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Α Θ Η Ν Α Ι
1970
ν __________ _________________________________________ ;

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ή

'Ε τα ιρ ία θρακ ικ ώ ν Μ ελετώ ν ε υ ρ ίσ κ ε τε εις τη ν ευχάριστων

$έσ ιν ν ’ ά ν α γγείλ η τη ν εναρξιν εκδόσεους τοΰ 35ου τόμου τοϋ « Ά ρχ ε ίου

Θ ρ ά κ η ς».

Τούτο $ ά περιέχη, συμφώνως προς το ά να γγελ'λέν ήδη σχέδιον
νέου προγράμματος τ ή ς ύ λη ς του, οχ'- μόνον λαογραφ ικόν και γλ ω σ σ ι
κόν θησαυρόν, ώ ς έγένετο μέχρι τοΰδε, ά λ λ α καί παν $ έ μ α επιστητόν,
άναγόμενον εις τη ν ζω ήν καί τη ν ύπόστασιν τ ή ς

Θ ρ ά κ η ς . 'Η 'Ε 

τα ιρία εγκαινιάζουσα το πρόγραμμα τοϋτο θεω ρ εί χρέος νά έΕάρη την
πρωτοβουλίαν τ η ς τα υ τή ν , ή οποία προώρισται νά εμφάνιση πλέον
συντονισμένην καί πλέον περίλαμπρον

τη ν πολύπλευρον

εικόνα

τή ς

Θράκης.
Ή

επί τω ν εκδόσεων τ ή ς Ε .Θ .Μ .
Γ νω μοδοτική ’Ε πιτροπή

Ά $ήναι
Ια νο υ ά ρ ιο ς
1970

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

1) ’Α ν ά τ υ π α τ ο υ 34ου τ ό μ ο υ κ α ί τ ω ν έ ν σ υ ν ε χ ε ί α
τ! ο ι ο ύ τ ω ν.
' Ως είς τον πρόλογον τοΰ -κυκλοφόρησαντος ήδη 84ου τόμου του «’Αρ
χείου Θράκης» έδημοσιεύσαμεν, άκολουθούντες τους σκοπούς τοΰ καταστατι
κού της 'Εταιρίας Θρακικών Μελετών, τούς άναφερομένους είς τήν συλλογήν
καί διάσωσιν τού ιστορικού καί λαογραφικού τής Θράκης υλικού, άλλα καί
εις τήν έξέτασιν καί μελέτην π α ν τ ό ς ζ η τ ή μ α τ ο ς
άφορώντος τήν
Ελληνικήν Θ ρ α κ ι κ ή ν Π α τ ρ ί δ α , άπεταμιεύσαμεν έν αύτώ δώδεκα
έν συνάλφ μελετάς πολυτίμου τοιούτου υλικού.
"Ο λας τάς μελετάς ταΰτας, πέραν των τόμων τού περιοδικού συγγράμ
ματος του «Α ΡΧ ΕΙΟ Τ ΘΡΑ Κ Η Σ» έξεδώσαμεν καί είς ιδιαίτερα έκάστην
άνά δύο χιλιάδας τευχίδια, ήτοι έν συνόλω 24,000 τευχίδια υπό τύπον ανα
τύπων, διε νείμαμε ν δέ καί διανέιιομεν τα τευχίδια ταύτα δωρεάν είς τά τα
κτικά καί άντεπιστέλλοντα μέλη τής Ε.Θ.Μ., είς 200 βιβλιοθήκας τού Κρά
τους, εις πάντα αίτοΰντα και είς υπέρ τά 1.500 όλου τού Κράτους Σχολεία,
συμβάλλοντες είς τον ύπέρ τής Θράκης φρονηματισμόν διδασκόντων καί δι
δασκόμενων καί όλων των Ελλήνων.
Αί δώδεκα αύται ίδιαίτεραι είς ανάτυπα μελέται τοΰ έτους I960 ελαβον τούς αριθμούς 155 ιιέχρι καί 166, ένούμεναι δέ αποτελούν ολόκληρον
τον 34ον τόμον τοΰ Α Ρ Χ Ε ΙΟ Τ Θ ΡΑ Κ Η Σ. Τό αυτό θά γίνεται εφεξής και}’
έκαστον ημερολογιακόν έτος, είς τρόπον ώστε ένούμενα τά κατ’ έτος έκδιδύμενα ανάτυπα μελετών μας νά άποτελούν τούς κατ’ έτος συνεχιζόμενους τό
μους τοΰ «Α ΡΧ ΕΙΟ Τ ΘΡΑΚΗΣ».
2 )
'Ο δηγία ι διά τούς ά π ο σ τ έ λ λ ο ν τ α ς
μελετάς
π ρ ό ς τ ή ν ε π ί τ ώ ν ε κ δ ό σ ε ω ν Γ ν ω μ ο δ ο τ ι κ ή ν ’Ε π ι 
τ ρ ο π ή ν τ ή ς Ε. Θ. Μ,
'Ως καί είς τον πρόλογον τοΰ παρόντος τόμου διελάβομεν, είς τό Α ΡΧ ΕΙΟΝ Θ ΡΑ Κ Η Σ εΐνε δυνατόν νά καταχωρήται παν -θέμα επιστητόν, ανα
γόμενου είς τήν σημερινήν ζωήν καί τήν ύπόστασιν τής Θ ρ ά κ η ς, πέραν
των θεμάτων τού ιστορικού, λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυρού αύτής.
At μελέται αύται δέον νά εΐναι 1 μέχρι 3 τό πολύ τυπογραφικών φύλλων. πε
ρίπου, νά άποστέλλωνται δέ εύκρινώς δακτυλογ ραφή μένα ι είς 2 αντίτυπα επί
μιας σελίδος χάρτου. Ή 'Εταιρία Θρακικών Μελετών, ως μή τυγχάνουσα κερ
δοσκοπικός οργανισμός, παραχωρεί είς τούς συγγραφείς 150 ανάτυπα των,
άναλόγως τών πόρων της, δημοσιευόμενων μελετών.
Τέλος ή επί τών εκδόσεων Γνωμοδοτική Επιτροπή άν καί διατηρή τό
δικαίωμα τής έγκρίσεως τών υπό δημοσίευσιν μελετών, συμφώνως προς τό
καταστατικόν, έν τούτοις ούδεμίαν ευθύνην φύρει ούτε συμμερίζεται απαραι
τήτους τάς απόψεις καί τάς γνώμας τών συγγραφέων.
Ή επί τών εκδόσεων τής Ε.Θ.Μ. Γνωμοδοτική Επιτροπή

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΜΕΛΗ
Επιτίμου ΈπιδεωρητοΟ Μέσης Έκπαιδεύσεως

ΣΤΙΑΠΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ο ΘΡΑΞ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
« Ή Εταιρεία Θρατακών Μελετών τιμώσα το έκλιπδν έπιψανές τέ.,κνον τής Θράκης, xbv αείμνηστον Καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης Στίλπωνα Κυριακίδην, έτέλεσε το πνευματικόν του μνημόσυ
νων είς τήν μεγάλην αίθουσαν τής Στέγης Γραμμάτων καί Καλών Τε
χνών τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας, τήν 29ην ’Απριλίου 196D, μέ ομιλητήν
τον %. Γεώργιον Μαμέλην, Επίτιμον Γεν. Επιθεωρητήν Μέσης Έκπαι' δεύοεως, όστις καί έξεφώνησε ένώπιον πυκνότατου άκροατηρίου τής εν
’Αθήνα ις Θρακικής παροικίας καί των μ,ελών τών είς τήν Στέγην Γραμ
μάτων συστεγαζόμενων Λογοτεχνικών Σωματείων τόν πρέποντα έπιμνημύσυνον λόγον, τόν δποΐον τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής Εταιρείας
εθεώρησεν έπιβεβλημένον αΰτώ καθήκον να καταχώριση εις τον παρόντα
τόμον τοΰ ’Αρχείου Θράκης είς άίδιον μνήμην τοΰ μεγάλου Θρακός, τό
σον διά νά τίμηση τον άνδρα, δσον καί διά νά των πρα&άλλη ώς παρά
δειγμα πρός μίμησιν είς τήν σημερινήν νεολαίαν τής Ελληνικής Πατρίδος, 5ι’ εθνικόν φρονηματισμόν της. Τόν Ομιλητήν έπρολόγισ&ν ό ’Αντι
πρόεδρος τής Ε,Θ.Μ. κ, Δημ. Μαγκριώτης, είπΐον τά κάτωθι:

Κυρίαι καί Κύριοι.
Ό εκλεκτός μας ομιλητής κ. Γ. Μ αμελής έγ&ννήθη εν Κ αλλιπόλε ι της
Ανατολικής 'Θράκης. Έφοίτησε είς τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν, είς τήν
Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπιστήμιο!» ’Αθηνών καί συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του είς Γερμανίαν.
’Υπηρέτη σεν ώς καθηγητής είς τά Διδασκαλεία Άλεξανδρουπόλεως καί
Σερρών, είς τδ Γυμνάσιου καί τήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν Άλεξανδρουπόλεως καί -ώς Γυμνασιάρχης είς τά Γυμνάσια Δράμας, Γιαννιτσών καί θηλέων Κομοτηνής. Προαχθείς δέ είς Γενικόν ’Επιθεωρητήν Μέσης Έκπαιδεύσεως άπεχώρησε προ πενταετίας παραιτηθείς.
Ό κ. Γ. Μαμέλης έδημοσίευσε πολλάς παιδαγωγικάς, ιστό ρίκας και λαογραφικάς μελετάς, εξέδωσε δέ προσφάτως λίαν άξιόλογον εργον «αί έπιδρομαί βαρβάρων είς Θράκην κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους».
Συνέβαλε τά μέγιστα είς τήν δημιουργίαν πνευματικής κινήσεως· είς τήν
Θράκην μέ ραδιοφωνικός ομιλίας, διαλέξεις, δημοσιεύματα, έορταστικάς εκ
δηλώσεις πρός τιμήν τοΰ Δ. Σολωμοΰ, Κ. Παλαμά, Γ. Β ιζυηνοΰ. κ.ά. είς
όλος τάς πόλεις τής Θράκης.
Ό κ. Γ. Μαμέλης αφιέρωσε τό μεγαλύτερον μέρος τής, ένεργοΰ ζωής
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του εις την μόρφωσιν τής βρακικής νεότητος ζαί την άνύψωσιν του πνευμα
τικού επιπέδου τοϋ λαοΰ τής Θράκης.
Διά την είς τά Γράμματα ζα'ι την Έζπαίδευσιν πολύτιμον προσφοράν
του έτιμήθη ύπδ τής έν Παρισίοις S O C IE T E D ’ ED U C A T IO N ΕΤ IV
EN COURAG EM ENT, εταιρείας τελούσης υπό την αΙγίδα τής Γαλλικής
’Ακαδημίας δΓ αργυρού μεταλλίου καί τιμητικού διπλώματος.
Τον εκλεκτόν καί τετιμημένον τούτον ομιλητήν θά έχωμεν την εύχαρίστησιν ν’ άκούσωμεν απόψε. Παρακαλώ τώρα τον κ. Γ. Μαμέλην ν’ άνέλθη
είς τό βήμα καί νά λάβη τον λόγον.
Κύριε Πρόεδρε τής Εταιρίας Θρακικών Μελετών,
Κυρίες καί Κύριοι,
Προσήλθαμε σήμερα στην φιλόξενη τούτη, αίθουσα για νά εκπληρώ
σωμε ένα χρέος προς ένα επιφανή Θράκα, τον αείμνηστο καθηγητή τού Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης Στίλπωνα Κυριακίδη, τ ο ν ά ν δ ρ α , πού τίμησε
την γενέτειρά του πάνω από μισόν αιώνα με την πνευματική προσφορά του,
τ ο ν σ ο φ ό , πού αφού επιβλήθηκε με τήν παρουσία του στο 'Ελληνικό πνευ
ματικό στερέωμα, ακτινοβόλησε τό φως τού νού του κι εξω απ’ τήν 'Ελλάδα
κι αναγνωρίσθηκε σάν έξέχουσα Ευρωπαϊκή προσωπικότητα, τ ο ν ε π ι σ τ ή 
μ ο ν α , πού προήγαγε μέ τό φωτεινό μυαλό του, με τήν ευσυνείδητη έρευνα
καί μέ τή δημιουργική πνοή του τήν επιστήμη, τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο μέ τό
υψηλό ήθος και τήν συνείδησι τής ευθύνης του ώς πνευματικού άνδρός, τ ο ν
" Ε λ λ η ν α σάν ολοκληρωμένη εθνική μονάδα, σάν προχωρημένο κι δσο εί
ναι ανθρώπινα δυνατό εντελέστερο τύπο, τής νεοελληνικής ψυχής, τέλος τ ο ν
Θ ρ ά κ α , πού ερεύνησε οχι ολίγες πτυχές τής Ιστορίας τής μαρτυρικής πα
τρίδας του καί μελέτησε τή ζωή τού λαού της, οπού βρίσκονται καί οί δικές
του ρίζες.
ΕΙν’ αλήθεια, δτι καθυστέρησε πολύ ή έκπλήρωσι τού καθήκοντος αυτού
εδώ στην πρωτεύουσα, δπου έχουν τήν έδρα τους δύο άξιολογώτατα θρακικά
πνευματικά σωματεία μέ τόσο πλούσια κι επιβλητική προσφορά, άλλ’ έστω
καί αργά έκάλυψε τήν ευθύνη τής παραλείψεως ή 'Εταιρία Θρακικών Με
λετών, πού ή ύπαρξί της μαζί με τό Θρακικόν Κέντρον, συμβολίζει τήν παρου
σία τής χαμένης πατρίδας, ένφ διατηρεί πιο ζεστή τή νοσταλγία κι άσβηστη
τή μνήμη της καί πού έχει ανάμεσα σ’ άλλους σκοπούς καί τον προορισμό
καί τήν ηθικήν ευθύνη νά συνεχίζη τήν Θρακική πνευματική παράδοσι ένισχύοντας κάθε προσπάθεια καί τιμώντας εκείνους, πού μέ τήν πνευματική
τους καλλιέργεια καί τήν προσφορά τους στα γράμματα καί τις τέχνες απέ
δειξαν κι έτίμησαν τό θρακικόν όνομα.
Ή τέλεσι συνεπώς τού μνημοσύνου κάτω από τήν στέγη τούτη των Γραμ
μάτων καί Καλών Τεχνών μέ τήν παρουσία τόσου πλήθους εκλεκτών Θρα
κών καί φίλων τής Θράκης, πού κατέκλυσαν τήν αίθουσα, δίνει ενα ξεχωριστά

2τιλπων ,Κυριακίδης 6 ΘραΙ, και το πνευματικόν του μνημόσυνον
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επίσημο κι ευλαβικό τόνο και μια υψηλή συγκίνησι καί δεν αποτελεί ηθική
μόνον υποχρέωση καί εκφρασι ευγνωμοσύνης αλλά καί φέρνει τιμή σ’ εμάς
ολους, πού μάς συνδέει ή κοινή καταγωγή, ή κοινή ιστορία καί ή κοινή παράδοσι. Γιατί ό Στίλπων Κυριακίδης έτίμησε πρώτ’ απ’ όλα τήν ιδιαίτερη πα
τρίδα του, τή Θράκη, πού στάθηκε ένας από τους θαλερώτερους κλάδους τοΰ
'Ελληνισμού, μέ τό πλατύ σέ έκτασι καί υψηλό σέ ποιότητα έργο του, πού ένα
μεγάλο καί σημαντικό μέρος είναι αφιερωμένο σ’ αυτήν, προϊόν άγάπης καί
στοργής στον τόπο του, στο λαό της, στήν Ιστορία της, σέ κάθε στοιχείο τής
ζωής καί τοΰ πολιτισμού των Θρακών, πού δένεται μέ την Ελληνική διάρκεια
καί συνέχεια.
Ή αγάπη του αυτή πρός τή Θράκη, πού γεννήθηκε καί θράφηκε «εις
τήν μικράν Θρακικήν πόλιν — όπως λέγει ό ίδιος — τήν Γκιουμουλτζίναν»
πήρε τήν εκφρασι τοΰ πάθους για να ύψωθή, νά έξευγενισθή αργότερα μέ
τό χρόνο, τήν πείρα, τήν παιδεία καί τον μόχθο καί νά πλαταίνη, νά γίνη
συνείδησι ευθύνης καί χρέους, νά ύλοποιηθή καί νά καταξιωθή στο έργο του.
«Κι ή πιο στενή πατρίδα πλατειά σαν ουρανός» είπε ό Παλαμάς. Ή
Γκιουμουλτζίνα, ή σημερινή Κομοτηνή, τά Κομουτζηνά τοΰ Ίωάννου Καντακουζηνοΰ —- πού ή μοίρα τοΰ έθνους τήν ώρισε πρωτεύουσα τής ακρωτηρια
σμένης Θράκης, τής Μεγ. Θράκης, πού ωστόσο μένει ακέρια, ενιαία καί αδι
αίρετη, στή συνείδησι των 'Ελλήνων -—- τοΰ ένέπνευσεν αυτή τήν αγάπη. Ή
μικρά αυτή Θρακική πάλι δέν ήταν γιά τον τιμώμενο Θράκα ένας τόπος γεννήσεως μόνον, ασήμαντος καί κενός περιεχομένου άλλ’ ένας χώρος μεστός από
επιδράσεις, βιώματα, δεσμούς καί θύμησες. Ά πό κεΐ ξεκίνησαν ο'ι καταβο
λές, πού κληρονάμησεν, οί φανερές κι οί μυστικές δυνάμεις, οί οποίες επηρέ
ασαν τήν κατεύθυνση πού πήρε στή ζωή, τήν έξέλιξι, πού ακολούθησε, κι
έδωκαν τή σφραγίδα, πού έπετέθηκε στό χαρακτήρα, τό ήθος καί τή μοίρα
του, μαζί μέ τις επιδράσεις τοΰ περιβάλλοντος, πού άπετύπωσαν έντονα κι
ανεξάλειπτα τά ίχνη τους!
’Απ’ αυτή — νομίζω ■—■τήν οπτική γωνία καί τήν πλευρά ατενίζοντας
πρέπει νά εξηγήσομε πρώτα - πρώτα τή διαμόρφωσι τής προσωπικότητάς του,
τούς δρόμους, πού χάραξε στή ζωή καί τούς στόχους, πού ώρισε, γιά νά κρί
νομε σωστά καί ν’ αξιολογήσομε σέ αδρές βέβαια γραμμές τό έ'ργο του
— γ ι’ αυτό τό λόγο θεώρησα καλό νά θίξω τό σημεΐον αύτό εκ προοιμίων.
Γεννημένος τό 1887 άπό πατέρα γιατρό, τον Παρασκευά Κυριακίδη
καί μητέρα διδασκάλισσα, τήν Φωτεινή Ψάλτου άπό τις Σέρρες, σέ ηλικία
6 χρονών έμεινεν ορφανός άπό πατέρα. Τον παραστέκονται ωστόσο άξια ή
αγαθή γιαγιά καί ή καλή μητέρα.
Ή γιαγιά τον μεγάλωσε — άφοΰ ή μητέρα του εργαζόταν — χωρίς νά
τον κάμη «μαμμόθρεπτο». Αυτή τοΰ έμαθε τά γοητευτικά παραμύθια* αυτή
τον έμύησε στους θρακιώτικους θρύλους καί τις εθνικές παραδόσεις, πού έ
τρεφαν τή φαντασία, τήν προσδοκία καί τήν πίστι, αύτή τού τραγουδούσε τά
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λαϊκά τραγούδια, που αργότερα θ ' άποτελέσουν τή μικρή συλλογή του, πού
■θά δημοσίευση στον Ιο τόμο του Δελτίου τής Λαογραφικής 'Εταιρίας ώς
«"Άσματα Δημοτικά Γκιουμουλτζίνας τής Θράκης». Αυτή θά τον συργιανίση σε γόμους και σε βαφτίσια, σέ πανηγύρια κι αγιάσματα. Κι αυτή ασφα
λώς είναι «ή εξηκοντούτις γραία», έκ του στόματος τής οποίας έγράφησαν
«τά κατά τον γάμον έθιμα έν Γκ ιουμουλτζ ίνη» μαζί με τα νυφιάτικα τραγού
δια, που δημοσιεύθηκαν στον ίδιο τόμο τό 1910, όπως καί «αι 87 δεισιδαίμονες συνήθειαι εκ Γκιουμσυλτζίνης Θράκης», «ή παράδοσις τοΰ Α γίου Κων
σταντίνου» κι οΐ άλλες Θρακικές παραδόσεις μεταγενέστερα δημοσιευθεΐσες.
Γιά τήν μητέρα του, πού ήταν σάν διδασκάλισσα ενσυνείδητα ή παιδα
γωγός του, θά μάς επιτροπή νά παραθέσωμε ένα απόσπασμα από τις εξομο
λογήσεις, πού εχαμεν ό ίδιος μπροστά στους άκροατάς του, δταν τό 1952
γιορτάσθηκαν τά 25 χρόνια τής καθηγεσίας του:
«"Ο,τι εως τώρα έκαμα πιστεύω δτι οφείλεται είς τρία τινά: εΐς τήν
προσήλωσιν είς τό καθήκον, — είς τήν αγάπην προς τήν επιστήμην ·— καί
εΐς τήν αγάπην προς τήν πατρίδα, τήν 'Ελλάδα. Τό πρώτον — τήν προσήλωσιν εις τό καθήκον — οφείλω είς τήν μητέρα μου. Χηρεύσασα είς ηλικίαν
29 ετών άφωσιώθη είς τήν ανατροφήν μου. Μέ ήγάπα είς βαθμόν ήμπορώ νά
εΐπω παθολογικόν, ό όποιος, καί όταν ακόμη έφθασα εις τό χατώφλιον τοΰ
γήρατος, καθίστατο πολλάκις δι’ εμέ βασανιστικός. Έ ν τούτοις παρ’ όλην αυ
τής τήν παθολογικήν αγάπην ήτο σκληρά καί αμείλικτος, όταν έπρόκειτο διά
τήν έκτέλεσιν των καθηκόντων μου. Ούτως από παιδικής ηλικίας ή έκτέλεσις
τοΰ καθήκοντος άπεβη δι εμέ έξις, ή οποία έξηχολούθησε κατόπιν εΐς ολην
μου τήν ζωήν. Επειδή δέ φυσικά ή έκτέλεσις τοΰ καθήκοντος σημαίνει εργα
σίαν, ή εργασία άπεβη δι’ εμέ κάτι τό αυτονόητον διά τήν ζωήν ελαβε δύνα
μαι νά εΐπω τον χαρακτήρα ενστίκτου. Διά τον λόγον αυτόν δεν ήσθάνθην
ποτέ ύπερκόπωσιν, ούτε επίσης διελάλησα ποτέ τήν εργασίαν μου διά νά α
ξιώσω δικαιώματα δι’ αυτήν. Ή εργασία υπήρξε δι’ εμέ αναγκαία καί φυ
σική έκδήλωσις τής ζωής, ύπήρξεν ούτως είπεΐν φυσική λειτουργία, όπως τό
νά τρώγω καί νά κοιμώμαι...»,
’Από τήν οικογένειαν μου — εξομολογείται, πάλι ό ίδιος — έκληρονόμησα τήν αγάπην προς τήν πατρίδα αλλά καί από τό 'Ελληνικόν περιβάλλον
τής μικράς Θρακικής πόλεως, είς τήν οποίαν έγεννήθην, τής Κομοτηνής, ή
οποία εύρίσκετο τότε υπό τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν...».
'Ημείς οί πρεσβύτεροι, πού ζήσαμε κάτω άπό τό πόδι τοΰ τυράννου, γνω
ρίζουμε, πώς καλλιεργούσε τό εθνικό φρόνημα στο σπίτι, πώς διεμόρφωνε τό
κατάλληλο κλίμα, δπου αναπτυσσόταν καί έπαιρνε πλάτος καί βάθος καί ύψος
ή αγάπη προς τήν 'Ελλάδα, ώστε δχι νά τήν οραματιζόμαστε απλώς άλλα καί
νά νοιώθουμε ζωντανή τήν παρουσία της. Στο σχολείο έπειτα μέ. τήν ιστορία,
μέ τήν εθνική κατήχησι τοΰ δασκάλου έπαιρνε αυτή ,ή αγάπη τις διαστάσεις
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λατρείας υποβλητικής καί βαθειάς μέσα στα σύμβολα, πού είχε δημιουργήσει
ή ψυχή τοϋ αδούλωτου ραγιά.
Άλλ' είναι ανάγκη νά φωτισθή περισσότερο το νόημα τοΰ Ελληνικού
πεοιβάλλοντος, ιιέσα στο όποιο περνάει την παιδική καί την πρώτη εφηβική
ηλικία ό Κυριακίδης, δηλ. τις πιο κρίσιμες για τήν πνευματική, -ψυχική καί
ηθική διάπλασι τοϋ παιδιού περιόδους τής ζωής του, οί οποίες συμπίπτουν μέ
τά τελευταία χρόνια του 19ου καί τις αρχές τοΰ 20οΰ (1887— 1902 περίπου)
αιώνα.
Είναι μια εποχή πνευματικής καί υλικής προκοπής τού 'Ελληνισμού με
τά τή δοκιμασία τοϋ Ελληνοτουρκικού πολέμου τοΰ 1897. “Ενας οργασμός
δημιουργίας, μια έξαψι αγωνιστικής' διαθέσεως διατρέχει τό σώμα του. Ό
υπόδουλος ‘Έλλην Ιδιαίτερα οπού κι άν ζή στην Τουρκική αυτοκρατορία προ
οδεύει, αναπτύσσεται, επιβάλλεται, κυριαρχεί, έχει συνείδησι τής δυνάμεώς
του, τής αποστολής του κι άποδύεται σέ αγώνες κοινωνικούς, εθνικούς, φυλε
τικούς. Νομίζει κανείς, ότι νέοι χυμοί τής ζωής κυκλοφορούν. ’Έντονη είναι
ή θέλησί του νά διασφάλιση τήν υπεροχή του στο ζωτικό του χώρο, τήν πνευ
ματική καί τήν υλική, δηλαδή τήν πολιτιστική του πρόοδο καί ν’ άναλάβη
νέους αγώνες καί νά ριχτή σέ νέες εξορμήσεις. Στην προς τά πρόσω αυτή
καί άνω πορεία μετέχουν καί οι ‘Έλληνες κάτοικοι τής Κομοτηνής, πού κρα
τούν τά πρωτεία στο εμπόριο, στή βιομηχανία, τά γράμματα καί τήν κοινω
νική δργάνωσι.
Ό Κυριακίδης, πού στοχάζεται κι έχει ανοιχτά τά μάτια τής ψυχής του,
δεν είναι δυνατό νά μή βλέπη τήν υπεροχή των ομοφύλων του: στην είσοδο
τής πόλειος λειτουργούσε ή άλευρομηχανία Σταλιού καί στο κέντρο τής πόλεως υψωνότανε μεγαλόπρεπα ή Τσανάκλειος ’Αστική Σχολή — γιά ν’ ανα
φέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ούτε είναι δυνατό νά μή παρακολουθή τήν αναταραχή πού προκάλεσε ό Μακεδονικός αγώνας καί στή Θράκη. ‘Ό τ ι
πρώτοι οι Βούλγαροι εξαπέλυσαν μια συμμορία κομιτατζήδων ύπό τον Άρναούτωφ, πού περιέτρεχε τήν ύπαιθρο. Ούτε μπορούσε νά μή ξέρη, ότι δ ‘Έλ
ληνας Πρόξενος στο Δεδέαγατς "Ιων Δραγούμης κρατούσε τά νήματα καί
κατηύθυνε κάθε εθνική κίνηση ότι ό Διευθυντής τής ’Αστικής Σχολής — κά
τω από τό ψευδώνυμο Δη μητριός ’Αντωνίου — ήταν δ απεσταλμένος από τήν
Ελλάδα αξιωματικός Γρηγόριος Λαδακάκος, ότι μέ όπλα, πού ήλθαν από τή
Σαμοθράκη στή Μαρώνεια, οργανώθηκε τό πρώτο αντάρτικό σώμα, πού
καραδοκούσε τήν κατάλληλη στιγμή νά δράση.
Αυτό τό περιεχόμενο άνατρέχοντας στα γεγονότα τής εποχής εκείνης πρέ
πει νά δώσωμε στη φράσι τών εξομολογήσεων τοΰ Κυριακίδου «ότι τήν αγάπη
του προς τήν πατρίδα έκληρονόμησε από τήν οίκογένειάν του άλλα καί από
τό Ελληνικό περιβάλλον τής μικράς Θρακικής πόλεως, εις τήν οποίαν έγεν-
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Νους, καρδιά, ήθος, έλληνική συνείδηση κι έλληνική ψυχή, εδώ τό πρώ
τον διαπλάστηκαν. Α π ' εδώ αρχίζει ή πορεία του, εδώ βρίσκεται ή μικρά
ζύμη, πού δλον τό φύραμα ζυμοΐ, απ’ εδώ θ ’ αρχίσουν ο! κατεργασίες δλου
αύτού του υλικού σαν μέσα σέ συμπυκνωμένο πυρήνα καί θά πάρουν την εκφρασί τους, τό σχήμα τους καί τή μορφή τους στο έργο του. Τά θέματα Κο
μοτηνή — Θράκη — Ελλάδα θά καλύψουν άν δχι τό μεγαλύτερο, δμως τό
σημαντικώτερο μέρος τού έργου του.
Αλλά γιά να φωτισθή περισσότερο ή προσωπικότητα καί ή προσφορά
τού τιμωμένου, θά τον παρακολουθήσουμε σ’ ενα άλλο περιβάλλον, σ’ ένα άγωνιστικώτερο χώρο, οπού ό ελληνισμός δεν προπαραρκευάζεται μόνο γιά την
μεγάλη πάλη αλλά διεξάγει ενα αγώνα σκληρό ζωής ή θανάτου σέ μια περήφανην ελληνικήν ’Ακρόπολη τις Σέρρες, δπου έρχεται νά κάμη τις γυμνα
σιακές σπουδές του.
5Ά ς άφήσωμε όμως τον ίδιο νά συνέχιση τις εξομολογήσεις, πού κάμνει
έπισημαίνοντας τούς συντελεστάς τού έργου του:
«Ή σαν οι χρόνοι τού Μακεδονικού άγώνος, άγώνος ζωής ή θανάτου διά
τον ελληνισμόν τής Μακεδονίας καί τής Θράκης. ΤΗσαν οί χρόνοι τού Π α ύ
λου Μελά καί τού "Αγρα καί τού Βάρδα καί τού Μητρούση καί τόσων άλλων
ηρωικών αγωνιστών.
»Αι φρικαλεότητες των Βουλγάρων ένέπνεον εις τάς παιδικάς μας ψυχάς μίσος θανάσιμον, ενώ τά κατορθώματα των Μακεδόνων ηρώων μάς έπλήρουν ενθουσιασμού καί εξύψωναν καί έστερέωνον την εθνικήν μας υπερηφά
νειαν. Εΐμεθα υπερήφανοι, διότι εΐμεθα "Ελληνες καί εΐμεθα έτοιμοι νά θυσιασθώμεν διά την 'Ελλάδα.
»Οί περισσότεροι τών τελειόφοιτων τού Γυμνασίου Σερρών έχρησιμοποιοΰντο ώς διδάσκαλοι. Οι δέ διδάσκαλοι τότε έπρεπε νά έχουν ακμαίον τό
εθνικόν φρόνημα καί ζωηρόν ενθουσιασμόν διά νά δύνανται νά στηρίξουν τον
διωκόμενον 'Ελληνισμόν... Οί διδάσκαλοι τών χρόνων εκείνων δεν ήσαν απλοί
γραμματοδιδάσκαλοι ήσαν εθναπόστολοι! "Επρεπε νά χύσουν τό αίμα των υπό
τό δολοφονικόν εγχειρίδιου τών Κομιτατζήδων, όπως καί τό έχυσαν πολλοί!..
Έ ξ αυτών τών εθνομαρτύρων ενα μόνον κατά την στιγμήν αύτήν θά μνημο
νεύσω μεν τον αείμνηστο καθηγητήν μου καί κατόπιν Γυμνασιάρχην Σερρών
Λεωνίδαν Παπαπαύλου, τον οποίον άπήγαγον καί κατέσφαξαν οίκτρώς είς
τά όρη.
»Έγώ δεν είχα την ευτυχίαν ■
—■συνεχίζει ό Κυριακΐδης — νά έργασθώ
ώς διδάσκαλος είς Μακεδονίαν, διότι ή τύχη μέ ερριψεν είς την Θράκην, είς
τό Σουφλί, οπού τά πράγματα ήταν ήσυχώτερα, άλλα ή πίστις στήν εθνικήν
αποστολήν τού διδασκάλου αλλά καί τού έπιστήμονος έμεινε ν έκτοτε καί μέ
νει στερεά έίς τήν καρδίαν μου. Διά τούτο καί ουδέποτε ήρνήθην νά. υπηρε
τήσω τήν πατρίδα καί καλούμενος καί άκλητος...
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»'Ένα μέρος των εργασιών μου έχαρακτηρίσθη ώς ε θ ν ι κ ό ν . Μή νο
μίσετε όμως δτι ό εθνικός φανατισμός με παρέσυρεν εις τό σημείον νά άποκρύψω ή νά στραγγαλίσω την επιστημονικήν αλήθειαν... *Έργον των 'Ελλή
νων επιστημόνων είναι νά φέρουν εις φως αυτήν την αλήθειαν χωρίς νά δια
τρέχουν ουδέ τον έλάχιστον κίνδυνον κιβδηλεύσεως τής επιστήμης...».
Οί Σέρρες μετά την Κομοτηνή δεν τον ανέβασαν μόνον σε μιάν ανώ
τερη βαθμίδα μορφώσεως αλλά τον μετέφεραν σ’ ένα έξ ίσου γνήσιο ελλη
νικό περιβάλλον με υψηλή τή στάθμη τοΰ εθνικού φρονήματος, τον έφεραν
σέ επαφή μέ τήν ζέουσα πραγματικότητα τής εποχής, γιατί έζησε σέ μιάν
αγωνιστική καί πατριωτικήν ατμόσφαιρα, δπου ακούονται καταλυτικά συνθή
ματα σαν τό «φωτιά στη φωτιά» κι δπου οί ψυχές βρίσκονται σέ διαρκή έγρήγορσι γιά ν’ άντεπεξέλθουν στον άγριον αγώνα, τον ΰπουλον αγώνα έξοντώσεως, πού διεξάγεται στα βουνά καί στους κάμπους, στα χωριά καί τις πό
λεις μέ πρώτους στόχοι'ς τον παπά καί τον δάσκαλο. ’Έ τσι δοκιμάζεται τό
ψυχικό του μέταλλο, ή ψυχική του δύναμη ή ευψυχία του. ’Έ τσι αποκτά συνείδησι τής εθνικής του ευθύνης, πολύτιμη άμεση πείρα τής ζωής. ’Έτσι γνω
ρίζει τον δυναμισμό τον λαόν τον καί μέ τό διορισμό του ώς δασκάλου στο Σου
φλί στερεώνει ■
—■δπως ό ίδιος παραπάνω λέγει — τήν πίστι στην αποστολή
το δ δασκάλου καί τοΰ έπι,στήμονος.
Ή αγάπη του αυτή προς τήν πατρίδα ολοκληρωμένη, δοκιμασμένη μέσα
στο καμίνι τής εποχής του καί ή προσήλωσι στο χρέος, συντελεσταί τοΰ έργου
του, συμπληρώνονται — κατά τήν ομολογία τοΰ ίδιου — μέ τήν αγάπη προς
τήν επιστήμη. Αυτή τήν τρίτη συνιστώσα τής προσωπικότητάς του θά τοΰ
άώση ή πνευματική Α θήνα τό νέον περιβάλλον, πού συνθέτουν οί πανεπιστη
μιακοί του διδάσκαλοι. Μάς τό εξομολογείται ό ίδιος απαντώντας στους έγκωμιαστές του:
«Άλλ.’ ή έκτέλεσις απλώς τοΰ καθήκοντος καί ή εργασία καί ή αγάπη
προς τήν πατρίδα αποβαίνουν πολλάκις στείραι καί άγονοι διά τήν επιστή
μην, όταν δεν συνοδεύονται καί από τήν αγάπην προς αύτήν. Διότι ή επιστή
μη δεν είναι απλή συσσώρευσις γνώσεων άλλ’ ή αγάπη προς τήν αλήθειαν
καί τήν άνίχνευσίν της, διά τοΰτο καί οί αρχαίοι ονόμασαν αύτήν μέ τό γενι
κόν όνομα φιλοσοφία δηλ. αγάπην προς τήν γνώσιν. Λιότι μόνον ή αγάπη
είναι δύναμις ενεργός καί γόνιμος.. Τήν αγάπην αύτήν οφείλω εις τό παρά
δειγμα των διδασκάλων μου έν τω πανεπιστημίω των ’Αθηνών. Είχον τήν ευ
τυχίαν νά έχω διδασκάλους μεγάλους επιστήμονας, ΐσως τούς μεγαλύτερους
απ’ όσους έχει νά δεΐξη ή ,πατρίς μας, τον Σπ. Βάσην, τον Χρήστον Τσούνταν. τον Σπυρίδωνα Λάμπρον, τον Γεώργιον Χατζηδάκην καί τον Νικόλαον
Πολίτην. Ό θαυμασμός προς τό μέγα αυτών επιστημονικόν έργον καί ή
αγάπη, τήν οποίαν έδείκνυον οί ίδιοι προς τήν άνίχνευσίν τής αλήθειας, έγέννησαν καί εΐς τήν ψυχήν μου τήν ίδιαν αγάπην προς τούς κλάδους, τους ο
ποίους έκαλλιέργουν.
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»’Ιδιαιτέρως δμως εκείνος, ό όποιος άπετέλεσε δι’ εμέ παράδειγμα μιμήσεως υπήρξεν ό χαλκέντερος ερευνητής του βίου τοΰ ελληνικού λαού, ό κατ’
έξοχήν διδάσκαλός μου αείμνηστος Νικόλαος Πολίτης. Αυτός λαβών αφορ
μήν από μίαν μικράν φοιτητικήν μου εργασίαν μέ ένεθάρρυνεν είς τάς έπιστημονικάς μου τάσεις, αυτός μου ένέπνευσε την αγάπην προς την έρευναν, αυ
τός μ’ έχειραγώγησε καί μ’ έδίδαξε πολλά κατόπιν ώς φίλος καί πνευματικός
πατήρ... Εις αυτόν οφείλω την σταθεράν τροπήν μου’ προς τον κλάδον, τον
οποίον αυτός άνέδειξεν είς επιστήμην έν Έλλάδι, εννοώ τήν λαογραφίαν...»,
Οί επιδράσεις αυτές μαζί μέ τις κληρονομικές καταβολές, πού, διαπι
στωμένες από τά πράγματα καί ώμολογημένες από τον ίδιο, άπέθεσαν τή σφρα
γίδα τους πάνω στην πνευματική, ψυχική καί ηθική του μόρφωσι καί παράλληλα στην εθνική του διαπαιδαγώγηση συνετέλεσαν να διαμόρφωση τις τρεις
κεφαλαιώδεις αρχές, πού κατωνόμασε στις εξομολογήσεις του, τις όποιες στα
θερά καί άταλάντευτα ακολούθησε κι έτήρησε, τις τρεις αξίες, στις όποιες
έπίστεψε, τις τρεις θά μπορούσαμε άπλούστερα καί παραστατικιότερα νά
πούμε α γ ά π ε ς του: τήν αγάπη τής εργασίας, σάν πρωταρχικό χρέος τοΰ
ανθρώπου, τήν αγάπη τής πατρίδος, πού καταξιώνει τον πολίτη— άνθρωπο
καί τήν αγάπη τής επιστήμης, τής κατακτημένης καί αποδεδειγμένης μέ τήν
ερευνά καί τήν άνίχνεύσι τής αλήθειας γνώσεως. Σ ’ αυτές, σάν μια τριλογία
αξιών, οφείλεται καί τό εκτεταμένο συγγραφικό του έργο καί άπ’ αυτές έμπνέεται καί στο διδακτικό καί στο διοικητικό του έργο. Σ ’ αυτό τό έργο,
προϊόν πολύμοχθη; μελέτης καί ερευνάς μέσα σέ μιά χρονική περίοδο, πού
ξεπερνά τον μισόν αιώνα —- άρχιζει από τό 1910 καί τελειώνει τό 1964, τό
χρόνο, πού έκλεισε γιά πάντα τά μάτια —■είναι ανάγκη μέσα στά στενά όρια
μιας ομιλίας νά στρέψαιμε τήν προσοχή μας. "Ολο αυτό τό μακρό διάστημα
ό Κυριακίδης ύπηρέτησε τήν Παιδεία, τήν Πατρίδα, τήν Κοινωνία καί τήν
Επιστήμην μέ τήν πλούσια προσφορά του ώς καθηγητής στή Ζωσιμαία Σχο
λή Ίωαννίνων (1911— 1912), ώς Γυμνασιάρχης τοΰ Παγκυπρίου Γυμνα
σίου τής Λευκωσίας (1912—-14), ώς συντάκτης τοΰ Ιστορικού Λεξικού τής
'Ελληνικής Γλώσσης (1914— 18), ώς οργανωτής καί διευθυντής τού Λαογραφικού Αρχείου καί εκδότης μετά τό θάνατο τού Νικολάου Πολίτη τοΰ
Περιοδικού «Λαογραφία» (1918— 1926) καί τέλος ώς καθηγητής τού Π α ν
επιστημίου Θεσσαλονίκης στήν έδρα τής θρησκείας, τού ιδιωτικού βίου τών
αρχαίων Ελλήνων καί τής Λαογραφίας (1926—-1954). Παράλληλα από τής
ίδρύσεως τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών μέχρι τού θανάτου του διετέλεσε πρόεδρός της (1940— 1964).
Τό έργο τού Κυριακίδη απλώνεται σ’ ολον τον προϊστορικό καί Ιστορικό
'Ελληνικό χώρο από τήν 'Ελλάδα τοΰ 'Ομήρου ώς τή σημερινή καί άναφέρεται δχι μόνο σέ λαογραφικά αλλά καί Ιστορικά καί εθνολογικά καί φιλολο
γικά καί τοπωνυμικά καί γλωσσικά καί μετρικά θέματα. Είναι δηλ. ό Κυρία-
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κίδης θρησκειολόγος, εθνολόγος, τοπωνυμιογράφος, φιλόλογος, Ιστορικός άλλα
προ παντός λαογράφος.
Ή θαυμαστή αυτή πολημέρεια πηγάζει από τήν άντίληψι τής ενότητας
τής Ελληνικής ζωής καί παραδόσεως, στηρίζεται πάνω στήν πνευματική του
αύτάρκεια, 'ικανοποιεί τά ένδιαφέροντά του, επιτυγχάνεται με τον πνευματι
κό του μόχθο καί τή δύναμι τοΰ τετραγωνικού μυαλοϋ του, γιατί κατέχει τόσο
καλά καί τον αρχαίο και τον μεσαιωνικό καί τον νεώτερο 'Ελληνικό κόσμο,
ώστε με τό ίδιο κύρος, με τήν ίδια άνεσι καί τήν ίδια προ παντός σιγουριά νά
μπορή νά πραγματεύεται γιά τήν 'Ομηρική Νέκυια καί τούς Σλαύους έν Π ελοποννήσψ, γιά τον Ησίοδο καί γιά τή θυσία έλάφου έν τοΐς έλληνικοΐς συναξαρίοις, γιά τά σύμβολα στή λαογραφία καί τον δεκαπεντασύλλαβο στίχο, γιά
τήν προέλευσι καί έξέλιξι τής αρχαίας Ελληνικής τραγωδίας καί τ’ ’Ανα
στενάρια...
’Αλλά τό πλάτος, στό όποιον εκτείνονται τά θέματα, δεν επηρεάζει ούτε
τήν ποιότητα τής προσφοράς του, ούτε τό βάθος, ένφ δεν λείπει ή σαφήνεια
καί ή φραστική λιτότητα καί ή σταθερή δομή τοΰ λόγου, πού στηρίζεται πάνω
σέ λαγαρούς συλλογισμούς κι επιχειρήματα, τά όποια προέρχονται από μιάν
ευσυνείδητη έρευνα, όξύτατες παρατηρήσεις καί νηφάλια κρίση ώστε τά πο
ρίσματα, πού προκύπτουν, νά έχουν αναμφισβήτητη στερεότητα καί νά στη
ρίζουν τή σωστή λύσι.
Τό σύνολον των δημοσιευμάτων του ανέρχεται σέ 750 περίπου (οΐ τίτλοι
μόνον καταλαμβάνουν 52 μεγάλες σελίδες) καί κατανεμονται σέ 7 κατηγο
ρίες: ή πρώτη περιλαμβάνει 127 αυτοτελή έργα καί άρθρα σέ βιβλία καί πε·*
ριοδικά — ή δεύτερη 27 σύμμεικτα σημειώματα σέ δημοσιευόμενο υλικό — ή
τρίτη 144 εκτενείς βιβλιοκρισίες —- ή τετάρτη 166 σύντομες βιβλιοκρισίες ■
—
ή πέμπτη 8 νεκρολογίες — ή έκτη 201 άρθρα σέ Λεξικά καί Εγκυκλοπαίδειες
— ή έβδομη 11 βιβλιογραφικά σημειώματα.
'Ο Κυριακίδης ακόμη έπιμελήθηκε τήν εκδοσι των περιοδικών «Λαογρα
φία»’ «Μακεδονικά» καί «Ελληνικά» καί συνεργάσθηκε στήν εκδοσι τής Γερ
μανικής βιβλιογραφίας (V O L K S K U N D L IE H E B IB L IO G R A P H T E ), τού
α ' καί β' τόμου «των θρακικών» στήν 'Ιστορική καί Λαογραφική Βιβλιοθήκη
«τοΰ Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων» καί στή σύνταξι τοΰ Κατα
λόγου των Κωδίκων των έν Ά θήναις βιβλιοθηκών.
Στό σημείο αυτό πρέπει νά λεχθή, δτι τό σύνολον σχεδόν τών εργιυν του,
είναι γνωστό στον επιστημονικό κόσμο τής Ευρώπης, — πού τον τίμησε, ό
πως θά 15θύμε πολλές φορές — γιατί πολλά έχουν μεταφρασθή κι αρκετά
έγραψεν ό ίδιος σέ ξένες γλώσσες, δπως στή Γερμανική, μέ τούς παρακάτω
τίτλους:
1. Ή προέλευσι τής Ελληνικής Μπαλλάντας καί ή σχέσι της μέ τή
Γερμανική.
2. 'Ελληνική λαογραφία, ποίησι καί λαϊκή τέχνη.
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3. Ή Λαογραφία εις την Ελλάδα κατά την ’Αρχαιότητα, τούς Μέσους
χρόνους καί τούς Νεωτέρους.
4. Ή προβαθμίδα τής Μαγείας: έθιμο καί σύμβολο.
Στη Γαλλική:
1. Βυζαντινά 'Ιστορικά στοιχεία στο Τουρκικόν έπος Σαΐντ - Μπατάλ.
2. Γαμήλιο λαϊκό τραγούδι.
3. Κόρη ταξιδεύτρα.
"Αξιο είναι ακόμη ν’ άναφερθή, δτι 6 Κυριακίδης έμαθε τά Γερμανικά
καί Γαλλικά, ώστε νά τά γράφη μέ ευχέρεια, νά κάμνη διαλέξεις μπροστά
σε ξένους επιστήμονες, όπως τό 1936 στο Βερολίνο, τη Δρέσδη καί τό Μό
ναχο, νά μετέχη σέ συνέδρια μιλώντας πότε τή μιά, πότε την άλλη ξένη γλώσ
σα καί νά κρίνη δεκάδες, ξένα βιβλία, πράγμα, πού σημαίνει, μέ πόσο ενδια
φέρον παρακολουθούσε την Ευρωπαϊκή πνευματική κίνησι καί τήν Ευρωπαϊκή
επιστήμη στους κλάδους, πού καλλιεργούσε.
Είναι όμως καιρός τώρα — ύστερα από οσα είπαμε — γιά τή δ ίαμά ρφωσι τής προσωπικότητάς του και τή διάπλασι τού ήθους του, γιά τις ηθικές
αρχές, πού κατηύθυναν τις πράξεις του, γιά τις αξίες, στις όποιες πίστεψε,
τούς συντελεστάς, τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα καί τήν εκτασι τού έργου
του, νά μιλήσωμε άναλυτικώτερα γιά τούς κλάδους τής επιστήμης, πού έθεράπευσε, γιά τήν εξελικτική του πορεία καί τήν έπίδοσί του σ’ αυτούς, σάν
επιστήμονα καί συγγραφέα, άλλα καί τήν παράλληλη δράσι του ώς πανεπι
στημιακού διδασκάλου καί διευθύνοντος ανώτερα πνευματικά ιδρύματα άνδρός.
’Ή δη έχουμε έπισημάνει τούς επιστημονικούς κλάδους, στους οποίους
έπιδόθηκε καί στους όποιους ευδοκίμησε:
στήλαογραφία
Τήν επιστημονική του σταδιοδρομία ό Κυριακίδης άρχισε σάν λαογράφος καί συνεχιστής τού έργου τού καθηγητού Νικολάου Πολίτη, τού πατέρα
τής επιστημονικής Λαογραφίας στην Ελλάδα.
’Αλλ’ ό μαθητής τού Πολίτη δεν κωδικοποίησε μηχανικά μόνο τό έργο
του δασκάλου του, αλλά τό επαύξησε, τό τροποποίησε, τό έκαμε ευρύτερα γνω
στό θερμάίνοντας έτσι τά ενδιαφέροντα τού κοινού γιά τήν λαογραφική
γνώσι καί έρευνα καί τό σπουδαιότερο (όταν μετά τό θάνατο τού Π ο 
λίτη άνέλαβε τήν ευθύνη τής έκδόσεως τού περιοδικού «Λαογραφία», πού ή
ταν τό κύριο όργανο τής νεαρής επιστήμης) ώργάνωσε από τή θέσι αυτή τις
λαογραφικές μελέτες στήν Ελλάδα περιλαμβάνοντας σ’ αυτές νέα πεδία έρευ
νας, υποδεικνύοντας νέες μεθόδους εργασίας, διατυπώνοντας νέες αντιλήψεις
γιά επιστημονικούς σκοπούς κι απλώνοντας αυτές έξω από τά εθνικά σύνορα
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μέσα στα πλαίσια τής διεθνούς συγκριτικής λαογραφικής επιστήμης.
« Ή λαογραφία κατά τον Κυριακίδη Εξετάζει τάς διά λόγων, πράξεων ή
ενεργειών εκδηλώσεις του υλικού πνευματικού και κοινωνικού βίου τοϋ λαού.
Δεν είναι μ’ άλλους λόγους απλή συλλογή καί παράθεοι, λειψάνων τοΰ παρελ
θόντος (τής αρχαίας ή Βυζαντινής εποχής) οΰτε επομένως ο λαογράφος είναι
ρακοσυλλέκτης των κουρελιών τοϋ πα,ρελθόντος άλλα ανατρέχει στις ψυχο
λογικές πηγές τοϋ λάικοϋ πολιτισμού καί ολοκληρώνει την εικόνα τοΰ εθνι
κού βίου.
Ή λαογραφία αποκαλύπτει, δχι απλώς καί μόνον τον ανθρώπινον πολι
τισμόν υπό την γενικήν αυτού μορφήν, άλλα καί υπό τήν μορφήν τοϋ εθνικού
πολιτισμού. Κατ’ αυτόν τον τρόπον αποβαίνει επιστήμη κατ’ εξοχήν εθνική, χω
ρίς ν’ -αποκλείεται ή αλληλεπίδρασες και ή αφομοίωσες ξένων στοιχείων» γιατί
επιλέγει:
»Κανέν σινικόν τείχος δεν είναι Ικανόν να εμποδΐση τήν μεταξύ των
λαών επικοινωνίαν, ή δέ επικοινωνία αυτή συνεπάγεται καί ανταλλαγήν υλι
κών καί πνευματικών αγαθών τού πολιτισμού. Διά τούς λόγους τούτους μετά
τήν ιστορικήν έρευναν καί προ πάσης ψυχολογικής αναγκαία είναι καί ή συγ
κριτική».
Τις θεωρητικές αυτές αντιλήψεις καί απόψεις ακολουθεί στις έρευνες
καί μελέτες του, δείχνοντας τον επιστημονικό τρόπο, πού απαιτεί ή έξέτασι
κάθε θέματος καί τις σχέσεις τους μέ τήν Ελληνική ιστορία καί φιλοσοφία.
'Ο Κυριακίδης αρχίζει τό λαογραφικό του έργο ώς φοιτητής μέ 4 μικρές
συλλογές, πού δημοσιεύθηκαν στα 1910 στον Α ' τόμο τού Δελτίου τής Λαο
γραφικής Εταιρείας: ’Άσματα δημοτικά Γκιουμουλτζΐνης τής Θράκης. Τά
κατά γάμον έθιμα έν Γκιουμουλτζίνη — 87 δεισιδαίμονες συνήθειαι έκ Γκιουμουλτζίνης — καί παράδοσις διά τον "Αγιον Κωνσταντίνον.
Κλασσικές για τήν λαογραφικήν επιστήμη εργασίες του θεωρούνται:
1. Αί γυναίκες εις τήν λαογραφίαν: ή λαϊκή ποιήτρια, ή παραμυθοΰ,
ή μάγισσα (1920).
2. Τά παιδιά τού δεκαπεντασύλλαβου στίχου (1923).
3. Αί ίστορικαί άρχαί τής δημώδους ποιήσεως (1934).
Καί οί υποδειγματικές μονογραφίες του «ή θυσία έλάφου έν τη παραδόσει καί τοίς νεοελληνικούς συναξαρίοις — ό Διγενής κι ό Κάβουρας — ’Ά 
σματα καί αινίγματα —■καί ό Ιωάννης Χρυσόστομος ώς λαογράφος κ.ά.».
Αυτές συμπληρώνονται μέ πολλά άρθρα τής Μεγάλης Ελληνικής ’Εγκυ
κλοπαίδειας και τοϋ Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού Έλευθερουδάκη, μέσα στά ό
ποια ξεχωρίζουν οΐ μεγαλύτερες συνθέσεις ή λαϊκή ζωή καί ή λαογραφία.

/
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στήν

Ιστορία

Τά λαογραφικά θέματα και ιδιαίτερα, οί έρευνες πάνω στο Βυζαντινό
λαϊκό έπος τού Διγενή ’Ακρίτα και έπειτα ή επιστημονική καί αντικειμενική
αλλά καί πατριωτική ένθερμη ύποστήριξι των εθνικών δικαίων, πού έκινδύνευάν κατά τά ταραγμένα μεταπολεμικά χρόνια ύστερα από τούς δυο παγ
κοσμίους πολέμους, τον ώθησαν στή μελέτη τής Ιστορίας καί Ιδιαίτερα τής
Βυζαντινής καί τον άνέδειξαν σέ ενα άξιολογώτατο Ιστορικό καί Βυζαντινσλόγο.
Τήν αρχή τής ιδιαίτερης μέ τό Βυζαντινό έπος άπασχολήσεως τον Κυριακίδη σημειώνει ή παλιά του εργασία: Διγενης καί Κάβουρας, τά. παιδιά
τού 15σύλλαβου, αί ιστορικαί άρχαί τής δημώδους Ελληνικής ποιήσεως, πα
ρατηρήσεις εις τά Άκριτικά “Επη, ή δημώδης ελληνική ποίησις καί ή ιστο
ρία τού 'Ελληνικού έθνους. "Ολες αυτές του οί εργασίες τού έδωσαν τήν ευ
καιρία νά περιφερή τό οξύ βλέμμα του στο πανόραμα τής ιστορίας καί νά
δώση καθαρό ιστορικό βάθος στά θέματα τής μελέτης του.
Αύτό έκαμε, γιά ν’ άναφέρωμε ενα συγκεκριμένο παράδειγμα, όταν στήν
εργασία του «αί Ιστορικαί άρχαί τής δημώδους ποιήσεως» μάς άπεκάλυψε τή
διάλυσι τής αρχαίας τραγοιδίας καί παρακολούθησε τήν τύχη των διαφόρων
στοιχείων της γιά νά φθάση στο συμπέρασμα, οτι οί νεοελληνικές παραλογές
δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια άπήχησι από τά παλιά κείμενα (λιμπρέττα κατά
τή τή θεατρικήν έκφρασι), πού σέ μορψή έμμετρης περιλήψεως των διαλογικών μερών μιας «διαλελυμένης αρχαίας τραγωδίας» χορευόταν στά τελευ
ταία Ρωμαϊκά χρόνια από τό,ν Παντόμιμο δηλαδή τον ορχηστή, τον χορευτή.
Ή ύπεράσπισι πάλι των εθνικών δικαίων τής Πατρίδος του, πού μετά
τον α ' παγκόσμιο πόλεμο κινδύνευαν, τον έκαμε νά ξεσπαθώση στις εργασίες
του: Ή Δυτική Θράκη καί οί Βούλγαροι (1919) ό Μακεδονικός 'Ελληνισμός
καί ό νεώτερος (1926). Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ό'ταν ή επι
στήμη από τις ολοκληρωτικές χώρες χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο γιά πολιτι
κούς σκοπούς, άκούσθηκε τότε ή βροντερή φωνή τού Κυριακίδη από τό βήμα
τής εθνικής άμυνας με τις εργασίες του: Ό Ελληνικός ζωτικός χώρος από
τής αρχαιότητας μέχρι σήμερον, (1945). Ή Θράκη κατά τούς Βυζαντινούς
χρόνους (1946). Βούλγαροι καί Σλσ.ΰοι εις τήν Ελληνικήν ιστορίαν (1946).
Τά βόρεια εθνολογικά όρια τού 'Ελληνισμού (1947).
’Αξιόλογες εργασίες, πού συνετέθησαν ύστερα από εμπεριστατωμένη έ
ρευνα τών πηγών είναι καί αί 7 Βυζαντινοί μελέται, πού βραβεύθηκαν από
τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών, από τις όποιες δυο άναφέρονται στή Δυτική Θράκη,
ή ΐ ν η τό Βολερόν (1969) καί ή V IΙη ό Μομτζίλος καί τό κράτος του.... Θά
μού έπιτραπή ν’ αναλύσω τό μικρό αλλά πολύτιμο ιστορικό βιβλίο «ή Δυτική
Θράκη καί οί Βούλγαροι», τό όποιο έγραψε, όταν μετά τον α' παγκόσμιο
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πόλεμο -θά κρινόταν και ή τύχη τής Δυτ. Θράκης. Ό Κυριακίδης έθεσε στη
διάθεσι τοΰ Μεγάλου Βενιζέλου δλα εκείνα τά στοιχεία για νά διεξαγάγη τον
αγώνα μ’ επιτυχία καί νά έπιβάλη την άναγνώρισι των δικαιωμάτων τής (Ελλάδος επάνω στο πολύτιμο αυτό κομμάτι τής πατρίδας.
Το βιβλίο αύτό δείχνει ακόμα ποια εκτασι πήραν α'ι έρευνες τοΰ Κυριακίδη, την κοφτερή του κρίσι, την ευσυνειδησία του, την αντικειμενικότητα για
την άνίχνευσι τής αλήθειας, για την οποία μάχεται από μέσα στ'ις σελίδες του.
«Σκοπός τοΰ βιβλίου — λέγει στον πρόλογό του ό Κυριακίδης — είναι
ν ’ απόδειξη την έν ιστορική συνεχεία από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι σή
μερον ελληνικότητα τής Δυτ. Θράκης, επί τής όποιας οι Βούλγαροι ούδέν
δικαίωμα οΰτε λόγω Ιστορίας ούτε λόγω ανώτερου πολιτισμού εχουσιν...». Τό
βιβλίο τεκμηριοΰται επάνω σε αμερόληπτες στατιστικές, επάνω σέ μαρτυρίες
ξένων συγγραφέων καί περιηγητών καί πολλές φορές καί ομολογίες των ίδιων
Βουλγάρων, που διεκδικσΰσαν τότε τή Θράκη.
Ό συγγραφεύς, αφού κάμνει μία γεωγραφική έπισκόπησι τής χώρας
μεταξύ Νέστου καί 'Έβρου καί μία Ιστορική από τά αρχαιότατα χρόνια, εκ
θέτοντας 6λα τά στοιχεία, πάνω στά όποια στηρίζεται ή Ελληνικότητα τής
χώρας στους Ρωμαϊκούς, τούς Βυζαντινούς χρόνους καί ιδιαίτερα κατά τήν
έποχή τής Φραγκοκρατίας (1.204-— 1203), αναφέρει τις επιδρομές τών Βουλ
γάρων επικαλούμενος τις μαρτυρίες τών Βυζαντινών ιστορικών τοΰ Άκροπολΐτου; «ό τών Βουλγάρων βασιλεύς τάς πόλεις αυτάνδρους άνδραποδισάμενος καί τέλειον κατασκάψας αύτάς παμπόλλην λείαν έποιήσατο», τοΰ Νικήτα
Χωνιάτου: «τοσαΰτα δ’ ήν τά υπό Σκυθών καί Βλάχων έν ταις τότε διαπραι
χθεΐσαις έπιδρομαϊς, όποια οΰς ουκ ήκουσεν, ούτε οφθαλμός έώρακε πώποτε,
ούτε μήν επί καρδίαν τίνος άναβέβηκε» καί τοΰ Γάλλου χρονογράφου Γοδεφρείδου Βιλλεαρδουίνου: «καί μάθετε, οτι δλα τά φρούρια καί δλαι αί πό
λεις έκ θεμελίιον κατεστράφησαν και οί άνθρωποι άπήχθησαν εις Βλαχίαν...
Μάθετε, δτι είς δρόμον πέντε ήμερων περιξ τής Κωνσταντινουπόλεως ούδέν
έμεινε πράς λεηλασίαν...».
’Ακολουθεί εθνολογική επισκόπηση κατά τήν εκθεσι. τής οποίας επισυ
νάπτονται οί περίφημοι χάρται τών P R O P E S S O R E N , τών καθηγητών Μιλέτις, Ζώνεφ, Ίβάνωφ καί τοΰ Ρωμάνσκυ, πού δημοσίευσε ό Ρίζωφ, οπού
τό Βουλγαρικό (ζωηρό πράσινο) χρώμα κυριαρχεί καί μόλις ανακαλύπτει κα
νείς σημαδάκια μόνο τοΰ ιώδους χρώματος, μέ τό όποιο σημειώνονται οι κατοικούμενοι Ελλη νικοί τόποι. Ή διαστρέβλωσι αυτή τής αλήθειας προκάλεσε.
τις διαμαρτυρίες καί. τών ξένων επιστημόνων 'καί τήν ανασκευή τω,ν.
Ό Κυριακίδης αντιτάσσει τήν Τουρκική άπογραφή τοΰ 1844, τις στατι
στικές τών Μητροπόλεων, τις μαρτυρίες τών περιηγητών, τοΰ Γάλλου
B T A N Q T I 1841, τοΰ Γερμανού φυσιοδίφου G R IESEB A C H , πού περιηγήθηκε τήν ίδια χρονιά τή Θράκη, τοΰ Γάλλου γεωλόγου AMI B O U E
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(1840), τού Γάλλου επίσης V IQ U E S N E L , LEJEA N καί Β LA N C O N I,
του ’Ιταλού AM ADORI - Y IR G IL I, πού ασχολήθηκε καί με το στατιστικό,
πρόβλημα τής Θράκης καί δημοσίευσε κατά γενική ομολογία τις ακριβέστε
ρες στατιστικές του Βιλαετιού Άδριανουπόλεως δηλ. των σαντζακίων (νο
μών) τής Άδριανουπόλεως, Σαράντα ’Εκκλησιών, Γκιουμουλτζίνης, Δεδέαγατς, Καλλιπόλεως καί Ραιδεστού μέ πληθυσμό δ86.000 'Ελλήνων καί
107.000 Βουλγάρων (αναλογία 3,16 : 1).
Ό Κυριακίδης χρησιμοποιεί καί τις στατιστικές των Σχολείων τοΰ Γερ
μανού R IC H A R D , τοΰ ’Ιταλού A M AD ORI V IR O IL I καί τοΰ Γάλλου V I
C T O R BERARD . (μέση αναλογία 4 :1 ).
Επικαλείται ακόμη καί την ελλειψι Βουλγαρικών τοπωνυμιών, την όποια
παρετήρησε κι ό Βούλγαρος καθηγητής IS C H IR K O F διά την ’Ανατολική
Ρωμυλία (Β . Θράκη) τή Δυτική καί ’Ανατολική Θράκη. ΙΙαραθέτει προσέτι
ομολογίες ξένων καί Βουλγάρων πολιτικών, όπως τοΰ Λόρδου SA L IS B U R Y ,
τοΰ Βουλγάρου στρατηγού καί πρωθυπουργού Π ετρώφ καί μνημονεύει την
συμφωνία διανομής των βουλευτικών εδρών στήν Τουρκική βουλή, πού καθώριζε για τό Βιλαγέτι Άδριανουπόλεως (δηλ. για τήν Ανατολική καί Δυτική
Θράκη έκτος τής Κωνσταντινουπόλεως) 8 έδρες για τούς "Ελληνες καί 1 γιά
τούς Βουλγάρους.
Μετά τήν αποδεδειγμένη αριθμητική υπεροχή τοΰ 'Ελληνισμού ό Κυ
ρ ιακίδης προσάγει τά στοιχεία, πού αποδείχνουν τήν ποιοτική καί υλική υ
περοχή του δηλ, στά γράμματα, τις τέχνες, τις επιστήμες, τό εμπόριο, τή βιο
μηχανία, όπως βεβαιώνουν οί Ευρωπαίοι περιηγηταί καί συγγραφείς L E R O T
BEA U — L IE U , ό Γερμανός D IE FE N B A C H , ο Ιταλός Οΰγκο BRA*
C H E L L I.
Στο β ’ μέρος τοΰ βιβλίου ό Κυριακίδης έκ.θέτει μέ αντικειμενικότητα καί
άμεροληψία αλλά καί χωρίς πάθος τά μέσα, τά όποια μετεχειρίσθηκαν οι
Βούλγαροι γιά νά επικρατήσουν προσπαθώντας ν’ αλλοιώσουν τήν εθνολο
γική σύστασι τής Αυτικής Θράκης. Αναφέρει τήν προσπάθειά τους άποικισμοΰ, τήν έγκατάστασι σέ πόλεις, τήν έξόντωσι τού-Τουρκικού καί Ελληνι
κού πληθυσμού, τις διώξεις, τις σφαγές, τον έξαναγκασμό σέ μετανάστευσι
από τούς κομιτατζήδες καί από τό κράτος. Χαρακτηριστικά αναφέρει, όσα
από τό βήμα τής Βουλγαρικής βουλής διεκήρυξε ίταμώτατα ό βουλευτής Κίπρωφ: «ό 'Ελληνισμός πρέπει νάχη ύπ’ σψι, ότι μέ τήν Βουλγαρική προέκτασι στά μέρη αυτά το παν έχει αλλάξει κι ένα μόνο μέσο ήσυχης ζωής τούς
απομένει, ό έκβουλγαρισμός τους».
Ά λλ’ εδώ πρέπει νά σταματήσουμε. Είναι τόσες οί αγριότητες, πού διεπράχθησαν εις βάρος των Ελλήνων, ώστε καί ή άνάμνησί τους — γιά νά
θυμηθούιιεν καί τον Αάντη — φέρνει τρόμον. Ό Κυριακίδης μέ το απέριττο
νφος του χωρίς ρητορισμούς εκθέτει μέ ατράνταχτα στοιχεία όλο τό όργιο
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τοΰ αΐματος καί τοΰ ολέθρου, πού εξαπέλυσε ό σωβινισμός των βορείων γει
τόνων μας, προ πάντων, όταν ύστερα από τη Συνθήκη τοΰ Βουκουρεστίου ή
Δυτ. Θράκη παραχωρήθηκε στή Βουλγαρία. Τό επίγραμμα τής καταστροφής
τοΰ ώμρρφου τόπου συνέθεσε με τούτα τά λόγια ένας χωρικός, όπως τό πα
ραθέτει ό Κυριακίδης:
«’Έσφαξαν, έκαψαν, γκρέμισαν, ξύλιασαν τά περισσότερα αμπέλια, τά
χωράφια δεν τά δούλεψαν κι έγιναν βοσκοτόπια».
’Αλλά ή θεία Νέμεσις δεν άργησε, ξανάρθε πάλι στην έρημη γή ή Ε λ 
λάδα καί θρόνιασε την ελευθερία, πού κι εδώ βγήκε από τά κόκκαλα των
Ελλήνων τά ιερά!
Τό βιβλίο τοΰ Κυριακίδη δεν γράφηκε γιά νά θρέψη τον σωβινισμό μας
ούτε νά προκαλέση τό μίσος εναντίον των γειτόνων μας, αλλά γιά ν’ άποδοθή
στή μαρτυρική πατρίδα μας ή δικαιοσύνη, πού τόσες φορές μάς την άρνήθηκαν οΐ δυνατοί!
Καί συνεχίζει ο ακούραστος ερευνητής ν’ άσχολεΐται με τά Θρακικά θέ
ματα. Γράφει γιά την Μπσυλούστρα τής Ξάνθης, τό Βυζαντινόν Πολύστυ
λο ν'. Συλλέγει καί δημοσιεύει κι άλλες Θρακικές παραδόσεις. Καθορίζει τή
θέσι τοΰ Παπικίου ορούς, τοΰ βουνού, πού υψώνεται προς Β. τής Κομοτηνής.
Μεταφράζει τό κείμενο τοΰ Γάλλου περιηγητοΰ R O B E R T DE D B EU X στή
Θράκη τό 1666, πού δίνει λίγες αλλά πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν ’Ανα
τολική και Δυτική Θράκη. Π εριγράφει τά Θρακικά ταξείδια του γιά τό Μπουροΰ-καλέ, τήν Άναστασιούπολι καί τόΠεριθεώριον. Εκδίδει τήν περισπού
δαστη μελέτη του, γιά τή Ροδόπη, γιά τον στρατηγό Σισίνιο, γιά τή Θράκη
στούς Βυζαντινούς χρόνους, γιά τ’ ’Αναστενάρια κλπ.
’Αλλ’ ή ερευνά τοΰ Κυριακίδη έπεκτείνεται καί στήν προϊστορία ακόμη
τής Θράκης. Μαζί με τον συνάδελφό του καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης Πελεκίδη ενεργεί άνασκαφές σ’ ενα λόφο τής Παραδημής — ενός
χωριού κοντά στήν Κομοτηνή —- τό 1928 καί υποβάλλει στήν Πρυτανεία «έκθεσιν περί των έν Κομοτηνή ένεργηθεισών άνασκαφών» πού περιλήφθηκε
στήν εκθεσι πεπραγμένεον τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τοΰ ακαδημαϊκού
έτους 1931— 32.
Τέλος σαν έπίλογος τοΰ έργου του γιά τή Θράκη πρέπει νά θεωρηθούν
οί δύο διαλέξεις του «ό Ελληνισμός των συγχρόνων Θρακών» τό 1958 καί
«αί πόλεις Ξάνθη καί Κομοτηνή» τό 1960.
στούς άλλους τομείς τής
ρ ι ο τ η τ ο ς.

π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς

δραστή

Ό λαογράφος, ό Ιστορικός — Βυζαντινολόγος Κυριακίδης υπήρξε καί
«γερός φιλόλογος» όσο λίγοι. Ή φυσική εμβρίθεια καί ή σοβαρή του διάθεσι
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δεν τον άφηναν νά στηρίζεται (στις παραδόσεις τον καί στις έρευνες του)
μόνο σέ παραπομπές σέ πηγές καί στη σχετική βιβλιογραφία, άλλα συνείθιζε
νά μελετά ό'λο τό κείμενο των πηγών, πού χρησιμοποιούσε. Ή κοφτερή τον
κρίσι καί ή απέραντη μνήμη του, έβγαλαν από την ευσυνείδητη αυτή συνή
θεια τον φιλόλογο Κυριακίδη. Τά σπουδαιότερα φιλολογικά έργα του, πού τά
διακρίνει ή ίδια (μέ τά ιστορικά καί λαογραφικά) φροντίδα είναι: ή 'Ελλη
νική παιδεία καί Χριστιανισμός
παρατηρήσεις εις την 'Ομηρικήν Νέκυιαν
— "'Ομηρικά καί Ήσιόδεια — επίκαιρα διδάγματα έκ των Πολιτικών τού
Ά ρια το τέλους καί πλήθος δημοσιευμάτων στά περιοδικά «Μακεδονικά» καί
«Ελληνικά».
Ή έπίδοσί του στη φιλολογία τού έπέτρεψε νά κρίνη εκδόσεις δικών μας
καί ξένων όπως τού Αύγ. Χάΐζεμπεργκ, τού N O IIW IN W ILL·! AM κ.ά.
Τέλος ένας άλλος τομεύς έπιδόσεώς του είναι οι Βιβλιοκρισίες, πού ξε
περνούν τις 250 σέ διάφορα περιοδικά καί ιδιαίτερα στην λαογραφία. Οί Β ι
βλιοκρισίες τού Κυριακίδη δεν περιορίζονται στο νά παρουσιάσουν ένα βιβλίο
ή μιά μελέτη καί νά επαινέσουν κατά φιλία καί συμπάθεια (δπως συνήθως γί
νεται) άλλα μέ αντικειμενικότητα κρίνουν τά γραφόμενα, διορθώνουν τά ημαρ
τημένα ή συμπληρώνουν τά έλλείποντα. Μέ αυτή του τή στάσι δυσαρεστούσε,
αλλά ή αλήθεια ήτο «ψιλτάτη των φίλων» γιατί σ’ αυτό τον οδηγούσε εξομο
λογείται. ό ίδιος; «ή πίστις καί ή. άφοσίωσις εις τό καθήκον εις τε τό διδα
κτικόν, τό πανεπιστημιακόν καί τό επιστημονικόν».
’Αλλά ό Κυριακίδης ανάλωσε ενα μεγάλο τής δραστηριότητός του (.ιε
ρός, μέ ακμαίες πάντα τις σωματικές καί πνευματικές δυνάμεις στην υπηρε
σία τού πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί τήν εκπαίδευσι των τροφίμων του.
Ανήκοντας στήν πλειάδα τών επιστημόνων, πού τον Νοέμβριο τού 1926 άναδέχθηκαν τό βαρύ έργο νά δώσουν μορφή καί υπό στα σι αντάξια στο μεγάλο
όνειρο τού ΐδρυτού τού Πανεπιστημίου Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, νά
ξανάρθη στό χέρσο από τήν ξηρασία τής πολύχρονης σκλαβιάς ή ελ
ληνική άνοιξι τού πνεύματος, ν’ άκτινοβολήση πάλι τό φως του, καί πού
ήσαν οι Γεώργ. Χατζηδάκης, Χρ. Τσούντας, Γεώργ. Σωτηριάδης, Νικόλ.
Παπαδάκης, Παντελής Κοντογιάννης, Χαρίτων Χαριτωνίδης, Γεώργ. Γρατσιάτος, ’Ιωάν. Παπαδόπουλος, οι πρεσβύτεροι έφερναν μαζί τους γιά νά τά
θέσουν στή διάθεσι τού ιδρύματος μιά μεγάλη επιστημονική καί εκπαιδευτική
πεΐρα, καί οί νεώτεροι ό Γ. Άποστολάκης, ό Μαν. Τριανταφυλλίδης καί ό
Στίλπων Κυριακίδης διέθεταν οχι μικρά επιτεύγματα στον τομέα τής επιστή
μης καί τήν ύπόσχεσι μιας πλούσιας επιστημονικής καί διδακτικής καρπο
φορίας.
Χρειάσθηκε νά καταβάλουν δλοι αυτοί πολύ μόχθο γιά νά δημιουργήσουν
δ,τι βλέπουμε καί καμαρώνουμε σήμερα. Μέσα σ’ αυτό τον πυρετό τής δημι
ουργίας ό Κυριακίδης στάθηκε ένας από τούς κυριώτερους, αν δχι 6 κυριώ-
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τερος εργάτης. ’Ό χ ι γιατί ήταν ό νεώτερος και γι’ αυτό τού είχαν έπιβληθή
τά μεγαλύτερα βάρη, άλλα γιατί ή αγάπη του καί ή φιλεργία του τον έκαμαν
ν’ ανέχεται πρόθυμα όλους τούς κόπους. ’Από την άλλη μεριά ό τετραγωνικός
νους του, πού εύρισκε πάντα τη σωστότερη λύσι στα διάφορα προβλήματα,
πού παρουσιαζόταν κάθε τόσο, εκαμνε απαραίτητη τήν παρουσία του στη διοίκησι. Τό καταπληκτικό είναι, οτι όλος αυτός ό φόρτος τής διοικητικής εργα
σίας δεν έζημίωσε στο ελάχιστο τή διδακτική καί επιστημονική του άπόδοσι.
Κατά τό διάστημα 1926— 1957, πού κατείχε τήν έδρα τής Θρησκείας
τώ,ν αρχαίων Ελλήνων τοΰ ιδιωτικού βίου αυτών καί τής Λαογραφίας, ή
πείρα, αι γνώσεις δόθηκαν στη διάθεσι τής διδασκαλίας του. Ή παιδεία καί
ή μόρφωσί του θεμελιωμένη πάνω στην 'Ελληνική ζωή καί τήν παράδοσι καί
στις αξίες τους ένέπνευσε στους μαθητάς του τήν πίστι τους σ’ αυτές, αναγ
καίες για νά ξαναγεννηθή ή πνευματική ζωή στον τόπο μας.
Παράδειγμα φιλεργίας, άφοσιώσεως στο καθήκον, μέ υψηλό ήθος, εχ
θρός τής μωροσοφι ας καί τής στενοκεφαλιάς, άδηγητής στον τρόπο τής με
λέτης, καί τής ερευνάς, πού στρεφόταν προς όλες τις κατευθύνσεις, εδίδασκε
στούς μέλλοντας επιστήμονες, ότι ή ζωή τους πρέπει νά είναι γεμάτη από
πνευματικούς αγώνες γιά τήν αλήθεια καί τήν δικαιοσύνη γιά ν’ άνταποκρίνεται στις προσδοκίες καί τις ανάγκες τού έθνους τους.
Δεν περιορίζει όμως τή δράσι του ο Κυριακίδης μόνον στο Πανεπι
στήμιο. Α φού έπεχείρησε ενα χρόνο μετά τή λειτουργία τού Πανεπιστημίου
τό 1927 μαζί μ’ άλλους νά Ιδρύση ενα νέο πνευματικό ίδρυμα κι άπέτυχε, ξαναγύρισε στο ίδιο αίτημα τό 1939, όπόταν είχε ωριμάσει ή Ιδέα, τά πνεύματα
ήσαν προθυμότερα καί ή Πολιτεία έτοιμη νά συντρέξη τήν προσπάθεια. "Ε
τσι ιδρύθηκε ή 'Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τής οποίας τήν προεδρία
άνελάμβανε τό 1940 6 Στίλπων Κυριακίδης. Ό ίδιος στο λόγο, πού εκφώ
νησε στις 8 Φεβρουάριου 1949, όταν θεμελιωνόταν τό μέγαρο τής Εταιρείας,
είπε γιά τούς σκοπούς της.
«Τό κράτος ίδρυσε τό Π ανεπιστήμιον, τό όποιον μεταδίδει τά φώτα τής
επιστήμης οχι μόνον εις τήν Μακεδονίαν άλλ’ είς ολόκληρον τήν 'Ελλάδα. Διά
τήν πνευματικήν όμως άνάπτυξιν τού τόπου δεν άρκούν συνήθως μόνον τά
Πανεπιστήμια, των οποίων τό έργον ώς έκ τής φύσεώς του είναι περιωρισμένον εντός στενών ορίων. Χρειάζονται καί άλλα πνευματικά ιδρύματα διά
τήν διάδοσιν των διδαγμάτων τής επιστήμης είς τό κοινόν, πού ποθεί νά μάθη
καί νά φωτισθή απ’ αυτά».
'Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ύπό τήν προεδρία τού Κυριακίδη
έγινε ένα από τά άξιολογώτερα πνευματικά ιδρύματα τής 'Ελλάδος και μαζί
μέ τό παράρτημά του, τό 'Ίδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου, μια
μικρή ’Ακαδημία μ’ ένα πλατύ έργο υψηλής ποιότητος, πού έκτιμήθηκε 1)
από τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών, πού έβράβευσε τήν Εταιρεία στηριχθείσα κυ-
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τό 'ίδιο του τό έργο παρουσιάζεται ανάγλυφο τό ήθος του σαν ανθρώπου, σαν
Έλληνος καί έπιστήμονος καί δασκάλου:"
’Αγάπη καί άφοσίωσι στη μικρή καί μεγάλη πατρίδα, ευσυνειδησία, λα
τρεία τής αλήθειας, φιλοπονία, μετριοφροσύνη, ευθυκρισία, συνείδησι τής ευ
θύνης του, αυστηρότητα κι αξιοπρέπεια, πού δεν πράδωσε ποτέ, γιατί αγνο
ούσε τούς συμβιβασμούς καί τήν ελαστικότητα ήσαν οΐ ηθικές δυνάμεις, πού
συνέθεταν τήν αρετή του. ’Ανήκοντας στην παλιά γενιά τών επιστημόνων εξέ
φραζε τό πνεύμα της κι ίσως γι’ αυτό πολλοί νά μήν τον εννοούσαν, γιατί δεν
θυσίασε ποτέ τις αρχές του σε καμμιά σκοπιμότητα.
Με τήν αξιόλογη πνευματική προσφορά του, με τή διδασκαλία του, μέ
τήν επιστημονική έπίδοσί του, μέ τό ήθος του, μέ τή στοργή προς τούς νέους,
μέ τήν φλογερή αγάπη του στήν Θράκη καί τήν Ελλάδα θά επιβάλλεται στις
παρούσες καί έπερχόμενες γενεές τών Θρακών καί γενικώτερα τών 'Ελλήνων,
ώς πρότυπο λατρείας προς τήν επιστήμην αλλά καί υπόδειγμα σοφίας καί
αρετής.
Μέ σεβασμό καταθέτουμε τήν επίσημη τούτη ώρα τά άνθη τής ευγνω
μοσύνης μας στή μνήμη τού μεγάλου τέκνου τής Θράκης, από τήν οποία ξε
κίνησε γιά νά κατακτήση χάρις στις πνευματικές καί ηθικές δυνάμεις, πού διέ
θετε, καί τό μόχθο του, τήν υψηλή ανάμεσα στούς εκλεκτούς — εκλεκτός αΰ
τός — θέσι.

Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ ΙΣ ΚΑΙ Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ ΙΣ
(Βλέπε τρίτην παράγραφον εις σελίδα 165 τού 34ου τόμου τού
έτους 1969 καί 159 ανατύπου τού Α Ρ Χ Ε ΙΟ Τ Θ Ρ Α Κ Η Σ ).
Εις τήν ώς έν περιλήψει παράγραφον τής μελέτης τού Ίωάννου Μαγκριώτου «Η ΘΡΑΚΗ» καί εις τήν φράσιν εις τήν οποίαν άναφέρονται αι
έπιδρομαί διαφόρων βαρβαρικών φύλων εις τήν Θράκην, ώς καί τά δεινά τά
οποία ύπέστη έκ τούτων ό λαός τής Θράκης, ένεφυλλοχώρησεν έκ παραδρο
μής καί αβλεψίας καί ή λέξις «Μ α κ ε δ ό ν ε ς».
'Η 'Εταιρία Θρακικών Μελετών εκφράζει τήν βαθεΐαν της θλίψιν διά
τήν παραδρομήν ταύτην, τήν οποίαν άντελήφθη μόνον μετά τήν έκτύπωσιν
τού άωτέρω τόμου καί ανατύπου καί προέβη αμέσως εις τήν διαγραφήν τής
λέξεως «Μακεδόνες» επί τών μή ταχυδρομηθέντων μέχρι τής στιγμής εκείνης
ανατύπων εις διαφόρους παραλήπτας τών επαρχιώτη δημοσιεύει δέ ταύτην εις
τήν σελίδα 26 τού 35ου τόμου, παραθέτουσα συγχρόνως ταύτην αυτοισίαν
και εις τά υφιστάμενα παρ’ αυτή αντίτυπα τού 34ου τόμου τού Α Ρ Χ Ε ΙΟ Τ
Θ ΡΑ Κ Η Σ καί δή κάτωθι τής σελίδος 165 αύτού, προς άρσιν πάσης τυχόν
παρερμηνείας ή παρεξηγήσεως.
’Εκ τής Γνωμοδοτικής έπί τών έκδάσεων ’Επιτροπής τής Ε.Θ.Μ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΦΩΤΙΑΔΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΓ ΕΠΙΔΙΚΑΣΙΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ, 1920
Την άνοιξιν τού 1920 καί ολίγον προ τής διασκέψεως των Σεβρών άφίχ-θη εις Άδριανούπολιν 6 ’Αρχιστράτηγος των Συμμαχικών δυνάμεων τής
’Ανατολής Φρανσαί Δ’ Έσπερέ, συνοδευόμενος υπό τοΰ "Άγγλου Στρατη
γού Μίλν, τοΰ Στρατηγού Σαρπί καί άλλων προσωπικοτήτων.
Ή έπίσκεψις αΰτη του Στρατάρχου έγένετο κατόπιν εντολής τοΰ τότε
Προέδρου τής Γαλλικής Κυβερνήσεως Γεωργίου Κλεμανσώ καί προφανώς
τή είσηγήσει τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου, οστις ήγωνίζετο τότε πεισμόνως εις
Παρίσιους διά την ίκανοποίησιν τών 'Ελληνικών δικαίων, έν οΐς καί ή παραχώρησις τής ’Ανατολικής Θράκης εις την 'Ελλάδα.
Ή τύχη τής Δυτικής Θράκης εΐχεν ηδη κριθή διά τής αποστολής ώς
Κυβερνητικού ’Επιτρόπου έν Κομοτινή τοΰ Μακεδόνος πολιτευτοΰ καί μετέπειτα Δημάρχου Θεσσαλονίκης Χαρισίου Βαμβακά.
Εις την προσπάθειαν του αυτήν ό ’Ελευθέριος Βενιζέλος συνήντησε την
σθεναρών άντίστασιν τοΰ τότε Αμερικανού Προέδρου καί ’Αρχηγού τής Α 
μερικανικής αποστολής εις την διάσκεψιν ειρήνης Ούίλσον, οστις, συνεπής
προς τήν διακήρι>ξιν, τήν οποίαν εκαμεν, α,μα τή είσάδφ τής Αμερικής είίς
τον πόλεμον, περί αύτοδιαθέσεως τών λαών, τηρούμενης τής αρχής τοΰ σεβασμσΰ τής θελήσεως τής πλειοψηφίας, ύπεστήριζεν ότι τό πλειοψηφούν εις
Θράκην στοιχεΐον ήτο τό Τουρκικόν κ.αί συνεπώς αί διεκδικήσεις τής 'Ελλά
δος ήρχοντο εΐς άντίθεσιν με τό δόγμα του αυτό.
Ά λλ’ έκτος τοΰ ’Αμερικανού Προέδρου καί εις τάς αλλας Συμμαχικάς
χώρας ήσκεϊτο σοβαρά πίεσις έπι τών Κυβερνήσεων των ύπό διαφόρων φιλοτούρκων καί τών ομολογιούχων, οί όποιοι εβλεπον νά διακυβεύωνται σοβαρά
συμφέροντά των διά τής διαλύσεως τής Τουρκικής αυτοκρατορίας. Τά στοι
χεία, τά ’όποιοι διέθετεν ό Βενιζέλος, διά νά αντίκρουση τά επικαλούμενα επι
χειρήματα διά τήν Τουρκικήν πλεισψηφίαν τής ’Ανατολικής Θράκης, ήσαν
κυρίως δύο: Ιον οτι πολλοί "Ελληνες τής Θράκης έζετοπίσθησαν εις τάς άρχάς τοΰ πολέμου ύπό τών Τούρκων καί κατέφυγον εις τήν 'Ελλάδα καί 2ον
δεν εΐχεν ηθικήν βάσιν μία στατιστική, όταν οί άποτελοΰντες τήν πλειοψηφίαν
Τούρκοι ήσαν οί σφαγείς καί διώκται καί οί "Έλληνες, τά θύματα, διά τής
μεθόδου τών ταγμάτων εργασίας κλπ.
Τό δεύτερον αυτό επιχείρημα εύστόχως έπεκαλέσθη βραδύτερον, είς
μνημειώδη άγόρευσίν του είς τήν Ελληνικήν Βουλήν καί ό εκ Σκοπού τής
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’Ανατολικής Θράκης, βουλευτής τότε Σαράντα Εκκλησιών, Ν. Κωνσταντόπουλος. Έχρειάζοντο λοιπόν εις τον ’Ελευθέριον Βενιζέλον καί είς τούς ύποστηρικτάς των 'Ελληνικών διεκδικήσεων επί τής ’Ανατολικής Θράκης καί άλλα
στοιχεία καί κυρίως μία πρόσφατος μαρτυρία μιας προσα>πικότητος τοΰ κύ
ρους καί τοΰ αναστήματος τοΰ νικητοΰ τοΰ ’Ανατολικού. μετώπου Στρατάρχου
Φρανσαί Δ’ Έσπερέ.
Ή επισκεψις τοΰ Στρατάρχου είς Άδριανούπολιν καί ή αποστολή του
άπέβλεπον είς τό νά σχηματίση μίαν γνώμην έξ ιδίας ανπλήψεως περί τής
συνθεσεως τοΰ πληθυσμού καί δια τούτο ακριβώς μετέβη εκεί μετά πολυυιληθοΰς ακολουθίας καί μετά πάσης έπισημότητος.
Ή Τουρκική κυβέρνησις, γνωρίζουσα προφανώς τον σκοπόν τοΰ ταξειδίου, διέταξε τον Βολήν τής Άδριανουπόλεως νά καταβάλη πάσαν προσπά
θειαν επί τώ τελεί, δπως δλος δ Τουρκικός πληθυσμός μετάσχη τής υποδο
χής. Διά νά παρουσίαση δε ή πόλις καθαρώς Τουρκικόν χρώμα, διετάχθησαν
όλοι οι καταστηματάρχαι νά κλείσουν τά καταστήματα των καί νά άναρτήσουν Τουρκικάς σημαίας καί οί διευθυνταί δλων τών Δημοτικών σχολείων
καί Γυμνασίων, 'Ελληνικών, Εβραϊκών καί ’Αρμενικών νά οδηγήσουν τούς
μαθητάς των φεσοφοροΰντας είς καθορισθέντα σημεία τής μεγάλης όδσΰ από
'Αδριανσυπόλεως είς Καραγάτσιον κρατούντες άνά χείρας μικράς Τουρκικάς
σημαίας.
Δύο ημέρας ένωρίτερον έκοινοποιήθη είς τον αείμνηστον Μητροπολίτην
Άδριανουπόλεως Πολύκαρπον ύπό τοΰ Βαλή τό επίσημον πρόγραμμα τής
υποδοχής τοΰ Στρατάρχου. Συμφώνως προς τό έν λόγω πρόγραμμα, δ Βαλής, δ Στρατιωτικός Διοικητής Τζαφέρ Ταγιάρ, οί ανώτατοι υπάλληλοι καί
οί αρχηγοί θρησκευμάτων έδει νά εύρίσκωνται την 9ην καί 30' π.μ. είς τον
σιδηροδρομικόν σταθμόν τοΰ Καραγατσίου καί, έν συνεχεία, νά συνοδεύσωσι
τον Στρατάρχην μέχρι τοΰ διοικητηρίου (Π α σ ά Καπουσαΰ), οπού έπρόκειτο
νά δοθή δεξίωσις προς τιμήν του.
Ό Μητροπολίτης, ευθύς ώς Ελαβε γνώσιν τοΰ προγράμματος τής υπο
δοχής καί τής επιστολής, ήν άπηύθυνεν είς αυτόν τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον περί τής ιδιαιτέρας σημασίας, ήν Ινεϊχεν ή έπίσκεψις τοΰ Στρατάρχου είς
Άδριανούπολιν, έκάλεσεν είς Εκτακτον σύσκεψιν είς τά γραφεία τής Μητροπόλεως την Δημογεροντίαν καί έκ τών προυχόντων τούς Κ. Καλλίαν, δικηγόρον,
Αλέξανδρον Δήμητσαν καί Ρητορίδην, ιατρούς, τον Γυμνασιάρχην Αλέξαν
δρον Ζουμετίκον, τον στρατιωτικόν ιατρόν Γ. Τσαγγρήν, φίλον καί συμπα
τριώτην τοΰ 'Έλληνος 'Τπάτου Άρμοστοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Στρατηγού
Κατεχάκη, παρά τοΰ οποίου καί άπεστάλη είς Άδριανούπολιν, ύπό τό πρό
σχημα τής παροχής ιατρικής περιθάλψεως είς τούς απόρους Έλληνας. Είς
την έν λόγιο σύσκεψιν παρεστη, κατόπιν προσκλήσεως τοΰ Μητροπολίτου καί
δ - γράφων τάς γραμμάς ταύτας.

Συμβολή Άδ-ριανουπολι,των δι’ έπιδίκασιν Ά-νατ. Θράκης είς Ελλάδα, 1920
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Έ ν α ρ χ ή .ό Μηροπολίτης άνεγνωσε τό άποσταλέν αύτψ υπό τοΰ Βαλή
πρόγραμμα και έπηκολούθησεν επ’ αύτοΰ μακρά συζήτησις. 'Ό λοι οί παριστάμενοι εκλεκτοί πατριώται συνεφώνησαν δτι ήτο έκ των πραγμάτων επιβε
βλημένη ή συμμόρφωσις προς τό επίσημον πρόγραμμα καί δεν εΤχον άδικον
υπό τάς. έπικρατουσας τότε συνθήκας Τουρκικής κυριαρχίας. 'Ό τα ν ήρωτήθην υπό τοΰ Μητροπολίτου, διατί άπέφυγον μέχρι τής στιγμής εκείνης νά
εκφέρω γνώμην, άπήντησα δτι κατήρτισα ήδη εν σχέδιον, τό όποιον εύρίσκετο είς πλήρη άντίθεσιν μέ τά άποφασισθέντα καί ακρως επαναστατικόν,
άλλ’ άνταποκρινάμενον, κατά την κρίσιν μου, είς την έκτακτον εκείνην περίστασιν καί ευκαιρίαν, τής όποιας έπρεπε δπωσδήποτε νά έπωφεληθώμεν ώς
"Ελληνες. Καί ήρχισα άναπτύσσων τάς αποικείς μου. Διετύπωσα έν αρχή την
γνώμην οτι τό έπίσημον πρόγραμμα έπρεπε νά άγνοηθή εξ ολοκλήρου. Οΰτω ό Μητροπολίτης δεν θά μετέβαινεν είς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν. Τά
Ελληνικά σχολεία θά ειδοποιούντο ύπό τοΰ Μητροπολίτου νά μη μεταβοΰν
εις τον δρισθέντα δι’ αυτά χώροι', άλλα νά συγκεντρωθούν είς τά σχολεία
των την 8ην πρωινήν τής επομένης ημέρας καί νά άναμεινουν εκεί οί Διευθυνταί οδηγίας έκ τής Μητροπόλεως περί τοΰ πρακτέου. ’Αντί τής επισήμου
Τουρκικής, ο! "Ελληνες θά εκαμον υποδοχήν καθαρώς Ελληνικήν εις τον
στρατάρχην, διά νά έπιδειχθή οΰτω τό Ελληνικόν στοιχεΐον τής πόλεως καί
νά έπιτευχθή, έστω καί πραξικοπηματικώς, ό κύριος σκοπός. ’Αλλά πως θά
ήρχόμεθα είς επαφήν μέ τον Στρατάρχην διά νά τον φερωμεν είς τόν Φιλεκ
παιδευτικόν Σύλλογον ευρισκόμενον είς την 'Ελληνικήν συνοικίαν; Τό ζήτημα
αυτό παρσυσίαζεν οντοις πολλάς δυσχερείας. Έπρότεινα νά δρισθή επιτροπή
μέ έπί κεφαλ.ής τόν Μητροπολίτην, ή όποια νά άναμείνη την διέλευσιν τής
πομπής έπί τοΰ ευρισκομένου είς τήν κεντρικήν οδόν ξενοδοχείου «’Αμερική»,
άνήκοντος είς 'Έλληνα. Νά είδοποιηθή ή διευθύντρια τοΰ Ζαππείου παρθε
ναγωγείου Ζ. Νεστορίδου νά όρίση μίαν μαθήτριαν έκ των τελειόφοιτων, ή
οποία έπρεπε επίσης νά εύρίσκεται είς τό άνω ξενοδοχεΐον τήν ίδιαν ώραν
μέ μεγάλην ανθοδέσμην άνά χειρας. 'Επάλληλος τοΰ ξενοδοχείου θά παρηκολούθει εκ τοΰ έναντι πεζοδρομίου καί θά έ'σπευδε νά μάς ειδοποίηση ευθύς
ώς θά έπλησίαζεν ή πομπή. Ό Μητροπολίτης καί εγώ μετά τής μαθήτριας
θά έπιχειρήσωμεν νά σταματήσωμεν τό αυτοκίνητου προβάλλοντες τήν μαθή
τριαν με τήν ανθοδέσμην καί οΰτω θά μάς έδίδετο ή ευκαιρία νά έπικοινωνήσωμεν, έστω καί δι’ ολίγα λεπτά, μέ τόν Στρατάρχην, νά τοΰ εύχηθωμεν τό ώς
εύ παρέστη καί νά τόν παρακαλέσωμεν νά έπισκεφθή τόν Φιλεκπαιδευτικόν
Σύλλογον, δπου θά ήσαν συγκεντρωμένοι οί 'Έλληνες τής Άδριανουπόλεως.
διά νά τόν ΰποδεχθώσιν,
'Ό τα ν έτελείωσα τήν άνάπτυξιν τοΰ σχεδίου μου, ό διαπρεπής ιεράρχης
καί πατριώτης έξέσπασεν είς λυγμούς καί, άφοΰ μέ ένηγκαλίσθη καί με συνέ
χαρη, απευθυνόμενος προς τούς λοιπούς παρισταμένους, είπεν βτι υιοθετεί
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απολύτως το σχέδιον, διότι, είς τόσον εξαιρετικός περιστάσεις, δεν πρέπει
νά ύπολογίζη κάνεις τό όίτομόν του, άλλα τί ήμπορει νά προσφέρη εις τό
'Έθνος. Τότε, μέσα είς ατμόσφαιραν μεγάλης συγκινήσεως καί Εθνικής έξάρσεως, ένηγκαλίσθημεν δλοι οΐ παριστάμενοι άλλήλους καί άπεφασίσαμεν
την πλήρη εφαρμογήν τού σχεδίου. ’Ακολούθως με εξουσιοδότησαν έν λευκω
νά ρυθμίσω πάσαν σχετικήν λεπτομέρειαν.
"Οταν άπεχώρησαν δλοι, δ Μητροπολίτης έκάλεσε τον Ιατρόν Τσαγγρήν
καί εμέ διά νά συνδειπνήσωμεν καί νά συνεχίσωμεν την συνομιλίαν μας επί
τού έπιμάχου θέματος.
Έν τω μεταξύ προσήλθον είς την Μητρόπολιν ό ’Αρμένιος Μητροπο
λίτης καί 6 σχολάζουν Μητροπολίτης Λιτίτσης Νικόδημος. Ό Αρμένιος Μη
τροπολίτης έδήλωσε πλήρη συμπαράστασιν διά τής συμμετοχής καί των Α ρ 
μενίων τής Άδριανουπόλεως είς δλας τάς εκδηλώσεις των Ελλήνων προς τι
μήν τού Στρατάρχου.
Παρεμείναμεν μετά τού ιατρού Τσαγγρή μέχρι πρωίας με την αγω
νίαν εκδηλον είς τά πρόσωπα όλων μας διά τά οσα έπρόκειτο νά επακολου
θήσουν είς περίπτωσιν επιτυχούς ή ανεπιτυχούς έκβάσεως των προγραμματισθέντων.
Την 9.30' πρωινήν ήρχισεν ή έκτέλεσις τού προγράμματος διά τής μεταβάσεως τού Μητροπολ.ίτου καί των λοιπών μελών τής Επιτροπής είς τό
ξενοδοχεΐον «’Αμερική», όπου μάς άνέμενεν ό διευθυντής τού ξενοδοχείου με
τά τής μαθήτριας τού Ζαππείσυ παρθεναγωγείου. Μετά μικράν, άλλ’ αγωνιώ
δη αναμονήν είδαποιήθημεν, ότι ή επίσημος πομπή εύρίσκετο είς μικράν άπόστασιν καί αμέσως σπεύδοντες έφθάσαμεν είς τό πεζαδρόμιον τής κεντρικής
οδού. Δι’ αποτόμου αιφνιδιασμού άπωθήσαμεν τους αστυνομικούς καί ούτω
εύρέθημεν, ό Μητροπολίτης καί. εγώ, είς τό κατάστρωμα τής οδού, ή δέ μα
θήτρια με την ανθοδέσμην είς τό κέντρον, ΟΙ έν παρατάξει αστυνομικοί καί
οΐ έφιπποι χωροφύλακες, εύρεθέντες προ απροόπτου έν μεγάλη ταραχή, μάς περιεκύκλωσαν, πλήν όμως δεν έδόθη είς αυτούς καιρός ούτε καν νά άντιληφθώσι περί τίνος έπρόκειτο, διότι, έν τώ μεταξύ, τό επί κεφαλής τής επισή
μου πομπής αύτοκίνητον τού Στρατάρχου Δ’ Έσπερέ ήναγκάσθη νά σταματήση. Ή μαθήτρια προσεφερε τήν ανθοδέσμην καί ημείς ηύχήθημεν. είς αυ
τόν τό ώς.εΰ παρέστη, μαζί μέ τήν παράκλησιν, όπως δεχθή νά παραστή είς
τήν δεξίωσιν, τήν οποίαν ώργάνωσε προς τιμήν του ή 'Ελληνική κοινότης
εις τον Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον.
Ό Στρατάρχης, στραφείς προς τον συνεπιβαίνοντα τού αυτοκινήτου του
Βολήν, τού οποίου ή σψις ήτο θλιβερά έκ τής ταραχής, τού είπε. Θά.πάμε
μαζύ, κύριε Βαλή, δεν είναι έτσι; Μετά καταφατικήν άπάντησιν τού πελιδνού
Βαλή, ή μέν επίσημος πομπή κατηυθύνθη, συμφώνως προς τό πρόγραμμα,
είς τό διοικήτηριον ή δέ έπιτροπή μέ τον Μητροπολίτην, διά τής κεντρικής
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πύλης τής κλειστής αγοράς (όρτά καπού), προς τον Φιλεκπαιδευτικόν Σύλ
λογον, συνοδεύομενη από πλήθος 'Ελλήνων, οι όποιοι, έν έξάλλω ενθουσια
σμό), μάς έφεραν, τον Μητροπολίτην και εμέ, άνά χειρ ας. Έ ν τώ μεταξύ,
συμφώνως μέ το καταρτισθεν ύπ’ εμού σχέδιον, ήρχισαν νά κτυπούν οί κώ
δωνες όλων των εκκλησιών, διά νά λάβουν γνώσιν οί "Ελληνες κάτοικοι καί
νά προσέλθουν είς τον όρισθέντα τόπον συγκεντρώσεως, ώς επίσης καί οί δι
δάσκαλοι μετά των μαθητών. Ελς την είσοδον τού Συλλόγου, ή οποία έν τω
μεταξύ διεκοσμήθη με 'Ελληνικάς καί Γαλλικάς σημαίας, άνεμενεν ό Γυμνα
σιάρχης. Ή προ τού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου πλατεία καί αί πέριξ οδοί
ήσαν κατάμεστοι κόσμου, ό όποιος πρασήλθεν εκεί έξ όλων των σημείων τής
πόλεως, μηδέ των προαστείων αυτής εξαιρούμενων. Είς ώρισμένα σημεία τής
προ τού Συλλόγου οδού οί περίοικοι έκάλυψαν τό κατάστρωμα μέ τάπητας.
Είς την εύρύχωρον αίθουσαν καί τούς έξώστας αυτής έλαβον θέσιν τό Διοικη
τικόν Συμβούλων τού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, τά μέλη αυτού, ή Δημο
γεροντία καί τά Σωματεία κυριών καί δεσποινίδων!
Ή Πρόεδρος τού σωματείου κυριών 'Ελένη Ήλιάδη, σύζυγος τού διευθυντοΰ τού έν Άδριανουπόλει υποκαταστήματος τής Γερμανικής Τραπέζης,
εμερίμνησε, συν τοΐς αλλοις, νά έτοιμάση εκλεκτά γλυκίσματα διά την δεξίωσιν, ό δέ έξ ’Ηπείρου καταγόμενος καί από πολλών ετών έγκατε στη μένος
έν Άδριανουπόλει οινέμπορος καί ξενοδόχος Μήτσανας άπέστείλε, κατόπιν
σχετικής παρακλήσεώς μου, μερικάς φιάλας εκλεκτού οίνου, τον όποιον έφύλασσεν από τριακονταετίας. Έπέμεινα, διά νά έξασφαλίσω τον εκλεκτόν αυ
τόν οίνον, γνωρίζων την αδυναμίαν των Γάλλων διά τά εκλεκτά ποτά.
'Ό λα πλέον ήσαν έτοιμα διά την υποδοχήν τού Στρατάρχου άλλ’ ή ώρα
παρήρχετο καί ηρχισε νά μάς καταλαμβάνη ανησυχία μεγάλη διά την καθυστέρησιν. 'Τποπτευόμεθα, μήπως, άντιληφθείς την δημιουργηθείσαν έπαναστατικήν ατμόσφαιραν, ύπανεχώρησεν. Τέλος, μετά δίωρον περίπου καθυστέρησιν, είς έκ τών καθηγητών τού Γυμνασίου μάς άνήγγειλεν, ότι τό αύτοκίνητον τού Στρατάρχου εύρίσκετο είς μικράν άπόστασιν από τον Σύλλογον.
Κατηυθύνθημεν αμέσως μετά τού Μητροπολίτου καί τού Προέδρου τού Φι
λεκπαιδευτικού Συλλόγου είς την είσοδον διά νά τον ύποδεχθώμεν.
Ό Στρατάρχης, υποβασταζόμενος υπό τού Μητροπολίτου καί εμού, άνήλθε την κλίμακα έπευφημούμενος ζωηρότατα υπό τού συγκεντρωθέντος πλήθους. 'Ά μα τή εΐσόδω του εις την αίθουσαν αί δεσποινίδες τότε Ά ντιγ. Ξανθοπούλου καί Αμαλία Σάλιαρη έπαιξαν τον Γαλλικόν ’Εθνικόν ύμνον καί έν
συνεχείρ τον 'Ελληνικόν παρουσία τού Βαλή καί τού περίφημου Τζαηιέρ Ταγιάρ, διοικητοΰ τού έν Άδριανουπόλει έδρεύοντος σώματος στρατού. Εις τό
κέντρον τού ημικυκλίου, τό όποιον άπετέλεσαν τά τοποθετηθέντα καθίσματα
έκάθησεν ό Στρατάρχης, οί Στρατηγοί Μίλν καί Σαρπί, ό Βαλής καί ό Τζαφέρ Ταγιάρ. Δεξιά τού Στρατάρχου έκάθησεν ό Μητροπολίτης, πλήν όμως
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ούτος έπέμεινε νά παραχώρηση την θέσιν ταύτην εις εμέ, επειδή, ώς είπε,
δεν έγνώριζε καλώς την Γαλλικήν και δεν θά ήτο εις θέσιν νά συνομλήση
εύχερώς μετ’ αυτού. Έ ξ άλλου, ά>ς έτόνισεν,. επειδή έγνώριζον καλώς τά ’Εθνι
κά θέματα, τά όποια έπρόκειτο νά θιγώσιν εις τήν μετά τοΰ Στρατάρχου συν
ομιλίαν καί ήμην πλήρως εξουσιοδοτημένος νά τά χειρισθώ.
Άπεδέχθην, κατ’ ανάγκην, καί, εγερθείς, προσεφώνησα τον Στρατάρ
χην από μνήμης καί έκ τοΰ προχείρου ώς ακολούθως: «Έξοχώτατε, έκ μέ
ρους τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καί τής 'Ελληνικής Κοινότητος, σάς
εύχομαι τό ώς εύ παρέστητε εις τήν πόλιν μας. Μέ αισθήματα μεγάλης χα
ράς καί βαθύτατης συγκινήσεως, οί "Ελληνες τής Άδριανουπόλεως υποδέ
χονται 'Τμάς τον ένδοξον Στρατάρχην τής Γαλλίας καί ’Αρχιστράτηγον των
Συμμαχικών δυνάμεων τοΰ ’Ανατολικού μετώπου, δ όποιος κατέφερε τό απο
τελεσματικόν κτύπημα εναντίον των εχθρών τής ελευθερίας καί τοΰ πολιτι
σμού. Βαρύ υπήρξε τό τίμημα διά νά κερδηθή ό πόλεμος καί βαρύτατος ο
φόρος τοΰ αίματος, τον όποιον έπλήρωσαν οι Σύμμαχοι καί ιδιαιτέρως ή Π α τρίς Σας, έξοχώτατε, ή ένδοξος Γαλλία, τήν οποίαν ημείς οι "Ελληνες παιδιόθεν έδιδ άχθη μεν νά άγαπώμεν. Είναι τώρα ανάγκη νά κερδηθή καί ή ει
ρήνη διά τής έπικρατήσεως τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης. Τήν έφαριιογήν αυτής τής αρχής αίτούμεθα καί ημείς οί "Ελληνες τής Θράκης καί
εΐμεθα βέβαιοι, δτι είς τήν διάσκεψιν τής ειρήνης θά ληψθή ΰπ’ οψιν τό δί
καιον αίτημά μας. Εύελπιστοΰντες δτι καί 'Τμείς ένθέρμως θά συνηγορήσητε
υπέρ των δικαίων μας, έκφράζομεν έκ των προτέρων τήν άπειρον ευγνωμο
σύνην μας».
’Ακολούθως προσεφώνησε τον Στρατάρχην εκπρόσωπος των ολίγων έπιζώντων, ώς είπεν μελών τής άλλοτε πολυπληθούς καί άνθούσης ’Αρμένικης
Κοινότητος, διεκτραγωδήσας έν όλίγοις τά μαρτύρια, τά όποια ύπέστησαν οί
’Αρμένιοι τής Άδριανουπόλεως διαρκοΰντος τοΰ πολέμου.
Άπαντών ό Στρατάρχης Α’ ’Εσπερέ είπε τά έξής: «Είμαι βαθύτατα συγκεκινημένος από τήν εγκάρδιον υποδοχήν, τήν οποίαν μσΰ έπεφύλαξαν οί "Ελ
ληνες τής Άδριανουπόλεως. 'Τπήρξεν αΰτη δι’ έμέ μία έκπληξις. Σάς ευχα
ριστώ έκ βάθους καρδίας, ώς επίσης καί διά τά αίσθήματά σας προς τήν
Πατρίδα μου. Ή επιθυμία σας δι’ ελευθερίαν καί αύτοδιάθεσιν, είμαι βέ
βαιος, δτι θά εύρη άνταπόκρισιν, δταν έν και ρω συζητηθη τό ζήτημα τής
Θράκης είς τήν διάσκεψιν ειρήνης. Έ ν τώ μεταξύ καί μέχρις οτου λη.φθή
οριστική άπόφασις διά τήν τύχην τής Θράκης, συμφέρον σας είναι νά εύρίσκεσθε είς αρμόνικάς σχέσεις μετά.τών τοπικών αρχών».
Μεταφράζων τον λόγον τοΰ Στρατάρχου, παρέλειψα, καταληφθείς από
τον έπαναστατικόν πυρετόν τής ημέρας εκείνης, τήν κατά πάντα ορθήν κατευναστικήν σύστασίν του, οπότε, εγερθείς τής θέσεώς του, ό Βαλής, μέ ευ
γένειαν καί φαινομενικώς ήρεμον ύφος, μοΰ είπεν, εις άπταιστον Ελληνικήν,
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(ήτο Κρής την καταγωγήν). Κύριε Φωτιάδη, ή Αυτού Έ ξοχότης είπεν δτι,
έν τώ μεταξύ, προς το συμφέρον των 'Ελλήνων, είναι νά συνεργάζωνται ούτ-οι
μέ τάς Τούρκικος άρχάς άρμονικώς, aXkJ αυτό δεν τό μεταφράσατε. Τοΰ άπήντησα δτι μού διέφυγε προφανώς καί, δτι έφ’ δσον ήδη αυτός έκαμε την
μετάφρασιν, έθεώρουν περιττήν την επανάληψην.
Έν τφ μεταξύ ό Στρατάρχης μου έζήτησε χαμηλοφώνως πληροφορίας
περί της κρατούσης έν γένει καταστάσεως εις την ’Ανατολικήν Θράκην, τής
συμπεριφοράς των Τουρκικών αρχών απέναντι τών μειονοτήτων γενικώς καί
διά τάς κυκλοφορούσας τότε φήμας περί πραξικοπήματος τοΰ Τζαφέρ Ταγιάρ προς παρεμπόδισιν τής καταλήψεως τής Θράκης, εις ήν περίπτωσιν ή
διάσκεψης ειρήνης έπεδίκαζεν αυτήν εις την Ελλάδα. ’Έδωσα τάς καταλλή
λους απαντήσεις ώς καί ώρισμένα στοιχεία, έκ τών όποιων προέκυπτον σα
φείς ενδείξεις περί τών επαναστατικών διαθέσεων τοΰ έν λόγω Τούρκου
στρατηγού. ■
’Ακολούθως δ Στρατάρχης έγερθείς ηύχαριστησε καί αύθις διά τήν θερ
μήν υποδοχήν καί, έν μέσω θερμό>ν εκδηλώσεων τού συγκεντρωμένου πλήθους,
έπεβη τοΰ αυτοκινήτου του καί άνεχώρησε μετά τής ακολουθίας του.
At επιπτώσεις έκ τών όσων συνέβησαν υπήρξαν λίαν δυσμενείς διά τούς
Τούρκους καί διά τον Βαλήν τής Άδριανουπόλεως, δστις μετά δεκαήμερον
άνεκλήθη είς Κωνσταντινούπολή, θεωρηθείς υπεύθυνος διά τήν αποτυχίαν
τών σχεδίων τής κυβερνήσεώς του, όπως έμφανισθή ή Άδριανούπολις ώς πό
λις εχσυσα καθαρώς Τουρκικόν χαρακτήρα. ’Αληθές είναι έν τούτοις δτι. ό
άτυχή σας Βαλής κατέβαλε πάσαν προς τούτο προσπάθειαν, άλλ’ ήτο έκ τών
πραγμάτων αδύνατον νά πρόβλεψη καί συνεπώς νά άποσοβήση τά οσα συνέ
βησαν είς τό περιθώριον τού επισήμου προγράμματος υποδοχής, τό όποιον
ομολογούμενως ούτος κατήρτισε με πολλήν φροντίδα καί έπιδεξιότητα.
Άντιθέτως ή 'Ελληνική πλευρά έπωφελήθη κατά τρόπον λίαν άξιόλογον.
Ό 'Έλλην "Τπατος 'Αρμοστής έν Κωνσταντινουπόλει Στρατηγός Κατεχάκης,
δστις ύπεδέχθη τον έπανακάμψαντα έκεΐ ’Αρχιστράτηγον τών Συμμαχικών
δυνάμεων, έπληροφορήθη παρ’ αυτού τά διατρέξαντα εν Άδριανουπόλει καί,
δι’ επιστολών του προς τον έν τή πόλει ταύτη άπεσταλμένον του ιατρόν Γ.
Τσαγγρήν, έζήτησε λεπτομερείς πληροφορίας, προκειμένου, ώς έγραφε, νά
ΰποβάλη σχετικήν εκθεσιν προς τό 'Τπσυργεΐον τών ’Εξωτερικών καί τήν υπό
τον ’Ελευθέριον Βενιζέλον Ελληνικήν αντιπροσωπείαν είς Παρισίους.
Ό Στρατάρχης άναμφιβόλως ύπεβοήθησε τό εργον τού Βενιζέλου είς
τήν περίπτωσιν τής Θράκης διά τής βαρυνούσης μαρτυρίας του, ώς έπραξεν
άλλως τε καί είς αλλας περιπτώσεις. Τά αισθήματα του υπήρξαν πάντοτε φι
λικά προς τήν Ελλάδα καί βαθυτάτη ήτο ή έκτίμησίς του προς τον τότε Κυ
βερνήτην τής 'Ελλάδος. Τούτο κατ’ έπανάληψιν καί δημοσία διεκήρυξεν, δτε
διέμενεν κατά τήν παραμονήν του έν Θεσσαλονίκη.
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Η ΘΡΑΚΗ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
’Απ' τά πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα
("Ενας αύθόρμητος ϋμνος χιά τήν Ιδιαίτερη πατρίδα τοΟ καδενός)
« Ή Ε ταιρεία Θραχϋκών Μελετών άρκετάς περί Θράκης Ιχει θηιμχκΐιεάΰει μ,έχρι τοιϋδε μ,ελέτας. Έ αν δημοσιεύη καί τήν παροΰσαν τοΰ Θρά
κος λογοτέχνου %. Τάκη. ’Ακρίτα, τοϋτο κάμνει διότι ευρίσκει τήν με
λέτην ταύτην διαπνεομένην άπύ άπράτητσν άγώτην πρής τδ ένδοξον πα
ρελθόν τής ίατορίας τής χώρας αυτής, ΐάλλά καί πρός άναξωογάντηριν των
Άναμνήιερεων καί τοΰ πατριωτικόν αισθήματος τής Θρακικής Νεολαίας καί
τής Νεολαίας δλης τής Ελλάδος διά τήν Ιδιαιτέρα έκαστου πατρίδα».

— Τήν άμορφη θά προσπαθήσω νά σάς τραγουδήσω πατρίδα μου. Τήν
χιλιοτραγουδισμένη Θράκη. Προτού όμως αρχίσω νά μιλώ για τήν Ιστορία
καί τά δμορφα κάλλη της, ένα έχω νά τονίσω εισαγωγικά. Πώς; θά πρέπει τ ’
αδέλφια μας οι "Ελληνες τών άλλων διαμερισμάτων τής Ιστορικής πατρίδας
μας, νά γνωρίσουν καλά τήν Θράκη, γιά νά νοιώσουν το πραγματικό νόημά
της!... Γιατί στή Θράκη θά βρουν τό φώς γιά τά μάτια, τήν δύναμη γιά τήν
καρδιά, καί τά φτερά γιά τά πόδια γιά ν’ ανεβούν -ψηλά σέ χιονοσκέπαστες
μά καί ήλιόλουστες κορφές. Μερικά λόγια έμπνεύσθηκα ξαφνικά γιά νά πώ
γιά τήν αθάνατη πατρίδα μου τήν Θράκη. Μερικά φτωχικά πνευματικά λου
λούδια έρχομαι νά σκορπίσω στο όνομά της.
— Σάν κι αυτά ποΰ ξυπνάνε τις καρδιές τών πραγματικών παιδιών της.
Θά ναι σάν ενα είδος δώρου γιά κείνους πού ετυχε νά γεννηθούν Θρακιώτες
στήν 'Ελλάδα. Θά υμνήσω τήν Θρακιώτικη ψυχή πού ξέρει νά ζή καί νά λού
ζεται μέσα στο φώς καί τόν ήρωϊσμό!
Αυτά πού θά πώ θά μοιάζουν σάν ενα μικρό τραγούδι απλοϊκό γιά τήν
όμορφη καί ιστορική πατρίδα μου, πού τραγουδιέται απ’ τά πανάρχαια χρό
νια ώς τά σήμερα, γιά νά μπόρεση νά γίνη γνωστό σ* όλους καί σ’ όσους δεν
έχουνε καιρό μεγάλα τραγούδια ν’ ακούσουν. Εύγε σου λεβεντομάνα Θράκη
μου.
— Αθάνατη κόρη τής λευτεριάς. Θά σέ κάνω Βασίλισσα στ’ αδέλφια
μας. "Ομορφη καί ήλιόφωτη πάντα θάσαι. Θά γίνης μάνα καί όδηγήτρα σέ
πολλούς. Ό ουρανός θά δείχνη τήν 'Ελλάδα στή γή, κι ή 'Ελλάδα στους λαούς
τήν διαλεχτή θυγατέρα της τή Θράκη. Γιατί μια ανακάλυψη ενός φιλοσοφη
μένου παιδιού σου έπαιξε σημαντικό ρόλο στήν έξέλιξι καί ιστορία τοΰ κό
σμου. Π οια ακριβώς εΐσαι; Θά σέ παρουσιάσω όσο μπορώ ατόφια. ’Ανά
μεσα στους αιώνες πού πέρασαν καί χάθηκαν στήν άβυσσο τού χρόνου...
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— Γενήθηκες προ άμνημονεύτων χρόνων κι έχεις για πιστοποιητικό
γενησεως τή δήλωση τής Ελληνικής σου ψυχής.
-— Ή θέση σου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη τής Ιστορίας σου
και τά λείψανα του πολιτισμοί) σου αποτελούν μάρτυρα των Ιστορικών περι
πετειών σου.
— Α ξίζεις πολλά πράγματα Θράκη μου, κι είσαι πολύς κόσμος. Είσαι
ή γή τής ομορφιάς καί τής καλωσύνης. Ό Δημόκριτος σ’ έξυψώνει, δ Ό ρ φέας σέ υμνεί καί μαγεμένοι οι άλλοι τά κάλλη σου θωρούν.
— "Οπου κι άν περπατήσης, θά συνάντησης μέσα σου τό φώς, την ο
μορφιά, την ιστορία. "Οταν πατήση ό ξένος τό πόδι του στη γή σου, δεν θά
φοβηθή μην σέ ξυπνήση, γιατί ή ίδια θά πας νά τον ύποδεχθής. Θά τον .'καίλωσορίσης από κάθε γωνηά. Ψηλά άπ’ τον τρούλο μιας Βυζαντινής εκκλη
σίας, θά τού ψάλλης τό πανάρχαιο τραγούδι σου με την αρμονία μιας ορφι
κής μελωδίας. Θά τον χαιρετίσης από μια ηρωική βίγλα καί θά τού δείξης
τ’ άπομεινάρια τής αρχαίας οδικής αρτηρίας σου τής δνομαστής «Έγνατίας
οδού»! Είσαι ή ψυχή χιλιάδων ηρωικών ανθρώπων, πού ζσύν καί μοχθούν στήν
αθάνατη γή σου, καί τό πνεύμα μυριάδων πού έζησαν καί πέθαναν, γιά σένα.
Είσαι τό μήλο τής έριδας. Είσαι ή πανέμορφη κόρη! Είσαι ή Θράκη. Είσαι
ή πιο αρχαία, κι’ ή πιο δυνατή κόρη τής 'Ελλάδος πού κρατάς σταθερό τό
βήμα σου, κι ασάλευτο, ανάμεσα στά ορμητικά κι αντίθετα -ρεύματα τών αιώ
νων, πού σμίγουν καί δέρνονται πάνω στή γή σου. ’Από Δύση κι από ’Ανα
τολή!.. ’Από Βορρηά καί Νότο. Αυτών πού είναι τραβηγμένοι άπ’ τό μάγεμα τής χώρας σου.
— Είσαι ή γέφυρα πού οδηγεί στον κορμό τής 'Ελλάδος. Τής μάνας
σου ή ματιά χαϊδεύει τήν ακριβή σου παλληκαριά καί τών παιδιών της, — τών
αδελφών σου τά βλέμματα— στρέφονται πάντα σ’ έσένα. "Οσοι μελέτησαν
τήν ιστορία σου μένουν μ’ ορθάνοιχτο τό στόμα απ’ τον θαυμασμό, γιά τήν
καταπληκτική αντοχή τών παιδιών σου στά βάσανα καί, στις κακουχίες...
*
Γιατί αγαπά δ κάθε
δα του;

"Ελληνας

τήν

Ιδιαίτερη

πατρί

—- Ό λαός σου ποτέ δεν έδειξε κάμψη. ’Απ’ τήν αύγή τής 'Ιστορίας
εξακολουθείς νά προχωρής πάνω στήν τιμημένη λεωφόρο τών πεπρωμένων
τής 'Ελληνικής φυλής...
— Θυμάσαι πάντα μέ πόνο, μά καί μέ δικαιολογημένη υπερηφάνεια τήν
τρανή αγάπη όλων τών παιδιών σου, πού ύψωσαν μπροστά στο βάρβαρο πνεύ
μα τής βίας τό λεβέντικο παράστημά τους, κι άφησαν τά ηρωικά τους σώ
ματα σ’ όλες τις περιοχές τών αδιάκοπων αγώνων!.. "Βδωκες σκληρές μάχες.
’Ήσουν ό πυρσός σέ κάθε τίμιο αγώνα!,. Ναι! Είσαι καί θάσαι ή χιλιοτρα-
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γουδισμένη Π ατρίδα μου ή Θράκη. Εύχομαι νά έχης πάντα την Ικανότητα,
τό -θάρρος καί την δύναμη νά διατηρήσης τον εαυτό σου αδιάσπαστο. Νά
παραμένης — όπως πάντοτε!— ’Ακρόπολη της ελευθερίας, καί φάρος ελπίδας
για τον λαό σου. Αυτή είναι ή επιθυμία μου, ό σκοπός κι ή προσευχή μου. Αυ
τός θά είναι ό αιώνιος πόθος μου...
— Πολλές φορές μοΰ έκαναν αυτή την ερώτηση:
— «Γιατί την αγαπάς τόσο πολύ την ιδιαίτερη πατρίδα σου, την Θρά
κη; Τ ί τό εξαιρετικό έχει αυτή άπ’ τις πατρίδες των άλλων, καί της δεί
χνεις τόση αδυναμία; Μήπως επειδή άντίκρυσες έκεΐ γιά πρώτη ψαρά τό φως
τοΰ ήλιου, ή μήπο>ς ένας διαφορετικός εγωισμός σέ κάνει νά τήν ξεχωριζης
σάν τήν καλλίτερη;».
— «Μπά, τίποτε άπ’ ολα αυτά». Απαντώ. «Τήν αγαπώ γιατί κοντά
της έμαθα νά χαίρουμαι τον ουρανό! Τον ήλιο! Τήν θάλασσα! Τούς γραφι
κούς καί λουλουδοκεντημενους λειμώνες της. Τά ουρανογείτονα βουτά της!...
Τήν θαυμάζω γιατί αντιπροσωπεύει τήν ποίηση καί τήν ομορφιά! Πολλές
φορές μ’ έφερε άνοιξη στούς αγρούς της... Κι είδα τό πιο πολύχρωμο, τό
πιό φανταχτερό χαλί τοΰ κόσμου, ύφασμένο από χιλιάδες κόκκινες παπα
ρούνες, κάτασπρες μαργαρίτες, κρινάκια, κι άλλα λογιών - λογιών αγριολού
λουδα. Τό καλλιεργημένο χώμα, έτοιμο νά δώση πολύτιμους καρπούς.
— Έ τ σ ι γιά πρώτη φορά εννοιωσα αγάπη γιά τήν γή... Μιά φουρτου
νιασμένη κρύα νύχτα — σάν ήμουνα παιδί— στην ’Αλεξανδρούπολη θυμάμαι,
μ’ έπιασε άπ’ τό χέρι μέ πήγε στο λιμάνι, κι άπ’ τό μουράγιο μσυδειξε κάτι
πέρα βαθειά στή θάλασσα καί μέσα στήν πίσα τής νύχτας!.. «Κύτταξε».
Μοδπε. «Βλέπεις εκείνο τό φωτάκι ποΰ χαροπαλεύει μέ τά κύματα; Είναι οί
ψαράδες μου! 'Ο μόχθος τους!.. Ο ί ελπίδες μου...». Έ τσ ι έμαθα νά άγαπώ
καί νά συμπονώ τούς συνανθρώπους μου. Τούς συντοπίτες μου! Τήν ίδια νύ
χτα μ’ ώδήγησε συνέχεια σ’ ένα παραθύρι πουφεγγε...
— Κάτω άπ’ τό φως μιας λάμπας είδα μιά σκιά... ’Ακόυσα ενα λυγμό.
Μιά προσευχή!.. Είδα μιά μάνα στήν ώρα τοΰ πόνου. Έ τ σ ι πίστεψα στο
θαύμα πού λέγεται πίστη!..

— Είναι εκατοντάδες οί νυχτιές πού λούστηκα στο ασημένιο φώς τοΰ
φεγγαριού της. Πού μέτρησα — οσα μπόρεσα—■ απ’ τ’ αμέτρητα διαμάντια
τοΰ ουρανού της. Τοΰ πανέμορφου θρακιώτικου ουρανού! Τήν αγάπησα σάν
μ’ επιασε απ’ τό χέρι καί μ’ ανέβασε ψηλά στις ούρανογείτονες κορφές τοΰ νΙσμαρου καί τής Ροδόπης, καί μούπε: «Κοίτα δώ. ’Εδώ πάνω στ’ ανάκτορα
τού ύλάτη ’Απόλλωνα γεννήθηκαν οί θεοί κι οί θεές των δασών τής Θράκης!..
’Α π’ εδώ απ’ τούς ’Ορφικούς αυτούς δρυμώνες ξεκίνησε τό ’Ορφικό θεϊκό
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Θρακιώτικο τραγούδι. ’Απ* εδώ ξεκίνησε ή ομορφιά του μύθου κι - έγινε τό
’Ορφικό.τραγούδι, τραγούδι παγκόσμιο!" Τραγούδι όλου τού κόσμου...
:— Τήν θαύμασα,'όταν μοΰ διηγήθηκε -την ιστορία τη; ζωής της... Τό
σοι εχθροί! Τόσο μίσος!.. Τόσες θυσίες!... Τόσοι αγώνες!.. Κι. αύτή στέκει πάν
τα μπροστά μου!.. Τόσο δυνατή!.. Τόσο θαυμαστή!.. Τόσο καρτερική κι ανί
κητη!..
;■
. .
■ ,
— "Ενα όμορφο δειλινό είδα τον ήλιο να καλησπερί-ζη τό «Άρσινόειο»!..
’Αρχαίο οικοδόμημα τής Σαμοθράκης που. είναι κι αύτή παιδί τής Θράκης.;
— Κοίταξα αυτό τό κομψοτέχνημα!.. Γύρισα χιλιάδες χρόνια πίσω. .’Α
ναλογίστηκα πώς Εγινε τό θαύμα αυτό τής τέχνης σ’ εκείνη τήν πολύ μακρυνή
εποχή, κι εννοιωσα υπερηφάνεια για τους προγόνους μου...
:— "Ακόυσα ενα τραγούδι! Μίλαγε γι’ αγάπη. "Ήρθε κοντά, μου μια
νέα κοπέλα... Μια πολύ άμορφη κι αλησμόνητη κρπέλα!.. Μοΰ είπε καί τής
είπα τά λόγια πού ξεχείλισαν άπ’ πό περίσσευμα τής νεανικής καρδιάς μας.
Περπατήσαμε μαζί στα όμορφα δρομάκια τοΰ γραφικού, τού ανυπέρβλητου
τοΰ μοναδικού πάρκου τής Κομοτινής... Έ τ σ ι γνώρισα τον έρωτα... .
-—■Σε κάποια φτωχική της αυλή είδα ενα μικρό παιδάκι ξυπόλυτο. Είχε
ενα μικρό τόσο δά κουβαδάκι. Μάζευε μ’ αυτό τή λάσπη. Τήν άράδιαζε απα
νωτή κι έκτιζε κάστρο. ’Έφτιαχνε μέ τήν παιδιάστικη φαντασία του κόσμους
ονειρευτούς!.. Κι είδα έτσι τήν αρχή τής ζωής...
*Φ

— Δίπλα του σ’ ένα σκαμνί άκουμποϋσε τά γηρατειά του ενα κυρτωμένο
ανθρωπάκι. Στα μάτια δεν υπήρχε τίποτε. Μόνο χώμα Εβλεπες, Ούτε όνειρα,
ούτε ελπίδες, ούτε παρόν, ούτε μέλλον. Πουθενά φώς κι ελπίδα. Μόνο γηρα
τειά!..
— Έ τσ ι πρωτοαντίκρυσα τον θάνατο... Μου λέτε Επειτα άν πρέπει νά
τήν αγαπώ. Καί γιατί τήν αγαπώ!
,
- - Τ ή ν αγαπώ γιατί λέγεται Θράκη. Τήν λατρεύω γιατί είναι πατρίδα
μου... Τήν αγαπώ γιατί στά βουνά, καί στους κάμπους καί στούς βράχους
της είναι χαραγμένο τό μεγαλείο τής δόξας καί τής ομορφιάς!.. Τήν αγαπώ
γιά δ,τι είναι, κι δπως είναι...
— Τήν αγαπώ γιατί στα κάτασπρα μικρά σπιτάκια της με τους βασι
λικούς καί τά- γαρούφαλα εννοιωσα τήν χάρη τής απλότητας.
·
—- Μά άς διακόψω εδώ τον ύμνο γιά, τήν πατρίδα .μου τη Θράκη. "Ας
ξεκαλιβέψω λιγάκι άπ’; τον Π ήγασο κι άς Ελθουμε στήν ιστορική πραγμα
τικότητα... Ζητώ συγχώρεση γιατί παρασύρθηκα λιγάκι άπ’ τον οίστρο μου
ενώ τό θέμα μας ήταν; ή Ιστορική παράτα τής.Θράκης ανάμεσα ατούς αιώνες.
’Ή άν θέλετε «ή Θ ρ ά κ η δ ι ά μ έ σ ο υ ’ τ ώ ν α ί ώ ν . ω ν όπως άναφέ-
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ρεται στην πρόσκληση. Π εζά κάπως Μ Ιστορήσσσμε δσο βιαστικά μπορού
με ■—- γιατί δεν μάς πέρνει ό χρόνος — για τά. περασμένα μά καί τά τωρινά
τής Θράκης. Γιατί τά μελλούμενα δεν είναι δυνατόν νά τά ξέρουμε. Θά κά
νουμε μια σύντομη γνωριμία για δσους γνωρίζουν λίγα πράγματα γι’ αυτήν
καί μια 'ιστορική αναδρομή στο παρελθόν με αφετηρία φυσικά τήν μυθολο
γία, τούς θρύλους και τις παραδόσεις γ ι’ αυτήν... Έ τσ ι απλά καί σύντομα...
Κι αρχίζουμε:

*

ν-

Μ ι α σ ύ ν τ ο μ η ά ν α δ ρ ο μ ή σ τ ό ι σ τ ο ρ ι κ ό ν π α ρ ε λ θ ό ν!.„
(Παραδόσεις πού κρύβουν Ιστορικές αλήθειες).
'Η στενότατη συγγένεια, ή μάλλον ή κοινή καταγωγή των λαών τής 'Ελ
λάδος καί τής Θράκης φαίνεται καθαρά από αρχαιότατες μυθικές παραδό
σεις, οί όποιες κρύβουν κάποια ιστορική αλήθεια.
—· "Ολοι οί αρχαίοι ιστορικοί συμφωνούν πώς ή θρησκεία καί ή μου
σική, είχαν δοθή στους "Ελληνες άπ’ τούς Θράκες. Γ ι’ αυτό κι αυτή ή λέξη
Θρησκεία λένε πώς παράγεται άπ’ τό «Θράκια». "Ετσι ό Στράβων (I σελ. 662)
μάς λέει: «Καί ή μουσική πάσα θρακία νενόμισται, Δήλον δέ εΐτε των τόπων
έν οίς αί ΜοΟσαι τετίμηνται. Π ιερία γάρ καί ’Όλυμπος, καί Πίμαλον, καί
Αείβηθρον τό παλαιόν, ήν Θρακια χωρία καί όρη, τόν τε ’Ελικώνα καθιέρωσαν
ταΐς Μούσαις Θράκες οί τήν Βοιωτίαν εποικίσαντες». Νά λοιπόν πού κι ο
’Ελικώνας Θρακιωτικος φέρεται καί οί σημερινοί Βοιωτοί θά πρέπη νά είναι
απόγονοι των Θρακών αφού Θράκες όπως μάς λέγει - - τουλάχιστον — ό
Στράβων είχαν έγκατασταθή άπ’ τά πανάρχαια χρόνια κοντά στή Θήβα καί
στήν Λειβαδιά. Ό Ό ρφ έα ς θεωρούνταν άπ’ όλους τούς Έλληνες ώς ό αρχη
γός, ό ηγέτης τής 'Ελληνικής Θρησκείας τών μυστηρίων καί τών ιερών τελε
τών. Ό δέ Ό ρφ έας ήταν βέρος Θρακιώτης, γυιός τού Οίάγρου τού Βάσιληά τής Θράκης. ’Ακόμα ό ίδιος ό Ό ρφ έα ς —- όπως ξέρουμε — ελαβε μέρος
μαζί με τούς άλλους ήρωες τής Ελλάδος στήν Άργοναυτική εκστρατεία. Ό
Λίνος, ό οποίος ήταν περίφημος κιθαρωδός κι’ ήταν αυτός πού δίδαξε τήν Μου
σική στον 'Ηρακλή, καί ό όποιος είχε μεταρρυθμίσει στα 'Ελληνικά τό Φοι
νικικό ’Αλφάβητο, πού είχε μεταφέρει ό Κάδμος στήν 'Ελλάδα, ήταν επίσης
Θρακιώτης αφού ήταν αδελφός τού Ό ρφ έα. Ό Μουσαίος, περίφημος μου
σικός κατάγονταν όμοια άπ’ τήν Θράκη. "Οπως κι ό Θάμυρις, ό οποίος τόλ
μησε νά διαγωνίσθή μέ τις Μούσες κι αφού νικήθηκε τυφλώθηκε άπ’ αύτεξ.
Πολλοί άλλοι μύθοι πού ήσαν προσφιλείς στούς'"Ελληνες μαρτυρούν τήν άρχαιότατη στενή σχέση πού υπήρχε μεταξύ Θράκης καί 'Ελλάδος. Λένε πώς
ό Βορέας γυιός τού Άστραίσυ, καί τής Ήοΰς, πού κατοικούσε σέ κάποιο.σπήλαιο τής Βουνοσειράς τού Αίμου, ζήτησε γιά γυναίκα τήν κόρη τού Βασιληά
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των Αθηνώ ν Έρεχθέα. Άλλα άπέτυχε. Τότες αυτός τήν Εκλεψε. Αργότερα
δέ για αμοιβή κατέστρεψε τον Περσικό στόλο στον ’Άθω... Π αιδιά του Βορέόυ ήσαν δ Λυκούργος, ό Box')της, και δ Αίμος, — Βασιληάδες τής Θρά
κης —: πού1είχαν λάβει μέρος στην Άργοναυτική εκστρατεία καί σκότωσαν
τις ’Άρπυιες. Ή παράδοση αναφέρει ακόμη πως ό Βασιληάς Βούτης, όταν
διώχτηκε άπ’ τή Θράκη, ήρθε στη νήσο Στρογγυλή —- όπως αναφέρει 6 Π λά
τωνας στον Φαιδρό — ή οποία Επειτα ονομάστηκε «Αία» καί τελευταία «Νά
ξος»!..
*
**
Ή Θ ρ α κ ι κ ή κ α ί ή Ε λ λ η ν ι κ ή · Ό μ ο γ έ ν ε ι α κ α τ α φ ά ν ε ρ η.
( ’Έπειτα από αμοιβαίες άποικίσεις).
— Τέτοιος περίπου είναι κι δ μύθος του Εύμολπου τοΰ γυιοΰ τοϋ Ποσειδώνα, καί Βασιληά τής Θράκης πού βοήθησε τούς Έλευσίνιους κατά των
Αθηναίων. Ά π ’ τό όνομά του όνομάστηκαν «Εύμολπίδαι», εκείνοι ποΰ είχαν
γιά πάντα την επιμέλεια στά «Έλευσίνια Μυστήρια».
— Οί μύθοι αυτοί κι άλλοι πολλοί δ'μοιοι μ’ αυτούς, δεν θά μπορούσε
νά πή κανείς βέβαια πώς είναι μονάχα αποκυήματα φαντασίας. Είναι σύγ
χρονα νομίζουμε καί παραδόσεις. ’Ίσως φυσικά έν μέρει παραμορφωμένες
αλλά καί λίγο άλληγορικές. Πάντως δμως κρύβουν κάποια ιστορική αλήθεια
καί εικονικά μαρτυρούν τήν στενή σχέση καί συγγένεια τής Θράκης μέ τήν
Ελλάδα.
— Ή Όμογένεια είναι καταφάνερη Επειτα καί απ’ τις αμοιβαίες εποι
κίσεις. Στούς άρχαιότερους χρόνους, φαίνεται πώς θά είχαν γίνει Θρακικές
αποικίες στην Ελλάδα. Στούς μεταγενεστέρους δέ χρόνους αντίστροφα ιδρύ
θηκαν απ’ τήν Ελλάδα στη Θράκη. Αλλά καί ή απόσταση μεταξύ 'Ελλήνων
καί Θρακών στά παλαιά χρόνια ήταν πολύ μικρότερη. Γιατί κι ή Μακεδονία
- — πάλι σύμφωνα μέ τά λεγάμενα τού Στράβωνα — «κατοικσύνταν ώς επί τό
πλεΐστον από Θράκες». Ά μαθία — μάς αναφέρει -— εκαλείτο πρότερον ή νυν
Μακεδονία. Κατείχαν δέ τήν χώραν ταύτην Ήπειρωτών τινες... Τό δέ πλεΐ
στον Βοτιαίοι καί Θράκες». «Θράκες — όπως είδαμε κι όπως αναφέρει πά
λιν δ ίδιος είχαν κατοικήσει στην Αττική μέ αρχηγό τον Εΰμολπο.
"Ενα μέρος Επίσης τής Φωκίδας είχε κατοικηθή από Θράκες, των οποίων
Βασιληάς ήταν δ Τηρέας στον όποιο — όπως μάς πληροφορεί ό Θουκυδίδης—
άναφέρεται δ τριπλός μύθος τής Φιλομήλας, τής Πράκνης καί τοϋ ’Ίτυος!..
Έκτος απ’ τό νησί τήν Νάξο — γιά τήν οποία είπαμε — κι άλλα νησιά
τοϋ Αιγαίου είχαν κατοικηθή από Θράκες. "Οπως ή ’Ίμβρος, ή Θάσος, ή Σ α
μοθράκη, ή Λήμνος καί άλλα. "Όλα δέ αυτά τά νησιά, ήσαν φημισμένα γιά
τά μυστήρια πού γίνονταν σ’ αύτά.
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Τό μεγάλο νησί ή Εύβοια στην αρχαιότητα λέγονταν καί «Άβαντιάς».
’Απ’ τούς "Αβαντες πού ήταν έθνος Θρακικό όπως μάς αναφέρει ό "Ομηρος
στήν Ίλιάδα (V 531) καί ό Διονύσιος ό Περιηγητής. Στενότατη ακόμη έχει
άποδειχθή ή σχέση μεταξύ Θρακών καί Πελασγών. Άναφέρεται πώς ot Π ε 
λασγοί ήρθαν απ’ την Α ρκαδία στην Θράκη καί τά νησιά πού βρίσκονται
κοντά σ’ αυτήν καί οτι πάλι Θράκες καί Πελασγοί μαζί είχαν καταλάβει την
’Αττική.
Ή στενή ακόμη σχέση καί συγγένεια μεταξύ Θρακών καί ’Αθηναίων
καταφαίνεται από συνεχείς κι επιφανείς επιγαμίες. ΟΙ επιφανέστεροι οί με
γαλύτεροι στ’ αλήθεια ανδρες των ’Αθηνών, ήσαν κατά τό ήμισυ Θράκες:
Ό αρχαίος εκείνος Μιλτιάδης — ο πρόγονος τοΰ Μαραθωνομάχου — πήρε
γιά γυναίκα τήν κόρη ενός Θρακιώτη Βασιληά. Επίσης ό Θεμιστοκλής ό
Σαλαμινομά,χος, ό Κί.μων, 6 Θουκυδίδης, καί πολλοί άλλοι είναι γνωστόν πώς
άλλοι ήσαν από πατέρα, κι άλλοι από μητέρα Θράκες. ’Επίσης Θρακιώτης βέ
ρος ήταν αργότερα κατά τήν Ρωμαϊκή εποχή κι ό αρχηγός τής έπαναστάσεως των σκλάβων, ό γνωστός Σπάρτακος. Τώρα δέ στά τελευταία χρόνια
Θρακιώτης άπεδείχθη πώς είναι καί ό πολιούχος τής Α,ιγίνης "Αγιος Νε
κτάριος. ( Πο ύ καταγότανε από τήν Σηλυβρία τής Θράκης).
*
Μ ία α π α ρ α ί τ η τ η π α ρ έ ν θ ε σ η
(Π αλαιά καί σύγχρονα ένδοξα ονόματα Θρακών).
— ’Από τά Βυζαντινά χρόνια καί τήν έποχή τής δουλείας μέχρι σήμε
ρα, μπορούμε ν ’ απαριθμήσουμε κι άλλα ακόμα ιερά καί ένδοξα ονόματα Θρα
κών, πού λάμπρυναν με τά έργα τους τον τόπο πού τούς γέννησε, εκτός άπ’
αυτά πού άναφέραμε. Απόγονοι Αύτοκρατόρων καί Π ατριάρχες καί ’Αρχιε
πίσκοποι κι εκλεκτοί επιστήμονες παρελαύνουν σ’ ,δ'λο αυτό τό διάστημα.
— "Οπως ό ’Ι ω ά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ό ς άπ’ τήν 'Ηράκλεια — Π έρινθο —- τής Προποντίδος — επί τής Θρακικής ακτής — τον ΙΖ ' αιώνα.
Είναι δ τελευταίος άπ’ τούς Κομνηνούς τής Τραπεζουντος.
— Ό Β α σ ί λ ε ι ο ς Β α τ ά τ σ η ς : Άδριανουπολίτης (1694). ’Από
τήν Άδριανούπολη Ιπίσης καταγόταν κι ό αύτοκράτορας τής Νίκαιας Ι ω 
άννης Βατάτσης, πού ήταν παιδί παπά.
— Ό ’Α θ α ν ά σ ι ο ς ό Ε '. Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Γεννήθηκε
στήν Άδριανούπολη τον 18ο αιώνα.
— Ό Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς . Οικουμενικός Π ατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως. Γεννήθηκε στήν Άδριανούπολη τον 18ο αιώνα.
— Ό

Χριστόφορος

ό Β\
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δρείας και πάσης ’Αφρικής. Κατάγονταν απ’ την Μάδυτο τής Θρακικής Χερσοννήσου. ;
■ — Ό Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς επίσης απ’ την Μά
δυτο τής Θράκης. ’Αναδείχτηκε μεγάλος επιστήμονας,, λαμπρός Ιεράρχης, Μη
τροπολίτης ’Αθηνών, καί Αρχιεπίσκοπος πάσης 'Ελλάδος.
— Ό Χ ρ ύ σ α ν θ α ς τέως Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς Α θ η ν ώ ν .
Α πό την Γρατινή τής Θράκης (που βρίσκεται κοντά στην Κομοτηνή). Διετέλεσε πολλά χρόνια καί μητροπολίτης Τραπεζοΰντος.
— Ό Ά λ ε ξ . Ε ύ μ ο ρ φ ό π ο υ λ ο ς (ό Λαυριώτης). Α π ’ την Μά
δυτο καί Αγιοναρίτης. Είναι αυτός που ξόδεψε την ζωή του μελετώντας κι
ερευνώντας τά χειρόγραφα τοϋ Α γίου 'Ό ρους καί την βιβλιοθήκη του. Οι
Ιστορικοί του κόσμου τον θαύμασαν γιά τις αποκαλύψεις του μέσα στις βι
βλιοθήκες. Βοήθησε στην αντιγραφή κωδίκων, τούς σοφούς του κόσμου, πού
τον τίμησαν με τό παράσημο τής δάφνης των αξιωματικών τής Γαλλικής Α 
καδημίας, γιατί συνέτρεξε πολύ την Μεσαιωνική ιστορία μέ τά δημοσιεύιιατά του.
— Ό Β λ ά σ η ς Γ α 6 ρ ι η λ ί δ η ς ά π ’ τ ο ύ ς «Έ π ι 6 ά τ ε ς».
( Κατ’ άλλους άπ’ τήν Άδριανούπολη) τής Θράκης. Γεννήθηκε στά 1848:
Διευθυντής χρόνια τής έφημ. «Άκρόπολις». Ή τ α ν ό Πρύτανις, τής Έλλην.
δημοσιογραφίας. Ό πιο σπουδαίος δημοσιογράφος τής περασμένης γεννιάς
στήν Ελλάδα.
— 'Ο Α ρ ι σ τ . Β ά μ β α ς άπ’ τά Μάλγαρα τής Θράκης (1842).
Σπούδασε στήν Α θήνα κι έγινε δημοσιογράφος καί πολλά χρόνια διετέλεσε
Νομάρχης. Αυτός ίδρυσε τήν Γεωργική 'Εταιρεία. Α φ η σ ε πολλά διδακτικά
καί λογοτεχνικά έργα.
——Ό Χ ρ ή σ τ ο ς Τ σ ο ύ ν τ , α ς . ’Α π’ τήν Στενήμαχο (185,7— 1934).
Ό φημισμένος 'Έλληνας αρχαιολόγος πού τίμησε τήν Θράκη στο πέρασμά του
ώς καθηγητής τοϋ .Πανεπιστημίου. Οι επιστημονικές αρχαιολογικές εργασίες
του, πασίγνωστες σ’ ολο τον κόσμο, καί μεταφρασμένες σέ ξένες γλώσσες,
αποτελούν μνημεία αθάνατα επιστημονικής έξάρσεως καί ύφους!..
— Ό Π . Κ α ρ δ α μ ά τ η ς (1,859 — . 1939 άπ’ τήν Σωζόπολη τής
Θράκης). Γεν. Δ)ντής τοϋ 'Τπουργείου ’Εσωτερικών. Μοναδική φυσιογνω
μία τού Πανελληνίου στα έλονοσιακά. Τό δνομά του έμεινε αθάνατο γιά τούς
αθλους του κατά τής ελονοσίας πού έμάστιζε χρόνια τήν 'Ελλάδα. Αυτός πρώ
τος καί μονάχος του δούλεψε γιά νά χτυπή,ση καί εξάλειψη τήν Αερναία
"Τδρα τής χώρας μας καί οί κόποι δεν πήγαν χαμένοι. Θά μνημονεύωνται
πάντα οΐ προσπάθειες τού μεγάλου Θρακιώτη, καί τό μεγάλο καί άφθαστο
έργο του'θά μείνη αλησμόνητο!
— Ό Α π ό σ τ ο λ ο ς Δ ο ξ ι ά δ η ς . Α π ’ τήν Στενήμαχο. Ό Θρα
κιώτη ς αυτός με τήν Πανελλήνια φήμη του μπόρεσε νά έπιβληθή καί στήν
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έπιστήμη που και στην πολιτική, και νά χρηματίση πολλές φορές υπουργός
τής υγιεινής καί' άντιπροσωπεύση τό έθνος στην Ευρώπη, επαρκέστατα σέ
πολλές κρίσιμες στιγμές.
—- Ό Κ ώ σ τ α ς Α η μ η τ ρ ι ά δ η ς. Στενημαχίτης κι αυτός. Γλύ
πτης μεγάλης αξίας. Δούλεψε στο Π αρίσι δημιουργώντας έργα, αξιόλογα.
« Ό δισκοβόλος» του — αριστούργημα μοναδικό — είναι τοποθετημένος στην
Νέα 'Τόρκη. Διετέλεσε πολλά χρόνια διευθυντής Καλών Τεχνών. Πέθανε τό
1934. Τό αριστούργημα αυτό βραβεύτηκε στους ’Ολυμπιακούς αγώνες τοΰ
1924. ’Αντίγραφό του είναι στημένο καί στην Αθήνα.
*
**
— Έκτος απ’ αυτούς ή Θράκη γέννησε ακόμα κι άνάδειξε οίνδρες φιλοπάτριδες πού έγιναν μεγάλοι ευεργέτες τής πατρίδος. Τέτοιοι στάθηκαν πολ
λοί στα μακρινά χρόνια τής, δουλείας. Μέ την αδιάκοπη εργασία πλούτισαν
καί πρόσφεραν τά πλούτη τους, — όπως οι Ήπειρώτες και άλλοι — γιά την
παιδεία καί τήν πνευματική αναγέννηση κι ανύψωση τής φυλής, καί τήν ανά
σταση τοΰ Έ θνους, μέ τήν 'ίδρυση σχολείων, καί τήν έκδοση βιβλίων γιά τον
Ελληνικό λαό. "Ενας άπ’ τούς μεγάλους ευεργέτες πού απέκτησε μεγάλη φή
μη άπ’ τό Π ανελλήνιο είναι καί 6 Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Μ α ρ α σ λ ή ς.
— Ό παποΰς του Σκάρλος ήταν θύμα τής Ελληνικής Έπαναστάσεως
γιατί κρεμάστηκε στά 1769 άπ’ τούς Τούρκους. 1
Στήν πατρίδα του τήν Φιλιππούπολη έχτισε Μεγάλη Σχολή. Τήν «Μαράσλειο Σχολή!» Αυτήν τήν άρπαξαν οί Βούλγαροι στά 1906. Στήν ’Αθήνα
έκτισε τήν «Μαράσλειο Παιδαγωγική ’Ακαδημία» καί τήν «Εμπορική Α κ α 
δημία». Ή Μαράσλειος βιβλιοθήκη του θά μεινη μνημείο τοΰ ζήλου καί τής
υψηλής διαθέσεως- τοΰ ανθρώπου γιά τήν πνευματική ανύψωση μέ τά βιβλία
τά διδακτικά καί γενικά τά πνευματικά έργα.
— Θά μπορούσε'κανείς ν’ απαρίθμηση καί πολλούς άλλους Θρακιώτες:
όπως τον Ν έ σ τ ο ρ α Τ σ α ν α κ λ ή , τον ’Α ν τ ώ ν η Κ ο μ ι ζ ό π ο υ λ ο,
τον Μ ο υ ρ κ ί 5 η άπ’ τήν Μάδυτο, τον Σ τ ί λ π ω ν α Κ υ ρ ι α κ ί 5 η απ’
τήν Κομοτηνή—-καθηγητή μέχρι τοΰ θανάτου του στο πανεπιστήμιο Θεσσαλο
νίκης, — τον άλησμόνητο Μά δύτίο Α. Κ α λ λ ί μ α χ ο ! Τις ποιήτρίες Α ύ 
ρ α Θ ε ό δ ω ρ ο π ο ύ λ ο ύ , Μ υ ρ τ ι ώ τ ι σ σ α καί άλλους πνευματικούς
ανθρώπους — σύγχρονους καί περασμένους — γιά· νά άφήσουμε δεκάδες'άλ
λων αφανών ευεργετών καί πνευματικών εργατών πού’διέπρεψαν καί διαπρέ
πουν μέ τις επιστημονικές εργασίες τους.
' ’• — Είναι όμως αυτοί πού άναφέρθηκαν αρκετοί γιά νά θαμπώσουν έκεΐνον ποΰ ερευνά ή μελετά νά γνωρίση ο,τι πνευματικό παρήγαγε ή Θράκη στά
χρόνια τής δουλείας, κι έπειτα στά έκατό τόσα' χρόνια τής ελεύθερης ζωής
τοΰ Ελληνισμού;
!
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— "Ολη αυτή ή χορεία αποτελεί μιαν αλυσίδα από διαλεχτούς "Ελληνες
Θράκες πού πρόσφεραν τά πάντα για την-συντήρηση τού 'Ελληνισμού καί τό
δυναμισμό του σ’ όλους τούς πολυποίκιλους αγώνες του, καί τήν αντοχή του
εναντίον όλων τών εχθρών τού γένους. Είναι άνδρες Πανελλήνιοι, πού πί-,
στεψαν στο μεγαλείο τής φυλής καί στο μεγάλο προορισμό τής πατρίδος μας.
— Άλλα καί αγωνιστές άνάδειξε ή Θράκη στα χρόνια τής έπαναστάσεως όπως: ό οπλαρχηγός Κ ο ύ τ α β - ο ς καί οί Β ι σ β ί ζ η δ ε ς τής Αί
νου, οΐ όποιοι πρόσφεραν τό αίμα τους, τό είναι τους, καί ολα τά αγαθά τους
πιστεύοντας σέ μιαν 'Ελλάδα άναγεννημένη μαζί με τήν πατρίδα τους τήν
Θράκη.
"Ολοι αυτοί οί Πατριάρχες, ’Επίσκοποι., νομικοί, γιατροί, δικαστές καί
δασκάλοι, καί ηγεμόνες καί υπουργοί, τραπεζίτες καί έμποροι, όλοι αγωνίστη
καν για μιαν ιδέα! Τήν ανάσταση τού γένους με τήν παιδεία καί τήν πνευμα
τική ανύψωση πού χωρίς αυτήν δεν απολυτρώνονται τά έθνη, {όπως δίδαξε
ό Κοραής). "Επειτα άπ’ τήν απαραίτητη αυτή παρένθεση, ξαναγυρίζουμε
πάλι στο θέμα μας».
*
Κοινή ή καταγωγή
Ελλήνων.

καί

ή

ό μ ο γένεια

Θρακών

καί

— Στην εποχή τών Μηδικών τών μεγάλων αγώνων τής 'Ελλάδος κατά
τής Περσίας οί Θράκες δεν έλαβαν μέρος γιατί είχαν ύποδουλωθή προηγου
μένως. Ά λλ’ όμως άναψέρεται απ’ τον 'Ηρόδοτο κάποιο περιστατικό τό όποιο
νομίζουμε 8τι δεν είναι ανάξιο προσοχής. Διηγείται δηλ. ότι ό Βασιληάς τών
Θρακών Βισαλτών δεν ύπετάγη ούτε αυτός στον Ξέρξη. Αλλά άποσύρθηκε
μέ τό μεγαλύτερο μέρος τού λαού του πάνω ψηλά στα βουνά τής Ροδόπης.
Στους δέ εξη γυιούς του είχε απαγορεύσει νά εκστρατεύσουν μαζί μέ τον
Ξέρξη κατά τής 'Ελλάδος. Αύτοί Ιπειδή έπιθυ μούσαν νά ίδοϋν τον πόλεμο
ακολούθησαν τον Ξέρξη. "Οταν όμως έπέστρεψαν σώοι καί άβλαβεΐς ό πα
τέρας τους πού αγαπούσε πολύ τήν 'Ελλάδα, τούς έβγαλε τά μάτια, γιατί πο
λέμησαν κατά τής 'Ελλάδος. Καί απ’ τον Δημοσθένη δέ, καί απ’ τον Θουκυ
δίδη, καί απ’ τον Ξενοφώντα, μαθαίνουμε ότι οί Θράκες σέ πολλές περιπτώ
σεις είχαν συμμαχήσει μέ τούς "Ελληνες καί μάλιστα μέ τούς Αθηναίους.
"Οθεν δ Δημοσθένης άποκαλεΐ περιποιητικά τούς Θράκες «ήμέτερους» (τών
Αθηναίων) φίλους καί συμμάχους. Οί Θράκες βασιληάδες έλάμβανον στρα
τηγούς άπ’ τήν 'Ελλάδα.
— Αύτά όλα πού άνέφερα νομίζω πώς είναι ικανά νά πείσουν τον κα
θένα γΐά τήν κοινή καταγωγή καί τήν όμογένεια τών Θρακών καί τών 'Ελλήινων τής Νοτίου Ελλάδος καί δ'τι ή συναίσθηση αυτή άν καί σκοτεινή, δια σιτί
ζεται στήν συνείδηση τών Θρακών άτταβιστικά.
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— Αυτά περίπου για τήν σχέση καί την στενή συγγένεια μεταξύ Θρα
κών καί 'Ελλήνων στην ’Αρχαιότητα.
♦*
Φ
Ή

συμβολή τής Θρ άκης
ν η σ η τ ή ς Ελλάδος!

στην

πνευματική

άναγέν-

— Μά καί ή συμβολή τής Θράκης στήν πνευματική αναγέννηση τής 'Ελ
λάδος δεν ήταν ευκαταφρόνητη. Τήν εποχή πού ή Ρώμη προσπαθούσε νά έκρωμαιση τήν Θράκη αναφαίνονται στις Θρακικές πόλεις επιφανείς ανδρες
— όπως ό Δημόκριτος από τά "Αβδηρα, ό Π ρωταγάρας, ό 'Εκαταΐος, ό Ά γ
νάξαρχος πού ήταν φιλόσοφοι, ό Λιακλείδης μηχανικός καί τόσοι άλλοι διά
σημοι επιστήμονες, πού εκπροσωπούσαν τήν 'Ελληνική επιστήμη, τήν φιλοσο
φία καί τήν τέχνη όπως λ.χ. ό γλύπτης Π αιώνιος καί άλλοι. ’Α π’ όλους όμως
τούς πανάρχαιους αυτούς φιλοσόφους πού άναψεραμε τής Θράκης, δεν θά ήταν
υπερβολή νά πούμε — ιδιαιτέρως γιά τον φιλόσοφο Δημόκριτο — πού ήταν ■
—
μήν έκπλαγήτε παρακαλώ —- ό πρωτοπόρος τής άνακαλύψεως τής ατομικής
βόμβας! ’Ελάχιστοι δυστυχώς καί σήμερα γνωρίζουν ποιος ήταν ό πρώτος
πραγματικός εφευρέτης τής καταπληκτικής αυτής άνακαλύψεως ή όποια ώς
γνωστόν τόσο έχει αναστατώσει σήμερα τή ζωή τής άνθρωπότητος. Αϊ λοι
πόν! "Ελληνας ήταν — καί μάλιστα Θρακιώτης — ό εφευρέτης της! 'Ό π ω ς
'Έλληνες ήσαν οΐ εφευρέτες κάθε πνευματικής κατακτήσεως καί επιστημο
νικής άνακαλύψεως — όπως οι πρώτοι άεροπόροι, πού φιλοδόξησαν νά δια
σχίσουν τούς αιθέρες, ήσαν καί αυτοί 'Έλληνες, ό Δαίδαλος καί 6 "Ικαρος.
*
**
Δ Η Μ Ο Κ ΡΙΤ Ο Σ . Ό ε π ι φ α ν ή ς φ ι λ ό σ ο φ ο ς τ ή ς Θ ρ ά κ η ς . ( Ό
πρωτοπόρος τής άνακαλύψεως τής ατομικής βόμβας!).
— Ό Δημοσιογράφος Τάκης Μπαρλάς σ’ ένα άρθρο του σέ κάποιο
τεύχος τού περιοδικού τύπου, μάς λέγει αρκετά πάνω σ’ αυτό τό θέμα σκια
γραφώντας υπέροχα τήν προσωπικότητα τού Θρακιώτη φιλοσόφου... «Δεν εί
ναι μάς λέγει περίεργο ότι ήταν Έλληνας Θρακιώτης ό πρωτοπόρος τής ατο
μικής ένεργείας. Τό περίεργο είναι ότι ήταν'.. ’Αβδηρίτης. Ό υπέροχος αυ
τός φιλόσοφος καί επιστήμων τής άρχαιότητος — ό μέγας Δημόκριτος — ό
Ιδρυτής τής Άτομιστικής Σχολής (γιατί υπήρχε στην- ’Αρχαιότητα καί Σχο
λή πού ήσχολεΐτο μέ τά άτομα. Τά μυστηριώδη άπειροστομόρια πού αποτε
λούν τό Σύμπαν!). Γενήθηκε καί πέρασε τά νεανικά του χρόνια ατά "Αβδηρα. Οί ’Αβδηρίτες ξεχώριζαν μέσα στον αρχαίο κόσμο γιά τήν ραστώνη τους
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καί τήν_ άμεριμνησία τους.·. Ή τ α ν ένας φιλήδονος λαός από ξέγνοιαστους
άκαμάτηδες καί γλεντζέδες, που χαιρόταν τήν ζωή με τή φινέτσα. τοΰ "Ελ
ληνος, καί τή νωχελή τρυφερότητα τοΰ ’Αφρικανού.
— : Περιφρονοϋσαν τήν δράσι, κί απάνω άπ’ ό'λα τόν πόλεμο. Θά τρί
ζουνε ασφαλώς τά κόκκαλά τους μέσα στους τάφους των, ό'ταν σκέπτωνται πώς
ένας συμπολίτης τους έγινε αίτια κι αφορμή, νά έφευρεθή ή ατομική βόμβα!..
Γιατί αυτοί κοροΐδευαν τούς Σπαρτιάτες καί σάρκαζαν τόν ήρωϊσμό τους.
"Ελεγαν ό'τι ό ηρωισμός των Σπαρτιατών ήταν στήν πραγματικότητα κουρουφέξαλα. Οί άνθρωποι άπλούστατα προτιμούσαν νά πεθάνουν απ’ ευθείας
στη μάχη, παρά νά ζοΰνε μιά ζωή σκληρή, γεμάτη άπό τραχύτατες στρατιω
τικές ασκήσεις καί στερήσεις. Για ποιο λόγο νά ζοΰνε; Για νά ξεθεώνωνται
όλη τήν ήμερα σέ κουραστικά γυμνάσια καί τό βράδυ νά πίνουν τόν μέλανα
ζωμόν;...
♦
— Έ ν τούτοις ό λαός αυτός τών τεμπέληδων πού κοροΐδευε τόν ήρωϊσμό
έδωσε στην ανθρωπότητα έναν ήρωα. Γιατί ήταν ένας αληθινός ήρωας ό Δημόκριτος. Μεγάλη μορφή τής διανοήσεως μέσα σ’ ενα πλήθος ηρωικών καί
μεγάλοιν μορφών. Ό Θρακιώτης Δημόκριτος ήταν δίχως άλλο μιά άπό: τις
μεγαλύτερες μορφές. Με τήν απέραντη ευρύτητα τοΰ πνεύματός του, καί τήν
καταπληκτική του προσωπικότητα, ξεχωρίζει *μέσα στις επιβλητικές μορφές τών
'Ελλήνων επιστημόνων Π ροφητών, πού φωτίζουν μέ άνέσπερο φώς τούς πνευ
ματικούς ούρανούς τής Ελλάδος. 'Ο Δημόκριτος — καθώς εξομολογείται 6
ίδιος σ’ ένα απόσπασμά του — ποΰ διασώθηκε τη-· προτιμούσε νά βρή τήν
«αιτιολογία», τήν επιστημονική ερμηνεία τοΰ κόσμου, παρά νά κερδίση τό
στέμα τοΰ Βασιλιά τής Περσίας. Ό πόθος του αυτός έγινε πραγματικότης...
Ό Δημόκριτος άνέτρεψε δλες τις επιστημονικές θεωρίες τών προκατόχων του,
κι επέβαλε τή δική του. Είναι ή θεωρία των «ατόμων» πού άνοιξε στήν έποχή του νέους δρόμους στήν επιστήμη. Νέους μεγάλους ορίζοντες, κι-εξακο
λουθεί έ'πως βλέπομε νά βασιλεύη καί σήμερα. Έφαντάσθηκε τό Σόμπαν χω
ρισμένο σέ αναρίθμητα σωματίδια, πού' ή μικρότης των τά κάνει νά μήν είναι
αντιληπτά.'· Τά σωματίδια αυτά, χωρισμένα μέ τό κενόν — το ενα μέ τό άλλο,—
δεν μπορούν τά ίδια νά χωριστούν, γιατί γεμίζουν όλότελα τό χώρο τους, καί
δεν έχουν μέσα τους κενόν. Γ ι’ αυτό λέγονται άκοφτα. "Ατομα (από τό ά στε
ρητικό, καί τό τέμνω). "Ατομα λοιπόν είναι τ’ άπειροστομόρια, άπό τά όποια
άποτελεΐται ο,τι υπάρχει μέσα μας, καί γύρω μας. Ζωντανό ή νεκρό. ’Ο ργα
νικό ή ανόργανο. Θεωρία τολμηρότατη για τήν εποχή- της. Οΰσιάστικά καί
ριζικά πρωτότυπη, πού τήν εφεύρε καί τήν έθεμελίωσε ό Θρακικής καταγω
γής φιλόσοφος, ό Δημόκριτος,, καί πού κατέληξε σήμερα στήν καταπληκτικά)τερη άνακάλυψι τών αιώνων.
-
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, — Τό αχόρταγο ανθρώπινο πνεύμα, ακατάβλητος δαμαστής των φυσι
κών δυνάμεων, κατώρθωσε σήμερα νά διάσπάση τό, άτομο, ν’ άνακαλύψη;τήν
πυρηνική του ενέργεια, καί νά κατασκευάση τήν ατομική βόμβα! Τό τρομερώτερο όργανο ολέθρου, έρημώσεως καί καταστροφής...
Ή

σύγχρονη

πνευματική

συμβολή

τής

Θ ρ ά κ η, ς.

— Μά καί ή σύγχρονη Θρακιώτικη συμβολή (Εστω καί άν δεν περιλάβουμε καί τήν Πόλη — που είναι κι αυτή Θράκη — στήν πνευματική άναγέννηση, έκτος απ’ τήν χορεία των Θρακών πού άναφέρθηκε προηγουμένως
είναι αξιόλογη. Α ρχίζει απ’ τον Βιζυηνό, και τελειώνει με τούς σύγχρρνους
συγγραφείς καί λογοτέχνες. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς ξεχωρίζουν γνωστές καί ά
γνωστες μορφές. 'Ό πω ς, ό Στίλποιν Κυριακίδης, ό Θαλλίδης, ό Κουρτίδης,
(ό φιλοσοφημένος αυτός ποιητής, παιδαγωγός καί κριτικός).
— Τό περίλαμπρο ποιητικό αστέρι, — τό καμάρι τής 'Ελλάδος καί τής
Θράκης — ό αλησμόνητος Γ. Βιζυηνύς! Ό λιγώτερο ποιητής καί περισσό
τερο πεζογράφός μά περισσότερο απ’ όλους στήν ψυχή Θρακιώτης. Σωστός
πατριδολάτρης! Ξεφωνίζει μ’ άδολη πατριωτική φωνή στο ποίημά του. «Θρα
κών 'Ασμα» προτρέποντας τά Θρακόπούλα νά είναι περήφανα πάντα για τήν
καταγωγή τους.. Αναφέρει γιά τό φώς πού εφυγε άπ’ τή Θράκη καί πώς
καθήκον όλων είναι νά τό ξαναγυρίσουν στήν πατρίδα τονίζοντας·.
«... Καθείς άς προσπαθεί
τό φώς νά φέρη τώρα,
στήν πρώτη του τή χώρα».

'

■- ■
■'

''

Καί συνιστά μέ δικαιολογημένη πατριωτική υπερηφάνεια!
«Γι’ αυτό τό μέτωπο ψηλά,
Θρακόπούλα καϋμένα
καί ψάλλετε μ’ εμένα!».
— Θεωρείται ό άξιος πρωτοπόρος τού ψυχολογικού διηγήματος στήν 'Ελ
λάδα. Πολλά θά είχε νά μάς προσφέρη ακόμη ή Θρακιώτικη αύτή μυστικο
παθής ψυχή, άν δεν εχανε τήν πνευματική της Ισορροπία πεθαίνοντας πρόω
ρα, όπως πέθανε ό αλησμόνητος Τροβαδούρος τής Θράκης καί ιδιαίτερα, τής
πατρίδος του Βιζύης... Επίσης ό Θανάσης Κατραπάνης πού οι στίχοι του
μυρίζουν έξοχή. Ό Ραυτόπουλος, ό ζηλωτής τού Δημοτικού τραγουδιού, πού
δίκαια ό ’Ά γρ α ς τον παρομοιάζει μέ τον Κουστάλλη. Ό χαλκέντερος Ν. Π ο 
ριώτης, ό όποιος πλούτισε τή λογοτεχνία μας μέ τις μεταφράσεις τόσων 'Ελ
λήνων ξένων συγγραφέων καί θεατρικών ποιητών. Ό αείμνηστος κριτικός
καί έκλεκτός Κλέων Π αράσχος πού φιλόπονη σε τις γνωστές μεταφράσεις τού
«Μπωντελαίρ», Ό Κώστας Βάρναλης τό αληθινό αυτό ηφαίστειο, ό ποιητής
καί πεζογράφος καί κριτικός καί μαχητής των κοινωνικών άγώνών. Ό ’Ά ρ -
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γης Κόρακας καί άλλοι. Μά τί νά πούμε καί για, τούς ιστορικούς τής Θράκης:
Ή Θράκη ευτύχησε τά τελευταία χρόνια νά έχη τέσσαρες ιστοριογράφους. Τέ
τοιους ερευνητές όπως τον αλησμόνητο φιλόλογο καί παιδαγωγό Μυρτΐλο Ά ποστολίδη, τον Ιατρό Κ. Κουρτίδη λαμπρό λαογράφο και πολιτευτή καί 'Τπουργό. Τον ιατρό Άχιλλ. Σαμοθράκη λεξικογράφο και συγγραφέα τής ιστο
ρίας τής ’Ιατρικής, καί τέλος τον αείμνηστο συγγραφέα — καθηγητή — λο
γοτέχνη — Ιστορικό καί Πρόεδρο τής.'Εταιρίας Θρακικών Μελετών Πολύ
δωρο ΓΙαπαχριστοδούλου.
(Ο Ι τρεις πρώτοι έργάσθηκαν νά ερευνήσουν την Ιστορία τής Θράκης
και πέθαναν αποχαιρετώντας τή ζωή μακρυά απ’ τή Θράκη στην ’Αθήνα,
φτωχοί καί δυστυχισμένοι. Ό τέταρτος πέθανε κι αυτός στήν πρωτεύουσα συ
νεχιστής τού έργου των τριών συμπατριωτών του. Είναι ένας από τούς εκ
λεκτούς του Πανθρακικοΰ Πανθέου).
— Μά καί Θρακιώτισσες ακόμα καλλιτέχνιδες καί καλλιτέχνες βλέπουμε
καί σήμερα ακόμα σύγχρονα νά έχουν διακριθή στο στίβο των ωραίων καλλι
τεχνικών εκδηλώσεων. "Οπως ό αείμνηστος ηθοποιός Βασίλης Λογοθετίδης,
δ Βασ. Άργυρόπουλος, οί φημισμένες βεντέττες: Ή τραγουδίστρια τής Ν ί
κης Σοφία Βέμπο, οι Καμοτηναΐες: Ή Σόνια Ζώΐδου, ή Μάριον Σίβα καί
άλλες πού τιμούν τ’ όνομά τους μά καί τον τόπο πού τούς γέννησε. Τέλος καί
γιά τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ καί τον εξαίρετο Νίκο Κούρκουλο λένε πώς
έχουν την καταγωγή άπ’ την Άνατολ,ική Θράκη. Γιά τούς δύο όμως τελευ
ταίους τό αναφέρουμε μ’ επιφύλαξη.
— Αυτή εΐναι σύγχρονη πνευματική καί καλλιτεχνική μέ λίγα λόγια συμβολή τής Θράκης μέχρι σήμερα.
Φ*
Φ
Μ ια

απαραίτητη

διαδρομή

ανάμεσα

στούς

αιώνες!

