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ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ

Ή  άπόφασις της Εθνικής Κυβερνήσεως περί ίδρύσεως Πανεπιστη
μίου είς τήν Θράκην, την Πατρίδα του μεγάλου μύστου Όρφέως, του 
Δημοκρίτου, του Πρωταγόρου και τόσων άλλων σοφών αρχαίων, βυ
ζαντινών ώς και νεωτέρων προσωπικοτήτων, έχαροποίησεν ιδιαιτέρως 
δλους ημάς τούς θράκας.

Ή  ϊδρυσις Άνοπάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εξυπηρετούντος 
καίριους εθνικούς σκοπούς, ύπήρξεν ανέκαθεν ό διακαής πάθος δλων 
τών Θρακών, διότι ή Παιιδεία είναι ή Προμηθεϊκή φλόξ, ήτις φωτίζει 
την οδόν προς άναζήτησιν τού άνθρωπίνου προορισμού. Διαθέτει αυτή 
έξ άλλου την έξανθρωπιστικήν δύναμιν, ή όποία άνήγαγε τον άνθρω
πον από την ειρκτήν τής δουλείας τού υλισμού εις την κατάκτηοτν τής 
ελευθερίας τής οκέψεως, από την εύτέλειαν τού υλικού οντος είς την 
ύπερτάτην άξίαν τής ζωής, τον «’Ά ν θ ρ ω π ο ν » .

Ή  Θράκη, ώς έκ τής γεωγραφικής θέσεώς της, είναι ή χερσαία 
έξ ανατολών πύλη τής Ελλάδος· δι’ αυτό άκριβώς και ή Κρατική μέρι
μνα είναι και πρέπει να είναι άμέρισιος. Ή  ϊδρυσις ενός Άνωτάτου 
Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος θά συντέλεση γενικώς είς την ανιούσαν πο
ρείαν τόσον τής πνευματικής δσον καί τής οικονομικής ζωής τής Θρά
κης, διότι με την άνύφωσιν τού πνευματικού, ταυτοχράνως επιτυγχάνεται 
καί ή άνοδος τού βιοτικού επιπέδου.

θ ά  προετείναμεν την Αλεξανδρούπολην ώς καταλληλοτέραν πά
λιν διά τήν ϊδρυσιν Πανεπιστημίου, λόγω τής ίδιαζούσης καί προνομια
κής θέσεώς της, τού πληθυσμού της, τών κτιριακών δυνατοτήτων της, 
καθώς καί πολλών άλλων πλεονεκτημάτων της. Δεν νομίζομεν δμως, ότι 
ένδείκνυται ή συγκέντρωσις δλων τών Πανεπιστημιακών Σχολών μόνον 
είς έν ήδη ύπαρχον άστικόν κέντρον.

Λύσις θά ήτο ή δημιουργία νέας πόλεως — Άγροτοπόλεως, διά νά 
συγκεντρωθή είς αυτήν πληθυσμιακόν στοιχείον καί νά είσρεύση εισό
δημα είς τμήματα τής υπαίθρου μή άναπτυχθέντα είσέτι. Έντος τής 
άγροτοπόλεως θά ήτο δυνατόν νά έγκατασταθή Πανεπιστήμιον. Το έρ- 
γον αύτό όμως θά η το μακράς πνοής.



4

Εφόσον πλήθος λόγων συντρέχει, ύπέρ τής ίδρύσεως Πανεπι
στημίου εις Θράκην, εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, είναι φανε
ρόν ότι τυγχάνει λίαν εξυπηρετική ή κατανομή τών ίδρυθησομένων 
Πανεπιστημιακών Σχολών είς τάς έπαμένας δύο εκ τών σημαντικωτέ- 
ρων πόλεων τής Θράκης: τήν Άλεξανδρούπολιν καί τήν Κομοτινήν.

Άναφέρομεν τάς ώς άνω δύο γειτονικός πόλεις, εύρισκομένας είς τό 
Κέντρον τής Δυτικής Θράκης, διότι :

α) Ή  ’ Αλεξανδρούπολις άφ' ενός μέν απέχει χιλιαμετρικώς περίπου 
έξ ίσου έκ Νέας Όρεστιάδος και Ξάνθης, άφ' ετέρου δέ, εύρισκομένη 
πλησίον τών συνόρων, αποτελεί ώς έκ τούτου, προθήκην, τρόπον τινά, 
τών Ελληνικών επιτεύξεων.

6) Ή  τόνωσις τής Κομοτινής έπιβάλλεται έπίσης λόγω τού δτι είναι 
αΰτη τό διοικητικόν κέντρον τής Θράκης.

Τό προαναφερθέν σύστημα τής κατανομής τών Πανεπιστημιακών 
Σχολών, εις περισσοτέρας τής μιας πόλεις, έχει υίοθετηΟή ύπό πολλών 
χωρών, με άριστα αποτελέσματα.: Ούτως έκ τών λειτουργούν.των είς 
17 Γερμανικός πόλεις Πανεπιστημίων, μόνον είς τέσσαρας ύπάρχουν 
Σχολαί Οικονομικών καί Κοινωνιολογίας, είς έτερα τέσσαρα ίδρύθ'ησαν 
Γεωπονικοί Σχολαί, είς έξ Φυσιογνωστικαί, είς όκτώ Εύαγγελικαί καί 
Καθολικοί θεολογικαί Σχολαί, είς έτερα τέσσαρα μόνον Εύαγγελικαι 
θεολογικαί Σχολαί κ.ο.κ. Όμσίως, έκ τών λειτουργούντων είς όκτώ πό
λεις τής Δυτ. Γερμανίας ισαρίθμων Πολυτεχνείων, είς εν υπάρχει 'Αε
ροναυτική Σχολή, είς έτερον Σχολή 'Αεροπορικών 'Επικοινωνιών, εις 
δύο Πολυτεχνεία Σχολαί Ναυπηγών, είς εν ’Ορυκτολογίας, είς τρία 
'Αρχιτεκτονικής Κήπων, κλπ. Ωσαύτως, είς 'Ιταλίαν εφαρμόζεται τό 
αύτό αποκεντρωτικόν σύστημα. Ούτως, ή Οικονομική Σχολή τού Πανε
πιστημίου τής Παδούης εύρίσκεται είς Βερόναν, καί τούτο, διά νά ζωο
γον η θή πνευματικώς καί οίκον ομικώς καί ή τελευταία αυτή πόλις.

Έπίσης, τόσον είς Γαλλίαν όσον καί είς Ελβετίαν, άκολουθεϊται, έν 
πολλοϊς, τό αύτό σύστημα κατανομής τών Σχολών.

’Ά ς  μή παρασυρώμεθα άπό τά έν 'Αμερική ίσχύοντα συστήματα, 
διότι τά Εύρωπαϊκά κριτήρια είναι τελείως διάφορα. Ή  'Αμερική δεν 
άντιμετωπίζει προβλήματα δμοια με τά ίδικά μας. 'Εάν έν μέτρον απο
δίδει είς μίαν χώραν, τούτο δεν σημαίνει οτι δύναται νά μεταφυτευθή 
έπιτυχώς καί είς μίαν άλλην, όπου έπικρατοϋν τελείως διάφοροι συν- 
θήκαι. Ήμεϊς όφείλομεν νά τονώσωμεν δσον τό δυνατόν μεγαλύ- 
τερον άριθμόν 'Επαρχιακών Κέντρων.

Φρσνοΰρεν έπίσης δτι, άπό επιστημονικής πλευράς, αλλά καί εθνι
κής, θά ήτο αποδοτική ή δημιουργία, είς τό Πανεπιστήμισν τής Θράκης,



5

και έδρας θρακικών Ερευνών, διότι πολλά είναι τά χρήζοντα συστημα
τικής μελέτης και έρεύνης, ώς π.χ. θέματα άφορώντα τήν αρχαιογνω
σίαν, τήν άρχαιολογίαν, τήν ιστορίαν, τήν λαογραφίαν, τήν οικονομίαν 
Κ.λ.ΤΓ.

Περαίνοντιες, έκφράζομεν τήν ελπίδα, δτι συντόμως τό θρα,κικόν 6- 
νειρον, περί ίδρύσεως Πανεπιστημίου και εις Θράκην, θά λάθη σάρκα 
καί οστά, διότι, ώς είπε Διογένης ό Λαέρτιος: «ή Παιδεία όμοία χρυσω 
στεφάνίρ και γάρ τιμήν έχει και τό λυσιτελές».

Κ.Π.Μ.
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'Υπό δ η μ η τ ρ ι ο τ  μ ο τ κ α ν ο τ

Φιλολόγου - Μετεκπαιδευόμενου είς τό 
Πανεπιστήμιον Heidelberg

Είς έκ τών πλέον σημαντικών μαθητών τοΰ Άριστάρχου ήτο δ γραμμα
τικός τών ’Αλεξανδρινών χρόνων Διονύσιος ό Θραξ. ’Εν τώ λεξικφ τοΰ Σουΐ- 
δα άναγινώσκομεν τά έξης περ'ι αύτοΰ: «Διονύσιος, Άλεξανδρεύς, Θραξ δέ 
από τοΰ πατρός Τήρου Τήρος τοΰνομα κληθείς Άριστάρχου μαθητής, γραμμα
τικός. δς έσοφίστευσεν έν Ρώμη έπί Πομπηΐου τοΰ μεγάλου καί έξηγήσατο Τυ- 
ραννίωνι τώ προτέρω. συνέταξε δε πλεΐστα γραμματικά τε καί συνταγματικά 
καί υπομνήματα».1

Είς τό ανωτέρω απόσπασμα τοΰ λεξικοΰ τοΰ Σουΐδα τό προσδιδόμενον 
είς τον Διονύσιον χαρακτηριστικόν «Θραξ» είναι δυνατόν νά σημαίνη, ή δτι 
δ Διονύσιος έγεννήθη έν Θράκη, ή δτι ήδύνατο νά θεωρήται ώς Θραξ πολί
της έπειτα άπό πολυετή παραμονήν είς αυτήν τήν χώραν. Άπό τήν παρα
μονήν του είς ’Αλεξάνδρειαν ώς μαθητής τοΰ Άριστάρχου έκλήθη Άλεξαν
δρεύς. Τό χαρακτηριστικόν «Θραξ» λοιπόν θά πρέπει νά τονίζη δτι έγεννήθη 
είς τήν Θράκην, δτι φύσει είναι Θραξ, ένώ θέσει είναι Άλεξανδρεύς. Έκ 
τοΰ Σουΐδα έπίσης πληροφορούμε θα, δτι έδίδάξεν έν Ρώμη έπί Πομπηΐου τοΰ 
μεγάλου καί δτι ό Τυραννιών ό πρότερος διήκουσε τοΰ Διονυσίου τοΰ Θρφκός 
έν Ρόδω, συγκατελέγετο δέ μεταξύ τών μαθητών αύτοΰ.2 Περί τής συγγρα
φικής του δραστηριότητος δ Σουΐδας μάς δμιλεΐ πολύ γενικώς : «συνέταξε 
δέ πλεΐστα γραμματικά τε καί συντακτικά καί υπομνήματα». Άπό τον Στρά
βωνα πληροφορούμεθα, δτι έκαλεΐτο Ρόδιος, πράγμα τό δποΐον σημαίνει, δτι. 
έ'δίδαξεν έπίσης έν Ρόδω. «Διονύσιος δέ ό Θραξ καί Απολλώνιος δ τούς Α ρ 
γοναύτας ποιήσας, Άλεξανδρεΐς μέν, έκαλοΰντο δέ 'Ρόδιοι».31

1. Σουίδ. s. Υ. : «Διονύσιος» ( =  11(1931) 109, 27 - 31 ύπ5 άριθμ. 1172 A dler).
2. Σουΐδ. s. ν. : «Τυραννιών» ( =  IV  (1935) 607, 15 - 25 ύπ’ άριθμ. 1184 A dler).
3 . Στράβων X IV  2, 13 ( =  ρ. 969 Α. — ρ. 655 C. =  II I  (1852) 130 - 131

Kramer).
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Σημαντικόν καί διεξοδικόν αρθρον περί Διονυσίου τοΰ θράκος έ'γρα- 
ψεν δ Moiiz Schmidt τον παρελθόντα αιώνα είς τό περιοδικόν «Philologus» 
V II, σσ. 860 - 382, Gottingen 18)52 καί«Philo]ogus» VIII, σσ. 231 - 253. 
510 - 520, Gottingen 1853. Τό αρθρον τοΰτο τοΰ Μ. Schmidt λαμβάνει κατά 
τήν γνώμην μου τήν πρώτην θέσιν είς τήν βιβλιογραφίαν περί τον Διονύσιον 
τον Θρακα, διότι θέτει καί αναπτύσσει ολα τά προβλήματα με όξυτάτην μέθο
δον καί με οδηγόν πάντοτε τάς πηγάς καί μόνον αύτάς. Ώ ς έκ τούτου μεγίστη 
είναι ή φιλολογική αξία τοΰ άρθρου καί ή τιμή, ή δποία οφείλει νά προσδίδε
ται προς τον συγγραφέα αύτοΰ. Τό αρθρον τοΰτο, άν καί ανήκει είς τον παρελ
θόντα αιώνα, είναι μέχρι σήμερον άπό τήν σύγχρονον ερευνάν άναντικατά- 
στατον. Θαυμάζει όντως τις έν αύτω τήν βαθεΐαν γνώσιν τοΰ συγγραφέως δύ 
αύτάς ταύτας τάς πηγάς. Ή  γνώμη μου είναι, ότι πάσα μελλοντική έρευνα 
περί τον Διονύσιον τον Θρακα θά πρέπει νά έκκινήση άπό μίαν βαθεΐαν καί 
ουσιαστικήν μελέτην τοΰ άρθρου τοΰ Μ. Schmidt καί τών προβλημάτων, τά 
οποία ούτος θέτει καί αναπτύσσει είς σχέσιν καί αναφοράν πάντοτε προς τάς 
πηγάς, τάς οποίας ό έρευνητής θά πρέπει νά άναζητήση καί έξετάση.

Βασικόν έπίσης είναι καί τό αρθρον περί τοΰ Διονυσίου τοΰ Θρακός είς τήν 
Real-Enkyklopadie, τόμ. VI, στήλ. 977/ 1:8 - 983, 50. Έν αύτω δύναταί τις 
νά εύρη είς σύντομον άνάπτυξιν τάς πηγάς καί τήν βιβλιογραφίαν, τά δποία 
είναι απαραίτητα διά τήν έρευναν τής ζωής καί τοΰ έργου τοΰ Διονυσίου τοΰ 
Θρακός.

Είς τό λεξικόν τοΰ Σουΐδα δέν γίνεται μνεία τοΰ χρονικοΰ διαστήματος, 
κατά τό οποίον έζησεν δ Διονύσιος. Τό αρθρον τής R. Ε. τοποθετεί τήν ζωήν του 
μεταξύ τοΰ 170 καί 90 π.Χ., τον δέ θάνατον τοΰ Άριστάρχου τό 140 π.Χ. 
(στήλ. 977).

Ώ ς γνωστόν ή σχολή τοΰ Άριστάρχου ήσχολείτο βασικώς με τον "Ομη
ρον, μέ τήν κριτικήν καί τήν έξήγησιν τοΰ κειμένου. Διονύσιος δ Θραξ άσχολεί- 
ται καί αύτός μέ τά ομηρικά θέματα 4 δεχθείς έπίδρασιν άπό τον διδάσκαλόν 
του, πλήν ομως δέν άποδέχεται πλήρως τάς γνώμας τοΰ Άριστάρχου, τάς 
όποιας πολλάκις έλέγχει καί διορθώνει. Ή  άπόστασίς του άπό τον Άρίσταρ- 
χον υπήρξε μεγάλη εις τά προβλήματα τοΰ τονισμοΰ, όπου λαμβάνει θέσεις, 
τάς δποίας δέν έπέτρεπε ή καθημερινή χρήσις τής γλώσσης. Οΰτω είς άντί- 
θεσιν προς τον Άρίσταρχον προέκρινε τήν γραφήν αιδώ, ήώ άντί τής αιδώ, 
ήώ, καί άχρειον άντί άχρεΐον.5 Αξίζει έπίσης νά μνημονευθή ή συμφωνία

4 . Μνείαν τούτου ποιούνται πολλαί άρχαΐαι πηγαί, τάς οποίας εκθέτει άναλυτικώς 
το άρθρον της R . Ε ., στήλ. 978.

5. Βλ. όίρθρον έν R . Ε ., V I στήλ. 978. Βλ. καί Μ. Schm idt, P hilo l. V II, 374.
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του μετά τοΰ Άριστάρχου έν τούτω, δτι α'ι ΆΟήναι ήσαν πατρίς τοΰ Όμη
ρου.6

Τό έργον, τό όποιον έκαίμεν όνομαστόν τον Διονύσιον, επιγράφεται «Τέ
χνη Γραμματική». Τό μικρόν τοΰτο είς όγκον βιβλίον είναι ή πρώτη Γραμ
ματική, ή όποια έγράφη είς τον Ευρωπαϊκόν Χώρον, ώς έκ τούτου δέ πρού- 
ξένησε μέγα ενδιαφέρον. ’Ήδη οι Στωϊκοί καί οί Αλεξανδρινοί Φιλόλογοι 
συνεζήτουν προβλήματα σχετικά μέ τήν ουσίαν τής γλώσσης καί μέ 
τήν σπουδήν τής γραμματικής έπί τη ιβάσει τής συγκρίσεως τής ομη
ρικής γλώσσης μέ τήν Αττικήν καί τήν κοινήν γλώσσαν τής έποχής.

Οί έκπρόσωποι τής «Αναλογίας», ήτοι ό Άρίσταρχος καί οί μαθηταί του 
έδημιούργησαν έκ τών ιδίων παρατηρήσεων των βασικούς κανόνας καί έθε
σαν οΰτω τάς βάσεις διά μίαν τεχνητήν γραμματικήν, ή δποία άνεπτύχθη ώς 
ιδιαίτερος κλάδος τής φιλολογίας. Οΰτω Διονύσιος δ Θραξ ώς τεχνικός γραμ
ματικός ανοίγει μίαν νέαν περίοδον είς τήν φιλολογίαν διά τοΰ έργου του, 
«Τέχνη γραμματική», τό όποιον άπετέλεσε τάς θεμελιώδεις άρχάς τών γραμ
ματικών σπουδών.

Ή  «Τέχνη γραμματική», ώς καί τά Σχόλια είς αυτήν, έξεδόθησαν ώς 
πρώτος τόμος τής σειράς «Gramma.ti.ei Graeci» άπό τον έκδοτικόν οΐκον 
Teubner τής Λειψίας τό έτος 1883/1901. Ή  έκδοσις αΰτη είναι έν μέγα 
κατόρθωμα τής φιλολογικής επιστήμης. Μεγίστην φιλολογικήν αξίαν έχει κυ
ρίως ή έκδοσις τών Σχολίων εις τήν «Τέχνην», τής όποιας έπεμελήθη δ Α. 
Hilgard διά τής προσθήκης κριτικοΰ υπομνήματος καί πινάκων (Tieubner τής 
Λειψίας 1901).7

6. Βλ. Μ. Schmidt, Philol. V II, σελ. 373. Ε ίς τήν ’Αλεξάνδρειαν εδρασε πλειάς 
μεγάλων φιλολόγων, οί όποιοι έθεμελίωσαν τήν κριτικήν καί γραμματικήν ερμηνείαν τών 
φιλολογικών μνημείων. Οί επιφανέστατοι άνδρες τής έποχής διορίζονται διευθυνταί τής 
μεγάλης Βιβλιοθήκης, ή δποία ίδρύθη ύπδ τοΰ Πτολεμαίου του Α' τοΰ Σωτήρος καί τοΰ 
υίοΰ αύτοΰ Φιλαδέλφου καί περιείχε 700.000 τόμους χειρογράφων. ‘Ο βιβλιοθηκάριος 
γραμματικός ’Αρίσταρχος ό Σαμόθραξ, μέγιστος τών φιλολόγων τής έποχής καί αρχηγός 
τής σχολής τής ’Αλεξάνδρειάς, είσήγαγε τά κριτικά σημεϊα έρεύνης τών έπών, συνέχισε 
δέ καί συνεπλήρωσεν τό εργον τοΰ περιφήμου γραμματικοΰ καί βιβλιοθηκάριου ’Αριστο- 
φάνους τοΰ Βυζαντίου, μ,αθητοΰ καί διαδόχου τοΰ Καλλιμάχου καί τοΰ Ζηνοδότου. Ά ρ ι-  
στάρχειος λοιπόν εΤναι ό Διονύσιος ό Θραξ, ό όποιος καί συνέγραψε τήν πρώτην ελληνι
κήν γραμματικήν, ή δποία έπί μίαν ολόκληρον χιλιετηρίδα ήτο τό έγχειρίδιον τής γραμμα
τικής διδασκαλίας τής ελληνικής γλώσσης καί τό πρότυπον, έπί τοΰ όποιου έστηρίχθησαν 
αί Γραμματικαί πασών τών εύρωπαϊκών καί μερικών άσιατικών γλωσσών μέχρι τής ’Ανα
γεννήσεως.

7. Συγγράφοντες τό παρόν αρθρον έχομεν πρό οφθαλμών τήν άνατυπωθεΐσαν έκ- 
δοσιν τοΰ 1883/1901 τής «Τέχνης γραμματικής» καί τών σχολίων είς αύτήν άπό τήν 
Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim 1965.
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Ή  «Τέχνη γραμματική» τοΰ Διονυσίου δέν είναι μία συστηματική γραμ
ματική τής ελληνικής γλώσσης. Είναι βασικώς μία εισαγωγή είς τήν γραμμα
τικήν. Ό  σκοπός τής συγγραφής ενός τοιούτου έργου δέν εΐναι αΰστηρώς 
επιστημονικός, αλλά παιδαγωγικός προς σχολικήν χρήσιν. Ή  «Τέχνη γραμ
ματική» είναι άκριίβώς έν έγχειρίδιον, τό όποιον προσπαθεί νά έγείρη τό
ενδιαφέρον τών μαθητών προς τάς γραμματικάς σπουδάς.

Έν αρχή τοΰ έργου δίδεται είς ορισμός τής γραμματικής έν εύρεία έν
νοια: «Γραμματική έστιν εμπειρία τών παρά ποιηταίς τε και συγγραφεΰσιν 
ώς έπί τό πολύ λεγομένων». Είς τά Σχόλια εύρίσκομεν τάς εξής θασικάς 
επεξηγήσεις τοΰ όρισμοΰ τοΰτου: 1) «όταν κάλαμον λαβοΰσα στίξη καί δι-
ορθώται τάς μή ευ έχοΰσας τών λέξεων». . . 2ί «δταν τήν ΰλην τών διαλελυ- 
μένων λέξεων τέχνη καί μέτρω 'συνάρμοση καί τέλειον στίχον άπεργάση- 
ται».8 Ή  λέξις «Τέχνη», ή οποία χαρακτηρίζει τήν γραμματικήν, έχει συγ
γένειαν μέ τό ρήμα τεΰχω (κατασκευάζω). Συμφώνως προς τά Σχόλια 
(εν θ’ άν. σελ. 5) έκ τοΰ τεΰχω έχομεν τευχάνη, κατά συγκοπήν δέ τοΰ ά 
στοιχείου καί έκθλίψει τοΰ ΰ έχομεν τέχνη.

Είς τον άνωτέριο ορισμόν τής γραμματικής, τον οποίον δίδει 6 Διονύ
σιος, ή λέξις εμπειρία σημαίνει ακριβώς τήν γνώσιν, ή δποία προέρχεται 
άπό τήν μακράν ένασχόλησιν μέ τό αύτό πράγμα. Ποιηταί καί συγγραφείς 
είναι οί έμμετρα καί οί πεζή ή άμετρα γράψαντες. Ή  εκφρασις «ώς έπί τό 
πολύ λεγομένων» σημαίνει: ώς έπί τό πλεΐστον ευρισκομένων. Θά έννοήσω- 
μεν όρθώς τον ορισμόν αύτόν τής γραμματικής, εάν έχωμεν ύπ’ δψει παραλ- 
λήλως τον ορισμόν τής τέχνης, τον όποιον έδωκαν οί Στωϊκοί: «τέχνη εστί 
σύστημα [περί αμυχήν γινόμενον] έκ καταλήψεων έγγεγυμνασμένων πρός τι 
τέλος εΰχρηστον τών έν τώ 6ίω».ν Ή  έξήγησις τοΰ όρισμοΰ τοΰτου, τήν οποί
αν παρέχουν τά Σχόλια, τονίζει ότι «σύστημα» σημαίνει τό άθροισμα, «έκ 
καταλήψεων», σημαίνει τό έξ έφευρέσεων, «έγγεγυμνασμένων», τών δεδοκι- 
μασμένων, καί τό «πρός τι τέλος» σημαίνει πρός αόριστον τέλος.

Πτολεμαίος ό Περιπατητικός δέχεται, ότι ό Διονύσιος διά τής λέξεως 
«εμπειρία» έννοεΐ τήν λογικωτάτην γραμματικήν.10 Ή  ερμηνεία αύτη θά 
προέρχεται έκ τοΰ ότι ή γραμματική πάντα κανονίζει μετά λόγου καί τής 
δεούσης αναλογίας. Πολλοί όμως είναι έκεΐνοι, οί οποίοι προσάπτουν ψόγον 
είς τον Διονύσιον, διότι ίσχυρίσθη ότι ή γραμματική εΐναι. εμπειρία. Κατ’

8. Βλ. Σχόλια, σελ. 2 H ilgard.
9. Βλ. Σχόλια, σελ. 161 Hilgard.

10. Σχόλια, σελ. 165 Hilgard..
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α ντους εμπειρία σημαίνει αλογον τριβήν καί τοιαΰτη φυσικώς δέν είναι ή 
γραμματική.11

Είς τά Scholia Marciana, σελ. 300, εύρίσκομεν μίαν ερμηνείαν τής λέ- 
ξεως εμπειρία, ή οποία κατά τήν γνώμην μου είναι ή επιτυχέστερα. «Εμ
πειρία» λέγεται έδω άντί τοΰ δρου «τέχνη». Εμπειρίαν ονομάζει ακριβώς 
6 Διονύσιος τήν τέχνην καί δχι τήν άλογον τριβήν περί τήν γραμματικήν. Έν 
σελίδι 5βι6 τών Σχολίων άναγινώσκομεν: «Γραμματική λέγεται διά τό τήκειν 
καί καθαίρειν τά γράμματα’ ώσπερ γάρ δ χρυσός τηκόμενος υπό τοΰ πυρός, 
τουτέστι χωνευόμενος, καθαρώτερος αναφαίνεται, οΰτω καί τά γράμματα τη
κόμενα καί καθαιρόμενα καί λαμπρυνόμενα υπό τής γνώσεως τής γραμματι
κής λαμπρότερα καί φαεινότερα αναφαίνονται. Εμπειρία δέ λέγεται ποτέ μέν 
ή άλογος γνώσις, ποτέ δέ καί ή διά λόγου γνώσις.. . . Δύο τοίνυν γνώσεων 
λεχθεισών έπί τής εμπειρίας, αλόγου καί λογικής, τήν λογικήν νόησον λέγειν 
τον Διονύσιον έπί τής γραμματικής». Τό ανωτέρω απόσπασμα τών Σχολίων 
τονίζει ακριβώς, δτι ή γραμματική ώς εμπειρία είναι κατά τον Διονύσιον 
λογική γνώσις, τέχνη.

Είς τό κείμενον τής «Τέχνης» γίνεται περαιτέρω μία άπαρΐθμησις τών 
μερών τής γραμματικής, τά δποία έν συνεχεία αναπτύσσονται έν λεπτομερεί- 
αις. Οΰτω έχομεν δρισμοΰς καί αναπτύξεις:

1) ΙΙερί άναγνώσεως (Άνάγνωσίς έστι ποιημάτιυν ή συγγραμμάτων άδι-
* άπτωτος προφορά).

2) Περί τόνου (Τόνος έστίν άπήχησις φωνής έναρμονίου. . · .) .
3) Περί στιγμής (. . . . καί ή 'μέν τελεία στιγμή έστι διανοίας άπηρτι-

σμένης σημεΐον.
4) Περί 'Ραψωδίας ("Ραψωδία έστι μέρος ποιήματος έμπεριειληφός τινα

ΰπόθεσιν).
5) Περί Στοιχείου (Γράμματα είκοσιτέσσαρα. . . γράψαι γάρ τό ξΰσαι

παρά τοΐς παλαιοΐς. . ·).
6) Περί Συλλαβής (Συλλαβή έστι σύλληψις συμφώνων μετά φωνήεν

τος ή φωνηέντων. . . ) .

7) Περί Λέξεως (Λέξ ις έστι μέρος έλάχιστόν τοΰ κατά σύνταξιν λόγου.).
(Λόγος δέ έστι πεζής λέξεως σύνθεσις διάνοιαν αυτο
τελή δηλοΰσα.).

8) Τ ά ό κ τ ώ  μ έ ρ η  τ ο ΰ  λ ό γ ο υ :
α) Περί ονόματος (’Όνομά έστι μέρος λόγου πτωτικόν, σώμα ή πρά

γμα σημαίνον. . .) .

11. Σχόλια, «*λ. 167 Hilgard.
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β) Περί ρήματος ('Ρήμά έστι λέξις άπτωτος, επιδεκτική χρόνοον τε 
και προσώπων κα'ι αριθμών, ενέργειαν $ πάθος παρι- 
στασα).

γ) Περί μετοχής (λέξις μετέχουσα τής τών ρημάτων .καί "τής τών 
ονομάτων ίδιύτητος). 

δ) Περί άρθρου (μέρος λόγου πτωτικόν, προτασσόμενον τής κλίσεως 
τών ονομάτων).

ε) ΙΙερί αντωνυμίας (λέξις άντί ονόματος παραλαμβανομένη, προσώ
πων ώρισμένων δηλωτική), 

στ) Περί προθέσεως (λέξις προτιθ&μένη πάντων τών τοΰ λόγου μερών 
εν τε συνθέσει καί συντάξει). 

ζ) Περί επιρρήματος (μέρος λόγου άκλιτον, κατά ρήματος λεγόμε
νον, ή έπιλεγόμενον ρήματι). 

η) Περί συνδέσμου (λέξις συνδέουσα διάνοιαν μετά τάξεως. · .) .

Τό κείμενον τής «Τέχνης γραμματικής» έξεδόθη τό πρώτον τό έτος 1715 
άπό τον Φαμπρίκιον, Bibl. Or. V II 26 - 34, κατόπιν τό 1!81·6 άπό τον I. 
Bekker, Anecd. G:r. I I  629 - 643, έπειτα δέ μέ κριτικόν υπόμνημα καθώς 
καί έπιμελεστάτην χρήσιν δλων τών υπομνημάτων, τών εργασιών καί τών παρα
πομπών τών άλλων γραμματικών άπό τον G. Uhlig (Dionysii Thracis Ars 
grammatica, Lipsiae (1883).

Μεγάλα μέρη τών Σχολίων έξεδόθησαν τό πρώτον άπό τον Villoiison, 
Anecd. gr. I I  101 - 1ι8<8. Σχόλια εις δλον τό κείμενον τής «Τέχνης» έξέδωκεν 
ό I. Bekker, Aneod. Gr. I I  647 - 972. Ό λα  τά ιδιαίτερα υπομνήματα, ώς 
καί τάς συλλογάς τών διαφόρων σχολίων έξέδωκεν, ώς άνεφέραμεν ανωτέρω, 
εσχάτως ό A. Hilgard.12

Τά ερμηνευτικά σχόλια τοΰ Μελάμποδος τοΰ γραμματικοΰ είς τήν «Τέ
χνην γραμματικήν» (σσ. 10->67, Hilgard) παρέχουν πλείστας οσας εξηγή
σεις καί διασαφήσεις είς τό κείμενον τής «Τέχνης». Πλήν όμως τό ερμηνευτι
κόν υπόμνημα τοΰ Μελάμποδος δέν άναφέρεται είς δλα τά σημεία τοΰ κειμέ
νου τής «Τέχνης». Οΰτω τό υπόμνημα τοΰ Ήλιοδώρου, τό όποιον ακολουθεί 
είς τήν έκδοσιν Hilgard, σσ. 67 - Id6, άναφέρεται είς εκείνα τά σημεία τοΰ 
κειμένου ώς έπί τό πλεΐστον, είς τά όποια δέν έχομεν σχόλια άπό τό υπόμνημα 
τοΰ Μελάμποδος.

12. Ό  αναγνώστης, ό όποιος ένδιαψέρεται διά μίαν διεξοδικωτέραν καί βαθυτέραν 
σπουδήν τών προβλημάτων, δύναται νά εΰρη βιβλιογραφίαν διά τάς πηγάς καί τήν παρά- 
δοσιν τών Σχολίων τούτων εις τό τέλος τοΰ άρθρου τής R . Ε . «Διονύσιος ό Θρφξ», V I 
στήλ. 983. .Vss#fV"i··
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Τά Scholia. Vatican a (σσ. 106 κ. έξ., 156 - 192 Hilgard, τά οποία 
είναι ή σημαντικωτέρα συλλογή υπομνημάτων διαφόρων συγγραφέων, είναι 
άναλυτικώτατα. Ενταύθα άναγινώσκομεν είς τά προλεγόμενα, δτι Διονύσιος 
ό Θραξ έγένετο άγαν σπουδαίος καί φιλομαθής, ώστε υπερέβαλε πάντας τούς 
κατ’ αυτόν. Εϊχεν δέ μεγάλην έπίδοσιν καί επιτυχίαν είς τήν γραμματικήν 
τέχνην. Παρά ταύτα «ού μόνος εχειν ήθέλησε τής γνώσεως τήν άπόλαυσιν». 
Διά τοΰτο «θεμέλιον τοίς νέοις εισαγωγικήν συνέγραψεν τέχνην» (σελ. 158).

Είς τά Scholia. Marciana (σσ. 292 - -44:2 Hilgard), τά όποια είναι επί
σης άναλυτικώτατα, εύρίσκομεν ερμηνείας καί εξηγήσεις, τάς όποιας δέν συναν- 
τώμεν είς τά άλλα σχόλια. Τ'ό αύτό ισχύει καί διά τά Scholia. Londinensia 
(σσ. 442 - 5:65). Ό  κώδιξ τοΰ Λονδίνου φέρει τήν επιγραφήν: Παρεκβολαί 
συν θεώ διαφόρων γραμματικών περί γραμματικής μεθόδου, άρχόμεναι άπό 
τοΰ περί προσψδίας. Είς τό τέλος τής έκδόσεως τών Σχολίων (σσ. 565 -586) 
έχομεν καί έν μικρόν βυζαντινόν ύπόμνημα, τό όποιον άν καί δέν είναι τής 
αξίας τών άλλων σχολίων, έν τούτοις είναι βασικόν διά τήν ιστορίαν τοΰ κει
μένου τής «Τέχνης». Ή  συγγραφή του ανάγεται είς τον 8ον ή 9ον αιώνα.13

Τά Σχόλια παρέχουν είς πολλά σημεία ,κοινάς εξηγήσεις ανευ σημασίας, 
έν γένει δμως έχουν άξίαν διά τήν ιστορίαν τοΰ κειμένου τής «Τέχνης» καί 
τών γραμματικών σπουδών. 'Ως εϊδομεν, διακρίνονται: 1) είς ύπομνήματα
ένός συγγραφέως, καί 2) εις συλλογάς ύπομνημάτων διαφόρων συγγραφέ
ων.14 Αί διάφοροι συλλογαί συμφωνούν είς πολλά κεφάλαια ακόμη καί κατά 
λέξιν, είς πολλά δμως σημεία συμπληροΐ ή μία τήν άλλην.

Διά τοΰ έργου του, ό Διονύσιος ό Θραξ έδωκεν μεγίστην ώθησιν είς τάς 
γραμματικάς σπουδάς. Οΰτω ευθύς κατόπιν ένεφανίσθησαν νέα έργα άπό δια
φόρους άλλους, τά οποία έπραγματεύοντο τά αυτά θέματα καί είς τά όποια 
οί συγγραφείς ήσαν είς πολλά σημεία άντίθετοι πρός τάς γνώμας τοΰ Διο
νυσίου. Παρ' δλα ταΰτα τά έργα ταΰτα άπωλέσθησαν, ενώ ή «Τέχνη γραμμα
τική» τοΰ Διονυσίου έκέρδισεν υψηλήν έκτίμησιν καί ήτο μέχρι τέλους τοΰ 
Μεσαίωνας όμοΰ μετά τών «.Εισαγωγικών κανόνων» τοΰ Θεοδοσίου τό βασι
κόν κείμενον τοΰ μαθήματος τής γραμματικής είς τά σχολεία. Τον 43ον αιώνα 
τό κείμενον τής «Τέχνης» εγένετο πάλιν άντικείμενον σπουδής μέ τά «’Ερω
τήματα γραμματικά» τοΰ Μοσχοπούλου. Κατόπιν άκολουθοΰν έπί τών κειμέ
νων τούτων αί έργασίαι τών Ελλήνων, οί οποίοι είχον διαφύγει είς τήν Δύσιν> 
ήτοι τοΰ Ε. Χρυσολωρα, τοΰ Κ. Λάσκαρι κ. ά. Έπίσης ή «Τέχνη γραμμα
τική» ήσκησεν έπίδρασιν έπί τήν λατινικήν γραμματικήν. Τον 5ον αίώνα μ. X. 
έχομεν μίαν γραμματικήν τής άρμενικής γλώσσης, ή όποία έχει ώς βάσιν τήν

13. Βλ. άρθρον έν R . Ε ., V I στήλ. 983.
14. Βλ. έέρθρ. έν R . Ε ., V I στήλ. 982.
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«Τέχνην γραμματικήν» τοΰ Διονυσίου τοΰ Θρακός, ώς καί μίαν συριακήν μετά- 
φρασιν τής «Τέχνης».15 Τήν γραμματικήν τής άρμενικής γλώσσης καί "τήν 
συριακήν μετάφρασιν έχρησιμοποίησεν ό Uhlig είς τήν έκιδοσίν του.

Ό  Μ. Schmidt, είς τό μνημειώδες αρθρον του είς τό περιοδικόν Philo- 
lqgus V II, σελ. 3.69 κ. έξ., έκκινών εκ διαφόρων σχολίων, τά όποια αναφέ
ρουν τον Διονύσιον τον Θράκα, προσπαθεί νά εΰρη τά έργα, τά όποια συνέ- 
γραψεν ούτος, άν καί έ'χει επιφυλάξεις είς πολλά έξ αυτών. Οΰτω, απαριθμεί:
1) Τέχνη ρητορική, 2) ΙΙερί Ρόδου, *3) Μελέται, 4) Πρός Κράτητα, 5) Περί 
ποσοτήτων, β) 'Υπόμνημα είς Ησίοδον, 7) 'Ομηρικοί σπουδαί (ένθα ό Διο
νύσιος ήσχολήθη ιδιαιτέρως μέ τήν Ίλιάδα).

Πρόβλημα είναι δυνατόν νά τεθή, διατί ό Διονύσιος ό Θραξ ούδέν παρέ- 
δωκεν περί τής γλώσσης τών θρακών, ή οποία είναι διά τήν επιστήμην έν 
βασικόν καί δύσκολον πρόβλημα. Ή  γλώσσα τών Θρακών άπετέλει ιδίαν γλώσ
σαν τοΰ Ίνδογερμανικοΰ γλωσσικοΰ κορμοΰ ΰπαγαμένη μετά τών αδελφών αύ- 
τής, τής Φρυγικής καί τής Άρμενικής, εις τήν Θρακοφρυγικήν οικογένειαν, 
ή οποία ήτο συγγενής πρός τήν παλαιοτάτην ελληνικήν γλώσσαν.16

'Περαίνων θά έπεθύμουν νά τονίσω, δτι τό έργον τοΰ Διονυσίου τοΰ Θρα
κός καί έν γένει όλων τών αλεξανδρινών γραμματικών θά πρέπει νά κινήση 
τό ένδιαφέρον τών συγχρόνων κατευθύνσεων τής έρεύνης είς τά προβλήματα 
τής γλώσσης, ώς είναι ή λογική άνάλυσις τής γλώσσης, ή αναλυτική φιλο
σοφία τής γλώσσης, ή Linguistik, ή Ssmaintik κλπ. Σήμερον ή μέθοδος 
τής άναλύσεως τής γλώσσης θά έκέρδιζε πάρα πολλά ακόμη, έάν έμελέτα 
είς βάθος τά έργα τών αλεξανδρινών γραμματικών.

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

Der aelxandrinische Gramm atiker Dionysios der Thraker war ei- 
ner der bedeutendsten Schuler des Aristarch. Er beschaftigte sich mit 
Homer, wie alle Mitglieder der aristarehischen Schule.

Am Anfang meines Aufsatzes mache ich die Bearbeitung dessen, 
was Suidas iiber ihn iiberliefert ha t (s. v . : «Dionysios» (=11 (1931) 
109, 27 -  31 No 1172 Adler). Ich zitiere und diskutiere weiter den Auf- 
satz von M. Schmidt in «Philologus» VII, 360 -  382 und VIII 231-253.

15. Βλ. άρθρον έν R . Ε ., V I στήλ. 981, 982.
16. Βλ. έκτενέστερον έν : Μυρτίλου Άποστολίδου, Περί τής γλώσσης τών Θρακών 

(Θρακικά, τόμ. Δ, Άθήναι 1933, σσ. 96 - 97).
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510 -  520, wo iiber sein Leben und seine Schriften am ausfiihrlichsten 
gehandelt wird. Es wird auch in dem Artikel von R. Ε,, V 1, 977-983 
von seiner schriftstellerischen Tatigkeit gesagt und auf die Quellen und 
die L iteratur hingewiesen. Die Lebenszeit des Dionysios wird nach R.E. 
V 1, 977 etwa zwischen 170 und 90 v. Chr. gelegt. Dionysios der Thra- 
ker lehre in Rhodos, gemass Strabo XIV 2, 13 (== p. 969 A. =  p. 655 
C .= III  (1852) 130 -  131 Kramer), wo der altere Tyrannion zu seinen 
Sehiilern Zahlte (Suid. s. v. Tyrannion).

Grosse Bertihmtheit erlangte Dionysios durch seine «Ars gramma- 
tica», die erste Grammatik des Abendlandes, ein Kleines Biichlein. 
Dieses Buch ist keine systematische Gramm atik der griechischen Spra- 
che, sondern nur eine Einleitung in die Grammatik,

Die «Techne» bcginnt m it einer Definition der Grammatik, mit 
der ich mich auseinandersetze und m it Hilfe der «Scholia» sie zu inter- 
pretieren versuche. Es handelt sich um die Bedeutung des W ortes 
«Empeiria». Meine These ist, dass Empeiria hier m it Teche gleichzu- 
setzen ist. Die Gramm atik ist empeiria. Es folg't weiter gemass dem 
Text der «Techne» die Aufzahlung der Teile der Grammatik.

Dann zitiere ich die bisherigen Ausgaben der «Techne» un der 
«Scholia». Die Scholia zur «Techne» sind sehr wichtig fur die Geschi- 
chte des Textes und fur die Gesehichte der grammatischen Studien. 
Die Scholia sind altere Commentare einzelner Verfasser oder Sam- 
mlungen von Scholien aus Commentaren verschiedener Verfasser (Z.B. 
die Sammlung des Vatieanus).

Am Ende Stellt es sich die Frage, warum Dionysios der Thraker 
nichts iiber die thrakische Sprache iiberliefert hat. Darauf gibt es bis 
jetzt, soviel ich weiss, keine Antwort.

Zum Schluss mochte ich darauf aufmerksam machen, dass die spra- 
chanalytische Philosophie und die Semantik heute noch mehr gewin- 
nen wiirden, wenn sie intensiv die Werke der alexandrinischen Gram- 
m atiker studieren wiirden.

Heidelberg DEMET RIOS 
MOUKANOS



MISCELLANEA THRACIA 
IN THEBAIDEM P. PA PIN I STATI

[Thrace, Thraces, Thracius]
SCRIPSIT 

GEORGIVS A . T V R L I DES  

LIC. PH IL.

I

THRACE

Stat. Theb. V 84.

conloquia, aut saevam spectant trans aequora Thracen.
In hoc versu Statius Thracen «saevam», «άγρίαν» nominat. Inter 

adjectivum «saevam» et substantivum  «Thracen», poeta has lectiones 
in te rm ittit : «spectant trans aequora». Hoc schema hyperbaton vocatur. 
De variis lectionibus hums versus cf : editionem Thebaidis P. Papini 
S tati Alfredi K 1 o t  z. Lipsiae MCMVIII. A.C.  84 alloquia Mark- 
landus ad Silv. 1, 2, 49 tracen M f : trace B b : tracem C.

Stat. Theb. V 435

Admetum et durae similem nihil Orphea Thracae,
In hoc versu Statius adjectivum «durae» cum substantivo «Thracae» 

conjungit. Variae lectiones huius versus su n t: A.C.  435 nihil co: 
r

nil P trace P : tyhace L°
Stat. Theb. VII 180.

mater, abire iubes? Thracen silvasque Lycurgi?
De hoc versu c f : R. J a n k e 1, P. Papinius Statius, [Lactantii 

Placidi qui dicitur commentaries in Statii Thebaida et commenta- 
tarium  in Achilleida]. Lipsiae MDCCCXCVIII, vol. I l l ,  p. 351 : 
180 SILVASQVE LYCVRGI Lycurgus Thracum rex fuit, qui Libe
rum deum esse negabat. Ds variis lectionibus huius versus cf : A.C.  : 
180 lygurgi Ρ B Q M f b.
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I I

ΤΗ RAGES

Stat. Theb. I l l  288.

trans Borean Thracasque tuos. indigna parumne
Variae lectiones huius, versus su n t: A.C.  : 288 borean P :  - am

v
co(reboam b) tuos ex - as C parune B.

Stat. Theb. IV 56.

seu Thracum vertere domos, seii tecta Mycenes.
De hoc versu c f : R. J a n k e 1, p. 193: 56. SEV TECTA MY- 

GENIS propter fratrum  discordias et parricidiales epulas et fugam 
solis. unde Vergilius (Aon. I 568): cnee tam  aversus equos Tyria Sol 
iungit ab urbe’. De variis lectionibus huius versus cf. A.C.  : 56 m y
cenes 5 Gronovius: mycenis Ρ ω 

Stat. Theb. V 53.

Thraces aranl contra, Thracum fatalia nobis 
De hoc versu cf: R. J a n k e 1, p. 260. 53 THRACVM FATALIA 

NOBIS id est uicinitas Thraciae in nos suum transtu lit nefas. nam 
quemadmodum illic Procne filium necavit, ita  et nos in Lemno maritos 
perem im us.— vel quia excmplum de caede m aritorum  petitum  est 
a crudelitate Tydei, qui fuit ex Thracia.

Variae lectiones huius versus sunt :  A.C.  : 53 Trhaces M L b :  
h

Traces Q tracum  B : tracum  Q : trhacum  M b 
Stat. Theb. V 75.

cura viris tumidos adversa Thracas in ora 
Varia lectio huius versus est A.C.  : 75 hora f.
Stat. Theb. VI 486

ante Chromis; sed Thraces equi ut videre iacentem 
De hoc versu c f : R. J a n k e 1, p. 321 464 [486] SED THRACES 

EQVI dixcrat enim supra Chromin, Herculis filium, equis usum Dio- 
medis Thracis, — non illius, qui in Troiae excidio m ilitavit — qui 
humanis carnibus vescebantur.

Variae lectiones huius versus sunt :  A.C.  : 486 crhomis b :
chromis
chronus v 2
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Stat. Theb. VII 34
dixerat, et Thracum Cyllenius arva subibat;
Variae lectiones huius versus sunt :  A.C.  : 34 et Ρω:  at K M f 

Menkius abusus locis Vergilianis Aen. 3,259.11,595, 709 ubi extat 
dixit, a t hie autem. (vix) dixerat, et legitur arva co: arma P.

Stat. Theb. X II 571.

Emathii Thracesque dolent, quaeque extat ubique
Varia lectio huius versus est. A.C.  : 571 adolent Baehrens.

I l l

THRACIVS
Stat. Theb. V 347.

Cyaneis artata maris. nos Thracia visu
De hoc versu c f : K. J a n k e 1, p. 280.347. . .  NOS TH RACIA 

VISV nos putam us Thraces in ultionem venire navigio, qui victi a 
viris fuerant Lemniadum.

Variae lectiones huius versus sunt :  A . P .  : maris P :  vadis
maris

B2 Q1 : vadis ω; vadi ne scribamus, id potissimum obstat, quod S tati
us de mari siugulariter hoc vocabulo non u titu r visu om. b.

Scribebam Athenis mense Augusto a. MCMLXXII

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ

Έ ν  τή ώς άνω μελέτη προβαίνομεν εις συναγωγήν καί σχολιασμόν απάντων τών έν 
τφ  έργω Thebais «Θηβαίς» τοΰ 'Ρωμαίου ποιητοΰ P. Papini S tati (Ποπλίου Παπινίου 
Στατίου) [43 - 96 μ.Χ. ], περί τής Θράκης καί τών Θρακών έν γένει άναφερομένων χω 
ρίων. 'Ωσαύτως πρός βελτιωτέραν έξεικόνισιν τών περί Θράκης, έν τοΐς ώς άνω στίχοις, 
διαλαμβανόμενων, παραΟέτομεν καί τά οικεία σχόλια τοΰ Λακταντίου Πλακίδου (Lactan- 
tius PlacidusJ [6ος αί. μ.Χ.] τά υπό τοΰ R. J a n k e 1 έκδοθέντα. Τέλος ένδεικτικώς 
παρατιθέμεθα καί τό καθ’ ημάς, προσήκον τοΐς στίχοις Κριτικόν 'Υπόμνημα, άντλοΰντες 
τοΰτο έκ της έκδόσεως τοΰ 'Ρωμαίου ποιητοΰ, υπό τοΰ A. Κ 1 ο t ζ. Lipsiae MCMVIII.
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Τ Ο  Α Ν Α Σ Τ Ε Ν Α Ρ Ι  

(Ψυχολογική και κοινωνιολογική θεώρηση)

Τ ό Ά  ν α σ τ ε ν ά ρ ι (ψυχολογική και κοινωνιολογική θεώρηση.) είναι 
καρπός ερευνών γύρω άπό τό πραγματικά θαυμάσιο ομώνυμο έθιμο τών Θρα
κών τής Άν. Ρωμυλίας, οι όποιες έγιναν σέ διάστημα πέντε περίπου ετών.

'Όταν για πρώτη φορά, έπισκέφθηκα τον Λαγκαδά για νά παρακολου
θήσω τις εκεί πυροβασίες, ομολογώ πώς δέν ήταν γιά τίποτε περισσότερο άπό 
τό νά δώ τούς ανθρώπους πού, κρατώντας εικόνες, χορεύουν πάνω σέ άναμ- 
μένα κάρβουνα χωρίς νά καίγονται. 'Όταν δμως είδα τά εκστασιασμένα πρό
σωπα τών αναστενάρηδων καί διεπίιστωσα τό πάθος, τό όποιο κατέκαιγε τούς 
άνθρώπους αυτούς πού κατέλυαν τή δύναμη τής φωτιάς, δπως έπίσης καί τό 
γεγονός δτι υπήρχε ένα μοναδικό καί περίεργο κράμα θρησκευτικού καί ηρωι
κού στοιχείου διάχυτο σέ δλο τό έθιμο, αποφάσισα τήν ερευνά του.

'Όλα δσα είχα διαβάσει γιά τό έθιμο αύτό τών προσφύγων Θρακών, εί
χαν άναφερθή σχεδόν αποκλειστικά στά τυπικά στοιχεία τού εθίμου. Τό χει
ρότερο, εΐχαν έπισημανθή τά στοιχεία αυτά σάν άνήκοντα αποκλειστικά στο 
Άναστενάρι, πράγμα τό όποιο ώδήγησε σέ εσφαλμένα συμπεράσματα, όχι 
μόνο γιά τά ελάχιστα τά οποία γράφτηκαν γιά τήν ψυχολογία καί κοινωνιο- 
λογία τού εθίμου, τούς απλούς υπαινιγμούς δηλ. πού έγιναν γύρω άπό τά 
σημεία αυτά, άλλά καί γιά τό κυρίως θέμα πού άπασχόλησε τούς ερευνητές: 
τήν περιγραφή τού τελετουργικού, δπως καί τήν προσπάθεια άνιχνεύσεως 
τής προϊστορίας του. Σέ τελευταία ανάλυση, δέν φάνηκαν απλώς άνεπαρκή 
τά δσα είχαν γραφτή γιά τό έθιμο άλλά καί οπωσδήποτε δέν έδιναν τήν αί
σθηση, τήν όποια ένοιωσα (δπως άλλωστε καί πάρα πολλοί νοιώθουν) άπό 
τήν παρακολούθηση τού εθίμου.

Τό ερώτημα γιατί συνέβαινε αύτό, ήταν φυσικό καί ώδήγησε στήν άπό- 
φαση νά έρευνήσω κι <έγώ μέ τή σειρά μου αύτό τό περίεργο καί συγκλονι
στικό έθιμο. Μετά τή διαπίστωση, πώς τό πάθος, ή έκσταση, ή αλήθεια πού
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περιείχαν δλα τά «δρώμενα» τών αναστενάρηδων, είχαν περισσότερη σημασία 
άπό κείνα τά όποια έκαναν, θεωρήθηκε .σκόπιμο νά άρχίση ή ερευνά από τήν 
ψυχολογική καί κοινωνιολογική πλευρά τοΰ εθίμου. Τά αποτελέσματα αυτής 
τής έρευνας παραδίδονται στο Θρακικό Κέντρο, στο όποιο καί εκφράζονται οί 
πιο θερμές ευχαριστίες γιά τή στοργή τήν οποία έδειξε γιά τήν εργασία 
αυτή, ή οποία έγινε χωρίς τήν οικονομική βοήθεια κανενός καί γιά σκοπούς κα
θαρά επιστημονικούς, μέ πλήρη απουσία όποιασδήποτε βλέψεως οικονομικού 
χαρακτήρα.

Ή  έρευνα έγινε μέ όλα τά μέσα, τά όποια ήσαν προσιτά σέ πτωχό βα
λάντιο. 'Απλές φωτογραφήσεις, μαγνητοφωνήσεις και κυρίως επισκέψεις, συ
ζητήσεις, αλληλογραφίες κλπ. μέ τούς αναστενάρηδες όλων τών περιοχών, 
άλλά κυρίως μέ τοΰ Λαγκαδά. Σημαντικότατη υπήρξε ή συμβολή τής οικο
γένειας Σωτηρίου Λιούρου, άρχιαναστενάρη Λαγκαδά. Τοΰτο διότι όχι μό
νον τό «κονάκι» άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του όλα αυτά τά χρόνια γιά τις 
έρευνές μου άλλά διότι σπάνια θά συναντήση κανείς ανθρώπους μέ τόση ει
λικρίνεια, απλότητα, αφιλοκέρδεια, όσο στους Λιούρους.

Οί επισκέψεις καί οί συζητήσεις έξ άλλου στήν 'Αγία 'Ελένη Σερρών, 
είχαν τήν ίδια εγκαρδιότητα καί σημασία καί πραγματικός συναγερμός ση
μειώθηκε μέ τήν επίσκεψή μου στή Μαυρολεύκη Δράμας. 'Όλοι οί άναστε- 
νάρηιδες, μέ σπάνιες εξαιρέσεις, υπήρξαν θαυμάσιοι στή συνεργασία μας: α
πλοί, ειλικρινείς, έντιμοι καί αφιλοκερδείς. Συγκινητικός ό άρχιαναστενάρης 
'Αγίας Ελένης Γ. Γιαβάσης καί ή γλυκυτάτη κα Κυριακούλα, στις εκδηλώ
σεις τους καί τήν υποδοχή τους, καί τήν παροχή «βοήθειας» τελετουργικού 
χαρακτήρα, πού δείχνουν τήν αγνότητα τών αισθημάτων τους γενικά. ’Ιδιαί
τερη προσπάθεια γιά βοήθεια στήν έρευνα αυτή, έκανε ό γνωστός ποιητής 
καί λόγιος κ. Ευάγγελος Άσπιώτης, μέ τήν επίσκεψή του στον κ. Μιχάλη 
Μούντζελο, αναστενάρη άπό τις Σέρρες, ό όποιος καί προθυμότατα, άπάν- 
τησε είλικρινά στο άπό εκατοντάδες σημεία ερωτηματολόγιο τό οποίο είχα κα
ταρτίσει. Καί θά ήταν μεγάλη παράλειψη νά μή γίνη ιδιαίτερη αναφορά 
στή βοήθεια τών όργανοπαικτών πού μέ προθυμία μέ ειδοποιούσαν νά είμαι 
έτοιμη γιά μαγνητοφώνηση όταν έπρόκειτο γιά κάτι εξαιρετικό, καί ακόμα 
είπαν κι’ άλλους στίχους τοΰ «παππού», μόνο καί μόνο γιά νά όλοκληρωθή ή 
σχετική εργασία. Ξεχωριστά μάλιστα έκαναν τοΰτο, οί λυράρηδες Γιώργος 
Καλοστέφανος καί ό Δημήτρης Ίω . Λάντζος, ιένω οί Στέργ. Λάντζος, Γιώργος 
Δραγούλης, Στρ. Κουρτσούπης, μέ ξεχωριστή προθυμία συνόδευαν κι’ έβλε
παν τήν προσπάθειά μου. Τό ίδιο καί οί νταουλιέρηδες Κώστας Βλάσκος καί 
Γιάννης 'Πουλημένος.

'Η  ερευνά είχε σάν «αντικείμενα» περισσότερους άπό σαράντα πέντε 
χορευτές—πυροβάτες αναστενάρηδες τών δύο φύλων, ενώ συζητήσεις καί πα-
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οατηρήσεις έγιναν κα! μέ άλλους εκατό και πλέον αναστενάρηδες που ή δέν 
χορεύουν τώρα ή δέν χόρεψαν ποτέ αλλά παραμένουν πιστοί στήν παράδοση 
και τή λατρεία τών 'Αγίων Κωνσταντίνου κα! Ελένης. ’Αναφέρω ενδεικτικά 
ονόματα, χωρίς τούτο νά σημαίνη πώς ξεχωρίζονται άπό τούς άλλους γιά 
όποιοδήποτε λόγο·, οι αναγραφόμενοι. Σωτήριος, Δέσποινα, Κωνσταντίνος, Στα- 
μάτης Λιούρος, Κυριάκος κι’ 'Ελένη Λίλλη, Πασχάλης κι’ Ελένη Λίλλη, Κώ
στας, Ματούλα, Δημήτρης καί Νίκη Γιαννάκη, Μανώλης Καραγεώργος, 
Γιαννούλα Σεντίνη, ’Ιορδάνης Σεντίνης, Παν. Γκαϊτατζής, Γιώργος Γκαϊτα- 
τζής, Χρηστός Καραγιαννάκης, Κώστας Γκουτζής, Ειρήνη Καντηλανάφτη, 
Θόδωρος καί Μαρία Άλμπάνη, Άνέστης καί Γεωργία Χατζημποζίνη·, Μαρ. 
Σεβδαλή, Γιώργος Σεβδαλής, Κώστας καί Χρυσούλα ’Αθανασίου, Δέσποινα 
Κα,μάρη, Χαρίκλεια καί Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Γιωργάκης καί Κυριακού- 
λα Γιαΐβάση, Γιωργάκης καί Κρυστάλλω Λάντζου, Μελαχροινή Λάντζου, ’Ιορ
δάνης καί ’Αθανασία Μελίδου, Καλιό) Κωσταρίνα, Σωτήριος Σούρλος, καί 
Κυριάκος Λίλλης.

Θά πρέπει νά σημειωθή, πό)ς εάν έχη κανείς παρακολουθήσει τις πυροβα
σίες καί τά πανηγύρια τού Λαγκαδά μόνο, τούτο δέν έχει σημασία μεγάλη γιά τήν 
έρευνα διότι παρά τά λεγάμενα άπό μερικούς, δέν υπάρχει καμμία απολύτως 
σημαντική διαφορά. Τό ’Αναστενάρη είναι ενα καί μόνο. ’Εκείνο τό οποίο αγνο
είται άπό τούς ύποστηρίζοντες τά άντίθετα, είναι πώς συχνά πολλοί άναστε- 
νάρηδες παίρνουν μέρος άκόμα καί τήν ίδια χρονιά σέ διαφορετικά πανηγύρια. 
Παντού λέγονται καί πράττονται τά ίδια καί μικροδιαφο'ρές πού παρατηρούνται 
στό τελετουργικό οφείλονται σέ συνθήκες οικονομικές, χώρου καί περιβάλλον
τος καί άκόμη σέ διάθεση άπό χρονιά σέ χρονιά νά γίνη ολόκληρο τό πανη
γύρι μέ δλα του τά στοιχεία καί τά έξωαναστεναρικά (λησμονεΐται εδώ πώς τό 
Άναστενάρι ήταν μέρος τού πανηγυριού τής κοινότητος Κωστί κλπ. πού γινό
ταν τού 'Αγίου Κωνσταντίνου κλπ.). ’Οφείλονται άκόμη στον τόνο πού δίνει 
ή ιδιοσυγκρασία καί νοοτροπία τού άρχιαναστενάρη.

Φυσικά, μέ τά δσα έχουν γραφτή στήν εργασία αυτή, κάθε άλλο παρά 
εξαντλείται τό θέμα. ’Εκτός τού δτι εξετάζεται μόνον ή ψυχολογική καί κοι
νωνιολογική πλευρά τού έθιμου καί θά παρουσιαστή προσεχούς σάν δεύτερο καί 
ιδιαίτερο μέρος ή ιστορική του θεώρηση, καί ό καθορισμένος στόχος δέν επι
τυγχάνεται άπόλυτα. Πάρα πολλά έχουν νά γίνουν, ιδιαίτερα μέ τήν ψυχολο
γική άποψη, διότι τό ενδιαφέρον εΐναι τεράστιο καί παρουσιάζεται τό φαινό
μενο, κάθε άναστενάρης νά έχη τήν ιδιομορφία του, μιά καί ουσιαστικά (δχι 
μόνον τυπικά) δέν υπάρχει καμμία μύηση, κανένα καθορισμένο λεπτομερειακά 
σχέδιο πάνω στό όποιο νά βαδίζη ένας άναστενάρης. Τό αυθόρμητο, δ αύτο- 
σχεδιασμός καί ο'ι άτομικές εμπειρίες, εΐναι ή βάση τής άναστενάρικης ιδιό
τητας καί εΐναι φυσικό νά ύπάρχη άφθονία άπό ψυχολογικές περιπτώσεις πού
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παρουσιάζουν τό ενδιαφέρον πώς τελικά, δλες καταλήγουν στό ίδιο αποτέλεσμα. 
Θά έπιτραπή νά εκφραστή εδώ μία γνώμη, σχετικά μέ τις έρευνες τοΰ εθίμου 
κα! τό πώς γίνονται συνήθως, έτσι που νά μην καταλήγουν σέ σωστά συμπε
ράσματα γιά τό θαυμάσιο έθιμο τών προσφυγών τής Άνατ. Ρωμυλίας. Δέν μπο
ρεί νά γίνη. σωστά ή έρευνα δταν: α) δέν γνωρίζη κάνεις καλά ελληνικά και 
ακόμα τή διάλεκτο τ<ών αναστενάρηδων. Συνεπώς, είναι εντελώς άκατανόητο νά 
ανατίθεται έρευνα κοινωνιολογική σέ ξενόγλωσσους, β) δταν δέν γνωρίζη τήν 
νοοτροπία και τήν 'ψυχοσύνθεση τών ξεριζωμένων έλλήνων, γ) δταν άγνοή τά 
έθιμα γενικά τών Θρακών, τον τρόπο ζωής τους κλπ., δ) τό περισσότερο ση
μαντικό, δταν δέν γνωρίζη τό τρίπτυχο — θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια — που 
κυριαρχεί στήν 'ψυχοσύνθεση και νοοτροπία τής ζωής στον ελληνικό χώρο. ε) 
Είναι άπολΰτως βέβαιο πώς δέν μπορεί νά γίνη επιτυχής έρευνα γιά τό έθιμο 
έπίσης, δταν τά πάντα πρέπει νά περάσουν άπό τον ξηρό και κάποτε στείρο 
«ορθολογιστικό» τρόπο θεωρήσεως τών πραγμάτων κα! δέν γίνει σοβαρή προσ
πάθεια νά άκολουθηθή μία ψυχολογική κα! νοητική διαδικασία προσεγγίσεως 
τοΰ άλλότριου, δπως υπογραμμίσαμε κα! στό βιβλίο 'μας «Προσέγγιση στό Άλ- 
λότριο».

"Ολα τά πιο πάνω, διότι τό Άναστενάρι είναι ψυχή κα! όχι τύπος, είναι 
περισσότερο άπό ένα έθιμο πού θά τό παρακολουθήση κανείς σάν περίεργο 
κα! γιά πολλούς γοητευτικό θέαμα.

Άκόμη, πολύ περισσότερο, δέν μπορεί νά γίνη έρευνα σωστή, δταν εκφρά
ζονται αντιλήψεις σάν αυτές τών Σειβασμιωτάτων Λαγκαδά ικα! Δράμας. Συγ
κεκριμένα, ό δεύτερος άρνήθηκε νά μάς δείξη τ!ς κατασχεμένες εικόνες τών 
άναστενάρηδοτν Μαυρολεύκης, μέ τή δικαιολογία, πώς περιττεύει ό λόγος τής 
επιστήμης, άφοΰ τό έθιμο καταδικάσθηκε άπό τήν 'Ιερά Σύνοδο.

Ή  ερευνά γύρω άπό τό Άναστενάρι, πρέπει νά συνεχιστή κα! νά όργα- 
νωθή άκόμη καλύτερα, διότι τό έθιμο τοΰτο είναι εξαιρετικό, διαφέρει άπό τά 
περισσότερα, κα! παρουσιάζει ξεχωριστή σημασία γιά τά πιο κάτω σημεία:

1) Τήν άκαΐα τών άναστενάρηδα)ν, αν καί πυροβατοΰν κ.λ.π. σέ θρα- 
κιά γύρω στούς 800° Κελσίου, στή φωτιά κ.λ.π. (Μέτρηση Μπαλή 4973).

2) Τον τρόπο πού λατρεύονται οί Ίσαπόσταλοι. (Ενθουσιαστικός, έκ- 
στασιακός. Συνύπαρξη προχριστιανικών, πρωτοχριστιανικών κα! χριστιανικών 
στοιχείων. Μητριαρχικός ό αρχικός χαρακτήρας).

•3) Τό είδος τοΰ χοροΰ κα! τής μουσικής, όπως κα! τών στίχων. (Ήρωϊκά 
τραγούδια κα! χορός ηρωικός, μέ θρησκευτική έκσταση ανάμικτη).

•4) Γιά τό ψυχολογικό βάθος, μέ ενεργοποίηση τοΰ όμαδικοΰ άσυνειδήτου 
κα! μέ εκφράσεις, α) τήν θιάσευση τών τευχών, ιβ) τήν ταύτιση τών παθών. 
’Επίσης, γιά τήν κλιμάκωση στό προσές προσεγγίσεως τοΰ θείου.
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To σχήμα αύτό είναι: αναστενάρης - Μικρο-Κων)νος - "Αγιος ή Μέγάς 
Κων)νος-Χριστός. Γιά τήν άναστενάρισσα: Μάνα Μικρο-ιΚων)νου - 'Αγία 
Ελένη - Παναγία. Ενδιάμεσα κατωτέρας κλίμακας, ήλικιωιμένοι καί τών δύο 
φύλων, ανάλογα δπως καί μέλη «Δωδεκάδας».

5) Γιά τά συμπεράσματα, πού μπορεί νά συναγάγη ή Φυσιολογία, ή Ψυ
χολογία - Ψυχιατρική άπό τά παραψυχολογικά καί παραφυσιολογικά φαινό
μενα άκαΐας, θαυματουργικών ίάσεων, διαιμεσικά φαινόμενα, ιβροχοποιητική, 
ερμηνεία ονείρων.

6) Γιά τά συμπεράσματα, πού μπορεί νά συναγάγη ή τέχνη, όχι μόνον 
άπό πλευράς ιστορίας, θεατρικών στοιχείων κ.λ.π., άλλά κυρίως σχετικά μέ τις 
αναζητήσεις, σέ δ,τι άφορα τό δημιουργικό στοιχείο χορού - μουσικής - ποιή- 
σεως καί γενικά τό ψυχικό περιεχόμενο τών εκφράσεων τους.

7) Γιά τις σχέσεις εικόνας ή ιερού αντικειμένου καί πιστού.
8) Γιά τις κοινωνικές προεκτάσεις, άπό τό γεγονός πώς οί αναστενάρη

δες άποτελούν μία ξεχωριστή δμάδα, πού τόσο μέ ά-λογικό, άλλά καί μέ συνει
δητό λογικό τρόπο, προσφέρει υπηρεσίες στήν κοινότητα καί τον συνάνθρωπο. 
(Εξεύρεση νερού, υπόδειξη κακών μελών κοινότητας, προσευχή γιά τό κοινό 
καλό, άλλά καί ακραιφνή φιλοπατρία καί πολεμικό ήρωϊσμό).

9) Στήν εποχή τού ωφελιμισμού καί τού άκρατου ορθολογισμού, μονα
δική σύζευξη άλογικού καί λογικού τρόπου γιά τό κοινό καλό.

10) Τό σημαντικώτατο δλων ϊσως, ή άλήθεισ καί τό πάθος τών αναστενά
ρηδων γιά τό έθιμό τους, πού συνίσταται σέ όλοχρονιάτικη εφαρμογή σχεδίου 
ζωής, πού επιτρέπει πνευματική καθαρότητα καί ηθική άκεραίωση, έτσι, πού 
μέσα στά πλαίσια μιάς αγνής καί βαθειάς έκστάσεως, νά γίνεται δυνατή ή 
σύζευξη τής φιλοπατρίας, μέ τή χριστιανική αγάπη, καί νά έχουμε τήν πιο 
άγνή έκφραση τής ελληνικής ψυχής, πού συνταιριάζει· Σταυρό μέ σπαθί.

Πού άκόμη, προέρχεται άπό τήν πίστη, πώς υπάρχει ανταπόκριση μεταξύ 
αιτήματος άνθρωπίνου καί πληρώσεώς του άπό τον κόσμο τών 'Αγίων, άρκεΐ 
νά εχη εφαρμοστή στήν πρακτική ζωή τό σχέδιο αύτό τής ζωής, δπως τό έ
δωσε ή ανώτατη δυάδα Παναγίας—Χριστού, καί τό εφάρμοσε μέ τή σειρά της 
ή κατώτερη δυάδα Ελένης—'Κωνσταντίνου.

Σημειώνεται, πώς δέν παρατίθεται βιβλιογραφία στό τέλος, διότι ή ψυ
χολογική καί κοινωνιολογική θεώρηση, εΐναι απλώς, δπως είπαμε, ένα μέρος 
τής όλης εργασίας γιά τό Άναστενάρι. θ ά  άκολουθήσουν άλλες μερικές έπί
σης εργασίες, καί έλπίζεται δτι θά γίνη τελικά δυνατόν νά καταρτισθή πλή
ρης βιβλιογραφία τού εθίμου, κάτι τό όποιο ακόμη άποτελεΐ στόχο, ό όποιος 
δέν έχει έπιτευχθή.
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α) Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΩΝ
«Ή λύρα θέλω τό σπαθί μονάχα ν’ άκονίζη,
φωτιά ν’ άνάφτη στήν καρδιά, ντουφέκια νά γεμίζη».

(Ά χ .  Παράσχος : Ά νταπόδοσις)

Τούς στίχους αυτούς, τούς έβαλε ό Ά χ . Παράσχος στό στόμα τοΰ Καραϊ- 
σκάκη, ό όποιος, ανταποδίδοντας στό' Γ  άλλο ναύαρχο τό αστείο, πού τοΰ έ
κανε νά τον ξαφνιάση μέ τις ομοβροντίες τής ναυαρχίδας του, άναψε τό τσιμ
πούκι του πάνω σ’ ένα ανοιχτό βαρέλι μπαρούτι, μέ αποτέλεσμα νά τον κατα- 
τρομάξη. Ασφαλώς δμως, έχουν τό νόημά τους, μιά εντελώς ξεχωριστή σχέ
ση μέ τήν αίσθηση τής μουσικής καί ιδιαίτερα τής λύρας τών αναστενάρηδων. 
Γνήσιοι Θράκες, δέν λατρεύουν μόνο τή μουσική, μά κι’ έχουν μιά ιδιαίτερη 
αίσθηση τής μελωδίας καί τοΰ ρυθμού. Έ νας ξεχωριστός τρόπος εσωτερικής 
εξεργασίας συντελεΐται στήν άναστενάρικη ψυχή πού σέ κάνει νά σκέπτεσαι 
πώς ό Όρφέας δέν εΐναι μάταια τοποθετημένος στή Θράκη κι’ ούτε ό ’Άρης, 
ό θεός τού πολέμου, πλάϊ στούς κεραυνούς καί τις βροντές, χωρίς καμμιά δι
καιολογία αγαπάει τή μουσική καί τά παιχνιδίσματα πλάϊ στά ήσυχα γλυκά 
νερά, ούτε γιατί ή Άρτεμη αγαπά τό κυνήγι μά καί διαλέγει τις όμορφες 
νεροπηγές μέσα στά βαθύσκιωτα δάση γιά νά χορέψη μέ τις Χάρες καί τις 
ξωτικές κι’ ακόμα νά κιθαρίζη.

Γέννημα τής γής όπου εΐναι τό τού «’Άρεως οΐκητήριον» (Ευριπίδης, 
καί τό ίδιο καί ό "Ομηρος —Ό δ. θ .  361— ) μά καί συγχρόνως ή γή πού 
έθρεψε όχι μονάχα τούς μεγάλους μύστες τραγουδιστές, τον Εύμολπο, τό Μου
σαίο, τό θάμυρη, τον Όρφέα άλλά ακόμα καί τις ίδιες τις Μούσες, έχουν 
τήν ικανότητα ενός μοναδικού συνταιριάσματος στή δεξιατεχνία νά κατασκευά
ζουν λύρες, άλλά καί παράλληλα τό «θρηΐκιον ξίφος», πού άπό τήν εποχή 
τού Τρωικού πολέμου εΐναι τόσο θαυμαστό γιά τήν τέχνη του.

Άπό δώ δέν εΐναι δύσκολο νά καταλάβουμε πώς ό θράκας, ανδρείος κι’ 
άφοβος πολεμιστής, εΐναι μαζί κι’ ένας άνθρωπος μέ εξαιρετική ευαισθησία 
στή μελωδία καί τό ρυθμό. Μέ μιά ιδιαίτερη ψυχική έξεργασία, μέ τό ρυθμό 
καί τή μελωδία καταλαμβάνεται άπό τον ενθουσιασμό καί τήν έξαρση τού
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αγώνα κα! τής δύσκολης, τής ήρωϊκής προσπάθειας. Μά κι απ’ τήν άλλη 
μεριά αυτός ό ιμαχητικός ενθουσιασμός του εξευγενίζεται, εκλεπτύνεται γιά 
νά φτάση στις πιο υψηλές κλίμακες κα! νά μετατρέπη τήν αγωνιστική διά
θεση άπό πολεμοχαρή επίθεση σέ τάση κι’ εκδήλωση θυσίας γιά τήν υπηρε
σία υψηλών στόχων. Ή  μετουσίωση αυτή μεταβάλλει τελικά τό πολεμοχαρές 
μένος σέ πολεμική δύναμη, τήν αγριότητα σέ ανδρεία. Φυσικό εΐναι ύστερα 
άπό αύτό κα! τά παραγωγικά ελατήρια τής πολεμικής δράσεως νά αλλά
ζουν κα! ή ωμή επιθετική διάθεση νά παραχωρή τή θέση της στήν άφοβη 
μέν άλλά πάντα αμυντική δυναμική αντίσταση, ή οποία τό πολύ νά υπαγορεύ
εται άπό ένα αίσθημα δικαιοσύνης στά πλαίσια τής άνταποδόσεως.

*0 χ ο ρ ό ς  δμως έπίσης, είναι μιά εκδήλωση πού συνδέεται στενώτατα μέ 
δλα δσα μπορεί νά ειπωθούν γιά τή μελωδία κα! τό ρυθμό. Κα! αν μέ τή 
μελωδία μπορεί συχνά δ δεσμός κα! ή σχέση νά εΐναι κάπως πιο έμμεση, δ 
ρυθμός άντίθετα, κοινό στοιχείο κα! στό τραγούδι κα! στό χορό, άποτελεΐ τον 
ακατάλυτο κρίκο πού ενώνει τά δύο έτσι, ώστε νά φαίνιονται ουσιαστικά δια
φορετικές εκφράσεις τής ίδιας ψυχικής κα! συναισθηματικής καταστάσεως. 
Ό  χορός εΐναι ή μουσική τών κινήσεων. Καλύτερα όμως άκόμα μπορεί νά 
ειπωθή, πώς εΐναι ή ίδια ή μουσική διά τών κινήσεων. Τούτο δμως σημαίνει 
άκριίβώς πώς δ ρυθμός εΐναι δ μεγάλος δημιουργικός συντελεστής αύτής τής 
στενής σχέσεως, πού σέ μιά θεώρηση τού έσώτερου στοιχείου, άποτελεΐ τήν 
ούσία τής υποκείμενης ενότητας τών δύο.

Άπό τό χαρακτήρα πού έχει ή μουσική, ή ψυχολογική επίδραση πού 
άσκεΐ κα! οι ιδιαίτερες ψυχικές εξεργασίες πού επιτυγχάνονται, έχει κι δ 
χορός τό χαρακτήρα του. Ή  έπέκταση τών χαρακτηριστικών ψυχολογικών 
κα! γενικά συναισθηματικών στοιχείων τής μουσικής, γίνεται εντελώς φυσικά 
κα! στό χορό. ’Έτσι και στούς Θράκες, οχι μόνον ή μουσική άλλά κα! δ χορός 
δχι μονάχα ούσιαστικά εΐναι άπό ψυχολογική πλευρά ταυτόσημα κι’ εκφρά
σεις διαφορετικές τής ίδιας συναισθηματικής καταστάσεως, άλλά κι’ έχει τον 
ίδιο χαρακτήρα κα! άσκεΐ τ!ς ΐδιες επι/δράσεις μέ τή μουσική. Ά ν  μάλιστα 
σκεφτούμε τό άπλό γεγονός, πώς δ χορός εΐναι μιά δυναμική έκφραση συναι
σθημάτων, θά καταλάβουμε γιατ! γιά τούς Θράκες, λαό πολεμικό κι’ ανδρείο, 
ήταν άπό πάντοτε δχι άπλώς ένα επακόλουθο τής μουσικής τους κλίσης άλλά 
κα! συχνά ξεπέρα'σε τά όρια πού τού διαγράφει δ χορός, ή μουσική σάν δη
μιουργικό του στοιχείο κα! παρορμητικό του γενεσιουργικό ελατήριο κα! 
στάθηκε άνεξάρτητη εκδήλωση τό ίδιο μεγαλειώδης, τό ΐδιο δυνατή στήν έκ
φρασή της, τό ΐδιο λυτρωτική κι’ ενθουσιαστική μαζ! κι’ έτσι ξεκομμένη άπό 
τή μελωδία τής μουσικής κα! τή βοήθεια τού ρυθμού της. Σέ μιά ερώτηση 
πού έκανα σχετικά μέ τό σημείο αύτό, δηλαδή αν μπορούν νά χορέψουν χω
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ρίς όργανα καθόλου, ή απάντηση ήταν πα)ς βεβαίως μπορούν γιατί «αύτό 
έρχεται άπό μέσα». Ό  χορός μέ άλλα λόγια, είναι ιμιά έκφραση τών συναι
σθημάτων τοΰ αναστενάρη, πού δέν χρειάζεται εντελώς απαραίτητα τή βοή
θεια τής μουσικής, ή οποία εδώ, παρουσιάζεται σάν βοηθητικό στοιχείο κι’ 
όχι πρωτογενές στή δραστηριοποίηση μέ συνέπειες έκδηλώσεως, μέ κινήσεις 
ρυθμικές κι’ αρμονικές. Εΐναι δμως βέβαιο, ποος κι’ από τήν άλλη μεριά, γε
νικά, όχι μόνο προτιμούσαν τή μουσική γιά νά χορέψουν άλλά καί ακόμα 
οί λυράρηδες καί ό νταουλιέρης, έδιναν τό ξεκίνημα καί τον τόνο σέ ολόκληρο 
τό χορό. Μόνο σέ μία περίπτωση, δταν ό λυράρης Καλοστέφανος έγκατέλειψε 
τή λύρα γιά νά χορέψη μέ τις εικόνες γιά δέκα λεπτά, ό χορός εξακολούθησε 
μέ μερικούς αναστενάρηδες. ’Αντίθετα, παρατηρήθηκε μία έντονη διάθεση 
άπό ώρισμένους, νά προστεθή νταούλι στις τρεΐς λύρες πού ήδη υπήρχαν. 
Χαρακτηριστικά ή άναστενάρισσα Γ. Χατζημποζίνη σχολίασε: «ιΓίνεται πανη- 
γύρι χοορίς νταβούλι;».

Στήν άρχαιότητα, οί Θράκες, φαίνεται πώς άπ’ δσα άναφέρθηκαν πιο 
πάνω γιά τό χορό καί τή μουσική, τά είχαν κάνει βίωμα καί άποτελοΰσαν 
εντυπωσιακό γνώρισμα τής ιδιομορφίας τοΰ χαρακτήρα τους: Μουσική, χο
ρός, πολεμική ικανότητα, άποτελοΰσαν ένα τρίπτυχον, πού τελικά, παρουσία
ζε έναν τΰπο ανθρώπου μέ πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ό  Ξενοφώντας στό βιβλίο 
τής Κύρου Άναβάσεως, περιγράφει τον εθνικό χορό τών Θρακών πού ήταν 
ένοπλος καί ακόμα συνωδευόταν άπό πολεμικά νικητήρια τραγούδια, τον «κο- 
λαβρισμόν»: Στήν αρχή σηκώθηκαν οί Θράκες καί χορέψανε ώπλισμένοι, 
ενώ έπαιζε αυλός καί πηδούσαν άλαφρά καί ψηλά καί χρησιμοποιούσαν καί 
τά ξίφη τους. . . Καί ό μέν νικητής, άφοΰ σκύλευσε τά όπλα τοΰ άλλου, βγήκε 
άπό τον κύκλο τοΰ χορού τραγουδώντας τον σιτάλκα» (Σημειώνουμε πώς ό 
σιτάλκας ήταν ένα τραγούδι πού υμνούσε τά κατορθώματα τοΰ βασιλιά Σι- 
τάλκα, πράγμα πού δείχνει καί τήν παράδοση τοΰ ήρωα βασιλιά πού έφτασε 
έως τον "Αγιο Κωνσταντίνο).

Εΐναι φανερό πώς ό εθνικός χορός τών θρακών ήταν όχι μόνον ένοπλος 
άλλά καί κάτι περισσότερο άκόμα: ή άναπαράσταση μιας μονομαχίας άνά-
μεσα σέ πατριώτη πολεμιστή καί ξένο επιδρομέα κι’ ό νικητής ήταν ό πατρι
ώτης πού γιώρταζε τό θρίαμβό του μέ τή σκύλευση τοΰ ήττημένου παίρνοντάς 
του τήν πανοπλία καί τραγουδώντας έναν ύμνο στά κατορθώματα ενός ήρωα 
βασιλιά.

Τό πρότυπο του γενναίου πολεμιστή πού μαζί εΐναι κι’ ένας ευγενικός 
λάτρης τών Μουσών.· εξακολουθεί νά ύπάρχη στήν πιο περίοπτη θέση μέσα 
στις καρδιές τών θρακών κι’ άργότερα. Εΐναι φανερό πώς ή περιγραφή πού 
κάνει ό Ξενοφώντας άνταποκρίνεται στό ιδανικό τοΰ ήρωα τής ομηρικής 
περιγραφής. Ή  μονομαχία, ή μετά τή νίκη άφαίρεση τής πανοπλίας τοΰ ήτ-
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τημένου καί νεκρού άπό τον νικητή, εΐναι μιά <τκηνή που μέ πολλούς επαίνους 
περιγράφει ό 'Όμηρος στήν Ίλιάδα αμέτρητες φορές. Τοΰτο σημαίνει πώς 
γιά τήν εποχή τοΰ Ξενοφώντα, εΐναι κιόλας ένας χορός μέ μεγάλη καί μα
κραίωνη* παράδοση. Άλλά καί ό «σιτάλκας» είναι ένα είδος τραγουδιού μέ 
τό ΐδιο μεγάλη παράδοση που τό πρωτσβρίσκουμε κι’ αυτό στον 'Όμηρο. 01 
«άοιδοί» βρίσκονται στις αυλές τοΰ Αλκίνοου καί τοΰ Όδυσσέα γιά νά τρα
γουδάνε τά κατορθώματα τών ηρώων. Ά ν  στό σιτάλκα δέν υπάρχει ειδικός 
«άοιδός» άλλά δ ίδιος ό πολεμιστής—νικητής παίρνει αυτή τή θέση, δέν έχει 
καί πολΰ μεγάλη σημασία. 'Οπωσδήποτε, υμνεί τό πρότυπο τοΰ ήρωα τό βα
σιλιά Σιτάλκα. Εΐναι δηλαδή ουσιαστικά, ή ίδια ή σημασία τοΰ τραγουδιοΰ 
καθ’ έαυτοΰ άπό πλευρά περιεχομένου. Ή  διαφορά υπάρχει άλλοΰ καί θά 
τήν υπογραμμίσουμε σέ επόμενες σελίδες, γιατί έχει μιά ξεχωριστή σημασία 
γιά τό κύριο θέμα μας, τούς αναστενάρηδες καί τό Μικρο-ιΚωνσταντΐνο.

Κάνοντας τή μακρυά πορεία του μέσα στους αιώνες, τό πρότυπο τοΰ 
ήρωα πολεμιστή καί μαζί τοΰ άνθρώπου πού λατρεύει τις Μούσες γενικώτερα, 
φτάνει νά σαρκωθή στό πρόσωπο τοΰ εύγενικοΰ βασιλιά Κόττυ πού έ'ζησε καί 
βασίλευσε τις πρώτες δεκαετηρίδες τοΰ Α' μ.Χ. αιώνα, στις πεδινές καί παρά
λιες περιοχές τής Θράκης. Στον Κόττυ, λέει ό επιγραμματοποιός Αντίπατρος 
δ θ<εσσάλονικεύς, όλα οί (Μοίρες τά χάρισαν «πάντα τέλεια». Έκτος άπό τον 
Δία πού τοΰ έδωσε τό σκήπτρο τό βασιλικό, τοΰ έδωσε «’Άρης δόρυ, καλλο- 
σύνην δέ Φοίβος έχει».

Οί μετά τήν επικράτηση τοΰ χριστιανισμοΰ χρόνοι, έδωσαν νέες αιτίες 
στούς Θράκες γιά ήρωϊκούς άγώνες, πρώτα γιά τήν επικράτηση τοΰ χριστια- 
νισμοΰ καί ύστερα γιά τή διατήρησή του. 'Ορόσημο φαίνεται πώς άποτελεΐ δ 
άγώνας τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου γιά τό χριστιανισμό καί ή ήρωϊκή επι
βολή του στούς πολέμιους τούς προσωπικούς του καί τοΰ χριστιανισμοΰ. Ό  
βασιλιάς στρατηλάτης, εΐναι ένας ήρωας σέ όλη τήν κυριολεξία. ΙΙολέμησε, 
άγωνίστηκε, πέρασε μέσα άπό τή φωτιά πραγματικά καί τοΰτο γιά χάρη τοΰ 
Χριστοΰ καί τών άνθρώπων, πού τον πίστευαν. Ό  σταυρός μέ τό σπαθί βρέ
θηκαν εδώ σ’ ένα μοναδικό συνταίριασμα. Τά ηθικά τους πρότυπα, ή δύναμη 
καί ή αγάπη, άποτέλεσαν ένα δίπτυχο μέ αδιάσπαστη ενότητα καί μοναδική 
ψυχολογική δύναμη. Ή  θρησκεία καί ή πατρίδα έχουν ανανεώσει μέ τον πιο πα
νηγυρικό τρόπο τήν άπό πάντοτε στενώτατη σχέση τους στή σκέψη καί τά 
συναισθήματα τοΰ Έλληνα. Ό  πολιοΰχος θεός ή ήρωποιημένος θνητός, έχει 
ολη τή δυνατότητα τώρα νά παραχωρήση χωρίς ψυχολογικές διαταραχές τή 
θέση του στον "Αγιο πού έσωσε τήν πόλη «νίκας κατά βαρβάρων δωρούμε- 
νος». Ό  'Άγιος Δημήτριος, δ "Αγιος Άνδρέας, δ 'Άγιος Μηνάς, δ "Αγιος 
Γεώργιος, άποτελοΰν θαυμαστά πρότυπα πολιούχων Αγίων. Στή Θράκη, δ
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Κωνσταντίνος ό Μέγας, έχει ιδιαίτερη δραστηριότητα καί γιά τοΰτο είναι 
καί ξεχωριστά αγαπητός. Έκεΐ έδωσε τήν αποφασιστική μάχη γιά τή σωτη
ρία τοΰ Χριστιανισμοΰ καί κεί επέτυχε. Είναι ό αναμφισβήτητος σωτήρας καί 
είναι φυσικό νά έχη καί μιά ξεχωριστή θέση: στήν καρδιά τοΰ Θράκα χριστια- 
νοΰ. Μιά ιδιαίτερη επεξεργασία γίνεται ψυχολογικά τής προσωπικότητας τοΰ 
"Αγιου—'Πολεμιστή, άπό τον απλό Θράκα, πού τό ήρωϊκό στοιχείο αποτελεί 
κιόλας άπό μακραίωνη παράδοση χαρακτηριστικό τής ψυχοσυνθέσεώς του. 
Τό πρότυπό του, γίνεται τώρα, (ή άν θέλουμε νά είμαστε ιστορικά ακριβέ
στεροι ξαναγίνεται), σέ μία άνανέωση που επιβάλλουν οί εξελίξεις καί τά 
νέα ρεύματα, ένας άνθρωπος, άφοβος, που δέν διστάζει γιά τήν αγάπη τοΰ 
Χριστού νά πάρη τό σπαθί, νά μπή άκόμα καί στή φωτιά καί νά άγωνισθη 
γιά τον χριστιανισμό. Κι’ δπως, άνθρωπος καί τύπος δπου ζεί είναι άρρηκτα 
δεμένα, 6 χριστιανισμός κι’ ή πατρίδα του, είναι δυο πλευρές τοΰ ίδιου πρά
γματος. Καί είναι φυσικό, αντικείμενο τής ηρωικής πράξεως νά εΐναι ή 
προστασία τοΰ άνθρώπου μέ τήν εξασφάλιση τής ελευθερίας του, πράγμα 
πού σημαίνει μέ τήν κατοχύρωση τής ανεξαρτησίας τής χώρας. Οί ταλαιπω
ρίες μάλιστα, πού τό ελληνοχριστιανικό στοιχείο ύφίσταται στήν περιοχή αυ
τή, ή διασταύρωση ιών διαφόρων αιρέσεων, άλλά καί τών διαφόρων λαών καί 
φύλων, πού συντελεΐται εκεί στούς βυζαντινούς καί τούς μεσαιωνικούς χρόνους, 
αυξάνουν τήν ανάγκη τής ηρωικής πράξεως, τής δραστήριας έπαγρυπνή- 
σεως γιά τή διατήρηση τής «εστίας» στήν πλατειά της έννοια. ’Ακόμα πέρα 
άπό αύτό', δ "Ελληνας τής περιοχής αυτής, είναι υποχρεωμένος σέ μιά διαρκή 
επαγρύπνηση, όχι μόνο γιά τά ιερά καί τά δσια τής πατρώας γής άλλά καί 
γιά τήν απλή επιβίωσή του. Άλλά συμβαίνει, νά μήν μπορεί νά έννοήση ύ
παρξη, νά μήν αισθάνεται πώς ζεί καί πώς εΐναι άνθρωπος χωρίς τήν άσκη
ση τής λατρείας του, χωρίς τήν πίστη του στό Χριστό: ’Έτσι, ολοκληρώνεται 
ή ταύτιση τοΰ πατριώτη —  άνθρώπου -— χριστιανού καί συγχρόνως ή απο
κλειστικότητα στήν άξιολογική κλίμακα, τής θυσίας γιά τον άνθρωπο—πα
τριώτη'—χριστιανό, τοΰ ήρωα.

Δέν είναι δύσκολο νά καταλάβη κανείς, πό>ς ένας τύπος ήρωϊσμοΰ πού 
άποβλέπει στό στόχο μέ τό έννοιολογικό καί ψυχολογικό περιεχόμενο τής τρι
πλής ιδιότητας, πώς βρίσκει τό ανάλογο του στό πεδίο τής μουσικής, τής ποιή- 
σεως καί τοΰ χοροΰ, σέ ένα μίγμα άπό τά τρία αυτά στοιχεία. Βασικά καί 
τά τρία αυτά, έχουν ήρωϊκό χαρακτήρα. Εΐναι ένα είδος έπος οί στίχοι κι’ 
άνάλογα γιά τήν μουσική του έκφραση δ ρυθμός καί ή μελωδία, δπως καί 
οί κινήσεις κι’ δ ρυθμός τοΰ χοροΰ. Αύτό συμβαίνει μέ τή μουσική, τούς στί
χους καί τό χορό τών άναστενάρηδων. Βασικά πρόκειται γιά ένα έπος, τοΰ 
κύκλου τοΰ «άντρειωμένου» μέ στίχους πού ύμνοΰν τά κατορθώματα τοΰ ήρωα 
Κωνσταντίνου καί πού τούς στίχους αυτούς τούς συνοδεύει μουσική καί χο
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ρός ανάλογος. Γεμάτοι άπό υπέροχο ηρωισμό που έχει σάν ειδικώτερο περι
εχόμενό του καί συστατικό του υλικό τό πνεύμα τής θυσίας γιά τον συνάν- 
θριοπο—χριστιανό,' γιά τον "Ελληνα πού σφάζεται, καίγεται κρεμιέται καί 
κατάστρέφετάι μαζί μέ τά ιερά του, τήν "Αγια Τράπεζα, τό ’Ασημένιο Τάσι 
καί τό Ευαγγέλιο ή τον Τίμιο Σταυρό, οί στίχοι τοΰ '.Κωνσταντίνου, τραγου
διούνται μέ τή συνοδεία τών πατροπαράδοτων καί πανάρχαιων μουσικών ορ
γάνων : τή λύρα πρώτα απ’ όλα, τό νταούλι καί τή γκάιντα, όπως καί μέ τον αυλό. 
Ή  γλυκύτητα τής λύρας σμίγει μέ τή μεγαλοπρέπεια, τή βαρύτητα καί τήν 
έπιβλητικότητα τοΰ νταουλιού έτσι, πού καί μόνον αύτά τά δύο, νά είναι αρ
κετά γιά νά εκφράσουν μουσικά, σέ ολόκληρη τήν έκτασή του τό μυστικό 
συνταίριασμα. τής ψυχικής δυνάμεως, πού ύπογορεύεται άπό τήν αγάπη καί 
τον ανθρωπισμό, μέ τή σωματική ρώμη καί τήν υλική ικανότητα γιά τήν 
ηρωική πράξη, πού θά πραγμάτωση τό ιδανικό. "Ενα ιδανικό, όπως είπαμε, 
δυσθεώρητου πραγματικά ύψους. Τό ιδανικό τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
καί τής αγάπης, όπως έκφράζεται στό βαθύτερο νόημα τοΰ χριστιανικού μη
νύματος.

θ ά  ύπάρξη όμως ίσως τό ερώτημα γιατί οί αναστενάρηδες έχουν σάν 
απαραίτητο τελετουργικό τους στοιχείο τό χορό καί τό τραγούδι. Δέν είναι 
κάτι συνειθισμένο κι1 δπως δήποτε δέν άποτελεΐ μέρος τοΰ χριστιανικού τελε
τουργικού. Τό ερώτημα είναι εύγλωττο καί πραγματικά πολλές συζητήσεις, 
κυρίως άπό τούς πολέμιους τών άναστενάρηδοον, έχουν γίνει πάνω σέ αύτό τό 
θέμα μέ έπικριτικό περιεχόμενο. "Ισως όμως, ή απάντηση σέ όλα όσα λέ
γονται σχετικά κι’ έπικριτικά μάλιστα, νά είναι πολύ πιο απλή καί πιο δικαιο
λογημένη άπό όσο μπορεί νά σκεφθή κανείς άπό πρώτη άποψη. Τελικά μάλι
στα, ή απάντηση αυτή, νά μη θίγη καθόλου τά παραδαμένα τοΰ χριστιανι
κού τελετουργικού καί νά μήν βρίσκεται βασικά έξοο άπό τό δεοντολογικό 
συμβολισμό μιας χριστιανικής τελετουργίας. Καί πρώτα άπ’ όλα, αναζητών
τας τή δικαιολογία καί τήν αιτία γιά τήν οποία οί άναστενάρηδες τελούν τό 
έθιμό τους, όχι μόνον «έν χορδαΐς καί όργάνω», άλλά καί μέ χορό, δηλαδή 
μέ ρυθμικές κινήσεις, δέν έχουμε παρά νά σκεφτούμε πώς τό έπίσημο τελε
τουργικό τής Όρθόδοξης εκκλησίας, έχει κιόλας ρυθμικές κινήσεις, πρασχε- 
διασμένα βήματα, στάσεις, στροφές γιά τό σιοστό προσανατολισμό πρός τήν 
κατεύθυνση πού έχει προκαθοριστή καί τά παρόμοια. Καί άκόμη, θά πρέπει 
νά μήν παραβλέπουμε, πέος στό μεγαλύτερο μέρος όλα αυτά συνοδεύονται άπό 
ψαλμωδίες, στίχους μέ ειδικό ρυθμό καί ανάλογη μελωδία. Πολύ κοινότυπο τό 
παράδειγμα τού χορού τού Ήσαΐα, χωρίς μ’ αύτό νά θέλουμε νά περιορίσουμε 
τό μεγάλο άριθμό τών άναλύγων λατρευτικών τελετουργικών εκφράσεων.

Βεβαίως οί άναστενάρηδες έχουν διαφορετικό τελετουργικό. "Υπογραμ
μίζουμε όμως πέος ή διαφορά, καί αυτή ή διαφορά άλλά σέ αναλογία, δέν

3
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βρίσκεται στό θρησκευτικό σημείο άλλά στό ήρωϊκό τοΰ εθίμου. Στή θρη

σκευτική πλευρά, δσο αυτή πάντοτε ξεχωρίζεται, δσο δηλαδή άναφέρεται άπο- 
κλειστικά στή λατρεία τών 'Αγίων Κωνσταντίνου κα! 'Ελένης, δέν έχουν τί
ποτε τό ξεχωριστό. ’Ακολουθούν σάν ορθόδοξοι χριστιανοί, ο,τι ακριβώς έχει 
καθοριστή σάν λατρευτικό τελετουργικό άπό τήν επίσημη εκκλησία. Πηγαί
νουν στό· ναό κι’ άκούν τή λειτουργία, καί γενικά συμμετέχουν όπως δλο τό 
εκκλησίασμα 'στήν Ιερουργία. Τό μόνο δαφορετικά, είναι πώς βρίσκονται σέ 
μία ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας ψυχολογική διάθεση προσευχής καί προση- 
λώσεως στήν ιερουργία καί τούτο άκριβώς γιά τό λόγο πώς υπάρχει αυτή ή 
κατάσταση τής θρησκευτικής «μεθέξεως» μέ τούς "Αγιους, πού ιδιαίτερα τι
μούν καί προσκυνούν, δπως ακριβώς δλοι οί χριστιανοί μέ τον ιδιαίτερο προ
στάτη, πολιούχο ή γιά κάποιο ξεχωριστό λόγο περισσότερο τηκόμενο "Αγιό 
τους. Καί έως εδώ, δέν έχουμε τίποτε τό ξεχωριστό κι’οΰτε μπορούμε νά μι
λήσουμε καν γιά ανάλογα κι’ επεκτάσεις άπό ψυχολογικές καταστάσεις καί 
παρορμήσεις πού υπαγορεύονται καί προκαλούνται άπό ιδιαίτερα βιώματα καί 
θρησκευτικές εμπειρίες. Οί διαφορές βρίσκονται άπό δώ καί πέρα, στό τελε
τουργικό τών άναστενάρηδων. Στό χορό πού κάνουν σπίτι τους, ή στό ύπαιθρο 
καί μάλιστα κρατώντας τις εικόνες στά χέρια τους, ή τά καταστόλιστα ,καλύμ- 
ματά τους, τις ποδιές τους, καλύμματα (δηλαδή θήκες κατασκευασμένες άπό 
πορφυρόχρωμο ύφασμα καί μέ διάφορα τάματα καί ασημένια, ή καί άλλα 
στολίδια) τά άμανέτια (μαντήλια κοκκινόχρωμα ή κάτασπρα λινά, πού τά κι
νούν ή τά ρίχνουν στούς ώμους τους γιά νά διώξουν τά πονηρά πνεύματα 
καί νά έξορκίσουν γενικά τό κακό), τά θυμιατήρια (στό Ααγκαδά είναι τό 
φτωχότερο καί άπλούστερο πού μπορεί νά φανταστή κανείς πώς υπάρχει, 
καμωμένο άπό πηλό καί εντελώς απλοϊκά καί χοντροειδώς κατασκευασμένο). 
Καί μάλιστα ό χορός αυτός δέν γίνεται καθόλου μέ θρησκευτικούς ύμνους, 
άλλά, δπως σημειοόθηκε κιόλας, μέ τραγούδια πού ιστορούνε τά κατορθώματα, 
τά βάσανα καί τις θυσίες τού ήρωα Μικρο-Κωνσταντίνου πού έκανε καί πά- 
θαινε γιά τούς χριστιανούς. "Ολα δσα έκανε καί υπέδειξε πρώτα ό Μέγας 
Κωνσταντίνος, ό "Αγιος 'Πολέμαρχος, γιά νά προστατέψη κι* έλευθερώση άπό 
τήν τυραννία τού ειδωλολάτρη άντιπάλου του τούς χριστιανούς. Ή  άλλαγή, 
μέ άλλα λόγια, υπάρχει, άκριβώς στό σημείο δπου τό ήρωϊκό στοιχείο τού 
εθίμου έχει πλέον καθαρά πάρει τή θέση του καί έχει γίνει μιά προέκταση 
τής ήρωϊκής δραστηριότητας τού "Αγιου, σέ ένα κοινό θνητό άλλά πραγμα
τικό ήρωα κι’ αίτιόν, έμπνεόμενο, καθοδηγούμενο καί ουσιαστικά έκτελούντα 
τις θελήσεις καί τις προσταγές τού Μεγάλου Προστάτη τής Χριστιανοσύνης. 
Είναι φυσική συνέπεια τό λειτουργικό νά άλλάζη στό σημείο αύτό καί κάτω 
άπό τις ψυχολογικές επιδράσεις πού έχει ό αναλογισμός οχι πλέον τού "Αγιου 
άλλά τού ήρωα "Αγιου καί τού κατά κάποιο τρόπο συνεχιστή τής θελήσεως
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Μικρο-άύωνσταντίνου, εδώ στο συγκεκριμένο κι’ επιστητό κόσμο. Ή  πανάρ- 
χαια παράδοση τοΰ Θράκα εξακολουθεί μέ τον πιο ωραίο καί παραστατικό 
τρόπο. Χορεύει καί τραγουδάει τά κατορθώματα τοΰ ήρωά του, όπως έκανε 
πάντοτε. Άκόμα καί ή αντίρρηση πώς τοΰτο οσο συνδέεται μέ τή θρησκευ
τική πλευρά τοΰ εθίμου είναι έξω άπό τά παραδεγμένα, δέν έχει ουσιαστική 
βάση. Πρώτα - πρώτα διότι μπορεί νά είναι μιά ίδιάζουσα έκφραση, άλλά 
άνταποκρίνεται στό περιεχόμενο τοΰ εθίμου που είναι θρησκευτικό καί ήρωϊκό 
μαζί. "Τστερα, τό ήρωϊκό στοιχείο εδώ είναι απόλυτη συνάρτηση τοΰ θρη- 
σκευτικοΰ κι’ έτσι εκφράζεται καί στό τελετουργικό τραγούδι καί χορό. Ό  
χορός εΐναι Ιεροπρεπέστατος. Τουλάχιστον στά Αναστενάρια τοΰ Λαγκαδά, 
καί τό ίδιο καί στήν Ά γ. Ελένη καί Μαυρολεύκη, δέν συμβαίνει τίποτε, πού νά 
μήν κινήται μέσα στά πλαίσια μιας βαθύτατα κατανυκτικής ατμόσφαιρας. "Ολα, 
χορός, μουσική, συζητήσεις στις ανάπαυλες, επιφωνήματα (πού τόσο έχουν 
παρεξηγηθή άπό απλούς μάρτυρες «αύτήκοους» άλλά άκόμα κι’ άπό λαογρά- 
φους αντικειμενικής διαθέσεως, δπως θά δοΰμε στή συνέχεια), πράγματι εΐναι 
εμπνευσμένα άπό τή μυστική ένωση τοΰ πατριωτικού καί θρησκευτικού στοι
χείου. Χορός γιά τον ήρωα αντιπρόσωπο τοΰ Μεγάλου Προστάτη Ά γιου καί 
τραγούδι, άλλά καί τά δύο άποξενωμένα άπό όποιοδήποτε στοιχείο ευωχίας 
καί παραλυσίας, πού επιφέρει μιά όποιαδήποτε διάθεση διασκεδάσεως καί 
εύθυμίας. Δέν υπάρχει ούτε ίχνος άπό ευθυμία στον τελετουργικό αύτό χορό 
πού αγιάζεται ό συμβολικός ηρωικός του χαρακτήρας άπό τή θρησκευτική 
εύλάβεια καί τήν ψυχική ανάταση πρός τό θείο. Ό  χορός μπορεί νά θεωρη- 
θή ίσως σάν τήν πιο χαρακτηριστική έκφραση, οπου τό θείο καί ό ηρωισμός 
συναντιόνται, άλληλοεπεκτείνονται καί άλληλοδιεισδύουν έτσι ώστε νά σχη
ματίζεται τελικά ή ιδιομορφία τοΰ εθίμου άπό τή μιά, κι’ άπό τήν άλλη, τό 
αιώνιο ιδανικό τής ελληνικής ψυχής καί τής ελληνικής σκέψεως: Πατριωτι
σμός καί χριστιανισμός νά παρουσιάζονται σέ μία μοναδική ενότητα κι’ άπα- 
ράμιλλη έξαρση..

’Αποτελεί μία άπό τίς πιο συγκλονιστικές εμπειρίες πού πραγματικά σέ 
υποχρεώνουν νά αίσθανθής βαθύτατα δτι υπάρχει δ εσωτερικός άνθρωπος 
τον όποιο μπορείς νά άνακαλύψης μέ τό θρησκευτικό συναίσθημα σέ στενή 
εξάρτηση μέ τό ήρωϊκό καί νά τον έκφράσης μέ τή μουσική καί τό χορό έτσι 
άπλά καί εντελώς αυθόρμητα, χωρίς καμμία εκζήτηση ή περιττή εξωτερική 
επεξεργασία τοΰ τύπου. Αναμφίβολα, χρειάζεται κάποια ενδιάθετη τάση γιά 
νά μπορέση κανείς νά κάνη έστω καί μερικά βήματα άπό τήν ψυχολογική 
διαδικασία, πού είναι άπαραίτητη γιά νά έννοήση τήν αύτοκατάδυση τοΰ άνα- 
στενάρη μέσα στά ενδότατα τής εσωτερικής ύπάρξεως τοΰ άνθρώπου. Καί εκεί 
υπάρχει ή δυνατότητα γιά παρεξηγήσεις, άπό τον ασυγκίνητο καί ψυχρό πα
ρατηρητή. Είναι δυνατόν ένας τέτοιος παρατηρητής, δσο λειτουργούν κανο
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νικά οί αισθήσεις του καί ψυχολογικά είναι προετοιμασμένος γιά μιά κανο
νική κι’ αντικειμενική παρατήρηση, νά καταγράψη τό χορό καί τή μουσική 
τών αναστενάρηδων. Δέν θά μπόρεση όμως νά συλλάβη τό βαθύτερο μήνυμα 
πού περιέχει δ άναστενάρικος χορός καί τό τραγούδι, γιά τήν προσπάθεια 
τού άνθρώπου νά άνακαλύψη τό εσώτατο είναι του καί κεϊ νά άνακαλύψη έπί
σης τά πεδία δπου κινείται καί υπάρχει τό θείο καί τό ήρωϊκό σέ ένα θερ
μότατο καί στενώτατο συνταίριασμα.

'Τπάρχει μία κατηγορία αναστενάρηδων οί όποιοι δέν χορεύουν καί δέν 
πυρΟβατοΰν καθόλου, άλλά ωστόσο, αισθάνονται απόλυτα δεμένοι ψυχικά μέ 
τούς χορευτές καί πυροβάτες. Πραγματικά ξενίζεται κανείς δταν παρακο- 
λουθή τις αντιδράσεις τους στό χορό καί τις εκδηλώσεις πού τον συνοδεύουν, 
τών χορευτών αναστενάρηδων. ’Αμίλητοι, σοβαροί, παρακολουθούν τά πάντα 
σέ σιγή καί εύλάβεια καί δέν χαράζει ούτε τό παραμικρότερο, τό άμυδρότερο 
χαμόγελο στό πρόσωπό τους σέ καμμιά περίπτωση. Καί δταν άκόμα δ ανα
στενάρης χορευτής ή ή άναστενάρισσα σταματήση μπρος τους γιά νά χορέψη 
καί πάλι μένουν ασάλευτοι κι’ αμίλητοι. Κι’ όταν άκόμα τούς άκουμπήση στούς 
ώμους χορεύοντας καί πάλι μένουν εντελώς ασάλευτοι. Δέν μιλούν ούτε μέ τά 
μάτια τους ούτε γιά νά ενθαρρύνουν ή νά καθησυχάσουν δταν δ χορευτής 
άναστενάρης έχη ένα άπό τά ξεσπάσματά του τά γε μάτα πόνο καί άγων ία. 
Θά νομίση κανείς άπό πρώτη εντύπωση πώς πρόκειται άν δχι γιά αδιαφορία 
ολοκληρωτική, τουλάχιστον γιά έλλειψη ουσιαστικής συμμετοχής καί κατανο- 
ήσεως τής ψυχολογικής καταστάσεως τού χορευτή. Ωστόσο, είναι μιά σωστή 
ανταπόκριση· ή στάση αυτή πραγματικά, δπως θά δούμε σέ επόμενες σελίδες, 
μιά κι’ ό άναστενάρικος χορός δέν έχει τίποτε απολύτως τό κοινό μέ τό χορό 
τής ευθυμίας ή τής συμβατικότητας πού υπαγορεύει ή κοινωνική συμπεριφο
ρά, άλλά πρέπει νά χαρακτηριστή αύτό πού ακριβώς είναι: ιερός χορός. Οί 
ίδιοι άλλωστε οί άναστενάρηδες τον ονομάζουν άγίτικο.

Ή  μουσική καί δ χορός είναι καί ή πραγματική έναρξη καί ή συνέχεια 
καί ή πυροβασία καί ή λήξη τού «πανεγυριού» τών αναστενάρηδων. ’Ακόμη 
είναι ή πεμπτουσία τής ψυχολογικής του πλευράς, στήν πιο ειδική σημασία 
τού δρου. Δημιουργικό στοιχείο, πού νά παίρνη τό περιεχόμενο ελατήριου πολ
λές φορές καί παράλληλα έκφράσεως τής ψυχολογικής του πλευράς, γεμίζει 
δλόκληρο τό τελετουργικό τού εθίμου. ’Έτσι σέ τελευταία ανάλυση, δλόκληρο 
τό τελετουργικό είναι ένας χείμαρρος άπό ρυθμό κινήσεων καί μελωδία, πού 
δέν έχει κανείς παρά νά είναι ελεύθερος άπό προκαταλήψεις γιά νά διαγνώση 
αμέσως άπό τό γεγονός καί μόνο αύτό, πώς πραγματικά κάτι καθαρά εσω
τερικό είναι εκείνο πού κατέχει τον αναστενάρη κι’ άπό κεί νά άναζητήση 
τό βάθος καί τήν ’έκταση πού έχει ψυχολογικά τό έθιμο.

’Ασφαλώς ήταν μία εύτυχής σύμπτωση, τό γεγονός πώς τό Άναστενάρι
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τοΰ 1971, τό όποιο παρηκολούθησα άπό τήν πρώτη στιγμή τής ένάρξεώς του 
μέχρι καί τήν τελευταία τής λήξεώς του, είχε μιά κάποια ελαστικότητα στό 
τυπικό τοΰ τελετουργικού του καί έτσι μέ τον αυθορμητισμό καί τό άσχεδία- 
στο, έγινε δυνατόν νά γίνη άμεσα αισθητή σέ δλη της τή μεγαλοπρέπεια καί 
τό 'ανυπολόγιστο εσωτερισμό της ή πλημμύρα αυτή τοΰ ρυθμού στις δύο του 
εκφράσεις, τό χορό καί τό τραγούδι. Χωρίς καθόλου νά τό περιμένη κανείς, 
κι’ ενώ οΐ σχετικά λίγοι άναστενάρηδες γυναίκες καί άντρες πού είχαν συγ- 
κεντρωθή στό κονάκι τοΰ άρχιαναστενάρη Λιούρου, συζητούσαν ήρεμα κι’ 
άνταλλάσσανε τά νέα τους δπως γίνεται συνήθως >μέ τις συγκεντρώσεις φιλι
κών προσώπων καί συγγενών/ άρχισε ή λύρα κι’ άμέσως ό χορός μέ τέτοια 
όρμή καί πάθος, πού σάν τρίτη πού ήμουν, έμεινα άναυδη καί μόλις κατάφερα, 
διότι ήμουν σέ ετοιμότητα άπό ένωρίτερα, νά μαγνητοφωνήσω άπό τήν έναρ
ξή του τό «πανηγύρι», χάνοντας μόνον μερικές νότες σήν αρχή. Καί ασφα
λώς ήταν τό Ϊδιο μεγάλη άτυχία πού δέν ήμουν εφοδιασμένη μέ κινηματο
γραφική μηχανή νά πάρω άμέσως τήν εντελώς εξαιρετική καί πάρα πολύ εν
τυπωσιακή έναρξη τοΰ χοροΰ μέ τήν 'Ελένη Κ. Λίλλη άλλά καί τήν σέ λίγα 
λεπτά άργότερα συμμετοχή τής Ματούλας Γιαννάκη, Νίκης Γιαννάκη, Χρυ- 
σούλας ’Αθανασίου, τής ά ρχ ι αν α στενά ρ ισ σας Δέσποινας Λιούρου, τοΰ Κώστα 
Γιαννάκη καί τοΰ Δημητρίου Γιαννάκη.

Τ ί  ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν  μέ τό τραγούδι καί τό χορό ο'ι άναστενάρηδες, μπορεί

νά τό διάγνωση κανείς μελετώντας άκριβώς αυτά * δύο πράγματα. Τό ΐδιο 
μπορεί νά συμπεράνη ασφαλώς καί τί έπιδιώκουν ιτως καί τό σέ απόλυτη 
συνάρτηση μέ αυτή τί τελικά πετυχαίνουν. Δέν μιλάμε ξεχωριστά γιά τήν πυ
ροβασία, γιατί τό σημείο αυτό δσοδήποτε έντυπιοσιακό κι’ αν είναι κι’ δσο 
κι’ άν κανονικά πρέπει νά θεωρηθή σάν τό άποκόρυφο τής λυτρωτικής κλί
μακας πού τόσο επίμονα άνέρχεται ό άναστενάρης γιά νά βεβαιωθή πόας έκανε 
αύτό πού πρέπει καί νά γαληνέψη, δέν εΐναι ουσιαστικά παρά ένα σημείο πού 
περιλαμβάνεται άσφαλώς μέσα στά πλαίσια τοΰ τραγουδιού καί τοΰ χοροΰ. 
Καί μέσα σέ αυτά τά πλαίσια θά άναφερθοΰμε σ’ αυτήν, προχωρώντας στήν 
ανάλυση τής κύριας έκδηλώσεως, τοΰ τελετουργικού τραγουδιού καί χοροΰ.

Τά στοιχεία πού ειδικώτερα υπάρχουν στον τελετουργικό χορό καί τό 
τραγούδι, πού άπό τή μιά τον εμπνέει καί τον ενισχύει, κι άπό τήν άλλη αποτε
λεί άπλώς τή λεκτική καί μουσική έκφραση τού εθίμου, είναι τά εξής: Ση
μειώσαμε κιόλας, πώς είναι σοβαρός, Ιεροπρεπής, βαρύς, καί πιος απουσιάζει 
εντελώς, τό ξανατονίζουμε αύτό ιδιαίτερα, ή διάθεση τοΰ ξεφαντώματός καί 
τής δποιασδήποτε ευθυμίας. Μαζί μέ τά όργανα' πού Ιντ,ελώς έξέχουσα" θέση 
εχει ή λύρα (ό άρχιαναστενάρης :Σ. Λ ιού ρος· τονίζει πώς καί μόνο μέ αύτή 
«κάνεις τή δουλειά σου» . ΚΓ εδώ μιά παρένθεση, γιά νά έπιστήσουμε τήν προ
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σοχή στήν πολύ χαρακτηριστική έκφραση τοΰ άρχιαναστενάρη πού σαφέ
στατα δείχνει άκριβώς τό πώς αισθάνονται στήν εσώτερη εννοιά του τό «πα
νηγύρι» τους οι άναστενάρηδες: Δουλειά, υποχρέωση πού υπαγορεύεται άπό 
καθαρά εσωτερική άνάγκη, δπως γίνεται φανερό πολύ εύκολα άπό τή συν
ολική θεώρηση τοΰ εθίμου) οί εικόνες, τό πιο πολύτιμο πράγμα στον κόσμο 
γιά τον αναστενάρη, μιά καί τις έφερε άπό τή χαμένη πατρίδα, τά άμανέτια, 
Ιερά μαντήλια κι’ αυτά φερμένα άπό την πατρίδα, τά θυμιατήρια μέ τό λι
βάνι, τά κεριά πού καίνε μπροστά στις εικόνες. Ουσιαστικά δηλαδή, ό χορός 
βρίσκεται σέ πλήρη αρμονία μέ τό περιβάλλον μιας απλής μικρής ιδιόκτητης 
εκκλησίας, ή άκριβέστερα μέ έναν τύπο εικονοστασίου («στασείδι») πού ξε
περνάει τον συνειθισμένο, δ οποίος υπάρχει στά σπίτια. Κυριαρχούν οι εικόνες 
τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης σέ αριθμό καί σέ «στόλιση». ’Έχουν 
βγή άπό τις ποδιές τους κι’ έχουν έκτεθή σέ κοινό προσκύνημα πανηγυρικά, 
μέ όλα τά αναθήματα πάνω τους καί γιά τό εξαιρετικό καί πανηγυρικό τής 
ημέρας, έχουν έρθη κι’ άπό άλλα σπίτια, άκόμα κι’ άπό άλλα χωριά στό κο
νάκι. Είναι τοποθετημένες πάνω σέ ένα είδος ράφι, στρωμμένο μέ κάτασπρα 
καλοσιδερωιμένα καί πεντακάθαρα μαντήλια - καλύμματα. 'Όταν δμως δεν 
ύπάρχη χώρος αρκετός στό ράφι αύτό πού βρίσκεται σέ ύφος ένάμισυ περί
που μέτρο άπό τό πάτωμα τοΰ δωματίου, είναι τοποθετημένες στό πάτωμα 
κάτω άπό τό ράφι, όπου έχει στρωθή υφαντό χωριάτικο κιλίμι. Μπρος στις 
εικόνες, κρέμεται ένα άναμμένο καντήλι καί κάτω υπάρχει, στό Λαγκαδά, ένα 
.πρόχειρο μανουάλι φτιαγμένο άπό ένα είδος ταψί μέ άμμο μέσα γιά νά στε
ρεά» νωνται τά κεριά, ενώ πριν κι’ άπό τήν έναρξη τοΰ χοροΰ, μαζί μέ δλη 
αυτή τήν ειδική προετοιμασία δέν έχει καθόλου παραμεληθή νά καίη μέσα 
σέ ένα απλό 'θυμιατό λιβάνι, στό οποίο παλαιότερα στήν «πατρίδα», έβαζαν μαζί 
καί φύλλα άπό τριαντάφυλλα. (Γενικά παλαιότερα χρησιμοποιούσαν τά τριαν
τάφυλλα πολύ άκόμα καί γιά τό στόλισμα τών εικόνων κλπ., άλλά τοΰτο φαί
νεται πώς δέν είχε ειδική σημασία στό τελετουργικό καί ειδικό συμβολισμό. 
Ό  άρχιαναστενάρης Λιοΰρος μέ (βεβαίωσε πώς αύτό γινόταν γιατί υπήρχαν 
πολλά τριαντάφυλλα καί τίποτε περισσότερο).

■Όλη αυτή ή άτμόσφαιρα πού εχει δημιουργηθή στό κονάκι, δίνει μιά 
πολύ καλή αίσθηση·, τοΰ τί είδους διάθεση έχουν οι άναστενάρηδες καί πώς 
θά-χορέψουν καί θά τραγουδήσουν γιά νά τιμήσουν τούς μεγάλους άγιους 
Κωνσταντίνο· καί Ελένη. Ή  έναρξη τοΰ χοροΰ μέ τις άναστενάρισσες πού 
άνέφερα καί τούς άναστενάρηδες, δικαιώνουν απόλυτα αυτή τήν αίσθηση πώς 
θά γίνη κάτι τό αυστηρότατο καί σεμνότατο σέ ήθος, κάτι τό γεμάτο άπό 
ίεροπρέπεια καί θρησκευτική μυστικοπάθεια. ’Αλλά, μέ τήν έναρξη, διαπιστώ
νει.κανείς άμέσως, πώς άπό τό λυράρη μέχρι τούς πρώτους σέ χρονική σειρά 
άλλά καί κείνους-πού μέ εκπληκτική κατανόηση καί θρησκευτική προσήλωση
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παρακολουθούν πώς υπάρχει πολύς πόνος ,και αγωνία μέσα στις ψυχές τών 
περιέργων, ή μάλλον ιδιότυπων αυτών πανηγυριωτών, τό όποιο καί ξεχύνεται, 
σέ κύματα διαφορετικής έντάσεως, ανάλογα μέ τό μέγεθος αυτού τού αποθέ
ματος, πού υπάρχει μέσα τους, άλλά καί ιμέ τήν ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία 
τραγουδιστών - λυράρηδων καί χορευτών. "Οσο γιά τούς παριστάμενους μέ 
τήν ψυχική συμμετοχή, φαίνεται πώς καί μέ αυτούς συμβαίνει τό ίδιο σέ 
αναλογία καί σέ μιά σιωπηλή καί χωρίς κίνηση, σέ μιά εντελώς εσωτερική 
επεξεργασία καί διαδικασία συναισθημάτων κι’ εκφορτίσεως.

Λίγο πριν άπό τήν έναρξη πού παρηκολοΰθησα, ολα φαινόντουσαν ήρεμα, 
ενώ προφανώς δέν ήσαν. ’Επρόκειτο γιά μιά ηρεμία καί όμαλότητα, δπως εν
νοούμε γενικά τή συμπεριφορά τών άνθρώπων, ιδιαίτερα δταν δέν είναι 
μόνοι άλλά υπάρχει ό τρίτος πού άποτελεΐ τον κοινωνικό φραγμό. Πιθανόν άν 
έγνώριζα άπό πριν τούς άναστενάρηδες, νά είχα διαγνώσει κάποια άλλαγή 
στή συμπεριφορά τους, κάτι στή φυσιογνωμία τους πού νά πρόδιδε τήν ύπερ- 
εκχείλιση τών συναισθημάτων πού τούς βασάνιζαν. Νομίζω πώς κάτι τέτοιο 
θά συνέβαινε, γιατί οπωσδήποτε δσους άπό αύτούς είχα προσέξει σάν απλή 
κι άπό μακρυά θεατής στά περασμένα ’Αναστενάρια, τούς είδα στό μεσοδιά
στημα καί ξανά στά ’Αναστενάρια τού 1971, παρατήρησα σαφέστατες διαφο
ρές. Περισσότερο εύσωμοι στό μεσοδιάστημα, μέ περισσότερη ηρεμία καί ά
κόμα περισσότερο επηρεασμένοι άπό τήν εποχή μας καί τις παγίδες τής κατα- 
ναλώσεως. "Ελειπε ή λάμψη άπό τά μάτια τους καί τό ελαφρύ άλλά μόνιμο 
σχεδόν κοκκίνισμα άπό τά μάγουλά τους πού υπήρχε στή διάρκεια τού πανη
γυριού. ’Ακόμα παρετήρησα, πώς μέ δλη τήν κόπωση τής βαρύτατης εργα
σίας τους, τό βράδυ είχαν διαύγεια πνεύματος καί άπαντούσαν σέ κατακλυσμό 
ερωτήσεων χωρίς δυσφορία. Τέλος έ'λειπαν δλα τά συμπτώματα καί τής πιο 
ελάχιστης έκστάσεως καί τής στροφής τής σκέψεως οπως καί τών συναισθη
μάτων πρός έναν κόσμο πού δέν τον άποτελούσε κατά πρώτο καί κύριο λόγο 
ό συγκεκριμένος περίγυρος.

Πάντως εκείνος πού ήταν σαφώς «άφηρημένος» άν καί συζητούσε μέ 
τούς άλλους, άπό δσο πρόσεξα, ήταν δ άναστενάρης λυράρης Γιώργος Κα- 
λοστέφανος, τον όποιο καί έβλεπα γιά πρώτη φορά. Τό ίδιο θά 'μπορούσα μέ 
βεβαιότητα νά πώ δτι συνέβαινε μέ τήν οικογένεια Λιούρου πού έβλεπα, γιά 
τρίτη φορά καί μερικά μέλη γιά τέταρτη. ’Αναγνώρισα καί πάλι σέ αύτούς 
τήν έκφραση στό πρόσωπο καί τή λάμψη στά μάτια άλλά καί τήν ίδια γλυκύ- 
τητα, μά οπωσδήποτε κάπως άφηρημένη συμπεριφορά τους, πού είχα διαπι
στώσει στά πρώτα ’Αναστενάρια.

Επανέρχομαι στον Καλοστέφανο, διότι αυτός εδωσε τό σύνθημα τής 
ένάρξεως καί τούτο όχι προ σχεδιασμένα καί ηθελημένα (αυστηρά τυπικά θά 
έπρεπε νά εΐναι ό άρχιαναστενάρης παρών εκείνη τή στιγμή) άλλά άπό μία
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ασυγκράτητη εσωτερική παρόρμηση. Άπό ένα ξεχείλισμα τών συναισθημάτωνΛ
που δέν μπορούσε πλέον νά κράτηση κάτω άπό τον έλεγχο τής λογικής που 
υπαγόρευε όχι τώρα κανένας κοινωνικός λόγος άλλά ΐσως τό τυπικό τής τε
λετουργίας. Τό βλέμμα του. εΐχε άρχίσει νά δείχνη αφηρημάδα καί στό μέ
τωπό του υπήρχαν οί πρώτες σταγόνες ιδρώτα όταν άρχισε νά κουρδιζη τή 
λύρα του καί νά παίζη στή συνέχεια τον περίφημο συρτό τών άναστενάρη- 
δων μέ του στίχους τοΰ «Κάτω στον Ά ϊ  Θόδωρο». Έ ξ άλλου ή ταχύτητα μέ 
τήν οποία εκστασιάστηκε ή μάλλον εξέφρασε μέ κινήσεις καί αναστεναγμούς 
τον έκστασιασμό της ή Ελένη Λίλλη καί άρχισε νά χορεύη παίρνοντας στά 
χέρια της τό λιβανιστήρι, δείχνει πώς ουσιαστικά ήταν καί εκείνη εκστα
σιασμένη καί περίμενε τό σύνθημα γιά τήν έναρξη, Ή  λύρα έφερε τό ξέσπα
σμα αυτόματα καί στιγμιαία. Τό ΐδιο μπορεί νά είπωθή γιά τή Ματούλα 
Γιαννάκη πού ακολούθησε .σχεδόν άμέσως κι’ αυτή, ενώ χρειάστηκε περίπου 
ενα δεκάλεπτο ό Κώστας Γιαννάκης πού κάτωχρος καί στραμμένος πρός τις 
εικόνες προσευχόταν σιωπηλά καί λιγώτερο ή Χρυσούλα Αθανασίου πάρα 
πολύ χαρακτηριστική, τό ΐδιο καί ή άρχιαναστενάρισσα Δέσποινα Λιούρου, μο
ναδικό παράδειγμα άνθρώπου πού ή έκσταση τήν μεταβάλλει άπό άρθριτική 
καί χωλή σε ελαφρότατη χορεύτρια. ΙΙερισσρτερο χρειάστηκε ή Νίκη Γιαν
νάκη καί σχεδόν μία ώρα ο άντρας της Δημ. Γιαννάκης, ενώ ή Γεωργία 

.Χατζημποζίνη είχε κιόλας προηγηθή καί τέλος, ή Στέλλα Σ,τρίκα άρχισε 
νό χορεύη μετά πέντε ώρες άπό τήν έναρξη άν καί παρούσα άπό τήν άρχή 
καί άκόμα άν καί ό άντρας της προσετέθη σάν λυράρης στήν τελετή. Ήταν 
όμως φανερό πώς είχε ισχυρό χαρακτήρα, καί μάλλον έδειχνε δτι προσπα
θούσε νά μήν άρχίση νά χορεύη νωρίς, ΐσως γιά λόγους υγείας (Πριν δύο 
μήνες εΐχε έγχειριστή καί πιθανόν νά άπέφευγε τήν κόπωση τοΰ χοροΰ καί 
τών κινήσεων). Ό  Άρχιαναστενάρης, ήταν πολύ άπασχολημένος γιά νά εΐναι 
παρών, Εμφανίζεται μισή ώρα μετά τήν έναρξη καί θυμιάζει, - ’Άλλη μισή 
όορα χρειάζεται γιά νά πάρη τήν εικόνα (πού είχε καί πάλι πάρει πρώτη ή 
Λίλλη, είκοσιπέντε.-.ολόκληρα λεπτά μετά τήν έναρξη καί τήν είχε περιφέρει 
.πάντα χορεύοντας μέ/άπόλύτη-'ίεροπρέπεια,' καί μάλιστα στό κατακόρυφο τώ
ρα, γιά προσκύνημα άπό τούς' μή συμμετέχοντες στό χορό) καί νά χορέψη μέ 
αυτήν.: · " ' Χ, ■■</·■■ ·>· ·*,, ·

Στό μεταξύ, καί. μέχρις άργά τή νύχτα, έρχονται καί νέοι άναμτενάρη- 
δες άπό τά άλλα’ χωριά καί μετά άπό μικροανάπαυλες χωρίζουν γιά νά εξακο
λουθήσουν όμως αρκετοί καί πέρα άπό τις τρεις τή νύχτα, στό απέναντι άπό 
τό κονάκι σπίτι τοΰ Κυριάκου καί 'Ελένης Λίλλη, ή οποία φαίνεται πώς πάντα 
διαθέτει εξαιρετικά αποθέματα καί δυναμικότητα γιά εκτόνωση;.

Έπέμεινα στήν περιγραφή τής πρώτης βραδυάς, γιατί ήταν άσφαλώς 
πάρα πολύ χαρακτηριστική καί έδειχνε πολλά πράγματα τελικά γιά τούς άνα-
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σ,τενάρηδες καίτήν ψυχολογία τους, άλλά και κυρίως γιά τό τί. τούς κατείχα 
και πώς τό εκδήλωναν χωρίς τήν παρουσία τρίτων περίεργων καί αμύητων. 
Καί τοΰτο πού βγήκε σάν συμπέρασμα είναι, πώς δοσμένοι στήν πίστη τους 
καί στον εσωτερικό τους κόσμο, αδιαφορούν γιά τήν παρουσία τρίτων/ οσο δέν 
τούς ενοχλούν άμεσα, καί εκφράζονται απολύτως ελεύθερα.

Δικαιολογημένα δέν υποκρίνονται σέ τίποτα. Αύτό πού τούς κατέχει, θά 
απόδειξη ή μαγνητοφώνηση, πέος καί στις περιπτώσεις πού θεωρούνται ασυνάρ
τητα τά συναισθήματά τους καί ή αγωνία τους προσωπική καί σάν προερχό
μενη άπό ατομικούς ίδιώτικούς λόγους, στήν πραγματικότητα, πολλά είναι δια
φορετικά. Άκόμα, θά άποδειχθή, πώς άν καί είναι διαφορετικός ό ρυθμός 
τού έκστασιασμού τους καί διαφορετικά εκφράζονται, βασικά όλοι τό ίδιο κακό 
προσπαθούν νά κατανικήσουν, άπό τήν ίδια νοοτροπία κατέχονται καί άπό τά 
ίδια συναισθήματα άπέναντι τών τρίτων. Χαρακτηριστικό όλων αυτών εΐναι, 
ηώς 'ένώ είναι διαφοροποιημένοι άπό ένταση συναισθημάτων, κι δπωσδήποτε 
θά πρέπει νά ύπάρχη καί μία διαφοροποίηση παράλληλα μέ τό γενικό πρό
βλημα πού τούς φλέγει, καί τό προσωπικό, όπως είναι φυσικό κι όπως πρα
γματικά διαφαίνεται καθαροί άπό τήν πρώτη κιόλας εκδήλωση μέ τό χορό καί 
τό τραγούδι, όλα κινούνται μέσα σ’ ένα πλαίσιο, σέ μία άτμόσφαιρα πού δημι- 
ουργεΐται άπό τό εκκλησιαστικό, τό ιερό περιβάλλον, στό κονάκι καί άπό τή 
μελωδία,, μέ τό ρυθμό πού κινείται σέ δύο χρόνους, τον άργότερο, τό συρτό 
καί τό· γρηγΟρώτερο, τον σούρβικο. (Σούρβικος δέν ξέρουν τί άκριβώς ση
μαίνει. Ή  Κακούρη, π.χ., στά Διονυσιακά δίνει τήν ετυμολογία άπό τό surd, 
πού σημαίνει γρήγορος στά σέρβικα. Ή  ερμηνεία αυτή φαίνεται σωστή, άπό 
μιά άποψη, γιατί ακόυσα καί τούς άναστενάρηδες νά τονίζουν τήν ταχύτητα 
τού ρυθμού, μά καί ή ρίζα su σημαίνει ταχύτητα).

Ή  έναρξη τού χορού καί τού τραγουδιού έγινε μέ τούς πιο κάτω στίχους, 
πού είναι σύραμμα πολλών τραγουδιών ξεχωριστών, μά πού άναφέρονται όλα 
στον Μικρο-Κωνσταντΐνο, ή άμεσα ή έμμεσα. Είναι χαρακτηριστικό, πώς άρ- 
χίζουν μέ τούς στίχους πού λένε γιά ένα μεγάλο πανηγύρι, πού ό κόσμος πού 
συμμετείχε ήταν σέ αναλογία λίγος. Τούτο έχει άσφαλώς μιά μεταφορική έν
νοια καί δέν θά πρέπει νά εικάσουμε, πώς τό «πολύ πανεγύρι», πού ό «κό
σμος ήταν λίγος», είναι απλώς μία άπό τις συνεεθισμένες άντιθέσεις, στις ό
ποιες άρέσκεται ό συνθέτης τού δημοτικού τραγουδιού τόσο συχνά. Καί τούτο, 
γιατί δέν μπορούμε νά παροβλέψουμε τή σαφή δήλωση, πώς τό πανηγύρι 
ήταν τού «Άγιού τού Κωνσταντίνου». Σημειώνουμε άκόμα, πώς στούς στί
χους τού τραγουδιού, πού τούς άρχισε ό λυράρης Κάλοστέφανος, άρχισαν νά 
τούς. τραγουδούν σχεδόν' άμεσους μέ τήν έναρξή τού χορού τους καί οι χορεύ
τριες άναστενάρισσες. (Καί μέ τήν ευκαιρία, κάνουμε τήν παρατήρηση, πώς 
μόνο οσο χόρευαν αναστενάρηδες καί άναστενάρισσες, τραγουδούσαν συγχρό
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νως ή έβγαζαν τις χαρακτηριστικές κραυγές τους. Πάντως, υπήρχαν καί .ανα
στενάρηδες, που σέ δλη τή διάρκεια, άν καί ήταν πολύ ζωηροί, δέν έβγαλαν 
καθόλου κραυγές ,καί δέν τραγουδούσαν καθόλου, ή ελάχιστα, όπως π.χ. άπό 
τούς άντρες οί Κώστας καί Δημήτριος Γιαννάκης, ό ,ΤΙασχάλης Αίλλης. Γε
νικά, οί γυναίκες ήσαν ζωηρότερες, ενώ καμμιά δέν είχε τήν έξαψη τοΰ Θό
δωρου Άλμπάνη, μέ τον όποιο θά ασχοληθούμε ξεχωριστά).

Κάιτω στον "ΑϊΘόδωρα, στον "Αϊ Κωνσταντίνο 
Κάτω στον "Αί Θόδωρα, στον "Αϊ Παντελέημο 
Πανεγυρίτζι. έγίνουντου τοΰ Άγιοΰ τοΰ Κωνσταντίνου 
Λώδεκα δίπλες ό χορός, δεκαοχτώ ιμπαλαΐστρες 
Κι ό λύκος άρπαξε παιδί ’πό μέσα ’πτή μπαλαίστρα.

Σημειώνουμε, πέος τά πρώτα επιφωνήματα έχουν κιόλας ακουστή. Είναι 
τής Δέσποινας Λιούρου, πού τήν λέξη λίγος τήν συνώδευσε μέ ένα έντονο 
α α α, αρχίζοντας τό χορό καί τό τραγούδι. Έπανέλαίβε τά επιφωνήματα στή 
λέξη χορός, μέ τό έ... α αχ αχαχαχαχ, ενώ στή λέξη παιδί τό επιφώνημα 
εγινε 1 1  ιχιχ. Προηγουμένως όμως καί άπό τήν άρχιαναστενάρισσα, κάποια 
άλλη άπό τις πρώτες χορεύτριες, έκανε ένα χαρακτηριστικώτατο σσσσσσσ, τό 
όποιο καί φαίνεται πώς είναι, άν όχι πιο συνηθισμένο, τουλάχιστον τό ίδιο 
συχνό μέ τά επιφωνήματα* δέν τό έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα οί παρα
τηρητές, καί τοΰτο προφανώς, διότι διαφεύγει μέσα στό θόρυβο τοΰ χοροΰ καί 
τής μουσικής. 'Υπάρχουν μάλιστα μερικοί, όπως ό άρχιαναστενάρης Λιοΰρος, 
πού σχεδόν μόνον αύτό τό είδος επιφωνήματος έχει, όπως καί ή Στέλλα Στρίκα, 
πού εγώ τουλάχιστον δέν τήν ακόυσα σέ τίποτε άλλο, έκτος άπό αύτό τό σύ- 
ριγμα, πού έκανε έντονα κι επίμονα χορεύοντας. Γιά τά επιφωνήματα όμως 
αυτά, θά έπανέλθουμε είδικώτερα. Πάντως, έχει τήν ίδια σημασία μέ τό άχ.

Μέ τούς πιο πάνω στίχους, πού ψυχολογικά θά πρέπει νά τούς εκλάβουμε 
σάν υπαγορευμένους άπό τό ξεκίνημα τής έκδηλώσεως, κι άφοΰ έγινε έτσι μιά 
εισαγωγή, ό λυράρης καί άρχιτραγουδιστής Καλοστέφανος, χωρίς νά τελείω
ση τό πρώτο τραγούδι, στρέφεται πρός τούς στίχους, πού άναφέρονται σαφέ
στερα καί αμεσότερα στό κεντρικό πρόσωπο τής όλης έκδηλώσεως, τον Μικρο- 
Κωνσταντΐνο. Μά εδώ είναι άπό τούς πρώτους στίχους κιόλας φανερό, γιατί 
ό Κωνσταντίνος ό Μικρός, άποτελεΐ τόσο σημαντικό πρόσωπο γιά τούς άνα
στενάρηδες, τί αντιπροσωπεύει καί χιλιοτραγουδιέται πραγματικά άπό τούς 
άναστενάρηδες. Καί συγχρόνως, φυσικά, τί είναι εκείνο πού κατέχει τούς άνα
στενάρηδες καί τούς κάνει νά πέφτουν κυριολεκτικά στή φωτιά, γιά νά τό 
υπηρετήσουν.

Τρίτ’ έγεννήθης Κωνσταντή καί Τρίτην έβαπτίσθης. . . .
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Κόβεται δμως εδώ τό τραγούδι και εξακολουθεί δ χορός χωρίς λόγια, 
παρά μόνον ιμέ τούς ήχους τής λύρας, πού παίζει πάντα τον ΐδιο ρυθμό καί 
τήν ίδια μελωδία. 'Ωστόσο, μέ αυτή τή σιωπή, πού φαίνεται πώς είναι μιά 
συμπύκνωση τής έκστάσεως, μιά επαναφορά τών αισθημάτων άπό τήν λεκτική 
εκδήλωση στή σιωπή, άπό τήν εξωτερίκευση καί τό ξέσπασμα στήν εσωτερική 
επεξεργασία, θά έτοιμαστή “ψυχολογικά μία άναστενάρισσα γιά ένα ξέσπασμα 
συγκρατημένο, ευγενικό καί σχεδόν ήρεμο, πού θά μάς δώση δλόκληρο τό α
πύθμενο βάθος τής ψυχής τών αναστενάρηδων σέ μία φράση: απλή καί συνο
πτική, καί συγχρόνους θά μάς έξηγήση, γιατί χορεύουν έτσι εκστασιασμένοι 
οι αναστενάρηδες, καί γιατί πατάνε τή φωτιά. Ή  άναστενάρισσα, ήταν ή 'Ε
λένη Λίλλη, καί ή φράση της (μαγνητοφωνημένη ευτυχώς): «’Ά χ, τά ντέρτια 
είναι πολλά». Λίγες ώρες αργότερα, ρωτώντας τό Σταμάτη Λιούρο·, γιατί 
κάνουν τό πανηγύρι, πήρα τήν άπάντηση πού επιβεβαιώνει τήν ερμηνεία, πού 
είχα δώσει στή φράση τής άναστενάρισσας. Καί στήν έκστασή τους, καί νηφά
λιοι, αισθάνονται πώς τά βάσανα τής ζωής εΐναι πολλά, μά έχουν τήν πολύ 
αισιόδοξη πίστη, πέος ή προστασία τών Αγίων είναι βεβαία καί άποτελεσμα- 
τική, άν τούς προσευχηθής δπως πρέπει. Ό  Σταμάτης Λιούρος απάντησε: 
«Είναι γιά πολλά τό πανηγύρι. Γιά τήν πατρίδα, τις αρρώστιες, τή βροχή... 
γιά πολλά». Τό πρώτο άπό τά «ντέρτια» πού άνάφερε δ Καλοστέφανος στή 
συνέχεια, ήταν απόλυτα συνδεδεμένο μέ τήν ελευθερία καί τή θρησκεία.

Στείλτε ένα λόγο στή Φραγκιά 
νά ’ρθούν τρία καράβια.
Τδνα νά πάρη τό σταυρό καί τ’ άλλο τό Βαγγέλιο 
τό τρίτο το μικρότερο τήν 'Ά για Τράπεζά μας.

Δέν πρέπει νά περάση απαρατήρητο, καί τούτο, γιατί είναι χαρακτηρι
στικό τής διαφοροποιήσεως τών στοιχείων πού αποτελούν τό συναισθηματικό 
υπόστρωμα τού Άναστεναριού, πώς στή λέξη σταυρό, ή Χρυσούλα Αθανασί
ου τόνισε ιδιαίτερα τήν κατάληξη, σημάδι πώς συγκινήθηκε ξεχωριστά άπό 
τή σημασία. Καί τούτο φάνηκε αναμφίβολο, δταν σέ λίγα λεπτά, μόνη της το
νίζοντας καί. πάλι εντελώς ιδιαίτερα, καί σέ μία έκρηξη: πάθους ξεπήδησε 
σέ άλλο τραγούδι, μέ τούς στίχους: Τον Τίμιο σου τό Σταυρό νά ’ρθώ νά προσκυ
νάμε. Καί ύστερα άπό μικρή παύση, άλλά πάντα μέ τή λύρα καί τό χορό, 
θά έπανέλθη μέ τούς στίχους κι ενώ ή Γεωργία Χατζημποζίνη θά έχη επανειλημ
μένα αφήσει επιφωνήματα, αχ αχ αχ αχ, καί ή Δέσποινα Καμάρη τραγουδάει 
σέ πλήρη έκσταση καί χορεύοντας:

Αγάπη θέλει δ Θεός, Αγάπη θέλει δ Χριστός, μ’ αγάπη νά γ νοιαστούμε.
Ό  λυράρης δμως θά στρέψη καί πάλι στό Μικρο-Κωνσταντΐνο τούς στί

χους, μιά κι δπως φαίνεται, αυτός ήταν τό πρόσωπο, πού στάθηκε ικανό νά
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ύλοποιήσηι .μέ τά κατορθώματα του, και τό πρότυπο τοΰ άξιου παλληκαριοΰ, 
που 'βασανίζεται γιά όλους, μιά και ό Χριστός θέλει νά γνοιαστούμε μέ αγάπη.

Μικρόν τον έχετ μάνα του, μικρόν τον ραβωνίζει 
Άπό μικρός στά βάσανα ό ΜικροκΚωνσταντΐνος 
Μικρόν τον ήρθε μήνυμα στον πόλεμο νά πάη 

Μικρόν τόν ήρθε μήνυμα τούς Χριστιανούς νά σώση 
’Εσύ διαβαίνεις Κωνσταντή, καί μένα που μ’ άφίνεις;
Πρώτα σ’ άφίνω στό Θεό καί ύστερα στούς 'Άγιους·
ΓΙήδηξε, καβαλλίκεψε σάν άξιο παλληκάρι.
Σάν 'Ά ϊ Γίώργης πήδηξε, σάν 'Ά ϊ Κωνσταντίνος 

(σάν μύγας Κωνσταντίνος).
Ό  Κωνσταντίνος ό Μικρός ό Μικρο-Κωνσταντϊνος.
"Ωσε νά πή έχετε γειά, σαράντα μίλια παίρνει 
"Ωσε νά πή έχετε γειά άλλα σαρανταπέντε 
Στό βρόμο πού έπήγαινε, έκοψε τρεις χιλιάδες 
κι όπίσου δέν έγύριζε δέν είχε τί νά κόψη 
Κι έκοψε τό δαχτΰλι του νά βγάλη τό θυμό του 
Τό πρώτο χρόνο στό σπαθί τό δεύτερο δοξάρι 

τόν τρίτο καί τόν τέταρτο σάν άξιο παλληκάρι 
Ό  Κωνσταντίνος ό Μικρός ό Μικρο-Κωνσταντΐνος.

Καί ύστερα από τό χαρακτηριστικώτατο αύτό άνακάτωμα τών στίχων, 
πού ανήκουν όλοι στον κύκλο τού Μικρο-ΚωνσταντίνΟυ, άλλά σέ διαφορετικά 
τραγούδια, επανέρχονται ολοι μαζί μέ τήν έξαρση στό κατακόρυφο, θά μπο
ρούσε νά είπωθή:

Κάτω στον 'Ά ϊ Θόδωρα στον 'Ά ϊ Παντελέημο 
πανεγυρίτζι γίνουντου τ’ Άγιού τού Κωνσταντίνου 
Τό πανεγύρι ’ταν πολύ κι ό κόσμος ήντου λίγος.

- Άπό τήν αρχή συνεπώς οί άναστενάρηδες ξεκινούν ·μέ τή γνώση, πώς 
γιά τή μεγάλη τελετή πού άρχισαν κιόλας νά κάνουν, τήν τελετή πού θά κόψη 
τά βάσανά τους καί τά βάσανα τών άλλων ανθρώπων, οί αποφασισμένοι είναι 
λίγοι. (Πραγματικά, πολύ λίγοι άπό τήν κοινότητα, καί στά παλιά χρόνια καί 
σήμερα, θά μπούνε στή φωτιά τρεις μέρες στή συνέχεια καί θά προσπαθή
σουν νά επιτύχουν τήν «κάθαρση», μέ τόν εξαντλητικό χορό, τήν προσευχή 
καί τήν ανάμνηση τών κατορθωμάτων τού Μικρα-ιΚωνσταντίνου γιά τό καλό 
όλίον. 'Όλοι οί άναστενάρηδες τό γνωρίζουν αύτό καλύτερα σήμερα, πού ή 
γιορτή τους, μιά γιορτή κατ’ ευφημισμόν, μιά κι έχει τόσο πόνο καί τόση 
άγωνία, έχει γίνει αντικείμενο έκμεταλλεύσεως, γελοίων σχολίων καί ψυχρής
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περιέργειας, πού συχνότατα φτάνει στό συμπέρασμα, πώς «κάποια απάτη, ασφα
λώς γίνεται καί δέν καίγονται». Κι ένας άπό τούς αναστενάρηδες, πού γνω
ρίζει δλα αυτά καλύτερα, είναι δ λυράρης δ Καλαστέφανος, πού άφοΰ δίνει 
δλη του τήν ψυχή στή λύρα καί τό τραγούδι, δέν αντέχει νά μήν χορέψη καί 
μέ τις εικόνες. Άκόμη, νά μή δώση τή βοήθεια, του, οπού τή ζητήσουν οι λυ
πημένοι.

Καταγράφοντας τά «πολλά», γιά τά όποια οί άναστενάρηδες κάνουν το 
πανηγύρι τους, άπό τούς στίχους πού τραγουδήθηκαν ανακατωμένοι, δπως καί 
μεταφέρθηκαν εδώ, πήν πρώτη θέση έχουν τά βάσανα τών χριστιανών άπό 
τούς εχθρούς. Βάσανα πού στή συνέχεια, άλλα τραγούδια τοΰ Μικρο-Κωνσταν- 
τίνου, θά τά διηγηθοΰν μέ περισσότερη λεπτομέρεια. Περιγράφουν τις σφα
γές τών χριστιανών/ τις καταπιέσεις καί τις αρπαγές πού παθαίνουν άπό τούς 
έχθρούς, τόν έξευτελισμό καί τήν ανίερη μεταχείριση, πού έχουν τά ιερά καί 
τά δσια τοΰ έλληνα χριστιανοΰ. Αυτά τά βάσανα, μέχρι τέλους, θά αποτελούν 
τό κύριο θέμα, καί, γύρω άπό αυτά θά περιστρέφεται, όχι μόνο τό τραγούδι 
τών αναστενάρηδων, άλλά θά γίνη καί ή αιτία μιάς άτέλειωτης χορευτικής τε
λετουργίας, μέ βήματα - ποδοχτυπήματα καί άκόμη ανυψώσεις, κραδασμούς 
τών εικόνων καί τών ιερών μαντηλιών, τών καταστόλιστων ποδιών, γιά νά 
ξαναφέρουν στήν σημερινή εποχή, μέσα άπό τούς αιώνες, τούς ιερούς καί συγ
χρόνως πολεμικούς χορούς τών προγόνων.

Είναι άμέσως φανερό, πόσο τό χριστιανικό καί τό πατριωτικό - ελληνικό 
στοιχείο, βρίσκεται εδώ σέ μία ιδεατή πραγματικά σύζευξη. Χριστιανισμός καί 
ελευθερία ταυτίζονται, καί τό ένα θεωρείται ή μία όψη τοΰ άλλου. Άλλά καί 
είναι ακόμα περισσότερο σαφές, πόσο τό ήρωϊκό στοιχείο έχει κυριαρχήσει 
καί πόσο ή χριστιανική ελληνική ψυχή έχει άποδεχτή σάν τό μοναδικό μέσο 
τής ελευθερίας της καί τής θρησκείας της, τό ήρωϊκό κατόρθωμα, τήν ξεχωρι
στή σέ άνδρεία πράξη, τήν επαγρύπνηση καί τήν συνεχή εγρήγορση, τήν κα
τάσταση, στήν οποία εΐναι απαραίτητο νά βρίσκεται ό πατριώτης χριστιανός 
γιά νά έπιζήση μέ τις δύο του αυτές ιδιότητες, σάν άνθρωπος.

Πόσο τό ήρωϊκό - πατριωτικό στοιχείο είναι έντονο χαρακτηριστικό

τοΰ Άναστεναριοΰ καί πόσο πραγματικά αποτελεί τήν πεμπτουσία του, τό

καταλαβαίνουμε οχι μόνο άπό τά τραγούδια καί τό χορό πού στό θρησκευτικό 
έχουν καί'τό πατριωτικό περιεχόμενο, άλλά άκόμα κι’ άπό τά επιφωνήματα, 
τόν κραδασμό καί τήν άνύψωση τών εικόνων καί τών άμανετιών ή τής ποδιάς, 
πού σοΰ κάνουν τήν εντύπωση πολεμικών λάβαρων καί δπλων μέ τή διαφορά 
πώς τό «έν τούτω νίκα» δέν έχει προτρεπτικό χαρακτήρα άλλά τόν έπινίκειο 
θρίαμβο, καί σημαίνει π<υς μέ τις εικόνες καί τά άγια γιά δπλα άσφαλώς 
νικά κανείς, δπως θά νικήση ο άναστενάρης τή φωτιά; "Ενα σύμβολο δηλαδή
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πού δέν μένει στό πεδίο τοΰ ιδεατού νοήματος άλλα είναι ή πιο αναμφίβολη 
πραγματικότητα, μέ ακατάλυτη, χωρίς τόν ήρωϊσμό, δύναμη.

'Τπάρχσυν δύο παραδόσεις, οί όποιες προσπαθούν νά δώσουν μιά ερμη
νεία στό Άναστενάρι καί νά καθορίσουν έτσι έμμεσα τό περιεχόμενό του, νά 
πούν γιατί οί άναστενάρηδες χορεύουν καί κυρίως γιατί πατάνε στή φωτιά. 
Εΐναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές, δσο κι’ άν λείπουν τά ιστορικά στοιχεία 
πού θά έδιναν καλύτερη βάση γιά τήν αναντίρρητη εξήγησή του. Καί σημει
ώνουμε πώς καί οί αναστενάρηδες τού Λαγκαδά καί τής Ά γιας Ελένης Σερ
ρών (τουλάχιστον δ άρχιαναστενάρης Γιώργος Γιαίβάσης, μέ τόν όποιον είχα 
μακρά συνομιλία καί τού άνέφερα τις παραδόσεις) τις δέχονται γιά σωστές. 
Σύμφωνα μέ τήν μία, κάποτε ή εκκλησία τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί 'Ε
λένης επιασε φωτιά. Τό εκκλησίασμα πρόφτασε καί 'βγήκε δλο έξω καί κα
νένας δέν έπαθε τίποτα. Άλλά ενώ οί φλόγες ήσαν άκόμα μεγάλες καί και
γόταν ή εκκλησία, ακούστηκαν άναστεναγμοί άπό μέσα: άχ, άχ, ΐχ, ϊχ κλπ. 
Τότε κατάλαβαν πώς φώναζαν οί εικόνες τών Αγίων καί καλούσαν τούς πι
στούς νά τις σώσουν. Πολλοί άπό τούς πιστούς τότε ώρμησαν μέσα στις φλό
γες κι’ άρπαξαν τις εικόνες καί τις έσωσαν. Άπό τότε πιστεύουν πώς γιά τούς 
Άγιους καί τις εικόνες τους, μπορεί νά μπή κανείς στή φωτιά χοορίς νά πάθη 
άπολύτως τίποτα. Αύτό κάνουν καί οί άναστενάρηδες, έως σήμερα.

Ή  άλλη παράδοση λέει, πέος οταν ό 'Άγιος Κο^νσταντΐνος πολεμούσε 
μέ τούς εχθρούς τού Χριστού, βρέθηκε κάποτε μπροστά σέ μιά μεγάλη φωτιά 
πού εΐχαν ανάψει τά αντίπαλα στρατεύματα. Σταμάτησε τήν καταδίωξη άλ
λά ενώ ό εχθρός έφευγε, παρουσιάστηκε ή Α γία Ελένη, καί τού ειπε νά μπή 
μέσα στή φωτιά γιά χάρη τής πατρίδας καί τού Χριστού, καί δέν θά πάθη 
τίποτε. ’Έτσι κι’ έγινε. Άπό τότε, οί πιστοί τών Αγίων μπαίνουν στή φωτιά 
καί ή Χάρη τους τούς προφυλάη καί δέν άφίνει τή φωτιά νά τούς κάψη.

Ανεξάρτητα άπό λεπτομέρειες, καί οί δύο διηγήσεις έχουν βασικά τό 
ηρωικό σημείο σάν κύριο χαρακτηριστικό. Ό  ήρωας πού κατανικάει τό φόβο 
γιά τό Χριστό ή τούς 'Άγιους καί τήν πατρίδα (.πού δέν εΐναι δμως απόλυτα 
δεμένη σάν έννοια μέ τή χριστιανική πίστη), μπορεί άκόμα καί τή φωτιά νά 
δαμάση καί νά φτάση στήν επιτέλεση τής ήρωϊκής καί σωτήριας πράξης.

"Όταν βρίσκεται κανείς σέ έκσταση, δέν μπορεί εύκολα νά ψευστή. Οί 
λειτουργίες τού εγκεφάλου πού επιτρέπουν τήν προσαρμογή τής συμπεριφο
ράς, όχι σέ δ/τι επιτάσσει ή εσωτερική παρόρμηση, άλλά σέ ο,τι επιβάλλει 
ή κοινωνικότητα καί τό συμφέρον, παύουν ή άτονούν έτσι, πού ό άνθρωπος 
συμπεριφέρεται σύμφωνα μέ τις εσώτατες επιθυμίες του. Πράττει καί λέγει 
εκείνο τό όποιο τόν κατέχει ψυχολογικά, χωρίς φραγμούς λογικής κι’ έπιτη- 
δεύσεως.

Οί άναστενάρηδες, δταν βρίσκωνται σέ έναν βαθμό έκστάσεως αρκετά
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έντονο, δέν αποτελούν εξαίρεση από τό γενικό κανόνα. Λένε όλες τους τις 
«τύψεις» κι άφίνουν νά έξωτερικευτούν ολ-α τους τά «κουσούρια» (εκφρά
σεις ιβέβαια όχι ακριβείς άλλά χαρακτηριστικές. «Τύψεις» είναι τό άγχος 
πού τούς κατέχει καί «κουσούρια» εκείνο πού τούς βασανίζει στήν κανονική 
τους ζωή, μά δεν έχουν μπορέσει νά τακτοποιήσουν). Ό  Θεόδωρος Άλμπάνης, 
ένας νέος γεωργός άπό τά Λαγκαιδίκια, έχει τύψεις καί κουσούρια δπως δλος 
ό κόσμος. ’Έχει. δμως τήν ιδιότητα νά εκστασιάζεται καί τόν έκστασιασμό του 
αύτό νά τόν εκδηλώνη πολύ δυναμικά. Χορεύει πολύ, φωνάζει, κατατρώει τή 
φωτιά καί δταν είναι κάρβουνο καί δταν εΐναι φλόγα’ άκόμα καί κουνάει πολύ 
συχνά, έντονα πέρα άπό τό συνειθισμένο, δ,τι ιερό άντικείμενο κρατάει δταν 
χορεύη,. Οι φωνές του εΐναι πιο έντονες άπό όποιουδήποτε άλλου, τόσο πού 
πνίγονται οί λέξεις καί δέν μπορείς νά άκούσης τί λέει. Τό μαγνητόφιονο δμως, 
έλυσε τήν απορία, καί άκόμα, τοποθέτησε τό ζωηρό Θόδωρο σέ μιά εντελώς 
ξεχωριστή, άπό μιά άποψη, θέση, άναστενάρη, άπό δσους ανήκουν στούς δυ
ναμικούς.

Σέ μιά ώρα, πού οι άδελφοί Νίκος καί Γιάννης Στρίκος, εξαίρετοι λυ
ράρηδες καί καλοί τραγουδιστές, ιστορούσαν τά κατορθώματα τού Μικρό - 
Κωνσταντίνου ό Θόδωρος έφτασε στό κατακόρυφο κι άρχισε, ενώ χόρευε, νά 
ξεφωνίζη. Κανείς δέν κατάλαβε τί έλεγε καί μάλιστα άνεκλήθη στήν τάξη 
άπό τόν άρχιαναστενάρη μέ ήρεμα λόγια. Ή  στιγμή ήταν συγκλονιστική καί 
νόμιζα πώς είχα συλλάβει μιά εκδήλωση αυτού πού ονομάζεται υστερία. Ωστόσο, 
δ Θόδωρος δπως έδειξε τό μαγνητόφωνο, ούτε υστερικός ήταν, ούτε τά κου
σούρια του καί τις τύψεις του έλεγε. 'Απλούστατα έκανε κάτι πάρα πολύ 
καλύτερο. ΕΤχε φτάσει στό τέλος τού συγκινησιακού «προσές», εΐχε ξεπεράσει 
τό εγώ του καί τήν ατομική του υπόσταση καί αυτή τήν ώρα ζούσε μέχρι τήν 
τελευταία της λεπτομέρεια τή δραματική περιπέτεια τών χριστιανών, δπως 
τήν ιστορούσαν οί λυράρηδες: Μάς πάτησαν τρία χωριά καί δεκαπέντε κά
στρα (. Μάς κάψαν καί τήν έκκλησιά τό Μέγα Μοναστήρι . , ΊΙήραν τόν 
Τίμιο Σταυρό τό ’Ασημένιο Τάσψ. 'Τρεις μέρες κάνουνε σφαγή σφάζουνε 
καί κρεμούνε, κρεμούν καί καιν’ τούς χριστιανούς, πολύ τούς βασανίζουν. 
Ώσέ πού νάρθη ό Κωνσταντής, τό άξιο παληκάρι. . . , ιστορούν οί λυρά
ρηδες κι’ δ Θόδωρος συγκλονίζεται ολόκληρος. Επαναλαμβάνει σέ παράφρα
ση τά λόγια αυτά κι’ εκφράζει τόν ενθουσιασμό του γιατί δ ήρωας Κωνσταν
τίνος έβαλε τά πράγματα στή θέση τους. 'Τπογραμμίζει, πώς τά έργα κι’ δχι 
τά λόγια περνάνε καί λέει χαρακτηριστικώτατα, δσο κι αν τήν ώρα αυτή 
τά δσα πρόφερε, φάνηκαν ασυναρτησίες: Τό τουλούμι έχει μέσα τυρί κι’ δχι 
άέρα. (Στό πανηγύρι εξ άλλου τού 197ι3 είχε πάλι μιά παρόμοια κρίση χω
ρίς δμως καί νά κατορθώση νά πυρο,βατήση καθόλου). ’Εκείνο, τό όποιο αισθα
νόταν ό Θόδωρος αυτή τήν ώρα, δέν ήταν 'βέβαια κάτι τό εξαιρετικό, μέ τήν
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έννοια, πώς ιδέν ήταν δ μόνος πού τό αισθανόταν. "Έτσι αισθάνονται όλοι οι 
άναστενάρηδες κι αύτό εκδηλώνουν μέ τήν τελετή τους. Ό  Θόδωρος, ή καλύ
τερα τό ξέσπασμά του, απλώς στάθηκε μία μοναδική περίπτωση γιά τήν ε
ρευνά καί πρόσφερε μεγάλη υπηρεσία. Κι όταν λέγεται, πώς όλοι οί αναστε
νάρηδες έτσι αισθάνονται, αναφερόμαστε σέ δύο σημεία. Καί στό περιεχόμενο 
τοΰ αισθήματος, άλλά καί στον τρόπο πού φτάνουν σ’ αύτό, άκόμα καί τό είδι- 
κώτερο χαρακτηριστικό του. Άλλά προτού νά φτάσουμε στήν ανάλυση αύτών 
τών στοιχείων, προχωρούμε μέ τά «πολλά» γιά τά όποια γίνεται τό Άναστε
νάρι.

Ή  επέκταση τής έννοιας τοΰ κακού πού μπορεί νά 6ρή τόν άνθρωπο, 
είναι άσφαλώς μεγάλων διαστάσεων. Σέ μεγάλο 'βαθμό ή ποικιλία αυτή τών 
βασάνων ετούτου τοΰ κόσμου, συνδέεται άπόλυτα μέ τή διατάραξη τής όμα- 
λότητας πού μπορεί νά προκαλέση ή έλλειψη τής ελευθερίας στήν πολύ πλα- 
τειά της έννοια. Πάνω απ’ όλα είναι ό Θεός, ό Χριστός καί οί 'Άγιοι πού προ
στατεύουν τόν άνθρωπο άπό όλα: Τούς εχθρούς καί τή σφαγή ή τό κάψιμο 
καί τόν ξεριζωμό, πρώτα άπ’ όλα. "Τστερα, άπό τήν κακή χρονιά τών καλλι
εργειών καί τών ζώων. Άπό τις άρρώστιες έπίσης, όσο κι’ άπό τις κάθε 
είδους καταστροφές: άπό σεισμούς, πλημμύρες καί καταιγίδες. Οί καλλιέρ
γειες όμως καί τά ζώα, κυρίους, συνδέονται άπόλυτα μέ τήν ησυχία καί τήν 
άνεξαρτησία, τήν ελευθερία.

