελ. 2 3 5 ).

Ό  μητ. Ίω α νν ίκ ιο ς  δέν κατώρθωσε νά έμβάση τά  πρός τό Π ατριαρχικόν τα - 

μεΐον χρέη, δ ι’ αύτό δίδεται έντολή στον Αήμνου νά μεταβή οπήν " Ιμ β ρ ο  καί ε ίσπρά- 

ξη τό ποσόν δ ιά  τής έξής έπιστολής»; « Ίερώ τατε μητ. Λ ήμνοι.............................................

Ό  Ιερ. μητ. ’Ίμ β ρ ο υ  κυρ Ίω α νν ίκ ιο ς  όφείλων Ικανήν ποσότητα  χρημάτων, κατά 

τόν εσώκλειστον Ισολογισμόν, πρός τό ταμεϊον του χρηματίσαυτος έφορου αύτοΰ 

Σεβ. Γέροντος άγ. Νικομήδειας, Διονυσίου, κα ί μή άποστείλας ούδ’ όβολόν άπό  δύο 

έτών καί έπέκεινα κα ίτο ι... διαμηνύσαντος, κα ί τής Ε κ κ λ η σ ία ς  κατά  καιρούς προ- 
τρεψάσης καί δ ιαταξάσης αύτόν... έσχάτως έγραψεν, δτι άδυνατεΐ δλως άποτίσας τά 

χρέη αύτοΰ...

"Οθεν έγκριθέντος έκκλησιαστικώς άνατεθήναι τό βάρος τοΰτο τή Ίερ ό τη τ ι σου 

ώς γειτνιάζοντος, γράφοντες δ ιά  τής παρούσης Πατ. καί Συνοδικής έπιστολής προ- 

τρεπόμεθα σοί, δπως... άπέλθης είς "Ιμβ ρ ο ν ... έτος 1 8 5 2 .» ( ’Αρχ. Ε. Καν. Δ ικ . τό 
έτος 1951, σελ. 174)

Τέλος μέ συνοδικήν άπόφασιν έκηρύχθη κατά τό 1863 έκπτωτος τοΰ θρόνου 

" Ιμβ ρ ο υ  (Β λ . Μ. Χαμουδοπούλου, Πατ. Πινακίδες Εκ. Α λ. τόμ. Β ' ,  έτος 1882, σελ. 
5 2 9 ).

Άντιθέτως, ό Καλλίφρων στό έργον του, ’ Εκπαιδευτική κα ί Ε κ κλη σ ια σ τ ική  

Έ π ιθεώ ρησις  τόμ. Α ' ,  Κ ω ν)λ ις  1867, σελ. 227  αναφέρει, δτι ό Παΐσιος διωρίσθη



288 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. ΚΑΛΑ ΪΤΖΗ

1 7. Τό Χ ρ ισ τ ο υ γ ε νν ιά τ ικ ο  ά νο ι γμα  τών έκ κ λη σ ιώ ν  ατήν  Ιμ βρο  
κατά τό 1 8 9 0 .

Είναι γνωστόν από τήν ιστορίαν, οτι ή επιμονή τής 'Υψηλής Πύλης νά 
περιορίση τά αρχαία προνόμια τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου προυικάλεσε 
τήν παραίτηση τοϋ δυναμικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Γ ',  κατά τό ετος 
1884. Άργότερον, επί τής πατριαρχίας τοϋ άπό Άδριανουπόλεως Διονυσίου 
τό ζήτημα αυτό τών προνομίων είχε έπιδεινωθή περισσότερον, ένεκα τοϋ δτι 
ό Σουλτάνος έπέδωσεν Βεράτια είς δύο σχισματικούς Β ο υ λ γ ά ρ ο υ ς  αρχιερείς, 
δηλαδή άνεγνώρισεν αυτούς είς άντίπραξιν πρός τό Πατριαρχειον μας. Τό 
θέμα είχε έκληφθή ώς κακή αρχή διά μεγαλυτέραν ταπείνωσιν τής ’Εκκλησίας, 
δι’ αύτό δ Οίκουμ. Πατ. Διονύσιος μετά τής Συνόδου, ύστερα άπό μερικάς 
αμφιταλαντεύσεις, έκήρυξεν τήν Εκκλησίαν έν διωγμώ και εκλεισεν τούς 
ναούς είς δλας τάς τουρκοκρατουμένας επαρχίας καί τήν Κωνσταντινούπολιν. 
Είς τούς ναούς δέν Οά έτελούντο ίεροτελεστίαι πλέον, έως δτου, ύποχωρήση δ 
Σουλτάνος είς τάς αξιώσεις αυτού. 'Ήτο όμολογουμένως λυπηρά ή κατάστασις 
εκείνη, κατά τήν δποίαν δέν «γίνοντο βαπτίσεις, γάμοι καί άκολουθίαι στούς 
ναούς. Ό  ενταφιασμός τών χριστιανών έγίνετο χωρίς ψάλτη,, άπό τήν οικίαν 
στο μνήμα κατευθείαν μόνον διά τού ίερέως. Κάπου κάπου ετελεΐτο μυστήριον, 
είς απόλυτον άνάγκην, εις τάς οικίας τών χριστιανών, καί εκείνο πολύ κρυφά, 
διά νά κερδίσουν οι ιερείς τά πρός τό ζήν.

'Όπως γίνεται δμως πάντοτε, τοιουτοτρόπως καί τήν φοράν αυτήν ύπήρ- 
ξεν διχασμός είς τήν εκτέλεσιν τής άποφάσεως αύτής, καθ’ οτι οί Μητροπολΐ- 
ται Μυτιλήνης, Σμύρνης, Εφέσου καί Κυζίκου, «θεώρησαν τό μέτρον τούτο 
ώς άντικανονικόν καί δέν άπεφάσισαν νά συμορφωθώσιν καί διατάξουν τό 
κλείσιμον τών ναών, δι’ αύτό προήλθε σκάνδαλο, πρός άπορίαν τών χριστια
νών καί αύτών τών ’Οθωμανών, αύτό φυσικά πού περιίμενε καί δ Σουλτάνος. 
Μάλιστα, είς βάρος τού Μητ. Κυζίκου έλέχθη οτι ήθελε νά γίνη Πατριάρχης 
καί κατά συνέπειαν, δέν έπεθύμει νά δυσαρεστήση τόν Σουλτάνο. Ά πό τήν 
μιά μεριά δμως δ λαός καί άπό τήν άλλη δ πρεσβευτής τής Ελλάδος έπίεσεν 
τούτους είς τό νά ομονοήσουν, ικαί έτσι έτέθη τέρμα είς τήν διχογνωμίαν.

Τό γεγονός τούτο τού κλεισίματος τών ιερών ναών συνετάραξεν, δλόκλη-

μητ. "Ιμβ ρ ο υ  στις 20  Δεκ. 1863 άντί του παραιτηθέντος ό έκ τών τροφίμων της έν 

Χ ά λκη  Θεολ. Σχολής Παΐσιος, ανεψιός κα ι άρχιδιάκονος του μητ. Εφέσου. Ε!ς τήν 

σελίδα  π ά λ ιν  243 άναφέρεται δτι, σ τά  1865 στέλλεται Πατ, έξαρχος ό Πρωτ. 

"Ανθιμος Ά π ο λώ ν ιο ς  στήν " Ιμ β ρ ο  πρός εΐσπραξιν καθυστερουμένων Ε κ κ λ η σ ια σ τ ι

κών δ ικα ιωμάτω ν άπό  τής άρχιερατείας τοΰ πρώην μητ. "Ιμβ ρ ο υ .

Ά π ό  τήν άλλη πλευρά παρατηρουμεν δτι ή επ α ρ χ ία  "Ιμβ ρ ο υ  έζήτησεν τήν άντι- 

κατάστασ ιν αύτοΰ «διά τό γήρας καί τήν ασθένειαν».
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ρον τόν ελληνοχριστιανικόν πληθυσμόν τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρός 
μεγάλον φόβον τοΰ Σουλτάνου, δι" αυτό παρατηροΰμεν αυτόν νά τοποθετή ρα
γιάδες σέ σημαίνουσες κα'ι προσοδοφόρους θέσει.ς μέ τήν ιδέαν δτι, κατ’ αυτόν 
τόν τρόπον θά ήτο δυνατόν νά δημιουργήση αντιπερισπασμούς καί νά παρέχη 
πράγματα είς τήν Εκκλησίαν. Παρ’ δλα αυτά δμως, τά πράγματα έβαινον 
πρός τό χειρότερον διά τόν Σουλτάνο, διότι άπό τήν άλλη μεριά οί Νεότουρκοι 
έ συστηματοποίησαν τόν κατ’ αύτοΰ αγώνα.