— Συνεχίζοντας την διαδρομή μας ανάμεσα στούς αιώνες, εξηγούμε πώς:
— Την Θράκη την άγνωστη στούς πολλούς πάμε όπως είπαμε νά γνω
ρίσουμε, γιατί πολύ λίγα γνωρίζει γ ι’ αυτήν ό Ελληνικός λαός, μά καί πολύ
λιγώτερα πράγματα γιά τήν Θράκη διδάσκονται καί στα σχολεία. Βλέπει κα
νείς στά προγράμματα των σχολείων σπάνια πράγματα γιά τή Θράκη — Ιδίως
στά βιβλία των παιδιών μας — . ’Έτσι ή Θράκη, παραμένει ξένη γιά τό πολύ
Ελληνικό κοινό, μέ συνέπεια ή αγάπη των 'Ελλήνων των άλλων διαμερισμά
των τής χώρας μας, νά είναι μικρή γι’ αυτήν, γιατί καί ή γνωριμία της είναι
λίγη, άν όχι ανύπαρκτη! Καί όμως ή Θράκη ή χώρα τού Ό ρφ έα, ή Διονυ
σιακή αυτή χώρα μέ τά 22 αρχαία ’Έθνη, ή πολυανθρωπότερη, μέ τ ’ ανά
λογα επίσης είκοσι δύο Κράτη, — όπως τό ισχυρότατο Κράτος των Όδρυσσών, — πού άνάδειξε μεγάλους καί σπουδαίους βασιληάδες καί παρουσίασε καί
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Απέδειξε λαμπρά κατορθώματα και χαρίσματα θαυμάσια, — ώσπου τέλος α
φομοιώθηκε απ’ τον 'Ελληνικό πολιτισμός θάπρεπε ν ’ αποτελεί τό πιο ενδια
φέρον, τό πιο αγαπητό θέμα των βιβλίων καί τής Ιστορίας μας. Γιατί ή
Ιστορία, ή εθνολογία, ή αρχαιολογία, ή λαογραφία, τά έγγραφα κι οι κώδικες,
κι οΐ τέχνες κι ό πολιτισμός της, κι οί περιηγητές, καί οί άνασκαφές. (Τε
λευταία όπως διαβάσαμε στον τύπο άνεκαλύφθη ατόφια καί μία χρυσή κε
φαλή Ρωμαίου Αύτοκράτορα κοντά στο Διδυμότειχο). Καί τά ^γθ-νι καί έθι
μα, καί θέσμια κι ή αποκάλυψη ολόκληρων 'Ελληνικών θησαυρών, ολ’ αυτά
αποτελούν τά πιο ατράνταχτα1καί λαμπερά ντοκουμέντα, δτι ή Θράκη από
τού Αίμου μέχρι τού Αιγαίου, υπήρξεν σ’ όλους τούς αιώνες ■
— από τής έποχής τής ’Αθηναϊκής δημοκρατίας 'Ελληνική! "Οτι ή 'Ελληνικότητα αύτή ου
δέποτε έξέλιπε ώς τά σήμερα, παρ’ ολη τήν επιβουλή τών Βουλγάρων, καί
τήν καταστροφή τού 'Ελληνισμού με τήν ανταλλαγή καί τήν μετανάστευση
άπ’ τά κυριώτερα σημεία τής όλης Θράκης, καί ότι ουδέποτε αμφισβητήθηκε
από επιστήμονες καί ερευνητές, παρά μόνο άπ’ τούς κακόπιστους καί ψευδολάγους εχθρούς μας, πού μάχονται με τό ψέμμα ώς γνωστόν, καί τήν επιστη
μονική απάτη γιά νά δημιουργούν παντού καί πάντοτε δικαιώματα κι αξιώ
σεις, καί εντυπώσεις, πού άπατούν τήν κοινή γνώμη τών ξένων. Στη Θράκη
μας ολα βοούν γιά- τή Ελληνικότητά της. Κι οί κάμποι της. Κι οί «Βίγλες»
της ( ’Αρχαία φρούρια κτισμένα στις κορυφές τών βουνών καί τών λόφων).
Καί τά μάρμαρα, κι οί παληές επιτύμβιες επιγραφές, καί τά νομίσματα, κι ο'ι
τάφοι, καί τά κτερίσματα, (πού αποκαλύπτει ή σκαπάνη τού αρχαιολόγου),
και τ ’ ανάγλυφα, κι οί Βυζαντινές εκκλησίες, —- πού υψώνουν τούς σεβά
σμιους καί επιβλητικούς τρούλους των — καί τά Βυζαντινά νομίσματα, (οσα
υπάρχουν πάνω στή γη ), όλα διαλαλούν καί βροντοφωνούν τήν Ελληνικότητα
τής Θράκης!..
*
**
'Η ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν έ λ ι ξ η τ ή ς Θ ρ ά κ η ς ,
( ’Απ’ τήν Βυζαντινή εποχή ώς τά σημερινά χρόνια)
— Καί τώρα μέ λίγα λόγια άς παρουσιάσωμε τήν εικόνα τής ιστορικής
άνελίξεως τής Θράκης, από τό τέλος τής εποχής τής Κλασσικής άρχαιότητος
μέχρι σήμερα. Οί Θράκες στάθηκαν κατά τήν εποχή τής Βυζαντινής αυτο
κρατορίας σωστό προπύργιο στις επιθέσεις κι επιδρομές τών βαρβάρων μά
πρό παντός τών Βουλγάρων, στον 3ο μ.Χ. προ παντός αιώνα. Ο ί Θράκες ώς
"Ελληνες καί Χριστιανοί μαζί, αποτελούν τήν σπονδυλική στήλη τού Βυζαν
τινού Κράτους. ’Απ’ τον Αίμο ώς τό Αιγαίο, πυκνοκατοικημένη πειά ή 'Ελλη
νική Θράκη προασπίζει τήν Κων)πολη. Έκεΐ συγκρούωνται οί Βάρβαροι λαοί
προς τούς Βυζαντινούς. Ή Θράκη είναι τό πραγματικό σταυροδρόμι τής Ά -

δό
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νατολής καί τής Δύσεως. ’Εκεί χύνονται σαν αληθινοί χείμαρροι οί εχθροί τής
Αυτοκρατορίας!.. Έκεΐ εκτυλίσσονται τά δραματικώτερα γεγονότα τής συγκρούσεως αυτής των λαών. Ή Θράκη ερημώνεται χιλιάδες φορές, καί ο! Θρά
κες άποδεκατίζονται. Μά ή χώρα αυτή δεν παύει νά είναι τό 'Ελληνικώτερο
προπύργιο — όπως καί σήμερα — τής Αυτοκρατορίας, εναντίον των Σλαύων
καί Βουλγάρων, πού περνώντας τον Αίμο, πότε νικούν καί πότε νικούνται.
Πότε φθάνουν ώς τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως, καί πότε άποσύρονται
ήττημένοι, ντροπιασμένοι πέρ’ άπ’ τον Αίμο. Ο ι επιδρομές τους — οποος εί
ναι γνωστόν -—- αποτελούν τις αμαυρότερες σελίδες τής εποχής τού Βυζαν
τίου. Τά πειό αιματόβρεχτα γεγονότα τής ιστορίας μας. Στην έποχή τού Ν ι
κηφόρου — πού στις διόδους τού Αίμου ύπέστη πανωλεθρία — οί Βούλγαροι
ξανάρχισαν πάλι τις επιδρομές τους καί «κατίσχυσαν Θράκης καί Μακεδο
νίας», κι ό κόσμος έφευγε προς τά κάτω «μηδενός διώκοντος»! Σ αυτό ακρι
βώς τό χωρίο στηρίζουν οί Βούλγαροι 'Ιστορικοί — όπως ό Ζλατάρσκη καί
άλλοι νεώτεροί του — τις προσπάθειες τους. Σχηματίζουν τον ιστορικό χάρ
τη τής Βουλγαρίας τού Θ ' αίώνος, απλώνοντας τά όριά τους στο πιο με
γάλο μέρος τής Θράκης καί Μακεδονίας. Ξεχνούν όμως πώς τούς κατενίκησεν ό Αέων ό Ε ' καί τον απαίσιο Κρούμο ό Τσιμισκής στά 970 στην Άρκαδιούπολη νικώντας τούς Ρώσους πού κατέβηκαν κατακτώντας τούς Βουλγά
ρους καί τούς έδιωξε. Καί τέλος τον Βασίλειο το Βουλγαροκτόνο, πού κα
τέλυσε τό Βουλγαρικό Βασίλειο, κι έκαμε τούς Βουλγάρους υπηκόους τής
Αυτοκρατορίας (1019) καί ώς βορεινό σύνορο ώρισε τον Αίμο πού κράτησε
ώς τούς Κομνηνούς καί ’Αγγέλους (1081— 1204). Ο ί Βούλγαροι οσα μέρη
πήρανε καί τά κράτησαν τά ώνόμασαν «Ζαγορά». (Π ο ύ σημαίνει δηλ. πέρ’
άπ’ τον Αίμο). Ή ζώνη δμως κάτω απ’ τον Αίμο (ή γνωστή οροσειρά πού
ονομάζεται ώς γνωστόν «Μπαλκάν» έξ ού καί «Βαλκάνια») μέ τήν λοιπή Θρά
κη, ανήκε στην Έλλην. Αυτοκρατορία, ώς τήν κατάλυσί της. Γ ι’ αυτό με βε
βαιότητα συμπεραίνουμε οτι ή κυριαρχία των Ελλήνων Βυζαντινών στή Θρά
κη κράτησε παραπάνω από χίλια χρόνια (από τό 395— 1453) καί ή ανά
μνηση όλης τής Θράκης ώς χώρας 'Ελληνικής, δεν εσβυσε στούς κατοπινούς
Βυζαντινούς χρονογράφους ώς τά σήμερα. Ή έποχή τής Τουρκοκρατίας στή
Θράκη μένει σκοτεινή καί ανεξερεύνητη. Πολλά δμως μπορεί νά μάθη κα
νένας άν άνατρέξη σέ πηγές, άν έξετάση τά Βυζαντινά μοναστήρια, τις περι
γραφές τών περιηγητών, τούς κώδικες καί συντεχνίες, τά Τουρκικά αρχεία
κ.λ.π.
— Τό 1920 στις 14 Μαΐου ή Θράκη ελευθερώθηκε άπ’ τον εχθρικό ζυγό.
“Εννοιωσε από τότε γιά καλά τό αίσθημα τής ελευθερίας κι άπετέλεσε από
τότε τό «Διαμάντι» τής 'Ελληνικής πατρίδας. “Εγινε ή πιο όμορφη, ή πιο
πανώρια ή πιο ακριβή κόρη τής ιιεγάλης μάνας μας Ελλάδας, έπειτα από
τόσων χρόνων αγωνίες, αΐματα, καί θυσίες...

Ή. Θράκη Slo. ιμέσου των αιώνιοί

Si

■ Α ΤΗταν ένα θερμό. προμνό του Μαγιού. Τά 'Ελληνικά στρατεύματα
αφού έκαναν απόβαση και κατέλαβαν την- ’Αλεξανδρούπολη, προχώρησαν την
ίδια, μέρα καί κατέλαβαν.την Κομοτινή. Μ’ αληθινή αλλοφροσύνη ενθουσια
σμού ρ! Θράκες υποδέχτηκαν τον Ελληνικό στρατό!..-Χιλιοστολισμένη ή Θρακική: φύση, πανηγύριζε!... QI βουνοκορφές τής Ροδόπης καί του ’Ίσμαρου
έγειραν για λίγο ευλαβικά τις κορφές τους στά ηρωικά, παλληκάρια;που; έ
φεραν πάνω στις φτερούγες τής δόξας, την ποθητή λευτεριά... 'Ό λα λαμπο
κοπούσαν από χαρά σε μια γάζα άχνορόδινης ομίχλης. Τά πλήθη ζητωκραύ
γαζαν καί τά κορίτσια έρραιναν τό στρατό με λουλούδια καί ροδοπέταλα. ’Α
λησμόνητες συγκινητικές στιγμές! ’Έπειτα ήρθε 6 φριχτός, ό ανελέητος, τε;
λευταΐος πόλεμος... Θυσιάστηκαν πολλά παλληκάρια τής Θράκης στο βωμό
του Μολώχ τού πολέμου.... μαζί·με τ ’ αδέλφια των άλλων διαμερισμάτων τής
'Ελλάδος μά δόξασαν τό ονομα τής πατρίδας!.·.. ’Έπειτα ήρθε ή επάρατη Βουλ
γαρική κατοχή, κι ό άδελφοκτόνος απαίσιος πόλεμος! Τώρα μέ τό δίκηο της
ή Θράκη χαίρεται τά αγαθά τής ελευθερίας!...
*
Ή

γ οη τ ε ί α τ ή ς

Θ ρακικής

λαογραφίας!

— Τέλος, άς κλείσουμε την ιστορική καί πνευματική σελίδα τής Θράκης
καί άς ασχοληθούμε γιά λίγο καί μέ την λαογραφία της.
— Ή λαογραφία είναι γνωστόν πως είναι ό καλλίτερος, καθρέφ τηςτής
ψυχής των λαών!.. Ή Θράκη υπήρξε χώρα ανέκαθεν πλούσια σε. λαογραφ ικές εκδηλώσεις. Ά π ’ τούς άρχαιοτάτους χρόνους ξεχωρίζει γιά τά περίεργα
έθιμά της! Γιά τά θέσμιά της... Τό λαϊκό της δίκαιο. Τό· αγροτικό. Τό επαγ
γελματικό. Πού είναι όμοια μέ τά σημερινά. Ο ι Θράκες περιέσωσαν μέσα στο
πέρασμα τού χρόνου πολλών αιώνων, όλες τις συνήθειες .των ■αρχαίων Θρα
κών. 'Ό λες τις προλήψεις. Τά περίεργα έθιμά τους. 'Ό λα γενικώς τά θέσμιά
της πού τόσο θαυμάσια τά περιέγραψε στο βιβλίο τού: <<Τά θέσμιά τής Θρά^
κης» ό Άρειοπαγίτης Σπήλιος Σακελλαριάδης, Έ τσ ι περνούμε πληροφορίες
πώς ·ό χαρακτήρας τού αγνού
τού πιστού — τού ηρωικού — τού πνευμα
τικού
τού προοδευτικού — τού.,πειθαρχικού — καί παραγωγικού; Θράτ
κιώτη, ανάμεσα άπ’ τούς αιώνες, παραμένει αναλλοίωτος!.. Τά χαρακτηριστώ
κά του αμετάβλητα πού μάς} δίνουν, έκτυπο τό,ν τύπο τού Θ ράκος -από τότε, ,ώς
σήμερα. Επόμενος άν θέλουμε νά μιλάμε γιά την συγγένειά: μας με- τούς πά
λη ούς προγόνους μας Θράκες, πρέπει νά προστρέχωμε. στή; λαόγρ.αφία -τής
Θράκης, ώς τήν καλύτερη πηγή γ ιά .ν ’ αντλήσουμε τά στοιχεία πού μάς δεί
χνουν τις ομοιότητες καί τις διαφορές-τής ψυλής μας..·. Στή λαογραφία: θά
προστρέξουμε γιά νά εξηγήσουμε τούτο ή εκείνο τό-φαινόμενο τής ζωής πού
αιώνες, ολόκληρους .τώρα κυλάει ίδια κι άπαράλλαχτη μέσα στο .τραχύ., τό ,ήπε,ι-
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ρωτικό κλίμα τή; Θράκης. (Π σ υ ένώ το χειμώνα εΐναι τόσο κρύο, τό καλο
καίρι όμως είναι ευχάριστο...). Π άνω στα πανύψηλα βουνά της, κάτω στις
απέραντες πεδιάδες της (τις εύφορες) καί στα πρασινάμαυρα δάση της, ή
ζωή αιώνες τώρα κυλούσε καί κυλάει ή ΐδια μ’ όσες κι άν πάρενεβλήθησαν
δυσκολίες κι εμπόδια. Μέσα από κά-θε ρουμάνι, από κάθε πηγή, από κάθε
λαγκαδιά, ξεφυτρώνει κι από μια μυθολογική παράσταση!.. Έ τ σ ι καί σήμερα
αί πηγές καί τά ποτάμια τής Θράκης, εΐναι ή χαρά για τ’ αρχαία ξωτικά καί
τις νεράιδες!.. Τά πυκνά δασωμένα μέρη, κατοικίες γιά τούς τραγόποδες Σατύρους. Τούς Διόνυσους καί τις Μαινάδες. Νομίζεις πώς άκοΰς απόκοσμα τό
γλυκό ήχο τού αυλού τού Πανός, Στά μυστηριώδη αυτά μέρη τής Θράκης ώς
τά χτες ακόμη ό Θεός τού οίνου ό Διόνυσος — Βάκχος, με τό κεφάλι στεφα
νωμένο με κλήματα, ’έτρεχε μέ χαρές καί ξεφωνητά ανάμεσα στ’ αμπέλια καί
τό κρασί σκορπούσε τό μεθύσι καί τό όργιο!.. Μέσα στις ποιητικές κι επιβλη
τικές Θρακικές κοιλάδες έτελούντο ώς τά χτες (όπως καί σήμερα) τ’ αναστε
νάρια! Τά Καβεΐρια μυστήρια τής Σαμοθράκης (ποΰναι κι αύτή κομμάτι — ό
πως είπαμε — τής ’Ηπειρωτικής Θράκης). ΟΙ Διονυσιακές καί οργιαστικές
τελετές πού περισώθηκαν τόσους αιώνες κατά τη παράδοση κι αποτελούν — ό
πως τά «Δημήτρια» καί τά «Διονύσια» — έτσι διδάσκουν τουλάχιστον οί σο
φοί —■τή βάση καί την πηγή τής ερμηνείας τού αρχαίου θεάτρου...
**
Φ
Δίκαιη ή υπερηφάνεια
ρ ι κ ή π α τ ρ ί δ α τ ο υ ς ! ..

των

Θρακών

γιά

τήν

ισ τ ο 

— "Τστερα απ’ όσα άναφέραμε έχουν δίκαιο νά ύπερηφανεύο)νται οΐ
Θράκες γιά τήν έ'νδοξη καταγωγή τους. Γιατί ή Θράκη χαρακτηρίζεται απ’
τά παληά χρόνια ώς ή πρωτοπόρος τού Ελληνικού πνεύματος!.. Γιατί σ’ αύ
τή ν αντήχησε γιά πρώτη φορά τό ’Αρχαίο ’Ελληνικό τραγούδι. Γιατί στή
Θράκη πρωτοτραγούδησαν οΐ ’Αρχαίοι μας πρόγονοι τ'ις πρώτες νίκες πάνω
ατούς εχθρούς τής φυλής. Ε κεί πρωτοφανερώθηκε ή τέχνη!...
— Σ τή Θράκη οί ’Αρχαίοι "Ελληνες έβαλαν τις βάσεις τής Θρησκείας,
τής επιστήμης, τής τέχνης καί τής πολιτικής. ’Εκεί μπήκαν οί βάσεις τής σο*
φιας τών Ελλήνων. Στή Θράκη οί ’Αρχαίοι πρόγονοί μας σχημάτισαν τις
πρώτες κοινότητες κι έζησαν τήν πρώτη τους κοινωνική ζωή.
— Στή Θράκη μεγαλούργησαν οί αρχαίοι "Ελληνες στρατιώτες. Ή πα
τρίδα τής τέχνης καί τής ομορφιά; είναι ή πατρίδα τού Όρφέα!..
— ’Απ’ τον Καύκασο — όπου παρουσιάστηκε γιά πρώτη φορά στην
ιστορία ή Ελληνική φυλή — έ'φθασαν οί αρχαίοι πρόγονοι στην Θράκη.
— Αυτή' ήταν ή πρώτη πορεία τών 'Ελλήνίον! Στή Θράκη σταμάτησαν
τά πρώτα ’Ελληνικά φύλα (Αιολικά, ’Ιωνικά, Δωρικά). Στή Θράκη εζησαν
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καΐ δοξάστηκαν οί πρώτοι 'Έλληνες ζωγράφοι καί μουσικοί.
— 'Η Θράκη γύμνασε τούς πρώτους ανδρείους πολεμιστές καί ιππείς.
(Τούς φημισμένους σαρισοφόρους Θράκες ιππείς). Στην Θράκη τέλος πρέ
πει ν’ άναζητηθή ή πρώτη άνθηση της 'Ελληνικής παιδείας...
Σήμερα δύο σημεία τής Ελλάδος ελκύουν τό ενδιαφέρον. Ή Βόρειος
’Ήπειρος, καί ή Κύπρος! Αησμονεΐται όμως τό κυριώτερο! Τό μεγαλήτερο
πρόβλημα τής φυλής. Ξεχνιέται ή ιερώτερη, εθνική διεκδίκηση! «Ή 'Ελ?*.ηνική Θράκη». Αύτήν πού φοβούνται νά ζητήσουν ώρισ,μένοι περίεργοι 'Έ λ
ληνες. Άλλα αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν είναι θέμα τού παρόντος. Ή Θρά
κη όμως γενικά ή προϊστορική Θράκη, μητέρα των υψηλών θρησκευτικών
ιδεών, ή ένδοξη, ή Ιστορική, ή Βυζαντινή, ή Θράκη των μεγάλων περιπε
τειών, ή τραγική, ή ελληνική Θράκη, πολύ δίκαια έχει χαρακτηρισθή όπως
είπαμε, ώς τό διαμάντι τής 'Ελλάδος... Τα χρόνια περνούν διαβαίνουν κι αδιά
κοπα κυλούν καί χάνονται στην άβυσσο των αιώνων. Μια μέρα όμως νά είμα
στε βέβαιοι πώς ό ποταμός θά ξαναβρή τήν κοίτη του!..
*
Τό

τέλος

τού

’Ο ρ φ ι κ ο ύ

τραγουδιού!...

— Τελειώνοντας, μού φαίνεται πώς έκανα κατάχρηση τής καλωσύνης
καί τής υπομονής σας, σάς παρακαλώ νά μού επιτρέψετε νά ξαναγυρίσω όπως
έκανα στήν αρχή νά κλείσω τον ύμνο για τήν αγαπημένη μου πατρίδα. Τό
θεωρώ καθήκον μου καί υποχρέωση μαζί. Δεν θά πρέπη κανείς νά μέ παρεξηγήση, ούτε νά μ’ άδικήση γιατί ή μεγάλη αγάπη μου προς τήν ιδιαίτερη
πατρίδα μου, έκανε αυτή τήν . πεζή σύνθεση νά γίνη ένας ύμνος γιά τήν πα
τρίδα μου!.,
-— Επαναλαμβάνω καί θά τό επαναλαμβάνω καί θά τό φωνάζω! «’Αγα
πώ τήν Θράκη, τήν πατρίδα μου όπως ή μέλισσα τον άνθό καί τά πουλιά τά
δένδρα. 'Ό π ω ς τό μικρό παιδί τήν μανούλα του... Γιατί αυτή με γέννησε. Σ ’
αυτήν πρωτόειδα τό φώς τού ήλιου... "Αν σέ χίλιες πατρίδες βρεθώ καί χίλια
χρόνια ζήσω, ή Θράκη καί μόνη θάναι ή πατρίδα μου. Γιατί τό θέλει ό Θεός!..
Γιατί αυτό είναι τό ριζικό μου... "Αν δεν αγαπήσω εγώ τήν πατρίδα μου, τον
τόπο πού μ’ έγέννησε, τότε ποιος θά τήν άγαπήση; Καθένας είναι φυσικό ν’
αγαπά τήν πατρίδα του, οποία κι άν είναι: Φτωχή, πλούσια, μικρή ή μεγάλη.
’Ένδοξη ή άσημη... Κι εγώ, αύτήν μονάχα αγαπώ. Θράκη μου, γλυκειά μου
πατρίδα. Ποιος δεν σ’ έτραγούδησε μά καί δεν σέ φθόνησε; "Ολοι ζηλεύουν
τ ’ όνομά σου. Αδελφέ μου 'Έλληνα μιά χάρη σοΰ ζητώ. Μην πής ποτέ σου
θά προδώσω, γιατί μέ πρόδωσαν... Θ ’ αδικήσω γιατί μ’ αδίκησαν... Χίλιοι
προδότες νά σέ προδώσουν δέν είναι λόγος κι εσύ νά προδώσης έστω καί μιά
φορά τήν πατρίδα σου άν δέν είσαι προδότης!
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" Έσύ ήρωες έχεις μπροστά σου νά μιμηθής. Καθένας μοιάζει μ’ ο,τι
αγαπάει πιο πολύ καί κάνει φυσικά αυτό που λαχταράει ή ψυχή του...
— Μην πής ποτέ: «Είμαι φτωχός εγώ. Τ ί -μπορώ νά κάνω για την πα
τρίδα μου»! 'Ό σ ο φτωχός κι άν είσαι, κάτι σπουδαίο εχεις καί μπορείς νά δώ~
σης στην πατρίδα σου. Ά φοϋ ζής δεν είναι δυνατόν κάτι ακόμη πιο πολύ
τιμο κι από τό διαμάντι μπορείς νά προσφέρης. Κάτι απ’ τό περίσσευμα έστω
τής καρδιάς σου...
— Φίλοι κι αδέρφια!.. 'Η Θράκη μας, κι ολόκληρη ή 'Ελλάδα είναι ένας
κήπος. ’Ά ν καθένας μας γίνη αγκάθι, ο κήπος θά χαλάση. Θά χάση την
αίγλη καί την όμορφιά στη γεννηά μας... Λουλούδι πρέπει νά γίνη ό καθένας
μας στον τόπο πού γεννήθηκε. 2 τον τόπο πού πατούμε. Τότε θά γίνη κήπος
ή πατρίδα μας. Κήπος ολάνθιστος καί μασχο,μύριστος... Σωστός παράδεισος!..
Έδώ τελειώνει ό ύμνος μας. Τό τραγούδι μας γιά την Θράκη. Θαρρώ πώς
άρχισε νά τραγσυδάη τό Θρακικό αγέρι. Το ορφικό τραγούδι τής Θρακικής
γης... Π ού τραγουδάνε οί πηγές καί τά βουνά καί τ’ ακρογιάλια καί τά πο
τάμια... Ή γλυκόλαλη φλογέρα τού Θρακιώτη τσοπάνη άρχισε παθιάρικα
νά έξιστορή τίς χαρές καί τις λύπες... Νά μιλή γιά τά περασμένα καί γιά τά
τωρινά μά καί γιά τά μελλούμενα. Μιά θεϊκή .μελωδία φτάνει στ’ αυτιά μας
πού μάς την φέρνει τό Θρακικό αγέρι κι ενα τραγούδι απ’ τίς πολιτείες μάς
θυμίζει τό τί θά πή Θράκη!..
-— Γυρίζοντας τό βλέμμα μου προς τά πίσω, διακρίνω την νέα γεννηά
που ανατέλλει, καί ή οποία με την χρυσή σκυτάλη τού χρόνου, συνεχίζει τό
έργο τής προόδου περισσότερο άλκιμη, αισιόδοξη, καί ζωτική. Νά ύφαίνη
τό μέλλον τής Θράκης, καί πλαισιωμένη από πνευματικούς ανθρώπους — φλο
γερούς Θρακιώτες — πατριώτες, οί οποίοι είμαι βέβαιος πώς θά λαμπρύνουν
κι αυτοί — όπως τόσοι άλλοι — τό πνευματικό στερέωμα τής Θράκης, σάν
καινούργια λαμπερά αστέρια βροντοφωνώγτας μαζύ με τον Δημόκριτο στον
κάθε ανίδεο, έκεΐνο πού κάποτε είχε λεχθή γιά τήν αρχαία μας πατρίδα, τήν
Αρκαδία... «Θράκην αιτείς;» «Μέγα ζητείς!».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ I. ΚΟΥΚΚΙΔΗ

Ο ΤΡΙΤΟΙ ΦΑΟΥΙΤ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΗΔΕΣ
Προλεγόμενα

,

"Οπως είναι γνωστό, ό Γκαΐτε έγραψε δυο Φάουστ, τον Πρώτο πού
τον επεξεργάστηκε εξήντα χρόνια καί τον Δεύτερο πού τον αποτελείωσε σε
μικρό χρονικό διάστημα. Ό Νίκος Καζαντζάκης σχέδιασε νά γράψη Τρίτο
Φάουστ. Ά λλ’ ό -θάνατος τον πρόλαβε. Άφήκε μονάχα ελάχιστες γραμμές
πού δεν άπεικονίζουν τι ακριβώς στοχαζόταν. ’Ιδού από τό σχεδίασμά του
μερικές περικοπές:
Ό Τρίτος Φάουστ πού σχέδιασα — βεβαιώνει ό Νίκος Καζατζάκης —
είναι «ή καταθύρα» μου, δηλαδή «τά όλοστερνά λόγια πού λέει ό άνθρωπος
πριν πεθάνη», «είναι ή τελευταία λέξη, ή τρομερή καί δυσβάσταχτη, μια λέ
ξη σαν εκείνη πού ό Τολστόϊ φύλαγε νά τήν ξεστομίση, όταν -θά τον είχαν
κατεβάσει στον τάφο».
’Αλλ’ ό Νίκος Καζαντζάκης δεν πρόλαβε μηδέ ν’ άρχίση τον Τρίτο
Φάουστ, μολονότι ή κυοφορία του τον βασάνισε οχτώ χρόνια (1950— 1957).
"Ετσι μάς άπόμειναν άγνωστοι οι πολύτιμοι στοχασμοί πού τον κατείχαν, κα
θώς άντίκρυζε τον Τρίτο Φάουστ.
*
4*
Μελετώντας τον Πρώτο καί τό Δεύτερο Φάουστ στα κείμενα του Γκαΐτε,
του λαμπερού τούτου άστρου μέσα στο άπειρο στερέωμα τού πνεύματος, φτά
νω τώρα νά πιστεύω οτι ένας Τρίτος Φάουστ πού λείπει σήμερα, άν τον. επι
χειρούσε κανείς, θά αποτελούσε μιά συμβολή Ικανή ν’ άποτυπώση νέα ακτι
νοβολία στή φυσιογνωμία τού κολασμένου μάγου. ’'Αν 6 πανένδοξος δημι
ουργός των δυο Φάουστ διέθετε πιο μακρύ τό νήμα τής ζωής του, ασφαλώς
δεν θά δίσταζε νά δώση στον ήριοά του καί τρίτη ζωή, διογκώνοντας έτσι
τά βαρύτιμα πετράδια των «φαουστικών » αριστουργημάτων του.
Ό αποπειρώμενος τό παρόν έργο είναι ένας απλός φαντασιοκόπος *καί
ασήμαντος δημιουργός, όμοιος μέ τούς άγιογράφους πού αύτοχαρακτήρίζονται υπογράφοντας «6 δήθεν ζωγράφος». Μέ τή μονογραφή τούτη, ελάχιστα
βέβαια έκτιμώμενη σήμερα, δεν επιδιώκει καθόλου νά προσποιηθή τον ταπεινόφρονα. ’Αναγνωρίζει απλώς ότι δοκιμάζει μιάν απομίμηση τού Φάουστ καί
ζητεί τήν καλοδιάθετη συμπεριφορά των αναγνωστών του γιά τις ατέλειες
πού θά βρούν στήν άπόπειρά του νά μεταγράψη ενα αξεπέραστο έργο.
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ΠΡΩΤΟ

Μ Ε ΡΟ Σ

Κεφάλαιο πρώτο
Ξαπλωμένος κάτω από μια πυκνόφυλλη βαλανιδιά, ό Φάουστ κάθεται
σκεφτικός καί στενοχωρημένος μ’ ολο που οί συλφίδες δεν σταματούν νά
φτερουγίζουν τριγύρω του. Ούτε ή ευγένεια οΰτε ή μεγαλοπρέπειά τους κα
τορθώνουν νά τοΰ ελαφρώσουν την ανησυχία.
Ξαφνικά σηκώνεται κι αρχίζει ν’ άπαγγελνη τ ’ ακόλουθα:
— ΤΩ διχογνωμία! ώ ασυμφωνία! Ιδ ο ύ οί πικροί κι ολέθριοι καρποί
τής λαθεμένης ερμηνείας πού δόθηκε στο θρύλο μου! Είναι τάχα αλήθεια
ύστερα απ’ δσα έκαμα σε συντροφιά μέ τη σύζυγό μου Ελένη τής Σπάρτης
πώς μού ήταν γραμμένα νά πάθω μιάν άθλια καί θλιβερή τύχη — το μυαλό
μου πεταμένο ατούς τοίχους, βγαλμένα τά μάτια, ξεριζωμένα τά δόντια, θρουβαλιασμένο τό κεφάλι καί σπασμένα τά κόκκαλα; Ανοησίες καί φλυαρίες ολα
τούτα! Τό συμβόλαιό μου με τό διάβολο, είναι αλήθεια, περιλάβαινε μια προ
θεσμία που ΐσχυε είκοσι τέσσερα χρόνια τής ζωής μου.
’Αλλά μιά στιγμή! Προσέξτε με καλά! Οί ερμηνευτές μου εδώ παρου
σιάζονται πραγματικά ανίκανοι νά δουν καθαρά. Αυτή ή προθεσμία έχει τή
θαυμαστή ελαστικότητα άλλων γεγονότων καί προ πάντων των άναφερομένων στά ιερά κείμενα! Τ ί συμβαίνει λοιπόν; ’Αγνοούν π.χ. πώς βαθυστόχα
στοι έρ,μη,νευτές τής Βίβλου, γιά νά προσαρμόσουν τό συνδυασμό των περι
στάσεων, άποψάνθηκαν δτι ή ερμηνεία τών έξη εργασίμων ήμερων με ε.ίκοσιτέσσερις ώρες τής θείας δημιουργίας δεν ήταν σωστή καί πώς δεν έπρόκειτο παρά γιά μιά περίοδο «ημερών - εποχών» σέ τέτοιο σημείο πού μιά
μέρα τής Βίβλου δεν είναι στην πραγματικότητα παρά μιά χιλιετηρίδα καί
πώς αντίθετα ή ηλικία τών μακροβίων τής Βίβλου μικραίνει σημαντικά ώστε
ό Μαθουσάλας π.χ. πού είχε πεθάνει τάχα σέ ηλικία ένεακοσίων εξήκοντα
εννιά χρόνων ήταν στην πραγματικότητα τό πολύ εκατοχρονίτης!
Ά π ’ αυτές δεν προκύπτει άραγε πώς τό συμβόλαιό μου πού κανόνιζε
τό 'ρεύμα τής ζωής μου φανερώνεται εξίσου ελαστικό ώστε νά διαιωνίζεται
ακόμη ώς σήμερα καί δ δήθεν θάνατός μου ν’ άποτελή κακοποίηση τής αλή
θειας; ’Ά ς δουν τό πρόσωπό μου κι’ δλο τό είναι μου! Ξεχειλίζω άπό ζωή
καί, άν συνέβαινε νά τή χάσω έστω καί μιά μέρα, ή συμμαχία μου με τό διά
βολο. μού έγγυαται την ανανέωση. Ά λλ’ άς τ’ άφήσουμε αυτά! Χρειάζονται
έργα! Τά λόγια περισσεύουν!
( Ό Φάουστ θέτει ύστερα σ’ ενέργεια μυστηριώδη σήματα πού καλούν
τό.: πνεύμα. Ξεπετάχτηκεν ευθύς κόκκινη φλόγα γύρω - γύρω. Ά λλ’ ή βαλα
νιδιά πού ό Φάουστ καθόταν έμεινεν άκαυτη, δπως ή φλέγόμενη βάτος πού
μέσα της κ.ρύφτηκε·ν ό ’Ιεχωβάς τών ’Ιουδαίων, γιά νά συνομιλήση μέ τό
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Μωϋσή. Καταχθόνιος καί σαρκαστής ό Μεφιστοφελής κάμνει τήν εμφάνισή
του κι αρχίζει νά λ έη ):
— Χαιρετίζω τό σοφό δόκτορα! ’Έρχομαι γρήγορα στο κάλεσμά σου!
Κατόπιν από τις κακσυργίες σου στη Σπάρτη θέλεις νά πρόσθεσης νέες αμαρ
τίες; Μήπως παίρνεις τή ζωή σαν βάρος αβάσταχτο; ’Αήδιασες την ύπαρξη;
Π οθείς τό θάνατο;
Φ ά ο υ σ τ.
— Επιθυμώ ακόμη τή βαθειά ερευνά τής ζωής καί βοηθούμενος από
σένα, ελπίζω, εγώ ό άνθρωπος τής πολυγνωσίας ν’ άνακαλύψω τό Μέγα Π α ν
καί τό μυστικό νήμα τής μοίρας μας.
Μεφιστοφελής.
— *Α! Πολύ καλά! Τέτοια είναι κι ή δική μου λειτουργία. Π ρο παν
τός κοιτάζω τήν ουσία των όντων. ’Αλλά προτού μοΰ θέσης ερωτήματα, πρέ
πει νά ξαίρης με τό νΰ καί με τό σί τήν πραγματική δύναμη τής καταχθό
νιας στρατιάς πού είναι έτοιμη κατά τή συμφωνία μας νά σέ βοηθήση σέ κά
θε σήμα κινδύνου.
Φ ά ο υ σ τ.
— Σ ’ ευχαριστώ διότι μοΰ θύμισες τή συμφωνία μας, άλλα μαζί και
τά μαύρα σχέδιά σου πού με απειλούν.
Μεφιστοφελής.
— ’Έστω! Αλλά δεν γνώρισες καί δεν είδες ώς τώρα παρά ένα μέρος
τής πανίσχυρης στρατιάς μας. Αλήθεια, τήν απαρτίζουν μάγισσες, σίβυλλες,
μοίρες, σφίγγες καί διάβολοι. ’Απ’ αυτούς ξεχωρίζουν, 6 Εωσφόρος, ώς άρχικυβερνήτης, ό Βεελζεβούλ, ό Μπελιάλ, ό Άσταρόχ, ό Σατανάς, 6 Άνναμπρύ, ό Ντυθικάν καί οι Ντράκ κι άλλοι ακόμη, αλλά με μούτρα ζώων ■
—
χοίρων, λαφιών, ζαρκαδιών, άρκτων, λύκων, πιθήκων, λαγών, βουβαλιών, αλό
γων, τράγων, κάπρων, γαϊδάρων κι άλλων παρομοίων. Ά λλ’ αγνοείς τό σύ
νολο των δαιμονιακών δυνάμεών μας, αληθινά ανίκητων σ’ όλα τά πεδία των
μαχών. Σου δίνω τό λεπτομερειακό σύνολο, γιά νά πάρω θάρρος. Μάθε λοι
πόν ότι ή διαβολική μοναρχία περιλαμβάνει 72 πρίγκηπες καί 7.405.926
διαβόλους καταταγμένους σέ 1111 λεγεώνες πού ή καθεμιά σχηματίζεται από
6666 διαβολικούς συνεργούς έκτος λάθους. Τούτο δεν είναι πια μυστικό. Έ 
νας περίφημος δαιμονολόγος, 6 ακαδημαϊκός τής Γαλλίας Μωρίς Γκαρσόν
κατάφερε νά έξερευνήση τ ’ αρχεία τού επιτελείου μας καί δημοσίεψε όλους
τούς έμπισιτευτικούς αριθμούς μας, γιά νά ξαίρουν οι άνθρωποι πώς νά προφυλάγωνται από τον κόσμο τών διαβόλων. ’Ά ν θέλης, κοίταξε απ’ τό παρά
θυρο, μπροστά μας, τις μαύρες τούτες φάλαγγες συνεχιζόμενες σέ αμέτρητο
κομπολόγι πού φτάνει ώς τό φεγγάρι. Περιμένουν διαταγές τώρα δά, γιά νά
δράσουν πάνω στούς ανθρώπους καί νά πετύχουν τήν αύξηση τών αμαρτω
λών. Άλλα σύ είσαι προφυλαγμένος από καθετί. Ή συμφωνία μάς δένει
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σφιχτά. "Εχε λοιπόν -θάρρος και πες [ίου ποια είναι ή πιο βαθειά επιθυμία
σου. Θά ικανοποιηθώ κάθε προσμονή σου.
Φ ά ο υ σ τ.
'—- Σωστά μίλησες! Π οθώ λοιπόν νά παρουσιάσω τον 'Ελληνικό ανθρω
πισμό και μάλιστα μέ μερικές μόνο πινελιές, άλλ’ όμως κατά τρόπο ανάγλυ
φο. Θά τον συνθέσω, όπως πιστεύω, μέ οσον το δυνατό περισσότερη δεξιοτεχνία. Παίρνοντας γιά θεμέλιο τις συνόψεις έστω καί σύντομες, αλλά καί
ορθές καί εύγλωττες των έκάστοτε πανηγυριστών τού βήματος τούτου, είμαι
καταχαρούμενος διαπιστώνοντας την ολόθερμη ομοφωνία των γνωμών πάνω
στό γεγονός οτι ό 'Ελληνικός ανθρωπισμός μέ την άγαθοποιά συμβολή του
γίνεται ώφέλιμος σέ ολην την ανθρωπότητα. Καί ποιες είναι οί συνοικείς
αυτές; Θά προσπαθήσω νά σάς τις παρουσιάσω έτσι, πού νά είναι χρήσιμες
ακόμη καί στον κοινό θνητό.
ΔΕΤΤΕΡΟ

ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο Π ρώτο.
Πρώτα - πρώτα ο 'Ελληνικός ανθρωπισμός πρωταρχίζει μ’ ένα πέταγμα
πάνω απ’ δλη την έκταση τής οικουμένης γιά τό καλό τής ανθρωπάτητος.
Δεσπόζει μέ την ευεργετική πνοή του δλα τά ’έθνη πού γιά τή διαφώτισή
τους προστρέχουν στη συνδρομή του. Γεννά μέσα στις ψυχές κατά πρώτο
λόγο τό θαυμασμό καί κατόπι την αγάπη προς τή φωτεινή διδαχή του. Δι
δάσκει στους δπαδούς του τή δύναμη νά παρατηρούν, νά προβληματίζονται
καί νά έρευνούν τό λεκτικό πληθωρισμό ώστε κάθε παράλειψη στην κύρια καί
ακριβή έννοια νά καταντά αδύνατη, ν’ απασχολούν τό πνεύμα τους μέ γόνι
μους στοχασμούς, ν ’ αυξάνουν τό ενδιαφέρον τους γιά τά προβλήματα τής
διανοίας, νά γνωματεύουν με όρθά κριτήρια καί νά έχουν έντονη προσωπική
ζωή. Τούς μαθαίνει νά συνταιριάζουν τις σωστές λέξεις μέ σαφήνεια καί
ακρίβεια καί νά καθιερώνουν στενή συμφωνία ανάμεσα στην Ιδέα καί στην
έκφραση. Έ τσ ι περιλαβαίνει στους κόλπους του αξίες μορφοΗΐκές, παιδευ
τικές ανθρωπιστικές, θαυμάσια πλάστουργικές τής ψυχής καί τού πνεύματος.
Τούς έφοδιάζει μέ συλλογιστικούς καί αισθηματικούς τρόπους πού ενσωμα
τώνονται σιγά - σιγά στη σκέψη καί στην ευαισθησία. Δίνει τήν ικανότητα
τής άντιλήψεως καί τής μαθήσεως. Καθώς μεγαλώνομε, πετυχαίνει τό μέστωμα τού σώματος καί τή; ψυχής καί τό αποτέλεσμα τούτο παραμένει μέσα
μας, άν οί γνώσεις σβήσουν, όπως τό διαβεβαιώνει τό περίφημα χαριτολό
γημα: «'Η μόρφωση είναι 8,τι απομένει στό πνεύμα, όταν τούτο τά εχη ξε
χώσει ολα». Τό ανέβασμά της άναδείχνεται έξ-,οχα ικανοποιητικό ώστε νά δυναμώνη τις ικανότητες τού ανθρώπου σέ υψηλά πετάγματα κατά τις κορυφές
τής υπέρτερης διανοήσεως, ’Επί πλέον εξασφαλίζει ακόμη καί πρακτικές ίκα-
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νότητες πού τον διευκολύνουν στην καθημερινή ζωή του. Π ρέπει τώρα νά
μπω ευθύς αμέσως μέσα στο Ιερό τού Ελληνικού ανθρωπισμού οπού σπινθη
ροβολούν απ’ δλες τις πλευρές οι υψηλές αρετές του ώστε νά πλησιάζη μ’ επι
τυχία τό μεσουράνημα τής στοχαστικής κι ενεργού ψυχής. Ό ανθρωπισμός
αυτός διαθέτει ένα γλωσσικό μηχανισμό εναρμονισμένο με την αναμφίβολη
υπεροχή του. Γ ι’ αύτό έχει καύχημα πώς πετυχαίνει μιαν αδιάλειπτη ακρί
βεια στο συνταίριασ,μα τής λέξεως με τη φράση, στοιχείο απαραίτητο για
την καθαρή κα'ι βαθειά γνώση τής γλώσσας. Είναι Ικανός νά γεννήση τον
πόθο τού στοχασμού καί τής φιλοσοφίας πού δημιουργούν κι οί δυό τους τή
σύνθεση, την κατάλληλη ν’ άνοίγη τό δρόμο στη φαντασία, στις ιδέες καί
στις μεγάλες ανακαλύψεις. Κατορθώνει νά περισφίξη μιάν έννοια πού μπο
ρεί νά ξεκινά από ύψηλό διανοητικό επίπεδο ή νά φτάνη εως την πιο ταπει
νή πρακτική ζωή. Μολαταύτα ολο τό αστραφτερό περίβλημα, δλη ή ισχυρή
αρματωσιά τής πανοπλίας φτιαγμένη από τή σοφή Ά θηνά γιά παγκόσμια
παιδευτική χρήση λείπει βέβαια από τον πίνακά μου. Είναι ανάγκη νά τον
αποτελειώσω με μερικές πινελιές πού θά τον παρουσιάσουν κατά τρόπο ανά
γλυφο καί πού θά τον συνθέσω, δπως πιστεύω, με δσον τό δυνατό, περισσό
τερη δεξιοτεχνία.
Προκειμένου όμως γιά λαούς ανίκανους ακόμη νά συλλαμβάνουν καί νά
αίσθάνωνται τή λάμψη των πνευματικών φώτων τους, άλλα πολύ πλούσιους
σ’ έσωτερική κίνηση καί ζωτικότητα, ό Ελληνικός ανθρωπισμός βάζει σ’ ενέρ
γεια τήν έμφυτη μαγική δύναμή του. Προικισμένος μέ σαφήνεια, καθαρό
τητα κι αντικειμενικότητα, είναι ικανός νά όδηγήση καί νά κατευθύνη τούς
λαούς αυτούς στήν κατάκτηση τού απελευθερωτικού δρόμου των μέ τά δικά
τους μέσα. Προσπαθεί, μόλις τεθή σ’ εφαρμογή, νά εργάζεται αποτελεσμα
τικά μέ τό μέσο τής εσωτερικής έξελίξεως γιά τήν πνευματική ανανέωση
κάθε κοινωνίας ανίκανης νά παρακολούθηση τον παραπάνω δρόμο. Τήν οδη
γεί νά υιοθέτηση τις αρχές τής ηθικής ελευθερίας καί τής άνθρώπινης αξιο
πρέπειας ώστε ν’ άντλή από τό πνεύμα του πηγήν ένεργητικότητας, αύξηση
τής έμπιστοσύνης στον εαυτό της καί ένα δημιουργικό ενθουσιασμό σέ κάθε
τομέα τής σκέψεως, τής επιστήμης, τής τέχνης καί τού πολιτισμού καί κοι
νωνικού ρυθμού. Τής έμφυσά τή μεγάλη φλόγα πού σπρώχνει τούς ανθρώ
πους νά πράττουν τό καθετί οσο τό δυνατό πιο σωστά γιά δικό τους όφελος,
καθώς καί γιά τήν κοινωνία.
Συμπερασματικά έχει άποδειχτή πώς ό 'Ελληνικός ανθρωπισμός υψώνε
ται μέσα στους αιώνες σάν μια γενναιόδωρη θεότητα πού μοιράζει τ ’ άνεχτίμητα αγαθά της σ’ εκείνους πού βρίσκονται κάτω άπθ τήν ακτινοβολία της.
Νά, γιατί έρχεται τή στιγμή τούτη από τό μεγαλόπρεπο βάθρο του νά προσφέρη τις καλές υπηρεσίες του σέ δλην τήν οικουμένη. Δέν αποκλείει απ’ τό
τόσο ευγενικό οσο καί πιεστικό κάλεσμά του κανένα μέρος τού κόσμου. Προσκαλεί ολους τούς κατοίκους του νά κατευνάσουν τή δίψα τους άπ’ τήν κρυ
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στάλλινη, πηγή του. Είναι έτοιμος νά δώση κάθε ευκαιρία, για νά φτάσουν
ολοι στο ανώτατο επίπεδο πνευματικής γνώσειυς καί λεπτής ευαισθησίας. “Έ 
χει τή δύναμη νά προάσπιση κατά πόδας τον πολιτισμό πού προσπαθεί νά
έπιζήση. Νά σώση τή λύρα τού Ό ρφ έα καί όλες τίς ολόλαμπρες ιδιομορφίες
τοϋ ανθρωπιστικού πνεύματος. Ν ’ άποδιώξη τά κύματα τής βαρβαρότητας,
καθώς τούτα δεν παύουν νά κυλούν ορμητικά με τή συνέργεια τοϋ 'Αττίλα
πού ενεδρεύει πάντα αντίκρυ στούς ανθρωπιστικούς προμαχώνες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΤΕΡΟ
Ό Φάουστ κι ό Μεφιστοφελής παρευρίσκονται στις γιορτές των ’Ανα
στεναριών.
(Κάπου στή Βόρεια Ελλάδα).
Μεφιστοφελής.
— “Ά ς σταματήσουμε εδώ.
Φάουστ.
— Π ού είμαστε;
Μεφιστοφελής.
— Τέντωσε τ’ αυτιά σου κι άκουγε καλά!
Κάθονται πάνω σ’ ένα μικρό ύψωμα κάτω από τή θαμπή σκιά ενός έκατοχρονίτικου δρύ καί περιμένουν νά ίδοΰν τήν πομπή των ’Αναστενάρηδων
πού είναι σκοπός τού ταξιδιού των στά πέρατα τής 'Ελλάδος. 'Ο Μεφι,στοφελής βάζει σέ λειτουργία τό μηχάνημά του πού άνασταίνει χαμένους κόσμους.
Φάουστ.
— Τ ί λαμπερές σκηνογραφίες! Τ ί μεθύσι από ευχαρίστηση!
Μεφιστοφελής.
— Δεν τ ’ άνεγνώρισες, λοιπόν, τά βουνά, τή Ροδόπη καί τον Αίμο;
Φάουστ,
— Ό τί μαγεία! ώ τού Ό ρ φ έα Πατρίδα! ώ τόπος φωτοπερίχυτος από
φλογερή άγιωσύνη! *Ω πραγματική πατρίδα των Μουσών!
Μεφιστοφελής.
“Άφησε τίς αποστροφές! καί πρόσεξε! Φωνές σβησμένες πριν από
χιλιόχρονα, ξαναζωντανεύουν τώρα στο λεπτό ακριβώς εδώ όπου είχαν αντη
χήσει γιά πρώτη φορά!
Φάουστ.
— Σ τ ’ αλήθεια, τί παράδοξη συνέχεια από ξεκουφαντικούς θορύβους,
πρό>τα άγρια βρουχητά, ύστερα βαρεία μουγκρίσματα καί άλλες φωνές ζώων,
τέλος βροντερά κατρακυλίσματα! Μοΰ έρχεται ή διάθεση νά βουλώσω τ’ αυ
τιά! Τ ί τούτο λοιπόν;
Μεφιστοφελής.
. — Κοιτάξτε καλύτερα τό θέαμα παρά-ν’ άκούτε!
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Φάουστ.
— ΥΩ! τί μυστήριο θαυμαστό κι απίστευτο! Ζώα, δλα ημερωμένα καί
τι ζώα! Λιοντάρια, ελέφαντες, φίδια, πάνθηρες, αρκούδες κι άλλα μικρότερα
αλογόμυγες, πουλιά, χελώνες, σκυλιά καί επί πλέον δέντρα, ποτάμια καί βρά
χια μετατοπισμένα από τή θέση τους! Τά πάντα βρίσκονται εδώ κάτω άπ’ τή
μαγεία τής λύρας του Ό ρφ έα!
'
Μεφιστοφελής.
— ΛΑς μην αγριεύουμε τά ζώα! ’Ακίνητοι πιά.
Φάουστ.
— Τ ’ αρμονικά κύματα τής ’Ορφικής λύρας πετυχαίνουν νά μάς πλημ
μυρίζουν μέ χαρά απέραντη. Κι έπειτα τί δυνατή ανάσα ζωής στα γύρω!
’Αλλά βλέπω τή στιγμή τούτη τον ’ίδιο τον Ό ρφ έα! Ντυμένος μέ πορφύρα,
κρατώντας τή φιλντισένια καί χρυσή λύρα του στο χέρι, ακτινοβολεί αιώνια
νέος καί φαίνεται έτοιμος νά μιλήση. ’Ά ς τον ακούσουμε με τόν πρεπούμενο
σεβασμό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ Ρ ΙΤ Ο
Ό ρφ έας.
— Μιλώ σέ δλους τούς ανθρώπους τής γής. Παρακαλώ νά μ ακούσετε.
'Ό λοι εσείς, ώ άνθρωποι, από κάθε γωνιά τής γής, γενήτε δλο μάτια κι αυ
τιά. Ό υλισμός σας περισφίγγει μέ τά δυνατά του πλοκάμια πράγμα πού,
καθώς σάς βλέπει κανείς, δημιουργεί θέμα βαθύτατα λυπητερό. Κατεξοδεύεστε σέ υπέρτατες προσπάθειες έργασίας, γιά νά πλουτίσετε απλώς, χωρίς
δμως ν’ απολαμβάνετε αληθινή εύτυχία. Κατακυριευμένοι από δίψα γιά μά
ταιες απολαύσεις ξεθεώνεστε μέ υπεράνθρωπους κόπους καί καταστρέφετε τις
δυνάμεις σας καί τήν υγεία σας. Ή υστερία αυτή τοΰ υλικού πλουτισμού' έχει
διαποτίσει. ζωηρά τις ψυχές σας. Γ ιά τό κατάντημά σας τούτο γίνεστε υπά
κουοι σε μερικά σύνεργα τής μόδας. Παραδίνετε τόν εαυτό σας δλάκαιρο σ’
αυτά πολλές ώρες αδιάκοπα καί καταδικάζεστε σ’ ακινησία. Σ άς λείπουν οί
ευκαιρίες γιά νά χειριστήπε τό λόγο. Δεν τόν χρησιμοποιείτε πιά γιά στοχα
σμούς. ’Αντί νά σκέπτεστε δ,τι δήποτε δημιουργικό γιά τή ζωή σας έχετε τή
ματιά καί τή σκέψη διασπασμένες. Ή καθημερινή διαδοχή τω ν ' έντυπώσεων
γίνεται τόσο γρήγορα πού τό πνεύμα δέν μπορεί πιά νά σταματήση σέ καμμιά
άπ’ αυτές. Βαθειά αποπνευματωμένοι, θά καταντήσετε μια μέρα ξέμαθοι
όλάτελα στή χρήση τής σκέψεως. ’Ίσω ς με τόν καιρό θά φτάσετε νά 'κατα
στρέψετε μέσα σας κάθε ανθρώπινη φλόγα. Σ τ ’ αλήθεια ή. διάνοια σας σκο
τεινιάζει έτσι σιγά - σιγά πού φαίνεστε ν’ άγνοήτε ακόμη καί' τούς πρωταρ
χικούς συλλογισμούς. Μέ τόν τρόπο τούτο άναισθητοποιείτε τόν Εσωτερικό
σας κόσμο καί αποχρωματίζετε τήν εθνική φυσιογνωμία σας, γιά νά καταλήξετε σέ ηθικές συνέπειες ανυπολόγιστα δυσάρεστες. Μολαταύτα υπάρχει γιά
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την αξιοπρέπεια, την ευγένεια καί την υπεροχή του ανθρώπου μια ανεκτί
μητη παρακαταθήκη: οι πνευματικές καί ηθικές αξίες. Μ’ αυτές μόνο τό
πνεϋμα του ανθρώπου θά μπόρεση να ξυπνήση, ν’ άναπτυχτή, νά δράση καί
νά φτάση στην πληρότητα τής άϋλης ύποστάσεώς του. Στερεωθήτε σέ σύ
στημα ζωής γεμάτο αξιοπρέπεια, αγνότητα καί Ισορροπία. Άποδεχτητε ώς
αδιάσειστο κανόνα την πραγματική αρετή καί την ολόθερμη ευσέβεια προς
τό θειον. ’Απομακρύνατε κάθε φόβο προερχόμενο είτε άπ’ τά πράγματα τής
γης είτε απ’ τήν προοπτική τού "Αδη παίρνοντας ώς έμβλημα τήν αταραξία
του σοφού. Κάμετε δλα τά έργα σας νά έχουν γιά χρήσιμο τέρμα τό κοινό
καλό. Βοήθεια στους αδυνάτους, παρηγοριά στους πολύπαθους, ελπίδα σέ
ολους. Τέλος διαβαίνετε μέσα άπ’ τή ζωή με τήν ψυχή πασίχαρη. Μολονότι
πάνω στή γή, δμως θά αίσθανθήτε πώς πάτε στ' αψηλού, στ’ άκρούρανα!
Ιδ ο ύ γιά σάς ό αληθινός κώδικας τής ευτυχίας.
Φάουστ.
ΤΩ πατέρα των μυστών! ώ μελωδικέ σωτήρα των ανθρώπων! ώ μεγάλε
Ιερέα τού ’Ολύμπιου Δία! Τά λόγια σας είναι χρυσοί κανόνες. Μαζί σας κάθε
μυαλωμένος άνθρωπος δεν μπορεί νά τολμήση τό παιχνίδι τής αντιλογίας.
Μολαταύτα άσε με νά υπογραμμίσω μερικές παρατηρήσεις πού ίσως τις βρητε ξεφτισμενες. ’Αλλ’ ή ειλικρίνεια τις διατηρεί περίλαμπρες. ’Αληθινά ένας
υλισμός καταπιεστικός βαραίνει τήν ανθρωπότητα. Βασισμένος πάνω σέ πα
κτωλούς από χρυσάφι καί χαμηλούς σκοπούς κάμνει τούς ανθρώπους ανίκα
νους ν’ άντιδράσουν ενάντια στις ασχήμιες καί στήν κάκοαμη γύρω τους α
τμόσφαιρα. 5Ά ς μην είμαστε δμως άμεταγύριστοι σέ δλα. Πραγματικά ένας
υλισμός γεννημένος απ’ τήν αφθονία εδωκε τήν δυνατότητα στο ανθρώπινο
γένος ν’ άπολάψη μεγαλύτερη καλοπέραση: υγεία, υγιεινή, καθαριότητα, παι
δεία καί κοινωνική ασφάλεια πού δεν τις εΐχε γνωρίσει παλαιότερα. "Εγινε
λοιπόν παραδεχτό πώς έτσι οι άνθρωποι πετυχαίνουν κάποια μόρφωση, πώς
οί δρίζοντες φαρδαίνουν καί πώς ένδιαφέρονται γιά τά μεγάλα παγκόσμια
προβλήματα. Ά λλ1 ας μην ξεχνιέται δτι βλέποντας ένα κινούμενο θέαμα άπ’
τό πρωΐ ώς τό βράδυ καταντούν νά πέσουν σέ άποβλακωτική κατάσταση. Τού
το άσκεφτο θά ήταν άλλοτε. Είπα τήν ταπεινή γνώμη μου. Μήπως, αγαπητέ
μου ούράνιε γόη,τα Ό ρφ έα, αύθαδιασα πού σάς μίλησα έτσι;
Ό ρφέας.
— Σέ λιγότερο από μισόν αιώνα τά λάθη σας θά έχουν δώσει τις συνέ
πειες τους. Ή άλήθεια όλόφωτη θά σάς φανερωθή. Προσοχή μήπως βαθιοκοιμηθήτε πια γιά πάντα!
Φάουστ.
(Π ρ ο ς τό Μεφιστοφελή).
— Σταμάτα γρήγορα τό μηχάνημά σου.
Μεφιστοφελής.
— Γιατί έτσι πικρόχολα;
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Φάουστ.
-— Γιατί' υστέρα -θά έχουμε μόνο τούς σπαραχτικούς θρήνους τού Ό ρφ έα
για τή δύστυχη γυναίκα του, την όμορφη Ευρυδίκη. Δεν θέλω πια τις κλα-ψιάρικες .τούτες ρητορείες! ’Αρκετά τις εχω ακουστές σέ παλκοσένικα.
Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ ΙΤ Ο
Κεφάλαιο

πρώτο..

Μεφιστοφελής.
(υπακούει στην προσταγή κι ό Ό ρω έας εξαφανίζεται).
— ’Ά.ς περιμένουμε τώρα'τούς ’Αναστενάρηδες. Δεν θ ’ αργήσουν. 'Υ
πομονή!
Φάουστ.
— Σ τ ’ αλήθεια, νά κιόλας, προαγγελτικά σήματα, τά ηχητικά κύματα
μιας πολύμορφης μουσικής. Κ ι’ ευθύς αμέσως ή βοή ενός ποικιλόσχημου πλή
θους, ανήσυχου καί παράφορου. Ποιοι όμως τό αποτελούν;
Μεφιστοφελής.
— Ά πό τά φανερώματά τους εΐναι χωρικοί πού φορούν τά Θρακικά
σαλβάρια καί τσοράπια, έπειτα χωροφύλακες, τουρίστες, γραφιάδες, υπάλλη
λοι, αγρότες, γυναίκες με καλοδεμένες μαντήλες καί τέλος ενα πλήθος δυσκολοδιάκριτο άπό κοινωνική τάξη.
Φάουστ.
— Καί ή πρωτοπόρα μπάντα των μουσικών;
Μεφιστοφελής.
— Είναι, όπως φαίνεται, άριστοί παίχτες συνηθισμένων οργάνων τού
τόπου: μια γκάιντα, ένα μεγάλο νταβούλι καί μιά λύρα.
Φάουστ.
— Τί μαγεία! Σαν ν’ άκούγεται ή ηχώ πού έρχεται άπ’ τά βάθη των
αιώνων!
Μεφιστοφελής.
— Τά παραλές! αλλά γρήγορα! ”Ας πονηρευτούμε (ανακατεύονται μέ
τό πλήθος, ελαφρά μεταμφιεσμένοι). ’Ά ς προσέξουμε ιδιαίτερα τούς χωριρικούς φορεμένους τά καθημερινά τους πού ό καθένας τους κρατά άπό μιαν
εικόνα στολισμένη μέ κουδουνάκια.
Ό Τελετάρχης.
(Π ο ύ ό Φάουστ καί ό Μεφιστοφελής τού ζητούν πληροφορίες).
—— Μού φαίνεστε παράξενοι τύποι! Τά καλοταιριασμένα ρούχα σας μέ
κάνουν νά πιστεύω πώς είστε ντόπιοι. Π ώ ς τότε συμβαίνει ν’ άγνοήτε τή
γιορτή μ α ς;
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Φάουστ.
— Νά μάς συγχωράτε, κύριοι, πού σάς ενοχλούμε. ’Ερχόμαστε απ’ τή Γερ
μανία. Έκεΐ ολο τό απόθεμα των γνώσεων είναι καλά ταξιθετημένο μέσα σέ
κουτιά- από φίσες. Τ ί περίεργο όμως! Οί γιορτές των ’Αναστεναριών είναι
έξω από τά κουτιά. Κάτι ψιλοκουβέντες μόνο ακούσαμε γι’ αυτές στήν πα
τρίδα μας. "Ηρθαμε τώρα στήν πηγή τους, για νά κάνουμε την πρεπούμενη
κατάταξη. Παρακαλούμε, βοηθήστε τό έργο μας.
Ό Τελετάρχης.
— Στήν περίπτωση αύτή είστε καλόδεχτοι. ’Αλλά οι πληροφορίες πού
θά σάς δώσω θά είναι σέ ανάκατη μορφή. 'Ο χρόνος δεν μάς παίρνει. Έ ξ
άλλου ή πομπή αύτή δεν είναι παρά ή πρωταρχισμένη χρονιάτικη παράσταση
πού τήν ακολουθούν άλλα θεάματα. ΟΙ γιορτές των Αναστεναριών κρατούν
κάθε χρόνο είκοσι μέρες τό Μάη. Πολλές τελετές έχουν πιά ξετυλιχτή, όπως
π.χ. τό προσκύνημα στο άγιασμα καί ή θυσία ενός μικρού ταύρου. Ή πηγή
βρίσκεται αριστερά από τή διαδρομή των ’Αναστενάρηδων. "Εχει ενα μικρό
περίπτερο καί περιτριγυρίζεται από μικρό άλσος γεμάτο σκιερά δέντρα κι
από ξύλινο περίφραγμα πού ανανεώνεται συχνά. Οί Αναστενάρηδες συ νο
θευμένοι άπ’ τό πλήθος χτες πήγαν εκεί ολοι μαζύ. Θυμιάτισαν τήν πηγή
άναψαν κεριά κι ερριξαν μέσα της νομίσματα. Ό 1Αρχιαναστενάρης, μόνος
δικαιούχος στο νερό τής βρύσης κατέβηκε μ' επίσημο ύφος στήν πηγή κι
άντλησε νερό για τούς παρόντες. "Ηπιαν λιγάκι, κι έπλυναν τά πρόσωπά τους
κατά τό έθιμο. "Ετσι ξετυλίγεται ή τελετή τής πηγής. Μην παραλείψετε νά
παρευρεθήτε τού χρόνου.
Φάουστ.
— Ευχαριστώ, κύριοι. Είστε πολύ ευγενικοί.
Κεφάλαιο

Δεύτερο

Ό Τελετάρχης.
— Ή δεύτερη τελετή είναι ή θυσία τού μικρού ταύρου, κάποτε ενός
κριαριού καί πολύ σπάνια, άλλοτες, ενός ελαφιού. Ή θυσία γίνεται γιά τό
στέργιωμα τής υγείας τής Κοινότητος. Ό μικρός ταύρος πρέπει στά χρόνια
νά έχη ζυγόν αριθμό, νά μην είναι ευνουχισμένος ούτε εξαντλημένος απ’ τήν
κούραση. Φερμένος χτές απ’ τό λειβάδι, στολισμένος μέ λουλούδια καί κορδέλλες, προπορεύτηκε μεγαλόπρεπα πριν απ’ τήν πομπή των εικόνων καί τής
μουσικής. "Εχοντας ακολουθία τό πλήθος, έφτασεν ώς έξω άπ’ τήν εκκλησία.
Π α ρ ’ ολην τήν όχλοβοή καί τούς ήχους τής μουσικής ό μικρός ταύρος προ
χώρησε πολύ ήσυχα σαν νά δεχόταν τή θυσία. Εκείνη τή στιγμή διαβάστηκε
ή προσευχή τής θυσίας μέ τά λόγια τούτα:
«Θεέ τής δόξας πού σέ λατρεύουν οί "Αγιοι "Αγγελοι., κοιτάξτε προ
σεχτικά άπ’ τό ύψος τού υγρού θόλου σας ετούτη τή θυσία. Δεχτήτε την σαν
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νά ήσαν τά δώρα τοϋ “Αβελ, οΐ θυσίες του Νώε, οί καρποί τοΰ Α βραάμ καί
τά Ιερατικά αξιώματα τοΰ Μωϋσή, τοΰ Άαρών καί τοΰ Σαμουήλ. Αμήν».
'Ο Άρχιαλ'αστενάρης, άφοΰ θύμιασε γύρω του κι έκανε τό σημείο τοΰ
σταυρού .πάνω στο κεφάλι τοΰ ζώου, τοΰ κατάφερε ένα δυνατό χτύπημα στο
λαιμό μ’ ενα κοφτερό μαχαίρι. Κατόπι, φρόντισε τό αίμα νά χυθή κοντά στην
εκκλησία, στά θεμέλιά της. Μέ τό υπόλοιπο σημειώνονται σταυροί στα μέ
τωπα άγοριών καί κοριτσιών γιά μεγαλύτερη δύναμή τους.
Ό σοφός ’Αναστενάρης.
— ’ Ω μουσαφιρέοι μας! Μάθετε πώς σήμερα, γιορτή τοΰ 'Αγίου Κων
σταντίνου καί τής 'Αγίας 'Ελένης είμαστε στην αψηλότερη άκρη τών ’Αναστε
ναριών. 01 χωρικοί είναι ξύπνιοι κι άκρμη πολλοί άπ’ αυτούς πεσμένοι σ’
έκσταση. Τ ’ απόγευμα θά ξετυλιχτούν ό οργιαστικός χορός κι έπειτα ή πυ
ροβασία. “Εχετε τώρα την καλωσύνη ν’ ακούσετε μερικούς συσχετισμούς ανά
μεσα στ’ αρχαία 'Ελληνικά έθιμα καί τις δύο τελετές πού σάς περιγράφηκαν
πριν. “Εχουν αυτές μακρυνή καταγωγή, ξεκινημένες αναμφισβήτητα από την
ελληνική αρχαιότητα. Τόσο ή ομοιότητά τους είναι θεοφάνερη. Σχεδόν παντοΰ στήν 'Ελλάδα θυμίζουν τ’ αρχαία υπαίθρια Ιερά. Τό σημερινό ρίξιμο νο
μισμάτων μέσα στις πηγές είναι ή ίδια παλαιότατη χειρονομία μέ τά νομί
σματα ριχμένα στά νερά τοΰ ναοΰ τής Άρτέμιδος, στή Βραυρώνα τής ’Ατ
τικής, τής ’Ινώς στήν Επίδαυρο καί άλλου. Τ ί άκρα ομοιότητα! Ή θυσία
τοΰ μικροΰ ταύρου αναμφισβήτητα ξεκινά απ’ τήν αρχαιότητα. Π ραγματικά
δπως τό βεβαιώνουν αρχαίοι συγγραφείς, ό θάνατος ωραίου μικροΰ ταύρου
στήν αρχή τής σποράς είχε σκοπό τή σωτηρία τής πολιτείας καί τής χώρας.
Τό μοίρασμα τής σάρκας τοΰ ζώου, τό γνωστό μέ τό όνομα «κρεονομία» καί
τό φάγωμα άπ’ τούς μυημένους τής ωμής σάρκας, τ’ ονομασμένο «ώμοφαγία»
γινόταν,. καθώς ξετυλιγόταν ή διονυσιακή λατρεία. Ό Διόνυσος ό πολυώνυ
μος λεγόταν ακόμη Ώμηστής ή ώμοφάγος. Δυο μεγαλοφυΐες τής αρχαιότη
τας, ό Αισχύλος κι ό Ευριπίδης έδωκαν αποδεικτικά τεκμήρια. Ό Αισχύλος
π.χ. έγραψε πώς ό ταΰρος έπαιρνε πάντα μέρος στή διονυσιακή λατρεία τής
Θράκης καί τής Μακεδονίας. 'Ο Ευριπίδης πάλι βεβαίωσε πώς ή ώμοφαγία
γινόταν στις περιοχές αυτές μέ τά κριάρια. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή νά
ειπωθή πώς τό άναστενάρικο έθιμο τής θυσίας ενός ταύρου καί τής μοιρα
σιάς στον καθένα επί πλέον από ενα κομμάτι δέρμα δσο χρειάζεται γιά νά
φτιαχτή ένα ζευγάρι τσαρούχια, αποτελεί διονυσιακή επιβίωση. Τέλος αυτή
ή λατρεία στάθηκε πολύχρονη, δημιούργησε καί ντύθηκε σημαντικές μορφές,
δπως είναι τό δράμα καί τά όργια.
Μεφιστοφελής.
(Μονολογώντας).
— “Οργια! Ή λέξη αυτή αέ κάμνει. νά σκιρτώ από ανείπωτη χαρά! Τό
ταξίδι μου τοΰτο πόσο τυχερό! ’Εξυπηρετεί περίλαμπρα τά σχέδιά μου. Θά
ρίξω τό δόκτορα Φάουστ μέσα στήν άβυσσο τής ηδονής καί τής αμαρτίας καί
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-θά πετύχω τήν απώλεια του μέ βάση τή συμφωνία μας! Τη φορά τούτη είναι
καλά πιασμένος στα δίχτυα μου.
(Π ρ ο ς τό Φάουστ).
— ’Ό ργια ! ώ! -θ’ ανεβούμε απ’ εδώ.χωρίς εμπόδια στην υψηλή σφαίρα
τής ηδονής! από τώρα άρχισε νά χαίρεσαι!
Φάουστ.
(Σ έ ύφος ξερό).
— Θά υπερασπίσω τον εαυτό μου οσο μπορώ καλύτερα!
Κεφάλαιο

τρίτο

Ό Τελετάρχης.
— Μπήτε, κύριοι, μέσα στο κονάκι. Κρατήσαμε γιά σάς τούς πάνσοφους
καλές θέσεις εδώ κοντά στο εικονοστάσι, μέ τ'ις εικόνες του φυλαγμένες μπρος
σέ πλήθος γεμάτο πάθος κι αδημονία!
Φάουστ,
— Θά τά δούμε άρά γε δλα, μόλις οι ’Αναστενάρηδες πέσουν σ’ έκ
σταση ;
Ό Τελετάρχης.
— Καί βέβαια κύριοι! ’Ιδού οί ’Αναστενάρηδες πού έρχονται, δλοι νη
στικοί. Βρίσκονται κάτω από την εμπνευσμένη διαταγή τού 'Αγίου. Φαί
νονται σάν άφηρημένόι, σιωπηλοί, απαθείς καί υπάκουοι μπρος στις εικόνες.
Περιμένουν τό κάλεσμα τού 'Αγιου. Δεν θ ’ άρνηση. Κοιτάξτε μέ πόση φλο
γερή πίστη ό Άρχιαναστενάρης προσεύχεται καί ζητεί τή βοήθεια τοΰ 'Α
γίου!
Φάουστ.
— Μά ποιανού 'Αγίου;
Ό Τελετάρχης.
—— Τοΰ 'Αγίου Κιονσταντίνου πού συνοδευόταν απ’ τή μητέρα του τήν
'Ελένη. ("Τστερα από λίγες στιγμές). Κοιτάξτε τήν αλλαγή στά πρόσωπα!
Ό "Αγιος ξαπόστειλε τό κάλεσμα ατούς Αναστενάρηδες! Μέ τήν προσταγή
του έπεσαν σ’ έκσταση!
Φάουστ.
— Κι όμως ό Άρχιαναστενάρης μιλά μέ κάποιον.
Ό Τελετάρχης.
— Τού δίνει προσταγή νά τρέξη στ’ αλώνι γιά τό γρήγορο άναμμα τής
φωτιάς.
(Ο ι ’Αναστενάρηδες αρπάζουν ό καθένας τους μιαν εικόνα καί όρμοΰν
παράφορα προς τά έξω ).
Τό πλήθος.
(Βλέποντας τούς ’Αναστενάρηδες).

-‘‘Ο τρίτος Φάουστ καί οί Αναστενάρηδες

6?

-—- Ζήτωσαν οι ’Αναστενάρηδες! Ά ς τούς άναβοήσουμε! Είναι αληθι
νοί 'Ά γιοι!
Μόλις βγουν άπ’ τό κονάκι ot ’Αναστενάρηδες αρχίζουν νά χορεύουν
ανυπομονώντας νά βάλουν τά πόδια τους πάνω στη φωτιά. Σχηματίζεται αμέ
σως πομπή πριν από τή μουσική, ενώ ό ενθουσιαστικός χορός συνεχίζεται
στο δρόμο. Γύρω στ’ αλώνι πλήθος σέ πυκνούς στοίχους στέκεται κατεχόμενο
από συγκλονιστική προσμονή. Στη μέση τοϋ αλωνιού ή χόβολη, καμωμένη άπ’
τις παλιές περιφράξεις σπιθοβολεϊ. Μόλις ή πομπή πλησιάση, ενα πέρασμα
ανοίγεται για τό έμπα των ’Αναστενάρηδων. Βγάζουν γρήγορα τά παπού
τσια τους ολόχαροι καί πανέτοιμοι.
'Ο Άρχιαναστενάρης.
— Ζήτω ή 'Ελλάς! Δεν πεθαίνει πότες! ('Η συνοδεία του επαναλαμβά
νει τήν ΐδια κραυγή).
Φάουστ.
— ~Ω τί άνθρωποι αυτοί οί αγράμματοι "Ελληνες! Δεν ξεχωρίζουν τά
σύνορα των δύο κόσμων ■
— τού πατριωτισμού καί τής θρησκείας!
Ντυμένοι μ’ ένα σώβρακο κι ένα πουκάμισο, τά πόδια γυμνά, οί ’Ανα
στενάρηδες κάμνουν βήματα εμπρός καί ξαναγυρίζουν έπειτα, ενώ χτυπούν
τά πόδια σέ αυτοσχέδιο καί πρωτότυπο ρυθμό. Σάν δαιμονισμένοι Ιδού τώρα
όρμούν μέσα στή φωτιά. Τήν ποδοπατούν με δύναμη, μπαινοβγαίνουν μέσα
της. Σέ συνέχεια κινούνται έτσι. Άψηλώνουν τά χέρια σάν νά προσεύχωνται.
Τά ενώνουν πάνω άπ’ τά κεφάλια τους. Τά φέρνουν πλάγια ή οριζόντια. Γέρ
νουν στο ενα πλευρό, ιδρώνουν άφθονα, ενώ φαίνονται φρέσκιοι. "Αλλοι κι
νώντας τις εικόνες τους κάμνουν τά κουδουνάκια νά ηχούν. "Αλλοι κρατούν
μαντήλια ή τάματα. Μετακινούν τις εικόνες τους από πάνω προς τά κάτω καί
απ’ τά δεξιά προς τ’ αριστερά καί τις παρουσιάζουν σ’ οποίους επιθυμούν νά
τις προσκυνήσουν.
Φωνάζουν ασταμάτητα.
— "Αχ, άχ, αχ, ιχ, ΐχ, ίχ, άχ, άχ, αχ! Πέφτουν σέ βαθειά έκσταση.
Μερικοί άπ’ αυτούς είναι τόσο συνεπαρμένοι πού διαμαρτύρονται σάν νά βλέ
πουν τή φωτιά ν’ άδυνατίζη κι απαιτούν κι άλλα ξύλα νά ριχτούν.
'Ο σοφός ’Αναστενάρης.
— 'Ο χορός δυναμώνει άπ’ τή μουσική καί ρυθμίζεται άπ’ τήν αρχή
ώς τό τέλος. Τά θεότρελλα πηδήματα πού τον συνοδεύουν συμμορφώνονται
επίσης με τό ζωντανεμένο άπ’ τον ενθουσιασμό ρυθμό.
Φάουστ.
— ?Ω! τούτο τό διαπιστώνομε μ’ ευχαρίστηση. Ά λλ’ είμαστε περίεργοι
νά δούμε τά πόδια.
'Ο σοφός ’Αναστενάρης.
— 'Τπομονή! Ό χορός καί τό ποδοπάτημα θά πάψουν άπ’ τή στιγμή
πού ή φωτιά θά σβήση, τότε.....
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(“Ολοι οι παρισταμένοι στή σειρά κοιτάζουν με αυξημένη προσοχή ένα
πολύ ζωηρό -θεατή).
'Ο σοφός ’Αναστενάρης.
— Φαντάζεται πώς κατέχει την άναστενάρικη φλόγα καί θά μπή ξαφνι
κά μέσα στη φωτιά μ’ αποφασιστικότητα.
Ό θεατής, αφού μπήκε στη φωτιά.
— ΤΩ! ~Ω! Τά πόδια μου κάηκαν! ΙΙόσο πονώ! Ριχτέ μου νερό γιά
ν’ ανακουφιστώ.
(Μεταφέρουν τον άπερίσκεφτο θεατή μακρυά απ’ τό αλώνι τής φωτιάς).
'Ο σοφός ’Αναστενάρης.
— Μολαταύτα υπάρχουν καμμιά φορά καί περιπτώσεις επιτυχίας. Ό
Άρχιαναστενάρης είναι εδώ, γιά νά δεχτή τό νικητή στους καταλόγους τής
’Αδελφότητος των ’Αναστενάρηδων. Καί τώρα ποιος θά ήθελε νά κάμνη τον
έλεγχο αν τά πόδια τους έχουν καψιματιές;
Φάουστ καί Μεφιστοφελής.
— Έιιεΐς, ήρθαμε εδώ επίτηδες απ’ τήν πατρίδα μας!
Φάουστ.
(Βλέποντας τ’ άχτύπητα γυμνά πόδια).
— Ούτε ίχνος από κάψιμο! Καμμιά απάτη! Είναι απίστευτο!
Μεφιστοφελής.
— Είμαι πολύ στενοχωρημένος. Π ρέπει νά στείλω βιαστικό μήνυμα στον
’Αφέντη μου, μεγάλο Κυβερνήτη των κολασμένων. Θά τραβήξω τήν προσο
χή του πάνω στον άμεσο τούτο κίνδυνο! Σ τ’ αλήθεια, ή φωτιά θά καταντήση
αδύναμη στά καζάνια μας, αν οί ’Αναστενάρηδες μεταδώσουν τή μέθοδό τους.
Π ρέπει απ’ τά καζάνια μας νά βγαίνουν φλόγες δυνατές κι άμείλιχτες!
Φάουστ.
— "Έστω! Μά έμενα δεν ιιέ μέλει διόλου. Δεν θά καταφέρετε ποτέ νά
με ρίξετε έκεϊ μέσα!
Μ ΕΡΟ Σ ΤΕΤΑ ΡΤΟ
Κεφάλαιο

Πρώτο

Ό σοφός ’Αναστενάρης.
— Παρακαλώ, δόστε προσοχή! Ο ι γιορτές των ’Αναστεναριών δεν εί
ναι παρά ή ήχώ των εθνικών καί θρησκευτικών παραδόσεων τής αρχαίας πα
τρίδας μας. Π ράγματι ή Θράκη στάθηκεν ή χώρα οπού ή λατρεία τού Διο\νσον ή Βάκχου κρατούσε τά πρωτεία. ’Από κεϊ ήρθε στήν 'Ελλάδα ή διονυ
σιακή λατρεία. Ό Θρακιώτης 'Έλληνας ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός μάς τήν
ξανάφερε στο νοϋ έξηγιόντας την μέ στίχους:
’Απ’ τή Θράκη, βρε παιδιά, από τήν Π ιερία έβγήκεν ή θρησκεία. Κι
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έσυραν αύραις τού Θρακιά άπ’ τή χρυσή της δάδα μια σπίθα στην Ελλάδα.
Ή πομπή τοΰ Διονύσου άποτελούμενη από δαιμονικά πλάσματα των δα
σών πού είναι αι Ήδωνίδες τής Θράκης, αί Βακχίδες, αι Μαινάδες τής ’Ατ
τικής, αί Θυϊάδες τοΰ Παρνασοΰ — δεν είναι παρά οι Θρακιώτες ’Αναστε
νάρηδες πού οι γιορτές τους ξετυλίγονταν από άμνημόνευτα χρόνια καί πού
μοιάζουν μέ τούς οργιαστικούς χορούς των δασόβιων πλασμάτων τού Διονύ
σου. Ο ί αρχαίοι οπαδοί τού Βάκχου κρατώντας στο χέρι τό θύρσο κι ενα
άγαλματάκι οργίαζαν κατά τή διονυσιακή τελετή φωνάζοντας: Εύοί! Εύάν!
Ο ί ’Αναστενάρηδες πού κρατούν εικονίσματα αναστενάζουν βαθειά καί ακο
λουθούν την ίδια τελετουργία. 'Αλλά νά τώρα κι άλλοι ακόμη μερικοί παραλ
ληλισμοί! Τ ’ άναστενάρικα έπιφωνήματα, άχ, αχ, ϊχ, έχ καί ούχ καί ή κραυγή
"Ιακχος, Βάκχος των Αρχαίων, τό άπόκοτο τρέξιμο των ’Αναστενάρηδων
πάνω στο βουνό ή ή επίσκεψή τους στά γειτονικά χωριά καί τό άνέβασμα των
’Αρχαίων στις ψηλές βουνοκορφές, οί νυχτερινές τελετές των ’Αναστενάρη
δων καί τά Νυκτέλια των ’Αρχαίων ή βραδυνές εκστρατείες των, ή απόπειρα
νά συγκρατηθη ό "Αγιος πού δοκιμάζει νά φύγη για νά έπι,σκεφτή τά γειτο
νικά αδέλφια του καί ή φυγή τοΰ Διονύσου κατά τ’ Ά γριάνια ή οί συστημα
τικές σπονδές καί ή αδιάκοπη μουσική καί τέλος ή μουσική των ’Αναστενά
ρηδων καί ή αρχαία μουσική τής Θράκης καί τής Φρυγίας — δλα τούτα δεν
είναι απλές συμπτώσεις. Ή αρχαία καταγωγή τής μουσικής καί των βραδυνών τελετών είναι αναμφισβήτητη. Γιά τά υπόλοιπα υπάρχουν μεγάλες πι
θανότητες πώς πρόκειται γιά πολυχρόνια ιστορική συνέχεια.
Μεφιστοφελής.
— Μάς μιλήσατε συχνά γιά οργιά! Πότε καί πού αυτά συμβαίνουν;
Ό σοφός ’Αναστενάρης.
— Τό ερώτημά σας έρχεται πάνω στήν ώρα. Π ρέπει νά σάς δια λύσω
κάθε παρεξήγηση. Σ τ ’ αλήθεια στήν αρχαιότητα ξετυλίγονταν όργια. Γνω
στά σάν μυστικές τελετές γίνονταν μ ’ επισημότητα καί σοβαρότητα. ’Ονομά
ζονταν ευπρεπή οργιά, δηλαδή εκστατικά κι ενθουσιαστικά. Ά λλ’ έξ αιτίας
τής αδυναμίας τών ανθρώπων, είναι πιθανό νά σημειώθηκαν καί μερικά πα
ραστρατήματα άπ’ τήν ηθική, εδώ κι εκεί, προ παντός πάνω στά βουνά, οπού
οι βακχικές πομπές κατευθύνονταν ύστερα άπ’ τήν τελετή. Ο ί συγγραφείς
όμως δέν αναφέρουν τίποτε τό συγκεκριμένο.
Κεφάλαιο

δεύτερο

Μεφιστοφελής.
— Καί γιά σήμερα;
Ό σοφός ’Αναστενάρης.
— "Τστερα άπ’ τό σβήσιμο τής φωτιάς ή πομπή τών ’Αναστενάρηδων
πηγαίνει σ’ επίσκεψη στά σπίτια τού χωριού ή τών γύρω. 'Ένα γεύμα όργα-
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νώνεται κι ο χορός ξαναρχίζει μέσα σέ χαρούμενη ατμόσφαιρα. Μερικοί συνεπαρμένοι τραβούν κάποτε στο κοντινό βουνό. Άλλα δέν ξετυλίγεται έκεϊ κανένα
όργιο μέ την κακή σύγχρονη έννοια. ’Ό ρ γιο για τούς ’Αναστενάρηδες είναι
ή έξύψωση τού πνεύματος, ή προσευχή, ή πίστη, ή μεγάλη σιωπή, ή απά
θεια τού κορμιού. Ακολουθούν πιστά στήν πράξη τή χριστιανική λατρεία,
κάτοχοι πολλών συνηθειών, ακούραστοι καλλιεργητές τής γης. Προικισμένοι
μέ .μεγάλη απλότητα καί καθαρότητα τής καρδιάς τους, επιδιώκουν το κάλε
σμα τού Α γίου καί είναι υπερήφανοι, δταν τό πετύχουν. ’Ιδού ποια είναι τα
οργιά των Αναστενάρηδων.
Μεψιστοψελής.
— Μας κρύβετε την αλήθεια!
Ό σοφος ’Αναστενάρης.
— Τ ί μεγάλα παραλογιάσματα τούτα πού μάς λέτε! Καί πώς έχετε τέ
τοια τόλμη; ’Έχετε χρέος νά προσέχετε καλά ο,τι λέτε! Ποιοι είστε σεις;
Τό πλήθος.
■
— Είναι τό πνεύμα τού κακού! ’Ά ς τό διώξουμε αμέσως!
(Μέ τά λόγια αυτά ό Φάουστ κι ό Μεφιστοφελής εξαφανίζονται αμέ
σως. Τό πλήθος μένει κατάπληκτο).
Φάουστ.
— ’Ά ς γυρίσουμε τώρα στήν Α θήνα. ’Έχεις πάρει εσύ πολύ καλό μά
θημα. Π ρέπει νά τό χαράξης βαθειά στο νοΰ σου.
Ό Τελετάρχης.
— Αέν απελπίζομαι, νά δράσω, δπως τό απαιτεί ή συμφωνία μας.
Φάουστ,
— Κι εγώ, ξαίρε το καλά, θά επιμένω νά κρατιοήμαι πάνω στον -ακλό
νητο άξονα τής ατέλειωτης κι αιώνιας διανοητικής ουσίας. Σταθερά θ ’ ακο
λουθώ τό δρόμο τού αδάμαστου κι ακατάλυτου πνεύματος! Έσύ δέν αποβλέ
πεις παρά πώς νά μέ συνεπάρης καί μ’ έλκύσης προς τις μικροπρέπειες καί
τον ανθρώπινο κλήρο τού θανάτου, καθώς καί λ'ά μ’ αποκοιμίσης χρησιμο
ποιώντας ώς μέσο τις σαρκικές απολαύσεις. Άλλα σέ προειδοποιώ. Αέν θά
στραφώ κατά τον επίγειο κόσμο, γιά νά ζητιανέψω αισθησιακές χαρές. Σέ
κατατόπισα πιά καλά. ’Έτσι δέν θά πετύχης ποτέ τό παράξενο καί μοναδικό
τούτο κατόρθωμα ούτε νά καυχηθής ποτέ γ ι’ αύτό στον Αφέντη σου ώ! δχι!
Ζητώ ή ανώτερη πνευματικότητα!

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

Κ.

ΚΩΝΙΤΑΝΤ1ΝΙΔΟΥ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

«'Ο Γεώργιος Κ. Κ ων·σταντινίδης, έγεννήθη τό 186G είς ’Αδριανούπολιν, γόνος
πατριαρχικής οικογένειας καί δισέγγονος τοΟ %αοατομηθέντος έν ’Αδριανουπόλει έθνομάρ τυρός της Φιλικής 'Εύαιιρείας Βλασίου Γούναρη, έγαλουχήθη παιδιόθεν μέ τά Ιδεώ
δη τής Ελληνικής Ιΐατρίδος, άναδειχθείς λόγω των εξαιρετικών του Ικανοτήτων είς
έξέχουσαν προσωπικότητα τοΰ υποδούλου τής Θράκης Ελληνισμού.
'Τπηρετήισας έπί μακρόν ώς διδάσκαλος τοΰ γένους, μετελαμπάδευσε τδ ήθος και
αδαμάντινου χαρακτήρα του είς κολλάς έκατοντάδας μαθητών του, είς τρόπον ώστε
κλειστοί έκ τούτων νά κατέχουν σήμερον έξόχους θέσεις έν τή κοινωνίμ. Σπουδάσας μεταγενεστέρως τήν δδοντοϊατρικήν τεχνικήν είς Α θήνας, ήακησε τούτην έν Άδριανουπόλει δίκην θρησκείας ώς βιοποριστικόν επάγγελμα, όταν δέ κατά προτίμηισιν τον έκάλεσε παρ12 αυτή ή φωνή τής Δημογεροντίας Άδριανουπόλεως, έκ τής όποιας έξεπήγαζεν πασα έθνική στοργή διά το υπόδουλον "Εθνος, δεν έδ ίσ τα σ β νά άναλάβη τήν πολυ
σχιδή και υπεύθυνον θέσιν τοΰ Α ' Γραμματέως αυτής, άναδείχθ&ίς, μέ κίνδυνον τής ζω
ής το ο, είς μ,υστικάς έθνικάς άποστολάς, δαπανήσας δι’ αύτάς και τό σύνολον των πολυ
ετών μόχθων του, καταστήσας ουτω εαυτόν χρήσιμον πρός ύπαντας τους δεομένους
τής αρωγής του, μέ ευγένειαν "ψυχής καί προσήνειαν ανεπιτήδευτου.
Ή κατάληήπς τής ’Αδριανουπόλεως ύπό τής Ελληνικής Διοικήσεως τόν άνέδειξεν
είς μοναδικόν συμβολαιογράφον θυ ’Αδριανουπόλει, κατέχοντα τά θέσμια καί νομολο
γίαν τοΰ μέχρι τότε υποδούλου Ελληνισμού .Μετά τήν έκκέναισιν της Ανατολικής
Θράκης, πτωχός και απηλλαγμένος πλέον περιουσιακών στοιχείων έσυνέχισε προς βιο
πορισμών τό έπάγγελμα τού Συμβολαιογράφου είς Καραγάτς καί Θεσσαλονίκην πρδς
μόρφωσιν τών τριών τέκνων του, όπου καί δεν ήργησε ή άγάπη καί ή έκτίμησις τών
μετ’ αυτού συναλλαγέντων καί πολυπληθών γνωρίμων του, β&βαιούντών τό έχέφρον καί
άδαμάντινον τοΰ χαρακτήρος του, αλλά καί ή εύρημάθειά του νά τόν άναδείξουν πλη
ρεξούσιον έκπρόσωπον είς τήν Δ' τών Ελλήνων Συντακτικήν Συνέλευσιν όπου έξυπηρέτησι τά συμφέροντα τοΰ ’Έθνους καί τών εκλογέων του μέ προθυμίαν, σύνεσιν, δικαιο
σύνην καί άνιδιοτέλειαν. Μετά τήν λήξιν τής θητείας τής Βουλευτικής του περιόδου
δέν ήθέλησε νά δ&χθή καί πάλιν ύποή/ηφιότητά του, προταθεΐσαν ΰπό τοΰ Π ανθρακικού
Συλλόγου, μή έπιθυμών νά ταύτιση τήν προσωπικότητά του ήθους, μέ τάς σκολιάς
άτοαπούς τών τότε πολιτευόμενων,
Άπεβίωσε τήν 30ήν Νοεμβρίου 1942 άφήσας είς τήν οικογένειαν του καί είς τους
jro/,υπληθεΐς φίλους του μνήμην αρετής άγήρατον.
Ή 'Εταιρεία Θρακικών Μελετών δημοσιεύουσα τμήμα τών περί ’Λιδριανουπόλεως
καί περιχώρων λαογραφικών του ένασχολήσεων, έ&εώρησε καθήκον της νά προτάξη τάς
όλίγας ταύτας γραμμάς είς <αΐδιον μνήμην τοΰ αγαθού καί πεφωτισμένου Θρακός».

Α '.

ΣΗ Μ Α Σ ΙΑ Ι ΔΙΑ Φ ΟΡΩ Ν Π Α Ρ Ο ΙΜ ΙΩ Ν ΚΑΙ Φ ΡΑΣΕΩ Ν
(Άδριανουπόλεως καί περιχώρων)

1. Σ ’ τούν ήλιου μοίρα δέν έχι νά ξυθη = στερείται τών απολύτως αναγ
καίων. Αέγεται επί πενεστάτών άνθ-ρώπων μή έχόντων που κλΐναι
τήν κεφαλήν. Διά τούς ίο ιού τους λέγομεν επίσης δέν έχι τί νά
(γ)ένι.
2. Ά ρ ις , νάρις, κουκουνάρις, τοΰ μπουιατζή κόπανους. Λέγεται έπί άναφερομένων ανοησιών καί ποταπών γεγονότων. (Κόπανους — ρόπαλόν
τι δι’ ού οΐ βαφείς κτυπώσι τά υφάσματα.
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3. Σαν τής παλαβής τά μαλλιά = φύρδην μίγδην, (παλαβή =: παράφρων)
ήτοι αντικείμενα έν μεγάλη αταξία κείμενα.
4. Κάθι χώρα κί ζακόνι, κάθι μαχαλάς κι τάξι. Λέγεται επί ξένων και ασυνη
θών εθίμων, (ζακόνι = τρόπος).
5. Τάξι, πράξη γαϊδουρουκατάστασι = Μ’ ολην την επικρατούσαν αύστηράν
τάξιν επί των λεπτομερειών, επί τού ολου όμως διαφαίνεται άθλια
κατάστασις ώς έκ τής ηθικής Ιδίως καταπτώσεως. Λέγεται έπί των
οικογενειών, τών σχολών καί άλλων τοιούτων.
6. Εΐχαμι τούν Γιάννι γιράν, επισι τού κόσκινού τρύψι τού κιουφάλι τ’. Λέ
γεται επί τών λίαν ευαίσθητων, οΐτινες από την παραμικρόν προσ
βολήν άσθενοΰσι.
7. Τράβα γέρου, δγιάβουλι, τώρα σ’ τά γηράματα. Μεμψιμοιροΰντες οί γέ
ροντες διά τι ατύχημά των έπαναλαμβάνουσι τήν φράσιν ταύτην.
Πολλάκις δμως λέγουσιν οί νέοι τούτο σκώπτοντες τούς γέροντας
καί έλεεινολογοΰντες τήν θέσιν αυτών.
8. Π χιός εχασι τή γνώσι νά τήν βρής συ. Λέγεται έμπαικτικώς επί τών άπερισκέπτων.
9. Μουλώξτι, τώρα τού Ούβρούθ θά γιννηθή. "Οταν επιβάλλεται σιωπή διά
νά εΐπη τις ούχί τι σπουδαΐον λέγεται ή ανωτέρω φράσις καί τούτο,
διότι υπάρχει παράδοσίς τις καθ’ ήν λέγουσιν οτι κατά τον τοκε
τόν Εβραίας τίνος επιβάλλεται καθ’ δλην τήν οικογένειαν αυστηρά
σιωπή,
10. Ψεύτικους κόσμους = Ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης. Λέ
γεται έν πάση περιπτώσει καθ’ ήν συναισθανόμεθα τό ατελές τού
παρόντος Ιπιγειου βίου.
11. Π έρσι ψόφσι λύκους, φέτου βράμσι. Λέγεται ή φράσις αΰτη οσάκις άναφέρομεν τό αποτέλεσμα μιας πράξεως σχεδόν λησμονηθείσης καί
μή έχούσης άμεσόν τινα σχέσιν πρός τά νυν λεγάμενα.
12. Νέ σκόρδα εφαϊ, νέ σκουρδγιές μυριζι. Λέγεται επί τών άρνουμένων τι
παντελώς καί άπονιπτόντων τάς χεΐρας, καίτοι γινωσκόντων τά καθ’
εκαστα τής πράξεως, περί ής λόγος γίνεται. (Ν έ — ούτε).
13. =Ά ν εκαμναν όλης ή μέλισσις μέλι, θά εκαμνι κί σκατουμπάρμπουλας.
(Σκατου^ιπάρμπουλας ~ κοπροκάνθαρος), λέγεται επί έκείνων, οίτινες εΐνε ολως ακατάλληλοι καί αναρμόδιοι νά πράξωσί τι σπου
δαΐον.
14. ΙΙχιά σ ι τούν τυφλόν, βγάλι τά μάτια τ’, ήτοι ούκ άν λάβοις τι παρά
τού μή εχοντος.
15. ’Απ’ τού Μάϊ ώς τά κιράσια. 'Η φράσις αύτη αποτελεί οίονεί προθε
σμίαν τινά. Λέγεται δέ έμπαικτικώς έπί βραχειών προθεσμιών, κα
θότι καί ό Μάιος ούδόλιος απέχει από τής εποχής τής καρποφο
ρίας τών κεράσων.
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16. Νά ξηραθή μαμή ’που σ’ εβγαλι. (Κατάρα αστεία).
17. Νά καή κούνια ’που σοι κούνσι. (Ό μοια, ώς ή ανωτέρω).
18. Κρίμα του κουρίτσι, κάϋκι τοϋ παλληκάρι. Λέγεται επί ανδρογύνου δυ. στυχούντος έ'νεκα των αμοιβαίων ελαττωμάτων άαφοτέρων των συ
ζύγων.
19. Κάϋκιουσι άγιλαδάρς, πούλσι την άγιλάδα τ ’. Λέγεται επί εκείνων, οΐτινες
έν τή δυσαρέσκεια των διά τινα αποτυχίαν, βλάπτουσιν αυτοί εαυ
τούς φρονούντες οτι ούτω πως λύουσι τον γόρδιον δεσμόν τής ανο
ησίας αυτών.
20. 5'Αλλα λέει παπάς κι’ άλλα παπαδιά. Λέγεται επί εκείνων, οΐτινες συνομιλοΰσι καί μή συνεννοούμενοι λέγουσιν άλλα αντ’ άλλων. Τό τοιούτο συμβαίνει Ιδίως οσάκις συζητοΰσι περί άφηρημένων ζητημά
των .μή οντες ουδόλως προς τούτο αρμόδιοι.
21. Κουφός δεν ακούει τά τηργιάζι. Τούτο εΐνε ψαινόμενον φυσικόν καί συνηθέστατον παρά τοις κωφοΐς, οΐτινες μή άκούοντες καλώς τά παρ’
άλλων λεγόμενα έννοούσιν άλλα καί άποκρινόμενοι κινούσι τον γέ
λωτα των περιεστώτων.
22 'Ό,πχια πέτρα κι’ άν σκώης άπού κάτ’ τούν ’βρίσξ’. ( ’βρίσξ — ευρί
σκεις). ’Ή τοι εΐς οτιδήποτε καί άν ερώτηση άπαντα, γνωρίζει πολ
λά. Ή φράσις αύτη λεγομένη περί τίνος προσώπου περιποιεΐ τι
μήν εις αυτό, καθότι τοιουτοτρόπως αποδίδεται ή προσήκουσα έκτίμησις διά τήν πρλυμάθειαν αυτού.
23. Άνάπουδους χρόνους, δικατρεϊς μήνις. Λέγομεν τήν φράσιν ταύτην οσά
κις λέγεται ή γίνεται τι καθ’ δλα άλλόκοτον καί γελοΐον. (Ά νάπουδου ~ κατά λέξιν σημαίνει τό άνεστραμμένον ήτοι τό μή όρθώς εχον, αρα καί έτος μέ 13 μήνας θεωρείται δλως άτοπον μ’
δλον τούτο οι ’Ιουδαίοι Ιχουσι τοιαύτα εμβόλιμα έτη).
23. Φάει, πχέ, μί δικός άνθρουπου άλησφιρίς μήν κάμς. ( ’Αλησφιρίς = Τουρ
κιστί ληψοδοσία). Ή φράσις αύτη αποτελεί σχεδόν έν πόρισμα τής
τού λαού φιλοσοφίας, καθότι εΐνε παρετηρημένον οτι είς τάς συναλλαγάς μεταξύ συγγενών επί τέλους προκύπτει δυσμένειά τις ένε
κα μηδαμινών λεπτομερειών, ώστε κάλλιστα συμβουλεύει ή προκει
μένη φράσις οτι παν άλλο συγχωρεΐται μεταξύ συγγενών, ούχί ό
μως καί τό συναλλάτεσθαι.
24. 'Ό που άκούς τά κιράσια πιρσσά, τού καλάθι μικρό νά τού παίρς, ήτοι
δταν τις άκούη εΐς τι μέρος πολλά κέρδη, άς μή εύπιστη ταχέως
καί ριψοκινδυνεύη τά υπάρχοντα συμφέροντα επί τή έλπίδι μειζόνων.
25. Κείνους ’πού γυρεύει τά πιρσσά, χάνι κι τά λίγα. Παρατήρησις ορθό
τατη , επί των πλεονεκτούντων.
26 . 'Ό πους κόσμους κί Κουσμάς, ήτοι όπως πράττουσιν ot άλλοι τό ίδιον
πρέπει νά πράττη πας τις. Σόφισμα επί αυθαιρέτων όρων Λογι.
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κής στηριζάμενον.
27. Καμήλα γυρεύουντας τά κέρατα, έχασι κί τ ’ αΰτχιά. 'Υπάρχει, παράδοσίς
τις καθ’ ήν λέγουσιν οτι ή κάμηλος έπορεύθη προς τον Δημιουργόν
ζητούσα παρ’ αυτού απως τη χαρίση κέρατα, ό θεός δμως όργισθείς διά την προπέτειαν της διέταξε καί άπέκοψαν τά μακρά αυ
τής ώτα καί μέχρι σήμερον έχει ταΰτα μικρά καί τρόπον τινα κοίλσβωμέ να. Ή παροιμία αΰτη λέγεται επί των πλεονεκτούντων καί
άπολλυόντων καί αυτά τά όποια προηγουμένως είχον.
28. Δυο γαϊδάρι μάλλουναν για ξένι αχυρώνα. Έ πί έριζόντων περί ύποθέσεως άνιδίου αντοϊς.
29. Βαφτίζου κί μυρώνου, άρα ζήσι κι άρα δέ ζή,σι. Λέγουσι την φράσιν
ταύτην όλοι όσοι ποιουσί τι μή φροντίζοντες περί τής ευθύνης τής
πράξεως αυτών. Λέγεται συνήθως έπί ασυνειδήτων εργατών.
30. "Αλλα λόγια ν’ άγαπχιούμιστι. Ή φράσις αυτή λέγεται οσάκις άναφερομένης οχληράς καί άπαρεσκουσης ύποθέσεώς τίνος ενώπιον προ
σώπου τινός, δεικνύει τις αδιαφορίαν καί απροσεξίαν.
31. "Οταν εχς παράδις «Χριστός άνέστη», όταν δεν εχς «θάνατον πατήσας».
'Η φράσις αυτή λέγεται οσάκις πρόκειται νά ύποδείξωμεν ότι διά
μεν τον πλούτον πάντες δίδουσι τό προσήκον σέβας καί τάς νενομισμένας τιμάς διά δέ την ανέχειαν τά εναντία τούτων. "Αξιόν παρατηρήσεως τυγχάνει ότι οί ολίγον έκπαιδευθέντες καί Ιδίως οί
αμαθείς ιερείς λαμβάνουσι πολλάκις ρητά τινα τής 'Αγίας Γραφής
ή Εκκλησιαστικών βιβλίων καί μεταχειρίζονται ταΰτα άδιαφόρως
έπί περιστάσεων ήκιστα όμοιων, ώς γίνεται λ.χ. έν τή ανωτέρω
φράσει τό «Χριστός άνέστη» κτλ.
32. Π άει γιά μαμή κ’ ήρθι γιά βαφτίσια. Λέγεται έπί άργοπορούντων διά
τινα εργασίαν κατεπείγουσαν.
33. Τί είχις κί τι έχασις. "Οταν άπολαμβάνωμεν μικρόν τι κέρδος άνέλπιστον,
ευχαριστούμενοι καί άρκοήμενοι εις τούτο λέγομεν την ανωτέρω
φράσιν.
34. Δεν ίμπουρώ νά ξύσου τού ’δόντι μ’. Λέγεται ή φράσις αΰτη οσάκις θέλομεν νά δηλώσωμεν ότι έκ των πολλών ασχολιών μας δεν λαμβάνομεν καιρόν ούτε τάς φυσικάς άνάγκας μας νά εκπληρώσω μεν.
35. Τής ίληάς τού μέσα κί τ1 αυγού τού οξου. Σού παρέχω δώρον άσήμαντον
καί μηδαμινόν.
36. Καρακάξα άπού παλούκι σεί παλούκι παλουκώνιτι — Π α ς πονηρός έπί
τέλους ευρίσκει τά επίχειρα τής κακίας του.
37. Θά πάρς τά παληά μ’ τά παπούτσια. "Ητοι ούδέν δύνασαι νά λάβης ή ν’
αφαίρεσης παρ’ ημών.
38. Σεί κάθι φαί πιπέρι γίνιτι = αναμιγνύεται εις πάσαν ύπόθεσιν άκλητος.
39. Σκώθκι τσουκάλα νά γιαλάσι την γκουντούλα. (Γκουντούλα — λάγηνος
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κολωβομένη καί άνευ λαβών). Λέγεται ή φράσις αΰτη οσάκις ανό
ητος τις -θέλει νά περιπαίξη φρόνιμον ή ό ανίκανος τον ίκανώτερον.
Σάν τά λάχανα μέσ’ τού τσουκάλι = Φύρδην μίγδην.
Νά τρώμι κί νά πίνουμι, νά ξέ ρούμι κι τί κάμνουμι = Μ’ δλας τάς αστει
ότητας καί ευτραπελίας μας έν τη εργασία μας νά εΐμεθα αυστηροί
καί τακτικοί.
Μαζη χουρατεύουμι χώρια άκούμι. (Χουρατεύουμι = όμιλούμεν) ήτοι
όμιλούμεν αλλά δεν συνεννοούμεθα.
Π ερ ί όρέξεως κολοκυθόπηττα. Λέγεται ή φράσις αΰτη επί ίδιοτρόπφ
προτιμήσει ευτελών αντικειμένων ή φαγητών αντί άλλων εκλεκτό
τερων.
Παστρική Θουδώρα = Λίαν καθάριος, φιλόκαλος. Λέγεται έμπαικτικώς
επί ατόμων επιδιωκόντων τήν καθαριότητα μέχρις υπερβολής.
"Οσου μποϊ τούν λείπι, τόσου δγιάβουλος εΐνι. (Μπόι — Τουρκιστί, ανά
στημα). Ευνόητος ή σημασία τής φράσεως. «Μικρός τό δέμας,
αλλά μαχητής».
Τρίτι τιτράδι τούν πααίνι = Είναι λίαν περίφοβος εκ των απειλών μου.
Π έσι πήττα νά σοί φάου. Λέγεται ή φράσις αΰτη επί τών οκνηρών εκεί
νων, οιτινες τά πάντα περιμένουσι παρά τής Τύχης.
Στού νιαρό μια τρύπα — ματαίως καπιάζομεν.
Τού κουρμί μ" μπουμπουκιάζι = Έ κ τών φρικωδών εντυπώσεων αισθά
νομαι φρικίασιν.
’Αέρα κουπανίζου — Ματαίως συμβουλεύω.
Ηύρι τέντσιρις τού καπάκι τ ’ — Εύρον ό αμοιος τον δμοιον. Λέγεται
ιδίως επί ανδρογύνου συμφωνοΰντος καθ’ ολας τάς διαθέσεις.
Δεν νιώνι νά βγάζι τά μάτια τ’ = Λεν γνωρίζει τίποτε.
Εΐπι νά βάλλι φρύδια, εβγαλι μάτια = Ήθέλησε νά διορθώση τι, αλλ’
Εβλαψε πλειότερον.
Ή ρ τα ν τά άγρια νά δγιώξουν τά ήμερα = ΟΙ ξένοι προσπαθούν νά
υποσκελίσω σι τούς εντοπίους.
Νέγρα, μαύρα κί σκουτεινά. Φράσις μεμψίμοιρος καί απελπιστική, δι’ ής
ελεεινολογούμεν τάς πράξεις τινός.
Μάτι δεν ’μπουρώ ν’ άνοίξου = Έ κ τών πολλών θλίψεων καί ασχολιών
περί ούδενός δύναμαι νά σκεφθώ.
Σήκου, σήκου, κάτσι κάτσι. Λέγεται επί μωρών, οΐτινες καθίστανται έρ
μαια τής ιδιοτροπίας τών άλλων.
Θαρρεί πού εχι χίλι τσΐρι στού καπάνι. (Καπάν = αποθήκη λίθινος,
έν ή άποθέτουσι τά εμπορεύματα προς ασφάλειαν, λέξις τουρκική).
Λέγεται ή παροιμία επί τών άδιαφορούντων διά τήν Ενδειαν αυ
τό)ν καί περί ούδενός μεριμνςοντων. «Ού φραντις Ίπποκλείδη».
Συν τη φουνή καί ό γάιδαρους. Λέγεται επί εκείνων, οΐτινες φθάνουσιν
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έν φ μόλις προ ολίγου άνεφέραμεν περί αυτών.
60. Μέρα πού θά ξημιρώσι άπού βραδύς εΐνι φανιρό. Ούτως άποφαίνονται
μετά τό αίσιον ή άπαίσιον πέρας ύποθέσεώς τίνος, περί ής προεΐπον τά δέοντα. Εΐνε μεταφορά μετενεχθεΐσα λίαν σκοπίμως.
61. Έ μ αθα γκολ ιούς ντρέπουμι ντυμένους. (Γκόλιους = γυμνός).
62. Σε! οπχιου αμάξι άνηβή κείν’ τού τραγούδι λέει = Συμμορφούται προς
τάς περιστάσεις.
63. Νέ άπού σένα χέρι, νέ άπού κείνουν πουδάρι ™ Εΐσθε άμφότεροι καθ’
δλα άχρηστοι καί ώς εκ τούτου συδεμίαν επιθυμώ παρ’ ημών συν
δρομήν.
64. ’Απ’ δ'ξου απ’ τού χουρό τραγούδγια πουλλά. (Τραγούδγια = τραγού
δια). Λέγεται έπ’ εκείνων οΐτινες καυχώνται μεν περί πολλών προ
τερημάτων των, άλλ’ ουδέποτε έρχονται έπ! τά έργα.
65. Κάθι ένας πέτεινους στού μπουκλούκι τ ’ λαλάει. (Μπουκλούκι. — σωρός,
και ιδίως σωρός κόπρου ή σαρωμάτων Λαλάει = κράζει) ήτοι έ
καστος έν τη οικία του δύναται νά Ιδιότροπη.
66. Κάθι ενα πρόβατου απ’ τού πουδάρι τ’ κρέμιπι — Λέγεται έπ! τών άμαρτανόντων, οτι θέλει έκαστος άποτίσει ποινήν τών εαυτού αμαρτη
μάτων.
67. Τά πουλλά λόγια φέρνουν φτώχια. (Εΰστοχον γνωμικόν).
68. Νά σο! κάψου Γιάννι, νά σ’ αλείψου μίξα. Λέγεται έπ! εκείνων οΐτινες
κατ’ άρχάς δυσαρεστοΰσί τινα κα! άκολούθως προσπαθοΰσι διά δια
φόρων περιποιήσεων νά έξευμενισωσιν αυτόν.
69. Κουλουκύθχια μ! τή ρήγανη := Άνοησίαι κα! ουδέν άλλο.
70. "Ολα τάχι ή Μαργιουρή μόνι τζιγκιρής φέριτζης την έ'λειπι. Λέγεται ή
φράσις αΰτη δταν τις ζητή επουσιώδες τι, έν φ τώ λείπουσι τά α
ναγκαιότερα κα! ουσιωδέστερα.
71. Φάνκι που,μπή τ’ = Άπεκαλύφθη ή απάτη που.
72. Τώφαγι κ’ εκατσι κατ’. Λέγεται τούτο οσάκις τις παραδέχεται τι άπαρέσκον αύτφ δίχως νά παραπονεθή,
73. Στην άνιβρουχιά καλό εΐνι κί τού χαλάζι. (Άνιβρουχιά — άνομβρία).
’Εν ελλείψει κρείττονος παραδεκτόν έστι καί τό μέτριον.
74. Έ γειν ις άπχιαστους αγέρας. Λέγεται επί άτακτούντων παίδων κα! μη
δόλως ΰπακουόντων εις τούς ανώτερους.
75. Μαζή τρώμι, χώρια άκούμι = Μολονότι ομιλούμε ν περί τίνος άντικέιιιένου μολοντούτο δεν δυνάμεθα νά συνενοηθωμεν ώς πρέπει.
76. Έ ν α ς νους τού χειμώνα γιά τού καλουκαίρι; Δικαιολογούμενος τις διά
την λησμοσύνην του λέγει την ανωτέρω φράσιν, ήτις είναι ειλημμένη
έκ τής άναλόγου τουρκικής.
77. Τά λόγια σ’ μισό φουντούκι δέ γιουμόζουν — Λέγεις λόγους καθ’ ολα
άνοήτους και κενούς.
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Π ή ρ ι τά μπάρμπαλά τ’ = "Εφυγε κατησχυ μένος.
...
Τίναξι τά πέταλα — άπεβίωσε.
Τά κακάρουσι — άπεβίωσε.
Δός κρασί, Κύριε = Δόξα σοι, Κύριε. (Ά στείως).
Χριστός πηδάκι μ’. Σκώπταντές τινα διά τάς ανοησίας τον λέγομεν την.
φράσιν ταύτην, έξ ής λείπει τό «νά σέ βαηθήση» η «νά σέ σώση».
Π αναγία μ’ Θεοτόκου. Λέγεται, έν απορία ,άμηχανίφ η θαύμασμύ.
'Ό πχιους καή στούν τζιουρμπά φυσάει τού γιαούρτι. Λέγεται ή παροιμία
αύτη οσάκις τις παθών τινα συμφοράν καθίσταται μετά ταϋτα εις
πάσαν έπιχείρησιν καθ’ υπερβολήν καχύποπτος καί προσεκτικός.
Αυτός πουλιά δέ θά βγάλι. — Δεν είναι Ικανός νά φέρη εις πέρας την
ήν άνέλαβεν έπιχείρησιν.
Δγυό σέρτικις πέτρις. Λέγεται επί ανδρογύνου ή ^συνεταίρων έχόντων
άμφοτέρων σκληρόν καί απότομον χαρακτήρα καί ούδάλοις συμβι
βαζόμενων.
Λύκους τού μαλλί τ’ άλλάζι τού χούϊ τ’ δεν άλλάζι. Λέγεται επί δυσκαΜίπτων χαρακτήρων, οϊτινες προτιμώσι μάλλον νά ζημιωθώσιν ή νά
άποβάλλωσι τάς έξεις αυτών.
'Ό πχιους δέ θέλι νά ζυμώσι, δέκα μέρης κουσκινίζι. Λέγεται παροιμιωδώς επί οκνηρών προσπαθσύντων νά δικαιολογηθώσι διά μυρίων
προφάσεων.
Τήν νεότη σ’ νά είχα, την χαϊνιά σ’ νά μην είχα. Λέγεται επί οκνηρών
νέων.
Νιος ήμαν κί γέρασα νά σι άκούου. Ό σάκις ,τις συνειθίζη νά καυχάται
τι χωρίς ποτέ νά έκτελή τό ύποσχεθέν ακούει παρά των άλλων τήν
ανωτέρω φράσιν.
Τ ί τραβάει ρόκα όσου νά γιουμόσ’ τ’ αδράχτι. Τήν φράσιν ταύτην έπιφέρουσιν ώς επίλογον, οί πρεσβύτεροι προς τούς νεωτέρους ώς επί
τό πλείστον όταν τύχη νά διηγηθώσι συμβεβηκός τι λίαν πολύπλοκον καί επίμοχθον.
'Η φτώχια θέλι καλουπέραση. Παρηγορητική τρόπον τινά καί έν ταύτώ
αστεία φράσις όσάκις περί άνεχείας λόγος γίνεται.
Άλλάξτι μαστάρι κί στού λείψανου κουντά. Κατά τήν εκφοράν των νε
κρών ή φράσις αύτη επαναλαμβάνεται συχνά ύπό τίνος όδηγοϋντος τούς φέροντας τό φέρετρον. Λέγεται δέ ϊνα κατά μικρά δια
στήματα χρόνου καί αλληλοδιαδόχους κρατώσιν αυτό.
Γκόλιους τσίτσιρους — 'Ολόγυμνος.
Λόους τού φέρι — παραδείγματος χάριν.
Λόουν χάρι =π παραδείγματος χάριν.
Φακή τρώει κί γκράχου μαρτυρεί. "Αλλα ακούει καί άλλο έρωτώμενος
ομολογεί.
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98. Π χιάσι τ’ αυγό πάρι τού μαΛλί τ’ — Οΰκ αν λάβοις τι παρά τού μή
εχοντος.
99. Τί είνι κάβουρας τί είνι τού ζουμί τ’ = Τί δυνάμεθα νά άναμένωμεν
παρά τίνος πτωχού καί αδυνάτου;
1.00. Μάζουνι, άς είνι κί ρώγις = Συνάθροιζον έστω καί κατά μικρά ποσά.
101. Τού πουλύ τού Κύριε έλέησον κί παπάς τού βαργιέτι — Π α ν τό ύπερ
βολικόν γεννά αηδίαν καί κόρον.
102. Δεν φτάνι τού γαϊδούρι, τού σαμάρι χτυπάει. Μή δυνάμενός τις νά τι
μώ ρήση τον πταίσαντα, ενεκεν αδυναμίας εκδικείται άλλον αδύ
νατον.
103. Γάτα δέ φτάνι τού τζιέρι, τού λέει βρουμάει. Μή .δυνάμενός τις νά επι
τυχή τού ποθούμε νου παρηγορεΐται λέγων ο.τι είνε ανάξιον προσπα
θειών καί παραιτεϊται τούτου. «’Ό μφακες έ'τι είσίν».
104. Σαν τού σκόρδου σι’ αγαπώ = Σε αγαπώ πάρα πολύ. (Κατ’ ευφημι
σμόν).
105. Τούν έχουν σαν τού κόκκινου τ’ αυγό — Περιποιούνται αυτόν με θ’
υπερβολικής στοργής.
106. Εΐπι Ούβρός ν ’ άνηβή στ’ άλουγου, Σαββάτου ελαχι = Μόλις άπεφάσισέ τις νά πράξη τι ούχί λίαν σπουδαΐον, καί τώ παρουσιάσθησαν
ανυπέρβλητα προσκόμματα.
107. Π απάς δυο χέρια έχι, μί τού ενα εύλογάει μί τού άλλου παίρν. Εύστο
χος παρατήρησις τού λαού. Πολλάκις επιτάσσεται καί τό ακόλου
θον «τρίτου χέρι δεν εχι για νά δίν’» τούτο δέ προήλθεν έκ τής
γνωστής φιλαργυρίας των Ιερέων μή έπιθυμούντων νά άποτίσωσι
τά οφείλομε να.
108. Κι* αυτός μαζή μί τις δώδεκα = Κατατάσσει αυτός εαυτόν μετά των
σημαινόντων μολονότι ούδεμίαν προς τούτο κέκτηται ικανότητα.
109. "Οπου δυο κί ’κείνους τρεις = Κατορθοΐ νά εύρίσκηται έν πάση συνα
ναστροφή καί εΐνε ενήμερος πάσης ύποθέσεως.
110. "Οπου Γιάνδις κί μαλάματα. Λέγεται κολακευτικώς ή μάλλον έμπαικτικώς εις τούς φέροντας τό όνομα «’Ιωάννης». ’Ενίοτε λέγεται
Γεόργιδις ή άλλο τι.
111. Χαρά στα νειάτα σ’. Φράσις επαινετική λεγομένη επί νέων ώραίων καί
ανδρείων.
112. Π ήραν αγέρα τά πανιά τ ’ = Παρεξετράπη τής ευθείας οδού.
113. Π ή ρι αγέρα τού κιουφάλι τ ’ = Παρεξετράπη καί εις ουδένα υπα
κούει.
114. Τώκαμις Χατσή Σουτήρ’. Ή φράσις αύτη έχει τι τό ιστορικόν. Έ ν .τ ιν ι
Εκκλησία τής Άδριανουπάλεως ύπήρχέ τις Χατσή Σωτήριος έπαγγελλόμενος τον ψάλτην καί τοι αδαέστατος τυγχάνω ν τής Ε κ 
κλησιαστικής Μουσικής. Ό σάκις δέ κατά πράξιν .έψαλλε τεμάχιόν
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τι μετά το πέρας ήρώτα τούς παριοταμένους αν «τώκαμι» (τό κατώρθωσε)' ούτοι δέ άπήντων «τώκαμις Χατσή Σουτήρ». Έκτοτε
λέγεται επί πανιτός όμοιου τώ ρηθεντι.
Δούλεια'ις μ'ι της φούντις. Λέγεται ή μορφή αύτη επί αποτελέσματος
μωράς έπιχειρήσεως.
Μή τά ρούχα μ’ τρώουμι — Εύρίσκομαι έν μεγίστη αμηχανία καί απο
ρία: περί τού πρακτέου.
Τού κιουφάλι μ’ σαν καζάνι ΐγκι. = "Ενεκα των πολλών ασχολιών παρεζαλίσθην.
Σαν τή λουγαρίδα προυκουμένη ;= Λέγεται ή φράσις αύτη επί γυναι
κών εργαζομένων μετά ταχύτητος. (Λουγαρίδα — αράχνη).
Τώνα βώδ’, τάλλου βουβάλι. "Οταν έξ απροσεξίας φορέση τις ύποδήματφ ή περιπόδια διαφόρου είδους λέγεται ή ανωτέρω φράσις σκωπτικώς.
Λύκους παστηρμά δεν κάμ’. Ό λύκο; όταν έχη κρέας ένεκα τής λαι
μαργίας του δεν αποταμιεύει διά τό μέλλον. Λέγεται επί λαι,μάργων.
Κατσίβιλους όταν εχι πιτμέζι δεν μπουρή νά κοιμηθή. Ή φράσις αύτη
αίνίττεται, ώς καί ή προηγουμένη, τούς λαιμάργους.
Τούν παληόβουδου κί κουδούν νά τούν κριμάϊσ’ πάλι παληόβουδους. Δεν
δυνάμεύα διά προσθέτων καί τεχνητών μέσων ν’ άναπληρώσωμεν
τά ελαττώματα τίνος.
’Α π’ τούν ισκου τ’ φουβάτι := Εϊνε λίαν.δειλός.
Τριλλός κέρατα δεν εχι, απ’ τά καμώματά τ’ φαίνιτι. Καταλληλότατα
λέγεται ή φράσις αύτη έμπαικτικώς επί των άνοήτως άτακτούντων.
Τράβα μοι κι’ άς κλαίου. Λέγεται επί εκείνων οΐτινες προσποιούνται οτι
δεν δέχονται τό προσφεράμενον έν φ ποθούσι τούτο καθ’ υπερβολήν.
Δαρθήτι κί μή μαλώντι. Φράσις λεγομένη δταν δύο θορυβωδώς συζητώσιν ή φιλονεικώσι διά τι ανάξιον προσοχής.
"Ολα τά στραβά τά κουλίκια τά κάμ’ ή νύφ’. Ή φράσις αύτη λεγάτοι
όταν παν σφάλμα έπιρρίπτωμεν εις έν καί τό αυτό άτομον ΐνα μή
δυσαρεστήσωμεν τούς άλλους.
Τά λέου τήν πιθιρά νά τ’ άκούη κ’ ή νύφ’ ή κάλλιον σένα τά λέου θυ
γατέρα νά τ’ άκούη νύφ’. Αι φράσεις αύται λέγονται δταν μ&μφώμεθά τίνος ΐνα πλαγίως προσβάλλωμεν άλλον.
Πχιάσθηκι στα πράσα — Συνελήφθη επ’ αύτοφώρω.
Π χιός τυφλός δέ θέλι τά μάτια; Έκαστος ορέγεται μεν τού καλού,
αλλά δεν δύναται νά έπιτύχη αυτό.
Περισσότερις μυΐγις πχιάνουντι μί τού μέλι παρά μί τού ξεΐδ’ — Διά
τής μειλιχιότητος καί προσήνειας δυνάμεθα’ εύκολώτερον νά κερδίσωμεν τήν εμπιστοσύνην καί εύνοιαν των ανθρώπων, καί μάλιστα
των παιδιών, ή διά τής τραχύτητος καί ακαμψίας. ( Παρατήρησις
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παιδαγωγική τού λαοΰ).
132. Κάθι έμπόδγιου για καλό. Τήν φράσιν ταΰτην λέγομεν όταν θέλωμεν νά
παρηγορηθώμεν διά τήν αποτυχίαν έπιχειρήσεώς τίνος, μεθ’ ήν τυχαίως επέρχεται ευνοϊκή σύμπτωσις.
133. Κάμι τήν καρδιά σ’ φαρδιά. Παρηγοριά, ήτοι μή στενοχωρείσαι καί
θλίβεσαι ματαίως.
134. Κατά τού πάπλουμα σ’ ν’ άπλώνς’ %ί τά πουδάργια σ’ = Άναλόγως των
εισοδημάτων σου έ'στωσαν και τά έξοδά σου.
135. ’Απ’ τού κιουφάλι τραβούν κί τά πουδάργια. Έκ τής απρονοησίας των
αρχόντων πάσχσυσιν οι άρχόμενοι.
136. Κάθι γουνιά τούν καπνό τσ’ ξερι. (Γουνιά — καπνοδόχη). 'Έκαστος
έχει τάς εαυτού θλίψεις.
137. Μι ξένα κόλλυβα τήν ψυχή τ’ μνημουνεΰ’. Λέγεται ή φράσις αύτη επί
εκείνων, οίτινες αφειδώς προσφέρουσι προς τούς άλλους ξένα αντι
κείμενα ώς ίδια, ϊνα ούτω προσκτήσωνται τήν εύνοιαν αυτών.
138. Μή φυτρώνς ίκεϊ πού δέ σοί σπέρνουν. Λέγεται έπιπληκτικώς προς τούς
παιδας ΐνα μή άναμιγνύωνται εις υποθέσεις έν οΐς είναι ανάρμο
στου νά όμιλώσι.
139. Μή χύνς λάδ’ στή φουτχιά άπάν’ = Μή ερέθιζε πλειότερον τον δργισθέντα.
140. Τού αίμα νιαρό 5έ γίνιτι. Διά τής φράσεως ταύτης θέλουσι νά κατα
δείξω σιν οτι ουδέποτε οί συγγενείς δύνανται νά διαρρήξωσι τον
συγγενικόν δεσμόν έστω καί μετά σφοδράν φιλονεικίαν.
141. Στού Μπαλήκ - παζάρ ένας παπάς κρέμιτι. Ή φράσις αύτη λέγεται ό
ταν ή ζώνη τίνος ,λυθη καί κρέμαται έν άγνοια του.
142. Τριμούλλιαζαν τά χειρουπόδαρά μ’ = Έφοβήθην πάρα πολύ καί τρέ
μω σύσσωμος. (Χειρουπάδαρα κοινώς τά άνω καί κάτω άκρα).
143. Π άτσι μπακάλς μέσ’ τού φαι. Ή φράσις αύτη λέγεται όταν φαγητόν τι
γίνη αρκετά παχύ έγχυθέντος έν αύτφ έλαιον πλειότερον τού δέοντος.
Σ η μ ε ί ω σ ι ς : 'Ό που υπάρχει κατάληξις εις γιώτα εις τό χειρόγραφον,
άνεγράφετο μέ γιώτα άνεστρα,μένον καί κάτωθεν αυτού περισπωμένην, δπερ
έσήμαινεν δτι τό γιώτα δεν έπροφέρετο αλλά τό προ αυτού σύμφωνον έπροφέρετο κάπως βαρύ π.χ. κρίμα τού κουρίτσι κάϋκι τοΰ παληκάρι,
Β\
ΣΗ Μ Α Σ ΙΑ ! ΔΙΑ Φ ΟΡΩ Ν ΛΕΞΕΩΝ
(Τοπικής διαλέκτου Άδριανουπόλεως καί περιχώρων)
Λ ε l χ ο ύ δ ι = βρέφος.
Λ ε ι χ ο ΰ σ α -- λεχώ.
Θ ε ί τ σ α = θεία ή τιμητικόν έπίθετον αποδιδόμενου παρά τών μι-
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κρότε ρω ν είς πάσαν ήλικιωμένην γυναίκα.
Μ ά ν η = ή προμήτωρ, ή, ώς ανωτέρω, τιμητικώς αποδιδόμενη είς
πάσαν ήλικιωμενην γυναίκα*
Τ σ ι ό β ι ν ο ν — Λατινική λέξις Ju-veai, - nds = νέος* ή λέξις αυτή
σημαίνει τον νέον καί ιδία τον κομψευόμενον νεανίαν.
. Τ ά τ ο υ ς ~ πατήρ- συγγενής προς τήν παρ’ 'Ομήρω άπαντώσαν λέ
ξιν τέτα* εύρηται ή φράσις: ψόφσιν ή τάτους; = άπέθανεν ό πατήρ; ( Ά 
παντα έν Καρυαις).
Τ ρ α ν ή — ν ι ν έ = ή προμήτωρ.
Γ ι α γ ι ά = ή προμήτωρ.
Ο ύ έ = υιέ (έν Καρυαις).
Μ π ά μ π α ς = ό πατήρ- συγγενής προς τήν Ό μηρικήν λέξιν παάπα,
τής οποίας ό τόνος διε,τηρήθη (Καρυαί).
Π α λ η ό γ ρ η a = περκρρονητικώς λεγάμενη είς τάς έσχατογήρους*
ανάλογος προς τήν Ό μηρικήν φράσιν «παλαιή γρηΰς».
Κ ο υ π έ λ α — Λατινική λέξις σημαίνουσα νεάνιδα καί ιδίως θερα
παινίδα.
Φ υ λ λ ο υ κ ά ρ δ γ ι α = στήθη τής γυναι,κός καί ιδίως τα σπλάγχνα.
Ζ ν ί χ ο υ ς = ό τράχηλος (Τσιορέκ - κιοί).
Ζ β έ ρ κ ο υ ς — 6 τράχηλος (Άδριανουπόλεως).
Ο ύ ά κ ρ ο υ ς — ό τράχηλος (Καρυαί). ,
Μ υ λ ί γ κ ι α = οί κρόταφοι.
Τ α β α ν ί τ σ ι = ό ουρανίσκος.
Σ τ ι φ α ν ί τ σ ι α = τά ούλα- πιθανόν σχετική προς τήν λέξιν στεφανίνη (ύλη) των δδόντων.
Π α ρ α δ ά γ κ α λ a = αί έξωθεν τοϋ λαιμού εξογκώσεις, τάς οποίας
παρ' ήμϊν θεραπεύουσιν at γυναίκες διά καταπλασμάτων ή καταλλήλων προσ
τρίψεων.
Γ κ η ρ γ κ η λ ι ά ν ο υ ς = ό φάρυγξ καί ό λάρυγξ μετά τής έπιγλωττίδος έν γένει.
Μ α λ λ ο υ κ έ φ α λ α = at τρίχες τής κεφαλής.
Σ ο υ κ ά ρ ι — έσωκάρδιον.
Λ ύ μ τ ο υ — δυμιτον, τούτέστι τό διά δυο μίτων ή τό διπλώς έξυφασμένον ύφασμα.
Τ σ ο ύ κ ν α = ή εσωτερική μάλλινη έσθής των γυναικών.
Ζ ι π ο ύ ν ι = είδος έσωκαρδίου, τό όποιον ένδύονται κυρίως οί όίνδρες
καί οι παΐδες.
Φ υ λ λ ά ρ γ ι α = υποδήματα (Άδριανούπολις).
Σ κ ο υ τ χ ι ά = ένδύματα, σκύτος 'Ομηρικόν (Καρυαί).
Σ π ά ρ γ α ν α — τά περιτυλίγματα των βρεφών* λέξις διατηρηθεΐσα
έν Καρυαις* παρ’ ήμίν κουλόπανα.
6
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Φ α σ κ ι ά = πλατεία ζώνη δι’ ής περιτυλίσσουσι τα σπάργανα των
βρεφών.
Π α ρ α σ τ ά τ σ = ή παραστάς* ούτως ονομάζονται αΐ στήλαι δι' ών
στηρίζουσι τάς στέγας (Καρυαί).
Γ ι ο ύ κ ο υ ς ~ Λατινική λέξις, συγγενής προς την Ελληνικήν λέξιν
οίκος μετωνυμικώς σημαίνουσα αποθήκην τινά έν τώ δωματίω έν ή έναποθέτομεν τά στρώματα καί τάς ενδυμασίας.
Γ κ ο ύ β α = μικρός λάκκος.
" Α φ τ ρ α = Εστία· πιθανόν εκ τοΰ άπτω (Καρυαί).
Γ ο υ ν ι ά = ή εστία (Άδριανούπολις).
Π υ ρ μ ά χ ο υ ς = ό λίθος τής εστίας έφ’ οδ άνάπτομεν τό πύρ (Κα
ρυαί) .
Π ι ζ ο ύ λ ι = πέτραι παρακείμεναι τή εστία επί των οποίων θέτο^ιεν
τά μάλλον άναγκαιούντα πράγματα είς τό μαγειρεΐον οίον άλας, πυρεία, κο
χλιάρια κτλ.πιθανόν συγγενής προς τήν άρχαίαν λέξιν πεσσός — ψήφος,
πέτρα.
Ζ έ σ τ α — θερμός λουτρών.
Γ ού ρ ν α = Λατινική λέξις, ση,μαίνουσα τάς λίθινους λεκάνας των ?ωυτρώνων.
Μ ι σ ά ν τ ρ α — Τό άνωθεν των ερμαρίων ανοικτόν μέρος, είς δ έναποθέτομεν αντικείμενα σπάνιάς χρήσεως, τά όποια "καλύπτονται συνήθως διά
παραπετασμάτων.
Κ ό χ ι — γωνία.
Π ό ρ τ α — θύρα καί ιδίως πύλη φρουρίου ή καί διοικητήριον.
Π ο υ ρ γ ι ά — ή αυλαία πύλη (Κ αρυαί).
Κ α τ έ φ ι λ ο υ ς = τό κατώφλιον. .
Κ ά σ τ ρ ο υ ~ τό άστυ, καί ιδίως ή Άδριανούπολις ονομάζεται ούτως
υπό των κατοίκων των πέριξ.
Κ α μ ά ρ α — θόλος των γεφυρών, ή των Βυζαντινού ρυθμού οικο
δομημάτων.
Ν τ ά μ ι = σταϋλος (Καρυαί).
Ξ ι σ τ ρ ώ χ ι = στέγη (Κ αρυαί).
Κ ά γ κ ι λ α — κιγκλίδες.
Σ ά λ α = Λατινική λέξις σημαίνουσα τήν αίθουσαν.
Κ ι λ έ ρ ι = αποθήκη έδωδύμων.
Σ π ί τ ι = Μετωνυμικώς τό δωμάτων όπως παρά τοΐς ποιηταΐς στέ
γη := οικία (Καρυαί).
Σ ύ ρ τ σ = ό μικρός μοχλός των θυρών.
Ά σ τ ρ ι χ ι ά — γείσον, τό έξέχον μέρος τής στέγης.
Π α ρ α π ό ρ τ ι —. μεσόθυρον.
Ά λ κ ό 6 α = μέρος τού δωματίου, τό οποίον χωρίζεται διά παραπε
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τάσματος καί έν τω όποίω κρεμώ σι ν ενδύματα ή -θετούσι. την κλίνην.
Θ έ σ ι = σανίδες έξέχουσαι άνωθεν των έρμαρίων καί παραθύρων των
δωματίων, εις τάς οποίας θέτομεν ελαφρά αντικείμενα της καθημερινής χρή
σεως οΐον λεμόνια, φιαλίδια, ποτήρια κτλ.
Ρ ά φ ι = ως ή ανωτέρω (θέσι).
Π α ν α θ ύ ρ ι = παράθυρον (Τσιορέκ - κιοΐ).
Π α τ ε κ α ~ ατραπός.
Γ κ ά ρ τ ι — αιμασιά, συγγενής προς την λέξιν ερκος.
Κ α ν ί σ κ ι =ζ κάνε ον, τό όποιον εις τους αρχαίους ήτο άγγεΐον εκ χαλ
κού ή σπανίως έκ χρυσού χρησιμεύον κατά τάς θυσίας· εθετον δέ έν αύτω τον
άρτον καί τάς ούλοχύτας. Σήμερον ή λέξις σημαίνει τό κάνιστρον έν τω όποίορ
έν Καρυαΐς κατά τούς γάμους θέτουσιν άρτον, οίνον, όρνιθα έψημενην, ατινα καλύπτονται μέ χρυσσκέντητον παρά τής νύμφης μανδήλιον,
Σ κ α φ ί = ή σκάφη έν Καρυαΐς, έν Άδριανουπόλει δέ κουπάνα.
’Α ρ γ α λ ε ι ό ς = Ιστός. "Οπως κατά τούς 'Ομηρικούς χρόνους ή ου
σιωδέστερα ένασχόλησις των νεανίδων ήτο τό ύφαίνειν ιστόν, τοισυτατρόπιος
προ τής είσδύσεως παρ’ ήμΐν τής Ευρωπαϊκής πολυτελείας ή αναγκαιότερα
εργασία των γυναικών έθεωρεΐτο ό αργαλειός, ήτοι τό εργαλείον, ήτοι τό κατ’
εξοχήν έργαλεΐον τών γυναικών, ώς καί παρά τοΐς άρχαίοις Ρωμαίοις ή λέ
ξις uinbs έσήμαινε τήν έξέχουσαν πόλιν, την Ρώμην.
Σ κ ο ύ τ ο υ καί ύποκοριστικώς σ κ ο υ τ έ λ ι — παρσψίς, πινάκιον.
Χ α λ κ ά =: α) έν Καρυαΐς σημαίνει τάς έκ χαλκού χύτρας καί β) παρ’
ήιίΐν λέγεται τό έν τή αυλαία πύλη έκ χαλκού ή σίδηρου κρόταλον.
Π υ ΐ ρ ο υ σ τ ι ά — (πΰρ εστία), τρίπους.
Ά δ ρ ά χ τ , δ ρ ά χ τ = άτρακτος.
Ρ ό κ α = ηλακάτη.
Φ ο υ ρ κ ά λ ι = σάρωθρον (Τσιορέκ - κιοΐ).
Κ ό π α ν ο υ ς = ισχυρόν ρόπαλον έν χρήσει παρά τοΐς βαφεύσι.
Μ ά σ α = Λατινική λέξις miesnisia = τράπεζα.
Σ α ΐ τ α = κερκίς. Λατινική λέξις sagiitffca.
Σ τ η μ ό ν ι = αΐ έγκάρσιοι κλωσταί τού ύφαινοιιενου έν τφ ίστω υ
φάσματος.
'Τ φ ά δ ι — Αί κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν τού στημονιού κλωσταί τού
ύφαινομένου έν τω ΐστφ υφάσματος.
Γ κ α λ έ τ σ ι α = ξύλιναι έμβάδες, τών γυναικών Ιδίως..
Κ α υ κ ί = κύππελον.
Φ υ τ ι λ ά ς = ψαλίς εχουσα θήκην τινά έν τω έτέρω τών βραχιόνων
αυτής καί διά τής όποιας άπέκοπτον τήν άπηνθρακωμένην θρυαλλίδα τών άλεμιματοκηρίων. Είδος αυτού διατηρείται έν ταΐς ’Εκκλησίαις.
Π ι ν α κ ο υ τ ή = Είδος σκαφίδος ύποδιηρημένης εις μικράς θήκας,
έν αΐς θέτομεν τήν ζύμην τού άρτου.

ι
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Μ α ξ ι λ ά ρ ι = Προσκεφάλαιον.
Κ ρ ή ν α = κυτίον.
Κ ο υ μ ά ρ ι — Ά γγεΐον δμοιον τΓ; λαγή,νω έκ πορσελάνης ή όμοιας ύ
λης έν φ θέτουσιν υγρά.
Τ ρ ι χ ι ά = Σχοινίον.
Σ φ ί δ α = (Καρυαί). Πήλινον άγγεΐον δμοιον τφ πίθφ και μικρό
τερου αΰτοΰ, δπερ ημείς καλοϋμεν γκαβανόζι.
Γ υ ν ν ί = ύννίον, τό γνωστόν γεωργικόν εργαλείο ν. Έ ν τη λέξι ταύτη
διεσώθη τό δίγαμμα (F ).
Τ σ ι κ ο ύ ρ α = πέλεκυς. Αατ. λέξις seouiris (Καρυαί).
Ν ή μ α = αρχαιότατη λέξις άπαντώσα υπό τήν αρχικήν σημασίαν αυ
τής* απαντάται δέ και γνέμα.
’Α λ έ τ ρ ι =: άροτρον.
Β κ έ ν τ ρ ι — βούκεντρον (Καρυαί).
Φ α γ ό ξ υ λ ο υ ~ Λίμα δι’ ής λεπτύνομε ν τά ξύλα.
Ζ ε ύ γ λ ι ς = Ράβδοι, τάς όποιας θέτομεν εις τον ζυγόν τής άμάξης.
Ά ξ ό ν ι = Ό άξων των τροχών τής άμάξης.
Σ ύ ν α ρ γ α = Τά εργαλεία τοΰ τέκτονος* ετυμολογία συν καί εργον
ήτοι εργαλεία τά όποια από κοινού συντελοΰσι προς έπιτέλεσιν έργου τινάς.
Β ί δ α — Καρφίον κοχλιοειδές. Εύρηται καί υπό άλλην σημασίαν έν τη
φράσει «είνε βίδα» ήτοι τρελλός εΐνε.
" Α ρ μ α = Λατινική λέξις = δπλον.
' Α ρ μ ν ι ά — 'Η παρ’ ήμΐν Τουρκιστί καλούμενη τουρσή (Καρυαί).
Α η ό λ α δ ο υ — έλαιο ν ελαίας* τό δέ σησαμόλαδον έν Καρυαΐς καλεί
ται απλώς λάδι.
Φ ά 6 α = Λατινική λέξις iaiuia = κουκκία. Σημαίνει τό διά τοΰ πολτού
των κουκκίων κατασκευαζόμενον φαγητόν.
Μ η λ ί ν α = Πλακοΰς οικιακός δ Τουρκιστί καλούμενος μπουρέκι. Π ι
θανώς έκ τού μέλι, μέλινη τούτέστι καρύκευμα κατασκευαζόμενον μετά μέλιτος, ώς ήσαν οΐ των αρχαίων πλακούντες οι έν χρήσει κατά τάς εκφοράς των
νεκρών καί εν τοϊς λάρναξι τιθέμενοι.
Π ή τ τ α = "Αζυμος άρτος ανευ αρωμάτων καί μελιτος. Ή δέ κατά
τήν πρώτην τού έτους μετ’ αρωμάτων, βουτύρου καί σακχάρεως κατασκευαζομενη πήττα καλείται παρ’ ήμΐν Βασιλειάτικη πήττα.
Σ α λ α μ ο ύ ρ α = "Ύδωρ περιέχων ποσότητά τινα άλατος, έν τφ όποίω διατηροϋμεν τον τυρόν καί άλλα παρόμοια.
Κ ο υ λ ί κ ι — α) πλακοΰς έχων σχήμα κύκλου* β) συνάθροισιν ανθρώ
πων άποτελούντων σχήμα κέικλου. Ετυμολογία έκ τού Λατινικού coiMegio —
συνάθροισις, έκκλησία.
Γ λ υ κ ά δ ι = "Οξος, κατ’ ευφημισμόν.
Κ ρ α σ ο υ π α π ά ρ α = ι|ιυχρόν κατάπλασμα, κατασκευαζόμενον μετά
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ψιχίων άρτου καί κεκραμένου οίνου. ’Επιτίθεται επί κτυπημάτων των λεπτο
φυών μερών τοϋ προσώπου οΐον τών όψθαλμών, τής ρινός καί άλλων προς
ελάφρυνσιν του πόνου.
Κ ο ΰ ρ α ι — Μικροί εκλεκτοί άρτοι διανεμόμενοι κατά τά μνημόσυνα
(Καρυαί). Π α ρ ’ ήμΐν καλούνται οΰτοι Φραντζέλαι.
Ζ ώ ο υ = Τό κατ’ εξοχήν ζώον, ό όνος.
Π ρ ά μ α τ α — Τά κατοικίδια ζφα καί ιδίως ό βούς, ή άγελάς, ο βού
βαλος, ό ίππος κτλ. (Καρυαί, Τσιορέκ- κιοί).
Ά γ ρ ί μ V ι α — Τά άγρια ζφα, τά θηρία.
Κ ο υ τ α β ο ύ δ γ ι α — σκύλακες.
Π ά τ α = ό χήν.
Κ ο υ φ ά δ γ ι α = οί ποντικοί.
Γ ο υ ρ γ ό . ν ι = Ό Ινδιάνος, κούρκος.
Λ ο υ γ α ρ ί δ α = Ή αράχνη. Ό Ιστός αυτής παρ’ ήμΐν λέγεται ραχνιά.
Γ κ ο υ γ κ ο υ χ τ ο ΰ ρ α — Είδος περιστεράς φαιάς τό χρώμα έχούσης
μέλαν περιλαίμιον. Π ιθανώς ή παρά τοΐς Ζωολόγοις καλούμενη Φάσσα. Ό νοματοπεποιημένη λέξις έκ τής φωνής του πτηνού (γκού, γκού χτού, γκού,
γκού, χτού). Π ερ ί τού πτηνού τούτου υπάρχει παρ’ ήμΐν παράδοσις καθ’ ήν
λέγεται οτι ήτο άλλοτε μαθητής ράπτου καί επειδή ΰπέφερε υπό τού προϊστα
μένου του πολλά δεινά, παρεκάλεσε τον Θεόν νά τον μεταβάλλη εις πτηνόν.
Ό Θεός λοιπόν εισακόυσας τής δεήσεώς του μετέβαλεν αυτόν είς πτηνόν καί
επειδή κατά τήν μεταμόρφωσιν εφερε μαΰρον ράμμα επί τού λαιμού του Εμει
νε ν εχον τό μέλαν περιλαίμιον. ’Ά ξιον παρατηρήσεως είνεοτι ενώ όλα τά είδη
τών περιστερών συνέρχονται είς μίξιν προς άλληλα ώς λ.χ. αί πελειάδες μετά
τών κοινών περιστερών, μόνη αύτη (ή φάσσα) συνάπτει ζεύγος μετά τού
είδους της.
Τ ο υ ρ φ α ν τ ά = Τά πρωτοφανή προϊόντα τών καρπών τών δένδρων.
Ή λέξις φαίνεται Τουρκική, πιθανόν όμως νά εΐνε ή λέξις πρόφαντα παρεφθαρμένη.
Β ά χ α ν α = Λάχανα, μετά τίνος Δωρικής τραχύτητας έν τη προφορά
τής συλλαβής βα, ούτως ώστε νά άποτελή τήν προφοράν βουάχανα (Καρυαί).
Μ π ρ ο ύ σ τ ο υ λ α = Λάπατα.
Β λ α χ ό σ τ ι α ρ α = αραβόσιτος (Κ αρυαί).
Ρ α β ο υ κ ε χ ρ ι ά = αραβόσιτος (Δουγάν- ογλού).
Β α σ ι λ ά δ ι α = αραβόσιτος (Μοναστήρων).
Ρ α β ο υ κ έ φ α λ α = αραβόσιτος ( Κ αρυαί).
Σ τ ι α ρ ίτ σ ι = αραβόσιτος (Τσιορέκ - κιοΐ).
Γ κ ο υ ν κ ο ύ ν ι ς = αραβόσιτος (Τσιορέκ - κιοί).
Δ ρ ό κ ι ν α — Ροδάκκινα (Καρυαί).
Γ κ ό ρ τ σ α — ’Απίδια καί ιδίως αχλάδια (Καρυαί).
Κ λ ή δ ο υ ν α ς — Κληδών. Καλείται καί Καληνύτσα. Ή λέξις Καλή -
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νύτσα έγένετο εκ τοΰ καλή νυφίτσα, διότι κατά την έορτήν ταυ την, τελουμένην κατά την 24ην ’Ιουνίου, μνήμην τοΰ γενεθλίου τοΰ Προδρόμου, εθοςέπεκράτησεν α'ι γυναίκες νά στολίζωσι μικράν τι να κορασίδα, δχι ορφανήν, ώς
νύμφην, καί νά περιφέρωσιν αυτήν κρατούσαν είς τάς χειράς της μικρόν τι
χάλκινον δοχεϊον ΰδατος, έν τω όποίφ άφ’ εσπέρας έτέθησαν διάφορα σήμα
τα, οΐον δακτυλίδια κλπ., τά οποία καλούνται σημάδια. Ή νύμφη περιφέρεται
από οίκίας είς οικίαν κρατούσα καί άνθη, Ιδίως δέ βασιλικόν (ωκιμον)* άκολουθούσι δέ αυτήν και άλλα κοράσια άπαγγέλλοντα τό έξης δημώδες άσμα:
«Καλή - νύτσα μου, προυτουστέφανη,
Μάνα μ’ έ'στειλε
για κρυό νιαρό
νά πουτίσουμι τούν βασιλικό
τουν πλατύφυλλου».
Καθ' ολην την νύκτα μένουσι τά σημάδια έν τω δοχείφ κεκαλυμμένα καί τήν
έπιοΰσαν συνέρχονται έν τή οικία τής νύμφης αί γυναίκες καί νεάνιδες τής
συνοικίας καί άπαγγέλλουσι διάφορα δίστιχα, άτινα καλοΰνται κουτσάκια. Τά
δίστιχα ταΰτα κυρίως θέματος ερωτικού ή έν γένει μελλούσης ευτυχίας θεω
ρούνται. ώς άλλοι χρησμοί. Κατά τήν απαγγελίαν έκάστου αυτών ή νύμφη ε
ξάγει εν σημάδιον καί εγχειρίζει αυτό είς τήν γυναίκα, ήτις κατέθηκε τούτο
τήν προτεραίαν έν τω δοχείφ. ΤΙ εναρξις τής εξαγωγής των σημαδίων άρχεται μετά τοΰ εξής δίστιχου:
«Σήμερα είνι τ’ 'Αϊαννιού
είνι μεγάλη χάρι
οσα σιντούκια κι’ άνοιξαν
δλα δικά μου νάνι».
Κ ο υ μ ο ΰ λ α = Σωρός, συνάθροισις. Λατ, λέξις cuimiulto.
Π α ρ ε μ β ο υ λ ή — Συμβουλή.
Θ ο υ ρ γ ι ά = Χρώμα, έκ τοΰ θεωρεία.
Φ ρ υ γ α ν ι ά = Ή τέφρα τοΰ κεκαυμένου άρτου. Π αράγεται έκ τοΰ
ρήματος φρύγω.
Γ κ λ ή τ σ κ α ς = Λυγξ. Άναφυλλητός. Λυγμός.
Ξ ό α ν ο υ ~ Ξό (F) ανου. Καλείται παρ’ ήμΐν ό αμαθής καί κακότροπος.
Ο ΰ έ σ κ α =: Ή λέσχη (Καρυαί).
Λ έ μ α = Σύστοιχος τή λέξει λιμός, δεν σημαίνει πείναν αλλά λαιμαρ
γ ία ν έκ τής λέξεως τούτης καί ή λέξις λιμαράς ή καί συνήθως λίμας καί λί~
μα, οΐον τί λίμα πού εΐσι;
X η ρ ι ό ς = Χήρος.
Σ τ ρ ο υ μ π ο υ χ τ ο ΰ ρ α — Συνωστισμός, έκ τοΰ στρουμπιόνου —
σπρώχνω = ωθώ.
Π ι ρ α σ τ ή ρ = Μικρά ξύλινη βελόνι], δι’ ής περώσι τάς ζώνας (βρακοζώνις) των βρακιών.
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Β γ ιό — Περιουσία. Ή λέξις αΰτη καί παρά τοΐς άρχαίοις ιδίως παρ’
Ό μήρω εχει τήν σημασίαν, ήν έχει καί παρ’ ήμΐν.
Β ο υ λ ά — Δωρικός τύπος τής λέξεως βολή. Ή λέξις αυτή προς τή
σημασία, τοϋ ρίπτειν εχει καί τήν σημασίαν φορά, ώς μια βουλά, δυο βουλές,
άπαξ δίς κτλ.).
Λ η ξ ο υ ρ γ ι ά — συγγενής πρός τήν λέξιν λαίμαργος, ής καί τήν ση
μασίαν εχει (Καρυαί).
S f t i .a = πϋρ, τό περιέχον αντί τοϋ περιεχομένου. Εστία.
Κ ο ΰ φ τ α λ ο υ = Ούτως άπόκαλοΰσι τους κεκυφότας γέροντας καί
γραίας περιφρονητικώς. ’Ετυμολογία εκ τοϋ κύπτω.
Γ κ ο υ δ ο ύ λ ι = α) Λάγηνος κολωβομένη, (Ά δ ρ ) πόλις β) ό κύκλος
(εν Καραγατσίω Άδριανουπόλεως).
Ζ ι ά ρ α — θερμή τέφρα, έκ τοϋ ζέω.
Φ η κ ά ρ ι — θηκάριον ξίφους, κολεός.
Κ α μ ί δ α — Διακαής επιθυμία μή λαβοϋσα τό ποθητόν τέλος· παράλ
ληλος τή λέξει ταύτη είνε ό καϋμός. ’Ετυμολογία πιθανώς έκ τού καίω.
Π ιλ ά τ ι ο υ ς — ό άνηλεής, ό μή καμπτόμενος εις τάς δυστυχίας των
άλλων. Παράλληλος λέξις εΐνε καί ή λέξις Καϊάφας.
Μ ο υ ν α χ ο υ σ ι ά := μοναξιά.
Κ ο υ ρ ά = Λατινική λέξις ouira, φροντίς, εξ ής καί τό ρήμα κουρά
ζομαι, ήτοι φροντίζων άποκάμνω.
Σ ο ύ μ α — Λατινική λέξις susnia-j άθροισμα.
Λ έ ρ α — ’Ακαθαρσία.
Λ ά β δ α ς — ’Ανόητος, βλάξ.
Μ π ο υ μ π ο ύ ν α = Π υρά μετά μεγάλων φλογών. Λέξις όνοματοπεποιημένη εκ τοϋ χαρακτηριστικού ψόφου των καιομένων ριπών (ψαθών). Π ε 
ρί τήν εσπέραν τής Κυριακής τής Τυροφάγου συνειθίζουσιν οί παΐδες νά συσσωρεύωσιν εις κοινόν τι μέρος ψάθας, τάς οποίας άνάπτουσιν περί λύχνων άφάς
καί πηδώσι διά μέσου των φλογών άπαγγέλλοντες τό έξης: ψύλλ’ κόρτζις σ ’
τούν καλόγηρου. (Άδριανούπολις). Έ ν Καρυαΐς αί πυραί αύται ονομάζονται
μπουμπουρόνις- δ'ταν οί παΐδες πηδώσιν άπαγγέλλουσι τό εξής δίστιχον.
Π έρα, πέρα μπίνα
’ψόφσι κι·’ απ’ ουμ πείνα.
.*
Κ ο υ ρ ο υ φ έ ξ α λ α = Ανόητοι λόγοι, άνοησίαι.
Φ υ λ λ ά δ α = Βιβλιάριον καί ιδίως τό πρώτον αναγνωστικόν βιβλΐον
των αρχαρίων, τό άλφαβητάριον.
Κ α τ ι β α σ ι ά = συνάγχη.
Ζ ά κ α τ ο , — α) Εργαλεία (Ά δρ)πολις), β) Λόγος (Καρυαί).
Ά ν ο ι χ τ ο υ σ ύ ν ’ = ’Εξοχή.
Κ ό λ υ ν τ α — Έ ν Καρυαΐς κατά τήν πρώτην τού Ετους τρέχουσιν οί
παΐδες εις τούς δρόμους καί άδουσιν άσμάτια σχετικά πρός τήν εορτήν, άτινα
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καλούνται κόλυντα, ανάλογα προς τάς Ρωμα'ΐκάς καλάνδας.
Π α τ α ρ γ ι ά — Ράπισμα -(Καρυαί).
" Ι σ κ ι λ ο υ ς — Σκιά.
" Α τ σ α λ ο υ ς — Κατά συγκοπήν έκ τής λέξεως ατάσθαλος, ανόητος.
Ή φράσις άτσαλα λόγια — ϋβρις, αίσχροι λόγοι.
Π χ ι ό χ ο υ ν τ ρ ο υ ς = προϋχων.
' Α π α ο ύ τ σ κ ο υ ς = απαλός ( Κ αρυαί).
Κ α κ ό ς = "Αξιος, δραστήριος, ενεργητικός, κατ’ ευφημισμόν. 'Η ψράσις κακά σκούζι, σημαίνει, οΐ λόγοι τοϋ ανθρώπου τούτου εχονται σπουδαιότητος (Καρυαί καί αλλαχού).
Π ρ ο υ κ θ υ μ έ ν ο υ ς = α) πλούσιος (Καρυαί), β) επιμελής παρ’ ήμίν. Ό αμελής λέγεται άνιπρόκουπους.
’Α ψ ύ ς = τραχύς, επί πραγμάτων οϊον αψύς καφές κτλ.
Θ κ ό μ’ Θ κ ό σ’ = Ιδικόν μου, ίδικόν σου.
'I ν τ ι κ ά ρ ς — άφηρημενος.
Χ α ζ ό ς = ηλίθιος.
Ζ ο υ ρ λ ό ς = τρελλός.
Κ ο υ ν τ ο υ θ ό δ ο υ ρ ο υ ς — Π α ς ό μικρού αναστήματος άνθρωπος
καλείται ούτως.
Λ ι ά χ α ς , α σ υ γ ύ ρ ι σ τ ο υ ς . Αι λέξεις αϋται σημαίνουσι τον άτηΐχελήτως φερόμενον.
Χ ά φ τ η ς = ό χάσκων, ρ&μβάζων.
Π ι τ ε ι ν ο υ κ έ φ α λ ο υ ς ~ ό περιωρισ,μενου νοός άνθρωπος.
Λ ο υ γ ο υ δ ι ά ρ ρ ο ι α = ό καθ’ υπερβολήν φλύαρος.
Π ά σ α ( ’μέρα), (Καρυαί).
Κ α υ τ ό (νιαρό) == Ζέον ύδωρ (Καρυαί).
Ο ύ κ ν ι ά ρ ς ' = οκνηρός (Καρυαί).
' Α π ό χ ε ι ρ ο υ (ένα) ~ Μία δράξ. 'Απλόχειρον κατ’ αποκοπήν τοϋ λ
άπόχειρσυ.
" Α ν ι τ ο υ ς — αναίσθητος.
Β ο υ ν ί σ ι ο υ ς — δρεινός.
Π η χ τ ό = πεπηγμενον.
Χ α λ ε ύ ο υ = ζητώ.
Δ γ ι α α ί ρ ν ο υ = Διαιρώ, περιπατώ.
Π α τ ώ ν ο υ ~ Έ κ τής ρίζης του 'Ομηρικού ρήματος πατέομαι, τριόγω.
"Ο ρ σ ε — ελθέ καί κάθισον (Καρυαί).
Μ η ν ώ — Αγγέλλω.
Ο ύ γ κ ό ν ο υ μ ι — Έξογκοΰται ό στόμαχός μου έκ τής υπερβολικής
καί δυσπέπτου τροφής. Αόριστος ούγκώθκα. Π αράγεται πιθανώς έκ τοϋ
όγκος.
Ο ύ ρ μ η ν ε ύ ο υ = Δίδω εις τινα συμβουλάς. Ά ορ. ούρμήνιψα.
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Γ ν έ ■&ο υ = Νή·θω, Ά όρ. έγνησα.
Τσαλαπατω

:= Λακπατώ. Ά ό ρ .Jτσαλαπάτσα.

Β ζ ώ — Σβέννω, εΰρηται ή προστακτική βζύστου (Τσιορέκ- κιοΐ).
Ά γ ν α ν τ ε ΰ ο υ = παράλληλον προς τό άρχαΐον ρήμα άντιάω ήτοι
πηγαίνω εις προϋπάντησίν τίνος. Έ ν Καρυαΐς τό άγναντεΰου δεν σημαίνει
προαπαντώ άλλα παρατηρώ μακρό-θεν τινά απλώς ή επίβουλος, οΐον έν τή
φράσει «άγνάντιψι Ικει για τί κάμι αυτός» = πήγαινε καί παρατήρησον τί
κάμνει εκείνος.
Α γ α ν α κ τ ώ . Τό ρήμα τοΰτο έν Καρυαΐς εΰρηται υπό την σημασίαν
του φωνάζω, ίσως διότι ό άγανακτών κραυγάζει.
Ά γροικώ,
σιν ή συζητήσεσιν.

γροικώ

— γνωρίζω, καταλαμβάνω τι έν συνδιαλέξε-

Άπουδγιαβάζου =
Άπεικάζου,

Αποστέλλω τινά (Κ αρυαί).

π ε ι κ ά ζ ο υ — έ,ννοώ (Καρυαί).

Δ γ ι ά φ κ α = ήμην εις τι μέρος καί εφυγον. Άόρ. τοΰ ρήματος δια
φεύγω (Καρυαί).
Β α ρ ώ — Κτυπώ, Άόρ. βάρησα.
Κ ρ οΰ ου =

Κτυπώ (Κ αρυαί).

Σ μ ι γ ο ύ = Κατά μετάθεσιν τό ρήμα μίσγω (Καρυαί).
Β α '. ΛΕΞΕΙΣ
I.
Λειχαύδ’
Λειχοΰσα
Θείτσα
Μάνη
Τσιόβινου

Λέλιου
Τόπους
Μάνα
Τρανή - νινέ
Γιαγιά
II.

Φυλλουκάρδια
Ζνίχους
Μολίγκια
Ταβανίτσ*

Οΰέ
Μπάμπας
Παληόγρηα
Μπουλιου
Κουπέλα

Μέρη τοΰ άνθρωπίνου σώματος

,
III.

Σουκάρ1
Δΰμτου
Τσούκνα

Ό άνθρωπος

Στιφανίτσια
Παραδάγκαλα
Οΰάκρους
Ζβέρκους

Βίλνα
Γκη ργκηλ ιάνους
Καρύδ*
Μαλλουκέφαλα

’Ονομασία ενδυμάτων
Ζιποΰν'
Φυλάργια
Σκουτιά

Σπάργανα
Φασκιά
Ρόμπα
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IV .

’Ονομασία των μερών τής οικίας κτλ.
Κατέφιλους
Κάστρου
Καμάρα
Στέρνα
Ντάμ1
Ξιστρώχ*
Σάλα
Κάγγιλου
Κιλέρ1
Σ πίτ'
Σύρτσ*
Συρτάρ*

Π αραστάτσ*
Γιοάκους
Γκοΰβα
Αΰτρα
Γουνιά
Πυριμάχους
Π ιζουλ*
Ζέστα
Γοϋρνα
Μυσάντρα
W
Πόρτα
V.

’Ονομασία οικιακών σκευών καί επίπλων

Κανίσκ1
Σκαφί
Άργαλιός
Σκουτου
Χαλκά
Πυρουστιά
Ά δράχτ’
Μπόους
Φουρκάλ’
Κούπα
Κόπανους

Αντικείμενα επιτηδευμάτων
^Αλέτρ’
Βκέντρ
Φαγόξυλου
Ζεύγλις

Γυνί
Τσικούρα
Νήμα
Γνέμα
V II.

ν

Ά ξό ν’
Σΰναργα
Β ίδα
“Αρμα

Φαγητά, φάρμακα κτλ.
Π ήτα
Σαλαμούρα
Κουλίκ*
Γουρβανόγαλα
V III.

Π ρόλατα
Ζώου
Π ράματα
Ά γρίμνια

Π ι,νακουτή
Κουπάνα
Μαξιλάρ’
Κρήνα
Κουπαξα
Σκουτέλ1
Κουμάρ*
Τριχιά
Σφίδα
Γκαβανόζ’
Βάζου

Κουβάς
Μάσα
'Τ φ άδ’
Στημόν1
Σαΐτα
Μπουτίλα
Β ραχιόλις
Γουδύ
Γκαλέτσια
Καυκί
Φυτιλάς
V I.

*Αρμυά
Λυόλαθου
Φάβα
Μηλίνα

Μάνταλους
Παραπόρτ*
*Αλκόβα
Θέσ’
Ράφ*
Π ανα-θυρ*
Θυρίδις
Πατέκα .
Π ουργιά
*Α.στριχιά
Γκάρτ*

Γλυκάδ*
Κρασουπαπάρα
Κοϋραι

Ζώα

Κουταβούδια
Π άτα
Κουφάδια
Γουργόν*

Αουγαρίδα
Κουσαργιά
Μπατζιάκ1
Γκουγκουφτού ρα
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IX .

I
Τρουφαντά
Τσουκνίδια
Βάχανα
Μπρούστουρου

ί
|
|
|

Κλήδουνας
Καληνίτσα
Κούμουλα
Παρεμβουλή
Θουργιά
Φρυγανιά
Γκλήτσκας
Ξόγανου
Ούέσκα
Φτιαρνιζιά
Λίμα
Λιμάρας
,
Χηριός
X τουμπουχτού ρα

'Άτσαλους

Τίχιόχονντρους

|
’

Άιιαούτσκους
Κακός ( σκούζει)
ΙΊ ρουκουμένους
Άνυπρόκουπους
Α ψ ύς
Θκόμ1
!
Τντικάρς

Π ιραστήρ-*
Βιό
Βοΰλα
Ληξουριά
Σ τιά
Φουτιά
Κούφταλου
Γκουντούλ4
Ζιάρα
Φηκάρ4
Καμίδα
Καϋμός
Π ιλάτους
Μουναχουσιά

I

|

!

it.__

Κοϋρα
Σοϋμα
Λέρα
Λάβδας
Μπουμπούνα
Κουρουφέξαλα
Φυλλάδα
Κατιβασιά
Ζάκατου
Άνοιχτουσυν’
Κόλυντα
Π αταργιά
"Ισκιους

Σημασίαι επιθέτων
Χαζός
Ζουρλός
Μουμιτσ1
Μαμαλιγκα
Κουντουθόδουρης
Λιάχας
Χάφτης
Π ιτεινουκάφκαλους
Λουγουδιάρροια

X II.
Χαλεύου
Δγιααίρου
“ Ορσε
Π ατώνου
Μηνώ
Οΰγκόνουμι
Ούρμηνεύου
Γ'νόθου
Τ σαλαπατω
Βζώ
Άγναντεύου

Ραθουκέφαλα
Δρόκινα
Γκόρτσα
*

Σημασίαι διαφόρων ονομάτων

XI.

ι

Φυτά.