Γιά όλα αύτά συνεπώς, πού μέ ένα θαυμαστό ενωτικό πνεύμα, οί άνα
στενάρηδες τελικά τά ανάγουν στήν ιδέα θρησκεία - πατρίδα, άγωνιοΰν, ζη
τούν τήν κάθαρση καί τελούν μέ τόν έπώδυνο καί κουραστικό τρόπο τήν τε
λετή τους, γιά νά τά κάψουν στό τέλος στή φωτιά. Μερικοί άπό τούς στί
χους πού άναφέρονται στον Μικρο-Κωνσταντΐνο καί τά σωτήρια κατορθώ- 
ματά του, μιλάνε καθαρά γιά τήν επέκταση τού καλού στις καλλιέργειες καί 
τις βοσκές: /'Ώρα καλή σου Κωνσταντή. /Καί πού μέ ξέρεις τσοπάνε, πώς 
είμ’ ό Κωνσταντίνος. / Σέ είδα καί σέ γνώρισα πού εΐσ’ δ Κωνσταντίνος./ 
Τινούς είναι τά πρόβατα, τινούς εΐναι τά γίδια./ Δικά μου είναι τά πρό
βατα, δικά μου είναι τά γίδια./ Σ ’ όλους τους τόπους τ’ ανοιχτά πάνε καί 
βόσκησέ τα. Στον Έορδάνη ποταμό πάνε καί πότισέ τα./ Τά πρόβατα χιλιά
σανε, τά γίδια τρεις χιλιάδες/.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό πόσο ή ελευθερία τής βοσκής πού συνδέεται 
μέ τήν άσφάλεια σ’ όλους τούς τόπους στ’ άνοιχτά, συνδέεται μέ τό πότισμα 
στον ’Ιορδάνη, πού συμβολίζει τήν ελευθερία τής λατρείας καί μάλιστα τής 
σωστής, έχει τά άποτελέσματα στό πολλαπλασιασμό τών ζώων τής βοσκής.

Τό στοιχείο τής κ α λ ή ς  χ ρ ο ν ι ά ς  έτσι, γίνεται κεντρικό στό Άναστενάρι, 
άλλά μέ διαστάσεις, οί όποιες καί μεγάλες είναι αρχίζοντας άπό τήν ελευθερία 
καί τήν άνεξαρτησία, πού, μέ τή σειρά τους Ιπεκτεινόμενες σέ όλα όσα είναι



ΤΟ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙ 49

απαραίτητα, όχι μόνο νά διατηρηθή σάν υλική οντότητα ό άνθρωπος αλλά 
και νά τελειωθή σάν πνευματική, πράγμα πού έδώ σημαίνει σάν χριστιανός.

Παλαιές, προγονικές θά 'μπορούσε νά πή κανείς, αντιλήψεις οι όποιες 
έπιζοΰν μέσα στίς χιλιετηρίδες τής ανθρώπινης πορείας στή γη, δχι μόνο 
στά λαϊκά στρώματα άλλά κα! άκόμα στά περισσότερε· ανεπτυγμένα πνευ
ματικά, συμπληρώνουν τήν ηθική κοσμοθεωρία τών άναστενάρηδων. Σύμ
φωνα μέ τις αντιλήψεις τους, πού όπως είπαμε δέν είναι καθόλου μόνο δικές 
τους, ό κόσμος τών πνευμάτων είναι χωρισμένος σέ καλό και πονηρό. Πνεύ
ματα κακής Οελήσεως φέρνουν ολα τά δεινά: Τήν έπιζωοτία κα! τήν κατα
στροφή τών καλλιεργειών. Τό κακό μάτι φέρνει τήν άρρώστια, κι’ δ «όξω 
άπό δώ» δλα τά ξορκισμένα πράγματα. Ό  Γούστερος (βρυκόλακας) δέν λείπει 
άπό τή μέση καθόλου, έπίσης. Τό Ϊδιο κα! οι κακο! άνθρωποι πού κάνουν μά
για κα! «δένουν» τήν τύχη τών καλών άνθρώπων. Γιά δλα αυτά οι "Αγιοι 
(πού θαυμάσια άπό τή λογική κα! ψυχολογική θεώρηση τούς τοποθετούν πλή- 
σιέστερα στούς άνθρώπους κα! τά βάσανά τους άπό δτι τόν μακρυνό κι’ ασύλ
ληπτο Θεό πού κανείς δέν ξέρει τ!ς βουλές του, κι’ οπωσδήποτε έχει τόν τε
λευταίο κα! μεγάλο λόγο) είναι μέ τήν καλωσύνη τους κα! τή δύναμη πού έ
χουν άπό τό Χριστό, οι μόνοι βοηθο! κα! προστάτες. ’Αντιπροσωπεύουν, κα! 
μάλιστα μέ έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, μιά κι5 δχι μόνο είναι νοητά άλλά 
κα! πραγματικά υπαρκτό! αφού εζησαν στή γή κα! τόν κόσμο τών ανθρώπων 
κι’ άκόμα δέν αφήνουν καμμιά αμφιβολία γιά τήν καλωσύνη τους, άφού όλοι 
υπηρέτησαν τό Χριστό κα! τούς άνθρόίπους, τό πνεύμα τού καλού, τό πνεύμα 
τής άγάπης πού δίδαξε ό Χριστός. Κα! μέ τόν τρόπο αύτό, φτάνουμε στή 
σύζευξη ανθρώπινου - θείου, άνθρώπινου - καλού, πού άντιπροσωπεύεται άπό 
τούς 'Αγίους προστάτες.

Τούς "Αγιους πού διάλεξαν οι άναστενάρηδες γιά προστάτες, εΐναι δ 
Κωνσταντίνος κα! ή 'Ελένη. Καί, δέν μπορούσε άσφαλώς νά γίνη καλύτερη 
επιλογή γιά τήν καθολικότητα τής προστασίας κα! τού συμβόλου - προτύπου 
πού χρειάζεται σύμφωνα μέ τήν αντίληψή τους ό άνθρωπος, ή άν θέλουμε νά 
μιλήσουμε είδικώτερα, ή περιοχή δπου γεννήθηκε τό Άναστενάρι. Μητέρα και 
γιος άποτελούν τό ϊδανικώτερο δύο άνθρώπων. Ή  Μ ά ν α  παραμένει μέσα 
στούς αιώνες κα! σέ δλα τά πλάτη τής γής, ή αστείρευτη πηγή τής άγάπης 
κα! τής θυσίας, άλλά κα! μαζ! τό καταφύγιο κα! ή θαλπωρή. Όσοδήποτε κι 
άν πέρασε ή κοινωνία στον πατριαρχισμό, κι’ όσοδήποτε κι’ άν έγινε ό άν- 
δρας δ κυβερνήτης τού σπιτιού κα! τής κοινότητας, ή μητέρα στάθηκε τό με
γάλο σεβαστό πρόσωπο, ή προστασία κα! ή καταφυγή, κα! τού πιο ανεξάρτη
του κα! ψυχωμένου άνδρα, πού γιά χάρη της κα! σέ ανταπόδοση τής θαλπωρής 
πού τού δίνει, δέν διστάζει κι αυτός νά δώση τά πάντα, προκειμένου νά τι
μή ση τό ονομά της. "Ετσι ή μάνα έχει σταθή μέσα στήν ατέλειωτη άλυσσίδα

4
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τών αιώνων, ή προσωπικότητα πού κυβερνάει οχι μέ τήν ρώμη άλλά τή δύ
ναμη τής άγάπης καί ή επιβολή της έχει μείνει περισσότερο άπό δλες. Ό  Γιος 
ό πολεμόχαρος κι’ ό άήττητος, μόνο στή δύναμη τής .μητέρας του υποτάχτηκε 
καί μόνο σ’ αυτήν ύποκλίθηκε. Το γεγονός πώς ή 'Αγία Ελένη στράφηκε στό 
χριστιανισμό καί άνύψωσε τόν Τίμιο Σταυρό, ειν.αι έξ άλλου φυσικό νά έχη 
βαθύτατα συγκινήσει τούς χριστιανούς καί νά τήν έχη τοποθετήσει σάν μάνα 
πολ,ύ κοντά στή Μεγάλη κι’ 'Υποδειγματική Μητέρα πού ό Γιός της, πρό
τυπο γιου πού άγαπά καί σέβεται εκείνην πού τόν γέννησε, τελικά τήν έκανε 
τή Βασίλισσα τών Ουρανών, Πλατύτερη κι’ άπό τήν άπεραντοσύνη τους. 
’Έτσι ή 'Αγία Ελένη στάθηκε τό πρότυπο τής μάνας γιά τούς άναστενάρη
δες, τής μάνας πού αγίασε στήν υπηρεσία τού Χριστού, άλλά καί στή σωστή 
καθοδήγηση τού γιού της.

Ό  Μεγάλος Κωνσταντίνος άπό τήν άλλη μεριά, είναι μιά ίίδανική, πρα
γματικά, προσωπικότητα, πού μέ ένα μοναδικό τρόπο συνδυάζει τή δύναμη, 
τόν ηρωισμό καί τή χριστιανική πίστη. Είναι ό άντιπροσωπευτικός τύπος τού 
ήρωα ιβασιλιά πού έσωσε τήν «εστία καί τούς βωμούς» άπό τήν καταστρεπτική 
μανία τών αλλοθρήσκων. ’Ιδιαίτερα, μάλιστα τών άλλοΟρήσκων, μιά καί σάν ομό
θρησκος κυρίως παρουσιάστηκε στά μάτια τών χριστιανών κι όχι σάν ομοεθνής. 
Κατάφερε μ’ αυτόν τόν τρόπο νά ξεπεράιση τά διαχ(οριστικά σύνορα τού έθνους 
καί τής φυλής καί νά ένοποιήση τήν άδελφοσύνη τών άνθρώπων μέ τήν κοινή 
θρησκεία, πού άλλωστε περιεχόμενό της έχει τήν ισότητα, τήν ελευθερία καί 
τήν άγάπη άνάμεσα στούς άνθρώπους ολης τής γής.

Πέρα άπό αύτό, σάν άνθρωπος ήταν τό πρότυπο τού άξιου παλληκαριού. 
Μέ πολλά σωματικά καί πνευματικά προσόντα, πέρασε τήν παιδική του ηλικία 
καί άνδρώθηκε στά στρατόπεδα καί τούς πολέμους. 'Ικανότατος ιππέας, σκο
πευτής τού τόξου καί δεινότατος χειριστής τού ξίφους καί τού ακόντιου δέν 
διακρίθηκε μόνο στις μάχες. Μέ τά πνευματικά καί οργανωτικά του προσόντα 
σάν αύτοκράτορας, εφάρμοσε μιά πολιτική «ηθική», σέ άντίθεση μέ κείνη 
τού κατανικημένου άντιπάλου του.

Βάση τής κοινωνίας έκανε τήν οικογένεια σέ αντίθεση μέ τόν Αύγουστο 
πού γιά χάρη τής τεκνολογίας ειχε αναγνωρίσει τήν παλλακεία. ’Επί πλέον 
προστάτευσε τις χήρες καί τά ορφανά άπό τήν άρπακτική μανία τών κάθε 
είδους εκμεταλλευτών. Τελικά, ή ’Εκκλησία τού έδωσε τόν φωτοστέφανο τού 
'Αγίου καί τόν ζωγράφισε σάν Προφήτη Ήλία συρόμενο άπό άρμα καί άνυ- 
ψοΰμενον στούς ουρανούς, επιδοκιμάζοντας έτσι τή λα,ϊκή αναγνώριση τού 
Κωνσταντίνου σάν βασιλιά - ήλιου, καί δίκαιου.

Μέ τήν δυάδα Κωνσταντίνου καί Ελένης, τό αρσενικό καί θηλυκό στοι
χείο βρίσκεται σέ ένα άρμονικώτατο συνταίριασμα άγιωσύνης, στοργής, οίκο-
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γενειακής αγάπης καί σεβασμού άλλά καί ηρωισμού καί θυσίας. Ή  μητέρα 
γεννά κι’ ανατρέφει κι’ ό γιος που άντρειώνεται γιά νά άξιωθή μέ τις πρά
ξεις του καί τή συμπεριφορά του νά δικαίωση τούς πιο υψηλούς καί αγνούς 
πόθους τής μάνας, βρίσκουν τό πρότυπό τους κι όχι σ’ ενα ιδεατό δύο, μά
νας - γιου άλλά σέ μιά δυάδα ιστορικών προσώπων. Αυτή τήν ιδανική δυάδα 
τής στοργικής, τίμιας καί γενναίας άκόμη μητέρας καί τοΰ άντρειωμένου καί 
συγχρόνως πρότυπου αρετής γιου, βρίσκουν οι άναστενάρηδες στις Χάρες 
δπως άποκαλοΰν τούς 'Αγίους Κωνσταντίνο καί 'Ελένη. Είναι οί προστάτες 
τους καί τά πρότυπά τους. Τούς προσκυνούν, τούς προσεύχονται καί άκόμα 
προσπαθούν νά ακολουθήσουν ένα· τρόπο ζωής, δπως τόν υπαγορεύει τό με
γάλο σχέδιο ζωής, πού έδωσαν αυτοί. Τούτο βέβαια πάντα μέσα στά μέτρα 
πού ή ταπεινή προσωπικότητά τους τούς επιτρέπει. 'Αγνότητα, πατριωτισμός, 
σεβασμός στήν οικογένεια, θαυμασμός στον άντρα γιά τή συμμετοχή του στον 
πόλεμο άλλά καί άπό τήν άλλη μεριά σεβασμός στή γυναίκα καί πρό πάντων 
τή μητέρα, αποτελούν τά πρότυπα τού ήθικού τους πιστεύω. Εΐναι πολύ χα
ρακτηριστικό, πέος στον Λαγκαδά, τό ύπ’ άριθμόν ενα σεβαστό πρόσωπο, είναι 
ή ύπέργηρη άναστενάρισσα Παναγιώτα Ραζή καί μέ κανένα τρόπο δέν παρα- 
λείπεται νά τήν έπισκεφθούν οί άναστενάρηδες μέ τις εικόνες κι’ δλα τά ιερά 
τους αντικείμενα μετά τήν πυροβασία, γιά νά ακούσουν τήν ευχή της πού ση<- 
μαίνει πάρα πολλά: Καί τού χρόνου. Νά ζήση h Ελλάδα. (’Αναφέρω· άκόμα 
πώς θεωρείται ένα είδος μεγάλης μητέρας, πού κατά κάποιο τρόπο είναι ή 
ανθρώπινη υποκατάσταση τής 'Αγίας Ελένης· . Αύτό τό συμπέρασμα έβγα
λα άβίαστα άπό ερμηνεία κάποιου ονείρου πού τής διηγήθηκα καί ύστερα άπό 
πολύ σκέψη μού ερμήνευσε ή ίδια. Δυστυχώς δέν μαγνητοφώνησα τίποτε άπό 
τις συνομιλίες μας κι’ αύτό ήταν μιά μεγάλη παράλειψη πού έγινε σάν απο
τέλεσμα τής πολύ εντατικής εργασίας αύτών τών ήμερων κατά τό 1971. 
Πολύαιμη δμως μαγνητοφώνηση έγινε σέ Άναστενάρι τού 1972. Άκόμα άνα- 
φέρω πώς άπό τις διηγήσεις τών Λιούρων, ή μητέρα τού σημερινού άρχι- 
αναστενάρη Φωτεινή, μιά άναστενάρισσα καταπληκτικής ικανότητας, δπως φαί
νεται, είχε τόν λόγο δσο ζούσε γιά πάρα πολλά πράγματα, άν καί τυπικά άντρας 
ήταν πάντα ό άρχιαναστενάρης. Καί εδώ θά άναγνωρίσουμε τά μητριαρχικά 
πρότυπα, πού φυσικά δέν είναι κατάλληλος ό χώρος γιά νά τά αναπτύξουμε 
περισσότερο. Άλλο^στε ή Μπάμπω Νούν, δέν είναι πρόσωπο πού μπορεί νά 
περάση άπαρατήρητο. (Σχετικά μέ τήν άντίληψη τών άναστενάρηδων γιά τή 
γυναίκα βλ. Μ. Μιχαήλ—Δέδε: Ή  'Αγία Ελένη Μεγάλη Μητέρα τών άνα
στενάρηδων σέ περ. «Γυναίκα» τεύχος άρ. 600).

Ό  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  δ Μ ι κ ρ ό ς  άποτελεΐ τό κεντρικό πρόσωπο·, τόν 
ήρωα πού χιλιοτραγουδιέται άπό τούς άναστενάρηδες στό πανηγύρι τους.
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Τόσο πολύ άναφέρεται καί παρουσιάζεται τό αναμφίβολο κεντρικό πρό
σωπο, πού πραγματικά φτάνει κανείς στό σημείο νά διερωτηθή γιατί συμ
βαίνει αύτό καί πώς συνδέεται μέ τό Άναστενάρι. Καί, ξεκινώντας άπό τό γε- 
νογός πώς ή γιορτή δλη γίνεται γιά τόν 'Άγιο Κωνσταντίνο κυρίως, μήπως 
πρόκειται γιά κάποια προσωνυμία τού ΐδιου τού 'Άγιου. Γρήγορα δμως απο
κλείει κανείς άπό τό σύνολο τών στίχων αυτή τήν υπόθεση σάν σωστή καί 
διαπιστώνει, πώς ό Κωνσταντίνος ό Μικρός δέν εΐναι παρά δ ήρωας 
τού άκριτικού κύκλου τών δημοτικών τραγουδιών καί τού άκριτικού έπους. 
Είναι δ πιο μικρός στήν ηλικία άλλά καί δ πιο ανδρείος άπό τά παιδιά τού 
Ανδρόνικου. Δίδυμος τής μονάκριβης κόρης τής οικογένειας τού έλαχε δ 
κλήρος νά μονομαχήση μέ τόν σαρακηνό άμιρά πού είχε αρπάξει τήν αδελφή. 
Νεώτατος, «άγοΰρος», δέν έφόβισε μέ τήν όψη του τόν άμιρά, άλλά τόσο επι
δέξιος ήταν στό κοντάρι καί τόσο γενναίος πού αφού κονταροχτυπήθηκε κι’ 
έσπασαν τά κοντάρια, «καί τών δύο καί έσυραν τά σπαθιά» ώστε «άλλήλους 
έσυνέκοπτον έπί πολλάς τάς ώρας». /Τά όρη άντιδόνησαν, οί βουνοί βροντάς 
εΐχον/, /τό αίμα δέ κατέρρεε τήν γήν εκείνην δλην/, /οι ίπποι ήγανάκτηισαν, 
πάντας έκπληξις εΐχεν, δλόπληγοι γεγόνασι, μηδείς τροπήν ποιών τε/ . . . μέ 
τόν άμιρά, τελικά δ σαρακηνός πόρρωθεν ρίπτει τό σπαθί. . . καί ταύτην τήν 
φωνήν πρός τό άγουρον έπαφήκε. /Παύσε καλέ νεώτερε" σόν γάρ έστι τό 
νϊκος/· δεύρο λάβε τήν αδελφήν καί τήν αιχμαλωσίαν. ’Έτσι έλευθέροοσε τήν 
αδελφή, καί δ άμιράς πού έγινε χριστιανός τήν παντρεύτηκε γιά νά γέννηση 
τόν Διγενή. Ό  Μ ικ ρ ο-Κ(ύ ν στα ν τίν ο ς όμως δέν παύει νά είναι ένα γενναιότατο 
παλληκάρι καί δέν επισκιάζεται άπό τόν άνηψιό του άλλά παραμένει κατα
πληκτικός ήρωας, άτρομος, άήττητος, καί πάναγνος, προσηλωμένος πάντοτε 
στά μεγάλα ιδανικά τού χριστιανισμού καί τής ελευθερίας πού ταυτίζονται μέ 
τήν υπεράσπιση καί τή θυσία γιά τήν πατρίδα καί τούς συμπατριώτες. Σέ 
πάρα πολλά τραγούδια τού άκριτικού κύκλου, είναι ό καταπληκτικός πού δέν 
άσχολεΐται παρά μέ τά μεγάλα καί δέν άφίνει τά «παιχνίδια», παρά γιά κάτι 
σοβαρό πού δέν μπορούν νά κάνουν οί άλλοι ήρωες μόνοι τους, «·.<*

Τό άν τό πρόσωπο τού Μ ικ ρ ο -Κω νσταντ (ν ο υ εΐναι ιστορικό δέν έχει κα- 
τορθωΌή νά έξακριβω.θή, δπως άλλωστε κι δλα τά πρόσωπα τού άκριτικού 
έπους. 'Πάντως, σημειώνουμε πώς άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα ή 
αρπαγή τής κόρης άπό τόν σαρακηνό άμιρά καί ή μονομαχία γιά τήν άπελευ- 
θέροοσή της. ’Ίσως άν δ Μικρο-Κιονσταντϊνος άποδειχτή ιστορικό πρόσωπο 
καί τά δημοτικά τραγούδια./ αλλά καί δσα άναφέρονται γι’ αυτόν στό άκριτικό 
έπος, ξεκαθαριστούν άπό τούς μύθους καί τις υπερβολές, άν μπόρεση καί γίνη 
πραγματικά ιστορία γύρω άπό τό πρόσωπό του, νά λυθή καί τό μυστήριο 
τής καταγωγής τών Αναστεναριών.

Στά τραγούδια πού έχουν ξεχωρίσει οί άναστενάρηδες καί λένε γιά τόν
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Μικρο-Κωνσταντΐνο άπό τά τόσα πού λέγονται γι’ αυτά, παρουσιάζεται μιά 
προσωπικότητα μέ εντελώς ξεχωριστά σωματικά κα! ηθικά χαρίσματα άλλά

κα! σάν παράλληλη μέ κείνην τού Μεγάλου Κωνσταντίνου: Είναι άνδρεΐος κι’

ατρόμητος άπέναντι τών εχθρών κα! τής πατρίδος κα! τού χριστιανισμού, πού 
τό ΐδιο σάν τόν Μεγάλο Αύτοκράτορα, φαίνεται πώς συνδέει τόσο στενά, ώστε 
νά μήν ξεχωρίζει ουσιαστικά. Εΐναι δεινότατος στό τόξο κα! τό σπαθί κα! φυ
σικά, είναι καταπληκτικός ιππέας. Τό άλογο έχει κα! δώ τήν σημασία πού έχει 
συνήθως στή σκέψη τού λαού. "Άρχοντας κα! παλληκάρι άξιο, δέν μπορεί 
νά νοηθή πεζός άλλά καβαλάρης ενός άλογου, συνήθως τού «μαύρου» του, πού 
εΐναι καταπληκτικό κι’ αύτό σάν τόν κύριό του. Τό άλογο τού Μικρο-Κωνσταν- 
τίνου συνεχίζει αύτή τή γενική παράδοση, μά κα! ιδιαίτερα τής Θράκης, πού 
εΐναι όνομαστή άπό τήν εποχή τού Όμήρου, μέ τό άρμα κα! τά άλογα τού 
-βασιλιά Ρήσσου, πού βοηθούσε τούς Τρώες κα! ό Όδυσσέας κατάφερε νά σκο- 
τώση καί ν’ άρπάξη αύτό τό πανάμορφο χρυσό άρμα. Τό άλογό του τό πετα
λώνει μέ ασημένια πέταλα κα! οΐ λόθρες πού τά κρατάνε, είναι μαλαματένιες. 
Τά καπίστρια τοΰ αλόγου εΐναι δώδεκα κα! τά γκέμια του δεκαπέντε προφα
νώς γιατί δέν μπορούσε νά δαμαστή μέ λιγότερα. Μέ μιά βιτσιά/ παίρνει σα~ 
ρανταπέντε μίλια καί «ώσε νά πής τό έχε γειά άλλα σαρανταπέντε». Μέ λίγα 
λόγια ό έφιππος Μικρο-Κωνστνατΐνος, εΐναι ή συνέχεια τού άλλου Μεγάλου 
Κωνσταντίνου μά κι’ άκόμα τού άλλου Μεγάλου, τού ’Αλεξάνδρου, πού τό ΐδιο 
ανδρείος έχει τό Βουκεφάλα του. Καί ωστόσο, δέν περιορίζονται εδώ οι ομοι
ότητες πού θά ήσαν άρκετές στις γενικές αυτές γραμμές. Στά ειδικώτερα ση
μεία ό ήρωας αυτός ό Κωνσταντίνος ό Μικρός, εΐναι σέ ολα «χρυσός» όπως 
άποκαλεΐται στό άκριτι,κό έπος (παρ. Α' ) .  Είδαμε κιόλας πώς ξεχώρισε γιατί 
παρουσιάστηκε ελευθερωτής τής αδελφής του άπό τήν αιχμαλωσία. Αύτό τόν 
κάνει πρότυπο παλληκαριού πού σέβεται τήν οικογένεια καί προστατεύει τό 
πιο αδύνατο μέλος της, τήν κοπέλλα τοΰ σπιτιού. Κα! εδώ έχουμε μιά άκόμα 
αναφορά στά κατορθώματα καί στό περιεχόμενο τής πολιτικής τού Μεγάλου 
Κωνσταντίνου πού ιδιαίτερα προστάτευσε τήν οικογένεια. Σέ ενίσχυση μάλι
στα αυτού δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε νά πούμε πώς οΐ άναστενάρηδες 
λένε μιά ή .μάλλον δύο παραλλαγές τού δημοτικού τραγουδιού πού ό Κωνσταν
τίνος ό Μικρός, σκοτώθηκε άπό τή μάνα του γιατί τήν άπείλησε πώς θά μαρ- 
τυρήση στον πατέρα του δτι τήν είδε στήν άγκαλιά ενός ξένου άντρα. ’Εδώ 
τό μικρό αύτό άγόρι παρουσιάζεται φρουρός τής οικογενειακής τιμής. Ένώ 
στήν άλλη παραλλαγή, τό παιδί τό άρπαξε ό λύκος μέσα άπό τήν παλαίστρα, 
άλλά ένώ μάνα κα! πατέρας κλαΐνε κα! τό αναζητούν, αύτό, βρίσκεται κατά 
ένα περίεργο κα! θαυμαστό τρόπο στον πόλεμο, γιά νά σώση τούς χριστιανούς. 
Κα! στή δεύτερη αυτή παραλλαγή τό οικογενειακό, χριστιανικό κα! πατριω
τικό στοιχείο, βρίσκονται σέ μιά μυστική ένωση μεταξύ τους κι’ εκφράζονται
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συμβολικά μέ τή μυστική φρασεολογία μά πού δέν μπορούμε εδώ νά αναπτύ
ξουμε περισσότερο. Αύτό άλλωστε τό άπό «Μικρός μικρός στά βάσανα ό Μικρό- 
Κωνσταντΐνος», αποτελεί κεντρική ιδέα στον κύκλο τών άναστενάρικων τρα- 
γουδιών πού οπωσδήποτε δέν είναι ούτε τυχαία διαλεγμένα άλλά ούτε και οί 
παραλλαγές, άναμίξεις κλπ. έχουν γίνει έτσι χωρίς λόγο. Καί άσφαλώς αυτή 
ή τόσο επίμονη καί σαφής αναφορά στήν ηλικία τού Μικρο-Κωνσταντίνου τού 
«ύστερότερου» άπό τούς γιούς τού Ανδρόνικου, δέν είναι τυχαία καθόλου ούτε 
καί χωρίς νόημα. 'Όπως τό άκριτικό έπος τόν θέλει άπό τήν αρχή τόν νεώτερο 
άπό τούς γιούς τού ’Ανδρόνικου καί γι’ αύτό τόν καλύτερο σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση καί τήν αντίληψη πώς ό τελευταίος εΐναι πάντα ό τελειότερος (μιά 
μεταφορά άπό τή γενική αρχή προσπάθειας καί άποτελέσματος) τό Ϊδιο καί 
τά άναστενάρικα τραγούδια, επιμένουν στό μικρό τής ηλικίας, άλλά εδώ σέ 
μιά έννοια διαφορετική πού κυριαρχεί τό στοιχείο τού θεόσταλτου, τό μετα
φυσικό. 'Όλα μικρός τά κάνει ό Μικρο-Κωνσταντϊνος. ΤΤάει στό σχολείο, στον 
πόλεμο γιά νά σώση τούς χριστιανούς, άκόμα άρραβωνίζεται (σέ τί δμως άρ- 
ραβωνίζεται; Μάλλον εδώ Οά πρέπει νά έχη μεταφορική καί πλατύτερη έν
νοια δ αρραβώνας του. Δέν πρόκειται κατά πάσαν πιθανότητα γιά άρραβώνα 
μέ κοπέλλα άλλά ένα εΐδος δεσμεύσεως γιά τήν εξυπηρέτηση τού κοινού κα
λού. (Πουθενά στά άναστενάρικα τραγούδια δέν ακόυσα γιά γυναίκα κι’ έρω
τες, άλλά αντίθετα, δπως θά πούμε άμέσως πιο κάτω).. Καί σέ ενίσχυση αυ
τής τής μεταφυσικής καί μυστικιστικής έννοιας πού έχει ή ηλικία τού Μικρό - 
Κωνσταντίνου, έρχεται τό γεγονός πώς έπίσης πολλά σημαδιακά πράγματα, 
συμβαίνουν μέ τόν Κωνσταντίνο τό Μικρό. Τρίτη π.χ. γεννιέται, Τρίτη άρ- 
ραβωνιάζεται, Τρίτη πάει στό πόλεμο γιατί Τρίτη τού ήρθε τό μήνυμα τούς 
χριστιανούς νά σώση, κι’ άκόμα πό)ς «θελά πεθάνει». ’Ακόμα σέ ένα μοναδι
κής σημασίας τραγούδι, έχουμε τή μεταφορά τού Μικρού καί τής Τρίτης σέ 
όνειρα καί μηνύματα γιά προσφορά υπηρεσιών, στον ύπνο του. Ό  Κωνσταν
τίνος μάλιστα, όχι μόνο παίρνει μήνυμα νά πάη στον πόλεμο «στον ύπνο του 
τή νύχτα στ’ όνειρό του», άλλά άκόμα παίρνει καί οδηγίες: «Τούτο νά κάνης 
Κωνσταντή καί ύστερα τό άλλο». Μά καί όταν πια ξεκινάει, «τό άίκονο θυ
μιάζει» καί κείνο τού δίνει κι άλλες οδηγίες: «Τούτο νά κάνης Κωνσταντή στό 
μέρος πού θά πάης». Καί πόσο ό Κωνσταντίνος δ Μικρός οδηγείται άλλά καί 
περιμένει νά δδηγηθή άπό τό Χριστό γιά νά δράση καί πώς, τό λένε στή συ
νέχεια οί πιο κάτω στίχοι: «ΤρεΤς μέρες έκανε εύκή τρεις νύχτες στό πιστό
λι». (Φανερό πώς εΐναι νεώτερη .παραλλαγή, μιά καί μιλάει γιά πιστόλι, 
μά άκόμα πιο φανερό πόσο μέσα στούς αιώνες διατηρήθηκε δ αρχικός χαρα
κτήρας τών ’Αναστεναριών, πού τόσο εσφαλμένα χαρακτηρίζονται σάν Διο
νυσιακά). Καί σέ αύτό τό σημείο θά άναγνωρίσουμε καί πάλι τό μεγάλο πρό
τυπο, τόν "Αγιο Κωνσταντίνο, πού οχι μόνο δ ίδιος προχώρησε στή νίκη μέ
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to σταυρό αλλά κα! οί πενήντα λογάδες μαχητές τοΰ τάγματος τών Ιπποτών 
που συνέστησε, έφερναν σάν έ'μίβλημα στό λαιμό τό σταυρό, σημείο δτι μέ τή 
φώτισή του κα! τήν έμπνευσή του Οά υπερασπιζόντουσαν τό χριστιανισμό κα! 
τήν ελευθερία τής πατρίδας.

Ή  σκιαγράφιση τής προσωπικότητας τοΰ Μικρο-Κωνσταντίνου δέν συμ
πληρώνεται παρά μόνο μέ τους στίχους ενός ακόμη τραγουδιοΰ τών αναστε
νάρηδων. Κα! δώ, θά πρέπει νά δεχτούμε, πώς έχουμε μιά περισσότερο έξιδα- 
νικευιμένη σύμφωνα μέ τά ασκητικά χριστιανικά πρότυπα τοΰ άφοσιωμένου 
στό Θεό κα! τήν υπηρεσία τών ιερέων κα! τών δσίων τής γής τών πατέρων 
κα! τών άνθρώπων της, μεταφορά, άκόμη καί τοΰ μεγάλου προτύπου, τοΰ αύ- 
τοκράτορα Κωνσταντίνου. Γιατί άν ό Μεγάλος Κωνσταντίνος, μέ ολη του τήν 
υπέροχη προσωπικότητα δέν στάθηκε μακρυά άπό τούς πειρασμούς τής σάρκας 
πάντοτε, ο Μ ικρ ο - Κ cov σταντίνος πρέπει νά παραμείνη άγνός, πέρα άπό τις άμε
τρες ηδονές οπωσδήποτε, πού δέν θά άφιναν απόλυτη προσήλωση στήν άποστολή 
του, τίποτα πού θά ξέφευγε άπό μία σχέση μέ γυναίκα πού δέν ήταν νόμιμη, 
δπως εννοείται στά πλαίσια τοΰ κανονικοΰ γάμου. Τούς στίχους αύτούς πού 
μιλάνε γιά μιά άδικη κατηγορία πώς 6 Κωνσταντίνος ήταν στήν αγάπη, του 
«μά κείνος αγάπη δέν εΐχε» κα! γι’ αύτό αποφασίσανε νά τόν δικάσουν και 
τόν ζέψανε μέ τ’ άγριο τό βουβάλι (μιά δοκιμασία πού θά έδειχνε τήν ένοχή 
ή τήν άθωότητά του άνάλογα μέ τήν έκβαση τής πάλης) τούς τραγούδησε τήν 
Κυριακή τό πρω'ί, τρίτη ημέρα τοΰ πανηγυριού ό θαυμάσιος άνθρωπος κα! λυ
ράρης Καλοστέφανος σέ μικρό κύκλο μέ ένα λυπητερό σκοπό πού δέν χορευ
όταν έπίσης. Ή ταν μέσα στά πλαίσια τοΰ πανηγυριού άλλά κάπως στά δχι 
κύρια σημεία του, δπως κα! άλλα τραγούδια πού έλεγαν κα! ιστορίες κυρίως 
γιά θαυματουργικές ίάσεις κλπ. Τοΰτο άπό τήν αιτία πώς κύρια έκδήλωση 
παραμένει ό χορός κα! οί σκοποί πρέπει νά είναι στήν πλεισψηφία χορευτι
κοί. Τό ωραιότατο και σημαντικότατο γιά τή μελέτη τοΰ Άναστεναριοΰ τρα
γούδι, έχει 'επιτυχημένα μαγνητοφωνηθή. (Τό έπανέλαβε σέ παραλλαγή ό 
Δημ. Τωάν. Λάντζος στό πανηγύρι τοΰ 1972). Αυτός εΐναι ό Μικρο-Κων- 
σταντΐνος, καί, άσφαλώς, θά γνωρίση κανείς εύκολα μέ δσα υπογραμμίστη
καν σάν συγκριτικά, πώς είναι ένας ήρωας πού οί άναστενάρηδες τραγου
δούν μέ πραγματικό πάθος κα! θαυμασμό, γιατί βρίσκουν σέ αύτό τό πρότυπο 
τοΰ παλληκαριοΰ πού συνέχισε τήν παράδοση τοΰ Μεγάλου "Αγιου στή γή 
τών πατέρων τους.

β) Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Θά μπορούσε εύκολα νά παρατηρηθή πέος δέν έχει κα! πολύ νόημα αυτή
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ή μεταφορά από τόν 'Άγιο Κωνσταντίνο στον Κωνσταντίνο τόν Μικρό, άν δέν 
προχωρούσε σέ μιά πιο προσεκτική ανάλυση: τής ψυχολογίας του αναστενάρη.

Είναι, βέβαιο πώς άν περιοριζόταν στον 'Άγιο Κωνσταντίνο καί τήν Ά 
για Ελένη, τό έθιμο θά είχε διαφορετικό περιεχόμενο, άπό δ,τι έχει σήμερα. 
Τό πιθανώτερο είναι πό)ς δέν θά υπήρχε καθόλου ή τό πολύ θά περιοριζόταν 
σέ μία άπό τις συνηθισμένες πανηγύρεις πού γίνονται μέ καθαρά λατρευτικό 
- αναμνηστικό περιεχόμενο, σέ δλα τά χωριά ,καί τις πόλεις τής Ελλάδας άλλά 
καί σέ όλους τούς κατοικημένους τόπους τής γής στήν επέτειο ή τήν ανάμνηση 
ενός γεγονότος καί ενός αγίου ή ήρωα. Δέν θά χόρευαν δπως χορεύουν καί 
θά έλειπε ή ιδιομορφία καί τό ξεχωριστό αύτό κράμα, δ συγκερασμός τού

βαθύτατα θρησκευτικού καί ήρωϊκού στοιχείου. Ό  'Άγιος Κωνσταντίνος,

δπως καί ή Α γία  Ελένη, έδωσαν τό μεγάλο σχέδιο ζωής καί δίδαξαν μέ τό 
παράδειγμά τους εκείνο πού πρέπει νά κάνη κανείς γιά νά δικαίωση τήν 
ύπαρξή του καί τή ζωή του σάν χριστιανός σέ δλη τήν πλατειά έννοια πού 
έχει αυτή ή Ιδιότητα τού χριστιανού. (Είναι βέβαια γεγονός πώς ή Α γία  'Ε
λένη έχει ουσιαστικά μείνει μέ τήν αναφορά στό Μικρο-Κωνσταντΐνο έξω άπό 
μιά άμεση μεταφορά σέ ηρωικά πρότυπα μικρότερης σημασίας άπό τήν άγιω- 
σύνη, μά δέν πρέπει νά ξεχνούμε πώς πάντοτε αυτή σέρνει τό χορό καί αυ
τήν βλέπουν ή μάλλον νοιώθουν οί περισσότεροι άναστενάρηδες δταν χορεύ
ουν στή φωτιά. "Έχει μέ άλλα λόγια περιπέσει καί δώ στή φαινομενικά δευ- 
τερεύουσα άλλά ουσιαστικά πάντοτε κυρίαρχη καί ύψιστη θέση πού κρατάει 
ή μάνα μετά τήν πτώση τής άπόλυτης μητριαρχίας). Ή  δυάΐδα δμως αυτή 
έχει τώρα καταταγή στό πεδίο τών αγίων. Ανήκει σ’ ένα κόσιμο, πού δέν 
είναι ό συγκεκριμένος δ δικός μας καί πού πραγματικά άπό μιά θέση ψηλό
τερη καί πνευματικώτερη, δέν 'μπορεί παρά νά δρά καί νά συμπεριφέρεται 
σάν κριτής πρός κρινόμενο, σάν επιτυχημένα δοκιμασμένος πρός εκείνον, πού 
δοκιμάζεται. Είναι μακρυνοί, δχι δσο ό ίδιος ό Θεός μά οπωσδήποτε δέν ανή
κουν σάν άγιοι καί άϋλοι πλέον στον κόσμο τό δικό μας. Συγκαταβαίνουν βέ
βαια μέ τήν άπέραντη καλοσύνη τους καί βοηθούν καί σκύβουν ώς εμάς. 
Παραμένουν ωστόσο βοηθοί καί τούτο κατά τήν κρίση τών δικών μας έργων 
καί τής δικής μας συμπεριφοράς. ’Έτσι, ένας ήρωας περισσότερο άνθρώπι- 
νος, πού δέν αγίασε καί δέν έφυγε τόσο μακρυά ψυχολογικά δσο οί άγιοι, 
είναι απαραίτητος.' Καί ό ήρωας αυτός δέν μπορεί νά εΐναι άλλος άπό τόν 
γνήσιο "Ελληνα καί άριστο χριστιανό τόν Μικρο-Κωνσταντΐνο. Ά ς  μήν ξε
χνάμε πώς άκόμα καί τό δνομά του καί ή προσωνυμία του, τόν φέρνουν ψυ
χολογικά σάν θαυμάσιο ηρωικό καί όχι αγιασμένο πρόσωπο υποκατάστατο τού 
μεγάλου προτύπου. "Έτσι δ Μικρο-Κωνσταντΐνος, σαρκώνει τό ιδανικό πρό
τυπο τού άνδρείου κι ευγενικού πολεμιστή, τού γενναίου υπερασπιστή τών κα
τατρεγμένων χριστιανών, μέ έναν άμεσώτερο καί πιο συγκεκριμένο τρόπο καί
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γιά τοΰτο περισσότερο κατανοητό και συναισθηματικά πιο βολικό θά λέγαμε,
a \ / / ~  r ήάπό ότι ένας μεγάλος άγιος που, οπωσδήποτε, προκαλεϊ δεος καί τό αίσθημα 
τοΰ απλησίαστου. Είναι δλα δτι τό μεγάλο πρότυπο, ακόμα καί γιατρός κι’ 
έξορκιστής τοΰ κακοΰ, δέν είναι σμως τό ίδιο τό πρότυπο, που οπωσδήποτε 
δέν κατεβαίνει τόσο χαμηλά καί δέν παρουσιάζεται τόσο άμεσα στή ζωή μας 
τή γήινη. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε, πέος οί περισσότεροι άναστενάρηδες ισχυ
ρίζονται/ δτι μποροΰν νά αίσθανθοΰν τους "Αγιους, τις Χάρες, δέν τους βλέ
πουν δμως ποτέ γιατί δέν παρουσιάζονται ποτέ. Ό  μέσος τύπος τοΰ άναστε- 
νάρη που δέν έχει ιδιαίτερα διαμεσικά φαινόμενα, ποτέ δέν είδε τόν "Αγιο 
ή τήν 'Αγία. ’Ακόμα καί στό όνειρό τους, έρχονται μέ τόν συνηθισμένο τρόπο 
τής μεταμορφώσεως καί τής έξισώσεως α =  β =  γ =  δ> άρα α =  δ. (Κάποιος 
Κώστας ή Ελένη, κάποιος στρατηγός ή ήλικιωμένη καί σεβαστή γυναίκα είναι 
ή μεταμορφωμένη άγια παρουσία τους καί ό τρόπος γιά νά μεταδώσουν ένα 
μήνυμα κυρίως στον ΰπνο μέ τό όνειρο. Καί έτσι, ακολουθώντας τή μέθοδο 
τών συμβόλων, ερμηνεύουν καί δλα τά όνειρα άλλωστε, που πιστεύουν πώς 
έχουν κάποια μεγάλη σημασία σάν προρρήσεις καί διευκρινίσεις τών άδηλων 
καί άγνωστων.

"Ολη αυτή ή μεταφορά άπό τό άγιο στό ήρωϊκό πρότυπο, θά κατέληγε 
σέ ήρωολατρεία, άν δέν συνέβαινε νά έχη μιά βαθύπατη καί ούσιαστικώτατη 
συμμετοχή καί μία -ψυχολογική ταύτιση στή λατρεία τοΰ πρότυπου ό αναστε
νάρης. Αύτό άλλωστε άποτελεΐ καί τήν ιδιομορφία του. Ό  αναστενάρης, είναι 
Θράκας, πέρα γιά πέρα, στον τόπο τής λατρείας του. ’Αποτελεί παράδοσή του 
νά μήν περιορίζεται σέ μία αφαίρεση τών στοιχείων τοΰ συγκεκριμένου καί 
τής δραστηριότητας γιά χάρη τοΰ ΰπερβατοΰ καί άφηρημένου. Προσεύχεται 
άλλά καί δρά προσευχόμενος.

Ό  Λουκιανός (περί Όρχήσεως 1ι5) μάς πληροφορεί πώς «τελετήν ού- 
δεμίαν άρχαίαν έστίν εΰρεΐν άνευ όρχήσεως». Τοΰτο σημαίνει δράση κι’ οχι 
απλή προσευχή καί ακινησία, κοντά στά άλλα που έπίσης μιά κι’ άναφέρονται 
στήν όρχηση, συνδέονται άμεσα μέ τόν άναστενάρικο τρόπο λατρείας. Άλλά, 
υπάρχει καί κάτι άκόμη πού εχει ιδιαίτερη σημασία μιά καί οί άναστενάρη
δες είναι Θράκες. Καί, δπως λέει στήν Εισαγωγή στήν 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνι- 
κοΰ "Εθνους δ Κ. 'Παπαρηγόπουλος, τό όνομα Θράξ - Θράκη ζήτησαν πολλοί 
νά τό σχετίσουν: «Μάλιστα δέ πρός τό θρήσκος, άπό τό οποίον προέρχεται καί 
τό Ορησκεύοο. Είναι δμως γνωστόν πέος δτι ή λέξις θρησκεία είς τούς άρχαίους 
"Ελληνας δέν σημαίνει εκείνο τό όποιον καί είς ημάς, δηλαδή ιδέαν καί γνώ- 
σιν τοΰ θείου μέ δόγματα πίστεως καί ήθικά παραγγέλματα έν εΐδει θείων 
εντολών (τό εργον τοΰτο είς τούς άρχαίους τό έτέλει ή θρησκευτική ποίησις) 
άλλά σημαίνει λατρείαν τοΰ θείου ιμέ ύμνους, θυσίας καί τελετάς ή καί όργια- 
σμούς γινομένων. Γίνεται σθεν πιθανόν, δτι τό Θράκη. - Θράκες εδόθη άπό τούς
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'Έλληνας είς πολλά καί διάφορα, ίδια καθ’ έαυτά φέροντα ονόματα θρακικά 
έθνη καί τό όνομα τούτο άπό ηθικήν έννοιαν περιέπεσε είς φυλετικήν». Είναι 
συνεπώς σαφές, δτι υί Θράκες, περισσότερο ίσως 'άπό τούς άλλους έλληνες, πού 
οπωσδήποτε δέν περιοριζόντουσαν σέ έναν αφαιρετικό τρόπο λατρείας, εννο
ούσαν τή θρησκεία άπόλυτα συνδεμένη μέ δράση. Κι1 άν αύτό έξηγή, γιατί οι 
άναστενάρηδες χορεύουν καί τραγουδούν (εδώ θά υπενθυμίσουμε πέος όπως 
λέει ό Φωριέλ στά δημοτικά του τραγούδια, ή εκκλησία μέ πολύ κόπο κατώρ- 
θωσε νά σταματήση τή συνήθεια παρεμβολής τραγουδιών ήρωΐκών κλπ. κατά 
τις ιερουργίες καί θά σημειώσουμε πέος στήν πραγματικότητα δέν κατάφερε 
παρά νά μεταφέρη τά τραγούδια καί τά δρώμενα μεταμορφωμένα καί αρκε
τά ύλιστικοποιημένα μετά τήν ιερουργία στις γιορτές καί τά πανηγύρια μέ 
τά άμετρα καί συχνά άκατανόητα γλέντια πού επακολουθούν καί δώ τόν λόγο 
εχει ή ψυχολογία), άπό τήν άλλη μεριά, εξηγεί γιατί οί Θράκες αυτοί, δέν 
μπορούν νά εννοήσουν πραγματικά τή λατρεία ωυς, μόνο μέ τήν απλή ιερουρ
γία πού συχνά εκφυλίζεται, σέ μία χωρίς νόημα προσέλευση στήν εκκλησία 
καί προσκύνηση τών εικόνων, άλλά τήν εκφράζουν μέ ένα τρόπο τόσο ζωη
ρό καί δραστήριο. Τούτο όμως σημαίνει καί σ υ μ μ ε τ ο χ ή  ουσιαστική άπό 
ψυχολογική άποψη, άναμφίΐβολη καί έντονη, δπως εύκολα μπορεί νά συμπερά- 
νη κανείς άπό τήν έκσταση πού καταλαμβάνει τούς άναστενάρηδες καί άκόμη 
άπό τόν ήρωϊσμό πού δείχνουν στήν κατανίκηση τού φόβου τής φωτιάς καί 
στήν έμπρακτη προσπάθεια τους νά τήν δαμάσουν.

Τό πρόσωπο τού Μικρο-Κωνσταντίνου, ψυχολογικά διαδραματίζει έναν 
τεράστιο ρόλο καί διευκολύνει τόν άναστενάρη νά «δράση». Οί "Αγιοι, οί Χά
ρες, είναι έμπνευστές καί συγχρόνως βοηθοί καί τιμώμενοι τής γιορτής, μά 
δπως είπαμε ή ταπεινοφροσύνη καί τό Myistemim Tremendum πού αισθάνονται 
έντονώτατα οί αναστενάρηδες γιά τούς άγιους, καί ιδιαίτερα γιά τόν Κων
σταντίνο καί τήν Ελένη, τούς περιορίζουν στον ρόλο τού υψηλού προστάτη 
βοηθού καί τή σχέση τιμώμενου καί τιμώντος. Ό  Μικρο-Κωνσταντΐνος, λύνει 
τό πρόβλημα αυτής τής ψυχολογικής άποστάσεως μέ τόν καλύτερο τρόπο καί 
άφίνει ελεύθερο στήν .πορεία του τό ψυχολογικό προσές, γιά μία πλήρη δράση 
συμμετοχικής μορφής, πού εξισώνεται μέ τήν ταύτιση. Διευκολύνεται έτσι ή 
κινητική ρυθμική έκφραση τών συναισθημάτων πού πλημμυρίζουν τόν άνα
στενάρη καί τήν άναστενάρισσα στήν έκστασιακή τους κατάσταση. Μέ τό πρό
σωπο τών 'Αγίων Προστατών, δέν είναι δυνατόν νά ταυτισθή ό άναστενάρης 
καί έτσι δέν μπορεί νά προχωρήση σέ μία πλήρη λατρεία — συμμετοχή τών 
δικών του πράξειον, πού έχουν άγιαστή καί καταταγή στό πεδίο· τών υψηλών 
προτύπων - σχεδίων. Ό  Μ ικ ρ ο-Κωνσταντίνος πού δέν είναι άλλο, παρά ένας 
τέλειος καί πιστός εκτελεστής αυτού τού σχεδίου — προτύπου βρίσκεται πολύ 
πιο κοντά. Είναι άπόλυτα προσιτός στον κοινό άνθρωπο πού γιά νά κατορθώση
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αυτή τήν προσέγγιση δέν έχει παρά νά δράση ανθρώπινα καί νά έφαρμόση 
στό συγκεκριμένο πεδίο καί μέσα στά ανθρώπινα μέτρα καί τις δυνατότητες 
ή έστω απλώς νά κατανόηση, σέ στιγμές έξάρσεως ηθικής καί πνευματικής, 
τό μεγάλο σχέδιο - πρότυπο. Συμβαίνει μάλιστα, ό Μ ικ ρ ο-/Κ ωνσ τ αν τίνος νά εχη 
κατορθώματα νά ένσαρκώση καί νά υλοποίηση μέ συγκεκριμένες πράξεις — 
κατορθώματα άκόμα, δσα οί μεγάλοι "Αγιοι Κωνσταντίνος καί Ελένη, άλλά 
καί ό πολύ συγγενικός τους Γεώργιος ό Μεγαλαμάρτυς, ή ό θείος θεραπευτής 
Παν,τελεήμων πού επίσης λατρεύουν μέ ξεχωριστή προσήλωση οί άναστενά
ρηδες, κατ’ επέκταση τής προστατευτικής τους ιδιότητας άπό κάθε κακό πού 
έκαναν ή κάνουν τώρα άπό τόν κόσμο τών 'Αγίων. Σέ ένα τραγούδι τοΰ άκρι- 
τικοΰ κύκλου ό Κωνσταντής παλεύει μέ τόν Κάβουρα πού δρακόντεψε καί 
«τρώει τούς άντρευσμένους..., τρώει τό μαΰρο τοΰ Φουκά, τρώει τό Νικη
φόρο, τρώει καί τόν Πετροτράχηλο, τόν τρέμει ή γής κι ό κόσμος». Ό  άγώ- 
νας είναι δύσκολος, μά «δσο πού κατακόντεψε ό Κάβουρας νά τόν φάη «φωνήν 
μεγάλην έρριξε, τ’ αη-Γιωργιοΰ φωνάζει» ζητάει τή 'βοήθειά του καί τότε άκού- 
γεται μιά φωνή πού είναι αγγέλου καί τοΰ λέει... «Τράβα τ’ άργυρομάχαιρο 
καί τ’ άργυρό φηκάρι καί βάρεσέ το τό θεριό, ’πό κάτου ’πό τ’ άφάλι». 'Η 
παράδοση τοΰ άντρειωμένου καί τοΰ θηρίου πού στή χριστιανική πίστη βρίσκει 
τό πρότυπό της στούς μεγάλους άγιους Γεώργιο καί Δημήτριο, (καί οί δύο 
άγιοι ξεχωριστά τιμώμενοι άπό τούς άναστενάρηδες) ξεκινάει άπό πολύ πάλι 
μακρυά : Άπό τήν Αίγυπτο μέ τόν ~Ωρο καί τόν Περσέα καί τήν Ανδρομέ
δα, στήν Ελλάδα, τόν καΐβαλλάρη τοΰ ’Ιράν προστάτη τής ευφορίας καί τής 
κτηνοτροφίας. Στή Θράκη δμως έχει ξεχωριστή ύπαρξη μέ τόν νεαρό ιππέα 
πού γυρίζει σ’ δλη τή χώρα καί προστατεύει τή γεωργία καί τήν κτηνοτροφία, 
γιατρεύει καί έχει δλα τά χαρίσματα καί τις ικανότητες τοΰ άλεξίκακου. (βλ. 
σχετικά τήν ωραία μελέτη τοΰ Εύλογίου Κουρίλα, Μητροπ. Κορυτσάς: Ό  Κα- 
βαλλάρης "Αγιος Γεώργιος έν τή Λαογραφία καί Αγιογραφία, Δημώδης Τΰ- 
πος έν Θράκη 22 τομ. Άρ. Θρ. Ααογρ. 'Γλωσ. Θησαυροΰ). Οί άναστενάρηδες 
έτσι καί στό σημείο αυτό, μέ τήν έντελώς ιδιαίτερη, ευαισθησία τήν οποίαν 
έχουν σέ δη άφορά τήν καλή χρονιά, υγεία και ευφορία άνθρώπων ζώων καί 
σπαρτών, ολοκληρώνουν τό ήρωϊκό πρόσωπο τοΰ Μικρο-Κωνσταντίνου μέ τις 
θαυμαστές πολεμικές άπελευθερωτικές πράξεις τών χριστιανών, τής οικογέ
νειας καί τής πατρίδας μέ δτι συμβαίνει συνήθως μέ δλους τούς ήρωες, τις 
ικανότητες προστασίας άπό κάθε άλλο κακό. Δέν μένει συνεπώς κανένα άπο- 
λύτως κενό καί δέν υπάρχει κανένας λόγος οί άναστενάρηδες νά μήν συγκεν
τρώσουν τήν προσοχή τους στον Μικρο-Κωνσταντΐνο σάν τό πρόσωπο πού πρέ
πει νά έχη πρότυπό του τήν έφαρμογή τοΰ σχεδίου ζωής πού έδωσαν οί Με
γάλοι "Αγιοι τους.

Διευκρινίζουμε πώς δέν εννοούμε δτι οί άναστενάρηδες γνωρίζουν
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τά μέλη τής οικογένειας καί τους συγγενείς τοΰ Διγενή ’Ακρίτα. ’Αντίθετα, 
άγνοοΰν εντελώς τόν Διγενή. Έχουν δμως πάρει τόν Μικρό-Κωνσταντίνο σάν 
πρότυπο. Κ·αί είναι γεγονός, πώς δταν τους ρωτά ποιος είναι ό Μικρο-Κωνσταν- 
.τΐνος, απαντούν κατάπληκτοι γιά τό «αστείο» τής άπαντήσεως: «Ό "Αγιος 
Κωνσταντίνος, ό Παππούς, δταν ήταν μικρός. Γιατί μεγάλωσε (αυτό τό γνω
ρίζουν μέ Ιστορική ακρίβεια) μέ τό στρατό καί στον πόλεμο. Δέν ξέρουν άκόμα 
τί νά απαντήσουν δταν τούς γίνεται ή παρατήρηση πώς λένε στό τραγούδι τού 
Μικρο-Κωνσταντίνου» τόν στίχο: Σάν "Αϊ Γιώργης φάνηκε, σάν "Αϊ Κων
σταντίνος ό Μικρός κλπ. «Πάντως ενα είναι τό σημαντικό ΐσως. Τό γεγονός

πώς τόν τραγουδάνε καί τόν χορεύουν σάν νέο ήρωϊκό καί άγνό, στή γήϊνη του

υπόσταση τόν "Αγιο Κωνσταντίνο, ένώ προσεύχονται σέ αυτόν σάν "Αγιο,

σάν «Παππού» καί στήν 'Αγία Ελένη σάν 'Αγία καί «Μπάμπο». Πουθενά δέν

τόν τραγουδούν σάν αύτοκράτορα καί μεγάλο στρατηλάτη, έπίσης. Τις εικόνες 
του δμως τις μεταχειρίζονται καί τις περιποιούνται μέ τήν χαρακτηριστικώτατη 
«ποδιά», πού δέν είναι παρά ό αύτοκρατορικός χιτώνας (σχετικά μού διηι- 
γήθηκε μία εξαιρετικά ένδιαφέρουσα ένέργεια τής μητέρας του Φωτ. Μοσχο- 
τά δ άρχιαναστενάρης Λαγκαδά Σωτ. Λιούρος γιά τις ποδιές τών εικόνων 
πού έφεραν από τήν πατρίδα τους καί πού δείχνει τήν μεγάλη σημασία πού 
έχει γιά τό έθιμο καί ΐσως τήν καταγωγή του ή «ποδιά»). Έτσι, δύσκολα, 
μπορεί νά παραβλέψη κανείς δλα αυτά καί νά θεωρήση χωρίς ψυχολογική ση
μασία, πού έστω δέν είναι συνειδητοποιημένη άπό τούς ίδιους τούς άναστε
νάρηδες, τήν τόσο επίμονη άναφορά στον άκριτικό ήρωα, τόν Μικρο-Κων- 
σταντίνο. Καί κάτι άκόμα, πού ενισχύει ΐσως τή βασιμότητα τών σκέψεων 
αυτών. ’Από τά άκριτικά τραγούδια/ έχουν πάρει, «συρράψει», διαφορετικούς 
στίχους, άλλους έχουν μόνοι τους προσθέσει καί μεταίβάλει ή παραλλάξει, έτσι 
πού ό άκριτικός ήρωας Μ ικ ρο- Κ ωνστ αντΐνο ς νά παρουσιάζεται τό πραγματικό 
ιδανικό τους πρότυπο τού ούρανοδήγη,του ήρωα, πού θά προστατεύη τούς χρι
στιανούς.

Τό γεγονός πώς οί ίδιοι οί άναστενάρηδες δλα αυτά τά έχουν κάπως μπερ
δεμένα στό μυαλό τους, καί παρουσιάζουν αυτή τή διάσταση καί τήν άντί- 
φαση άνάμεσα στούς στίχους .πού λένε τόσο επίμονα σάν τούς «άποκλειστικούς 
τού Παππού» καί τις έξηγήσεις ή τις άμηχανίες στήν έρώτηση πού τούς γίνε
ται, μάλλον πρέπει νά θεωρηθή σάν καί πάλι ένίσχυση τών πιο πάνω σκέψεων. 
Εκατονταετηρίδες ή άκόμα καί χιλιετηρίδα καί πλέον άπό τήν έποχή πού τό 
έθιμο πήρε τό σημερινό του νόημα, είναι πάρα πολύ φυσικό, μέ τήν έλλειψη 
γραπτών σημειώσεων άλλά καί κυρίως μέ τήν αμέλεια καί τήν αδιαφορία τήν 
οποία δείχνουν οί άναστενάρηδες στις λεπτομέρειες καί σέ δτι δέν άναφέρεται 
άπόκλειστικά στήν ουσία τού εθίμου αυτή καθ’ έαυτή, νά έχουν φέρει αύτό
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τό σάστισμα. 'Οπωσδήποτε, μέ αυτή τήν αντίφαση, ένισχύεται ή υποψία πώς 
κάπως διαφορετικά ένοιωσαν οι άναστενάρηδες κα! υιοθέτησαν τά τραγούδια 
του Μικρο-Κωνσταντίνου.

Αυτή ή «διαβάθμιση», ή «κλίμακα» πού περιγράφεται εδώ, προκαλει άσφα
λώς αντιδράσεις και δυσπιστίες ώς πρός τήν δρθότητά της. Ωστόσο, οΊ διη
γήσεις τών ΐδιων τών αναστενάρηδων, δίνουν καλές βάσεις, γιά μιά επιβε
βαίωση τής σωστής της τοποθετήσεως : «Τό Θεό, δέν τόν βλέπει κανείς. Ά ς  
έρθη ένας άνθρωπος νά μέ πή πώς τόν είδε έτσι ή .σέ φωτογραφία. Κανείς. Τούς 
'Αγίους δμως τούς βλέπουνε ολοι. 5Έ, οι "Αγιοι είναι αντιπρόσωποι τοΰ Θεοΰ, 
κα! τά Αναστενάρια εΐναι αντιπρόσωποι τών 'Αγίων, κα! κείνο πού έπεσε άπό 
τόν Τίμιο Σταυρό, τό μαζέψανε και τό δέσανε αύτο! ώστε νά δοΰνε τ! θά γίνη. 
Κα! δ Κύριος είπε/ θά κάνετε εικονίσματα κα! θά βάλετε μέσα στον Κωνσταν
τίνο κα! τήν Ελένη και θά βάλετε κα! τό Σταυρό στή μέση, επειδή βρήκανε τό 
Σταυρό, επειδή νίκησε ό Σταυρός, επειδή ήταν πρωτοπαλλήκαρο ό Σταυρός κα! 
θά κάνετε τά εικονίσματα κα! θά χορεύετε στις φωτιές. Διότι αύτό είναι δηλα
δή ένα πράμα : Έμεΐς, εγώ, τώρα μπορεί κανείς νά μή τό βλέπη, κα! εικόνι
σμα μπορεί νά μήν έχω, μέ αύτό .μπορεί νά έχω επαφή, άλλά εσύ, δ κόσμος, δ 
χριστιανισμός πρέπει νά δή τό πρωτοπαλλήκαρο. Αυτόν πού έχεις εσύ στά χέ
ρια, τόν πιστεύουν ολοι οι χριστιανοί, κατάλαβες, έτσι έχει τό πράγμα. . .» (Γ. 
Καλοστέφανος).

ΤΙόσο ή μεσιτεία, ή κλιμάκωση άπό τόν Κύριο μέχρι τό απλό ’Αναστενάρι, 
εΐναι συνείδηση, είναι φανερό άπό τή διήγηση αυτή. Άλλά κα! δλο αύτό τό 
μπέρδεμα τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου μέ τόν Μικρο-Κωνσταντΐνο τών τραγουδιών 
τοΰ « κ ρ ι τ ι κ ό  ΰ κ ύ κ λ ο υ ,  εΐναι τό ΐδιο χαρακτηριστικό άσφαλώς. Τό γεγο
νός άλλωστε πώς οι ίδιοι οι άναστενάρηδες λένε πώς «τά αναστενάρια εΐναι ό 
στρατός τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου πού περνάγανε μέσα στ!ς φωτιές στον πό
λεμο γιά τό χριστιανισμό», εΐναι πάρα πολύ εύγλωττο.Ή πεποίθηση πώς τά Α να
στενάρια «παραστήνουν τόν Ά ϊ  Κωνσταντίνο, πώς πολεμούσε κα! περνούσε 
μέσα άπ’ τ!ς φωτιές, μήν ψάχνουν άδικα κα! μή βασανίζονται. Αύτό εΐναι κα! 
τίποτες άλλο», μιλάει κα! γιά τό ήρωϊκό χαρακτήρα τοΰ εθίμου κα! γιά τήν ψυ
χολογία τών αναστενάρηδων κοντά στό γιατ! άκολουθοΰν αΰτόν τόν τύπο λα
τρείας γιά τούς μεγάλους τους 'Άγιους, τούλάχιστόν άπό μιά πλευρά.

Και άσφαλώς άπό μιά βαθύτερη θεώρηση δλων αύτών, βρίσκονται και 
δλα τά στοιχεία, τά οποία δικαιολογούν πολλά πράγματα, δπως τήν άνάγκη 
τής δμαδικότητας στήν τέλεση τοΰ εθίμου ,τής συμμετοχής τών γύρω πού εΐναι 
άνάγκη νά μεταβληθοΰν άπό άπλο! θεατές σέ «συνεργάτες» κλπ. Έπίσης, εΐναι 
δυνατόν νά δικαιολογηθή δ τρόπος τής λατρείας, δ δποΐος γίνεται μέσα σέ ένα 
πλαίσιο ρυθμού κα! μελωδίας κα! πάντα σέ μία βάση «ενθουσιασμού» μέ τό 
ά-λογικό στοιχείο δημιουργικό κα! ενεργό. Ωστόσο, επειδή μιά άνάλυση δλων
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αυτών θά απαιτούσε τήν έκθεση τής ουσίας τοΰ «εσωτερικού» γενικά κα! τών> 
μεθόδων του, μέ κύριο στοιχείο τό «ρυθμό», ή μάλλον τόν ρυθμικό κραδασμό κα! 
τήν κίνηση, κάτι πού θά απαιτούσε περισσότερο χώρο, περιοριζόμούστε στ'ις λίγες 
αυτές γραμμές και παραπέμπουμε γιά περισσότερα στό βιβλίο μας, «Προσέγγιση 
στό Άλλότριο», δπου αναλύεται ή σχέση λογικού κα! ά-λογικού στοιχείου.

"Τστερα από δλα αυτά, είναι εύκολο νά διαπιστώσουμε πιος τό Άναστε
νάρι έχει ένα ουσιαστικότατο περιεχόμενο κα! πώς εκείνοι πού τό τελούν απο
τελούν πραγματικά μία ομάδα άνθρώ.πων -βαθύτατα θρησκευομένων, προση
λωμένων μέ ακλόνητη πίστη στ'ις ιδέες τους κα! κατεχόμενων πραγματικά, άπό 
φιλάνθρωπη και ηρωική διάθεση. Στήν εκστασιακή τους τουλάχιστον κατά
σταση, ψυχολογικά ταυτίζονται μέ τό ιΜικροΗΚθ3νσταντΐνο, πού τόν θεω·ρούν 
τό ανθρώπινο πρότυπο κα! τό συγκεκριμένο σκαλοπάτι στό προσές τους γιά 
τήν κατανόηση τής θελήσεως τών μεγάλων Αγίων τους, καί, από κεΐ τήν εξεύ
ρεση τού καταλλήλου τρόπου τής προσεγγίσεως, και γιά νά δοθή δ όφειλόμενος 
σεβασμός, άλλά κα! γιά νά ζητηθή ή βοήθεια. Μέ τή διάθεση κα! τήν ψυχο
λογία τής θυσίας κα! τής ήρωϊκής πράξεως, πάντοτε κάτω άπό τήν προστασία, 
τή θέληση κι’ επιταγή τών 'Αγίων, προχοορούν σέ μία μοναδική γιά τήν επο
χή μας εκδήλωση λατρευτική. Δέν περιορίζονται στήν απλή προσευχή. Χο
ρεύουν δπως κα! γιά δτι -άναλύσαμε ήδη κα! τέλος μπαίνουν κα! -στή φωτιά. 
Στήν έκστασή τους, έχουν τήν ψυχολογία τού Μικρο-Κιονσταντίνου, τού ήρωα, 
κα! τούτο σημαίνει πώς μέ τήν αύτοκατάδυση στά εσώτατα τής συνειδήσείος 
τους, καταφέρνουν ένα μοναδικό πράγμα γιά τήν εγωιστική εποχή μας : Σπά
ζουν τά σύνορα κα! τούς φραγμούς τού εγωιστικού — άτομικιστικού κα! περ
νώντας σέ πλατύτερα κα! Ιβαθύτερα πεδία τής άνθρώπινης ψυχής, έγγίζουν τό 
άνθρώπινο είναι, αισθάνονται μέλη τής άνθρώπινης κοινωνίας, αισθάνονται 
άνθρωποι μέ τήν έννοια τού ομαδικού άσυνείδητου. Συνένοχοι, συνυπεύθυνοι 
τής ανομίας πού επισύρει τά δεινά στούς ανθρώπους, τής ασέβειας πρός τό 
θείο, πού κατεβάζει τόν άνθρωπο σέ επίπεδα χαμηλότερα άπό κείνα στά οποία 
τόν έχει τάξει ή Ανώτατη Δύναμη, συμπάσχουν ή απλώς πάσχουν γιά τά ξένα 
αμαρτήματα κα! συμμετέχουν μέχρι ταυτίσεως στον πόνο τού πλησίον. ’Έτσι 
οδηγούνται σέ ήρωϊκές, πραγματικά πράξεις, κατανικώντας τό φόίβο κα! τόν 
προσωπικό τους πόνο γιά χάρη τών τρίτων. Ή  πυροβασία, άποτελεΐ τό κατα- 
κόρυφο τής θυσίας γιά κάτι, πού έχει τό περιεχόμενο και τής καθάρσεως κα! 
τής λυτρώσεως. Είναι φυσικό, τό προσωπικό, τό ατομικό στοιχείο νά συνυ- 
πάρχη, κα! άκόμα πολλές φο-ρές νά κυρίαρχη στή λυτρωτική πράξη. Χωρ'ις 
καιμμιά αμφιβολία, δταν ό άναστενάρης χορεύη εκστασιασμένος κα! άφίνει τά 
έκτονωτικά επιφωνήματα, μέσα στό χορό του καί στά άχ ώχ, δέν υπάρχει πάν
τοτε μόνο τό ήρωϊκό στοιχείο πού συνδέεται μέ τόν τρίτο. Τά προσωπικά βά
σανα (κα! οι άναστενάρηδες πού ανήκουν στον ξεριζωμένο ελληνισμό, στήν
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φτωχή κα! καταταλαιπωρη,μένη τάξη τών εργατών κα! τών μικροκαλλιεργη- 
τών εΐναι κατάφορτοι άπό βάσανα) στήν έκσταση 'βρίσκουν τή διέξοδο νά εκ
δηλωθούν κα! κάποτε σπαραχτικά (άχ αυτή ή Γερμανία, άχ άχ άχ έλεγε π.χ. 
μία άναστενάρισσα ξεσπάζοντας τόν πόνο της γιά τή μετανάστευση κάποιου 
αγαπημένου προσώπου) ιμά δμως, παίρνουν τή δεύτερη θέση ή κι εξαφα
νίζονται ανάλογα κα! μέ τήν ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση κα! τήν ικανότητα ταυτί- 
σεως τοΰ αναστενάρη άλλά κα! μέ τά ιδιαίτερα στοιχεία τοΰ βαθμού συγκι- 
νήσεως που προκαλεϊ τό βάρος τοΰ ερεθισμού κλπ.

’Αναφέρω χαρακτηριστικά μιά μαγνητοφωνημένη φράση τοΰ ίδιου τοΰ 
Θ. Άλμπάνη που είναι τύπος αγχώδης κα! εκδηλωτικός συγχρόνως, ή όποία 
εκφράζει τό προσωπικό στοιχείο που υπάρχει στήν αγωνία κα! τόν πόνο τών 
αναστενάρηδων : «άχ, αυτό που έχει μέσα του δ καθένας, γιά· ·.» (τό γιά 
εΐναι ή γνωστή επιφώνηση).

Ή  προσωπική αντίληψη πού σχημάτισα σχετικά μέ τό σημείο αυτό νο
μίζω πώς δέν είναι λανθασμένη. Φυσικά δέν είχαν ολοι οί χορευτές κα! πυρο
βάτες ούτε τά ίδια προσωπικά βάσανα, τά «ντέρτια» δπως έλεγαν, οΰτε κα! 
ολοι τήν ΐδια συγκίνηση στά βάσανα τών τρίτων. ’Αλλά κα! κεΐ δπου κυριαρ
χούσε τό ιβάρος τοΰ προσωπικού, σέ ώρες έντονης έκστάσεως, παρατηρούσε 
κανε'ις μία σαφέσταση ανάμιξη τών δύο στοιχείων, τοΰ ατομικού κα! τοΰ ομα
δικού κα! ενα αλληλοδιάδοχο πέρασμα άπό τό ένα στό άλλο. Σέ αυτές μάλι
στα τ!ς περιπτώσεις οί εκδηλώσεις άγγιζαν τά δρια αύτοΰ πού θά λέγαμε κρί
ση νευρική κάποτε, στά περισσότερο νευρικά άτομα. Πολύ συχνά δ'μως, έσβυ- 
νε εντελώς τό προσωπικό γιά νά περάση ψυχολογικά ό άναστενάρης στον πό
νο τοΰ τρίτου. Σημείωσα ιδιαίτερα τέτοιες περιπτώσεις, σχεδόν σέ δλους τούς 
χορευτές κα! πυροβάτες κα! τών δύο φύλων και δλων τών ηλικιών. "Οσο γιά 
τόν άρχιαναστενάρη Σωτ. Λιοΰρο, νομίζο} πώς ή φροντίδα του γιά ολόκληρο 
τό Άναστενάρι άλλά κα! δ ασκητικός του χαρακτήρας, δέν άφισε καθόλου πε
ριθώρια γιά τό άτομικό ή έστω τά περιόρισε στό ελάχιστο. Μία άλλη όμως πε
ρίπτωση, εΐναι πάρα πολύ δχι μόνο χαρακτηριστική, άλλά κα! πολύ εντυπω
σιακή, δπως συνέβη νά γίνη κι δπως ύστερα άπό ευτυχή σύμπτωση, μπόρεσα 
νά τήν παρακολουθήσω άπό πάρα πολύ κοντά, γιά νά μπορώ κα! νά τήν περι- 
γράψω. Δυστυχώς, ούτε φωτογραφίες πήρα ού'τε κα! μαγνητοφωνήθηκαν κα
λά δλα. Πολλοί δμως άπό δσους έστω κι’ άπό τις κερκίδες παρακολουθούσαν 
τή σκηνή, θά τήν αναγνωρίσουν κα! θά είναι ένα είδος μαρτυρίας αύτό. Πρό
κειται γιά τήν ξαφνική, απροσδόκητη κα! σέ άνύποπτο χρόνο πυροβασία γιά 
πρώτη φορά, τοΰ Κυριάκου Λίλλη, πού ήταν άποτέλεσμα συγκινήσεως άπό τήν 
αγωνία τρίτου άλλά άκόμα κα! ίσιος συμμετοχή στήν άγων ία τής γυναίκας του 
Ελένης, πού πυροβατοΰσε «κείνη τήν ημέρα καί πού προκάλεσε τό επεισόδιο 
χωρίς νά τό θέλη:
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Ή  Ελένη Λίλλη, υστέρα από επιτυχή πυροβασία, σέ κατάσταση έκστά- 
σεως ακόμη, 'βγήκε από τή θρακιά καί κρατώντας τό άμανέτι καί πάντοτε χο
ρεύοντας, πλησίασε προς τον κύκλο των συγγενών καί φίλοον των αναστενά
ρηδων, που περιστοίχιζαν σέ κάποια απόσταση τή φωτιά καί τους πυροβάτες. 
Φαινόταν νά αγωνία καί ζητούσε κάποιον, προφανώς τον άνδράδελφό της. 
Τής υπέδειξα πώς βρισκόταν λίγο πιο πέρα από μένα. Στο μεταξύ ομο̂ ς ένας 
νεαρός, πού βρισκόταν ακριβώς πίσω ιμου καί μία θέση πλάϊ, σηκώθηκε σε 
πλήρη έκσταση καί μαγνητισμένος από τό πλησίασμα τής πυρσβάτιισσας, νά την 
άκολουθήση στη θρακιά. Ή  χωροφυλακή, στήν επιθυμία της αλλά καί τήν 
πραγματική ανάγκη νά κρατήση τήν τάξη, στο χώρο τής πυράς γιά τήν απρό
σκοπτη εξακολούθηση τής πυροβασίας, δεν άφισε τον νεαρό νά άκολουθήση 
τήν πυροβάτισσα καί υπέδειξε σέ αυτήν νά γυρίση στή θρακιά. ’Επακολούθησε 
μία από αυτές τις συνειθισμένες στούς εκστασιασμένους αλλά εντελώς απροσ
δόκητες κρίσεις κι’ εξάψεις γιά μάς τούς τρίτους, πού δέν γνωρίζουμε τήν 
ευαισθησία των. Ό  νεαρός έτρεμε συγκλόνιζα μένος, εκλαιγε καί ζητούσε νά 
προχωρήση. Οι αναστενάρηδες, πυροβάτες καί μη, αναστατώθηκαν. Εκνευ
ρισμός αφάνταστος έκ μέρους δλων. Ό  άρχιαναστενάρης έπέμενε νά έπιτρα- 
πή στο νέο νά «πάρη τό δρόμο του». Ό  Σταμάτης Αιοϋρος, γιά προότη φορά 
σέ τόση έξαψη, φώναζε μαζί μέ τον πατέρα του καί άλλους αναστενάρηδες πέος 
«δέν μπορείτε σεις νά μάς τυραννήσετε δλη νύχτα. Εμείς θά ψηθούμε κι οχι 
εσείς» καί παρόμοια, εννοώντας σαφέστατα πώς ήδη ή αγωνία τού νεαρού ήταν 
καί δική τους. Ευτυχώς, ή κρίση τού νεαρού πήρε τέτοια τροπή, ιοστε, όσο 
ήθελε νά πυροβατήση τόσο τό άρνιόταν μετά καί οί πυροβάτες μέ τις εΙκόνες 
στά χέρια καί τά άλλα Ιερά αντικείμενα, ξαναγύρισαν στή θρακιά. Ό  νεαρός 
ομως έτρεμε κι’ εκλαιγε συνεχώς, πράγμα πού ανέβασε στο κατακόρυφο τή 
συγκίνηση τού Κυριάκου Λίλλη, ό όποιος κυττάζοντας σχεδόν έξαλλος, μιά τήν 
άγωνιώσα γυναίκα του καί μιά τον νεαρό, πέταξε τά παπούτσια του καί κατα- 
νικώντας τούς δισταγμούς, πού χρόνια δλόκληρα φαίνεται πώς είχε, έγινε ανα
στενάρης πυροβάτης, από άπλός αναστενάρης πού ήταν. Ό  νεαρός ησύχασε 
σιγά σιγά καί συνήλθε αργότερα, όταν μετά τό τέλος τής πυροβασίας στο κο
νάκι, προσκύνησε τις “Αγιες εικόνες. Οί άλλοι αναστενάρηδες αίσθάνθηκαν 
ανακούφιση καί δέν «τυραννίστηκαν» ούτε «ψήθηκαν όλη νύχτα». “Οσο γιά 
τή γυναίκα τού νέου πυροβάτη μού έγραψε μέ τήν τρισχαριτωμένη αφέλεια 
τών αυθόρμητων καί αγνών ανθρώπου': «τήν όρα έκινι πού με ήδις νά πεδέβομε 
άλά μόλις βικε ό Κιργιακος ήσια στήν φοτιά έγω ήμουν σά πουλάκι καί πετύ- 
σια ψιλιά γιατί ήχα περισσότερό δύναμη καί χαρα πού τον ήδια στην φοτια».

Μέ τήν ψυχολογία αυτή τών Αναστενάρηδων περνάμε σέ μία άλλη επο
χή, τήν εποχή πού ό άνθρωπος δέν μπορούσε νά αίσθανθή αποκομμένος από 
τήν ομάδα. “Οχι όμως σέ όλη τήν έκταση τού πρωτογονισμού. Κάθε άλλο μά-
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λίστα, θ ά  μπορούσαμε νά ποϋμε πώς παίρνουμε από την μακρυνή εκείνη επο
χή το καλό στοιχείο καί το φέρνουμε στήν εποχή μας, για νά τονώσουμε "λαί 
νά ένισχύσουμε αυτό πού άρχισε νά εκφυλίζεται μέ την απόλυτη επικράτηση 
τού εγωισμού καί τού ατομισμού : την προσωπική ευθύνη γιά μια πράξη βοή
θειας καί έπανορθώσεως, στά σφάλματα, τις αδυναμίες καί τά βάσανα των 
συνανθρώπων. "'Έτσι δικαιώνεται δ άνθρωπος σάν μέλος τής κοινότητος κι’ ακό
μα περισσότερο σάν χριστιανός. Μπορεί, τό νά μπαίνη κανείς στή φωτιά γιά 
το καλό τής χρονιάς καί τήν ευτυχία όλων, νά είναι αυστηρά κρινόμενο σάν 
πράξη, εξω από τό νοητικό ύψος τής εποχής. Ψυχολογικά δμως, είναι μία 
υπέροχη πράξη αυτοθυσίας. ’Ακόμη είναι ένας συμβολισμός, πού τό επίπονο 
τής πραγματοποιήσεώς του, ή ψυχική αγωνία, ή σωματική κόπωση καί ή ηθική 
καθαρότητα πού απαιτεί γιά νά γίνη, μπορεί νά χρησιμεύση σε πολλούς σάν 
παράδειγμα γιά πράξεις περισσότερο επωφελείς καί πρακτικές στά σημερινά 
δεδομένα καί στά σύγχρονα σχήματα άλληλοβοήθειας των ανθρώπων.

γ )  Η ΕΚΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΩΝ

Ή  ’Έκσταση των ’Αναστενάρηδων καί δ Χαρακτήρας τού εθίμου τους 
βρίσκονται σέ στενή σχέση καί αλληλεξάρτηση όπως είναι φυσικό, θρησκευ
τικός καί ήρωϊκός δ χαρακτήρας τού εθίμου, έχει τό ανάλογο του στο είδος 
τής έκστάσεως πού είναι απαραίτητο, γιά νά άνταποκριθή ,μέ τη σειρά του στον 
χαρακτήρα, τού εθίμου. ’Αλλά πρώτα από όλα θά πρέπει νά πούμε πώς ή κατά
σταση, στήν όποία πέφτουν οί αναστενάρηδες, είναι, έκσταση, καθαρή, χωρίς 
επιδράσεις εξωτερικών στοιχείων καί προέρχεται, από τον ίδιο τον εσώτατο 
εαυτό τους. ’ Αν ύπάρχη κάποια επίδραση από τά έξω, είναι τό περιβάλλον 
στο κονάκι μέ τις εικόνες, τά λιβάνια, τά κεριά καί τά άμανέτια. Ή  μουσική 
δεν έκστασιάζει από μόνη της, αλλά άφίνει ελεύθερα τά συναισθήματα τού ήδη 
εκστασιασμένου νά εκδηλωθούν καί νά εκτονωθούν ακόμα. Κανένα είδος τεχ
νικής, δεν χρησιμοποιείται ούτε άμεσα ούτε έμμεσα καί είναι αρκετή ή φόρτιση 
τών μηνών πού διέρρευσαν από τό ένα Άναστενάρι έως τό άλλο, όπως καί μία 
προσευχητική συγκέντρωση γιά νά επιτευχθή ή έκσταση. Δεν υπάρχει θέμα 
υπνωτισμού, πού οπωσδήποτε εξ άλλου, πρέπει νά τον διακρίνουμε γενικότερα 
από τήν έκσταση. Τό εσωτερικό· στοιχείο τής έκστάσεως, γίνεται, μάλιστα πε
ρισσότερο ευδιάκριτο σήμερα, δπότε έχει λείψει εντελώς τό στοιχείο τού φυ
σιολατρικού μυστικισμού, πού σύμφωνα μέ τί.ς περιγραφές τών παλαιοτέρων, 
θά πρέπει νά έπαιζε τό ρόλο του. 'Η  συγκέντρωση καί δ χορός πού γίνεται, 
ύστερα από τήν έκσταση, συντελείται μέσα στον κλειστό χώρο τού στριμωγμέ- 
νου δωματίου πού χρησιμεύει γιά κονάκι. Αρχικά όμως, στήν πατρίδα τους, 
οί αναστενάρηδες συγκεντρωνόντουσταν, μέ όλο τό χοσριό σχεδόν, στά ρομαν-

5 ]
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τικά αγιάσματα. Έκεΐ λουζόντουσαν, έκεΐ χόρευαν, εκεί είχαν τις εικόνες τους 
σέ ένα πρόχειρο εκκλησάκι κάτω 'άπό ένα δέντρο. Τέλος, άπό κεΐ παίρνανε τά' 
παλιούρια τά παλιά δηλαδή περιφράγματα τοΰ αγιάσματος και τά μεταφέρανε 
κάτω στά πλατώματα τοΰ χωριοΰ, γιά νά ανάψουν τήν ιερή πυρά που θάσβυ- 
ναν μέ τά πόδια τους. Είναι φυσικό, πώς τό περιβάλλον, τό όποΐο καί περι- 
γράφεται σάν ρομαντικότατο καί μυστικιστικόν, νά ειχε τόν 'βοηθητικό του 
ρόλο. ’Ασφαλώς, ή έκσταση εκεί έπαιρνε κι ένα χαρακτήρα φυσιολατρισμοΰ καί 
τά ξεσπάσματά της ήταν έντονώτερα, ή μάλλον περισσότερο ελεύθερα άπό δτι 
στό σημερινό περιορισμένο χώρο τοΰ σπιτιού. Τό γεγονός άλλωστε πώς οί άν
θρωποι γενικά ζοΰσαν πιο κοντά στή φΰση καί διατηρούσαν έναν καθαρότατα 
άγροτικό καί ποιμενικό χαρακτήρα στον τρόπο τής ζωής τους, τους εκανε πε
ρισσότερο αυθόρμητους καί εκδηλωτικούς καί σάν άναστενάρηδες, όπως καί 
σάν κοινούς ανθρώπους. Μία άτημελησία στήν εμφάνιση, ήταν έπίσης φυσική, 
σέ άντίθεση μέ τήν επιμελημένη καί συγχρονισμένη εμφάνιση τών σημερινών 
άναστενάρηδων πού χιλιάδες κόσμος περιμένει νά τούς δή καί νά τούς κρίνη. 
Συνθετώτερος ενθουσιασμός μέ τήν ανάμιξη τοΰ φυσιολατρισμοΰ, έλευθερώ- 
τερη εκδήλωσή του γιά οποίους λόγους είπαμε, στάθηκαν άσφαλώς καί ή κύ
ρια αφορμή τόσο γιά παρερμηνεία τής σημασίας τοΰ εθίμου ώστε νά θεωρήται 
καταγόμενο άπό χθόνια ή διονυσιακή λατρεία, μέ τή 'βοήθεια καί τής παρερ
μηνείας τών επιφωνημάτων τών άναστενάρηδων μέ τά διάφορα άχ ΐχ δχ εχ 
πού άκόμα καί σήμερα, μέ λίγη φαντασία συνδυάζουν τή συμπτωματική άρθρω
ση μερικοί στό ’Ίακχε.

Άκόμα πρέπει νά σημειωθή πώς άπουσιάζει σάν έκστασιακό ποτό καί 
τό κρασί καί δ,τι δήποτε άλλο μέ άλκοόλ, ή καί πάλι οί συνήθειες τοΰ άγροτι- 
κοΰ πληθυσμού νά τρώη καί νά πίνη υπέρμετρα καί μάλιστα στις γιορτές καί 
τά πανηγύρια (ποιος Έλληνας ύστερα μάλιστα άπό τή νηστεία δέν ιβαρυστο- 
μαχιάζει τό Πάσχα;), δημιούργησε δλες τις εσφαλμένες εντυπώσεις γιά οι
νοποσία σάν μέρος τής τελετής καί άπό κεΐ ταυτισμό της μέ τή λατρεία τοΰ 
Βάκχου. Στό Λαγκαδά τουλάχιστον πού μέ πολύ προσοχή παρηκολούθησα 
αύτό τό σημείο, είδα κατάπληκτη νά άπουσιάζη εντελώς τό άλκοόλ, όπως καί 
όποιαδήιποτε γαστρσμαργική συνήθεια. ’Αντίθετα, μιά αποστροφή καί γιά αύτό 
τό κανονικό καί φυσιολογικό ποσό τροφής καί ποτοΰ, ήταν πολύ εμφανής σέ 
μερικούς άναστενάρηδες καί τών δύο φύλων. Δέν δοκίμασαν ποτό ούτε καί 
μετά τή λήξη τής θρησκευτικής τελετής στό έορταστικό καί πανηγυρικό δεί
πνο τής τελευταίας βραίδυάς. Τό φαγητό ήταν λιτότατο, τά κεράσματα φτω
χά σέ γλυκίσματα, λίγα λουκούμια καί σταφίδες μέ στραγάλια δλα δλα, καί 
δσο γιά τό ποτό, ένα μπουκάλι τών πενήντα δραμιών ούζο γιά γύρω στούς 
σαράντα παρακαθημένους, πού πολλοί απλώς τό έφερναν στά χείλια τους νά 
ευχηθούν «μέ τό καλό καί τοΰ χρόνου καλύτερα». Τίποτα απολύτως δέν θύμιζε
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καν τ'ις ώμοφαγ ίες καί τις οινοποσίες ούτε σάν μέρος τής τελετής αλλά ούτε,, 
καν σάν απόλαυση πανηγυριώτικη, δπως καί τίποτε δέν θύμιζε .μαινάδες λυ
σίκομες κλπ., από τις απλές, πεντακάθαρες ευπρεπέστατες άλλά καί συγχρό
νως πραγματικά «άβρότονες καί χαρίεσσες Θρή'ίσσες». Χορός, συμπεριφορά, 
φαγητό, δλα σέ απόλυτη αρμονία, μέ θρησκευτική έκσταση πού δ χαρακτήρας 
της είναι ιάμιγής, γιά νά ελθη σέ πλήρη αντίθεση μέ τις παρατηρήσεις καί τού 
σοφού Χουρμουζιάδη πού, τοποθετώντας τούς αναστενάρηδες στό μαγευτικό 
χώρο τής περιοχής Άγαθουπόλεως, μέσα στά βαθύσκια δάση, τά ποτάμια καί 
τά απομονωμένα 'βουνοτόπια, ισχυρίστηκε κι έκρινε .πώς: «Τό εκπληκτικό τού
το τής φύσεως θέαμα τήν φαντασίαν τών κατοικούν καταπλήττει καί έν τή έκ- 
πλήξει καί έκστάσει τής ψυχής αυτών, οίστρόπληγες γενόμενοι, τά τε ούχ 
ορατά όρώσι καί τά ούχί ακουστά άκούουσι καί τό νευρικό αυτών σύστημα συν- 
ταράσσεται καί αναστενάρια γίνονται». ’Αλλά καί σέ άλλα σημεία ή έκσταση 
τών αναστενάρηδων διαφέρει άπό κείνην πού περιγράφει δ Χουρμουζιάδης. 
Πολλοί άναστενάρηδες δέν είναι ισχυρά διάμεσα. Ή  έκστασή τους δέν έχει 
συχνά ούτε τά χαρακτηριστικά τής διαμεσικής, ούτε έχει αποτελέσματα δια- 
μεσικών επικοινωνιών. ’Έχουν παρατηρηθή κατά καιρούς καί φαινόμενα 
προρρήσεων καί μάλιστα σημαντικά καί ξενογλωσσίας καί διοράσεως ή ακου
στικά. 'Ωστόσο καί σποραδικά εΐναι καί δέν αποδίδεται εξαιρετική σημασία 
σέ αυτά άπό τούς ίδιους τούς άναστενάρηδες. Περισσότερο εντυπωσιάζονται 
καί επιθυμούν μία ευαισθησία ραίβδοσκοπικής φύσεως, μιά κι έχουν οχι τό 
κρασί δπως εσφαλμένα νομίζεται, άλλο τό ν ε ρ ό γιά λατρευτικό ποτό. Τό άγια
σμα άποτελεΐ σημαντικώτατο σημείο γύρω άπό τό όποιο περιστρέφεται καί 
τελείται τό Άναστενάρι. Ασημώνεται, χορεύουν γύρω του, τά παλιούρια του 
χρησιμεύουν γιά τήν ιερή πυρά καί πολλές φορές ή ανακάλυψη μέ τις γνω
στές ειδικές ικανότητες τών ραΙβδοσικόπων θεωρείται δώρημα θείο. Έ ξ άλλου, 
δ αγιασμός τού νερού άποτελεΐ σημαντικό καί άπαραίτητο στοιχείο τού Ά - 
ναστεναριού πράγμα πού σημαίνει πώς τό νερό άποτελεΐ τό ευλογημένο πρά
γμα. ’Ίσως τό νερό σάν στοιχείο νά προκαλούσε μία κατάσταση έκστασιακή 
δπως καί ή ομορφιά τής βλαστήσεως, μιά καί συνδυαζόταν μέ τήν ύπαρξη τού 
νερού μάλιστα. Ωστόσο, άν κρίνουμε άπό δ,τι συμβαίνει σήμερα στον κλειστό 
καί καθόλου ρομαντικό χώρο τού σπιτιού, δέν θά πρέπει νά καταλήξουμε στό 
συμπέρασμα πώς ή έκσταση αυτή αποτελούσε καί τότε άκόμη τό μοναδικό δη
μιουργικό κίνητρο τού Άναστεναριού. Απλώς ήταν ένα στοιχείο.

Τ ά  έ κ σ τ σ ι α κ ά  ε π ι φ ω ν ή μ α τ α  τών αναστενάρηδων έχουν προξε
νήσει μεγάλη εντύπωση, δικαιολογημένα καί αδικαιολόγητα.’Αδικαιολόγητα, διό
τι θεωρούνται σάν άποκλειστικότητα τών άναστενάρηδων, ένώ δέν είναι. Συχνά 
στούς χορούς καί τά τραγούδια τής Θράκης, τής Μακεδονίας καί τού Πόντου
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άκούμε αυτά τά επιφωνήματα, και μάλιστα όχι μόνο μέ τά ίδια φωνήεντα καί 
σύμφωνα αλλά ακόμα καί μέ τον ίδιο παλμό. Τό πάθος καί ό ηρωισμός δέν εκ
φράζονται μόνο μέ τή μελωδία οΰτε καί μέ τή σιωπή φυσικά, ακόμα περισ
σότερο, κατά κανόνα. Τό πάθος σέ οποία του μορφή. ’Έτσι, οποίος ενθου
σιαστεί καί γιά δ,τιδήποτε ενθουσιαστεί άφίνει τά έπιφωνήματα ανάλογα. Οί 
αναστενάρηδες πού δπως είπαμε χαρακτηρίζονται από βαθύτατη έκσταση πού 
χαρακτηρίζεται από θρησκευτικό καί ήρωϊκό στοιχείο, είναι φυσικό νά έχουν 
αυτά τά έπιφιονήματα πιο αυθόρμητα, πιο ανεξέλεγκτα καί μέ περισσότερο 
πάθος. Μπορεί νά παρατηρήση κανείς άν τούς άκούση προσεκτικά καί κατα- 
γράψη τά επιφωνήματα αυτά πρώτα άπ’ δλα πως δέν είναι καθόλου προσχε- 
διασμένα καί ύστερα πώς είναι ανάλογα μέ τό συναίσθημα πού κατέχει τον 
αναστενάρη στή δεδομένη στιγμή. 'Η  ίδια προσωπική έκφραση καί ό είδικώ- 
τερος τρόπος της γιά κάθε αναστενάρη δίνει καί τό είδος τού επιφωνήματος. 
'Η  στιγμή πού αισθάνεται τή διάθεση νά ξεφωνήση παίρνει ακόμα τό χαρα
κτήρα της πού δίνει στο επιφώνημα τον ιδιαίτερο τύπο του πάρα πολύ συχνά 
από τήν κατάληξη τού στίχου πού τραγουδιέται ή από τό χαρακτηριστικό τέ
λος τής μελωδίας. Τίποτε τό ιδιαίτερο καί τίποτε τό ειδικό σέ σημασία. 'Α
πλώς μία έντονώτερη διάθεση γιά επιφωνήματα πού είναι τόσο συνηθισμένα 
Ιδιαίτερα στήν περιοχή τους καί πού υπαγορεύονται από τό γεγονός δα Άνα- 
στενάρι καί νηφαλιότητα δέν συμβαδίζουν, τούλάχιστον γιά δλους τούς ανα
στενάρηδες. Είναι φανερό πώς κάθε μύθος καί κάθε προσπάθεια άκόμα τά 
επιφωνήματα αυτά, νά χρησιμεύουν σάν στοιχεία γιά τήν έρευνα τής καταγωγής 
τού εθίμου, πρέπει νά είναι πολύ προσεκτική καί μάλλον πρέπει άμεσα τουλά
χιστον νά ενδιαφέρουν τήν ψυχολογία τού εθίμου παρά τήν ιστορία του.

Παρατηρήθηκε εξ άλλου μιά άντιστρόφως ανάλογη ικανότητα πυροβασίας 
μέ τά ξεφωνητά καί τις «κρίσεις», σέ πολλές περιπτώσεις.

'Τπάρχουν καί μερικές παραδόσεις πού «ερμηνεύουν» αυτά τά επιφω
νήματα καί δίνουν τό νόημά τους. Είναι φανερό από τις παραδόσεις αυτές, 
πώς οί ίδιοι οί αναστενάρηδες, δέν γνωρίζουν νά έχουν καμμία απολύτως συγ
κεκριμένη σημασία σάν επικλήσεις, αναφορές, κλπ. αυτά τά επιφωνήματα. 
’Ό χι μόνο δέν τό προφέρουν τό επιφώνημα γιά συγκεκριμένη ύποδήλιοση, 
αλλά ούτε καν ενσυνείδητα. ’Έτσι άλλοι αναστενάζουν άλλοι οχι. 'Οπωσδήποτε 
ό καθένας στο σημείο αυτό δέν δεσμεύεται καθόλου από τό· τελετουργικό. 
'Απλώς αναστενάζει, φωνάζει, ακόμα καί στριγγλίζει υστερικά, ανάλογα μέ 
τό χαρακτήρα του καί τή διάθεση τής στιγμής. Καί έτσι εξηγείται καί τό ότι 
στις δύο «εξηγήσεις» πού δίνουν οί αναστενάρηδες, δέν υπάρχει παρά ένα 
κοινό στοχεΐο καί μόνο: Ό  πόνος. Πόνος μάλιστα πού προέρχεται από λόγους 
θρησκευτικής εύλάβειας.

Σύμφωνα μέ τήν μία, τήν πιο πολυδιηγημένη γιατί συνδέεται καί μέ τήν
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ερμηνεία τής πυροβασίας, τά επιφωνήματα ήσαν επικλήσεις τών εικόνων γιά 
βοήθεια: Κάποτε, έπιασε φωπά ή εκκλησία τήν ώρα τής λειτουργίας καί τό 
εκκλησίασμα, βγήκε εξω χωρίς νά πάθη κανείς τίποτε. 'Ωστόσο από τήν εκ
κλησία που καιγόταν, άκούγονταν σπαρακτικές επικλήσεις καί αναστεναγμοί. 
Κατάλαβαν πώς φώναζαν οί εικόνες τούς πιστούς νά πέσουν στη φωτιά καί 
νά τις σώσουν. ’Έτσι κι’ έγινε, χωρίς καί πάλι νά πάθη κανείς τίποτε.

Ή  δεύτερη παράδοση, λέει τά εξής: «'Όταν καρφώνανε τον Κύριο, καί ξε
ψυχούσε μαρτυρικά έπάνιο στο Σταυρό, τά ’Αναστενάρια (πού υπήρχαν από 
χτίσεως κόσμου αυτή ή κλήρα), ήσαν κοντά Του καί παρακολουθούσαν τό 
μαρτύριό Του. Ή  καρδιά τους εΐχε σκιστή από τον πόνο καί ξεφώνιζαν: 5'Αχ, 
άχ, ίχ, ΐχ, σταυρώνουν τον Σωτήρα τού κόσμου».

Καί συμπληρώνουν οί αναστενάρηδες: Τό άχ δηλαδή, είναι ό πόνος γιά 
τό μαρτύριο τού Κυρίου.

Είναι φανερό, πώς καί μέ τήν προσπάθεια αύτή νά ερμηνεύσουν λογικά, 
τελετουργικά καί ακόμη κατά κάποιο τρόπο ιστορικά, τά έπιφωνήματά τους 
οί αναστενάρηδες, δέν κατορθώνουν νά ξεψύγουν από τον συναισθηματικό 
κύκλο. Παραμένουν μέσα σέ αυτόν, καί τελικά δικαιώνουν εκείνο πού διαπι
στώνει δ παρατηρητής καί ή μαγνητοφωνική καταγραφή: Πώς τά επιφωνή
ματα αυτά, έχουν σημασία γιά τή μελέτη τής ψυχολογίας τού εθίμου, τής 
ψυχοσυνθέσεως τών αναστενάρηδων καί καμμία γιά τήν ιστορική του κατα
γωγή δσο άναφέρεται σέ συγκεκριμένη λατρεία τής αρχαιότητας ή καί τής 
εποχής μας.

8) Η ΜΥΗΣΗ

Ή  μύηση, δέν έχει τίποτε τό εξαιρετικά εντυπωσιακό ούτε καί έχει καμ- 
μιάς ιδιαίτερης σημασίας διδασκαλία. Κύριο στοιχείο, είναι νά έχη τό άτομο 
τάση αρκετά έντονη γιά εκστασιασμό. 'Η  δυσφορία πού τό καταλαμβάνει, οί 
Ιδρώτες, τά κλάματα, οί αλλοιώσεις στή φυσιογνωμία, αποτελέσματα δλα τής 
διαταραχής τού κυκλοφοριακού, είναι υπέρ αρκετό σύμπτωμα, μέ τήν προϋπό
θεση πάντα πώς πρόκειται γιά ένα πρόσωπο πού μέ· τήν όλη του συμπερι
φορά έχει δείξει σεβασμό στούς "Αγιους καί τό πανηγύρι τους καί τιμιότητα 
στις κοινοτικές του σχέσεις. ’Αλλά κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο αφού βρίσκε
ται μεταξύ τού στενού κύκλου τών αναστενάρηδων καί μάλιστα παραικολουθεΐ 
τις κατά κάποιο τρόπο «έξτρα» εκδηλώσεις τους. Ό  'έκστασιαζόμενος, ή αρ
χίζει μόνος του νά χορεύη μαζί μέ τούς άλλους ή αν διστάζη μέ ολο πού αι
σθάνεται άσχημα από τήν ανικανοποίητη ανάγκη νά μετάσχη στο χορό, πα
ροτρύνεται από κάποιον αναστενάρη. Ό  αναστενάρης ή ή άναστενάρισσα, πού 
παίρνει τήν πρωτοβουλία νά παροτρύνη, χορεύει μπροστά στον έκστασια-
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σμένο, τοΰ λέει νά σηκωθή νά προσκυνήση τήν εικόνα ή τοΰ ρίχνει τό άμα- 
νέτι που κρατά στά χέρια του στό λαιμό κα! τόν παρασύρει έτσι στό χορό. 
'Οπωσδήποτε, γιά τήν πρώτη αυτή φάση, Ιδέν υπάρχει τίποτε τό ιδιαίτερο 
κα! τίποτε τό αυστηρά καθορισμένο, τουλάχιστον σήμερα άλλά κα! δπως φαί
νεται καθαρά κα! παλαιότερα άπό περιγραφές. Οΰτε κα! οί νυχτερινές αυτές, 
ώρες όπως σημειώσαμε είναι άποκλειστικά καθορισμένες γιά τή «μύηση». Εί
ναι 'δυνατόν κι’ έχει συμβή πολλές φορές, νά γίνη άναστενάρης ή άναστενά
ρισσα, ένας απλός θεατής τήν ώρα τής πυροβασίας άν «έχη δρόμο» ή τόν 
«τραβήξουν οί Χάρες». ’Εξ άλλου τό νά πάρη κανείς μέρος στό χορό, δέν 
σημαίνει πώς οπωσδήποτε θά πυροίβατήση. Μπορεί χρόνια ολόκληρα νά είναι 
κανείς άναστενάρης κα! νά μήν πυροβατήση τελικά ή δπως είπαμε κιόλας,, νά 
μήν χορέψη καθόλου, άλλά νά παίρνη ενεργό μέρος σέ ολόκληρη τήν πανη
γυρική εκδήλωση. 'Η  γυναίκα τοΰ άρχιαναστενάρη 'Αγίας Ελένης Σερρών, 
δέν έχει ποτέ της πυροβατήσει, κα! ή γυναίκα τοΰ άρχιαναστενάρη Λαγκαδά, 
πυροβάτησε υστέρα άπό συμβίωση μέ τόν πυροβάτη συζυγό της κα! συμμε
τοχή ενεργό στό Άναστενάρι περισσότερο άπό είκοσι χρόνια. Παρά δμο̂ ς 
τό δτι δέν πυροβατοΰν οΰτε χορεύουν καν πολλοί άπό τούς άναστενάρηδες, 
γνωρίζουν άριστα τή σημασία και τό περιεχόμενο τοΰ εθίμου πέρα γιά πέρα. 
Εκείνο τό όποιο τούς λείπει, είναι ή προσωπική εμπειρία τοΰ έκστασιασμοΰ, 
ή γιά νά είμαστε πιο άκριβεΐς, τους λείπει ή προσωπική εμπειρία αύτοΰ τοΰ 
είδους τοΰ έκστασιασμοΰ πού εκδηλώνεται μέ συμμετοχή σέ Ιερό χορό κα! 
τραγούδι ή πυροβασία, ένώ πιθανώτατα ολοι κα! άσφαλώς μερικοί, έχουν έναν 
άλλο έκστασιασμό, πού δέν οδηγεί σέ κινήσεις κα! πράξεις άλλά σέ άκινησία.

Θά πρέπει πάντως γενικά, νά συμπεράνη κανείς πώς είναι άπαραίτητη 
μιά «παραλλαγή» τής έκστάσεως κα! σέ είδος κα! σέ ένταση γιά νά άνέβη ό 
άναστενάρης ολόκληρη τήν κλίμακα πού αρχίζει άπό τόν σεβασμό στό έθιμο 
σεβασμό έννοεΐται μέ τήν ιδιαίτερη έκείνη μορφή πού δέν προέρχεται άπό 
μιά γενικώτερη στάση άνοχής πρός τόν συνάνθρωπο, άλλά άπό τήν άνταπόκριση 
έσωτερικών κοινών στοιχείων, κα! μέχρι τήν πυροβασία. Είδος κα! ένταση 
έκστάσεως τήν οποία οΰτε ολοι οι άναστενάρηδες έχουν άλλά οΰτε κα! εκείνοι 
πού τήν έχουν τήν δοκιμάζουν σάν είδος, τήν έχουν πάντοτε στήν ίδια έν
ταση, δπως τό άποδεικνύει τό γεγονός δτι δέν πυροβατοΰν πάντα όλοι οί πυ
ροβάτες γιατί δέν μποροΰν.

Είναι έπίσης βέβαιο, πώς δέν υπάρχει αύστηρά καθορισμένη σειρά κα! 
σταδιακή μύηση. Τήν ιδιαίτερη σημασία τήν οποία έχουν ώρισμένες κινή
σεις, τ!ς προσευχές κα! τ!ς λιτανεύσεις, τόν έξορκισμό τοΰ κακοΰ, τή βοήθεια 
πρός τούς άρρώστους κι’ δσους έχουν άνάγκη άπό βοήθεια γενικά, τέλος τό 
συμβολισμό διαφόρων λεπτομερειών τοΰ τελετουργικού, μπορεί θαυμάσια νά 
τά άγνοή έντελώς ή μερικά ένας άναστενάρης ό οποίος πυροβάτησε χωρίς
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νά χορέψη προηγουμένως ή κάτι άλλο ανάλογο. "Ολα αυτά, τά όποια άκλω
στε εΐναι .πολύ απλά και δέν /διαφέρουν από τά συνηθισμένα σέ τίποτα, τά 
μαθαίνουν σιγά σιγά, παρεμπιπτόντως καί οχι σέ ειδική διδασκαλία. Δέν είναι 
έξ άλλου κι’ εντελώς απαραίτητη ή ολοκληρωτική γνώση δλων αυτών μιά καί 
είναι δουλειά τού άρχιαναστενάρη τό νά κανονίζη τό τελετουργικό, νά άσχο- 
λήται μέ τά προβλήματα πού παρουσιάζονται, νά δίνη τις κατευθύνσεις καί 
τις λύσεις. ’Από τήν άλλη μεριά, ή ιδιαίτερη 'ψυχοσύνθεση τού κάθε αναστε
νάρη, τον οδηγεί στήν ανάληψη ενός ιδιαίτερου καθήκοντος. ’Έτσι αυθόρ
μητα, από μία επιλογή πού γίνεται ανάλογα μέ τις φυσικές Ικανότητες καί 
κλίσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει βασικά μέ τό άν θά γίνη κανείς αναστενά
ρης, μαθαίνει περισσότερες ή λιγώτερες λεπτομέρειες από τό τελετουργικό καί 
ολόκληρο τό περιεχόμενο τού Άναστεναριού.

Καί εδώ συνεπώς, έχουμε τήν ίδια ελαστικότητα πού προέρχεται από τό 
γενικό πνεύμα τής άντιλήψεως γιά τή συμμετοχή στό Άναστενάρι καί τήν 
αποδοχή του. "Εχοντας τήν πεποίθηση οι αναστενάρηδες πώς καλούνται από 
τούς "Αγιούς τους στή συμμετοχή αυτή, δέν επιχειρούν ούτε νά προσελκύσουν 
κανένα ούτε νά τού επιβάλουν ένα μεγαλύτερο βαθμό μυήσεως. 'Απλώς μέ τό 
παράδειγμά τους, τό όποιο καί αυτό δέν τό δίνουν γιά διδασκαλία καί προση
λυτισμό κανενός είδους, άφίνουν τον τρίτο νά καταλάβη άν «έ'χη δρόμο σέ 
αυτή τή δουλειά». "Αν ό δρόμος του είναι ανοιχτός, κάποια μέρα αργά ή 
γρήγορα θά γίνη αναστενάρης γιατί τό θέλουν οί "Αγιοι κι’ όχι γιατί τό επι
διώξανε οί αναστενάρηδες. Ή  δική τους τάση καί ή απόφαση νά γίνουν ανα
στενάρηδες, ήταν εντελώς πρωτογενής καί τό ίδιο αισθάνονται από τούς ίδιους 
σάν δοσμένη από τις Χάρες καί γιά τό λόγο τούτο δέν μπορεί νά διδαχθή καί 
νά μεταδοθή σέ κανέναν απολύτως. Μόνον οί "Αγιοι Κωνσταντίνος καί Ε 
λένη έχουν τήν επιλογή ανάμεσα στούς λάτρεις τους καί ακόμα ορίζουν τό 
βαθμό πού θά συμμετέχουν στήν υπέρτατη λατρευτική εκδήλωση γι’ Αυτούς, 
στό Άναστενάρι.

Άλλά, θά πρέπει νά σημειωθή πέος αυτή ή εντελώς αυθόρμητη επιλογή, 
γίνεται από τήν πλευρά όλων. "Οχι μόνον οί Αναστενάρηδες δέν επεμβαίνουν 
παρά μόνο γιά νά βοηθήσουν απλώς τούς πρωτόβγαλτους καί τούς άβγαλτους 
νά γίνουν αναστενάρηδες ή νά περάσουν σέ έναν βαθμό μεγαλύτερο στή λα
τρευτική εκδήλωση από κείνον στον όποιο βρίσκονται/ μά καί οί ίδιοι πού αι
σθάνονται μία έλξη γιά μιά εκδήλωση, πρέπει νά τήν άφίσουν νά ώριμάση 
έτσι πού νά φτάση σέ υλοποίηση καί νά πάρη τό σχήμα της μέσα στά πλαί
σια τού Άναστεναριού. Ή  μύηση καί τό βεβιασμένο, είναι «τεχνητό καί ψεύ
τικο» καί γιά τό λόγο τούτο δέν είναι αποδεκτό. Στήν περίπτωση αυτή, δεν 
υπάρχει πραγματική πρόσκληση από τούς Αγίους καί μπορεί ακόμα νά χα- 
ρακτηριστή σάν ύβρις.
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Ή  ερευνά πού έγινε σχετικά μέ τό θέμα αυτό σέ ώρες νηφαλιότητας καί., 
πού δεν είχαν χρονικά κανένα απολύτως σύνδεσμο μέ τό πανηγύρι, έδειξε 
πώς οί. αναστενάρηδες είναι πραγματικά ειλικρινείς καί δέν φαίνεται νά κρύ
βουν τίποτα, ούτε οταν είναι σέ έκσταση ούτε καί όταν δέν είναι. Τούς αρέσει 
ή επιδοκιμασία καί επιθυμούν πραγματικά έναν αναμφίβολο σεβασμό γιά τό 
έθιμό τους καί τό «πάθος» τους, τον «παιδεμό» τους, οπως ονομάζουν χαρα- 
κτηριστικώτατα τήν έκστασή τους καί τις έκτονωτικές εκδηλώσεις τους. Αέν 
ενδιαφέροντα!, όμως καθόλου γιά τήν προσέλκυση κι άλλων. Χαίρονται πρα
γματικά, οταν βγαίνη ένα καινούργιο «νεστενάρι», προ πάντων δταν πα- 
τήση στά κάρβουνα, μά πέρα από αυτό, δέν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Είναι ατομική υπόθεση τού καθένός τό νά είναι αναστενάρης μιά καί δέν 
πρόκειται γιά ιδιότητα επίκτητη αλλά γιά κάτι πού έχουν δώσει οι Χάρες. 
'Ωστόσο, στο σημείο· αυτό, πολλοί αναστενάρηδες παραμένουν κάπως σκεφτι
κοί. ’Έχουν διαπιστώσει, πώς πάρα πολύ συχνά, οί "Αγιοι αργούν νά δώσουν 
τό μήνυμά τους καί νά καλέσουν στήν υπηρεσία τους τούς πιστούς, αλλά μέσα 
στις καρδιές πολλών πού αρχικά φαίνεται πώς υπάρχει μόνον ό σεβασμός γιά 
τούς "Αγιους καί τό λατρευτικό έθιμο, έχει κιόλας ακουστή μιά πρόσκληση 
πού θά γένη πιο καθαρά αντιληπτή μέ τό πέρασμα τού χρόνου καί τή συνεχή 
επαφή μέ άλλους αναστενάρηδες. Ό  εξαίρετος αναστενάρης Κώστας Γιαν- 
νάκης από τή Βέρροια πού ανήκει στήν ομάδα τών αναστενάρηδων τού Λαγ
καδά, έχει συνειδητοποιήσει αυτό τό βραδύ προσές στά εσώτερα τής ψυχής, 
τών τάσεων καί τών ροπών, πού τελικά καταλήγει στήν αύτοανακάλυψη τής 
διαθέσέως αλλά καί τής ικανότητας νά γίνη αναστενάρης, ενώ αρχικά δέν 
τό φανταζόταν. Ή  γυναίκα του, ένας συμπαθέστατος καί απλός ήρεμος τύ
πος, ανήκει στήν κατηγορία πού αύτοανακαλύφθηκε πρόσφατα. Σέ ποιο βα
θμό, βοήθησε ή συμβίωσή τους καί οί ομαλότατες (οπως τούλάχιστον από δ,τι 
μπορεί κανείς νά διάγνωση από μία γνωριμία ιιαζί τους στή διάρκεια τής τε- 
λέσεως τού εθίμου πού δμως είναι ψυχολογικά πολύ πρόσφορη γιά μιά καλή 
■γνωριμία) σχέσεις τους δέν είναι εύκολο νά τό διαπιστώση κανείς μιά καί 
χρειάζεται, οχι μόνο ειδική ερευνά, αλλά καί μακροχρόνια παρατήρηση.
IΙάντιος, είναι βέβαιο πέος μία σιωπηλή μύηση πού βασίζεται όχι σέ απ’ ευ
θείας μυητικές προσπάθειες αλλά είναι αποτελέσματα τής συμβιώσεως καί 
-τού συγχρωτισμού, δλων εκείνων τών επιδράσεων τής αμοιβαίας αγάπης καί 
τής συμπάθειας στήν πλατέιά έννοια, πού υπάρχει ανάμεσα στά αρμονικά 
ζευγάρια καί τις ευτυχισμένες οικογένειες, δέν είναι ανύπαρκτη καθόλου. Τό 
ίδιο, αντίθετα, θά μπορή νά είπωθή καί γιά τις επιδράσεις τών διαφόρων κομ- 
πλέξ πού δρούν ανασταλτικά καί δέν άφίνουν νά έκδηλωθή τυχόν ύπάρχουσα 
-διάθεση γιά τις άναστενάρικες εκτονώσεις. ’Αλλά έπεκτείνεται πολύ τό θέμα
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στ'ις σελίδες αυτές, που οπωσδήποτε άπό λόγους τεχνικούς είναι περιωρι- 
σμένες.

’Άν έπιμείναμε κόπους στό σημείο τής μυήσεως, είναι διότι έχειγενικώ- 
τερη σημασία καί είναι ενδεικτική καί τής νοοτροπίας τών αναστενάρηδων 
καί τών αντιλήψεων τους γιά τήν ιδιότητά τους άλλά καί τελικά είναι ένα 
σημείο, τό όποιο είναι πολύ χαρακτηριστικό μέσα στό ολο πλαίσιο τών σχέ- 
σεων μεταξύ τους καί τής στάσεως τους απέναντι τών τρίτων. Έπί πλέον, απο
τελεί μιά ιδιοτυπία πάρα πολύ χαρακτηριστική. Οί άναστενάρηδες, είναι πρα
γματικά ακλόνητοι στις αντιλήψεις τους. Θεωρούν τιμή άπό τούς 'Άγιους αύτό 
πού τούς έχει δοθή. Είναι πραγματικά μιά βαρετά τιμή. ένα χρέος ιερό πού 
έχουν νά εκπληρώσουν καί υποφέρουν, «παιδεύονται» μέ δλα αυτά. 'Ωστόσο, 
δέν επιθυμούν οπωσδήποτε νά έχουν νέους συλλάτρεις, γιατί δέν φαίνεται πώς 
πέρα άπό τό δτι δέν τό θεωρούν δική τους δουλειά τό νά προσηλυτίσουν, τούτο 
δέν μειώνει τό δικό τους «παιδεμό». Γιά τούς άναστενάρηδες εΐναι «πολύ πλα
τύς ό .κόσμος» καί πολλά τά βάσανά του. ’Έτσι, πέρα άπό τά δικά τους βάσανα 
καί τις αγωνίες, μέ τήν ευαισθησία τήν οποία έχουν γιά τόν συνάθρωπο, 
ξέρουν πέος ή συμμετοχή τών τρίτων δέν είναι αρκετή γιά νά τούς έλαφρώση 
τούς ίδιους. 'Ο αριθμός τών μυημένων καί άποδεχαμένων τό Άναστενάρι, φαί
νεται πώς τούς άφίνει επίσης ακέραια τήν προσωπική τους ευθύνη γιά τή λα
τρεία τών Αγίων τους. Στό σημείο αύτό, θά πρέπει άσφαλώς νά σταθή κα
νείς μέ ιδιαίτερη προσοχή μιά καί δείχνει πόσο εύαίσθητοι εΐναι οί άνθριυ- 
ποι αυτοί καί πόσο έχουν πιστέψει στήν αποστολή τους άπό τή μιά μεριά κι’ 
άπό τήν άλλη, πόση ευσυνειδησία τούς κατέχει στήν εκτέλεση αύτής τής άπο- 
στολής, πού οπωσδήποτε έχει άξιοθαύμαστο άνθρωπιστικό περιεχόμενο.

Συμπεράσματα σχετικά, μπορεί νά βγάλη κανείς άπό τή σιωπηλή στάση 
τών άλλων αναστενάρηδων πού παρακολουθούν τόν εκστασιασμένο νά χορεύη 
άλλά άκόμα καί νά «γωνιά πραγματικά χωρίς εκείνοι νά συμμετέχουν φαινο
μενικά σέ τίποτα, άλλά άντίθετα, νά φαίνωνται πώς αδιαφορούν, πώς δέν βλέ
πουν καί δέν άκούν καθόλου.

.Κι δμως, ή στάση αυτή δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά θεωρηθή άδιαφορία. 
•Ό άναστενάρης πού παρακαλουθεΐ τόν «παιδεμό» τού άλλου αναστενάρη πού 
βρίσκεται σέ έκσταση καί χορεύει, άγωνιά κι’ άκόμα τραγουδάει ή φωνάζει, 
άναζητώντας τό λυτρωμό του άλλά καί συγχρόνως προσπαθώντας νά ξεπε- 
ράση τά δρια τού εγώ του καί νά βρή μέσα του τόν τέλειο, τόν καθαρό άν
θρωπο συμμετέχει μέ τό δικό του τρόπο δπο3ς έπιβάλλεται κι’ δπως τόν νοιώ
θει. Ό  άναστενάρης πού έχει έκστασιαστή, δπως δλοι οί μεμυήμένοι πρέπει 
νά περάση μόνος του τήν άγωνία, νά πρασπαθήση καί νά νικήση ό ίδιος. ’Ε
κείνος πού τόν παρακολουθεί δσο κι’ άν τόν αισθάνεται δμοιό του, πρέπει νά
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σταθή καί στέκεται παρατηρητής γεμάτος καί αυτός από τό Ιερό δέος καί μέ 
τήν ψυχική ανάταση πού έχει ό εκστασιασμένος συλλάτρης του. Περιμένει 
καί. αυτός μέ τήν ίδια αγωνία καί τήν μεγάλη καρτερία δμως μαζί, νά ήρε- 
μήση ό εκστασιασμένος καί μέ πραγματική ανακούφιση τον ακούει ήρεμο πια 
:νά λέη τό τυπικό «Καλησπέρα σας», σημείο πώς ξαναγύρισε μαζί τους από 
τον εντελώς (δικό του κόσμο πού βρισκόταν δσο ήταν σέ έκσταση καί τούς ξα
ναβρίσκει μιά καί τούς είχε χάσει δσο ήταν εκστασιασμένος κι’ αυτούς κι’ δλο 
τον άλλο περίγυρο. ' \ ί,

'Οπωσδήποτε, οί σιωπηλοί αυτοί συμπαραστάτες, αποτελούν μιά πηγή 
από δπου αντλούν δύναμη οί αναστενάρηδες πού πάσχουν γιατί γνωρίζουν 
πώς ούσιαστικά συμπάσχουν καί συμμερίζονται. Έδώ συιιβαίνει μέ το δικό 
του τρόπο αυτό πού συμβαίνει περισσότερο ζωηρά μέ τά μέλη ιού κυρίως θιά
σου. Στον κυρίως θίασο, ή ψυχική έξαρση τών μελών τον ανέρχεται μέ τήν 
αύξηση τών συμμετεχύντων μελών. Οί αναστενάρηδες γνωρίζουν καλά καί 
δηλώνουν ανεπιφύλακτα, πώς, δσο περισσότεροι είναι τόσο πιο πολύ δύναμη 
υπάρχει. Δύναμη πού δέν άποτελεΐται μόνα από τήν ένωση τών κατά μέρος 
δυνάμεων αλλά πού αυξάνεται στούς αναστενάρηδες στον καθένα ξεχωριστά. 
Αυτό άποδεικνύει καί πολύ καθαρά, πόσο δίκαιο έχει ό ’Άντλερ δταν λέη πώς 
τά υπνωτιζόμενα άτομα έχουν από φυσική διάθεση τή συνεργασία καί τή συν
αλληλία μέσα τους. ’Άν εδώ δέν ύπάρχη υπνωτισμός αλλά έκστασιασμός, δέν 
υπάρχει καί μεγάλη διαφορά, διότι οί δύο καταστάσεις ανήκουν στήν ίδια κλί
μακα τής κατηγορίας τών καταστάσεων αυτών. Δέν θά ήταν άστοχο, νά υπο
γραμμίσουμε έδώ τήν παρατήρηση τού δρ. Βεράλ (Vierall) πού εύστοχώτατα 
μεταφέρει ό Κ. Ρωμαίος στις Λατρείες τής Θράκης (τόμ. ΙΑ τού Α.Θ.Λ. 
Γ.Θ.) γιά τό ρόλο τού θιάσου στό άνέβασμα τού ψυχικού δυναμισμού μέ τό 
σχόλιό του στό στίχο 75 τών Βακχών τού Ευριπίδη: «ΤΩ μάκαρ δστις θιασεύ- 
εται ψυχάν».

Πολύ χαρακτηριστικές γιά τήν ψυχοσύνθεση τών αναστενάρηδων καί 
τήν προδιάθεση πού έχουν νά φτάσουν τελικά μέχρι καί τήν πυροβασία, είναι 
οί διηγήσεις τους, γιά τά όνειρα πού βλέπουν, πολλές φορές επί ολόκληρη 
σειρά ετών. Τό περισσότερο συνειθισμένο είναι νά όνειρεύωνται φωτιές καί νά 
,πυρο'βατούν ακόμη στον ύπνο τους. ’Άλλοτε πάλι, έχουν καί άλλα σημάδια, 
πού τά έρμνεύουν σάν πρόσκληση από τούς Αγίους γιά πυροβασία. Πάντως, 
κάτι πρέπει τό έκτακτο συνήθως νά συμβή, γιά νά σπάση τό φράγμα τού δι
σταγμού καί νά κατανικηθή ό φόβος τής φωτιάς. Μία περίπτωση, σημειώθηκε 
κιόλας σέ προηγούμενες σελίδες. Είναι ή περίπτωση τού Κυρ. Λίλλη. Παρ
όμοια, 'διηγήθηκε ή Δέσποινα Λιούρου, ή όποία κατάλαβε πώς «χαλάστηκε·· 
καί άνοιξε δ δρόμος της γιά τή φωτιά» σέ μιά στιγμή πού ήταν βέβαιο πώς
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δλο τδ βάρος του σβυσίματος τής θρακιάς, έπεφτε στον .σύζυγό της καί τον 
ένα της γιο. Αυτό τό γεγονός, έφτασε γιά νά πάρη εντελώς αυθόρμητα τή με
γάλη απόφαση, κάτι πού δέν είχε κάνει επί είκοσι ολόκληρα χρόνια σάν μέ
λος μιας άναστενάρικης οικογένειας.

Αυτή ή προδιάθεση γιά πυροβασία, εκδηλώνεται συχνά από τήν παιδική 
ακόμη ηλικία. Παιδιά άναστενάρικων οικογενειών, από πολύ νωρίς, 'δείχνουν 
τό 'ενδιαφέρον ή αντίθετα τήν αδιαφορία τους γιά δλα δσα συμβαίνουν γύρω 
άπό τό έθιμο. Κυριολεκτικά, μερικά είναι πανταχοΰ παρόντα, ενώ άλλα αδια
φορούν ή καί δυσφορούν ακόμα. Τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις έχουν 
πέσει στήν αντίληψή μου καί έχουν καταγραφή. Τά παιδιά τού άρχιαναστε- 
νάρη Λαγκαδά Λιούρου, μπορεί νά τά δή κανείς «παντού στή μέση», άπό 
πολύ μικρά στις φωτογραφίες, νά παρακολουθούν τά πάντα μέ ενδιαφέρον. 
Μέ τήν ένηλικίωσή τους έγιναν καί τά δύο, εξαίρετοι πυροβάτες. Παιδιά άλ
λων αναστενάρηδων τής ίδιας ηλικίας, δέν φαίνονται πουθενά, κι ούτε τελικά 
έγιναν αναστενάρηδες. Στά 1971, κάποια ηλικιωμένη άναστενάρισσα, έφερε 
τά δύο έγγονάκια της μέσα στο κονάκι, σέ μιά ώρα πού ό χορός βρισκόταν σέ 
έξαρση. Τό ένα παιδάκι εκλαιγε καί ζητούσε επίμονα νά βγή έξω. ’Αντίθετα 
τό άλλο, φαινόταν τέλεια άπορροφημένο σέ δσα γινόντουσαν εκεί μέσα. Κρα
τούσε ακόμη μέ πολύ ακρίβεια τό ρυθμό τής μουσικής μέ τό1 πόδι του καί 
ήταν έτοιμο νά χορέψη. Έκλαψε μάλιστα σπαραχτικά, δταν αναγκάστηκαν 
νά τό πάρουν κι’ αυτό μαζί μέ τό άλλο πού τόσο έντονα δυσφορούσε έξω. Αυτή 
ή τόσο χαρακτηριστική σκηνή δυστυχώς δέν φωτογραφήθηκε, αλλά σέ μία 
κλειστή συγκέντρωση στή Μελική, παραμονές τού χειμωνιάτικου Άναστενα- 
ριού, φωτογραφήθηκε μία άλλη εξ ίσου χαρακτηριστική. Στή συγκέντρωση 
αυτή πού έγινε μέ τήν ευκαιρία έπισκέψεώς μου εκεί στο σπίτι ενός αναστε
νάρη, τού λυράρη, χορευτή, τραγουδιστή καί πυροβάτη Γιώργου Καλοστέ- 
φανου, υπήρχαν καί δύο κοριτσάκια πού οί γονείς τους είναι πυροβάτες. Τό 
μεγαλύτερο, ηλικίας δέκα ετών, έδειχνε νηφάλιο καί ανεπηρέαστο. Τό μικρό
τερο, αντίθετα, πήρε μία πολύ χαρακτηριστική στάση περισυλλογής, κρατών
τας τό πηγούνι του μέ τό χέρι του. 'Ηταν τόσο δοσμένο στή σκέψη του, πού 
δέν κατάλαβε ούτε δτι τό φωτογράφησα, μέ δλο πώς χρησιμοποιήθηκε φλάς.

Τά .προγνωστικά, γιά τά παιδιά αυτά, άπό τούς ίδιους τούς αναστενάρη
δες, είναι πώς θά γίνουν ή δέν θά γίνουν γρήγορα ή καθόλου αναστενάρηδες, 
χωρίς βέβαια νά αποκλείεται κι5 όποιαδήποτε άλλη εξέλιξη. 'Πάντως, γιά τά 
παιδάκια πού έχουν κιόλας «βάρος», φροντίζουν οί γονείς καί φίλοι αναστε
νάρηδες νά τά ελαφρώσουν, «δσο πού νάρθη ή ώρα τους». "Εως δτου δηλαδή, 
μεγαλώσουν άρκετά, περάσουν τό δέκατο έκτο ή δέκατο έβδομο έτος τής ηλι
κίας τους, οπότε τήν ευθύνη τήν έχουν πλέον μόνα τους. 'Όσο γιά τό «έλά- 
φρωμα», είναι τό συνειθισμένο: Θά χορέψουν, θά πυροδοτήσουν καί θά κά
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νουν δ,τι άλλο «πρέπει» γιά νά πάρουν εκείνοι τό βάρος τους καί νά τό κά-ι( 
ψουν στή θρακιά.

Τό συμπέρασμα άπό όλ’ αυτά, εΐναι πώς άπό πλευράς Ιδιοσυγκρασίας, εΐναι 
απαραίτητη μία ξεχοοριστή ευαισθησία, μία εύ συγκινησία στό ρυθμό καί τή 
μελωδία του άναστενάρικου τύπου. Τό «χάλασμα» γίνεται, άλλοτε σιγά καί 
ωριμάζει ύστερα άπό μακροχρόνια -ψυχική επεξεργασία. Ή  στιγμή ή αφορ
μή, μπορεί νά έρθη άλλοτε αργά κι’ άλλοτε γρήγορα. Είναι δμως απαραίτητη 
μία ευαισθησία έμφυτη, ή οποία εκδηλώνεται συνήθως πολύ ενωρίς, καί δίνει 
τις βάσεις γιά τήν ώρίμανση αύτοΰ πού λέγεται καί εΐναι ιδιαίτερα ή άναστε- 
νάρικη εύσυγκινησία.

e) ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

01 εικόνες αποτελούν ένα στοιχείο μέ εντελώς ξεχωριστή σημασία γιά 
τόν αναστενάρη καί τήν τελετουργία του καί βρίσκονται στό κέντρο τοΰ ψυ
χολογικού κλίματος ολοκλήρου τοΰ εθίμου.

Σημασία γιά τόν αναστενάρη έχει ή εικόνα γιά πολλούς λόγους καί τό 
ίδιο πολλαπλή είναι ή επίδρασή της πάνω του καί γι’ αύτό τό ΐδιο πολλαπλός 
άλλά καί στενός είναι ό δεσμός μαζί της, έτσι, πού νά μπορή νά χαρακτηριστή 
άκατάλυτος.

ιΠρώτα άπό δλα, οΊ εικόνες πού έχουν οι άναστενάρηδες καί τις φυλάνε 
πραγματικά περισσότερο καί άπό τήν ίδια τους τή ζωή, εΐναι άπό μιά άποψη 
ή ϊδια ή ιστορία τοΰ εθίμου καί μέ αύτές συνδέεται ή καταγωγή του. Σύμ
φωνα με τά δσα λένε οί ίδιοι, πυροβατοΰν σέ ανάμνηση τοΰ γεγονότος δτι δέν 
κάηκαν σάν έπεσαν. στή φωτιά γιά νά τις σώσουν δταν καιγόταν ό ναός πού 
ήσαν μέσα. Έδώ μέ άλλα λόγια, έχουμε τό θαυματουργικό μέρος τής άγιας 
εικόνας, πού άπό πλευρά ψυχολογική, συνδέει τό ήρωϊκό καί τό υπερφυσικό 
στοιχείο πού σημαίνει συγχρόνως καί τή σύζευξη τής ευθύνης τοΰ άνθρώπου 
γιά τήν απόφαση · τής ήρωϊκής πράξεως καί τήν συγκίνηση τοΰ θείου στήν 
απόφαση αύτή πού τήν συνοδεύει ή συμπαράσταση, μέ τήν υπερφυσική βοή
θεια πού δίνεται· άπό τήν πλευρά του. Ή  εικόνα πού έχει ό άρχιαναστενάρης 
Ακουρος, εΐναι άπό τήν πλευρά αύτή ιδιαίτερα σημαντική, γιατί έχει φτιαχτεί 
μέ τό ξύλο τής καστανιάς μέσα στήν κουφάλα τής οποίας βρέθηκε κρυμμένη 
εικόνα τοΰ Αγίου Κωνσταντίνου ύστερα άπό επέμβαση καί οδηγίες τοΰ ίδιου 
τοΰ 'Αγίου.

Τήν εικόνα τήν χορεύουν καί μέ αύτήν περνάνε πάνω στήν πυρά. Μπρος 
στις εικόνες προσεύχονται καί εκστασιάζονται καί ολόκληρη ή τελετουργία 
γίνεται μέ έναν προσανατολισμό άπό τόν άναστενάρη, πού νά μήν μειώνεται
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μέ κανένα» τρόπο ό σεβασμός προς αυτήν, ιμέ τή στάση καί τή θέση μέσα στό 
χώρο,, από κανένα. Φυσικά, τό καντήλι, τό θυμίαμα, τό κερί, είναι, απαραί
τητα γιά τήν απότιση τιμής στήν εικόνα, καί ακόμα τό χειροφίλημα σέ κείνον 
που θά τήν προσφέρη χορεύοντας νά τήν άσπαστη, ή θά τήν δώση καί στον 
ίδιο τον χορευτή αναστενάρη, γιά νά χορέψη μαζί της.

Οί. άγιες αυτές εικόνες πού φυλάγονται στό κονάκι ή στά σπίτια τών κατό
χων, μιλάνε μέ τό τρόπο τους καί υπαγορεύουν τις θελήσεις τους μέ διάφορα 
σημεία. Ή  εικόνα τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης π.χ. τού άρχιανα- 
στενάρη Αιούρου, δέν δέχεται νά δεθούν τά αναθήματα, τά «ασημικά» επάνω 
της μέ σύρματα. Μυστηριωδώς κόπηκαν τά σύρματα κι’ έπεφταν τά αναθή
ματα όταν αποφάσισαν νά αλλάξουν τά νήματα γιά καλύτερο δέσιμο. Τό για
τί δέν τό εξήγησε, αλλά ή μητέρα τού Αιούρου «ένοιωσε» πιος σήμαινε άρ
νηση τών 'Αγίων στό σύρμα τό δτι, χωρίς νά πειράζη. κανείς τά αναθήματα 
καί τήν εικόνα, τά ασημικά έπεφταν κάτω μέ θόρυβο χαρακτηριστικό. ’Έτσι, 
άντικαταστάθηκαν καί πάλι μέ κλωστές τά σύρματα, οί οποίες κόβονται βέ
βαια αλλά δικαιλογημένα καί λογικά εξηγήσιμα.

Ή  περιποίηση τής εικόνας είναι γενικά πολύ προσεχτική. Πρέπει νά 
διατηρηθή καθαρή καί ακόμα δέν εχει έγκαταλειφθή ή εντύπωση πώς πρέπει 
νά είναι «τέλειος» ό "Αγιος γι’ αυτό καί χρειάζεται συχνά μιά επιδιόρθωση 
τής εικόνας μέ ξαναζωγράφισμα σέ ώρισμένα σημεία πού εχει φθαρή κλπ.

.Μέ άλλα λόγια, ή εικόνα πού έχουν φέρει άπό τήν πατρίδα, αποτελεί τό 
αντικείμενο καί τής τιμής καί τό μέσο τής επικοινωνίας μέ τον "Αγιο. ’Ακόμα 
εχει κι’ έναν άλλο ψυχολογικό ρόλο: Αποτελεί τήν ιστορική συνέχεια τού εθί
μου, καί τον κρίκο μέ τήν πατρίδα τήν ’Ανατολική Ρωμυλία. Είναι τά «άγια 
καί τά ιερά», πού δέν παρέλειψε νά φέρη 6 πρόσφυγας Θράκας μαζί του ύστερα 
άπό τον ξεριζωμό του. Γι’ αυτό καί ή φύλαξή της, είναι τό πρωταρχικό μέ- 
λημα τού καλού αναστενάρη καί ιδιαίτερα τού άρχιαναστενάρη.

'Ωστόσο οί αναστενάρηδες, δέν είναι τυφλοί εικονολάτρες μέ όλα αυτά. 
Σέβονται, τιμούν κι’ ακόμα επικοινωνούν μέ τον "Αγιο μέ τήν εικόνα του 
αλλά κάνουν καί χωρίς αυτήν, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Πέρα άπό τήν 
εικόνα, είναι ό ίδιος ό "Αγιος προστάτης κι’ αυτό σημαίνει πώς καί νά τον 
τιμήσουν μπορούν χωρίς αυτήν καί νά επικοινωνήσουν μαζί του. Καί τό κάνουν 
πραγματικά, όταν χρειαστή. Τούτο ίσως νά μήν ήταν αρχικά έτσι. καί νά δη- 
μιουργήθηκε ύστερα άπό τις αντιδράσεις στά προσκόμματα πού βάζει συχνά 
ή εκκλησία στήν τέλεση τού εθίμου. Πάντως, γίνεται μεγάλος άγώνας γιά τήν 
εικόνα καί ό άρχιαναστενάρης 'Αγίας Ελένης Σερρών στά 1970, άρνήθηκε 
νά τελέση δημόσια τήν πυροβασία, διότι δέν τού δόθηκαν οί εικόνες πού υπο
τίθεται πώς είχαν δοθή, γιά απλή φύλαξη στον εκεί ναό. Σέ παρόμοια απειλή
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(όχι όμως πραγματοποίηση) ό άρχιαναστενάρης Σ . Λιοϋρος στο Λαγκαδά, 
δήλωσε ότι θά πυροδοτήσουν εκεί καί χωρίς τις εικόνες, γιατί ό 'Άγιος μπο
ρεί νά τους τραβήξη στή φωτιά καί χωρίς την εικόνα του. Ή  διάκριση εικό
νας καί Αγίων είναι καθαρή καί δέν υπάρχει καμμιά σύγχυση ουσιαστικά, 
οπως ιμπορεί νά νομιστή άπό πρώτη εντύπωση. Ασφαλώς έχει. αυξημένη δύ
ναμη ή εικόνα πού έχει έρθει άπό τήν πατρίδα άλλά είναι φανερό, πα)ς τούτο 
συμβαίνει άπό συναισθηματικούς λόγους καί ιστορικούς δεσμούς κι5 όχι άπό εί- 
κονολατρική 'διάθεση. Ούτε άκριβώς μπορεί νά είπωθή, πώς υπάρχει ή ψυχο
λογία τής θαυματουργικής εικόνας πέρα γιά πέρα. 'Τπάρχουν θεραπείες, προ
βλέψεις, διάφορες (βοήθειες κλπ. πού γίνονται μέ την εικόνα άλλά ή θέληση 
τού Αγίου εκδηλώνεται συχνότερα μέ όνειρα καί διαισθήσεις, προσωπικές επι
κοινωνίες, σχεδόν πάντοτε μέ έμμεσο τρόπο, καί λιγώτερο μέ τις εικόνες. Οί 
περιποιήσεις καί ό σεβασμός προς τήν εικόνα έχουν τό χαρακτήρα τής συγκε- 
κριμενοποιήσεως σέ ένα άντικείμενο σύμβολο κι’ άπεικόνιση τού θείου καί τής 
αγιότητας. Δέν πρέπει νά παραβλέπεται πώς τά άμανέτια είναι κι αυτά πολύ 
ιερά κι’ έχουν έναν ρόλο άνάλογο μέ τήν εικόνα στήν ψυχολογία τού άναστε- 
νάρη. Φυσικά ίερώτατες εΐναι καί οί «ποδιές».

Θά έπρεπε νά σημειώσουμε καί κάτι ακόμη γιά τις περίφημες άναστε- 
νάρικες εικόνες, πού όχι μόνο δικαιολογεί τό σεβασμό σ’ αυτές τών αναστε
νάρηδων, άλλά καί πού ρίχνει φώς, σέ τελευταία άνάλυση, σέ ολόκληρη τήν ιστο
ρία καί τήν πραγματική ουσία τού εθίμου. 'Πρόκειται γιά τήν κυριότητα τών 
εικόνων αυτών, καί τό ρόλο τους στή λατρευτική εκδήλωση προς τούς Α γί
ους Κωνσταντίνο καί Ελένη, δλόκληρης τής περιοχής δπου υπήρχαν άναστε- 
νάρηδες.

Οί εικόνες αυτές, είχαν καί δέν είχαν κύριο. Ήσαν καί δέν ήσαν ιδιοκτη
σία ενός συγκεκριμένου άτόμου ή μιάς οικογένειας. Καί τούτο, διότι, ναι μέν 
τήν πρωτοβουλία τής κατασκευής τους τήν είχε ένας ώριαμένος άναστενάρης, 
άλλά ολόκληρο τό χωριό βοηθούσε μέ κάθε είδους συνεισφορές σ’ αυτήν. ’Άλ
λωστε, οί ίδιοι οί αναστενάρηδες πού έπαιρναν τήν πρωτοιβουλία, δέν τις κρα
τούσαν όπιο σ δήποτε γιά τον εαυτό τους. Πιστεύοντας πώς είναι απλώς οί δια
λεγμένοι άπό τούς 'Άγιους γιά τό καλό ολόκληρης τής κοινότητας, θεωρού
σαν τήν εικόνα «συγκωριακή». ’Έτσι εξηγείται καί τό ότι κανονικά φυλά
γονταν στήν εκκλησία τού χωριού καί μόνο γιά τις τελετουργίες του τις έπαιρ
ναν άπό εκεί μέ τή συγκατάθεση πάντα τού κλήρου. ’Έτσι δικαιλογεΐται καί 
ό γενικός σεβασμός σέ αυτές, τά βαρυά άσημικά καί χρυσικά τάματα, τά 
μαντήλια, οί ασημένιες ταινίες κι’ όλη ή «στόλιση» πού είχαν.

Έ ξ άλλου, οί εικόνες οί ίδιες, έδειχναν πώς άπαιτούσαν τό σεβασμό αυτό 
άπό όλους επίσης κι’ όχι μόνο άπό τούς διαλεχτούς τών Άγιων.
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Ανάμεσα στις άλλες ιστορίες πού λέγονται γιά τις εικόνες αΰΐές, είναι 
καί τό κακό πού παθαίνουν δσοι άσειβούν απέναντι τους. ’Έτσι, ένας επίτρο
πος τής εκκλησίας πού τις έκρυψε γιά νά μην τις βρουν οί αναστενάρηδες 
καί τις πάρουν γιά τό πανηγύρι τους, επαθέ μεγάλο κακό. Άρρ.ώστησε καί 
δέν έγινε καλά παρά μόνο οταν μέ τήν προτροπή τής γυναίκας του τις ξ,ανα- 
φανέρωσε. .<■,

Τό γεγονός επίσης πώς καί οί μή αναστενάρηδες τού χωριού ζητούσαν 
πάντα τή συνδρομή τών αναστενάρηδων κι έταζαν στις εικόνες αυτές, είναι 
πολύ χαρακτηριστικό.

Γενικά θά πρέπει βάσιμα νά δεχτούμε, πώς τό γεγονός ότι όί άναστενά- 
ρικες εικόνες «χόρευαν», προκαλούσαν δηλαδή έκσταση στούς αναστενάρη
δες, δέν έμενε καθόλου χωρίς επιπτώσεις ψυχολογικές καί σέ ολόκληρη τήν 
κοινότητα, πού ιμέ θαυμασμό, δέος καί κατάπληξη, έβλεπε πώς μέ αυτές,,,ακόμα 
καί στή φωτιά μπορούσε νά χορέψη κανείς χωρίς νά καή.

Ή  τεράστια ψυχολογική σημασία, πού εΐχε ή εικόνα τών αναστενάρη-,, 
δων πάντοτε, εξακολουθεί νά ύπάρχη καί σήμερα ανάμεσα στούς αναστενάρη
δες καί τούς φίλους τού άναστεναρισμού ακόμα. Πολλές αντιξοότητες, άρρώ- 
στιες καί θάνατοι ακόμα, ερμηνεύονται σάν κακή συμπεριφορά απέναντι στις 
εικόνες καί δλα οσα ανήκουν σέ αυτές: Ποδιές, άμανέτια, αναθήματα. ,· , .

'Όταν συμβαίνη κάτι πού δέν μπορεί νά έξηγηθή λογικά, ζητείται ή βο
ήθεια τού άρχιαναστενάρη καί τών άλλων αναστενάρηδων. Αυτοί συζητούν 
τό θέμα καί καταλήγουν, πολύ συχνά άπό «φώτιση», δηλαδή έμπνευση,,, πως 
κάτι έχει φταίξει μέ τις εικόνες: Ή  δέν έχουν τή σωστή θέση, τό σωστό
προσανατολισμό στο «στασίδι» τους, ή τά αναθήματα δέν είναι αρεστά γιατί 
κάτι λάθος έγινε κι* έπρεπε νά εΐναι σέ άλλη εικόνα ή κάτι παρόμοιο καί πρέ
πει νά διορθωΟή. ’Αλλά συμβαίνει τό περίεργο, ποος ενώ ένας άναστενάρης 
μπορεί νά βρή τήν αιτία τού κακού γιά τον τρίτο, δέν μπορεί γιά τον ίδιο τον 
εαυτό του. Μπορεί νά ύποφέρη ό ίδιος μά νά ξεφεύγη δ λόγος, ενώ δ ίδιος 
αυτός βοηθά τον τρίτο.

Ή  ψυχολογία γύρω άπό τήν εικόνα, παρουσιάζει μία άντίφαση πολύ συ
χνά. ’Ενώ θεωρείται μεγάλη επιτυχία τό νά εχη κανείς μία τέτοια εικόνα στήν 
κατοχή του, σπίτι του καί πολύ συχνά τά μπερδέματα γύρω άπό τον «άκραμπά» 
τό κληρονομικό δικαίωμα, είναι ένα άπό τά πιο πικρά «άχ» τών αναστενάρη
δων, άλλο τόσο δέν θέλουν τήν εικόνα, ή κάτι πού τής ανήκει, σπίτι τους. ’Εάν 
«διαπιστώσουν» πέος δυσφορεί ή δυάδα τών Αγίων διότι ή εικόνα τους ή δσα 
τής ανήκουν δέν είναι καλά μέ τούς κατόχους τής. εικόνας ή κάτι παρόμοιο, 
τότε μέ κανένα τρόπο δέν κρατούν τήν εικόνα ή τό άλλο αντικείμενο πού τής 
άνήκει, σπίτι τους. Κι’ έτσι πολύ συχνά περιφέρονται άναθήματα άπό εικόνα 
σέ εικόνα γιά νά βρεθή, πιά «θά τό κρατήση», σέ ποιάν δηλαδή άνήκει. Τότε
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παύει ή δυσφορία τοΰ «νοικοκύρη» τών 'Αγίων δηλαδή, καί, μαζί καί τό κακό 
σέ κείνον πού τήν κρατούσε, έστω καί χωρίς νά τό ξέρη, «παράνομα». (Μία 
σχετική περιπέτεια αναθήματος πολύ πρόσφατη μού διηγήθηκε τόν Νοέμ
βριο τοΰ 1972 ό Σταμάτης Λιοΰρος). ’Άλλοτε πάλι, προτιμάται ή παράδοση 
τής εικόνας τής ίδιας στήν εκκλησία. Πολλές συζητήσεις καί ανησυχίες γίνον
ται κι’ εκφράζονται γύρω άπό τό θέμα αύτό άπό τούς αναστενάρηδες σήμερα. 
Φαίνεται, πώς αύτή ή ανησυχία είναι άποτέλεσμα όλης τής ψυχολογίας τών 
άναστενάρηδων γιά τήν εικόνα πού οπωσδήποτε αναστατώθηκε μέ τό άπό πάν
τοτε, λόγιο τοΰ συλλογικού τής κατασκευής της καί τοΰ ξεριζωμού άπό τις κοινό
τητες, στις όποιες υπήρχαν συγκεντρωμένοι καί γνωστοί, οι φυσικοί κληρονό
μοι καί κάτοχοί τους.

Εκείνο πού αποκλείεται οπωσδήποτε, είναι ή επιθυμία νά βρίσκεται ή 
εικόνα «εκεί πού πρέπει» γιά λόγους οικονομικούς. Είναι τό μόνο πράγμα πού 
δέν εξαργυρώνεται μέ δλα τά πλούτη τοΰ κόσμου άπό τούς άναστενάρηδες. 
’Αντίθετα, γιά τή διάσωσή της, δίνονται τά πάντα, άκόμη καί ή ζωή ή ίδια. 
Τέλος, πρέπει νά έπανέλθουμε σέ ενα στοιχείο, τό όποιο είναι οπωσδήποτε 
σημαντικό, καί τό θίξαμε πιο πάνω. Τό κάλεσμα τών εικόνων γιά σωτηρία 
τους άπό τή φωτιά, μαζί μέ άλλες παραδόσεις, δπως τής Μακρυμαλλούς είναι 
πολύ χαρακτηριστικό γιά τό πώς αισθάνεται γενικά δ άναστενάρης, γιά τή 
συμμετοχή, τήν υπεύθυνη ανάληψη μιας πράξεως σωστικής, πού άσφαλώς 
θά μπορούσε νά κάνη μόνος του ό 'Άγιος, τό θείο.

Είναι φανερό, πώς καί εδώ υπάρχει πολύ συγκεκριμένο, εκείνο πού διαισθάνε
ται κανείς διάχυτο στήν αντίληψη τοΰ άναστενάρη γιά τήν άνθρώπινη ευθύνη, 
στον τρόπο πού αντιμετωπίζει τή ζωή καί τά προβλήματά της: 'Τπάρχει μία 
άνάγκη συνεργασίας θείου—ανθρωπίνου γιά τήν πραγμάτωση τοΰ καλού στά 
ανθρώπινα. Οι 'Άγιοι μπορούν άσφαλώς τά πάντα. Ό  άνθρωπος δμως, οφεί
λει υπεύθυνα καί «ήρωϊκά», νά ενεργή καί νά προσπαθή.

Στό προσκύνημα τών εικόνων, ισχύει άπόλυτα τό «νΐψον άνομήματα μή 
μόναν όψιν». Καί κατά τή διάρκεια τού πανηγυριού, σέ δλες του τις φάσεις, 
ή προσκύνηση γίνεται σιιυπηλά, μέ ύψιστο σεβασμό καί ψυχική ανάταση. 
Χαρακτηριστικό, πώς δταν προσεύχονται, μπρος στήν εικόνα, μετά τό τέλος 
τής προσευχής, λένε τό δηλωτικό χαιρετισμό «καλησπέρα», πού σημαίνει, πώς 
ό προσευχόμενος είχε άποκοπή άπό τό περιβάλλον του ψυχικά καί νοητικά καί 
βρισκόταν κοντά στούς 'Αγίους. Τοΰτο, δχι μόνο στό πανηγύρι άλλά πάντοτε.

Γενικά, πρέπει νά είναι «καθαροί» σωματικά καί ηθικά, γιά νά άσπασθοΰν 
τις εικόνες, άλλά κι άκόμα γιά ν’ άνάψουν κερί ή καντήλι σ’ αυτές. Κανο
νικά μάλιστα πρέπει νά αλλάζουν ρούχα δταν ανάβουν τό καντήλι άλλά μιά 
κι’ αύτό δέν είναι πάντα εύκολο μέ τις καθημερινές δουλειές, οπωσδήποτε φο
ρούν έστω κι’ άπό πάνω μιά καθαρή ποδιά.
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Έ να άλλο πράγμα που τηρούν μέ πολλή προσοχή, είναι τό δτι όχι δ χο
ρευτής που ακούει τήν εικόνα νά τον καλή νά τήν πάρη στά χέρια του τήν 
παίρνει, αλλά κάποιος τρίτος, καί κυρίως ό άρχ(.αναστενάρης πρέπει νά του 
τή δώση. Ή  διαβίβαση τής εικόνας, γίνεται μέ χειροφίλημα αΰτοΰ που τήν 
παίρνει προς τον δίδοντα. Τί ακριβώς σημαίνει αυτό, δέν έγινε δυνατόν νά 
έξακριβωθή. ’Ίσως δμως, τό δέος που καταλαμβάνει τον έγκαλούμενο, νά προ- 
καλή αυτό τό δισταγμό καί ή παράδοση τής εικόνας, άφού κανονικά πρέπει 
νά γίνη άπό τον άρχιαναστενάρη ή κάποιον άλλον τής «δωδεκάδας», νά είναι 
μία ενθάρρυνση καί μία διαβεβαίωση προς τον διστάζοντα πώς είναι πραγμα
τικά άξιος νά πάρη τήν εικόνα στά χέρια του.

Σημειώνω πώς, δταν θέλησα νά φωτογραφήσω τις εικόνες σέ ένα διά
λειμμα στό πανηγύρι του Λαγκαδά, πολύ ευγενικά μου υπέδειξαν πώς έπρεπε 
νά πάρω τήν άδεια τής νοικοκυράς γιά τά τις κατεβάσουν ακόμη καί άναστε- 
νάρισσες άπό τό «στασίδι» τους. Ή  άρχιαναστενάρισσα, δταν ρωτήθηκε, πολύ 
πρόθυμα έδωσε τήν άδεια καί σέ μένα τήν ίδια νά τις κατεβάσω άν ήθελα. 
Μου δήλωσε δμως, πώς δέν θά τήν έδινε οπουδήποτε.

’Άπειρες εΐναι οί ιστορίες τών αναστενάρηδων γιά τις εικόνες τους. 
'Ιστορίες γιά τό πώς τις κατασκεύασαν, τούς λόγους πού υπαγόρευσαν αυτή 
τήν κατασκευή μά καί τί έγινε άπό τήν, απόφαση νά τις φτιάξουν μέχρι καί 
πού άποτέλειωσε ή κατασκευή* τά μηνύματα πού πήραν άπό κείνες καί τά θαύ
ματα πού έγιναν* τήν έκφραση τής οργής καί τής δυσφορίας τών είκονιζο- 
μένων αγίων, τήν τιμωρία πού έκαναν στό .βέβηλο καί τό φταίχτη (θά πρέπει 
δμως νά σημειώσουμε έδώ πώς ή τιμωρία αυτή δέν εχει τό χαρακτήρα τής 
εκδίκησης, άλλά τού σωφρονισμού. ’Ά ν στέλνουν ένα «κακό» σέ κείνον πού άσέ- 
βησε μέ έναν όποιοδήποτε τρόπο, δέν είναι παρά γιά παραδειγματισμό τών 
άλλων: «Οί άλλοι, βλέπουν καί καταλαβαίνουν τί πρέπει νά κάνουν οί ίδιοι». 
Σημείο τής ψυχολογίας καί τής νοοτροπίας τών άναστενάρηδων πού δέν εξαν- 
τλείται έδώ φυσικά).

Συχνά, οί Ιστορίες αυτές γύρω άπό τις εικόνες, δέν άναφέρονται στήν 
εικόνα, άλλά στά στολίδια, τά τάματα, καί πάνω άπ’ δλα στις «ποδιές», τά κα
λύμματα τής εικόνας πού έχουν τήν ίδια σημασία μέ τήν εικόνα καί κάποτε 
άκόμα μεγαλείτερη, δπως ή «Ποδιά τής Μακρυμαλλούς», πού υπάρχει άκόμα 
σήμερα.

Μεταφέρουμε έδώ μιά διήγηση τού Γιώργου Καλοστέφανου, πού έχει 
ευρύτερο ενδιαφέρον, μιά κι άναφέρεται σέ περισσότερα σημεία τού εθίμου, μά 
κι’ έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τό πώς αισθάνονται τήν ιερότητα καί τήν «δύ
ναμη» τών εικόνων τους οί άναστενάρηδες.

«... Αυτή είναι ή ιστορία. Άπό τότε, δέν ξέρο.) άν υπάρχουν δεκατρία 
τραγούδια τού Παππού. Αυτή ή Ιστορία, είναι άπό δύο χιλιάδες χρόνια. Δυο

5
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χιλιάδες χρόνια, άλλοι είναι 'καρδιογνώστες -καί εκείνο πού ακούσουν και 
πρέπει ν’ ακούσουν τό κρατούν, είναι μερικοί σάν τούς . . . πού άμα πιουν καί 
κανένα ποτήρι λένε καί κάτι παραπάνω. ’Ενώ εμείς, αυτά πού ακούσαμε πού 
λέγανε οι γέροι, αυτά λέμε καί μεϊς. Λέγανε νά πούμε γέροι ενενήντα τρία 
χρόνια καί παραπάνω γιά τήν πυροβασία:

«'Όταν βρέθηκε ό Τίμιος Σταυρός, τον πήραν οί. παπιστάνοι οι είδωλολά- 
τρες καί άνάψανε μία φωτιά καί τον πετάξανε μέσα. 'Όμως ό Τίμιος Σταυ
ρός, άντίς νά καή, τά κάρβουνα έγιναν μαργαριτάρια. Ή  κλήρα αυτή, οί 
αναστενάρηδες υπήρχε καί προστάτευαν τά πάντα. Πριν δρεθή ό Τίμιος 
Σταυρός, άπό χιλιάδες χρόνια υπήρχε ή οικογένεια αυτή καί προστάτευε καί 
τώρα συνεχίζει. Άφού λοιπόν εΐδε πώς ό Τίμιος Σταυρός, τά κάρβουνα γί- 
νηκαν μαργαριτάρια, αυτοί μέ λίγα λόγια, πώς νά τον θυμιάσουν νά πούμε, 
οποίος είχε πουλάβερ, οί γυναίκες πού είχαν μπροστέλες, ποδιές πώς τίς λέτε, 
έβαλαν μέσα κάρβουνα, μέ τή χούφτα τά πήραν κι’ έβαλαν καί λιβάνι, γιά νά 
μήν τούς πάρουν χαμπάρι καί τούς σκοτώσουν καί τον θύμιαζαν τον Τίμιο 
Σταυρό. Καί μετά τόν πήραν οί χριστιανοί τον Τίμιο Σταυρό, καί τον πήγαν 
στήν Κωνσταντινούπολη. Στήν Κωνσταντινούπολη πού τόν πήγαν, ό Τίμιος 
Σταυρός ήταν απλός. Καί θέλησαν νά τόν όμορφώσουν, πού λέμε νά τόν διορ- 
θοόσουν. Τί νά τόν κάνουν, τόν πριόνισαν καί κείνο τό πριονίδι τό μάζεψαν 
οί αναστενάρηδες καί τί νά τόν κάνουν. Διότι είχαν πίστη, ή ζωή τους ή 
περιουσία του ήταν υπέρ τό Χριστό υπέρ τό Θεό. Καί ένα πράγμα σάς λέω. 
’Εμείς οί άνθρωποι δέν μπορούμε νά πάμε ευθείαν στό Θεό. Πρώτα θά πάμε 
στους 'Αγίους καί οί 'Άγιοι πάνε μέ τό Θεό. Ποιος άπό μάς έχει ποτές δει τό 
Θεό. Έστω άπό φωτογραφία νά μέ πει έστω ένας. Τίς 'Αγίους, τίς βλέπουμε 
δλοι. Έ , οί Άγιοι, είναι άντιπρόσιοποι τού Θεού. Καί τά αναστενάρια, είναι 
αντιπρόσωποι τών Αγίων καί εκείνο πού έπεσε κάτω άπό τόν Τίμιο Σταυρό, 
τό μαζέψανε καί τό δέσανε αυτοί ώστε νά δούνε τί Οά γίνη. Καί, ό κύριος 
είπε, θά κάνετε εικονίσματα καί θά βάλετε μέσα τόν Κωνσταντή μέ τήν Ε 
λένη καί Οά βάλετε τό σταυρό στή μέση, επειδή βρήκανε τό Σταυρό, επειδή 
ήταν πρωτοπαλλήκαρο ό σταυρός, καί θά κρατάτε· τά εικονίσματα καί θά χο
ρεύεται στις φωτιές. Διότι αυτό είναι δηλαδή ένα πράγμα: Εμείς, εγώ καί 
τώρα'μπορεί κανείς νά μή τόν βλέπει, καί εικόνισμα μπορεί νά μήν έχω, μέ 
αυτόν μπορεί νά έχω επαφή άλλά εσύ ό κόσμος, ό χριστιανισμός, πρέπει νά 
δή τό πρωτοπαλλήκαρο. Αυτόν πού έχεις εσύ στά χέρια, τόν πιστεύουν δλοι 
οί χριστιανοί, κατάλαβες, έτσι έχει τό πράγμα. Καί σ’ αύτά τά εικονίσματα 
μέσα βάλανε τό πριονίδι άπό τόν Τίμιο Σταυρό.

'•Καί ενα εικόνισμα τό πήγαν στήν Κωνσταντινούπολη, λέν, μή νομίζεις 
δηλ,αδή λένε οπως μάς συμφέρει, ή άλήθεια ποι.ά είναι. Τό πήγαν στήν Κων
σταντινούπολη, μή νομίζεις δτι οί νεώτεροι τά λένε έτσι, ενώ οί παλιοί ήξεραν
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ή αλήθεια ποια είναι, καί ό ζωγράφος τό κράτησε αυτό τό πράγμα, μη νομί
ζεις δίχως αυτό τό πράγμα, άφού εχει μέσα. τον Τίμιο Σταυρό, είναι σάν τον 
Τίμιο Σταυρό, ό ζωγράφος τό κράτησε ιαύτό τό πράγμα καί τό πήε σπίτι καί 
πήγανε τ’ αναστενάρια καί τό πήρανε παράδειγμα σάν εμάς.

Τήν πήρανε στο σπίτι κ,αί τή θυμιάσανε. Τό είδε καί μία γριά καί τους 
είπε νά τό πάτε πίσω νά βάλη εκείνο που κράτησε. Λίχοσς ή γριά νά εχη πάει 
μαζί καί νά έχη δή τήν εικόνα εκεί που ήταν, ειδοποίησε ό «νοικοκύρης» (δηλ. 
ό "Αγιος) δτι έ'τσι κι’ έτσι. Καί τό πάνε στο ζωγράφο πίσω καί τον λένε αυτό 
κι’ αύτό. ’Εσείς λέει 6 ζωγράφος, όχι λέει μιά γριά. Μάλιστα λέει ό ζωγρά
φος, τό παραδέχομαι δτι υπάρχουν ’Αναστενάρια πραγματικά. (Αυτή ή γριά ή- 
τανε πριν άπό πολλά χρόνια, διακόσια καί). Ή  εικόνα δέν μπορούσε άλλοιώς 
νά χορέψη. Δηλαδή ήταν εικόνα καί δέν ήταν εικόνα. Δέν έχουν δύναμη, δέν 
σέ καλούν νά χορέ/ψης άμα δέν έχουν κείνο μέσα. ’Έχω καί γώ εικόνες. Δέν 
εχω τίποτε μαζί τους . Τις προσκυνώ’ αλλά δέν έχουν δύναμη. Αυτή πού είναι 
στή Μαυρολεύκη, ή άλλη πού εχει δ κ. Σωτήρης, νά τις !δής νά πάνε έτσι τά 
κουδούνια, μόνα τους, δίχως νά πάς κοντά. Νά ερθη ή ώρα όμως, όχι έτσι, 
όταν τό θέλη ό Κύριος. Νά χτυπάη τό νταούλι μόνο του. "Οταν τό θέλη όμως 
ό Κύριος. "Οταν δέν τό θέλη.. . .

’Αφού έκανε δλ’ αυτά δ Κωνσταντίνος δ μπαμπάς του, γέρασε. Ό  μπαμ
πάς του ήτανε δ Κωνσταντίνος δ Χλωρός, (ακούσε, τώρα εγώ δέν ξέρω, ό,τι 
εχω ακούσει. Ό  Κωνσταντίνος ύστερα άπό τόσα οσα εκανε νά κερδίση τον 
πόλεμο, ήταν άβάπτιστος. Βαφτίστηκε Τρίτη ημέρα, γεννήθηκε Τρίτη ημέρα/ 
πέθανε Τρίτη ημέρα. Γι’ αυτό τήν έχουμε τήν Τρίτη κακιά.