’Ενώ αύτά συνέβαινον καί οί ήμερες περνούσαν, οί χριστιανοί ήσαν λίαν 
περίλυποι, άφοΰ πλησίαζαν τά Χριστούγεννα τοΰ 1890 καί ακόμα πουθενά στον 
πολιτικόν ορίζοντα δέν έφαίνετο κανένα πορήγορον σημεΐον τερματισμού τής 
άφορήτου αύτής καταστάσεως. Στήν "Ίμβρο μάλιστα μερικές οικογένειες άπε- 
φάσισαν, τήν χρονιά εκείνη, νά παραμείνουν είς τά ντάμια τους, άφοΰ θά 
έλειπε ή γιορταστική ατμόσφαιρα άπό τό χωριό, κατά τά Χριστούγεννα καί 
παντού Οά επικρατούσε ή κατήφεια, μέ μόνη γιορταστική εκδήλωση τό σφά
ξιμο τών γουρουνιών.

"Έξαφνα όμως τήν 24ην Δεκεμβρίου τοΰ 1890 ή 'Υψηλή Πόλη άπεφά- 
σισεν νά ανακοίνωση δι’ εκτάκτου Βεζυρικοΰ γράμματος, «δτι τά γνωστά προ
νόμια (κιλίσε ίμτιαζλαρή) τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας παραμέ- 
νουσιν ώς μέχρι τοΰδε καί εφεξής σεβαστά καί αδιατάραχτα». ’Αμέσως τό Οι
κουμενικόν Πατ. έσπευσε νά διατάξη τό άνοιγμα τών Εκκλησιών, καθιστών
τας αύτό γνωστόν είς δλας τάς Μητροπόλεις, μέ τήν παράκλησιν τοΰ Πρω
θυπουργού, «δπως άναπέμψουν εύχάς καί δεήσεις πρός τό "Τψ ιστόν υπέρ μα- 
κροημερεύσετος τής Αύτοΰ Αύτοκρατορικής Μεγάλειότητος τοΰ Σουλτάν Άβ- 
δούλ Χαμίτ τοΰ Β '».

Ε ίς τήν "Ίμβρο δέν κατέστη δυνατόν νά γίνη γνωστόν τό χαρμόσυνον 
γεγονός, δεδομένου δτι τό νησί δέν συνέδέετο τηλεγραφικούς μέ τήν προηεύ- 
ουσα ή άλλον νομαρχιακό κέντρο, άλλθ3στε ή ώρα τής κοινοποιήσεως τόον άνα- 
κτόρο3ν πρός τό Πατριαρχείο ήτο β μετά τά μεσάνυχτα, οπότε καί κάθε άλλο 
είδος είδοποιήσεως ήτο σπάνιον. "Ομως στά Δαρδανέλλια υπήρχε δ πρόκρι
τος Γεώργιος Κουγιουμτζέλλης. Εΐταν άπό τούς πρώτους πού έμαθε τό χαρμό
συνο γεγονός, τής λύσεως δηλαδή τοΰ προνομιακού ζητήματος, γνο3ρίζων δέ 
τήν έλλειψιν τηλεγραφικής επικοινωνίας έφρόντισε νά ναυλώση πλοιάριον καί 
νά τό στείλη είς τήν "Ίμβρον πρός είδοποίησιν τοΰ τότε αρχιερατικού επιτρό
που, τοΰ Μητροπολίτου ευρισκομένου είς τήν Βασιλεύουσαν.

1 8 .  cΗ  μεταφ ορά  της Μ η τροπόλεω ς  ’Ί μ β ρ ο ν  άηο  το Κ άοχρο  
είς  τήν  Π α να γ ία .

Ή  μεταφορά τής μητροπολιτικής έδρας τής "Ίμβρου άπό τό χωρίο 
Κάστρο είς τήν πρωτεύουσα τής νήσου Παναγία, έγινε κατά τάς άρχάς τοΰ
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εικοστού αιώνος, όταν Μητροπολίτης ήταν ό Ίωαννίκιος Β ' (Μαργαριτιά- 
δης).

Καθώς είναι γνωστόν άπό τήν ιστορίαν τοΰ νησιού, έδρα πολιτική και 
πνευματική ήταν τό χωρίον Κάστρο κατά τους προ και μετά τήν 'Άλωσιν τής 
Πόλεως χρόνους. Κατά τά μέσα δμως τοΰ 19ου αΙώνος διά λόγους ευκολίας 
καί ασφαλείας πολιτικής, πρωτεύουσα είχε γίνει ή Παναγία, ή δποία εύρίσκε- 
ται είς κεντρικήν τοποθεσίαν καί κατ’ έπέκτασιν είς καταλληλοτέραν θέσιν διά 
τήν πολιτικήν Διοίκησιν. Επίσης γνωστόν είναι δτι οί έκάστοτε μητροπολΐται 
'Ίμβρου διέμενον είς τά κτίρια τής έδρας τών Βυζαντινών αρχόντων (τά 
Κάστρα), μόνον δέ κατά τά μέσα τού 18ου αιώνος έκτίσθη ιδιαίτερον οίκη
μα, χάριν τού μητροπολίτου, έξω άπό τά Κάστρα φυσικά, τό οποίον άργότερα 
έτυχε ιδιαιτέρας περιποιήσεως, διά τής προσθέσεως συνοδικού όντά, τής διευ- 
ρύνσεως τής αυλής καί τού κήπου, τής μεταφοράς ποσίμου ύδατος έικ τού Γλυ
κέος καί τής ίδρύσεοος ιδιαιτέρων άποθηκών.

Έ π ί τής ποιμαντορίας λοιπόν τού Ίωαννικίου έγιναν σοβαραί ένέργειαι 
πρός μεταφοράν τής Μητροπόλεως άπό τού Κάστρου είς τήν Παναγίαν, ή 
δποία ήτο ή πολυανθρωποτέρα μειτά τό Σχοινούδιον. Ή  μελέτη τής μεταφο
ράς εγινε καί έπί προγενεστέρων χρόνων, χω ρίς αποτέλεσμα φυσικά, λόγω 
τών οίκονομικών δυσχερειών.

Α ί πολλαπλαί δμως άνάγκαι τής επαρχίας 'Ίμβρου έπέβάλλον νά μετα- 
κομισθή ή Μητρόπολις είς τό κέντρον, διά τήν καλυτέραν έξυπηρέτησιν τών 
κατοίκων, δεδομένου δτι τότε δ άρχιερεύς ήτο αντιπρόσωπος τού λαού μέ ηύξη- 
μένας εύθύνας καί καθήκοντα. Μετά τού ’Αγά καί τού Καδή ήτο συνυπεύθυ- 
νος έπί δλης τής καταστάσεως τής νήσου, παρεκάθιζεν δέ είς κάθε έπαρχια- 
κήν συνέλευσιν, τηρουμένου μάλιστα καί ώρισμένου πρωτοκόλλου, συμφώνως 
πρός τήν 'Οθωμανικήν νομοθεσίαν.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΙΜΒΡΟ

Τό συζυγικόν καί κληρονομικόν δίκαιον κατά τό πλείστον εκανονίζετο άπό 
τόν μητροπολίτη” επί τής τάξεως υπεύθυνος κρατικός λειτουργός (τσαούσης) 
έτίθετο είς τάς διαταγάς τού εκκλησιαστικού δικαστηρίου.

Κατά τό έτος 190'5 συνελθόντες οί κοινοτάρχαι, διά τό Θέμα τούτο, είς 
τήν πρωτεύουσαν Παναγίαν, άπεφάσισαν τήν μεταφοράν τής έδρας τού άρχιε- 
ρέως είς αυτήν, καθώς καί τήν έκ βάθρων άνέγερσιν Μητροπολιτικού κτιρίου. 
Πρός τούτο οί άντιπρόσωποι τών χωρίων διεβίβασαν διά μέσου τού Ά γ ά  αϊ- 
τησιν είς τήν 'Τψηλήν Πύλην. Μέ τήν ευκαιρίαν αυτήν επίσης παρεκάλεσαν 
τήν Κυβέρνησιν νά εύδοκήση καί διατάξη τήν έγκατάστασιν τηλεγραφικής καί 
ταχυδρομικής συγκοινωνίας τής νήσου μετά τής Πόλεως, δεδομένου δτι δέν
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υπήρχε τακτική άτμοπλο'ίκή επικοινωνία ιμετά τών λοιπών μερών τής ΌΟ. Αυ
τοκρατορίας. Οί αντιπρόσωποι υπέγραψαν κα'ι άλλην αΐτησιν πρός τό ΓΙατριαρ- 
χείον ζητοΰντες τήν εγκρισιν τής αλλαγής τής έδρας, πράγμα τό όποιον ένε- 
κρίθη αμέσως διά τής ακολούθου συνοδικής πράξεως.

«Ίερώτατε Μητ. ’Ίμβρου, 'Τπέρτιμε καί Έ ξαρχε Αιγαίου Πελάγους, 
έν άγίω Πνεΰματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμετέρας Μετριότη
τος κυρ Ίωαννίκιε, χάρις είη τή αυτής Ίερότητι καί ειρήνη παρά Θεού.