Άβράμηλα
Βλαχόστιαρα
Βασιλάδια
Ραβουκέχρια
X.
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Πάσα ( ’μέρα)
Καχρτό
Ούκνιάρς
Άπόχειρου (ενα)
Ά νιτους
Βουνίσιους
Κίτιρνου
Πυχτό

Σημασίαι ρημάτων

Αγανακτώ (φων.)
Ά ( γροικώ)
Άπουδ γ ιαβάζον
(Ά )πεικάζου
Λγιάβκι
Βαρώ
Φιλεύου
Σμποώχνου
Κοούου
Σμιγού
Παραβουδώ

Άφηκρώ
Γγαρίζου
Π λαλώ
Γυδρώνου
Τσαμπουνώ

Φάσκιονσι
Γ ιάνκι
Άστουχώ
Χασμουρνιούμι
Συνηρίζουμι
Τρανεύουμι
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Γ\
Π ΑΡΛΜΤΘΙΑ
(τοπικής διαλέκτου ’Αδ ρ ιανουπόλεως και περίχωρων)
ΗΛΙΟΓΣ Κ Ι ΦΙΓΓΑΡ
Μια φουρά ήταν ένας παποΰς κΐ μια μπάμπου. Π άει παποΰς στ’ άμπέλ’
νά σκάψ’ άντικρύζ’ τούν ήλιου κί του φ ιγγάρ’ ποΰ μάλλουναν. 'Ά μα εΐδγιαν
τούν παποΰ τούν λέν· « Ώ ρ α καλή, παποϋ, πέ μας Ιού ξέρς, πχιός εΐνι ακό
μα καλλίτιρους ήλιους για τού φ ιγγάρ; Πιόναν απ’ τούς δυό μας βρίσκς
κάμα καλλίτερον ποΰ πρέπ’ σ’ αύτόναν τούν κόσμου;».
Τότι λέει παποΰς «'Ήλιους πρέπ’ τήν ήμερα κι τού φ ιγγάρ’ τή νύχτα».
Εύχαριστήθκαν τότι ήλιους κι τού φ ιγγάρ’ κί τούν ρώτσαν τούν παποΰ τί
-θέλ’ νά τούν δώσουν’ γιά νά πληρωθη κόπους τ’ ποΰ τοΐς εκαμι αύτήναν τήν
κρίσ. «"Ο,τ’ θέλτι, λέει παποΰς, δόσι μοι, τι, Ιγώ είμι ηύχαριστημένους». “Εβγαναν τότε ήλιους κι τού φιγγάρ κι τούν εδουκαν τούν παποΰ μια γουρνίθα
κί τουν είπαν άμα πάει άπ’ τού μισό τού δρόμου κί κάμα κεϊθι νά τήν πή τήν
γουρνίθα «Γένσι γουρνίθα μιά χούφτα φλουργιά» κί θά γιννήσ’. Κ ι’ όπουτι
θά τήν λεν έτσ’ θά γιννάη.
Π ή ρ ι τότι παποΰς τήν γουρνίθα κι’ άμα πάει άπ’ τούν μισόν τούν δρό
μου κεϊθι τήν εΐπι «Γένσι, γουρνίθα, μιά χούφτα φλουργιά» κί γουρνίθα γένσι.
ΙΙά ει τότι παποΰς χαρούμινους στού σπίτι τ’ κί τήν λέει τήν μπάμπου τί
τύχ’ ποΰ είχαν τώρα στά γηράματα.. Κατόπ’ πάει παποΰς νά φέρ’ εναν μάστουρη νά κάμ’ κεΐναν τήν γουρνίθα ένα κουμάσ’ ασημένιου κι παράγγειλι
τή μπάμπου νά μήν τύχ’ κί μπρουστά στούν μάστορη δείξ’ κεΐναν τήν καλουσύν’ τής γουρνίθας.
Ή ρ τ ι κατόπ’ μάστουρης κί άρχιψι νά φτιάν’ τού κουμάσ’. 'Η μπάμπου
ήταν κάμποσου πηνισάρα κί εκατσι κί εΐπι τούν μάστουρη ποΰ γιννάη γουρ
νίθα τς φλουργιά. Δεν μπουροΰσι νά κρύψ’ τού μυστικό. «Ξηρό κουκκί δέ 6αστοΰσι». ’Έκατσι είπε κί τήν γουρνίθα «Γένσι, γουρνίθα, μιά χούφτα φλουργιά» κί γουρνίθα γένσι.
"Αμα εΐδγι αυτό κείνους μάστουρης ήταν έξυπνους κί πήρι άπ’ όξου
μιά γουρνίθα ποΰ τήν εμοιαζι κεΐναν τήν καλή κί μί τρόπου κάμνουντας τού
κουμάσ’ έπχιασι έβανι κείναν τήν γουρνίθα μέσα κί χουρίς νά τούννιώστ’ κα
νένας έκλιψι τήν καλή τή γουρνίθα ποΰ γεννοΰσι φλουργιά.
Παποΰς κί μπάμπου τήν έθρεφαν κείνάν τήν γουρνίθα κί θαρρούσαν
ποΰ είνι ή καλή. Π οΰ νά ξέρουν μάστουρης ποΰ τοΐς έπη ξι τού πηχνίθ. "Τστιρα άπού καμπόοης μέρης θέλσι παποΰς κάμποσης παράδης πέρ’ τήν γουρνίθατήν λέει. «Γένσι, γουρνίθα, μιά χούφτα φλουργιά». Τότε κείν’ γουρνίθα
στά φλουργιά τούν τόπου’ έκαμι μιά κουτσουλιά μέσα στού παποϋ τού χειρ’.
Παποΰς άσχάθκι κί αναγούλιασε κί τούν ήρτι νά ξιράσ’. Π άει νίφκι κί πλάληξι νά παρακαλέσ’ κείνουν τούν μάστουρη νά τούν δώσ’ τή γουρνίθα. Τούν
λέει: «’Αδερφέ, τώρα, 6,τ’ ίγκι, ΐγκι. "Εμαβις κί σύ τού μυστικό. Σού παρα-
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καλώ ελα δώσι μοι τή γουρνίθα κί δσα γιννάη νά τά πέρνουμι άπού μισά».
Κείνους μαστούρης ήταν χαμνός κι τούν έδγιουξι τούν καϋμένουν τούν
παποΰ κί τούν είπι: «Δέ σοί είδγια, δέ σοί ξερού. Δεν ξερού άπ’ αύτά ποΰ
μοι λες τίπουτα. Νά γκριμιστής οπού δώ».
Καϋμένους παποΰς πάει ατού σπίτι τ’ λυπημένους κ ’ έκατσι κι αρχιψι νά
συλλουέτι την κακία τοΰ μαστούρη. Π ή ρ ι κατόπ’ πάλι τού δικέλλι τ’ κί πάει
νά σκάψ’ τ’ αμπέλι τ’. Ίκ ε ι ποΰ πήηνι άντικρύζ’ πάλι τούν ήλιου κί τού
φ ιγγάρ’ ποΰ μάλλουναν κί τούν ρώτσαν’ ποιο πρέπ’ νά εχ’ την προυτιά, ποιο
είνι άνώτιρου στην αξία. Τότι παποΰς λέει. «'Ήλιους φαντάζ την ημέρα, κί
τού φ ιγγάρ’ την νύχτα».
Ευχαριστήθηκαν πάλι αύτά κί τούν ρώτσαν τί θέλ’ νά τούν δώσουν « 'Ό ,τ’
θελτι», πηδιά μ’ εΐπι.
Τότι έβγα να ν τούν έδουσαν εναν μπόου κί τούν είπαν «'Άμα πιράης
τούν μισόν τού δρόμου άνοιξτ αύτόναν τούν μπόου κι’ θά βρήσκς δ,τι νουματίσης μέσα κί φάη νά χουρτάης κι’ δπουτι θέλης νά φας άνοιγι τούν μπόου
κί θά βρίσκς μέσα δ,τ’ θέλς. Ά μμά κύτταξι καλά νά μην τύχ’ κί τούν πά
ρουν κί τούν μπόου άπ’ τά χέρια ς. «’Ένοια σας, λέει, τότι παποΰς, τώρα
Ιγώ έβανα γνώσ’ κί κανέναν δεν πιστεύουμε».
Π ή ρ ι τότι παποΰς τούν μπόου κί πάει πέρασι τούν μισόν τούν δρόμου
κί άνοιξι τούν μπόου κί ηΰρι μέσα ο,τ’ άπουθυμοϋσι κ ’ έκατσι εφαϊ. Π ά ει κατάπ1 στού σπίτι τ ’ χουρτάτους κί χαρούμενους κ’ εκατσι είπι την μπαμπού τ’
τί τύχ’ ποΰ είχαν τώρα στά γηράματα. Κατόπ’ άνοιξαν τούν μπόου κ’ έκα
τσαν έφααν ΐπχιαν όσου θέλσαν. Κάθι ’μέρα ετσ’έκαμναν κί ήταν πουλύ
ηύχαριστημέν’, γιατί μί τέτοιουν έναν τρόπουν δεν είχαν άνάγκ’ νέ νά δου
λέψουν νέ παράδης νά ξουδεύουν. 'Ό ,τ ’ ήθιλαν νά φαν τού εΰρισκαν κί δέ
στειρεύουνταν άπού τίπουτα.
Μια ’μέρα παποΰς λέει τή μπάμπου: «Νά καλέσουμι τούν βασιλέα μί
τά στρατέμματα τ’ κί νά τούν φιλέψουμι άπ’ αύτόναν τούν μπόου κί νά τούν
κάμουμι νά θαμμαχτή». «Καλά λες παποΰ, είπε ή μπάμπου, αύτό είνι καλό,
άς τού κάμουμι κί νά δγής τότι βασιλέας πώς θά μάς τιμήσ’».
Π άει παποΰς τότι κί κάλιασι τούν βασιλέα νά πάρ’ τά στρατέμματα τ’
νά έρτ’ στού σπίτι τ’ νά τοΐς φιλέψ’. Βασιλέας θάμμαξι άμα άξι αυτόν τού
κάλιασμα άμμά πάλι γιά νά μην κάμ’ τού παποΰ κί κακιώσ’ σκώθκι κί πήρι
τά στρατέμματα τ’ κί πάει στοΰ παποΰ τού σπίτ’. 'Ά μα πάει Ικει παποΰς άνοιξι τούν μπόου κί είπι τούν βασιλέα νά φάη δ,τ’ άπουθυμάει. Κείνου νά ήσάίι
άπού ένα μέρους κί νά κύτταζης μί τί τρόπου ξιφύτρουναν άπού μέσα άπού
κείνσυν τούν μπόου δλα τά καλά τά φαγιά κί τά παληά τά κρασιά. Ά φοΰ
χόρτασι βασιλέας κί τά στρατέμματά τ’ τότι ρώτσι τούν παποΰ άπού ποΰ τούν
εχ’ αύτόναν τούν μπόου κί κείνους δέ θέλσι νά μαρτυρήσ’ κ’ ελιγι λουγιό λογιό ψέμματα πώς μιά μέρα σκαφτούντας στ’ αμπέλι τ' τούν ηίρι. Τότι βασι
λέας τούν λέει:
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«Σένα, παποΰ, τέτοιους μπόους δέ σοί πρέπ’. Αυτοί είνι γιατ Ιμένα ποϋ
έχου τόσου στράτιμμα νά θρέψου. Ίσ ύ νέ π ηδιά έχς νέ σκυλιά. Είστι δυο
ξηρουκέφαλα κί δέ σάς χρειάζιτι τέτοιου π ράμμα». Π ή ρ ι τότι βασιλέας.τούν
μπόου κί δέ γύρσι νά δώσ’ φτί στά κλαύματα τοϋ παποΰ κί τής μπάιμπους.
Κείνους καϋμένους παποΰς εκλαψι εκλαψι ν' υστέρα πάλι παληγουρέθκι κί πήρι του δικέλλι τ’ νά πάη πάλι στ’ αμπέλι τ ’ νά δγή την παληά την
τέχνην τ’. Ίκ εϊ ποϋ πήηνι τοΰν άντικρύζουν πάλι ήλιους κί τού φ ιγγάρ’ κί
μάλλουναν άνάμισα τς γιατί δεν ήξιρναν πχιό άπ’ τά δυο ήταν άνώτιρου.
Ρουτοΰν πάλιν τούν παποΰ κί κείνους τά λέει. «"Ηλιους άξίζ την ήμερα κί
τού φ ιγγάρ’ τή νύχτα». Τότι αυτά εβγαναν κί τούν έδουσαν τούν παποΰ ένα
τρανό ξύλου κί τούν είπαν. «Νά μή λάθ’ κί πής αυτό τού ξύλου «μη .χτυπάς
ξύλου», γιατί ΰστιρα ίσύ τού ξέρς».
Π ή ρ ι παποΰς τού ξύλου κί άμα πάει ιος τούν μισό τούν δρόμου θέλσι
νά καταλάβ’ τί δύλ'αμι εχ’ τού ξύλου κί τού λέει. «Ηύλου μή χτυπάς». Τότι
τού ξύλου αρχιψι νά τούν χτυπάη στη ράχη τ’ κί θά τούν τσάκιζι τού κι ου
φ άλι τ’. Καϋμένους παποΰς αρχιψι τότι νά παρακαλάη κι δσου νά γλυσώσ’
είδγι ν' επαθι. "Αμα πάει κατόπ’ στού σπίτι τ’ αρχιψι νά συλλουέτι πώς μί
την δύναμι τοΰ ξύλου θά μπουρέσ’ νά πάρ’ ούπίσου κί την γουρνίθα κί τούν
μπόου.
Σκώνητι τότι πααίν στούν μάστουρη, κείνουν ποϋ πήρι τή γουρνίθα τ’
κί τούν λέει, «,Δόσι μοι τή γουρνίθα μ’». «Δεν σοί ξέρου, λέει κείνους, δέ σοί
εΐδγια». Τότι παποΰς λέει τού ξύλου. «Ξύλου μή τούν χτυπάς» κί αρχιψι τούν
ξύλου νά τούν χτυπάη κί τούν χαντάκουσι. απ’ τού δαρμό. Φοβεΐθκι τότι μάστουρης κί έβγανι την. έ'δουσι την γουρνίθα. Την πήρι παποΰς κί την πάει
στού σπίτι τ’ κί την έβανι μέσα στού ασημένιου τού κουμάσ’. Κατόπ’ ςτααίν
κί στούν βασιλέα κί τούν λέει. «Βασιλέα μ’, φτάν’ πχειά τόσουν κηρό ποΰ Εχς
άδικα τούν μπόου μ’ δώσι μοι τουν’». Βασιλέας λέει «γκριμιστής άπού δω,
γιατί θά πώ τά στρατέμματά μ1 νά έ'ρτουν νά σοί σκουτώσουν».
Τότι παποΰς είπι τού ξύλου «Ξύλου μή χτυπάς τούν βασιλέα» κί τού
ξύλου αρχιψι νά τούν χτυπάη.
Η

Μ Ο ΙΡ Α Σ ΙΑ

Τό παραμύθι αυτό έγράφη κατά τή,ν αφήγηση τοΰ Κωνσταντίνου Κα
ραγκιόζη Άδριανουπολίτου ετών 69 αγραμμάτου κατοίκου τοΰ προαστείου
Ίλδιριμίου.
. Μιά βουλά ν' έναν γκηρό ήταν ένας ανθρώπους καλονοικουκυρεμένους
κί κάθονταν στού χουριό τ ’ που είχι ένα τσιφλίκ. Ίκ εϊ είχι πουλλά κιουφάλια πράμματα κί πουλλά χουράφια κί αμπέλια κί μπαχτσέδες πού είχαν λουγιό λογιό δέντρα, άλλα αψηλά κί άκαρπα κί άλλα πού κάρπιζαν κί έκαμναν
μήλα, καρύδια, κυδώνια, φουντούκια, μύγδαλα, κιράσια, βύσνα, σκάμνα, και-
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σια, ζέρντιλα, κράνα, αχλάδια, μούσμουλα, δοράκινα, κι1 άλλα λουγιού λου
γιού πωρικά. Είχι κι κάμπουσης παράδες - κί φλουριά πού τα είχε παραχουμένα με σ’ στη γή για νά μή τά κλέψουν οι κλιφτάδις.
Ό Θεός τούν χάρισι κί δυο αγόρια πηδιά. Λυτά, όταν ξιτινάχκαν κουμματάκ τά έστειλι στού δάσκαλου γιά νά μάθουν γράμματα κί νά μην άπουμείκουν τυφλά κί κούτσουρα γιατί «ανθρώπους αγράμματους ξύλου «πελε
κητού». Τού τρανό τ’ άγόρ’ ήταν έξυπνου κι! άντιχτουμάτκου κί τά γράμ
ματα τά επιρνι μί ευκολία. Τού μικρό ήταν χουντρουκέφαλο καί δεν μπουροΰσι νά τά πάρ’. ’Ή ταν πουλύ χαζό κι’ όταν τράνιψι έτσ άπώμκι. ’’Λνθυωπους από μικρός φαίνιτι τί θά εν. Τόσου πού πουλιμοΰσι ου καϋμένους ού
πατέρας τ’ γιά νά τού προυκόψ’ κί νά τού κάμ’ άνθρουπου ολα πήγαν τοϋ
κάκου.
Πέρασαν κάμπουσα χρόνια κί οί δυο γοί. τ ’ όταν τράνιψαν άρχιψαν νά
δουλεύουν στού πατέρα τς τής δούλες κί ού καϋμένους ού πατέραχ τς άφισε
την καρδιά τ’ κί χαίρουνταν κί μουνάχους τ’ παρηγορέθκι πού δεν έμαθε αύ
μικρός ού γιός τ’ γράμματα %' έλιγι μί τούν νοΰ τ’ «δεν μπειράζ’ πού δέν
έμαθε ού μικρός ού γιός μου γράμματα, φτάν’ πού εΐνι δουληφτάρς κί δυναμουμένους στά χέρια κί τά πουδάρια κί ού Θεός θά τούν βοηθήθ’ κί μιά
μέρα θά προκόψ’ κί δέ θά πεινάσ’. Ί γ ώ εχου πουλλά βιάτα κι’ αφού πιθάνου
τά πηδιά μ’ θά μοιραστούν τά καλά μ’ κί θά ζήσουν ευτυχισμένα. Π ρούμι νά
πιθάνου θά κάμου καί την διαθήκη μ’ κί δέ θά έχουν αναμεταξύ τους σύζαίλα
κί μαλώματα».
’Ά μα τί τά θέλτι; Μιά μέρα ξαφνικά άνημπόρισι ού γέρους κί γλίγουρα ΐγκι χειρότερα κί δέν πρόφτασι νά φουνάξ τής παπάδις, τούν γραμμα
τικό, γιά τούν δάσκαλου κί εξ ήφτά μάρτυρις γιά νά κάμ’ τή διαθήκη τ’ καί
την ύστιρνή ωρα φώναξι τής γιούδις τ’ κί τής παράγγειλη νά μή μαλλώνουν
κι’ άδιρφικά νά μοιραστούν τά βιάτα τ’. 'Ό σου πού πρόφτασι νά πή αυτά
τά λόγια βγήκι κί ή ψυχή τ’.
Κατόπ’ μαζώθκαν δλ’ οι γειτον κί τούν σήκουσαν μί παράταξι κ έκαμαγ
την μακαριά τ. "Ολ’ ή γειτουνιά τούν λυπήθκαν κί τούν εκλαψαν κί έλεγαν
«ού μακαρίτς ήταν γνουστικός άνθρουπους κι’ ολα τά έκαμνε όταν ζούσι μί
τάξ, μόν’ αυτό δέν τού έκαμι καλά, έπρεπε νά τοιμάσ μί κηρό τή διαθήκη τ
κί νά μή έχουν παραζάλις οί γοί τ γιά τή μοιρασιά». "Τστιρα μί την τάξ
έκαμαν τά ψυχικά τ’, τά τρίμιρα, τά έννιάμιρα κί τά σαράντα κι δλ’ τούν
σχιουρνούσαν πού ήταν καλός ανθρώπους κί καλουνοικοκυρηιμένους κί όλου
έλιγαν πώς δέν πρόφτασι νά κάμ κί την διαθήκη τ. Ού παπάς τού χουργιόΰ
τους εϊπι. «’Έ τσ’ ήταν τού θέλημα τού Θεού κι’ αυτό ήταν τού γραφτό τ’.
Ού άνθρουπους όσου κί νά ζήσ’ πάλι δέ χουρταίν. Δέν πιστεύ πού θά πιθάν’.
θαρρεί πού θά ζήσ’ . μί τά βουνά. Μαζών’ μαζών’ κί δέ χουρταίν* καμμιά
βουλά. Ά π ’ τού άλλου τού μέρους πρέπ’ νά σάς πώ πηδιά μ’, ελιγι ού παπάς,
ού μακαρίτς κι’ αν πρόφτινι νά καλέση τούν δάσκαλου κί τής μάρτυρις γιά
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νά κάμ’ τή διαθήκη τ’ πάλι η διαθήκ δεν θά επιανι τόπου άν δεν πρόφίΐιναιν
νά την επικυρώσουν ατού Αεσπότ’ πριν νά πιθάν’ ού γέρους».
Αυτά τά παρηγουρητικά λόγια του παπά επιασαν τόπου κί κουμματάκ’
ησύχασαν ο! γειτόν’. "Τστιρα φώναξαν κί τά πηδιά τού μακαρίτ κί τά ούρμίνιψαν νά εΐνι αγαπημένα κί νά κυττάξουν νά κάμουν τή μοιρασιά μί δικαιουσύν’ κί νά εΐνι άνάμεσά τς αγαπημένα κί νά μή εχ’ ού ένας τού μάτι
τ’ στού μεριδίου τού άλλουνοΰ.
Κί τά δύο τά παλλη,κάρια είπαν μι ενα στόμα. «Μεις ήμιστι αγαπημένα
αδέρφια κι ξέροτμι τί θά κάμουμι κί δεν εΐνι άνάγκ νά μάς ουρμινεύουν άλλ’».
Τότι οΐ γειτόν’ ησύχασαν κί παν στά σπίτια τς ηύχαριστημέν' μόν’ δαγκάθκαν λίγου πού άνακατώθκαν άνάμισα στά αγαπημένα αδέρφια κί τά εΐπαν
πώς νά κάμουν τή μοιρασιά. "Ολ’ ήταν ήσυχοι άνθρωποι κί μί καλή καρδιά
κί ευκολόπιστοι κί παραδέχθηκαν πού είπαν τά πηδιά πού θά εΐνι αγαπη
μένα. Μόν’ ού δάσκαλους, ου παπάς κί ού ψάλτς ήταν άνθρωποι κουσμουγυρισμέν’ κί εΐπαν μιταξύ τς πού αυτά τά πηδιά άλλα λέν κι’ άλλα θά κάμουν
γιατί ετσ’ εΐνι πλασμέν’ οί άνθρουποι πού θέλ’ κάθι ένας νά μαζώξ παραπάν’
κι δλου τού μάτι τ εΐνι στού μεριδίου τού αντικρινού. Αυτοί οί τρεις, ού πα
πάς, ού δάσκαλους κί ού ψάλτς ελιγαν, πού ου μεγάλους γιος τού μακαρίτ
εχ’ μέσα στην καρδιά τ τούν Βεελζεβούλ κι’ δλου στη μοιρασιά θά θελήσ’
νά πάρ’ παραπάνου κί νά γιλάσ’ τούν μικρότιρο τούν αδερφό τ’ πού ήταν
χαζός κί καλόκαρδος κί δεν ήθιλι καμμιά βουλά νά εχ’ μαλώματα κι’ ακόμα
αν αδικούνταν.
’Αφού ού παπάς, ου δάσκαλος κί ού ψάλτς έκαμαν αυτό τό συμβούλιου
άναμιταξύ τς, εΐπαν κατόπιν πού δεν θά πούν σί κανέναν άλλουν τίποτα γιατί
άδικα θά γίνουντι λόγια κί μισίσματα.
’Αφού πέρασαν κί τά σαράντα, μια μέρα φουνάζ ού τρανός άδιρφός
τούν μικρό τούν άδιρφό τ’ σ’ ενα ξιχουριστό μέρους μέσα στού σπίτ’ κί τούν
λέει: Έ ! άδιρφέ μ’ τώρα πχιά ήρτι κηρός νά μοιραστούμι τού μπαμπά μας
τούν 6ιό κί καλά εΐνι νά κάμουμι καλά μιταξύ μας κί νά μή γίνουμιστ μπούμπλικο στούν κόσμου, γιατί οί ξένοι άνθρωποι κί ή γειτουνιά δεν χρειάζιτι
νά άνακατώνουντι ξέν’ άνθρωποι στις δικές μας τής δούλες τής άδιρφικές, γιατί
δλου θά θιλήσουν νά βαλταΰν νά μάς ζαλίσουν κί κάθι ένας θά πή “τού κουντ’ κί τί μακρύ τκί θά μάς κάμουν νά μαλώνουμι κί κεΐν’ από μακρυά θά χαί-:
ρουντι κί θά χαχλανιοΰντι. Καλά εΐπι ό μικρός αδερφός, αυτό πού λες εΐνι
σουστό κί νά κάμουμι τή μοιρασιά δσου μπουρούμι κρυφά κί κανένας νά μήν
άνακατουθη κι’ αυτοί όταν κατόπ’ θά μάθουν άς σκάσουν άπ’ τού κακό τς.
Ναι ναι εΐπε ού μεγάλους ού άδιρφός, σι’ αύτό εΐμιστι μουνιασμέν κι’
άπσύ δώ κί κείθι κάθι ένας νά κυττάζ’ τή δουλιά τ’, ξιχουριστά. Φτάν πια
τόσουν κηρό πού ξοδεύαμε άλουγάρστα κί κάθι ένας μας πρέπ' νά ξέρ’ τού
λουγαριασμό τ’. «Αουγαριασμός, αγιασμός, λέει μια παροιμία» κι’ μεϊς πρέπ
νά ξέρουμι τού λουγαριασμό μας.
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Καλά λέει ού μικρός άδιρφός. Άπού πού πρέπ’ ν’ άρχινέψουμε τή μοι
ρασιά; άπ’ τής παράδες γιά απ’ τά πράματα. Ού μεγάλους άδιρφός είπι:
’’Ας άρχινέψουμε απ’ της παράδες, κι πήγαν κάτου στη γήσμπα ποϋ ήξιραν
κι οι δυο του μέρους πού είχι ού μακαρίτς ού μπαμπάς τους παραχουμένα
τά φλουριά, πήραν έναν κασμά έσκαψαν ώς τού γόνατου ηΰραν τού τσουκάλ’
κ'ι παν -μέσα σ’ ένα σκουτινό ούντά κι’ ’έκατσαν κατά ής, άπλουσαν έναν σΟυ
φ ρά κί πήρι ού μεγάλους άδιρφός τά φλουριά κι άρχινιψι νά τά μιτράη.
Είπι στούν μικρό «νά σένα πεεέντι φλουριά νά κι μένα σαραντούτσκα... νά
σένα πέντε νά κ! μένα σαραντούτσκα. Τα πέντε τά ελιγι με μεγάλ’ κι’ σύρτη
φουνή κι τά σαράντα τά ελιγι μί χαμπηλή φουνή.
Ού μικρός άδιρφός, όσου κι’ άν ήταν χαζός άμα εΐδι πώς ή κουμούλα
μι τά φλουριά τού αδερφού τ ’ ήγκι μεγάλ κι ή δική τ ή κουμούλα ήταν μι
κρή κι τιπουτένια, δημουνίσκι. καί θύμουσι μέσα τ κί τοιμάζουντα,ν νά τά
βρουντιξ όλα κάτ κί νά δώσ’ μια κλουτσιά κί στις δυο κουμούλις τά φλουριά
κί νά τά μουντζόξ όλα κί ν’ άφήσ’ όλα τά φλουριά κί νά σηκουθή νά πάρ’
τά μάτια τ' κί νά φύγ’. Λουγάριασε όμως πού αυτό εΐ.νι τρέλλα κί δεν θά
έχ’ κανένα όφελος. *Ηταν πουλύ ύπομουνητικός κί είπι μέσα τ’. «Καλύτερα
είνι νά κάμου ύπουμουνή κί νά την φάω αυτήν την αδικία». Γύρσι μόν’ μιά
βουλά κί είδγι τούν άδιρφό τ στά μάτια κί μουρμούριζι κουμματάκ’ κί τούν
είπι: Αυτό τού μέτρημα δεν μ’ άρισι γιατί γλέπου την δική μ’ την κουμούλα
πόσου μικρή είνι κί δική σ’ πόσου τράνιψι, άμμά ας κουρεύιτι δέ θά καθούμιστι τώρα νά μαλώνουμι. Μένα ού πατέρας μου ού σχιουρημένος μί ηύκήσκι
κί μί είπι «Χώμα νά πχιάνς κί μάλαμα νά γίνιτι». Π ά ρι ίσύ την τρανή τήν
κουμούλα σ’ κιγώ πέρνου τήν δικήν μου τήν μικρή κ’ έχ’ ού Θεάς κι’ αγά
λια αγάλια κι δική μ’ θά τρανέψ’ κί τότε νά μήν έχς μάτι στά δικά μ’ τά
φλουριά. .
<
Ό τρανός ού άδιρφός βουβάθκι κί δεν είπι τΐπουτα κί μουλουχτοί κί οί
δυο μάζουξαν τής κουμούλι χτς τις εβαναν κάθι )ένας στής σακκούλι χτς τις
έκρυψαν στούν κόρφου τς.
Κατόπ’ μουλουχτοί κί οί δυο τράβηξαν στούν μιγάλουν τούν ούντά κι’
άρχί.νιψαν νά μοιράζουντι τά στρουσίδια κι’ όλα τά πράματα μικρά κί με
γάλα. Τά μοιράστηκαν δίκια κί ταχτικά. Π ή ρι ού μεγάλος άδιρφός τά στρουσίδια άπ’ τού ένα τού σουντήρ’ μαζί μί τού μακάτ’ κί τά μαξιλάρια, πήρι κί
ού μικρός άδιρφός τού άλλου συντηργιού τού μακάτ’ κί τά στρουσίδια κί τά
μαξιλάρια. Τά μακάτια ήταν κί τά μαξιλάρια δαμασκηνά κί καλουσιγκρισμένα κί παστρικά γιατί ή σχιούριμέν’ ή μάνα τς πού πέθανι πριν άπό τρία
τέσσιρα χρόνια ήταν πουλύ καλή καί δουλευταρά νοικουκυρά κί όλα τά φύλαγι
ταχτικά. Α φού πέθανι κείν’, ού μακαρίτς ού άντρα χτς τούν καλόν τούν
ούντά τούν κλείδουσι κί δεν αφι-νι κανένας νά πάη μέσα κί ν’ ανακατών’ τά
πράματα. Μόν’ όταν πέρασαν τά τρία χρόνια άπ’ τή θανή τής μακαρίτσας,
φώναξι τήν χήρα άδιρφή τς, τήν μπαλντήζα τ, τήν μπιστεύ/.ι τού κλειδί τού
7

93

Γεωργίου Κ. Κωνσταντινίδου

ούντά κί την είπι νά σκουπίσ’ τούν ούντά, νά ξισκουνίσ’ τά μακάτια, τά μα
ξιλάρια τής περιτέδις και τις τσέργις κ'ι νά τά σιγυρίσ’ δλα καλά κί ταχτικά,
γιατί τήν κυργακή θά εκαμναν τού μνημόσυνου τής μακαρίτσας γιά τά τρία
χρόνια κί θά έβγαζαν τά κόκκαλα τς απ' του μνήμα γιά νά τά διαβάσουν οί
παπάδις στήν εκκλησία κί κατόπι’ θά τά παράχουναν πάλι μέσα στού μνήμα.
5Έ τσ’ μί τον καλό κί χουρίς μαλώματα κί κακου φα ν ί σματ α τά δυο α
δέρφια μοιράσκαν ολα τά ρουχικά ποΰ ήταν μέσα στούν τρανόν κί τούν κα
λόν τούν ούντά. Κατόπ' πήγαν κί στής άλλης τής ούντάδις, άνοιξαν τά συντούκια κί δίκια μοιράστικαν ολα τά ρούχα κί τά άλλα τά μόμπιλα κί κανένα
παράπουνου δεν είχαν.
Κατόπ’ πήγαν στού άμπάρ κι’ άρχιψαν νά μετρούν μί τά σινίκια τά
τσιουβάλια τού στάρι τ’, τού κριθάρι τ’, τά μισίρια κί ολα τά άλλα τά καλά
πού ηύραν.
Κατόπ’ ού μεγάλους άδιρφός είπι στούν μικρό. «Τώρα πχιά είνι αρά
δα νά μοιράσουμι κί τά άγιλάδια κί τά βώδια κί νά πάρ’ κάθι ένας μας τού
μερτικό τ. Μί τί τρόπου θέλς νά τά μοιραστουμι. Ί γ ώ λέω νά φκιάσουμι
ένα κινούργιου άχούρ’ κί νά βάνουμ ού καθένας μας τού μερτικό τ απ’ τά
άγιλάδια κί τά βώδια».
«Καλά λες» είπι ού μικρός άδιρφός. « Έ τσ ’ νά κάμουμι πρώτα νά φκιάσσυμι τού κινούργιου τού άχούρ κί οί δυό μας νά ξέρουμι τά πράματά μας».
Φώναξαν δυό τρεις μαστόρ’ κί σί λίγις μέρις ήγκι τού άχούρ κί ήταν
έτοιμο νά μπουν μέσα τά βώδια κί τά άγιλάδια κί τά μουσκάρια.
Τότε ού τρανός άδιρφός λέει στούν μικρό. «Ποιο άχούρ’ θά πάρς ίσύ
κί ποιο θά πάρου ίγώ». Ού μικρός άδιρφός λέει. «Ίγώ δεν είμι χαζός κί νά
γιλαστώ πάλι πώς γιαλάσκα όταν μοιράσκαμι τά φλουριά. Θέλω νά πάρω τού
κινούργιο τού άχούρ κί ίσύ νά πάρς τού παληό».
Λυτό ίσια ίσια ήθιλι κί ού μεγάλους ού άδιρφός κί λέει στούν μικρό:
«5Έ τσ’ άς είνι άδιρφέ μ’ ίσύ πάρι τού κινούργιου τού άχούρ’ κιγώ νά πάρου
τού παληό. Κί έτσ’ κί τού μοίρασμα μπουρεί νά εν ευκσυλα. Νά στείλουμε
αΰριου τού πουρνό τά άγιλάδια κί τά βώδια στη βουσκή κί τού βράδ’ όταν
θά γυρίσουν ν’ άνοίξουμι τις πόρτες τούν δυό άχουριών κί νά τ’ άφίσουμι
νά παν μουνάχα σι’ οπίου άχούρ’ θέλουν τού κάθι ενα. "Οσα θά παν στού
παλιό τ’ άχούρ’ (τού δικάμ’) θά είνι δικά μ κι’ οσα θά παν στού κινούργιου
τ ’ άχούρ’ (τού δικόσ’) θά είνι δικά». «Ού!!! αυτό τού μοίρασμα είνι πολύ
καλό», είπι ου μικρός άδιρφός, «αυτό ήθιλα κι γώ κί έτσ’ θά τελέ-ψ’ τού μοί
ρασμα άπ’ τά καλά πού μάς αφισι ού μακαρίτς ού πατέρας μας κί δέ θά έχουμι παράπουνα». Έ τ ς πώς είπαν έτσ’ ήγκι. Τήν άλλ’ τήν ήμερα τού πουρ
νό, άνοιξαν τού παλιού αχουριού τις πόρτες κί βγήκαν δλα τά βώδια κί οί
άγιλάδις κί τά μουσκάρια πώς ήταν μαθημένα κί παν πλαλητούντας στήν
βουσκή μουνάχα καί άπού πίσου τς πήγινι ένας άγιλαδάρς γιά νά τά φυλάη
νά μήν πάθουν κανένα κακό ή άπού κανένα άγρίμ ή από κανέναν κλέφτ,
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Τά δυο αδέρφια μ'ι ένα στόμα παρ άγγειλαν τούν άγιλαδάρ τού βράθ
δταν -θά γυρίσουν τά άγιλάδια κί τά βώ διακί τά μουσκάρια νά μην τά σταναχουρήσ’ κι νά τ’ άφήσ’ ελεύθερα, τού κάθι ενα νά πάη σ’ δποιου άχούρ
θά θ ιλ ίσ ,γιά στού παλιό γιά ατού κινούργιου.
'Ό λα αύτά τά ζώα δλ την ήμερα βόσκησαν, ήπιαν τού νιαρό τς άπού τη
βρύσ’ κί τού 6ράδ’ μί του ήλιου τού βασίλιμα τράβιξαν νά παν στού άχούρ’
νά κοιμηθούν.
Τότι άρχίνιψαν νά πααίνουν κατ’ άχούρ κί δλα πώς ήταν μαθημένα ολα
τράβιξαν ίσια κί παν στού παλιό τ’ άχούρ γιατί ίκεΐ ήταν μαθημένα κί δεν
γύρσι κανένα νά δγή τού κινούργιου τ’ άχούρ. Μόν’ ενα βώδ’ κουτσό κί καταφρουνημένου άπ’ τ’ άλλα, γιατί τού κλουτσοϋσαν κί τού σκουντούσαν, δεν
μπόρσι νά πάη νά χουθή μέσα στού μαθημένιου τού παλιό τ’ άχούρ, γιατί
αυτό γιόμσι κΤ δέν είχι τόπου, φουβήθκι νά πάη μαζύ μί τ’ άλλα κί γύρσι
άπού δώ, γύρσι άπού κεΐ κί άμα εΐδγι πού ήταν ίκεΐ κουντά κί άλλουί άχούρ
κινούργιου κί μί ανοιχτές τής πόρτες τράβιξι μέσα κί ηύρι έτοιμου τού παχνί,
χώθκι μέσα κί ηύχαριστήθκι πού θά ύσυχάσ’ κί θά γλυτώσ’ άπ’ τά κλουτσήματα τούν άλλονών κί θά μπουρέσ’ νά φάη κί νά κοιμηθή καλά κί πάει στοίύ
παχνί, ηύρι έ«οιμου γέμ’ κι’ άρχίνιψι νά τρώη χουρταστικά. Τά δυο τ’ αδέρ
φια άπού μακρυά κύτταζαν πού γιόμσι τού παλιό τ’ άχούρ κί στού κινούργιου
τ’ άχούρ πάει μονάχα τού κουτσό τού βώδ’. Ού μεγάλους ού άδιρφός χαίρουνταν από μέσα τ πού τά κατάφιρι κί γιαλάστηκι ού μικρός άδιρφός τ.
Κείνους πάλι, μί δλ’ τή χαζουσύνη τ δεν σταναχουρέθκι κί έλιγι μί τού νοϋ τ.
«Αέν πειράζ, ου άδιρφός μου κατά τή συμφουνία μας πήρι τού παλιό τ’ άχούρ
κί ίκεΐ παν ολα τά άγιλάδια κί τά βώδια κί τά μουσκάρια. Ί γ ώ διάλιξα τού
κινούργιου τ’ άχούρ κί κεΐ πάει ού κουτσός ού παλαίβουδας κι’ αυτό ήταν τυχηρόν μ: Ί γ ώ δεν θυμώναυ κί δεν έχου καμμιά κάϊκια κί εχ ού Θεός μί αυτό
τού βώθ θά προυκάψου κί θά ζήσου καλά».
"Τστιρα πάει μέσα στού δικό τ τ’ άχούρ, τού κινούργιου, γιά νά δγή
τί κάμ τού δικό τ ’ τού βώθ κι’ άμα πάει κουντά τ’ αρχιψι. νά τού χα'ιδέφ κί
νά ‘τού χουρατέφ κί τού ρουτοΰσε άν ήταν ηύχαριστημένου. Ίκείνου τότι
αρχιψι νά κουνάη την ουρά τ ’. Αυτός θάριψι τότι πού αύτό τούν πιργιαλάει
κί θύμουσι κι’ απ’ τού θυμό τ βγάζ από τά ζουνάρια τ την μεγάλ τή μαχαίρα τ ’ κί τού κόφτ την ουρά τ. Τού γέρμου τού βώθ, άπ’ τούν πόνου τ
δεν μπουροΰσε νά κάμ άλλου τίποτι κι’ αρχιψι νά κλουτσάη μί τά πισινά πουδάρια τ. Αύτός ού χαζός θύμουσε ακόμα παραπάν κί παίρ πάλι την μαχαίρα τ κί τού κόφτ κί τά δυο πισινά πουδάρια τ. Τού καϋμένου τού βώθ είχι
πουλύν πόνου κι’ αρχιψι νά μουγκρίζ. Τότε θύμουσι παραπάν τού παλαβό
τ’ άφιντικό του κι αρχιψι νά τού μαλών κί νά τού βρίζ. Μόν δέν βλαστημοΰσι, γιατί άπ’ τούν μακαρίτ τούν πατέρα ήταν μαθημένους νά μη βλαστημάη, γιατί κείνους ού γέρος ήταν άγράμματος άλλα είχι φόβου Θεού κί δέν
βλαστημούσι καμμιά φουρά, κί τά πηδιά του τά ούρμήνηυι κί τά ’έλιγι «Π η-
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διά μ ζήστι, χρουνίστι σαν ανθρουποι. που είστι κι’ αν θυμώστη καμμιά (φου
ρά νά μή βγάζτι κακό λόου άπ’ του" στόμα σας κι νά μή βλαστημάτε γιατί ού
Θεός καμμιά φουρά δεν θέλ’ ν’ άκούη βλαστημνές κι’ οποίος βλαστημάη ή
βλαστήμια γυρίζ ατού κιφάλι τ κί ού Θεός τούν παιδεΰ. Μένα έτσι μ’ έλιγι
ού Θεός σχωρέσ τουν ού πατέρας μου κί έτσι ε.μαύα κί Δάξασι ού Θεός πρό
κοψα χί έκαμα 6ιάτα κί κυττάξτι κί σείς νά μή βλαστημάτι. Κι’ άν καμμιά
φουρά τύχ νά θυμώστη νά φυλάγιστι νά μή βρίζιτι άγρια κί αθεόφοβα. Εΐνι
μερικοί άνθρωποι πού βρίζουν κί Θεό κί Π αναγιά κί Χριστό κί σταυρό κί
άγιου. Αυτοί νά ξεύριτι πού κουλάζονται κί προκοπή δεν γλέπουν». Αυτήν
τήν ούρμήνια τοΰ γέρου τού σχωριμένου τά δυο αδέρφια τήν φύλαξαν κί
όλου φυλάγουνταν κί όταν καμμιά βουλά θύμωναν κί άναφταν τά γαίματά τς,
έλιγαν κανέναν λόγου θυμουμένουν, δεν έβριζαν άσχημα κί δεν βλαστημού
σαν. ’Έτσι κί ού μικρός άδιρφός στού θυμό τ’ άπάν τούν έπιασαν τά γαί
ματά τκί θαρροΰσι πού τούν περιπαίζ τού βώθ κί χτυποϋσι τά μπρουστινά τ
τά πουδάρια τ κί πήρι πάλι τή μαχαίρα τ κί τά έ'κουψι τά μπρουστινά πουδάρια τ. Τότε τού καϋμένου τού βώθ άρχιψι νά βγάζ τή γλώσσα τ κί νά τήν
κουνά») γιατί είχε φουβερόν πόνου. Τότι. ού χαζός κί θυμουμενους άδιρφός,
εκοψι κί την γλώσσα τού βουδιοΰ κί στά ύστιρνά έκουι|η· κί τού κιφάλ τού
βουδιοΰ κί ήσύχασι τού καϋμένου κί τυραννημένου ζώου κί ήσύχασε κί ού
τριλλός κί ήρτι. νους τ στού κιφάλι τ. "Τστιρα κάθισι κί τού εγδαρι τού καϋ
μένου τού βώθ κί τού φουρτώθκι τού κουρμί τού βουδιοΰ στη ράχη τ κί δεν
τού πάει στού παζάρ γιά νά τού πουλήσ τού κριάς τ, γιατί ντρέπουνταν απ’
τής χουργιανοί γιά τής τρέλλες τ’ μόν τράβιξ όξου στούν κάμπου κί τού
κρέμασι σ’ ένα δέντρου κί κύτταζι νά έρτουν άγοραστάδις γιά νά πουλήσ
τού κριάς. ’Ή θιλι οΐ άγοραστάδες λ'ά μήν εΐνι ανθρουποι πού καταλάβινι κί
κείνος πού θά τούν πιργιαλοΰν μόν’ κύτταζι νά βοή ζώα λ'ά πουλήσ τού
κριάς. Τά σκυλιά άπ’ τού χουριό κι’ απ’ τής μάνδριςπήραν μυρουδιά κί πλάλιξαν όλα κί παν ίκεΐ πού ήταν κρεμασμένου τού σφαγμένου τού βώθ κί άρχιψαν νά φουνάζουν γιά νά τά δώσ ού χαζός κανένα καυμμάτ κρηάς. Τότι
αυτός γυρνάει, κί τά λέει τά σκυλιά. « Ίγώ θά σάς δώσου βερεσέ κριάς νά
φατι, άμα θέλου ΰστιρα από σαράντα μέρις λ'ά έρτι νά μί πληρώστι». Τά
σκυλιά πάλι φώναξθαν γάβ, γάβ, γάβ. — «νΑ κατάλαβα, λέει κείνους, Ισεϊς
στρέϊτι λ'ά μί πληρώσητε ύστηρα από σαράντα μέρις, άμ Ιγώ δεν σάς πιστεύου». — Π άλι τά σκυλιά φώναζαν γάβ, γάβ, γάβ.
Γυρνάει τότε αυτός κί τά λέει τά σκυλιά. «Ίγώ είμι σύμφουνους νά σάς
δώσω κριάς άμά θέλου νά μί δώστι εναν ήγγυητή πού θά μί πληρώστι στήν
διουρία. Γλέπ ίκεΐ ένα μεγάλου σουκακίσιου μαύρου σκυλί, πού τού φώναζαν
στού χουριό οί χουριανοί κί τού έλιγαν Μαυρίκ. Λέει τότι στούν Μαυρίκ,
Ίσ ύ θέλς νά έ'νς ήγγυητής στά παραδέρφια σας πού θά μί πληρώσουν στούν
κηρό;» Γάβ, γάβ, φουνάζ ού Μαυρίξ.
’Ά ! κατάλαβα, λέει, θά γένς ήγγυτής. Ά μ Ιγώ δεν ειμι μπουνταλάς,
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βέλου στην συμφουνία αυτήναν κί έναν μάρτυρα. Ποιος άπού σάς θά εν
μάρτυρας; Γυρνάει γλέπ μπρουστά κ ενα άλλου μεγάλου σουκακίσιο σκυλί μι
κίτιρνη τρίχα. Αύτουνού τού όνομα δεν τού ήξιρνι κί τού φουνάζ ΐκείνου
κι τού λέει. «’Έλα δώ Τσιακήρ, ίγώ θά δώσω στά παραδέρφια σ’ βερεσέ
κριάς, νά φαν νά χαυρτάσουν άμα έχουμε στόμφουνία αμα πιράσουν σαράντα
μέρες θά μί φέρουν τις παράδις. Μαυρίς δέχιτι νά εν ήγγυητής, σένα σί
θέλου νά ενς μάρτυρας. Τί λες θά ενς μάρτυρας; Ού ξανθός σκύλος φώναζι
κγάβ, γκάβ! «Κατάλαβα, εΐπι ού χαζός, τώρα ήγκι ή δουλειά σας ού Μαυρίξ.
Θά είνι ήγγυητής κί ού Τσιακήρς μάρτυρας. Ελάτι νά σας δώσου κρίας.
Άρχίνιψι. τότι νά δίν σεί κάθι ενα σκυλί από ενα κουμμάτ κριάς. Ρουτοΰσι τού ένα. «Ίσύ πόσου θέλς». Τού σκυλί φώναζι γκάβ, γκάβ. «Κατά
λαβα, κατάλαβα, έλιγι ίσύ θέλς μια οκά κριάς». Χάρτ έκουφτι ένα κουμμάτ
κριάς μί τού μαχαίρι τ’ τού ζύγιαζι μί τού καντάρι τ κί τώδουνι τού σκυλί.
Τ κείνου τού άρπαζι τού κουμμάτ κί πλαλιτοΟντας έφηυγι μακρυά για νά μην
τού πλακώσουν τά άλλα τ άσκυλιά κί πήγινι μακρυά κί παράμιρα για νά τού
φάη μί ησυχία. Κατόπ’ έ'δινι σί άλλου σκυλί άλλου ένα κουμμάτ κριάς κί
δλου κάθι σκυλί τού έλιγι «πόσου θέλς κί σί άλλου έ'δινι μιά ούκά, σί άλλου
δυο ούκάδες κί σί άλλου κόμα παραπάν’ ή λιγότερου οπούς τούν έ ο χούνταν
στην θέλησι τ. 'Ω ς τά ύστιρνά έδουσι από ένα τρανό κουμμάτ στούν ήγγυητή
κί στούν μάρτυρα κι’ όλα τά σκυλιά άπουτραβήσκαν σέ παράμερα μέρια
μακρυά κί έτρουγαν μι όρε ξι κί χόρτασαν. Εΐχι άπουμείν ακόμα κι άλλου
κριάς κι’ έλιγι αυτός μί τού νου τ. «Ακόμα άπώμκι κριάς κί άλλ μιστηρίδις
δεν είνι' νά δγιοΰμι τώρα τί θά τού κάμου». 'Ό σου νά πή αυτά τά λόγια,
σκών κατ’ άπάν τού κιουφάλι τ κί γλέπ κάμπουσις κάργις πού άπιτοϋσαν
κί ήθελαν νά φαν κριάς. Τότε γυρίζ αυτός κί λέει: «Νά ού Θεός μ’ εστειλι
κί άλλις μιστιρίδες, κί λέει, ελάτε κί σεις κάργες άρχινέψτι νά τρώσι, σί σάς
θά δώσου τού κριάς χουρίς νά τού κόψου ίγώ κί χουρίς νά τού ζυγιάζου, γιατί κουράσκα πχιά, κί φάτι κάθι μιά σας όσου μπουρέστι κί νά γιουμόστι τή γκούσια σας. Μόν σί σάς θά δώσου προυθεσμία είκοσι μέρες κί
πρέπ νά ερτιτι ολις ίδιο νά μί πληρώστε κί ήγγυητής σας κί πληρωτής θά
είνι αύτό τού δέντρου πού είνι κριμασμένου τού λές. Κυττάξτι καλά ύστιρα
άπού εΐκοσ μέρες νά ερτιτι ολις σας γιατί αν μί γιαλάστι κί δεν ερτιτι σάς
πέρ κείνους πού δε σάς εχ». Οι κάργες φώναζαν ολις κρά, κρά, κρά κί τού
ξικουκκάλ,σαν όλου τού κριάς.
Ού χαζός πάει ,στού σπίτι τ, πλύθκι, σαπουνίσκι, κτινίσκι, έβανι τά κα
λά τά ρούχα κί σάν τσιουρμπατζογιός βγίκι, πάει στούν καφενέ, τραβοΰσι
τού κουμπουλόι τ κί «νέ σκόρδα εφαϊ νέ σκουρδές μύριζι» κί σφύριζι κί τραβουδούσι χαρούμινος, σάν νά μην ζήμνιουσι καθόλου, κί κανένας χουριανός
δεν κουτούσι νά τούν ρουτήσ για τά τριλλά καμώματα τ, γιατί ηξιραν οι
άνθρώπ πού ήταν λίγου θυμώτς κί δεν ήθιλαν νά πιαστούν μαζύ τ.
Αυτός κάθι μέρα λουγάργιαζι τής μέρες πού πιρνούσαν κι’ άμα γιόμ-
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σαν οί εΐκοσ μέρες πού έταξι τής κάργις, πάει σι κείνου τού δέντρου ποΰ
εΐχι κριμασμένου τού κριάς τοϋ βουδιοΰ κί φύλαξι κάμπουσις ώρις για νά
έρτουν οι κάργες νά τούν πληρώσουν. 'Ά μα είδγι πού δεν ήρτι καμμιά κάργα
νά φέρ’ παράδις, θύμουσι κΐ αρχιψι νά γυρεύ’ τής παράδις απ’ τού δέντρου
γιατί εΤπι μ! τού νοϋ τ ποΰ έκαμι τού δέντρου ήγγυητή. Τού δένδρου ψυχή
δεν εΐχι νά δώσ’ άπάκρισι κί κείνους τότι-πήρι τού μπαλτά τ κι αρχιψι νά
κόφτ! τού δέντρου απ’ τή ρίζα τ. Ίκ εΐ πού εκουφτι τού δέντρου άμα εφτασι
στή μέσ’ χούρ! άρχιψαν νά πέφτουν λίρις κί ού χαζός χτύψι ακόμα κάνα δυο
μπαλταδιές κί έπισαν δλης οί λίρις κί ήγκι κατά ής μια τρανή κούμουλα
λίρις.
Ηΰτύς τότι αυτός δεν ξιππάσκι καθόλου κί δεν τά εχασι. ’Έμασι τις
λίρις, τις εβανι στούν κόρφου τ’ κί μερικές εβανι στά ζουνάρια τ’ κί οσις
περίσσιψαν τις εχουσι μέσα στά πουτούρια κί στά τσαρούχια τ τής εκρυψι
καλά καλά νά μή φαίνουντι κι’ αρχιψι άπού γάλια γάλια νά παέν’ ατού χουργιό κί κύτταζι νά βασιλέψ ού ήλιους κί νά σκουτιδιάσ’ καλά κί νά μήν τούν
δγιοϋν οι χουργιανοί πού ήταν τόσου φουσκουμένα τά ζουνάργια τ’ κί οί
κόρφουδις τ κί ελιγι μί τούν νοϋ τ’. Τώρα άν μί άντικρύσ’ κανένας χουργιανός γιά καμμιά γυναίκα πού -θά πιρνάη μί τή λαήνατς γιουμάτ’ μί νιαρό για
κανένα πηδί άπού κείνα ποΰ σκάνταλεύουντι τού βραδύ κί πιργιαλοϋν χουρίς
καμμιά ήτία τύς άνθρώπ’ πού πααίνουν λίγου ξώρας στά σπίτια τς λίγου
τσιακήρ κεφλήδιςγυρίζουντας απ’ τού καπηλειό. ’Ά ν μι ,ρουτήσουν αυτοί ά
πού που έρχουμι τί νά τής πώ;» ’Έ! ελιγι πάλι: Ποιος κουτάει νά μή ρουτ ή ξ ; ξέρουν ού κόσμους δλους πού εΐμι θυμώτς κι’ άν κανένας μί ρουτήσ’
θά κάμου τούν μπουνταλά κί θά μουλώξου κί δέ θά τούν άπουκριθώ κί θά
τραβήξου ήσυχα ήσυχα στού σπίτι μ’ κί θά κυττάξου νά κρύψου τής λίρες
μου κουντά στής άλλης πού πήρα μοιράσ’ ν' ετα’ ή κουμούλα μ θά είνι τρανήτιρη άπ’ την κουμούλα τοϋ άδιρφοϋ μ’ πού θέλση νά εΐνε άνοιχτουμάτς κί
νά τώρα πώς ού Θεός μί λυπήθκε κί εδειξι τού θάμα τ ηύχαριστού'μι τουν».
Αυτά λέγουντας πάει στού σπίτι τ κί καλά πού δεν τούν άντίκρυσι κανένας
μόν1 πού λαχταροϋσι κί άδικα φουβοϋνταν νά μήν τούν δγή κανένας φουρτουμένουν μί τις λίρις πού μάζουξι απ’ τού δέντρου. Κατόπ την μαζουλίκα
τ’ θέλσι νά την παραχώσ’ μέσα στή γης δπους εκαμνι κί κατέρας τ ’ στά
ζώντα τ’. Π ή ρ ι ενα χουματένιου τσουκάλ’, ’εβανι μέσα τής λίρις τ ’ κί κατέφκι κάτ’ στή. γΐσμπα, άνοιξι μί τρόπου μια τρύπα στού χώμα γιά νά κρύψ
τού τσουκάλ, Τήν τρύπα τήν έκαμι βαθειά ίσια μί τού γόνατου τ κί κόμα
βαθειά κί πουλέμσι δλ’ τήν νύχτα γιατί έσκαψτι τού χώμα μί ένα μικρό σκιπαρούθ’ γιατί δεν θέλσι νά σκάψ’ μί τούν κασμά κί άκούσ’ κανένας τέτοια
ώρα τ ήνύχτα τά δυνατά χτυπήματα κί έρτ κί τούν δγή πού σκάφτ κί παραχών τού τσουκάλι τ. Ά φοϋ παράχουσι τού τσουκάλ μί τοϋ χώμα τού πάτσι
καλά γιά νά μήν φαίνιτι τού σκαμμένου μέρους κί τού λίγου χώμα πού περίσσιψι τού εμασι μί τις χοϋφτις τ* τού εβανι μέσα στού μαντήλι τ κί βγήκι
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ο'ξου στην αυλή κί τού έ'ρριξι άνάμισα στα λουλούδια τού μπαχτσέ τ’ για νά
μην τού δγή κανένας κΐ βάν ύπουψία πού _έκαμι αυτήν τήν δουλιά. "Οταν
ξημέροτ*σι πάει μέσα στούν ούντά τ’ πού κοιμούνταν κι ξαπλώθκι λιγάκι για
νά ξικουραστή κι κύτταζι νά μην τούν πάρ’ ύπνους κι κοιμηθή ώς τά μισμέργια κι βάνουν ύπουψία ού κόσμους πού αύτός άποχάθκι απ’ τούν ύπνου κι
καταλάβουν πού δοΰληβι ολ τήν νύχτα. Αύτόναν τούν έλιγαν μπουνταλά κι
χαζόν άμά ικείνου ςήταν πουλύ πουνηρός κι ήξιρνι τή δουλιά τ’ κί προυφυλάγουνταν πουλύ κί μουνάχους ε’Τ γι μί τού νού τ’. «Φύλαγι τά ρούχα σ' για
νά εΐσι σίγουρος κί μην πιστεύησι σέ κανέναν γιατί ου κόσμος είνι χαμνός
κί ολ’’ κυττάζουν νά σί κάμουν ζημνιά.
Κατόπ’ λουγάργιασι καλά για νά μή χάσ’ τήν προυθεσμία για τής σα
ράντα μέρις πού ήταν ταγμένις γιά νά πάη νά γυρέψ’ τής παράδις απ’ τά
σκυλιά πού τά εδουσι βερεσέ κριάς άπ’ τά καλύτιρα κουμμάτια τού βουθγιοΰ.
"Αμα γιόμσαν οΐ σαράντα μέρις πάει πάλι ατού χουράφ στού μέρους πού
ήταν τού δέντρου γιά νά δγή αν ήρταν τ άσκυλιά. Τότι λίγου σταναχουρέθκι κί κόπχιασι κάμπουση ώρα οσου νά βρή πού ήταν τού δέντρου γιατί
κείνους τού εκσψι κί κατόπ’ παν άλλ’ χουργιανοί κί μί τις μπαλτάδις τού
κουμμάτχιασαν τού δέντρου κί πήραν τά ξύλα τ ’ κί τά κουβάνοαν στά σπιτχια τς γιά νά έχουν τού χειμώνα ξύλα νά τά καιν στά τζιάκια τς. Τρόμαξι
δσου νά βοή τού μέρους κί στού τέλους τού ηύρι. Τότι γυρνάει κί γλέπ’ κα
τά δώ κί κατά κεϊ γιά νά δγή άν ήρταν τά σκυλιά. Φύλαξι, φύλαξ ώς τού
θράδ κί νέ σκυλί ήρτι νέ διάβουλους. Θύμουσι αύτός κί κοϋνσι τού κιουφάλι
τ κι’ άρχιψι νά λέη μουναχός τ’. «Ά μά ίγώ ξέοου τί θά κάμου κί θά τά
αναγκάσου μί το ύκαλό κί μι τού κακό νά μί πληρώσουν».
Σκώθικι τότι. πάει στού σπίτι τ ’ έψαγι μάνι μάνι λίγου ψουμί κί τυρί
κι’ ένα κρουμμύθ κί πλάγιασι στού στρώμα τ νά κοιμηθή γιατί ήταν ποτά,ύ
κουρασμένους. "Αμα πλάγιασι τούν πήρι ού ύπνους κί κοιμήθκι καμπόσις
ώρίς κί κατόπ’ ξύπνησι κι’ ά'ρχιψι νά συλλουγετι μί τί τρόπου θά τά πχιάσ’
τά σκυλιά κί θά τά καταφέρ νά τούν πληρώσουν. Ά φοΰ συλλουγίσκι κάμπου
ση ώρα ηύτός τούν ήρτι στού νού τ’ μια πουνηργιά κί σκώθκι άπ’ τού στρώ
μα τ ντύθκι κί τράβιξι ΐσια στού σιδηρά τού χουριοϋ κί τούν παράγγειλι νά
τούν κάμ’ σαράντα σιδηρένις χαλκάδις τις τριάντα ούχτώ μικρές δσουν νά
περνάη τού κιουφάλ ένα σκυλιού μέτριου κί τής δυό τής χαλκάδις μιγαλύτιρις γιά νά μπουρή νά χουρέσ’ τού κιουφάλ τρανού σκυλιού. Τούν εΐπι τούν
σιδηρά τής σαράντα αυτές τής χαλκάδις νά τής κάμ’ σαν άλτσύδα νά εΐνι
πιρασμένις οι χαλκάδις ου ένας μέσα στούν άλλ ουν. Τούν συμφώνησ’ τούν
σιδηρά νά κάμ’ αυτή να ν τήν ιτλτσύδα οσου μπουρει γιρή κί τούν εΐπι θά
τούν πληρώσ’ οσις παράδις τούν γυρέ-ψ’. Ού σιδηράς κείνης τής μέρις έτυχε
νά μην εχ’ πουλλή δουλειά κί μί πουλλή ηύχαρίστησι τούν εΐπι τούν χαζόν,
τούν τσιουρμπατζουγιό πού θά πουλημήσ’ να τούν εύχαριστήσ’ κί νά κάμ’
τή δουλειά άγλήγουρα σεί καμμιά βδουμάδα. Ού χαζός τούν λέει «κάμι τή
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δουλειά άγλήγουρα κί καλά κί μή λυπάσι τής παράδις». Τότι σιδηράς τοΰν
λέει «αφεντικό ιγώ θ άκάμσυ την αλισύδα οπούς την θέλς μόν ξεύρς πού δεν
έχουν πουλύ σίδηρου στού μαγαζί μ’ κι χουρ'ις νά σί κακουψανή σι παρα
καλώ δώσι μι λίγις παράδες νά πάου αυριου στην πουλιτεία ν’ άγουράσου
σίδηρου κι’ άπού μιθαύριου δ·’ άρχινέψου νά δουλεύου μέρα νύχτα γιά νά
κάμου την αλισύδα άγλήγουρα κί καλά»,
«Καλά, λέει, ού τσιουρμπατζουγιός, πάρι αύτίς τής παράδες κί κύτταξι
νά κάμς τή δουλειά σ’ άγλήγουρα. Έ β α νι τού χέρι τ’ μέσα στούν κόρφου
τ’ κί έβγανε μιά χούφτα γρόσια κί τά έδουσι στούν σιδηρά κί τούν ρώτση
αυτά σί φθάνουν νά άγουράης σίδηρου γιά θέλς νά σί δώσου κι αλλις πα
ράδις».
■— Φτάνουν, φτάνουν, άφίντικό, αυτά πού μ’ εδουσις». Τότε λέει ού
χαζός. «Μέτρησι νά δγιοΰμι αυτές τής παράδις πο ύσί έδουσα. "Οπχιους παέν
χουρ'ις λουγαριασμό, λουγαριασμό δεν βρίσκ».
Κάθισι τότι ού σιδηράς κί προυστα στα τσιράκια τ’ κί στού άφίντικό
μέτρησι τής παράδις πού ήταν ΐκατόν πινήντα γρόσια, κί είπι πάλι στούν
χαζό. «Αυτά τά ΐκατόν πινήντα γρόσια φτάνουν κί πιρισσεύουν γιά ν’ άγουράσου τού σίδηρου κί νά πληρώσου κί τ’ αμάξ’ πού θά τού κουβάνήσ’ άπ’
τήν πουλιτεία».
— Καλά, καλά, εΐπι ού χαζός κί πάει στού σπίτι τ’ νά φάη κί νά κοιμηθή γιά νά σκουθή νουρίς κί vet πάη στού σιδί]·ρά νά τούν πή αλλ’ μιά φου
ρά νά πάη πουρνό πουρνό στην πουλιτεία, ν’ άγουράσ’ τού σίδηρου κι’ ώς
τού βράθ’ νά ερτ’ κί ν’ άρχινέψ’ νά κάμ’ τήν άλτούδα μί τής τριαντά ονχτώ
μικρές χαλκάδις κί τής δυο τής τρανές.
'Ό τα ν πάει ού χαζός στού σιδηράθκου είδγι άπ’ άντίκρα τά δύο τσι
ράκια τού σιδηρά πού σκούπιζαν τού μαγαζί κί τοίμαζαν τά μουχάνια κί τά
τσεκίτσια κί τά καρθούνια μόν’ δέν εΐδγι τούν σιδηρά κί λέει τά πηδιά.
«Μπρέ Ισεΐς ΐρθιτι κί τοιμάζιστι, ποΰ εΐνι τού προυκουμμένου τ’ άφιντικός
σας, ού μάστουρίς σας; Νά μήν τούν πήρι ού ύπνους κι’ ακόμα δέν ιιοι ήρτι
στ’ άργαστήρι τ’; Τότι γυρνάει τού μεγάλου τού τσιράκ, κί τούν λέει. «Άφιντικό μή θυμώνς άδικα, ού μάστουρίς μας εχ’ δυο ώρες ποΰ τράβιξι κί
πάει στην πουλιτεία γιά ν’ άγουσάσ’ τού σίδηρου κί μάς εΐπι νά σιγυρίσουμι καλά τού άργαστήρ’ κι’ άμα προυφτάσ σήμιρα τού μισμέρ’ νά έρτ’
άπ’ τήν πουλιτεία ηύθύς θά άρχινέψουμι τή δουλειά γιά νά σώσουμι τήν
άλτσύδα σί τρεις μέρις κί νά μήν ξιμακραίν’ ή δουλειά μιά βδουμάδα». "Αμα
άξι αυτά τά λόγια ού χαζός χάρκι πουλύ κί πάει στούν καφενέ νά πχή έναν
καφέ κι’ άπ’ τή χαρά τ’ τήν πουλλή πρόσταζα τούν καϊβετζή νά τούν φέρ’
κι’ εναν ναργκιλέ γιά νά κάμ’ κέφ’ γιατί θυμήθκι πώς ού μακαρίτς ού πα
τέρας τ’ στη χάσ’ κί στή βρέξ όταν καμμιά φουρά ήταν πουλύ χαρούμενος
γιά πουλύ σταναχουρημένος κί λυπημένος παράγγειλνι τούν καϊβετζή νά τούν
φέρ’ κί ναργκιλέ. Ού καϊβετζής τότι τοίμασι ηύτύς τούν καϊβέ κι τούν ναρ-
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γκιλέ κί τά πάει στούν τσουρματζουγιό κί μί τού νον τ’ έλιγι1 «τού μήλου
δεν πέφτ’ μακρυά άπ’ την μηλιά» αυτόςj εμοιασι τούν μακαρίτ’ τούν πατέ
ρα τ’, μόν’ πρέπ’ νά κυττάξου καλά νά δγιοΰμι ού γιος τ’ είνι χαρούμινους
γιά λυπημένους. Π αέν τούν καϊβέ κί τούν ναργκιλέ στούν τσιουρματζουγιό
κί μί καλόν τρόπον τούν είπε «καλημερα», τούν εδουσι τού δίσκου κί τούν κύτταζι στού πρόσουπου γιά νά καταλάβ’ άν είνι χαρούμινους ή λυπημένους.
Ού χαζός κατάλαββι τά καμώματα τού καϊβιτζή κί καμώθκι πού δεν
τούν είδγι, μόν’ τούν είπι μιά ξηρή «καλησμέρα σου», πήρι τούν καϊβέ κι’
αρχιψι νά τούν πίν’ κί νά ρουφάη τούν ναργκιλέ κί κύτταζι μπροστά τ’ χουρ'ις νά φανιρώσ’ άν ήταν χαρούμινους γιά λυπημένς. Ού καϊβιτζής θά έσκανι
απ’ τού. κακό τ’ γιατί δέν μπόρσι νά καταλάβ τίπουτα απ’ τά καμώματα τοΰ
χαζού. Αυτός τότι σκώθκι πλήρουσι γιά τούν καϊβέ κί τούν ναργιλέ κί τράβιξ πάει στού σπίτι τ’ γιά νά φάη λίγου κί κατόπ’ νά ξαπλουθή κί νά κοιμηθή καμμιά μισή ώρα γιατί ξύπνησε πουλύ νουρίς πριν νά λαλήσουν τά
πιτεινάρια.
'Ό τα ν παν κι’ άλλ’ καλουκρατούμινοι τσιορμπατζίδις στούν καφενέ γιά
νά πχιοΰν τούν καφέ τς ού καϊβετζής δέν βάσταξι κί τής είπι πώς ού χαζός
ίπιχι πουρνό πουρνό καϊβέ καί ναργκιλέ κί δέν ιιπόρσι νά τούν ψαρέψ’ κί
νά μάθ’ άν ήταν χαρούμενος γιά λυπημένους. Τότι αυτοί σαν καλοί ναικουκυρέοι τούν είπαν: «Μπρέ άνθρωπε τού Θεού τί σι μέλ’ ίσένα άν ού κόσμους
είναι χαρούμινος γι άλυπημένος κύτταζι τή δουλειά σ’ νά βγάλς τού καθημερνό σ’ νά θρέφ’ τά πηδιά σ’ γιατί εχς στού κιουφάλι. σ’ μάνα πιθιρά, γυ
ναίκα κ ’ ένα σουρό γκουτζιουβέλια κι’ δλα σένα καρτιρούν κί μή λουγαργιάης τί κάμ’ ού ένας κί τί κάμ’ ού γι άλλος».
Μ ούλου ξι τότι ού καϊβιτζής κί βουβάθκι κί δέν είπι πχιά τίπουτα. Μόν’
όταν παν οί νοικουραΐοι στά σπίτχια τς γιά νά φαν κί νά δγιούν τής δουλέχ τς τότι κάθισι μί τούν μπακάλ’ κί μιρακώθκαν κί εσκαναν άπ’ τού κακό
τς γιά νά βρουν γιά πχιά ήτία ού χαζός ήπχι τού πουρνό κί καϊβέ κί ναργκι
λέ. Στά ύστιρνά γλέπουν από μακρυά τούν χαζόν πού βγήκι απ’ τού σπίτι
τ’ κί τραβούσι ίσια κά τού σιδηράθκου. Είπαν τότι ένας τούν άλλουν νά τούν
πάρουν τού κατόπι τ’ νά δγιούν τί θά κάμ’ ού χαζός μί τού σιδηρά. "Τστεοα
δμως άλλαξαν γνώμ’ κί είπαν. «Τί μάς χρειάζιτι νά ζαλίζουμιστι άδικα. "Ο,τ
είνι γιά νά εν θά μαθηυτή σί δυο τρεις μέρες γιατί τού χουριό μας είνι μι
κρό κι’ ο,τ’ κάμ’ κανένας άγλήγουρα μαθαίνιτι». ’Έ τσ’ είπαν κί ήσύχασαν
κί άρχίνιψαν κάθι ένας νά γλέπ’ τή δουλειά τ’ κι’ αφσαν τά μεράκια τς
κί ή συλλουγή τς άγλήγουρα άστουχήθκη.
"Αμα ΐγκι αυτή ή άλτ'σίδα την ’πήρι αυτός χαζός καί πάει δσα σκυ
λιά άντΐκρυζι στού δρόμου τάπχιασι κί περνούσι τού κάθι ένανοΰ τού κιουφάλ’ στούν έναν τούν χαλκά. Πουρπάτσι, πουρπάτσι. κι’ δσα σκιΑιά εύρισκε
μικρά μιγάλα τά πιρνούσι στής χαλκάδις κι’ γιόμσι τής τριάντα ούχτώ τής
χαλκάδης. Άπώμναν ακόμα δυο χαλκάδης κί δέν μπορούσι νά βοή κεΐνά τά
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τρανά τά σκυλιά πού γύρηυε γιά νά τά περά,σ’ κι κείνα στής άκριναΐς τής
χαλκάδης που τής εΐχε ’τοιμασμένρυς γιά δυο τρανά σκυλιά ποΰ τά γνώριζι. Τού ένα άπού αυτά ήταν τού Μαύρου ποΰ τού είχε ήγγυητή κι τού
άλλου ήταν ενα ξανθό καί τρανό κι’ κείνο τού εΐχε γιά μάρτυρα. Τότε αυτός
πήρι κείνα τά τριάντα ούχτώ τ άσκυλιά ποΰ τά εΐχι πιρασ,μίνα στην άλτσίδα
κι1 άρχιψι νά τά πααίν’ στού βασιλέα τού παλάτ’ γιά νά κριύή μι αυτά. Κεί
νης τής ίμερης έ'τυχε νά είνι βασιλιάς πουλύ λυπημένους γιατί τούν πέθανι
ένας συγγινής τ ’ κί εΐπι στη δλης τής δοΰλι τ’ δτι οπχιους τούν κάμ’ άπάν’
σ' αύτήναν τη λύπη τ’ νά γιαλάσ’ θά τούν δώσ’ πουλλαΐς παράδηςκαί ο,τ’ άλ
λου χάρισμα ζητήξ’. "Αμα εΐδγιαν οι δούλοι ποΰ ερχιτι κείνους τριλλός μί
τά τριάντα οΰχτώ τά σκυλιά πιρασιμένα μέσα στην άλτσίδα θάρρηψαν ποΰ
τά φέρ’ αυτός γιά τούν βασιλέα νά τούν κάμ’ νά γιαλάσ’ κι παν κί τούν
είπαν.
Τότι γυρνάει βασιλέας απ’ τό παραθύρι τ’ κι’ άμα εΐδγιε αύτόναν τούν
άνθρουπου πρόσταξι νά τούν άφήσουν νά ΐρτι. κί νά μην τούν ίμποδΐσ’ κα
νένας. Αυτός άμα μπήκι μέσα στού παλάτ’ άρχιψι νά τραβάη ίσια στού βα
σιλέα την κάμαρη. ΊκεΤ δξου μιργιά ’φύλαγι ένας πουρτάρς τούν πχιάν
’κί τούν λέει: «Τάξι μοι νά δγιοΰμι τί θά μοί δώης άπού κείνα πού θά πάρς
απ’ τον βασιλιά;» Κείνους τότε χαζός τούν εταξι νά τούν δώσ’ τον ένα τού
κάρτου ο,τ’ θά πάρη.
Π ά ει ’κόμα κατά μέσα τούν πχιάν’ άλλους ένας πουρτάρς κί κείνους
τά ΐδια τούν εΐπι. Κί κείνουν τότι τούν εταξι τού ενα τού κάρτου ο,τ’ θά
πάρ’. Κόμα κατά μέσα άλλους ένας πουρτάρς τά ίδια τούν εΐπι κί κείνοιη»
πάλι τούν έταξι τού ένα τού κάρτου, Σ τά ύστιρνά ώς ποΰ νά πάη μέσα ολα
τά έταξι νά τά μοιράσ’ στής πουρτάρδης.
Πααίνουντας μέσα στού βασιλιά άντικρΰζ’ κείν’ την ώρα ίσια ίσια
τούν σαράφ’ τοΰ βασιλιά ποΰ έβγηνι κείν’ την ώρα άπ’ τού βασιλιά την κά
μαρα.. Αύτός ήταν ένας Ούβρός αψηλός κί μί ξανθά γένεια. «5Ά , λέει τότε
κείνους χαζό; αυτούς εΐνι ή Κίτιρνη τρίχα ποΰ γύρηυα τόσ’ ώρα στού δρό
μου!» Ευθύς τούν πχιάν τούν καϋμένουν τούν Ούβρό κί τούν περνάει μίσα
στούν εναν τοΰ χαλκά. Πααίνουντας ’κόμα κατά μέσα άντικρΰζ’ τούν πρώτουν τούν Ά ρά π’ τοΰ βασιλιά ποΰ ήταν μέσ’ τά χρυσά ντυμένους κί τούν
πχιάν’ κί κείνου ν κί τούν περνάει μέσα στούν άλλουν τούν χαλκά. Αύτός λέει,
εΐνι κείνους Μαυρίξ ποΰ γΰρηυα στού δρόμου τόσ’ ώρα κί δεν μπουροΰσα
νά τούν βρω!...».
Κείν’ καΰμέν’ Ούβρός κί Ά ράψ θάμαξαν άπού τής ήρτι αυτό τού καταδίκ’ κί ήθελαν δεν ήθελαν τοϊς τράβηξι, τοΐς πάει μέσα στοΰ βασιλιά την
κάμαρη.
Τότε αυτός χαζός άμα σέψκι (μπήκε) μέσα στού βασιλιά την κάμαρη
προυσκύνσι τούν βασιλέα κι’ άρχιψι νά λέη τού παράπουνου τ’ κι’ εΐπι πώς
αύτός ποΰλσι τού κρηάς τ’ σ’ αυτά τά σκυλιά κι’ εΐχι μάρτυρα την κίτιρνι
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την τρίχα κι ήγγυητή κ'ι πληρουτή τούν Ά ρ ά π ’.
Βασιλέας αμα αξι αυτά τά πάθια άρχνψι νά γιαλάη μ’ ολη την καρ
διά τ’ κι ευχαριστήθηκα πουλί μ’ αυτά τά καμώματα τού χαζοϋ κι εΐπι εύθύ^
νά τούν πληρώσουν απ’ τής δικαΐς τής παράδης δσα γρόσια εΐχι νά παρ’
για τού κρηάς.
Κατόπ’ τον ρώτσ’ τί θέλ’ νά τούν δώσ’ χάρισμα γιά τού γέλασμα πού
τούν ΐκαμι κί νέλασι. Τότε κείνους γυρνάει κ'ι λεει: Βασιλέα μ’ πόλυχρονημέν’ θέλου νά προυστάξ’ νά μοί δώσουν Ικατό ξυλαΐς στη ράχη μ’.
— Μά τί εΐνι αυτό που γυρεύς; λέει βασιλέας.
Ί γ ώ κείνου πού γυρεύου εΐνι καλό είπε κείνους.
Βασιλεάς εϊδγι παραεΐδγι αυτό ’ναι δεν μπόρσι νά τούν άλλάξ’ τά
γνώμια τ’ κί πρόσταξι κί τούν πήραν οξου οί δοϋλ’ κι τούν πήϊναν νά τούν
τινάξουν τις έκατό ξυλαΐς. Πααίνουντας οξου γυρνάει κι’ λέει αυτός τής
στρατιώτ’ νά πάρουν τούν πρώτουν τούν πουρτάρ’ κί νά τούν πάν’ μαζή τ’.
Τοϋ βασιλεά οί δοΰλ’ ήταν παραγγελμέν’ νά κάμνουν ο,τ’ τοϊς πή αύτός κί
χουρίς νά πουν τίπουτα επχιασαν τούν πρώτουν τούν πουρτάρ’ κί τούν πάν
μαζύ τς. Κατόπ’ κόμα κατά οξου έπιασαν κί τούν άλλουν τούν πουρτάρ’ κα
θώς τοΐς εΐπι κείνους χαζός κί κατόπ’ κί τούν αλλουν κί στα ύστιρνά κί τούν
τέταρτου.
"Αμα πάν οξου στήν αυλή γυρνάει κί λέει κείνους χαζός: Ί γ ώ στούν
καθέναν άπ’ αύτουνούς έταξα νά τοΐς δώσου άπού ενα κάρτου δ,τ’ θά πάρου
άπ τού βασιλέα. Τώρα ίγώ ξήτηξα έκατό ξυλαΐς. Δώστε νά δγιοΰμι σι κάθι
έναν άπού είκοσι πέντε ξυλαΐς γιά νά πάρ’ καθ’ ένας τού μεριδίου τς.
Άπού ’πάν’ άπ’ τού παραθύρ’ άμα άξι αύτά βασιλιάς θάμαξι μί τή
γνώσ’ τοϋ χαζοϋ κί ηύθύς πρόσταξι νά κάμουν οί δοϋλ’ ο,τ’ τοΐς εΐπι αύτός
κι’ ά'ρχιψαν ’κεΐν’ νά στρώνουν κατά ’ής άπού εναν εναν τής πουρτάρδης
κί κάθι εναν τούν μπλάστρουσαν καλά καλά άπού είκοσι πέντε ξυλαΐς.
"Αμα σώθκι αυτή δουλειά κί πήρι κάθι ένας πουρτάρς τού μιρτικό τ ’
τότι βασιλέας φώναξι ξανά κείνουν τούν χαζόν κί τούν ρώτσι τά πάθια τ’.
Τότε αύτός άρχιψι νά λέη δλα απ’ τού ράμα ώς τού βέλον κί βασιλεάς ηύχαχαριστήθκι πουλύ πού βρέθκι τέτχιους ένας ανθρώπους γιά νά τούν κάμ’
νά άστουχήσ’ τήν πίκρα τ’ κί νά παρηγουρηθή κί πρόσταξι ευθύς τοΐς δούλοι
τ’ νά φέρουν ένα σινίκ’ φλουριά κί νά τούν δώσουν αύτόναν τούν χαζόν.
Τότι κείνους τά πήρι κί προυσκύνσι τούν βασιλιά καί σκώθκι κί πάει στη
δουλειά τ’ κί κατόπ’ μί κείνους τ ή ς ' παράδης πρόκουψι κί ΐγκι ένας μεγαλουσιάνς κι’ ολ’ τούν έδειχναν μί τού δάχτυλου.
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«Γ Ν Ω Σ ’ ΕΧΟΤ, Π Α Ρ Α Λ Η Σ ΔΕΝ ΕΧΟΤ»
'Έναν κηρό ήταν ένας φτουχός άνθρουπος κί ίκεί ποΰ πουρπατοΰσι ολου
ελιγι: «Γνώσ’ εχου, παράδης δεν εχου, γνώσ’ εχου παράδης δεν εχου». 'Ό 
λου αυτά τά λόγια ελιγι κι χουρατεύουνταν μί τούν ήαυτό του. 'Όλους κό
σμους τούν πιργιαλοΰσαν κί θαρρούσαν που εΐνι χαζός. Κείνους πάλι τά δι
κά τ ’, πάλι τά δικά τ’. "Ελιγι μί τούν ήαυτό τ’ « Ό λ ’ μί περνούν γιά χαζόν
άμ τί μά μελλ. « 'Ό λ ’ γιαλοΰν μιτ’ ίμένα, κ’ ίγώ σκάνου απ’ τά γέλια». Γνώσ’
εχου, παράδης δεν εχου. Γνώσ’ εχου, παράδης δεν εχου!». 'Όλου αυτό φώναζι ίκεϊ ποΰ πουρπατχιούνταν. Στά ύστιρνά νά τούν άκούη, νά τούν ά
κου η ένας άρχουντας βαρέθκι κί τούν φουνάζ’ μιά ’μέρα στού άργαστήρι τ ’
κί τούν λέει.«Τί εΐνι αυτά τά λόγια, ποΰ λες’ τί θέλς νά ’πής μι’ αυτό; Βαρέθκα πχιά νά σι’ άκούου. Αέ-ει μοι νά δγιώ τί γνώσ’ έχς τόσου, ποΰ π ηνέσι;»' ’
Τότι γυρνάει κί τούν λέει τούν αρχουντα κείνους φτουχός.
— Τί νά σοί πώ, ά αρχουντα μ’, ίγώ εχου μιά καλή γνώσ’ κί φτάν’
νά εχου καμπόσις παράδης κί ξερού πώς θά κιρδίσου πουλλαίς παράδης.
Τούν λέει τότι άρχουντας. Π έ μοι νά δγιφ τί γνώσ’ εΐνι αυτή, ποΰ έχς;
— "Α, λέει φτουχός, αυτό μόν δεν μπουρώ νά σοί τού πώ. Αυτό χρειάζιτι μόν’ ίγώ νά τού ξερού. Κανένας άλλους δεν κάμ’ νά τού ξέρ’. "Αν κάμς
μιά καλουσύνη κάμ’ την ενα πουδάρ’ ’μπρουστά κί μη μί βασανίης.
— Καλό, λέει άρχουντας, λέει νά δγιώ ώς πόσης παράδης σοί χρειάζουντι.
— Δέκα χιλιάδης μί φτάνουν, αρχουντα μ’. Ί γ ώ δέ σοι ύρεύου πιρσσά.
'Ό σ α μί χρειάζουντι τόσα ύρεύου. Κί άμα σώσου τή δουλειά μ’ πάρ’ τής
παράδης σ’. Κί νά ξέρς καλά ποΰ θά σοί δώσου κί διάφουρου.
— Μίνα δέ μοί χρειάζεται διάφουρους. Φθάν’ νά μί δώης τή μάνα κί
δέ θέλου άλλου τίπουτα.
— ΤΑ, οχ’ αρχουντα μ’, ίγώ δεν είμι άπού κείνης τής άνθρώπ’. Ί γ ώ
δεν καταδέχουμι ξένου δίκηου νά φάου. Θά σοί πληρώσου στούν κηρό κί
μάνα κί τού διάφουρου. Μόν’ τώρα ίσύ δώσι μι τής δέκα χιλιάδης κί νά
άρχέψου ίγώ τή δουλειά μ’ κί άλλου τίπουτα νά μή σοί μέλλ.
-—■ Καλό, είπι κείνους άρχουντας, έλα αΰριου στού σπίτι μ’ ν' ίγώ θά
σοί ’τοιμάσου τής παράδης.
Π άει τότι κείνους καϋμένους φτουχός στή δουλειά τ’ κί δέν ελιγι πχιά
’κεΐν’ τά λόγια, ποΰ ελιγι πρώτα «Γνώσ’ εχου, παράδης δεν εχου». Ά π ’ τή
χαρά τ’ ποΰ θά μπουρέσ’ νά καταφέρ’ κείνου ποΰ είχι στού νοΰ τ’ πάει στού
σπίτι τ’ κί δέν μπουροΰσι νά φάη ψουμί, 'Ό λη νύχτα τού σπίτ’ δέν τούν
χουροΰσι κί ’τοίμαζι τής σακκούλης ποΰ θά βάν τής χιλιάδης.
'Ό σ ’ ήταν νύχτα δέν σφάλση μάτ’ νά κοιμηθή κί κύτταζι πότι θά ξημηρώσ’. Γυναίκα τ’ βαρέθκι νά τούν άκούη τής πηνισαϊς τ’ κι’ άρχιψι νά
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τούν πιργιαλάη κι νά τούν λέει ποΰ είνι χαζός κι δεν ξέρ’ τί κάμ’.
— Καλό, γυναίκα, καλό, έ'λιγι κείνους. Δεν πειράζ’ τώρα σύ μή μοί
πιστεύς- αΰριου μιθαύριου όταν ίγώ θά εχου παράδης νά δγής πώς θά θαμάζισι κι θά μοί ύρεύς παράδης για νά 6άνς πανί κί νά κάμς μεταξένιου
φούσταν. Τότι κ’ Ιγώ θά αοί τυραννώ κί δέ θά σοί δίνου παράδης. Ά μα
πάλι τί νά την κάμου αύτήναν την σκόλίτκ’ την καρδιά πώχου. Δέ θά μπουρώ νά κάμου άλλοιώς καί θά σοί δίνου παράδης κί θά κάμς λούσα κί σύ κί
τά πηδιά μας. Τότι θά σκάνουν άπ’ του κακό τς γειτόνοι μας κί δέ θά ξέρουν
άπού πού ’μεΐς αρχόντιναμι!...
— Καλά, άντρα μ’, όλα αυτά πού μοί λές για την άρχουντγιά είνι κα
λά. ’Ά μ ’ πώς νά τά πιστέψου αφού δεν ξέρου τί δουλειά θά πχιάηςς, Π έ
μοι κουμματάκι τί στού νού έχς κί νά ξέρου κ* ιγώ κί νά μή σοι πιργιαλώ
άδικα.
— Ά .. Μόν’ αυτό δέν ενιτι, γυναίκα μ’. 'Ό ,τ θέλς πέ μοι νά σ’ τού
κάμου μόν’ αύτό μή μοί τού λές. Ί γ ώ άν δέν είχα γνώσι ώς τά τώρα όλ’ θά
ήξιρναν τί δγιαβουλιά μ’ κί ίγώ δέ θά μπουρούσα τίπουτα νά κάμου.
Ίκ εΐ πού ελιγαν αυτά λόγια γυναίκα τ’ κι’ αυτός ξημέρουσι κί ηύθύς
’τοιμάσκι νά πάη στού άρχοντα τού σπίτ’ νά παρ’ τής παράδης. Τοίμασι κί
τής κηνούργης τής σακκούλης.
Τότι γυρνάει κί τούν λέει γυναίκα τ’. ’’Ά ντρα μ’, άκουσι μοι νά σοί πώ
εναν λόου. Αύτό πού θά κάμς, νά πας τόσου νουρίς στού σπίτ’ τού άρχουντα
δέν είνι καλό. ’Άρχουντας κόμα δέν ξύπνισι κί σύ θέλς νά πας νά τούν ύρέψ’
παράδης. Θά σκουθή άπ’ τού ύπνου κί πώς θά είνι ζαλισμένους ζαλισμένους
θά θυμώσ’ κί θά σοί διώξ’·. Τότι θά παν τά τρανά σ’ τά λόγια στούν αγέρα.
— Καλά λές, γυναίκα, λέει. Ή γυναίκης όσου κι’, άν λέν’ πού έχουν
μακρυά ■μαλλιά κί γνώσ’ κουντή καμμιά φουρά τής φτάν’ παραπάν’ τού
κιουφάλι τς’. Καλά ελιγι Νασδραδίν Χώτζιας, τή γυναίκα όσου κι’ άν δέν
πρέπ’ νά τήν άκούη κανένας, πάλι στής σαράντα φουραίς μιά φουρά πρέπ’
κανένας νά τήν άκου η γιατί κουντά στά γυν»)κίσια τά λοία τς λέει καμμιά
φουρά κί κανέναν σουστόν λόου κί κείνους λόους πχιάν’ τόπου.
-—· Ουφ!., κί σύ άντρα πχιά' όλου έχς τί νά κάμς μί τού Νασδραδίν
Χίότζια τής παροιμίις. ’Ά φ σ ι τα αυτά πχιά. Δέ θά ένς τώρα στά γηράματα
φιλόσουφους. Π ώ ς λέει ένας λόους
Τώρα στά γηράματα
μάθι γέρου γράμματα.
— Ίσ ύ γυναίκα δέν ξέρς. Τού Νασδραδίν Χώτζα τ’ όνομα καμμιά
μέρα άν δέν τού αναφέρουν, κείνους ευθύς άναστήνιτι. Αύτήναν τήν παροι
μία όλους κόσμους τήν λέν.
Τότι ίκεΐ πού ελιγαν αυτά λόγια άντρας κί γυναίκα γυρνούν κυττάζουν πού ήρτι ή ώρα, ήλιους άνέφκι ώς δυο κουντάρια. Σηκώνιτι τότι ού
φτουχός, παίρ’ τής κηνούργης τής σακκούλης κί παέν στού άρχουντα τού
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σπίτ’. Χτυπάει την πόρτα, έ'ρχιτι δουλειά τούν άνοίει κί τούν παέν στη σάλα.
Ίκ εΐ κάθουνταν ά'ρχουντας κι έ'πινι τούν καφέ τ ’. ’’’Αμα είδνι τούν φτουχό
τούν πήρι κουντά τ’, τούν εβανι έκατσι σ’ ένα σκαμνί κ'ι τούν κέρασαν. Κα-*
τόπ’ πήρι ά'ρχουντας τού άσπρουσάνιδου κί ά'ρχιψι νά τούν μητράη τής παράδης. Τούν εδουσι τής δέκα χιλιάδης κί τούν εΐπι ν’ άνοίξ’ τά μάτια τ ’ κί
νά νά κυττάζ’ καλά νά μή ντρουπχιαστή γιατί ύστιρα δεν άνακατώνιτι!...
— Ώ ς γ ι’ αύτό νά μή σοι μέλλ’, ά'ρχουντα μ’, Ιγώ ξερού τί θά κάμου
κί σύ μή φουβάσι.
Αύτά εΐπι φτουχος κί βγήκι δξου άπ’ τού σπίτ’ κι’ αρχιψι τή δουλειά τ.
Ά ρχίνιψι ν’ άγουράζ’ ψάθης πρόστυχης κί νά τής ’τοιμάζ’ ενα γηρό
μαγαζί. Ό π χιο υ ς τούν έγλιπι θάμαζι μί τά καμώματα τ’ κ’ ελιγαν κόσμους,
«Τί τριλλός άν&ρουπους πού είνι αύτός. Τ ί θά τής κάμ’ αύταΐς τής ψάθης;
Νά άγόραζι κανένα καλό πράμα γιά πούλημα οπούς κι’ οπούς· αύταίς τής
ψάθης πχιόναν θά τής πουλήσ;». Αύτά τά λόγια ’ελιγαν κόσμους κί δεν είχε
σούμό θαμασμόχ’ τς’. 'Ό τα ν εΐδγι καί άρχουντας τά καμώματα τού φτουχοϋ
δε βάσταξι καρδιά τ’ κί μιά ’μέρα παέν κί τούν λέει:
— Τ ί είνι αύτά πού κάμς; ίσύ εΐσι άνθρουπους χαζός κί δεν ξέρς τί σοι
εγινι. Αύταίς τής ψάθης πχιόναν εχς στού νοΰ νά τής πουλήης; Αύταίς εΐ.νι
πρόστυχης κί δεν έχουν πέρασι σεί κανένας μέρους. Τ ί μοι σκώθκης νά κάμς
τέτχια δουλειά νά παν δικαΐς μου παράδης;
Τότι γυρνάει κί τούν λέει φτουχος τούν άρχουντα:
— Σοι παρακαλώ, άφιντικό, μή μοί ζαλίης. Ί γ ώ ξερού τή δουλειά μ.
Δέ σ’ είπα ιγώ σένα πώς θά σοι πληρώσου τής παράδης; Ίσύ κείνου κύτταζι. Φύλαξι καμπόσουν κηρό οσου νά κιρδέψου κί ’γώ σένα δέ θά σ’ αφή
σου παραπουνημένουν. Θά κυττάξου νά σοι πληρώσου μί τού παραπάν’. Μή
σοι μέλλ’ κί ζαλίζισι μιτ’ ϊμένα. Ί γ ώ «γνώσ’ εχου, παράδης δέν εΐχα». Τώρα
ποΰ μ’ εκαμις αύτήναν τήν καλουσύν’ κί μ’ έδουκις παράδης δλα θά Ισιάσουν. Μόν’ σύ νά εχς καμπόσ’ ύπουμουνή. 'Τπουμουνή καλό πράμα είνι.
Τότι άρχουντας είδγι παραεΐδγι πού δέ θά μπουρέσ’ νά βγή σεί κιουφάλ’
μί τέτιουν έναν ανθρουπου κί τούν όίφσι κί εΐπι μί τού νού τ’. « Ό ,τ γεν’, «ς
γεν. ’Αφού βρέθκα άλαφρύς κί τούν εδουσα τής παράδης τώρα τί μπουρώ
νά κάμου; 'Τγεία. ’Ά ν τής φάη τής παράδης μου, τής έφαγι, κι’ ά δέν τής
φάη κί κάμ’ καμμιά προυκουπή καλά τού καλό. Δέ θά κάθουμι τώρα γιά δέ
κα χιλιάδης νά σκανουχουλιάζου».
Αύτά συλλουγιούντας άρχουντας πάει στού σπίτι τ ’ κι’ αρχιψι νά κυττάζ’ τή δουλειά τ.
Κείνους φτουχος πάλι τή δουλειά τ’ ήξιρνι. Κάθι ’μέρα άγόραζι ψάθης
κί τής μάζουνι στού μαγαζί. Στά ύστιρνά, αφού ’ξιόδιψι ώς πεντι χιλιάδης
γρόσια κ ί, άγόρασι πουλλαΐς ψάθης παέν μιά ’μέρα στην άκρουθαλασσιά κί
βρίσκ’ έναν καραβουκύρ’ κί τούν συμφουνάη νά φουρτώσ’ τής ψάθης στού
καράβι τ’ γιά νά παν σ’ ένα μακρυνό νησί. 'Ό τα ν αρχιψαν νά φουρτώνου*ν

Λαογραφικά. ’Α &ριανουπάλεα>ς καί περίχωρων

111

τού καράβ’ τώμαθι αρχουντας κί πάει νά τούν ροντήσ μί τρόπον για ποΰ
ΐοιμάζιτι νά τής πάη της ψάθης. Τότι κείνους φτουχός γυρνάει κι τούν λέει
τούν αρχουντα.
— Ίγώ , αρχουντα μς «γνώσ’ εχου, παράδης δεν είχα», τώρα ισύ μοί
πιστεύκης κί ,μο'ι έδουκις κάμποση ς παράδης σοί παρακαλώ μην κάθισι κί
πικραίνισι* ίγώ ξερού τί Μ κάμου. Θά πάρου αύταΐς τής ψάθης θά τής που
λήσου κί θά φέρου άλλου πράμα στούν τόπου γιά νά κιρδαισου παράδης.
'Ά μα άξι αρχουντας αύτά τά λόγια μούλουξι κί τίπουτα δεν τούν ε
κ ρινί, μόν’ πάει στού σπίτι τ’ κ’ ελιγι μί τού νου τ’. «Κρίμα, παν δικαΐς μου
δέκα χιλιάδης στά χαμένα μ’ αύτόναν τούν χαζόν. Φαίνιτι άδικης παράδης
ήταν, κί ήταν γιά νά χαθούν. Τώρα ο,τ’ κί νά πώ τού κάκου. Θά τού φάου
κί θά κάτσου κάτ’. Στάς νά δγιούμι τού ύστιρνό τί θά βγή, Μπουρεί νά
εχου τυχ’...».
Φτουχός φόρτουσι τής ψάθης τ’ στού καράβ’ άνέφκι κί ’κείνους κι άρχιψι νά παέν. Στού δρόμου τούν καραβουκύρ’ τούν εταξι νά τούν δώσ’ χίλια
γρόσια παραπάν’ απ’ τή συμφουνία νά τούν πάη σ’ ένα νησί ποΰ ήταν κατ’
ίκεΐν’ τά μέρια. Καράβέυκΰρς εστριξι κί σεί λίγουν κηρό έφτασαν σεί κεί
νου τού νησί. Κατεβασι τότι ίκεΐ τής ψάθης κί παράγγειλι τούν καραβουκύρ
ύστιρα άπού καμμνιά δικαπινταριά μέρης νά έρτ’ νά τού,ν πάρ’ κί τούν είπι
πώς θά τούν ηύχαριστήσ’ μί τού παραπάν’.
— Καλό, είπι καραβουκύρς, κί τράβιξι πάει στη δουλειά τ’. Τότι έκατσι
κείνους φτουχός άνθρουπους κι* αρχιψι κατά ’ής νά άραδιάζ’ τής ψάθης άπού
τέσσιρις πέντι άπάν’ πανουταίς. "Αμα τής άράδιασι καλά καλά της έδουσι
μιά φουτιά κί σεί καμπόσ’ ώρα όλης κόρουσαν κί κάϊκαν, κί ήγκαν όλης
στάχτ. Τότι νά ήταν άπού ένα πλάϊ κείνους αρχουντας κί νά έγλιπι αυτό τού
καταδίκ’ θά τούν έπηρναν λιγουθυμιαΐς κί θά τούν επιφτι καταρουή! Ά μ α
φτουχός τή δουλειά τ’ ήξιρνι. Π άει σ’ ενα πλάι έκαμι μιά κουλύιμπα μί καμ
πόσα κλαδιά, την σκέπασι μί ενα δυο ψάθης ποΰ εΐχι άφήσ’ γιά τούν ήαυτό
τ’ κί έκατσι ίκεΐ κί φύλαγι πότε νά βραδιάση. 'Ά μα βράδιασι έφαϊ κάμπο
σου ψουμι κι’ αρχιψι νά κυττάζ’ μί δικατίσσιρα μάτια.
Π έρασι δεν πέρασι καμπόσ’ ώρα αρχιψαν νά βγαίνουν άπ’ την θά
λασσα κατ’ μικρά άλουγσύδια θαλασσινά κί είχαν τού κάθι ένα από μιά διαμαντόπιτρα στού στόμα τς ίσια μί ένα αυγό πιριστιρίσιου. Αύτά τ’ άλουγούδια ήταν μαθημένα κάθι βράδ’ νά βγαίνουν άπ’ την θάλασσα κί νά παί
ζουν σεί κείνου τού νησί δσου νά ξημηχόσ’. Κί γιά νά τά φ εγγ’ έβγαζαν
άπ’ τού στόμα τς κείνα τά διαμάτια κί τά άφηναν κατά ’ής κι’ άρχινοΰσαν
νά κυνηγιουντι κί νά κουτσουπηδοΰν. Π ώ ς ήταν έτσ’ μαθημένα πάλι βγή
καν κί κείνου τού βράδ’ κί πουλιμοΰσαν νά παίξουν. "Αμα άφσαν τής διαδιαμαντόπιτρης ’κείνης παν, παραχώθκαν, μίσα στη στάχτ’ ποΰ έκαψι τής
ψάθης κείνους πουνηρός άνθρουπος, κί τ’ άλουγούδια είδγιαν παραείδγιαν,
κυττάχκαν κατά ’δώ κατά ’κεΐ, κι’ άμα έχασαν τής διαμαντάπιτρηχ τς θά-
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μαξαν άπού ποΰ τά ήρτι αυτό τού κακό‘κι’ απ’ τή σκουτίδα δεν μπόυροΰσαν
νά δγιοΰν κι παν’ ’χάθκαν μέσα στη -θάλασσα.
Χα ρούμι νους κείνους άνθρουπους δλη νύχτα δεν ’μπόρσι νά κοιμηθή κι
τού πουρνό σκώθκι πήρι ενα κόσκινου ποϋ είχι μαζή τ’ κί κουσκίνσι ολην τη
σταχτώ Ή μασι όλης της πέτρης κί της μέτρησι. Ή τ α ν ώς ίκαίτόν πινηντα.
Π άει της εκρυψι σ’ ένα πλάϊ κι’ άρχιψι νά κάμ’ τη δουλειά τ’. 'Ά ρχιψ ι νά
κουβανάη μουνάχους νιαρό κί νά σκάφτ κ’ εκουψι πουλλά τοΰγλα κιρπίτζια
έξ. ’Έκαμι σεί δυο τρεις μέρης τέσσηρις πέντι χιλιάδης τοΰγλα.
Σαν τού σκυλί μουνάχους δούληυει κι’ δταν έ'σουσι τή δουλειά τ ’ πήρι
έκαμι κι’ άλλα ίκατόν πινηντα τοΰγλα κί μίσα σεί κείνα έβανι τής διαμαντόπιτρης κί άπού πάν’ στα τοΰγλα έβανι άπού ένα σημάδ’ για νά τά γνουρίζ’. Κατόπ’ τ’ άράδιασι ολα για νά στιγνώσουν στούν ήλιου κι’ όταν πέ
ρασαν καμπόσης μέρης άπού μαρκιά ’ψάνκι ποΰ έρχουνταν καραβουκύρς για
νά τούν πάρ’.
Ή ρ τ ι τού καράβ’ κί καραβουκύρς τούν φώναξι να τούν πάρ’. Δεν ήθιλι
νά σταματήσ’ γιά νά μή χάν’ τούν κηρό τ’ στά χαμένα. Τότι κείνους άν■θρουπους τούν καλόπχιασι τούν καραβουκύρ’ κί τούν παρακάλσι νά πάρ’ τά
τοΰγλα τ ’, νά τά πάη στην πατρίδα τ’. Καραβουκύρς στην αρχή δεν έστριγι
κί ’κείνους καϋμένους εϊδγι κ’ έπαΰι όσου νά τούν κάμ τά γνώμια τ ’. Λίγου
ελειψι νά πάη στά χαμένα δλ’ ή γνώσι τ ’ κί κόπους τ’.
Ά φοΰ ανέβασαν τά τοΰγλα δλα κί τά σημαδημένα κί τά άσημάδηυτα
τράβιξαν ΐσια κί πάν στην πατρίδα τς. Ίκ εΐ ά'ρχιψι κείνους άνθρουπους νά
κατιβάζ’ τά τοΰγλα κι’ άμα τά κατέβασι ηΰρι ίκεΐ στη σκάλα ένα άδγιου μα
γαζί πιτρένιου κί τού έπιασι μί τού ’νοίκ’. Κείνους άρχουντας έμαθι αυτά
τά καμώματα αύτουνοΰ τ’ άνθρουποϋ κί παέν τούν ρουτάει τί "θά μά-θ’ ποΰ
πάει κί μ’ ήφιρι τοΰγλα από τόσουν μακρύνό τόπου. ’Ά οχιψ ι νά τούν μαλών’
κί νά τούν λέη. «Σαματί τοΰγλα στού μέρους μας ιδώ δεν έχουμι κί σκώθκης
πήϊς νά μοί πουλάς ψάθης καί νά κουβανας τοΰγλα κί νά κάμς τόσα έζοδα;
Κρΐίμα τής δικαις μου τής παράδης! Ί γ ώ θέλου νά. μοί πληρώης τά γρόσια μ!».
«Σοί παρακαλώ, άρχουντα μ’, τούν λέει κείνους, τώρα δ,τ’ ήγκι ήγκι
βάστα ώς τού βράδ’ κί ίγώ ΰά ερτου άπόψα στού σπίτι σ’ κί -θά σοί φέρου
κί τά γρόσια σ’ κί τούν διάφουρου τς μαζή. Μήν είσι τόσου στανάχουρους
κί βλάφτς τούν ήαυτό σ. ’Ά φση μοι τώρα κί ’γώ νά δγιώ ήσυχα τή δουλειά
μ ’ κί τού βράδ’. Καλό, εΐπε άρχοντας άφοΰ είναι έτσ’ εγώ νά πάου στού σπίτι
μ’ κί τού βράδ’ σοί ψιλά ου νά έρτς στού σπίτι κί νά φας. Τά λέμι.
— Καλό, καλό, είπι κείνους φτουχούτάκους κί άρχυ|η πάλι νά μητράη
κί νά άραδιάζ’ τά τοΰγλα τ’.
Τού βράδ’ άμα σκουτίνιασι καλά πήρι ’κείνους φτουχός ένα άσπρου πα
στρικό μαντήλ κινημένου μί τού χρΰσάφ’, έβανι μέσα ένα άπού κείνα τά ση
μαδεμένα τά τοΰγλα, σφάλσι τού μαγαζί τ’, κλείδουσι καλά καλά τής πόρτης,
πήρι τά κλειδιά κί πάει στού σπίτι τ’ κί είπι τή γυναίκα νά μήν έχ’ ανησυχία
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γιατί κείν1 ταυ 6ράδ’ τούν είχι καλιαρμένουν άρχουντας κί θά πάη νά φάη
μαζή τ’.
Τότι τράθιξι ίσια κί πάει στού άρχουντα τού σπίτ’ κι’ αιμα πάει μέσα
καλησπέρσι τούν άρχουντα κί τούν λέει: «Ούρίστι, άφιντικό, αυτό τού τού
γλου. Εϊνι οπού ’κείνα ποΰ ήφιρα άπ’ τούν μακρυνόν τούν τόπου».
’Ά ρχουντα; άμα τού είδγι τού τοΰγλου σταναχουρέθκι πουλύ απ’ αυτό
μόν’ δέ θέλσι νά φανιρώσ’ την πιχισιά τ ’ μπρουστά στη γυναίκα τ’ κί τού
πήρι τού τούγλου κί τού έδουσι στην γυναίκα τ’ κί την είπι μί μισόν στόμα
νά τού βάν’ στην άποκειθινή την κάμαρη.
(
: Ή γυναίκα πήρι τού τούγλου κί πάει τού εβανι στη ράφ’ τής άπουκειθινής τής κάιιαρας κί άπ’ τή συλλουγή τς, άφσι την πόρτα ανοιχτή κί πάει
πάλι εκατσι κουντά στούν άντρα τς.
’Ή φηραν κατόπ’ ρακή κί ιπχιαν ένα δυο πουτηράκια κί κατόπ’ έβάναν
τού τραπέζ’ κι’ άρχιζαν νά τρων’. Στην αρχή άρχουντας δεν είχι δριξι νά
φάη απ’ τήν πιχισιά πού είχι μόν’ έτσι, ματσαλιοΰνταν κί καμώνουνταν ποΰ
έτρουϊ. Κατόπ’ κείνους φτουχός αρχιψι νά λέη λουγιό λουγιό ιστουρίης κί
παραμβουλιαϊς κί δλης τοϊς άνοιξι δρεξι κί ετρουγαν οπού γάλια γάλια κί
εφααν κείνου τού βράδ’ άπού μπρουστά κί καλλίτιρα. Στα ΰστιρνά άρχιψαν
νά τραόουδοϋν κί νά κάμνουν μια καλή διασκέδασι. Σήκουσαν τού τραπέζ’
νίφκαν, ιπχιαν τούν καφέ τς κί ελιγαν λουγιό λουγιό παραμβουλαϊς. Κείνους
άρχουντας ηύχαριστήθκι πουλύ κί άστόησι τήν πιχιστιά τ’ κί άρχιψι. κεινουν
τούν φτουχό νά τούν άγαπάη γιατί ήταν τόσου λόγιους. .
Ίκ εΐ ποΰ χουράτηυαν έ'ρχιτι μίσα ή δούλα κί φουνάζ’ οξου τήν κουκωνα τ ς .: Β γαίν’ αυτή οξου κί τήν λέει ή δούλα.
— Κουκωνα, στην, άπουκειθινή τήν κάμαρα δεν ξερού ένα πράμα άπάν,
στά σανίδια φ έγγ’. Φουβοΰμι νά πάου μέσα, δεν ξέρου τί εϊνι.
. ,
Π α αίν’ ή νοικουκυρά του σπιτιού εις τήν άπουκειθινή τήν κάμαρα κί
τί νά δγή; "Ενα πράμα λάμπ’ σάν φουτχιά. Φουβίθκι νά πάη μέσα στά σκούτεινά κί πήρι ένα κηρί. 'Ό τα ν πάει άπού κουντά κί είδγι, τί νά δγή; Γλέπ’
κείνου τού τούγλου ξιγιρμένου άπ’ τήν ράφ’ κί σπασμένου κί μέσ τή; μέσ
ένα κουμάτ δγιαμάντ’ ίσια μί ένα ρουβίθ’. Τού τούγλου επισι άπού ’πάν άπ’
τή ράφ’ γιατί πάει γάτα νά πχιάση πουντίκια κί τού ξέϊρι τού τούγλου.
'Ά μ α τού είδγι κείνου τού διαμάντι ποΰ έφιγγί ,ή νοικουκυρά ευθύς πάει
κί ’φώναξι τούν νοικουκύρι τς κί τούν λέει δξου: <Άέν ξέρς τί πράμα έχ’
μέσα κείνου τού τούγλου, ποΰ μάς ήφιρι αυτός φτουχός άνθρουπούς». Κεί
νους άρχουντας άμα άξι αυτά πλαλάει κί παέν μέσα στήν κάμαρα κί άμα
είδγι κείνου τού τρανό τού δγιαμάντ’ θάμαξι, τού πήρι στά χέρια τ’ κί άρχιψι νά τού κυττάζ’. Π αέν τότι σεί κεινουν τούν άνθρουπου κι’ αρχιψι νά
τούν ρουτάη άπού ποΰ τά ήφιρι αυτά τά δγιαμάτια.
Κείνους τότι τούν είπι: «Ίγώ «γνώσ’ έχου, παράδης δέν είχα» τώρα μή
μοί ρουτάς άπού ποΰ τά ήφιρα αυτά τά δγιαιμάντια. Δέν εϊνι Ιγώ ποΰ σοί
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ήφιρα μια δγιαμαντόπιτρα. τόσου τρανή; Αυτή δέ σοί φτάν’ νά πλερουθής
για τής παράδης, που μοί εδουσις δΐχνεικαϊς;
..
;
Τότι άρχιψι κείνους αρχουντας νά τούν παρακαλάη ’κείνουν τούν γνουστικόν τούν άνιθρουπου κί τούν ελιγι να τούν δώσ’ ’κόμα καμμιά διαμαντόπιτρα.
Ού γνουστικός ά'νθρουπους γύρσι τότι κί τούν λέει τούν άρχουντα. *Α,
άρχου,ντα μ’, γιατί κάμς ετσ’. Ίσύ τί μοί, έδουκις μένα; Μ ’ εδουκις δέκα χιλιάδης γρόσια. Ί γ ώ τώρα σ’ έ'φιρα μια πέτρα πού κάμ’ ΐ,κατό χιλιάδης. Αέ
χουρταίνς ακόμα. Κάθισι κί κύτταζι την ήσυχία σ’, γιατί ’κείνους' πού θέλ’
τά πουλλά χάν’ κί τά λίγα. «Καμήλα γυρεύουντας τά κέρατα εχασι κί' τ’ αυ
τιά». Τώρα κί σύ γυρεύσ’ πουλλά. Τί θά τά κάμς τά παρατάν; Φαίνητι ζου^
λεύς ’μένα, ’ποΰ εχου πιρσσαις διαμαντόπιτρης. Μή μοί ζουλεύς ίγώ ξέρου
ώς ίκεϊ τί -θά κάμου. Ή ζούλια δεν είνι καλό πράμα. Π ώ ς λέει μια παροιμία
«ή ζούλια νά ήταν ψώρα Μ κολνοΰσι». Ίσ ύ κύτταζι τώρα την ησυχία σ’.
Λέουντας αυτά πήρι νά ξημιρών’. Τότι σκώθκαν κί παν κάθι ένας στη
δουλιά τς κι’ άπού τότι ήταν άγαπημέν’ φίλ’.
Κείνους αρχουντας πουλσι την διαμαντόπετρα κί ΐγκι ένας χιλιάρς.
Ποΰλσι άπού γάλια γάλια κί γνουστικός άνθρουπους τής πέτρης τ’ κί ίγκι
ένας μιλιουνάρς κί ζοΰσι πουλύ καλά κι’ όλου ελιγι «γνώσ’ εχου, παράδης δεν
είχα» τώρα δόξα σοι ό Θεός κί γνώσ’ εχου κί παράδης εχου».
Μ ΙΚ Ρ Ο Σ Γ Τ ΙΟ Σ Τ Ο Τ Β Α ΣΙΛ ΕΑ
"Εναν κηρό ήταν ένας βασιλέας κί εΐχι τρεις ’γοί κί μιά θυγατέρα.
Μια ’μέρα φώναξι τούν τρανό τ’ τούν γυιό κί τούν λέει. «'Όπχιου κουρίτσ’
θά νειργιαστής ’κείνου θά σ’ τού δώσου γυναίκα».
Τότι τρανός γυιός τ’ πάει πλάγια σι κί είδγι στού ονείρου τ’ ένα κου
ρίτσ’ κί την άλλ’ την ημέρα πάη κί τού είπι τούν βασιλέα, τούν πατέρα τ’.
Π ατέρας τ’ τότι πρόσταξι, κί ήφιραν κείνου τού κουρίτσ ποΰ νειργιάσκι
γυιός τ ’ κί τούν πάντριψι κί έκαμαν τή χαρά. Κατόπ’ ’φώναξι κί τούν άλλουν
τούν γυιό τ’ κί κείνουν τούν είπι: «Π ηδί μ, κί σύ δπχιου κουρίτσ’ θά νειργιεστής θά σοί παντρέψου μί κείνου». «Καλό, είπι τού πηδί τ’ κί πάη πλάγιάσι, κοιμήΟκι. Την άλλ’ τήν ήμερα παέν στούν βασιληά τούν πατέρα τ’
κί τούν λέει.
— Ίγώ , πατέρα, νειργιάσκά τού τάδι τού κουρίτσ.
— Καλό, είπι, πατέρας τ’ κί ευθύς πρόσταξι κί πάν τού ήφιραν κείνου
τού κουρίτσ’ κί τού πάντριψι μί τούν μισών τούν γυιό τ’ κ’ έκαμαν τή χαρά.
Κατόπ’ φουνάζ’ βασιλιάς κί τούν μικρόν τούν γυιό τ’ κί τούν λέει.
— Π η δί μ κί σένα Ιγώ θέλου νά σοί παντρέψου κύτταξι πχιό κουρίτσ’
θά νειργιαστής στούν ύπνου σ κί θά σ’ τού δώσου.
Π ά ει τότι τού πηδί αύτό τού μικρότιρου κ ί άμα βάϊσι νά κοιμηθή τού
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ήρτι ένας γλυκός γύπνους κί κοιμηθεί, κι έΐδγι ενα ονείρου που τού εχυνι
ή μητέρα τ’ ή βασιλιάδινα νιαρό κι βασιλιάς, πατέρας τ ’, τού έ'δουνι την
πιτζετα στού χέρι τ’.
Σκώθκι την άλλ’ την ήμερα κείνου τού πηδί κί λέει τούν πατέρα τ’ τούν
βασιλιά. «Ίγώ , πατέρα, είδγια στούν γυπνου μ’ που κρατούσις ίσύ την πιτζέτα κί μητέρα μ’ μοί εχυνι νιαρό για νά νιφτώ.
"Αμα άξι αυτά βασιλέας είπι μί τού νού τ’. «Τί κακό είνι αύτό πού θά
μοί έρτ’ στού κιουφάλι μ’ ; Ίγ ώ θά καταντήσου νά κρατώ την πιτζετα μπρουστά στού πηδί μ’ κί κείνου θά νίβητι κί θά τού χύν’ νιαρό ή μητέρα τ ’, ή
δική μ’ ή γυναίκα; Ί γ ώ αύτό τού πράμμα δεν τού καταδέχουμι».
Τότι πατέρας φώναξι έναν στρατιώτ’ κί τούν είπι νά πάρ’ κείνου τού
πηδί τ ’ κί νά τού πάη μακρυά σεί κανένα βουνό μέσα κί νά τού ρίξ’ κάτ’
κί νά τού σφάξ’. Κείνους στρατιώτς πήρι τού πηδί κί ίκεΐ πού πήΐνι νά τού
σφάξ’ τού λυπήθκι κί τού λέει:
— Τώρα ίγώ σοί λυποϋμι νά σοί σφάξου. ’Έλα νά σοί κότσου τού μικούτσκου τού δαχτυλούδι σ’ κί νά βάψου μί τού γαΐμα σ’ τά ρούχα σ’ κί νά
τά πάου στούν πατέρα σ’ νά τά δγή κί νά θαρέψ’ πού εΐσι σφαγμένους κί σύ
κύτταξι πού θά χαντακουθής νά φηύχσ’ νά μή φανης πουθινά ίδώ κουντά
κί σοί δγή κανένας κί σοί πάρ’ κί σοί παέν στούν βασιλέα, γιατί ΰστιρα κί
σύ είσι χαμένους κίγώ.
— Καλό, είπι τού πηδί, εδουσι τού διξί τ’ τού χέρι τ’ κί κείνους στρα
τιώτς πήρι κί έκουψι τού μικούτσκου τού δαχτυλούδ’ κί δσου γαΐμα ετριξι
πήρι κί έβαψι τά ρούχα κί τά πάη τούν βασιλέα κί βασιλέας αμα τά είδγί
θάμαξι κί ήσύχασι γιατί γλύτουσι άπού κείνου του τρίτου τού πηδί τ’. ■·.
Κείνου τού καϋμένου τού τρίτου τού πηδί τού βασιλέα πήρι τού δρό
μου τ’ κί άρχιψι νά πααίζ’ μακρυά. Πάει, πάει κί στά ύστιρνά ηύρι σεί ενα
μέρους καμπόσης άνθρώπ’ κι’ όίρχιψι νά τής παρακαλάη νά τού πάρουν δού
λου. Δεν τούν γνώρσαν πού ήταν τού βασιλέα γυιός γιατί φουρούσί κάτ’·
παληά ρούχα. Γυρνούν κί τούν λεν.
·
— Μεΐς εχουμι δούλ’ δέ μας χρειάζιτι άλλους. Π ή ΐνι Ιδώ στού γειτο υνικό τού σπίτ’. Ίκεΐ κάθητι ένας παποΰς κί μιά γρηά. Κί οί δγίώ είνι
τυφλές κί δέν έχουν κανέναν δούλου για νά τοΐς' κύττάζ’. Μπουρεΐ ’κεΐνις
νά σοί πάρουν.
Π άει τότι τού πηδί σεί κεΐνις τής τυφλές κί τοΐς παρακάλσι νά τού
πάρουν δούλου. Τότι κεΐνις τού είπαν άν μπουρή νά βουσκάη κατσίκια-κι’·
αν κάθι προ/ΐ τοΐς νίβ’ τά μάτια τς* τότι τού δέχουντι. Κείνου τότι τού πηδί
είπι πού μπουρεΐ δλα νά τά κάμ κί τού πήραν για δούλου. Κάθι πουρνό τοΐς
έπλυνι τά μάτια τς κί μιά μέρα τοΐς λέει. «Σάς πχιός σάς έβγανι τά μάτια
σας;».
Γυρνούν τότι παπούς κί γρηά κί σεί έναν στόμα άπουκρίνουντι:
— "Αχ! τί νά σοί πούμι, πηδάκι μ, ήρτι τού άγ'ρίμ κί μάς τά έβγανι, *
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'Ά μα άξι αυτά του πηδί πήρι ένα μικούτσκου βουτσούδ’ κρασί κι πήρι
κί τού βγιουλί τ ’ κι πήρι τά κατσίκια κι πάει νά τά βουσκήσ1. Ά φοΰ τα
κατσίκια τά ’βόσκησι καλά καλά σεί ενα κριθάρ’ κί χόρτασαν τά πάει άπού
κατ’ σεί εναν ίσκιου κί τά'βανι ικεΐ νά ησυχάσουν τού μισμέρ’. Π ή ρ ι κι κεί
νους τότι τού βγιουλί τ’ κι’ αρχιψι νά λαλάν). "Άμα αξι τ ’ άγρίμ’ τού λά
λημα πλάληξι κί άνοιξι τού β ο υ τ σ ο ύ δ ΐπ χ ι τού κρασί, μέθσι, κί ά'ρχιψι νά
χουρεύ’ κατά τού σκουπό τού βγιουλιοΰ. Ά π ’ τού μιθύσ’ τού πουλύ ποΰ είχι
δεν μπάρσι νά βασταχτή κ’ επισι κάτ’ Τότι τού πλάκουσι κείνου τού πηδί
κι’ αρχιψι νά τού ζουπάη τού λημό τ’ κί τού λέει:
— Τώρα θέλου νά μοί πής ποΰ τά εχς τά μάτια τοϋ παποΰ κί τής γρηάς
ποΰ τά εβγανις;
Κείνου τότι εΐπι. «Ίγώ δεν ξερού ποΰ εΐνι. τά μάτια άδιρφός μου μισι,ός τά' ξέρ’». Τότι κείνου τού πηδί εβγανι τού μαχαίρι τ’ κί εκουψί τού
κιουφάλ’ τ’ αγριμνιοΰ. Τού 6ράδ’ άμα πάει στού σπίτ* λέει. «Άφηντικά, σήμιρα ψόφσι ενα κατσίκ’ τί νά τού κάμου;» «Ρίξτου, πηδί μ’, τού κιουφάλι τ’
άπάν’ στα κιραμίδια».
Τότι τού πηδί ερριξι άπάν’ στά κιραμίδια τού κιουφάλ’ τ’ αγριμνιοΰ.
Την άλλ’ τήν ημέρα άφοΰ πάλι ενιψι τον παποΰ κί τής γρηάς τά μά
τια πήρι γιάμισι τού βουτσούδ’ μί κρασί κί πήρι πάλι τού βγιουλί τ’ κί πάει
στού βουνό νά βουσκήσ’ τά κατσικούδια. Ά φοΰ τά πάει σεί ένα κιχρί κί τά
βόσκησι καλά καλά κί χόρτασαν κατόπ’ τάβανι άπού κάτ’ σεί έναν ίσκιου
νά κάτσουν κί κείνους άνέφκι άπάν’ στην άψηλάδα κι’ αρχιψι πάλι νά λαλάη τού λάλημα τ’. Τότι βγήκι τού δεύτιρου τού άγρίμ’, πάει κουντά, πήρι
ΐπχι κρασί, μέθσι, αρχιψι νά χουρεύ’, κι’ άπ’ τού πουλύ τού μιθύσι τ ’ έπισι
στά ύστιρνά κατά ής. Τού πλανών’ τότι πάλι τού πηδί κι’ ά'ρχιψι νά τού
ζουπάη τού λημό τ’ κί τού ρώτσι ποΰ τά εχ’ τά μάτια τοΰ παποΰ κί τής
γρηάς. Τού άγρίμ’ εΐπι, «Ίγώ δεν τά ξέρου ποΰ εΐνι τά ξέρ’ μικρότιρους
άδιρφός μου». Ευθύς τού πηδί χουρίς νά χάσ’ κηρό, έβγανι πάλι τού μα
χαίρι τ' κί έκουψι τού κιουφάλ’ κί αύτουνοΰ τοΰ αγριμνιοΰ.
Τού βράδ’ άμα πάει πάλι στού σπίτ’ λέει. «Άφηντικά, σήμερα ψόφσι ένα
κατσίκ’. ”Έ , δεν πειράζ’ ρίξη τού κιουφάλι τ’ άπάν στά κιραμίδια». Κείνου
τού πηδί ερριξι κί τού δεύτηρου τού κιουφάλ’ τ’ άγριμιοΰ άπάν’ στά κιραιιίδια.
Τήν τρίτ’ τήν ήμερα πάλι αντό τον παλληκαράπ’ τού προυκουμένου πήρι
ένιψι τούν παποΰ κί τήν γρηά κί κατόπ’ γιάμσι πάλι τού βουτσούδ’ μί κρασί,
πήρι τού βγιουλί τ ’, πήρι κί τά κατσίκια κί τά πάει σεί ενα σουσάμ’ κι1 ά
φοΰ τά βόσκησι καλά καλά πάλι άμα ήοτι τού μιουσμέρ’ τά πάει άπού κάτ’
σεί εναν καλόν ΐσκουν τάβανι νά κοιμηθούν κί κείνους άνέφκι άπάν’ σεί μιά
άψηλάδα κι’ αρχιψι νά λαλάη τού βγιουλί τ ’. Ευθύς τότι. άμα άξι τού μικρό-·
τιρου τού1άγρίμ’ τά λσλήμάτα δέ χάν’ κηρό κί πααίν, πλαλάει νά άκούσ’ τού
λάλημα. Πρόφτασι ηύθύς κί άνοιξι τού βουτσί κί τού ΐπχι ό'λρύ τού κρασί.
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'Ά μα του ΐπχι του κρασί άρχιψι νά χουρεύ’ κάμποσου μυθυσμένα κί στα ύστιρνά δεν κρατούσαν τά πουδάργια τ’ απ’ του μιθύσ’ κί έπισι κατ’. Τότι ηύθύς
τού πηδί τού πλακών’ κι’ άρχεύ’ νά τού ζουπάη τού λημό τ’ κι τού ρώτση
που τά εχ’ τά μάτια τού κακού κι τής γρηάς.
Γυρνάει τότι κείνου κι λέει. «Ά πάν στήν θέσ1 (ράφ’) σεί μιά κρήνα
μέσα εΐνι τυλιγμένα μέσα στού βαμπάκ’». 'Ά μ α εμαθι τού πηδί τού μέρους
βγάζ’ τού μαχαίρι τ’ κι κόφτ’ τού κιουφάλ’ του αγριμιού κι τού βάζ’ μέσ’
τούν τουρμπα τ’. Π α α ίν’ κατόπ’ στού σπίτ’ τ’ αγρίμια κι αρχιψι νά γυρεύ’
νά 6ρή τά μάτια. Π άει στήν πρώτ’ την κάμαρα κυττάχκι κατά δώ κατά κεΐ,
γυρεύκι γυρεύκι δεν μπόρσι νά βρή τίπουτα. Π ααίν ΰστιρα στη δεύτιρη την
κάμαρα κ! κεΐ γυρεύκι, κί κεΐ δεν μπόρσι νά βρή τίπουτα. Στα ύστιρνά πάει
κί στήν τρίτ’ τήν κάμαρα γυρεύκι κί κεΐ κί στού τέλους άπάν στή θέσ’ ηύρι
τήν κρήνα κί μέσα στήν κρήνα κείναν ήταν τυλιγμένα τά μάτια τού παποϋ
κί τής γρηάς.
Τότι τού πηδί χαρούμινου πάει στού σπίτ’ κί λέει πάλι τ’ άφηντικά τ.
«Άφηντικά, κί σήμιρα ψόφοι ένα κατσίκ’ άπ’ τά κατσίκια μας». «”Έ, δεν
πειράζ’ πηδί μ’ τού λέν, ίσύ νά εΐσι γιρός, ενα κατσίκ’ δεν έχ’ χίλια γρόσια
νά κάθουμιστι νά τού κλαΐμι τώρα. Π ά ρ ι ρίξτου τού κιουφάλι τ’ άπάν’ στά
Τότι τού πηδί πήρι κί ερριξι κί τού τρίτου τού κιουφάλ’ τού τρίτου τ’
αγριμιού κί κύτταζι πότι -θά ξημιοώσι. 'Ά μ α ξημέρουσι ό Θεός τήν ημέρα,
πήρι πάλι κείνου τού πηδί τούν παποΰ κί τήν γρηά κί ίκεΐ ποΰ τοΐς έπλυνισκι
τού πρόσουπου τς μί τρόπου τοΐς έβανι τά μάτια τς κί άρχυψαν ευθύς νά
κυττάζουν. Τότι εΐπαν κείνης. «Αυτό τί πηδί εΐνι αυτό μάς έκαμι τόσ’ καλουσύν’; 5Ά ς τού δώσουμι κί μεΐς τώρα άπού δλα τά καλά μας πού εχουμι
γιά νά ζήσ’ καλά».
Τού φώναξαν τότι κί τού έδουσαν δυο χιλιάδης κατσίκια κί δυο χιλιάδης άγιλάδια κί δυο χιλιάδης χουράφια κί τριάντα ίννιά κάμαρης. Μόν’ τήν
μιάναν τήν κάμαρα δεν τήν έδουσαν κί τήν είχαν κλειδουμέν’. Κείνου τού
πηδί συλλουγίσκι τότι κί εΐπι μί τού νοΰ τ’. «Αύταΐς μένα τόσα πράμματα μοί
έδουσαν κί τήν ύστιρνή τήν κάμαρη τί τήν βάσταξαν κλειδουμέν; Τί νά έ
χουν μέσα; *Άς τσακίσου τήν πόρτα νά δγιώ μέσα τί έχουν κρυμμένου.
Ευθύς τότι δίν’ μιά κλουτσιά τήν πόρτα κί τήν τσακίζ’ κί βρίσκι μέσα
πουλλά πράμματα ακριβά κ’ ενα άλουγου έξυπνου ποΰ πλαλοΰσι σαν τή ιρουτιά, κί μία φουρισιά ρούχα χρυσά κί άρματα άπ’ τά καλλίτιρα.
Τότι κείνου τού πηδί ευθύς χουρίς νά χάσ’ κηρό παίρ’ φουράει κείνα
τά χρυσά τά ρούχα κί άνηβαίν’ τ’ άλουγου κι’ άρχιψΐ νά τού πλαλάη. Τού
άλουγο πώς πλαλοΰσι χτύψσι στήν πέτρα τού πέταλου τ’ κί άξι τού χτύπημα
κείνους παποΰς κί γυρνάει κί λέει τή γρηά. «Εΐδγις, γυναίκα, τί μάς έκαμι
αυτό τού πα?νληκάρ’; Νά! ά'νοιξι, φαίνιτι, τήν κλειδουμέν’ τήν κάμαρα κί
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πήρι τού άλουγο. Άγλήγουρα νά πάμι νά τού φτάσουμι,' νά δγιούμι πού
■θά πάη».
J
Πααίνουν τότι παποΰς κ’ ή γρηά κ! άνη βαίνουν άπού ένα κατσίκ’ κι1
αρχιψαν νά κυνηγούν τού πηδί. Τά κατσίκια πλαλούσαν πσυλύ άγλήγουρα κι
τού πηδί τού έφτασαν. Τότι κείνου άμα εΐδγι πού θά τού φτάσου γυρνάει
κί λέει στά κατσίκια:
— «Τού, κριθάρ’ πού σάς τάϊσα ν’ άπουμείκ’ στά πουδάρια σας!».
: , "Αμα εΐπι αυτά τά λόια ευθύς τά κατσίκια σταμάτσαν κί δέν μπουρούσαν νά πλαλήξουν. Τότι παποΰς κ’ ή γρηά γυρνούν ούπίσου πιζαϊς κι’ άνηβαίνουν σ’ άλλα δυο κατσίκια κι’ αρχιψαν πάλι νά κυνηγούν τού πηδί. "Αίμα
τού έφτασαν πάλι κείνου γυρνάει κί λέει στά κατσίκια.
— «Τού κιχρί πού σάς τάϊσα ν’ άπουμε ίκ’ στά πουδάρια σας!».
Ευθύς τότι τά κατσίκια στάθκαν κί δέν μπουροΰσαν νά φτάσουν τ’ άλουγο. Γυρνοΰν πάλι παποΰς κ’ ή γρηά κι’ άνηβαίνουν σεί άλλα δυο κατσίκια δυ
νατά κί αρχιψαν πάλι νά κυνηγούν τού πηδί. Πάλι, κείνου άμα είδγι πού
θά τού φτάσουν γυρνάει κί λέει στά κατσίκια:
— «Τού σουσάμ’ πού σάς τάϊσα νά άπουμείκ’ στά πουδάρια σας!».
"Αμα εΐπι αυτά τά λόια σταμάτσαν κι’ αυτά τά κατσίκια. Τότι γυρνούν
κί λεν παποΰς κί γρηά στού πηδί.
— Τώρα ίσύ θά φηύχς κί θά φηύχς στάς νά σοί πούμι έναν λόου γιά
τού καλό σ’. ,
Τότι τού πηδί στάθκι άπού μακρυά γιά νά τού χουρατέψουν τ ’ άφηντικά τ’ κί τού είπαν:
:— Τώρα τώρα θά φτάης στού βασιλέα, τού πατέρα σ’ τά χώματα
κουντά. Φυλαχτής καλά νά μή σοί γνουρίσ’ πατέρα σ’. "Αλλαξι αυτά . τά
ρούχα πού ψουρεΐς κί φόρισι φτσυχικά γιατί άμα σοί γνουρίσ’ πατέρας θά
προυστάξι’ νά σοί σφάξουν!..
Τότι τού πηδί πάει σ’ ένα χουριό άγόρασι κατ’ πρόστυχα ρούχα κί πάει
σ’ ένα παράμιρου μέρους κί τά φόρισι. "Αμα τάβανι άνέφκι πάλι τ’ άλουγου τ'- κί άρχιψι νά τού πλαλάη. "Εφτασι τότι σεί ένα μίρους πού ήταν ένα
χαντάκ’ πουλύ βαθύ ίσια μί ένα πηγάδ’ κί μακρύ άπού δώ ΐσια μί τά βουνά.
Ρώστι τότι τού πηδί γιατί εΐνι κείνου τού χαντάκ' κί τού είπαν:
— Βασιλέας πρόσταξι νά τού κάμουμι αυτό τού χαντάκ' κι’ οπχιους θά
μπουρέσ' νά τού άπηδήξ’ κείνους θά πάρ’ τού βασιλέα την κόρ’ γυναίκα.
Τότι τού πηδί ευθύς χουρίς νά χάσ' κηρό: μια δυο κί άπηδάει τού
χαντάκ’. Βασιλέας ήταν ίκεΐ μπρουστά τού είδγι κί δέν πίστιψι. Τού πηδί
τότε πάλι άπήδηξι κί βασιλέας θάμαξηκί εΐπι:
— ■Τόσ' κί τόσ’ άνθρουποι ηρταν ν’ άπηδήξόυν αυτό τού χαντάκ κί
δέν μπόρσαν νά τ’ άπηδήξόυν κί τώρα μάς ήρτι αύτός κασίδας νά τ’ άπη
δήξ; Ί γ ώ αυτό δέν τού πχιάνσι οσου δέ δγιω κί τρίτ' φουρά νά τ ’ άπηδήξ!...
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Ευθύς τότι τού πηδί χουρίς νά χάσ’ κηρό κόμα μιά φουρά τ ’ άπήδηξι
τού χαντάκ’.
'
I
'
' Βασιλέας τότι δεν άπώμκι λόου νά Jtfj κί πίστιψι την ανδραγαθία τοΰ
πηδιοΰ κί πρόσταξι εύθύς τότι νά τού πάρουν τού. παλληκάρ’ κί νά τού παν
στού λουτρό νά τού λούσουν κί νά του στουλίσουν κί νά τού φέρουν μπρουστά τ ’ κί νά τοιμαστοΰν νά κάμουν τή χαρά.
r
’’Εκαμαν τή χαρά, τοΐς στιφάνουσαν κί βασιλέας πάλι δέν τού γνώρσι
του πηδί τ’: Μόν’ κείνου κατάλαβι πού παίρ’ τή γυναίκα εΐνι άδιρφή τ ’.
Τ Ο Τ Α Γ Ρ ΙΜ ’ Τ Ο Τ Π Α Ρ Α Μ Τ Θ ’
ν , "Εναν κηρό ήταν ένας βασιληάς κί είχι τρία αγόρια πηδιά. Εΐχι κί έναν
παχτζέ κί σεί κείνουν τούν παχτζέ ήταν φυτηυμέν’ μιά εμουρφη μηλιά. Αυτή
ή μηλιά- εμαμνι πουλύ τρανά κί νόστιμα μήλα.
• ’Α π’ αύτά τά μήλα βασιληάς δέν μπουροΰσι νά φάη μισό. ’Έρχαυνίαν
ένα άγρίμ’ κί διάλιζι τά καλλίτιρα κί τά έτρουι. Βασιληάς λαχτάριζι άμά τί
νά κάμ’. Φώναξι μιά ’μέρα τούν μπαχτζιουβάνι τ’ κί τούν λέει. «Γιατί δέν
τά φυλάης τής μηλιάς τάμήλα;».
Μπαχτζουβάνς λαχανιασμένους τούν λέει. «Τί νά σοί πώ βασιλιά μ’
πουλυχρουνημέν. Κάθι βράδ’ έρχιτι σιούν μπαχτζέ ένα άγρίμ κί δγιαλέζ τά
καλλίτιρα κί τά τρώει. Τ ί νά κάμου ’γώ κακόμοιρους; Μπουρώ νά σταθώ ’γώ
άντίκρα σεί τέτοιου ένα άγρίμ ποϋ εχ’ ιφτά κιουφάλια;».
"Αμα τάξι αυτά βασιλέας άρχιψι νά συλλουέτι κί ήταν πουλύ πίκραμένους κί δέν μπουροΰσι νέ ψουμί νά φάη νέ τού παλάτι τ’ νά τούν χουρέσ’
απ’ τήν πιχισιά τ ’. Τότι τούν εΐδγι τού τρανό τού παλληκάρι τ’ κί τούν λέει.
Π ατέρα , μ’ βασιλέα γιατί εΐσι τόσου πιχισμένους κί νέ χουρατεύς νέ δρεξι
έχς γιά τίπουτα;
— "Αφσι μοι πηδί μ’, λέει βασιλέας, δέν ξέρου τί νά κάμου γιά αύ*
τήναν τήν μηλιά, πού μάς κάμ’ τόσα καλά μήλα κί ενατσκου δέν μπουρούμι
νά φάμι. ’Έ ρχιτι ενα άγρίμ’ κάθι βράδυ, ποϋ έχ’ ίφτά κιουφάλια κί δγιαλέζ
τά καλλίτιρα τά μήλα κί τά τρώει κί ϋστιρα φεύχ’. Τ ί νά κάμου κί γώ δέν
ξέρου. Συλλουιοΰμι, συλλουγιοΰμι κί νους μου δέν τού χουράει τί νά κάμουμι
γιά νά γλυτώσουμι οπού ένα τέτοιου φουβιρό κακό πού μάς ηύρι.
— *Α, πατέρα, λέει τού πρώτου τού πηδί τ’, μή σοί μέλ’ γιά τέτοιου
ένα πράμα. Στεΐλι κάμπουσου στράτηυμα νά πάν νά φυλάξουν άπού κάτ’
άπ’ τήν μηλιά κι’ αίμα ερτ τού άγρίμ νά πλαλίξσυν άπάνου τ’ κί νά τού χαν-,
τακώσουν.
—· Καλά λές, πηδί μ’, εΐπι βασιλέας, άμα δέν ξέρς ποΰ δλα τά στρα^
τεύματα εΐνι τρουμαγμένα άπ’ άύτό τού άγρίμ θαρρείς ίγώ ώς τώρα δέν
εβανα τόσου στράτηυμα νά φυλάξ’. Φυλάουν, φυλάουν κί άμα έρτ’ τού άγρίμ
κόμα μακρυά άμα εΐνι φουβοΰντι κί φεύγουν. Τ ί νά σοί πω, πηδί μ1, μεις