Κατέβηκε όμως άγγελος Κυρίου καί είπε, νά πάς στ’ άγια μέρη, νά 
βρής τον Τίμιο Σταυρό, μαζί μέ τήν Μητέρα σου. Καί Οά πάς λέει ό Κύριος 
νά γονατίσης στο τάφο τού πατέρα σου γιά νά πάρης τήν ευχή του, γι’ αύτό 
ό γονιός έχει τέτοια αξία. Καί πήγε καί χαιρέτησε τον τάφο τού πατέρα του 
καί πήρε τήν ευχή του. Καί έφυε καί πήγε κι’ έκανε άνασκαφές καί δέν μπό- 
ραε νά τό βρή τό σταυρό. Καί κατέβηκε πάλι άγγελος Κυρίου καί τού είπε: 
Έκεΐ πού ρίχνουν τά σκουπίδια είναι ένας βασιλικός. Εκεί πού είναι δ βα
σιλικός εκεί είναι ό σταυρός. Πρόσεξε όμως τού είπε είναι τρεις οί σταυροί. 
"Εκανε άνασκαφή καί βρήκε δύο σταυροί. Κατέβηκε πάλι δ άγγελος Κυρίου 
καί τού είπε: Είπέ δ Κύριος νά πάρετε τούς σταυρούς καί νά πάτε νά τούς 
’κουμπήσετε σ’ έναν νεκρόν τρεις μέρες πεΟαμένον κι’ όταν δ νεκρός άναστηθή 
αυτός είναι ό Τίμιος Σταυρός. Πήγανε κι’ άκουμπήσανε τούς σταυρούς καί 
δέν σηκοόθηκε ό πεθαμένος. Πήγανε τότες καί κάνανε πάλι άνασκαφή καί 
βρήκαν τό Σταυρό καί τον κουμπήσανε καί τότες δ νεκρός κούινησε τήν πλάκα 
καί σηκώθηκε. Ή ταν ό Τίμιος Σταυρός. Καί γι’ αύτό λέμε εμείς οί χριστια
νοί άναστήθηκε τρεις μέρες πεθαμένος.'
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Κα! τόν πήρανε τόν Τίμιο Σταυρό κα! τόν προστάτεψαν και υστέρα 
είπε πάλι ο Κύριος. Νά τόν πής νά κάνη άνασκαφές νά βρή και τά πέντε 
καρφιά πού κάρφωσαν τό Σωτήρα τοΰ Κόσμου. Τά τέσσερα θά τά βάλη ή μηΓ 
τέρα του στό πιάτο και τό ενα θά τό βάλη στό στέμμα του. Και έτσι έκανε και 
τό έχουμε στό στέμμα. Ίδές εικόνες εχουνε τήν 'Αγία Ελένη νά κρατάη ενα 
πιάτο .μ’ ένα κόκκινο μαντήλι και τέσσερα καρφιά ματωμένα μέσα. Τό ένα τό 
έβαλε στό στέμμα του· κι άπό κεΐ τό έχουμε και στό στρατό τό στέμμα».

στ) Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Ό  'Αγιασμός γίνεται τήν ημέρα τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου και Ε 
λένης μετά τή λήξη τής λειτουργίας. "Οταν οΐ σχέσεις εκκλησίας— αναστενά
ρηδων εΐναι ομαλές, δηλαδή δταν άπό τήν πλευρά τής εκκλησίας δέν παρου- 
σιαστή άρνηση— διότι άπό τήν πλευρά τών άναστενάρηδων δέν παρουσιάζεται— 
ό αγιασμός γίνεται στήν εκκλησία άπό τούς ιερείς της. ,’Εκεϊ άλλωστε παρα
μένουν. και ο! εικόνες τις όποιες οΐ άναστενάρηδες παίρνουν μέ πομπή μετά 
τή λήξη τής λειτουργίας γιά τόν έκστασιακό τους χορό κα! κυρίως τήν πυρο
βασία. "Οταν συμβαίνη τό αντίθετο, δπως τά τελευταία χρόνια, τότε ό αγια
σμός γίνεται στό κονάκι κα! χρέη Ιερέως κάνει ό άρχιαναστενάρης. Λογικώ- 
τατα κα! ευσεβέστατα, δέν παίρνει σέ δλα τή θέση τοΰ ιερέως, άλλά περιορί
ζεται σέ κάτι πολύ άπλούστερο. Στά ’Αναστενάρια τού 1971, 72, 7.3 στό 
Ααγκαδά, ό άρχιαναστενάρης, σιωπηλά, άναψε ένα κερ! στ'ις εικόνες πού εί
χαν τοποθετηθή πάνω σέ καρέκλες μέ άσπρο κάλυμμα, προσκύνησε, κα! ύ
στερα μέ ένα κλωνάρι βασιλικό, πού τό έβάπτισε στό ειδικό χάλκινο δοχείο μέ 
νερό, ράντισε τ'ις εικόνες κα! τούς παρευρισκομένους. Σχεδόν άμέσως άρχίζει 
ή προσκύνηση τών εικόνων άπό τούς άναστενάρηδες και δσους βρίσκονται 
έκεΐ μετά τό τέλος τής οποίας μεταφέρονται κα! πάλι μέ σεβασμό κα! μέ τάξη 
στήν πρώτη τους θέση.

Τά ζώα τής θυσίας έχουν έν τώ μεταξύ μεταφερθή στό χώρο τοΰ αγια
σμού κα! κατά ένα πραγματικά περίεργο τρόπο κάθονται ήσυχα κάτω περι- 
μένοντας εκείνο πού θά έπακολουθήση κα! πού οπωσδήποτε δέν εΐναι γιά νά 
τό παρακολουθήσουν οΐ περισσότεροι ευαίσθητοι στή σφαγή τών ζωντανών. 
Τό νερό εΐναι τό ιερό ποτό τους. ’Ό χ ι τό κρασί. Ή  πιο θερμή προσευχή τους 
στούς 'Αγίους είναι «δός βροχός». ’Έτσι κι’ δτι εχει σχέση μέ τό άγιασμα 
τοΰ νερού, έχει γιά τούς άναστενάρηδες κα! ξεχωριστή σημασία. Ό  χώρος 
τού νερού, τό 'Αγίασμα, εΐναι Ιερός. Καθαρίζεται κα! γι’ αύτό τελετουργικά.

Τά Φώτα εΐναι ή πιο μεγάλη γιορτή γιατ! αγιάζουν τά νερά. Πολλές 
φορές τό χρόνο γίνεται αγιασμός ιδ ια ίτερα , κα! γινόταν, άκόμη πιο παλιά στό
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Κωστί: Στις 2 Μαΐου. Τήν ήμερα τών 'Αγίων, 21 Μαΐου. Τήν Πρωτοχρονιά. 
Τά Φώτα. Τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου στό χειμωνιάτικο πανηγύρι.

Τό αγιασμένο νερό εΐναι τό πρώτο φάρμακο γιά όλες τΙς αρρώστιες. 
Έπίσης: «ΈμεΤς δέν ξέραμε γιατρό έκεΐ ατό χωριό. 'Όλο μέ τόν αγιασμό 
παλεύαμε», δήλωσαν .πολλές άναστενάρισσες.

ζ) Η Ζ£20 ΘΥΣΙΑ

Ή  ζωοθυσία καί δχι αποκλειστικά ταυροθυσία (κι επιμένουμε στή δια
φορά διότι πολύ σύγχυση δημιουργεΐται στήν ερευνά και σέ πολλά εσφαλμένα 
συμπεράσματα οδηγεί ο περιορισμός στον ταύρο, ώστε τελικά νά ταυτίζωνται 
τά ’Αναστενάρια μέ τά Διονύσια), αποτελεί σημαντικό μέρος τοΰ τελετουργι
κού. 'Ένα ή περισσότερα ταυράκια μονού χρόνου ήλικίας κι άνευνούχιστα, ή 
κατσικάκια κατά προτίμηση μαύρα, θυσιάζονται άμέσως μετά τόν αγιασμό, 
(οστε τό κρέας τους νά χρησιμέψη γιά τροφή στή διάρκεια τού πανηγυριού 
πανηγυριωτών και φίλων τού Άναστεναριού άλλά καί συγχρόνως σάν ένα 
εΐδος μεταλήφεως. Σφάζονται στήν αυλή στό κονάκι (παλιότερα στήν αυλή 
τής εκκλησίας), όπου οδηγούνται συνήθως στολισμένα, μέ συνοδεία πάντοτε 
τής .μουσικής κι’ αφού ό άρχιαναστενάρης τά σταυρώση στό μέτωπο. Τό δέρ
μα τό μοίραζαν άλλοτε γιά τσαρούχια στούς άναστενάρηδες, καί σήμερα τό 
πουλούν γιά τό κοινό ταμείο τής όμάδος. Τό κεφάλι τό θάβουν όπως καί τά 
κόκκαλα καί τά υπολείμματα μαγειρεμένου καί άμαγείρευτου. Τό κρέας μοι
ράζεται σέ όσους έχουν συμίβάλει στά έξοδα τού πανηγυριού καί, ένα μεγάλο μέ
ρος κρατείται στό κονάκι, όπου μαγειρεύεται γιά πανηγυριώτες καί περαστικούς. 
Άκριβώς επειδή έχει τήν έννοια τής προσφοράς στούς Αγίους, θεωρείται καί 
σάν εΐδος μεταλήφεως καί γιά τό λόγο τούτο καί τό δοκιμάζουν όλοι άλλά καί 
δέν πετάνε οπου τύχει τά ύπολείμματά του. Παλαιότερα,· στήν Άν., Ρωμυλία, 
τήν ώρα τής θυσίας, λένε οί άναστενάρηδες γιά νά επιβεβαιώσουν τό ότι οΐ 
'Άγιοι ευχαριστούνται ή καί άκόμα άπαιτούν τήν προσφορά, ερχόταν μόνο 
του ελάφι άπό τά βουνά καί τά δάση τήν ώρα τής 'θυσίας καί ήσυχα στεκόταν 
γιά νά θυσιαστή. Αύτό τό εθελούσιο τής θυσίας τού θύματος, εξακολουθεί νά 
θεωρήται καί σήμερα τό σημείο πώς πρέπει νά γίνη ή προσφορά. Ά ν  τό ζώο 
άγριέψη, δέν τό θέλουν οί 'Άγιοι καί δέν γίνεται ή θυσία. Δέν θεωρείται όμως 
καλό σημάδι άπό τούς 'Άγιους. Μάλλον εΐναι δυσαρεστημένοι μέ τούς πιστούς 
τους ή τήν κοινότητα. 'Όπως κι’ άν εΐναι τό προχριστιανικό αύτό σημείο τού 
εθίμου πού δέν εΐναι καθόλου μοναδικό στό Άναστενάρι άλλά γνωστό άρκετά 
στή Θράκη μέ τό όνομα κουρμπάνια, μά καί σέ άλλα σημεία τού ελληνικού 
χώρου, παίρνει ένα χαρακτήρα λιγώτερο σκληρό σέ όλη αύτή τήν φυχολο-
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γική αντιμετώπισή του άπό τούς αναστενάρηδες. Καί θά πρέπει νά ομολογή
σουμε πώς έδώ ό ρόλος τής μουσικής πού προσελκύει τά ελάφια καί ησυχάζει 
τά θυσιαζόμενα, δίνει ένα· τόνο ανθρωπιάς στήν όχι καί συμπαθητική σφαγή 
τού ζώου. Περισσότερη ανθρωπιά άπό κείνη πάντως πού .επικρατεί μέ τήν 
ανελέητη σφαγή καί τήν ευχαρίστηση τού σουβλίσματος χιλιάδων αρνιών γιά 
νά γιορτασθή ή ήμερα τής αγάπης, τό Πάσχα. 'Ημέρα πού άναστήθηκε Ε 
κείνος πού παριστάνεται σέ αγάλματα καί εικόνες νά κρατάη αγκαλιά τά πρό
βατα γιατί είναι δ «Καλός Ποιμήν». 'Οπωσδήποτε, ή ζωοθυσία. δέν φαίνεται
νά εΐναι αποτέλεσμα άγριότητας γιά τούς αναστενάρηδες. ’Αγαπούν τά ζώα 
καί πολλοί απ’ αύτούς, συμπεριλσμ6άνομένων τών άρχιανα στενάρηδων, τρέ
φουν μοσχάρια καί αγελάδες. "Οσο γιά τήν Κυριακούλα Γιαβάση, δέν έχω 
συναντήσει πουθενά τόση γλυκύτητα καί τόση συνομιλία μέ τό «γιόκα της, τό 
μπικούδι της» πού τό χαΐδευε τό τάϊζε καί τού μίλαγε σάν νά ήταν τό χαϊδε
μένο της έγγόνι καί προσπαθούσε διαρκώς, νά μέ πείση πώς ερχόταν κι έτριβε 
τό πρόσωπό του απάνω μου, γιατί περΐμενε κι άπό μένα' χά'ιίδια, καί πολύ 
άσχημα έκανα νά έχω αίσθημα φόβου άπέναντί του. Γενικά ή στάση τους απέ
ναντι στά ζώα εΐναι φυσιολογική.

• - γ - η ) Η ΠΥΡΟΒΑΣΙΑ

"Οσοι τό χάλκεον χέρι / βαρύ τού φόβου αισθάνονται / ζυγόν
δουλείας, άς έχωσί/ θέλει αρετήν καί τόλμην ή ελευθερία.

Ή  λ ι τ ά. ν ε υ σ η τ ώ ν ε ι κ ό ν ω ν  κ α ί  ή π υ ρ ο β α σ ί α ,  
όπως σημειώθηκε . κιόλας στά προηγούμενα, αποτελούν σημεία τού τελε
τουργικού μέρους καί μερικών φάσεών του, πού ουσιαστικά δέν ξεκόβει
καθόλου άπό τό γενικό χαρακτηριστικό τού ρυθμού μέ τίς διπλές εκφράσεις τής 
μουσικής κάιώύσύ χορού. 'Ωστόσο, αποτελούν ασφαλώς τό κατακόρυφο καί τής 
θρησκευτική! καί τής μέ αυτήν συνυφασμένης ηρωικής έξάρσεως. Ό  διπλός 
χαρακτήρας πόύ έχεϊ τό έθιμο, διαγράφεται μέ τίς δύο αυτές φάσεις εξαιρετικά 
σαφής καί άνάμφίβολος. Ε π ι πλέον, ολα τά άλλα ψυχολογικά στοιχεία πού κι- 

^ύύν'ταιΓγύρω άπό τή βασική επιδίωξη τού αναστενάρη άπό ηή. μιά νά έξαγνι- 
στή γιά τά 'ανομήματα τά δικά του, μά πιο πολύ ίσως τής κοινότητος πού θεω
ρεί. κάί δικά τού οπώς αναλύθηκε σέ προηγούμενες σελίδες, άλλά συγχρόνως 
καί ή συναίσθηση, πέος αυτός δ εξαγνισμός θά φέρη τήν καλοχρονιά, χρειά
ζεται Ουσία καί ηρωισμό πού μόνο μέ τήν κατανίκησή τού φόβου μπορεί νά κα- 
τορθωθή. Γ ; · ' ·■· ;· ' , Η- ...........

Ή  συνειθισμένη ώρα για τήν πυροβασία είναι αμέσως μετά τό ήλιοβασίλεμα
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(μιλώ πάντοτε'γιά”. τ’ ’Αναστενάρια του Λαγκαδά), μά τούτο δέν φαίνεται, νά 
είναι αυστηρά καθορισμένο άλλά υπαγορεύεται άπά συνήθεια πού έχει διαμορ- 
φωθή οχι μόνο άπό λόγους ψυχολογικούς άλλά καί βασικά πρακτικούς.

Οι καθημερινές ασχολίες, δέν είναι εύκολο νά παραμεριστούν ολοκληρω
τικά πάντοτε κι’ οπωσδήποτε δτι δέν μπορεί νά άναβληθή (άρμεγμα π.χ. τών 
ζώων μιά κι ό άρχιαναστενάρης έχει σάν επάγγελμά του τήν κτηνοτροφία κυ
ρίως) πρέπει πρώτα νά τελείωση γιά νά άφίση απερίσπαστους τούς αναστε
νάρηδες1 γιά τήν πυρά και μετά τήν πυροβασία γιά τό βράδυ και τή νύχτα. 
'Οπωσδήποτε δμως είναι καί γεγονός πιυς μετά τις τέσσερις τό απόγευμα, 
παρατήρεΐται μία ένταση τού ρυθμού και τής έκστάσεως, τού χορού καί τής 
μουσικής. Έν τώ μεταξύ, γύρω στις δύο μέ δυόμισυ ώρες πριν έχει φύγει άπό 
τό" κονάκι τό φορτίο μέ τά ξύλα τής πυράς, πού καί πάλι δέν φαίνεται νά είναι 
αύστηρά καθορισμένο σέ Ιβάρος. Πάντως περίπου μισός τόνος, είναι τό συνη
θισμένο έτσι πού νά γίνη άπό τό κάψιμό τους μιά θρακιά πάχους δεκαπέντε 
εκατοστών καί νά είναι απλωμένη σέ έκταση γύρω στά τρία επί πέντε. Τό 
πότε άκριβώς θά γίνη ή πυροβασία, είναι, συνάρτηση καί τού πόσο θά χρειαστή 
γιά νά γίνουν δλα αυτά τά ξύλα κάρβουνα ή τουλάχιστον τό μεγαλείτερο μέ
ρος τους έτσι που τελειώνοντας ή πυροβασία έχουν δλα τά ξύλα γίνει κάρβου
να γιά νά σβυστούν μέ τά πόδια.. Τούτο σημαίνει πως ενώ ή πυροβασία γίνε
ται, μπορεί πλάι στά κάρβουνα νά καίη τό υπόλοιπο τής φωτιάς, τό όποιο, άνά- 
λογα, ή θά γίνη κι αύτό κάρβουνα γιά νά τροφοδοτήση τά ήδη υπάρχοντα, ή θά 
σβυστή καί πάλι άπό τούς πυροβάτες πού θά μπούν μέσα στις φλόγες τό ίδιο 
άφοβα καί σταθερά, δπως στά κάρβουνα.

Ή  φωτιά ανάβεται οταν δοθή τό σύνθημα άπό τον άρχιαναστενάρη κι’ 
δταν ή έκσταση δπως είπαμε έχει φτάσει σέ ένα υψηλότατο σημείο αν καί ίσως 

, οχι-πάντα τό μόνο τόσο υψηλό άπό ολόκληρο τό εικοσιτετράωρο. Τό σύνθημα 
μπορεί νά δοθή σέ ένα τόνο έξάρσεως μέ. τό τραγούδι «άναψε κόσμε τή φωτιά 
γιά νάμπη ό Κωνσταντίνος» ή δπως γίνεται στο Λαγκαδά πού δλα κινούνται 
σέ μία άτμόσφαιρα απόλυτης έκστάσεως, άλλά μέ καταπληκτικά πειθαρχημέ- 
νες εξωτερικές εκδηλώσεις, μέ απλή παραγγελία. ... .

'Όταν δοθή τό σύνθημα, μία-άναστενάρισσα ή έναζ^'άναστενάρης, παίρ
νει μέ τό θυμιατήρι φωτιά άπό δ,τι υπάρχει καί καίει στο κονάκι, μπροστά στά 
εικονίσματα τών 'Αγίων καί μέ βήμα ρυθμικό —- χορευτικό έτσι πού νά μή 
διακόπτεται ή συνέχεια τού ιερού χορού άνάμεσα σέ κονάκι καί χώρο πυράς, 
τήν παραδίδει στον αναστενάρη πού είναι ορισμένος νά άνάψη τήν πυρά μέ 
τό βοηθό του καί επιστρέφει στο κονάκι γιά νά συναντήση τούς άλλους πυ- 
ροβάΐες καί πάνηγυριώτες, πού εξακολουθούν τό χορό τούς, έως δτου δλα είναι 

ίέτοίμα γιά τήν πυροβασία. . V ;κ. ■ ;;; .: μ.
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Τό ξεκίνημα άπό τό κονάκι γιά τήν πυρά, δέν έχει τίποτε τό εξαιρετικά 
εντυπωσιακό καί Ιδιότυπο που νά τό διακρίνη από δλο τό τελετουργικό. 'Όλοι 
ο! άναστενάρηδες, χορεύοντας πάντα, παίρνουν άπό ένα ιερό αντικείμενο στά 
χέρια τους : Τις εικόνες, τις ποδιές, τά άμανέτια, σχηματίζουν', πάντα χορεύον
τας, πομπή μέ επικεφαλής τόν άρχιαναστενάρη. καί τά όργανα καί πάλι πάντα 
χορεύοντας μέ τούς ήχους τής λύρας καί τοΰ νταουλιού κι άν ύπάρχη καί 
γκάιντα κι’ αυτής, πηγαίνουν στήν πυρά. Σέ όλη αύτή τή διαδρομή δηλαδή, 
καί πάλι κυρίαρχος ό ρυθμός καί οί χορευτικές κινήσεις, μέ τή διαφορά πώς 
τώρα, υπάρχει κάποια προσαρμογή αύτοΰ τοΰ ρυθμού καί τών κινήσεων, πού 
πραγματοποιείται μέσα στά πλαίσια πού χαράζονται άπό τήν άνάγκη νά γίνε
ται ένα βάδισμα, ένα πλησίασμα πρός τό καθορισμένο σημείο, τήν πυρά.

Στό δρόμο πρός τήν πυρά, σταματούν στά σταυροδρόμια καί προσεύχον
ται χωρίς vJ αλλάξουν τρόπο προσευχής. Ή  μουσική εξακολουθεί, ό χορός τό 
ΐδιο καί οί ρυθμικές κινήσεις. Τό διαφορετικό πού συμβαίνει, είναι πώς μέ τήν 
πρωτοβουλία καί τή σιωπηλή καθοδήγηση τοΰ άρχιαναστενάρη, γίνεται ένας 
έξορκισμός τοΰ κακού περισσότερο σαφής τώρα. Οί εικόνες ανυψώνονται, δσο 
τό επιτρέπουν τά χέρια πού τις βαστούν, στρεφόμενες πρός τά τέσσερα ση
μεία τοΰ ορίζοντα, τά άμανέτια έπίσης κινούνται πρός δλες τις κατευθύνσεις, 
τά τάματα καί τά κουδούνια πού κρέμονται άπό τις εικόνες καί τις ποδιές, 
άκούγονται νά χτυπούν όχι άπλώς εκφοβιστικά, άλλά καταλυτικά γιά τό κακό, 
τό θυμίαμα διώχνει σέ άτακτη φυγή τά πονηρά πνεύματα, οί λαμπάδες (δύο 
άσπρες καί αρκετά μεγάλες) φωτίζουν μέ τή φλόγα τους καί φέρνουν 
τό φως τών 'Αγίων σ’ ολόκληρη τήν κοινότητα πού εΐναι απλωμένη στά τέσ
σερα σημεία τοΰ χώρου πού κατοικεί.

Μετά τή σύντομη αύτή δέηση πού έγινε σιωπηλά, ή μάλλον χωρίς λόγια 
άλλά μέ τήν καρδιά τών άναστενάρηδων πού εΐναι δλη δοσμένη στις Χάρες 
κι’ εκφράζεται πάντα μέ τή μελωδία καί τό ρυθμό, εξακολουθεί ή πομπή τό 
δρόμο της πρός τήν πυρά, πού περιμένει νά τήν σβύσουν μέ τά πόδια κυρίως, 
άλλά άκόμα καί τά γόνατα ή τά χέρια τους, οί ένθεοι.

Φτάνοντας στήν πυρά οί άναστενάρηδες, έχουν ένα άκόμα ψυχολογικό 
φραγμό νά αντιμετωπίσουν καί νά κατανικήσουν. Εΐναι τό μεγάλο πλήθος πού 
έχει συναχτή, γιά νά παρακολούθηση τόν πυρρίχιο τους. Στήν πατρίδα, τούς 
έβλεπαν οί συγχωριανοί τους μέ σεβασμό κι’ άγάπη μιά κι’ ήταν γνωστό σέ 
όλους πώς τιμούσαν τόν Μεγάλο 'Προστάτη τους καί τήν 'Ά για Μητέρα του 
καί πώς τοΰτο γινόταν γιά τό καλό δλων. Ή  σαν οί λίγοι, οί θαρραλέοι καί μέ 
ιό αίσθημα τής θυσίας μέσα τους πού τολμούσαν γιά όλους τους. Στήν επο
χή μας/ τούς βλέπουν μέ περιέργεια, μέ θαυμασμό, άλλά καί κριτική διάθεση, 
άπλό τουρισμό, σάν ένα παράξενο θέαμα καί στις χειρότερες περιπτώσεις (άς 
μάς επιτροπή ή κάθε άλλο παρά ευπρεπής έκφραση, 'μά ωστόσο πολύ σωστή



ΤΟ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙ 89

γιά τήν περίπτωση), γιά «πλάκα», πού διανθίζεται 'μέ ανοησίες καί χυδαιότητες, 
μέ ειρωνικά σχόλια, ενοχλήσεις απρεπείς στούς χορευτές, κι άκόμα, πέταγμα 
των αρνητικών τής φωτογραφικής μηχανής στά πόδια τών χορευτών «μέσα 
στήν πυρά, ώστε μέ τήν εύκολη ανάφλεξή τους νά τούς προκαλέσουν εγκαύματα 
άπό τή φλόγα κλπ. (’Έτσι άπό μία πλευρά είναι πραγματικά πολύ ευεργετική 
ή παρέμβαση τής χωροφυλακής, ή οποία μειώνει στό δυνατό ελάχιστο τις άσχή- 
μιες αυτές άλλά καί τις χωρίς κακή θέληση ενοχλήσεις εναντίον τών άναστε- 
νάρηδων τήν ώρα τής πυροβασίας). Στήν πραγματικότητα, εντελώς «δικοί» 
πού δέν εμποδίζουν καθόλου μέ τήν παρουσία τους άλλά καί άκόμα καλύτερα 
συμμετέχουν καί βοηθούν ψυχολογικά, είναι οί άναστενάρηδες πού δέν πυρο- 
βατούν, ανήκουν δμως στήν ομάδα τών πανηγυρ ιωτών, παρακολουθούν μέ τήν 
«πρέπουσα συμπεριφορά, βοηθούν», ή απλώς άκόμα καί χορεύουν άλλά δέν 
πυροβατούν ποτέ ή κάποτε πυραβατούσαν καί τώρα δέν πυροβατοΰν άλλο. Ή  
κατηγορία αύτή, δπως καί τά συγγενικά πρόσωπα πού άλλωστε οπωσδήποτε 
σέβονται βαθύτατα τό έθιμο καί επικροτούν τήν τέλεσή του, σχηματίζουν έναν 
δμιλο θεατών, πού κάθεται πλησιέστερα άπό τούς τρίτους, στήν πυρά καί τούς 
πυροβάτες. Πολλοί άπό αύτούς θά χορέψουν μάλιστα γύρω άπό τήν σβυσμένη 
πυρά, τόν καλαματιανό μαζί μέ τούς πυροβάτες «γιά τό καλό». Είναι όμως φαί
νεται καί γεγονός πώς ή δημόσια τέλεση τού εθίμου τις τελευταίες δεκαετίες 
μέ τήν παρουσία ενός μεγάλου καί ξένου πρός τό έθιμο κοινού, έχει συνειθίσει 
τούς πυροβάτες σέ μία άδιαφορία γιά τό κοινό αύτό καί μόνον δταν ενοχλούν
ται ανόητα καί πολύ άνοιχτά, επηρεάζονται άσχημα, μιά καί επέρχεται έτσι 
διακοπή βίαιη τής έκστάσεώς τους. Πάντο^ς εξακολουθούν νά ενοχλούνται άπό 
τούς έπαγγελματίες φωτογράφους, οί όποιοι δέν γνωρίζουν πώς δέν πρέ
πει νά περνούν εμπρός τους, δταν χορεύουν εκστασιασμένοι διότι προκαλούν 
ανώμαλη διακοπή τής έκστάσεώς τους κλπ.

Φτάνοντας στήν πυρά οί άναστενάρηδες, εξακολουθούν νά χορεύουν γύρω 
στά άναμμένα κάρβουνα γιά λίγο μέ τούς ήχους τής ϊδιας μελωδίας τού Μι- 
κρο-Κωνσταντίνου, τής πιο γρήγορης άπό τις δύο στό ρυθμό, πού έχουν δλες 
— δλες. Κρατούν πάντα τις εικόνες, τις ποδιές τους καί τ’ άμανέτια, κι ό χο
ρός δέν διαφέρει σέ τίποτε παρά μόνο πώς τώρα γίνεται γύρω άπό τά κάρ
βουνα καί τό τυχόν υπόλοιπο τής φωτιάς πού δέν κάηκαν άκόμα τά ξύλα. Αύ- 
τός ό χορός διαρκεϊ λίγο, συνήθως μόνο μερικά λεπτά, οσο χρειάζεται προφα
νώς στούς χορευτές νά εντείνουν τήν έκστασιακή τους κατάσταση, νά κατανι
κήσουν καί τούς τελευταίους δισταγμούς πού φυσικά προκαλεΐ ή φοβερή θέα 
τής καιτακόκκινης θρακιάς, πού, δπως είναι άκόμα άχώνευτη εντελώς, δταν εχει 
νυχτώσει, βλέπεις νά βγάζη άκόμα φλόγες. Συχνά οί χορευτές πυροβάτες, 
κάνουν μερικά βήματα πρός τή θ ρακιά καί φτάνοντας στήν άκρη της τρα
βιούνται πάλι πίσω σάν νά έχουν αισθανθή κάποιο φόβο. Τό δισταγμό δμως
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αύτό σχεδόν όλοι θά τον κατανικήσουν και πρώτος ό άρχιαναστενάρης πού 
κρατώντας τήν μεγάλη εικόνα θά τολμήση νά περάση πάνω άπό τά cpλογισμένα 
καί κατακόκκινα κάρβουνα δύο φορές : άπό ανατολικά προς τά δυτικά κι’ άπό 
τό 'βοριά προς τό νοτιά σχηματίζοντας έτσι ένα σταυρό. ’Αμέσως, θά άκολουθή- 
σουν οι πιο «έτοιμοι» περνώντας πολλές φορές πάνω στά κάρβουνα, άλλοτε μέ 
ενα ταχύ βήμα, άλλοτε χορεύοντας πάνω σέ αυτά καί πηδώντας κι’ άλλοτε πάλι 
κάνοντας ένα είδος σημειακού χορευτικού, δπως άλλωστε είναι καί τά βήματα 
τού «συρτού» πού χορεύουν εξω άπό τήν πυρά. Δέν σταματούν δμως έως εδώ 

- τήν εξαικείωσή τους μέ τή φωτιά καί ακόμα στέκονται· άκίνητοι σ’ αυτήν, σκύ
βουν καί παίρνουν κάρβουνα μέ τά χέρια τους, πέφτουν μέ τά γόνατα κι’ ακό
μα παίρνουν κάρβουνα καί τά φέρνουν στο πρόσωπό τους. Στο μεταξύ δ πυ- 
ράρχης, συνδαυλίζει τή θρακιά έτσι, ώστε νά μή μένουν αναμμένα κάρβουνα 
καί συγχρόνως παίρνει άπό τή φωτιά πού καίει δίπλα, νέα κάρβουνα καί τά 
ρίχνει κι αυτά νά τά πατήσουν καί νά τά σβύσουν μέ τά πόδια τους ή τά χέρια 
τους οί αναστενάρηδες. 'Όταν σβύσουν τά κάρβουνα, άν ή φωτιά πλάϊ καίει 
ακόμη μπαίνουν μέσα στις φλόγες γιά νά σβύσουν κι αυτήν έτσι πού νά μή 
μείνη τίποτε αναμμένο. Κι’ οταν πιά έχουν δλα σβήσει, οί αναστενάρηδες σχη
ματίζουν κύκλο γύρω στή σβυσμένη καί νικημένη πιά θρακιά, ή μελωδία καί δ 
ρυθμός άλλάζουν καί αρχίζει μία νέα φάση τού πανηγυριού, πού δμως καί 
πάλι κινείται μέσα στά πλαίσια τά άρχικά : Καί πάλι χορός καί μάλιστα σα
φέστατα ηρωικός, καί πάλι τραγούδι, τό πιο χαρακτηριστικό πατριωτικό ηρωι
κό πού υπάρχει : Καλαματιανός, μέ τούς ήχους «Στή στεριά δέν ζεΐ τό τ̂ ά- 
ρι». ΊΊολλοί άπό τούς άναστενάρηδες πού δέν πυροβατούν καί πού έχουν κα- 
θήσει δλο τό διάστημα τής πυροβασίας γύρω άπό τή θρακιά, σέ κάποια από
σταση, σηκώνονται καί παίρνουν μέρος στον ηρωικό χορό. Ποιος θά σύρη τό 
χορό δέν έχει σημασία. ’Αρχή συνήθους κάνει δ άρχιαναστενάρης άλλά φαί
νεται πώς εκείνο τό όποιο έχει σημασία είναι νά βρίσκεται στήν αρχή τού χο- 

'ρού. Έκτος άπό τις γενικές γραμμές πού είναι καθορισμένες, δηλαίδή τον κα
λαματιανό μέ τό ορισμένο τραγούδι, κι’ εδώ υπάρχει μιά πρωτοβουλία στις 
κινήσεις πού καθορίζονται περισσότερο άπό τον αυθορμητισμό καί τις συγκι
νήσεις τής στιγμής παρά άπό ένα αύστηρό τυπικό. 'Τπάρχει μέ άλλα λόγια ή 
ίδια νοοτροπία καί ή ίδια ψυχολογία δπως σέ δλες τις εκδηλώσεις καί τις φά
σεις τού πανηγυριού. Πρέπει νά σημειώθή, πώς μέ τήν εξαίρεση τού άρχιανα- 
στενάρη πού εχει τήν προτεραιότητα κυρίως στήν έναρξη μιας φάσεως, άπό 
κεΐ καί πέρα ούτε ή ηλικία ούτε τό φύλο έχουν αυστηρά καθορισμένη τάξη. Μιά 
ισότητα καί ένας αλληλοσεβασμός άνάμεσα στά Αναστενάρια είναι απόλυτα, 
πραγματικά κι αυθόρμητα. 'Όπως θέλουν χορεύουν ή περπατάνε ή στέκονται 
στήν πυρά. Περνούν μόνοι τους ή αγκαλιασμένοι δύο - δύο·, πάλι αυθόρμητα 
διαλέγοντας τό σύντροφο ανεξάρτητα άπό φύλο καί ηλικία. Δέν γεννάται θε-



ΤΟ 'ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙ ·■'■ ${

μα, πώς σέ ολ« αυτά θά αναγνώριση κανείς, εύκολα υποσυνείδητες παρωθή
σεις καί υπαγορεύσεις. Οί νέοι π.χ. χοροπηδούν. Μερικές γυναίκες κάνουν 
περισσότερο ζωηρές κινήσεις ενώ άλλες είναι περισσότερο συγκρατημένες, λι- 
γώτερο θεαματικές ίσιος άλλά περισσότερο σταθερές. Κάποτε,, θεαματικές κι
νήσεις επάνω στή φωτιά, δέν είναι τίποτε περισσότερο άπό ένα αίσθημα ανα
σφάλειας. Τό ίδιο μερικά άπό τά επιφωνήματα είναι ενθουσιασμός γιατί κα
τορθώθηκε κάτι που δέν τό περίμενε ό ήρωας του. 'Ο άρχιαναστενάρης κι’ ό 
ένας γιος ό Σταμάτης, δέν παραλείπουν νά φωνάξουν. «Ζήτω ή αίωνία 'Ελ
λάς», ενώ ή Ελένη Λίλλη άναζητάει προσφιλή της πρόσωπα τήν ώρα τής πυ
ροβασίας, τήν οποία έκτελεί ήρεμα, όσο σχεδόν καί ή Γεωργία Χατζημποζί- 
νη, πού είναι τό χτυπητό παράδειγμα τής ήρεμίας καί τού άνθρώπου, πού άντι- 
μετωπίζει μέ πολιτισμό καί ψυχραιμία τά πάντα. ’Αθόρυβες επίσης ή Ματού- 
λα Γιαννάκη, ή Νίκη Γιαννάκη, ή Στέλλα Στρίκου, ή Χρυσούλα Αθανασίου. 
Περισσότερο 'θεαματικές οί άδελφές Παπαδοπούλου μέ τή σύγχρονη εμφάνι
ση. Σβέλτη ή Μαρία Άλμπάνη καί ή Γιαννούλα Σεντίνη μέ τήν κόρη της Ει
ρήνη Καντηλαναύτη καί ζωηρός τύπος ή Μαρία Σεβδαλή, πού κάνει εξαίρεση 
καί κάποτε μία υποψία χαμόγελου διαγράφεται στό πρόσωπό της μέσα στή 
γενική άγχώδη κατάσταση πού κατέχει τούς πάντες λίγο - πολύ. Άφίνω τελευ
ταία τήν Δέσποινα Αιούρου γιατί εΐναι χτυπητό παράδειγμα αναστενάρια σας 
εύθυμης καί δυναμικής, μέ όλη . της τή χωλότητα .καί τή βαρειά μορφή Αρθρι
τικών πού πάσχει. Κατά άράιά διαλείμματα καί σέ ανύποπτο .χρόνο, πετάει 
τό μπαστούνι στό όποιο στηρίζεται, χορεύει ελαφρότατα καί ξεφωνίζει πολύ 
χαρακτηριστικά καί δέν παραλείπει νά άκολουΟήση τήν τάξη καί νά σπεύση 
στή θρακιά αμέσως μετά τόν άντρα της τόν άρχιαναστενάρη. Εΐναι φανερό 
πώς επιθυμεί τήν τήρηση τών «κανονισμών» καί ακολουθεί δεύτερη στήν πυ
ροβασία προλαβαίνοντας μερικούς άνυπόμόνους αναστενάρηδες, άντρες κυ
ρίως, πού σπεύδουν στή θρακιά σέ μιά έξαρση τού άγχους καί τού ηρωικού 
μένους πού τούς κατέχει. Στις γυναίκες πυροβάτισσες υπάρχει καί ή Δέσποι
να Καμάρη πού όμως φαίνεται πώς ή εκτόνωση έχει πραγματοποιηθή άπό τό 
χορό πού προηγείται τής πυράς καί δέν αισθάνεται τήν ανάγκη νά πυροβα" 
τήση. Τό 1970 δέν πυροβάτησε ενώ τό 197.1, μόνο τήν τρίτη ημέρα καί μετά 
τό επεισόδιο πού δήμιουργήθηκε μέ τό νεαρό, προφανώς σέ μιά έξαρση συναι
σθημάτων φιλαλληλίας.^

’Ανάλογη είναι ή συμπεριφορά στήν πυρά καί· τών αναστενάρηδων. 
Ό  Κώστας Γιαννάκη; σχεδόν πυρο'βατεΐ, καί είναι πολύ σίγουρος πάνω· στή 
θρακιά. Ό  Δημ. Γιαννάκης, αμίλητος πάντα καί χωρίς καθόλου επιδεικτικές 
κινήσεις. Ό  θόίδωρος Άλμπάνης δέν φοβάται τίποτα καί εΐναι ανυπόμονος. 
Ό  Εμμανουήλ Καράγιώργης, σταθερός καί σίγουρος κι ό νεαρός Σεντίνης 
κάνει έναρξη σάν πυροβάτης, μέ ενθουσιασμό. Ό  Σταμάτης Λιούρος χορο
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πηδάει μέ αφάνταστη ζωηρότητα, ένώ ό Κώστας Λιοΰρος είναι πιο ήρεμος, 
άλλά φαίνεται πώς έχει μεγάλο ψυχολογικό υπόβαθρο γιά τήν πυροβασία καί 
δέν πυροβατεΐ πάντοτε. 'Όσο γιά τόν άρχιαναστενάρη, ή ψυχραιμία του καί 
ή ηρεμία του μπρος καί πάνω στή θ ρακιά είναι τόσο θαυμαστές, που δίκαια 
είναι δ αρχηγός.

'Όταν γίνουν μερικοί γύροι τοΰ καλαματιανού κι αφού είναι βέβαιο πώς 
δέν έχει μείνει τίποτε αναμμένο άπό τήν ιερή φωτιά, σχηματίζεται καί πάλι 
πομπή μέ επικεφαλής τόν άρχιαναστενάρη πού κρατά πάντα τήν ιερή καί με
γάλη ε'ίκόνα ψηλά άπό τό μανίκι της ή όχι καί μέ τά δυο χέρια, καί παίρνεταί 
δ δρόμος τής επιστροφής. Καλύτερα θά πρέπει νά πει κανείς πώς έγκαταλεί- 
πεται δ χώρος τής πυράς. Καί πάλι έχουμε τό ίδιο στυλ στήν πομπή. Ό  Μικρο- 
Κωνσταντϊνος έχει άρχίσει νά ξαναπαιζεται, καί οί άναστενάρηδες, πού ποτέ 
άλλωστε δέν έπαψαν νά έχουν τό ίδιο χορευτικό βήμα ή νά χορεύουν άκόμα καί 
στά σύντομα διαλείμματα πού έκαναν έξω άπό τή θρακιά, προχωρούν κρατών
τας τις εικόνες, κινώντας τις ποδιές καί τ’ άμανέτια καί δλα δείχνουν πώς ή 
εκτόνωση μέ τήν πυροβασία δέν είναι ολοκληρωτική άλλά άπλώς τώρα έχει 
προστεθή δ ενθουσιασμός τοΰ κατορθώματος. Ψυχολογικά σέ τούτο έχουν συν- 
τελέσει άσφαλώς καί τά ενθουσιώδη χειροκροτήματα άρκετών χιλιάδων θεα
τών πού παρηκολούθησαν τήν πυροβασία. Δέν πηγαίνουν άμέσως στό κονάκι. 
Στή νέα αύτή φάση τής επιστροφής άπό τήν πυροβασία, υπάρχει άκόμα ή 
ένταση καί ή έκσταση, πού είναι άπαραίτητες γιά τήν εκπλήρωση μιας ακό
μα·, σοβαρής ύποχρεώσεως : νά έκδηλωθή ό σεβασμός στήν πιο ηλικιωμένη 
άναστενάρισσα πού άπόμαχη, γύρω στά εκατό της, περιμένει στήν αυλή τού 
σπιτιού της τήν επίσκεψη τών πυροβατών καί χορευτών γιά νά προσκυνήση 
τήν εικόνα πού κρατούν καί νά δώση; τήν ευχή της. Άλλά καί κάτι άλλο : νά 
πει πώς συγχωρεΐ δλους δσους μάχονται τ’ ’Αναστενάρια καί τούς εύχεται νά 
ευτυχήσουν τή χρονιά πού έρχεται. ’Ά ν έχουν δίκιο ή δχι ας τούς κρίνη ό 
Θεός μιά κι αύτή δέν μπορεί νά κρίνη. Καί τέλος κάτι άκόμα· πού δέν άφίνει 
καίμμιά αμφιβολία γιά τό χαρακτήρα τού εθίμου: .Νά εύχηθή «νά ζήση ή Ελ
λάδα μας». ΙΊόσο χαρακτηριστικά είναι δλ’ αύτά, δέν χρειάζεται νά τό υπο
γράμμιση κανείς ιδιαιτέρα. 'Ωστόσο γιά τό πρόσωπο τής πιο σεβαστής άνα- 
στενάρισσας, πού στό Λαγκαδά είναι ή Παναγιώτα Ραζή θά άσχοληθούμε σέ 
άλλες σελίδες μιά καί αποτελεί σημαντικότατο σημείο γιά τά συμπεράσματα 
τής ερευνάς μας. (Παλαιότερα έπισκεπτόντουσαν κι άλλα σπίτια φίλων κι άνα- 
στενάρηδων. Στήν Ά γ . Ελένη, εξακολουθούν τις επισκέψεις αύτές άκόμα).

Τέλος επιστρέφουν στό κονάκι, πάντα μέ τόν ίδιο χορευτικό ρυθμό καί 
τόν Μικρο-Κωνσταντίνο. ’Εκεί εξακολουθούν νά χορεύουν καί νά περιφέρουν 
τήν εικόνα γιά προσκύνημα στούς παρευρισκομένους, γιά λίγο καί ύστερα βά
ζουν τις εικόνες, τις ποδιές καί τ’ άμανέτια στή θέση τους·.
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Ή  μουσική σταματάει καί μαζί κι’ δ χορός. Γίνεται μιά ανάπαυλα γιατί 
οί άναστενάρηδες πυροβάτες πρέπει νά πλύνουν τά πόδια τους. Πηγαίνουν στή 
γουρνα που τό νερό της φεύγει άπό ενα σωλήνα μέσα στή γη. Τοΰτο είναι 
απαραίτητο, διότι ιμέ κανένα τρόπο δέν πρέπει τά αποπλύματα νά πέσουν εξω 
στήν επιφάνεια. Ό  λόγος είναι γνωστός όχι μόνο σέ πολλές περιοχές στήν 
Ελλάδα άλλά σέ όλο τον κόσμο. Ό  Μ. ’'Ελιαντ δίνει μιά Θαυμάσια άναφορά 
του φόβου του μιάσματος άπό ότι απορρίπτεται άπό τό άνθρώπινο σώμα, ιδι
αίτερα τά μαλλιά, τά νύχια, τά δόντια κλπ. Ό  φόβος πώς μπορεί οί αμύητοι 
νά τά χρησιμοποιήσουν γιά «μάγια» βρίσκεται στή βάση. ’Επί πλέον, ό,τι σχε
τίζεται μέ τά ’Αναστενάρια εχει ιερότητα. Οί στάχτες καί οί καρβουνιές τής 
ιερής πυράς, άσφαλώς βρίσκονται στήν πρώτη γραμμή καί δέν είναι δυνατόν 
νά φύγουν άπό τά πόδια τού πυροβάτη καί νά γίνουν αντικείμενο, πού θά τό 
μιάνουν καί θά τό χρησιμοποιήσουν ακόμα ανίερα. Άφού τελείωση καί αύτό, 
υπάρχει μιά πραγματική διακοπή. Οί άναστενάρηδες συγκεντρώνονται σέ μι
κρές ομάδες καί συζητούν εύθυμα, λένε τις εντυπώσεις τους άπό τήν πυροβα
σία καί τά όσα συνέβησαν άλλά καί θυμούνται ακόμα καί διάφορα άνέκδοτα. 
Τίποτε στο διάστημα αύτό δέν θυμίζει τήν ένταση καί τήν έκστασιακή κατά
σταση πού βρισκόντουσαν λίγο πριν. 'Όλα έχουν έναν κανονικό ρυθμό καί δέν 
είναι παρά μιά συγκέντρωση φίλων καί συγγενών πού άπολαμβάνουν τήν πα
ρουσία δ ένας τού άλλου κι εκδηλώνουν τή χαρά τους γιατί είναι μαζί, ήρεμα 
καί πολιτισμένα. Δέν πρέπει ϊσως καί πάλι νά παραλειφθή νά τονιστή, πώς 
άπουσιάζει δποιαδήποτε διάθεση ξεφαντώματος κι’ άκόμα περισσότερο, χυδαιό
τητας καί άγροικοσύνης. Ή  ευπρέπεια είναι υποδειγματική καί δ πολιτισμός 
χαρακτηριστικός μέσα στήν απλότητα, τήν καθαριότητα καί τήν έλλειψη όποιασ- 
δήποτε διάθεσης γιά επίδειξη καί φιλαρέσκεια. Ή  αυστηρότητα τών ηθών 
κυριαρχεί. 'Όταν πλυθούν καί σκουπιστούν οί άναστενάρηδες, είναι πιά ή ώρα 
γιά όλους τούς δύσπιστους καί τούς περίεργους νά εξακριβώσουν πώς ούτε τό 
πιο ελάχιστο έγκαυμα δέν έχουν ύποστή. Ή  μικροσκοπική εξέταση θά άπο- 
δείξη τό ΐδιο καί άκόμα πώς καί οί λεπτότατες τρίχες τού δέρματος έχουν 
μείνει ανέπαφες. Οί Χάρες (ή καλύτερα ή πίστη στις «Χάρες») έχουν κάνει τό 
θαύμα τους καί οί άναστενάρηδες ευτυχισμένοι γιατί μιά φορά άκόμα αξιώ
θηκαν νά δαμάσουν τή φωτιά, ξαναφοράνε τά παπούτσια τους καί ξεκουράζον
ται.

Ή  ανάπαυλα αυτή δέν θά κρατήση γιά πάρα πολύ. Είναι φανερό πώς ή 
εκτόνωση μέ τήν πυροβασία καί τον μετά άπ’ αύτήν χορό, δέν έχει όλοκληρω- 
θή. Σέ λίγο οί άναστενάρηδες θά ξανανοιώσουν εκείνη τήν άκατανίκητη δύ
ναμη μέσα τους νά τούς τραβάη στή μουσική καί τό χορό. Ό  ΜικραΚων- 
σταντΐνος εχει ζωντανέψει μέσα τους κι εχει μέ τή δική του ακατάβλητη δ ρ α 
στηριότητα πλημμυρίσει δλόκληρη τήν ύπαρξή τους. 'Όπως εκείνος δέν ήσύ-
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χαζε, ετσι και οι- αναστενάρηδες δέν μπορούν νά γαληνέψουν.' Κάποιος δίνει 
τό εναυσμα. Συνήθως ό λυράρης. (Στά αναστενάρια τού 1ι971 στό Λαγκαδά, 
ό λυράρης Γιώργος Καλοστέφανος έδινε συνεχώς τό ξεκίνημα καί τοΰτο διότι 
βρισκόταν σέ μιά άδιάκοπτη έκσταση που μέ πολύ κόπο μπορούσε νά τήν ελέγ- 
χη. ’Έμεινε σχεδόν χωρίς τροφή σέ ολόκληρη τή διάρκεια τής γιορτής καί 
έδειχνε μιά συγκινητική προθυμία νά βοηθά στή μαγνητοφώνηση δσο τό δυ
νατόν περισσότερης μουσικής καί τραγουδιών. Κ αταϊδ ρω μένος, ασκητικός, λι
πόσαρκος, βαθύτατα προσηλωμένος στή λύρα του καί τις εικόνες, έπαιζε καί 
τραγουδούσε ακόμα καί στις ανάπαυλες μόνο καί μόνο γιά νά έξυπηρετήση 
καί νάβοηθήση τήν προσπάθειά μου. Τόν ευχαριστώ μέ δλη μου τήν καρδιά). 
Καί ό χορός μέ τά τραγούδια τοΰ ΜικροΚων σταντίνου εξακολουθεί δπως 
πρίν, ιεροπρεπέστατος καί σεμνότατος μέσα στήν κατανυκτική ατμόσφαιρα μέ 
τά λιβάνια καί αναμμένα κεριά καί τό καντήλι μπροστά στις εικόνες τοΰ Με
γάλου Κωνσταντίνου καί τής 'Άγιας Μητέρας του.

’Αργά τό βράδυ κι δταν ή νύχτα έχει πιά προχωρήσει οί άναστενάρηδες 
θά κάνουν μία άκόμα ανάπαυλα γιά νά στρωθή ό «σοφράς», δηλαδή τό δείπνο. 
Πάντοτε στο κονάκι. Μαζεύονται ολοι σχεδόν, τρώνε λιτά χωρίς νά πιοΰν. 
Σέ λίγο, κάπως ξεκούραστοι, αρχίζουν καί πάλι νά χορεύουν μέ τόν ΐδιο πάντα 
ρυθμό, τόν ΐδιο πάντοτε χορό, έως δτου άποκαμωμένοι καλήνυχτιστοΰν γιά νά 
πάνε νά κοιμηθούν. Μόνο πού δέν είναι καθόλου βέβαιο πόσο θά κοιμηθούν καί 
πότε μετά τό καληνύχτισμα. Συνήθως, μιά ομάδα άπό άναστενάρηδες καί άνα
στενάρισσες πού μένουν στό ΐδιο σπίτι σάν φιλοξενούμενοι, Ιδέν ξεχνούν πώς 
εΐναι συγκεντρωμένοι καί βρίσκονται ολοι μαζί γιά νά τιμήσουν τούς 'Άγιους 
προστάτες τους. ’Έτσι, ό χορός καί λύρα εξακολουθούν δσο άντέχουν οί πανη- 
γυριώτες, έως δτου η κόπωση τούς κατανίκηση.

Αυτά είναι καί τά περίφημα «νυχτερινά δργια», γιά τά όποια τόσος λό
γος γίνεται άπό τούς πολέμιους τών Αναστεναριών. Στήν πραγματικότητα 
δηλαδή, δέν γίνεται τίποτε άπολύτως περισσότερο στό σκοτάδι τής νύχτας, άπό 
δτι, στό φώς τής ημέρας. Τό δραμα τού ΜικροΚωνσταντίνου, μέ τό άδάμαστο 
πολεμικό θάρρος, τήν αύστηρότητά τών ηθών, τό πνεύμα τής Ουσίας τού ήρωα 
πού μάχεται γιά τά μεγάλα ιδανικά τού έλληνα, τό χριστιανισμό καί τήν ελευ
θερίά κάτω άπό τήν προστατευτική ευλογία τού Μεγάλου 'Άγιου Πολεμιστή 
καί τής Μητέρας του, εξακολουθεί νά κατέχη τούς άναστενάρηδες καί νά τούς 
καλεΐ σέ μιά, χωρίς μεγάλη άνάπαυλα, άπότιση φόρου τιμής. Εκείνο πού δια- 
πιστώνει 'δηλαδή κανείς άπό ψυχολογική άποψη, είναι ή έντονώτατη έκστασια-' 
κή κατάσταση πού κατέχει τούς άναστενάρηδες καί πού τούς υποχρεώνει σέ 
μακρύωρες εκδηλώσεις έκτονώσεως. Άπό τήν άλλη μεριά, διαπιστώνεται πόσο 
ακέραιο καί πραγματικά μοναδικό εΐναι τό στοιχείο τού έκστασιασμοΰ τους 
καί, πόσο έπίσης μονολιθικός εΐναι δ τρόπος τής έκτονώσεώς τους: Μελωδίες
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πού τονίζουν στίχους γιά τό ΜικροΚωνσταντΐνο, λιβάνια, κεριά, εικόνες καί 
σεμνός ιεροπρεπής χορός. Χωρίς παραλλαγές, έτσι πού νά χρειάζεται ειδική 
αντοχή καί κάποια ψυχική διάθεση ξεχωριστή, γιά νά τούς παρακολουθήση 
κανείς χωρίς νά σπάσουν τά νεύρα του άπό τή μονοτονία, καί, άν κάνη' έρευνα, 
χωρίς νά παρασυρΟή, όπως εχει γίνει σχεδόν άπό τούς περισσότερους έως 
σήμερα, στό συμπέρασμα πέος εξαντλεί τίς παρατηρήσεις του γιά τό έθιμο 
μέ μία σύντομη παρακολούθηση λίγων φάσεών του.

Στις νυχτερινές αυτές ώρες, «βγαίνουν τά καινούργια ’Αναστενάρια». 
Τούτο σημαίνει πώς κάποιος άπό κείνους πού έχουν παρακολουθήσει τίς εκ
δηλώσεις όλη μέρα καί έχει έπηρεασθή ή μέ οποιοσδήποτε τρόπο περιπέσει σέ 
έναν βαθμό έκστάσεως πού μπορεί νά τόν έλέγχη, άφίνεται ψυχολογικά ελεύ
θερος νά προχωρήση περισσότερο. Τούτο όχι διότι ή νύχτα δημιουργεί μιά 
άτμόσφαιρα πολύ καταλληλότερη γιά έκστασιακές καταστάσεις, στά άτομα 
πού έχουν ροπή σέ αυτές άλλά καί γιά άλλους λόγους, «κοινεονι,κής» φύσεως 
θά μπορούσε νά τούς χαρακτηρήση κανείς. Μέ άλλα λόγια, τίς νυχτερινές 
ώρες, λείπουν όλα τά εμπόδια τά όποια προέρχονται άπό τήν παρουσία τρί
των, πού δέν εκστασιάζονται καθόλου καί πού γιά τό λόγο αυτό μέ τό μάτι τής 
«λογικής», κρίνουν τόν έκστασιασμό καί τίς εκδηλώσεις πού) τόν συνοδεύουν, 
σάν μιά συμπεριφορά πού δέν «στέκεται» στά πλαίσια τής αξιοπρέπειας καί 
τής καλής κοινωνικής τάξεως. Οί τρίτοι απουσιάζουν καί άκόμα ούτε όλοι 
οί αναστενάρηδες είναι παρόντες, άλλά μόνον οί περισσότερο ενθουσιώδεις, πού 
οχι μόνο δέν εμποδίζουν ψυχολογικά, άλλά άντίθετα εντείνουν τή δύναμη τών 
προϋποθέσεων ενός ξεσπάσματος εκστασιασμού.

- Ή  ά κ α ΐ α τών άναστενάρηδων είναι ενα άναμφισβήτητο γεγονός κι έχει 
πρακαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις γύρω -άπό τά αίτιά της. Οί εικασίες γιά 
τό θαυμαστό αυτό γεγονός, είναι διαφορετικές καί στρέφονται γύρω άπό μία 
ενεργοποίηση τών ύπερδυνάμεων πού υπάρχουν μέσα κι’ έξω άπό τόν άνθρωπο 
μέ ένεργοποιό στοιχείο τήν έκσταση, όπως καί γύρω άπό μία τεχνική, ή οποία, 
έπιμελώς άποκρύπτεται άπό τούς άναστενάρηδες, είναι απλή καί δέν στερείται 
όλο αυτό τό δεύτερο κι’ άπό μία κάποια «άπάτη» τήν οποία κάνουν οί πυρο
βάτες γιά λόγους εντυπωσιάσεως τών μή μεμυημένων. "Οσοι όμως πιστεύουν 
αυτό τό δεύτερο, άπό τά πράγματα διαψεύδονται μέ τόν πιο αναμφισβήτητο 
τρόπο. -Δέν έχουν κατορθώσει ούτε τήν τεχνική αυτή νά τήν περιγρά
ψουν πειστικά, ούτε άκόμα μπορούν νά πείσουν άπό τά ίδια τά σημβαίνοντα 
στά ’Αναστενάρια πώς οί άνθρωποι αυτοί, δέν βρίσκονται σέ έκσταση καί πώς 
«εν ψυχρω» τελούν τήν πυροβασία. Τό γεγονός επίσης πώς υπάρχουν καί .άλ
λοι πυροβάτες στον κόσμο καί μάλιστα στήν 'Ελλάδα κάποιος; Στέφανος Σαρ- 
ρής, πυροβατεΐ~γιά - λόγους οικονομικής εκμεταλλεύσεοτς χωρίς. καμμία άπο-



λύτως προετοιμασία άπό -κείνην τών αναστενάρηδων, δέν αλλάζει τά πρά
γματα. (Σχετικά έχει γράψει ό Ί .  Ευαγγέλου ατό βιβλίο του Γοητεία του 
Μυστηρίου). Ό  κ. Ί .  Ευαγγέλου έχει πειραματισθή μαζί του καί κατέληξε 
πώς ή άκαΐα είναι κάτι τό πολύ απλό καί φυσικό. Πιθανόν. Πάντως, δπως 
περιγράφει τό πείραμα, δέν φαίνεται καθόλου νά έγινε καίμιμιά μελέτη στο τί 
συνέβαινε μέ τους πυροβάτες αυτούς άλλά ούτε καί μέ τον ίδιο τον κ. Ευαγ
γέλου τήν ώρα της πυροβασίας. "Ολα τά φαινόμενα τά οποία παρουσιάζονται 
μέ τον ανθρώπινο οργανισμό σέ αντίσταση εναντίον επαφών μέ στοιχεία δπως 
ή φωτιά ή πού πάντως ξεπερνούν τό φυσιολογικό, δπως π.χ. τό θάψιμο ζων
τανών, ή αιώρηση κλπ. έχουν σχέση μέ μεταβολές στο κυκλοφοριακό. Τίποτε 
δέν μάς λένε σχετικά μέ αυτά καί καμμιά πραγματική έρευνα ίδέν έχει γίνει 
γιά νά καταστή δυνατός κι’ ένας συσχετισμός τεχνικής κι’ έκστάσεως. Δυνα
τόν, νά ύπάρχη κάποια τεχνική πυροβασία. Εντελώς δμως άνεπιτυχώς άπο- 
δίδεται στούς άναστενάρηδες/ πού τό ξαναϋπογραιμμίζουμε, τελούν τήν πυρο
βασία κατάφορτοι πραγματικά άπό ένα ήθικό περιεχόμενο. Έ ξ άλλου ή θρα
κιά πού σβύνουν δέν εχει γίνει «σέ λίγο» μετά τό άναμμα τής φωτιάς, γιατί 
χρειάστηκε νά καή μισός τόνος πουρναρόξυλα, γιά νά Ικανοποίηση τις τελε
τουργικές άπαιτήσεις τών άναστενάρηδων, πράγμα πού δέν συμβαίνει καθό- 
λου μέ τον Στ. Σαρρή, δπως καί άλλού έκανε τήν επίδειξή του. Πέρα άπό 
αυτά, έχουμε τά τόσο σημαντικά παραδείγματα μελών οικογένειας άναστενά- 
ρηδων πυροβατών πού δέν πυροβατοΰν. Γιατί δέν θά μάθαιναν αυτή τήν τόσο 
απλή τεχνική, μιά κι έχουν ένστερνιστή απόλυτα τό έθιμο; Αντίθετα, δπως ση- 
μειώσαμε κιόλας μέ τήν περίπτωση τού Κυρ. Λίλλη, πυροβατοΰν σέ ώρα ηθι
κής έξάρσεως καί σέ μία υπερένταση, πού τό μόνο πού δέν επιτρέπει είναι ή 
έφαρμογή μιάς ψυχρής τεχνικής. Καί τί θά σκεφτούμε δταν γνωρίζουμε πώς 
τά τριψίματα τών πελμάτων στο χώμα κλπ. δέν συμβαίνουν, οταν ή πυροβα
σία τελείται μέσα στο τσιμέντο τού διοματίου δπως γίνεται μέ τή χειμοονιά- 
τική πυροβασία τού 'Αγίου Ευθυμίου. Πολύ περισσότερο δταν γνωρίζουμε 
περιπτώσεις σάν τής Ματούλας Γιαννάκη π.χ. πού πυροβάτησε γιά πρώτη 
φορά τού 'Αγίου Ευθυμίου στά 1;971, χωρίς νά έχη τήν ευκαιρία νά τρίψη 
τά πόδια της στο χώμα, ένώ άντίθετα κατακάηκαν άλλοι πού νομίζοντας πώς 
είναι κάτι άπλό καί χωρίς τήν άναστενάρικη έκσταση μπήκαν στή θρακιά, 
αφού διασχίσανε τό διάστημα άπό τις θέσεις τών θεατών ώς έκεί καί φυσικά 
πήραν αρκετό χώμα στά πόδια τους.

Δέν άνήκει στήν ειδικότητά μας ή έξήγηση τής άκαΐας. 'Ωστόσο, είναι 
άναμφίβολο πώς τά θέματα τής έκστάσεως γενικά καί δλα δσα έχουν σχέση 
μέ παραφυσιολογικά φαινόμενα, άγνοαύνται άπό δσους προσπαθούν νά δώσουν 
«λογικές» απαντήσεις καί νά κάνουν αναγωγή τής άκαΐας σέ μία απλή τε
χνική, τούλάχιστον δταν πρόκειται γιά τούς άναστενάρηδες. Τούτο, γιατί καί
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σέ έκσταση αναμφίβολα εΐναι δταν πυροβατουν και γιατ'ι τήν άκαΐα τήν έχουν 
καί σέ άλλες ώρες ενθουσιασμού οπου ή τεχνική δέν μπορεί νά εφαρμοστή 
τουλάχιστον ενσυνείδητα. Ά ν  ύπάρχη θέμα τεχνικής, οι ίδιοι οί αναστενά
ρηδες, οΰτε τό γνωρίζουν, οΰτε έσκεμμένα τό εφαρμόζουν άλλά τελείως ένστι- 
κτωδώς πυροβατοΰν καί υπό τό κράτος ενός ενθουσιασμού. 'Όταν πρόκειται 
γιά πυροβασία στή διάρκεια τοΰ πανηγυριού τους, ό ενθουσιασμός αυτός 
εΐναι πηγαίος, ιερός, συγκέρασμα πατριωτισμού καί θρησκείας καί γι’ αυτό 
άπόλυτα σεβαστός. Οί άναστενάρηδες μέ τίποτα δέν θίγονται περισσότερο καί 
δέν λυπούνται, παρά μέ τό νά τούς πής πώς παίζουν θέατρο. Είναι τό πιο δί
καιο παράπονο πού μπορεί νά έχουν καί τοΰτο γιατί εΐναι πραγματικά ευσε
βέστατοι χριστιανοί κι’ όχι φακίρηδες. ’Ισχυρίζονται πώς μόνον αυτοί πυρο
βατοΰν, χωρίς νά καίγονται. Αύτό είναι λάθος βέβαια. ’Αλλά άπό μιά μεριά, 
έχουν άπόλυτο δίκαιο, διότι ή δική τους πυροβασία έχει ύτμηλό ηθικό 
περιεχόμενο στό δποϊο έπιμείναμε. Καί άν κατανοήσουμε τό περιεχόμενο αύτό 
σέ δλη του τήν έκταση, δέν θά μπορέσουμε άσφαλώς νά ισχυριστούμε πώς 
τό έθιμό τους δέν άντέχει τήν κριτική καί πώς εΐναι χωρίς σημασία πρωτο
γονικό. Δέν εΐναι καθ’ έαυτή ή άκαΐα πού συνηγορεί γιά τή στήριξή του άλλά 
δ λόγος τής άκαΐας, κι’ άκόμα καλύτερα οΰτε καν ή άκαΐα. Εΐναι δ λόγος, ή 
αιτία τής πυροβασίας, τό ηθικό καί ψυχολογικό της υπόβαθρο. Τό θαύμα σή
μερα άποκρυπτογραφεΐται. Όσοδήποτε όμως καί άν ή πυροβασία δέν άπο- 
δειχθή πάρα ένα απλό πράγμα, τό περιεχόμενο τοΰ εθίμου θά έξακολουθή νά 
καλή όλους δσους δέν τούς έχει εντελώς άποξηράνει ή λογική, άκόμη περισ
σότερο ή πρακτική σκοπιμότητα πού δέν έχει σχέση μέ τόν άλτρουϊσμό καί 
τό θρέψιμο τών ήθικών κινήτρων τοΰ ανθρώπου σέ εκδηλώσεις οί οποίες παρα
μένουν στό ΐιδεαλιστικό πεδίο. Ά ν  υπάρχουν πυροβάτες σάν τόν Στ. Σαρ- 
ρή ή άλλους ΐσως, πού δέν γνωρίζουμε τό όνομά τους μά .πού εΐναι βέβαιο πώς 
περιέρχονται τήν Ελλάδα ψευδόμενοι ότι εΐναι < άναστενάρηδες τοΰ Λαγκαδά» 
μέ τόση μάλιστα πειστικότητα, ώστε καί ή ’Επισκοπή τών Καλαιμών νά πέση 
στήν παγίδα καί νά ξεσπάση σέ ένα διωγμό τών αναστενάρηδων στό θίασο 
ενός πυροβάτη πού πραγματικά διακωμωδεί τά ’Αναστενάρια, εΐναι άλλο θέμα. 
Πάντως όχι τόσο ξένο μέ τό σεβασμό πού προκαλεΐ τό ψυχολογικό υπόβαθρο 
τοΰ εθίμου ώστε νά αγνοηθούν οί φακίρηδες αύτοί πυροβάτες άπό τήν ’Εκ
κλησία καί τήν ’Αστυνομία. Άκόμη θά λέγαμε καί μάλιστα πρώτα άπό όλους, 
όσους επιθυμούν νά ασχοληθούν μέ τό έθιμο. Χρέος τής επιστήμης, νά άνα- 
καλύψη τό μυστικό τής άκαΐας. Χρέος της όμως νά μελετήση καί δλόκληρο 
τό έθιμο, μέσα στό όποιο εντάσσεται ή πυροβασία καί ή έπακόλουθη άκαΐα. 
Εΐναι μεγάλο κρίμα νά καταφέρωνται πλήγματα στό θαυμάσιο αύτό έθιμο 
πού δείχνει ολο τό μεγαλείο τής ψυχής τοΰ χριστιανού καί τοΰ 'Έλληνα 
πατριώτη άπό τήν προσπάθεια πού γίνεται τόσο άχαρα νά άπομυστικοποιηθή
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μέ επεκτάσεις σέ αυτό κι αναλογίες τεχνικών, πού αναμφίβολα κι εξακριβωσ- 
μένα δεν υπάρχουν, γιά τούς αναστενάρηδες. "Αλλο μελέτη καί γνώση τού 
εθίμου καί φυσικά άλλο εξαγωγή συμπέρασμά™ν κατ’ αναλογία κι* επέκταση 
φακιρισμών, πού μάλιστα δέν περιορίζονται στήν επίδειξη έπιτεύξεως αναλο
γών αποτελεσμάτων άλλά κάνουν μία αναιδή υποκατάσταση γιά νά έξαπατή- 
σουν τό κοινό καί νά αποκομίσουν οικονομικά οφέλη, πράγμα πού ποτέ δέν 
έκαναν καί ούτε κάνουν οί αναστενάρηδες.

"Οσο γιά τήν επιστημονική έρευνα, σήμερα δέν είναι τόσο δύσκολη δσο 
άλλοτε καί τούτο γιά δύο λόγους. 'Τπάρχουν μαγνητόφωνα (πού σημειώνουμε 
αποδείξανε πέος ούτε ίχ-αχ-εχ =  ’Ίακχε φωνάζουν ούτε καθόλου παραλογί
ζονται οί εκστασιασμένοι αναστενάρηδες), φωτογραφικές μηχανές (πού δεί
χνουν πώς οί αναστενάρηδες δέν έχουν καμμιά προτίμηση νά πατάνε μέ τή 
φτέρνα άλλά βυθίζουν τά πόδια τους στή θρακιά όπως καί μπαίνουν χωρίς 
φόβο μέσα στή φλόγα, κι ακόμη πώς βρίσκονται σέ πλήρη έκσταση δταν 
πυροβατούν κι’ δταν χορεύουν). Γιατί αλήθεια δσοι υποστηρίζουν τήν ύπαρξη 
τεχνικής αγνοούν τό γεγονός πού γίνεται παρουσία χιλιάδων θεατών, τό δ,τι 
δέν πατούν μόνο- στή θρακιά μέ τά πέλματα άλλά μπαίνουν μέ τά γόνατα σέ 
αύτήν, παίρνουν χούφτες κάρβουνα αναμμένα στά χέρια τους, πυροστατούν 
γιά περισσότερο άπό τό «μισό δευτερόλεπτο» κι’ άκόμα μπαίνουν καί στις φλό
γες καί σβύνουν όχι μόνο τή θρακιά άλλά καί τή φωτιά μέ τά πόδια καί τά 
χέρια τους πού οπωσδήποτε δέν έχουν τρίψει μέ χώμα,, γεγονός πού μπορώ 
χωρίς δισταγμό νά βεβαιώσω, μιά καί «κατασκόπευσα» άγρυπνα όλες τους τίς κι
νήσεις πριν καί μετά τήν πυροβασία οχι μέ μία απλή επίσκεψη άλλά μέ πρα
γματικά εγκάρδια φιλοξενία, οπού είχαν πέσει οι φραγμοί ξένου - μεμυημένου. 
’Ίσως δμως εκεί νά είναι τό μυστικό, πού δέν γνωρίζουν ούτε οί αναστενάρηδες 
άσφαλώς. Οί ’Αναστενάρηδες τού Λαγκαδά, δέν κρατούν τίποτε μυστικό καί 
δέν δείχνουν καμμιά απολύτως δυσφορία σέ όποιαδήποτε ερώτηση καί παρατή
ρηση. Τά ερωτηματολόγια άλλωστε καταρτίζονται σήμερα έτσι πού νά συλλαμ- 
βάνονται οί ψευδόμενοι γιά τόν ένα ή άλλο λόγο. "Ολα είναι εύκολα νά έρευ- 
νηθούν. Ίσω ς τό μόνο δύσκολο εΐναι μία πιο αντικειμενική διάθεση απέναντι, 
τους άπό μέρους τής πολύ «λογικής» επιστήμης καί τής πολύ υπερήφανης σκέ- 
ψεως δλων τών μορφωμένων, πώς «δέν είναι δυνατόν αυτοί οί χωριάτες νά ξέ
ρουν πιο πολλά καί νά μπορούν ακόμα περισσότερα άπό μάς».

Μέ δλο πού πρόθεσή μας δέν είναι καθόλου νά έξηγηθή ή άκαία ή οποία 
λίγο ενδιαφέρει τήν άποψη- άπό τήν οποία εξετάζεται τό Άναστενάρι στήν 
εργασία αύτή, επειδή εΐναι γνωστό πόσο έντυπο:σιάζει τό γεγονός, θά εκφέ
ρουμε καί τήν δική μας γνώμη, χωρίς μέ τούτο νά διεκδιικήται δ τελευταίος 
λόγος σχετικά μέ τό σημείο αυτό.

Αφορμή γιά τήν έκφραση τής γνώμης αυτής, είναι μία μικρή άλλά πολύ
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καλή και κυρίως αντικειμενική εργασία τής νεαρής φοιτήτριας Κ. P. Greein- 
halgh άπό τις ΗΠΑ, πού παρηκολούθησε τό Άναστενάρι στο Λαγκαδά στα 
1973.

Τίτλος τής μικρής αυτής εργασίας, είναι The Fire Of Spirit And Ash, 
καί προσωπικά τή βρίσκουμε εξαιρετικά καλή στο σημείο πού προσπαθεϊται 
ή εξήγηση τής άκαΐας άλλά καί του καλέσματος τών εικόνων γιά χορό καί 
πυροβασία. Ουσιαστικά τά συμπεράσματα τής Γγρήνχαλγκ, δέν εΐναι παρά 
εκείνα τά όποια άπό πολύ έχει καί ή θεωρία τού άστρικού σώματος ή τού έπι- 
ψυχιδίου, γνωστής καί στήν Ελλάδα άπό τον Τανάγρα καί όλους τούς μετα- 
ψυχιστές επίσης, οπως καί τής άκόμα πιο γνωστής θεωρίας τών παραφυσιο- 
λογικών φαινομένων, πού δημιουργούνται στο άνθρώπινο σώμα μέ τον έλεγχο 
τής άναπνοής. Άλλ’ αυτή τή φορά, υπάρχουν τά έπιστημονικά δείδαμένα καί 
οί διακριβώσεις τού W. Reich γιά τήν ύπαρξη τού αίθερικού σώματος, τό 
ρόλο τής άναπνοής οπως επίσης καί τά πειράματα τών Τσεχοσλοβάκων επι
στημόνων, τά όποια άπέδειξαν πώς ή ενέργεια αυτή τού Ράϊχ, ή όποΐα έκπέμ- 
πεται άπό τό άνθρώπινο σώμα, μπορεί νά άπορροφηθή καί νά έπανεκπεμφθή 
άπό τά άψυχα αντικείμενα.

Αναλύοντας αυτά τά σημεία στήν εργασία της ή Γρήνχαλγκ επισημαίνει 
τό γεγονός πώς είναι δυνατόν νά χρησιμεύσουν γιά τήν εξήγηση τής άκαΐας 
τών άναστενάρηδων, πολύ περισσότερο μάλιστα, άφού ή συσσώρευση αυτής 
τής ένεργείας γίνεται μεγαλείτερη μέ τή σεξουαλική αποχή, κάτι πού οί άνα
στενάρηδες γιά λόγους ηθικού καθαρμού ιβέβαια άλλά πού φυσικά έχει τά 
άνάλογα άποτελέσματα, άσκούν δεκαπέντε μέρες πριν τήν πυροβασία. Τούτο 
δημιουργεί μιά συσσώρευση ένεργείας, ή οποία άπολυτρούμενη μέ τήν έκ
σταση κλπ. δημιουργεί τό προστατευτικό σώμα τής «αύρας» πού είναι καθαρή 
ενέργεια καί μέ τις ιδιότητες τις όποιες έχει, δημιουγεί τήν άκαΐα.

’Ανάλογη είναι ή ερμηνεία τήν όποία δίνει στον ισχυρισμό τών άναστε
νάρηδων πώς τούς προστατεύει ή εΐίκόνα (θά προσθέταμε εδώ καί δλα τά άλ
λα ιερά αντικείμενα τής εικόνας δπως άμανέτια, ποδιές, κλπ.). Μέ τό νά άπο- 
ροφούν δηλαδή οί εικόνες τήν έκπεμπαμένη άπό τούς άναστενάρηδες ενέρ
γεια, γίνονται μέ τή σειρά τους πομποί ένεργείας, μέ τά γνωστά άποτελέ
σματα.

Ελάχιστα είναι τά στοιχεία τά όποια προστίθενται, δπως σημειώθηκε, 
στήν θεωρία αυτή, άπό άνάλογες άλλες. 'Ωστόσο είναι σημαντικό τό γεγονός 
πώς έξακριβώνονται έπιστημονικά γιά μία άκόμα φορά πράγματα, έτσι πού 
έκστασιακοί κάθε είδους/ μεταψυχιστές επίσης κλπ. μπορεί νά δικαιωθούν 
στις θεωρίες τους. Προσωπικά, άναμένουμε πολλά άπό τά πειράματα καί τά 
τηλεγκεφαλογραφήματα Μπωμανουάρ, Μπαλή κλ.π., δποίς καί άπό τις σφυγμο
μετρήσεις Μαγκλαβέρα πού έγιναν στο Άναστενάρι τού Λαγκαδά τό 1973
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γιά τή διατύπωση μιας σχετικής θεωρίας. Μέχρι τή στιγμή αύτή δέν έχουν1' 
άνακοινωθή τά αποτελέσματα τών πειραμάτων αυτών, πού κατά τήν γνώμη 
μας, θά δώσουν ΐσως επιστημονική απάντηση στήν άκαΐα άλλά ακόμη είδικώ- 
τερα στό ρόλο τοΰ ειδικού ρυθμού, τόν οποίον έχουν οί. άναστενάρικες μελω
δίες καί οί χοροί στήν ανάπτυξη τών δυνάμεων τής άκαΐας.

(Σημειώνουμε, πώς ή εργασία τού Ράϊχ πού έδωσε τά στοιχεία γιά τήν 
επιστημονική επιβεβαίωση τών ήδη γνωστών θεωριών τής «αύρας» καί τής 
άναπνοής είναι τό Character Analysis.).

θ) ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ

Μετά καί τή’ λήξη τής πυροβασίας καί τήν επιστροφή στό κονάκι τήν 
τρίτη ημέρα κι’ αφού δλα γίνουν όπως πάντα, έρχεται ή τελευταία φάση τού 
πανηγυριού. Στροόνεται έορταστικό δείπνο (τό δποϊο σέ ποιότητα καί ποικι
λία είναι άπλούστατο καί λιτότατο) καί κάθονται ολοι οί άναστενάρηδες καί 
οί πανηγυριώτες, άκόμα καί ξένοι, νά φάνε. Γιά μιά άκόμη φορά θά πλυθούν 
τά χέρια, σημάδι τής ανάγκης νά είναι ολοι σωματικά καί ηθικά καθαροί 
πάντα, καί μοιράζεται τό φαγητό. Πρίν αρχίσουν νά τρώνε, μέ τή συνοδεία 
τής λύρας πάντα, θά άρχίση ό άρχιαναστενάρης τά τραγούδι τής «τάβλας» 
πού δμως καί πάλι έχει σημασία ιδιαίτερη γιά τό πανηγύρι μιά καί άναφέρε- 
ται στήν άγρυπνη παρακολούθηση καί τήν ετοιμότητα τών παλληκαριών νά 
σκοτώσουν τούρκους καί νά ξεσκλαβώσουν τούς ρωμιούς. Τόν άρχιαναστε- 
νάρη άκολουθούν ολοι στό τραγούδι: Πά σέ πράσινο λειβάδι, κάνταν τρία
παλληκάρια, μέ σπαθιά καί μέ δοξάρια. Τήν ημέρα κάνουν βίγλα, καί βιγλί- 
ζουν τούς διαΐβάτες, νάβρουν τούρκους νά σκοτώσουν, καί ρωμιούς νά ξε
σκλαβώσουν. Βλέπουν ένα γέρο τούρκο, πούσυρνε μιά ρωμιοπούλα. Πού τήν 
ηύρες γέρο τούρκο, τή ρωμιά τή ρωμιοπούλα. Λώσα γρόσια καί τήν πήρα, 
καί φλουριά τήν άγοράσα. Μπρέ γελάσας παλληκάρια. IΙέ τό σπίτι μας μέ 
πήρε. Τό παιδάκι μας στήν κούνια, τά ρουχάκια του στή σκάφη, τά ψωμιά 
μας μές στό φούρνο. Κούνια κούνιε τό παιδί μου, δσο ν’ ακουστή ή φωνή μου. 
Φούρνε ψήνε τά ψωμιά μου, δσο ν’ άκουστή ή λαλιά μου., . . Τό δείπνο εξα
κολουθεί, υπογραμμίζω καί πάλι χωρίς ποτό στό Λαγκαδά (δ Λιούρος χα
ρακτηριστικά μού εχει πή: Πανηγύρι καί κρασί δέν πάει). Μία παρα πολυ 
μικρή μποτίλια ούζο, πού τήν φέρναν στά χείλια γιά ευχή καί μόνο. Τελείωσε 
τό δείπνο, λιτότατο όπως ήταν, καί ξανατραγουδήΟηκε τό «πράσινο λειβάδι». 
Άλλά έκεΐ πού τραγουδιόταν, ό λυράρης έφερε τό σκοπό# πού άλλού, στον 
Μικρο-Κωνσταντΐνο. Άμέσως ολοι ηλεκτρίστηκαν, φανερό πώς ή εκτόνωση 
δέν είχε όλοκληρωθή μέ δλες τις τρεις πυροβασίες κλπ. Μιά καί τό τραπέζι
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λόγω μέσων καί χώρου είχε στρο.)θή πάνω σέ κουβέρτες στό πάτωμα κι’ δλοι 
κάθονταν σταυροπόδι, δλα διπλώθηκαν κεϊ μέσα σέ σπουδή. Ό  εκστασιακός 
χορός ξανάρχισε. Πάλι εικόνες, άμανέτια, θυμιατά.

Τούτο δέν έγινε τυχαία όπως υπέθεσα στήν αρχή. 'Η σημασία αυτής 
τής επανόδου στή μελωδία του Μικρο-Κωνσταντίνου, άνταποκρινύταν στήν 
«εσωτερική» σημασία του τραγουδιού. Τά τρία παλληκάρια που έκαναν τή 
βίγλα, κι ανακάλυψαν τήν αρπαγή τής ρωμιοπούλας, τής έλληνοπούλας, έτρε- 
ξαν καί ειδοποίησαν τόν Μικρό·-Κωνσταντίνο γιά τά βάσανα τών χριστιανών 
καί ζήτησαν τή βοήθεια του. Οί στίχοι πού δέν τραγουδήθηκαν ήσαν οί εξής:

Νύχτα τόν ήρθε μήνυμα τούς χριστιανούς νά σώση 
Νύχτα κινάει ό Κωνσταντής στον πόλεμο νά πάη 
Νύχτα σελλώνει τ’ άλογο, νύχτα τό χαλυβώνει 
Βάζ’ ασημένια πέταλα, μαλαματένιες λόθρες 

Βάζει καπίστρια δώδεκα καί γκέμια δεκαπέντε 
Κι’ ή μάνα του τόν ρώτησε κι’ ή μάνα του τόν λέει 
Έσύ διαβαίνεις Κωνσταντή, εμάς ποΰ μάς άφίνεις 

• .* . Πρώτα σ’ άφίνω στό θεό καί· υστέρα στούς "Αγιους
ΤΩρα καλή σου Κωνσταντή τούς χριστιανούς νά σώσης.. . .
Στό δρόμο πού έπήαινε έκοψε τρεις χιλιάδες

Κι’ όπίσου σάν έγύριζε, δέν είχε τί νά κόψη
Κι’ έκοψε τό δαχτύλι του νά βγάλη τό θυμό του.

('Η διήγηση —■ εξήγηση καί οί στίχοι άπό τόν Γεώργ. Καλοστέφανο).

Σέ μισή ώρα περίπου είχε πιά κοπάσει, γιά νά έξακολουθήση ό 
χορός μέ τό συνειθισμένο τρόπο. «"Ωρα νά γλεντήσουμε ίκαί μεΐς δπως δλοι 
οί άνθρωποι», μου δηλώνει χαμογελαστός καί ήρεμος δ άρχιαναστενάρης. Τά 
όργανα καί οί πανηγυριώτες βγαίνουν στήν αυλή. Κανονικά Οά έπρεπε νά χο
ρεύουν όχι πιά τόν Μικρο-Κωνσταντΐνο ίερόπρεπα κι’ έκστασιακά, καί νά δια
σκεδάζουν ώς τό πρωΐ. Δυστυχώς ούτε αυτή τήν τόσο απλή χαρά δέν μπο
ρούσαν νά έχουν οί αναστενάρηδες τού Λαγκαδά. Δέν είναι μόνο κουρασμένοι 
πολλοί άπ’ αυτούς. Οί διατάξεις κοινής ησυχίας κλπ. τούς καλούν σέ μία ακόμη 
θυσία. Πρέπει νά μή μιλούν δυνατά/ νά μήν άκούγωνται τά όργανα μιά καί ή νύ
χτα έχει πολύ προχωρήσει. "Ετσι γύρω στις δυόμισι? τή νύχτα χωρίζουν, γιά νά 
κοιμηθούν. "Ολοι είναι ευχαριστημένοι κι’ ευγνωμονούν τίς Χάρες πού τούς 
αξίωσαν σέ ενα άκόμα πανηγύρι προς τιμήν τους καί γιά τό καλό δλων. Τό
πρωΐ, αφού πλυθούν τά άμανέτια καί καΟαριστή τό κονάκι κι δλα τακτοποιη
θούν έτσι πού νά άρχίση ή κανονική ζωή, θά ξ αναφύγουν γιά τίς δουλειές 
τους καί στά χωριά τους οί ξένοι.
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Θά σημειώσουμε, πώς τό τελευταίο αυτό μέρος, δέν έχει σκοπό τή δια
σκέδαση σάν διασκέδαση. Άνήκει μέσα σέ ολόκληρο τό τελετουργικό καί τό 
πανηγύρι δέν θεωρείται πετυχημένο και καλά γινομένο αν δέν έπακολουθήση 
και ή διασκέδαση αυτή. Εΐναι απαραίτητη σάν έκφραση τής χαράς μέ τήν 
οποία γιά χάρη δλων καί γιά νά τιμήσουν τούς 'Άγιους, τρεις νύχτες και 
τρεις μέρες «παιδεύτηκαν» μέ τά βάσανα κα'ι τ'ις αγωνίες τού ,κόσμου .πού 
προσπάθησαν νά τις κάψουν μέ τή φωτιά καί νά τις σβύσουν μέσα στά αναμ
μένα κάρβουνα καί τις φλόγες μέ τά γυμνά τους πόδια. Είναι άκόμα μιά εκ
δήλωση τής πλούσιας συναισθηματικότητάς τους καί τής ανοιχτής γιά δλους 
καρδιάς τους. Κι δλα αυτά, χωρίς πάλι κανένα διονυσιασμό, μέ ηρεμία καί 
χαρά μετρημένη, χωρίς εκδηλώσεις απρεπείς καί απολίτιστες, μέσα στο πνεύμα 
τής εγκράτειας πού έχει προηγηθή τού πανηγυριού, έχει επικρατήσει σέ δλη 
του τή διάρκεια καί τώρα τό επισφραγίζει καί μέ τό σημείο πού οπωσδήποτε 
κάποια ελευθερία στις εκδηλώσεις, δέν θά έξένιζε ούτε καί τούς πιο δύστρο
πους άπό τούς πολέμιούς τους, κανονικά.

Άπό τή μάλλον σύντομη αυτή περιγραφή τού πανηγυριού, εκείνο πού 
άσφαλώς προβάλλεται σάν κύριο χαρακτηριστικό του, εΐναι δ χείμαρρος τού 
ρυθμού καί τής μελωδίας, πού κυριολεκτικά κατακλύζει τό έθιμο άπό τήν πρώτη 
στιγμή τής ενάρξεως μέχρι καί τήν τελευταία τής λήξεώς του. Χωρίς νά 
εΐναι στήν πραγματικότητα ένα χορόδραμα, τούλάχιστον μέ αυστηρά καθορι
σμένες κινήσεις καί φάσεις, δλα κινούνται μέσα στο ρυθμό καί τή μελωδία. 
Μελωδία μάλιστα καί ρυθμό πού δέν άλλάζει άλλά απλώς ελάχιστες φορές 
παραλλάζει. Σημειώσαμε κιόλας, άρκετές άπό τις σκέψεις γύρω άπό τό γε
γονός αύτό καί έγινε προσπάθεια μιάς κάποιας ερμηνείας του. Ωστόσο, εΐναι 
τόσο έντονη ή εντύπωση, άπό δλον αύτό τον κατακλυσμό τής μουσικής καί τού 
χορού, πού δέν είναι παλιλλογία μία άκόμα άναφορά σ’ αύτό τό σημείο·, μέ 
τήν ελπίδα πώς άκόμα μερικά στοιχεία μπορεί ίσως νά ξεχωρίσουν γιά μιά 
καλύτερη κατανόηση τού εθίμου καί τής ψυχοσυνθέσεως τών άναστενάρηδων.

Ό  μουσικός τής Θράκης κράτησε ώς σήμερα τήν παράδοση καί εΐναι 
τό ΐδιο «ένθεος» δπως καί ό πιο άρχαΐος του πρόγονος. Μία περιγραφή τού 
Πολ. Παπαχριστοδούλου τής μουσικής έξάρσεως στά άλύτρωτα χώματα τής 
Ανατολικής Ρωμυλίας εΐναι πολύ χαρακτηριστική κι’ άκόμα σήμερα .μπορεί 
νά τήν διαπίστωση κανείς άκέραια κι’ απλήγωτη μέσα στο χρόνο, άν παρα- 
κολουθήση τούς όργανοπαϊχτες τού άναστενάρικου ..θιάσου : «’.Εκεί στήν πλα
τεία μέ τή λιακάδα είτε μέ τό χιόνι εμφανίζονταν κι’ ό γκαΐτατζής ή δ λυ
ράρης. Ό  γκαΐτατζής ήταν μουσόληπτος κι ένθεος άνθρωπος. Αύτός ήταν 
σ μαέστρος τού χορού, ή «ψυχή» τής κινήσεως τού χειροπιασμένου λαού πού 
σχημάτιζε κύκλιο χορό. Παίζοντας τό όργανό του σάν ευαίσθητος άνθρωπος
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πλημμυρισμένος μέ πάθος αδιάκοπα κινιότανε ρυθμικά.. . . Γινότανε έξαλλος, 
ενθουσιώδης, μεθυσμένος. . .».

’Ίσιος, μέ δλα αυτά, νά μάς δημιουργήται τό κατάλληλο· κλίμα γιά νά 
καταλάβουμε, νά νοιώσουμε, γιατί οι αναστενάρηδες τραγουδάνε τόσο πολύ 
ή μάλλον, γιατί ό ρυθμός μέ τή μελωδία καί τις κινήσεις έχουν τόσο πάθος 
καί τόση δύναμη.

'Υπάρχει δμως καί μία εξήγηση πολύ βάσιμη γιατί ό άναστενάρης αντί 
νά ψάλη θρησκευτικούς ύμνους, λέει τραγούδια, κι’ οπως είπαμε τραγούδια 
πού μιλάνε γιά τό Μ ι κ ρ ο - Κ ιον σταντίν ο, αύτό τό υπέροχο πρότυπο ήρωα κοινού 
ανθρώπου πού σάν τον Διγενή τον «Μικρόν Βασίλειον» σέ σχέση μέ τον Με- 
γάλον Βασίλειον (τον Βουλγαροκτόνο) πραγματώνει σέ επίπεδα ανθρώπινης 
δυνατότητας καί ανθρωπίνου πεπερασμένου τό σχέδιο ζωής καί δραστηριό
τητας τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, τού "Αγιου. Ό  Θράκας δταν τραγουδάη, γί
νεται «ένθεος». Τό τραγούδι του έχει μία αλήθεια ανόθευτη καί εκφράζει 
εκείνο πού υπάρχει κυρίαρχο μέσα στήν ψυχή του. Ή  ψυχοσύνθεσή του είναι 
ενα μίγμα άπό έντονη θρησκευτικότητα καί πατριωτισμό. ’Έτσι άπό τή μία 
μεριά εκφράζει τό θρησκευτικό του συναίσθημα καί άπό τήν άλλη τό πατριω
τικό στήν πλατειά έννοια. ’Αρχίζει τις διασκεδάσεις καί τά πανηγύρια του 
μέ ύμνους καί συνεχίζει μέ ήρωϊκά τραγούδια. Τά δυο αυτά βρίσκονται πάρα 
πολύ έντονα καί γι’ αύτό άξεδιάλυτα μέσα του. Πολύ έντονώτερα υπάρχουν 
στήν ψυχή τού αναστενάρη. Τό έθιμο, τό υπογραμμίσαμε, είναι καί θρησκευ
τικό άλλά καί άκόμα περισσότερο ήρωϊκό.

’Ίσως ό χριστιανισμός, σάν θρησκεία καί σάν τρόπος ζωής, νά άποτελή 
τό υπόβαθρο τού ηρωισμού πού χρειάζεται, γιά νά προστατευθή αυτή ή πίστη. 
Είναι δμως άπό τά πράγματα, φαινομενικά καί ουσιαστικά, περισσότερο κυρί
αρχος ό ηρωισμός. 'Η  ηρωική πράξη είναι ή απαραίτητη καί κείνη πού προσ
παθεί νά έξάρη ό άναστενάρης. Είναι τό ενεργό μέσο γιά τον άγιο, τον στα
τικό ας πούμε έτσι σκοπό. Δικαιολογημένα λοιπόν, άν ό Σάθας ισχυρίζεται, 
πώς άπό τά δημοτικά τραγούδια προήλθε τό βυζαντινό τροπάρι, μπορούμε νά 
πούμε ποος άπό τό βυζαντινό τροπάρι ή μάλλον άπό τήν ίδια ψυχική πηγή 
άντλησε καί ό άναστενάρης γιά τις δικές του μελωδίες. ’Έτσι ακούει κανείς 
στο πανηγύρι τών αναστενάρηδων αυτή τήν περίεργη, τή γλυκειά μελωδία, πού 
είναι γεμάτη πάθος καί θυμίζει τροπάρι, νά τονίζη συγχρόνως τις πράξεις, 
τά κατορθώματα καί τά βάσανα τών χριστιανών στήν προσπάθεια τους νά 
προστατεύσουν τή θρησκεία τους μέ πρωτοήρωα τον Μικρο-Κωνσταντίνο καί 
βαδίζοντας πάνω στά ήρωϊκά καί προσιτά δμως στον άνθρωπο πού προσπα
θεί καί άγρυπνάει καί θυσιάζεται, άχνάρια του. ’Έτσι ό άναστενάρης δέν μπο
ρεί νά ψάλη, άλλά νά τραγουδήση. Δέν έχει μόνο νά προσευχηθή, άλλά καί νά 
δράση καί μάλιστα ήρωϊκά. Καί τούτο δέν υπαγορεύει τίποτε άλλο παρά τραγού
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δι καί χορό σάν έκφραση λατρευτική. Καί, μέ μοναδική ικανότητα, κατορθώνει 
νά χορέψη καί νά τραγουδήση ακριβώς όπως αισθάνεται: κατανυκτικά καί 
ηρωικά μαζί. Μέσα στον ήρωϊσμό, υπάρχει καί ό θριαμβικός τόνος, υπάρχει 
καί δ πόνος. 'II ηρωική πράξη δέν είναι ανώδυνη ή ίδια άπό μόνη της. Πολύ 
περισσότερο δέν είναι γιά τό τίποτα πού γίνεται. Ό  λόγος πού τήν προκαλεΐ 
έχει πάντοτε εναν μεγάλο πόνο, είναι μία κατάσταση απελπισίας καί φρίκης. 
Αύτό τό ξέρει πάρα πολύ καλά δ άναστενάρης γι’ αύτό τραγουδάει κλαίοντας 
καί κλαίει τραγουδώντας καί χορεύοντας. Καί δέν μπορεί νά γίνη διαφορετικά. 
Ή  προσευχή καί ή επίκληση τής βοήθειας τών 'Αγίων, χρειάζεται συγκέν
τρωση καί ακινησία. Αύτό κάνει. Πριν άρχίση νά τραγουδάη καί νά χορεύη, 
προσεύχεται σιεοπηλά καί μέ βαθειά κατάνυξη. "Οταν νοιώση πώς ή προσευχή 
του είχε τό αποτέλεσμά της καί οί "Αγιοι Οά βοηθήσουν, περνά στό δεύτερο 
στάδιο. Μέ τό χορό καί τό τραγούδι, κρατάει τή συνέχεια τής προσευχής καί 
τής επικοινωνίας μέ τούς 'Αγίους άλλά καί συγχρόνως εκφράζει τήν διάθεση 
γιά δράση καί θυσία, πού τήν κορυφώνει αργότερα, όταν πιά όλες οί ηρωικές 
δυνάμεις πού διαθέτει έχουν ένεργοποιηθή μέ τήν πυροβασία. "Οπλα του γιά 
τήν έκφραση τού ηρωισμού του είναι οί εικόνες καί τά ιερά μαντήλια. ’Ακόμη 
τά θυμιατά. "Ετσι κρατώντας τις εικόνες καί τά άμανέτια, δταν χορεύουν, 
συχνά παρατηρείς πώς τις κινούν, κι άκόμα τις κυττάζουν περίεργα καί άνε- 
ξήγητα άπό πρώτη εντύπωση. Τό βλέμμα τους άπό άπλανές καί ή έκφραση 
τού προσώπου τους πού εΐναι σέ έκστασιακή ηρεμία, άλλάζουν. Σάν νά άγριεύ- 
ουν. Τήν απάντηση στό γιατί, τήν βρίσκει κανείς άρκετά δικαιολογημέ
να σέ μία πληροφορία πού δίνει δ Σ ισμάνωφ καί πού καταχωρίζει δ Λάνγ,κ στό 
βιβλίο του, (Modern Mythology) πώς ανάμεσα στις εικόνες (κι’ εδώ φυσικά 
εννοεί τούς αναστενάρηδες πού τίς κρατούσαν) πού άλλάζανε επισκέψεις στά 
χωριά, γινόταν μία μίμηση μάχης. Δέν είναι δηλαδή άλλος λόγος άπό τήν 
έκφραση τού ήροΛκοΰ μένους πού κατέχει τόν άναστενάρη καί πού συνδέεται 
άπόλυτα μέ τήν ψυχική του επαφή μέ τόν "Αγιο πολέμαρχο ή τόν ήρωα - πρό
τυπο, τόν Μικρο-Κωνσταντΐνο.

Άλλά καί δ εύετηριακός χαρακτήρας τού εθίμου δικαιολογεί άπόλυτα 
τή μελωδία καί τόν ιερό χορό. 'Ι ί  βλάστηση καί φυσικά άκόμη εμφανέστερα 
ή κτηνοπαραγωγή, συνδέονται άμεσα μέ τό «ενθουσιαστικό» στοιχείο. Αύτό τό 
εξαιρετικό, τό γεμάτο δημιουργική δύναμη, τό όποιο βρίσκεται σάν πρωταρχι
κό στοιχείο σάν άπαραίτητη προϋπόθεση όποιασδήποτε «γέννησης» ύλικής ή 
πνευματικής, δέν είναι δυνατόν νά λείπη άπό ενα έθιμο μέ τό χαρακτήρα τόν 
όποιο έχει τό Άναστενάρι. Εκφράζεται μάλιστα εδώ θαυμάσια καί μέ έναν 
εξαιρετικά χαρακτηριστικό τρόπο άκριβώς μέ τό χορό καί τή μελωδία πού 
ξετυλίγονται σέ ένα κλίμα, ήρωϊκό καί κατανυκτικό μαζί. Ό  συμβολισμός 
τών Μουσών, μέ τήν υποκείμενη ενότητα τήν δποία παρουσιάζει ή πολλότητα
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τους, μπορεί θαυμάσια νά δώση τήν ερμηνεία τής πολλότητας τών αιτίων καί 
τών λόγων γιά τούς όποιους δημιουργήθη,κε καί τελείται τό έθιμο αυτό άλλά 
καί συγχρόνως, γιατί όλα όσα σημαίνει, εκφράζονται μέ τό χορό και τή μελω
δία, γιατί υπάρχει ιβασικά ό «ενθουσιασμός» σέ όλα αυτά. ('Βλέπε σχετικά γιά 
τό ενθουσιαστικό στοιχείο στις Μούσες καί τό συμβολισμό τους Μαρίας Μι
χαήλ - Δέ&ε : Προσέγγιση στό Άλλότριο). Εΐναι. άλλωστε πολύ γνωστό πώς 
ή βλάστηση όχι μόνο στή χθόνια λατρεία λατρεύτηκε μέ χορό καί μελωδία, 
άλλά καί στις ήμερες μας γιορτάζεται τό ίδιο τήν Πρωτομαγιά κλπ.

Οί αναστενάρηδες, άνθρωποι δεμένοι μέ τή γή, ζώντας άπό τή γή, μέ 
τήν ευαισθησία, άλλά καί τή μυστικοπάθεια πού τούς χαρακτηρίζει, μπορούν 
καί άκούν τή μυστική φωνή της καί άκόμα συνομιλούν μαζί της, μέ τόν ιδιαί
τερο, τό δικό τους τρόπο, πού όμως εΐναι συγχρόνως καί ένας τρόπος πανάρ- 
χαιος καί πανανθρώπινος ϊσοος.



ΜΕΡΟΣ3 Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  
Τ Ο Υ  Α Ν Α Σ Τ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Υ  

α) 01 ΑΝΑΣΤΑΝΑΡΙΔΕΣ ΣΑΝ ΟΜΑΔΑ

Τό εξαιρετικά ενδιαφέρον έθιμο τού Άναστεναριού, όπως τό έδειξε καί 
ή 'ψυχολογική ανάλυση τού τελετουργικού, καλεί σέ μία περισσότερο προσεκτι
κή έρευνα γύρω άπό τήν κοινιονιολογική άποψή του. Ευτυχώς, ό άρχιαναστε- 
νάρης τού Λαγκαδά κατά κύριο λόγο καί ή οίκογένειά του, άλλά καί οί άλλοι 
άναστενάρηδες πού ανήκουν στήν ομάδα αυτή, δείχνουν κατανόηση σέ άπί- 
στευτο σημείο. Λεν άποκρούουν άλλωστε καθόλου μία καλωσορισμένη συζήτηση 
ό άρχιαναστενάρης τής Αγίας Ελένης Σερρών Γιώργος Γιαβάσης μέ τήν 
συμπαθέστατη γυναίκα του κ. Κυριακούλα, πού όμως ποτέ της δέν πυροδό
τησε καί μάλλον φαίνεται νά έμεινε στή σκιά τού «ένθέου» συζύγου της, πού σέ
βεται καί θαυμάζει γιά τίς ίδιότητές του. Έξ άλλου δ φίλος κ. Εύάγγελος 
Άσπιώτης, ποιητής καί διανοούμενος, άναλαμβάνει τήν επίσκεψη στον κ. Μι- 
χάλη ιΜούντζελο στις Σέρρες, πού πρόθυμα άπαντάει καί είλικρινά στό ερωτη
ματολόγιο πού έχω καταρτίσει καί πού εΐναι ίδιο μέ κείνο πού άπάντησαν οί 
άναστενάρηδες τού Λαγκαδά.

Τό ερωτηματολόγιο πού περιείχε γύρω στά τετρακόσια σημεία, άναφε- 
ρόταν στό Ιστορικό τού εθίμου, άλλά καί ιδιαίτερα στό πατριωτικό, μιά καί 
είναι κυρίαρχος ό ηρωικός του χαρακτήρας, όσο καί στό θρησκευτικό. Τό γε
γονός άλλωστε, πώς άναμφίίβολα οί άναστενάρηδες άποτελούν μία ομάδα τού 
τύπου τών «μικρών γενών» πού τά μέλη της συνδέονται μεταξύ τους μέ ιδιαί
τερους δεσμούς, καλούσε σέ μία περισσότερο άπό τίς άλλες πλευρές περιγραφή 
καί ανάλυση τής δομής τής ομάδας καί τών σχέσεων τών μελών μεταξύ τους, άλ
λά καί με τούς τρίτους, χωρίς νά παραλειφθή νά εξετασθή, όσοι ήταν δυνατόν, ή 
στάση τής κοινότητας στήν οποία ζούνε απέναντι τών άναστενάρηδων όσο καί 
τής Εκκλησίας καί τού κράτους.

Σ τ ό  ι σ τ ο ρ ι κ ό  σημείο τού εθίμου ή έρευνα δέν μπόρεσε νά άπο- 
δείξη τίποτε τό συγκεκριμένο γιά τό γεγονός πού καθιέρωσε τήν πυροβασία σάν 
λατρευτικό στοιχείο.

Σημειώνουμε όμως, πώς τά προσωπικά συμπεράσματα πού θά εκτεθούν 
όταν συμπληρωθούν οι μελέτες γύρω άπό τό θέμα τής δημιουργίας τού έθί- 
μου, καταλήγουν πέος τό έθιμο εΐναι χριστιανικής εποχής καί τά προχριστιανι-
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κά του στοιχεία, δέν είναι από τον Διόνυσο, σέ οτι αφόρα τον "Αγιο Κων
σταντίνο, οΰτε άπό τήν Κυβέλη σέ δτι «φορά τήν 'Αγία Ελένη καί τούτο παρά 
τή γνωστή μαρτυρία τοΰ Φιλοστόργιου γιά τό άγαλμα Σαΐβάζιου — Κυβέλης 
που μετετράπη. σέ άγαλμα τής δυάδας τών χριστιανών Ίσαποστόλων. Τά στοι
χεία αυτά δέν ανήκουν μάλιστα στο Άναστενάρι, άλλά στή λατρεία τοΰ Αγίου 
Αθανασίου, ή όποία εχει είσδύσει στή λατρεία τών Ίσαποστόλων, στήν περιοχή 
τοΰ Άναστεναριοΰ, αρκετά παράδοξα, άλλ’ αναμφίβολα.

Μερικά στοιχεία ωστόσο γιά τό χωριό Κωστί, τής A. P., που ασφαλώς 
δέν μποροΰμε δμως νά θεωρήσουμε σάν εξακριβωμένα, έδωσε ό Μιχ. Μούν- 
τζελος πού ισχυρίζεται δτι ιδρύθηκε άπό τήν οικογένεια τοΰ προγονοΰ του 
Κωνσταντίνου Μούντζελου γύρω στά 1700. Μά ή χρονολογία, απλώς εικάζε
ται καί υπολογίζεται. Πριν δέν υπήρχε στή θέση αυτή παρά μόνο δάσος. Ή  
οικογένεια τοΰ Κ. Μούντζελου κατέλαβε τον δασιόδη αύτό χώρο, καί κεί άνέ- 
πτυξε τό έθιμο. Προφανώς τό μετέφερε άπό άλλου. ’Αναφέρουμε τά στοιχεία 
αυτά, γιατί άπό δσο ξέρουμε, κανένας δέν τά έχει σημειώσει. Πάντως, σέ ερω
τήσεις στούς άναστενάρηδες τοΰ Λαγκαδά, αν ύπάρχη Ιστορική άλήθεια σέ 
αυτά, οι απαντήσεις ήσαν άντιφατικές, ή δήλωναν άγνοια πλήρη.

Τίποτα τό συγκεκριμένο επίσης δέν έφερε στο φώς ή έρευνα γιά τήν ιστο
ρία τών εικόνων, γιά τις πυρκαγιές πού τις άπείλησαν καί δλα δσα λέγονται 
γύρω άπό αυτές. ’Εξαίρεση ή εικόνα τοΰ Σ. Λιούρου, πού χρονολογείται στά 
1833 οπιος καί κείνες, πού κατασκευάστηκαν πρόσφατα.

Ά ν  δμως, ξεφεύγη άκόμη τό συγκεκριμμένο γεγονός τοΰ ιστορικού ξεκι
νήματος τής πυροβασίας, ωστόσο άπό πλήθος στοιχεία μποροΰμε νά κινηθούμε 
άνετα στήν βυζαντινή εποχή καί σέ βάθος τουλάχιστον έξακοσίων πενήντα 
ετών. Σύντομα τά στοιχεία αυτά θά δοθούν στήν δημοσιότητα.

Ή  π α τ ρ ι ω τ ι κ ή πλευρά, στήν πλατειά έννοια πού φυσικά έπε- 
κτείνεται πέρα άπό τά δρια τοΰ τοπικισμού, ήταν πλουσιώτερη σέ άποτελέ- 
σματα.

Άπό τοπικιστική άποψη, υπάρχει ή λατρεία γιά τή χαμένη ιδιαίτερη 
πατρίδα. 'Ολόκληρο τό έθιμο, ψυχολογικά καί τυπικά, 'επηρεάζεται άπό τή νο
σταλγία τοΰ χαμένου παράδεισου τής πατρίδας. Εΐναι κάτι πού γινόταν αυτά 
τά «καλά χρόνια» τον «παλιό καιρό» καί πού τίποτα δέν μπορεί νά γίνη καλύ
τερό του. 'Όλα εκεί ήσαν Θαυμάσια καί τό έθιμο τό πιο θαυμάσιο άπό δλα. 
’Έτσι, καί δ,τι έχει έρθει άπό τήν πατρίδα καί συνδέεται μέ τό έθιμο, εχει εν
τελώς ξεχωριστή σημασία. Τά άντικείμενα τοΰ εθίμου, πέρα άπό τήν ιερότη- 
τά τους, άπό λόγους θρησκευτικού τελετουργικού, έχουν εντελώς ξεχωριστή 
σημασία καί Ιερότητα, άπό τό γεγονός πώς έχουν έρθει άπό τήν πατρίδα. Κι άς 
μήν παραίβλέπεται καί τό γεγονός πώς αυτά τά ιερά άντικείμενα εΐναι κυρίως
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εκείνα πού φρόντισαν νά φέρουν οι αναστενάρηδες μαζί τους, διωγμένοι άπό
Λ t  * 'τον τοπο τους.

Πέρα άπό αυτή τή λατρεία προς τά ιερά αντικείμενα πού άντιπροσιο- 
πεύουν μέ ένα υλικό καί συγκεκριμένο τρόπο εκείνο τό όποιο χάθηκε μά καί 
δεν ξεχνιέται, υπάρχει μία βαθύτατη νοσταλγία γιά ένα τα,ξείδι, τουλάχιστον 
στά χωριά πού αναγκάστηκαν νά εγκαταλείπουν.

’Ιδιαίτερη συγκίνηση, κι’ αυτό πάλι άπό λόγους τοπικού πατριωτισμού, 
αισθάνονται γιά τούς «δικούς τους». Μπορεί μάλιστα νά είπωθή, πώς ό κρίκος 
τής κοινής καταγωγής καί ή κοινή κακή τύχη, είναι τόσο ένωτική πού απαλύ
νει τίς σχέσεις δταν διαταράσσονται, δπως είναι φυσικό 'άπό τήν άναστάτωση 
τού ξεριζωμού, καί μέσα στό ίδιο τό έθιμο. Στό λόγο αυτό Οά πρέπει άσφαλώς 
νά άποδοθή κατά κύριο λόγο καί ή προτίμηση τών άναστενάρηδων νά συμμε
τέχουν στό έθιμο οί «πατριώτες». Έκτος πώς σημαίνει μιά καλύτερη κατανόη
ση τής σημασίας τού εθίμου γιά λόγους παραδόσεο3ς, είναι κάτι, τό ίερώτερο 
μάλιστα, τής πατρίδας. Στούς περισσότερο φανατισμένους μάλιστα, δέν νοεί
ται κάν αναστενάρης καί νά μήν είναι άπό τήν περιοχή τών άναστενάρηδων 
ή καταγωγή του. Κατά κάποιον τρόπο μάλιστα, πού θά χρειαζόταν έδώ μακρά 
ψυχολογική άνάλυση, όχι οί πυροβάτες καί χορευτές άναστενάρηδες, άλλά τής 
κατηγορίας τών απλών θιασωτών, είναι περισσότερο άπύλυτοι στό σημείο 
αυτό.

'Παράλληλα, ό πατριωτισμός, στήν πλατειά του έννοια, είναι κάτι τό εντε
λώς αναμφισβήτητο σάν στοιχείο τής νοοτροπίας καί τής ψυχοσυνθέσεως τών 
αναστενάρηδων καί τών δύο φύλων. 'Τπογραμμίζεται δμως αμέσως, πώς οί 
άνθρωποι κάνουν σαφέστατη διάκριση τού πατριωτισμού καί τού φιλοπόλεμου. 
Πρόθυμοι νά κάνουν τά πάντα γιά τήν χριστιανική πατρίδα, άπό τήν άλλη με
ριά γνωρίζουν πιός ό χριστιανισμός κηρύσσει τόν φιλειρηνισμό ικαί τήν άγάπη 
μεταξύ τών άνθρώπων όλης τής γής καί μέ δλη τους τήν καρδιά άσπάζονται 
μία τέτοια στάση καί τέτοια συναισθήματα άπέναντι τών συνανθρώπων. 'Ωστό
σο, άν ό πόλεμος είναι κακός άλλο τόσο εΐναι καί καλός μιά κι’ έτσι ό "Άγιος 
Κωνσταντίνος έκανε τό χριστιανισμό νά θριαμβεύση κι’ δσο πρόκειται γιά τήν 
πατρίδα καί τή θρησκεία εΐναι εύπρόσδεκτος. Δέν περιορίζεται μάλιστα αυτή 
ή στάση στό θεωρητικό πεδίο, άλλά μεταφράζεται μέ συγκεκριμένες θετικές 
πράξεις καί μέσα στά πλαίσια τού εθίμου, άλλά καί έξω άπό αυτό. Έκτος άπό 
δσο τονίστηκε κιόλας, ό ηρωικός χαρακτήρας τού εθίμου εΐναι άναμφΑβολος 
καί έντονώτατος καί καλή χρονιά σημαίνει κι’ ελεύθερη πατρίδα, προρρήσεις 
γίνονται γιά τόν πόλεμο καί μάλιστα γιά νικητήρια έκβαση. Ό  ΐδιος ό άρχια- 
ναστενάρης Λιούρος, προεΐδε μέ άκρίβεια τόν αλβανικό πόλεμο άλλά καί πολέ
μησε γενναία καί τιμήθηκε μέ μετάλλιο.

Άλλά καί ή εκλογή τού άρχιαναστενάρη, δταν γινόταν κανονική παλαιό-
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τερα στήν πατρίδα, δπως θά σημειώσουμε πιο κάτω, ανάμεσα στ’ άλλα στοι
χεία που στηριζόταν ήταν κα! ο! πρόθυμες κα! γενναίες υπηρεσίες στήν πα
τρίδα μέ τήν οποία συνδεόταν ή χριστιανική πίστη κα! ή άσφάλεια τής κοι
νότητας, φυσικά δχι μόνο μέ άμεσο, αλλά κα! γενικώτερα μέ έμμεσο τρόπο. Κα! 
ενα άκόμη στοιχείο στό όποιο στηρίζεται τό σημερινό σχεδόν πατριαρχικό 
σύστημα καί. ή ολόψυχη αποδοχή του άπό τήν πλευρά τής γυναίκας, είναι οι 
υπηρεσίες στήν πατρίδα μέ τόν πόλεμο κυρίως. Οι γυναίκες πού συνομίλησα, 
πολύ συχνά, άναφερόντουσαν στήν αποδοχή τής ανδρικής υπεροχής μέ δικαιο- 
λογητικό «πάει ή γυναίκα στό πόλεμο γιά τήν πατρίδα; Ό  άντρας πάει». ’Έτσι 
ό άντρας δικαιολογημένα είχε κα! ορισμένα τιμητικά προνόμια απέναντι στή γυ
ναίκα μέσα στό έθιμο κα! τούς τίτλους. (’Ωστόσο, δέν έλειπε άπό τό τελευταίο 
αύτό κα! μία ευγνωμοσύνη έκ μέρους τών γυναικών γιά τήν ανάληψη τών πιο επί
πονων σημείων τής τελετής κα! τών άπαιτήσεων τού εθίμου κα! συγχρόνως μία 
ευχαρίστηση γιά τήν άποφυγή τους πού εκφράζουν προσχηματικά σάν ιδιαί
τερη τιμή, π.χ. θυσία τοΰ ζώου ή προετοιμασία τής πυράς κλπ.).

Κα! άλλα σημάδια δμως υπάρχουν γιά τόν χριστιανικό κα! πατριωτικό 
μαζί, στήν έννοια τού συγκερασμού πού επανειλημμένα σημειώθηκε, χαρα
κτήρα τού εθίμου. 'Όσοι π.χ. στρατεύονται περνούν άπό τό κονάκι κα! προσκυ
νούν τις εικόνες,, γιατί πιστεύουν πώς ό 'Άγιος πολέμαρχος θά είναι μαζί τους. 
Τά μηνύματα πού παίρνουν άπό τόν 'Άγιο, είναι πυκνότερα κα! σαφέστερα, όταν 
πρόκειται γιά κάτι σχετικό μέ τόν πόλεμο. 'Όσο γιά τά φυλαχτά, πού θά έχουν 
κάποια προηγούμενη επαφή μέ τ!ς εικόνες τών * Αγίων, είναι αποτελεσματικότε
ρα γιά τόν πόλεμο, γιατί ό Κωνσταντίνος παραμένει ό μεγάλος κι’ άναμφίβολος 
προστάτης τού χριστιανού πολεμιστή, πού τόσο έντονα έχει ψυχολογικά ταυτί
σει μέ τόν εαυτό του ό άναστενάρης πολεμιστής κα! στρατιώτης. Άκόμα μέσα 
στον κύκλο τής άλληλοβοηθητικής δραστηριότητας πού άνιαπτύσσει ό αναστε
νάρης, είναι ή μέ ξεχωριστή θέρμη προσευχή γιά τή νικητήρια επάνοδο τού 
πολεμιστή κα! τήν αξία τού στρατιό)τη. ’Επίσης, κάτι άρκετά σημαντικό πού 
θά πρέπει νά δεχτούμε πέος δέν έχει τή σημασία τής προσωνυμίας «Γιάννη
δες» γιά τούς κοινούς στρατιώτες σέ άναλογία: Οί γενναίοι μαχητές κα! οσοι 
άνδραγαθούν προσονομάζονται «Κωστήδες». Τέλος, τό σπαθ! τό λένε κα! Άγιο- 
καισταντινάτο, δχι μόνον οί άναστενάρηδες, άλλά και σ’ άλλες περιοχές (βλ. 
τό δημοτικό «Τό Μικρό Βλαχόπουλο», πού είναι άλλη προσωνυμία τού Μικρο- 
Κωνσταντίνου. ’Ανάλυση σέ επόμενη εργασία).

Τό ίδιο θά πρέπει νά εικάσουμε πιος συμβαίνει μέ τή σχετική έμμονή 
στή. σημασία τού οικογενειακού δέντρου σέ. δτι αφορά τό έθιμο. Ή  οικογένεια

κα! ή κληρονομικότητα πού άν αμφίβολα έχουν τεράστια σημασία έιδώ, δέν 
έχει μέ κανένα τρόπο τήν έννοια τής κάστας. Οί άναστενάρηδες, δπως είπαμε
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κιολας, χαίρονται ·μέ τό νά πυκνώνουν τήν ομάδα τους, μέ νέα μέλη, γιατ'ι «έτσι 
μεγαλώνει ή δύναμη» (πιστεύουν δηλαδή πάντοτε μέ τήν ψυχολογία τοΰ ομα
δικού στο αλληλέγγυο καί τή συσσώρευση τής δυνάμεως στο Άναστενάρι μέ 
τά καλά .καί περισσότερα μέλη) πάντοτε δμως ή προτίμηση μένει οχι μόνο στον 
συγχωριανό Θράκα, άλλά καί στήν οικογένεια που έχει παράδοση άναστενάρικη. 
Ή  αγχιστεία πλησιάζει πολΰ τό όμαιμο, άλλά ή αρχηγία καί τά αξιώματα 
προτιμοΰνται γιά κείνους που έχουν κληρονομικότητα στον άναστεναρισμό. 
Αέν έχει δμως σημασία άν αυτή ή κληρονομιά προέρχεται άπό τον πατέρα ή 
τή μητέρα. Έδώ τά φύλα εξισώνονται απόλυτα. 'Όλη δμως αυτή ή προτίμηση 
ενεργοποιείται κι’ εκφράζεται μέ συγκεκριμένες πράξεις μόνον όσο συντρέ
χουν καί οί άλλες σωματικές άλλά κυρίως ήθικοπνευματικές προϋποθέσεις. Καί 
αύτό ακριβώς είναι ένα σημαντικό σημείο πού σπάει τήν έννοια τής κάστας καί 
δίνει τό βάρος στήν οικογένεια μέ τήν έννοια τοΰ καθαρού αίματος καί τής 
γνησιότητας τής καταγωγής άλλά καί τής γνήσιας ελληνοχριστιανικής άγω- 
Υήζ·

Ή  Δ ο μ ή τ ή ς  Ό  μ ά δ α ς κ α ί  ο ί Σ χ έ σ ε ι ς  τ ώ ν  
Μ ε λ ώ ν  μ ε τ α ξ ΰ τους έχει έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα χαρακτήρα 
άκόμα καί σήμερα, πού μέ τις συνθήκες τις όποιες δημιούργησε ό ξεριζωμός καί 
ή διασπορά, έχει αρκετά άλλοιωθή. Ή  όμάδα τών άναστενάρηδων γενικά δέν 
έχει σημαντικές διακρίσεις άνάμεσα στά δύο φύλα. Ή  διάκριση περιορίζεται 
στά άξιώματα τής «δωδεκάδας», δηλ. στά ιδιαίτερα καθήκοντα τά όποια εχει 
τό κατά κάποιο τρόπο διοικητικό συμβούλιό της. 'Άντρες καί γυναίκες, είναι τό 
ίδιο εύπρόσδεκτοι σάν μέλη καί δέν γίνεται διάκριση στο θέμα τοΰ σεβασμοΰ 
προς αυτούς άπό τό σύνολο τής ομάδας. Περισσότερο σάν κίνητρο τοΰ σεβασμοΰ 
έχει ρόλο ή ήθική προσωπικότητα καί ή ηλικία. ’Έτσι χωρίζονται μέ βάση 
τήν ήλικία στήν ιεράρχηση, εκτός τοΰ άρχιαναστενάρη πού είναι μεν πάντο
τε άντρας, άλλά μπορεί νά μήν είναι ό περισσότερο ήλικιωμένος. Ό  σεβασμός 
έξ άλλου πού οφείλεται άπό τον άρχιαναστενάρη στά περισσότερο άπό αυτόν 
ήλικιωμένα μέλη καί τών δύο φύλων, είναι ένα σημάδι διπλό: Πρώτα σημαίνει, 
τήν υπεροχή τής ηλικίας καί ύστερα πώς ό τίτλος του δέν είναι αποτέλεσμα τό
σο υπεροχής του, ούτε άπό φύλο ούτε άπό προσωπικότητα, άλλά καί παράλλη
λα άπό διοικητικές ικανότητες, καί άκόμα σωματική αντοχή, γιά δλα τά άπαι- 
τούμενα τρεχάματα, όπως καί ως ένα σημείο, κάποτε, οικονομικής αντοχής ή 
γενναιοδωρίας.

Σύμφωνα μέ τά πιο πάνω υπάρχει ή διάκριση, άρχιαναστενάρης —  γε- 
ροντώτεροι άναστενάρηδες —  νεώτεροι αναστενάρηδες — παιδιά (πάντως τά 
παιδιά μόνο βοηθητικά καί ως ένα σημείο μυηηκά συμμετέχουν γιατί θεωρεί
ται επικίνδυνο γιά τήν υγεία τους περισσότερη συμμετοχή, μιά καί τό νευρικό
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τους σύστημα, άλλά καί γενικά ή πνευματική καί ήθική προσωπικότητά τους 
δέν έχουν ωριμάσει ώστε καί ακίνδυνα άλλά καί κυρίως υ π ε ύ θ υ ν α  νά 
άνταποκρίνωνται στά καθήκοντα του εθίμου).

Γιά τήν άλλη διάκριση τών άναστενάρηδων μιλήσαμε κιόλας, διεξοδικά. 
Εΐναι οί πυροβάτες, οί απλοί χορευτές πού δέν πυροβατούν ενώ οί πυροβάτες 
είναι καί χορευτές καί εκείνοι πού συμμετέχουν μέ τήν παρουσία τους, τήν οι
κονομική συμβολή τους καί τήν ηθική ενίσχυσή τους στό έθιμο καί τήν τέλε
σή του.

Ή  ε κ λ ο γ ή  τ ο ύ  ά ρ χ ι α ν α σ τ ε ν ά ρ  η,, στηρίζεται στήν 
εκτίμηση τήν όποια τού έχει ή ομάδα καί στήν κρίση της πώς είναι ικανός 
νά άνταπεξέλθη στά πολλαπλά καί σημαντικά καθήκοντά του. Λογική καί δι
αίσθηση δμως φαίνεται πέος συνταιριάζονται διότι ή εκλογή καί ή ονομασία 
τού άρχιαναστενάρη, γινόταν στή Ρωμυλία σέ κατάσταση έκστάσεως τών ανα
στενάρηδων. Συγκεντρώνονται δλοι οί άναστενάρηδες καί τών δύο φύλων, 
παίζει ή λύρα, καί σέ έκσταση εκλέγουν γιά αρχηγό εκείνον πού στήν κατά
σταση αυτή, πού άπό τή μιά δέν έχουν χάσει τή λογική τής σκέψεώς του κι’ 
άπό τήν άλλη μπορούν V* ακούσουν τούς 'Αγίους ή νά πάρουν τά σημάδια τους, 
τούς φαίνεται ό κατάλληλοςjKατόπιν τού δίνουν τό «σημάδι τού άρχιαναστενάρη» 
— ένα μαντήλι μέ φλουρί κωνσταντινάτο ή ό,τιίδήποτε άλλο δώρο τών 'Αγ. Κων
σταντίνου καί Ελένης, δεμένο κόμπο στό μαντήλι. (Σημάδι είχε καί κάθε 
άναστενάρης άπό τήν εικόνα τών 'Αγίων άλλωστε). Φαίνεται πέος τό μήνυμα 
άπό τούς 'Αγίους εχει σημαντικό ρόλο γιατί καί τώρα πού ή άνακήρυξη τού 
άρχιαναστενάρη είναι λιγώτερο τελετουργική καί συχνά αύτοανακηρύσσεται 
καί ύστερα έγκρίνεται σιωπηρά άπό τούς άναστενάρηδες γιά αρχηγός τους, 
δέν λείπει. Τό γεγονός πώς τό νταούλι χτύπησε μόνο του, π,χ, στό Λαγκαδά, 
θεωρήθηκε σάν πρόσκληση τού Σωτ. Αιούρου άπό τούς 'Αγίους νά άναλάβη 
τήν άρχηγία. (’Εδώ έχουμε σαφώς ένα τηλεηχητικό διαμεσικό φαινόμενο, πού 
φαίνεται πώς προκαλεΐται συχνά στις εναρκτήριες κυρίως ώρες τού Άναστε
ναριού) .

Τά λογικά κριτήρια τά όποια λαμβάνονται ύπ’ όψη καί πού οί 'Άγιοι θά 
επιβεβαιώσουν πέος υπάρχουν μέ τά σημάδια πού θά δώσουν, είναι : Ή  εντι
μότητα καί ή ευθύτητα τού αναστενάρη, ή δραστηριότητά του νά βοηθά τούς 
αδύνατους καί γενικά τούς άναξιοπαθούντες. Απαραίτητο στοιχείο ή βαθειά 
χριστιανική πίστη καί ό σεβασμός στήν εκκλησία, πού σημαίνει καί τακτική 
προσέλευση σέ εκκλησιασμό. 'Όσο γιά τόν πατριωτισμό είναι «έκ τών ών ούκ 
άνευ» δπως σημειώθηκε κιόλας. ’Ιδιαίτερα θά πρέπει νά έχη δείξει ενδιαφέ
ρον γιά τήν άπελευθέρωση τής σκλαβωμένης πατρίδας, γεγονός πού δείχνει 
καί μέ τό σημείο αυτό τήν άγάπη γιά τήν ελευθερία καί τό λυτρωτικό χαρα
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κτήρα τοΰ εθίμου στήν πιο πλατεία έννοια τοΰ ορού. (Ή  ιστορική ανάλυση.,τοΰ 
εθίμου που έλπίζεται ότι θά γίνη δυνατόν νά περατωθή καί νά δημοσιευτή 
επίσης στο προσεχές μέλλον θά επιβεβαίωση τό χαρακτήρα αύτό καί μέ συγ
κεκριμένα ιστορικά στοιχεία).

Ό  άρχιαναστενάρης είναι κανονικά ισόβιος, μά τούτο δέν σημαίνει πώς 
δέν εγκαταλείπει μόνος του τον τίτλο του γιά νά γίνη «επίτιμος» αρχηγός, δταν 
δέν μπορεί λόγω γήρατος ή άπό άλλη αιτία νά άνταποκριθή στις υποχρεώσεις 
του, ή δέν καθαιρεΐται άκόμα δταν απόδειξη πώς δέν άξιζε τον τίτλο. Παρά
δειγμα ή καθαίρεση τοΰ άρχιαναστενάρη Θεσσαλονίκης πού δέν φρόντισε δσο 
έπρεπε γιά νά μήν καή ή ε'ίκόνα τό 1916. Άπό τήν άλλη μεριά φιλοδοξίες καί 
αντιζηλίες μετά τήν επικράτηση νά υπάρχουν περισσότεροι άπό ένας μιά και 
διασκορπίστηκαν σέ διάφορα χωριά καί τή Θεσσαλονίκη πρόσφυγες άπό τήν 
πατρίδα τους, δέν λείπουν. Νομίζω δμως πιος περισσότερο οι διαφορές έχουν 
βάση τις διαταραχές πού δ ξεριζωμός έφερε στήν τέλεση τοΰ εθίμου παρά σέ 
άλλες κατώτερες ηθικά αιτίες. Τό συνειθισμένο παράπονο είναι πώς δέν τε
λείται τό έθιμο δπως παλιά ικαί «χάλασε» μέ τή δημοσιότητα πού πήρε. Μιλών
τας γιά δημοσιότητα ωστόσο, πρέπει νά διευκρινιστή πώς δέν εννοούν μέ τή 
λέξη αύτή τό δτι έπρόκειτο γιά έθιμο τό οποίο έτελεΐτο στήν κυριολεξία κρυ
φά. Εκείνο τό όποιο ενοχλεί, είναι ή παρουσία θεατών, οί όποιοι δέν καταλα
βαίνουν τίποτε άπό τό έθιμο καί, ή στέκονται άπλοι περίεργοι ή άκόμα περιγε
λούν τήν έκσταση τών άναστενάρηδων καί τήν παρερμηνεύουν. Τό έθιμο γι
νόταν πάντα δημόσια, στήν πλατεία ή τ’ αλώνια τοΰ χοοριοΰ, τήν ημέρα τών 
Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης πού στο Κω στή ήσαν καί οι «πολιούχοι». 
’Έτσι στο «πανηγύρι» έπαιρνε δλο τό χωριό μέρος καί οί άναστενάρηδες απλώς 
ξεχώριζαν μέ τήν πυκνότητα καί τό πάθος πού είχε ή λατρεία τους στούς 
Αγίους. "Ενας τελετουργικός χαιρετισμός, δ όποιος έχει διασωθή καί τον λένε 
άκόμα σήμερα τουλάχιστον στον Λαγκαδά, μιλάει άπό μόνος του σχετικά : Με
τά τό Όύμιασμα καί τό σταμάτημα τοΰ πρώτου γύρου τοΰ χορού μέ τήν έναρ
ξη τοΰ πανηγυριού, δ άρχιαναστενάρης στραμμένος προς τούς άλλους πα- 
ρευρισκομένους χαιρέτισε μέ τις λέξεις : Καλησπέρα χωριανοί. Καί πρέπει νά 
σημειωΟή πώς κανένας τρίτος εκτός άπό εμένα τήν ίδια καί τρεϊς ή τέσσερις 
’Ιταλούς κινηματογραφιστές, δέν ήταν παρών. Ό  χαιρετισμός ήταν φανερό πώς 
άπευθυνόταν στήν ανύπαρκτη εκείνη τή στιγμή παρουσία τών «χωριανών» άπό 
συνήθεια. Ούτε καί άσφαλώς θά χαιρετούσε έτσι άόριστα τά μέλη τοΰ «θιάσου», 
άποκαλώντας τους χωριανούς.

Έξ-Κλλου, οί Κωστιλήδες διεκδικοΰν τό γενικό πρόσταγμα, μιά καί άρχια- 
ναστενάρης ήταν ένας γιά δλα, τά χωριά πού εΐχαν τό έθιμο, άπό τό Κωστί, 
πού άποτελοΰσε τό κέντρο τής λατρείας τών Αγίων Κωνσταντίνου καί Έλέ- 
νης τής περιοχής. 'Υλικοί λόγοι άποκλείονται εντελώς. Ό  άρχιαναστενάρης
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επιβαρύνεται μέ έξοδα μιά κα! τό κονάκι είναι σπίτι του, εκεί καταλύουν ο! 
πανηγυριώτες, εκεί τρώνε συνήθως κα! γενικά έχει τήν ευθύνη γιά πολλά 
πράγματα πού τίποτε άλλο άπό κούραση κα! έξοδα δέν τού φέρνουν. Άκόμη 
εχει ηθική υποχρέωση αυξημένη γιά δλα δσα αντικανονικά μπορεί νά συμ
βουν. Ή  φιλοδοξία τους συνεπώς πρέπει νά θεωρηθή μάλλον αποτέλεσμα με
γάλης διαθέσεως γιά περισσότερες υπηρεσίες παρά γιά άπολαυή τιμών που 
άλλωστε δέν υπάρχουν καθόλου πέρα άπό εναν σεβασμό που τους αποδίδεται 
ίσως περισσότερο. Άλλά κα! οί δικαιοδοσίες τους είναι περιορισμένες, έτσι 
που νά μήν ικανοποιούν φιλοπρωτεΐες κα! άκόμα μεταμορφωμένες στήν ψυχο
λογική έννοια διαθέσεις επιβολής, καταδυναστεύσεως, καταπιέσεως κλπ. 'Οπωσ
δήποτε, ό άρχιαναστενάρης έχει τις υποχρεώσεις του πατέρα τής οικογένειας 
κι’ δχι του κυρίου. Κα! φαίνεται πώς αύτό δέν εΐναι κάτι πού του τό επιβάλ
λει μόνο ή δημοκρατική οργάνωση τής ομάδας άλλά κα! γενικότερα τό πνεύμα 
«προσφοράς κα! θυσίας» πού είναι τό άναστενάρικο πιστεύω. Κα! δσο περισ
σότερο είναι εμπνευσμένος άπό τό πνεύμα αύτό, τόσο κα! περισσότερο σεβαστός 
είναι άπό όλους. Ή  πραγματική του δύναμη, είναι άναμφίβολα ή άγάπη κι’ ό 
σεβασμός αυτών πού τόν διάλεξαν ή τόν δέχτηκαν γιά επικεφαλής τους.

Ό  άρχιαναστενάρης βοηθιέται στό έργο του άπό τήν λεγάμενη «δωδε
κάδα». Ό  Γιώργος Γιαβάσης άρχιαναστενάρης τής Αγίας Ελένης Σερρών 
τονίζει: «μήπως κι ό Χριστός δέν είχε τή δωδεκάδα του;» Πάντως, τό ιστορικό 
τής δωδεκάδας είναι ίσως σημαντικό στοιχείο γιά τήν προέλευση τού εθίμου 
ολόκληρου.

Σεβαστό πρόσωπο μέ περισσότερη αίγλη, είναι κα! ό άναστενάρης δ 
οποίος έχει άναλάβει, ή μάλλον τού έχει άνατεθή νά δίνη τήν εικόνα στό χο
ρευτή - άναστενάρη. Τόσο τά άμανέτια δσο κα! τήν εικόνα, δέν τήν παίρνουν κα
νονικά μόνοι τους οί άναστενάρηδες, άλλά τούς τά δίνει ό άρχιαναστενάρης 
(ιδίως τό άμανέτι πράγμα πού σημαίνει πώς κα! τόν θεωρή Ικανό νά πάρη 
μέρος στήν τελετή ενεργά σάν χορευτής κλπ.) ή κάποιος άλλος. Αυτός δ άλλος 
φαίνεται πώς παλαιότερα ήταν ένας ειδικός άξιωματούχος, συνήθως μέλος πα
λιάς άναστενάρικης οικογένειας, πού είχε εικόνα ή άμανέτι μέ φλουρί ή ανάθη
μα πολύ παλιό κα! πού φυσικά διακρινόταν γιά τήν προσήλωσή του στό έθιμο 
κα! τόν τρόπο ζωής πού επέβαλε ή ιδιότητα τού άναστενάρη. Σήμερα, εξακο
λουθούν νά μήν τήν παίρνουν μόνοι τους άλλά τό κατέβασμα άπό τό «στασίδι» 
γίνεται άπό όποιονδήποτε άναστενάρη πού παίρνει μέρος στό πανηγύρι κα! 
έχει οικειότητα μέ δλους κα! μέ τά πράγματα μέσα στό κονάκι.

Άξιωματούχος μέ τήν πιο πάνω έννοια είναι κα! δ πυράρχης μέ τό βοη
θό του. Τό άναμμα τής πυράς χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη γνώση, σχετικά, διότι 
τόσος σο^ρός άπό χοντρά ξύλα, δέν καίγεται εύκολα αν δέν τοποθετηθούν τά 
ξύλα κατάλληλα. Άλλά κα! κατά τή διάρκεια τής πυροβασίας τό συνδαύλισμα
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τής θρακιάς χρειάζεται πείρα γιά νά γίνεται στήν ώρα τού καί σωστά ώστε,
ή ^

οΰτε οι αναστενάρηδες νά «κόβονται στό δρόμο τους», μά καί νά σβυστή ολη η 
θρακιά μέ τήν πυροβασία.

Πολλές άλλες εργασίες, γίνονται άπό διαφόρους άλλους άναστενάρηδες 
τών δυο φύλα)ν. Πολύ σπάνια όμως, ή καντηλαναύτισα π.χ. εΐναι καί χορεύ
τρια άναστενάρισσα. 'Όλοι οσοι έχουν τή φροντίδα τών χορευτών πυροβατών/ 
εΐναι πιο ήρεμοι, εκστασιάζονται ελάχιστα ή καθόλου μά πάντο3ς δέν φτάνουν 
στήν κατάσταση τοΰ ενεργού ξεσπάσματος μέ χορούς κλπ. διότι διαφορετικά 
δέν θά μπορούσαν νά φροντίσουν τίς τόσες δουλειές πού χρειάζεται ή τέλεση 
τού εθίμου.

Ό λοι δμως, όπως γράφτηκε καί πιο πάνω, θεωρούνται πώς μέ τήν πα
ρουσία τους στό πανηγύρι παίρνουν μέρος σ’ αυτό, συμμετέχουν δηλαδή ενερ
γά, άκόμα καί αυτοί πού σιωπηλοί καί σχεδόν άμετακίνητοι άπό τή θέση πού 
κατέλαβαν, παρακολουθούν μέ σεβασμό καί αγάπη όσα γίνονται. Εΐναι καί 
αυτό ενα δείγμα τού πνεύματος τής ισότητας πού επικρατεί άνάμεσα στούς 
πανηγυριώτες καί τού άλληλοσεβασμού τους.

Έ ξ άλλου, ναι μέν δ άρχιαναστενάρης μέ τή δωδεκάδα του έχει τόν πρώ
το λόγο, άλλά καί δ τελευταίος, (έδώ σάν τελευταίος μάλλον θεωρείται δ νεώ- 
τερος ή δ νεοφώτιστος) μπορεί νά πή τή γνώμη του «κι5 άν εΐναι καλή τήν 
άκούνε καί οί γεροντότεροι» καταλήγει δ Λιούρος.

Πριν τελειώσει κανείς μέ τό θέμα τής δομής τής δμάδας τών άναστενά
ρηδων καί γιά νά κατανοήση πάρα πολλά άπό τήν ψυχολογία τών σχέσεων τους 
μεταξύ τους καί απέναντι τών τρίτων οσο καί τήν άτομική τους ψυχολογία, 
εΐναι απαραίτητο νά έπανέλθη στή «δωδεκάδα», πού άνεξάρτητα άπό τό άν έχη 
σημασία γιά τήν ιστορική έρευνα τού εθίμου, οπωσδήποτε έχει τεράστια ση
μασία γιά τήν ψυχολογική καί κοινωνιολογική θεώρηση τού Άναστεναριού. 
Τούτο διότι ή δωδεκάδα, άποτελεΐται άπό τούς άναστενάρηδες, καί τών δύο 
φύλων, πού εΐναι οί πιο σεβαστοί όχι άπό ηλικία, άλλά άπό ικανότητες πού θεω
ρούνται πώς έχουν δωρηθή άπό τή δυάδα τών Αγίων: Τούς «εξομολογητές» 
κι ερμηνευτές τών ονείρων, άλλά καί όλων τών άλλων «σημαΐδιών» πού στέλ
νουν οί 'Άγιοι. Συγχρόνως, εκείνους πού θά υποδείξουν τί πρέπει νά γί
νη, άφού πρώτα βρούν τή ρίζα καί τήν αιτία τού περίεργου ή τού κακού πού 
συμβαίνει σέ έναν άναστενάρη ή καί σέ τρίτο πού θά ζητήση τή βοήθεια τους.

Ό ταν οί άναστενάρηδες άσκούν αυτή τήν ξεχωριστή «δουλειά», συνήθως 
εξετάζουν καί παίρνουν άποφάσεις «συλλογικά», θά λέγαμε. Περισσότεροι άπο 
δύο θά συζητήσουν τό θέμα πού έχει προκόψει καί μαζί θά πάρουν τήν άπό- 
φαση γιά τό τί πρέπει νά γίνη νά επανορθωΟή τό κακό ή νά πάψη, όπως καί 
γιά τό τί σημαίνει τό α ή β σημάδι πού στέλνουν οί "Αγιοι. Δέν άποκλείεται 
ένας άναστενάρης πού έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, νά θέλησή νά τό άντιμετω-
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πίση μόνος του. Επικρατεί, όμως ή αντίληψη, πώς δ τρίτος και μάλιστα ό τής 
δωδεκάδας θά βρή τι συμβαίνει καί θά υπόδειξη τή λύση. Ό  ίδιος δέν.τό βρί
σκει εύκολα. 'Ίσως αύτό νά συμβαίνη, διότι κυρίως τό κακό τό όποϊο έρχεται 
σ’ εναν άναστενάρη, ή καί όποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, εχει τήν έννοια πού εί
παμε πιο πάνω: Δέν είναι εκδίκηση προσωπική,' δεν-δίνεται γιά τό σκοπό νά 
τιμωρηθή δ συγκεκριμένος άνθρωπος πού παθαίνει, άλλά περισσότερο γιά νά 
γίνη αντιληπτοί καί άπό όλους τούς άλλους τί πρέπει γενικά νά γίνεται, πιο 
είναι τό θέλημα τών 'Αγίων. Τό ί'διο καί τά «σημάδια» πού στέλνουν όί "Αγιοι, 
σκοπό τελικό έχουν νά καθοδηγούν τούς πιστούς πρώτα άλλά καί όλο τόν κό
σμο τί εΐναι σωστό νά γίνεται. Γι’ αύτό, είναι επίσης σωστό καί άκόμα επιβε
βλημένο, νά ανακοινώνονται στούς άλλους άναστενάρηδες, νά ζητείται ή συμ
βουλή τους καί νά ξεδιαλύνονται τά μηνύματα τών 'Αγίων πρός τούς πιστούς 
καί τούς άνθρώπους όλους.

Είναι άναμφίβολο πώς πάρα πολύ συχνά, οί ερμηνείες όσο καί οί λύσεις 
πού δίνονται είναι εξαιρετικά απλοϊκές. Είναι όμως επίσης άναμφίβολο πόσο 
βαθειά γνωρίζουν μέ τήν σοφία τού λαού οί άναστενάρηδες τή δύναμη τής 
έξομολογήσεως, τής έπιΐβολής καί υποβολής, τής ερμηνείας τών συμβόλων καί 
τής σημασίας νά άποκαλυορθή τό «κεκρυμμένον». 'Άν .μάλιστα ληφ'θή ύπ’ όψη 
πώς πολύ συχνά άνάμεσα στή δωδεκάδα υπάρχουν άνθρωποι λογικοί καί στορ
γικοί, απαλλαγμένοι δηλαδή άπό υπερβολική θρησκοληψία καί μέ. άγάπη γιά 
τόν συνάνθρωπο, τότε ή ψυχολογική σημασία όλων αύτών τών φαινομενικά 
απλοϊκών πραγμάτο^ν εΐναι πολύ μεγάλη καί με συνέπειες,- οχι-μόνον γιά τούς 
ίδιους τούς άναστενάρηδες άλλά με επιπτώσεις σέ -εύρύτερο κύκλο άνθρώπων. 
Οί συμβουλές καί τά υποδεικνυόμενα, μέ τό σεβασμό πού εμπνέουν οί άνθρω
ποι τής δωδεκάδας, πολύ συχνά σώζει άναστενάρηδες άπό τό άγχος τής δεισι
δαιμονίας. Οί άποφάνσεις: «Δέν είναι τίποτα». «Κάνε τή δουλειά. σου κι όλα θά 
Λανέ καλά» ή.' «φύτεψε ένα δέντρο στό μέρός εκείνο» ή, «δώσε άπό τά ζώα σου 
ένα στό φτώχό γείτονα», εΐναι εύεργετικές, όχι μόνο γιά τόν ίδιο τόν «παιδευό- 
μενο» άλλά καί γενικότερα. ,

'Τπάρχει όμως καί κάτι άλλο, στήν άπόφαση τού άναστενάρη νά έξομο- 
λογηθή σέ κάποιον πού τόν θεωρεί πιο «σεβαστό» άπό αύτόν τόν Ϊδιο: ’Εκείνη 
ή χαρακτηριστική έλλειψη «ύβρεως», ή δποία άλλωστε εκδηλώνεται καί μέ 
τό σχετικό, πέος μέ. κανένα τρόπο δέν πρέπει ένας άναστενάρης νά αύτοπρο- 
βιβάζεται σέ μέλος τής δωδεκάδας, νά κάνη δηλαδή κυρίως υποδείξεις καί 
διαγνώσεις σέ θέματα, πού σχετίζονται μέ τή θέληση καί τά «σημάδια» τών 
Αγίων. ’Εκείνος ό άναστενάρης πού δέν θά λάβη ύπ’ όψει του αύτό τό πρά
γμα, θά «πάθη» κάτι πού δέν θά μπορή νά έξηγήση. δ ίδιος άλλά μόνον σάν 
τόν βοηθήσουν οί άλλοι άναστενάρηδες, 'θά βρή, πώς αιτία τού ' κακού ήταν 
ή υπεροψία του. ' ·>: . - ' ' " ·"
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Σέ μιά λεπτομερέστερη ψυχολογική ανάλυση, δλα αυτά τά σχετικά μέ 
τά «παθήματα» τά όποια μάλιστα δέν μπορούν οι ΐδιοι νά εξηγήσουν, παρου
σιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καί γιά τήν λεγάμενη «τιμωρία τοΰ ένδον». Τήν 
αύτοτιμωρία τήν οποία έπιβάλλει τό αίσθημα τής δικαιοσύνης, που βρί
σκεται ριζωμένο στήν ανθρώπινη ψυχή. Ή  δράστη ριοποίηση τοΰ έμφυ
του αισθήματος τής δικαιοσύνης καί τής ανάγκης νά τιμωρηθή ή ένοχη 
πράξη ή καί σκέ;ψη, οπωσδήποτε καί σέ τελευταία περίπτωση, άπό τον ίδιο 
τον, εαυτό μας μέ κάποιο «πόνο», βρίσκεται εδώ σέ πολύ χαρακτηριστικό ση
μείο. Τό συνειδησιακό υπόστρωμα τοΰ «δέον» είναι ισχυρό στους αναστενάρη
δες καί δρά θετικά. Ή  ψυχολογία τοΰ βάθους, θά εΰρισκε σ’ αυτούς καλά αντι
κείμενα μελέτης. (Παραπέμπουμε σχετικά σέ Μαρίας Μιχαήλ — Δέδε: Ή  Δι
καιοσύνη καί τό Έγκλημα).

Τί, ακριβώς είναι αυτή ή όμάδα τών άναστενάρηδων δέν μποροΰν οί 
ίδιοι νά τήν χαρακτηρίσουν, καθορίζουν δμως τό περιεχόμενο^ τής λειτουρ
γίας της πολύ άπλά. Ό  Λιοΰρος, λέγει: «Είμαστε σάν συνεταιρισμός. 'Ο 
καθένας έχει νά κάνη μιά δική του δουλειά γιά νά γίνη τό πανηγύρι. Άλ- 
λοιώς δέν γίνεται». ’Ασφαλώς ό ορισμός συνεταιρισμός δέν εΐναι επιτυχής άπό 
επιστημονική άποψη άλλά δείχνει πολύ καθαρά τήν άνάγκη καί τό πνεΰμα 
καταμερισμού τής εργασίας, τήν ύπαρξη συνεργασίας, τήν όμαδικότητα πού 
χρειάζεται ή τέλεση τοΰ εθίμου.

Ο ί σ χ έ σ ε ι ς  τών άναστενάρηδων μ ε τ α ξ ύ  τ ο υ ς  είναι γενικά εγ
κάρδιες καί καλές. Συναντώνται μέ πολλή άγάπη δσο συχνά τό επιτρέπει ή δια- 
σπορά τους. Θεωρούνται σάν αδελφοί μεταξύ τους καί δέν διστάζουν νά κάνουν 
δ,τι μποροΰν γιά νά βοηθήσουν δποιον έχει άνάγκη. Παλαιότερα, δταν τό ταμείο 
τους ήταν καλύτερο, βοηθούσαν οίκονομικώς τούς άδύνατους. Φυσικά, ούτε 
συζήτηση, πώς στήν άρρώστια πρόσφεραν δλες τους τις ικανότητες καί τή 
δύναμη πού τούς είχε δώσει ή δυάδα τών 'Αγίων, δπως καί οί "Αγιοι Παντε- 
λεήμων καί Παρασκευή. Ή  βοήθεια αυτή ήταν ή δύναμη τής προσευχής, τά 
ξόρκια, ό αγιασμός, δπως καί τά τάματα στις εικόνες. Τό ίδιο συναντώνται μέ 
ξεχωριστή χαρά στά γεγονότα τά χαρμόσυνα καί μέ λύπη στά δυσάρεστα. 
’Ιδιαίτερα στο γάμο, επειδή στεριώνεται ένα σπιτικό νέο, ολόκληρη ή ομάδα 
ένδιαφέρεται γι’ αυτόν. Είναι βέβαια άτομική υπόθεση τοΰ ζευγαριού ολόκλη
ρος ό γάμος, άλλά ή συμμετοχή - βοήθεια σ’ αυτόν τών άλλων έχει καί τήν 
έννοια τής παραδοχής τοΰ γεγονότος σάν εποικοδομητικού τής κοινότητας καί 
τής ομάδας. Παλαιότερα οί νεόνυμφοι πέρναγαν άπό τό κονάκι νά προσκυνή
σουν τούς 'Αγίους γιά νάχουν τήν προστασία τους. Τήν επομένη ημέρα τοΰ 
γάμου, μαζευόντουσαν στο σπίτι τών νεονύμφων κυρίως γυναίκες καί άφοΰ βε
βαιωνόταν τό δτι ή νύφη ήταν αγνή, γινόταν τελετή γιά νά τήν δεχτούν οί
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γυναίκες στον κύκλο τους. Γινόταν κοινή διασκέδαση, χωρίς κανένα ιδιαίτερο 
τελετουργικό, άλλά συγχρόνως υποδεικνυόταν σέ ποια μεριά του σπιτιού νά στηθή 
τό εικονοστάσι. Φαίνεται, δτι ή κατεύθυνση, γενικά, εΐχε σημαντικό ρόλο κι’ 
εχει άκόμα σημαντικότατο γιατί σέ δλο τό τελετουργικό τού εθίμου πάρα πολύ 
τό προσέχουν.

Τίποτε τό ιδιαίτερο δμως δέν υπήρχε άπό ξεχωριστές άλλες ομάδες άν- 
5ρών ή γυναικών μεταξύ τους. Ούτε καί σέ τέτοια προσπαθούσαν νά άποτελέ- 
σουν ξεχωριστή κοινότητα άπό τούς άλλους. Μά ούτε καί θεωρούσαν, καί περισ
σότερο σήμερα δέν θεωρούν, τούς εαυτούς των ξεκομμένους λόγω καμμιάς 
υπεροχής άπό τήν κοινότητα. Καί μέ γνώμονα αύτό καθώριζαν καί γενικότερα 
τή στάση τους απέναντι τών τρίτων, πού δέν ήσαν άναστενάρηδες. Παντρευόν- 
τουσαν καί μέ άλλα μέλη τής κοινότητας, χωρίς προτίμηση καν γιά τήν άνα- 
στενάρικη ιδιότητα. ’Έτρεχαν καί βοηθούσαν τούς άρρωστους καί τούς στε
νοχωρημένους, δπως κάνουν καί σήμερα. Κρατούσαν δηλαδή τήν ίδια στάση 
πού κρατούν στό τελετουργικό τού εθίμου. 'Απλώς, δείχνουν μιά περισσότερη 
φροντίδα γιά τό καλό, προσευχόμενοι θερμότερα, επιδιδόμενοι σέ λιτανείες, 
ξόρκια κλπ., μέ ιδιαίτερη έμφαση καί μέ μεγαλύτερη πίστη στήν προστασία 
τού «Παππού» καί τής «Μπάμπως», δπως άπακαλούν πολύ χαρακτηριστικά τούς 
'Αγίους Κωνσταντίνο καί 'Ελένη. Εΐναι δηλαδή σαφέστατο, πώς έχουν 
ένα αίσθημα ισότητας μέ δλους τούς άλλους άνθρώπους καί για τό λόγο αύτό 
εκδηλώνουν, στή συμπεριφορά τους άπέναντι δλων, τά ίδια αισθήματα α
γάπης καί συναλληλίας. Παραμένουν μέ άλλα λόγια, πιστοί πέρα γιά πέρα 
στό ανθρώπινο ιδεώδες πού τούς κατέχει καί πού αποτελεί τήν πεμπτουσία 
τής επίπονης λατρείας τους στούς προστάτες Άγιους, τών οποίων θεωρούν 
απαραίτητη τή βοήθεια, γιά νά βοηθούν κι’ αυτοί τούς άλλους άνθρώπους.

’Έτσι κρινόμενοι σάν άνθρωποι καί μέλη τής ξεχωριστής ομάδας τους 
οί άναστενάρηδες, δέν παρουσιάζουν καθόλου ϊδιοτερισμό σάν μυημένοι. Τό 
μόνο ξεχωριστό ,δπως σημειώθηκε, εΐναι, πώς έχουν εναν πιο έντονο τρόπο λα
τρείας τών Αγίων πού άλλωστε εΐναι καί οί προστάτες 'Άγιοι τής περιοχής 
τους καί τής κοινότητάς τους. ’Ά ν φαίνονται περισσότερο ξεκομμένοι άπό τούς 
άλλους χριστιανούς σήμερα, εΐναι διότι έχουν Ιβρεθή σέ ένα διαφορετικό κλίμα 
λατρείας, γενικότερα άπό κείνο τής ’ιδιαίτερης χαμένης πατρίδας τους.

Μερικά στοιχεία άκόμη συμπληρώνουν τή νοοτροπία καί τήν ■ψυχοσύν
θεση τών άναστενάρηδων άλλά καί τελικά τούς εντάσσουν άκόμα περισσότερο 
στό δλο κοινωνικό σύστημα πού επικρατεί κι επικρατούσε στήν Ιδιαίτερη πατρί
δα τους καί τούς ξεχωρίζουν μόνο σάν ευσεβέστερους μέ ένα πνεύμα θυσίας 
μεγάλε ίτερό άπό τό συνειθισμένο, άλλά καί άκόμα μέ έναν ήρωϊσμό μεγάλε ί- 
τερο, πού Εκδηλώνεται στό συμβολικό πεδίο, μέ τήν κατανίκηση τού φόβου 
άπέναντι στό θέαμα τής φωτιάς.' Τά στοιχΐτα αυτά άναφέρονΤαι στον τρό-



π ο, ·μέ τον οποίο αντιμετωπίζουν τις βιοτικές ανάγκες καί άσκούν τήν οικο
νομική, τους’δραστηριότητα. Είπαμε κιόλας, πώς οικονομικά ανήκουν στήν οι
κογένεια καί τώρα μέ τή χαλάρωση τοΰ συστήματος αυτού, ή προσπάθεια καί 
ή ευθύνη ανήκει στούς ίδιους σάν άτομα. Δέν μπορούσαν νά θεωρηθούν πε
ρισσότερο άπό κανονικά ούτε συν αγωνιστικά οΰτε συνεργαζόμενα άτομα στήν 
επίτευξη τού-συγκεκριμένου οικονομικού αποτελέσματος. Εμφορούνται γενικά 
άπό ένα πνεύμα συνεργασίας, καί τό όποιο όμως πηγάζει περισσότερο άπό 
τήν ,καλή 'θέληση παρά άπό ξηρό λογικό καί συμφεροντ ολο γικά υπολογισμένο 
σκοπά.-Τό πνεύμα αυτό, είναι κάτι γενικώτερο στις αγροτικές περιοχές τής 
χώρας μας καί, όσο γιά τήν ιδιαίτερη πατρίδα τους, φαίνεται πώς πραγματικά 
ήταν κυρίαρχο.· ε^έ έπίμονεα’ ερωτήσεις γύρω άπό μορφές συνεργασίας, δέν 
φάνηκε νά εχούν προσέξει τίποτε τό ιδιαίτερο, εκεί, πέρα. Ό  Σωτ. Λιούρος 
ωστόσο ;θυμήθηκε μέ πολύ ζωηρότητα τις συνεργατικές τής κοπής τών ξύ
λων καί τής έκμετάλλεύσεως τών δασών, ενώ ή ύπέργηρη Παναγιώτα Ραζή, 
είχε έντυπωσιαστή^^ύί, θύμόταν: μέ πολύ συγκίνηση τό «μετζί» πού ήταν δια* 
δομένο πολύ: ΘΊ γυναίκες τής.· γειτονιάς ή καί συγγενείς, μαζευόντουσαν καί 
βοηθούσαν offfe? έκτακτες περιπτώσεις; καί τίς; πολλές δουλειές, χωρίς τούτο νά 
σημαίνη: καί.Ύ« δανεικαριά». Ή  βοήθεια ξεχνιόταν γιά νά ξαναδοθή όποτε καί 
σέ όποιον τήν χρειαζόταν ο-··· · ;· · · · *

'Ωστόσο, αν εξεταστή προσεχτικώτερα ή βοήθεια, καί ή αλληλοβοήθεια 
τών άναστενάρηδων^ θά πρέπει ασφαλώς νά χαρακτηριστή κάπως διαφορε
τικά̂  από τή συνειθισμένη. Εκείνο πού-τούς παρακινεί σέ μία συνεργασία με
ταξύ τούς είναι βέβαια πρώτα άπό όλα οί λατρευτικοί σκοποί. Δέν περιορί- 
ζρνται όμως εδώ καί αλληλοβοηθούνται, υλικά καί ηθικά, όπως καί βοηθούν, 
•διότι έτσι τούς λέει ό 'Άγιος καί ή 'Αγία. ’Έτσι ξεπερνιέται καί ό πρακτικός 
λόγος' καί ακόμα καί 6 συνέιθισμένος εννοούμενος ανθρωπιστικός. Τούτο εΐναι 
εμφανέστερο ‘στο πνεύμα τής θυσίας πού τούς διακρίνει. Κάνουν κάτι διότι 
ταμς.υπαγορεύεται,, ή πάντως Ιχουν δοθή, σημάδια πώς εΐναι αρεστό στούς ''Α
γιους,ί απότούς ..ίδιους . ,....... ,,..........

σύνεπά^··Ιιώς υπάρχει ένα μεταφυσικό ενωτικό στοιχείο 
μέ τόλ' δυνάνθρώπίΟ στήν φΐίχολογία καί τή σκέψη τού άναστενάρη, Δέν εΐναι 
τό σο ό π ρ cMt ικός, 6 άμεσά· ύλΐ-κός καί υπαγορευόμενος άπό βιοτική άνάγκη 
λόγος πού‘όδηγέί τον’ άναοτενάρή ούτε στήν πυροβασία, ούτε στήν θυσία του 
γιά •·τήνϊ.πατρίδα 'κοίί’τή· θρησκείά, άλλά ’Ούτε άκόμα καί σέ μικρότερης σημα
σίας ή λίγ'ώπ§ρο"·§^πίΰ®ίάΐΗές··'Ι#ργέι«ςρ?βπό>ς^.χ.' ή προσπάθειά τους νά σού 
«πάρουν; τ0 '̂πθ9ό>>.τ*Θδ(^ήπότ '̂;'στέρ·εα καύ αν είναι ένταγμένοι στο κοινωνικό 
σΰστήίμαϊ;·''πο·^1 '̂χ<έ·οείς rf&v ανθρώπων μεταξύ τους διέπονται καί άπό τήν 
προσπάθεια5-πής Ιπίίβϊώσεωξ'τούίάπόμου άλλά καί άπό ανθρωπισμό καί συναλ
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ληλία, έδώ παρατηρείται ενα πέρασμα σέ υπερβατικές υπαγορεύσεις γιά πρά-
.  ή

ξεις συνεργασίας, συναλληλίας καί ακόμη Ουσίας..
Ξεχωριστά άπό αύτό, ίσως ή ομάδα τών αναστενάρηδων* νά παρουσιάζη 

τά περισσότερο συγγενικά στοιχεία άπό δποιαδήποτε άλλη σχετική στον ελ
ληνικό χώρο μέ τούς αρχαίους όργεώνες. Καί ή δομή ολόκληρη τής άναστε- 
νάρικης λατρευτικής ομάδας μέ τή ρίζα της στό οικογενειακό δέντρο, άλλά 
καί τήν έξομοίωση τών τρίτων δμόπιστων μαζί τους γιά τήν κοινή λατρεία 
τού ίδιου "Αγιου καί μέ τόν ίδιο άκριβώς τρόπο, θυμίζει μέ μοναδικότητα 
αυτές τίς άρχαίες οργανώσεις. Τό ίδιο δμως, ή συναλληλία μεταξύ τών με
λιάν, παρουσιάζει τήν ομοιότητα τού όργεώνα. Μεταφυσικοί ήσαν οί λόγοι πού 
τελικά οί συσσωματώσεις αυτές τών ομοτέχνων δπως εξελίχθηκαν, φρόντιζαν 
γιά τήν πρέπουσα ταφή τών νεκρών τους κυρίως.· Καί δταν λέμε μεταφυσικού 
εννοούμε όχι απλώς τούς θρησκευτικούς πού μεταφράζονται σέ ένα πρακτικό 
τυπικό, άλλά τήν έσοκερική κι’ ενδόμυχη αίσθηση πώς δέν υπάρχει κανένας 
πρακτικός καί «υλικός» λόγος γιά μία πράξη, άλλά πρόκειται γιά μιά επιταγή 
καθαρά ήθικού περιεχομένου, πού προέρχεται άπό εξωανθρώπινες τάξεις πρα
γμάτων καί άπτονται αύτού τού ίδιου τού θείου.

’Ό χι μονάχα τραγούδια τού Μικρο-Κωνσταντίνου άλλά άκόμη καί προ
φητείες, υπαγορεύσεις άπό τούς ίδιους τούς 'Αγίους, τίς Χάρες, σημάδια πού 
δίνουν μέ πολλούς τρόπους, άκόμη καί μέ αυτοδύναμα χτυπήματα τών νταου- 
λιών ή τό πέσιμο τών άναθημάτων μέ άνεξήγητο τρόπο άπό τίς εικόνες, μι
λούν· σαφέστατα γιά τίς υπαγορεύσεις πράξεων άπό τούς ίδιους τούς "Αγιους. 
Καί μέσα στό γενικό αύτό κλίμα, πολλά πράγματα αφομοιώνονται σάν κάτι 
πού πρέπει νά ύλοποιηθή γιά λόγους πρακτικούς καί 'βιοτικούς στήν συνει- 
θισμένη έννοια. ’Αλλά ομιός, παραμένουν μέχρι καί τήν τελική μορφή τού 
σχηματοποιημού τους σέ συγκεκριμένη άρχή—συμπεριφορά, στή μεταφυσική 
τους βάση. Τό ξεκίνημα πάντως, καί στή μία περίπτωση καί στήν άλλη, είναι 
κοινό. Προέρχεται άπό κοινό υπερβατικό πεδίο. Αυτός είναι, καί δ λόγος, πού 
εχει τόσο ούσιαστικό ήθικό περιεχόμενο καί τόση αύτοθυσία, άλλά καί τόση 
μονολιθικότητα καί έλλειψη διάθέσεως γιά δποιαδήποτε παρέκλιση, ή άνα- 
στενάρικη έκφραση, άλλ’ άκόμα καί τό ήθικό περιεχόμενο τής ζωής τους καί 
τών άρχών τους.