Άνέγνωμεν συνοδικώς όσα διά τοΰ άπό ιη' παρελθ. μηνός γράμματος αύτής 
εσπευσεν ύποβαλεΐν τή ’Εκκλησία καί ζητήσαι τήν εγκρισιν αύτής περί τής 
άνάγκης τής μεταθέσεως τής Μητ. αύτής έδρας είς τήν Κωμόπολιν Παναγίας, 
ήτις έπεδοκιμάσθη καί ένεκρίθη έν συνελεύσει τών επαρχιακών άντιπροσώπων. 
Καί δή είς άπάντησιν προαγόμενοι δηλοΰμεν τή αύτής Ίερότητι, συνοδική 
διαγνώμη, ότι τό πράγμα έγκρίνεται μέν υπό τής ’Εκκλησίας, άφοΰ τυγχάνει 
πόθος καί εύχή συμπάσης τής επαρχίας καί ούδέν έκ τούτου ενδέχεται ΐνα προ- 
κύψη ζήτημα, προκειμένου όμως περί τής άπαιτουμένης Κυβερνητικής άδειας 
διά τήν άνέγερσιν τής Μητ. έπί τοϋ δωρηθέντος γηπέδου οφείλει ΐνα αίτήση- 
ται ταύτην παρά τών επιτόπιων άρχών. Ή  δέ τοΰ Θεοΰ χάρις καί τό άπειρον 
έλεος εΐη μετ’ αύτής». 190:5 ’Ιουλίου 22

Κατά τήν επαρχιακήν αύτήν συνέλευσιν, είχε συζητηθή καί τό θέμα τής 
άνοικοΐδαμήσεως νέου κτιρίου καταλλήλου, πρός τό παρόν ένοικιασθέντος άλ
λου πρός έγκατάστασιν τοΰ Μητροπολίτου. 'Ο έκ τών τότε προκρτίτων Νικό
λαος Φαναριώτης έδώρησεν εις τήν Μητ. πρός τοΰτο, γήπεδον έκ 250 περίπου 
τετ. μέτρων. Τοΰ μητροπολιτικοΰ ταμείου όντος κενοΰ έγιναν βολιδοσκοπήσεις 
βοήθειας πρός όλας τάς κατευθύνσεις, πρός τούς αποδήμους Ίμβρίους, τό Πα- 
τριαρχεΐον καί τάς Μονάς, αί όποϊαι ειχον μετόχια είς τήν νήσον. ’Από τάς σχε- 
τικάς ένεργείας έχει διασωθή ή ακόλουθος έπιστολή, τήν όποιαν παραθέτω 
χάριν περιεργείας.

«Ή  πατρίς τοΰ έν μακαρία τή λήξει Βαρθ. Κουτλουμουσιανοΰ τοΰ Ίμβρίου 
είς τήν μακαρίαν ψυχήν τοΰ όποιου πολλά οφείλει ήτε ’Εκκλησία καί τό Γέ
νος, τοΰ κλεΐζοντος τήν τε ίεράν Μετάνοιαν αύτοΰ καί πολλά τήν πατρίδα ώφε- 
λήσαντος διά τών ζωηρρύτων ναμάτων τής άληθοΰς παιδείας καί χριστιανι
κής ηθικής, ή πατρίς λέγω τοΰ μακαρίτου μεταθέσασα τήν άρχαίαν καί έτοι
μό ρροπον Μητρόπολιν αύτής έκ τοΰ χωρίου Κάστρου είς τήν πρωτεύουσαν Π α
ναγίαν, επειδή έχει ανάγκην τής έκ βάθρων άνεγέρσεως Νέας Μητ. εν τή κω- 
μοπόλει Παναγία, διά τοΰ χαράσσοντος τάς παρούσας γραμμάς δέεται καί 
παρακαλεΐ τόν πανοσιολ. καθηγούμενον καί τούς περί αυτόν όσιωτάτους Πατέ
ρας τής Ί .  Μονής όποος έπέλθωσι συνδρομηταί καί επίκουροι διά τής παρα- 
χωρήσεως καί άποστολής ολίγης οικοδομικής ύλης πρός τόν ιερόν σκοπόν τής 
έκ βάθρων άνεγέρσεως τής Μητ. μας. Γνωστόν τυγχάνει βεβαίως, ότι ή ιερά
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Μητ. ημών αείποτε κατά καιθήκον προστατεύει λυσιτελώς τά ηθικά κα! υλικά 
συμφέροντα τού ενταύθα μετοχιού τής 'I .  Μονής... τόν δέ φρόνιμον και σεμνόν 
αυτής αίκονόμον... περιίβάλει διά τής προσηκούσης εΰνοίας κα! αγάπης... ούτως 
ώστε εν συνενοήσει μετ’ αύτοΰ αείποτε προστατεύονται τά συμφέροντα τοΰ με
τοχιού τούτου- οθεν, άκραδάντως πεποιθότες επι τό ελευθέριον και τήν φιλο- 
γένειαν τής Ί .  Μητρ. κα! οτι άποβλέποντες οι άγιοι πατέρες πρός τόν, ον προ- 
τιθέμεθα ιερόν σκοπόν διά γλυκείας έλπίδος έχομεν, δτι θέλετε Ικανοποίηση 
τήν δικαίαν κα! θεοφιλή ημών ταύτην, παράκλησιν, οπότε ή Ί .  Μονή έπισπά- 
σηται τήν άΐδιον ευγνωμοσύνην τών κατοίκων τής νήσου ’Ίμβρου ώς κα! τάς 
εύχάς κα! ευλογίας τοΰ υποφαινομένου

Έ πί τούτα) εσωκλείεται ώδε κατάλογος τής άπαιτουμένης οικοδομήσιμου 
ύλης και παρακαλοΰμεν όπως άγαθυνθήτε κα! δηλώσηιτε πρός ήμάς είς ποιον 
παράλιον ή νεα)ρεΐον δύναται νά πλεύση τό ύφ’ ημών άποσταλησόμενον πλοίον 
πρός παραλαβήν αύτοΰ, καθόσον πλοίαρχος τέκνον τής πατρίδος φιλογενές 
κα! φιλόθρησκον άνέλαβεν δωρεάν νά μεταφέρη αύτήν.

’Επι τούτοις... (ώς συνήθως).
Ό  ’Ίμβρου Ίωαννίκιος ’Εν Παναγία τής ’Ίμβρου τή 1.'5.1·906».
(Ά ρχ. Μονής Κουτλ. φάκελλος ’Ίμβρου).

Α! ανωτέρω παρακλήσεις πρός βοήθειαν, φαίνεται οτι αργότερα έλαβαν 
απειλητικόν χαρακτήρα, καθ’ δτι ή Μονή ·δέν ένέδωσεν αμέσως πρός βοήθειαν. 
Ό  οικονόμος τοΰ Μετοχιού, υφιστάμενος ηθικήν πίεσιν διά μέσου τών κοινο
ταρχών, κατηγορεί τόν Μητ. ’Ίμβρου έπ! έπεμβάσει είς τήν περιουσίαν τής 
Μονής κα! έν συνεχεία καταγγέλλει αύτόν είς τό Πατριαρχεΐον δτι παραμελεί 
τά καθήκοντα του, είς τρόπον ώστε νά παρατηρηθή έκλυσις τών ηθών έν τή 
επαρχία αύτοΰ. Περι τοΰ ζητήματος τούτου αναγράφονται τά ακόλουθα είς τό 
επίσημον περιοδικόν τής Εκκλησίας.

«Σχετικώς πρός εΐδησιν τινά γραφεΐσαν έν ταΐς παρ’ ήμΐν έφημερίσι 
περι τών ορθοδόξων τών έν ’Ίμβρω, παρ’ οις έκλυσις ηθών παρατηρείται κα- 
ταγγελθεϊσα πρός τήν Μ. Εκκλησίαν, υπό τοΰ παν. Μητ. ζητήσαντες πληρο
φορίας πλείονας έμάθομεν δτι κα! τότε κα! νΰν αί περ! τούτου άναγραφεΐσαι 
ειδήσεις άναφέρονται ούχ! είς τούς ομογενείς και τάς Έλληνίδας τής έπαρχίας 
κα! νήσου ταύτης έν γένει, άλλ’ είς ώρισμένα τινά πρόσωπα εύάριθμα και ταΰ
τα ξένα τώ τόπω». (Έ κ Άλ. Τόμ. 26 σελ. Ίι52).

Άντιθέτοος άφ' ενός οί κάτοικοι τής νήσου, άφ’ ετέρου οί έν τώ εξωτε
ρικά) ’Ίμβριοι προσδραμόντες είς τήν φωνήν τής πατρίδος διά τοΰ άρχιερέως 
αυτής, συνέβαλλον άποφασιστικώς εις τήν άνέγερσιν καλοΰ κα! εύπρεποΰς κτι
ρίου τής Μητ. τό όποιον σώζεται μέχρι σήμερον χάρις είς τήν έπανειλλημένην 
επισκευήν πού έτυχεν έκτοτε.
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Ή  ί κ κ λ η ο ί α  της  "Ιμβρου κατά τόν ( 2 0 ό ν  Αΐώνα) .

Τά υπομνήματα τών μητ. ’Ίμβρου άπό τοΰ 1900 έχουν ώς έξης: Φιλό
θεου (από Δράμας) παυθέντος Παϊσίου, Κωδ. ΙΖ  94,· 18 Μαΐου 1901.

Ί  ω α ν ν ι κ ί ο υ (άπό Μολεσχών χα'ι Μογλενών) Κωδ. Π ΙΝ  126, Μάρ
τιος 1905.

Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  ('άπό Τριτεύοντος τών Π ατ.) τούτου μετατεθέν
τος ώς Βιτωλίων, Κωδ. ΠΙιΔ 477, Ιούλιος 1908.

Π α ν α ρ έ τ ο υ  Πετρίδη, άπό Ηλιουπόλεως 1912— 1920.
Ί  ω α ν, ε ί μ Καβύρη (επισκόπου Άμφιπόλεως, Γαλατά) 1ι922 —  1924, 

τούτου μετατεθέντος ώς Ικαρίας, Κωδ. Π  ΙΑ  340.

Ί  ω ά ν ν ο υ Βασιλικού (επισκόπου Κων)τίας) τούτου μετατεθέντος ώς 
Βελλάς καί Κονίτση; ιΠ IB  ιδΟ 1924.

Ι α κ ώ β ο υ  (Μεγ. ’Αρχιδιακόνου τών Πατ.) II IB  73, 23 Μαρτίου 
1926, , τούτου μετατεθέντος ώς Δερκών 1949.

Μ ε λ ί  τ ω ν ο ς (άπό Μ. Πρωτοσυγγέλλου) 1950, τούτου μετατεθέν
τος ώς Ηλιουπόλεως καί θείρων ,19ι6'3.

Νικολάου Κουτρουμπή 1964, άπό ίερατικώς προϊσταμένου τής κοινότη- 
τος. Ευαγγελίστριας.

1) Ό  τό τ ι μητ. ’ Ιμβρου ’ Ιωακείμ καί νυν ττρώην Άλεξανδρουπόλεως, παρεκλήθη 
νά μάς βοηθήση στό νά διαφωτισθή ή περίστασις, κατά την όποιαν έγκατέλειψε τό 
ποίμνιον αύτοΰ και μετέβη ,κρυφά στην Ε λ λ ά δα - στό έρώτη,μα λοιπόν αυτό επ ιγραμ
ματικός εΐπεν τά  έξης: «Τοπικοί παράγοντες μέ συκοφάντησαν είς τά ς κρατικάς άρ
χάς, επ ί πλέον τουρκοι έξ ’Ίμβρου, οί όποιοι εΐχον έγκοοτοοσταθή έπί τών ’Ασιατι
κών άκτών κατά τήν κατοχήν τής Ε λλάδος, άπειλοΰσαν έκδίκησιν σέ περίπτωσιν 
άνακαταλήψεως του νησιού έκ μέρους της Τουρκίας». Δ ι’ δλα αύτά ό γράφων τόν πα - 
ρεκάλεσε νά διάθεση καί ώρισμένα στοιχεία περισσότερον συγκεκριμένα, άλλ’ έπειδή 
δέν κατέστηι τούτο δυνατόν έν τώ μεταξύ, περιοριζόμεθα μόνον στό ν’ άναπτύξωμεν 
τήν ακόλουθον έπιστολήν, πρός ένημέρωσιν τοΟ κοινοΟ γύρω οπτό τάς ττενιχράς ένερ- 
γείας τής τότε εποχής.

ΙΙαναγιώτατε Δέσποτα,

Ο ί κάτοικοι τών νήσων ’Ίμβρου καί Τενέδου έκπληκτοι καί περίτρομοι πρό 
του μεγάλου αδικήματος, δπερ καιρίως πλήττει τάς καρδίας αυτών διά τής 
κατακυρώσεως τών νήσων των μετά δεκαετή ελεύθερον πολιτικόν βίον, είς τήν 
Τουρκίαν, συνελθόντες έν πανδήμω συλλαλητηρίου, κατόπιν διαμαρτυρίας, δια- 
βιβασθείσης τηλεγραφικώς τή τε σεβαστή 'Ελληνική Κυβερνήσει καί τώ 'Τ- 
πουργώ τών Εξω τερικών τής ’Α γγλίας λόρδω Κώρζον, ανέβηκαν τήν εντολήν
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εις ’Επιτροπήν άποτελουμένην ύπ’ έμοΰ ώς Προέδρου, καί τών αξιότιμων Κυ
ρίων Ά νδρέου Ά ντΰπα, ’Αρχιάτρου καί Γεωργΐου Χατζούδη ίατροΰ, πρός 
μετάβασιν είς Λωζάνην καί έπίτευξιν έκ παντός τρόπου κατά τάς μελλουσας 
διαπραγμάτευσης τής ειρήνης, τοΰ έξης: Ά φ οΰ  είναι γεγονός τετελεσμένον 
ή άπόσπασις τών νήσων τούτων άπό τής Ελλάδος καί ή παραχώρησις αυτο
νομίας υπό τήν κυριαρχίαν τής Τουρκίας, ν’ άνατεθή δηλονότι είς τήν Κοινο> 
νίαν τών ’Εθνών ή διαρρύθμισις καί ή πιστή καί απαρέγκλιτος εφαρμογή καί 
έν τώ ιμέλλοντι. έπίβλεψις τοΰ αύτονομιακοΰ καθεστώτος τής δι.’ επιτόπιων στοι
χείων, ώς εν τώ σχετικφ δεκάτω τετάρτω άρθρω λέγεται, αύτοδιοικήσεως' διότι 
άν άφεθώσιν αί νήσοι αΰται είς τήν φροντίδα τών κυριάρχων Τούρκων, γνω
στής οΰσης τής νοοτροπίας καί κακοπιστίας αύιών καί δή απέναντι τών ού
τως ή άλλως έκτεθειμένων χριστιανών, είναι έκ τών προτέρων βέβαιον δτι 
πάν άλλο ή αΰτοδιοικήσεως θ’ άπολαύσωσι καί κατά συνέπειαν οί κάτοικοι, 
παρ’ δλην τήν συναίσθησιν, ήν έχουσιν δτι δέον άντί πάοης θυσίας νά έγκαρ- 
τερήσωσιν δπως μή καταστραφή δ ελληνικός χαρακτήρ τών δύο τούτων νήσων, 
ούχ ήττον 0’ άναγκασθώσιν ένθεν μέν έκ φόβου δεδικαιολογημένου, ένθεν δέ 
υπό τών πιέσεων καί τών γνωστών τοΐς Τούρκοις διαφόρων άλλων μεθόδων, 
νά έκπατρισθώσιν θάττον ή βράδιον. Τοσούτω δέ μάλλον εΐναι τοΰτο επόμε
νον, καθ’ δσον άπό τοΰδε οί κάτοικοι λαμβάνουσιν άπειλητικάς έπιστολάς παρά 
τών έν Δαρδανελλίοις καραδοκουντων Τούρκων, άλλοτε κατοίκων ’Ίμβρου καί 
Τενέδου, περί αντεκδικήσεων καί τά τοιαΰτα. ’Αλλά καί τό δικαίωμα, δπερ 
παραχωρεΐται τοΐς Τούρκοις, συνωδά τώ βω άρθρω τής 6ης παραγράφου τοΰ 
σχεδίου τής Συμβάσεως τών Στενών, τοΰ νά στρατολογώνται έν ταΐς είρημέ- 
ναις νήσοις οί άνδρες καί νά έκγυμνάζωνται άλλαχοΰ, εμβάλλει αυτούς είς 
μείζονα φόβον.

Τάς ανωτέρω σκέψεις ύπεβάλλαμεν καί πρός τούς 'Τπουργούς τών ’Ε
ξωτερικών καί Εσωτερικών καί πρός τόν ’Αρχηγόν τής Έπαναστάσεως, ώς 
καί πρός τόν κ. Έλ. Βενιζέλον, δ ι’ υπομνήματος ήμών.