120

Γεωργίου Κ. Κωνσταντινίδου

απ’ αυτό τού πράμα γλυτουμό δεν -θά έχουμι κί στάσου νά δγιοΰμι ό Θεός

τί θά κάμ\
— Πατέρα, νά σοί πώ έναν λόγου; Ί γ ώ θέλου νά μόί δώης την ηύκής’ : κί θά πάου άπάψι μόν’ κ'ι μουνάχους θά φυλάξου οπού κατ’ στη μη
λιά κι θά κυττάξου οίμα ερτ’ τού άγρίμ νά τού οκουτώσου.
—- Μπρε, πηδί μ’, τί είνι αύτά ποΰ λες; τί μπουρεΐς νά κάμς σύ σεί
τέτοιου ένα άγρίμ’ άντίκρα; ='Ελα κάμι τά καλά σ’* Αυτό δεν είνι πράμα
για νά εν. Π ού μπουρεΐς ίσύ νά τά καταφέρω μι τέτοιου ενα άγρίμ’, ποϋ
έχ’ ίφτά πιουφάλια;
— Πατέρα, σοΐ παρακαλώ νά άφήσουμι τά πουλλά τά λόγια κί νά δγιοϋμι τή δουλειά μας. Ί γ ώ ξερού ποϋ θά τού σκουτώσου αυτό τού άγρίμ’. Δόσι
μοι σοί λέου την ηύκή σ’ κί την άδεια σ’ κι’ αφσι μοι νά πάου κί νά δγής
θά άπουρέσου νά κάμου τίπουτα η δέ θά μπουρέσου!.. Μόν’ σοί παρακαλώ
νά πής νά μοί τοιμάσουν ολα τά χρειαζούαινα άρματα κί νά μοί δώσουν κι’
δ,τ’ άλλου πράμα χρειάζουμι για νά φυλάξου την νύχτα κί νά δγης τί θά
κάμου...
— ’Έ! άφσϋ τόσου, τώβανις στού νοΰ σ’ αυτό πάνι νά δγιοΰμι τι θά
κάμς! Εΐπι βασιλιάς.
Τότι πάει τρανός γυιός στού μέρους κείνου ποϋ είχαν τά άρματα κί
δγιάλιξι ενα καλό σπαθί κί ενα καλό τιουφέκ’ κ1 ενα εμουρφου πιστιύφ.
Ντύθκι καλά καλά, τούν παν οί δοΰλ’ άπού κάτ’ στή μηλιά ένα καλό χαλί,
τού έ'στρουσαν, ξαπλώθκι άπού ’πάν’, πηρι κί μια σισέ ρακή κί άρχιψι νά
πίν’ κί φύλαη πότι θά ερτ’ τού άγρίμ’ νά τού κόψ’.
Βράδυασι. ΙΙή ρ ι νά σουρουπχιάσ’ κί φάνκι τού φ ιγγάρ’ κί τά άστρα.
Νά! τού άγρίμ’ αρχιψι νά ερχητι. 'Ά μ α αρ,χιψι νά φουνάσ’ κί νά μουγκρίσ’
δυνατά καϋμένους τοΰ βασιλιά γυιός φουβηθκι κί πηρι τά λίγα τ τά πουλλά
κί τώδουσι δρόμου.
Ή ρ τ ι κατόπ’ τού άγρίμ’, εΐδγι ίκεΐ τά χαλιά κί την σισέ τής ρακής κι
γέλαση γιατί κατάλαβη που τού καρτιροϋσαν κί άνέφκι άπάν στη μηλιά
δγιάλιξι τά καλλίτιρα τα μήλα, τά έφαγι κί στα ύστιρνά, όταν θά πήηνι
εμασι δυο τρία σκουληκουφαουμένα μήλα κί τάβανι κουντά στή σισέ τής
ρακής γιά νά τής πιριπαίξ’. Τάχα για μεζέ.
Την άλλ’ την ήμερα, παέν’ στούν πατέρα τ’ μεγάλους γυιός κί κατσου
φιασμένους στέκουνταν μπρουστά τ’ κί στόμας τ ’ δεν άνοιγι νά πή λόου στούν
πατέρα τ’!
— Έ ! πηδί μ, πώς σοί πάη; άπώμνεις μί τά λόια σ; Είδγις ίγώ δέ σ’
έλιγα ποϋ δέ θά μπουρέης νά κάμς τίπουτα. Νά τί εκαμις· πίι-ς κάμποσου
τρόμαξίς απ’ τοΰ άγριμνιοΰ την φσυνή κί γύρσις μί άδεια χέρια. Κόμα μια
φουρά νά μην άνάκατώνισι σεί κάθι μια δόυλιά.
— ’Άφσι, πατέρα, είπι ό γυιός, έκαμα μιά δουλειά πού δεν την τρων’
τά σκυλιά. Τί μοι χρειάζουνταν νά πάου νά χώνουμι σεί τέτοια πράματα;
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Καλά πού δεν έπαθα κί τίπουτα. Ό Θεός μοί.φώτισι κι ευθύς εφκα.
Ίκ εΐ πού έλιγαν αυτά πατέρας κι γυιός νά ερχιτι κι δεύτυρους γυιός τού
βασιλιά κι τούν λέει τούν πατέρα τ ’.
—- Π ατέρα, είνι τόσους κηρός, πού σοί γλέπου λυπημένουν. Λεν μοί
λες τί εχς;
— ”Ε! άφσι μοι πηδί μ’ κί ίσύ μή μοί ζαλίης τώρα μή τά λόγια σ’.
— “Οχι. πατέρα, άν μ’ αγαπάς θέλου κί μένα νά μοί πής τί εχς. Μόν’
τούν τρανόν τούν άιδιρψό μ’ -θά τά λες δλα. Κί ίγώ πηδί σ’ εΐμι. Τ ί μαθαίνς
οπού μένα άν κρύψ’ την πίκρα σ’;
— "Αχ! πηδί μ’ τί νά σοί πώ. Δεν ξέρς στού παχτζέ μοΰ εχουμι μια
μηλιά πού κάμ’ νόστιμα μήλα;
— Έ !;
— "Εφάϊς ώς τά τώοα κανένα ιιήλου οπού κείνα;
— “Οχι!...
^
μ
‘
— Νά, κάθι βράθ’ ερχιτι ένα άγρίμ' μί ίφτά κιουφάλια κί παέν’ μα
ζών* δλα τά γινουμένα τά μήλα κί τά τρώει κί μάς ενατσκου δε μάς αφή ν’
νά φάμι..
— Ί γ ώ , πατέρα, κείνου τού άγρίμ’ τού καταφέρνου.
— Μή μπρε πηδί μ’ πιτχέσι ετσ*. =Έτσ* εκαμι κί τρανός αδιρφός κί
τώρα κάθιτι συλλουγισμένους κί σάν μαϊμένους δεν θέλ* ν’ άνοίξ’ τού στό
μα τ ’. Ί γ ώ έστειλα δλα τά στρατέματα μ’ κί παν νά φυλάξουν κί δεν μπόρσαν
νά κάμουν τίπουτα. "Αμα τού εΐδγιαν τού άγρίμ’ έφκαν. Π άει ψες κί τρα
νός αδιρφός νά φυλάξ’ από κάτ’ στη μηλιά κι’ άμα άξι τ’ άγριμνιοΰ τή
φουνή δά> πάν οί γιαλλ’ εφκη σάν κατουρμένους γάτους.
— Π ατέρα, νά σοί πώ έναν λόου. Αυτά τά λόια ίγώ δεν τά πέρνου γιά
πέντι παρά&ις. Θέλου νά μοί άφήης κί μένα νά πάου άπόψι από κάτ’ στη
μηλιά νά καρτυρέξου κί νά δγιούμι τί Μ κάμου. Τούν ξερού γώ τούν τρα
νόν τούν άδιρφόν μ’ τί φουβιτσιάρς πούνι. "Αμα άξι κάμποσου μιά φουνί
έχασι κί τ’ αυγά κί τού καλάθι. Δόσι μοι την ηύκή σ’ νά πάου κί νά δγής
Ιγώ τί κάμνου.
— 5Έ, αφού εΐνι ετσ’ πάνι κί σύ νά δγιούμι τί θά κάμς. Τότι πάει
γιάλλους γυιός τ’ διάλιξι τά καλλίτιρα τά άρματα κί τά φόριξι, πήρι κ ’
ένα κιλίμ κ ’ ένα μαξιλάρ κί πάει κί τάστρουσι άπού κάτ’ άπ’ τή μηλιά τούν
ήφιραν κί μιά τσιότρα κρασί-κί άρχιψι νά πίν’. Ίκ εΐ πού έπινι ακούει άπού
μαικρυά ένα βαθύ βαθύ μονγκρισμα. Τότι αυτός τσιτώθκι νά άκούσ’ άπού πού
ερχιτι ή φουνή. "Τστιρα, άπού κάμποσου άρχιψι τού άγρίμ’ άπού λίγου νά
φαίνητι. Τότι άμα εΐδγι ού δεύτιρους γυιός τού βασιλέα τέτοιου ενα φουβιρό πράμα μί ίφτά κιουφάλια δεν τούν κράτσι παραπάν’ νά σταθή άπού
κάτ’ άπ’ τή μηλιά μόν’ άμα κόντιψι κόμα λίγου τού άγρίμ’ πήρι τά μπάρμπαλά τ’ κί κρυφά κρυφά άπού γαλιουτσκα εφκι. Τού άγρίμ’ τότι παέν στη
μηλιά γλέπ’ την τσιότρα τού κρασί κί λέει. *Α αύτίς ιδώ κάθι μέρα μοί
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φέρνουν πχιτά νά πχιώ. Καλά! “Ας τοϊς δώσου κίγώ κανένα σκουληκουφαουμένου μήλου νά φάν νά μην λιμπιστούν.
Τότι άνέφκι τού άγρίμ’, μάζουξι δλα · τά ίνιμένα μήλα κί τάφαγι κι
παένουντας άφσι κουντά στήν τσιότρα άνάμισ’ μήλου, για νά τοϊς περιπαίξ’.
Τήν όίλλ’ τήν ήμερα προυι προυι παέν δεύτιρους γυιός άπού κάτι σ.τή
μηλιά κί τί νά δγή, άνάμισ’ σκουληκουφαουμένου μήλου κουντά στην τσιότρα
τ’ κι’ οχ άλλου τίπουτα. "Αμα τά ΐδγια αυτά τοΰ ήρτι νά λιγουθυμήσ’ κί
μαραμένους μαραμένους κίνσι νά πάη στούν πατέρα τ ’.
Δε σοί έλιγα πηδί μ πού δέ -θά μπουρέησ’ τίπουτα νά κάμς; Νά! τά
πρόκουψις κί σΰ. Μοί ήρτις τώρα ίδώ μί άδεια χέρια. "Οταν σ’ έλιγα ’γιο
νά μην άνακατώνησι ικεϊ που δεν πρέπ’ δέ μ’ άκουης. «Θά πάου θά πάου
’γώ νά τού σκουτώσου τού άγρίμ’». Νά τού σκότουσης τώρα άνάπουδα!..
Ίκει.ποΰ ελιγι αυτά πατέραχτσ’ κί οι δγυό γοί τάκουαν μί συλλοιή νά
έ'ρχιτι κί εμ μικρός γυιός τ ’ κί λέει:
-—■ Πατέρα, τί τά μαλλώνσ’ τάδέρφια μ’ κί στέκουντι έτσ’ συλλουγισμένα; Τ ί σοί έκαμαν; Γλέπου αύτίς τής μέρης δλις ήστι λυπημένις κί ’γώ
δεν ξερού τίπουτα. Π έτι μοι κί μένα νά ξερού. “Αν έ'χτι καμμιά σταν«χώ
ρια μπουρώ γώ νά βρω τήν εύκουλία.
— "Αί νά πας νά χαθής κί σύ, λέει πατέρας, τώρα ό'λις κι’ ολις έκα
μαν ο,τ’ ήταν γιά νά κάμουν τώρα σύ άπάμνης νά τά Ισιάης δλα.
— "Οχ! πατέρα, δε θέλου έ'τσ’ νά μοί καταφρουνάς γιατί είμι μικρός.
Σοί παρακαλώ νά μοί πής κί μένα τί σταναχώρια έχς νά ξερού κί ’γώ.
— "Ε! “Ας σοί πώ. "Αμ τί ούφιλεΐ νά τά λέμι άφοϋ δεν μπουροΰμι νά
6ρούμι τού γιατρικό τ ’. Ξέρς πού έχουμι μιά καλή μηλιά μέσα στού μπαχτζέ
πού κάμ’ τέτοια καλά μήλα. .Αυτά τά μήλα έρχιτι κί τά τρώει ένα φουβιρό
άγρίμ’ πού έχ’ ιφτά κιουφάλια κί κανένας δεν μπουρεΐ νά σταθή άντίκρα. τ,
νέ μπαχτσουβάνς, νέ τά στρατεύματα μ’, νέ κανένας άλλους. Τψέ κί προυι (ιέ
παν κί ταδέρφια σ’ τά προυκουμμένα γιά νά τού σκουτώσουν κι άμα άξαν
τήν φουνή τ’ ’δω παν οι γιάλλ’, πήραν τά λίγαις τά πουλλά ν' εφκαν απ’,
τού φόβου τσ’ κί τώρα στέκουντι Ιδώ σαν συλλουισμέν’. Π ού πάν τά τρανά
τσ’ τά λόγια;
— Ίγώ , πατέρα, νά σοί πώ εναν λόου; Δεν αγαπώ τά τρανά τά λόια
κί σοί παρακαλώ μόν’ νά μή δώης τήν αδγεια σ’ νά πάου κί γώ νά δγιώ
τήν τύχη μ’.
— Π η δί μ’, «μή φυτρώνς ίκεΐ πού δέ σοί σπέρνουν» δέ σοί χρειάζεα
νά παένς σεί τέτοια φόβγια μέργια «πλάκουνι τ’ αυγά σ’» κί δέ σοί χρειάζιτι πιρσσαίς πηνισές κί μεγάλα πχιασίματα, Π ά ν τά τρανήτιρα- σ’ τ ’' α
δέρφια κί δεν έκαμαν τίπουτα κί σύ τώρα σοί τσιτσικώθκι νά πά νά κάμς τά
«τάσα πάσα».
; — Πατέρα, σοί παρακαλώ* νά μή μοι καταφρουνάς έτσ’ γιατί ,ειμι- μι-
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κρός. Κάμι κι τού δικό μ’ τού θέλημα κ’ έχ’ δ Θεός, δεν θά βγής γιαλασμένους.
J
— ’Ά νά πας στην ούργή τοϋ Θεού μπρε χαμένι, ο,τ’ θέλς κάμει- δεν
άνακατώνουμι! τόσ' ώρα ιδώ μοί πουνουκιουφαλάς.
"Αμα είπι αυτά πατέρας δέ χάν κηρό ού μικρός γυιός κί παέν αρμά
των ιτι κί πάει άπού κάτ’ στην μηλιά κι κάθησι στά ξηρά τά χώματα κι
φυλάει νά ερτ’ τού άγρίμ. Ίκ εΐ που καρτιρούσι νά! ερχιτι τού άγρίμ’ μί
της φουναΐς. Τότι τού πηδί τοιμάσκι κι τσιτώθκι καλά για ν’ άκούσ’ άπού
ποϋ ερχιτι τοϋ άγριμνιοΰ ή φουνή, Ίκ εΐ ποϋ άφικριοΰνταν τού πηδί γλέπ’
άπ’ άντίκρα τού άγρίμ’ ποϋ ερχουνταν μί τά ιφτά τά κιουφάλια τ’. .
"Αμα ήρτι κουντά στη μηλιά τού πηδί ίκεΐ ποϋ στέκουνταν κρυμμένου
μέσ’: τά κλαδιά τής μηλιάς τραβάει μια τού σπαθί τ’ κί λέει «ελα τού μπαμπά
μ’ ηϋκή» κί ηύθύς πήρι σεί μιά φουρά τά έξ κιουφάλια τοϋ άγριμνιοΰ. Τού
άγρίμ’ ευθύς τότι πήρι τά λίγα τ ’ τά πουλλά κί ’ματουμένου ά'ρχιψι νά φεύχ’
κί δέ γύρσι νά δγή ποιος ήταν κείνους ποϋ τάκουψι τά κιουφάλια τ’.
Τότι τού πηδί δγιάλιξι τά καλλίτιρα τά μήλα κί τά πάει τούν πατέρα
τ ’ μί μιά χαρά.
"Αμα ΐδγι πατέρας αυτά τά μήλα θάμαξι κ ί άρχιψι νά ρουτάη τού
πηδί τ’ πώς τά κατάφιρι.
Τότι τού πηδί τ’ άρχι-ψι νά λέη πώς ήρτι τ’ άγρίμ' κί πώς άμα εφτασι
στη μηλιά ποϋ τωκουψι τά έξ τά κιουφάλια τ’. Τότι πατέρας τ’ χάρκι πιρσσο
κί δεν εΐχι τόπου νά τού 6άν’ τού πηδί τ’. Κατόπ’ φώναξι κι τοΐς άλλοις τοΐς
γοί τ ’ κ ί αρχιψανι πατέρας κί γυιός νά τά λεν μί τη χαρά τς. ΟΙ άλλ’ (dl γοί
άμα τάξαν αυτά άρχιψαν νά ζουλεΰουν κί τοΐς πήρι ένας φθόνους στην
καρδιά τς κί δσου ακόυαν τού μικρότιρου τ’ αδέρφι τς ποϋ έκαμι τέτοια
δουλειά φεΐδγια ξιρνοϋσαν κί δεν μπουροϋσαν νά τού φτουρέσουν.
Κατόπ’ τά τρία τ ’ αδέρφια σηκώθκαν κί πάν νά δγιούν τ ’ άγριμνιοΰ
τά κιουφάλια ποϋ άπώμκαν άπού κάτ’ στη μηλιά. "Αμα πάν ίκεΐ τί νά δγιούν;
Κυττάζουν έξ τρανές κιουφαλούκλις ποϋ γκυλιοϋνταν μέσ’ τά γαίματα κί θά
μα ξαν. Ίκ εΐ ποϋ τά κύτταζαν τά κιουφάλια γλέπουν τής σταλαματχές τά
γαίματα ποϋ εκαμναν εναν ΐσιουν δρόμου.
— *Α! είπαν, φαίνιτι τού άγρίμ’ αύτόναν τούν δρόμου πήρι. Ά ! νά
πάμι κ’ ημείς νά δγιούμι ποϋ εΐνι φούλια τ’ νά τού 6ρούμι.
Τότι πήραν τούν δρόμου αυτά τά τρία τέώέρφια κ ί άρχιψαν νά πααίνουν δπου έγλιπαν τά γαίματα. Π ά ν πάν κάμπουση ώρα κί στά ΰστιρνά
έφτασαν σεί ένα πηγάθ’ ποϋ χώθκι μέσα τού άγρίμ’. Σκάφτουν μέσα τά πηδιά κί τί νά δγιούν; Βαθύ! καί σκουτεινό πάρα πουλύ. "Αρχιψαν τότι νά
συλλουγιούντι πώς νά κάμουν γιά νά σειβοΰν μέσα στού πηγάθ’. Γυρεύκαν
κατά ’δώ κατά κεΐ κί ηύραν ενα μακρύ σκοινί.
— rA, λέει τού τρανό τού άδέρφ’, κατιβάστι μοι μέσα στού πηγάδ’ νά
δγιοΰμι θά μπουρέσου νά βαστάξω; Τότι τάλλα τά δυο τάδέρφχια τ’ τόυ
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πήραν κί τού εδισαν μί τού σκοινί κι’ άρχινιψαν νά τού κατιβάζουν. "Αμα
πριν νά τού κατιβάσουν τά εΐπι. «"Οταν σάς λέου δεν κάϊκα νά άπουλνάπ
τού σκοινί κι’ άμα σάς πώ κάϊκα τότι νά μοί τραβίξτι άπάν’».
Τότι τάδέρφια τ’ άπού λίγου λίγου απουλνοΰσαν τού σκοινί κί τρανός
άδιρφόχτσ’ ελιγι «δεν κάϊκα, δεν κάϊκα» κί οσου ελιγι έτσ’ τάδέρφχια τ’
απουλνοΰσαν. Ευθύς κατόπ’ άκοΰν μιά φουνη ποΰ φουνάζ’ άπού μέσα «κάϊκα»
κί τά πηδιά άρχινιψαν νά τραβούν απάν’ τού σκοινί κί έβγαλαν τούν άδιρψό
τσ’. Έ κατσι ΰστιρα κείνους κί τοΐς εΐπι πώς. φουβήθκι απ’ τήν πιρσή τη
σκουτίδα κί δεν μπόρσι νά βαστάς’ κί γ ι’ αυτό φώναξι νά τούν βγάνουν.
Κατόπ’ λέει μισιός άδιρφός: Κατιβάστι κί μένα νά δγιοΰμι θά μπουρέσου νά βαστάξου.
Τότι τούν έπχιασαν κί κείνσυν κί αρχιψαν νά τούν κατιβάζουν άπού γάλια γάλια. κί κείνους τά ίδια ελιγι στην αρχή, «Αέν κάϊκα, δεν κάϊκα, δεν
κάϊκα, οσου ελιγι έτσ’ απουλνοΰσαν τού σκοινί κί άμα εΐπι τκάϊκα» ευθύς
αρχιψαν νά τούν τραβούν άπάν’ κί τούν έ'βγαναν. "Ύστιρα έκο.τσι κί κείνους
κί εΐπι τά ΐδγια σάν τούν τρανόν τούν αδιρφό τ’.
Τότι λέει έμ ού μικρός. Κατιβάστι κί μένα νά δγιοΰμι ώς πού θά μπουρέσου νά βαστάξου. Ά μά θά σάς πώ, λέει, μένα νά μοι κατιβάστι όταν λέου
κάϊκα, κι’ άμα πώ δεν κάϊκα τότι ηύθύς νά μοί τραβίξτι άπάν’.
— Καλό, είπαν, τάδέρφχια τ’ κί τούν έδισαν κί πήραν άπού γάλια γά
λια νά τούν κατιβάζουν. Κί οσου τούν κατέβαζαν κείνους ελιγι κάϊκα, κάϊκα,
κί δσου ελιγι έτσ’ τούν κατέβαζαν. Τούν κατέβασαν, τούν κατέβασαν, τούν
κατέβασαν κί κείνους όλου έλιϊ κάϊκα. Σ τα ύστιρνά εφτασι στούν πάτου κί
πάτσι κάτ’ κί έλυσι τού σκοινί κί γλέπ’ σεί εναν άλλουν κόσμου ποΰ εφτασι,
κί άρχιψι νά πουρπατάει μέσα γιά νά δγή τί μέρους είνι αυτό; Νά δγιοΰμι
θά μπουρέσ’ νά μάθ’ πχιό βασιλείου είνι; Τά πηδιά άπού πάν’ απ’ τού
πηγάδ’ φύλαξαν, φύλαξαν κι’ όταν είδγιαν ποΰ άλάφρυνι τού σκοινί τού
τράβιξαν άπάν’ κί θάρρεψαν τ’ αδέρφι τσ’ ποΰ τάχραγι τ’ άγρίμ’, κι’ άλλου
λυπημένα κι’ άλλου χαρούμινα τράβιξαν κί πάν στού βασιλικό τού παλάτι
κί είπαν τά πάθχια τσ’ τούν βασιλέα.
Τότι βασιλέας τά μάλουσι γιατί τού κατέβασαν τ ’ αδέρφι τσ’ τόσου
βαθειά κί τώφαγι τ ’ άγρίμ’.
Κείνου τού πηδί ποΰ κατέφκι κάτ’ στού πηγάθ’ άρχιψι νά πουρπατάη
κί γύρσι γύρσι πιρσά μέργια κί στά ύστιρνά εφτασι σεί ένα σπίτ’ ποΰ είχι
πιρσαΐς ούτάδις. Π α α ίν’ ακούει τούν πρώτουν τούν ούτά κί τί νά δγή;
"Ενα κουρίτσ’ κάθουνταν μέσα κί είχι εναν μάγκανου μπρουστά τ’ κί μάγ
κανους κιντοΰσι. Τού εΐδγι τού εΐδγι κάμποσου αυτό τού πράμα κί ΰστιρα
βγήκι δξου άπ’ τούν ούτά κί σφάλσι τήν πόρτα. Κατόπ’ πααίν’ στην άλλ’
τήν πόρτα κι’ άμα ανοιξι γλέπ’ μέσα ενα κουρίτσ’ κάθουνταν κί είχι ένα
ταίρι ’μπρουστά τ’ κί μέσα στού ταίρι μιά ασημένια ταζή κυνηγοΰσι εναν άση
με νιουν λαώ κί δεν πουροΰσι νά τούν φτάσ’. Στάθκι κάμποσου κί εΐδγι αυτό
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τού πράμα κι κατόπ’ βγήκι ο ξου κι σφάλσι την πόρτα. Κατόπ’ πα·αίν’ οτούν
όίλλουν τούν ούτα κι γλέπ’ πάλι ένα άλλου κονρίτσ’ ποΰ καλούνταν κι εΐχι
μπρουστά τ’ ενα ασημένιου ταψί κι μέσα ατού ταψί μια κλώσσα ασημένια
ασημένια μί τά κλουσουπούλια τ’ ετρουαν κριθάρ’ κί κιχρί. Ά μα κείνου τού
κριθάρ’ κί τού κιχρί δεν ήταν αληθινό μόν’ ήταν μαργατάρ’. Τού είδγι τού
εΐδγι κι' αυτό τό πράμα κί κατόπ’ βγήκι οξου κί σψάλσι την πόρτα κί πααίν’
κόμα στούν παρακείθι τούν ούτά. "Αμα άνοιξι την πόρτα γλέπ’ μια μπαμπού
κί τού λέει.
— Καλούς ούρίστι, πηδί μ! Π ώ ς ήρτις ίδώ σ’ αυτόν τούν αχαμνόν
τούν τόπου; Ά χ δεν ξέρς τί μέρους εΐνι αυτό! Ί γ ώ έχου ένα φουβιρό πηδί
πού τοϋ λεν άγρίμ. Κείνου τρώει άνθρώπ’, κί τώρα άμα έρτ’ ίδώ κί σοί δγή
θά σοί φάη. Ά ς εΐνι ποΰ τ’ άπόμνι ενα κιουφάλι. Μόν’ για νά σοί γλυτώσου άς μήν πχιάνουμιστι στα λόγια ελα νά σοί κρύψου μέσα σ’ αυτό τού
μπουχαρί, νά μη σοί νοιώσ’ όταν θά ερτ’.
Τότι άνοιξι ή μπαμπού ενα μπουχαρί κί χώθκι μέσα τού πηδί κί σημαζώθκι κί εκατσι Ικεί ζαρουμένου.
Πιρνάει καμπόσ’ ώρα κί έρχιτι τού άγρίμ’ μί τά μουγκρίσματα.
— Μάνι! άνθρουπέλις μοί μυρίζουν! ποιος εΐνι Ιδώ κρυμμένους; βγάλτουν τούν φάου!..
— Ά μπρε κί σύ! άνθρουπέλις σοί μυρίζουν. Τ ι ξέρς πόσις άνθρώπ’
έφαϊς εσκασις σήμερα κί τώρα τά δόντια σ’ μυρίζουν άπ’ τά κριάτα. .
— Μάνι! σοί λέου ιδώ άνθρουπέλις μοί μυρίζουν! πχιόναν τά πουλάς
αυτά; ίγώ δεν τά πέρνουΐ Π οΰ τούν εχς αύτόναν τούν άνθρουπου κρυμμέ
νου; Λεϊξι μοι τουν νά τούν ψάου!
— Νά μπρε σκυλλί, σκασμός, πάρι αυτήν την σκίζα κί σκάλσι. τά δόντια
σ’ νά δγής πόσα άνθρουπίσια κουμμάτια θά βγάλς άπού μέσα.
Π ή ρ ι τότι την σκίζα τού άγρίμ’ κί άρχιψι νά σκαλνάη τά δόντια τ ’.
Τά σκάλσι τά σκάλσι κάμποσου κί έβγανι ένα άνθρουπίσιου πουδάρ’. Π έρασι καμπόσ’ ώρα κί πάλι σκάλσι τά δόντια τ’ κί έβγανι ενα άνθρουπίσιου
χέρ’. Κατόπ’ έβγανι ένα κιουφάλι κί ύστιρα άλλα μικρότιρα κουκκαλούδια.
Εΐδγις, λέει μάνα τ’, δέ σοί ελιγα ίγώ πού μυρίζουν τά δόντια σ’ κί
σύ έλιγις ποΰ έχου άνθρώπ’ κρυμμένοις!..
Τότι ήσύχασι τού άγρίμ’ κί πλάγιασι κί δλην την νύχτα κοιμήθκι χάρ
χούρ ώς τού προυΐ. "Αμα ξημέρουσι βγήκι οξου κί πάει νά φάμ άνθρώπ’.
Τότι άνοιξι τού μπουχουρί ή μπάιτπου κί βγήκι οξου τού πηδί κί θέλσι νά
βγή νά γυρίσ’ στήν πουλιτεία. Φόρσι τού σπαθί τ’ κι’ άρχιψι νά πουρπατάη στού δρόμου. Ίκ εΐ ποΰ πουρπατοΰσι κί κύτΐαζι δλα τά μέρια, γλέπ’ σ’
ενα μέρους κάμπουσου πλήθους ποΰ ήταν μαζουμέν’ κί κατ λαλήματα πώπιζαν. Π αέν κουντά κί ρουτάει τί εΐνι κεϊνα τά λαλήματα. Τότι τούν λέν:
— "Αχ! παλληκάρι μ ’, τί ήταν κί ήρτις. κί σύ σ’ αυτόν τούν κόσμου!
Ίδώ δεν ξέρς μεΐς τί ύπουφέρνουμι άπ’ αυτό τού άγρίμ... κάθι μέρα τώχούμι
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μαθημένου· να'τού δίνουμι άπού ενα κουρίτς νά τρώη. Κ ι’ αίμα δεν ιού δώ
σου μι θυμών’ κι κάμ’ άνου κάτ’ τούν" κόσμου. Νά σήμιρα πάλι ιού τβίμασαμι ένα κουρίτς που γλέπς Ικεΐ σεί κείν’ την πέτρα άπάν\ στούλισμένου
σαν τη νυφ’ κι φυλάουμι νά έρτ’ τού άγρίμ’ κί νά πάη νά τού φάη... Τού
έντυσαμι τού καϋμένου τού κουρίτσ* σαν την νύφ’ κί τού στόλσαμι καλά γιατί
αυτή είνι ή ύστιρνή τ’ μέρα.
Τότι γυρνάει κί λέει τού πηδί τοις άνθρώπ’ κείνοις.
— Αύτό τού άγρίμ’ μόν’ κουρίτσια τρώει; δεν τρώει κί παλληκάριά;
— Π ώ ς δεν τρώει. Τρώει!.. Νά μη θέλς κί σύ νά σοί φάη;
— Ναι τέτοιου ενα πράμα συλλουγιοΰμι, λέει τού παλληκάρ’, θά σάς
παρακαλοΰσα νά πάτι νά μοί βάντι ικεΐ κουντά στον κουρίτς άπάν’ σεί κείναν την πέτρα, νά μοί φάη κί μένα τού άγρίμ’.
—- Γιατί ίσύ άπουψάσισις τούν έαυτό σ’ κί θέλς νά σοί φάη τού άγρίμ;
ρουτάει ένας.
·
— 5Έ!.. 5Έ τσ’ θέλου, είπι τού πηδί.
Τότι τού πάν κί τού εβαναν ικεΐ κουντά στού κουρίτσ’ άπάν’ σεί κείναν την πέτρα κί 8λ’ οΐ άνθρουποι κύτταζαν άπού μακρυά πώς θά έρτ’ ύστιρα άπού καμπόσ’ ώρα τ ’ άγρίμ’ κί θά φάη κί τού κουρίτσ’ κι τού παλ
ληκάρ’.
'
"Αρχιψι ύστιρα τού πηδί νά τοιμάζιτι κί μί τρόπου εβγανι τού σπαθί τ’
γιά νά κόψ’ τού αγριμιού τού κιουφάλ’ κί παληγοροϋσι τού κουρίτσ’ κί τού
έλιγι νά μή φουβάτι γιατί θά τού γλυτώσ’ απ’ τού κακό. Τού καϋμένου τού
κουρίτσ’ δεν πίστηυι κί ολου έκλίι.
Π έρασι καμπόσ’ ώρα νά τού άγρίμ’ άκούσκι φουνή τ ’ κί ύστιρα φάνκι
άπ’ άντίκρα. Τότι τού κουρίτσ’ τού πήρι φόβους κι’ αίρχιιψι. νά τσιρουμαχάη κί νά κλαίη πώς θά χαθη. "Αμα είδγι τού άγρίμ’ άπ’ άντίκρα πού εΤνι
άντί ενα, δυο κουρμιά γιά νά φάη χαμουγέλασι κί εΐπι μί τού νουν τ’ : «"Λ!
άπόψι μοί τοίμασαν κί μοί ηφιραν δυο κουρμιά νά φάου. ”Έ, κόμα καλά.
Νά χουρτάσου καλά». Κι’ άρχίνιψι νά άκουνάη τά δόντια τ’ κί νά ’τοιμάζιτι. Κ ι’ άμα πάει κουντά κ’ έκαμι νά άνοίξ’ τού στόμαρου τ’ γιά νά χάψ’;
τού κουρίτσ’ τού πηδί τραβάει τού σπαθί τ’ κί χάρτ’! κόφτ’ σεί μιά φουρά
κείναν την κιουφαλοΰκλα τ’ άγριμνιοΰ.
Τού κουρίτσ’ άμα ΐδγι αυτό τού θάμα άρχιψι νά γιαλάη κί χαρούμινου
πήρι νά φουνάζ’ τής άνθρωποι τ ’ νά ερτουν νά τού κατιβάσουν άπού κεί-;
ναν τήν αψηλή την πέτρα.
Ευθύς πλάλιξαν πουλύς κόσμους κί κατέβασαν τού κουρίτσ’. Τού παλ
ληκάρ’ άπήδηξι μουνάχου τ’ κι’ άρχιψαν ολους κόσμους νά τού χαίρουντι κί
νά τού πηνούν πώς κατάφιρι τέτοια μιά άνδραγαθία. Κατόπ’ ήρταν πατέρας
κί μητέρα τού κουρτσιοΰ κί προυσκάλιασαν τού πηδί νά ερτ’ στού σπήτι τς
νά τού κάμουν ένα τραπέζ’ γιά νά τού ευχαριστήσουν τέτοιου καλό πού
τούς έκαμι.
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• Τότι του πηδί σκώθκι κί πάει ατού σπήτ’ νά γειτουνέψ’ για νά τού κά
μουν τή 1φιλιά. Ίκ εΐ ποΰ. πήγηναν στού δρόμου ερχιτι κί τοίς άντιπρύζ:’ ένα
τρανό, τρανό πουλί (αυτό ήταν μια τρανή καρακάξα) κί τού λέει τού πηδί.
— “Ωρα καλή! παλληκάράκι μ' ό Θεός σοί φώτισι κί ήρτις στού δικό
μας τού βασιλείου κί κατάφιρις αυτό τού φουβιρό τ’ άγρίμ’. “Αχ! δεν ξέρς
τί επαθα γώ απ’ αυτό τώρα τόσα χρόνια. Κάθι χρόνου γιννοΰσα καρακαζού
δια κί τά εΐχα στη φούλια μ’ σ’ ενα αψηλό δένδρου, κι’ άμα κάμποσου ξι/τινάζουνταν κι’ επιρναν άπάνου τσ’ νά ερχουνταν αυτό τού δγιαβουλιμένου V
άγρίμ’ κί τάτρουγι ολα. Τώρα πχιά γλύτουσα κί γώ κί τά πηδγιά μ* άπ?
αυτήν την φουβέρα κί άπού σένα τού ξερού αυτό τού καλό. Ζήτιξι ο,τ’ θέλς
νά σοί κάμου. “Οπου θέλς μπουρώ νά σοί πααίνου. ’Ανέβα άπάν’ στη ράχη
μ’ κί μη φουβάσι. Μόν’ κύτταξι νά μοι θρέφς, γιατί άμα πεινάσου, κόφτουμί
κί σοί ρίχνου κατ’.
Τότι τού πηδί γυρνάει κί λέει.
« Ίγώ άπού σένα άλλ’ καλουσύν’ δε θέλου μόν’ θέλου άπού κείνου τού
πηγάθ’ νά μοί βγάνς άπάν. Τ ί θέλς νά σοί ταγήσου; πόσου ψουμί κί πόσου
κριάς σοί χρειάζιτι γιά νά μοί βγάνς οσου/κεϊ άπάν;».
— «Σαράντα ψουμιά, κί σαράντα τουλούμια νιαρό κί σαράντα αρνιά
μοί φτάνουν».
-— Καλά, είπι τού πηδί, ώς αύριου τού πουρνό θά συλλουιστώ κί σοί
λέου τί θά κάμου. ’Έλα αύριου στού σπήτ’ αυτού τού κουρτσιοϋ κί κεΐ χονρατεύουμι πάλι.
Τότι τού πουλί πέταξι κί τού πηδί μί τού κουρίτσ’ μαζή κ'ι μί τοϊς αλλοις τοΐς άνθρώπ’ τράβιξαν κί παν ίσια στού σπίτ’, Ίκεΐ τότι έκατσαν κί
έφααν καλά κί χόριψαν κί τραβοϋθσαν κ’ .έπιξαν κί ηύχαριστήθκαν καλ,ά
καλά. Τού πρωί γυρνάει κί λέει τού κουρτσιοϋ πατέρας στού πηδί. «Έ ! πηδί
μ ’, τώρα Ισύ μάς γλύτουσις τού κουρίτσι μας κί μάς εκαμις τόσ’ κί τόσ’
καλουσύν’. Π έ νά δγιοΰμι τώρα κί σύ τί καλό θέλς νά σοί κάμουμι; ΓΙέ,·
κι’ δ,τ’ θιλίης θά τού κάμουμι. Τούν λόου σ’ δυο δέ θά τούν κάμουμι.
Τότι γυρνάει κί λέει κί τού πηδί.
·
— «“Αχ! τί νά σάς πώ; Ί γ ώ τόσου πουλύ ηύχαριστήθκα άπού τούν
τόπου σας κί ολου ήθιλα νά εϊμι Ιδώ, κί μπουροΰσι στά ύστιρνά νά κάμουμι
κ ί ’καμμιά συμπιθιριά. “Αμ τί νά κάμου πού εχου στούν άλλουν τούν κόσμου
κί πατέρα κί μητέρα κι’ αδέρφια κί συγγινεΐς. Γιά αυτό θά σάς παρακαλέσου νά μοί βοηθήστι νά πληρώσου αύτήναν την καρακάξα πού μί χουράτιψι
ΐχτές στού δρόιμου κί νά πάου στην πατρίδα μ’».
.
— “Ω! αυτό πού θέλς εΐνι μικρό πράμα. Τά ψουμιά κί τά αρνιά κί τά
τουλούμια τού νιαρό τώρα μπουροϋμι νά σ’ τά προυφτάσουμι. Μόν’ μεΤς στα-*
ναχουργιοϋμιστι ποΰ δέ θά μπουρέσουμι νά σοί εύχαριστήσουμι γιά την κα
λουσύν’ ποΰ εκαμις σεί ολου τού βασιλείου μας. Σοί παρακαλοΰμι ζήτιξι τί
άλλου θέλς νά σοί δώσουμι γιά νά μάς θυμάσι. Δεν θά σ’ άφηναμι νά ;ξ:ΐ-
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μακρένς απ’ τού βασιλείου μας αν δεν μάς έλιγις ποΰ έχς στούν άλλοι) τούν
πόσιμου πατέρα κί μητέρα κι’ αδέρφια κι συγγινεΐς. Ά μά άμα εΐπις πώς
εχς άνθρώπ’ ποΰ λαχταρίζουν για σένα πρέπ’ νά πας κί μεϊς δέ σοί άμπουδίζουμι, κι σύ νά πής νά κ(ίτς ίδώ, μεϊς δέ σοί κρατοήμι».'
Αυτά εΐπι πατέρας του κουρτσίοϋ κί τού πηδί γυρνάει κί λέει:
«Σάς παρακαλώ νά μήν στανουχουργέστι γιά μένα καθόλ’. Ίγ ώ καθώς
σάς είπα είμι πουλύ ηύχαριστημένους άπού σάς κί φτάνουν τόσης τιμαΐς ποΰ
μ’ έ'καμιτι. Τώρα θέλου νά μοί κάμτι κί τού ύστιρνό σας καλό κί ίγώ καμμιά
φουρά δέ θά σάς άστουχήσου».
— Τίπουτα, τίπουτα, λέει πατέρας τοΰ κουρτσιοΰ, κείνα ποΰ θέλ’ ή καρακάξα εΐνι ολα έτοιμα. Μόν’ τώρα εΐνι μια άλλ’ δουλειά. Δεν ξέρουμι άν
δέ -θά σοί δώσουμι βάρους. ’Έχουμι Ιδώ στούν τόπου μας τρία καλά κου;
ρίτσια, βασιλουκόριτσα, ποΰ τά άρπαξι κείνου τού καταραμένου τού άνρίμ’
απ’ τούν άλλουν τούν κόσμου κί τάφιρι Ιδώ' κί τά εΐχι κλει δούμε να μέσα σεί
τρεις οΰντάδις κί ταδουσι κι’ άπού μιά δουλειά γιά νά μη σταναχουριοΰντι.
Τώρα αυτά τά καϋμένα τά κουρίτσια θέλουν κι’ αυτά νά παν απάν’ στούν
άλλουν τούν κόσμου κί συλλουγιαΰμι μί ήτία τη δική σ’ νά τά πάρ’ αυτή ή
καρακάξα κί νά τά βγάν’ άπάν’. Τ ί νά σοί πώ, αύτά τά κουρίτσια ξέρου
ποΰ εΐνι ουρφανά κι άν τά κρατήσουμι ιδώ δεν πειράζ’. Μπουροΰμι νά τά
δώσουμι κι’ άπού κανέναν άντρα άμά τά δικά μας τά παλληκάρια εΐνι κοιφιματάκ’ άπραχα κί δέ θέλου νά ντρουπχιαστοΰμι.
«Άφοΰ εΐνι έ'τσ’ εΐπι τού πηδί, πααίντι ένας σας νά πήτι τά κουρίτσια
νά τοιμαστοΰν κί νά ερτουν Ιδώ κί ίγώ κάμνου τά γνώμια τής καρακάξας
κί τά παίρ’ άπάν’ στη ράχη τσ. Τ ί θά έν άπού τόσου πράμα;».
Τότι παν κί τά είπαν τά κουρίτσια νά τοιμαστοΰν κι ΰστιρα άπού, καμπόσ’ ώρα ήρταν τά καϋμένα μί τά πράματα τσ’ στα χέρια. Τού πρώτου εΐχι
τούν μάγκανου ποΰ κιντοΰσι μουναχός. Τού δεύτιρου εΐχι τού ταψί μί την
ασημένια την ταζή κί μί τούν άσημένιουν τούν λαώ, ποΰ κΐ'νηγιοΰνταν κί. δέ
φτάνοιηααν. Κί τού τρίτου εΐχι τού ασημένιου τού ταψί μί την ασημένια την.
κλώσσα κί τά κλουσσουπούλια. τάσημένια, πώτρουγαν μαργατάρ’.
'Ά μα τοιμάσκαν τά κουρίτσια κί ήταν έτοιμα νί τά ψούμιά κί τά αρνιά
κί τά τουλούμια τού νιαρό ήρτι κί καρακάξα κί λέει.
« Έ ! τί εκαμις πηδί μ’; συλλουΐσκις; εΐσι έτοιμους νά πάμι άπάν’ ή θά
κάτσ’ άκόμσ. ιδώ ;». «Θά πάμι, θά πάμι τώρα! "Ολα εΐνι τοιμασμένα. Μόν'
θά σοί παρακαλέσου κι’ αυτά τά τρία τά καϋμένα τά κουρίτσια νά τά πάρς
κί νά τά άνηβάης άπάν’».
.
— Καλό, καλό, λέει καρακάξα. Ίγ ώ παρακάλια δέ θέλου γιά τέτοια πρά
ματα. "Οταν μοί παρακαλέσουν τότι θυμώνου.
Κατόπ’ ήφιραν απ’ τού φούρνου τά ψουμνιά κί τά φάρτουσαν άπάν’
στη ράχ’ τής καρακάξας, ΰστιρα ήφιραν κί τά σαράντα τά αρνιά κί ολα τά
φόρτουσαν άπάν’ στην κατακάξα, Τότι πήρι τού πηδί άπ’ τά κουρίτσια κείνα
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τ άσημε νια τά πράματα κί μί του κλειδί τ' τού κάθι ενα τού ξέστησι κί τώβανι μέσ’ τούν κόρφου τ’ κί κατόπ’ άνέφκαν τά κουρίτσια άπάν’ στής κα
ρακάξας τήν ράχ’. "Τστιρα τού πηδί χηρέτσι δλις τοΐς φίλοι τ ’ κι’ αφού
χιριτίσκι τοιμάσκι ν’ άνηβή στής καρακάξας τήν ράχ’, Τότι γυρνάει κί τού
λέει καρακάξα.
— "Ακουσι καλά πηδί, τι θά σοί πώ. Ί γ ώ είμι κάμποσου κακότρουπη
κί αμα πει νόσου δεν ,μπουρού νά βαστάξου μισή στιγμή. Κύτταξι καλά νά
μοί θρέφς γιατί ΰστιρα ίσύ τού ξερς. Ευθύς κόφτουντι τά ήπατα μ’ κί σάς
ρίχνου κάτ’ δλιτσκις μαζή. "Αμα λέου κρά νά ξέρς πού θέλου ψουμί κί ηύθύς
νά μοί βουκόνς μιά σουμούνα, άμα λέου κρί νά μοί δίνς ΐνα αρνί κι’ όταν
φουνάζου κρού νά μοί δίνς ενα τουλούμ’ νιαρό. Κΰτταζι καλά νά μην πέσ’
κανένα αρνί γιά κανένα ψουμί για κανένα τουλούμ’ νιαρό γιατί ύστιρα ίσύ
τού ξέρς, σάς ρίχνου κάτ’ κί δεν άνακατόνοημι, δική σ’ θά είνι αμαρτία».
«Καλό καλό, εΐπι τού πηδί, δσου γ ι’ αυτό μή σοί μελ’, ίγώ θά τά φιλάου
δλα καλά κί άμα θά φουνάης θά σοί προφταίνου δ,τ’ γυρέψ’».
«’Ά τ ι νά σοί δγιώ! εΐπι καρακάξα, ανέβα τώρα νά δγιοΰμι νά μή χάνουμι στά άδικα τούν κηρό μας. Τά πουλλά λόγια φέρνουν φτώχια».
Τότι τού πηδί άνέφκι άπάν’ στής καρακάξας τή ράχ’ κι’ άρχιψι νά
πιτάη αί μιά δύναμι πού δεν τήν έφτανι κανένας. ’Απέταξι άπέταξι κάμπο
σου κί άρχιψι νά φουνάζ’ κρά! κρά! Ευθύς τότι τού πηδί παίρ’ ένα ψουμί
κί τού χών’ στής καρακάξας τή γκάγκα. Πέραση κάμποση ώρα καρακάξα
πάλι άρχιψι νά φουνάζ’ κρού, κρού! Τότι τού πηδί πήρι ένα τουλούμ’ νιαρό
κί τήν εδουσι νά πχή. Κατόπ’ πάλι πέρασι καμπόσ’ ώρα κι’ άρχιψι νά φου
νάζ’ κρί! κρί! κι τότι τού πηδί τήν έδουσι ένα αρνί.
Έ τ σ ’ ετσ’ κάθι καμπόσ’ ώρα ή καρακάξα φώναζι κί τού πηδί τήν εδουνι άπού κάτι τι δ,τ’ τήν γύρηυι. "Οταν ’έφτασαν ώς κουντά στού λημό
τού πηγαδιού ένα αρνί δεν ξέρου πώς εκαμι κί γλύστριξι κατ’ κί επισι. Τΐόττι
ή καρακάξα πέρασι κάμποσου κί φουνάζ’ κρί! κρί! τού πηδί τί νά κάμ’ συλλουέτι συλλουέτι κί λέει μί τού νού τ ’ «τώρα αυτή να ν τήν διαστραγμέν’ τήν
καρακάξα αμα δεν τήν κάμου τού θέλημα τσ’ θά μάς ρίξι κάτ’ κί θά χαθοϋμι κί δέ μοί μελ’ τόσου γιά τούν ιαυτόχ μ’ δσου γι’ αυτά τά γέρμα τά
κουρτσάκια!». Τότι δέ χάν’ κηρό κί εύθύς βγάζ’ τού σπαθί τ’ κί-κόφτ’ άπ’
τού ποδάυρι τ ’ τήν μιαν τήν άντσα κί τήν δίν’ τήν καρακάξα σεί αρνί τόπου.
Καρακάξα τότι εκαμι πού δέν εννιουσι τίπουτα κί βάσταξι μέσ’ τή γκάγκα
τσ’ τού κουμάτι τού πουδαργιοΰ κί ύστιρα βαστάχκι λίγου κί οπού γάλια
γάλια βγήκι οξου.
- .
Τότι τά κουρίτσια ηύθύς άπήδαξαν άπ* τή ράχ’ τής καρακάξας κί άρχιψαν νά ποι>ρπατοΰν. Κατόπ’ κατέφκι κί τού πηδί κί άρχιψι νά πουρπατάη
κουτσένουντας. Γυρνάει καρακάξα κί τού λέει: «Πουρπάτα νά διούμι γιατί
ετσ’ πουρπατάς κουτσός! τί $παθις;».
'
— "Αφσι μοι, λέει τού πηδί, δέν εχου τίπουτα μόν’ κάτσι κάτσι μούδ9
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γιασι τού πουδάρι μ,’ κί γιαυτό πουτσαίνου πουματάκ’.
— Σεί πχιόναν τά πουλάς αυτά; λέει καρακάξα. Δεν ξερού !γά> πού
εκουψις τού πουδάρι σ’ κι μο'ι τώδουσις νά τού φάου; Γιατί δεν άνοιγις τά
μάτια σ’ νά κυ,ττάζ1’ καλά νά μην πέσ’ κανένα αρνί; ’Ά μ άν σας! έριχνα κώτ’
τι -θά έκάμιτι; Καλά ποΰ βαστάχκα κί σάς εβγανα οξου. Π ά ρ ι ’δώ νά δγι.οΰμι τού πουδάρι σ’ κι άκόλσι του ικεΐ πέρα κι άλλ’ φουρά σεί τέτχις δούλες
νά κυττάης ν’ άνοίης τά μάτια σ’ τέασιρα».
Τότι τού πηδί πήρι την όίντσα τ’ κι πώς ήταν βριμέν’ μί τά σάλια τής
καρακάξας την άκόλσι άπάν’ στού πουδάρι τ’ κί σε'ι μιά φουρά πήρι νά
πουρπατάΐ] καλά. Κατόπ’ καρακάξα χώθκι μέσα στού πηγάδ’ κί απέταξε
κατ’. "Τστιρα τού πηδί γυρνάει κί λέει τά κουρίτσια. «Ίσεΐς πάρτι αύτόναν
τού δρόμου κί τραβίξτι ίσια κί θά βγήτι ίσια στού βασιλιά τού παλάτ’ μπρουστά. ’Ικεΐ άμα σάς δγιοΰν οί δοΰλ’ του βασιλιά θά σάς πάρουν κί θά σάς παν
μέσα στην βασιλιάδινα κί κείν’ θά σάς διχτή κί θά σας εχ’ σάν θυγατέριχ τς’.
Ί γ ώ θά πάου άπ’ αύτόναν τούν δρόμου ώς ούδώ σ’ ενα μέρους, κί κατόπ’ θά
έρτου κιγώ στού παλάτ* ν' Ικεΐ πάλι θά κυτταχτοΰμι».
— Καλό, εΐπα,ν τά καϋμένα τά κουρίτσια κί πήραν τούν δρόμου τσ’ κί
παν οπούς τύ εΐπι τού πηδί κί η.ραν τού παλάτ’ κί τά πήραν μέσα κί τά
δέχκι ή βασιλιάδινα κί καταστήθκαν ικεΐ οσου νά δγιοΰμι τι θά ενουν.
Τού πηδί πήρι τού δρόμου κί τράβιξι ΐσια στην πουλιτεία κί πριν νά
πάη μέσα άντίκρισι έναν άνθρουπου ποΰ πουλοϋσι φούσκις κι’ άγόρασι μιά
φούσκα κί τσάη κατά κεΐθι ΐίί τούν μποΰρλιασι στού κιουφάλι τ’ κί ΐγκι σάν
ένας σουστός κασιδιάρς.
"Τστιρα τράβιξι κί πάη στοΐς κουϊμτσίδις κί πάει σεί εναν κουΐμτσί κί
τούν λέει μί παράπουνο: «Μάστουρι, δέ μοί πέρσ’ στ’ άργαστήρι σ’ νά ένου
δούλους. Ί γ ώ μπουρώ νά κουβανώ νιαρό νά ρίχνου τό μπουκλούκια, νά σκουπίζου νά κουβανώ τής κουκώνας τού πηδί. Γιά ένα κσυμμάτ’ ψουμί θά σάς
δουλεύου σάν σκυλί. Π ά ρ ι μοι, μη μοί άπουρίχσ’. Δεν εΐμι χαμνός άνθρουπους. Μήν κυττάστι ποΰ δεν έχου καλά ρούχα. "Οσου γιά προυκουπή μη
ρουτάς.
,
r A! νά πά νά γκριμιστής άπού δώ παληουζήτουλα, τούν λέει κουϊμτσής. Δέ σοί φτάν’ τού χάλι σ’ κί ήρτις νά ενς σεί κουϊμτζή δούλους. Μί
τέπχια κουλόπανα ποΰ φουράς θ.λς κί τού πηδί μ’ νά σοί δίνου νά τού κουβανφς νά τού γιουμόης λέρις. (Π ρουτήτιρα άστόϊσα νά σάς πώ αυτός όταν
φόρσι την φούσκα επχιασι φόρσι άνάπουδα τά ρούχα τ’, τά κουμάτχιασι κί
ΐγκι σουστός κατσίβιλους).
Κατόπ’ καϋμένους πααίν σεί άλλουν κουϊμτζή κί κείνουν τούν παρακάλσι κί κείνους την ίδια την άπάντησι τούν εδουσι. "Οπου πήινι παντού
τούν. έδγιουχναν κί τούν καταφρουνούσαν. Στά ύστιρνά πααίν’ κί στούν πρώτουν τούν καϊμτζή κί ά'ρχιψι κί κείνουν μί χίλια παρακάλια νά τούν παρακαλάη νά τούν πάρ’ κί νά μήν τούν άπουρίξ’ δπους τούν άπόρριξάν γιάλλ’
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μαστόρ’. Τότι προυτουμάστουρις τούν λυπηθεί που τούν εϊδγι σε'ι τέτχια κατάστασι κί τούν λέει. «"Αδι έλα νά δγιοΰμι κί σύ κασιδγιάρ’ μέσα κι πάνι
ικεϊ στά καρβούνια κουντά. Τρώϊ ένα κουμμάτ’ ψουμι! "Αμα δίκηου μή γν~
ρεύς, 'Ό σου νιαρό πχής κι’ οσου ξύλου θά. φας άπού μένα κι’ άπ’ τοϊς καλ
φάδις κείνου θά ήνι τού δίκηου σ’».
Τότι κασιδγιάρς πάει στρουμπώθκι σεί μιά κόχ’ κουντά στά καρβούνια
κί ζάρουσι Ικεϊ πέρα σαν πουντίκ’. 'Ό ,τ ’ τούν ελιγαν οΐ καλφάδις κί τ’ άφίντικό τ’·κείνου έκαμνι. Καμμιά φο\ιρά κανένας δεν μπόρσι νά τούν 6ρη ένα
σφάλμα κί νά τούν μαλόσ’ γιά νά τούν χτυπήσ’. Τόσου προυκουιμένους ήταν
κι’ ολ’ θαμάζουνταν μιτ’ αύτόναν πώς τοϊς κατάφιρνι τόσις δουλιαΐς. Μόν’
κανένας νά1μην τούν κύτταζι τ’ άπανατχιό τ’, γιατί ήταν σάν τ’ άνάθιΐμα άπ’
τοϊς μουντζοΰρις κι’ άπ’ τά καρβούνια. Τ ί μουχάνια δεν τραβοΰσι; Τ ί νιαρά
δεν κουβανοΰσι; Τί καρβούνια δεν κουσκίνιζι; Κί πόσις άλλις δουλιαΐς δεν εκαμνι. "Ολα άπ’ τού χέρι τ’ θά πιρνοΰσαν κί κόμα θέλουμι νά είνι πα
στρικός ;
Π έρασι κάμποσους κηρός κί βασιλέας θέλσι νά παντρέψ’ τούν τρανόν
τούν γυιό τ’ μή τού τρανήτιρο άπού κείνα τά κουρίτσια πού ήρταν στού πα
λάτι τ’. Τότι τού κουρίτσ’ κείνου τούν είπι τούν βασιλιά. «Ίγά> τούν γυιό σ’
τούν παίρνου άμα σοί παρακαλώ νά μοι παράγγείλς στοΐς κουϊμτζίδις νά μί
κάμουν εναν άσημε νιουν μάγκανου κί άμα τούν στην’ κανένας νά κιντάιγ μουναχός».
— Πουλύ καλό, εΐπι βασιλέας, αύτό εΐνι ευκουλο πράμα, φουνάζου τούν
π ρωτούν τούν κουϊμτζή κί τούν παραγγέλνου κί σ’ τού κάμ’. ■
Φώναξι τότι βασιλιάς τούν κουϊμτζή τούν π ρ ουτουμάστου ρη κείνους πού
εϊχι τούν κασιδγιάρ’ σ’ τάργαστήρι τ’ κί τούν λέει.
—- Θέλου νά μοί κάμς εναν άσημένιουν μάγκανουν νά τούν στήνουν
κί νά κιντάη μουνάχους τ’! Θά παντρέψου τούν γυιόν μ’ κί ηίρα μιά καλή
νύφ’ κί κείν’ θέλ’ αύτό τού πράμα άπού μένα!
— Βασιλέα μ’, πουλυχρουνημέν’, λέει κουϊμτζής, αύτό τού πράμα πώς
νά κάμου; Ί γ ώ σει αύτήναν την ηλικία ήρτα κι’ ώς τά τώρα ακόμα δεν άξα
τέτχιου πράμα κανένας νά παραγγείλ’.
— Κύτταξι νά τού κάμς κί πιρσά λόια-δέ θέλου! Νά σένα σαράντα μέρις διουρία κί κύτταξι φώναξι δλις τής μαστόρ’ κί συλλουϊστήτι τί θά κάμτι!
"Α δεν τού κάμς σεί σαράντα μέρις θά σοί πάρου τού κιουφάλς!
"Αμα εΐπι αύτά βασιλιάς καϋμένους κουϊμτζής δεν άπόμνει άλλουν. λόου
νά πή κί σκώθκι κί πάει μαραμένους στάργαστήρι τ ’ κί έστιλι κί φώναξι στη
λάντσα ολις τής μαστόρ’ κί τοϊς καλφάδις νά συλλουϊστοΰν τί θά κάμουν. "Ε
κατσαν συλλουΐσκαν συλλουίσκαν κί κανένας δεν μπόρσι νά συγκατηβάσ’ τίπουτα πώς θά μπουρεσουν νά τού καταφέρουν αύτό τού πράμα ποΰ ήθ,ιλι βα
σιλέας.
:
Π άει τότι καϋμένους άρχιμάστουρης ατού κουϊμτζίθκου τ’ κί έκατσι μί
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σκυφτό κιουφάλ’ κί συλλουγιοϋνταν δταν θά έ'ρτ’ ή διουρία τι λόου θά δώσ’
στούν βασιλέα...
Πιρνοΰσαν ετσ’ ή μέρης κί καημένους άρχιμάστσυρης έτσ’ πιχίζούνταν
κί ελιουνι απ’ τή λύπη τ’ κί πσου κύτταζι ποϋ πιρνοΰν ή μέρης καρδιά τ’
έτριμι κί δεν εννουνι πρϋ βρίσκουνταν.
Την ύστιρνή την ήμερα πριν νά φτάσ’ ακόμα κείν' ή μέρα ποΰ θά γύρήυι βασιλέας απ’ τούν άρχιμάστουρη τούν μάγκανου ίκεϊ ποΰ κάθουνταν του
πρυΐ άρχιμάστουρης κί επινι τούν καφέ τ’ μί την πιχισιά τ’ παέν ’μπρουστά
τ’ κείνους κασιδγιάρς κί τούν λέει.
— Θά σοί ρουτήσου, μαστούρη, γιατί είσι ετσ’ λυπημένους; δέ μοί λες
την ήτία, μπουρεΐ νά ξερού γώ τίπουτα κί σοί πώ κανόναν λόου νά παληγουρηθης;
— Ουφ! μή μοί πειράης, λέει προυτουμάστουρης. "Ολοις κι’ ολοις κί
τώρα κί ον θά μοί παληγουρήεις! Τ ί νά σοί πώ, ά κασιδγιάρ. Βασιλέας θέλ’.
νά παντρέψ’ τούν τρανόν τούν γυιό τ’ κί παίρ’ μιά νΰφ’ καταραμέν’ ποΰ
σκώθκι κί θέλ’ αρατα κί θίματα. Γυρεύ’ εναν άσημένιουν μάγγανου, νά τούν
στήνουν κί νά κιντάη μουνάχους. Κ ι’ τώρα φώναξι μένα κί μοί παράγγειλι
σεί σαράντα μέρις μοί εΧπι νά ηλιάσου ίγώ έναν τέτχιουν εναν μάγκανου
κι’ ά δεν μπσυρέσου νά τούν κάμου θά μοί πάρ’ τού κιουφάλι μ’. Τώρα πέρα
σαν ή τριάντα ίννιά μέρις κι’ αύ'ριου είνι σαράντα κί τίπουτα δεν μπόρσα
νά κάμου κί εϊμι λυπημένους πώς θά μοί χάσουν τά πηδάκια μ’ κί ή γυναίκα
μ’ κ’ ετσ’ θά πάου άδικα γιά εναν θυμό τού βασιλέα.
— Μή φουβάσι, άφιντικό, λέει κασιδγιάρς, ίγώ χουρίς νά πηνηθώ μπουρώ ώς αΰριον τού πουρνό νά σοί τούν κάμου τούν μάγκανου κί μην ε'χς
άνάγκ.
— Μπρε, πώς θά τούν κάμς’ ίσύ τούν μάγκανου αύτόναν άφοΰ κόμα
τού μουχάν’ δεν έμαθες νά φυσάς; Μεϊς τόσ’ κί τόσ’ μαστάρ’ μαζώθκαμι κί
τόσουν κηρό συλλουιούμασταν κί δεν μπόρσαμι τίπουτα νά κάμουμι κί τώρα
ίσύ σεί μιά νύχτα θά τούν κάμς;
— ι Μή σοί μέλ*’, ίγώ τόσου μάν’ σοί λέου πού μπουρώ σεί μιά νύχτα (νά
τούν κάμου. Μόν’ ίσύ κύτταξι άγόρασι μοι άπόψι ενα λαήν’ μπουζά κι’ ένα
κοίλο καρύδγια κί δυο λαμπάδις κι’ αύριον τού πουρνό τούν μάγκανου θά
τούν βρής έτοιμου.
Συλλσυΐσκι τότι προυτουμάστουρης κί είπι μί τού νοΰ τ ’. «Αύτό τού
γαϊδούρ’ κυττάζ’ νά μοί γιαλάσ’ νά τοΰ πάρου μπουζά κί καρύδγια νά σκάσ’
νά φάη ολη νύχτα κ’ υστιρα νά μοί πιργιαλάη. Ά μά άντι, άς τού πάρου νά
εν τού θέλημα τ’ κί άς μοί θυμάτι κανέναν κηρό νά μοί σχουρνάη». Τότι άγόφασι ένα λαήνι μπουζά τού πήρι κί ενα κοίλο καρύδγια κί δυο λαμπάδις
κί ταδουσι.
Τού βράδ’ άμα σφάλσαν τ’ άργαστήρ’ δλ’ οί καλφάδις παν στα σπήτια
τσ’ κί μόν’ κασιδγιάρς άπάμκι στάργαστήρ’ γιατί κείνους κοιμοϋνταν ίκεϊ
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άπάν’ στά καρβούνια. Τότι κείνους αναψι της λαμπάδις, πήρι κί ένα σιδηρικό κι ά'ρχιψι νά τσακίσ’ καρύργια κί νά πίν’ μπουζα. ’Έ πινι ενα καυκί
μπουζα τσάκιζι κ’ ενα καρύθ’, τώτρουγι. 'Ό λη νύχτα αυτή ϊταν δουλειά τ’
κι τίπουτα άλλου δεν τούν έμιλι. Τά μισάνυχτα σηκών ιτι τ' άφιντικό τ ’ κί
λέει μι του νοΰ τ’. «ΤΑ! νά πάου στάργαστήρ’ νά δγιώ οπού καμμιά τρύπα
τί κάμ’ αυτός κασιδγιάρς. Νά δγιοΰμι έχ’ καμμιά μαστουργιά ή ετσ’ του κα
κού θά φάη τά καρύδγια κί θά πχή τού μπουζα κί ΰστιρα θά χαχλανέτι μί
μένα που μί γέλασι;
Π α αίν τότι τ’ άφιντικό τ' κί κυττάζ’ άπού μνιά τρυπούδα κί τί νά δ γή ;
Αυτός ενα καυκί μπουζα κί τρώει δυο τρία καρύδγια. «Τά πρόκουψαμι, εΐπι
τ’ άφιντικό τ’, αυτός μάς γέλασι κί μάς καλουγέλασι κί τίπουτα γιά πρσυκουπή μην τούν λες! Ά μά άς κάμου ύπουμουνή ώς αύριου τού πουρνό ίσους
καταφέρ’ τίπουτα».
Π ά ει τότι τ ’ άφιντικό τ ’ πάλι κί εκατσι στού σπίτι τ’ οσου πού ξημέρουσιλ "Αμα ξημέρουσι σηκώνιτι κί πααίν στάργαστήρ’ γιά νά δγή τί προυκουπή εκαμι κασιδγιάρς. Κείνους δμους τότι προυμί νά ξημιρώσ’ καλά καλά
την χαραή κουντά έβγανι άπ’ τούν κόρφου τ’ τούν μάγκανου κί τούν έστησι
μί τού κλειδί κι’ αρχιψι νά δουλεύ’, κί τούν έβανι μέσα στού ντουλάπ’. ’Έ ρχιτι κατόπ’ τ’ άφιντικό τ’ κί μί έναν θυμό τούν λέει. «5Έ ! κασιδγιάρ, τί
προυκουπή έκαμις δλη νύχτα; Έ φ α γ ις εσκασις τά καρύδγια; ’Ίπ χις κί τούν
μπουζα; ’Έκαμις τούν μάγκανου νά δγιοΰμι, πού πηνιοΰσαν τόσου πουλύ;
— Τούν έκαμα, άφιντικό, λέει κασυδγιάρς, στέκα νά σ’ τούν φέρου.
Βύθύς τότι πααίν στού ντουλάπ’, άνοίει κί φέρ’ μπρουστά στούν προυτουμάστουρη τούν μάγκανου στη,μένουν ποΰ κιντοΰσι. "Αμα τούν ΐδγι κουϊμτζής άπ’ τη χαρά τ’ θά πιτοΰσι κί δεν εχασι κηρό μόν’ πήρι τού μάγκανου μί
μιά λαχτάρα άπάν’ στού κιουφάλι τ ’ κί μί μιά χαρά τράβιξι ίσια στού βα
σιλέα τού παλάτ’. ’Α π’ τή λαχτάρα τ’ καϋμένους δέ στάθκι νέ νά ρουτήσ’
κασιδγιάρ’ πώς τούν εκαμι τού μάγκανου νέ νά τούν πή ενα ευχαριστώ.
"Αμα πάει στούν βασιλέα, βασιλέας πήρι τού μάγκανου κί φώναξε τή
νύφη τ’ νά δγιοΰμι θά τούν άρεσ’. "Αμα ήρτι κείν’ τούν είδγι κί ηύχαριστήθκι. Κατόπ’ έδουσι τούν κουϊατζή ενα σινίκ’ φλουργιά κί τούν είπι πως
αύριου τούν εχ’ ,αλιασμένουν στη χαρά. Σηκώθκι τότι καυιμτζής κί πάει χαρούμινους στού άργαστήρι τ ’ κ ι’ απ’ τή χαρά τ’ άστόϊσι όλους διόλου τούν
κασιδγιάρ’ κί δέ γύρσι νά τούν δγή. Μόν’ τήν άλλ’ την ήμερα όταν ά'ρχυψι
ή χαρά κί άρχίνιψαν σεί ολ’ τήν πουλιτεία νά λαλούν τά νταούλια κί νά παί
ζουν τά βασιλικά τά πιχνίδια τότι τοιμάσκι πρ ουτουμάστου ρη ς νά πάη στη
χαρά κί πήρι κί ολις τοΐς καλφάδις τ ’. Τότι γυρνάει κί λέει τούν κασιδγιάρ’.
«’Ά δί κί σύ, κασιδγιάρ’, τιναχτής κουμμάτάκ’ νά σοί πάρουμι νά πάμι στη
βασιλική τή χαρά».
«*Α! δέ θέλου γώ, άφιντικό, χαραΐς! Τί μοί χρειάζιτι; Καλά εΐμι Ιδώ
μέσα στά καρβούνια!
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—- Έ ΐ οπούς θέλς, εΐπι τ’ αφεντικό τ’, κί τράβιξαν κι παν ίσια στού
παλάτ’ τού βασιλικό. Ίκ εΐ ΐγκι μια χαρά πού δεν μπουρόύ νά σάς την πώ.
Τ ί πιχνίδια; τι τραβού&για; τί δέ "θέλς; Χαρτί κι καλαμάρ’ νά παρ’ κανέ
νας κι νά τά γράφ ’ δλα δεν σώνουντι πάλι.
Τά μισάνυχτα κουντά κείνους κασιδγιάρς άγλυψι ενα δαχτυλίδ’ πού τού
εΐχι απ’ τούν πατέρα τ’ κι ηύθύς ήρταν μπρουστά τ’ σαράντα αράπδις κί
σταύρουσαν ά χίργια τσ’ κ'ι φύλααν τί θά τοΐς παραγγείλ’.
— Γλήγουρα νά πάτι, λέει, νά μοί φέρτι ενα άλουγου άσπρου τού καλ*
λιτιρου οπού ολα κ'ι νά τού βάντι την καλή τήν σέλλα. Νά μοι φέρτι-κι μια
φουρισιά ρούχα χρυσά!
Δεν πέρασι καμπόσ’ ώρα κι οι αράπδις ολα τά ήφιραν. Κατόπ’ ντύθκι
τού πηδΐ κι' άνέφκι στ’ άλουγο κι πάει ίσια στη βασιλική τή χαρά. "Άμα πάει
μέσα άρχιψι νά πλαλάη μέσ’ στην αύλή άνου κάτ’ κ'ι δλουν τούν κόσμου τοΐς
παραζάλσι κι δεν άφσι κανέναν ήουχουν. Βασιλέας θάμα ξι πιός ήταν αυτός
παλλήκαρους πού τά κάμ’ αυτά κι·’ οσου νά παραγγείλ’ νά τούν πχιάσουν
κείνους ιγκι άφαντους. Χάθκι. Κί ΰστιρα αμα πάει στού άργαστήρ’ άγλυψι
πάλι τού δαχτυλίδ’ κι ήρταν οΐ σαράντα αράπδις κί πήραν τ ’ άλουγου,· πή
ραν κί τά χρυσά τά ρούχα κί χάθκαν άπού ιιπρουστά τ’, γιατί ετσ’ τοΐς παράγγειλι νά κάμουν, κί κείνους εκατσι πάλι στά κάρβουνά.
Τήν αλλ’ τήν ήμερα πάει κουϊμτζής στ’ άργαστήρι τ ’ κι’ άμα εΐδγι τούν
κασιδγιάρ’ χουμένουν μέσ’ τά καρβούνια τούν λέει. «Καλά ει-καμις, κασιδγιάρ’ κί· δεν ήρτις κί σύ στή χαρά, γιατί άν έρχουσαν ήταν δεν ήταν θά
τσαλαπατούσι τ ’ άλουγου κείν νού τού παλληκαρά πού ήρτι ϊφές στήν χαρά
κί μάς τρόμαξι δλοις!».
— νΑμ δεν ξερού γώ τί θά εν σοί τέτοια μέρια; Χαζός είμι νά σηκούΟώ νά πάου στή χαρά νά μοί ξουπίξουν πουθινά νά μοί βγάνουν κί τά τσίπρα μ’;
— Καλά καλά εκαμις. Τ ί σοί χρειάζιτι σένα σεί τέτσια μέργια νά παένσ;
Κάτσι ίκεΐ κί κύτταζι τή δουλειά σ’!
Π έρασι δεν πέρασι κανένας μήνας στέλ’ κι φουνάζ’ βασιλέας τούν προυτουμάστουρη. Σηκώνιτι προυτουμάστουρης κί πααίν’ στού βασιλιά τά παλά
τια, γιά νά δγή νά δγιαΰμι τί τούν φώναξαν βασιλέας.
"Αίμα τούν εΐδγι βασιλέας τούν λέει.
— Αί, προυτουμάστουρη, ίγώ έκαμα άπόφασι νά παντρέψου κί τούν άλλουν τούν γυιόν μ’ κί θά τούν δώσου γυναίκα κείνου τού δεύτιρου τού κουρίτσ’ πού ήρταν άπ’ τού ξένου τού βασιλείου. Μόν’ φώναξα τού κουρίτσ’
κί τού είπα τού σκ’ουπό μ’ κί κείνου μοί εΐπι πού δέχι,τι νά παρ’ άντρα τούν
δετίτιρου τούν φυιόν μ’ μόν θέλ’ ενα πουλύ θαυμαστό πράμα πού δέ 6ρίσκιτι στούν τόπου μας. Τότι ίγώ συλλουΐσκα σεί πχιόνα ννά τού παραγγείλου κί ύστιρα θυμήθκα σένα, γιατί ιού εΐσι καλός μαστούρης κί τέτοια πρά
ματα τά καταφέρς.
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— Κί τι πράμα είνι αυτό πάλι βασιλέα μ; λέει κουϊμτζής.
— Νά θέλ’ αυτή ή νύφη μ’ ένα ταψί κι μέσα σεί κείνου του ταψί νά είνι
φκιασμένα μια ταζή ασημένια κί ένας λαώς ασημένιους κί νά κυνηγιούντι κί
νά μην μπουρούν νά φταστοΰν.
— Αυτό τού πράμα, βασιλέα μ’ δεν ξέρουμι μεΐς πώς ενιτι. Π ώ ς νά
του κάμου;
— Π ώ ς νά τού κάμς κί πώς νά τού ξικάμς μένα μή μοί ρουτάς· Νά
σένα σαράντα μέρις διουρία κί πάνι συλλουϊστής κί κύτταξι νά μοί τού προΟψτάης, γιατί ΰστιρα δεν άνακατώνουμι σοί πέρνου τού κιουφάλ’ σ’!
Βγήκι καϋμένους κοιυμτζής τότι παραπου νημέ νους κί πάει στού άργαστήρι τ ’ κί φώναξι δλοις τοϊς μαστό ρ' κί εκατόι κί τοΐς εΐπι πάλι τί πράμα
θέλ’ βασιλέας. ’'Εκατσαν τότι δλ’ οί κουϊμτζήδις κί οί καλλίτιροι καλλίτιροι
καλφάδις νά συλλουγιοΰντι κι κανένας δεν τούν εφτανι νους τ’ νά βρή κανέναν τρόπου κί είπαν δλ’ πώς αυτό τού πράμα δεν είνι πράμα για νά εν.
Π έρασι κάμπουσις μέρις κί αρ,χιψι νά κουντεύ’ ή διουρία κί προυτουμάστουρης καμμιά τέχν’ δεν μπόρσι νά βρή κί κάβουνίαν συλλουισμένους κί
λυποϋνταν ποΰ β ’ άφήσ' τά πηδιά τ ’ ούρφανά. Π α α ίν’ τότι κουντά τ ’ κασιδγιάρς κί τούν λέει.
— Γιατί, μαστούρη, εΐσι πάλι πιχισμένους; τί εχς πάλι; Νά μή θέλ’ βα
σιλέας πάλι κανέναν μάγκανου;
— Κόμα χειρότιρου πράμα θέλι τώρα, εΐπι μάστουρης. Τ ί κακό ήταν
ποΰ μ’ ήρτι στού κιουφάλι μ’! Νά μήν έφταναν κί νά μήν έσουναν κεΐνα τά
παληουκόριτσα κι μ’ ήρταν ίδώ σ’ αυτό τοΰ βασιλείου κί τούν μάϊψαν τούν
βασιλέα μας κι’ δ,τ’ τούν ύρέψουν τής τού κάμ’! Τώρα πάλι δεν ξέρς τί γύριψι ή δεύτηρη για νά πάρ’ άντρα τούν δεύτηρου γυιό τοΰ βασιλέα; Θέλ’
νά τήν κάμου ενα ταψί κ ί’μέσα στού ταψί νά είνι μιά ταζή κί ένας λαώς κί
ταζή νά κυνηγάη τούν λαώ κί νά μήν μπουρή νά τούν πχιάσί Ευθύς βασιλέας
φώναξι μένα κί μοί παράγγειλι- να τού κάμου αυτό τού πράμα σεί σαράντα
μέρις κί μοί είπι άμα πιράσ’ διουρία κί δεν τού προυφτάσου θά μοί πάρ’ τού
κιουφάλι μ’. Τώρα έκατσα κί συλλουγιοΰμι πώς αΰριου μιθαύριου θά φτάσ’
διουρία κί θά μοί κόψ’ βασιλέας κί θ ’ αφήσου τά πηδάκια μ’ ούρφανά.
— Μή λυπάσι, μαστούρη, είπι κασιδγιάρς, Ιγώ αύτο τού ταψί σ’ τού
προυφταίνου. Ίσ ύ πάριμι ενα σινίκ’ μπαντ&μνια κ’ ενα σινίκ’ φουντούκια
κ’ ενα λαήν’ μπουζά κί δυο λαμπάδις κί μή σοί μέλλ’.
— ’Ά ν τι κί σύ κασιδγιάρ, αφσι αυτά τά λόια. Π ώ ς θά μπουρέης νά
κάμς τέτοιου ενα πράμα. Αυτό μί τά φουντούκια κί μί τά μπαντέμια κί μί
τού μπουζά γένιτι;
— Κείνου είνι δική μ* δουλειά. Ί γ ώ κείνου ποΰ σοί λέου κάμι μοι κί
μί μοί χουρατεύσ’ πιρσά λόια!
— 5Έ, καλά στήν ούργή τοΰ Θεοΰ, άς σοί τά πάρου αυτά. Κύτταξι καλά
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νά μή μο'ι γιαλάησ’ γιατί ΰστιρα σύ τού ξέρς! σοί πέρνου τού πιτσί σ’ από
πάνου σ’.
— Μή φουβάσι, μή ψουβάσι, αφεντικό, Ιγώ ξερού τί χουρατεύου. Κεί
νου ποΰ μ’ ερχι,τι άπού χέρ’ για νά κάμου κείνου λέου πού τού κάμνου, κείνου
που δεν μπουρού νά κάμου κάθόλ’ δέ σ’ τού λέου. Π ά ει τότι προυτουμάστουρης κι* άγόραοι ενα σινίκ’ μπαντέμια, ένα σινίκ’ φουντούκια, ένα τρανό
λαήν’ μπουζά, κι δυο τρανές λαμπάδις κί τοϊς πάει κί .τοϊς εδουκι τούν κασιδιάρ’. Κασοδγιάρς τά πήρι ολα κι’ τάβανι σ’ ενα πλάι όσου πού βράδυασι
κι’ άμα σφάλσι τ’ άργαστήρ’ κί παν ολ’ στά σπίτχια τς άναψι αυτός της
λαμπάδες κί πήρι μπρουστά τ ’ τά μπαντέμια κί τά φουντούκια κί τούν μπουζά
κί τίσάκιζι ένα μπαντέμ’ τώτρουϊ, έπινε κ ’ ενα καυκί μπουζά, κατόπ’ πάλι
τσακίζει ενα φουντούκ’, τωτρουϊ κι’ έπινι ένα καυκί μπουζά. Κ ’ έτσ’ έτσι ώ-ς
τού προυι πιρνοΰσι τούν κηρό τ’. Τά μεσάνυχτα κουντά σηκώθκι πάλι τάφιντικό κί πάει νά δγή άπού καμμιά τρύπα νά δγιοΰμι τι πουλιμάει νά κάμ’ κασιδγιάρς τίπουτα .δεν τούν εμιλλι. Τσάκιζι μπαντέμια, τσάκιζε φουντούκια επινι μπουζά κί δεν τούν εμιλλι για τίπουτα. Ταφεντικό τ’ λυπημένου λυπη
μένου, πάει πάλι στού σπίτι τ’ κί δεν ήξιρνι τί νά κάμ’ άπ’ τού κακό τ ’. Π έρασι καμπόσ’ ώρα κί άιια άρχιψι νά ξημιρών’, τότι σκώθκι κασιδγιάρς κί
έ'βγανι απ’ τούν κόρφου τ ’ κείνου τού ταψί πού εΐχι διπλουμένου κί τού έ
στησε. "Αμα τού έστησε άρχίνιψι ή ασημένια ταζή νά κυνηγά η τούν άσημενιουν τούν λαώ κί ανοιξι πάλι τού ντουλάπ’ κί τωβανι μέσα αυτό τού ταψί.
Κατόπ’ πάει τ’ αφεντικό τ’ στάργαστήρ’ κί κατσουφιασμένους κατσουφιασέμνους φουνάζ’ τούν κασιδιάρ’ κί τούν λέει:
— Αΐ! κασιδιάρ’, τί έκαμες άπόψι; έ'φαϊς τά φουντούκια κί τά μπαντίμνια; ήπχις κί τούν μπουζά;
— "Ολα τά κατάφιρα, αφεντικό, λέει κασιδιάρς’, κι τούν μπουζά τούν
ήπχια κί τά φουντούκια τάφαα κί τά μπαντίμνια τά λουπάνσα.
— “Ε, τού ταψί τί άπούκαμι;
— Κί κείνου εΐνι έτοιμου, άφιντικό, λέει κασιδιάρς.
Κί ευθύς σηκώθκι κί πάει κι’ ανοιξι τού ντουλάπ’ κ’ εφιρι τού ταψί
ποΰ εΐχι μέσα τούν ασημένιου τού λαώ ποΰ τούν κυνηγοΰσι ή ασημένια ταζή.
"Αμα τού είδγι αυτό τού θάμα μάστουρης ευθύς δεν εχασι κηρό μόν’ του
πήρι κί τωβανι άπάν’ στού κιουφάλι τ’ κί τράύιξτ ΐσια στού βασιλέα τού
παλάτ’. Τότι πααίν στούν βασιλέα τούν προυσκυνάει κί τούν λέει: «Ούρίστι
βασιλέα μ’ πουλυχρουνημέν’, οπούς τού ήθιλις τού ταψί έτσ’ τώκαμα».
— «Καλά, καλά, εΐπι βασιλέας, κί ηύχαριστήθκι πουλύ κί τού πήρι τού
ταψί κί τώδειξι την δεύτερη τή νύφη τ’ νά δγιοΰμι θά τ’ άρέσ’.
Τότι τού κουρίτσ’ άμα τοΰδγι χάρκι κί εΐπι. «Νά τέτχιου ήθιλα κίγώ>>.
Τότι βασιλέας παράγγειλι τοις δούλοι τ’ κί έδουκαν τούν κουϊμτζή ένα σι
νίκ’ φλουργιά κί τούν εύχαρίστησι καλά κι’ δταν θά πήηνισκι τούν εΐπι νά
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παρ’ αΰριου τη γυναίκα τ' κ'ι τά πηδιά τ’ κι’ ολις τοΐς καλφάδις τ ’ κί τοΐς
δοΰλοι τ’ κί νά ερτουν στη χαρά.
— Πουλύ καλό, εΐπι κουΐμτζής, οπούς προυστάηζ, βασιλέα μ’ έτσ’ θά
κάμου. Την άλλ’ την ήμερα πηρι νά τοιμάζιτι κουΐμτζής για νά πάη στη χαρά
τή βασιλική. Τότι άφου εΐπι δλοις τοΐς δούλοι τ ’ τοΐς εΐπι νά τοιμαστοΰν
γυρνάει κι λέει κι τούν κασιδγιάρ’.
■— Ά νά δγιοϋμι κι σύ κασιδγιάρ’ πάνι κάμποσου νά νιφτής κί νά ξιτιναχτής γιατί θά πάμι στη βασιλική τή χαρά.
— *Ά, ίγώ σεί τέτοια μέργια δέ μοι χρειάζιτι νά πααίνου. Καλλίτιρα
ιδώ στήν κουχοΰδά μ’ νά ζαρώνου. Τ ί μοί χρειάζιτι; Νά βγή πάλι κανένας
μί τάλουγου κΐ νά μοί τζαλαπατήσ’! Δέ θέλου δέ θέλου ίγώ...
— Αΐ, καλά, άφοΰ δέ θά πας στή χαρά κύτταζι καλά τάργαστήρ’.
— Καλό, καλό, άφιντι,κό, μή σοί νιάζ’ γ ι’ αυτό. Ξέρου γώ τή δουλειά μ’.
Τότι σκώθκι κουΐμτζής μαζή μί τά πηδιά τ’ κί μί τή γυναίκα τ ’ κί μί
τοΐς δοΰλοι τ’ κί πάει στή χαρά τή βασιλική,
Ίκ εΐ στού παλάτ’ ολους κόσμους χόρηυαν, τραβουδοΰσαν, χαίρουνταν,
ετρουαν, έπιναν άπ’ τά βασιλικά τά φαιά κί κανέναν δεν τουν εμιλι για τίπουτα. Π άλι άμα ήρταν τά μισάνυχτα κασιδγιάρς άγλυψι τού δαχτυλίδι τ’
κί ευθύς ήρταν μπρουστά τ’ ο! σαράντα άράπδις κί στάθκαν σταυρουμεν’.
Τότι τοΐς πρόσταξι κασιδγιάρς νά πά νά τουν φέρουν τά καλλίτερα τά χρυ
σά τά ροΰχα τ’ κ’ ενα άλαγου κόκκινου. 'Ά μα τά ήφιραν κί τουν έντυσανι ευ
θύς ανέφκι άπάν’ στ’ άλαγου τ’ κί τράβιζι ίσια στού βασιλικό τού παλάτ’ κι’
άρχιψι πάλι νά πλαλάη άπάν’ κάτ1 κί νά τρουμάσ’ τούν κόσμου.
Στα ύστιρνά ίκεΐ ποΰ εκαμι νά βγή άπ’ τής μεγάλης τής πάρτης κί νά
φύφχ’ τούν τσακώνουν τρία τέσσιρα παλληκάρια κί τούν πχιάνουν κί τούν
πααίνουν στού βασιλέα διμένουν.
'Ά μ α τούν παν μπρουστά στού βασιλέα αυτός επισι κί προυσκύνσι τού
βασιλέα κί πάει γύριψι τον χέρι τ’ νά τού φιλήσ’ κί νά γυρέψ’ σχιορσ’. Τ'όβΛ
βασιλέας εΰχαριστήθκι απ’ τού φέρσιμου τ’ κί άρχιψι μί καλόν τρόπου νά
τούν ρουτάει πχιός είνι. Τότι κείνους μί τά πουλλά έδειξα τού δαχτυλίθ’ κί
εΐπι.
— Τού γνουρί’ς αυτό τού δαχτυλίθ’ πχιουννοΰ εΐνι;
— Ναι, λέει Βασιλέας. Εΐνι τού μικρότιρου του γυιόμ’ ποΰ κατέφκι στού
πηγάθ’ κί τούν εφαϊ τ ’ άγρίμ’.
— Δεν τούν εφαϊ τ’ άγρίμ, λέει, κείνους έφαϊ τ’ άγρίμ! Ί γ ώ είμι, πατέ
ρα ού μικρότιρους γυιός. Ί γ ώ ήφιρα αυτά τά τρία τά κουρίτσια άπού κεί
νου τού μακρυνό τού μέρους. Ί γ ώ είχα στούν κόρφου μ’ κί κείνα τά άσημένια τά σύναργατς πού σοί γύρηψαν κί σύ τά παράγγειλις στούν π ρωτούν
τούν κουΐμτζή κί ΐγώ τάδουσα κείνουν κί κείνους σοί τάφιρι κί πηνιοΰνταν
ποΰ τακαμι μουνάχους. Νά πατέρα κί τού τρίτου τοΰ κουρτσιοΰ τού σύναρ-
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γου. (Ευθύς τότι έβγανι απ’ τούν κόρφου τ ’ τού ταψί μ! την κλώσσα τώστησι
κι’ ά'ρχιψι νά δουλεύ).
.
■ "Τστιρα εκατσι τού πηδί κι εΐπι ολα τά πάθχια τ’ ένα προύς ενα κί δλ’
δσ’ τάκουαν θάμαζαν. Καϋμένους κουϊμτζής μαρμαρώθκι απ’ τή ντρουπή τ ’
που πχιάσκι στα ψέματα κί δέν ήξιρνι τί θά τούν έκαμνι Βασιλέας γιαυ,τό.
Ά φοΰ εσουσι τού πηδί τήν ούμιλία τ’ γυρνάει κί τού λέει βασιλέας
μπρουστά σεί δλουν τούν κόσμου.
-—· Ίγώ , πηδί μ’ σένα σοί είχα χαμένουν κί σύ τώρα πάλι βρέθκις. Ευ
χαριστώ τού Θεφ γι’ αυτό τού πράμα κι’ δπχιους εκαμι σφάλματα ολις πρέπ’
νά τής σχουρέσουμι. Κί τ ’ αδέρφια σ’ κί τούν κουμιτζή κί δλις. Τώρα θέλου
ίγώ νά σοί παντρέψου κί νά σοί'δώσου γυναίκα κείνου τού τρίτου τού κού
ρνια’ πού είχι τήν άσημένια'τήν κλώσσα. Τί λες τού δέχισι;
— Τού δέχουμι, είπι τού πηδί.
-— Έ ! αφού είνι έτσ’ άπού βδουμάδα εχουμι χαρά. "Αξιτι ολοι σας.
Σάς εχου καλεσμέν’ στού τρίτου τού γυιού μ’ τή χαρά. Νά έ'ρτιτι ολ’ στα
παλάτια μ’ κί νά φάτι νά πχήτι κί νά μή σάς μέλλ’ γιά τίπουτα. Θέλου μι
κροί μεγάλ’ νά εΐστι ίδώ κί κανένας νά μή λείψ’. "Αμα εΐπι αυτά πήρι νά
σκρουπάη κόσμους κί δλ’ παν στα σπήτχια τς νά ησυχάσουν κί νά τοιμαστοϋν
γιά τήν άλλ’ τή χαρά.
"Αμα εφτασι κηρός άρχιψαν τοιμασίης. Πρόσταξι Βασιλέας κί φώνα
ξαν τά καλλίτιρα τά πιχνίδγια. "Ηφιραν απ’ τά καλλίτιρα τά φαιά κί έστησαν
τά τραπέζια. Κατόπ’ πήραν άπού λίγου λίγου νά μαζόνουντι κί άνθρώπ’. κί
γιόμσαν τά παλάτχια. Κ ι’ άφοΰ στιφάνοικχαν τούν μικρότιρου γυιό τού βα
σιλέα μιτ’ ίκείνου τού τρίτου τού κουρίτσ’ τού εμουρφου άρχιψαν τού χουρό
κί τά τραβούδγια κί τά λαλήματα. "Ολου έτρουαν κ’ έπιναν κί τίπουτα δέν
τοΐς έ'μιλλι. Μιά βδουμάδα βάσταξι ή χαρά κι’ δλους κόσμους ήταν χαρούμι-νοι. Κ ι’ όταν σώθκι πχιά ή χαρά έδουσαν τούν κάθι εναν άπού ενα πχιάτου
πιλάφ’ κί ενα χαρτί κουφέτα νά πάη τά πηδιά τ’ στού σπήτ’ νά φαν κί κείνα
κί νά ηύκηστοΰν τούν γαμπρό κί τή νύφλ
“Ημαν κιγώ στη χαρά κί μέδουσαν ένα πχιάτου πιλιάφ’ κί ένα χαρτί
σεκέργια γιά νά σάς τά φέρου νά φάτι. Έρχόντας στού δρόμου πώς ήταν
σκουτίδα πάτσα εναν βάθρακου κί φώναξι βράκ. Ί γ ώ θάριψα πού ήταν κα
νένας Τούρκους κί εΐπι μπράκ κί αφσα κάτ’ τού πιλιάφ’, κι’ αρχιψα νά πλαλώ. "Αμα γύρσα τήν κόχ’ κι’ έλινα «Δόξα σοι ό Θεός, θά πάου στά πηδγιά
μ’ τού ελάχιστου νά φαν άικέργια κί νά ηύκηστούν τού γαμπρό κί τήν νύφ’».
Ίκ εϊ πού συλλουγιούμαν αυτά κι’ ερχουμαν άνιαστους βγήκαν τού γείτου.να
τά σκυλιά κι’ άρχιψαν γκάβ, γκάβ. νά φουνάζουν. Ίγ ώ τότι αρχιψα άπ’ τού
φόβου μ’ νά πλαλώ κί άφσα μέσ’ στή μέσ’ τού δρόμου τά σεκέργια κί δέν
πρόφτασα νά ριχτώ μέσ’ τού σπήτ’ γιά νά γλυτώσου άπ’ τά σκυλιά κί έτσ’
ήρτα μί άδεια χέρια!
Τελείουσι τού παραμύθ’....
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• ΛΕΞΙ Λ Ο Π Ο Χ .
«Τού άγρίμ’ του παραμύθ’».
Ά γ ρ ί μ ’ = τέρας άνθρωποφάγον.
'
Σ ε ί. Ή πρόθεσις είς κατά μετάθεσιν των γραμμάτων σεί.
;
" Ε μ ο υ ρ φ η — Εύμορφος, ωραία.
Δ ι ά λ ι ζ ι — Εξέλεγε. Ό ένεστώς διαλέξου, άόρ. διάλιζα. Ρημ. διάλιγμα =■ εκλογή. Άπουδιαλίδ’ σημαίνει τό μετά τήν εκλογήν άπομένον ά
χρηστον καί περιττόν. 'Τπάρχει καί ή φράσις «'Όπχιους διαλέζ’ πέρ’ τ ’ άπουδιαλίδια». Λέγεται, δέ τούτο είς εκλέγοντας μετά μεγίστης προσοχής καί
επί τέλους άπατωμένους εν τή εκλογή. ’Ιδίως λέγεται επί νέων, οιτινες έν τή
εκλογή συζύγου έν φ ήσαν λίαν προσεκτικοί επί τέλους έξηπατήθησαν;
" Ε τ ρ ο υ ϊ = "Ετρωγε. Ένεστώς Τρώου. Παρτ.. ετρουα, Μ. θά φάου
■Αόρ. εφαα.
Λ α χ τ ά ρ ι ζ ι . ’Επεθύμει σφόδρα. ’Εν. λαχταρίζου. Π . λαχτάριζα. Μ.
λαχταρίξου. Άόρ. λαχτάριζα. Μετοχ. Π αθ. Π ρκ. λαχταρισμένους. Λέγεται
επί μονογενών καί πολυφιλήτων τέκνων άώρως μετα,στάντων.
Ά μ α — Άλλα, πλήν. Προφέρεται τοιουτοτρόπως ώστε δεν διακρίνεται ποσώς ποία είναι ή τονιζόμενη συλλαβή.
. - ..
' Λ α χ α ν ι α σ μ έ ν ο υ ς = Λίαν πεφοβησμένος. .’Εν. λαχανιάζου —
τρομάζω εξ απροόπτου τίνος συμβεβηκότος καί καθίσταμαι πελιδνός. Π . λα
χάνιαζα. Μ. θά λαχανιάσου. Ά όρ. λαχάνιασα.
Π ο υ λ υ χ ρ ο υ ν η μ έ ν’ = Μεγαλειότατε. "Ισως έκ. τοΰ ψαλλόμενου
προς τούς βασιλείς πολυχρονισμού. Συγγενής τούτη εΐναι καί ή λέξις «πουλύχρουνους!» λεγομένην Λακωνική τις ώς ευχή κατά τάς προπόσεις έορτάζοντός τίνος τήν ονομαστικήν αυτού εορτήν.
Τ ά ξ ι = Τά ήκουσε κατά κράσιν καί συνίζησιν συμφώνων. Έν. Ά κούου. ΙΙα ρ . ακόυα. Μ. θ ’ ακούσου. Άόρ. Ά ξ α . Σημ. 'Ό τα ν τις δεν άκούση τι παρ’ άλλων λεχθέν καί ζητήση πληροφορίας διά τού βλακώδους ερωτή
ματος ά;! λαμβάνεις ό>ς άπάντησιν τήν χυδαΐαν φράσιν άξινους κι’ άπόξινους!» ήτις θεωρείται προσβλητική τις έπίπληξις.
' .
" Ά ρ χ ι ψ ι = "Ηρχισε, ό άόρ. τόύ ρήμ. άρχινεύου ή άρχεύου. Π . άρχίνηυα ή άρχηυα. Μ. θ ’ άρχινέψου ή θ ’ άρχει Μου. Ά όρ. άρχίνιψι ή . άρχιψι.
Έπίρρ. Π αρχιτηρα = II ροηγουμένως.
Ν ά σ υ λ λ ο υ έ τ ι = Α ντί νά συλλογίζηται. Έν. συλλουιοΰμι. Π . συλλουιούμαν Μ. θά συλλουϊστώ. Άόρ. συλλουΐσκα, Σημ. Τής χυδαιοφώνου προ
φοράς τού ρήματος τούτου δυσκόλως δύναται νά γίνη καταληπτός ό τρόπος
γραπτώς. Ή σύμπτωσις φωνηέντων καί δυφθόγγων έν τω Ένεστώτι καί Π α 
ρατατικό) καί ή τής καταλήξεως σκα προφορά τού Άορ. έχουσι τι τό ίδιάζον καί παράδοξον.
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X ο υ ρ έ σ' =: Χωρήση. Ή φράσις «δέ μοί χουράει τόπους ή δέ μοί
χουροΰν τά ροΰχά μ’» εκφράζει μεγίδτην στενοχώριαν καί λύπην.
Π ι χ ι σ ι ά = Θλΐψις. Τό ρήμα Π ιχίζουμι. Χουρατεύου.
Α ύ τ ή ν α ν = Αυτήν. Ή κατάληξις αν προσκολλάται έν εϊδει προσχηματισμού τίνος εις τήν Αίτ. των οριστικών αντωνυμιών, ώς αΰτόναν αύτήναν.
"Ε ν α τ σ κ ο υ = Έ ν . Έπακοριστικώς τρόπον τινά εκφερόμενον. Ε π ί
σης καί τά ενατσκους, μνιάτσκ’ κ.ά.
Ν ο υ ς μ ο υ δ ε ν τ ο ύ χ ο υ ρ άη = Έ νεκα της κατεχούσης με θλίψεως δεν δύναμαι κατ’ ούδενα τρόπον νά επινοήσω αποφυγήν τινά τοϋ κακού.
Κ α κ ό π ο ύ μ ά ς η ύ ρ ι = 'Αντί κακόν μας ήλθε.
Κ ά μ π ο υ σ ο υ = ’Αρκετόν.
Π λ α λ ί ξ ο υ ν = Όρμήσωσι, τρέξωσι. Πλαλώ = τρέχω. Μ. θά πλαλίξου. Ά όρ. πλάλιξα. Έπίρρ. πλαλιχτώντας = δρομαίως.
Χ α ν τ α κ ώ σ ο υ ν ~ Άφανίσωσιν. ’Εν. χαντακώνου. Μ. θά χαντα
κώσου. Άόρ. χαντάκουσα. Ρημ. Χαντακουμός = δεινή καταστροφή.
Θ α ρ ρ ε ί ς ~ Νομίζεις. Έν. θαρρώ. Π . θαρρούσα. Μ. θά θαρρέψω.
Άόρ. θάρρεψα.
Έ 6 α ν α = Προσδιώρισα. Έν. βάζου. Π . έβαζα. Μ. θά βάνου. Άόρ.
εβανα.
Φ υ λ ά ξ ’ — Φυλάξη. Έν. φυλάου. Π . φύλαα. Μ. θά φυλάξου, Άόρ.
φύλαξα.
' Ά μ α ’έ ρ τ ’ = Ώ ς ελθη.
Γ λ υ τ ο υ μ ό = σωτηρίαν. Τό ρημ. Γλυτώνου = σώζομαι.
Τ ή ν η ύ κ ή σ’ = Τήν ευχήν σου. Τό ρήμα ηύκιοΰμι — εύχομαι.
Θ ά π ά ο υ =: θά υπάγω. Έν. πααίνου καί τταέζοικ Π αρτ. πήϊνα καί
πήιζα, καί πήιζισκα. Μ. θά πααίνου καί θά παιζου. Ά όρ. 'πήγα καί πά'ϊσα.
Ρηματ. παίμός, παΐσιμου.
Μ ό ν' κ ί μ ο υ ν ά χ ο υ ς = Κατάμονος, άνευ τής βοήθειας άλλου.
Τ έ τ χ ι ο υ — Τοιοΰτον.
Κ ά μ τ ά κ α λ ά σ’ = Ήσύχασον, σύνελθε εκ τού ενθουσιασμού σου.
Α έ ν ε ΐ ν ι π ρ ά μ α γ ι α ν ά ε ν = (νά ’έν = νά γίνη) Είναι τι
άκατόρθωτον.
Νά
δ γ ι ο υ μ ι = Νά ίδωμεν. Ό Έν. γλέπου. Π . εγλιπα. Μ. θά
δγιώ. Ά όρ. εΐδγια.
Ά . φ σ ι μ ο ι = ’Ά ψ ες με. Ό Έν. άφίνου. Π αρτ. ά'φινα. Μ. θ ’ άφίσου κί θ ’ άφίκου. Άορ. ’Ά φσα κί αφκα. Ρηματ. ’Ά φιγμα, άφιγμύς.
"Α ρ μ α τ α = "Οπλα.
Τ ώ β α ν ι ς σ τ ο ύ ν ο ΰ σ’ — Τό άπεφάσισας.
Π ι σ τ ι ό φ ’ — Πιστόλιον.
Ν τ ύ θ κ ι = Ένεδύθη. Ό Έν. ντύνουμε. Π αρτ. ντύνουμαν. Μ. θά
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ντυθώ. Άόρ. ντύθκα. Ρηματ. ντύσιμου.
Χ α λ ί = Τάπης.
Ξ α π λ ώ ν κ ι = Έξηπλώθη, *0 Έν. ξαπλώνουμι. Π αρτ. ξαπλώνουμαν. Μ. '-θά ξ απλουθώ. Άόρ. ξαπλώθκα. Ρηματ. ξάπλουμα, ξαπλουμος καί
ξαπλαρουιμός, δπερ σημαίνει όταν τις έξαπλώνηται άπρεπώς προ τών άλλων.
Συνώνυμος ταύτης είναι και ή λέξις χαζλαρουμός εκ τοΰ ρημ. χαζλαρόνουμι
— εξαπλώνομαι άπρεπώς καί μετ’ αδιαφορίας.
Ά π ο ύ ’π ά ν’ — ’Άνωθεν.
Σ ι σ έ — Φιάλη.
Ν ά σ ο υ ρ ο υ π χ ι ά σ ’ “ Νά δύη 6 ήλιος. Εΐναι ρήμα άπρόσωπον
καί ελλειπτικόν. Ό Άόρ. σουρούπχιασι — εδυσεν ό ήλιος. Ρηματ. σουρούπχιασμα — δύσις τοΰ ήλιου. Ή λέξις Ιδίως σημαίνει την πρώτον μετά την
δύσιν τοΰ ήλιου σκότος καθ’ άνάπτονται τά φώτα. ’Ισοδύναμος τή φοάσει
«περί λύχνων άφάς».
Φ ά ν κ ι =: ’Εφάνη.
Ν ά φ ο υ ν ά σ ’ = Νά φωνάζη.
Ν ά μ ο υ γ κ ρ ί ζ ’ = Νά μυκάται ή βρυχάται.
Γ υ ι ό ς — Ύίός. Διετηρήθη ή δασίτης τής προφοράς τοΰ πνεύματος.
Φ ο υ β ή θ κ ι = Έφοβήθη.
Τ ά λ ί γ α τ ’ τ ά π ο υ λ λ ά =: Περιεσταλμένος ύπεχώρησεν.
Τώδουσι δρόμου
’Ώχετο άπιών. Τού δίνου δρόμου σημαίνει
κυρίως δρομαίως φεύγω απαρατήρητος.
Τ ο ύ κ α ρ τ ι ρ ο ΰ σ α ν — Έκα ιρ οφ υλάκτ ουν.
Ά ν έ φ κ ι = Άνέήη. Ό Έν. άνιβένου. Π αρτ. άνέβινα. Μ. θ ’ άνιόώ.
Ά όρ. Άνέφκα. Ρημ. άνέβασμα, άνιβασμός.
Σ τα
ύ σ τ ι ρ ν ά = Έ πί τέλους.
Σ κ ο υ λ ή κ ο υ φ ά ο υ μ έ ν α — Σκωληκόβρωτα.
Π ι ρ ι π α ί ζ ’ — ’Εμπαίζει.
Κ α τ σ ο υ φ χ ι α σ μ έ ν ο υ ς — Κατηφής. Ό Έν. τοΰ ρημ. κατσονφχιάζου.
Σ τ ό μ α ς τ’ δ ε ν ο ί ν ο ι ϊ = Δέν ήδύνατο ν’ άρθρωση λέξιν. {Στόμας, έκφέρεται πάντοτε άρσενικώς).
Π ώ ς σ ο ί π ά η = Π ώς σοί εφάνη.
Ά π ώ μ ν ι ς μ ί τ ά λ ό ι α σ’ = At ελπίδες σου έματαιώθησαν καί
αΐ μεγάλαι υποσχέσεις σου σέ κατήσχυναν.
Γ ύ ρ σ ι ς = Έπέστρεψας. Έν. γυρνώ. Π ρτ. γυρνοΰσα. Μ. θά γυρί
σου. Άόρ. γύρσα. Ρημ. γύρισμα, γυριμμός. Ή λέξις γύρισιια σημαίνει ώς ■
τό πλεΤστον τούς έξωμότας σθεν καί ρουμνουγύρισμα καί ούβρουγύρισμα σημαίνουσαι χριστιανόν ή Εβραίον έξισλαμισθέντα.
Ά ν α κ α τ ώ ν ι σ ι — Αναμιγνύεσαι. Ό Έν. άνακατώνουμι. Π ρτ. άνακατώνουμαν. Μ. θ ’ άνακατουθώ. Ά όρ. άνακατώθκα. Ρημ, Άνακάτουμα —
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διαβολή. Άνακατουμός — σύγχυσις. Άνακατουτούρς (άρσ.) καί άνακατουτούρου (θηλ.) — διαβολεϊς. Άνακατουσιά — ανωμαλία πολιτικόν ιδίως εχουσα χαρακτήρα.
■Δ ο υ λ ε ι ά, π ο ΰ δ έ ν τ ή ν τ ρ ω ν ’ τ ά σ κ υ .λ ι ά = . Ή φράσις
αυτή παρουσιάζει κμί τινα ομοιοκαταληξίαν καί σημαίνει πράξίν τινα ολως
δίτοπον καί άνοήτως διεξαχθεΐσαν.
Τ ί μ ο ί χ ρ ε ι ά ζ ο υ ν τ α ν ; (νά κάμω τοΰτο ή άλλο). Διερωτάται
τις καθ’ έαυτόν διά την άνόητον έπι,χείρησίν του, ής ή εκβασις άπέτυχεν
οίκτρώς.
Έ φ κ α — ’Έφυγον, ιδίως λάθραίως διέφυγον τον κίνδυνον. *0 Εν.
φεύγου. Π αρτ. εφηυνα. Άόρ. ’Έφκα. Ρημ. Φηυγιό = φυγή εν σπουδή ήττηθέντος. Τό δε ρημ. φηυγατίζου σημαίνει φυγαδεύω τινα δολίώς.
Ί κ ε ΐ π ο ΰ ε λ ι γ α ν — Έ νφ ελεγον..
Ζ α λ ί η ς (Ζαλίζεις) — ’Ενοχλείς. Ό Έν. Ζαλίζρυ. ΙΙαρτ. ζάλιζα.
Μ. θά ζαλίσου. Άόρ. ζάλσα, Ρημ. ζάλισμα, ζαλίδ’ κ,τλ.
Ά δ ι ρ φ ό μ’ = Αδελφόν μου. Ενταύθα αντί τοΰ λ τίθεται ώς επί
τό πλεϊστον τό ρ. Ά δέρφ, άδιρφούδγια κτλ.
Τ ί μ α θ α ί ν ς = Ποιαν εύχαρίστησιν αισθάνεσαι άποκρύπτων την
θλΐψίν σου.
Μ α ζ ώ ν ’ — Συνάγει. Έν. μαζώνου. Π αρτ. μάζουνα. Μ. θά μαζοόξου.
Άόρ. μάζουξα. Ρημ. μάζουμα, μαζουμός, μαζουλήκα
θησαύρισις χρη
μάτων.
Γ ι ν ο υ μ έ ν α “ 'Ώ ριμα.
Κ α τ α φ έ ρ ν ο υ — Καταρρίπτω. Π αρτ. κατάφιρνα. Άορ. κατάφιρα.
Γ Ι ι τ χ έ σ ι = Ό Έν. πιτχιοΰμι σημαίνει αύθορμήτως καί ανθαδώς
τρόπον τινά προσφέρομαι υποσχόμενος οτι θά φέρω, εις πέρας δυσκατόρθωτόν τινα πράξιν.
Μ α ϊ μ έ ν ο υ ς . Π αθ. παρακ. τοΰ ρημ. Μαεύου εκ τοΰ ούσ. Μάνα. Σ η 
μαίνει δέ τοΰτο ένεργείας τινάς γοήτων καί μάντεων οιτινες κατορθώνουσιν,
ώς δ λαός δεισιδαιμόνως παραδέχεται, νά καταστήσωσί τινα διά των μαγικών,
των βοτάνων σύννουν καί σκεπτικόν εις τά κελεύσματα αύτών μόνον ύπείκοντα καί εχοντα αείποτε σχέσεις μετά δαιμόνων καί τεράτων. 'Η δεισιδαιμονία
αΰτη τοσοΰτον εΐναι διαδεδομένη παρά τα> λαφ, ώστε οσάκις τις κατέχεται.
υπό μελαγχολίας ot συγγενείς αΰτοΰ αναγκάζονται νά καταφεύγωσιν εις τούς
έξ επαγγέλματος μάντεις καί γόητας — άπαγγέλονται δέ τοΰτο ώς τό πλεΐ
στον πονηρά τινα γραΐδια — ΐνα ζητήσωσι παρ’ αύτών απαλλαγήν έκ των
δεινών.
,
■Άώ π ά ν ο ι γ ι ά λ λ ο ι ~ (Έ δώ έπήγον οΐ iάλλοι) ήτοι έφυγον
προς τοΰτο τό μέρος οι θρασύδειλοι. Λέγεται ή φράσις αΰτη επί τό αστειό
τερου έίς τούς οίηματιας εκείνους όσοι κατά τήν πρώτην προσβολήν ή καί
πρό ταύτης λιποτακτοΰσιν άναισχύντως.
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Λ ό ο υ = Λόγον.
Α έ ν τ ά π έ ρ ν ο υ γ ι α π έ ν ,τ ί π α ρ ά δ ι ς = . Ούδαμώς παρατ
δέχομαι ταΰτα.
Κ α ρ τ ι ρ έ ξ ο υ . Ό Έν. Καρτιρώ σημαίνει ιδίως περιμένω τινά, ή
καιροφυλακτώ. ""Ισως εκ τής λέξεως καρτερία.
Φ ο υ β ι τ σ ι ά ρ ς = Δειλός.
Έ χ α σ ι κ ί τ' α υ γ ά κ ί τ ο ύ κ α λ ά Ό·. Φράσις λεγομένη επί
των δειλών, οΐτινες έν τή πρώτη προσβολή πτοοΰνται καί δεν δύνανται ουδέ
μίαν ν’ άρθρώσωσι λέξιν.
Φ ό ρ ι ξ ι. Ό Έν. φουρώ — φορό), ένδύομαι, οπλίζομαι. Π αρτ. φουρούσα. Ά ορ, φόριξα ή φόρσα.
Κ ι λ ί μ — Τάπης (λέξις Τουρκική).
Τ σ ι τ ώ θ κ ι = Ήκροάσθη μετά προσοχής. Τσιτόνουμι έν γένει σημαί
νει εντείνω τάς σωματικάς μου δυνάμεις προπαρασκευαζόμένος ώς εις πάλην.
Δ ε ν τ ο ύ ν κ ρ ά τ σ ι = Δεν ήδυνήθη νά ύπομένη. Ό Έν. του ρημ.
κρατώ. Π ρτ. κρατούσα. Άορ. κράτσα κατά συγκοπήν τού εγκλιτικού φωνή
εντος η (έκράτησα — ’κράτσα).
Κ ό ν τ ι ψ ι — Έπλησίασεν. Ό Έν. κουντεΰου. Π ρτ. κόντηυα·; Μ. θά
κουντέψου. Άορ. κόντιψα. Ρημ. κόντηυμα, κουντακηνός = ο πλησίον κατοί
κων γείτων ή μάλλον ό συγγενής.
II ή -ρ ι τ ά μ π ά ρ μ π α λ α τ’ = ’Έφυγε δρομαίως καί έν συστολή.
Ά π ο ύ γ α λ ι ο ύ τ σ κ α = Κατ’ ολίγον ήτοι ανευ θορύβου. ;
Λ ι μ π ί ζ ο υ μ ι — Έ κ τής λαιμαργίας καταλαμβάνομαι από είδος τι
κίσσης. Π ρ τ. λιμπίζουμαν. Μ. θά λιμπιστώ. Άόρ. λιμπίσκα. Ρημ. λίμπισμα.
ΓΙ ρός αποφυγήν των κακών' συνεπειών τού λιμπίσματος, δπερ μάλιστα διά
τάς εγκύους εΐναι έπιβλαβέστατον προκαλοΰν ενίοτε καί εκτρώσεις, θέωρούσι
παρ’ ήμΐν ot γυναίκες καθήκον απαραίτητον νά κρύπτωσιν έπιμελώς τά έκ τής
αγοράς εις τήν οϊκίαν των μεταψερόμενα όψώνια. Έάν δε συμβή τό φαγητόν
νά είναι νοστιμώτατον καί έκπέμπη ευωδίαν φροντίζουσι νά στέλλωσιν αμέ
σως εις τάς εγκύους γείτονάς των μέρος εξ αυτών. Σημειωτέον δέ οτι τού ίο
γίνεται εις τάς φίλας καί τάς έχθράς, διότι μεγαλείτερον τούτου αμάρτημα
5έν δύναται κατ’ αύτάς νά διαπραχθή.
Ά ν έ φ κ ι “ Άνέβη. Ό Έν. άνηβαίνου. Π ρτ. άνέβηζα. Μ.’ θ ’ άνη6ώ. Ά ορ. άνέφκα. Ρημ. άνηβασμός, άνέβασμα.
Π α έ ν ο υ ν τ α ς = Έ νφ έπήγαινε.
Ά ν ά μ ι σ’ = 'Έ ν καί ήμισυ.
Τ ο ύ ή ρ τ ι ν ά λ ι γ ο υ θ υ μ ή σ ’. ’Ή τοι δεν έλιποθόμησε μέν άλλ’
ολίγον έ'λειψε νά πάθη τούτο. ’Επίσης λέγομεν τούν ήρτι νά κλάψ’ δηλ. παρ’
ολίγον καί θά έκλαιε.
Κ ί ν σ ι ν ά π ά η — Π ροχωρήσας μετέβαινε.
Δ έ = δεν.
',
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Μ π ο υ ρ έ η ς = Ήμπορέσης, δυνηθής. Ό Έ ν. του ρημ. μπουρώ. Π ρτ.
μπουροΰσα. Μ. μπουρέσου. Ά ορ. μπάρσα. Ούσ. άνήμπουρους = αδιάθετος.
Άνημπουργιά — αδιαθεσία.
Μ ο i ή ρ χ ι ς, Μ ο ί π ή η ς, Μ ο I ε κ α μ ι ς. Λέγονται αΐ φράσεις
αΰται σκωπτικώς επί εκείνων οιτινες υποσχόμενοι κατ’ άρχάς μεγάλα ακο
λούθως έπιστρέφουσι μέ κενάς τάς χεΐρας.
Π α τ έ ρ α ' χ τ ς = Ό πατήρ των. (ό πατήρ της). Ενταύθα, ώς καί
εις τινας συγγενείς τα ότι] περιπτώσεις, παρασιωπάται μέν τό άρθρον, άλλ’
ύπεννοείται πάντοτε. Έ ξ άλλου αξία σημειώσεως είναι ή βαρβαρόφωνος προ
φορά τής αντωνυμίας (των, της), ήτις τοσοΰτον είναι περιπεπλεγμένη μετά
του ονόματος, ώστε εις τον άκουοντα πρώτην φοράν τούτο φαίνεται ώς τι
ακατανόητον. Εύρηται δέ ή περιπλοκή αυτή καί εις τάς ακολούθους λέξεις:
άντραχ τς, γυιόχ’ τς, παπάχ’ τς, μπαμπάχ’ τς, κτλ.
Σ τ α ν α χ ώ ρ ι α = Στενοχώρια.
Ά π ό μ ν η ς = Έναπελείφθης.
Ί σ ι ά η ς = Διόρθωσης. Ό Έν. ίσιάζου. Π ρτ. ’ίσιαζα. Μ. ισιάσου.
Άορ. ίσιασα. Ρ . ΐσιασμα.
Ο ύ φ ι λ ώ = Όφελώ. Π . ούφιλοΰσα, Ά ορ. Ούφελσα.
Λ έ( μ ι = Λέγομεν.
Π ή ρ α ν τ ά λ ί γ α τ ς τ ά π ο υ λ λ ά κ’ έ φ κ α ν — ΙΙεριεστάλησαν καί εφυγον δρομαίως.
Π ο ύ π ά ν ’ τ ά τ ρ α ν ά τ ; τ ά λ ό γ ι α ; = Είς τί κατέληξαν at
καυχησιολογίαι των;
Μ ή φ υ τ ρ ώ ν ς Ι κ ε ΐ π ο υ δ έ σ ο ί σ π έ ρ ν ο υ ν . Φράσις λεγομένη παραινετικός προς τούς νέους εκείνους, οιτινες προπετώς είσπηδώσιν
είς ζητήματα άλλότρια τοΰ κύκλου των καί άρχονται υποσχόμενοι πράξεις πο
λύ άνωτέρας τής εαυτών δυνάμεως.
Φ ό β γ ι α μ έ ρ γ ι α = Μέρη επίφοβα, επικίνδυνα.
Π λ ά κ ο υ ν ι τ’ α υ γ ά σ’ — Ή σύχει εν τή θέσει σου καί μη ανα
λάμβανε μέριμνας άνωτέρας των δυνάμεών σου.
Π ι ρ α α ί ς π η ν ι σ α ί ς , — μ ε γ ά λ α π χ ι · α σ ί μ α τ α = Πολλαί καυχήσεις, — κομπορρημοσύναι.
Σ ο ί τ ζ ι τ ζ ι κ ώ θ κ ι = Έγαργαλίσθης υπό τής επιθυμίας τοΰ νά
θρέψης στεφάνους νίκης. Έν. τζιτζικόνουμι. Π ρ τ. τζιτζικόνουμαν. Μ. θά τζιτζικουθω. Ά όρ. τζιτζικώθκα. Ρημ. τζιτζικουμός = περιβολή ενδυμασίας ά
πρεπους καί έν γένει συμπεριφορά άτοπος καί ακόλαστος.
Κ ά μ ν α τ ά τ ά σ α π ά σ α - - Κατορθώνω τι δλως άσήμαντον ή έν
κάλλιαν νομίζω καί λέγω οτι κάτι κατώρθωσα έν φ ουσιωδώς ουδέν έπραξα.
Ή φράσις αύτη λέγεται ώς επί τό πλεΐστον σκωπτικώς είς εκείνους όσοι καυχώνται δτι θέλουσι κατορθώσει τι έν φ είναι δλως ανίκανοι προς τούτο.
Γ ι α λ α σ μ έ ν ο υ ς = Ήπατημένους,
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Ν ά π α ς σ τ η ν ο ύ ρ γ ή τ ο υ Θ ε ο ΰ, χ.α μ έ ν ι —.; 5Άπελθε εις
την άράν του Θεοϋ, αναίσχυντε!
Π ο υ ν ο υ κ ι ο υ φ α λ ά ς = Μέ ενοχλείς ματαίως.
Τ σ ι τ ώ θ κ ι = Ένέτεινε τα μέλη του σώματός του προετοιμαζόμενος
εις τον μετά του "θηρίου αγώνα, Τ.σιτώνουμι σημαίνει άλλως και την εντασιν
της προσοχής Ιδίως δέ τής αίσθήσεως τής ακοής.
Ά φ ι κ ρ ι ο ΰ ν τ α ν = *Ήκουε μετά προσοχής, πολλάκις δέ καί ιότακουστώς.. Έν. άφικριοΰμι. Π ρτ. άφικριοΰμαν. Μ. "9"’ άφικριστώμι. Ά ορ. αφίκρισκα. Ρημ. άφίκρισμα = ύπακοή.
Θ ά μ α ζ ί — Έθαύμασε. *0 Έν. "θ-αμάζου. Π ρτ. "θάμαζα. Ά ορ. θά
μαζα. Τό παθ. θαμάζουμι σημαίνει απορώ, έξίσταμαι. Παρατ. θαμάζουμαν
Άόρ. θαμάσκα.
Χ ά ρ κ ι = Έχάρη. Έν. χαίρουμι. Π ρτ. χαίρουμαν. Μ. θά χαρώ. Άορ.
χάρκα. Μετ. Παρακ. χαρούμινους. Χαρά = γάμος.
« Φ ε ί δ ι α ξ ι ρ ν ο ϋ σ α ν » . Λέγεται ή φράσις αυτή επί τών άγαν ζηλοτυπούντων καί μή δυναμένων είπεΐν τι ένεκα τοΰ θριάμβου τών άλλων.
Δ ε ν μ π ο υ ρ ο ύ ν ά τ ο υ ψ τ ο υ ρ έ σ ο υ . Επιτάσσεται ή φράσις
αυτή τή ανώτερα προς πλειοτέραν εμ,φασιν τοΰ τής ζηλοτυπίας πάθους. Σ η 
μαίνει δέ καθ’ έαυτήν την δύσκολον θέσιν εις ήν περιέρχεται τις έκ λύπης, ή
προσβολής ή ζηλοτυπίας καί δεν δύναται νά παρηγορηθή. Ά ζ ία σημειώσεο^ς
είναι ενταύθα ή προφορά τών λεζεων δεν μπουρου, αϊτινες τοσοΰτον σφικτά
προφέρονται ώστε δεν δΰναταί τις νά διακρίνη τον τόνον τής δεύτερος.
Ά π ώ μ κ α ν — Άπέμεινον. Ό Έν. άπουμνείσκου. Π ρτ. άπώμνεισκα.
Μ. θ ’ άπουμείνου. Άόρ. άπώμκα.
Κ ι ο υ φ α λ ο ύ κ λ ι ς = Μεγάλαι κεφαλαί. Ή κατάληζις αυτή προσκολλαται ως επί τό πλειστόν είς τάς λέζεις τάς δηλουσας μέρη τοΰ σώματος
καί εκ'φέρεται επί τό αστειότεροι', οίον πουδαροϋκλα, χειροΰκλα, στουμούκλα κτλ.
Γ κ υ λ ι . ο ΰ ν τ α ν = Έκυλίετο. Έν. γκυλιοΰμι, Π αρτ. γκυλιοΰμαν. Μ.
θά γκυλιθώ. Άορ, γκυλίθκα.
Γ α ί μ α τ α = Α'ίματα. Διετηρήθη ή δασεία προφορά ώς καί έν τμϊς
λέξεσι γύπνους, γυιός κ.ά.
Σ τ α λ α ι ι α τ χ έ ς = Σταγόνες.
Π η γ ά θ ’ ~ Πηγάδιον, φρέαρ.
Σ ε ι β ο ΰ ν = Νά έμβωσιν. Έν. σειβαίνου. Π ρτ. σέβηνα. Μ. θά σει6ώ, Ά ορ. Σέβκα. Ρημ. σέβασμα.
Ά π ο υ λ ν ά τ ι — Απολύετε. Έν. άπουλνώ. Π ρτ. άπουλνοϋσα. Μ. θ ’
άπουλύκου. Άορ. άπώλκα.
Μ ι σ ι ό ς =: Μεσαίος.
Κ α τ ι β ά ζ ο υ = Καταβιβάζω. Παρτ.. κατέβαζα. Μ. θά κατιβάσου.
Άόρ. κατέβασα. Ρημ. κατιβασμός, κατέβασμα. ,
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Π ά τ σ ι = Έπάτησε.
5Ά λ λ ο υ λ υ π η μ έ ν α κ ι ’ ά λ λ ο ν χ α ρ ο ύ μ ι ν α ~ μέρος μέν
κατεχόμενα υπό λύπης μέρος 5έ υπό χαράς ένεκα της έξοντώσεως τοΰ αδελ
φού των.
Π ά θ χ ι α τ ς — Π α ίμ α τ ά των.
Κ α μ ά ρ ι ς — Δωμάτια.
Τ α ζ ή = Κυνηγετικός κύων (τουρκιστί).
Α α ώ = Λαγόν.
Γ1 α ρ α κ ε ί θ ι .
Επίρρημα τοπικόν σημαίνον τό ολίγον τι άπωτέρω
κείμενον πράγμα.
Κ α λ ο ύ ς ο ύ ρ ί σ τ ι = Καλώς ώρισες. Καί εν ταΐς λέξεσι ταύταις
παρατηρεϊται ή φρικτός περίεργος προφορά ώς έκ τής μή τονιζόμενης πρώ
της λέξεως..
’Α χ α μ ν ό ς = Κακός.
Μ π ο υ χ ο υ ρ ί = Έρμάριόν τι μικρόν κείμενον κάτωθεν των συνήθων
έρμαρίων δουλαπίων) έν φ έναποτίθενται πράγματα μικράς αξίας καί σπανίως χρήσιμα.
Σ η μ α ζ ώ θ κ ι = Περιεστάλη. Έ ν. σημαζώνουμι. Π ρτ. σημαζώνουμαν. Μ. θά σημαζουχτώ. Α ορ. ζημαζώθκα.
Ζ α ρ ο υ μ έ ν ο υ = Συνεσταλμένου. Τό ρήμα ζαρώνου καί παθ. ζαρώνουμι σημαίνει συστέλλομαι έκ φόβου καί κρύπτομαι εις τι μέρος άπόκρυφον.
Ά ν θ ρ ο υ π έ λ ι ς = ’Οσμή ανθρώπου.
*Έ φ α ϊ ς, ε σ κ α σ ι ς = ’Έφαγες καθ’ υπερβολήν.
Κ ρ ι ά τ α = Κρέατα.
Π χ ι ό ν α ν = Ποιον. ’Ενταύθα προστίθεται ό προσχηματισμός αν ώς
έν τή οριστική αντωνυμία αυτόν, αύτόναν κτλ.
Π χ ι ό ν α ν τ ά π ο υ λ ά ς ; = Ποιον λέγει τά ψεύδη; ταΰτα.'
Σ κ α σ μ ό ς ! = Κατάρα βάρβαρος άπειλητικώς έκφεραμένη επί τών
αύθαδ ιαζόντων.
Σ κ ί ζ α = Τεμάχιον ξύλου έσχισμένον έκ παχέως τίνος κορμού. Π αράγεται ή λέξις έκ τού ρημ. σχίζω.
Λ α λ ή μ α τ α ~ Μουσικά όργανα· ό'θεν καί λαλώ — παίζω μουσικόν
τι βργανον.
Πώπιζαν — 'Ό που έπαιζον.
Γ λ έ π ς — Βλέπεις.
Β ά ν τ ι — Βάλλετε, τοποθετήσατε.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ τ ο ύ ν ι α υ τ ό μ’. Σημαίνει έν γένει απελπισίαν
καί προσδοκίαν τοΰ θανάτου προς απαλλαγήν έκ τών κατατρυχόντων με δεινών.
Ι Ι α λ η γ ο υ ρ ο ΰ σ ι = έπαρηγόρει.
Λ ε ν π ί σ τ η υ ι = Δεν έπίστευεν.
Α κ ο ύ σ κ ι = Ήκούσθη.
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Τ σ ι ρ ο υ μ α χ ά η — Κλαίη γοερως. Έν. τσιρουμαχω. Π ρτ. τσιρουμαχούσα. Μ. τσιρουμαχίζου, Άόρ. τσιρουμάχίζα.
Ά κ ο υ ν ω τ ά δ ό ν τ γ ι α μ’ σημαίνει προετοιμάζομαι όπως γευθώ
νόστιμόν τι φαγητόν.
Σ τ ό μ α ρ ο υ ς = Μέγα στόμα. Επίσης λέγομεν χειλαρούς, μάταρους
κ.τ.λ.
Ά π ή δ η ξ ι = Έπήδησεν.
Π η ν ο ΰ ν = ’Επαινούν.
Γ ε ι τ ο υ ν έ ψ ’ — Έπισκεφθή. Ό ’Εν. γειτουνεύου. Π ρτ. γειτόνηυα.
Άόρ. γειτόντψα. ρημ. γειτόνηυμα.
Φ ι λ ι ά — Συμπόσιον, έστίασις. Φιλεύου έστιω.
Κ α τ ά φ ι ρ ι ς — Κατόρθωσες η μάλλον ενταύθα κατετρόπωσας. Έν.
καταφέρνου. Π ρτ. κατάφιρνα. Μ. θά καταφέρου. Άορ. κατάφιρα. Τό ρήμα
τούτο Εχει καί την σημ. τοΰ καταπείθειν.
Ξ ι τ ι ν ά ζ ο υ ν τ α ν = Άνεπτύσσοντο, Έν. ξιτινάζουμι ~ αναπτύσ
σομαι σωματικός. Π ρτ. ξιτινάζουμαν. Μ. θά ξιτιναχτώ. Ά όρ. ξιτινάχκα.
Ρημ. ξιτίναγμα = άνάπτυξις σωματική.
Π έ ρ ν οα ά π ά ν ο υ μ’ = Έ κ της επαρκούς καί θρεπτικής τραφής αναλαμβάνω δυνάμεις, καί αυξάνω σωματικός.
Φ ο υ β έ ρ α — Απειλή.
Ά π ο ύ σ έ ν α τ ο ύ ξ ε ρ ο ύ α υ τ ό τ ο ύ κ α λ ό (ή αύτό τού
κακό) σημαίνει γνωρίζω την χάριν ταύτην προερχομένην έκ μέρους σου.
Θ ι λ ί η ς = Θέλησης.
Τ ο ύ ν λ ό ο υ σ’ δ υ ο δ ε ν τ ο ύ ν κ ά μ ν ο υ — Έκπληρω την
επιθυμίαν σου μετά μεγίστης προθυμίας, ώστε δεν σέ αναγκάζω ποτέ νά έπαναλάβης τήν αιτησίν σου. Ή φράσις αυτή έν γένει έκδηλοΐ τρυφεράν τινά
περιποίησιν.
Σ υ μ π ι θ ι ρ γ ι ά = Συγγένεια.
Ξ ι μ α κ ρ έ ν ς = Απομακρύνεσαι. Ό Έν. ξιμακραίνου. Μ. θά ζιμακραίνου. Άορ. ξιμάκρινα. Ρημ. ξιμακριμός. ξιμάκρυσμα.
Ά μ π ο υ δ ί ζ ο υ μ ι = Έμποδίζομεν. Έν. Άμπουδίζου. Π ρτ. άμπόδιζα. Μ. άμπσυδίσου. Ά ορ. «μπόδισα.
Η τ ι α = αίτια.
" Α π ρ α χ α = άνευ καλής αγωγής, βάρβαροι.
Κ ά μ ν ο υ τ ά γ ν ώ μ ι α — Καταπείθω.
Ξ έ σ τ η σ ι = Έχαλάρωσε τάς χορδάς των.
Τ ό β α ν ι = Τό Εβαλεν.
Χ η ρ έ τ σ ι = Έχάιρέτησεν.
Κ α τ ό τ ρ ο υ π η = ’Ιδιότροπος.
Κ ό π κ α ν τ ά ή π α τ α μ’ = Άπηύδησα.
" Ο λ ι τ σ κ ι ς = "Ολους.

Γεωργίου Κ. Κωνσταντινίδου

148

Β ο υ κ ό ν ς = Νά ώθής τεμάχιον τροφής εντός τού στόματός μου. Ό
Έν. βουκώνου σημαίνει καί τρώγω τι μετά τίνος λαιμαργίας καί βίας όπως
προφθάσω εις τινα κατεπείγουσαν εργασίαν.
Σ ο υ μ ο ϋ ν α = Μέγαν ολόκληρον άρτον.
Ίσ ύ
του
ξ έ ρ ς. Απειλή δι’ ής επιρρίπτει τις την ευθύνην είς
άλλους.
Τ ά π ο υ λ λ ά λ ό γ ι α φ έ ρ ν ο υ ν φ τ ώ χ ι α = Φράσις λεγάμε
νη επί πολυλογία.
Γ κ ά γ κ α ~ Ράμφος.
Δ γ ι α σ τ ρ α γ μ έ ν ’ = Διεστραμμένη.
Γ έ ρ μ α = ’Έρημα. Γέρμα κι’ άχουρα, φράσις δι’ ής εκφράζει τις
συμπάθειαν προς πτωχόν καί απροστάτευτου ορφανού.
Β α σ τ ά χ κ ι = Έκρατήθη.
Κ ο υ τ σ έ ν ο υ ν τ α ς — Έβάδιζε χωλαίνων.
Θ ά σ ά ς δ ι χ τ ή = Θέλει σάς δεχθή.
Θ υ γ α τ έ ρ ι χ ’ τ ς — Ώ ς θυγατέρας της.
Κ α τ α σ τ ή θ κ α ν — Άπεκατεστάθησαν.
Φ ο ΰ σ κ ι ς = Κύστεις βοών ή προβάτων.
Μ π ο ύ ρ λ ι α σ ι = Έφόρεσε μετά σπουδής, Έν. μπουρλιάζου. Π ρτ.
μπούρλιαζα. Μ. θά μπουρλιάσου. Άορ. μπούρλιασα. Ρημ. μπούρλιασμα.
Κ ο υ ϊ μ τ σ ί δ ι ς — Χρυσοχόοι.
Ά π ο υ ρ ί χ ς = ’Απορρίπτεις. 'Ο Έν. άπουρίχνου. Π ρτ. άπώρριχνα.
Μ. θ ’ άπουρρίξου. Άόρ. άπώρριξα. Ρημ. άπουροιξίμ’ — άπορριπτέον.
Γ κ ρ η μ ι σ τ ή ς ! = Φύγε! Ό Έν. τού ρήμ. γκρημίζουμι. Π ρτ. γκρημίζουμαν. Μ. θά γκρημιστώ. Ά όρ. γκρημίσκα.
Σ τ ρ ο υ μ π ώ θ κ ι = Περιεμαζεύθη έν συστολή. Ό Έν. στρουμπόνουμι ~ κρύπτομαι έντρομος ϊνα μή παρατηρώμαι υπό των άλλων. Π ρτ.
στρουμπόνουμαν. Μ. θά στρουμπουθώ. Άόρ. στρουμπώθκα. Ρημ. στρούμπουμα καί στρουμπουμός.
Ά π α ν α τ χ ι ό τ’ = Ενδυμασία του.
Μ ο υ χ ά ν ι α = Φυσητήρες.
Α ι ο υ ρ ί α = Π ροθεσμία.
Α =

αν.

Θ ά σ ο ί π ά ρ ο υ τ ο ύ κ ι ο υ φ ά λ ι σ’ = Θέλω διατάξει οπο)ς σέ
καρατομήσωσι.
Λ ό ν τ σ ι α = Συνέλευσις.
Π ι χ ί ζ ο υ ν τ α ν = Έθλίβετο. Έν. πιχίζουμι. Π ρτ. πιχίζουνταν. Μ.
θά πιχιστώ. Ά όρ. πιχίσκα. ρ. πιχισιά.
Μ α ζ ώ θ κ α μ ι — Συνήχθησαν. Έν. μαζώνουμι. Π ρτ. μαζώνουμαν.
Μ. θά μαζουχτώ. Άορ. μαζώθκα ή μαζώχκα. Ρημ. μάζουμα, μαζουμός κτλ.
Π ι ρ γ ι α λ ά η = Περιγελά, περιπαίζη. Έν, πιργιαλω. Π ρτ. πίργια-
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λοϋσα. Μ. πιργιαλάσου. Ά ορ. πιο γέλασα. Ρημ, π ιρ γέλασμα, πιργιαλαστοι'ρς.
τό θηλ, πιργιαλαστούρου τό ουδ. π ι ρ γ ια λασ τ ού ρκ ου. Σημαίνουσι δέ τά τρία
τελευταία επίθετα τούς σκώπτας.
Ν ά μ ο ί σ χ ο υ ρ ν ά η = Μακαρύζη, Έν. σχουρνώ — μακαρίζω.
Π ρ τ. σχσυρνοΰσα. Ά ορ. σχώρσα. Ρημ. σχουοημός, σχώργιου.
Σ ι δ η ρ ι κ ό “ Έ ν τή περιστάσει ταύτη σημαίνει τό σφυρίον. Σιδηρι.κόν όμως έν γένει καλείται παν σιδηρούν έργαλεΐον των τεχνητών και ιδίως
τώντεκτόνων.
1
!
Κ α υ κ ί = Π οτήριον.
Χ α χ λ α ν ι ο ύ μ ι = Καγχάζω. Π ρτ. χαχλανιούμαν. Ά όρ, χαχλανίσκα. Ρημ. χαχλανισμός, χαχλανιτχιό.
Τ ρ υ π ο ύ δ α — Μικρά 5πή.
Π ρ ο υ μ ι = Π ρ ιν η.
X α ρ α ή = Αυγή.
Κ α λ ι α σ μ έ ν ο υ ν ~ Προσκεκλημένον. Έν. καλνώ. Π ρτ. καλνούσα.
Μ. θά καλέσω. Άόρ. κάλιασα. Ρημ. κάλιασμα = πρόσκλησις.
Α σ τ ό ϊ σ ι = Έλησμόνησε. Έν. Άστουχώ. Π ρτ. άστουχούσα. Μ. θ ’
άστουχήσου. Άόρ. Άστόϊσα, Ρημ. άστουχιμός ~ λήθη.
Χ α ρ τ ί κ ί κ α λ α μ ά ρ ’ νά πάρ’ κανένας κι νά τά γράψ’ πάλι δεν
σώνουντι δ'λα. "Ητοι εΐσί ταύτα ανεκδιήγητα.
Φ ο υ ρ ι σ ι ά = Στολή, ενδυμασία.
Π λ α λ ά η ~ Νά τρέχη. Έν. πλαλώ. Π ρτ. πλαλούσα. Μ. θά πλαλήξου. Ά όρ. πλάληξα. Ρημ. πλάληγμα, έπιρρ. πλαλι.χτά ή πλαλιτχιόντας —
δρομαίως.
Τ σ α λ α π α τ ώ — Λα,κπατώ. Ό άρρ. τσαλαπάτσα. Τσαλαπάτη,μα α
σθένεια προερχόμενη έκ τής έπηρείας των πονηρών πνευμάτων.
Ζ ο υ π ί ξ ο υ ν = Συμπέσωσιν έκ του συνωστισμού. Έ ν. ζουπώ. Π ρτ.
ζουπούσα. Μ. θά ζουπίξου. Άόρ. ζοΰπιξα. Ρημ. ζούπιγμα, ζουπιγμός έπιρρ.
ζουπιχτά.
Β γ ή κ α ν τ ά τ σ ί π ρ α μ’ — Έ κ τού μεγάλου συνωστισμού έκθλίβονται τά έντόσθιά μου.
Π έ ρ α σ ι δ ε ν π έ ρ σ α σ ι κανένας μήνας. — Μόλις παρήλθε μήν.
Οΰτω λέγομεν ιγκι δεν ΐγκι μόλις έγεινε, φάνκι δέ φάνκι = μόλις έψάνη κτλ.
Γ ι α ν ά δ γ ή ν ά δ γ ι ο ύ μ ι — "Αξιόν παρατηρήσεο>ς ό περίεργος
ούτος τρόπος έκψράσεως δι’ ού έξεγείρεται έπιτηδείως ή περιέργεια των α
κροατών.
Φ κ ι α σ μ έ ν α = Κατασκευασμένα. Έν. φκιάνου. Π ρτ. εφκιανα. Μ.
θά φκιάσου. Άορ. εφκιασα. Ρημ. φκιάσιμου — κατασκευή φκιασίδ’ δέ λέ
γεται τό 'ψιμμύθιον οπερ παρασκευάζουσιν αί γυναίκες καί τό οποίον συνίσταται από δηλητηριώδεις ουσίας οίον αρσενικόν καί άλλας.
Φ τ α σ τ ο ύ ν — Νά καταφδάσωσι τό έν τού άλλου. Έν. φτάνου. Π ρτ.
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έφτανα. Μ. ·θά φτάσου. Ά όρ. έφτασα. Το ρήμα τούτο σημαίνει καί έξαρκώ.
Δ ε ν ε ΐ ν ι π ρ ά μ α γ ι α ν ά ε ν = Δεν υπάρχει τρόπος νά κατοράΐοθή.
Ν ά μ η ν έ φ τ α ν α ν κ ι ν ά μ η ν ε σ ο υ ν α ν . Κατάρα φοβερά,
δι’ ής καταρώιιεθά τινα νά έξολσ&ρευ'θή.
Α ΰ ρ ι ο υ μ ι · & α ύ ρ ι ο υ = Μετ’ ου πολλάς ημέρας.
2 ο ί π α ί ρ ν ο υ τ ο ύ π ι τ σ ί σ’ ά π ο ύ π ά ν ο υ σ’. ’Απειλή
φοβερά.
Α ο υ π ά ν σ α = Κατεβρόχ'θισα μετά λαιμαργίας. Έν. λουπανίζου. Π ρτ.
λουπάνιζα. Μ. -θά λουπανίσου. Ά όρ. λουπάνσα. Ρημ. λουπάνισμα, λουπανιστούρς.
Ν ά φ ύ φ χ ’ = Νά φύγη.
2 χ ι ό ρ σ = 2υγχώρησιν, συγγνώμην.
Φ έ ρ σ ι μ ο ύ — τρόπος.
Μ ί τ ά π ο υ λ λ ά — Μετά τινας δισταγμούς.
Μ α ρ μ α ρ ώ -θ κ ι
’Έμεινεν ώς άπολελιθωμένος έκ τοΰ πολλοΰ φό
βου του. Έν. μαρμαρώνουμε. Π ρ τ. μαρμαρώνουμαν. Άόρ. μαρμαρώθκα.
Ά π ο ύ β δ ο υ μ ά δ α — Την προσεχή εβδομάδα.
Π ή ρ ι ν ά σ κ ρ ο υ π ά η — ’Ή ρχισε νά διαλύηται.
Τ ο ι μ α σ ί η ς — Π ροπαρασκευαί.
Ά ν ι α σ τ ο υ ς = Αμέριμνος καί άπροφύλακτος.

ΑΡΙΧΤΟΦΑΝΟΥΓ ΠΑΝ. ΚΟΥΛΕΡΗ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΜΦΙΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝΤΙ

Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Τ

Ή ολιγόχρονος υπηρεσία μου στο χωριό ’Άμφια, με εφερε ώς έκ τής
αποστολής μου — ώς διδασκάλου — κοντά στους εργατικούς καί φιλότιμους
κατοίκους του. ’Από τής πρώτης στιγμής άντελήφθη,κα, δτι τό παραδοσιακό
στοιχείο, σέ πολλούς τομείς καί έκδηλώσεις τής καθημερινής ζωής των, ήτο
έντονο καί αναλλοίωτο. Ή απλότητα τοΰ τρόπου συμπεριφοράς το>ν, μέ τήν
γνησιότητα καί τήν επίδραση τοΰ απώτατου παρελθόντος, μοΰ έπέστησε τήν
προσοχή, για μια διεξοδική ερευνά τοΰ παραδοσιακού στοιχείου των. Καί
ενώ προέβαινα στήν μελέτη καί περιγραφή τοΰ ενός, άλλο ανεφύετο, σπουδαιότερον καί χαρακτηριστικώτερον. Καί εΐναι αυτά τόσα πολλά, που μερική
μόνον μνεία τούτων γίνεται, στο παρόν πόνημα.
Πρόσφυγες εξ ’Ανατολικής Θράκης, ξερ ριζωμένοι από τήν γενέθλια
γή τους, έφεραν μαζύ μέ τήν πίκρα τοΰ ξερριζωμοΰ καί όλον τόν θησαυρόν
τής ψυχής των, ήτοι τις θρησκευτικές παραδόσεις καί τούς λαϊκούς τρόπους
λατρείας, μαζύ μέ τό υπέροχο εθνικό φρόνημά τους. Ή μακραίωνη σκλαβιά
τους, κάτω από τήν τυραννία τής Τουρκικής κυριαρχίας, δεν στάθηκεν Ικα
νή νά εξάλειψη «τήν πίστη στήν θρησκεία τοΰ Χρίστου» καί τήν αγάπη προς
τήν Πατρίδα. Διετήρησαν αναλλοίωτα καί μέ τό συναίσθημα τής βαριάς
κληρονομιάς, όλες τις δοξασίες καί τις δεισιδαιμονίες, έστω, τοΰ παρελθόν
τος, άσχετα άν προς στιγμήν στερήθηκαν τής 'Ελληνικής γλωσσης. Πρέπει
νά ομολογηθή, πώς καί σήμερα υπάρχουν κάτοικοι — οί γέροι — πού όμιλοΰν ώς μητρική τήν Τουρκικήν. Μά τούτο ήτο μιά διέξοδος στήν καταπίε
ση, καί τόν αφελληνισμό. Διότι όταν κάποτε έρωτήθηκαν οι παλαιότεροι, τί
προτιμούσαν νά χάσουν, τήν θρησκεία ή τήν γλώσσα τους; αυτοί μέ ξέχειλο
τό συναίσθημα τής θρησκείας, άπήντησαν: Τήν γλώσσα μας χάνουμε, μά
οχι καί τήν θρησκεία μας. Καί εκτοτε στήριξαν τις ελπίδες τους, στήν θρη
σκεία. Βαθειά ριζωμένη στις ψυχές τους, ξαπλώθηκε καί αγκάλιασε καί συνεδέθηκε μέ όλες τις εκφάνσεις τής ζωής τους.
Τό από Θεοΰ «άρχεσθε» εΐχε πλήρη εφαρμογή. ’Έ τσι ή βαθειά θρη
σκευτικότητα, μαζύ μέ τό είδωλολατρικό στοιχείο πού εύρίσκετο στις ψυχές
τους, από αρχαιότατους χρόνους, μάς παρουσιάζει σήμερα τό «ετερογενές
κράμα των χριστιανικών καί είδωλολατρικών δοξασιών καί παραδόσεων» ώς
αναφέρει 6 Γ. Μέγας.
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Και ενώ σήμερα ή επίσημη ’Εκκλησία, μέ την Θεόπνευστη διδασκαλία
του Σωτήρος, κατήργησε τις δεισιδαιμονίες, τ'ις πρωτόγονες λατρευτικές εκ
δηλώσεις, τις προλήψεις και τά φετίχ, οΐ κάτοικοι εξακολουθούν νά τηροΰν
με εύλάβεια, 6,τι ή παράδοση άφησε σ’ αυτούς, σαν Ιερή παρακαταθήκη.
’Από τήν θέση αυτή, θεωρώ υποχρέωση νά έκφράσω τις ευχαριστίες μου,
πρός τήν κ. Λαζαρίδου Άρχοντούλαν, καί τήν κόρην αυτής Λαμπρινήν, διότι
δλως προθύμως μοΰ εξιστόρησαν τά ήθη καί έθιμα τοΰ χωρίου των.
’Αριστοφάνης Κουλερής
Κομοτηνή 1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Α'

■ Ι σ τ ο ρ ι κ ά 1σ τ ο ι χ ε ί α τ ο ΰ Χ ω ρ ί ο υ .
ΑΙ πραγματοποιηθεϊσαι άνταλλαγαι πληθυσμών, μεταξύ Ελλάδος καί
Τουρκίας κατά τό έτος 1922, εΐχον ώς αποτέλεσμα τήν δημιουργίαν νέων χω
ρίων στήν 'Ελλάδα, δπου καί έγκατεστάθησαν οι έκ Τουρκίας άφιχθέντες ομο
γενείς. Πολλά χωριά, αμιγή και μή, Ιδρύθηκαν στήν περιοχή τής Δυτ. Θρά
κης. Στήν παρούσα συλλογή μας, έθεωρήσαμε σκόπιμον νά συμπερ[λάβουμε
καί όλίγα τινά Ιστορικά δεδομένα τοΰ χωριού ’Άμφια, τά ηθη καί τά έθιμα
τοΰ όποιου καί περιγράφουμε.
O t κάτοικοι τούτου, κατάγονται από τό Χάσκιοϊ (Καθάριον) τής Άνατ.
.Θράκης.
Τό χωρίον εΐναι κτισμένον στο πρανές τοΰ λόφου Κάν - Τεπέ σέ υψόμε
τρο 40μ. Εύρίσκεται δέ άνατολικώς τής πόλεως Κομοτηνής, καί σέ απόσταση
20 χιλ. Συνδέεται δέ μετ’ αυτής, δι’ άσφαλτοστρώτου δρόιμου, καί έχει τα
κτικήν συγκοινωνίαν, τρις τής ημέρας. Οί κάτοικοι ανέρχονται εις 850 (άπογραφή 1961) καί εΐναι κατά τό μέγιστον ποσοστόν 'Έλληνες Θράκες καί υπό
λοιποι Τούρκοι, παλαιώτεροι κάτοικοι τής περιοχής.
Ά π α ντες ασχολούνται με τήν καλλιέργειαν τού καπνού, των δημητρια
κών καί έχουν σχετικήν κτηνοτροφίαν. 'Η οικονομική των κατάσταση ποικίλ
λει κατά οικογένειαν καί ήμπορεΐ νά χαρακτηρισθή μέτρια. Καί τούτο διότι
ό μικρός κλήρος των, δέν εύρίσκεται σέ σημεία γόνιμα, ώς συμβαίνει μέ τά
κτήματα των Τούρκων.
Διοικητικώς ανήκουν στο παραπλήσιο χωρίον Άρίσβη, δπου καί εύρίσκεται τό Κοινοτικό Κατάστημα.
"Ολοι οί κάτοικοι, φέροντες στήν ψυχή τους ριζωμένη τήν πίστη στά
Ιδανικά τής Π ατρίδος καί τής θρησκείας, εΐχον ώς πρώτο μέλημά των, τήν
ανέγερση ’Εκκλησίας καί Σχολείου.
Ή μακροχρόνιος σκλαβιά, τούς εΐχε άποστερήση τής δυνατότητος χρησιμοποιήσεως τής 'Ελληνικής γλώσσης. Ή 'ίδρυση ώς εκ τούτου ένός Σχο
λείου, ενός κέντρου Ελληνικής μορφώσεως, έπεβάλλετο έκ των πραγμάτων.
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Κατόπιν ενεργειών τής τότε Σχολικής ’Εφορείας, Ιδρύεται τό 1923 τό Μονοθέσιον Δημοτικόν Σχολείον ’Αμφίων. Ελλείψει άμως Διδακτηρίου, λειτουρ
γεί τό πρώτον επί δύο έτη εις τό τζαμί των Τούρκων, οπού υπήρχε σχετικόν
οίκημα. Μετά δε πάροδον τριών ετών από τής ίδρύσεως του άνεγείρεται τό
ιδιόκτητον κτίριον αυτοί, διά Κρατικής χορηγίας καί με συνδρομάς των κα
τοίκων. Τούτο εύρίσκεται εις τό κέντρον του χωρίου, καί άποτελεΐται από μίαν
αίθουσαν διδασκαλίας, μικρόν διάδρομον καί γραφεΐον. Ό αύλειος χώρος,
είναι περιμανδρωμένος διά λιθοδομής καί έ'χει τμήματα δενδροκήπου, λαχα
νοκήπου καί ανθοκήπου.
‘
Κατά τό 1932, έπισυμβάντος ισχυρού σεισμού, τό κτίριον ύπέστη καθίζησιν καί άνοικωδομήθη, έκ νέου.
Κατά την τελευταίαν έπελθοΰσαν Βουλγαρικήν κατοχήν, τό Σχολείον
διακόπτει την λειτουργίαν του. Οι Βούλγαροι καίνε άπαντα ,τά υπηρεσιακά
βιβλία καί την επίπλωσή του. Καί επειδή ό λόγος περί Σχολείου, θά παραθέ
σουμε χάριν τής ιστορίας αυτού καί εις ένδειξη τιμής προς τους διδασκάλους,
τά ονόματα τούτων από τής ίδρύσεώς του μέχρι σήμερον:
'Ω ς πρώτος υπηρέτη σας φέρεται ό
Π απαδόπουλος Μιχαήλ καί ακολουθούν
Γουρνάς Νικόλαος
Μακρυνικόλας Νικόλαος
Λαζαρίδου Μαρία
Χαλκιάδης Μιχάλης
Π απαδόπουλος Χριστόδουλος
Βαφειάδης Δημήτριος
Ζεφτερίδης Πολύχρονης
Π αχυγιαννάκης Ν ικόλαος
Τσίρος Άνδρέας
Παπαντωνίου Αικατερίνη
Γιαντσίδης Πασχάλης
Στυλιανάκης
Π απαδόπουλος Κωνσταντίνος
Δίτσα Ζαφείρια
Κουλερής Αριστοφάνης
Τά ’Ά μφ ια έχουν θέα αμφιθεατρική. Σπίτια μονώροφα, κτισμένα μέ
πλίνθους, σέ ρυμοτομικό σχέδιο, δίδουν γραφικότητα στο όλο τοπείο, μέ φόν
το την συστάδα πού σχηματίζουν στο βόρειο τμήμα, τά πεύκα, ατό κέντρον
τών οποίων ορθώνεται σαν φύλακας ’Άγγελος, ό ναός τού Πολιούχου τού
χωριού Α γίου Δημητρίου.
■
Μέ τον ερχομό τών προσφύγων, ό εποικισμός προσέφερε τά οικοδομικά
ύλικά, γιά την στέγασή των. Λόγω τού ψυχρού χειμώνος, στήν περιοχή αυτή,
τά σπίτια απαιτούν «ίδιόρυθμο σχέδιο» προκειμένου να γίνη υποφερτό τό κρύο
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καί γλυκύτερος ό χειμώνας. Για τούτο τά σπίτια κατασκευάζονται το -πλευ
στόν μονώροφα, πλατυμέτωπα, με άνατολικό προσανατολισμό. Στο έμπρόσθιο
μέρος έχουν τό «σατσιάκ», στο οποίο γίνεται ή συμπληρωματική αποξήρανση
καί συγχρόνως ή προσωρινή αποθήκευση των ορμαθών τού καπνού, μετά
άπό τήν πρώτη φάση, τής αποξήρανσης πού γίνεται σέ ειδικά τελλάρα, τις
« λ ι ά σ τ ρ ε ς » . Π ρος τό σατσιάκ, ανοίγουν δύο πόρτες, πού οδηγούν στα
δύο δωμάτια τού κυρίως σπιτιού, ένα τών οποίων φέρει στήν κουζίνα πού βρί
σκεται στο βάθος τού οπισθίου μέρους. Τ ό πάτωμα δλων τών δωματίων κα
λύπτεται άπό μίαν μάζαν χώματος καί σβουνιάς. Έ π ’ αυτού τοποθετείται ή
« ψ ά θ α » καί στρώνονται τά βαριά μάλλινα υφαντά χαλιά. 'Ο χωρισμός τών
δωματίων γίνεται με πλίνθους, καί ή σκεπή φέρει κεράμους. Ή οροφή είναι
πάντοτε «μπαγταντί».
Χαρακτηριστικό είναι τό κάτωθι εθιμον, πού γίνεται σέ άνεγειρομένην
οικοδομήν. "Οταν τελειώση ή πλινθοδομή καί μπουν τά πρώτα ξύλα, δοκοί
κλπ. στο υψηλότερο σημείο στήνεται σταυρός. "Ενας τότε άπό τούς τεχνίτες,
ό πιο βροντώδης στήν φωνή, « δ ι α λ α λ ε ϊ » άπό τό ύψος τής στέγης τήν
νέαν οικοδομή καί καλεΐ τούς γειτόνους νά «φέρουν δώρα» γιά τούς καταοκευαστάς. Τά λεγάμενα ποικίλλουν άναλόγως τού λεκτικού καί τής «λογοτε
χνικής ικανότητος» τού διαλαλητού. Συνήθως όμως λέγουν τά κάτωθι:
«Μέ τήν βοήθειαν τού Θεού, κτίριο κτίζεται διά τον τάδε. "Εφερε τό
δώρο τών μαστόρων (ό νοικοκύρης πηγαίνει πρώτος δώρο) καί μάς καλο
κάρδισε. "Ετσι καί ό Θεός νά καλοκαρδίση ολη τήν οικογένεια του. Χαρά κι
ευτυχία νά τού χαρίζη. Τίμια νά έργασθή. Πολλά χρήματα ν’ άποχτήση. Με
τό καλό στούς 'Αγίους Τόπους νά πάη καί με τό καλό νά γυρίση. Ή δου
λειά πού κάνουμε, γερή νά είναι. Τά καρφιά τήν σκεπή γερά νά κρατούν. ΟΊ
τοίχοι νά μην γέρνουν. Οί νοικοκυραΐοι χρόνια πολλά νά ζήσουν»..
Στούς γειτόνους πού τιμούν τον νοικοκύρη καί φέρουν δώρα στούς μαστόρους, λέγουν: Ό κ. Τάδε, έτίμησε τόν νοικοκύρη καί έφερε τό δώρο στούς
μαστόρους. Τ ά πρόβατά του πολλά νά γίνουν. Τό άροτρό του τήν γή βαθειά
νά σκάβη κλπ.
Ή αυλή τών σπιτιών αρκετά μεγάλη, μένει στο οπίσθιο μέρος τού σπι
τιού, γιά νά περιλάβη όλους τούς βοηθητικούς χώρους, τού γεωργικού σπι
τιού. Κατασκευάζονται λοιπόν εντός αυτής,, ό στάβλος, ό αχυρώνας, ό ορνι
θώνας, καί αποτελούν ολα αύτά μια συνοικία, μέσα στήν όποια ζή, αναπτύσ
σεται καί προσφέρει τις υπηρεσίες του, όλος ό βοηθητικός κόσμος τού γεωργού.
Γενικά

χαρακτηριστικά

καί

έ ν δ υ μ α σ ί α κ α τ 6 ί κ ω ν.

Τό σώμα τών άνδρών καί γυναικών, έχει σχετικήν ωραιότητα καί κο
σμείται έξωτερικώς μέ ώραίας καί γραφικάς ενδυμασίας. Αυτή πού σήμερα

!Ί10η καί Εθιμα τού χωρίου Ά μφια τοΟ Νομοΰ Ροδόπης

155

φυλάσσεται στο «σεντούκι», -θά έλθη στο φως τής ημέρας μόνον κατά τις
επίσημες εθνικές εορτές.
’Αγαλλίαση καί ενθουσιασμό σκορπίζει στον θεατή, ή κατά καιρούς έμφάνισις των κοριτσιών καί άγοριών, με την ομοιομορφίαν τής στολής, όταν
ενα σημαντικό γεγονός ή εθνική εορτή εορτάζεται στο χωριό. Εύσταλεις οί
νέοι «σύρουν» σέ τοπικούς χορούς, στην πλατεία τοΰ χωριού, τις ωραίες νέες,
στολισμένες μέ τά.πιό πολύτιμα ψιμύθια πού ή μητέρα ή ή γιαγιά, τις έχει
κληραδοτήση.
. . ί
Τό ,χόιμπυ κάθε γυναίκας, είναι ή άψογη εμφάνισή της, πού επιτυγχά
νεται έν· πολλοις από τήν .αρτιότητα καί κομψότητα τής ενδυμασίας καί κατά
δεύτερον λόγον από τά. μπιζού καί ψιμύθια αληθινά ή ψεύτικα μέ τά όποια
«αρματώνεται». Ή φιλαρέσκεια — φύσει ενδόμυχη διάθεση κάθε κοπέλλας—
τήν όδηγεΐ είς τό νά εύρη τρόπους καί συνδυασμούς χρωμάτων, για νά σχηματίση τήν μόδα, αύτή πού θά τήν εμφάνιση (ομορφότερη από τις άλλες φί
λες της. Αύτή ή «ευρεσιτεχνία» μόδας, από κάθε κοπέλλα ή από κοπέλλες τής
περιοχής, έδημιούργησαν, από τά παλιά ακόμη χρόνια τήν άποκαλούμενη σή
μερα, «τοπική ενδυμασία». Μέ τήν πάροδο τού χρόνου γενικεύεται καί καθιερούται σάν ή αντιπροσωπευτική ενδυμασία τής περιοχής. Οί ενδυμασίες πολ
λών περιοχών έχουν πολλά κοινά σημεία, μά διατηρούν καί βασικές διαφο
ρές πού τις ξεχωρίζουν έτσι σέ «τοπικές».
:
Ή Άμφιώτικη κοπέλλα, όταν ηρχετο ή Κυριακή ή άλλη σημαίνουσα
εορτή, εμφανίζετο μέ φούστα τισόρ μεσάτη, μακρυά ώς τον αστράγαλο. Ή τ ο
πλισσέ ψιλό καί στον ποδόγυρο γαρνιρισμένη μέ μαύρο βελούδο. Στο άνω
μέρος τού σώματος έφερε μπλούζα χρωματιστή μέ λαιμόκοψη τετράγωνη,
γαρνιρισμένη στο άκρον μέ βελουδένιο σειρήτι. Αύτή έράβετο σέ μόδα στυλ.
Κατέληγε σέ γλωσσάκια πού σκέπαζαν τήν φούστα. Στο οπίσθιο μέρος έφερε
ζωνάκι. Τό μανίκι της, ήτο μακρύ, κεντημένο ή μέ χρυσά κουμπάκια.
Τό έμπρόσθιο μέρος τής φούστας έκαλύπτετο από ποδιά. Κατεσκευάζετο
δέ αύτή από μαύρο σατέν, μέ σειρήτι άσπρο στο κάτω μέρος καί μέ σχείτικό
φραμπαλά.
Στο κεφάλι έφεραν τσιμπέρι. (γκιρέπ) μονόχρωμο μέ μαύρη κορδελίτσα
στον γύρο. Τό τσιμπέρι έστόλιζε έτοιμο άνθάκι (τσιτσέκ τιτιρέκ). Αυτό ήτο
εκ πάστας, μέ χρυσά άτθάκια πού έκινούντο. Στο λαιμό έκρεμετό κόλλιέ καί
οπωσδήποτε χρυσαφικό. Στο χέρι φορούσαν βραχιόλια γυάλινα. Καί τούτο
λόγφ έλλείψεως χρυσών τοιούτων, διότι ή αγορά τήν έποχή έκείνη δεν διέ
θετε χρυσαφικά προς καλλωπισμό.
Ψιμύθια

γυναικών.

:

Ά π ο τ ρ ί χ ω ση:
Τό τριχωτό πρόσωπο σέ μέρη αυτού ή στην δλότητά του, καθώς καί στά
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άκρα του σώματος, είναι φαινόμενο αντιαισθητικό, πού στενόχωρε! ιδιαίτερα
τό γυναικείο φϋλο. Γ ι’ αυτό καί από παλαιοτάτους χρόνους έρευνάται ό τρό
πος τής απαλλαγής των τριχών. ΙΙολλά επιστημονικά φάρμακα χρησιμοποι
ούνται από τις νεώτερες σήμερα Άτθίδες. Οί παλαιοτερες όμως στερού
μενες των αγαθών τής επιστήμης, προέβαιναν σέ αυτοσχέδιες συνθέσεις φαρ
μάκων.
Βασική ΰλη ήτο ή ζάχαρις. Αυτή εγίνετο σιρόπι, και άπλώνετο στήν εξω
τερική επιφάνεια μιας στάμνας για νά πήξη. Έδουλεύετο μετά με τά χέρια έως
οτου γίνη μια μαλακή μάζα— ζύμη καί έπικολλάτο στο τριχωτό μέρος τοΰ
σώματος. Έκεϊ έμεινε μέχρι πού νά ξηραθή. Άπεκολλάτο μετά καί παρέσυρε
συγχρόνως τις τρίχες, ξερριζώνοντας αυτές. Τό πρόσωπο έπλένετο έν συνε
χείς μέ θρεμμένο πίτουρο. Έφυλάσσετο δε σκεπασμένο επί λίγο χρόνο, από
την επίδραση του αέρα.
Γαλάκτωμα:
Βασικό συστατικό γιά τή,ν κατασκευή του γαλακτώματος ήτο τό ούζο ή
τό ξύδι καί τό «ζ ι 6 ά», είδος δηλητηρίου. Τό μείγμα τούτο «έδουλεύετο» κα
λά καί διετηρεΐτο σέ μπουκάλι. ΙΊ ρό ή μετά τον ύπνο γίνεται μέ τήν βοήθεια
βάμβακος, επάληψις τού προσώπου καί επιτύγχανε το έτσι ό καθαρισμός τής
έπιδερμίδος από τά πάσης φύσεως αντιαισθητικά «σώματα».
Λιπ αρά κρέμα:
Τούτη εγίνετο μέ φρέσκο βούτυρο, ασπράδι αύγού καί μέ δηλητήριο
ζιβά. Τό μείγμα έπρεπε νά δουλευτή καλά καί διετηρεΐτο σέ γυάλινο βάζο.
Μετά τήν αποτρίχωση ή τό γαλάκτωμα, συνεπλήρωνε τό μακιγιάρισμα τής
νέας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν

Β'

’Ανθολόγηση από τό «μενού» τής Άμφιώτικης νοικοκυράς.
Ή χωρική κο\>ζίνα είναι απλή. Ό ογκώδης τόμος τού Τσελεμεντέ, δέν
θά μπορούσε νά στεγασθή κάτω από τήν χωριάτικη στέγη. Καί τούτο διότι
δέν υπάρχει πλούσια «πρώτη ύλη». Δέν έπεται όμως ότι τό «τζάκι» δέν κα
πνίζει. 'Τπάρχουν καί εδώ πρώτες ύλες — ίσως οί βασικώτερες — καί από
αυτές οί «αυτόκλητοι» Τσελεμεντέδες, βρήκαν τρόπους καί συνδυασμούς γιά
νά παρασκευάσουν υγιεινά καί θρεπτικά φαγητά καί γλυκά. Θά παρατηρή
σουμε ώς έκ τούτου, ότι όλα τά φαγητά έχουν ώς βάση, τά παραγόμενα προ
ϊόντα τού χωριού. Σήμερα όμως ή έξάπλωση τού πολιτισμού, έφερε καί στον
τομέα αυτόν τήν «επανάστασή» του, στο χωριό. "Ετσι τά άναφερόμενα φα
γητά πού μέ πείσμα θέλουν νά διαιωνίζουν οί παλαιοτερες, άρχισαν νά πα
ραχωρούν τήν θέση τους, στά καλομαγειρεμένα καί θρεπτικά τοιαΰτα πού μέ
έπιδεξιότητα μαγειρεύουν τώρα οί νεώτερες.
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1. Ά κ ί τ - μ α .
'Τλικά: ’Αλεύρι
Αύγά
Σόδα
Ε κ τ έ λ ε σ η : Κατασκευάζεται μια παχύρευστη μάζα, από τό άνακάτωμα
τοΰ αλεύρου, της σόδας καί των αυγών, ή όποια καί χτυπιέται αρκετά. Τό
μείγμα ψήνεται σε πέτρινη πλάκα, πού βρίσκεται στην φωτιά. Ρίπτεται δέ
μέ τό κουτάλι λίγο - λίγο καί σχηματίζονται διάτρητες πίττες. Μετά τό ψήσιιχο, αλείφονται μέ φοέσκο βούτυρο καί τρφγονται ζεστές.
Την άνω επιφάνεια τής πλάκας, πριν, από τό ψήσιμο, την αλείφουν μέ
τό κροκάδι βρασμένου αυγού, αντί για λάδι. .
2.

Έ σμερί

'Τλικά: Ξυνισμένο τυρί
Ζάχαρη
’Ε κ τ έ λ ε σ η : 'Ό τα ν τό τυρί για όποιοδήποτε λόγο ξυνίση, τότε τό βάζουν
σέ μια «τσαντήλα» καί επάνω τό πιέζουν μέ μια πέτρα, για νά στράγγιση.
"Οταν τώρα στράγγιση καλά, τό ανακατώνουν με ζάχαρη. Τό βάζουν μετά
στην φωτιά καί τό ανακατώνουν συνεχώς μέχρι πού νά βγή τό λίπος. Τό τοπο
θετούν μετά σέ ενα ταψί καί τό κόβουν σέ λουκούμια.
3.

Κ α π ο ύ σκα

'Τλικά: Λάχανο τουρσί
Λάδι
Ρύζι
Ε κ τ έ λ ε σ η : Κόβουν ψιλό - ψιλό τό τουρσί, καί τό καβουρδίζουν στο τη
γάνι. Συγχρόνως τό πασπαλίζουν μέ κόκκινο πιπέρι. Μετά τό βράζουν σέ
χύτρα, μέ ανάλογο ρύζι, καί γίνεται τό «ζυνό λαχανόρυζο».
4. Κ α τ σ α μ ά κ ι
'Τλικά: ’Αλεύρι
'Αλάτι δλίγο
Βούτυρο
’Ολίγο λάδι.
Ε κ τ έ λ ε σ η : Βράζεται τό νερό, αφού έχει ριχτή καί λίγο αλάτι μέσα.
"Οταν τό νερό αρχίζει νά βράζη, ρίπτεται λίγο - λίγο τό αλεύρι καί ανακα
τεύεται καλά ιμέ τον πλάστη. 'Ό τα ν μέ τό πολύ βράσιμο, πήζει, ρίπτεται στο
ταψί. Καίγεται βούτυρο φρέσκο καί περιχύνεται. Μέ ένα κουτάλι τής σούπας,
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στρώνεται ή επιφάνεια του. Κόβεται σέ τεμάχια καί τρώγεται μέ τυρί ή μέ
πετιμέζι ή με ζάχαρη.
5. Μ α μ α λ ι γ α
'Τλικά: Μιά ποσότητα λάπατα
Λίγο πιπέρι καί άλάτι
Έ κ τ έ λ ε ση : Τό φαγητό τούτο είναι διά την περίοδο της νηστείας. Πολλά
ψΰλλα από λάπατα, τοποθετούνται τό ένα πάνω στο άλλο. ’Επάνω σέ κάθε
στρώση, πασπαλίζεται πιπέρι καί λίγο άλάτι καί περιτυλίσσονται σέ ρόλο.
Ψήνονται εντός τής στάχτης. Μετά τό ψήσιμο, άφαιρεΐται τό εξωτερικό φύλ
λο καί τρώγεται τό εσωτερικό μέρος.
6.

Μανδηλάκια

'Τλικά: Ζύμη γιά φύλλο
Μυζήθρα
Έ κ τ έ λ ε σ η : ’Ανοίγεται ή ζύμη σέ φύλλα μικρά καί στρογγυλά. Εντός
,έκάστου βάζουν λίγη μυζήθρα καί διπλώνεται σέ σχήμα «τετράγωνο» {μανδηλάκι). Ψήνονται σέ ζεστή πέτρα ή καί τηγανίζονται μέ λάδι, ’Αλείφουν
μετά αυτά μέ φρέσκο βούτυρο.
7. Μ υ ζ ή θ ρ α

μέ. α υ γ ό '

'Τλικά: Μυζήθρα
Αυγά
Κόκκινο πιπέρι
Φρέσκο βούτυρο
Ε κ τ έ λ ε σ η : Ψήνονται τά αυγά μέσα στο νερό πού βράζει. Μέ τό νερό
δέ των αυγών, ζεστό, διαλύεται ή μυζήθρα. Τοποθετούνται τά αυγά μετά σέ
πιάτα, καί γαρνίρονται μέ την μυζήθρα. Πασπαλίζουν λίγο κόκκινο πιπέρι
καί τά περιχύνουν μέ φρέσκο βούτυρο.
8. Π ά π ρ ι κ ά ς
'Τλικά: Φρέσκα πιπέρια
Λάδι
Μυζήθρα,
Ε κ τ έ λ ε σ η : Κόβονται τά πιπέρια ψιλά - ψιλά καί καβουρδίζονται μέ λάδι
στο τηγάνι. ’Ανακατεύονται μετά μέ μυζήθρα. Σερβίρονται καί τρώγονται
ζεστά. .
.
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Σουίτ

'Τλικά: F άλα
Κόκκινο πιπέρι
’Αλεύρι
.
.
Φρέσκο βούτυρο
Ε κ τ έ λ ε σ η : Βράζεται τό γάλα καί- ρίπτεται λίγο-λίγο τό αλεύρι μέχρι
νά πηκτώση καί νά γίνη κρέμα, Σερβίρεται στα πιάτα πασπαλίζεται μέ κόκ
κινο πιπέρι καί τρώγεται ζεστό, αφού καή μέ φρέσκο βούτυρο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν

Γ'

’Από τις ασχολίες των κατοίκων.
Καπνοκαλλιέργεια.
Ή καλλιέργεια του καπνού.— ένα από τά βασικά προϊόντα της Π ατρίδος μας — δίδει τά οικονομικά μέσα, για υποφερτή διαβίωση των κατοί
κων. τοϋ χωρίου. Σέ αυτή επιδίδονται όλες σχεδόν οι οικογένειες, καί απο
τελεί τό πρώτο καί ισχυρό σκέλος τής οικονομίας των, έν συνδυασμω μέ την
καλλιέργεια των - δημητριακών καί τής κτηνοτροφίας. Ή τοποθεσία είς την
όποιαν εύρίσκεται χτισμένο τό χωριό, προσφέρεται θαυμάσια, διά την καλή
αποξήρανση τών φύλλων καί τήν διαφύλαξη σέ αποθήκες, λόγω τού αρκε?
τού ' υψομέτρου — 40 μ., ■—- καί τής έλλείψεως υγρασίας. Παράλληλα ή. κα
ταλληλότητα τών καπναγρών — φυτεύουν στό πρανές τών λόφων — έγγυώνται τήν εξαιρετική ποιότητα τού καπνού,
. .
Ό αγώνας όμως — καί δέν αποτελεί ή λέξη αυτή υπερβολή )— είναι
μεγάλος καί συνεχής. Μόνον όσοι ζοΰν πλησίον τών καπνοκαλλιεργητών ήμπορούν νά εκτιμήσουν τό ύψος τής προσφερομένης εργασίας των, προκειμένού
ούτοι νά εξοικονομήσουν τά μέσα τής συντήρησής τους καί νά βοηθήσουν
παράλληλα-'στην οικονομική άνοδο τής χώρας μας. Για τούτο επιβάλλεται ό
πως ή εργασία του, έκτιμηθή «δεόντως» καί τού άποδοθή ικανοποιητική τιμή
στό προϊόν του. Καί ό αγώνας αρχίζει:
α) Π ρ ο ε τ ο ι μ α σ ί α

τών

κ α π ν ο φ ύ τ ω ν. -

Στα μέσα τού Μαρτίου, σέ μέρη έπίπεδα, κοντά στό χωριό ή καί μέσα
στην αυλή τού1σπιτιού, θά ετοιμαστούν τάκαπνοσπορεϊα (χασλαμάδες). Τού
τα είναι παράλληλες βραγιές, ύψους 30 έκατ, τον μέτρου. Στην επίπεδη
έπιφάνειά τους, θά στρωθή κατ’ αρχήν, ένα στρώμα ψιλής άμμου (ποταμί
σια). ’Επάνω σέ αυτή θά ρίξουν μιά μικρή στρώση κοπριάς ζώων, καλά χω
νεμένη, τήν οποίαν προηγουμένως έχουν περάσει από κόσκινο, ’Επάνω σέ
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αύτή τώρα, αφού προηγουμένως την πατήσουν καλά, μέ μια σανίδα, θα ρί
ξουν τον σπόρο. Ό σπόρος έχει έτοιμαστή από την προηγούμενη ήμερα. Σ υγ
κεκριμένα τον βάζουν σέ μια «τσαντήλα» (πανί) καί τον βρέχουν ώστε νά
προβλαστήση. Τούτον, την ώρα τής σποράς, τόν ανακατεύουν μέ στάχτη ή
ψιλή άμμο, ώστε ρίχνοντας τον, να πέση συμ.μετρι.κά σέ όλη την έκταση τής
βραγιάς. Πασπαλίζουν πάνω απ’ αυτόν λίγη κοπριά καί πάλιν, καί ποτίζεται
αμέσως. Τά ποτίσματα θά συνεχιστούν καθημερινώς — τις πρωινές κυρίως
ώρες — επί 70 ήμερες, εως οτου τά καπνόφυτα «φ θ ά σ ο υ ν» γιά μεταφύτευση στον καπναγρό. Έ ν δσιρ άκόιμη θά βρίσκωνται στις βραγιές πολλές
φορές θά βοτανιστούν καί θά ραντιστούν μέ φάρμακο —- Ζινέπ, — ώς προ
ληπτικόν κατά τής ασθένειας τού καπνοφύτου, από τού περονοσπόρου.
($) Κ α π ν ο φ υ τ ε ί α — κ α π ν ο σ υ λ λ ο γ ή .
Τούτη γίνεται περί τά τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου, στον αγρό πού
έχει έτοιμαστή μέ πολλά οργώματα. Οι γυναίκες θά σηκωθούν πρωί καί θά
ετοιμάσουν τά φυτά. Θά πάνε στις βραγιές, καί θά πάρουν τά ψηλότερα φυτά,
τά οποία τοποθετούν σέ μεγάλες κόφες. Ό άνδρας θά γέμιση τά μεταλλικά
βαρέλια ,μέ νερό, θά έτοιμάση τό αμάξι καί περί τήν 10ην π.μ. ολοι θά ξεκι
νήσουν γιά τόν καπναγρό. Τό χωράφι θά καλλιεργηθή καί πάλιν -καί θά χω
ριστή σέ τ α χ ι ά δ ε ς (σανίδια). Μέ σκαπάνη ανοίγονται παράλληλες γραμ
μές (καρίκια), μέ απόσταση 30 εκατοστά. Οι γυναίκες φυτεύουν τή βοήθεια
των φυτευτήρίων. ’Αμέσως μέ τό ποτιστήρι, γίνεται τό πότισμα. Μετά τό
ρίζωμα καί τό μεγάλωμα των φυτών, θά γίνουν μερικά τσαπίσματα καί ραντίζματα μέ φάρμακο ζινέπ. Ευνοϊκός καιρός γιά τήν μή ανάπτυξη τής ασθέ
νειας θεωρείται ή ξηρασία.
’Αφού τώρα τά φυτά μεγαλώσουν, αρχίζει τό « σ π ά σ ι μ ο » των φύλ
λων, ή συλλογή. Ή φάση τούτη τής καπνοκαλλιέργειας είναι ίσως, ή πιο δύ
σκολη. Καί τούτο διότι ό γεωργός εΐναι υποχρεωμένος νά «θυσιάση» πολύ
ύπνο, γιά νά μεταβή από τις πρωινές κιόλας ώρες στον καπναγρό, καί νά πάρη
ένα χέρι, πρώτο, δεύτερο, κλπ., μέ τήν βοήθεια τής «λυχνίας θυέλλης». Σπάει
τρία - τέσσαρα φύλλα από τό κάτω μέρος τής ρίζης τού φυτού καί τά τοπο
θετεί σέ μεγάλες κόφες. Ή εργασία τούτη πρέπει νά γίνη τήν νύχτα, διότι
τά φύλλα είναι τότε δροσερά καί σπάνε εύκολα, ενώ μέ τόν ήλιο μαραίνονται
καί δεν σπάνε.
01 κόφες μεταφερονται στο σπίτι καί εκεί αρχίζει από μέρους μικρών
και μεγάλων τό «μ π ο ύ ρ λ ι α σ μ α» (πέρασμα των φύλλων) ένα - ενα σέ
κλωστή, καί ή τοποθέτησή τους σέ παραλληλόγραμμα τελλάρα (λιάστρες).
Οΐ λιάστρες θά κρατηθούν δυο μέρες στον ίσκιο και μετά θά εκτεθούν στον
ήλιο επί 20 ήμερες, γιά νά λάβουν τό χρτ’σαφί χρώμα. Πρόχειρα τώρα τά
κρεμούν στό «σ α γ ι ά» τού σπιτιού γιά νά τά « π α σ τ λ ι ά σ α υ ν » κατά τήν
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περίοδο τοΰ χειμώνα, ώς περιγράφουμε στο κεφάλαιο των χασλαμάδων.
Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι δΰο είδών. Τό Καμπά - Κουλάκ
(άφράτο αυτί), με μεγάλο φύλλο, χαμηλής ποιοτικής αξίας καί 6 Μπασμάς
(πατημένος, στιβαγμενος) μέ μεγάλη ποιοτική αξία, ένεκα τοΰ μικροΰ φύλ
λου. ΕΙς την ποικιλία αυτή γίνεται τό παστάλι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Δ'

Τελετές καί Μυστήρια, από τον κύκλο τής ζωής τοΰ ανθρώπου.
Ή
1. ' Ι ε ρ ο τ ε λ ε σ τ ί α

Λεχώνα

στ ή γ έ ν ν η σ η

τοΰ

παιδιού.

Σωστή ιεροτελεστία γίνεται κατά τήν γέννηση τοΰ παιδιού, στην πε
ριοχή τής Θράκης καί περισσότερο στο χωριό ;'Αμφια. Χαρμόσυνη ή ύποδοχή τής γεννήσεως τής «νέας ζωής». Ά πό τήν πρώτη κιόλας στιγμή, πού ή
επίτοκος θά νοιώση τούς πρώτους πόνους, μπαίνει σέ εφαρμογή καί κίνηση
ολόκληρος «μηχανισμός» των εθίμων, για νά γιορτασθή μεγαλόπρεπα καί
«γούρικα» τό νεογέννητο.
Κάθε τόπος φυσικά έχει διάφορο τρόπο «υποδοχής», άλλα αυτός πού
ακολουθείται στο χωριό ’Ά μφια, τοΰ Νομοΰ Ροδόπης είναι αληθινά μεγαλό
πρεπος. Τό συνηθίζουν οπωσδήποτε καί σήμερα σάν Ιερά παρακαταθήκη των
προγόνων των, πού εφθασε καί αυτός, όπως καί τόσα άλλα ωραία καί διασκεδαστικά έθιμα άπ’ τήν Ά ν. Θράκη.
'Ό τα ν ή υποψήφια μητέρα αίσθανθή τούς πρώτους πόνους, καλείται στο
σπίτι, ή μαμμή, — μια πεπειραμένη γριά --- ή όποια θά φροντίση νά φθάση
στον προορισμό της, κρυφά από τά μάτια τοΰ κόσμου, διότι τό έργο της γί
νεται τότε δύσκολο καί τό παιδί θά γεννηθή μέ πόνους φρικτούς. Μαζύ της
φέρει ένα ξερό λουλούδι, δεμένο μέ κόκκινη κορδέλλα. Τοΰτο τό βάζει σέ ενα
ποτήρι νερό καί απέναντι τοποθετεί τήν εικόνα τής Παναγίας. 'Ό τα ν τό
λουλούδι άνοιξη αμέσως, τότε τό παιδί θά γεννηθή εύκολα, άν δεν άνοιξη
τότε τό παιδί θά τούς δυσκολέψη.
'Η Π αναγία βοήθησε καί τό παιδί «εφθασε στο κόσμο» γερό. Δέν θά
φανούν έπιλήσμονες τής βοήθειας αυτής. Τήν έπαύριο κιόλας τής γεννή
σεως καί, κυρίως τό πρωί, άπό τούς συγγενείς τής λεχώνας, γίνεται ή μικρή
πίττα, ή «πίττα τής Παναγίας», όπως ονομάζεται. Διότι προς χάριν Της,
«γιά νά μην παραξηγηθή» ζυμώνεται, μιά καί βοήθησε νά γεννηθή εύκολα
καί ζωντανό τό παιδί.
'Η γυναίκα πού θά άναλάβη τήν ζύμωση, πρέπει νά προσέξη μερικές
λεπτομέρειες. Μιά απ’ αυτές είναι: 'Ό τα ν ζυμώνει καί τά χέρια της είναι μέ
11
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ζυμάρι, πρέπει μέ τά δυό της δάκτυλα νά πιάση τά μάγουλα rou νεογέννητου,
για νά κάνουν « β ο υ λ έ ς » ώστε οΐαν γελά νά φαίλ'εται άμορφο, άφοΰ κατά
μίαν ελληνική παροιμία, «τής άμορφης τά μάγουλα, όταν γελά βουλώνουν».
Στο μικρό τραπέζι που μεταφέρεται αυτή μετά τό ψήσιμο, τοποθετούνται
καί διάφορα άλλα εΐδη φαγητών, όπως ελιές, ζάχαρη, γλυκό, αλάτι και άπαραιτήτως ένα κρεμμύδι, διότι αυτό φέρει « μ π ό λ ι κ ο γ ά λ α » στην λεχώ
να. 'Ομοτράπεζοι είναι ή μαμμή κάί μερικές άλλες γειτόνι,σσες δλες παντρεμμένες. Ή πίττα πρέπει νά καταναλωτή ολη, έκείνη την στιγμή καί νά
μη βγή κανένα κομμάτι έξω από τό δωμάτιο τής λεχώνας. 'Η μαμμή. εχουσα
τό «γενικό πρόσταγμα», επιμελείται, καί μερικών άλλων λεπτομερειών, 6πο>ς:
τοποθετεί τήν λεχώνα στο κρεββάτι καί επάνω από τό προσκέφαλό της, κρε
μάει ένα δρεπάνι, ενα κρεμμύδι, καί μερικά μιττάρια (εξαρτήματα αργα
λειού), καί ραντίζει τό κρεββάτι μέ ρύζι ή κεχρί. ’Ανάλογη πρέπει νά είναι
καί ή ενδυμασία τής λεχώνας. Έκτος από τό καθιερωμένο νυχτικό, πρέπει
νά φέρη στο κεφάλι κορδέλλα γαλάζια μέν, άν τό παιδί είναι αγόρι, ρόζ δέ,
άν τό παιδί είναι κορίτσι, γαρνιρισμένη μέ γαλάζια χάντρα, ή φλουρί ή τήν
βέρα της.
"Ενα ακόμη από τά καθήκοντα τής μαμμής είναι νά έπισκεφθή τήν
Νονά τοϋ παιδιού, νά τής γνωρίση τό χαρμόσυνο γεγονός καί νά τής προσφέρη καραμέλες καί ούζο. 3Ά ς σημειωθή ότι τήν πρώτη ημέρα πού θά γεννηθή τό παιδί αλατίζεται. Επακολουθεί ή ευχή τής. Εκκλησίας κατά τά συνη
θισμένα. ’Από τήν ευχή αύτή (αγιασμός) ραντίζεται κάθε βράδυ τό δω
μάτιο τής λεχώνας καί τό κρεββάτι της καί οσάκις τό παιδί λούζεται, ρί
χνουν ενα μέρος αυτού στο νερό.
Τήν τρίτη μέρα από τήν γέννηση τού παιδιού γίνεται νέα συγκέντρωση
στο δωμάτιο τού νεογεννηθέντος. Παρευρίσκονται πάλι ή μαμμή καί οί γειτόνισσες γιά νά γίνη τό λούσιμο τού παιδιού καί νά τό «ξ α λ α τ ί σ ο υ ν».
Στο νερό πού είναι έτοιμο από πριν, βάζουν ένα καρφί, λίγο αγιασμό, τρία
κάρβουνα, τρία πούπουλα, γιά τήν βασκανία καί μερικά κέρματα, δώρο τής
μαμμής. Παράλληλα ή πεθερά έχει ετοιμάση πάλι μιά πίττα, τήν «μεγάλη
πίττα». Ή μαμμή χαράζει σταυροειδώς τρεις φορές τήν πίττα καί έν συνεχεία
τήν τοποθετεί στο κεφάλι της. Ά,ναπηδά τρεις φορές μέ δυνατά γέλια καί
τελικά τήν μεταβάλλει σέ κομμάτια. Π ρ ιν γίνει τό σπάσιμο ■
— επ’ αυτής ύ··
πάρχει αναμμένο κερί — καλείται νά τό σβήση μέ τά δάκτυλά της μιά παντρεμμένη γυναίκα πού δεν τεκνοποιεί. Μετά φέρει τά δάκτυλά της στήν μύτη
καί παίρνει βαθειές εισπνοές, προκειμένου ν’ απόκτηση τήν «γονιμότητα». Τά
μικρά τεμάχια τής πίττας οί παριστάμενες, τά βουτούν στήν ζάχαρη, στο
κρεμμύδι, καί συνοδεύοντάς τα μέ ελιές, τρώνε τρεις «μπούκες». Επακολου
θεί φαγητό. Στο τραπέζι, υπάρχει ποτήρι νερού καί εις αυτό ρίχνουν πάλι
μερικά κέρματα, από τό προϊόν δέ αυτό, ή λεχώνα θά πάρη κάτι στο μιαρό.
Ά πό κρασί πού περιέχει τό ποτήρι, δίνουν καί στήν λεχώνα νά πιή, ή οποία
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μέχρι εκείνης τής στιγμής δεν Επιτρέπεται νά φάγη ή νά ·πιή. 'Ό τα ν τώρα
τελείωση τό φαγητό καί πριν τιναχθή τό άραπεζαμάνδηλο, μέσα στα ψυχία
βάζουν τό παιδί καί τό κυλοΰν, γιά νά κάνει σώμα «λυγερόκορμο» (γκερτσίκ) ή κατ’ άλλους, άν είναι αγόρι ν’ απόκτηση πολλά χρήματα όσα καί τά
■ψίχουλα, άν είναι δέ κορίτσι νά γίνη άσπρο σάν την ψίχα του ψωμιού. ’Από
τά ψίχουλα αυτά δίνουν νά φάη καί ή λεχώνα, τρεις φορές.
Ή λεχώνα κατά την διάρκεια τής τελετής, εύρίσκεται σκεπασμένη με
ένα σεντόνι καί δεν επιτρέπεται νά κοιτάζη. Ή γιορτή τελείωσε. Οί γειτόνισσες αποχωρούν. Δεν ξεχνούν νά άφήσουν φεύγοντας μερικές «κ λ ω σ τ έ ς»
από τό φόρεμά τους διά νά έχει τό μωρό ήσυχο ΰπνο.
Ή έξοδος τής λεχώνας επιτρέπεται μόνο μετά τον σαραντισμό. Π ρο
σέχει όμως νά μην συνάντηση άλλη λεχώνα, διότι τότε τό δικό της παιδί, *3·’
άρρωστήση θανάσιμα. Σάν αντίδοτο πρέπει νά φέρη πάντοτε επάνω της ενα
κομμάτι σίδηρο. Δεν επιτρέπεται επίσης νά καθρεπτίζεται. Περιοριστικά μέ
τρα εφαρμόζονται καί στον πατέρα, ό όποιος πρέπει νά έπιστρέφη νωρίς στο
σπίτι, πριν νυχτώση. Διότι μετά την 8ην ώραν τής νυκτός, τό δωμάτιο του
παιδιού θά κλείση καί κατά κανένα τρόπο δεν πρέπει νά άνοιξη πιά.
Ή ανάπτυξη, τό μεγάλωμα τοΰ παιδιού, είναι ένα από τά δυσκολώτερα
έργα τής γυναίκας. 'Ο αγαπημένος μας τύραννος με τις ποικίλες Ιδιοτροπίες
καί τις πάμπολλες μικροαδιαθεσίες του γίνεται ή αίτια τής στέρησης τοΰ
ΰπνου των γονιών του. Οί φροντίδες τής μητέρας είναι ανυπολόγιστες, προκειμένου νά έπιτύχη την ομαλή ανάπτυξη τοΰ παιδιού. Πόσες αλήθεια φορές
δεν γίνεται τραγουδίστρια, γιά ν’ άπαλύνη τον πόνο του; 5Ό χ ι σπάνια γίνεται
καί ποιήτρια, γιά νά αύτοσχεδιάση νανουρίσματα, καί νά χαρίση «ΰπνο στα
γλυκά ματάκια του».
’Αναφέρω μερικά, πού τραγουδιστά μοΰ τά προσέφερε μιά γριουλα στο
χωριό:
Κοιμήσου χαϊδεμένο μου, καί μοσχοαναθρεμμένο.
Κοιμήσου σύ παιδάκι μου, κι’ ή μοίρα σου δουλεύει,
καί τό καλό σου ριζικό, σέ κουβαλά, σέ φέρνει.
Κοιμοΰνταν καί παρήγγειλα, νά κάμουν τά προικιά του
στην Πόλη καί στην Βενετιά, νά ράψουν τά ρουχικά του.
’Έλα ΰπνε πάρε το, καί πάντο σέ περιβόλια
καί γέμισε τούς κόρφους του, τριαντάφυλλα καί ρόδα.
Τά ρόδα νάν τής μάνας του, τά μήλα τοΰ κυριοΰ του,
καί τάσπρα τριαντάφυλλα, άς είναι τοΰ νουνοΰ του.
Νάνι του, νανάκια του,
ύπνος στα ματάκια του,
Ή μάνα πώχει τον ύγιό
τον έκανε μονάχο
τον λούζει, τον έχτένιζε.
καί ατό σχολειό τόν στέλνει,
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2. Σ α ρ α ν 1 ι σ μ ό ς.
Σαράντα ήμερες μετά την γέννηση του παιδιού, ή λεχώνα πρέπει νά
πάη στην εκκλησία, για «σ α ρ α ν τ ι σ μ 6». Κατά την διαδρομή, τό μωρό
τό κρατεί στην αγκαλιά της ή μαμμή, ενώ ή μητέρα φέρει στο χέρι της μια
κανάτα νερό.
Μετά την τελετή τοΰ σαραντισμοΰ, τό παιδί 5έν πρέπει νά δδηγηθή αμέ
σως στο σπίτι τής μητέρας, αλλά σέ τρία γειτονικά σπίτια, διαδοχικά. Τοϋτο
γίνεται για νά μην έχη τό παιδί συχνουρία. Ή κάθε νοικοκυρά πού θά έπισκεφθούν, κατά την αναχώρηση του παιδιού θά 6άλ·η στον «κόρφο» του ένα
κομμάτι -ψωμί άλλοιμένο με ζάχαρη, ώστε τό μωρό νά εχη « γ λ υ κ ε ί α ζ ω ή»
(ευτυχισμένη). "Αν τύχη ή μητέρα καί φύγη αργά από τό σπίτι, δηλ. μετά
από τήν δύση τοΰ ήλιου, ή νοικοκυρά φροντίζει τό ψωμί εκείνο νά τό, περάση
τρεις φορές επάνω από την λάμπα καί τό τοποθετεί κάτω άπό τήν μασχάλη
του. Θεωρείται τότε φύλακας κάθε κακού, κατά τήν διαδρομή. "Οταν φθάσσυν στο σπίτι, τούτο θά τό ρίξουν στον σκύλο. 'Επίσης ή νοικοκυρά δίδει
ενα αυγό καί μέ αλεύρι ασπρίζει τά μάγουλα τού μικρού, εύχομένη «ν ά ζ ή 
σ η κ α ί ν’ ά σ π ρ ί σ η» (γεράση).
Τό νερό πού φέρει ή λεχώνα — αγιασμό — άπό τήν εκκλησία, θά τό
ρίξη σέ ολα τά μέρη, πού πάτησε εξω στην αυλή, κατά τήν περίοδο τής λε
χωνιάς. Πιστεύεται πώς έκει πού πατάει ή λεχώνα δεν φυτρώνει τίποτε. Για
τούτο καί ρίπτεται τό νερό.
3.

Τά

πρώτα

βήματα.
Ή

περπατόπιττα

"Ενα άπό τά σημαντικά στάδια, τής άναπτύξεως τού παιδιού πού προ
ξενεί χαράς συναισθήματα, καί ξεκουράζει τήν μωρομάνα, είναι τά «πρώτα
βήματα». Τό ευχάριστο τούτο γεγονός ή 'Ελληνική οικογένεια τό γιορτάζει
ποικιλοτρόπως, με διάφορα έθιμα.
Τό πρώτο μέλη μα τής μητέρας, μόλις τό παιδί άρχίση νά περπατή καλά,
είναι νά φτιάξη μιά γλυκεία πίττα, τήν « π ε ρ π α τ ό π ι τ τ α » καί νά τήν
μοιράση στο χωριό, ώστε πολίτες νά είναι οι ευχές πού θά μαζέψη τό παι
δί της.
Τό μοίρασμα συνήθως γίνεται άπό μιά κοπέλλα, προς τήν οποίαν ή μη
τέρα έπιστήνη τήν προσοχήν της, — νά προσεχής, νά βαδιζης ίσια στο δρό
μο, νά υήν πέσης κάτω, γιατί τό παιδί μου θά σκουντάφτη σέ όλη του τήν
ζωή. — 'Η κοπέλλα περιέρχεται τότε όλο τό χωριό καί μοιράζει άπό σπίτι
σέ σπίτι, ένα κομμάτι. Ανάλογη προς τον σκοπό τής πίττας, είναι καί ή
ευχή: Νάχη σιδερένια πόδια τό παιδί.
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Μια άλλη επίσης γλυκεία πίττα έχει ετοιμάσει ή μητέρα για την τελετή
πού θά γίνη στο σπίτι, μέ την παρουσίαόλων των μελών τής οικογένειας.
Στό κέντρον τοΰ δωματίου, επάνω σε ένα χαμηλό τραπέζι, είναι τοποθετη
μένα διάφορα αντικείμενα, ώς υνί, μολύβι, τετράδιο, ψαλίδι, κ.α. άπδ τά
εργαλεία καί αντικείμενα των επαγγελμάτων. Στο κέντρον δε όλων αυτών
εύρίσκεται τοποθετημένη ή πίττα, γαρνιρισμένη μέ πολλά άνθη.
'Η μητέρα τοΰ παιδιού στέκεται τότε στήν πόρτα τοΰ δωματίου, κρα
τώντας τό παιδί κάπως υψηλά. Δίπλα της ή πεθερά κρατεί στό ένα χέρι ψα
λίδι, καί υποκρίνεται πώς κόβει. Την στιγμή εκείνη ή μητέρα έρωτά τρις:
Μητέρα τί κόβεις; Ή πεθερά δίνει ισάριθμες απαντήσεις, λέγοντας:
Κόβω τον δρόμο ή κόβω τά εμπόδια νά περάση τό παιδί. ’Αφήνεται τότε ε
λεύθερο καί εκείνο κατευθύνεται προς τό στολισμένο τραπέζι. Τό παιδί πού
πάντα έχει τήν- τάση νά πιάνη τά διάφορα αντικείμενα, «επιτίθεται» καί παίρ
νει κάτι στό χέρι. Τοΰτο θά είναι καί ή ένδειξη τής μελλοντικής του' σταδιο
δρομίας. "Αν πιάση π.χ. ψαλίδι θά γίνη ράπτης, άν πιάση μολύβι θά γίνη
«γραμματιζούμενος».
Στη Νονά τοΰ παιδιού, θά σταλή ξέχωρη, ολόκληρη πίττα. Τοΰτο ίσως
είναι τό δέλεαρ, άλλα καί ή προειδοποίηση περί των ύποχρεώσεών της. Σ υγ
κεκριμένα ή Νονά πρέπει νά προσφέρη στό παιδί, τά πρώτα παπουτσάκια.
4.

Προξενιό.

Ή αυστηρότητα των ηθών τής παλιάς εποχής, καί περισσότερο ό πε
ριορισμός των κοριτσιών, δεν ευνοούσε τήν ανάπτυξη τοΰ έρωτα. Ό Θεός
Έ ρ ω ς μέ τις καυτερές σαΐτες του, δεν μποροΰσε νά βρή θηράματα. Αυτά
ή σαν επιτυχίες μόνον τών «προξενητάδων». Γ ι’ αυτούς οί πόρτες των σπ ι
τιών πού διέθεταν νέες καί νέους στήν «ώριμη» ηλικία, ήσαν ανοιχτές. Ή
προικοθηρία δεν ήτο γνωστή. Έ άν σήμερα ή κοπέλλα πρέπει νά διαθέτη αρ
κετά «κινητά» καί «ακίνητα» διά νά προσέλκυση τον Νυμφίο, τούτη στήν
παλιά εποχή αποτελούσε τό «Ισχυρό φΰλο» καί ζητούσε ανταλλάγματα από
τον γαμπρό.
Ή πρώτη «κρούση» στό σπίτι τής κοπέλλας, γινόταν από μιά γυναίκα
προξενήτρα. Αυτή έρχομένη στό σπίτι τής υποψήφιας, έφερνε τά «χ α ι ρ ετ ί σ μ α τ α » , τής οικογένειας τοΰ γαμπρού, λέγοντας συγκεκριμένα; Έ ρ χ ο 
μαι από τον Τάδε καί σάς φέρνω τά χαιρετίσματά του. Επειδή εΐσαστε καλοί
νοικοκυραϊοι (δέλεαρ), θέλει νά παντρευτή τήν κόρη σας. Καί αφού πλέξη
τό έγκώμιον τοΰ νέου, δίνει πίστωση χρόνου μιας έβδομάδος διά νά σκεφτοΰν
καί αποφασίσουν. Συνήθως ή ήμερα τής προξενιάς ήτο ή Τετάρτη ή τό
Σάββατο. Μιά λοιπόν από τις δυο αυτές ημέρες τής επομένης έβδομάδος,
ερχόταν νά πάρη τήν απάντηση. Έ άν αυτή ήτο θετική, άρχιζε ή διαδικασία
για τήν επίσκεψη τής επίσημης πιά προξενιάς, πού γινόταν αποκλειστικά από
άνδρες.
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Τρεις ανδρες ξεκινούν από τό σπίτι του υποψηφίου γαμπρού κρατώντας
ό πρώτος ένα μπουκάλι κρασί, 6 άλλος μια πετσέτα, μέσα στην οποίαν ευρίσκονται τά σημάδια, τά όποια συνήθως είναι: 'Ένα μαντήλι κόκκινο ή άλλου
χρώματος, κεντημένο μέ χρυσό τέλι, μιά κόκκινη κορδέλλα, ενα κλαδί βασι
λικό, καί άπαραιτήτως ενα χρυσαφικό, λίρα ή φλουρί. Ό τρίτος απλώς συνο
δεύει.
Μετά από τά καλωσορίσματα, τον λόγο παίρνουν ο! προξενητάδες λέ
γοντας : Ε μάς .μάς έστειλαν εδώ, γιά νά σάς φέρουμε μερικά πράγματα. ’Καν
θέλετε ελάτε νά τά δήτε. Ανοίγουν τότε την πετσέτα καί γίνεται εγκωμια
στική κρίση τούτων, από την πλευρά τώρα τής νύφης.
Π ρίν από τό άνοιγμα τής πετσέτας ή μετά, γίνεται καί ή συμφωνία τής
προίκας. Τ ι δηλ. απαιτήσεις ’έχει ή νύφη. Συνήθως οί γονείς τής νύφης ζη
τούν τά εξής: 2 πεντόλιρα, 2— 3 κιλά φελλεμένη (υφάδι βαμβακερό), με
ρικά κιλά μαλλί, 2— 3 τοΰμπλες (ασημικά μικρότερος αξίας από τό πεν
τόλιρο) .
Ο ι απαιτήσεις αυτές πρέπει νά «έγκοιθαΰν» από τον γαμπρό, ό όποιος
πιθανόν καί νά μην γνωρίζει έκ των προτέρων αυτές. Γιά τούτο ό τρίτος των
προξενητάδων, ζητάει πίστωση χρόνου πρσκειμένου νά μεταβή στο σπίτι τού
γαμπρού καί νά ρωτήση, «γιατί εμάς δεν μάς έδοσαν τέτοια εντολή». Τούτο
τις περισσότερες φορές είναι ό'λως τυπικό. Σέ λίγο επανέρχεται ό πυοξενήτης
φέροντας την έγκριση. Μετά την συμφωνία ό προξενήτης δίδει στον πατέρα
κρασί νά πιή. Έ άν τό δεχτή, τότε «επικυρώνει την συμφωνία», και γιά νά
πληροφορηθή ό γαμπρός τό γεγονός, ρίπτονται τρεις τουφέκιές, ενώ ευχα
ρίστως άπαντά καί εκείνος από τό σπίτι του, μέ ισάριθμες τουφεκιές.
Σέ διπλανό δωμάτιο, από τό μέρος πού γίνεται ή συμφωνία περιμένει ή
νύφη, ή οποία βγαίνει νά παραλάβη τά δώρα τού γαμπρού καί νά προσφέρη
μέ την σειρά της, τά δικά της. Αυτά είναι: "Ενα μαντήλι κεντημένο μέ χρυσό
τέλι, ένα ζεύγος κάλτσες μάλλινες, καί ενα καρρέ - νισιάν γυαλιού (τό μαν
τήλι τού λόγου).
Παραλλήλως δίδεται στους προξενητάδες από μιά υφαντή πετσέτα, κεν
τημένη μέ επιμέλεια από την κοπέλλα. Έ ν συνεχείρ ή νύφη, κερνάει τούς
πάντας γιά νά δεχθή τις ευχές των. Τήν στιγμή δέ αυτή ορίζεται καί 6 χρό1·
νος τού επίσημου άρραβώνος.
5.

Ό έπίσημ ος

αρραβώνας.

Λίγες ημέρες πριν από τήν τελετή τού άρραβώνος, οι γονείς γαμπρού
καί νύφης από κοινού θά κατεβούν στην Πόλη, γιά νά κάνουν τις απαραί
τητες ετοιμασίες καί τήν αγορά των δώρων πού θ ’ άνταλλαγούν.
Ό αρραβώνας θά γίνη φυσικά στο σπίτι τής νύφης. Ό γαμπρός θά
ελθη φέρνοντας πολλά δώρα. Γ ι’ αυτό καί οί ετοιμασίες στο σπίτι δίνουν καί
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παίρνουν. Σφάζει ένα αρνί καί το κάνει γεμιστό, για νά to μεταφέρει ολό
κληρο στο σπίτι τής καλής του. Τό βάζει σ’-ένα μεγάλο ταψί, καί το σίκεπάΐζει :μέ ένα κόκκινο μάλλινο κροσσάτο μαντήλι. "Αλλο ταψί (σοφρά) γεμίζει
με πολλές καί διάφορες καραμέλλες, 'Έ να πιάτο μαστίχα μέσα στην οποία έχει
κρύψη ενα χρυσό νόμισμα, κρυφό δώρο του στην νύφη. Καί ένας άλλος
σοφράς γεμάτος με δώρα τής νύφης,, ήτοι κάλτσες, παπούτσια, καλλυντι
κά κλπ.
Ά φοΰ δλα αυτά ετοιμαστούν, θά σχηματισθή μιά πομπή από τό σόϊ τού
γαμπρού, στην οποία προηγείται ή πεθερά. 'Ά ς σημειωθή ότι ή πομπή άποτελείται μόνον από γυναίκες, μηδέ τού γαμπρού επιτρεπόμενου νά ακόλουθή
τήν παρέα. Τ ά δώρα κρατούν τρεις κοπέλλες. Ο ί συγγενείς τής νύφης, ειδο
ποιημένοι από πριν, περιμένουν στήν αυλή τού σπιτιού. Ή πόρτα τους είναι
κλειστή με τσαλιά (αγκάθια) διά νά παρουσιάσουν εμπόδια στους έπισκέπτας καί φαιδρύνουν ούτω τό γεγονός. Ο ί επισκέπτες γιά νά πετύχουν το
«άνοιγμα» τής πόρτας, εγκωμιάζουν τον γαμπρό καί τήν οικογένεια του. Με
τά από μίαν στιχομυθία εγκωμίων καί από τά δύο μέρη, ή πόρτα ανοίγει. Τότε
μία συγγενής τού γαμπρού πέφτει λιπόθυμη, ζητώντας τήν νύφη νά τής
φέρη νερό καί νά έπιληφθή τής περιποιήσεώς της. Ή νύφη όμως κατ’ ούδένα λόγο εμφανίζεται καί παραμένει σέ κρυφό σημείο. Άλλα τό σόϊ τού
γαμπρού επιμένει. Τότε παραπλανητικά καί γιά νά «διασκεδάσουν» τήν τελε
τήν, εμφανίζουν μίαν άλλην, και δεύτερην καί τρίτην. Φυσικά ή πλευρά τού
γαμπρού πού γνωρίζει τήν νύφη, αποκρούει τήν εμφάνιση τών ψεύτικων
νυφών, εως οτου εμφανίζεται ομορφοστολισμένη, μέ ο,τι ωραίο καί πολύ
τιμο σέ ενδυμασία καί ασημικά έχει καί κατευθύνεται στήν πεθερά, εμπρός
στήν οποίαν καί γονατίζει. Ή πεθερά φιλεί αυτήν καί τήν στολίζει μέ τά
χρυσαφικά πού έχει φέρει, δώρο τού γαμπρού πρός αυτήν. Έ ν συνεχεία κα
λωσορίζει διά χειροφιλήματος ό'λους — ό'λες τις έπισκέπτριες, από τούς ο
ποίους εκτός τής ευχής, δέχεται καί ώς δώρον μερικά κέρματα. Καί ενώ
διαρκεΐ ή διαδικασία αυτή, οί έπισκέπται -κατά σπαρτιατικό τρόπο, φροντί
ζουν νά κλέψουν μερικά αντικείμενα από τό σπίτι τής νύφης.
’Επακολουθεί τώρα τραπέζι φαγητού μέ πρώτο φαγητό τό αρνί τοΰ
γαμπρού καί έν συνεχεία σερβίρεται ο,τι έχει έτοιμάσει ή νύφη.
"Οταν έλθη ή ώρα τής άναχωρήσεως τής πεθεράς, τότε θά προσφέρη
καί ή νύφη τά δώρα πού έχει αγοράσει — ετοιμάσει γιά τον γαμπρό. Καί
είναι τούτα τά έξης: "Ενα γλύκισμα ταψιού (μπακλαβάς), μιά κότα ψητή,
υποκάμισο, μαντήλι, καί ένα πορ,τοφόλι.
Ή παρέα άποχειρετά τούς συγγενείς τής νύφης καί απέρχεται. Τήν
στιγμή πού κάθε μία από τις έπισκέπτριες περάση τό κατώφλι τού σπιτιού,
αποκαλύπτει τό «κλοπιμαίοι'», ένώ οί συγγενείς τρέχουν νά τό πάρουν. Δημιουργείται τοιουτοτρόπως κάποια ψυχαγωγική καί διασκεδαστική ατμόσφαι
ρα. Ή παρέα έφτασε στο σπίτι τής πεθεράς. Αύτή τώρα εις αντάλλαγμα τής
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συντροφιάς πού τής προσέφεραν οΐ συγγενείς της, θά τις δώση από ένα
κομμάτι μπακλαβά, λίγη κότα καί από ενα χρυσό λουλούδι.
Εντός τής έβδομάδος ό πατέρας τής νύφης, θά στείλη ενα συγγενικό
του πρόσωπο με ενα μπουκάλι ούζο καί θά καλέση τον γαμπρό στο σπ'μι γιά
γνωριμία καί φαγητό. Ό γαμπρός πού με αδημονία περιμένει την στιγμή
αυτή, δέχεται φυσικά ευχαρίστως καί επισκέπτεται τήν νύφη συνοδευόμενος
απαραίτητα από ενα φίλο του ή από μέλος τής οικογένειας του. Στο σπίτι
του 6 πεθερός θά ύποδεχθή τόν γαμπρό καί θά δεχθή ενα ποτηράκι μέντα
πού επί τούτο έφερε αυτός μαζύ του, ενώ συγχρόνως φιλεΐ καί το χέρι τού
«πατέρα» πλέον. Ή ευχαρίστηση τού πεθερού θά έκδηλωθή διά τής προσφο
ράς προς τόν γαμπρό ενός δακτυλιδιού. Καί με τήν σειρά της τιόρα ή νύφη,
εμφανίζεται νά καλωσορίση τόν γαμπρό, τόν όποιο πολλές φορές βλέπει για
πρώτη φορά. Εκείνος δέ τής προσφέρη καί πάλιν κάποιο χρυσαφικό.
Τούτη ή συνάντηση είναι, ή πρώτη καί τελευταία μέχρι τής ημέρας τού
γάμου των. Καμμία απολύτως άλλη συνάντησις ή έπίσκεψις επιτρέπεται έν
τφ μεταξύ. Στούς χορούς, στα πανηγύρια, ίσως ιδωθούν μά πάντοτε από μαμακρυά, ανταλλάσσοντας «γλυκείες ματιές» μόνον..
’Επίσης ή μητέρα τού γαμπρού θέλοντας νά δή τήν νύφη καί νά τήν
καμαρώση, θά κατεβή στην πλατεία τού χωριού, όταν γιορτάζεται στο χωριό,
ένα χαρούμενο γεγονός, γάμος ή πανήγυρις, Ή νύφη όταν άντιληφθή τήν
πεθερά της, πηγαίνει, τής φιλεΐ τό χέρι καί δέχεται μικρό φιλοδώρημα, από
χρήματα.
6.

Ή

χ α ρ ά (γάμος).