Ή  κ ο ι ν ω ν ι κ ό τ η τ α  τών αναστενάρηδων, εΐναι κάτι πού χρειάζε
ται ιδιαίτερα νά άναλυθή. · . · ,-

Σχεδόν ποτέ δέν παραλείπεται άπό τούς ' συγγραφείς άλλά καί κυρίως 
άπό τούς δημοσιογράφους νά επαναλαμβάνεται, πώς οί άναστενάρηδες είναι 
άνθρωποι μονήρεις καί κοινιονικά πολύ συντηρητικοί. Τούτο δμως, δέν εΐναι εν
τελώς ακριβές. : -
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Εΐναι βέβαιο πώς οι περισσότεροι ζούν απλά. Άλλά και είναι έπίσης βέ
βαιο πέος, δπως υπογραμμίσαμε κιδλας, δέν έχουν καθόλου δχι μόνον πρα
κτικά άλλά καί θεωρητικά τήν νοοτροπία τής εντελώς κλειστής κα'ι ασυγχρό
νιστης κοινωνίας. Διαφέρουν ριζικά άπό τόν τύπο τών σέϊκερς π.χ. "Έχουν 
άσφαλώς μία εγκράτεια καί μία λιτότητα στον τρόπο τής ζωής τους πού δέν 
οφείλεται απλώς σέ οικονομικούς λόγους ούτε καί σέ λόγους περιίβάλλοντος. 
Δέν ζοϋν όμως σέ εντελώς δικό τους κόσμο άλλά δπως ολοι οΐ άπλοι καί αυ
στηροί στά ήθη άνθρωποι τών άγροτικών περιοχών ή τής πόλεως, οΐ όποι
οι έχουν περιωρισμένα οικονομικά μέσα. Πολλοί, λόγω χαρακτήρος καί 
συνήθειας, άλλά καί ηλικίας, προτιμούν νά περνούν πολλές ώρες σπίτι τους, 
συζητώντας μέ τούς δικούς τους ή τούς γείτονες καί διαβάζοντας. "Άλλοι, οΐ 
νεώτεροι, εΐναι αρκετά κοσμικοί καί .βγαίνουν στούς συν ειθισμέ νους περιπά
τους τών χωριών καί τών συνοικιών τών πόλεων. ’Επηρεάζονται λίγο πολύ άπό 
τή μόδα καί τόν σύγχρονο τρόπο ζωής. Αρκετοί, θά επιθυμούσαν γενικά κα
τανάλωση περισσότερη, ένώ άλλοι αδιαφορούν. 'Όλα έπιτρέπονται άπό τό Ά 
ναστενάρι έκτος άπό τόν έκλυτο βίο. Τίποτε δέν έπιίβάλλεται έκτος άπό τήν 
ευπρέπεια ή οποία άλλωστε έτσι κι’ άλλοιώς είναι σύμφυτη μέ ολόκληρη τήν 
άναστενάρικη ιδιότητα. Αρκετοί, συλλαμβάνουν τό ρυθμό τής σύγχρονης 
ζωής καί βλέπουν φυσική τήν συμμόρφωση, κυρίως τών νεωτέρων, στις συν
θήκες πού δημιουργεί ή εξέλιξή της. "Έτσι, στό ΐδιο κονάκι βλέπει κανείς 
δλες τις εξελίξεις πού έγιναν στό ντύσιμο π.χ. Ή  παλαιά θρακιώτικη ένδυ- 
μασία, συνυπάρχει μέ τό ευπρεπές μίνι φόρεμα ή τό παντελόνι, ένώ ή μέση 
ηλικία, "έχει έπίσης τό ντύσιμο τής έποχής της.

Τό ΐδιο, δέν άντιδρούν καθόλου στις κλίσεις τών παιδιών τους νά ακο
λουθήσουν νέους δρόμους στή ζωή τους. Αντίθετα επιθυμία τους εΐναι νά μορ
φώσουν τά παιδιά τους γιά νά «ζήσουν σάν άνθρωποι». 'Ωστόσο, έπιθυμούν συ
χνά μία ύπακοή άπό τά παιδιά τους πού κάθε άλλο παρά φιλελευθερισμό δεί
χνει στό σημείο αύτό. "Ιδιαίτερα γιά τις κοπέλλες, τις όποιες καί προσπαθούν 
νά παντρέψουν πολύ νέες γιά νά μήν «σηκώσουν κεφάλι».

Ανάλογα εΐναι καί δλα τά άλλα πού άναφέρονται στήν κοινωνικότητα. 
Ό  κινηματογράφος, ή τηλεόραση, τό ραδιόφωνο, δέν τούς εΐναι καθόλου άγνω
στα καί άντιπαθητικά ένώ άλλοι προτιμούν νά διαβάζουν κάτι καί πάλι άνά- 
λογα μέ τήν κλίση τους, ή νά κάνουν κάτι άλλο γιά χόμπι στις ώρες τής σχο
λής τους, άν έχουν. Ό  Σωτ. Λιοϋρος, άρχιαναστενάρης Λαγκαδά, διαβάζει 
ιστορία πού τού άρέσει πολύ. Τό ΐδιο καί ό γιός του, πού περνά δμως άρκετή 
ώρα στό γήπεδο ή τό ζαχαροπλαστείο. Ό  Γ. Γιαίβάσης, άρχιαναστενάρης 
Α γίας Ελένης, έχει πάθος μέ τό ψάρεμα στό ποτάμι τού χωριού του καί 
διαβάζει βίους Άγιων, Καζαμία καί παρόμοια. Ό  Γεώργ. Λάντζος, παίζει 
καλάμι. Οΐ γυναίκες κεντούν, πλέκουν, υφαίνουν.
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To θέμα ωστόσο τής ενδυμασίας, είναι κάπως περισσότερο πολύπλοκο, 
διότι παρουσιάζουν ιδιαίτερη ευαισθησία γενικά και είδικώτερα μερικοί άπό 
τους αναστενάρηδες στό θέμα τής περιβολής καί γενικότερα τής εμφανίσεως. 
Είναι φανερό πώς ενοχλούνται άπό τις εντυπωσιακές καί περισσότερο άπό 
τις υπερβολικά σύγχρονες εμφανίσεις. ΟΊ ίδιοι δεν μένουν» στήν εποχή τών 
παππούδων καί τών γιαγιάδων τους.. ’Εκσυγχρονίζονται, άλλά σιγά . σιγά καί 
πάντα μέσα στά πλαίσια τοΰ επαρχιακού, άγροτικού καί κομφορμιστικού άκόμη 
συντηρητισμού. Τούτο δμως/ δέν σημαίνει πώς δέν έχουν αναπτυγμένη κα
λαισθησία. Μέσα στήν απλότητα καί τόν συντηρητισμό τους, εκπλήσσεται 
κανείς γιά τούς ωραίους χρωματισμούς τών φορεμάτων τους καί γιά 
τήν προσοχή πού δίνουν στον συνδυασμό τόν χρωματικό, δταν αλλάζουν 
τά διάφορα κομμάτια τής ενδυμασίας τους (πράγμα πού γίνεται συχνό
τατα σάν νά μήν μπορούν» νά κρατήσουν επάνω τους καθόλου τό βάρος τού 
ίδρωμένου ή ζαρωμένου, σκονισμένου κλπ. ρούχου).

Χαρακτηριστικό είναι πώς λείπουν τά πολύ ζωηρά χρώματα, κόκκινα, 
πράσινα, κίτρινα κλπ., σέ τόνους πού γενικά άρέσκονται οΐ λαϊκές τάξεις.

’Αναφερόμαστε στό σημείο αύτό, διότι είναι δηλωτικό ενός αισθήματος 
αρμονίας καί συντηρητισμού, συγκρατημένων αισθημάτων, ψυχικής ηρεμίας 
καί ισορροπίας, έλλείψεως διαθέσεως γιά επίδειξη, καί διάκριση άπό τούς άλ
λους μέ εξωτερικά μέσα. ’Άν μάλιστα συνδυαστή μέ τήν ευαισθησία τους στό 
ρυθμό καί τή μελωδία, άσφαλώς μπορούν νά υπάρξουν σημαντικά συμπερά
σματα γιά τήν ψυχοσύνθεσή τους. Ενοχλούνται έπίσης, άπό τήν παρουσία 
άνάμεσά τους άνθρώπων ντυμένων κάπως πολυτελώς. ’Επιθυμούν, οί φίλοι τους 
νά τούς αίσΟάνωνται «δικούς τους» σέ. πολλά πράγματα, καί φυσικά τό ντύ
σιμο είναι κάτι τό σημαντικό άπό τήν εμφάνιση καί τή συμπεριφορά αυτών, 
πού υπάρχουν γύρω τους καί φυσικά στό άμεσο περιβάλλον τους. Δέν φαίνε
ται δμως, πώς αύτό τούς προκαλεΐ γενικώτερες ανωμαλίες. 'Όταν έκστασιά- 
ζωνται χάνουν τήν αίσθηση αύτών τών πραγμάτων τού περίγυρου καί δίνονται 
στό δικό τους κόσμο. ’Ίσως μάλιστα κάποτε, άπό ψυχολογική αντίδραση·, σέ 
αύτό πού δέν τούς άρέσει, νά άποκάβωνται γρηγορότερα καί περισσότερο άπό 
τό περιβάλλον τους γιά νά σωθούν στό' δικό τους κόσμο. Αισθάνονται μάλι
στα καί κάποια υπερηφάνεια, διότι διαφέρουν άπό κείνους πού δέν έγκρίνουν, 
καί ανάγουν τή διαφορά αύτή, δπως τόσες άλλες διαφορές τους άπό τόν άλλο 
κόσμο, στό δτι εΐναι άφοσιωμένοι στον τρόπο συμπεριφοράς πού επιθυμούν 
όί "Αγιοι.

Εύχαρίστως όμως πηγαίνουν καί περίπατο τις γιορτές όπως ολοι καί 
άκόμα περισσότερο στά πανηγύρια σέ άλλα χωριά ή έξοακκλήσια.

Τά σπίτια τους, εΐναι δλα, φτωχότερα ή πλουσιώτερα, καλά φροντισμένα, 
καθαρά καί δείχνουν πώς οί άναστενάρισσες είναι εξαίρετες νοικοκυρές.
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Μία παρατήρηση πού μπορεί νά όδηγήση σέ συμπεράσματα γενικώτερα 
γιά τήν κοινωνικότητα τών δύο φύλων είναι ή έξης; Οί γυναίκες, μιλούν 
άκόμα σαφώς τή 'διάλεκτο τού τόπου τους πολύ πιο έντονα άπό τούς άνδρες. 
Ή  προφορά τους εΐναι θρακιώτικη πέρα γιά πέρα. Δέν συμβαίνει τό ίδιο μέ 
τούς άντρες καί ειδικά μέ τούς νεότερους. "Οταν άκούη κανείς τούς νεότε
ρους, εκείνους πού ήλθαν πολύ παιδιά άπό τήν ’Ανατολική Ρωμυλία, ή γεν
νήθηκαν εδώ, έχει σαφώς τήν εντύπωση πώς μαζί μέ τήν ενδυμασία, άλλαξε 
καί ή διάλεκτός τους. ’Αντίθετα οί γυναίκες, κράτησαν τούς ιδιωματισμούς τής 
πατρίδας, ενώ πέταξαν τά μακρυά φορέματα καί δέν διστάζουν νά ανανεώ
νουν διαρκώς τήν εμφάνισή τους. Καί τό πιο περίεργο εΐναι, πώς άκόμα καί 
στά παιδιά, παρατηρείται άρκετά έντονα, συχνά, αυτή ή ίδια διαφορά.

Μέ λίγα λόγια καί συμπερασματικά, 'δέν θά μπορούσε νά χαρακτηρίση 
μέ κανένα τρόπο·· τούς άναστενάρηδες -κανείς σάν «όπιο0οδρομικούς» καί άκοι- 
νώνητους, όσοδήποτε καί άν εΐναι μυστικοπαθείς καί αυστηροί στά ήθη γε
νικά καί προτιμούν έναν ήρεμο καί συμμαζεμένο τρόπο ζωής.

Γιά τίς γυναίκες ειδικότερα, μπορεί νά πή κανείς πώς εΐναι περισσό
τερο κλεισμένες στά σπίτια τους κι’ έρχονται σέ επαφή μέ τόν άλλο· κόσμο, 
τόν κόσμο τής αγοράς σπανιότερα, δπως άλλωστε δλες οί άγρότισσες καί οί 
γυναίκες τής επαρχίας. Κάτι, πού δικαιολογεί καί τήν πιο πάνω· διαφορά στή 
γλώσσα πού άναφέρθηκε. Ζούν δμως μέ τίς γειτόνισσες φιλικά καί αρμονικά 
χωρίς νά έμποδίζη τίποτε άπολύτως ή άναστενάρικη ιδιότητα.

Τό 'σημαντικό συμπέρασμα ΐσως, άπό τίς παρατηρήσεις δλες αυτές τής 
κοινωνικότητας άλλά καί γενικά τού τρόπου ζωής τών άναστενάρηδων, εΐναι 
πώς ενώ βασικά ή ζωή τους δέν διαφέρει άπό τόν κοινό τρόπο ζωής τών ευσεβών, 
απλών καί τίμιων ανθρώπων πού κερδίζουν τό ψωμί τους μέ ποταμούς ιδρώτα, 
μπορούν καί προχωρούν στήν έκσταση καί άπό κεΐ σέ δλα δσα γράφτηκαν 
πώς συμβαίνουν μέ τό Άναστενάρι. Τοποθετώντας μέσα στήν απλή αυτή ζωή 
έναν στόχο μεταφυσικού χαρακτήρος κι5 επηρεαζόμενοι άπό τή ζωή καί τά 
κατορθώματα ενός προτύπου πού δέν γνωρίζουν κάν τήν Ιστορική τους ύπαρ
ξη άλλά απλώς τό ταυτίζουν μέ μιά ώρισμένη περίοδο τής ζωής τού Άγιου 
Κωνσταντίνου τού Μικρο-Κωνσταντίνου, κι έχοντας βαθύτατη πίστη καί άφο- 
σίωση στό πρότυπο Μάνας τήν Ά για Ελένη, προχωρούν στήν ψυχολογική 
επεξεργασία τών δεδομένων τής ζωής καί συγχρόνως στή διαμόρφωση μιας 
κοσμοαντιλήψεως μέ τοποθετημένο τόν άνθρωπο· στή γή, άλλά καί μέ υπευθυ
νότητα σέ ένα διαρκή άγώνα γιά κάτι καλύτερο, κάτι συμφωνότερο μέ τά 
θεία πρότυπα συμπεριφοράς. Είναι ένας μοναδικός σέ ηρωισμό αγώνας τού 
απλού άνθρώπου νά πλησιάση τό θειο καί μέ τή βοήθειά του νά κατανικήση 
τίς ήθικές*. πνευματικές άλλά καί τίς άδυναμίες τού σώματος άπό καθαρά φυσική 
άποψηχ Τό' σημαντικότερο, εΐναι ένας άγώνας πού διεξάγεται μέσα στά δεδο
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μένα τής ζωής πού διαμορφώνει τό γενικό κλίμα τής πολιτιστικής έξελίξεως. 
Τούτο σημαίνει, πώς ό εσωτερικός άνθρωπος, μπορεί νά παραμένη αλώβητος 
στον αναστενάρη καί νά τού δίνη τήν ικανότητα τής επιλογής τών στοιχείων 
τού πολιτισμού τά όποια δέν μπορεί νά βλάψουν τό ηθικό καί πνευματικό του 
περιεχόμενο. Σημαίνει μία ευφυΐα, μία ικανότητα διακρίσεως καί άξιολογή- 
σεως εκείνου πού τού δίνει ό πολιτισμός, καί ή νοοτροπία τών τρίτων μέ κρι
τήρια τό ιδανικό του, ηθικό καί πνευματικό πρότυπο. Σημαίνει άκόμα μία 
σωστή τοποθέτηση ανάμεσα στον τύπο καί τήν ουσία, καί άκόμη περισσό
τερο μία χαρούμενη διάθεση απέναντι τής ζωής καί όλων όσων μπορεί νά προσ- 
φέρη ή έξελιξη τής τεχνικής καί τής επιστήμης. Σημαίνει άκόμη, τό ση- 
μαντικώτερο, μία άξιοσημείωτη διανοητική ε ακαμψία, πού μπορεί νά προσ- 
αρμόζη τελικά τό έθιμο σέ κάθε εποχή, μιά καί τά εξωτερικά σχήματα, τελι
κά υποτάσσονται καί διαμορφώνονται άπό τή δύναμη τού ιδανικού προτύπου. 
Ό  'Μικρο-Κωνσταντίνος, μεταφέρεται στή σύγχρονη εποχή άφήνοντας τό 
άλογό του καί χρησιμοποιώντας άλλα μέσα, μά χωρίς νά παύη ποτέ νά είναι 
ό Μικρο-Κωνσταντΐνος μιά καί μάχεται πάντα γιά τά ίδια ιδανικά. Τέλος, 
σημαίνει μιά εσωτερική σιγουριά, πού προέρχεται άπό τήν πλήρη άκεραίωση 
τού εσωτερικού άνθρώπου, έτσι, πού ό φόίβος νά καταλύεται άκόμα καί γιά 
τή φθοροποιό δύναμη τής ζωής πού δέν εκδηλώνεται άμεσα όπως άλλοι κίν
δυνοι άλλά ύπουλα καί επίμονα μέ τούς χίλιους φαινομενικά άθώους πειρα
σμούς Trig. Καί ΐσως αύτό, κοντά στή βεβαιότητα πώς κάνει τούς άναστενά
ρηδες ξεχιοριστούς γιά τό θάρρος τους καί τήν ψυχραιμία τους απέναντι 
όλων τών κινδύνων τής ζωής (ένα θάρρος πού άλλοι, πιστοί καθόλου δέν 
έχουν καί προσπαθούν μέ τήν απομόνωση καί φυσικά τήν άκοινωνικότητα νά 
προστατεύουν τό ιδανικό τους δημιουργώντας όλους τούς τύπους τών μικρών 
κλειστών κοινωνιών ή καί τού ατομικού μοναχισμού) νά είναι καί ό λόγος πού 
θά διατηρήση τό έθιμο καί τήν ουσία του καί στό μέλλον όπως τό διατήρησε 
μέχρι σήμερα καί τού έδωσε τή> δυνατότητα νά ξεπεράση τήν πιο μεγάλη 
ΐσως φάση άλλαγής τής ζωής καί τών άντιλήψεων γι’ αυτήν στήν ιστορία τού 
πολιτισμού μας, μέχρι σήμερα.

Τ ά ο ί κ ο ν ο μ .. κ ά τής, ομάδας, άλλοτε παρουσιάζονταν άπό τήν άποψη 
τής συνεργασίας σάν θέμα περισσότερο ενδιαφέρον άπό ό,τι σήμερα. Βασικά 
όμως καί στήν πρώτη κοιτίδα τού Άναστεναριού καί σήμερα, τό όλο θέμα 
περιορίζεται σέ μιά κοινή προσπάθεια καί ευθύνη, μόνον σέ ό,τι αφορά τις 
ανάγκες τελέσεως τού εθίμου. . ? ·..

Ή  ιδιωτική οικονομία τού άναστενάρη αναπτυσσόταν μέσα στήν οικο
γένεια καί τήν κοινότητα, όπως όλων τών'άλλων συμπατριωτών του στήν Άν. 
Ρωμυλία. Καί σήμερα, φυσικά ό άναστενάρης-εξακολουθεί νά κινήται οίκο-
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νομικά μέσα στά πλαίσια πού χαράσσονται άπό τό οικονομικό σύστημα καί τούς 
οικονομικούς θεσμούς πού επικρατούν γενικά στον τόπο μας. Διαφορετικά ομφς 
συμβαίνει μέ 8/τι αφορά τό έθιμο. Υπήρχε πάντοτε ξεχωριστό ταμείο τής 
ομάδας, ή «νεστενάρικη γκάσσα», πού εξυπηρετούσε τίς λατρευτικές ανάγκες 
σέ έξοδα τών άναστενάρηδων. Βεβαίως, στήν πρώτη πατρίδα, τό ταμείο αύτό 
ήταν πολύ πλουσιώτερο άπό δ/τι σήμερα, πού άπό καθαρά οικονομική άπο
ψη, μόνο «τυπικά» μπορεί νά πή κανείς δτι υπάρχει.

’Έσοδα τού ταμείου, ήσαν πάντοτε οί συνεισφορές τών ίδιων τών άνα- 
σιενάρηδων άλλά καί φίλων τού εθίμου (άναστενάρηδων κι’ αυτών στήν πλα- 
τειά έννοια), είδικά γιά τό πανηγύρι, άλλά καί άκόμα άλλα τάματα διάφορα. 
Τά δώρα καί τά τάματα αυτά ήσαν συνήθως καρποί, στάρι κλπ. δπως καί τά 
ζώα τής θυσίας καί συγχρόνως τού κοινού δείπνου. Ή  κοινότητα προσέφερε 
τό δικό της ζώο, διάφοροι άλλοι επίσης έταζαν καί έδιναν ζώα, άλλά καί οι 
ίδιοι οί. άναστενάρηδες μέ δική τους συνεισφορά είχαν ζώο καί άλλα απα
ραίτητα γιά τό πανηγύρι.

Ξεχωριστή ήταν ή περιουσία τών 'Αγίων, πού, κυρίως, ήσαν τά πλού
σια ασημικά, αναθήματα άλλά καί διάφορα άλλα πράγματα δπως μαντήλια 
μεταξωτά κλπ. Οί άναστενάρηδες, στήν 5 Αν. Ρωμυλία, είχαν καί δικό τους 
παρεκκλήσι. 'Ωστόσο· ό χαρακτηρισμός «δικός του» δέν σημαίνει κανένα ξέ- 
κομμα άπό τήν κοινή θρησκεία. Τίποτε δέν γινόταν τό ξεχωριστό άπό τίς 
συνειθισμένες τελετουργίες, άπ’ 8,τι μέ τόν ιερέα τής κοινότητας. 'Απλώς εκεί 
οί άναστενάρηδες συχνά φύλαγαν τίς εικόνες τους καί ΐπρόκειτο γιά ένα μι
κρό εκκλησάκι, τό όποιο χτιζόταν άπό τούς άναστενάρηδες, άκριβώς δποος καί 
πάντοτε ή ευσέβεια μιας ομάδας άνθρώπων μέ κοινά ενδιαφέροντα διαφό
ρων ειδών, επαγγελματικών π.χ. υπαγόρευε τό χτίσιμο μιας εκκλησίας. Κάτι 
σχετικό είναι τό «μοναστήρι» τής 'Αγίας Ελένης, χτισμένο στό εκεί άγιασμα- 
ένώ στις Σέρρες οί αναστενάρηδες έχτισαν μέ τή συμπαράσταση πολλών πού 
εκτιμούν τήν ευσέβεια τους, πραγματικό ναό τής ΊΙαναγίας, τελευταία.

Τά χρήματα ή τά άποθέματα τού κοινού ταμείου, εΐχαν καί έναν άλλο 
σκοπό, εκτός άπό τήν εξυπηρέτηση λατρευτικών αναγκών. Συχνά μέρος άπό 
αύτό χρησιμοποιούσαν γιά βοήθεια, σέ οποίον πραγματικά τήν είχε άνάγκη.

Σήμερα δλα αυτά υπάρχουν σέ πολύ μικρότερη κλίμακα. Οί άναστενά
ρηδες περιέσωσαν τήν παράδοση καί τήν «υποθήκη τών παππούδων» άλλά δχι 
καί τίς περιουσίες του. Δέν διέσωσαν άκόμα τήν ενότητα τής κοινότητας καί 
τό αμιγές τών κατοίκων τού χωριού τους μέσα στά οποία ήσαν ένταγμένοι 
καί οί ίδιοι. 'Όλα σκορπίστηκαν καί διαλύθηκαν. ’Έτσι, ό πρώτος άντίκτυπος 
αυτής τής διασποράς καί διαλύσεως, εκδηλώθηκε στά οικονομικά. Τίς περισ
σότερες φορές, ή κοινότητα έδώ δέν παίρνει μέρος στό πανηγύρι (χωρίς 
αύτό νά σημαίνη καθόλου πέος δέν καρπώνεται τά ώφέλη άπό τό τουριστικό
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ρεύμα πού παρατηρείται τΙς ήμερες αυτές στό χωριό τους). ’Ανάμεσα στούς 
αναστενάρηδες δέν υπάρχουν οικονομικά ισχυροί πού νά μπορούν νά συνεισ
φέρουν αρκετά. Συγχρόνως, τά έξοδα έχουν αύξηθή κατά πολύ. 'Τπάρχει 
άνάγκη εξόδων μεταβάσεως τών άναστενάρηδιον στά λατρευτικά κέντρα κι’ 
έπί πλέον έξοδα διατροφής/ διαμονής κλπ. Άκόμη ενα έξοδο, τό όποιο άλλοτε 
ήταν ακαθόριστο καί γινόταν σέ ύτ[κ)ς ανάλογα μέ τις συνεισφορές γιά τό 
πανηγύρι, (πράγμα πού σημαίνει πώς μπορεί νά ήταν καί πολύ χαμηλό) 
εΐναι συνήθως τών όργανοπαικτών. Εΐναι παράδοση άπό τήν εποχή πού χω
ρίστηκε δ μουσικός καί ποιητής στήν Ιστορία τού άνθρώπου, νά πληρώνεται 
ό μουσικός. Ιδιαίτερα γιά τό Άναστενάρι, ή μίσθωση όργανοπαικτών εΐναι 
απαραίτητη διότι ή μουσική είναι τό άπαραίτητο πλαίσιο μέσα στό όποιο ολό
κληρο τό Άναστενάρι υπάρχει καί εκδηλώνεται. ’Ό χι μόνον στό πανηγύρι 
άλλά καί πουθενά παλαιότερα δέν πήγαιναν νά έκστασιασθούν γιά νά πάρουν 
ενα μήνυμα πού ζητούσαν οί ίδιοι άπό τούς Αγίους χωρίς όργανα. («Πάν
τοτε μαζί μέ τά όργανα καί χωρίς αυτά δέν γινόταν τίποτα» δηλώνει ό Γιωρ
γάκης Λάντζος άπό τήν Ά για Ελένη Σερρών). Άλλά, κάτι παρόμοιο, ση
μαίνει άδυναμία τών ίδιων τών άναστενάδηρων νά τά βγάλουν πέρα μόνοι 
τους μέ τί λύρες καί τά νταούλια τους συνήθως. Διότι, πέρα άπό τό γεγονός 
πώς ένώ τόσο πολύ σημαίνει ή μουσική γι’ αύτούς, λίγοι σχετικά ξέρουν νά 
παίζουν όργανα (στή Μαυρολεύκη Δράμας π.χ. σήμερα, δέν υπάρχει κανέ
νας λυράρης) καί όσοι γνωρίζουν, δέν εξυπηρετεί νά εΐναι καί χορευτές πυ
ροβάτες, διότι εκστασιάζονται καί τούτο απαιτεί άνεξαρτησία καί όχι προ
σοχή καί παρακολούθηση τών άλλων χορευτών. Συνήθως οί λυράρηδες χο
ρευτές πυροβάτες, δέν δέχονται ούτε τό πατροπαράδοτο «κέρασμα», όπως 
π.χ. ό Γ. Καλοστέφανος ή ό Στρατής Κουρτσούπης. Αυτοί όμως παίζουν 
«όποτε τούς έρθη» (καί εΐναι άκρως ένδιαφέρουσα ή περίπτωσή τους) καί 
όχι όποτε πρέπει καί δπως πρέπει.. 'Τπάρχει απεριόριστο τό υποκειμενικό 
στοιχείο. Οί κανονικοί έπαγγελματίες όμως όργανοπαΐκτες, πληρώνομαι πολύ 
λογικά μέν καί συγκαταβατικά, άλλά πολύ πλούσια γιά τό πτωχότατο ταμείο 
τών άναστενάρηδων.

’Έξοδα υπέρογκα, δημιουργούνται καί μέ τήν προσέλευση θεατών στις 
πυροβασίες. Ή  κοσμοσυρροή έπιβάλλει τήν προσεκτική περίφραξη τού χώ
ρου τής πυροβασίας καί ή έλλειψη άμφιθεατρικότητας τού γύρω χώρου, υπο
χρέωσε συχνά σέ σχετική διαμόρφωση, ένώ παράλληλα οί χιλιάδες τών θεα
τών, υποχρεωμένοι νά αναμένουν έπί ώρες τήν τέλεση τής πυροβασίας, χρησι
μοποιούν καθίσματα ένοικιασμένα. ’Έτσι τά έξοδα εΐναι πολύ περισσότερα 
άπό όσα άρκετοί, λαθεμένα υπολογίζουν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «πληρο
φορούμαι πώς τά ξύλα τής πυράς στοιχίζουν χίλιες δραχμές», άφίνοντας 
έτσι νά ύπονοηθή πώς αυτές εΐναι καί οί δαπάνες τού πανηγυριού.
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"Ολες αυτές οι δαπάνες πού στήν πραγματικότητα είναι, έπηυξημένες 
άπό τήν .εκμετάλλευση πού γίνεται άπό διαφόρους εργάτες, .ενοικιαστές κλπ., πού 
βλέπουν στό Άναστενάρι καί. τήν τέλεσή του στον τόπο τους απλώς μία ευκαι
ρία νά ωφεληθούν οικονομικά, διαδραματίζουν έναν αποφασιστικό, θά λέγα
με, ρόλο σέ πολλά πράγματα και κυρίως στήν εξέλιξη άπό οικονομική άπο
ψη τού εθίμου. 'Τποχρεώνει σέ μία οργάνωση τής τελέσεώς του αρκετά δα
πανηρή καί τό χειρότερο, μιά καί δέν είναι, δυνατόν ούτε τά έξοδα αυτά νά 
άνοίλάβουν οί ίδιοι οί άναστενάρηδες, μά ούτε καί τήν οργάνωση μέ τίς τόσες 
διαπραγματεύσεις, συμφωνίες κλπ. νά κάνουν καί γιά λόγους πρακτικούς, 
λόγω «πασχολήσεως π.χ. άλλά άκόμη περισσότερο γιά λόγους ήθικής τά- 
ξ'εως διότι μέ κανένα τρόπο οί άναστενάρηδες δέν επιθυμούν νά δώσουν καί 
τήν παραμικρότερή υποψία πέος ίσιος ωφελούνται οικονομικά άπό τήν τέλεση 
τού εθίμου, υποχρεώνει άκόμη στήν άναζήτηση ανθρώπων έξω άπό τό Άνα
στενάρι γιά νά άναλάβουν δλες αυτές τίς ευθύνες καί τίς ταλαιπωρίες.

Ή  κοινωνιολογική σημασία δλων αυτών, εΐναι ευνόητη. Γιά τό ίδιο δμως 
έθιμο εΐναι ακόμα πιο περιπλεγμένα τά πράγματα, έτσι πού οί αναστενάρη
δες, ιένώ επιθυμούν πραγματικά νά μή δίνεται τόση δημοσιότητα στό έθιμο 
τους καί οπωσδήποτε νά μή ■ μεταβάλλεται σέ κανενός είδους παράσταση ή 
πυροβασία, δέν μπορούν νά ξεφύγουν άπό τό κακό αύτό. Νοσταλγούν τόν χα
μένο παράδεισο τής περιοχής Άγαθουπόλεως, οπού σέ τελείως διαφορετικές 
οικονομικές συνθήκες καί άνάγκες, μπορούσαν νά τελούν τό έθιμό τους καί 
νά κρατούν τό ηθικό περιεχόμενό του, εκεί πού πραγματικά τό νοιώθουν. 
Πρόκειται δμως πραγματικά γιά κάτι πού δέν εΐναι δυνατόν νά έπαναληφθή. 
Καί, μέ τήν προσήλωση στήν παράδοση πού τούς διακρίνει άλλά καί τήν 
πάντοτε υψηλή ηθική στάθμη πού έχει ή τέλεση τού εθίμου, κάνουν κι* έδώ, 
μέ τίς συνθήκες πού επιβάλλονται, δ,τι εΐναι δυνατόν καλύτερο. Αναφέρουμε 
σάν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σημείο τής άφιλοκέρδειάς τους τό γεγονός πώς 
ενώ θά μπορούσαν νά άνασυστήσουν τήν «νεστενάρικη γκάσσα» μέ τά περισ
σεύματα άπό τίς εισπράξεις τίς οποίες τυχόν έχει ή τέλεση τών πυροβασιών, 
άρνοΰνται νά τό πράξουν καί άναθέτοντας τήν οργάνωση σέ συλλόγους δταν 
δ Δήμος κάτω άπό τήν πίεση τής Εκκλησίας δέν τολμά τήν άνάμιξη, άφίνουν 
δλα τά τυχόν περισσεύματα γιά κοινωφελείς σκοπούς, έτσι κι άλλοιώς.

ΙΤό πνεύμα τής συνεισφοράς γιά τήν επίτευξη σκοπού ιπού Ισυγκινεί 
δλους, εξακολουθεί νά εκδηλώνεται μέ ιδιαίτερη ένταση δταν πρόκειται γιά 
τήν «περεσία στις εικόνες» δπως λένε. Ή  επιδιόρθωση τών εικόνων ή τό’φτιά- 
ξιμο νέων σέ αντικατάσταση εκείνων πού κατακρατούνται, κλπ. βρίσκει δλους 
πρόθυμους νά συμμετάσχουν οικονομικά. 'Ωστόσο, συχνά, πίσω άπό τό πρό
σχημα οικονομικών δυσχερειών καί άδυναμίας συμμετοχής, κρύβεται ή επι
θυμία νά μήν γίνη μία εικόνα «γιά νά μη σκορπίση ή δύναμη». Τούτο δμως
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ρ'ίναι ένα άλλο άπό τά θέματα που θά αναλύσουμε πλατύτερα στήν ειδική έρ- 
γαισία μας γιά τις εικόνες κα! πού έλπίζεται, πώς σύντομα θά δή τήν δημο
σιότητα.

’•Επίσης δείγμα ό'χι μόνον ευσέβειας άλλά και τού πώς αντιλαμβάνονται 
οι άναστενάρηδες τήν οικονομική θυσία γιά τή θρησκεία, είναι τό πρόσφατο 
χτίσιμο μεγάλης εκκλησίας στά Καλύβια, συνοικία τών Σερρών, γιά νά ένα- 
ποτεθή έκεΐ εικόνα αναστενάρηδων μέ τήν ποδιά και τά άναθήιματά της. 'Η 
εικόνα εΐναι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, και ή εκκλησία έπίσης.

Ή  συλλογή τών συνεισφορών γιά τό πανηγύρι, γίνεται τελετουργικά και 
δύο φορές τό χρόνο, μιά κι’ όλοχρονιάτικη εΐναι ή προετοιμασία άλλά κα! 
δύο φορές τό χρόνο γίνεται χορός σέ κοινή συγκέντρωση δπως κα! πυροβα
σία. ’

Κανονικά, ή άρχή τού πανηγυριού είναι ή 27η ’Οκτωβρίου, πού ονομάζεται 
κα! ή μέρα τού Σκλάβου διότι τήν ήμέρα αύτή, άρχή τού αγροτικού έτους, 
τάζονται ή «σκλαβώνονται» στήν υπηρεσία τών 'Αγίων οί άναστενάρηδες.

Τήν ήμέρα αύτή, πού τώρα άπό λόγους πρακτικούς μά κα! θρησκευτικούς 
έχει μετατεθή μία ήμέρα πρίν, δηλαδή συμπίπτει μέ τήν ήμέρα μνήμης τού 
*Λγ. Δημητρίου (άγιου έλληνα καθ’ εαυτού μιά κα! εΐναι πολεμιστής κα! κα- 
βαλλάρης γιά τούς άναστενάρηδες), συγκεντρώνονται ολοι οί άναστενάρηδες 
στό κονάκι κα! σέ κοινό δείπνο, άποφασίζουν κα! σχεδιάζουν γιά τΙς λατρευτι
κές εκδηλώσεις τής χρονιάς. Τούτο δέν σημαίνει ούσιαστικά άλλο άπό τή 
συγκέντρωση κα! δήλωση συμμετοχής μάλιστα, πού γίνεται παρουσία δλων κα! 
καταγράφεται μέ τό εΐδος κα! τό ποσό τής συμμετοχής στά κοινά έξοδα.

Προσφορές γινόντουσαν και άπό άλλους φίλους τού εθίμου κα! καταγρά
φονταν κι’ αύτές τό Ϊδιο. Συνήθως στήν πρώτη πατρίδα, οί προσφορές ήσαν 
σέ είδος, καρπό! κυρίως, πού τούς πουλούσαν ύστερα κα! κάλυπταν τ!ς ανάγ
κες σέ χρήμα. m r ■-.:

Σήμερα, μάλλον τείνει νά άτονίση αύτή ή συνήθεια, γιά τό λόγο, πώς 
άπαιτούνται χρόνος κα! χρήματα γιά τήν κοινή αυτή συγκέντρωσή στό σπίτι 
τού άρχιαναστενάρη μιά κα! πολλο! άναστενάρηδες δέν κατοικούν στον τόπο 
οπου κα! τό κονάκι. Οί συνεισφορές δμως εξακολουθούν, λιγώτερο ΐσως' τυ
πικά κα! τελετουργικά, μά, πάντα καταγραφόμενες. (Σέ μικρές προσωπικές 
μου συνεισφορές, κα! στό Λαγκαδά κα! στήν 'Αγία Ελένη μου ζητήθηκε νά 
γράψω τό όνομά μου κα! τό ποσό σέ ένα χαρτί, νά τυλίξω μέ αύτό τά χρή
ματα κα! νά τά βάλω μόνη μου «στό στασίδι» δηλαδή τό ράφι δπού εΐναι το
ποθετημένες οί εικόνες). ' ' '·ώ .

Εξακολουθεί δμως νά γίνεται ή συλλογή τών συνεισφορών, τελετουρ
γικά λιγώτερο ή περισσότερο, στό πανηγύρι τού Μαΐου. - ' γ»

Στήν 'Αγία Ελένη τήν δεύτερη ήμέρα (πού δέν γίνεται καθόλου έκεΐ
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πυροβασία), οί αναστενάρηδες μέ επικεφαλής πάντα τά όργανα, πηγαίνουν 
στά σπίτια τών φίλων πού τούς περιμένουν πραγματικά μέ «ανοιχτή αγκαλιά». 
Χαιρετούν, εύχονται τήν καλή χρονιά, κερνιώνται και παίρνουν καί τήν συν
εισφορά δταν τούς δοθή. Στο Λαγκαδά, τό διεσπαρμένο τών φιλικών σπι- 
τιών καί ή απόσταση πού χωρίζει τό ένα από τό άλλο μιά καί πρόκειται γιά 
κωμόπολη καί μάλιστα μέ σύνθεση κατοίκων εντελώς άνομο ιογενή, δέν επι
τρέπει αυτή τή γραφικότητα. Τήν τελευταία ημέρα, ό άρχιαναστενάρης, μό
νος ή συνοδευόμενος άπό άλλους, περιέρχεται μέ ένα άμανέτι τά σπίτια τών φί
λων οί όποιοι ρίχνουν τήν συνεισφορά τους μέσα στο Ιερό μαντήλι.

Ή  καταμέτρηση γίνεται πάντοτε παρουσία δλων, άκόμα καί τρίτων, τήν 
τελευταία 'βραδυά, μαζί μέ τις δραχμές άπό τό αντίτιμο τών κεριών, τά όποια, 
υπογραμμίζουμε, τυμώνται δσο ακριβώς στοιχίζει ή άγορά τους άπό τό μπα
κάλη τής γειτονιάς, τούλάχιστον στο Λαγκαδά, άπό δσο παρηκολούθησα καί 
γνωρίζω. Ή  άγορά τους μάλιστα άπό κεΐ γίνεται τμηματικά γιά νά μήν υπάρ
ξουν περισσεύματα καί γίνουν περιττά έξοδα μέ αυτόν τον τρόπο.

Παρά τήν προσοχή δμως, πού δείχνουν οί άναστενάρηδες γιά τον άμεμ
πτο τής συμπεριφοράς τους σχετικά μέ τά οικονομικά θέματα, έστω καί πεντα
ροδεκάρας, εκφράζεται ή υποψία συχνά άπό τούς ίδιους άλλά καί ερευνητές 
πώς ένας άπό τούς λόγους τής εχθρότητας τής Εκκλησίας είναι άκριίβώς καί 
τό γεγονός δτι οί λίγες δραχμές άπό τά κεριά (πού δέν φαίνεται νά γνωρί
ζουν ή δέν θέλουν νά γνωρίζουν οί. φανατικοί πώς συχνά δέν άφίνουν κανένα 
περίσσευμα), δέν παραδίνονται στήν ενορία, άλλά γίνεται ελεύθερη καί ανεξάρ
τητη. διαχείριση άπό τούς ίδιους τούς άναστενάρηδες.

'Ένα άκόμη χαρακτηριστικό πού δέν πρέπει νά περάση άπαρατήρητο, 
εΐναι τό μοίρασμα μετά τό τελευταίο επίσημο τελετουργικό δείπνο τού πανη
γυριού, τών κερασμάτων μεταξύ τών συνδαιτημόνων. "Οπως καί στο μοίρασμα 
τού κρέατος τού ζώου τής θυσίας καί δώ επικρατεί ή αρχή τής ισότητας. ’Ό χι 
μόνον δλοι έχουν πάρει μία ίση μερίδα σάν ελάχιστο δριο άπό τά φαγητά πού 
υπάρχουν καί άπό κεΐ καί πέρα «δευτερώνει» κανείς τό πιάτο του, άν τό έπι- 
θυμή καί ύπάρχη άλλά καί δλα τά επιδόρπια τά όποια προσφέρονται άπό 
φίλους, γίνεται προσπάθεια νά μοιραστούν εξ ίσου μεταξύ δλων δσων έλαβαν 
μέρος στο πανηγύρι. Τά «μαρτυριάτικα» πού κανονικά είναι μόνο σταφίδες 
καί στραγάλια άλλά άπό κεΐ καί πέρα ό,τιδήποτε άλλα γλυκίσματα καί καρποί, 
μοιράζονται καί αυτά στούς παρόντες άλλά καί κρατείται έν,α άνάλογο μέρος 
γιά τούς δικαιολογημένα άπόντες ίσα, χωρίς νά γίνη καμμιά εξαίρεση καί νά 
ύπάρχη κανένα είδος άξιολογήσεως μέ διαφορά ποσού.

Τούτο τό τελευταίο, μπορεί γιά τήν εποχή τής καταναλώσεως καί στον 
κόσμο τής αφθονίας νά φαίνεται χωρίς σημασία καί άνάξιο προσοχής. Δέν 
εΐναι δμως έτσι άν ληφθή ύπ’ δψιν πρώτον πώς κάθε άλλο παρά συμμετέχουν
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στον κόσμο τής αφθονίας οι αναστενάρηδες πού είναι σχεδόν χωρίς εξαίρεση 
όχι μόνον πτωχοί άλλά στερημένοι δπως θά λέγαμε χωρίς επιφύλαξη καί 
δεύτερο, πώς αυτή ή ίσομοιρία αποτελεί μακρυά παράδοση καί υλοποιεί 
καί στήν περίπτωση αυτή τό πνεύμα τής ισότητας, πού διέπει ολόκληρο 
τό έθιμο.

β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΥΜΟΥ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

’Έχουμε κιόλας συχνά άναφερθή στις σελίδες πού προηγήθηκαν γιά 
τίς επιπτώσεις στό κοινωνικό πεδίο άπό τήν τέλεση τού εθίμου. Ωστόσο περιο
ριστήκαμε σχεδόν αποκλειστικά έως τοόρα στό τί πιστεύουν, πώς προσφέρουν 
οί ίδιοι οί άναστενάρηδες πού συνοψίζεται στό δτι: Μέ τήν πίστη στή βοήθεια 
τών 'Αγίων μπορεί ό άνθρωπος νά κατανίκηση τό φόβο καί νά φτάση στήν 
κατάσταση πού επιτρέπει νά πραγματοποιηθή ή ήρωϊκή πράξη, νά ύλοποιηθή 
ή αίσθηση τής ευθύνης τού ίδιου τού ανθρώπου γιά μία καλύτερη ζωή ή 
μάλλον γιά ενα είδος ζωής χωρίς τά βάσανα τής κακής χρονιάς, πού σημαίνει 
κακή σοδειά, κακή εξέλιξη στήν κτηνοτροφία καί άκόμα κακή υγεία τών αν
θρώπων μέ επιστέγασμα τού κακού τήν έλλειψη τής ελευθερίας νά λατρεύ
εται δ άληθινός θεός, δ Χριστός.

Μέσα στον κύκλο αύτό καί μέ τήν βεβαιότητα πώς ή θέληση τών 'Αγίων 
γιά έναν «δίκαιο τρόπο ζωής», δπως δίδαξαν αυτοί οί ίδιοι στή γή, είναι πραγμα
τική, οί άναστενάρηδες, μέ τή γνωστή δύναμη πού έχουν συχνά οί έκστασιαζό- 
μενοι νά προκαλούν παραφυσιολογικά φαινόμενα καί νά αναπτύσσουν διαμε- 
σικές ικανότητες, παρουσιάζονται βοηθοί ή έστω ενεργά στοιχεία μέ θετικό 
τρόπο σέ δύσκολες στιγμές τής κοινότητας ή μεμονωμένων ατόμων. 'Τπάρ- 
χουν διηγήσεις παλαιοτέρων πόας δταν έφταναν στήν κατάσταση νά μπορούν 
νά πυροβατήσουν μπορούσαν νά άνακαλύψουν τόν κλέφτη κλπ. 'Όταν άρρώ- 
σταινε κανείς καί ζητούσε τή βοήθειά τους, πάλι έτρεχαν κι έδιναν τίς συμ
βουλές τους. Καί άκόμα, στήν αναβροχιά μπορούσαν νά δραστηριοποιήσουν 
βροχοποιη,τικές δυνάμεις. Επίσης μέ τήν ιδιαίτερη ευαισθησία τους στό νερό, 
συχνά άνακάλυπταν υπόγεια ρεύματα καί έτσι δ αναστενάρης σάν τή Φιλιώ 
π.χ. «έκανε πάρα πολλά στό Κωστί καί στό ντουνιά». Πρέπει άκόμα νά μήν 
παραλειφθή, πώς μεταξύ τους είχαν στενούς δεσμούς άλληλοβοήθείας.

Σήμερα άκόμη, μέ δλο πού ό «λογικός» τρόπος μέ τόν οποίο άντιμετω- 
πίζονται τά πάντα δίνει διαφορετικές ευκαιρίες στούς άναστενάρηδες νά άσκή- 
σουν αυτή τήν κοινωνική δραστηριότητά τους καί νά θέσουν τίς δυνάμεις 
τους στήν υπηρεσία τών τρίτων, δέν έχουν δλα τελειώσει. Εξακολουθούν, 
δσο δίνεται ή ευκαιρία, νά παρέχουν τίς ίδιες βοήθειες. Παρακαλούν τό Θεό 
γιά βροχή, λένε τίς προσευχές τους καί τά ξόρκια γιά τό κακό καί τήν άρ-

9
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ρώστεια και οταν προμαντεύουν γενικό κακό δπως πόλεμο κλπ. εντείνουν τις 
προσευχητικές τους .επικλήσεις γιά παρέμβαση τοΰ θείου.

Εκείνο δμως τό όποιο πρέπει νά ύπογραμμιστή εΐναι. πώς πάντοτε παρα
μένουν στά ίδια μέσα γιά δλα αυτά. Ό  αγιασμός, τά ασημικά—τάματα στήν 
εικόνα τών 'Αγίων, τό πέρασμα πάνω άπό τή φωτιά και σί προσευχές πάν
τοτε μοναδικά δπλα εναντίον τοΰ κακοΰ. Στά ’Αναστενάρια τοΰ 1970, ό άρχι- 
αναστενάρης Λιοΰρος χόρεψε μέ ένα μικρό παιδί στήν αγκαλιά του πάνω 
στή θρακιά γιά νά τό βοηθήση νά 'βρή τήν υγεία του. Στά Αναστενάρια τοΰ 
1971, ή Έλ. Λίλλη χόρεψε αρκετή ώρα, κρατώντας άπό τον ώμο κι αγκαλιά
ζοντας ένα αγόρι γΰρω στά δέκα, μέ πολλή κατάνυξη μπροστά στις εικόνες τών 
'Αγίων, στο κονάκι, γιά τον ΐδιο σκοπό. Δυο επίσης άναστενάρισσες πυροβά- 
τισσες, μέ βεβαίωσαν πώς έγιναν αναστενάρισσες διότι «Ιβρήκαν τήν ΰγειά τους» 
άπό τους 'Άγιους μέ τή βοήθεια τών άλλων άναστενάρηδων. Ή  μία επασχε 
άπό «νευρικά» καί ή άλλη ειχε φυματίωση.

Ωστόσο, δέν θά πρέπει νά νομιστή, πώς οί άναστενάρηδες επιθυμούν νά 
κάνουν τό γιατρό συστηματικά καί κάθε άλλο παρά ανήκουν στήν κάστα τοΰ 
κομπογ ι αν ιτ ισμοΰ. Οι ίδιοι συμβουλεύονται τό γιατρό κανονικά. Θεωροΰν 
δμως τήν άρρώστεια συχνά καί μιά εκδήλωση τιμωρίας απο τους Αγιους 
γιά κάποιο αμάρτημα καί δέν παραλείπουν μέ έργα καί προσευχή νά εξιλεω
θούν. ’Άπό τή δραστηριότητα γενικά αυτή τών άναστενάρηδων γενναται τό 
ερώτημα μήπως στήν περίπτωση τών άρρώστων άντί νά προσφέρουν υπηρε
σίες χωρίς νά τό θέλουν γίνονται άντικοινωνικά στοιχεία. Ή  άπάντηση έχει 
ώς ένα μεγάλο μέρος δοθή μέ οσα σημειώθηκαν άμέσως πιο πάνω γιά τό 
σεβασμό στήν ιατρική επιστήμη. 'Όσο γιά τό άν πραγματικά θεραπεύουν ή 
οχι, είναι θέμα πού καλύπτεται άπό δσα λέγονται σχετικά γιά τις ίάσεις μέ 
αυθυποβολή, υποβολή καί δλα δσα άρικετά άνεξήγητα, άλλά πραγματικά συμ
βαίνουν σέ παρόμοιες περιπτώσεις στήν Τήνο, στον 'Άγιο Νεκτάριο Αίγι
νας, ή στή Λούρδη, άλλά άκόμα καί μέ τούς «θεραπευτές», πού έχουν επίσημα 
άναγνωριστή άπό τήν αγγλική καί τή γαλλική κυβέρνηση στις χώρες τους.

Οί άναστενάρηδες, προφανώς άπό άγνοια τών παραψυχολογικών φαινο
μένων καί τών παραφυσιολογικών επίσης, άπορρίπτουν όποιοδήποτε σχετικό χα
ρακτήρα γιά τά δικά τους φαινόμενα καί τις εμπειρίες. ’Αγνοώντας τό γεγονός, 
πώς οί υποβολές, υπνώσεις καί άκόμα περισσότερο ή ενεργοποίηση δλων αυτών 
τών δυνάμεων τοΰ άνθρώπου πού προκαλοΰν τό πάνω άπό τό συνηθισμένο, δέν 
είναι καθ’ έαυτές ούτε καλό ούτε κακό άλλά γίνονται καλό ή κακό άνάλογα 
μέ τον τρόπο καί τό λόγο, γιά τον οποίο χρησιμοποιούνται,.αισθάνονται άποστρο- 
φή. καί φόβο γιά δλα αυτά, καί τά παρερμηνεύουν τελικά .'Ωστόσο, καί ικανότητες 
έχουν καί τις χρησιμοποιούν. Ή  έντονη προσήλωσή τους δμως στή λατρεία
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τών 'Αγίων τους, δέν τους άφύνει ούτε τίποτε περισσότερο να αναπτύξουν 
έξω από δσα εντελώς αυθόρμητα έρχονται, οΰτε καί νά δώσουν τή σωστή 
ονομασία στις εμπειρίες καί τά φαινόμενα αυτά. ’Έτσι, ενώ μέ φρίκη άκοΰνε 
γιά υποβολή κλπ. οί ’ίδιοι εύρΰτατα άσκοΰν τήν υποβολή σάν θεραπευτικό, 
κατευναστικό στις κρίσεις κλπ. Δέν είναι αξιοκατάκριτοι γιά τίποτα. Εΐναι ει
λικρινείς καί δέν επιθυμούν καμμία νόθευση, ή μάλλον καμμία «τεχνητή» ενερ
γοποίηση τών δυνάμεων, τίς οποίες αναμφίβολα έχουν. Βαθύτατα θρησκευό
μενοι καί μέ βαθύτατη πίστη, πώς δ,τι κάνουν έρχεται σάν υπαγόρευση άπό 
τούς 'Αγίους, άρνοΰνται μέ δλη τους τήν ψυχή νά κάνουν κάτι πού δέν θά 
έχη σάν δημιουργό στοιχείο αυτή ακριβώς καί μόνο τήν υπαγόρευση,.

Μέ τίς πρόσθετες αυτές δραστηριότητες πού άναφέρθηκαν πιο πάνω οί 
άναστενάρηδες έχουν καί πρόσθετους φίλους καί ύποστηρικτές, δπως καί αντί
θετα εχθρούς καί διώκτες. Γεγονός δμως είναι, πώς πέρα άπό τίς κρίσεις αυ
τές, τίς υπέρ καί τίς κατά, δικαιώνουν εκείνο, τό οποίο ήδη άπό τόν ’Αριστο
τέλη είναι γνωστό γιά δλους τούς έκστασιαζομένους γενικώτερα: Πώς οί άν
θρωποι αυτοί είναι ευαίσθητοι στον πόνο τών τρίτων καί «έλεήμονες» δπως 
τούς χαρακτηρίζει καί μέ δποια έννοια τούς άποκαλεί έτσι ό μεγάλος συμπα
τριώτης τους ό Σταγειρίτης. Συμπάσχουν καί προσπαθούν νά μειώσουν τόν 
πόνο, δπως καί νά συμβάλουν μέ τήν ανακάλυψη τών άδικοπραγούντων στήν 
άσφάλεια τής κοινότητας άπό τά κακοποιά της μέλη. ’Ίσως μάλιστα σήμερα 
νά αποκτά εντελώς ιδιαίτερη φωτεινότητα ή ήθική αυτή στάση τών άναστε
νάρηδων, διότι σέ μέγιστο βαθμό παραμένουν απρόσβλητοι άπό τήν μόλυνση 
τής λαιμαργίας πού μαστίζει τήν εποχή τής καταναλώσεως. Παραμένουν τό 
ίδιο προσηλωμένοι μέ άφιλοκέρδεια στις σχέσεις τους μέ ασους δέχονται τίς υπη
ρεσίες τους, δσο καί τήν εποχή πού οί άνθρωποι αυτοί οί ’ίδιοι, άλλά καί γιά 
τούς νεώτερους οί παππούδες τους, παρέμεναν, μιά καί δλες οί αντιλήψεις γιά 
«καλή ζωή» περιοριζόντουσαν σέ μιά σχετική επάρκεια τροφής κι’ ένα στοι
χειώδες ντύσιμο.

Κατ’ αρχήν δέν δέχονται δώρα άκόμη καί σήμερα καί άν δεχτούν, εΐναι· 
διότι Οά τό θεωρήσουν εκδήλωση φιλίας καί ευγνωμοσύνης. ’Επαναλαμβάνω 
πώς στό σημείο αύτό έχω προσωπική πείρα πολύ καλή.

Γιά τήν ψ υ χ ι κ ή  μ ό λ υ ν σ η ,  έχουμε ήδη αναφέρει άρκετά έως τιάρα. 
’Ίσιος θά πρέπει εδώ νά κατατάξουμε άρκετές περιπτώσεις άπό τίς παρουσια- 
ζόμενες ανάμεσα στούς επιδοκιμάστε ς τού εθίμου καί περισσότερο άπό κεί
νους πού έγιναν άναστενάρηδες μέ «τράβηγμα άπό τόν "Αγιο». Πολύ συχνά 
όμως, ό σεβασμός προς τό έθιμο καί ή επιδοκιμασία, προέρχεται άπό έναν 
θαυμασμό καί μία σωστή κρίση γιά τήν ποιότητα αυτών τών άνθρώπων καί 
τίς θετικές τους υπηρεσίες στήν κοινότητα καί τά άτομα. ’Ίσως άκόμη συ
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χνότερα, ή επιδοκιμασία προέρχεται άπό τό «θαυμαστό» τής άκαΐας κα! “τό 
γεγονός πώς ερμηνεύεται σάν προερχόμενης άπό τήν παρέμβαση τοΰ θείου 
ή τήν μεγάλη πίστη κα! αγνότητα τών πυροβατών. Ή  πάντοτε άψογη συμ
περιφορά άλλωστε τών αναστενάρηδων άπέναντι τών άλλων άνθρώπων, ή έλ
λειψη ειδικής προσπάθειας νά προσεταιρισθοΰν οποιοσδήποτε κα! ό σεβασμός 
πού δείχνουν στούς χριστιανούς, πού δέν είναι άναστενάρηδες, τούς κάνει συμ
παθείς κα! ανεκτούς.

Άπό όλες αυτές τ!ς κατηγορίες, ελάχιστοι γίνονται πραγματικό! άναστε
νάρηδες, κα! λίγοι υποστηρίζουν μέ θέρμη τό έθιμα. Έ ξ  άλλου, ιδιομορφία πα
ρουσιάζει ή άνοχή τοΰ εθίμου κα! ή ενθάρρυνσή του, δταν πρόκειται γιά του
ρισμό άπό δλες τ!ς πλευρές. Τουρισμό γιά έσοδα κα! κίνηση στον τόπο, πού 
τελείται, τουρισμό άπό τήν πλευρά εκείνων πού περιέρχονται τό ξένο μέρος γιά 
νά .διασκεδάσουν τήν πλήξη τους, ή νά ικανοποιήσουν τήν περιέργεια τους. Στή 
δεύτερη κατηγορία είναι τό ζήτημα εύσυγκινησίας κα! γενικώτερης έκτιμήσε- 
ως, κουλτούρας, ας τό ποΰμε έτσι, ή στάση άπέναντι στό έθιμο. Πάν
τως, συνηθέστατα τά πάντα εξαντλούνται στό θέαμα, κα! δώ, κα! σπάνια υπάρ
χει βαθύτερο ενδιαφέρον, έκτος άν συγκινηθή κάνεις περισσότερο, οπότε κα! 
εξακολουθεί νά ένδιαφέρεται. Έκτος αύτοΰ, φαίνεται πώς ή εντύπωση άπό τό 
έθιμο γιά τόν κοινό τουρίστα, επηρεάζεται γενικώτερα άπό τό τί συνάντησε 
σέ δλόκληρο τό επισκεπτόμενο μέρος, τΙς τιμές πού θά πληρώση γιά φαγητό 
κα! ύπνο κ.λ., τό «φιλόξενο» πνεύμα πού θά συνάντηση άπό δλους κα! παρό
μοια. I

Δέν είναι δμως περισσότερο διαφορετική κα! ή στάση εκείνων πού επι
σκέπτονται τό Άναστενάρι γιά επιστημονικούς λόγους. Έδώ ή λογική ή ή σα- 
μανιστική θεώρηση διαδραματίζει τό σημαντικώτερο ρόλο. Γεγονός είναι, πώς 
κα! άπό τήν επιστήμη γίνεται μιά ψυχρή θεώρηση, κα! είναι σπάνιες ο! περι
πτύξεις, πού οι άναστενάρηδες, σάν άνθρωποι τής θυσίας, δικαιώθηκαν άπό 
ένα πιο ζεστό πλησίασμα. Μέ τήν αποχώρηση, ξεχνιούνται δλα κα! απλώς μία 
μελέτη, καλή ή κακή, βλέπει τό φώς τής δημοσιότητας, χωρίς σχεδόν ποτέ οι 
άναστενάρηδες οί ίδιοι νά λάβουν, έστω ένα αντίτυπο άπό τό βιβλίο ή τό περιο
δικό, πού ασχολήθηκε μαζί τους.

Ή  στάση τής Εκκλησίας είναι τόσο κραυγαλέα εχθρική κα! τό έθιμο εχει 
τόσο ενοχλήσει τόν κλήρο, πού περιττεύει νά γραφτή δ,τιδήποτε εδώ. Απλώς 
μπορεί άνεπιφύλακτα νά πή κενείς, πώς βρίσκεται επικεφαλής δλων τών άντι- 
αναστενάρηδων, στηριζόμενη στά κείμενα τής Ά γιας Γραφής κα! κυρίως τών 
'Πατέρων τής Εκκλησίας. Κι ωστόσο, σ’ ένα χωρίο πάλι τής ,Αγ. Γραφής, στό 
ΚΗ' κεφ., 14,16, ό ’Ιεζεκιήλ λέει: «αφ’ή ς ημέρας έκτίσθης συ. μετά τοΰ Χερούβ 
έθηκά σε έν δρει άγίω Θεού, έγενήθης έν μέσω λίθων πύρινων, ιέγενήθης συ άμω- 
μος έν ταις ήμέραις σου, άφ’ ής ημέρας συ έκτίσθης, εως εύρέθη τά άδικήματα
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εν σοί. από πλήθους τής εμπορίας σου έπλησας τά ταμιείά σου ανομίας καί 
ήμαρτες καί έτραυματίσθης άπό όρους τοΰ Θεού, καί ήγαγέ σε τό Χερούβ" έκ 
μέσου λίθων πύρινων.» (Σημειοόνεται άπό Frazer στο Golden Bough).

Τά άποσπάσματα μιλούν τόσο άπό μόνα τους, που άσφαλώς δεν χρειάζε
ται καμμία περισσότερη εξήγηση. Μόνο μία μικρή υπόμνηση: πώς οι άνα
στενάρηδες, μόνον δταν αισθάνονται «καθαροί», κάτι δηλαδή περισσότερο καί 
άπό άναμάρτητοι, δέχονται τό «έγκάλεσμα» τών 'Αγίων Ελένης καί Κωνσταν
τίνου, περπατούν μέσα στή φωτιά κι αισθάνονται τους 'Άγιους νά τους προφυ- 
λάνε άπό τή δύναμή της. ’Αντίθετα, δταν κάτι βασανίζη τήν συνείδησή τους 
καί δέν πέτυχαν τήν κάθαρση, οι 'Άγιοι ιδέν τούς «ανοίγουν τό δρόμο» καί 
παραμένουν συντετριμμένοι έξω τών «πύρινων λίθων». Άπό τό λόγο αύτό, θά 
μάς επιτροπή νά υποστηρίξουμε, πώς πρέπει νά γίνεται μία σοιβαρή 
προσπάθεια γιά νά ερμηνευτή σωστά καί σέ αναλογία μέ τό κείμενο 
αύτό τής 'Αγίας Γραφής, ή προσταγή, ή οποία δίνεται άπό τον ανα
στενάρη, δταν έχη φτάσει στο κατακόρυφο τής ήρωϊκής καί θρησκευτι
κής του εξάρσεως, καί άποζητά τήν πυροβασία: «’Άναψε κόσμε τή φωτιά νά 
μπή ό Κωνσταντίνος». Είναι τόσο φανερό πώς οί άνθρωποι αύτοί πού άλλοτε 
στήν πατράδια τους είχαν τήν προσωνυμία «δίκαιοι», καί πού σήμερα κατά κα
νόνα είναι υποδείγματα εγκράτειας, λιτότητας καί καλοσύνης, αισθάνονται δτι 
στή φωτιά δέν θά μπουν αύτοί, άλλά δ ίδιος δ Κωνσταντίνος πού εΐναι μέ
σα τους, μέ τον ήρωϊσμό καί τήν εύλάβειά του, έτσι δπως ήταν δταν, σύμφοτνα 
μέ τήν άναστενάρικη παράδοση, μπήκε, ύστερα άπό προτροπή καί βεβαίωση 
τής Ά γιας μητέρας Του, τής 'Ελένης, νά περάση μέσα άπό τή φωτιά καί νά 
νικήση τούς εχθρούς τού Χριστιανισμού. ’Άν όχι τίποτε άλλο, αύτό τό υπέρο
χο συναίσθημα καί μόνο, άξίζει νά ένθαρρύνεται κι όχι νά άγνοήται. Πολύ 
περισσότερο, νά μήν χλευάζεται καί νά μήν παρεξηγήται. Δέν θά ήταν καθό
λου άντίθετο μέ τά κείμενα τών Γραφών, άν ή θέση τού Ά ρχ. Αμερικής Μι
χαήλ, δπως τήν καθοόρισε στά 195’3, εύρισκε οπαδούς άνάμεσα στον κλήρο, 
έστω καί γιά μόνο τον λόγο δείγματος, γιά τό τί 'μπορεί νά κάνη ή πίστη. Γιά 
τήν ώρα δμως, ή φωτισμένη αύτή θέση έμεινε μοναδική, μέ τήν εξαίρεση 
ενός άλλου Δεσπότη παλαιότερα, καί ή μακρότατη παράδοση τής εχθρότητας 
γιά τό θαυμάσιο κι εύλαβέστατο έθιμο παραμένει, κι άκόμα δέν παραλείπεται 
καθόλου νά άνανειόνεται συνεχώς μέ επίσημες αποφάσεις καί δηλώσεις. Εύτυ- 
χώς, πώς οί άναστενάρηδες πιστεύουν δτι «δ Θεός θά πή ποιος εχει δίκιο», κι 
άντιδρούν χωρίς φόβο καί μίσος.

Συχνά υπάρχει καί ένα περίεργο είδος άντιαναστεναρισμού, πού συμ
βαίνει μέ τούς ανθρώπους, οί δποΐοι γενικά έχουν ένα μεγάλο φόβο γιά τό 
ονομαζόμενο μεταφυσικό καί πού δέν προέρχεται άπό ορθολογισμό καί άγά- 
πη γιά τό άπτό και. συγκεκριμένο μόνο. Οί άνθρωποι αύτοί φοβούνται γένι-
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κώτερα ο,τι δέν εΐναι συνηθισμένο καί κοινά παραδεδεγμένο·, σάν ασφαλές καί 
ακίνδυνο. Ουσιαστικά, άρνοΰνται δποιαδήποτε προσπάθεια διεισδύσεως σέ κεί
νο, τδ όποιο υπάρχει ή έστω πιθανόν νά ύπάρχη πέρα από τό ορατό. Είναι 
οι άνθρωποι που δέν 'θά εΐχαν διάθεση ποτέ νά ασχοληθούν μέ τίς ώνομαζό- 
μενες «απόκρυφες επιστήμες», τόν μεταψυχισμό, τόν πνευματισμό καί φυσικά 
τό [δείχνουν μέ τόν φόβο τους, απέναντι στον αναστεναρι σμό μέ τόν έκστασιία·- 
σμό του. 'Η  'ψυχολογική τους στάση καί ό προσανατολισμός τους είναι απόλυτα 
στραμμένος στον κόσμο, όπως φαίνεται κι δπως εΐναι καί δέν έχουν καμμία διά
θεση νά αναζητήσουν μέσα τους, ή καί μέσα στον άλλον άνθρωπο, αισθήματα, 
ψυχολογικές καταστάσεις, υπερβατικότητες, κανενός είδους. Οί άνθρωποι αυ
τοί, ή καταφέρνουν νά επιβληθούν στον εαυτό τους καί παραμένουν τελείως 
ψυχροί καί αδιάφοροι, σχηματοποιοόντας έτσι τό φόβο τους σέ «αυστηρή λο
γική», που απορρίπτει δλα αΐιτά καί φυσικά καί τό άναστενάρι, σάν παράλογο 
καί «απολίτιστο», ή τρέπονται σέ φυγή πραγματική, άν καταλαβαίνουν, δτι μέ 
τή λογική δέν μπορούν νά άντισταθούν. Ό  Πολ. Παπαχριστοδ ούλου, αναφέ
ρει περιπτώσεις που χωρικοί, οί όποιοι βρίσκονται πολύ κοντά καί σέ άμεση 
επαφή μέ τους άναστενάρηδες καί τό πανηγύρι τους, κάνανε ειδικά τάματα 
στους 'Αγίους, γιά νά μήν τούς «πιάση» κι αυτούς δ,τι έπιασε τούς άναστενά
ρηδες. Μπορούμε νά προσθέσουμε, πώς συχνά στον προσωπικό μας κύκλο τών 
γνωστών καί φίλων, παρατηρήθηκε αυτή ή έντρομη φυγή, άπό τή γνωριμία 
μέ τό Άναστενάρι, διότι υπήρχε ΐσσις ή προδιάθεση νά γίνη αποδεκτό, άλλά 
παρά τή θέληση καί τή λογική!

Επίσης άπό φόβο καθαρά κοινωνικής άντιμετωπίσεως. Αναφέρω δύο 
χαρακτηριστικές περιπτοόσεις. Ή  μία γνωστού μου, ήλικίας 45 ετών επιστή
μονα καί μέ άξιόλογη επαγγελματική καρριέρα. Πρόκειται γιά χαρακτήρα 
αυθόρμητο καί καλό, άλλά καί γιά άνθρωπο δοσμένο δπως θά λέγαμε στά 
εγκόσμια καί φάω τών προσφερομένων άπό αυτά άνέσεων καί ευχαριστήσεων. 
Ό  κύριος αυτός, άρνήθηκε νά έπισκεφθή τό κονάκι, διότι φοβήθηκε νά άντι- 
μετωπίση πιθανό έπηρεασμό του άπό τίς εικόνες. Τόν ακόυσα κατάπληκτη νά 
μού τό εξομολογείται καί άκόμα περισσότερο νά προσθέτη, πώς άν ήμουν μαζί 
του, δέν θά φοβόταν. Συνάντησε όμως άλλους άναστενάρηδες πού τόν εΐχαν 
παρακαλέσει νά τούς έπισκεφθή. Καί πάλι άπό τήν επικοινωνία αυτή φάνηκε 
επηρεασμένος βαθύτατα έτσι, πού άπό τή μιά μεριά νά είναι γοητευμένος άπό 
τήν συνάντηση καί τήν υποδοχή πού τού έκαναν άλλά καί συγχρόνως νά έκ- 
φράζη άνυπόστατες εσφαλμένες παρατηρήσεις πώς οί άνθρωποι αυτοί κάτι 
έχουν εντελώς δικό τους πού τόν φόβιζε. Τελικά, δέχεται νά έπισκεφθή καί νά δή 
τό Άναστενάρι, συνοδευόμενος δμως πάντα άπό μένα, πού θεωρεί πώς μπορώ 
ΐσως νά τόν προφυλάξω, γιατί πιθανόν νά έχω καταλάβει τί συμβαίνει καί 
μπορώ νά άντιδράσω άποτελεσματικά. Δέν παραλείπει άκόμα νά κάνη καί μία
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προσπάθεια ολοκληρωτικής άπομυστικοποιήσεως κα! στήν προσπάθεια αυτή 
νά ξεγλιστρά σέ υποψίες πώς «δέν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Κάποιο μυστικό 
γνωρίζουν και δέν καίγονται». Φυσικά, είναι σχεδόν αδύνατον νά πείσης έναν 
τέτοιο άνθρωπο, δσο καλόπιστα κι άν συζητάς μαζί του, πώς δλη του ή στάση 
είναι εσφαλμένη και θά έπρεπε διαφορετικά νά άντιμετωπίζη τέτοιες εκδη
λώσεις κα! πίστεις. Ουσιαστικά, εΐναι κα! θά παραμείνη ’ίσως και στό μέλ
λον, σέ μία διάθεση άντιαναστεναρισμοΰ, πού, άν δέν έκδηλωθή παρά μόνο 
μέ τήν αδιαφορία ή τήν απλή δυσπιστία και δέν φτάση σ’ ανοιχτές κι’ έντο
νες αποδοκιμασίες, είναι διότι τά πραγματικά δεδομένα και τό γεγονός, πώς 
τίποτα δέν μπορεί νά προσθέση ή μάλλον νά αφαίρεση ή απλώς νά βλάψη στή 
ζωή του και τ'ις επιδιώξεις του τό έθιμο, δέν τόν υποχρεώνουν νά τό σκεφτή 
κα! νά άσχοληθή μαζί του περισσότερο.

Ή  άλλη περίπτωση εΐναι ενός νεαρού 24 ετών πού φοιτά στήν ’Ιατρική 
Σχολή άλλά πού συγχρόνως διαβάζει πολύ καί εΐναι ευαίσθητος σάν χαρα
κτήρας. Άκούγοντας τή μαγνητοφωνημένη μουσική, φάνηκε σιγά σιγά νά 
συνεπαίρνεται. ’Έδειξε ενδιαφέρον γιά τό έθιμο. 'Τπόσχεται πώς θά μέ άκο- 
λουθήση μία φορά στό μέλλον, γιά νά τό γνωρίση. Εκφράζει δμως τό φόβο του 
γιατί «παθαίνει», μέ τή μουσική του καί μόνον. Εΐναι ή περίπτωση τοΰ 
άνθρώπου πού θά μείνη μακρυά άπό τό έθιμο γατί φοίβάται τις κοινωνικές 
συνέπειες: Τί θά πή ό κόσμος άν μέ δή νά χορεύω έτσι καί νά περπατώ ξυ
πόλυτος στά κάρβουνα.Καί στήν κατηγορία αύτή άνήκουν πάρα πολλοί. Γιά 
νά είσαι άναστενάρης, χρειάζεται καί αυτός ό πρόσθετος ηρωισμός : νά μή
λογαριάζης τόν κόσμο πού δέν «παθαίνει». Εΐναι ένα ισχυρότατο εμπόδιο 6 
κοινωνικός έλεγχος. Χρειάζεται κανείς δχι μόνο αύτή τήν ώρα πού έχασε 
τόν σεβασμό καί τό φόβο στήν κοινωνική κρίση κα! έλαιβε 'μέρος σέ μιά άνα- 
στενάρικη εκδήλωση, γιά νά γίνη άναστενάρης ή νά γνο3ρίση καλά αύτό τό 
έθιμο. Χρειάζεται καί μετά, δταν ήρεμήση, νά μήν «ντρέπεται» γι’ αύτή τή 
συμμετοχή του. ’Άν δέν τό καταφέρη αύτό τό δεύτερο, εΐναι καί πολύ πιθα
νό νά παλεύη ανάμεσα στήν τάση του γιά έκστασιασμό, τή νοσταλγία τοΰ λυ- 
τρωμοΰ διά τής έκστάσεως κα! τό εμπόδιο πού τοΰ παρεμβάλλεται άπό τήν κοι
νωνία. Τότε άσφαλώς γιά κείνον τόν άνθρωπο θά εΐναι «ό πολιτισμός πηγή 
δυστυχίας». Ή  περίπτωση αύτή διαφέρει πάρα πολύ άπό τήν πρώτη. Έδώ δέν 
εΐναι ό φόβος τοΰ μυστηρίου άλλά ό φόβος τής κοινωνίας, τοΰ μή σωστού, 
τοΰ γελοίου ΐσως άκόμα καί τοΰ ξένου, δταν δέν έχη κανείς γίνει δσο πρέπει 
φίλος μέ τήν άναστενάρικη ομάδα. Τό τελευταίο τοΰτο μέ τήν περίπτωση πού 
«ντρέπεται» κανείς νά συμμετάσχη στήν τελετή διότι εΐναι άγνωστος καί αμύ
ητος, ή πάντως δέν έχει ταντιστή μέ τούς άλλους καί δέν έχει γίνει άκόμα άπο- 
δεκτός. '

Τό κοινωνικό εμπόδιο, μπορεί νά βρίσκεται πολύ συχνότερα καί νά εΐναι



436 Μ Α Μ Α Σ Μ ΙΧ Α Η Λ -Δ Ε Δ Ε

πολύ ισχυρότερο για τούς ανθρώπους, πού δέν έχουν καμμία ή ελάχιστη επαφή 
μέ έναν άπλούστατο τρόπο ζωής καί, άς τό πούμε έτσι, «σαΐμαν ιστικότερο»" 
τρόπο σκέψεως. Οί άνθρωποι τών πόλεων επίσης πού ζούν μέ περισσότερη 
κοινωνική συμβατικότητα και ό ατομισμός είναι περισσότερο έντονος έτσι πού 
νά μή θέλη κανείς ούτε νά ένοχλήται άπό τή συμπεριφορά καί τήν παρουσία 
των άλλων άλλά καί νά διστάζη πολύ νά δώση άφορμή μέ τή δική του συμπε
ριφορά, δέν εγκρίνουν τον άρκετά άλλωστε θορυβώδη τρόπο μέ τον όποιον οί 
άναστενάρηδες λατρεύουν τούς 'Αγίους τους. Πάντως δμως δέν έλειπε καί 
ποτέ δπως φαίνεται εντελώς άπό τήν πρώτη τους κοιτίδα στά χωριά τής Άγα- 
θουπόλεως ό άντιαναστεναριοιμός. Πολλές περιπτώσεις διηγούνται οί παλαιότεροι 
πού συχνά μάλιστα κατέληξαν σέ πολύ άσχημα αποτελέσματα καί σήμερα πα
ρουσιάζονται κρούσματα καί άπό τούς ίδιους τούς άναστενάρηδες καμμιά 
φορά. Κάποτε επηρεάζονται μερικοί καί αποφασίζουν νά διακάψουν τή συμ
μετοχή τους στο «πανεγύρι». Συνήθως δμως επανέρχονται καί εξακολουθούν 
οπως πρώτα νά νικούν καί πάλι τό έμπόδιο αύτό. Καί τούτο είναι ανακούφιση 
οχι μόνο γιά τούς ίδιους πού ξαναβρίσκουν τον άναστενάρικο εαυτό τους άλλά 
καί γιά τούς άλλους άναστενάρηδες πού μπορεί νά μήν 'επιδιώκουν ασφαλώς 
τήν προσέλκυση νέων πιστών άλλά δταν άνοίγη ό δρόμος άπό τούς 'Άγιους 
τούς καλωσορίζουν καί τό ίδιο λυπούνται δταν κλεινή ό δρόμος σέ παλαιό άνα- 
στενάρη.

Στήν κ α θ η μ ε ρ ι ν ή  τους ζ ω· ή, οί άναστενάρηδες είναι απλοί, αυστηροί 
στά ήθη καί εργατικοί. Είναι άνακριβές τό δτι αποφεύγουν νά έργάζωνται. Σάν 
δλους τούς έκστασιακούς, είναι βέβαιο πώς άρκετοί άπό αυτούς έχουν περιό
δους άναστολής τής εργατικής τους δραστηριότητας άπό τον λόγο πώς δέν 
έχουν φυσιολογικά τις άπαιτούμενες δυνάμεις νά εργαστούν καί μάλιστα δσο 
σκληρά απαιτεί τό συνηθισμένο τους επάγγελμα. Τούτο δμως δέν σημαίνει 
καθόλου φυγοπονία. ’Αντίθετα μερικοί άπό αυτούς, δπως ό άρχιαναστενάρης 
Λαγκαδά Σ. Λιούρος π.χ. εΐναι μέχρις υπερβολής εργατικοί.

Σάν δλους τούς ξεριζωμένους 'Έλληνες, αγαπούν μέ πάθος τον χαμένο 
τους τόπο. Νοσταλγούν τή χαμένη ιδιαίτερη πατρίδα καί τήν περιγράφουν τό
σο ωραία, πού οί απόγονοί τους τήν φαντάζονται καί αυτοί σάν τον χαμένο 
παράδεισο.

Είναι γενικά θαυμάσιοι πατριώτες καί έχουν τό ήρωϊκό πνεύμα τής 
άκριτικής περιοχής πού ζούν.

Μέ ολα αυτά βέβαια, δέν υπάρχει πρόθεση νά περιγράφουν οί αναστενά
ρηδες σάν άγιοι καί υποδείγματα άνθρώπων πάντοτε. Πολλοί άπό αυτούς, 
(λίγοι δμως συγκριτικά μέ τό σύνολο τών άναστενάρηδων) δέν συγκεντρώ
νουν τά πιο πάνω χαρίσματα. Λέν έκτιμώνται καθόλου άπό τον κόσμο τής κοι-
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νότητάς τους. Περισσότερο όμως δέν έκτιμώνται από τους ίδιους τους ανα
στενάρηδες, θεωρούνται αποβλητέοι καί αυτό προσπαθούν νά τους κάμουν: 
Νά τους διώξουν άπό τήν ομάδα τών αναστενάρηδων καί νά τους αποξενώ
σουν από τό κληρονομικό γόητρο τοΰ άναστενάρη. Δέν διστάζουν μάλιστα 
καθόλου νά προειδοποιήσουν τόν τρίτο γιά τήν άναξιοπιστία αυτών τών αν
θρώπων.

Δέν είναι οΰτε καί οί μεταξύ τους σχέσεις πάντοτε παραδεισιακές. Δια
φωνίες καί έριδες άκόμα σέ οξύ τόνο, παρατηρούνται συχνά μεταξύ τους. 
Τοΰτο όμως είναι άποτέλεσμα τών ανωμαλιών πού έχει επιφέρει ό ξεριζωμός 
γύρω άπό τήν κυριότητα τών εικόνων κυρίως, άλλά καί ή έλλειψη αυστηρού 
τυπικού, τό όποιο νά καθορίζη άναντίρρητα τά σχετικά μέ τό έθιμο στις λεπτο
μέρειες. Έ ξ άλλου ή παρέμβαση τών νεωτέρων καί τών τρίτων ξένων άκόμη, 
πού 'βλέπουν τό Άναστενάρι σάν φοκλόρ γιά τουριστική αξιοποίηση, κλπ. χει
ροτερεύει αύτή τήν κατάσταση. Ή  εχθρότητα δέ τής Εκκλησίας, μέ τήν 
αυθαίρετη στάση της απέναντι τους τήν κατακράτηση τών εικόνων κλπ., προ- 
καλεΐ τόσο πόνο "ψυχικό στούς άναστενάρηδες πού πραγματικά μερικές φορές 
αναζητώντας τις ευθύνες, άλληλοκατηγορούνται χοορίς λόγο μεταξύ τους, γιά 
όσα δεινά τούς προκαλεϊ ή εχθρότητα τοΰ κλήρου.

Ωστόσο, είναι γεγονός. πα>ς ποτέ οί διαφωνίες αυτές δέν φτάνουν σέ 
βιαιότητες. "Οπως καί νά είναι, δέν διακόπτονται οί σχέσεις τους καί πάντα 
εΐναι έτοιμοι νά ξανασυζητήσουν τό θέμα γιά νά 'βρεθή μία λύση «όπως τήν 
θέλουν οί Χάρες». 'Ποτέ άλλωστε δέν άλληλοκατηγορούνται γιά ιέσικεμμένη κακή 
συμπεριφορά καί χειρισμό τών προβλημάτων πού τούς δημιουργούνται άπό 
τούς πιο πάνα» λόγους. Κατηγοροΰνται όμως γιά άναξιότητα, έλλειψη, θάρ
ρους κ.λ.π. ,

Καί ακριβώς αύτή ή καλή διάθεση νά έρμηνευθή τό άτοπο καί ανεπιθύ
μητο τό όποιο συνέβη σάν έλλειψη Ικανότητας καί όχι κακή πρόθεση, επι
τρέπει στούς άναστενάρηδες νά αισθάνονται «δίκαιοι» καί «καθαροί» καί νά 
συμπανηγυρίζουν άκόμη καί μέ εκείνους πού έχουν όξύτατα διαφωνήσει.

Συχνά άκόμα, όλο καί λιγώτερο παρά πρίν, ή δεισιδαιμονία έμφιλοχωρει 
καί δημιουργεί προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ τους. Αρκετοί αναστενά
ρηδες είναι εριστικοί καί αγενείς πρός τούς τρίτους, όπως έπίσης καί πρός 
τούς άναστενάρηδες πού μέ ευρύτερο .πνεύμα καί κατανόηση διευκολύνουν τήν 
επιστήμη στήν έρευνα τών τόσων ενδιαφερόντων σημείων τοΰ εθίμου τους. Άλλά 
καί οΐ πιο δύστροποι καί δεισιδαίμονες, είναι δεκτικοί συζητήσεως καί τελικά 
μάλιστα, πείθονται πά>ς έχουν άδικο, έτσι λέει τουλάχιστον ή δική μου πείρα.

'Οπωσδήποτε, οί πολλές καί διάφορες άνωμαλίες, οί όποιες έχουν δημι- 
ουργηθή μέ τό πέρασμα τοΰ εθίμου άπό τήν κλειστή κοινότητα πού όλοι «πι
στεύουν», στό ουσιαστικά καί τυπικά ξένο περιβάλλον, δέν απομονώνει τούς
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άναστενάρηδες ιμόνον άπό τήν κοινότητα άλλά καί δημιουργεί πάρα πολλά 
θέματα, διαφωνίες, προβλήματα οικονομικά καί χώρου, δπως /καί σωρεία .άπό άλ
λα στήν ίδια ομάδα, καί προκαλεΐ συνεχείς αιτίες γιά συζητήσεις, που οσο 
καί άν ύπάρχη καλή διάθεση νά διεξάγωνται ομαλά, είναι άναπόφευκτο μέ 
τήν απολυτότητα τών αναστενάρηδων (ή οποία οφείλεται δχι σέ δύστροπο χα
ρακτήρα αλλά στό γεγονός πώς πάρα πολλά άπό δσα σκέπτονται ή ονειρεύ
ονται τά ερμηνεύουν σάν μηνύματα τών '"Αγίων) νά προκαλοΰν καί διαταρα
χές στις σχέσεις μεταξύ τους.

Τό ευοίωνο σημείο γιά τό μέλλον σχετικά μέ δλα αυτά, είναι πώς οί άνα
στενάρηδες στήν πλειονότητα άρχίζουν καί προσαρμόζονται στις νέες συν
θήκες, διότι παύουν νά είναι οί άνθρωποι μέ τόν κλειστό πολιτιστικό ορίζοντα 
πού είχαν άλλοτε. Σέβονται διαρκώς καί περισσότερο τήν επιστήμη, δέν τήν 
φοβούνται καί, τό σπουδαιότερο, άρκετοί απ’ αυτούς (θέτουν σέ λογική κρίση 
καί έλεγχο τά μηνύματα τά οποία παίρνουν άπό τόν ύπερβατό κόσμο. Καί οί 
άρχιαναστενάρηδες, καί τού Λαγκαδά καί τής 'Αγίας 'Ελένης σήμερα, δεί
χνουν αυτή τή διάθεση, νά έπιβεβαιωθή τό άν υπήρξε πραγματικά μήνυμα 
άπό τούς 'Αγίους, άν πραγματικά είναι επιθυμία πού εκφράζουν οί Χάρες 
ένα όνειρο ή κάποιο άλλο σημάδι, πράγμα πού προκαλεΐ τή δυσαρέσκεια σέ 
μερικούς άπό τούς πιο ά-λογικούς άναστενάρηδες άλλά πού συγχρόνως έχει 
άρχίσει σαφώς νά δίνη· τούς ευεργετικούς του καρπούς.

Γενικά τή διάθεση τών άναστενάρηδων καί τήν τακτική, τους στήν προσ
πάθεια νά διιευθετηθή μία διαφορά, παρά τό γεγονός πώς πολλοί άπό αυτούς 
εΐναι ευερέθιστοι, τήν χαρακτηρίζει εκείνο πού σέ μιά συνομιλία μας είπε 
χαρακτηριστικά ο άρχιαναστενάρης 'Αγίας 'Ελένης Γιωργάκης Γιιαβάσης, 
«ή ζάχαρη τρώγεται πιο καλά άπό τό ξύδι» καί έφερε σάν παράδειγμα τό 
πώς άκόμα κι’ ενα ντανάδι (άγριο μοσχάρι) δαμάστηκε «μέ τό καλό» δπως 
λέμε.

Ή  προ . έ λ  ε υ σ η τού εθίμου υστέρα άπ’ δλα αυτά νομίζουμε πώς δέν έ
χει άσφαλώς ουσιαστική σημασία, παρά μόνο άπό καθαρά ιστορική άποψη. Προ
σωπικά, πιστεύουμε πώς ύπάρχουν πολλά στοιχεία πού τοποθετούν τό έθιμο 
στό μεισαίωνα καί συνδέεται ίσως καί μέ μετακινήσεις πληθυσμών, κυρίως άπό 
τήν Καππαδοκία. Ή  ιστορία τού Κωστί, τού χωριού πού αποτελούσε τό κέν
τρο τού Άναστεναριού καί είχε τόν άρχιαναστενάρη δλων τών γύρω χωριών 
άν κατορθωθή νά έρευνηθή θά ρίξη αρκετό φώς στό θέμα αύτό. Τό γεγονός 
δτι τό τελετουργικό περιέχει στοιχεία προχριστιανικά ιδέν σημαίνει τίποτε 
περισσότερο άπό δτι σημαίνει καί ή ύπαρξη, τών άφθονων εϊδωλολατρικών— 
εθνικών στοιχείων στό τελετουργικό τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας μας πού δέν 
παύει καθόλου γι’ αύτό νά είναι ή Εκκλησία τού Χριστού μας. Οί άναστενά-
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ρηδες επίσης τό αναγνωρίζουν αύτό τό τελευταίο καί είναι ευσεβέστατοι χρι
στιανοί. Ή  διαμάχη τους μέ τήν Εκκλησία τούς θλίβει πολύ. Δέν έφυγαν καθόλου 
αύτοί άπό τήν ’Εκκλησία, άλλ’ απλώς ώρισμένοι κληρικοί κατά καιρούς καί 
ανάλογα μέ τις προσωπικές τους αντιλήψεις τούς παίρνουν τίς εικόνες καί 
ή τούς απαγορεύουν τά ’Αναστενάρια ή τούς επιτρέπουν χωρίς τίς εικόνες καί 
άλλα οχι πολύ συνεπή πράγματα μέ τήν ελευθερία συνειδήσεως πού επιτρέπει 
ή δημοκρατική οργάνωση τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας μας. Καί είναι χαρα
κτηριστικό πώς ή κατάκριση έρχεται άπό τον ανώτατο κλήρο πού οπωσδή
ποτε δέν έ'χει ξήσει ποτέ τό θαυμάσιο αύτό έθιμο άπό κοντά, ενώ οί κατώτεροι 
κληρικοί καί άπλοι παπάδες συχνότατα αγιάζουν καί συμμετέχουν στο έθιμο.

Σκοπός αύτής τής μελέτης, δέν εΐναι τό Ιστορικό τοΰ εθίμου άλλά μία 
γενικώτερη ψυχολογική καί κοινωνιολογική θεώρησή του, οπως σημειώθηκε 
στήν άρχή. Καί εκεί πού καταλήγουν οί έ'ρευνες είναι κάτι τό θαυμάσιο πού 
υπογραμμίζεται σάν άπόλυτη επιδοκιμασία τοΰ εθίμου, ίκρινόμενου άπό τήν δρα
στηριότητα τών άναστενάρηδων, τήν πίστη τους στο έθιμο καί τήν επιμονή 
τους νά τό τελοΰν άνελλιπώς καί δσο κι άν νοσταλγοΰν τίς ήμερες πού τό 
τελούσαν μακρυά άπό τά μάτια τών περιέργιυν, τών 'επικριτών καί τών περι
γελαστών, μέ καρτερία νά προσπαθούν μέ μόνο μέσο τήν είλικρίνειά τους καί 
τήν απλότητά τους, νά πείσουν καί άκόμη νά τό κάνουν καλύτερο. Ό  άντι- 
αναστεναρισμός, θά μάς επιτροπή νά πούμε, πώς έχει άδικο γιά πολλά πρά
γματα. Διότι, πρώτα άπ’ δλα, μέ φανατισμό καί πείσμα πού εκπλήσσει, νά 
προέρχεται άπό άνθρώπους μέ τόση υπευθυνότητα γιά τό σχηματισμό ελεύ
θερης χριστιανικής συνειδήσεως στον ελληνικό χώρο, άρνείται νά γνωρίση 
τό έθιμο ή νά τό άνεχθή μιά καί τελείται άπό ευσεβέστατους καί καλούς χρι
στιανούς καί πατριώτες. Διότι άγνοεϊ τήν ψυχολογία- τού ξεριζωμένου ελ
ληνισμού καί τήν εύαισθησία του στά έθιιμα τής «πατρίδας» πού θρηνεί πάντα 
γιά δ,τι έχασε. Εενικά, διότι έχει μία άρνητική μοναλιθ'ΐκάτητα άπέναντι φτω
χών καί οχι μορφωμένων άνθρώπιον, οί όποιοι δμως μέ τήν άπέραντη σοφία 
τού λαού καί τήν μεγάλη καρδιά, προσπαθούν νά επικοινωνήσουν μέ τό θείο. 
Διότι παραβλέπει πώς άν στον Παύλο οφείλουμε τή διαβεβαίωση πώς ή πίστη 
καί δρη μεθιστάνει, οί άναστενάρηδες, σέ μία άπαράμιλλη έξαρση τής πί- 
στεώς τους στούς 'Αγίους τής ’Εκκλησίας μας, επιτυγχάνουν νά κατανικήσουν 
τίς άδυναμίες τής σάρκας σέ ένα φοβερό στοιχείο,, τή φωτιά, πού ωστόσο καί 
πολλοί "Αγιοι μάς δίδαξαν, πώς μέ τήν πίστη τήν κατανικοΰμε σάν άνθρωποι. 
Διότι παραβλέπει πώς οί άναστενάρηδες, δ,τι κάνουν δέν τό κάνουν γιά ίδιο 
όφελος, καί αποτελούν μοναδικά παραδείγματα αύτοθυσίας. Δέν χρηματίζον
ται ικαί άντίθετα βοηθούν έμμεσα καί άμεσα άτομα καί κοινότητα. ’Επίσης 
ύποΐβάλλονται σέ έξοδα καί κόπους, μόνο καί μόνο γιά τήν πίστη τους, πού 
δέν άναφέ,ρεται σέ 'Αγίους έξο) άπό τήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία. Διότι τέλος,
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εξοργίζεται και θεωρεί διαπόμπευση τών εικόνων, τό οτι λιτανεύονται άντ'ι μέ 
φιλαρμονικές, μέ τα εθνικά όργανα. Λιότι αγνοεί εντελώς πώς πρέπει νά έπε- 
κτείνη στό Άναστενάρι, όπως καί σέ δλα τά εκστίαισιακά φαινόμενα, τήν επι
στολή τοΰ Παύλου προς Κορινθίους Α ', κάνοντας πλήρη σύγχυση έκστά
σεως καί υστερίας κλπ.

01 έικστασιακές καταστάσεις συνήθως μεταφέρουν τόν εκστασιασμένο στά 
πεδία τής ευδαιμονίας, εκεί δπου δέν «-υπάρχει λύπη και 'στεναγμός». Τό θείο 
γίνεται προσιτό άλλά εχει μία ευδαιμονική κατάσταση ή όποια ταυτίζεται 
μέ τήν απόλυτη ηρεμία καί τήν μακαριότητα. Ή  ευτυχία συνίσταται στό δτι 
δλες οι επίγειες καί ανθρώπινες θλίψεις, δλα τά βάσανα, περιέρχονται στή'·· 
λήθη καί ό εκστασιασμένος ζή τόν ευδαιμονικό κόσμο τοΰ επέκεινα. Καί όλη 
αυτή ή συναισθηματική κατάσταση συνδέεται μέ τήν απραξία, τήν άναχω- 
ρητικότητα, τή λησμονιά τής ζωής καί τήν εγκατάλειψη τής αγωνιστικότητας 
γιά βελτίωση αύτοΰ πού θεωρείται σάν «βά,σανο» καί βάρος καί τό όποιο δ 
άνθρωπος δέν μπορεί νά αντιμετώπιση μέ τίς δυνάμεις του. Δέν εΐναι καθ
όλου υπερβολή νά χαρακτηρίση κανείς δλη αυτή τήν κατάσταση μέ τήν μακα
ριότητα τοΰ θανάτου. Φυσικά κάτι τέτοιο δέν μπορεί νά γίνη αποδεκτό άπό 
τήν εποχή τής δράσεως, τής υπευθυνότητας καί τών θετικών πράξεων. Έτσι 
καταδικάζεται όποιαδήποτε έκστασιακή κατάσταση σάν φοβισμένη φυγή καί 
άκόμα σάν άδιαφορία γιά οσα έπρεπε νά ένδιαφερθή ό υπεύθυνος άνθρωπος 
νά διορθώση. Ωστόσο εΐναι εντελώς διαφορετικά τά πράγματα μέ τήν έκσταση 
τών άναστενάρηδων. Ή  συναίσθηση τής ευθύνης (δπως μπορούμε νά τή βρού
με στό πρωτογονικό, άλλά καί πάρα πολύ πολιτισμένο στάδιο μέ τό αίσθημα 
τής ενοχής γιά τά άνομήματα τοΰ πλησίον, καί τής κοινότητας) είναι εκείνο 
πού οδηγεί σέ ολόκληρη αυτή τήν επίπονη έκστασιακή λατρεία τούς άναστε
νάρηδες. Τά βάσανα καί. οί πόνοι τοΰ άνθρώπου εΐναι αποτέλεσμα τής άπο- 
μακρύνσεώς του άπό τό Θεό. Ή  ζωή δμως παραμένει ζωή καί πρέπει νά τήν 
ζήση ό άνθρωπος σέ δλη της τήν έννοια. Τό μόνο τό όποιο έχει νά κάνη εΐναι 
νά βρίσκεται σέ συμφωνία μέ τίς εντολές τοΰ Θεοΰ καί τότε ό Θεός θά δώση 
τήν ευτυχία έδώ σέ τούτον τόν κόσμο, μέσα στήν καθημερινότητα τής εργα
σίας, τοΰ άγώνα γιά τήν έπιβίωση καί τή δημιουργία. Αύτό τό όποιο χρειά
ζεται ό άνθρωπος, εΐναι νά τό καταλάβη αύτό καλά. Οί προστάτες 'Άγιοι θά 
βοηθήσουν. ’Έτσι, εκστασιάζονται γιά νά λατρεύσουν άπλώς, νά μπορέσουν 
άκόμα νά ξεπεράσουν τήν άνθρώπινη άδυναμία, νά έπικοινωνήσουν μέ τούς 
"Αγιους καί μέ τή βοήθεια τους νά κάνουν πράξη σέ τούτη τή ζωή τή θέ
λησή τους. Τό γεγονός πώς ιδιαίτερα φροντίζουν εκτός άπό τήν πυροβασία 
μέ τήν άκαΐα της, τίς άρρό>στειες, τήν άνακάλυψη τοΰ κλέφτη:, τήν εύρεση τών 
υπόγειων ρευμάτων νεροΰ καί άκόμα τό δτι πρώτα άπ’ δλα θέτουν σέ σπου- 
δαιότητα τόν ηρωισμό γιά τήν ελεύθερη πατρίδα καί τήν μέ αύτή συνδεόμενη
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ελευθερία νά λατρεύεται ό Χριστός καί νά άκολουθήται ό τρόπος ζωής πού 
δίδαξε στή γή, άκριβώς αύτή τή διαφορά σημαίνει. Ά ντί γιά τήν ηδονή τής 
απραξίας καί τής φυγής άπό τόν κόσμο ετούτο, δράση, θυσία καί θετικές 
πράξεις γιά τή μεταφορά τής πολιτείας τού ουρανού στή γή, συμβαίνει μέ 
τούς αναστενάρηδες.

’Έτσι οί άναστενάρηδες ΐσως μέ άρκετά αρχαϊκό (όχι όμως σέ μιά κα
λύτερη άνάλυση καί θεώρηση τής τακτικής τους πάντα) τρόπο, προσπαθούν 
νά συμΙβάλουν στήν ανθρώπινη προσπάθεια γιά τήν εύτυχία τήν άτομική καί 
τής κοινότητας, θ ά  πρέπει δμως νά δμολογηθή πώς είναι γεμάτη, σφρίγος 
ρίζα πού μπορεί νά θρέψη ένα δένδρο μέ 'βελτιωμένους κι’ ήμερους καρπούς.

Τούς άναστενάρηδες, ΐσως χωρίς πολλές αντιρρήσεις, θά μπορούσε νά τούς 
χαρακτηρίση κανείς σάν χριστιανούς καί μάλιστα ορθόδοξους, σάμανς. Τόσο 
ή ψυχολογία τους όσο καί ή νοοτροπία τους, οί αντιλήψεις τους γιά τις σχέ
σεις άνάμεσα στόν κόσμο τόν ύπερβατό καί τόν αισθητό τής γής, τά καλά καί 
τά κακά πνεύματα, οσο καί οί δραστηριότητες πού άναπτύσσουν καί γενικά ή 
στάση τους άπέναντι στό Θεό καί τόν άνθρωπο, έχουν δλα τά χαρακτηριστικά 
τού σάμαν, όπως τόν περιγράφει καί τόν ορίζει διακρίνοντάς τον καθαρά 
άπό τούς ιερείς καί τούς μάγους, δ Μ. Έλιαντ στό γνωστό γιά τό σαμανισμό 
θΐ'βλίο του.

ά) Δέν έχουν δική τους θρησκεία άλλά απλώς τή θρησκεία τής κοι
νότητας μέσα στήν οποία ζούν, τήν μεταφράζουν λατρευτικά μέ έναν ιδιαί
τερα πυκνό κι έντονο τρόπο. Δέν έχουν δικούς τους αποκλειστικά "Αγιους, άλλά 
τούς κοινά αναγνωρισμένους σάν "Αγιους τούς λατρεύουν μέ ιδιαίτερη ένταση. 
Ή  έκστασή τους κι’ ό ενθουσιαστικός τρόπος αύτής τής λατρείας εΐναι άπο- 
τέλεσμα αύτής τής έντάσιεως, καί δέν σημαίνει υιοθέτηση άλλου τρόπου λα
τρείας μέ τήν έννοια πώς δέν γίνεται άποδεκτή ή καθιερωμένη,. Παράλληλα 
μέ τήν κοινή, τελούν καί τήν περισσότερο «πυκνή» τήν δποία υπαγορεύει δ 
έκστασιασμός τους.

2) Είναι οί ξεχωριστοί καί υποδεικνυόμενοι άπό τούς "Αγιους. «Κατέ- 
χονται» άπό τό πνεύμα Τους καί γι’ αύτό μπορούν καί γίνονται κύριοι όρι- 
σμένων δυνάμεων πού καταλύουν τό κακό καί μόνο. Ποτέ τό καλό, άφού γι’ 
αύτό εργάζονται.

3) Τό κακό καί γιά τούς άναστενάρηδες, εΐναι ή άρρώστεια, δ πόλεμος, 
ή κακή χρονιά στά ζώα καί τά σπαρτά, καί προέρχεται άπό τήν επέμβαση τών 
πνευμάτων τού κακού, άλλά καί εΐναι άλλοτε μία τιμωρία γιά τις αμαρτωλές 
πράξεις τών άνθρώπων άπό τούς Άγιους. Τό χαλάζι π.χ. εΐναι δπως τό χα
ρακτηρίζει ή Αποκάλυψη.

4) Γίνονται άναστενάρηδες ύστερα άπό τό κάλεσμα, τού Άγιου, πού πρα
γματοποιείται μέ όνειρα, έκστασιασμό κλπ., άλλά άκόμα καί ύστερα άπό κά
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ποια άρρώστεια νευρικής φύσεως κυρίως, τήν οπαία όμως, μέ τήν βοήθεια 
τοΰ 'Αγίου και 'μόνο κατορθώνουν οπωσδήποτε νά τήν θεραπεύσουν μόνοι 
κα'ι θαυματουργικά.

δ) Οι ιδιαίτερες δραστηριότητες πού μποροΰν καί αναπτύσσουν είναι ή 
θεραπεία, ή πρόρρηση, ή ανακάλυψη τοΰ κακοποιού στοιχείου τής κοινότη
τας, ή ανεύρεση ρευμάτων νερού, ή βροχοποιητική κλπ.

6) "Ολες τους τίς ευεργετικές δραστηριότητες, δέν τίς κάνουν σάν «Ιε
ρείς» τής επίσημης θρησκείας, άλλά σάν πιιστοί λάτρεις της. Μέ κανένα τρόπο 
δέν ΰποκαθιστοΰν τον ιερέα (παράδειγμα ή προσοχή μέ τήν οποία γίνεται ό 
αγιασμός οταν λείπη. ό ιερέας κλπ.) στά εντελώς ιδιαίτερα σημεία τά όποια 
υποτίθεται πώς είναι καθορισμένα άπό τό τελετουργικό τής επίσημης θρη
σκείας γι’ αυτόν. Οΰτε καί τό μάγο. Δέν έχουν στήν υπηρεσία τους πνεύ
ματα. Κατέχονται άπό τον "Αγιο.

7) Τά «μέσα» τά οποία χρησιμοποιούν στήν τέλεση τών καθήκοντα} ν 
τους είναι βασικά τά ίδια μέ κείνα τών ιερέων καί τά όποια έχουν καθοριστή 
άπό τήν επίσημη θρησκεία. Προσευχές, έξορκισμοί, ραντίσματα μέ αγιασμό 
κλπ.

8) 'Η  έκσταση καί ό ενθουσιασμός αποτελούν ξεχωριστό χαρακτηρι
στικό επίσης. Εδδικώτερα γιά τήν έκσταση τών άναστενάρηδων, πρέπει νά ση<- 
μειωθή πέος σχεδόν σέ όλες τίς περιπτώσεις είναι «ελεγχόμενη» περισσότερο 
ή λιγώτερο.

’Απόλυτο έλεγχο έχει άσφαλώς ό άρχιαναστενάρης Σ. Άιοΰρος όπως 
καί ό γιός του Σταμάτης, οι όποιοι εκτός άπό έναν ελαφρύ εκνευρισμό πού 
κάποτε δείχνουν, φροντίζουν μέ πολύ ψυχραιμία καί λογική τά διάφορα προ
βλήματα τής τελετής. ’Ιδιαίτερα ό άρχιαναστενάρης, άκόμα καί τήν ώρα πού 
χορεύει μπορεί νά. έλέγχη άπόλυτα τά πάντα, πράγμα τό όποιο σημαίνει ένα 
θαυμάσιο νευρικό σύστημα (όπως σημειώνει σέ άνάλογες περιπτώσεις καί ό 
Μ. ’Έλιαντ) καί πού καταρρίπτει τήν άποψη πώς έκστασιασμός καί εδώ άνα- 
στεναρισμός καί αρριοστα νεύρα είναι ταυτόσημα. Μερικοί άλλοι αναστενά
ρηδες όμο>ς καί τών δύο φύλων, δέν ελέγχουν τήν έκστασή τους, άλλά, δέν 
έγινε δυνατόν νά έξακριβωθή άν δέν μποροΰν, ή άπλώς τον θεωρούν περιττό 
αύτό τον έλεγχο. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε, πώς είναι πολύ εύκολο νά γίνη. σύγ
χυση άπό τον ίδιο τον άναστενάρη γύρω άπό τά σημεία αυτά πού οπωσδήποτε 
είναι συνάρτηση καί γενικωτέρων άντιλήψεων, άλλά κι άκόμα βαθμού ευαι
σθησίας στά σχόλια τής κοινωνίας, ή οποία παρακολουθεί.

Μέ άφορμή τό γεγονός πώς ή έκσταση τών περισσοτέρων άναστενάρη
δων είναι καλά ελεγχόμενη, έχει δημιουργηθή ή εσφαλμένη εντύπωση άκόμα 
καί άπό ορισμένους γιατρούς, πώς οί άναστενάρηδες δέν εκστασιάζονται κα
θόλου. Άπό τήν άλλη 'μεριά πάλι, το γεγονός πώς μερικοί δέν τήν ελέγχουν
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τήν έκστασή τους κα! μέ τήν υπερευαισθησία, τήν δποία έχουν τις ώρες αυτές, 
φωνάζουν ή χειρονομούν πέρα άπό τό κανονικό, εύκολα καταλήγουν στό συμ
πέρασμα πώς «αρκετούς τρελλούς έχουμε <υστε νά λείπουν οι αναστενάρηδες». 
Πόσο δλα αυτά είναι αβασάνιστα και άβάσιμα, δέν χρειάζεται νά έπιμείνουμε 
περισσότερο. Πάντως γεγονός είναι πώς είτε μέ ελεγχόμενη ειτε όχι έκσταση, τε
λικά ή άκαΐα επιτυγχάνεται τό ΐδιο. Έπίσης πώς ή «εκτόνωση» επιτυγχάνεται 
τό ΐδιο, ένώ ή «αντοχή» στό χορό και τήν πυροβασία κα! πάλι δέν επηρεάζεται, 
άν κα! όταν συμβαίνη νά πάθη καμμία «κρίση» ό άναστενάρης, επακολουθεί 
μία ανάπαυλα συνήθως στό χορό του.

'Ό,τιδήποτε δμως κα! άν συμβαίνη μέ τήν έκσταση τών αναστενάρηδων 
τή μεγάλη σημασία τήν έχει ή ποιότητά της κι’ όχι οΐ (διαστάσεις της. Κάι 
ή ποιότητά της εΐναι άπόλυτα αποδεκτή. Οΐ αναστενάρηδες μπορούν, χωρίς τήν 
πιο μικρή αμφιβολία νά βρουν τό δρόμο τής προσευχής πού ανοίγει τήν αν
θρώπινη καρδιά γιά νά δεχτή τά μηνύματα τού ουρανού. Κα! αύτό τό μή
νυμα, μεταφέρεται μεταφρασμένο σέ θετική πράξη στον κόσμο μας. Πράξη 
ευεργετική, έστω και γιά έναν κόσμο μέ διαφορετική κουλτούρα κα! διαφορε
τική αντίληψη γιά τό «ωφέλιμο». Δέν παύει δμως γι’ αύτό νά εΐναι πραγμα
τικά (ωφέλιμη, αύτή ή έκσταση κα! τά άποτελέσματά της.

Συμπερασματικά τόσο άπό επιστημονική άποψη δσο κα! γενικώτερα άπό 
ένα ενδιαφέρον μέ περισσότερη Θέρμη κα! συμπαράσταση γιά τόν άνθρωπο 
πού μέ αύτόν τόν τρόπο πετυχαίνει κάτι τό εξαιρετικό, παραμένουμε στά ίδια 
επίπεδα δπιος περίπου τά περιέγραψε πρ'ιν εβδομήντα πέντε χρόνια ό Α. 
Αάνγκ: Δίνουμε τΙς ίδιες απαντήσεις στό ερώτημα τής άκαΐας, πού ή δέν είναι 
ικανοποιητικές ή είναι επιπόλαιες και κακόπιστες άκόμα. Τό ΐδιο παραμέ
νουμε ψυχρό! κα! δέν μπορούμε νά πλησιάσουμε λίγο περισσότερο άνθρώπινα 
τούς πυροβάτες. ’Αντίθετα, τούς έχουμε μεταΐβάλει σέ θέαμα, χωρ'ις νά αισθα
νόμαστε τίποτε 'άπό τήν άγωνία άλλά κα! τό μεγαλείο πού έχει ή πυροβασία 
τους. ’Ιδιαίτερα τούς δικούς μας άναστενάρηδες τούς έχουμε παρεξηγήσει κα! 
μένουμε δλοι ξένοι μέ μιά κριτική στάση άπέναντι τους χωρ'ις νά . δείχνουμε 
διάθεση νά κάνουμε μία σωστή ερμηνεία άπό μία άνθρώπινη οπτική γωνία. 
’Ιδιαίτερα ή Εκκλησία, συνεχίζει μία παράδοση εχθρότητας κάι ύπερκριτι- 
κής, ένώ θά 'μπορούσε νά μεταβάλη αύτή τή στάση σέ στάση ερμηνείας..

Μέσα στ'ις τόσες ταλαιπωρίες τών φτωχών αύτών άνθρώπων μέ τήν βα
θύτατη πίστη στά ιερά καί τό δσια τού χαμένου παράδεισου τής πατρίδας 
τους τής σκλαβωμένης ’Ανατολικής Ρωμυλίας, προστίθεται ή πικρία άπό τήν 
Εκκλησία. Ή  ’Εκκλησία γνωρίζει πώς τούς στοιχίζει πραγματικά τό νά τούς 
άποκαλούν άθεους, βέβηλους κα! πολλά άλλα φοβερά, δπως φαίνεται, γιατί 
δέν εξηγείται διαφορετικά ή ψυχολογική πίεση πού τούς άσκεΐ, μή επιτρέ- 
ποντάς τους νά κάνουν1 μερικά πράγματα, έτσιθελικά, οπως στεφάνωμα π.χ.,
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ή νά μήν επισκέπτονται οί παπάδες τά σπίτια τους τά Θεοφάνεια γιά αγια
σμό κάθε τόσο καί ανάλογα μέ τά προσωπικά τους αισθήματα καί τίς αντιλή
ψεις τους. Δέν θά έβλαπτε ομως ίσως καθόλου τόν χριστιανισμό μας αν, αντί νά 
κρίνουμε καί νά απωθούμε, προσπαθούσαμε νά καταλάβουμε λίγο άπό τή 
νοοτροπία καί τήν αγωνία αυτών τών ανθρώπων.

Επίσης, τό έθιμο δέν έχει αρκετά μελετηθή, μ’ δλο που έχουν κάμποσα 
γραφτή καί άπό μερικές τους πλευρές πραγματικά αξιόλογα. Ωστόσο τό εν
διαφέρον του είναι πολλαπλό. Δέν είναι ένα άπλό έθιμο άπό τά τόσα που υπάρ
χουν καί εξακολουθούν νά τελούνται άλλά χωρίς συνείδηση τής σημασίας 
του. Οί άναστενάρηδες τό αισθάνονται (βαθύτατα τό έθιμό τους καί ολόκληρη 
ή ζωή τους επηρεάζεται καί περιστρέφεται γύρω άπό αύτό. Άπό τήν πατρίδα 
τους έφεραν καί άλλα έθυμα πολύ σημαντικά γιά τήν αρχαία καταγωγή τους 
καί τή γραφικότητά τους, τό συμβολισμό τους άκόμη. Τό Άναστενάρι δμως 
είναι διαφορετικό. Τό νοιώθουν καί είναι ίερώτατη «δουλειά», πού τούς έδωσαν 
οί 'Άγιοι νά κάνουν, ή τέλεσή του. ’Έτσι έχει έπιπτώσεις στό τρόπο τής σκέ- 
ψεως καί τής ζωής τους καί πάνω άπό δλα έχει. ένα ευρύτερο άνθρωπολογικό 
ενδιαφέρον. Γράφτηκαν άρκετά γιά τό τυπικό ίου καί άκόμα άρκετά γιά τό 
πολύ ή τό τίποτα τής άκαΐας. Γράφτηκαν δμως ελάχιστα ή σχεδόν τίποτα 
γιά τήν άνθρωπολογική πλευρά, πού, οπωσδήποτε στή στείρα άπό τή βιομη
χανοποίηση τών πάντων εποχή μας καί τόν αυτοματισμό τού κονφορμισμού θά 
είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Άπό τό λαό ή σοφία καί άπό τήν ψυχή του ή 
μεγαλοσύνη.

’Ίσως αν γινόταν μία προσπάθεια τοποθετήσεως τού Άναστεναριού σέ 
κείνο τό όποιον ονομάζεται φιλοσοφικός τρόπος ερμηνείας τού κόσμου καί 
τής θέσεως τού άνθρώπου μέσα σέ αυτόν, νά μήν ήταν ιέ σφαλμένο νά θεω- 
ρηθή σάν ένα είδος πού άνετα μπορεί νά κινηθή μέσα υτό χώρο τού γνωστι
κισμού. Λείπουν άσφαλώς τά τυπικά στοιχεία τής θεουργίας αυτής καθ'’ έαυτής. 
Δέν υπάρχουν κάν ειδικοί έξορκισμοί, ύμνοι, ειδικά τελετουργικά κλπ. Καί 
δέν θά 'μπορούσαν νά υπάρξουν διότι, γιά μιά άκόμη φορά τό υπογραμμίζουμε, 
τό Άναστενάρι χαράζει απλώς πλαίσια κι’ όχι λεπτομέρειες έκφράσεως, δίνει 
τή κεντρική ιδέα—πίστη σέ ένα συγκεκριμένο πράγμα άλλά δέν τό εξηγεί 
απαραίτητα μέ τόν ίδιο μύθο, παρά μέ προσωπική ερμηνεία, πού παραλλάζει 
πολύ σημαντικά άπό άναστενάρη σέ άναστενάρη, δπως θά δούμε σέ προσεχή 
δημοσίευση σχετικής εργασίας στήν οποία αναλύονται οί Ιστορίες τών ανα
στενάρηδων γιά τίς εικόνες, τά τραγούδια, τούς προσωπικούς τους «παιδεμούς» 
καί πολλά άλλα, συμπεριλαμβανομένου καί τών ερμηνειών τών ονείρων τους 
άπό τούς ίδιους. Μέ δλα αυτά ομως, ή σκέψη τους γενικά ακολουθεί τόν λεγό
μενο σαμανιστικό, τόν εσωτερικό κι’ όχι τό· «λογικό» δρόμο. Τό περίεργο 
εδώ καί τό άξιοσημείωτο πάντως είναι, πώς ένώ κέντρο τού έθίμου είναι
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ιστορικά πρόσωπα, Ιστορικά γεγονότα πού φυσικά δέν θά έπρεπε, ή μάλλον., 
δέν θά έδιναν τό κατάλληλο πεδίο γιά τήν ανάπτυξη μιας τόσο ελεύθερης καί 
προσωπικής μυστικιστικής, εσωτερικής ερμηνείας μά κα! προσθήκης άκόμα 
ΐσως ανύπαρκτων στοιχείων ή υπαρκτών μόνο άπό άντικειμενοποίηση κα! προ
βολή ατομικών εμπειριών, στήν πραγματικότητα τούτο συμβαίνει. Συμβαίνει 
όμως άπό Θράκες, στήν καρδιά τής Θράκης. Και γι’ αύτό γίνεται λιγώτερο 
περίεργο, αφού και οι ίδιοι οι αναστενάρηδες γνωρίζουν μέ τό δικό τους τρόπο 
βέβαια πώς «όλοι οί 'Άγιοι κα! οί Άγίησσες στον τόπο μας γεννήθηκαν». 'Ο 
Ρ. Γκρέϊβς (The White Goddess) δέν θά είχε σοβαρές αντιρρήσεις σέ μία τέ
τοια δήλωση. Όπωσδήποτε, διευκρινίζουμε πώς τόν Γνωστικισμό, τόν χρησιμο
ποιούμε εδώ σάν όρο, μέ τό πλατύ περιεχόμενο, πού τού δίνει ό Rud. Bultmann 
στό βιβλίο του Primitive Christianity (αγγλική μετάφραση) πώς άκόμα, έχει 
τήν ιδιομορφία, τήν δποία ή νοοτροπία, πού ο πολιτισμικός τύπος κα! ή ιδιαίτερη 
ψυχοσύνθεση τών αναστενάρηδων τού δίνουν'.

10



Συμπληρωματικές παρατηρήσεις άπό τό Ά ναστενάρι 
τοΰ 1972 καί 73 στό Λαγκαδά

Τό αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τό όποιο πέρααε άπό τότε πού γράφτη
καν τά συμπεράσματα σχετικά μέ τις έρευνες γύρω άπό τό Άναστενάρι, χρη
σιμοποιήθηκε γιά τήν εξακολούθηση τών ερευνών αυτών. Οι σχέσεις μέ τούς 
αναστενάρηδες γενικά, έγιναν φιλικώτερες, ή άλληλογραφία καί οι επι
σκέψεις πυκνότερες καί έτσι έπεσαν άρκετοί άπό τούς φραγμούς καί τίς επι
φυλάξεις άπό τήν πλευρά τους, πού, πιθανόν νά είχαν παρεμποδίσει τήν σιτι
στή έρευνα. Γιά τό πανηγύρι άλλωστε τού 1972 καί 73. πήγα στό Λαγκαδά 
άπό τή προπαραμονή καί εΐχα τήν ευκαιρία νά συναντήσω πολλούς αναστε
νάρηδες σέ περισσότερο γαλήνια ψυχική κατάσταση. Τούτο στάθηκε πολύ 
χρήσιμο διότι ένισχύθηκαν ώρισμένες σκέψεις καί θεμελιώθηκαν άπό τά πρά
γματα τά συμπεράσματα τών ερευνών.

Δέν θά είχα πάρα πολλά νά προσθέσω σέ δσα ήδη είχαν παρατηρηθή 
τό 1970 καί ,1971.

Ή  οεμνοπρέπεια, ή εύλάβεια, τό πάθος καί ό μυστικός παλμός στό Άνα
στενάρι ήσαν καί πάλι διάχυτα.

"Οπως καί άλλοτε, οί άναστενάρηδες, τραγουδούσαν καί χόρευαν ιερο
πρεπέστατα τά κατορθώματα τού Μικρο-Κωνσταντίνου καί προσευχόντουσαν 
στον 'Μεγάλο Κωνσταντίνο, καί τή Μητέρα Του. Ό  Μικρο-Κωνσταντΐνος 
ήταν τό γήϊνο πρότυπο πού ταυτιζόταν μέ τό γενναίο πολεμιστή "Αγιο στή 
νεότητά του καί στή γήινη του ύπαρξη. *0 «Παππούς» ήταν ό σεβαστός "Αγιος, 
ό ίδιος ό Μικρο-Κωνσταντΐνος στήν ουράνια υπόστασή του. Τό ίδιο πάντα, 
μέ μοναδικό σεβασμό, υπήρχε ή αναφορά στά τραγούδια πρός τήν μάνα τού 
Μικρο-ιΚωνσταντίνου καί ή προσευχή πρός τήν «Χάρη», τήν 'Αγία 'Ελένη.

Ή  σημασία τού λυράρη στή’ δημιουργία τής κατάλληλης ατμόσφαιρας 
ήταν καί πάλι πολύ σημαντική. Στό· Λαγκαδά, μόνον ό λυράρης Γ. Καλο- 
στέφανος ήταν άπό τούς κεραυνούς. Οί άδελφοί Γιάννης καί Νίκος Στρίκος, 
βρισκόντουσαν στήν 'Αγία 'Ελένη καί τή θέση τους τήν είχαν οί λυράρηδες 
τής Άγίίας Ελένης, Στέργιος Λάντζος καί Αημ. Ίωάν. Λάντζος, δπως καί 
6 Γ. Δραγούλης. Οί δυο έπαγγελματίες λυράρηδες είχαν καί τό προβά
δισμα. Ό  Καλοστέφανος πού είναι χορευτής καί πυροβάτης άναστενάρης, 
περισσότερο χόρευε καί λιγώτερο έπαιζε, ή τραγουδούσε σέ αντίθεση άπό τό
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1971'. Στήν αρχή υπέθεσα πώς ίσως κάποιο αίσθημα μειονεξίας τόν έκανε 
νά δίνη τό προβάδισμα στους άλλους λυράρηδες άλλά τοΰτο δέν πρέπει νά 
είναι σωστό διότι καί οί αδελφοί Στρίκα, είναι έπιαγγελματίες λυράρηδες καί 
συνεπώς περισσότερο έξασκημένοι άπό τόν Καλοστέφανο. 'Απλώς διαπίστωσα 
πέος δέν είχε διάθεση γιά λύρα καί αυτό είχε άρκετή επίδραση στον τόνο 
τής έκδηλώσεως τών άναστενάρηδων. 'Τπήρχε λιγώτερος σέ διάρκεια χρόνου 
χορός, ελάχιστο τραγούδι καί μακρυά διαλείμματα ησυχίας καί περισυλλογής, 
άπό δτι τό 1971.

Οι λυράρηδες τής 'Αγίας Ελένης, έπαιζαν γενικά λιγώτερο, .καί μόνον 
ό Δημ. Λάντζος τραγουδούσε, καί αυτός λίγο αν καί ωραιότατα.

Έκτος άπό τόν Μικρο-Κωνσταντϊνο, τραγουδήθηκαν καί μερικά άλλα 
τραγούδια καί πάλι φυσικά τού Μικρο-Κωνσταντίνου. Ό  Δημ. Λάντζος είπε 
πέος συνολικά είναι δεκατρία τά τραγούδια τού «Παππού» κι’ επέμενε πώς 
τά πραγματικά λόγια είναι μόνον εκείνα τά όποια έλεγε αυτός καί δέν δεχό
ταν σωστή καμμία άπό δλες τίς άλλες παραλλαγές πού είχε άκούσει ή δια
βάσει. Τό ίδιο δέν δεχόταν σωστό τόν ρυθμό καί τήν μελωδία, πού ωστόσο 
έμοιαζαν τόσο δσο μόνον μέ πολύ προσοχή νά τήν ξεχωρίζη ό τρίτος, πού 
έπαιζαν άλλοι λυράρηδες. Πάντως, γεγονός είναι πώς αυτή τή μικρή διαφορά 
ρυθμού καί μελωδίας τήν αισθανόντουσαν αρκετοί άν οχι δλοι οί άναστενά
ρηδες καί τούτο είχε έπιδράσει στό χορό τους. ’Άν είναι αντικειμενική ή αί
σθηση πού μού προκάλεσε αυτή ή διαφορά, θά έλεγα πώς ιδίως δ Στέργιος 
Αάντζος έπαιζε λιγώτερο «ήρωϊκά» καί πολύ περισσότερο έκστασιακά. Πολ
λές φορές είχες τήν αίσθηση πώς περισσότερο σέ καλούσε σέ προσευχή κι’ 
άκινησία παρά σέ χορό μέ ήρωΐκό περιεχόμενο·. Τό γεγονός δμως πώς έτσι 
καί άλλοιώς οί άναστενάρηδες χόρευαν καί κατέληξαν στήν πυροβασία μέ 
καταπληκτική επιτυχία (μιάμιση ώρα πυροδοτούσαν τήν τρίτη ημέρα) ίσως 
είναι ένα στοιχείο μέ ιδιαίτερη σημασία γιά τή μελέτη τής ψυχολογικής 
σχέσεως, τής μουσικής καί τού βαθμού έκστάσεως πού απαιτείται γιά τήν 
πυροβασία καί τήν άκαΐα.

Μία άλλη παρατήρηση ή οποία μπόρεσε νά γίνη, είναι δτι αναμφίβολα 
στά τραγούδια πού λεγόντουσαν, ενώ άπαρέγκλιτα ανήκαν στον κύκλο τού Μικρο- 
Κωνσταντίνου, καί άπό τούς νέους λυράρηδες ούτε μέ αυστηρή τάξη τρα
γουδήθηκαν εκτός αυτής πού ήδη έχει περιγραφή ούτε καί έλειψε τό στοιχείο 
τής προσωπικής προτιμήσεως. Επίσης καί πάλι ούτε τά δεκατρία πού ισχυρί
στηκε ο Δημ. Αάντζος τά τραγούδησε, ούτε ολόκληρα άλλά ούτε καί άποσπα- 
σματικά. Καί γεγονός είναι, πώς καί ό ίδιος δέν ήξερε δλους τούς στίχους τών 
τραγουδιών.Συμπερασματικά γιά τούς στίχους τών τραγουδιών σημειώνεται πώς 
μέ τούς πέντε συνολικά λυράρηδες, πού έλα'βαν μέρος στά ’Αναστενάρια τού Λαγ
καδά τό 71 καί 72, παρατηρήθηκε πέος τό μόνο πράγμα πού αυστηρά τηρή
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θηκε ήταν πώς τά τραγούδια ανήκαν στον κύκλο τού Μικρο-Κωνσταντίνου. 
Κατα τά άλλα υπήρξε μιά μικρή ελαστικότητα στή' μελωδία, τήν προτίμηση 
στίχων, τις παραλλαγές κλπ. πού οφειλόταν στήν προσωπική προτίμηση κα! τις 
γνώσεις τών λυράρηδων. Τό ΐδιο παρατηρήθηκε κα! στά 1973.

Διαπιστώθηκε άκόμα, πώς δ άρχιαναστενάρης Λιούρος είχε προτίμηση καί 
στά 72 και 73 πάλι στό «Δασκάλα πού είναι τό παιδί, πού είναι ό Κωνσταντίνος», 
δπως κα! ό γιύς του Σταμάτης. (Σημειωτέον, πώς ελάχιστο μέρος τού τραγουδιού 
ήξερε ό λυράρης Δημ, Λάντζος). Ή  σημαντικότερη διαπίστωση δμως σχετικά 
μέ τά τραγούδια εΐναι πώς ούτε ή Δέσποινα Κσ,μάρη ούτε ή Χρυσούλα Α θα
νασίου πού είπαν μερικούς στίχους τό 71 ήξεραν πραγματικά τά τραγούδια αυτά. 
Ή  Καμάρη μάλιστα έπανέλαιβε σέ ώρα έκστάσεως κα! σέ παραλλαγή τούς στί
χους πού εΐπε πέρσυ κα! πού δέν θυμόταν καθόλου δταν τήν ρώτησα κα! τής 
ζήτησα νά μου πή ολόκληρο τό τραγούδι. Άντ! «’Αγάπη θέλει ό Θεός. . . ό 
Χριστός» κλπ., πρόσθεσε ή .Παναγιά κλπ. Σέ ερώτησή μου σχετικά μέ αύτό πού 
συνέβαινε κα! στήν προσπάθεια νά διαπιστωθή η ειλικρίνεια τής Καμάρη, μέ 
βεβαίωσαν κα! ιδίως ο Σταμάτης Λιούρος πώς συμβαίνει πολύ συχνά νά λένε 
οι αναστενάρηδες «τήν ίορα εκείνη» τραγούδια ή πράγματα πού .δέν τά ξέρουν 
άπό πριν κα! δέν τά θυμούνται καθόλου μετά. Χαρακτηριστικά μάλιστα μού 
έφερε τό παράδειγμα τού λυράρη Λιουρή (πού φέτο έκανε τό πανηγύρι στήν 
Μαυρολεύκη) πώς λέει πάρα πολλά πού ύστερα δέν θυμάται καθόλου, ούτε καν 
οτι τραγούδησε. 'Οπωσδήποτε ολοι υπογράμμισαν πώς δ Αιουρής ήξερε τά πιο 
πολλά τραγούδια. Γιά τήν Καμάρη κα! ’Αθανασίου, σημειώνεται πώς τά τρα
γούδια πού δέν θυμούνται μετά, έχουν καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο σάν 
στίχοι.

Στό Άναστενάρι τού 197'2, παρατηρήθηκε πραγματικό άγχος. Ένώ υ
πήρχαν μακρότατα διαλείμματα ήρε μίας, όταν άρχιζε ό χορός, ή ηρεμία αύτή 
φαινόταν σάν τήν αιθρία πού προμηνύει κα! φέρνει πραγματικά τή θύελλα. 
Γενικά, ειχε κάνεις τήν αίσθηση, πώς κάτι βαρύ πλανιόταν στήν ατμόσφαιρα. 
Προσωπικοί λόγοι, «ντέρτια», δπως λένε πολύ χαρακτηριστικά, ήσαν ή αιτία έως 
ένα σημείο. 'Ο πυράρχης Νικόλαος Καραγεωργίου είχε πεθάνει μερικούς μή
νες μετά τό Άναστενάρι τού 71. Ή  χαρακτηριστικά ήρεμη κα! «άφωνη» κόρη 
του Γεωργία Χατζημποζίνη, τό ’71, ήταν τις ώρες τού χορού γεμάτη άγχος, 
σπαρακτικές κραυγές κα! πόνο. Αντίθετα ή Χρυσ. Αθανασίου, πού τό 71, δέν 
γνωρίζω γιά πιο λόγο ήταν αγχώδης και, σχεδόν σκληρή στήν έκφραση τού 
προσώπου της, τό 72 ήταν εντελώς διαφορετική, Τό γεγονός μάλιστα, πώς τε
λικά, ύστερα άπό μία δοκιμασία ψυχολογική, ή κόρη της, μιά χαριτωμένη φοι
τήτρια τής οδοντιατρικής πυροβάτησε έπιτυχώς, τήν έκανε πραγματικά χα
ρούμενη τις ώρες τής ανάπαυλας κα! ήρεμη χορεύτρια.

Γενικά, φαίνεται πώς ιδιαίτερα οι άναστενάρισσες, άλλες περισσότερο κα!
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άλλες λιγώτερο είχαν έπηρεαστή άπό τό πένθιμο χτύπημα τής καμπάνας πού 
είχε διατάξει ό Μητροπολίτης Λαγκαδά σέ ένδειξη πένθους γιά τήν «ιεροσυ
λία τών μάγων αναστενάρηδων» κατά τήν ώρα τής πυροβασίας τήν ήμερα τών 
Κωνσταντίνου καί 'Ελένης δπως καί άπό τή δήλωσή του πώς θά τούς απαγό
ρευση τή Θεία Κοινωνία.

Έ ξ άλλου, τό 1972, πραγματική κρίση προκάλεσε σέ ώρισμένες άναστε- 
νάρισσες, ενώ επηρέασε δλους τούς αναστενάρηδες καί τών δύο φύλων, ή ανάλ
γητη χρησιμοποίηση δυνατών προβολέων με τήν έναρξη μέσα στό κονάκι έκ 
μέρους ίταλών κινηματογραφιστών καί ή χρησιμοποίηση τοΰ χώρου αύτοΰ ως εάν 
νά έπρόκειτο γιά χώρο παραστάσεως καί όχι ιερής τελετής. Ή  ανοχή έκ μέ
ρους δλων, τών ξένων, σύμφιονα μέ τήν παράδοση καί τίς ελληνικές συνή
θειες, έ'φερε τελικά πραγματική αναστάτωση στούς αναστενάρηδες πού φυσικά 
βρίσκονται τίς ώρες αυτές σέ κατάσταση υπερευαισθησίας. ’Αποτέλεσμα ήταν 
ή δυσθυμία, ό εκνευρισμός καί οί εύκολες καί συχνά περίεργες εκρήξεις 
νεύρων, νά είναι συχνές, αδικαιολόγητες φαινομενικά καί οπωσδήποτε εκτός 
άπό τήν ταλαιπωρία τήν όποια έδωσαν στούς άναστενάρηδες, άλλαξαν καί τήν 
ατμόσφαιρα τοΰ πανηγυριού έτσι. ώστε νά τήν κάνουν πραγματικά «βαρειά» 
καί καταθλιπτική. Άπό τήν άλλη μεριά, τίς ώρες τοΰ χοροΰ, όλοι ήσαν θαυμά
σιοι, γεμάτοι πάθος καί τον ιδιαίτερο εκείνο παλμό τοΰ Άναστεναριοΰ, πρά
γμα πού κατέληξε καί σέ μία απαράμιλλη πυροβασία τήν τρίτη καί τελευταία 
ήμερα' πυροβασία τόσο υπέροχη καί εντυπωσιακή, ώστε νά παραμένη παρα
δειγματική.

Ή  εξαιρετική αυτή πυροβασία, είχε καί σάν αποτέλεσμα τή λύτρωση τών 
άναστενάρηδων άπό τό άγχος. Πυροβάτες, πού δέν είχαν σχεδόν χαμογελάσει 
κατά τήν διάρκεια τών τριών ήμερών, αισθανόντουσαν ανάλαφροι, ξεκούραστοι 
καί χαρούμενοι. Είχαν τήν αίσθηση πώς τελικά αφού κατάφεραν νά σβύσουν 
αυτή τή φοβερή φωτιά (πού κατά τον πυράρχη Κυρ. Λίλλη, άν ικαί λιγώτερα 
τά ξύλα, τό περίεργο ήταν πώς δέν έσβυνε καθόλου ή φωτιά καί πολύ αγωνί
στηκαν πραγματικά νά τήν σβύσουν μέ τά πόδια, τά χέρια καί τά γόνατα 
ακόμα), έσβυσαν καί τό κακό, νίκησαν τήν αντίσταση κι έκαναν τον ήρωΐσμό 
πού απαιτεί άπό τούς πιστούς ή δυάδα τών Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης.

ΓΙαρά τό γεγονός πώς στά 1973 έπεκράτησε περισσότερη τάξη μέ τά 
συνεργεία τηλεοράσεως, κινηματογραφικά κλπ., ή δυσφορία γιά τήν παρουσία 
δλων αυτών τών «μηχανημάτων» ήταν πολύ έντονη καί συνετέλεσε μάλιστα στό 
νά άργήση ή άποτελεσματική αύτοσυγκέντριοση κι’ ό επακόλουθος έκστασιασμός 
τών άναστενάρηδων τήν παραμονή καί μέ τήν έναρξη τοΰ πανηγυριού.

Περισσότερο όμως είχαν έπηρεαστή καί διαφοροτρόπως άπό τήν παρου
σία τής ομάδας τών Γάλλων, Ελλήνων καί Ελβετών επιστημόνων πού κατέγρα
ψαν τίς κινήσεις τών εγκεφαλικών κυμάτων μέ ειδικά μηχανήματα τηλεγκε-
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φαλογραφήσεως. Τελικά δμίος, ξεπεράστηκε και αύτό τό “ψυχολογικό εμπόδιο, 
σχεδόν από τό -σύνολο τών χορευτών πυροβατών. Μερικοί -μάλιστα φάνηκαν 
μετανοημένοι γιά τήν αρχική τους αντίδραση, καί ασφαλώς λόγοι «.φιλοτιμίας» 
δέν τούς έπέτρεψαν νά λάβουν μέρος στά πειράματα μιά κι’ άλλωστε δέν τούς 
έγινε πρόταση γιά δεύτερη φορά.

Πάντως γενικά, ούτε στό χορό, τήν έκσταση καί τό πυροβάδισμα, ούτε 
γενικά στή διάθεση καί τίς αντιδράσεις ήσαν ίδιοι οι αναστενάρηδες τοΰ Λαγ
καδά τό 71, 72 κι’ 73. ’Εκείνος πού μένει πάντα σέ μία κατάσταση έκστάσεως κα1, 
πραγματικότητας συγχρόνως, εΐναι περισσότερο ό άρχιαναστενάρης, ό όποιος 
καί έτσι δικαιώνει τόν τίτλο του καί τήν εμπιστοσύνη τών άλλων αναστενάρη
δων στό πρόσωπό του σάν αρχηγού.

Τό επεισόδιο «Γιοβάνη», διαφορετικό απ’ δ,τι τά δημοσιογραφικά μολύβια 
τό περιέγραψαν, ούτε ενόχλησε σοβαρά κανέναν ούτε ομως καί πέρασε απα
ρατήρητο. ’Ίσως νά τούς -είχε απασχολήσει λιγώτερο, άν δέν υπήρχε ή υποψία, 
πώς «ήταν βαλτός νά ξευτελίση τό Άναστενάρι», μά οί 'Άγιοι τόν έβαλαν στή θέ
ση του, μιά καί κάηκε, έστω κι άν ή πυρά βρισκόταν στό τέλος της, σχεδόν σβυ* 
σμένη εντελώς. ’Ωστόσο, πραγματική κρίση έπαθε μία πυρσβάτισσα καί φώναζε 
προς τούς συμπαρισταμένους συγγενείς καί φίλους τών πυροβατών, γεμάτη αγω
νία: «κάηκαν τά πόδια του». Ασφαλώς ήσαν κραυγές πόνου καί θλίψης, καί όχι 
θριάμβου οί φωνές αυτές τής Ειρήνης Καντηλαναύτη, ούτε κι άναρθρα 
ουρλιαχτά θριάμβου δπως θέλησαν νά παρουσιάσουν -μερικοί διημοσιογράφοι 
γιά -εντυπωσιακούς λόγους.

Σέ συζήτησή μου μέ τόν άναστενάρη Κώστα Γιαννάκη, καί πάλι σιω
πηλό θαυμάσιο χορευτή καί πυροβάτη τού 72, μού είπε πώς αύτό έ'γινε «για 
νά πάρη τό κακό αυτός καί νά αίσθανθή ανακούφιση ένα ώρισμένο πρόσωπο 
πού ήθελε νά πυροβατήση εν γνώσει του πώς θά καή, γιά νά απόδειξη τήν 
υπεροχή τών άναστενάρηδων. Μέ άλλα λόγια, οί 'Άγιοι άπαλλάξανε τόν κα
λής προθέσεως άπό τό κακό πού θά πάθαινε καί έδωσαν τό άποτέλεσμα πού 
ζητούσε εκείνος μέ τόν άναιδή καί άπερίσκεπτο.

Κανένα συμπέρασμα δέν κατέστη δυνατό γιά τήν άκαΐα καί πάλι. Τό 
μόνο αναμφισβήτητο εΐναι πώς τό πυροβάδισμα γινόταν μέ πολύ «αλήθεια». 
Κανένας δέν ήταν βέβαιος πώς θά πατήση στά κάρβουνα δσο καί άν είχαν 
μία -εξαιρετικά επιτυχή προηγούμενη πυροβασία. Χαρακτηριστικά παραδεί
γματα δ Θόδωρος Άλμπάνης ό όποιος άν καί έδειξε πολύ πρόωρα τή διά
θεσή του γιά φωτιά βάζοντας τά πόδια του κάτω άπό τή χύτρα στό μαγει
ρείο σέ πλήρη έκσταση καί τόση υπερευαισθησία πού ή ίδια ή γυναίκα του 
κατατρομαγμένη παραμέριζε στό δρόμο του. ’Επίσης ή Ελένη Λίλλη ή όποια 
τήν πρώτη μέρα ήταν σκιά τού ίδιου τού εαυτού της τού 1-97.1 καί δέν απο
φάσισε παρά άρκετά καθυστερημένα νά βγάλη τά παπούτσια της καί τίς κάλ
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τσες της πολύ 'βιαστικά δμως έτσι που τελικά ή μία κάλτσα χάθηκε. ΤΙ ίδια 
δμως πυροβάτισσα, τήν τρίτη ήμερα ήταν καταπληκτική καί ιέπί μιάμιση ώρα 
σχεδόν περνούσε μέ 'διαφορετικά βήματα, άλλοτε αργά κι άλλοτε γρηγορώτερα 
πάνω στά κάρβουνα. (’Εδώ σημειώνω πώς μόνο μετά τήν τρίτη αύτή πυροβασία 
ήταν κα! πάλι στή χαριτωμένη της διάθεση τής προπαραμονής τοΰ πανηγυ
ριού, ένώ δλες τις άλλες ήμερες τής γιορτής φαινόταν ευερέθιστη, ΐδύσθυμη 
και γενικά σάν κάτι νά έχη).

Ή  τρίτη αύτή πυροβασία πού δπως σημειώθηκε έγινε σέ μία πολύ δυ
νατή θρακιά πού δέν έσβυνε, απέδειξε πώς ο! πιο νέοι άπό τούς πυροβάτες 
κα! τις πυροβάτισσες είχαν κα! τήν αντοχή» νά εξακολουθήσουν μέχρι, τέλους 
τό πυροβάδισμα.

Εξαίρεση ό άρχιαναστενάρης Σωτ. Λιούρος ό όποιος έμεινε μέχρι και 
τήν τελευταία στιγμή ξεκούραστος κα! αεικίνητος δπως σέ δλη άλλωστε τή 
διάρκεια τής εορτής, πού είχε νά φροντίση πάρα πολλά πράγματα. Βρισκό
ταν συνεχώς σέ μία κατάσταση μεταξύ έκστάσεως κα! κανονικού. (Τό ’ίδιο και 
ό Σταμάτης Λιούρος). ’Εκτός άπό τήν Ελένη Λίλλη ή οποία παρουσίασε μία 
ποικιλία μεγάλη στό βηματισμό της πού ήταν σχεδόν συνεχώς χορευτικός 
ήταν και τού Κώστα Γιαννάκη πού έφερνε ωραιότατες και ψύχραιμες βόλτες 
χορεύοντας πάνω στήν πυρά, οι άλλοι περνούσαν καθένας μέ τόν δικό του 
τόν τρόπο, ταχύτητα, ρυθμό, μέγεθος βήματος κλπ. πάνω στήν πυρά.

'Οπωσδήποτε κα! ή παρατήρηση κα! ή φωτογράφιση κα! κινηματογρά- 
φιση δέν έδωσαν καθόλου στοιχεία γιά τήν ύπαρξη μιας «τεχνικής» τής πυ
ροβασίας, ή όποία νά εφαρμόζεται ψυχρά, υπολογισμένα κα! καθωρισμένα, 
μέ τό εΐδος τών βημάτων, τήν ταχύτητα κλπ. Ωστόσο ένα σημείο κα! πάλι 
συνεκέντρωσε τήν προσοχή μου: τό γεγονός πώς δέν άφησαν τά σκορπισμένα 
έξω άπό τήν πυρά κάρβουνα, χωρ'ις νά τά μαζέψουν (σημειώνω μέ μεγάλη 
εύχέρεια μέ τά χέρια ό πυράρχης Λίλλης). Κα! τούτο δικαιολογείται άπό 
τήν πίστη πώς ή φωτιά εΐναι. ιερή κα! πρέπει νά σβυστή άπό τά πόδια ή τά 
χέρια τών αναστενάρηδων. 'Ωστόσο, σύμφωνα μέ μερικούς άναστενάρηδες τά 
σκορπισμένα κάρβουνα «καίνε» άσχετο φυσικά γιά τήν έρευνα, άν τοΰτο συμ
βαίνη απλώς διότι είναι έξω άπό τή μάζα τής φωτιάς, ή άπό ψυχολογικούς 
ή κα! φυσικούς λόγους. Πιθανώτατα δμοος διότι δταν οΐ αναστενάρηδες βγαί
νουν 'άπό τή θρακιά, έχουν πτώση τής έκστάσεώς τους κα! ανάλογη: εύπά- 
θεια στή φοοτιά.

θ ά  πρέπει νά θεωρηθή σάν απόλυτη ή έ λ λ ε ι. ψ η τ ο ύ  λ ι μ π ι τ ι κ ο ύ 
χ α ρ α κ τ ή ρ α  τού πανηγυριού κα! γενικά τού τρόπου αυτού τής λατρείας. Εΐ
ναι πολύ χαρακτηριστική, δχι μόνο ή έλλειψη, τού «χαρούμενου» τόνου, ό όποιος 
μόνον μετά τό τέλος τού πανηγυριού κάπως εμφανίστηκε, κα! τούτο διότι επιβάλ
λεται άπό τό ιΐδιο τό έθιμο (ή 'θυσία κα! ή .επίμονη λατρεία πρέπει νά γίνεται
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μέ χαρούμενη διάθεση μιά καί γίνεται γιά τούς "Αγιους καί τήν κοινότητα 
πρώτον καί δεύτερον αισθάνονται λυτρωμένοι καί ξεκούραστοι σέ απίστευτο 
σημείο αν πυροδότησαν έπιτυχώς), άλλά άκόιμη περισσότερο τού «γλεντιού». 
Καί ασφαλώς άπό δώ θά .μπορεί νά εχη κανείς σωστά συμπεράσματα διότι 
οί άναστενάρηδες έχουν πολλά ξεσπάσματα στήν έκστασή τους καί κρίσεις 
άκόμη γιά διάφορα πράγματα πού τούς βασανίζουν καί δλα αυτά τά κάνουν 
χωρίς νά έχουν τόν εξωτερικό κοινωνικό φραγμό, εντελώς αύθόρμητα καί 
ανεμπόδιστα. ’Ά ν τούς κατείχαν σεξουαλικές διαθέσεις, ή παρόμοιες παρορ- 
μήσεις ήσαν ή αιτία τής λατρείας τους, ασφαλώς στήν κατάσταση τής εκστά- 
σειός τους καί δταν δέν έχουν έλεγχο τών πράξεων τους θά άφηναν σαφή 
σημεία αυτών τών διαθέσεων. Αντίθετα, υπάρχει παντελής άπουσία οίασδή- 
ποτε παρόμοιας έκδηλώσεως πού νά προκαλή καί τήν παραμικρότερη υποψία 
δτι «κάτι κρύβουν», μέ τόν ιεροπρεπέστατο χορό τους. Ή  αγνότητα τής έκστά- 
σεώς τους είναι άναμφίβολη, καί τά συναισθήματα πού τούς κατέχουν είναι 
θρησκευτικά, ήρωϊκά καί άνθρωπιστικά. Τό γεγονός άλλωστε δτι έχει προ- 
ηγηθή άπόλυτη σεξουαλική αποχή επί δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τό 
πανηγύρι καί διαρκεί σέ ολόκληρη τήν τέλεσή του, είναι καί αύτό άσφαλώς 
ενισχυτικό πώς άφού τίποτε σχετικό μέ τό σέξ δέν εκδηλώνεται στή διάρκεια 
τής έκστάσεως κλπ., δτι ό «άσκητισμός» στό σημείο αύτό είναι δχι μόνο γε
γονός άλλά κάτι βαθύτατα συνειδητοποιημένο.

Έάν, επί πλέον, ληφθή ύπ’ όψιν τό γεγονός πώς οί Θράκες ενώ εΐναι 
άρκετά ελευθερόστομοι ούτε κάν χαριτολογούν, ιδίως οί άντρες γύρω άπό τό 
σέξ στή διάρκεια τού πανηγυριού, σημαίνει πώς βρίσκονται σέ εντελώς έξω - 
σεξουαλικό χώρο, ψυχικά καί πνευματικά τίς ήμερες αυτές.

Τό Άναστενάρι (ψυχολογική καί Κοινωνιολογική Θεώρηση) δημοσιεύεται στά 
«Θρακικά» κατόπιν είσηγήσεως τοΰ καθηγητοΰ τής Λαογραφίας εις τό Πανανεπιστή- 
μιον Α θηνών κ. Δημ. Οίκονομίδη. Ε ίς τήν είσήγησιν ή εργασία αύτή χαρακτηρίζεται 
ώς «λίαν ενδιαφέρουσα» καί «λίαν χρήσιμος» ώς προάγουσα τήν μελέτην τοΰ λα'ι'κοΰ 
πολιτισμοΰ.



T H E  A N A S T E N  A R I

From, the psychological and Sociological point of view.

This is a resume of a work on the 
psychological and sociological aspect 
of the custom: Anastenari.

This custom of the Greeks of Eastern Romylia which is a part 
of Thrace now under Bulgarian control, exists today in three locations 
in Greece; Langada, Thessaloniki region; Agia Eleni, Serrai region; 
Mavrolefki, Drama region. I t is a very interesting custom for many 
reasons :

1) Because the Anastenarides do not get burnt walking on live 
coals, through flames, or coming in touch with a fire of more than 800 
degrees centigrade with any part of their body, when in ecstasy.

2) Because of the special cult of the Saints Helen and Constantine,
the main features of which are : enthusiasm and ecstasy; coexist

ence of prechristian, protochristian, and Christian elements. There is 
also evidence th a t the character of this cult has a m atriarchal origin.

3) Because of the kind of dances, melodies, and above, all the 
songs they sing.

In these songs heroism and religious feeling are combined charac
teristically for the  Greek idiosyncracy.

4) Because of the psychological depth with energetic activity of 
group unconsciousness and with expression a) the «thiascusis»* of souls 
b) the identification of pathos c) also the escalation of the process of 
contact w ith the godly. This scheme is : the Anastenaris - Hero Mikro 
Konstantinos - Saint Constantine - Jesus Christ (God) as well a s : the 
Anastenarissa — Mikro Konstantinos and his mother or wife or fiancee — 
Saint Helen — the Blessed Virgin Mother (the Great Goddess). In ter
mediaries of a lesser escalation, are the old people of both sexes.

5) Because of the deductions th a t Physiology, Psychology, and 
Psychiatry can make because of the paraphysiological and parapsycho-

* Euripides : «Bacchants» 75.
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logical phenomena as miraculous curing, mediumism of great variety, 
rain-making, interpretation of dreams, etc. th a t happen with the anas- 
tenarides.

6) Because of the deductions we can make about the history of 
theater, dance, music, poetry, and especially about their creative ele
m ent as well as the psychological content of their expression.

7) Because of the relationship of the worshipper to the holy icons 
or holy objects, in general.

8) Because of the sociological influences due to the fact th a t the 
Anastenarides consist of a special group of people th a t offer services 
to the whole community they live with, both with their insight and 
their rational way of thinking. They can find a current of water, find 
a criminal in the community; they try  to cure the sick,, pray to God 
for the common good and above all they present excellent examples 
of heroism, love of country, as well as, pious living.

9) In addition, because in our times, reason and practical uses 
have deprived our lives of any romantic sense, the Anastenarides show 
th a t one can be useful for his own self as well as his neighbour, by fol
lowing an irrational way of acting.

10) And the most im portant of all, perhaps, is how the Anastena
rides feel about their own custom. The Anastenaris keeps all its in
sights, tru th , and passion of its character.

In no way could we say th a t it has diminished to a simple folklore 
tradition for all through the year the Anastenarides follow a way of 
living which allows for spiritual purity  and moral wholeness so th a t 
in the framework of a deep ecstasy the combination of patriotism  with 
Christian love is obtained and as a result has the most pure expression 
of the Greek soul which unites the Cross with the sword.

We should add th a t this ecstasy is the result of deep faith, that· 
is, th a t there is a correspondence between the demands of man and 
the fulfilment of the demands by the Saints, under the condition th a t 
in this earthly life the pattern  of living th a t the Supreme Couple, the 
Virgin Mother, and Christ have given and exemplified by the Saints 
Helen and Constantine, has been followed.

The main features I deal with in this study are the following :

1. Self concentration and prayer.
2 . Ecstatic singing and dancing.
3. The groaning and the nervous crisis.
4. The holy icons.
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5. The blessing of the water. *>
6. The animal sacrifice.
7. The structure of the group.
8. The administration of the group.
9. The economics of the group.

10. The Anastenarides in their daily lives.
11. Characterization of an Anastenaris.
12. Social contribution of the Anastenari.

1 . Self concentration and prayer

Self concentration and prayer are in fact the second stage of the 
psychological process necessary for the dancer and fire walker to get 
the «message» from Saints Constantine and Helen. All through the 
year the Anastenarides must have performed their religious duties and 
also have lived according to the pattern  given by the two Saints so as 
to deserve the epithet «just» and «pure».

Prayers in this case do not differ from the usual ones of the Greek 
Orthodox people in front of their icons. W hat is a characteristic of 
this praying is the deep self-concentration which puts the Anastena
rides in an ecstatic condition.

2. Ecstatic singing and dancing

Upon entering this ecstatic condition the sacred dance starts the 
lyra (a rebec) as well as the daouli (base drum) have already begun 
playing a certain melody and rhythm  and both the dancers and the 
musicians sing certain verses.

The verses the Anastenarides sing while dancing or during the 
intervals of the ceremonial dance or even when sitting at the cere
monial dinner, all refer to the heroism, justness, and chastity of Mikro- 
Konstantinos (Little Constantine).

They mention passionately how th a t heroic, just and noble young 
man fought the enemies of the Greek Christians and how he saved their 
lives and properties and protected the women from slavery and rape.

No psalms, no hymns but heoric songs especially referring to Mikro- 
Konstantinos; this is extremely im portant since there is a complete 
lack of any other element in these songs but patriotism  and religion. 
There arises a question : Who is th a t MikroKonstantinos and what 
is his connexion with the Saints Constantine and Helen th a t Anastena
rides adore in such a special way?
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MikroKonstantinos is a hero often mentioned in the songs of the 
Acritan cycle. In the Acritan cycle of songs, which are about Digenis 
Acritas, MikroKonstantinos is mentioned as the brave young brother 
of Digenis’ m other and as a kind of war trainer of Digenis. We find 
him mentioned in the songs of the post-Byzantine times and in those 
songs sung during the Turkish occupation of Greece.

However the Anastenarides know nothing about the hero of the 
Acritan songs. They insist th a t their hero is Saint Constantine him
self while he was young. But one need not be particularly attentive 
to see th a t this belief is false. This interpretation cannot be accepted 
either chronologically or historically.

No m atter who MikroKonstantinos is, psychologically he is an 
extremely im portant person or rather a symbol. The dancing, the sing
ing, and the firewalking lead us to believe th a t the Anastenari is both 
religious and heroic as a custom. In fact, here we have the purest Greek 
conception and feeling of the relationship between religion and free
dom of one’s country. Saint Constantine combined the cross with the 
sword and w ith the blessing of his mother became a symbol of the 
defender of Christianity against its enemies.

The Anastenarides are particularly devoted to Saint Constantine 
and follow his example. But since Saint Constantine is a Saint it is 
difficult for simple people to th ink of themselves as substitutes for 
their hero Saint on earth. They believe th a t they are his humble sol
diers who in order to realize the ideals of Christianity and patriotism  
do not hesitate to go through fire. But a hero who has not been a saint 
is much closer to them  psychologically. M ikroKonstantinos is the best 
one they could select. He is really a carboncopy of St. Constantine the 
Great : Heroic, chaste, just, devoted to the great ideals of Church and 
state, even guided by the Saint and His holy Mother as these themselves 
had been guided by the Supreme Couple, the Holy Virgin and Her Son.

This psychological escalation of MikroKonstantinos, I should like 
to emphasize, is not just a hypothesis. We have extensive evidence 
from both narrations and the actual behavior of the Anastenarides. 
On the other hand it is very characteristic th a t the Anastenarides 
pray to Saints Constantine and Helen but when they become enthu
siastic, i.e. when they get the message, from the Saints, it is Mikro
Konstantinos’ life and behavior th a t they sing and dance about. Saint 
Helen of course is also sung about and praised as a sample of m other
hood.
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We should not·, however, limit the meaning of the Anastenari to ·. 
what our psychological analysis has shown so far. Above all we should 
not th ink  th a t this custom is just a mime, a performance dedicated 
to the memory of a certain event or the like. The Anastenari is some
thing much more. It is something real and always new. For what E u
ripides (Baccants) and Nietzsche said about enthusiasm becomes true; 
because when an anastenaris is in ecstasy, he suffers bu t he does not 
suffer because of only certain ills or because of his own ills bu t he suf
fers for all of the ills and pains of mankind.

There is no doubt th a t the most striking characteristic of the 
custom is the deep ecstasy of the Anastenarides. The singing and the 
dancing as well as the firewalking are a natural result of this ecstasy. 
However, the question arises as to why the Anastenarides worship 
their Saints in this ecstatic way.

Perhaps the answer is very simple : Singing and dancing is in the 
blood of the  Thracian people and spring from the depths of their souls. 
W orshipping not only with feelings and thoughts bu t also with act
ions is also an ancient Thracian characteristic. Constantine the Great 
became a saint of the Orthodox Church because of his policy towards 
Christianity and the actual way he protected Christianity. So the Anas
tenarides im itating his example m ust act accordingly. Concentration 
and prayer, religious hymns and ceremonies condition them  for the 
ecstatic state. But the expression of this ecstasy depends on the parti
cular emotional and moral world of the Anastenaris who achieves 
ecstasy.

In accordance with this, each Anastenaris therefore becomes a 
little M ikroKonstantinos, singing and dancing and stepping through the 
fire as the Greek heroic ideal orders.

We should not forget, on the other hand, tha t the Anastenarides’ 
idea of war is never offensive but always defensive and conductive to 
the welfare and prosperity of their country. Thus the Anastenari is 
not a warlike custom in the narrow sense. It is a custom for the good 
year, th a t is to say, good harvests, rich pastures, good health for both 
the people and the animals and also safety against any probable attack 
of a hostile army.

The Anastenarides, being mystics, grasp the mystical rhythm  of 
nature as a whole, w ith man and his troubles included.

Singing and dancing, th a t is to say, melody and rhythm ical move
m ent, are the best and the most natural means to express all these
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emotions within the framework of religious worship. In fact, in the 
Anastenarides occurs what happens with all people who are in ecstasy, 
for there too, we have the various expressions of enthusiasm and the 
different directions th a t enthusiasm takes : singing, dancing, abolition 
of the fear of the fire, passing from the ego to the superego, as well 
as from the «I» to the «us».

3. The groaning

The groaning which the Anastenarides are supposed to owe their 
name to (anastenaris means the one who groans) is a very im portant 
characteristic of the custom and seems to have been misleading to the 
researchers of the origin of this custom.

W hat should be emphasized is th a t it has nothing to do with dio- 
nysiac shouting. If any shouting does occur it is not.

The Anastenarides groan like all suffering people filled with heroic 
enthusiasm. And though supposedly a characteristic of the custom, 
many Anastenarides never groan. Generally the frequency or the kind 
of groaning depends on. the tem per of the Anastenarides as well as 
on many other special conditions.

A lot has been said or written about Anastenarides while in ec
stasy. Most of it is just m isunderstanding or guessing. It is true tha t 
some of the Anastenarides, while in ecstasy, say to themselves but aloud 
for long periods of time and they have a real delirium, like a person 
who has a high fever. Very often they shout out hysterically as well, 
and th a t has led to the deductions th a t they  are a mad people.

I am not a psychiatrist and I am not trying to define what this 
delirium is. But, all cases of such frenzy th a t I have witnessed, 
for the last four years, very closely at the «panegyris» I have found th a t 
even if they seem to be nonsensical, they are not.

Anastenari means agony, crying out because of the misfortune or 
evil in this world; it means, also a deep and sincere sym pathy for the 
suffering of man. So, an Anastenaris, while in ecstasy, is full of these 
feelings. It is natural, when he listens to the sufferings or the deeds 
of the hero-Mikro Konstantinos, to think of his own sufferings a well 
as of m ankind’s and so he does and if he is one of the «talkative» Ana
stenarides and he cannot check his ecstasy enough, so as not to shout 
out, he does express his feelings and thoughts w ith words. Though 
they just u tte r words most often, and what they say sounds confused 
or nonsensical, it is not. In fact, it is either something personal or so
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me one’s they know themselves but not the rest of the audience or quite 
often it is what we should perhaps call a «historical)) crisis. They may 
cry and lam ent and shout out grievingly getting affected by the mean
ing of the verses sung at certain moment when these verses sing about 
the sufferings of the Christians and the catastrophy th a t the Turkish 
arm y caused to the Greek villages hundreds of years ago, for example.

Sometimes they compose verses too in order to lament the adven
tures and m istreatm ent of their holy icons, like a woman Despoina Ka= 
nari did to lam ent the icon of the Saints th a t the Bishop of Drama 
has taken from the Anastenarides without any right.

All this, to  one who does not know the psychosynthesis of the 
Anastenarides and the psychological meaning of the Anastenari, sounds 
very strange and even mad. Howmver in this lam enting one can see 
and feel all the greatness and goodness of the souls of these men who, 
in spite of the hard life they lead, never stop being sensitive and full 
of sym pathy for the sufferings of human beings.

4. The holy icons

The relationship of the Anastenarides to their holy icons is very 
interesting. Generally the Anastenarides respect icons like all Greek 
Orthodox Christians do but the Anastenarides’ icons mean something 
special to them. From one aspect, their icons mean the whole custom 
itself because of m any reasons : The icons have their own sacred story. 
They have been made or found in a legendary way, and they  give to 
the Anastenarides the «messages» of the «Chares» i.e. Saints Constan
tine and Helen. Above all they summon their favorites to dance and 
firewalk.

On the other hand, there is no iconolatry : «It is the Saints through 
their icons (the properly made and respected ones) and not the icons 
themselves th a t call us to the firewalking» the Anastenarides say.

We should mention here th a t whatever belongs to the icons such 
as the «podies» the special cloths over the icons, the «amanetia» the 
sacred kerchiefs, and the ex-voto offerings are sacred as well. A great 
part of the happiness or the misfortune of people and of the Anastena
rides themselves especially is concerned with the proper behavior tow
ards the icons and all their belongings.

5. The blessing of the water

The blessing of the water is another characteristic feature of the
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Anastenari. A special rite takes place at the «agiasma» the spring of 
water (if any, as in Agia Eleni) or at the «Konaki» the house of the chief 
of the Anastenarides.

W ater is the «a» of wealth in the community and a lot of prayers, 
rituals, etc. are dedicated to it.

I t  is a great mistake to believe th a t the Anastenari has as sacred 
liquid such as wine. In fact, wine is completely absent and the Anas
tenarides do not even taste it during their dance or firewalking, or 
just before they s tart concentrating. Nor is any other hallucinatory 
drug ever used.

The blessed water is the best remedy for the abolishment of any 
illness or evil.

6. The animal sacrifice

Animal sacrifice is a very well known element of ancient religious 
practice. The Anastenarides still practice it but it should be mentioned 
here th a t a) animal sacrifice means nothing special to Anastenari and 
it is a widespread religious practice in Thrace b) the Anastenarides 
love animals, sometimes even exceptionally and trea t them  tenderly.

The selected animal for sacrifice is not killed if it does not «walk 
willingly» to its death, for if it doesn’t, it would mean the Saints do 
not like the sacrifice. The cause of its not being acceptable is, no doubt, 
some disgust of the sinful behavior of the Anastenarides or the com
munity. It may also mean the coming of something bad for the com
m unity or even the whole of mankind.

On the other hand, the sacrifice of the animal m ust be done in a 
way th a t will not make the animal suffer.

7. The structure of the group

The structure of the group of the Anastenarides is very im portant 
and perhaps it is also a considerable element in the study of the origin 
of the custom itself. As group of the Anastenarides is considered the 
whole of the Anastenarides in charge.

In fact there are two kinds of grades of Anastenarides a) The 
Anastenarides who believe and help either by their presence at the 
panegyri or by their contribution to its expenses b) The main group 
th a t is to say the Anastenarides who take more active p a r t : the
dancers, firewalkers, as well as, the ones who run the ceremony and 
administrate the group.
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8. The administration of the group

The group of the Anastenarides is administered by the chief Anas- 
tenaris assisted by a twelve member committee. However, since the 
chief is rather a coordinator and not a chief with special authority, all 
the members of the group take part in its administration in a decisive 
way.

The chief is elected for life by the members of the group in a de
mocratic way. He loses his position if he proves himself to be unde
serving the office. Not so much his incapability, as much as, his moral 
inefficiency would lead to that.

The requirements for the position are many. One must have proved 
himself to be an extremely smart, energetic and pious man so as to 
acquire the confidence and trust of the rest in order to be appointed 
«archianastenaris». Very often, even today, the relative signs from the 
Saints are quite necessary and the election is done in ecstatic condi
tions. The burden of this office is considered to be very heavy since 
the archianastenaris has only responsibilities and not any kind of p ri
vilege or reward.

The twelve member committee, the «Dodecas» is not in fact elected 
formally. The Anastenarides who are respected for their morality, 
prudence and experience quite naturally and informally get elected 
for the «Dodeca».

The members of the «Dodeca» offer their services to the group 
either as advisors or as carrying on a special duty, i.e. make the fire 
for the firewalking, keeping the accounts, etc. However, their main 
duty is the interpretation of the signs of the Saints, of the dreams of 
the Anastenarides, etc. They are the confessors of the Anastenarides 
and the advisers to what must be done when something goes wrong 
either with the health or the work of an Anastenaris.

It is quite evident what the psychological importance of the «Do- 
decas» is and there is no need to talk about it any further. They are 
really helpful and one must admire the ability of these simple and 
uneducated men and women in looking into the very depth of hum an 
soul and explaining lots of the troubles, the pains, and the agony in 
a way th a t only a psychoanalist could do.

W hat exactly is the group of the Anastenarides is difficult to de
fine.