Ε ίς τήν άπόφασιν δέ ταύτην περί μεταβάσεως ήμών είς Λωζάνην ό λαός 
τών δύο νήσων κατέληξε κατόπιν τών ένεργειών ήμών παρά τοΐς ώς άνω 'Τ- 
πουργοΐς, ών αί γνώμαι καί αντιλήψεις περί τής πολιτικής τύχης τών νήσων 
μας ουδόλως συιμπίπτουσιν πρός άλλήλας, άλλ’ ούτε καί πρός τό απαντητικόν 
γράμμα τοΰ κ. Βενιζέλου, δ ι’ ού πάν άλλο ή ένθάρρυνσις ή καί ελπίδες βελ- 
τιώσεως τής τύχης τών νήσων μας διαβιβάζονται, ώς έκ τοΰ εγκλείστου ώδε 
πιστοΰ άντιγράφου έμφαίνεται, άλλά καί έκ τοΰ γεγονότος δτι παρ’ ούδενός 
έλάβομεν σαφή καί ικανοποιητικήν άπάντησιν. Μόνον δέ ό 'Τπουργός Ε σ ω 
τερικών κ. Παπανδρέου είλικρινέστερον έκφραζόμενος, άπηύχετο νά παρου- 
σιάζετο ή στιγμή τής εφαρμογής μελλούσης νά υπογραφή Συνθήκης, οίκτείρων 
τήν άκολουθήσασαν τύχην τών δύο τούτων νήσων.
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Άφοΰ λοιπόν, Παναγιώτατε Δέσποτα, είναι ανάγκη τραγική και γεγονός 
τετελεσμένον, ώς εξάγεται έκ τών λόγων τοΰ κ. Ε. Βενιζέλου, χιλιάδες αγνών 
'Ελλήνων κατοίκων τών δύο νήσων ν’ άποχωρισθώσι τής Ελληνικής 'Πατρί
δος, νά ύποστείλωσι τήν κυανόλευκον, ήτις ύπενΟύμιζεν είς αυτούς ©πί δέκα συ
ναπτά έτη τούς αγώνας αυτών καί τά κλέη τοΰ Κανάρη καί τοΰ Κουντου- 
ριώτη καί διά τών ιδίων χειρών νά κατεΐδαφίσωσι τά ήρώα τά όποια έχουσιν 
άνιδρΰση είς μνήμην τών άπό τοΰ 1912 καί εντεύθεν καί είς δλα τά πεδία τών 
μαχών ένδόξως πεσόντων συμπολιτών αυτών, διά νά έπανέλθωσιν υπό τόν 
βάρβαρον ζυγόν τών Τούρκων, ούδέν άλλο απομένει πρός άποσόιβησιν ίσως τής 
έπαπειλούσης τούς χριστιανούς καταστροφής καί άνάπαυσιν τής συνειδήσεως 
ημών, δτι πάν τό έφ’ ήμΐν έπράξαμεν, εί μή στοιχοΰντες τή όμοφώνω Θελή
σει καί διαισθήσει λαοΰ άγωνιώντος καί υπέρ πάντα άλλον διαισθανομένου καί 
άντιλαμβανομένου τό μέγεθος τής έπακολουθησούσης συμφοράς, νά μετα- 
βώμεν είς Λωζάνην, ώς αντιπροσωπεία αύτοΰ καί νά καταβάλωμεν τήν τε
λευταίαν ημών προσπάθειαν, ώστε αί δύο νήσοι υπό τήν προστασίαν τής Κοι
νωνίας τών Εθνών τιθέμεναι, ν’ άπολαύσωσιν ειδικής αύτονομιακής όργανώ- 
σεως, όμοιας πρός τήν τής νήσου Σάμου, διότι άλλως έν εναντία περιπτώσει, 
μή έπιτυγχανομένου τούτου, πολύ φοβούμαι δτι ασφαλώς καί ώρισμένως τό 
φάσμα τοΰ τουρκικοΰ φαισγάνου καί ή πρόσφατος τραγωδία τοΰ Μικρασια
τικού μαρτυρίου θά ώθήσωσιν, άν οχι δλους, τουλάχιστον τούς πλείστους τών 
χριστιανών είς τραγικήν έξοδον εκ τών εστιών των.

Ταΰτα καθηκόντως, άλλά καί μετά πόνου ψυχής βαρυαλγούσης φέρων είς 
γνώσιν τής 'Τμετέρας Θειοτάτης καί προσκυνητής μοι Παναγιότητος καί τής 
περί Αυτήν 'Α γίας καί Ίερ ά ς  Συνόδου καί επικαλούμενος τάς άκουσιθέους 
εύχάς καί ευλογίας τής Μητρός Εκκλησίας πρός ένίσχυσίν μου, έπί χρησταΐς 
ταΐς έλπίσιν πρός τόν Θεόν τοΰ ελέους καί τής ειρήνης, «"Ος ούκ έάσει τούς έπ’ 
Αύτόν πεποιθότας πειρασθήναι υπέρ δ δύνανται», κατασπάζομαι τήν αγίαν δε
ξιάν τής 'Τμετέρας Θειοτάτης καί προσκυνητής μοι Παναγιότητος καί διατε- 
λώ μετά σεβασμού βαθυτάτου κ.λ.π.

t  Ό  "Ίμβρου καί Τενέδου 

ΙΩ Α Κ ΕΙΜ

“Η  έπ τής ’Ί μ β ρ ο ν  έΜχλησιαστική έξάρτησις τής νήοον Τενέδον

Έ κ  τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής Μυτιλήνης γνωρίζομεν, δτι είς τήν 
Επισκοπήν Λέσβου υπάγονταν άπό τών πρώτιον χριστιανικών αιώνων ή Τένε
δος καί τά άπέναντι αύτής κείμενα μικρά νησιά, αί έπτάνησοι, αί γνωσταί 
σήμερον μέ τό όνομα Μοσχονήσια, διότι μεταξύ αύτών συγκαταλέγεται καί ή
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Προσελήνη, πού άναφέρεται είς τόν τίτλον τοΰ ’Επισκόπου Φλωρεντίου. Ού- 
τος, κατά τό έτος 451, είς τήν Δ ' Οικουμενικήν Σύνοδον τής Χαλκηδόνος υπο
γράφει ώς «’Επίσκοπος Λέσβου, Τενέδου, Προσελήνης και Αίγιαλών». Άργό- 
τερον πάλιν, είναι γνωστόν, δτι προήχθη είς ’Επισκοπήν υπό τόν Μητροπο
λίτην Μυτιλήνης κατά τήν μαρτυρίαν τών «αναγραφών».

’Αρκούντως περίεργος είναι ή εΐδησις, κατά τήν οποίαν, ή Τένεδος, είς τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ ΙΑ ' αίώνος, επί τής εποχής τοΰ Οικουμενικού Πατριάρ- 
χου Καλλίστου τοΰ Α ', εμφανίζεται ώς Μητρόπολις, τοΰ Μητροπολίτου αύτοΰ 
υπογράφοντας ώς εξής: Ό  ταπεινός Μητροπολίτης Τενέδου καί ύπέρτιμος 
’Ιωσήφ (Le Guien 9·50), δεδομένου δτι κανείς άλλος Μητροπολίτης Τενέδου 
δέν άναφέρεται έκτοτε.

’Επίσης σημαντική είναι ή εΐδησις πού αναφέρει ό μεσαιωνοδίφης Μα
νουήλ Γεδεών, εις τούς Πατριαρχικούς Πίνακας αύτοΰ, κατά τήν οποίαν τόν 
’Οκτώβριον τοΰ 1·3<68 δίδεται τώ Μητροπολίτη Περιθθ3ρίου ή Τένεδος επί τής 
Β ' πατριαρχίας τοΰ Οικουμενικού Πατ. Φιλαθέου.

'Η  Τένεδος λοιπόν, μέχρι τοΰ 1922 υπαγόταν είς τήν Μητρόπολιν Μυτι
λήνης, άφοΰ ό Μητροπολίτης αύτής ανέκαθεν είς τήν φήμην αύτοΰ ώνομάζετο 
Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Έρεσσοΰ τε καί Τενέδου. ’Έκτοτε, δταν αΰτη άπε- 
σπάσθη έκ τής 'Ελληνικής ’Επικράτειας καί προσηρτήθη είς τό Τουρκικόν 
Κράτος, ύπήχθη έκκλησιαστικώς στον Μητροπολίτη ’Ίμβρου.

Σκέψις τοιαύτης ένώσεως τών δύο νήσων έγινε καί άλλοτε, καί παραδείγ
ματος χάριν, άναφέρομεν τήν περίπτωσιν, κατά τήν όποιαν, ό ’Αρχιμανδρίτης 
Νικηφόρος Γλύκας δεχθείς νά θέση υποψηφιότητα διά τήν Μητρόπολιν 
’Ίμβρου, ύπέμνησεν είς τούς Συνοδικούς παΛ,αιάν αΐτησιν τής ’Ίμβρου, πρός 
ένωσιν τής Τενέδου καί Σαμοθράκης μετά τής ’Ίμβρου είς μίαν επαρχίαν. 
(Βιογραφία καί ήμερολόγιον Νικηφόρου Γλυκά, τεΰχος Β ' Ά θήναι 1907 
σελ. 4 ). Καθώς είναι γνωστόν τήν φοράν αυτήν δέν έγινε δεκτή ή αΐτησις αύ
τή, διά νά προταθή. άργότερα κατά τό 1ι878 έκ μέρους τών Γερόντων Συνοδι
κών, πρός περιποίησιν καί παρηγοριάν τοΰ Μητροπολίτου ’Ίμβρου, ό όποιος 
πρός τακτοποίησιν τών Εκκλησιαστικών πραγμάτων ύπέβαλλεν σημαντικόν 
σχέδιον μεταρρυθμίσεως τής ’Εκκλησίας. Είς τήν πρώτην γραμμήν τοΰ ιστορι
κού τούτου σχεδίου έτέθη ή διαρρύΟμισις τών ορίων τών επαρχιών. Έ κ τούτου 
καταθορυβηθέντες οί πανίσχυροι Γέροντες Μητροπολϊται έφιλοτιμήθησαν λοι
πόν νά ικανοποιήσουν τόν διαπρεπή Ιεράρχην ’Ίμβρου, προσαρτώντας είς τήν 
επαρχίαν αύτοΰ τάς νήσους Τένεδον καί Σαμοθράκη,ν. Πολύ ενωρίς δμως άπο- 
γοητεύθησαν είς τό νά νομίσουν δτι θά ύπεχώρει είς τάς αξιώσεις αύτοΰ ό πο
λύς Γλύκας’ ούτως έχρεωκόπησεν καί πάλιν ή ένωτική προσπάθεια, διά νά έλθη 
είς τό προσκήνιον δια πολιτικούς λόγους, δταν δηλαδή κατά τό 1916 έσχημα- 
τίσθη ή ’Επαναστατική Κυβέρνησις έν Θεσσαλονίκη υπό τόν αείμνηστον Έλ.
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Βενιζέλον καί διετυπώθη ή γνώμη τοϋ λαοπρόβλητου Κυβερνήτου, μέ τήν έξης 
μόνον έπι.φύλαξιν, δτι ή πραγμάτωσις τής ιδέας αυτής ·θά λάβη σάρκα καί οστά 
μόνον μετά τήν αγαθήν έκιβασιν τών πραγμάτων.