Ή τελετή τού γάμου ή τής χαράς όπως πολύ εύφυώς θέλουν νά τήν
ονομάζουν στο χωριό, ήτο καί είναι μια πολυήμερη διαδικασία, πού απασχο
λεί μεγάλες ομάδες κοριτσιών καί άγοριών ασχολούμενων με, τήν όλη προε
τοιμασία του. ΟΙ οικογένειες καί των δύο πλευρών των μελλονύμφων, εύρίσκονται σέ πυρετώδη κατάσταση, από πολλές ήμερες πριν, προκειμένου νά
ετοιμάσουν ολα τά χρειώδη τής χαράς.
Ή διάρκεια τού γάμου είναι μιά ολόκληρη εβδομάδα. Γ ι’ αύτύ καί αρ
χίζει από τό πρωί τής Δευτέρας με τόν ερχομό στο σπίτι τής νύφης, των qnλενάδων της, οι όποιες καί θά είναι επιφορτισμένες μέ δλην τήν προετοιμασία
αυτού. Διά τόν λόγο τούτον λαμβάνουν καί τό όνομα τού «άρχιτρικλίνου».
’Ερχόμενες τό πρωί τής Δευτέρας στο σπίτι τής νύφης, όλες οί κοπέλλες, φέρνουν μαζύ τους, κ-εραμμύδια σπασμένα καί κάρβουνα μέ τά όποια καί
θά έπιδοθούν στο ζωγράφισμα διαφόρων σχημάτων επάνω στους τοίχους τού
σπιτιού. Καί τούτο είναι ή ένδειξη στον διερχόμενο επισκέπτη, ότι «στο σπίτι
αυτό, πρόκειται νά γίνη χαρά».
Οί συμπέθεροι όλοι μαζύ, τό πρωί τής Δευτέρας, θά ξεκινήσουν γιά
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την Πρωτεύουσα τής περιοχής, προκειμένου νά αγοράσουν τά νυφικά κου
στούμια καί τά άλλα δώρα πού θ ’ άνταλλαγοϋν μεταξύ των. Ή μητέρα τοΰ
γαμπρού, θά έχει ετοιμάσει από την προηγούμενη ημέρα φρέσκο ψωμί, τοϋ
ταψιού, ενώ ό πατέρας του, θά έτοιμάση στην πόλη πού θά πάνε, ψητό αρνί
για νά κάνη τό τραπέζι στους γονείς τής νύφης, επάνω στην βοϊδάμαξα. t
"Ολοι μαζύ μετά θά έπισκεφτοΰν τά καταστήματα καί θά κάνουν την
αγορά των δώρων, ενώ «προεξάρχει» στην εκλογή ή μητέρα τοϋ γαμπρού.
Τά δώρα δέ πού αγοράζουν είναι:
Έ ν α νυφικό, οχι όμως άσπρο σάν τό σημερινό, αλλά ύφασμα από ατλά
ζι, ή «μό δα» δπως λένε, ύφασμα δηλ. τσόχα σέ χρώμα λαδί πού φοριέται ε
πάνω από τό νυφικό, σάν μαντώ. Τούτη είναι ραμμένη στύλ, καί φέρει εμπρός
γούνα στο άνοιγμα από τον λαιμό μέχρι τον ποδόγυρο. Ή μόδα έμεινε στην
μοδίστρα τής Πόλεως, ενώ τό νυφικό (άσπρο) τό έφεραν στο χωριό για νά
ραφή από τις φιλενάδες τής νύφης. Επειδή ή επιστροφή λόγω των πρωτο
γόνων μέσων συγκοινωνίας, έγένετο τήν Τρίτη, γι’ αυτό ή κοπή καί ραφή
αυτού από τις κοπέλλες, ήρχίζε τήν Τετάρτη. Τήν Τρίτη δέ έγίνετο τό «χρίσιμο» (άσβέστωμα) τού ζωγραφισμένου σπιτιού.
Τήν Τετάρτη τό απόγευμα κάνουν τήν «ζύμη», τήν μαγιά καί έν συνε
χεία τό ζύμωμα των κουλουριών, μέ τά όποια θά προσκαλέσουν, τόν κόσμο,
αντί τών σημερινών προσκλητηρίων. Π ρος τούτοις ντύνουν μιά μικρή κοπελλίτσα, καί τήν φορούν στο κεφάλι της μιά κορδελίτσα κόκκινη ή ένα μαν
τήλι. Στέκεται αυτή εμπρός στην σκάφη, μέ σκοπό νά ζύμωση. Τό αλεύρι
κοσκινίζεται από τρεϊς κοπέλλες, όχι όμως ορφανές, κατά τόν εξής τρόπο.
Ή κάθε μία κοσκινίζει στο κόσκινο τής άλλης καί ή τελευταία στην σκάφη.
Ή μικρή μετά αρχίζει νά ζυμωνη. Τριγύρω βρίσκονται νέες καί νέοι, καί
καιροφυλακτούν τήν ώρα πού θά όλοκληρωθή τό ζύμωμα, για νά πετάξη ό
καθείς μέσα σ’ αυτό ενα άντικείμενο ήτοι δαχτυλίδι, σταυρό, καρφίτσα κλπ.
Τήν μάζα αυτή τήν παίρνουν μετά οι ηλικιωμένες γυναίκες στο σπίτι — δεδο
μένου οτι ολη αυτή ή εργασία γίνεται έως εδώ στήν ύπαιθρο —— για νά ζυ
μώσουν πλέον τά κουλούρια
προσκλήσεις. Τότε γίνεται καί ό διαχωρισμός
τών αντικειμένων. Οί κοπέλλες τρέχουν καί ή κάθε μία προσπαθεί νά πάρη
τό αντικείμενο τού νέου πού αγαπά.
Στην αυλή δ χορός έχει ανάψει. Γιορτάζουν τό «ζύμωμα» τών κουλου
ριών. Αυτά πρέπει τό πρωί τής Πέμπτης νά είναι έτοιμα. Θά άλοιφθούν μέ
μέλι ή πετιμέζι. Τά κορίτσια θά πάρουν από ένα κουλούρι, επάνω στο' οποίο
θά βάλλουν τό αντικείμενο τού άγαπητικού των. Μαζύ μέ ενα λουλούδι, θά
τό προσφέρουν σ’ αυτόν. ’Εάν δ αγαπημένος της, άνταποκρύνεται στον έρω
τά της τότε τό λουλούδι τό διατηρεί στό αυτί του όλη τήν ημέρα. Έ άν όχι,
θά τό μαδίση εμπρός στά μάτια της επιδεικτικά, εις ένδειξη οτι δέν τήν
αγαπά.
ΟΙ άρχιτρίκλινες μέσα στούς «μπουχτσάδες» (λευκά πανιά) έχοντας τά
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κουλούρια, περιέρχονται δλο τό χωριό, προσφέροντας σέ δλου; από ενα, προσκαλώντας οΰτω αυτούς στην χαρά. J
Την Πέμπτη οί άρχιτρίκλινες, ετοιμάζουν τά προικιά. Σιδερώνουν καί
γεμίζουν τά μαξιλάρια. Την Παρασκευή γίνεται τό στρώσιμο τής προίκας
καί έκτίθεται σέ κοινή θέα.
Τό Σάββατο γίνεται τό ξύρισμα τού γαμπρού. Τούτο γίνεται μέ τήν
συνοδεία τής γκάιντας. Στό χέρι τοΰ κουρέα δένεται ένα μαντήλι γεμάτο
χρήματα (αμοιβή του). Εμπρός από τάν γαμπρό εύρίσκονται τέσσαρα παι
διά, κρατώντας ανοιχτό έ'να μαντήλι στό οποίο κάθε φίλος πού έρχεται, ρί
πτει μερικά κέρματα, δώρο των μικρών. Μέ τό τέλος τού κουρέματος, ή
γκάιντα φεύγει γιά νά συνοδεύση τήν νύφη, πού θά όδηγηθή σε συγγενικό
σπίτι τοΰ γαμπρού, προκειμένου νά κάνη μπάνιο. Καί θά διερωτηθή κανείς,
διατί δεν παίρνει τό μπάνιο της στό Ιδικό της σπίτι ή σέ σπίτι συγγενούς
της; (Οδηγείται σέ σπίτι συγγενικό τοΰ γαμπρού, διά νά διαπιστωθή έκ μέ
ρους αυτών, ή άρτιμέλεια τοΰ σώματός της, Στό ’ίδιο νερό πού θά λουσθή ή
νύφη, λούζονται καί άλλες τρεις φίλες της, προφανώς διά νά λάβουν καί εκεί
νες σειρά γάμου. Στό τέλος τού λουσίματος οί φίλες της θά τής πλέξουν ο
πωσδήποτε τά μαλλιά πλεξούδες. Τήν ίδια στιγμή θά είδοποιηθή ό γαμπρός
οτι τό λούσιμο έχει τελειώσει. Καί τούτο διά νά έκπληρώση τό χρέος του προς
τις βοηθήσαντες τήν νύφην, μέ τήν αποστολήν ενός κλήρους γεύματος. Καί
έφ’ οσον τούτο τελείωση, ή νύφη κατεβαίνει στην πλατεία τού χωριού προ
κειμένου νά συναντη,θή μέ τό γαμπρό, τον όποιον συνοδεύει ή γκάιντα.
Στην διαδρομή αυτή, θά προηγείται μια γυναίκα τού περιβάλλοντος τού
γαμπρού, ή οποία δταν φθάσουν πλησίον τής νύφης, θά κάλυψη τό πρόσωπο
αυτής μέ ένα κόκκινο καντήλι, ή συνηθέστερρν μέ ένα τούλι. Φθάνοντας τώρα
ό γαμπρός, θά τήν πλησιάση, θά της πρασφέρη τό χέρι του, καί αυτή θά τό
φιληση. Καί ενώ κατευθύνεται προς αυτήν, κόσμος πολύς, τήν τριγυρίζει
γιά νά μαζέψη καραμελλες πού αφειδώς σκορπάει κατά τήν διαδρομή. Μετά
τό χειροφίλημα ό γαμπρός επιστρέφει αμέσως στό σπίτι, καί ρίπτονται τρεις
πυροβολισμοί. Τό ίδιο κάνει καί ή νύφη. ’Επιστρέφοντας καί εκείνη στό σπίτι
της, σκορπά χειροφιλήματα σέ κάθε μεγαλύτερη της πού θά συναντήση στό
δρόμο της. Τό ίδιο βράδυ 6 γαμπρός θά συνοδευθή καί πάλιν στό σπίτι τής
λώφης, γιά νά παραστή στό «σπάσιμο» τής κουλούρας καί στον χορό τού
«κ ν ά».
’Ά ς σημειωθή οτι ερχόμενος ό γαμπρός στό σπίτι τη συνοδεία τής
κουμπάρας, θά κρυφθή σέ ενα δωμάτιο καί θά μείνη αθέατος.
Στην αυλή τού σπιτιού, θά βγάλουν μιά «ψάθα» καινούργια καί ένα
κάθισμα. Σέ αυτό θά καθήση ή νύφη, κρατώντας στό χέρι της ένα πιάτο,
ευρισκόμενο επάνω σέ ενα καθρέπτη. Στό πιάτο μέσα έχουν το ποθετή ση αλεύ
ρι καί σιτάρι. Ή νύφη τινάζει αύτά διαδοχικά, αριστερά - δεξιά τό σιτάρι
μέν γιά νά ριζώσουν, τό. αλεύρι δέ, γιά ν’ ασπρίσουν - γεράσουν, Στό ση-
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μεΐο αυτό εμφανίζεται μια γυναίκα, κρατώντας μια κουλούρα, μεγάλη καί την
τοποθετεί επάνω στο κεφάλι τής νύφης. Τρεις κοπέλλες πλησιάζουν τότε την
κουλούρα καί μέ τά τρία δάκτυλά τους, σπάνε ένα κομμάτι, τό όποιοι1 μετα
βάλλουν σέ μικρότερα κομμάτια, καί τό μοιράζουν στο πλήθος. Αυτό οί νέοι
καί νέες, θά τό βάλλουν όταν πάνε νά κοιμηθούν στο μαξηλάρι τους, για νά
δοϋν τον νέο ή νέα πού θά πάρουν. Καί ενώ γίνεται τό σπάσιμο τής κουλού
ρας, ή κουμπάρα ετοιμάζει τον κνά. Τούτος εΐναι ενα είδος κρέμας, πού γί
νεται μέ χρώμα καφέ καί κρασί. Ή κατασκευή του, τό ζύμωμά του δηλ. συνο
δεύεται μέ τό παρακάτω τραγούδι, μέσα στο όποιο εΐναι διάχυτη ή λύπη τής
νύφης για τον αποχωρισμό, από τό πατρικό σπίτι.
’Α π’ τό βουνό κόβουν τον μεσέ,
πού εΐναι τής νύφης τό στρώμα.
Κόβω από τό βουνό τό φουντούκι
πού εΐναι τής νύφης τό σεντούκι.
Βάλε τής νύφης τον κνά
νά κλαίη ή καϋμένη ή μάννα της.
Πήδησε, πέρασε τό κατώφλι
στο τραπέζι έμεινε τό κουτάλα της.
'Ό τα ν τούτος έτοιμαστή, τοποθετείται σέ ένα πιάτο καί στερεώνουν τρία
κεριά - σπαρματσέττα. Ή κουμπάρα κρατώντας πρώτη τον χορό καί τον κνά,
χορεύει αύτόν καί ακολουθείται από τις αρχιτρίκλινες. ’Ακολουθούν οΐ συγ
γενείς καί ό λοιπός κόσμος, ενώ συγχρόνως ύποχρεοΰνται νά «ασημώσουν» τον
κνά, ρίπτοντας ό καθείς μερικά κέρματα ατό πιάτο. Μέ τό τέλος τού χορού,
ή κουμπάρα βάζει στην νύφη πρώτα τον κνά. Την ζύμη δηλ. αυτή τή,ν βάζει
στον άκρον τού δακτύλου καί την στερεώνει μέ ενα επίδεσμο. Ή παραμονή
τής ζύμης δλη την νύκτα στο χέρι, δίδει τό χαρακτηριστικό ανεξίτηλο χρώμα
στο δέρμα. Τό ίδιο κάνουν όλες οι κοπέλλες καί επανέρχονται όλες στό σπίτι
τους, αφού ηδη ή νύχτα έχει προχωρήση πολύ. 'Ομοίως φεύγει καί ό γαμ
πρός, συνοδευάμενος καί πάλιν από την κουμπάρα.
Κ υ ρ ι α κ ή , ή μ ε ρ α τ ή ς χ α ρ ά ς . Τό πολύ πρωί τής ημέρας εκεί
νης στό σπίτι τού γαμπρού, θά έτοιμαστή μαγειρίτσα, καί θά σταλή στον
κουμπάρο. Την ώρισμένη ώρα, oi «άλιακτσήδες» (φίλοι - βοηθοί) τού γαμ
πρού, θά έπιληφθοϋν τού ντυσίματός του. Καί ή διαδικασία εΐναι αρκετά με
γάλη καί εντυπωσιακή. Σέ μεγάλο ταψί, βάζουν στραγάλια, ρύζι, καί ενα
στεφάνι από κληματόβεργα (άκ-άσ μ ά) άσπρο κλήμα. Εντός δέ τού ταψιού
μπαίνει ό γαμπρός. ΟΙ άλιακτσήδες σηκώνουν τώρα αύτόν μέ τό ταψί στον
αέρα καί κάθε φορά πού τον κατεβάζουν, τον φορούν καί από ένα ρούχο.
Στό τέλος τον περνούν από τον κύκλο τής βέργας, την οποίαν καί σπάνε,
επάνω από τό κεφάλι του, εις ένδειξη τής συμπληρώσεως τού στολισμού. Κα
τά την διάρκεια τού στολισμού υπάρχει παραπλεύρως αιά κεραμίδα, μέσ αστήν
οποίαν καίει «κουστουλιά» καί 'κατράμι. Σ τις αναθυμιάσεις δέ αυτών, «θ ι>
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μ ι α τ ί ζ ο υ ν» τά ρούχα του γαμπρού, πριν τού τά φορέσουν. Ό στολισμός
του, γίνεται από υποκάμισο υφαντό άσπρο, με πιετάκια εμπρός. "Αλλο μάλ
λινο σαγιάκι πού λέγεται «φ έ ρ μ ε ν η». ’Επάνω δέ από αυτό βάζουν γιλέκο.
Στην μέση φέρει ζωνάρι, εννέα μέτρων, υφαντό, χρώματος κοκκίνου. Τό παν
τελόνι είναι καί εκείνο υφαντό (ποτουρι). Κάλτσα πλεχτή τσουράπι, με ιδιαί
τερη επιμέλεια πλεγμένη από την νύφη, καί παπούτσι « γ ε μ ε ν ί » συρτό παντοφλέ, ανοιχτό στο οπίσθιο μέρος. Στο κεφάλι φέρει τραγιάσκα πάνινη. Την
ίδια ώρα γίνεται καί τό ντύσιμο τής νύφης στο σπίτι της.
Ή γκάιντα με τούς άλιακτσήδες, επισκέπτονται την κουμπάρα, ή όποια
με την συνοδεία αυτή θά φθάση στον γαμπρό καί όλοι μαζύ, χορεύοντας εμ
πρός από τήν πομπή των άλιακτσήδων, φθάνουν στήν νύφη. ’Εκεί τούς ανα
μένουν στην θύρα οι άλιακτσήδες τής νύφης, για νά τούς κεράσουν. Α μέ
σως μετά, στήν αύλή βάζουν μια ψάθα, καί επάνω σέ αυτή ξαπλώνουν τήν
προίκα τής νύφης. Ένώ οί νέοι καί νέες έχουν στήσει χορό, γύρω από αυτή,
δύο συγγενείς καί από τά δύο μέρη, κάνουν τό «πούλημα» τής προίκας μέ
«εικονική δημοπρασία». Κάποιος από τούς προσκλημένους φροντίζει νά κλέψη
ένα μαξιλάρι καί νά τρέξη στο σπίτι τής πεθεράς, για νά πάρη δώρο (μπαξίς).
Ή κουμπάρα έν τώ μεταξύ έχει περάσει στο κεφάλι τής νύφης τό πέπλο
πού έφερε μαζύ της, ένώ ό γαμπρός προσφέρει αντί άνθοδέσμης, τό πορτο
φόλι γεμάτο μέ χρήματα. Είναι τό πορτοφόλι πού έλαβε δώρο απ’ αυτή καπά
τον αρραβώνα. Π ρ ιν δέ ή νύφη αναχώρηση άπό τό σπίτι της, μετά από π<δν
συγκινητικό χαιρετισμό των οικείων καί φίλων, καί των σχετικών ευχών, ή
μητέρα της βρέχει μέ άφθονο νερό τήν γή, τρεις φορές, στο ξεκίνημά της
καί σπάει Ινα πιάτο, «γιά νά σπάση τό κακό».
Μερικές φίλες τής νύφης, έχουν γράψει κάτω άπό τά καινούργια πα
πούτσια της, τό όνομά τους. "Οταν δέ ή νύφη άλ'αχωρήση, σέρνει τά παπού
τσια, καί οποίο όνομα σβυστή πρώτο τότε εκείνη έχει σειρά νά παντρευτή.
Ένώ τώρα οι άλιακτσήδες χορεύουν καί ή γκάιντα σκορπίζει χαρούμενες με
λωδίες, κατευθύνονται προς τήν ’Εκκλησίαν.
“Ας σημειωθή οτι μετά τήν δημοπρασία τής προίκας, ενα αμάξι μπαί
νει στήν αύλή τον σπιτιού τής νύφης καί παραλαμβάνει τήν προίκα, προκειμένου νά τήν φέρη στο σπίτι τοΰ γαμπρού. Στο ζυγό τοΰ αμαξιού καί στά
κέρατα των ζώων, δένονται μαντήλια καί ένα υποκάμισο, δώρο τού αγωγιάτη.
Ή τελετή τής στέψης στήν εκκλησία έτελείωσε. Ή πομπή τώρα κατευθύνεται στο σπίτι τού γαμπρού. Στή,ν είσοδο τού σπιτιού, έχει τοποθετηθή
ενα σίδηρο, πού πρέπει νά πηδήση τό αντρόγυνο γιά νά είναι σιδερένια ή
ζωή του. Ή πεθερά στέκεται στήν είσοδο καί ή κουμπάρα τήν προσκαλεί νά
«τ ά ξ η» γιά νά τής παραδώση τήν νύφη. Μετά τό τάξιμο, εισέρχεται ή νύ
φη στήν μελλοντική της κατοικία, φέρουσα στά χέρια της ένα ψωμί, γιά νά
«φέρη μπερεκέτι στο σπιτικό». "Οταν δέ καθήση, φέρνουν καί κυλούν στά
γόνατά της ένα μικρό αγόρι ή κορίτσι, ανάλογα με τήν επιθυμία της, γιατί
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τέτοιο θά είναι καί τό πρώτο παιδί πού θά φέρη στον κόσμο.
Στήν αυλή ό χορός καλά κρατεί. Σαν προχωρήση δέ πολύ ή νύχτα, ανα
χωρούν δλοι για νά άφήσουν ήσυχο προς τό παρόν τό νέο ζευγάρι. Καί λέυ.ι
ήσυχο, διότι ό γάμος ακόμη δέν τελείωσε, αλλά έπεται συνέχεια την Δευτέρα.
'Η Δευτέρα είναι ημέρα τοϋ κουμπάρου. Ό γαμπρός έχοντας ώς συνο
δούς τούς άλιακτσήδες καί μέ προπομπό την γκάιντα, θ ’ αναχωρήσουν για
τό σπίτι τού κουμπάρου. ’Εκεί θά διασκεδάσουν ολη την ημέρα. Ό κουμπά
ρος θ ’ αξίωση από τούς άλιακτσήδες νά έκτελέσουν διάφορα νούμερα χορευ
τικά. "Ό πω ς: νά χορέψουν φορτωμένοι την πέτρα του χειρομύλου, ή φορ
τωμένοι μέ αρμάθες σκόρδα, ή νά άναιβοΰν ψηλά στην κοπριά καί νά μιμηθοϋν την φωνή διαφόρων ζώων. Α ρ γ ά δέ τό βράδυ θά έπιστρέψουν στό
σπίτι τοϋ γαμπρού, οπού ή νύφη ντυμένη καί πάλιν στό νυφικό της, θά περιιιένη τούς «σ ύ·ν τ έ κ ν ο υ ς», για νά τούς παραθέση δεΐπνον. Κατά τό τέλος
τοϋ φαγητού ή νύφη κρατώντας λεκάνη καί νερό, 6 δέ γαμπρός πετσέτα, θά
περιποιηθοϋν τούς σύντεκνους, νά πλυθούν. Στό σημείο αυτό, είναι διασκεδαστικό τό θέαμα διά τούς παρ ακολουθούντο ς, Γολγοθάς δμως για τό αντρό
γυνο. ’Ενώ ό σύντεκνος θά πλένεται, θά φευγατίση τεχνηέντως τό σαπούνι
καί τό άντρόγυνο πρέπει νά τρέξη νά τό 6ρή καί τό δώση πάλι. Τοΰτο επανα
λαμβάνεται πάμπολες φορές. Καί ενώ γίνονται ολα αυτά, οί άλιακτσήδες θά
φροντίσουν νά έχουν γεμίσει τις τσέπες τους μέ σκόνη (στάχτη), με την
οποίαν λερώνουν συνεχώς τά χέρια των κουμπάρων καί πάλι ώστε νά συνε
χιστή τό πλύσιμο των χεριών, ταλαιπωρώντας τό άντρόγυνο. Οί άλιακτσήδες
μετά θά «κυλιστούν» επάνω σέ άγκάθια (κολιτσήδες). Τούτες σκαλώνουν ε
πάνω στα μάλλινα πανταλόνια. Καλούνται ή νύφη καί ό γαμπρός νά τούς τά
άφαιρέσουν ένα - ένα. Συγχρόνως άλλοι τά ξανακολλούν καί τό μαρτύριο συ
νεχίζεται. Μετά τό τέλος αυτού, τοϋ μαρτυρίου, ολοι. φεύγουν καί ή τόσο
κοπιαστική διαδικασία τοϋ γάμου λαμβάνει τέλος.
7.

Τό

βρέξιμο

των

νεόνυμφων.

Πόσο δ ιασκεδ αστικό στ’ αλήθεια είναι καί τοΰτο τό έθιμο τοϋ βρεξί
ματος των νεόνυμφων. Ή λαϊκή σοφία δέν άφησε νά περάση τίποτε άπο τά
στάδια τής ζωής τού ανθρώπου που νά μην τό συνοδεύση μέ ένα θρησκευτικό
γεγονός. Ή πολυπόθητη υγεία τού ατόμου, καί ή παράταση τής ζωής του, Οσο
γίνεται πιο πολύ, οδηγεί τον λαϊκό Νομοθέτη, στό να καθιερώση σαν άπαραίτητο τό βρέξιμο των νεόνυμφων, τή,ν ήμερα κατά τήν οποίαν αγιάζον
ται τά νερά. Διά τοϋ βαπτίσματος ή εκκλησία δίδει φώτιση καί υγεία στό 6απτιζόμενο παιδάκι. 'Τγεία, ομόνοια καί ευτυχία, εύχεται ή κουμπάρα τοϋ ζευ
γαριού μέ τό έθιμο τούτο.
Π ρ ω ί-π ρ ω ί αυτή, ζεσταίνει νερό στό σπίτι της, προσκαλεί τις φίλες
της καί, κρατώντας τό ζεστό νερό καί ένα ματσάκι βασιλικό, ξεκινούν για
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τό σπίτι του νεόνυμφου ζευγαριού, την ημέρα του 'Αγίου Ίωάννσυ του Βα
πτιστή.
'
'Έτοιμη από πριν ή νύφη, περιμένει την κουμπάρα στήν πόρτα τού σπι
τιού της, έχοντας τοποθέτηση ένα κάθισμα έξω στην αυλή, για να καθήοη.
Μέ την εμφάνιση τής κουμπάρας ή νύφη πλησιάσει καί στέκεται εμπρός1 της.
Ή κουμπάρα τότε την .ραντίζει τρεις φορές καί την εύχεται νά είναι «στε
ρεωμένη», υγιής καί ευτυχισμένη. Μετά ραντίζει καί δλες τις άλλες παριστάμενες καί τό νερό πού περισεύει τό «αναποδογυρίζει» στο κεφάλι της
νύφης.
Ή πεθερά συμβάλλει καί εκείνη στο χαρούμενο γεγονός με τό «κέρασμα»
πού έχει ετοιμάσει. ’Απαραίτητο θεωρείται τό ούζο καί εδώ, γιά νά σηκώ
σουν όλες τότε μαζύ τό ποτήρι καί νά δώσουν τις παραπάνω ευχές στή,ν «αγια
σμένη», πιά νύφη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν

Κ'

Λαϊκή λατρεία καί τρόπος εορτασμού των κυριωτερών εορτών τού έτους.
1.

Ή

Β α σ ι λ ό π ι τ τ α.

’Από τά παλαιότερα έθιμα, πού ό χρόνος καί ή εξέλιξη δεν στάθηκαν
Ικανά νά εξαλείψουν, εΐναι ή Βασιλόπιττα. Εξακολουθεί καί σήμερα σέ ό
λους τούς τόπους τής .Πατρίδος μας, στις πόλεις καί στά χωριά, νά παίζη
τον πωτεύοντα ρόλο στήν δλη έορταστική διαδικασία τής πρώτης τού χρό
νου. Είναι τό απαραίτητο στολίδι τής πρωτοχρονιάτικης τράπεζας καί απο
τελεί την Πυθία, πού με τον αλάθητο χρησμό της, θά ρυθμίση τά πεπρω
μένα τής οικογένειας.
3Ά ν γιά τις μεγαλοπόλεις αποτελεί τούτη μια ευχαρίστηση τής στιγμής
— χαρίζοντας τό νόμισμα στον τυχερό τής ημέρας — γιά τον γεωργό είναι
τό «φετίχ» πού μέσα του κρύβει σημαντικά μυστικά.
Νά γιατί ή άγρότισα, μέ ολη την μεγαλοπρέπεια καί τήν θρησκευτική
εΰλάβεια, θά καταπιαστή, όταν έλθη ή παραμονή τής Πρωτοχρονιάς, νά
φτιάξη την πίττα τού 'Αγίου. Τόση «ιερότητα» αναγνωρίζεται στήν βασιλόπιττα, ώστε ή άγρότισα δεν θά περιοριστή στο απλό καί πρόχειρο «τσουρέκι» μέ μόνο περιεχόμενο τό αληθινό ή ψεύτικο νόμισμα.
Ή κατασκευή της στο χωριό απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα. Κατ’ αρχήν
θά ζυμωθή τό αλεύρι μέ διάφορα «μυρωδικά» καί μετά θά άνοιγή σέ φύλλα
μέ ενα όργανό πού ονομάζεται «δκλάτς» (πλάστης). ’Ακολουθεί τό στρώσι
μο στο ταψί. Έκτος από τά καρύδια ή αμύγδαλα καί δ,τι σχετικό, θά τοπο
θετήσουν ανάμεσα στις στρώσεις των φύλλων τά «μαντικά» αντικείμενα. Καί
είναι αυτά πάρα πολλά. Διότι ή κοινωνία τής γεωργικής αυλής είναι πλούσια

’Ή θη καί έθιμα του χορίου 'Ά μφια του Νομοΰ Ροδόπης

175

σέ πληθυσμό καί μάλιστα ποικίλο. 'Ό λοι θά πρέπει νά έχουν κατά δημοκρα
τικό σύστημα την ανάλογη μερίδα στην πίττα τής πρώτης του έτους. Τοπο
θετούν λοιπόν τά λεγάμενα «σουρβάκια» πού προέρχονται από κλώνους κρα
νιάς ή άλλου δένδρου. ’Έ τσι βάζουν γιά μεν τις κόττες ένα σουρβάκι δίχαλο.
Γιά το αμπέλι ένα σουρβάκι πολύκλωνο, .διότι έχει πολλούς κλώνους. 'Ένα
μονόκλωνο θά συμβολίζει τά χωράφια. Γιά τό σπίτι καί είδικώτερα γιά την
τύχη τού σπιτιού, βάζουν ενα κομμάτι ψωμί. Ή πίττα με τά σουρβάκια έτελείωσε.
Τό όργανο πού την κατασκεύασε, απέκτησε και εκείνο «δημιουργικές»
ικανότητες, γ ι’ αυτό τοποθετείται στις φωλιές των ορνίθων καί θά βοηθηση,
με την παραμονή του έκει δλή την ήμερα τής πρωτοχρονιάς, στην γονιμό
τητα, στην πλούσια αύγοπαραγωγή.
Τό αγιοβασιλιάτικο τραπέζι έχει στρωθή καί ολα τά μέλη τής οικογέ
νειας με ανυπομονησία περιμένουν την τύχη τους. Καί τά δικαιώματα πού
τους δίδονται είναι-πάρα πολλά καί σημαντικά. Π ρ ιν όμως γίνει τό κόψιμο,
προηγείται τό θύμιασμα. Σάν θυμιατήρι χρησιμοποιείται τό ύνί, κύριος φο
ρέας των αγαθών τού σπιτιού. Ό νοικοκύρης αφού θυμιατίση την πίττα, μετά
θυμιατίζει όλη την πολιτεία τής αυλής. ’Ή τοι τον ορνιθώνα, τον σταύλο, τό
αμπάρι, άχυρώνα κλπ. Επανέρχεται στο τραπέζι καί αφού σταυρώση τρεις
φορές την πίττα βγάζει τό κομμάτι τού 'Αγίου, τού Χριστού, τής Παναγίας,
καί μοιράζει τά υπόλοιπα στά μέλη τής οικογένειας του.
Καί μιλήσαμε περί δι.καασμάτων. Αυτός πού θά βρή τό δίκλωνο σουρ
βάκι, αναλαμβάνει κατ’ αποκλειστικότητα την περιποίηση των ορνίθων καί
καί φυσικά την είσπραξη των αυγών ολο τό χρόνο. 'Ό ποιος βρει τό μονό
κλωνο, θ ’ άναλάβη την διαχείριση τής κτηματικής περιουσίας, διατηρώντας
τό δικαίωμα νά «δ ι ώ ξ η» καί ολα τά μέλη τής οικογένειας, αν ήθελε, από
τό σπίτι εκείνη την χρονιά. Ό τρόπος αυτός είναι ένας καταμερισμός τής
εργασίας, ό οποίος σπάνια εφαρμόζεται έν ολφ ή έν μέρει, διότι ήτο αδύνα
τον ή Π υθία νά «μοιράση» δίκαια.
2. 'Η Γ ι ο ι ρ , τ ή

τής

Μπάμπως

ή Μαμμής.

Πολλές παραλλαγές υπάρχουν ώς προς τον τρόπο εορτασμού τών εθί
μων, των ιδίων πολλές φορές, από χωριό σέ χωριό τής 'Ελληνικής υπαίθρου.
Γνωστή πια άνά την 'Ελλάδα ή έορταστικη εκδήλωση τής Μονοεκκλησιάς Σερρών. 'Ημέρα τής «Γυναικοκρατίας» όνομάζεται, αλλά περισσότερο
θά έπρεπε νά λέγεται, «ήμερα τής Μπάμπως»,· αφού σ’ αυτήν ανήκουν οί τι
μές. Γιά νά χαρή καί διώξη τις έγνοιες 'τής ζωής, πού πολλές τής έχουν φορ
τώσει οί τόσοι χρόνοι της, οί κάτοικοι εκτιμώντας τό έργο της, την προσφέ
ρουν σάν ευγνωμοσύνη την τιμητική τούτη γιορτή. Καί κείνη παρά τά γε
ράματά της, « ξ α ν ο ί γ ε τ α ι » γιά νά μάς πή, πώς «άν ή σάρκα γέρασε, ή
καρδιά παραμένει πάντα νέα και όρεξάτη».
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'Σέ ώρισμένα χωριά δμως τής Θράκης παίρνει διαφορετικό χαρακτήρα.
’Από την Ά ν. Θράκη, μαζύ μέ τους "πρόσφυγας ήρθε καί τοοτο τό έθιμο, που
γίνεται ατό χωριό ’Ά μφια. Σήμερα όμως οσο ό πολιτισμός ξαπλώνει τά πλο
κάμια του καί οί επιστημονικές μέθοδοι τής γυναικολογίας, βρίσκονται, χά
ρις στον θεσμό τού Κοινοτικού Ιατρείου, κοντά στην άγρότισα, αχρηστεύ
οντας οΰτω την παλιά μαμή, άρχισε νά ξεφτάη σ ιγά-σ ιγά, καί νά γίνεται
θρύλος πιά για τις νεώτερες.
"Ολο τον χρόνο ή πρακτική μαμμή, κείνης τής εποχής, ήταν τό πιο
χρειαζούμενο καί σεβαστό πρόσωπο τοΰ χωριού. Ιερ ή ή αποστολή της. Γ ι’
αυτό καί έπρεπε νά άφιερώθή μιά ήμερα σ’ αυτήν μέσα στον χρόνο, σαν τι
μητική. Καί σάν τέτοια είχαν διαλέξει τήν έπομένην τοΰ Ά γιου Ίωάννου
τοΰ Βαπτιστή. Π ρ ω ί-π ρ ω ί όλες οί γυναίκες πού είχαν έξυπηρετηθή απ’
αυτήν, ετοιμάζονται νά έπισκεφθοΰν τήν Μαμμή στο σπίτι της. Ανάλογα δέ
μέ τήν οικονομική κατάστασή της κάθε μία ετοιμάζει, καί τό δώρο πού θά
προσφέρη στήν Μπάμπω. Καί είναι αυτά συνήθως: "Ενα μαντήλι, μιά πλάκα
σαπούνι, λίγα κέρματα καί απαραίτητα ένα μπουκάλι ούζο. Μέ τό σαπούνι ή
Μαμμή πλένη τά χέρια της δλο τον χρόνο. ’Από ημέρες εκείνη φρεσκάρει τό
σπιτικό της, τό στρώνει μέ τά πιο βαρετά καί καθαρά στρωσίδια, καί περιμέ
νει τις επισκέψεις.
Κάθε γυναίκα σηκώνεται πολύ πρωί, προσέχοντας νά μή,ν τήν δή «άντρα
μάτι», καί αφού φέρει στο χέρι της μιά κανάτα ζεστό νερό, φθάνει στο σπι
τικό τής Μπάμπως. Στην πόρτα της, από πολύ πρωί, περιμένει καί ή Μαμμή.
Φθάνοντας κάθε μία τής χύνη ζεστό νερό νά πλένη τά χέρια της. Αυτό επα
ναλαμβάνεται σέ σειρά ετών μέχρι νά «ξ ε π α ι δ ι ά σ η».
Σέ περίπτωση πού θά σταματήση τήν εκπλήρωση τής ύποχρεώσεως αυ
τής, θά πληρώση πολύ ακριβά τήν ολιγωρία της, διότι στά χέρια του παι
διού θά βρίσκονται σ’ δλη του τήν ζωή οί ακαθαρσίες τής Μαμμής.
Ιΐροσφεροντας καί τά υπόλοιπα δώρα, μπαίνει μέσα στο σπίτι. Σέ λίγο
θά έχουν έλθει εκεί δλες οί «έξυπηρετηθείσες». Μέ τήν σειρά της ή Μαμμή
πρέπει νά εύχαριστήση, γιά τήν επίσκεψη - τιμή πού τής έγινε, Στό τραπέζι
τοποθετεί διάφορα γλυκά καί απαραίτητα λίγο ούζο. Οί έπισκέπτριες προσ
φωνούν τήν Μαμμή μέ διάφορες ευχές, σχετικές προς τό έργο της: Χρόνια
πολλά Μαμμή μας. Νά μάς ζήσης. Καί ανάλογα μέ τον καϋμό της, κάθε μία
λέγει: Άρσενικά πάντα νά φερνής στήν ζωή, ή θηλυκά πάντα νά ξεγεννάς.
Ακολουθεί χορός, πού τήν αρχή τήν σέρνει ή Μαμμή.
Σέ μερικά άλλα χωριά λέγεται οτι επικρατούσε καί τό εξής έθιμο. "Ο 
ταν έγίνετο ό πρώτος χορός, υποχρέωναν τήν Μαμμή νά έμφανιστή στό κέντρον τού χορού, «έν Αδαμιαία περιβολή» διότι καί εκείνη έτσι τις «συμπεριεφέρετο» κατά τήν γέννα.
Τούτη ή πρωϊνή επίσκεψη αποτελεί τήν πρώτη φάση τής όλης έορταστικής εκδήλωσης πρός χάριν τής Μπάμπως. Οί γυναίκες φεύγουν στό σπίτι
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τους, για νά έπαναλάβουν στην « έ ξ ο δ ο τ ή ς Μ π ά μ π ω ς » την επίσκεψή
τους, πού θά γίνη τό απόγευμα.
Τό απόγευμα δλες πάλι οα, γυναίκες τού χωριού, καθώς και κόσμος πο
λύς, μαζεύονται στο σπίτι τής Μπάμπως, για νά παρακολουθήσουν την «ε ξ οδ ο». Έ ν τω μεταξύ, έχει κατάλληλα έτοιμαστή ενα δίτροχο αμάξι καί επά
νω τοποθετείται ή Μπάμπω. Τον ζυγό φέρουν στους ώμους των δυο γερές
γυναίκες καί σέρνοντάς το, κατευθύνονται προς τό ποτάμι ή σε άλλη πηγή,
,μέ τις θερμές καί ευχάριστες εκδηλώσεις τού πλήθους. ’Εκεί θά «6 α π τ ί·
σ ο υ ν» τήν Μαμμή, ρίχνοντας την στο ποτάμι. Τούτο γίνεται γιά νά άγιαστή στά «φωτισμένα νερά» ή Μπάμπω καί έτσι εξαγνισμένη, νά έπιδοθή καί
πάλι στό θεάρεστο έργο της. Στο σημείο αυτό κλείνει ό κύκλος των έορτάστικων έκδηλοόσειον προς χάριν τής Μπάμπως.
3.

Ή

'Αποκριά.

Θά ήταν κοινολόγηση, ασχολούμενος μέ τό θέμα των Άπόκρεω νά εξι
στορήσω τήν ετυμολογία καί τήν προέλευσή της, διότι πλέον πεπειραμένοι
συγγραφείς σε θέματα λαογραφίας, έχουν εκτενούς περιγράφει. Γιά τούτο θά
περιοριστώ, στήν περιγραφή τής όλης τελετής πού γίνεται στό χωριό, κατά
τήν δεύτερη ημέρα τής ’Αποκριάς.
Γενικά οΐ εκδηλώσεις των κατοίκων,, άν καί παρουσιάζουν πολλά κοινά
σημεία, μέ τις των άλλων περιοχών, έν τούτοις διαφέρουν σέ ώρι,σμένους τύ
πους, πού παλαιότερα μέ μεγαλοπρέπεια έτελού.ντο στό Χάσκιοϊ τής ’Ανατ,
Θράκης, απ’ οπού καί κατάγονται οί σημερινοί πρόσφυγες τού χωριού.
Ό εορτασμός των Άπόκρεω, συμπίπτει πάντοτε μέ τήν περίοδο τής άνοίξεως. Τότε πού κάθε πλάσμα τού Θεού, μέ ανείπωτη χαρά, δέχεται τον
ερχομό της, αποχαιρετώντας τον κουραστικό χειμώνα. Κατά τούς προϊστορι
κούς χρόνους, σχετικές τελετές — είδος καρναβάλου ■— έγένοντο σάν υπο
δοχή τής άνοίξεως. ’Αντιγραφή δέ εκείνων, είναι οί σημερινές εκδηλώσεις
τού Καρναβαλιού. Ό Διόνυσος π.χ. έθεωρεΐτο Θεός τής φύσεως. Επειδή ή
άνοιξη εΐναι τό «μεγαλείο» τής φύσης, γι’ αυτό τούτη τήν εποχή έγένοντο
Διονυσιακοί τελεταί μετεμφιεσμένων, γιά νά χαροΰν τήν αλλαγήν τής φύ
σεως καί τήν γονιμότητά της. Ή προσωπιδοφορία λοιπόν, σήμερα σημαίνει
τήν αλλαγή τής δψης τής φύσεως καί ή χαρά πού προκαλεΐ, αποκαλύπτει
τά συναισθήματα αγάπης πού δείχνουν οί άνθρωποι προς τήν άνοιξη. Οί
εκδηλώσεις δέ τών κατοίκων κατά τήν δεύτερη ήμερα τής Κρεάτινης, είναι
μιά λιτανεία στήν γονιμότητά της.
Τά πρόσωπα πού αποτελούν τον θίασο τής δλης εορτής είναι τά εξής:
Ό Μπέης (Βασιλιάς), τέσσαρα ζευγάρια, ένας ιππέας, ένας καλόγηρος, μιά
γύφτισσα καί ένας χήρος. Ό όμιλός τούτος πλήν τού Βασιλιά, τό βράδυ τής
Κρεάτινης, θά περιέλθη όλο τό χωρώ καί, χτυπώντας κουδούνια, θά είδο12
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ποίηση κατ’ αυτόν τον τρόπο, οτι την επανριο θά γίνη ή εορτή τού Κ.·αρνα«
βάλου. 'Η είδοποίηση είναι απαραίτητη, άφ’ ενός μεν για νά γίνη ή σχε
τική ετοιμασία, ά>ς -θά δούμε παρακάτω, έκ μέρους των γυναικών άφ’ ετέρου
νά επιστήσουν την προσοχή των «αδιαφορών» κατοίκων, πού θά επιχειρού
σαν νά μεταβσΰν στους αγρούς γιά εργασία, πώς θά πληρώσουν πολύ ακριβά
και θά είναι επικίνδυνη ή έξοδός τους. ’Ά ν κάποιος δεν συμμορφωθή καί
συλληφθή κατά την αναχώρηση, θά τοΰ άφαιρέσουν ολα τά εργαλεία, τά
όποια κα'ι θά εκποιήσουν μετά τήν πάλη πού θά γίνη στο τέλος τής Τελετής.
Τό πρωί τής Δευτέρας, όλα τά μέλη, άφοΰ φορέσουν τήν ανάλογη ενδυ
μασία, θά έπισκεφθοΰν τον Μπέη στο σπίτι του, ό όποιος άφοΰ τούς κεράση
θά τούς δώση τήν άδεια νά αρχίσουν τήν περιφορά τους, άνά τό χώριό. Ό
Μπέης θά παραμείνη στο σπίτι καί θά έξελθη τις απογευματινές μόνον ώρες,
επάνω σέ αμάξι.
Ή ενδυμασία των καρναβαλιών είναι ή εξής: Οί κοπέλλες φορούν ά
σπρες φούστες, με κέντημα στον ποδόγυρο, μπλούζα κεντητή ή πλεχτή, καί
στο κεφάλι μανδήλα άσπρη, με λουλούδι στο αυτί. Οί σύζυγοι - άραπηδες,
φορούν μαύρο πανταλόνι, έπανωφόρι ανάποδο, μέ σχετική καμπούρα. Στο
λαιμό κρεμασμένο κολλιε, στήν μέση πολλά κουδούνια καί στο κεφάλι κωνικό
καπέλο από δέρμα προβάτου, στήν κορυφή τού οποίου κρέμονται, σκόρδα,
κρεμμύδια, πιπεριές, κλπ. Ή γύφτισσα φορεΐ σχισμένα ρούχα, ένα ταγάρι,
στο λαιμό καί μιά κούκλα στήν αγκαλιά γιά μωρό. Ό καλόγηρος φέρει σχε
τική ενδυμασία, μέ θυμιατό στο χέρι.
’Από τις πρωινές ώρες τά ζευγάρια μεμονωμένα ή καί πολλές φορές μαζύ, περιέρχονται τούς δρόμους καί τά σπίτια, πειράζοντες τούς κατοίκους πού
τούς ενοχλούν, μέ σκοπό νά δεχθούν επίθεση καί νά μαζέψουν πολλές ξυλιές.
Κύριος σκοπός των κατοίκων είναι νά κλέψουν τήν «σύζυγο» τού καρναβάλου,
όπόταν εξερεθίζεται ό άράπης καί αρχίζει τό κυνηγητό γιά νά επαναφέρει κον
τά του, τήν σύντροφό του. Συγχρόνως τά ζευγάρια, επισκέπτονται τά σπίτια
γιά νά δεχθούν φιλοδο>ρήματα καί νά ειδοποιήσουν καί πάλιν τήν νοικοκυρά
γιά τά δώρα πού πρέπει νά έτοιμάση καί προσφέρει κατά τό πέρασμα τού
Μπέη. Φεύγοντας, άν βρουν στήν αυλή, γεωργικά εργαλεία ή καί μαγειρικά
σκεύη, ώς χύτρα κλπ. τά «κλέβουν». "Αν τό άντιληφθή δ νοικοκύρης, θά τού
τά επιστρέφουν, άφοΰ προηγουμένως τούς δώση ό,τι τού ζητήσουν, χρήματα η τι άλλο.
Ή γύφτισσα γυρνάει χωριστά από τά ζευγάρια καί επιδίδεται στήν
«κατσιβελιά», στο γύρεμα. Συνήθως ζητάει αλεύρι, γιά νά κάνη φαγητό στό
μο>ρό της καί αυγά βραστά. Τούτα τά μασάει καί τά εκσφενδόνιζεν, σέ οσους
τήν πειράζουν.
'Η περιφορά έτελείωσε. "Ολοι τώρα είναι μαζεμμένοι στό σπίτι τού
Μπέη, καί γίνεται ή ετοιμασία τού άμα,ξιού. Ζεύοντας τά ζώα καί τά ηνία
κρατάει ό Μπέης. Αύτός φορεΐ στό κεφάλι του καπέλο - καλάθι τρύπιο γιά
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κορώνα, γαρνιρισμένο μέ φτερά. Στο στόμα του, έχει, τσιμπούκι - λουλά, από
σσυσάκ (κρατούνα) γεμάτο μέ άχυρα τά όποια καπνίζουν. Σύντροφοι, ακό
λουθοι τού Βασιλιά επάνω στο αμάξι εύρίσκονται δυο γέροι, οί οποίοι φρον
τίζουν γιά την είσπραξη των δώρων. ’Έχουν κιούπια - λαήνες για κρασί, καλάθια γιά τά υπόλοιπα δώρα και ενα είδος φαλάγγι, γιά την τιμωρία των
κατοίκων εκείνων, που θά τολμήσουν νά πειράξουν τον Μπέη.
Οί άραπάδες μεταφέρουν στο αμάξι, τά δώρα τής νοικοκυράς τά όποια
συνήθως είναι: Λίγο σιτάρι, αυγά, κρασί, ψωμί, και μανδηλάκια — είδος
πίττας — από τά οποία ή νοικοκυρά προσφέρει καί στον κόσμο που ακολου
θεί. Οί γέροι παίρνοντας τά δώρα, απευθύνουν ανάλογες ευχές στον νοικο
κύρη, ώς «καλή σοδειά», νά «νά τυφλωθούν τά ποντίκια σας» κλπ.
Οί κάτοικοι τού χωριού ακολουθούν τό αμάξι καί προβαίνουν σέ διά
φορες εκδηλώσεις. Μερικοί άπ’ αυτούς πειράζουν τον Μπέη, καί τότε σπεύ
δουν οί άραπάδες, τούς συλλαμβάνουν καί τούς «φαλαγγώνουν» στά πόδια.
Θά φάνε δέ τόσες ξυλιές, όσες ορίσει ό Μπέης. Μετά αφήνονται έλεύθεροι.
Έ άν τό αμάξι περάση από σπίτι νιόπαντρης, σπεύδει αυτή νά προσφέρη
από τά προικιά της, μανδήλια καί πετσέτες, πού εχει ύφάνει ή ίδια στον αρ
γαλειό, όταν ήταν κοπέλλα, καί τά κρεμάει στον ζυγό τών ζώων. Τούτα θά
προσφερθοΰν στον νικητή κατά την πάλη πού θά γίνη αργότερα, στην αυλή
τού Μπέη.
Μετά την περιφορά καί την είσπραξη τώ,ν δώρων, τό αμάξι κατευθύνεται στο σπίτι τού Μπέη. ’Εκεί θά έχη φθάση καί ολο τό χωριό, γιά νά πα
ρακολούθηση την άροτρίαση, την σπορά καί την πάλη.
Σέ εναν ζυγό πού πίσω του έχει καί τό άροτρο, θά «ζευθούν», όλοι μέ
την σειρά καί μέ ζευγολάτη τον Μπέη θά οργώσουν εικονικά καί θά σπεί
ρουν τό" σιτάρι πού μάζευσαν από τά σπίτια. Ό Μπέης είναι δεμένος από το
ένα πόδι, μέ μακρύ σχοινί καί ενώ οργώνει, κατά καιρούς, ένας από τούς
άραπάδες τραβάει τό σχοινί καί ό Μπέης πέφτει κάτω, προς γενικήν άγαλλίασιν. Ακολουθεί τό ρίξιμο τού σπόρου. Την στιγμή εκείνη τρέχουν όί γυ
ναίκες, νά συλλέξουν σπόρους, προκειμένου νά ταΐσουν μέ αυτούς τις κόττες
των, γιά νά επιτύχουν πλούσια αύγοπαραγωγή.
Και έρχεται τώρα ή ώρα τής πάλης. Δύο από τούς άνδρες παλαίουν,
ενώ οί μητέρες των σπεύδουν στον τόπο τής πάλης καί ή κάθε μία αναπο
δογυρίζει τό παπούτσι της καί τό πατεΐ ευχόμενη: «έτσι νά σέ άναποδογυρίση καί ό γιός μου».
Ό νικητής θά πάρη σάν δώρο, ο,τι προσέφερε σάν δώρο ή νιόπαντρη
γυναίκα. Τά δώρα αυτά δ Μπέης τά έχει κρεμάσει σέ ενα κλαδί, καί τά κρατά
στο κέντρο τής αυλής, καθ’ όλη τή,ν διάρκεια τής πάλης. Μέ την λήξη τής
πάλης γίνεται καί ή δημοπρασία τών «κλε,μενών» αντικειμένων. Αυτά είναι
διάφορα γεωργικά εργαλεία καί μαγειρικά σκεύη, πού πήραν κατά την περι
φορά τους, από τά σπίτια ή είδη ρουχισμού, πού από άγνοια κάποια χωρική
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άπλωσε νά στεγνώση την ήμερα εκείνη. Κατά την ώρα τής δημοπρασίας, εμ
φανίζεται. ό κάτοχος τοΰ αντικειμένου και πλειοδοτώντας παίρνει αυτό. Τά
καρναβάλια άφαιροΰν τώρα τις ενδυμασίες τους καί κάθονται στο τραπέζι
που έχει ετοιμάσει έν τώ μεταξύ ή Μπέησσα. Στο μέσον τού τραπεζιοΟ έχει
στρωθεί μια κουλούρα πού έχει μέσα ένα φλουρί. Τό ολον τραπέζι δέ είναι
κατάμεστο από παντός είδους φαγητά πού έχουν μαζέψει καί πού έχει
ετοιμάσει ή Μπέησσα. Στους παρευρισκομένους θά μοιράσουν ένα κομμάτι
από την πίττα, πού θά κοπή πριν από τό φαγητό. Σέ αυτόν πού θά πέση τό
νόμισμα θά πάρη τον τίτλο τοΰ Μπέη γιά την επόμενη χρονιά. Τούτον θά
θάλλουν μέσα στο ταψί, με πολλά φαγητά, θά τον σηκώσουν στούς ώμους
των, τά παλληκάρια καί με την συνοδεία τής γκάιντας τον φέρουν στο σπίτι
του. Τά φαγητά δέ πού τον συνοδεύουν, συμβολίζουν τό μπερεκέτι πού φέρνει
ό νέος Βασιλιάς.
4.

Τ ά σ υ γ χ ω ρ έ μ α π α.

.«’Εάν άφήτε τοΐς άνθρώποις τά παραπτώματα αυτών, αφήσει καί ύμΐν ό
πατήρ υμών ό ουράνιος».
. Ή επιταγή τού Ευαγγελίου, ριζωμένη βαθειά στις ψυχές των χριστια
νών, εφαρμόζεται πιστά στο χωριό, κατά την παραμονή τής τεσσαρακοστής.
Ό χριστιανός χωρικός, συναισθανόμενος τήν αμαρτωλή του ζωή την
ήμερα αυτή, τής συγχωρήσεως τών παραπτωμάτων, ζητά «αφεσιν αμαρτιών»
από τούς υπολοίπους κατοίκους, γιά νά μπή «έξιλασμένος», «καθαρόψυχος»
στην νηστίσημη περίοδο, καί νά δεχθή τήν μεταλαβιά τού Πάσχα.
Τήν Κυριακή τής Τυρινής, μετά τις αμφιέσεις καί τό ολοήμερο γλέντι,
τό βράδυ σέ κάθε σπίτι θά στηθή πλούσιο τραπέζι. Γύρο) του δέν θά καθί
σουν μόνο τά μέλη τής οικογένειας τοΰ σπιτιού, αλλά ολο τό σόι. Συνήθως
τά παντρεμένα παιδιά θά πάνε στο σπίτι τών γερόντων γονέων των καί
εκεί θά γίνη «συνεστίασις» μετά τήν όποιαν θ ’ ακολουθήσουν τά «χειροφι
λήματα», συνοδευάμενα μέ τήν λέξη «συγχωρεμένα».
"Έτσι άπηλλαγμένοι θά επιστρέφουν στο σπίτι. Τό πρωί ή νοικοκυρά θά
πραγματοποίηση γενική καθαριότητα τής κουζίνας ώστε νά φύγη κάθε ίχνος
«αρτύσιμου» από τά μαγειρικά σκεύη.
Μερικοί δέ θά κρατήσουν καί τριήμερο. ’Απόλυτη μυστικότητα κρατούν
γ ι’ αυτό, ώστε νά πιάση. ’Αφού καί ή εντολή του Ευαγγελίου, μάς ζητά ό
πως: 'Ό τα ν νηστεύητε μή γίνεσθε........... καί ό πατήρ δ βλέπων έν τώ κρύ
πτω, άποδώση σοι έν τφ φανερώ.
Δύο μορφές τριημέρου υπάρχουν. Ή μία είναι αυτή κατά τήν οποίαν δ
χριστιανός, θά νηστεύη μέχρι τής Τετάρτης τό .βράδυ, οπόταν θά « χ α λ ά σ η» μέ τό χτύπημα τής καμπάνας. Τήν έπαύριο θά τήν συνέχιση έως τό
Σάββατο τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου, όπόταν καί θά κοινωνήση.
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Κατά την άλλη, ό χριστιανός, νηστεύει δλη την ήμερα, (μη βάζοντας
απολύτως τίποτε στο στόμα) καί τό βράδυ μέ τό χτύπημα τής καμπάνας,
τρώει. Την δέ Τετάρτη τό βράδυ θά «χαλάση» την νηστεία (μικρό τριήμερο)
καί θά προσκαλέση στο σπίτι, τρεις γειτόνους, στους οποίους θά παραθέση
«δεΐπνον». Τούτοι καλούνται γιά νά παραστοϋν ώς μάρτυρες του κατά τήν
κ ρ ί σ η τής Δευτέρας Παρουσίας, εμπρός στον Ουράνιο Κριτή, «ότι πρά
γματι κράτησε τριήμερο».
5. Ό

ερχομός

τού

Μαρτίου.

Ό Μάρτιος εΐναι ό πρώτος μήνας τής άνοίξεως. Τά κρύα τού χειμώνα,
πού κούρασαν τούς ανθρώπους, έρχεται νά διώξη ή παρουσία τού Μαρτίου.
’Ό χ ι όμως σπάνια φέρνει αντίθετα αποτελέσματα, επιδεινώνοντας τήν κακο
καιρία. Ο ι προμήθειες τών καυσοξύλων τελείωσαν καί οί κάτοικοι στην άνέχειά τους, χαλούΐ' τούς φράχτες, γιά «νά κάψουν τά παλούκια». Πολύ δέ
προσφυώς άναφέρεται ή παροιμία «μά κι άν τύχη καί θυμώση, μέσ’ στο
χιόνι θά μας χώση», διότι ή αστάθειά του εΐναι συχνή. Ανεξάρτητα όμως
από τό πώς θά μάς εμφανιστή. οί κάτοικοι τον υποδέχονται σάν τή,ν αρχή
τής άνοίξεως, πιστεύοντας πώς θά δώση ζωή στο φυτικό καί ζωικό Βασί
λειο. ’Ιδίως ξυπνούν τά ζωύφια τού σπιτιού καί τά λογής - λογής ενοχλη
τικά έντομα. Ό γεωργός πρέπει νά απαλλαγή απ’ αυτά. Καί σάν φάρμακο
θεωρεί τό «κάψιμο τών άχυρων», τό πρωί τής πρώτης τού Μαρτίου. Σηκώ
νεται λοιπόν «στο ποδάρι» πριν βγή ό ήλιος, δλη ή οικογένεια τού γεωργού
καί πηδάνε επάνω από τον σωρό τά άχυρα πού καίνε στήν αύλή τους, λέ
γοντας :
Ψ ύλλ οι έξω
Μ ά ρ τ η ς μέσα.
Παλαιότερα κτυπούσαν τήν ίδια ώρα γύρω - γύρω στο σπίτι τενεκέδες
γιά νά διώξουν τά ποντίκια. Ό ήλιος τού Μαρτίου αρχίζει νά καίη περισ
σότερο καί νά μαυρίζη τό τρυφερό δέρμα πού χάρισε 6 σπιτικός χειμώνας.
Γιά νά μήν μαυρίση τό σώμα τους, συνηθίζουν νά βάζουν στά παιδιά ιδίως,
γύρω στον καρπό τού χεριού καί τού δακτύλου, μιά άσπροκόκκινη στριφτή
κλωστή. Τούτη θά τήν βγάλουν μόλις δουν τον πρώτο πελαργό. Συγκεκρι
μένα άφαιρούν τήν κλωστή τού καρπού, τήν όποιαν καί τοποθετούν κάτω από
μιά πέτρα. Ό πελαργός θά φέρη εις αντάλλαγμα, παπουτσάκια, φουστανά
κια, κλπ. δηλ. τά Πασχαλινά δώρα τών παιδιών. Τήν κλωστή τού δακτύλου
θά τήν άφαιρέσουν μόλις δούν τό πρώτο χελιδόνι. Τό χελιδόνι, όταν ελθη
επάνω από τό σπίτι, μέ τό χελιδόνισμά του, ρωτά τήν νοικοκυρά:
Τί δούλεψες, τόσο καιρό πού έλειπα;
Τ ί ύφανες; Φέρτο νά σού τό κόψω.
'Ό τα ν τούτο φεύγοντας εκβάλλει τό χαρακτηριστικό κρρρρ, πιστεύουν δτι
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κόβει τό υφαντό. Εκείνη τήν στιγμή ή μητέρα κόβει την κλωστή του δα
κτύλου και τήν κρεμάει στή,ν τριανταφυλλιά.
’Απαραίτητο -θεωρούν κατά τήν πρώτη τοΰ Μαρτίου και τον περίπατο
στα χωράφια, κάνοντας έτσι «ποδαρικό» στις ανοιξιάτικες εργασίες καί κυ
ρίως για να μήν τους πιάνη ή τεμπελιά.
*
**
Μέσα στίς τόσες φροντίδες τοΰ νοικοκύρη, γύρω από τις πρώτες ανοι
ξιάτικες εργασίες, είναι καί ή κατασκευή τοΰ Πύργου - φωλιά, των πελαρ
γών. Σ τίς αρχές τοΰ Μαρτίου, θά τούς έπισκεφθη καί πρέπει νά βρή έτοιμη
τήν κατοικία του. ’Εννοείται οτι πολλοί απ' αυτούς, φτιάχνουν τις φωλιές
τους, σε κούτσουρα δένδρων ή στους «μπατσάδες» (καπνοδόχους) των σπι
τιών. 'Ωρισμένοι όμως των κατοίκων, κατασκευάζουν επί τοΰτο φωλιά με
τέσσαρα κατακόρυφα υψηλά ξύλα καί στο επάνω μέρος τοποθετούν ένα βά
θρο από κλαδιά. Τό λελέκι, κατά τήν πρώτη ημέρα τοΰ ερχομού του, θά κάνη
μιά θεαματική πτήση επάνω από τό σπίτι, είδοποιώντας ούτω τούς νοικοκυ
ρά ίσυς, ότι ήλθε καί θά φύγη γιά λίγες ημέρες στον κάμπο, διανυκτερεύον
τας στα βάτα. Σ τίς αρχές τού ’Απριλίου θά έπανέλθη στήν φωλιά, θά κουβαλήση πούπουλα καί άλλα χόρτα στήν φωλιά του καί θά καθήση νά γέν
νηση τά αυγά. Συνήθως γεννά 5 αυγά καί τά κλωσσά ολα. 5Ά ξιον Ιδιαιτέ
ρας προσοχής είναι ή αφιέρωση τοΰ ενός τών τέκνων του, κατά τήν ημέρα
τού 'Αγίου Κωνσταντίνου. Αέγεται ότι καί ο πελαργός, αφιερώνει στον Θεό
«τό ένα από τά παιδιά του», κάνοντας τό «APAM IS» δηλ. αφιέρωμα. Τό
πιάνει ,με τήν μύτη του, τό ρίπτει κάτω από τήν φωλιά "καί τό σκοτώνει.
Στήν φωλιά επανέρχεται τού χρόνου, ένα από τά νέα ζευγάρια διότι
σύμφωνα μέ μίαν Τουρκική Ιστορία, οί πελαργοί ζοΰν ένα μόνον χρόνο.
Άναφέρεται προς τσύτοις τό ακόλουθο ανέκδοτο:
— 'Ό τα ν ό Θεός έδημιούργησε τον έμψυχο κόσμο, τούς έκάλεσε όλους εμ
πρός Του, τούς έβαλε στήν σειρά καί ρώτησε τον κάθε ένα πόσα χρό
νια θέλει νά ζήση. Ή ρ θ ε καί ή σειρά τοΰ πελαργού. Εκείνος τότε
άπήντησε: «Μπίν σενέ», δηλ. χίλια χρόνια. 'Ο Θεός όμως κατάλαβε
«μπίρ σενέ», δηλ. ένα χρόνο, καί γ ι’ αυτό τού χάρισε ζωή ενός έτους.
Ή εμφάνιση τών πελαργών στο χωριό, είναι φυσικό νά προκαλεΐ χαρά
στους κατοίκους, αφού «καταδικάζει» πιά τον χειμώνα καί προμηνύει τήν ά
νοιξη. Μεγαλύτερη όμως χαρά φέρνουν στούς μικρούς οί όποιοι τις πρώτες
μέρες τής έμφανίσεώς του τραγουδούν ώς κάτωθι:
Αέλεκα παντέλεκα, ρίξε τήν ποδάρα σου
νά τήν κάνω γκάιντα, γκάιντα καί φλογέρα
νά λαλώ τήν Κυριακή, με τό κόκκινο βρακί.
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Ή εορτή τούτη εύρίσκεται πάντοτε μέσα στην Σαρακοστή. Σέ περίοδο
πού εκδήλωση χαράς καί διασκεδάσεως, είναι άπηγορευμένη. Π αρά ταΰτα
δμως, δεν είναι δεσμευτική ώρισμένων έορταστικών εκδηλώσεων, ούτε καί αυ
τής τής όνειρομαντικής.
*
Τό πολύ πρωί τής ημέρας εκείνης καί πριν ακόμη βγή ό ήλιος, οί κά
τοικοι πού έχουν γαϊδούρια, θά τά κουβαλήσουν καί θά τά τρεξουν έξω άπο
τό χωριό. Τούτο γίνεται γιά νά διώξουν τήν -ψώρα των ζώων καί των φυτών.
Περισσότερο δμως τούς Ά γιους Θεοδώρους, τούς καρτερούν οι ανύ
παντρες κσπέλλες, γιά νά τις φανέρωση τον καλό τους. Στην ιδιαίτερη πα
τρίδα μου Λήμνον, τό μαντικό όνειρό τό προκαλοΰν μέ σπυριά σιταριού, από
τά κόλλυβα πού,γίνονται τό βράδυ τού Α ' Χαιρετισμού. Έδώ δμως τό μαν
τικό αντικείμενο θά είναι ή κουλούρα, ή οποία μάλιστα θά είναι αρμυρή.
Τούτη γίνεται από αλεύρι πού πήραν από τρία σπίτια, πού δεν έχουν «π ικ ρ α θ ή » από χάρο. Μέσα σέ αυτή βάζουν πολύ αλάτι καί συνεπώς ή κου
λούρα γίνεται πολύ αρμυρή. Τά κορίτσια θά φάνε από ένα κομμάτι, χωρίς
νά πιούνε νερό καί θά πέσουν νά κοιμηθούν. Τήν νύχτα στον ύπνο τους, όταν
διψάσουν θά τούς «επισκεφθή» ιιέ ένα ποτήρι νερό ένας νέος, θά τις δώση
νερό νά πιούν καί θά «ξεδιψάσουν». Ό νέος αυτός θά εΐναι 6 «καλός τους».
7. " Α γ ι ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς .
Ό "Αγιος Γεώργιος, ό «Μέγας άντιλήπτωρ τής εκκλησίας» καί ό «έν
θαύμασι ευκλεής», κατέχει ξεχωριστή θέση στις ψυχές των χριστιανών, Ιδίως
σέ ώρισμένες περιοχές τής χώρας μας.
Τόση εΐναι ή «δημοτικότης» του, ώστε στήν περιοχή τής Αυτ. Θράκης,
νά εορτάζεται καί υπό των εκεί διαβιούντων Μουσουλμάνων ακόμη, μέ έορταστικές εκδηλώσεις, ώς κούνιες κλπ.
"Ενα πλούσιο καί διασκεδαστικό συνάμα καί βαθειά θρησκευτικό πρό
γραμμα, χωρίς βέβαια νά παραλείπονται οί δεισιδαιμονικές δοξασίες, ακο
λουθείται καί σήμερα μέ κάποια «κάμψη» τού εθίμου στο χωριό.
Ή εορτή τού Πάσχα, σαν κινητή, ματαιώνει πολλές φορές τήν λαμ
πρότητα τής δλης τελετής, όταν συμπίπτει ό Ά γ ιο ς Γεώργιος προ αύτού,
όπόταν λόγω τής Σαρακοστής δεν επιτρέπεται κατάλυση κρέατος καί εκδή
λωση χαράς. ’Αντίθετα πάλι, γιά νά δείξουν τήν μεγάλη λατρεία τους, προς
τον Ά γ ιο , δεν σφάζουν αρνί τό Πάσχα, άν συμπέση ή εορτή τού Άγιου,
μετά άπ’ αυτό. Αλλά αναμένουν τήν εορτή τοΰ Α γίου γιά νά προσφέρουν
τό «κουρμπάνι». Φτωχοί καί πλούσιοι, εχοντες καί μή εχοντες οικονομικές δυ
νατότητες, τήν ήμερα εκείνη θά έχουν εξασφάλιση οπωσδήποτε ένα αρνί.
Τό πρωί τής ίδιας ημέρας τούτο αφού γεμισθή ολόκληρο μέ διάφορα, γαρνί
ρεται μέ διόσμο καί ψήνεται στο φούρνο. Τ ρεις τέσσαρες-γειτόνισσες μαζύ
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«καίνε» τον φούρνο, για τό συναιτερικό ψήσιμο. Μετά τό φούρνιασμα τού
αρνιού ot κοπέλλες τοΰ χωριού είναι ελεύθερες να πάνε στον « κ λ ή δ ο ν α » ,
τό είδος αύτό τής λαϊκής μαντείας, πού γίνεται έν άντιθέσει προς άλλες πε
ριοχές τής χώρας μας (π.χ. στην Λήμνο γίνεται την 24ην ’Ιουνίου) τήν ημέ
ρα αυτή για νά μάθουν τήν τύχη τους, πού θά τις φανέρωση ό "Αγιος. Ό
κλήδονας εχειΓέτοιμαστή από τό προηγούμενο βράδυ. Τούτος ετοιμάζεται συ
νήθως στο σπίτι μιας ορφανής κοπέλλας, πού συμπίπτει νά έχει στήν αυλή
τού σπιτιού της πηγάδι, απαραίτητο στοιχείο γιά τήν «μαντειοσκοπίαν». ΟΙ
κοπέλλες έχουν φέρει ή κάθε μία από ένα αντικείμενο καί τό βάζουν σέ ένα
τσουκάλι τοΰ οποίου τό άνοιγμα δένεται με ενα· κόκκινο πανί. Τοποθετείται
δέ κάτω από μιά κόκκινη τριαλ'ταφυλλιά βελουδένια.
Τό πρωί λοιπόν, ώς άναφέρεται παραπάνω, μετά τό φούρνιασμα τοϋ
αρνιού, θά συναχθοϋν οί καπέλλες τοϋ χωριού καί θά γίνη τό άνοιγμα. Είναι
γνωστόν καί από άλλες περιοχές οτι κάθε αντικείμενο πού βγαίνει τό συνο
δεύει κα'ι μιά στροφή τραγουδιού, ερωτικής κυρίως άποχρώσεως. Παρακάτο)
παρατίθενται μερικά από τά τραγούδια πού συνηθίζονται στο χωριό, στά
όποια όμως λείπει ή ομοιοκαταληξία. Καί τούτο διότι άρχικώς έλέγοντο εις
τήν τουρκικήν ύπό των κατοίκων. Επειδή κάνω πιστή μετάφραση τούτων,
δέν είναι δυνατόν νά έπιτύχωμε ομοιοκαταληξίαν. ’Εν προκειμένω δμως μάς
ενδιαφέρει περισσότερον τό πνεύμα τής εποχής εκείνης.
Στίχοι

κλήδονα.

1. Μαύρο - μαύρο σαν τό δάχτυλο χοντρό
αυτήν πού αγαπώ, είναι σαν καϊμάκι λευκό.
Είχα μιά άγαπητικιά,
στο μπουκάλι σάν τό κονιάκ νά τήν πιω.
2. Στον μπαχτσέ αρνί είδα,
τήν τρίχα κόκκινη τήν είδα,
αύτό τό πρωί, τί χαρούμενο πρω ί;
Τήν κοπέλλα πού αγαπούσα είδα.
3. Μαλαματένια βέρα, στενό δάχτυλο
στήν Ιδέα μου, εσένα νά τυλίξω
στον πιο γλυκό μου ύπνο, εγώ τον Θεό παρακαλώ.
4. Τριαντάφυλλο ήμουν καί μοϋκαψες
κι’ ό Θεός εσένα νά κάψη
τριό μερό νύφη.
5. Ά.ριάνι ήπια από μπακίρι
κοπέλλα αγάπησα από κοντά
κι’ άν δέν μέ πάρης
δ Θεός νά σέ έκδικηθή.
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6. Σήμερα τό πρωί, ό καιρός δροσερός
μην μπαίνεις στο νερό, είναι -βαθύ
όλες οΐ όμορφες μοιράστηκαν,
ή μαυρομάτα εΐν’ ή δική μου.
Ό κλήδονας έτελείωσε. Ή Π υθία φανέρωσε μέ τον χρησμό της την
μοίρα κάθε κόρης. Δεν λησμονούν φεύγοντας τό τραγουδάκι τους, διότι με
αυτό θά συνοδεύσουν τό «κούνιμα» τοΰ καλοϋ των, τό απόγευμα στην έξοχή,
όπως θά δούμε παρακάτω.
Μεσημέρι πια καί οί κοπέλλες έπιστρέφουν στο σπίτι, οπού τό άρνί ήδη
έχει ψηθή. ’Από τον φούρνο μεταφέρεται στο σπίτι και τοποθετείται στο
τραπέζι, πού εΐναι πλούσια στρωμένο στην μεγάλη σάλα. Μέ άφθονα άλλα
φαγητά καί γλυκά καί τό άρνί στην μέση, εύρίσκεται στην διάθεση των κα
λοφαγάδων όλη την ημέρα. Κάτι δηλ. πού γίνεται καί σέ άλλες περιοχές τής
πατρίδος μας, ώς συμβαίνει στην Λήμνο κατά την ημέρα τής Πρωτοχρονιάς,
οπού επισκέπτονται τά σπίτια οι κάτοικοι τού χωριού μέ την σειρά «για τό
καλό τού χρόνου» νά κάνουν τό «ποδαρικό» όπως λέγεται.
Π ρ ιν αρχίσουν τά μέλη τής οικογένειας τό φαγοπότι — πού εως την
στιγμή εκείνη πρέπει νά εΐναι ολοι νηστικοί — καλείται ο Π αππάς στό σπίτι
γιά νά εύλογήση την τράπεζα. Θεωρείται δέ ευλογία Θεού γιά την οικογέ
νεια, όταν, από τό ευλογημένο πια τραπέζι, προσφέρει δύο - τρεις μερίδες
άρνί στην γειτονιά. Επακολουθεί τό φαγοπότι καί καταβάλλεται προσπάθεια
όπως « ξ ε κ ο κ α λ ί σ ο υ ν » όλο τό άρνί, διότι πρέπει μέχρι τό βράδυ νά
έχει τελείωση.
ΟΙ κοπέλλες όμως ένδιαφερονται περισσότερο γιά την έξοδο στην «? ξ ο
χ ή» παρά γιά τό πλούσιο γεύμα τής ημέρας. Σέ μιά τοποθεσία τής περιοχής,
οπού υπάρχουν υψηλά καί βαθύσκια πλατάνια, μέ κάποια ελευθερία σήμερα,
καταργουμένων των αυστηρών εθίμων, οι νέοι τού χωριού έχουν ετοιμάσει
μέ τις τριχές (σχοινιά) κούνιες καί περιμένουν τις κοπέλλες τους, γιά νά τις
κουνήσουν. Χαράς ευαγγέλια, καί αγαλλίασις σκορπίζεται στά πρόσωπα τών
νέων, όταν άντικρΰζουν τις κοπέλλες νά κατεβαίνουν παρέες - παρέες, μέ ολα
τά στολίδια τους, καί μέ τό λουλούδι στό αύτί — πού θά προσφέρουν στον
άγαπητικό τους — κατευθύνανται προς τις κούνιες.
'Ο καλός τους, κρατώντας τό σχοινί, κουνάει την ’Αφροδίτη του, καί
εκείνη τον συνοδεύει μέ τά τραγουδάκια τού κλήδονα. Τούτη ή πανήγυρις
θά κρατήση μέχρι τις απογευματινές ώρες. Διότι μετά ολοι πρέπει νά βρί
σκονται στο χωριό, στον χώρο τής πλατείας. Έκεΐ μαζεύονται«ούλους ού κό
σμους κι πιάνουντι σταύ χουρό πού γίνιτ’ πουλλά κάτια». Συνήθως όμως ό
χορός καί τό τραγούδι λαμβάνει την μορφήν διαλόγου μεταξύ ομάδων κοριτσιών καί άγοριών. Παραθέτω χαρακτηριστικά τραγούδια υπό μορφήν δια
λόγου.
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Ή

Θοδώρα

’Αγόρια: Μ’ έκαψες Θοδώρα, μ’ έκαψες
όπως καίει ή πάχνη τον βασιλικό,
έτσι μ’ έκαψες κι εμένα.
Σήκω τό μαντίλι σ’ Θοδώρα μ’
νά δώ τον άσπρο σου λαιμό.
Κορίτσια: ΜΑχ, Άναστάση μ’ λεβέντη
τό πρόσωπό μου, είναι άσπρο σαν βαμβάκι.
’Αγόρια: Σήκω τό μαντίλι σου
νά δώ το μαύρο φρύδι σου.
Κορίτσια: Λεβέντη Άναστάση
στο παζάρι δεν πήγες;
Μαύρο γαϊτάνι άν θά δής,
και τό φρύδι μου
όμοιο τό μοιάζει.
Στο παζάρι δεν πήγες;
τέτοιο πράγμα δεν είδες;
Καί τά μάτια μ’ σέ κείνον μοιάζουν.
’Αγόρια: Μ’ έκαψες Θοδώρα μ’ έκαψες
όπως καίει ή πάχνη τον βασιλικό
έτσι μ’ έκαψες κι έμενα.
Σήκω τό μαντίλι σου Θοδώρα μ’
νά δώ τον άσπρο σου λαιμό,
'Τπάρχει καί ή αρνητική πλευρά των έορταστικών εκδηλώσεων κατά
την ήμερα τού Ά γιου. Ή ήμερα θεωρείται ώς ή καταλληλότερα γιά νά θέση
σέ έφαρμογή τά «δαιμονικά του», δ κακός γείτονας, με απώτερο σκοπό νά
στερήση την γονιμότητα ή την παραγωγικότητα τών ζώων — κυρίως των
γαλακταφόρων — καί νά ένισχύση κατ’ αυτόν τον τρόπο, την παραγωγή
τών ιδικών του. Γιά νά εξασφάλιση λοιπόν τούτη —· κάθε μή δαιμονικά σκεπτήμενος νοικοκύρης — λαμβάνει ώρισμένα προστατευτικά μέτρα. Ά πό βρα
δύς ή οικοδέσποινα «σκορπά γύρω - γύρω άπό τό στάβλο τών ζώων κεχρί»
λέγοντας: «όποιος μπορέση καί μετρήση τό κεχρί, άς πάρει τά μπερεκέτια
μας». Συνήθως όμως δεν έπαφίεται σ’ αύτό μόνον, αλλά την νύχτα «στήνει
καρτέρι» στο στάβλο ό νοικοκύρης. ’Εκεί κρύπτεται σέ άγνωστο μέρος καί
περιμένει όλη την νύχτα την επιδρομή τού πονηρού γείτονα. Ποιές όμως εί
ναι οι μαντικές ικανότητες του; Τ ί μηχανεύεται ό πονηρός γείτονας καί κα
θίσταται αόρατος; Κανείς δεν ξέρει. Γ ι’ αύτό καί ό νοικοκύρης ποτέ δεν
επιτυγχάνει τού σκοπού του. Μόνο τό πρωί, με τό φώς τής ή μέρας θά βρή
στον στάβλο μιά κεραμμύδα, δυό κεριά, λίγα κάρβουνα. Πότε έγιναν όλα
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αυτά, αφού ο νοικοκύρης ήτο «σκοπός»; Λέγεται δτι ό πονηρός γείτονας τον
άπεκοίμησε.
Έ τ σ ι ό σκοπός του «πονηρού» επιτυγχάνεται καί τά ζώα, «στερεύουν»,
Ή παραγωγή μεταφέρεται στον δαιμονικό γείτονα. Τούτο αντιλαμβάνεται ό
παθών από τά έξης σημεία: Π οτέ ή νοικοκυρά του δαιμονικού γείτονα δεν
απλώνει έκτοτε την «τσαντήλα» στο σύρμα νά στεγνώση, ώς έπραττε μέχρις
έκείνης τής ημέρας. Άλλα πάντοτε την στεγνώνει μέσα στο σπίτι. Τά δέ
προϊόντα, είναι πάντοτε χαρακτηριστικως υπόξινα.
8. Ή

Π ε ν τ ηκ οστ ή καί τ ά κ α ρ υ δ ό φ υ λ λ α .

Τά προσφιλή μας πρόσωπα, συγγενείς καί φίλοι, πού έχουν φύγει από
τον κόσμο αυτό, κάνουν αισθητή στην μνήμη μας, την άϋλη παρουσία τους
πολλές φορές τον χρόνο, χάρις στά διάφορα θρησκευτικά έθιμα. Ή θρη
σκεία μας γιά νά κρατήση ζωηρή οτούς επιζών τα ς τήν μνήμη τους, έχει αφιε
ρώσει πολλά Σάββατα στήν απότιση φόρου τιμής, προς τις ψυχές των πε
θαμένων. Συνδετικός δέ κρίκος γιά τούς έπιζώντας μετά των άποθανόντων
είναι οι κατά τόπους εκδηλώσεις, άλλοτε με κόλλυβα καί άλλοτε μέ μιά σειρά
από φαγητά. Ή απόδοση αγάπης καί τό ποσόν τής ενθύμησης, καθώς καί
τό συγκινησιακό συναίσθημα, είναι εξάρτηση τής δλης σειράς των εκδηλώ
σεων από κάθε οικογένεια. Τό δέ παραδοσιακό στοιχείο μάς έχει κληρονομή
σει πολλές άπ’ αύτές. Ό σκοπός φυσικά παραμένει δ ίδιος, άσχετα άν οί εκ
δηλώσεις διαφέρουν.
Μέ τήν Άνάστασι τού Χριστού, καί οί ψυχές των νεκρών «ήγέρθησαν
έκ τού Τάφου» καί ελεύθερες πιά φτερουγίζουν γύρω μας. Σκορπίζονται στην
φύση καί προτιμούν σάν προσωρινή κατοικία τους, τό φύλλωμα τών δένδρων.
'Επικάθηνται σάν δροσοσταλίδα επάνω στά φύλλα καί περιμένουν τήν 'Ανά
ληψη τού Χριστού, γιά νά έπιστρέψουν στήν μόνιμη κατοικία τους. ‘Από
σεβασμό προς τήν ιερότητα τής ψυχής καί διά νά μην ταραχθή ή όλιγοήμερη παραμονή τους, επάνω στήν γή. οι έπιζώντες εφαρμόζουν ένα πλούσιο
πρόγραμμα, αρχής γενομένης από τό Σάββατο τής Πεντηκοστής.
Κατά τήν ώρα τού Εσπερινού, οι γυναίκες τών ’Αμφίων έχουν έτοιμο
εναν δίσκο μέ κόλλυβα. Σέ αυτόν τοποθετούν ακόμη, φραντσολάκια, ντουλμαδάκια, φρέσκα κουκιά, κεράσια, τυρί καί ένα μπουκάλι κρασί — ένα πλήρες
γεύμα δηλ. διά τις ψυχές — καί επισκέπτονται τήν ’Εκκλησία, έν συνεχεία δέ
καί τό νεκροταφείο. Ε κεί μετά τό μοιρολόγι, ή κάθε μία δίνει από τά δικά
της στήν άλλη καί. μετά απέρχονται.
Τό πρωί τής Πεντηκοστής, αντικρίζει κανείς, ολους τούς κατοίκους τού
χωριού μικρούς καί μεγάλους, νά κρατούν στά χέρια τους από ένα κλαδί κα
ρυδιάς καί νά επισκέπτονται τήν εκκλησίαν, Οί γυναίκες επί πλέον, φέρουν
μαζύ τους, ένα μπουκάλι μέ νερό καί ένα κερί. Χαρακτηριστικό είναι τό φαι
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νόμενο των παλαιοτέρων γυναικών, πού εξακολουθούν λ?ά διατηρούν τις μακρυές πλεξούδες πού φθάνουν πολλές φορές μέχρι τούς μηρούς. Δεν θά τις
βλέπατε όμως σήμερα, την στιγμή πού κατευθύνονται στην εκκλησία, νά στο
λίζουν τούς ώμους των. Διότι οι ψυχές πού κυκλοφορούν ελεύθερες, «θά άρπαχθούν από τά μαλλιά τους». Γ ι’ αυτό φροντίζουν νά τις μαζέψουν μέσα
στό «τσιμπέρι».
2 την εκκλησία δταν ό Π αππάς γονατίζει, όλοι τότε απλώνουν τά φύλλα
τής καρυδιάς καί γονατίζουν επάνω. ΟΙ γυναίκες ανάβουν τό κερί καί τό βά
ζουν επάνω στό μπουκάλι. Τούτο επαναλαμβάνεται τρεις φορές καί μετά χύ
νοντας λίγο νερό από τό μπουκάλι σβήνουν τό κερί. Την στιγμή'αυτή οί ψυ
χές άναβαίνουν στους ουρανούς καί επανέρχονται στην πρώτη τους κατοικία.
Μετά τό τέλος τής Θείας Λειτουργίας, οί γυναίκες καί πάλιν επισκέ
πτονται τό νεκροταφείο, γιά νά ρίξουν τό υπόλοιπο νερό ατούς τάφους τιυν
νεκρών. Τά μαλλιά τους τώρα, κρέμονται ελεύθερα από τούς ώμους, διότι οί
ψυχές ήδη έχουν άναληφθή.
Έδώ πρέπει νά άναφερθούν καί οί επιφυλάξεις των γυναικών κατά τήν
διάρκεια τής Πεντηκοστής. Συγκεκριμένα, δεν μαζεύουν αμπελόφυλλα γιά νά
μην ταράξουν τήν ησυχία των ψυχών. Στις κουκιές ευρΐσκονται επίσης ψυ
χές. Γ ι’ αυτό δέν μαζεύουν κουκιά, διότι «μαζεύοντας απ’ έδώ κι’ απ’ εκεί
πέφτουν οί ψυχές».
9.

'Η « Β α ρ β ά ρ α »

τής

'Αγίας

Βαρβάρας.

'Ο άνθρωπος αισθανόμενος τήν μικρότητα του, έναντι των Θεών καί
'Αγίων, προσπάθησε από τούς άρχαιοτάτους χρόνους με διάφορες τελετές
καί θυσίες νά τούς έξευμενίση, ώστε νά τύχη τής βοήθειας Των σέ στιγμές
ανάγκης. Τό φαινόμενο των θυσιών καί ή προσφορά διαφόρων αντικειμένων,
είναι γνώρισμα όχι μόνον τής εποχής μας, αλλά κυρίιος των παλαιοτέρων
χρόνων. Οί σημερινές τελετές- τής Θρησκείας μας, διατηρούν αναλλοίωτες
τις αρχές της καί συμφωνούν αυστηρά προς τό πνεύμα τού δόγματός μας.
Παράλληλα δμως προς αυτές δέν έξέλειπαν από τά χωριά οί σχετικές προς
κάθε θρησκευτική γιορτή, τελετές λαϊκής λατρείας, κληρονομιά των προγόνων
καί τούτες.
Τήν 'Αγία Βαρβάρα τήν θεωρούν ώς θεραπεύτρια τής πιο βασανιστικής
καί σκληρής αρρώστιας, τής ευλογιάς. Τό βλογιοκομένο πρόσωπο είναι πάν
τοτε αντιαισθητικό. Γ ι’ αυτό καί οί γονείς μέ θρησκευτική εύλάβεια άρμόζουσα στην θεραπεύτρια 'Αγία Βαρβάρα τής προσφέρουν ένα είδος «κολλυβόζωμου» τήν « β α ρ β ά ρ α » όπως λέγεται έκ τού δνάματός της.
Κατά τήν παραμονή τής εορτής τής 'Αγίας όλες οί νοικοκυρές έχουν
ετοιμάσει στό σπίτι τους τά προβλεπάμενα υλικά πού θά χρησιμοποιηθούν γιά
νά γίνη τό είδος αύτό.
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Αύτά κυρίως είναι σ ιτά ρ ι.μισ οκοπαν lο μέν ο σέ χειρόμυλο, κομμάτια από
μήλο, λίγες σταφίδες, κουκιά, δαμάσκηνα και απαραιτήτους ζάχαρη. 'Ό λα αύτά
θά βραστούν καλά καί -θά τοποθετηθούν στύ τραπέζι γιά νά έπακολουθήση
το θύμισμα. Παλαιότερα ως άναφέρεται καί στο βιβλίο «Έλληνικαί έορταί»
τοΰ καθηγητού κ. Γ. Μέγα, το τραπέζι έ τοποθετείτο στο σταυροδρόμι καί
έγένετο κοινή προσφορά έξ όλων των γειτονισσών. Σήμερα γίνεται μόνον
στο σπίτι καί θυμιατίζεται από την οικοδέσποινα, μέ λιβάνι τοποθετημένο σέ
υνί, διότι εκείνο ωργιοσε την γή καί έγινε τό σιτάρι, πού αποτελεί βάση τής
«βαρβάρας».
Τό δλον μείγμα είναι πηκτό καί αφήνεται στο τραπέζι. Τό πρωί σχημα
τίζεται στην έπιφάνειά του, μιά κρέμα, την όποιαν άφαιροϋν καί την δίνουν
στά ζώα γιά νά έχουν πολλά μπερεκέτια. Τό υπόλοιπο μείγμα αραιώνεται μέ
νερό ζεστό καί ■μοιράζεται σέ κύπελα. ’Αφού δέ λιβανιστή καί πάλιν, μοιρά
ζεται στην γειτονιά οσο τό δυνατό πιό πρωί. Την πρώτη «βαρβάρα» πού θά
δεχθή ή νοικοκυρά δεν την βάζει μέσα στο σπίτι, αλλά την ρίχνει στις κόττες
γιά νά γεννούν πολλά αυγά. Τό κύπελλο μετά από τό άδειασμα τής «βαρβά
ρας» δεν πλένεται αλλά έπιστρέφεται άπλυτο. Σαν πρώτη πού πρέπει νά
έπισκεφθή ή κάθε νοικοκυρά καί νά προσφέρη «βαρβάρα» είναι ή κουμπάρα
τής οικογένειας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν

ΣΤ'

Προλήψεις
Στούς κατοίκους τής υπαίθρου, είναι βαθιά ριζωμένη ακόμη ή «πρόληψις» παρά την πολεμική καί τις συστάσεις τής Έ'κκλησίας μας. Εξακολουθεί
καί σήμερα νά γίνεται ή εξήγηση των διαφόρων φυσικών φαινομένων, μέ
βάση την «οΐωνοσκοπίαν». Ή τέχνη τής οίωνοσκοπίας, γνώρισμα τής αρχαι
ότητας είχε καταστή επιστήμη κατά την εποχή των ’Ασσυριών καί Βαβυλω
νίων. Γιά τον σκοπό αυτό υπήρχαν ειδικοί μάντεις, ol λεγόμενοι «οίωνοσκο
ποί», πού ’έδιδαν εξηγήσεις σέ φυσικά φαινόμενα, καί προδίκαζαν την τύχη
τών ανθρώπων, μέ τό «καλό σημάδι» ή τό «κακό σημάδι». Κατάλοιπα δέ τής
ειδωλολατρίας αυτής συναντάμε καί στους χρόνους τών κλεφτών, οί οποίοι
έξαρτούσαν την επιτυχίαν τής μάχης από τό πέταγμα τών πουλιών, τά κρουξίματα τών αγρίων ζώων καί τά κόκκαλα τών ψημένων αρνιών. Καί σήμερα
είναι τόσο αρεστή ή εξήγηση τών φαινομένων αυτών από τις γερόντισοες
ώστε νά εφαρμόζεται από πολλούς, μέ θρησκευτική εύλάβεια.
■
— Οί νέοι ποτέ τους δεν φυτεύουν καρυδιά. Πιστεύουν πώς, όταν τό
δέντρο σχηματίση κορμό χοντρό σαν τόν λαιμό τους, αυτοί θά πεθάνουν.
— Τά βατράχια πού βρίσκονται στο νερό, κατά τις-πρωινές καί βρα~
δυνές ώρες, μέ τις φωνές τους, προμηνυουν αλλαγή καιρού καί μάλιστα κα
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λοκαιρία. 'Ό τα ν δέ αυτά φωνάξουν για πρώτη φορά την άνοιξη, σπεύδουν
οσοι υποφέρουν από την μέση τους, νά κάνουν «τουμπες» καί «βαρελάκια»
για νά τούς πέραση.
■
—- 'Τπάρχουν όμως καί βατράχια πού διαβιοΰν κάτω από τις πέτρες.
Λυτά βγάζουν μιά χαρακτηριστική φωνή «κρού - κρού», καί τότε προμηνύουν
βροχή.
— 'Οσάκις υπάρχει ανομβρία, καί ο! κάτοικοι επιθυμούν βροχή, τότε
αναποδογυρίζουν μιά χελώνα ή όποια «ζητά νερό από τον Θεό». ’Ά.ν καί ή
χελώνα είναι καταραμένη, κατά τον γνωστό μύθο, έν τούτοις ό Θεός την
συμπονά στήν περίοδο τής ανομβρίας, ένεκα τής οποίας κατεβαίνει από τό
βουνό στον κάμπο γιά νά άναζητήση νερό. ’Επειδή ή μετάβασή της, αυτή θ ’
άργήσν] καί ή ανομβρία θά παραταθή επικίνδυνα, οί κάτοικοι την αναποδο
γυρίζουν γιά νά επισπεύσουν την βροχή, μιά καί ό Θεός θά τήν εύσπλαχνιστή.
■
—■ ’Άλλος τρόπος, εΐδος λιτανείας, προκειμένου νά βρέξη, είναι ή «Λαζαρίνα» ή «Ντόντολα». Οί κάτοικοι ντύνουν μιά όμορφη κοπέλλα, κατά προ
τίμηση ορφανή, σάν νύφη καί τήν γυρίζουν στο χωριό. Ή νοικοκυρά τοΰ
σπιτιού, πού θά έπισκεφθούν θά ρίξη μιά κανάτα νερό στο κεφάλι τής Λαζαρίνας, θά σηκώση τά χέρια στον ουρανό καί θά πή: Στείλε, Θεέ μου, στείλε
βροχή, γιά νά γίνουν τά καλαμπόκια, σάν τό χέρι, τό στάρι σάν καλάμι, καί
τό στάχυ σάν σπιθαμή, κτλ.
— 'Ό τα ν βρέχει καί ρίχνει χαλάζι, τά παιδιά τρέχουν έξω γιά νά πά
ρουν μερικούς κόκκους. Τούτους τούς καταπίνουν γιά νά μή φοβούνται από
τις βροντές καί αστραπές.
— 'Ό τα ν πάλι πέφτει πολύ χαλάζι καί φέρνει καταστροφές στά σπαρ
τά, οί νοικοκυραϊοι γιά νά σταματήση, βγάζουν έξω στην αυλή καί αναπο
δογυρίζουν τήν πυροστιά, στο κέντρο τής οποίας τοποθετούν τό κόκκινο αυγό
τής Παναγίας, πού φυλάνε στά εικονίσματα από τήν Ανάσταση.
— Στους αγρούς τής Θράκης φυτρώνει ενα λουλούδι πού μοιάζει τήν
μαργαρίτα. Ή στεφάνη του είναι ολόλευκη καί στο κέντρο υπάρχει μαύρη
απόχρωση. Σήμερα ή μαύρη απόχρωση έχει περιοριστή στο ελάχιστο. Αιά
τό φυτό αυτό, πού τό ονομάζουν « ν τ ρ ο π ή » πιστεύουν τό έξης: Παλαιό*
τέρα μεταξύ των κατοίκων υπήρχε ομόνοια, καλοκαγαθία καί τά ήθη ήσαν
αυστηρά. 'Τπήρχε δε μεγάλη «ντροπή» στις σχέσεις των άντρων καί γυναι
κών. Τότε λοιπόν καί τό φυτό αυτό είχε μεγάλη μαύρη απόχρωση. Μέ τήν
σημερινή έλστικότητα των ηθών καί τό «σήκωμα» τής ντροπής από τήν κοι
νωνία, τό μαύρο χρώμα τού λουλουδιού εφθασε στο ελάχιστο γιά νά έξαφανιστή τελείως όταν ή ντροπή πάψη νά υπάρχει στήν κοινωνία.
—■ Ή μητέρα πού έχει κοντά της παιδί, όταν συμπέση νά συναντήσουν
λύκο, δεν τό επιτρέπει νά μιλήση διότι ό λύκος «θά τού πάρη τήν λαλιά».
— 'Ό τα ν οί γονείς θέλουν τά παιδιά τους νά τρέχουν πολύ γρήγορα,
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σαν λαγοί, τά δίνουν νά «καταπιούν» ένα - δύο τεμάχια από την κοπριά τοΰ
λαγοΰ.
— Ή κουκουβάγια όταν φωνάζη και λέγει «κουκουβα» τότε θά κάνη
καλό καιρό. "Οταν δμως φωνάζη «σούουκ» τότε θά κάνη κρύο, διότι σούουκ
στην τουρκική σημαίνει κρύο.
-— Πολλές φορές ή κόττα κρούζει σαν τον πετεινό. Τότε θεωρείται ώς
ση,μαδιακιά για την τύχη τής οικογένειας. Καί προκει,μενού νά άπαμακρύνουν
τό κακό, την πωλοΰν, άλλοι δε την σφάζουν. Αυτό όμως κατά τον ακόλουθο
μύθο απαγορεύεται. Ό μύθος αναφέρει οτι κάποια νοικοκυρά έσφαζε την
κλώσσα της διότι αυτή εκρουξε. Τήν νύχτα ή ψυχή τής κλώσσας τήν επισκέ
πτεται καί τήν έρωτά: Τ ί θά γίνουν τώρα τά κλωσσόπουλά μου; Θέλεις καί
εσύ νά σοΰ σφάξουν καί νά μείνουν τά παιδιά σου στους πέντε δρόμους;
"Εκτοτε δεν τήν σφάζουν, αλλά τήν πωλοΰν για νά φύγη τό κακό από τό
σπίτι εκείνο. Τά δέ χρήματα πού θά είσπράξουν, θά τά δωρίσουν στήν Ε κ 
κλησία.
’'Αλλοτε πάλιν τήν βάζουν μέσα σε ένα τσουβάλι καί την πετοΰν επάνω
από τά κεραμμύδια στήν άλλη άκρη τοΰ σπιτιού. ’Ά ν αύτή ψοφήση, τότε τό
κακό έφυγε. ’Ά ν δεν ψοφήση, τό κακό θά παραμείνη στο σπίτι.
— Ή υπεροχή τοΰ άντρός καί ή εκτίμησή του από μέρους των γυναι
κών, άποδεικνύεται από τήν παρακάτω τακτική των. 'Η γυναίκα μικρή ή με
γάλη ποτέ δεν «κ ό β ε ι» τον δρόμο των άντρων. Θά περιμένουν νά «προσπέ
ραση» ό άντρας, σέ περίπτωση πού θά γίνη συνάντηση σε σταυροδρόμι καί
μετά θά συνέχιση αύτή τον δρόμο της. Ακόμη θεωρείται αμάρτημα στήν γυ
ναίκα καί στον άντρα, νά «κόψουν» τον δρόμο τής βοϊδάμαξας. Επειδή αυτή
είναι τό μέσον παραγωγής καί μεταφοράς των γεωργικών προϊόντων, δεν επι
τρέπεται νά τής κάψουν τον δρόμο.
— Ο ί μητέρες πού έχουν κοπέλλες καί οί όποιες θά πάρουν αύριο στα
χέρια των τήν σκυτάλη τής νοικοκυράς, πρέπει νά γνωρίζουν καλά τήν τέχνη
τής κατασκευής τοΰ ψωμιού. Γιά νά πετύχουν τό γρήγορο «φ ο ύ σ κ ω μ α»
τοΰ ψωμιοΰ, φροντίζουν από μικρές ακόμη νά τις ανεβάσουν πολλές φορές
στο γαϊδούρι. ’Έτσι παραλληλίζεται τό «άνέβασμα» στο γαϊδούρι, με τό άνέβασμα τοΰ ψωμιοΰ.
— Ο ί αυλές των σπιτιών τοΰ χωριοΰ, χωρίζονται μέ ψευδοφράχτη από
«τσαλιά» ή σύρματα. Ή γειτόνισσα πού έχει μικρό παιδί, δεν τό δίνει στήν
άλλη γειτόνισσα νά τό «άγαπήση» πάνω από τον φράχτη. Διότι όταν μεγαλώση θά πηδήση ςόν φράχτη καί θά φύγη από τό σπίτι, δηλ. θά παντρευτή
μέ απαγωγή.
— Στα νυχτέρια ώς αναφέρω σέ άλλο κεφάλαιο, γίνεται συχνή χρήση
τοΰ «σκασμένου» καλαμποκιού, τά «πατλάκια». Αΰτά κατασκευάζονται από τις
νοικοκυρές ολη τήν χειμωνιάτικη περίοδό μέχρι τήν ήμερα (περίοδο άνοιξης )
πού θά γίνη ή σπορά τοΰ καλαμποκιού. Έ κτοτε σταματοήν τό «σκάσιμο» για
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νά μην «σκανε» και τά σπυριά επάνω στο κοτσάνι τής νέας σοδειάς, έφ’ δσον
βρίσκονται ακόμη στο χωράφι.
— ΟΙ κότες πολλές φορές γεννούν μικρό αυγό. Αυτό -θεωρείται σημα
διακό για την τύχη τής οικογένειας. Παίρνουν λοιπόν τό αυγό,, πηγαίνουν
σέ ένα σταυροδρόμι καί τό πετούν προς τά νώτα τους. ’Έτσι τό κακό απο
μακρύνεται.
— Τήν ήμερα πού ό γεωργός θά 6γή γιά πρώτη φορά νά σπείρη, απο
φεύγουν νά δώσουν δανεικό σιτάρι, κριθάρι, γενικώς σπυρί, διότι φεύγει ή
σοδειά απ’ αυτούς. ’Ακόμη δεν ανάβουν φωτιά στο σπίτι πριν πέση τό πρώτο
σπυρί στην γη.
— Ή νοικοκυρά τοϋ σπιτιού, αποφεύγει νά δανείση αυγά στην γειτόνισσα γιά κλώσσα, άν δεν «πατήση» πρώτα ή δική της.
— Σέ ώρισμένα αντρόγυνα παρατηρεΐται τό λυπηρό φαινόμενο νά μην
ζοϋν τά παιδιά τους. Γιά νά άποφύγουν τον θάνατο τού νεογέννητου, ή μη
τέρα μόλις γεννηθή τό βάζει σέ ένα κιβώτιο τό κλειδώνει, τυπικά καί το αφή
νει σέ ένα σταυροδρόμι. 'Ό ποιος περάσει καί τό βρή θά ξεκλειδώση τό κιβώ
τιο καί γίνεται άνάδοχος. Τό παιδί αυτό καθώς καί τά άλλα πού θά γεννη
θούν από τούς γονείς αυτούς, θά ζήσουν.
— ’Άλλοτε πάλι κάποια φίλη τής γυναίκας αυτής, ή κάποια άλλη ή
οποία δμως πρέπει νά έχη ένα μόνον παιδί, θέλοντας νά βοηθήση τήν «δύ
στυχη», ετοιμάζει ενα κουστουμάκι τό δίνει στήν μαμμή καί τό φορεΐ στο
νεογέννητο, έν άγνοια τής μητέρας. Τότε τό παιδί θά ζήση.
— 'Ό τα ν διάττων αστέρας πέφτει, τότε πιστεύεται δτι κάποια ανθρώ
πινη ip-υχή πεθαίνει.
—- Τό λάλημα του πετεινού δταν γίνεται μέ στραμμένη τήν κεφαλή του,
πρό; τήν πόρτα τού σπιτιού, τότε αναμένεται στο σπίτι μουσαφίρης (επι
σκέπτης) .
•—■'Ό τα ν τό σκυλί ούρλιάζη, τότε στο σπίτι αναμένεται κακό νά συμβή
(θάνατός κλπ.).
— 'Ό τα ν πολλά κοράκια φωνάζουν καί ανακατεύονται στον αέρα τότε
πραμηνύουν βροχή.
— 'Ό τα ν τό μάτι παίζει (ξεπετάει), δέν κάνει νά τό λέμε, διότι τό
μάτι παραπονεΐται λέγοντας: Έ γώ τόσα βλέπω καί δέν τά λέω, πώς εσύ ένα
πού είδες τό λές;
—■'Ό τα ν τό πρόσωπο τού νεκρού είναι γελαστό, τότε προμηνύει καί τόνθάνατο ετέρου προσώπου τού'χωριού πολύ σύντομα.
— 'Ό ταν άνθρωπος ’έχει κίτρινο μαλλί στό κεφάλι καί γυριστή μύτη,
θεωρείται κακός.
— 'Ό τα ν άνθροαπος έχει αραιά δόντια, θεωρείται πλούσιος.
— 'Ό τα ν άνθρωπος έχει στό σώμα του πολλές ελιές, πιστεύεται δτι θά
γίνη φτωχός.
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— "Οταν στο όνειρό σου παρουσιασθή πεθαμένος καί· σοΰ προτείνει τό
χέρι για χειραψία, τότε θά πεθάνης γρήγορα.
— "Οταν άνθρωπος έχει μικρή ή μεγάλη μύτη, δεν πρέπει νά τον κα
τηγορούμε, διότι τοΰτο είναι εργον τοΰ Θεοί), καί έγινε για την έξης αιτία:
"Οταν έφτιαξε ό Θεός τά μάτια κοντά - κοντά άρχισαν νά μαλώνουν καί γιά
νά σταματήσουν την φασαρία, έβαλε την μύτη ανάμεσα δπως όπως.
— "Οταν τό φεγγάρι έχει την νύχτα νεφέλωμα γύρω του, υπάρχει ένα
σημείο που είναι κενό. Πιστεύουν οτι από την διεύθυνση εκείνη θά φυσήση
την έπαύριο δ αέρας.
— Διά νά άποφύγη την επιζήμια διά την εργασία βροχή ό κεραμοποιός, παλαιότερα έλέγετο δτι άνοιγε μεγάλο λάκκο καί έθαπτε ζωντανό γάι
δαρο. Καί ήτο τοΰτο αντίθετο με τήν γενική επιθυμία των κατοίκων, πού
άνέμενον τήν βροχήν εναγωνίως κατά τούς θερινούς μήνες.
Σχετικά μέ τήν «άσυνενοησία» πού ύφίσταται μεταξύ νύφης καί πεθε
ράς, αναφέρουν τον κάτονθι μύθο.
— Ή νύφη εΐναι κατά τήν πεθερά πάντοτε πολύ ενοχλητική καί βαρειά
στήν ζωή της. Τόσο δέ είναι αντιπαθητική καί ενοχλητική ώστε κάποτε ή νύφη
έγινε βαμβάκι καί έπεσε στο κεφάλι τής πεθεράς. Έ ν τούτοις πάλι τής φά
νηκε βαρειά.
— "Αλλος δέ μύθος μάς δίδει τήν εξήγηση τής ασυμφωνίας αυτής.
(;0 Θεός έγραφε κάποτε τις τύχες τοΰ ζωικσΰ βασιλείου του. Έ φθασε
καί στήν πεθερά - νύφη. Στο σημείο όμως εκείνο έσπασε τό κοντύλι καί δεν
μπόρεσε νά «άποφανθή» γιά τις σχέσεις καί τήν ζωή τους. "Ετσι έμεινε κά
ποια έκκρεμότης στο θέμα πεθεράς καί νύφης, καί τούτη διαιωνίζεται εκτοτε.
Σχετικό προς τον ως άνω μύθο εΐναι καί τό κάτωθι ανέκδοτο: "Οταν ό
Θεός έγραφε τις τύχες των ανθρώπων «έγραψε» καί τήν τύχη τοΰ γιοΰ τής
χήρας. Ή μητέρα του δμως έτυχε νά άκούση τήν απόφαση τοΰ Θεοΰ, ή δπόία
έλεγε: δτι θά πνιγή σέ πηγάδι στά δεκαοχτώ του χρόνια. "Εκτοτε ή μητέρα
με τό φίλτρο τής αγάπης, δεν άπεμακρύνετο από τό παιδί της καί τό φύλαγε
μήν καί πάθει κανένα κακό. "Οταν δμως έγινε 18 χρόνων, πήγε στο διπλανό
χωριό νά γλεντήση. Ή μητέρα τον ακολούθησε καί γιά νά εΐναι βέβαιη δτι
δεν θά τής πνιγή ό γιος της, δένει ολα τά πηγάδια τοΰ χωριού με κόκκινο
πανί. "Οταν ό γιός της διψασμένος μέ τά άλλα παλληκάρια έρχεται νά πιή
νερό στο πηγάδι, σκουντάφτη επάνω στο πηγάδι, καί σκοτώνεται.
— Ή αρκούδα παλαιότερα ήτο γυναίκα καί είχε μιά κακιά πεθερά. Γιά
νά τήν βασανίση ή πεθερά, τήν έστειλε στο ποτάμι νά πλένη άσπρο μαλλί.
Τής δίδει δέ παραγγελία νά πλένη πολύ τό μαλλί, ώστε νά μεταβληθή αυτό
σέ μαΰρο. Τοΰτο βέβαια ήτο φυσικώς αδύνατον. Στην απελπισία της επάνω,
ή νύφη παρεκάλεσε τον Θεό να τήν μεταβάλλη σέ ένα ζώο πού νά δύναται
νά ξεσκίση μέ τά χέρια του τήν πεθερά της. Ό Θεός ακούσε τήν δίκαιη πα
ράκληση τής νύφης καί τήν μετέβαλλε σέ αρκούδα μέ τό μαλλί στήν πλάτη.
13

■

Ή

ΙΑοκίτοφάνους Παν. Κοιάεςιίϊ

Ν υ φ ίτσα.

Τό περίεργο αυτό ζωάκι, με τον παράξενο τρόπο ζωής, έχει συνδέσει
τό όνομά του μέ πολλές παραδόσεις καί έδημιούργησε πάμπολλες δεισιδαιμο
νίες στο λαό καί Ιδιαίτερα στην περιοχή τής Θράκης.
Την βλέπουμε νά φτιάνη την φωλιά της στην αυλή τοΰ σπιτιού, μέσα
σέ καυσόξυλα, στον αχυρώνα καί σέ άλλα απίθανα μέρη. Κυρία αποστολή
της όμως, όπως μάς διδάσκει ή ζωολογία είναι τό κυνήγι των ποντικών. Γ ι’
αΐ*τό όταν περνά εξω από τό σπίτι καί τήν άντιληφθη ή νοικοκυρά την προσκαλεΐ λέγοντας: «5,Ελα νυφίτσα καί στο σπίτι μας, έχουν τά ποντίκια γάμο».
5Ά ν όμως περιορίζετο μέχρι εδώ, όλα θά πήγαιναν καλά. Ή καταστροφή ό
μως των μικρών κοττοπουλιών τήν κατέστησε μισητή στήν σπιτονοικοκυρά.
Γ ι’ αύτό καί οί παλαιότερες τοποθετούν κοντά στήν φωλιά της μιά «ρόκα»,
ώστε νά άσχολείται μέ τό γνέσιμο —- πού ιδιαιτέρως αγαπά — καί νά μήν
πειράζει τά κλωσσάπουλα.
'Από τις «επιθέσεις» της, δεν εξαιρεί ούτε τά μεγάλα ζώα, στά οποία
καί προξενεί ζημιές. Οί κάτοικοι των χωριών πού γνωρίζουν τούς σκοπούς
της, τήν καταδιώκουν μέ σκοπό νά τήν σκοτώσουν καί μάλιστα μέ τό πρώτο,
διότι αν άστοχίσουν, τότε θά «έλθη τό βράδυ στο σπίτι καί θά κόψη, τις κοε
στίδες τών κοριτσιών».
Ο ί νοικοκυρές πάλι αποφεύγουν νά τήν θαυμάσουν, διότι τότε στο σπίτι
έρχεται κακό.
’Από τό κρέας τής σκοτωμένης νυφίτσας — άν καί τό σκότωμα θεωρείται
αμαρτία — φτιάχνουν φάρμακο πού τό χρησιμοποιούν οί γυναίκες εκείνες
πού δέν μπορούν νά συγκρατήσουν τά παιδιά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Ζ'

01 αρρώστιες καί ή πρακτική θεραπεία τους.
'Η σημερινή ιατρική επιστήμη έχει έπιτελέσει θαύματα. Ή διάγνωση
καί θεραπεία τών περισσοτέρων ασθενειών, είναι γ ι’ αυτή μιά απλή ύπόθεσις. Μέ τήν ίδρυση δέ τών Κοινοτικών ’Ιατρείων, εύρίσκεται σήμερα κοντά
στόν χωρικό καί τού παρέχει γιατρειά διά τών επιστημονικών μέσων καί φαρ
μάκων. , .
’Εάν όμως έλθουμε λίγα χρόνια πριν στό χωριό, θά συναντήσαμε μίά
διαφορετική κατάσταση, από άπόψεως θεραπείας τών ασθενειών. Είναι ή ε
ποχή πού μέ δεισιδαιμονικές μεθόδους καί πρόχειρα κατασκευάσματα άπ:ό τον
«φραγκογιατρό» τοΰ χωριού, «έσωζαν» τον ασθενή.
... Μερικές μέθοδοι καί σήμερα, παρά τις αντίθετες συστάσεις τών έπιστήμόνων γιατρών, εφαρμόζονται από τις γριές ιδίως, σέ παιδικές κυρίως άρ-
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ρώστιες. Είναι τόση δέ ή πεποίθησή των διά τήν θεραπευτική τους, ώστε νά
καταργούν και αυτήν τήν επιστήμην ακόμη/
’Αναφέρω κατωτέρω μια σειρά από αρρώστιες και τήν ανάλογη θερα
πευτική αγωγή, που μέ σχολαστικότητα καί τώρα εφαρμόζεται στο χωριό.
’Α δ ε ν ο π ά θ ε ι α .

λ

Το άτομο πού υποφέρει από αδενοπάθεια, είναι χλωμό καί κύριο χαρα
κτηριστικό του είναι τό κιτρινάδι τοΰ προσώπου. Ή θεραπεία του -γίνεται
από ενα σκουλήκι, πού δημιουργεΐται στό αλεύρι ή στα σκουπίδια καί πού τό
ονομάζουν « κ ο υ ρ π α » . Τούτο τοποθετείται μέσα στήν μύτη τοΰ αρρώστου
δυ ο -τρ εις φορές καί ροφώντας, δίνει την γιατριά στό άτομο.
Βραδυγλωσσία.

■

■

Σέ παιδιά πού έχουν βραδυγλωσσία, τά δίνουν νά πιουν νερό μέσα στό
σπασμένο αυγό χελιδονιού. Τοΰτο διότι τό χελιδόνι «λαλεΐ» πολλά. "Έτσι καί
τό παιδί θ ’ άρχίση νά «λαλάει» σαν τό χελιδόνι. .Δεν: τό αφήνουν όμως να
πιάση τό αυγό διότι θά βγάλη στό πρόσωπο πιτσίλες όπως είναι καί ή εξω
τερική έπιφάνει-α αυτού, πιτσιλιάρικη.
:
Ί λα ρ ά — Λ ο υ λ ο υ δ ά κ ι α ' .

·'

'/'■■/

' ’>

Ή παιδική τούτη, κατ’ εξοχήν, αρρώστια έχει προσωποπόιηθή με μια
γριά πού- τήν ονομάζουν «Μπάμπω - τσιτσέκ». Δηλ. Λουλουδένια γριά. Λύτη
εμφανίζεται κατά διαστήματα στό χωριό' καί επισκέπτεται τά σπίτια φέρνον
τας τά «λουλουδάκια» στα παιδιά. Ο ί γονείς ανησυχούν. Ή μητέρα διά -νά
προλάβη τήν επικίνδυνο εξέλιξη τής ιλαράς — όταν τό παιδί της προσβληθή φτιάχνει μιά γλυκεία πίττα καί τήν μοιράζει στό χωριό. Σκοπός αυτής
είναι οτμος οί γειτόνισσες πού θά πάρουν τό κομμάτι τής πίττας νά ευχηθούν,
τά λουλούδια νά περάσουν γρήγορα καί με τό γλυκό.:;Παράλληλα φτιάχνει
τρία κουλούρια· τά όποια κρεμάει στήν πόρτα τού σπιτιού, στό έξω μέρος,
ώστε -περνώντας ή γριά,νά «βρή νά· φάή καί μέσα,νά μην μπη». Σαν πράφυ-.
λακτικό μέσο θεωρείται καί τό μή άναμμα τής λάμπας'τήν νύχτα. Διότι επειδή
ή γριά κυκλοφορεί περισσότερο' τήν νύχια νά μην βλέπει φως καί μπαίνει
μέσα.
1' ’ : ; . ■
Ή μή τήρηση «ορισμένων «δεισιδαιμονικών ■διατάξεων» 'κατά τήν-διάρ
κεια τής αρρώστιας, /έχει σάν συνέπεια τήν επιδείνωση'τής καταστάσεωςυτόΰ
άρρώστου. Μιά σειρά από «απαγορεύεται» τίθενται σέ εφαρμογή μέ θρησκευ
τική εύλάβεια. Κατ’ άρχάς όλα τά φαγητά τής οικογένειας πρέπει·, νά είναι
βραστά, Τό τηγάνισμα απαγορεύεται γενικώς.. Δεν γνέθουν. Αέν .τρώνε κρέας.
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Οΰτε >βράζονται τά ρούχα. Καί τούτο διότι κατά τήν παλαιοτέρα εποχή ό
καθαρισμός των ρούχων έγένετο διά βρασμού. Γενικώς πρέπει νά υπάρχει
άπόλυτη καθαριότητα καί περισσότερο μεταξύ των γονέων, πού απαγορεύε
ται κάθε επαφή.
Κήλη.
Πολλές φορές ή κήλη παρουσιάζεται στά μικρά παιδιά. Για νά επιτύ
χουν την γρήγορη καί θετική θεραπεία της, δεν εφαρμόζουν τον κηλεπίδε
σμο αλλά ένα κομμάτι από τούς «δρχεις» ενός ζώου αμφιβίου, πού ονομά
ζουν «κοντούς» δηλ. νερόσκυλο. Εΐναι τούτο ενα παράξενο ζώο πού εύρίσκεται στις ακροποταμιές καί στις λίμνες. Τό κυνήγι του είναι δύσκολο άλλα
καρποφόρο για τον κυνηγό. Έκτος από τό τμήμα αυτό τού σώματός του,
— είναι αρκετά ακριβό — έχει επίσης μεγάλη ζήτηση καί τό δέρμα του, πού
χρησιμοποιείται γιά γούνες.
'Η θεραπευτική του ίκανότης έχει φαίνεται ά,ναγνωριστή καί από τό
ίδιο τό ζώο, γι’ αυτό ώς λέγεται τούτο όταν κτυπηθή προσπαθεί νά εξαφά
νιση τούτα, τριόγοντάς τα.
Κ ο κ κ ύ τ η ς.

!

Οί παιδικές αρρώστιες είναι βασανιστικές όχι μόνον διά τά παιδιά αλλά
καί διά τις μητέρες. Ό κοκκύτης είναι μιά παιδική αρρώστια ή οποία αργά
ή γρήγορα θά έπισκεφθη τό παιδί μας. Γ ι’ αυτό καί οί μητέρες θέλοντας νά
μετριάσουν τήν έντασή της, ή ν’ άπομακρύνουν τελείως από τό παιδί την
αρρώστια, «φ ο υ ρ ν ι ά ζ ο υ ν» κατά διάφορα χρονικά διαστήματα τά παι
διά πού δέν έχουν φουρνιαστή. Τό φούρνιασμα γίνεται κυρίως σέ νεόκτιστο
φούρνο ή σέ φούρνο πού δέν έχει ψηθή καμμιά φορά κρέας καί Ιδίως αρνί.
Εννοείται οτι τά παιδιά μικρής ή μεγαλύτερης ηλικίας είσάγονται σέ μή
καμμένο φούρνο. Τήν δλη δέ εργασία αναλαμβάνει μιά γυναίκα πού έχει γέν
νηση δίδυμα. Ή εν λόγφ γυναίκα όταν τά παιδιά βρίσκονται στον φούρνο,
στην είσοδό του καίει άχυρα, ώσπου νά γέμιση τό εσωτερικό του μέ καπνό.
Μετά βγάζει ενα - ενα τά παιδιά, τά τυλίγει στο λαιμό ένα σχοινί (βρακο
ζώνην) τής ιδίας γυναίκας, τά τινάσσει τρεις φορές στον αέρα καί τά λέει:
Στόν πόνο τών διδύμων βαστάς
ή στον κοκκύτη;
Έ ν συνεχεία τά ποτίζει γάλα από γαϊδάρα. Συγχρόνως στο λαιμό τους
δένει μιά κλωστή πού φέρουν επί σαράντα ημέρες. 'Η κλωστή αυτή είναι
εργον >τής γυναίκας πού αναλαμβάνει τήν εργασίαν καί γίνεται ώς έξης:
51Αν κάποτε στο χωριό έ'ρθη λύκος καί πάρει κανένα αρνί ή πρόβατο τότε
καιροφυλακτεί πού θά τό φάει, γιά νά προμηθευτή λίγα άπομεινάρια από
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τα μαλλιά πού συνήθως αφήνει. Τά παίρνει τότε καί τά κλώζει ανάποδα. Τά
κρατεί στο σπίτι της, ειδικά γ ι’ αυτή την ημέρα. Τά παιδιά μετά δύο - τρεις
ήμερες πρέπει νά περάσουν ανάμεσα από δίδυμο δέντρο, πλατάνι και έτσι ολο
κληρώνεται 6 κύκλος τής πρόληψης τής ασθένειας.
Μ ά τ ι α γ μ α.
Είναι γνωστόν οτι πολλών ατόμων ή ματιά μπορεί νά προξενήση κάποια
βλάβη σέ άνθρωπο ή ζώο, θ έλαια ας ή μη θέλοντας. 'Ο χωρικός προφυλάσσεται πολύ από τον άνθρωπο πού έχει την ιδιότητα αυτή. Καί δυστυχώς υ
πάρχουν πολλοί στο χωριό. 5Ά ν όμως παρά τις προφυλάξεις ύποστή τό «μά
τια γμα» τότε έχει σχετικό αντίδοτο, με τό όποιο απαλλάσσεται των κακών
συνεπειών. Τήν εργασίαν αναλαμβάνει μιά γυναίκα πού γνωρίζει σχετικήν
εύχή, εν συνδυασμώ ιιέ τήν εξής μέθοδο;
Παίρνει μέ ένα φλυτσάνι τοΰ καφέ στάχτη καί επάνω σέ αυτή τρίβει
ένα μαχαίρι. Τούτο τό αδειάζει καί τό γεμίζει έν συνόλφ τρεις φορές. Στο
σωρό πού σχηματίζεται τοποθετείται τό σφυντήλι (τό στρογγυλό αντίβαρο
τού αδραχτιού). Μέ τήν οπή του σχηματίζεται ένας μικρός σωρός στάχτης,
τον όποιον λαμβάνει μέ μαχαίρι τρεις φορές. Τήν διαλύει μετά στο νερό καί
τήν δίνει στο ματιαγ,μένο άτομο νά τήν πιή.
Π α ρ α μ α γ ο ύ λ α.
Παραμαγούλα λέγεται στο χωριό ή παιδική αρρώστια παρωτίτιδά. Αυ
τή προσβάλει τό μικρό παιδί προκαλώντας τό «φούσκωμα» τής κάτω γνάθου.
Ή μαμμή τού χωριού ή κάποια άλλη γριά, οδηγεί τό παιδί στον φούρνο.
Παίρνοντας φούμο (κάπνα) από τήν είσοδο τού φούρνου, σχηματίζει στο
σημείο τής παραμαγούλας τό γράμμα — Θ — τρεις φορές, ενώ συγχρόνως
σιωπηρά άπαγγέλει μερικές ευχές, οΐ όποιες δεν κοινολογοϋνται διότι ώς
πιστεύουν ή «γιάτρισσα» χάνει τήν ικανότητα τοΰ θεραπεύειν. Μετά τούτο, ή
ασθένεια αρχίζει νά ύποχωρή.
Φόβος.
Τόσο στους μεγάλους όσο καί στούς μικρούς τό «ξάφνιασμα» ή ή πα
ρουσία ζο>ου ή άλλη αιτία έχει σάν συνέπεια τήν δημιουργία τού φόβου. Καί
διά τήν περίπτωση αύτή ή λαϊκή φιλοσοφία καί επιστήμη έχει ανακαλύψει
τό ανάλογο αντίδοτο. 'Οδηγούν τό άτομο στό τζάκι τού σπιτιού καί μέ τό
μαχαίρι πετούν τρεις φορές αλεύρι στό βάθος αυτού. Ά πό τό αντικείμενο
πού θά σχηματιστή — καί τούτο λέγεται ότι είναι αυτά πού προκάλεσε τόν
φόβο — παίρνουν τρεις φορές μέ τό μαχαίρι αλεύρι, τό διαλύουν στό νερό
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κα'ι τό δίνουν νά τό πιή ό πασχών. Ό φόβος εξαφανίζεται μή αφήνοντας
κακά έπακόλουθα ώς .συμβαίνει πολλές φορές.
Χ α σ λ α μ ά δ ε ς (σπυριά τοϋ προσώπου).
'Η αρρώστια αυτή παρουσιάζεται στα παιδιά. Είναι ένα . είδος σπυριών
ήβης. 'Ω ς μόνη ■θεραπεία θεωρείται ή έξης:
.. 'Ο ασθενής ή κάποιο άλλο μέλος του σπιτιού, την νύχτα δα «κλέψη»
από: τον πλύστη τοϋ γειτονικού σπιτιού τό πανί, με τό όποιο ή νοικοκυρά
πλένει τά πιάτα. Καί είναι τούτο εύκολο διότι ό πλύστης εΰρίσκεται σέ μιά
άκρη τής αυτής, αποτελούμενος από ενα είδος μονίμου τραπέζιου. 21τό σπίτι
ή μητέρα αφού τό βρέξει μέ νερό θά τό βουτύξη σε καυτή στάχτη. Θά βαίνει
μετά τό πανί στο πάσχον μέρος του προσώπου καί τά σπυριά θά υποχωρήσουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν

Η'

Ή ψυχαγωγία των χωρικών.
1.

Μαχαλάδες.

\

Τό σημερινό άτομο τής υπαίθρου, πού παλαίει μέ τήν σκληράδα τής γε
ωργικής εργασίας, γνωρίζει πιά πώς πέρα απ’ αυτή είναι ανάγκη νά προσφέρη στήν κουρασμένη ψυχή του καί λίγη ψυχαγωγία. Τά ερτζιανά κύματα,
τό κρατούν συντροφιά μερικές ώρες τήν ή μέρα — μιά πού τό ραδιόφωνο
εΰρίσκεται καί στήν πιο φτωχική καλύβα.— καί τού συμπληρώνουν τήν- έλ
λειψη των άλλων παντοειδών μέσων ψυχαγωγίας, (σινεμά, θέατρο κλπ.) πού
έχει στήν διάθεσή του ό αστός.
Π έρα 8μως από τό ραδιόφωνο καί τις σποραδικές εμφανίσεις μερικών
κινητών συνεργείων κινηματογράφου στο χωριό, συνηθίζεται καί σήμερα,, ή
νυχτερινή επίσκεψη, μεταξύ γειτόνων ή, μή, πού λαμβάνει τήν τουρκικήν ονο
μασίαν « μ α χ α λ ά ς » .
Π ροϋπόθεση βέβαια των μαχαλάδων είναι ή ύπαρξη ομόνοιας μεταξύ
τών κατοίκων. Καί τό φαινόμενο τούτο εΰρίσκεται σέ ικανοποιητικό βαθμό.
Εξακολουθεί νά ΰπάρχη ή αλληλεγγύη, ή συμπάθεια, ή αγάπη καί ή αλλη
λοβοήθεια, στις πάμπολλες έργασίες τοϋ αγρότη, έπαληθεύοντας τούς στίχους
τού ποιητή:
"Ολοι μας γνωριζόμαστε από ανήλικα παιδιά
με τό μικρό του ονομα ένας τον άλλον κράζει,
έτσι τις μοιραζόμαστε καί λύπη καί χαρά
γιά βρέχει σ’ ολο τό χωριό, γιά σ’ δλο είναι λιακάδά.
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Τούτο μπορεί νά τό διαπίστωση ό ξένος' έπισκέπτης σ’ όλες τις εκδη
λώσεις καί σ’ δλα τά είδη εργασίας των χωρικών.
1■
*0 μαχαλάς πραγματοποιείται μετά από την- στερεότυπη πρόσκληση τής
γειτόνισσας, « ε λ ά τ ε α π ό ψ ε
σέ μ ά ς » καί χωρίς προηγούμενη πρόσ
κληση πολλές φορές, κάτι πού φανερώνει τον 6αδρό οικειότητας καί την κα
τάργηση της «τυπικότητας». Γίνονται περισσότερο κατά την περίοδο τοΰ χει
μώνα καί κυρίως μετά 'τόν 'Ά ϊ - Λημήτρη, οπότε αρχίζει καί το πασ,τάλιασιμα
τοΰ καπνού, εργασία μονότονη καί ανιαρή. 0 1 γειτόνοι κρατώντας ό καθείς
από ένα πανεράκι κενό καί ένα « σ α ν δ ά λ ι » (ορμαθό) φύλλων καπνού φθά
νουν στο γειτονικό σπίτι. Καθισμένοι στό δάπεδο αρχίζουν την διαλογή των
φύλλων ένα - ενα καί την ταξινόμηση των καθαρών σε μικρά δεματάκια
( τ σ ι λ έ δ ε ς ) . Τούτη είναι ή πρώτη «φάση» τής χωρικής επεξεργασίας τοΰ
καπνού για νά έπακολουθήση μετά τό δέμα κλπ.
Ή μονότονη όμως εργασία τούτη, απαιτεί ένταση τής προσοχής και
φέρνει τό γρήγορο «νύσταγμα». Εις τοΰτο βοηθεί καί ή διαπεραστική «κνί
σα» τοΰ καπνοΰ. Για νά έξουδετερωθή ή ανεπιθύμητη νύστα, αρχίζει ή νοι
κοκυρά νά φτιάχνη στην «μασσίνα» — είδος θερμάστρας καί φούρνου— : γα
ρύφαλλα καλαμποκιού πού ονομάζουν «πατλάκια».
Τό χαρακτηριστικό σκάσιμο τοΰ καλαμποκιού ξυπνά την παρέα, ή οποία
καταβροχθίζει τώρα τά νόστιμα καί ζεστά γαρύφαλλα.
Π ιό παλιά δμως συνήθεια, όχι μόνο μεταξύ των μικρών παιδιών αλλά
καί των μεγάλων, είναι τά « ε υ ρ ή μ α τ α » (αινίγματα).
Επειδή αυτά απαιτούν σκέψη καί χρόνο γίνονται ή αιτία νά διώχνουν
τον ύπνο. Παραθέτω μερικά απ’ αυτά πού λόγο τής μεταφράσεώς τούς από
την τουρκικήν γλώσσαν, στερούνται ομοιοκαταληξίας.2
2. Ε υ ρ ή μ α τ α .
—
—
—
—
—
—

’Από χαμηλό σπίτι, χιόνι πέφτει.
Πίσω στό σπίτι, κουσκούσι βράζει.
Κοντό ανάστημα, βελουδένιο βρακί.
Κάτω στή γή τού παππού μου τό μουστάκι.
Σειρά - σειρά καμήλες, ή μια την άλλη σέρνει.
’Έ χω μια κοτούλα, από την αυλή μου πετάει
στην γειτονιά γεννάει.
•— - ’Άσπρο είμαι, τυρί δεν είμαι,
ουρά έχω ποντίκι δεν είμαι
στην γή ζώ, σκουλήκι δεν είμαι.
—- Π έντε αδέλφια, πηγάδι ανοίγουν.
•—■ Πράσινος Πύργος, κόκκινα τζαμάκια
μέσα χορεύουν, μαύρα αραπάκια;
_

" (κόσκινο)
(ή μυρμηγκοφωλιά)
(ή μελιτσάνα)
'(τΐ> πράσσο)
(Τά κρεμμύδια)
( Ή κολοκύθια)

(Τό ρεπάνι)
(πλέξ. κάλΐσας)
(καρπούζι)
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— Τ ί χαρά στο μπουσποτί
μια κοιλίτσα φουντωτή
ανεβαίνει, κατεβαίνει
τί χαρά στον μπουσποτί,
(αδράχτι)
— “Εχω ένα γαϊδουράκι
κι αν δεν τό φτύσω στον πισινό
στο στάβλο δεν μπαίνει.
(αντίβαρο τοΰ αδραχτιού)
— “Εχω ενα βαρελάκι, κι έ'χει δυο λογιώ τουρσάκι.
(αυγό)
-— Πολλά πολλά στρώματα, οποίος δεν
τό ξέρε*., κουτός φαίνεται.
(λάχανο)
— "Ενα τάγμα εύζωνάκια
όλα φορούν τά ίδια σκουφάκια.
(σπίρτα)
Μά, καί τά τραγούδια των γερόντων, καί τά παραμύθια καί οι γλωσ
σοδέτες δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, καθαρή, γλ'ή°ια> πού μέσα
της κρύβει την αγαθότητα καί την καλωσύνη των χωρικών.
Παραθέτω μερικά παραμύθια καί τραγούδια από τά πιο συνηθισμένα
στο χωριό.
3.
α)Τό

σπυρί

τού

Π α ρα μύθ ι

ροδιού.

Ή έλλειψη παιδιών στο αντρόγυνο, από τούς παλαιούς ακόμη χρόνους,
— αυτό άλλωστε αναφέρει καί ή Παλαιά Διαθήκη —- έθεωρεΐτο αμάρτημα.
Σήμερα ή έλλειψη αυτή φέρνει λύπη καί ή ζωή του ζευγαριού πολλές φορές
δεν είναι αρμονική.
Στο παραμύθι μας ενα αντρόγυνο υποφέρει από τήν έλλειψη παιδιού,
μαζύ τους δέ καί ή στείρα αγελάδα. Ο ι παρακλήσεις τής γυναίκας στο Θεό
είναι πολλές, ώσπου στο τέλος ό Θεός συγκινειται καί στο όνειρό της ή γυ
ναίκα δέχεται τήν επίσκεψη τού ’Αγγέλου πού τής προσφέρει ένα μήλο. Π αραγγελει νά φάη εκείνη τό μισό καί τό υπόλοιπο νά τό προσφέρη στην στείρα
αγελάδα. Χαρούμενη τρώει τό μισό καί τό υπόλοιπο τό δίνει στην αγελάδα,
πρσκειμένου καί εκείνη νά φέρη στον κόσμο ενα μοσχαράκι. Καί ώ τοΰ θαύ«
ματος! Σέ λίγο καιρό ή γυναίκα γέννησε ενα μικρό κοριτσάκι πολύ χαριτω
μένο καί τό ονόμασαν, «τό σπυρί τού ροδιού».
O t γονείς τού παιδιού ήσαν πολύ πλούσιοι καί τό σπιτικό τους ήτο αρ
χοντικό. Είχε 40 δωμάτια καί σέ αύτά τό κοριτσάκι κυκλοφορούσε ελεύθερα,
πλήν ενός, στο οποίο οι γονείς του δεν τό έπέτρεπαν νά μπαίνη. Είχε όμως
στά χέρια του όλα τά κλειδιά των δωματίων. "Οταν κάποτε οί γονείς του
έλειπαν από τό σπίτι., ή περιέργεια του, τό ώδήγησε στο «άπηγορευμένο δω
μάτιο». “Ανοιξε καί στό κέντρο αύτού βλέπει ένα πηγάδι σκεπασμένο με ενα
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πανί. Σηκώνει τό πανί καί στο βάθος του πηγαδιού βλέπει μια άραπίνα:. Στο
άντίκρυσμα τού κοριτσιού ή άραπίνα λέει: Κι από τον ήλιο κι από τό φεγγάρι
είσαι ομορφότερη». Ή μικρούλα φοβισμένη, σκεπάζει τό πηγάδι καί . κλειδώ
νοντας δπως καί πριν τό δωμάτιο, φεύγει.
'Η μητέρα τής μικρής είχε την συνήθειαν νά επισκέπτεται κάθε πρωί
την άραπίνα καί νά δέχεται τό φιλοφρόνημά της. «Κυρά μου είσαι από τον
ήλιο καί από τό φεγγάρι ομορφότερη». Στην συνηθισμένη ώρα επισκέπτεται
την άραπίνα ή όποια τούτη την φορά αλλάζει τό φιλοφρόνημά καί της λέειι:
’Από τον ήλιο κι’ από τό φεγγάρι είσαι ομορφότερη, αλλά σαν τό «σπυρί
τοϋ ροδίου» δεν εχω ξαναδεΐ ομορφότερη γυναίκα.
. 'Η μητέρα όργίσθηκε κατά τής κόρης της, διότι παρέβηκε την εντολή
της καί μέχρι τώρα ή αγάπη της, μεταβάλλεται σέ μεγάλο μίσος. Ή μόνη
της σκέψη τώρα είναι πώς νά διώξη γρηγορώτερα τήν άμυαλη κόρη της από
τό σπίτι. Δεν συμφωνεί όμως καί ό άντρας: της, πού λατρεύει τήν μονάκριβη
κόρη του. Μπροστά όμως στο πείσμα καί στους καθημερινούς καυγάδες τής
γυναίκας του, υποχωρεί καί αποφασίζει νά άπομακρύνει από τό σπίτι τήν κο·
ρούλα του. Τήν παίρνει ένα πρωί καί φεύγει, δήθεν γιά τό βουνό, πραγμα
τοποιώντας μιά εκδρομή. “Εμειναν έκεί δλη τήν ημέρα καί αργά τό βράδυ
τό κοριτσάκι αποκοιμήθηκε. Ευκαιρία λοιπόν γιά τον πατέρα νά τήν άφήση
καί νά φύγη.
*0 πατέρας τήν άφήνει καί επιστρέφει στο χωριό. Α ρ γά τήν νύχτα
ή μικρούλα ξυπνά καί ανατριχιάζει βλέποντας οτι είναι μόνη καί έρημη μέΐσαί
στο βουνίσιο εκείνο περιβάλλον. Ψάχνοντας με τα μάτια της μέσα στο σκο
τάδι, βλέπει ένα μικρό φως, πού τής δίνει χαρά κι ελπίδα. Χαρούμενη τρέ
χει προς τό σημείο εκείνο καί βρίσκεται μπροστά σε μιά φτωχική καλύβα.
Ε κεί ζοΰσαν τρία αδέλφια πού γυρνοϋσαν ολη τήν ήμερα στο κυνήγι. “Ε
φευγαν από τήν καλύβα πριν ξημερώσει καί έπέσ,τρεφαν πάλι τήν νύχτα. Τό
κορίτσι βρίσκει τήν καλύβα μοναχή μπαίνει μέσα καί αρχίζει νά τήν νοικο
κυρεύει. Σκούπισε, μαγείρεψε καί μετά κρύφθηκε μέσα σέ μιά βαρέλα. Με
γάλη ήταν ή έκπληξη των παλληκαριών δταν είδαν κατά τήν επιστροφή τους
τό σπιτικό τους νοικοκυρευμένο. Π ώ ς δμως έγιναν δλα αυτά; Π οιός τά είχε
τακτοποιήση έτσι όμορφα; «’Ά ν είσαι κύπελλα θά σέ κάνουμε αδελφή μας,
άν είσαι γριά μητέρα μας» έλεγαν τά παλληκάρια. Ή κοπέλλα δμως δεν έ
βγαινε καί αύτή ή τακτική κράτησε πολλές ημέρες, ώσπου ένα από τά παλ
ληκάρια έμεινε κάπου κρυμμένο στο σπίτι καί,φύλαξε. Τήν ώρα πού έβγαινε
από τό βαρέλι ή κόρη, παρουσιάζεται μπροστά της, τό ■παλληκάρι καί από
τότε τήν είχαν σάν αδελφή τους στο σπίτι. Χαρούμενα πολύ είναι τά παλλη
κάρια πού είχαν μιά τέτοια αδελφή. Μά καί ή κοπέλλα είναι επίσης χαρού
μενη, γιατί κοντά της σάν προστάτες καί φύλακες της, είχε τόσους αδελφούς.
Προσπαθούσε δέ νά τούς ευχαρίστηση δσο μπορούσε πιο πολύ μέ τό νοικο
κυριό της.
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Στην συνηθισμένη ώρα ή μητέρα τοΰ κοριτσιού, επισκέπτεται καί πάλι
την άραπίνα στό πηγάδι, για νά δεχθή τό φιλοφρόνημά της. «Είσαι ομορφό
τερη από τον ήλιο και από τό φεγγάρι, μά την καρδιά μου την έχει πάρει τό
«σπυρί τοΰ ροδιού» που βρίσκεται στην καλύβα τοΰ βόυνοΰ.
"Οταν μαθαίνη ή μητέρα, πώς ή κόρη της ζή ακόμη, φωνάζει μια γύφτισσα καί άφοΰ τής δίνει πολλά φλουριά, την παραγγελει νά πάη στό βουνό
καί νά σκοτώση με κάθε τρόπο την κοπέλλα πού βρίσκεται στην καλύβα. Με
δόλιο τρόπο ή γύφτισσα μπαίνει στην καλύβα καί βρίσκει μόνη την ώρα ε
κείνη την κοπέλλα. Ζήτησε νά την ζεστάνη, νά την δώση νά φάη,,καί προθυ
μοποιείται νά την «ξεψειρίση» σάν αντάλλαγμα, μιά πού τόσο καιρό' λείπη
από τό σπίτι της. Σκύβει ή κοπέλλα και ή γύφτισσα τής χώνει τότε στον
λαιμό πίσω από τό αυτί μιά σκουριασμένη καρφίτσα. ’Αμέσως η κοπέλλα
πέφτει κάτω νεκρή. Ή γύφτισσα γρήγορα - γρήγορα, φεύγει. Τά παλληκάρια δταν έπάστρεψαν στό καλύβι τους καί βρήκαν την άδελφούλα τους πεθα
μένη, λυπήθηκαν πάρα πολύ. Επειδή δέ ή κοπέλλα ήταν πολύ άμορφη, δέν
ήθελαν νά την βάλλουν στό χώμα μέσα καί νά χαθή τό λυγερό της καί νεα
νικό κορμί. Γ ι’ αυτό την έβαλαν σέ ένα χρυσό μπαούλο καί την κρέμασαν κάτω
από ένα πλάτανο πού ήταν κοντά σέ μιά λίμνη .Συχνά ερχόταν εκεί καί μ&σά
από τό διάφανο μπαούλο, καμάρωναν την ομορφιά τής νεκρής αδελφής. Στό
σημείο εκείνο τής λίμνης ερχόταν κάπου κάπου τό Βασιλόπουλο,, νά ποτίση
τό άλογο σκιάχτηκε καθώς έσκυψε νά πιή νερό, από τό άντιφέγγισμα τοΰ
χρυσού μπαούλου. Γυρίζει τά μάτια του στον πλάτανο καί βλέπει τό περίεργο
τούτο θέαμα. Διατάζει τους υπηρέτες του νά τό ξεκρεμάσουν καί νά τό με
ταφέρουν στό παλάτι. Τό ανοίγουν καί δλοι τους μένουν έκπληκτοι από την
σπάνια ομορφάδα τής νεκρής κόρης. Ό Βασιλιάς σάν άντίκρυσε καί εκείνος
την όμορφη κόρη διατάζει νά την βγάλουν* από τό μπαούλο καί νά την περίποιηθούν καλύτερα. Νά την λούσουν, ξανά, νά την χτενίσουν καί έτσι περιποιημένη νά την τοποθετήσουν καί πάλι στό μπαούλο. Μιά από τις υπηρέ
τριες πού είχαν άναλάβει τό λούσιμο, δταν την χτένιζαν, βρίσκει κάτω από τό
αύτί, τήν σκουριασμένη καρφίτσα. Την βγάζει από την θέση της καί ή νε
κρή αμέσως ζωντανεύει. 'Η χαρά τώρα τού Βασιλόπουλου είναι μεγάλη. Α 
ποφασίζει αμέσως νά τήν παντρευτή. Μεγάλη τότε ζήλεια παρουσιάζεται στις
υπηρέτριες τοΰ Παλατιού, διότι κάθε μία από αυτές ονειρευόταν νά παντρευ
τή τό Βασιλόπουλο. Καί από τήν ώρα εκείνη έστρωσαν τά σχέδια, πώς νά
διώξουν τήν μέλλουσα Βασιλοπούλα. Καί ό τρόπος βρέθηκε. Ή Βασίλισσα
επρόκειτο νά φέρη στον κόσμο παιδάκι. "Οταν γεννήθηκε τό παιδί ή πονη
ρότερη από τις υπηρέτριες, άπομακρύνη τό κοριτσάκι από τήν μητέρα του
καί τοποθετεί στην λεχώνα κοντά ένα σκυλάκι. Συγχρόνως κατηγορεί στον
Βασιλιά τήν λεχώνα καί το προτρέπει νά διώξη από τό Π αλάτι τήν «σημά
δι ακιά» Βασίλισσα.
Ό Βασιλιάς πιστεύει σ’ αυτά πού τοΰ ψευδομαρτυρούν καί αποφασίζει
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νά δίωξη τήν γυναίκα του. Μά ή γύφτισσα υπηρέτρια επιμένει να σκοτωθή
ή Βασίλισσα καί δχι νά άπομακρυνθή. Καί το έργο αυτό αναλαμβάνει ή ίδια.
Σαν δέ τελείωσε -τό μακάβριο έργο της, πέφτει στο κρεββάτι καί παίρνει
κοντά τής τό χαριτωμένο κοριτσάκι τής σκοτωμένης πια Βασίλισσας. Βλέ
ποντας δέ ό Βασιλιάς o n μόνον αυτή γέννησε όμορφο καί ζωηρό παιδί τήν
κάνει γυναίκα του.
*Ας έλθουμε τώρα στήν σκοτωμένη Βασίλισσα. Σαν τήν σκότωσε ή γυ*
φτισσα, ή ψυχή της έγινε περιστέρι καί κάθε πρωί ερχόταν στον κήπο τοΰ
II αλατιού, καθόταν πάνω σέ μια τριανταφυλλιά καί κελαδοϋσε:
Τό Βασιλόπουλο κοιμάται;
*Ας κοιμηθή, νά μεγαλώση.
Κι έπάνω του τριαντάφυλλο νά φυτρώση.
Καί τό κεντρί, τής γύφτισσας τά μάτια νά κεντρώση.
Τοΰτο γινόταν τακτικά ώσπου θύμωσε ή γύφτισσα καί αποφασίζει νά
σκοτώση τό πουλί. ’Αλείφει τά φύλλα τής τριανταφυλλιάς με κόλλα καί τό
πουλί πού ήρθε τό άλλο πρωί, κόλλησαν τά φτερά του έπάνω στήν τριαντα
φυλλιά. Τό πιάνει ή κακιά γύφτισσα καί τό σκοτώνει. ’Από τό αίμα τοΰ πε
ριστεριού φύτρωσε μια ωραία μηλιά μέ πολλά μήλα. Τό παιδάκι πού έν τω
μεταξύ εΐχε μεγαλώση, όταν ήρχετο στήν μηλιά νά κόψη μήλα, ή μηλιά χα
μήλωνε τά κλαδιά της καί τό κοριτσάκι γέμιζε τήν αγκαλιά του. “Οταν όμως
πήγαινε, ή γύφτισσα τά τραβούσε έπάνω. Νέος πάλι θυμός πιάνει τήν γύφτισσα. Καί αποφασίζει νά κόψη τήν μηλιά. “Εβαλε τον κηπουρό τοΰ Π α 
λατιού καί τήν έκανε κομμάτια. Μια γειτόνισσα γριά, πήγε τότε καί μάζεψε
πολλά πελεκούδια. 'Ένα όμως μύριζε πολύ όμορφα, καί τό 'κράτησε βάζοντας
το στήν κουταλοθήκη. 'Ό τα ν όμως ή γριά πήγαινε γιά επαιτεία τό πελεκούδι
εκείνο γινόταν μιά όμορφη κοπελλα καί έφτιαχνε όλες: τις δουλειές τοΰ σπι
τιού. Καί σάν ή γριά έπέστρεφε στο σπίτι καί έβλεπε ολα αυτά πολύ παραξε
νευόταν. Φύλαξε λοιπόν μιά ημέρα καί τήν είδε όταν πήγαινε νά ξαναμπή
στήν κουταλοθήκη, άφοΰ έν τω μεταξύ τελείωσε τις δουλειές τοΰ σπιτιού. Ή
γριά τήν δέχτηκε μέ καλοσύνη καί τήν έκανε κόρη της. Σάν χάρη ή κοπελλα
ζήτησε από τήν γριά νά μην φανερώση οτι ζή καί νά κάνη γύρω - γύρω στο
σπίτι τους μεγόλοι:ς τοίχους, γιά νά μην τήν βλέπει κανείς.
Κάποια ήμερα είχε μπουγάδα καί άπλωνε τά σεντόνια. Τήν ώρα έκείνη
περνούσε τό Βασιλόπουλο· μέ τό άλογό του, τό όποιο όπως καί τήν πρώτη
φορά, μέ τό τίναγμα τών σεντονιών, τινάχτηκε. Γυρίζει τότε τό Βασιλόπουλο
καί βλέπει τήν όμορφη κόρη.
Τό Βασιλόπουλο σέ λίγες ήμερες μετά καλεϊ στο Παλάτι, όλες τις όμορ
φες κοπέλλες τής χώρας καί δίνει χορό. Ή κοπελλα τής γριάς άρνεΐται νά
πάη, μά στήν έπιμονή τής μητέρας της υποχωρεί καί φθάνει ατό Παλάτι.
Μεγάλη ήτο ή εντύπωση πού προκάλεσε ή κοπελλα. Ό Βασιλιάς διατάζει
τότε τις κοπέλλες νά ποΰν τήν Ιστορία τους, όλες μέ τήν σειρά. Καί φθάνει
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ή σειρά τής δμορφης κοπέλλας. 'Η κόρη άρχισε νά διηγήται μέ λεπτομέρεια
όσα πέρασε στην ζωή, όπόταν ή Βασίλισσα γύφτισα σέ μια στιγμή τής ομι
λίας ζήτησε νά βγή έξω, επειδή τάχα άρρώστησε. Ό Βασιλιάς όμως δεν τήν
επιτρέπει καί ή κόρη εξακολουθεί νά διηγήται καί φθάνει στο σημείο πού:
^μιά κακία γύφτισσα πήρε τό παιδί μου καί στην θέση του έβαλε ένα σκυλί,
για νά μέ συκοφαντήση στον Βασιλιά - άντρα μου καί νά τον πάρη εκείνη».
Ή γύψ,τισσα δεν μπόρεσε νά κράτησή άλλο καί πέφτει λυπόθυμη. Ό Βασι
λιάς κατάλαβε τότε τί είχε συμβεί καί διώχνει τήν γύφτισσα - γυναίκα του
από τό Παλάτι. Π ήρε πάλι για γυναίκα του τήν άμορφη κόρη καί έζησαν
τήν ύπόλοιπη ζωή τους ευτυχισμένοι καί χαρούμενοι.
β) Ή

Πεντάμορφη

Γιορδάνα.

'Ο Γιάννης ήταν παντρεμμένος με μια δμορφη κοπέλλα, τήν ωραιότερη
τής περιοχής. Είχαν άποκτήση και ένα πεντάμορφο κοριτσάκι. 'Έ να βράδυ
πού βγήκε στο καφενείο, διαβάζει σέ τοιχοκόλλημα, δτι αυτοί πού δεν πήγαν
στο στρατό, πρέπει νά πληρώσουν για ν’ απαλλαγούν. Π ού όμως τά χρή
ματα στο φτωχό Γιάννη; Επιστρέφει λυπημένος στο σπίτι. 'Η γυναίκα του
αντιλαμβάνεται τήν στενοχώρια του καί τον έρωτά.
— Γιατί Γιάννη είσαι λυπημένος;
— Πρέπει, γυναίκα, νά βρούμε χρήματα γιά νά απαλλαγώ από τό στρατό.
Καί ή γυναίκα θέλοντας νά βοηθήση τον άντρα της νά βγή από τό α
διέξοδο τον συνιστά νά πουλήσουν τό κοριτσάκι τους. Τό παιδί όμως δεν
θά έφερνε τόσα χρήματα οσα τούς έχρειάζονταν. Τότε αποφασίζει νά βγή ή
ίδια, στο παζάρι καί νά φερη τόσα χρήματα πού χρειάζονται καί νά περισέή>ουν μάλιστα καί λίγα γιά τήν ανατροφή τού παιδιού τους.
Στο παζάρι εμφανίζεται αγοραστής ένας άράπης άσχημος καί προσφέ
ρει τό ποσό των 300 λιρών καί 800 γροσίων.
'Η γυναίκα πού από τήν πρώτη στιγμή δεν άρεσε τον αγοραστή της,
προσεύχεται κρυφά νά μήν «κλείσουν» συμφωνία. Δεν έφτασαν ευτυχώς τά
χρήματα καί ή Γιορδάνα γλύτο>σε από τον άσχημο άράπη.
Τό άντρόγυνο προχώρησε σέ άλλο σημείο τού παζαριού. ’Εκεί εμφανί
ζεται ώς αγοραστής ένας Νάνος. 'Η Γιορδάνα λυπάται καί πάλι γιά τήν
κακή της τύχη, αλλά μπροστά στον ιερό σκοπό γιά τον δποίο θά έπωλεΐτο, μέ
σφυγμένη καρδιά δέχεται νά γίνη «χτήμα» τού Νάνου. Μέ συγκίνηση καί
άφθονα δάκρυα αποχωρίζεται τον άντρα της καί τό αγαπημένο κοριτσάκι
τους καί ξεκινά στό άγνωστο μέ κάποιον πού δεν γνωρίζει καί πού δεν συμπαθά. Πόσο μεγάλη λοιπόν είναι ή θυσία τής μάνας, γιά νά μήν στερήση
τήν αγκαλιά τού Π ατέρα από τό παιδί της. Ό δυστυχισμένος Γιάννης επι
στρέφει στό σπίτι καί σκυμμένος πάνω στοΰ παιδιού τήν κούνια, συντετριμ
μένος μέχρι τά μύχια, τό νανουρίζει, τραγουδώντας τό δράμα τής οικογέ
νειας του.
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Στο χτήμα του πού τήν ώδήγησε 6 πλούσιος Νάνος την Γιορδάνα έδωσε
εντολή στους υπηρέτες νά ετοιμάσουν οσο'πιό μεγαλόπρεπα ήμπορόΰσαν τό
γάμο του, μέ τήν πεντάμορφη γυναίκα. Μά παρά τήν χλιδή, παρά τήν πολυ
τέλεια πού υπήρχε γύρω της, στο πρόσωπο της Γιορδάνας δεν άνθιζε τό χα
μόγελο και ή λάμψη των ματιών της, δεν φώτιζε τό άποπνιχτικό περιβάλλον
τοΰ Νάνου. Μια μελαγχολία καί μιά απέραντη πικράδα στήν έκφρασή της
αλλοίωναν τήν σπάνια ομορφάδα της. Συλλογισμένη καί πικραμένη, εστελνε
τον λογισμό της στά αγαπημένα της πρόσωπα πού γιά μερικά χρήματα, είχε
άποχωριστή.
Ό Γάμος έγινε με μεγαλοπρέπεια. Μά δεν τον φαίδρυνε, δεν τον μόρφινε ό ήλιος τής Γιορδάνας, άν καί σάν δούλη ’έπρεπε νά προφασιστή τήν
χαρούμενη. Καί σάν ή νύχτα τήν ώδήγησε στήν νυφική παστάδα, τρομα
κτικά καί ανεξήγητα όνειρα τής στέρησαν τήν ήδονικότητα του ύπνου. Τό
ξημέρωμα ό άντρας της θέλοντας νά της δίωξη τήν θλίψη, τήν έρωτά άν εί
ναι ευχαριστημένη. Εκείνη τότε τον περιγράφει τό τρομακτικό όνειρο που
τήν στέρησε τον ύπνο.
— Είδα λέει τις σκεπές όλων των σπιτιών τοΰ χωρίου νά είναι σκεπα
σμένες μέ πάχνη, ενώ στήν δική μας σκεπή είχε πέσει αίμα!
Ποιος νά δώση εξήγηση στο τρομαχτικό όνειρο;
Τ ί σήμαιναν δλα αυτά;
Γιά νά βρουν τήν λύση, νά βρουν κάποια εξήγηση, λέει ό καθένας τήν
Ιστορία του, τήν καταγωγή του. Καί πρώτη ή Γιορδάνα:
— ’Από πολύ μικρή ορφάνεψα από πατέρα καί μητέρα. Καί 6 μόνος
σύντροφός μου ό αγαπημένος μου αδελφός, χάθηκε στά ξένα πού πήγε νά
έργασθή καί έμεινα παντέρημη στον κόσμο, παλεύοντας μέ τήν σκληράδα
τής ζωής. Καί διηγώντας τα, καυτά δάκρυα αύλακώνουν τό ροζακί πρό
σωπό της.
— Τ ί μυστικά γνωρίσματα είχε ό αδελφός σου; έρωτά ό άντρας της.
— Μιά μαύρη ελιά στήν μασχάλη του.
Μέ λυγμούς τήν αγκαλιάζει τώρα καί τήν φιλά, οχι πιά σάν άντρας της,
μά σάν αδελφός της. Διότι ήτο ό αδελφός της!
Πόση χαρά δοκίμασαν καί οί δυό τους! Καί τούτη τήν χαρά έπρεπε
γρήγορα νά τήν μεταφέρουν στον πονεμένο πατέρα καί στο ορφανεμένο κο
ριτσάκι. "Οταν γύρισαν στο σπίτι, βρήκαν τον άντρα της σκυμμένο πάνω
στήν κούνια τοΰ παιδιού καί μέ βουρκωμένα μάτια νά τό νανουρίζει. Μά α
μέσως ή χαρά ήλθε νά διώξη τον πόνο, όταν μαθαίνη τό ευχάριστο γεγονός.
Ό πλούσιος Νάνος επιστρέφει στον άντρα της τήν αδελφή του καί τοΰ χαρί
ζει τά χρήματα τής αγοράς της, μέ τά όποια θά πλήρωσή τό στρατιωτικό καί
θά μείνη κοντά στήν αγαπημένη του γυναίκα στο λατρευτό του μωρό καί
στον ευεργέτη τους αδελφό.

. Άοιστοψάνους Παν, Κουλερη
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4.
α) Ε π ι σ τ ρ ά τ ε υ σ η .

ΤΡΑ ΓΟ ΤΛ ΙΑ
j

'Ο πόλεμος όταν άνοιξε,
απ’ όλα τα μέρη, φαντάρους πήρανε.
Κ ι’ ή σειρά ήρθε, στα παιδιά τοΰ Χάσκιοϊ νά πάνε.
’Α π’ όλους πιο μπροστά, Χρηστός πήγε.
Στην μάχη τής ’Άγκυρας, ό Χρηστός βρέθηκε.
Στήν μάχη, πρώτος ό Χρηστός τραυματίστηκε.
Τον φίλο Κωνσταντή σάν συνάντησε,
τό άσπρο τό μαντήλι, του έζήτησε.
Ά ν μ’ αγαπάς άρκαντάση, δός μου τό μαντήλι σου
τό μαϋρο αΐμα νά σκοπίσω.
Και παραγγελία τοΰ δίνει.
Τώρα πού θά φυγής
καί στο χωριό θά ’ρθής
την μάνα μου άν θέλης,
νά βρής καί νά τής πής:
Ό Κώστας όταν ήλθε την μάνα συναντά
καί τά χαιρετίσματα με κόπο τής μηνά.
’Εσύ είσαι τοΰ Χρήστου ή Μαμά;
Τον Χρηστό άρραβωνιάσαμε στην ’Άγκυρα εκεί
μέ όμορφο κορίτσι καί με κανόνια μαζΰ.
β) Ό

Ξ έ ν ι τ ε μ έ ν ο ς.

\ ’Άσπρο περιστέρι από τον τόπο μου
μαϋρο χελιδόνι από την αραπιά (δίς)
έχω νά σου γράψω μιά λιανή γραφούλα.
Στήν μάνα μου καί στ’ αδέλφια μου
............... στήν .πρώτη τή.ν αγάπη νά, τής ,πήτε ( δ ί ς ) ...................
■νά παντρευτή, νά μην μέ καρτερή.
.
Έ γώ εδώ άρραβωνιάστικα, εδώ θά παντρευτώ
σε μιά Φραγκοπούλα τής Μαγίστρας ιίυγατέρα (δίς)
πού μαγεύει τον ήλιο, τό φεγγάρι.- Μάγεψε καί μένα καί δεν μπορώ νά έλθω.
Σάν πώ γιά νά ’ρθω χιόνια καί βροχάδες (δίς)
Σάν πώ γιά νά πομεινω, ήλιος, καλοκαίρι. '
Νά τής πήτε νά παντρευτή, νά μή μέ καρτερή
Χριστιανό νά πάρη,
Νά μην πάρη Τούρκο καί κριματίζεται.
Έ γώ εδώ άρραβωνιάστικα, εδώ θά παντρευτώ.
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γ) Τ ά έ ν ν ι ά π α λ λ η κ ά ρ ι α.
Τά τέσσερα, τά πέντε, τά εννιά αδέλφια
τά δεκαοχτώ ξαδέλφια
Τούς ήρθε τό φιρμάνι από τό Βασιλιά
. νά παν νά πολεμήσουν.
Δώδεκα χρόνια πηγαίνουν μέσ’ την ερημιά
πέντε μέρες δίχως τό νερό
κι άλλες σαράντα πέντε δίχως τό ψωμί.
Βρίσκουν ένα πηγάδι μέσ’ την ερημιά
σαράντα όργιες στο .φάρδος, καί εκατό 6,αθύ.
Λαχανιάζουν, ξεκαχνιάζουν, ποιος νά κατεβή;.
Π έφτει λαχνιά στον Κώστα, στον μικρότερο.
Τον δένουν, τον σφιχτοδένουν, τον κατέβασαν.
Κατέβηκε ό Κώστας μά δε βρήκε νερό. .
. Τραβήξτε με αδέλφια, δεν βρήκα νερό.
Έμεΐς τραβούμε Κώστα, .μά δεν έρχεσαι,
Αφήστε με αδέλφια, πάντε στο καλό.
Κι αν σάς ρωτά ή μανούλαμ’ τι ’έ γινα;
Μή πήτε πώς πνίγηκα ή πώς πέθανα.
Νά πήτε πώς άρραβωνιάστηκα καί παντρεύτηκα
καί πήρα γιά γυναίκα, κόρη Βασιλιά.
δ) Ή

Π α ν α γ ι ώ τ α,
Τ ί πλαΐς καλέ . Παναγιώτα,
τί κλαΐς καί δέρνεσαι,
καί μένα τόν μπαμπά σου
γιατί δεν μοΰ τό λές;
Τί νά σοϋ πώ πατέρα
τι νά σοΟ διηγηθώ;
Τόν πρώτο ξάδελφό μου
πολύ τόν αγαπώ.
Καλύτερα παιδί μου
τό αΐμα σου νά πιω,,
παρά τόν άνηψιό μου
γαμπρό νά τόν είπώ.
Κρίμα καλέ Παναγιώτα
κρίμα την τρέλλα σου
έκανες ρεζίλι
καί τόν πατέρα σου,

■■ ......
κ
.

■ ;,

Άρυστοφάνούς Π αν.1Κουλΐοή

m

‘Ό λα τά κοριτσάκια
φορούνε πράσινα
καϋμένη Παναγιώτα
μέσα στα βάσανα.
Την πήραν καί την πήγαν στο πιό ψηλό βουνό
Τρεις μαχαιριές την δώσαν στον άσπρο της λαιμό.
Ελάτε κοριτσάκια
νά την έκλάψατε,
καί σείς παλληκαράκια
νά την εθάψετε.
Κρίμα καλέ Παναγιώτα
κρίμα τό μπόι σου,
έκανες ρεζίλι
δλο τό σόϊ αου.
Ή ώρα έχει περάσει. Ή νύχτα προχώρησε πολύ. Τά σανδάλια τελείω
σαν. Τό σώμα, τό ταλαιπωρημένο σώμα τού αγρότη, ζητά επίμονα λίγη ξε
κούραση. "Ετσι δίνεται τέλος στην φιλική συντροφιά, ΟΙ νοικοκυραΐοι,
« π ε ρ ν ο ύ ν » (κατευοδώνουν) τούς επισκέπτες μέχρι εξω τής μεγάλης αυ
λής τού σπιτιού και τούς απευθύνουν τό καληνύχτισμα, ενώ άκούγεται ή ακό
λουθη στιχομυθία:
— Π άλι νά ρθήτε.
— Π άλι θά ρθοϋμε.
— Καί σεις νά ρθήτε.
— Καί μεϊς θά ρθοΰμε.
5. Ά π ό τ ά π α ι χ ν ί δ ι α
Ά μφιω ν.
Ή

Μαύρη

πού

παίζουν

τά

παιδιά

των

κ ο τ τ ο ύ λ α.

Στην γή ανοίγονται δυο σειρές λακκάκια παράλληλα. Τής μιας είναι
μικρά καί τής άλλης μεγάλα. Ο ί παίκτες τού παιχνιδιού θά είναι οσα καί τα
λακκάκια. Στά μεγάλα λακκάκια τοποθετούν βότσαλα, συνήθως εννέα. 'Ο ρί
ζεται μιά μάνα τού παιχνιδιού, πού θά κυλάει άπό μία αφετηρία ένα τόπι
στά λακκάκια. Ή άφετηρία εύρίσκεται σέ απόσταση 8 μέτρων, στην κάθετη
προέκταση τών λακκακιών. Κάθε παιδί έχει διαλέξει ένα άπό τά λακκάκια
καί βρίσκεται κοντά του. 'Η μάνα κυλάει τό τόπι καί έκεΐνο σταματά σ’ ενα
άπό αυτά. Τό παιδί πού έχει τον λάκκο αυτό, σπεύδει1νά άρπάξη τό τόπι καί
νά κτυπήση τά άλλα παιδιά πού ήδη έχουν άπομακρυνθή. Έ άν χτυπήση κά
ποιον, τότε τοποθετείται ένα βότσαλο στο άντίστιχο μικρό λακκάκι, εκείνου
πού χτυπήθηκε.
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’Εάν ό'χι, τότε σέ εκείνου πού άρχικώς πήγε τό τόπι. Τοΰτο επαναλαμ
βάνεται μέχρις δτου σέ κάποιου παίκτου τό" λακκάκι νά μεταφέρθουν ολα τά
βότσαλα από ιό μεγάλο. Τότε κρύβουν τό τόπι σέ κρυφό μέρος καί καλείται
ό «χαμένος» νά τό βρή. Συγχρόνως οί παίκτες τον περιγελούν λέγοντας:
Κλούβιο αύγό μέσ' στην φωλιά σου
άχ μαύρη κοτούλα μου.
Τό τραγούδι αυτό τό συνοδεύουν καί με τό κτύπημα μιας πέτρας. ΓΌ ταν
τό παιδί τό βρή, τό παιχνίδι επαναλαμβάνεται.
Κουβαρίστρες.
Έ ν α ς αριθμός παικτών, κάθονται, κάτω στην γή, σέ σχήμα κύκλου. Στό
κέντρο βρίσκεται μιά μάνα, κρατώντας μιά βέργα. Στο εξωτερικό μέρος βρί
σκεται ένας παίκτης ό οποίος καί περιφέρεται γύρω από τούς καθημένους
παίκτες. Ή μάνα τον ρωτά:
— ’Από πού έρχεσαι;
— ’Από την Πόλη.
— Στο δρόμο τί βρήκες;
— Έ ν α χιλιάρικο.
— Τ ί ψώνισες μ’ αυτό;
— Δαντέλλα καί κουβαρίστρες.
— Σέ ποιόν τις χάρισες;
’Αναφέρει τό ovqua ενός παίκτου, ό οποίος σηκώνεται καί τρέχει νά τον
πιάση. Εκείνος όμως προλαμβάνει καί κάθεται στην θέση αυτού πού τόν κυ
νηγά καί τότε τό παιχνίδι συνεχίζεται μέ μάνα τόν «χαμένο παίκτη».
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Θ'

Χιουμοριστικά γεγονότα και ανέκδοτα χαρακτηριστικών τύπων τού χωριού.
1.

Χιουμοριστικά

γεγονότα.

α)Τόμάλιστα.
Οί παλαιότεροι των κατοίκων, ώς άναφέραμε στην αρχή τής εργασίας
μας, επειδή προέρχονται από τουρκόφωνη περιοχή τής Ά ν. Θράκης, δεν
γνωρίζουν καλά την Ελληνική γλώσσα, έκτος από ελάχιστες μεμονωμένες λέ
ξεις, τις οποίες καί προφέρουν κάπως παρηλλαγμένες.
Έ ν α ς λοιπόν από τούς κατοίκους, ό μακαρίτης πιά Θ., ταξίδευε από
την Θεσσαλονίκη προς την Κομοτηνή, έχοντας συνεπιβάτη στο τραίνο κάποιον
λίαν ομιλητικό Κύριον. ’Άρχισε λοιπόν 6 κύριος νά τού διηγείται ιστορίες
14
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καί γεγονότα από την ζωή του, πρακειμένου νά πέραση ή ώρα, στις όποιες
έλάμβανε στερεότυπα την απάντηση -— την μόνη φυσικά πού ήξερε — άπο
τον μακαρίτη Θ. « μ ά λ ι σ τ α » . Τό τραίνο έφτασε στην Κομοτηνή καί άλλη
λέξη δεν πήρε. Π ρ ιν χωριστούν, δ ομιλητικός κύριος, ρωτά καί πάλιν τόν Θ.
— Με κατάλαβες τΐ σοΰ έλεγα τόσες ώρες;
— « Μ ά λ ι σ τ α » άπαντά εκείνος.
— Μήπως δεν γνωρίζεις Ελληνικά·;
— «Μ ά λ ι σ τ α» απαντάει πάλι εκείνος.
— Μά άφοΰ δεν ξέρεις ελληνικά, πώς μέ κατάλαβες τί σοΰ ελεγα;
— «Μ ά λ ι σ τ α» απαντάει πάλι ό μακαρίτης.
Τότε μόνον κατάλαβε τήν γκάφα πού είχε πέσει. Έγκατέλειψε -θυμωμένος
τόν συνεπιβάτη του, διότι λυπήθηκε τήν φαιά του ούσία, πού επί τόσες ώρες
ξόδευε. ·.
β)Τό

προζύμι.

Σε πολλά χωριά τής Θράκης, ένεκα των ψυχρών καιρικών συνθηκών,
γίνεται χρήση τοΰ οινοπνεύματος. Τοΰτο φέρει κέφι, αλλά πολλές φορές μάς
μεταβάλλει σε Ναπολεοντα ή ’Αννίβα.
Μια παρέα λοιπόν, διεσκέδαζε μέχρι αργά τήν νύχτα καί κατηνάλωσε
πολλούς μεζέδες καί μεγάλη ποσότητα ούζου. Φαίνεται όμως οτι οι μεζέδες
δεν ήσαν αρκετοί για νά κορέσουν τήν πεΐνα τοΰ Α. Διότι αργά τήν νύχτα
όταν επεστρέψε στο σπίτι του, συνέχισε τό φαγητό.
Τ ί έφαγε δμως;
Ή γυναίκα του, ετοίμασε τήν μαγιά (προζύμι) γιά νά φτιάξη τό πρ'ωΐ
ψωμί. Τό έβαλε σέ ένα δοχείο καί άφοΰ τό τοποθέτησε κοντά στήν φωτιά
τοΰ τζακιού, γιά νά φούσκωση, έπεσε νά κοίμήθή.
'Ό τα ν έφτασε πεινασμένος τήν νύχτα ό κύρης της, ένάμισε πώς ήταν
φαγητό καί τό κατεβρόχθησε ολόκληρο.
Μάταια τό πρωί ή γυναίκα έψαχνε νά βρή τό προζύμι γιά νά φτιάξη
ψωμί.
γ)Τόάρ,μυρόνερο.
I
'Ο Γ. ’κηπουρός' στο χωριό; γιά νά έχη κατανάλωση των προϊόντων του,
δεν έδινε φυτά στούς κατοίκους πού τοΰ ζήταγαν. Μά καί άν σέ φίλον ήτο
ύποχρεωήένος νά δώση, φρόντιζε νά βουτίξη τις ρίζες των φυτών, προηγου
μένως στο αρμυρό νερό. Καί φυσικά τά φυτά δεν ρίζωναν.
Δεν μπόρεσε όμως νά τό «χώνεψη» τό πάθημά του καί ό Σ.Α.
Γ ι’ αυτό φρόντισε τόν επόμενο χρόνο, νωρίς - νωρίς νά προμηθευτή σπύρουζ καί νά δημιουργήση φυτώριο. 'Ό τα ν τά φυτά μεγάλωσαν γύρισε από
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σπίτι σέ σπίτι, μοιράζοντας τα δωρεάν. ΟΙ αυλές γέμισαν λαχανικά καί κα
νείς δεν προτιμούσε τό περιβόλι τοΰ Γ. Τότε κατάλαβε τό σφάλμα του, μά
ήταν αργά. Τά λαχανικά του εκείνη την χρονιά τά έκανε ολα τουρσί.
δ) Σ α ν ό-—τ ώ ρ α .
Ό Σ.Α. όταν υπηρετούσε την -θητεία του στον Στρατό, ετυχε τις ήμε
ρες εκείνες πού πήγε, ό Δ)τής του, νά πάρη προαγωγή καί νά γίνη ταγμα
τάρχης. 'Ό λοι στην μονάδα, ηΰχοντο στον Δ)τή «καί σ’ ανώτερα». Ό Σ.Α.
προερχόμενος από την Ά ν. Θράκη καί μή γνωρίζοντας καλά ελληνικά, εσπευσε νά εύχη-θή καί εκείνος ώς οί άλλοι, αλλά... μέ μιά διαφορά. Είπε λοι
πόν: «κυρ Δ )τά σανό— τώρα». Καί -θά τον τιμωρούσε ό Δ )τής άν δεν ήξευρε
την προέλευσή του καί δεν ήτο χαρούμενος από την πρόσφατη προαγωγή του.
ε)Τό

πάθημα.

Ό Θ. είναι καλός νοικοκύρης, καί σάν γεωργός φροντίζει νά έχη ολα
τά γϊώργικά σύνεργα. Ή αρχή του όμως είναι νά μην δίδει απ’ αυτά δανει
κά, ίσως γιά νά κάνη καί τούς γειτόνους νοικοκυραίους. Μιά φορά τον επι
σκέπτεται ο γείτονας του ΙΊ. καί τοΰ ζητά ματ σκαπάνη γιά νά τσαπίση τό
μπουστάνι του.
Καί δ Θ. τον άπαντά:
— Γείτονα, εχω σκαπάνη, καί δα σοΰ την έδινα ευχαρίστως, αλλά μό
λις γύρισα καί εγώ από τό χωράφι καί ή σκαπάνη είναι πολύ «κ ο υ ρ ασ μ έ ν η» τώρα.
Αυτό ήταν, Ό Π . στο θυμό του, επάνω γιά την άνεπάντεχτη κοροϊδία
τού γειτόνου, έπερπάτησε εκείνη τήν ήμερα 40 χιλ. καί πήγε στην Κομο
τηνή, προκειμενου ν ’ άγοράση σκαπάνη, επειδή τότε λεωφορεία δεν υπήρ
χαν. ’Έ γινε έτσι καί αυτός από τότε νοικοκύρης μέ τό πάθημά του αυτό.
στ) Φ ά ρ σ ε ς .
Ό Σ. είναι τρελλά ερωτευμένος με μιά όμορφη κοπέλλα στο χωριό. Δια
μένει δέ σέ άλλο χωριό, γειτονικό καί σέ απόσταση 3 χιλ. Μόλις τό σούροπο
ρίξη τά προφυλακτικά του πέπλα, πραγματοποιεί τις επισκέψεις του γιά νά
χαρή — πλατωνικά πάντοτε — τον ερωτά του. Μά οί γαβριάδες τοΰ χω
ριού, τον έχουν άντιληφθή καί στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά του. Καί τά
τεχνάσματα είναι πολλά.
1) Ή
χ ε λ ώ ν α . ’Από νωρίς φροντίζουν καί βρίσκουν μιά χελώνα.
’Επάνω της, στερεώνουν ένα μεγάλο κερί. Καιροφυλακτσΰν στο πέρασμά του;
καί τήν ώρα πού καταφθάνει ανάβουν τό κερί καί τήν αφήνουν στον δρόμο.
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Ή χελώνα κινείται ακανόνιστα μέσα στην νύχτα. Ό έρωτήλος μας, όταν την
άντικρύζει, πανικοβάλλεται κα'ι σπεύδει νά έπιστρέψη κατατρομαγμένος, προς
γενική ευχαρίστηση τών γαβριάδων.
2) Ή ν ε κ ρ ο κ ε φ α λ ή . "Αλλη πάλι φορά τού κάνουν κάτι τρομα
κτικότερο. Προμηθεύονται μια νεκροκεφαλή, και τήν στήνουν σέ ενα πα
λούκι, ήλεκτροφωτίζοντάς την μέ ηλεκτρική στήλη. Στο άντίκρυσμά της μέ
σα στην νύχτα, ό τρόμος τού «Ρωμαίου» κορυψώνεται. Οί επισκέψεις όμως
συνεχίζονται παρά τις αντιξοότητες, διότι «ερως ανήκατε μάχαν».
ζ) Ό

καυτός

τραχανάς.

Λόγω της πατροπαράδοτης συνεργασίας τών κατοίκων, ό Θ. προσκάλεσε
φίλους για νά σκάψουν τό αμπέλι του. ΤΗρθε τό μεσημέρι και ή γυναίκα
του ή Άγγέλω έφερε ζεστό - καυτό τραχανά νά φάνε. Στρώνει τραπέζι, σερ
βίρει τον τραχανά, καί πρώτος ό κύρης της σπεύδει νά δοκιμάση μά ζεμα
τίζεται. Θέλησε δέ τό πάθημά του αυτό νά τό μεταβίβαση και στους φίλους
του καί λέγει:
— Βρε Άγγέλω χίλιες φορές σέ είπα τό φαγητό νά τό φέρνης ζεστό.
Σήμερα πάλι «μπούζι» τό έφερες.
Οί φίλοι πεινασμένοι, ώρμησαν χωρίς προφύλαξη νά καταβροχθήσουν
τον πατροπαράδοτο τραχανά, μά... τινάχτηκαν σαν ελατήρια, φεύγοντας για
τό χωριό. Ό Θ. γέλασε βέβαια μέ τήν καρδιά του, μά έχασε τούς βοηθούς
στο έργο του.
2. Ά ν έ κ δ ο τ α.
α) Ή

υπεροχή

τού

άντρα.

Γιά νά αποδείξουν τήν δύναμη καί τήν υπολογίσιμη υπεροχή τού άντρα
στήν Θράκη, διηγούνται τον ακόλουθο μύθο:
Στή στράτα βρισκόταν μιά μητέρα νέα μέ μικρό παιδί στήν αγκαλιά
της. Διαβάτης πού τήν συναντά, σκέπτεται κακόβουλα γι’ αυτή. Μά σταματά
γιά μιά στιγμή καί έρωτά, τί γένος είναι τό παιδί; Α γόρι ή κορίτσι; Α γόρι
άπαντά ή γυναίκα. Καί τότε παραιτεΐται τών «σχεδίων» του, φοβούμενος μή
πως κάποτε ό μικρός εκείνος άνταποδώση τά ίσα, στήν ίδική του γενιά.
β) Π ώ ς

πήρε

τό ο ν ο μ ά

του

τό κ α ρ π ο ύ ζ ι .

Δυο διαβάτες βρίσκουν στήν στράτα ένα καρπούζι. Τό περιεργάζονται
καί τελικά τό κόβουν στήν μέση. Μένουν έκθαμβοι από τό όμορφο χρώμα καί
τήν κρύα γεύση του.

"Ηθη καί Εθιμα του χωρίου “Ά μφια τοϋ Νομοί Ροδόπης

— Ό ένας τότε λέγει: Τούτο τό πράγμα μοιάζει σαν «κάρ»,
μαίνει τουρκικά, χιόνι.
— 'Ο άλλος συμπληρώνει: Είναι καί πολύ κρύο, σαν «μπούζ»,
μαίνει τουρκικά κρύο.
"Ετσι ένωσαν τούς χαρακτηρισμούς των καί τό ονόμασαν «κάρ
Επειδή δέ οί διαβάτες έφαγαν καί δροσίστηκαν γ ι’ αύτό σήμερα
ζεται στο χωριό νά δίνουν από τό πρώτο τρύγημα του μποστανιού,
ζια, ώστε νά δρασίζονται ολοι δπως καί οί διαβάτες.
γ )Ό

εγωισμός

τής
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πού ση
πού ση
- πούζι».
συνηθί-.
καρπού

γυναίκας.

Ό Θεός -— διαβάτης, συνάντησε κάποτε έναν αγρότη πού καλλιερ
γούσε τό χωράφι του, κατά την αυτή φορά πάντοτε. Μόλις δηλαδή τελείωνε
ή αυλακιά «ξέζευε» τά ζώα, φορτωνόταν τό αλέτρι στον ώμο καί πήγαινε
πάλι από τήν αρχή. Ό άγνωστος άνθρωπος — Θεός, τον συμβουλεύει νά
έπιστρέφη. Ό γεωργός άσπάσθηκε τήν γνώμη τοϋ αγνώστου καί είδε τήν
δουλειά νά τελειών η πιο γρήγορα. Γ ι’ αύτό καί ευχαρίστησε τον ξένο.
Ό ίδιος άνθρωπος προχωρώντας ήλθε στο χωριό καί βρίσκει μιά γυ
ναίκα νά ΰφαίνη. Πετοΰσε καί αυτή τήν σαΐτα ολο από τήν ίδια μεριά, καί
έκοβε στο τέλος τό υφάδι.
Ό ξένος τήν συνέστησε νά έπιστρέψη τήν σαΐτα. Πλήν όμως ή γυ
ναίκα δεν δέχεται καί επιμένει στήν ίδική της άποψη. "Οταν ό'μως ό ξένος
απομακρύνεται, δοκιμάζει καί βρίσκει τήν γνώμη του σωστή.
Στο πέρασμα κάποιου νέου διαβάτη, ο αγρότης ομολογεί οτι κάποιος
ξένος τον διευκόλυνε μέ τον τρόπο πού τού υπέδειξε. 'Η γυναίκα όμως έπιμένει οτι «έτσι ΰφαινε εκείνη πάντα», Ό Θεός τότε αποκαλύπτεται καί ευ
λογεί μέν τον άντρα καί τό έργο του, τής δέ γυναίκας όχι. Γ ι’ αύτό καί τό
έργον τής γυναίκας υπολείπεται πάντοτε τού άντρός.
6) Τ ό κ ρ ύ ψ ι μ ο

των

χρυσαφικών.