«We are like a cooperative society. Each of us has a special duty 
th a t must be fulfilled so th a t we can all together serve the Saints pro-

' i  11
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perly», Sotiris Liouros says the chief of the Anastenarides of Langada 
and a very im portant man. Though in scientific terms his definition " 
is not correct we can, nevertheless make our deductions about the 
kind of division of work within the group as well as how this cooper
ation is necessary in the cult of the Saints Helen and Constantine as 
the anastenarides have it.

On the other hand the fact th a t there is a very real cooperation, 
with all its democratic and humanistic characteristics, would make the 
whole thing im portant for the study of cooperation as a social pheno
menon.

It should be noted th a t a hereditary right is not necessary for 
one to join the group or be appointed to the office of archianastenaris. 
The door is open to anyone who would be called by the Saints. There 
is no effort to a ttrac t anybody to join, not even to members of an Anas- 
tenaris’ family. Freedom is a rule since, being an- Anastenaris is not 
something artificial nor is it something one can learm An Anastenaris 
is appointed by the Saints themselves.

There is no kind of initiation either; but in order to get one the 
amanetia, a sacred kerchief, from the chief as a sign th a t one can 
take part in the sacred dance and firewalking, he must be known as 
a respectable person. Enthusiasm is not enough since it is necessary 
to be of a sacred kind and, of course, unrespectable or impious persons 
cannot have it.

However a preference to people coming from the town of Kosti in 
Eastern Romylia which was the cradle of the Anastenari, (at least for 
the last few centuries) is quite evident. Especially for the chief who 
usually comes from Kosti and, besides, is the heir to one of the holy 
icons.

9. The economics of the group

The Anastenarides used to meet, and still do, the expenses of their 
ceremonies and rites with personal contributions or gifts. Today th a t 
they are dispersed in various places, they have additional expenses and 
the thousands of people who visit the centers of the Anastenari to see 
the firewalking add even more troubles and financial problems for them 
so th a t the Anastenarides cannot take care of these expenses by them 
selves.

Therefore, they are necessarily sponsored, though they don’t  like 
it because strangers interfere in their business.

In their villages in Eastern Romylia they had their own cash,
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gathered by means of personal contributions and gifts but today this 
cash is almost non-existent though they still carry on the tradition of 
gathering money and food for the panegyri through their friends.

Because of the lack of funds they don’t practice any more the 
giving of financial help to a member that might need it, as they did 
in their home town in Eastern Romylia.

On the other hand, at no time does an Anastenaris, make money 
by using his abilities as an Anastenaris. He practices curing, blessing, 
and rendering all kinds of help he can, but he is never paid for these 
things, although very poor as a rule.

The money th a t is collected today from the tickets one pays to 
see the firewalking is used for the expenses of the panegyri which are 
getting higher and higher. W hat is left,, according to the desires of the 
anastenarides is used for some common good : For the improvement of 
a school building, the repair of a street, etc.

We should mention tha t they refuse to turn the panegyri into a 
business and they accept the help to organize it only from non-profit 
societies or the administrators of their villages. If one gives them  a 
gift they accept it but only when it represents an expression of friend
ship and approval of the Anastenari.

Generally they are very careful lest they get accused of greediness. 
Be that as it may many things are different financially for the Anas
tenarides today than they were in Eastern Romylia and this is a very 
serious problem for them. However they still resist the difficulties 
they meet and, even more, resist any proposition to use their abilities 
to make money.

10. The Anastenarides in their daily lives

The Anastenarides are a conservative people, good workers and 
live very simply.

They rank among the poorer classes of people but they do their 
best to improve their positions. Most of them are farmers and raise 
cattle.

However, regardless of how they make their living, all through the 
year they have their souls and thoughts devoted to their Saints and 
they try  to live a life according to the saintly pattern.

As soldiers they are brave, as citizens they are respectable and 
exceptionally law-abiding. The law is the master of their communal 
life and must be obeyed.
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They are sociable, and like good company, bu t they seem to like 
the company of each other best of all.

They gather together very often and talk about the «messages» they 
have received from the «Chares» through dreams or through certain 
signs of the icons. They advise each other on the problems they have 
as Anastenarides or as common people. They also gather together just 
to tell stories about their Saints, sing their sacred songs and play the 
lyra (rebec) and the daouli (large drum). In these meetings you can 
feel th a t special air of mystery combined with the heroism of a war
rior, chastity, and self sacrifice in order to protect and help people 
who need it.

Old women and mothers are particularly respected.
Women, in general, have an exceptional place in the thoughts and 

feeling of the Anastenarides. In fact, the respect shown to Saint Helen 
appears to be the oldest element of this cult and seems to be related 
to the cult of the Great Mother. This will be discussed later on.

Though the patriarchal system prevails, the mother has never lost 
her eminent place in the thoughts and feeling of the Greek people. 
The great relationship is still the one between Mother and Son.

A Greek mother, traditionally is not only a sample of affection 
a self-giving person in the family, she is also a sample of bravery. She 
never hesitates to push her son to fight for the three-fold Greek-Christ.ian 
ideal of country-family-religion. An ideal fulfilled by Helen and Cons
tantine at least according to the beliefs of the Anastenarides.

The Anastenarides are proud of being selected by the Saints for 
this «work» as they call their way of worshipping Saints Helen and 
Constantine, but, very often, only a kind of stoicism makes them  carry 
on such a heavy burden with which the latter have loaded them.

They are forgiving and very sensitive to the sufferings of their 
neighbors and they are not indifferent to their own misbehavior and 
they express their disgust openly.

Towards the scientific investigators they are nice and helpful but 
their lack of education makes investigation difficult and even brings it 
to a. deadlock. Very often, they are reticent as if there were a secret 
they would like to keep for themselves but although true this is only 
because they don’t  know what answers to make. On the other hand, 
they express a good hearted irony when they see one puzzled about 
them.

Physically, they are people of good health and can endure all the
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pains and fatigue of their ceremony easily. W hat should be emphasized 
is th a t no mental disturbance can be noticed in them. However, when 
in an ecstatic state they get nervous easily and often have nervous 
crisis. But still, not all of them  do.

Perhaps a psychiatrist would make diiferent deductions than  the 
above, but still there is always confusion between mediumistic pheno
mena and m ental disturbances and the differences have not been clear
ed up by science.

11. Characterization of an Anastenaris

The Anastenarides, perhaps w ithout much objection, could be 
characterized as Christians and even orthodox, shamans.

Such is their psychology as is their m entality; their conception 
concerning the relationship between the spiritual world and reality, 
good and evil, as well as their actions and generally their view towards 
God and men, all have the characteristics of a shaman as defined by 
M. Eliade who distinguishes them  from, priests and magicians (see 
Shamanism. . . by M. Eliade) :

1) The Anastenarides don’t  have a religion of their own but ju st 
the religion of the community in which they live which is expressed in 
rites in a very deep and powerful way.

They don’t have exclusive Saints but the common ones which 
they adore more fervently. Their ecstasy and their enthusiastic nature 
of worship is the result of this intensity. This does not mean the adap t
ation of another form of worship with the. idea that the common one 
is not accepted.

2) They are the chosen people by the Saints.
They are bound by the spirit of the Saints and tha t is why they 

can acquire the power to abolish evil and only evil.
3) Evil for the Anastenarides is sickness, war, and bad times for 

animals and crops and originates from the spirits of evil; and some
times are a punishm ent (but not in the sense of revenge but as a natural 
equilibrium as justice to bad behavior) for the sinful practices of men 
by the Saints.

4) They become Anastenarides after being called by the Saints 
by means of a dream, trance, etc. but sometimes by means of a sick
ness especially a nervous disorder which has been cured in miraculous 
way.
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5) They can perform the common practices of a shaman, th a t is
to say, foretelling, curing, rainmaking, etc.

6) They perform these things, not as priests bu t as faithful be
lievers. In no way do they substitute themselves for a priest (example : 
the care with which they do the blessing of the waters when a priest 
is not available) or magicians. A magician has spirits at his command 
whereas the Anastenaris is held by the spirits of the Saints.

7) The means of religious expression th a t they use in their rites 
are basically the same as those used by priests. Prayer, exorcism, bless
ed water, etc.

8) Ecstasy and enthusiasm are special characteristics. As for the 
ecstasy of the Anastenarides we must note th a t it is more or less held 
in check. This is the best form of ecstasy according to Eliade. This
destroys the opinion held by some people th a t Anastenarism implies
a nervous breakdown.

12. The social contribution of the Anastenari

We can say th a t the Anastenari is still of use as a custom.
Of course, today, the Anastenarides have lost, a great deal of their 

prestige.
They no longer have the eminent place they held in their home

town. The age of reason, has destroyed the very foundation of the
admiration of the non-Anastenarides for them. Very few among the
thousands who see them  walking through the fire without getting burnt, 
believe th a t Saint Helen leads their dance on the live coals and protects 
them  from the fire. In addition, coming as refugees to a part of Greece 
less isolated than their villages were in Eastern Romylia, though they 
are themselves isolated within the various communities they now live in.

They are still respected and admired but they never stop being 
the ’’strangers,, with this unusual custom. A sort of awe mixed with 
admiration and respect for them  by the rest of the inhabitants of the
places in which they live, is not completely absent.

To make it worse they have the open hostility of the Greek Or
thodox Church which quite unreasonably charges them  with the crime 
of impiety, calls them magicians and such nonsense tha t makes them 
really unhappy.

However, not only have the Anastenarides never stopped being 
devoted to their custom but also we can say th a t this custom is still 
of some use not only for the Anastenarides themselves bu t for many
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o.thers, who can understand the meaning of the Anastenari. The fact 
th a t more and more people go to pray before the holy icons of the Anas
tenarides talks for itself.

Anyway, the Anastenarides present examples of a people who try  
to reach the world of the Saints without any drug but by making use 
of the powers th a t a human being has in him. They also give examples 
of a people who do not hesitate to go through fire for the common good. 
They are heroes in th a t sense of the word and they carry on the best 
traditions of self-sacrifice for the defence of their country and their 
religion.

For Greeks, the Anastenari mean something more, since it has 
been brought to Mother Greece as the most sacred part of the tradition 
of the lost paradise by the refugees of Thrace.

A lot of the elements of the Anastenari belong to the area of ro
manticism and the world of magic. However, C. Young would say tha t 
it offers great services to a considerable number of men for its psycho
logical value and I think tha t he would be right.

All this, is a part from the great· scientific interest th a t it has be
cause of the Anastenaris’ power to withstand the effects of fire.

Perhaps some day the Anastenarides will prove themselves extre
mely useful to science with their ability to abolish the destructive power 
of fire with their bare flesh.

Generally, for many reasons, the Anastenari is a good subject for 
the study of what is called psychosomatic relation.

It belongs to the field of physiology and relative sciences to find 
out why the Anastenarides do not get burnt while in ecstasy, so there
fore I ’m not referring to this element in our work almost a t all. Re
garding the origin of the custom another work of mine will be published 
soon, I hope. W hat I would like to emphasize here is th a t we have 
come to the deductions th a t : the Anastenari itself has been mixed 
with the local cults of other Saints, especially of Saint Athanasios, 
something which has been extremely misleading to the investigation 
of the custom.

On the other hand, no elements of the ancient cult of Dionysos 
can be noticed in the Anastenari as exclusive characteristics of its 
essence. We have evidence th a t the main features of the custom were 
shaped in Byzantine times and th a t Saint Constantine’s acts as a pro
tector of the Christians, (an apostle according to the Greek Orthodox 
Church) as well as Saint Helen’s like activities, have played a decisive 
part in the formation of this cult th a t we call the Anastenari.
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Note : 1) We offer proofs of this research of mourse to every one wlio 
wants to study the Anastenari seriously.

2) I am thankful to Ted Petrides the Greek-American folklorist 
and Folkdance-Analyst for his help in writing the English 
text.

Write to : Maria Michael-Dede 
7 Ypatis St.,
Athens 608 
Greece 

Telephone : 785747

The «Anastenari» is published in «Thrakika» after the suggestion of Mr. 
Dem. Oekonomides, Professor of Ethnology in Athens University, who characte
rizes this work as very interesting and useful for the research of folk civili
zation.
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α) Στο κονάκι, δλα είναι έτοιμα γιά  νά άρχίση τδ «πανηγύρι».

b) Everything is ready for the panegyri to s ta r t in the «konaki».



1 /0 ΜΑΡΙΑΣ ΜI ΧΑΗ A — ΔΕΔΕ

α) Οί άναστενάρηδες προσεύχονται κι’ εκστασιάζονται. 'Ο  χορός τους αρχίζει.
b) The anastenarides pray and become ecstatic. Then they s ta rt their

sacred drance,
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α)

b)

Οι εκστασιασμένοι άναστενάρηδες κρατούν τις εικόνες μέ τον ττιό μεγάλο 
σεβασμό καί χορεύουν.

The anastenarides are holding the sacred icons while dancing with 
deep piety
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u ) Ή  έκφραση στά πρόσωπα τών άναστενάρηδων μιλά άπδ μόνη της γιά 
τό είδος καί τό περιεχόμενο της άναστενάρικης έκστάσεως : Πόνος, σοβα

ρότητα, εύπρέπεια, αποφασιστικότητα.

β) The faces of the dancing anastedarides show their feelings and the 
kind of their ecstasy : Agony, piety, decisiveness.
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α) Τά ζώα τής θυσίας ραντίζονται μέ αγιασμό χ.αί σταυρώνονται άπό τόν
άρχιαναστενάρη.

β) The amimals th a t will be sacrificed are sprinkled with blessed wa
te r  and marked with a cross by the chief of the anastenarides,



174 ΜΑΡΙΑΣ Μ Ι Χ Α Η Λ - Δ Ε Δ Ε

α) Μετά τον αγιασμό ό ιερός χορός εξακολουθεί μέ τήν Ϊ8ια πάντα έκ
σταση κι’ ευσέβεια.

β) After the blessing of the w ater the sacred dance starts again w ith 
the same piety as before.



ΤΟ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙ

α) Τά ξύλα έχουν τοποΟετηθή καί ή θρακιά θά είναι έτοιμη σέ τρεις μέ 
τέσσερις ώρες καί οί άναστενάρηδες θά τήν σβύσουν μέ τά γυμνά πόδια τους. 

Στήν άρχή τής πυροβασίας ή θρακιά έχει γύρω στους 800 cel.

β) The logs have been arranged so as to get burn t soon. I t  takes three 
to four hours until they turn to the coals on which the barefooted 

anastenarides will dance.
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α) Ή  Δέ σποινα Σ . Λιούρου διαψεύδει όλες τίς θεωρίες περί «τεχνικής» τής 
πυροβασίας. Είναι πολύ βαρεία καί χωλή. Σέ έκσταση δμως πυροβατεϊ θαυμάσια.

β) Despoina Liourou is a sound example of w hat an anastenaris can do 
while in ecstatic condition. She is very heavy, lame and she can h ar
dly walk. However she dances and walks on the live coals, when in ecstasy.
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α) Ή  Φωτεινή Λιούρου - Μοσχοτα σύμφωνα μέ περιγραφές παλαιοτέρων 
ερευνητών, υπήρξε καταπληκτική πυροβάτισσα» 

β) Fotini Liourou - Moschota seems to have been a unique fire walker.

12
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α) Μετά τήν πυροβασία, επίσκεψη στήν ύπέργηρη άναστενάρισσα Παν. Ραζή. 
"Ενας ενας οί άναστενάρηδες χορεύουν ύποκλινόμενοι εμπρός της. (1) Τέλος 

κοινό δείπνο στό κονάκι καί πάλι τελετουργικού χαρακτήρα. (2)
β) After the firewalking the anastenarides visit the old anastenarissa 
Pan. Razi to pay honor to her. They dance one by one before her bowing 
and getting her blessing. (1) Then the anastenarides go back to «Ko- 

naki» and sit a t  a ceremonial dinner.



ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΡΜΙΔΗ 
"Υ π ο σ τρ α τή γο υ  έ .  ά .

ΤΑ Γ Α Ν Ο Χ Ω Ρ Α
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Πόνημα Τστορικό, Γεωγραφικό και Λαογραφικό

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1 ^ 7 2



Τ Α  Γ Α Ν Ο Χ Ω Ρ Α  
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

* ‘ . L ' ‘
(Πόνημα Ιστορικό, Γεωγραφικό καί Λαογραφικό)

* Υποστρατήγου έ, ά. ΑΓΓΕΛΟ Υ  Γ Ε Ρ Μ ΙΔ Η

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ :

Στό ψύλλο τή; 23ης ’Ιανουάριου 19.69 τής έψημερίδος «ΜΑΚΕΛΟΝΙΑ», 
έδημο-σιεύΟη ενα ωραιότατο λαογραφικό κείμενο τοΰ κ. Μανδριτσιώτη (πρό
κειται περί τοΰ Επιτίμου Γεν. Έπιθεωρητοΰ τών ΣΕΚ κ. Μαϊκίδη), άναφερό- 
μενο σέ ένα Γανοχωρίτη χωρικό και έρασιτέχνη ψάλτη, ντυμένο μέ τήν τοπι
κή ενδυμασία τών Γανοχώρων τής Άνατ. Θράκης, Γιά τήν πληρότητα τής 
εργασίας μου αυτής, παραθέτω αυτούσιο τό λαογραφικό αύτό κείμενο, δπως 
δημοσιεύθηκε στήν εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ καί άπό τό όποιο έλαίβα αφορ
μή νά ασχοληθώ μέ τήν συγγραφή τοΰ Πονήματος τούτου.

«Οί τοπικές ενδυμασίες — έγραφε 6 κ. Μανδριτσιώτης —· τις όποιες έξε- 
τόπισε ή σύγχρονη πρόοδος καί έξέλιξις, έγιναν πολλές φορές αφορμή .γιά πα
ρεξηγήσεις, συγχρόνως δμως έδωσαν μαθήματα σέ μερικούς απερίσκεπτους 
ανθρώπους, οί όποιοι ώς μόνο κριτήριο είχαν τήν περιιβολή τοΰ κάθε ανθρώ
που. Τό ανέκδοτο πού θά αναφέρω, είναι αυθεντικό καί συνέβη στήν Κων)πολι, 
μέ ήρο>α έναν αγαθό Γανοχωρίτη, εδώ καί 50 χρόνια. Τά Γανόχώρα (Γάνος 
καί Χώρα), είναι μιά περιοχή τών Σαράντα Εκκλησιών, τήν οποία κατοικού
σαν τότε καθαρά 'Ελληνικοί πληθυσμοί, ένας λαός εργατικός, φιλότιμος καί φι
λόθρησκος καί μέ αρκετή έφεσι πρός τήν εκκλησιαστική μουσική, άναδείξας 
εξαιρετικούς 'Ιεροψάλτες, πολλοί άπό τούς οποίους υπήρξαν ,μαίθηταί τοΰ πε
ρίφημου εκείνου ’Άρχοντος Πρωτοψάλτου τών Πατριαρχείων, Ραιβεστηνρΰ 
τήν καταγωγή. Ή  επάρκεια τής γης έπέτρεπε σ’ αύτούς νά ζοΰν μιάν άνετη ζωή 
καί τά περισσότερα σπίτια ήταν άρχοντικά, ή δέ τοπική τους ενδυμασία τόσο πε~ 
ριποιημένη καί «κυμπάρικη», ώστε ήταν γνωστή μέχρι καί τήν Κων)πολι άκόμα.

'Ένας απ’ αύτούς τούς Γανοχωρίτες βρέθηκε κάποτε γιά δουλειές,του στήν 
Κων)πολι καί τήν Κυριακή, μέ τήν πρώτη καμπάνα, πήγε σέ· μιά εκκλησία καί 
τράβηξε κατ’ ευθείαν στήν θέσι τοΰ δεξιοΰ ψάλτη, πού ήταν άκόμα κενή. Σέ λϊ-
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γο ήλθαν καί οι ψαλτάδες καί δ μέν αριστερός κατέλαβε τήν θέσιν του, ό δεξιός 
δμως παρέμεινε στό παγκάρι, διότι τό στασίδι του ήταν πιασμένο άπό κάποιο 
άγνωστο χωρικό. Άπό τήν απρόσκλητη αυτή έπίσκεψι ανησύχησαν όλοι οί ενδια
φερόμενοι καί γι’ αύτό έστειλαν έναν ’Επίτροπο, γιά νά διευθετήση τό θέμα καί 
νά άρχίση ή λειτουργία.

Ό  ’Επίτροπος δμως άπό κακή έκτίμησι, θέλησε νά είρωνευθή τόν χωρικό 
καί τόν ερώτησε : «Πατριώτ’ σύ φαίνησι Γανοχωρίτ’ς' Τί φκιάν’ τά βώδια 
στοΰ χουριό σ’;». Ό  Γανοχωρίτης πού είχε παρακολουθήσει κάτα> άπό τά βλέ
φαρά του δλη τήν κίνησι καί τήν άνησυχία πού προκάλεσε, δέν ξαφνιάστηκε, 
ούτε κι έδειξε νά πειράχθηκε άπό τήν πρόκλησι καί μέ ήρεμη καί άξιοπρεπή 
στάσι τοΰ άπήντησε : «Τά βώδια στοΰ χουριό μ’ είναι πολύ καλά, σπέρνουν σι- 
τάρ’ι γιά νά τρώνε της πόλεως μερικά γαϊδ. . .» (Θοΰ, Κύριε, φυλακήν τώ στό- 
ματί μου. . .  ).

Ή  αποστομωτική αυτή άπάντησι τοΰ χωρικοΰ τούς έδωσε νά καταλάβουν, 
οτι κάποιο λάθος έκαναν καί άμέσως άρχισε ή λειτουργία. 'Τπέροχος ό Γανο
χωρίτης εκείνος στις καταΐβασίες, προχωρεί άκόμα καλύτερα στους αίνους, καί 
μέ τήν μελωδική φωνή του συγκινεϊ τό έκκλησίασμα, σέ σημείο πού κάνει ελα
φρά παλμική κίνησι καί αυτός δ παλυέλαιος. "Άφθαστος επίσης καί στό δοξα
στικό. Τδρωκοπεϊ δ άριστερός ψάλτης νά τόν παρακολούθηση, γιά νά μήν 
παρουσιασθή χάσμα. Μέχρι τέλους, ή λειτουργία ήταν γεμάτη εκπλήξεις άπό 
μουσικότητα καί μελωδία. Τό άποκορύφωμα ήταν ένα ιδιόμελο, τό δποϊο εψαλε 
τήν ώρα πού δ (Παππάς εδιδε τό άντίδωρο. Κατά τήν έξοδό του τόν σταμάτησε 
στό παγκάρι ή ’Επιτροπή καί άφοΰ τοΰ ζήτησαν συγνώμην, τοΰ έπρότειναν τήν 
θέσι τοΰ δεξιοΰ ψάλτη. Τούς ηύχαρίστηισε ιμέ ευγένεια καί καλωσύνη διά τήν 
τιμή καί προτίμηση τούς έδήλωσε δμως κατηγορηματικά, δτι προτιμούσε νά 
γυρίση στό χωριό του, δπου τά «βώδια» τόν Ισέβοντο καί τόν εκτιμούσαν πολύ 
περισσότερο άπό μερικούς άνθρώπους της πόλεως.

’Ελπίζω νά ίδή τό φως της δημοσιότητος τής στήλης σας, δια νά παρα- 
δειγματισθοΰν μερικοί άπερίσκεπτοι, δτι δέν είναι σωστό νά κρίνη κανείς μόνο 
άπό τήν φορεσιά τοΰ καθενός».

"Όπως βλέπουν οί άναγνώστες, τό κείμενο αύτό είναι ωραιότατο καί δί
καιος δ έπαινος καί τά συγχαρητήρια γιά τόν συντάκτη του. Παρεισέφρυσε 
δμως ένα γεωγραφικό λάθος, όσον άφορά τήν θέσι τών Γανοχώρων, έκει στήν 
Άνατ. Θράκη. Καί γιά τή διόρθωσι τοΰ λάθους αύτοΰ καί γιά νά θυμίσω στούς 
κατεσπαρμένους σ’ δλη τήν βόρειο 'Ελλάδα κυρίως, Γανοχωρίτες, τίς άγα- 
πημένες γενέτειρές τους, έγραψα τήν ιστορική αυτή πραγματεία γιά τά ΓΑ
ΝΟΧΩΡΑ ΤΗ Σ ΑΝΑΤ. ΘΡΑΚΗΣ, περίληψι τής όποιας δημοσιεύθηκε στό 
φύλλο τής 2ας Φεβρουάριου U969 τής έφημερίδος «ΜΑΚΕΛΟΝΙΑ». Τήν 
πραγματεία μου αυτή, τήν συνεπλήρωσα έν τώ μέτρψ τοΰ δυνατού, ύστερα άπό
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έρευνες καί μελέτες σέ μεμονωμένα πονήματα καί ιστορικά έγγραφα καί από 
πολλούς παληούς Γανοχωρ ίτες, πού έχουν ζωντανές αναμνήσεις άπό τίς γενέ- 
τειρές τους στά ΓΑΝΟΧΩΡΑ τής Άνατ. Θράκης. Αναμφισβήτητα δμως είναι 
ατελής καί γιά τήν πλήρη όλοκλήρωσί της, παρακαλούνται θερμότατα οί απαν
ταχού τής Ελλάδος κατεσπαρμένοι Γανοχωρίτες καί δσοι έζησαν στό αξέχα
στο εκείνο ανθοκήπιο τού 'Ελληνισμού τής Άνατ. Θράκης, νά μού άποστείλουν, 
έστω καί υπό μορφήν απλών σημειωμάτων, δτι στοιχεία έχουν στά χέρια τους, 
ή δύναται νά διατυπώσουν, άναμοχλεΰοντες τίς αναμνήσεις τους. Θά τούς είμαι 
έσαεί ευγνώμων γιά τήν πολύτιμη προσφορά τους.



ΤΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Γεωγραφική περιγραφή τής περιοχής Ίεροϋ "Ορους Γανοχώρων.

•Πριν αρχίσω τήν κυρίως περιγραφή τών Γανοχώρων, κρίνο:» σκόπιμο νά 
παραθέσω μερικά γεωγραφικά στοιχεία γιά τήν περιοχή τού Ιερού ’Όρους, 
τό όποιο περιβάλλεται άπό τίς κωμοπόλεις καί τά χωριά τών Γανοχώρων. Οί 
δυο αύτοί γεωγραφικοί οροι είναι τόσο άλληλένδετοι μεταξύ τους, ώστε δέ νο
είται ό ένας, διάφορος άπό τον άλλον. Στήν πράξι Γανόχωρα σημαίνουν Ιερόν 
’Όρος καί Ιερόν ’Όρος σημαίνει Γανόχωρα.

Τό 'Ιερόν ’Όρος αποτελεί εκτεταμένη χαμηλή σχετικά οροσειρά, ή οποία 
άρχομένη άπό τό ύφος περίπου τών χωρίων Σιμιτλή καί ΚουμΙβάου, φθάνει 
μέχρι τή χερσόνησο τής Καλλιπόλεως, καλύπτουσα τό τμήμα αύτό τής Θρακι- 
κής παραλίας τής Προποντίδος. Συνδεομένη μέ τή βορειοανατολικά καί άνα- 
τολικά τών Σαράντα Εκκλησιών οροσειρά τής Στράντζας μέ χαμηλή λοφοσει- 
ρά, διχάζεται στό ύψος τής χερσονήσου τής Καλλιπόλεως. Καί ένας μέν κλά
δος εισέρχεται στή χερσόνησο αύτή καί συνεχώς χαμηλούμενος, καταλήγει στήν 
εσχατιά της, 8που τό Φρούριο ΣέντΌύλ-Μπάχρ, ό δέ δεύτερος, πιο ψηλός 
αύτός, συνεχίζει πρός τά δυτικά, στά παράλια τού Μέλανος Κόλπου καί κατα
λήγει κοντά στον Αίνο, στήν άριστερή όχθη τών εκβολών τού ποταμού "Εβρου. 
Ό  κλάδος αύτός πού λέγεται Κουρού Ντάγ (Ξεροίβούνι), είναι κατάφυτος, άπό 
πεύκα κυρίως, άπό αύτόν δέ περνάει ό δρόμος Κεσσάνης —  Καλλιπόλεως.

Τό 'Ιερόν ’Όρος (Τουρκικά Τεκφούρ Ντάγ), είναι γαιώδους συστάσεως 
καί δασωμένο σ’ δλη τήν έκτασή του. Στά διαμερισματωμένα κατά τήν έννοια 
τού ύψους άπέραντα δάση του, εύδοκιμούν ποικιλίες δένδρων οικοδομήσιμου 
καί καυσίμου ξυλείας, δπως οί δρυς (μεσέδες) πού κατέχουν τήν πρώτη θέση, 
Πτελέες (καραγάτσια), Φιλύρες (φλαμουριές), Σφενδάμνοι, Όξυές, Πρίνοι 
(πουρνάρια), Κρανιές, Ξυνομηλιές, άγριοφουντουκιές κ. ά.

Σέ ώρισμένα σημεία τής παραλίας τής Προποντίδας, μεταξύ Αύδημίου καί 
Κουμιβάου, τό 'Ιερόν ’Όρος καταλήγει σέ απόκρημνες καί πετρώδεις πλαγιές, 
αδιάβατες άκόμα, καί σέ μονοπάτια.

Δύο άπό τίς κορυφές του είναι ψηλότερες. Ή  μιά, πού είναι καί ή πιο ψη
λή, >μέ υψόμετρο 8>77 μέτρα, βρίσκεται βορείως τού Γάνου καί λέγεται «Πύρ
γος», ή δέ άλλη, χαμηλότερη, μέ υψόμετρο 689 μέτρα, βρίσκεται στά βόρεια
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τής Περιστάσεως καί Ήρακλείτσας καί λέγεται 'Άγιος Ήλίας ('Άη-Λιάς), σί 
δέ ’Οθωμανοί τήν λένε «'Άη-Λιά Ντάγ».

Ή  θέα από τήν κορυφή τοΰ Πΰργου, είναι τόσο υπέροχη καί καταπλη
κτική, ώστε συναρπάζει τό θεατή. Πρός τά ανατολικά φαίνεται ολόκληρη ή 
θάλασσα τής Προποντίδος, άπό τό Βόσπορο μέχρι τόν Ελλήσποντο καί κατ’ 
ευθείαν απέναντι τά Μικρασιατικά παράλια μέ τά Μαρμαρόνησα καί στό βά
θος τά μεγαλοπρεπή όρη τοΰ Όλυμπου καί τής ’Ίδης τής Βιθυνίας. ΙΊρός τά 
δυτικά καί βόρεια, ολόκληρη ή Θράκη μέχρι τή Ροδόπη καί τις νότιες παρα
φυάδες τοΰ Αίνου μέ τις πόλεις Άδριανοΰπολις καί Σαράντα ’Εκκλησίες καί 
άκόμα άνατολικώτερα ή οροσειρά τής Στράντζας. Καί δπως αναφέρω στό κε
φάλαιο τής τουρκικής κατακτήσεως, ό κατακτητής τοΰ Ιερού Όρους Σουλ- 
τανόπαις Σουλεϋμάν, τόσο πολΰ ευχαριστήθηκε άπό τό υπέροχο θέαμα που 
απλωνόταν μπροστά του, ώστε ώνόμασε τήν κορυφή αυτή τοΰ Πΰργου «Μπα- 
κατζάκ» που σημαίνει, Σκοπιά, Παρατηρητήριο, ονομασία, ή οποία παραμένει 
μέχρι σήμερα.

Π Ο Τ Ε  Κ Α Ι Π Ω Σ  Κ Α Τ Ε Λ Η Φ Θ Η ΣΑ Ν  ΤΑ  ΓΑ Ν Ο Χ Ω ΡΑ  
ΑΠΟ ΤΟ Υ Σ ΤΟ Υ ΡΚ Ο Υ Σ

Βρισκόμεθα γύρω στά 134)5-1348 μ.Χ. Ό  μάκρος εμφύλιος πόλεμος με
ταξύ τών δύο Άνδρονίκων ιΠαλαιολόγων, πάππου καί έγγονοΰ, πού διήρκεσε 
6 ολόκληρα χρόνια (1322 - 1328) καί ή έπακολουθήσασα μέχρι τό θάνατο τοΰ 
τελευταίου, τό 1)341, κακοδιοίκησι, οί άτελεΰτητες θρησκευτικές έριδες, οί ατυ
χείς πρός τούς Βουλγάρους καί τούς Σέρβους πόλεμοι καί στή συνέχεια ό 
εμφύλιος ανάμεσα στον Ίωάν. Καντακουζηνό, τήν Βασίλισσα ’Άννα Παλαιο- 
λογίνα καί τόν γυιό της ’Ιωάννη Παλαιολόγο, πού διήρκεσε κι’ αυτός 6 χρό
νια καί είχε σάν άποτέλεσμα τήν άνακήρυξι τών I. Καντακουζηνοΰ καί I. Πα- 
λαιολόγου, ώς συμβασιλέων, συνεκλόνισαν άπό τά βάθρα της τήν Αυτοκρατο
ρία. Καί σάν νά μή έφθαναν δλα αυτά, καινούργιος εμφύλιος πόλεμος άνάμεσα 
στον Ματθαίο Καντακουζηνό (γυιό τοΰ I. Καντακουζηνοΰ) καί τόν I. Παλαιο- 
λόγο, στον οποίο άναγκάσθηκε νά λάβη μέρος καί ό I. Καντακουζηνός μέ τό 
μέρος τοΰ γυιοΰ του, πού κατέληξε στήν φυγή τοΰ I. Παλαιολόγου καί τήν άνα
κήρυξι τοΰ Ματθαίου, σέ συνάρχοντα τοΰ πατέρα του. Οί φρικτές αυτές περι
πέτειες ερήμωσαν κυριολεκτικά τή Θράκη, πού δέν εΐχε άκόμα συνέλθει άπό 
τις φοβερές επιδρομές τών Βουλγάρων τοΰ Ίωαννίτση. Πόλεις, χωριά, καί 
Φρούρια έγκαταλείφθηκαν καί ερημώθηκαν, σέ πείσμα τοΰ I. Καντακουζηνοΰ. 
ό όποιος δέν έδίστασε καί τόν Τοΰρκο Δυνάστη τοΰ Άϊδινίου Ούμούρμπεη νά 
καλέση σέ βοήθειά του τό 1,342, τοΰ όποιου οί ορδές έπί χρόνια όλόκληρα λεη
λατούσαν καί κατέστρεφαν τις Θρακικές πόλεις καί στό Σουλτάνο τής Προύσ-
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σης Ούρχάν νά δώση γιά σύζυγο τήν κόρη, του, γιά νά εξασφάλιση τή βοή
θεια του.

'Ύπό τ'ις συνθήκες αυτές οι πολέμιοι τής Αυτοκρατορίας, όλο καί προχω
ρούν. Καί ένω οΐ Σέρβοι, υπό τόν Ηγεμόνα τους Στέφ. Δουσάν επεκτείνουν 
τίς επιδρομές τους μέχρι τά πρόθυρα τής Άδριανουπόλεως, οί Τούρκοι τής 
Προύσσης αρχίζουν τήν περαιτέρω κατακτητική τους πορεία. Ό  γυιός τού 
Σουλτάνου Ούρχάν, Σουλεϋμάν, έλκόμενος άπό τή λεία πού έβλεπε ιμπροιστά 
του, έξορμά άπό τήν Προύσσα γιά νά καταλάβη τά έγκαταλελειμένα Βυζαντινά 
φρούρια. Στήν άρχή καταλαμβάνει τήν Άρτάκη στό λαιμό τής χερσονήσου 
τής Κυζήκου καί άπό έκει προχωρεί παραλιακώς καί φθάνει στον Ελλήσπον
το, όπου καί κυριεύει τήν επί τής Μικρασιατικής άκτής πόλι Τσίμπη, τό σημε
ρινό Τσαρντάκ, πού τήν βρήκε παντελώς άφρούρητη. Στον λιμενίσκο ομως 
αυτής ναυλοχούσαν τήν ημέρα εκείνη, τρία 'Βυζαντινά εμπορικά πλοία, στά 
όποια έπεβδβασε τό άπό 300 άνδρες στράτευμά του καί έκίνησε γιά τήν άπέ- 
ν,αντι Ευρωπαϊκή άκτή. ’Ισχυροί ομως νότιοι άνεμοι, παρέσυραν τά πλοία βο
ρειότερα καί τά έφεραν κοντά στήν αρχαία Πακτύη, ερειπωμένη καί έρημη 
άπό κατοίκους. Είχε προηγηθή τίς ημέρες εκείνες ισχυρός σεισμός στή Θρα- 
κική χερσόνησο, άπό τόν όποιον κατέρρευσαν καί ερημώθηκαν όλα τά παρά
κτια φρούρια. Ή  Πακτύη βρισκόταν αμέσως εντεύθεν τού τείχους τής αρχαίας 
Λυσιμαχείας, πού τό είχε κτίσει ό ’Αθηναίος Μιλτιάδης, σέ λίγα χλμ. άπό τό 
όποιο ιδρύθηκε άργότερα ή μεσαιωνική Βολερός, τό σημερινό Πλαγιάρι, (τουρ. 
Μπουλαΐρ). Στήν άλλη όχθη τού λαιμού, βρισκόταν ή αρχαία Καρδία, άπό τήν 
οποία κατήγετο ένας μεγάλος Στρατηγός τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ό Εύμέ- 
νης.

Άπό τήν Πακτύη ό Σουλεϋμάν προχώρησε καί κατέλαβε τήν Βολερό, ερει
πωμένη κι’ αυτήν άπό τόν προηγηθέντα σεισμό. Έστράφη κατόπιν προς τά 
πίσω καί είσεχώρησε στό εσωτερικό τής χερσονήσου καί κατέλαίβε τήν Καλ- 
λίπολι, χωρίς μάχη, γιατί κι’ αυτής τά τείχη ήταν γκρεμισμένα. 'Όταν ό Αύτο- 
κράτορας Καντακουζηνός πληροφορήθηκε τήν κατάληιψι τών δύο αυτών πό
λεων, είπε, οτι εχασε δύο σταύλους βοών καί χοίρων. Γρήγορα δμως κατάλαβε 
τόν επερχόμενο άπό τήν κατάληψί τους κίνδυνο καί παραπονύθηκε στον γαμ
βρό του Σουλτάνο Ούρχάν, χωρίς ομως άποτέλεσμα. Ό  Σουλεϋμάν άφού στα
θεροποιήθηκε στήν Καλλίπολι, ώρμησε πάλι προς τά βορειοανατολικά, πέρασε 
τό προαναφερθέν τείχος τής Λυσιμαχείας, πού ήταν ερειπωμένο καί άφύλα- 
κτο, κατέλαβε τό 'Εξαμίλι καί στή συνέχεια είσεχώρησε στό εσωτερικό τής 
Θράκης. Κατέλαβε πρώτα τήν σημερινή Λιμνίσκη καί από εκεί προχωρώντας 
στις δυτικές πλαγιές τού 'Ιερού ’Όρους, κατέλαβε τήν μεσαιωνική κωμόπολι 
Σανάδια, τό μέχρι τόν χαλασμό τού 1922 έλληνικό χωριό Σεντούκιο καί έπει
τα τήν Καστάμπολι. Άπό τήν τελευταία άκολούθησε τή χαράδρα τού Μεγάλου
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Ρεύματος, πέρασε τις πηγές του καί ανέβηκε τέλος στήν κορυφή τοΰ 'Ιερού 
'Όρους, τον Πύργο. Καταπλαγε'ις από τήν υπέροχη θέα πού είχε ή κορυφή 
εκείνη πρός δλες τις κατευθύνσεις, τήν ώνάμασε «Μπακατζάκ», πού σημαίνει 
παρατηρητήριο, κορυφή σκοπιάς.. Ξαναγύρισε κατόπιν στήν Καστάμπολι και 
άπό έκεΤ έστράφη πρός τά δυτικά, γιά νά καταλάβη τήν πόλι τών Μαλγάρων, 
μέ τήν ελπίδα, πώς καί σ’ αυτή δεν θά συναντούσε άντίστασι. Γελάσθηκε δμως. 
Γιατί στό μέσο περίπου τής διαδρομής πρσσέκρουσε σέ έφιππο Βυζαντινό τμή
μα, νικήθηκε καί τραυματίσθηκε πολύ βαρειά. Τον έφεραν στή Βολερό, οπού 
ύστερα άπό λίγες ημέρες πέθανε. Πριν δμως πεθάνη, έκαμε διαθήκη, στήν 
δποία καθώρισε, δπως ή εισφορά άπό τήν καλλιέργεια τών σιτηρών τών μερών 
τής Θράκης πού κατέλαβε, ή γνωστή δεκάτη, νά αποθηκεύεται στή Βολερό, 
κοντά στό Μαυσωλείο του, νά κτισθή δέ ένας Τεκές, δπου οί Δερβίσηδες θά 
μεριμνούσαν γιά τήν παρασκευή άρτου καί τή διανομή του στούς πτωχούς τής 
Καλλιπόλεως καί τής Βολεροΰ, άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος. Κάθε 
δέ Παρασκευή, νά βράζεται κρέας κριαριού μέ ιμπληγούρι, έξω άπό τον Τεκέ 
καί νά δίδεται μιά μερίδα άπό αυτό σέ κάθε διαβάτη, γιά τήν άνάπαυσι τής 
■ψυχής του. ’Επί εκατοντάδες χρόνια οί Δερβίσηδες τοΰ Τεκέ τηρούσαν μέ θρη
σκευτική εύλάβεια τίς ύστατες εκείνες επιθυμίες τού Σουλεϋμάν καί πολλοί ερ
χόταν άπό τήν πόλι Σουλτανόπαιδες καί προσευχόταν πάνω στον τάφο τού 
μακρυνού προγόνου τους, τού Χατζή Μπαμπά, οπως τον άποκαλούσαν. Αύτός 
είναι ό λόγος, γιά τον όποιο τά δύο Καϊμακαμλίκια Περιστάσεως καί Μυριοφύ- 
του, υπαγόταν στήν Καλλίπολι, μολονότι, πολλά άπό τά χωριά τους βρισκόταν 
πολύ πιο κοντά στήν Ραιδεστό. Στά χρόνια δμως τού Σουλτάνου Άβδούλ Χα- 
μίτ, ή εισφορά εκείνη συγχωνεύθηκε μέ τήν δεκάτη τού Κράτους καί καθιε
ρώθηκε νά μοιράζωνται κάθε μέρα 300 οκάδες άρτου στούς φτωχούς τής Καλ
λιπόλεως καί Πλαγιαρίου, -άπό φούρνους, πού τούς πλήρωνε τό Κράτος. ’Από 
τίς 300 δμως οκάδες αυτές τού άρτου, ελάχιστες δινόταν σέ φτωχούς Χρι
στιανούς, γιατί τίς περισσότερες τίς έπαιρναν Τούρκοι καί μάλιστα Ανώτεροι 
Δημόσιοι 'Τπάλληλοι.

Μέ τό Ιστορικό αύτό έρχεται σέ άντίθεσι μιά περικοπή τής 'Ιστορίας Πα- 
παρρηγοπούλου, Τόμ. 6ος σελ. 18·8, στήν οποία άναγράφονται τά εξής: «.. . . 
Τελευταΐον δέ κτησάμενοι διά τής προσλήψεως τής τού Καρασή χώρας Ναυ
τικήν δύναμιν, ήν πρότερον δένείχον, έπεχείρησαν δύο έπιδραμάς, τάς πρώ- 
τας άς έπεχείρησαν εις τήν Εύρώπην, τό 1337 καί τό 1340, έξ ών κατά τήν 
μίαν άπεκρούσθησαν, κατά δέ τήν έτέραν πολλήν άπεκόμισαν λείαν, άλλ’ ορι
στικούς ούδαμού τής Εύρωπαϊκής παραλίας κατεστάθησαν, ουδέ τότε, ούδέ κατά 
τά επακολουθήσαντα επτά καί δέκα έτη. ..» . Δηλαδή μέχρι τό 1357, ούδεμία 
μόνιμη έγκατάστασι τών Τούρκων στά Εύρωπαϊκά έδάφη τής Αυτοκρατορίας 
έγινε.



188 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ έ.α . ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΡΜΙΔΗ

’'Αλλη δμως περικοπή τής ιδίας ιστορίας κα! Τόμου, στή σελίδα 198, συμ
φωνεί σχεδόν κατά ιβάσιν με τό άναφερθέν ανωτέρω λίγο μυθιστορηματικό επει- 
σόδιον τής καταλήψεως τής περιοχής των Γανοχώρων — 'Ιερού ’Όρους άπό 
τους Τούρκους. ’Ιδού αυτό: « . . .  Εϊπομεν ότι ό Ούρχάν κα! άν ήθελε νά σώση 
(τόν I. Καντακουζηνό), δεν ήδύνατο, άλλ’ εννοείται, δτι δέν ήθελε. ’Ενώ τό 
1348 ήλθε είς τό Σκουτάρι, ινα επισκεφθή μεθ’ δλης αύτοΰ τής αυλής κα! τής 
οικογένειας του τόν πενθερόν του (I. Καντακουζηνόν), κα! πολλά έγένοντο τότε 
αυτόθι κυνηγεσια κα! συμπόσια, μετ’ όλίγον μοίρα αξιόλογος Όσμανιδών, δια- 
περάσασα τόν 'Ελλήσποντον, έπεχείρησε δεινήν δήωσιν τών Θρακικών κα! Μα
κεδονικών πόλεων. ’Έπειτα ό Ουρχάν συνεμάχησε αναφανδόν μετά τών Γε- 
νουαίων, πολεμουμένων τότε υπό τοΰ Καντακουζηνοΰ. Μετ’ όλίγον δέ, επωφε
λούμενος ·έκ τής όσημέραι προϊούσης αναρχίας τοΰ Κράτους, κατέλαίδε μονί- 
μως πολλά τής Θρακικής χερσονήσου φρούρια κα! ιδίως τήν Καλλίπολιν, άφ’ 
ής όρμώμενοι οι Όσμανίδαι, έμελλαν νά κατακλΰσωσι μετ’ ού πολύ πάσαν τήν 
Θράκην κα! Μακεδονίαν. Είς μάτην ό Καντακουζηνός έζήτησε παρά τοΰ γαμ
βρού του τήν άπόδοσιν τών Ευρωπαϊκών τούτων φρουρίων. Ό  Ουρχάν, άφοΰ 
κατ’ άρχάς προσεποιήθη, δτι είναι διατεθειμένος νά έλθη περί τούτου είς δια
πραγματεύσεις, επί τέλους δέν απέδωσε τίποτε. . .».

Ό πω ς κα! άν έχη τό πράγμα, γεγονός είναι, δτι ή περιοχή τών Γανοχώ
ρων —  Τεροΰ Όρους, είναι ή πρώτη περιοχή τής Θράκης πού καταλήφθηκε 
άπό τούς Τούρκους μετά τήν σταθεροποίησί τους στήν χερσόνησο τής Καλλι- 
πόλεως, γιατί δέν είναι δυνατόν, στρατός όρμώμενος άπό τή χερσόνησο τής 
Καλλιπόλεως νά προχωρήση πρός τό εσωτερικό τής Θράκης, χωρίς προηγου
μένως νά” έξασφαλισθή άπό τήν περιοχή τών Γανοχώρων, καταλαμβάνοντάς 
την. Ή  δέ άπώλειά της έπήλθεν ώς συνέπεια τής καταπτώσεως τοΰ Κράτους, 
άπό τούς προηγηθέντες μεταξύ τών διαφόρων διεκδικητών τοΰ θρόνου εμφυ
λίους πολέμους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΓΑΝΟΧΩΡΩΝ

α) Γάνος.

’Αρχίζω άπό τόν Γάνο, δ όποιος ήταν ή άρχαιότερη κα! μιά άπό τις σπου
δαιότερες κωμοπόλεις τών Γανοχώρων, άπό τήν οποία προήλθε καί ή ονομασία 
τής περιοχής. Ό  Γάνος δπως μαρτυρούσαν κα! τά μέχρι τό χαλασμό τοΰ 
1922 σωζόμενα ερείπια τών άρχαίων τειχών κα! πύργων, ήταν αρχαιότατη κα! 
οχυρά πόλις κα! ισχυρότατο φρούριο, τήν όποιαν αναφέρει κα! ό Αισχύλος στον 
κατά Κτησιφώντσς λόγο του καί δ Ξενοφών στήν «ίΚύρου Άνάβασιν», στό 7ο 
κεφάλαιο τής οποίας εξιστορώντας τήν κάθοδο τών Μυρίων, λέγει, δτι δταν
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ο! Μύριοι βρισκόταν στήν έναντι τοΰ Βυζαντίου Χρυσούπολι τής Μικρας 
Άσίας, ό τότε Βασιληάς τών Όδρυσσών τής Θράκης Σεύθης ό Β ', ύποσχέθη- 
κε σ’ αυτόν νά τοΰ δώση τήν Βησάνθη (σημ. Ραιδεστό), τό Γάνο καί τό̂  Νέον 
Τείχος (οπού περίπου τό σημερινόν Νεοχώριον), άν τόν 'βοηθούσε μέ τήν Στρα
τιά του στήν άνάκτησι τών εδαφών τοΰ πατρώου του Κράτους, λαμβάνοντας 
μάλιστα ώς σύζυγο, κατά τά θρακικά έθιμα, καί τή θυγατέρα του (τοΰ Ξενο- 
φώντος), άν είχε.

Ό  Γάνος κατά μιά παράδοσι κτίσθηκε γύρω στά 600 π.Χ. άπό τούς 'Έλ
ληνες άποίκους, οί όποιοι ύπό τόν Βύζαντα ίδρυσαν στις ακτές τοΰ Βοσπόρου

ΓΑ Ν Ο Σ. Τό σπίτι πού μένει στήν παραλία μέ τόν πλάτανο. Παραπλεύ- 
ρως τοΰ σπιτιοΰ εΐναι ή βρύση μέ τήν ελληνική επιγραφή. « Ή  παρούσα 
βρύση άνεκαινίσθη δαπάναις τοΰ Γεωργίου Τζαφέρη καί υίοΰ Αύγούστου 
8 1817. 'Η τα ν  καί είναι σήμερα καφενείο. Μπροστά άπό τό σπίτι αύτό 
έγινε ή έπιβίβασις στά πλοία τών προσφύγων τό 1922 (διακρίνεται ή πα

ραλία μέ τό γιαλόβαλο).

τό αρχαίο Βυζάντιο. Σύμφωνα μέ τήν παράδοσι αυτή, ένω οί άποικοι εκείνοι 
παρέπλεαν τίς Θρακικές ακτές τής Προποντίδος, είδαν πάνω στό όρος λάμψεις, 
οί όποιες ερχόταν άπό ενα φανό - φάρο, πού ακτινοβολούσε σέ μεγάλη άπό- 
στασι καί προστάτευε τούς ναυτιλλομένους άπό κινδύνους προσαράξεων. ’Απο
βιβάσθηκαν τότε οί αποικοι στήν παραλία αυτή καί έκτισαν τήν πόλι, τήν όποια 
(ονόμασαν «Γάνον», άπό τό γανόω, στίλβω, λάμπω, λάμψις. Τό όνομα αυτό δια
τηρήθηκε στό πέρασμα τών αιώνων, άν καί ό Άρποκραίων τό άναφέρει καί στό 
θηλυκό, ή Γάνος καί στό ουδέτερο, τό Γάνος.



190 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ έ. ά. ΑΓΓΕΛΟΥ. ΓΕΡΜΙΔΗ

Κατά μία άλλη, παοάδοσι σχετική μέ τήν προέλευσι τοΰ ονόματος αύτοΰ, 
■επάνω στήν πιο υψηλή κορυφή τοΰ Τεροΰ ’Όρους, υπήρχε στήν αρχαία επο
χή ένας Ναός στό όνομα αρχαίας θεάς, τής «Γανείας Άρτέμιδος», τοΰ οποίου 
οί μαρμάρινοι κίονες, όταν φωτιζόταν άπό τίς ακτίνες τοΰ ήλίου, ακτινοβολού
σαν μέ τόσο δυνατές ανταύγειες (αναλαμπές, λάμψεις), ώστε ή κωμόπολις πή
ρε τό όνομα «Γόνος», πού δπως προανέφερα, προερχόταν άπό τό ρήμα γανόω, 
λάμπω, στίλβω.

Τήν εκδοχή αυτή τής ύπάρξεως τοΰ Ναοΰ ενισχύει καί ή άνεύρεσις κον
τά στό Γάνο άρχαίων επιγραφών, ανάμεσα στις όποιες άναφέρεται ή Θεά 
«Γάνεια», ή «Γανήα», ή πολιούχος τοΰ Γάνου. Ό  Dumont ITomolle, αναφέρει 
επιγραφήν, ή όποία γράφει: «’Απολλώνιος ΣεύΟου Θεά Γανήα ευχήν». Κοντά 
στό Γάνο υπήρχε καί προάστειο, πού λεγόταν «Γανίς» ή «Γανιάς».

’Αρχικά ό Γάνος κτίσθηκε πάνω σέ λόφο, τά κράσπεδα τοΰ οποίου έλουζε 
τό γαλανό κΰμα τής Προποντίιδος. Άργότερον, όταν ιμέ τίς προσχώσεις ή ξηρά 
έπεξετάθη προ τή θάλασσα, κτίσθηκαν σπίτια καί στή νέα παραλία. ’Έτσι ό 
Γάνος άπό τά Βυζαντινά άκόμα χρόνια άπετελεΐτο άπό δύο τμήματα. Τήν 
Άκρόπολι, δηλαδή τήν παληά, ή πάνω πόλι, πού ήταν ορεινή καί τήν παρά
λια πεδινή, ή κάτω πόλι. Καί μέχρι τά τελευταία χρόνια εΰρισκε κανείς άπό 
τήν παραλία ώς τίς υπώρειες τοΰ λόφου τής Άκροπόλεως, στρείδια, άχινούς, 
ή καί άλλα οστρακοειδή, νεκρά φυσικά.

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ό Γάνος άναφέρεται άπό τον Ιεροκλή 
καί τον Κων) νο τον Πορφυρογέννητο, σάν μιά άπό τίς 14 πόλεις τοΰ Θέ
ματος τής Θράκης. Ό  Γάνος μέ όλη τήν περιοχή τών Γανοχώρων περιήλθε 
στήν κυριαρχία τών Τούρκων γύρω στά 13481 —13(50, άπό τον γυιό τοΰ 
Σουλτάνου Ούρχάν Εμίρη Σουλεϋμάν, οπως άνέφερα στό οικείο κεφάλαιο.

’Αρχικά ό Γάνος ήταν ’Επισκοπή, τμήμα τής ’Επισκοπής Πανιού καί 
άργότερα τής ’Επισκοπής Περιστάσεως. Ή  άνύψωσίς της σέ Αρχιεπισκοπή 
καί Μητρόπολη έγινε στούς χρόνους τοΰ Αύτοκράτορα ’Ανδρονίκου Παλαιο- 
λόγου τοΰ Α ' (πρεσβυτέρου), μεταξύ τών ετών 1:282—4)3;2ι8 καί άναφέ- 
ρεται ώς τοιαύτη στό Συνταγμάτιο τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρυσάν- 
θου, πού έξεδάθη τό 1»71ι5.: ’Από τον 19ον αιώνα άναφέρεται ώς Μητρόπολις 
Γάνου καί Χώρας, ό δέ Μητροπολίτης έφερε τον τίτλο: «'Τπέρτιμος καί 
’Έξαρχος Θράκης παραλίας».

Οί Γανιώτες ήταν εξαιρετικά θρήσκοι καί θεοσεβείς, δπως μαρτυρεί ο 
μεγάλος άριθμός τών εκκλησιών, παρεκκλησίων καί μοναστηριών. Αναφέρω 
τά κυριώτερα άπό τό Ιερά Καθιδρύματα.

’Ε κ κ λ η σ ί ε ς : '  Τρεις- στήν πόλι. Τήν εκκλησία τών Ημμμεγίστου' 
Ταξιαρχών, στό κέντρο περίπου τής κωμοπόλεως, πού ήταν ή άρχαιότερη
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εκκλησία τοΰ Γάνου καί Μητροπολιτικός Ναός, τήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου, τής οποίας δωρητής ήταν ό Ν. ιΚαρανικόλας, ό όποιος είχε δο>ρή- 
σει καί τό ο:ίκόπεδο τοΰ νεκροταφείου καί τήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου Χαρα- 
λάμπους, τις δυο τελευταίες, πρός τό νοτιώτερο μέρος τής παληάς πόλειος. 
Μιά εκκλησία στήν κάτω πόλι, τήν εκκλησία τής Παναγίας τής Λαοδηγη- 
τρίας,, κοντά στήν παραλία, πού γιώρταζε δμως τήν τρίτη ήμέρα τοΰ Πά
σχα.

Π α ρ  ε κ κ λ η σ ί α :  ΙΙάρα πολλά, άπό τά όποια μέσα στήν πόλι ήταν, 
τοΰ 'Αγίου· Μηνά, τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ θεολόγου, τοΰ 'Αγίου Ελισαίου, 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, τό όποιο μετετράπη σέ Δημοτικό σχολείο θηλέων τό

ΤΟ Μ ΗΛΙΟ : Καί οί δύο μαχαλάδες τοΰ Χωρίου. 'Ο  τουρκομαχαλας δια- 
κρίνεται αριστερά.

1902, τής Παναγίας τής Έλαιούσης, τής 'Αγίας Αικατερίνης καί τής Ztoo- 
δόχου Πηγής. Γύρο) καί εξο> άπό τήν πόλι, στίς τέσσαρες γωνιές της, παρεκ
κλήσια μέ πηγές νεροΰ, πού έθεωροΰντο 'Αγιάσματα, δπως τής 'Αγίας Πα
ρασκευής, τοΰ 'Αγίου Κων)νου, τοΰ 'Αγίου Ελισαίου καί τοΰ 'Αγίου Κύ
ριλλου» ΙΙάνω σ’ ένα ύψωμα, ανάμεσα στό Γάνο καί τό Μηλιώ, κατάφυτο 
άπό πανύψηλα ’δένδρα, ήταν τό έξωκκλήσι τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ ('Άη-Λιά), 
άπό τό όποίο κατά μιά παράδοσι έβγαιναν δύο φίδια μέ χρυσά κέρατα καί 
τρομοκρατούσαν τούς διερχομένους διαβάτες σέ προκεχωρημένες ή ακατάλ
ληλες ώρες. Κοντά στό Μοναστήρι τής Παναγίας, ήταν τό παρεκκλήσι τών 
Μακκαΐβαίων, μέ 4 'Αγιάσματα καί κοντά σ’ αυτό, τό παρεκκλήσι, τοΰ 'Αγίου
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Έρμολάου. Κοντά στήν τοποθεσία «Πλατάνια», ήταν τά παρεκκλήσια τοΰ 
'Αγίου ’Αθανασίου καί τής 'Αγίας "Αννης και περί τήν τοποθεσία «Τοΰ Χρί
στου τ’ αχνάρια», αριστερά άπό τά κρΰα νερά, οπου πάνω σ’ ένα βράχο υπήρχε 
ένα αποτύπωμα γυμνού πέλματος ανθρώπου, τά παρεκκλήσια τοΰ 'Αγίου Νι
κολάου καί τοΰ 'Αγίου Λουκά. Τέλος, προς τήν τοποθεσία «Κάτεργα», ήταν 
τό παρεκκλήσι τοΰ 'Αγίου Βλασίου.

Μ ο ν α σ τ ή ρ ι α: Δυο μεγάλα Μοναστήρια στις κοντά στον Γάνο 
πλαγιές τοΰ 'Ιεροΰ ’Όρους, ολοκλήρωναν τόν θρησκευτικό εξοπλισμό τής κω- 
μοπόλείος αυτής. Τό Μοναστήρι τής Παναγίας (Κοιμήσεως τής Θεοτόκου), 
αρχαιότατο μέ ώραιοτάτη εκκλησία, ωραίο περίγυρο καί πλούσια κτήματα, 
αμπέλια κλπ. καί τό Μοναστήρι τής Παναγίας τής Νικαιώτισσας (Γεννέσιο 
τής Θεοτόκου), μιε μεγάλο ξενώνα, παληό κι’ αύτό καί μέ πολλά κτήματα, 
πού τό κατέστρεψαν κατά τήν περίοδο τοΰ 1914— 1918 οί Τοΰρκοι καί τό 
επισκεύασε ένας έξυπνος καί έργατικώτατος Παππάς, δ Παππά Κυριακοΰ. 
Γιώρταζε άπό 1— 3 Αύγουστου.

Στήν περιοχή αυτή τοΰ Γάνου, ανάμεσα στά σωζόμενα παρεκκλήσια καί 
Μοναστήρια, υπήρχαν πολλά ερείπια άρχαίων βωμών καί Μοναστή ρ ιών, κα- 
Οιος καί τό σπήλαιο, στό όποιο άσκήτευε δ Πολιοΰχος τοΰ 'Γάνου "Αγιος 
’Αθανάσιος. Ό  "Αγιος αυτός, πού καταγόταν άπό τήν Άδρ)πολι, ώργάνωσε 
τό μοναχικό βίο κατά τά έτη 1127*5—Ίΐ2'88 καί έγινε δύο φορές Πατριάρχης 
Κων) πόλεως, τή μιά άπό τό 1ΐ28·9 εως τό 1298 καί τήν άλλη άπό τό 1304 
έως τό 1'33Ό. Πραγματεία γιά τόν βίο αύτοΰ, έγραψε δ Άθαν. Παντοκρα- 
τορινός, δ δέ ίερεύς καί διδάσκαλος Στυλ. Βαφείδης άνέφερε πάντοτε μεταξύ 
τών 'Αγίων κατά τήν Συναπτήν καί τόν "Αγιο αυτόν. «’Αθανασίου τοΰ εν 
τώ όρει Γάνου άσκήσαντος».

Τό Μητρσπολιτικό κτίριο βρισκόταν κι αύτό στήν πάνω πόλι, άλλά μετά 
τήν καταστροφή ταυ άπό πυρκαϊά κατά τούς σεισμούς τοΰ ’Ιουλίου τοΰ .1912 
καί μή ύπάρχοντος άλλου καταλλήλου οικήματος, δ Μητροπολίτης έγκατεστά- 
Οηκε στήν Χώρα, οπου βρέθηκε κατάλληλο οίκημα καί οπου έμεινε μέχρι 
τό χα?ατσμό τοΰ 1922. Στις μεγάλες γιορτές δμως τοΰ έτους, ερχόταν καί 
λειτουργούσε στό Γάνο.

Είχε καί υπέροχες φυσικές ομορφιές ό Γάνος. Καί πρώτα ή μαγευτική 
τοποθεσία του επάνω στό λόφο, οπου ήταν κτισμένος. Σωστή Άκρόπολις, 
έδέσποζε καί άντανακλοΰσε στή γύρω περιοχή μέ μιά θαυμάσια γοητεία πού 
έθελγε τούς θεατές πού τόν άντίκρυζαν άπό τή θάλασσα, προς τήν δποία 
είχε επίσης υπέροχη θέα. Οί ύπερκείμενες τοΰ Γάνου πλαγιές τοΰ Τεροΰ 
"Ορους, κατάφυτες άπό πανύψηλα Ιδένδρα, φασκομηλιές, έλελίφασκες, κυριο
λεκτικά μοσχοβολούσαν. Άπό τά λουλούδια τους πού μαζεύανε οί κάτοικοι 
κατά τόν Μάϊο, κατασκεύαζαν μέ διάφορα άλλα μυρωδικά καί ζάχαρι, τά πε



ΤΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑ Α. ΘΡΑΚΗΣ 193

ρίφημα ματζούνια, πού τα χρησιμοποιούσαν σάν μοναδικά φάρμακα γιά τίς 
διάφορες άρρώστειες καί γιά άριστο τονωτικό. Ή  βλάστησι ώργίαζε καί πιο 
πάνω, πρός τήν υψηλή κορυφή τού ’Όρους, τον ΊΊύργο, οπού άφθονες καί 
πανύψηλες δρύες, κρανιές, φουντουκιές, φλαμουριές, τών οποίων τά λουλού
δια αρωματίζανε τή γύρω περιοχή.

’Εκεί κοντά ήταν καί οί πηγές τού Μεγάλου Ρεύματος, πού αποτελούσε 
τον κυριώτερο βραχίονα τού Μελανός ποταμού, ό όποιος, οπως προανέφερα, 
χυνόταν στάν Κόλπο τού Ξηρού, ή Κόλπο τού Σάρρου, ή καί Μέλανα Κόλπο,

ΓΑ Ν ΟΣ. Ό  πίσω μαχαλάς μέ τό ρέμα. πού κατεβαίνει άπό τόν "Αη Γιώργη 
του Μηλιού. ‘Η  κοίτη του έχει άναχώματα γιά προστασία άπό πλημμύρα. 

’Απέναντι τά βουνά τοΰ Βαρδαλώκου (Αύδήμιον).

ή τοπθεσία «Πόρτες», όπου υπήρχαν ερείπια αρχαίων τειχών μέ είσοδο καί 
χαμηλότερα μιά θαυμάσια πηγή, μέ δροσερό καί εύγευστότατο νερό, πού 
τήν έλεγαν «Σουράγια». Χαμηλότερα πρός τά βόρεια, βορειοδυτικά καί δυ
τικά, εκτεινόταν τά ημιορεινά καί πεδινά χωριά, όπως τό 5Ιντζέκιοϊ, ή Κα- 
στάμπολις, τό Σιμιτλή, τό ΕΙρηνοχώρι, τό Σεντούκι κ.ά.

’Άφθονες πηγές καί βρύσες, έδιναν στό Ράνο περίσσια έξαιρέτων πο
σίμων νερών. Στήν πάνω πόλι οί βρύσες, τού Παγιώτα, τού Καρατζιά, τού 
Γαλιανού, τού Καρανικόλα, τού Μπ.αλτά, τής Διολίτσας, τού Μπαντέρα, τού 
Λεοντόπουλου, τού Μόσχου, τού Ταυλαρίου κ.ά., στήν δέ κάτω πόλι, οί βρύ
σες τής Ξουπγής (Ζωοδόχου Πηγής), τού Παπακυριακούλια, τής Όδηγη-

13
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τρίας, τοΰ Άριστάρχου, τοΰ Ζαχαροΰλια, τοΰ Βαρδαλή, τοΰ Γιοβάντσου, τοΰ 
Παντούρη, τοΰ Μαργαρίτη κ.α.

Άπό τά νερά τών πηγών τοΰ 'Ιεροΰ ’Όρους, πού τά λέγανε «Κρΰα 
Νερά», έκ ιν ου ντο πολλοί γραφικοί νερόμυλοι, περί τούς 10— 12, δπως τοΰ 
Θανασάκη Βαρδαλή, τοΰ Κοινοτικού, τής Παναγίας, τοΰ Νικ. Καρατζιά, τοΰ 
Θανασάκη Ζαχαρία, τοΰ Δαιμ. Λεοντόπουλου, τοΰ Γιάννη Πιπένσα, τής Πα
ναγίας καί τοΰ Γιάννη Κω στή.

Σπουδαία ήταν καί ή ναυτιλία τοΰ Γάνου, πού άριθμοΰσε κατά τις αρ
χές τοΰ 20οΰ αιώνα, περισσότερα άπό 50 μικρά καί μεγάλα ιστιοφόρα, πλοία 
καί πολλοί καπεταναΐοι του, μέ τά καράβια τους αρμένιζαν στήν Προποντίδα, 
στή Μαύρη Θάλασσα καί στό Αιγαίο, γιά νά .μεταφέρουν τά βαρέλια μέ τά 
κρασιά, τά ρακιά, τά σιτηρά καί είδη κεραμοποιίας. Στήν παραλία τοΰ Γάνου 
στά τελευταία χρόνια ήταν τραβηγμένα στήν στεριά πολλά καράβια, τά 
όποια άφοΰ έπί χρόνια πολλά ώργωσαν τόσες καί τόσες θάλασσες καί γύ
ρισαν τά λιμάνια του, αράξανε, σωστοί απόμαχοι τής θάλασσας στήν παρα
λία τοΰ Γάνου, γιά νά διαλυθούν καί πωληθοΰν σάν παληοσί'δερα. Καί μαζύ 
μέ τά καράβια καί πολλοί απόμαχοι ναυτικοί καί βαρκάρηδες μέ τις βάρκες 
τους.

Ό  Γάνος, δπως καί οί μεγάλες κωμοπόλεις τών παραλίιον Γανοχώρων, 
εΐχε τακτική καί πυκνή θαλασσία συγκοινωνία μέ τήν Κων)πολι. Κάθε μέρα 
ερχόταν καί φεύγανε δύο έπιβατηγά ατμόπλοια, τό ένα ελληνικό καί τό άλλο 
τούρκικο, καθώς καί εκείνο πού τό λέγανε «’.Εξπρές», τό όποιο εκαμνε τήν 
διαδρομή Κων) πόλις — Ραιδεστός —1 Γάνος — Καλλίπολις, απ’ όπου γύ
ριζε πίσω. Τήν διαδρομή αύτή άπό τήν Κο.)ν)πολι μέχρι τό Γάνο καί άπό τό 
Γάνο μέχρι τήν Κ<ον)πολι.,τήν εκαμνε μονάχα σέ τέσσαρες ώρες, πού ήταν 
ταχύτης πολύ μεγάλη γιά τό χρόνια εκείνα.

Μά καί ή αλιεία τοΰ Γάνου ήταν ανεπτυγμένη και φημισμένη, γιατί ή 
θάλασσά του είχε άφθονο ένάλιο πλούτο σέ μικρά καί μεγάλα ψάρια, μέ πασί- 
γνωστους θαλασσόλυκους ψαράδες, δπως ό Μόσχος Καρασταμάτης, ό Λημ. 
Μελαχόρης, δ Καρυοφύλλης Μπλάμης, πού ήταν καί άριστος κυνηγός, ό Ζα
ρίφης Κωνσταντάρας, ό Βαρσαμής Μελιγκότσης, ό Παγιώτας Γαρύφαλλος 
κ.ά. "Οταν οί τράτες καί τά γρΰ—γρΰ αράζανε στό λιμανάκι τοΰ Γάνου καί 
βγάζανε τά ψάρια, ένας Γανιώτης πού τόν λέγανε Μαργαρίτη καί ήταν τε
λάλης τοΰ χωριού (καί συγχρόνως καί νεκροθάφτης του), διαλαλοΰσε άπό τό 
λόφο τά προϊόντα τής αλιείας μέ τήν οξεία καί χαρακτηριστική φωνή του: «... 
Στό γιαλό έβγάλανε κολιοί, δυο μεταλλίκια ή οκά, όποιος θέλ’ άς πάη νά 
πάρί. . .». Ό  Μαργαρίτης αυτός, πού ήταν χαρακτηριστικός τύπος τοΰ Γά
νου,, διαλαλοΰσε καί τις κηδείες καί άφοΰ κτυποΰσε τήν καμπάνα, φώναζε 
σάν νά μοιρολογούσε: «Όρίστεεεε στήν έκκλησίαααα». Ό  ίδιος κοινοποιούσε
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καί τίς διαταγές τών Δημογερόντων κατά τόν ίδιο τρόπο, αυτός τέλος κτυ- 
ποΰσε τίς νύκτες τών Χριστουγέννων καί τοΰ Πάσχα τίς πόρτες τών σπιτιών, 
γιά νά ξυπνήσουν οί κάτοικοι καί νά πάνε στήν εκκλησία, σύστημα πού έφηρ- 
μύζετο σ’ δλα τά υπόδουλα μέρη, στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, μέχρι τόν 
Ρωσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1877—1878, οπότε επετράπη ή τοποθέτησις κω
δώνων στις εκκλησίες.

Οί περισσότεροι δμως κάτοικοι ασχολούνταν μέ τήν αμπελουργία καί τήν 
οινοποιία, μέ τά φημισμένα κρασιά καί ρακιά τους, δπως θά αναφέρω πιο 
κάτω. ΐΠολλοί επίσης ήσαν γεωργοί καί αρκετοί απ’ αυτούς μέ πολλά στρέμ
ματα σιταγρών καί ιδιόκτητα αλώνια, δπως οί ’Αναστάσιος καί Δημοσθένης 
Αυμπεράκηδες, δ Άθαν. Ζαχαρίας, ό Κο>ν)νος Βαρδαλής, δ Άθαν. Σπαν- 
δώνης, δ Νικ. Χατζησαμαράς, μέ κυριώτερα προϊόντα τό σιτάρι, κριθάρι, 
άραβοσίτι, όσπρια, βαμβάκι, κρεμμύδια κ.ά.

Πολλοί γεωργοί δέν είχαν επαρκή κλήρο γιά νά ζήσουν. Αυτοί άσκοΰσαν 
καί τό επάγγελμα τοΰ πλανοδίου εμπόρου ή πραμματευτή, πού τούς έλεγαν 
«Γιαλετζήδες». Καί άλλοι μέν από αυτούς μεταφέρανε φορτωμένα σέ άλογα, 
ήμιόνους ή όνους καί πωλοΰσαν στά πέραν τοΰ Ίεροΰ ’Όρους καμποχώρια, 
σταφύλια, ξύδι, ρακί, τζίτζιφα, άνταλλάσσοντες αυτά μέ άλλα εγχώρια προϊ
όντα, δπως τό σιτάρι, τό βούτυρο, τό τυρί, τό μέλι καί άλλοι, όργανούμενοι 
αυτοί σέ καραβάνια, ταξίδευαν στό εσωτερικό τής Θράκης, ακόμα καί στήν 
Άνατ. Ρωμυλία καί Ρουμανία, οπου ήταν εγκατεστημένοι πολλοί Γανιώτες, 
πωλοΰσαν τά προϊόντα τών Γανοχώριον καί άγόραζαν άλλα είδη, χρήσιμα γιά 
τίς ανάγκες τών κατοίκων τους, τά όποια έπιστρέφοντες, τά πωλοΰσαν σ’ αυ
τούς σέ καλές τιμές.

Πολλοί επίσης Γανιώτες φεύγανε γιά εργασία στό εξωτερικό. Γύρω στά 
1900, περί τούς τριακόσιους Γανιώτες ήταν εγκατεστημένοι στήν Κων)πολι, 
200 περίπου στή Βουλγαρία καί Ρουμανία καί περισσότεροι άπό 100 στήν 
’Αμερική. Οί αριθμοί αυτοί αυξήθηκαν πολύ κατά τήν περίοδο τών διωγμών 
τοΰ 191ι4—-1915. Πολλοί άπό αυτούς έξειλίχθησαν σέ οικονομικούς καί εμπο
ρικούς παράγοντες, δπως δ Γ. Μάξιμος, Τραπεζίτης καί μεγαλέμπορος είσα- 
γωγικοΰ εμπορίου, καθώς καί έξαγωγικοΰ τοιούτου στή Σόφια, δ Κων)νος 
Σκούμας στήν 'Τάμπολι, δ Θεόδ. Μουντούμης, έμπορος αυγών, δερμάτων, 
έλαιών καί τυροκομικών ειδών στήν Νέα Ζαγορά, ό Ίωάν. Καραγαϊτάνης καί 
Στυλ. Καρατζικίδης στήν Φιλιππούπολι, οί ’Αναστάσιος καί ’Αριστοτέλης 
Καμπούρηδες, μεγαλοκτηματίες καί έμποροι σησαμελαίων στό Χαρμανλή, δ 
Δικηγόρος Ίωάν. Κωνσταντινίδης στήν Κων)πολι, δ Ίωάν. Γιαμόλας βαμ
βακέμπορος στήν Αίγυπτο, δ Έμμ. Γιαμόλας έμπορορράπτης στό Παρίσι, οί 
Κλεόβουλος καί Σεραφείμ Ταυλάριοι στή Ρωσία καί πολλοί άλλοι σέ πολλά
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μέρη τής Άσίας, Ευρώπης, Αφρικής καί Αμερικής, πού 'δέν είναι βέβαια 
δυνατόν νά απαριθμήσω.

Ό  Γάνος, σάν πραγματική μικρή πόλι, είχε πολλά καταστήματα, περί 
τά 20 παντοπωλεία, περί τό 10—Ί'2 καφενεία, 6 στήν πάνω πόλι καί 5 στήν 
κάτω, πρός τήν παραλία. Άπό τά τελευταία, τό μεγαλύτερο καί καλύτερο ήταν 
τό καφενείο τοΰ Γιάννη Άλμαλιώτη, στό όποιο σύχναζε ό 'Πρόεδρος τής Κοι
νότατος, οί Δημογέροντες, οί δάσκαλοι, οί έμποροι καί γενικά οί προύχοντες 
καί ή αριστοκρατία τοΰ Γάνου. 'Τπήρχαν επίσης ι6 αρτοποιεία, 0 ύφασματο- 
πωλεΐα, τά '3 ελληνικά, 1 αρμένικο καί 1 εβραϊκό.

Πολλοί ήταν οί μορφωμένοι προύχοντες, δπως ό ΆΟαν. Ζαχαρίας, ό 
γνωστός ώς Άγά-Θανάσης, μέ πολλές καί μεγάλες επιχειρήσεις καί απέραντα 
κτήματα, δ πιο πλούσιος καί πασίγνωστος σ’ δλα τά Γανόχωρα, μέ κύρος καί 
ισχύ καί σ’ αυτά ακόμα τά Τουρκικά Δικαστήρια, ό Ίωάν. Λεοντόπουλος, 
μελισσοτρόφος καί ιδιοκτήτης εργοστασίου σηροτροφίας μέ 2.00 εργάτριες, 
πού πωλοΰσε τά κουκούλια στήν ΓΙροΰσσα, οί Άρίσταρχος Φωκίδης καί 'Νικ. 
Γιαννακούλιας, μεγαλέμποροι οίνων, 6 Ίωάν. Ζαχαριάδης, έμπορος, ό όποιος 
στά 1900 έπεξέτεινε τό νεκροταφείο τοΰ Γάνου, τον περίτοιχο τοΰ οποίου έκα
μαν μέ προσωπική έργασία οί κάτοικοι τής κιομοπόλεως, ό Ί .  Ταυλάριος, ό 
Χρυσοβέργης Σίιμου κ.ά. Εξαιρετικές προσωπικότητες ήταν καί οί κατά- 
καιρούς Πρόεδροι τής Κοινότητας τοΰ Γάνου, άπό τούς οποίους ό Δημ. Ζα- 
ψειρόπουλος ή Τζιφρόπουλος, επί πολλές ΙιΟετίες Πρόεδρος, εξυπηρέτησε τά 
μέγιστα τή γενέτειρά του.

Καί λίγα γιά τά δύο εκπαιδευτήρια τοΰ Γάνου τοΰ οποίου οί κάτοικοι 
δέν ήταν μονάχα εξαιρετικά εργατικοί, καί φιλοπρόοδοι, δπως άλλως τε καί 
δλοι οί κάτοικοι τών Γανοχώρων, άλλά καί εξαιρετικά φιλόμουσοι καί φιλο
μαθείς. Όνομαστά ήταν τά δύο εκπαιδευτήριά του, πού βρισκόταν στήν πάνω 
πόλι, τό βτάξιο Δημοτικό Άρρένων μέ 240 περίπου μαθητές στά τελευταία 
χρόνια καί τό επίσης βτάξιο Θηλέων, μέ 200 περίπου μαθήτριες. Λίγο ενω- 
ρίτερα άπό τούς καταστρεπτικούς σεισμούς τοΰ καλοκαιριού τοΰ 1912, είχε 
προστεθή καί 7η τάξη στό Δημοτικό Άρρένων.

Τό Εκπαιδευτήριο Θηλέων τό ίδρυσε τό 1902 στήν Οέσι τοΰ παλη,οΰ 
παρεκκλησίου τοΰ Άγιου Δημητρίου δπως προανέφερα, ή Γανιώτισσα Άθηνά 
Βοζίνη, ή οποία προσέφερε 50 χρυσά πεντόλιρα, δηλαδή .250 χρυσές λίρες, 
στις όποιες προσέθεσε κατόπιν άλλες 500 6 Εθνικός Ευεργέτης Γρηγ. Μα- 
ρασλής καί ίδρυσε πολυτελέστατη καί πλουσιώτατη βιβλιοθήκη.

Τά εκπαιδευτήρια εκείνα συνετήροΰντο άπό τούς πόρους τών εκκλησιών 
τοΰ Γάνου, δπως άλλως τε συνέβαινε μέ δλα τά Σχολεία τών υποδούλων με
ρών, καθώς καί μέ τήν οικονομική ενίσχυση τών Γανιωτών, πού ήσαν εγκα
τεστημένοι στήν Κων)πολι, δπου είχαν ιδρύσει τήν «Αδελφότητα τών εν



ΤΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑ Α. ΘΡΑΚΗΣ 197

Κων)πόλει Γανίων, ή Πρόοδος», τής οποίας ή ψυχή ήταν ό εγκατεστημένος 
στό Richmond τών Η.Π.Α. Γανιώτης, Άθαν. Τζούνης.

Στά δύο εκείνα εκπαιδευτήρια εδίδαξαν κατά περιόδους σοφοί καί όνο
μαστοί διδάσκαλοι καί διδασκάλισσες, επιλεγόμενοι, μέ μεγάλη προσοχή άπό 
τις Σχολικές ’Εφορίες, πολλοί δέ ήταν Γαν ιώτες καί Γανιώτισσες, δπως ό 
ίερεύς καί διδάσκαλος Στυλ. Βαφείδης, οί διδασκάλισσες 'Ελένη Χαϊδαρίδου, 
Ελένη Σπόρου, Θεοπούλα Μαξτάνη ή Γεωργαντζέλιου, Θεοπούλα Σακαλί- 
δου καί άλλοι από τά κοντινά χωριά, δπως δ ’Αριστείδης Δημητριάδης άπό τό 
Αύδήμι, δ Βασιλειάδης άπό τήν Χώρα. Ό  Ί .  Ίωαννίδης ή Δρόσος άπό τό 
Μηλιό, δ Κων)νος ’Αναγνωστόπουλος άπό τό Μυριόφυτο, δ όποιος δίδαξε 
12 ολόκληρα χρόνια, καί άλλοι άπό διάφορους τόπους τών υποδούλων μερών καί 
τής ελεύθερης Ελλάδος. Δυστυχώς, τό Δημοτικό Σχολείο Θηλέων καταστρά-

‘0  Γάνος άττό μακρυά μέ τό άκρωτήριον του Βαρδαλάκου.

φηκε άπό πυρκαϊά κατά τό 1911, ενώ δέ τόν επόμενο χρόνο άνοικοδομειτο 
άπό τήν άρχή, έγινε δ μεγάλος σεισμός τοΰ 3 ίου λ ίου τοΰ 19:12, κατά τόν 
όποιο κατέρρευσε καί κάτω άπό τά ερείπιά του σκοτώθηκε καί δ ’Αρχιτέκτο
νας που τό κατασκεύαζε.

Πολλοί άπό τούς αποφοίτους τών εκπαιδευτηρίων εκείνων, συνέχιζαν τις 
ανώτερες σπουδές τους στήν Κων)πολι, φοιτώντες στή Μεγάλη τοΰ Γένους 
Σχολή, στό Ίωακείμιο Γυμνάσιο, στό Ζάππειο· Παρθεναγωγείο, στό Κεντρικό, 
στήν Θεολογική Σχολή τής Χάλκης καί αλλαχού. ’Έτσι δ Γάνος άποτελοΰσε
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ενα .μεγάλο διαμέρισμα τοΰ υπέροχου εκείνου φυτωρίου τών Γανοχώρων, "φυ
τωρίου πνευματικού, άπό τό όποιο 'βγήκανε όνομαστοί άνθρωποι τών γραμ
μάτων, διδάσκαλοι, καθηγητές, επιστήμονες καί ιδιαίτερα κληρικοί, πολλοί 
άπό τους οποίους έφθασαν στις άνώτερες καί ανώτατες βαθμίδες τής 'Ιερο
σύνης, όπως θά αναφέρω πιο κάτω.

Συμπερασματικά ό Γάνος, μέ τίς πολλές εκκλησίες καί παρεκκλήσια του, 
τά δυο Μοναστήρια του, τά θαυμάσια ’Εκπαιδευτήριά του καί τόν μεγάλο 
άριθμό μορφωμένων καί ιδιαίτερα Κληρικών που έβγαλε, τόσο στά προεπα
ναστατικά χρόνια, όσο καί στά μετεπαναστατικά, κατώρθωσε νά διατηρήση 
αλώβητη τήν ελληνικότητά του, τήν πίστη στή Χριστιανική θρησκεία καί τόν 
αγνό πατριωτισμό καί τήν φιλογένειά του. Οί κάτοικοί του, "Ελληνες στήν 
ολότητά τους, φημιζόταν γιά τήν εργατικότητα, τήν φιλοπονία καί τό φιλόξενο 
τοΰ χαρακτήρος των.

■Πόσον υπερήφανοι ήταν γιά τήν πατρίδα τους οί Γανιώτες, φαίνεται 
άπό τόν χαρακτηρισμό που τούς δίνανε, «Κιουτσιούκ Παρίς», δηλαδή μικρό 
Παρίσι, καθώς καί άπό τούς κατωτέρω στίχους δύο ποιημάτων, πού έγραψε 
ό επί ΙΏετία διδάσκαλος τών σχολείων τους, Κων)νος Άναγνωστόπουλος, 
έμπνευσθείς άπό τό αρχαίο καί σύγχρονο μεγαλείο τοΰ Γάνου, τό ένα τό 1906 
καί τό άλλο τό 191'6.

Ε Ι Σ  Τ Ο Ν  Γ Α Ν Ο Ν  ( 1 9 0  5 )

«Χαΐρε ώ Γάνος, ή πατρίς τόσων άνδρών μεγάλων, 
άρχαίοτέρων μέν πολλών, πλήν καί συγχρόνων άλλων.
Ελληνικόν πολίχνιον, ύπήρξας μέν τό πάλαι, 
ότε ίδέαι έβλάστανον, στό 'Έθνος μας μεγάλαι.

Καί άπό τοΰ Σεύθου σώζονται, μέχρι τοΰ νΰν βωμοί σου, 
οΐτινες επιμαρτυρούν, τίς ή καταγωγή σου.
"Ως καί αύτό τό όνομα, τό καθαρώς ελληνικόν,
καί αύτό δηλοΐ τήν λάμψιν σου, τό κλέος σου τό αρχαϊκόν».

Ο Γ Α Ν Ο Σ  ( 1 9 1 6 )

«Βορειοανατολικούς τής Χώρας, εύρίσκεται ό Γάνος, 
ώσεί άρχαΐον φρούριον, ύψοΰτ’ ΰπερηφάνως.
Πανάρχαιός τε καί λαμπρός, ώσεί άστήρ διάττων, 
έξ ού καί τά Γανύχωρα, έλαβον τ’ όνομά των.
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Ό  Γάνος κεΐται εν λαμπρά, όντως τοποθεσία, 
οΰση, αμφιθεατρική και άκριας θεωρητική.
Και ακριβώς στους πρόποδας, ’Όρους τοΰ Ίεροΰ, 
καί δι’ αυτό εχει πολλάς, τάς βρύσας τοΰ νεροΰ.
Έκει τά πόσιμα νερά, είναι γλυκά καί δροσερά, 
είναι τό κλίμα του τερπνόν καί εξοχα υγιεινόν.

Ό  Γάνος είναι εΰανδρος, οι άνδρες διακρίνονται, 
επί καλοϊς αίσθήιμασι καί άκριας γενναίοι κρίνονται.
’Έχουν πολλάς τάς άρετάς. Στήν γενναιοψυχίαν καί τήν φιλοπατρίαν, 
ενώνουν τήν ευσέβειαν καί τήν φιλομουσίαν».

β) Χώρα.

Είναι ή δεύτερη σέ μέγεθος καί σπουδαιότητα κωμόπολις τής Εκκλησια
στικής ’Επαρχίας Γάνου καί Χιό ρ ας, τής οποίας ή ,κτίσις, περιβάλλεται επί
σης άπό τήν μαγεία τών θρύλων καί τών παραδόσεων. Σύμφωνα μέ μιά άπό 
αυτές, ή Χώρα κτίσθηκε περί τό 12<35 μ.Χ. άπό τόν Αύτοκράτορα τής Νί
καιας Ίωάν. Βατάτζη, ενώ κατά μια άλλη, κτίσθηκε πολύ αργότερα, γύρω στά 
1·600 μ.Χ. "Όπως άναφέρεται σέ ένα οικογενειακό χειρόγραφο πού είχε βρεθή 
στό Γάνο, στήν περιοχή τής σημερινής Χώρας υπήρχαν μεμονωμένες αγροι
κίες, στις όποιες έπέδραμον πολλές φορές άπό τό εσωτερικό τής Θράκης Τσερ- 
κέζοι ληστές, τίς λεηλατούσαν καί κακοποιούσαν τούς κατοίκους. Καί αυτοί γιά 
νά μπορούν νά αύτοπροστατεύωνται, συνεκεντρώθησαν στον παραλιακό χώρο 
καί έκτισαν τήν καινούργια κωμόπολη, στήν οποία έδωσαν τό όνομα «Χώρα».

Ή  Χώρα είναι κτισμένη σέ πεδινή παραλιακή έκταση, πού τήν περιβάλ
λουν χαμηλοί λοςοίσκοι, κατάφυτοι άπό αμπελώνες. Στήν νότια πλευρά της, 
σέ μιά εδαφική βραχώδη λωρίδα, πού εισχωρεί στή θάλασσα, υψώνεται υπε
ρήφανος ό ωραίος φάρος της, ένας άπό τούς σημαντικώτερους στή θάλασσα 
τής Προποντίδος, ενώ στή βόρεια παρυφή της, χύνει ένας ξηροχείμαρρος τά 
Οολχομένα του νερά σέ κάθε νεροποντή, στή θάλασσα. Στήν αριστερή όχθη 
τοΰ χειμάρρου αύτοΰ, πάνω σέ ένα λόφο, υπήρχε τό γραφικώτατο Μοναστήρι 
τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου, πού τό έκτισε ό Χωρηνός Ιερομόναχος 
Διονύσιος Καλαφάτης, στό όποιο καί έμόνασε σάν 'Ηγούμενος καί έργάσθηκε 
προσωπικά σάν τεχνίτης, επί 50 ολόκληρα χρόνια. Τό Μοναστήρι αύτό τό ήμι- 
κατέστρεψαν τό 1913 οί Βούλγαροι καί ολοκλήρωσαν τήν καταστροφή του τό 
1916 οί Τούρκοι.

Στήν ίδια όχθη καί κοντά στήν ακρογιαλιά, υπήρχε κι’ άλλο ένα Μονα
στήρι, τιμώμενο στήν μνήμη τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, τό όποιο ιδρύθηκε μέ πρω
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τοβουλία του 'Ηγουμένου Κυρίλλου άπό τη Σάμο και μέ δαπάνες τών κατόί- 
κων τής χώρας, στά "Αλώνια του δέ κάθε 23 Απριλίου, γινόταν μεγάλο πα
νηγύρι.

Στήν ΐδια επίσης πλευρά, σέ αρκετή απόσταση άπό τήν παραλία, σέ μιά 
τοποθεσία πού τήν λέγανε «Τά Γκάζια», διάφορες ξένες 'Εταιρείες είχαν δη
μιουργήσει πριν άπό τό 1Θ1J2 εγκαταστάσεις γιά άντληση πετρελαίου, άλλά ό

*Η Χώρα πρός τήν πλευρά τοΰ Φάρου.

σεισμός τοΰ καλοκαιριού τού 1912 καί σέ λίγο ό Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, στα
μάτησαν τίς έρευνες εκείνες.

Ή  Χώρα ειχε τίς περισσότερες εκκλησίες άπό κάθε άλλη κωμόπολη ή χω
ριό τών Γανοχώρων, επτά τον αριθμό, άκόμα καί έξ παρεκκλήσια καί δύο 
'Αγιάσματα :

—Ε κ κ λ η σ ί ε ς :  1) Κοιμήσ. Θεοτόκου ή 'Αγ. Νικολάου, πού ήταν καί
ό Μητροπολιτικός Ναός τής Χώρας. .2) Τού Αγίου Χαραλάμπους. 3) Τού 
'Αγίου Δημητρίου. 4) Τού 'Αγίου Ευστρατίου, 5) Τών 'Αγίων Θεοδώρων, θ) 
Τού 'Αγίου Ευστρατίου (Τζωρτζή) καί 7) τού 'Αγίου Νικολάου.

— Π α ρ ε κ κ λ ή σ ι α :  1) Τής Παναγίας τής Ευαγγελίστριας. 2) τού "Αγ.
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Προκοπίου. 3) Τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρας. 4) Τής Παναγίας τής 
Θαλασσινής, δ) Τοΰ Χρίστου καί 6) τοΰ Ά γ. Νικολάου.

—' Α γ ι ά σ μ α τ α :  1) Τής 'Αγίας Παρασκευής καί 2) Τοΰ 'Αγίου
Κηρύκου, καί τά δυο σέ γραφικές εξοχικές τοποθεσίες.

'Όλες οί Εκκλησίες λειτουργούσαν σ’ δλες τις έορτάσιμες ήμερες μέ δι
κό της κάθε μιά Παππά μέχρι τό 1ι89>8, οπότε ό τότε Μητροπολίτης Κων)νος 
Μικρούλης, καθώρισε νά λειτουργή μονάχα ή Μητρόπολις τις Κυριακές καί 
δλες τις έορτάσιμες ήμερες, οί δέ άλλες μονάχα τήν ήμέρα τής μνήμης τοΰ 
'Αγίου, στό όνομα τοΰ οποίου έτιμάτο κάθε μιά, δπως συνέβαινε καί μέ τά πα
ρεκκλήσια.

Ή  ’Εκκλησία αυτή τής Μητροπόλεως, ήταν καί ή μόνη πού διασώθηκε 
άπό τό σεισμό τοΰ 1912 καί εξακολούθησε νά λειτουργή μέχρι τόν χαλασμό 
τοΰ 1922. Οί άλλες δλες, καταστράφηκαν άπό τόν Ϊδιο σεισμό καί δέν πρό
λαβαν οί κάτοικοι νά τις ανοικοδομήσουν, ’Άλλες καταστράφηκαν άπό τούς 
Τούρκους, στις περιόδους τών διωγμών τοΰ 1911 - 1(915.

Στή· Χώρα έμενε, δπως προανέφερα, 6 Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας 
μετά τήν κατά τόν σεισμό εκείνο καταστροφή τοΰ Μητροπολιτικοΰ κτιρίου τοΰ 
Γάνου.

’Εξαιρετική ήταν ή εκπαιδευτική δραστηριότης στή Χώρα, πού τήν υλο
ποιούσαν, μιά πλήρης Αστική Σχολή Άρρένων, ένα Δημοτικό Παρθεναγω
γείο καί ένα Νηπιαγωγείο, μέ '200 μαθητές τό πρώτο, 150 μαθήτριες τό δεύ
τερο καί περί τά 170 άρρενα καί Οήλεα νήπια τό τελευταίο. Οί αριθμοί αυτοί 
αντιστοιχούν στό Σχολικό έτος 1911 - 1ι912, τό τελευταίο δηλαδή πριν άπό τόν 
καταστρεπτικό σεισμό τοΰ καλοκαιριού τοΰ 1ι912. ’Ονομαστοί ήταν οί διδά
σκαλοι καί διδασκάλισσες, πού διηύθυναν τά εκπαιδευτήρια αυτά, δπως οί δι
δάσκαλοι Δαυΐδ, Καβάκης, Παναγιώτης Ίωαννίδης άπό τήν ίδια τή Χώρα, 
Κουμπαγιώτης, Μουρουνάκης, Όρφανίδης, Μανασής Λογοθετίδης άπό τό Μυ
ριόφυτο, πατέρας τοΰ άξέχαστόυ ηθοποιού τοΰ ελαφρού μας θεάτρου Βασίλη 
Λογοθετίδη, Ρόμπος, Νασούδης, Χρ. Οικονόμου, Δημοσθένης Κων)δης, Βα- 
σιλειάδης κ. α., ολοι στήν ’Αστική Σχολή Άρρένων καί οί διδασκάλισσες — 
Διευθύντριες, ’Ασπασία Κεχαγιόγλου (ή πρώτη διδασκάλισσα τής Χώρας), 
Αριάδνη Δουθλίδου, Αίκ. Ίωαννίδου (κόρη τοΰ διδασκάλου Ίωαννϋδη), ’Ανα
στασία Τουλούμη, Μάρθα Ρήγα Μαργΐτσα (άπό τήν Περίστασι), Χρυσή 
Κατσιγιάννη, ’Ιουλία Μεσθενέως καί ή περίφημη Άθηνά Γαβριήλ, στό θτάξιο 
Δημ. Παρθεναγωγείο.

Κατά τό 191)5, γιά λόγους οικονομικούς, τά δύο εκπαιδευτήρια συγχω-
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νεύθηκαν σέ ένα μικτό Δημοτικό Σχολείο. Κατά τό 'μικρό χρονικό διάστημα 
τής ελευθερίας 1920 - 192'2, τό Σχολείο αύτό τό διηύθυνε ό διδάσκαλος Ίωάν- 
νης Δρόσος.

Καί τά εκπαιδευτήρια τής Χώρας συνετηροΰντο άπό τούς πόρους τών 
Εκκλησιών καί τίς εισφορές ξενητεμένιον τέκνων της, άπό τούς όποιους μνη
μονεύω τούς ΓΙαν. Θεοχαρίδη, εγκατεστημένο στήν Κεϋλάνη καί ό όποιος πα- 
ρεχώρησε ολόκληρο καλλιεργούμενο λαχανόκηπο, τά έσοδα τού οποίου περιήρ- 
χοντο στό ταμείο τών Εκπαιδευτήριων, τον εγκατεστημένον στό ’Ιάσιο τής 
Ρουμανίας Ά χ . Γεωργιάδη, ό όποιος έστελνε κάθε χρόνο επί μία ΙΟετία, άπό 
τό 190G έως τό .1916, 40 χρυσά είκοσάφραγκα γιά ετήσιο μισθό ενός διδα
σκάλου καί όποιος μέ δαπάνες του περιετοίχισε τό νεκροταφείο τής γενέτειράς 
του. ’Επίσης τήν «’Αδελφότητα Κυριών», πού ιδρύθηκε τό 1908 καί πλήρωνε 
κάθε χρόνο άπό τό 1908 ώς τά .1912 τον μισθό μιας διδασκαλίσσης.

Οί κάτοικοι τής Χώρας ασχολούνταν κυρίως μέ τή γεωργία, τήν αμπελουρ
γία, ποτοποιία, σηροτροφία, κεραμοποιία καί αγγειοπλαστική καί τέλος τήν 
ναυτιλία, μέ κύρια προϊόντα τό σιτάρι, τό βαμβάκι, τό γλυκάνισο καί ιδιαίτερα 
τά σταφύλια. Περίφημα άπό τά τελευταία ήταν τά λεγάμενα, τότε «Γιαπαλά- 
κια» (τουρ. Γιαπιντζάκ), λεπτόφλουδα, μέ χρώμα κεχριμπαρένιο, πού μετα
φερόταν μέ ειδικά κοφίνια στήν Κων)πολι, όπου ήταν περιζήτητα καί τά μαύρα 
«Καραλαχανάς», άπό τά όποια γινόταν τό εξαιρετικό εκείνο μαύρο κρασί, με
γάλες ποσότητες άπό τό όποιο μεταφερόταν στήν Γαλλία μέ 'βαπόρια τής Mes- 
sagerie. Ή  έπο·χή τού τρυγητού έπαιρνε καί εδώ πανηγυρικό χαρακτήρα 
όπως καί σ’ όλα σχεδόν τά Γανόχωρα, όπως θά άναφέρω πιο κάτω·.

Όνομαστές ήταν, οπως προανέφερα καί οί στάμνες τής Χώρας, πού δια
τηρούσαν πάντα δροσερό νερό καί έπωλούντο σ’ όλη τή Θράκη καί σ’ αυτήν 
τήν Κων)πολι.

Καί λίγα γιά τά ήθη καί έθιμα τής Χώρας: Οί Χωρηνοί διακρινόταν 
γιά τά φιλόξενα αίσθήματά τους. Ξενοδοχεία 'βέβαια δέν υπήρχαν στή Χώρα, 
άλλά ούτε υπήρχε καί τέτοια ανάγκη. Κάθε ξένος πού ερχόταν στήν κωμό
πολη, ό πρώτος ό όποιος θά τον άνεγνώριζε, έπροθυμοποιεΐτο νά τον φιλοξε- 
νήση στό σπίτι του, γεμάτο πάντοτε άπό όλα τά σπιτικά αγαθά, χοιρινά λου
κάνικα, παστά ψάρια, πετιμέζι, τραχανά, μπουλαμά, σταφίδες κ. ά. "Όταν 
δέ ερχόταν άπό άλλη πόλη ή χωριό ξένη, γιά νά έπισκεφθή συγγενικό της 
σπίτι, όλες οί φιλικές οικογένειες θεωρούσαν ϋποχρέωσί τους νά τήν προσ- 
καλέσουν καί στό δικό τους σπίτι καί νά τής προσφέρουν άπό τά καλύτερα 
γλυκά πού παρασκεύαζαν, μπακλαβά, παντεσπάνι, άμυγδαλεοτά κ.ά.

Τήν 1η Μαρτίου (ή όποια σέ πολλές περιοχές τής Θράκης ειχε τήν έννοια 
πού εχει σήμερα ή 1η ’Απριλίου στήν Ελλάδα), όμάδα παιδιών περιέφερε



ΤΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑ Α. ΘΡΑΚΗϊ 203

στά. χέρια ένα τεχνητό χελιδόνι, τό όποιο μέ ειδικό μηχανισμό άνοιγόκλεινε 
τά φτερά του καί σφύριζε, ένω τά ίδια έψαλλαν τό ωραίο ποίημα:

«Χελιδόνι έρχεται, άπό τή Μαύρη Θάλασσα, 
βρήκε πΰργο κάθησε καί χαμοκελάϊδησε.
Μάρτη, Μάρτη μου καλέ καί ’Απρίλη φοβερέ, 
τ’ εΐναι αυτά πού έκαμες, τήν πρώτη φοβερίτσα;».

Στις 9 Μαρτίου, εορτή τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα, οί νοικοκυρές ψήνανε 
τό πρωΐ λουκουμάδες καί στέλνανε σέ συγγενικά τους σπίτια μέ τήν ευχή: 

«Σαράντα φας, σαράντα πιής, σαράντα δός γιά τήν ψυχή σ’».
Τά Χριστούγεννα ήταν απαραίτητο τό χοιρινό στή σούβλα, παρμένο 

άπό μιά λωρίδα τοΰ στήθους, πού τήν λέγαν «Άποσυρτή». Ήταν δ,τι τό άρνί 
στή· σούβλα τό (Πάσχα στήν Ελλάδα.

γ) Α νδήμ ιο .

Τό Αύδήμιο ή Εύδήμιο, πιθανόν τό Εύδημοπλάτανον τών Βυζαντινών, 
ήταν ένα άπό τά ωραιότερα χωριά τής ’Εκκλησιαστικής Επαρχίας Γάνου καί 
Χώρας καί δλιον τών Γανοχώρων, φημισμένο σύν τοίς άλλοις καί γιά τά 
όμορφα κορίτσια του.

Ή ταν κτισμένο στά στενά τοΰ Γάνου, περί τά ι3— 4 χιλιόμ. Β.Α. άπό 
αυτόν, στήν μικρή κοιλάδα τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, άνάμεσα στό δάσος Κουρί 
καί στό ξεροβούνι, πάνο3 στό όποιο ήταν τό έξωκκλήσι τοΰ 'Αγίου ’Αθανα
σίου. ’Από τό έξωκκλήσι αύτό ή βουνορράχη άνέβαινε ώς τό υψηλότερο ση
μείο τοΰ 'Ιερούς ’Όρους, οπου τό έξωκκλήσι τοΰ Άγιου Ήλία καί οπου στούς 
Βυζαντινούς χρόνους υπήρχε τό ομώνυμο φρούριο, τό όποιο έδέσποζε καί 
πάνω στό Εύδημοπλάτανο καί στά στενά τοΰ Γάνου.

Ή  ίδρυση τοΰ σημερινού Αύδημίου σκεπάζεται κι’ αυτή άπό θρύλους 
καί παροδόσεις. Κατά μιά παρόδοση κτίσθηρκε άπό τούς κατοίκους τοΰ Βυζαν
τινού χωριού Εύδημοπλατάνου, πού ήταν στήν ίδια περιοχή τοΰ Γάνου, άγνω
στο ομως σέ πιο άκριίβώς σημείο καί καταστράφηκε άπό τούς Καταλανούς 
στούς χρόνους τών επιδρομών τους στήν Θράκη, γύρω στά 1ί3·04—4308 μ.Χ. 
Τότε οί κάτοικοί του κατέφυγαν στή < γνωστή τους άπό τότε άσφαλή τοποθεσία 
καί έκτισαν τό καινούργιο χωριό τους, στό όποιο δώσανε (βέβαια τό παληό 
του όνομα, Εύδήμου ΙΙλάτανος, ή Εύδημοπλάτανον καί τό οποίο μέ τήν πά
ροδο τοΰ χρόνου παρηλλάγη σέ Εύδήμιο. Ή  παράδοση αύτή φαίνεται νά επα
ληθεύεται καί ιστορικά, γιατί οί Βυζαντινοί 'Ιστορικοί αναφέρουν στά κατο
πινά χρόνια σέ διαφόρους πολέμους μέχρι τήν οριστική υποδούλωση τής
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Θράκης, τό όνομα Εύδημοπλάτανος. "Οπως δμως διατηρήθηκε ή παράδοση 
μέχρι τό χαλασμό τοΰ 1922 καί τήν άνέφεραν οί γεροντότεροι Αύδημιώτες, 
ή καταστροφή δέν προήλθεν άπό τους Καταλανούς, άλλά άπό Άλγερινούς 
πειρατές, οί οποίοι περνώντας μέ τά καράβια τους κοντά στήν παραλία ένα 
απόγευμα γιορτής, κατάλαβαν άπό τήν εμφάνιση τών χρυσοστολισμένων γυ
ναικών πού χόρευαν, οτι τό χωριό ήταν πλούσιο. Καί δταν νύχτωσε, αποβι
βάσθηκαν στήν ξηρά καί εισέβαλαν σ’ αύτό, τό λεηλάτησαν καί τό έκαψαν καί 
φεύγοντας πήραν καί αρκετούς σκλάβους μαζί τους. Καί δσοι κάτοικοι έγλύ- 
τωσαν άπό τή φωτιά καί τή σφαγή, πήραν τήν άνηφοριά πρός τόν "Αγιο 
Ήλία καί άπό έκεΐ κατέβηκαν στήν ρεματιά, όπου καί έκτισαν τό καινούρ
γιο χωριό τους. Μερικοί ίσως έφυγαν πέρα άπό τό Δερβένι καί έκτισαν τό 
Νεοχώρι. "Αγνωστο πότε έγινε ή καταστροφή άπό τούς Άλγερνούς εκείνους 
πειρατές. Θά πρέπη δμως νά έγινε ύστερα άπό τήν άναφερομένη άπό τούς 
Καταλανούς καταστροφή, γιατί ή πειρατεία άναπτύχθηκε κυρίως στά μετά 
τήν άλωση χρόνια τής Τουρκοκρατίας.

Κατά μιά άλλη παράδοση, κτίτορες τοΰ σημερινού Αύδημίου ήταν οί κά
τοικοι ενός άλλου μεγάλου χωριού, τοΰ Αγίου Βασιλείου, πού είχε κτισθή 
γύρω στά Ι'δΟ,Ο μ.Χ. Δηλαδή περί τά 500 χρόνια μετά τήν άλωση τής Κων
σταντινουπόλεως, άπό "Ελληνες κατοίκους, προερχόμενους άπό διάφορες περι- 
οχές τής Θράκης, σέ μιά τοποθεσία, 2 περίπου χλμ. Β.Α. άπό τό κοντά στον 
Γάνο Μοναστήρι τοΰ Άγιου Γεωργίου. Τό χοοριό εκείνο ήταν μεγάλο, άπό 
τά μεγαλύτερα τής περιοχής τότε, άλλά σέ χρόνο άγνωστο, Λιαζοί πειρατές, 
τοΰ έπετέθησαν άπό τή θάλασσα, τό λεηλάτησαν καί τό έκαψαν. "Οσοι άπό 
τούς κατοίκους του γλύτωσαν, αναγκάσθηκαν νά τό έγκαταλείψουν καί νά εγ
κατασταθούν σέ ασφαλέστερο μέρος. Καί οί μεν εμπορευόμενοι καί γενικά 
διανοούμενοι, ίδρυσαν μέσα στήν άπρόσιτη άπό τούς πειρατές χαράδρα τό 
Αύδήμιο, οί ασχολούμενοι μέ τήν γεωργία τό χωριό Νεοχώρι περί τά 4— 5 
χλμ. ΒΑ τοΰ Αύδημίου καί οί άσχολούμενοι μέ τήν κτηνοτροφία τό χοοριό 
Σχολάριο, στις ΒΑ πλαγιές τοΰ Τεροΰ "Ορους, τό οποίο εξελίχθηκε στις 
αρχές τοΰ αιώνα μας σέ πραγματική κωμόπολη.

Καί ή παράδοση αύτή τοΰ χωρίου 'Αγίου Βασιλείου μάλλον άνταποκρί- 
νεται πρός τήν πραγματικότητα, δπως φαίνεται άπό τό διασωθέν όνομα τής 
τοποθεσίας «"Αγιος Βασίλειος» καί άπό τά ερείπια εκκλησιών καί σπιτιών. 
"Ισως οί δύο αυτές παραδόσεις, οί οποίες ουσιαστικά διαφέρουν μονάχα στό 
άρχικό τους μέρος (τοΰ κτίτορος τοΰ χωριού), νά αποτελούν μιά καί τήν 
αύτή παράδοση, παραλλαγμένη καί διαφοροποιημένη μέ τήν πάροδο τών αι
ώνων.

Ή  τοποθεσία στήν δποία κτίσθηκε κατά τήν μία ή τήν άλλη παράδοση, 
ήταν ασφαλέστερη καί άπό τήν παληά καί άπό εκείνες τών άλλων παραλίων



ΤΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑ Α. ΘΡΑΚΗΣ 205

κωμοπόλεων καί χωριών τών Γανοχώρων, σέ απόσταση δυο περίπου χλμ. άπό 
τήν θάλασσα και αόρατη άπό αυτήν,μέ δάση καί άφθονα, νερά. ■'

Τό Αυδήμι χωριζόταν άπό δυο ποταμάκια σέ τρεις συνοικίες. Στον πάνω 
Μαχαλά, στόν κάτω Μαχαλά καί στον πέρα Μαχαλά. Τό ενα άπό τά ποτα
μάκια αυτά, επήγαζε άπό τίς υπώρειες τοΰ Ίεροΰ Ορους (τον Πατο, οπως 
λέγανε) καί δεχόταν τά νερά άπό δλες τίς πλαγιές, δεξιά καί άριστερά και 
είχε νερό δλο τόν χρόνο, άφθονο τό χειμώνα, μά καί αρκετό τό καλοκαίρι. 
"Οταν δέ υστέρα άπό δυνατή βροχή πλημμύριζε, κατρακυλούσε μέ όρμή παρα- 
σέρνοντας μικρές καί μεγάλες πέτρες, άλλαζε πολλές φορές κοίτη καί προκα- 
λοΰσε αρκετές ζημίες στά σπίτια, που ήταν κτισμένα στις όχθες του. Τό άλλο 
πού κατέβαινε άπό τήν ορεινή διάβαση τοΰ Δερβενιού, ήταν ξηροπόταμος καί 
είχε μονάχα τό χειμώνα νερό, τό λέγανε δέ «Ρεμματάκι».

Τά δυο αυτά ποταμάκια ενώνονταν μπροστά στό νερόμυλο τοΰ Λαμπα
δάριου καί άπό εκεί ένιυμένα πιά καί έχοντας άριστερά τά σπίτια τοΰ πέρα 
Μαχαλά, κατέβαιναν προς τήν θάλασσα, στήν οποία χυνόταν διασχίζοντας τό 
Μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί τοΰ εξωκκλησιοΰ τών 'Αγ. Θεοδώρων 
καί ανάμεσα άπό τό δάσος αιωνόβιοι πλατανιών.

Στό μεγάλο ποτάμι πού χώριζε τόν Πάνο:> άπό τόν Πέρα Μαχαλά, βά
ζανε τό < χειμώνα σάν γεφύρια σανίδες (τάλπες). Μιά άνάμεσα στό νερόμυλο 
τοΰ Στρατηγάκη Βαχάρογλου καί στό σπίτι τοΰ Ίωάν. Λαμπαδάριου, μιά 
άνάμεσα στό νερόμυλο τοΰ Άργυράκη καί στό σπίτι τοΰ Πρωτοψάλτη, πού 
ήταν καί ή κυριώτερη καί εξυπηρετούσε τά σπίτια τοΰ Πάνω Μαχαλά, στήν 
παρυφή τοΰ οποίου καί κοντά στό δάσος ήταν τό Σχολείο καί άλλη μιά, μπρο
στά στόν νερόμυλο τοΰ Λαμπαδάριου, ή όποια εξυπηρετούσε τούς κατοίκους 
τοΰ Κάτω Μαχαλά. Πολλές φορές τά αυτοσχέδια εκείνα γεφύρια παρασυρό
ταν, δταν τό μεγάλο ποταμάκι πλημμύριζε ξαφνικά. Τό νερό πού κατέβαινε 
στήν αρχή τής πλημμύρας μέ ορμή καί βοή,, οί Αύδημιώτες τό λέγανε «Κε
φάλι» καί δταν φούσκωνε καί γέμιζε τήν κοίτη, τότε τοΰ δίνανε τό όνομα 
«Ντούμπανος». Τό παρατσούκλι, αύτό ίσως νά προήρχετο άπό τήν παραλλαγή 
τοΰ ονόματος τοΰ Δουν άδειος, πού ήταν γνωστός σάν ένας άπό τούς μεγαλύ
τερους ποταμούς τής Ευρώπης, ή τό πιθανότερο —κατά τήν γνώμην μου— 
άπό τήν παραλλαγή τής λέξεως «τύμπανο ή τούμπανο», πού σημαίνει τυμπα- 
νιαίο, φουσκωμένο. Οί Αύδημιώτες είχαν ένα δίστιχο γιά τούς άρραβωνια- 
σμένους, τών οποίων τά σπίτια τά χώριζε τό ποταμάκι αύτό:

«Τρέξε νά πάρης τό φιλί, πριν βρέξη πριν χιονίση, 
πριν κατεβάση ό Τούμπανος καί πάρη τό γεφΰρι».

Τό Αυδήμι, τό όποιο οί Τούρκοι τό λέγαν «Ούτσμάν Ντερέ κιοϊ», είχε
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στά τελευταία χρόνια περί τά 400 σπίτια, τά όποια στις 'επίσημες Κυβερνη
τικές 'Υπηρεσίες οι Τούρκοι τά λέγανε «Χανέδες», μέ τήν λέξη δέ αυτή εννοού
σαν οικογένειες, τίς όποιες στις στατιστικές τους, υπολόγιζαν πατά μέσο όρο, 
7 άτομα σέ καθεμιά. Ή  αναλογία αυτή ήταν βέβαια υπερβολική, γιατί ό μέ
σος όρος έκάστης οικογένειας δέν περνούσε τά 6 άτομα, ούτε ό πληθυσμός 
τίς 18 00—*2000 ψυχές.

'Όλη ή περιοχή τοΰ Αύδημίου ήταν ορεινή καί βραχώδης., ΙΙρός τά βό
ρεια καί τά δυτικά του, οί αντηρίδες τοΰ Τεροΰ ’Όρους σκεπαζόταν άπό δάση 
βαλανιδιών καί πρός, τά ανατολικά άπό χαμόδενδρα. ’Ανάμεσα στό δρόμο που 
μέσω Δερβενιού πήγαινε πρός τό Σχολάριο καί τήν κορυφή τοΰ ’Όρους 
«Μπακατζάκ», υπήρχε ενα .μεγάλο δάσος άπό φιλύρες. Στά χαμηλότερα όμως 
μέρη καί στις χαραδρώσεις υπήρχαν πλατάνια καί λεύκες. Φημισμένο ήταν 
to παράλιο δάσος πλατανιών, πού απλωνόταν άνάμεσα στό Μοναστήρι τοΰ 'Αγ. 
Γεωργίου κοντά στό Γάνο καί τό έξωκκλήσι τών 'Αγ. Θεοδώρων. Είχε τόση 
γραφικότητα ή τοποθεσία αυτή, ώστε ήταν μοναδική σ’ όλη τή Θράκη.

Εκατοντάδες χρόνια άγωνίσθηκαν οί Αΰδημιώτες σκληρά, γιά νά μετα
βάλουν τήν άγονη γή σέ καλλιεργήσιμη. Χωράφια γιά σιτηρά ήταν λίγα, όπως 
καί γιά λαχανόκηπους κι’ αυτά σέ σχετικά επίπεδα ιμέρη, ενώ στις πλαγιές 
τών βουνών, καλλιεργήθηκαν αμπελώνες. Τά λίγα όμως σιταροχώραφα, πού 
δέν μπορούσαν νά δώσουν σ’ όλους τούς κατοίκους ψωμί, μετατράπηκαν σιγά 
σιγά, άλλα σέ αμπέλια καί άλλα σέ μωρεώνες μέ τήν φύτευση συκομωρεών 
(άσκαμνιών), σέ τρόπο ώστε ή καλλιέργεια σίτου έπαυσε εντελώς κατά τό 
Γ88(ί, στό καλοκαίρι τοΰ οποίου λειτούργησε τό τελευταίο αλώνι στό Αύδήιμι. 
Καί παρά τήν αλλαγή αυτή οί Αΰδημιώτες δέν μπορούσαν νά ζήσουν, λόγω 
τοΰ εξαιρετικά περιωρισμένου γονίμου πεδινού κλήρου, πού είχαν. Καί ή 
άνάγκη τής έπιιβιώσεως τούς έκανε νά ριχτούν κυρίως στό εμπόριο. ’Έτσι άλ
λοι σάν πλανόδιοι έμποροι (γυρολόγοι), οί γνωστοί σ’ όλα τά Γανόχωρα μέ 
τό όνομα «Γιαλετζήδες», όπως περιγράφονται κατωτέρω στά κεφάλαια τής 
Στέρνας, τοΰ Ίντζέκιοϊ κ.ά., έδημιούργησαν εμπορικά καταστήματα σέ πλεί- 
στες πόλεις τής Θράκης καί Άνατ. Ρωμυλίας, όπως στις Χαριούπολι, Ραι- 
δεστό, Λουλέ-Βουργάζ, Μπαμπά-Έσκή, Σαράντα Εκκλησίες, Άδρ)νούπολι, 
Στενήμαχο, Άγχίαλο, Πύργο, Μήδεια κ.ά.

— Ε κ κ λ η σ ί ε ς :  Τρεις εκκλησίες είχε τό Αΰδήμι. Τήν εκκλησία
τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος γιά τον Κάτω Μαχαλά, τήν εκκλησία 
τής Παναγίας γιά τον ΙΪΤάνω Μαχαλά και τήν εκκλησία τού "Αγίου Ίωάννου, 
γιά τον Πέρα Μαχαλά. Τά όρια όμως τών εκκλησιαστικών ενοριών δέν ταυ
τιζόταν μέ τά τοπογραφικά τοιαΰτα τών τριών συνοικιών. ’Έτσι ή εκκλησία 
τής Μεταμορφώσεως ήταν κτισμένη στήν νότια παρυφή τοΰ Πάνω Μαχα-
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λα, από τόν όποιο πολλοί ενορίτες εκκλησιαζόταν σ’ αυτή καί αντίθετα, πολλοί 
άπό τούς επισημότερους ενορίτες τοΰ Πέρα Μαχαλά, εκκλησιάζονταν στήν εκ
κλησία τής Παναγίας, πού ήταν πιά κοντινή γι’ αυτούς. Τό 11889 κάηκε ή 
εκκλησία τής Παναγίας. Καί άπό τότε οί κάτοικοι τοΰ βορείου τμήματος τοΰ 
Πάνω Μαχαλά, εκκλησιάζονταν στήν εκκλησία τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, οί πιο 
πολλοί ομως, στήν εκκλησία τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος.

Άπό τίς τρεις αυτές εκκλησίες, ή πιο παληά ήταν τής Μεταμορφώσεως 
τοΰ Σωτήρος, ή οποία είχε κτισθή μαζί, σχεδόν μέ τό χωριό, όπως φαινόταν 
άπό τήν θέση καί τά υλικά της. Στόν ’Άμβωνά της, κάτω άπό τίς εικόνες 
τών Ευαγγελιστών, υπήρχε μιά εικόνα μέσα σέ χρυσό πλαίσιο, πού είχε ζω
γραφισμένη μιά δωδεκάκωπη λέμβο, τήν όποια έλεγαν «Σαντάλα». Μέ αυτήν 
κατά ,μιά παράδοση είχαν μεταφερθή άπό τήν Ινων)πολι τά χρίσματα καί τό 
χρυσό (γιλντλίζι), μέ τά όποια ζωγράφισαν οί ζωγράφοι τίς εικόνες.

Άπό τίς άλλες δύο, πού είχαν κτισθή μετά τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο 
τοΰ 1877—Ίι8·78, ή εκκλησία τής Παναγίας ήταν ή νεώτερη καί έθεωρεΐτο, 
κατά κάποιο τρόπο, καί Μητροπολιτικός Ναός, γιατί σ’ αυτή ιερουργούσε, 
όταν ερχόταν στό Αύδήμιο, ό Μητροπολίτης Γάνου καί Χώρας. Ή  εκκλη
σία αυτή γιώρταζε τή δεύτερη ημέρα τών Χριστουγέννων, γιορτή τής Συνά- 
ξεως τής Θεοτόκου. Τήν ημέρα αυτή γιορτάζαν στό Αυδήμι οί Μαρίες καί 
οί Παναγιώτηδες καί όσοι είχαν ονόματα σχετικά μέ τό όνομα τής Παναγίας. 
ΊΤ φα>τιά πού είχε κάψει τήν εκκλησία αυτή τό 18189, μαζί μέ άρκετά σπί
τια τοΰ Πάνω Μαχαλά, προήλθε άπό εμπρησμό έκδικήσεως εναντίον τοΰ τότε 
Μουχτάρη Βαρυθύμου Χατζήσταύρου.

—1Μ ο ν α σ τ ή ο ι α :  Έκτος άπό αυτές τίς εκκλησίες, υπήρχε τό Μονα
στήρι τοΰ Ά γ. Γεωργίου, δύο περίπου χλμ. άπό τό χωριό, προς τήν πλευρά 
τοΰ Γάνου, επάνω σέ μιά υψηλή τοποθεσία κοντά στήν ακροθαλασσιά, κατά
φυτη άπό πλατάνια, μέ πολλά κρΰα νερά καί μεγάλο ξενώνα, στά δωμάτια 
τοΰ οποίου έμεναν το καλοκαίρι πολλοί παραθεριστές, μέ καταβολή σχετικοΰ 
ενοικίου. Ή  εκκλησία τοΰ Μοναστηριού ήταν κτισμένη κοντά στή θάλασσα 
καί είχε μέσα Άγιασμα μέ δροσερό καί εύγευστο νερό.

— Π α ρ ε κ  κ λ ή σ ι α —- Έ ξ ω κ κ λ ή σ ι α :  Τό Αυδήμι είχε πολλά 
παρεκκλήσια καί έξοοκκλήσια, άπό τά όποια αναφέρω μερικά:

— Τοΰ Άγιου Αθανασίου, στήν άνατολική τοΰ χωροΰ βουνοπλαγιά, 
λίγο πιο ψηλά άπό τό σπίτι τοΰ Οικονόμου ιΕύελπι, στό όποιο πηγαίνανε τά 
παιδιά τίς πρώτες δύο ημέρες τοΰ Πάσχα καί τρώγανε τίς κουλούρες καί τά 
κόκκινα αυγά.

— Το έξωκκλήσι τών Αγίων Θεοδώρων, δυτικά τοΰ Μοναστηριού τοΰ
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'Αγ. Γεωργίου, πάνω στον παραλιακό δρόμο, πού (οδηγούσε στό Γάνο. Κοντά 
του υπήρχε μιά πηγή, μέ άφθονο καί εύγευστο νερό.

— Τό έξωκκλήσι τής 'Αγίας Κυριακής ψηλά κι’ αύτό σ’ ένα βραχώδες 
πλάτωμα μιας πλαγιάς τού Ιερού ’Όρους, στό μέσο περίπου τού δρόμου άπό 
τό Αύδήμι, στον Πλάτανο, κατάφυτο από αιωνόβια πλατάνια, μέ πηγή νερού 
καί μάνδρα γιά πρόβατα. Στήν πλαγιά τού πλατώματος υπήρχε μιά σπηλιά 
μεγάλη, μέσα στήν οποία ζούσε στον περασμένο αιώνα ένας ασκητής, πού 
τόν συντηρούσαν οι ελεημοσύνες τών φιλάνθρωπων διαβατών. Πεθανε γύρω 
στά 1875.

—  Τό έξωκκλήσι τών 'Αγίων Κων)νου καί Ελένης, κοντά στό νεκρο
ταφείο.

— Τό έξωκκκλήσι τού 'Αγίου ΙΙαντελεήμονος, στήν υποτιθέμενη παληά 
τοποθεσία τού Αύδημίου (τού Εύδημοπλατάνου).

— Τό έξωκκλήσι τού ιΐΐροφ. Ήλία, σέ μιά πλαγιά τού 'Ιερού ’Όρους, 
στά ανατολικά τού χωριού.

—  Τό έξωκκλήσι τού 'Αγίου Κηρύκου, βορειότερα άπό τό χωριό.
'Όλα αύτά τά έξωκκλήσια', έκτος άπό τού 'Αγίου ’Αθανασίου, ήταν

άκάλυπτα, μεταβαλλόμενα άπό τότε άκόμα, σιγά - σιγά σέ ερείπια. Έκτος 
όμως άπό αύτά, υπήρχαν μέσα στό Αύδήμι καί άλλα πέντε παρεκκλήσια, 
δπως :

— Τό παρεκκλήσι τής 'Αγίας Τριάδος, στά βορειοανατολικά τού Πάνω 
Μαχαλά, στό δρόμο πού ώδηγούσε πρός τά χωράφια' στήν περιοχή του 
υπήρχε καί μικρό νεκροταφείο.

—  Τό παρεκκλήσιο τού 'Αγίου Ίωάννου στά νότια τού χωριού, πέρα 
άπό τά τελευταία σπίτια τού Πέρα Μαχαλά, οπου ήταν καί τό μεγάλο νεκρο
ταφείο.

—  Τό παρεκκλήσιο τού 'Αγίου Νικολάου καί τής 'Αγίας Παρασκευής, 
στον Κάτω Μαχαλά, στήν πλατεία Άβλαή.

— Τό παρεκκλήσιο τής 'Αγίας Μαρίνας, στά άνατολικά τού Κάτω Μα
χαλά κι αύτό κοντά στό σπίτι τού Ζαφειράκη Οικονόμου.

Στά τελευταία δύο παρεκκλήσια γινόταν πανηγυρική λειτουργία τήν 
ήμέρα τής γιορτής τους άπό δλους τούς ιερείς τού χωριού.

—■ Σ χ ο λ ε ί α :  Φιλομαθείς οί Αύδημιώτες, διακρίνονταν γιά τήν πρός
μόρφωση έφεσή τους. Τό πρώτο σχολείο, μετά τούς σκοτεινούς χρόνους τού 
«Κρυφού Σχολειού», (πού κατά μιά παράδοση λειτουργούσε σ’ ένα δωμάτιο, 
κοντά στήν εκκλησία τής Μεταμορφώσεως, μέ κύρια μαθήματα τό ’Οκτώηχο 
«φτωήχι» καί τις πράξεις τών ’Αποστόλων), κτίσθηκε γύρω στά 1(840 - ΙΦδΟ, 
σέ μιά ωραιότατη τοποθεσία στή δυτική παρυφή τού χωριού, κοντά στό δάσος
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Κουρί. ΙΙεριελάμβανε ευρύτατη αίθουσα διδασκαλίας καί τούς αναγκαίους 
βοηθητικούς χώρους (Γραφεία, αποθήκη κλπ.), επί πλέον δέ δύο δωμάτια γιά 
κατοικία τών ξένων διδασκάλων. Μιά μεγάλη !6ρύση στό προαύλιό του, πού ήταν 
δωρεά τού παληού άρχοντα Παντελή Λαμπαδάριου, παρείχε στούς μαθητές 
καί μαθήτριες τό δροσερό της νερό. Καί ένας εκτεταμένος πρός τό δάσος κήπος, 
μέ ένα αιωνόβιο πλατάνι, στή σκιά τού οποίου γινόταν τά μαθήματα τό καλο
καίρι, συνεπλήρωναν τον παιδαγωγικό εξοπλισμό τού σχολείου αυτού, τό 
οποίο μέχρι τέλους σχειδόν τού 19ου αιώνα, ήταν Μικτό Δημοτικό. ’Άγνωστοι 
είναι οί πρώτοι δάσκαλοί του. ’Αργότερα καί μέχρι τό 1878, «δίδαξαν διαδο
χικά, ό Ευστράτιος Σεπιτέκαρος, ό Ευστράτιος Καπίιδης, καί ό Ευστράτιος 
Φιλαλήθης, όλοι τους Αΰδημιώτες. Άπό αυτούς ό πρώτος εζησε τά τελευταία 
του χρόνια, γέρος καί μέ τό μυαλό σαλευμένο στό προαναφερθέν δωμάτιο τού 
Κρυφού Σχολειού, πού τό λέγανε «Κελλί τής εκκλησίας», συντηρούμενος άπό 
τίς ελεημοσύνες τών κατοίκων. Πέθανε τό 1884.

Άπό τό 1879 6>ς τό 1|8'84, δίδαξε δ Σπυρίδων Βαισιλάτος, άπό τήν Κε- 
φαλλονιά, τον διεδέχθη δέ δ Αριστείδης Δημητρίου, άπό τό Αύδήμι, δ όποιος 
δίδαξε επί 25 ολόκληρα χρόνια.

Ό  Βασιλάτος ήταν έξυπνος, έργατικώτατος καί ενθουσιώδης καί άγα- 
πούσε μέ πάθος τό επάγγελμά του. 'Ηταν δμως αυστηρότατος. Τό πέρασμά 
του άπό τό Σχολείο τού Αύδημίου άφησε εποχή καί γιά τήν αποδοτική διδα
σκαλία του καί γιά τό πρακτικό του πνεύμα, μέ τό οποίο άντιμετώπιζε τίς ανάγ
κες συντηρήσεως καί συμπληρώσεως τού σχολείου. Έπί πολλά χρόνια οί Αύδη- 
μιώτες θυμόταν τον θαυμάσιο εκείνο διδάσκαλό τους καί τά έργα του.

Στούς χρόνους εκείνους, οί τάξεις τού σχολείου τού Αύδημίου, δέν είχαν 
τήν διαβάθμιση τών σημερινών Δημοτικών σχολείων (A ', Β ', Γ ' κλπ.). Πρώ
τη τάξις (Α) λεγόταν ή τελευταία τάξις τών τελειόφοιτων μαθητών. Οί άλλες 
τάξεις χαρακτηριζόταν άπό τά ονόματα τών άναγνωστικών 'βιβλίων. ’Έτσι ή 
πιο κατώτερη τάξη, λεγόταν «Τάξις τού Αλφαβηταρίου». Τά άλφαβητάρια 
είχαν κατά τό τέλος τους καί μερικές σελίδες άναγνωστικού μέ μεγάλα γράμ
ματα. Ακολουθούσε ή τάξη «Καλός πατήρ», ή «Πάππος», ή άλλου άναγνωστι- 
κού, κατά τήν κρίσι τού διδασκάλου. Ή  επόμενη τάξις ήταν ή τού άναγνωστι- 
κού «Περοστάθης» τού Μελά. Τό άξέχαστο καί ωραίο εκείνο Αναγνωστικό, 
ήταν παιδαγωγ ικώτατο καί πατριωτικώτατο, γι’ αύτό καί άπηγορεύετο αύστη- 
ρότατα άπό τήν Τουρκική Κυβέρνηση ή χρησιμοποίησίς του καί οταν ερχό
ταν στά σχολεία τών Γανοχώρων δ διαίβόητος Επιθεωρητής τών 'Ελληνικών 
σχολείων Αβραάμ Βαπορίδης, δ όποιος μέ ιδιαίτερη μανία κυνηγούσε τον 
«Γεροστάθη», τό Αναγνωστικό αύτό μαζί μέ άλλα άπαγορευμένα βιβλία, άν 
υπήρχαν τοιαύτα, τά έρριχναν σέ κρυφά υπόγεια. Παρά τον λυσσαλέο δμως

14
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διωγμό του τό Αναγνωστικό εκείνο κυκλοφορούσε επί πολλές ΙΟετηριδες καί 
ενθουσίαζε καί -διαπαιδαγωγοΰσε γενιές ολόκληρες τών υποδούλων Ελλήνων.·,

Ή  τάξη τοΰ «Γεροστάθη» περιελάμβανε κι’ άλλα μαθήματα, όπως ’Αριθ
μητική, Γεωγραφία, Ιερά  'Ιστορία καί Γυμναστική. 'Όσοι άπό τούς μαθη
τές ή μαθήτριες, κρινόταν ικανοί, προαγόταν στήν Α' τάξη, ή οποία ήταν καί 
ή πιο μεγάλη·, τό δέ πρόγραμμά της ήταν εναλλακτικό, σύμφωνα μέ τίς ικα
νότητες τών μαθητών. Μόνιμο βιβλίο ήταν ή «Χρηστομάθεια» τοΰ Άλ. Ραγ- 
καβή, μέ τήν οποία γινόταν ή εισαγωγή στά αρχαία 'Ελληνικά. Τά μαθήματα 
αρχίζανε μέ τούς «Σχολαστικούς» καί συνεχιζόταν μέ τούς «Αίσώπιους μύ
θους», «Λουκιανού ένύπνιον», «Ίσοκράτους πρός Δημόνικον», «Αυσίου κατά Έ- 
ρατοσθένους», «διαφόρους λόγους τών 3 'Ιεραρχών», «Εενοφώντος Κύρου 
Παιδείαν», καθώς καί τά ανάλογα συντακτικά. Ή  τάξη αυτή διαρκοΰσε γιά 
τούς καλούς μαθητές ή μαθήτριες δύο καί τρία χρόνια, μέχρις δτου άποσύ- 
ρονταν άπό τούς γονείς τους, ή ξενητευόταν.

Τόν Σπΰρο Βασιλάτο διαδέχθηκε, δπως προανέφερα, ό διδάσκαλος ’Αρι
στείδης Δημητρίου, Αύδημιώτης τήν καταγωγή. Ό  Δημητρίου ήταν υπότρο
φος τής Μονής Βατοπεδίου στή Ριζάρειο Σχολή, προοριζόμενος γιά κληρικός. 
Άγνωστον δμως γιατί, έγκατέλειψε τίς ιερατικές σπουδές του καί ξαναγύρισε 
στό χωριό του, φορώντας μάλιστα άκόμα τά ράσα του. Διωρίστηκε άπό τούς 
προκρίτους διδάσκαλος τών άνωτέρων τάξεων, μετά δέ τήν άποχώρηση. τοΰ 
Βασιλάτου έβγαλε τά ράσα κι έδίδαξε επί πολλά χρόνια ώς Δ)ντής τοΰ σχολεί
ου, έχοντας βοηθούς νεωτέρους συναδέλφους του.Δίδαξε επί πολλά χρόνια, εκτός 
άπό τά Ελληνικά, Φυσική, Στοιχειώδεις γνώσεις Γαλλικής, ’Ανώτερα Θρη
σκευτικά κ. ά. Μετά άπό αυτόν δίδαξαν άλλοι δάσκαλοι μέ ιδέες καί συστή
ματα πολύ νεωτεριστικά, δπως δ Δρυτσάκης, δ Θεοχαρίδης, καί ιδιαίτερα δ 
καταγόμενος άπό τό γειτονικό Μηλιό, ’Ιωάννης Δρόσος, απόφοιτος τής Με
γάλης τοΰ Γένους Σχολής, δ όποιος άργότερα σπούδασε στήν Φιλοσοφική Σχο
λή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί έγινε Γενικός ’Επιθεωρητής Μέσης Έκ- 
παιδεύσεως.

Κατά τό τέλος τοΰ 1'9·ου αιώνα ιδρύθηκε στό Αυδήμι γυναικείος Σύλλο
γος Κυριών καί Δεσποινίδων ύπό τήν επωνυμία «"Αμιλλα», δ δποΐος σέ συνερ
γασία μέ τίς Κοινοτικές ’Αρχές, κατοόρθωσε νά κτίση Δημοτικό σχολείο Θη- 
λέων, πάνω στά ερείπια τής καμένης -εκκλησίας τής Παναγίας. "Ετσι τό μέχρι 
τότε Μικτό Δημοτικό Σχολείο, έγινε μόνον Άρρένων. Στό Παρθεναγωγείο 
αύτό διετέλεσε Διευθύντρια ή Άργυρό) Άράπογλου, απόφοιτη τής Παιδαγο3- 
γικής ’Ακαδημίας ’Επιβατών καί άπό τά ιδρυτικά μέλη τοΰ Συλλόγου Κυριών 
καί Δεσποινίδων, ή ’Ανθή Οίκονομίδου, ή Γιαννούλα Άργυράκη, δλες Αύδη- 
μιώτισσες, καθόος καί ά'λλες άπό άλλα χωριά τής Θράκης.

Τό πόσο αποδοτικά λειτουργούσαν τά Σχολεία, καί πόσο φιλομαθείς ήταν
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οι Αύδημιώτες και Αύδημιώτισσες, φαίνεται από τό γεγονός, δτι τό χωριό αύτό 
είχε τούς λιγώτερους αγράμματους, έν σχέσει μέ τά άλλα χωριά και δτι πολ
λοί απόφοιτοί τους ιδιωρίσθηκαν δάσκαλοι σέ μικρότερα καμποχώρια τής πε- 
ριοχής, άλλοι έγιναν ιερείς, οΐ όποιοι έκάλυπτον δχι μονάχα τ'ις ανάγκες τοΰ 
Αύδημίου, τοΰ οποίου οι παπάδες ήταν πάντοτε ντόπιοι, άλλά ύπηρετοΰσαν σάν 
εφημέριοι καί σ’ άλλα χωριά τής Θράκης.

— Β ρ ΰ σ ε ς : "Άφθονα ήταν τά πόσιμα νερά στό Αύδήμι-, μέ πολλές 
βρΰσες πού τρέχανε συνέχεια νύκτα μέρα. Μνημονεύω μερικές 'άπό αυτές :

—  Τή βρύση πού ήταν στό βάθος τοΰ χωριού .πρός τό βουνό, δίπλα σ’ ένα 
τεράστιο πλατάνι, πού είχε τό πιο εύγευστο καί δροσερό νερό. Τή βρύση αύτή 
τήν είχαν κτίσει γύρω στά ,1187.5 μέ δική τους δαπάνη οί αδελφοί ’Αθανάσιος 
καί "Άνθιμος Σαράκογλου, Αύδημιώτες τήν καταγωγή, Μητροπολίτες, δ πρώ
τος Θεσ)νίκης καί ό δεύτερος Μετρών καί Άθύρων. Έντοιιχισμένη στήν πρό
σοψη τής βρύσης μαρμάρινη· επιγραφή, μαρτυρούσε τήν δωρεά τους.

—  Τή βρύση τοΰ Σαρρή στον Πάνω Μαχαλά, μπροστά στό σπίτι τοΰ 
Ζήση Άργυρό,κη, πού ήταν ή μεγαλύτερη τοΰ χωριοΰ καί υδροδοτούσε μέ 
άφθονο καί καθαρό νερό, δχι μονάχα τόν Πάνω, μά καί τόν Πέρα Μαχαλά.

— Τή βρύση τοΰ Αλωνιού, στήν ομώνυμη πλατεία, στά νότια τοΰ Πάνω 
Μαχαλά, κατά τι μικρότερη άπό τήν προηγούμενη. Οΐ δυο αυτές βρΰσες, πού 
τά νερά τους δέν στερεύανε ποτέ, τροφοδοτούσαν μέ νερό δλο τό> χρόνο τό 
χωριό.

—· Τή βρύση τοΰ Σχολείου Άρρένων, πού "έκτισε στήν αυλή του καί 
έφερε σ’ αύτή νερό μέ δικά του έξοδα ό "Άρχοντας Παντελής Λαμπαδάριος. 
Καί στήν πρόσοψη αύτής, σέ μιά εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα, άνεγράφετο 
τό ιστορικό τής δωρεάς, σέ αρχαία ελληνικά.

—  Τις τρεις βρΰσες τοΰ Πέρα Μαχαλά, μιά κοντά στό σπίτι τοΰ Παπά 
Μιχαήλ, μιά κοντά στό σπίτι τοΰ Πρωτοψάλτη καί μιά μπροστά σπίτι τοΰ 
Αναστασίου Ίωάννου, πάππου τοΰ ’Αναστασίου Γιαννακοπούλου, δ όποιος διε- 
τέλεσε έπί πολλά έτη μέλος τοΰ Λ.Σ. τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών.. Στήν 
επιγραφή τής προσόψεως τής τελευταίας αύτής βρύσης πού τήν είχε κτίσει δ 
Αναστάσιος Ίωάννου, άνεγράφετο τό εξής επίγραμμα :

«Ή  κρήνη αύτή κτήμα έστι έμοΰ, τοΰ ’Αναστασίου Ίωάννου. Σήμερον 
έμοΰ, αύ'ριον ετέρου καί ούδέποτε τινός».

Έκτος άπό τις προαναφερθεΐσες βρΰσες, είχαν πόσιμα νερά καί δλα τά 
οινοπωλεία τοΰ χωριοΰ.

—’ Ν ε ρ ό μ υ λ ο ι :  'Όπως καί στά περισσότερα χωριά τών Γανοχώ
ρων, έτσι καί στό Αύδήμι, υπήρχαν άρκετοί νερόμυλοι, πέντε τον άριθμόν. 
Αυτοί ήταν :
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—  Ό  νερόμυλος του Στρατηγάκη Βαχάρογλου, στά βόρεια τοΰ χωριού,
μ ή

στήν αριστερή πλευρά της ρεμματιάς.
■—- Ό  νερόμυλος τοΰ Άργυράκη Ζήση, στήν ίδια πλευρά τής ρεμμα- 

τιάς και λίγο πιο κάτω, αντίκρυ άπό τό σπίτι τοΰ Πρωτοψάλτη.
—  Ό  νερόμυλος τοΰ Παντελή Λαμπαδάριου, δεξιά στήν συμβολή τών 

δύο ποταμίσκων.
—  Ό  νερόμυλος τοΰ ’Αργυρού Λαΐδάκαρου, στήν ίδια κι αυτός πλευρά, 

στό τέλος τοΰ Κάτω Μαχαλά.
—  'Ένας ακόμη νερόμυλος εξω άπό τό χωριό, στήν τοποθεσία «Σάρα», 

τοΰ ίδιου Δαδάκαρου, πού εΐχε κτισθή τά τελευταία χρόνια.
'Όλοι αυτοί οί μύλοι λειτουργούσαν μέχρι τό 1890 καί είχαν άφθονη·, πε

λατεία, άπό τά γύρω πεδινά χωριά. Μέ τήν έναρξη δμως λειτουργίας τών με
γάλων αλευρομύλων στις διάφορες πόλεις τής Θράκης, δπως τοΰ Χατζή 
Εξηντάρη στά Μάλγαρα, τοΰ Μιμήκου στή Ραιδεστό, τοΰ Μπάλτα στό Λουλέ 
Βουργάζ, τοΰ Σταμούλη στήν Σηλύβρια κ. ά. ή πελατεία τών νερομύλων τοΰ 
Αύδημίου, δπως άλλως τε καί τών άλλων κωμοπόλεων τών Γανοχώρων, άρχισε 
νά λιγοστεύη καί οί μύλοι νά κλείνουν ένας - ένας. Πρώτοι σταμάτησαν τήν 
λειτουργία τους οί νερόμυλοι τών Στρατηγάκη Βαχάρογλου καί Δαδάκαρου 
καί τελευταίος ό μύλος τοΰ Παντελή Λαμπαδάριου, ό όποιος δούλεψε ώς τό 
1-92:2 συνέχεια, γιατί είχε νερό συνεχώς, χειμώνα καλοκαίρι.

Οί νερόμυλοι -εκείνοι έδιδαν μιά ξέχωρη γραφικότητα στήν περιοχή τής 
Ρεμματιάς. Τά ποταμάκια - χείμαρροι, πού διέσχιζαν τό Λύδήμι καί κινούσαν 
τούς γραφικούς νερομύλους του, πολλές φορές πλημμυρίζανε καί προκαλού- 
σαν σημαντικές καταστροφές, άκόμα καί θύματα. Μιά τέτοια πλημμύρα έγινε 
τό 1870, ύστερα άπό κατακλυσμιαΐες βροχές σ’ ολα σχεδόν τά Γανόχωρα. Στήν 
πλημμύρα εκείνη καταστράφηκαν ολα τά άμπέλια τής περιοχής, άριστερά άπό 
τό μεγάλο Ρέμμα, άπό τό Δερβένι ώς τήν άκρη τοΰ χωριού, καί παρασύρθηκαν 
στή θάλασσα πολλά ζώα, οικιακά σκεύη καί έπιπλα τών κοντά στίς άκρες τών 
ποταμίσκων σπιτιών. Καί άπό τότε ή περιοχή εκείνη τών κατεστραμμένων άμπε- 
λιών, πήρε τήν ονομασία «Χαλάσματα». ’Άλλη -μιά καταστροφική πλημμύρα 
έγινε τό 1ι87-3, οπότε πνίγηκε ικαί ένας χωρικός, πού τον παρέσυρε τό νερό 
άπό τό σπίτι του καί άλλη μιά τό 1-8ι8Β, οπότε παρασύρθηκε καί ένα μικρό σπι
τάκι κοντά στό σχολείο.

Άκόμα καί οί χειμώνες ήταν, πολλές φορές, βαρείς στό Λύδήμι, δπως καί 
στά άλλα ορεινά χωριά τών Γανοχώρων, στίς εκατέρωθεν πλαγιές τοΰ 'Ιερού 
’Όρους, δπως άναφέρουν μερικά χρονικά. Τον ’Ιανουάριο- τοΰ 1866 έκανε 
τόσο κρύο, πού -έπάγωνε τό ψωμί, στά 1-872 χιόνι σε τόσο πολύ, ώστε ολόκληρο 
τό χωριό αποκλείσθηκε έπί 10 περίπου ημέρες καί στά 1885 τόσο κρύο, ώστε 
ένας χωρικός πού ερχόταν άπό τό Νεοχώρι μέ τό μουλάρι του φορτωμένο σι
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τάρι, καί σταμάτησε γιά μιά στιγμή γιά νά άνάψη τσιγάρο, πάγωσε έπί τρ- 
που καί τό μουλάρι πήγε χωρίς αυτόν στό σπίτι του, οπότε οί συγγενείς του 
βγήκαν σέ αναζήτησή του καί τόν 'βρήκαν κοκκαλιασιμένο κοντά στό δάσος 
Κουρί.

'To Αύδήμι εΐχε μεγάλη εμπορική καί επαγγελματική κίνηση, φυσικά άλ
λως τε, μιά που υστερούσε σέ γεωργική τοιαύτη. Εΐχε τέσσαρες αγορές (Πιά- 
τσες). Δυο εις τόν Πάνω Μαχαλά καί άπό μιά στον Κάτω καί στον Πέρα Μα
χαλά. Οί πιάτσες τού Πάνω Μαχαλά ήταν, μιά στήν πλατεία τού Αλωνιού, μέ 
τήν προαναφερθείσα βρύση στό μέσο. Στή μιά πλευρά ήταν τά σπίτια τών 
Ζήση Άργυράκη, Άντ. Γιαννακοπούλου καί Γιαννάκου Στοήλη, δλα μέ καφε- 
ποτοπωλείο στό ισόγειο καί τά μαγαζιά τών 5ΑΘ. Χατζή καί Κων. Δαδακαρί- 
δου, καφενείο, παντοπωλείο καί ύφασματοπωλειο, στήν απέναντι πλευρά. Ή  
δεύτερη ήταν στήν πλατεία τής βρύσης τού Σαρρή. Γύρω σ’ αυτήν ήταν τό 
καφεπανταπωλεΐο καί ύφασματοπωλειο τών αδελφών ’Αναστασίου καί Ζήση 
Άργυράκη, τό σπίτι τού πρώτου, βαμμένο μέ πράσινη, λαδομπογιά, τό καφε
νείο τού Δημ. Ταυλαρίου, ό φούρνος τής Χατζέσας καί τό κρεοπωλείο τού 
Δίγκα.

Τρίτη πιάτσα ήταν στον Κάτω Μαχαλά, στήν πλατεία Άβλαή, στό πάνω 
μέρος τής οποίας ήταν τό παρεκκλήσιο τής Αγίας Παρασκευής, μέ 'δυο μεγάλες 
τσικουδιές (κακαβιές) στον αυλόγυρο του καί στό κάτω μέρος τό παρεκκλήσιο 
τού Άγιου Νικολάου. Στήν πλατεία αύτή βρισκόταν καί τά μεγάλα καί βαμ
μένα ιμέ ελαιόχρωμα σπίτια τών Γεωρ. Άναστασιάδη (γαλάζιο), Ζαφειράκη 
Γιαμά (βαθύ κόκκινο) καί Αργυρού Δαδάκαρου (κίτρινο). Καί τά σπίτια 
αύτά στά ισόγειά τους είχαν καφεπαντοπωλεία, τού δέ Άναστασιάδη καί ύφα- 
σματοπωλείο.

Ή  τετάρτη πιάτσα ήταν στον Πέρα Μαχαλά, οπου καί τό σπίτι τού ΆΟαν. 
Πρωτοψάλτη, μέ καφεπαντοπωλεΐο κι’ αύτό.

Τό Αύδήμι είχε πολλούς κτίστες, άκόμα καί καλφάδες (ενα εΐδος πρα
κτικών άρχιτεκτόνιον), οί οποίοι όχι μονάχα τις οικοδομικές ανάγκες τού χω
ριού ικανοποιούσαν, άλλά άνελάμβαναν οικοδομικές εργασίες καί σ’ άλλα γει
τονικά χωριά, ένας δέ άπό αύτούς, ό Χρηστάκης Στοήλης, δ όποιος μετώκησε 
στήν Κων)πολι, εξελίχθηκε σέ εργολάβο οικοδομών τών Σουλτανικών ανα
κτόρων.

Μέ τήν έφεση πού είχαν πρός μάθηση οί Αύδημιώτες, τήν εργατικότητα 
καί τό επιχειρηματικό τους πνεύμα, ήταν φυσικό νά άναδείξουν έξοχες προσω
πικότητες σ’ δλους σχεδόν τούς τομείς τής ανθρώπινης δραστηριότητος, Κλη
ρικούς, ’Επιστήμονες, Καθηγητές, Διδασκάλους, επιχειρηματίες καί έπαγγελ- 
ματίες, μερικούς άπό τούς όποιους μνημονεύω κατωτέρω στό οικείο κεφάλαιο.

Οί κάτοικοι τού Αύδημίου διέφεραν άπό τούς κατοίκους τών άλλων κω
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μοπόλεων και χωριών τών Γανοχώρων και στή γλώσσα, ή οποία είχε ενα Ιδιό
τυπο τοπικό ιδίωμα καί στά ήθη καί έθιμα, τά όποια έμοιαζαν μάλλον μέ τά 
ηπειρωτικά καί από αύτό είχαν αποκρυσταλλώσει παλαιότερα τό συμπέρασμα, 
δτι σέ πολύ παληά χρόνια, είχαν έλθει άπό τήν Ήπειρο στό Αυδήμι πολλές 
οικογένειες, οί όποιες καί άπετέλεσαν τήν καλή νά πούμε κοινωνία τοΰ χωριού. 
Τό συμπέρασμα αύτό, μεταδιδόμενο από γενιά σέ γενιά, έδιδε στούς άποίκους 
εκείνους μιά ιδιαίτερη αίγλη καί οί απόγονοί τους λεγόταν «Κακοσουλιώτες». 
Εργατικοί, οικονόμοι καί εύσυνείδητοι, είχαν σχηματίσει μεγάλες περιουσίες 
καί συν τώ χρόνω, άπετέλεσαν τήν «αρχοντιά» τοΰ Αύδημίου.

Τό Αύδήμι, δπως στά παληά τά χρόνια καί τό βορείους τοΰ Σιδηροκά- 
στρου κοντά στό Στρυμόνα Μελένικο, είχε τίς τάξεις του. Ή  πρώτη άπό αυ
τές ήταν ή τάξη τών πλουσίων άρχόντων, οί όποιοι σάν άπόγονοι μεγάλων 
ονομάτων καί κληρονόμοι μεγάλων περιουσιών καί ετοίμων εργασιών, δέν 
άναγικαζόταν νά έκπατρισθούν. Σ ’ αύτούς άνήκαν τά περισσότερα κτήματα καί 
καταστήματα, ύφασματοπωλεία, καφεπαντοπωλεΐα, ποτοποιεία μέ τά όποια 
διεξήγετο τό εμπόριο τών κρασιών, τό εμπόριο εξαγωγής τών άνθέων φιλύρας 
(φλαμούρι), διότι τό 'δάσος προς τήν κορυφή τοΰ 'Ιερού ’Όρους, άνήκε στήν 
κυριότητα τού Αύδημίου. ’Από τήν τάξη αυτή 'βγαίνανε οί πρόκριτοι καί οί 
προύχοντες τοΰ χωριού, οί οποίοι καί διαχειριζόταν τά κοινοτικά του ζητήμα1- 
τα. Κατά τό τέλος τοΰ 19ου αιώνα είχε καθιερωθή ή διά χειροθεσίας τοΰ Μη
τροπολίτου ονομασία τών πλέον σημαντικών προυχόντων σέ διάφορα εκκλη
σιαστικά άξιώματα, ένα τών οποίων ήταν καί τό άξίωμα τοΰ «’Άρχοντος». Ό  
τίτλος αυτός προύτάσσετο τοΰ ονόματος τών τιμηθέντων καί δλο τό χωριό τούς 
έσέβετο, δταν δέ περνούσαν άπό τούς δρόμους, οί-γυναίκες, πού καθόταν μπρο
στά στις πόρτες τών σπιτιών κατά τίς γιορτάσιμες ημέρες, σηκωνόταν μέ σταυ
ρωμένα τά χέρια, εις ένδειξιν σεβασμού. Τελευταίοι. ’Άρχοντες ήταν οί Λό- 
γοθέτης Κων)νος, Πρωτοψάλτης ’Αθανάσιος, Λαμπαδάριος Παντελής καί 
Ταυλάριος Εύστράτιος.· Ά π ’ αύτούς, ό ’Άρχοντας Ταυλάριος ήταν πασίγνω
στος, γιατί εξυπηρετούσε άφιλοκερδώς, μέ τίς ιατρικές γνώσεις του τούς άρ- 
ρώστους τού χωριού,- τό όποιο- μέχρι'τό 191ι2, δέν είχε γιατρό. Τίς ιατρικές 
του γνώσεις τίς είχε, γιατί όπως λέγανε οί συγχωριανοί του, διάβαζε τά για
τροσόφια πού είχε. στό σπίτι. του. Βέβαια δέν εδιδε ποτέ φάρμακα, άλλά μονάχα 
συμβουλές γιά τό τί νά κάμουν. 'Όταν τό 1888 πέθανε ό ’Άρχοντας αύτός καί 
αύτοσχέίδιος γιατρός, τόν διαδέχθηκε ό Άντών. Γιαμας, ό όποιος είχε στό 
ισόγειο τού σπιτιού του καφεπαντοπωλείο, άλλά καί στήν αύλή του ένα είδος 
φαρμακείου μικρού. Ό  Γιαμάς, ένας έξυπνος τύπος χωρικού, πήγαινε συχνά 
στήν Κων)πολι, δπου άγόραζε φάρμακα άπό φαρμακέμπορους, άπό τούς 
οποίους ενημερωνόταν γιά τίς- -θεραπευτικές των ιδιότητες. Μέ τίς επαφές αύ- 
τές απέκτησε καί συστηματοποίησε άρκετές γνώσεις, πού τόν καθιέρωσαν στό
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Αύδήμι, σάν ενα γιατρό - φαρμακοποιό, επάγγελμα, άπό τό οποίο κέρΙδιζε πε
ρισσότερα άπό όσα κέρδιζε άπό τό καφεπαντοπωλεϊο του, γιατί εκτός άπό τό 
Αύδήμι, είχε πελάτες και τούς κατοίκους τοΰ γειτονικού Νεοχωρίου, τού οποίου 
τά άρρωστα παιδιά τά πηγαίνανε οι μητέρες τους σ’ αυτόν. Τό 1892 εγκατα
στάθηκε γιά πρώτη φορά γιατρός και στό Γάνο, άλλά αύτό δέν επηρέασε και 
τόσο πολύ τις ιατροφαρμακευτικές εργασίες τού Γιαμά. "Οταν όμως τό 1910 
εγκαταστάθηκε στό Αύδήμι ό συμπατριώτης του ιατρός Κων)νος Άθανασιά-, 
δης, τό ιατροφαρμακευτικό στάδιο τού Γιαμά, έληξε οριστικά.

—  Ή  δεύτερη τάξη ήταν ή τάξη τών Γιαλελήδων, δηλαδή τών πλανεμ
πόρων, στήν οποία άνήκαν όσοι είχαν εγκατεστημένες εργασίες διαφόρων 
επαγγελμάτων σέ πόλεις καί κωμοπόλεις τού εσωτερικού τής Θράκης καί τής 
Άνατ. Ρωμυλίας, όσον καί εκείνοι, οί όποιοι μετήρχοντο τό επάγγελμα τού 
πλανοδίου εμπόρου, τού γυρολόγου τής σήμερον. Σέ άλλα χιοριά, οπως στον 
Γάνο, Γιαλελήδες λεγόταν μονάχα εκείνοι πού άσκούσαν τό επάγγελμα τού πλα
νοδίου εμπόρου. Ή  τάξη τών Γιαλελήδων, πού ήταν όλοι τους έργατικώτατοι 
καί πολύ καλοί νοικοκύρηδες, συνεπλήροονε τήν οικονομική εύρωστία τού χω
ριού. Τά σπιτικά τους ζούσαν πολύ καλά καί δυο φορές τό χρόνο, χειμώνα καί 
καλοκαίρι, οί ξενητεμένοι ερχόταν- στό χωριό, νά δούν τίς οικογένειες τους, νά 
ξεκουρασθούν κοντά τους ψυχικά καί σωματικά καί νά τακτοποιήσουν, ότι εκ
κρεμή ζητήματα είχαν. "Οταν δέ γερνούσανε, παρέδιδαν τίς εργασίες τους 
στά παιδιά τους καί απόμαχοι πλέον, καθόταν στό χωριό, γιά νά περάσουν τά 
τελευταία χρόνια τής ζωής τους.

— Ή  τρίτη τάξη ήταν τών άκτημόνων εργατών, οί όποιοι μή εχοντες 
δικό τους κλήρο, ούτε καί οικονομικές δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρο
μίας, εργαζόταν σάν ημερομίσθιοι εργάτες σέ διάφορες χειρωνακτικές εργα
σίες, όπως τό σκάψιμο, τό κλάδεμα καί ό τρυγητός τών άμπελιών, υπάλληλοι 
σέ διάφορα καταστήματα καί σέ κάθε είδους αγροτική εργασία.

Τό Αύδήμι ήταν ένα άπό τά ωραιότερα χωριά τών Γανοχώρων καί γι’ 
αύτό, οπως καί οί Γανιώτες τό Γάνο, οί Αύδημιώτες τό έλεγαν 'Μικρό Παρίσι. 
Μέ τήν έκτασή του στίς δύο πλευρές τής χαράδρας, δικαιολογούσε τήν φράση 
εκείνη, πού υλοποιούσε τήν χο>ρογραφική διάρθρωση τής Μητροπόλεως Γά
νου καί Χώρας, πού έλεγε : «Γάνος, Χώρα καί τό μισό τ’ Αύδήμι».

Τό Αύδήμι ήταν όνομαστό καί γιά τά όμορφα κορίτσια του. Οί Τούρκοι, 
γιά νά χαρακτηρίσουν ώρισμένα προϊόντα ή ιδιότητες τών Γανοχώρων καί τών 
γειτονικών μέ αύτά περιοχών τής Ραιδεστού, Σηλυβρίας, Μαλγάρων καί Κεσ- 
σάνης, έλεγαν: «σιλίβρίν γιαουρτού, Τεκίρ · Νταγίν καρπουζλαρί, Ούτσμάν 
Ντερέ κιοϊν κιζλαρί, Μυρεφετίν κεραμιτλερί, Ίντζέκιοϊν χαΐβασί, Μάλγαραντίν 
χαλβασί», δηλαδή: «Τό γιαούρτι τής Σηλυβρίας, τά καρπούζια τής Ραιδε-
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στοΰ, τά κορίτσια τοΰ Αύδημίου, τά κεραμίδια τοΰ Μυριοφύτου, τό κλίμα τοΰ 
Ίντζέκιοϊ, ό χαλβάς τών Μαλγάρων».

Είχαν δμως καί μιά αδυναμία οί Αύδημιώτες. Ή ταν λίγο καυγατζήδες, οί 
τόσο εξαιρετικοί κατά τά άλλα Γανοχωρίτες καί μέ τό παραμικρό τρέχανε στά 
δικαστήρια. Ή  συχνή δέ αύτή επαφή τους μέ τά τεμένη τής Θέμιδος, τούς 
έδωσε πολλές νομικές γνώσεις, ώστε καί οί Τ'οΰρκοι 'Τπάλληλοι καί οί άλλοι 
Γανοχωρίτες, νά τούς λένε Δικηγόρους.

Μέ τόσες δραστηριότητες καί προσόντα οί Αύδημιώτες, ήταν φυσικό νά 
αναδείξουν εξέχουσες προσωπικότητες στον επιστημονικό, πνευματικό καί επι
χειρηματικό τομέα, μερικές άπό τις όποιες θά αναφέρω πιο κάτω.

'Όπως άνέφερα καί πιο πάνω, τά κύρια προϊόντα τοΰ Αύδημίου ήταν τά 
αμπελουργικά καί τά σηροτροφικά. Ή  σηροτροφία είχε λάβει μεγάλη εξέλι
ξη μετά τό 1886, οπότε ήλθαν μεταξέμποροι άπό τήν Προΰσσα καί ίδρυσαν 
εργοστάσια κατεργασίας κουκουλ ιών καί παραγωγής μεταξοσπόρου, σ’ δλη 
τήν περιοχή τών Γανοχώρων, γιατί οί μεταξόσποροι τής περιοχής αύτής ήταν 
φημισμένοι καί περιζήτητοι καί σ’ αύτή τήν Περσία, μέ τήν οποία διεξήγετο 
κυρίως τό εμπόριο αύτό. Τό πρώτο τέτοιο εργοστάσιο στό Αύδήμι τό ίδρυσαν 
οί αδελφοί Πασχαλίδη, οί όποιοι άργότερα μετέφεραν τις εργασίες τους στήν 
Ήρακλείτσα, στό δέ Αύδήμι τούς διαδέχθηκε ό Αύδημιώτης Χριστοδουλίδης, ό 
όποιος διετήρησε τις εργασίες του μέχρι τόν χαλασμό τοΰ 1'9;22. Έν τώ μετα
ξύ δμως πολλοί νέοι Γανοχωρίτες άπό δλα σχεδόν τά χωριά τών Γανοχώρων, 
έφοίτησαν στήν ίδρυθεΐσα άπό τήν Τουρκική Κυβέρνηση Αύτοκρατορική Ση- 
ροτροφική Σχολή στήν Προΰσσα, οί όποιοι δταν έγύρισαν, ίδρυσαν δικές τους 
εργασίες στον κλάδο αύτό, μέ άποτέλεσμα ή σηροτροφία νά γενικευθή καί νά 
έξελιχθή σέ σπουδαιότατο πλουτοπαραγωγικό εμπόριο.

δ) “Ιν τ ζ έ κ ιο ϊ .