Τ ά διαδραματισθέντα γεγονότα είναι είς δλους γνωστά, δι’ αύτό τά πα- 
ρατρέχομεν, .διά νά εΐπωμεν, δτι ή ένωσις αΰτη έγινε, υπό άλλην μορφήν δμως, 
σύμφωνα πρός τούς δρους τής Συνθήκης τής Λωζάνης τήν οποίαν ήκολούθη- 
σεν καί ή πράξις τής Εκκλησίας.

Ό  Ένωτικός Τόμος έχει ώς εξής:
«Επειδή ή τή ιερά Μητ. Μυτιλήνης τέως υπαγόμενη νήσος Τένεδος εΰρέ- 

θη, μετά τήν έπελθούσαν τελευταίως πολιτικήν μεταβολήν, κεχωρισμένη πολι- 
τικώς άπό τής νήσου Μυτιλήνης, άπεβη δέ δυσχερής ή εκκλησιαστική τοΰ έκεΐ 
Χριστιανικού πληθυσμού συνάφεια πρός τήν ίεράν Μητ. Μυτιλήνης, κρίσει 
καί άποφάσει Συνοδική, ένεκρίθη καί ώρίσθη δπως ή νήσος αΰτη Τένεδος, 
άποσπωμένη άπό τής ίεράς Μητ. Μυτιλήνης, προσαρτηθή λόγω τής γειτονείας 
καί τοΰ ενιαίου τής πολιτικής καταστάσεως πρός τήν ίεράν Μητ. τής νήσου 
’Ίμβρου.

Έ φ ’ ώ και ή Μετριότης ήμών μετά τών περί ημάς Ίερωτάτων Μητ. καί 
ΰπερτίμων, τών έν 'Αγία) Πνεύματι αγαπητών ήμΐν αδελφών καί συλλειτουρ
γών, άποφαινόμενοι συνοδικώς όρίζομεν καί διά τής παρούσης ΙΙατριαρχικής 
ήμών καί Συνοδικής ΊΙράξεως, δπως ή νήσος Τένεδος θεωρείται καί υπάρχει 
εφεξής τμήμα τής Ίερ ά ς  Μητ. ταύτης, Μητ. 'Ίμβρου καί Τενέδου καί οί έν 
τή νήσω ταύτη ορθόδοξοι χριστιανοί εχωσι τήν κανονικήν έκκλ. έξάρτησιν 
αυτών καί αναφοράν άπό τοΰ Ί ε ρ . Μητ. ’ΊμΙβρου καί Τενέδου.

Έ πί τούτο) γάρ έγένετο ή παρούσα Πατ. ήμών καί συνοδική Πράξις, κατα- 
στρωθεΐσα έν τώ Κώδικι τής καθ’ ήμάς Μ. τοΰ Χριστού ’Εκκλησίας, έν ΐσω δέ 
καί παραλλάκτω άποσταλεΐσα καί είς τάς Μητ. Μυτιλήνης καί ’Ίμβρου 1925 
κατά μήνα ’Ιανουάριον... (ΌρΘ. έτος 1926— 27 σελ. 423).
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Η ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΑΚΗ

Ό  έφορος ’Αρχαιοτήτων Μακεδονίας κ. Βαβρίτσας άνεκοίνωσεν δτι, άρ
χισε ή άποκάλυψις τής αρχαίας Θρακι,κής πόλεως Μεσημβρίας, καί δτι τά 
ήδη άνευρεθέντα. σπουδαία αντικείμενα είναι υπό μελέτην.

Σημειοΰμεν δτι} ώς τώρα άνευρέθησαν ερείπια οικιών 100 τ.μ. έμβα- 
οοΰ, μέ τρία ορθογώνια δωμάτια, πλακόστρωτες αυλές άπό μάρμαρο καί δύο 
δρόμοι πλάτους 1.80 καί 3 μ. καί μήκους 15 μ., καί ένα ιέλαιοτριβεΐον, νομί
σματα τής αρχαίας Μαρωνείας καί τοΰ Φιλίππου τοΰ Β ',  ένα άγαλμα άκέ- 
φαλον ’Έρωτος, καί εξαιρετικής τέχνης ειδώλια, διάφορα άγγεϊα καί όστρα
κα τοΰ 4ου π.Χ. αιώνος.

Ειδώλων έκ τών άνασκαφών τής Μεσημβρίας

"Ολα αυτά μαρτυρούν, κατά τούς ειδικούς, δτι ή Μεσημβρία ήτο πόλις 
συγκροτημένη καί μέ άρίστην όχύρωσιν, καί είναι φυσικόν νά περιμένη κανέ-
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νας κι’ εκπλήξεις, κατά, τήν συνέχειαν των άνασκαφών α! όποΐαι θ’ ακολου
θήσουν.

Πήλινον είδώλιον ’Αθήνας. Ειδωλιον κόρης.

Έ π ί τή ευκαιρία, ύπενθυμίζομεν δτι, πρέπει καί διά λόγους διεθνούς 
πλέον προβολής τοΰ φιλοσόφου Δημοκρίτου, νά διενεργηθοΰν συστηματικά! άνα- 
σκαφαί καί είς τά ’Άβδηρα, πράγμα πού θά προκαλέση παγκόσμιον ενδιαφέρον 
καί συγκίνησιν.

’Έχοντες ύπ" δψιν τάς άνασκαφάς τοΰ κ. Α. Βαβρίτσα καί τάς εργα
σίας του πού έδημοσιεύθησαν είς τά πρακτικά τής Α ρχαιολογικής Εταιρείας 
Αθηνών, καθώς καί τάς σχετικάς φωτογραφίας τών μέχρι τοϋδε εύρεθέντων 
αρχαιολογικών αντικειμένων, είμεθα βέβαιοι δτι ή άρχαία Θρακιική Μεσημ
βρία θά παρουσίαση εκπλήξεις, ώς πόλις εμπορική, καί έπί πλέον, ώς εύρι- 
ακομένη έναντι τής Σαμοθράκης, δπου τδ ιερόν τών Κάβειρων, τό πανελλήνιον 
τούτο προσκύνημα κατά τήν Ά ρχαιότητα.

Η ΛΑΤΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

’Ογκώδης καί πολύ ενδιαφέρων' δ τόμος τής Λαογραφικής Εταιρείας, 
πού: διευθύνει ό .γνωστός λαογράφος καί ακαδημαϊκός κ. Γ. Μέγας. ’Έχουν 
πολλά άποθησαυρισθή στον ειδικόν αυτόν τόμο·, πού βγήκε) γ ιά  τή λαϊκή άρ-
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χιτεκτονική. Μπορεί νά λείπουν μερικά άκόμη —· καί ουσιώδη —  άλλ’ αυτό 
δέν σημαίνει πώς δέν μπορούν νά δοθούν σέ συνέχεια τών δοσμένων. Λείπουν 
π .χ . οί θαυμάσιοι καί περήφανοι «Πύργοι» τής Λέσβου (εκείνοι τοΰ Πρίμου, 
τοΰ Τσακίρη) , κ ι’ άλλοι πού βρίσκονται σέ πλαγιές του κατάφυτου νησιού. 
Κ ι’ άλλα τολμηρά άρχιτεκτονήματα τοΰ Τρίκερι.

Δέν είναι βέβαια, εύκολη δουλειά ή αποθησαύριση τούτη. Θέλει καιρό, 
καί «δαπάνην ου 'μικράν». Μερικοί αρχιτέκτονες έχουν επίσης καταπιαστή μέ 
τή δουλειά τούτη καί μάς έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες δείχνοντας 
τίς λαϊκές μας αρχιτεκτονικές δημιουργίες σ’ δλη τήν ομορφιά καί τό μεγα
λείο τής μεταβυζαντινής τέχνης, πού την θαυμάζουμε γ ιά  τίς τολμηρές καί 
γιομάτες πρωτοτυπία δημιουργίες της. Τ ά δημιουργήματα αυτά έχουν ψυχή, 
σοϋ μιλοΰν καί σέ 'συνεπαίρνουν. Κ ι’ δλα είναι βγαλμένα μέσο: άπό τή λαϊκή 
ψυχή, τίς ανάγκες πού έχουν νά υπηρετήσουν, καί τό πνεύμα τής έποχής τους. 
Οί λαϊκοί μαστόροι προβάλλουν μέ αξιώσεις άληθινά εμπνευσμένων δημιουρ
γών, πού συνεχίζουν τή βυζαντινή παράδοση, μέ συνέπεια καί μεράκι. Πολλά 
άπ’ αυτά είναι αληθινά καλλιτεχνήματα, τολμηρά καί μέ πολλή φαντασία 
δοσμένα. Τ ά εσωτερικά τους, τό ίδιο, ξεχωρίζουν1 γιά  τήν αρμονία καί τήν 
ομορφιά τους, καί είναι χάρμα οφθαλμών, μέ τά στολίδια καί τήν άλλη δια- 
κόσμησή τους (φαντά, πιατικά, διακόσμηση τών τοίχων) .