Μεταξύ των συζύγων, έκτος από τήν αγάπη καί τήν αρμονική συμβί
ωση, απαραίτητη τυγχάνει καί ή απόλυτη εμπιστοσύνη στην διαχείριση των
αγαθών καί χρημάτων. Ή απόκρυψη των χρημάτων πολλές φορές οδηγεί σέ
ατυχήματα καί δι’ αύτό διηγούνται τον ακόλουθο μύθο:
Ό άντρας απέκτησε πολλά χρήματα από κάποιο «εύρημα» καί έθεώρησε
καλό νά τό κρατήση μυστικό από τήν γυναίκα του. Για νά μή,ν τά βρή ή
γυναίκα του, τά έβαλε μέσα σέ ένα κουρούπι καί επάνω ερριξε φακές για
νά τά σκεπάση. ’Αργότερα γιά στρατιωτικούς λόγους, κλείστηκε στήν φυ
λακή, Φεύγοντας από τό σπίτι, παραγγέλει στήν γυναίκα του νά μήν «αφήνη» ποτέ τήν πόρτα τοϋ σπιτιού μόνη της.
Κάποτε πέρασε ένας κανατάς από τό σπίτι τής γυναίκας καί θέλησε αυτή
ν’ άγοράση μιά κανάτα, μά δεν είχε καθόλου χρήματα. Ό κανατάς δέχεται
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να ■τοΰ δώση ο,τι είχε. Σκέφθηκε εκείνη, δτι σέ ένα κουρούπι έ'χει φακές.
Τρέχει τό φέρνει καί τό αδειάζει όλο δπώς ήτο στο σακκί, τοΰ κανατά.
Εκείνος τό άντελήφθηκε τό περιεχόμενο τοΰ κουρουπιού καί από την
χαρά του, δίνει ολο τό φόρτωμα στην γυναίκα. Χαρούμενη εκείνη τό μετα
φέρει στό. σπιτικό της καί μετά επισκέπτεται τον άντρα της στην φυλακή,
φορτωμένη στήν πλάτη της την πόρτα. 'Ο άντρας της την μάλωσε καί τής
είπε πώς με αυτό πού τής είχε συσ,τήση εννοούσε νά φυλά η ολο τό σπίτι. 'Η
γυναίκα έν συνεχεία τού διηγείται την «επιτυχία» της, μέ τις φακές καί τον
κανατά. 'Ο άντρας της τότε τής αποκαλύπτει τό μυστικό, στενοχωρημένος.
Καί ή γυναίκα τού άπαντά: Έσύ έχεις τό φταίξιμο, διότι ■ποτέ δεν πρέπει
νά κάνης κρυφά τις δουλειές σου από την γυναίκα σου.
ε) 'Ό ,τ ι κ ά ν ε ι ς ,

τον

εαυτό

σο

τό

κάνεις.

Φτωχή γριούλα τού χωριού μένει μόνη επί σειρά ετών τώρα διότι αφού
έχασε τον άντρα της στον πόλεμο, στερήθηκε καί την συντροφιά τού μονάκριβου παιδιού της, πού έφυγε στήν ξενητειά, χωρίς νά δίδει σημεία ζωής.
Τακτική συντροφιά είχε μόνον έναν φτωχό ζητιάνο, πού τακτικά την
έπισκέπτετο καί έλάαβανε από αυτήν δ,τι είχε τό φτωχικό της σπιτάκι. Α π α 
ραίτητη ήτο ή ζεστή πίττα πού τού προσέφερε κάθε Σάββατο. Είχε όμως άπηυδήση από τις συχνές επισκέψεις του καί αποφάσισε νά θέση τέρμα σέ
αυτές, δίνοντας τον πίττα δηλητηριασμένη αντιγράφοντας οΰτω τό «χριστό
ψωμο» τής κακίας πεθεράς τού Παπαδιαμάντη.
'Ο γύφτος — ζητιάνος, οσάκις έλάμβανε από την γριά κάτι άντηύχετο
στερεότυπα ώς εξής: 'Ό ,τ ι κάνεις τον εαυτό σου το κάνεις.
■·
■’Αφού ετοίμασε τό δηλητηριασμένο ψωμί - πίττα, τό προσέφερε στον
ζητιάνο κατά τήν νέα του επίσκεψη, βέβαιη δτι θ ’ απαλλαγή μια για πάντα
από τον ενοχλητικό επισκέπτη. Ό γύφτος λαμβάνει τήν πίττα καί αφού, απευ
θύνει τήν σχετική ευχή, φεύγει. Στήν στράτα συναντάει εναν διαβάτη, πεινασμένο πού τού ζητεί νά τοΰ προσφέρη κάτι γιά φαγητό. Πονόψυχος ό ζη
τιάνος, προσφέρει τήν ζεστή καί καλό φτιαγμένη πίττα τής γριάς καί συνε
χίζει τον δρόμο του.
Σέ λίγο ό διαβάτης καί ενώ πλησιάζει στό σπιτικό του, πού δέν είναι
άλλο από τό σπίτι τής γριάς — ήτο ό ξενητευμένος γιος της — αισθάνεται
φοβερούς πόνους καί πίπτει στό κσεββάτι. Στις ερωτήσεις τής μητέρας του,
τί τού συμβαίνει έκ,εΐνος τής διηγείται τήν συνάντησή του μέ τον ζητιάνο καί
τήν πίττα πού έλαβε απ’ αυτόν. Καί σέ λίγο ξεψυχά...
Τότε ή γριά εννόησε τά λόγια τού ζητιάνου: δ,τι κάνεις τον εαυτό σου
τό κάνεις.
Διότι έγινε ή φόνισσα τού χαμένου επί χρόνια παιδιού της, τήν στιγμή
πού θά τής έφερνε τήν χαρά στό σπίτι.

’Ή θη καί αθώα του χωρίου ’’Αμφια τοδ Νομοΰ Ροδόπης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ
Τοπωνυμικά.
5Ά ν παλαιότερα λόγφ τής τουρκικής κυριαρχίας στην περιοχή αυτή, ή
ονοματολογία ώρισμένων περιοχών, διά τουρκικών λέξεων ήτο επιβεβλημένη,
σήμερα διά τον ΐδιο λόγο, επιβάλλεται —- αντιστρόφους τώρα — όπως διά
την «εθνικήν ημών υπόστασιν» έξαλειφθοΰν πολλά άπαμεινάρια τής τουρκι
κής διάβασης από τον ελληνικότατο τοϋτο χώρο. Ξενίζεται κανείς, ακούον
τας νά φέρουν τουρκικήν ονομασίαν, χώροι ελληνικοί. Μήπως στερείται άντιστίχου έστω βνοματολογίας ή πλουσιωτάτη καί διαυγέστατη καί μουσικωτάτη
ελληνική γλώσσα; Είναι μειωτικό διά την ελληνική παράδοση καί φιλοτι
μία, ή διαιώνιση μιας τέτοιας καταστάσεως. Δεν παραγνωρίζω τό γεγονός
δτι ή επιστημονική ορολογία, δανείζεται πολλές λέξεις ξενικές, τών οποί aw
γίνεται εύρυτάτη χρήση στήν πατρίδα μας. Παράλληλα καί εμείς έχουμε
δανείσει στήν διεθνή ορολογία, πάμπολλες λέξεις — κυρίως τής αρχαιότη
τας. Νά δεχώμεθα όμως μοιρολατρικά καί ραγιαδίοτικα, τήν γλώσσα πού
υπήρξε τό «αφιόνι» διά τήν εξαφάνιση τής δικής μας, είναι ανεπίτρεπταν.
Εΐναι βαρύ σφάλμα νά δεχώμεθα σάν αναντικατάστατες, λέξεις τής τουρκι
κής διαλέκτου.
Σήμερα σέ-πολλά σημεία τής Δυτ. Θράκης, οί τοποθεσίες δεν φέρουν
ελληνικές ονομασίες. Βουνά, ποταμοί καί περιοχές, εξακολουθούν'νά όνομάζωνται με τουρκικές λέξεις. ’Εξαίρεση αποτελούν τά χωριά, εις τα όποια
άρχικώς ακόμη από τής έγκαταστάσεως τών προσφύγων, μετωνομάσθησαν
καί έλαβον παραπλησίαν ονομασίαν προς τήν τουρκικήν:'
Τό χωριό ' Ά μ φ ι α (λέξις σχέσιν εχουσα ,μέ τήν ενδυμασίαν τού Ιερέως) έλέγετο Χατζημουσταφάκιοϊ ήτοι εΐναι σχετική προς τήν τουρκικήν.
Διότι Χατζημουσταφάκιοϊ, σημαίνει τό χωριό τοϋ Χατζή - Μουσταφά (ίερέως).
Τό παραπλήσιον χωριό Μύστακας, έλέγετο Μπουγιοκλούκιον, 'Ή τοι χο>
ριό τού «μύστακος».
'
Εξακολουθούν όμως οι κάτοικοι νά διατηρούν μέ τουρκικήν ονομασίαν,
τις αγροτικές περιοχές, διά τις όποιες πρέπει νά δωθή καί σέ αυτές έλληνική ονομασία.
■
■ ■.
1. Λ ό φ ο ς

Κ α ν — τ ε π έ (ματωμένος λόφος).

Τού χωρίου δεσπόζει γήλοφος, πού καλύπτεται κατά τό 1) 8 καί κυρίως
προς-τήν ανατολικήν αυτού πλευράν, μέ πανύψηλα πεύκα, πού δίδουν ομορ
φάδα καί ζωή στο χωριό. Στο κέντρο τού λόφου υπάρχει σήμερα Εκκλησία
Βυζαντινού ρυθμού αφιερωμένη στήν μνήμη τού Ά γιου Δημητρίου; Σέ από
σταση πεντήκονΐα μετρούν ανατολικά, είναι κατασκευασμένο μικρό προσκυνητάρι, είς μνήμην τών 'Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης.
Διά τήν όνομασίαν τοΰ γηλόφου είς «ματωμένον λόφον» (Καν—-τεπέ)
ύπάρχουν αί εξής έκδοχαί:
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α) Κατά την περίοδον τής Βουλγαρικής κατοχής προ τοϋ 1922, τό
χωριό έκατοικεΐτο από Τούρκους μονίμους κατοίκους καί Βουλγάρους κατακτητάς. Ό λόφος ήτο άδενδρος καί στο κέντρο αυτού υπήρχε μεγάλο αλώνι,
διά τον αλωνισμό των γεννημάτων. Μέσα σε αυτό συνεκεντρώνοντο άπαντες
οί Βούλγαροι κάτοικοι κατά την εορτήν τού Ά γιου Κων) ντίνου καί 'Ελένης
την 21ην Μαίου, πού ιδιαιτέρους έτιιμούσαν καί έώρταζον αυτήν με μεγαλο
πρέπειαν. ’Αφιέρωναν δε ώς «κ ο υ ρ μ π ά ν ι α», 5 αρνιά.
Αυτά έσφαγίαζαν' επάνω στον λόφο καί κοντά στο ύπέροχον σήμερον
προσκυνητάρι. Επειδή τό αίμα Ετρεχε άφθονο από τά πέντε αρνιά, ό λόφος
αϊματώνετο, έξ οΰ καί ή ονομασία «Ματωμένος λόφος». Τά αρνιά τά έβρα
ζαν μέσα σέ πέντε χύτρες καί τά έμοίραζον μετά σέ δλες τις παρέες πού έσχηματίζοντο μέσα στο πέτρινο αλώνι, οπού επακολουθούσε γλέντι ολη τήν ημέρα.
β) Νέώτεροι αναφέρουν δτι, κατά τον πρόσφατο πόλεμο μεταξύ Ε λ 
λήνων καί Βουλγάρων, συνήφθη μεγάλη μάχη εκεί καί χύθηκε άφθονο αίμα.
’Έκτοτε ώνομάζετο ματισμένος λόφος.
2* Ά . σ μ α λ ι κ.
’Ανατολικά καί συνέχεια τοϋ χωρίου, υπάρχει ή περιοχή *Ά σ μ α λ ι κ.
Ή ονομασία προέρχεται από τήν ύπαρξη — παλαιότερα — στήν περιοχή
αυτή πολλών αυτοφυών κτημάτων. Άσμα, σημαίνει κλήμα. 'Τπήρχαν δέ πάρα
πολλά ώστε άναρριχόμενα τούτα επί των επίσης αυτοφυών άγριοδένδρων,
άπετέλουν μίαν απέραντη κληματαριά (Ά σ μ α λ ικ ).
3. Γ κ ι ό λ γ κ ε λ ι κ .
'Η νότια περιοχή — κυρίως πεδινή — ονομάζεται Γκιόλγκελικ. 'Τπήρ
χαν εδώ παλαιότερα πολλά αυτοφυή άγριόδενδρα τά όποια καί έσχημάτιζαν
«μόνιμη σκιά», (γκιολγκέ). Αόγω δέ τής διαρκούς σκιάς, ή περιοχή ήτο ακα
τάλληλος διά πάσαν καλλιέργεια.
Τό ΰψόμετρον τής περιοχής είναι πολύ χαμηλόν, καί κατά τήν περίοδον
τού χειμώνα, συγκεντροΰνται πολλά νερά, σχηματίζοντα εν είδος τεχνίτης
λίμνης.
Διά τήν περιοχήν αυτήν πιστεύουν οτι κατά τούς χρόνους τής Βυζαν
τινής Αύτοκρατορίας, έκατοικεΐτο. 'Ως πιθανή δέ πόλη, πού υπήρχε, έθεωρεΐτο ή Τραϊανούπολις, είς τήν όποιαν έμαρτύρησε ή Α γία Γλυκερία. Νέο;
τού χωρίου, πριν ολίγα χρόνια, ευρισκόμενος στον στρατό ώραματίσθη τήν
Α γίαν, ή οποία καί τού υπέδειξε σημεΐον τής περιοχής οπού καί τής άνήγειρε εικονοστάσι.

"Άλλο στοιχείο πού πείθει περί τής ύπάρξεως πόλεως, είναι ή κατά τήν
περίοδον τής βροχής άνεύρεσις υπό τών τσοπάνηδων χρυσών νομισμάτων, ώς
Κωνσταντινάτα κλπ. Γενομένων προσφάτως άνασκαφών διά τήν διάνοιξιν νέας

’Ή ΰη καί έΐΗμα. τοΰ χορίου ’Ά μφια τοϋ Νομού Ροδόπης
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κοίτης τοΰ ποταμού Φιλιουρί, το 1966, εύρέθησαν πολλά τεμάχια αρχαίων
αγγείων. ’Επίσης σέ απόσταση 700 μέτρων, διήρχετο ή Έ γνατία οδός, τής
οποίας τμήμα γέφυρας, σώζεται μέχρι σήμερον.
4. Ά λ — κ α μ π ά.
Στην βόρεια πλευρά τοΰ χωρίου καί πλησίον τοΰ Νεκροταφείου υπάρχει
ή περιοχή *Άλ—καμπά, (άφράτο μανδρί). Καί διερωτήθη κάποιος αν τό
μανδρί είναι δυνατόν νά είναι άφράτο.
Διά την τοποθεσίαν υπάρχει ή εξής εξήγηση.
Ή περιοχή είναι γήλοφος καί καταλήγει νοτίως προς ρεματιά. Στήν
μεγάλη πλευρά τοΰ γηλόφου, υπήρχαν κατασκευασμένα άχυροκάλυβα, οπού
διέμειναν κοπάδια προβάτων, με τούς τσοπάνηδες.
Οί κάτοικοι λόγω των πολλών προβάτων, είχαν δημιουργήση μιά «συ
νοικία» κοπαδιων στήν περιοχή, διατηρώντας έτσι καθαρό τό χωριό από τις
ακαθαρσίες. Καί ήσαν αυτά πάρα πολλά. ’Αργότερα έπωλήθησαν καί ή πε
ριοχή εχασε τήν παλιά ζωή της. Τά κτήματα άπεδόθησαν στήν καλλιέργεια
καί μάλιστα έδημιουργήθησαν αμπελώνες. Ή μακροχρόνιος παραμονή των
προβάτων, είχε λιπάνει αρκετά τό έδαφος καί τό χώμα εγινε «άφράτο». Με
τήν ονομασία αυτή εξακολουθεί νά γίνεται γνωστή ή περιοχή μέχρι σήμερα,
που έξέλειπαν καί οί αμπελώνες λόγω τής φυλλοξήρας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. ΜΕΓΑ Γ.
: Λαϊκαί έορταί.
2. Π Α Ο Τ Μ Α Κ Η Γ. : Λαογραφικά σημειώματα Κρήτης τόμος Α '.
3. Σ Π Τ Ρ ΙΔ Α Κ Η Γ. : Ό δ η γία ι προς συλλογήν λαογραφικής ΰλης.

Χαιρακτ ημ lστική ένδυμαμία νεάνιδος τής παλιας
έποχής.
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Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ
Θερμή είναι ή ευχαριστία μας προς τον Θεόν ώς και προς τήν «Εται
ρίαν Θρακικών Μελετών», διότι ήδη έφθάσαμεν είς τήν εύχάριστόν θέσιν νά
έκδοθή ή λαογραφική μας μελέτη « Ό Σκοπός Ανατολικής Θράκης», ή όποια
υπήρξε καρπός τής αγάπης μας προς τήν γενέτειρα των γονέων μας.
ΕΙς τήν προσπάθειάν μας προς συγγραφήν τής μελέτης αυτής συναντή
σαμε φαινομενικώς ανυπέρβλητα εμπόδια, ή ένατένισις όμως προς τον τεθέντα σκοπόν μάς έγιγάντωσε τήν υπομονήν, τήν καρτερίαν και έγεύθημεν
ήδη τούς πρώτους καρπούς τής εργασίας μας ο! οποίοι είναι δύο ο! εξής:
1) ή τιμή μέ τήν οποίαν περιέβαλε ή επιτροπή βραβεύσεως τής Κοινότητας
Νέου Σκοπού Σερρών τό βιβλίον τούτο και 2) ό έπαινος τής 'Ακαδημίας
’Αθηνών.
’’Ή δη εύγενώς προσψέρεται «ή Εταιρία Θρακικών Μελετών» νά· έκδώση τήν μελέτην μας περιβάλλουσα μέ τήν ιδικήν της τιμήν καί έκφράζσμεν
καί έκ τής θέσεως αυτής τάς εύχαριστίας μας.
’Επί πλέον χρέος μας εΐναι νά εύχαριστήσωμεν θερμώς καί άπανιας τούς
Σκοπιανούς καί τούς άλλους Θράκας οι όποιοι προθύμως μάς παρέσχον κάθε
πληροφορίαν.
Έ ν Νέω Σκοπώ τή 1η Μαρτίου 1970
Ο ί συγγράφεις
’Απόστολος Δημοσθένους Ψαθάς
καί
Βασιλική Μητρακλή — Ψαθά
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Θ Ε Σ ΙΣ T O T Σ Κ Ο Π Ο Τ
Ό Σκοπός ’Ανατολικής Θράκης εύρίσκεται βορειοανατολικά τής πόλεως
Σαράντα ’Εκκλησιών κα'ι είς άπόστασιν 15 χιλιομέτρων περίπου απ’ αυτήν.
Είναι κτισμένος επάνω είς δύο λόφους πού κεΐνται αμφιθεατρικά. Δααρ ρέεται
από εναν χείμαρρον ό όποιος πηγάζει από τά βουνά τής Στράντζας κα'ι χύ
νεται είς τό μεγάλο ρέμμα των Σαράντα ’Εκκλησιών, παραπόταμον τού Έργίνη (Κοιν. 5Έ ργινας).
Κυκλικά τού Σκοπού είναι φυτευμενα τ ’ αμπέλια τά όποια έκτείνονται
εις άπόστασιν τριών χιλιομέτρων περίπου, κατάφυτα δέ καί από ποικίλα οπωροφόρα δένδρα, προσφέρουν μαγευτικήν θέαν είς τόν θεατήν κατά την άνοιξιν καί τό καλοκαίρι.
Βορείως τού Σκοπού καί είς τρίωρον άπόστασιν, βρίσκεται τό όρος Μι
κρός Αίμος ή Στράντζα. Ή οροσειρά τού Μικρού Αίμου αρχίζει από την
Βουλγαρία καί τελειώνει στο άνοιγμα τού Βοσπόρου, προς την Μαύρη Θά
λασσα. Τουρκικά ονομάζεται «Κιουτσούκ - Μπαλκάν» καί έχει την ίδια ση
μασία με τά Ελληνικά.
Ή οροσειρά αυτή εχει πολλά επί μέρους βουνά καί κάθε βουνό πάλι τις
δικές του κορυφές.
Σπίτια
Τά σπίτια τού Σκοπού είναι ευρύχωρα καί τά πιο πολλά διώροφα. Εσω
τερικά είναι στολισμένα με περίσσεια φιλοκαλία, ιδίως μέ έργα εγχωρίου
κατασκευής.
Οί Σκοπιανές ήσαν ξακουστές γιά την δεξιοτεχνία τους σέ όλους τις
γυναικείες εργασίες καί ιδίως τού «λάκου»('), τά «συρτά»(12) καί τά «σκουλιοτά»(3) τά έστρωναν επάνω στά «σέτια»(4) τόν χειμώνα, ενώ κάτω στά
πάτωμα ήταν στρωμένα παχιά «κιλίμια» μέ διάφορα σχέδια σε τεχνικώτατο
συνδυασμό χρωμάτων. Τό δημιουργικό καί εφευρετικό πνεύμα των γυναικών
τού Σκοπού ζητώντας διαρκώς καινούργια τέχνη στον αργαλειό, τελειοποίησε
1. Λάκος = ’Α ρ γ α λ ε ιό ς .
2. Συρτά = 'Τ φ α ν τ ά μάλλινα σκέτα βαμμένα κόκκινα σκοΰρα.
3. Σκουλωτά — 'Τφαντά μάλλινα μέ τήν καλή έπιφάνεια σκουρωτή. που όταν ήταν
βαμμένα κόκκινα ή πράσινα έμοιαζαν σδν βελούδο.
4. Σέτια “ Καναπές κτιστός κατά μήκος τοϋ τοίχου. Σέ μερικά δωμάτια είχαν
σέτια καί στους δυο τοίχους κιαΐ σέ άλλα καί στους τρεις.

'Ο Σ κοπό ς ■Ανατολικής Θράκης
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τά «κιλίμια» ( ’)' από τά «λουρωτά»(*2345) πού ύφαιναν τά πρώτα χρόνια εψθασαν στα «ξεφαδιαστά»(3) . 'Ό τα ν πλησίαζε τό Πάσχα όλα τά «χειμωνιάτι
κα» σηκώνονταν, τινάζονταν, πλύνονταν στον ποταμό καί φυλάγονταν στα
«σεντούκια»(4) καί τό σπίτι ντυνότανε στα «καλοκαιριάτικα». Τώρα τά σέτια
στολίζονταν μέ τά «γιολίδ'κα»(5) η τά «ταρακλΐ5’κα»(6) . Τά τελευταία ήταν
πιο επίσημα καί τά έστρωναν στά σέτια τής σάλας. Πάνω απ' αυτά μόνον
εκεί πού κάθονταν, έβαζαν τά «σκεπάσματα» στενά φύλλα από «χασέ» με δαντέλλα στην άκρη. Τά έστρωναν αυτά για νά μην λερώνουν τά υφαντά.
"Ολα τά στρωσίδια των σεπιών, τόσο τά μάλλινα όσο καί τά βαμβακερά','
κατέβαιναν ώς κάτω στο πάτωμα καί τελείωναν σέ πλούσια λευκά κρόσια,
έργα καί αυτά των γυναικείων χεριών. ’Ανάλογα μέ τον πλούσιο στολισμό
των δωματίων από εΐδη υφαντά ήταν καί τά στρωσίδια (τά στρώματα καί
σκεπάσματα) του ύπνου.
Οι «μουσάντρες»(7) ήταν γεμάτες από χράμια (κάπες σκουλωτέ;) σεν
τόνια μάλλινα γιά τον χειμώνα καί βαμβακερά γιά τό καλοκαίρι. Μέσα οέ όλα
αυτά εΐχαν τή θέση τους σέ ιδιαίτερο δωμάτιο — τό σεντούκ-ονιασί καί τά σεν
τούκια πού φύλαγαν την προίκα τών κοριτσιών. Έκεΐ μέσα τόπια-τόπια φύ
λαγαν λογής - λογής υφάσματα τοΰ αργαλειού: Τό «πισιμί»(1) πού μέ αυτό
θά γίνονταν τά πουκάμισα τού γαμβρού καί τών συμπεθέρων, πού θά τ’ άστελνε ή νύφη στά πανέρια, μέ τις μπιμπίλες στο γιακά καί τά μανίκια. Τό
«τιριπλικένιο»(3) κι αυτό γιά τά καθημερινά πουκάμισα. Τά μ α σ ο υ ρ ω τ ά ,
τά δ ί μ ι τ α , τά π ε λ τ ά γιά σεντόνια καί λοιπά χρειώδη. Καί τό καλύτερο
άπ’ όλα τό «ψηφωτό»(3) γιά τά καλά τραπεζομάντηλα. Τις πετσέτες τού φα
ί. Κιλίμια = τάπητες. .
2. Λουρωτά = λωρίδες, τά χρώματα, ριγωτά.
3. Ξεφαδιαστά — κεντητά. Τά ξεψαδιαστά τά κετνοΰσαν την ώραν που τά ΰφαιναν άκόμη. Σχέδια έπαιρναν άπδ βιβλία σχεδίων καμβά. Πολλές φορές οί έξυπνότερες
έκαναν σχέδια «πέ τό νοΰ τους». Γλάστρες μέ λουλούδια, πουλιά κλπ., έστόλιζαν τά
ξεφαδιαστά κιλίμια: καί τούς σιτζαντέδες.
4. Σεντούκια = λέξις τουρκική, μπαούλα,
5. Γιολίδ’κα = (δράματά, ραβδωτά, ριγωτά, ύφαντά,, βαμβακερά στρωσίδια πάνωστά σέτια άσπρα μέ μπλε γραμμές (γιολίδ’καί — ιώπο την τουρκική λεξι γιολ —
δρόμος).
6. Σαρακλίδ’κα ~ τά επίσημα στροισίδια τών σετιών άσπρα μέ μπλέ σχέδια.
7.
καί τά
1.
2.

Μουσάντρες = ντουλάπες κτιστές μέσα στον τοΐχο, οπού φύλαγαν τά στρώματα
παπλώματα.
Πισιμί = 'Τφαντό λεπτέ μέ μετάξι καί φελεμένι.
Τ'ιριπλικένιο — μ,έ πολύ λεπτή κλωστή βαμβακερή.

3. Ψηφωτο — άσπρο ύφιαιντδ μέ μικρά τετραγωνίδια, πάλι άπδ τήν ίδια κλωστή
πού γινόταν στο φάσιομ. Καί τά μασουρωτά, τά δίμιτα καί τά πελιτά καί αυτά ύφαντά
πού διέφεραν τό ένα από τό άλλο στό φάσιμο.
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γητοΰ καί τις «πατσαβ,ρούδες»(4) . Θά εΐχαν καί τά «σαντρατσωντά»(5) καί
τά κ ι τ ρ ι λ ω τ ά, άσπρα μέ κόκκινες γραμμές σταυρωτές ή άσπρα μέ μπλε
γραμμές, για τά τραπεζομάντηλα καί τις πετσέτες καθημερινής χρήσεως, Καί
έ'να σωρό άλλα «φαντά» ( 6) για μαξιλάρια, στρώματα κλπ.
Συνοικίες
'Ο Σκοπός είχε τέσσαρες συνοικίες, που τις έχώριζε άνά δύο ένας χεί
μαρρος πού τουρκικά ονομαζόταν «Όσκιούπ - Ντερέ» (Σκοπού ποτάμι).
’Ανατολικά τού ποταμού ήσαν οί συνοικίες «Κυριάκό» καί «Παλατίνι»
καί Δυτικά τό «Σακιζλή» καί τό «Άλεμόνι».
'Τπήρχαν τρεις γέφυρες στο ποτάμι καί ήταν ευχερής ή επικοινωνία με
ταξύ των συνοικιών.
’Επειδή προέρχονταν οι κάτοικοι τού Σκοπού από διαφορετικά χωριά διά
τούτο υπήρχε κάποια διαφορά στήν ομιλία, στά έθιμα, στήν περιβολή ώς καί
κάποια αντιζηλία μεταξύ τους.
Χαρακτηριστικό αυτής τής αντιζηλίας είναι καί τό παρακάτω δίστιχο:
«Στο Κυριάκό» οί όμορφες, στο Παλατΐν οί άσπρες
στο Σακιζλή καί στ’ Άλεμόν’ γαρύφαλλα μέ γλάστρες.
Ό πληθυσμός μέχρι τό 1950 ήταν περίπου 3.000 κάτοικοί. ’Από τό
1950 όταν έγινε ό επαναπατρισμός έφτασε στις 6.000 κατοίκους.
Βρύσες
' Ο Σκοπός τά πρώτα χρόνια ύδρεύετο από πηγάδια, αργότερα όμως μετά
τό 1860 από βρύσες (τσεσμέδες). 'ΟΠπήρχαν δύο έως τρεις βρύσες σε κάθε
συνοικία^ Μέχρις οτου έγινε ό εκπατρισμός τό 1922 έσώζοντο τρεις βρύσες,
μια «στο Τουρκικό τζαμί», μιά απέναντι από τό σπίτι τού Δημητρού τού Δουναβίδη καί μιά στήν Εκκλησία τού Α γίου Δημητρίου. ’Επειδή όμως δεν έπαρχοϋσε τό νερό, ιδίως κατά τούς θερινούς μήνας άνώρυξαν ένα καινούργιο
πηγάδι εξω από την πόλι περί τά δέκα λεπτά καί προς βορράν αυτής, Τό
νερό πού βγήκε ήταν πόσιμο, καθαρό, δροσερό, καί τόσο άφθονο, ώστε πελων (11ος—-12ος αιών μ.Χ.). «Τή Μαγκλαόίτ τό πηγάδ’». Καί τό πηγάδι
αυτό. Π ήρε την ονομασία «τή Σηφρόνιο τό πηγάδ» διότι ανοίχτηκε μέ την
πρωτοβουλία τού Τεροδιακόνου καί πρακτικού ’Ιατρού έξ ’Ηλιουπόλεως τής
μικρός ’Ασίας Σωφρονίου 6 όποιος διηύθυνε καί την 'Ελληνική Σχολή Σκο
πού επί είκοσι χρόνια (1,860— 1880).
4. Πατσαιβρούδες — μικρά πετσετάκια που σκούπιζαν τά χέρια στο τραπέζι μ’
αυτά, ένω τή μεγάλη πετσέτα τήν άπλωναν στή ποδιά.
5. Σαντρατσωτά = μέ γραμμές πού διασταύρωναν.
6. Φαιάα — 'Τφαντά.
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Π ηγάδια υπήρχαν πολλά μέσα καί εξω από την πάλι. ’Αναφέρομε με
ρικά: «Τή Γιαννάκ τα πηγάδια», «τή Αιαλούρ τό πηγάδ’». Τό νερό του πη
γαδιού αυτού έχρησίμευε περισσότερο για τό πότισμα των ζώων πού έπέστρεφαν από την βοσκή (την αγέλη). «Τή Βρανά τό πηγάδ». Πολύ παλαιό
πηγάδι μισή ώρα έξω από την πόλι, εύρίσκετο πάνω στο δρόμο πού πήγαινεν εις τά «Κεραμιδαριά». Ή ονομασία του μάς υπενθυμίζει την οικογένεια
Βρανα, οικογένεια γαιοκτημόνων τής εποχής των Κομνηνών καί των ’Α γγέ
λων (11ος— 12ος αιών) μ.Χ. «Τή Μαγκλαβίτ τό πηγάδ’». Καί τό πηγάδι
αυτό ήταν πολύ παλαιόν. Βρισκόταν βορειότερον τοϋ προηγουμένου. Τό όνο
μά του ίσως νά οφείλεται εις ιστορικήν Βυζαντινήν οικογένειαν των τελευ
ταίων χρόνων.
Μαγκλαβΐται ονομάζονταν ot σωματοφύλακες τοϋ Βασιλέως. Πήραν τό
όνομα αυτό από τό μαστίγιον πού έφεραν κρεμασμένο από τή μέση τους, καί
λεγόταν μαγκλάβιον. Ποτέ ό αύτοκράτωρ δεν έβγαινε χωρίς τήν συνοδεία
των Μαγκλαβι,τών.
Μέσα στήν πόλι καί προς νότον πλησίον τής τρίτης γέφυρας τοϋ ποτα
μού «τό κάτ’ τό γεφύρ» υπήρχε τό «βαρούλι». "Οποιος ξένος έπινε από τό
νερό αυτό καί ήταν άνύπανδρος έλεγαν ότι δεν ήμπορούσε νά άπαμακρυνθή
από τον Σκοπό, διότι θά παντρευόταν οπωσδήποτε μέ κανένα από τά ώραΐα
κορίτσια τής πόλεως. Γ ι’ αυτό έμεινε ή φράσι «’Ή πιε νερό πέ τό βαρούλ».
Έ ξ ο χ ε ς — Β ο υ ν ά -—■ Δ ά σ η — Π ο τ α μ ο ί .
Ό Σκοπός ευρισκόμενος τρεις μόνον ώρες μακρυά από τήν οροσειρά
τής Στράντζας, είχε Ιδίως προς βορράν πλήθος από ωραιότατες τοποθεσίες,
δασώδεις βουνοκορφές καί βουνοπλαγιές όπου σχεδόν ολο τό χρόνο πλήν
τον χειμώνα, τις γιορτές οι Σκοπιανοί έβγαιναν για ν’ απολαύσουν τήν μα
γεία των τοπίων, τά γάργαρα καί δροσερά νερά καί νά άναπνεύσουν τον
ζωογόνο καί μυροηιένο αέρα των δασωμένων βουνών. Στά πανηγύρια τους
πού τά έκαναν εκεί ψηλά γλεντούσαν όλοι μέ πολύ κέφι καί χαρά γιατί άνοιγε
τήν ψυχή τους ή πανέμορφη φύσι.
Ό

Ά γ ι ο λ η ά ς (Π ροφ ήτης Ή λιας).

Ό Προφήτης Ή λίας ήταν ένα ύψωμα δασωμένο περί τήν μίαν ώραν
προς βορράν τοϋ Σκοπού. Έκεΐ ήταν κτισμένο καί ενα εκκλησάκι χωμένο
μέσα εις τό πυκνότερο μέρος τού δάσους, αφιερωμένο εις τον Προφήτη Ή λία τον κατ’ εξοχήν προστάτην τής κτηνοτροφίας. Οί βαλανιδιές καί οί οξυές
προσέδιδαν πολλή ομορφιά εις τήν περιοχήν καί καθώς ανυψωνόταν τό έδαφος
προς βορράν διέκριναν τις κορυφές αυτών τών δένδρων από πολύ μακρυά οΐ
επανερχόμενοι ξενητεμένοι Σκοπιανοί από τόν Νότο. Έγέμιζε ή ψυχή τους
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από χαρά και τα μάτια τους από δάκρυα μέ την ένατένισι των τόπων όπου
έπέρασαν τά παιδικά τους χρόνια ξένοιαστοι μέ τις τρέλλες τους καί τά παι
γνίδια τους.
Ό 'Α γ ι - Θ ό δ ο> ρ ο ς ("Αγιος Θεόδωρος).
Έ τσ ι (ονομαζόταν μια χαράδρα κατάφυτη από δρύες (βελανιδιές), όπου
υπήρχε 'ένα μικρό εκκλησάκι μέ άγιασμα αφιερωμένο στον στρατηλάτη "Αγιο
Θεόδωρο. Έγινόταν πανήγυρις την Παρασκευή τής Αιακαινησίμου (Εορτήν
τής Ζωοδόχου Π η γή ς).
Έ πί πολλά έτη, λόγω έξάψεως των εορταστών από τήν υπερβολικήν
οίνοποσίαν, έγινόταν παρεξηγήσεις καί χυνόταν αΐμα. Γ ι’ αυτό πήρε τήν ονο
μασία «Κανλή Π ανηγυρ’» (πανηγύρι αίματος). Έσυνήθιζαν οί έορτασταί
μέσα εις τό ωραίο τοπίο νά συναγωνίζονται ποιος θά είχε τό ωραιότερο καί
τό πιο στολισμένο άλογο. Ακόμη συναγωνιζόταν ποιος από τούς αναβάτες θά
έβγαινε πρώτος εις δρόμον ταχύτητος κατά τήν επιστροφήν.
'Η Π ε τ ρ ό ιτ ο υ b α, ή
π ύ ρ ό τ ουϊ >α (παπυρότου^α).

Μαλλια ρότου β α κ α ί

ή

Π υ ρ-

Είναι τρεις λόφοι μικροί πού έχουν διάμετρον 50-—100 μέτρα καί ύψος
25— 50 μέτρα. Εύρίσκονται προς βορράν καί εΐς άπόστασιν δύο ωρών τού
Σκοπού επάνω εις τόν αμαξιτόν δρόμον πού οδηγεί προς τό Εύκάρυον καί τά
Σάζαρα. Είναι μάλλον τεχνητοί παρά φυσικοί λόφοι καί φαίνεται, ότι είναι
δημιουργήματα χρόνων Βυζαντινών καί υπήρξαν τεχνητά χωρογραφικά σύ
νορα. ’Αποτελούν συνέχειαν των τριών άλλων πού εύρίσκονται νοτιοδυτικά
τού Σκοπού προς τό μέρος των Σαράντα ’Εκκλησιών.
Ό πρώτος (.ονομάσθηκε «Πετρότουύα», διότι στην κορυφή του εΐχε ε
πανωτές πελώριες πέτρες, ό δεύτερος «Μσλλιαρότουώα» διότι είχε πυκνή
βλάστησι από χαιιόκλαδα καί έφάνταζε από μακρυά σαν νά ήταν ντυμένος μέ
δασύτριχο (μαλλιαρό) περιβολήν καί δ τρίτος «Π υ ρπτιρότοιώα» διότι έηπίτρωναν επάνω του θάμνοι σαν καλάμια (παπόρια ονομαζόμενα εις τήν γλώσ
σαν των Σκοπιανών) καί αντί παπυρότου^α έπεκράτησε ή μέ αναγραμματι
σμόν σχηματισθεΐσα λέξις «Πυρπυρότουύα».
Ή

'Αγία

Τ ρ ι ά δ ία.

"Ετσι ώνομαζόταν μία πλαγιά τής οροσειράς τού Μικρού Αίμου (ορο
σειρά τής Στράντζας) τρεις ώρες βόρεια τού Σκοπού. ’Εκεί υπήρχε μία μι
κρή εκκλησία πού στην είσοδό της έσώζετο δεξαμενή μέ άγιασμα. Εΐς τήν
θαυμασΐαν αυτήν βουνοπλαγιάν κάτω από τήν σκιάν των πανύψηλων δένδρων
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έγινόταν ή μεγαλύτερη πανήγυρις των Σκοπιανών στην οποία συμμετείχαν
ξένοι από τά γύρω χωριά.
'Ό λοι οί έορτασταί προχωρούσαν δέκα λεπτά τη; ώρας βορειότερα για
νά πιουν τό παγωμένο νερό τής Κρασσάβος.
ΚρασάββοκαίΚρασσάβα.
Κρασάββο ώνάμαζαν μια κοιλάδα δπου υπήρχε πολύ νερό (μάνα τού
νερού). "Έβγαινε από τά ριζώματα ενός πελωρίου δένδρου και ήταν τόσο
κρύο πού έπάγωνε τά χέρια καί έσπαζε τά ποτήρια.
. ·
’Εκεί έπήγαιναν οί Σκοπιανοί νά απολαύσουν την ομορφιά τού τοπίου,
νά φάνε, νά πιούνε καί νά σκορπίσουν την χαρά τους με τά τραγούδια τους
πού τά συνώδευαν τά βιολιά καί τά λαγούτα.
Τό

Μεγάλο

ρ έμ μ α ή δ Μ ε γ ά λ ο ς

ποταμός.

"Έτσι ονομάζεται ό ποταμός πού πηγάζει από τά τελευταία- βουνά τής
οροσειράς τού Μικρού Αίμου. Χωρίζει σε ολη σχεδόν την διαδρομή του τις
περιοχές Σκοπού, καί Σαράντα Εκκλησιών καί χύνεται ό'πως καί οι άλλοι πο
ταμοί τής περιφέρειας Σαράντα ’Εκκλησιών είς τον Έ ργίνην (κοινώς "Έργινα). Έπήρε τό όνομά του από τό μεγάλο πλάτος πού έχει (50— 200 μέτρα)
καί από τον κίνδυνο πού έφερνε όταν έπλημμύριζε. Στην ανατολική του όχθη
υπήρχαν νερόμυλοι οι όποιοι εξυπηρετούσαν τις ανάγκες των γύρω χωριών.
Τέτοιοι μύλοι ή σαν «Τή Πασάκαλου» «Τή Χατίπ» «Τή Κωσταάόπλου» «Τή
Κομνηνού» «Τή Γανίτ» «Τή Χαρτά» κ.α.
Ό Ά ρ κ ο υ λ ά ς. Άρκουλάς ονομάζεται, μία τοποθεσία πού εύρίσκεται
ανατολικά τής Α γία ς Τριάδος είς άπόστασιν μισής ώρας περίπου. Πιθανόν
νά έπήρε τό όνομα από τά υπάρχοντα ερείπια αψιδωτής καμάρας (AK GUS
λατ. — τόξον, αψίδα). ’Εκεί υπάρχει καί πηγή με άφθονο καί καλό νερό.
«Τ ά π α ι - δ ό π λ α » . Ή τοποθεσία αυτή εύρίσκεται V/2 ώρα βορειο
ανατολικά τού Σκοπού επάνω είς τον δρόμο πού οδηγεί γιά τό Σκεπαστό - Σαμάκοβο. Έπήρε τό όνομα από τις δύο μυτερές πέτρες πού βρίσκονται είς την
κορυφή τού βουνού ή μία απέναντι στην άλλην καί καθώς είναι ίδιες καί απα
ράλλακτες ομοιάζουν με αδέλφια «παιδόπλα» πού συνομιλούν.
Τ ό Κ ά σ τ ρ ο (Τουρκικά Καλές — τό τείχος). Τό Κάστρο ήταν ένα
.Βυζαντινό φρούριο κτισμένο επάνω σέ ,ενα πελώριο βράχο ύψους 150 μέ
τρων. ’Εκεί υπήρχε καί σπηλιά (Σκοπιανή σπλοΰχα) δπου σύμφωνα μέ την
παράδοσι έσώζετό θησαυρός (μαάραγούνα) πού έφυλασσόταν από τό «στοι
χειό».
Είς τό άγιασμα πού υπήρχε έγινόταν πανηγύρι στις 6 Αύγουστου (Μεταμόρφωσις τού Σωτήρος— Χριστού).
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’Από τά ερείπια σπιτιών πού υπάρχουν καί από μερικά επώνυμα Σκο
πιανών (Καστρινός, Δούκογλου) "συμπεραίνουμε ότι ήταν παλαιό 'Ελληνικό
χωριό τοϋ οποίου οι κάτοικοι από τον φόβον των λυμαινομένιυν ,την περιοχήν
ληστών, μετώκησαν ομαδικά είς τόν Σκοπόν.
Τ ό Κ ο υ ρ ί (Δάσος). *Ηταν μιά δασωμένη τοποθεσία μία ώρα προς
βορράν του Σκοπού. Την ωραιότητα τού τοπίου, συμπλήρωνε και τό 'κρυ
στάλλινο καί άφθονο νερό τής πηγής. Στο ρωμανεικό αυτό τοπίο έσυνέχιζαν
τόν χορό καί τό γλέντι οΐ Σκοπιανοί κατά τήν επιστροφή τους από τήν με
γάλη πανηγύρι τής αγίας Τριάδος. Ή τοποθεσία ήταν γνωστή μέ τήν ονο
μασία «Δέκα Τσεσμεσί» από τα όνομα «Δέκα» τού κατασκευαστον τής βρύ
σης (τσεσμές).
Λόφος

Πανηγύρεως

( Π ανεγύρ’ Τ επέ).

Ό λόφος πανηγύρεως βρίσκεται βορειοανατολικά τού Σκοπού καί είς
άπόστασιν μισής ώρας. ’Από την θέσιν αυτήν φαΝεται προς Νότον ό απέ
ραντος κάμπος προς Αουλέ - Μπουργαζ καί Ραιδεστόν. Έγινόταν πανήγυοις
τήν Κυριακήν τού Θωμά «στις οχτώ τής Πασκαλιάς».
’Έ δ α φ ο ς : Π ρος βορράν ήταν ορεινό, τό υπόλοιπον πεδινό καί πολύ
εύφορον.
Κ λ ί μ α : Εύκρατον καί υγιεινόν. Κατά τόν χειμώνα τό ήιϋχος είναι
αρκετά δριμύ.
Ό Σκοπός ήταν τόπος παραθερισμσύ λόγφ των δασών πού υπήρχαν
προς βορράν αυτού. ’Από τά πέντε εκατομμύρια στρέμματα δασών πού
υπήρχαν είς τήν Ανατολικήν Θράκην τά τρία εκατομμύρια ανήκαν είς τήν
περιοχήν Σκοπού — Σαράντα Εκκλησιών.
Π ρ ο ι ό ν τ α : Π αράγει σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι καί τήν περίφημη
σίκαλη. Μέ σίκαλη άναμιγνυόταν τά άλλα δημητριακά γιά νά γίνεται τό ψωμί
μαλακό καί νόστιμο. Επειδή όμως κατά τό κόψιμο τού ψωμιού κολλά τό μα
χαίρι έμεινε ή Σκοπιανή παροιμία: « Π έ πού είσαι; Π έ τό Σκοπό». «Βγάλ*
τή μπελίδα σ’ (μαχαίρι πού κλείνει) νά τήν διώ».
Ή θέα τών κολλημένων υπολειμμάτων είς τό μαχαίρι τού σικαλένιου ψω
μιού ήταν τρανή άπόδειξις οτι ό κάτοχος τής «μπελίδας» ήταν Σκοπιανός.
Αμπελουργία.
Α πό παντού περικυκλώνουν τήν πόλιν τ’ αμπέλια, εκτεινόμενα είς άπόστασιν τριών χιλιομέτρων περίπου, κατάφυτα βέ καί από διάφορα όπωροφόρα
δένδρα, προσφέρουν έπιπροσθέτως μαγευτικόν θέαμα. Πλήν τής ώραιότητος
πού προσέδιδον είς τήν περιοχήν, τ’ αμπέλια ήσαν μιά από τις κυριώτερες
πηγές πλούτου. Ό Σκοπός παρήγαγε περίπου 4.000.000 κιλά κρασί κάθε
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χρόνο. Παρασκεύαζαν διάφορα είδη κρασιών (μπογιαμά, ,πελΐνο, ρακί - μπάτα). ’Από τό γλεύκος (μούστος) παρεσκεΰαζαν πετμέζια, ρετσέλια, πελτέδες,
ιιουστολαμπάδες καί άλλα. Τό τουρκικό μονοπώλιον κάνει μνείαν των κρα
σιών του Σκοπού σ’ ένα από τά δημοσιεύματα του.
'Ο περίφημος ’Ά γγλος περιηγητής, αρχαιολόγος καί όρυκτολόγος έπισκεψθείς τό έτος 1799 την περιοχήν Σαράντα ’Σκκλησιών — Σκοπού γρά
φει τά έξης διά τό κρασί τής περιοχής αυτής.
«Ενταύθα κατασκευάζουσιν έκ του χυμού των σταφυλών, συμπεπυκνωμένον διά βράσεως, σουτζούκια (μουστολαμπάδες) μετά καρύων- όσοι δε αγα
πούν τά γλυκά, μεγάλως ευχαριστούνται έκ τούτων ή δέ γεύσις αυτών ομοι
άζει προς την τών σταφίδων, έσθιομένων μετ’ αμυγδάλων. "Ολον δέ τό έμπόριον τής περιοχής ταύτης συνΐσταται εις την πώλησιν τού οίνου τών σαυτζουκίων (μουστολαμπάδων) τούτων καί τών δημητριακών καρπών. Ό οίνος τού
τόπου τούτου είναι λαμπρός, χρυσοχρόους, τεράτων την δρασιν καί εχων γεύσιν καμπανίτου, άλλ* ών δυνατώτερος. ’Καν κατεσκευάζετο ώς έπρεπε, ήδύνατο νά είναι ό έκλεκτώτερος οίνος σύμπαντος τού κόσμου».
Κτηνοτροφία.
Μέσα στά κατάφυτα βουνά τού Μικρού Αίμου πλούσια σέ βλάστησι έβοσκοΰσαν 20.000 περίπου αιγοπρόβατα, πού ανήκαν στοές Σκοπιανούς. Έπί
πλέον οί Σκοπιανοί είχεν έκτος από τά ζώα εργασίας (βόδια - βουβάλια) καί
ζώα πού τά έστελναν στην βοσκή (αγέλη) γιά. νά πάρουν τό γάλα τους καί
νά παρασκευάσουν βούτυρο, τυρί, μυζήθρα καί τό ωραιότατο γλύκισμα «χοσμερί» (Ανάλατο φρέσκο τυρί άναμεμιγμένο μέ ζάχαρι).
Έ μ π ό ρ ι ο ν —- Β ι ο τ ε χ ν ί α .
Τό γενικόν έμπόριον κυρίως υφάσματα καί αποικιακά προερχόταν, από
την Κωνσταντινούπολή καί Ραιδεστόν. Ε ις τον Σκοπόν υπήρχε έμπόριον μαλ
λιών καί δερμάτων πού έστέλλοντο είς την Ευρώπην .προς κατεργασίαν.
Επίσης έπωλούσαν οί Σκοπιανοί κάρβουνα καί ξύλα μόνον προς έξυπηρέτησιν τών αναγκών τής Κοινότητός των καί τής π όλεως τών Σαράντα Έκλησιών. Ο ί περισσότεροι κάτοικοι ήσαν τεχνίτες, κτίσται, βαρεολοποιοί, αμα
ξοποιοί καί κεραμοποιοί. Δεν περιωριζόταν μόνον είς τον Σκοπόν αλλά περιέτρεχαν ολην σχεδόν την Θράκην καί ιδίως μετέβαιναν είς την γείτονα Βουλ
γαρίαν καί Ρουμανίαν. ΤΙ έπΐσκεψις ξένων τόπων καί κρατών έβοήθησε πολύ
νά προοδεύσουν οί Σκοπιανοί περισσότερον από πολλάς άλλας πόλ.εις καί χω
ρία ιδίως είς τά γράμματα. 'Ιδρχιθηκε Σχολή Σκοπού (1.810) ένωρίτερον καί
από .αυτήν τήν πόλιν τών Σαράντα Έκκλησιών (1838).
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Διοίπησις.
'Η Κοινότης Σκοπού υπαγόταν είς τον Νομόν Άδριανουπόλεως. *0 Νο
μός είχε τις εξής διοικήσεις: 1) Άδριανουπόλειος, 2) Σαράντα Εκκλησιών,
8) Γκιουμουλτζίνας (Κομοτηνής), 4) Καλλιπόλειος, 5) Ραιδεστού καί 6)
Δεδέ - Ά γάτσ ( Άλεξανδρουπόλεως). Είς την Διοίκησιν των Σαράντα ’Εκ
κλησιών υπάγονταν αί υποδιοικήσεις: 1) Σαράντα Εκκλησιών, 2) Λουλέ
Μπουργάζ, 3) Β αβ α-Έ σ κ ή, 4) Βιζύης, 5) Τυρνόβου, 6) Άγαθουπόλεως
καί 7) Μήδειας.
Είς τά παλαιά χρόνια 6 Σκοπός διοικόταν μέ τό σύστημα τών Τσορμπατζήδων (Κοτζαμπάσηδων τής παλαιάς Ελλάδος) καί μέ την Δημογεροντίαν
καί Σχολικήν Έφοροεπιτροπήν, με Πρόεδρον τον ’Έξαρχον αντιπρόσωπον
τού Μητροπολίτου καί έναν έκ τών 5 ιερέων, 6 όποιος έφερεν τον τίτλον του
Οικονόμου.
Ή Δημογεροντία ήταν τό άνώτατον τής Κοινότητος Σωματείου. Ή Δη
μογεροντία καί τό ’Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον τής Τέρας Μητροπόλεως του
τμήματος Σαράντα Εκκλησιών έδίκαζε καί έξέδιδε αποφάσεις διά κάθε ύπόθεσιν μέσα είς τά πλαίσια τής άρμοδιότητός της, πού αφορούσε τούς ’Ορθο
δόξους κατοίκους τοΰ τμήματος τών Σαράντα Εκκλησιών, ήτοι τών 1) Σ α 
ράντα Εκκλησιών, 2) Τοΰ Σκοπού, 3) τής Γέννας, 4) τοΰ Βουνάρ - Χισάρ,
ο) τοΰ Γιαντζικλάρ, 6) τοΰ Κουρούδερε, 7) τοΰ Εύκαρόου, 8) τοΰ Σκεπα
στού, .9) τής Π έτρας καί Σκοπέλου (άρθρον 19 τοΰ κανονισμού).
'Η Κοινότης Σκοπού δικαστικώς υπαγόταν είς Βουνάρ- Χισάρ (μέχρι
τού 1880).
’Α ρ χ α ί α

Μνημεία — Φρούρια.

'Ό πω ς ήδη έκάναμεν λόγον προς βορράν τοΰ Σκοπού καί εις άπόστασιν
3 )4 τής ώρας περίπου είς την θέσιν «Κάστρο» οπού σώζονται διάφορα βυ
ζαντινά μνημεία, υπήρχε μικρό χωριό τό οποίον κατεστράφη από τούς Γκριτζαλήδες. Άνατολικώς τής πόλεως καί περί μίαν ώραν περίπου κοντά είς τό
χωριό Χατζή - Φακλή σώζεται άρχαΐον φρούριον καί πύργος αύτοΰ. Νοτιοα
νατολικά τοΰ Σκοπού καί είς άπόστασιν μιας ώρας περίπου υπήρχε φρέαρ
καί μεγάλη αρχαία λεκάνη (λάρνακα). ’Από τό όνομα τής λάρνακας έπήρε
ή περιοχή την όνομασία «Ααρνάκι» καθώς καί τό χωριό ποΰ υπήρχε παλαιότερα (1750 μ.Χ.). Μέχρι των τελευταίων χρόνων έσώζοντο ακόμη αρκετά
ερείπια, σπιτιών καί άλλα δείγματα τοΰ παλαιοτέρου συνοικισμού. Τό χωριό
«Ααρνάκι» κατεστράφη από τούς Κιρτζαλήδες.
Εκκλησίες — Ν εκροταφεία.
Είς τό κέντρον τής πόλεως καί είς την δυτικήν όχθην τού ποταμού ύψω-
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νόταν κάτασπρη καί επιβλητική με τά .δύο καμπαναριά καί τον ασημένιο
τοούλλο της ή Εκκλησία τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. Π ρ ιν όμως μιλήσου
με διά την Εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου πού υπήρχαν ένα σωρό πα
ραδόσεις γιά τό χτίσιμό της καί πού έκρυβε όλες τις χάρες καί τούς πόθους
ώς καί τούς καημούς καί τούς κατατρεγμούς των καταδιωγμένων Χριστιανών
εΐναι ανάγκη νά πούμε, γιά τά ερείπια τής εκκλησίας πού υπήρχαν στην άντίπερη άχθη τού ποταμού μόλις 200 μέτρα-μακρυά άπ’ αυτήν.
Έκεϊ παλαιότερα υπήρχε ή εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου πού κατέ
στρεψε ή μανία των ντελημπάσηδων καί τό μίσος τοΰ αρχηγού των Καρά
Φεϊζή. Ή πυρπόλησις τής εκκλησίας αυτής έγινε περί τό 1750 μ.Χ. Ά πό
τότε καί μετά ό περίβολος τοΰ Ναού έχρησιμοποιεϊτο ώς Νεκροταφεΐον.
Προέκυψε λοιπόν ή ανάγκη άνεγέρσεως ναού. Έ κτίστηκε ναός πολύ
γρήγορα, πλήν όμως δεν γνωρίζομεν πότε ακριβώς. Εις την είσοδον τού νάρθηκος επάνω σέ μιά μαρμάρινη πλάκα υπήρχε επιγραφή πού ώμιλούσε γιά
άνακαίνισι καί όχι γιά άνέγερσι.
«Άνεκαινίσθη» ό θειος καί πάνσεπτος ούτος ναός τού μεγαλομάρτυρος
Δημητρίου φιλοτιμώ δαπάνη κλπ., εν έτει 1,832».
Ή παλαιό, εκκλησία αρκετά ευρύχωρη, έθεωρήθηκε επαρκής επί 50 πε
ρίπου χρόνια. ’Από τού 1880 μ.Χ. όμως καί έπειτα λόγω τής αύξήσεως τού
πληθυσμού {4.000 έλληνες) έγινε φανερή πλέον ή ανεπάρκεια τής παλαιός
καί ό πόθος καθώς καί προσπάθεια προς άνέγερσιν νέας εκκλησίας. Διάφορα
όμως εμπόδια, όπως ή έκδοσις φιρμανίου (άδειας) καί οικονομικές δυσκολίες
καθυστέρησαν τήν άνέγερσιν επί είκοσι καί πλέον ετη.
Τό

κτίσιμο

τής

Εκκλησίας.

Κατόπιν άποφάσεως τής Δημογεροντίας κατεδάφισαν τήν παλαιάν ’Εκ
κλησίαν {τό έτος 1902) και είς τήν θέσιν της άνήγειραν μεγάλη ν καί καλλιπρεπεστάτην εκκλησίαν (1902— 1905) ή οποία έστοίχισε 5.000 χρυσές λίρες,
έκτος τής έπιπλώσεως καί τής προσωπικής εργασίας.
'Ό λοι οί κάτοικοι, άνδρες, γυναίκες καί παιδιά κάθε απόγευμα μέ το
χαρμόσυνο κτύπημα τής καμπάνας έτρεχαν πρόθυμα όλοι, άλλοι μέ κουβάδες
καί άλλοι μέ φτυάρια καί άλλα εργατικά εργαλεία νά προσφέρουν μέ ενθου
σιασμό τήν προσωπική τους εργασία γιά χάρη τοΰ «Ά η - Δημήτρη». Ή έργασίά συνεχιζόταν καί μετά τήν δύσι τού ήλιου. Φανάρια τοποθετημένα είς τον
δρόμον άπό τήν εκκλησία έως τό ποτάμι έφώτιζαν τούς εργαζομένους. "Άλλοι
κουβαλούσαν άμμο άπό τό ποτάμι, άλλοι άπεμάκρυναν τά χώιιατα άπό τις
εκσκαφές, άλλοι έσπαναν μάρμαρο γιά μωσαϊκό άλλοι απασχολούνταν σέ άλ
λες εργασίες. Π έτρα κατάλληλη βρέθηκε πολύ τυχαία στά αλώνια τού «Π αλατίν». Μιά μέρα κάποιοι, έκει πού έσκαβαν άνεκάλυψαν πέτρα κατάλληλη
γιά χτίσιμο. Ά νο ιξα ν «νταμάρ» (λατομείο) καί εκείνοι πού διέθεταν αμάξια
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την κουβάλησαν δωρεάν εις τον χώρο της εκκλησίας. ’ Ηταν μια πέτρα άσπρη
«γαλόπετρα» ονομαζόμενη, ή όποια όταν έβγαινε από τό λατομεΐον ήταν μαλακή καί επεξεργαζόταν εύκολα. "Οταν την χτυπούσε ό αέρας έσκλη.ρύνετο
καί αποκτούσε μεγαλύτερη αντοχή. Τις πέτρες αυτές τις επεξεργαζόταν ει
δικοί τεχνΐται πού έκλήΟησαν από την Κωνσταντινούπολιν, μέ σμιλάρια καί
χαρακές.
Τον ασβέστη έπρεπε νά τον μεταφέρουν από τό Κρυόνερο, ένα χωριό
αρκετά μακρυά στο δρόμο Βουνάρ —- Χισάρ — Βιζύης. "Ενα τυχαίο όμως
περιστατικό πού τό απέδωσαν σε θαύμα τού 'Αγίου Δημητρίου τούς άπήλλαξε από πολλά έξοδα.
Μια μέρα ένας βοσκός πού έβοσκε τά πρόβατά του κοντά εις τό δάσος
«Δέκα - Τσεσμεσί» παρουσιάστηκε εις τούς Δημογέροντας κρατώντας μιά άσβεστόπετρα. "Ηθελε, λέει νά βράση γάλα. "Αναψε φωτιά, εβα/.,ε δυο πέτρες
καί έστησε πάνω σ’ αυτές τή χύτρα του. Ο ι πέτρες ζεστάθηκαν μέ τή φωτιά
καί όταν από απροσεξία έχύθηκε τό γάλα είδε πώς έσκασαν. Τούς είπε ακό
μη πώς τέτοιες πέτρες είχε πολλές εκεί. "Εστειλαν ανθρώπους καί αφού έβεβαιώθησαν πώς είναι ασβέστη έκαναν καμίνι εκεί καί όπως ή πέτρα έτσι
καί ό ασβέστης μετεφέρθηκε είς τον τόπον τής Εκκλησίας.
Διά την έκπόνησι τού σχεδίου έκάλεσαν τον αρχιτέκτονα Xταύρο Ε μ 
μανουήλ ΐδη από την Κωνσταντινούπολι. Ειδική ’Επιτροπή διενήργησε έρα
νον μεταξύ των κατοίκων αλλά καί εις την γύρω περιοχήν μεταξύ των εύπορούντων.
Την Επιτροπήν διά την άνέγερσιν τού ναού έξέλεξεν ό λαός είς γενι
κήν συνέλευσιν καί τήν αποτελούσαν οι εξής: 1) Έμμ. Άνδρεάδης, 2) Βασ.
'Ανδρεάδης, 3) Εύριπ. Κ. Χατζηανέστης καί 4) Πολυχρ. Γκιουγκής. Ό τε
λευταίος αντικατέστησε τον παραιτηθέντα λόγω γήρατος Ά θ. Λίμπον, Ε κ 
τελεστής των αποφάσεων τής Επιτροπής καί πραγματικός Επιστάτης (ορί
σθηκε δ Μιχ. Κ. Κωνσταντόπουλος.
Οι ξενητεμένοι Σκοπιανοί έστειλαν πλούσια τήν συνδρομή τους. Οί καμ
πάνες τής εκκλησίας, ιερά σκεύη, εικόνες, έξαπτέρυγα, πολυέλαιοι, ιερά άμ
φια, ήσαν ολα δωρεές των Σκοπιανών τής Ρωσσίας καί τής Αμερικής. 'Ολό
κληρος δ Ναός κατε σκευάστηκε μέ πέτρα πελεκητή καί κολώνες σκαλιστές,
πρωτοφανούς ωραιότητος. Τέτοια εκκλησία δέν υπήρχε σχεδόν σέ ολόκληρη
τήν Θράκη. Καί όταν έβγαλαν τις σκαλωσιές, έπράβαλε στά μάτια του άσπρη,
κάτασπρη μέ τά δυό της καμπαναριά καί τον μολυβένιο τρούλλο της — τον
κουμπέ της — επιβλητική καί μεγαλόπρεπη.
Οί

κληρικοί

τού

Σκοπού..

Πολύ μεγάλη είναι ή υπηρεσία των κληρικών τού Σκοπού κατά τά χρό
νια τής Τουρκικής σκλαβιάς. Διπλή ή προσφορά τους, στην θρησκεία καί
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την Πατρίδα. Πρωτοπόροι πάντοτε εις τούς αγώνες διά την διάσωσιν τής
πίστεως μέσα στις ψυχές των χριστιανών. Πρώτοι επίσης εις τούς ’Εθνικούς
αγώνας διά την άποτίναξι τού Τουρκικού ζυγού καί την άπόκτησι της ελευ
θερίας. Πρώτος από τούς Σκοπιανούς κληρικούς πού προσέφερε τό αίμα θυ
σία στον βοψιό τής πολυπόθητης ελευθερίας ήταν ό Π αππά - Άνδρέας.
Εις την μεγάλη έξέγερσι τού 1821 καί οι κάτοικοι τού Σκοπού προσέφεραν τις υπηρεσίες τους διά την άπελευθέρωσι τής Ελλάδος.
Γύρω στούς 15 Σκοπιανούς τιμωρούνται μέ απαγχονισμό ώς πρωτοαίτιοι τής έξεγέρσεως τών κατοίκων Σκοπού. Άπαγχονίζεται ύστερα από φρικτά βασανιστήρια πού έπενόησε ή βάρβαρη ψυχή τών Τούρκων ό ΙΊαππα Άνδρέας. Τό σώμα του κρεμάστηκε από ένα κλωνάρι πτελέας (καραγάτσ)
μέσα στον περίβολο τού Ναού Α γίου Δημητρίου για νά τό ίδούν οί χριστια
νοί καί νά τρομοκρατηθούν. Αντίθετα δ θάνατός του έπροκάλεσε την άγανάκτησι τών Σκοπιανών καί έχαλύβδωσε την άπόψασί τους ν’ άγω νιώθουν μέχρι
θανάτου διά την ελευθερία τους.
Τό παράδειγμα τού εθνομάρτυρας Π απα - Άνδρέα ακολουθούν 6 ιερο
μόναχος Π απα - Κυριάκος Κωνσταντόπουλος καί ό Π απα - ’Ιωακείμ Ίωακειμίδης. Ό παπα - ’Ιωακείμ Ίωακειμίδης παλαιός άγο>νιστής τής τελευ
ταίας Κρητικής Έπαναστάσεως τού 1896 μετά πολλά βασανιστήρια πού
ύπέστη από τούς Βουλγάρους (1915 εις Άνατ. Μακεδονίαν) λογχίζεται ά
γρια καί αποθνήσκει διά νά είσέλθη εις την 'Ελληνικήν ’Αθανασίαν ώς έθνομάρτυς καί ίερομάρτυς μαζί.
'Ο παπα - Κυριάκος Κωνσταντόπουλος λίγες ήμερες πριν από τον πρώ
το εκπατρισμό τών Σκοπιανών (1915) συλλαμβάνεται από τούς Τούρκους-καί
φυλακίζεται μέσα σέ σκοτεινή καί υγρή φυλακή (μπουντρούμι). ’Επί τρεις
συνεχείς ημέρες δέρεται καί ύφίσταται. τά πάνδεινα διά νά τούς μαρτυρήση
δήθεν τήν δράσιν τού Ελληνικού Κομιτάτου. Ό παπα - Κυριάκος δέχεται
καρτερικά τά βασανιστήρια. ’Αλλά τόση είναι ή μανία και ή θηριοθία τού
Τούρκου ’Αξιωματικού Γιουσούφ πού ζωντανός θάπτεται μέσα σ’ ένα φρέαρ
διά νά δεχΐίή ώς ό πρωτομάρτυς Στέφανος ογκώδεις λίθους καί νά παραδώση
σάν ίερομάρτυς πλέον αγνή τήν ψυχή του εις τον Θεόν.
Κατά τά ήσυχα πάλι χρόνια οί κληρικοί τού Σκοπού άφοσιώνονται σέ
πνευματικά έργα. ’Έτσι βλέπουμε τον 'Ιεροδιάκονο Σωφρόνιο μετά τού Οι
κονόμου Παπασταυρή νά διευθύνουν καί νά κατευθύνουν για τό καλό τής
Κοινότητος τ ά κ ο ι ν ά (1860-—-1880), Τότε άνεγέρθησαν τά δύο Σχο
λεία Άρρένων, ή Ε λ λ η ν ι κ ή Σ χ ο λ ή Σ κ ο π ο ύ καί τό Ά λ λ η λ ο δ ι δ α κ τ ι κ ό ν.
Τότε έγινε τό Παρθεναγωγείων. Έ πί τών ημερών τους ιδρύθηκε ό πα
λαιός Σύλλογος Ο ΡΦ ΕΤΣ (1872) καί ή Β ι β λ ι ο θ ή κ η τής Ελληνικής
Σχολής. Αυτοί έπρωταστάτησαν νά μεταφερθή νερό από μακρυά καί νά γέμι
ση δ Σκοπδς από βρύσες (τσεσμέδες) δύο καί τρεις σέ κάθε συνοικία. Τότε

sae
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ανοίχτηκε όπως ήδη έγ ράψαμε ν είς άλλην θέσιν «τη Σωφρόνιο το πηγάδ» από
το όποιον έπαιρνε νερό, κατά το καλοκαίρι Ιδίως, ό περισσότερος πληθυσμό;
τοΰ Σκοπού.
Συνεχίζουν την κοινωφελή τους δράσι (18.80 καί έπειτα) ό π α π α - ’Αλέ
ξανδρος καί ό Παπαστέργιος. Μετά τον θάνατον του τελευταίου (1892) ακο
λουθεί ό παπα - ’Ιωάννης με τον ’Εκκλησιαστικόν βαθμόν τοΰ Οικονόμου.
Είναι δ κύριος συντελεστής τής άνενέρσεως της νέας ’Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου
Δημητρίου (1902— 1905). Τον περιστοιχίζουν άλλοι τέσσαρες ιερείς, 6 Σ α ■κελλάρι ος, Π α π α ν α σ τ ά σ ι ο ς ,
ό καλός καί αγαθός Π α π α
χ α ρ ά λ α μ ιπ ο ς, Δ ο ξ ό γ λ ο υ ς, ό μουσικός καί καλλίφωνος II α π α δ η μ ή τ ρ η ς ΐ σ ι λ 6 ε λ ή ς, ό όποιος κατά τό 1901 έφυγε από τον Σκο
πόν καί έγκατεστάθηκε οίκογενειακώς είς Φιλιππούπολιν. Αυτόν διαδέχθηκε ό
I I α π α κ ω σ τ ά κ η ς Π α π σ. ν δ ρ ε ά δ η ς, πολύ καλός επίσης μουσικός.
Μαζί του Ιερουργεί καί ο Π α π α ϊ ω ο, κ ε ί μ Ί ω α κ ε ι μ ί δ η ζ, για τον
όποιον (ομιλήσαμε προηγουμένως.
Κατά τάς μεγάλας έορτάς προσετίθετο καί ό Π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ο ς τ ο ΰ
Μ ε τ ο χ ι ο ύ τοΰ 'Αγίου ’Όρους, αρχιμανδρίτης Γ ε ν ν ά δ ι ο ς . Τό Μετόχιον αυτό πού ανήκε είς την Μονήν Ίβήρων τοΰ *Αγ ου ’Ό ρους ήταν προς
βορράν καί είς άπόστασιν μισής ώρας από τον Σκοπόν. 'Ολόκληρη ή περιο
χή τοΰ Μετοχιού αγοράστηκε πριν από 100 χρόνια περίπου από τούς κατοί
κου’; τοΰ Σκοπού καί μετετράπη σέ ωραίες άυπελοφυτεΐες. Έκράτησε ή πε
ριοχή τό όνομα «Καλόγεοκό ή Καλογερκά».
Σήμαντρα — Καμπάνες.
ΟΙ Σκοπιανοί είς την εκκλησία τους μέχρι τού 1889 δεν είχαν καμπά
νες, άλλα σήμαντρα. Τά σήμαντρα ήσαν δύο ειδών: τό ξύλινο ή « ξ υ λ έ ν ι ο
σ ή μ α ν τ ρ ο » για τις καθημερινές και γενικά για τους εσπερινούς καί τό
σ ι δ ε ρ έ ν ι ο σ ή μ α ν τ ρ ο γιά τις Κυριακές καί εορτές.
Είχαν μήκος ενα μέτρο, πλάτος 10— 15 πόντους καί πάχος 2 πόντους πε
ρίπου τό σιδερένιο καί 5 πόντους περίπου τό ξύλινο. ’Επάνω στο σήμαντρο
έκτυποΰσε ό κ α ν δ η λ α ν ά π τ η ς μ’ ενα ξύλινο ή σιδερένιο σφυρί τό
τ ο κ μ ά κ ι λεγόμενο. Γιά τό σιδερένιο σήμαντρο είχε δύο τοκμάκια.
Ό νεωκόρος τής Εκκλησίας «Χατζηδαμασκηνός» παλαιός καλόγηρος τοΰ
'Αγίου ’Ό ρους καί προσκυνητής των 'Αγίων τόπων έκτυποΰσε επί 40 περί
που χρόνια μέ θαυμαστή δεξιοτεχνία καί ειδικόν ρυθμόν τό τ ο κ μ ά κ ι , επά
νω είς τό σήμαντρο. Ό κ. Νικ. Κωνσταντόπουλος μάς δίδει τό έξης ηχητικόν
όχημα πού έδημιουργειτο κατά την κ.ροΰσιν.
Τον Άδάμ, τον Ά-δάμ· τον — Ά-μήν — ’Αμήν -— Ά-δάμ· ήτοι
υύ — |υυ — |υυύ υύυ—
"Οταν δέ έπρόκειτο να σταματήση τό κτύπημα, επιταχυνόταν ό ρυθμός
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r.al τότε με τρία Ισχυρά και αραιά κτυπήματα μόνον μέ τό σφυρί τοΰ δεξιού
χεοιοΰ έτερματιζόταν ή κροΰσις. Φαίνεται οτι τό σύστημα αυτό τής ρυθμι
κής κρούσειος προερχόταν από τό 'Ά γιον ’Ό ρ ο ς καί είναι πιθανώτατα 6 υζ α ν τ ι ν 6 ν.
Τό ξύλινο σήμαντρο πού παραχητικά έλεγόταν καί «Ταγκός» (ό), είχε
τό δικό του ρυθμό κρούσειος, ό όποιος μπορεί ν’ «ποτυπιυθή είς τό εξής ρυθμι
κόν σχήμα: ύυύυ 1 ύυύυ 1 1 ύυύυ | ύυύυ
ύυύυ | ύυύυ |
ακουόταν δηλαδή σάν νά έλεγε:
Τά-γκο -Τάγκο, τι-τα-γκώ-νεις, Τ-άγκο-Τά-γκο, τί τα-γκώ-νεις
τι-τα-γκώ-νεις, τι-τα-γκώ-νεις.
Καί εις αυτό τό σήμαντρο έκτυποΰσε ό καλόγηρος στην αρχή μέ δύο - τρία
αραιά κτυπήματα καί έπειτα ακολουθούσε τό κτύπημα σύμφωνα μέ τό παρα
πάνω ρυθμικό σχήμα. Ό τ α ν έπλησίαζε προς τό τέρμα έπετάχυνε τον ρυθμό
και κατόπιν μέ τρία δυνατά καί αραιά κτυπήματα έτερμάτιζε τήν κρούσι.
Στις μεγάλες εορτές των Χριστουγέννων καί τοΰ Π άσχα έκτυποΰσε το
όαρύ σ ή μ α ν τ ρ ο τό όποιον ήταν κρεμασμένο στο δένδρο (καραγάτσι) από
τό όποιαν έκρέμασαν κατά τήν Έπανάστασι τοΰ 1821 τον Προεστό καί =Έξαρχο τοΰ Σκοποΰ Π απά - Άνδρέα.
Τό βαρύ σήμαντρο ήταν κατασκευασμένο από σίδηρο καί είχε σχήμα
Τραπεζίου. Δεν ήταν συμπαγές, αλλά είχε οπές ϊ,σως γιά νά άκούγεται περισ
σότερον.
Μέ καμπάνες συγχρόνου εποχής καί μεγαλοπρεπές κωδονοστάσιον έπροικισε τήν Κοινότητα Σκοποΰ τό έτος 1889 ό συμπολίτης Ιω σήφ Δ. Γεννάδης
ό όποιος είχε έγκατασταθή είς τό Βακοΰ τής Ρωσίας οπού παρέμεινε μέχρι
τοΰ θανάτου του. Είχε φύγει πολύ νέος από τήν γενέτειρά του, τον Σκοπόν,
μέ τήν ελπίδα οτι θά μπορέση νά πλουτίση είς τά ξένα όπως καί τόσοι άλλοι
Σκοπιανοί. Πράγματι,' μετά πολυετή εργασία καί μόχθους πολλούς, απέκτησε
σημαντικήν περιουσίαν καί έδειξε ν τήν αγάπη του καί τή στοργή του μέ με
γάλες δωρεές προς τό χωριό πού γεννήθηκε. Έδώρησε δύο καμπάνες «τή με
γάλη» καί «τήν μικρή» πού όταν έκτυπη σαν γιά πρώτη φορά κατά τον εσπε
ρινό τοΰ Ά γιου Δημητρίου ένοιωσε ανείπωτη χαρά ολος ό κόσμος τοΰ Σκο
πού. ΙΙροσέφερε πολλά χρήματα διά τήν άνέγερσιν κωδωνοστασίου καί άργότερον διά τήν άνέγερσιν τής νέας Εκκλησίας. Είχε άνακηρυχθή Μ έ γ α ς
Ε υ ε ρ γ έ τ η ς τής Κοινότητος καί παντοιοτρόπως εκδηλώθηκε ή ευγνωμο
σύνη των συμπατριωτών του προς αυτόν.
’Άλλος Σκοπιανός ’Ιωάννης Χρήστου ονομαζόμενος πού μετενάστευσε
εις τήν Αμερικήν έδώρησε στή γενέτειρά του μία καμπάνα μέ πρωτοφανείς
διαστάσεις (ύψος 1,25 μ. περίπου καί διάμετρος κατά τήν στεφάνην υπέρ τό
1 μέτρον). Έζύγιζε μαζί μέ τήν συσκευή καί τά εξαρτήματα της περίπου
1.000 κιλά καί ακουόταν από άπόστασι δύο ώρών τήν νύκτα. Είναι δέ πολύ
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συγκινητική ή αφιέρωσες την όποιαν ό ’ίδιος υπαγόρευσε και έχαράχτηκε επά
νω στην Καμπάνα, ανορθόγραφα^ καί με κεφαλαία γράμματα σέ δυο σειρές
κυκλικά καί σέ απλή γλώσσα. Περίπου έλεγε: «Την καμπάνα τή στέλνω
δώρο στο χωριό μου τό Σκοπό πού είναι κοντά στις Σαραντακκλησιές κεί κά
τω στην Τουρκιά, εγώ 6 Γιάννης Χρήστου πού έφυγα μικρός καί δεν ξανα
γύρισα. .Χάρισμα στην εκκλησία στον 'Αγιδημήτρη, για την ψυχή τοΰ μακα
ρίτη τοΰ πατέρα μου καί τής μάννας μου τής σχωρεμένης, εγώ πού δωπέρα
δνομάζομαι JO H N C H R IS T , D A TTO N K EN TU CK T 1894».
'Ο Ιωάννης Χρήστου έγεννήθηκε στο Σκοπό τό 1,838. ’Έφυγε μετά
τον Κριμαϊκόν πόλεμον (1854— 56) εις την Αμερικήν, αφού προηγουμέ
νως ώς μαθητεύομενος τεχνίτης έκέντησε επάνω σέ βελούδο χρώματος βυσινί μέ χρυσό καί άργυρό σύρμα έφιππον τον "Αγιον Δημήτριον. Τό χειρο
τέχνημα αυτό άνηρτημένο σέ ένα κοντάρι, μέ σταυρό έχρησίμευσε επί ένα
σχεδόν αιώνα, ώς τό Ι ε ρ ό ν λ ά β α ρ ο ν τής Κοινότητας. Διαφυλάσσεται
μέχρι σήμερον ώς κόρη οφθαλμού εις την ’Εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Αημητριού
τοΰ Νέου Σκοπού Σερρών παρ’ όλες τις περιπέτειες (σφαγές, διωγμοί, εκτο
πία μοί, βουλγαρική κατοχή) των τελευταίων χρόνων (1900— 1950).
Ό ’Ιωάννης Χρήστου έγκατεστάθηκε εις τό D A TTO Ν K EN TU CK T
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Βορείου ’Αμερικής. Επαγγελλόταν τον σιδη
ρουργόν καί έ'λαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, διότι έπενόησε μηχανικήν έφεύρεσιν σχετικήν μέ την σύμπτυξιν τών καπνοδόχων τών πλοίων δταν διέρχωνται κάτω από γέφυρες. Τοΰ παρέχωρήθηκε ίσοβίως τ ό π ρ ο ν ό μ ι ο ν τ ή ς

ευρεσιτεχνίας

το ν.

5Έλαβεν μέρος εις τον εμφύλιον χωριστικόν πόλεμον τών 'Κνισμένων
Πολιτειών (1861— 1865) πολεμήσας τ'πέρ τών βορείων και διακριθεις κυ
ρίως εις τήν πολιορκίαν τής πόλεως Τσάρλεστον υπό τάς διαταγάς τοΰ στρα
τηγού Τζίλμπαρ (1865). Διά τήν έπιδειχθεΐσαν ανδρείαν του έτιμήθηκε μ έ
μ ε τ ά λ λ ι ο α ν δ ρ ε ί α ς καί ισόβιον σύνταξιν.
Κατά τό έτος 1913 είς ηλικίαν 75 ετών έπεχείρησε νά κάνη τον γύρον
τοΰ κόσμου. Έπεσκέφθηκε καί τήν γενέτειρά του, τον Σκοπόν τόν ’Απρίλιον
τοΰ 1914, ύστερα από απουσίαν 60 ετών περίπου. Π α ρ ’ ολίγον νά πάθη σι*γκοπή καρδίας δταν ακούσε τήν καμπάνα του νά κτυπά χαρμόσυνα διά τόν ερ
χομό του. Τόν ύπεδέχθηκαν μέ βαθύτατο σεβασμό ολοι οι σνμπατριώται του.
Ό ’Ιωάννης Χρήστου συγκινημένος άν καί δέν εγνώριζε κανόναν πιά, έκλαιγε συνεχώς. Άνεγνώρισε τό πατρικό του σπίτι, παρηλλαγμένο καί αυτό, καί
τό λάβαρον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου τό όποιον άνηρτημένον μεγαλοπρεπέστατα
επάνω σέ υψηλό κοντό, απέναντι τοΰ δεσποτικοΰ θρόνου, έστόλιζε τήν κατάλευκη νεόκτιστη εκκλησία, ’Έμεινε μερικές εβδομάδες εις τό πατρικό του
σπίτι τό όποιον βρισκόταν στην δεξιά όχθη τοΰ ποταμού καί κοντά στήν κά
τω γέφυρα όπου κατοικούσε τότε ό Γεώργιος Ταλιαδουρίδης μέ τήν σύζυγό
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του Φωτεινή. Τέσσαρα έτη μετά την επιστροφή του στην ’Αμερική άπέθανε
στην πόλι D A TTO N K EN TU C K T οπού και έτάφη.
Ή

Έ κ π α ί δ ευ σ ις

ε ις

τ όν Σκοπόν.

’Από τις αρχές τοΰ 18ου αιώνα άρχισαν νά ιδρύω νται από την ' Ο {Ρωμα
νικήν Αυτοκρατορίαν Δημόσια Σχολεία. Τό 1810 Ιδρύθηκε και έλει.τούργησε
ή πρώτη « ' Ε λ λ η ν ι κ ή Σ χ ο λ ή » Σκοπού (τό 'Ελληνικό Σχολείο όπως
τό έλεγαν. Παράλληλα ομιος προς τήν Ελληνικήν Σχολήν Σκοπού έλειτούργησε και τ ό Κ ο ι ν ό ν Σ χ ο λ ε ί ο ν.
Π ρέπει νά γνωρίζωμεν ότι τά Σχολεία τής εποχής εκείνης (1453—
1821) έχωρίζοντο σέ σχολεία κοινά ή λαϊκά και σε σχολεία άνω τέρας εκπαί
δευσε ως, μέ τό όνομα ’Ακαδημία, Λύκειο, Μουσείο, καί μεταγενέστερα μέ τό
όνομα Σχολείο, Σχολή, Γυμνάσιο, Φροντιστήριο.
Τ ό «Κ ο ι ν ό Σ χ ο λ ε ΐ ο».
Τό «Κοινό Σχολείο» τού Σκοπού έλειτοΰργησε μέσα σ’ ένα Ισόγειο με ■
γάλο δωμάτιο τό λεγόμενον «μιλλέτ - όντασή» δηλαδή ’Εθνική Αίθουσα, οποί'
κατά τις Κυριακές συνεδρίαζε καί τό Κοινοτικόν ή Εθνικόν Συμβούλιον, άπ’
όπου καί τό όνομα τής αιθούσης (μιλλέτ: Λέξις Τουρκική = φυλή).
Στο κοινό Σχολείο έμάθαιναν τά παιδιά ά ν ά γ ν ω σ ι (από εκκλησια
στικά βιβλία), . λ ο γ α ρ ι α σ μ ο ύ ς ( άρίθμησι) καί γ ρ α φ ή .
«' Ε λ λ η ν ι κ ή

Σχολή

Σ κ ο π ο ύ» ( Ελληνικό Σχολείο).

'Ό π ω ς ήδη έκάναμε λόγο το έτος 1.810 μ.Χ. ιδρύθηκε καί έλειτοΰργησε ή πρώτη «'Ελληνική Σχολή» τού Σκοπού.
Διά τά έξοδα τής λειτουργίας τής Σχολής ήσαν ύπετίθυνοι οί Προεστοί
(Τσορμπατζήδες) τού Σκοπού μαζί μέ τόν "Εξαρχον τον αντιπρόσωπον τής
Μητροπόλεως Σαράντα Εκκλησιών. Αυτοί έφρόντιζαν νά συγκεντρώνουν χρή
ματα από τούς δίσκους καί τό λάδι τής εκκλησίας, από εισφορές μεταξύ των
κατοίκων τής Κοινότητος, άπό δωρεές καί ευεργεσίες των πλουσίων Σκοπια
νών πού αγαπούσαν τά γράμματα, άπό έκαπιδευτικούς συλλόγους πού για τό
σκοπό αυτό Ιδρύθηκαν.
Εις τήν Σχολή αυτή τού Σκοπού έφοιτούσαν όχι μόνον τά παιδιά τής
Κοινότητος άλλα καί τών γύρω Κοινοτήτων καί ιδίως άπό τήν γειτονική καί
πολύ μεγαλύτερη άπό τόν Σκοπόν πάλι, τις Σαράντα Εκκλησίες όπου μόλις
τό έτος 1833 ιδρύθηκε ή πρώτη 'Ελληνική Σχολή.
Οί Σκοπιανοί άνθρωποι προοδευτικοί καθώς ήταν, έφιλοδοξοΰσαν νά α
ποκτήσουν τούς καλύτερους διδασκάλους γιά τήν μόρφωσι τών παιδιών τους.
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’Έτσι στην Ελληνική Σχολή έδίδαξαν δασκάλου διαλεχτοί, μορφωμένοι καί
συγχρονισμένοι.
’Από τον κώδικα τής Εκκλησίας του Σκοπού πού έσωζόταν μέχρι τού
■έτους 1915 μαθαίνομε δτι έδίδαξαν οί εξής διδάσκαλοι:
1) Συμεών ’Ίμβριος 1810 καί μετά.
2) .0 Κυρ - Κωνσταντίνος αγνώστου επωνύμου.
3) Ό κ υ ρ - ’Ιωάννης αγνώστου επωνύμου μέχρι τοΰ έτους 1818..
,4) Ό Π α π ά -Ά ν δ ρ έ α ς 1818— 1821.
5) Ό Βασίλειος εξ Αθηνών.
6) Ό Ά ργυράκης Κοντίδης. Μετά αρκετά χρόνια κατά τά όποια
παρουσιάζεται χάσμα διότι δεν άναφέρεται κανένας διδάσκαλος, έδιδαξαν
οι έξης:
2) Κωνσταντίνος Κ. Κόκκινος εκ Σαράντα Εκκλησιών 1856 — 1.857.
2) 'Ιεροδιάκονος Σωφρόνιος έξ Ηλιουπόλεως τής Μικράς ’Ασίας 1857
—-1858.
3) Γεώργιος Μπαλάνος έξ ’Αθηνών 1858— 1862.
4) Ό Μιχαήλ Κωνσταντινίδης 1861— 1869.
'Ο Μιχαήλ Κωνσταντινίδης επειδή πολλά προσεφερε εις την Κοινότητα
Σκοπού μέ τήν εύμέθοδο διδασκαλία του διά τοΰτο θά σημειώσανμεν μερικά
περί αυτού.
Κατήγετο από τήν Ιίάνορμο τής Κυζίκου. Έσπούδασε εις το Φανάριον,
Μελίτην (Μάλταν) ’Αθήνας καί Αονδΐνον. 'Η διδασκαλία του εύρήκε γόνι
μον έ'δαφος εις τον Σκοπόν καί εφερεν πλουσίους τούς καρπούς διά τήν εξέ
λιξήν δχι μόνον τού Σκοπού, αλλά καί σημαντικού μέρους τής όλης περιοχής
Σαράντα Εκκλησιών, των χωρίων καί των πόλεων άπ’ δπου έφθαναν πολλοί
μαιθηται νά ακούσουν τον νεοφανή διδάσκαλοι1, τον αφηγητήν περιέργων ιστο
ριών, τον θαυματοποιόν τής χημείας, τον Εισηγητήν καινούργιων συνηθειών
καί δοξασιών.
Ό Κωνσταντινίδης έμεινε καί έδίδαξε ώς Διευθυντής τής Ελληνικής
Σχολής Σκοπού επί μίαν έπταετίαν. ’Έπειτα έπήγε είς τό Αονδΐνον οπού διετέλεσε καθηγητής των Ελληνικών Γραμμάτων εις τό εκεί Ελληνικόν Αύκειον
καί είς τό Βασιλικόν Κολλέγιον (K IN G S CO LLEG E) επί 22 έτη. Είς αυ
τόν άνετέθη νά διδάξη τήν Ελληνικήν γλώσσαν είς τήν νεαράν τότε πριγκίπισσαν τής Πρωσσίας Σοφίαν ή οποία διέμενε στο Αονδΐνον κοντά στή μάμμη της Βασίλισσα Βικτωρία. 'Ω ς γνωστόν ή ΙΧριγκίπισσα Σοφία μετά τήν
μνηστεία της (1889) μέ τον τότε διάδοχο τοΰ 'Ελληνικού Θρόνου Κωνσταν
τίνον έγινε Βασίλισσα τής 'Ελλάδος (1913). Ό Μιχαήλ Κωνσταντινίδης ύ
στερα από απουσίαν 30 ετών επισκέπτεται τον Σκοπόν. Αισθάνεται βαθειά ,
ίκανοποίησι για τούς κόπους πού κατέβαλε νά μόρφωση τούς Σκοπιανούς σαν
ακούει τις καμπάνες τού 'Αγίου Δημητρίου νά χτυπούν χαρμόσυνα γιά τον
ερχομό του καί νά περιμένη σύσσωμος ό Σκοπός έξω από τήν πόλι νά τόν
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προϋπάντηση (1898).
Δεν απορεί νά συγκράτηση την συγκίνησί του κα! κλαίει, σαν παιδί μό
λις βλέπει νά του φιλούν τά χέρια του οΐ πρόκριτοι, οΐ ’Έφοροι των Σχολείων,
ο'ι Ιερείς, οι επίτροποι τής ’Εκκλησίας, οι έπιστήμοινες, οι άπλοι χωρικοί καί
ολος ό κόσμος τοϋ Σκοπού. ΤΗσαν όλοι μαθηταί του. Μετά παραμονήν ολί
γων ήμερων αποχαιρετά τούς μαθητάς του για νά μην τούς ίδή πια εις τον
κόσμον αυτόν. Άπέθανε εις ’Αθήνας τό 1916 εις ηλικίαν 80 ετών.
Μετά τον με γάλον διδάσκαλον Μιχαήλ Κωνσταντινίδην διετέλεσαν Διευθυνταί τής 'Ελληνικής Σχολής Σκοπού οι εξής:
1) Γεώργιος Πετρίδης έξ Η πείρου (1869— 1871)
2) I. Ίωαννίδης έκ Σάμου (1871— 1872)
3) I. Βοτοσιάδης έκ Βυζαντίου (1872— 1873)
4) Γεώργ. Ίορδανίδης έκ Καισαρείας (1873— 1874)
5) Ά θαν. X. Χρηστίδης έκ Σκοπού (1.874—-1875)
6) Αδαμάντιος Ψελλιάδης Βυζάντιος (1875— 1876)
7) ’Ιωάννης Ά γακΐδης έκ Σιατίστης (1876— 1877)
8) ’Αλέξανδρος Σ. Άλεξιάδης έκ Σκοπού (1977— 1879)
9) ’Ιωάννης Ά γακΐδης τό β' έκ Σιατίστης (1879— 1881)
10) Βασίλειος Δ. Στατωόπουλος ή Σακαζής έκ Σκοπού (1.881— 1883)
11) ’Αλέξανδρος Σ. Άλεξιάδης έκ Σκοπού (1883— 1884)
12) Απόστολος Πλακίδης έκ Κω ν) πόλεως (1884—-1885)
13) Αλέξανδρος Σ. Άλεξιάδης έκ Σκοπού (1.885— 1893)
(Ως άλλοτε ό Μ. Κωνσταντινΐδης ό όποιος πολλά είχε προσφέρει εις την
πνευματικήν έξέλιξιν τής Κοινότητος έτσι καί ό Άλ. Σ. Άλεξιάδης ακολου
θεί τά ίχνη τού διδασκάλου του.
Τελειώνει μεταξύ των πρώτων την Μεγάλην Σχολήν τού Γένους (1877)
στήν Κωνσταντινούπολι καί μέ την πλούσια ν του φιλολογικήν καί παιδαγω
γικήν συγκρότησιν προσφέρει τάς υπηρεσίας του ως διδάσκαλος εις τά Σχολ.εΐα Σκοπού, Βιζύης, Λουλέ - Μπουρνάζ (Άοκαδιουπόλεως) καί Σαμακοβίου.
Παραμένει τελικά εις τήν γενέτειράν του καί αφιερώνεται εις την πνευμα
τικήν καί. κοινωνικήν πρόοδον τής Κοινότητος (1885— 1898).
«Τ ό Α λ λ η λ ο δ ι δ α κ τ ι κ ο ί '

Σ χ ο λ ε ί ο ν» Σ κ ο π ο ύ .

Εις τήν πλατείαν τού Α γίου Δη,μητρίου έπρόβαλε ένα πελώριον κτίριον
πού είχε 20 μέτρα μήκος καί πλάτος 15 μέτρα. Π ίταν τό κτίριον τοϋ Αλλη
λοδιδακτικού Σχολείου. Ά νηγέρθη περί τό 1870 μέ πρωτοβουλία τού πολύ
μορφωμένου καί προοδευτικού Ίεροδιακόνου Σωφρονίου. Μία αίθουσα τού
’Αλληλοδιδακτικού έχρησΐμευε διά τήν έκτέλεσιν θεατρικών παραστάσεων.
Τό κτίριον εσωτερικά ήταν διακοσμημένο πάνω από τά πανύψηλα παρά
θυρά του μέ τά πελώρια 24 γράμματα τού αλφαβήτου γραμμένα από τον άρι16
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στο καλλιγράφο διδάσκαλο Γεωργακή Άναστασιάδη, ώς καί από την καλλι
τεχνικά είκονιζάμενη γνωστή Βυζαντινήν καρκινικήν επιγραφήν;
«Νΐψον ανομήματα μή μόναν ό'ψιν».
Κάτω από τά παράθυρα, ήταν κολλημένη επάνω στον τοίχο άπό μία
έντυπος πινακίδα μέ σχετικόν ανάγνωσμα διά τά μαθητικά ημικύκλια τής
αλληλοδιδακτικής μεθόδου (πρωτόσκολος, εύταξάας κλπ.).
Τά σπουδαιότερα μαθήματα ποΰ διδάσκονται στο ’Αλληλοδιδακτικό Σχο
λείο ήσαν ανάγνωση αριθμητική, κατήχηση ηθική, γεωγραφία, γραμματική
καί γυμναστική.
Τά μαθήματα κρατούσαν τρεις έδρες τό πρωί καί τρεις ώρες τό από
γευμα.
Στο τέλος των μαθημάτων ό πρώτος στην άνάγνωσι καί στη γραφή
έπαιρνε «εγκώμιο». ’Έπειτα έκαναν προσευχή, έμπαιναν στή γραμμή καί δύο
δύο μέ βήμα έπέστρεφαν στα σπίτια τους.
Εις τά δύο Σχολεία τοΰ Σκοπού «Ελληνικόν» καί «’Αλληλοδιδακτικόν»
υπήρχε μία εύγενης άμιλλα ποιο θά εχη τούς καλυτέρους διδασκάλους, ευπρε
πέστερο κτίριο, ποιο θά είναι προοδευτικότερο. "Ομως τό σύστημα τής δι
πλής διευθύνσεως των Σχολείων έπέφερε μεγάλες δυσχέρειες διοικητικά. Δι’
αυτό από τοΰ έτους 1892 τά δύο Σχολεία συγχωνεύθηκαν εις ένα μέ τό o'w>
μα «Έπτατάξιος ’Αστική Σχολή Σκοπού» (καί μαζί μέ την νήπιαν οχτώ).
Τά ονόματα των διδασκάλων πού έδίδαςαν εις τό ’Αλληλοδιδακτικόν
Σχολειον άπό τής Ιδρύσεως του μέχρι τοΰ 1880 δεν είναι γνωστό παρά μόνον
τού διδασκάλου Χ α τ ζ η π α ν α γ ι ώ τ ο υ πού έδίδασκε καί εις τά δύο Σχο
λεία ώς καί τού διδασκάλου Ζαφειρ. Συμεωνίδου (1871— 1873).
’Ε π’ ολίγον χρόνον έδίδαξε καί ό Γ. Ά ν α σ τ α σ ι ά δ η ς. Διευθυνταί τού ’Αλληλοδιδακτικού Σχολείου διετέλεσαν οί διδάσκαλοι:
1) Ά θαν. Μιγκάρδος έκ Κων)πόλεως (1,880—-1881)
2) I. Άνθόπουλος έκ Μαδύτου (1881)1884)
3) Ευθύμιος Ζωγράφος έκ Θεσ) νίκης (1884— 1886)
4) I. Γεωργιάδης έκ Κων)πόλεως (1,886— 1888) καί
5) Χρίστος Ά θ . Κροκιδάς έκ Σκοπού (1888— 1890).
Μετά την συγχώνευσιν των δύο Σχολείων εις μίαν Σχολήν «την Έπτατάξιον Αστικήν Σχολήν» Διευθυνταί διετέλεσαν οί διδάσκαλοι:
1) Ευστράτιος Ραλλίδης έξ Άδριανουπόλεως (1891— 1894)
2) ’Αθανάσιος Χηνόπουλος έκ Σαράντα Εκκλησιών (1894— 1895)
3) Ά λ. Σ. Άλεξιάδης έκ Σκοπού (1,895— 1898)
4) Άριστόδ. Κ. Κωνσταντόπουλος έκ Σκοπού (1898— 1900)
5) Χρ. Δ. Καρατζάς έκ Γέννας (1900— 1901)
6) Ά ρ . Κ. Κωνσταντόπουλος έκ Σκοπού (1901— 1904)
7) . Θωμάς Γ. Τουλουτιάδης έκ Σκοπού (1904— 1907)
8) Νικ. Κ. Κωνσταντόπουλος έκ Σκοπού (1907— 1909)
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9) Σΐμος Σ. Σιμόπουλος έκ Σκοπού (1909-—1915).
Μετά την επιστροφήν εκ του πρώτου διωγμού (1919— 1922)
1) Ά λ. Σ. Άλεξιάδης έκ Σκοπού (1919 1921)
2)
'Χ . Λ. Καρατζάς έκ Γέννας. Καθηγητής και Διευθυντής του Ή μιγυμνασίου (1921— -1922).
Κατά τό τελευταίου έτος (1921— 1922) ό Άλ. Άλεξιάδης περιωρίσθηκε μόνον εις τήν διεΰθυνσιν του μ ι κ τ ο ύ ε ξ α τ α ξ ί ο υ Δημοτικού Σχο
λείου.
Εις τό ’Αλληλοδιδακτικόν καί εις τήν κατόπιν Αστικήν Σχολήν «δίδα
ξαν ώς δεύτε ρεύοντες διδάσκαλοι ή βοηθοί χωρίς νά έχουν πτυχίον άνω τέρας
Σχολής καί οι εξής:
1) Γεώργιος ή Γεωργακής Α. Άναστασιάδης (1870—1.891)
Έ δίδαξε'είκοσι ενα χρόνια εις'το ν Σκοπόν καί κατόπιν έγινε ΐερεύς.
Ή τ α ν άριστός μουσικός, καί διετέλεσε πρωθιερεύς Σκοπού κατά τό χρονικόν
διάστημα 1929— 1932).
2) ’Ιωακείμ Παπανδρεάδης (1882— 1883). Έχειροτονήθη ιερεΰς καί
ελαβε τό αξίωμα τού ’Αρχιμανδρίτου.
3) I. Μπογιαρίδης έκ Σαμακοβίου (1883— 1,885)
'Η ταν ψάλτης καί καλός μουσικός.
4) Μιχ. Μ. Κανελλίδης ή Κανελλόπουλος (πριν από τό 1885)
Έχρημάτισε άργότερον πρωτοψάλτης τού Μητροπολιτικοΰ Ναού Άδριανουπόλεως.
5) Βασίλ. Ά π. Κωνσταντινίδης ή Βαλιούλης (1889— 1890)
6) Άνέστης Σ. Σταματιάδης (από τού 18.88 μέχρι καί πέραν τού 1893).
Ή τ α ν άριστος ψάλτης. ’Έπειτα έχειροτονήθη Ιερεύς.
7 ) · Δημ. Ε. Έλευθεριάδης έκ Σκοπού περί τό 1900.
8) Κων. Χρ. Βαλιούλης έκ Σκοπού περί τό 1900.
9) Μιχ. Συναδινός έκ Σκοπού περί τό 1900.
10) Άλεξ. ’Αφεντούλης έξ Άδριανουπόλεως τό 1900.
Τό

Ή μ ι γ υ μ ν ά σ ι ο ν Σ κ ο π ο ΰ.

Ή προαγωγή τού εξαταξίου Δημοτικού Σχολείου εις Ήμιγυμνάσιον ο
φείλεται εις τον άξιότιμον συμπολίτην μας Κύριον Νικόλαον Κ. Κωνσταντόπουλον πού διαμένει σήμερον εις ’Αθήνας.
Ό κ. Νι,κ. Κωνσταντόπουλος πού τιμά τον Σκοπόν μέ τήν έκλογήν του
ώς βουλευτού, παλαιότερα Σαράντα Εκκλησιών καί μεταγενέστερα Σερρών
καί ’Αθηνών, ώς καί από τήν πλουσίαν πνευματικήν, κοινωνικήν καί πατριω
τικήν του δράσιν εις Παλαιόν Σκοπόν, σημειώλ'ει εις τήν έξαίρετον συγγρα
φήν του «Εκπαιδευτικά καί Κοινωνικά Σκοπού Θράκης» ότι τό πρώτον μέλημά του μετά τήν έκλογήν του ώς βουλευτού Σαράντα Εκκλησιών (1 Νοεμ-
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Ορίου 1920) ήταν ή προαγωγή του Δημοτικού Σχολείου είς Ήμιγυμνάσιον
και ή θεραπεία των αναγκών τής γενέτειράς του.
Είς το 'Ημιγυμνάσιον φοιτούν μαθηταί καί μαθήτριαι οχι μόνον από
τον Σκοπόν άλλα καί από τις γειτονικές Κοινότητες.
Διευθύνει to Ήμιγυμνάσιον ό λαμπρός φιλόλογος καί άριστος Π αιδαγωγός καθηγητής Χρίστος Δ. Καρατζάς από τήν Γέννα. Τον βοηθεΐ εις τό
έργον του ό νεαρός καθηγητής των Φυσικομαθηματικών Ραπτάκης Ίωαννί5ης άπό τήν Σκιάθον.
"Έτσι μέσα σ’ ένα χρόνο ελεύθερης ζωής ό Σκοπός γίνεται καί πάλιν τό
φυτώριον λαϊκής μορφώσεως διά τήν νεότητα τής τοπικής περιοχής.
Ή

Έ κπ α ίδευ σις

τω ν

Θ η λ έ ω ν.

Διά τήν μόρφωσιν των κοριτσιών υπήρχαν κατ’ αρχήν ιδιωτικά Σχο
λεία τά οποΐα έλειτούργησαν πολύ αργότερα απ’ ότι τά σχολεία των άγοριών.
Ή μόρφωσις των κοριτσιών άρχισε μετά τό 1870. Έσυστηματοποιήθηκε μέ
τήν άνέγερσιν τού Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ί ο υ (1878).
'Ως Ιδιωτικαί έδίδαξαν αί διδασκάλισσες:
1) Ή Σοφία Χηνοπούλου ή Χήνατζη έκ Σκοπού. Έδίδαξε πιθανόν κατ’
οίκον.
2) Ασπασία Θωμόγλου έκ Σκοπού. Αυτή ίδρυσε συστηματικό οικιακό
σχολείο ό'που έφοιτούσαν αγόρια καί κορίτσια (πιθανόν κατά τά ετη 1873—
1877).
3) Βασιλική Α. Χριστίδου, τό γένος Ά π. Άρ,θανιτίδου έξ Άδριανουπόλεως. Ή Β. Χριστίδου (γνωστή με τό ό'νομα «κυρία Ντουντού» συνέστησε
κατ’ αρχήν οικιακόν Σχολείο ν Θηλέων (1875) τό όποιον έλειταύργησε πολύ
καλά καί έφερε ευεργετικά αποτελέσματα διά τήν μόρφωσιν των κοριτσιών.
Γ ι’ αυτό ή Κοινότης παρεχώρησεν είς αυτήν τό κοινοτικόν σχολεΐον ή κοινοτ.
αίθουσαν οπού έδίδαξε ώς κοινοτική πλέον διδασκάλισσα έωσότου άνηγέρθη
τό Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ϊ ο ν καί έν συνεχεία μέχρι σχεδόν τού 1880.
Είς τό άνεγερθέν τό 1878 «'Ελληνικόν Παρθεναγωγεϊον έδίδαξαν ο!
διδασκάλισσες:
1) Μαριώρα έκ Μαρμαρά τής Προποντίδος (1879— 1880)
2) Ευανθία Ζυγομαλά (1880— 18.81)
3) Άθηναδώρα Σταυροποόλου έκ Μαδύτου (1881— 1883)
4) ’Αρτεμίσια Άνθοπούλου έκ Κων)λεως (Νηπιαγωγός 18,81— 1884;.
Είχεν σταλή άπό τον 'Ελλην. Φιλεκπαιδ. Σύλλογον Κων)πόλεως νά διευθύνη τό συσταθέν επί των ήμερων της Νηπιαγωγεΐον τό όποιον έ στεγαζόταν
μέσα στό Παρθεναγωγεϊον.
5) Χρυσάνθη Γεωργίου έκ Κων)πόλεως, · Νηπιαγωγός (1883--1885)
6) ’Ανδρομάχη Ζωγράφου (1884— 18.86)
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7) Ά θηνα έξ Άδριανουπόλεως (1886—-1889)
8) Σοφία ’Αχίλλειος έν. Κων)πόλεως (1886— 1889)
9) Σουλτάνα Άστεριάδου εν. Σαράντα Εκκλησιών (1889— 1891)
10) Ελένη Μαυρουδή έξ Άδριανουπόλεως (1891— 1898).
Έδίδαξε περί τά επτά χρόνια μέ βοηθούς τις Σκοπιανές Βάσω Άρχοντή καί Αφροδίτη Δ. Βαλιούλη.
11) Χρυσή καί Ειρήνη Τριανταφυλλίδου έξ Άδρ)λεως (1890—-1902)
12) Θελξιόπη I. Κωφοπούλου έκ Σαράντα Εκκλησιών (1902— 1907)
13) ’Αγλαΐα Παπαγεωργίου ή Άναστασιάδου έκ Σκοπού (1907— 1908)
14) Χρυσή Χαραλάμπους έξ Άδριανουπόλεως (1908— 1911)
15) Ευανθία Χατζημιχαήλ έξ Άδριανουπόλεως (1911— 1912)
16) ’Ελπινίκη Α. Άλεξιάδου έκ Σκοπού (1912— 1914)
17) Χρυσή I. Παπανδρέου έκ Σκοπού (1914—-1915).
Τις δύο αδελφές Χρυσή καί Μαριάνθη I. Παπανδρέου έκ Σκοπού τις
βοηθούσαν επί μίαν εξαετίαν (1900—1906) οι απόφοιτες Σχολαρχείου Σκο
πού, ή Καλλιόπη Φ. Φανίδου, ή Ουρανία Γ. Χαρτά καί ή Παυλίνα Άλμπάνη. Πολλές απόφοιτες τού Άνωτ. Ζαππείου Π αρθ)γείου Άδρ)πόλεως έκ
Σκοπού καταγόμενες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους διά την μόρφωσιν των
κοριτσιών. Αυτές ήταν ή Αλεξάνδρα Φ. Φανίδου, Αλεξάνδρα Φιλ. Βαλιού
λη, ή Ελπινίκη Κ. Ταυρίδου, ’Ό λγα καί "Ελλη Χρ. Χαντζερή, 'Ελένη I.
Ήλιόγλου, Κλείω καί Ελένη Μιλτ. ΟΙκονομίδου, Ευανθία Ν. Λαδάκη Α ντι
γόνη Κ. Καραγιαννίδου, Βαρσαμέλλη Κωνσταντινίδου, Μερόπη ΙΙαπανδρέα.
Φερενίκη Ζ. Συμεωνίδου, Θεόκλεια Α. Άστρεινίδου, Αναστασία Μουσαλίδου
(ή δασκαλούδα όπως την ώνό,μαζαν) καί οί αδελφές Ευανθία καί Βικτωρία
Χατζημιχαήλ.
01 τρεις τελευταίες κατάγονταν από την Άδριανούπολη.
Κατά τά διαλείμματα τά χρόνια αυτά, έλειτούργησε καί ’Ιδιωτικόν Σχο
λείο ν Νηπίων. Έδίδασκε ή Σκοπιανή δι,δασκάλισσα ίϊελα γία Πολυιιένου.
Μετά την Βουλγαρικήν κατοχήν (1945 και έπειτα) ή κυρία Πελαγία (ή κυρία
Τουρλούδα όπως την ώνόμαζαν) έδίδαξε καί εις τον Νέον Σκοπόν Σερρών.
Π ρ ιν από λίγους μήνες ήλθε γρηά πλέον εις τον Νέον Σκοπόν γιά-νά ίδή
τούς πατριώτες καί τούς μαθητάς της. Μόλις μέ συνάντησε καί τής είπα ποιος
είμαι άρχισε νά κλαίη καί νά μέ φιλή πολύ συγκινημένη. Τό ίδιο συνέβη καί
μέ τούς άλλους μαθητάς της.
"Ολα τά έξοδα γιά τις εκπαιδευτικές ανάγκες τής Κοινότητος προέρ
χονταν από τά έσοδα τής Εκκλησίας τού 'Αγίου Δ ημητριού, από τά έσοδα
τών θεατρικών παραστάσεων καί από μικρά δίδακτρα.
Σχεδόν ολόκληρος ό προϋπολογισμός τής Έκκλησ. Κοινότητος Σκοπού
διατίθεται αποκλειστικά διά τήν έκπαίδευσιν.
Ή μεγάλη πρόοδος τής μορφώσεως τών νέων τού Σκοπού φαίνεται μέ
σα σέ 30 χρόνια καθαρά από τον παρακάτω πίνακα πού προέρχεται από τις
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στατιστικές του ’Αρχιμανδρίτου Μελισσινοΰ Χριστοδούλου καί τής Μητροπό
λ εως Σαράντα Εκκλησιών.

Κατά

το

έτος

Μαθη ταί
20
200
80

'Ελληνική Σχολή
’Αλληλοδιδακτική
Π αρθεναγωγεΐον

300

1880
Διδάσκαλοι
1
2
1
4

Δαπάνα ι
55
90
50
195 χρυσές
λίρες Τουρκίας

’Επί Έλλην. πληθυσμοί 3.800: Μίτοι αναλογία 8 %.

(

Κ ά τ ι ι τ ·0 έ τ ο ς

’Αστική Σχολή
Νηπιοπαρθεναγωγεΐον

400
150

1895
4
2

160
70

550
6
(260 μετά τών παιδονόμων, καυσίμου ύλης κλπ.).
'Ελλην. πληθυσμ. 5. 000 άναλογ. 11 %.
Κατά, τ ό έτος
’Αστική Σχολή
(μετά τής Νηπ. τάξεως)
Ν ηπιοπαρθεναγωγεΐον

Κατά
’Αστική Σχολή
Νηπιοπαρθεναγωγεΐον (5 ταξ.)

1900

480

5

200

210

3

100

690

8

τ ό έ 'τ ο ς
560
400

300 εν ολφ 350

1920
8
4

860
12 έκ των οποίων 2 βοηθοί
(χρυσές λίρες 500 μετά τών παιδονόμων κλπ. 540)
Έλλη ν. Π ληθυ σμ. 6.200 άναλογ ία 14% .
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Οι κάτοικοι του Σκοπού πού τούς χαρακτηρίζει και σήμερον ή δραστηοιότης καί ή ανησυχία προς πρόοδον, δεν ήταν δυνατόν νά καθυστερήσουν
εις την έπιστήμην.
Έθεράπευον τις τέχνες σχεδόν δλοι, άλλα καί εις την επιστήμην ιδίως
μ£τά το έτος 1900 πολλοί διέπρεψαν ώς ιατροί, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, φι
λόλογοι, θεολόγοι, διδάσκαλοι κλπ.
Παραλείπομεν τά ονόματα των διδασκάλων, διότι έκάναμε λόγον δι’ αυ
τούς εις άλλο κεφάλαιον,
’Ι α τ ρ ο ί .
1) ’Αθανάσιος X. Χρηστίδης. Διετέλεσεν κατ’ άρχάς ώς Δ)ντής τής
Ελληνικής Σχολής κατά τό Σχολικόν έτος 1874— 1875 καί μετά έσπούδασε
ιατρός. Ενω ρίς έφυγε από την γενέτειρά του καί έγκατεστάθη μονίμως εις
την πόλιν των Σαράντα ’Εκκλησιών. Διέπρεψε ώς επιστήμων καί ώς καλός
πατριώτης. Άπέθανε τό έτος 1911. 2) Θεόδωρος Άσκληπιάδης. Έσπούδασε ιατρικήν εις τάς ’Αθήνας. Δεν
ήσκησε όμως τό επάγγελμα τού ιατρού εις Σκοπόν διότι διαφωνήσας μέ τούς
προύχοντας τής Κοινότητας άπεμακρύνθη εις Κομοτηνήν, οπού καί παρέμεινε
μέχρι τοΰ θανάτου του (1898). Άνεκηούχθη διδάκτιορ του Πανεπιστημίου
’Αθηνών καί διεκρίθη ώς Ιατρός καί ώς συγγραφέας. ’Από τό έκδοθέν πατρι
ωτικόν βιβλίον του «Τά διά των Βουλγάρων εν τή ’Ανατολή τεκταινόμενα»
(1872) φαίνεται οτι διέβλεψε1/ από τότε την μελλοντικήν λόγω τού Βουλγα
ρικού σχίσματος έξέλιξιν των τυχών τής ’Ανατολής καί προσεπάθησε νά έπισημάνη τον κίνδυνον διαφωτίζοντας τούς Ιθύνοντας τών ’Αθηνών καί τής
Κων)πόλεως για τά κατάλληλα μέτρα πού πρέπει νά λάβουν για νά δώσουν
στον 'Ελληνικόν πληθυσμόν. Ό Θεόδ. Άσκληπιάδης πρωτοστάτησε γιά τήν
ιδρυσιν τοΰ «Θρακικόύ Συλλόγου ’Αθηνών» ο ίδιος δέ ίδρυσε τον Σύλλογον
«ΟΡΦΕΑ» τού Σκοπού.
3) Δημ. Μικρόπουλος ή Χατζηκώστας. Πρακτικός ’Ιατρός καί Φαρμα
κοποιός (σπετσάρης). Έχρημάτισε Έ φορος τού Παρθεναγωγείου επί σει
ράν ετών (μεταξύ τοΰ 1870 καί 1885). Άπέθανε προ τοΰ 1890.
4) Δημ.
παιδευτηρίων
ό Άριστ. Κ.
πρόσωποι εις

Α. Τζσϋρος. Έχρημάτισε Πρόεδρος τής Εφορείας τών ’Εκ
Σκοπού. Κατά τήν περίοδον 1900-—1915 ό Ιατρός Δ. Τζούρος
Κωνσταντόπουλος καί ό Σιμ. Σ. Σιμόπουλος είναι οί κύριοι εκ
όλες τις κοινωνικές, εκπαιδευτικές καί πατριωτικές έκδηλώσεις.

ο) Δημ. Άθαν. Βαλιούλης (Παν. Αθηνών).
6) Βασίλειος I. Οίκονομίδης (Παν. Αθηνών).
7) Τηλ. Β. Βαλιούλης (Παν. Αθηνών),
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8) Συ μ. Φλ. Ζαφειριάδης.
9) Ά νδρ. I. Παπανδρεάδης (Π α ν . Κων)πόλεως).
10) Ά θαν. Δ. Βαξεβάνης (Π α ν . Σικάγου).
11) Στ. Γ. Νικολαΐδης ή Μαλλοπόδης 'Οδοντίατρος (Π α ν. Ν. 'Τόρκης).
12) Πολυμενης Ν. Θεοιριλίδης. Έσπούδασε εις M O N T P E L L IE R καί
Παρισίους οπού και ασκούσε τό επάγγελμα του Ίατροΰ.
Φαρμακοποιοί.
1)
2)
3)
'4)
δ)
6)
7)
8)
9)

I. Άναστασιάδης
Φλ. Γουναρίδης (πρακτικός)
Δημ. Μικρόπουλος (Ήμιπρακτικός)
Δημ. Σπετσάρης η Γρηγορόπουλος (ήμιπρακτικός)
Χρ. Τ. Τριανt αφυλλί δης (Π α ν . Κων)πόλεως)
Κων. Έμμ. Κομνηνός (Π α ν . Κων)πόλεως)
Ζαφ. Φλ. Ζαφειριάδης (Π α ν . Κων)πόλεως)
Γρηγ. Δ. Γρηγοριάδης (Π α ν . Κων)πόλεως)
Έμμ. Α. Άστρεινίδης (Π α ν . ’Αθηνών).

Νομικοί

■

ή Δικηγόροι.

1) Γ. Ζαφειρόπουλος (Π α ν . Κα>ν)πόλεως). Διετέλεσε υπάλληλος εις
Τουρκικήν 'Τπηρεσίαν. ’Έφθασε μέχρι τοΰ βαθμού βοηθού Διοικητοΰ δηλα
δή μ ουια 6 ί ν η κατά τό έτος 1919; καί μετά τοΰ Έπαρχου ή Κ α ΐ μ μκ ά μ η.
2) ’Αν. Α. Άστρεινίδης Ήμιπρακτικός Δικηγόρος (Δικολάβος)
3) Δ. Χρ. Μοσχόπουλος ή Μόσκογλους (Π α ν . Κων)πόλεως). Έδικηγοροΰσε εις τήν Πόλιν.
4) Άναστ. Δ. Κόκκινος.
5) Ά ντ. Π . Παυλίτης.
Ο ί δύο τελευταίοι διετέλεσαν υπάλληλοι εις την άνωτέραν υπηρεσίαν τοΰ
Δημ. Όθωμανικοΰ Χρέους (D ETTE P U B L IQ U E O T T O M A N S ). Ή σα ν
δέ άριστοι γνώσται τής Τουρκικής γλώσσης. ’Επίσης ώς δικολάβο,ι γιά κοι
νές υποθέσεις εις τά Τουρκικά Δικαστήρια καί ιδίως εις Μπουνάρ - Χισάρ
βπου δικαστικώς υπαγόταν μέχρι τό 1880 ό Σκοπός εργάστηκαν οι άριστοι
Τουρκομαθείς (προ τοΰ 18,80).
6) Δημ. Σταυρόπουλος ή Σακαλής καί 7) 6 Χατζησταυρής X. Χρηστίδης έκ Σκοπού καταγόμενοι.
8) Άριστοκλής Έμμ. Άνδρεάδης, Διδάκτωρ τής Νομικής Σχολής τοΰ
Πανεπιστημίου C O L U M B IA τής Νέας 'Τόρκης οπού καί άσκεΐ τό επάγ
γελμα τοΰ δικηγόρου λίαν επιτύχως.
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Θεολόγοι,
1) Βασίλειος Μαγκριώτης. Έγεννήθη είς Εύκάρυον από μητέρα Σκο
πιανή.'Έμεγάλωσε εις Σκοπόν. Έσπούδασε εις την Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης τής Κωνσταντινουπόλεως. Έχειροτονήθη Ιερεύς καί άνήλθε είς τον άνωτατον ’Εκκλησιαστικόν αξίωμα. Σήμερα είναι Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου.
Π ρο ετών καί συγκεκριμένα τό έτος 1956 έπεσκέφθηκα τον ταπεινόν και
σεβάσμιον ιεράρχην. Ή ταπεινότης του, ή πλούσια του μόρφωσες καί προ
πάντων ή μεγάλη του χριστιανή καρδιά με έγοήτευσαν κυριολεκτικώς. Ή
δράσις του, ώς Μητροπολίτου είς ολους τούς τομείς αποτελεί φωτεινόν παρά
δειγμα δι’ ολους.
2) Κων. Ά π. Βαλιούλης. Κατ’ αρχήν ήταν Μητροπολίτης ΙΜνου καί
Χώρας μετά'δέ μέχρι τού θανάτου του Μητροπολίτης IIισιδείας (1911).
3) Π αν. Χρ. Βαλιούλης. Αιετέλεσε Καθηγητής. Σήμερα εργάζεται ώς
Καθηγητής εις ’Ιδιωτικόν Γυμνάσιον ’Αθηνών.
Φιλόλογοι.
1) Νικ. Κ. Κωνσταντόπουλος: Έσπούδασε είς τό Πανεπιστήμιου ’Α
θηνών. Αιετέλεσε Διευθυντής τής ’Αστικής Σχολής Σκοπού κατά τά ετη 1907
-—1909. Έξελέγη πρώτος Βουλευτής τής έλευθέρας Θράκης (1 Νοεμβρίου
1920) είς τήν περιφέρειαν Σαράντα Εκκλησιών καί μεταγενέστερα βουλευ
τής Σερρών καί ’Αθηνών.
"Εχει πλουσίαν κοινωνικήν καί πατριωτικήν δράσιν. Ώ ς πληροφορούμεθα παρεσημοφορήθη υπό τής Α. Μ. τού Βασιλέατς Παύλου διά πατριωτι
κήν δράσιν.
Θεωρείται άριστός χειριστής τού λόγου καί έξαίρετος συγγραφεύς. Δια
μένει μετά τής οικογένειας του είς ’Αθήνας.
2) Άναστ. I. Παπαστεργ. Οίκονομίδης. Καθηγητής Γαλλικών.
’Α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί .
2) Συμεών Β. Μαλαμής. ’Έπεσε μαχόμενος είς τό Μπιζάνι τής ’Ηπεί
ρου τό έτος 1913. Π ρος τιμήν του μία αίθουσα τής Σχολής Εύελπίδων ’Α
θηνών φέρει τήν ονομασίαν «Αίθουσα Μαλαμή».
2) Κων. Έμμ. Άνδρεάδης
3) Θεόδ. Σ. Αημητριάδης
4) Ά ν. Κ. II ολυμενόπουλος
ο) Στ. Α. Άστρεινΐδης.
Μ η χ α ν ικ οί ■
—- Γ ε ω π ό ν ο ι .
1) Θαλής Β. Άνδρεάδης. Μετέβη είς Γαλλίαν καί Γερμανίαν καί είδικεύθη είς τήν οινοποιίαν καί την επιστήμην τού καπνού. Είναι ένας από τούς
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πρώτους παράγοντας τής ΐδρύσεως καί Διευθύνσεως του Ελληνικού Ιν σ τι
τούτου Καπνού.
2) Καλλίας Α. Χατζανέστης. Έσπούδασε ο>ς Μηχανικός — Ήλεκτοολόγος είς τό Πανεπιστήμιον Λιέγης τού Βελγίου.
3) Μιλτιάδης Α. Χατζανέστης. Έσπούδασε Πολιτικός Μηχανικός είς το
Πανεπιστήμιον τής Γάνδης τοΰ Βελγίου. Διέπρεψε εις τά μηχανικά εογα
τού ’Αξιού (Έ ταιρ. Φαουντέσιον).
4) Νικόλαος Δ. Άναδολής. Έσπούδασε γεωπόνος είς τό Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης. Στα μαύρα χρόνια τής κατοχής σαν φοιτητής, αφιέρωσε
τον εαυτό του ολόκληρο στο εργον τής διασώσεως των 'Ελληναπαίδων πού
έπεινοϋσαν καί άπέθαιναν ατά πεζοδρόμια. 'Ή ταν Διευθυντής στην άμισθη
εθελοντική δουλειά των συσσιτίων των Κατηχητικών Σχολείων, αρχηγός στις
κατασκηνώσεις των ασθενικών παιδιών καί Α ' Γραμματεύς τής Χριστιανικής
Φοιτητικής Ένώσεως (Χ.Φ.Ε.). 'Τ,πηρέτησε ώς ’Έφεδρος Άνθυπολοχαγός
Πυροβολικού. Με τον ασυγκράτητο ζήλο του, έμεινε τό εκπληκτικό απροσπέ
λαστο σύμβολο τού τολμηρού πολεμιστού τού συνειδητού άγωνιστού καί ηγέ
του τού έμπνευστοϋ κάθε ηρωικής άποφάσεως. Ή τα ν ο πρόθυμος εκτελε
στής κάθε ριψοκίνδυνης ένεργείας, αποστολής καί θυσίας. Έμιλούσε πάντα
στους άνδοας του για ιδανικά, για υψηλούς σκοπούς, για ιερές αποστολές
άνωτέρας ποιότητος των γήινων πραγμάτων. Οι στοατιώται του κατάπληκτοι
καί ηλεκτρισμένοι από τά λόγια του τον ένοιωθαν μεγάλο, ανώτερο αδελφό
τους, όταν έπανελάμβανε συχνά: «'Η ουσία τής ψυχής τού ελληνικού λαού,
δεν είναι άλλη παρά παντοτεινή αυτοθυσία κι ατέλειωτη προσφορά στην αν
θρωπότητα. Καί τό βαθύτερο νόημα τής πΐστεως τοΰ Χριστού δεν διαφέρει
απ’ αύτή».
’Έτσι μπορούμε νά νοιώθουμε σ’ δλο τους τό βάθος καί τά τελευταία
επιγραμματικά λόγια του πού ξεψυχώντας έγραψε τό άξιο παλληκάρι με τό
αίμα του στο ιερό χώμα τής Ναούσης: «ΓΙήτε στη μάνα μου νά μήν κλάψη
γιατί πεθαίνω για τήν 'Ελλάδα».
Μέ αυτά τά λόγια ξεψύχησε στα χέρια ενός τραυματισμένου παλληκαριού του (16 Ιανουάριου 1949).
Π εονώντας στήν αιωνιότητα σάν θρύλος, άφησε στη νέα γενεά τον
τύπο τού νέου Σπαρτιάτη πού πεθαίνει αγέρωχος καί αλύγιστος μέ τον πιο
ιερό καί βαθύ σεβασμό πράς τή Μάνα του καί τήν Πατρίδα του. Ή Π α 
τρίδα γιά νά δείξη τήν ευγνωμοσύνη της προς τον συμπολίτη μας Νικόλαον
Άναδολήν έτιτλοφόρησε τήν 168 Μοίρα Πυροβολικού «Στρατόπεδον Ν. Ά ναδολή», ή δέ πόλις τής Ναούσης τιμώσα τό φωτεινό καί λαμπρό παράδειγμά
του, ώνόμασε έναν από τούς ματωμένους δρόμους τών επιχειρήσεων, είς οδόν
«Νικολάου Άναδολή», καθώς καί ή Κοινότης τού Ν. Σκοπού (οπού έμεγάλωσε) τον δρόμον τού πατρικού του σπιτιού.
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Σωματεία.
Στο Σκοπό υπήρχαν πολλά Σωματεία. Κάθε επαγγελματική τάξι είχε τό
Σωματεΐον της, την συντεχνία του (τό έσνάφι του όπως ελεγαν παλαιότερα).
Τέτοιες επαγγελματικές συντεχνίες ήσαν; 1) Των Κεραμοποιών, 2) των
κτιστών, 3) των γεωργών, 4) των αμαξοποιών, 5) των βαρελοποιών, 6) των
παντοπωλών, 7) τών ραπτών, .8) τών υποδηματοποιών καί 9) τών ύφασματοπωλών.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται σέ γενική συνέλευση
μέ δικαίωμα ψήφου όλων τών πολιτών καί οχι μόνον από τήν αστικήν τάξ,ιν
που γινόταν παλαιότερα (πριν από τό έτος 1890).

'Όλες οί συντεχνίες άμιλλώνται ποια θά προσφέρη τά περισσότερα διά
τήν οικονομικήν ένίσχυσιν τών απόρων μαθητών τής Κοινότητος ώστε καί οι
πτωχότερες λαϊκές τάξεις νά μορφωθούν. Επίσης βοηθούν γιά τήν άνέγερσι
τής νέας Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου.
'Όλοι οί Σκοπιανοί ενωμένοι σέ σωματεία προσπαθούν καί γιά τήν ε
παγγελματική του καλλιτέρευσι αλλά καί γιά τήν κοινωνική καί πνευματική
πρόοδο τοΰ τόπου.
Πάνω απ’ όλες τις συντεχνίες βρίσκεται ό Σύλλογος «ΟΡΦΕΤΣ».
Ό

Σύλλογος

Σκ - ο π ο ΰ «ΟΡΦΕΤΣ».

Ό Σύλλογος «ΟΡΦΕΤΣ» ιδρύθηκε τό έτος 1872. 'Όμοιος Σύλλογος
είχε ίδρυθή δύο χρόνια πριν (τό έτος 1870) από τούς Θράκες στήν ’Αθήνα
με τήν επωνυμίαν «Σύλλογος Θρακικός ΟΡΦΕΤΣ».
Έ ν α ς από τούς σκοπούς τοΰ «Θρακικοϋ Συλλόγου» ’Αθηνών ήταν καί
ή ΐδρυσις παρομοίων Συλλόγων εις τήν αλύτρωτον Θράκην γιά ν’ άντιμετωπισθή ό κίνδυνος εκ τής Βουλγαρικής προπαγάνδας καί τής δράσεως τοΰ
κομιτάτου μετά τό Βουλγαρικόν σχίσμα (1870).

Πρώτος λοιπόν τέτοιος μερικός Θρακικός Σύλλογος υπήρξε δ «ΟΡ~
ΦΕΤΣ» τοΰ Σκοπού, έργον κυρίως τοΰ Σκοπιανού ’Ιατρού Θεοδώρου Άσκληπιάδη καί τοΰ Χατζησταυρή Κόντρα συνεργάτου καί άργό,τερον γαμβρού έπ’
ανεψιά τοΰ Άσκληπιάδη.
Ή ώθησις τήν οποίαν έδωσεν 6 Σύλλογος αυτός εις τήν πρόοδον τοΰ
Σκοπού είναι αφάνταστη καί από τότε χρονολογείται ή ανώτερα θέσις τήν
οποίαν κατέλαβεν δ Σκοπός μεταξύ τών άλλων Κοινοτήτων τής πεοιφερείας
Σαράντα ’Εκκλησιών.
Τότε Ιδρύθηκε ή β ι β λ ι ο θ ή κ η , τότε άνηγέρθη τό Ά λ λ η λ ο δ ιδ α κ τ ι κ ό ν Σ χ ο λ ε ί ο ν. Τό τρίτον μέρος τού κτιρίου τοΰ ’Αλληλοδιδα
κτικού Σχολείου προς τήν δυτικήν του πλευράν κατεσκευάσθηκε υψηλότερου
μέ σκοπόν νά χρησιμεύη συγχρόνως καί ώς θεατρική σκηνή διά τήν οποίαν
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αγοράστηκαν από τήν Κωνσταντινούπολιν μέ έξοδα του Συλλόγου «ΟΡΦΕΤΣ»
όλα τά απαιτούμε να (σκηνές, στολές, αυλαίες, παρασκήνια, τροχαλίες κλπ. j
ώστε να είναι δυνατή ή έκτέλεσις οίουδήποτε θεατρικού έργου.
’Α ν α γ ν ω σ τ ή ρ ι ο υ

Σκοπού

Θ ρ ά κ η ς «ΟΡΦΕΤΣ».

Συνέχεια του Συλλόγου «ΟΡΦΕΤΣ» είναι τό ίδρυθέν τον Νοέμβριον
τοϋ 1906 ’Αναγνωστήριου «ΟΡΦΕΤΣ».
Ή δράσις τοϋ ’Αναγνωστηρίου ήταν πολυσχιδής: πατριωτική, θρησκευ
τική, κοινωνική, εκπαιδευτική. Περιέκλειε τά πάντα. Π ρο πάντων επέτυχε
εκείνο πού έπεδίωξε χωρίς νά τό επιτυχή εις τό ακέραιον ό Θρακικός Σύλ
λογος μέ τούς επί μέρους είς τήν Θράκην Ιδρυθέντας Συλλόγους. ’Επέτυχε
έκεΐνο πού προσεπάθησε νά επιτυχή ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κων
σταντινουπόλεως δηλαδή τήν διάσωσιν τής ’Ορθοδοξίας καί της Ελληνικής
φυλής.
Διά τήν άναζωπύρωσιν της Μεγάλης ιδέας. Ιδρύθηκαν εις ολόκληρον
τήν Θράκην τά ’Αναγνωστήρια. 'Ο Σκοπός πρωτοπόρος καί είς τήν ϊδρυσιν
τοϋ ’Αναγνωστηρίου είς τήν περιφέρειαν των Σαράντα ’Εκκλησιών άν όχι
εις δλην τήν Θράκην δικαιωματικά καυχάται, διότι άπετέλεσε παράδειγμα καί
διά τις άλλες Ελληνικές Κοινότητες.
Πρόεδρος τοϋ ’Αναγνωστηρίου έξελέγη ό ’Αριστόδημος Κ. Κωνσταν·1
τόπουλος καί ’Αντιπρόεδρος ό πρωτεξάδελφός του Σϊμος Σ. Σιμόπουλος. Είς
τό εθνικόν εργον τους τούς βοηθούν ό διδάσκαλος ΓΙελοπ. Δ. Βαβατζανίδης,
ό Ζαφ. Φλ. Ζαφειριάδης, φαρμακοποιός, ό Συμ. Φλ. Ζαφειριάδης, ό Βασίλ.
I. Οίκονομίδης, ό Τηλ. Β. Βαλ,ιούλης, ό Βασίλ. Μαλαμής, ό Γ. Άστρεινίδης, δ Ά ρχιμ. I. Οίκονομίδης, ό Ή ρ. Α. Βαλιούλης, άργότερον ό διδάσκα
λος Σωκρ. Α. Βαλιούλης, ό διδάσκαλο; Συμ. Ζ. Συμεωνίδης, οί αδελφοί
Μαργαρ. καί Βασίλ. Μαργαριτόπουλος, ό Εύδ. X. Παπαδοπούλας, ό Π αντ.
Χατξηανδρεάδης, ό Μαυρ. Δ. Μιχαηλΐδης, ό ’Αν. I. Τενεκετζής καί πολλοί
άλλοι.
Είς τό ’Αναγνώστηριον έφιλοξενήθηκε κατά τον Μάϊον τού 190.8 δύο
μήνες προ τής άνακηρύξεως τοϋ Τουρκικού Συντάγματος ό τότε Λοχαγός
Στυλιανός Γόνατα; καί κατόπιν Πρωθυπουργός τής Ελλάδος (1922— 1923)
υπό τήν ιδιότητα τού Έπιθεωρητοΰ των Ελληνικών Προξενείων Θράκης καί
ώρκισεν επί τοϋ 'Ιερού Ευαγγελίου τήν πρώτην τοπικήν Επιτροπήν άγώνος
τήν οποίαν άπετέλεσαν ό Δημ. Τζούρος, ό Ά ρ. Κωνσταντόπουλος καί ό Σ ι
μός Σιμύπουλος. Αυτοί πάλιν μέ τήν σειρά τους έμύησαν άργότερον άλλους,
«αδελφούς».

Κατά τήν χρονικήν αυτήν περίοδον διεξαγόταν «ό Μακεδονικός Άγιον»
(1904— 1908) y.cxl προπαρασκευαζόταν ό Θρακικός Άγων.
Είς τήν περιοχήν Σαράντα ’Εκκλησιών καταρτίσθηκε τό πρώτον άνταρ-
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τι,ΐίόν σώμα μέ αρχηγόν τον Λοχίαν Γεώργιον Κονδύλην άργότερον Π ρωθυπουογόν της Ελλάδος (1926 — καί 1965). Διήλθεν καί αητός από τό Άναγνωστήριον καί έζήτησε την συμπαράσταση' των Σκοπιανών στον Εθνικόν
αγώνα. Πρόθυμα ή Επιτροπή ’Αγώνας τοϋ Σκοπού τοϋ έδήλωσε όπως καί
τό απέδειξε άργότερον, οτι θά βοηθήση μέ όλα τά μέσα την πρώτην Έλληνίκην άνταρτικήν ομάδα ή οποία σκοπόν είχε νά έξουδετερώση την δράσιν
του Βουλγαρικού Κομιτάτου.
Είς τό ’Αναγνωστήριου ελαβον χώραν οί πολυήμερες καί αγωνιώδεις συ
ζητήσεις τών 'Ελλήνων αντιπροσώπων τής περιφερείας Σκοπού προς ύπόδειξιν των τριών εκλεκτόρων τού Δήμου Σκοπού διά τις βουλευτικές εκλογές
τού Νομού Σαράντα ’Εκκλησιών μετά την άνακήρυξιν τού Τουρκικού Συν
τάγματος (8 ’Ιουλίου 1908).
Έπροτάθησαν οί Δημ. Τζούρος, ό Ά ρ . Κωνσταντόπουλος καί Σιμός Σιμόπουλος τούς οποίους ομόφωνα έπεκόρωσε καί ή επίσημος 'ψηφοφορία τού
λαού (πρωτοβάθμιοι έκλογαί) παρά την αντίθετον ψήφον μεγάλου μέρους τού
τουρκικού πληθυσμού τής περιοχής άλλοθεν καθοδηγούμενου.
Την νίκην έώρτασε ό λαός τού Σκοπού μέ διάφορες εκδηλώσεις χαράς,
πρώτες ελεύθερες ελληνικές εκδηλώσεις από τότε πού υποδουλώθηκε είς τούς
Τούρκους. Δυστυχώς όμως ή χαρά τού λαού έκράτησε μέχρι τής δύσεως τού
ήλιου γιά νά ξυπνήση την νύκτα και νά ίδή τό ’Αναγνωστήριου του πού περιέκλειε δλους τούς όραματι,σμούς και τούς πόθους του νά παραδίνεται είς
τις φλόγες.
"Τστερα από όλονυκτιον προσπάθειαν δλων τών κατοίκων τής Κοινότητος κατορθώθηκε νά περισωθή.
’Από πνευματικής καί κοινωνικής απόψε ως τό Άναγνωστήριον προσέφερε τά πάντα.
Είς τούς 1.000 τόμους τών διαφόροιν βιβλίων .τής βιβλιοθήκης τού Α να 
γνωστηρίου εύρίσκαν οί μορφωμένοι Σκοπιανοί την σοφίαν τών προγόνων
καί άπεβαιναν καί αυτοί μέ την σειρά τους οί φορείς τής προόδου.
Ό Σύλλογος τού ’Αναγνωστηρίου μαζί μέ τον Σύλλογον «Κυριών καί
Δεσποινίδων Η Ε Λ Π ΙΣ » ασκούσαν έ'ργον φιλανθρωπίας. Διένειμαν άλευρα
καί άλλα είδη τροφίμων είς τάς πτωχάς οικογένειας τού Σκοπού κατά τις
παραμονές τών Χριστουγέννων καί τού Πάσχα. Περιέθαλπον τούς πτωχούς
καί τά ορφανά παρέχοντες δωρεάν φάρμακα καί ιατρικήν έπίσκεψιν. Τό Ά 
ναγνωστήριον ώργάνωσε καί έσυστηματοποίησε τις λαϊκές εορτές καί πανηγύρεις (παλαΐστρες, καρναβάλια, κάλ,ανδα κ.ά.). Καθιέρωσε τά νυκτερινά μα
θήματα διά τούς άναλφαβήτους. Οί διδάσκαλοι καί οί μορφωμένοι τού Συλ
λόγου πρόθυμα κατήρτιζαν τούς αγραμμάτους συμπολΐτας τους.
Μέ την πρωτοβουλίαν τού ’Αναγνωστηρίου συγχρονίστηκε καί τό πρό
γραμμα τής Σχολής. Τό μάθημα τής Γυμναστικής γιά πρώτη φορά θεωρή
θηκε ισάξιον μέ τά άλλα μαθήματα.
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Ή φοίτησις των παιδιών (άγοριών καί κοριτσιών) έγινε ουσιαστικά (οχι
0>μα>ς τυπικά) υποχρεωτική. Άπηλλάγησαν από κάθε οικονομικήν έπιβάρυνσιν οΐ άποροι μαθηταί καί τό σύστημα των διδάκτρων σχεδόν καταργήθηκε.
’Αποτέλεσμα όλων αυτών των εχιεργετημάτων διά την μόρφωσιν τών παι
διών διών ήταν να άνέλθη ό αριθμός τών μαθητών καί τών μαθητριών κατά
τό 1915 εις χιλίους (1.000) επί ελληνικοί» πληθυσμοί» 6.000 κατοίκων (δηλ.
αναλογία 17 % περίπου). Ό Σύλλογος τοΰ ’Αναγνωστηρίου ανύψωσε τό θέ
ατρο ν τόσον ώστε καί από τά περίχωρα ερχόταν νά παρακολουθήσουν τις θίεατρικές παραστάσεις πού έδιδε ή ώργανωμένη νεολαία τοΰ Σκοπού νά διδα
χθούν, νά μιμηθοϋν καί νά την χειροκροτήσουν.
Τό Άναγνωστήριον λοιπόν αποτελούσε τον ιερόν χώρον οπού εΰρισκε
την πραγματοποίησί της κάθε πατριωτική, θρησκευτική καί πνευματική Ιδέα.
Σύλλογος

Κ υ ρ ι ώ ν καί Δ ε σ π ο ι ν ί δ ω ν

Η ΕΛΠΙΣ.

'Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε τό έτος 1908 μέ πρωτοβουλία τοΰ κ. Νι
κολάου Κ. Κω νσταντοπούλου. Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου ήταν ή έκάστο.τε Δι
ευθύντρια τοΰ Παρθεναγωγείου.
Έβοήθησε διά τήν διοργάνωσιν τών πανηγύρεων. Καθιέρωσε νυκτερινά
μαθήματα διά τής παροχής ειδών διατροφής εις τις πτωχότερες οικογένειες
τοΰ Σκοποΰ. Ένίσχυε, μέ τά έσοδα πού έίχε από τις θεατρικές παραστάσεις,
τά Σχολεία διά νά αγοράσουν βιβλία, γραφική ύλη εις τούς απόρους μαθητάς. Γενικά συμπαρίστατο εις τό πολυσχεδές έργον τοΰ Συλλόγου τοΰ ’Ανα
γνωστηρίου «ΟΡΦΕΤΣ».
ΤΟ

ΘΕΑΤΡΟΝ

Οί Σκοπιανοί κατά τήν περίοδο τοΰ χειμώνα έκτος από τις άλλες δια
σκεδάσεις είχαν καί τό θέατρό τους. Ό Σύλλογος «ΟΡΦΕΤΣ» από τό έτος
1875 άρχισε νά δίδη θεατρικές παραστάσεις διά τις όποιες είχε προπαγαν
δίσει ο Δ)ντής τής 'Ελληνικής Σχολής Σκοποΰ Μιχαήλ Κωνσταντινίδης. Αυ
τός έδωσε διά πρώτην φοράν εις τον Σκοπόν θεατρικές παραστάσεις μέ τούς
μαθητάς του καί μάλιστα εις τήν άρχαίαν γλώσσαν κατά τό υπόδειγμα τών
’Αγγλικών Κολλεγίων (Λουκιανού «Νεκρικοί Διάλογοι» κλπ.). Τις παραστά
σεις έδιδαν εις τό κτίριον τοΰ ’Αλληλοδιδακτικού Σχολείου οπού προς τήν
δυτικήν πλευράν αύτοΰ κατασκευάστηκε τό δάπεδον ύψηλότερον γι’ αυτό τό
σκοπό.

Κατά τό χρονικόν διάστημα τής άνεγέρσεως τοΰ ναού (1902—-1905)
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, τό κτίριον τοΰ ’Αλληλοδιδακτικού Σχολείου έχρησίμευε ώς ναός. Τότε τις θεατρικές παραστάσεις έδιδε ό Σύλλογος εις τό κτί
ριον τοΰ Παρθεναγωγείου διά τής δημιουργίας Ιδιαιτέρας αιθούσης - σκηνής
εις τήν δυτικήν πλευράν αύτοΰ.
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'Η πρώτη παράστασή έδόθη γύρω ατά 1875 μέ την «Μερόπην» τού
Βερναρδάκη δπου τον πρωτεύοντα ρόλον" τοΰ Πολυφόντου είχε ύποδυθή ό
Χατζησταυρής Χαντράς η Χανδρίτης, 6 όποιο; άφησε εποχήν μέ την στομ
φώδη απαγγελίαν του.
Τά πρώτα χρόνια στις παραστάσεις έλάμβανον μέρος μόνον άνδρες. Αυ
τό τό υπαγόρευε ή αυστηρότητα των ηθών τής εποχής εκείνης. ’Έ ργα πού
έπαίχθησαν ήσαν: 1) Ή Κασσιανή, 2) ή Γαλάτεια, τοΰ Βασιλειάδου πολ-,
λες φορές, 3) ΟΙ 'Αρματωλοί καί Κλέφται, 4) ή νύμφη τής Μεσσήνης τοΰ
Σίλλερ, 5) ό ’Αρχιληστής Φλώρος, G) ή Γενοβέφα (μετάφρασις Δημ, Χατζηπαρασκευά (1893), 7) ή Γκόλφω, 8) ή Έσμέ, 9) Ή Xκλάδα, 10) ό χορός
του Ζαλόγγου καί άλλα. Τά τέσσαρα τελευταία δράματα είναι ώς γνωστόν
τοΰ 'θεατρικού συγγραφέα Περεσιάδου Σπυρίδωνα (1864— 1918).
Μετά τό δράμα ακολουθούσε μία κωμωδία. ’Αργότερα μετά τό 1900 έδέχθησαν νά παρουσιαστούν στή σκηνή πρώτα οΐ, διδασκάλισσες καί έπειτα οί
αδελφές των νέων πού είχαν ρόλους. Ή επιτυχία των παραστάσεων τώρα μέ
τήν έμφάνισι τών γυναικών στη σκηνή ήταν μεγάλη. Ή δοάσις αυτή τού
Συλλόγου τών νέων σέ έργα ευγενικά καί κοινωνικά έδωσε τήν ωθησι καί
στις κυρίες καί δεσποινίδες τού Σκοπού νά τούς μιμη-θούν. ’Έ τσι όπως ήδη
άναφέραμε ιδρύθηκε 6 Σύλλογος Κυριών καί Δεσποινίδων «Ε Λ Π ΙΣ » ό όποιος
σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατήρτισε μανδολινάτα μέ τήν Διεύθυνσιν
τής Προέδρου τού Συνδέσμου καί Διευθύντριας τού Παρθεναγωγείου Ε λ
πινίκης Άλεξιάδου καί έδωσε τήν πρώτη θεατρική παράστασι μέ τό έργο «ό
Άθανάσ ιος Δ ιάκας».

Τούς ρόλους όλους άνδρών - γυναικών, τούς ύπεδύθησαν οί μορφωμέ
νες Δεσποινίδες ενώ κατά τά διαλείμματα ή μανδολινάτα έκτελούσε διάφορα
Μουσικά κομμάτια, τά περισσότερα πατριωτικά.
Τό κοινό ασυνήθιστο σέ τέτοιου είδους -ψυχαγωγία, ενθουσιάστηκε τόσο
μέ τό πατριωτικόν περιεχόμενον τής όλης θεατρικής εορτής, πού εις τό τέ
λος τής παραστάσεως έξέσπασε σέ παταγώδη χειροκροτήματα.

Δυστυχώς όμως τήν πνευματική αυτή κίλησι τού Σκοπού καί τήν προο
δευτική προσπάθεια τής νεολαίας ήρθε καί διέκοψε ό σκληρός διωγμός τού
1915.

Ο ί Σ ύ λ λ ο γ ο ι τού

Εξωτερικού.

Μεγάλη τιμή ανήκει εις τούς ξενητεμένους Σκοπιανούς διότι όλοι πλού
σιοι καί πτωχοί έβοήθησαν μέ χρήματα τό Άναγνωστήριον Σκοπού γιά νά
έπιτύχη τού σκοπού του.
Ά πό τήν Άντιζάνην τού Ρωσσικοΰ Τουρκεστάν, οί μεγα/..ο61ομήχανοι
αδελφοί Κωνστ. και Στυλιανός Δ. Βαλιούλη, προσφέρουν σεβαστόν χρημα
τικόν ποσόν διά ν’ άγορασθοΰν όλα τά βιβλία πού είναι απαραίτητα διά τήν
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λειτουργίαν της βιβλιοθήκης too ’Αναγνωστηρίου.
■
’Από την ’Αβησσυνίαν ό Βασιλάκης τοΰ Χατζηγιώργη, από τον Καύ
κασον ό ’Ιωσήφ Γεννάδης, από τό Μεξικό ή Λεμονίτσα Δημ. Κούντρου, από
τό Καζάν τής Ρωσσίας 6 Άναστ. Τοιανταφυλλίδης καί ό ’Ιωάννης Δ. Βαβατζανίδης, άγάλλεται ή ψυχή τους ιιέ την πληροφορία ότι ιδρύθηκε τό με
γάλο αύτό πνευματικό κέντρον για την απολύτρωσε των υποδούλων συμπα
τριωτών τους καί αποστέλλουν γενναιόδωρες προσφορές.
ΟΙ όλίγοι Σκοπιανοί τής ’Αμερικής στέλλουν χρήματα καί ιδρύουν καί
rm rn 'i Σω·1Α"Τ*: *'" U.lllfv0u,pvni, τ η ύ ς Γ η π ίπτύ .ιτ/κς τ η ιι- ,

"Έτσι Ιδρύθηκε μέ πρωτοβουλία τοΰ καλού συμπατριώτου I. Άλ,μπάνη
ό Σύλλογος «ΟΡΦΕΤΣ» τής Νέας Τόρκης καί ό Σύλλογος «ΛΕΩΝΙΔΑΣ»
τοΰ Σικάγου.
ΟΙ

Σύλλογοι

Σκοπιανών

τοΰ

Σικάγου.

Ό Σύλλογος Σκοπιανών τοΰ Σικάγου Ιδρύθηκε τό έτος 1912 μέ την
επωνυμίαν «ΛΕΩΝΙΔΑΣ». Τό δνομα αυτού του Συλλόγου διετηρήθηκε μέ
χρι τοΰ έτους 1926 οπότε ό Σύλλογος αναδιοργανώθηκε καί ελαβε τό όνομα
«Νέος Σκοπός» είς ενδειξιν τοΰ δεσμού προς την νέαν Πατρίδα «Νέον Σκο
πόν Σερρών», όπου έγκατεστάθησαν οι έκπατρισθέντες συμπολϊται.
Κατά την περίοδον 1926— 1927 ό Σύλλογος συνέδραμε διά την άνοικοδόμησιν τοΰ νέου σχολικού κτιρίου είς Νέον Σκοπόν καί κατά τό έτος 193ο
ήλθεν αρωγός είς τό κτίσιμο τοΰ Ιερού ναού τού 'Αγίου Δημητρίου είς την
νέαν Πατρίδα. ’Αργότερα ένίσχυσε καί τον «Ποδοσφαιρικόν 'Όμιλον» τού
νέου Σκοπού τοΰ οποίου Πρόεδρος ήταν 6 Θεολόγης Άνδρονίδης, καί ιδρυ
τικά μέλη ό διδάσκαλός μου ’Ελευθέριος Σιμόπουλος, ό κ. Στέργιος Βαλιούλης, κ. Δημήτριος Οίκονομίδης καί ό κ. Θεόδωρος Πασχαλίδης. ’Αργότερα
μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ήσαν οί κ.κ. Φλώρος Παυλίδης, Φ. Φωτιάδης καί άλλοι.
Ό Σύλλογος «Νέος Σκοπός» τον Σικάγου κατά την διάρκειαν τοΰ Β '
Παγκοσμίου Πολέμου ( 1940— 1944) άπέστειλε δέματα προς τούς συμπατρι
ώτας που υπηρετούσαν στον ’Αμερικανικό Στρατό ώς καί χρηματικές προσ
φορές προς τον ’Αμερικανόν ’Ερυθρόν Σταυρόν.
Τό έτος .1947 άπέστειλε διά τούς μαθητάς τοΰ Σχολείου Νέου Σκοπού
700 ζεύγη υποδημάτων, κάλτσες ώς και πολλά σχολικά είδη.
Τό έτος 1948 άπέστειλε 4.000 δσλλάρια διά την έκ νέου άνοικοδόμησιν
τοΰ Σχολικού Κτιρίου Νέου Σκοπού πού είχε πυρποληθή άπό τούς Βουλγά
ρους κατά την κατοχήν.
Τό έτος 1954 άπέστειλε 1.500 δολλάρια είς την Κοινότητα Νέου Σκο
πού διά την έγκατάστασιν δικτύου ύδρεύσεως.

Διά την χρηματικήν αυτήν προσφοράν ό Σύλλογος έτιμήθηκε μέ τό ΜΕ-
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ΤΑΛΑΙΟΝ ΕΤΣΗ Μ Ο Ν τό όποιον έπε δόθηκε από τον Γενικόν Πρόξενον
trjc 'Ελλάδος κατά τον εορτασμόν τής ’Εθνικής εορτής τον Μάρτιον τοΰ 1959
εΙς τον τότε Πρόεδρον τοΰ Συλλόγου κ. Δημήτριον Μισιρλήν.
Τό έτος 1958 προσέφερεν 1.000 δολλάρια υπέρ τοΰ Γηροκομείου.
Τό έτος 1960 προσέφερε 1.000 δολλάρια δι’ έπέκτασιν τοΰ νέου κτιρίου
τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Σικάγου.
Κατά τά έτη 1961, 1962, 1963 άπέστείλε οικονομικήν ένίσχυσιν εις τον
«Σύλλογον Κυριών και Δεσποινίδων» Νέου Σκοποΰ, όπως βοηθήση τούς άπόοους τής Κοινότητος κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων και Πάσχα.
Σύλλογος Κυριών
Σικάγου.

και

Δεσποινίδων»

Η ΕΛ Π ΙΣ » τ ο ΰ

Ό Σύλλογος αυτός τών Κυριών και Δεσποινίδων ιδρύθηκε τό έτος 1923
καί έλαβε τό όνομα «ΕΑΓΙΙΣ» όπως καί εις τον Σκοπόν τής Θράκης.
'Ο σκοπός τοΰ Συλλόγου «Ε Λ Π ΙΣ » όπως καί τοΰ Συλλόγου «Νέος Σκο
πός» είναι πατριωτικός καί φιλανθρωπικός.
Προσπαθεί να κρατή τούς πατριώτας ενωμένους καί έρχεται, αρωγός είς
τά μέλη πού έχουν ανάγκην συμπαραστάσεως υλικής καί ηθικής.

Επίσης βοηθεΐ φιλανθρωπικά ιδρύματα, συλλόγους, σχολεία, εκκλησίες
καθώς καί μεμονωμένα άτομα. Οι πόροι είναι οΐ συνδρομές τών μελών του
καί ο! εισπράξεις δι’ οργανωμένες διασκεδάσεις πού δίδει είς τά μέλη του
καί τό εύρύτερον κοινό.
Ό Σύλλογος κυριών καί δεσποινίδων Ε Λ Π ΙΣ τό έτος 1949 άπέστειλε
καινουργή ιερά άμφια διά τούς ιερείς τής ’Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου
είς τον Νέον Σκοπόν.
Τό 1954 έστειλε 1.000 δολλάρια είς την Κοινότητα Νέου Σκοποΰ δι’
έγκατάστασιν δικτύου ύδρευσε ως.
Τό 1960, 200 δολλάρια έδωσε δι’ έπέκτασιν τοΰ "κτιρίου τοΰ 'Αγίου
Γεωργίου Σικάγου. ’Απέστειλε καί άλλα χρηματικά ποσά εις Ελλάδα είς διαφόροις; φιλανθρωπικούς Συλλόγους προς άνακούφισιν πασχόντων (πτωχών,
χηρών, ορφανών).
Μέχρι τοΰ 1962 οί δύο Σύλλογοι τοΰ Σικάγου εργάστηκαν ανεξαρτή
τως, συνεργαζόμενοι. όμως διά την έπίτευξιν κοινών σκοπών καί την όργάνωσιν διαφόρων εκδηλώσεων (γεύματα, χοροί, συγκεντρώσεις Π ίκ - Νίκ, Π ρ ω 
τοχρονιάτικη βραδυά κλπ.).
Παλαιότερα υπήρχε στο Σικάγο καί Σύλλογος νέων καί νεανίδων ό
όποιος διετηρήθηκε περίπου 10 χρόνια (1950—-1960).
Οι δύο Σύλλογοι τοΰ Σικάγου από τό έτος 1962 συνεχωνεύθησαν είς
ένα μέ την επωνυμίαν Φιλανθρωπικός Σύλλογος Σκοπιανών Νέου Σκοποΰ ή
«ΕΛ Π ΙΣ».
17

Αποστόλου Λημοσθ. Ψαθα και βασιλικής Μητοακλή—Ψαθα

m

Ή τελευταία μεγάλη τους προσφορά προς την γενέτειρά τους (Νέον
Σκοπόν) είναι ή χορήγησις 9.000 δολλαρίων μετά του Συλλόγου «ΟΡΦΕΤΣ»
τής Νέας 'Τόρκης διά την άνέγερσιν Αναγνωστηρίου καί εις τον Νέον Σκο
πόν. Ό νέος Σύλλογος τον Σικάγου αριθμεί περί τά 110 μέλη (άνδρες ·—■
γυναίκες).
Τό Διοικητικόν Σχιμβούλιον τού «Φιλανθρωπικού Συλλόγου Σκοπιανών
Νέος Σκοπός — ’Ελπίς» αποτελούσαν κατά τό έτος 1964 οί παρακάτω:
’ 1) Κυριάκος Μιχαηλίδης Πρόεδρος.
2) Χρυσούλα Χαμάλη Π ρώ τη ’Αντιπρόεδρος.
3) ’Αριστοτέλης Πετμεζάς Δεύτερος ’Αντιπρόεδρος.
' 4) Μιχαήλ Χαμάλης Πρώτος Γραμματεύς.
5) Μαρία Άλμπάνη Βοηθός Γραμυατέως.

6) Σοφοκλή; Χαμάλης Ταμίας.
7) Ελένη Στανίτσα Βοηθός Ταμίου.
8) Σύμβουλοι:

α) Σθενέλαος Στανίτσας
β) Δημήτριος Μισσιρλής
γ) MAIRT STATHIS
δ) Π α σχόλης Μαγκριώτης
ε) Ειρήνη Πετμεζά.
νέα Διοίκησις από 1.1.1965:
Κυριάκος Μιχαηλίδης Πρόεδρος.
Σθενέλαος Στανίτσας Πρώτος ’Αντιπρόεδρος.
’Αριστοτέλης Πετμεζάς Δεύτερος ’Αντιπρόεδρος.

Ή
1)
2)
3)
4) Φλώρος Φλωρίδης Πρώτος Γραμματεύς.
5) Μαρία Άλμπάνη Βοηθός Γραμματέως.

1

6) Σοφοκλής Χαμάλης Ταμίας.
Σύμβουλοι:

α)
β)
γ)
δ)
ε)

Χρυσούλα Χαμάλη
Μιχαήλ Χαμάλης
Ήλιας Σπυρίδων
Δέσποινα Σερέτη
’Αθήνα' Μαγκριώτη.

Οί Σκοπιανοί του Σικάγου εκκλησιάζονται εις "Αγιον Γεώργιον καί "Α
γιον Δημήτριον.

Γραφεία καί Σχολεία Σκοπιανών δεν υπάρχουν.
1

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

"Οταν γράφεται ή ιστορία ενός τόπου οί πρώτες σελίδες' του βιβλίου τοϋ
τόπου αυτού, είναι αφιερωμένες στήν προϊστορία του. Σπάνια περίπτωσις
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στην Ιστορία ενός τόπου νά μή ύπάρχη προϊστορία. 'Ένα τείχος, μια έπιγραφ ή, ένας τάφος, θά μας δε ίχνη κάτυ απ’ την προϊστορική του ύπαρξ,ι.
"Έτσι κα'ι ή κωμόπολις τοΰ Σκοπού έχει την προϊστορία της.
’Από τα γύρω κάστρα καί τά ερειπωμένα σπίτια πού υπάρχουν, φαίνε
ται- δτι ό Σκοπός εγινε χωριό στις αρχές τοΰ 17ου αιώνα. Τά κατεστραμμέ
να δμως σπίτια έκεϊ κοντά στο Σκοπό φανερώνουν ότι υπήρχε ζωή άπό πριν,
υπήρχαν άνθρωποι πού έδημιούργησαν με την εργασία του έναν άξιόλογον
πολιτισμό.

Τά παλαιά αντικείμενα πού έμειναν δεν αντιπροσωπεύουν μιά μόνον ε
ποχή αλλά πολλές. "Έτσι ή προϊστορία τοΰ Σκοπού είναι στενά συνδεδεμένη
με την ιστορία μιας μεγαλυτέρας έκτάσεως, μιας πιο μεγάλης περιοχής, τής
Θράκης.
Ό Σκοπός σαν ενα μέρος τής Θράκης, ακολούθησε τά Ιστορικά γεγο
νότα όλοκλήρου τής Θράκης, όπως τό είδος ακολουθεί τό γένος.
Δεν υπάρχει καμμία αμφισβήτησις ότι τά ερείπια πού υπάρχουν σέ όλη
τή Θράκη κρύβουν πολλά μυστικά, κρατούν ιστορίες πού μπορούν νά λύσουν
πολλά προβλήματα. "Ομως μόνον ή σκαπάνη τού αρχαιολόγου μπορεί νά
βγάλη άπό τήν τέφρα πού ό χρόνος έ'ρριξε καί έσκέπασε.
Δεν έγιναν τόσες αρχαιολογικές εργασίες, όσες θά ήσαν αρκετές γιά νά
ξεδιαλύνουν τά ιστορικά γεγονότα πού -μένουν τόσο σκοτεινά μ’ ενα σωρό
υποθέσεις.
Θ Ρ Α Κ Η

ΓΕΝΙΚΑ Π Ε Ρ Ι ΘΡΑΚΗΣ
Θέσις

καί

σύνορα

αυτής.

Ή Θράκη γεωγραφικώς άποτελούσε άναπόσπαστον μέρος τής κυρίως
'Ελλάδος άπό όλους δέ τούς συγγραφείς τής άρχαιότητος ονομάζεται Β ό
ρε ι ο ς Ε λ λ ά ς .
Ή σημερινή Θράκη είναι πολύ περιωρισμένη. Κατά τήν άρχαιότητα δ
μως καί κατά τάς διαφόρους έποχάς, ή Θράκη είχε διάφορον έκτασιν καί τά
σύνορά της ήσαν πολύ μεγαλύτερα των σημερινών.
'Ως Θράκη έθεωρούσαν τήν χώρα πού εύρισκόταν προς βορράν τού Π η
νειού ποταμού τής Θεσσαλίας, πού τά βόρεια καί άνατολικά σύνορά της δεν
ήσαν γνωστά. Περιελάμβανε δηλαδή κάπως γενικά καί αόριστα όλες τις χώ
ρες πού βρισκόταν βόρεια τής Θεσσαλίας.
Καταγωγή

των

Θρακών.

Ή άρχή τής ύπάρξεως των διαφόρων ’Εθνών είναι πολύ σκοτεινή, άρ-
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χίζει δέ από την εποχή πού ό άνθρωπο; από την άγρια καί νομαδική ζωή
είσήλθε στην κοινωνική. Άλλα πως καί πότε έγινε αυτή ή αλλαγή;
Ή απάντηση δεν είναι εύκολη. Επίσης δσον αφορά τά Θρακικά φύλα
τά όποια κατοίκησαν την Θράκην κατά την άρχαιοτάτην εποχήν, τά επιστη
μονικά δεδομένα δεν είναι, σαφή καί καθωρισμένα. Είναι γνωστόν δτι τό αν
θρώπινον γένο'ς, άνθρωπολογικά διαιρείται σέ τρεις κυρίως φυλές. 1) Την
Λευκήν ή Καυκασίαν, 2) τήν Κιτρίνην ή Μογγολικήν καί 3) τήν Μαύρην
ή ΑΙθιοπικήν καί τις δύο μεγάλες παραφυάδες: τήν Αμερικανικήν ή Χαλκόχρουν καί τήν Μαλαϊκήν.
Τό 'Ελληνικόν "Εθνος σύμφωνα μέ δλα τά άνθρωπολογικά καί ιστορικά
δεδομένα ανήκει στην Λευκή Φυλή. 'Τπάρχει δέ πολύ μεγάλη πιθανότης δτι
οί πρώτοι κάτοικοι τής αρχαίας Θράκης, ανήκαν στις μεγάλες οικογένειες
των.·: λεγομένων Ίνδοευρωπαϊκών ή Ίνδογερμανικων ή Ά ρίω ν φυλών.
ΟΙ νεώτεροι ιστορικοί καί γλωσσολόγοι έδωσαν τις ονομασίες αυτές. Οί
δροι δμως αυτοί φαίνονται πλημμελείς, διότι δεν περιλαμβάνουν δλους τούς
λαούς πού ανήκαν στο αρχικόν "Εθνος. Προτιμώτερος θά ήτο 6 προταθείς
ορος «Ίαπετικοί Λαοί».
Επειδή δμως έπεκράτησαν οί παλαιοί δροι καί εμείς οί νεώτεροι διά νά
ήμποροΰμεν νά συννενοηθώμεν μεταχειριζόμαστε αυτούς χωρίς διάκρισιν. Ό 
σον αφορά τήν λέξιν «Άρία» είναι ή Α ρχαία Ινδική, καί σημαίνει εύγενής, αριστοκράτης.
Πώς

πήρε

τό δ ν ο μ α

ή Θράκη.

Γιά τήν ονομασία τής Θράκης υπάρχουν οί έξης εκδοχές,
1) Κατά τήν προχριστιανική έποχή ή λέξις Θράκη καί Θράκες ήσαν
συνώνυμα τής λέξεως Θρήσκος καί Θρησκεία, πού έχουν τήν ίδια ρίζα ;ιέ
τήν λέξι τής Ιω νικής διαλέκτου Θρήκη καί Θρηΐκη, οχι δμως μέ τήν σημα
σίαν πού δίδομε σήμερα στήν λέξι Θρησκεία, αλλά μέ τήν έννοιαν τής λα
τρείας του θείου, μέ ύμνους, θυσίες καί τελετές. Είναι πολύ πιθανόν λοιπόν
τό όνομα Θράκη — Θράκες νά δόθηκε από τούς "Ελληνας σέ διάφορα έθνη
πού είχαν ξεχωριστά ονόματα καί αργότερα τό όνομα Θράκη — Θράκες από
τήν ηθική του έννοια μετέπεσε σέ φιλετικό,
2ό Κατά τον Ίώσηπον Φλάβιον, ιστορικόν τοΰ 1ου μ.Χ. αιώνα, τό όνο}ΐα «Θράκη» προήλθεν από τό όνομα Θεΐρα. Ό Θείρας ήταν υιός τοΰ Ίά φ εθ
καί έγγονος τον Νώε (Γενέσεως κεφάλ. 10 παρ.). Λέγει δέ χαρακτηριστι
κά ό Ίώσηπος. «Θείρης δέ Θείρας έκάλεσεν ών ήρκεν, "Ελληνες δέ αϊτούς
Θράκας ώνόμασαν».
3) 'Ο Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, είχε τήν γνώμην ότι ώνομά*
σθηκε Θράκη από τό όνομα κάποιου μυθικού βασιληά πού λεγόταν Θράξ καί
ήταν υίάς τοΰ "Αρεως.

*0 Σκοπός ’Ανατολικής Θράκης

261

4) 5,Αλλη γνώμη είναι εκείνη κατά την οποίαν ή λέξις «Θράκη» παράγεται από τήν σημιτική λέξι (TH R A G H ) πού σημαίνει πόρος. Πόρος ση
μαίνει την χώραν πού βρίσκεται κοντά στο πέρασμα δηλαδή στον Βόσπορο.
5) Κατά τον F A B R E D ’ O LIV ET, τον σοφόν εκδότην των ,«Χρυσών
’Επών» τού Πυθαγόρα, ή λέξις «Θράκη» είναι φοινικικής καταγωγής από τό
φοινικικόν «Ρακχιβά» πού σημαίνει: 6 αιθέριος χώρος, ή τό στερέωμα.
6) Διά τούς ποιητάς όμως καί μεμυημένους τής 'Ελλάδος, όπως ό Π ίν 
δαρος, ό Αισχύλος, ό Πλάτων καί άλλοι τό όνομα «Θράκη» είχε συμβολικήν
έννοιαν και έσήμαι.νε: τήν χώραν τής αγνής διδασκαλίας καί τής ίεράς ποιήσεως, ή οποία πηγάζει άπ’ αυτήν.

Καμμιά από τήν παραπάνω γνώμη δεν μπορεί νά σταθή μόνη της. "Ό
λες έχουν τά αδύνατά τους σημεία. Πάντως ή σημασία τής λέξεως «Θράκη»
έχει σχέσιν μέ όλες τις παραπάνω υποθέσεις.
Γλώ-σσα

Θρακών.

Οί Θράκες ώμιλοϋσαν γλώσσαν άκατανόητον στούς "Ελληνες, Τούτο
φαίνεται από τό εξής γεγονός. Ό Ξενοφών έπιστρέφοντας από τήν Μικράν
’Ασίαν τό 400 π.Χ. έπέρασε από τήν Θράκη καί συνεννοήθηκε μέ τον Βα
σιλέα τής Θράκης Σεύθον τον Β ' διά διερμηνέως. «Π αρήν δέ, λέγει δ Ξε
νοφών, καί Σεύθης βουλόμενος.... καί έν έπηκόω ειστήκει, εχων διερμηνέα».
(Κύρου Άνάβασις Υ Ι Ι ) . ’
Μέ τον καιρό όμως οί Θράκες εξελληνίσθησαν καί κατά τον 2ον μ.Χ.
αιώνα δέν έμειναν από τήν Θρακική γλώσσα παρά μόνον μερικά ονόματα
πόλεων, ποταμών καί προσώπων πού ήσαν καθαρώς Θρακικά όπως «Ούσκουδάμα» (ή σημερινή Άδριανούπολις) «Δορίσκος» «'Έβρος» «Κετρίπολις» «Κότυς» καί άλλα.
"Όσον αφορά τήν γραφήν, οι αρχαίοι Θράκες ουδέποτε έγραψαν τήν
μητρική τους γλώσσα. Μέχρι σήμερον δεν άνεκαλύφθηκε κανένα μνημείο πού
νά φέρη θρακική έπιγραφή, μολονότι ή Θράκη έγινε αποικία των Ελλήνων
από τον 7ον π.Χ. αιώνα.
'Ό λες οί επιγραφές πού άνεκαλύφθησαν στήν Θράκη χρονολογούνται από
τό έτος 360 π.Χ. καί εντεύθεν καί είναι γραμμένες εις τήν Ελληνικήν
γλώσσαν.

Οί Βασιλείς καί οί δυνάστες των Θρακών καλλιεργούσαν τά Ελληνικά
γράμματα.
Επίσης καί τά νομίσματα τών Θρακών χρονολογούνται από τό έτος 480
— 381 π.Χ. καί φέρουν τύπους καί επιγραφές 'Ελληνικές.
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Η Λ Α ΤΡΕΙΑ ΤΩ Ν ΘΡΑΚΩ Ν
Διόνυσος — ο Θεός

του

Οίνου.

Οι αρχαίοι "Έλληνες έπίστευαν σέ πολλούς Θεούς, ενώ οι Θράκες σέ
ολίγους. ’Ελάτρευαν κυρίως τον ’Ά ρην, τόν Διόνυσον, την Άρτέμιδα καί
τον Θεόν "Ηρώα. ΟΙ Βασιλείς των Θρακών ελάτρευαν επί πλέον τόν Έρμήν
καί καυχόνταν οτι κατάγονται άπ’ αυτόν. Συνήθιζαν να όρκίζωνται στο όνο
μά του. ’Από τούς Θεούς αυτούς περισσότερο ελάτρευαν τόν Διόνυσο, Θεόν
των κρασιών καί της γονιμότητος.
Ή μυθολογία αναφέρει πολλούς Διόνυσους. Ό επισημότερος όμως απ’
όλους είναι ο Διόνυσος τής Θράκης. Ό Ιστορικός 'Ηρόδοτος θεωρεί τόν Διό
νυσον-ώς τόν νεώτερον Θεόν τών 'Ελλήνων.
Ό "Ομηρος δεν αναφέρει πουθενά τόν Διόνυσον ώς Θεόν τοϋ Ό λυμ
που άλλα ώς επίγειο Θεόν όπως καί την Δήμητρα, την Θεάν τής Γεωργίας
(Ίλιάδ. 2, 130).
'Η λατρεία τού Διόνυσου μετεδόθηκε από την Θράκη σέ όλη την Ε λ
λάδα καί Ιδίως στην ’Αττική, στην Κόρινθο, στην Λέσβο, Νάξο καί σέ άλλα
μέρη.
'Ιερά εμβλήματα τού Διονύσου ήσαν από τά φυτά ό κισσός καί ή άμπε
λος καί από τά ζώα ό τράγος, ό όνος, ή τίγρις καί τό δελφίνι. Αυτοί πού
έπαιρναν μέρος στις γιορτές τοϋ Διόνυσου έβαζαν στά κεφάλια τους φύλλα
από κισσό καί μετεμφιέζονταν σέ Νατό ρους (δαίμονες), έγύριζαν σέ όλη τήν
πόλι καί έψαλλαν όλοι μαζί Διονυσιακούς ύμνους, με τήν συνοδεία αυλών καί
διαύλων (σημερινή φλογέρα τών βοσκών). Προτιμούσαν τά όργανα αυτά
διότι εκπροσωπούσαν τήν αρχική καί τραχεία μουσική τών Θρακών. Τά πατροπαράδοτα αυτά έθιμα τά έτηροΰσαν μέ θρησκευτική εύλάβεια.
Χαρακτηριστικό τών Διονυσιακών αυτών μυστηρίων καί έορτών ήταν
ή ευθυμία καί ή ζωηρότητα. Κατά τις εορτές αυτές έπιτρέπονταν οι αισχρο,λογίες καί τά χοντρά αστεία. Μερικοί άνεβασμενοι σέ αμάξια έλεγαν τέτοιες
βαρυές αισχρολογίες, ώστε έμεινε καί μέχρι σήμερα ή φράσι «τά έξ άμάξης».
Έτελείωνε ή εορτή πάντοτε μέ τήν διδασκαλία ενός δράματος ή μιας
κωμωδίας.
’Από τήν λατρεία τοϋ Διόνυσου προήλθε τό άριστο καί τελειότατο εί
δος τής ποιήσεως, ή δραματική ποίησι. Μέ τη δραματική ποίησι οι μεγάλοι
τραγικοί έδωσαν στόν κόσμο τά πιο ύψηλά διδάγματα τής ηθικής.
Μυθικοί

ή ρωες

καί

Βασιλείς

τής

Θράκης.