Τό Ίντζέκιοϊ, σκαρφαλωμένο στις ΒΔ πλαγιές τοΰ Ιερού ’Όρους καί σέ 
άπόσταση δύο περίπου ωρών άπό τήν κορυφή του, ήταν ένα άπό τά ήρωϊκά 
ορεινά χωριά τών Γανοχώρων, τό όποιο μαζί μέ τήν Καστάμπολι, πού-ήταν 
δυτικώτερα καί τό Σιμιτλή άνατολικώτερα, άποτελοΰσαν τόν άπό βορρά προ
μαχώνα όλης εκείνης τής έλληνικώτατης περιοχής. Κτισμένο σέ άπόλυτο ύψος 
300 περίπου μέτρων, ήταν έστ ραμμένο πρός τά βορειοδυτικά καί είχε εκτετα
μένη θέα πρός δλη σχεδόν τήν πεδινή καί λοφώδη Θράκη, μέχρι τόν ποταμό 
"Εβρο καί τήν Άδρ)πολι. Νοτιώτερά του ήταν ή πιο υψηλή κορυφή τοΰ Ίεροΰ 
’Όρους, πού τήν λέγανε «ΓΙΰργος», οί δέ Τούρκοι «Μπακατζάκ», δπως προ- 
ανέφερα. Ή  ανάβαση άπό τό χωριό μέχρι τήν κορυφή αύτή διαρκοΰσε δύο 
περίπου ώρες, άπό δύσβατα, άνηφορυκά καί δασωμένα μονοπάτια.
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Πότε ακριβώς κτίσθη,κε τό Ίντζέκιοϊ, δέν είναι γνωστό. Κατά πάσαν πιθα
νότητα συνεκροτήθηκε σέ χωριό — στήν αρχή μικτό 'Ελληνοτουρκικό —  στά 
μέσα περίπου τοΰ 17ου αιώνα καί μετά τήν έκδοση άπό τήν Τουρκική Κυβέρ
νηση του περίφημου εκείνου Χάτι - Σερίφ ('Ιερός Νόμος), μέ τό όποιο δόθη
κε σχετική ελευθερία στόν υπόδουλο 'Ελληνισμό καί γενικά στους Χριστια
νούς τής Αυτοκρατορίας. Αύτό εικάζεται άπό μιά πλάκα, πού ήταν εντοιχι
σμένη έξω άπό τήν παληά πόρτα ενός μικρού ναΐσκου, στήν όποια άνεγράφετο 
ή χρονολογία 1ίΰ75. Ό  ναΐσκος αυτός, γνωστός μέ τό όνομα «Παληά εκκλη
σία», βρισκόταν πάνιο σέ πλατώ ενός λοφίσκου, στήν ΝΑ πλευρά τού χωριού 
καί ετιμάτο στήν μνήμη τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Ή  γύρω άπό τόν ναΐσκο 
αύτό έκταση, έχρησιμοποιεΐτο σ’ δλους τούς μετέπειτα χρόνους ώς νεκροτα
φείο, επί δύο δέ περίπου αιώνες, δηλαδή μέχρι περίπου τό 1.8:50, οί "Ελληνες 
κάτοικοι τού χιό ρ ιού, εκκλησιαζόταν σ’ αύτόν. Μετά δμως τό 1:8:50, μέ τήν 
έκδοση άπό τόν προοδευτικό Σουλτάνο Άβδούλ Μετζήτ, τού Χάτι Χουμαγιούν 
(Αύτοκρατορικό Διάταγμα), μέ τό όποιο παρεχόταν πλήρεις ελευθερίαι στούς 
μή Μουσουλμανικούς πληθυσμούς τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, κτίσθηκε 
άπό τούς αύξηθέντας εν τώ μεταξύ κατοίκους, καινούργια μεγάλη ’Εκκλησία 
στό μέσο τού χωριού μέ μεγαλόπρεπη διακόσμηση, τιμωμένη κι αύτή στήν 
μνήμη τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ή όποια γιόρταζε, δπως καί ή παληά, 
στις 15 Αύγούστου, μέ Αρχιερατική λειτουργία.

Γιά τήν ίδρυση τού Ίντζέκιοϊ, ήταν γνωστή ή εξής παράδοση: Στά μετά 
τήν "Αλωση χρόνια, στό χώρο εκείνο, υπήρχε ένα μικρό χωριουδάκι, πού τό 
λέγανε «Γενιτζέκιοϊ», τό κατοικούσαν δέ λίγες Τούρκικες οικογένειες, προερ
χόμενες άπό κάποιο Τούρκο πεταλωτή τών αλόγων τού Πορθητή, στόν όποιο 
είχαν δοθή σημαντικές άγροτικές εκτάσεις, κοντά σέ δασώδεις περιοχές τού 
Ιερού "Ορους. Ό  κατά τόν τρόπο αύτό δημιουργηθείς καινούργιος γαιοκτή
μονας, ίδρυσε, μέ μερικούς συγγενείς του καί λίγους Χριστιανούς δουλοπα
ροίκους, τόν μικρό εκείνο συνοικισμό, ερείπια τού όποιου, ιμέ τά θεμέλια τού 
τζαμιού, δυο βρύσες, νεκροταφείο καί ένας μικρός Τεκές μέ τόν τάφο τού πε- 
ταλίοτή - τσιφλικά, σωζόταν μέχρι τά τελευταία χρόνια. Κάθε Τούρκος, πού 
περνούσε κοντά άπό τόν Τεκέ αύτό, έμπαινε μέσα καί προσευχόταν στόν τάφο 
τοΰ ίΐδρυτού τοΰ χωριού. Τά γύρω άπό τόν Τεκέ χωράφια είχαν δοθή άπό τό 
Βακούφ στόν Ίντζεκιώτη Σγρουμάλλη καί στά παιδιά του, μέ τήν υποχρέωση 
νά άνάβουν .κάθε Παρασκευή ένα χονδρό κερί στόν τάφο τού Πεταλωτή - 
'Ιδρυτή.

Μετά τήν κατά τό 1650 έκδοση άπό τόν Σουλτάνο Μαχμούτ τού Χάτι - 
Σερίφ, μέ τόν όποιο, διατασσόταν ή άπελευθέρωση όλων τών Χριστιανών άπό 
τή φρικτή .δουλεία, στήν οποία είχαν ύπσβληθή επί δύο περίπου αιώνες μετά 
τήν "Αλωση, απελευθερώθηκαν οΐ λίγες Χριστιανικές οικογένειες καί έκτισαν
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δικά τους σπίτια σ’ ένα δασωμένο λόφο, που χωριζόταν άπό τό Τούρκικο‘«χω
ριό, μέ μιά βαθειά χαράδρα. ’Έτσι, ιδρύθηκε ό πρώτος Ελληνικός συνοικι
σμός από 10 περίπου οικογένειες, οι όποιες, μιά καί δέν εΐχαν δική τους καλ
λιεργήσιμη γή, έπεδόθηικαν στήν έκχέρσωση, εδαφών, στήν κτηνοτροφία καί 
μερικοί στό πλανεμπόριο, Οί πλανέμποροι αύτοί, οί γνωστοί αργότερα σ’ δλα 
σχεδόν τά Γανόχωρα «Γιαλελήδες», πηγαίνανε στή Ραιδεστό, αγόραζαν διά
φορα αποικιακά, τά όποια μεταφέρανε μέ τά ζώα τους στά Τουρκοχώρια καί 
τσιφλίκια τών Μπέηδων, όπου τά ανταλλάσσανε μέ γεωργικά καί κτηνοτροφικα 
προϊόντα, τά όποια μετέφεραν καί πωλούσαν στήν αγορά τής Ραιδεστοΰ, γιά 
νά προμηιθευθούν άλλα καί νά κάμουν πάλι τά ίδια. Καί δσο περνούσαν τά 
χρόνια καί ό πληθυσμός τοΰ χωριού μεγάλωνε, ή δραστηριότητα τών πλαν ε
μπόρων έπεικτείνετο πέρα άπό τήν καθαυτό περιοχή τών Γΐανοχώρων καί έκά- 
λυπτε ολόκληρη σχεδόν τή Θράκη, μέχρι καί τήν Άδρ)πολη; καί Σαράντα Ε κ
κλησίες. Πλουτίζοντας κατά τον τρόπον αυτόν οί 'Έλληνες κάτοικοι καί αυξανό
μενοι άριθμητικώς, κατάφεραν τελικά καί τά κτήματα τών Τούρκων νά απο
κτήσουν, είτε μέ ελεύθερη πώληση, είτε μέ αναγκαστική ύστερα άπό δανεισμούς 
πού τούς κάνανε μέ τόκο καί νά τούς αναγκάσουν νά έγκατ αλείψουν τό χωριό 
καί νά εγκατασταθούν στά δυτικώτερα Τουρκοχώρια, δπου τούς έδιδαν άλλες 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις αδέσποτες. Ή  τελευταία Τουρκική οικογένεια έγκα- 
τέλειψε τό Ίντζέκιοΐ τό 18;5ι5 καί άπό τότε τό χωριό έμεινε ολοκάθαρα Ελληνι
κό. Οί κάτοικοί του ιέπεδόθησαν μέ ζήλο στήν καλλιέργεια τής γής καί στήν κτη
νοτροφία, στίς μεγάλες εκτάσεις νομής πού απέκτησαν. Μετά τό Νοέμβριο·, πού 
ετελείο)νε ή σπορά τών σιτηρών, οί περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνταν μέ τό 
πλάνεμπόριο μέχρι τού 'Αγίου Γεωργίου, ημερομηνία, ή όποία σ’ ολη σχεδόν 
τήν Θράκη έθεωρεΐτο σάν αφετηρία τών θερινών γεωργικών καί τυροκομικών 
εργασιών, δπως ή γιορτή τού 'Αγίου Δημη,τρίου, άπο,τελούσε τό τέρμα τους. 
Κατά τούς μήνες ’Ιούλιο καί Αύγουστο, δλοι σχεδόν οί Ίντζεκιώτες βρισκόταν 
στό χωριό, γιά τό αλώνισμα τών σιτηρών, πού γινόταν μέ τίς γνωστές «Ντου- 
κάνες», πού τίς έσερναν 1 ή ·2 άλογα ή βώδια. Οί εργασίες αυτές τού θερίσμα
τος, αλωνίσματος, μεταφοράς καί έναποθηκεύσεως τών σιτηρών καί ζωοτροφιών, 
τής ξυλεύσεως άπό τά γειτονικά δάση, καί μεταφοράς καυσοξύλων γιά τον χει
μώνα, τελειώνανε συνήθως στίς αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε οί ασχολούμενοι μέ 
τό πλανεμπορία «Γιαλελήδες», ξανάρχιζαν τά ταξείδια τους, δσο νάρθη ή επο
χή τής σποράς, οπότε γυρίζανε, σπέρνανε καί κατόπιν συνέχιζαν τό πλανεμπό- 
ριό τους, μέχρι τον "Αγιο Γεώργιο, οπως προανέφερα.

Ό  πρώτος συνοικισμός των 10 οικογενειών τού 1&50, μέσα σ’ ενα αιώνα, 
τριπλασιάσθηκε καί τό χωριό πήρε μέ τον καιρό τό όνομα «Ίντζέκισϊ», άν καί 
μέχρι τέλους φερόταν στούς Τουρκικούς φορολογικούς καταλόγους 'μέ τό όνομα 
«Γενιτζέκιοϊ». Τό 1850 είχε φθάσει τίς 100 οικογένειες καί κατά τον πρώτο
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διωγμό τοΰ 191:4, κατά τόν όποιο οι Ίντζεκιώτες κατέφυγαν στήν Ελλάδα, 
αριθμούσε. τις 300 οικογένειες, μέ πληθυσμό γύρω στ'ις 1600 ψυχές. 'Η  αύξη
ση αύτή τοΰ πληθυσμού τοΰ Ίντζέκιοϊ, οφειλόταν αποκλειστικά στή ζωτικότητα 
τών κατοικούν και τό υγιεινότατο κλίμα του.

Ί Ι  τοποθεσία, στήν οποία κτίσθηκε τό Ίντζέκιοϊ, ήταν ιμιά αντηρίδα τοΰ 
Ίεροΰ ’Όρους, μέ έκταση 5 περίπου τετραγωνικών χλμ., περιίβρεχόταν δέ άπό 
τή βορεινή καί νότια πλευρές της άπό μικρούς ποταμίσκους πού κατέβαιναν άπό 
ψηλά και ενώνονταν στήν δυτική πλευρά της. Σχηματιζόταν έτσι, ένα κάπως 
ακανόνιστο ορθογώνιο, στό μέσο τοΰ οποίου, σέ έκταση ενός περίπου τετραγω- 
νικοΰ χιλιομέτρου, απλωνόταν τό χωριό. Στά ποταμάκια, πού έτρεχαν συνέχεια 
ολοκάθαρα δροσερά νερά, λειτουργούσαν διάφοροι νερόμυλοι, στούς οποίους 
έφερναν γιά νά άλέσουν τό σιτάρι, ή κρυθάρι τους οί κάτοικοι τών γειτονικών 
Ελληνικών καί Τουρκικών χωριών. Τις όχθες τών ποταμιών εκείνων εσκίαζαν 
πελώρια αιωνόβια δένδρα.

Ή  τοποθεσία τοΰ χωριοΰ ήταν ρομαντική καί γεμάτη άπό φυσικές ομορ
φιές, υψηλότερη άπό δλα τά χωριά τής δυτικής πλευράς τοΰ Ίεροΰ ’Όρους. 
Πολλές δέ κρήνες τοΰ έδιδαν άφθονο καί κρΰο νερό, τό όποιο διωχετευόταν άπό 
μιά πηγή τοΰ όρους στή θέση. «Πουρνάρι», μέ υδραυλικά έργα, πού είχαν κατα
σκευάσει μέ προσωπική τους εργασία οί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ. Είχε τέσσαρες 
πλατείες, άπό τις οποίες ή κεντρική είχε στις :3 πλευρές της, τήν εκκλησία τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τό Δημοτικό Σχολείο 'Άρρένων, τό Χάνι (Ξενώνα), 
τά παντοπωλεία καί καφεποτοπωλεΐα καί τή μεγάλη βρύση μέ άφθονο καί εξαί
ρετο νερό. Στις πλατείες αύτές καί ιδιαίτερα στήν κεντρική, γινόταν οί χοροί 
στις πανηγυρικές ημέρες τών Χριστουγέννων, τών Άπόκρεω, τοΰ Πάσχα, τής 
Παναγίας, άν φυσικά έπέτρεπε τις διασκεδάσεις εκείνες δ καιρός.

Φημισμένο επαναλαμβάνω καί υγιεινότατο ήταν τό κλίμα τοΰ Ίντζέκιοϊ. Ή  
υψηλή τοποθεσία του, τά ύπερκείμενα δάση φιλυρών καί άλλων δένδρων, καθι
στούσαν τόν .αέρα πλούσιο σέ οξυγόνο καί χωρίς υγρασία. Ούτε κουνούπια, ούτε 
ελονοσία, πού έμάστιζαν άλλες περιοχές τής Θράκης. Τά νερά άφθονα, αλλά 
δλα ρέοντα καί χωρίς λιμνοΰλες ή τέλματα, λόγφ τής κλίσεως τοΰ εδάφους. Οί 
κάτοικοι σηκωνόταν τό πρωί μέ τό κεφάλι ελαφρό καί εύθυμη διάθεσιν.

Σ  χ ο λ ε ί α :  Ή  εκπαίδευση στό Ίντζέκιοϊ υλοποιείτο, μέχρι τό 1870, μέ 
ένα υποτυπώδες σχολείο, στό οποίο οί μαθητές έδιδάσκοντο κατά πρωτόγονο 
τρόπο, ανάγνωση, αριθμητική, γραφή καί λίγες προσευχές. Τό 1875 άνέλαβε 
ώς δάσκαλος ο καταγόμενος άπό τό γειτονικό χωριό Σιμιτλή Κων)νος Παπα- 
γεωργάκης, ό . όποιος στά 3 χρόνια πού έδίδαξε, έδωσε τήν πρώτη σημαντική 
ώθηση στήν εκπαίδευση τών μαθητών τών χρόνιον εκείνων. Άπό τό 1880 ώς τά 
188,2 δίδαξε δ Βασ. Χατζηαθανασίου άπό τό Ναΐπκιοϊ, απόφοιτος Σχολαρχείου
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’Αθηνών, ό όποιος έφήρμοσε νέες 'μεθόδους καί κατήρτισε πραγματικό καί όλο- 
κληρωμένο Δημοτικό σχολείο. Ακολούθησαν για ένα χρόνο ό 'Ιεροψάλτης Γεώρ. 
ΙΙιαπαδόπουλος καί ό άπό τό Ναΐπκιοϊ. επίσης Κων)νος Χρήστου, απόφοιτος τού 
Σχολαρχείου Ραιδεστού, ό όποιος έδίδασκε μέ πληρωμή παιδιά πλουσίων καί 
εύπορων, ένω τά φτωχά, εξακολουθούσαν νά φοιτούν στό Δημοτικό σχολείο με 
τόν άριστο μέν 'Ιεροψάλτη Παπαδόπουλο, ακατάλληλο διμως ώς δάσκαλο.

Άπό τό 1884, άρχισαν νά διδάσκουν πιο μορφωμένοι διδάσκαλοι, δπως 
ό Δημ. Δρυτσάκης άπό τή Σάμο, τελειόφοιτος τής 'Ιερατικής Σχολής Φανα
ριού, ό Χριστόδουλος Χαριουπολίτης, ό Γαϊτανίδης άπό τό Αυδήμι, ό Δαμια
νός Δαγκλής άπό τόν Πλάτανο κ. ά. Άπό τό 1910 έλειτούργησε τό Δημοτικό 
σχολεΐον Θηλέων, μέ διδασκάλισσες, σέ τρόπο ώστε, δταν τό 191*4 (άρχισε ό διωγ
μός, ή εκπαίδευση στό Ίντζέκιοϊ ήταν πλήρης.

Ί ν τ ζ ε κ ι ώ τ ε ς  έ μ π ο ρ ο ι :  Έκτος άπό τό πλανεμπορία, πού
ασκούσαν οι προαναφερθέντες «Γιαλελήδες» στις γειτονικές, άλλά μεμακρυσμένες 
περιοχές, οί Ίντζεκιώτες ανέπτυσσαν εμπορική δραστηριότητα καί στήν εμπο
ρία πολλών γ ε ιυ ρ γοκτην ο τ ρ οφ ικώ ν προϊόντων, δπως τό μέλι (πού παρήγε άφθο
νο ή Θράκη) καί ό μελισσοκηρός, τά αυγά, τά ακατέργαστα προβατοδέρματα καί 
κατσικοδέρματα, τά τυροκομικά προϊόντα, τά νηστήσιμα τρόφιμα τής Σαρακο- 
στής κ. ά.

—  Γιά τό έμπορα) τού μελιού συν&κροτούντο συνεταιριστικές ομάδες άπδ 
3 - 4  άτομα, οί όποιες εγκαθίσταντο σέ διάφορα κέντρα παραγωγής τού προϊόν
τος αυτού καί περιερχόμενοι τά γύρω χωριά καί αγροκτήματα, αγόραζαν τό 
μέλι άπό τούς μελισσοτρόφους, τό έβαζαν σέ τουλούμια καί τό μετέφεραν στό 
σταθερό σταθμό τής έπιχειρήσεώς τους, συνήθως σέ μεγάλα χάνια, δπου αφού 
έβγαζαν τίς κηρήθρες, πωλοΰσαν τό καθαρό μέλι σέ εμπόρους μεγάλων άστικών 
κέντρων. "Οταν κατά τό Νοέμβριο τελείωνε τό εμπόριο αύτό, έφερναν τίς κη
ρήθρες στό χωριό, δπου άφού τίς έπλεναν μέ καθαρό νερό καί τίς έβραζαν, 
έβγαζαν μέ ειδικά πιεστήρια τόν καθαρό κηρό, τόν έχυναν σέ φόρμες καί τόν 
έκαμναν τυπάρια, δπως τό κασέρι. Τόν κηρό αύτό τόν διέθεταν σ’ δλη τήν Θρά
κη καί Άνατ. Μακεδονία, μέχρι τίς Σέρρες καί τό "Αγιο Ό ρος, πωλώντας τον 
στις έκκλησιές καί τά διάφορα Μοναστήρια. "Οταν δμως άρχισε ή εισαγωγή άπό 
τήν Εύρώπη παραφίνης, πολύ πιο φθηνής άπό τό μελισσοκέρι, πολλοί άπό τούς 
εμπόρους αύτούς αγόραζαν παραφίνη, ιμέ τήν όποια ένόθευαν τό γνήσιο μελισ- 
σοκέρι καί κατά τόν τρόπο αύτό, άπεκόμιζαν περισσότερα κέρδη.

Τό νερό μέ τό όποιο έπλυναν τίς κηρήρθες, τό έβραζαν σέ ειδικούς ταΐβά- 
δες καί έφτιαχναν κάτι σάν πετιμέζι, πού το λέγανε «Χούμελι»,, λίγο πιο σκούρο 
μέν άπό τό πετιμέζι μέ σταφύλι, έξ ίσου δμως γλυκό καί μυρωδάτο. Οί έπιχει-
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ρηματίες αύτοί τού μελιού, ήταν γνωστοί >μέ τό όνομα «Μπαλτζή'δες», δηλαδή 
«Μελάδες». ' »

—  Τ υ ρ ο κ ο μ ι κ ά :  Ή  τυροκομία καί ή κασσεροποιΐα, ήταν άλλος εμ
πορικός κλάδος εργασίας γιά τούς Ίντζεκιώτες, άλλους μέν σάν επιχειρηματίες, 
άλλους δέ σάν ειδικούς τεχνίτες καί εργάτες. Ή  περίοδος τής εργασίας αύτής 
άρχιζε συνήθως μέ τή γιορτή τού 'Αγ. Γεωργίου καί διαρκούσε μέχρι τήν γιορ
τή τών 'Αγ. ’Αποστόλιον ή καί μέχρι τού Προφήτου Ήλιού, δηλαδή περί τίς 
65 - 80 ημέρες.

01 διαθέτοντες δικά τους κεφάλαια επιχειρηματίες τυροκάμοι, έγκαθιστού- 
σαν τά τυροκομεία τους, πού τά λέγανε «Μάνδρες», ή καί «Κασσερίες», σέ διά
φορα κτηνοτροφικά κέντρα τής Θράκης, έχοντες προαγοράσει άπό τούς προβα
τοτρόφους τών γύρω χωριών, όλη τήν παραγωγή γάλακτος άπό τού 'Αγ. Γεωρ
γίου, μέχρι τό τέλος περίπου Ιουνίου, προπλη,ρώνοντες στο Κράτος καί τον άνα- 
λογούντα φόρο, 5 ασημένια γρόσια γιά κάθε πρόβατο.

01 ειδικοί τεχλύτες, πού δέν διέθεταν δικά τους κεφάλαια, καθώς καί οι 
βοηθοί εργάτες, προσελαμίβάνοντο στίς διάφορες Μάνδρες μέ μισθό, ό οποίος 
γιά τούς μαστόρους καί γιά τήν δίμηνη περίοδο εργασίας, έφθανε τίς 1'2 χρυ
σές λίρες, καί τά «Καβούλια», δηλαδή 12 κεφάλια κασσέρι. συνολικά 40 περίπου 
οκάδων, ένα δοχείο βούτυρο 14 - 15 οκάδων, δύο τουλούμια τυρί, 60 περίπου 
οκάδων καί βιστίνα 80 περίπου οκάδες. Κάθε μάστορας εΐχε μαζί του ένα βοη
θό, τον κάλφα καί ένα νεαρό 17-20 χρονών γιά τίς διάφορες Ιδευτερεύουσες ερ
γασίες τής Μάνδρας. Καί αύτοί έμισθοδοτούντο άπό τον κύριο τής έπιχειρήσεως, 
κατά τρόπο ανάλογο. Έ τσι καί οι μαστόροι καί οι καλφάδες καί βοηθοί, εξασφά
λιζαν τά γιά τήν Οικογένεια τους αναγκαία τυροκομικά είδη.

"Ολα τά παραγόμενα προϊόντα, τυριά, κασσέρια καί βούτυρα, τά εναποθή
κευαν σέ μεγάλες υπόγειες αποθήκες —  ψυγεία, στίς όποιες άπό φεγγίτες πού 
υπήρχαν στό ύψος τού δρόμου, ρίχνανε κάθε χειμώνα εκατοντάδες βοϊδαμαξών 
χιονιού, κατά κανόνα Μαρτιάτικου. Τό χιόνι εκείνο μισοέλυωνε, μισοπάγωνε καί 
πάνω σ’ αύτό, τοποθετούσαν τά δοχεία καί τά τουλούμια μέ τό τυρί, τά δοχεία 
μέ τό βούτυρο καί τά σακκιά μέ τά κασέρια, γιά νά τά διαθέσουν κατόπιν στήν 
κατανάλωση στά μεγάλα αστικά κέντρα. Οί αποθήκες εκείνες, πού τίς λέγανε 
«Μπουσχανάδες», έπαιζαν τό ρόλο τών σημερινών ψυγείων, οί δέ επιχείρημα-’ 
τίες τυροκόμοι λεγόταν «Πενιρτζήδες», άπό τό τούρκικο πενίρ, πού σημαίνει 
τυρί. , J . ' ”r ’‘·

—'Έ μ π ό ρ ι ο α ύ γ  ώ ν : Ώ ς γνωστό, ή Τουρκ. Κυβέρνηση, έγκατέστησε 
μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1877-78 στά βορείως τών Γανοχώρων Τουρ- 
κοχιόρια, τά γνωστά Κονιαροχώρια, μέ κατοίκους Μικρασιάτες Τούρκους άπό 
τήν περιοχή τού Ίκονίου, πολλούς Τούρκους πρόσφυγες άπό τήν Βουλγαρία
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(τούς γνωστούς ώς μουατζίρηδες), οί όποιοι είχαν αναπτύξει σέ μεγάλο βαθμό 
τήν πτηνοτροφία καί τήν αύγοπαραγωγή. Πολλοί λοιπόν Ίντζεκιώτες, έπεδίδον- 
το καί στό εμπόριο τών αυγών. Περιερχόμενοι τά διάφορα χωριά τής Θράκης 
κατά τό φθινόπωρο, συνεκέντρωναν μεγάλες ποσότητες αυγών, τά όποια διατη
ρούσαν σέ αποθήκες, σκεπάζοντάς τα μέ άχυρο, κατά δέ τούς 'μήνες Ιανουάριο — 
Φεβρουάριο, οπότε λόγω ιμειώσεως τής αύγοπαραγωγής ύπερτιμώντο, τά με
τέφεραν στή Ραιδειστό, οπου τά πουλούσαν στούς έκεΐ εμπόρους, αυτοί δέ μέ τή 
σειρά τους έκαναν εξαγωγή πρός τήν Κων)πολη, άκόμα καί πρός τήν Ευρώπη, 
ιδιαίτερα στή Μασσαλία. Οι έμποροι αυτοί ήταν γνωστοί μέ τήν προσωνυμία 
«Γιουμουρτατζήδες», δηλαδή Αύγουλάδες.

Ώρισμένοι επίσης ασχολούνταν μέ τό εμπόριο ζωοδερμάτων. Περιερχό- 
μενοι τά διάφορα χωριά τής περιοχής, μαζεύανε τά δέρματα προβάτων καί 
αιγών καί αφού συνεκέντρωναν μεγάλες ποσότητες, τάς μετέφεραν στήν 
Άδρ)πολη καί τάς πωλούσαν στά έκεΐ όνομαστά βυρσοδεψεία.

—  Ε μ π ό ρ ι ο  τ ρ ο φ ί μ ω ν  Μ ε γ ά λ η ς  Σ α ρ α κ ο σ τ ή ς :  
Τό έποχιακό αύτό εμπόριο, ήταν εξαιρετικά προσοδοφόρο. ΟΊ ασχολού
μενοι μέ αύτό Ίντζεκιώτες, αγοράζανε στή Ραιδεστό έληές, σύκα, σταφίδες, 
λεμόνια, πορτοκάλλια καί φορτώνοντάς τα στά ζώα τους γυρίζανε τά μεσόγεια 
μέχρι τις περιοχές Κεσσάνης, Άδρ)πόλεως καί Σαράντα ’Εκκλησιών, οπου 
τά πωλούσαν, ή τά ανταλλάσσανε μέ άλλα προϊόντα, δπιυς αυγά, κόττες, μαλ
λιά κ. ά. τά όποια μεταπωλούσαν στή Ραιδεστό ή Καλλίπολη. Τό εμπόριο αύτό 
διαρκούσε μέχρι τήν Μεγάλη Εβδομάδα, όπότε οΊ πλανέμποροι εκείνοι γυρί
ζανε στό χωριό τους, γιά νά γιορτάσουν τό Πάσχα μέ τις οικογένειες τους.

—  Έ  μ π ό ρ ι ο κ α υ σ ο ξ ύ λ ω ν  —* ξ υ λ α ν θ ρ ά κ ω ν :  Εί
χαν καί μιά άκόμη καλοκαιρινή απασχόληση οι Ίντζεκιώτες. Τήν εκμε
τάλλευση τών 'δασικών εκτάσεων τού Ιερού ’Όρους, τό μέν διά τήν κατασκευή 
ξυλανθράκων άπό ειδικευμένους άνθρακεΐς, τό δέ γιά τήν υλοτόμηση ξυλείας 
καί τά δύο δέ αύτά είδη, τά μετέφεραν καί τά πωλούσαν στις αγορές Ραιδε- 
στού καί Καλλιπόλεως. Άπό τήν ξυλεία εκείνη κατασκευαζόταν σάγματα, κάρ- 
ρα, άροτρα καί άλλα γεωργικά εργαλεία, «χρησιμοποιείτο δέ άκόμα καί γιά 
οικοδομές. 1 ; ; ' 1 Π : ■ ;

— ’Α σ χ ο λ ί ε ς  γ υ ν α ι κ ώ ν : Τις ασχολίες τών γυναικών τού Ίντζέ- 
κιοΐ σέ κάθε εποχή τού έτους, τις άναφέρω παρακάτω καί νομίζω, πώς ομοιες 
ήταν καί οι ασχολίες τών γυναικών τών περισσοτέρων τουλάχιστον άλλων χω
ριών τών Γανοχώρων. Τόν ’Απρίλιο τό βοτάνισμα τών άγρών, τό Μάϊο περι
ποίηση* τών άμπελιών, τόν Ιούνιο θερισμός τών σιτηρών, τόν Ιούλιο συμ
μετοχή στό αλώνισμα. Τόν Αύγουστο παρασκεύαζαν τά χειμωνιάτικα, τούς
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άλφίτες τών αρχαίων, τούς ζαχιρέδες δπως τούς λέγανε σ’ ολόκληρη τήν Θρά
κη, (δηλαδή πληγούρι, τραχανά γαλατένιο κα'ι τραχανά κολοκυθένιο (ξυνο- 
καφτερό) γιά τις ήμερες νηστείας, κουσκούσι καί γιουφκάδες (χυλοπήτες) ' 
τά τελευταία δΰο ζυμωμένα μέ γάλα, αυγά καί σιμιγδάλι.

Τόν Σεπτέμβριο 'βοηθούσαν στόν τρυγητό τών άμπελιών καί κατόπιν συν- 
επλήρωναν τά χειμωνιάτικα εφόδια μέ τήν παρασκευή πετιμεζίων, ρετσελιών 
καί ιδία μπουλαμάδων, μέ δαμάσκηνα, ξυνόμηλα, έρύκια (άβράμηλα), κράνα, 
κυδώνια καί σκληρά μεγάλα κολοκύθια. "Ολα αυτά τά έβραζαν μέ σταφυλό- 
μουστο (γλεύκος) καί τά διατηρούσαν γιά τό χειμώνα σέ τσουκάλια διαφόρων 
μεγεθών, ύαλωμένα άπό μέσα. Στή 'συνέχεια μέχρι τόν ’Απρίλιο ασχολούνταν 
μέ οικιακές εργασίες ένδύσεως, δηλαδή πλύσιμο μαλλιών, λανάρισμα, κλώσιμο 
καί ύφανση διαφόρων υφασμάτων μάλλινων, τρίχινων, ή βαμβακερών, σαγια- 
κιών, τά όποια έβαφαν μέ διάφορα φυτικά χρώματα, δπως τά φύλλα τού με- 
λέγου (ίΜειλίχου τού Όμηρου), τού οποίου τά φύλλα μέ τό βράσιμό τους έδι
δαν χρώμα μαύρο, καρυόφυλλα, ριζάρι, μπακάμι, άκόμα καί μέ χρώματα ευ
ρωπαϊκά. Κατασκεύαζαν είδη ρουχισμού γιά τούς άνδρες, δπως αβάδες, κά- 
πες, γυναικεία έσιόρρουχα, τσέργες, κιλίμια καί αλλα διάφορα γιά δλα τά μέ
λη τής οικογένειας. "Ολα δσα χρειαζόταν ιστήν οικογένεια, εκτός από τά πα
πούτσια, τά έφτιαχναν οί γυναίκες μέσα στά σπίτια. Τά παπούτσια τά αγόρα
ζαν άπό τίς μεγάλες κωμοπόλεις τών Γανοχώρων, ή τίς γύρω πόλεις, ενώ οί 
άνδρες κατασκεύαζαν μονάχοι τους τά τσαρούχια άπό δέρματα δοιδιών, αλό
γων ή άκόμα καί χοίρων. Τά τσαρούχια αυτά, μέ χονδρά μάλλινα ποδοπάνια, 
τά φορούσαν στά μακρυνά καί πολυήμερα ταξείδια τους καί στις χειμερινές 
γεωργικές καί δασικές έργασίες τους.

— Τ ό κ υ ν ή γ ι  σ τ ι ς  π λ α γ ι έ ς  τ ο ύ  ' Ι ε ρ ο ύ  *Ό-
ρ ο υ ς: Τό Ίντζέκιοϊ, κτισμένο σέ τόσο υψηλή τοποθεσία καί κοντά στις υψηλό
τερες καί δασωμένες κορυφές τού Ιερού ’Όρους, είχε πάντοτε σχεδόν βαρύ 
χειμώνα καί πολλές φορές σκεπαζόταν άπό παχύτατο στρώμα χιονιού. Καί τότε 
άρχιζε τό κυνήγι άγριων ζώων, αγριόχοιρων, δορκάδων, άλεπούδων, λύκων 
καί διαφόρων άλλων θηραιμάτων, τά όποια άφθονούσαν στις δασωμένες χαρά
δρες καί πλαγιές τού Ιερού ’Όρους. Τό κυνήγι διεξήγετο μεθοδικώτατα, άπό 
(οργανωμένες ομάδες 30 - 40 μικρών καί μεγάλων Ίντζεκιωτών, οί οποίοι καί 
διαμοιραζόταν σέ ’ίσα μερίδια τό κρέας τών φονευομένων αγρίων ζώων, ενώ τά 
δέρματά τους τά κρατούσαν εκείνοι, πού εΐχαν επιτύχει τήν εξόντωσή τους.

Τελειώνω τήν περιγραφή τών τεσσάρων σπουδαιότερων κωμοπόλεων καί 
χ(ορίων τής Εκκλησιαστικής ’Επαρχίας τής Μητροπόλεως Γάνου καί Χώρας, 
μέ τήν προσθήκη, δτι στό τέλος τής παρούσης, θά έπισυναφθή κατάλογος τών 
διατελεσάντων Επισκόπων καί Μητροπολιτών αυτής, άπό τής ίδρύσεώς της, 
μέχρι τό χαλασμό τού 192’2.
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ε) Μ νριόφ υτον .
Τό Μυριόφυτο, μία από τις δύο μεγαλύτερες κωμοπόλεις της 'δεύτερης 

Εκκλησιαστικής ’Επαρχίας τών Γανοχώρων καί έδρα αυτής, 'βρίσκεται ανά
μεσα στή Χώρα καί στήν Περίστασι. Ήταν κτισμένο πάνω στά ερείπια τής 
αρχαίας Μυρτήνου, άγνωστο δμως πότε. Πάντως ή ηλικία του φθάνει καί ίσως 
ξεπερνάει τά χίλια χρόνια, γιατί άναφέρεται στους σεισμούς τοΰ 10613 μ.Χ., 
οπότε καταστράφηκε τελείως. Ή  καταστροφή του εκείνη δέν ήταν μοναδική,

Τό Μυριόφυτον άπό τήν αποβάθρα, καί δεξιά. ‘Υψηλά φαίνεται ό δρόμος 
πρός Πλάτανον καί Κερασιά.

γιατί καί μεταγενέστερα ύπέστη καταστροφή άπό σεισμούς, οπως καί δ Γάνος, 
τό 1134,6, τό .17.76 καί τέλος τον ’Ιούλιο τοΰ 191.2, οπότε δπως αναφέρω πιο 
κάτω, καταστράφηκαν δλα σχεδόν τά Γανόχωρα.

Τήν ονομασία του τήν οφείλει στήν ποικιλία καί αφθονία τών φυτών (μύ
ρια φυτά), πού σκεπάζανε τή γύρω περιοχή.

Τό Μυριόφυτο επίσης, υπαγόμενο στούς Βυζαντινούς χρόνους στήν Ε π ι
σκοπή Περιστάσεως, προήχθη σέ Επισκοπή μετά τήν "Αλωση καί μαζί μέ τήν 
Επισκοπή Περιστάσεως, ύπήχθη στή Μητρόπολη Ήρακλείας. Τό 1909, μέ τήν 
Επισκοπή Περιστάσεως, άπετέλεσαν τήν Μητρόπολη Μυριοφύτου καί Περι- 
στάσεως, μέ πρώτο Μητροπολίτη τον Φιλόθεο Μιχαηλίδη, άναφερομένην στό 
τελευταίο Συνταγμάτιο τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου ύπ’ αύξ. άριθ. 81. 
Τελευταίος Μητροπολίτης, ήταν δ Σωφρόνιος, τής μεγάλης οι,κογενείας Στα-
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μούλη τής Σηλυίβρίας, ό όποιος υστέρα άπό τό χαλασμό τοΰ 1922, έγινε Μη
τροπολίτης ΈλευΟερουπόλεως, όπου καθώς κα! σέ πολλά χωριά της, είχαν έγκα- 
τασταθή πολλο! Γανοχωρίτες κα! τήν οποία έποίμανε μέχρι τό 1ι958, οπότε 
άπεχώρησε λόγω γήρατος κα! άπέθανε στάς ’Αθήνας τό I960 σέ προχωρη
μένη ηλικία. Φωτογραφία μετά βιογραφίας τοΰ αειμνήστου εκείνου Κληρικού, 
ληφθεΐσα άπό τό «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ Λ ΕΤΚΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝ- 
ΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 1*821 - 19*21, Η Χ Ρ Τ ΣΗ  ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΤ ΕΛΛΗΝΪ- 
ΣΜΟΤ» Τόμος Σ Τ ' «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΣ», επισυνάπτεται είς τό 
τέλος τής παρουσης.

Άπό μιά *μαρμάρινη επιγραφή, γραμμένη περ! τόν 6ο ή 7ο μ. X. αιώνα, 
φαίνεται, ότι οί Μυριοφυτινο! ανήκαν στήν φατρία τών Πρασίνων. Ή  επιγρα
φή αύτή, πού βρέθηκε στό Μυριόφυτο στ'ις αρχές τοΰ αίώνος αύτοΰ, έλεγε τά 
εξής :

«ΝΙ,ΚΑ PI ΤΤΧΗ ΤΩΝ Χ ΡΙΣΤΙΑ ΝΩ Ν ΠΡΑΣΙΝΩΝ»

Τό Μυριόφυτο εΐχε τέσσαρες εκκλησίες: Τών Είσοδίων τής Θεοτόκου, 
πού ήταν κα! δ Μητοοπαλιτικός Ναός, τών Αγίων Θεοδώρων, τοΰ Αγίου 
Ίωάννου κα! τοΰ Άγιου Νικολάου. Ό  Μητροπολίτης όμως έμενε 6 μήνες τό

Έ κ  τοΰ οικογενειακού αρχείου τοΰ έν Θεσ) νίκη εγκατεστημένου Μυριο- 
φυτινοΰ κ. Ιω άννη Ξεάγια.

χρόνο στό Μυριόφυτο κα! 6 μήνες στήν Περίσταση τήν δεύτερη κωμόπολη, τής 
επαρχίας του.

15
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Και τό Μυριόφυτο είχε δυο εκπαιδευτήρια. Τό Δημοτικό σχολείο Άρρέ- 
νων, μέ ·6 τάξεις και 200 περίπου μαθητές κΓ άλλη μιά τάξη, τήν 7η μέ 20 
περίπου μαθητές. Ή ταν δηλαδή κάτι σάν Ήμιγυμνάσιο. Τό Δημοτικό Σχο
λείο Θηλέων, βτάξιο κΓ αύτό, μέ 180 περίπου μαθήτριες. Τό πρώτο σχολείο 
Άρρένων στό Μυριόφυτο, ιδρύθηκε τό Σεπτέμβριο τοΰ 17'8'8. Προς τόν σκοπό 
αυτό, συνήλθαν σέ σύσκεψη στό Μητροπολιτικό Μέγαρο, μαζί μέ τόν Μητρο
πολίτη Μελέτιο, οι Μυριοφυτινοι αδελφοί, Χατζηγιάννης, Μπίλλιας καί Άλε- 
ξάνδρής, οί οποίοι κατέθεσαν 2.000 γρόσια, γιά μισθό, ενός δασκάλου καί 
άλλα έξοδα καί διώρισαν ’Επιτρόπους καί επιστάτη τοΰ σχολείου. Πρώτος δι
δάσκαλος, έγινε ό παληός διδάσκαλος Ματθαίος Γανοχωρίτης, ό οποίος έδώρη- 
σε σ’ αύτό διάφορα σχολικά ό'ργανα, ένα τραπέζι καί ένα κάθισμα καί μετά τόν 
θάνατό του, 500 γρόσια. Μετά τόν θάνατο τοΰ ’Επιτρόπου Χατζηγιάννη κατά 
τό 1796, διωρίσθηκε ό Παπαστρατής, καί μετά τόν Ματθαίο Γανοχωρίτη ό 
’Ιωάννης Λεοντόπουλος μέχρι τό 1·82'2, οπότε μετετέθη στή Σχολή Ραιδεστοΰ 
καί τόν διαδέχθηκε ό άπό τό Αύδήμιο καταγόμενος διδάσκαλος Θεοχάρης καί 
αύτον τό 1'8.26 ό Άλεξανδρής Κων)νος Μπίλιος, μέ μηνιαίο μισθό 100 γρο
θιά, όπως έπιβείβαιοί ό τότε Μητροπολίτης Σεραφείμ (’Εκκλησιαστική ’Αλή
θεια 11.;8.1912). Στόν Κώδικα Μυριοφύτου «αωζ Μαΐου α'», ό τότε Μητρο
πολίτης Μυριοφύτου Νεόφυτος έπιβε'βαιοΐ: «. . . Δήλον είναι, δτι έλθόντες ενώ
πιον τής εμού μετριότητος οί Προεστοί εκ τής χώρας ταύτης, διωρίσθη ό Σταυ- 
ρής, κοινός Παιδαγωγός επί συμφωνία τοιαύτη, νά τοΰ δίδωνται 1ι50 γρόσια 
καί νά λαμβάνη άπό τά .παιδιά εις τήν Φυλλάδα 1 γρόσι, 2 γρόσια εις τόν 
Όκτάηχο, 3 γρόσια εις τό Ψαλτήρι καί 5 γρόσια εις τόν ’Απόστολο. (Μ. Γε- 
δεών, Έκκ. ’Αλήθεια 8.9.1912).

Τό Μυριόφυτο ήταν σπουδαίο κέντρο εμπορικής Ναυτιλίας, μέ 150 περί
που Ιστιοφόρα μέχρι καί 300 τόννων, μέ πληρώματα άπό "Ελληνες ναυτικούς, 
Ιστιοφόρα, πού στό σύνολό τους σχεδόν κατασκευαζόταν στά Ναυπηγεία τής 
Κωμοπόλεως. ’Από τό Μυριόφυτο έξεκίνησαν καί οί μετέπειτα γνωστοί στήν 
Ελλάδα Εφοπλιστές, Μονδίας, Καλλίας, καί Στεργάζος. ’Επίσης ανεπτυγμέ
νη ήταν καί ή αλιεία.

Άλλά καί ή Κεραμοτεχνική ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένη, μέ τά 100 πε
ρίπου κεραμοποιεΐα καί τά φημισμένα κεραμίδια, πού μεταφερόταν σ’ δλη 
σχεδόν τήν Θράκη, ή Σηροτροφία μέ 2 - 3 εργοστάσια κατεργασίας κου,κου- 
λιών, ένα τών οποίων τών αδελφών Παπίδη, φημισμένη επίσης καί ή Ποτο
ποιία μέ τά θαυμάσια κρασιά καί ιδιαίτερα τά ρακιά, άπό τά οποία πασίγνω
στο στήν Κων)πολη, ήταν τό περίφημο «Κωστάντιο ρακισί».

Τό πόσο μεγάλο οικονομικό γενικά κέντρο ήταν τό Μυριόφυτο, φαίνεται, 
εκτός άπό αύτά πού άναφέρθηκαν πιο πάνω καί άπό τά πολλά εμπορικά καί 
επαγγελματικά καταστήματα, πού είχε. Είκοσι καφεποτοπωλεία, άπό τά όποια,
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τών Καλουταράνη καί Έμ. Μεταξά, ήταν τά καλύτερα, 12 ύφασματοπωλεία 
καί πολλά εμπορικά, άπό τά οποία τά καταστήματα Κιττή, «προμήθευαν δλα 
τά γύρω χωριά.

Κάθε Κυριακή, μετά τήν απόλυση τής εκκλησίας, έγινόταν εμπορική πα~ 
νήγυρις, δπως συμβαίνει καί σήμερα, σέ ιμή εργάσιμες ήμερες σέ διάφορες 
πόλεις τής Ελλάδος.

Μέ τέτοια οικονομική, επιχειρηματική καί πνευματική δραστηριότητα τό 
Μυριόφυτο, ήταν κι’ αύτό φυσικό, νά άναδείξη σημαίνουσες προσωπικότητες, 
σ’ δλες σχεδόν τίς εκδηλώσεις τής ανθρώπινης δραστηριότητας, δπως αναφέρω 
σ’ ένα άπό τά επόμενα κεφάλαια τής παρούσης. Δυστυχώς τά στοιχεία, πού 
κατέχω γιά τήν κωμόπολη· αύτή, δέν μου επιτρέπουν νά κάνω λεπτομερέστερη 
περιγραφή της.

α ι )  ϋ ε ρ ί α τ α σ ι ς .
Ή  Περίστασις.' (Τουρ. Σάρκιοϊ), ήταν ή τελευταία πρός τά νοτιοδυ

τικά μεγάλη κωμόπολη τών Γανοχώρων καί ή δεύτερη στή σειρά, τής Εκκλη
σιαστικής Επαρχίας Μυριοφύτου καί Περιστάσεως. (Ήταν ή κατά Στρά-

Π Ε Ρ ΙΣ Τ Α Σ ΙΣ . ’Άποψ'.ς άπό τήν νέαν αποβάθραν.

βωνα «Τυρίστασις» τών αρχαίων, ή όποία ήταν αποικία ’Ιωνική). Ή  σημερινή 
Περίστασις 'βρίσκεται βέβαια στήν παραλία, ή αρχαία δμως βρισκόταν βορειό
τερα περί τά 500 μέτρα, σέ μιά θέση, πάνω στό σημερινό λόφο «Σαρή Μπαΐρ», 
καί λεγόταν «’Άνω Χωρήτικα», ή «Τσακάλια». Κατά μιά παράδοση άναγομένη 
μέχρι τούς μυθολογικούς χρόνους, κάτω άπό τό λόφο αύτό, υπήρχε στρώμα
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χρυσού, ψήγματα τοΰ οποίου, παρασύρονταν από τόν παρακείμενο χείμαρρο 
«Ποταμιά».

Ό  πληθυσμός της έφθανε κατά τό 1911, τις 5000 ψυχές, δπως προ- 
ανάφερα, μερικοί δμως Περιστασιανοί, πού ζοϋν σήμερα στήν Ν. Περίσταση 
Κατερίνης, τόν ανεβάζουν σέ 15.000 ψυχές.

Ή  Περίστασις ήταν 'μεγάλο εμπορικό κέντρο, μέ κύρια έμπορεύσιμα 
προϊόντα τά σιτηρά, χωρίς δμως νά ύστερή καί στις βιοτεχνίες ώς καί στήν 
παραγωγή καί εμπόριο καί άλλων προϊόντων, πού αποτελούσαν τά χαρακτη
ριστικά, άς πούμε, γνωρίσματα τών κιομοπόλεων τών Γανοχώρων. Έ τσι 
ήκμαζαν ή ναυτιλία, ή αλιεία, ή άμπε?νθυργία, ή σηροτροφία, οί βιοτεχνίες, δπως 
ή τυροκομία μέ τά όνομαστά τουλουμίσία τυριά, ή κεραμοποιία, ή οικοδομική, 
ή ξυλουργική, ή ραπτική, ή υποδηματοποιία, ή ζωοτροφία. Περίφημη ήταν 
καί ή οινοποιία της μέ τά όνομαστά κρασιά καί άλλα ποτά, πού έξήγοντο 
σέ μεγάλες ποσότητες πρός τήν Κων)πολη καί τά λιμάνια τής Μαύρης Θα
λάσσης, καθώς καί πρός τή Γαλλία καί ’Ιταλία.

Εκτεταμένοι μωρεώνες αποτελούσαν τή βάση τής σηροτροφίας της, τήν 
οποίαν άξιοποιούσαν τά 6 εργοστάσια κατεργασίας κουκουλιών, μέ ετήσια παρά
γιά γ ή όΟ χιλιάδων κοιλών κουκουλιών άρίστης ποιότητος καί μεταξοσπόρου, 
έπίσης άρίστης ποιότητος, πού εξαγόταν σέ διάφορες περιοχές τής Όθωμ. 
Αυτοκρατορίας μέχρι τή Συρία, άκόμα καί έξω άπό αυτήν, μέχρι τήν Περ
σία. Γιά τήν μεγάλη αυτή παραγωγή της κουκουλιών καί μεταξοσπόρου, τής 
εϊχαν δώσει τό παρατσούκλι «Μεταξούπουλις».

Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή  έ ξ έ λ ι ξ ι ς  κ α ί  θ  ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά 
Κ α 0 ι δ ρ ύ μ α τ α.

’Αρχικά ή Περίστασις ήταν έδρα ’Επισκοπής, ύφισταμένης στούς Βυ
ζαντινούς χρόνους μέχρι τής βασιλείας τού Αύτοκράτορος ’Αλεξίου Κομνη- 
νού (1081—1/118), οπότε διελύθη. Άναφέρεται καί πάλι μετά τήν "Αλωση 
τής Κων)πόλεως, έπίσης ώς ’Επισκοπή, ύπαγομένη στή Μητρόπολη Ήρα- 
κλείας καί Ραιδεστοϋ. Ή  ανύψωσή της σέ Μητρόπολη, Μυριοφύτου καί 
Περιστάσεως, έγινε δπως προανάφερα τό 1909, μέ πρώτο Μητροπολίτη, τόν 
Φιλόθεο Μιχαηλίδη. Κατάλογος τών ’Επισκόπων καί Μητροπολιτών τής ’Εκ
κλησιαστικής αύτής Επαρχίας, επισυνάπτεται στό τέλος τής παρούσης.

Τρεις Εκκλησίες, δέκα τρία Παρεκκλήσια καί ένα Άγιασμα, αποτε
λούσαν τόν θρησκευτικό εξοπλισμό τής Περιστάσεως.

— Οί ’Εκκλησίες ήταν, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, πού ήταν καί 
δ Μητροπολιτικός 'Ναός, τού Άγιου Νικολάου καί τού 'Αγίου Ίωάννου τού 
Άποκεφαλιστοϋ.

-— Τά παρεκκλήσια ήταν, τού Ά γ. Γεωργίου, τής Σχολιάς Παναγιάς,



ΤΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑ Α, ΘΡΑΚΗΣ 229

τών Ταξιαρχών, τοΰ Μετοχιού τής Μονής ιΚύκκου, τοΰ 'Αγ. Σπυρίδωνος, 
τής 'Αγ. Κυριακής, τοΰ Αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, τοΰ 'Αγ. Κων
σταντίνου, τής Ζωοδόχου (Πηγής, ώοΰ ''Αγίου Παντελεήμονος, τοΰ 'Αγίου 
Κηρύκου, τών 'Αγ. ’Αναργύρων καί τοΰ 'Αγ. Μερκούριού.

— Τό 'Αγιασμα ήταν τής 'Αγίας ’Έλεομσης, στό όποιο έτρεχε ζεστό 
θειοΰχο ιαματικό νερό, καί δπου ερχόταν άπό τά γύρω χωριά καί θε
ραπευόταν πολλοί άρρωστοι, άπό δερματικές καί στομαχικές παθήσεις.

Στά παρεκκλήσια αυτά, σέ κάθε επέτειο τοΰ 'Αγίου, γινόταν πανηγυ
ρική λειτουργία, τήν οποία ακολουθούσε τρικούβερτο γλέντι, όπως καί στά 
παρεκκλήσια τών άλλων χωριών καί κωμοπόλεων τών Γανοχώρων.

Τά τελευταία πέντε άπό τά παρεκκλήσια αυτά, έχουν όλότελα καπα- 
στραψή άπό τούς Τούρκους, τά δέ άλλα μέ τίς τρεις εκκλησίες, ήμικατα- 
στραφή καί λεηλατηΟή.

Ξακουστά ήταν καί τά δύο Εκπαιδευτήρια τής Περιστάσεως, δτάξια 
Δημοτικά Άρρένων καί Θηλέων, μέ 200 περίπου μαθητές καί μαθήτριες τό 
καθένα.

Δυστυχώς καί γιά τήν κωμόπολη αυτή, δπως καί γιά τό Μυριόφυτο, 
τά στοιχεία πού κατέχω, είναι τόσο περιωρισμένα, ώστε δέν μπορώ νά κάνω 
εκτενέστερη περιγραφή.

ζ )  Στέρνα .

Ή  κωμόπολη αυτή, ή μεγαλύτερη άπό τίς μεσόγειες κωμοπόλεις τών 
Γανοχώρων, τής οποίας ή χρονολία ίδρύσεως είναι άγνωστη, ήταν άρχικά 
κτισμένη σέ μιά μικρή τοποθεσία ύψους 120 περίπου μέτρων καί σέ άπό- 
σταση 1.800 περίπου μέτρων άπό τήν παραλία, πού τήν έλεγαν1 «Καρέτσα». 
Ή  τοποθεσία αυτή ήταν μέχρι τόν 'Άη - Λιά (Προφήτη Ήλία) κατάφυτη 
άπό υψηλές δρεις, τίς όποιες οί Στερνιώτες τίς έλεγαν «Κλαδοΰρες», τό δέ 
χωριό λεγόταν όχι Στέρνα, άλλά Καραγάτς καί έτσι ήταν καταχωρισμένο 
στόν Χωρογραφικό Πίνακα τής Ινων)λεως. Γιά νά άποφύγουν δμως οί κά
τοικοί της τίς επιδρομές τών πειρατών, πού λεηλατούσαν συνεχώς τούς πα
ράλιους συνοικισμούς, αναγκάσθηκαν νά έγκοταλείψουν τό πρώτο χωριό 
τους καί νά κτίσουν καινούργιο σέ άπόστασι 200—:2'50 μέτρων άπό τόν Προ
φήτη Ήλία, στό κοίλωμα μιας χαράδρας καί τό (ονόμασαν τότε «Στέρνα», 
άπό τά πολλά νερά πού έτρεχαν άπό παντού. ΟΙ. Τούρκοι, άγνωστο γιατί, τό 
λέγανε «Τεπέκιοϊ», πού σημαίνει Λοφοχώρι. Ή  τοποθεσία εκείνη περιβαλ- 
λομένη άπό κατάφυτα μέ δρεις υψώματα, ήταν άφανής καί μονάχα άπό τήν 
κορυφή τοΰ Προφ. Ήλία φαινόταν λιγάκι. Τά πρώτα σπίτια είχαν κτισθή 
λίγο ψηλότερα άπό μιά πηγή (πηγή—'βρύση), καθώς καί πέρα άπό ένα
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πλάτωμα, που λεγόταν «'Αλώνι», κοντά στό χείλος κρημνού ενός χειμάρρου 
μικρού. Πότε άρχισε τό κτίσιμο τοΰ νέου χωρίου, δέν εΐναι ακριβώς γνωστό, 
άλλά οι μετατροπές καΓ μεταρρυθμίσεις τών πρώτων σπιτιών, άρχισαν κατά 
τό 18*30, μετά τήν κατάργηση τών Γενιτσαρικών Ταγμάτων άπό τον Σουλ
τάνο Μαχμούτ και ιδία μετά τό 1840—Τ845. Επειδή δμως, αρκετά άπό τά 
πρώτα εκείνα σπίτια, παρά τις νεωτεριστικές μεταρρυθμίσεις πού ύπέστησαν, 
διατηρούσαν τά άρχικά τους χαρακτηριστικά μέχρι τά τελευταία χρόνια, θά 
ήμποροΰσε νά ύποθέοη κανείς, δτι τό κτίσιμο τοΰ νέου χωριού, θά έγινε γύρω 
άπό τά 17*50—1800.

Ή  Στέρνα αναπτύχθηκε γρήγορα και μέχρι τό 1830—ΊΙ83ι5, ήταν τό 
κεφαλοχώρι τής επαρχίας και σ’ αυτή γινόταν τό «Παζάρι», μέ τήν άγορα- 
πωλησία τών προϊόντων τών γύρω χωριών. Οι Στερνιώτες εργαζόταν κυ
ρίως μέ τά εμπορικά κέντρα τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας, δπου μεταφέρανε 
τά εμπορεύματα, τους, ιδία τά κρασιά καί, τά ρακιά, τά όποια φέρνανε μέχρι 
τό Τσαγκαροχώρι (τό Τουρκικό χωριό Τσιγκιρλή) μέ ζώα, γιατί δέν υπήρχε 
δρόμος βατός σέ τροχό άπό τήν Στέρνα μέχρι τό χωριό. ’Από τό χωρώ 
αύτό ξεκινούσανε σέ ώργανιομένα καραβάνια μέ αμάξια φορτωμένα καί ζώα 
καί δταν έφθαναν στήν ’Ανατ. Ρωμυλία, πωλοΰσαν τά έμπορεύματά τους καί 
άγοράζανε άλλα, τά όποια μετέφεραν καί πωλοΰσαν στά χωριά τής περιο
χής τους. Οι εμπορευόμενοι εκείνοι, ήσαν γεροί καί θαρραλέοι, γνώριζαν 
καλά τήν Τουρκική γλώσσα καί ντυνόταν σάν Τούρκοι μέ ζουνάρια, κουμπού
ρες, παλάσκες καί κάμες, ώστε δέν φαινόταν καθόλου πώς ήταν 'Έλληνες. 
’Αλλοίμονο δέ σέ κείνους, πού θά έκαναν τήν απόπειρα νά ληστέψουν τά έμ
πορεύματά τους. 'Τφΐσταντο τών παθών τους τον τάραχο κατά τό κοινώς λε
γόμενο, άπό τούς γενναίους εκείνους γυρολόγους εμπόρους, τών οποίων ή 
παλληκαριά δέν είχε δρια. Οί γεροντότεροι άπό τούς Στερνιώτες, θυμόνταν 
μερικούς άπό τούς τρομερούς εκείνους έμπορεύσμενους, δπως τον Τσουλάκη, 
τον Καφεστέ, τον Γκιρλάνη, τον Σασάνη, τον Κοσμά, τον Μήστελο κ.ά., οί 
παλαιότεροι δέ άπό αυτούς, ήταν άκόμα τρομερώτεροι.

Κατά τό ΐ!830, οπότε άρχισε, δπως προανέφερα, ή βελτίωση τών συν
θηκών διαίβιώσεως τών υποδούλων Ελλήνων, άρχισε νά εξελίσσεται άκόμα 
περισσότερο τό Μυριόφυτο-, οί έμποροι τοΰ οποίου, μέ τά ιστιοφόρα τους, άρ
χισαν νά μεταφέρουν τά έμπορεύματά τους, προϊόντα όλων τών χωρών τής 
επαρχίας, μέχρι τήν Κων)πολη καί άλλα εμπορικά κέντρα τού Αιγαίου καί 
τής Μαύρης Θαλάσσης, δπου τά πωλοΰσαν σέ χαμηλότερες τιμές, άγοράζον- 
τας άλλα, γιά τίς άνάγκες τών κατοίκων, επίσης σέ καλύτερες τιμές. Γιατί 
ή 'μεταφορά τών εμπορευμάτων μέ τά ιστιοφόρα μέχρι τήν Κων)πολη χρεια
ζόταν 8—ΤιΟ ώρες, καί άλλες τόσες γιά τά λιμάνια τής Μαύρης Θαλάσσης, 
ενώ ή μεταφορά, μέ τό σύστημα τών καραιβανίων, χρειαζόταν 7—>8 ημέρες
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κα! φυσικά επιβαρυνόταν μέ υπερβολικά έξοδα, χωρ'ις νά ύπολογίζωνται και 
οί έπ'ι πλέον κόποι και κίνδυνοι.

’Έτσι σιγά— σιγά τό «Παζάρι» τής Στέρνας έκλεισε τό Τ8,3ό και μετα
φέρθηκε στό Μυριόφυτο. Παρά τήν εμπορική της δμως παρακμή ή Στέρνα, 
εξακολουθούσε έπ'ι πολλά ακόμα χρόνια, νά ύπερέχη άπό τ'ις γΰρω Κοινότη
τες, γιατ'ι ή οικονομία της είχε γερές βάσεις.

Όνομαστοί ήταν οί νερόμυλοι τής Στέρνας, 112 τόν αριθμό στή σειρά, 
μέ αποστάσεις ,80—TOO μέτρα και χαμηλότερα ό ένας άπό τόν άλλο. Οί μύλοι 
αύτοί έκινοϋντο μέ τά νερά τών δύο μεγάλων πηγών, πού έτρεχαν σέ αυλάκι, 
πού τό λέγανε «ιΔέση» και περνούσε διαδοχικά άπό τόν ένα μύλο στον άλλο. 
Τό αυλάκι αύτό ήταν κατάφυτο άπό ύιρηκάρηνες λεύκες σέ δλο του τό μήκος, 
τά «Καβάκια», δπως τά λέγανε. Ό  φλοίσβος τών νερών πού έτρεχαν, τό 
Ορύϊσμα τών καταπράσινων φύλλιον τών λευκών κα'ι τό κελάϊδισμα τών χε- 
λιδονιών, άποτελούσαν μιά άρμονική συναυλία κα'ι συνεπλήρωναν τήν γραφι
κότητα τής περιοχής αύτής τών νερομύλοον, ή όποια κατά τις καλοκαιρινές, 
ιδία τ'ις σεληνοφώτιστες νύκτες, παρουσίαζε ένα θέαμα υπέροχο. Άπό τόν 
αριθμό τών νερομύλων φαινόταν, πώς ή Στέρνα είχε άφθονα νερά, πού δι
καιολογούσαν, κατά κάποιο τρόπο, τό όνομά της. Πραγματικά, έκτος άπό τ'ις 
δύο μεγάλες πηγές - βρύσες τής βορεινής συνοικίας, τή δυτική καί τήν άνα- 
τολική (τήν δεύτερη τήν έλεγαν «Σωληνάρια»), τών οποίων τά νερά κινού
σαν τούς 1:2 νερόμυλους, υπήρχαν καί άλλες έξ στή νοτιοδυτική συνοικία, 
πού ήταν γνωστές μέ τά ονόματα, «Γαλάτης», «Μαρούλα», «Κατρουλάς», 
«Κιούνκιο», «Βρυσούλα» καί «Σουλεημάνης».

’ Ε κ κ λ η σ ί ε ς ,  Π α ρ ε κ κ λ ή σ ι α  κ α ί  Α γ ι ά σ μ α τ α :  Τ ρεΐς 
’Εκκλησίες είχε ή Στέρνα, οί όποιες άνταποκρινόταν στά θρησκευτικά καθή
κοντα τών κατοίκων της. Ή  μεγαλύτερη κα'ι μεγαλοπρεπέστερη άπό αύτές, 
ήταν ή τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών, τήν όποια οί Στερνιώτες έλεγαν «Άγι- 
στράτκο», αρχικά δέ ήταν ή μοναδική τής κωμοπόλεως, κτισμένη στό δυτικό 
μέρος τής βορεινής συνοικίας, κοντά στή γέφυρα, πού ενωνε τις δύο συν ου 
κίες της. Πελώρια μανουάλια, μεγάλοι καί όμορφοι κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, 
μεγάλες εικόνες Αγίων, έργα άριστων Άγιογράφων καί μία εικόνα σέ φυ
σικό μέγεθος τού ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ εξαιρετικής τέχνης, άποτελούσαν τόν 
πλούσιο διάκοσμο τής εκκλησίας αύτής, ή οποία ήταν ή μεγαλύτερη τών γύρω 
12 κωμοπόλεων καί χωριών. Τά μανουάλια εκείνα βρίσκονται σήμερα στήν 
εκκλησία τής Αγίας Βαρβάρας στήν Καβάλα.

Δεύτερη ήταν ή εκκλησία τού Άγιου Δημητρίου, στήν βορεινή ,κι’ αύτή 
συνοικία καί στήν άν ατολική πλευρά της, πού έκτισε μέ δαπάνες του ένας 
πρόκριτος, ό «Γεροθανάσης». Αύτή ήταν στό ρυθμό τής εκκλησίας τών Ταξι*
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αρχών, άλλά (μικρότερη καί χαμηλότερη. Ό  (δωρητής τήν έκόσμησε μέ πλούσιο 
διάκοσμο, πολυελαίους, μανουάλια, εικόνες, καμπαναριό κλπ. καί τήν έπροί- 
κισε μέ ιδιόκτητα κτήματά του. Τά μανουάλια τής εκκλησίας αυτής, μεγάλα 
σάν εκείνα σχεδόν τής εκκλησίας τών Ταξιαρχών, βρίσκονται σήμερα στήν 
εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τής Καβάλας.

Τρίτη ήταν ή εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, που κτίσθηκε στά 1880, 
στό μέσον τής νοτιοδυτικής συνοικίας. Γιά τήν 'Αγία Τράπεζα τής εκκλη
σίας αυτής οί κάτοικοι τής Στέρνας έχρησιμοποίησαν τά μάρμαρα τοΰ αρ
χαίου 'βωμοΰ τοΰ ’Απόλλωνος, που ήταν .επάνω στήν κορυφή τοΰ Άη, - Λιά. 
Δυστυχώς άν έσκαψαν καί κατεδάφισαν ολόκληρο τό αρχαίο εκείνο μνημείο 
καί εκτός άπό τήν 'Αγία Τράπεζα, έχρησιμοποίησαν καί πολλά μάρμαρα μέ 
ιστορικές επιγραφές στήν τοιχοποιία τής εκκλησίας. Έ να μεγάλο τεμάχιο 
μαρμάρου, που έφερε ολόκληρη επιγραφή, τοποθετήθηκε άπό τόν κατασκευα
στή άριστερά τής εισόδου τής εκκλησίας. Ή  επιγραφή εκείνη ανέγραφε τά 
εξής:

«ΑΠΟΛΛΩΝI ΤΌΡΟιΝΤΙΝΩ,
ΑΤΑΟΝ ΒΕΣΤΑΒΑΚΗΣ
ΤΓΊΕΡ ΕΑΤΤΟΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΣΑΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΤΧΩΝ»

Άπό τήν επιγραφή αυτή, έβγαλε τό συμπέρασμα δ Χρονογράφος τών 
Πατριαρχείων Μανουλ Γεδεών, δ δποΐος είχε γράψει γιά τά «Μνημεία λα
τρείας τών Γανοχωρων», δτι στούς αρχαίους χρόνους υπήρχε εκεί μιά πόλις 
ή κωμόπολις, πού λεγόταν «Τόρων» καί ίσως ή φράσις «ιστόν Τόροντα», πα- 
ρηλλάγη μέ τήν πάροδο τών χρόνων σέ «Στέρνα». Αυτό βέβαια είναι μιά 
εικασία τοΰ Χρονογράφου, ή όποια μάλλον δέν εύσταθεΐ, ύστερα άπό τά άνα- 
φερθέντα γιά τό κτίσιμο τής κωμοπόλεως στήν τοποθεσία «ιΚαρέτσα», μέ τό 
αρχικό όνομα «Καραγάτς».

'Υπήρχε άκόμα καί ή εκκλησία τοΰ Μετοχιού τής Άγιορείτικης Μονής 
τοΰ Άγιου Παύλου, Τό Μετόχι αύτό ήταν μεγαλόπρεπο κτίριο, στό όποιο 
έμενε ένας Οικονόμος πάντοτε καί ένας Μοναχός, μόνα δέ έσοδά του είχε τήν 
άπολαβή τών Τιμίων Λώρων, τα όποια φυλαγόταν στό Μετύχιο, σέ ειδικό 
κιβώτιο καί γιά τά όποια γινόταν ειδική λειτουργία κάθε χρόνο, τήν τρίτη 
ημέρα τών Χριστουγέννων.

Τέλος, ήταν καί ή μικρή εκκλησία τοΰ νεκροταφείου τής Ν.Δ. συνοικίας, 
τιμωμένη στήν μνήμη τοΰ Αγίου Γεωργίου, ή όποια καταστράφηκε στόν 
σεισμό τοΰ 191ι2.

Είχε καί τρία παρεκκλήσια ή Στέρνα, άπό τά οποία τά τελευταία χρόνια 
ενα μονάχα ήταν σέ λειτουργία, τό παρεκκλήσια τοΰ Άγιου Σπυρίδωνος, τό
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οποίο έκτισε ό Στερνιώτης Ταυλάριος κοντά στό σπίτι, του καί τό όποιο λει
τουργούσε στίς 12 Δεκεμβρίου, εορτή τού 'Αγίου.

Έκτος άπό τίς προαναφερθεΐσες εκκλησίες καί παρεκκλήσια, υπήρχε καί 
ενα έξωκκλήσι, μέ διαστάσεις περί τά 14 μέτρα μήκος καί 8 μέτρα πλάτος, 
αφιερωμένο στήν μνήμη τών Παμμεγίστων Ταξιαρχών κι5 αύτό, πού τό λέ
γανε «'Αγιστράτκος τά δένδρα». Τό έξωκκλήσι αύτό ήταν σέ μιά υψηλή θέση 
τής παραλιακής περιοχής, μέ αρκετά πανύψηλα δένδρα καί ένα πηγάδι μέ 
πόσιμο νερό, πάνω στον δημόσιο δρόμο, μέ τον όποιο επικοινωνούσε ή Στέρ
να μέ τό Καλαιμίτσι καί τό Μυριόφυτο καί σέ απόσταση ενός περίπου χλμ. 
άπό τήν Στέρνα. Ή  τοποθεσία είχε θαυμάσια θέα πρός τήν Προποντίδα, 
μέχρι τήν άντικρυνή παραλία τής Μικρας ’Ασίας καί τό στόμιο τού 'Ελλη
σπόντου παρά τήν Καλλίπολη. Στό έξωκκλήσι αυτό γινόταν πανηγυρική λει
τουργία τή δεύτερη ημέρα τού ΙΙάσχα, στήν όποια ερχόταν πανηγυριστές 
άπό πολλά γύρω χωριά καί μετά τήν οποία άκαλουθούσε τρικούβερτο γλέντι, 
μέ συμμετοχή καί λαϊκών όργανοπαικτών.

(Πάμπολλα ήταν καί τά 'Αγιάσματα τής Στέρνας, στά όποια γινόταν 
λειτουργίες τήν ημέρα τής γιορτής τους. Μνημονεύω μερικά άπό αυτά:

—  Τον 'Άη-Λιά, στήν κορυφή τού 'Ιερού ’Όρους. Στό σημείο εκείνο 
υπήρχε μιά πέτρα, στήν οποία ήταν άποτυπωμένο τό πέλμα ενός άνθρώπου. 
Κατά παράδοση, πού διατηρήθηκε μέχρι τά τελευταία χρόνια, οταν ό Προ
φήτης Ήλίας θέλησε νά περάση άπό τήν Μικρασιατική ’Ακτή στήν Ευρω
παϊκή, δρασκελίζοντας τήν Προποντίδα έπάτησε τό πόδι του στήν πέτρα αυτή 
τής κορυφής καί άποτυπώθηκε ή πατημασιά του. ’Ίσως νά πρόκειται γιά τήν 
τοποθεσία «Τού Χριστού τ’ άχνάρι», πού άναφέρθηκε στο κεφάλαιο τού Γάνου. 
Στίς 20 ’Ιουλίου, πολλοί εορταστές μέ ένα Παπά, έπήγαιναν στό 'Αγιασμα 
αύτό καί μετά τήν τέλεση λειτουργίας, έσφαζαν κατά τό τάξιμό τους κα
τσίκι ή αρνί, τό χρήνανε καί τό έτρωγαν σέ κοινή συνεστίαση. Καί ένω οί ήλι- 
κιωμένοι άπελάμβανιαν τήν θαυμάσια θέα τής περιοχής, οί νέοι καί νέες, έτρα- 
γουδούσαν καί εχόρευαν. Τό γλέντι κρατούσε μέχρι τό βράδυ, όπότε οί πανη
γυριστές, έπαιρναν τον δρόμο τής έπιστροφής.

— Τον "Αγιο ’Ιωάννη, πού ήταν στον κρημνό τού δεύτερου χειμάρρου, 
κοντά στήν γέφυρα τού 'Τδραγωγείου τής κρήνης τού «Κιούνκιου». Καί εδώ 
,ανόταν μεγάλο πανηγύρι·.

— Τήν Άγιασωτήρα, πού ήταν στον ’ίδιο χείμαρρο, κοντά στήν τοπο
θεσία «'Αλάνι».

—  Τον 'Άγιο Γεώργιο, μέ μιά δροσερή πηγή, πού τήν έλεγαν «Λεν- 
δρούλια».

—  Τήν Α γία  Μαρίνα (Άγιαμαρίνη) καί τον 'Άγιο Χαράλαμπο, καί 
τά δυο στήν χαράδρα τού Αγίου Χαραλάμπους.
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—  Τούς 'Αγίους ’Αναργύρους (Τό Άγιαναργύρι), πού βρισκόταν κον
τά στον κρημνό τοΰ τέταρτου χειμάρρου τής κωμοπόλειος. Τό 'Αγιασμα αύτό, 
ήταν τό μεγαλύτερο άπό τά άλλα κα! στήν 1η Νοεμβρίου, ήμερα τής γιορτής 
τών 'Αγίων, γινόταν μεγάλο πανηγύρι μέ πανηγυριστές άπό πολλά γύρω χω
ριά. Μετά τήν λειτουργία, πού τήν έκαμναν παπάδες και ψάλτες τής Στέρ
νας, στήν όποία έφερναν κόλυβα οι έχοντες ονόματα Κοσμά και Δαμιανού, 
πολλοί έσφαζαν κατά τό τάξιμό τους κριάρι ή τράγο, τά έψηναν καί τά έτρω- 
γαν, πίνοντας άφθονο κρασί, χορεύοντας καί τραγουδώντας, οπως καί 
στό 'Αγιασμα τού Άη-Λιά, στις 20 ’Ιουλίου.

-—Τήν 'Αγία Παρασκευή, στήν όποία τήν Παρασκευή τού Πάσχα (Ζωο- 
δόχου Πηγής) γινόταν πανηγύρι, στό όποιο ερχόταν πολλοί νέοι καί νέες. 
Ιδιαίτερα άρραβωνιασμένοι, καβάλα σέ γαϊδουράκια ή μικρόσωμα άλογάκια, 
στά όποια γιά νά καθήσουν, απλώνανε πάνω στις σέλλες ή σάγματα, κεντη
μένα σεντόνια ή μικρές μπατανίες ή χαλιά. Καί εδώ ύστερα άπό τήν λειτουρ
γία, άκολουθούσε ολοήμερο γλέντι.

— Τόν 'Άγιο Κωνσταντίνο, πού βρισκόταν στήν παληά θέση τής Στέρ
νας, δηλαδή στήν τοποθεσία «Καρέτσα».

Σ χ ο λ ε ί α :  Άλλά  καί στήν παιδεία διακρινόταν ή Στέρνα. Τό Δη
μοτικό σχολείο, πού είχε κτισθή τό 1870 άπέναντι άπό τήν εκκλησία τών Τα
ξιαρχών, ήταν τό καλύτερο άπό τά σχολεία τών γύρω κωμοπόλεων καί χω
ριών. Στήν άρχή ήταν Μικτό 6τάξιο, οί δέ τέσσαρες πράξεις τής αριθμη
τικής καί ή ανάγνωση, άποτελούσαν τά κύρια μαθήματά του. ’Αργότερα, 
δταν επετράπη στούς 'Έλληνες νά χρησιμοποιούν διδασκάλους άπό τήν ’Ε
λεύθερη 'Ελλάδα, τό σχολείο έγινε μόνο Άρρεναγωγεΐο, γιά δέ τά κορίτσια 
ιδρύθηκε Δημοτικό σχολείο Θηλέων στό Μετόχι τής Μονής τών Ίβήρων, πού 
ήταν τότε κλειστό. Στό πρώτο δίδαξε έπί 2ι5 .περίπου χρόνια ό διπλωματού
χος διδάσκαλος Μ. Δημητριάδης, στό δεύτερο δέ, ή έπίσης Διπλωματούχος δι- 
δασκάλισσα Βασιλική, ’Αθηναία τήν καταγωγή, πολλά χρόνια κι’ αύτή. Κατά 
τό 1 ι8 8 ι5 , οί κάτοικοι τής ΝΔ συνοικίας, πού λεγόταν «Πέρα μαχαλάς», θεω- 
ρούντες ώς μειωτική τήν ανυπαρξία σχολείου στήν συνοικία τους, ίδρυσαν σ’ 
ενα Κοινοτικό οίκημα, ένα άκόμα Δημοτικό σχολείο, στό όποιο· δίδαξε σάν Νη
πιαγωγός έπί πολλά χρόνια, ό Φο>τάκης Τσολάκης.

Οί πρώτοι Στερνιώτες, οί όποιοι μετά τήν ίδρυση τού Σχολείου στό χω
ριό τους ακολούθησαν ανώτερες σπουδές στήν Κων)πολη καί άπεφοίτησαν 
άπό τήν Μεγάλη τού Γένους Σχολή, ήταν ό Νικόλαος Ααμπαδάριος, ό όποιος 
εγινε αργότερα Μητροπολίτης Μετρών καί Άθύρων, μέ τό όνομα Δοσίθεος, 
άπό τό 1'8·7'5 ώς τό 19ι2Ό καί ό Στυλιανός Νεράντζης, ό όποιος έγινε δϋδάσκα-
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λος στά Δαρδανέλλια, δπου εζησε καί πέθανε, χωρίς νά ξαναγυρίση ποτέ στή- 
γενέτειρά του.

η) Αονπιδα.

"Ενα άπό τά ώραϊα καί ήροΛκά χωριά τών Γανοχώρων, ήταν καί ή Λού
πιδα, ή οποία βρισκόταν σέ ωραιότατη τοποθεσία, πάνω σ’ ένα μαγευτικό λο- 
φίσκο, κατάφυτο άπό αμπελώνες, μωρεώνες καί καρποφόρα δένδρα, σέ από
σταση μιας περίπου ιόρας πορείας ( 4 - 5  χλμ) άπό τήν παραλία, μιας ώρας 
άπό τήν ΓΙερίστασι καί μισής στά βόρεια άπό τήν Ήρακλείτσα. Ό  πληθυσμός 
τής Λούπιδας, τής οποίας τό Τουρκικό όνομα ήταν «Άραπλή», έφ'θανε κατά τό 
1910 τίς >350 οικογένειες (περί τίς 2500 ψυχές), δλοι "Ελληνες. Ή  κυρία 
άπασχόλησή τους ήταν ή γεωργία, ή σηροτροφία, ή άμπελουργία, ή κτηνοτρο
φία καί ή μελισσοτροφία, σι δέ γυναίκες επεδίδοντο στόν αργαλειό καί τό κέν
τημα καί έκτος άπό τά βαμβακομάλλινα έσιόρουχα, φανέλλες, κεντήματα, πλε
κτά μέ 'βελονάκι καί ωραία σεντόνια, έφτιαχναν καί όνομαστά καί πολύχρωμα 
κιλίμια, κάπες καί βράκες καί διάφορα είδη προικός άκόμα καί μεταξωτών. 
Είχε δηλαδή ή Λούπιδα άνεπτυγμένη οικιακή βιοτεχνία.

Ή  Λούπιδα είχε δύο εκκλησίες. Τήν ωραιότατη καί περίλαμπρη εκκλη
σία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, σέ ρυθμό Βασιλικής, μέ διαστάσεις ι30 X '20 X 10 
μέτρα (ήλικίας πλέον τών 300 ετών) καί τήν εκκλησία τής 'Αγίας Τριάδος, 
στό ανατολικό μέρος τοΰ χωριοΰ, μικρότερη καί μή ολοκληρωμένη, μέ κελιά 
Μοναχών καί Καλογραιών.

Τό εσωτερικό τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, ήταν θαυμάσια δια
κοσμημένο, μέ καλλιτεχνικό Τέμπλο Οαυμασίας ξυλογλυπτικής, μέ μεγάλες καί 
μικρές εικόνες, οροφή (διακοσμημένη μέ τόν Παντοκράτορα, τήν Παναγία 
καί πολλούς ’Αγγέλους σέ θαυμάσιες ελαιογραφίες) άπό τήν οποία κρεμόταν 
τρεις μεγάλοι καί ωραίοι πολυέλαιοι καί τέσσαρες σειρές κρυστάλλινες καν- 
δήλες. Τό πάτωμα ήταν στρωμμένο μέ τετράγωνες άσπρες μαρμάρινες πλά
κες, τό "Αγιο Βήμα ευρύχωρο καί πλούσια διακοσμημένο μέ δλα τά ιερά 
σκεύη καί έπιπλα καί δύο όρειχάλκινα μανουάλια μπροστά στήν 'Ωραία Πύλη. 
Τρεις μεγάλες δρύινες πόρτες ενώνανε τόν Νάρθηκα μέ τόν κυρίως Ναό καί 
ενα τριώροφο καμπαναριό μέ δυο καμπάνες, έστόλιζε τόν αυλόγυρο. Είχε άκό
μα ή εκκλησία αυτή καί πλούσια βιβλιοθήκη μέ εκκλησιαστικά καί μουσικά βι
βλία, διάφορα κειμήλια, κώδικα τής ιστορίας τής εκκλησίας καί τών δωρητών 
καί ευεργετών της. Παρόμοια εκκλησία υπήρχε μονάχα στήν Άρτάκη, στά· 
άντικρυνά παράλια τής χερσονήσου τής Κυζίκου, κατασκευασμένη κι’ αυτή 
άπό τόν ίδιο αρχιτέκτονα.

'Η  εκκλησία τής Λούπιδας καταστράφηκε στόν μεγάλο σεισμό τής 27ης
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Ιουλίου τοΰ 1912, κατά τον οποίο Ισοπεδώθηκαν και πολλά σπίτια καί σκοτώ
θηκαν ι37 κάτοικοι, τραυματίσθηκαν ιδέ 40.

Άπό τους ιερείς τών δύο εκκλησιών τής Λούπιδας μνημονεύω τούς : 'Ιερο
μόναχο Παπακάκιο, τον Παπαζαχαρία Εύθυμιάδη, τον ΙΙαπαγιάννη, τον Πα- 
πανικολάκη καί τον Παπασάββα Άδαμίδη, δλους πριν άπό τό 1910 καί τούς 
Παπαβασίλειο Άνδρεάδη καί Παπαδωρόθεο ή Παπανικόλα, άπό τό 1ι91,1 ώς 
τό χαλασμό τοΰ 1922,

Θά ήταν ασέβεια νά παραλειορθούν καί οί Ιεροψάλτες τών δύο αυτών εκ
κλησιών, οί Δημ. Κωνσταντινίδης ή Κατσικάς, διδάσκαλος καί Μουσικοδιδά
σκαλος τής Βυζαντινής μουσικής, Γρηγόριος Νίικολαΐδης, Δαμιανός Λαμπα- 
δάριος καί Κοσμάς Λυμπεράκης, δλοι τής εκκλησίας τού Αγίου Γεωργίου καί 
Κων)νος Μαράκης, Γεώρ. Μόσχου, Γεώργ. Μυλοονάς καί Κιον)νος Καιβουν- 
λίδης, τής εκκλησίας τής Αγίας Τριάδος.

Είχε καί αρκετά ιέξωκκλήσια ή Άούπιδα, δπως τών Αγίων Αναργύρων 
καί Άγιου Ίωάννου τού Άποκεοραλιστού, πρός τά ανατολικά τού χωριού, τού 
Άγιου Γεωργίου (αρχαίο εκκλησάκι) καί τού Αγίου Νικολάου πρός τά νο
τιοανατολικά, τής Άγιας Παρασκευής καί τών Αγίων Κων)νου καί Ελένης, 
πρός τά νοτιοδυτικά.

Σ χ ο λ ε ί α :  Στίς εκπαιδευτικές της ανάγκες ή Λούπιδα άντεπεκρί-
νετο μέ ενα βτάξιο Μικτό Δημοτικό σχολείο, σ’ ένα μεγάλο κτίριο στον περί
βολο τής εκκλησίας, ιμέ 2ί50 περίπου μαθητές καί μαθήτριες. Άπό τούς πριν 
άπό τό 19112 διδασκάλους, άναφέρω τούς : Δημήριο Κωνσταντινίδη (πού ήταν 
καί 'Ιεροψάλτης τής Εκκλησίας τού Αγίου Γεωργίου), τον Παπαδωρόθεο, 
(Παπά τής εκκλησίας τής Ά γιας Τριάδος) (1911 - 191ι2), τον Αριστείδη 
Αύδημιώτη άπό τό Αύδήμι, τούς άδελφούς Άνδρέα καί Ελένην Άνδρεάδη,, 
τον Κυριάκο Χαλαμπάλα, άπό τήν Καλλίπολη, τον ΆΟαν. Παπαθανάση άπό 
τήν Λάμψακο καί τον Παν. Πρωτοψάλτη. Στά δύο χρόνια τού επαναπατρισμού 
καί τής ελευθερίας, 1920 - 1922, τούς Κων)νο Μοσχίδη, τήν Ελένην Χουρ- 
μουζάκη ή Χασαπάκη καί τήν Ζωή Παπάβασιλείου.

Ή  Αούπιδα είχε θαυμάσια πόσιμα νερά: Τέσσαρες βρύσες μέ διαυγέστα
το καί χωνευτικό νερό καί δύο μεγάλα πηγάδια, μέ διάμετρο 2 μέτρα καί βάθος 
5% μ.

Τό πιο υψηλό μέρος τοΰ χωριού, ήταν στολισμένο μέ τέσσαρες άνεμόμυ- 
λους, έναν τού Παγιώτα Μαμουλάκη, δύο τού Παν. Μυλωνά καί έναν τού Δημ. 
Κακαράκη.

Γ Ε Ν ΙΚ Α  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Α  Τ Ω Ν  ΓΑ Ν Ο Χ Ω ΡΩ Ν

Είχαν βέβαια καί άλλες σπουδαίες κωμοπόλεις τά Γανόχωρα, δπως ή
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Ήρακλείτσα, ή Καστάμπολις κ. ά. Δέν εΐναι αμως 'δυνιατή ή περιγραφή τους, 
έστω μέ σχετικές λεπτομέρειες, γιατί δέν υπάρχουν τά αναγκαία στοιχεία. Τε
λειώνοντας συνεπώς μέ τήν περιγραφή τών προαναφερθεισών κωμοπόλεων και 
χωριών, συνεχίζω τήν περιγραφή στό σύνολο τής περιοχής τών Γανοχώρων.

Τά Γανόχωρα έφημιζότ,αν για τήν ανεπτυγμένη τους εμπορική ναυτιλία, 
τήν άκμάζουσα αλιεία, τή βιοτεχνία τών μεγάλων κωμοπόλεων, τήν αφθονία 
τών γεωργικών, κτηνοτροφικών κα! αμπελουργικών προϊόντο)ν και ιδιαίτερα 
γιά τά υπέροχα κρασιά κα! ρακιά τους κα! τέλος για τήν πλούσια σηροτροφία 
τους. ’Έ τσ ι:

—  Τό Μυριόφυτο κα! ό Γάνος κα! σέ μικρότερη κλίμακα ή Περίστασις 
κα! ή Χώρα, είχαν άκμάζουσα εμπορική ναυτιλία, τής οποίας τά καράβια ώργω- 
ναν δλες τις θάλασσες κα! τά πελάγη, πού περιέβαλαν τότε τήν αχανή ’Οθωμα
νική Αυτοκρατορία, άπό τήν Μαύρη Θάλασσα ώς τ!ς εσχατιές τής Μεσογείου. 
Στούς χρόνους τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, μονάχα τό Μυριό
φυτο διέθετε περί τά 150 μικρά κα! μεγάλα ποντοπόρα πλοία, μέ τά όποια γι
νόταν, κατά τό πλειστον, οι μεταφορές τοΰ Ρωσικοΰ σίτου άπό τά λιμάνια τής 
Μαύρης Θαλάσσης στά λιμάνια τής Μεσογείου. Στις ναυτιλιακές εκείνες επι
χειρήσεις τών Γανοχώρων κα! ιδιαίτερα τοΰ Μυριοφύτου, έχουν τήν άρχή τους 
κα! σήμερα άκμάζουσες όμοειδεΧς επιχειρήσεις στήν Ελλάδα, δπως ή «Πατριω
τική Άτμοπλοΐα» ή «Άτμοπλοΐα τοΰ Έφοπλιστοΰ Δίαν δία» κ. ά. Στό ΐδιο σχε
δόν επίπεδο ναυτιλιακής δραστηριότητος βρισκόταν κα! ό Γάνος, ό όποιος, δπως 
προανέφερα, διέθετε στις άρχές τοΰ 20ου αιώνα, περί τά 50 ποντοπόρα ιστιο
φόρα πλοία.

— Ό  Γάνος, τό Μυριόφυτο καί ή Ήρακλείτσα, εΐχαν άκμάζουσα αλιεία. 
Ή  θάλασσα τών Γανοχώρων είχε άφθονο ένάλιο πλοΰτο, τόσο σέ μεγάλα, δσο 
κα! σέ .μικρότερα ψάρια. Σέ ώρισμένη εποχή τοΰ χρόνου, ερχόταν άπό τις 
άντικρυνές ακτές τής Μικράς 5Ασίας, τήν Γαλημή (πού τήν έλεγαν παλαιότε
ρα Γανολιμήν), τήν Άρτάκη, τήν Κούταλη κ. ά. στήν θαλάσσια περιοχή τών 
Γανοχώρων αλιευτικά συγκροτήματα μέ πολύ προσωπικό άπό άνδρες κα! γυ
ναίκες και έψάρευαν έκεΐ. Τά Γρΰ Γρΰ κα! οι Τράτες, ήσαν κάθε μέρα γεμά
τες μέ λαυράκια, κεφάλους, παλαμίδες, κολιούς, σκουμπριά, σαρδέλλες, όκτα- 
πάδια, πίνες, κτένια κ. ά. Τά περισσότερα άπό τά ψάρια αύτά, τά έπάστωναν 
στά εργοστάσια αλιπάστων, πού ήσαν στον Γάνο κα! τό Μυριόφυτο, κα! τά 
έστελναν στό Εξωτερικό, δπως στήν ’Ιταλία, στήν 'Ελλάδα, καθώς κα! στήν 
Βόρεια Θράκη.

— ’Εξαιρετικά φημισμένη ήταν ή αμπελουργία τών Γανοχώρων κα! ιδιαί
τερα τοΰ Γάνου, τής Χώρας, τοΰ ΑύΙδημίου, τοΰ Πλατάνου, τής Στέρνας, τής 
Λούπιδας κ. ά. ένώ στις μεγάλες παράλιες κωμοπόλεις, ήκμαζε σάν δευτερογε
νής βιομηχανία, ή οινοποιία κα! γενικά ή ποτοποιία, μέ τά άφθονα και ύπερο
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χα κρασιά και ρακιά. Ή  εποχή τοΰ τρυγητού τό Σεπτέμβριο, που τήν έλεγαν 
«Μουστιά», επερνε πανηγυρική μορφή καί ή συγκομιδή καί μεταφορά τών στα- 
φυλιών, γινόταν σέ συνεχές ξεφάντωσα χαράς καί γλεντιοΰ. Οί νοικοκυρές πα
ρασκεύαζαν θαυμάσια πετιμέζια, πράγμα πού έδιδε τήν ευκαιρία σέ συγγενι
κές, άκό,μα καί σέ φιλικές οικογένειες, νά ανταλλάσσουν μεταξύ τους τά μου
στοπαρασκευάσματα, δηλαδή τά μουστοκούλικα καί τούς μουστοπελτέδες. Πραγ
ματική άμιλλα, στό ποια νοικοκυρά Οά περάση τήν άλλη στήν τεχνική τών 
παρασκευασμάτων εκείνων.

Οί περίοδοι τής Μουστιας καί τοΰ ψαρέματος, ήταν άπό τίς πιο χαρού
μενες στήν ζωή τών Γανοχώρων, σέ κίνηση, εργασία καί διασκεδάσεις. Καί 
δταν πλέον τά μεγάλα βαρέλια (οί Μπόμπες), ήταν γεμάτα κρασιά καί ρα
κιά, άρχιζε ή εξαγωγή τους στήν Κων)πολη. καί άλλα μέρη. Ή  φόρτωση στά 
βαπόρια γινόταν μέ τόν έξης ιδιόρρυθμο τρόπο. Έρριχναν τίς γεμάτες μπό
μπες στή θάλασσα, τίς έδεναν τήν μιά μέ τήν άλλη στή σειρά, πίσω άπό τίς 
βάρκες καί τίς έσερναν μέχρι τά βαπόρια, πού στεκόταν στά ιβαθειά καί άπό 
έκει τίς έτραβοΰσαν μέ βίντσια (γερανούς), καί τίς έφορτώναν στά αμπάρια 
τους. "Οταν τά βαπόρια,είχαν άδειες μπόμπες, τίς έρριχναν στή θάλασσα, 
οπου τό ρεΰμα τίς έφερνε σιγά - σιγά, στις παραλίες τών κωμοπόλεων.

’Ιδιαίτερα ευνοϊκή γιά τήν άμπελουργία τών Γανοχώρο.)ν καθώς καί γιά 
τήν οινοποιία περίοδος, ήταν άπό τό 18ι(>0 ώς τό 1880 (πραγματική περίοδος 
παχέων άγελάδων) κατά τήν οποία γινόταν μεγάλες εξαγωγές κρασιών στή 
Γαλλία, στήν οποία λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής, άπό άγνωστη τότε 
άρρώστεια, τών άμπελώνων, είχε μηδενισΟή ή παραγωγή εντοπίων κρασιών. 
’Ακολούθησε δμως άπό τό 1880 ή περίοδος τών ισχνών άγελάδων, γιατί μέ 
τή δημιουργία καινούργιων άμπελώνων, ή Γαλλία έπαυσε απότομα νά άγο- 
ράζη άπό τήν χρονιά εκείνη κρασιά άπό τά Γανόχο3ρα. Τότε οί κωμοπόλεις 
κάί τά χωριά, πού εΐχαν γιά κύρια απασχόλησή τους τήν άμπελουργία καί 
οινοποιία, έπεσαν οικονομικά καί έχασαν τήν πρωτινή τους ευμάρεια καί ευ
δαιμονία. "Τστερα άπό τήν συμφορά αυτή —  γιατί περί πραγματικής συμφο
ράς έπράκειτο —  άρχισε τό ξερρίζωμα τών κλημάτων τών άμπελώνων καί 
ή αντικατάστασή τους μέ μωρεόδενδρα, γιά διατροφή μεταξοσκωλήκων. ’Έτσι 
σιγά _ σιγά, δημιουργήθηκαν εκτεταμένοι μωρεώνες καί γεννήθηκε καινούρ
γιος πλουτοπαραγωγικός κλάδος, δ κλάδος τής Σηροτροφίας καί άρχισε ή 
παραγωγή κουκουλιών καί μεταξοσπόρου άρίστης ποιότητος. Γιά τήν άξιο- 
ποίηση τοΰ νέου αύτοΰ προϊόντος, ιδρύθηκαν εργαστήρια κατεργασίας κου- 
κουλιών σέ διάφορες κωμοπόλεις τών Γανοχώρων, έξ στήν Περίστασι, δύο 
στό Γάνο, δύο ή τρία στό Μυριόφυτο, καί άνά ένα στήν Ήρακλείτσα καί τό 
Αυδήμι, στά όποια γινόταν ή κατεργασία τών κουκουλιών καί ή παραγωγή 
μετάξης καί μεταξοσπόρου. Άπό τά κέντρα αυτά τής Γανοχωρίτικης Ση
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ροτροφίας, έξήγοντο κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες κουκουλιών, άσπρων καί 
κίτρινων, 'συσκευασμένων σέ συμπιεσμένα δέρματα (μπάλλες), μέσα σέ με
γάλα σακκιά (χαράλια), στίς μεγάλες αγορές μετάξης, οπως στήν Προύσσα, 
στή Συρία, στήν ’Ιταλία, άκόμα καί στήν Περσία, στήν οποία κατ’ αποκλει
στικότητα σχεδόν, έξήγετο τό μεγαλύτερο μέρος τής παραγωγής τοΰ 'μετα
ξοσπόρου, άρίστης πάντοτε ποιότηιτος.

Κατά τά τέλη Ιουνίου, σέ δσα σπίτια έτρεφαν μεταξοσκώληκες, γινό
ταν τό ξεκλάδωμα, πού επερνε κι’ αυτό μορφή πανηγυριού, μέ συμμετοχή 
συγγενών καί φιλενάδων, πού τίς καλούσαν γιά νά βοηθήσουν στήν αφαίρεση 
τών κουκουλιών άπό τά μωρεόκλαδα. Κεράσματα, γέλια καί χαρές, κάναν τήν 
εργασία αυτή, χαρούμενη καί ευχάριστη.

— Σπουδαία ήταν ή Κεραμοτεχνική καθώς καί ή αγγειοπλαστική στά 
Γανόχωρα, ιδιαίτερα δέ ήκμαζε ή βιομηχανία αυτή, στό Μυριόφυτο, στό Κα- 
λαμίτσι καί στήν Χώρα. Μονάχα στό χώρο Μυριοφύτου - Καλαμίτσι λειτουρ
γούσαν περί τά 150 κεραμοποιεΐα. Φημισμένα ιδιαίτερα ήταν τά κεραμίδια 
τού Μυριοφύτου, τά τούβλα τού Καλαμίτσι καί οί στάμνες τής Χώρας. Τά κε
ραμίδια καί τά τούβλα ήταν εφάμιλλα τών Ευρωπαϊκών καί μεταφερόταν μέ
χρι τήν Κων)πολη καί τήν Καβάλα, καθώς καί στό εσωτερικό τής Θράκης.

—  ’Άφθονα δημητριακά, κυρίους στίς περιοχές τών μεσογείων Γανο
χώρων καί στήν Περίσταση ή όποια ήταν σύγχρονα καί σημαντικό εμπορικό 
κέντρο.

— Μερικά χωριά, άλλά κυρίως ή Ήρακλείτσα, είχαν εκτεταμένους ελαιώ
νες, μέ παραγωγή θαυμασίων ελαιών καί λάδιού.

—  Άκόμα καί ή κτηνοτροφία ευδοκιμούσε στά Γανόχωρα, ιδιαίτερα, 
στίς 'βόρειες καί βορειοδυτικές πλαγιές τού 'Ιερού ’Όρους, οπως στό Παλα- 
μούτι, στό Σεντούκι, στήν Καστάμπολι, στό Ίντζέκιοϊ, στό Σιμιτλή κ. ά. μέ 
χιλιάδες βοοειδή καί αιγοπρόβατα, φημισμένο δέ ήταν, δπως προανέφερα, τό 
τουλουμίσιο τυρί τής Περιστάσεως.

— Πολλούς νερόμυλους, άκόμα καί ανεμόμυλους είχαν τά Γανόχωρα, 
ιδιαίτερα ή Στέρνα περί τούς 12, ό Γάνος 11, καθώς καί ή Καστάμπολις, ή 
Λιμνίσκη καί τό Αύδήμι (πού τούς κινούσαν γραφικοί ρύακες - ποταμίσκοι) 
γραφικώτατους δέ ανεμόμυλους ή Λούπιδα, τό Καλαμίτσι, ό Πλάτανος καί ή 
Κερασιά.

— Είχαν καί τά πολεμικά τους χωριά τά Γανόχωρα. Ή  Στέρνα μέ τήν 
Λούπιΐδα στά νοτιοδυτικά, ή Καστάμπολις, τό Ίντζέκιοϊ καί τό Σιμιτλή στά 
βορειοδυτικά τού Ιερού ’Όρους, ήταν τά πολεμικά σχολεία τών Γανοχωριτών. 
’Ιδιαίτερα στή Στέρνα, δπου ζούσε ό 'Οπλαρχηγός Καπετάν Γιάννης Μπατί- 
νης μέ 100 περίπου παλληκάρϊα καί στό Σιμιτλή, δπου ζούσε δ άλλος 'Οπλαρ
χηγός, ό Καπετάν Στεφάνής, ό περίφημος Ντεληστεφανής, μέ λιγώτερα
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αριθμητικά, άλλ’ έξ ίσου γενναία παλληκάρια (άμφότερα ένα εΐδος κλεφτών 
τών προεπαναστατικών χρόνων). Κανένας Τούρκος δέν μπορούσε νά πσπή- 
ση, χωρίς τήν άδεια τοΰ 'Έλληνα Μουχτάρη. Καί τά δυο αύτά χωριά, ήταν 
τό καταφύγιο τών διωκομένιον 'Ελλήνων σέ ανώμαλες καταστάσεις. Ό  Κα- 
πετάν Μπατίνης εΐχεν έκτελέσει καί τούς δύο εκείνους έθνοπροδότες τοΰ χω
ριού, τόν γιατρό Σαμουήλ καί τόν μυλωνά Μαμελοΰκο, οι όποιοι κατέδιδαν 
τις κινήσεις τών άνδρών του στούς Τούρκους. 3Από εκείνους τούς δύο 'Οπλαρ
χηγούς, ό μέν Στεφάνής σκοτώθηκε τή νύκτα τοΰ Μεγάλου Σαββάτου τοΰ 
1914 (δταν άρρωστος στό σπίτι, του έπολιορκήθηκε ύστερα άπό προδοσία, 
άπό τούς Τούρκους) ένώ προσπαθούσε νά διαφύγη πυροβολώντας, μιά ομο
βροντία τόν έρριξε κάτω νεκρό* ό δέ Καπετάν Μπατίνης, ήλθε πρόσφυγας 
κι* αυτός στήν Ελλάδα καί εγκαταστάθηκε στήν Γεωργιανή τοΰ Παγγαίου, 
οπου καί πέθανε τό 1964, σέ ήλικία 90 περίπου χρόνων. Οί Γανοχωρίτες διε- 
κρίνοντο διά τήν έφεσίν των εις τά γράμματα. Τά Γανόχωρα ήταν πραγματικό 
φυτώριο, άπό τό όποιο άνεδείχθησαν όνομαστοί στά χρόνια τους, άνώτατοι, 
άνώτεροι καί κατώτεροι Κληρικοί, Επιστήμονες, Διδάσκαλοι, Καθηγηταί, 
Επιχειρηματίες, Πολιτικοί, άκόμα καί Καλλιτέχνες, πού τίμησαν τήν γενέ
τειρά των καί γενικά τό Ελληνικό όνομα. Καί σάν απόδειξη τούτον, άναφέρω 
μερικά ονόματα διακεκριμένων προσωπικοτήτων, αρχίζοντας άπό τούς Κλη
ρικούς : !

—  Τόν Οικουμενικό Πατριάρχη Κων)πόλεως ’Άνθιμο τόν Ε ' άπό τό 
Νεοχώριον Γάνου, 6.5.1841 - 12.6.,1842.

Τ ό ν  Π α τ ρ ι ά ρ χ η  ’Αντιόχειας 'Ιερόθεο, άπό τή Χώρα, ή Μυριό
φυτο, 1850 - 1:885.

Τ ο ύ ς  Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ α ς : Γάνου καί Χώρας Δωρόθεο, άπό τό Γά
νο, 1854 - 1857.

Ίωαννίνων Μακάριο, άπό τή Χώρα, 1795.
Κυζίκου Μακάριο, έπίσης άπό τή Χώρα, ; — 18111.
Προικονήσων Δανιήλ, άπό τό Μυριόφυτο, 1629 - 1638.
Έπί τών ήμερών τοΰ ανωτέρω, δπως αναφέρει ό Χρονικογράφος τών 

Πατριαρχείων Γεδεών, έγιναν οί αγιογραφίες τοΰ Ναοΰ τών Άγιων Θεο
δώρων Προικονήσου. Ούτος έλαβε μέρος είς τήν άπό τόν Κύριλλο τόν Κον- 
ταρή, συγκροτηθεϊσαν στήν Κων)πολη Σύνοδο, κατά τών Καλβινικών κεφα- 
λαίων τοΰ Ψευδολουκάρεως.

Μαρωνείας ’Άνθιμο, άπό τήν Ήρακλείτσα., Γ865 - 1ιΒ7'7.
Άμασείας Αρσένιο, άπό τό Γάνο, 1844 - 1862.
Θεσ)νίκης Αθανάσιο (Σαράκογλου) άπό τό Γάνο ή Αύδήμιο, 1870 - 

1875.
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Μέτρων καί Άθύρων ’Άνθιμο (Σαράκογλου), αδελφόν τοΰ προηγου
μένου, 1'86ι5 - 187-3.

Γάνου καί Χώρας Χρύσανθο (Τζούνη), άπό τή Χώρα, 1853 - 1873.
Πελαγωνίας Παρθένιο, από τήν Ήρακλείτσα, 1869 - 1876. Ούτος διε- 

τέλεσε Διευθυντής τής Πατριαρχικής Ακαδημίας, εν συνεχεία Επίσκοπος 
Βράτζης (Επαρχίας Τατάρ - Παζαρτ'ζίκ) Ά ν. Ρωμυλίας τό 1849 καί Μη
τροπολίτης Έρσεκίου τό 1854.

Ρόδου Συνέσιο από τή Χώρα, 18ι6>5 - 1867. Ούτος διετέλεσε προηγου
μένως Επίσκοπος Μελιτουπόλεως, Βοηθός Μητροπολίτου Νίκαιας τό 183,1, 
Μητροπολίτης Τζερνόβου τό 1842. Πέθανε στό Φανάρι τό 1879.

Γάνου καί Χώρας καί είτα Βάρνης Πολύκαρπο Κωνσταντινίδη, άπό τή 
Χώρα, 18·86 - 1·891 - 1906. Πέθανε στήν Βάρνα τό 1906, ώς τελευταίας 
'Έλλην Μητροπολίτης έν Βουλγαρία. Τά οστά του, βρίσκονται σέ μαρμάρινο 
κουβούκλιο στόν περίβολο τής Τέρας Μονής Βλατάδων Θεσ)νίκης, έγκατα- 
λελειμένα πίσω άπό τό Τερό του Ναοΰ.

Πρεσπών καί ΆχριΙδών Πανάρετο (Πετρίδη), άπό τόν Πλάτανο.
Μέτρων καί Άθύρων Δοσίθεο (Νικ. Λαμπαδάριο) άπό τήν Στέρνα, 

4875 - 19:20.
Άρδαμερίου Δωρό-θεο (Μοσχίδη), άπό τή Χώρα, 1896 - 1·911.
Δέρκων Kcov)νο (Σκόρδα), άπό τό ιΚαλαμίτσι, ; — 1922.
Λαρίσης - Πλαταμώνος Αρσένιο (Άφεντούλη), (άπό τό Μυριόφυτο, 

1916 - 1934. Γεννήθηκε τό 1869 καί σπούδασε στήν Θεολ. Σχολή Χάλκης» 
τό δέ 1895, Αρχιμανδρίτης πλέον, διωρίσθηκε Γραμματεύς τής Τεράς Συ
νόδου τών Πατριαρχείων καί 'Ιεροκήρυξ τής Μητροπόλεως Μουδανιών. Τό 
1910 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Στρωμνίτσης, δπου καί έμεινε μέχρι 
τό 1916.

Τ ο ύ ς  ’Ε π ι σ κ ό π ο υ ς :  Θεοδωρουπόλεως (πρώην Εύχαϊτών
Ελλησπόντου) Λεόντιο (Λιβέριο), άπό τήν Περίστασι. 'Απόφοιτος τής 
Θεολ. Σχολής Χάλκης, διωρίσθηκε τό 1916 Αρχιμανδρίτης Αρχιερατικός 
Προϊστάμενος καί Ηγούμενος τής Ζωαδόχου ΤΙηγής (Βαλουκλή). Στις 20 
Δεκεμβρίου 1927, έχειροτονήΟη Μητροπολίτης καί στις 31 ’Ιουλίου 192:8, 
ένεγράφη στό Συνταγμάτιο τοΰ ΟΙκ. Θρόνου, μέ τόν τίτλον, τοΰ 'Τπερτίμου 
καί ϊΕξάρχου Ροδόπης ·.

Βράτζης Μεθόδιο, Γανοχωρίτη, ό όποιος διέμενε στήν Κραϊόβα τής 
Ρουμανίας, μέχρι τό 1833.

Μυριοφύτου Γρηγόριο Λεοντόπουλο άπό τό Μυριόφυτο, ( ; - 1'881),
υιό τοΰ μεγάλου διδασκάλου Ί .  Λεοντοπούλου.

Μυριοφύτου Γρηγόριο, άπό τό Μυριόφυτο, (1864—  ; ). Ό  περιώ-
16
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νυμος Διδάσκαλος Ί .  Λεοντόπουλος τον θεωρούσε κάτοχο μεγάλης παιδείας, 
έγράψετο δέ «Όσιώτατος». Εκλεγείς στις 11 Φεβρουάριου 1864, πέθανε σέ 
ηλικία 80 ετών.

Θεσσαλονίκης, Ματθαίο, Γανοχωρίτη τήν καταγωγή, (,1898 - ; ).
Γεννήθηκε στήν Άδρ)πολη τδ 4848 κα'ι σπούδασε στήν Θεολ. Σχολή Χάλ
κης, άπό τήν οποία άπεφοίτησε τό 1871. Διετέλεσε διαδοχικά, πρίν νά γίνη 
Επίσκοπος Θεσ) νίκης, ' Α ρ χ ιγ ρ αμματεύ ς τών Πατριαρχείων κα'ι Γραμματεύς 
τής Ίεράς Συνόδου τό 487Ό, Πρωτοσύγκελλος τών (Πατριαρχείων τό 1;878 
καί Επίσκοπος Σισανίου άπό τό 1882, μέχρι τό 1893. «Όσιώτατος», έγρα
φε ωραία αίνέσιμο διατριβή, τον βίο τού Οίκ. Πατριάρχου Αθανασίου τού 
Α '.

Τζερβερούς ( Ρουχτσουκίου Βουλγαρίας) Συνέσιο, Γανοχωρίτη, (περί 
τό 1840 - 11850).

’Επίσκοποι Μυριοφύτου Νεόφυτο (Τσοκάνη) άπό τήν Περίσταση 1835 - 
1864.

Τ ο ύ ς  4 ' Η γ ο ύ μ ε ν ο υ ς  τής Μονής Κορνοφωλεάς, ’Αγαθάγγε
λο, περί τό 187.5 - 1885, Ίωαννίκιο, 1919 - 1925, Φιλάρετο, 19ι3β - 1.9:39, 
δλους άπό τήν Ήρακλείτσα καί Σπυρίδωνα, άπό τήν Περίστασι.

Τ ο ν  ' Ι ε ρ ο μ ό ν α χ  ο ’Ιωάννη Φουρνή, Γανοχωρίτη, Πρώτον τού 
Τερού ’Όρους καί Ηγούμενο μιας Μονής τούτου. 'Άκμάσας κατά τούς χρό
νους τού ’Αλεξίου Κομνηνού, άντέκρουσε εξ ύπογυΐου (εκ τού προχείρου), 
τον απεσταλμένο τού Πάπα, ’Αρχιεπίσκοπο Μεδιολάνων Πέτρο Χρυσουλάνο, 
σέ διεξοδική συζήτηση μπροστά στον Αύτοκράτορα καί τήν Σύνοδο, τούς πα- 
ρισταμένους Αογίους Κληρικούς, στό περί έκπορεύσεως τού 'Αγίου Πνεύμα
τος Δόγμα τής Λατινικής Εκκλησίας.

Τ ο ύ ς  Ά  ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ α ς Πολύκαρπο Θεοδώρου, Γανοχωρίτη, 
Διδάσκαλο τής ΆΟωνιάδος Σχολής τό 1910 - 491,1 καί έν συνεχεία Διευθυν
τή τής 'Ιερατικής Σχολής Βέλλας.

.Κύριλλο, άπό τήν Ήρακλείτσα, Ίβηρίτη. Ούτος τό 486:5 ανοικοδόμησε 
ολόκληρη τήν νότια πλευρά τής πυρποληθείσης Μονής τών Ίβήρων στό "Αγιον 
Όρος, ώς καί τό κτίριο τού Μετοχιού τής Ιδίας Μονής στήν Ήρακλείτσα. 
Γιά τά έργα του αυτά ή Μονή τον προήγαγε στό Όφφίκιο τού ’Αρχιμανδρίτου 
τό 48'7ι8. Άνήγειρε επίσης καί τό κουβούκλιο καί Προσκυνητάριο τού Καθο
λικού τού ίδίου Μετοχιού, ώς καί τό υδραγωγείο του. ’Έζησε στό Μετόχια 
αυτό, 60 περίπου χρόνια.

Κύριλλο ΆΟανασιάδη, άπό τον Γάνο, 'Αγιοταφίτη. ’Απόφοιτος τής Θεο- 
λργικής Σχολής Χάλκης, υπηρέτησε στό Μετόχιο Φαναριού, μετά στά 'Ιε
ροσόλυμα ώς Διδάσκαλος καί Σχολάρχης τής Θεολογικής Σχολής τού Σταυ-
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ροΰ από τό 1861 έως τό 1864 και έν συνεχεία ώς ’Έξαρχος τοΰ Παναγίου 
Τάφου στάς Αθήνας μέχρι τό 1·873, οπότε έτοποθετήθη στήν Σμύρνη,. Έπαύ- 
θη δμως άπό τόν Ρωσόφιλο Πατριάρχην Νικόδημον καί γύρισε στήν πατρί
δα του Γάνο, οπου ασχολήθηκε μέ τήν Εκκλησιαστική Φιλολογία. Πέθανε 
πάνω στό πλοίο, ένώ μετέΐβαινε άπό τόν Γάνο στήν Σμύρνη.

Θεόφιλο άπό τήν Χώρα, ΙΙρωτοσύγκελλο τών Πατριαρχείων. Άναφέρε- 
ται τό 1795.

Ίλαρίωνα, άπό τήν Ήρακλείτσα, Ηγούμενο τοΰ είς Μόσχαν Μετοχιού 
τής Μονής τών Ίβήρων.

Θεοδώρητο, άπό τό Γάνο, Ηγούμενο ή Πρώτον τοΰ Γάνους ’Όρους.

Τ ο ύ ς ' Ι ε ρ ο μ ο ν ά χ ο υ ς  Κοσμά, 'Αγιοταφίτη άπό τό Γάνο. 
'Τμνογράφος και διδάσκαλος, δίδαξε στήν Προΰσσα και τά 'Ιεροσόλυμα κατά 
τά πρί,ν άπό τήν Επανάσταση τοΰ 1821 χρόνια (περί τό 1ι816) καί έξέδωσε 
στή Βιέννη, τούς παρακλητικούς κανόνας κατά τής πανώλους.

Φιλόθεο, άπό τό Μηλιώ. Σπούδασε στήν Πατριαρχική ’Ακαδημία καί 
έδίδαξε στήν Ενορία Μουχλίου τοΰ Φαναριού. Συνέθεσε λαμπρά επιγράμμα
τα.

Διονύσιο Καλαφάτη, άπό τήν Χώρα (11865 - 191(5). Ούτος έκτισε τήν 
Μονή τοΰ 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, στήν όποία έπί 5Ό σχεδόν χρόνια 
έμεινε ώς Ηγούμενος καί σ’ όλο αύτό τό χρονικό διάστημα έργάσθηκε ώς 
τεχνίτης, στήν άνοικοδόμηση τής Μονής.

Άγάθωνα Παντοκρατορινό, άπό τήν Περίστασι. Τυπικάρχη τής Μονής 
Παντοκράτορος, Μέγα Έκκλησίαρχο καί συγγραφέα τής ακολουθίας τοΰ 
'Αγίου ΆγάΟωνος. Γεννήθηκε στις άρχές τοΰ 19ου αιώνα καί πέθανε τό 
1877.

Ματθαίο, Γανοχωρίτη τόν παληό, άπό τόν Γάνο. ’Απόφοιτος τής Πατρ) 
κής ’Ακαδημίας Κων)πόλεοος, έδίδαξε σ’ αυτήν κατά τό 1767 - 1769, καθώς 
καί στό Βουκουρέστι, άκόμα καί στό Μυριόφυτο. Συνέταξε Γραμματικήν, ή 
δποία έξεδόθη τέσσάρες φορές στή Βιέννη κατά τά έτη 1795 καί 1ι8·1ι6, κα
θώς καί Συντακτικόν, πού έξεδόθη δύο φορές. Πέθανε πριν άπό τό 1808.

•Νικηφόρο Χαρτοφύλακα, άπό τήν Ήρακλείτσα (1799 - 184Ό), ό όποιος 
έδρασε κατά τήν Επανάσταση τοΰ 1821 στό "Αγιον ’Όρος.

’Άνθιμο, Γανοχωρίτη, Μουσικοδιδάσκαλο τής Βυζαντινής Μουσικής.

Τ ο ύ ς  Ι ε ρ ε ί ς  Παΐσιο Εύστρατιάδη, άπό τήν Χώρα, (γεν. τό 
1859). ’Απόφοιτος τής Θεολ. Σχολής Φαναριού, διετέλεσε Ιερατικός Προϊ
στάμενος τής Έλλ. ’Εκκλησίας καί Προϊστάμενος τής 'Ελλ. Κοινότητος Βου- 
κουρεστίου καί Εφημέριος τής 'Ελλ. ’Εκκλησίας στήν πόλη Μπράσοβο τής 
Ρουμανίας.
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Εύ'ελπι Παπαοικονόμου, από τό Αυδήμι, 'Αρχιερατικόν Επίτροπον Δι
δυμοτείχου·. Κατά τόν Ρωσοτουρκικό πόλειμο τοΰ 187.7 - 7'8, ώργάνωσε υπο
δοχήν τών Ρωσικών στρατευμάτων, γι’ αύτό, μόλις ξαναγύρισαν οι Τούρκοι 
μετά τήν αποχώρηση τών Ρώσων, τον έκρέμασαν. 'Η  τότε Ρωσική Κυβέρνη
ση, «συνταξιοδότησε τήν χήρα του καί τίς θυγατέρες του, μέχρι τοΰ γάμου 
τους.

Παπαδράκο (Χρυσόστομου Χρυσομαλλίδη, άπό τήν Ήρακλείτσα, κατά 
τόν Εύλόγιο Κουρίλα, άπό τήν Ηράκλεια, κατά τόν Κ. Άμαντο). Μαθητής 
ών στήν Θεολ. Σχολή Χάλκης δταν εκηρύχθη ο 'Ελληνοτουρκικός πόλεμος 
τοΰ 1897, εγκατέλειψε τή φοίτησή του καί επί κεφαλής 100 άλλων διαλεκτών 
εθελοντών, στούς όποιους προσετέθηισαν καί 50 άκόμα άπό τή Σμύρνη, κατήλ
θε στήν Ελλάδα καί ελαίβε μέρος στις μάχες τοΰ άτυχου εκείνου πολέμου, έπι- 
δείξας άφθαστο ήρωϊσμύ. Έπανελθών στή Θράκη, χειροτονήθηκε στις ·25 
Μαρτίου τοΰ 1904 ίερεύς άπό τόν τότε Μητροπολίτη Ναζιανζοΰ Γερμανόν, τόν 
μετέπειτα Εθνομάρτυρα (κατακρεουργήθηκε άπό Βουλγάρους τό 1916, στήν 
Έλευθερούπολι, τότε ΙΙράΐβι). Άλλά σέ λίγους μήνες άρχισε δ Μακεδονικός 
Αγώνας. Καί δ Παπαδράκος εγκαταλείπει τήν οικογένειά του καί αντικαθι
στώντας τά ράσα μέ τήν ηρωική φορεσιά τοΰ Μακεδονομάχου, μέ τό σταυρό 
στό στήθος καί τό όπλο στό χέρι, περνάει ένα μήνα ύστερα άπό τόν ήρωϊκό 
θάνατο τοΰ Παύλου Μελά, στή Μακεδονία καί κατατάσσεται ’'Εθελοντής στό 
’Αντάρτικό Σώμα τοΰ Καπετάν Βάρδα (τότε Λοχαγού Πυρ)κοΰ Γ. Τσόν- 
του, πού πέθανε μέ τό· βαθμό τοΰ Στρατηγού) καί στή μάχη, πού εγινε κον
τά στό Λεμπίσοβο τών Καστανοχωρίων στις άρχές τοΰ Δεκεμβρίου, ίδιου 
έτους, έδειξε τέτοια γενναιότητα, ώστε ό Καπετάν Βάρδας, τόν ώνόμασε αμέ
σως 'Υπαρχηγό του. Έγκαταλελει μένος άργότερα, δπως δλοι ο·ί Μακεδονο
μάχοι, ύπέφερε τήν βαρειά φτώχεια στήν ’Αθήνα, μέχρις δτου έδέησε νά τόν 
διορίση ή Αρχιεπισκοπή Αθηνών ’Εφημέριο στήν εκκλησία Προφήτου 
Ήλιοΰ στό Παγκράτι καί άργότερα στό Α' Νεκροταφείο ’Αθηνών. Στήν 
Επανάσταση τοΰ Γουδί τό 1909, ήταν εκείνος ό όποιος έμυήθηκε άπό τούς 
πρώτους καί (όρκισε τά πλήθη τών Αθηναίων ,καί Πειραιωτών μέ τό σταυρό 
στό χέρι, γιά νά βοηθήσουν δλοι νά άναστηθή καί πάλι ή 'Ελλάδα. Καί στούς 
Βαλκανικούς πολέμους τοΰ 1912 - 191*3 ό Παπαδράκος, άφησε άλλη μιά φο
ρά τήν οικογένειά του καί κατατάχθηκε στό Τάγμα τοΰ τότε ,Αντ)ρχου καί με- 
τέπειτα Στρατηγού Ίωάννου καί τό Μάρτιο τοΰ 1'913, επί κεφαλής όμάδος 
1*2 έφίππονν «μπήκε πρώτος στό Τεπελένι. Μετά τούς πολέμους εκείνους, ξα- 
ναγύρισε στό Α' Νεκροταφείο τών Αθηνών, δπου καί άπέθανε, ηρωικός καί 
αλύγιστος, δπως πάντοτε.

Ό  Παπαδράκος υπήρξε ό «Ήρως» τής Θράκης, τήν όποια, έπαξίως έτί- 
μησε καί δίκαια τόν άποθανάτισε ό 'Ελλ, Λαός, σάν θρύλο καί σύμβολο τοΰ
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Μακεδονικού Άγώνος. Ό  Παπαδράκος ανανέωσε τή μνήμη, τών Κληρικών τής 
Έπαναστάσεως τοΰ 1821 καί απέδειξε γιά μιά άκόμα φορά, οτι ή αΐωνία 'Ελ
λάς, στους πολέμους προτάσσει πάντοτε τον Σταυρόν, «Έν τούτφ Νίκα». Τήν 
παλληκαριά του τήν τραγούδησαν οί συμπατριώτες του μέ ένα ωραιότατο καί 
συγκινητικότατο τραγούδι - μοιρολόγι, πού τό συνέθεσε σέ μιά γιορτή τοΰ 
Λυκείου Έλλληνίδων ’Αθηνών, ό Ποιητής Άχιλλεύς Νέης, μακαρίτης κι’ 
αύτός, άπό πολλά τώρα χρόνια :

«Παπά μου σύρε στό καλό καί στήν ευχή πατέρα, 
νάναι τό μαΰρο ράσο σου, μιά μαύρη εκεί φοβέρα.
ΙΙοΰ σφάζουν γέρους καί παιδιά καί κόρες κι’ αδελφούς μας, 
καί πού περνούν οί πόθοι μας, μέ τούς κρυφούς καύμούς μας.

Πάρε τού Παύλου τοΰ Μελά καί σύ τό μονοπάτι, 
νάσαι γλυκειά παρηγοριά, στον αδελφό προστάτη.
Νάσαι προστάτης ’Άγγελος, στά γυναικόπαιδά του, 
κι’ ’Αρχάγγελος τής λευτεριάς, νά γίνης στή σκλαβιά του.

Παπά μου ζώσου τ’ άρματα καί βάλε τό σταυρό σου, 
πάρε καί τήν αγάπη μας, Παπά γιά φυλαχτό σου.
Πάρε τοΰ Αιάκου τ’ άπαρτο, σπαθί τό ξακουσμένο, 
τοΰ Γερμανού τό Λάβαρο, τό χιλιοτιμημένο.
Καί στ’ άλλο χέρι τή βαρειά, τήν πατερίτσα ’κείνη, 
πού ξεχασμένη ’μπρος σέ μιά κρεμάλα έχει μείνει.

Κι’ άν εΰρης μεσ’ στό (δρόμο σου κι’ αυτόν τό μαΰρο χάρο,
■Παπά νά μή τον φαβηθης, τον άγριο κουρσάρο.
Γιατί μαζύ σου θάν’ εκεί κι’ ό ίδιος ό Θεός σου, 
γιατί καί χάρος θά γενή, ο ίσκιος ό δικός σου.

Καί τράβα μέσα στή σκλαβιά, στά άμοιρά μας μέρη, 
π’ όλονυχτίς μάς έχουνε, φονιάδες νέοι καρτέρι.
Καί τράβα κατ’ επάνω τους, μέ τ’ άξια τά παιδιά σου, 
καί πριν άπό τό βόλι σου, θά φθάνη τ’ όνομά σου».

Στυλιανό Βαφείδη, άπό τον Γάνο, απόφοιτο τής Ευαγγελικής Σχολής 
Σμύρνης. Λόγω τοΰ ήθους καί τής μορφώσεώς του, έξετιμάτο άπό δλους τούς 
κατοίκους τοΰ Γάνου καί τούς έκάστοτε Μητροπολίτες. Διετέλεσε κατ’ επανά
ληψη ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος στό Γάνο, Σακελλάριος, Οικονόμος καί Δι
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δάσκαλος, μέ εξουσιοδότηση τής Κοινότητας γιά τήν σύνταξη προικοσυμφώ
νων, ομολόγων, πιστοποιητικών καί άλλων αποδεικτικών 'έγγραφων. Ήταν 
δηλαδή ενα είδος Συμβολαιογράφου καί Ληξιάρχου τοΰ Γάνου. Ήταν έπίσης 
βαθύς γνώστης τής Βυζαντινής Μουσικής. Μετά τόν χαλασμό τοΰ 1922, έγκα- 
ταστάθηκε μέ τούς πιο πολλούς Γανιώτες, στό ορεινό χωριό τής παληάς Κα
βάλας, περί τά 16 χλμ. πρός βορράν τής πόλεως καί πρός τόν δρόμο τής Λε
κάνης, οπου καί έφημέρεύσε έπί 19 ακόμα χρόνια, καί πέθανε έκεΐ τήν Ιην 
Μαρτίου τοΰ 1942 σέ ηλικία 82 ετών, άφίνοντας αντάξιο συνεχιστή τοΰ πα
τριωτικού του έργου, τόν γυιό του Διδάσκαλο Κυριάκο Βαφείδη. Ό  γυιός 
του αυτός, υπηρέτησε ώς διδάσκαλος στό χωριό εκείνο άλλα 15 χρόνια, άπό 
τό 192'δ ώς τά 1940 καί ώς Κοινοτικός Γραμματεύς άπό τό 19'2ι9 ώς τό 1·9'34 
καί στήν συνέχεια ώς Διευθυντής στό Ε' Δημοτικό σχολείο Καβάλας, μέχρι 
τό 1946, οπότε άνεχώρησε λόγω ορίου ηλικίας. Ή  αποχώρησή του έγινε 
μέ σεμνή τελετή, στήν όποία άπηύθυνε πρός τούς Μαθητάς τοΰ Σχολείου, πού 
έγκατέλειπε, μιά ώραιότατη καί συγκινητική προσλαλιά. Άπέθανε κι’ αυτός 
πριν λίγα χρόνια στήν Καβάλα.

Τ ο ύ ς ' Ι ε ρ ο δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς  Δοσίθεο, άπό τήν Περίσταση όπου 
δίδαξε γύριο στά 1850.

Κων)νο Δημητρίου ή Δημητριάδη, άπό τό Μυριόφυτο, άπόφοιτο τής 
Πατριαρχικής ’Ακαδημίας Κων)πόλεως τό 1827.

’Ιωάννη Λεοντόπουλο, άπό τό Μυριόφυτο (1765 - 1828), άπόφοιτοι τής 
Πατρ)κής ’Ακαδημίας καί μέλος ταύτης. Περιώνυμος διδάσκαλος, δίδαξε στήν 
πατρίδα του Μυριόφυτο τό 180ι3 καί στή Ραιδεστό, άπό τό Ί82ι2 ώς τό 1827. 
Σ ανέγραψε Γραμματική τής Ελληνικής γλώσσης, μέ τίτλο: «Νέα Όδηγός, ή 
Έγχειρίδιον περί κλίσεως, ορθογραφίας καί συντάξεως τών όκτώ μερών τοΰ 
λόγου, συλλεγέν έκ διαφόρων εγκρίτων Γραμματικών, σαφώς, συντόμως κοά 
ανελλιπώς ώς οίον πρώτον ιαμβικόν. Σοφή μέλισσα άνθέων ών άν Οέλη. συνά
ζει κηρίον τε καί μέλι». Στήν Γραμματική αύτή, ή όποια έξεδόθη τό 1828, 
προτάσσει ένα γράμμα άφιερωμένο στον Μητροπολίτη Ήρακλείας Ιγνάτιο, 
στό οποίο λέγει: «γήρατι καί τοΐς τής πονηράς τύχης κύμασι προσπαλαίοντα 
καί ού μικρόν έκλελειπότα καί άπαυδήσαντα», φράση, ή οποία έμαρτυροΰσε 
τήν άπαγοήτευση άπό τήν όποία κατείχετο στήν περίοδο εκείνη τής ζωής του. 
Ό  γυιός του εγινε ’Επίσκοπος Μυριοφύτου, όπως προανέφερα.

Κυριάκο Ζάμπα, άπό τήν Περίσταση (γεν. τό 1869). Καθηγητή Φιλο
λογίας. Ούτος σπούδασε στά Ζαρίφεια Διδασκαλεία Φιλ) πόλεως καί στό Πα
νεπιστήμιο ’Αθηνών. Χρημάτισε Καθηγητής στό Γυμνάσιο Άδρ)πόλεως κα
τά τά σχολικά έτη 1892 - 1894 , καθώς καί σέ άλλα εκπαιδευτήρια, έδίδαξε 
δέ ίδιωτικώς τήν Ελληνική καί Γερμανική. Λαμπρός μελετητής τοΰ Όμή-
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ρου, τον όποιο ανέλυσε μέ μοναδική πρωτοτυπία στό Περιοδικό «ΤΟ ΦΩΣ», 
τό όποιο έξέδιδε άπό τό 19ι12 καί μεταφραστής αρχαίων 'Ελλήνων συγγρα
φέων στήν σειρά Γ. Φέξη.

’Ιωάννη Παντοόρη από τό Γάνο, ιΚαθηγητή, Γυμνασιάρχη καί στά τε
λευταία τρία χρόνια τής υπηρεσίας του, Γενικό Επιθεωρητή Μέσης Έκπαι- 
δεύσεως. Ό  Παντούρης έσπούδασε καί στή Γερμανία, άφησε εποχή ιός Ε κ
παιδευτικός, γιά τίς πολύτιμες 'δέ εθνικές υπηρεσίες του έτιμήθηκε πολλές φο
ρές μέ παράσημα άπό τήν ίΕλλ. Κυβέρνηση. Κατά τήν θητεία του ώς Γυμνα
σιάρχου στό Γυμνάσιο Έρμουπόλεως Σύρου, εΐχε μαθητή καί τον μετέπειτα 
μεγάλο Πολιτικό καί ’Εθνάρχη ’Ελευθέριο Βενιζέλο. 'Όταν συνεπλήρωσε τά 
συντάξιμά του χρόνια, άπεχώρησε άπό τήν 'Τπηρεσία καί εγκαταστάθηκε 
στήν γενέτειρά του, τον Γάνο, όπου καί πέθανε τό 1908 σέ προχωρημένη 
ηλικία, αφήνοντας μέ επίσημη διαθήκη στήν Κοινότητα ολόκληρη τήν πολύ
τιμη 'βιβλιοθήκη του, μέ πολλά σπάνια χειρόγραφα επιστημονικού περιεχομέ
νου, καθώς καί χίλιες χρυσές λίρες γιά τά σχολεία τού Γάνου.

Δημοσθένη Ρούσσο άπό τήν Περίστασι (γεν. τό 1869). Ούτος έσπού
δασε στή Μεγάλη τού Γένους Σχολή καί στό Βερολίνο, 'Ιστορία καί Φιλο
λογία. Έδίδαξε επί πολλά χρόνια στό Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου Βυζαν
τινή Φιλολογία καί έτίμησε όσο λίγοι τό ελληνικό όνομα στήν ξένη.

’Αριστοτέλη Κουρτίδη, άπό τό Μυριόφυτο, (γεν. τό 18ι5.8) , ό όποιος 
έσπούδασε στή Κων)πολη καί στάς ’Αθήνας. Λαογράφος καί συγγραφεύς 
διδακτικών βιβλίων. Έσπούδασε καί Παιδαγωγικά στό Βερολίνο άπό τό 1·.888 - 
τό .1>89'3 καί όταν έγύρισε στάς ’Αθήνας, μετέδωσε τά φώτα καί τίς παιδαγωγι
κές του γνώσεις σέ γενεές καί γενεές διδασκάλων καί διδασκαλισσών.

Τον Δανιήλ, Λϊβα, Γανοχωρίτη, Πνευματικό στό Φανάρι. Φιλόμουσος, 
είχε πολύτιμη βιβλιοθήκη μέ σπάνιες εκδόσεις. Έσπούδασε τούς αδελφούς 
του Θωμά καί Θεόδωρο στή Μεγάλη τού Γένους Σχολή, άπό αυτούς δέ, ό 
Θεόδωρος έσυνέχισε τίς σπουδές του καί έγινε ιατρός.

Τ ο ν  Κ α θ η γ η τ ή  Κων)νο· Οικονόμου (Οίκονομίδη) Εύθύφρονα, άπό 
τό Αύδήμι. ’Απόφοιτος τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής, όιετέλεσε Καθη
γητής στά Ζαρίφεια Διδασκαλεία Φ.ιλ)πόλεως, εν συνεχεία Διευθυντής τών 
Σχολών Ραιδεστού, όπου καί ένυμφεύθη μιά άπό τίς κόρες τής οικογένειας 
Μαργαριτώφ καί έγκαταλείψας τό εκπαιδευτικό στάδιο, έγινε συνεταίρος στό 
μεγάλο εμπορικό οίκο Μαργαριτώφ .

Τ ο ύ ς  Δ ι δ α σ κ ά λ ο υ ς  Νικολάου τον Παληό·, άπό τον Γάνο, (ό 
όποιος έδωσε τήν πρώτη ώθηση στά γράμματα στήν περιοχή τών Γανοχώ
ρων, πριν άπό τό 1850)

’Αλέξανδρο Γανοχωρίτη άπό τό Μυριόφυτο, Σχολάρχη τής Αίνου.
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Κων)νο Ζαχαριάδη, Γανοχω ρ ίτη, Σχολάρχη τής Μεγάλης τοΰ Γένους 
Σχολής. (Τήν βιβλιοθήκη, του οι κληρονόμοι του, τήν έδώρησαν στήν Κοι
νότητα Περιστάσειυς.

’Αλέξανδρο Μηλιάδη, άπό τό Μηλιό, ή Χώρα, ό όποιος έδίδαξε στήν 
ίδρυθεΐσα τό 1795 στή Χώρα σχολή.

Παν. Ίωαννίδη, άπό τήν Χώρα, στήν ’Αστική Σχολή τής όποιας επί 
μακρόν υπηρέτησε ώς Διευθυντής, διακριθείς ιδιαίτερα γιά τήν παιδαγωγι
κή του κατάρτιση καί τήν διοικητική του ικανότητα.

Σάββα Γανοχωρ ίτη, απόφοιτο τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής καί τής 
Θεολ. Σχολής Χάλκης.

’Αριστείδη Δημητρίου, ή Δηιμητριάδη, από τό Αυδήμι, δ όποιος δίδα
ξε επί 25 περίπου χρόνια στά σχολεία τοΰ Αύδημίου.

’Ιωάννη Δρόσο, άπό τό Μηλιό, απόφοιτο τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχο
λής, δ δποΐος δίδαξε πολλά χρόνια στό Δημ. Σχολείο τοΰ Αύδημίου. ’Αργό
τερα έσπούδασε στήν Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών καί 
έξελίχθη σέ ’Επιθεωρητή Μέσης Έκπαιδεύσεως.

Κων)νο Άναγνωστόπουλο, άπό τό Μυριόφυτο. Ό  διδάσκαλος αυτός, δ 
δποΐος ήταν καί πτυχιοΰχος τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, καταρτισμένος 
Θαυμάσια στήν Φιλολογία, Φιλοσοφία, Παιδαγωγική καί Ψυχολογία, μέ εξαί
ρετο ποιητικό ταλέντο καί υπέροχη ρητορική ευφράδεια., δίδαξε, δπως γράφω 
στό περί Γάνου κεφάλαιο, επί 12 δλάκληρα χρόνια στά σχολεία τής κωμοπό- 
λεως εκείνης. Πόσο δέ άγάπησε τό Γάνο, φαίνεται άπό τά δύο ποιήματα, πού 
έγραψε γι’ αυτόν, αποσπάσματα τών όποιων παρέθεσα άνωτέρω. Μετά τόν 
χαλασμό τοΰ 1922 ήλθε πρόσφυξ στήν Καβάλα, έργάσθηκε μερικά χρόνια 
στις Μουριές τής Θάσου ώς διδάσκαλος καί μετά άπεσύρθη σάν συνταξιού
χος στήν Καΐβάλα, δπου καί άπέθανε στις 6 Μαρτίου 1.941, σέ ηλικία 89 χρό
νων. Στά 1929 έγραψε ένα έμμτρο βιβλίο μέ τίτλο, « Ό  'ΗΦικός Ό'ησαν- 
ρός»,  στό όποιο άναφέρονται υπέροχα διδάγματα ελληνοχριστιανικής ηθικής 
καί τό όποιο εκτυπώθηκε μέ δαπάνες τής Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος Γα- 
νίων τής ’Αμερικής, ή ΠΡΟΟΔΟΣ.

Στεργιάδη, άπό τό Αυδήμι. Είχε τρεις γυιοΰς, άπό τούς οποίους, ό 
Δημόκριτος, άκολουθήσας τό πατρικό επάγγελμα, έδίδαξε σέ πολλά χωριά τής 
Θράκης καί ιδιαίτερα στό Μπουνάρ-Χισάρ, ό Κων)νος δ όποιος ίδρυσε στάς 
’Αθήνας, στή γωνία Γεωργίου Σταύρου καί Σταδίου, ένα άπό τά μεγαλύτερα 
ώρολογοπωλεΐα τής πρωτευούσης καί έκτισε στό Άμαροΰσι τό πρώτο εξοχι
κό ξενοδοχείο, πού σωζόταν μέχρι πριν λίγα χρόνια καί ίσως νά σώζεται άκό
μα καί δ Ξενοφών, δ δποΐος ήταν ιδιοκτήτης δύο μεγάλων βιβλιοπωλείων στό 
Πέραν Κων) πόλεως.

Ευστράτιο Φιλαλήθη άπό τό Αυδήμι, δπου έδίδαξε, καθώς καί σέ άλλα
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χο}ριά τής περιοχής. Αργότερα, οταν πέθανε ή γυναίκα του, έγινε Παπάς 
μέ τό δνοιμα ΙΙαπαευγένιος, ύπηρετήσας ώς ’'Εφημέριος στήν εκκλησία τοΰ 
'Αγίου Νικολάου Τζιβαλίου Κων)πόλεως.

Γεώργιο Γιαννακάκη, άπό τό Ίντζέκιοϊ, περιώνυμο ’Εκπαιδευτικό, ό ό
ποιος ©δίδαξε σέ πολλά σχολεία τής Θράκης, Κων)πόλεως, Μ. Άσίας, Ρου
μανίας και Ελλάδος. ’Αποσυρθείς έκ τής υπηρεσίας, εγκαταστάθηκε στήν 
Σΰρο, οπου καί διέμεινε ώς συνταξιούχος πλέον, οτε καί έγραψε:

Α. Λημοισιευθεΐσαν είς τά «ΘΡΑΚΙΚΑ»: Τρίτομον Ιστορίαν τής Θρά
κης, ήτοι: 1) Ό  Ελληνισμός τής Θράκης κατά τήν εποχήν τής Τουρκοκρα
τίας, Τόμος 29ος. 2)' Ή  Θράκη ώς Προμάχων τοΰ Βυζαντίου, Τόμος 35ος, 
3) Ιστορία τής Θράκης—'Αρχαίοι Χρόνοι, Τόμος 30ός. Έπίσης, «Τό Παι
δομάζωμα», Τόμος 34ος, σελ. 143 - 1ι5'6.

Β. Είς τό «ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΓΛΩΣΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑ- 
ΦΙΚΟΤ ΘιΗΣΑΤΡΟΤ»: 1) Ιστορίαν τής γενετείρας του, ένα ιστορικό καί 
λαογραφικό πόνημα. 2) Είς ιδιαιτέραν εκδοσιν ύπ’ άρυθ. ι38 τής ΕΤΑ ΙΡΙΑ Σ 
ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: «ιΠεριπέτειαι τοΰ Θρακικοΰ Ελληνισμού άπό τοΰ 
1904 - 19.2ι2».

Τους αδελφούς Γεώργιο καί Κων)νο Σπυρίδας, άπό τήν Περίστασι. Ό  
πρώτος, άφοΰ ώλοκλήρωσε τις σπουδές του στάς ’Αθήνας, πήγε στή- Γαλλία, 
οπου έδίδαξε τήν Ελληνική σέ Γάλλους Λογίους, ένώ σύγχρονα έσπούδαζε 
Δημοσιογραφία. Στά 1(88.'5 γύρισε στάς ’Αθήνας ώς Καθηγητής τής Γαλ
λικής καί έξέδωσε τήν Langue Creyue Antique - Moderne Paris -  
Athenes, 1896). Ό  Κωνσταντίνος ©σπούδασε Φαρμακοποιός καί τό 
1920 έξελέγη Βουλευτής Ραιδεστοΰ, διατελέσας καί Πρόεδρος τής Επιτρο
πής Άποκαταστάσεως Προσφύγων Άγχιάλου. Μετά τό 1ΐ922 έγκαταστάθη- 
κε στάς ’Αθήνας, καί ίδρυσε φαρμακείο· στό Κολωνάκι, οπου καί πέθανε.

Τ ό ν ’Α γ ω ν ι σ τ ή  Κοσμά Κοκκίδη, άπό τό Γάνο, (γεν. 1799). 
Έλαίβε μέρος σέ πολλές ήρωϊκές ναυμαχίες τής Έπαναστάσεως τοΰ 18.2.1, σάν 
Γραμματεύς τοΰ Μ. Μπόταση, έδίδαξε στήν Στρατ. Σχολή Εύελπίδων στό 
Ναύπλιο καί διετέλεσε Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί Δημοτικός 
Σύμβουλος στό Δήμο ’Αθηναίων. Έσπούδασε καί Νομικά καί άπέθανε Συμ
βολαιογράφος.

Τούς αδελφούς Δημήτριο καί Ίφικράτη Κοκκίδας, υιούς τοΰ Κοσμά Κοκ
κίδη, οί όποιοι έγεννήθησαν στάς ’Αθήνας. 'Ο πρώτος, άφοΰ έπεράκυσε τις 
σπουδές του, εστάλη άπό τόν Σίνα, ύστερα άπό επιτυχή διαγωνισμό στό Βερο
λίνο καί στό Παρίσι, οπου έσπούδασε ’Αστρονομία. Μετά τήν επιστροφή του 
στήν Ελλάδα, έγινε Διευθυντής τοΰ ’Αστεροσκοπείου ’Αθηνών καί Καθη
γητής τής ’Αστρονομίας στό Πανεπιστήμιο, ώς καί Καθηγητής τής Στρατ.
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Σχολής Ευελπίδων. Ό  δεύτερος (6 Ίφικράτης), είσήλθε στήν Στρατ. Σχο-Α
λή τών Ευελπίδων, από τήν Οποία άπεφοίτησε τό 1'85ι5 - 5.6 ώς Άνθ)γός καί 
έν συνεχεία εστάλη γιά ανώτερες σπουδές στό Βερολίνο. Άξ)κός τοΰ Γεν. 
Επιτελείου τό 1*867 καί Επιτελάρχης τοΰ Έκστρατευτικοΰ Σώματος τοΰ 
Έλλ. Στρατού, τό όποιο εισέβαλε κατά τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1877 
—· 1,878 στήν περιοχή τοΰ Δομοκοΰ. Έδίδαξε μέ επιτυχία Στρατ. Γεωγρα- 
φία στήν Σχολή Ευελπίδων καί μέ αυτόν έξετυπώθησαν στήν Βιέννη οι νέοι 
Τοπογ ραφικοί χάρτες τοΰ Έλλ. Στρατοΰ. Οι δύο αυτοί αδελφοί Κοκκίδαι, 
θεωροΰντατ οί θεμελιωτές τών ’Αστρονομικών καί Στρατιωτικών σπουδών 
στήν Ελλάδα. Είχαν σάν βάση τά νεώτερα τής Επιστήμης διδάγματα καί 
πορίσματα, άλλά άνέτρεχαν καί άνεφέροντο πάντοτε καί στούς αρχαίους 'Έλ
ληνες .Συγγραφείς.

Τ ό ν γ ν ω σ τ ό  ’Ι α τ ρ ο φ ι λ ό σ ο φ ο  Σταΰρο Σταματιάδη, άπό 
τήν Περίστασι.

Τ ο ύ ς  ’Ι α τ ρ ο ύ ς :  Ιωάννη ΦραγκίΙδη, άπό τήν ΙΙερίστασι,
(γεν. 1868), ό οποίος έσπούδασε στήν Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή καί έν 
συνεχεία στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, άπό τό οποίο άνεικηρύχθη Διδάκτωρ 
τό 18818. Έδημοσίευσε στήν ’Ακαδημία τοΰ Κλ. Κοκολάτου τό «ΐΠερί Τιριστά- 
σεως» (ΐΙΙεριστάσεως) τό ίδιο έτος. Ήσκησε τό επάγγελμά του στή γενέτειρά 
του.

Ευστράτιο Φωτιάδη, γνωστό ώς «Στρατή Ιΐασά», Διευθυντή τοΰ Στρατ. 
Νοσοκομείου Τσεγκέλκιοϊ στόν Βόσπορο καί γιατρό τοΰ Σουλτανικοΰ χαρε
μιού (κατήγετο άπό τό Αυδήμι).

Ζαχαρία Χατζόπουλο, άπό τό Αυδήμι, Ιατρός στον Τουρκικό Στρατό, 
στόν οποίο έξελίχθη μέχρι τοΰ 'βαθμού τοΰ Συν)ρχου, άποστρατεύθηκε δέ 
στό Χαλέπιο τής Συρίας, δπου καί άπέθανε.

’Αδελφούς Χατζόγλου, άπό τό Αυδήμι, οί όποιοι έγιναν γιατροί τοΰ 
Σουλτάνου, ό ένας Παθολόγος κι’ ό άλλος ’Οφθαλμίατρος.

’Αναγνώστη Ζαχαριάδη καί ’Αριστόδημο Κουρτίδη άπό τόν Γάνο καί 
Στυλ. Παρασκευά άπό τήν ΙΙερίστασι.

ιΚων)νο ΆΟανασιάδη καί Δημ. ’Αναγνώστου, άπό τό Αυδήμι, Πτυχιού- 
χους τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Ό  πρώτος ήσκησε τό επάγγελμά του στήν 
γενέτειρά του άπό τό 1910, πρώτος αυτός επιστήμων γιατρός στό Αυδήμι, 
Ή  προσφυγιά τόν έφερε στήν θεσ)νίκη, δπου διωρίσθηκε γιατρός τών Τρο
χιοδρόμων καί έτελεύτησε στήν υπηρεσία αυτή. Ό  δεύτερος, πού τόν έσπού
δασε' ό θείος του Δημ. Βαχάρογλου, πατέρας τοΰ Συν)ρχου Θεοδ. Βαχά- 
ρογλου, εγκαταστάθηκε μετά τό χαλασμό τοΰ 192·2 στήν Καβάλα, δπου καί 
άπέθανε.
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Σταύρο Κυριακίδη, από τήν Ήρακλείτσα, άσκήσαντα τό επάγγελμά 
του στό Μυριόφυτο.

Τ ο ύ ς Φ α ρ μ α κ ο π ο ι ο  ύ ς : ’Αναστάσιο Γιαννακόπουλο, άπό τό
Αύδήμι. Αύτός ίδρυσε καί έσταΟεροποίησε τό πρώτο Φαρμακείο στό Μυριό
φυτο τό 1898, δπου τό διετήρησε μέχρι τό 1907, δπότε τό μετέφερε στήν 
Σμύρνη και μετά τό 1922 τό επανίδρυσε στάς ’Αθήνας, δπου εξακολουθεί 
νά λειτουργή μέχρι σήμερον. Διετέλεσε μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού 
εν ’Αθήναις ΘΡΑΚΙΚΟΤ ΚΕΝΤΡιΟΤ, καί έγραψε τήν ιστορία τής γενε- 
τείρας του, υπέροχο κι’ αύτό ΪΙόνημα, τό όποιο έδημοσιεύθηκε στά ΘΡΑΚΙ- 
ΚΑ, Τόμ. '33ος.

Παν. Άράπογλου, άπό τό Αύδήμι, πού είχε στήν Κων)πολι τό ωραιό
τερο Φαρμακείο, διατηρηθέν μέχρι τό 1914.

’Αναστάσιο Άυμπεράκη, άπό τον Γάνο, ο όποιος μετά τον χαλασμό τού 
1922, εγκαταστάθηκε στήν θεσ)νίκη, δπου καί ίδρυσε δικό του Φαρμακείο' 
άπεχώρησε πριν λίγα χρόνια, απόμαχος πλέον τής ζωής.

Τ ο ν  Δ η μ ο β ι ο γ ρ ά φ ο  Κων)νο Πολίτη άπό τό Μυριόφυτο καί τον 
αξέχαστο Καλλιτέχνη Βασίλη Λογοθετίδη, τον αμίμητο κωμικό τού ελαφρού 
θεάτρου, επίσης άπό τό Μυριόφυτο.

Τ ο ύ ς  Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί α ς  ’Αντώνιο Γιαννακόπουλο, πατέρα 
τού προαναφερθέντος φαρμακοπιού Άνασ. Γιαννακοπούλου, ό όποιος έσπού
δασε στήν Μονή 'Αγίου Γεωργίου Γάνου, δπου «δίδασκε ό 'Ηγούμενος 
Ά ρχ)της Κύριλλος, μέ συμμαθητή τον μετέπειτα Μητροπολίτη Βάρνης Πο
λύκαρπο Κων ) δη άπό τήν Χώρα. Ό  Γιαννακόπουλος, κατ’ έπανάληψιν άνε- 
λάμβανε τήν είσπραξη τής δεκάτης στίς 'Τποδιοικήσεις (Σαντζάκια) Ραιδε- 
στού, Καλλιπόλεως καί 40 ’Εκκλησιών, ήταν δέ πασίγνωστος καί επί 30 πε
ρίπου χρόνια σάν ένας άπό τούς κυριώτερους προύχοντες καί κοινωνικούς πα
ράγοντες τού Αύδημίου. ΙΙέθανε τό 1890.

Γιάγκο Παπαδάτο, στον όποιο είχε άπονεμηθή ό τίτλος τού Πασά, τον 
γνωστό ώς «Γιάγκο ιΓΙασά», άπό τό Μυριόφυτο καί τούς ανεψιούς του, άδελ- 
φούς Πάγκο καί Αυγουστίνο ΙΊαπαδάτους, Καπνεμπόρους στήν Θεσ)νίκη 
καί τον Κων)νο Παπαδάτο, γυιό τού Αυγουστίνου, Καπνέμπορο κι’ αυτόν στήν 
Θεσ)νίκη καί Πρόεδρον τής Διεθνούς Έκθέσεως Θ'εσ)νίκης.

Τ ο ν  Π ο λ l  τ ε υ τ ή Άχιλλέα Παπαδάτο, θειο τού· Κων)νου ΙΙα- 
παδάτου, επίσης άπό τό Μυριόφυτο, ό όποιος άναδείχθηκε σέ ένα άπό τούς 
καλύτερους Πολιτικούς άνδρες τής Θράκης. Διετέλεσε Τμηματάρχης τού Πο
λιτικού Γραφείου τού Έλ. Βενιζέλου, Πολιτικός Διοικητής τού Σιδηροκά- 
στρου, πρώτος Νομάρχης Ραιδεστού μετά τήν άπελευθέρωσή της τό 1920, 
Βουλευτής Καβάλας, άπό τό 19:2ι3 μέχρι τό 1930, 'Τφυπουργός Γεωργίας
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στήν Κυβέρνηση Βενιζέλου τό 19ι28 καί αργότερα 'Υφυπουργός Προεδρείας 
στήν ΐδια Κυβέρνηση. ιΠέ'θανε στάς ’Αθήνας τό 1942.

Τούς αδελφούς Παναγιώτη καί Σΐμο Λαμπαδάριους, άπό τό Αύδήμι. 
Έφοίτησαν στό Γυμνάσιο Άδρ)πόλεως καί μετά τήν αποφοίτησή τους, έσπού- 
δασαν, ό μέν Παναγιώτης Νομικά στό Πανεπιστήμιο Κων)πόλεως, ό δέ Σΐμος 
επίσης Νομικά στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Ό  Παναγιώτης έγινε αργότερα, ό 
πρώτος Διοικητής τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Τ ό ν  Ν ο μ ι κ ό  Κων)νο Χατζή, άπό τό Αύδήμι, άπόφοιτο τής Με
γάλης τοΰ Γένους Σχολής. Έσπούδασε μετά Νομικά στό Πανεπιστήμιο ’Αθη
νών καί κατόπιν στό Πανεπιστήμιο 'Αγίου Φραγκίσκου ΗΠΑ, οπου καί ίδρυ
σε ιμέ τήν συμπαράσταση τού τότε ’Αρχιεπισκόπου ’Αμερικής καί Οικουμενικού 
Πατριάρχου Άθηναγόρα, τήν πρώτη Ελληνική Παροικία τής μεγάλης εκείνης 
πόλεως τής Βορ. ’Αμερικής.

Τ ό ν  Β ι ο μ ή χ α ν ο  ’Αργύριο Χατζή, επίσης άπό τό Αύδήμι, απόφοιτο 
τής Σηροτροφιικής Σχολής Προύσσης, ό όποιος ήσχολεΐτο στό Αύδήμι μέ 
τήν Οινοποιία σάν βοηθός τού πατέρα του, μέ έδρα τής έπιχειρήσεώς του τήν 
Κων)πολι. Μετά τό χαλασμό τού '22, εγκαταστάθηκε στήν Έδεσσα., οπου καί 
ίδρυσε τό πρώτο εργοστάσιο Μεταξουργίας.

Τ ο ύ ς  Π ρ ο ύ χ ο ν τ α ς  Μιχαήλ Παπαδόπουλο καί Κων)νο Ζήση, 
αποφοίτους τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής καί τόν Παύλο Παπαδόπουλο, 
άπόφοιτο τής Ραβερτείου Σχολής, όλους άπό τό Αύδήμι.

Τ ο ύ ς  Ζ ω γ ρ ά φ ο υ ς  Γεώργιο καί Μελέτιο, άπό τή Χώρα.
Τ ο ν  Π  ο λ. Μ η χ α ν  ι κ ό Άχιλλέα Καρρά, άπό τό Μυριόφυτο. 

Έσπούδασε στήν Λωζάννη καί έχρησιμοποιήθη άπό τόν τελευταίο Τσάρο τής 
Ρωσίας, άπό τήν όποία διέφυγε τό 1917 μέ τά στρατεύματα τού Στρατηγού 
Βράγγελ καί κατέφυγε στήν ’Αθήνα. Άπέθανε cov Μάιο τού Τ:97ι3.

Τ ό ν  Δ ι κ η γ ό ρ ο  Λεόντιο Λυμπέρη, άπό τό Μυριόφυτο. Διετέλε- 
σε Βουλευτής Νομού Καβάλας, στήν όποία καί άσκεΐ τό επάγγελμά του.

Τ ό ν  Ε ρ γ ο λ ά β ο  ’Απόστολο Κόρακα, επίσης άπό τό Μυριόφυτο, 
ό όποιος άσκεΐ τό επάγγελμά του είς Δημόσια έργα στήν Θεσ)νίκη.

Τ ή ν  Κ α λ λ ι τ έ χ ν ι δ α  Γαλαζούδη, άπό τό Μυριόφυτο. Διεκρί- 
θη στήν ’Όπερα τού Βερολίνου καί άπό χρόνια βρίσκεται στήν ’Αμερική.

Τ ό ν  Σ υ ν ) ρ χ η  Θεοδόσιο Βαχάρογλου, άπό τό Αύδήμι, γυιό τού 
άνωτέρω μνημονευθέντος Δημ. Βαχάρογλου. Κατέβηκε νοορίς στήν Ελλάδα 
καί κατατάχθηκε στό Στράτευμα. Στους Βαλκανικούς πολέμους, προήχθη δύο 
φορές επ’ ανδραγαθία. Κατά τό 191'6, Ταγ)ρχης ών, προσεχώρησε στό Κί
νημα ’Εθνικής Άμύνης καί έλαβε μέρος ώς Διοικητής Τάγματος στήν περιώ
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νυμη ιμάχη τοΰ Σκρα, τής 17ης Μαίου 19Ί8. Άπεστρατεύθη ώς Συν)ρχτ|ς 
καί πέθανε στήν Θεσ)νίκη ώς Άπόστρατος.

Τ Α  Γ Α Μ Ο Χ Ω Ρ Α  
Κ Α ΤΑ  Κ Α Ϊ Μ ΕΤΑ  ΤΗ Ν  ΕΠ Α Ν Α ΣΤ Α ΣΗ  ΤΟΥ 1821

α) Τά Γανόχωρα κατά τήν Ε π α νά σ τα σ η  τον 1 8 2 1 .

Στήν Επανάσταση αυτή, πολλοί Γανοχωρΐτες έσπευσαν νά προσφέρουν 
τίς υπηρεσίας τους στόν υπέρ τής ελευθερίας τοΰ ’Έθνους αγώνα καί πολλοί 
έδωσαν τή ζωή τους, όπως δ άπό τό 1798 μέχρι τό 182,1 Μητροπολίτης Γά
νου καί Χώρας Γεράσιμος, άπαγχονισθείς μετά τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν 
Ε ', δ Επίσκοπος Μυριοφύτου καί (Περιστάσεως, Νεόφυτος, φονευθείς τήν 
28ην Μαΐου 1821, καί πολλοί άπό τούς προκρίτους όλων τών Γανοχώρων, οί 
οποίοι έθανατώθησαν άπό τούς Τούρκους, ώς μεμυημένοι στή Φιλική Εται
ρία καί ενεχόμενοι στόν επαναστατικό αγώνα. Μνημονεύω επίσης καί τόν 
Μητροπολίτη Γάνου καί Χώρας Τιμόθεο, δ δποΐος «δολοφονήθηκε ιμαζύ μέ 
τόν Διάκο του άπό Τούρκους «βασιβουζούκους» τό 1875, κατά μία περιοδεία 
στήν ’Εκκλησιαστική επαρχία του, κοντά στό Τούρκικο χωριό Μισελή, δίπλα 
στό Ελληνικό χουριό Μηλιό.

β) Τά Γανόχωρα άπό τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο  του 1 8 7 7  —~
1 8 7 8  καί μ ε τ έ π ε ι τ α»

Ό  Ρωσοτουρκικός πόλεμος τοΰ 1877— 78, δποΐος έληξε μέ πλήρη τών 
Τούρκων κατατρόπωση, έφερε τούς Ρώσους σ’ ολόκληρη τή Θράκη, μέχρι 
τά πρόθυρα τής Κων)πόλεως. Ή  εισβολή εκείνη τών Ρώσων άναιζωπύρωσε 
τά πάθη άνάμεσα στις δύο εθνότητες, "Ελληνες καί Τούρκους, καί άπετέ- 
λεσε τήν άφετηρία τών περιπετειών τών Ελλήνων κατοίκων τών Γανοχώ- 
ρων, πού άκολούθησαν. Οί Τούρκοι Μπέηδες τσιφλικούχοι ώς καί οί κάτοι
κοι τών κοντινών άλλά καί βορειότερα κειμένων Τουρκικών χωριών, μέ τήν 
προέλαση τών Ρ (όσιον, έγκατέλειψαν τά χωριά τους καί κατέφυγαν οί πρώτοι 
στήν Κων)πολη καί οί τελευταίοι μέσω Ραιδεστοΰ καί Καλλιπόλεως, στις 
άπέναντι Μικρασιατικές άκτές. Μέ τήν γρήγορη καί πανικόβλητη φυγή τους, 
φυσικό ήταν νά έγκαταλείψουν τά πάντα στήν τύχη τους. Καί τότε οί κά
τοικοι, ώρισμένων ελληνικών χωριών τών Γανοχώρων καί ιδιαίτερα τού Ίν~ 
τζέκιοϊ, τής Καστάμπολης καί Σιμιτλή, έξεχύθηκαν πάνω στά έγκαταλει- 
φθέντα χοοριά καί τά έλεηλάτησαν. Περιφερόμενα πρόβατα, βώδια, βουβά
λια, άλογα καί οικιακά έπιπλα, άνηρπάγησαν καί μεταφέρθηκαν, δίκην πο
λεμικών λαφύρων στά ανωτέρω ελληνικό χωριά. Καί τό χειρότερο, πολλά
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από τά Τουρκοχώρια αυτά, τά κοντινότερα πρός τά Γανόχωρα καί ανάμεσα 
σ’ αυτά, π.χ. τά Μπέογλου, Ταταρλή, Ντεμιράκ, Νιερλέρ, Καλαϊτζή, Μπλη- 
γούρ κ.ά., τά έκαψαν. Φυσικά τό κακό έγινε στό ενδιάμεσο τής φυγής τών 
Τούρκων καί τής άφίξεοτς τών Ρωσικών στρατευμάτων, τά όποια σταμάτη
σαν κάθε ενέργεια αυτοΰ τοΰ είδους. 'Όταν όμως μετά τήν υπογραφή τής 
συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στεφάνου οί Ρώσοι άπεχώρησαν άπό τήν Θράκη,, οί 
φυγάδες Τούρκοι, άρχισαν νά ξαναγυρίζουν στά κατεστραμμένα χωριά τους, 
στ·ήν θέα τών οποίων έξεμάνησαν καί θεωροΰντες σάν μόνους ώφεληθέντας 
άπό τήν καταστροφή τους, ώς καί μόνους ενόχους γι’ αυτή τούς 'Έλληνες 
κατοίκους τών ελληνικών χωριών, έξετράπησαν σέ φοϊβερές άντεκδικήσεις 
εναντίον τους. Έσκότωσαν δλους τούς 'Έλληνες ποιμένες. 'Όποιος κάτοικος 
τών Ελληνικών χωριών τοΰ Τεροΰ ’Όρους καί τών παραλίων Γανοχώρων 
έταξίδευε μόνος στίς περιοχές εκείνες «ληστευόταν καί «σκοτωνόταν. Οί πλα
νόδιοι έμποροι τών Γανοχώρων, γιά νά άνταπεξέλθουν στό κΰμα εκείνο τής 
τρομοκρατίας, συγκροτούσαν ομάδες καί «μίσθωναν μέ παχυλό μισθό ένα 
Τούρκο, ό όποιος, (οπλισμένος μέχρις οδόντων, τούς συνώδευε καί τούς έπρο- 
στάτευε άπό τίς επιθέσεις τών Τούρκων χιορικών. Μόνον δταν ή Τουρκική 
Κυβέρνησις, γιά νά σταματήση τίς προστριβές αυτές (μεταξύ Χριστιανών 
καί Τούρκων, έστειλε αποσπάσματα στήν περιοχή τοΰ Τεροΰ ’Όρους, έστα- 
μάτησε τό κακό καί άποκαταστάθηκε ή τάξη.

'Όταν δμως σέ λίγους μήνες ή Κυβέρνηση,, πιστεύουσα, δτι ή άσφάλεια 
είχε άποκατασταθή, άπέσυρε τά Στρατ. Αποσπάσματα, έκαμαν τήν εμφά
νισή τους συμμορίες Τούρκων ληστών, οί οποίες έπετίθεντο· κατά τών Χρι
στιανών εμπόρων, πού έταξίδευαν στίς τουρκοκρατούμενες περιοχές. Οί λη
στές, καλυπτόμενοι άπό τούς Μπέηδες τής περιοχής, μέ τούς οποίους άλλωστε 
συνεργαζόταν, είχαν καταντήσει σωστή μάστιγα γιά τούς Χριστιανούς πλα
νόδιους εμπόρους τών Γανοχώρων, ενώ τό Κράτος άδιαφοροΰσε ή δέν μπο
ρούσε νά κάμη τίποτε εναντίον τους. Τότε έκαμαν τήν εμφάνισή τους οί ελ
ληνικές συμμορίες.