Τό κάθε τι πού δημιουργεί ό λαός, είναι, άλλωστε, ή εικόνα τοΰ εσωτε
ρικού του κόσμου, πού τόν εκφράζει καί τόν υπηρετεί.

Κ ι’ εδώ πρέπει νά πούμε, πώς δ,τι έχομε αξιόλογο, βρίσκεται στή λαϊ
κή μας παράδοση (ποίηση, ζωγραφική, αρχιτεκτονική κλπ.) . ’Ά ν παραδει
γματιζόμασταν (όχι αντιγράφοντας) μελετώντας τά δήμιουργήματά τους, θά 
είχαμε μιάν αληθινή νεοελληνική τέχνη κ ι’ οχι μιμήσεις ξένες καί τής κα
κίας ώρας. Ά λλά  τό τελευταίο τοΰτο, είναι θέμα πλατείας μελέτης. ’Ή δη, 
έχει έπισημανθή ή αξία καί ή σημασία τής λαϊκής τέχνης, σάν ανόθευτης 
δημιουργικής πηγής, γιομάτης 'αυθορμητισμοί. Κ ι’ οχι μόνο σέ μάς, άλλά 
γενικώτερα, σ’ δλο- τόν κόσμο. Γιατί ή λαϊκή τέχνη είναι άνόθευτη, χωρίς 
συμβατικότητες καί καταναγκασμούς (μιμήσεις τοΰ φυσικοΰ καί τού δο
σμένου) .

Ά π ό  δλον αυτόν τόν θησαυρό τής λαϊκής τέχνης καί αισθητικής αγω 
γής, δέν ωφεληθήκαμε καθόλου. Μήτε τόν μελετήσαμε! Δέν καταδεχτήκαμε 
νά ρίξουμε μιά ματιά σ’ αυτά πού μάς γοητεύουν, δταν τά δούμε σέ οργανική 
συγκρότηση (λαϊκοί χοροί, τραγούδια, ζωγραφική, υφαντική, αρχιτεκτονική, 
διακοσμητική σέ μέταλλο καί άγγειοπλαστική) . Μάς συγκινούν καί μάς 
συνεπαίρνουν μέ τό πλήθος τών εμπνεύσεων, τών σχημάτων καί τών χρωμά
των πού παρουσιάζουν, ενώ τά σύγχρονά μας είναι άπελπιστικά μονότονα καί 
πεζά (θά λέγαμε βιομηχανικά) , γιατί δέν προβάλλουν άπό κάποιαν αίσθη-
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τικήν άνάγκη, άλλά άπό το πνεύμα της ευκαιρίας καί της εύκολίας. Ή  πρα- 
κτικότητα πέρασε πάνω άπ’ δλα, σάν οδοστρωτήρας. Καμμιά αισθητική καλ
λιέργεια καί λεπτότητα στή ζωή μας. Καί 'δέν είναι μικρή ή καταστροφή. 
Γιατί ή πρακτικότητα δέν μάς έφερε καί μ ιά νέα αισθητική χαρά. Μόνο 
πλήξη μάς έφερε. Έ νω οί παληοί λαϊκοί τεχνίτες, δλα τά έκαναν τραγούδι 
γιομάτο μεράκι, γ ιά  τή ζωή. Τά μετουσίωναν. Μικρή δέν είναι ή ζημιά πού 
πάθαμε άπ’ τόν πρακτικισμό καί τόν καταναλωτισμό Δέν γίναμε μόνο μη
χανές. Δέν παράγομε μόνο τυποποιημένα προϊόντα, άλλά καί πλήξη άφό- 
ρητη καί κάποτε άπελπιστική. ’Έτσι. δταν άντικρύσουμε τά θαυμάσια έργα 
τής λαϊκής τέχνης, ξαφνιαζόμαστε καί νιώθουμε μιάν εσώτερη χαρά καί 
ικανοποίηση, ελεεινολογώντας τόν φτωχόν εαυτό μας.

Κάποτες έγινε τό ανανεωτικό κίνημα στή ζωγραφική καί ή τέχνη τού
τη πήρε τό σωστό δημιουργικό δρόμο. Μεγάλοι ζωγράφοι ταξίδεψαν έξω άπό 
τή χώρα τους καί είδανε τή φύση καί τή ζωή, στίς πραγματικές τους όψεις, 
άνακαλύπτοντας τό χρώμα κάτω άπό τόν ήλιο. Τό ίδιο δέν έγινε σέ μάς, παρά 
πολύ άργά καί μιμητικά κ ι’ δχι δημιουργικά. Καί είχαμε θησαυρούς τέχνης. 
Τό άνανεωτικό κίνημα τοΰ δημοτικισμού δέν ξαπλώθηκε στίς άλλες τέχνες, 
καί μείναμε στάσιμοι. Είναι πάντα καιρός νά καταπιαστούμε μ’ αυτή τή δου
λειά τής άληθινής, τής ουσιαστικής άνανέωσης στίς τέχνες, δπως. καί στή 
ζο^ή μας. μέ συνέπεια καί βαθειά συνείδηση τής άποστολής μας.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ό  ξεχωριστός Έλληνοαμερικα,νός δημοσιογράφος καί συγγραφεύς κ. Κ. 
Παπαφωτίόυ, πού ή δραστηριότητά του είναι γνωστή, τόσο· στο Νέο Κόσμο, 
δσο καί στήν Ελλάδα, έξέδωσε τελευταία τό βιβλίο του «Έλληνοαμερικανική 
Σκοπιά», δπου ζωγραφίζεται ή ζωή τοΰ Έλληνισμοΰ τής ’Αμερικής, σάν σέ 
καθρέφτη, καί μάς δίνεται έτσι ή ευκαιρία νά γνωρίσουμε πρόσωπα καί πρά
γματα, καθώς καί τή δράση καί τήν εργώδη προσπάθεια στή δεύτερη πα
τρίδα του, τοΰ "Ελληνα μετανάστη.

Ό  κ. Κ. Παπαφωτίου εζησε τόν Ελληνισμό τής ’Αμερικής, μελέτησε 
τά προβλήματα του καί μάς δίνει, έτσι, ζωντανή τήν εικόνα του, μέ πολλή 
άγάπη. Καί άξίζει κάθε ενδιαφέρον καί υποστήριξη^ τοΰτο τό έργο του, ή 
«Έλληνοαμερικανική Σκοπιά», πού μάς δίνει ολοζώντανη τή ζωή καί τούς 
πολλαπλούς μόχθους τοΰ Έλληνισμοΰ στο Νέο Κόσμο. Κυρίως μάς δίνει τούς 
παλμούς αύτοΰ τοΰ Έλληνισμοΰ, πού τόσο· τιμά τήν ΙΙατρίδα.

ΕΝΑΣ ΣΗΛΥΒΡΙΑΝΟΣ ΑΓΙΟΣ

Λίγοι θά γνωρίζουν, δτι ό "Αγ. Νεκτάριος τής Α ’ιγίνης κατάγεται άπό 
τή Σηλυβρία τής Ά νατ. Θράκης, κάτι πού τιμά τούς Θράκας, όπως μάς ύπεν-
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θυμίζει δι’ Ιπιστολής της καί ή ξεχωριστή Θρακιώτισσα κ. Ευτέρπη Ί .  Κούρ
ο άλου.

Πρόκειται περί ενός Άγιου, πού ύπέστη τά πάνδεινα άπό τούς συκοφάν- 
τας τής εποχής του, ενώ ό ίδιος ύπέμεινε δλα μέ χριστιανικήν άνεξικακίαν, 
καί έπεβλήθη> μέ τό ήθος καί τήν αρετήν του.

Οί Θράκες έχουν καθήκον νά τιμούν ιδιαιτέρως τόν "Αγιόν των, καί 
πρέπει νά σκεφθοΰν κατ’ ετος νά διοργανώνουν ένα ομαδικόν προσκύνημα 
πανηγυρικόν. «Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων...».

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΜΑΔΥΤΟΥ

Τό Σωματεΐον τών Μαδυτίων «Ελλήσποντος», εξ έδωσε ογκώδη τόμον 
διά τήν Μάδυτον. Καί είναι μιά άναστήλωσις τής χαμένης πατρίδας —  φρον
τισμένη με πολλή αγάπη καί συγκίνηση γ ι’ αύτήν. Πλήθος χαρακτηριστικών 
τοπίιον καί φυσιογνωμιών, παλαιών καί νεωτέ,ρων Μαδυτίων, κοσμεί τήν ώ- 
ραίαν αύτήν έκδοσιν, πού άποτελεΐται άπό 500 σελ. καί είναι γραμμένη άπό 
τον Μαδυτινό γιατρό Ά π . Σιταρά, πού πέθανε στήν Καλλιθέα, πρόσφυγας κι5 
αυτός, το 1948.