Μυθικοί ήρωες, Βασιλείς καί δυνάστες τής Θράκης άναφέρονται από
τήν προϊστορική εποχή ακόμη. Πότε καί ποϋ εζησαν όμως δεν είναι εϋκολον
νά καθορισθή.

Ό Σκοπος ’Ανατολικής Θράκης

263

Τέτοιοι άναφέρονται ό Διομήδης, βασιλιάς των Βιστώνων γνωστός από
τούς άνθρωποφάγσυς 'ίππους του, ο Κισσεύς ό πατέρας τής Εκάβης. Ή Ε 
κάβη ήταν σύζυγος ταϋ Βασίλειά τής Τροίας Πριάμου. Άναφέρεται 6 Μάρο^νας ό οποίος έφιλ,οξένησε τον ΌΘυσσέα όταν έπέστρεφε από την Τροία
( ’Οδύσσεια 1, 197— 209).
"Άλλος Βασιλιάς καί μάλιστα αρχαιότερος τής Θράκης θεωρείται ό Οΐ~
αγρός, ό πατέρας του Ό ρ φ έα καί τής μούσας Καλλιόπης.
Σύγχρονος του Τρωικού πολέμου ήταν καί ό Βασιλιάς τής Αίνου Πολυμνήστωρ ή Πολυμήστωρ.
Στον Πολυμήστωρα έστειλε 6 Πρίαμος τον νεώτερον υιόν του Πολύ
δωρον με πολλά δώρα για νά σώση αυτούς από τήν προβλεπομένη άλω σι
τής Τροίας.
'Ως μυθικοί βασιλείς επίσης άναφέρονται ό Πόλτυς, ό Ρήσος, ό Τεγύριος, δ Τηρεύς καί άλλοι.
Βάρβαροι

επιδρομείς

κατά

τής

Θράκης.

Προτού ακόμη κτιστή ή Κωνσταντινούπολή (326 μ.Χ.) ή Θράκη μετά
τήν υποδούλωσή της στούς Ρωμαίους, έδοκίμασε πολλές επιδρομές από βάρ
βαρα έθνη. Θά σημειώσωμεν τις σπουδαιότερες. Επιδρομές των Γότθων καί
άλλων βαρβαρικών φυλών έγιναν όταν αύτοκράτωρ τής Ρώμης ήταν δ Φί
λιππος, άραβος τό γένος (244—-249) μ.Χ. καί επί τών διαδόχων τού Δεκίου,
Ούαλεριανοΰ καί Γαλληνοϋ (251— 268 μ.Χ.).
Μετά ένα περίπου αιώνα τό έτος 378 μ.Χ. οί Γότθοι εισώρμησαν καί
έλεηλάτησαν τήν Θράκη. Ό ίδιος ο αύτοκράτωρ Ούάλης έπεσε μαχόμενος
εναντίον τους.· Τέλος κατά τό 382 μ.Χ. κατώρθωσεν δ Μέγας Θεοδόσιος νά
έπιτύχη εΐρήνευσιν μέ τους Γότθους υπό τον όρον νά εγκατασταθούν εις τό
Κράτος του, άλλ’ άναγνωρίζοντες τήν επικυριαρχίαν του.
"Έτσι ή Θράκη επί δύο αιώνας ύπέφερε τά πάνδεινα από τις επιδρομές
τών βαρβαρικών αυτών φυλών.
'Η

Θράκη

κατά

τήν

Βυζαντινή

εποχή.

Αλλά καί μετά τήν διαίρεσιν τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ’Ανατο
λικόν καί Δυτικόν Ρωμαϊκόν Κράτος δεν έπαυσαν οι επιδρομές κατά τής
Θράκης. Έ πί αύτοκράτορος Θεοδοσίου (408— 450) εισώρμησαν στή Θράκη
οί Ούνοι, έπί δέ αύτοκράτορος Αναστασίου (491— 515 μ.Χ.) οί Βούλγαροι.
’Επί τής Βασιλείας τού ’Ιουστινιανού (527— 565 μ.Χ.) έλεηλάτησαν τήν
Θράκην οί "Άνται ή οποία ήταν Σλαυϊκή φυλή. Οί Σλαΰοι καί οί Ούνοι έ
καναν επιδρομές από τό έτος 550 έως τό 578 μ.Χ. Ά πό δέ τού 583— 602
μ,Χ. εισώρμησαν επανειλημμένα)ς κατά τής Θράκης οί "Άβαροι. Κατά τό

2C4

’Αποστόλου Δηιΐιοσδ. Ψαθά καί Βασιλικής Μητοακλή—Ψα·9α

626 μ,Χ. ό Χαγάνος λεηλατώντας την Θράκη έφδασε μέχρι τής Κων)πόλεως
την οποίαν έπολιόρκησεν. Οι Βούλγαροι μαζί μέ τούς Σλαύους κατά τό έτος
687 μ.Χ. εισέβαλαν στην Θράκη δπου τούς ένίκησε ό ’Ιουστινιανός ό Β '.
ΟΙ Βούλγαροι εσυνέχισαν τις επιδρομές τους κατά τής Θράκης και
κατά τά έτη 758, 765 καί 773 αλλά συνάντησαν την δαραλέαν άντίστασιν
του αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τού Ε ' και επανειλημμένους έταπε ινώδη σαν
απ’ αυτόν.
"Ενδοξοι ήσαν οι πόλεμοι κατά των Βουλγάρων καί επί τής βασιλείας
του Άέοντος τοϋ Ε ' (,813— 820). Ό Λέων ένίκησε αυτούς παρά την Με·1
σημβρίαν τής Θράκης καί συνομολόγησε ταπεινωτικήν δι’ αυτούς ειρήνην τό
817 ή οποία έκράτησε μέχρι τό 893 μ.Χ.
’Από τό έτος 893 μ.Χ. άρχισαν καί πάλιν οι πόλεμοι κατά των Βουλ
γάρων καί Ισταμαι η σαν τό έτος 927 μ.Χ. δταν Βασιλεύς των Βουλγάρων ή
ταν δ Συμεών.
’Επί αύτοκράτορος Νικηφόρου (923— 969 μ.Χ.) επανελήφδησαν οι πό
λεμοι 6 οποίος επέτυχε νά είσβάλη στήν χώρα τους καί νά τούς ταπεινώση.
Ό Ιωάννης Τσιμισκής μετά συνεχείς νίκες κατά τό έτος 971 μ.Χ.
έξεδίωξε τούς Ρώσους καί έκαμε την Βουλγαρία χώρα υποτελή τής αυτο
κρατορίας.
Τό έτος 977 π.Χ. άποστάτησαν οΐ Βούλγαροι καί οί πόλεμοι εναντίον
τους εσυνεχίσθησαν, επί Βασιλείου τοΰ Β ' τοΰ Βουλγαρακτόνου ό οποίος
υπέταξε τήν Βουλγαρίαν'τό 1014.
Οί Βούλγαροι τό έτος 1197 μ.Χ. ενώθηκαν μέ τούς Βλάχους μέ αρχη
γόν τον Ίωαννίτσην, 'ίδρυσαν ανεξάρτητον κράτος καί από τότε επανέλαβαν
τις επιδρομές κατά τής Θράκης.
’Έτσι ή Θράκη έδέχθηκε αλλεπαλλήλους έπιδρομάς από τούς Σλαύους
καί άλλους λαούς πού προαναφέραμε. ’Αργότερα έπαθε καταστροφές ή Θρά
κη καί από τούς Φράγκους οί όποιοι επέτυχαν νά κυριεύσουν καί τήν Κωνσταντινούπολι (1204 μ.Χ.).
Περισσότερον όμως άπ’ δλους τούς επιδρομείς ελεηλάτησαν τήν Θράκη
οί Σλαΰοι καί οί Βούλγαροι (679 μ.Χ.) οί οποίοι καί πρώτοι περιέκοψαν
τά προς βορράν σύνορα τής Θράκης.
Οί "Ελληνες άνεκατέλαβαν τήν Κων)πολιν από τούς Φράγκους τό 1261
μ.Χ. ’Από τότε καί έπειτα επαδε καταστροφές ή Θράκη από τούς Καταλανούς
καί έπειτα από τούς Τούρκους.
Τούς Τούρκους εξόντωσε δ Φίλης Παλαιολόγος παρά τήν Καλλίπολιν
βοηδούμενός από τούς Σέρβους καί' Γενουαίους. Κατά τό 1348— 1349 μ.Χ.
δ Σουλτάνος των Τούρκων Ό ρχάν, Ιπωφεληδείς από τούς εμφυλίους πολέ
μους των Βυζαντινών αύτακρατόρων εγκατεστάδηκε στήν Καλλίπολι άπ’ ο
πού όρμώμενοι οί Ό σμανΐδαι Τούρκοι έλεηλατοϋσαν τήν Μακεδονίαν καί τήν
Θράκην. Ό Μουράτ πού διαδέχδηκε τό έτος 1359 τον πατέρα του Ό ρχάν

'Ο Σκοπός Ανατολικής Θράκης

265

δεν περιωρίστηκε μόνον στη λεηλασία τής Θράκης άλλα έπεχείρησε καί νά
ύποτάξη αυτήν. Κατέλαβεν τούς ΑΙγός ποταμούς τής Θράκης, τον Πύργον,
ιό Διδυμότειχον καί τελευταία τό 1361 την Άδριανούπολιν την οποίαν έκαμε
καί πρωτεύουσαν τού Τουρκικού Κράτους.
Έσυνεχίσθηκε έπειτα ή κατάληψις τής Θράκης από τούς δύο στρατη
γούς τού Μουράτ, τον αρνησίθρησκο 'Έλληνα Γαζή Έβρενός καί τον Τούρ
κον Λαλά Σαχίν. 'Ο πρώτος κατέλαβε την Κομοτηνήν καί ολόκληρον την
Δυτικήν Θράκην καί ό δεύτερος έκυρίευσε την Φιλιππούπολιν καί την περιο
χήν γύρω απ’ αυτήν. Τέλος μετά αλλεπαλλήλους πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως έπήλθε ή άλωσις αυτής από τον Μωάμεθ τον, Β ' τον Μάϊον
τού 1453 (Τρίτην 29η Μαΐου 1453).
Μετά τήν άλω σι τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή Θράκη έγινε χώρα
Τουρκική.

*Ο

Σκοπός

επί

Τουρκοκρατίας.

Πότε έγινε χωριό ό «Σκοπός».
Ό ιστορικός Στέφανος ό Βυζάντιος ό όποιος εζησε τον 6ον μ.Χ. αιώνα
εις τό Γεωγραφικό λεξικό γράφει «Σκόποι πόλις Θράκης.... τό Εθνικόν Σκοπηνοί».
Δεν είναι ομιος επακριβώς καθωρισμένον άν στήν πόλι «Σκόποι» τής
Θράκης έκτίστηκε άργότερον τό χωριό «Σκοπός». Πάντως κάπου εκεί πρέ
πει νά κτίστηκε. Διά τήν Ιστορίαν τής πόλείος «Σκόποι» τίποτε τό συγκεκριμένον δεν γνωρΐζομεν. Διά τούτο αρχίζομεν τήν Ιστορίαν τής Κοινότητος
Σκοπού τής ’Επαρχίας Σαράντα ’Εκκλησιών τού Νομού Άδριανουπόλεως Ά ν.
Θράκης.
Ό Σκοπός έγινε χωριό μετά τό 1700 μ.Χ. Ή ανάγκη τής δημιουργίας
τού Σκοπού, προήλθεν από τις ληστρικές επιδρομές των Γκριτζαλήδων καί
Ντελημπάσηδων καί άλλων τουρκικών συμμοριών κατά των γύρω υπαρχόν
των μικρών συνοικισμών.
Διά νά ήμπορούν ν’ αμυνθούν οι γύρω τής θέσεως τού Σκοπού συνοι
κισμοί στις ληστρικές επιθέσεις ήλθαν καί έγκατεστάθησαν όλοι μαζί στην
τοποθεσία εκείνη πού πήρε τό όνομα Σκοπός.
Αύτοί οί συνοικισμοί ήσαν τό λεγόμενο Κάστρο είς άπόστασιν μιας ώρας
περίπου προς βορραν τού Σκοπού, τό Λαρνάκι είς άπόστασιν μισής ώρας
προς άνατολάς τού Σκοπού καί τό Νεοχώρι είς άπόστασιν τριών τετάρτων
τής ώρας προς δυσμάς αυτού.
Πιθανόν νά ήλθαν καί άτομα ή ομάδες άπό μακρύτερα μέρη, ίσως από
τήν Χίο διότι μία συνοικία τού Σκοπού έφερε τό όνομα Σακιζλή, πού υπήρχε
καί στή Χίο.
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Πως

πήρε

τ ό δ ν ο μ α «Σκοπός».

'Ο Σκοπός εύρίσκεται μέσα σέ μια λαγκαδιά ανάμεσα σέ δυο μικρούς
λόφους.
'Ο χώρος αυτός ήταν άλλοτε ένα πυκνό δάσος από πτελέες (καραγάτσια) καί αποτελούσε καταφύγιου ληστών. Λείψανα τού παλαιού δάσους εαώζοντο μέχρι τελευταία, επτά μέ οκτώ καρανάτσια κατά μήκος τής ανατολι
κής όχθης τοΰ ποταμού ό όποιος περνά μέσα από τό χωριό.
Διά νά- περάσουν οι οδοιπόροι, οί διαβάται, μέσα από την χαράδρα, ε
πειδή υπήρχε ό φόβος των ληστών, προηγείτο ένας ανιχνευτής, ένας σκοπός.
Οι άλλοι περίμεναν νά ίδούν ιόν σκοπόν νά βγαίνη στον ανατολικό λόφο όπου
υπήρχε ένα ξέφωτο που από την έμφάνισι τοΰ σκοπού έπήρε τό όνομα Φα
νερωμένη. Έάν ό σκοπός έφανερωνόταν απέναντι σώος, ήσαν βέβαιοι ότι δεν
υπήρχαν λησταί. καί ήμπορούσαν άφοβα πλέον οί οδοιπόροι νά διαβούν την
χαρμδρα. ’Έ τσι άπέμεινε στο χωριό πού αργότερα κτίστηκε εκεί τό όνομα
«Σκοπός» από τον ανιχνευτή, τον σκοπό πού περνούσε πρώτος την χαράδρα.
"Αλλοι πάλι λένε ότι έτοποθετούντο «σκοποί» επάνω στους λόφους οί
όποιοι μέ διάφορα σήματα έγνώρίζαν την απέναντι σκοπιά την διέλευσι των
όδοιπόρων. 'Ό λα αυτά αποτελούν παράδοσιν γιά την ονομασία τοΰ χωριού
Κιρτζαλήδες.
’Από τά μέσα τοΰ 17ου αιώνα έλυμαίνοντο ολόκληρη την περιοχή Σκο
πού — Σαράντα Εκκλησιών, διάφορες συμμορίες. Τέτοιες συμμορίες ήσαν
οί Ντελημπάσιδες, οί Γενίτσαροι, οί Μπαγτατζήδες καί οί Μποσταντζήδες.
Οί Ντελημπάσιδες μέ αρχηγόν τον Καρά - Φεϊζή έλεηλάτησαν καί έπυρπόλησαν τον Σκοπόν. Τότε επυ,ρπολήθη καί ή εκκλησία τού 'Αγίου Γ'εωργίου.
"Ομως τό μεγαλύτερο κακό έπ ροξένη σαν οί Κιρτζαλήδες ή Γκριτζαλήδες.
Έλέγοντο έτσι διότι καταγόταν από τό χωριό Κίρτζαλη τής Θρακικής Ε πα ρ
χίας Γκιουμουλτζίνας (Κομοτηνής). Αυτοί έσκόρπισαν παντού τον φόβο, την
φρίκη καί τον τρόμο μέ τά ακατονόμαστα μαρτύρια εις τά όποια υπέ
βαλαν τούς κατοίκους τών ελληνικών χωριών γιά νά μαρτυρήσουν πού έκρυ
βαν τά χρήματά τους καί νά τά αρπάξουν. Έλεηλάτησαν πάρα πολλά χωριά,
τον Σκοπόν, την Ήράκλειαν, την Πέτρα, την Γέννα, τό Σκεπαστόν καί τό
Εύκάρυο.
’Επί πολλά χρόνια έδεχόταν τις ληστρικές επιθέσεις από τις βαρβαρικές αυτές συμμορίες τά ελληνικά χωριά τής Τ ουρ κοκρ ατουμέ ν ης Θράκης.
Τό καταστρεπτικό έργο τών Γκρι.τζαλήδων έκράτησε μέχρις οτου έθανατώθηκ,ε από κάποιο βοσκόπουλο ό τελευταίος αρχηγός του, ό Γιντζέ Βοϊβόδας.
Μετά τον θάνατο τοΰ αρχηγού τους διεσκορπίσθησαν καί έχάθησϊΓντ-Ηύ
τσι άπηλλάγη ή περιοχή από την φοβερή αυτή μάστιγα.
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ΟΙ "Ελληνες οι οποίοι αποτελούσαν τον πλέον μορφωμένον και πλού
σιον λαόν από τούς άλλους υποδούλους λαούς εις την Τουρκίαν, έπανειλημμένως είχαν προσπαθήσει ν’ αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους. ’Αλλά κατ’
άρχάς ένομισαν οτι θ ’ αποκτούσαν την ελευθερία τους με την βοήθειαν των
ξένων. "Οταν όμως από τά γεγονότα πού συνέβη.σαν έπείσθησαν οτι οί ξένοι
μόνον εις τά συμφέροντα τους απόβλεπαν καί μεταχειρίζονταν τούς "Ελληνας
ώς όργανα διά τούς σκοπούς των, επήραν την μεγάλη άπόφασι μόνοι τους
νά έπιδιώξουν την άπελευθέρωσί τους. Π ρός τούτο Ιδρύθηκε ή Φιλική Ε 
ταιρία ή οποία πολύ γρήγορα άπλωσε τούς πλοκάμους της εις ολην την υπό
δουλη* Πατρίδα.
Πολλοί Σκοπιανοί ήσαν μεμυημένοι εις την Φιλικήν Εταιρείαν.
Γ ι’ αυτό κατά τήν έπανάστασι,ν έξηγέρθησαν καί οί Σκοπιανοί διότι ό
πανελλήνιος πόθος τής ελευθερίας έφλόγιζε καί τις δικές τους καρδιές. Δεν
ύπελόγιζαν καθόλου τό γεγονός ότι ήσαν πολύ κοντά εις την Πρωτεύουσαν
τού Τουρκικού Κράτους καί θά άπέ6αινε άκαρπη ή προσπάθεια τους διότι
πολύ γρήγορα θά κατέφθαναν τά τουρκικά στρατεύματα. "Ετσι καί εγινε.
Τουρκικός στρατός κατέφθασε αμέσως καί συνέλαβε 15 Σκοπιανούς οί όποιοι
έθεωρήθησαν πρωτοαίτιοι τής έξεγέρσεως. Φρικτή ήταν ή τιμωρία τους. "Ο 
λοι έκρεμάσθησαν.
Ά πό τούς άπαγχονισθέντας γνωρίζομεν μόνον τά ονόματα τού Σχολά,ρχου και Έξάρχου Π α π α -Ά ν δ ρ έ α καί'τού προύχοντος Σΐμο - Τσορμπατζή.
Ό Παπανδρέας κρεμάστηκε στον περίβολο τού ναού τού Ά γιου Γεωργίου.
Τό σεπτό του σώμα εκρεμόταν άπό τό κλωνάρι μιας πτελέας (καραγάτσι) επί
δύο ήμέρας προς εκφοβισμόν των κατοίκων. Ά πό τό ίδιο κλωνάρι εκρεμόταν
τό «μεγάλο σιδερένιο σήμαντρο» πού έκτυπούσε επί 70 ετη (μέχρι τού 1890)
για νά ύπενθυμίζη τήν μεγάλη προσφορά γιά τήν Ιλευθερία τού ’Εθνομάρ
τυρα Π απα - Άνδρέα.
'Ο Σΐμο - Τσορμπατζής έκρεμάστηκε εμπρός εις τό σπίτι του. Κατ’ άλ
λην όμως εκδοχήν πού θεωρείται πιθανωτέρα (οδηγήθηκε εις Μπουνάρ - Χισάρ οπού δικαστικώς υπαγόταν ό Σκοπός γιά νά δικασθή δήθεν ώς μεμυημένος τής Φιλικής 'Εταιρείας. Έδικάσθηκε με θάνατο δε’ αποκεφαλισμού.
Κλιμαϊκός

Πόλεμος

(1854— 1856).

Ά πό τις αρχές τού 18ου αίώνος ή ’Οθωμανική αυτοκρατορία άρχισε νά
παρακμάζη καί οί πλούσιοι λαοί τής Ευρώπης επεδίωκαν εδαφικά οφέλη.
Έ τ σ ι άρχισε ζωηρός ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων Δυνάμεων ποια θά
ήταν ή μεγάλη κληρονόμος.
’Αποτέλεσμα αυτού τού ανταγωνισμού ήταν καί ό Κριμαϊκός. Πόλεμος.
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'Αφορμήν όμως διά την κήρυξιν του Κριμαϊκού Πολέμου απετέλεσεν ό ·γαλλορωσσικός ανταγωνισμός εις τούς 'Αγίους Τόπους.
Μέ το μέρος τής Γαλλίας έτάχθηκε καί ή Ά.γγλία. Κατά την διάρκειαν
του πολέμου οί Άγγλογά/.λοι διεσκορπίσθησαν εις όλα τά χιοριά καί τάς
πόλεις τής· Θράκης, μάλλον γιά νά προφυλάγουν την Κωνσταντινούπολιν από
ένδεχομένην Ρωσσικήν εισβολήν. Ό πόλεμος έκράτησε δύο έτη καί έληξε εις
βάρος τής Ρωσσίας μέ την συνθήκην των ΓΙαρισίων (150 Μαρτίου 1856).
Ή Κοινότης Σκοπού δέν επαιθε τίποτε κατά την διάρκειαν του Κριμαϊκού
πολέμου καί τούτο τό οφείλει εις την συνετήν θέσιν πού έλαβε ό κοινοτικός
άρχοντας τής εποχής εκείνης Γιαννάκο - Τσορμπατζής, απέναντι των Ά γγλογάλλων.
Έ πί πλέον εΐχεν ή Κοινότης όπως καί άλλες Ελληνικές Κοινότητες τής
Θράκης διπλήν ωφέλειαν οικονομικήν καί εθνικήν.
Οικονομικήν μεν διότι μέ τήν διετή παραμονήν των Άγγλ.ογάλλων έπλούτισεν αρκετά όχι μόνον ή Κοινότης Σκοπού άλλ’ ολόκληρος ό ελληνισμός
τής Θράκης.
Εθνικήν δέ, διότι έτονώθηκε τό ηθικόν των υποδούλων έλλήνων προς
ανεξαρτησίαν.
Ρ ω σ σ ο τ ο υ ρ κ ικ ό ς

πόλεμος

(1877— 187.8).

Κατά τήν διάρκειαν τού 18ου αιώνας δύο πολέμους έκανε ή Ρωσσΐα ε
ναντίον τής Τουρκίας. Κατά τον πρώτον πόλεμον (1828—1.829) επέβαλε είς
τον Σουλτάνον τήν άναγνώρισιν τού ανεξαρτήτου ελληνικού Κράτους καί τήν
παροχήν ελευθεριών είς τις παραδουνάβιες χώρες. Ό δεύτερος πόλεμος
(1877— 1878) έληξε μέ τήν συνθήκην τού 'Αγίου Στεφάνου διά τής οποίας
έδημιουργεΐτο απέραντο Βουλγαρικό Κράτος. Αυτή ώς γνωστόν αναθεωρή
θηκε είς τό Συνέδρων τού Βερολίνου καί περιωρίσθηκαν τά σύνορα τού Βουλ
γαρικού Κράτους ώς καί ή κυριαρχία καί αυτονομία του.
Κατά τον δεύτερον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον ή Κοινότης Σκοπού έλαβε
ενεργόν μέρος.
Ά πό τήν Πλεύνα, καταδιωκόμενοι Τούρκοι πρόσφυγες (Γκιότσια) κα
τέβαιναν προς τά κάτω καί έπεχείρησαν νά κάνουν επιδρομές εναντίον τού
Σκοπού. Οί Σκοπιανοί άντεστάθηκαν μέ σθένος έπί τρεις μήνες (Νοέμβριος
1877 — ’Ιανουάριον 1878) μέ δλ.α τά υπάρχοντα μέσα. Έτοποθέτησαν γύρω
στην κωμόπολι πελώρια δοχεία καί σκεύη οινοποιίας, βαρέλια «τήνες»( 12) «λη
νού ς»(3) καί άλλα παρόμοια αντικείμενα Αμύνθηκαν γενναία καί επέτυχαν
νά κατισχύσουν των λυσσαλέων επιθέσεων των άτακτων τουρκικών στιφών.
1. «Τήνα» — είδος κινητής λότξας στ άφυλων.

2. «Ληνός» (μεγάλο ξύλινο κιβώτιο τοπούετούμενον έπί αμαξών και χρησιμεϋον
διά τήν μεταφοράν καί σύνθλιψιν των σταφυλών.
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Έ καναν και επιθέσεις εναντίον των άτακτων τούρκων. Πολλοί Τούρκοι συγ
κεντρώθηκαν εις τά «Τουρκολήμορα» έ'ξω από την κωμόπολι καί έζήτησαν
από τούς Σκοπιανούς νά τούς δώσουν μόνον ένα οδηγό για νά φύγουν μέ
την ύπόσχεσι οτί δεν θά τούς ενοχλήσουν. Τούς έδωσαν οδηγό καί οί τοΰρκοι
έφυγαν. Έ τ σ ι άπηλλάχτηκαν από τον κίνδυνον. Νομιζομεν πώς αξίζει τον
κόπο νά σημειωθή τό παρακάτω ποίημα σχετικό με τον Ρωσσο.τουρκικό πό
λεμο όπως τό διεφύλαξε ή μνήμη τού θείου μας Θεοκλή Σκαρλάτου ηλικίας
7 0 ετών.
Ρωσσοτουρκικός πόλεμος.
Στα 1800 καί στά έβδομηνταοχτώ
κατέβηκε ή Ρωσσία νά κάνη τό καλό.
Ε ννιά χιλιάδες γκιότσια καί ακόμα εκατό
πατήσανε τή Γέννα καί τό καλό χωριό,
πού είχε τις καμάρες, τά κρύα τά νερά
Φεΰγουνα ό κόσμος στ’ 'Αγιάννη τό βουνό
φεύγουνα καί τά κορίτσια στην άκρα στο Σκοπό.
Βγήκαν τά παλληκάρια, τά Σκοπιανά παιδιά
πήραν τά κοριτσάκια τά παν στο μαχαλά.
Άντήστε (πάντε) παλληκάρια μπρε Σκοπιανά παιδιά
πάρτε καί τις γυναίκες καί τά μωρά παιδιά.
Μάς πήραν τόν Π εγιάδη τής Γέννας τό Γιατρό,
Τάξε Π εγιάδη μ’ τάξε σεντούκια τά φλουριά.
Τάξε Έλεγκωμ’ τάξε καί όλα τά φλουριά
ίσως καί μέ γλυτώσης π ’ αυτήν την τσερ'κεζιά.

Βουλγαρικά

Κομιτάτα.

Μετά τόν Ρωσσοτουρκικό πόλεμο οι ομογενείς τής Θράκης έζούσαν κα
λά, προώδευσαν σέ όλους τούς κλάδους τού πολιτισμού (εμπόριο, τέχνες, γράμ
ματα) καί κατώρθωσαν περισσότεροι νά εισέλθουν στην Διοίκησι τού Τουρ
κικού Κράτους. ’Έ τσι είχαν μεγάλη ελευθερία. "Ολα έπήγαιναν καλά προς
την πρόοδο καί την δημιουργία όταν μακρυά από την Θράκη είς την Σόφιαν,
τό έτος 1894 ιδρύθηκε από ομάδα, διανοουμένων τό Βουλγαρικό κομιτάτο.
Σκοπός του ή έξόντωσις τού ελληνικού στοιχείου τής περιοχής Μακεδονίας,
Δυτικής καί ’Ανατολικής Θράκης.
Τό Βουλγαρικό αυτό Κομιτάτο έστειλε είς την Μακεδονία καί την Θρά
κη άντιπροσίύποΛίς γι.ά νά έξεγείρη τόν βουλγαρικό πληθυσμό.
Στην αρχή παρουσιάσθησαν οικονομικές δυσκολίες διά την δράσι του.
ΟΙ αντιπρόσωποι όμως συνεκέντρωσαν ελεεινούς τύπους κι’ άρχισαν την λη
στεία.
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Πολλές ομάδες ληστών κομιτατζήδων έδρασαν είς την περιοχήν Σκο
πού Σαράντα ’Εκκλησιών ώς πλησιεστέρας προς την Βουλγαρίαν. Στην αρχή
έλήστευαν μόνον ελληνες για νά μή εξερεθίσουν τις τουρκικές αρχές. Π ρ ά 
γματι αυτές έδειξαν παντελή αδιαφορίαν για τήν δράσι των βουλγαρικών
κομιτάτων και για τις ληστείες πού έπάθαιναν οί Χριστιανοί υπήκοοι.
Βλέποντας ή Βόυλγαρική Κυβέρνησις τήν αδιαφορία αυτή τής Τουρ
κίας καί τήν (αδράνεια των τούρκων χωροφυλάκων, συνεν νοήθηκε μέ τήν
Ρωσσική καί έκαναν έπανάστασι αληθινή πού τήν μετέβαλαν όμως σέ ψεύ
τικη, ότι δήθεν »γινε από τοπικούς παράγοντας για πολιτικούς λόγους.
’Έτσι εφθασαν επιφανείς οπλαρχηγοί Κομιτατζήδων όπο>ς ό Σισμανωφ
στην Βιζύη, ό Π ετρώφ στήν Τύρνοβο καί ό Ά γγελώφ στην Άγαθούπολι.
Αυτοί έδωσαν θάρρος είς τούς βουλγάρους τής Θράκης, τούς έπρομήθευσαν
δπλα καί τούς παρώτρυναν νά κάνουν επιδρομές καί λεηλασίες είς τα χωριά
καί νά σκοτώνουν τούς χωροφύλακες καί τούς υπαλλήλους τής Τουρκικής Κύ
βε ρνήσεως.
Έλήστευσαν καί κατέσφαξαν πολλούς. Συνήθως συνελάμβανον εύπορους
καί ζητούσαν λύτρα. Έ πί 5 ολόκληρα χρόνια έδρασαν ανενόχλητα τά βουλ
γαρικά κομιτάτα. Κατόπιν έκινήθηκε ή Τουρκική Κυβέρνησις γιά ν’ αντιμε
τώπιση ένόπλως τά βουλγαρικά κομιτάτα. ’Αρκετός τουρκικός στρατός είχε
συγκεντρωθη στην περιοχή Σκοπού - Σαράντα ’Εκκλησιών μέ σκοπό νά είσβάλη στο βουλγαρικό έδαφος άμέσως μετά την κήρυξιν τού πολέμου. "Ομως
ή Βουλγαρική καί Ρωσσική Κυβέρνησις άρνήθηκαν τήν συμμετοχή τους στην
έπανάστασι καί έτσι πόλεμος δεν έγινε καί οί Τούρκοι δέν ήμπόρεσαν νά
ικανοποιήσουν τήν επιθυμία τους νά εισβάλουν στήν Βουλγαρία.
Ό ’Αριστόβουλος Χριστίδης γιά τήν επαναστατική δράσι των βουλγάρων γράφει τά εξής: «Τό 1903 κατά μήνα Αύγουστον είς τήν περιφέρειαν
Σαράντα ’Εκκλησιών, είχε γίνει υπό των Βουλγάρων απόπειρα έπαναστάσεως. ‘Από τήν Βουλγαρία μετεφέροντο λαθραίως όπλα καί πολεμοφόδια. Τά
θπλα αυτά μετέφερον είς τήν πόλιν καί τά χωριά εντός φερέτρων ιιέ ίερεϊς
καί συγγενείς κλαίγοντας. Ό Τουρκικός στρατός παρετήρησεν δτι τά φέρε
τρα ήσαν σκεπασμένα πράγμα τό όποιον δέν συνείθιζον οί Χριστιανοί. Λιά
τούτο μίαν ημέραν ετρεξαν εις τό Νεκροταφείων ενός χωρίου, άπεκάλυψαν τό
φέρετρον, κατέσχον τά όπλα καί συνέλαβον όλους τούς παρακολουθούντας τήν
κηδείαν. Τότε ή Τουρκική Κυβέρνησις διά νά καταστρέψη καί λεηλατήση τά
βουλγαρικά χωριά μετέφερεν ενα τάγμα ’Αλβανών, τό όποιον κατά πρώτον
έφθασεν είς Άδριανούπολιν. 'Ό τα ν ,είσήλθε είς τήν πόλιν, ήρχισε νά λεηλατή τά καταστήματα τής αγοράς καί προεκάλεσε μεγάλην τρομοκρατίαν μέχρι
σημείου πού ν’ αρχίσουν οί έν τή αγορά νά κλείνουν τά καταστήματά των καί
νά φεύγουν εις τάς οικίας των,
■ Έ πί τέλους έπενέβη ό στρατός καί ή ’Αστυνομία καί μετά δυσκολίας
κατώρθωσαν νά τούς συλλάβουν καί νά τούς περιορίσουν μέχρι τής δύσεως
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τοΰ ήλιου οπότε τους άπέστειλαν εις Σαράντα ’Εκκλησίας, οπού έφθασαν τήν
πρωίαν τής άλλης ημέρας ή όποια ήτο Κυριακή.
Μόλις είσηλθον εις τήν πόλιν ετρεξαν είς τήν αγοράν, ή όποια επί Τουρ
κοκρατίας ήτο ανοικτή και τάς Κυριακάς καί έορτάς καί ήρχισαν καί εδώ
λεηλασίας. “Αλλοι πάλιν διεσκορπίσθησαν εις τάς 'Ελληνικός συνοικίας καί
συνελάμβανον τούς μεταβαίνοντας εις τήν λειτουργίαν καί έπιστρέφοντας έξ
αυτής καί άφήρουν απ’ αυτών τά χρήματα, τα ωρολόγια καί τά δακτυλί
δια των.
j
“Αλλοι ’Αλ.βανοί ετρεξαν εις τά πλησίον Βουλγαρικά χωριά καί αφού
τά ελεηλάτησαν τά έπυρπόλησαν καί οι φλόγες έφαίνοντο τήν νύκτα από τήν
πόλιν των Σαράντα ’Εκκλησιών.
Καθ’ δλην τήν ή,μέραν οι κάτοικοι τής πόλεως έμειναν κλειδωμένοι εις
τάς οΙκίας των καί τήν άλλην ημέραν έξήλθον αφού έβεβαιώθησαν ότι τό
"Αλβανικόν Τάγμα είχε πλέον άπομακρυνθή τής πόλεως».
Οί Βούλγαροι, κάτοικοι των χωρίων από τις συνεχείς αρπαγές καί διώ
ξεις των Τούρκων αναγκάσθηκαν νά φύγουν εις τά βουνά. Καί μετά τήν
άμνηστείαν πού τοΰ έδόθηκε πολλοί βούλγαροι έμειναν στά βουνά καί έσυνέχισαν τις ληστείες καί τούς φόνους εις βάρος Ελλήνων καί Τούρκων.
Οί Βούλγαροι κομιτατζήδες πού εύρισκόταν στά βουνά δεν έπαυαν νά
έρχωνται σ’ επικοινωνία με τούς ομογενείς τους για νά τούς προετοιμάζουν
προς έξέγερσιν.
Ελληνικά

Κομιτάτα.

Μετά τήν αποτυχίαν τής Βουλγαρικής έπαναστάσεως, οί Βούλγαροι κο
μιτατζήδες περιέτρεχαν τήν Θράκη καί έκτος .από τις ληστείες καί φόνους πού
έκαναν είς βάρος των Ελλήνων τούς έπίεζαν νά άσπασθοΰν τό Βουλγαρικό
σχίσμα. Έ πρεπε λοιπόν νά έκόηλωθή εκ μέρους των 'Ελλήνων άμεση καί ε
πείγουσα άντίδρασι μέ ένα μεγάλο αγώνα γιά τήν προστασία του Ελληνι
κού στοιχείου καί τήν άνύψωσι τοΰ εθνικού φρονήματος των 'Ελλήνων σέ
οσα μέρη τής Θράκης άρχισε τούτο νά χαλαρώνη.
Στο έργο αυτό έπρωτοστάτησεν ό Γεώργιος Κονδύλης, ’Επιλοχίας τότε
τοΰ Ελληνικού στρατού (ό κατόπιν Πρωθυπουργός τής Ελλάδος 1926 καί
1935). ’Εμφανίστηκε στην αρχή κατά τήν Άγαθούπολι τής Μαύρης Θαλάσ
σης (τότε τουρκική καί σήμερα Βουλγαρική) ώς πράκτορας κονιάκ ΚΑΜ ΠΑ.
11Ηλθε στο βουλγαροτουρκικό αυτό μεταίχμιο, γιά νά έρευνήση τό πεδίον καί στά δύο κράτη, όπου έπρόκειτο νά δράση επαναστατικά. ’Εκεί συνελήφθη ΰπό των τούρκων, απέδειξε όμως οτι ήταν πράκτορας κονιάκ καί άπελύθη. Τόν άλλο χρόνο εμφανίστηκε σάν δάσκαλος αύτή τη φορά και μέ τό
ψευδώνυμο Νικόλαος Ζάγκας, είς τά δύο χωριά Γιάτρος καί Σοργάς τής ε
παρχίας Βιζύης. Στην πραγματικότητα όμως ήταν κατηχητής και έμπνευστής
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τής επαναστατικής εναντίον των ■Βουλγάρων δράσεως, παντού δπου έπήγαινε. ’Έκανε την νύκτα ταχείες μετακινήσεις στον Σκοπό, στην Γέννα, στη
Βιζύη, στην Σα ρακί να, στο Σκεπαστό, στις Σοφίδες, στο Κρυόνερο, στο
Σαράι, στο Σαμάκοβο, στην Μήδεια, στις Σαράντα Εκκλησίες.
Πρόθυμα ή «’Επιτροπή άγώνος» τού Σκοπού έδήλω,σε εις τον μεγάλο
πατριώτη. Γεώργιον Κονδύλην ότι θά εχη άμεριστόν την συμπαράστασιν τών
Σκοπιανών εις τον ’Εθνικόν .αγώνα πού άρχιζε και εις την Θράκην.

Καί πραγματικά, πλήρης καί παραδειγματική ήταν ή προσφορά τών
Σκοπιανών στον Εθνικόν αγώνα,
'Ο αρχηγός τής μιας ενόπλου δυνάμεως (διότι είχε καί άλλες ομάδες
τό ένοπλο σώμα τού Γεωργίου Κονδύλη) πού ζή ακόμη στην Σινδο τής Θεσ
σαλονίκης καί λέγεται Θεόδωρος Άμπατζόπουλος γνωστός ώς «Καπετάν Θε
όδωρος» μοΰ έδήλωσε κατά τήν επίσκεφί μου στο σπίτι του τά έξης: «"Οτι
νά γράψης για τήν συμμετοχή τών Σκοπιανών στον Θρακικό αγώνα, δεν εί
ναι υπερβολή. Προσέφεραν πολλά, περισσότερα άπ’ όσα μπορούσαν. Λυτά
τά υπογράφω καί με τά δυό μου χέρια».
Κατόπιν μοΰ διηγήθηκε σχετικά μέ τήν δράσι του στην Θράκη, πώς έσκότωσε τον άρχικομιτατζή Σισμάνωφ, μετά τον Ντίκωφ οΐ οποίοι, αρκετά
χρόνια έδρασαν καί έδημιοΰργησαν μια βαρειά καί κακή ατμόσφαιρα γιά τήν
ζωή τών ’Ελλήνων τής Θράκης.
Μετά μοΰ έδειξε έγγραφα από τά όποια φαίνεται πώς ήταν αρχηγός
όμάδος, έγγραφα έμπιστευτικών αποστολών, δίπλωμα απονομής μεταλλίων,
διάφορα αναμνηστικά μετάλια καί άλλα πολλά.
Έκλεισε ή συζήτησις μέ αυτά τά λόγια: «Π άλι είμαι έτοιμος παρά τά
80 χρόνια μου νά μπω μπροστά γιά νά ξαναπάρωμε τήν Θράκη». Καί σε
γενομένη παρατήρηση τής καλής συζύγου του Μανιώς ότι είναι πιά γέρος,
είπε: «Μπορώ, πολύ μπορώ. Ό Θεός θά μοΰ δώση τήν δύναμι νά πάω καί
νά οδηγήσω τά νέα παιδιά στα βουνά καί στά λαγκάδια πού τά γνο>ρίζω τό
σο καλά καί μέ θυμίζουν τόσα πολλά».
Τήν στιγμή εκείνη είχε μεταρσιωθή σέ νέο παλληκάρι, όπως πραγμα
τικά ήταν «λεβέντης» πού πολλά σημάδια μένουν ακόμη συήν γεροντική κορ
μοστασιά του.
"Τστερα από τήν μικρή αυτή παρέκβασι πού έκάναμε γιά νά τιμήσωμε
όπως μάς έτίμησε ώς Σκοπιανούς μέ τά παραπάνω λόγια του, ό Θρακιώτης
αγωνιστής Θεόδωρος Άμπατζόπουλος, ξαναγυρΐζουμε στο θέμα μας.
Ό Γεώργιος Κονδύλης ώργάνωσε τον ένοπλο αγώνα χωρίς νά άναλά6η 6 ίδιος ενεργό δράσι. ΤΗταν αρχηγός τού αντάρτικού σώματος τής πε
ριοχής Σκοπού, Σαμακοβίου καί Βιζύης.
Π ρωτοπαλήκαρα τού Κονδύλη, ήταν εκτός από τον Θεόδωρον Άιιπατζόπουλο, πού καταγόταν από τήν πατρίδα τού ποιητή Βιζυηνοΰ. τήν Βιζύη
ό Δημήτριος Γ. Μανωλόπουλος από μητέρα Σκοπιανή καί από πατέρα Πε-
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χρινό, έγκα Γεστημένος από νεανικής ηλικίας εις τον Ξηροπόταμον (Κουρού
]>ίτερέ) πολύ πλησίον τοΰ Σκοπού καί ό ’Αριστείδης Κωνσταντίνου από τό
Κο^όνερον τής Βιζύης ό όποιος έπεσε ήρωϊκά μαχάμενος εις την μάχην τοΰ
Σ ι μ ι τ λ ή (15 ’Ιουλίου 1913),
Γενικός όμως οργανωτής τοΰ Θρακικοΰ άγώνος ήταν ό τότε Λοχαγός
καί κατόπιν Πρωθυπουργός τής Ελλάδος (1922— 1— 24) Σ τ υ λ ι α ν ό ς
Γ ό ν α τ ά ς. ’Έφθασε τον Μάρτιον τοΰ 1907 εις την Θράκην καί άνέλαβε
υπηρεσίαν ώς Γραιιματεύς εις τό Ελληνικόν Προξενεΐον Άδριανουπόλεως
μέ τό ψευδώνυμον Σ τ έ ρ γ ι ο ς Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ.
Εΐχε βοηθούς πάρα πολλούς καί ενθέρμους ζηλωτάς τους Μητροπολίτας
Άδριανουπόλεως Πολύκαρπον, Σαράντα ’Εκκλησιών ’Αγαθάγγελον, Βιζύης
’Άνθιμον, τους διδασκάλους των Ελληνικών Σχολείων καί άλλους.
Λίγες εβδομάδες μετά την άφιξί του ό Στέργιος Γρηγορίου ώργάνωσε
στην Άδριανούπολι (τό τότε Δεδέ - Ά γάτσ) μια συγκέντρωσι. Στην σύσκεψι
έκλήθησαν νά λάβουν μέρος οι Μητροπολΐται Σαράντα ’Εκκλησιών, Βιζύης,
Άδριανουπόλεως καί άλλα σπουδμΐα πρόσωπα. Στην σύσκεψι άπειρασίσθη όοιστικά ή ϊδρυσις τής μυστικής επαναστατικής όργανώσεως μέ τον τίτλον
«Πανελλήνιος Όργάνωσις» καί κατηρτίσθη τό πρόγραμμα δράσεως τής όρ
γανώσεως αυτής.
Επίσης στην σύσκεψι αυτή άπεφασίσθη καί ή διάρθρωσίς της. Ή άνωτάτη Διοίκησις θά εύρισκόταν στην Α θήνα καί θά ήταν, εντελώς άγνωστος
εις τα κατώτερα κλιμάκια. Δευτέρα βαθμίδα θ' αποτελούσαν τά «Ανώτερα
Κέντρα», πού θά ήσαν τά Ελληνικά προξενεία τά όποια θά διηύθυναν τον
αγώνα. Τρίτη βαθμίδα θά ήταν τά «Κέντρα» πού θά την αποτελούσαν (ορι
σμένοι κάτοικοι τών πόλεων. Τετάρτη βαθμίδα ιθά ήσαν «αί ’Επιτροπαΐ» πού
συμμετείχαν κάτοικοι τών χωρίων.
Τά μέλη όλων αυτών τών βαθμιδών καί επομένως τής Πολιτικής Ό ρ 
γανώσεως θά (ονομαζόταν «αδελφοί».
Τέλος άπεφασίσθη όπως ό Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Πολύκαρπος
άνάλάβη τήν ήγεσίαν καί την διεύθυνσιν τοΰ άγώνος καί ό «Στέργιος Γρηγο
ρίου» την στρατιωτικήν ήγεσίαν.
Ό Γρηγορίου άρχισε αμέσως τήν δράσι,ν χωρίς καμμιά απολύτως «ρ
γοπορία διά τήν ϊδρυσι τών «Κέντρων» καί τών «’Επιτροπών» εις τις πόλεις
καί. τά χωριά τής Ανατολικής Θράκης αλλά καί διά τήν μύησιν τών αδελφών.
Μόλις έφθανε σε κάθε πόλι ή χωριό έμυοΰσε τούς διδασκάλους, τούς
ιερείς καί τούς προκρίτους. Έσχημάτιζε δΓ αυτών επιτροπές καί ανέπτυσσε
εις τά μέλη τό πρόγραμμα καί τον τρόπο τής εργασίας τους.
Τον Μάϊον τοΰ 1908 έφτασε καί εις τήν Κοινότητα τοΰ Σκοποΰ. Μέσα
εΐς τό περίφημου «Αναγνωστήριου» οίρκισεν επί τοΰ 'Ιεροΰ Ευαγγελίου τον
Πρόεδρον τής ’Εφορείας τών Σχολών Σκοποΰ, ιατρόν Δημήτριον Τζοΰρον,
τον Πρόεδρον τοΰ Αναγνωστηρίου «ΟΡΦΕΤΣ» ’Αριστόδημον Κωνσταντό18
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πουλον, τον Διευθυντήν των Σχολών Σκοποί}, Σΐμον Σιμόπουλον, οι όποιοι
άπετέλεσαν την «’Επιτροπήν» τής Πολιτικής ’Οργανώσεως είς τον Σκοπόν.
Ή επίλεκτος αυτή πατριωτική «τριάδα» έμύησεν πολλούς αδελφούς. ’Αρ
χηγός τής ενόπλου αντάρτικης όμάδος τού Σκοπού ήταν ό Ιω άννης Βαξεβάΐ'ης. Άποθηκάριος τού κομιτάτου ήταν ό ’Ιωάννης Θεοδωρίδης ή Κοϋντρος, μετέπειτα Δήμαρχος τού Σκοπού;
"Ολα τά όπλα εύρισκόταν μέσα στο σπίτι του καί απ’ έκεΐ τά παρελάμβαναν οί αντάρτικες ομάδες. Είς τό σπίτι του συνεδρίαζαν οί αντάρτες με
τήν «’Επιτροπήν Άγώνος» τής Κοινότητος. Καθ’ όλην την διάρκειαν τής
δράσεως των Ελληνικών Κομιτάτων εμπρός είς τό σπίτι του ήταν άνηρτημένη ή Ρωσσική σημαία διότι ήταν Ρώσσος υπήκοος καί οι Τούρκοι δεν εί
χαν τό δικαίωμα νά ενεργήσουν έλεγχον.
"Ετσι άρχισε μια ολοκληρωμένη εθνική κίνησι σ’ ολόκληρη τήν Θράκη.
Ό Γρηγορίου μόλις έπέστοεψεν είς τήν Άδριανούπολιν κατετόπισεν τον Μη
τροπολίτην Πολύκαρπον για τ’ αποτελέσματα των περιοδειών ώς καί για τήν
συγκρότησι τής πρώτης αντάρτικης όμάδος μέ αρχηγόν τον Θεόδωρον Άμπατζόπουλον είς τήν περιοχήν Βιζύης.
Ή «Πολιτική Όργάνωσις» άπεφάσισε οπωσδήποτε νά συγκροτήση ένο
πλες δυνάμεις, άλλα ό εξοπλισμός καί ο εφοδιασμός αυτών τών ομάδων δεν
ήταν καί τόσον εύκολος, διότι οί οικονομικές δυνατότητες τής όργανώσεως
ήσαν ακόμη ισχνές.
Ή ανώτατη Διοίκησις τού 'Ελληνικού Κομιτάτου πού εύρισκόταν στήν
’Αθήνα άν καί πήρε πολύ γρήγορα έκθεσιν τού Γρηγορίου σχετικά μέ τις
ένέργειές του καί τήν άπαίτησιν χρημάτων καί όπλων, άργησε δύο περίπου
μήνες ν’ άποστείλη χρήματα, πράγμα πού έδυσκόλευε τούς ιθύνοντας τής
«Πολιτικής Όργανώσεως» νά οργανωθούν όπως ήθελαν. ’Εκείνο πού τούς
έδυσκόλευε πιο πολύ ήταν ό εξοπλισμός.
Ό Κωνσταντίνος Κοι<κίδης μάς δίδει μιά άμυδρά εικόνα τού τρόπου
μέ τον όποιον οί Θρακιώτες παρελάμβαναν τά όπλα.
Τά ιστιοφόρα τά μετέφεραν είς τήν Θρακικήν ακτήν κοντά στήν Μάκρη
τής Άλεξανδρουπόλεως, καί έκεΐ τά παράχωναν στήν άμμο. Οί μεμυημένοι
Θράκες ερχόταν στήν ακτή, άνακάτευσαν τήν άμμο, παρελάμβαναν τά όπλα
καί τά μετέφεραν είς τό εσωτερικόν. ’Αλλά ή μεταφορά αυτή τών όπλων εις
τό εσωτερικόν δέν ήτο καί τόσον εύκολη καί υπάρχουν περιπτώσεις πολύ δρα
ματικές.
Κάποτε άπεστάλησαν από τήν ’Αθήνα 4 ματλιχερσενάουερ γιά τήν άνταρτική ομάδα τής Βιζύης. Τά όπλα ήσαν κρυμμένα μέσα σ’ ένα κιβώτιαν
σαπουνιών. Οί πρόξενοι Άδριανουπόλεως Κίμων Αιαμαντόπουλος καί τών
Σαράντα Εκκλησιών Κ. Ντάσιος (1908) είχαν είδοποιηθή διά τήν προώθησιν τών όπλων είς τήν Βιζύην. Τό κιβώτιον εφθασε είς τον Σιδηροδρομικόν
Σταθμόν. Τσιφλίκιοϊ, οπού σταθμάρχης ήταν ό Διομήδης Ίατρόπουλος. Τότε
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ο Μητροπολίτης Βιζύης ’Άνθιμος άπέστειλε μύνημα είς τον Ίατρόπουλον πού
έλεγε: «'Άμα ελθη τό κιβώτιον νά ειδοποίησης τον Κλεϊτον νά στείλη άνθρω
πον νά τό παραλαβή». Ό Ίατρόπουλος έτοποθέτησε τό κιβώτιον στην απο
θήκη κα'ι ύστερα από λίγο ό Κλεΐτος έστειλε εναν Τούρκον πού τό παρέλαβε
και τό μετέφερε στις Σαράντα Εκκλησίες. Α π ’ εκεί τά όπλα προωθήθηκαν
εις την Βιζύην.
Καί από την Κωνσταντινούπολιν ή «Πολιτική Όργάνωσις» ένίσχυε με
κάθε τρόπο τις πρώτες αντάρτικες ομάδες τής Θράκης.
Ό συμπατριώτης μας Άνδρέας Β. Άνδρεάδης, άφηγεΐται τό έξης περιστατικόν για την προμήθεια οπλών από την Κωνσταντινούπολιν.
«Είς τον Σκοπόν συνεστήθη μία ’Επιτροπή άγώνος τής οποίας Ταμίας
ήταν 6 πατέρας μου Βασίλειος Άνδρεάδης. Ή Επιτροπή αυτή έφρόντιζε
διά τήν διαμονήν και διατροφήν τού υπό τον Καπετάν Θεόδωρον Ά,μπατζόπουλον Ελληνικού Κομιτάτου. 'Ως διαμονή' ώρίσθη ή έν τή συνοικία Σακιζλή
ακατοίκητος οικία μας κατά τήν άφιξιν τού κομιτάτου είς τήν κωμόπολίν
μας. Ό πατέρας μου άπέκρυπτε από έμενα τήν ύπαρξιν τού Κομιτάτου, διότι
τότε ήμουν μικρός μαθητής τού Δημοτικού Σχολείου. Π α ρ ’ ολα ταύτα εγώ
μυρίστηκα τήν ύπαρξιν τού κομιτάτου καί έκρυβα μέσα μου τό μυστικό καί
ήσθανόμην μεγάλην χαράν. "Οταν έγινε τό σύνταγμα (10 ’Ιουλίου 1908)
νομίζοντας δτι μάς άπεδόθησαν αί έλευθερίαι μέ πήρε ό πατέρας μου από τό
χέρι καί μέ ωδή γη σε σέ μια κρύπτη άπ’ δπου έβγαλε δύο δπλα πολεμικά τό
ενα τουρκικό μαρτίνι και τό άλλο Ρωσσικό καπακλί,δικο μαζί μέ πολλά ψυσσίγγια. Καί τά δύο τά είχε από τον Ρωσσοτουρκικό πόλεμο. Δυστυχώς οί ε
λευθερίες πού νομίζαμε δτι θά έχουμε ώς εκ τού Τουρκικού Συντάγματος άπεδείχθησαν φρούδες, διότι μέ τό Σύνταγμα οι νεότουρκοι έξήγειραν τον σω
βινισμόν των Τούρκων και τότε ήρχισάν νά στραβοκυττάζουν μέ κάποια εχθρα
τήν προοδευτικό τη τα τού Ελληνικού πληθυσμού. Είς τάς άρχάς Νοεμβρίου
190,8 για πρώτη φορά ό πατέρας μου μέ πήρε μαζί του στήν Κωνσταντίνούπολι άπ’ οπού έμπορεύετο είδη νεωτερισμών. Ή ’Επιτροπή τού Κομιτάτου
ανέθεσε στον πατέρα μου μαζί μέ τά εμπορεύματα νά προμηθευθή από τήν
Κωνσταντινούπολιν 40 γκράδες προς εξοπλισμόν των κατοίκων καί έν συνε
χεία νά φέρουν καί άλλα όπλα. Θυμάμαι πήγαμε στο Γαλατά καί εκεί μέσα
σ’ ένα χάνι ήταν έν,ακατάστημα πού προμήθευεν πολεμικά όπλα. Ό πατέρας
μου διότι τά εύρήκε ακριβά (έκόστιζαν τρεις λίρες χρυσές) ήγόρασε τρία
μόνον δπλα γκρα, τού ιππικού, τά οποία παρελάβαμε εγώ τό ένα καί τά δύο
ό Στέφανος Άναστασιάδης καί τά φέραμε στο χάνι Άνανιάδη δπου- ενοικιά
ζαμε αποθήκη προς συγκέντρωσιν των εμπορευμάτων. Θυμούμαι δτι τά τα
κτοποιήσαμε μέσα σέ κιβώτια, ανάμεσα είς όμβρέλλες πού είχαμε αγοράσει καί
τά φυσίγγια, ανάμεσα σέ καρούλια ραπτικής. Έστείλαμε τά εμπορεύματα, 12
κιβώτια έν ολω είς τον Σταθμόν προ; φόρτωσιν καί έπιατρέψαμε είς την πα
τρίδα μας. Τήν 21ην Νοεμβρίου πρωί τά Είσόδια τής Θεετόκου, έλάβαμε ένα
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τηλεγράφημα από τις ’Αστυνομικές 'Αρχές Άρκαδιουπόλεως, οπού έφθασαν
τά εμπορεύματα. Ζητούσαν ν’ ανοίξουν τά εμπορεύματα δι’ έρευναν. Κάποιος
καθώς φαίνεται έπρόδωσε τό μυστικόν. Τότε ό πατέρας μου εκάλεσε τον έξάδελφόν του Βασίλειον Μιχαλακίδην, άνθρωπον έξυπνον, τετραπέρατον, εις
τον οποίον ανέθεσε την δύσκολη αυτή αποστολή, άφοΰ του παρέδωσε τά κλει
διά των κιβωτίων. Οΰτος έφθασεν αυθημερόν εις τον σταθμόν Άρκαδιουπόλεως καί παρέδωσε τά κλειδιά, άφοΰ άφήρεσε τά δύο κλειδιά των κιβωτίων
όπου εύρίσκοντο τά όπλα. ’Άνοιξαν τά κιβώτια εις τά όποια ώς ήτο φυσικόν
δεν άνεύρον τίποτε καί άπέμεινον ν’ ανοίξουν καί τά άλλα δύο κιβώτια, οπότε
ό θειος μετέβη δήθεν εις τήν αγοράν νά εύρη κλειδιά καί έπιστρέφοντας πα
ρέδωσε πέντε - έξ κλειδιά μεταξύ των οποίων άνεκάτωσε και τά δύο κλειδιά
των κιβωτίων. ’Άνοιξαν καί τά υπόλοιπα δύο κιβώτια είς τά όποια ευτυχώς
δεν άνεκάλυψαν τίποτε, διότι αυτοί ζητούσαν πολλά όπλα. Είχαν πληροφο
ρίες διά 40 γκράδες καί δεν έψαχναν λεπτομερώς. ’Έβγαζαν καθώς μάς εΐπεν ό θειος μου, από τήν άκρη διάφορα μπακέτα εως τό βάθος καί έφ’ οσον
δέ δεν εύρίσκαν τίποτε τά έτοποθετούσαν καί πάλιν στήν θέσι τους.
Σέ μια στιγμή πού ένας τζανταρμάς σήκωσε ενα βαρύ δέμα με φυσίγγια
τό άντελήφθη ό θείος μου καί τό προσήκωσε για νά ψανη πολύ βαρύ. Ό
τζανταρμάς ή ρώτησε καί είπε «μπου άγίρ νέντιρ άτζαμπα» αυτό είναι βαρύ
τί είναι άραγε; ό θείος μου άπήντησε: μάκαρα όλατζάκ νέ όλατζάκ (καρού
λια θθναι, τί άλλο θάναι). Καί έτσι έκλεισαν τά κιβώτια καί- έφορτώθηκαν
είς παραλαβήν μας ευγνωμονώντας τον Θεό πού τούς τύφλωσε καί δεν βρή
καν τίποτε. Τά τρία ό'πλα γκρα έδόθησαν εις τούς μακαρίτας ήδη Δημήτριον
Τζαΰρον ιατρόν, Δημήτριον Γανίτην Έμποροκτηματίαν καί είς τον Χριστό
δουλον Μόσχογλου επίσης έμπορον. Τόσος ήταν ό ενθουσιασμός μας, ώστε
κατά τάς συγκεντρώσεις εις φιλικά σπίτια τραγουδούσαμε τον θούριον: «*Ω
λυγερόν καί κοπτερόν σπαθί, μου» καί τον ’Εθνικόν "Τμνον παραμερίζοντας
τά κάδρα από τούς τοίχους όπισθεν των οποίων ήταν ζωγραφισμένη επί τού
τοίχου ή 'Ελληνική σημαία.
Μέ αυτές τις δύσκολες προϋποθέσεις άρχισε ό απελευθερωτικός αγώνας
των Θρακών. Είχε γενικευθή σέ ολόκληρη τή Θράκη, καί επέτυχε νά εξόν
τωση όλες τις βουλγαρικές ομάδες των κομιτατζήδων καί ν’ άπαλλάξη τήν
Ελληνικήν Θράκη από τό Βουλγαρικόν μίασμα.
’Επίσης μέ τήν ευφυΐα πού διακρίνει τούς Θράκες κατόρθωναν νά ξε
φεύγουν από τά δίκτυα τής Τουρκικής αστυνομίας καί δικαιοσύνης. Τέτοια
επεισόδια άναφέρονται πολλά. Εμείς θά σημειώσωμε μόνον έναν πού αφορά
τήν Κοινότητα Σκοπού.
Αυτό τό επεισόδιο τό αφηγήθηκε 6 άμαξας τού Κονδύλη, Νικόλαος Π απαϊωάννου. «Μια φορά λέει, ό Δεσπότης τής Βιζύης μέ ειδοποίησε νά πάιο
σ’ ενα χωριό, τον Σκοπόν καί νά πάρω .μερικούς αντάρτες. 'Ετοίμασα τό αμά
ξι από βραδύς καί τήν χαραυγή έφυγα γιά νά πάρω τούς αντάρτες πού εΐ-

277

Ό Σκοπός ’Ανατολικής Θράκης

χαν τελειώσει την σύσκεψί τους. Π ρ ιν ξεκινήσω έριξα-, λίγη στάχτη καί νερό
στά παράθυρα του αμαξιού μου — βλέπετε έκεϊνο τον καιρό τ ’ άμάξαχ είχαν
παράθυρα καί οι πόρτες ήσαν σαν τά σημερινά αυτοκίνητα καί θόλωσαν τά
τζάμια. ’Έψθασα στο Σκοπό καί πήρα τούς αντάρτες πού ήσαν ώπλισμένοι
με τά «τσαπράζια τους». 'Ό τα ν όμως βγαίναμε από τό χωριό, μ’ έφώναξαν
δύο άτομα καί ερχόταν κατ’ επάνω μου. Τότε μου κατέβηκε μια σκεψις για
νά μην προδοθούμε. Αυτοί πού μας πλησίαζαν ήσαν Τούρκοι. Μόλις τούς εί
δα τούς είπα: «Σοκούλμαϊν άραμπαγιά, χαρέμ βάρ» δηλαδή, μή ζυγώνετε τό
αμάξι γιατί, υπάρχουν γυναίκες. ΟΙ Τούρκοι έσέβοντο τις γυναίκες καί μόλις
ακόυσαν αυτό πού τούς είπα έφυγαν αμέσως καί μάς άφησαν ήσυχους. Ο ι
αντάρτες, πού. μέσα στο αμάξι ήταν έτοιμοι ν’ αρχίσουν τό τουφεκίδι, όταν
εΐδαν τούς Τούρκους νά φεύγουν έγέλασαν με την καρδιά τους.
Βαλκανικός

π ό λ ε μ ο ς (1912— 1913)

Τό 1912 μεγάλα γεγονότα έτάραξαν την Βαλκανικήν Χερσόνησον. Τά
τέσσαρα χριστιανικά κράτη 'Ελλάς, Βουλγαρία. Σερβία καί Μαυροβούνιου,
παρά τις τόσες διαφορές πού είχαν έξ αιτίας τού Μακεδονικού ζητήματος
ένώθησαν καί έκήρυξαν τον πόλεμον κατά τής Τουρκίας.
'Αφορμή για τον συνασπισμόν αυτόν των Βαλκανικών Κρατών κατά τής
Τουρκίας, ήταν κυρίως ή εξωφρενική πολιτική τής τουρκ-οποιήσεως των ξέ
νων ’Εθνοτήτων την οποίαν ακολουθούσε τό Νεοτουρκικόν Κομιτάτου. Ό πό
λεμος αυτός είχε πολύ καλά αποτελέσματα γιά την Ελλάδα. 'Ό μω ς για την
Θράκη τά αποτελέσματα ήσαν φρικτά καί τραγικά.
Οί Βούλγαροι έπέρασαν τά σύνορα καί την 11ην ’Οκτωβρίου 1912
κατέλαβαν τις Σαράντα Εκκλησίες καί έφθασαν μέχρι τής Τσατάλτζας. Ή
Βουλγαρία μετά τις περιφανείς νίκες όλων των συμμάχων κρατών εΐχε παρά
λογες απαιτήσεις.
'Η Ελλάδα τον Μάϊον τού 1913 έκλεισε συμμαχίαν μέ την Σερβίαν καί
στις 17 ’Ιουνίου άρχισε ό πόλεμος εναντίον των Βουλγάρων. Τότε οί Βούλ
γαροι μή δυνάμενοι νά κρατήσουν την γραμμή των Μέτρων (Τσατάλτζας)
επειδή είχαν ανοίξει κι’ άλλο μέτωπο, αναγκάσθηκαν νά εγκαταλείπουν τό
Θρακικόν μέτωπον άπασύροντες τά στρατεύματα τους γιά νά ένισχύσουν τις
δυνάμεις τους εναντίον τών 'Ελλήνων.
Ή περιοχή τού Σκοπού — Σαράντα ’Εκκλησιών πού είχε δεχθή πρώτη
τά πλήγματα τού Βουλγαρικού πέλματος ώς καί τούς απαίσιους βαρβαρισμούς τής Βουλγαρικής διοικήσεως έδοκίμασε μεγάλη χαρά γιά την άνακατάληψι τής ’Ανατολικής Θράκης από τούς Τούρκους (7 ’Ιουλίου 1913).
Ό

διωγμός

τού

1915

Μετά την ανακατάληψην τής Θράκης υπό τών Τούρκων, όλος ό ομογε
νής πληθυσμός τής Θράκης μέ άνακούφισιν άνεμενεν τήν Τουρκικήν Αιοί-
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κησιν. Ά λλ’, άπατήθηκε οίκτρά, Οί έπανελθόντες Τούρκοι δεν ήσαν πλέον ο!
ίδιοι. Έφέρθησαν προς τούς "Ελληνας της Θράκης χειρότερα από τούς Βουλ
γάρους. Στίφη επιδρομέων πού αποζούσαν από τις ληστείες έστρατολογήθηκαν από την τελευταία κοινωνική υποστάθμη, κατέκλυσαν την περιοχήν Σκο
πού — Σαράντα Εκκλησιών καί προέβαιναν σε κάθε είδους βιαιότητας καί
κακούργίας υπό τά δμματα των αρχηγών τοΰ τακτικού τουρκικού στρατού οί
όποιοι έπέχαιραν για τά γενάμενα. Αργότερα δέ καί αυτή ή πολιτική διοίκησις πού έγκατεστάθηκε επίσημα καί οριστικά έπεδίωξε μέ τρόπο σαφή καί
προσχεδιασμένο την έξόντωσιν τού Ελληνικού στοιχείου κατά άτομα καί κα
τά ομάδες, μέχρις οτου πάρει είς τά χέρια της τό μαστίγιο καί τή σπαθί καί
αρχίσει τον σκληρό καί απάνθρωπο διωγμό τού 'Ελληνικού πληθυσμού.
Τήν 17 ην ’Ιουλίου 1913 Τουρκικός Στρατός καί Τούρκοι μετανάσται
είσώρμησαν στον Σκοπό καί διήρπασαν τά ζώα, τά γεννήματα, τά έπιπλα καί
τά αμάξια των κατοίκων.
Τήν 9ην Μαρτίου 1914 έσφαξαν οί Τούρκοι κοντά είς τό χωριό Κουρού
Ντερέ τον Σκοπιανό μικρέμπορο Γεώργιον Λαμπρή Χαλβατζήν.
Τήν 13ην Μαρτίου 1914 ό μουδίρης τού Σκοπού Μπουνίρ - Βέης έξηνάγκασε τούς κατοίκους νά πληρώσουν βαρείς φόρους υπέρ τού Τουρκικού
Στόλου διά τήν έγκατάστασιν τηλεφώνου, διά τήν έπίπλωσιν τού Σταθμού
Χωροφυλακής, διά τήν συντήρησιν- των οδών καί τήν δημιουργίαν Δημαρ
χιακού κήπου. Σ τις 24 Απριλίου 1914 συνέλαβαν καί άπέστειλαν στις φυ
λακές Άδριανουπόλεως επτά προύχοντας τού Σκοπού, τον ΣΤ,μο Σιμόπουλον,
τον ’Αρχιμήδη Οίκονομίδη, τον Γιαννάκο Ήλιόγλου, τον Ευριπίδη Χατζηανέστη, τον Λεωνίδαν Κυρατζόγλου, τον ’Αλέξανδρο Τζαχίλη καί τον Πολύ
χρονη Σκιουγενή. Τήν 21ην Σεπτεμβρίου 1914 επέβαλαν καταναγκαστικόν
έρανον κατά τον όποιον είσεπράχθη τό ποσόν των 1.000 λιρών διά τήν ’Ε
θνικήν ’Άμυναν τής Τουρκίας. Οί πιέσεις, οί ληστείες καί οί κάθε είδους τυ
ραννίες καί έξευτελισμοί συνεχίσθηκαν μέχρι τον Σεπτέμβριον τού 1915 οπό
τε συνέβη τό πιο άπάνθρωπον καί βάναυσον γεγονός, ό εκπατρισμός αθώων
ανθρώπων από τά σπίτια τους, εις τά παράλια τής Θράκης καί τής Μικράς
’Ασίας.
Γιά νά πραγματοποίηση ή Τουρκία τό προμελετημένο σχέδιό της δη
λαδή τήν έκρίζωσιν τοΰ Ελληνισμού τής Θράκης, αφορμήν έλαβε από τον
φόνον τού υιού τού Νομάρχου Άδριανουπόλεως, Χατζή Άντήλ Βέη.
Τήν 21ην Αύγουστου 1915 ό Νομάρχης Άδριανουπόλεως έπιστρέφοντας από τό Σαμάκοβο, έδέχθηκε έπίθεσιν βουλγαρικής ληστρικής συμμορίας
ή οποία έφόνευσε τον ένδεκαετή υιόν του καί έτραυμάτισε τον οδηγόν τού
αυτοκινήτου του. 'Ο φόνος άπεδόθη σκόπιμα είς τούς "Ελληνας των Κοινο
τήτων Σαμακοβίου, Σκοπού, Ά γιου Στεφάνου, Τρουλιάς, Σοφίδων καί διετάχθηκε ό έκπατρισμος αυτών.
Ό έκτοπισμός δμως τών 'Ελλήνων είχε αρχίσει πολύ μπροστά άπό τις
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άοχές τού 1915. Πολλά χωριά των περιοχών Σαράντα Εκκλησιών, Ραιδεcrtov, .Βιζύης, κάτω από την διαρκή πίεση Vig ληστείες, τις απειλές περί άλ
λα! απιστίας «ή Τούρκος ή νά φυγής» μεταναστέυσαν εις την Ελλάδα, άφοΰ
άφησαν ολόκληρες τις ακίνητες καί κινητές περιουσίες τους για νά διασώσουν τό πολιτιμώτερον άγαμόν, την ζωή του.
Μετά τον φόνον τοϋ υίοΰ του Νομάρχου Άδριανουπόλεως άπεφάσισεν
ή Τουρκική Κυβέρνησις τον- εκπατρισμό τής Κοινό τη το ς Σκοπού καί. των
άλλων Κοινοτήτων καί την μεταφορά τους είς τά βάθη τής Μικράς ’Ασίας
σύμφωνα με τον Νόιμον τής 26ης Μαΐου 1914.
"Έτσι οι έκπατρίζόμενοι ελληνες άπέθαιναν από την. πείνα, τις κακου
χίες καί ο'ι Τούρκοι θά έπετύγχανον. αυτό πού έπεδ ίι.οκαν την έξαφάνισιν δη
λαδή τού Ελληνικού Στοιχείου ,άπ’ ολόκληρη την ’Ανατολική Θράκη. Την
οην Σεπτεμβρίου 1915 ή Κωμόπολις Σκοπού εύρέθη. πολιορκημένη από Τούρ
κους Χωροφύλακες καί κομιτατζήδες (περίπου τριακοσίους) οί όποιοι διετέλ,ουν υπό τήν, αρχηγίαν τοο αρχηγού τής Χωροφυλακής Σαράντα Εκκλησιών
Φεχμή καί τού Γιουσούφ Μπέη πρώην ’Αξιωματικού τού Τουρκικού στρατού^
Οι τούρκοι κομιτατζήδες με τήν αλλόκοτη περιβολή τους, μέ τά μεγάλα
καί μακρυά μαλλιά καί γένια τους.ώς καί από τά πολλά όπλα καί μαχαίρια
πού έφεραν μαζί τους πού τά καθιστούσε φοβερώτερα ή εγκληματική μορφή
τους, έπροξένησαν τήν φρίκη καί τόν τρόμο είς τούς κατοίκους τής Κοινότητος. Ή έξοδος απαγορεύτηκε αυστηρά.
Κατόπιν άρχισε ή υποχρεωτική εισφορά. ΛιετάχΟησαν ό μουδίρης (Δή
μαρχος) μέ τούς μουχτάρηδες (πάρεδροι) μέ τήν συνοδεία των τούρκων χω
ροφυλάκων νά είσπράξουν από τούς κατοίκους 3,000 λίρες. Είσεπράχθησαν
3.000 λίρες, αλλά ο'ι τούρκοι μένουν ανικανοποίητοι καί ζητούν νά τούς δο
θούν καί ολα τά κοσμήματα καί τιμαλφή των γυναικών. Πραγματοποιείται
καί αυτή ή επιθυμία του καί τότε δίδονται διαταγές όπως οί κάτοικοι είναι
έτοιμοι προς άναχώρησιν.
Π ροτοΰ όμως εκδιώξουν τούς κατοίκους, διέτασσαν νά παρουσιάζωνται
ένας - ένας οί προύχοντες κι αφού τούς άνέκριναν, τούς έβριζαν, τούς έδερ
ναν, τούς τυραννοΰσαν καί μέ κάθε τρόπο προσπαθούσαν ν ’ αποδείξουν αυ
τούς ενόχους.
Τήν 6ην Σεπτεμβρίου ,ό διδάσκαλος καί Δ)ντής των Σχολών Σκοπού,
Σϊμος Σιμόπουλος, συλλαμβάνειαι. καί μέ συνοδεία δύο χωροφυλάκων οδη
γείται εξω τού Σκοπού, δήθεν προς τήν στρατιωτικήν μονάδα που υπηρετού
σε. Μόλις εξέρχονται τής Κωμοπόλεως, αντί νά συνεχίσουν τόν δρόμο τούς
προς τήν Γένναν στρέφουν ολίγον προς ενα μονοπάτι, παρά τήν άρνησιν τού
Σίμου Σιμοπούλου οτι τό μονοπάτι αυτό δεν ώδηγοΰσε προς τόν προορισμό
τους καί είς τήν θέσιν «Ρύμνη» είς απόσταση' μόλις δύο χιλιομέτρων μακράν
τού Σκοπού, σφάζεται βαναύσως από τούς δύο χωροφύλακες. Μετά από όλίγην ώραν παιδιά πού εύρισκόταν είς τ’ αμπέλια είδαν τούς δύο τούρκους χω
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ροφύλακες νά κρατούν εις τά χέρια τους τό σακκάκι και τά παπούτσια (λά
φυρα τής άγριας σφαγής) τού θύματος καί νά επιστρέφουν εις τον Σκοπόν.
Κατ’ άλλην εκδοχήν έθανατώθηκε εις την θέσιν «Λυκορυάκι» έξω καί ανα
τολικά τοΰ Σκοπού εις τά σύνορα Σκοπού καί Γέννας.
Τον άτυχή διδάσκαλον Σιμόν Σιμόπουλον, ακολουθεί εις τό μαρτύριον
6 ίερεύς Π απα - Κυριάκος Κωνσταντόπουλος. Φυλακίζεται την 6ην Σεπτεμ
βρίου είς υπόγειον καί νοσηρά ν φυλακήν (μπουντρούμι) οπού καί έκρατήθηκε
επί 5 ημέρας χιορίς τροφή και νερό.. 'Τπέφερε σάν νεομάρτυρας απερίγραπτα
βασανιστήρια. Είς τό τέλος έτάφη σχεδόν ζωντανός.
’Επί πέντε ημέρας ώργίαζαν κυριολεκτικώς καί αί επίσημοι καί οί ίδιώται Τούρκοι είς βάρος των δυστυχισμένων κατοίκων καί διέπραξαν κάθε εί
δους βασανισμού εκτός τής άποσπάσεως πολλών χιλιάδων χρυσών λιρών καί
άλλων τιμαλφών όπως άναφέραμεν προηγουμένως.
Τήν 10ην Σεπτεμβρίου ημέραν Πέμπτη καί ώρα 8 όλοι οί κάτοικοι τού
Σκοπού (6.000 καί περισσότεροι) εκδιώκονται μακράν τής πατρίδος των για
ν’ άποθάνουν πολλοί έν μέσω ανήκουστων ταλαιπωριών μιας τριετίας είς τούς
κάμπους τής παραλιακής Θράκης καί είς τά τραχιά καί ξένα χώματα τής
Μικράς Ασίας.
Κατά τήν έξοδον εκ τού Σκοπού προσκαλούνται μέ τά ονόματα τους
καί κρατούνται ό διδάσκαλος καί Πρόεδρος του ’Αναγνωστηρίου «ΟΡΦΕΤΣ»
Αριστόδημος Κωνσταντόπουλος, ό Φαρμακοποιός Ζαφείριος Ζαφειριάδης, ο
δημοδιδάσκαλος μέ τό άγαλματώδες παράστημα ΙΙελοπίδας Βαβατζανίδης
καί; ό έμπορος Θεόδωρος Κοκκάλας.
'Ό λοι εΤχαν τό ίδιον οίκτρόν τέλος μέ τον σφαγιασθέντα προ τεσσάρων
ημερών Σιμόν Σιμόπουλον μέ μίαν μόνον διαφοράν που έπενόησε τό σατα
νικό μυαλό των δημίων τους, οτι ύστερα από πολλά καί φρικτά βασανιστή
ρια διετάχθησαν νά σκάψουν οί ίδιοι τούς τάφους των καί νά ταφούν σχεδόν
ζωντανοί. Ή σφαγή των εξ αυτών ’Εθνομαρτύρων έγινε κοντά στην Δυτική
όχθη τού μικρού ποταμού «Γούρνα» πού βρίσκεται μισή ώρα δυτικά τού Σκοπού.
Ε ίς

τούς

τόπους

τής

Εξορίας.

'Ό πω ς ήδη έμνημονεύσαμεν ή αιτία τού διωγμού δεν ήταν ό φόνος τού
υιού τού Νομάρχου Άδριανουπόλεως, Βολή, αλλά ή έκρίζωσις τών μή μου
σουλμανικών στοιχείων ιδίως τού Ελληνικού.
Οί Τούρκοι μέ τήν μοιρολατρία πού τούς χαρακτηρίζει καί σήμερα, δεν
κατώρθωσαν σάν κατακτηταί πού ή σαν νά άναλάβουν τήν πρωτοβουλία σ'τά
γράμματα, στις τέχνες καί τό εμπόριο γ ι’ αυτό καί τούς εργατικούς Α ρμε
νίους, 'Εβραίους καί προ πάντων τούς προοδευτικούς 'Έλληνας τούς ύπέβλεπαν.
Έπανελήφθη καί είς τήν περίπτωσιν τής Τουρκικής Αυτοκρατορίας ο,τι
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καί εις τήν Ρωμαϊκήν που «οι Ρωμαίοι υποδούλωσαν τούς 'Έλληνας μέ τά
όπλα άλλα ο! "Ελληνες υποδούλωσαν τούς Ρωμαίους μέ. τό πνεύμα καί τον
πολιτισμό τους».
’Από τήν διαπίστωσιν πού έκαναν μερικοί μισέλληνες Γερμανοί στρα
τηγοί οτι οί "Ελληνες κυριαρχούν πλήν τής διοικήσεως εις δλας τάς άλλας
δραστηριότητας, οί Τούρκοι έθεσαν εις εφαρμογήν τό σχέδιό τους περί έξοντώσεως των 'Ελλήνων.
Συγκεκριμένα 6 μισέλλην Γερμανός στρατηγός Φόν Ντεν Γκόλτς - πα
σάς περιοδεύων άνά τήν Τουρκίαν είπε στούς νεοτούρκους τού κόμματος
«Ένωσις καί Πρόοδος» τά έξης: Περιελθών τήν χώραν σας μετά λύπης
μου έπείσθην ότι μόλων ή Διοίκησες είναι Τουρκική, δλα τ’ άλλα, δηλαδή
οικονομία, έιιπόριον κλπ. ανήκουν εις τούς μή μουσουλμάνους καί προ πάν
των είς τούς "Ελληνας τού Κράτους σας. Επομένως δεν εΐσθε εσείς κύριοι
τού εδάφους σας. 'Ο δέ Γεριιανός μισέλλην Στρατηγός Λίμαν Σάντερς II ασάς περιελθών δλην τήν Τουρκικήν Θράκην είπεν είς τήν Ραιδεστόν, είίς τό
Λιοικητήριον ενώπιον άνωτέρων Τούρκων ’Αξιωματικών καί υπαλλήλων τά
εξής: «Διά νά κατέχετε σταθερώς καί μονίμως τό έναπο.μεΐναν τούτο τμήμα,
δπου εύρίσκεται καί ή πρωτεύουσα τού Κράτους σας πρέπει συν τοΐς άλλους,
νά εκδιώξετε έξ αυτής τάς ξένας μή μουσουλμανικάς εθνότητας καί μάλιστα
τούς "Ελληνας. Διότι αυτοί είναι έξηπλωμένοι παντού καί κρατούν τον οικο
νομικόν πλούτον τής Χώρας. Θά είναι οί κακοί δαίμονες είς δλον τό Κράτος
σας. Θά βοηθούν πάντα εισβολέα είς τήν Χώραν σας καί θά σας υποδουλώ
σουν οίκονομικώς διά νά σάς έκαεταλλεύωνται όπως γίνεται μέχρι σήμερον».
Αυτές οί δηλώσεις των ξένων είχαν τον κακό αντίκτυπο τους είς τον
'Ελληνισμόν τής Θράκης καί τής Μικράς ’Ασίας. Οί Τούρκοι μέ διάφορες
αφορμές πού έβρισκαν είχαν έκπατρίσει σχεδόν δλον τον Ελληνικόν πληθυ
σμόν τής Θράκης. Μέ τήν έκτόπισιν των 'Ελλήνων θά έπετύγχαναν τήν οικο
νομικήν ελευθερίαν αφού ολη ή περιουσία των υποδούλων έλλήνων πού απο
κτήθηκε μέ πολύ κόπο καί ίδρωτα θά περιερχόταν είς τήν κυριότητα τους.
"Ετσι κοντά στις 6.000 Σκοπιανών καί άλλοι ομογενείς τής Θράκης έκτοπισθέντες εύρέθησαν είς τούς δρόμους όδοιπορούντες προς τήν εξορίαν.
Οί Σκοπιανοί αφήνουν πίσω τήν αγαπημένη τους Πατρίδα πού έζησαν
τόσα ευτυχισμένα χρόνια. Αφήνουν τά αγαθά τους δήθεν προς φύλαξιν μέσα
στήν νεόκτιστη εκκλησία τους, τήν ομορφιοτερη τής Θράκης πού ολοι εργά
στηκαν στο κτίσιμό της καί έδωσαν κάτι από τήν δύναμί τους, από τον εαυ
τό τους, από τήν ψυχή του. ’Αφήνουν τ’ αμπέλια τους πού δταν τά τρυγού
σαν έδονούσαν τον αέρα μέ τά τραγούδια τους. Αφήνουν τά δμορφα τοπία,
των βουνών τους δπου έπερνούσαν ευχάριστα τις ώρες τής σχόλης τους. Α 
φήνουν τά πάντα στήν διάθεσι τού «Τούρκου» καί φεύγουν. Φεύγουν μέ σφι*γμένη τήν καρδιά. Πορίζουν κάπου - κάπου καί βλέπουν μέ δάκοι ωμέ να μά
τια καί μέ ψυχή θλιμένη τό χωριό τους. Θλίβεται ή ψυχή τους καί τά μάτια
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όλων καί των μικρών παιδιών άκόιιη γεμίζουν δάκρυα εις τό άκουσμα της
καμπάνας τους νά κτυπά άρρυθμα από τό άπιστο χέρι κάποιου απάνθρωπου
ίσως του Προδότη Σουλεΐμάν πού θέλει νά κοροϊδέψη μέ την πιστι τους.·
Φεύγουν. Π ού πηγάζουν; Οι Τούρκοι αμαξάδες σιωπούν. Ο ι χωροφύ
λακες δεν απαντούν. "Άρρωστοι μέ σβησμένα σχεδόν τά μάτια υψώνουν τα
χέρια στο Θεό καί τον παρακαλοΰν νά τούς άπαλλάξη γρήγορα άπόί την μαρ
τυρική αυτή ζωή. Γέροντες καί γρηές πού έχουν ανάγκη τώρα στήν δύση
τής ζωής τους από ησυχία καί άνάπαυσι δεν αντέχουν στις κακουχίες καί αφή
νουν τον κόσμον αυτόν μέ τήν πίκρα ζιογραφισμένη στα κέρινα πρόσωπά
τους. Μικρά παιδιά, μωρά, αγγελούδια κλαΐνε, γιατί δεν βρίσκουν μια στάλα
γάλα στά στήθια τής ταλαιπωρημένης μητέρας. Σπαράζει ή καρδιά τής μά
νας. Κορίτσια καί αγόρια συνηθισμένα στήν καλοπέρασι μέ τσαρούχια στά
πό&Ια καί άλλα ξυπόλητα ακολουθούν τήν θλιβερή πομπή. .
Γυναίκες υψώνουν θρήνο για τούς άνδρ&ς των πού οί Τούρκοι τούς κα
τακρεούργησαν. Σταματούν σαν άπολιθωμένες στήν μέση τού δρόμου καί από
τό πολύ κλάμα μοιάζουν σαν αποχαυνωμένες λες καί ταράχτηκαν τά λογικά
τους. "Άλλες τις τραβούν γιά νά μή μείνουν μόνες πίσω γιατί τά άγρια κο
ράκια — οί Τούρκοι — καραδοκούν, κακό νά κάνουν καί στά . σκελετωμένα
κορμιά. Π ροχωροΰν - προχωρούν καί φέρουν τον σταυρό τού μαρτυρίου τους
στον ώμο γιά ν ’ ανεβούν στον Γολγοθά πού ίσως θά δούν τό φώς τής άναστάσεως. Ά πό τά μέρη πού περνούν οί τούρκοι, κάτοικοι χαιρέκακοι γελούν
γιά τήν κατάντια των «γκιαούρηδων».
Σκηνές πολύ συγκινητικές καί τραγικές εξελίσσονται εις τον δρόμον τής
εξορίας πού είναι δύσκολο νά περιγραφούν.
Π ίσω στο Σκοπό καί εις τά άλλα πέντε χωριά πού έκπατρίσθηκαν οί
κάτοικοι αρχίζει άπό τούς Τούρκους ή μόνη ευχάριστη σ’ αυτούς εργασία, ή
λεηλασία. Τά δεινά πού ύπέφεραν οί 16.000 άνθρωποι πού εύρέθησαν είς
τούς δρόμους τής εξορίας, τά περιγράφει σύντομα καί χαρακτηριστικά ό δι
δάσκαλος Λεωνίδας Π εγιάδης άπό τήν Γέννα είς τό έγγραφο πού έστειλε
προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεισς, ώς έκκλησι γιά τήν σωτηρία τό
σων ανθρώπων. Σέ ένα μόνον μέρος τού εγγράφου του λέγει:
«. . . . Τό κομιτάτον τής έξοντώσεως τού Ελληνισμού εντός 8 ήμερών
έξεδίωξε τό Σαμακόβιον, τήν Τρουλιάν, τό Σκεπαστόν, τον Σκοπόν καί 'Ά 
γιον Στέφανον, ήτοι μέ πληθυσμόν 16.000 περίπου κατοίκων, αφού εξήσκησαν επ’ αυτών, αδιακρίτως φύλου, βίαν καί τυραννίαν. Τάς περιουσίας των
διήρπασαν κατά τρόπον ανήκουστον καί μόνον διά ζώσης δυνάμενον, κατά τι
νά παρασταθή. Α φού δέ κατέστησαν αυτούς κυριολεκτικώς ζώντα πτώματα,
έπεβίβασαν επί τουρκικών αμαξών, χωρίς νά έπιτρέψωσιν αύτοΐς νά λάβωσιν έκαστος είμή μόνον άνά έν εφάπλωμα καί πέντε (5) ήμερών άρτοιν. Τά
κοσμήματα των γυναικών διήρπασαν μέ τον πλέον βάρβαρον καί αίσχος ποιούντα είς πάντα άνθρωπον τρόπον, τά δέ παιδιά, έγκαταλείψαντες γυμνά καί
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ανυπόδητα, έδιωξαν προτροπάδην μετά των γονέων των, θρηνούντων καί όλολυζόντων. Κατά τάς αφηγήσεις Τούρκου άμαξα,. διηγηθέντος μοι .λεπτομέ
ρειας επί τής δραματικότατης ταύιης σκηνής, αί φωναί των έγκαταλειπόντων
την πατρίδα δυστυχών προσφύγων άνήρχοντο μέχρις ουρανού. ΟΙ πρόκριτοι
των χωρίων έτυραννοΰντο επί εβδομάδα ολόκληρον εντός φυλακών, δερόμ&νοι
καί προπηλακιζάμενοι».
Μετά εξ ημέρας αγωνίας, πορείας, ταλαιπωρίας, αφού άφησαν εκα
τοντάδας νεκρούς εις τον δρόμον, έφθασαν στην Ηράκλεια. Ά πό έκεϊ τούς
ώδήγησαν είς τό Σουλτάν - Τσιφλίκ, δπου έμειναν τρεις ήμερες, έξω στην
ύπαιθρο μέσα στην άμμο. ’Έπειτα τούς έβγαλαν στά υπόστεγα πού υπήρχαν
(γιαουρτχανάδες). Εις τό Σουλτάν - Τσιφλίκ έγινε ό πρώτος αποκλεισμός
των Σκοπιανών. 'Ό μω ς δεν έκράτησε πολύ. Τούς διέταξαν νά ετοιμαστούν
γιά ν’ αναχωρήσουν προς την Ηράκλεια.
Τούς "Ελληνας τής Ηράκλειας είχαν .έκπατρΐσει ένωρίτερον καί εις τά
σπίτια τους έγκατεσrώθησαν Μουσουλμάνοι οΐ οποίοι ήλθαν άπό τά Ιωάννινα.
Άπό τά 500 σπίτια των ομογενών τής Ή ρακλείας είς τά διακόσια (200)
πού έμειναν ακατοίκητα τά οποία ή μανία των τούρκων είχε σχεδόν κατα
στρέφει έγκατεστάθησαν οί Σκοπιανοί καί οί άλλοι έκπατρισθέντες ομογενείς.
'Ό μ ω ς 16.000 άνθρωποι δεν ήταν δυνατόν νά χωρέσουν σε 200 σπίτια
γ ι’ αύτό έχρησιμοποιήθησαν οί σταΰλοι καί οι αχυρώνες γιά κατοικίες. Π ε 
νήντα καί εκατό άνθρωποι στιβαγμένοι σ’ ένα σταύλο έζούσαν τό δράμα τής
προσφυγιάς. "Ελειπαν τά σκεπάσματα, αλλά προ πάντων τό ψωμί. Σ τις 58
ημέρες πού έμειναν στην Ηράκλεια έδωσαν σέ κάθε άτομο μία οκά σιτάρι,
μιάμιση δκά αλεύρι καλαμποκιού καί λίγα πίτουρα. Ή πείνα έμάστιζε τά πονεμένα κορμιά τών ομογενών. Οι χιλιάδες αύτοί άνθρωποι ζώντες μέ τό φά
σμα τού θανάτου ξεχύνονταν είς τούς δρόμους τής Ηράκλειος, ανυπόδητοι,
σκελετωμένοι, μέ μούτρα ζαρωμένα, τρικλύζοντες δώθε - κείθε, ζητώντας ενα
κομμάτι ψωμί γιά νά κρατηθούν στην ζωή. Πολ.λοί άπέθνησκαν στούς δρό
μους χωρίς νά φανή λίγη καλή θέλησι άπό τούς τούρκους ν’· άφήσουν τούς
πεινασμένους ανθρώπους νά βγουν άπό τήν πόλι νά έργασθούν, νά ζήσουν.
'Ό μ ω ς άπό τό συνωστισμό καί τήν ακαθαρσία πρόβαλε ή ψείρα πού
απομυζούσε τό λαγό αίμα πού είχε άπομεΐνει είς τά σκελετωμένα κορμιά.
Ό συνωστισμός, ή ακαθαρσία, ή ψείρα, ή πείνα, ή δυσωδία, είχαν ώς
φυσικό επακόλουθο τήν φοβερή μετάδοσι επιδημιών μεταξύ τών προσφύγων.
Καθημερινώς περισσοτέρους άπό 40 νεκρούς έμάζευαν άπό τούς δρόμους
τούς σταύλ.ους καί τις αχυρώνες. Ή ζωή πιά ήταν μαρτύριο. Ευτυχισμένοι
ήταν εκείνοι πού πέθαιναν.
’Έ γιναν διαμαρτυρίες προς τήν Τουρκική Κυβέρνησι οί οποίες όμως έ
πεσαν στο κενό.
Οί Τούρκοι τόν άφανισμόν τών Ελλήνων επιθυμούσαν και άνθρωπιστικά μέτρα θά έλάμβαναν γι’ αυτούς; Μόνον τό Πατριαρχεΐον κατώρθωσε νά
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στείλη από εισπράξεις των ομογενών της Πόλης 120 λίρες οί οποίες όμως
δεν έπαρκούσαν ούτε για τροφή μιας ημέρας.
'Η Τουρκική Κυβέρνησις που είχε ώς σκοπό νά εξόντωση όλους τούς
πρόσφυγας, έπήρε τήν άπόφασι νά εκδίωξη τούς "Ελληνας είς τά βάθη τής
Μικράς ’Ασίας, όπου ήλπιζε ότι μέ τις κακουχίες και τις στερήσεις θ ’ άπέθνησκαν εΐς τούς δρόμους τής εξορίας.
Τήν άπόφασι αότή έβαλε σ’ εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 1915.
Ή

δ ια σ π ο ρ ά

τ ω ν π ρ ο σ φ ύ γ ω ν σ τ ή ν ’Α ν α τ ο λ ή
σ τ ά . χ ω ρ ι ά τής Θράκης.

καί

Μετά τήν επιδημίαν πού έπεσε είς τούς ομογενείς, οί τοϋρκοι επειδή ■
έφοβήθησαν τήν έπέκτασί της καί είς αυτούς διότι ή άσθένεια δεν κάνει δια
κρίσεις, άπεφάσισαν ν ’ άποστείλουν τούς . πρόσφυγας είς τά ενδότερα τής
Μικράς ’Ασίας.
Ά πό τις 17 Σεπτεμβρίου 1915 έως το πρώτο δεκαήμερο τού ’Οκτω
βρίου οί Τούρκοι μετέφεραν μέ πλοιάρια πλήθος ομογενών στην ’Ανατολή.
Τούς έπεβίβαζαν βιαιο>ς καί επειδή δεν είχαν νά πληρώσουν ναύλα οί φτω
χότεροι, τά άρπαζαν άπό τούς εύποροτέρους. Κατά τήν θαλάσσια διαδρομή, οί
τοΰρκοι σέ περίπτωσι τρικυμίας ,για νά γλυτώσουν οί ίδιοι ερριχναν τούς "Ελ
ληνας στήν θάλασσα. Οί πρόσφυγες δεν υπολογιζόταν πια άνθρωποι γιά τούς
Τούρκους. Τήν πιο παράλογη άπαίτησι τήν ύφΐσταντο οί "Ελληνες χωρίς νά
μπορούν ν’ άντιδράσουν. ΤΗσαν πρόβατα έν μέσφ πειναλέων' λύκων.
Στήν ’Ανατολή μετεφέρθησαν περισσότερες άπό 10.000 "ψυχές. Ά πό τις
1.200 οικογένειες τού Σκοπού 200 οικογένειες περίπου (κατ’ άλλους 30 μό
νον οίκογένειαι) εύρέθησαν στήν μακρυνή Μικρά Άσία.
Ή άποβίβασις των προσφύγων έγινε σέ δύο λιμένες. Είς τόν λιμένα τής
Πανέρμου καί είς τον λιμένα τής Νικομήδειας. "Οσοι άπεβιβάσθησαν είς
τόν λιμένα τής Πανόριιου διεσκορπίσθησαν άνά δύο οικογένειες βαθειά είς
τήν Μ. ’Ασίαν. Αυτών τά παθήματα ήσαν τόσο φρικτά πού έστέρησαν τήν
ζωή σχεδόν είς όλους. Άποδιωγμένοι άπό τούς Τούρκους διαρκώς εύρισκόμελΌΐ είς τούς δρόμους,, μέσα στήν καρδιά του χειμώνα μέ τά πολλά κρύα καί
χιόνια ύπέκυψαν είς τό μοιραίον.
Εκείνοι οί πρόσφυγες πού αποβιβάσθηκαν είς τόν λιμένα τής Νικομή
δειας εΐ-χαν καλύτερη τύχη. Τούς άπέστειλαν στο Ά ντά - Παζάρ καί είς τά
γύρω χωριά καί τούς έγκατέατησαν σέ σπίτια έκτοπισθέντων Αρμενίων. ’Ε
κεί στήν Νικομήδεια εύρέθησαν καί οί περισσότερες οικογένειες τού Σκοπού.
Οί ομογενείς πού έμειναν στήν 'Ηράκλεια (6.000) περίπου) διετάχθησαν άπό τόν Μουδίρη Ριζά Μπέη νά έαγάζωνται είς τούς δρόμους διά τήν
κατασκευήν λιθοστρώτου (καλντερίμι) καί άνέγερσι λουτρών. Τά μάρμαρα
καί τά τούβλα διέταξε ό άξεστος Ριζά Μπέης νά τά πάρουν άπό τόν άρχαΐο

'Ο Σκοπός 1Ανατολικής Θράκης

m

Ναό της Π υθίας τής Περίνθου γκρεμίζοντες αυτόν.
Σ τις αρχές Νοεμβρίου 1915 έδόθηκε διαταγή νά μεταφερθούν. ο! ’υπό
λοιποι πρόσφυγες στην Τυρολόι] (Τσορλοΰ) και να διασκορπισθούν εις τα
γύρω τσιφλίκια καί χωριά μακρυά από τά χωριά τους 25 χιλιόμετρα.
Συνέχισις

των

βασάνων

στην

Τυρολόη.

ΟΙ ομογενείς μέ την αναγγελία τής διαταγής δτι θά τούς μεταφέρουν
από την Ηράκλεια στην Τυρολόη, άνέπνευσαν με ανακούφισα Έκεΐ έπίστευαν
πώς θά βρισκόταν τρόπος νά ζήσουν. ’Έπρεπε τώρα νά μπορέσουν νά φύ
γουν. Έγλύτωσαν από την έκδίωξι στην ’Ανατολή οπού οί έξορισθεντες έκεΐ,
βρισκόταν σε αξιοθρήνητη κατάστασι. 'Ό μω ς τά αμάξια για την Τυρολόη
ήταν ολίγα για την μεταφορά 6.000 προσφύγων. Τά αγώγια αυξήθηκαν στό
διπλάσιο και τριπλάσιο ένεκα αυτής τής έλλείψεως. ΟΙ πτωχοί μπροστά σ’ αυτό
τό εμπόδιο, άπεφάσισαν νά πάρουν με τά πόδια τον δρόμο των τεσσάρων ω
ρών 'άπό τήν Ηράκλεια στήν Τυρολόη φορτωμένοι μέ πράγματα πού τούς
άπήμειναν, στις πλάτες. Έγέμισε ό δρόμος άπό κάρρα γυναίκες, γέρους, κο
ρίτσια καί παιδιά πού σέρνονταν κυριολεκτικά. Είναι Νοέμβρης μήνας καί ο
καιρός είναι ακατάστατος. Δεν τούς φθάνει ή κούρασε, ή ταλαιπωρία, έρχε
ται καί ή βροχή νά τούς βασανίση ακόμη πιο πολύ. Φορτωμένοι καίί βρεγμέ
νοι προχωρούν μέ κόπο προς τήν Τυρολόη. Βλέπουν τά σπίτια άπό μακρυά
καί παίρνουν κουράγιο νά συνεχίσουν τήν οδοιπορία. ΟΙ Τούρκοι χωροφύ
λακες αντί νά τούς λυπηθούν τούς δύστυχους έτσι καθώς τούς βλέπουν, φορ
τισμένους, βρεγμένους, λασπωμένους, σκελετωμένους, άπό τις κακουχίες καί
τις στερήσεις τούς απαγορεύουν νά μπούν στήν Τυρολόη, μήπως μεταδώσουν
ασθένειες. Σταματούν μέσα στό δρόμο. Ή βροχή δυναμώνει. 'Η κατάστασις
είναι πολύ σοβαρή. Π ρέπει νά βρουν τρόπους νά προψυλαχθούν. Στριμώ
χνονται άλλοι κοντά στ’ αμάξια άλλοι γύρω στα δένδρα. Σέ λίγο ερχόταν ή
νύχτα, τό νερό άνεβαινε καί τά γυναικόπαιδα κινδυνεύουν νά πνιγούν. ’Έ 
πρεπε οπωσδήποτε νά φύγουν. ΓΙοϋ όμως νά πάνε; Βλέποντας αύτή τήν κατάστασι των ομογενών, τό δράμα αυτό καί τον άμεσο κίνδυνο, τρεις άνδρες
τής Τυρολόης ό Πρόεδρός της Νικ. Κωστόπουλος, ό Μαρίνος κι ό Σωκρά
της Βεζεργιενίδης ή Βεζιρτζόγλου, κατήρτισαν επιτροπή, μέ Πρόεδρο τον
τελευταίο καί έσπευσαν στον υποδιοικητή τής Τυρολόης νά τον πείσουν νά
έπιτρέψη τήν είσοδο των δυστυχισμένων και δεινώς μαστιζόμενων υπό τής
βροχής, εις τήν πόλιν. Ένήργησαν μέ τόση θέρμη καί επιμονή, πού στό τέ
λος έπείσθηκε και ο Τούρκος καϊμακάμης καί έπετρεψε τήν είσοδο.
Μέ αλαλαγμό χαράς μπήκαν εις τήν πόλιν τά γυναικόπαιδα. Ή επιτρο
πή άλλους έγκατέστησε εις τά Ξενοδοχεία, καφενεία καί σχολεία καί άλλους
πάλιν έπέβαλεν νά πάρουν οί ομογενείς τής Τυρολόης εις τά σπίτια τους. Αυ
τοί ήσαν οί πρώτοι πρόσφυγες πού ήλθαν στήν Τυρολόη. Μέ τον ερχομό καί
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των άλλων προσφύγων .τά πράγματα έπεδεινώθησαν. Τό ψωμί ήταν πολύ λίγο
και οί επιδημίες, έμάστιζον τούς ομογενείς. Εμπρός εις τον κίνδυνον νά με
ταδοθούν οί ασθένειες και είς τούς Τούρκους, δ υποδιοικητής διέταξε νά εγ
κατασταθούν πολλοί πρόσφυγες εις τούς σταύλσυς καί τις αποθήκες των γύρω
τσιφλικιών. Έκεΐ ό άφανισμός των προσφύγων εφθασε στο κορύφωμά του.
Ή πείνα, τόκρύο, οι ασθένειες, είχαν ώς επακόλουθο τον θάνατο χιλιάδιον
ομογενών. Ή έξ ομογενών Επιτροπή παρεκάλεσε δύο εγκρίτους μπέηδες τον
Ά λή καί. Ίχσάν, κατοίκους τής Τυρολόης νά μεσολαβήσουν είς τον υποδιοι
κητήν για τήν τύχη των προσφύγων. Π ράγματι οί δύο αυτοί άνθρωπισταί
μπέηδες επέτυχαν τήν επαναφοράν των δυστυχισμένων στήν Τυρολόη.
Ό θάνατος πολύ γρήγορα κατέβαλε τούς πτωχότερους πού επερίμεναν
τά πάντα από τήν ’Επιτροπή.
Τον Φεβρουάριον τοΰ 1916 άνέλαβε τήν Δημαρχία τής Τυρολόης ό Ά λή Μπέης ό όποιος ανθρωπιστικά φερόμενος προς τούς πρόσφυγας επέτυχε
ύστερα από πολλούς άγώλ'ες καί κόπους τήν προμήθειαν άφθονου καί φθη
νού ψοψιοϋ. Δεν έπαυε δέ, καί τό Πατριαρχείων νά βοηθή άποστέλλοντας
χρήματα.
Αρκετοί από τούς Σκοπιανούς κατώρθωσαν από τήν 'Ηράκλεια καί μετά
από τήν Τυρολόη νά φύγουν στην Ρωσία, Ρουμανία, Σιβηρία, Βλαδιβοστόκ;
Κων)πολιν καί Σαράντα Εκκλησίες.
'Η έξιστόρησίς μας διά τον διωγμό όχι μόνον δεν υπερέβαλε τά γεγο<
νότα αλλά αδυνάτισε σέ πολλά σημεία νά δώση τήν τραγικότητα πού έπρεπε.
Γ ι’ αυτό νομίζομε ότι είναι απαραίτητο νά παραθέσωμε καί τό ποίημα
τής Κατίνας Καραγιαννίδου, κόρης τότε τού Σκοπού καί σήμερα μακαρίτισσας, πού άναφερεται στο διωγμό, τελοΰντες έτσι καί εν είδος μνημοσύνου
στήν μνήμη της.
Ή Κατίνα Καραγιαννίδου μέ ποιητική διάθεσι χωρίς πολλές γραμμα
τικές γνώσεις εξιστορεί τά βάσανα των Σκοπιανών τά όποια ύπέφερε καί ή
ίδια.
Σεπτεμβρίου 10 — ημέρα Πέμπτη καί ώρα οκτώ τό 1915 μάς βγάλαν
από μέσα τό Σκοπό.
1. Π άρα πολλά ύπέφερε
καί φέτος πάλι ή Θράκη
πολλά χωριά της ήπιανε ■
οκάδες τό φαρμάκι.

3. Πόνους, Θεέ, μαρτύρια
στήν σούβλα* περασμένα
μάς έχουνε οι άτιμοι
μά ή ψυχή δεν βγαίνει..

2. Χωριά πού ήταν αμέριμνα
από 500 χρόνους
τώρα τά έφαρμάκωσαν καί
αίσθανθήκαν πόνους.

4. Λεν είμεθα αμέριμνοι
είχαμε ανησυχία
γιατί χωριά σηκώνανε
άλλ’ είχαμε κι’ ελπίδα.
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5. Γιατί πολλοί τό λέγανε
ότι χωριά σηκώνουν
κομήτες, άτιμα σκυλιά
τούς Χριστιανούς σκοτώνουν.

13. "Οτι θά μάς σηκώσουνε
για νά ετοιμαστούμε
τά σπίτια νά κλειδώσουμε
γεμάτα νά σταθούνε.

6. Καί εμείς δεν τό πιστεύαμε
ελπίζαμε ο! καϋ,μένοι
Κυριακή όμως βλέπουμε
τό κομιτάτο μπαίνει.

14. Τέλος δέ έβραδιάσαμε
καί τήν δεύτερα μέρα
Τρίτη μας εξημέρωσε
ακόμη χειροτέρα.

7. Κυριακή ξημέρωσε
ποτέ μην είχε φέξη
κι’ τύχη θέλησε με μάς
τούς δυστυχείς νά παίξη.

3 5. Τρίτη μάς εξημέρωσε
μέρα φαρμακωμένη
καί ναρκωμένοι ειμεθα
μεγάλοι καί μικροί.

8. Μπαίνουν κομήτες άγριοι
τζάμια καί θύρες σπάζουν
τής αγοράς τα μαγαζιά
όλα γιάγμα τά κάνουν.
9. 'Ό λοι
κοντά
όλους
μέ τά

στα σπίτια φύγανε
είς τά παιδιά τους
τούς έζητούσανε
ονόματα τους.

3 0, Τέλος 5έ έβραδιάσαμε
Κυριακή ημέρα
Δευτέρα μάς ξημέρωσε
ακόμη χειρότερα.
11. Δευτέρα μας ξημέρωσεν
μέρα συνεφιασμένη
καί ολοι - όλοι ειμεθα
χλωμοί καί μαραμένοι.
12. Τούς άνδρες όλους μάζεψαν
καί χρήματα ζητούνε
τρεις χιλιάδες λίρες νά
δώσουμε καί έπειτα θά μάς
πούνε.

16. Γιατί τούς άνδρες είχανε
φυλακισμένους όλους
αμάξια δέ, εφέρανε
γεμίσανε τούς δρόμους.
17. Βγήκεν τελάλης φώναξε
αμάξια θά σάς δώσουν
ότι 6 ιό κι’ άν έχετεθαρθούν νά τά φορτώσουν.
18. Μην τύχη κανείς από εσάς'
καί κάνει ανοησία
όλος ό βιος διαταγή
θά πάη στην εκκλησία.
19. "Ηθελες καί δεν ήθελες
έφόρτωνες τον 6ιό σου
στην εκκλησία τον πήγαινες
καί άφηνες τό χωριό σόύ.
20. Τελάλης ξαναφώναξε
διαταγή μεγάλη
μόνον τά ρούχα ό καθείς
τά ρούχα πού θά βάλη.
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21. Θεέ μου πώς τό δέχτηκες
ο'ι άτιμοι νά μάς ψήνουν
καί μόνον με μια φορεσιά
όλους νά μάς άφήσουν ;

30. Χύνουμε μαύρα δάκρυα
μικροί - μεγάλοι κλαιμε
άρχισε νά βραδιάζη
Θεέ μου τί θά λέμε.

22. Α φού τά σπίτια ερήμωσαν
καί μέ την λόγχη μπαίνει
νά έξετάση τό σκυλί
αν βιος ακόμη μένη.

31. Μαζεύουν χρήμα άπε ι ρ ο
τεσλίμι παν νά κάνουν
μά δέν χορτάσαν τά σκυλιά
καί φυλακή τούς βάνουν.

28. Τά μάτια μας έ μα όρισαν
βρ ωμό σκύλα χορτάστε
τους ανδρες μας άφήστε
καί τό διωγμό μας παυστε.

32. "Ολη νύχτα εις τή φυλακή
Θεέ μου καί στο ξύλο
μέ την σειρά τό κάθε εν
ως τό κουκί στον μύλο.

24. Στρώνουν τους ανδρες καταγής
καί αλύπητα κτυπάνε
τρέμουν σάν φύλλα οι άχαροι
καί εμπρός τους γονατάνε.

33. Αυτή ήταν ή βραδιά
απ’ δλες πικρότερα
τέλος μάς εξημέρωσε
καί ή Τετάρτη μέρα.

25. Μέ τό τσαρούχι οί άπιστοι
πατούνε στο λαιμό
γκιαούρηδες τά χρήματα
τώρα σωστά εδώ.

34. Τετάρτη μάς ξημέρωσε
δέν έμεινε ελπίδα
νά μάς άφήσουν τά σκυλιά
μέσ’ την γλυκέιά πατρίδα.

2G. Τρέμοντας καί γονατιστοί
τά πόδια τους φιλούνε
παύστε τό ξύλο, βρε σκυλιά
καί χρήματα θά βρούμε.

35. Γιατί μαζέψαν οί άτιμοι
τά χρήματα τό 6ιό μας
μάς λεν καί γρηγορότερα
ν’ άφήσουμ’ τό χωριό μας.

27. Άφήστε μας βρε άπιστοι
τά σπίτια μας νά δούμε
χρήματα νά μαζέψουμε
καί πάλι εδώ θ ' αρθούμε.

3G. Τούς βγάζουν άπ’ τή φυλακή
τούς δίνουν διορία
τό χρήμα νά προφθάσουν
καί Επειτα οδοιπορία.

28. Τούς βγάζουν από την φυλακή
μέ λόγχη καί τούς στέλνουν
χρήματα νά μαζέψουνε
σωστά γιά νά τά φέρουν.29

37. Βγαίνουν όλοι ελεεινοί
αδέλφια χρήμα δώστε
σ’ αυτήν την ώρα την κακή
τρέξτε γιά νά μάς σώστε.

29. Βγαίνουν στους δρόμους οί
άχαροι κι’ όλοι μοιρολογούνε
Θεέ ωσάν μωρά παιδιά
δεν νοιώθουν τί θά πούνε.

38. Μάς είπανε οί άτιμοι
γιά νά ετοιμαστούμε
τό χρήμα άν δέν προφτασθή
την λόγχη θέ νά διούμε.
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39. Είχαμε καί. δεν είχαμε
βρήκαμε πάλι χρήματα
κάλλιο Θεέ νά έκανες
εμπρός μας ένα μνήμα.

47. Είς τό διάστημα αυτό .
- είχαν φυλακισμένον
καί τον Παπακυριάκο
Θεέ μου τον καϋμένον.

40. Τετάρτη βράδυ βράδιασε
τά χρήματα τους πάνε
ζητούνε άδεια οι άχαροι
στα σπίτια τους νά πάνε.

48. Τον είχαν στο υπόγειο
μέσα στην υγρασία
τον πήραν τον κακόμοιρο
μέσα άπ’ την εκκλησία.

41. Μόλις έτρόμαξε ό καθείς
στο σπίτι, του νά πάη
κι’ άκοϋμε τά μεσάνυχτα
ό τσανταρμάς φωνάζει.

49. Δυο λόγχες τον περίμεναν
στής φυλακής την θύρα
βαθειά τον καταδίκασαν
άλλ’ είχαμε κι’ ελπίδα.

42. 'Όλους πάλι τούς προσκαλεΐ
τό έρμο κομιτάτο
μεσάνυχτα δλο τό χωριό
τό έφερνε άνω - κάτω.

50. ”Αν μάς άφήσουν έλέγαμε
καί τον παπά θ ’ άφήσουν
δεν τολπίζαμ’ οι δύστυχοι
πώς κι’ άλλους θά κρατήσουν.

43. Τούς μάζεψε πάλι ό τσανταρμάς
καί τούς πηγαίνει πάλι
από 10 λίρες ό καθείς
ώς τό πρωΐ νά πάη.

51. "Οταν δέ μάς διώρισαν
την αίρα νά διαβούμε
αδέλφια κι’ ολο τό χωριό
γιά τον παπά ρωτούμε.

44. Θεέ μου, δεν μάς έμεινε
γνώση εις τό κεφάλι
μέ τί λαχτάρα μαζεύονται
τόσα χρήματα πάλι;

52. Τρέχουν τ ’ αδέλφια τού παπά
κι’ δλοι στην φυλακή
νά μάθουνε γιά τον παπά
ποιά ή διαταγή.

45. Πέμπτη μάς εξημέρωσε
άχ τί νά πρωτογράψω
άχ τί νά πρωτοθυμηθώ
καί τί νά πρωτοκλάψω.

53. Δυο λόγχες είς την φυλακή
τήν θύρα γυμνές στέκουν
καί τον παπά τον δυστυχή ■
δεμένον μέσα έχουν

4(5. Σεπτεμβρίου 10 καί ώρα
οκτώ ήμερα Πέμπτη
μάς βγάλανε από μέσα
τον ξακουστό Σκοπό.

54. Μοιρολογούν τ’ αδέλφια του
τούς σκύλους προσκυνούνε
νά έπι,τρέψουν τον παπά
δυο λόγια νά τού πούνε.
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55. Θεέ τον βγάζουν μια στιγμή
μόνον νά τον ίδοΰνε
για τελευταία ώρα τους
νά τον γλυκό ασπασμού νε.

Go. 'Ώ ρα φρικτή, ώρα κακία

56. Ρίχνεται στ’ αδέλφια του
καί τά σφιχταγκαλιάζει
αδέλφια ποΰ μ’ αφήνετε
και φεύγετε φωνάζει.

64. Δάκρυα
και πάλι
διότι τά
όλων δε

57. Θεέ μου τί ώρα κακιά
τι θρήνος τι λαχτάρα
ως οΐ σκύλοι έδάκρυσαν
,
1
σε μιά τέτοια λ,αχτάρα.

65. ’Ίσω ς καί τ’ άναγνώσει
Παπάς, Δεσπότης, Διάκος
άς μάθουν ό'τι χάθηκε
πρώτος II απα - Κυριάκος.

58. ’Απ’ τό τρόμο τους οί άπιστοι
τις λόγχες κατεβάζουν
τούς χώρισαν καί τον παπά
πάλι μέσα τον βάζουν.

66. Π απάς - Κυριάκος ήτανε
τής εκκλησίας στολίδι
των ορφανών καί ξένων
ελπίδα φωτεινή.

59. Γονατιστός ό αδελφός θρηνεί
τον αδελφό του
δεν ήζευρεν πώς θά πήγαινε
κι’ αυτός από τον καϋμόν του.

67. ’Αριστόδημος ό Κωνσταντόπουλος, τοΰ Π απά αδελφός
Ζαφείρης Ζαφειριάδης
ό πρώτος φαρμακοποιός.

60. Τήν ώρα πού έφεύγαμε
Θεέ ελεημοσύνη
μάς άναψαν μέσ’ τήν καρδιά
τό πιο φοβερό καρβοϋνι.

68. Πελοπίδας Βαβατζανίδης
ψάλτης ξακουστός
Θεόδωρος Κοκκάλας
πέμπτος ήταν καί αυτός.

61. Μόλις στήν άκρη βγήκαμε
καί τζανταρμάδες στέλνουν
τέσσαρες ανθρώπους νά γυρίσουν
εις τό χωριό τούς θέλουν.

69. Σίμων Σιμόπουλος
εις τών διδασκάλων
τά ίδια ύπέφερε
καί αυτός μετά τών άλλων.

62. Τέσσαρες ανθρώπους γύρισαν
με γέλασμα μεγάλο
καί απ’ αυτό χειρότερο
στον κόσμο δεν έχει άλλο.

70. Τήν ώρα πού μάς βγάζαιμ
τ’ αμάξια εις τήν άκρα
τά σπίτια μας έβλέπαμε
μέ δακρυσμένα μάτια.

ώρα καταραμένη
ανδρόγυνα έχώρισαν
παιδιά, οί μαραμένοι.
δεν μοΰ έμειναν
εδώ νά κλάψω
ονόματα
νά χαράζω.

ί·
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ισόβιε
^ναϊδοΰμε
,μέοοζ πού Vfc παν

„ μα« θά βρούμε;
( -£(χ σπίτια μας
ήταν ή εκκλησία
rtai) έφεύγαμε
A n Λ I

η

79. ^Ηταν ή Γέννα πού έφεγγε.
Mag άφησαν νά κοιμηθούμε
άλλα από αυτήν δεν μας άφησαν
ούτε νερό νά πιούμε.
80. Προοι πάλιν μάς έσήκωσαν
καί δρόμο περπατούμε
μέ κόπους καί με δάκρυα
Μπουνάρ - Χισάρ περνούμε.

gy προφθάσαμε
η για νά βγούμε
μούμε τα θηρία
νά κτυποΰνε.

81. Μικροί - μεγάλοι τρέξανε
στην άκρη για νά βγούνε
νά Ιδούν το ξακουστό Σκοπό
νά πληροφορηθούνε,

5ός υπομονή
ι,η σε ολοιμ
ta , σπλαχνίσου τα,
ι,κρά στους δρόμους.

82. Γιατί δεν τό πιστεύανε,
νά σηκώσουν τό Σκοπό
νά άφήσουν τό Μπουνάρ - Χισάρ
τόσο μικρό χωριό.

/αΐκες καί παιδιά

84. Βγήκαν γυναίκες καί παιδιά,
διά νά μάς θρηνήσουν
αλλά δεν τούς αφήσανε
ούτε νά μάς μιλήσουν.

y/,ροί μεγάλος
μο πού πηγαίναμε
Εήν ανεμοζάλη.
,αμε γ ια βοηθό

ας βοηθούσε
·, πού πηγαίναμε
οδηγούσε.
«άσε ένύκτωσε
1,η π ε ρ π α ,τ οημε,
πού θέ νά μάς παν
αγνοούμεΓησαμε

ιρα
από μακρυά
ιγουν ολα.

84. Μπουνάρ. - Χισάρ αφήνομε .
καί δρόμο περπατούμε
τά πόδια μας αρχίσανε
πάλιν νά σταματούνε.
85. Τέλος μάς σταματήσανε
λίγο ψωμί νά φάμε
καί πάλιν μέ τά δάκρυα
ατό δρόμο μας νά πάμε.
86. Περνούμε δρόμον έρημο
τά πόδια μας θρηνούμε
ώρα 3η τής νυκτός
μάς άφησαν νά κοιμηθούμε.

2ί)5
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87. Για στρώμα είχαμε την γην
τά χόρτα μαξιλάρι
τον ουρανό για πάπλωμα
τον χάρο νά μάς πάρει.

95. Θεέ μου δός υπομονή
κι’ αυτούς τούς αμαξάδες
γιατί θεργιά έγίνανε
δεν άκοΰνε τζανταρμάδες.

88. Π ρ ω ΐ πάλιν μάς σήκωσαν
πάλιν οί τζανταρμάδες
τ ’ αμάξια έχωρίσανε
εις τέσσαρες μαχαλάδες.

96. ’Αρχίσανε όμως καί αυτοί
ξύλο νά τούς τραβάνε
καί τά αμάξια καί εμάς
πάλα νά σταματάνε.

89. Γ ια νά βάλουν στην σειρά
τ’ αμάξια δλα θέλουν
μεγάλη ζάλη γίνεται
μέγα κακό θά φέρουν.

97. Τέλος δε πάλι βάλανε
τ ’ αμάξια στή σειρά
τον δρόμο πήρανε
γυναίκες καί παιδιά.

90. Πάλιν τ ’ αμάξια άρχισαν
πάλι νά περπατούνε
γυναίκες με μωρά παιδιά
άρχισαν νά σταματούνε.

98. Τέσσαρες νύχτες περάσανε
μέσα στην ερημιά
τήν πέμπτη νύχτα μάς είπανε
θά πάμε στήν πολιτεία.

91. "'Αλλη γυναίκα φώναζε
άλλο παιδί θρηνούσε
άλλο αμάξι έπαιρνε
παιδί καί προχωρούσε.

99. Τήν πέμπτη νύχτα ήτανε
φθάσαμε εις τήν Τσορλοΰ
διαταγή όμως φριικτή
νά πάμε άπ’ άλλου.

92. Μητέρα γύρευε παιδί
καί τό παιδί μητέρα
πικρές φωνές κάθε στιγμή
γεμίζουν τον αέρα.

100. Τόν δρόμο μάς αλλάξανε
σέ έρημον τόπο πάμε
ώρα 3η τής νυκτός
σταματήσαμε νά φάμε.

93. Μιά μητέρα, δύστυχη
είχε παιδί στά στήθη
την πήρε ό ύπνος ό βαθύς
καί αυτή άπακοιμήθη.

101. ’Αφού δέ
πέφτουμε
με πίκρες
τά σπίτια

94. Τ ’ αμάξι έπροχώρησε
κι’ αυτή έπεσε κάτω
αμέσως μέ τό τέκνο της
βρήκε τό μαύρο τάφο.

102. Π ρω ΐ πάλιν μάς έσήκωσαν
μάς βάλαν στήν σειρά
μάς λεν οτι τό βράδυ
θά πάμε στήν Ηράκλειά.

πάλιν φάγαμε
νά κοιμηθούμε
καί μέ βάσανα
μας ξεχνούμε.
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103. Μια μέρα πάλι πέρασεν
χωρίς χωριό νά ίδοΰμε
σταμάτησαν τά πόδια μας
δρόμο νά περπατούμε.

111. Είναι μεγάλος ό Θεός
γ ι’ αυτά που μελετάμε
πάλιν με χρόνια καί καιρούς
ίσως δικά μας θάναι.

104. Τέλος τό βράδυ-βράδυ
φθάσαμε στην Ηράκλειά
άλλα m i εκεί Θεέ μου
είχε 5 χωριά.

112. Σουλτάν Τσιφλίκ σ’ αφήνουμε
εΐθε έρημο νά γίνης
γιατί εις όλων τή ζωή
γνωστό θέ νά μάς μείνης.

105. Περάσαμε καί από εκεί
καί δρόμο περπατούμε
φθάσαμε στο Σουλτάν Τσιφλίκ
δπου καί κατοικούμε.

113. Καθίσαμε εις τό Σουλτάν
Τσιφλίκ, 58 ήμέρας
διαταγή μάς έρχεται
γνωρίσαμ’ δ καθένας.

106. Στην άμμο μάς απλώσανε
στο κΰμα τής θαλάσσης
τρομάζεις τό απέραντο
νερό νά τό περάσης.

114. "Αλλους μέ τό βαπόρι είς
τήν ’Ανατολή, άλλους είς την
Ηράκλεια, άλλους είς τήν
Τσόρλου, με κρύο, μέ βροχή.

107. Θάλασσα, πολλά νερά
καί τά ποτάμια πίνεις
δέξου καί αυτά τά δάκρυα
πλατύτερη νά γινης.

115. Σουλτάν - Τσιφλίκ σ’ αφήνουμε
γιά νά γλυτώσουμε τήν πείνα
εξω στην Τσόρλου φθάσαμε
μάς κάνουν καραντίνα.

108. Δυο- τρεις ήμερες εΐμασταν
στην όίμμο απλωμένοι,
κατόπι σέ γιαούρτ - Χανάδες
έμπήκαμε οι καϋμένοι.

116. Θεέ μεγαλοδύναμε
Βοήθησε μας δλσυς
βοήθα νά γλυτώσουμε
απ’ τούς ερήμους δρόμους.

109. "Αλλους τούς πήγαν στο ΜοΰρΤσιφλίκ καί άλλους στην 'Ηρά
κλεια καί άλλους στο Γενή
Τσιφλίκ γιατί εΐμασταν πολλοί.

117. Τέλος στή Τσόρλου φθάσαμε
νυκτός ή ώρα μία
καί τότε Θεέ μου είδαμε
ανθρώπου ευσπλαχνία.

110. Είθε δ
νά μάς
μικρών
καρδιές

1 1 8 . 'Ένα παιδί έλέγετο
τό όνομα Μαρίνος
εΐθε όλος ό βίος του
νά είναι λευκός σάν κρίνος.

Π αν τοδυναμος
έλευθερώση
- μεγάλων κι’ άμοιρων
νά τις μερώση.
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1 1 9 . 'Ο ίδιος μας έβαλε ν
μέσα είς τά Σχολεία
τα ρούχα μάς κατέβασαν
μέσα στην εκκλησία.

127. Γιατί Ιμεΐς έπέσαμε
είς μία απελπισία
δεν αισθανόμεθα οί άμοιροι
ούτε ευεργεσία.

120. Δεσπότης και Μουχτάρηδε;
καί Β εζιρτζής.Σωκράτης
ολοι για μάς φροντίσανε
κι’ ό κ. Βαρσαμάκης.

12,8. Καί όλος ό κόσμος απορεί
ποιόν νά έλεήση
ποιόν νά καλοκαρδίση
καί ποιόν πρώτα νά δω ρήση.

121. Στον κόσμο δεν συνήντησα
ούτε καί στα βιβλία
τέτοια γυνή καλόψυχη
ώς ή κ. ’Αμαλία (Μάρρω).

129. Διότι δεν είναι πενήντα
δεν είναι εκατό
μόν’ είν’ επτά χιλιάδες
μονάχα τό Σκοπό.

122. Ε ΐν’ ή καρδιά της μάλαμα
τό στόμα της διαμάντι
τά λόγια της δέ, έκάμανε
τη σκοτεινιά νά λάμπη.

130. Θεέ μεγαλοδύναμε
μεγάλο είν’ τ’ όνομά σου
τό φΰλο δεν ραγίζεται
δίχως τό θέλημά σου.

123. Ξένον αμέσως κι’ άν ίδή
γιά μιας θέλει νά τρέξη.
ψωμί άν δεν έχει με νερό
την γλώσσα του νά βρέξη.

131. Κ ι’ εμείς εραγισθήκαμε
από τό θέλημά σου
συγχώρησον ώ "Τψιστε
συγχώρα τά παιδιά σου.

124. Αΰτές τις χάρες τις έχει
κι’ ό υΙός της
αυτός δέ ονομάζεται
Δημήτριος Φαρμακοποιός.

132. Ή σφαίρα είν’ ένα δενδρί
καί κόσμος τά κλωνιά του
καί ότι θά πάθη ό άνθρωπος
τό γράφουν τά χαρτιά του.

125. Πόσο φροντίζει κι’ αυτός
6 υψιστός γνωρίζει
καί είθε πάντοτε χαρά
στα χείλη του ν’ άνθίζη.

138, Καί εμείς Θεέ μου τό έγραφαν
τά δόλια τά χαρτιά μας
νά τυραννιόμαστε εδώ
μακρυά άπ’ τά χωριά μας.

126. Στον ύψιστο ευχύμεθα
υγεία νά δωρίζη
εις όλους τούς εύεργέτας μας
αυτός πού τούς γνωρίζει,

134. "Ετσι ήτανε τό πρόγραμμα
αυτό τής Γερμανίας
στους δρόμους νά μάς τύραννο
άνευ καμμιάς αιτίας.
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135. Άλλα μην απελπίζεστε
καρδιάς μου στύλοι
ΐσως μια μέρα καί εις εμάς
λαμπρός ήλιος ν’ άνατείλη.

143. Γυναίκες πώς ύπέφεραν
καί τ ’ άχαρα παιδιά τους
μερόνυχτα σάν ποταμούς
τρέχουν τά δάκρυά τους.

136. Με,τά μεγάλων δυσταγμών
μετά μεγάλης λύπης
πότισαν τούς ανθρώπους μας
με τό νερό τής λύπης.

144. Τρέζατε γρηγορότερα
αδέλφια ποθητά
τουλάχιστον βοήθεια
στά ασθενή παιδιά.

137. Τούς χώρισαν οί βάρβαροι
απ’ τά μικρά παιδιά τους
δεν αισθάνθηκαν οι άτιμοι
πώς θάρθη ή σειρά τους.

145. Ή Γερμανία γέμισεν
την σύριγγα φαρμάκι
καί σάν καλή γειτόνισσα
έπότισεν την Θράκη.

138. Θεέ μου τά μαρτύρια
πού πέρασεν ό ’Ιησούς
πολλά δέ περισσότερα
τούς έκαμαν αυτούς.

146. Θράκη γλυ,κειά Π ατρίδα μας
Σκοπό, γιατί φόρεσες μαύρα
καί αναστενάζεις καί βογγας
μέ τής καρδιάς τή λαύρα;

139. Καί πού τούς καταδίκασαν
καί που τούς έχουν χάσει
μέσα σέ έρημα βουνά
μέσα σέ έρημα δάση.

147. Π ώ ς νά μην κλάψω από καρ
διά, οπού μέ δέρνουν πόνοι
πού έμεινα μέσ’ την Τουρκιά
παντέρημος καί μόνη;

140. Έκδίκησιν, έκδίκησιν
τά αίματα φωνάζουν
καί μέ μεγάλους στεναγμούς
τούς αδελφούς μας κράζουν.

148. Μέ των Τουρκιών την άλυσον
σφιχτά αλυσοδεμένη
καί μέσ’ την βαρβαρότητα
νά είμαι σκλαβωμένη.

141. Τρέξτε αδέλφια καί παιδιά
γιά τό Θεό προβεϊτε
γιατί αν παραμελήσετε
λυωμένους θά μάς βρήτε.

149. Π οιά μάνα είναι άσπλαχνη
νάχη καρδιά ατσάλι
νά χάση γνήσια παιδιά
μέσα απ’ την αγκάλη.

142. Δέκα οκτώ έσφάζανε
μέ μάχαιρα μεγάλη
σταμάτησε τό χέρι μου
καί ή καρδιά μου πάλλει.

150. Π αιδιά μέ χάρη, λεβεντιά
μέ τέχνας μορφωμένα
μέ γράμματα καί εμπόρια
ολα εφοδιασμένα.
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151. Ερήμωσαν
καί όλα τά
αφήσατε τό
αγρούς καί

οί έκκλησιές
Ιερά σας
μέλλον σας
τήν σπορά σας.

152. Καμπάνες δέν σημαίνουνε
σήμαντρα δέν κτυποΰνε
μόνον τ’ αηδόνια κάθονται
πικρά μοιρολογούνε.
153. Θράκη Θράκη γλυκέιά Π α τρί
δα μας, πάρε στην αγκαλιά σου
τά δύστυχα καί άμοιρα
καί ορφανά παιδιά σου.
154. Θεέ μου Μεγαλοδύναμε
μεγάλο εΐν’ τ’ ονομά σοι*
. βοήθα νά γυρίσομε
στ’ αγαπητά χωριά μας.
155. ’Ολίγα μόνον έγραψα
τ’ άλλα τάχω θάψη
ίσως καλλίτερα από εμέ
κανείς άλλος θά τά γράψη.

156. Καί αν τά παρεξηγήσητε
εμέ δεν -θά βλάψη
κι’ αν ήμουν τελειόφοιτος
■θά τάγραφα μέ τάξη.
157. 'Έως εδώ καί σταματώ
τώρα πλέον θά πάψω
νομίζω πώς αυτά άρκούν
καί άλλα δεν θά γράψω.
158. Μοΰ είπαν μή στην ποίηση
πλέξης καί συ στεφάνι
άφοΰ σέ άνθη εύμορφα
τό χέρι σου δέν φθάνει.
159. Είπα κι’ εγώ
στεφάνι πλέκουν μέ μυρτιές
μέ εύμορφοι δώρα μόνον.
160. Καί εγώ θά πλέξω στέφανον
μέ πυκροδάφνης κλώνον.
Καραγιαννίδου επίθετο
Κατίνα τό ονομά μου
Π ατρίς μου ήταν 6 Σκοπός
κι’ αυτό τό ποίημά μου.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Εις τον 17ον τόμο του «Αρχείου τοΰ Θρακικοϋ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυρού» είναι δημοσιευμένο ένα ποίημα πού ομοιάζει
σέ πολλά σημεία άλλ’ άγνωστου επωνύμου. ’Εμάς μάς τό έδωσε σέ τετράδιο
γραμμένο ή κυρία Μαριγώ Ζαγκότση τό γένος Κωστοπούλου πού διαμένει
είς Νέον Σκοπόν, ή οποία ήταν γειτόνι,σσα καί φίλη τής μακαρίτισσας Κα
τίνας Καραγιαννίδου.
’Ε π ι σ τ ρ ο φ ή

των

Σκοπιανών

στην

Π α τ ρ ί δ α

Τρία χρόνια καί τρεις μήνες διήρκεαε ή εξορία καί ή περιπλάνησις μ,ου
κρυά από την ιδιαίτερη Πατρίδα. Καθ’ ολον αυτό τό διάστημα, παρ’ όλες
τις στερήσεις, τις -.ασθένειες και τις αγωνίες δέν έ'σβησε ή ελπίδα των Σκο
πιανών για τήν επιστροφή στην Πατρίδα.
Μετά τήν συναφθεΐσα ανακωχή τοΰ μεγάλου πολέμου (11 Νοεμβρίου
1918) άρχισαν νά επανέρχονται οί έκτοπισθέντες Σκοπιανοί, αξιολύπητες
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συνοδείες, ανθρώπινα ράχη ο'ι περισσότεροι άπ’ αυτούς, άλλα πλημμυρισμένοι από χαρά καί άγαλλίασι.
Τό νεοτουρκικό κόμμα που πολλά κακά έπεσώρευσε στη χώρα του, αναγ
κάζεται νά παραιτηθή. ΚΕχε άποτύχει. ’Αναλαμβάνει άλλο κόμμα τό όποιον
ώς διαλλακτικώτερο συνεννοείται με τούς συμμάχους και συνάπτει εις τό
Μαύδρο τής Λήμνου στις 11 Νοεμβρίου τού 1918 ανακωχήν. Ο'ι Νεότουρκοι
καί οι σφαγείς των ομογενών μας διώκονται, συλλαμβάνονται καί τιμωρούν
ται. 'Η νέα Τουρκική Κυβέρνησις επιτρέπει την επιστροφήν των εκτοπισθέντων στο πάτριο έδαφος. Συγκροτείται Επιτροπή Βοήθειας των προσφύγων
ή όποια σκοπόν έχει νά εξυπηρέτηση τούς έπιστρέφοντας κατοίκους των πε
ριοχών πού ύπέστησαν εκπατρισμούς.
'Η διαταγή αυτή περί επιστροφής έδωσε δύναμι στις βασανισμένες ψυχές τών προσφύγων καί έγιγάντωσεν τά ταλαιπωρημένα κορμιά τους. Έ γέμισαν δάκρυα τά μάτια τους όπως τότε πού έγκατέλειψαν τά σπίτια τους. Τότε
από λύπη καί τώρα από την χαρά τής επιστροφής.
Τέτοια είναι ή ανθρώπινη ψυχή νά κλαίη καί όταν λυπήται καί όταν
χαίρεται, καί μετά νά νοιώθη άνακούφισι.
Οί δρόμοι γεμίζουν με τους πρόσφυγες πού επιστρέφουν. Συναντιόνται
συγγενείς, φίλοι, γνωστοί. ’Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, κλαινε, χαίρονται. ’Ανα
κατωμένα συναισθήματα. Χαίρονται γιατί επιστρέφουν στα χώματα .πού έγεννήθησαν. Λυπούνται γιατί άφησαν προσφιλή τους πρόσωπα νεκρά στους
δρόμους τής εξορίας.
'
'Η επταμελής οικογένεια τού παππού μου γυρίζει πίσω φέρνοντας μόνον
τά δύο από τά πέντε παιδιά. Τρία αθώα πλασίματα τόσο πρόωρα τά ώδήγησε
στον τάφο ή Τουρκική θηριωδία. 'Ό λες οί οικογένειες έχουν τις απώλειες
τους σέ ανθρώπινες υπάρξεις. Οι περιουσίες τους εΐναι εντελώς κατεστραμ
μένες. Δεν άφησε τίποτε ή Τουρκική μανία. Οί 800 οικογένειες πού έπεστρεψαν (από τις 1200 πού έξετοπίσθησαν) αρχίζουν την δημιουργία.
I
Ή ά ν α δ η μ ι ου ρ γ ία τ ο ϋ Σ κ οπ ο ύ κ α τ ά

τά

έ τ η 1919-1922

Ή επιστροφή εις την Π ατρίδα έσυνεχίσθη καί καθ’ όλον τό έτος 1919.
"Εγινε άπογραφή καί εύρέθησαν 800 περίπου οικογένειες γύρω στις 3.000
ήτυχές άπό τις 1.200 οικογένειες πού έξεδιώχθησαν (β.000' κάτοικοι). Οί
3.000 άνθρωποι πού έπ έστρεψαν εις τον Σκοπόν όλοι, σχεδόν ήσαν θύματα
κακουχιών, πείνας και επιδημικών ασθενειών.
Οί Σκοπιανοί πού έπέστρεψαν έπ’ ολίγον χρόνον αναγκάσθηκαν νά συγ
κατοικήσουν μέ τους Τούρκους οί όποιοι κατά την περίοδον τής απουσίας τών
έκδιωχθέντων κατείχαν τά σπίτια τους. Μετά την άναχώρησιν όλων τών
Τούρκων ήρχισε αμέσως ή περισυλλογή καί τό έργον τής άνασυγκροτήσεως.
'Η άπαράμιλλλος έργατικότης τών Σκοπιανών πού διακρίνει καί τούς
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κατοίκους τοΰ Νέου Σκοπού Σερρών εΐχε σαν αποτέλεσμα τήν τελείαν εμφα
νία ιν του Σκοπού από άπάψεως σπιτίών και δημοσίων κτιρίων δπως ήταν καί
προ τοΰ διωγμού. ’Από τά πρώτα ανασυγκροτείται ό Κοινοτικός μηχανισμός.
Ό γηραιός ιατρός Δημήτριος Τζοΰρος τίθεται επί κεφαλής τής Κοινότητας
ώς Πρόεδρος καί με τήν αισιοδοξίαν καί μέ τήν ακαταπόνητου δραστηριότη
τα του αναμορφώνει τύν Κοινότητα.
'
Τον νέον Πρόεδρον περιστοιχίζουν καί συμπαρίστανταί εις το αναδη
μιουργικόν του έργον καί πολλά παλαιά επίλεκτα στελέχη τοΰ Σκοπού δπιος
6 Ν. Θεοφίλίδης, ό Έμμ. Άνδρεάδης, ό Β. Άνδρεάδης, ό Γ. Δαδάκης, ό
Εΰρ. Χατζανέστης, ό ΙΙεν. Χατζανέστης, 6 L Θεοδωρίδης Κοΰντρος, ό Εΰδ.
Β. Βαλιούλης, ό Κ. Χρ. Βαλιούλης, ό Θ. Χηνόπουλος, ό Σγουρής Ζ. Συμεωνίδης, δ Γ. Φλώρος, ό Δ. Μπλίκατζης καί άλλοι.
Προβάλλει τώρα ή μέριμνα τής έκπαιδεύσεως. Τά παιδιά τής μαθητι
κής ηλικίας, στερηθέντα επί μίαν σχεδόν τετραετίαν σχολικής αγωγής Επρε
πε οπωσδήποτε νά περισυλλέγουν καί νά ανακτήσουν τον χρόνον που άπώλεσαν. Δι’ αυτό καλείται καί πάλιν νά προσφέρη τις υπηρεσίες του ό γηραιός
Ά λ. Άλεξιάδης. Μέ τήν συνεργασίαν καί των άλλων συμπολιτών διδασκά
λων καί διδασκαλισσών τοΰ Συμ. Ζ. Συμεωνίδη καί Άριστοκλή Π . Δαδάκη,
τής Φερενίκης Ζ. Συμεωνίδσυ, Θεοκλ. Λ. Άστρεινίδου, Μερόπης Παπανδρέου, ’Ελ. I. Ήλιόγλου, ’Ελ. Μ. Οικονομίδου καί Εΰανθ. Κ. Δαδάκη επανι
δρύει τό Σχολεϊον Σκοποΰ, τό όποιον κατ’ άρχάς λειτουργεί καί στεγάζεται
εις τό παλαιόν Π αρθεναγωγεΤον (μαθηταί καί μαθήτριαι μόλις 400).
’Αμέσως μετά τήν οριστικήν κατάλυσιν τοΰ τουρκικού καθεστώτος στε
γάζεται εις τό άνακαινισθέν πρώην Διοικητήριον τό γνωστόν «Κονάκι». Ή λ 
θε πλέον ή 'Ελλάδα, ενθρονίστηκε μεγαλοπρεπώς επάνω εις τά ερείπια πού
έπροξένησε ή Τουρκική θηριωδία.
Ή χαρά των ανθρώπων εΐναι απερίγραπτος. Ό πόθος τόσων αιώνων
είναι πλέον πραγματικότης.
’Εγκαθιδρύεται ή 'Ελληνική Διοίκησις καί άνασυνιστάται ή πρώην Δημαρχία τής περιφέρειας Σκοποΰ, εις τήν οποίαν εναλλάσσονται έκ περιτρο
πής ό ’Ιωάννης Φ. Θεοδωρίδης (Κοΰντρος) καί 6 Κων, Χρ. Βαλιούλης. Ά μιλλώνται ποιος θά έξυπηρετήσή καλλίτερον τον άναγεννώμενον Σκοπόν καί
ποιος θά έπουλώση γρηγορώτερον τις πολλαπλές πληγές του.
"Ολος ζωή καί εργατικότητα εργάζεται νύκτα καί ημέρα ο Γραμματεύς
τής Δημαρχίας ’Αναστάσιος Κ. Βαλιούλης ένθαρρύνοντας καί εμψυχώνον
τας όλους.
'Ο Σκοπός αρχίζει τήν πνευματικήν του άνοδον.
Τήν 1ην Νοεμβρίου 1920 γίνονται βουλευτικές εκλογές καί εκλέγεται
βουλευτής ό εξαίρετος Σκοπιανός Νικόλαος Κ. Κωνσταντόπουλος. Ό Ν.
Κωνσταντόπουλος θά άναλάβη νά βοηθήση τήν τελεία άνασυγκρότησι τοΰ
Σκοποΰ. ’Αρχίζει από τήν εκπαίδευσιν. Μέ τις ενέργειες του προάγει τό έξα-
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τάξιον Σχολειον Σκοπού είς Ήμιγυμνάσιον.
Π ρώ τοι οι Σκοπιανοί γεωργοί σέ ολη την περιφέρεια των Σαράντα ’Εκ
κλησιών Ιδρύουν Γεωργικόν Συνεταιρισμόν, τοΰ οποίου Πρόεδρος είναι
δ Γ. Ά στρεινιδης. ’Ανασυγκροτούνται οΐ Συντεχνίες. Ό σεβάσμιος Πρωθιερεύς καί Σκεουφύλαξ Π αναγ. Άναστασιάδης, ό παλαιός από τό 1870
διδάσκαλος τοΰ Σκοπού, ώς εκκλησιαστικός προϊστάμενος έπευλογει καί συν
τρέχει τά τελούμενα. "Εχει ώς βοηθόν του εις τό ιερόν έργον του τόν μόνον
έναπομείναντα από τούς πέντε ιερείς τοΰ Σκοπού αίδεσ. Π αναγ. Μαγκριώτην. ΟΙ 'καμπάνες τοΰ 'Αγίου Δημητρίου πού έσώθησαν ώς έκ θαύματος καί
οΐ τρεις, κτυποΰν καί διαλαλοΰν τώρα χαρμόσυνα την άνάστασιν τής Π ατρίδος. Τό Λάβαρον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου κυματίζει καί πάλιν υπερήφανα μέ
σα στην μεγαλοπρεπέστατη καί απείραχτη κατά την περίοδον τοΰ διωγμού
Εκκλησίαν τοΰ Σκοπού.
Τό πνεύμα τής προόδου εμψυχώνει τούς πάντας.
Καταρτίζονται οί μηχανικές μελέτες τής νέας ύδρεύσεως τοΰ Σκοποΰ
μέ τά άφθονα καί κρύα νερά τοΰ «Άρκουλά».
Χαράσσεται ό πρώτος τεχνικός δρόμος πού θά σύνδεση καί δι’ αυτοκι
νήτου τόν Σκοπόν με τις Σαράντα Εκκλησίες.
Έ παναρχίζει την διακοπεΐσαν δράσιν του ό Σύλλογος Κυριών καί Δε
σποινίδων Η Ε Λ Π ΙΣ . Καθυστερεί ακόμη ό «ΟΡΦΕΤΣ» (από την περιου
σία τοΰ οποίου δεν έμεινε οΰιε ίχνος) διότι ή νεολαία των άνδρών έκλήθη τώ
ρα εις τά όπλα καί μάχεται φιλοτίμως είς τά πεδία τών μαχών τής Μικράς
Α σ ίας, δπως έπολέμησαν καί προηγουμένως επίλεκτα παιδιά τοΰ τότε υπο
δούλου ακόμη Σκοποΰ κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους (1912— 1913).
Τόν ελεύθερον Σκοπόν επισκέπτονται διά νά τόν ιδοΰν από κοντά καί
νά θαυμάσουν τόν άδάμαστον πατριωτισμόν του ό στρατηγός Κων. Μαζαράκης (1920) καί Τιμολέων Μομφεράτος (1921) μέραρχοι Σαράντα Εκκλη
σιών, ό ’Αντιστράτηγος Άντών. Μομφεράτος, ’Αρχηγός τής Στρατιάς Θρά
κης καί άλλοι προς τούς οποίους γίνεται μεγαλειώδης υποδοχή.
Εκτυλίσσονται πατριωτικές σκηνές που εΐναι δάσκαλον νά περιγράφουν.
Νοιώθουν ολοι πώς εΐναι ελεύθεροι. Ελεύθεροι νά ομιλούν, ελεύθερα νά έργάζωνται, ελεύθερα νά πανηγυρίζουν χωρίς τόν φόβο τοΰ Τούρκου. "Ολα
θά εΐναι ελεύθερα.
Ό

δ ε ύ τ ε ρ ο ς

δ ι ω γ μ ό ς

Ή χαρά τής ελευθερίας δέν έβάσταξε πολύ. Ή Έλληνικωτάτη Ανατο
λική Θράκη θά περιέλθη καί πάλι στην Τουρκική κυριαρχία διότι έτσι τό θέ
λουν οί μεγάλες Δυνάμεις. Έξεμεταλλεύθησαν την προγονική αδυναμία τοΰ
"Ελληνος πού έχει είς την πολιτικήν. Ένέβαλον τό μικρόβιον τής διχονοίας
μεταξύ τών δύο άντιμαχομένων κομματικών παρατάξεων καί επέτυχαν αυτό
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πού επιθυμούσαν, νά περιορίσουν τά σύνορα τής 'Ελλάδος. Ή ίσχυρογνωμοσύιη κα'ι ό πείσμων χαρακτήρας των δύο κομματικών παρατάξεων είχαν ώς
συνέπειαν την Μικρασιατικήν καταστροφήν καί τον περιορισμόν τής Ελλάδος
εις τά μέρη πού σήμερον κατέχει.
'Ο Θρακικός καί Μικρασιατικός Ελληνισμός αναγκάζεται διά δευτέραν
φοράν νά εγκατάλειψη τά σπίτια του διά νά μείνουν μέχρι σήμερον μέ τήν
νοσταλγία τής επιστροφής.
Φεύγουν οΐ Σκοπιανοί μέ θλιμμένη τήν καρδιά. Γνωρίζουν όμως on έρ
χονται εις τήν Ελεύθερη Π ατρίδα τήν Μητέρα Ελλάδα, γεγονός πού με
τριάζει τον πόνο τής ψυχής τους.
Έταλαιπωρήθησαν μέσα εις τούς δρόμους αρκετούς μήνες. Μόλις εφθασαν είς τό ‘Ελληνικό έδαφος άρχισε ή διασπορά των Σκοπιανών. ’Άλλοι έμει
ναν στά χωριά καί τις πόλεις τής Δυτικής Θράκης, άλλοι κατευθύνθησαν είς
τήν Θεσσαλονίκη. Οί περισσότεροι όμως κυρίως οι γεωργοί κατέληξαν είς
τήν πεδιάδα των Σερρών κατά τά τέλη ’Οκτωβρίου 1922.
Σέ ενα ύψωμα ξεπέζεψαν τ’ αμάξια τους οί Σκοπιανοί. Γύρω τους ύπήρχαν στάσιμα νερά, άγρια καλάμια γεμάτα τσακάλια καί άλλα αγρίμια.
’Ά γρ ιος τόπος. "Ομως μέ κόπο πολύ, μέ θυσίες παρά πολλές ημέρεψε δ κάμ
πος, έδωσε καί δίνει πλούσια τήν παραγωγή του σέ κάθε είδους γεωργικά
προϊόντα.
ΝΕΟΣ Σ Κ Ο Π Ο Σ
*0 Νέος Σκοπός εύρίσκεται νοτιοανατολικά τής πόλεως Σερρών είς άπόστασιν 12 χιλιομέτρων απ’ αυτήν. Έ χ ε ι ρυμοτομίαν πόλεως ωραία διώροφα
σπίτια πού ολοκληρώνουν τήν ωραιότητά τους οί επιμελημένοι μικροί κήποι
μέ τά ποικιλόχρωμα καί ευώδη άνθη τους, εμπρός είς αύτά. 'Η καθαριότης
καί ή τάξις τών σπιτιών δείχνει πώς συνεχίζεται, ή παράδοσις τής φημισμέ
νης νοικοκυράς τού παλαιού Σκοπού μας.
Είς τό Κέντρον τής Κωμοπόλεως πού σήμερα αριθμεί 3.200 κατοίκους,
εύρίσκονται, τό Δημοτικόν Σχολείον καί απέναντι ή ’Εκκλησία τού Ά γιου
Δημητρίου διά τήν άνέγερσιν τών όποιων πολλά χρηματικά ποσά προσέφερε
ή αγάπη τών Σκοπιανών τής ’Αμερικής.
Εμπρός είς τήν νεόκτιστόν Κοινότητα εύρίσκεται τό «Μνημεΐον τών πεσόντων».
Οί κάτοικοι τού Νέου Σκοπού προοδευτικοί όπως καί τού Παλαιού Σκο
πού έχουν διακριθή καί εδώ είς τά γράμματα, τό έμπάριον καί τάς τέχνας.
'Τπάρχουν Σωματεία, Χριστιανικά, Φιλανθρωπικά καί αλλά. Τελευταία άνεγείρεται καί Αναγνωστήριον «ΟΡΦΕΤΣ» πού φιλοδοξία τών δωρητών διά
τήν άνέγερσιν του είναι ν' άποτελέση τούτο τόν ιερόν χώρον οπού θά εύρίσκη
τήν έκδήλωσί της κάθε πνευματική, φιλανθρωπική, κοινωνική καί καλλιτεχνι
κή Ιδέα τών Σκοπιανών τής Νέας ιδιαιτέρας Πατρίδας. ’Ακόμη ν’ άποτε-
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λέσι·] to φυτώριο ν οπού -θά ευρύνεται ή γνώσις, θά αναπτύσσεται ή σκέψις,
θά δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις διά την πρόοδον καί τον πο
λιτισμόν όλων των Σκοπιανών.
Είς άλλην εργασίαν μας θά συνεχίσωμεν τά ιστορικά γεγονότα τού Νέου
Σκοπού. Δεν τό πράττομεν τώρα διότι θά έκτραπώμεν από τον τεθέντα σκο
πόν τσΰ διαγωνισμού.
Σημειώναμεν μόνον τά ονόματα των Εθνομαρτύρων Σκοπιανών Παλαιού
καί Νέου Σκοπού από τό πλήθος των οποίων φαίνεται ή μεγάλη προσφορά
εις αίμα των κατοίκων, διά την ιδέαν τής ’Ελευθερίας καί τής Πατρίδος.
1) Π απα Ά νδρέας: Έκρεμάσθη υπό των Τούρκων εις την Εκκλησίαν
τού 'Αγίου Γεωργίου Σκοπού Θράκης κατά την Ελληνικήν Έπανάστασιν
(1821) ώς μεμνημένος τής Φιλικής Εταιρείας.
2) Σΐμο -- Τσορ,μπατζής: Άπεκεφαλίσθη υπό των Τούρκων εις Μπουνάρ—-Χισάρ κατά την 'Ελληνικήν Έπανάστασιν (1821) ώς μεμυημένος τής
Φιλικής 'Εταιρείας.
3) Μαλαμής Συμεών τού Μαλαμή, έκ Σκοπού Θράκης: "Επεσε είς μά
χην Μπιζανίου κατά των Τούρκων την 18,1.1912.
4) Τζιγέρας Ευστάθιος τού Ίωάννου έκ Σκοπού Θράκης: ’Έπεσεν είς
μάχην Ίωαννίνων την 1.9.1912.
5) Βαλιούλης ’Αλέξανδρος τού Χριστοδούλου έκ Σκοπού Θράκης: ’Ε
τών 20. Εθελοντής μετασχών των Βαλκανικών Πολέμων, έφονεύθη πολεμών
κατά των Βουλγάρων τον Αύγουστον 1913 ταφείς εις τό Μπελλες.
6) Χαλβατζής Γεώργιος τού Ααμπρή: Έσφάγη υπό των Τούρκων είς
τό χωρίον Κουρού— Ντερέ τής Θράκης την 9.3.1914.
7) Σιμόπουλος Σιμός τού Σίμου: Έσφάγη αγρίως ύπό Τούρκων χωρο
φύλακα) παρά τήν θέσιν «Ρύμνη» ή κατ’ άλλην εκδοχήν είς «Αϋκορνάκι» την
6.9.1915 μία εβδομάδα προ τού διωγμού, είς ηλικίαν 43 έτών.
8) Κωνσταντάπουλος Γί απακυριάκος τού Κων)τίνου: Μετά πολυώδυνον
βασανι.σμόν έρρίφθη είς φρέαρ ημιθανής. Έξέπνευσε δεχθείς πελωρίους ογ
κολίθους ύπό των Τούρκων τον Σεπτέμβριον τού 1915 είς ηλικίαν 35 έτών.
9) Κωνσταντάπουλος ’Αριστόδημος τού Κων)τίνου: Έσφάγη ύπό των
Τούρκων τήν 1.9.1915 είς ηλικίαν 58 έτών.
10) Ζαφειριάδης Ζαφείριος τού Φλώρου: Έσφάγη ύπό τών Τούρκων
τήν 11.9.1915, είς ηλικίαν 31 έτών.
11) Βαβατζανίδης Πελοπίδας τού Δημητρίου: Έσφάγη ύπό τών Τούρ
κων τή 11.9.1915. Ή τ ο ηλικίας 35 έτών.
12) Κοκκάλας Θεόδωρος: Έσφάγη ύπό τών Τούρκων τήν 11.9.1915,
εΐς ηλικίαν 45 έτών.
■
I
13) Ίωακειμΐδης Παπαϊωακείμ: Έλογχίσθη ύπό τών Βουλγάρων τό
1915.
14) Πεκμέζης Δημήτριος: Κατεκρεουργήθη ύπό τών Τούρκων πλησίον
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τοΰ χωρίου Σάζαρα τής Θράκης τον Μάϊον του 1921.
! 15) Καλημερης Ευστάθιος: Κατεκρεουρ γήθη υπό των Τούρκων πλησίον
ταΰ τουρκικού χωρίου Σάζαρα τής Θράκης τον Μάϊον τοΰ 1921.
16) Ξανθούλης Ευστάθιος: 'Ομοίως.
17) Ά γγελης Μιχαήλ: 'Ομοίως.
1S)
Σα.ββόπουλος Χριστάκης: Κατεκρεουργήθη υπό των Τούρκιον πλη
σίον τοΰ τουρκικού χωρίου Σάζαρα τής Θράκης τον Μάϊον τοΰ 1921.
19) Αύμπος Άνέστης τοΰ Κων)τίνου: ’Έπεσεν εις μάχην Τουλοΰ—
Μπουνάρ κατά των Τούρκων την 29.7.1921.
20) Δοδόπουλος Γεώργιος τοΰ Ευστρατίου: ’Έπεσεν εις μάχην Έσκί—
Σεχίρ κατά των Τούρκων την 10.8.1921.
21) Άλεκόπουλος Μπαχαρής τοΰ Παναγιώτου: "Έπεσεν μαχόμενος εις
Σιβρή-^-Χισάρ κατά των Τούρκων την 5.9.1921.
22) Στρογγύλης Τυΐαντάφυλλος τοΰ Θεοόώρου: "Έπεσεν ε’ις μάχην Σαγγαρίου κατά των Τούρκων την,3.,8.1922 είς ηλικίαν 21 ετών.
23) Μελίσσινός Μιχαήλ τοΰ Ίωάννσυ: "Έπεσεν εις μάχην Ά φιόν— Κα
ρά Χισάρ, κατά των Τούρκων την 13.8.1922.
24) Βέλλιος Βασίλειος τοΰ Ίωάννου: "Έπεσεν είς μάχην Σαγγαρίου
κατά των Τούρκων την 9.9.1922 εις ήλικίαν 22 ετών.
25) ΓΙανιός Δημήτριος τοΰ Ίωάννου: "Έπεσεν εις Ά φιόν— Καρά Χι
σάρ κατά των Τούρκων την 16.10.1922.
26) Δαδάκης Γοργίας: Έφονεύθη εις Μικράν Ά,σίαν τό 1922.
27) Καραγιάννης ’Αθανάσιος τοΰ Ίωάννου: Ή τ ο χωροφύλαξ. Έ φο
νεύθη εις συμπλοκήν κομιτατζήδων είς Σαρί Σαμπάν την 20.9.1922.
28) Μπαμπαλέσκος ’Αναστάσιος τοΰ Θεοδοσίου: "Έπεσεν εις μάχην "Ο
χυρών Μεταξά κατά των Γερμανών τήν 7.4.1941. 7Ητο ηλικίας 30 ετών.
19) Στασινόπουλος Κυριάκος τοΰ Νικολάου: "Έπεσεν εΐς μάχην Ροΰπελ
κατά των Γερμανών τήν 7.4. 1941. Ή τ ο ηλικίας 35 ετών.
30) Καπετανίδης Παναγιώτης τοΰ "Αγαπίου: Έφονεύθη υπό τών Γερ
μανών κατά τήν κατοχήν 1940 εις ήλικίαν 25 ετών..
31) Μαγδάλης Δημήτριος τοΰ Γρηγορίου: Έφονεύθη υπό τών Γερμα
νών κατά τήν κατοχήν 1940 εις ήλικίαν 25 ετών.
32) Πανιόπουλος Ιωάννης τοΰ "Αποστόλου: Έφονεύθη υπό τών Γερ
μανών κατά τήν κατοχήν 1940 εις ήλικίαν 39 ετών.
33) Άδαμαντανίδης "Αναστάσιος τοΰ Μπαχαρή: Άπωλ,έσθη εις Γερμα
νίαν οπού έκρατεΐτο ώς όμηρός. Ή τ ο ηλικίας 30 ετών.
1
34) "Αφεντόπουλο; Γεώργιος τοΰ Χρυσολέοντος: Άπωλέσθη εις Γερ
μανίαν δπου έκρατεΐτο ώς όμηρος. Ή τ ο ήλικίας 19 ετών.
35) Άστρεινίδης Παναγιώτης τοΰ "Αθανασίου: Έτυφεκίσθη υπό τών
Βουλγάρων είς τήν αυλήν τοΰ Δημοτικού Σχολείου Νέου Σκοποΰ τήν 3.10,
1941. Ή τ ο ήλικίας μόνον 19 Ιτών.
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:
36) Άστρεινίδης Συμεών του Εμμανουήλ: Έτυφεκίσθη υπό των Βουλ
γάρων μετά του προηγουμένου. Ή τ ο ήλικίας μόνον 19 ετών.
37) Δεινόπουλος ’Ιωάννης του Κωνσταντίνου: Έτυφεκίσθη υπό των
Βουλγάρων μετά των προηγουμένου. Ή τ ο ηλικίας 20 ετών.
38) Δεινόπουλος Γεώργιος τοΰ Κων)τίνου: Έτυφεκίσθη υπό τών Βουλ
γάρων μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 22 ετών.
39) Δούμας Δημήτριος τοΰ Κωνσταντίνου: Έτυφεκίσ-θ-η υπό τών Βουλ
γάρων μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 28 ετών.
40) Κιάκος Κων)τίνος του Ευστρατίου: Έτυφεκίσθη υπό τών Βουλγάριον μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 34 ετών.
41) Κλωναρίδης Νικόλαος τοΰ Δημητρίου: Έτυφεκίσθη *υπό τών Βουλ
γάρων μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 26 ετών.
42) Μπακιρτζής Άνδρέας τοΰ Αναστασίου: Έτυφεκίσθη υπό τών Βουλ
γάρων μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 20 ετών.
43) Κουτακτσής Ευστράτιος τοΰ Εμμανουήλ: Έτυφεκίσθη υπό τών
Βουλγάρων μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 31 ετών.
44) Λωλάκος Γεώργιος τοΰ ’Αλεξάνδρου: Έτυφεκίσθη ύπό τών Βουλ
γάρων μετά τών προηγουμένων. Ή το ήλικίας 22 ετών.
45) Μπεχτσόπουλος Κων)τΐνος τοΰ Φιλίππου: Έτυφεκίσθη υπό τών
Βουλγάρων μετά τών προηγουμένων.
46) Τζιγέρας ’Αλέξανδρος τοΰ Γαβριήλ: Έτυφεκίσθη υπό τών Βουλ
γάρων μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 24 ετών.
47) Τζιγέρας Παναγιώτης τοΰ Γαβριήλ: Έτυφεκίσθη υπό τών Βουλ
γάρων μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ηλικίας 32 ετών.
48) Τουφεξόπουλος Δ ημήτρ ιος τοΰ Γεω ργίου: Έτυφεκίσθ η υπό τών
Βουλγάρων μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 37 ετών.
49) Φωτακόπουλος Γεώργιος τοΰ Φωτίου: Έτυφεκίσθη υπό τών Βουλ
γάρων μετά τών προηγουμένων. ’Ητο ήλικίας 24 ετών,
50) Γεώργιος έκ Κρήτης: Έτυφεκίσθη υπό τών Βουλγάρων μετά τών
προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 22 ετών.
51) Χαμάλης Πολύδωρος τοΰ Κων)τίνου: Έτυφεκίσθη υπό τών Βουλγάρων μετά τών προηγουμένων. 'Η το ήλικίας 28 ετών.
'
52) Χαμάλης Γ εράσμιος τοΰ Κων)τίνου: Έτυφεκίσθη υπό τών Βουλ
γάρων μετά τών προηγουμένων. Ή τ ο ήλικίας 26 ετών.
53) Καπετανίδου Βασιλική τοΰ ’Αγαπίου: Έφονεύθη υπό τών συμμο
ριτών τό έτος 1947. ’Ή το παιδίσκη 14 ετών.
54) Ραΐλης Νικόλαος τοΰ ’Αναστασίου: Έφονεΰθη υπό τών συμμοριτών
τό έτος 1947.
55) Γκουζέλης Γεώργιος τοΰ Δημητρίου: Έφονεΰθη υπό τών συμμορι
τών τό έτος 1947. Ή τ ο ήλικίας 43 ετών.
56) Κιορπαναγιώτης Παναγιώτης τοΰ Μιχαήλ: Έφονεύθη υπό. ιών

m

*Αποστόλου Δημοσί). Ψαθα καί Βασιλικής Μητοακλή—ψαι&α

συμμοριτών τό έτος 1947. Ή τ ο ηλικίας 40 ετών.
57) Όμουριάδης Νικόλαος τοΰ Αναστασίου: Έφονευθη υπό των συμ
μοριτών την 8.7.1947. ΤΗτο ηλικίας 21 ετών.
58) Εύγενίδης Χρηστός του Παναγιώτου: ’Έπεσεν είς μάχην 'Αγίας
Φωτεινής — Εδέσσης κατά των συμμοριτών την 12.11.1947, είς ηλικίαν
23 ετών.
59) Άστρεινίδης Δημήτριος τοΰ Κωνσταντίνου: ’Έπεσεν εις μάχην Μαλαμίδι (Βίτσι) κατά των συμμοριτών την 4.9.1948 είς ηλικίαν 25 έτών.
60) Κακαλέτσης Βασίλειος του Ά νέστη: ’Έπεσεν είς μάχην περιοχής
Καστοριάς κατά ιών συμμοριτών την 5.8.1948 είς ηλικίαν 28 έτών.
61) Σαγαράκης Πασχάλης τοΰ Πολυχρονίου έκ Διδυμοτείχου: Κατώκει είς Νέον Σκοπόν (γαμβρός). ’Έπεσεν είς μάχην Γιάνναρος — "Εβρου
κατά των συμμοριτών την 10.6.1948 εις ηλικίαν 33 έτών.
62) Τσιγκρίκης Δημήτριος τοΰ Βασιλείου: ’Έπεσεν είς μάχην Καστα
νιάς Βερροίας κατά των συμμοριτών την 13.5.2948 είς ηλικίαν 26 έτών.
63) Λουπάτατζης ’Αναστάσιος τοΰ Σταόρου: ’Έπεσεν είς μάχην Βίτσι
κατά τών συμμοριτών την 26 9.1948 είς ηλικίαν 26 έτών.
64) Στανίτσας Άνέστης τοΰ Μιχαήλ: ’Έπεσεν είς μάχην ’Αετός — ’Α
μυνταίου κατά τών συμμοριτών την 3.9.1948 είς ηλικίαν 23 έτών.
65) Άστρεινίδης Κυριάκος τοΰ ’Εμμανουήλ: Έφονευθη έκ νάρκης συμ
μοριτών επί τής όδοΰ Σερρών — Βρόντους την 25.11.1948 είς ηλικίαν 35
έτών.
66) Άναδολής Νικόλαος τοΰ Δημητρίου: ’Έπεσεν είς μάχην Ναοόσης
κατά τών συμμοριτών την 12.1.1949 είς ήλικίαν 27 έτών.
67) Λάζος Μαγκριώτης τοΰ Δημητρίου: ’Έπεσεν είς μάχην Ονζούν—
Μπουρσυν κατά τών συμμοριτών τήν 9.2.1949 είς ήλικίαν 36 έτών.
68) Άλεξανδρόπονλος ’Ιωάννης τοΰ Αλεξάνδρου: ’Έπεσεν είς μάχην
Κρόυσίων κατά τών συμμοριτών τήν 11.6.1949 είς ήλικίαν 23 ετών.
69) Σκεύας ’Αθανάσιος τοΰ Σταύρου έξ Ευκαρπίας Σερρών: Κατώκει
εις Νέον Σκοπόν (γαμβρός). Έφονευθη έκ νάρκης συμμοριτών έπί τής όδοΰ
Σερρών — Βροντοϋς τήν 6.6.1949.