Πρώτη τέτοια συμμορία, ήταν ή τοΰ Καπετάν Νικόλα άπό τό Σχολά- 
ριο, ή οποία είχε συμμορίτες άπό διάφορα ελληνικά χωριά τών Γ αν ο χώρων 
καί τών Μαλγάρων (δπως ό Κων)νος Συλπζίκος άπό τό ΊΙντζέκιοϊ, ό Ντελή 
Μπάμπης άπό τήν Καστάμπολη, ό Ντελή Θανάσης άπό τό Τσανακτσή, ό Κα- 
λαθάρας άπό τό Σαχίνκιοϊ Μαλγάρων κ.ά.). Οί 'Έλληνες κάτοικοι τών ορει
νών Γανοχώρων, φανταζόταν τήν συμμορία αυτή σά μιά ομάδα κλεφτών τής 
ΤΓαλ. Ελλάδος τών Προεπαναστατικών χρόνων καί τήν «προστάτευαν μέ πα
ροχή άσύλου, κρησφύγετού, τροφής κλπ. Έν τούτοις, ή δράση τής συμμορίας 
αυτής, όπως καί εκείνης τοΰ Καπετάν Άναστάση (γιά τήν οποία θά ανα
φέρω πιο κάτω), Ιδέν ήταν τέτοια, πού νά δικαιολογή τό εθνικό της χαρα-
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κτήρα, δπως οί ένοπλες όιμάδας τής Στέρνας καί τοΰ Σιμιτλή, που προανέ- 
φερα ατά οικεία κεφάλαια. Στά 5 περίπου χρόνια τής δράσεώς της (1·880— 
11885), δέν είχε νά επίδειξη, παρά μόνον ληστείες εναντίον πλουσίων Χρι
στιανών, δπως τοΰ Γανιώτη ’Αγά Θανάση, μέ 2000 χρυσές λίρες, τοΰ Κω- 
στοΰλα άπό τήν Χαριοΰπολη, μέ 1500 λίρες, τοΰ ’Αρμενίου Χατζή Βανέζ,
μέ 1000 λίρες. Έτρομοκρατοΰσε βέβαια καί τους Τοΰρκους ΜπέηΙδες τής
περιοχής κι’ αυτό ήταν τό μόνο κέρδος γιά τούς "Ελληνες ταξειδιώτες-—
εμπόρους, γιατί μόλις έξειδηλοΰτο δράση τής συμμορίας, έστέλλονταν ’Απο
σπάσματα Στρατού καί Χωρ)κής, οπότε εξαφανιζόταν καί οί Τουρκικές συμ
μορίες καί έτσι μπορούσαν οί Γανοχωρίτες πλανέμποροι, νά κινούνται ανε
νόχλητοι στά Τουρκοχώρια τής περιοχής, δπως καί σ’ ολόκληρη τήν Θράκη. 
Ή  συμμορία αύτή εξοντώθηκε σέ μιά συμπλοκή, στή δασώδη περιοχή τοΰ 
Τουρκικού χωρίου Έλμαλή, τής περιοχής Μαλγάρων κατά τό 1ι885. Έσώ- 
Οηκε μόνον ό ’Αρχηγός της Καπετάν Νικόλας, πού διέφυγε στήν Άνατ. Ρω
μυλία, ό Συλτζίκος, δ Ντελή Μπάμπης καί 2—'3 άλλοι.

’Αμέσως δμως μετά τήν εξόντωσή της, έκαμε τήν εμφάνισή της ή συμ
μορία τοΰ Καπετάν Άναστάση, οποίος ειχε έλθει πριν λίγα χρόνια άπό τό 
Βόλο μέ μερικούς συντρόφους του. "Ολοι ήταν ζωέιμποροι. Εύρήκαν δμως 
τό κλίμα κατάλληλο στήν περιοχή τοΰ Τεροΰ ’Όρους καί μέ τή στρατολογία 
μερικών νεαρών εντοπίων χωρικών, πού έγνώριζαν καλά τά κατατόπια τής 
περιοχής, συνεκρότησαν τήν συμμορία τους καί άρχισαν μιά ληστρική δράση, 
ή όποία έπί αρκετά χρόνια άπησχόλησε τήν Τουρκική Κυβέρνηση. ’Αναφέ
ρω μερικές άπό τις συνταρακτικώτερες ληστείες τής συμμορίας αύτής:

— Πριν ακόμα γνωσθή ή ύπαρξή της, άπήγαγε τόν Ρισάρ Ματέν, 
γυιό τοΰ είς Ραιδεστόν Προξένου τής Γαλλίας, Βελγίου καί 'Ολλανδίας άπό 
τό 'Τποστατικό τους, πού ήταν κοντά στον ποταμό ’Εργένη, ανάμεσα στήν 
Χαριούπολι καί τό κεφαλοχώρι Παυλούκιοϊ καί έξηνάγκασε τήν Τουρκική 
Κυβέρνηση νά καταβάλη ώς λύτρα γιά τήν απελευθέρωσή του άΟΟΟ χρυσές 
λίρες.

— Άπήγαγε τόν Γάλλο Διευθυντή τοΰ ’Αγροκτήματος τής Γαλλικής 
Εταιρείας, τό οποίο βρισκόταν βορείως τής Σηλυβρίας. Στό άγρόκτημα 
αύτό, πού ήταν κοντά στό χωριό Ούμουρτζά τσιφλίκ (σημειώνεται στον 
χάρτη 1:400000). Ή  Εταιρεία αύτή είχε φυτεύσει εκτεταμένους αμπελώ
νες καί ίδρυσε εργοστάσια οινοποιίας καί άλλων ποτών, τά δποία εξήγαγε 
στήν Γαλλία. Ό  καπετάν Άναστάσης, άφοΰ μέ τέχνασμα παρέσυρε τά κατα
διωκτικά αποσπάσματα πρός τά δυτικά τοΰ Τεροΰ ’Όρους Κουρού—ντάγ, 
έπέδραμε μέ λίγους συντρόφους του άπό τά έπί τοΰ Τεροΰ ’Όρους λημέρια 
του καί μέ νυκτερινές πορείες, συνολικά 100 περίπου χλμ. έφΟασε στό αγρό
κτημα, άπήγαγε τόν Τεχνικό Διευθυντή, Ραϊμόνδο καί τόν έφερε στό κρησ
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φύγετό του, άπαιτήσας γιά τήν απελευθέρωσή του 6000 χρυσές λίρες. Δη- 
μιουργήθηκε διπλωματικό θέμα μέ τόν Γάλλο Πρεσβευτή, ό δποΐος άπή,τησε 
νά σταματήση κάθε ενέργεια, πού θά έθετε σέ κίνδυνο τήν ζωή τοΰ Γάλλου 
υπηκόου καί νά πληρώση ή Τουρκική Κυβέρνηση τά λύτρα, πράγμα πού τε
λικά εγινε καί απελευθερώθηκε δ άπαχθείς.

— Ή  τολμηρότερη ομως ληστρική ένέργεια τής συμμορίας αυτής, ήταν 
ή έκτροχίαση τής αμαξοστοιχίας έξω άπό τόν Σταθμό τοΰ Λουλέ—Μπουρ- 
γάζ καί ή ληστεία τών επιβατών της. Νά πώς διεσώθη ή περιγραφή τοΰ κα
τορθώματος εκείνου τής συμμορίας: Μιά σκοτεινή νύκτα, ή συμμορία έβγαλε 
μερικές σιδηροτροχιές σ’ ένα σημείο, όχι πολύ μακρυά άπό τόν ανωτέρω 
Σιδ. Σταθμό. Μόλις τό γεμάτο μέ επιβάτες τραίνο σταμάτησε πάνω στά 
μαλακά χώματα, οι συμμορίτες, άφοΰ μέ λίγους πυροβολισμούς πανικόβαλαν 
τούς ταξειίδιώτες, έμπήκαν μέσα στά βαγόνια καί άφήρεσαν κάθε είδους γυ
ναικεία καί ανδρικά κοσμήματα, ώς καί χρήματα, άφοΰ δμως αφήσανε λίγα 
από αυτά στούς επιβάτες,, γιά τίς πρώτες ανάγκες τους καί τήν συνέχιση 
τοΰ ταξειδίου τους καί κατόπιν άπεχώρησαν, χωρίς κανένα άλλο επεισόδιο. 
Επειδή όμοες μεταξύ τών ληστευθέντων ήταν καί αρκετοί Εύρουπαιοι κι* άπό 
αύτούς πιο πολλοί Γάλλοι, δημιουργήθηκε πάλι διπλωματικό επεισόδιο μέ τήν 
Γαλλία, ή όποια άπείλησε νά στείλη στή Θράκη Γαλλικά Στρατ. ’Αποσπά
σματα, γιά νά επιβάλουν τήν τάξη καί τήν ασφάλεια. Μετά άπό τήν ληστεία 
αυτή δ Καπετάν Άναστάσης διέλυσε· τήν συμμορία του καί μέ τούς πρώ
τους συντρόφους του, έφυγαν γιά τήν Ελλάδα. ’Έμειναν δμως σάν κατάλοιπα 
τής συμμορίας, τρεις άπό τούς εταίρους της, ένας γέρος άπό τό Σχολάριο, 
άσκών επί 50 ολόκληρα χρόνια τό έντιμο επάγγελμα, τοΰ ληστοΰ, ένας νεα
ρός Βολιώτης, άπό τόν πρώτο πυρήνα τής συμμορίας, καί ένας άκόμα άγνω
στος. Άλλά καί ή μικρή αυτή δμάδα, έπιχειρήσασα τήν ληστεία ενός ’Αρμε
νίου τσιφλικούχου κοντά στά Μάλγαρα, καταδιώχθηκε άπό Τουρκικά Στρα
τιωτικά Αποσπάσματα καί εξοντώθηκε κοντά στά χωριά Καστάμπολη καί 
Ίντζέκιοϊ.

Παράλληλα μέ τήν μάστιγα τής ληστείας, εΐχε δημιουργηθή καί άλλη, 
μέ τήν εγκατάσταση στις γύρω τοΰ Ίεροΰ ’Όρους εκτάσεις Τούρκων προσ
φύγων άπό τή Βουλγαρία καί τήν Άνατ. Ρωμυλία. ’Αμέσως μέ τήν υπο
γραφή τής συνθήκης τοΰ Αγίου Στεφάνου καί τοΰ Βερολίνου τό 1ι878, μέ 
τίς δποΐες τελικά δημιουργήθηκαν τό Βασίλειο τής παλαιάς Βουλγαρίας καί 
ή Αυτόνομη Ηγεμονία τής Άνατ. Ρωμυλίας, οί περισσότεροι άπό τούς Μου
σουλμάνους κατοίκους το)ν, άρχισαν νά μεταναστεύουν προς τήν Τουρκία. 
'Ένα. μέρος άπό αύτούς, μέ τίς οΐκογένειές τους φορτωμένες στά βοϊδάμαξα 
ή τίς νταλίκες τους, διέσχιζαν τή Θράκη προς τήν Κων)πολι, Ραιδεστό καί 
Καλλίπολη γιά νά 'διεκπεραιωθοΰν στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. Οί
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πιο πολλοί σμο3ς άπό αυτούς εγκαταστάθηκαν άπό τήν Τουρκική Κυβέρνηση 
στίς 'βορείους καί δυτικώς τοΰ Τεροΰ ’Όρους περιοχές Χαριουπόλεως, Μά- 
κράς Γεφύρας, Μαλγάρων καί Κεσσάνης, γιά νά ενισχύουν τον εντόπιο 
Τουρκικό πληθυσμό, ο οποίος εΐχεν έλαττωθή έπικΰνδυνα. Δήμιουργήθηκαν 
έτσι περί τά 300 καινούργια Τούρκικα χωριά, σέ μιά ζώνη 'βάθους 50 πε
ρίπου χλμ. γύρω άπό τό 'Ιερό ’Όρος. Σημειοκέον, οτι λίγο ένωρίτερα στό 
χώρο αύτό, είχαν έγκατασταθή γιά τον ΐδιο σκοπό καί Τούρκοι άπό τήν 
Μικρά ’Ασία, οί γνωστοί Ίκονιάριοι ή Κονιάροι, εξ οΰ καί Κονιαροχώρια 
άπεκλήθησαν άπό τούς Γανοχωρϊτες τά χωριά τους. Ή. εγκατάσταση αυτή 
τών προσφύγων εκείνων Τούρκων, έγινε 'βάσει σχεδίου καί άπέβλεπε στήν 
άπομόνωση τών Ελλήνων κατοίκιυν τών Γανοχώρων, άπό τον υπόλοιπο 'Ελ
ληνισμό τής Θράκης. Πολλά άπό τά καινούργια αυτά Τουρκοχώρια ιδρύθηκαν 
στά εύφορώτερα ιμέρη καί κατελήφθηκαν χωράφια, πού άνήκαν στά 'Ελλη
νικά χωριά, μέ άποτέλεσμα νά σημειώνωνται τακτικά προστριβές μεταξύ .Ελ- 
λήνων καί Τούρκων, πράγμα πού μεγάλωνε τά πάθη άνάμεσα στίς δύο Ε 
θνότητες. Οί καινούργιοι αύτοί Τουρκοπρόσφυγες άπό τήν ανατολική καί 
νοτιοανατολική Βουλγαρία, ήταν 'βέβαια πιο εργατικοί, παραγωγικοί καί λι- 
τοδίαιτοι άπό τούς Κονιάρους Τούρκους. ’ΙΤταν δμως καί πιο βάρβαροι καί 
πολλοί άπό αυτούς συνεργαζόμενοι μέ Τσερκέζους (Κιρκασίους), άπσμεινά- 
ρια τής Τουρκικής Στρατιάς τοΰ Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου τοΰ 1ι877— 1878, 
έπεδίδοντο σέ ληστείες εις 'βάρος Χριστιανών ταξειδιωτών, άπό τούς όποιους 
έπαιρναν χρήματα, ενδύματα, ακόμα καί ζώα. ’Έφθαναν μέχρι τοΰ σημείου 
νά εισβάλουν σέ ελληνικά χωριά, νά βασανίζουν, νά ληστεύουν, άκόμα καί 
νά σκοτώνουν πλούσιους Έλληνες χωρικούς.

"Τστερα άπό τόσες ληστείες ή Τουρκική Κυβέρνηση άπεφάσισε πιά νά 
δράση. Ό  Σουλτάνας Χαμήτ, διώρισε έκτακτον ’Αντιπρόσωπόν του τον Έν- 
τίπ ,Πασά καί άνέθεσε σ’ αύτόν εν λευκώ τήν εντολή νά πατάξη τή ληστεία, 
η όποια τόσο εξέθετε τό Κράτος, άπέναντι στήν πολιτισμένη Εύρώπη, έγκρί- 
νοντας κάθε μέτρο καί ένέργειά του, χωρίς καμμιά εξέταση.

Πρώτη ενέργεια τοΰ Πασά εκείνου ήταν νά κατακλύση μέ καταδιωκτικά 
’Αποσπάσματα δλα τά ορεινά χωριά τοΰ Τεροΰ ’Όρους καί ιδιαίτερα τά 
ύποπτα γιά υπόθαλψη τών ληστών, Καστάμπολη, Ίντζέκιοϊ., Σιμιτλή κ.ά. 
ΈπειΙδή άπό τή Στρατοκρατία εκείνη ύπέφεραν πιο πολύ τά Ελληνικά χω
ριά, γιατί υποχρεωνόταν νά παρέχουν στέγη καί νά συντηρούν τά ’Αποσπά
σματα, άποφάσισαν νά συνεργασθοΰν μέ αυτά στήν ταχύτερη εξόντωση τών 
ληστών καί συγχρόνως νά απαλλαγούν άπό τούς πολυδάπανους καί ανεπιθύ
μητους μουσαφίρηδες τους. Στήν συνεργασία αυτή, οφείλεται καί ή εξόν
τωση τής τελευταίας τριμελούς συμμορίας. Οί διάφοροι Σύνδεσμοι έξοντώ-
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θηκαν, καί το Ιερό ’Όρος, πού έπί 10 ολόκληρα χρόνια αποτελούσε λημέρι 
καί ορμητήριο τών Έλλην. συμμοριών, οι όποιες έτρομοκράτησαν καί τήν 
Τουρκική Κυβέρνηση καί τόν τουρκικό πληθυσμό τής Θράκης, ξεκαθάρισε. 
Καί εκείνοι οί λίγοι ληστές τής συμμορίας τού καπετάν Νικόλα, πού είχαν 
γλυτώσει άπό τή συμπλοκή τού Έλμαλή, άποτραβήχθηκαν στά χωριά τους 
καί έζησαν τά υπόλοιπα χρόνια τους ειρηνικά.

'Τπήρχαν ομο>ς άκόμα οί συμμορίες τών Τούρκων πεχλιβάνηδων, οί 
όποιοι συνεργαζόταν μέ διαφόρους Τούρκους Μπέηδες τσιφλικούχους καί 
έλυμαίνοντο δλες τις πεδινές περιοχές τής Θράκης. Ό  Έντίπ Πασάς όμως 
ήταν εντεταλμένος γιά τήν πλήρη αποκατάσταση τής τάξεως, καί τήν εξόν
τωση όλων τών κακοποιών στοιχείων, ανεξαρτήτως έθνότητος. Απερίσπα
στος τώρα άπό τής πλευράς τών Έλλην. συμμοριών, έπεδόθη μέ ζήλο καί στήν 
εξόντωση τών τουρκικών. Μέ τό δίκτυο μυστικών πληροφοριών, πού ειχε αναπτύ
ξει, «πληροφορείτο κάθε παράνομη ενέργεια, καθώς καί τούς δράστες καί τούς 
ηθικούς αυτουργούς, (συνήθως Μπέηδες τσιφλικούχους). Καί τούς μέν πρώ
τους, όσους έπιανε, τούς κρεμούσε μέσα στά χωριά τους, τούς δέ Μπέηδες, 
τούς υπέβαλε σέ εξευτελιστικό ξυλοδαρμό (πολλές φορές μέχρις αΐματος). 
’Ίσως νά έβγαζε καί τό άχτι του ό Πασάς εκείνος, πού ήταν ’Αλβανός. Έν 
πάση περιπτώσει, έτρομοκράτησε καί εξευτέλισε τόσο πολύ τό τουρκικό στοι
χείο στήν ύπαιθρο τής Θράκης, καί τούς πεχλιβάνηδές του, ώστε έπί 20 
περίπου χρόνια, μέχρι τής άνακηρύξεως τού Τουρκικού Συντάγματος τού 
1908, έπεκράτησε πλήρης τάξη καί ασφάλεια στήν περιοχή τών Γάνοχώρων, 
τού 'Ιερού ’Όρους καί γενικά στήν Θράκη. ’Έτσι τόσο οί πλανόδιοι ’έμποροι 
τού Ίντζέκιοϊ, όσο καί τών άλλων χωριών τών Γανοχώρο3ν, «ταξίδευαν άφοβα 
σ’ ολόκληρη τήν Θράκη, συναλλασσόμενοι μέ τούς Τούρκους χωρικούς, έντό- 
πιους καί πρόσφυγες καί τούς 'Έλληνες κατοίκους τών χωριών καί τών πό
λεων. Ιδιαίτερα οί Ίντζεκιώτες καί Στερνιώτες πλαν. έμποροι, ώργωναν 
καθημερινά δλη τήν Άνατ. Θράκη καί τή Δυτική μέ τά άλογά τους, πωλούν- 
τες, άγοράζοντες, ή καί άνταλλάσσοντες τά εμπορεύματα, τους. Μέ τό επικερ
δές αύτό επάγγελμα, πολλοί Ίντζεκιώτες έδημιούργησαν κεφάλαια, μέ τά 
οποία εγλύτωσαν άπό τήν πληγή τής τοκογλυφίας, αγόρασαν καλλιεργήσι
μες γαίες άπό τό γειτονικό τουρκοχώρι Ταταρλή καί έπεδόθησαν στήν καλ- 
λιέργειά τους· άλλοι πάλιν, αγόρασαν ποίμνια προβάτων καί αιγών καί έπε
δόθησαν στήν κτηνοτροφία στις δασωμένες έκτάσεις τού Ιερού ’Όρους. Ή  
περίοδος εκείνη άπό τό 1800 ώς τά 1910, ήταν άπό τις ευτυχέστερες γιά τόν 
Ελληνισμό τών Γανοχώρων καί γενικά τής Θράκης.
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γ . Τά Γανόχωρα, μετά τήν άνακήρνξη τοϋ Τουρκικόν Συν)τος  
τον 1 9 0 8 .

Ή  ανακήρυξη τοΰ Συντάγματος άπό τούς Νεοτούρκους τόν Αύγουστο 
τοΰ 1908 μέ πολλαπλές έπαγγελίες ισότητας, αδελφοσύνης καί δικαιοσύνης, 
ο'ι δποί,ες έχαροποίησαν .αρχικά δλους τούς Χριστιανικούς πληθυσμούς τής 
’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν φυσικό νά προκαλέση ανάλογα αισθήματα 
καί στόν Ελληνικό πληθυσμό ολόκληρης τής Θράκης κα'ι φυσικά καί τών 
Γανοχώρων. Έπίστευσαν κι’ αυτοί, δτι οί Τούρκοι θά άπέ'βαλλαν τήν αγέρωχη 
συμπεριφορά τους, δτι θά έπαυαν νά χαρακτηρίζουν τούς Χριστιανούς μέ τήν 
απαίσια καί υβριστική έκφραση τοΰ «Γκιαούρ», δτι θά εύρισκαν τό δίκαιό 
τους άπό τήν Τουρκική δικαιοσύνη. Γρήγορα δμως κατάλαβαν, πώς σκοπός 
τών Νεοτούρκων ήταν νά εξισώσουν τούς άλλοεθνεις πληθυσμούς τής Αυτο
κρατορίας, προς τούς Τούρκους, μόνο στις ύποχρώσεις, οχι δμως καί στά δι
καιώματα. Στήν ουσία μάλιστα άπέ'βλεπαν, στό νά άφαιρέσουν καί αυτά τά 
λίγα προνόμια, πού είχαν οί "Ελληνες στά εκκλησιαστικά καί εκπαιδευτικά 
θέματα καί νά τούς επιβάλουν τήν υποχρεωτική στρατιωτική θητεία μαζύ μέ 
τούς Μουσουλμάνους, οί συνήθειες καί στρατ. άγωγή τών οποίων, ήταν αντί
θετη μέ εκείνες τών μή Μουσουλμάνων. ’Ηταν δέ τόση ή άπέχθεια τών υπο
δούλων Ελλήνων προς τήν άρχουσα ’Οθωμανική Εθνότητα, όίστε κανένας 
Γανοχωρίτης δέν παρουσιάσθηκε γιά κατάταξη στόν Τουρκικό Στρατό. "Αλ
λοι άπεδήμησαν στήν Αμερική —κι’ αυτοί ήταν οί πρώτοι Θρακιώτες, πού 
μετηνάστευσαν στήν άπομεμακρυσμένη εκείνη χώρα—  άλλοι διέφυγαν στήν 
ελεύθερη Ελλάδα κι’ άλλοι κατέφυγαν σέ απόκρημνες δασωμένες τοποθεσίες 
τοΰ 'Ιερού ’Όρους. Γιά τήν ολοκληρωτική αυτή άποχή τών Γανοχωριτών άπό 
τήν στράτευση, οί Τούρκοι τούς κατηγορούσαν σάν «Ham» καί «Ν amkor», 
δηλαδή προδότες καί άχάριστούς.

&. Ot φοβεροί οειαμοί τοΰ ’Ιουλίου τον 1 9 1 2 .

Χαρούμενη κι’ ευτυχισμένη κυλούσε ή ζωή στά Γανόχωρα, μέχρις δτου 
τά κτύπησε ή πρώτη καθολική συμφορά: οί σεισμοί τού καλοκαιριού τού 
1912. Είχαν βέβαια ταλαιπωρηθή πολλές φορές άπό σεισμικές θεομηνίες τά 
Γανόχωρα. Σκληρότερα δμως άπό κάθε άλλη φορά έόοκιμάσΟηκαν άπό τόν 
φοβερό σεισμό, πού έγινε τήν νύκτα τής 2ι6ης προς 2Την ’Ιουλίου 1912. Τό 
σεισμό αυτόν περιέγραψαν τά « "An* ό'λα®, πού έξεδίδοντο τότε στήν Κων
σταντινούπολη. Στις .2'6 ήταν ή γιορτή τής Αγίας Παρασκευής καί στις 
27 ή γιορτή τού Άγιου Παντελεήμονος, ήμερα πού έγιόρταζε τό χωριό Κούμ- 
βαο, γειτονικό μέν προς τά Γανόχωρα, υπαγόμενο δμως στήν Έκκλήσια- 
στική Επαρχία τής Ραιδεστού. Γύρω στά μεσάνυκτα καί ενώ δλοι οί κάτοι
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κοι κουρασμένοι, κοιμόταν, ένας φοβερός κραδασμός καί μιά τρομερή υπο
χθόνια βοή έξύπνησαν δλους. 'Ολόκληρο τό 'Ιερό ’Όρος, οι λόφοι, οί βράχοι 
έχόρευαν τον πυρρίχιο χορό καί φαινόταν πώς θά χωρισθοΰν καί θά βυθι- 
σθοΰν στό χάος, Ή  πρώτη δόνηση, που ήταν καί ή μεγαλύτερη άπό τίς άλλες 
πού 'ακολούθησαν, ήταν καί ή πιο σφοδρή καί διήρκεσε 1ι6 δευτερόλεπτα. Ο
πως καθύβρισαν οί σεισμολόγοι, πού έπεσκέφθησαν τή σεισμόπληκτη, περιοχή, 
τό επίκεντρο τοΰ σεισμού βρισκόταν στίς ανατολικές πρός τήν Προποντίδα 
πλαγιές τοΰ 'Ιερού ’Όρους, ανάμεσα στά χωριά Γάνο, Χώρα, Πλάτανο, Μη
λιό καί Καλαμίτσι. Γι’ αύτό, αν καί ολόκληρη ή περιοχή τής Θράκης έσεί- 
σθηκε, τήν μεγαλύτερη1* καταστροφή ύπέστησαν τά κυρίως Γανόχωρα πρός 
τίς ακτές τής Προπονίτδος, όλιγώτερη Ιδέ τά χωριά τής δυτικής πλευράς τοΰ 
'Ιερού ’Όρους. Μέσα στά ΙΌ εκείνα δευτερόλεπτα, ολα τά Γανόχωρα μετα
βλήθηκαν σέ ερείπια καί τό χειρότερο, στίς τρεις μεγαλύτερες κωμοπόλεις, 
Χώρα, Μυριόφυτο καί Περίσταση έξερράγησα.ν πολλές πυρκαϊές σέ πολλά 
συγχρόνως σημεία, οί όποιες έτροφοδοτήθηκαν άπό τά άφθονα οινοπνευμα
τώδη ποτά, πού υπήρχαν σέ ολα σχεδόν τά σπίτια καί τά καταστήματα. Άπό 
τίς πυρκαϊές εκείνες τό κακό ολοκληρώθηκε καί πάνω άπό δύο χιλάδες άν- 
Ορωποι βρήκαν οίκτρό θάνατο κάτω άπό τά ερείπια, ή κάηκαν ζωντανοί άπό 
τίς φλόγες. Μονάχα τό Καλαμίτσι είχε 160 νεκρούς, ή δέ Χώρα, πάνω άπό 
200 (άπό τούς οποίους πολλοί έκάηκαν ζωντανοί, κάτω άπό τά ερείπια). Δέκα 
πέντε άτομα, πού άπεκλείσΟησαν άπό γκρεμισμένες οίκοδομές, έκάηκαν έξ 
άποστάσεως άπό τίς φλόγες τών καιομένων τριγύρω σπιτιών. «Τά ψητά τής 
Χώρας» έγραφαν τότε οί εφημερίδες.

Γιά τήν άμεση βοήθεια τών σεισμοπλήκτων έφθασαν τήν επομένη άπό 
κωμοπόλεις καί χωριά τών απέναντι ακτών τής Προποντίδας, ποσότητες 
άρτου, βαρέλια μέ νερό καί διάφορα οικιακά είδη. ’Έφθασαν επίσης καί 
άλλα βοηθήματα άπό τήν Κωνσταντινούπολη, τά όποια έστειλε ή Πατριαρχική 
Επιτροπή Εράνων γιά τούς σεισμοπλήκτους. Μονάχα ή Τουρκική Κυβέρ
νηση έπέδειξε άδιαφορίαν γιατί οί σεισμόπληκτοι στήν ολότητά τους (τά 
95%), ήταν "Ελληνες. ’Ενδεικτική τής αδιαφορίας της ήταν ή συμπεριφορά 
τοΰ άποσταλέντος στήν Περίσταση εκπροσώπου της, ό όποιος είχε εντολή νά 
διαθέση 200 λίρες!!!, άπό τίς όποιες διέθεσε μονάχα 20 γιά τήν επισκευή 
τοΰ υδραγωγείου τής Περιστάσεως. 'Η  άνάμνηση τής τραγικής εκείνης συμ
φοράς, παραμένει άκόμα ολοζώντανη στήν μνήμη τών ιέπιζώντων Γανοχω
ρ ιτών.

ε. 01 Β α λ κ α ν ικ ο ί  Π όλεμο ι τον  1 9 1 2  —- 1 9 1 3 .
’Ακολούθησαν οί Βαλκανικοί πόλεμοι τοΰ 1912— 1913, οί όποιοι έστά- 

θηκαν σωστή θεομηνία γιά τήν περιοχή τών Γανοχώρων, οπως άλλωστε καί
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γιά ολόκληρη τή Θράκη, ή οποία λόγω τής γεωγραφικής της θέσεώς καί τής 
γεωπολιτικής διαμορφώσεως τών εμπολέμων Βαλκανικών -Κρατών, άπετέλεσε 
τό κύριο θέατρο τής Βουλγαρικής πολεμικής δράσειυς.

Μέ τήν κήρυξη τού Α ' Βαλκανικού Πολέμου στις δ ’Οκτωβρίου τού 
1912, τρεις Βουλγαρικές Στρατιές εισέβαλαν στή Θάρκη. Καί ένώ ή μιά 
άπό αυτές απωθούσε τις στήν κοιλάδα τού ποταμού Τούντζα τουρκικές δυνά
μεις καί πολιορκούσε τήν Άδριανούπολη, οί άλλες δύο, μετά τις νικηφόρες 
γΓ αυτές μάχες τών Σαράντα Εκκλησιών καί τού Λουλέ—Βουργάζ, κατε- 
λάμβαναν τήν μέχρι Τσατάλτζας περιοχή τής Άνατ. Θράκης καί τήν μεταξύ 
Σηλυβρίας καί Γάνου παραλιακή ζώνη τής Προποντίδος, καθώς καί τά ορεινά 
χωριά τών βορείων κρασπέδων τού 'Ιερού ’Όρους. Συγχρόνως άλλες Βουλ
γαρικές δυνάμεις δυτικώτερα, κατελάμβαναν τή Δυτική Θράκη καί Άνατολ. 
Μακεδονία. Ή  νοτιοδυτικά τού Γάνου παραλιακή γραμμή τών Γανοχώρο^ν, 
έμεινε στά χέρια τών Τούρκων, παρά τις δύο μεγάλες επιθετικές προσπά
θειες τών Βουλγάρων στις 24 καί 30 Νοεμβρίου 1912. ’Έτσι, κατά τή σύ
ναψη τής ανακωχής τής 3ης Δεκεμβρίου 1942, ή μέχρι τό Γάνο άπό βορειο
ανατολών περιοχή τών Γανοχώρων, κατείχετο άπό τούς Βουλγάρους, ή Χώρα 
ήταν ουδέτερη ζώνη καί ή άπό Κερασιάς πρός τά νοτιοδυτικά, έκρατεΐτο άπό 
τά τουρκικά στρατεύματα. Δύο σειρές πασσάλων, ή μία μεταξύ Γάνου καί 
Χώρας μέ Βουλγαρικές σημαίες καί ή άλλη·, μεταξύ Χώρας καί Κερασιάς 
μέ Τουρκικές, υλοποιούσαν τήν γραμμή ανακωχής στήν περιοχή εκείνη.

Στις 2ι3)24 Ίανουρίου 1943, ή άνακωχή διεκόπη καί οί επιχειρήσεις 
ξανάρχισαν. Οί Βούλγαροι, προήλασαν νύκτα μέ καταρρακτώδη βροχή καί 
κατέλαβαν .δλη τήν άπό Χώρας μέχρι Μυριοφύτου περιοχή. Λίγες μέρες αρ
γότερα, στις 7— 9 Φεβρουάριου καί ένφ οί Βούλγαροι πολιορκούσαν άκόμα 
τήν Άδριανούπολη, ένώ οί κύριες δυνάμεις τους ήσαν καθηλωμένες μπρο
στά στήν γραμμή τής Τσατάλτζας, ισχυρές τουρκικές αποδοτικές δυνάμεις 
(τό X Σώμα Στρατού, δυνάμεως 40.000 περίπου άνδρών υπό τόν Φακρή 
Πασά, μέ ’Επιτελάρχη τόν διαβόητο Έμβέρ Μπέη, τόν έμπνευστή καί οργα
νωτή τής έπιχειρήσεως), επιβιβασμένες σέ 40 περίπου μεταγωγικά πλοία καί 
ύποστηριζόμενες άπό τά πυρά 7—β τουρκικών πολεμικών, ένήργησαν άπό- 
βαση στήν Περίστασι, μέ σκοπό νά προσβάλουν άπό τά νώτα τις Βουλγαρι
κές Στρατιές, καθ’ δν χρόνον άλλες Τουρκικές δυνάμεις, έξορμούσαι άπό 
τις περιοχές Μπουλαΐρ τής Καλλιπόλεως, τής Τσατάλτζας, καί τής Μαύρης 
Θαλάσσης, 'θά τις προσέβαλλαν κατά μέτωπο. Ή  άνικανότης όμως τών άποιβα- 
τικών δυνάμεων, έπέτρεψε στούς Βουλγάρους νά ένισχυθούν γρήγορα στήν 
περιοχή εκείνη καί μέ τήν υποστήριξη τού Πυροβολικού τους, νά άποκρού- 
σουν τήν άποβατική εκείνη ενέργεια τών Τούρκων. Τά οκτώ τουρκικά Τά
γματα, πού είχαν άποβιβασθή, άφού ύπέστησαν βαρειές απώλειες, έπιβιβά-



262 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ έ. ά. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΡΜΙΔΗ

σθηκαν και πάλι στά πλοία και ή Τουρκική 'Αρμάδα άνέκρουσε πρΰμναν και 
κατέφυγε στήν -Καλλίπολη. Μετά τήν αποτυχία αυτή τών Τούρκων, οι Βούλ
γαροι κατέλαβαν καί τήν μέχρι Περιστάσεως παραλιακή ζώνη καί ολοκλή
ρωσαν έτσι τήν κατοχή δλης τής περιοχής τών Γανοχώρων, ή οποία έμεινε 
στά χέρια τους, επί πέντε σχεδόν μήνες. Κατά τό διάστημα αύτό τά Γανό
χωρα ύπέστησαν άγρια λεηλασία καί βασανιστήρια, ιδιαίτερα μετά τήν κή
ρυξη τοΰ Β ', μεταξύ Έλληνοσέρβων καί Βουλγάρων πολέμου. Τό Καλαμί- 
τσι, πού ήταν άλλωστε σχεδόν κατεστραμμένο άπό τόν σεισμό τού καλοκαι- 
ριοΰ τοΰ 1912 έπυρπολήΟηκε όλότελα. Σ ’ αύτό, δπως καί στή Λούπιδα καί 
στή Στέρνα οί Βούλγαροι κατασκεύασαν χαρακώματα καί πυροβολεία. ’Έτσι, 
δταν οί άπαίσιοι εκείνοι γείτονες μας έφυγαν τόν ’Ιούλιο τοΰ 1913 άπό τήν 
Άνατ. Θράκη, τό Καλαμίτσι ξανακτίσθηκε, ένα μέρος στήν παληά θέση: 
τό Ά νω 'Καλαμίτσι καί ένα μέρος στήν παραλία: τό Κάτω Καλαμίτσι.

'Έκαμαν καί άλλο κακό οί Βούλγαροι στήν περιοχή εκείνη· καί γενικά 
στήν ’Ανατολική Θράκη: Γιά νά υποδαυλίσουν τήν έχθρα ανάμεσα στούς 
'Έλληνες καί Τούρκους κατοίκους καί εμποδίσουν τήν κοινή εναντίον τους 
αντίδραση, ύπεκίνησαν τούς 'Έλληνες κατοίκους τών ορεινών χωριών τοΰ 
'Ιεροΰ 'Όρους, σέ λεηλασία καί διαρπαγή τών γειτονικών τους τουρκικών 
χωριών. 'Έτσι, στήν αρχή λίγοι φιλάρπαγες Ίντζεκιώτες καί Κασταμπολϊ- 
τες, ύπέκυψαν στόν πειρασμό αύτό καί όπλισθέντες έπετέθησαν στά γειτονικά 
τους τουρκοχώρια Μπέογλου καί Ταταρλή, έδιωξαν τούς Τούρκους κατοί
κους, ελεηλάτησαν τά σπίτια τους καί διήρπασαν μικρά καί μεγάλα ζώα καί 
δ,τι άλλο χρήσιμο βρήκαν έγκαταλελειμένο. Τό κακό αύτό σέ λίγο έγενικεύ- 
Οηκε καί μαζί μέ τούς Ίντζεκιώτες καί Κασταμπολΐτες κάτοικοι καί πολλών 
άλλων Ελληνικών χωριών, δπως τό Παλαμοΰτι, τό Σεντούκι καί τό Σιμι- 
τλή, έπέπεσαν σ’ δλα σχεδόν τά τουρκικά χωριά τής τουρκικής ζώνης, τά 
όποια ήταν πλησιέστερα προς τά ελληνικά, τά ελεηλάτησαν καί πολλά άπό 
αύτά τά κατέστρεψαν, ενώ οί Τούρκοι κατέφευγαν στά δυτικώτερα τουρκο
χώρια.

’Αποτέλεσμα τής ένεργείας αύτής τών Ελλήνων χωρικών, ήταν νά άνα- 
ζωπυρωθή τό εναντίον τους πάθος τών Τούρκων καί νά γενικευθή πάλι έν
τονο τό αίσθημα τής έκδικήσεως, δπως ακριβώς κατά τήν περίοδο τοΰ Ρωσο- 
τουρκικοΰ πολέμου τοΰ 1877—Ί878. Καί δλα αύτά άσκοπα, γιατί οί Βούλ
γαροι, άφοΰ επέτυχαν τό σκοπό τους, τό νά σπείρουν δηλαδή τό μίσος καί 
τή διχόνοια άνάμεσα στις δύο Εθνότητες, ανάγκασαν τούς 'Έλληνες χωρι
κούς νά παραβιάσουν σ’ αύτούς δλα τά ζώα πού διήρπασαν, βώδια, πρόβατα 
καί ιπποειδή, τά όποια έχαρακτήρισαν σάν λάφυρα τοΰ βουλγαρικών στρα
τευμάτων. Πολλοί μάλιστα μαζί μέ τά διαρπαγέντα ζώα, έχασαν καί τά δικά 
τους. Τό μόνο κέρδος μερικών ορεινών ελληνικών χωριών, δπως ή Καστάμ-
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παλις, τό Ίντζέκιοϊ και τό Σιμιτλή, ήταν νά αγοράσουν άπό Βουλγάρους 
στρατιώτες όπλα και πυρομαχικά, μέ τά όποια εξώπλισαν τ'ις ένοπλες ομάδες 
τους.

’Έτσι τά Γανόχωρα, τά όποια γιά τήν ελληνικότητά τους, αποτελούσαν 
ανέκαθεν αντικείμενο μίσους τών Τούρκων, έπέσυραν πάλιν άγριο τό πάθος 
τής έκδικήσεώς τους, όταν δέ τον ’Ιούλιο τού 1913 οι τουρκικές Στρατιές, 
επωφελούμενες άπό τίς νίκες τών Ελλήνων καί Σέρβων στον Β Βαλκανικό 
κατά τών Βουλγάρου πόλεμο, άνεκατέλα'βαν τήν Άνατ. Θράκη μέχρι τήν 
Άδριανούπολη, οί Τούρκοι, παρακινούμενοι άπό τίς επίσημες τουρκικές αρ
χές, έξετράπησαν σέ ακατονόμαστες πράξεις !βίας καί λεηλασιών κατά τών 
Ελλήνων. Οί Διοικηταί τών τουρκικών Στρατιών, πού προήλαυναν άπό τήν 
Τσατάλτζα καί τό Μπουλαιρ τής Καλλιπόλεως πρός τήν Άδριανούπολη (δια
σχίζοντας ή μιά τήν Τυρολόη, το Λουλέ Βουργάζ, τό Μπαμπά Έσκή καί 
τίς Σαράντα Εκκλησίες καί ή άλλη τήν περιοχή τής Κεσσάνης, Μαλγάρων, 
Χαριουπόλεως καί Μακράς Γεφύρας) καταλαμβανόταν άπό μανία στή θέα 
τών κατεστραμμένων τουρκικών χωριών καί τών άνέπαφων ελληνικών. ’Ιδι
αίτερα, οί επί κεφαλής τής προερχόμενης άπό τήν περιοχή Καλλιπόλεως 
Στρατιάς, Μαχμούτ καί ιΜουχτάρ (Πασάδες, μέ τό σύνθημα «Γιάγκιν, γιά- 
μα, κέσιν», δηλαδή «κάψτε», παρέ'δωσαν στήν καταστροφή 48 ελληνικά χω
ριά, άπό τών βορειοδυτικών πλαγιών τού Ιερού ’Όρους, μέχρι τον ποταμό 
Έργίνη. Φυσικά τά ορεινά Γανόχωρα καί ιδιαίτερα τά προαναφερθέντα ελ
ληνικά χωριά, ίέπλήρωσαν μέ τό παραπάνω τήν εκδικητική μανία τών έπα- 
νελθόντων Τούρκων.

Οί λεηλασίες καί παντός είδους πιέσεις καί διωγμοί τών 'Ελλήνων κα
τοικίαν τών Γανοχώρων, εσυνεχίσθηκαν σ’ δλο τό β' ήμισυ τού 1913 καί συ
στηματοποιήθηκαν άπό τον Μάρτιο τού .1914, σύμφωνα μέ τίς οδηγίες τού 
μισέλληνα Γερμανού Στρατηγού Λίμαν Φόν Σάντερ Πασά, όργανωτού τού 
Τουρκικού τής εποχής εκείνης Στρατού. Τό τί ύπέφερε δ ελληνικός πληθυ
σμός τών Γανοχ (ίππον από τούς Τούρκους, άπό τήν ημέρα πού ξαναγύρισαν 
στήν Άνατ. Θράκη, μέχρι τής κηρύξεως κατά τον Αύ'γουστο τού 1914 τού 
Α' Παγκοσμίου Πολέμου καί έν συνεχεία, σ’ όλη τήν διάρκεια αυτού, ακόμα 
καί >μετά τήν συνθηκολόγηση τής Τουρκίας μέχρι τήν άπελευθέρωση τής Ανα
τολικής Θράκης τον ’Ιούλιο τού 4920, ‘δέν είναι δυνατόν νά περιγραφή. Μιά 
άμυδρή εικόνα τής φρικτής· εκείνης γιά τούς Γανοχωρίτες εποχής, δίνει ό 
παρατιθέμενος εν εΐδει παραρτήματος στό τέλος τής παρούσης κατάλογος φο- 
νευθέντων καί κακοποιηθέντων κληρικών καί καταστραφεισών εν δλορ ή έν 
μέρει, Εκκλησιών, Μοναστηριών καί (Παρεκικλησίων, ώς καί οί περιλήψεις 
μερικών εγγράφων, εκθέσεων καί εκκλήσεων Κοινοτικών Αρχόντων πρός 
τίς δύο Μητροπόλεις τών Γανοχώρων καί δΓ αυτών πρός τό Οικουμενικόν
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Πατριαρχείον καί τις γετονικές Μητροπόλεις Ήρακλείας καί Καλλιπόλεως, 
τις όποιες υπέβαλλαν κατά καιρούς υπό τό κράτος άπογνώσεως καί οί όποιες 
παρατίθενται στο τέλος, υπό μορφήν παραρτήματος κι’ αυτές.

Πρωτεργάτης στους διωγμούς τών ελληνικών χωριών τής Θράκης, 
ήταν τό Τουρκικό Κομιτάτο, τό όποιο μέ τήν ανοχή, άκόμα καί τήν ενθάρ
ρυνση τών επισήμων τουρκικών ’Αρχών, έφήρμοσε κατά γράμμα τό σχέδιο 
έξοντώσεως τοΰ ελληνικού τής Θράκης πληθυσμού, τοΰ προαναφερθέντος 
μισέλληνας Γερμανού Στρατηγού Λίμαν Φόν Σάνδερ Πασά. Μέχρι τόν ’Ιού
νιο τού 1'914, εξαναγκάσθηκαν σέ εκπατρισμό οί "Ελληνες κάτοικοι δλων 
σχεδόν τών πεδινών ελληνικών χωριών τής Άνατ. Θράκης. Είχαν άπομείνει 
τά παράλια μονάχα χωριά τών Γανοχώρων καί μερικά άπό τήν ορεινή περι
οχή τού 'Ιερού ’Όρους. Άλλ’ αν τό ξερρίζωμα τών ελληνικών χωριών τών 
πεδινών περιοχών τής Θράκης, ήταν σχετικά εύκολο, δέν συνέβαινε τό ΐδιο 
καί μέ τά ευρισκόμενα στις πλαγιές τού 'Ιερού ’Όρους. ’Ιδιαίτερα τά προ- 
αναφερθέντα χωριά, δύο στις πρός τήν Προποντίδα πλαγιές τού 'Ιερού ’Ό 
ρους, ή Στέρνα καί ή Λούπιδα καί τρία στις βόρειες καί βορειοανατολικές 
πλαγιές του, ή Καστάμπολις, τό Ίντζέκιοϊ καί τό Σιμιτλή (τό τελευταίο άν 
καί ύπήγετο στήν Έκκλσιαστική ’Επαρχία Ραιδεστού, έιθειυρεΐτο κι* αύτό 
σάν Γανοχωρίτικο), ήταν τό κάρφος στά .μάτια τών Τούρκων γιά τήν παλ- 
ληκαριά τών 15 περίπου χιλιάδων κατοίκων τους καί τό ανυπότακτο τού χα
ρακτήρα τους, άπό τά χρόνια άκόμα τών γενιτσάρων καί ό φόβος καί τρόμος 
τών τουρκικών χωριών τής πεδινής περιοχής σέ κάθε περίπτωση διαταρά- 
ξεως τά>ν σχέσεων μεταξύ Ελλήνων καί Τούρκων. ’Ιδιαίτερα, δπως προ- 
ανέφερα, τά χωριά Στέρνα καί Σιμιτλή, ήταν άπάτητα [άπό τούς Τούρ
κους. Καί αύτά άκόμα τά Τουρκικά ’Αποσπάσματα, τά όποια επιχειρούσαν 
νά μπούν στήν Στέρνα ή τό Σιμιτλή, γιά νά συλλάβουν τόν ένα ή τόν άλλο 
'Οπλαρχηγό, ή τούς λίγους, μά άνδρείους συντρόφους τους, κατατροπώνον
ταν άπό τούς γενναίους εκείνους χωρικούς—μαχητάς, οΐ όποιοι, όχυρούμενοι 
πίσω σέ βραχώδεις καί άπάκρημνες τοποθεσίες, τά άποδεκάτιζαν.

Γιά τόν εκπατρισμό τών τριών ελληνικών χωριών τών βορειοδυτικών 
πλαγιών τού Ιερού ’Όρους, πού είχαν μείνει τελευταία στήν περιοχή (τό 
Ίντζέκιοϊ, τήν Καστάμπολη καί τό Σιμιτλή) γιατί οί ηρωικοί κάτοικοί τους 
δέν εννοούσαν νά τά εγκαταλείπουν, τό Τουρκικό Κομιτάτο είχεν οργανώσει 
πραγματική εκστρατεία άπό τσέτες, βασιβουζούκους, πού έτρεξαν άπό τά γύ
ρω χωριά, γιά νά λάβουν μέρος στό τόσο γνώριμο καί προσφιλές τους 
«γιάμα».

Καί οί μέν κάτοικοι τού Σιμιτλή, χωρίς τόν γενναίο τους 'Οπλαρχηγό 
Καπετάν Στεφάνή (πού δπως προανέφερα, έδαλοφονήθηκε τήν νύκτα τού 
Πάσχα τοΰ Τ91ι4, ύστερα άπό μικρή αντίσταση) πήραν τά γυναικόπαιδά τους
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και περνώντας ιμέσα από τά έγκαταλειψθέντα ήδη χωριά Σχολάριο και 
Ναίπκιοϊ, έφθασαν στήν παραλία τοΰ Κούμβαου, απ’ δπου μέ καράβια, τά 
οποία έναύλωσε ή επιτροπή τους άπό τήν Ραιδεστό, κατέφυγαν στήν 'Ελ
λάδα. Οι κάτοικοι 'δμως τών δυο άλλων χωριών, Ίντζέκιοϊ καί Καστάμπολης, 
έκράτησαν επί ένα ολόκληρο μήνα κατά τών Τούρκων, οί όποιοι στά φανερά 
πλέον, νύκτα καί ήιμέρα κτυποΰσαν τά χωριά τους καί πολλούς άπό αύτούς 
έστειλαν στόν άλλο κόσμο. Καί μόνον δταν ύστερα άπό τίς πολυήμερες συγ
κρούσεις «τελείωσαν τά πυρομαχικά τους καί τά περισσότερα τουφέκια τους 
άχρηστεύθηκαν καί δέν έβλεπαν άπό πουθενά βοήθεια καί σωτηρία, αναγκά
σθηκαν οί ήρωϊκοί Γανοχωρΐτες νά έγκαταλείψουν τά αγαπημένα χωριά τους. 
Επειδή δλοι οί δρόμοι προς τήν Κεσσάνη, τήν Καλλίπολη, καθώς καί τήν 
Ραιδεστό, είχαν αποκοπή άπό τούς Τούρκους οί "Ελληνες άκολούθησαν τά 
μονοπάτια τοΰ Ίεροΰ 'Όρους, πού περνούσαν μέσα άπό τίς δαιδαλώδεις φά- 
ραγγες καί τίς κορφές του. Ή  έγκατάλειψις τών χωριών έγινε κατά τό β' 
ΙΌήμερο τοΰ Ιουλίου τοΰ 1914, ύστερα άπό τήν τελευταία επίθεση τών τσε- 
τών, στήν οποία έλαβε μέρος καί ή τουρκική Χωροφυλακή. Καί οί μέν Ί ν 
τζεκιώτες από τήν κορυφή τοΰ 'Πύργου κατέβηκαν στήν παραλιακή Χώρα, 
απ’ δπου μέ καράβια πού «μίσθωσαν, έφυγαν γιά τήν Ελλάδα, ένω οί Κα- 
σταιμπολΐτες, πού δέν έπρόλαβαν νά φύγουν, έμειναν στά παραλιακά Γανύ- 
χωρα. Ό  διωγμός εκείνος δέν (ολοκληρώθηκε, γιατί έν τώ μεταξύ έκηρύχθηκε 
ό Α' Παγκόσμιος Πόλεμος καί οί Τούρκοι, οί όποιοι σέ λίγο θά έλάμβαναν 
μέρος σ’ αυτόν, είχαν νά ασχοληθούν μέ σαβαρώτερα τώρα προβλήματα. Δέν 
εΐχαν δμως παραιτηθή άπό τίς σκοτεινές προθέσεις τους, τίς όποιες προσε- 
πάθησαν νά πραγματοποιήσουν τόν επόμενο χρόνο.

’Από τήν έναρξη άκόμα τοΰ πολέμου έκείνου τά Γανόχωρα, άρχισαν νά 
δοκιμάζονται σκληρά καί ιδιαίτερα στις άρχές τοΰ 1915. Ή  Περίστασις μέ 
τήν έναρξη τών άποβατικών επιχειρήσεων τών Άγγλογάλλων στήν χερσό
νησο τής Καλλιπόλεως, έγινε κέντρο άνεφοδιασμοΰ τών μαχομένο>ν σ’ αυτή 
τουρκικών στρατεύματος: αύτό ήταν φοβερό πλήγμα γιά τήν δύστυχη κω
μόπολη. Οί πλούσιοι, αμπελώνες, μωρεώνες καί έλαιώνες, μέ τά άφθονα μω- 
ρεόδενδρα καί έλαιόδενδρα καί τά υπέροχα κλήματα, κατακόπηκαν άπό τά 
τσεκούρια καί τά σκαπάνια τών Τούρκων στρατιωτών καί τά ελάχιστα οική
ματα καί σηροτροφικά εργαστήρια, πού εΐχαν διασωθή άπό τόν σεισμό τοΰ 
καλοκαιριού τοΰ 1912, μετετράπηκαν σέ Στρατιωτικά νοσοκομεία.

Τά χωριά Στέρνα καί Λούπιδα, τών οποίων οί κάτοικοι, ένΟουσιάσθη- 
καν άπό τούς κρότους τών έκπυρσοκροτήσεων τών πυροβόλων τοΰ Συμμαχι
κού στόλου, πού άκουγόνταν μέχρι τά νότια Γανόχωρα μέ τόν 'Οπλαρχηγό 
τους Καπετάν Γιάννη Μπατίνη έπανεστάτησαν καί έκήρυξαν τήν περιοχή 
τους ελεύθερη. Μετά δμως άπό τίς πρώτες έπιχειρήσεις καί τή σταθεροποί



266 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ έ. ά. ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΡΜΙΔΗ

ηση τής καταστάσεως, οι άνακουφισθέντες άπό τή Συμμαχική πίεση· Τούρ
κοι, έστειλαν ενα Γερμανικό Λόχο Στρατού κα! ενα τουρκικό Σύνταγμα, 
γιά νά καταπνίξουν τήν εξέγερση εκείνη. Και οι μέν Αντάρτες υπό τόν Κα
πετάν Μπατίνη, διασπάσαντες τόν κλοιό τών διωκτών τους, διέφυγαν πρός 
τ'ις δαιδαλώδεις χαράδρες τού Ί .  ’Όρους, οΐ Τούρκοι δμως συνέλαβαν τρεις προ
κρίτους τής Στέρνας, τόν Εύστρ. Λυμπέρη, πατέρα τού 'δικηγόρου και πρ. Βου- 
λευτού Καβάλας Λεοντίου Λυμπέρη, Παρασκευά, Σωτήριο και Ελευθέριο Τσο- 
λάκη και τούς έβασάνισαν άγριώτατα, μπροστά σέ δλους τούς κατοίκους τής 
κο:>μοπόλεως. Αύτή δε ήταν ή αφορμή γιά νά συνεχίσουν οΐ Τούρκοι τόν 
διακοπέντα διωγμό τού 1914, πρός τήν Μικρά Άσία αύτή τή φορά. Μέ δια
ταγή τής Τουρκικής Κυβερνήσεως διετάχθη ό εκτοπισμός τών κατοίκων τής 
Περιστάσεως, μέ τήν πρόφαση δτι έτροφοδοτούσαν τά Συμμαχικά υποβρύ
χια, πού δρούσαν στήν .Προποντίδα, καθώς κα! τής Στέρνας κα! Λούπιδας, 
γιά τήν επαναστατική δράση τών κατοίκων τους.

'Η άρχή έγινε άπό τή Λούπιδα, τό μεγαλύτερο μέρος τών κατοίκων τής 
όποιας (περ! τΙς 2ι50 οικογένειες), μεταφέρθηκε μέ φορτηγά πλοία στ'ις απέ
ναντι Μικρασιατικές ακτές κα! άπό εκεί όδικώς κα'ι πεζοπορώντας, στά Κιου- 
πλιά τής Νικομήδειας. Εύτυχώς, ό διωγμός αύτός σταμάτησε στήν άρχή του 
σχεδόν, πρ'ιν δηλαδή έκτοπισθούν δλοι οΐ κάτοικοι τής Λιούπιδας, γιατ! Συμ
μαχικά υποβρύχια έτορπίλλισαν εμπρός στήν 'Ηρακλείτσα (άπ’ οπου γινόταν 
ή επιβίβαση τών έκπατριζομένων Λουπιδιωτών) ένα μεταγωγικό πλοίο, δπως 
κα! τό πρώτο πού έπλεύρισε στήν Περίστασι, γιά τόν έκτοπισμό τών Περι- 
στασιανών. ’Έτσι κα! τό κακό αύτό έσταμάτησε.

Μετά τήν άπελευθέρωση τής Άνατ. Θράκης τόν ’Ιούλιο τού 1920, οΐ έπι- 
ζήσαντες πρόσφυγες στήν Μικρά Άσία κα! οΐ περισσότεροι άπό τούς κατα- 
φυγόντας στήν Ελλάδα Ίντζεκιώτες κα! Σιμιτλιώτες (τό μεγαλύτερο μέρος 
τών οποίων ειχεν έγκατασταθή στό παρά τή δεξιά όχθη τού Άξιου χωριό 
Άδενδρο Θεσσαλονίκης) ξαναγύρισαν στά χωριά τους, δπως κα! οΐ παραμεί- 
ναντες στά παραλιακά Γανόχωρα κάτοικοι τών μεσογειακών χωριών. Εύτυχι- 
ομένοι κα! χαρούμενοι, άρχισαν πάλι τήν παληά δημιουργική ζωή τους, ξανα- 
κτίζοντες τά κατεστραμμένα σπίτια κα! μαγαζιά τους, τ'ις εκκλησίες κα! τά 
σχολειά τους.

Ήλθεν όμως άναπάντεχα ό χαλασμός τής Μικράς Άσίας τού Αύγούστου 
τού 1922, πού παρέσυρε στον χαμό κα'ι δλη. τήν Άνατ. Θράκη. "Οπως δλοι 
οΐ Άνατολικοθράκες, πήραν κάι οΐ Γανοχωρίτες τόν δρόμο τής εξορίας, έγκα- 
ταλείποντες οριστικά αύτή τή φορά τ'ις πατρογονικές εστίες τους: τά άγαπη- 
μένα τους χωριά, τά σπίτια, τά μαγαζιά, τ'ις έκκλησιές κα! τά σχολεία, τά νε
κροταφεία μέ τούς τάφους τών γονέων κα'ι άδελφών τους κα'ι κατέφυγαν δλοι 
τους στή Μάνα Ελλάδα. .
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Οί περισσότεροι άπό τους Γανοχωρίτες τών μεγάλων παραλιακών κωμο
πόλεων, που ήσαν κυρίως έπαγγελματίες, βιοτέχνες, επιχειρηματίες, έμποροι καί 
επιστήμονες, έγκατεστάθηκαν στά μεγάλα αστικά κέντρα τής Μακεδονίας καί 
ιδιαίτερα στήν Κα'βάλα (κυρίως Μυριοφυτινοί) καί Θεσσαλονίκη καί ένα μέ
ρος στήν ’Αθήνα καί τήν Ν ίκαια (Πειραιώς, δπως μαρτυρούν καί οί πινακίδες 
τών δρόμων, «Όδός Γαναχώρων», «'Οδός Γάνου», «'Οδός Μυριοφύτου», «'Ο
δός Περιστάσεως» κ.ά,

Οί υπόλοιποι, κυρίως αγρότες, στερημένοι άπό τά ηγετικά καί επαγγελ
ματικά τους στελέχη, διεσπάρησαν σ’ δλη τήν Μακεδονία καί σέ μικρότερο πο
σοστό στήν Δυτική Θράκη. ’Έτσι:

— Έ να  μεγάλο μέρος άπό αύτοός, έγκατεστάθηκαν στό Νομό Καβάλας 
καί συγκεκριμένα, οί πιο πολλοί Πανιώτες στήν Έλευθερούπολη καί στά χω
ριά τοΰ ορούς Τσάλ Ντάγ, Παληά Καβάλα, Ζυγό καί Φιλίππους (οί πιο πολ
λοί Μηλιώτες), οί Ήρακλειτσιώτες στό σύνολό τους σχεδόν στήν Νέα Ήρα
κλείτσα καί οί Καλαμιτσιώτες στήν πλειονότητά τους, στήν Κάριανη τοΰ Συμ
βόλου όρους. ’Ανάμικτοι επίσης έγκατεστάθηικαν στους Φιλίππους καί στά χω
ριά τοΰ Παγγαίου Γεωργιανή καί Παλαιοχώρι καί άλλοι στά χωριά τοΰ Συμ
βόλου Νέα Πέραμο, ΈλευΟεράς καί ’ΐΕλαιοχώρι.

Οί Ήρακλειτσιώτες μετέφεραν στήν νέα άπό τήν παληά Ήρακλείτσα (πού 
είχε τέσσαρες εκκλησίες, τής Παναγίας (Μετόχι τής Μονής τών Ήβήρων), 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, τής 'Αγίας Παρασκευής, πού ήταν κτισμένη σέ βάθος 
πολλών μέτρων κάτι δηλαδή σάν τον "Αγιο ’Ιωάννη τον Βαθύ τής Άδρ)πό- 
λεως καί τής Μονής τών 'Αγίων Χαραλάμπους καί Γεωργίου, στήν οποία 
υπήρχε καί ή κάρα τοΰ 'Αγ. Χαραλάμπους) δλες τίς εικόνες τους, ανάμεσα στίς 
όποιες ήταν καί μιά εικόνα τής Παναγίας πολύ παληά, έργο κατά τήν παρά
δοση τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά, δλες δέ τίς τοποθέτησαν στήν νέα εκκλησία 
τής Παναγίας (πού έκτισαν στήν Νέα Ήρακλείτσα) ή οποία γιορτάζει δπως 
καί ή παληά, στά 9ήμερα τής Παναγίας. Τήν εικόνα αυτή τής Παναγίας τήν 
φυλάνε οί Νεοηρακλειτσιώτες σάν κόρη οφθαλμού. Οί Ίντζεκιώτες έγκατεστά- 
θηκαν κατά πλειονότητα στό Μονόλοφο Θεσ)νίκης στό Λοφίσκο καί Κρΰα 
Νερά Σωχοΰ τής επαρχίας Λαγκαδά.

Πολλοί έγκατεστάθηκαν στό Νομό Πιερίας καί συγκεκριμένα, Περιστα- 
σιανοί μαζί μέ Γανοχωρίτες στήν παραλιακή περιοχή τής Κατερίνης, δπου 
ίδρυσαν τή Νέα Περίσταση άλλοι κοντά στό βορείως τής Κατερίνης χωριό 
Κεραμίδι, οπού ίδρυσαν τά Νέα Γανόχωρα καί άλλοι, στό σύνολό τους σχεδόν 
αύτοί Νεοχωρΐτες άπό τό κοντά στό Αύδήμι παλαιό Νεοχώριο, στό πάνω στό
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δημόσιο δρόμο -καί προς τήν δεξιά όχθη τοΰ ’Αλιάκμονας Νέο Νεοχώριο, τό 
όποιο μετωνομάσθηκε τελευταία σέ Κυψέλη.

—Οι Στερνιώτες έγκατεστάθηκαν κατά ένα σημαντικό ποσοστό στήν 
Άρίσίβη Κομοτινής, λιγότεροι στό Κουτσό Ξάνθης καί Νέα Στέρνα Σταυ- 
ρουπόλεως Ξάνθης, οι πιο πολλοί δέ στήν Μεγάλη Στέρνα τοΰ Νομού Κιλκίς.

— Οί Αύδημιώτες μεταφέρθηκαν αρχικά δλοι μαζί άτμοπλοϊκώς στήν Αι
δηψό τής Εύβοιας, οπου δμως άγνωστο γιατί, δέν θέλησαν νά μείνουν δλοι. τους 
καί νά ιδρύσουν τό καινούργιο τους χωριό, τό «Νέο Αυδήμι», δπως κατόρθω
σαν νά κάμουν άλλοι πρόσφυγες χωριών, μικροτέρων άπό τό δικό τους. 'Η 
ομόνοια ή οποία τούς καθοδηγούσε άπό τό χωριό τους μέχρι τήν Αιδηψό, διε- 
σπάσθη σ’ αυτήν. Καί μερικοί προύχοντες έμειναν στήν Αιδηψό, οί περισσό
τεροι δμως διεσπάρησαν καί εγκαταστάθηκαν στήν Θεσ)νίκη, Καΐβάλα, Δράμα, 
Βέροια καί Κατερίνη, ενώ οί υπόλοιποι, έχωρίσθηκαν σέ δύο ομάδες, άπό τίς 
όποιες ή μιά μετακινήθηκε προς τή Δυτική Μακεδονία καί εγκαταστάθηκε στό 
χωριό Φιλώτας, ή δέ άλλη, στήν Νέα Μηχανιώνα τής Χαλκιδικής.

—Οί Λουπιδιώτες παρέμειναν άρχικά στις χορτοαποθήκες τοΰ Σιδηρ. 
Σταθμού Θεσσαλονίκης καί τόν Νοέμβριο τοΰ 1922 εγκαταστάθηκαν οριστικά 
καί κατά πλειονότητα στά χωριά θηριόπετρα, Φούστανη, Πρόδρομο καί Νε
ρομύλους τής ’Αριδαίας τοΰ Νομού Πέλλης καί λίγες οικογένειες (περί τίς 
10), οτήν 'Αγία Παρασκευή Θεσσα?ωνίκης.

—Οί Κερασιώτες εγκαταστάθηκαν κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό τους στά 
Καρτερά τής επαρχίας Λαγκαδά καί στήν Κερασιά Κασσάνδρας.

—’Αρκετοί τέλος Γανοχωρΐτες εγκαταστάθηκαν στά δύο Νέα Μυριό- 
φυτα, τής Κασσάνδρας καί τοΰ Κιλκίς.

’Έτσι έσκόρπισαν σ’ δλη τήν Ελλάδα οί παληοί Γανοχωρΐτες. Καί τά 
ονόματα τών καινούργιων χωριών, ομωνύμων προς τά παληά τών Γανοχώρων, 
θά τούς θυμίζουν πάντα τίς παληές άγαπημένες γενέτειρές τους, έκει στά 
δμορφα, ήρωϊκά καί πάντα άξέχαστα Γανόχωρα. Δραστήριοι δέ, εργατικοί καί 
φιλομαθείς δπως ήταν, δέν άργησαν νά διακριθοΰν καί νά άξιοποιήσουν τά 
προσόντα τους. Πλήθος Γανοχωριτών επιστημόνων, Δικηγόρων, ’Ιατρών, Φαρ
μακοποιών, Μηχανικών, Καθηγητών καί Διδασκάλων, έσπούδασαν καί άπε- 
φοίτησαν άπό τά Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης καί τίς διάφορες 
Παιδιαγωγικές Άκαδημίες καί διακρίθηκαν στήν εξάσκηση τοΰ επαγγέλμα
τος τους, δπως καί εκείνοι, πού έπεδόθησαν σέ διάφορες εμπορικές, επαγγελ
ματικές καί γεωργικές επιχειρήσεις.

Κλεινό) τήν άτελή αύτήν πραγματεία μου, μέ τήν έκφραση τής βαθύτα
της ευγνωμοσύνης μου προς δλους εκείνους, οί όποιοι μέ τίς άναμνήσεις τους, 
τίς προσωπικές τους σημειώσεις, πού έθεσαν στήν διάθεσή μου, μέ συνέδρα- 
μον στήν συγγραφήν της. ’Ιδιαίτερα:
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— Στήν αείμνηστη δέσποινα Κυριακίίδου και τήν κόρη της Καν Ζαφει
ριού, άπό τόν Γάνο (Ή  Κα Ζαφειριού διαμένει στήν Θεσσαλονίκη στό Μικρό 
’Έμβολο).

— Στον Δικηγόρο και πρώην Βουλευτή Καβάλας, Κον Αεόντιο Λυμπέρη 
άπό τό Μυριόφυτο (διαμένει εις Καβάλαν).

— Στον Κον ’Αργύριο Χατζή, Συνταξιούχο τιάρα τής ΔΕΗ, από τό Αύ
δήμι (διαμένει είς Θεσσαλονίκην).

—'Στρέφω μέ εύλάβεια καί ευγνωμοσύνη τήν σκέψη μου πρός τούς αεί
μνηστους: Διδάσκαλο Κυριάκο Βαφείδη, Θεόδωρο Λαγόπουλο, Διδάσκαλο Γε
ώργιο Γιαννακάκη, Φαρμακοποιό Άναστ. Γίαννακόπουλο, τούς Αθηνόδωρο 
Ζερβό καί Θεόδωρο Μοσχίδη καί τήν διδασκάλισσα Κα ’ Αθήναν Γαβριήλ, τών 
οποίων τά ανεκτίμητα γιά τις γενέτειρές τους πονήματα, κατ’ αντίστοιχον σει
ράν, Γάνον, Στέρναν, Ίντζέκιοϊ, Αύδήμιο, Περίστασι, Λούπιδα καί Χώρα, 
μέ βοήθησαν τά μέγιστα στήν δσο ήταν δυνατόν συμπλήρωσή τους. Ή  μνήμη 
τους άς είναι αιώνια καί ας παραδειγματίζει τούς απογόνους μας.
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(Π αράρτημα Α')
Μ ητροπολίτες.

Ανώνυμος. 1275 - 1282. Στ.
Κωνσταντίνος. 1324 - 1325. Στ.
(Άναφέρεται ώς ΓΙηγών καί Παρίου, Έπέρτιμος καί Πρόεδρος 
Γάνου).
Μηνάς. 1329 - 1330. Γάνου καί 'Τπέρτιμος. Στ.
Ανώνυμος. 1342 - 1343. Στ.
Τό 1347, ή Μητρόπαλις έδόθη κατ’ έπίδοσιν εις Μητρ)την Κυζίκου, 
Αθανάσιον.
’Ιωσήφ. 1347 — ; Γάνου. Στ.
Ανώνυμος. 1351. Στ.
’Ανώνυμος. 1361 - 1367. Στ.
Μηνάς. 138;7. Στ.
Νίκανδρος. 1387. Στ.
Γεννάδιος. 1437 - 1439. Γάνου. Στ.
Γρηγόριος. 1450. Στ. Γάνου.
Ματθαίος. 1467. Στ.
Νικηφόρος. 1499. Γάνου. Στ.
Θεοφάνης. 1561. Στ.
Παχώμιος. Άναφέρεται τό 1572, 1576 καί 1578. (Γάνου - Χώρας). Σ. 
Νεόφυτος (Κώας). 1585. Στ.
Κύριλλος. 1590. Στ.
Διονύσιος. Άναφέρεται τό 1593, 1596, 1597. Σ.
Ιερόθεος. Άναφέρεται μεταξύ 1ί593 καί 1696. Στ.
Νεόφυτος Τσοκάνης. (Έκ Περιστάσεως). ; Στ.
Λαυρέντιος. : Στ.
Μακάριος. 1601 - 1ΐ61ι0. (Καθηρέθη). Σ.
Νικόδημος Καμνηνός. (Έκ Τενέδου). 1891 -1894. Σ.
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Σμάραγδος Χατζή ευσταθίου. (Έ ξ Άλατσάτων Ερυθραίας Μ. 5Ασίας)- 
1900-1908. Στ.
Μακάριος. (Τό θ ',  άποκατασταίθείς). 1613-1016. Ε.Κ. Σ.

Φιλόθεος Μιχαηλίδης. Κουσκουντζούκιοϊ (Κων)πόλεως). Στ.
’Ιγνάτιος. 1,616 - 1624. (Παρητήθη' 1.4.24) Σ. Ε.Κ.
’Ιάκωβος. Μέχρι Απριλίου 1624. Στ.
’Ιωακείμ. 1624. Στ.
Ίωαννίκιος. Άναφέρεται τό 1624, 1ι620, 11636. Μετετέθη είς Μητρό
πολην Ήρακλείας καί εν συνεχεία έγινε Οίκουιμ. Πατρ)χης. Στ. 
Θεοφάνης, 1637. (Καθηρέθη).
’Ιάκωβος. 1637-1609. (Παρητήθη, 21.8.39). Σ.
Παΐσιος. 1639-1648. (Παρητήθη, 1ι8„3.48). Σ.
’Ιάκωβος. 1648. Ε.Κ. Στ.
Γαβριήλ. 1648. Στ.
Κοσμάς. 165l2-li6i54. E jK. Σ .
Δωρόθεος, ή ’Άνθιμος. 1654 -  ; Στ.
Γαιβριήλ, τό β '. 1654-1657. ’Έγινε Πατριάρχης καί άπηγχονίσθη είς 
Προΰσσαν.
'Ιερεμίας. 163,3. Ν .Σ .— Στ.
Κοσμάς, τό β '. 1664-4666. Ν.Γ. Στ.
Γερμανός. 1666. Ν .Σ. Στ.
Χριστόφορος. 1670 — 1672. Έγκαταλείψας τήν Μητρόπολίν του, καθη
ρέθη. Ε.Κ. Σ.
Λεόντιος. 1672-1674. Ν .Σ . Σ.
’Αρσένιος. 1674-1681. Σ.
Κοσμάς. 1681. Μ.Γ.
Ματθαίος. 1682. Ε Κ . Ν .Σ. Σ.
Γερμανός. 16ι84-1690. Ε.Κ. Ν .Σ. Σ.
Κύριλλος. 1692. Μάϊος - ’Ιούλιος. Σ.
Κωστάντιος. 1692-1707. Σ.
’Άνθιμος. 1707-1716. Ε.Κ. Ν-Σ. Στ.
Ίωάσαφ. 1710-1729. Ν .Σ. Σ.
Γρηγόριος, ή Γερμανός. 1719-1722. Ν .Σ. Σ.
Γεράσιμος. 1722-1728. Μ.Γ. Στ.
Βαρθολομαίος. 1728-1733. Ν .Σ . Σ .
Ιερόθεος. 1733-1743. Ν .Σ. Σ.
Βαρθολομαίος. 1743-1744. Άπεβζ 5-3. Ν .Σ. Σ.
Νεόφυτος. 1744-1759. Ε.Κ. Σ .

Διονύσιος. 1759- ; ,. Στ.
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Προκόπιος. 1759-1770. Σ.
Π αίσιος. 17 70-1780. Σ.
Κύριλλος. 1780—179'8. Παρητήθη 1-'8. ; Σ.
Γεράσιμος. 1798-1821. Έθανατώθη ύπό των Τούρκων τήν 28..5.H921 
έν Κων)πόλει, μετ’ άλλων Συνοδ. Σ. Ε.Κ.
Λεόντιος. 1821-1835. Σ. Ε.Κ.
Μακάριος. 18'3 5-183 7. Σ . Ε,Κ.
Μελέτιος. 1837-1841. Σ .
Ματθαίος. 1841-1845. Άδρ)της. Έξέπεσε τοΰ Θρόνου του. Σ. Ε.Κ. 
Κύριλλος. 1845-1848. Σ. Ε.Κ.
Κύριλλος. 1848-4853. Σ. Ε.Κ.
Χρύνσανθος. 1853-1873. Χωρηνός. Σ. Ε.Κ.
Γρηγόριος. 1ι873.. Σ . Ε.Κ.
Τιμόθεος. 1873-1875. Έδολοφονήθη ύπό Τούρκων ληστών μετά τοΰ Δια
κόνου του, παρά τό χωρίον Μελένκιοϊ. Σ . Ε.Κ.
Παρθένιος. 1ί875-18ι81. Σ.
Βενέδικτος (Άδαμαντίδης). 1881-1886. Σ .
Πολύκαρπος (Κωνσταντινίδης). 11886-1891. Χωρηνός. Μετατεθείς
εις Βάρναν, διετέλεσε τελευταίος Μητροπολίτης ταύτης, μέχρι τοΰ θανά- 
τοτυ του. E jK. Σ.
Διονύσιος. 1891-18917. Σ.
Κωνσταντίνος (Μικρούλης). 1897-1900. Έ ξ ’Ηπείρου. Ε.Κ. Σ. 
Κωνσταντίνος (Βαλιούλης). 1900-1906. Έκ Σκοποΰ, 40. Ε.Κ. Σ. 
Κωνστάντιος (Χατζήαποστόλου). 1906. Έκ Τενέδου. Παρ. Σ. 
Κωνσταντίνος. 190(6-1909. Ε.Κ. Σ.
Σεραφείμ (Σκαρούλης). 1909-1913. Ε.Κ. Σ.
Τιμόθεος (Λαμνης). 1913-1928. Έκ Μυτιλήνης. Ε.Κ. Σ.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς :

Σ . Άναφέρονται εις τόν Κατάλογον Μητροπολιτών τοΰ 'Αγίου Σάρ- 
δεων Γεριμανοΰ.

Στ. ’Αναφέρονται εις τόν Κατάλογον Μητρ)τών τοΰ Μιλτ. Σταμούλη. 
Ν .Σ. Άναφέροναι εις τήν Νομικήν Συναγωγήν.
Μ.Γ. Άναφέρονται ύπό Μανουήλ Γεδεών.
Ε.Κ. Άναφέρονται εις Κατάλογον επισήμων καί λογίων άνδρών Μητρο

πολίτου Κορυτσάς Εύλογίου Κουρίλα.



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  
ΔIΑΤΕΛΕΣΑΝΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ 

ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ

(Παράρτημα Β')
ΈηίαΗοποι.
Γρηγόριος. Πιθανόν τό 1038, επί Πατρ)χου ’Αλεξίου ώς Επίσκοπος 
•Περιστάσεως - Μυριοφύτου. Στ.
Διονύσιος. Άναφέρεται τό 1368, επί Πατρ)χου· Φιλόθεου ώς ’Επίσκο
πος Περιστάσεως, είς Συν. Τόμον. Στ.
Μητροφάνης. 1453. Στ.
Ανώνυμος. 1ι565 - 4572.
Σέργιος. 4580 - 1590. Μν. Γαν. (Μ.Γ.). — Σ.—Στ. 

ι Εύθυμος, ή Ευθύμιος. 45·90 - ; . Μν. Γαν. (Μ.Γ.). ·—Σ.— Στ.
Νεόφυτος. ; -4611 . Μν. Γαν. (Μ.Γ.). — Σ.—Σ τ.
Γαβριήλ. ; - 1622. Μν. Γαν. (Μ.Γ.). — Σ.— Στ.
Λαυρέντιος. 462:2 - 1.636. Εύλ. Κουρ. (Μ.Γ.). —Σ .—Στ.
Συμεών. Άναφέρεται τό. 1640, 11646, 1659. Εύλ. Κουρ. (Μ.Γ.). Στ. 
Θεοδόσιος. 4661 - 1675. Σ . Στ.
Ίωάσαφ. 170'8 - 1714. Μν. Γαν. (Μ.Γ.). Στ.
Ιάκωβος. 1725 - 1728, Εύλ. Κουρ. Στ.
Νικόδημος. Άναφέρεται τό 1743, 1761, 1754. Μν. Γαν. (Μ.Γ.). Στ. 
Καλλίνικος. 1767 - 17.84. Μν. Γαν. (Μ.Γ.). Στ.
Μελέτιος. Μεταξύ 1788 - 1794. Μν. Γαν. (Μ.Γ.). Στ.
Νεόφυτος. 1795 - 4821. Εύλ. Κουρ. (Μ .Ι\). Σ .
(Έθανατώθη υπό τών Τούρικων τήν .28ην Μαΐου 1821, όμοΰ μέ άλλους 
κληρικούς).
Σεραφείμ (έκ Άιτίτσης). 1822 - 118:34. Εύλ. Κουρ. Σ τ.
Νεόφυτος. 1835 - 4864. Στ.
Γρηγόριος (Λεοντόπουλος, έκ Μυρ.). 1864 - 1882. Εύλ. Κουρ. Μ.Γ. Σ . 
Γρηγόριος (Φωτεινός, έκ Χίου). 1882 - 1891 . Εύλ. Κουρ. Σ. 
Νικόδημος. 1891. Σ.
Κων)νος (Βαλιούλης, έκ Σκοπού). 1896 - 1900. Σ.

18
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Σμάραγδος. 1900 - 1908. Σ .
Φιλόθεος (Μιχαηλίδης). 1908 - 1917. Εύλ. Κουρ. Σ .
Σωφρόνιος (Σταμούλης, εκ Σηλυβρ.). 1917 - 192'2. Ό  τελευταίος. Σ .

Σ η μ ε ί ω σ ι ς :

Μν. Γαν. Άναφέρεται είς Μνείαν Γανοχώρων τοΰ Μανουήλ Γεδεών. 
Μ.Γ. » είς Κατάλογον Μανουήλ Γεδεών.
Εΰλ. Κουρ. » είς Κατάλογον Μητρ)λίτου Κορυτσάς Εΰλ. Κουρίλα.
Σ. » είς Κατάλογον Αγίου Σάρδεων Γερμανού.
Στ. » είς Κατάλογον Μιλτιάδου Σταμούλη.

ΣΩ Φ ΡΟ Ν ΙΟ Σ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

Ό  τελευταίος Μ ητροπολίτης Μ υρίοφύτου καί Περιστάσεως

Έγεννήθη στήν Σηλυβρια στις 21 ’Ιανουάριου 1875, άπό γονείς, ’Ανα
στάσιο καί Ξανθίππη Σταμούλη, όνομασθείς Σωτήριος. Μετά τήν αποφοίτη
ση εκ τής Αστικής Σχολής τής πατρίδος του, έδιδάχθη επί ενα χρόνο μα
θήματα άπό οικοδιδάσκαλο α' καί β' τάξεως, εγγραφείς μετά ταΰτα κατόπιν 
εξετάσεων, στήν γ ' τάξιν τοΰ Γυμνασίου τής έν Κων)πόλει Μεγάλης τοΰ 
Γένους Σχολής (Σ τ ' τάξεως κατά τήν άρίθμησι), άπό τήν όποία άπεφοίτησε 
τό 1893. Μαθητής άκόμη στήν Σχολή, βραίβευθηκε στό Ζωγράφειο Διαγώ
νισμα τοΰ έκεΐ Φιλολογικού Συλλόγου, διά συλλογήν μνημείων ζώντων τής 
Ελληνικής Άρχαιότητος, στον Ααό τής ιδιαιτέρας του Πατρίδος.

Έπιθυμών ανέκαθεν νά σπουδάση Θεολογίαν γιά νά καταταγή στον 
Κλήρο, αναγκάσθηκε, υστέρα άπό τήν άρνηση, τοΰ πατέρα του, νά παραμείνη 
στήν Σηλυβρια έπί δύο χρόνια, έργαζόμενος στον άτμοαλευρόμυλό του. Βλέ- 
πων καί αυτός τήν επιθυμία, τοΰ υίοΰ του, άποφάσισε νά τόν στείλη στάς ’Α
θήνας, γιά πανεπιστημιακές σπουδές. Προβάλλων δμως ώς επιχείρημα τό 
νεαρόν τής ηλικίας του, τόν έπεισε νά σπουδάση πρώτα Νομικά, γιά τόν λόγο, 
δτι αυτά θά ήταν χρήσιμα σέ Κληρικό καί στήν ’Αλύτρωτη 'Ελλάδα καί στον 
εμπορευόμενο, κλάδο, στον όποιο κατά τήν δική του γνώμη καί επιθυμία, θά 
μπορούσε νά γυριση ό Σωτήριος.

Ό  Σωτήριος ένεγράφη στήν Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη
νών, παρακολουθούσε δμως καί Φιλοσοφικά, 'Ιστορικά καί Θεολογικά μαθή
ματα, έπιμένοντας πάντοτε στήν ιδέα του νά γίνη Κληρικός.

Στάς ’Αθήνας συνεργάσθηκε στήν ίδρυσι τής Θρακικής ’Αδελφότητος,
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τής οποίας χρημάτισε καί Γενικός Γραμματεΰς, επιμεληθείς καί στήν εκίδοσι 
τής Θρακικής Έπετηρίδος τής ’Αδελφότητος τό 1897.

Κατά τόν Ελληνοτουρκικό πόλεμο τοΰ 1897, κατατάχθηκε εθελοντής 
στό Μηχανικό καί ελαβε μέρος στήν μάχη του Δομοκου (κοντά στήν Άγορ-

Σ Ω Φ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ

'Ο  τελευταίος Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως.

γιαννη), δπου καί προήχθη στόν 'βαθμό τοΰ Δεκανέως. Μετά τόν πόλεμο, ξανα- 
γυρισε στό Πανεπιστήμιο καί υστέρα άπό επιτυχείς διδακτορικές εξετάσεις, 
άνεκηρυχθη Διδάκτωρ τών Νομικών τό καλακαίρι τοΰ 1.898, μέ τόν βαθμόν 
Λίαν Καλώς.
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Στήν συνέχεια, ένεγράφη στήν Θεολογική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου και 
πήγε στή Γερμανία, στήν οποία έμεινε επί 5 1)2 χρόνια, φοιτήσας .στά 
Πανεπιστήμια Γοτίγγης, Βερολίνου καί Ίέννας, στά όποια σπούδασε κυρίως 
Θεολογ ικά καί Παιδαγωγικά. Στό Πανεπιστήμιο τής Ίέννας, ΰπέιβαλε μα,κρά 
εναίσιμο Διατριβή, μέ τίτλο, «'Τπάρχει φυσικόν δίκαιον;» (Gibt es ein na- 
turrecht ; Versuclieincr K ritik der Herreschenden Theorien tjber das 
N aturrecht;).

To σχετικό μέ τήν διδασκαλία τοΰ Α.Σ. Αευθεροπούλου μέρος, τό ’δη
μοσίευσε σέ μετάφρα,σι στήν «Έκκλη·σιαστική ’Αλήθεια» τών Πατριαρχείων, 
συντελεσας έτσι στήν ματαίωσι τής εκλογής τούτου, ώς Καθηιγητοΰ τοΰ Παν
επιστημίου, διότι είχε κηρυχθή αρνητής τής περί Θεοΰ πίστεως καί ηθικής.

Δίετά τήν επιστροφή του άπό τήν Γερμανία, τον προσέλαιβε ύστερα άπό 
σύστασι τοΰ Σχολάρχου τής Θεολογ. Σχολής Χάλκης, ό Μητροπολίτης Βέ
ροιας καί Ναούσης ’Απόστολος (Χριστοδούλου), ο όποιος καί τον χειροτό- 
νισε ’Αρχιδιάκονον στήν Βέροια, άπό τήν οποία καταγόταν ό πάππος του. 
Κατόπιν τον προήγαγε σέ ’Αρχιμανδρίτη καί τον δώρισε Αρχιερατικό Ε π ί
τροπο στή Νάουσα, στήν οποία έμεινε επί ένα περίπου χρόνοι, κατά τήν 
διάρκεια τοΰ οποίου, έκτος άπό τά Θρησκευτικά κηρύγματα, του, δίδασκε καί 
θρησκευτικά στίς ανώτερες τάξεις τών τοπικών σχολείων, ίδρυσε νυκτερινό 
σχολείο, στό όποιο φοιτούσαν μαθητές καί μαθήτριες, πού δέν είχαν παρα
κολουθήσει στοιχειώδη έκπαίδευσι καί συνεκρότησε μικρή δανειστική βιβλιο
θήκη, στό ’Επιτροπικό οίκημα.

Παραιτηθείς άπό τήν θέσι εκείνη, διωρίσΟηκε ’Αρχιερατικός ’Επίτρο
πος στήν Καβάλα (1908— 1909), όπου έπέβειξε ανάλογη δραστηριότητα. 
Κατά τήν διέλευσι άπό τήν Καβάλα τοΰ έκδιωθέντος άπό τήν έδρα του Μη
τροπολίτη Δράμας Χρυσοστόμου (πού μαρτύρησε τό 19ί22 στήν Σμύρνη), 
όχι μονάχα τον φιλοξένησε, άλλά καί τον παρέπεμψε τιμητικώς ώς τούς Το
ξότες (τότε Όξιλάρ), Γιά τήν συμπεριφορά του εκείνη, ή Τουρ. Κυβέρνηση 
ζήτησε τήν τιμωρία του καί τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, άναγκάθηκε νά τον 
άνακαλέση στήν Κων)πολι, στήν οποία όταν ήλθε, διωρίσΟηκε Πατριαρχι
κός ’Επόπτης τών Σχολών της.

Κατά τό πρώτο έτος τής έποπτείας του, συνεργαζόταν μέ τήν «’Εκκλη
σιαστική ’Αλήθεια». Έγραψε διατριβή γιά τά σχολεία τής ’Αλυτρώτου Ελ
λάδος στήν Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια τοΰ ιΚαθηγητοΰ Rein, ή 
όποια διατριβή μεταφράσθηκε άργότερα στήν Τουρκική καί δημοσιεύθηκε σέ 
Τουρκικό Παιδαγωγικό Περιοδικό. Δημοσίευσε διατριβές στό Περιοδικό τής 
Φιλοσοφίας καί Παιδαγωγίας τοΰ ίδιου ΚαιΟηγητοΰ, «Zcitsehrift fur Philoso
phic uind Padagogie», στήν «ΑΘΗΝΑ» (MINERVA) τής Όστάνδης τοΰ 
Βελγίου, στό Βυζαντινό Δελτίο «Byzan'dinisehe Zeitsehrift» καί σέ Γερμανι
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κές εφημερίδες, υπερασπιζόμενος τά ελληνικά δίκαια στόν Μακεδονικό ’Α
γώνα. Διηύθυνε έπί δυο χρόνια τόν «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΝ» τοΰ έν Κων) πόλε ι 
’Ορθοδόξου Συλλόγου «ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ», τοΰ οποίου ήταν Γενικός Γραμμα- 
τεΰς, σ’ αυτό δέ δημοσίευσε πλεΐστα άρθρα καί ώρισμένα άπό τά «ΜΑΚΕ
ΔΟΝΙΚΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ» του. Γιά τό Περιοδικό εκείνο έγραψε επαινετικά 
καί δ γνωστός τότε Φιλέλλην Καθηγητής Βάλτερ Σοΰλτσε, σέ Γερμανικό 
Θεολ. Περιοδικό.

Στις 28 Φεβρουάριου 1917, έξελέγη Μητροπολίτης Μυρίοφύτου καί 
Περιστάσεως, δταν δέ άρχισε 6 ανεπίσημος ανθελληνικός διωγμός στήν Θρά
κη, εστάλη μαζί μέ άλλους ’Αρχιερείς, 'Ιερείς καί Διακόνους, στις επαρχίες 
Ραιδεστοΰ, Ήριακλείας, Βιζύης, Τυρολόης, Άδηιανουπόλεως καί Αϊνου, γιά 
τήν τόνωσι τοΰ ήθικοΰ καί συγκράτησι τοΰ πληθυσμού. Μετά τήν επιστροφή 
του, στάλθηκε γιά ΐδιο σκοπό, στήν περιοχή Ααρδανελλίων καί Τρωάδας, οπου 
ειχε έπεκταθή δ φοβερός εκείνος διωγμός.

Μετά τήν έκδοσι τοΰ Βερα,τίου του (Αύτοκρατορικοΰ ’Εγκριτικού Διατά
γματος) περί τά τέλη Μαΐου 1917, ήλθε στό κατεστραμμένο άπό τόν σεισμό 
τοΰ καλοκαιριού τοΰ 1912, Μυριόφυτο. Μέ τά κηρύγματά του, έπεισε τους κα
τοίκους, νά μεταθέσουν τήν Κυριακάτικη άγορά στό Σάββατο, νά κλείνουν 
τά καταστήματα ολης τής επαρχίας τις Κυριακές καί μεγάλες γιορτές καί 
τά καφενεία νά ανοίγουν μετά τήν άπόλυσι τής εκκλησίας.

Στις 16—17 ’Ιουλίου 1920, ειχε τήν ευτυχία νά καταλύση τις Τουρκι
κές ’Αρχές στό Μυριόφυτο καί στήν Περίστασι, ύψιόσας στά Διοικητήριά 
τους τήν Ελληνική Σημαία, δπως τήν ειχε υψώσει άπό τις 14 στήν Μητρό- 
πολι καί άνέλαίβε δ ίδιος τήν Προσωρινή Στρατιωτική καί 'Πολιτική Διοίκησι 
τών δύο επαρχιών, τήν δποία παρέδωσε στον διορισθέντα Έλληνια ’Έπαρχο 
Μυρίοφύτου, πού ήλθε σέ λίγες ημέρες.

Ό  χαλασμός τοΰ 192ΐ2, τόν έφερε κι’ αυτόν πρόσφυγα στήν 'Ελλάδα, 
οπου καί έξελέγη Μητροπολίτης Έλευθερουπόλεως, σέ πολλά χωριά τής όποιας 
καί στήν ίδια τήν πόλι, είχαν εγκατασταθή πολλοί, άν μή οί περισσότεροι άπό 
τούς κατοίκους τής παληάς του ’Επαρχίας Μυρίοφύτου καί Περιστάσεως, κα
θώς καί τής γειτονικής της, Γάνου καί Χώρας. Τήν Μητρόπολι αύτή έποίμανε 
μέχρι τό 1958, ζώντας άνάμεσα σέ παληούς συμπατριώτες του, οπότε άπεχώ- 
ρησε λόγω ηλικίας. Έξεδήμησε είς Κύριον τό 1960, σέ ηλικία 85 περίπου 
ετών.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΑΝΟΧΩΡΩΝ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΤΟΥ 1913 - 1915

(Παράρτημα Γ')

1. 115.10.1913. Μη τ ρ ό π ο λ ι ς Γ α ν ο χ ώ ρ ω ν ,  τή Α.Θ.Π.
Περί τών εκβιασμών τών κατοίκων Κασταμπύλεως, προς κτίσιν τοΰ εκ

38 οΐίκιών Τουρκικού χωρίου Μπέογλου καί απαιτήσεων 500 κοιλών σίτου καί 
περί τών χωρίων Αύδημίου, Νεοχωρίου καί Σεντουκιού, τών οποίων οι κά
τοικοι φορολογούνται, δέρονται καί υβρίζονται ύπό τών Χωροφυλάκων καί 
επιστρέφουν άπρακτοι, άν δέν πληρώσουν τήν αμοιβήν, ήν τούς επιβάλλουν.

Περί τών 10 γυναικών, αί όποϊαι τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα έφυλακί- 
σθησαν επί 10 ήμέρας εις τήν Σχολήν, διότι οί καταζητούμενοι οικείοι των 
προς στρατολογίαν, απούσιαζαν προς εύρεσιν εργασίας μετά τά δεινοπαθή- 
ματα έκ τών σεισμών καί τής επιδρομής τών Βουλγάρων' ταύτα καί παρα
πλήσια, ώς ή ύπό ημερομηνίαν 1.7 Σεπτεμβρίου έ.ε., έξακολουθούσι.

2. 17.12.19113. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Οί Προύχοντες Μηλιού, γνωρίζουσι περί τών πιέσεο^ν, άς ή Κυβέρνη- 

σις έξ ασκεί επ’ αύτών.
8. 21.1(2.1913. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Ό  ΓΤπο διοικητής Μυριοφύτου μετά τού Ιεροδίκου, έζήτησαν έπιμόνως 

τάς κλείδας τής αποθήκης ξυλείας, ίνα λάβωσι κατ’ επιλογήν έκ ταύτης διά 
τήν άνέγερσιν τού Τουρκικού χωρίου Μισελι.

4. 28.1.1-914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Οί Δημογέροντες Παλαμουτίου αναφέρουν, δτι οί άποφυλακισθέντες, 

συνελήφθησαν καί πάλιν καί έστάλησαν εις Κων)πολιν.
5. 2ι3.1.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Περί τών πιέσεων τής Κυβερνήσεως, άς έξασκεΐ επί τών κατοίκων τής 

δλης επαρχίας καί δτι οί φυλακισμένοι δέν άπελύθησαν, άλλά σήπονται εις τάς 
φυλακάς τού Κιλίντ - Μπάχρ. (°Όρα σχετικήν έκθεσιν).

6. 27.2.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Περί φόνων εις Αύδήμιον, περί βιασμών καί άπρεπούς συμπεριφοράς.
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7. 9.4..1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Περί μεταιβάσεως πέντε Τούρκων εις Σεντούκιον, δπου ήπείλησαν Χρι- 

στυαινούς καί προέτρεψαν αυτούς εις εκπατρισμόν. ΙΙερί πολιορκίας Καστα-
μπόλεως υπό γειτονικών Τουρκοχωρίων. Τηλ)μα, δτι ταυτην τήν στιγμήν
Καστάμπολις πολιορκεΐται υπό Τούρκων πέριξ χωρίων, οιτινες άρπάζουσι πε
ριουσίας 'Ελλήνων κατοίκων. Κατάστασις Αύδημίου απελπιστική. (’Έκθεσις 
Σ εντουκίου Κασταμπόλεως).

8. 1Ό.4.,1Ι914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
'Τπαβάλλεται εκθεσις, έν ή άναφέρεται, δτι μετά έκπόρθησιν Άράπ —

Χατζή, (Είρηνοχωρίου) καί Σιμιτλή υπό Τούρκων, ούτοι προσέβαλον Ίντζέ-
κιοΐ, άπό τό όποιον ήρχισεν ή έξοδος τών κατοίκων πρός καταφυγήν πρός τά
ορη.

9. 28.4.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Άράπ Χατζή διελύθη. Κασταμπόλεως καί Ίντζέκιοϊ κατάστασις ή αυτή. 

’Επιτροπήν καί βοήθειαν χρηματικήν, δΓ εκθέσεων καί τηλ)κώς πολλάκις αΐ- 
τηθεϊσαν, δι’ όνομα Θεού, στείλατε. Λοιπά χωρία πεφοβισμένα..

10. 27.4.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Παρά διαβεβαιώσεις Πατριαρχείων τηλ)κάς, Τούρκοι μετανάσται άπει- 

λούσι χωρία Ίντζέκιοϊ καί Σεντούκιον, οτι μετά τρεις ημέρας θά έκδιώξθ3σι 
Χριστιανούς. Δυναστικώς εισπράττουν παρά ανέχειαν Χριστιανών. Φυγή κα
τοίκων Σιμιτλή καί Σχολαρίου, θά βλάψη πολύ άλλα χωρία καί δή Άράπ 
Χατζή. Ένεργηθήτωσαν τά δέοντα, ΐνα ή Διοίκησις Ραιδεστού καί Μυριο
φύτου, προλάιβωσιν έκδίωξιν. Παρά διαβεβαιώσεις Μουτεσαρίφη Ραιδεστού, 
Τούρκοι μετανάσται εξακολουθούν νά κατέχουν ακόμη Άράπ Χατζή, δπως 
Σχολάριον καί Σιμιτλή. Πενία μαστίζει τούς Χριστιανούς.

11. 30.4.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τώ  Ή  ρ α κ λ ε ί α ς  
Γ ρ η γ ο ρ ί ω.

Άρχαί Κουμβάου συνέλαβαν καί έφυλάκισαν Έφοροεπιτροπήν καί Μουχ- 
τάρην Νεοχωρίου. Ενεργήσατε παρά Διοικήσει Ραιδεστού πρός άπελευθέ- 
ρωσίν των. ’Επισυνάπτονται εκθέσεις έκ Νεοχωρίου μέ ημερομηνίαν 30.4. 
1914, διαζωγραφίζουσαι πραγματικήν έκει κατάστασιν.

1:2. 2.ι5,1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Μ-Π, τή  Μ η τ ρ ο π ό λ ε ι
Κ α λ λ ι ο υ π ό λ ε ω ς.

"Ινα ένεργήση παρά Διοικητή, διότι καί χθες έκλάπησαν 260 πρόβατα 
έκ τού Γιατσιλή Τσιφλίκ, τού Άντο^νίου Φωτάκη καί σήμερον 180 μικρά καί 
μεγάλα έκ τής μάνδρας Κυρ. Χρυσοβέργη.

1ι3. β.5.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Καστάμπολις πολιορκηθεΐσα έξεδιώχθη, διαταχθεΐσα έκ Κουμβάου άπελ-
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θεΐν. 'Τπάρχουσι νεκροί καί πληγωμένοι. ’Ιατροί δέν εύρίσκοντιαι, έσκορπί- 
σθησαν. Κάτοικοι έξαλλοι, νήστίεις, έντρομοι, απροστάτευτοι.. Μητρόπολις 
άποκλεισθεΐσα, αδυνατεί ένεργήση. 'Η  αυτή τύχη Ίντζέκιοϊ. ’Άγνωστος τύχη 
Παλαμουτίου καί Σεντουκιού. Νεοχώριον εκπατρίζεται. Ιερείς, ερχόμενοι εις 
Μητρόπολιν, φυλακίζονται, ζητούμενοι ύπ1 έμοΰ δέν έκδίδονται υπό ’Όμπαση 
καί Λιμενάρχου Χώρας. Ζητοΰμεν ασφάλειαν ζωής, τιμής, περιουσίας. Περι- 
μένομεν ένεργείας τάχιστα, άλλως άπολύμεθα. Τό αύτό τηλ)μα καί τώ Μη
τροπολίτη Ήρακλείας.

14.. Κοινότητες, Προύχοντες Αύδημίου, Νεοχωρίου, •‘Ίντζέκιοϊ, Σεν
τουκιού, Παλαμουτίου, διά συνεχών εκθέσεων, εγγράφων, ζητοΰσι βοήθειαν 
καί απαλλαγήν άπό τά δεινά.

15. 4.9.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.ίΠ.
■Περί τών φόνων Γάνου, τών δαρμών Χώρας και Σεντουκιού, τών πληγω

μένων Σ εντουκίου.
1.6. ,1.9.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ. X., τή Α.Θ.ΪΙ.
Περί τών ηλικιωμένων 'στρατευσίμων, οίτινες άποστέλλονται εις διάφορα 

απώτερα κέντρα,Τσορίνοΰ καί Μουρατλή, χωρίς τροφή, ούτε Ιματισμός, οΰτε 
οπλισμός νά τοΐς δοθή.

17. 30.9.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Περί απαγωγής Σουλτάνας Μ. Κουτζιλιώτου έκ Μυρίοφύτου καί τοΰ 

άφανισμοΰ τοΰ έξ Αύδημίου Γεωργίου Τζέλου τήν 24ην τρ. έπί τής όδοΰ άπό 
Αύδήμιον είς Σχολάριον.

18. 17.10.1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τώ  Ή ρ α κ λ ε ί α ς  
Γ ρ η γ ο ρ ί φ.

Περί τών πιέσεων, άγγαρειών καί ληστεύσεων εις Τσελεμπή Γιολοΰ τών 
Αύδημιωτών, τών δαρμών καί τοΰ Συνοικισμού Τδύρκοτν 'μεταναστών είς Σεν- 
τούκιον.

19. 3.11.1914. Μη τ ρ ό π ο λ ι ς Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Περί φορολογιών, δαρμών, πιέσεων, πείνης καί περί συνεπεία άπαγο- 

ρεύσεως ελληνικής αλληλογραφίας, αποκλεισμού τών Χριστιανών.
20. 9.11., 1914. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Οί Χριστιανοί μου άποθνήσκουσιν έκ πείνης. Ζητώ τήν προσοχήν τής 

Εκκλησίας έπί τής καταστάσεοος.
21. 1,2.1..191·6. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π. κ α ί  τ φ 

Ή ρ α κ λ ε ί α ς  Γ  ρ η γ ο ρ ί φ.
Περί μή ένεργείας τοΰ Μουτεσαρίφη έπί τών γενικών ζητημάτων, περί 

πείνης καί θανάτων, περί έκπατρισμοϋ Γάνου, Ήρακλείτσας, Στέρνας καί 
Κερασιάς.



ΤΑ ΓΑΝΟΧΩΡΑ Α. ΘΡΑΚΗΣ 281

22. 1.7.7.1916. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τη Α..Θ.Π.
Κατ’ αύτάς έτέθη εις ενέργειαν ή έκγύμνασις, στρατιωτικως, τών άπό 12 

ετών παιδιών μέχρι τών έχόντων 17ον έτος τής ηλικίας, στρατολογηθέντων 
τών 18 ετών. Ταϋτα εκγυμνάζονται υπό κατά μέρος Όμπασήδων (Δεκα
νέων), επί ώρας ολοκλήρους, έκάστην Παρασκευήν και Κυριαικήν. Ευνόητοι 
φόβοι γονέων και δή τών μητέρων, επαυξάνουν έκάστοτε τήν ύπόθεσιν, οτι 
Οά απομακρυνθούν και τών μητρικών αγκαλών έν τοιαύτη ηλικία.

23. 27.3.191ι6. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Περί τοΰ φόνου τοΰ Σταύρου Κόκκαλου τήν 25 Μαρτίου εις Τσελεμπή 

Γιολοΰ και τήν 20ην ιδίου εις ιδίαν θέσιν, τής Μαριγώς Μήτρου, μητρός 
τριών τέκνων καί τοΰ 17ετοΰς Άντ. Μαργαρίτη, έξ Αύδημίου. Τά ζώα συ- 
ληιθέντα, εύρέΟησαν, τά φορτία καί τά πτώματα άφαντα.

24. 11.1,1.1916. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Μετά μεγάλης ταχύτητος και δράστηριότητος στρατολογοΰνται τά άπό 

17 ετών αρρενα τέκνα τών όμοδόξων. Κοπετοί καί θρήνοι μητέρων ευνόητοι.
25. 29.9.1917. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.ΘΠ.
Περί τής Ποπούλας Κ. Σουμπατζή, ετών 20 ορφανής πατρός τ.ε καί μη

τρός καί τής άλλης Ποπούλας 'Περάκη, έτών 18, ής ό πατήρ εξόριστος άπό 
τοΰ μηνός Μαρτίου 1'9Γ7, παρεγένοντο εις Ραιδεστόν δι’ έξεύρεσιν εργα
σίας καί προσελήφθησαν παρά τώ Άλή Μπέη, δπόθεν προ 25 ημερών άπο- 
λέσθησαν, μή άνευρεθεϊσαι παρ’ όλας τάς ένεργείας τοΰ Άλή Μπέη.

26. 10.1.1918. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.Θ.Π.
Περί έμποδίσεως γάμων, προικ)νων καί διαθηκών έκ μέρους τοΰ 'Ιερο

δίκου.
27. 1ι 7.,6.1918. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τή Α.ΘΠ.
Περί άναιρέσεο3ν, περί τών έν Σεντουκίφ, τών σχολείων, περί μαστιγώ

σεων.
28. 7.1,1.11918. Προύχοντες Σεντουκιού, τή Α.ΘΠ.
Οι Προύχοντες Σεντουκιού αναφέρουν περί τών εκβιασμών Τούρκων 

λιποτακτών στρατιωτών, ζητούντων 200 χρυσάς λίρας Τουρκίας, άπειλοΰν- 
τες σφαγήν.

29. 6.1.1919.. Π ρ ο ύ χ ο ν τ ε ς  Π α λ α μ ο υ τ ί ο υ ,  τή Α .ΘΠ.
Προύχοντες Παλαμουτίου άναφερουν περί στρατευσίμων καί περί βια

σμών, κλοπών καί αγγαρειών.
30. 14.1.1919. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τ φ ,Σ ε β. Τ ο π ο- 

τ η ρ η τ ή Ο ί κ. Θ ρ ό ν ο υ ,  Μ η τ ρ)τ η Π ρ ο ύ σ σ η ς .
Περί τών έκδιωξάντων τά χωρία Μηλιό, Καστάμπολιν, Ίντζέκιοϊ, Τζεβ- 

τζέτ έφέντη, Χασάν Φακρή, Ιεροδίκου, Λιμενάρχου Χώρας ’Ισμαήλ έφ. Χα- 
σανούλια Άνταλή καί Κομιτατικοΰ Μεχμέτ έφ.
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.31. 18.1.1919. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τη Α.ΘΠ.
Μουχταροδημο γέροντες Παλαμουτίου καταγγέλλουν, ότι έγυμνώθησαν 

καθ’ οδόν οι Παν. Βάϊας μέ λίρας Τουρκίας 20, Κων)νος Ευστρατίου 20, 
Θωμάς Δημητρίου .10 καί ό υιός του Στέργιος 3. Έδάρησαν υπό δυο (οπλι
σμένων Τούρκων.

32. 26.3.191ι9. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ,, it ω Τ ο π ο τ η ρ η τ ή
Ο ί κ. Θ ρ ό ν ο  υ.

Εκτίθενται τά ονόματα των κακού ρ γησάν των Τούρκων έναντι τών Χρι
στιανών.

33. 31.5.1919. Μ η τ ρ ό π ο λ ι ς  Γ-Χ, τ ώ Τ ο π ο τ η ρ η-
τ η Ο ί κ . Θ ρ ό ν ο υ .

’Επισυνάπτονται τέσσαρες κατάλογοι κατά τών κακού ρ γη σάντων Τούρ
κων, ώς καί δύο πρακτικά Αύδημίου καί Χώρας καί ότι πολλοί είναι οί κα- 
κουργήσαντες, άλλά οί Χριστιανοί φοβούνται, τό μεν διά τό άβέβαιον τής κα- 
ταστάσεως, τό δέ, διότι δέν έχουν εμπιστοσύνην εις τον χαρακτήρα τών διω
κτών καί δέν θέλουν νά κληθούν ώς μάρτυρες.



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΝΑΩΝ, ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΤΏΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΓΑΝΟΤ -  ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΜΤΡΙΟ- 
ΦΤΤΟΤ -  Π Ε ΡΙΣΤΑ ΣΕΩ Σ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ 

1913 —  1918 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ '.)

Καταστρ αφέντες Ναοί, καί Παρεκκλήσια

α
Χωρία

Έ ν  δλορ Έ ν μέρει
Παρατηρήσεις

Ι ο ν  — Ν AO I

1 Περίστασις Παναγίας, 'Αγ. Nu
κολάου, 'Α γ .5Ιωάν.

2 Ίντζέκιοϊ Κοιιμήσ. Θεοτόκου. Κατεδαφίσθη έκ
1916 θεμελίων, τά δέ

μάρμαρα έπωλήι- 
θησαν.

3 Καστάμπολις {Αγ. Ίωάννου Θεο- Όιμοίως.
λόγου, 1 ι9 1 4  'Αγ. Γεωργ.,'Αγ. Αί εικόνες κατε-

στράφησαν, ή ξυ
λεία διηρπάγη.

4 Καλαμίτσι Ν ικολάου

5 Νεοχώριον 'Αγ. ’Αθανασίου
6 Λιμνίσκη 'Αγ. ’Αθανασίου 

'Αγίου Γεωργίου, 
'Αγ. Τριάδος

7 Αούτιδα

2ο ν  — Μ Ο Ν Α Ι

1 Γάνος Παναγίας τής Νι- 
καιωτίσσης 
'Αγ. Ίωάννου Θεο
λόγου.

2 Χώρα

3 Αυδήμιον 'Αγ. Γεωργίου
4 Ίντζέκιοϊ Μακαβαίων

Τό ήμικατέστρεψαν 
τό 1913 οί Βούλγα
ροι καί ώλοκλήρω- 
σαν τήν καταστρο
φήν οί Τούρκοι τό 
1916.
Κατεστράφη έκ θε
μελίων καί δ διάκο
σμος έπωλήθη.
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Καταστραφέντες Ναοί, καί Παρεκκλήσια

CC Xojpia
Έ ν  δλίρ Έ ν μέρει

Παρατηρήσεις

3 ο ν — Π Α Ρ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α
1 Περίστασις,

2 Λούπιδα, 6

ι 1

3. 'Ήρακλείτσα

4 Μυριόφυτον

5 Σιμιτλή

Ζωοδ. Πηγής, 'Αγ. 
Κυριακής, 'Αγ. Κη 
ρΰχου, 'Αγ. Μερ
κούριού, 'Αγ. ΙΙαν- 
τελεήμονος.

'Αγίου Ν ικολάου, 
ί 'Αγ. Γεωργίου, 

'Αγίου Ίωάννου, 
'Αγ. ’Ανάργυρων, 
'Αγ. /Κων)νου - 
Ελένης, 'Αγ. Πα
ρασκευής.
'Αγ. Παρασκευής, 
Ταξιαρχών.

' Αγ ίου Γεω ρ γ ίου,
Παναγίας Παχνιω- 
τίσσης.
'Αγ. ’Αθανασίου, 
Προφ. Ήλιου.

Παναγίας, Κόκκου, 
'Αγ. Σπυρίδωνος, 
'Αγ. Ίωάννου Προ
δρόμου, 'Αγ. Κων/ 
νου, 'Αγ. Γεωργίου, 
Ταξιαρχών, 'Αγ. 
Παρασκευής.

'Αγ. Γεωργίου, Με
τόχι Γβήρων.



Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  
ΘΑΝΑΤΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 
ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΓΑΝΟΥ - ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΙ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ - ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ,
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ

(Παράρτημα Ε')

Α. ΘΑΝΑΤΩΘΕΝΤΕΣ

1. Πρεσβύτερος Κοσμάς, Ίερεύς Πλατάνου. Έφονεύθη είς ΙΙερίστασιν, 
27.1.1913.

2. Παπά - ’Άνθιμος, Ίερεύς, Λιμνίσκης. Έφονεύθη είς Λιμνίσκην.
3. Παπά - Μητροφάνης Προδρομίδης, Ίερεύς Πλατάνου. Φυλακισμένος 

είς φύλακας Μυριοφύτου, πέθανε άπό τίς κακώσεις. (1,91ι3).

Β . Κ ΑΚΟιΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ

1. Τιμόθεος, Μητρ) της Γάνου - Χώρας. Τήν Μεγάλην Πέμπτην τοΰ 
191ι5, έξερχόμενος άπό τον Μητρ. Ναόν, ήπειλήθη. μέ δπλον άπό τον Τούρ
κον ’Αστυνόμον Σουριά. Προσπαθήσας νά προστατεύση ένα Ιερέα άπό τό 
Αύδήμι, ήπειλήθη μέ θάνατον.

2. Παπα-Χαρίτων Οικονόμος, Ίερεύς Αύδημίου. Συλληφθείς, ώδηγήθη 
δέσμιος στίς φυλακές Μυριοφύτου. (1915).

3. Π α π ά -’Αντώνιος Μηλιάδης, Ίερεύς Γάνου. Έστ ρατολογήθηκε βίαια 
καί μεταφέρθηκε δέσμιος στήν Ραιδεστό. (1915).

4. Παπαστρατηγάκης, Ίερεύς Κασταμπόλεως. Έφυλακίσθη,κε άπό τον 
Τούρκο Λιμενάρχη Ισμαήλ, στον Γάνο, γιά νά μή άναφέρη στον Μητροπο
λίτη του τά δεινά τών συγχωριανών του. (1914).

5. ’Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος, Μητρ. Ναού Περιστάσεως. Έκακοποιή- 
Οηκε στήν Περίστασι.

6. Παπά Άβέρκιος, Ίερεύς Λιμνίσκης. Έκαικοπσιήθηκε στή Λιμνίσκη

Σημείωσις :
Οί άνωτέρω άναφερόμενοι, είναι οί ελάχιστοι μέσα στήν στρατιά ολό

κληρη θανατωθέντων καί κακοπο ιηθέντων Κληρικών σ’ δλη τήν Θράκη, κατά 
τήν φοβερή εκείνη περίοδο τών διωγμών.
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Β α ε / ώ ’/ κ ο  - γ

< L ·

ΆμΆννηο



ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

1. Ό Γάνος. Κυριάκου Βαφείδη, Διδασκάλου. (Έκδ. 1ι9'62),
2. Ό  Γάνος και ή Χώρα. Έ ξ επισήμων πηγών και έγγράφων. ΘΡΑΚΙ- 

ΚΑ Τόμος Κ Ζ \
3. 'II Χώρα, 1600-1922. Άθηνάς Γαβριήλ, Διδασκαλίσσης. Έτ. Θρακ. 

Μελετών, άριθ. 50.
4. Ή  Περίστασις καί ή Λούπιδα Γανοχώρων Προποντίδος. Αθηνοδώρου 

Ζερβού και Θεοδώρου Μοσχίδη. Άνάτυπον, ΑΘΓΑΘ Τόμος Κ Ζ '.
5. 'Η  Στέρνα. Νικολάου Λαγοποΰλου.
•0. Ιστορία τοΰ Αύδημίου. Άναστ. Γιαννακοπούλου. ΘΡΑΚΙΚΑ, Τό

μος Α Γ'.
7. 'Ιστορία τοΰ Τντζέ,κιοϊί. Γεοορ. Γιαννακάκη, Διδασκάλων. ΑΘΓΑΘ 

Τόμος ΙΗ '.
8. Αΐ. περιπέτειαι τοΰ Θρακικοΰ Ελληνισμού άπό το 1904, εως τό 1922. 

Γεωρ. Γιαννακάκη, Διδασκάλου. Έτ. Θρακ. Μελετών, άρυθ. 71.
9. Ή  Τστορία τής Θράκης άπό τής 'Αλώσεως. Γεωργίου Γιαννακάκη, 

Διδασκάλου: ΘΡΑΚΙιΚΑ Τόμος Κ Θ \
— Κεφ. 56, σελ. 94 - 98. Περιοχή τοΰ Τεροΰ ’Όρους, Τεκφούρ Ντάγ.
— Κεφ. 57, σελ. 9>8 -103. Τά είς τήν δυτικήν πλευράν τοΰ Τεροΰ ’Όρους 

χωρία.
— Κεφ. 119, σελ. 238 - 237. Καταστρεπτικός σεισμός εν Θράκη.
—  Κεψ. 136, σελ. 256 - 259. ’Αντίστασις τριών χωρίων τοΰ Τεροΰ 

’Όρους.
10. Ή  Ελληνική Εκκλησία εν Θράκη. Άθαν. Παπαευγενίου.. Έπιθεω- 

ρητοΰ Μουσουλμανικών σχολείων Θράκης.
11. ’Επίσκοποι, Λόγιοι καί Επίσημοι άνδρες καί Εύεργέται. ΘΡΑΚΙΚΑ, 

Τόμος Λ Σ Τ '.
12. ’Επισκοπικοί Κατάλογοι ’Επαρχιών Δυτικής καί Ανατολικής Θρά

κης. Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού. ΘΡΑΚΙΚΑ Τόμος Σ Τ '.
.13. ’Αρχιερατικοί Κατάλογοι ’Επαρχιών Θράκης άπό Χριστού. Μιλτιά- 

δου Σταμούλη, έκ Σηλυβρίας ΘΡΑΚΙΚΑ Τόμος ΙΔ '.
14. Χρονολογικοί Κατάλογοι τών άπό Χριστού άρχιερατευσάντων κατά 

Επαρχίας. Μητροπολίτου '-Άμασείας ’Ανθίμου Άλεξούδη, συμπληρωθέντες
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υπό τοΰ Μεγάλου Χαρτοφύλακας τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας,·' Μα
νουήλ Γεδεών. (Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδας, 1ι821 ·— 
1921. Τόμος Σ Τ ') .

Τ5. Ή  Θράκη και αΐ Σαράντα ’Εκκλησίαι. Άρχ)του Μελισσινοΰ Χρι
στόδουλου.

16. Έκκλησιαιστικαί Έπαρχίαι Θράκης. Άρχ)του Νικ. Βαφείδου. ΑΘ 
ΓΛΘ Τόμος Η '.

17. Προσωπικοί αναμνήσεις καί σημειώσεις παλαιών Γανοχωριτών, δια- 
μενόντων εις 'διαφόρους πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία τής Βορείου Ελλάδος.

Ίι8. Αί έν τω κειμένφ φωτογραφίιαι, προσεφέρθησαν εΰγενώς υπό τής 
έκ τοΰ χωρίου Μηλιοΰ καταγόμενης καί έν Θεσ) νίκη εγκατεστημένης οικο
γένειας Άθαν. ΆΟανασούλη.



ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΡΜΙΔΗ
'Υποστρατήγου έ. ά.

ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ 

Η  Α Γ Α Θ Ο Υ Π Ο Λ Η  Κ Α Ι  Η  Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η  Τ Η Σ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Η Α Γ Α Θ Ο Υ Π Ο Λ Η  
ΚΑΙ  Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

'Υποστρατήγου έ. ά. Α ΓΓΕΛ Ο Υ  Γ Ε ΡΜ ΙΔ Η  

Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ

Στή .μελέτη μου αυτή ασχολούμαι μέ τήν ελληνικότατη άλλοτε παρευξεί- 
νια περιοχή τής Άνατολ. Ρωμυλίας, ή οποία περιελάμβανε τίς πόλεις, Ά γα
θούπολη, ’Απολλωνία (σημ. Σωζόπολη), Πύργο, Άγχίαλο καί Μεσημβρία. Μέ 
τήν περιγραφή αυτή αποβλέπω στό νά ζωντανέψω τίς αναμνήσεις τών έπιζών- 
των άκόμα ’Ανατολικορωμυλιωτών, νά τούς ξαναθυμίσω τήν ιστορική δια
δρομή τους στό διάβα τών αιώνων καί τήν τραγική μοίρα, πού έπεφύλαξε γι5 
αυτές, αγροίκος καί βάρβαρος κατακτητής. Αρχίζω άπό τήν Άγαθούπολη.

ΙΔ Ρ Υ Σ Η  — Θ ΕΣΗ  -  ΟΝΟΜ ΑΣΙΑ

Ή  Άγαθούπολη; βρισκόταν στίς ΒΔ άκτές τής Μαύρης Θαλάσσης, λίγο 
βορειότερα άπό τήν Θυνιάδα ’Άκρα καί τά στήν περιοχή εκείνη Τ— Β σύ
νορα. Ή  ίδρυση καί ή ονομασία της, καλύπονται άπό τήν μαγεία τών θρύ
λων καί τών παραδόσεων. Κατά μιά εκδοχή, Ιδρύθηκε άπό Μιλησίους άποί- 
κους κατά τον 7ο π.Χ. αιώνα, μαζί μέ άλλες νοτιότερα καί βορειότερα άποι- 
κίες, δπως ή Θυνιάς, τό Περοντικό (σημ. "Αγ. Στέφανος), ή Χερρόνησος, 
ή Απολλωνία (σημ. Σωζόπολις), ή Άγχίαλος, ή Μεσημβρία, όλες δέ μαζί 
αποτελούσαν τό Αποικιακό Συγκρότημα τών Μηλισίων μέ τή γενική ονομα
σία, «Απόλλωνιατών Χώρα», ονομασία ή οποία προήλθε άπό τον άνεγερθέντα 
στήν Απολλωνία Βωμό πρός τιμήν τού Απόλλωνος, άπό τον Αρχηγό τών 
άποίκων Αναξίμανδρον, ό όποιος κατά τον Αίλιανό, «. . .ήγήσατο τής είς 
Απολλωνίαν έκ Μιλήτου αποικίας. ..». "Ηταν έπίσης γνωστή καί ώς «Ζώνη 
τών Θύνων», άπό τήν αφθονία τών ψαριών αυτών (σκομβροειίδών), πού σέ 
τεράστιες ποσότητες άλιευόταν στον θαλάσσιο εκείνο χώρο.

Ή  πόλη ήταν κτισμένη στίς τελευταίες πρός τον Εύξεινο Πόντο άντη- 
ρίδες τού ορούς Παπία τού Μικρού Αίμου, τό όποιο κατά τον Ηρόδοτο, ήταν
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ή έδρα τοΰ Διός. «. . .Ζευς δέ ορθότατα κατά γνώμην γε τήν έμήν, καλεό- 
μενος Παπαΐος. ..» .

Τό αρχικό της ονομα ήταν «Αΰλαιον Τείχος», άλλά ό 'Ιστορικός και 
Φιλόσοφος Φλάβιος Άρριανός (95— 170 μ.Χ.), στον «Περίπλουν τοΰ Εύξεί- 
νου», τήν αναφέρει ώς «Αΰλαίου Τείχος», ό δέ Kiepert λέγει, οτι στους Ρω
μαϊκούς χρόνους, γραφόταν κα'ι ό)ς «Auleitichos Thera», ή «Thera X».

Η Α ΓΑ Θ Ο Χ Π Ο Λ Η  ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΩ Ν ΑΙΩΝΩΝ

α. *Η  Ά γα ΰΌ ύπ ο λη  ατούς άρχαίους Ρωμαϊκούς καί Βυζαντινούς  
χρόνους .

Τό Αΰλαιον Τείχος ήταν αυτόνομη Πολιτεία κατά τό αρχαίο πνεύμα τής 
πόλεως Κράτους. Στά 522 π.Χ. ΰπετάγη στους Πέρσες, απελευθερώθηκε δέ 
μετά τήν Ναυμαχία τής Σαλαμίνας, λίγο δέ αργότερα, περιήλθε ώς φόρου 
υποτελής στό μεγάλο Θρακικό Κράτος τών Όδρυσσών, μέχρι τό ι3'41 π.Χ., 
δπότε, μαζί μέ δλη τή Θράκη, ΰπήχθη στό Μακεδονικό Κράτος τοΰ Φιλίπ
που τοΰ Β '. Διετήρησε όμως τούς αυτόνομους θεσμούς της και έτσι τή βρήκε 
ό Μέγας ’Αλέξανδρος, δταν ήλθε στή Θράκη.

Ή  μετονομασία της σέ Άγαθούπολη, φαίνεται νά έγινιε στους χρόνους 
τών ’Επιγόνων, λίγο μετά τό θάνατο τοΰ Μεγ. ’Αλεξάνδρου, άπό τόν Στρα
τηγό Άγάθωνα, τόν όποιον άναφέρει ό Παπαρρηγόπουλος στον Β ' Τόμο τής 
'Ιστορίας του, στή διάταξη τών Μακεδονικών στρατευμάτων στή μάχη τοΰ 
Γρανικοΰ, «. . .Κα'ι πρώτον έτάχθησαν οί Θράκες, τών οποίων ήρχεν ό Ά - 
γάθων. . .». Πιθανός επίσης άνάδοχος είναι καί ό ’Αγαθοκλής, γυιός τοΰ 
Λυσιμάχου, πρώτου Βασιλέως τής Θράκης μετά τόν θάνατο τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου.

Σ'’ δλη τήν περίοδο τών Επιγόνων καί τής Ρωμαιοκρατίας, ή Άγα'θού- 
πολη ύπέστη πάρα πολλές επιδρομές καί λεηλασίες, άπό τις όποιες φοιβερώ- 
τερη ήταν ή εισβολή τών υπό τόν Βρέννον Γαλατών τό 279 π.Χ.

Κατά τόν μακραίωνα, στούς Βυζαντινούς χρόνους, αγώνα πρός τούς 
άσπονδους τοΰ Γένους εχθρούς, τούς Βουλγάρους, άν καί προστατευόταν άπό 
ισχυρότατα τείχη, έδοκιμάσθηκε πολλές φορές, ιδιαίτερα στούς χρόνους τών 
Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων, όπότε έπανειλημμένως άπετέλεσε τό γέρας 
τής μεταξύ τ<ύν Βυζαντινών καί Βλαχοβουλγάρων πάλης. Γιά τούς χρόνους 
τοΰ Αύτοκράτορα Ίσαακίου ’Αγγέλου (11.85— 1195), διαβάζει κανείς στήν 
«Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη» τοΰ Κ. Σάθα, «.. . . Βασιλεύς δέ δεύτερον στρα
τεύει κατά τών Μυσών. Ήκουσε γάρ μηκέτι περί τά δρη καί τούς βουνούς 
Ινίδιατρίβειν αύτούς, άλλά καί Σκύθας συλλαβόντας καί αυτήν αύλίζεσθαι
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Άγα'θούπολιν, κακά δρώντες μέγιστα. . εις άλλο δέ σημεΐον, « . . . Ή ν  
ούν δτε ό Βασιλεύς κατ’ αυτών εις Άγα'θούπολιν ήλαυνεν, οί δέ έδήουν, οσα 
τή Φιλιππουπόλει έγγίζοντα. ..».

Στά 12:04 περιήλθε μαζί μέ τήν Κων)πολη στήν κυριαρχία τών Φράγ
κων, τό 1(256 δμως βρισκόταν μαζί μέ τίς άλλες βορειότερα Ελληνικές πόλεις 
στήν κυριαρχία τών Βουλγάρων. Τίς απελευθέρωσε λίγο άργότερα ο έπανι- 
δρύσας τήν Βυζαντινή Αυτοκρατορία Αύτοκράτορας Μιχαήλ Παλαιολόγος, 
δπως γράψει ό Παχυμέρης: «. . .Τούτον τοιγαρούν, έχων ό Βαισιελεύς έτοι
μον τού Κων)νου, (Τσάρου) καταδρομεΐσθαι καί τήν εκείνου σκυλεύειν χώ
ραν, εί τοίς τού Βασιλέως εκείνος έποίοι, ου Μεσημβρίας μόνον στέρρων 
άντείχετο καί τής Άγχιάλου, άλλά καί Σωζόπολιν καί Άγαθούπολιν καί αλλα 
τε Κάστρα, δπερ οί τού Βασιλέως έπισκευασάμενοι, προσεκτώντο τώ Βα- 
σιλεϊ. . .».

■Περί τό 1000 καί πάλιν ή Άγαθούπολη περιήλθε γιά λίγο στους Βουλ.- 
γάρους, 30 δέ χρόνια άργότερα έδοκιμάσθηκε σκληρά άπό τούς άποστατή- 
σαντας Καταλανούς μισθοφόρους τού Βυζαντίου.

ΙΙαρ’ δλες τίς περιπέτειες, ή Άγαθούπολη εμφανίζεται στούς χρόνους 
τού ’Ανδρονίκου τού Δ' Παλαιολόγου (1076— 1378) ως άκμάζουσα καί εύη- 
μερούσα εμπορική πόλη, προστατευομένη άπό ισχυρότατα τείχη,, όπως γράφει 
τό χρονικό τού Φραντζή.

Στά τελευταία πριν άπό τήν 'Άλωση χρόνια, ή Άγαθούπολη μέ τήν 
Άγχίαλο καί τήν Μεσημβρία στόν Εύ'ξεινο Πόντο, καί τήν Σηλύβρια καί 
Ηράκλεια στήν Προποντίδα, αποτελούσαν τά τελευταία άπαμεινάρια τής άλ
λοτε πανίσχυρης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ή  Άγαθούπολη μέ τίς Θρα- 
κικές πόλεις τής παραλίας τού Εύξείνου Πόντου, περιήλθαν στούς Τούρκους, 
λίγο πριν αρχίσει ή πολιορκία τής Κων)πόλεως, δπως άναφέρει ό ’Ιωάννης 
Δούκας: « . . .  Ή ν γάρ ο Καρατζία Πέγις (Καρατζά Πασάς), προ καιρού 
σταλθείς σύν δυνάμει εις τά τού Πόντου Κάστρα, ήγουν Μεσημβρίον, Α χε
λώον (εννοεί τήν Άγχίαλο), Βυζόν (Χερρόνησον ή ΙΙορτοίβυζόν) καί Άγα- 
θούπολιν καί τά λοιπά προς εαυτόν έποιήσατο. . .». Τό φρούριο τής Άγα- 
θουπόλεως έπεσε ύστερα άπό άρκετά μακρά πολιορκία, κατά τήν δποία οί 
Τούρκοι έχρησιμοποίησαν άφθονη πυρίτιδα, μετά δέ τήν κατάληψή του, άνε- 
τίναξαν τά τείχη. Στή διάρκεια τής πολιορκίας της, πολλοί άπό τούς κατοί
κους διέφυγαν άπό τίς δύο υπόγειες στοές προς τίς δασωμένες καί άπρόσιτες 
εκτάσεις τού Μικρού Αίμου καί άλλοι, οί όποιοι διέθεταν δικά τους ιστιοφόρα, 
έσκόρπισαν σέ διάφορα άλλα μέρη, μιά δέ ομάδα άπό αύτούς ήλθε καί ίδρυσε 
στις άκτές τής Προποντίδος τήν κωμόπολη Τριγλιά, δπως αναφέρει μιά πα
ράδοση, πού διασώθηκε άπό τούς κατοίκους τής Νέας Τρίγλιας Χαλκιδικής.
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β * *Η ’’Αγα'θ'ούηολ'ηι στά χρόνια της Τουρκοκρατίας*

Σ ’ δλη τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας ή Άγαθούπολη έ'ζησε στήν άφά- 
νεια 'επαρχιακής μικροπόλεως, στά τελευταία δμως χρόνια τοΰ περασμένου 
αιώνα, έξελίχθη σέ μιά άκμάζουσα Έλλη,νούπολη μέ 7— 8 χιλιάδες αποκλει
στικά 'Έλληνες κατοίκους, μέ χίλια περίπου διώροφα ή τριώροφα σπίτια. Μέ 
τίς δύο γειτονικές κωμοπόλεις Παληό καί Νέο Βασιλικό, τά δύο Κεφαλο
χώρια Κωστή καί Προδίλοφο καί τά άλλα δύο μικρότερα, 'Άγιος Στέφανος 
καί Καλαντζάκι, αριθμούσε 15 περίπου χιλιάδες "Ελληνες, μέ μόνη παρα
φωνία, στό μικρό διάστημα τής Βουλγαροκρατίας, τούς λιγοστούς Βουλγά
ρους Δημοσίους 'Τπαλλήλους καί τίς οικογένειες τους.

"Εδρα ομώνυμης Επισκοπής υπό τον Μητροπολίτη Άδρ)πόλεως (τής 
όποιας ή ίδρυση χάνεται στά βάθη τών αιώνιον μέχρι τοΰ Αύτοκράτορος 
Λέοντος τοΰ Σ Τ ' τοΰ Σοφού),· Μητροπόλεως άπό τό 18'2!1, Σωζοαγαθου- 
πόλεως μετά τό 1829 καί Βασιλικού αργότερα, τής όποιας ό Μητροπολίτης 
έφημίζετο ώς 'Τπέρτιμος καί Έξαρχος Πάσης Μαύρης Θαλάσσης. Τον θρη
σκευτικό εξοπλισμό της αποτελούσαν: τέσσαρες παληές Βυζαντινές εκκλησίες 
στήν έσω πόλη (τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, πού ήταν καί Μητροπαλιτικός 
Ναός, τής Άναλήψεως, τής Αγίας Μαρίνης καί τοΰ Αγίου Γεωργίου), μιά 
νεώτερη (τοΰ Άγιου Δημητρίου) στήν έξω πόλη, τέσσαρα παρεκκλήσια μέσα 
καί πολλά Αγιάσματα έξω· καί γύρω σ’ αυτή καί τέλος ή Μονή τοΰ 'Αγίου 
Τωάννου Προδρόμου σέ μιά κρημνώδη ράχη τοΰ ακρωτηρίου, πάνω στό< 
όποιο ήταν κτισμένη ή Άγαθούπολη.

'Τπέροχη ήταν καί ή παιδεία στήν Άγαθούπολη: Μιά λαμπρή Αστική 
Σχολή Άρρένων ιδτάξια, ενα επίσης λαμπρό ΰτάξΐιο Παρθεναγωγείο, μέ 
600 περίπου μαθητές καί μαθήτριες, ικανοποιούσαν τίς εκπαιδευτικές ανάγ
κες τής πόλεως. Άπό τούς δασκάλους, πού άφισαν εποχή στό πέρασμά τους, 
αναφέρω:

Τον Θεόκλητο Κυριακίδη, ο οποίος εδίδαξε στήν Αστική Σχολή Ά ρ 
ρένων 50 όλοκ?νηρα χρόνια, πού ήταν ταυτόχρονα καί ό φημισμένος 'Ιεροψάλ
της τής Μητροπόλεως, κοντά στον όποιο ®μαθήτευσαν καί άνεδείχθησαν 
σπουδαίοι κι. αύτοί ψάλτες, ό Έλισσαίος Παπάζογλου, ό Δημήτριος Χηλίδηςκ.ά. 
Έγγονοί τοΰ Θ. Κυριακίδη είναι ό σημερ-ινός Πρόεδρος τής Κοινότητας 
Νέας Άγαθουπόλεως καί ό Τοπογράφος τοΰ Γ .Σ .Σ . πρωτοεξάδελφοι καί 
συνώνυμοι στό όνομα καί επώνυμο, Θεόκλητος Κυριακίδης. Κλεάνθη Πετ- 
μεζίδη, Κων)πολίτη καί απόφοιτο τής 'Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής, Παπα- 
γεώργιο- Πολυχρονιάδη, πού ήταν καί Παπάς καί Αρχιερατικός Επίτροπος 
καί τον όποιο μόλις κατέλαβαν οριστικά τήν Άγαθούπολη οί Βούλγαροι, τον 
συνέλαβαν γιά τήν μεγάλη εθνική του δραστηριότητα καί άφοΰ τον εβασά-
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νισαν, τόν κατέσφαξαν στις όχθες τοΰ ποταμοΰ Άρίσΐβόυ( ανεψιός του ήταν 
ό άποθανών πριν αρκετά χρόνια στήν Θεσ) νίκη, Συν)ρχης Πεζικού Κων
σταντίνος Πολυχρονιάδης), Αρσένιο Μανούδη, Σάββα Σαντορίδη,, ’Αντώ
νιο Προδρόμου, Ευστράτιο Πολυχρονιάδη,, πατέρα τοΰ Συν)ρχου Κων. Πο- 
λυχρονιάδη (πέθανε νομίζω· στήν ’Αμερική, οπου είχε μεταναστεύσει μετά 
τόν εκπατρισμό του), ΙΙαν. Χατζηγεωργίου, απόφοιτο· τού Γαλλοελλη,νικοΰ Λυ
κείου Κων)πόλεως (τοΰ Χατζηχρήστου) και Μιχαήλ Μάκρα (Χιώτη τήν 
καταγωγή).

Άπό τούς δυο τελευταίους, ό Παν. Χατζηγεωργίου, μετά τήν οριστική 
κατάληψη τής Άγαθουπύλεως άπό τούς Βουλγάρους καί τό κλείσιμο τών 
Σχολών της, διωκόμενος άπό τό Βουλγαρικό Κομιτάτο γιά τήν εθνική του 
δραστηριότητα, διέφυγε μέσω Πΰργου στήν Θεσ)νίκη, άπό τόν Νοέμβριο 
τοΰ 191ο, άγνωστος καί στερούμενος τών πάντων. Ευτυχώς διωρίσθη γρή,- 
γορα Διδάσκαλος στό Στρυμονικό Σερρών καί άπό έκεΐ, σέ λίγο Διευθυντής 
στό Β ' Δημ. Σχολείο Σιδηροκάστρου, όπου τόν 'βρήκε ή Βουλγαρική κατοχή 
τής Άνατολ. Μακεδονίας τοΰ .1.916—1918, τοΰ Α' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Έκεΐ τόν συνέλαβαν οί Βούλγαροι καί τόν μετέφεραν στήν Βουλγαρία, οπου 
πέρασε τρία χρόνια σάν δμηρος στά Στρατόπεδα όμηρων τής Σούμλας, τοΰ 
Καρνομπάτ, τοΰ Φερδινάνδοβο καί τής Φιλ)πόλεως. Έπανελθών μετά τήν άνα- 
κωχή τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1918, ασχολήθηκε αρχικά μέ τό ζωεμπόριο στήν 
περιοχή τοΰ Σ ιδηροκάστρου, γιά νά έγικατασταθή έν συνεχεία στήν Θεσσα
λονίκη. Στήν πόλη αύτή ίδρυσε τό 1·920 τόν Σύνδεσμον Θρακών «Η ΑΛΤ
ΤΡΩΤΟΣ ΑΓΑΘΟΤΠΟΛΙΣ», τοΰ όποιου έπί 2'Οετίαν άνεδεικνύετο αναντι
κατάστατος Πρόεδρος καί συνέβαλε τά μέγιστα στήν διά τοΰ ’Εποικισμοΰ 
αγροτική εγκατάσταση, χιλιάδων οικογενειών τών έκ Βουλγαρίας Προσφύγων 
στούς Νομούς θεσ)νίκης, Κιλκίς, Ημαθίας καί Πιερίας. Τό 1925 έξελέγη 
Δημοτικός Σύμβουλος θεσ)νίκης καί τό 1929, μετά τήν παύση τοΰ τότε 
Δημάρχου Πατρικίου, έτιμήθη άπό τό Δημ. Συμβούλιο μέ τό άξίωμα τοΰ 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Τό 192ι6, εκλεγείς Πρόεδρος τοΰ Οίκοδ. Συνεται
ρισμού «ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ» θεσ)νίκης, άφοΰ έπέτυχε τήν άπαλ- 
λοτρίωση καί διανομή τών οικοπέδων, άπεσύρθη, χωρίς νά δεχθή τό προσ- 
φερθέν σ’ αυτόν οικόπεδο·. Κατά τήν ίδια περίοδο διετέλεσε Πρόεδρος τής 
"Ομοσπονδίας Βορειοθρακών καί Πρόεδρος τοΰ Συνεδρίου τών έκ Βουλγα
ρίας Προσφύγων στό Β ' Συνέδριό τους. Μετά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο 
έξελέγη ’Αντιπρόεδρος τής υπό τόν άείμνηστο Καθηγητή τοΰ Πανεπιστη
μίου θεσ) νίκης Περ. Βιζουκίδη Μεγάλης ’Επιτροπής ’Αλυτρώτων Βορείου 
Ελλάδος καί Πρόεδρος τής Κεντρικής Επιτροπής Προσφύγων. Διετέλεσε 
επίσης καί Πρόεδρος τής θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης καί μετά τό 1961, 
Πρόεδρος τών Συνταξιούχων ’Εμπόρων θεσ) νίκης. Πέθανε τήν άνοιξη τοΰ
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1971 σέ προχωρημένη ηλικία, άφοΰ έγραψε τό 1967 τήν ιστορία τής γενέ
τειράς του, που αποτελεί ανεκτίμητο 'Ιστορικό, Εθνικό καί Λαογραφικό δο- 
κουμέντο γιά τήν αλησμόνητη εκείνη Έλληνοΰπολη.

Ό Μιχαήλ Μάκρας (έκτοπισθείς γιά τήν μεγάλη εθνική του δραστη
ριότητα πριν άκόμα γίνει ό γενικός εκπατρισμός τών Άγαθουπολιτών), κατέ
φυγε μέσω Αίνου στήν Θεσσαλονίκη, δπου χειροτονήθηκε τό 1917 από τόν 
αείμνηστο Μητροπολίτη Γεννάδιο Κληρικός. ’Από τότε επί 44 ολόκληρα χρό- 
νιαι υπηρέτησε, σάν Διάκος στις εκκλησίες 'Αγ. ’Αθανασίου, Ά γ. Σοφίας 
καί ’Αχειροποιήτου μέχρι τό 1933, ώς Πρεσβύτερος στήν Πυλαία τό 1933—  
19,34 καί άπό τό 1935 μέχρι τό Δεκέμβριο τοΰ 19'61, σάν ’Εφημέριος στήν 
εκκλησία Ά γ. Ελευθερίου Ντεπώ, προαχθείς τό 1940 σέ αρχιμανδρίτη καί 
Ιερατικό Προϊστάμενό της, στις προσπάθειες δέ αυτού καί στήν ακάματη 
δραιστηριότητά του οφείλεται ή ανοικοδόμηση τοΰ νέου περικαλλούς Ναοϋ, 
στήν θέση τοΰ παληοΰ. Άποχωρήσας τό Δεκέμβριο τοΰ 1:931 λόγω ορίου 
ήλιικίας, έζησε τρία άκόμα χρόνια, άγαπώμενος καί έκτιιμώμενος άπό δλους 
τους ενορίτες του. Πέθανε στις άρχές Μαίου τοΰ 1964, άπό ψυχική κατά
θλιψη γιά τόν πρόωρο θάνατο τοΰ νεόνυμφου υιού του. Ό  νεκρός του κρα
τήθηκε επί τρεις ημέρες στήν εκκλησία του σέ λαϊκό προσκύνημα καί ή κη
δεία του έγινε μεγαλοπρεπέστατη. Τόν άποχαιρέτησε μέ εμπνευσμένη ομιλία 
του δ τότε Δήμαρχος Καλαμαριάς, ή δέ νεκρική πομπή μέ επί κεφαλής τόν 
ίδιο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα, έγινε κατ’ άπαίτηση τοΰ ίδιου 
τοΰ Μητροπολίτη, πεζή, μέχρι τό Νεκροταφείο Καλαμαριάς. Καί στήν ιερή 
μνήμη τοΰ ακαταπόνητου εκείνου, Δασκάλου —  Εθναποστόλου στήν αλησμό
νητη Άγαθούπολη, καί Παππά—Αρχιμανδρίτη στήν Θεσ)νίκη, έγράφτηκε 
άπό τούς δικούς του τό παρακάτω εμπνευσμένο ποίημα:

«Είν’ ή δάφνη τών προγόνων κτήμα, στής Πατρίδας βγαίνει τά βουνά, 
τών ή ροδών μας κοσμεί τό μνήμα, ψάλλουν τά παιδιά, μά. . .  
νά πεθαίνουν τέτοιοι άνδρες είναι κρίμα, μά πώς άλλοιώς θά σβύσουν τής

πατρίδος τά δεινά;
Έ τσι έγινες άντάρτης, μά καί δάσκαλος μέ ζήλο, εις τόν άπαντά σου βίο,

τήν παιδεία είχες φίλο.
Καί τά θεία νάματά της, ποΰχες μέσα στήν καρδιά σου, τά μετέδιδες σέ δλους,

π’ άγαποΰσες σάν παιδιά σου. 
Μέ άγάπη θά θυμούνται κληρικοί τό όνομά σου καί οί άλλοι άς μιμούνται,

τό καλό παράδειγμά σου.
Αναπαύσου εν ειρήνη, άς άγάλλετ’ ή ψυχή σου, δέν έβάσταξες τόν πόνο,

καί εΰρήκες τό παιδί σου».
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Ή  κυριώτερη ασχολία τών Άγαθουπολιτών, ήταν ή εμπορική ναυτιλία, 
στήν όποια ασχολούνταν τά 3)4 τών κατοίκων. Τά Άγαθουπολίτικα καράβια, 
από 10 μέρι 700 τόννων, αρμένιζαν στή Μαύρη Θάλασσα, στήν Προποντίδα, 
στό γαλανό Αιγαίο καί στή Μεσόγειο*, άπό τή Βυρη,ττό καί τήν ’Αλεξάνδρεια, 
μέχρι τό Γιβραλτάρ. Τά ταξείδια εκείνα διακρούσαν 6— 9 μήνες, ανάλογα 
μέ τίς επικρατούσες καιρικές συνθήκες, όλοι δμως ο'ι ναυτιλλάμενοι θεωρούσαν 
υποχρέωσή τους, νά βρίσκωνται κατά τή χειμερινή περίοδο στήν πατρίδα 
τους, γιά νά γιορτάσουν μέ τίς οικογένειες του τίς γιορτές τού Προστάτη τους 
'Αγίου Νικολάου, τών Χριστουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς καί τών Θεοφα- 
νείων. Ή  περίοδος τών εορτών εκείνων, ήταν άπό τίς πιο χαρούμενες γιά 
τήν ’Αγαθούπολη..

Ίικανώτατοι ναυτικοί οί ΆγαΟουπολΐτες, άνέδειξαν πολλούς καί φημι
σμένους Κυβερνήτες Άτμοπλοίων καί 'Ιστιοφόρων σκαφών, ακτοπλοϊκών καί 
υπερπόντιων, πραγματικούς θαλασισόλυκους. Αναφέρω μερικούς άπό αυτούς: 
Τούς Κυβερνήτες άτμοπλοίων, Κυρ. Ζαχαριάδη, Βασ. Σκουβάκλη, Γεώργ. 
Φραντζόλά, Νικ. Ντούμο, Γεώργ. Τσολάκη, Χρυσό· Μακρή, Κων. Χειρο
πέδη Νικ. Γκάκο, Νεόφ. Κοζάκο, τούς Κυβερνήτες 'Ιστιοφόρων υπερπόν
τιων (400—*1000 τόννων), Kcov. Άναστάσογλου, Παναγ. Τσαμούρη, Ίωάν. 
Μακρή, Νικ. Γκάκο, Χατζηκωσταντή Χατζηγειοργίου, Μιχ. Τσιμπίκα, Πα- 
ναγή Τσιμπίκα, Γεώργ. Μακρή, Παν. Γκάκο, Κυρ. Τσιμπίκα, Μανώλη Ψω- 
μόγλου, Γεώργ. Τσολάκη, Στυλ. Μακριόγλου, Πολύχρονη Άμπατζή, Άλέξ. 
Τσιμπίκα, Νικ. Άνέστη, Παν. Άνέστη, Εύστρ. Παντελεμίδη, Έπαμ. Παν- 
τελεμίδη, Γεράσ. Τσαμούρη, Παύλο Δαγλή, Νικ. Τσαμούρη ή Νεφοβούμαι, 
τούς Κυβερνήτες μικροτέρων 'Ιστιοφόρων (10— 100 τόννων), Κων. Άνέ
στη, Κων. Καγιάβη, Γεώργ. Φόρογλου, Πολ. Φόρογλου, Παν. Κούτσουρο, 
Εύστρ. Μολλή, Βλάσ. Βλασιάδη, Θεόδ. Κακούλα, Χαρ. Καλίτσα, Στυλ. Μα
λακό, Παν. Ζαχαριάδη, ’Ορθόδοξο Πεφτιτσέλη, Κων. Κουτσοκόγη, Γεώργ. 
Μαμούκαρη, Ίωάν. Χατζηεμμανουήλ, Γιάννη Μπέρουλα, Μάρκο Άστέρη, 
Ίωάν. Χαντή, Κλεάνθη Χαντή, Γεώργ. Άστέρη, Κων. Βλασιάδη κ.ά., τούς 
Πλοηγούς καί Κυβερνήτες Σλεπίων, Κων. Γιαννούλη, Ίωάν. Σκουβάκλη, 
Γεώργ. Άστέρη, Κυρ. Τσολάκη, Κυρ. ΙΙεφτιτσέλη, Νικ. Καρανικόλα, Γεώργ. 
Θεοφάνους ή Καπετάν Τζωιρτζή, Γεώργ. Καρνοΰτσο*, Ίωάν. Μαιστρονικολή, 
Μάρκο Πεσιτζή, Γεώργ. Κακούλα, Βασ. Βάσιλο καί τόσους άλλους, πού δέν 
μπορούμε βέβαια νά τούς άναφέρουμε.

Άπό τον εμπορικό στόλο τής Άγαθουπόλεως, μεγάλο μέρος σωζόταν 
μέχρι τό 1914, οπότε έ'λαβε χώρα ό βίαιος εκπατρισμός τών κατοίκων της. 
Ή  επικράτηση τής πετρελαιομηχανής καί οί προσφυγικές περιπέτειες στά 
τρομερά χρόνια τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου, συνετέλεσαν στήν ολοκληρωτική 
εξαφάνισή του. Σήμερα, ένα μονάχα σκάφος τών 10:000 τόννων,, περιφέρει
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άνά τίς θάλασσες τής ύφη λ ίου τό όνομα τής χαμένης Άγαθούπαλης. Ανήκει 
στόν Εφοπλιστικό ’Οργανισμό του Άγαθουπολίτη τήν καταγωγή, Γεωργ. Κ. 
Μακρή, ό όποιος διέθεσε, καί τή δαπάνη γιά τήν κατασκευή τοΰ Ηρώου τής 
Νέας Άγαθουπόλεως στόν Νομό Πιερίας.

Ή  'Αλιεία ήτο πολύ ανεπτυγμένη. Ό  ένάλιος πλούτος τών Θρακικών 
παραλίων τής Μαύρης Θαλάσσης ήταν άφθονώτιατος, ιδιαίτερα σέ θύνους 
(Σκομβροειδή), σκουμπριά, παλαμίδες, τουρούκια, λακέρδες (πού άλιευόταν 
κατά τόν ’Οκτώβριο, δταν τά ψάρια αύτά μετακινούνταν κατά αγέλες άπό 
τήν Μαύρη Θάλασσα προς τήν Προποντίδα γιά νά παραχειμάσουν καί νά άπο- 
Οέσουν τά αυγά τους), καλκάνια, (σίακες) (πού «θεωρούντο ό 'βασιληάς τών 
ψαριών τής Μαύρης Θαλάσσης καί άλιεύονταν κατά τόν Μάρτιο καί ’Απρί
λιο. Τά σαζάνια ήταν απαραίτητα στις ημέρες ψαροφαγίας: τού Ευαγγελι
σμού καί τής Κυριακής τών Βαΐων), κεφάλια, μεγάλους γο'βιούς, μύδια τής 
πέτρας καί πελαγίσια, καί τέλος τσίρους (πού έπαρασκευάζοταν άπό τά άλι- 
ευόμενα σέ μεγάλες ποσότητες κατά τόν ’Απρίλιο σκουμπριά, δπότε τά ψάρια 
αύτά, άιδυνατισμένα άπό τήν πολύμηνη παραμονή στά φτωχά σέ τροφές νερά 
τής Προποντίδος, επέστρεφαν στή Μαύρη Θάλασσα, δπου ζοΰσαν δλο τό καλο
καίρι καί τό μισό φθινόπωρο, παχυνόμενα άπό τίς άφθονες τροφές, πού έφερ
ναν στή θάλασσα αυτή τά πολλά καί μεγάλα ποτάμια της). Τά ψάρια δέν 
άποτελούσαν μόνον μιά άπό τίς κυριώτερες τροφές γιά τούς κατοίκους τής 
’Αγαθούπολης, άλλά καί άντικείμενο εμπορίου προς τό εσωτερικό τής Θρά
κης: τίς 40 Έκκλησιές, τήν Άδριανούπολη καί τήν Κωνσταντινούπολη.

Γιά τήν αλιεία ή Άγαθούπολη διέθετε περί β— Ί  Νταλιάνια (Απόχες), 
πού ανήκαν κυρίως σέ ιδιώτες, δπως τής Βαρβάρας, τού Χιοριού, τού Κα- 
λάντζου, τού Άχτού,τού Ρεζβιού καί Παραρεζβιού καί ένα κοντά στόν 'Άγιο 
Στέφανο ώς καί άρκετά 'Αλιευτικά Συγκροτήματα, πού τά λέγανε «Τακί
μια». Τά συγκροτήματα αύτά άποτελούνταν άπό τρία σκάφη, τά δύο πρώτα 
μεγάλα καί ισχυρής κατασκευής χωρίς κουπαστή καί τό κύτος τελείως άνοι, 
κτό, γιά νά·· πέφτουν εύκολα τά ψάρια μέσα καί τό τρίτο, μικρή βαρκούλα 
γιά γρήγορες κινήσεις. Τό πρώτο, πού ήταν καί τό μεγαλύτερο, μέ χωρητι
κότητα 23—<25 τόννων, λεγόταν «Τσιροκάϊκο», τό δεύτερο, χωρητικότη,τος 
10 τόννων, λεγόταν «Βίγλα» καί τό τρίτο, ή βαρκούλα, «Φελούκα». Τά συγ
κροτήματα αύτά κοστίζανε πολλά χρήματα καί λίγοι Άγαθουπολΐτες διέθε
ταν τέτοια, δπως οί: Κυργιώργης Χατζηγεωργίου, Χριστοδουλάκης Σαρό- 
γλου, ΐΓΙαναγής Τσίγαρος, Βαρθολομαίος Χατζηγεωργίου καί Νικολάκης 
Βρ ουλής.

’Άλλος πλουτοπαραγωγικός κλάδος τής περιοχής, ήταν ή εκμετάλλευση 
τών άπεράντων δασών, τά οποία έξετείνοντο έως τίς άνατολικές καί νοτιοανα
τολικές υπώρειες τού Μικρού Αίμου καί τίς 40 Έκκλησιές. Άπό τίς παρά
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κτιες περιοχές τών δασών αυτών έξήγοντο μεγάλες ποσότητες καυσόξυλων 
καί ξυλανθράκων άπό δένδρα δρυών, που μεταφερόταν μέ Άγαιθουπολίτικα 
καράβια στήν Κωνσταντινούπολη, άπό δέ τις μεσόγειες, άφθονη οικοδομήσιμη 
κα'ι ναυπηγήσιμη ξυλεία ώς κα'ι μεγάλοι κορμοί δένδρων, μήκους 10 καί πλέον 
μέτρων, που μεταφερόταν στή Ρουμανία, οπου έχρησιμοποιοΰντο γιά τήν 
κατασκευή βάθρων, γεφυριών καί τραβερσών σιδηροδρομικών γραμμών, μέ 
κύριο έξαγωγέα τόν Κυργιώργη Χατζηγεωργίου, ό οποίος κατόπιν συμβά- 
σεως μέ τή Ρουμανική Κυβέρνηση, τήν εφωδίαζε μέ τεράστιες ποσότητες 
κορμών δένδρων, γιά τούς ανωτέρω σκοπούς. Ή  οικοδομήσιμη καθώς καί ή 
ναυπηγήσιμη ξυλεία, παρασκευάζετο άπό ειδικούς τεχνίτες—υλοτόμους, άπό 
τό χωριό Κωστή, μέ κυριώτερους έξαγωγείς τούς Χατζηαλέξανδρο, Χατζη
γεωργίου καί Στυλ. Καρίδη καί τό μοναδικό ναυπηγό Δημήτριο Άναστα
σιάδη, οί δέ ξυλάνθρακες κατασκευαζόταν άπό ειδικούς τεχνίτες Βουλγάρους, 
πού έρχονταν άπό τά γύρω τής Άδρ) πόλεως καί τοΰ Όρτάκιοϊ χωριά καί 
έργάζοντα άπό τοΰ Αγίου Γεωργίου, μέχρι τοΰ Αγίου Δημητρίου.

—  Άλλά καί ή άμπελουργία εύδοκιμοΰσε στήν Άγαθούπολη, σέ ση
μείο νά καλύπτωνται οί ανάγκες τής εσωτερικής καταναλώσεως καί νά έξά- 
γωνται μεγάλες ποσότητες εκλεκτών, δυνατών καί εύγεστων κρασιών πρός 
τήν ’Οδησσό καί τήν Κριμαία, ιδιαίτερα στά πριν άπό τά 1900 χρόνια. "Άν 
καί δέν υπήρχε Άγαθουπολίτης, πού νά μή έχη δικό του άμπέλι, τά πιο με
γάλα τά είχαν οί Κυργιώγης Χατζηγεωργίου, Γιαννούλιος Κωσταντάς, πού 
τά καλλιεργούσε ώς τά 90 του χρόνια, οί Κωνσταντή ς καί Παναγής Γιαν- 
νούλιου, ό Γιάγκος Θεοφανίδης, 6 Κυρ. Μαμούκαρης, ό Χριστόδ. Σαρό- 
γλου, ό Εύθ. Θεοφανίδης, δ Θεόφ. Μιχαηλίδης, ό Παν. Κυριακίδης κ,ά.Ή ύπαρ
ξη τόσων πολλών μεγαλοαμπελουργών, έδημιουργοΰσε άμιλλα στήν παραγωγή 
τοΰ καλύτερου κρασιού, πού τό πουλούσαν μέ ειδική μονάδα μετρήσεως, ένα ξύ
λινο κουβά, περιεκτικότητος 8 οκάδων (μέτρο).

Ό  τρύγος καί τά επακόλουθά του, έπαιρναν μορφή πραγματικού πανη
γυριού, δπως καί στις άλλες αμπελουργικές περιοχές τής Θράκης. Πρώτο 
μέλημα κάθε νοικοκύρη στον τρυγητό, ήταν νά ξεχωρίση τά σταφύλια εκείνα, 
πού είχαν άντοχή γιά νά κρατήσουν πολύ, (τά όποια πραώριζαν γιά τήν χει
μερινή περίοδο) καί τά κρεμούσαν στά ξύλινα ταβάνια, οπου καί ή συντήρη
σή τους ήταν 'βέβαιη, άλλά καί ή προστασία τους άπό τήν άδηιφάγο όρεξη τών 
μικρών τοΰ σπιτιού έξησφαλισμένη. Μετά τή διαλογή αύτή, τά υπόλοιπα (στα
φύλια μεταφερόταν στήν άκρη τοΰ άμπελιού, έκεΐ οπου τά έρριχναν σέ ειδι
κά βυτία, γιά τό πρώτο «ζούλισμα». Μετά έρριχναν τό γλεΰκος σέ μεγάλα βα
ρέλια, (κάδους) πραγματικές μπόμπες, περιεκτικότητος 1.000 - Ιιδ.ΟΌιΟ οκά
δων, τά δποία έφόρτωναν σέ βοϊδάμαξες, συρόμενες άπό μεγάλης άντοχής 
βουβάλια, στολισμένα μέ χάνδρες, .κουδουνάκια καί κορδέλλες. Στά κέριατα τών
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ζώων έβαζαν μετά ενα μανδήλι καί άπό ενα σκόρδο γιά προφύλαξη άπό βά
σκαμα. Ό  ζευγολάτης, έφερε στή μέση του ένα κομμάτι, ύφασμα άπό μπασιμπά 
ή χασέ, μήκους 2 μέτρου'. Τό σημείο τό όποιο έπαρουσίαζε τήν πανηγυρικό
τερη όψη, ήταν ή κεντρική είσοδος τή; πόλεως, (ικαλουμένη ραψάρτα) διότι 
εκεί εγκαθίστατο ό ενοικιαστής τής δέκατης, ό γνωστός Μουκατατζής, μέ τούς 
γραμματικούς του καί τά συνεργεία του. Ή  μεγαλοπρεπής δέ εμφάνιση στά 
«Γραψάρια» τών άμαξιών, πού μετέφεραν τίς μεγάλες ποσότητες σταφυλιών 
τών αμπελουργών, έδιδε τον χαρακτηριστικότερο τόνο τοΰ πανηγυριού. Οί 
κάδοι κατατάσσονταν άπό τήν 'Υπηρεσία τοΰ Δημοσίου ΌΟωμανικοΰ Χρέους 
σέ τρεις κατηγορίες, A, Β, καί Γ, άνάλογα μέ τήν χιυρητικότητά τους. Ή  πο- 
σότης τοΰ περιεχομένου γλεύκους άπεδειικνύετο άπό τον αριθμό τών εσωτερι
κών χαραγών (κερτικίων). Κάθε μιά χαραγή αντιστοιχούσε σέ 100 οκάδες. 
'Όταν γέμιζε ό πρώτος κάδος στό αμπέλι, ό άμαξας, ντυμένος μέ τή γιορτι
νή του φορεσιά, άφοΰ έκαμνε τό σημείο τοΰ σταυρού, ξεκινούσε, προηγούμε
νης τής μουσικής γιά τά «Γρο/ψάρια», απ’ όπου μετά τον υπολογισμό τής 
ποσότητος καί τήν παρακράτηση τής δεκάτης, «συνέχιζε γιά τό σπίτι τού 
ιδιοκτήτη, τό γλεύκος (μούστος) έικκενούτο σέ βαρέλια, όπου «γινόταν ή ζύ- 
μωση καί μετεβάλλετο στό υπέροχο ’ΑγαίΟοπουλίτικο κρασί. Μιά ποσότητα 
άπό τό γλεύκος εκείνο κρατούσε ή νοικοκυρά, γιά νά παρασκευάση τά χειμε
ρινά γλυκά, Ρετσέλια, Μουσταλευριές, Μουστολαμπάδες μέ μπόλικα καρύδια 
κ. ά. Μετά τήν εκκένωση τού γλεύκους στά βαρέλια, ακολουθούσε ή μεταφο
ρά -μέ μεταλλικούς κουβάδες τών σταφυλών στά μεγάλα, υψηλά καί ανοικτά 
άπό πάνω βαρέλια τού κατωγιού, πού τά λέγανε ίΙΙατητήρια, όπου συνεχιζό
ταν τό ζούλισμα γιά νά βγή τό υπόλοιπο γλεύκος καί νά παραχθή ή 2η παρτίδα 
τού κρασιού, πού τήν έλεγαν «Τσίπουρά» ή «Μπρούσκα». Τά άπομένοντα. στά 
βαρέλια τσίπουρα, μεταφερόταν στά καζαναριά γιά απόσταξη. Τέτοια καζα- 
νιαριά, είχαν, ό Εύ'Ο. Μπαριμπέρης, ό Χριστοδουλάκης Σαρόγλου καί δ Γιαν- 
νούλης. Ή  απόσταξη γινόταν κατά σειρά προτεραιότητος, τά δέ καζαναριά 
«λειτουργούσαν όλο τό 24ωρο , λόγω τού επείγοντος τής εργασίας.

—  Τέλος ή Άγαθούπολη ήταν καί σπουδαίο Εμπορικό, ’Επαγγελματι
κό καί Βιοτεχνικό κέντρο. 'Τπήρχαν περί τά 15 - 20 Παντοπωλεία, όπου 
έπωλούνταν εκτός άπό τά είδη διατροφής (τά σημερινά δηλαδή εδώδιμα) 
πάμπολλα άκόμα άλλα είδη : Μπαχαρικά, Ζαχαροπλαστικής, Χημικά, Ποτά, 
Σιδηρικά, 'Ταλικά, 'Τφ άσματα, Νήματα καί άλλα πολλά, πού δέν μπορώ φυ
σικά νά τά απαριθμήσω. Τέτοια Παντοπωλεία ήταν, τών αδελφών Ίωάννου, 
Ευσταθίου καί Πολύχρονη Πολυχρονιάδη, τού Μάρκου καί Σκουβάκλη, τών 
Γεωρ. Γερασίμου καί Γ. Κουφοπούλου, τών ΆΟαν. καί Εύθ. Θεοφανίδη, τών 
Παν. καί Γεωρ. Βουτσίδη, τού Έλισσαίου Παπάζογλου, τού Γιάγκου ,Ιωαν- 
νίδη, τού Έμμ. Καλογερή, τού Δημ. Χατζηγεωργίου, τού Ζαφ. Πολυμενίδη,
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τοΰ Άλεξ. Τσιμπίκα, τοΰ Παύλου Τσουτσούλη, τοΰ Κωνσταντή Μπογιατζή, 
τοΰ Γεωρ. Μαύρου, τοΰ Νικ. Ναμπίδη κ. α.

Άρκετά Καφεποτοπωλεΐα και παραλιακά κέντρα, δπως, τοΰ Εΰθ. Μπερ- 
ιμπέρη, ό δποΐος ήταν (όπως δλοι οι δμοιοί του) και κουρέας και διέθετε τήν 
μοναδική λατέρνα τής πόλεως, τοΰ Άθαν. Νικολαΐδη, ή Άλτιπαρμάκη (για
τί ειχε G δάκτυλα), τοΰ Θεοφ. Μιχαηλίδη, τοΰ Δημ. Χατζηϊακώβου, τοΰ Παν. 
Τσαμούρη (δ όποιος ειχε καί νυστέρι γιά κοφτές βεντούζες, έκανε δέ επίσης 
και τόν οδοντίατρο), τοΰ Κυργιώργη Χαζηγεωργίου, τοΰ ’Ορθοδόξου Γιαν- 
νακάκη, τοΰ Βαρσάμη Μακριόγλου, τοΰ Μάρκου Αναγνώστη, τοΰ Άντων. 
Εγγλέζου Κοκονιάρη καί τοΰ Κων. Μπογιατζή,

'Υπήρχαν επίσης άρκετά 'Τποδηματοποιείϊα, που ικανοποιούσαν τίς ανάγκες 
τών κατοικούν, όχι μονάχα τής Άγαθουπόλεως, ιμά καί όλης τής ’Επαρχίας, 
δπως, τοΰ Άγγελάκη Ζωγραφίδη,, τοΰ Δημ. Τσιμπίκα (τόν λέγανε .καί Μα- 
στροκαλούδη) , τοΰ Κων. Πρωτογέλογλου, τοΰ Γεωρ. Χρυσοΰ, τοΰ Γεωρ. Μα- 
μούκορη, τοΰ Παν. Αούμα, τοΰ Παν. Ξούρου κ. ά.