Θά ήταν* λίγο νά συγχαρούμε τόν Σύλλογο τών Μαδυτίων, γιά τό άνα- 
μνηστικό αύτό λεύκωμα - παράδειγμα πρός μίμησιν γιά δλα τά Σωματεία 
τών προσφύγων. Έκτος τών Σμυρναίων, τών Ποντίων καί λίγων άλλων, οί 
περισσότεροι άπό τίς χαμένες πατρίδες δέν έχουν τό Μαυσωλείο τους, καί 
μάλιστα τόσο· επιβλητικό, δπως τής Μα δύτου. Καί πάλι, συγχαρητήρια.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΙΑΤ. ΣΤΑΜΟΥΑΗ

Ή  οικογένεια τού Μιλτ. Σταμούλη, τού αξέχαστου εκλεκτού συνεργάτου 
τών «Θρακικών», Ίκτελούσα τήν επιθυμίαν του, νά δημοσιευθούν δηλ. τά 
«Φύρδην - Μίγδην» του, δέκα χρόνια μετά τόν θάνατόν του, Ιξετύπωσεν είς 
καλαίσθητον τόμον τό εργον του αύτό πού είναι πολύτιμον διά τόν ιστορικόν 
τής σύγχρονης ιστορίας τής Θράκης.

Ή  πράξις αύτή τής κόρης του, κ. Ξανθίππης Φλωρά, είναι συγκινητικό 
μνημόσυνο τού πατέρα της καί πνευματικού άνθρώπου, καί τήν συγχαίρομεν, 
διότι, έτσι, διασώζεται πολύτιμον ιστορικόν υλικόν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΑΙΠΠΟΥΠΟΑΕΩΣ

Ευσυνείδητη καί τεκμηριωμένη μελέτη, γύρω από τήν Ιστορία τής Φιλιπ-
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πουπόλετος κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον, εδημοσίευσε και κυκλοφόρησε ό 
λέκτοορ τοΰ Πανεπιστημίου τής Κολοονίας κ. Θεο-δ. Ν. Βλάχος.

Ή  μελέτη αυτή είναι επαγωγόν ανάγνωσμα διά τούς μορφωμένους καί 
τους άπλοΰς ανθρώπους, καί τοϋτο είναι ενα άπό τά προτερήματα τοΰ συγ- 
γραφέως, που δέν χάθηκε σέ αοριστολογίες καί εύκολα συγγραφικά «έφφέ», 
άλλά μέσα άπό τους Ιδαιδάλους τής Ιστορίας, εδωσε άνάγλυφη τήν είκόνα καί 
τή συμβολή τής Φιλιππουπόλεως, σάν χαρακτηριστικά σημαντικής ελληνικής 
πόλεως στήν καρδιά τής Βαλκανικής χερσονήσου, υπέρ τήν κυρίως Θράκην.

Ο ί Φιλιππουπολΐτες, καί δλοι που άγαποΰν τήν ίστοιρία, θά πρέπει νά δια
βάσουν τό βιβλίο τοΰ κ. Θ. Ν . Βλάχου, γιατί εΐναι σοιβαρό ιστορικό σύγγραμμα, 
μέ πλούσια βιβλιογραφία διά τους μελετητάς. ’Αξίζει.



Ο Ρ Α Κ Ι Κ Δ  ΠΕΝΘΗ

Πάτροκλος Τσατάλας

01 Θράκες, καί είδικώς τό «Θρακυκόν Κέντρον», έχασαν φίλον καί άν
θρωπον, πού διεκρίνετο διά τήν ακεραιότητα τού χαρακτήρος του καί τήν 
λεβεντιά του, τόν ΙΙάτροκλο Τσατάλα, τόν χαμό τού οποίου έθρήνησαν δλοι

οσοι τόν έγνώρισαν, διότι ήτο καί άνθρωπος ξεχωριστός-.καί φίλος πού διε
κρίνετο, διά τήν ευγένειαν τών αισθημάτων του, καί τήν λεβεντιά του.

Ό  ΊΙ. Τσατάλας υπηρέτησε τήν Θρακικήν ύπόθεσιν, καί ιδιαίτερα τήν 
προσπάθειαν τού θρακικού Κέντρου, τού όποιου ήτο καί ’Αντιπρόεδρος, καί 
ποτέ δέν θά λησμονηθή ή προσφορά του, ή τόσον ανιδιοτελής καί γενναία.

Ή  απουσία του άπό ανάμεσα μας είναι αισθητή καί ή λύπη μας, γιατί 
τόν χάσαμε τόσον απροσδόκητα, μεγάλη, γιατί πάντα βαραίνει στη ζωή καί 
στις κοινές υποθέσεις, τό ήθος καί ή άνωτερύτης ενός άνθρώπου, προικισμένου 
μέ τόσα προσόντα.

Ό  Πάτροκλος Τσατάλας κατάγονταν άπό τά Γανόχωρα (τή Χώρα) τής 
Θράκης. Γεννήθηκε τό 1904 καί, μετά τις σπουδές του στό Ζωγράφειο τής
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Πόλης, προσελήφ'θη στήν ’Ηπειρωτική Άτμοπλοΐα, καί ακολούθως στήν Έλ
λη νοβουλγαρική Επιτροπή, και τό 194G στήν ΚΤΔΕΠ. "Όπου καί αν ΰπηρέ
τη σεν, έδειξε δλην τήν ικανότητα καί δραστηριότητα του, καί ήγαπάτο παρά 
πάντων, διότι ήτο αληθώς αξιαγάπητος. Καί δέν Οά λησμονηθή ποτέ.

Ε ίς τους δικούς του, καί ιδιαιτέρως είς τήν κόρην του ’Αγγέλαν, που 
τήν συνέτριψεν ό θάνατός του, τό Θρακικόν Κέντρον, διαβιβάζει τά βαθυτερά 
του συλλυπητήρια. Δεν θά ξεχασΟή ό ευγενικός της πατέρας, πού δλους έλΰπη- 
σεν ό θάνατός του. Καί ή ιμνήμη του θά είναι παντοτεινή σ’ δλους, πού τόν 
έγνώρισαν, τόν αγάπησαν καί έξετίμησαν τά τόσα του προσόντα, πού αληθώς 
συνιστούν τόν εύγενή καί γενναΐον άνθρωπον.

Χρηστός Καραχαλίδης

Έγεννήθη είς Κούμβαον Α. Θράκης, τό έτος 1897.
Τό 1912 μετέβη είς Κων)πολιν, δπου ήσχολήθη μέ τήν ραπτικήν τέ

χνην, καί τό 1920 έξελέγη μέλος τοΰ συνδικάτου τών Maitres Tailleurs.

To 1924 ήλθεν ειίς Ελλάδα cbc ανταλλάξιμος πρόσφυξ. Κατά τό χρο
νικόν διάστημα άπό τοΰ 1915— 1924, διέπρεψεν έν Κων)πόλει καί ώς έπαγ-

γελματίας, άλλά καί ώς έπίλεκτον ιμέλος τής Ελληνικής παροικίας τοΰ Γα
λατά, διατελέσας ένοριακός επίτροπος ειίς τόν ’Ιερόν Ναόν ’Αγίου Νικολά
ου. Μέλος τοΰ Λιοικ. Συμβουλίου τής Φιλαρμονικής ’Ορχήστρας τοΰ Γαλατά, 
είχε πολυσχιδή πατριωτικήν δράσιν, άγωνισθείς διά πάσαν Ελληνικήν υπό-
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Οεσιν. Έ π ί πλέον ΰπήρξεν έκ τών Ιδρυτικών μελών τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, 
καί 'έπί πολλά έτη μέλος τοΰ Διοικητικού του Συμβουλίου.

Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου Ραπτών Α θηνών. 'Ιδρυτικόν μέλος τοΰ Τα
μείου αλληλοβοήθειας Έμπορορραπτών ’Αθηνών. Μέλος τοΰ Δ. Σ . τοΰ Συνε
ταιρισμού Έμπορορραπτών ’Αθηνών. Πρόεδρος τής 'Ομοσπονδίας Έμπορορ ρα
πτών Ελλάδος καί τοΰ Συλλόγου Καταστηματαρχών Ραπτών.

Δημιουργός τοΰ 8ου Συνεδρίου Έμπορορραπτών είς ’Αθήνας, τό 19ι5·8, 
έπαρασημοφορήθη διά τήν δράσιν του παρά τοΰ Προέδρου τής Διεθνούς 'Ομο
σπονδίας Έμπορορραπτών, τοΰ Γάλλου κ. Paul Vandair.

'Ιδρυτικόν μέλος τοΰ Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, καί ακά
ματος συνεργάτης τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, πατριώτης ένθερμος αγωνιστής 
καί φανατικός Θράξ, λάτρης δέ τής Βυζαντινής μουσικής.

Ή  μνήμη του έσεται α ίων ία.

Άπεβίωσε τόν Σεπτέμβριον τοΰ 19G9.
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