Ή  Άγαθούπολη, είχε επίσης τέσσαρα Κρεοπωλεία, δυο Σιδηρουρ
γεία, ιρία Λευκοσιδηρουργεΐα, τρία Ποτοποιεία : τών Δημ. Χατζηκο)νσταν- 
τίνου, Άλεξ. Χατζηκωνσταντίνου καί Δημ. Σκορδοπούλου, δύο Χρυσοχοεία 
καί Ωρολογοποιεία, τών Γεωργάκη Κουγιουμτζή καί Μάρκου Μαυρίδη, οκτώ 
Αρτοποιεία, τών Χατζηαλεξάνδρου Χατζηγεωργίου, (εκμεταλλευόμενο άπό τόν 
Γ. Χατζηλενιό, ή Δήλο), Κων)νου Βογιατζοπούλου, Νικ. Ζωπολίτη, Γιάννου 
Μπέρουλου, ΙΙαντελέμου καί Δημοσθ. Βεργίδη, Κων. Κουτσακόη, Κελεπήρη, 
Μανώλη Βεργίδη καί Άντ. Τσαμούρη, δύο εμπορικά εξαγωγής οικοδομήσι
μου καί ναυπηγήσιμου ξυλείας, τών Χατζηαλεξάνδρου Χατζηγεωργίου καί 
Στυλ. Μακρίδη, ενα Γουναράδικο, τοΰ Γεωρ. Μακρή καί ένα Φωτογράφο, τόν 
Άντ. Άντωνιάδη, ή Σφέτκο.

Δύο Ξενοδοχεία, (τοΰ Κυργιώργη Χατζηγεωργίου τό ενα καί τοΰ Βαρ
σάμη Μακριόγλου τό άλλο) καί τέσσαρα Πανδοχεία (Χάνια), τών Κυργιώρ
γη Χατζηγεκοργίου, Κων. Μπογιατζή, Χατζηαλεξάνδρου Χατζηγεωργίου καί 
Παναγιώτη Τσιγάρου, έστέγαζαν τούς ξένους καί περιοίκους, πού ερχόταν 
στήν Άγαθούπολη.

Ή  αλευροβιομηχανία αντιπροσωπευόταν άπό τόν πετρελαιοκίνητο άλευ- 
ρόμυλο τών Θεοορ. Μιχαηλίδη καί Άρσένη Μανούδη (ό δεύτερος, ήταν επί
σης δάσκαλος καί διετέλεσε Διευθυντής τοΰ Άρρεναγωγείου τής Άγαθουπό
λεως), άπό τόν στό χωριό Προδίλοφο υδρόμυλο τών ά)φών Κων) νου καί Γεωρ. 
Χατζηγεωργίου, καθώς καί από τούς γραφικούς ανεμόμυλους τών Νικ. Γκά- 
κου, Κων. Χατζηγεωργίου, Εύθ. Θεοφανίδη καί Κωρ. Χρυσάφη, Κων. Βάν- 
τρη ή Κατσαμάνη, Κων. Κορδώνη, Παρ. Σαββατιανού Θεοκλ. Χειροπέδη 
κ. α. οί όποιοι στις ώρες τής λειτουργίας τους, έδιναν ξέχωρη χάρη καί με
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γαλοπρέπεια στήν πόλη. Τίποτε δέν άπόμεινε απ’ αύτούς. Τούς κατέστρεψαν 
όλους οί Βούλγαροι.

Ό  ’Επιστημονικός Κλάδος αντιπροσωπευόταν άπό δύο γιατρούς, τόν 
Λημήτριο Σαρόγλου, άπό τήν αρχοντική οικογένεια τού Χριστοδουλάκη Σα- 
ρόγλου, ό όποιος έσπούδασε στήν Γενεύη, άλλά άπό αγάπη πρός τήν γενέτει
ρά του εγκαταστάθηκε σ’ αύτή καί ήσκησε τό επάγγελμά του καί τόν Χρηστό 
Κάλφογλου, ό όποιος ήταν αρχαιότερος, έκανε δέ έπίσης τό Σαράφη (’Αργυ
ραμοιβό), άλλά καί τόν τοκογλύφο (έδάνειζε χρήματα : τήν μιά λίρα Τουρ
κίας «100 γρόσια» πρός ένα γρόσι τήν ήμερα τόκο, δηλαδή 3βί5%!! !). 'Τπήρ- 
χαν άκόμα καί τρεις Μαίες κι’ άλλοι ακόμα «πρακτικοί», όπως ό προαναφερθείς 
Καφεποόλης - Κουρεύς ΕύΟ. Μπερμπέρης, ό όποιος μέ άφθαστη καθαριότη
τα ικαί απολυμαντικά μέσα, έθεράπευε μέ δεξιοτεχνία πραγματικού χειρούρ- 
γου κάθε είδους πληγή, χρησιμοποιώντας ειδική (δικής του κατασκευής) 
αλοιφή, χωρίς νά παίρνη άπό κανένα αμοιβή κι’ ό Μαστρογιάννης άπ’ τό Βα
σιλικό, πραγματικός —  πρακτικός βέβαια — ορθοπεδικός, ή ’Αρετή ή Άρί- 
στη, σύζυγος τού Όρθ. .Πεφτιτσέλη, πού ασκούσε κατά κληρονομικό δικαίωμα 
τήν ειδικότητα τού Ώτορυνολαρυγγολόγου, μέ δικής της κι’ αύτή κατασκευής 
σκόνη, έθεράπευε δέ κάθε είδους πάθηση τής ειδικότητάς της. 'Τπήρχε άκό
μα καί ένας πρακτικός ’Οδοντίατρος, ό προαναφερθείς Καφεπώλης —  Κου
ρεύς Παναγής Τσαμούρης, δ όποιος άφού εζησε τά περισσότερα χρόνια τής 
ζωής του στήν Κων)πολη, γύρισε στήν πατρίδα του, έφωδιασμένος μέ δυο 
οδοντιατρικές τανάλιες κι’ ένα νυστέρι γιά κοφτές βεντούζες καί παράλληλα 
μέ τό κύριο επάγγελμά του, άσκούσε καί τό τού ’Οδοντιάτρου, καιτά πρωτόγο
νο βέβαια τρόπο.

Τούς δύο γιατρούς, Α. Σαρόγλου καί Χρ. Κάλφογλου, οί Βούλγαροι 
τούς έξετόπισαν πριν άπό τό γενικό εκπατρισμό, σχεδόν λίγο μετά τήν κατά
ληψη τής Άγαθουπόλεως, στήν Τουρκία, στήν δποία είχαν εκτοπίσει λίγο 
ένωρίτερα τόν διδάσκαλο Μιχ. Μάκρα καί τούς Άλέξ. Τσιμπίκα, Κων. Άνέ- 
στη, Σταύρο Τούμπουρου, ΙΊαν. Βουτσίδη κ. ά. 'Όλοι αύτοι μαζύ, μέσω Αί
νου, κατώρθιοσαν νά καταφύγουν στή Θεσσαλονίκη.

Ναυτική πόλη ή Άγαθούπολη, μέ άναρίθμητους ναυτικούς καί ίδιόκτηη 
τα εμπορικά καί αλιευτικά καράβια, φυσικό ήταν νά εχη καί δικό της νεώριο, 
τόν περίφημο «Ταρσανά», στήν αμμουδερή παραλία τού Τρούλου, όπου πα- 
λαιύτερα υπήρχε καί μόνιμο ναυπηγείο, στό όποιο στά χρόνια τής Τουρκο
κρατίας, κατασκευαζόταν καί καράβια γιά τόν Τουρκικό στόλο, γι’ αύτό καί 
είχεν έπιτραπή στούς Άγαθουπολΐτες νά φέρουν σελάχια καί πάλλες.

Στον Ταρσανά αύτό, Ικανοί καί δοκιμασμένοι Ναυπηγοί καί Καλαφά
τες, ναυπηγούσαν καινούργια καράβια μέχρις 100 τόννων καί επισκεύαζαν τά
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παληά. Φημισμένοι, Ναυπηγοί καί καιτασκευασταί και επισκευαισταί σκαφών, 
ήταν 6 περίφημος Δημ. Άναστασιάδης, δ Άνέστης Χηλίτης, ή Μουσουρίδης 
κι’ δ γυιός του ’Αντώνιος, πού ήσκησε αργότερα τό επάγγελμά του εύδοκδμως 
καί στή Θεσ)νίκη, ό Γ. Κούνδουρος κ. ά. Καλαφάτες δέ, δ Δημ. Καλαφάτης, 
δ Στεφάνής Πρωτογερόπουλος, μοναδικοί δέ δύτες, οί Κων. Νταλένιας κι’ 
δ γυιός του Χρυσόστομος.

Άλλά καί στή μουσική κίνηση, δέν υστερούσε ή Άγαθούπολη, 'Υπήρχε 
πρώτα - πρώτα τό μουσικό συγκρότημα τού Γιώργη Καπακτσή μέ τό αρμό
νιο καί τήν μεγάλη φυσαρμόνικά, του, στό οποίο συνέπρατταν δ περιώνυμος 
γλεντζές Θο.δωρής Πέτσας μέ τό βιολί του, δ πολυτεχνίτης Γιάννης Καλογε- 
ρής κι’ αυτός μέ τό δικό του βιολί, πού τό άφινε πολλές φορές, γιά νά σύρη 
τήν βοϊδάμαξά του πρός μεταφοράν εμπορευμάτων ή νά ρίξη τά δίκτυά του 
(ούζατμάδες), γιά νά ψαρέψη κάθε είδους τ^άρια ή νά βγάλη μύδια άπό τόν 
πάτο τής θάλασσας, δ καπετάν Θεοδόσης μέ τό παθητικό του κλαρίνο, δ βα
ρέλας Γιαννάκης Βουτσάς μέ τά λαούτα του κι5 άκόμα καί ή λατέρνα τού προ- 
αναφερθέντος Εύθ. Μπερμπέρη. "Ολα αύτά στή μέσα πόλη στό Κάστρο, οπως 
τήν έλεγαν, ένώ στήν έξθ3 άπό τό Κάστρο πόλη, έδιναν τόν δικό τους τόνο, 
γκάιντες, λύρες καί νταούλια. Πέρα άπό αύτά ή Άγαθούπολη διέθετε καί ένα 
επιστημονικά καταρτισμένο Μουσικό Συγκρότημα υπό τόν Κώστα Καπακτσή, 
πού έπαιζε καί διακρινόταν σέ πολλές πόλεις τής Ρουμανίας.

Τά περίφημα ’Αναστενάρια μέ τούς Άναστενάρηδές τους οί οποίοι τά 
τελευταία χρόνια μέ τις πυροβασίες τους σέ διάφορα μέρη τής Μακεδονίας, 
καταπλήσσουν δικούς μας καί ξένους , στήν ’.Αγαθούπολη είχαν τήν άρχική 
τους εστία καί ιδιαίτερα στά δύο κεφαλοχώρια, της : Κωστή καί Προδίλοφο. 
Στό πρώτο άπό αύτά, τό Κωστή, πού είχε 400 περίπου οικογένειες, υπήρχε 
τό μοναδικό σ’ ολη τήν Θράκη Συγκρότημα Αναστεναριών, άπό 100 περίπου 
οικογένειες, πού έκαναν τις πυροβασίες τους στίς δασωμένες .πλαγιές τού Μι
κρού Αίμου, σέ διάφορες εορτές. Ό  εκπατρισμός τού 1914, σκόρπισε τις οι
κογένειες εκείνες τών ’Αναστενάρηδων σέ διάφορα μέρη τής Μακεδονίας, 
οπως στήν Μελική Βεροίας, στήν Κερκίνη, Στρυμονικό καί Α γία  Ελένη 
Σερρών, στήν Μαυρολεύκη Δράμας καί στον Λαγκαδά Θεσ)νίκης, στον δποίο 
άνεφάνησαν αργότερα οί πιο πολλοί ’Αναστενάρηδες, καταγόμενοι άπό τόν 
ΙΤροδίλοφο. Στά σημεία αύτά έγκαταστάσεώς τους οί Άναστενάρηδες παρέ- 
μειναν σέ άφάνεια επί πολλά χρόνια άπό φόβο διώξεώς τους άπό τό Έλλ. 
Κράτος καί μόλις τό 193.8, ύστερα άπό πολλές προσπάθειες τού Θρακικού 
Κέντρου Αθηνών, τού αειμνήστου επί 20ετίαν Προέδρου τού Συνδέσμου 
Άγαθουπολιτών «Ή  Αλύτρωτος Άγαθούπολις», Πάνου Χατζηγεωργίου καί 
τού Προέδρου τής Εταιρίας Ψυχικών Ερευνών κ. Ά γγ. Τανάγρα, έπετεύ-
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χθη ή άναιβίωση τοΰ εθίμου καί ή πρώτη πυροβασία στήν Μαυρολεύκη Δρά
μας.1

Πόσιμο νερό μονάχα δέν είχε επαρκές ή Άγαθούπολη. 'Ένα 'Υδραγω
γείο στή θέση «Βάγια», τροφοδοτούσε τίς τρεις βρύσες τής πόλεως, δυο μέ 
συνεχή ροή, (τήν μιά κοντά στό τζαμί καί τήν άλλη στήν άγορά) και μιά 
τρίτη, μέ πολύ μικρότερη ροή πού βρισκόταν κοντά στό κατάστημα αποικια
κών τοΰ Παύλου Τσουτσούλη.

Μέ τέτοιο ακμαίο Ελληνισμό ή Άγαθούπολη, φυσικό ήταν νά πρωτο
στάτη καί σέ κάθε μορφής εθνικές εκδηλώσεις. Μέ ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια 
έιορτάζετο ή γιορτή τών Τριών Ιεραρχών, οπως άλλως τε καί σ’ δλες τίς υπό
δουλες τότε Ελληνικές χώρες, γιατί κάτω άπό αυτή κρυβόταν τά πατριωτικά 
αισθήματα τών υποδούλων Ελλήνων καί σ’ αυτή εΰρισκαν τον τρόπο τής έκ- 
δηλώσεώς τους, καθώς καί τής μεταλαμπαδεύσεώς τους στούς νεώτερους. 
Επειδή δέ οπως προανέφερα, οι περισσότεροι άπό τούς κατοίκους ασχολούν
ταν μέ τήν ναυτιλία, (πολλά δέ ιστιοφόρα έναυαγούσαν), ή γιορτή έκλεινε 
συνήθως μέ τό ωραίο κατωτέρω θαλασσινό τραγούδι :

«Μαύρη νυχτιά κι’ ανάστερη, τά κύματα μουγκρίζουν,
βροντά, άστράφτουν κεραυνοί, τά σύννεφα ξεσχίζουν, σάν φίδια λαμπερά.
Βροντά Χριστέ τριζοβολά, θ’ άνοιξη τό καράβι,
βορηάς κακός κι’ αλύπητος, μνήματα χίλια σκάβει, στά μαύρα της νερά.
Κι’ εγώ μικρό ναυτόπουλο, πλανήθηκα στά ξένα,
καί θαύρω τώρα μνήμα, μέσ’ στό κρεβάτι τό υγρό, στό 'μαύρο της βυθό».

Ανάλογη ήταν καί ή πατριωτική δράστη ριότης τών Άγαθουπολιτών. 
Στούς πολέμους τού 1897 καί 1'912 - 1·91ι3, πολλοί ναυτικοί Άγαθουπολΐτες, 
πού βρέθηκαν στον Πειραιά ή άλλα 'Ελληνικά λιμάνια, κατατάχθηκαν εθελον
τές στίς τάξεις τού Έλλ. Στρατού καί έλαβαν μέρος στίς διεξαχθεΐσες μάχες, 
οπως ό Νικ. Πολύχρονης ή Βλήνος, ό Ίωάν. Πετσερέμεντης, ο Χρ. Βρου- 
λής, δ καπετάν Ίωάν. Μακρής, ό Κυρ. Τσολάκης, δ Μάρκος Ταπατζάς καί 
πολλοί άλλοι, τούς δποίους σκέπασε ή ανωνυμία καί δ πέπλος τής λήθης. 'Ο 
πρώτος άπό τούς εθελοντές εκείνους, δ Νικ. Πολύχρονης, εγκαταστάθηκε μο- 
νίμως στήν Αθήνα, σέ ενέργειες δέ αυτού οφείλεται ή ονομασία μιας τών 
όδών τής πρωτευούσης, σέ «'Οδόν Άγαθουπόλεως».

'Ως τό τέλος τού 19ου αιώνα, ή Άγαθούπολη, μέ τον ολοκάθαρα Ελληνι
κό πληθυσμό της, έζούσε μιά ζωή ήσυχη καί αμέριμνη, μέ συνεχή πρόοδο σέ 
δλες τίς εκδηλώσεις τής ανθρώπινης δραστηριότητας. Τά πρώτα μικρά σύν-

1. Βλ. «Τδ Άναστενάρι.)) Μοίρίας Μιχαήλ - Δέδε, «ΘΡΑΚΙΚΑ», Τόμος 46ος, 
1972 - 73, σελ. 23-178.



Η ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 305

νεφα άρχισαν νά σκεπάζο-υν τόν ανέφελο μέχρι τότε ουρανό της άπό τίς άρ_ 
χές τοΰ 20οΰ αιώνα, μέ τήν εμφάνιση συμμοριών Βουλγάρων Κομιτατζήδων, 
πού τίς ώργάνωνε τό Βουλγαρικό Θρακικό Κομιτάτο. Ή  εκδήλωση αυτή τής 
Βουλγαρικής προπαγάνδας, ανάγκασε τούς Άγαθουπολΐτες νά άντιδράσουν, 
συγκροτοΰντες δικές τους ένοπλες ομάδες μέ κυριώτερο 'Οπλαρχηγό τόν κα- 
πτάν Θεόδωρο Άμπατζόγλου, ό όποιος γρήγορα έξεκαθάρισε τήν περιοχή 
άπό τίς Βουλγαρικές συμμορίες. Τό Βουλγαρικό ομιος Κομιτάτο έπέμεινε καί 
εξαπέλυσε·· άλλες συμμορίες ύπό τούς δοκιμασμένους άρχικομιτατζήδες Ντί- 
κωφ καί Σ ισμάνωφ. Άλλά καί οί Άγαθουπολΐτες δέν έμειναν πίσω. ’Άρχι
σαν τήν συγκρότηση κι’ άλλων ομάδων, κυρίως άπό τά χωριά Προδίλοφο καί 
Κωστή καί τίς εξώπλίζαν μέ δπλα, πού έστελναν άπό τήν Κων) πολη έμπιστα 
πρόσωπα μέ τά διερχόμενα Άγαθουπολίτικα καράβια.

Ή  αμυντική οργάνωση τών ΆγαΟουπολιτών έπήρε μεγαλύτερη έκταση 
μετά τήν Τουρκική μεταπολίτευση τοΰ 1908, όπότε έξεδηλώθη τό ενδιαφέ
ρον τοΰ ελευθέρου Έλληνικοΰ Βασιλείου μέ τήν άποστολή στά Έλλην. Προ
ξενεία Ά δρ) πόλεως, 40 Εκκλησιών, Ραιδεστοΰ καί Μαλγάρων ύπό τήν 
ιδιότητα Προξενικών 'Τπαλλήλων, δοκιμασμένων 'Ελλήνων Αξιωματικών, μέ 
ψευδώνυμα, π.χ. στήν Άδριανούπολη εστάλη 6 τότε "Γπολοχαγός Στυλ. Γονα- 
τάς, 6 όποιος άργότερα ύπήρξε ένας έκ τών Αρχηγών τής Έπαναστάσεως 
τοΰ 1922 καί Πρωθυπουργός^1) Ό  'Τπολ)γός Πανουσόπουλος Βασ. εστάλη 
στήν Ραιδεστό (πέθανε πριν χρόνια στήν Θεσ)λονίκη, ώς άπόστρατος 'Τπο- 
στράτηγος), ό Λαδακάκος έπήγε στά Μάλγαρα, ό τότε Έπιλοχίας Γεώργ. 
Κονδύλης, ήρθε στήν Άγαθούπολη τό 1905 σάν εμπορικός άντιπρόσωπος τής 
Εταιρίας Καμπά, καί μετά άπό τή φυγάδευσή του μέ ιστιοφόρο στήν Κων
σταντινούπολη, τοποθετήθηκε σάν δάσκαλος στά χωριά Γιάτρος καί Σοργά 
τής περιφερείας Βιζύης, τό 1907.

Μέ τήν καθοδήγηση τών Άξ)κών εκείνων, ιδρύθηκαν σ’ δλη σχεδόν τή 
Θράκη, Κλιμάκια τοΰ Θρακικοΰ Τμήματος τοΰ Μακεδονικού Κομιτάτου Α θη
νών, μέ τήν ονομασία «Αναγνωστήρια», διευθυνόμενα άπό τοπικές επιτροπές, 
οι όποιες, εκτός άπό τήν μύηση καί άλλων πατριωτών, ασχολούνταν μέ τήν 
προμήθεια καί μεταφορά οπλών, συγκρότηση καί διατήρηση ενόπλων Σωμά- 
το̂ ν κατά περιοχές, γιά τή δίωξη τών Βουλγαρικών συμμοριών.

Τά δπλα, δπως προανάφερα, τά έφερναν άπό τήν Κων) πολη Άγαθου
πολίτικα καράβια καί τά ξεφόρτωναν στήν Άγαθούπολη, ενώ οί δύο ανώτε
ροι "Ελληνες Δημόσιοι 'Τπάλληλοι, ο Άρχιαστυνόμος τής Άγαθουπόλεως Δα
νιήλ Λουλούδης καί δ Διευθυντής τοΰ Δημοσίου Όθωμανικοΰ Χρέους Ίωάν.

1. Βλ. Στυλ. Γόνατα. «ΘΡΑΚΙΚΑ», Τ. 25ος, 1956, σελ. 179 - 228.
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Εύγενίδης, ενήμεροι γιά δλη τή δραστηριότητα του «’Αναγνωστηρίου», 
(συνεπώς κα'ι γιά τήν μεταφορά τών όπλων), συνεκέντρωναν κα'ι απασχολού
σαν τους άλλους Τούρκους Δημ. 'Υπαλλήλους σέ παρατεταμένη ούζοποσία.

Τήν Επιτροπή τοΰ «’Αναγνωστηρίου» Άγαθουπόλεως άποτελοΰσαν ό 
’Αρχιερατικός ’Επίτροπος, Παπαγεώργιος Πολυχρονιάιδης ώς Πρόεδρος, καί 
μέλη οι, Δημ. Σαρόγλου, ιατρός, Παν. Νικολαΐδης, Δημ. Χατζηγεωργίου, 
’Αρσένιος Μανοΰσης, Θεοφ. Μιχαηλίδης, Χαρ. Τσανακιάς καί Γεώργ. Γερα
σίμου, στον Βασιλικό οΐ αδελφοί Δανιηλίδη, ό Δημ. Δανιηλόπουλος καί Κων. 
Μουλερός, στον Προδΐλοφο δ Νικηφ. Δανιηλίδης καί Κων. Σκορδόπουλος καί 
στό Κωστή οι Μιχαήλ καί Κυριάκος Δούντας καί ό Μαρίνος Μαρινέλης.

Τόν Πρόεδρο τοΰ ’Αναγνωστηρίου Άγαθουπόλεως Ιερέα Παπαγεώργιο 
ΙΤολυχρονιάδη, τόν συνέλαβαν οΐ Βούλγαροι ύστερα άπό τήν κατά Νοέμβριο 
τοΰ 1913 κατάληψη τής περιφερείας Άγαθουπόλεως καί άφοΰ τόν βασάνισαν 
άπάνθρωπα, τόν κατακρεούργησαν στις όχθες τοΰ ποταμοΰ Άρίσβου, όπως 
προανέφερα.

Αναδιοργανωμένες καί εξοπλισμένες καλά οΐ Ελληνικές ’Ένοπλες 'Ο
μάδες υπό τόν γενναίο 'Οπλαρχηγό καπετάν Θεόδωρο Άμπατζόγλου, γρήγορα 
έξεκαθάρισαν, όπως ήταν φυσικό, καί τις δύο νέες Βουλγαρικές συμμορίες Κο
μιτατζήδων, μέ τούς Άρχικομιτατζήδες Ντίνωφ καί Σισμάνωφ.

y . eH  * Α γαθούπολη  ύ π δ  Βουλγαρική Κ α το χή .

Τα. ευτυχισμένα γιά τήν Άγαθούπολη χρόνια ©τελείωσαν μέ τήν κήρυξη 
τοΰ Α' Βαλκανικού Πολέμου, άπό τις άρχές τοΰ οποίου κατελήφθη μέ όλη 
σχεδόν τή Θράκη άπό τούς Βουλγάρους, υπό τήν κατοχή τών όποίοον έμεινε 
ιός τόν ’Ιούλιο τοΰ 191ι3, δηλαδή, όκτώ περίπου μήνες, κατά τήν διάρκεια τών 
οποίων οΐ Βουλγαρικές Άρχές, λόγω τής συμμαχίας τοΰ Κράτους των μέ τήν 
Ελλάδα, δέν έξεδήλωσαν τις πραγματικές άπέναντι στον ελληνικό πληθυσμό 
προθέσεις τους, περιορισΟείσαι μόνον σέ μικροεπιτάξεις καί αρπαγές περι
ουσιών.

Μετά τόν ’Ιούλιο τοΰ 1913, τά Τουρκικά στρατεύματα, επωφελούμενα 
άπό τις νίκες τών Ελληνικών καί Σερβικών στρατευμάτων στον Β ' κατά τών 
Βουλγάρων Πόλεμο, άνακατέλαβαν όλη τήν Άνατ. Θράκη καί ενα μέρος τής 
Δυτικής, τό τρίγωνο (Διδ)χο — Σουφλί — Όρτάκιοϊ) καί φυσικά καί τήν 
περιφέρεια Άγαθουπόλεως, στήν όποία έγκατεστάθηκαν πάλι οΐ Τουρκικές 
Άρχές. Μέ τήν έπακολουθήσασα όμως συνθήκη ειρήνης μεταξύ Τουρκίας καί 
Βουλγαρίας, πού υπογράφτηκε στήν Κων)πόλη, ή Άγαθούπολη μέ τήν περιο
χή της παραχωρήθηκε οριστικά στήν κυριαρχία τής Βουλγαρίας, παρά τις
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διαμαρτυρίες καί προσπάθειες τοΰ Οίκουμεν. Πατριαρχείου. Τά σύνορα τής 
Βουλγαρίας προωθήθησαν έτσι μέχρι τον ποταμό Άρισβο (Ρεσβάγια) καί 
άπό τίς 13 Νοεμβρίου τοΰ ίδιου έτους 1913, οί Βουλγαρικές Αρχές έγκατε
στάθηκαν στήν περιοχή καί άν έλαβαν τήν διοίκησή της. Άπό τήν ήμερα 
εκείνη, άρχισαν τά βάσανα τών Άγαθουπολιτών. Ό  'Έλλην Δήμαρχος άντι- 
καταστάθηκε μέ ένα φοβερό Βουλγαροκομιτατζή, οί Ελληνικές εκκλησίες, κα
θώς καί τά σχολεία καταλήφθηκαν, οί ιερείς οί δάσκαλοι καί γενικά οί διανο
ούμενοι εξορίσθηκαν καί ή ελληνική γλώσσα άπαγορεύθηκε. Τον πρώτο μήνα 
από τής Ιγκαταστάσεως τών Βουλγάρου στήν Άγαθούπολη καί τήν περιοχή 
της, οί Τουρκικές Αρχές τής Άνατ. Θράκης, σέ εφαρμογή σχετικής συμφω
νίας μέ τήν Βουλγαρία, έστειλαν στήν περιοχή Άγαθουπόλεως χίλιες οικογέ
νειες Βουλγάρων χωρικών άπό χωριά τής περιοχής Γέννας καί Μπουνάρ— 
Χισάρ τοΰ Νομού 40 ’Εκκλησιών, τίς οποίες οί Βουλγαρικές Αρχές έγκατέ- 
στησαν μέσα σέ σπίτια τών Άγαθουπολιτών, τών οποίων f, ζωή έγινε έτσι αφό
ρητη. Οί κατά τον τρόπο αύτό έγκατασταθέντες Βούλγαροι, άρχισαν νά κατα
λαμβάνουν τά μαγαζιά καί τά χωράφια τών Ελλήνων κατοίκων, οί οποίοι 
δέν τολμούσαν πλέον νά καλλιεργήσουν τά κτήματά τους. Ό  χειμώνας τοΰ 
1913— 1914, ήταν φρικτός γιά τούς δύστυχους "Ελληνες τής Άγαθουπό
λεως καί τών γύρω ελληνικών χωριών. Τέλος, έφθασε καί ή μαύρη ημέρα 
τής 11ης ’Ιουλίου τοΰ 1914.

δ . eO έκπατριομός τών * Αγαθουπολιτώ ν.

Άπό τό πρωί τής ημέρας αυτής, οί Βούλγαροι κήρυκες διαλαλοΰσαν 
στήν πόλη, κατ’ εντολήν τών επισήμων Τοπικών Αρχών, οτι σέ τρεις ημέρες 
φθάνουν στήν Άγαθούπολη άπό τήν Ελλάδα δυο πλοία μέ πρόσφυγες Βουλ
γάρους, τούς οποίους έδιωξε άπό τά χωριά τους ή Ελληνική Κυβέρνηση 
καί οτι οί πρόσφυγες αυτοί, έξωργισμένοι γιά τον διωγμό τους, απειλούν νά 
σφάξουν δλους τούς "Ελληνες τής επαρχίας, τή ζωή τών οποίων δέν μπο
ρούσε νά εξασφάλιση ή Βουλγαρική Κυβέρνηση. Γι’ αύτό πρέπει, ολοι ο! 
"Ελληνες τής επαρχίας, νά φύγουν αμέσως γιά τήν Ελλάδα, γιά νά σωθούν.

Οί 'Έλληνες πρόκριτοΊ, απευθύνθηκαν στίς Βουλγαρικές Αρχές, χωρίς νά 
επιτύχουν τίποτε, γιατί δλες οί τηλεφωνικές επικοινωνίες είχαν σκόπιμα κοπή. 
"Τστερα άπό αύτό, άρχισε ή άλλόφρων έξοδος τών Ελλήνων κατοίκων, οί 
οποίοι μέ δ,τι πολύτιμο μπορούσαν νά πάρουν μαζύ τους άρχισαν νά έπιβι- 
βάζωνται στά ελλιμενισμένα καράβια τους, έγκαταλείποντες δλη τήν κινητή 
κι’ ακίνητη περιουσία τους. Τότε δμιος οί Βουλγαρ. Αρχές τούς ειδοποίη
σαν, δτι τά καράβια τους ήταν λεία πολέμου, επομένως είχαν κατασχεθή
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καί δτι γιά νά φύγουν μέ αύτά, έπρεπε νά καταβάλουν τό αντίτιμο τής-'αξίας 
τους. ’Αναγκάσθηκαν τότε οι δύστυχοι ιδιοκτήτες τών ιστιοφόρων εκείνων 
καραβιών νά κάνουν κοινό έρανο καί νά ξαναγοράσουν τά καράβια τους.

Μετά τήν ληστεία αυτή, άπέπλευσαν τά πρώτα εννέα ιστιοφόρα μέ 1200 
περίπου άτομα καί ύστερα άπό επικίνδυνο ταξείδι, έφθασαν στήν Κωνσταν
τινούπολη, δπου έτροφοδοτήιθηκαν μερίμνη τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου. Κα
τόπιν συνέχισαν καί έφθασαν στήν Θεσσαλονίκη. Τήν ίδια διαδρομή έκανε 
μέ ατμόπλοιο άλλη ομάδα άπό 1800 περίπου άτομα, ένω περί τίς 10.000 Ά - 
γαΟουπολΐτες έσκόρπισαν στήν ελεύθερη Ελλάδα, στόν Πειραιά, στό- Βόλο, 
στήν Μυτιλήνη καί άλλα μέρη, πολλοί δέ άπό αύτούς, επήραν τόν δρόμο τής 
ξενητειάς προς την Αμερική, δπου καί δημιούργησαν στήν Νέα 'Τόρκη τήν 
πρώτη ΆγαΟουπολίτικη παροικία.

Άκόμη φριχτότερες ήταν σι συνθήκες εκπατρισμού τών γύρο.) ελληνικών 
χωριών, Κωστή, Προδιλόφου, Βασιλικού καί Καλαντζάκι, τών οποίων οι κά
τοικοι ύπέστησαν τά πάνδεινα, δερόμενοι καί ληστευόμενοι σ’ δλη τήν διάρ
κεια τής διαδρομής τους, δσο νά φθάσουν στήν Άγαθούπολη. Έκει επιβιβά
σθηκαν στό Βουλγαρικό άτμόπλοιο Μπουλγκάρια, τό όποιο τούς έφερε καί 
τούς πέταξε κυριολεκτικά στήν Κων)πολη, παίρνοντας γιά κάθε άτομο ναύλα 
6— 10 χρυσές λίρες, ποσό τεράστιο γιά τήν εποχή εκείνη. Άπό τήν Κων
σταντινούπολη, αφού τούς περιέθαλψε κι’ αυτούς τό Οίκομ. Πατριαρχείο, οί 
πρόσφυγες επιβιβάσθηκαν στό Περσικό ατμόπλοιο Περσέπολις, μέ τό όποιο 
ήλθαν κι’ αυτοί, 1200 περίπου άτομα, στήν Θεσσαλονίκη, σέ άθλια κατά
σταση.

Άλλά καί ή ίδια ή Άγαθούπολη δέν γλύτωσε τήν μανία τών απογό
νων εκείνων τού Κρούμμου. Λίγες μέρες μετά τήν συνθηκολόγηση τής Βουλ
γαρίας στό Μακεδονικό Μέτωπο, τόν Όκτοόβριο τού 191ι8, επειδή οί Βούλ
γαροι έφοβήθηκαν μή τυχόν ό Ελληνικός Στρατός καταλάβη μαζύ μέ τήν 
Άνατ. Θράκη καί τήν επαρχία Άγαθουπόλεως, έβαλαν φωτιά στήν πόλη 
καί τήν έκαψαν ολόκληρη. Έγλύτοοσαν μόνον 27 σπίτια καί τό καινούργιο 
άκόμα τότε κτίριο τής Αστικής Σχολής Άρρένων.

’Έτσι 2500 περίπου χρόνια μετά τήν ίδρυσή της, τελείωσε τή· ζωή 
της ή πανάρχαιη αποικία τών Μιλήσουν.

I-Ι Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Λ Σ ΙΙ ΤΩΝ Α ΓΑ Θ Ο ΤΠ Ο Α ΙΤΩ Ν  Σ Τ Η Ν  ΕΑΑΑΔΑ

Τί άπέγιναν δμως οί καταφυγόντες στήν Ελλάδα Άγαθουπολΐτες; Σ ’ 
δλη τήν διάρκεια τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου (ό όποιος έκηρύχθηκε τόν 
ίδιο μήνα τού εκπατρισμού τους), έζησαν στά διάφορα μέρη, πού είχαν
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καταφύγει, μέ τό όραμα τής παλινοστήσεως στήν αγαπημένη τους γενέτειρα, 
όραμα που φαινόταν πραγματοποιήσιμο, μιά που ή Βουλγαρία καί ή Τουρ
κία, ήταν ιμέ τό μέρος των ήττημένων. Ή  πυρπόληση τής Άγαθουπόλεως άπό 
τούς Βουλγάρους καθώς καί ή παραχώρηση (μέ τις συνθήκες τοΰ Σάν— 
Ρέμα καί τών Σεβρών) στήν 'Ελλάδα, τής Ανατολικής Θράκης, χωρίς τήν 
επαρχία τής Άγαθουπόλεως (ή οποία λόγω τής προηγηθείσης ικαταλήψεώς 
της άπό τήν Βουλγαρία δέν έθεωρεϊτο πλέον τμήμα τής Άνατ. Θράκης), 
διέλυσε τό όραμα εκείνο τής επανόδου τών τέκνων της στήν φιλτάτη τους 
πατρίδα.

Θί καταφυγόντες στή· Θεσσαλονίκη Άγαθουπολιτες, ίδρυσαν τόν Αύ
γουστο τοΰ 1920 τόν Σύνδεσμον Θρακών «Ή ΑΛΎΤΡΩΤΟΣ ΑΓΛΘΟΤΠΟ- 
ΑΙΣ», ό όποιος κατόπιν ενεργειών στή Γενική Διοίκηση Θράκης, επέτυχε 
τήν αδεια Ιδρύσεως νέας Άγαθουπόλεως στήν Θυνιάδα ’Άκρα τοΰ Εύξείνου 
ΙΙόντου, λίγα χιλιόμετρα νοτιώτερα άπό τήν παληά. ’Οργανώθηκαν τότε 
συνεργεία υλοτόμων άπό Κωστηνούς χωρικούς, τά δποία υπό τήν έποπτεία 
τοΰ Προέδρου τοΰ Συνδέσμου (τοΰ προαναφερθέντος διδασκάλου Παν. Χα- 
τζηγεωργίου), εγκαταστάθηκαν στά απέραντα δάση τής περιοχής Σαμμακο- 
■6ίου καί άρχισαν τήν υλοτόμηση καί κατεργασία τής άπαιτθυμένης οικοδο
μήσιμου ξυλείας. Σέ λίγες εβδομάδες, είχαν έτοιμασθή περί τά 600 κυβικά 
μέτρα κατειργασμένης ξυλείας. Δυστυχώς, ή έπελθοΰσα καταστροφή τής Μι
κρός Άσίας, ή οποία προεκάλεσε τήν απώλεια καί τής Ανατολικής Θράκης, 
εσβυσε τό όνειρο εκείνο τής ίδρύσεως νέας Άγαιθουπόλείος, κοντά στήν πα
ληά.

‘Ύστερα άπό τό κακό αύτό, μερικοί Άγαθουπολιτες Εμποροπλοίαρχοι, 
μέ ‘μιά ομάδα άπό 100 περίπου άλλες οικογένειες συμπατριωτών τους καί μέ 
Πρόεδρο τον Παν. Κυρικίδη (γυιό τοΰ προαναφερθέντος διδασκάλου· - Ε 
θνάρχου), ίδρυσαν τό 1926 στον λιμένα Έλευθεροχωρίου Πιερίας, κοντά 
στον Σιδ. Σταθμό τής Μεθώνης τόν Συνοικισμό τής Νέας Άγαθουπόλεως, 
δ δποίος έξειλίχΟη σέ λαμπρό παραθαλάσσιο τουριστικό κέντρο, όχι όμως καί 
Ναυτιλιακό, σάν τήν παληά Άγαθούπολη, διότι δ σιδηρόδρομος καί άργό- 
τερα τό αυτοκίνητο, προκάλεσαν μέ τόν συναγωνισμό τους τό μαρασμό τής 
δραστηριότητας τών Άγαθουπολίτικων ‘Ιστιοφόρων, τά όποία, σιγά - σιγά 
διαλύθηκαν καί πουλήθηκαν σάν παληοσίδερα καί καυσόξυλα.

Έκτος άπό τήν Νέα Άγαθούπολη (σήμερα Πρόεδρός της είναι δ Θεό
κλητος Κυριακίδης, γυιός τοΰ ίδρυτοΰ της), ή οποία διαιωνίζει τό όνομα καί 
τήν Ιστορία, τής παληάς τοΰ Εύξείνου Πόντου, οί ΆγαΟοπουλΐτες σκόρ
πισαν σέ συμπαγείς μάζες,, στήν Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Α θήνα , 
Πειραιά, Μυτιλήνη καί Εύβοια.

Ά π ό  τους κατοίκους τών χοτριών τής Άγαιθούπολης: οί τοΰ Παληοΰ
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καί νέου Βασιλικού, έγκατεστάθηκαν κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό στή Θεσ
σαλονίκη καί λιγότεροι, στό ΙΊροάστειό της Ν. Κορδελλιό καί στό παρά τήν 
δεξιά όχθη τοΰ Άξιοΰ, χωριό Άδενδρο. Οι κάτοικοι τών άλλων χωριών, 
Κωστή, Προδιλόψου, Καλαντζάκι καί 'Αγ. Στεφάνου, έγκατεστάθηκαν στον 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, (δπου σήμερον ζοΰν οί πιο πολλοί Άναστενάρηδες 
καί γίνονται κάθε χρόνο πυροβασίες) καί στά γύρω χωριά, 'Ηράκλειο, Περι
βολάκι καί Λαγκαιδίκια, στήν Μελική Βέροιας, στήν Μαυρολεΰκη Δράμας 
(δπου έγινε δπως προανέφερα γιά πρώτη φορά, προπολεμικά πυροβασία), 
στίς Σέρρες καί τά χιοριά της, Κερκίνη, Στρυμονικό, καί Ά για  Ελένη 
(τήν 'δεύτερη μεγάλη εστία Άναστενάρηδων, δπου έγινε ή πρώτη μεταπο
λεμική πυροβασία τό 1945).

Στίς πόλεις καί σίτά χωριά αυτά ζοΰν σήμερα οί παληοί Άγα'θουπολΐτες, 
νοσταλγοΰντες πάντοτε τήν αξέχαστη πατρίδα τους καί μεταλαμπαδεύοντες 
τίς αναμνήσεις, τούς θρύλους καί τίς παραδόσεις της ·στά παιδιά καί στά 
έγγόνια τους: Κοινή 'μοίρα δλων τών προσφύγων, πού έχασαν τίς πατρογο
νικές εστίες τους.
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Πρός όλοκλήρωσιν τής μικρας μου εργασίας, τής άφορώσης είς τήν 
γενέτειράν μου Καλλίπολιν και καταχωρισθείσης τμηματικώς είς τούο 
44ον καί 45ον Τόμους τών «θρακικών», δημοσιεύεται σήμερον τή έγκρί- 
σει τοΰ αξιοτίμου Δ. Σ. τοΰ θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών, είς τον παρόν
τα 46ον Τόμον τό τρίτον καί τελευταίο ν μέρος τής έργασίας ταυ της, ήτοι 
τό γλωσσάριον Καλλιπόλεως.

Τοΰτο δέν είναι τέλειον, διότι πολλοί τοπικοί λέξεις διαφεύγουν τής 
μνήμης τοΰ γράφοντος καί ή λεξικογραφική καί διά παραδειγμάτων 
χρήσεως τών λέξεων διατύπωοτς δέν κατέστη δυνατή.

Σημειωτέον, δτι αί πλεϊσται τών λέξεων τοΰ γλωσσάριου τούτου 
έλκουν τήν ρίζαν των άπό τήν τουρκικήν γλώσσαν, έξελληνίσθησαν, 
δμως, οΰτως είπεϊν, διά μέσου τών αιώνων μέ τήν προσθήκην άρθρων, 
καταλήξεων, καί άλλων μορίων τής γλώσσης ημών. Τέλος, άς ληφθή 
ύπ δψιν, δτι τό μετά χεϊρας γλωσσάριον, κατά μ έ\α  μέρος, έχρησιμο- 
ποιεϊτο καί έν τή λοπτή Θράκη καί εύρύτερον ύπό τών Ελλήνω ν τής 
Τουρκίας.

Καταλήγουν ύποδάλλω τάς εύχαριστίας μου πρός τό Δ.Σ. τοΰ θρα
κικοΰ Κέντρου ’Αθηνών δπερ έπιτελεϊ εθνικόν έργον διά τής δημοσιεύ- 
σειος τοιούτων εργασιών είς τό περισπούδαστον Περιοδικόν — Σύγγρα- 
μά του, τά «θρακικά», επί τώ τέλει δlασώσεojς στοιχείων πάσης φύσεως 
άφορώντων είς τήν Ελληνικήν εθνότητα τής ύπό Τουρκικήν κυριαρ
χίαν εύρισκομένης σήμερον θρακικής χώρας, τής οποίας ό Ελληνικός 
πληθυσμός άπεμακρύνθη τών εστιών του λόγω τής έν Μ. ’Ασία ατυχίας 
ημών τοΰ 1922.

Άθήναι ’Ιούνιος 1973

Κ. ΒΑΦΕ ΙΔΗΣ
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'Υτΐδ ΚΩΝ. Δ. Β Α Φ ΕΙΔΗ

Α

Άβραμηλιά =  Κορσμηλιά.
5 Α σκαμνιά —· Μουριά.
Άνεμοτσφίδα =  Θύελλα.
’Ατζέντης =  Πράκτωρ.
’Αράζω — Προσορμίζομαι. 
’Ανυφαντής =  ’Αράχνη.
Άρατίζω =  Εξαφανίζω. 
Άρτιρντίζω =  Πλειοδοτώ. 
Άνάπλαγα =  'Τπώρεια.
Άτσίκγιοζ =  Άνοιχτομάτης. 
’Άσπρα =  Χρήματα.
Άμανέτ =  Ένέχυρον.
Άμόντε =  Άδικα.
Άκράνης =  Συνομήλικος. 
Άσάϊντιστος =  Αυθάδης.
Άσιικιαρέ =  'Ολοφάνερα. 
Άκολάντριστος =  Άμεταχείριστος. 
Αντάρα == 'Ομίχλη.
Άρκαντάσης =  Συνάδελφος. 
Άνιχόρταγος =  ’Αδηφάγος. 
’Αλλοίμονο ς =  Έξησθενημένος. 
’Αχμάκης =  ’Αφελής.
Άστάρ =  Φόδρα.
Άσίκης =  Λεβέντης.
’Αντερί =  'Τπενδύτης.
Άκταριμάς =  Μεταφόρτωσις. 
Άνίσκιωτος =  Άκομψος.
Άραντίζω =  Ψάχνω.
Άλέγκρος =  Εΰθυμος.

Άκιντές =  Καραμέλα.
Άβτζής =  Κυνηγός.
Άλτουστ =  Ά νω  κάτω. 
’Αναγέλασμα =  Περίγελως. 
Άρατος =  ’Άφαντος.
Αραλίκι =  Χαραμάδα.
Άρτιρμάς =  Πλειστηριασμός. 
Ανεμοπύρωμα =  Έρυσίπελας. 
Άλισβερίσι =  Δοσοληψία. 
’Ατζαμής =  ’Άπειρος.
Άντίκωμος =  Πανόμοιος. 
Άλισφαγκιά =  Φασκόμηλον. 
Άρσίζης =  ’Αναιδής.
Άϊκιρής =  Άλλοίθωρος.
Άμανετ σής =  Ταχυδρόμος. 
Άρετλίκης =  Φίλος.
Άνεχαράζω =  Μηρυκάζω.
Άφκος — ’Όσπριον.
Άκιμπετ =  Ωστόσο.
Άνεγκαφάς =  Τρώγειν άπλήστως. 
Άποΰντο =  ’Ακριβώς,
’Άμνια =  Θεία.
Άμάκα =  Παρασιτισμός.
’Άχυρο =  ’Άνοστο.
'Αλατίζω =  Παστώνου 
’Άτζαμπα =  Ά ραγε.
Άλέστα =  'Έτοιμος.
Αλάργα =  Μακρυά.
Άλιστίζω =  Συνήθιζα».
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Άσιρντίζω — Εξαφανίζω. Άνιβαρίτσες =  ’Ανησυχίες.
Ά ξής =  Δύστροπος. Άχόνι -- Στομάχι απύθμενο.
Άβάρα =  Άπωσον, (ναυτ. παράγγ.) .Άγούμαστος =  Είδος σταφυλής. 
Άξάμναμας =  Λυκόφως. Άπτάλης =  Χαζός.
Άζντέρ =  Άτίθαισσος. Άδέρφνος =  Δελφίν.

Άσκί =  Χαριμόσυνον διαλάλημα εκ τής στέγης άνεγειρομένης οίκοδομής. 
Άντζες - ’Όπισθεν ίτψις κλειδώσεως κνήμης - μηροϋ.
Άγιάνης =  Τούρκος διοικητής.
Άζάς =  "Ελλην πάρεδρος Δήμου, ή Δικαστηρίου, ή Νομαρχίας. 
Άλικοντίζω =  Κατακρατώ, παρεμποδίζω.
Άλιντίζομαι =  Ψυλλιάζομαι, πονηρεύομαι.
Άγντάς =  Λευκή καραμέλλα κρυσταλλική.
Άρόδο =  Μακράν τής παραλίας.

Άραρούτ =  Βρεφική τροφή.
Άτός =  Ό  ίδιος αυτοπροσώπως.
Άρσίνι =  Πήχυς τών 75 έκ.
Αμανές =  Τουρκικόν άσμα.
Άγιρλίκι =  Πλήθος πραγμάτων.
Άρτηκας - Ό  νάρθηξ τής εκκλησίας.
Άποϋρνα ~  Ά γρ ια  δαμάσκηνα.
’Αλάνι — Μικρά πλατεία.
Άραγός =  Νεραγός, Ροή νερού.
Άτριντές =  Κέντημα eintre-deux.
Αραμπάς =  Αμάξι βαρύ βοήλατον.
’Ά τι =  ’Ίππος έπιβήτωρ.
Άχέγκι =  Διασκέδασις μέ τραγούδια.
Αρίδα =  Τρύπανον μτφ. Νωχελές ξάπλωμα.
Άργιάνι =  'Τδαρές γιαούρτι.
Άπάν - μαχαλάς =  Ελαφρόμυαλος (άφηρημένος).
Άνωκατιά =  Ή  ανάποδη τού υφάσματος.
Άραφκάν =  Τριποδισμός υποζυγίου (αλόγου π.χ.).
’Αντί =  Εξάρτημα άργαλιού.
Άμπαιτζής =  Ράπτης εγχωρίων χονδρών υφασμάτων.
’Αγάς =  Προύχων Τούρκος.
Άσουρές =  Είδος μουσταλευριάς.
Άχτάρης =  Πωλητής πρακτικών φαρμάκων (ψιλικατζής).
Άμπάς =  ’Εγχώριον χονδρόν ύφασμα.
Αύλαγή =  Μέγα χωράφι, πολύ πλησίον τής πόλεως.
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’Άγανα =  Μικρόταται φθείρες. 
Άργκιλές =  Γουργουλίδιον καπνίσματος. 
Άγκούτσα =  Ξηρότατον χωρικόν ψωμί. 
Αποσώνω =  Τερματίζω μτφ φλυαρώ

Β

Βουζοΰνι =  ΔοΟιήν. 
Βουρλίζω =  ’'Αποπνίγω. 
Βροομοΰσαις =  Χαμό μηλο. 
Βουνιά =  Κόπρος.
Βάγια =  Δάφνη.
Βίρα =  "Ελξον.
Βεργί =  Στεφάνη βαρελιού. 
Βιρανές =  Οίκόπεδον.

Βοϋλκος =  Βόρβορος. 
Βάγιο =  Φασκόμηλον. 
Βαρταλαλώ =  Φλυαρώ 
Βιδολόγος =  .Κατσαβίδι. 
Βακούφ =  Έκκλησ. κτήμα. 
Βέρος =  γνήσιος.
Βόντνα =  πεπόνι.
Βιζικάντι =  ία,τρ. έκδόριον.

Βερεσέ — ’Επί πιστώσει.

Βοϊβόδας =  Τούρκος ανώτερος υπάλληλος.
Βόλτες =  ’Άγκιστρα ιμτφ, περίπατος.
Βαρταλαμίδι =  Μικρά εσωτερική θήκη είς τό αριστερόν τοΰ μπαοΰλου. 

Βουλκιό =  Παχύτατος άνήρ ή γυνή.
Βαργιός =  Μεγάλο σφυρί σπάζον ογκολίθους.
Βρολίδα =  Πλεξούδα μαλλιών γυναικός.
Βαζγεστώ =  Άπαυδώ, παραιτούμαι προσπάθειας.

Γ κρανσινιόρ =  Σουλτάνος. 
F  ιαβάσης =  Ήρεμος. 
Γίαμπανά =  Ματαίως. 
Γιρμίκι Σεμιγδάλι. 
Γκιόζγκιορε =  ’Αναφανδόν. 
Γιαρένης =  Εραστής. 
Γκλαβάς =  Σκουπιδότοπος. 
Γ’κερίζ =  'Υπόνομος. 
Γιανκεσιτζής — Λωποδύτης. 
Γιαράς =  Πληγή.
Γίλερη — 'Ιλαρά.
\ καϊρέτ =  Κουράγιο.

Γκλάβα =  Κεφάλα.
Γκλαβανή — Καταπακτή. 
Γιαρντίμι =  Βοήθεια. 
Γερλεστίζω =  Τακτοποιώ.
/ κιώνομαι =  Μισώ.
Γοΰλα =  Λαιμαργία.
Γκεζμές =  Περίπατος. 
Γκιουρουλτί =  Θόρυβος. 
Γκεμιτζής =  Ναυτικός. 
Γιαουρτσής =  Γαλακτοπώλης. 
Γιοφκάδες =  Χυλοπήττες. 
Γιασαντίζω =  Διατηρώ.
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Γιακιτόνι —  Σακκάκι. Γκουνταμάνης =  Χονδροκέφαλος. ή
Γκαϊγκανάς =  Όμελέττα. Γιάρ =  Χαράδρα, Φάραγξ.
Γιανγκιόζης =  Άλλοίθωρος. Γουλιάρης =  Λαίμαργος.
Γκιόζμπαγτζης =  Ταχυδακτυλουργός. Γελέκο =  ’Ανδρικόν κολάβιον.
Γιαχανάς =  Σησαμελαιοτριβεΐον. Γουρσούζης =  'Άτυχος, μτφ. δύστρο-
Γκουτζούκης =  Κολοβός. πος.
Γιαταλάκης =  Κατάκοιτος. Γκεβεζές — άερολόγος.
Γλέφαρο =  Μέτωπο. Γιορντάνι =  περιδέραιον.
Γκίρλα =  Αφθονία. Γιασπούς =  διασικόρπισις.
Γρετίδικος =  Ασταθής. Γκίζ-γκίζ =  πρόκλησις φθόνου.
Γρατσοΰνα =  Νεροκολοκύθα.

Γάζα) =  Κλαυθμηρίζω επί πολύ μέχρι κοπώσεως.
Γιαμγιασί =  Φύρδην μίγδην.
Γιαπράκια =  Φαγητόν μέ αμπελόφυλλα, ρύζι, κιμάν.
Γκιοτζές =  Ψιλό πληγούρι.
Γιάκας =  Άνήρ ρέμπελος.
Γουρλίζω — 'Τλακτώ θρηνωδως.
Γητεύω =  θεραπεύω μέ έπίκλησιν Θεού ή Αγίου.
Γιατσί =  Δίωρον μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου.
Γκαζός =  Παίγν. ύάλινος βώλος.
Γκιουρλές =  Παιγν. Σίδηρους βώλος.
Γιούργια =  ΙΤαρότρυνσις προς έπίθεσιν.
Γκερεμές =  Μονότονος έπανάληιψις δμιλίας ή άσματος.
Γεμενιά =  Μισά υποδήματα λαϊκά.
Γαλότσες =  Ελαστικά υποδήματα.
Γκαζχανάς =  ’Αποθήκη πετρελαίων.
Γιούκερη =  Ντουλάπα διά κλινοσκεπάσματα.
Γιαπαλάκι =  Είδος σταφυλής.
Γιαπουντζάκι =  Είδος σταφυλής.
Γκιοζλεμές =  Μεγάλη τηγανίτα.
Γκινούμι =  Χάλκινη στάμνα.
Γιαλαντζή ντολμάς =  Φαγητόν μέ αμπελόφυλλα, ρύζι, λάδι.
Γιάλμα =  Διασκόρπισις, λεηλασία.
Γκαγκλί =  Δίτροχον γεωργικόν βοήλατον αμάξι.
Γιρμίκ χαλβάς =  Χαλβάς σεμιγδαλένιος.
Γιατάκι =  Κλίνη μτφ. κλεπταποδόχος.
Γαδροβηχάς — Βήξ έκ τής τραχείας.
Γκιρτζιλάνος =  Τραχεία σφαγίου, καρωτίς.
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Γκέρτζος — Μαχητής αλέκτωρ.
Γιοΰχα =  Περιφρονητικόν επιφώνημα.
Γκιόλα =  Μικρά λίμνη.
Γιαλενάκι =  Παιγν. Μικρός ύάλινος πολύχρωμος βώλος.
Γάρος =  Έντόσθια ψαριών διαλελυμένα είς άλμην.
Γαϊτάνι =  Σειρήτιον, διακοσμήσεως ενδυμάτων.
Γιαλαιμάς — Φλόγωσις είς σημεΐον συναντήσεως χειλέων.
Γκογκάς =  Παιγν. Μέγας βώλος.
Γεντίκι =  Αύχήν διαβάσεως όρους.
Γεντέικι =  Όδήγησις υποζυγίου άπό πεζόν κρατούντα τον χαλινόν. 
Γκιτζ'ιρ =  Τό μαλακώνον τήν μαστίχαν φυτόν.
Γλεγούδια =  ’Ανάμικτοι ξηροί καρποί, ζαχαρωτά.

Δοΰλα =  'Τπηρέτρια.

Δράκος =  ’Αβάπτιστο άγοράκι.
Δρακούλα =  Αβάπτιστο κοριτσάκι.
Δεντρισαχί =  ’Αρωματικόν φυτόν άρμπαρόριζα. 
Δρΰμνες =  Ή  περίοδος 1 - 6  Αύγουστου.
Δερμόνι =  Μέγα κόσκινον άναρτώμενον εκ τρίποδος. 
Δρασπέτ =  Δριμεΐα γεΰσις άωρου καρπού.
Δοκάνη =  'Αλωνιστική σανίς μέ πυριτόλιθους κάτωθεν.

Δ

/δοσίματα — Φόροι. 
Διάφορο =  Τόκος. 
Λιάκι =  Οΐαξ.

Δωδεκάδα — Δημογεροντία. 
Δάσκαλος =  Ό  Ιερεύς. 
Δούλος =  'Τπηρέτης.

Ε

Έμέν =  Μόλις. 
"Εξηνταβελόνης =  Φιλάργυρος. 
Έγκλαβή =  Προικοσύμφωνον.

Έκμέκ κανταΐφ =  Γλύκισμα. 
Ένταμίλαν =  Οίκογενειακώς. 
Έλμπετ =  ’Ασφαλώς, οπωσδήποτε.

’Έμ =  Καί, ενίοτε μόριον αμφιβολίας. 
Ένταζές =  Πήχυς 64 έκατοστών.

Ζεμπέκικος =  Χορός.

Ζ

Ζίγκα =  'Τπερπλήρες.
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Ζαλίκι =  Φορτίον.
Ζαλικωμένος =  Φορτωμένος. 
Ζάπτι =  Κράτησις, κατάσχεσις. 
Ζερβοτάνης =  Άριστερόχειρ. 
Ζουρνάς =  ’Οξύαυλος.
Ζίλια =  Κρόταλα.
Ζέφκι =  Διασκέδασις.
Ζεβζέκης =  ’Ανόητος. 
Ζουμπρούτ =  Σμάραγδος.
Ζεχίρ =  Δηλητήριον.
Ζαβάλης =  Ταλαίπωρος.
Ζαπτιές =  Χωροφύλαξ.

Ζαλχανάς =  Σφαγειον.
Ζουχούνης =  ’Ασθματικός. 
Χβαρνίζώ =  Παρασύρω. 
Ζοχάδες =  Αιμορροΐδες. 
Ζανταρμάς =  Χωροφύλαξ. 
Ζέρεμ =  'Άρα.
Ζόρ =  Δυσκολία.
Ζαριφλίκι =  Φιλοκαλία. 
Ζεμπίλι — Σπυρίς.
Ζάμπος =  'Όγκος. 
Ζαβλακωμένος =  ’Αδιάθετος. 
Ζαμπίτης =  ’Αξιωματικός.

Ζερντές =  Γλυκεία ριζόσούπα ή πιλάφι.
Ζέρ - Ξέρω καί ’γώ.
Ζεΰλα =  Ράβδος ζυγού βωϊδαμάξης.
Ζευγάρι =  Δύο άροτριώντα.
Ζιαψετ =  Διασκέδασις, συνεστίασις.
Ζιντζιφίλι =  ’Αρωματικόν έπΐπασμα σαλεπιού.
Ζάρφι =  Χωριστή μεταλλική βάσις ποτηριού.
Ζορζορουνά =  Μέ τό στανιό.
Ζαχιρές - ’Απόθεμα παρασκευασμάτων σίτου - αλεύρου κλπ. 
Ζαφείρι =  Ήμιπολ. λίθος σάπφειρος.
Ζαμουρώνω =  ’Αδιάθετων κουλουριάζομαι.
Ζαπονέ =  Γυναικειον ένδυμα.
Ζιπουνάκι =  Γυναικειον ένδυμα (πουκαμισάκι).
Ζακέτα =  Κοντός, γυναικείος έπενδύτης.
Ζαμπούνα =  Άνθοφόρον στέλεχος κρομμύου, αυλός έκ στελέχους κρι 
Ζαβίλα - Φλόγωσις είς σημειον. συναντήσεως χειλέων.
Ζν ίχ ια =  Τένοντες αύχένος.
Ζάρ - ζάρ =  Πρόκλησις φθόνου.

Θράσιο =  ’Ανώφελο.
Θέρμη =  Ελονοσία.
Θερμαίνομαι =  Πάσχω άπό ελονοσία. 
Θρασπέτς =  Δριμεΐα γεύσις, άωρου καρπού. 
Θυμνιάμα =  Θυμίαμα, Λιβάνι.
Θυμνιατερό =  Θυμιατήριον, Αιβανιστήριον.

Θ



ΓΛΩΣΣΑΡ ΙΟΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 321

Ίντάμ =  ’Αγχόνη. Ίχτιμπάρ =  'Τπόληψις.
Ίμντάτ — Βοήθεια. Ίκάντο =  Δημοπρασία.
Ίμλάκι =  Κτήμα. Ίσκερός =  Κομψός.
Ίκράμ =  Περιποίησις. Ίλάμ =  Άπόφασις δικαστική.

’Ίλαμ =  Καλά καί σώνει.
Ίνίκονου =  Ό  μή έννοών νά τερματίση έπίσκεψιν.
Ίμάμ μπαϊλντή -- Φαγητόν λαδερόν άπό μελιτζάνες κλπ.
Ίκράρ =  "Έγγραφον ιδιοκτησίας.
"Ίσκα =  Φυτόν άγαρικόν.
Ίστέρ ίστεμέζ =  θέλοντας καί μή.
Ίνταρές =  Μέγα δημόσιον κτίριον.
Ίντιφάς =  Δημόσιον ώρολόγιον.
Ίφτιράς =  Συκοφαντία.
Ίνκιάρ =  Άρνησις.

Κ

Κα'βάσης =  Σω ματοφυλαξ. 
Καπουτζής =  Θυρωρός. 
ΚατσαΙβίδι =  Βιδολόγος. 
Κασοΰρι =  Καρότο.
Κούφταλο =  'Τπέργηρο^ς. 
Κοΰσοτου =  Καναρόσπορος. 
Κατέφλιο =  Κατώφλιον.
Κάμμα — Καΰσων.
Κλότσκας =  Λόξιγκας.
Κεφίλης =  ’Εγγυητής.
Κώχη =  Γωνία.
Κισλας =  Στρατών.
Κοτάω =  Τολμώ.
Κρεβατίνα =  Άργαλιός.
Κονάκι =  Διοικητήριον.
Κόνιδα =  Ώόν φθειρός.
Κιποΰρ =  Εΐδος δαντέλλας. 
Κάϊντα :=  Άσκαυλος.
Κρήνα =  Ξυλινον κυτίον. 
Καΐβαλορίκι =  Είδος ραψίματος.

Κολοκάσι =  Γλυκοπατάτα.
Καρναμπίτ =  Κουνουπίδι.
Καλοθέκω =  Τοποθετώ καλώς. 
Καλεμκερί =  Στάμπα τουλπανίων. 
Κουρασάνι =  Άσβεστοκεραμοκονίαμα. 
Καρακόλι =  ’Αστυν. Σταθμός. 
Κόμοδος =  Άνετος, κομψός.
Κουράγιο =  Θάρρος.
Κουϊτί =  'Τπήνεμος τόπος.
Κρανιά =  Δένδρον.
Κουμαριά =  Δένδρον.
Κιγιαμέτ =  Θύελλα.
Καβίλια =  Ξυλινον καρφί.
Καμπάδικος =  Χοντρός, γιομάτος. 
Κιουλάφ =  Σκουφί υψηλόν.
Κατμάδες =  ’Αλλεπάλληλα φουστάνια. 
Κουβαρίστρα =  Πηνίον κλωστής. 
Κιόρπαντικ =  Είρ. τυφλός.
Κιορλεμέ =  Είρ. τυφλός.
Κουϊντίζω =  Πεισματώνω.

21
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Κύριος — Ό  Διδάσκαλος. Καλαμπαλίκι =  Πλήθος.
Κουσκούσι =  Ζυμαρικόν. Κοριόζος =  ΆστεΤοος.
Κεραμιδάκια =  Καταστροφή. Καβουτσούκι — Ελαστικόν.
Καπτίζω =  'Αρπάζω, 'βάζω στό χέρι.Κουσούρί =  Ελάττωμα. 
Καπτιρντίζω — Διενεργώ αρπαγήν. Κασαβέτι — Στενοχώρια.
Κολαντρίζω =  Μεταχειρίζομαι. 
Κατσμαρφνω =  Φεύγω.
Καϊντίζω =  Γλυστρώ.
Κατσάδα =  ’Επίτιμη σις.
Κεντί =  Δειλινό.
Κάρτο =  Τέταρτο.
Κατάρτι =  'Ιστός πλοίου.
Καρίνα =  Ποδόστημα πλοίου. 
Κολάϊ — Ευκολία.
Κάμποτ — "Τφασμα.
Καζαντίζω =  Κερδίζω. 
Καβουρντίζω =  Φρύγω.
Κιρκινέζι =  Γεράκι.
Κάργα =  ΙΙτηνόν κουρούνα. 
Κόριζα =  Κορέος.
Καδένα =  'Αλυσίδα.
Καλπαζάνης =  Κακής πίστεως. 
Κάλπικος =  Κίβδηλος.
Κάλπης =  Ανυπόληπτος.
Κεπαζές =  Περίγελος.
Κάλτσες =  Περικνημίδες. 
Κουδούμιντος =  Μα/ίδανος. 
Κατσαρόλια =  Σκεύη κουζίνας. 
Καράρ =  'Όσον πρέπει. 
Κουρούπι =  Πήλινον πιθαράκι. 
Κιοσέμπασι =  Γωνία δρόμου. 
Κακατέ =  ’Αφελής γυνή. 
Κράχτης =  Δημόσιος κήρυξ. 
Κανάγιας =  Παληάνθρωπος. 
Καραλαχανας =  Εί,δος σταφυλής. 
Κουμέρκι =  Τελωνεΐον.
Καυκάλας =  Χονδροκέφαλος. 
Καλντιρίμι =  Λιθόστρωτον. 
Κουμαντέρνω =  Διοικώ.

Κισίρα =  Στείρα.
Κιλίφι =  Θήκη, Κονδυλοφόρος. 
Κεφίλης =  Εγγυητής.
Καμτσίκι =  Μαστίγιον.
Κουντλώ =  Παραπαίω.
Καραμέτι =  Βάσανον.
Κ ιοΰγκ ι =  Σ ωλήν.
Κουμούτσι =  Ξεροκόμματο. 
Κατλαβάκι =  Κωλοτούμπα 
Καναράς =  Ποιμνιοστάσιου.
Καφαλτί =  Πρόγευμα.
Κέσιμ =  Κολληγία.
Καντίνι =  ’Άκρον άωτον.
Κότς =  Κριός.
Κολτζής =  Άγροφύλαξ.
Καβάκι =  Λεύκη.
Κεχλυμπάρ =  ’Ήλεκτρον. 
Καιμπαρντίζω =  Φουσκώνω.
Κιαφιρί =  Καμφορά.
Καλντίζω =  Άποκάμνω.
Καντιρντίζω =  Καταφέρνω, ξεγελώ. 
Καρότσα =  "Αμαξα.
Ινασμίρ =  "Τφασμα.
Κουκούτς =  Καθόλου.
ΚαΛπαΐφι =  Γλύκισμα.
Κουραμπιές =  Γλύκισμα.
Κασίκχαλβα — Γλύκισμα.
Καρσιλαμάς =  Χορός.
Κελεπός =  Σκουφί.
Κασπαστί =  Σαρίκι ίερέως.
Κατούνα =  Προκοπή.
Κοπούκι =  ’Αλήτης.
Καζάνι =  ’Άμβυξ.
Καράγιαλης =  ΒΔ άνεμος.
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Κοσμοχαλασιά =  Θεομηνία. Κιμπαρης — ’Αξιοπρεπής.
Καρδιοχούλιαρο =  Σπλήν. — Κασατούρα =  Ξιφολόγχη.

Καλίτσα =  Πήλινον υδροδοχείο ν.
Κουτκεύω =  Ερευνώ τάς γωνίας.
Κουμάρι =  Πήλινον κύπελλον, Χαρτοπαίγνιου.
Καβγακιζντι ράνης =  Ό  ρίπτων ελαιον είς τήν πυράν. 
Κατσαμάκι =  Φαγητόν εξ άραΐβοσιταλεΰρου.
Κουτσαμπάκια =  Καμώματα.
Κάμα =  ’Αμφίστομος μάχαιρα.
Κατρακούλια =  Παιγν. Στρογγυλοί πήλινοι τροχίσκοι.
Κεσκέκι — Κατειργασμένος σίτος.
Κιουτσουκ παρέα =  "Ομιλος νέων άνδρών (Καλλιπόλεως). 
Κολυβόζωμος =  Γλυκύς ζωμός κολύβων μέ σταφίδες καί καρύδια. 
Καμφία =  Μεταξωτή κροσωτή άνεμίζουσα καλύπτρα φεσιού. 
Κετσές =  Χονδρόν όίδρύ μάλλινου ύφασμα.
Καλαγκάθι =  ’Οδυνηρά φλεγμονή δακτύλου.
Κυδωνόπαστο =  Πηκτή μαρμελάδα κυδωνάον.
Κουκουλέτο =  Κάλυμμα κεφαλής πάνινου.
Καπουσόνι =  Κάλυμμα κεφαλής μάλλινου.
Κανάτια =  ’Ασφαλιστήρια φύλλα παραθύρων.
Καπλαντίζω =  ’Επενδύω πάπλωμα μέ σεντόνι.
Κνώδαλου =  Λιανοητικώς βραδυφλεγής.
(Κιοτρούμ =  Δυσκίνητος έκ ρευματισμών κλπ.
Κούπα =  Ίχ'θύς γόπα ή γούπα.
Κυνόστομον =  Τό άνοιγμα άντίχειρος - δείκτου.

Κουνουπία =  Δένδρου μέ καρπόν ώς γλυκεία ελαία.
Καρφουδιά =  Είδος ακακίας μέ ευώδες λιλά άνθος. 
Κουσμπουρούνι =  ’Ελαφρόν παντεσπάνι.
Καβάφης =  Τεχνίτης ελαφρών υποδημάτων.
Καθισιά =  Προσάραξις πλοίου, τραπέζωμα.
Καραντίνα =  Κάθαρσις υπόπτων ασθενών.
Καλτσόνημα =  Νήμα διά πλέξιμο καλτσών.
Κακνί =  ’Ορνίθων, Μτφ. γυνή λεπτεπίλεπτος.
Κιΐντίζω =  ’Αποφασίζω δυσκόλως, κόπτω κιμαν.
Κουμάσι =  ύφασμα (κοτέτσι) άνθριοπος ρευστής ηθικής.
Κεμπάπ =  Μικρόν τεμάχιον κρέατος ψητόν.
Καρικόνω =  Επισκευάζω κάλτσες ή ρούχου, μαντάρω.
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Xαρακαμπαρτζίκι =  Φλεγμονώδες πρίξιμον.
Κάπα =  'Τφαντή μάλλινη κουβέρτα.
Κοιλό =  Μονάς βάρους σιτηρών, ΐση προς ·5ι6 χιλιόγρ.
Καντάρ =  Μονάς βάρους 56 χιλιαγράμμων στερεών.
Κουκουμζοΰ =  Ειρωνικός χαρακτηρισμός ακαθάρτου γυναικός. 
Κελετέρ =  Μεγάλο καλάθι τρυγητού.
Καβουρμάς =  Κρέας διατηρημένον διά βρασμού.
Καλωσκαιρίζω =  Γεύομαι τό πρώτον όπωρικόν κλπ.
Κάρικο — Μπάζα ή καλή λεγάμενη.
Καρακάξα =  Ιΐτηνόν, κίττα ή μακρόουρος. 
ίΚίρ - - ’Αναπεπταμένη άδενδρος εκτασις.
Κίρκος =  Ιΐτηνόν κιρκινέζι, ψαρός τήν κόμην.
Κεμέρ =  Ζώνη μέ θήκας χρημάτων.
Κουρελού =  Κιλίμι άπό κουρέλια. 
ιΚουντούρια =  Χονδρά υποδήματα μισά.
Καλέμι =  Γραφίς άπό κάλαμον, έργαλείον κτίστου.
Κολτούκι =  Μασχάλη, έξέχον παράθυρον.
Κουρελαρία =  ’Ακατάστατος πτωχική οικοσκευή ή ενδυμασία. 
Κατανάς =  Μεγαλόσωμος ίππος μτφ. Μεγαλόσωμος άνήρ ή γυνή. 
Κοπανίδα =  Σανις κοπανισμού πλυνομένων χονδρών ρούχων. 
Κρεμάλας — Μεγαλόσωμος υψηλός άνήρ.
Κιούπι - Πήλινον κυλινδρικόν δοχεΐον.
Καπάν καπανά =  Πατεΐς με πατώ σε.
Κικιρΐκος ~  Λεπτός υψηλός άνήρ.
Κανόνι =  Πυροβόλον μτφ. πτώχευσις.
Καπακλί =  Χάλκινο ν πιάτο μέ κάλυμμα.
Κιοτσέκι =  ’Άνευ άρχών, γελοίος, γλοιώδης.
Κοπανάκι =  Έργαλείον κατασκευής ταντέλας.
Καμβάς =  Όδηγός κεντήματος αραιό πανί.
Κιλίμι =  Μάλλινο χαλί σπιτικής ύφάνσεως.
Κινότσος - Ροκανάκι ξυλουργού.
Κουραστάρι =  Κατακόρυφον πριόνι.
Κατσιρντίζω =  Φευγιό καί φευγατίζω.
Καλαφάτης =  ’Εργάτης ναυπηγείου.
Κόπανος =  Χρησιμεύει διά κοπανισμόν σίτου (έν ντουμπέκ). 
Κολντεμιρί =  ’Ασφαλιστικός σίδηρους βραχίων Ούρας.
Κανέλα =  Κάνουλα, αρωματικόν.
Κρικέλα =  Στρογγυλή λαβή θύρας.
Κριμίτσα =  Χρυσούν Αυστριακόν νόμισμα 54 γροσίων.
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Κιουτούκι =  Στέλεχος δημοσίου εγγράφου» κορμός δένδρου.
Κιο,σέμ =  'Οδηγός, κριός ή τράγος.
Κάλφας =  Πρακτικός άρχιτέκτοον, μαθητευόμενος κουρεύς κλπ. 
Κομισέρης =  ’Αξιωματικός Αστυνομίας.
Κιασελές =  Δέρμα κατυμμάτων.
Κοΰσπος =  Πλοϊκούς ιμετά τήν έκΟλιψιν σησαμιού.
Κιοπέγκι =  Ξύλινον κλείσιμόν καταστήματος.
Κατσάν κατσανά =  "Οπου φύγει φύγει.
Καζάντιμπι =  Κατακάθι καζανιού μτφ. στερνοπαίδι.
Κολάνι =  Ζώνη συγκρατήσεως σάγματος υποζυγίου.
Κουζουτζιγέρ =  Σπληνάντερο φούρνου.
Κολοβός =  ’Άνευ ουράς μτφ. κακός.
Κλάπα -  Σανίς στερεώσεως σαθράς θύρας.
Καραβάνα =  Μαγειρικόν σκεύος.
Καστανιά -  Σκεύος μεταφοράς φαγητού 2 - 3 ‘θέσεων κατακορύφως. 
Καβανόζ =  Σκεύος μεταφοράς φαγητού 2 - 3  θέσεων κατακορύφως. 
Καζανιάζω ·— Άπο στάζω στέμφυλα.
Καλάθι — μτφ. συμφεροντολογική μηχανορροφία.
■Κηραλοιφή — ’Αλοιφή κηρού ελαίου έπουλώνουσα πληγάς.
Κιρίδος — ’'Ακομψος αδύνατος υψηλός άνήρ.

Λί,μπος =  Παλαιόν πλοΐον χρησιμεύον διά άνακούφισιν π ροσαρ άξαντος 
(ναυαγοσωστικόν).

Λατούμι =  Ευτραφές παιδί ον.
Αίφι =  Φυτικός σπόγγος.
Λαντούρ =  Άργυρούν ραντιστήρων εκκλησίας.

Α

Λουκμάροχον =  Αιθήρ. 
Αεγένη =  Λεκάνη.
Αιακός =  ’Εξώστης.
Λαλές =  Παπαρούνα. 
Λαγούμι =  'Τπόνομος. 
Λειτουργία =  Πρόσφορον. 
Λαγόγερος =  Άρουραΐος. 
Λέσα =  "Έλξον.
Λόρδα — ΙΙεΐνα.
Λιμάρης =  Λαίμαργος.

Λέλεκας =  Πελαργός. 
Λαγίνα =  Στάμνα.
Λαζέτα =  Μαχαίρι.
Λιμπίζομαι =  Επιθυμώ. 
Λείψανο =  Κηδεία. 
Λαχούρ =  "Τφασμα. 
Λέγκας =  'Τψηλός άνήρ. 
Λάσκα =  Χαλάρωσον. 
Λιμασμένος =  Πειναλέος. 
Λιμπαντές =  Έπενδύ-της.
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Λουρίδα =  Πεταχτή γυνή.
Λοΰκι =  Σωλήν εκ τσίγκου.
Λοκμάδες =  Γλυκό έκ ζύμης.
Λαλαγκίτα =  Τηγανίτα, ζυμαρικό πασπαλισμένο μέ ζάχαρι. 
Λιμαν-τακιμί =  Μάγκας τοΰ λιμανιού.
Λαγούτο =  Μουσικόν δργανον έγχορδον.
Λατέρνα =  Τό γνωστόν μουσικόν ό'ργανον.
Λεγκλεμέ =  Ταχύ βάδισμα όνου.
Λίμα =  Πείνα (λαιμαργία) εργαλεΐον.

Μ

Μπίτζα =  Τελείως.
Μπουλαστίζομαι =  Λεροόνω. 
Μπουνάκης =  Παλίμπαις. 
Μπουνακλαντίζω =  Ξεμωραίνομαι. 
Μουρβεριά =  Ζαμποΰκος.
Μπαμπιές =  ’Αποτσίγαρο. 
Μπουλαιμάς =  Σταφιδίνη.. 
Μουζεβίρης =  ’Ανακατωσούρης. 
Μερειμέτ =  ’Επισκευή.
Μερχαμέτ — Εύσπλαγχνία. 
Μπουμπουν ιταριό =  Βροντή. 
Μουκατάς =  Ποσότης.
Μουσαμάς =  Άδιάβροχον.
Μύτη =  Άκρωτήριον.
Μαχαλάς =  Συνοικία. 
Μπαλουκχανάς =  ’Ιχθυαγορά. 
Μπιλέ =  Φυσικά.
Μαντάς =  Βούβαλος.
Μπουγάς =  Ταύρος.
Μουτσούνα =  Προσωπίς.
Μπόνης =  ’Απονήρευτος.
Μπάξ =  Στοίχημα.
Μπαξίς =  Φιλοδώρημα.
Μπινέβω =  'Ιππεύω.
Μουτεκεφίλης — ’Αλληλέγγυος. 
Μουζντετζής =  ’Αγγελιοφόρος. 
Μαχμουρλής =  ’Αγουροξυπνημένος.

Μαντάρα =  5Άνω κάτω. 
Μαλαθούνης =  Νωθρός. 
Μπουμπουνίζω =  Βροντώ. 
Μπαντακόνω =  Βυθίζομαι. 
Μπένιμ =  ’Εγωισμός.
Μπάριμ =  Τουλάχιστον.
Με σόδες =  Παιγν. Βώλοι. 
Μαΐμουσάκ =  Θωπ. Μαϊμουδίτσα. 
Μουτάφης =  'Τφαντής. 
Μάγκιρτζικ =  Καρδερίνα. 
Μπουζχανάς — Παγοφυλάκιον. 
Μπαλκόνι =  Εξώστης.
Μπενταβά =  Δωρεάν.
Μποτίνια =  'Υποδήματα. 
Μαλαγάνα =  Καταφερτζής. 
Μούτλακ — ’Εξάπαντος.
Μάξους =  ’Επίτηδες.
Μουντέ ρ =  Άνάκλιντρον. 
Μπαγιάτικος =  Μή νωπός. 
Μπεσλεμές =  Θρεφτάρι. 
Μπαχτσεβάνης =  Κηπουρός. 
Μούλκι =  Κτήμα.
Μπαΐρ =  ’Ανήφορος.
Μερτζάνι =  Ίχθ . λιθρίνι. 
Μπελαντόνα =  ’Αλοιφή.
Μαλάς =  Μιστρίον.
Μόλα =  Χαλάρωσον.
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Μπότες =  'Τποδήματα.
Μπιγίτ =  Στιχάκι.
Μπιμπίλα =  Κέντημα.
Μουζντράκι =  Καλσθρεμένος.
Μπουραζάνι =  Κορνέτα.
Μπαγαπόντης =  Μικροαπατεών.
Μαγκοΰφης =  ’Άγαμος.
Μασιά =  Πυράγρα.
Μαγκάλι =  Πύραυνον.
Μαχμάλας =  .Νωθρός.
Μπουνταλάς =  Εύπιστος, αφελής.
Μπατζανάκης =  Σύγγαμβρος.
Μαχκεμές =  Δικαστήριον.
ΜπαΚλντώ =  Λιποθυμώ.
Μπερντές =  Παραπέτασμα.
Μπουζί =  Ψυχρότατον.

Μαθέ =  Μάριον στοχαστικόν.
Μπαχάρι =  Ψυχρό διαπεραστικό αεράκι καλοκαιρινό. 
Μυγιάγκιχτος =  Ευερέθιστος, ευαίσθητος.
Μομόγιας =  Άνήρ άβουλος, άτονος.
Μισάντρα =  Ντουλάπα άποθέσεως κλινοσκεπασμάτων. 
Μουτεσαφίρης =  Τούρκος πολιτικός διοικητής.
Μαντί =  Μπουρεκάκια περιχυμένα μέ ζωμόν όρνιθος. 
Μπακράτσι =  Χάλκινον σκεΰος υγρών μέ χερούλι ΰπερθεν. 
Μακαράς =  'Πηνίον κλωστής, Μικρά τροχαλία πλοίου. 
Μαγκίρια =  Τετράγωνες χυλοπήτες.
Μουσακάς =  Φαγητόν μέ μελιτζάνες κλπ. μέ κιμάν. 
Μουζντές =  Καλή εΐ'δησις.
Μπουρνούζι =  Προσόψιον λουτροΰ.
Μπρίκι =  Σκεΰος έψήσεως καφέ.
Μαλλιαρός =  Νυκτόβιος μικροκλέπτης.
Μηχανή =  Έργοστάσιον, φάμπρικα.
Μαριμάγκαλος =  Μεγάλη αράχνη.
Μασλάκι =  Πηγή ΰδατος.
Μεντέτ =  Τουρκικόν άσμα.
Μακάμ =  Τουρκικόν άσμα.
Μέστια =  Μαλακά υψηλά υποδήματα.
Μπουρό =  Έπιπλον κομός.
Μπουντούτσι =  Πήλινον κυλινδρικόν δοχεΐον.

Μπακλαβά =  Γλύκισμα. 
Μπάνια =  Πλευρά. 
Μπουνάτσα =  Γαλήνη. 
Μεζάτι — Δημοπρασία. 
Μεράς =  Βοσκότοπος. 
Μπεκιάρης =  ’Άγαμος. 
Μπέλκιμ =  ’Ίσως. 
Μπαχτσές =  Κήπος. 
Μπελεντιές =  Δημαρχεΐον. 
Μούχλα =  Εΰρώς.
Μπρόβα =  Δοκιμή. 
Μι,σάνωγον =  Ήμιόροφος. 
Μουλια =  Μούσκεμα. 
Μαντινοΰτα =  Παλλακίς. 
Μάγνα =  Διάρροια.
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Μοσλούκι =  Λευκοσιδηρούν δοχεϊον ΰδατος μέ κρουνόν. 
Μπελακοζούδα =  ’Ατημέλητος αφελής γυνή.
Μή μοΰ απτού ·— Λεπτεπίλεπτος γυνή.
Μεγρεμένι =  Μεγάλη πήλινη στάμνα.
Μουφλούζης —· Πτωχεύσας δολίως.
Μπατζάκι — Κράσπεδον πανταλονιού.
Μπουρέκι =  Μικρά πίττα μέ βούτυρον σπανάκι, τυρί κλπ. 
Μπουγάτσα =  Μεγάλη πίττα μέ βούτυρον κλπ. 
Μουχτάρης — Δημοτικός ή κρατικός πάρεδρος. 
Μαστραπάς =  Χάλκινον μέγα ποτήρι μέ λαβήν.
Μεϊντάνι =  Μικρά πλατεία (ανοιχτό μέρος).
Μακάτι — Κάλυμμα ανακλίντρου ή μαξιλάρας. 
Μπεζεστένι =  Λιθόκτιστος σκεπαστή άγορά.
Μπαϊράκια =  Τά λάβαρα τής εκκλησίας.

Μακάρατζης =  Καραβομαραγκός.
Μιτάρι =  ’Εξάρτημα άργαλισύ.
Μπουτσνάρ =  Προεξέχον στόμιον σκεύους υγρών. 
Μεντρεσές — Μουσουλμανικόν Ιεροδιδασκαλεΐον.
Μπίντα - μπίντα =  (Πάφλα ζύμης έλαφράς.
Μπέης =  Τούρκος 'βαθμούχος ή προύχων,
Μπεχτσής =  Φύλαξ, νυκτοφύλαξ, άγροφύλαξ.
Μαλεμπί =  Γλύκισμα άπό κόρν φλάουρ ζάχαρι ικλπ. 
Μπομπάρ =  Είδος κοκορέτσι μέ ρύζι φουρνιστό.
Ματζούνι =  Γλύκισμα πυκνής ζαχάρεως, φάρμακον. 
Μιντιλί =  Μικρόσωπος ίππος (γένους Μυτιληνιού). 
Μαστί =  Μικρόσωμον σκυλάκι.
Μπατουνιάρω =  Εξαφανίζω πολλά φαγητά τρώγων. 
Μπότζα =  Ταλάντευσις πλοίου.
Μπούγιος =  Εμφανής όγκος ελαφρών πραγμάτων.
Μαρόζ =  Δριμύ ψύχος.
Μπακιρικά =  Χάλκινα σκεύη.
Μπακίρα =  Χάλκινον κέρμα, Χαλκούν δοχεϊον. 
Μπουρτλάκι =  Οισοφάγος σφαγίου.
Μπόζγερι =  Μαλακός χώρος κάτωθεν ψευδοπλευρών. 
Μορκύς =  Μούργος, όνομα σκύλου.
Μπάλλος =  Δημόσιος χορός.
Μπαγνταντί =  Έλαφρόν χώρισμα άπό πήχεις ή τσίτες. 
Μποστάν κορκουλούκ =  Σκιάχτρο.
Μπερμπάντης =  ’Άνθρωπος ρευστής συνειδήσεως.
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Μουρντάρης =  Είσχωρών παντοΰ άνευ ηθικών αρχών. 
Μπιέτα =  Μικρά λιμνοΰλα ύδατος.
Μουρτζουφλώ — Κακομεταχειρίζομαι παιδιών.
Μαστέλο =  Μικρός κάδος υποδηματοποιοί) ή καφετζή. 
Μπεζερίζω =  Άπαυδώ ή άνιώ.
Μαλακώφ =  Είδος φουστανιού.
Μάί'ίνα =  Τέλος ναυτικού χειρισμού.
Μπουγιούκ παρέα =  'Όμιλος μεση,λίκων Καλλιπολιτών. 
Μπελερίνα =  Ριχτός επενδυτής άνευ χειριδών.
Μπολερό =  Κοντός επενδυτής γυναικός.
Μπούστος =  Κοντός επενδυτής γυναικός.
Μπλούζα =  Ελαφρός επενδυτής γυναικός.
Μπονζοΰρ =  Σακκάκι περιπάτου ανδρικόν.
Μποιμπές - Σκληρός πίλος ανδρικός.
Μάγκανος ~  Τελλάρο κεντήματος 4 ποδών 
Μπουά =  Περιλαίμιον γυναικός έκ βελούδου ή γούνας. 
Μήλο =  Γούνινον περιΟώριον γυναικείου έπενδύτου. 
Μαγκούτα —- Δηλητηριώδες φυτόν.
Μάτζαλη = Ζυμαρικό παραβρασμένο σχεδόν πολτός. 
Ματινές =  Κοντός επενδυτής γυναικός.
Μπουλντάνι =  Βάμβαξ τυλιγμένος είς ξυλάριον. 
Μπελογρανπώ — Εμπλέκομαι είς μπελάν.

Ντουζταμπάνης =  Πλατύπους. 
Ντερντεμέζ =  Καλά καί σώνει. 
Ντίν καφαλής =  Χονδροκέφαλος. 
Νταρμανταγάνι =  ’Άνω κάτω. 
Νιτσεράδα =  Άδιάβροχον. 
Ναμκιόρης =  Αχάριστος. 
Νταγυαντίζοο =  'Τπομένω. 
Ντεβιρντίζω =  ’Αναποδογυρίζω. 
Ντάγκα =  Δάγκειος πυρετός. 
Νταλάκι =  Άνθραξ.
Ντεγέ =  Τάχα.
Ντεφόλ =  Γκρεμίσου. 
Ναλμπάντης =  Πεταλωτής.

Ν

Νταλιάνι =  Ίχθυοτροφεΐον. 
Νταλιαντζής =  Ιχθυοπαραγωγός. 
Ντονούμ =  Στρέμμα.
Ντίμπιντουζ =  'Ολωσδιόλου.
Ντίπ — Καθόλου.
Νταλντισμένος =  Βυθισμένος. 
Ντάρσοκακ =  Στενοσόκακο. 
Νταμλάς =  Ημιπληγία.
Ντέγκι =  ’Αποσκευή. 
Νταβραντίζω =  Καρδαμόνω. 
Ντόρτναλ =  Καλπασμός.
Νούλα — Μηδέν.
Νταλακιάζω =  Διψώ.
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Νταλγκάς =  Κΰμα.
Ντουλάπι =  Έρμάριον. 
Ντολαπτσής =  Μη χ αν on ρ ά φο ς. 
Ντειμεντέ =  Πιθανόν. 
Ντουλγκέρης =  Κτίστης.
Νενέ =  Γιαγιά.
Ντολασμας =  Περίπατος. 
Ντοντουρμά =  Παγωτόν. 
Νταλίκα =  "Αμαξα.

Νιζάμ =  Νόμος.
Ντάιμπγια — ’Οχύρωμα. 
Νταλάκας =  Δαμασμένος. 
Ντερλικύνω =  Καταβροχθίζω. 
Ντούμ ντούζ =  Όλόϊσια. 
Νταϊρές =  ντέφι.
Νταούλι =  Τύμπανον.
Ν ιάμα =  "Οργωμα.
Ντοβλέτι =  Κράτος.

Νεσεστές =  Κόρν φλάουρ.

Ντάλια - "Αρτιος αριθμός πλήθους σάκκων σίτου 10, 100 κλπ. 
•Ντιρέκι =  'Ιστός μτφ. ευθυτενής άνθρωπος.
Ντέφι. =  Μικρόν τύμπανον μέ κρόταλα.
Νισάφ =  Περιορισμός, φθάνει πλέον, έλεος.
Ντανταντίζω =  Κάμνω τι, έπανειλημμένως.
Ντονμές =  Άλλαξοπιστήσας, άθετών.
Νισαντίρ =  Άμμωνιακόν άλας.
Νταρατζίκης =  Ευαίσθητος, ευέξαπτος.
Ντολαντιρτζής =  Άνακατοσούρης, άπατεοόν.
Νεφριγές =  Είδος σταφυλής.
Ντάντιν - ντούντιν =  'Ηλικιωμένη γυνή νεάζουσα.
Νταγιαμάς =  Μεγάλη σκληρή μαξιλάρα.
Νταβίδι =  Σφιγκτήρων έργαλείον ξυλουργού.
Νταής =  Θείος έκ μητρός μτφ. παλληκαράς.
Νταλντίζω =  Κάμνω μακροβούτι.
Νερόσκουλκα - Είρ. Νεάνις 'ψυχρά λεπτή.
Χεροφεΐδα =  Είρ. Νεάνις ψυχρά λεπτή.
Νοφούσι =  Πιστοποιητικόν έγγραφής εις Δημοτολόγια.
Ντόνα φόρα =  Άπλετον φως.
Ντούμπλα =  Χρυσούν Αυστριακόν νόμισμα 2 χρ. λιρών.
Νέϊ =  Αυλός Μουσουλμάνων Δερβισάδων.
Νταλαβέρα =  Σκοτεινά! υποθέσεις.
Ντούτ σαραμπί =  Χυμός μούρων, φαρμ. sirop de mures. 
ιΝτορουκλού =  Γεμάτο ξέχειλο.
Ντούγια. =  Σαν'ις όξυάς κατασκευής βαρελίων.
Νηιμορια =  Μνήματα, Νεκροταφειον.
Ντολάπ =  Λαχανόκηπος μτφ. μηχανορραφία.
Ντολάκια =  Στρατ. ταινίαι περικνημίδες.
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Ντεγρεμές =  Τετράγωνον διπλούμενον εις τρίγωνον. 
Ντουμπέκ =  Μέγα μαρμάρινον ίγδίον κοπανισμού σίτου. 
Νυχτικό =  ΨιμμύΟιον άπό λίπος καί υδράργυρον. 
Νιαγάζικο =  Παιδίον συνεχώς κλαυθμηρίζον.
Ναλέτης =  Ανάποδος άνθρωπος.
Ν άζια — Καμώματα.
Ντοναντισμός =  Εξεζητημένος στολισμός.

Ξεχώνομτι =  Λερώνω. Ξυλοκέρατα =  Χαρούπια.
Ξαγκλίζω — Εξαντλώ. Ξιπασμένος — Άλαζών.
Ξίκη,ς =  Ελαφρόμυαλος. Ξιπάζομαι =  Εκπλήττομαι.
Ξεμπροστνιάζω =  Κατηγορώ, Ξεΐδι =  Κακοκαιρία.

'βάζο.) μπροστά. Ξεκοπαρντίζω =  ’Αποσπώ.
Ξετιμώ =  Κατηγορώ.

Ξύστρα — Έργαιλεΐον ξέσεως ζύμης, (μτφ. κακός μαθητής. 
Ξαγιαρντίζω =  Ξεσηκώνω τινά πρός κακήν πράξιν. 
Ξεφτέρια =  Τά έξαπτέρυγα τοΰ Ναοΰ.
Ξεγυριστάρι =  Κατακόρυφον λεπτόν πριόνι ξυλουργού. 
Ξυνόπιττα =  Στεγνή μαρμέλαδα εις φύλλα.
Ξεμασκαλίδι =  Κλαδίσκος άποσπώμενος πρός μεταφύτευαιν. 
Ξός =  Ιξός, Ίξόβεργα.
Ξεματίζω —  Άφαιρώ (άπό κουκιά τό μαύρο νύχι).
Ξένο παραμύθι =  Άφηρημένος, άποίβλακωμένος.

Ο

Όρνέκι =
’Όφιος =  Αντιπαθής, φαρμακερός. 
Όρταλίκι =  Περιοχή (μέση). 
'Ορμηνεύω =  Συμβουλεύω.
Όρτακιά =  Συνεταιρισμός. 
Όχμανος. =  Αιθήρ.

Όντας =  Δωμάτιον. 
Όμπιος =  Πύον. 
Όρτάκης =  Συνέταιρος. 
Ουρά =  Κόκκυξ. 
Ούργιος =  Ζαλισμένος. 
Ούσούλι =  Μέθοδος.

Όρτσα =  ’Αλλαγή Ιστίων.
Όρμάν κε:μπάπ =  Φαγητόν μικρών τεμ. κρέατος (τού 'δάσους μαγέρεμα). 
Όρντινο =  Τελωνειακόν έγγραφον.
Όρτιά =  Ή  καλή σψις υφάσματος.
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Ούσουρτζής =  Είσπράικτωρ φόρου δεικάτης. 
’Όργιος =  Λίθος ή πάτος σφαγίου.
Ούτι =  ’Έγχορδον μουσικόν όργανον Τουρκικόν.

Πελτέκης =  Πλατύπους. 
ΙΙεσκίρι =  Χειρόμακτρον. 
Πάντας =  Κλέπτης. 
Παραμαγούλα =  ΠαρωτΧτις. 
Πατιρντί =  Θόρυβος.
Πετσέτα =  Χειρόμακτρον. 
Πισμανέβω =  Μετανοώ. 
Πράτιγο =  Ελευθεροκοινωνία. 
Παζιάνος =  Κακοντυμένος. 
Πελεβάνης =  Παλαιστής. 
Πασαπόρτ =  Διαβατήριον. 
Πεσκέσι =  Δώρον.
Πολιτσιάνος =  ’Αστυνόμος. 
Πασβάντης =  Φύλαξ.
Παξάδι =  Πάθημα.

Π

ΙΙατέκα — Μονοπάτι.
Παρουγδώ =  Καταγγέλλω. 
Πούσι =  'Ομίχλη.
ΙΙιταγκός =  Πρισμένος. 
ΓΓαναθύρι =  Παράθυρον. 
ΙΙεπέκης =  Βραδύγλωσσος. 
Παλούκι =  Πάσσαλος. 
Παραβαράδα =  Παραλογισμός. 
Πιλατεύω =  Βασανίζω.
Παρτίδα =  Μερίς.
Παϊτόνι =  "Αμαξα.
Πλαλώ — Τ ρέχω.
ΠαναΟοΰρα =  Μέγα παράθυρον. 
Ποτκάκι =  Μικρόν πτηνόν. 
Ποΰσλα =  Γραπτόν σημείωμα.

ΠαιδοΟέμι =  Πολλά παιδιά.
Παιδούλάς =  Πολλά παιδιά.
Παπάρα =  Ψωμί φουσκωμένο είς υγρόν.
Πρυμάτσα =  Σχοινίον προσδέσεως πλοίου.
Παντζούρια =  ’Ασφαλιστήρια φύλλα παραθύρων.
Πυροστιά =  Σίδηρους τ ρίπους έπί τής πυράς.
Πισοκέλι =  ΓΙροώθησις λέμβου μέ μίαν κώπην πρύμνηθεν. 
Παπάζοτου =  Φάρμακον έξοντώσεως φθειρών κεφαλής. 
Πλακερό =  Χάλκινον μαγειρικόν σκεύος.
ΓΙιρλάντι =  Κατειργασμένο διαμάντι.
Παραφτίδα =  Χώρος πέριξ αυτιών. 
ιΠάκια =  Μυς όπισθεν δσφύος.
Παρασλογιασμένος =  Πολύ ζαλισμένος.
Πάνιστρο — Ειδικόν ροκάνι ξυλουργού.
Πάγκος =  Ξύλινη εξέδρα εργασίας διαφόρων έπαγγελμαιτιών. 
Παγκάρι =  Πωλητήριον κηρίων, Ταμεΐον εκκλησίας.
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Πλάνια =  Μεγάλο ροκάνι τελείας λειάνσεως ξύλων'
Παλντούρ κιουλντούρ =  Θορυ'βωδώς. ·>
Πεστίλι =  Στεγνή μαρμελάιδα εις φύλλα, μούσκειμμα.
Π'ενίρ χαλβάς =  Χαλβάς έκ τυρού σπεσιαλιτέ Καλλιπόλεως.
Πεσίνι =  Τοΐς μετρητούς.
Πεντεπέτρες =  Παιγν. πεντοβολά.
Παζάρ =  Λαϊκή αγορά.
Πιλάφ =  Συμπλήρωμα φαγητού έξ όρύζης.
Πλακωτό =  Γλύκισμα φουρνιστό έκ ζύμης, ελαίου, σιροπιού.
ΙΊοτούρ =  Στενή περισκελής άμπά.
Πασάς =  Στρατηγός ή ανώτατος πολιτικός.
Πιάτσα - ’Αγορά μτφ. τρέχουσα τιμή εμπορεύματος κλπ.
ΙΙαραγώνι =  ’Ένθεν ,καί ένθεν χώρος εστίας.
Ιϊ Ιαφλούκι =  Κατάξερο ψωμί, παξιμάδι κλπ.
Πολειφάς =  ’Απολειφάδι σάπωνος, μαλάκιον θαλασσινόν.
Πεκμέζ =  Μούστος βρασμένος καί διύλισμένος μέ πεκμεζόχωμα. 
Παντεσπάνι =  Γλύκισμα στεγνόν.
Πλασταριά =  Χαμηλό τραπέζι.
Περντάχι =  Ξυλοφόρτωμα ή δριμεΐα έπιτίμησις.
Πινακωτή — Ξύλινη μακρόστενη σκάφη μέ χωρίσματα.
ΙΙουγγί =  Βαλάντιον, Ιίοσόν 500 γροσίων.
Πορεψού =  Εφευρετική, καταφερτζού, Χαϊδευτική είρωνία προς μι- 
κράν κόρην.
Παραφέλα =  Ξεσχισμένο χαρτί ή ύφασμα.
Πισμανκαλόγερος =  Ό  εγκαταλείπουν τήν ιεροσύνην.
Πεζούλι =  Μικρόν πλάτωμα.
Παντζιχίρ =  Δριμεΐα γεύσις πράγματος τινός.
ΙΊατατούκα =  Βραχύς έπενίδύτης.
Παρουγδιάρης =  Ό  άρεσκόμενος εις καταγγελίας.

Ρ
Ρεγάλο =  Αωρον. 
Ρεβερέντσα =  ‘Τπόκλισις. 
Ράστ =  Τυχαίως.
Ρόμπα =  Έσθής.
Ρεντές =  Τρίφτης. 
Ρεντίκολο =  Περίγελως. 
Ροσόλι =  Ήδύποτον. 
Ρονιό =  'Κοτσομπόλα.

Ρετσπέρης =  Γεωργός. 
Ριτζάς =  Παράκλησις. 
1 εζιγος =  ’Ασταθής. 
Ρέτ =  Έκδίωξις.

Ραμαζάνι =  Νηστεία. 
Ρετσέτα =  Συνταγή. 
Ρουμπίτ =  Εύκοιλιότης,

Ρέχα =  Πτύελον.
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Ρετσέλια =  Όπωρικά 'βρασμένα μέ πετιμέζι.
Ρουμπάσκα =  Επενδυτής robe die ehambre.
Ρουντίζω =  ’'Επισκευάζω κάλτσες.
Ρεζί =  Μονοπώλιον καπνού.
Ρούπι =  1)8 τοΰ πήχεως.
Ρέστα =  'Υπόλοιπον λ)σμοΰ εις χρήμα.
Ράμνος =  Θάμνος σχηματίζουν ιρράκτην.
Ρυντά =  Τά έκ τής στέγης ρέοντα νερά βροχής.
Ρύμη =  Μικρός στενός δρόμος.
Ρεβανί =  Γλύκισμα άπό ψιλό πληγούρι σιροπιασμένο. 
Ρουμπιές =  Χρυσοΰν Τουρκικόν φλουρί.
Ρουφαή,λ =  Ό  ροφών τήν μίξαν του.
Ρ  ιμπατσό ρμπα =  Νερουλή ανεπιτυχής σοΰπα·.
Ρακόμπλαστρο =  Κομπρέσα διά νήπια έκ ρακής.
Ρουμπίνι =  Πολύτιμος λίθος.
Ρεφτικοΰκια =  Βρεγμένα ξερά κουκιά σαρακοστιανά.
Ραβέντ =  Γλυκύτατον ματζούνι μέ τονωτικόν φάρμακον. 
Ριχτίμ =  Πλήθος πιπτόντων όπωρικών, Κρηπίδιομα λιμένος. 
Ρέκι. =  Φιάσκο, χουνέρι.
Ραγιάς =  'Υπήκοος τοΰ Σουλτάνου

Σκάρα =  Έσχάρα.
Σ υντυχ αίνω =  Σ υν ομιλώ. 
Σαλτανάτ =  Έπίδειξις. 
Σοφραλίκι =  Τραπεζομάνδηλον. 
Σέρτης =  Δριμύς.
Σαλπάρω =  ’Απαίρω. 
Στρουμπουλέκι =  ’Αστραπή. 
Σαστίζω =  Τά χάνω. 
Σασιρντίζω =  Μπερδεύομαι. 
Σουφρώνω =  Κλέπτω. 
Σαβουρντίζω =  ’Εκσφενδονίζω. 
Στήμ =  ’Ατμός.
Στόπ =  Πρόσταγμα στάσεως. 
Σελαιμλίκι =  ’Ανδρών. 
Σουγιολτζής =  "Υδρονομεύς. 
Σαγανάκι =  Μπουρίνι.

Σ

Σπέντζα =  Βιτρίνα.
Σεΐζης =  'Ιπποκόμος.
Σούζα =  Προσοχή.
Σουτζούκια =  Λουκάνικα.
Σώνομαι =  Λιποθυμώ.
Σάρα =  ’Επιληψία.
Σαλαμούρα — "Αλμη.
Σμαρίδα =  Ίχθ . μαρίδα. 
Σσμπάχναμας =  Λυκαυγές, (πρωι

νή προσευχή).
Σάζ =  Βρύον.
Σμέτ =  Μικροκαμωμένο. 
Σκουτουφλώ =  Μοσχομυρίζω. 
Σιτσαντές =  Τάπης μικρός. 
Σαράφης =  ’Αργυραμοιβός.
Σαρκί =  Τουρκ. άσμα.
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Σαμπαχί =  Τουρκ. άσμα.
Σ ιχνάτσα —  Χαρτονόμισμα. 
Σερβέτα =  Κασκόλ.
Σ άψυχος =  Μαντζουράνα. 
Σεντούκι =  Μπαούλο. 
Σεγρέκι =  Λιναρόσπορος. 
Σέντια =  Φορεΐον. 
Σκαπουλάρω =  Διαφεύγω. 
Σερσέμης =  Τρεμουλιάρης 

ρημένος).
Σιμιτσής =  Κουλουροποιός. 
Σαϊμπής =  ’Ιδιοκτήτης. 
Σιντιρβάνι =  Πίδαξ.
Σόϊ =  Γενιά.
Σπιράγιο — Έξαεριστήρ. 
Σέτι =  Φραγμός.
Σεργιάνι =  Περίπατος. 
Σακάτης =  ’Ανάπηρος. 
Σαριλίκι =  "Ίκτερος. 
Σκαλαθρεύω =  Ψάχνω. 
Σινσελές =  Γενεά.
Σουλάτσο — Περίπατος. 
Σουρουσούϊλαν =  Σωρηδόν.

(άψη-

Σουλάκι =  Νερότοπος.
Σκαρπέλο =  Έργαλεΐον. 
Σκουντουφλώ — Προσκόπτω. 
Σκαρπίνια =  'Υποδήματα.
Σκουφουν ια =  Κάλτσες.
Σουργκούνι =  ’Κξορία.
Σατσμάδες =  Σφαιρίδια.
Σακιντίζω =  Διστάζω.
Σάματ =  Μήπως.
Σκάγια =  Σφαιρίδια.
Σέμτι =  Περιοχή.
Σαβουργκούνι =  Χιονοθύελλα. 
Σιντίζω =  ’Εκμηδενίζομαι. 
Σταλαχίζομαι =  ’Αγωνιώ. 
Στανιάρισμα =  'Υδροστιεγανοποίησις. 
Στιμάρω =  'Υπολήπτομαι.
Σόντιμι Τέλος.
Σγάρα =  Πρόλοβος ορνιθος. 
Σουσούμια =  Χαρακτηριστικά. 
Σύβασμα =  Συναικέσιον.
Σερβιτσάλι =  Κλύσμα.
Στριντζωμός =  Εξεζητημένος στολι

σμός.
Σφοΰγκια =  'Ρυπαρότης. 

Σαλταφέρας =  Άνήρ βαδίζουν μέ άνεμίζον ένδυμα.
Σοφράς =  Χαμηλό τραπέζι ή πλασταριά.
Σιτζίμι — Χονδρός σπάγγος, Ραγδαία βροχή.
Σαϊντίζω =  'Υπολογίζω, σέβομαι.
Σαψάλης =  ’Ατημέλητος, απεριποίητος.
Σουρουκλεμές =  'Οδοιπόρων άσκόπως.
Σερσερής =  Ούχί τελείως ισορροπημένος.
Σιλιτζέκ =  Μεγάλο προσόψι μπάνιου.
Σουρντίζω =  Παρατραβώ, μακρηγορώ.
Σφεντονίζω =  Ρίπτω λίθον μέ σφενδόνην.
Σουλτανμερεμέτ =  Ξυλοφόρτωμα, ξυλοδαρμός.
Σφραγιστερό =  Στρογγυλόν ξύλινον αποτύπωμα προσφοράς. 
Σαρμαδάκια =  Φαγητόν ντολμαδάκια.
Σφογγάτο =  Όμελέττα μέ φρέσκα κρεμμυδάκια.
Σίνιακο =  Μέτρον σιτηρών βάρους 14 χιλιογρ.
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Σαραφλίκι =  ’Αμοιβή αργυραμοιβού.
Σοϊταρής =  ’Ατημέλητος, πλέοον εις τά ροΰχα του...
Σούλιος =  Άνήρ κακοντυμένος αστείος.
Στρέμμα =  ’Έκτασις 1000 μ2.
Σούτ καρντάς =  'Ομογάλακτος αδελφός.
Σοκάκ σουπουργκέ =  Γυνή περιφερομένη εις τούς δρόμους. 
Σουζουνί =  Κροσέ πλεξίματος.
Σοκακάκι =  Μικρός δρόμος.
Σιγάτσα =  Βαρύ πριόνι ξυλουργού.
Σουμάδα =  Άναψυκτικόν άπό τρίχα αμυγδάλου.
Σιλμέ =  Κοφτή κουταλιά.
Σαρμάς =  Φαγητόν άπό λιανισμένα έντόσθια, ρύζι, άνιΟο κλπ. 
Σαραγλί =  Γλύκισμα τατριού.
Σάλεν μάλεν =  Προχωρεί ταλαντευόμενος.
Σεκεράκι =  Μικρά ράβδος κρυσταλλικής ζαχάρεως.
Σεντέφ =  Στιλπνόν εσωτερικόν οστράκου.
Σαΐτα =  Βέργα ανοίγματος φύλλων ζύμης.
Στιμόνι =  Κλωστή βάσις ύφαινομένου πανιού.
Σατσάκι =  Ξύλινος προφυλακτήρ κεράμων στέγης.
Σαχνεσίνι =  Σκεπαστός εξώστης.
Σατίρ =  Μεγάλη μάχαιρα κοπής κρεάτων.
Σαλμάς =  Άσκόπως περιφερόμενος.
Σέλια =  Άφθονος ροή βρόχινων ύδάτων.
Σαχάνι =  Μαγειρικόν σκεύος.
Σίγουρος =  Βέβαιος, ασφαλής.
Σουρί =  Σωρός, Κοπάδι προβάτων.
Σιλτές =  Μαλακόν στρώμα.
Σιμΐτ =  Κουλούρι μαλακό.
Σουτάς =  Σειρήτιον διακοσμητικόν ένδυμάτων.
Σπαζούκης =  Ό  πάσχων έκ κήλης.
Σινί =  Ρηχόν μέγα τατρίον σιδηρούν.
Σινιό =  Κότσος τής γυναικείας κόμης.
Σεφερτάς =  Φορητόν δοχεϊον φαγητού 2 - 3  θέσεων.
Σούμα =  Προττόρακο, άθροισμα.
Σουρτούκης =  Ό  περιφερόμενος είς τούς δρόμους.
Σπίρτο =  Οινόπνευμα, πυρεϊον.
Σαλέπ — ’Αφέψημα αρωματικόν εύγευστον.
Σουρούλι =  'Υγρόν φθειροκτόνον.
Σοβάς =  ’Επίχρισμα τοίχου.
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Σοφάς =  Χαμηλόν άνακλιντρον.
Σκαρμός =  Ραβίδίον στηρίξεως κοόπης λέμβου.
Σια =  Ναυτ. Κράτει.
Σαλιαρομαγκούτα =  Φλύαρος γυνή.
Σάτσι =  Τετράγωνον ταψί εκ λαμαρίνας.
Σερμαγέ =  Κεφάλαιον εμπορικής έπιχειρήσεως. 
Σπέντζος =  Μικρόσωμος άνήρ.
Σπίντζος =  Πτηνόν σπίνος.
Σύβραση =  Κρομμύδι τριφτό ροδισμένο σέ λάδι καυτό. 
Σάγκα =  Μικρόν δύστροπον παιδίον.
Σανιασμένος =  Συρρικνωμένος, καχεκτικός.

Τσατί =  Στέγη.
Τζαντή — I ’ραία.
Τυγχαλίκι =  Ευκαιρία. 
Τζερτζελουδιά =  Βερυκοκέα. 
Ταμπάκης =  Βυρσοδέψης. 
Ταξιλντάρης =  Φοροεισπράκτωρ. 
Τσορτσόπ =  Καθαρίστε.
Τσαρσί =  Αγορά.
Ταρσανάς =  ΝαυπηγεΤον.
Τζέμινη =  Καφέμπρικο.
Τρακόνι =  Τχθ. Δράκαινα. 
Τούντουνας =  "Άφαντος.
Τρόπκας =  'Τδροπικία.
Τόρνεσταν =  Ναυτ. όπισθεν. 
Τζερεμές =  Χαμένος, Μάταιος, 

(ζημιάρης).
Τεστές =  Δωδεκάς, γκρόσα. 
Ταχειά =  Αυριον.
Ταβατούρι =  Θόρυβος.
Τέφ — Έξησθενημένος.
Τόμ =  Μόλις.
Ταλίμ =  Γυμναστική.
Τ ακάτ =  Δύναμις.
Ταλέρ =  Τεφροδοχεΐον.
Ταφράς =  Θράσος.
Τενταρίκι =  Ή  μπάζα.

Τ
Τσαλίμ =  Τέχνασμα.
Τζελέπης — Ζωέμπορος.
Τορβάς =  Πήρα.
Ταραπχανάς =  Νομισματοκοπείο ν. 
Ταράτσα =  Εξώστης.
Τεφτέρια =  Κατάστιχα.
Τελβές =  Κατακάθι καφέ. 
Τουλουμπατζής =  Πυροσβέστης. 
Τουλούμπες *= Γλύκισμα.
Τσικίτς =  Μικρό σφυρί. 
Τσουντάνι =  Σάκκα σχολική. 
Τσάπουρνα =  ’ Αγ ριιοδαμάισκηνα. 
Τσιμσίρ =  Πύξος.
Τζάτζαλα =  Κουρέλια. 
Τζατζαλαρία =  Κουρελαρία. 
Τουλούμ s= Ασκός.
Τσεσμές — Βρύσις.
Τόπι =  Σφαίρα.
Τσάμι =  Πεύκον.
Τσαούς =  Είδος σταφυλής. 
Τσελεμπής =  "Αρχών. 
Ταμαχκιάρης =  Πλεονέκτης. 
Ταζέδικο =  Φρέσκο.
Τζουγκράνα =  Χτένα.
Τρεμσωτός =  Ριγών.
Τζουτζές =  Νάνος, (κοντός).
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Τζαπόνης =  Κοντός.
Τσικμάζ σοκάκ =  Αδιέξοδος.
Τσουμπούς =  Συμπόσιον.
Τ επτίλι =  Μεταμφίευσις.
Τοουβαλντίζα =  Σακοράφα.
Ταμάμ =  ’Ακριβώς.
Τζάμπα =  Δωρεάν.
Τσιφτσής =  Γεωργός.
Τσουένι =  Φυτ. Σαπωναρία..
Τελάλης =  Κήρυξ.
Τσαούσης =  Λοχίας.
Τιριπλίκι =  Νήμα.
Τερελέϊλουμ =  Κλονιζόμενος.
Τ σάτσα =  Θεία.
Ταντέλα =  Τρίχ απτόν.
Τσέργα =  Σκιάς άμάξης.
Τσορμπατζής =  Προύχων.
Τσιφτετέλι =  Χορός.
Τσεβιρμές =  ’Οβελίας,
Ταΐνι =  Σιτηρέσιον.
Τζελάτης =  Δήμιος.
Τσουκάλι =  Δοχεϊον νυκτός.
Τεφαρίκι =  Έξαιρ. ποιότητος.
Τσουρούκ =  Σαθρόν.
Τζοβαερικό =  Τιμαλφές.
Τιμα'ρεύω =  Ξυστρίζω ίππον.

Τσικιρντάκ =  Ρόπτρον θύρας.
Τσατμας =  Ελαφρά κατασκευή οικοδομής.
Τρέδες =  Λεπτά επάργυρα σύρματα στολισμού νύφης. 
Ταμπακάδες =  ’Αλλεπάλληλα φουστάνια.
Τιρτίρια =  Χρυσαΐ άργυραΐ κλωσταί κεντήματος. 
Τσούντα =  5,Ακρη υφάσματος ή κοχλιαρίου.
Τόπακας =  ’Αμετακίνητος, είδος όφεως.
Τρογυρίστρα =  Φλόγωσις δακτύλου χειρός πέριξ δνυχος. 
Τσαλμας =  Έλαφρόν σαρίκιον έκ τουλπανιού. 
Τρεμοκουκούρης =  Τρέμων έκ τοΰ ψύχους.
Τελατίνι =  Δέρμα μτφ. έξησθενημένος.
Τσαμπάζης =  ’Ακροβάτης μτφ. ζωέμπορος.

Τερτίπ =  Μέθοδος.
Τσακάτ =  Κρανίον.
Τσάκνα =  Φρύγανα.
Τσίκνα =  ’Οσμή ούρων.
Ταψί =  Μαγειρ. σκεύος.
Τσουπές =  Έπενδύτης. 
Τσιπχανές =  Πυρομαχ ικά. 
Τορφαντά =  Πρώϊμα.
Τ’ζεζάς =  Πρόστιμον.
Τερζής =  Ράπτης.
Τσακαλένης =  Τελευταίος. 
Τζαμλίκι =  'Ταλοστάσιον. 
Τσάτσκα =  Φλυτζάνι.
Τσιροπούλι =  Πτηνόν στρουθίον. 
Τίνιας; =  Πώς;
Ταράφ =  Κόμμα.
Ταμπακέρα =  Καπνοθήκη.
Τ εσλίμ =  'Τποταγή. 
Τσαπατσούλης =  ’Ακατάστατος. 
Τσιρτσιπλάκης =  'Ολόγυμνος. 
Τζαμπαλαντώ =  Άσπαίρω. 
Γριχιά =  Σχοινίον.
Τζαμούζα =  Βουβάλα.
Τσομπάνης =  Ποιμήν.
Τελεσίμ =  Φάντασμα.
Τακτακί =  Ρόπτρον.
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Τσίτι =  Έφθηνόν λεπτόν πανίον.
Τζαμτζής =  Ό  τοπο θετών ύελοπίνακας.

Τειβεκέλης =  ’Ανόητος, ανεύθυνος.
Τσατλάκι =  Χώρισμα δύο μαννών υφάσματος άργαλιοΰ.
Τσαρούχια =  'Υποδήματα ποιμένος, αγρότου, εύζώνου,
Τσοράπια =  Μάλλινες χονδρές κάλτσες χειροποίητες.
Τερλίκια =  'Υφασμάτινα υποδήματα είδος παντόφλας.
Τουλούμπες =  Ταπεινά έφθηνά υποδήματα.
Τσακίρης =  Ό  έ'χων γκριζωπούς παιγνιώδεις δφθαλμούς.
Τσαπτσάκι =  Μικρόν μετάλλινον κύπελλον.
Τσιφούτης =  ΤΙεριφρ. Εβραίος μτφ. φιλάργυρος.
Τσίτλος 
Τ σιρτόνπαλης
Τσιριτσΐγκος =  ’Άκομψος, αδύνατος υψηλός άνήρ
Τσαταλοβράκης 
Τσακνοπόδαρος 
Τσέτλα =  Μικρόν ραβδί ον τη ρήσεως λογαριασμού.
Ταλαμουρκίζω =  Ταράζω στό ξύλο.
Τσεβρές =  Χρυσοποίκιλτον στόλισμα τραπέζης.
Ταμπλάς =  Μεταλλικός ή ξύλινος μέγας δίσκος.
Ταβλάριος =  Κοινοτικός συμβολαιογράφος.
Τσεκί =  Μέτρον βάρους καυσοξύλων 100 όκάδων.
Τάς κεμπάπ =  Φαγητόν μικρών τεμαχίων κρέατος.
Τεστί κεμπάπ =  Φαγητόν κρέατος εντός σταμνιού.
Ταούκ γκιοκσού =  Κρέμα ;μέ στήθος ορνιθος.
Τακρίρ =  Έγγραφον κτηματολογικόν.
Τεσκερές =  ’Ονομασία εγγράφων τινών, ταυτότης, διαβατήριον. 
Ταρχούνι =  Προϊόν σησαμιού.
Τεκές =  Μοναστήριον Μουσουλμανικόν.
Τούζλα =  Αλυκή, μτφ. πολύ αλμυρόν φαγητόν.
Τελλάκης =  'Υπάλληλος λουτρού, τρίφτης.
Τ-σαξίρ =  Πανταλόνιον άμπαδένιο στενόν μέ μικρή σέλλα.
Τζάκι =  Εστία (Καπνοδόχος) Εύγενής καταγωγή (άπό σπίτι). 
Τσιράκι —  Μικρός μαθητευόμενος τεχνίτης.
Τεμπίχ =  Νουθετώ, 'συμβουλεύω, συνιστώ,
Τσακνι =  Εύθραυστος κλαδίσκος, μτφ. σκελετώδης.
Τσικνιάρης =  Ό  οζων τσίκνα.
Τσαντίλα =  Χονδρόν τρίχινον πανί πήξεως τυρού.
Ταντούρ =  Καλοριφέρ μαγκαλιού θερμαΤνον κλίνας κατά τάς νύκτας,
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δριμυτάτου ψύχους. «
Τορίκ =  ’Ιχθύς θύννος, τόννος.
Τουφέκ =  Τό θερμότατον σημεΐον τού φούρνου.
Ταστίζω =  Ξεχειλίζω (επί οχετών).
Τρυποτήρα =  Ναυτ. θηλιά σχοινιού άρμόζουσα κώπην προς σκαλμόν. 
Τσαντσανίζω =  Φλυαρώ έπι μακρόν μονοτόνως, χαμηλοφώνως. 
Τσαντσάνικα νημόρια =  Θρήνος διά μή προληφθεισαν ζημίαν. 
Τουρνούρ =  Είδος γυναικείου ενδύματος.
Τσιζμέδες =  'Υψηλά υποδήματα.
Τσιμπούκι =  Καπνοσύριγξ’ ναυτ. άκρόπρωρος Ιστός.
Τσερτσεβές =  'Ταλοστάσιον παραθύρου.
Τόϊ. =  Πτηνόν μτφ. βλάξ.
Τουρλάκι =  Πτηνόν, μτφ. βλάξ.

Τεζέκι =  "Όγκος συμπαγούς χώματος.
Τάσι =  Σκεΰος λουτρού χάλκινον ή όρειχάλκινον.
Τζίλιακα =  Έντόσθια ψαριού ή δρνιθος.
Τσαλαγαρίζω =  Ξεφωνίζω άθελήτως (δταν σού πατάνε τόν κάλο). 
Τζαναμπέτης =  Δύστροπος, άτίθασσος.
Τσαλκαντίζω =  ’Ανακατώνω υγρόν.
Τιγκόζ - τιγκόζ =  Άμερίμνως βαδίζων.
Τζι,ρίτ =  Άθλ. ακοντισμός εφίππων.
Τζιτζί =  Γυναικεΐον ή παιδικόν μικροστολίδι.
Τ σόμπαν ίκα =  Ποιμενική ράβδος.
Τζαμεκιάνι =  Τζαμαρία, ύαλοστάσιον.
Τάταλα =  Φυτόν στραμόνιον φάρμακον άσθματος.
Ταμπάκος =  ίΚόνις καπνού είσπνεομένη.
Τομάρι =  Δορά μτφ. παληάνθρωπος.
Τσαρπούκης =  Ό  τρεκλίζων λόγφ παθήσεως ποδών.
Τσατίζω =  Προσαρμόζω, συνενώνω, μαντάρω.
Τσίφτες =  Δίκαννον κυνηγετικόν δπλον.
Τεκνεφές =  'Τποζύγιον άναπνέον εκ τού ενός ρώθο>νος.
Τσεμπέρι =  Γυναικείος κεφαλόδεσμος, στεφάνη βαρελιού.
Τουλπάνι =  Γυναικείος κεφαλόδεσμος.
Τέκ =  Μονά.
Τ σίφτ =  Ζυγά.

Τσιρίζ =  Κόλλα Τσάπια =  Ίδιορρυθμίαι ανθρώπων.
Τεμελή =  Βασικά Τζακότσαλο =  Αυλαία τζακιού.
Τσιμαδώ =  Μαδώ Τσιτσίδι =  Γυμνός.
Τζωρτζίνα =  Διασαλπιζόμενη ευδησις. Τζόβενο =  Κομψευόμενος.
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Φ

Φάεροπ =  Όλοταχώς. 
Φούρλα =  Σβούρα. 
Φερμάνι =  Διάταγμα. 
Φιλεμέν =  Νήμα. 
Φαλιμέντο =  Χρεωκοπία. 
Φτουριστ«,κός =  ’Επαρκής. 
Φαμίλια =  Οικογένεια. 
Φριβολιτέ =  Κέντημα. 
Φουκάς =  Μελανοδοχεΐον.

Φιλτιρέ =  Κέντηιμα. 
Φίλντισι =  ’Ελεφαντοστουν.
Φαρφουρί =  Πορσελάνη, 
Φόλα =  Βλωμός.
Φουρσάντο — Θράσος. 
Φουρτούνα =  Τ ρικυμία. 
Φκέντρα =  Βουκέντρα. 
Φκιασίδι =  Ψιμμύθιον. 
Φιριφιρί =  Γυρεύοντας.

Φασουλιά =  Είδος ακακίας μέ λευκά ευώδη άνθη.
Φουρτουνάτος =  Πολύ βιαστικός.
Φαναρτζής =  Επάλληλος φάρων, δημοτικός υπάλληλος άνάπτων τά φα 
νάρια.
Φουντουκέρια =  Φωτοκέρια δώρα άναδόχου.
Φουσκί =  Λίπασμα έκ κόπρου.
Φούντο =  Ναυτ. Πόντισον άγκυραν.
Φαϊντας =  ’Όφελος, τόκος.
Φιλαντούρ =  Παντί άνέμω άναπεπταμένον.
Φλουμάρι =  Φύλλον κατασκευής πίττας.
Φλουμαρόβεργα =  Βέργα ανοίγματος φύλλων ή σαΐτα.
Φραγκοράφτης =  Ράπτης Ευρωπαϊκών φορεμάτων.
Φόντλα =  Μικρός άρτος διδόμενος υπό τού Δήμου εις πτωχούς.
Φέσι =  Ερυθρόν κάλυμμα κεφαλής.
Φακιόλι =  Γυναικείος κεφαλόδεσμος.
Φίστουλας =  Συρίγγιον.
Φελί =  Φέτα

X

Χιλιοζήμ =  Μεγάλη ζημία. 
Χουσμέτ =  'Τπηρεσία. 
Χιρκάς =  ’Επενδύτης. 
Χάϊπας =  Μάγκας. 
Χτικιάρης =  Φυματικός. 
Χούπαντάκ =  Έ ξ αίφνης. 
Χαντούμης =  Ευνούχος.

Χάλι =  Κατάντια.
Χαλί =  Τάπης.
Χεργκελές =  ’Αλήτης.
Χαρτζίσιο =  Πιτυρούχον ψωμί. 
Χαζίρ =  Έτοιμος.
Χάζι =  Γούστο.
Χαϊντούτης =  Ληστής.
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Χαβούζα — Δεξαμενή. Χάμπας =  Μάγκας.
Χαβρακϊκος =  Θόρυβος. Χαρ&μλίκι =  Γυναικών ίτης.
Χαψιά =  Μπουκιά.1 ,·':Χ ·-- X Χάσικο — Λευκό ψωμί.
Χαϊβάνι =. Ζώον. Χαμπάρι =  Είδησις.
Χωρατεύω =  Συνομιλώ. Χαζνές =  Δεξαμενή.
Χάρτς =  ’Ασβεστοκονίαμα. Χαΐνης =  ’Οκνηρός.
Χαμάλης — ’Αχθοφόρος. .. ■■.-.· Χιλλές =  Νοθεία.
Χίζ =  Όρμή.. Χάβρα =  Συναγωγή Εβραίων.
Χασές =  Λευκόν πανίον. Χατίρι =  Χάρις.
Χνέρ =  Φιάσκο. Χάπατο =  ’Ηλίθιος.
Χαμσί =  Ί χ θ .  Γάβρος. Χο^ρατάς =  Συνομιλία.
Χόπαλα =  Θωπεία. Χαραμπάτ =  Έρείπιον,
Χαρδάλι =  Σινάπι. ' Χαλαγίκα =  Δούλα.
Χάβδαλα =  ’Ό ργια . Χασταχανές =  Νοσοκαμεΐον.

Χράμι =  Μάλλινον κλινοσκέπασμα.
Χοτζέτ —  Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου.
Χαβαλές =  ’Όγκος ελαφρών πραγμάτων.
Χαλκάς =  Κουλούρι σκληρό μέ σησάμι.
Χλιμΐδ’ =  Λεπτεπίλεπτον μικρόν κοράσιον.
Χάνομαι =  Λιποθυμώ, χάνω τάς αίσθήσεις.
Χαλβέτ =  Δεξαμενή άποχετεύσεως υδάτων δημοσίων λουτρών. 
Χτενιά =  Πασχαλινό ψωμ'ι Καλλιπόλεως.
Χαντακώνω =  ’Εξαφανίζω μτφ. καταστρέφω τινά.
Χασχάς =  Μήκων ό υπνοφόρος.
Χαζιρλοπτσής =  Ό  τρώγων έτοιμα.
Χαραμοφάς =  Ό  τρώγων άναξίως.
Χαλιμέ =  ’Ατημέλητος απεριποίητος γυνή.
Χασμοΰσια =  Διάφοροι ξηροί καρποί.
Χοσμερί =  Γλύκισμα έκ τυρού και ζαχάρεως.
Χάβαρα =  Θαλασσινά μαλακόστρακα.
Χίμπλε =  'Τπερπλήρης επί υγρών.
Χαβάνι =  Ίγδίον, εργαλείο ν κοπής καπνού.
Χαβλί =  Πετσέτα μεγάλη λουτρού.
Χαμακίλα =  Ίδιάζουσα οσμή ύδατος άπό μακρού άποθηκευμένου. 
Χόχλος — Μαύρο ψιμύθιον διά όφρεϊς, καί ελαίας.
Χαμαλίκα =  Σάγμα αχθοφόρου.
Χάσκα =  Τό αντίθετον τής Πασχαλινής χαράς.
Χαγιάτι =  Κεραμοσκεπής εξώστης κατά μήκος οικίας (ιβεράντα),
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Χαλάλι =  Ευχάριστος προσφορά.
Χαράμι =  Δυσάρεστος προσφορά. *
Χουγια =  Ίδιορρυθμίαι άνθρώπου.
Χιγιανέτης =  Άνοικονόμητος.
Χατζής =  Προσκυνητής 'Αγίων Τόπων.

ψ

Ψούμενος =  Βραστερός.
Ψουροΰκι =  Πηχτή σοΰπα έκ σιτάλευρου.
Ψαρομηχανή =  Έργοστάσιον κονσερθοποιΐας σαρδέλων έν Καλλιπόλει. 
Ψαθοόρια =  Γλύκισμα ταψιού ειδικώς Καλλιπολίτικο όρθιον σαραγλί.
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'Υ πό ΚΑΛ. Π Α Π Α Θ Α Ν Α ΣΗ  -  Μ ΟΤΣΙΟ ΠΟ ΤΑ Ο  Υ

'Όπως γιά κάθε γωνιά τής Ελληνικής Πατρίδας, έτσι καί γιά τήν απε
λευθέρωση τής Θράκης, πολλοί αγωνίστηκαν μέ αυταπάρνηση καί αυτοθυσία.

"Έργο τών άσχολουμένων μέ τήν 'Ιστορία τής άκριτικής αυτής περιοχής 
είναι ή συγκέντρωση πληροφοριών, σχετικών μέ ιστορικά γεγονότα, τά όποια 
δέν έχουν άκόμη επαρκώς διερευνηθή. Οί ερευνηταί αυτοί, ωθούμενοι όχι 
μόνον άπό εθνικό, άλλά καί άπό επιστημονικό ενδιαφέρον, επιβάλλεται νά υπο
κινήσουν τούς νεωτέρους σέ ένδελεχέστερες μελέτες, γύρω άπό τά Θρακικά 
θέματα.

Τά Ιστορικά γεγονότα, τά όποια θά αφηγηθώ, αφορούν τήν εποχή τού 
1919—20, κατά τήν οποία, ό Μεγάλος Ελευθέριος Βενιίζέλος προσπαθούσε 
νά πείση τούς ισχυρούς τής γής, ότι ύπερήσπιζε μιά υπόθεση δίκαιη άπό 
κάθε πλευρά, υποστηρίζοντας ότι ή Θράκη ήταν ανέκαθεν Ελληνική καί, επο
μένως, καμμιά άλλη φυλή δέν ειχε τή δυνατότητα νά προβάλλη εθνολογικά 
ή άλλα δίκαιό) ματ α πάνω σ’ αυτήν.

Τήν πραγματικά αληθινή ιστορία, (στήν οποία θά άναφερθώ), μού διη- 
γήθηκε ό σεβαστός Ια τρός κ. ’Ιορδάνης Άνανωυδης,Γ) ό όποιος υπηρετούσε

1. Ό  κ. ’ Ιορδάνης Άνανιάδης, άττό την Κιουτάχεια, δταν ήταν τελειόφοιτος 
της ’ Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, υπηρέτησε ώς εθελοντής του Ε λ 
ληνικού ’Ερυθρού Σταυρού κατά τούς Βαλκανικούς Πολέμους. Άττεφοίτησε τοΰ Πανε
πιστημίου μέ τόν βαθμό άριστα. Κατά τόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο, ύπηρετήσας έπί 
πεντάμηνο είς τήν ’Αποστολήν τού Έλλην. ’Ερυθρού Σταυρού στό Μαυροβούνιο, τταρα- 
σημοφορήθηκε άττό τον Βασιλέα Νικήτα μέ τόν Χρυσοΰν Σταυρόν Μαυροβούνιου, αϊ 
άττό τόν Ερυθρό Σταυρό Μαυροβούνιού. "Οταν ό Σέρβικός στρατός, πΊεζόμενος άττό 
τά Γέρμανικά στρατεύματα, ύπτχώρησε στήν Ελλάδα, άφού άναδιωργανώθηκε στήν 
Κέρκυρα, έζήτησε επειγόντως "Ελληνες ιατρούς. Τότε, ό κ. Άνανιάδηις, κατατάχθηκε 
ώς υπίατρος στό Σέρβικο στρατό, δπσυ υπηρέτησε έπτ ένα έτος ώς εθελοντής. Προσ
βληθείς ύττό έλονοσίας, μεταφέρθηκε στό Γαλλικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ά πο- 
θεραπευθείς, άφοΰ πτχρητήθη άττό τοί Σέρβικο Στοατό, παρεκάλεσε τόν Στρατηγό 
Σεράϊγ νά καταταγή ώς έθελοντής στόν Γαλλικό Στρατό. ’'Εγινε ευχαρίστως δε
κτός και κατετάγη ώς άνθυπτατρος στό 81ο Σύνταγμα βαρέος πυροβολικού του 
Γαλλικού στρατού, όπου, μέ τό θάρρος, τήν άπαφασιστικότητα και τή γλωσσομά
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ώς ανθυπίατρος στό 81ο Γαλλικό Σύνταγμα, βαρέος πυροιβολικοΰ, στό όποιο, 
μετά τήν κατάληψη τών Σκοπιών ύπό τών Γάλλων, παρεδόθη μεγάλο τμήμα 
τού Βουλγαρικού Στρατού, κατά τήν σύναψη τής ανακωχής τού 1918. Κατά 
τίς διαπραγματεύσεις παραδόσεως, ό κ. Ανανιάδης έξετέλει χρέη διερμη- 
νέως.

Τό' Δεκέμβριο τού ίδίου έτους, τό Σύνταγμά του μετακινήθηκε στή Σό
φια, δπου ό κ. Ανανιάδης έγνώρισε τον έκεΐ εγκατεστημένο ιατρό Βογιατζιάν, 
τον όποιον παριεκάλεσε νά τον όδηγήση σέ μιά συνεδρίαση τής Σοβράνιε (Βουλ
γαρικής Βουλής), διότι επιθυμούσε νάδή άπό κοντά τούς διακεκριμένους Βουλ
γάρους πολιτικούς τής εποχής εκείνης: Τον Γκέσωφ καί τον Ντάνεφ. ’Άλλωστε, 
τό γεγονός δτι ό κ. Ανανιάδης έγνώριζε τή Βουλγαρική γλώσσα, θά τού επέ
τρεπε νά .παρακολούθηση μέ ευχέρεια τίς συζητήσεις.

Πραγματικά, μιά μέρα, οί δυο φίλοι πήγαν στή Σοβράνιε. Ά πό τό θεω
ρείο, πού παρακολουθούσαν τή συνεδρίαση, ό κ. Ανανιάδης (ό όποιος φο
ρούσε στολή Γάλλου Αξιωματικού), είχε άντιληφθή, δτι μερικοί βουλευταί 
τον περιεργάζονταν συνεχώς.

Στήν έξοδο, «πλησίασε τον Βογιατζιάν ένας εύσωμος κύριος. Τον παρε- 
κάλεσε, τουρκιστί, νά τον παρουσίαση στον Γάλλο άξ)κύ. Μετά τίς συστάσεις, οί 
δύο ιατροί καί ό Τούρκος βουλευτής (Τσμ. Χακή) εκάθησαν σέ παρακείμενο ζα
χαροπλαστείο. 'Ύστερα άπό μία σύντομη συζήτηση, ό Βογιατζιάν άπεχώ- 
ρηΐσε λόγω ιατρικών του καθηκόντων. Τότε, ό Ισμαήλ Χακή, γιά λόγους α
σφαλείας, έκάλεσε τον κ. Άνανιάδη νά τον άκολουθήση στό σπίτι του, άπό 
μακρυά. Έκεΐ ό ιατρός έπρόκειτο νά άκούση τήν πιο απροσδόκητη πρόταση: 
νά λάιβη μέρος σέ μιά επικίνδυνη αποστολή καί νά διαδραματίση ένα σημαν
τικότατο ρόλο στά άποφασιστικά γεγονότα τής νεότερης Ελληνικής Ισ το 
ρίας. ( ])

Στό σπίτι του, ό ’Ισμαήλ Χακή μπορούσε νά μιλήση ελεύθερα. Έδήλω- 
σε λοιπόν στον άνθυπίατρο Άνανιάδη, δτι οί Τούρκοι Βουλευταί τής Θρά
κης ύποστήριζαν τήν ένωσή της μέ τήν Ελλάδα. Σ ’ αύτό συμφωνούσε άπό- 
λυτα καί ό στρατιωτικός άκόλουθος τής Τουρκικής πρεσβείας στή Σόφια, Μου- 
σταφά Κεμάλ (ό μετέπειτα Κεμάλ Άττατούρκ). ΚΓ αύτό οχι γιατί ήσαν προ
δότες, άλλά γιατί «γνώριζαν δτι ή Βουλγαρία έχει πάντα τήν ύποστήριξη 
τής Ρ(.οσίας, καί επομένως θά ήταν πολύ πιο δύσκολο νά ξανακερδίση ή Τουρ-

θειά του, προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες, γ ιά  τίς όποιες τιμήθηκε μέ τον Γαλλικό 
Πολεμικό Σταυρό, λαβών την Γαλλικήν ιθαγένειαν. Μετά τό τέλος του Α ' Παγκ. Πο
λέμου, άρχάς του 1920, έγκατεστάθη, είς Καβάλαν, όπου ήσκησε έπι τετραετίαν 
έθνωψελώς τό επάγγελμα τού ίαπροΟ. Έξελέγη Βουλευτής Θεσσαλονίκης τό 1923.

1. Βλ. Γ. Ρούσσου: Ό  Βενιζέλος και ή εποχή του, «Βήμα», 16.10.64 και 5.6.65.
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κία στό μέλλον τά εδάφη αύτά. Τήν 'Ελλάδα τήν θεωρούσαν οι Τούρκοι πε
ρισσότερο ευάλωτη!

Ό  κ. Άνανιάδης ύποσχέθηκε νά ένημερώση τούς άνωτέρους του, καί νά 
φέρη σέ επαφή τόν ’Ισμαήλ Χακή ιμέ τόν Στρατηγό Μαζαράκη, ό όποιος ή
ταν απεσταλμένος της 'Ελληνικής Κυβερνήσεως στή Σόφια, γιά νά έλευθε- 
ρώση τούς "Ελληνας ομήρους, πού είχαν συλλάβει οί Βούλγαροι, καί νά δια- 
πραγματευθή συνάμα άλλες 'Ελληνικές υποθέσεις.

Κατ’ αρχήν, ό ιατρός Άνανιάδης εκάλεσε σέ γεύμα τόν Χακή μέ τήν 
οικογένειά του, γιά νά γνωρίσουν τόν Γάλλο Διοικητή, δ όποιος, σέ δεδομένη 
στιγμή, θά τούς προστάτευε άπό τίς Βουλγαρικές αρχές.

Τήν ημέρα πού έπρόκειτο νά πραγματοποιηθή ή συνάντηση στήν 'Ελ
ληνική πρεσβεία, μέ τόν συνταγματάρχη Μαζαράκη, τό Σύνταγμα τού κ. 
Άνανιάδη έπρεπε νά αναχώρηση γιά τήν Ουγγαρία, γιά νά καταστείλη τό 
κίνημα τοΰ κομμουνιστού Μπέλα - Κούν. Ή  αγωνία τού άνθυπιάτρου ήταν 
μεγάλη, ιδιότι ό Μαζαράκης βρισκόταν σέ συμβούλιο καί καθυστερούσε νά 
τούς δεχθή. Στόν άξιωματικό τής υπηρεσίας, ό κ. Άνανιάδης ανακοίνωσε, 
δτι τό θέμα ήταν ύψίσίτης εθνικής σημασίας, καί γ ι’ αύτό έπρεπε νά μιλήση 
οπωσδήποτε μέ τόν "Ελληνα Συνταγματάρχη. Ό  Μαζαράκης συνεζήτησε τό 
θέμα μέ τόν κ. Άνανιάδη, ό όποιος καί τού παρουσίασε τόν ,Ισμαήλ Χακή. 
Οί τρεις άνδρες έδωσαν τόν λόγο τής τιμής τους, δτι Οά τηρούσαν τήν συμ
φωνία. Εύθύς αμέσως ό Μαζαράκης έστειλε σήμα στό 'Ελληνικό 'Υπουργείο 
’Εξωτερικών γιά νά είδοποιηθή ό ’Ελ. Βενιζέλος, ό όποιος αγωνιζόταν στό 
Παρίσι νά πείση τούς Μεγάλους, γιά τό δίκαιο τών 'Ελληνικών αιτημάτων, 
σχετικά μέ τή Θράκη, άντιμετώπιζε δμως συνεχώς τήν επίμονη αντίδραση 
τού Προέδρου τών Η.Π.Α. Ούΐλσων. Ό  τελευταίος ύπεστήριζε τίς βουλγαρι
κές απόψεις, διότι ή σύζυγος τού Βουλγάρου Πρεσβευτού Πρωτογέρωφ ήτο 
συγγενής του.

Ό  Βενιζέλος παρήγγειλε νά σταλή αμέσως ό Χακή στό Παρίσι, διότι 
ή πρότασή του Εξυπηρετούσε αφάνταστα τά 'Ελληνικά συμφέροντα.1

1. Τή σττουδαιότητα τοΟ υπομνήματος του Τούρκου Βουλευτού τής Δυτ. Θρά
κης, υπογραμμίζει ό ϊδιος ό ’Ελ. Βενιζέλος, σε επιστολή του προς τόν Έμμ. Ρέ- 
πουλην (κατ’ Αύγουστον 1919):  «Γνωρίζεις, βέβαια, δτι οί ’Αμερικανοί, οί όποιοι 
προ πενταμήνου, κατά την ύπό τής ’Επιτροπής τής Συνδιασκέψεως έξέτασιν τών 
έλληνιικών διεκδικήσεων, έμειναν σύμφωνοι μετά τών Γάλλων καί τών "Αγγλων, δ π ω ς  
μ ά ς  π α ρ α χ ω ρ η β ή  ή Δ υ τ ι κ ή  κ α ι  ’Α ν α τ ο λ ι κ ή  Θ ρ ά κ η ι ,  
έντός περίπου τών όρίων, τά  όποια έξέθετα είς τδ υπόμνημά μου, μέ γραμμήν προς 
νότον, άντσποκρινομένην κατά προσέγγισιν είς τήν γραμμήν Αίνου - Μήδειας, μ α ς  
έ γ κ α τ έ λ ε ι ψ α ν  π ρ ο  μ η ν ό ς ,  δτιε έπρόκειτο νά χαραχθούν τά  δρια 
τής Βουλγαρίας και έ π έ μ ε ι ν α ν  ά ν ε ν δ ό τ ω ς ,  δπως οί Βούλγαροι
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Τότε, τό Ελληνικό 'Τπουργειο ’Εξωτερικών διέθεσε τό ποσόν τών 
20.000 δρχ. γιά εξο-δα μεταβάσεως στή Γαλλία τοΰ Τούρκου Βουλευτοΰ.1 
Στή φυγάδευση τοΰ I. Χακή όβοήθησε ή Ελληνική αποστολή τοΰ Μαζαράκη.

Στό Παρίσι, ό Τοΰρκος πολιτικός παρέδωσε τό σχετικό υπόμνημα υπο
γεγραμμένο άπό τούς επτά Τούρκους Βουλευτάς τής Δ. Θράκης στον ’Ελ. 
Βενιζέλο, καί ανέπτυξε επίσης τίς απόψεις του στήν αρμόδια Επιτροπή τής 
Διασκέψεως.2

Τό Θεόπεμπτο αύτό διπλωματικό οπλο εκμεταλλεύτηκε δ Μεγάλος μας 
Πολιτικός στούς τιτάνειους αγώνες του γιά τήν πραγματοποίηση τοΰ ονείρου 
τής 'Ελλάδος τών δύο ’Ηπείρων καί τών Πέντε Θαλασσών.

παραμείνουν εις την Δυτικήν Θράκην, εντός τών όρίων, τά όποια: τούς έδιδεν ή Συν
θήκη τοΰ Βουκουρεστίου και ή έπακολουθήσασα, κατά την παραμονήν τής εισόδου 
τής Βουλγαρίας εις τον πόλεμον, διευθέτησις μεταξύ αυτής καί τής Τουρκίας. Ή 
δικαιολογία τής μεταβολής τής γνώμης αυτών ή ή πρόφασις, αν θέλη ς, ήτο δτι, κατά 
Φεβρουάριον, ή ’Επιτροπή έπίστευεν, δτι οί Μουσουλμάνοι τής Δυτικής Θράκης έ π έ -  
μ ε ν ο ν έ κ  π α ν τ ό ς  τ ρ ό π ο υ ,  ν ά  α π α λ λ α χ θ ο ύ ν · τ ο ύ  β ο υλ-  
γ α ρ ι κ ο ΰ  ζ υ γ ο ύ ,  προτιμώντες τήν είς τήν Ελλάδα προσάρτησιν, ώς ύπεδεί* 
κνυεν ή επιτροπή τών Τούρκων βουλευτών είς τήν Σοβράνιε πρός τον στρατηγόν 
Φρανσαί ντ’ Έσπεραί, ής άντίγραφον οί έν λόγφ βουλευταί εΐχον διαβιβάσει καί 
πρός με, διά τοΰ Συνταγματάρχου Μαζαράκη, άλλά οτι μετά τά γεγονότα τής Σμύρ
νης, ή διάθεσις τοΰ τουρκικού στοιχείου τής Δυτικής Θράκης εΐχε μεταβληθή ριζικώς 
καί δ,τι κυρίως άπέκρουον ούτοι τού λοιπού, ήτο ή είς τήν 'Ελλάδα προσάρτησις. 
Ή πάληι υπήρξε καθημερινή».

1. Μετά τήν αποτυχία τών Φιλελευθέρων στις εκλογές τού Νοεμβρίου τού 1 920, 
οί αντίπαλοί του κατηγόρησαν αδίκως τον Έ λ. Βενιζέλον, δτι ή διάθεση τού ποσού 
αυτού ήτο άδικαιολόγητη σπατάλη.

2. Γιά τό ιστορικό αυτό γεγονός, άνέτρεξα καί στίς εξής επί πλέον πηγές:
α) Επιστολή Αύγούστου 1919 τοΰ Μαζαράκηι - Αίνιάν πρός Ελευθέριον Βενιζέ

λον, ή δποία αναφέρει: « .......... «Ό  κ. I. ’Ανανιάδης ύπηρέτησεν ώς έθελοντής Ια
τρός είς τον Σερβικόν Στρατόν καί τον Μαυροβουνιωτικόν ώς άπεσταλμένος τής Ε λ 
ληνικής Κυβερνήσεως, άπό τίς αρχές τού πολέμου, ειΐτα είς τον Γαλλικόν μέχρι σή
μερον. ’Απολαύει πολλής έκτιμήσεως παρά τοίς Γάλλοις. Είναι ό κυρίως συνδέσας 
ήμάς έν Σόφιςχ μετά τών Τούρκων Βουλευτών, πατριώτης ένθερμος. Συνδέεται ατε
νώς μέ πολιτευόμενον επιφανή Γάλλον, ευρισκόμενον νΰν έν ΓΙαρισίοις, έφεδρον δέ 
άνώτερον άξιωματικόν κ. Trousselle, δν Τσως σάς παρουσίαση. Θά ήτο εύκταϊον, 
έάν τή ύμετέρςχ έγκρίσει, τψ άπενέμετο ηθική τις διάκρισις Ελληνική, αφού κέκτηται 
ήδηι τούς Γαλλικόν, Σερβικόν καί Μαυροβουνιωτικόν σταυρούς πολέμου».

β) ’Επιστολή, πρός τον κ. I. Άνανιάδην άπό 4 Νοεμβρίου 1950, τοΰ Α. Καλβο- 
κορέση, ύπασπιστοΰ τού Μαζαράκη έν Σόφιςχ, ή όποία αναφέρει: . . . «Σοΰ στέλλω 
ιδιαιτέρως δακτυλογραφημένας τάς άναμνήσεις μου τής έν Σόφιςχ άποστολής. ’Ε
πειδή μέ τήν πάροδον έτών, πολλά θά μοΰ έχουν διαφύγει, παρακαλώ, άφοΟ άνα- 
γνώσης, διορθώνεις καί συμπληρώνεις δπως κρίνεις είς τά περιθώρια, καί μοΰ τάς
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Ελληνική επιδίωξη ήταν νά πεισθοΰν επίσης οί Τούρκοι Βουλευταί τής 
Άνατ. Θράκης' νά ζητήσουν δηλ. τήν προσάρτησή της στήν Ελλάδα. Γι’

επιστρέφεις. "Εγραψα συναφώς καί προς τον Ισμαήλ Χακή (αν ζή), του οποίου εΐχα 
τήν διεύθυνσιν».

γ) "Εγγραφον άπό 1.11.1962 τοΰ 'Αντιστράτηγου κ. Χρ. Άβραμίδη, άναφέροντος 
ότι, «. . . . δταν ήταν βοηθός του Κ. Μαζαράκη στο Παρίσι, είχε άναγνώσει έγ
γραφα τής αποστολής ε,ίς Σόφιαν, καθώς καί τής ‘Αρμοστείας Κων)πόλεως, τά ό
ποια έπιστοποιοΰσαν τις μεγάλες έθνικές υπηρεσίας, τις όποιες, μέ κίνδυνο τής ζω
ής του, προσέφερε ό κ. I. Άνανιάδης εκείνη· τήν εποχή».

δ) "Εγγραφον άπό 30.10.1962 του έξ Άνατ. Θράκης αειμνήστου ΠολιτευτοΟ Γ. 
Εξηντάρη, άναφέροντος, δτι ό 'Ιατρός προσέφερε σπουδαιοτάτην εθνικήν υπηρεσίαν.

ε) Τό άρχεΐον Χαρ ίσιου Βαμβακά, Υπάτου ΆρμοστοΟ τήν εποχήν έκείνηιν είς Δ. 
Θράκην.

στ) 'Επιστολήν άπό 3.9.1919 τοΰ ’Ισμαήλ Χακή προς ταν 'Ελευθέριον Βενιζέ- 
λον, είς τήν Γαλλικήν, έχουσαν έν μεταφράσει ώς ακολούθως:

Φ ίλταιε ιατρέ Ά νανιάδη,
Μετά μεγίστης χαράς έλαβον σήμερον τήν άνευ ή)ΐερσμηνίας επι

στολήν σας, ήν έγράψατε είς τουρκικήν γλώσσαν, εκ τούτου εύχαριστη- 
θήκαμεν όλοι μας πάρα πολύ διότι τήν άνεγνώσαμεν δλοι οί έν τψ οϊκω 
μου διαμένοντες. Καθόσον εάν αΰτη ήτο γραμμένη είς τήν γαλλικήν 
μόνον εγώ  και ή σύζυγός μου θά τήν διάβαζαν.

Ά πό δέκα ημερών διαμένετε είς τό Λόμ Πάλαγκα* τούτο μας ευχα
ρίστησε πολύ. Τ ι θά έγένετο: εάν δέκα ήμέρας ήρχεσο και διέμενες 
παρ’ ήμ ϊν ; Είς τό Ξενοδοχεϊον Βουλγαρία και είς τό διαμέρισμα τού 
’Ισμαήλ Ά πτή  Έ φ έ ν δ η :

Σας είχα  τονίσει καί άλλοτε. Είθε νά μή σας είχα  γνωρίση ποτέ. 
Κάθε νύχτα  έδώ διά σας κουβεντιάζομεν.

Εύχαριστηθήκαμεν πάρα πολύ άπό τάς· άποσταλείσας φωτογραφίας.
Ό  κ. Μαζαράκης άπό εβδομάδα περίπου περιοδεύει είς Βάρναν, 

Δοβρουτσάν, Μ πουργάζ κλπ., μετά τρεις ήμέρας θά έπανέλθη είς Σ ό
φιαν. Και άπό τον κ. Μαζαράκην ώς και άπό τούς άλλους ά’ξιωματικούς 
εϊμεθα πολύ εύχαριστημένοι. Νύκτα ήλθε παρ’ ήμϊν άξιωματικός Παγια- 
νός (ή Π απανός), μέχρι τής δευτέρας ώρας πρωινής κουβεντιάσαμεν 
μαζύ του.

Αί ύποθέσεις μας βαίνουν καλώς έπί ταύταις, σας εύχαριστοΰμεν 
πολύ.

Ή  Χατάπ Χανούμ προ δύο ημερών άνεχώρησε είς Κ ω ν)πολιν καί 
πάντοτε σάς ένεθυμεϊτο.

Οί ’Ισμαήλ Ά πτή  Έ φένδη , Μ εχμέτ Έ μ ϊν  Έ φ ένδη  καί ή σύζυγός
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αύτό χρησιμοποιήθηκε πάλι ό ’Ισμαήλ Χακή στήν Κων)πολη,, δπου έπήγε και. 
ό κ. Ί .  Άνανιάδης, τόν ’Ιούλιο τού 1'91ι9, ώς άδειούχος αξιωματικός τού Γαλ
λικού Στρατού.

Ή  τότε Τουρκική κυβέρνηση δμως, υποπτευόμενη τόν Τούρκο Βουλευ
τή, τόν συνέλαβε στις 2 Αύγουστου 1919, ημέρα1 τών γάιμων τού Μαζαράκηι—δ
που παρευρέθησαν οι κ.κ. Ίσμ . Χακή καί Ίορδ. Άνανιάδης —■ ώς προδότη 
τής πατρίδας του (γιά τό υπόμνημα πού ειχε υποβάλει στόν Έλ. Βενιζέλο) 
καί αποφάσισε νά τόν στείλη στή Σόφια, δπου ήταν ήδη καταδικασμένος, ε
ρήμην, εις θάνατον. Τόν έθεσαν ύπό περιορισμόν στό σπίτι τοΰ ύποδιευθυν- 
τού τής Αστυνομίας Σαμπίτ - Βέη, ό όποιος καταγόταν άπό τήν Καβάλα, δ
πως καί 6 Ί .  Χακή. Ό  τελευταίος κατώρθωσε νά ειδοποίηση τήν Ελληνική 
'Αρμοστεία, δτι ήταν ύπό περιορισμόν καί δτι ή ζωή του βρισκόταν σέ κίν
δυνο. Ό  Παπαπάνος, υπασπιστής τού Μαζαράκη, ειδοποίησε τόν κ. Άνανι- 
άδη, ήταν δμως πολύ δύσκολο νά άνακαλύψουν τά ίχνη, τού Χακή, γιατί δέν 
έγνώριζαν πού ήταν φυλακισμένος. Ά ρ γά  τήν νύχτα παρουσιάσθηκε ό κ. Ά 
νανιάδης στόν Τούρκο διευθυντή τής Αστυνομίας, σάν τουρκόφιλος Γάλλος 
αξιωματικός, καί τού ζήτησε τή χάρη νά έπισκεφθή τόν Χακή, ό όποιος τόν 
είχε περιποιηθή στή Σόφια. Ό  διευθυντής τού άπήντησε, δτι ό Χακή ήταν 
προδότης, γ ι’ αύτό θά τόν έστελναν στή Σόφια τήν επομένη, καί δτι διανυκτέ- 
ρευε στό σπίτι τού ύποδιευθυντού τής Αστυνομίας, στό Καντίκιοϊ. Πλοίο δμως 
τής γραμμής δέν ύπήρχε εκείνη τήν ώρα γιά τό γραφικό αύτό προάστειο. Ό  
κ. Ί .  Άνανιάδης καί ό ,Παπαπάνος χρησιμοποίησαν 'Ελληνικό τορπιλλοβόλο, 
κατόπιν διαταγής τής Αρμοστείας, καί έφτασαν στό Καντίκιοϊ, οπου βρήκαν 
τόν ’Ισμαήλ Χακή στό σπίτι τού ύποδιευθυντού. Στάθηκε δμως αδύνατο νά 
τόν πείσουν νά τούς άκολουθήση, γιατί ό Χακή φοβόταν γιά τήν τύχη, τού 
φίλου καί συμπατριώτη του, ύποδιοικητού τής Αστυνομίας.

Τέλος, ιέ ξύπνησαν καί τόν Σαμπίτ Βέη, ό όποιος βέβαια ένδιαφερόταν 
γιά τή σωτηρία τού φίλου του, έδίσταζε δμως νά εγκατάλειψη κι’ αύτός τά 
πάντα καί νά φύγη στήν Ελλάδα. Ό  κ. Άνανιάδης, προς εκφοβισμό, υπεν
θύμισε στόν Σαμπίτ Βέη,, δτι ή οικογένειά του βρισκόταν στήν Καβάλα, καί 
δτι άν δέν αποφάσιζε νά τούς άκολουθήση μαζί μέ τόν Χακή, δέν θά ξανά
βλεπε τούς δικούς του. Τέλος, αποφάσισαν καί οί δύο νά ακολουθήσουν τόν 
κ. Άνανιάδη. Τά ξημερώματα μετέφεραν τούς δυο Τούρκους στό θωρηκτό

του Έ μ ινέ  Χανούμ καί ή ίδική του οικογένεια δλως ιδιαιτέρως σας χαι
ρετούν.

Σας παρακαλοϋμεν νά μας γράφετε συχνά? συχνά, γράμματα, φίλ- 
τατε ίατρέ.

ΙΣΜ ΑΗΛ  ΧΑΚΗ
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«Λήμνος», δπου Κυίβερνήτης ήταν ό Πανάς. Μόλις δμως ©μπήκαν στό πλοίο, 
ο μέν Χακή έθυμήΟηκε δτι στό σπίτι τοΰ Σαμπίτ είχε λησμονήσει τό χαρτο
φύλακα του μέ δλα τά ενοχοποιητικά στοιχεία, δ δέ Σ  αμπίτ Βέης έσκέφθηκε, 
δτι έπρεπε νά σωΟοΰν τά κοσμήματα τής συζύγου του. Ό  κ. Ανανιάδης τότε, 
μέ όκτιο ναΰτες, έξεκίνησαν γιά τή νέα επικίνδυνη, αποστολή. Ά πό τους σκού
φους τών ναυτών άφήρεσαν τά διακριτικά τοΰ θωρηκτοΰ, μόλις δέ έφθασαν 
στό Καντίκιοϊ, συνάντησαν "Ελληνες αστυνομικούς, τούς οποίους ό κ. Άνα- 
νιάδης παρεκάλεσε νά τούς βοηθήσουν σέ περίπτωση, ανάγκης. Μετά άπό πολ-
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λές 'δυσκολίες, κατόρθωσαν νά γυρίσουν στο «Λήμνος», μετα,φέροντας τον χαρ
τοφύλακα, τά τιμαλφή, καθώς καί τον ρουχισμό των Τούρκων.

Άπό τό Οωρηκτό «Λήμνος», μετέφεραν τούς δύο Τούρκους στο άντιτορ- 
πιλλικό «Ιέραξ», τού οποίου κυβερνήτης ήταν δ Παπαλεξόπουλος, αφού προ- 
ηγουμένους «ζήτησαν τηλεγραφικός άπό τον .Ναύαρχο Κουντουριώτη νά έπι- 
τρέψη στον «Ίέρακα» νά άποπλεύση γιά τήν Καβάλα. Ό  Ναύαρχος, ομως, 
μή γνωρίζοντας τήν υπόθεση, έδωσε αρνητική άπάντηση. Τότε τό 'Υπουργείο 
Εξωτερικών ειδοποίησε τον Βενιζέλο, καί έτσι επετράπη ό απόπλους τού πο
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λεμικού. Ή  δλη διαδικασία διήρκεσε τρεις ήμερες. Έν τώ μεταξύ, δ τουρκι
κός τύπος έγραφε γιά τή μυστηριώδη εξαφάνιση τοΰ ύποδιευθυντού τής Α 
στυνομίας κα'ι τού κρατουμένου.

Τό 1924, ό Ί .  Χακή υποχρεώθηκε, μαζί, μέ άλλους ανταλλαξίμους Τούρ
κους, νά εγκατάλειψη τήν Καβάλα, γιά νά εγκατασταθή στήν Τουρκία. Έκει, 
συνελήφθη πάλι. Τόν έφυλάκισαν στήν Τραπεζούντα, δπου τόν άνεκάλυψε δ 
Ινεμάλ Άττατούρκ, δ όποιος ειχε γίνει έν τώ μεταξύ Πρωθυπουργός, καί άφού 
διέταξε νά τόν αποφυλακίσουν, τόν άποκατέστησε, δηλώνοντας δτι ή παληά κί
νηση τών επτά Τούρκων Βουλευτών, εκπροσώπων τής Δυτ. Θράκης, ήταν «δι
κή του πολιτική».

Επιστολή του I. Χακή προς τόν Έλευθ. Βενιζέλον.

Le 3 Aout 1919

Constantinople
Son Exeelence Monsieur Vanizelos.

Mon cher President, Je prends la liberte de rccommender a votre 
Excellence, Docteur Ananiades, comme un principal initiateur de no- 
tre connaissance avec le General K. Mazarakis et un actif roleur dans 
l ’affaire de la Thrasse Occidentale. Done je solicite tres chaleusement 
la bienveillence de votre Excellence envers lui.

Je vous prie, Excellence, d’agreer ma tres haute consideration et 
ma tres profonde reconnaissance.

Toujours a vous 

ISMAIL HAKKI

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Περιέγραψα μέ άδρές γραμμές τά ιστορικά γεγονότα, πού είχε τήν 
εύγενή καλωσύνη νά μου άφηγηθή ό βασικός τους ήρως, σεβαστός ιατρός 
κ. Ί .  "Ανανιάδης.

Ή  διήγηση αυτή, πλαισιωμένη άπό τά εύγενώς προσφερθέντα ύπό



354 ί  Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ -  ΜΟΥΣIΟΠΟΥΛΟΥ

τοΰ κ. Ί .  Άνανιάδη έγγραφα και στοιχεία, καθώς καί άπό άλλες εξα
κριβωμένες θετικές πηγές, φωτίζει άγνωστες πτυχές τής πολυκύμαντης 
ιστορικής περιόδου 1918—1920.
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