' 70) Μιχαλόπουλος ’Ιωάννης τοΰ Στεφάνου: ’Έπεσεν είς μάχην Βερμίου
κατά τών συμμοριτών τήν 3.12.1949 είς ήλικίαν 22 έτών.
71) Χατζόπσυλος Γεώργιος τοΰ Δημητρίου: Έλληνοαμερικανός Α ερο
πόρος: ’Έπεσεν είς Γερμανίαν.
72) Δούκογλου Δημήτριος: Έλληνοαμερικανός ’Αεροπόρος. ’Έπεσεν είς
Γερμανίαν.
73) Κωστόπουλος Στ. Κώστας: Έλληνοαμερικανός. ’Έπεσεν είς Γερ
μανίαν.
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Δεκαπέντε έως είκοσι ημέρας μετά τη γεν νησί τού παιδιού γινόταν
ή βάπτισις του από άνάδοχο κοινό για όλη την οικογένεια (κληρονομικόν).
Τον άνάδοχο ονόμαζαν «σύντεκνο» ή «συντεχνίασα» αν ήταν γυναίκα.
Ή βάπτισις γινόταν Κυριακή ή Σάββατο πρωί.
Την Παρασκευή το βράδυ πήγαινε ή μαμή νά καλέση τον νουνό μέ τα
δώρα «γεννητούρια». Ζάχαρη, κουφέτα, καφέ κι.’ ένα δώρο γ ι’ αυτόν πού θά
βάπτιζε το παιδί. ’Ά ν ήταν άνδρας ύποκάμισσο, κάλτσες, μαντήλι. ”Αν ήταν
γυναίκα φόρεμα ή μπλούζα.
«’Έχετε χαιρετισμούς πέ τή νονά» έλεγε. Σάς καλεΐ νά βαφτήστε το
παιδί».
Την Κυριακή μετά τήν εκκλησία θά γινόταν ή βάπτισις. Ή μαμή παίρ
νει το παιδί καί μαζί όλοι οί συγγενείς, ό πατέρας, ό παπούς, ή γιαγιά καί
πολλοί άλλοι καλεσμένοι πηγαίνουν στήν εκκλησία. Ή νουνά που από μέρες
έχει ετοιμάσει, τα δώρα τοΰ παιδιού «το χουιμαγί» (1,5 πηχυ χασέί τό κάνουν
«κουκούλι» τό στολίζουν μέ κορό'έλλα ροζ ή θαλλασί καί ένα σταυρουδάκι. Μέ
σα σ’ αυτό βάζουν τό παιδί γυμνό αμέσως μετά τήν βάπτισι, μία άλλαξίτσα
χασεδένια, κάλτσες, παπουτσάκια, μπαλερίνα καί το ρίξιμο (ένα κομμάτι ύ
φασμα άσπρο μάλλινο ή μεταξωτό). Τά κάνει ενα μπόγο, βάζει σέ μιά γανωμένη «μπακΐρα» τό ζεστό νερό καί ξεκινάει γιά τήν εκκλησία. Τήν συνο
δεύουν «ό σύντεκνος» αύτός πού θά βαπτίση καί πολλοί συγγενείς καί φίλοι
καλεσμένοι.
Τήν ώρα πού ό παππάς βαπτίζει τό παιδί ό νουνός λαδώνει τό στόμα του
γιά νά γίνη καλλίφωνο.
'Ό τα ν τελειώνει τό μυστήριο μέ πολλή προσοχή βάζουν επάνω στο παιδί
τό «ρίξιμο» καί τά άλλα δώρα τού παιδιού, πού βρίσκονται στήν αγκαλιά τού
νουνοΰ, ό όποιος κρατεί στά χέρια του δύο λαμπάδες αναμμένες. Μπροστά ό
παπάς μέ τον -ψάλτη πίσω ό νουνός μέ τό παιδί καί όλοι οί καλεσμένοι ξεκι
νούν γιά τό σπίτι. Ή μητέρα τού παιδιού περιμένει στην πόρτα τού δωματίου
της. Μόλις μπή μέσα ό νουνός παίρνει τό παιδί στήν αγκαλιά της αφού προη
γουμένως κάνει τρεις μετάνοιες μέ σταυρό μπροστά στο εικόνισμα καί τρεΐς
χωρίς σταυρό καί τής εύχεται «νά μάς ζήση». Τις δυο λαμπάδες πού κρατά
στά χέρια του καί φροντίζει νά πάη αναμμένες στο σπίτι, τις σβύνουν στο
κρασί καί τις βάζουν στο είκονοστάσι. Καί τό ρίξιμο τό κρεμούν ψηλά στήν
πόρτα γιά νά γίνη τό παιδί ψηλό. Άψοϋ όλοι, καθήσουν στις θέσεις τους ή
μητέρα βοηθουμένη από μιά ή δυο συγγενείς της κοπέλλες αρχίζει νά κερνάη
20
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τούς καλεσμένους. Λουκούμια ή γλυκό τοΰ κουταλιού στις γυναίκες καί ούζο
μέ μεζέ στους ανδρες.
Π ρ ιν σηκωθούν νά φύγουν οι καλεσμένοι ό νουνός μοιράζει σέ ολους
«μαρτύριά» δραχμή. Φεύγουν μετά ο'ι καλεσμένοι καί μόνον ό νουνός με τούς
πολύ στενούς συγγενείς μένουν για νά φάνε όλοι μαζί τό μεσημέρι.
'Ό ταν μετά από δυό- τρεις ήμερες αλλάξουν τό παιδί, τά λαδωμένα εσώ
ρουχά του πού τού έβαλαν μετά τη βάπτισι, πηγαίνουν καί τά πλένουν οτύ
ποτάμι, γιά νά πάρ!η τά λάδια τό νερό τού ποταμού.
Κατά την διάρκεια τοΰ δωδεκαημέρου δεν βαπτίζουν παιδιά γιά νά μην
γίνουν «καλλικαντζαρ ύπλ α».
Ο

ΑΡΡΑΒΩΝ

Τό πιο σημαντικό μέσο στη ζωή τοΰ νέου καί τής νέας εΐναι ή αρραβώνα,
ό γάμος καί ή δημιουργία οικογένειας.
Ή αρραβώνα γίνονταν πάντοτε μέ προξενείο.
'Ό τα ν ό νέος εχει διαλέξει τή νέα τής καρδιάς του καί θέλει νά την
ζητήση από τούς γονείς της, στέλνει στο σπίτι της προξενήτη.
Ό προξενήτης πηγαίνει πολλές φορές στο σπίτι τής υποψήφιας νύφης,
μέ φανάρι αναμμένο εως δτου πετύχη τό σκοπό του. Χωρίς αναμμένο φανάρι
δεν τόν έμπαζαν στο σπίτι τής νύφης. 'Ό τα ν ήταν σύμφωνοι κατά τά άλλα
κανόνιζαν καί τό ζήτημα τής προίκας «τράχωμα» καί άλλαζαν τά «σουμάδια».
Σουμάδι έλεγαν τό δαχτυλίδι τής αρραβώνας πού τό εΙ,χαν συνήθως καρφι
τσωμένο σ’ ενα μαντήλι. Κάθε νέος καί νέα, όταν έφθαναν σέ ηλικία γάμου
φρόντιζαν νά έχουν μέσα στο σεντούκι τους τό «σουμάδι».
Ό προξενήτης παίρνει πρώτα τό σουμάδι τού γαμβρού καί τό πηγαίνει
στη νύφη. Έκεΐ τόν υποδέχονται ολοι οί συγγενείς τής νύφης καί τόν βά
ζουν νά καθήση σέ μια καλή θέσι. Σέ λίγο βγαίνει ή νύφη φιλά το χέρι τού
προξενήτη καί παίρνει τό δακτυλίδι. Κερνούν καί περιποιούνται τόν προξε
νήτη, ενώ ή νύφη βγάζει τό δικό της δακτυλίδι από τό σεντούκι καί τό δίνει
στον προξενήτη νά τό πάη στον γαμπρό.
Στο σπίτι τοΰ γαμπρού τόν περιμένουν μέ μεγάλη αγωνία, διότι υπάρχει
φόβος νά μή δεχθή ή νύφη, τό σουμάδι τού γαμπρού καί αυτό είναι μεγάλη
προσβολή γιά τήν οίκογένειά του.
'Ό τα ν έμπαινε ό προξενήτης γελαστός άρχιζαν δλοι νά χαίρωνται καί
νά γελούν. ’Αντιλαμβάνονταν οτι ή νύφη δέχτηκε τό σουμάδι. "Έπαιρνε μετά
6 γαμπρός τό δακτυλίδι από τόν προξενήτη φιλώντας τό χέρι του καί άρχιζε
τότε τό γλέντι πού κρατούσε ώς τις πρωινές ώρες.
Μετά από λίγες ήμερες οί γονείς τού γαμπρού καί τής νύφης πήγαιναν
στην πύλη «κασαόά» νά ψωνίσουν γιά τις «πίσημες αρραβώνες». Αγόραζαν
δώρα γιά ολους τούς συγγενείς, κάλτσες, μαντήλια, υποκάμισα γιά τούς άν-
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δρες, μπλούζες, φορέματα, κάλτσες για τις γυναίκες.
Την ήμερα που θά γινόταν οί επίσημες αρραβώνες μεγάλη κίνησις παρατηρεΐται στο σπίτι τής νύφης, για νά δεχθούν τά «συμπεθεριά». ’Έχουν
συγκεντρωθή ολοι οι συγγενείς της καί βοηθούν στις ετοιμασίες νά περιποιηθοΰν οσο τό δυνατόν καλλίτερα καί νά ευχαριστήσουν τά συμπεθεριά.
Στο σπίτι του γαμπρού άλλες πάλι ετοιμασίες. Μαζεύονταν εκεί οί πιο
στενοί συγγενείς του καί δ προξενήτης μαζί με την γυναίκα του κι αν εΐναι
ανύπαντρος μέ τή μάνα του ή την αδελφή του, γιά νά πάνε στο σπίτι τής
νύφης.
Ό προξενήτης μαζί μέ τή γυναίκα πού τον συνοδεύει ετοιμάζουν τά
πανέρια μέ τά δώρα που θά προσφέρουν στη νύφη καί τούς δικούς της. Τ ά
στολίζουν μέ δαντέλες καί κεντήματα.
Τά πανέρια πού συνήθως ήταν δύο, παίρνουν τό ένα ό προξενήτης καί
τό άλλο ή γυναίκα πού τον συνοδεύει. Μέ μεγάλη επισημότητα καί μέ αναμ
μένα φανάρια, ή ώρα 10 περίπου βραδυνή ολο τό συγγενικό «άλάι» ξεκινά
γιά τό σπίτι τής νύφης, οπού τούς περιμένουν μέ τις πόρτες όλάνοιχτες.
Μπαίνουν μέσα τά συμπεθεριά, χαιρετιούνται μέ τούς συγγενείς τής νύφης
καί τούς βάζουν νά καθήσουν στις πιο εκλεκτές θέσεις. Ό γαμπρός πριν καθήση φιλά τό χέρι τοΰ πεθερού καί τής πεθεράς. "Οταν ολοι πάρουν τις θέ
σεις τους, σηκώνεται ορθιος ό προξενήτης καί λέγει μέ δυνατή φωνή γιά
νά τον άκου η δλο τό Κίάλάϊ».
«Ξέρτε γιατί γήρταμ εδώ στο σπίτ’ σας»;
’
«"Οχ’ δέν ξέρουμ’ απαντούν οί γονείς τής νύφης».
«Νά σάς τό πώ γώ» λέει 6 προξενήτης.
«Τή τάδε ό γυιός άρραβωνιάζεται πόψα καί παίρνει τή τάδε τή θυγα
τέρα μ’ είκοσι λίρες τράχωμα. Γεϊ,στε δεχτοί γοϋλ’ σας;».
«Αεχτοί, δεχτοί, δώστε νά πιοΰμ» απαντούν οί συγγενείς τής νύφης.
Ή νύφη πού μέχρι τή στιγμή εκείνη ήταν κρυμμένη σέ μια γωνιά τού
σπιτιού βγαίνει στολισμένη καί ντυμένη μέ τό καλλίτερο της φουστάνι καί
καλωσορίζει, τούς ξένους. Φιλεΐ πρώτα τό χέρι τού γαμπρού έπειτα τού πε
θερού καί τής πεθεράς καί κατόπιν δλων των άλλων συγγενών μέ τή σειρά.
’Από τον καθένα που τού φιλεΐ τό χέρι παίρνει κι’ ένα «μπαξίσι» (δώρο,, νό
μισμα ή φλουρί). Μέ την βοήθεια κατόπιν μιας κοπέλλας κερνάει τούς καλε
σμένους αρχίζοντας πάλι πρώτα από τον γαμπρό, τον πεθερό, την πεθερά
καί έν συνεχεία ολσυς τούς άλλους. Μόλις τελειώσει τό κέρασμα κάθεται επί
σημα πλέον γιά πρώτη φορά, ντροπαλή καί. μέ μάτια χαμηλωμένα, πλάι στο
γαμπρό. Μετά από λίγο αρχίζει νά κερνά ο γαμπρός μέ την βοήθεια τής
νύφης.
Μετά τά κεράσματα καί τις σχετικές συζητήσεις τό άλάϊ τού γαμπρού
παίρνει τά δώρα, τής νύφης μέσα στα καλό στολισμένα πανέρια καί επιστρέφει
στο σπίτι τοΰ γαμπρού. Έ κεΐ συνεχίζεται τό γλέντι έως τό πρωί. Μόνο ό
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γαμπρός λείπει από το γλέντι αυτό, διότι μένει στο σπίτι τής νύφης.
Την πρώτη Κυριακή μετά την αρραβώνα, ό γαμπρός αφού ψωνίση κρέας
ψάρια και άλλα τρόφιμα, πηγαίνει στο σπίτι τής νύφης. Για πρώτη φορά
με έξοδα δικά του τρώγει μέ τούς καινούργιους συγγενείς του.
Μετά τό φαγητό ol δύο νέοι κάνουν την πρώτη τους έμφάνισι επίσημα
στη βόλτα του χωριού.
Ο

ΓΑΜΟΣ

Γεμάτη κόπους καί αγωνία είναι ή προετοιμασία τού γάμου πού αρχί
ζει από την Πέμπτη καί τελειώνει την Δευτέρα.
Ή νύφη πρέπει νά έχη έτοιμα τά δώρα πού θά προσφέρη σέ όλα τά
μέλη τής οικογένειας τοΰ γαμπρού.
Την Π έμπτη πηγαίνουν, την νύφη στο «χαμάμ» νά κάνη τό λουτρό της.
"Επειτα την χτενίζουν, τή βάφουν μέ κι νά (κόκκινη βαφή) τά νύχια, βάφουν
μέ αλοιφές τά μαλλιά της τά φρύδια καί ματοτσΐνουρα.
Τό Σάββατο πρωί ένα αγόρι καί ένα κορίτσι, κρατώντας στο χέρι τους
από ένα μαντήλι κεντημένο μέσα στο όποιο είναι γαρύφαλλα τυλιγμένα σέ
τσιγαρόχαρτο, γυρίζουν σ’ όλο τό χωριό καί καλούν τούς συγγενείς καί φί
λους στο γάμο. Προσφέρουν τά γαρύφαλλα καί λένε «προσκυνίσματα πέ τό
γαμπρό καί τή νύφ’ νάρτήτε στή χαρά άους».
Την ίδια ήμερα τό πρωί στο σπίτι τής νύφης μεγάλη κίνησι παρατηρεΐται. Γέλια, τραγούδια, φωνές γεμίζουν τό σπίτι. Είναι οι φίλες αί οποίες
μαζεύτηκαν για νά στολίσουν τήν προίκα τής νύφης. Βγάζουν από τά σεν
τούκια τά καλοκεντημένα ρούχα καί τά στολίζουν μέ πολύ γούστο καί τέχνη
για νά φανή ή προκοπάδα της. 'Ό λ η τήν ημέρα μπαινοβγαίνουν στο σπίτ'ι,
βλέπουν καί κρίνουν τά έργα τής νύφης, πού από παιδούλα άρχισε νά κεντάη μέ κρυφό καμάρι, για νά παρουσίαση τή μεγάλη αυτή στιγμή. Σέ κάθε
έπαινο καί σέ κάθε καλό λόγο πού βγαίνει από τις κοπελλες πού με πολλή
προσοχή εξετάζουν τά προικιά, χαμογελά με ικανοποιησι.
’Αργά τό βράδυ τού Σαββάτου αμάξια στολισμένα, σταλμένα απ' τον
γαμπρό, φθάνουν στο σπίτι τής νύφης νά πάρουν τήν προίκα της. Ο ί φίλες
της προσπαθούν στο επάνω μέρος νά βάλουν τά πιο όμορφα για νά φαίνωνται. Επάνω, επάνω κάθονται αγόρια καί κορίτσια καί με φωνές και τρα
γούδια, περνούν από τήν αγορά καί κατευθύνανται στο σπίτι τού γαμπρού.
Έκεΐ ξεφορτώνεται ή προίκα καί ακολουθεί διασκέδαση μέ χορούς καί τρα
γούδια. Μετά τό γλέντι γινόταν τό ξύρισμα τού γαμπρού, που κρατούσε πολλήν
ώρα ενώ οί φίλοι του έπιναν καί τραγουδούσαν τό συνηθισμένο τραγούδι.
«Βαρύεριμ τά ξουράφια σου καλά νά τ ’ άκονίζης,
νά μή ματώσης τό γαμπρό γιατί είναι αμαρτία».
Μετά τό γαμπρό ξυρίζουν καί τον παράγαμπρο καί ή παρέα διαλύεται.
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'Γην Κυριακή τό πρωΐ δ παράγαμπρος μέ τή φιλική του παρέα πηγαίνουν
στο σπίτι, του γαμπρού. Μπαίνουν μέσα, τον χαιρετούν καί τοΰ λένε: «Χαιρε
τισμούς πολλούς πέ τή νύφ’».
Κάθονται λίγη ώρα και αρχίζουν μετά νά στολίζουν τον γαμπρό. Ε κ εί
νοι πού θ ’ άναλάβουν νά στολίσουν τον γαμπρό πρέπει νά έχουν καί τούς
δύο γονείς των καί νά είναι καί πρωτοστέφανοι.
' Βάζουν τό γαμπρό νά πατήση μέσα σ’ ένα «σιδεροσίνι» (ταψί) πού
μέσα έχουν ρίξει κουφέτα, ρύζι, δεκάρες, διάφορα άλλα μικρά νομίσματα
καί φλουριά. ’Αρχίζει τό ντύσιμο τοΰ γαμπρού τό όποιον συνοδεύεται μέ διά
φορα τραγούδια καί ποιήματα.
«Δώσε μ’ μάναμ τό χέρι σου, δώσεμ καί την ευχή σου
καί πες πώς δεν μέ γέννησες καί δεν μεΐχες παιδί σου».
Προτού τού φορέσουν τό σακκάκι τού περνούν ενα ατσαλένιο μαχαίρι
από τά δύο μανίκια τρεις φορές, για νά είναι ατσαλένιος καί πάντα νικητής
νά βγαίνη ό γαμπρός.
"Οταν τελειώσει τό ντύσιμο τού γαμπρού τέσσαρες - πέντε φίλοι τον
«αξιώνουν». Τον σηκώνουν ψηλά καί τοΰ λένε: «Τάξε γαμπρέ τώρα νά σέ
κατεβάσουμ». Ό γαμπρός τάζει οσα μπορεί πιό πολλά: ποτάμια, χωράφια,
βουνά, μεζέδες, λουκάνικα, σουτζούκια κλπ. για ν’ άναγκάση τούς φίλους του
λ'ά τον κατεβάσουν. Κατόπιν περιποιούνται καί τον παράγαμπρο. Γαμπρός
καί παράγαμπρος μοιράζονται μεταξύ τους τά περιεχόμενα τού ταψιού καί
τά βάζουν στις τσέπες τους. ’Ακολουθούν κεράσματα, χοροί καί τραγούδια.
Ό παράγαμπρος παίρνει πάλι τήν παρέα του καί πηγαίνουν στο σπίτι τής
νύφης, γιά νά τής πή τά δέοντα «πέ τό γαμπρό». Έκει βρίσκουν τή νύφη
μέ τις φίλες της σ’ ένα δωμάτιο νά τήν ντύνουν ενώ στο διπλανό παίζουν
τά όργανα, χορεύουν καί τραγουδούν.

(

Χαρά στά μάτια τού γαμπρού, πού διάλεξε τή νύφη
γ ’ ή νύφη είναι μάλαμα καί ό γαμπρός διαμάντι
κι’ ό κουμπάρος διαμαντόπετρα, πού λάμπει σάν τον γήλιο
Νά ζήστε νά γεράσετε καί ν’ άσπρομαλλιάσετε.
Πλώσε γαμπρέ τό χέρι σου καί κάμε τό σταυρό σου
καί κάμε τό σταυρό σου νά ζή τό στέφανό σου.
Γ ’ ή καρδιά μ’ έν κλειδωμένη, μέ σαράντα δυο κλειδιά
δέν ανοίγει μ’ άνοιχτάρια, δεν ανοίγει μ’ Αντικλείδι
μέ κινιασμένα άλ'οίγει χέρια καί φίρφι,ρο ποτήρι.

Ντύνουν τή νύφη καί πριν τής φορέσουν τά παπούτσια της κάθε κο
ρίτσι φροντίζει νά γράψη τ’ όνομά του, στο εσωτερικό τού παπουτσιού. “Αν τό
όνομα δέν σβύση, γιά ενα ώρισμένο χρονικό διάστημα σημαίνει οτι τό κο
ρίτσι γρήγορα θά παντρευθή.
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'Ο παράγαμπρος με την παρέα του αφού κεραστοΰν καί χορέψουν με
ρικούς χορούς στο σπίτι τής νύφης, επιστρέφουν καί πάλι στο σπίτι του
γαμπρού,*απ’ οπού διαλύονται.
Το απόγευμα περί τις τέσσ-ερες μέ πέντε ή ώρα μαζεύονται δλοι οι -κα
λεσμένοι στο σπίτι τού γαμπρού καί ολοι μαζί ξεκινούν με τα βιολιά νά πά
ρουν τη νύφη. Μπροστά ό γαμπρός συνοδεύομε νος από τον παράγαμπρο
πίσω ό κουμπάρος καί οί γονείς τού γαμπρού καί έν συνεχε ία δλοι οί α^λοι
καλεσμένοι φθάνουν στο σπίτι τής νύφης. Ό παράγαμπρος προσφέρει στη
νύφη ανθοδέσμη καί πετάει επάνω της σταυρωτά ρύζι, κουφέτα καί άλλα
γλυκά πού πήρε από τό ταψί πού είχαν βάλει τό γαμπρό γιά νά τον ντύσουν.
Τό ίδιο κάνει καί ό γαμπρός. Ό κουμπάρος πάλι βάζει επάνω στο στήθος
τής νύφης καί στο πέπλο τέλια σταυρωτά.
Βγαίνουν κατόπιν δλο τό άλάΐ έξω από τό σπίτι, τούς κερνούν, χορεύ
ουν καί τραγουδούν.
Σήμερα γάμος γίνεται, σήμερα μαύρη μέρα
Σήμερα ξεχωρίζονται μάνα καί θυγατέρα.
Ή νύφη χαιρετάει τό σπίτι μέ τρία προσκυνήματα καί δλοι μαζί ξεκι
νούν γιά την εκκλησία μέ τά όργανα μπροστά. Βάζει καί την νύφη κοντά
του τής σταυρώνει τά μικρά δάκτυλα καί αρχίζει ή ιεροτελεστία. Τελειώνει
ή στέψις καί προχωρούν γιά τό σπίτι τού γαμπρού. Στο δρόμο πού περνούν
από τά παράθυρα καί τις πόρτες πετοΰν ρύζι, σιτάρι καί εύχονται «καλή
ζωή» «δσα κουκιά, τόσα παιδιά» καί πολλές άλλες τέτοιες ευχές. Φθάνουν στο
σπίτι τού γαμπρού. Στην πόρτα τούς περιμένει ή πεθερά μ’ ένα ταψί στο
χέρι κι’ ενα μπουκάλι κρασί. Προσφέρει στη νύφη τό ψωμί καί στο γαμπρό
τό κρασί. Τά όργανα παίζουν καί δυο παλληκάρια μ’ αναμμένα σπαρματσέτα
στά χέρια χορεύουν (άρκιούάαι). Μπαίνουν μέσα στο σπίτι κερνούν τον κό
σμο καί αρχίζει τό γλέντι πού κρατάει συνήθως μέχρι τό πρωΐ. Τη Δευτέρα
τό πρωί πάλι μαζεύονται οί στενοί συγγενείς καί γίνεται τό μεσημέρι τρα
πέζι μέ τό σχετικό γλέντι. Τρεις μέρες δ γαμπρός δέν βγαίνει από τό σπίτι.
Την Τετάρτη πηγαίνει ό παράγαμπρος καί τον βγάζει ε.ξω. Ό γαμπρός δέν
γυρίζει πίσω σήό σπίτι άν δέν άγοράση κάτι γιά τό νοικοκυριό, μασιά, τσιμ
πίδα ή κάτι άλλο σιδερικό. Την Κυριακή βγαίνει καί ή νύφη εξω μαζί μέ
τόν γαμπρό.
Πηγαίνουν στην εκκλησία καί μετά τό σχόλασμα «γειτονεύνα» (επισκέ
πτονται) τούς γονείς τής νύφης. Έκεΐ τρώνε τό μεσημέρι, περνούν δλη την
ημέρα καί τό βράδυ κοιμούνται στά γονικά τής νύφης.
Ο

ΘΑΝΑΤΟΣ

!(!.
"Οπως σέ δλες τις κοινωνικές τους εκδηλώσεις οί Σκοπιανοί έτσι καί
στύν θάνατο είχαν ώρισμένες τοπικές συνήθειες.
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'Ό τα ν πέθαινε κανείς, αφού τον άλλαζαν κα'ι έκλειναν τό στόμα, του
έβαζαν ένα κεραμύδι καί τον τοποθετούσαν στο φέρετρο. Δίπλα στό φέρετρο
καθόταν ένας πού τελείωσε τό σχολείο καί διάβαζε τό ψαλτήρι. Μετά 24
ώρες πήγαιναν τόν νεκρό στό νεκροταφείο καί τον έθαπταν. Τό ίδιο κάνουν
οΐ Σκοπιανοί καί στην νέα τους Πατρίδα.
Μετά τόν ενταφιασμό, επί σαράντα ήμερες συνέχεια πηγαίνουν οΐ συγ
γενείς τοϋ άποθανόντος στό μνήμα, θυμιάζουν, ανάβουν κερί καί κλαίνε (γκομιάζνα) τό νεκρό.
Μαζί τους παίρνουν ούζο κ,αί κρασί καί οποίον συναντήσουν στό δρόμο
του δίνουν νά πιή γιά νά συγχωρέση τόν πεθαμένο. Π ίνει ό διαβάτης καί
λέγει: «Θεγός σχωρεστον».
Κατά την λαϊκή δοξασία τις σαράντα αυτές ημέρες ή ψυχή (τό πλέμα
τού ανθρώπου) γυρνάει ελεύθερο στον αέρα, στα σπίτια παντού. Μετά σα
ράντα ήμερες ή ψυχή κλείνεται στόν παράδεισο ή στην κόλασι καί λησμονιέται.
Σ τις σαράντα ήμερες, στους τρεις μήνες, στό εξάμηνο, γίνεται μνημό
συνο, Στά τρία χρόνια γίνεται τό ξέχωμα τού νεκρού.
Βγάζουν από τό μνήμα τά κόκκαλα τού νεκρού, τά πλύνουν με κρασί,
τά διαβάζουν καί την επομένη τά ξαναβάζουν στό μνήμα. 3Ά ν κατά τό ξέ
χωμα είίρίσκαν δακτυλίδι ή άλλο χρυσαφικό δικαιούται νά τό πάρη αυτός πού
ξέχωσε τόν νεκρό. Αν οί συγγενείς τού νεκρού τό θέλουν γιά ενθύμιο οικο
γενειακό είναι υποχρεωμένοι νά πληρώσουν την αξία του στόν άνθρωπο πού
ξέχωσε τόν νεκρό.
ΕΘΙΜΑ Ε Ο Ρ Τ Α Σ Τ ΙΚ Α
Οί παληοί Σκοπιανοί έδιναν μεγαλύτερη σημασία στίς θρησκευτικές
γιορτές. Τις γιόρταζαν όλες, μικρές καί μεγάλες καί διέκοπταν κάθε εργα
σία. 'Ό τα ν την εσπέρα τής παραμονής καί κάθε Σαββάτου κτυπούσε ή καμ
πάνα γιά τόν εσπερινό, άνδρες και γυναίκες σταματούσαν τη δουλειά τους.
Καί οί μέν άνδρες άφηναν τό όργωμα ή άλλη αγροτική εργασία καί γυρνοϋσαν στό σπίτι, οί δέ γυναίκες παρατούσαν τό γνέσιμο, τό πλέξιμο ή τό κέν
τημα, άναβαν την καντήλα της Π αναγίας καί καταγινόταν μέ την καθαριό
τητα τού σπιτιού.
Στό κεφάλαιο αυτό θ' άναφέρωμεν ώοισμένες γιορτές στίς οποίες οί
Σκοπιανοί έδιναν ιδιαίτερη σημασία, καθώς καί διάφορα έθιμα προλήψεις καί
δεισιδαιμονίες, πού I] φαντασία των απλοϊκών αύτων ανθρώπων έδημιούρ
γησε γύρω άπ’ αυτές.
Α '.

Χειμερινές

εορτές.

1)
Τής
'Αγίας
Β α ρ β ά ρ α ς (4 Δεκεμβρίου). Εορτή γιά ίά
παιδιά. Πίστευαν οί Σκοπιανοί οτι ή 'Αγία Βαρβάρα φυλάγει τά παιδιά από
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την ιλαρά. Για τό λόγο αυτό ο! γυναίκες πού είχαν μικρά παιδιά την ήμερα
εκείνη έκαναν κόλυβα (βαρβάρα) μέ σιτάρι καί καλαμπόκι προς τιμήν τής
'Αγίας Βαρβάρας. Γιά νά βγάλουν δε τά παιδιά τήν ιλαρά γλυκά (ελαφρά)
■έχαναν «λουκούμια» καί τά έμοίραζαν ανήμερα τής 'Αγίας Βαρβάρας. Τά
«λουκούμια» τά έκαναν μέ ζυμάρι, τό οποίον έκοβαν σέ μικρά κομμάτια τά
"έπλαθαν λίγο, τά έδιναν σχήμα στρογγυλό, τά τοποθετούσαν σ’ ένα ταψί α
λειμμένο μέ σαμόλαδο καί τά έστελναν στο φούρνο. 'Ό τα ν τά έβγαζαν από τό
φούρνο ερριχναν επάνω πετμέζι καί καρύδια κοπανισμένα.
'Ό λες οι γυναίκες τού Σκοπού φρόντιζαν από τό καλοκαίρι ακόμη νά
γνέσουν δλα τά μαλλιά τους πού είχαν αγοράσει γιά τις εργασίες τού άργαλιού, γιά νά μη βρή μαλλί ή 'Αγία Βαρβάρα όταν ελθη καί κάνει- τή φωλιά
της. Μένει-δηλαδή στο σπίτι σαν ιλαρά.
2) Τ ο ύ ' Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ (6 Δεκεμβρίου). Εορτή των Ναυ
τικών. Έπίστευαν οτι ό 'Ά γιος Νικόλαος ήταν καραβοκύρης (Γκεμιτζής) γ ι’
αύτό καί είναι προστάτης των ναυτικών.
Τήν παραμονή τού Ά γ . Νικολάου οί γυναίκες έκαναν κόλυβα καί πίττα
χωρίς μαγιά «άλιπαναύατη» τήν οποία παραχώνανε στήν φωτιά καί τά πή
γαιναν στήν Εκκλησία τού Ά γ . Νικολάου. Τήν άλλη ήμερα γινόταν πανηγύρι.
Γιά τις τρεις συνεχόμενες γιορτές, τήν 'Αγία Βαρβάρα, 'Ά γιο Σάββα
καί 'Ά γιο Νικόλαο, έλεγαν τήν εξής χαρακτηριστική φράση: « Ά ϊ Βαρβά
ρα βαρβαρών, Ά ϊ Σάββας σαβανών, 'Α ϊ Νικόλαος παραχών». Πρόσεχαν δε
νά μή κρυολογήσουν τις μέρες εκείνες πού έκανε δυνατό κρύο.
3) Τ ο ύ Ά γ ι ο υ
Σ π υ ρ ί δ ω ν ο ς (12 Δεκεμβρίου). 'Εορτή των
υποδηματοποιών καί κεραμοποιών, οί όποιοι έκαναν καί συλλειτουργό τήν η
μέρα αυτή. Έπίστευαν ότι ό 'Ά γιος Σπυρίδων θεραπεύει τά σπειριά. Γ ι’ αυ
τό οποίος είχε σπειριά πήγαινε στήν εκκλησία καί όλη τήν ημέρα δεν έκανε
καμμιά εργασία.
’Έλεγαν επίσης ότι από τού Α γίου Σπυρίδωνος καί μετά ή μέρα αρχί
ζει νά μεγαλώνη ενα - ένα σπειρί.
4) Τ ο ύ Ά γ ι ο υ
Ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ (15 Δεκεμβρίου). Ά γ ιο ς βοη
θός των τικτουσών καί φυλακισμένων. Πίστευαν ότι ό 'Ά γιος ’Ελευθέριος
«ξιελεφτερώνει» μέ τό καλό τις ετοιμόγεννες, γ ι’ αύτό όσες ήταν σ’ ενδιαφέ
ρουσα κατάσταση τον γιόρταζαν καί τού ά'ναβαν λαμπάδες.
5) Τ ο ύ ' Α γ ί ο υ Μ ο δ έ σ τ ο υ (18 Δεκεμβρίου). Εορτή των γεωρ
γών. Έπίστευαν οτι ό Ά γ ιο ς Μόδεστος ήταν γεωργός, γι’ αύτό καί είναι
προστάτης των γεωργών. Συνήθιζαν νά κάνουν κόλυβα ομαδικά. Τήν παρα
μονή τού 'Αγίου Μοδέστου μια επιτροπή από τεσσερες καλούς γεωργούς του
χωριού μάζευαν χρήματα άπ’ όλους τούς χωριανούς γιά νά κάνουν συλλει
τουργό. Μέ τά χρήματα εκείνα αγόραζαν σιτάρι, ζάχαρη καί ό,τι δήποτε άλλο
χρειαζόταν γιά νά στολίσουν τά κόλυβα καί αλεύρι γιά νά κάνουν λειτουργιές.
Ειδικές γυναίκες καί (ορισμένοι άνδρες στόλιζαν δύο σινιά (σιδεροσί-
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νια) κόλυβα. ’Επάνω ζωγράφιζαν μέ χρυσά κουφέτα «ζαχαροκούκια» δυο 6ώδια κι ενα αλέτρι.
’Ανήμερα τού 'Αγίου Μοδέστου, πρωί - πρωί δύο άνδρες τά πηγαίνουν
στην εκκλησία. "Οταν τελείωνε ή θεία λειτουργία Επαιρναν πάλι τά «σινιά»
δύο άνδρες καί τά πήγαιναν σέ δύο κεντρικά καφενεία. Έκεΐ μαζεύονταν όλοι
όσοι είχαν δώσει χρήματα καί παίρνανε κόλυβα μέσα σ’ ενα φακκελάκι καί
άρτο ενα κομμάτι. Τον άρτο αυτό τον Ετριβαν μέσα στον «γιαρμά» καί τον
τάϊζαν τά ζώα.
6) Τ ω ν Τ α ξ ι α ρ χ ώ ν "Αη Στράτκος (8 Νοεμβρίου). Την παρα
μονή ολα τά σπίτια Εστελναν μ’ ενα παιδί σέ μιά ,ρεματιά Εξω από τό Σκοπό,
κοντά στοϋ «Σωφρόνιο τό πηγάδι» ενα ο,τιδήποτε πουλερικό. Έκεΐ πλάι σ’ ενα
δένδρο καθόταν ένας καί δυο καμμιά φορά άνδρες (δεν ήταν ώρισμένοι).
Αυτοί Εσφαζαν τό πουλί, Επαιρναν τό κεφάλι καί, τό υπόλοιπον τό έδιναν στο
παιδί, τό όποιον πήγαινε στο σπίτι καί τό μαγείρευαν.
7) Γ I, ο ο τ έ ς τ ο ΰ Δ ω δ ε κ α η μ έ ρ ο υ . Τά «Δωδεκάμερα» ή «Χριστόμερες» ή «καλικαντζαρόμερες» ήταν ήμερες χαράς "καί διασκεδάσεως για
όλους ανεξαιρέτως τούς Σκοπιανούς.. Τά άαβούλια καί τά «παιχνίδια» ή «λ«λήματα» δεν Επαυαν καθόλου όλο τό διοδε,κάμ&ρο. Παρέες: - παρέες γύριζαν
οι άνδρες με τά όργανα στά σπίτια γιά νά ευχηθούν τούς γιορτάζοντες. Ούτε
το κ-ρύο τό βαρύ φοβόντανε ούτε τά χιόνια πού «μπόγια» ήταν στρωμένα κά
τω τούς τρόμαζαν. ’Έ τσι οΐ μαχαλάδες αντηχούσαν από τραγούδια, νταβού
λια, ζουρνάδες καί κλαρίνα.
Γύρω από τις ήμερες του δωδεκαημέρου πλήθος από προλήψεις καί δει
σιδαιμονίες είχαν δημιουργήσει οΐ όποιες επηρέαζαν πολύ τή ζωή τους κατά
τις ήμερες αυτές.
"Ολο τό διοδεκαήμερο δεν Επλυναν ρούχα ούτε λούζονταν, π&ρίμεναν,
πρώτα νά φωτιστούν τά νερά. Δεν έβγαιναν Εξω χωρίς φωτιά, γιατί πίστευαν
ότι τρέχουν Εξω ολα τά κακά. Λύκοι καί άλλα αγρίμια. Μόλις όμως άναβαν
τό φως σκορπίζονταν «σκομίζάαν» ολα. Σκουπίδια καί στάχτες δέν Ερριχναν
Εξω. Τά μάζευαν σ’ ενα τενεκέ καί τά πετσύσαν όταν τελείωνε τό δωόεκ«ή
μερο. Δώδεκα μέρες δέν Εκοβαν μέ τό ψαλίδι. Τό Εδεναν καί τό κρεμούσαν
σ’ ενα μέρος. "Οπως εΐναι κλειστό τό ψαλίδι Ετσι νά είναι καί «οΐ λύκ’ δ στόμας άους κλειστός».
Κατά την διάρκεια τού δωδεκαημέρου έπίστευαν οτι κυκλοφορούν στους
δρόμους καί στά σπίτια καλλικάντζαροι «Κα·ρκαντζάδες». Τους φανταζόταν
σάν ανθρώπους ψηλούς, αδύνατους, πολύ μαύρους καί κακαμοιρίασμένους.
’Έρχονται την παραμονή τών Χριστουγέννων καί φεύγουν των Φώτων. Μπαί
νουν στο σπίτι από την καπνοδόχο «τζάκι». Γιά νά τούς εμποδίσουν νά μπουν
μέσα στο σπίτι Εβαζαν τά λανάρια στήν καπνοδόχο γιά νά σταματήσουν οΐ
καρκαντζάδες καί νά φύγουν. ’Επειδή τούς φανταζόταν νά κυκλοφορούν καί
στούς δρόμους Ελεγαν ότι τό βράδυ ανέβαιναν στους ώμους τών περαστικών.
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Τ6 παιδί πού γεννιόταν την παραμονή των Χριστουγέννων τό έλεγαν
«καρκαντζέλ».
Τό δωδεκάμερο δεν έβάπτιζαν παιδιά για νά μή βρυκολακιάσουν. ’Επιστευαν επίσης δτι βρυκολακιάζουν καί δσοι πεθαίνουν τό δωδεκάμερο. Στην
προσπάθεια του ό λαός νά έξηγήση αυτό έπλασε τον ακόλουθο μύθο: Στά
πολύ παλαιά χρόνια, στο στόμα τοΰ πεθαμένου έβαζαν ένα «παρά» για νά
πλήρωσή τον Χάρο πού θά τον περνούσε στον άλλο κόσμο. Τον καιρό εκείνο
τό Κράτος ήταν Χριστιανικό ( Βυζαντινή αυτοκρατορία) καί τό νόμισμα είχε
επάνω σταυρό. Ή συνήθεια αύτή συνεχίστηκε καί στά χρόνια τής τουρκο
κρατίας, με νόμισμα τούρκικο. ’Από τότε φάνηκαν καί οί «βρυκολάκ». Φόβος
καί τρόμος επιασε τούς Χριστιανούς. Πολλοί άφηναν τα σπίτια τους καί τά
χωριά τους καί πήγαιναν άλλου. 'Έ τσι ερημώθηκε καί τό Κάστρο, ένα χω
ριό προς βορράν τού Σκοπού, στη θέση ό «Καλές τής "Αγια Σωτήρας». Αύ-·
τό τούς έκανε νά σκεφθοΰν δτι ή αιτία τοΰ κακού ήταν τό νόμισμα, πού δεν
είχε επάνω σταυρό. ’Από τότε τό αντικατέστησαν μ’ ενα μικρό σταυρό από
κερί.
|
1
,
Ή συνήθεια αύτή τού κερένιου σταυρού συλ'εχίζεται μέχρι σήμερα. Σ χε
τικά με την πρόγνωση τοΰ καιρού έλεγαν τό έ ξ η ;: Ή πρώτη μέρα τοΰ Δωρ
δεκαημέρου δείχνει τί καιρό θά κάνη τον Μάρτιο, ή δεύτερη τον ’Απρίλιο κ.ο.κ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
“Ε θ ι μ α τ ή ς π α ρ α μ ο ν ή ς . Την παραμονή των Χριστουγέννων
κάθε νοικοκύρης έσφαζε τό γουρούνι του. Τό καθάριζε, τό τσίρωνε στη φω
τιά τό περνούσε όρθιο σ’ ένα «παλούκι» (ξύλινος χονδρός πάσσαλος) και τό
άφηνε έτσι. Τό βράδυ τό θύμιαζαν καί την επόμενη μετά την εκκλησία τό
έκοβαν καί τό τακτοποιούσαν. Οί μάνες Ελεγαν στά μικρά παιδιά τους: Ό
Χριστός μάς έφερε γουρούνι.
Τ ό θ ύ μ ι α σ μ α. Μία ωραία συνήθεια των Σκοπιανών, ή οποία συνε
χίζεται καί τώρα είναι τό θύμιάσμα, πού γίνεται τό βράδυ τής παραμονής
στο τραπέζι. 'Ό λη ή οικογένεια είναι συγκεντρωμένη γύρω από τό στριομένο
τραπέζι, πού έχει επάνω ειδικά φαγητά. Φασόλια νερόβραστα, κολυβόζωμο,
ζεστό ψωμί. Βάζουν επάνω στο τραπέζι τρία ψωμιά, ένα μπουκάλι κρασί, ένα
κερί αναμμένο, στηριγμένο σ’ ένα μπουκάλι. Τά πορτοφόλια με χρήματα καί
τό ύνί μέ τό θυμίαμα. Σηκώνεται ό πατέρας παίρνει τό ύνί με τό θυμίαμα καί
θυμιάζει πρώτα τό εικόνισμα καί ύστερα τό τραπέζι. Κάνει τρεις μετάνοιες
μπροστά στο εικόνισμα καί μετά πάει νά θυμιάση τά ζώα καί ολο τό σπίτι. ■
Μετά τον πατέρα ολα τά μέλη τής οικογένειας μέ τή σειρά κάνουν μετά
νοιες και κάθονται στο τραπέζι. 'Ό τα ν τελείωση καί ό τελευταίος αρχίζουν
νά τρώνε. Μετά τό φαγητό τό τραπέζι δεν τό σηκώνουν. Τό αφήνουν όπως
είναι στρωμένο σέ μια γωνιά τού δωματίου. Τό ύνί δώδεκα μέρες τό έχουν

315

*0 Σκοπός ’Ανατολικής Θράκης

στο τζάκι δίπλα στην φωτιά. Στο τζάκι έβαζαν ένα μεγάλο «κούτσουρο» τό
όποιο έκαιγε ολο τό δωδεκαήμερο χωρίς νά σβύση. ’Ανήμερα τώ.ν Χριστου
γέννων νύκτα κτυπούσε ή καμπάνα για την εκκλησία. 'Όλοι, οί Σκοπιανοί καί
οί Σκοπιανές ντυμένες με τα ωραία πλούσια φουστάνια τους ξεκινούσαν για
την εκκλησία. 'Ό τα ν σχολνούσε ή εκκλησία πήγαιναν στο σπίτι καί έτρωγαν
την «άποσουρτή». 'Η «άποσσυρτή» ήταν φαγητό πού τό έκαναν μέ χοιρινό
κρέας, από τό μπροστινό μέρος τής κοιλιάς του γουρουνιού. Τό έκαναν βρα
στό με λεμόνι.
Μετά τό φαγητό παρέες οί άνδρες μέ τά όργανα άρχιζαν τις επισκέψεις
στα σπίτια πού είχαν ονομαστική γιορτή. Τό βράδυ δσοι γιόρταζαν έκαναν
γλέντια στα όποια έπαιρναν μέρος όλοι οί καλεσμένοι φίλοι καί συγγενείς.
Π ΡΩ ΤΟ Χ ΡΟ Ν ΙΑ
'Η

Βασιλόπιττα.

Την παραμονή τής Πρωτοχρονιάς κάθε νοικο-

ν.νοα τού Σκοπού έπρεπε νά έτοι,μάση την Βασιλόπιττα, την οποία θά κό

ψουν τό μεσημέρι τής πρωτοχρονιάς. Την ζύμωναν μέσα στο «σινί» (ρηχό
ταψί) μέ αλεύρι, νερό καί σουσαμόλαδο. Μέσα έβαζαν τό «μεταλλικό» (δρα
χμή) «σουρβακίδ» (μικρό κλωνί από κρανιά) καί άχυρο.
Την Πρωτοχρονιά τό μεσημέρι δταν δλη ή οικογένεια είναι καθισμένη
γύρω στο σοφρά (χαμηλό τραπέζι) ό πατέρας κόβει την βασιλόπιττα. Δίνε ι
στόν καθένα τό μερίδιό του. Μέ αγωνία ψάχνουν τό κομμάτι τους νά δουν
τι θά τούς πέση. Σ ’ οποίον πέσει τό «σουρβακίδ» θά πάρη τό αμπέλι, θά γίνη
εργάτης. Σ ’ οποίον τό άχυρο θά γίνη «ρετσπέρς» = γεωργός. Καί εκείνος
πού θά τύχη τό «μεταλλικό» θά πάρη τό σπίτι. ’Ανήμερα τού « Ά ΐ-Γ ιά νν»
θά πάη ν’ ανάψη κερί, στην εκκλησία. 'Ά ν τό «μεταλλικό» πέση στο κομμάτι
πού χωρίσανε γιά τό σπίτι, θά εχη μεγάλη ευτυχία ή οικογένεια.
'Ό π ω ς τήν παραμονή των Χρισ.ταυγέλ'νων έτσι καί την παραμονή τής
Πρωτοχρονιάς θυμιάζονται, τό βράδυ στο τραπέζι. Σ ’ ολα τά σπίτια υπάρχει
τό ίδιο φαγητό, τό βράδυ εκείνο, ή «πατοιά» πού τήν κάνουν μέ τό κεφάλι
τού γουρουνιού πού έχουν σφάζει, τήν παραμονή των Χριστουγέννων. Έκτος
από τό φαγητό επάνω στο τραπέζι βάζουν «μηλίνα» πίττα, τρία ψωμιά φρέ
σκα, ολόκληρα καί ένα πανέρι μέ «σουρβακίδια» (καρύδια, αμύγδαλα, φουν
τούκια, σύκα, ξυλοκέρατα κ.ά.). Βάζουν επίσης τά πορτοφόλια μέ χρήματα
καί τά χρυσαφικά τους. Σέ μια άκρη τού τραπεζιού είναι τό υνί μέ τό θυ
μίαμα.
'Ό τα ν ολα είναι έτοιμα, ανάβουν τό καντύλι στο εικονοστάσι κι’ ένα
κερί. Ό αρχηγός τής οικογένειας κρατώντας στο ένα χέρι, τό αναμμένο κερί
καί στο άλλο τό ύνί μέ τό θυμίαμα, έθύαιαζε τό στρωμένο τραπέζι κι’ έλεγε:
« Ό Θεός νά τά πλσυθαίν». Γύριζε ύστερα σ’ ολο τό σπίτι μέ τό κερί καί τό
ύνί μέ τ;ό θυμίαμα καί θύμιαζε παντού, ενώ τά άλλα μέλη τής οικογένειας εκα-

316

’Αποστόλου Λημοσθ. Ψα-θα καί Βασιλικής Μητρακλή—ψαθα

ναν την προσευχή τους στο εικονοστάσι καί μετάνοιες. Μετά το θυμίαμα καί
την προσευχή καθόταν όλοι γύρω στο τραπέζι. Ό πατέρας τότε έπαιρνε από
τό πανέρι λίγα «σουρβακίδια» τά σκόρπιζε δεξιά καί αριστερά μέσα στο δω
μάτιο κι έλεγε: « Έ τσ ’ νά σκορπισθή κι’ ευτυχία μέσα στο σπίτ’ μας». Μετά
έκοβε μιά «γούγια» από τό ένα ψωμί καί έδινε σέ όλους από ένα κομμμ/πάκι
σάν άντίδωρο νά τό βάλουν τό βράδυ κάτω από τό προσκέφαλο γιά νά δουν
τί όνειρο θά έβλεπαν. Τέλος τούς έδινε καί από τρία φουντούκια πού τά έσπα
ζαν εκείνη τή στιγμή γιά νά δουν τήν τύχη τους. Τυχερός ήταν εκείνος πού
τού τύχαιναν καί τά τρία φουντούκια γερά. 'Ό λη ή χρονιά του θά πήγαινε
καλά. ’Ακολουθούσε τό φαγητό. 'Ό τα ν τελείωνε τό φαγητό έβαζαν τό τρα
πέζι, όπως ήταν στρωμένο σέ μιά άκρη καί έπαιζαν φουντούκια στην «κερα
μίδα». Έστηναν μιά κεραμίδα αυλακωτή πλάϊ «στό σέτ» (καναπέ). Κάθον
ταν ολόι γύρω - γύρω, κάτω στό πάτωμα πού ήταν στρωμένο μέ χονδρά κι
λίμια καί «σελτέδες» καί έρριχναν με τήν σειρά τους στην κεραμίδα από ένα
φουντούκι ό καθένας. 'Όποιου τό φουντούκι κτυποΰσε ενα απ’ αυτά πού ήταν
κάτω, αυτός κέρδιζε καί τά μάζευε όλα. Στό τέλος τού παιχνιδιού οποίος μά
ζευε τά περισσότερα αυτός ήταν ό πιο τυχερός. Τυχερός επίσης ήταν καί
οποίος φταρνιζόταν εκείνη τή βραδυά. Τοΰ χάριζαν τότε κάτι ή τοϋ έδιναν
διάφορες ευχές π.χ. «Νά νέχσ’ τή ’Αβραάμ καί Ισαάκ τά καλά». Δοκίμαζαν
ακόμη τήν τύχη τους καί μέ τά μπουμπούκια τής «σαυρβάκας» κρανιάς. 21τό
τζάκι πού έκαιγε μεγάλη φωτιά, άνοιγαν τήν στάχτη καί έρριχναν ό καθέ
νας μέ τή σειρά τους από ενα μπουμπούκι. 51Αν τό μπουμπούκι έσκαζε ήταν
καλό σημάδι κι’ αυτός πού τό έρριχνε ήταν τυχερός. ’Ά ν όμως καιγότανε καί
μαύριζε ήταν κακό σημάδι. Σημάδι ατυχίας. ’Από τήν παραμονή των Χρι
στουγέννων φύλαγαν κι’ ενα πιάτο κόλλυβα καί ανήμερα τής πρωτοχρονιάς
τά έρριχναν στις κόττες γιά νά μην παθαίνουν κανένα κακό.
Τ ά κ ά λ α ν τ α τ ή ς Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά ς . Τό πρωί τής Πρωτοχρονιάς πριν ακόμη, καλά ξημερώση, τά παιδιά έβγαιναν νά «σουρβακίσνα».
Κρατούσαν στό χέρι μιά «σουρβάκα» (κλωνάρι κρανιάς) καί γυρνσύσαν σέ
όλα τά σπίτια. Χτυπούσαν μέ αυτό ελαφρά στην πλάτη οποίον έβρισκαν στό
σπίτι.καί τραγουδούσαν:
Σούρβα - Σούρβα γιά χαρά
γιά σταπίδα γιά παρά
γιά ενα ξυλοκέρατο.
ή Σούρβα - σούρβα γερό κορμί
γερό σταυρί
καί τή χρόν’ ούλ’ γεροί
καί καλόκαρδοι.
"Άλλα πάλι έλεγαν: «Σούρβα - σούρβα καί εις ετη πολλά».
Οί νοικοκυρές έρριχναν στην πάνινη σακκούλα πού είχαν κρεμασμένη
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στον ώμο τους «τα σουρβακίδια». Χαρούπια, καρύδια, αμύγδαλα, σύκα καί
χρήματα. Α φού έπαιρναν τά δώρα τους ξεκινούσαν για άλλη πόρτα. 'Ό ταν
γύριζαν σ’ δλα τά σπίτια τοϋ χωριού τό μεσημέρι γύριζε τό κάθε παιδί στο
οπίτι του.
Μετά την εκκλησία έβγαιναν τά παλληκάρια ηλικίας 17— 20 ετών καί
τραγουδούσαν έξω από τό κάθε σπίτι τού 'Αγίου Βασιλείου τό τραγούδι:
«"Αγιος Βασίλης έρχεται Γενάρης ξημερώνει
Βασίλημ’ πόθεν έρχεσαι καί πούθεν έπηγαίνεις.
’Από τή μάναμ’ έρχομαι καί στο σχολειό πηγαίνω.
Ά ν είσαι σύ Γραμματικός, πες μας την αλφαβήτα,
ξερί χλωρό ήταν τό κλαρί, χλωρούς πενταύρους πέλκε
καί πάνω στά κλωνάρια του περδίκια κελαϊδαΰσαν.
’Ό χ ι περδίκια αοναχά καί αλλα άηδονάκια,
Βάλε κυράμ τό χέρι σου στην αργυρή σου τσέπη
καί βγάλε τό μαντήλι σου τό χρυσοκεντημένο.
’Ά ν εχης γρόσια δώσε τα, φλουριά μην τά λυπάσαι
κι’ άν εχης περισσότερα δόστα στον Ά η Βασίλη
γιά νά τά φάν για νά τά πιούν καί νά τά τραγουδήσουν.
2 ’ αυτό τό σπίτι πούρθαμε πέτρα νά μην ραγίση
κι’ ό νοικοκύρης τού σπιτιού χρόνια πολλά νά ζήση.
Εις ’έτη πολλά».
’Έπαιρναν καί αυτοί τά δώρα τους, φρούτα, χρήματα κλπ. Λεν τά πήγαιναν
όμως ό καθένας στο σπίτι του άλλα τά τοποθετούσαν ολα μαζί σ’ ενα κοινό
μέρος. Τά φύλαγαν μέχρι τά θεοφάνεια, οπότε θά έκαναν ένα κοινό γλέντι,
Π ρ ολή ψ ε ι ς κ αί μ α νr ι κ α ί σ υ ν ή θ ε ι α ι:
Την ημέρα τού 'Αγίου Βασιλείου οποίος ξένος πρωτόμπαινε στο σπίτι
έκανε ποδαρικό, τον έλεγαν ποδαριστή καί τόν περιποιόταν ιδιαίτερα. Π ρ ό 
σεχαν πώς θά πάη ή χρονιά. ’Ά ν είναι καλό ή κακό τό ποδαρικό του.
’Έβλεπαν τό καράβι τής κόττας κι’ άν ήταν ίσιο ή χρονιά θά πήγαινε
καλά. ’Ά ν ήταν στραβό προμηνούσε δυστυχία.
— Την πρώτη βούκα τής πίττας την έβαζαν στο προσκέφαλο νά δουν
την τύχη τους.
— ’Ά ν τού Ά γιου Βασιλείου είναι καλή ημέρα ολος ό Γενάρης θά εί
ναι καλός.
— Πρόσεχαν εκείνη την ημέρα νά μή στενοχωρηθούν γιά τίποτε, νά
είναι χαρούμενοι, γιά νά είναι ολη τή χρονιά έτσι.
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Επισκέψεις:
Την ημέρα τής Πρωτοχρονιάς τά 6αφτίστι.κά πηγαίνουν στον νουνό τους
■νά του ευχηθούν χρόνια πολλά. Εκείνος τά δίνει δώρα, διάφορα παιχνίδια
ή ρούχα.
ΟΙ άρραβωνιασμένες πηγαίνουν στις πεθερές γλυκίσματα και δώρα. Τά
προσφέρουν και φιλούν τό χέρι τού πεθεροί και τής πεθεράς. Επίσης έκα
ναν επισκέψεις σέ σπίτια που είχαν ονομαστική εορτή. ’Εκείνη την ημέρα
συνήθιζαν έκτος από τά άλλα γλυκά και λικέρ στο τέλος νά προσφέρουν καί
σαραγλί στους έπισκέπτας.
'
Τό βράδυ τής Π ρωτοχρονιάς γινόταν γλέντια οικογενειακά.
ΘΕΟΦΑ Ν Ε IA
Την εορτή αυτή τήν έλεγαν καί «Φώτα».
Την παραμονή των Φώτων νύχτα κτυποΰσαν οΐ καμπάνες για τον κρυφό
αγιασμό. 'Ό λοι οί χωρικοί πήγαιναν στην εκκλησία. 'Ό τα ν τελείωνε ή λει
τουργία περνούσαν νά φωτισθούν από τον Ιερέα. Μετά τήν εκκλησία έβγαι
ναν . οι τέσσαρες ιερείς, ό καθένας στο συνοικισμό του καί φώτιζε τά σπίτια.
ΟΙ νοικοκυρές ερριχναν μέσα τό «μπακιράκι» πού είχε τό σταυρό χρήματα.
Τό βράδυ τής παραμονής θύμιαζαν πάλι τό τραπέζι, στο όποιο είχαν
νερόβραστα φασόλια καί κόλλυβα. Α νήμ ερα . τών Φώτων ψάλλονται' ό Μέγας 'Αγιασμός. "Οταν τελείωνε ή λειτουργία πήγαιναν σ.τό ποτάμι νά ρίξουν
τον σταυρό. 'Ομάδες παλληκαριών άπ’ ολους τούς μαχαλάδες έμπαιναν στό
ποτάμι καί γινόταν πάλη ποιος θά μπόρεση νά πάρη τον σταυρό καί νά φύγη.
Ή ομάδα πού έπιανε τον σταυρό τον έβαζε σ’ ένα δίσκο καί τον στόλιζε με
λουλούδια. Οί άλλοι δμως πού δέν μπόρεσαν νά πάρουν τον σταυρό πήγαιναν
στην εκκλησία, έδιναν χρήματα καί έπαιρναν ένα άλλο σταυρό. 'Ό λοι μαζί
μετά δσοι μπήκαν στο ποτάμι γυρνοΰσαν στους μαχαλάδες, έψαλλαν τό τρο
πάριο τής βαπτίσεως τού Χριστού καί οί νοικοκυρές τούς έδιναν φρούτα, ξη
ρούς καρπούς καί χρήματα. 'Ό λ α τά δώρα πού μαζεύονταν από τήν Πρωτο
χρονιά καί τήν εορτή τών Θεοφανείων, τά συγκέντρωναν τό βράδυ τών Θεοφανείων τά λογάριαζαν καί ('όριζαν ένα ώρισμένο μέρος (σπίτι ή μαγαζί), οπού
θά μαζευόταν νά κάνουν ένα φιλικό γλέντι, μέ τά συγκεντρωθέντα χρήματα
καί τά άλλα δώρα. Κάθε νέος έπαιρνε μαζί του κι/ άλλους συγγενείς του καί
γινόταν ενα γλέντι εξαιρετικά εύθυμο.
Τήν παραμονή τών Φώτων, τά μεσάνυχτα πίστευαν πώς άνοιγε ό ουρα
νός καί κατέβαινεν τό 'Ά γιον Πνεύμα. 'Ό ποιος τό έβλεπε εκείνη τήν ώρα
καί παρακαλούσε τον Θεό μέ δλη τήν καρδιά του, θά τού έδινε δ η κι άν ζήτούσε. Πολλοί λοιπόν τήν νύκτα αυτή περί,μεναν ν’ άνοιξη ό ουρανός καί εί
χαν έτοιμη καί τήν παράκληση. "Επρεπε γρήγορα - γρήγορα νά τήν πούν
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μόλις -θά έβλεπαν την λάμψη γιατί αυτό το πράγμα δεν αργούσε πολύ καί
ήταν φόβος νά κλείση ό ουρανός πριν τελειώσει ή φράση, οπότε δεν θά γινό
ταν τίποτε.
'
"Οταν ερριχναν τον σταυρό στο ποτάμι καί έψαλλε ό ίερεύς τό τροπάριο
ερριχναν περιστέρια καί πυροβολισμούς.
"Ολοι στην τελετή τοϋ Μεγάλου 'Αγιασμού ήταν νηστικοί. "Οταν τε
λείωνε ή τελετή έπαιρναν αγιασμό σέ μπουκαλάκια. "Επιναν ό'λοι οί σπιτικοί,
έπλυναν τό κεφάλι τους καί έβαζαν καί στο γιαρμά των ζώων, τα όποια ώς
τήν ώρα πού θά φωτιζόταν τά νερά ήσαν απότιστα για νά πιουν αγιασμένο
νερό.
"Οταν κανείς ήταν βαρετά άρρωστος, τον έπαιρναν μέσα στά σεντόνια
τον πήγαιναν στο ποτάμι καί τον βύθιζαν μέσα γιά νά φύγη ή άρρώστεια.
Με τήν εορτή των Θεοφανείων τελείωναν τά Δωδεκαήμερα, έφευγαν καί
οι «καρκαντζάδες».
Τά «Σ υ μ ν ι ο γ ι ό ρ τ ι α». Τήν 1η Φεβρουάριου τού Τρύφωνος, τήν
2α τής 'Υπαπαντής καί τή 3η τού Συμεών, τις έλεγαν όλες μαζί τά «Συμνιογιόρτια». Τις τρεις αυτές ημέρες τις γιόρταζαν καί δεν έκαναν καμμιά δου
λειά, δεν ’έπιαναν ψαλίδι ούτε μαχαίρι όσες γυναίκες ήταν σέ ενδιαφέρουσα
κατάσταση γιά νά μή γεννηθή «Συμνιωμένο» τό παιδί.
Τό ΐδιο έκαναν καί δσοι είχαν έγκυα ζώα στο σπίτι τους.
Γιά τον "Αγιο Τρύφωνα πίστευαν ότι είναι προστάτης των αμπέλων.
’Ανήμερα τής μνήμης του έψαλναν αγιασμό. "Ολοι τότε έπαιρναν αγιασμό
καί τον ερριχναν στ’ αμπέλια. « Ό Τρύφας έμαρτύρησε πρώτη Φεβρουάριου»
έλεγαν.
Τ ο ύ ' Α γ ί ο υ Χ α ρ α λ ά μ π ο υ ς (10 Φεβρουάριου). Γιά τήν ημέ
ρα αυτή οι παληοί διηγούνται τό εξής περιστατικό. "Ενας Τούρκος Σκοπια
νός ονομαζόμενος Μπέμπης ανήμερα τοϋ 'Αγίου Χαραλάμπους πήγε γιά όρ
γωμα. Ά π ’ τό πρωί ή ήμερα ήταν καλή. Ξαφνικά όμως έπιασε μιά χιονο
θύελλα φοβερή. ’Απ’ τό πολύ τό κρύο ό Τούρκος πάγωσε καί τόν βρήκαν
μέσα στά χιόνια ξεπαγιασμένο. Τόν μετέφεραν στο χωριό καί μέ τις πολλές
περιποιήσεις τόν συνέφεραν. Αυτός απέδωσε τήν θεραπεία του στον "Αγιο
Χαράλαμπο καί από τότε γιόρταζε τήν ημέρα αυτή καί παρακινούσε καί τούς
άλλους ομογενείς του νά γιορτάζουν καί μήν έργάζονται. Ά πό τότε οί Τούρ
κοι τήν ημέρα αυτή τού Ά γιου Χαραλάμπους τήν ονόμαζαν «Μπεμπή γκιονού».
ΑΠΟΚΡΕΩ
Ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο ν : "Ετσι ονόμαζαν τό Σάββατο τής Άπόκρεω. Τό
πρωί τού Σαββάτου έπαιρναν οί γυναίκες φρέσκο ψωμί, κόλλυβα, κουλούρια,
καραμέλες, ούζο, κρασί καί πήγαιναν στά μνήματα. ’Εκεί έψαλνε ό παπάς
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τρισάγιο στους τάφους καί μοίραζαν στους ανθρώπους γιά να σχωρνάνε τά
πεθαμένα.
Έκτος από τά κόλλυβα πού μοίραζαν στα νεκροταφεία μοίραζαν και. στα
σπίτια κομμάτια ζεστής πίττας ζυμωτής, καί πάνω ένα αυγό βρασμένο, ή όρ
νιθα βραστή ,μέ ρύζι, χαλβά, ρυζόγαλο κλπ. γιά νά φάνε άπ’ δλα οί πεθαμένοι.
Τά δυο τελευταία Σάββατα τής Άποκρηάς δεν λουζόταν καί δεν «έκλω
θαν» (έγνεθαν).
Τήν ήμέραν τής Τυρινής κατά τό βραδάκι συνήθιζαν νά παίρνουν συγχώρησι. Οί άρραβωνιασμένες πήγαιναν στις πεθερές τους, τά βαφτιστικά
στον νουνό τους, τά παιδιά στους γονείς. ’Έπιαναν τό χέρι τοϋ μεγαλύτερου
τό φιλούσαν κα'ι έλεγαν: «συγχωρημένα». Τό βράδυ τής Τυρινής δλα τά παι
διά πού ήσαν παντρεμένα, συγκεντρώνονταν στο πατρικό τους σπίτι, όπου
έτροιγαν ολοι μαζί καί ακολουθούσε εύθυμο οικογενειακό γλέντι. Στο τέλος
γιά νά διασκεδάσουν τά παιδιά κρεμούσαν στο ταβάνι μ ένα σπάγγο ενα
κομμάτι χαλβά καρυδένιο. ’Έδεναν τά χέρια των παιδιών πίσω καί τά έβα
ζαν νά δαγκάσουν τον χαλβά μέ τό στόμα πιάνοντάς τον, ένω ένας μεγάλος
κουνούσε τό σπάγγο μιά εδώ καί μιά εκεί. *Ηταν δύσκολο νά πιάσουν τον
χαλβά τά παιδιά καί καθώς κουνιόταν τούς λέρωνε τό πρόσωπο, πράγμα πού
προκαλούσε γέλοια ακράτητα σέ ολους. Μετά τό παιχνίδι έπαιρναν συγχώρη,σι καί έφευγαν καθένας γιά τό σπίτι του. Συνήθιζαν επίσης τό βράδυ τής
Τυρινής τελευταία απ’ δλα τά φαγητά νά τρώνε ενα βρασμένο αυγό βούλω
ναν τό στόμα τους καθώς έλεγαν, με αύγό γιά νά είναι βουλωμένο από άρτήσιμα φαγητά δλη τή Σαρακοστή καί θά ξεβούλωναν πάλι μέ αύτό κόκκινο τό
βράδυ τής Άναστάσεώς.
Τήν Καθαρή Δευτέρα ή Καθαροδευτέρα, όλες οί γυναίκες θά κατέβα
ζαν στο πλυσταριό δλα τά σκεύη τής .κουζίνας, χρειαζούμενα καί άχρηστα
καί τά έβραζαν μέσα στο μεγάλο καζάνι τής πλύσεως, μπακΐρα μέ «θολόσταχτη» γιά νά καθαρίσουν. Καί τό σούφρα ακόμη τον έπλεναν μέ βραστό νερό.
Καθάριζαν επίσης καί δλο τό σπίτι. ’Έ τσι εξηγείτο ή λέξις «Καθαροδευτέρα».
Τήν Καθαρά Δευτέρα ντυνόταν καί οί «Τζαμάλ» μετεμφιεσμένοι μέ διά
φορες ενδυμασίες καί γυρνούσαν σ’ δλο τό χωριό από σπίτι σέ σπίτι. Καί τά
μέλη τού Συλλόγου γυρνούσαν σ’ δλο τό χωριό μέ όργανα «Τσαλγκιά» έβγα
ζαν δίσκο καί μάζευαν χρήματα γιά τον Σύλλογο.
Τό βράδυ τής «Καθαροδευτέρας» γινόταν χοροί στήν πλατεία, στους μα
χαλάδες, στ’ αλώνια μέ νταούλια καί «τσαλγκιά».
«Τ ρ ί μ ε ρ ο » .
Πολλές γυναίκες τό είχαν σέ καλό νά νηστέψουν τήν
Καθαρά Δευτέρα καί τήν Τρίτη χωρίς νά βάλουν τίποτε στο στόμα τους. Τό
πρωί τής Καθαροτετάρτης πήγαιναν στήν εκκλησία νά λειτουργηθούν. Μετά
τήν λειτουργία έπαιρναν μεγάλο αγιασμό καί άντίδωρο. Αύτές τις γυναίκες
κρατούσαν «τρίμερο» δταν γυρνούσαν από τήν εκκλησία άλλες γυναίκες πού
δέν νήστευαν τό είχαν γιά καλό νά τις πάρουν μέσα στο σπίτι τους καί νά
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τις προσφέρουν ενα καφέ με «βούτηγμα».
5Ά ν καμμιά από τις γυναίκες που κρατούσαν «τρίμερο» πέθαινε, δεν την
πήγαιναν στην εκκλησία νά την διαβάσουν, άλλα την περνούσαν από γκρεμι
σμένο «ντουβάρι».
Την Καθαρά Τετάρτη συνήθιζαν νά κάνουν φρέσκο ψωμί καί μοίραζαν.
Τό 2 άββατόν των 'Αγίων Θεοδώρων έκαναν κόλλυβα καί τά πήγαιναν στην
Εκκλησία διά νά τά εύλογήση ό ιερεύς. ’Από τά κόλλυβα αυτά Εδιναν στους
νέους καί στις νέες νά βάλουν στο προσκέφαλό τους γιά νά όνειρευτοΰνε τον
σύντροφο τής ζωής των.
Τό προ τής έβδομάδος τού Ααζάρου Σάβ βατόν τό έλεγαν «Κουφοσάββατο». Πίστευαν πώς σ’ αυτή την ήμερα ή Π αναγία πήγε στο λουτρό νά
λουστή. Κάποια στιγμή ακούσε Εξω φωνές. Ή τ α ν ό λαός πού ζητούσε νά
συλλάβη τον Ίησοΰν. Ή Π αναγία από τον θόρυβο πού Εκαναν οΐ βρύσες δεν
μπορούσε νά καταλάβη καλά. Πάνω στη λαχτάρα της ν’ άκούση φώναζε.
«Λεν βουβαίνονται κι’ αυτές νά μήν άκοΰγται» καί αμέσως τό νερό άλλαζε
διεύθυνσι καί άρχισε νά τρέχη ύπογείως χωρίς ν’ άκούγεται.
"Ολες τις Κυριακές τής Μ. Σαρακοστής, γινόταν στον Π . Σκοπό, έξω
από τά σπίτια καί τό «Γκιουρές» (πάλαιμα). ’Ερχόταν Τούρκοι παλαισταί
«πεχλιβάνδες» απ’ αλλού. Πολλές φορές Επαιρναν μέρος στο πάλαιμα καί
Σκοπιανοί.
'
Ε ο ρ τ έ ς τοΰ Π ά σ χ α.
Τό Σάββατο τού Ααζάρου ή Ααζαροσάββατο, γυρνούσαν στά. σπίτια οΐ
«Ααζάρ». Ή τ α ν τσιγγάνες πού κατέβαιναν από τήν Ρουμανία (Ρωμιό γύφτισσες) μέ τήν ρουμανική ενδυμασία τους, στολισμένες -ειδικά μέ διάφορες
πρασινάδες στο κεφάλι καί τή μέση. Κρατούσαν στο χέρι, μιά μαντήλα κεντη
μένη μέ πούλιες καί ενα καλάθι. Δύο, δύο μαζί γυρνούσαν στά σπίτια καί
τραγουδούσαν καί χόρευαν τό Αάζαρο.
Σήμερα είναι τοΰ Ααζάρ
ήρτε μωρή Λάζαρος
Λάζαρος, Λάζαρος
Αύριο ενε τό Βαγιώ Λάζαρος, Λάζαρος
Τρώνα ψάρι καί κολιό Λάζαρος, Λάζαρος
καί τήν άλλη Κυριακή Λάζαρος, Λάζαρος
Τρώνα κόκκινο αυγό.
Καλώς ήλθες Πασχαλιά μέ τά κόκκινα τ ’ αυγά
Μπούκλοι - Μπσΰκλοι τά κρασιά
Τσότρες - τσότρες τά ρακιά
Τάψες - τάψες τά -ψωμιά
Καλό μπερεκέτ καί τή χ,ρόνλ
ΟΙ νοικοκυρές τις Εδιναν αυγά.
21
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Κυριακή των Βαΐων:
Τήν Κυριακή των Βαΐων δσοι πήγαι
ναν στήν εκκλησία έπαιρναν Βάγια. Τά έφερναν στο σπίτι, τά κρεμούσαν
πρώτα στήν εξώπορτα και μετά αφού διασταύρωναν μ’ αυτά τό εικονοστάσι
τά κρεμούσαν πλάι στις εικόνες λέγοντας:
"Όξω ψύλλοι καί κοργιοί
μέσα ήλιος μαί χαρά
καί καλή νοικοκυρά.
Τά παιδιά πάλι έλεγαν:
Β άϊ - Β άϊ τό Βαγιώ
Τρώνα ψάρι καί κολιό
καί τήν αλλ’ τήν Κυριακή
Τρώνα κόκκινο αυγό.
Τά βάγια τά χρησιμοποιούσαν γιά τό μάτιασμα. "Οταν υποψιαζόταν οτι
ένα παιδί ή ζώο είναι ματιασμένο τό κάπνιζαν με βάγια.
Μεγάλη

εβδομάδα.

Τήν Μ. Πέμπτη πού τήν έλεγαν καί «κόκκινη Πέφτ» τό πρωΐ γινόταν
Θ. Λειτουργία καί εύχέλαιο. ’Από τό αλεύρι πού χρησιμοποιούσαν γιά τό
εΰχέλαιο έπαιρναν λίγο καί τό φύλαγαν στο εικονοστάσι, "Οταν πάθαινε κα
νείς από φόβο τού έδιναν γιά νά γίνη καλά.
Πολύ πρωί κάθε νοικοκυρά κρεμούσε στήν πόρτα ή σ’ ένα παράθυρο
πού έβλεπε προς άνατολάς ένα κόκκινο πανί, ή κουβέρτα κόκκινη. Τό κόκ
κινο έθυμιζε τό αίμα τού Κυρίου πού ετρεξε από τήν πλευρά του. Τήν ημέ
ρα αυτή έβαφαν οι νοικοκυρές καί τά κόκκινα αυγά. Τό αυγό πού θά γεννηθή
τήν Μ. Πέμπτη (μεγαλοπεφτιάτικο αυγό) τό βάφουν καί τό βάζουν στο ει
κονοστάσι. Ένώ τό παλαιό αύγό πού είναι στο είκονοστάσι τό πηγαίνουν ατό
αμπέλι καί τό θάφτουν γιά νά φυλάγη από τό χαλάζι.
Τό βράδυ στά δώδεκα Ευαγγέλια όταν έβγαζαν τον Χριστό τά κορίτσια
είχαν έτοιμα στεφάνια καί τά έβαζαν στον εσταυρωμένο. Μετά τά 12 Εύαγγέλια έμειναν γυναίκες στήν εκκλησία καί φύλαγαν τον Χριστό.
Τήν Μ. Πέμπτη καί τις δύο επόμενες δεν επλαιναν ρούχα ούτε άπλω
ναν διά νά μή καταστρέφωνται τά σπαρτά καί τ’ αμπέλια.
Τήν Μ. Παρασκευή τό πρωΐ πήγαιναν στο Νεκροταφείο καί θύμιαζαν
τούς νεκρούς. Π ρωΐ - πρωΐ επίσης μέ λουλούδια στά χέρια πήγαιναν νηστικοί
νά χαιρετήσουν τον εσταυρωμένο. Τά κορίτσια έμειναν στήν εκκλησία νά στο
λίσουν τον έπιτάφιο με λουλούδια καί μαύρες κορδέλλες, Τό βράδυ μετά τον
εσπερινό τά παιδιά τού Σχολείου έψαλαν τόν Έπιτάφιο θρήνο. "Επειτα έ
βγαζαν τον ’Επιτάφιο καί τόν γυρνούσαν στους δρόμους τού χωριού. Τόν Έ 
πιτάφιο τόν κρατούσαν ο! τέσσαρες Ιερείς καί τόν εσταυρωμένο παλληκάρια
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τον χωρίου, πού τον έπαιρναν κατόπιν δημοπρασίας. 'Ό τα ν τελείωναν ολο τό
χωριό, γυρνούσαν πάλι, στην εκκλησία. Μπροστά στην πόρτα σταματούσαν
οι τέσσαρες Ιερείς κρατώντας τον Επιτάφιο ψηλά καί όλος ό κόσμος περνούσε
από κάτω. Έ ν συνεχειρ γινόταν ή ταφή τού Χριστού. Μετά την Ταφή οΐ
γυναίκες πήγαιναν στά σπίτια τους καί έπιαναν μαγιά γιά νά ζυμώσουν τήν
επομένη.
Τήν Μ. Παρασκευή ούτε νύχια έκοβαν, ούτε λούζονταν, ούτε έβαζαν
κατσαρόλα στή φωτιά γιά φαγητό. Έ τρω γαν οτι πρόχειρο είχαν. Πολλοί μά
λιστα νήστευαν ολη τήν ήμερα καί δεν έβαζαν τίποτε στο στόμα τους παρά
μόνον λίγο ξύδι. Μετά τήν ταφή τού Χριστού έπαιρναν άντίδωρο. Τό Μ.
Σάββατον οΐ νοικοκυρές ζύμωναν τά «κουλήκια». Τά έκαναν μέ σκέτο ζυμάρι,
τό στόλιζαν μέ διάφορα σχέδια καί ερριχναν από πάνω σουσάμι. Μαζί με τά
κουλήκια έκαναν κουλούρια καί κουραμπιέδες.
Τό Μ. Σάββατο γινόταν τό «Παζάρ». Ερχόταν έμποροι απ’ άλλες πό
λεις με διάφορα εμπορεύματα, Ιδίως παιχνίδια παιδικά καί μικροστολίδια. “Α
νοιγαν καί οΐ Σκοπιανοί έμποροι τέντες καί έβγαζαν καί αυτοί τά δικά τους
εμπορεύματα καί γινόταν τό «Παζάρ». ’Από τό «Παζάρ» αγόραζαν ολοι τά
Πασχαλιάτικα, παπούτσια καί φορέματα των παιδιών τους καί ενα σώρό
παιχνίδια.
Τήν ημέρα αυτή έσυνήθιζαν ν’ ανταλλάσσουν καί διάφορα δώρα. - Οΐ
άρραβωνιασμένες έστελναν στις πεθερές κσυλήκι, κόκκινα αυγά, καφέ καί ζά
χαρη. Οΐ πεθερές έστελναν στις νύφες, δώρα, φόρεμα, ομπρέλα ή χρυσαφικά.
Στην νουνά έστελναν τσουρέκι, αυγά, ζάχαρι καί καφέ. Εκείνη πάλι γύριζε
στά βαφτιστικά της λαμπάδες, τσουρέκι, αύγά καί διάφορα δώρα.
Κ υ ρ ι α κ ή τ ο ΰ Π ά σ χ α.
Τήν νύκτα όταν κτυπούσε ή καμπάνα γιά τήν Άνάστασι ξεκινούσαν ολοι
γιά τήν εκκλησία. Ά ν δ ρ ες καί γυναίκες, μικροί και μεγάλοι με τις λαμπά
δες στο χέρι καί μέ ένα κόκκινο αυγό στήν τσέπη. 'Ό τα ν ό ίερεύς έψαλλε τή
«Χριστός Άνέστη» έβγαζαν τά κόκκινα αύγά καί τά τσούγκριζαν. 'Ό τα ν γύ
ριζαν στο σπίτι τά καθάριζαν καί τά έκοβαν μέ προσοχή στή μέση. 'Όποιος
ήταν αναμάρτητος καί καλός χριστιανός θά έβλεπε εκεί στο κομμένο αυγό
μέσα στον κρόκο ζωγραφισμένη τήν Άνάστασι τού Χριστού. Λέγανε οτι πολ
λοί βρήκαν στο αυγό τους ένα τέτοιο πράγμα. Μετά τήν Άνάστασι προσπα
θούσαν νά πηγαίνουν μέ τήν λαμπάδα άσβηστη στο σπίτι. Έ σβηναν τήν α
ναμμένη καντήλα καί τήν άναβαν πάλι μέ τό φως τής Άναστάσεως. Μετά
«τσίρωναν» τά ζώα γιά νά μην «ζουνιάζνα» (τά πιάνει ή μυΐγα). .
Τις λαμπάδες τής Λαμπρή; τις χρησιμοποιούσαν μερικές ειδικές γυναί
κες γιά νά γητεύουν τό «κοκκινάδ’» (ανεμοπύρωμα). Ένώ τό κόκκινο αύγό
τής Μ. Πέμπτης όταν γινόταν μεγάλη καταιγίδα καί έπεφταν κεράτινοι, τό
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έβγαζαν έξω από την πόρτα για ν’ άποτρέψουν τον κεραυνό.
Την Κυριακή τοΰ Πάσχα τά παιδιά έφερναν ένα κόκκινο αυγό γύρω
γύρω στο πρόσωπο και έλεγαν: «Καλώς ήρτες Πασχαλιά μέ τά κόκκινα αυγά
σε μάς γειά, στους Εβραίους θερμασιά.
ΟΙ γιορτές τοΰ Π άσχα ήταν ήμερες χαράς καί διασκεδάσεως για ολους,
ανεξαιρέτως τούς Σκοπιανούς. Τέσσερες μεγάλοι χοροί στήνονταν κάθε από
γευμα επί τρεις συνεχείς ήμερες στ’ αλώνια. ’Έπαιρναν μέρος δλοι οι χωρι
κοί. Νέοι καί γέροι άνδρες καί γυναίκες.
Κυριακή

τοΰ

Θωμά.

Τήν Κυριακή τοΰ Θωμά γινόταν έξω από τό χωριό «τοΰ Θεού τό πανεγύρ». Σ ’ ένα μέρος ανατολικά τοΰ Σκοπού, ,μισή ώρα δρόμο περίπου μακρυά.
Γιά τό πανηγύρ’ αυτό υπήρχε ή εξής παράδοσις.
’Από τά παλαιό, ακόμη χρόνια σ’ εκείνο τό μέρος, κάθε χρόνον τήν Κυ
ριακή τοΰ Θωμά ευρ ίσκαν ένα ελάφι μέσα στά χαμόκλαδα. Λέγανε ό'τι τό
έστελνε δ Θεός γιά «κούρβαν». Διάβαζε ό παπάς μερικές ευχές ύστερα έσφα
ζαν τό ελάφι καί τό μοίραζαν στους πτωχούς. Αυτό γινόταν πολλά χρόνια.
Κάποιον χρόνο δμως πήγανε οι παπάδες καί ό κόσμος όπως πάντα καί δέν
βρήκαν τό ελάφι εκεί. ’Άρχισαν οί παπάδες τις ευχές καί τά τροπάρια μά τό
έλάφι δέν φαινόταν. Έ πί τέλους κάποτε τό είδαν από μακρυά νά έρχεται
τρεχάτο. Μόλις έφθασε χωρίς νά τό άφήσουν νά ξεκουραστή λιγάκι, τό έπιασαν καί τό έσφαξαν. Ό Θεός όμως θύμωσε καί γιά νά τούς τιμώ ρήση δέν
τούς έστειλε κανένα άλλον χρόνον. Έπεκράτησε όμως ή συνήθεια νά γίνεται
τό πανηγύρι κάθε χρόνον, νά σφάζουν αρνιά καί νά τά μοιράζουν στους πτω
χούς, ό'σοι έταζαν γιά διαφόρους λόγους.
1
Τοΰ

Άγιου

Γεωργίου.

Σ τά πολύ παλιά χρόνια στή μέση τοΰ χωριού ύπήρχεν εκκλησία τοΰ Α γίου
Γεωργίου καί συνήθιζαν νά κάνου*ν κουρμπάνι, δσοι είχαν ταμένα ζώα. Τήν
εκκλησία αυτή τήν χάλασαν οί Τούρκοι μετά καί τώρα τήν έχουν πάρκο. Τήν
ήμερα τοΰ Ά γιου Γεωργίου (ίσοι πήγαιναν στήν εκκλησία συνήθιζαν νά κρα
τούνε καρυδόφυλλα στο χέρι. Αυτή τήν ήμέρα συνήθιζαν επίσης νά ζυγίζωνται,
Ά πό τά Χριστούγεννα έκρυβαν λουκάνικο χοιρινό καί τοΰ ’Ά η Γιώργη
τό έψηναν καί έπαιρναν δλοι άπό ένα μεζέ γιά νά μην τούς τσιμπάει ιό φίδι.
"Οσοι είχαν πρόβατα έρρι-χναν κεχρί γιά νά μην τούς πιάνουν οί μαΐάιές
καί παίρνουν τήν τροφή των προβάτων.
Τοΰ Α γίου Γεωργίου έπιαναν τά τσιράκια τους οί Σκοπιανοί γιά ένα
εξάμηνο καί τοΰ Δημητρίου τά άφηναν. Αΰτή τήν ήμέρα επίσης αναχωρούσαν
άπό τον Σκοπό οσοι έμελλαν νά ξενητευθοΰν γιά νά βρουν εργασίες καί τοΰ
'Αγίου Δημητρίου έπέστρεφαν.
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Π ρ ω ί - πρωί μόλις σηκωνόταν έπαιρναν φρέσκη κοπριά από τά ζώα κα'ι
έκαναν ενα σταυρό στην πόρτα του σταύλου, στα «πάκια» (καπούλια) των
ζώων καί στ’ αμπέλια για νά προφυλάξουν την ευτυχία τοΰ σπιτιού από τις
μάγισσες. "Οπως και σέ άλλα χωριά τής ’Ανατολικής Θράκης έτσι καί στο
Σκοπό οί μάγισσες ήταν ό φόβος καί ό τρόμος των κατοίκων. Πίστευαν οτι
οί μάγισσες είναι γυναίκες κακές πού μέ τά μάγια τους κατόρθωναν νά παίρ
νουν τις εσοδείες των νοικοκυραίων, νά βασκαίνουν, νά -ρίχνουν στο κρεββάτι
αρρώστους, νά κάνουν ανίκανους τούς νέους, μ’ ενα λόγο νά σπέρνουν την
δυστυχία καί την συμφορά.
Την νύκτα τής πρωτομαγιάς, οί μάγισσες έτρεχαν ■μετεμφιεσμένες κρυ
φά εδώ καί εκεί στα σπίτια μ’ ένα «σφογγιόξυλο»· (ενα ξύλο με πανί στην
άκρη μέ τό όποιο καθαρίζουν τον φούρνο). Στεκόταν μπροστά από την πόρτα
κάθε σπιτιού καί έκαναν μάγια λέγοντας διάφορες μαγικές λέξεις πού τις
κρατούσαν μυστικές, γιά νά κλέψουν την ευτυχία από τά ευτυχισμένα σπίτια.
Τά περισσότερα μάγια οί μάγοι καί οί μάγισσες τά έκαναν γυμνοί. Γυμνοί
μάγοι έκοβαν την νύκτα ξύλο από τό κατώφλι τού σπιτιού τού γείτονα γιά νά
πάρουν τό γάλα από τις αγελάδες τους.
Επίσης πίστευαν οί Σκοπιανοί, ότι την νύκτα τής Πρωτομαγιάς έβγαι
ναν γυμνές μάγισσες, πήγαιναν καί πλάγιαζαν στά σπαρτά. Έκεΐ πού πλά
γιαζε ή μάγισσα όλα τά σπαρτά έπεφταν κάτω. Μετά έλεγε λόγια μαγικά καί
πλάγιαζε όλο τό χωράφι κάτω. Τρία μόνον στάχυα έμειναν όρθια, τά έκοβε
και τά πήγαινε στο δικό της χωράφι καί γινόταν πολύ τό στάρ’ ενώ τό ξένο
χαλούσε.
Τό πρωί τής Πρωτομαγιάς μόλις ξυπνούσαν συνήθιζαν νά δαγκάνουν
σκόρδο. "Επειτα ξεκινούσαν νά φέρουν νερό από τό ποτάμι, τό πηγάδι ή την
βρύση νά πλυθούν έκεΐ καί νά κυλιστούν στά δροσερά χορτάρια γιά νά φύ
γουν από πάνω τους οί πόνοι. Μετά ξεκινούσαν γιά τά σπίτια στολισμένες μέ
λουλούδια καί μέ μιά ανθοδέσμη στο χέρι, την όποια κρεμούσαν στην εξώ
πορτα μαζί μέ 2— 3 σκόρδα καί ένα λάπατο.
Τό απόγευμα έβγαιναν στους μπαχτσέδες, στην άκρη τού ποταμού δί
πλα στον Μπαλιούλη τό μύλο καί έκεΐ διασκέδαζαν μέχρι τό βράδυ, μέ αρνιά
ψητά, μέ κρασιά, με χορούς καί τραγούδια καί κούνιες. Καθώς κουνιώταν
στις κούνιες τραγουδούσαν τό τραγούδι τού Μάη.
'Ο Μάιος μάς εφθασε, εμπρός βήμα ταχύ
νά τον προϋπαντήσουμε παιδιά στήν έξοχή.
Φέρνει τραγούδια καί χαρές, λουλούδια καί δροσιά
καί τά μοιράζει γελαστός σέ οποίον τού ζητά.
Π άμε κι’ εμείς νά πάρουμε μή χάνουμε καιρό
μάς δίν’ ένα τριαντάφυλλο κι’ ενα κλαρί χλωρό.
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Την πρωτομαγιά δσοι είχαν ζώα και τά άρμεγαν, μοίραζαν γάλα στά
γειτονικά σπίτια. Τό δοχείο τό έπέστρεφαν άπλυτο με λίγο νερό μέσα για νά
μή «στερέψ» τό γάλα κι’ έλεγαν: «νά τά χιλιάστε». 5Ά ν τύχαινε νά βρέξη
την Πρωτομαγιά τό νερό τη; βροχής τό μάζευαν ερριχναν μέσα καρυδό
φυλλα καί λούζονταν γιά νά μακραίνουν τά μαλλιά.
Ό

Κλήδονας.

Την παραμονή του 'Αγίου Ίωάννου — 24 ’Ιουνίου — άναβαν «μπουμ
πού νες» φωτιές. ’Από μέρες τά παιδιά κάθε συνοικίας μάζευαν χόρτα ζερά
και τ ’ αποθήκευαν κάπου. 'Ό τα ν πλησίαζε ή ήμερα διάλεγαν ένα δένδρο χον
δρό καί ξερό, τό έκοβαν, τό καθάριζαν από τά περιττά κλαδιά καί κάρφωναν
δώ καί κεΐ στά εξωτερικά κλαδιά τά λεπτά ξύλα γύρω - γύρω γιά νά χωρέση δλο τό χόρτο πού μάζευαν. ’Έπειτα άνοιγαν στην πλατεία τής συνοικίας
ή σ’ ένα μέρος άνοιχτό πού νά φαίνεται από παντού ένα λάκκο βαθύ καί
έμπηζαν μέσα τον κορμό τού δένδρου. Τον στερέωναν καλά καί ανέβαζαν τό
χόρτο τό ξερό επάνω. Πολλές φορές καί οι μεγάλοι έπαιρναν μέρος στην
ετοιμασία αυτή, γιατί κάθε μαχαλάς προσπαθούσε νά κάνη την μεγαλύτερη
μπουμπούνα. "Αμα βράδυαζε άναβαν μικρές μπουμπσύνες καί πηδούσαν δλοι
από επάνω. ’Έλεγαν πώς άν πηδούσαν τρεις φορές θά έφευγαν οί ψύλλοι καί
οΐ κοργιοί.
Την μεγάλη μπουμπούνα την άφηναν τελευταία, πολλές φορές κοντά τά
μεσάνυχτα. Μετά τό πήδημα τής φωτιάς πού κρατά αρκετή ώρα τά κορίτσια
σχηματίζονται παρέες, παρέες καί κάθε κορίτσι κάνει καί μιά ανθοδέσμη «ρι
ζικάρι» καί δένει επάνω ενα διακριτικό σημάδι (δαχτυλίδι, χάντρα, παρα
μάνα, κουμπί κλπ.) γιά νά ξεχωρΐζη από τις άλλες. "Ολα τά ριζικάρια τά
βάζουν μέσα σ’ ένα δοχείο «μπακίρα» πού περιέχει «αμίλητο νερό». Την μπακίρα την σκεπάζουν μέ μιά κόκκινη ποδιά καί την κλειδώνουν μέ μιά κλει
δαριά. Την τοποθετούν μετά κάτω από μιά τριανταφυλλιά δπου παραμένει
ολη την νύκτα. Τό πρωί τ ’ 'Αγιαννιού γίνεται ή λειτουργία καί μετά τήν εκ
κλησία μαζεύονται στο σπίτι πού βρίσκεται ή μπακίρα καί τά ριζικάρια, δσες
έ'ρριξαν από βραδύς τά ριζικάρια τους καί άλλος κόσμος πολύς. 'Η αυλή
γεμίζει από νέες, μεσόκοπες, γοηές καί παλληκάρια καί άκολοτθεΤ ποιητική
τελετή πού βγάζουν τά ριζικάρια. Τά βγάζουν από τό σκεπασμένο μπακίρι
δύο παιδιά, ένα αγόρι κι’ ένα κορίτσι, που έχουν στη ζωή καί τούς δύο γονείς
καί ξεσκεπάζουν έτσι τά μεγάλα μυστικά. Ή εναρξις γίνεται τραγουδώντας,
τό συνηθισμένο κότημα:
’Ανοίξατε τον κλήδονα
νά βγή ή χαριτωμένη
κι’ δπου νά πάγη νά σταθή
νά έναι κερδισμένη.
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Χώνουν τά χέρια τους κάτω από to σκέπασμα, πιάνουν στην τύχη ένα ριζικάρι
καί το βγάζουν έξω. Τά κορίτσια στέκονται γύρω μέ μεγάλη αγωνία καί περηιένουν νά βγή τό ριζικάρι τους για νά γνωρίσουν τί τούς επιφυλάσσει ή
τύχη τους.
"Ολοι μαζί τραγουδούν διάφορα κοτήματα:
"Εναν καιρό ήμουνα άγγελος τώρα άγγελεύουν άλλοι
στις βρύσες ποπινα νερό τώρα τό πίνουν άλλοι.
"Οποιου τό ριζικάρι βγή από τό δοχείο τή στιγμή πού τραγουδιέται
ώρισμένο κότημα (δίστιχο) αυτό είναι σημάδι πώς ή τύχη καί οι σχέσεις
της μέ τον εκλεκτό τής καρδιάς της στο μέλλον θά είναι όπως τής λέγει τό
τραγούδι. "Ετσι μέ μεγάλη αγωνία κάθε κορίτσι, πού ονειρεύεται κάτι στη
ζωή του, δοκιμάζει μια θλιβερή άπάντησι στον πόθο του ή παίρνει τήν ευτυ
χισμένη βεβαίωσι πού τής δίνει χαρά ανείπωτη. ’Έ τσι φεύγουν άλλες ικανο
ποιημένες, άλλες λυπημένες κι άλλες σκεπτικές από τή γιορτή πού αρχίζει
μέ τόσα χτυποκάρδια καί όνειρα.
Ό Κλήδονας είναι έθιμο πανάρχαιο καί συνηθίζεται οχι μόνον σέ πολλά
διαμερίσματα τής Ελλάδος άλλα καί σε όλα σχεδόν τά Ευρωπαϊκά Κράτη
( ’Αγγλία, 'Ισπανία, Γαλλία κλπ.). Αυτή ή διάδοση τον εθίμου καί σέ λαούς
πού διαφέρουν μεταξύ μας στην καταγωγή καί στις παραδόσεις δείχνει φα
νερά δτι τό έθιμο είναι πανάρχαιο.
Φαίνεται πώς ή λέξις Κλήδονας -— λέξις ’Ιωνική — είναι πανάρχαια
και σημαίνει τον ήχο πού προαναγγέλει τό μέλλον σαν ενα είδος προφητείας
μέ λέξεις καί φράσεις μέ προφητική σημασία. Στους 'Ομηρικούς χρόνους
ήταν σέ χρήση ή μαντική «από κληδόνων». Στον Προμηθέα δεσμώτη ό Αι
σχύλος αναφέρει κλήδονα μέ διάφορα είδη τής μαντείας καί τής έξηγήσεως
των ονείρων. Καί στην παλαιά διαθήκη άναφέρεται τό είδος αυτό τής Μαν
τικής. Φαίνεται δέ οτι ή από κληδόνων Μαντική διατηρείται καί στα χριστι
ανικά χρόνια, γιατί ο Ιεράρχης Χρυσόστομος κατακρίνει τούς κληδονισμούς,
τις μαντείες, τις γητειές καί τά παρόμοια. 'Ο σημερινός κλήδονας συνδέε
ται μέ τήν αρχαία κλήδονα. "Εχασε όμως σέ μάς τον χαρακτήρα τής γενικής
μαντικής καί περιορίσθηκε σέ μόνους τούς ερωτικούς χρησμούς.
Παραθέτω ώρισμένα από τά πολλά δίστιχα πού τραγουδούσαν οί νέες
κατά τό άνοιγμα τού κλήδονα.
Τά φρύδια σου στενά στενά
κασάπικα μαχαίρια
τό ενα μέ σφάζει στην καρδιά
καί τ’ άλλο στα τζιγέρια.

Γϋρσε καί διές τον ουρανό
γύρσε καί διές καί μένα
κι’ άν εχης πίστη πίστεψε
τρελλαίνομαι γιά σένα.

Γαρύφαλλο τσαταλωτό
οπού Βασιλιά τό χέρι
Τούρκοι - Ρωμιοί τό μαρτυρούν
ποΰσαι δικό μου ταίρι.

Π ού νάβρω γώ Βασιλικό
νά δέσω ένα δεμάτι
νά στείλω τό πουλάκι μου
νά στρώνη νά κοιμάται.

t
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Άντίκρυμ’ ήλθες κι’ έκατσες '
σάν ήλιος σάν φεγγάρι
καί ρόφηξες τό αΤμα μου
σάν τό στεγνό σφουγγάρι.

Τά μάτια σου παρήγγειλα
κρυφά νά μ’ αγαπούνε
και κείνα τά μαργέλικα
μέ βλέπουν καί γελούνε.

Μαυριδερή καί νόστιμη
κοντούλα καί γεμάτη
απ’ όλες τις γειτόνισσες
εσένα έχω στο μάτι.

’Αγάπη είχα κι’ έχασα
από τ’ άμέλημά μου
τώρα τή βλέπω σάλλονε
καί καίγεται ή καρδιά μου.

’Ανάμεσα στην θάλασσα 1
καρέκλα καρυδένια
ν’ αγκάλιαζα τή μέση σου
τή μαργαριταρένια.

’Αγάπησα ένα μικρό
μικρό καί ντελικάτο
όταν γυρίσω νά τό δώ
ρίχνει τά μάτια κάτω.

Τό δαχτυλίδι πού φορείς
τό μάλαμα δικό μου
αγάλια αγάλια σ’ έφερα
στο σπίτι τό δικό μου.

"Οσα φτερά καί πούπουλα
έχει τό περιστέρι
τόσα κομμάτια θά γινώ
γιά νά σέ κάνω ταίρι.

’Αγάπησα νάχω ζωή
μά γώ ζωή δεν έχω
σάν κλίμα με κλαδεύουνε
καί κλαδεμό δεν έχω.

Δεντρί τού Παραδείσου
είναι τό μπόγι σου
καί τής κανέλας τ’ άνθη
είναι τό σόϊ σου.

Τό κλίμα τό κλαδεύουνε
τ’ αφήνουν κι’ ενα κλώνο
κάνε πουλίμ’ υπομονή
ακόμη ένα χρόνον.

Σύ σαι τό γαρύφαλλο
καί γώ μαι τό σε'βόϊ
καί πώς μάς ταίριασε ό Θεό:
τούς δυό μας ένα ύόϊ.

ΤΑ Π Α Ν Η Γ Τ Ρ ΙΑ Τ Ο Τ Σ Κ Ο Π Ο Τ
Στον Παλαιό Σκοπό είχαν πολλές εκκλησίες καί μοναστήρια κι’ έκαναν
πολλά πανηγύρια. Ο ι Σκοπιανοί ζιοηροι καί εύθυμοι, μέ πολύ κέφι γλεντού
σαν στα πανηγύρια τους.
’Από τό Π άσχα κι’ ύστερα άρχιζαν τ’ ανοιξιάτικα πανηγύρια. "Ολη
ή εβδομάδα τής Διακαινησΐμου περνούσε μέ χορούς καί γλέντια. Την τρίτη
ήμερα τού Πάσχα στήνονταν χοροί έξω στ’ αλώνια. Τά «λαλήματα» (μουσι
κά όργανα) τά τραγούδια καί οί φωνές αντηχούσαν στους γύρω λόφους. ΟΙ
τέσσαρες «μαχαλάδες» τού Σκοπού συναγωνιζόταν ποιος θά έστηνε τον κα
λύτερο χορό.
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Την Πέμπτη τό απόγευμα έφευγαν πολλοί για τον Ά η Θεόδωρο. 'Ένα
έξωκκλήσι μια ώρα περίπου μακρυά από τό" χωριό μέσα στο πυκνό δάσος' βα
λανιδιών. Έκεΐ πήγαιναν νά γιορτάσουν τό Μπαλουκλή (Ζωοδόχου πηγής)
που ήταν την άλλη μέρα την Παρασκευή. ΟΙ πανηγυριώτες ξεκινούσαν μέ
τις τσέργες τους «κάρρα στολισμένα που τά έσερναν βουβάλια έπισης στολι
σμένα μέ «τσουλμπούρια» (φούντες χρωματιστές μέ χάντρες) έφωδιασμένοι
όλοι μέ τά απαραίτητα σκεπάσματα καί φαγητά. Περνούσαν τό βράδυ στο
δάσος. Μετά τον εσπερινό έστηναν χορό που κρατούσε μέχρι τά ξημερώ
ματα. Την επομένη, την Παρασκευή, μετά την λειτουργία έστηναν πάλι χο
ρό στα ξέφωτα τοϋ δάσους. ’Αργά τό απόγευμα έπαιρναν τό δρόμο ΐή ς επι
στροφής. "Οταν έφθαναν στη «βαλανιό» (βαλανιδιά) μιά τοποθεσία έξω
από τό χωριό, σταματούσαν "καί συνέχιζαν τό γλέντι. Ά φοΰ γλεντούσαν ώρες
πολλές γυριζαΧ στά σπίτια τους.
Τ η ν Κ υ ρ ι α κ ή τ ο ϋ Θ ω μ ά γινόταν «τή Θεοΰ τό Πανεγύρ» καί
την Δευτέρα τό πανηγύρι τής Άγιούδας.
"Ολοι γενικώς οι Σκοπιανοί έπαιρναν μέρος στο πανηγύρι αυτό, Οί χορευταί ήσαν αμέτρητοι καί πλήθος οι θεαταί.
« Ό Ά γ ι ο λ ι ά ς » . Ή τ α ν πανηγύρι όμοιο με τό πανηγύρι τοϋ Ά η
Θόδωρου. Τό γιόρταζαν στις 20 ’Ιουλίου, σ’ ένα χαμηλό λόφο μέσα σέ δά
σος, μιά ώρα μακρυά από τό Σκοπό. Ξεκινούσαν την παραμονή μέ τις «τσέρ
γες» (αμάξια) καί έμεναν τό βράδυ έκεΐ. ’Έκαναν κουρμπάνια. ’Έταζαν
ζώα καί τά έσφαζαν εκείνη την ήμερα. Τά ταμένα ζώα τά «βαράκωναν» (τά
στόλιζαν μέ τέλια από νύφες καί κορδέλλες) καί τά είχαν σ’ ένα πλάι. Με*τά
τή λειτουργία πήγαινε ό παππάς τά διάβαζε καί υστέρα τά έσφαζαν. Τά έκα
ναν φαγητό καί τά μοίραζαν στον κόσμο.
Μερικοί μοίραζαν ώμο τό κρέας. ’Άλλοι πάλι κατέβαζαν τά σφαγμένα
ζώα στο χωριό τό μαγείρευαν καί τό μοίραζαν στά σπίτια.
Μετά τή λειτουργία άρχιζε τό φαγοπότι, χορός καί τραγούδι. ’Αργά τό
βράδυ έπέστρεφαν στο χωριό.
« Ή Α γ ί α Σ ω τ ή ρ α». Αυγουστιάτικο πανηγύρι.
Μακρυνό πανηγύρι σ’ ένα τοπίο άγριο καί απότομο, πάνω στον Μικρό
Αΐμο. Γύμνια καί πέτρες. Πέτρες ψηλές, θεόρατες, αλλόκοτες πού τις έβλε
πες καί φοβόσουν. Λίγο πιο πάνω ημέρευε τό τοπίο. Έκεΐ ιιεσα στά ερείπια
κατεστραμμένου χωριού ήταν μιά μικρή έκκλησούλα τής Μεταμορφώσειος τού
Σιότήρος. ΙΙλά ϊ σ’ αυτή υπήρχε μιά μικρή στέρνα απεριποίητη, πού από
την λάσπη της αλείφονταν ό'σοι ύπέφεραν. Γιά τό λόγο αυτό στο πανηγύρι
τής "Αγια Σωτήρας πήγαιναν μάλλον άρρωστοι γιά τή «χάρ» καί όχι για
γλέντι. Ούτε τούμπανα ούτε λαλήματα. Τό πολύ καμμιά «γκάϊάα» (αυλός).
ΟΙ προπαποϋδες έλεγαν πώς τό κατεστραμμένο χωριό, τό Κάστρο, ήταν Ε λ
ληνικό. Αυτοί τό θυμόταν. ,Ερημώθηκε από «βρυκόλακες».
ΟΙ κάτοικοι από τό φόβο του; έφυγαν καί έγκατεστάθηκαν στά γύρω
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χωριά. Με ο ιν.οι μάλιστα ήρθαν στο Σκοπό. Λέγανε ακόμη πώς, κάποτε στα
παλιά χρόνια, στο Κάστρο είχε καί Βασιλιά, πού τό παλάτι του ήταν πάνω
στον «Καλέ» (Βράχο απόκρημνο λίγο ψηλότερα από τό κατεστραμμένο χω
ριό). ΓΙάνω στον Καλέ, σέ μια μικρή πλατεία έδειχναν τό μέρος που ήταν
τό παλάτι και σέ μια άκρη μια «άλογοπατιά» από τό άλογο τού Βασιλιά. Στη
ρίζα τού «Καλέ τής 'Αγια Σωτήρας» ήταν μια σπηλιά, μέσα στην οποία εΐχεν ό βασιλιάς κρυμμένο τον θησαυρό του. "Ελεγαν ακόμη πώς ή σπηλιά
αύτή ήταν τό άνοιγμα υπογείου δρόμου πού οδηγούσε στην Πόλη. Πολλοί
δοκίμασαν νά προχωρήσουμε μέσα βαθειά μέ αναμμένο κερί, αλλά σέ λίγη
απόσταση έσβηνε τό κερί καί γύριζαν πίσω μη μπορώντας νά προχωρήσουν
μέσα στο βαθύ σκοτάδι. "Ετσι κανείς δεν κατόρθωσε νά έξακριβώση πώς
ήταν αυτό τό «λαγούμ» (ύπάγειος δρόμος) καί πού πήγαινε.
Τό π α ν η γ ύ ρ ι

τής

'Αγίας

Τριάδος.

Τό μεγαλύτερο δμως καί καλύτερο πανηγύρι τού Σκοπού πού ξεπερνούσε κάθε δρω εορτασμού, ήταν τό πανηγύρι τής 'Αγίας Τριάδος. Τρεις ώρες
μακρυά από τό Σκοπό σέ μιά πλαγιά τού Μικρού Αίμου πάνω σ’ ένα άνοιγμα
μέ αρκετά δένδρα γύρω, πανύψηλα καί φουντωτά. Στην είσοδο τής εκκλη
σίας υπήρχε μιά δεξαμενή μέ άγιασμα.
Τό πανηγύρι κρατούσε τρεις ημέρες. Ξεκινούσαν από τό Σκοπό τό Σάβ
βατο τό πρωί καί έπέστρεφαν την Δευτέρα τό βράδυ. Δυό νύχτες κοιμόταν
εξω στο βουνό γύρω από την εκκλησία τής 'Αγίας Τριάδος.
Τό πανηγύρι αύτό ήταν γνωστό καί στα γύρω μέρη, γι’ αυτό πλήθος
ξένων ερχόταν στό Σκοπό από μέρες γιά νά λάβουν καί αυτοί μέρος στο
πανηγύρι. ’Από ημέρες οι νοικοκυρές ετοιμαζόταν γιά τό μεγάλο πανηγύρι.
"Ανοιγαν τά σεντούκια κι* έβγαζαν τά καλύτερα πού είχαν γιά νά πάρουν
μαζί τούς. Τ.ραπεζομάντηλα, πετσέτες, κιλίμια, λαυρωτά, γιά ·νά στρώσουν
στην τσέργα, παπλώματα, σεντόνια, μαξιλαροθήκες, τις πιο καλές καί ένα
άσπρο ψηφωτό σεντόνι με δαντέλλα φαρδειά γύρω γύρω, τό όποιον θά έρριχναν πάνω στην τσέργα μέ τρόπο ώστε νά πέφτη ή δαντέλλα εμπρός μέ
χάρη. Κάθε νοικοκυρά προσπαθούσε νά παρουσίαση στό πανηγύρι δτι καλ
λίτερο είχε γιατί εκεί «ήλά φανή» ή «αξία» καί ή «νοικοκυρά». «Παλιού φτω
χός, στό πανεγύρ άρχοντας» λέγει μιά Σκοπιανή παροιμία. Την Παρασκευή
τό βράδυ ολα έπρεπε νά εΐναι έτοιμα. Τά ρούχα, τά φαγητά καί τά ποτά 'τα
κτοποιημένα καί ή τσέργα στολισμένη.
Τό Σάββατο τό πρωί ανέβαιναν στήν τσέργα, έκαναν τό σταυρό τους
καί ξεκινούσαν γιά την 'Αγία Τριάδα. "Ολος ό δρόμος πού ανοιγόταν ήταν
γεμάτος πανηγυριώτες. Τσέργες άλλες εμπρός άλλες στά πλάγια — γιατί ό
δρόμος ήταν πολύ πλατύς — αμάξια ανοιχτά, γαϊδουράκια φορτισμένα άργοπήγαιναν προς τό «κουρί» (δάσος) τή Αέκκα Τσεσμεσί». "Οταν έφθαναν

Ο Σκοΐώς ’Ανατολικής Θράκης

331

στο δάσος «τή Λέκκα Τσεσμεσί» μια ώρα περίπου μακρύά από to Σκοπό,
έκαναν ένα σταθμό. Τό μέρος αυτό ήταν 6 'τόπος συγκεντρώσεως τρόπον τινά.
Ξεζεύανε δλοι τ’ αμάξια τους έκεϊ μέσα στη πυκνή σκιά των αμέτρητων άγρι
ό αλανι διών. ’Έστρωναν κάτω ενα κιλίμι καί καθόταν νά φάνε τά φαγητά
που οι νοικοκυρές ετοίμαζαν από βραδύς γιά τό «Λέκκα Τσεσμεσί». 'Ο ταν
τελείτονα ν τό φαγητό, έβαζαν πάλι τά πράγματα επάνω καί ξεκινούσαν, τ’
αμάξια δλα μαζί. Θάταν περίπου τριακόσια αμάξια τό ενα πίσω από τό άλλο
σέ μια μακρυά σειρά.
Στην Α γ ία Τριάδα έφθαναν αργά τό απόγευμα. Κατέβαζαν τά πρά
γματά τους κάτω από ένα δένδρο.
Τό πρωί τής Κυριακής μετά την εκκλησία άρχιζε τό γλέντι. Τότε γινό
ταν καί επισκέψεις από τό ενα αμάξι στ’ άλλο. Τά παιδιά πού δεν τά έπαιρ
ναν στις επισκέψεις τά έστελναν νά «σεργιανίσουν» τά μαγαζιά. Ή ταν μιά
μικρή άγορά μέ δυο τρία μαγαζάκια πού τά είχαν νοικιάσει γι’ αυτές τις δύο
ημέρες. 'Ένας μικρός φούρνος καί τ’ άλλα μέ διάφορα μικροπράγματα καί
παιγνίδια παιδικά.
Πολλοί τό απόγευμα πήγαιναν καί στην «Κρασάβα». Λίγο πιο πέρα από
τήν 'Αγία Τριάδα, μέσα σέ μιά μαγευτική ρεματιά πού τήν σκέπαζαν πυκνό
φυλλα δένδρα ήταν τό νερό τής «Κρασάβας». ’Έτρεχε άφθονο κρυσταλλένιο
νερό πού πάγωνε τό χέρι αν τό κρατούσες λίγα λεπτά μόνον μέσα. Παρέες
παρέες κατέβαιναν δλοι ώς έκεϊ γιά νά απολαύσουν τήν ομορφιά τού τοπίου
καί νά πιούνε γάργαρο νερό. ’Από τό- μεσημέρι πού έστρωναν τά τραπέζια
γιά φαγητό άρχιζε τό γλέντι. Τά κεράσματα καί οι μεζέδες άνοιγαν τήν ορεξι καί έφερναν τό κέφι. Δώ κι’ εκεί σ’ δλη τήν εκτασι πού ήταν σταματημένα
αμάξια, άκαυγόταν νταούλια, βιολιά, «κλαρινέτα» πού μάζευαν τον κόσμο.
’Έτσι ως τό απόγευμα επικρατούσε γενική ευθυμία. Μετά τό βραδυνό φα
γητό άρχιζε ό χορός. 'Ένας χορός εδώ, μέ νταβούλια, άλλος έκεϊ μέ τσαλγκιά,
άλλος πιο πέρα μέ γκάΐάα καί άλλος μέ λύρα. Ό χορός κρατούσε μέχρι τά
μεσάνυχτα.
Τήν άλλη μέρα τήν Δευτέρα, πού ήταν τής 'Αγίας Τριάδας, ήταν ή με
γαλύτερη ήμερα τού πανηγυριού. Οι γυναίκες φορούσαν τό καλλίτερο τους
φουστάνι πού είχαν φέρει γιά νά πάνε στην έκκλησία. ’Από βραδύς έκαναν
ιάματα ένα σωρό. Λαμπάδες, λάδι, αρνιά κ.ά.
Μετά τό μεσημέρι άρχιζαν ετοιμασίες γιά τό γυρισμό. ’Ανέβαζαν δλα
τά πράγματα στο αμάξι καί ξεκινούσαν δλοι μαζί. Στή «Αέκκα Τσεσμεσί» γι
νόταν πάλι ό Σταθμός. Έκεϊ βρίσκανε κι’ άλλους Σκοπιανούς πού είχαν φύ
γει. τό πρωί από τό χωριό καί διεσκέδαζαν έκεϊ περιμένοντας τούς πανηγυριώτες. 7Ηταν αυτοί πού γιά κάποιο λόγο δέν μπόρεσαν νά πάνε στην 'Αγία
Τριάδα. Έκεϊ περνούσαν δλο τό απόγευμα. Κάτια - Κάτια γύριζε ό χορός κά
τω από τον παχύ ίσκιο. ’Αντηχούσε τό δάσος από τά λαλήματα, τά τραγού
δια καί τις φωνές. Καί μόνον τό βράδυ δταν άρχιζε νά πέφτη ή νύχτα άφη
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ναν τό «Αέκκα Τσεσμεσ'ι» και ξεκινούσαν πλέον για τό χωριό. Τ ’ αμάξια
πάλι στη γραμμή με τ’ αναμμένα 'φανάρια εμπρός, προχωρούσαν τό καθένα
μέ τό δικό του τραγούδι και τό δικό του σκοπό. Μερικοί βγαίνοντας από τό
δάσος ερριχναν καί τουφεκιά, για νά ειδοποιήσουν στο Σκοπό οτι γυρίζουν
«πέ τό πανεγύρ». 'Ό τα ν ’έφθαναν στον ποταμό ή μακρυά ούρα των άμαξιών
χαλούσε. ’Άλλοι έπαιρναν δεξιά προς τό «Σωφρόνιο» άλλοι κατέβαιναν στην
«ποταμιά» άλλοι πάνω αριστερά γιά νά βγουν πάνω από τις «καναράδες» τής
'Αγίας Παρασκευής. Τά τραγούδια καί οί φωνές καί ό ήχος των νταβουλιών
ξεχύθηκαν καί στις τέσσερες συνοικίες τού Σκοπού. ’Έφερναν την χαρά τού
πανηγυριού καί σ’ αυτούς πού δεν μπόρεσαν νά πάνε.
Τό πανηγύρι τής 'Αγίας Τριάδος τό γιόρτασαν γιά τελευταία φορά στά
1922 λίγους μήνες πριν γίνη ή έκκένωσις τής Θράκης. Καί σαν νά αισθανό
ταν πώς δεν θά ξαναγιόρταζαν πιά, πολλές οικογένειες έμειναν εκεί καί δλη
την Δευτέρα καί έφυγαν τήν Τρίτην απ’ τό Σκοπό.
Τ ά τ σ α γ ί ρ ι α ή κ ε μ π ά π ι α.
Έκτος από τά πανηγύρια πού γιόρταζαν οί Σκοπιανοί στις γιορτές των
'Αγίων, είχαν καί τά «τσαγίρια ή κεμπάπια». Αυτά ήταν ημερήσιες εκδρομές
πού γινόταν στά λιβάδια μισή ώρα περίπου μακρυά, κοντά στ’ αμπέλια. Π ή 
γαιναν εκεί τις τελευταίες Κυριακές τού Αύγούστου καί τις πρώτες τού Σ ε
πτεμβρίου. ’Έψηναν «κεμπάπ» στη σούβλα, γι’ αυτό καί τά έλεγαν «κεμπά
πια». ’Ακράτητη ευθυμία καί γλέντι -κρατούσε δλη τήν ημέρα καί 6 χορός
έπαιρνε καί έδινε. 'Η τελευταία έξοδος στά τσαγίρια γινόταν στις 14 Σε
πτεμβρίου. Τήν ήμερα αυτή αντί γιά κεμπάπια λόγω τής νηστείας έψηναν
μελιτζάνες καί πιπέρια στη σούβλα καί πηχτή φασουλάδα τήν «Τσαγιδγιώτικη
δπως τήν έλεγαν.
Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Α ΕΘΙΜΑ
Ό

Τρύγος

Μετά τά «τσαγίρια» 14 Σεπτεμβρίου, άρχιζαν οί ετοιμασίες γιά τό με
γάλο πανηγύρι τού Σκοπού. Οί μεγάλες ετοιμασίες τού Τρύγου. Γύρω τρι
γύρω, απέραντα αμπέλια έζωναν τον Σκοπό σε μεγάλη ακτίνα. "Ηταν περί
φημος ό Σκοπός γιά τήν μεγάλη του οινοπαραγωγή. Σε πολλές χιλιάδες κιλά
έφθανε ή παραγωγή του. 'Έ να μέρος τό πωλουσαν έξω στά περίχωρα καί τις
πόλεις. Προτιμούσαν όμως τό πιο πολύ νά τό χρησιμοποιούν στά οικογενεια
κά καί φιλικά τους γλεντια.
Οί παλιοί Σκοπιανοί μέ πολύ καημό καί νοσταλγία φέρνουν στη μνήμη
τους τά χαμένα αγαθά τής παλαιάς των πατρίδας. Πολλοί πλούσιοι στήν Π α 
τρίδα είχαν μεγάλες εκτάσεις μέ αμπέλια. 'Ό τα ν ερχόταν ό καιρός τού Τρύ-
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γου μάζευαν δεκάδες εργατών από ανδρες και γυναίκες παλληκάρια και κο
ρίτσια. Σωστό πανηγύρι γινόταν τότε μέσα στ’ αμπέλια. Μέ τραγούδια καί
μέ όργανα. ’Άλλοι είχαν τσαλιγκιά και έπαιζαν μπροστά ατό ληνό, άλλοι ντα
βούλια καί άλλοι γκάΐάα.
'
ΟΙ κοπέλλες μάζευαν τά σταφύλια μέσα σε μεγάλα καλάθια τά «τρύγοκάλαθα». "Οταν γέμιζαν τά αδέιαζαν στη «βούτα». Ό βούτατζης φορτωνόταν
τη βούτα καί τήν αδειαζε στο «Ληνό» (ειδική καρότσα για τη 6οδάμαξα πισ
σωμένη σαν βάρκα τρόπον τινά) πού χωρούσε χίλιες πεντακόσιες οκάδες στα
φύλια. Παλληκάρια ’έμπαιναν μέσα στο Ληνό καί πατούσαν τά σταφύλια για
νά χωρέση οσο το δυνατόν περισσότερα. "Οταν γέμιζε 6 ληνός έζεβαν τά
βουβάλια καί τό πήγαιναν στό σπίτι. ’Έβαζαν τό ληνό μέσα στο «μαγαζί»
(ειδικό υπόγειο στην αυλή τού σπιτιού). Εκεί άνοιγαν τό «ούλούκι» καί ό
μούστος χυνόταν μέσα στό «μετάκι». Τά σταφύλια πού ήταν μέσα στό ληνό
τά αδέιαζαν μέ τά φτιάρια μέσα στην «Τίνα» (κάδος πολύ μεγάλος). Π ή 
γαιναν πάλι στό αμπέλι μέ τον ληνό γιά νά φέρουν καί άλλα σταφύλια.
Τό βράδυ πριν βασιλόψη ό ήλιος έπρεπε οί ληνοί νά φύγουν από τό αμ
πέλι καί νά γυρίσουν στό χωριό. Σε κάθε δρόμο είχε «τσαντήρι» (παράγκα
φορολογική).
Κάθε νοικοκυρά είχε έτοιμα στρωμμένα τά τραπέζια καί περίμενε τούς
εργάτες γιά φαγητό. Τότε άρχιζε τό γλέντι. Οί εργάτες καί εργάτριες άρχι
ζαν τά τραγούδια καί τό χορό πού κρατούσε μέχρι τά μεσάνυχτα.
Τό πρωί νύχτα πάλι ξεκινούσαν γιά τό αμπέλι. Ό τρύγος κάθε πλού
σιου νοικοκύρη κρατούσε 10— 20 ήμερες. Τήν τελευταία ημέρα τού Τρύγου
ό νοικοκύρης παρέθετε στους έργάτες τό πλούσιό τραπέζι μέ γλυκίσματα καί
πελτέδες. ’Έκαναν ενα τελευταίο γλέντι καί τελείωνε τό πανηγύρι τού Τρύγου.
’Από τά σταφύλια έκαναν ωραιότατα κρασιά. Τό «μπρούσκο» μαύρο κρα
σί «ό μπουγιαμάς» ό «πελϊνος», μέ τό χρυσόξανθο χρώμα του (αρωματισμένο
μέ χόρτο πελίνο) καί τό σπιρτόζικο «άσπρο» μέ αφθονία έχύνοντο στά ποτή
ρια καί τά ολονύχτια χειμερινά γλέντια τών Σκοπιανών. Επίσης μέ μούστο
έκαναν τό «κι.ουκιου ο τλ,ίδ ι.κο» κρασί τό όποιον άποθηκεύετο σέ βαρέλια αρω
ματισμένα μέ «κιουκιούρτ» (θειάφι). Τό «κιουκιουρτλίδικο» κρασί τό χρησι
μοποιούσαν ώς γυναικείο ποτό καί έκαναν «πελτέδες». Χίλια καλά πράγματα
επίσης έκαναν μέ μούστο μέ τά επιδέξια χέρια των οί νοικοκυρές τού Σκοπού.
Μέ μούστο έκαναν πελτέ καί μοίραζαν σ’ δλα τά συγγενικά καί γειτονικά
σπίτια. ’Έκαναν επίσης καί πετμέζι. ’Από βραδύς έ'ρριχναν μέσα στό μούστο,
μέ τον οποίον θά έκαναν πετμέζι «γαλόπετρα» (έλαφρόπετρα) καί τήν άφη
ναν μιά ντ'ιχτα ολόκληρη. Τό πρωί έβαζαν τον μούστο σέ πετμεζοταβάδες καί
τον έβραζαν μέχρις οτου πήξη καί γίνει τό πετμέζι. Μέ τό πετμέζι έκαναν
«ρετσέλια» μέ κυδώνι, κολοκύθια, σύκα καί μελιτζάνες.
Πελτοσούτζουκα ή μ ο υ σ τ ο λ α μ π ά δ ε ς .
Τά έκαναν ώς
εξής:
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Σέ χονδρές κλοοστές περνούσαν μέ το βελόνι ψυχές από καρύδια. Την
ώρα πού έβραζε ό πελτές, τά βουτοΰσαν μέσα και, τά κρεμούσαν, 'Ό τα ν στέ
γνωναν τά βουτοΰσαν πάλι. Αύτό έπαναλαμβάνετο δέκα φορές. Τά κρεμούσαν
μετά μέσα στά κελάρια και τά διατηρούσαν όλο τον χειμώνα. Μέ τά καλλί
τερα σταφύλια έκαναν «σταφυλοτουρσί». ’Έβραζαν μούστο έβαζαν μέσα καί
πετμέζι καί τον ερριχναν μέσα σ’ ένα πιθάρι. ’Έβαζαν καί τά σταφύλια ολό
κληρα. Μέσα σ’ ένα σακκουλάκι πάνινο έβαζαν σπειριά από «σινάπι» «χαρδάλ!» καί τά έβαζαν μ’ α υ τό μέσα σ το πιθάρι, καί τό βούλωναν. "Οταν άρχιζε
ή Σαρακοστη τού Πάσχα τό άνοιγαν καί μοίραζαν καί σέ μερικά συγγενικά
σπίτια.
'
"Ενα ά?Αο παρασκεύασμα μέ πετμέζι ήταν καί ό «μπουλαμάς» (μαρμέ
λαδα). Δεν παρέλειπαν τέλος νά ετοιμάσουν καί την «σταπίδα» τους (σταφί
δα) για τον χειμώνα. "Εδεναν τά σταφύλια σέ κλωστή, έκαναν μιά «μπουρλιά» τά βουτοΰσαν σέ «άελόσταχτ» καί τά κρεμούσαν στον ήλιο. "Οταν στέ
γνωναν τά έτριβαν καί έβαζαν σέ σακκουλάκια. "Ετσι τον χειμώνα στά π«ρακάθια καί τις νυκτερινές διασκεδάσεις χίλια καλά πράγματα είχε νά προσφέρη ή νοικοκυρά στους μουσαφιραίους, γιά νά περάσουν ευχάριστα τις ατέ
λειωτες ώρες.

Σπορά
Μόλις τελείωνε ό τρύγος μετά τά πρώτα πρωτοβρόχια άρχιζε ή σπορά.
Π ρω ί - πρωί οι εργατικοί καί φιλόπονοι Σκοπιανοί εζεβαν τά κάρρα τους,
έκαναν τό σταυρό τους καί ξεκινούσαν μέ χαρά νά σπείρουν, τό ευλογημένο
σιτάρι, την αρωματισμένη σίκαλη καί τό κριθάρι.
Τήν ημέρα πού θά πρωτοπήγαιναν γιά σπορά συνήθιζαν νά μην βγά
ζουν τίποτε από τό σπίτι καί μάλιστα δανεικό. Φρόντιζαν νά βγούνε γιά πρώ
τη μέρα Δευτέρα, Τετάρτη ή Παρασκευή. Τήν πρώτη ήμερα πού θά πήγαινεν ό γεωργός νά σπειρη, τήν ώρα πού ξεκινούσε τό κάρρο έρριχνε ή γυ
ναίκα του έν α κουβά νερό μπροστά.
Θέρος
Πολλοί πλούσιοι είχαν μεγάλες εκτάσεις σπαρτά καί γιά νά τά θερί
σουν έπαιρναν εργάτες. 01 γυναίκες ερραβαν γιά τούς άνδρες τους ειδικές
ενδυμασίες πού τις έλεγαν «ορτακτσΐδες» (άσπρα πουκάμισσα με φαρδιά μα
νίκια μέ μιά τρύπα στη μασχάλη γιά νά παίρνη αέρα), καί λάδωναν τά τσερβούλια τους. Οι εργάτες γίνονταν «τσετιές», παρέες καί πήγαιναν νά πιάσουν
δουλειά σέ κάποιον πλούσιο νοικοκύρη.
Ό επί κεφαλής τής «Τσετιάς» λέγονταν «ντραγουμάνος». Ο ντραγουμάνος θέριζε τά πρώτα στάχυα, έκανε τό πρώτο δεμάτι τό έστηνε ορθιο μπρο-
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στα στον vor/.οκύρη και τοΰ ευχόταν: «καλή μπερεκέτ». *0 νοικοκύρης έβαζε
τό μπαξής (λεφτά) για νά τά κεραστή ή παρέα. Μέσα στην παρέα είχαν και
ενα αγόρι 12— 14 ετών πού τό έλεγαν «εκμεκτσή». Αυτό πήγαινε στο σπίτι
τοΰ αφεντικού καί έπαιρνε τό φαγητό πού ετοίμαζε ή νοικοκυρά. Τό πρωινό
φαγητό ήταν «τσορμπάς, ψιρούκι μέ γάλα» τυρί, ελιές, μυζήθρα κ.ά. Τό με
σημέρι πήγαινε νά πάρη τό μεσημεριανό φαγητό. Τις ώρες πού ξεκουραζό
ταν οί εργάτριες έπλεκαν «στάχο» γιά νά στολίσουν τά σπίτια τους.
Τό βράδυ δλη ή τσετιά πήγαινε στο σπίτι τοΰ αφεντικού όπου καί πλά
γιαζε. Ή νοικοκυρά τούς έστρωνε πλούσιο τραπέζι. Μετά τό φαγητό άρχιζαν
τό χορό καί τά τραγούδια. Καί την δουλειά ακόμη οί εύθυμοι καί άνοιχτόκαρδοι Σκοπιανοί την μετέτρεπαν σέ γλέντι καί πανηγύρι. Άφοΰ γλεντούσαν
αρκετή ώρα πήγαιναν γιά ύπνο. Τό πρωί κεφάτοι έπαιρναν πάλι τό δρόμο
γιά την δουλειά. "Οταν τελείωνε τό θέρος έκανε ή νοικοκυρά χαλβά γιά τούς
εργάτες. Τούς πλήρωνε τό αφεντικό καί έφευγαν. Τον έκμε,κτσή τον πλήρωνε
ή παρέα, ή δέ νοικοκυρά τού χάριζε ενα κοττόπουλο.
Λαϊκή

Λατρεία.

'Αγιάσματα:
"Ανθρωποι μέ βαθειά πιστι καί θεοσέβεια οί Σκο
πιανοί πολλές φορές όταν ύπέφεραν από κάποια άρρώστεια, συγχρόνως μέ
την θεραπεία την οποία υπαγόρευε ή ιατρική επιστήμη και ή δημώδης ιατρι
κή, κατέφευγαν καί σε «χάρες» στα λεγάμενα «άγιονιέρα». Αύτά ήταν μικρά
εκκλησάκια καί έξωκλήσια στά όποια έτρεχε άγιασμα. ’Εκεί πήγαιναν οί άρ
ρωστοι, έπλυναν τό πρόσωπό τους με άγιασμα, έπιναν λίγο καί φεύγοντας ά
φηναν μιά κλωστή από επάνω τους ή μία τρίχα από τά μαλλιά τους, γιά νά
τούς φυγή τό κακό πού τούς έβασανιζε, ή κακιά άρρώστεια. Κυρίως πήγαι
ναν στά άγιονιέρια γιά άρρώστειες τις όποιες απέδιδαν σέ μάτιασμα. ’Ανα
φέρομε μερικά από τά άγιονιέρια πού ήταν στον Π . Σκοπό.
1) Τ ή ς ' Α γ ί α ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς (Καναράδες πέτρες).
'Η 'Α γία Παρασκευή ήταν ένα εκκλησάκι έξω από τό χωριό, οπού υ
πήρχαν μερικές πέτρες, μεγάλες, βράχοι, πού τις έλεγαν «Καναράδες Π έ 
τρες». Μέσα από τις πέτρες αυτές έτρεχε νερό. Την ημέρα πού γιόρταζε ή
εκκλησία έκαναν πανηγύρι.
2) Τ ο ύ ' Α γ ί ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ : Καί 6 "Αγιος Νικόλαος ήταν ένα
έκκλησιάκι έξω από τό χωριό κοντά στ’ αμπέλια.
3) Τ ή ς ' Α γ ί α ς Κ υ ρ ι α κ ή ς : Ή 'Αγία Κυριακή ήταν μιά εκ
κλησία μικρή στό κέντρο τού χωριού στη μέση τής χαράδρας. Μέσα στην εκ
κλησία είχε ενα μικρό πηγαδάκι, από τό όποιο έβγαινε τό άγιασμα. ’Αριστε
ρά καί δεξιά τής εκκλησίας υπήρχαν μεγάλα υψώματα «μπαΐρια» δπου βρι
σκόταν τούρκικα μνήματα.
4) Τ ή ς 'Α γ ι ο ύ δ α ς . 'II Εκκλησία αύτή ήταν έξω από τό χωριό
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στην πλαγιά μιας ρεματιάς, σ’ ένα μεγάλο «άλαν» {ανοιχτό) μέρος. Είναι
άγνωστον σέ ποιας 'Αγίας τη μνήμη γιώρταζε ή εκκλησία αυτή. Π ανηγύ
ριζε' τη Δευτέρα μετά του Θωμά. 'Ό λοι οί Σκοπιανοί έβγαιναν στο πανηγύρι
αυτό. Γινόταν μεγάλος χορός στον όποιο έπιαναν αμέτρητοι νέοι, μεσήλικες
καί γέροι ακόμη. Πλήθος δέ θεατών έκαμάρωνε τούς χορευτάς. Στη μέση
τού κύκλου σταματούσε ένας άνδρας, πού άλλαζε κάθε λίγο, για νά επιβολή
την τάξι.
Έκτος από τά «αγιάσματα» οί θρησκόληπτοι Σκοπιανοί προέβαιναν καί
σέ άλλες θρησκευτικές ενέργειες, για τή θεραπεία αρρώστου.
1) ’Ασήμωναν τις εικόνες καί άφηναν αφιερώματα. ’Άφηναν δηλαδή
στην εικόνα τής Π αναγίας ή άλλου Ά γιου χρήματα ή διάφορα πράγματα,
πετσέτα, μαντήλια, ένα κομμάτι ύφασμα κ.α.
2)
· ’Έκαναν τάμα σέ μια εκκλησία. Τό τάμα ήταν ζώο, αρνί, μοσχάρι
w l βόδι ακόμη. Την ήμερα πού πανηγύριζε ή εκκλησία πήγαιναν τό χαμένο
ζώο τό ευλογούσε δ παπάς μετά τή λειτουργία καί τό έσφαζαν. Τό κρέας τό
έμοίραζαν στον κόσμο πού ήταν εκεί ώμο ή μαγειρεμένο.
3ή Πολλές φορές μάλιστα όταν δ άρρωστος ήταν πολύ βαρεία τον έτα
ζαν δταν γίνη καλά νά πάη νά μείνη ένα ώρισμένο χρονικό διάστημα σέ μια
εκκλησία, τον έντυναν ατά μαύρα καί έμεινε εκεί όσον καιρό είχαν τάξει.
4)
’Άλλο τε πάλι έπαιρναν τον άρρωστο καί πήγαιναν νά πλαγιάσουν σέ
αιά εκκλησία. Συνήθως την παραμονή τής ημέρας πού γιόρταζε ή εκκλησία.
Μία άλλη ωραία θρησκευτική συνήθεια των Σκοπιανών ήταν νά πηγαίνουν
προσκυνηταί στους Ά γιους Τόπους.
Ή άναχώρησις των προσκυνητών έπαιρνε μορφή έορταστική. ’Έβγαιναν
δ'λοι οί χωρικοί με επικεφαλής τον παπά νά τούς ξεπροβοδίσουν. Οί προσκηνυταί έμεναν στους άγιους τόπους σαράντα ήμερες. "Οταν έπέστρεφαν τούς
ονόμαζαν «Χατζήδες».
Την ήμερα πού θά έπέστρεφαν δλοι οί χωρικοί έβγαιναν έξω πάλι από
τό χωριό για νά τούς υποδεχθούν ενώ οί καμπάνες κτυπούσαν χαρμόσυνα.
Οί Χατζήδες έφερναν στους συγγενείς καί φίλους διάφορα δώρα. Κομ
πολόγια, μονόκερα, σταυρουδάκια, πίπες, φυλαχτά, τίμιο ξύλο, σάβανα κ.ά.
Μ ΑΓΙΚΑΙ Σ Τ Ν Η Θ Ε ΙΑ Ι — ΔΕΙΣΙΔΑΙΜ ΟΝΙΑΣ
Ή

Βασκανία.

Την βασκανία στον Π . Σκοπό τήν έλεγαν μάτιασμα. Τό παιδί είναι μα
τιασμένο έλεγαν, ή τό μάτιασαν.
"Ολοι οί άνθρωποι δεν έχουν τήν ικανότητα νά ματιάζουν. Κακό μάτι,
έχουν οί Σαββατογεννημένοι, οί διπλοβυζασμένοι καί οί γαλανομάτηδες. Οί
άνθρωποι πού συνήθως ματιάζονται είναι: τά μικρά παιδιά, οί λεχώνες, οί
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άμορφες κοπέλλες, ή παλληκάρια καί γενικά οί όμορφοι άνθρωποι. Πίστευαν
ακόμη ότι ματιάζονται τά ζώα μικρά καί μεγάλα ακόμη καί άψυχα οντα. Δέν
δρα, χωράφια κλπ.
Γιά .νά μή ματιάζουν τά μικρά παιδιά, όταν έβλεπαν μικρό παιδί έλεγαν:
«φτοϋ νά μην άβασκαθής» ή «φτον σκόρδα». ’Έκοβαν .μετά μιά κλωστή μικρή
από πάνω τους καί τήν έβαζαν επάνω στο παιδί. Μά καί ζώο ή άλλο καλό
πράγμα άν ’έβλεπαν τις ίδιες φράσεις έπανελάμβαναν, γιά νά μήν τό μα
τ ιάσουν.
Στά μικρά παιδιά γιά νά μή ματιάζονται έβαζαν στη μέση τού μετώ
που τους μιά «βούλα» (στίγμα) από μελάνη ή μουντζούρα, γιά νά πέφτη τό
μάτι έκεϊ καί δχι στο παιδί. ’Επίσης έβαζαν ένα έσώρρουχο τοΰ παιδιού «ξεστρεμιά» (ανάποδα).
Γιά νά προφυλάξουν από τό «μάτιασμα» μικρά παιδιά, λεχώνες, διάφο
ρα ζώα ή καί πράγματα ακόμη χρησιμοποιούν τά λεγάμενα «προβασκάνια».
’Αναφέρουμε μερικά από αυτά:
1) ’Έκαναν ένα φυλακτό μέ μιά χάντρα γαλάζια, ένα καρυοφύλλι και
μία σκέλδα σκόρδο. Τά περνούσαν ολα μαζί σέ μιά κλωστή καί τό έβαζαν
σ’ ένα έσώρρουχο τού παιδιού γιά νά τό φυλάγη από τό μάτιασμα.
2) ’Έβαζαν σ' ενα έσώρρουχο πάλι τού παιδιού ένα «χαμαγλί». Τό «χαμαγλί» είναι φυλακτό .πού τό κάνουν .μέ «χάρες». Λίγο θυμίαμα, τίμιο ζύλο
καί λουλούδια από τον Σταυρό.
3) Στο χέρι του έβαζαν ένα «ματόχαντρο» σαν βραχιόλι.
4) Ή λεχώνα γιά νά μή ματιάζεται έβαζε από μέσα της σ’ ένα έσώρ
ρουχο ένα πέταλο. Στα μαλλιά κόκκινη κορδέλλα μέ χρυσό σταυρό. Καί στο
στήθος φορούσε μιά σκέλδα σκόρδο καί χρυσό σταυρό, περασμένα σέ μιά κόκ
κινη κορδέλλα.
5) Γιά τά ζώα είχαν ειδικά «χαμαγλιά» μέ χάντρες καί τά έβαζαν στο
μέτωπο πού τό είχαν βαμμένο μέ «κινά».
6) Σ τά μποστάνια πάλι έβαζαν ενα κρανίο ζώου, γιά νά μήν τά μα
τιάζουν.
Διά νά διαπιστώσουν εάν πράγματι ενα παιδί είναι ματιασμένο καλοΰσαν μιά γυναίκα ειδική νά ρίξη στο λάδι. Ή γυναίκα αυτή παίρνει ένα πο
τήρι μέ νερό και σ’ ένα δεύτερο ποτηράκι ή φλυτζάνι πού έχει λάδι. Κάνει τό
σταυρό της τρεις φορές βουτά τό μικρό δακτυλάκι στο λάδι, σταυρώνει τό
ποτήρι μέ τό νερό τρεις φορές μέ τό δάκτυλο βουτηγμένο στο λάδι, λέγοντας:
«Ε’ις τό όνομα τού Π ατούς καί τού υιού καί τοΰ αγίου Π νεύματος διά τον
δούλον τού Θ ε ο ύ .....................» καί λέγει τό όνομα τού άρρωστου.
Μέ τό διασταύρωμα στάζει μέσα στο ποτήρι τρείς σταγόνες λάδι,
οι σταγόνες πλέουν μέσα στο νερό, 6 άρρωστος δεν είναι ματιασμένος. ’Ά ν
βμως οι σταγόνες σκορπισθούν «σκομιστούνα» είναι ματιασμένος.
’Άλλος τρόπος γιά νά διαπιστώσουν τό μάτιασμα ήταν καί ό εξής: ’Έρ22
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ριχναν στη φωτιά λίγο αλάτι χοντρό. ’Ά ν τό αλάτι Εσπανε με κρότο ό άρρω
στος ήταν ματιασμένος.
’Ή έβαζαν ενα καρυοφύλλι (γαρύφαλλο) σέ ένα κάρβουνο αναμμένο
καί άμα Εσκαζε, τό άτομο ήταν ματιασμένο. Για τη θεραπεία ματιασμένου
χρησιμοποιούσαν τρεις τρόπους:
1) Τ ο ρ ά ν τ ι σ μ α ή π ό τ ι σ μ α μ έ τ ό λ α δ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό .
Ή γυναίκα που ερριξε στο λάδι δίνει να πιή στον ματιασμένο τρεις γουλιές
από τό λαδωμένο νερό. ’Έπειτα βρέχει τρεις φορές τό χέρι της στά νερό,
πλύνει τόν άρρωστο ανάποδα (από κάτω προς τά επάνω, στο πρόσωπο) τρεις
φορές καί λέγει: «’Ό ξ ω τό κακό, στ’ άγρια βουνά καί-στ’ άκαρπα δένδρα».
Τό υπόλοιπο νερό τό ερριχναν στο τζάκι ή σέ μέρος πού δέν είχε φόβο νά
πατηθή. Έ πειτα από λίγο ό κεφαλόπονος περνούσε καί ό άρρωστος γινό
ταν καλά.
1
;
|
■ ■
2) Τ ό κ ά π ν ι σ μ α .
Έ βαζαν στο θυμιατό λίγα λουλούδια από τό
σταυρό λίγο θυμίαμα, τρία «πελεκούδια» από τά κατώφλια τού σπιτιού, τά
άναβαν καί κάπνιζαν τό ματιασμένο παιδί. Μετά ερριχναν λίγο νερό στο θυ
μιατό, καί μέ τό νερό εκείνο έπλυναν τό μέτωπο τού ματιασμένου ανάποδα
τρεις φορές λέγοντας: «οξω τό κακό».
3) Τ ό σ τ α ύ ρ ω μ α μέ α λ ά τ ι : ’Έπαιρναν μέ τρία δάχτυλα λίγο
άλάτι καί σταύρωναν τρεις φορές τό ματιασμένο παιδί,
f

Στοιχίωσις

Κτιρίων.

"Οταν άνοιγαν τά θεμέλια γιά ένα καινούργιο σπίτι, καλοΰσαν έναν Ιε
ρέα καί διάβαζε αγιασμό. Γέμιζαν με αγιασμό τέσσερα μπουκαλάκια και τά
έβαζαν στις τέσσερες γωνιές τού σπιτιού. Έ π ειτα ’έσφαζαν ένα πετεινό ή
αρνί, τό μαγείρευαν καί φίλευαν τούς κτίστες.
Εγκαίνια

’Ε κ κ λ η σ ί α ς ,

Τά εγκαίνια εκκλησίας γίνονταν παρουσία των Τοπικών αρχών καί πα
ρακολουθούσαν ολοι οί κάτοικοι τού χωριού, άνδρες γυναίκες καί παιδιά. Ό
παπάς ντυμένος μέ λευκό ένδυμα διάβαζε τόν αγιασμό. Στο τέλος έπαιρνε ένα
■ψηλό καλάμι τύλιγε την μιά άκρη του μέ βαμβάκι, την έβαζε στο μύρο καί
καί μύρωνε τούς τέσσερες τοίχους τής εκκλησίας.
Τό λευκό ένδυμα τού Ιερέα πού φορούσε στά εγκαίνια, οί γυναίκες τού
Π . Σκοπού τό ύφαιναν καί τό Ερραβαν την ίδια ημέρα πού γινόταν τά εγ
καίνια.
Στο τέλος τής τελετής των εγκαινίων 6 νεωκόρος τής εκκλησίας έκοβε
τό λευκό ένδυμα σέ μικρά κομματάκια, τό Εβαζε σέ φακελλάκια καί ύό Ιμοίραζε στο πλήθος, πού παρακολουθούσε τά εγκαίνια. Τά κομματάκια αύτά τά
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φύλαγαν ατό εικόνισμα καί τά χρησιμοποιούσαν για φυλαχτό.
Μαγικαί

σ υ ν ή θ ε ι α ι έν

άνοβρία.

'Ό τα ν αργούσε πολύ νά βρέξη καί όλοι οΐ γεωργοί με λαχτάρα περίμεναν νά δούνε βροχή, για νά παρακαλέσουν τον Θεό νά βρέξη, προέβαιναν
σέ διάφορες ενέργειες. Μερικές απ’ αυτές ήταν οί έξης:
1)
. Παρέστηναν την λεγομένη «λαπατάρτσου». ’Έντυναν μιά (ορισμένη
γυναίκα καί την ίδια πάντοτε μέ ειδικά χόρτα, τά «λάπατα». Ή λαπατάρτσου
γυρνούσε σέ όλους τούς δρόμους τού χωριού τραγουδώντας.
«Βρέξε Θεέ μου μιά βροχή
μιά βροχή πολλή βροχή
νά κατέβη στο τσαρσί (αγορά)
νά φτυναίνη τό ψωμί
νά τό τρώνε οί πτωχοί
καί οί ποντικοί μαζί».
Ένώ ή «λαπατάρτσου» διάβαινε τούς δρόμους τραγουδώντας έρριχναν
επάνω της κουβάδες νερό. Μερικές φορές ώς τό βράδυ έβρεχε καί έλεγαν:
«νά ό Θεός τδδειξε».
2) Εύρίσκαν μιά χελώνα τήν γυρνούσαν «ανάσκελα» τήν πέτρωναν (έβα
ζαν γύρω γύρω πέτρες) καί τήν άφηναν έτσι μέχρις ότου βρέξη. 'Ό τα ν άρ
χιζε νά βρέχη πήγαιναν καί τήν άφηναν ελεύθερη.
8)
’Έπαιρναν κρυφά μιά «σφούγγια» (παλιό πανί δεμένο σέ μακρύ ξύλο
μέ τό όποιο καθάριζαν τον αναμμένο φούρνο) καί τήν έρριχναν στό ποτάμι
για νά βρέξη.
Π α ρ ’ όλα αυτά οί Σκοπιανοί δέν υστερούσαν καί σέ θρησκευτικές εύλάβειες καί πίστη προς τον Θεό. Αυτό φαίνεται από τής κατανυκτικές λιτα
νείες, τις οποίες έκαναν σέ περιόδους άνοβρίας. Στις ιερές αυτές τελετές
έπαιρναν μέρος ολοι οί κάτοικοι τού χωρίου. Συμμετείχαν καί τά ζώα ακόμη,
’Από τήν παραμονή ακόμη οί ιερείς ειδοποιούσαν ότι θά κάνουν λιτα
νεία τήν επομένη. Ή ημέρα συνήθως ήταν καθημερινή καί μάλιστα Τετάρτη
ή Παρασκευή. Τήν ημέρα τής λιτανείας ολοι ένήστευαν καί πήγαιναν νη
στικοί στήν έκκλησία. ’Ενώ ολα τά ζώα τού χωριού κλεισμένα στούς στάβ
λους, έμειναν ατάιστα καί άπότιστα μέχρι τήν ώρα πού θά τελείωνε ή λιτα
νεία. 'Ώ στε μέ τά μουγγρίσματά τους νά προκαλέσουν τον οΐκτο καί τό έ
λεος τού Θεού,
'Ό λοι οί χωρικοί συγκεντρώνονταν στήν κεντρική έκκλησία. Ε κεί δ πα
πάς έδιάβαζε αγιασμό καί έπειτα έπαιρναν τά παιδιά τις εικόνες καί ολοι μαζί
πήγαιναν σέ δύο άλλα ξω,κκλήσια. ’Έπειτα όλη ή ακολουθία περνούσε από
ολους τούς δρόμους τού χωριού. Σέ κάθε σταυροδρόμι έγο νότιζαν όλοι καί
ό ίερεύς γονατιστός έδιάβαζε προσευχές καί δεήσεις προς τον Θεό. Οί,νοι-
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κοκυρές έβγαζαν εξω στις πόρτες μια εικόνα, θυμίαμα στο θυμιατό κι’ ενα
κουβά νερό. "Όταν πλησίαζαν τά εικονίσματα έρριχναν τον κουβά τό νερό
καί μετά περνούσαν. "Όταν τελείωναν ολο τό χωριό έπέστρεφαν τις εικόνες
στην εκκλησία καί ή τελετή έτελείωνε.
Σέ περίοδο επίσης άνοβρίας ή δασκάλα του χωρίου έπαιρνε τά παιδιά
τοΰ Δημοτικού Σχολείου καί τά έβγαζε στ’ αμπέλια όπου γυρνοΰσαν ολη την
ήμερα καί έψαλλαν «Κύριε έλέησον». "Ώστε οι αθώες παιδικέςφωνοΰλες νά
άποτρέψουν την οργήν τοΰ Θεού καί νά προκαλέσουν τό έλεος αυτού.
Α Π Ο Λ Τ Τ Ο Σ Δ Ε ΙΣΙΔ Α ΙΜ Ο Ν ΙΑ
Προλήψεις

;ί
:!

t

καί

δεισιδαιμονίαι.

Χαρακτηριστικόν φανέρωμα τής λαϊκής ψυχής που τροφοδοτείται άπό
τό παρελθόν καί πάντα εΐναι ανήσυχη για τό μέλλον, είναι α,ί προλήψεις καί
δεισιδαιμονίαι. Σημειώνομεν μερικές άπό τις πολλές πού επηρεάζουν αφάντα
στα τήν ζωή των Σκοπιανών.
— "Οταν παίζει τό μάτι αν είναι το δεξί τοχουν σέ καλό αν τό αρι
στερό σέ κακό ή καί τό αντίθετο.
— "Οταν βουίζει τό αύτί «περνάει ή τύχ’ μου» έλεγαν ή κάποιος μιλάει
για μένα.
— "Οταν έχεις φαγούρα στή παλάμη θά πάρης χρήματα ή θά δώσης.
— "Οταν σέ τρώει ό λαιμός κάποιος μιλά για σένα.
— 'Ό τα ν σπάση καθρέπτης στο σπίτι, δέν τοχουν σε καλό.
— ■’Ά ν πέση ή καντήλα ή τό εικονοστάσι τό έχουν γιά πολύ κακό.
— *Αν τό παιδί άρκουδίση φίλος θάρθη στο σπίτι.
— "Οταν τά ξύλα στή φωτιά καθώς καίγονται βγάζουν βοή, λένε κά
ποιος μάς έχει κουβέντα.
Λένε μάλιστα καί τήν εξής φράση: «’Ά ν εΐναι φίλος νά χαρή, άν είναι
εχθρός νά σκάση».
—■ Ά ν συνάντησης στδ δρόμο σου παπά ή γυναίκα μαυραφορομένη ή
χήρα θά σου έλθη γρσυσουζιά.
— Ά ν σοϋ κόψη τό δρόμο σου λαγός, κάποιο κακό θά σου συμβή.
— 5Ά ν λαλή κουκουβάγια σ’ ένα σπίτι κάποιος θά πεθάνη. Τήν θεω
ρούν καταραμένο πουλί.
— ’Ά ν λαλήση κόττα σάν πετεινός, κάποιο μεγάλο κακό θά συμβή στο
σπίτι.
— "Οταν ό σκύλος ουρλιάζει εΐναι κακό.
— "Οταν ή γάτα νίβεται καί κοιτάζει κατά τή θύρα μουσαφίρης θάρθη.
— "Οταν πέση μπροστά σου άπό τό ταβάνι μιά αράχνη μέ κλωστή,
θάρθη μουσαφίρης στο σπίτι.
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— ■"Οταν δής μυρμήγκια κόκκινα φτερωτά κάποιος θά πεθάνη.
— "Οταν έλούζοντο την νύκτα δεν Ιρριχναν τά νερά έξω πριν ρίξουν
μέσα στον «λεγέν» (λεκάνη μπακιρένια) ένα κάρβουνο αναμμένο. "Οταν τά
έχυναν έλεγαν: «’Ό ξ ω τό κακό σταγρια βουνά και ατάκαρπα δένδρα.
— Δεν ανοίγουν τά μπαούλα ποτέ τή νύχτα, γιατί τό στοιχειό τού. σπι
τιού έμπαινε μέσα καί λέκιαζε τά ρούχα.
— Στην ίδια πετσέτα δεν σκουπίζονταν δυο μαζί γιατί θά μάλωναν.
— "Οταν ενα παιδί έβγαζε τό δόντι του, τό πεταϋσε επάνω σέ μιά
στέγη λέγοντας. «Νά κουρούνα κόκκαλο καί δόσμαυ σιδερένιο, νά τσακιώ τά
μάρμαρα καί τρώγω παξαυμάδια».
— Τετάρτη καί Παρασκευή δεν έκοβαν τά νύχια καί έλεγαν:
«Τετάρτη καί Παρασκευή
τά νύχια σου μήν κόψης
καί Κυριακή νά μή λουστής
άν θέλης νά προκόψης».
— "Οταν είχε πολύ καιρό νά βρέξη καί έβλεπαν μαύρα σύννεφα στον
ουρανό τά παιδιά φώναζαν τραγουδιστά.
«Βρέξε Θεέ μου μιά βροχή
μιά βροχή άντίβροχη
νά κατέβη στο τσαρσι
νά φτηναίνη τό ψωμί
νά τό τρώνα οΐ φτωχοί».
"Οταν έβρεχε τά παιδιά έφώναζαν:
'
«Βρέχ’ Β ρέχ’ Βραχανιζ
τή παππά ό γυιός γκαρίζ’
'
καί ή μπαμπού κοσκινίζ’».
— Ποτέ στο δρόμο δεν περικόφτανε άνθρωπο ή ζώο ή αμάξι φορτω
μένο. ’Έπρεπε νά σταθούν περιμένοντας νά περάση.
— "Οταν τρομάζουν στον κόρφο τους φτύνουν καί λένε: «Κύριος ημών
’Ιησούς Χριστός νίκα καί σκορπά πάντα τά κακά». Πίνουν ακόμη καί λίγο
νερό.
— Μετά τό ήλιοβασίλεμα δεν επιτρέπεται νά πετοΰν έξω από τό σπίτι
στάχτη καί σκουπίδια, γιατί πετοΰν έτσι τήν ευτυχία τού σπιτιού.
Τήν νύχτα δεν επιτρέπεται οι γυναίκες νά κυττάζουν στον καθρέπτη
γιατί χηρεύουν.
— Δεν επιτρέπεται νά κοιμούνται σέ νεραδιά (μέρος υγρό που βαστάει
υγρασία, καί τό καλοκαίρι, γιατί εκεί τήν νύχτα χορεύουν οΐ νεράιδες).
— "Αμα λαλεί ή κουκουβάγια, άνεβασμένη τμηλά, είναι σημάδι ξηρα
σίας, άμα λαλεϊ κάπου χαμηλά προμηνύεται βροχή.
— "Αμα μπουμπουνίζει συχνά τον μεγάλο μήνα (Γενάρη) είναι ση
μείου ότι θά πεθάνουν οί μεγάλοι, άν μπουμπουνίζει τό Φλεβάρη θά πεθάνουν
οι μικροί.
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Ό ν ε ι ρ ο μ α ν τ ί α.
ΟΙ νέες στον Π . Σκοπό, οπα>ς και σήμερα ακόμη, συνήθιζαν (ορισμέ
νες ήμερες του χρόνου, νά βάζουν κάτω από τό προσκέφαλο τό βράδυ διά
φορα αντικείμενα για νά ονειρευτούν τον νέο, ό οποίος θά γίνη ο σύντρο
φος τής ζωής τους π.χ. ’
— Την Πρωτοχρονιά έβαζαν κάτω από τό μαξηλάρι μιά βούκα από
την βασιλόππιτα.
— Των 'Αγίων Θεοδώρων έβαζαν κόλλυβα (συνήθιζαν και τώρα ακό
μη συνηθίζουν, την ήμερα εκείνη νά πηγαίνουν κόλλυβα στην έκκλησία).
— Κουφέτα από τή νύφη. 'Ό τα ν γινόταν γάμος στο χωριό την ώρα
πού ό κουμπάρος έρρι,χνε κουφέτα στους νεόνυμφους, στον χορό τοΰ Ήσαΐα
προσπαθούσαν νά πάρουν από τά κουφέτα εκείνα γιά νά βάλουν τό βράδυ
στο μαξιλάρι.
Μ ΕΤΕΩ ΡΟ Λ Ο ΓΙΑ
Οι παλιοί έπίστευαν δτι, ή βροντή έδημιουργεΐτο από τον θόρυβο πού
κάνουν τ ’ Άηλιά τάλογα και τό αμάξι του ψηλά στον ουρανό, όταν τρέχουν.
"Οταν είχε μεγάλη μπόρα με βροντές και αστραπές, γιά νά άποτρέψουν τον
κεραυνόν, ερριχναν έξω από τό σπίτι τό κόκκινο αυγό τής Μ. Πέμπτης ή
άναβαν τις λαμπάδες τής λαμπρής και τις κρατούσαν στα χέρια.
Γιά τό αστροπελέκι έλεγαν δτι είναι μιά πέτρα στρογγυλή καί μυτερή
στο ένα της άκρον, σαν τήν σβούρα, την οποίαν έβρισκαν βαθειά στη γή. "Ε
πεφτε τήν ώρα πού έπεφτε ό κεραυνός. "Οποιος εύρισκε τέτοια πέτρα τήν
έπαιρνε καί τήν έβαζε στο εικονοστάσι.
— Τήν "Ιριδα τήν έλεγαν «δόξα». Ανάλογα με τό χρώμα τής "Ιριδος
πού επικρατούσε, προμάντευαν τήν εσοδεία τής χρονιάς π.χ. Ά ν επικρα
τούσε τό κόκκινο, εφέτος έλεγαν, θάχη πολλά κρασιά. "Αν επικρατούσε τό
κίτρινο πολύ λάδι. Κι’ άν επικρατούσε τό πράσινο πολλά σπαρτά.
Προγνωστικά

τοΰ

καιρού.

Ά πό ώρισμένα σημεία τού ουρανού ή άλλα αντικείμενα προ&μάντευαν τον
καιρό τής επομένης ήμέρας ή μιας εποχής ή καί μηνός. "Ητοι:
— 'Ό τα ν τά δένδρα έχουν πολλούς καρπούς πίστευαν δτι δχειμώνας θά
είναι βαρύς.
— "Οταν δ ήλιος βασίλευε σέ σύννεφο θά βρέξη.
— "Οταν ή δύση είναι κόκκινη θά σηκωθή αέρας.
1 — "Οταν ό ήλιος καίει πολύ, θά βρέξη.
— "Οταν τό φεγγάρι έχει αλώνι, θά σηκωθή πολύς αέρας.

343

Ο Σκοπός ’Ανατολικής Θράκης

— ΛΑν τού 'Αγίου Βασιλείου είναι καλή ήμερα, 40 ημέρες θά έχουμε
καλοκαιρία.

— 'Ό τι καιρός είναι την ημέρα της 'Τπαπαντής θά κράτηση σαράντα
ημέρες. 1.
:
.
ΔΗΜΩΔΗΣ ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η
Ι( .

\Λ

1) Τ ο π ά τ η μ α :
Π έφ τει κάτω αυτός που πονάει τό σώμα του,
μπρσύμητα, καί τον πατάει κάποιος. ’Έτσι οι πόνοι φεύγουν.
2) Τ ά π ά κ ι α ή σήκωμα των νεφρών (έπεσαν τά πάκια του συνήθιζαν
νά λένε). Πολλές φορές στον Π . Σκοπό ήξευραν νά σηκώνουν τά πάκια
(νεφρά). “Επεφτε κάτω ό άρρωστος μπρσύμητα, καί σήκωναν τό δέρμα στην
περιοχή που βρίσκονται τά νεφρά. Α φού τά τραβούσαν πολλή ώρα έκαναν
μετά μια αλοιφή πού τήν έλεγαν «γιακί». Τήν παρασκεύαζαν ως έξης. “Ε->
παιρναν ασπράδι αυγού καί σαπουνάδα. Τά κτυποϋσαν πολλή ώρα μέ τό κου
τάλι ή τά δάκτυλα καί γινόταν μιά «κόλληση σπουδαία». Μέ αυτή άλοιφαν
τήν μέση τοΰ άρρωστου καί τον άφηναν. “Ετσι τά πάκια ερχόταν στη θέσι
τους. 1
3) Ζ ε σ τ ό τ ο ύ β λ ο . 'Ό τα ν πονοΰσε ή κοιλιά ή είχαν κωλικό έπαιρ
ναν ενα τούβλο ή ενα κομμάτι από κεραμύδι, τό έθέρμαναν, τό έβρεχαν μέ
ξύδι καί τό έβαζαν στην κοιλιά ή καθόταν επάνω.
4) Β ε ν τ ο ύ ζ ε ς .
Γιά βαρειά κρυολογήματα καί στήν πνευμονία ή
«πόντα» δπως τή λέγανε. “Η πίτερα ζεστά καί άμμο.
5) Β δ έ λ λ ε ς . Γιά τή ζάλη ή γιά πρίξιμο, έβαζαν βδέλλες καί τρα
βούσε τό κακό αίμα.
[
6) Φ λ ε β ο τ ο μ ί α . Αυτή τή χρησιμοποιούσαν ώς μέσον διά τήν δια
τήρηση τής υγείας. Μόλις έμπαινεν ό Μάιος συνήθιζαν ν’ άφαιρούν αίμα από
τις φλέβες γιά νά φύγη τό παλιό καί νά πάρουν καινούργιο. Γιατί πίστευαν
οτι αυτήν τήν εποχή αλλάζει τό αίμα. Τήν φλεβοτομία τήν χρησιμοποιούσαν
καί σέ ζάλη, πού προερχόταν από πίεσι.
7) Σ ι ν α π ι σ μ ο ί . Γιά κρυολογήματα καί «σφάγιό». Τούς παρασκεύ
αζαν ώς έξης: Σ ’ ένα πανί έβαζαν λίγο ζυμάρι καί επάνω έρριχναν στουμπι
σμένο σινάπι. Τό παρασκεύασμα αΰτό τό έβαζαν στο «σφάγιό» καί περνούσε.
Διότι τό σινάπι είχε τήν ιδιότητα νά καίη.
'
8) ’Έ μ π λ α σ τ ρ α. Τά χρησιμοποιούσαν γιά κρυολογήματα καί τά έ
βαζαν στά μέρη τού σώματος πού πονούσαν. Τά κατασκεύαζαν μέ ασπράδι
αυγού καί σαπούνι. Τά κτυποϋσαν λίγη ώρα, τά έβαζαν επάνω σ’ ένα πανί
έρριχναν από πάνω κτυπημένο θυμίαμα καί τά κολλούσαν στά μέρη πού πο
νούσαν. Αυτά τά έλεγαν «κρυόμπλαστρα».
9) Κ α τ α π λ ά σ μ α τ α .
Ά πό ρύζι βρασμένο ή λιναρόσπορο ή πρά
σο ψημένο. Τά έβαζαν σέ δοθιήνες ή «βουζούνια».
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10) Κρεμμύδια χτυπημένα για κτυπήματα.
11) Δέρμα από πρόβατο για κτυπήματα.
12) Βούτυρο φρέσκο για εσωτερική αιμορραγία.
’Α σ θ έ ν ε ι ε ς κ α ί τ ρ ό π ο ι θ ε ρ α π ε ί α ς ,
("Οπως μού τά περιέγραψε κάποια θεία μου όνόματι
Χρυσάνθη Σκαρλατοπούλου) ,
1) Ά δ ε ν ΐ τ ι ς (Ά κρούμ). Κατ’ άρχάς πήγαιναν στις ειδικές γυναί
κες καί τό γήτευαν μην είναι από μάτι. Κ ι’ άν δεν περνούσε μέ τό γήτεμα
προσπαθούσαν νά τό θεραπεύσουν μέ καταπλάσματα από ζυμάρι καί νισαντήρι
(χλωριούχον άμμώνιον). a'Av έν τω μεταξύ έκανε δύο τό έβαζαν λαπάδες με
ρύζι ή ^λιναρόσπορο.
2) Α ι μ ο ρ ρ α γ ί α . "Οταν κανείς έκοβε ένα μέρος τού σώματός του
καί δεν σταματούσε τό αΐμα έβαζαν καπνό κομμένο ή μάπλο (κοτσάνι από
παπύρι υδρόβιο φυτό) ή σπαθόχορτο μέ λάδι (σπαθόλαδο).
β) Α ι μ ο ρ ρ ο ΐ δ ε ς .
"Εβαζαν βδέλλες νά ρουφήξουν τό ακάθαρτο
αΐμα. "Η έπαιρναν χόρτα ζωχούς, τά έ'βραζαν καί έπιναν τον ζωμό.
4) Ά μ υ γ δ α λ ΐ τ ι ς . ("Εχει λαιμό λέγανε, πονεϊ ό λαιμός του). Για
θεραπεία πήγαιναν πρώτα τον άρρωστο σέ ειδική γυναίκα καί τον πατούσε
τον λαιμό του μέ τό δάκτυλο. Εξωτερικά έβαζαν καταπλάσματα μέ ελιές
σπασμένες μέ τούς πυρήνες μαζί, ή μέ προζύμι καί λίγο λάδι. ’Επίσης έκα
ναν γαργάρες μέ ατύψη (στυπτηρία) μέ ούζο, σόδα τού φαγητού. 'Ω ς μα
λακτικόν τού λαιμού έβραζαν φύλλα μολόχας (μαλάχης) ή άνθη φοξ-,υλιάς
στεγνωμένα, καί έπιναν τον ζωμό.
5) ' Ά ν θ ρ α κ α ς (νταλάκ). Ή φοβερή αυτή άρρώστεια, πίστευαν
δτι προέρχεται από μυΐγα ακάθαρτη, ή νταλακιασμένο ζώο. Πήγαιναν πρώτα
δέ ειδικό άνθρωπο πού ήξερε νά τό γητεύη. Αυτός έπαιρνε ένα μεγάλο καρφί
τό κοκκίνιζε στή φωτιά καί μέ τήν μυτερή άκρη έκαιγε τό μέρος πού είχε τήν
πληγή. Μετά τό κάψιμο έβαζε στήν πληγή ριζολαπά ή λιναρόσπορο. Μέ πλέον
άνώδυνον τρόπον όμως έθεράπευεν τόν άνθρακα στον Σκοπό ό Γιώργης ’Αρ
βανίτης. Αύτός έμενε στο Κουρούντερε, ενα χωριό μ ια-δυο ώρες μακρυά.
Κατέβαινε στο Σκοπό κάθε φορά πού τόν καλούσαν νά γιατρέψη έναν άρρω
στο από νταλάκ.
Πρώτα, πρώτα, γιά νά βεβαιωθή άν τά σπειράκια πού παρουσιαζόταν
ήταν νταλάκι, τό κεντούσε λίγο μέ μια βελόνα. ’Ά ν ό άρρωστος αισθανόταν
τό κέντημα, τότε ήταν ή φοβερή αυτή άρρώστεια. ’Αμέσως έβραζε ρύζι κο
πανισμένο μέ ζάχαρη καί τό ’έβαζε ζεστό ζεστό επάνω στο σπειρί κατ’ ευθείαν
καί όχι σέ πανί. Τέσσερες -πέντε φορές τήν ήμερα κ.αί άλλες τόσες τήν νύκτα
άλλαζε τό κατάπλασμα αυτό, πριν προφθάση νά κρυιόση, διασταυρώνοντας
το, κάθε φορά καί ψιθυρίζοντας κάτι λόλια «άγικά». Τό κατάπλασμα αύτό
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είχε τήν Ιδιότητα νά ξεπρήξη εκείνο τό μέρος σιγά - σιγά καί ν’ άνοιξη τό
σπειρί. Μια μικρή τρυπίτσα άνοιγε, καί από κεΐ τραβούσε τό υγρό. Συγχρό
νως τό κατάπλασμα έτρεφε τήν πληγή καί θεραπευότανε χωρίς καρφιά καί
καψίματα, που καί πόνους έφερναν τρομερούς καί σημάδια βαθειά άφηναν.
«Χρόνια γιάτρευε έτσ’ τό νταλάκ ό ’Αρβανίτης ό Γιώργης».
6) Τ ό α ν ε μ ο π ύ ρ ω μ α (έρυσίπελας). Στο Σκοπό τό έλεγαν «κοκκινιάδ» καί παρουσιαζόταν κυρίως στο πρόσωπο καί τις κνήμες των ποδιών.
Ό άρρωστος είχε ρίγη απότομο άνέβασμα τοΰ πυρετού καί εμετούς. Μια
πλάκα κόκκινη σκέπαζε τό δέρμα σ’ εκείνο τό μέρος.
Κάποτε είχε πολύ κακά επακόλουθα καί γινόταν ακόμη καί γάγγραινα.
'Ό τα ν ήταν έλαφράς μορφής, κρατούσε 6— 10 ήμερες και περνούσε με τό
«γήτεμα». Μερικές γυναίκες πού ήξευραν νά τό γητεύουν έκαναν ως έξής:
Σκέπαζαν μ’ 'ένα κόκκινο πανί τό μέρος εκείνο πού ήταν τό «κοκινάδ» (άν
ήταν στο πρόσωπο σκέπαζαν ολόκληρον τό κεφάλι). "Ύστερα μέ άκλωστο λι
νάρι έκαναν 3 μικρά στρογγυλά στεφάνια καί έβαζαν στή μέση τού καθενός
δύο άλλα κομμάτια λινάρι, σταυρωτά. ’Άναβαν έπειτα ένα κερί «Χατζήδικο»
(από τον άγιο Τάφο) καί παίρνοντας ένα ένα τά στεφάνια μέ τό σταυρό, τά
έβαζαν επάνω στο κόκκινο πανί καί σκέπαζε τό κόκκινο μέρος τού άρρωστου
καί τά έδιναν φωτιά μέ τό αναμμένο κερί. Κάθε φορά πού καιγότανε κι’ ενα
στεφάνι ή γυναίκα έλεγε: «Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός νικά καί σκορπά
ολα τά κακά», ενώ ό άρρωστος ταραζότανε λιγάκι από φόβο μήπως καή. Τό
κερί εκείνο τό έσβηναν ύστερα μέσα σ’ ενα φλυτζάνι νερό καί σηκώνοντας
τό κόκκινο πανί, σταύρωναν τον άρρωστο μέ τό σβησμένο κερί πού πονοΰσε καί έλεγαν κάτι «άγιακά» πάλι λόγια. Τό γήτεμα γινόταν τρεις φορές
τήν ημέρα. Προ)ί, μεσημέρι καί βράδυ. Έ ν τω μεταξύ έβαζαν συχνά κατα
πλάσματα επάνω μέ πίτερα βρασμένα, μέ χαμομήλι καί τό ανεμοπύρωμα σέ
λίγες ημέρες γιατρευότανε.
7) Δ ο θ ι ή ν ε ς (βοΰζνο - καλόγερος). Για νά θεραπεύσουν τούς δο
θιήνες έβαζαν ζεστό νερό σ’ ενα μπουκάλι. ’Αδέιαζαν κατόπιν τό νερό καί τό
ζεστό στόμιο τού μπουκαλιού τό προσήρμοζαν έπάνω στον δοθιήνα, τό κρα
τούσαν λίγη ώρα καί έπειτα από λίγες ώρες άρχιζε νά εξαλείφεται. Προσ
παθούσαν επίσης νά τό θεραπεύσουν καί μέ διάφορα καταπλάσματα κρεμ
μύδια ψημμένα μέ λάδι καί σαπούνι, προζύμι μέ ζάχαρη καί λάδι, καί ντο
μάτα με ζάχαρη. 'Ό τα ν άνοιγε ή πληγή για νά καθαρίση από τά υγρά έβα
ζαν σαπούνι καί ζάχαρη, μαύρη σταφίδα καί πεντάνευρο.
8) ’Ε λ ο ν ο σ ί α (θέρμη) .Γιά τήν ελονοσία- χρησιμοποιούσαν ειδικό
χόρτο τό πελΐνο, ενα χόρτο πολύ πικρό, τό οποίον έβραζαν καί τό έδιναν στον
άρρωστο γιά νά γίνη καίω.. Επίσης έδιναν στον άρρωστο καί κινίνο «σουλφάτο». Γιά τήν θεραπεία αυτής τής άρρώσιειας όπως καί γιά άλλες κατέφευγαν πολύ και στις «χάρες». Π ήγαιναν τήν εκκλησία, τήν Άγιούδα, 'Αγία
Παρασκευή, Α γία Κυριακή, πλύνονταν μέ άγΙασμα, άφηναν μια κλωστή ή
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μια τρίχα από πάνω τους και παρακαλούσαν νά φύγη τό κακό από πάνω τους.
■9) Ε υ λ ο γ ι ά .
'Ό τα ν είχαν -στο σπίτι άρρωστον από ευλογιά, νή
στευαν από φαγητά. Δεν τσιγάριζαν καί δεν μαγείρευαν, δεν άναβαν φωτιά.
Δεν έκαναν καμμιά δουλειά. Καί επρεπε ολα μέσα στο σπίτι νά εΐναι καθαρά.
Την ευλογιά την φανταζόταν σαν μια γυναίκα ποϋ γυρνούσε στα σπίτια αυ
τών ποϋ είχαν άρρωστο. Για νά την καλοπάρουν λοιπόν καί νά φύγη ευχα
ριστημένη καί γρήγορα από τό σπίτι έκαναν τό έ ξ η ς:
Έ χρ ιζα ν τό τζάκι νά εΐναι καθαρό, έστρωναν μιά καθαρή πετσέτα, έ
βαζαν μια κούπα χωμάτινη μέ «σερμπέτι» (νερό καί ζάχαρη) κι’ ένα κουτάλι
γιά νάρθη ή ευλογιά νά φάη καί νά φύγη ευχαριστημένη. Νά περάση έτσι
μέ τό καλό καί ή άρρώστεια.
Στις πληγές τοΰ αρρώστου έβαζαν μαστίχα.
1 0)
.·. ’Ί %τ ε ρ ο ς (κιτρινάδα). Γιά νά θεραπεύσουν τον ’Ίκτερο κόβουν
τρεις ξυραφιές ανάμεσα στά φρύδια, ώστε νά τρέξη αίμα. ’Άλλος τρόπος
θεραπείας ήταν ό έξης: ’Έπιαναν τη γλώσσα μ! ένα καλάμι, την σήκωναν
επάνω, την τέντωναν καί έκοβαν δύο μικρές φλέβες πού εΐναι κάτω από της
γλώσσας τη ρίζα. ’Έτρεχε αρκετό αίμα καί ό άρρωστος γινόταν καλά (γιάνισκε). Μερικοί χρησιμοποιούσαν καί εναν τρίτον τρόπον γιά τη θεραπεία
αυτής τής άρρώστειας. Έ παιρναν καρπό από πυκραγγουριά τον εστιβαν καί
από τό υγρό εκείνο ερριχναν μερικές σταλαγματιές στη μύτη τού αρρώστου.
’Ά ρχιζε τότε νά τρέχη από τή μύτη ενα κίτρινο υγρό καί ό άρρωστμς, γινό
ταν καλά.
11) Ί σ χ υ α λ γ ί α (μέση). Ά μ α πονεΐ ή μέση (κόβ’ ή μέση) φωνά
ζουν μιά γυναίκα πού είχε γεννήση δίδυμα. Ξαπλώνεται ό άρρωστος στό κα
τώφλι τής πόρτας καί ή γυναίκα πατούσε επάνω στό μέρος πού πονοϋσε. Ό
άρρωστος πονούσε πολύ καί φώναζε: (ούρλιάζ’ από τον πόνο). Ή γυναίκα
τον ρωτούσε: «Τί έχσ’ καί πονάς; Έκαψα καί πονώ, απαντούσε ό άρρωστος.
Καί γώ έκανα δίδυμα, έλεγε ή γυναίκα καί ύγείανα καί σύ έκοψες κι’ ά γιά,*
νης». Τρεις φορές τον .ρωτούσε καί κατέβαινε. ’Έτσι ό άρρωστος γινόταν
καλά. ’Άλλος τρόπος θεραπείας ήταν ό έ ξ η ς: ’Έστρωναν μιά κουβέρτα στό
πάτωμα καί ξάπλωναν πάνω τον άρρωστο εις ύπτίαν θέσιν ( άνάσκελα), χω
ρίς μαξιλάρι. "Ενας γέρος άνθρωπος καθόταν επάνω στά πόδια του καί τον
κρατούσε σφικτά. Έ ν α ς άλλος στεκόταν προς τό μέρος τής κεφαλής καί έπια
νε τον άρρωστο από τό πηγούνι, περνώντας τά χέρια κάτω Οπό τις μασχά
λες. Τραβούσε τον άρρωστο απότομα προς τά επάνω (τον ταρτίζει) εως δτου
τρίξη ή μέση του.
12) Κ α λ α γ κ ά θ ι (φοβερός πόνος σέ δάκτυλο τού χεριού). Τό θε
ράπευαν μέ καταπλάσματα πού έκαναν μέ λάδι., σαπούνι άπιαστο, λίγδα προ
βιά καί ζάχαρη. Τά έβαζαν μέσα σέ φλοιό (τσέφλιο κρεμμυδιού). Τά άφηναν
νά βράσουν λίγο πάνω σ’ ενα άναμμένο κάρβουνο, τό έδεναν μετά στό δά
κτυλο πού' πονούσε. ’Άλλα μέσα τά όποια χρησιμοποιούσαν γιά την θεραπεία
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του ήταν τά εξής: ’Ά νθη από άγκαθιά, τά στούμπιζαν και τά έβαζαν στο
δάκτυλο, που πονούσε. ’Ή έπαιρναν ένα βάτραχο τον έσχιζαν και τον έβαζαν
επάνω. ’Ακόμη για νά ανακουφίζεται από τον τρομερό πόνο βύθιζαν τό δά
κτυλο που πονοΰσε μέσα σέ ώμο αυγό.
13) Κ ο κ κ ί τ η ς (μπουγματζές). Για θεραπεία έδιναν στο άρρωστο
παιδί γαϊδουρινό γάλα.
14) Κ ο ύ ρ μ π ε ς. 'Ό τα ν ένα παιδί πού θηλάζει μυρίζει τό στόμα του,
αδυνατίζει πολύ και κόβεται ή ορεξίς του έλεγαν οτι έχει κσΰρμπες. Όρισμενες γυναίκες ήξευραν νά θεραπεύουν τις κοϋρμπες με τον έξης τρόπο.
’Έβαζαν ένα τσουκάλι χωμάτινο στη φωτιά γεμάτο νερό. Τό στόμιό του
ήταν κλειστό, όπως ένα «χηνόστομο» καθώς έλεγαν. 'Ό τα ν τό νερό άρχιζε νά
βράζη ερριχναν μέσα, ώρισμενα χόρτα, τά όποια διάβαζαν λέγοντας, πού κρα
τούσαν' μυστικά. Μετά από λίγη ώρα κατέβαζαν τό τσουκάλι από τή φωτιά
για νά κρυώση λίγο τό νερό. Έ ν τω μεταξύ ξεγύμνωναν τό παιδί καί τό ε κά
θιζαν επάνω στο τσουκάλι ώστε μέ τον ατμό πού έβγαινε νά ίδροόση. Αυτό
έπαναλαμβάνετο δύο - τρεις φορές καί τό άρρωστο παιδί γινόταν καλά.
15) Ο ί δ η μ α (πρήξιμο). 'Ό τα ν έπρήζετο ένα μέρος τού σώματος
έκοβαν μικρά μικρά κομμάτια τή σκορδοραμαθιά, τά έβραζαν με πίτερο από
σίκαλη έκαναν κατάπλασμα και. τό έβαζαν επάνω στο πρήξιμο. '
16) ’Ό γ κ ο ς τ ή ς μ α σ χ ά λ η ς (κιοπέκ - μεσεσί). Για νά θεραπένθη έπρεπε νά τό βυζάξη μαύρο κουτάβι (σκυλί μικρό).
17) Λ ύ σ σ α . 'Ό τα ν «δάγκωνε λυσσασμένος σκύλος κανένα άλλο ζώο
καί έλύσσαζε, έμάζευαν δλα τά ζώα τής αγέλης, τά περνούσαν άπό to ποπάμ;
καί τά έπήγαιναν σ’ ένα μέρος ανοικτό. Έκεΐ ένας που έθεωρεΐτο ειδικός γιά
τή δουλειά αυτή, έμπαινε στη μέση των ζώων ολόγυμνος. ’Έπαιρνε δυο ξυλαράκια άπό φουντούκια, τά έτριβε τό ένα μέ τό άλλο καί έβγαζαν φωτιά
(διαβολοφωτιά). Ά πό τον σπινθήρα αυτόν άναβαν μεγαλύτερη φωτιά καί
περνούσαν άπό επάνω ολα τά ζώα. Έ πειτα έκαιγαν επάνω στη φωτιά τον
λυσσασμένο σκύλο καθώς καί τό ζώον πού έδάγκωσε.
18) Σ κ υ λ ο δ ά γ κ ω μ α .
Ά ν έδάγκωνε κάποιον, σκύλος, έδεναν ε
πάνω στην πληγή ένα φασόλι σχισμένο ώς τή μέση, ή έβαζαν ένα νόμισμα
ασημένιο.
19) Π α ρ ω τ ί τ ι ς (παραμαγοΰλες). Γιά την θεραπεία αυτής τής άρρώστειας έπαιρναν φύλλα «μαγγούτας» (άγιο λουλούδι) τά έστούμπιζαν καί
τά έβαζαν στα μάγουλα, ζυμάρι, επάνω στο όποιο έ'ρριχναν στουμπισμένο νισαντήρι.. Κατ’ αρχήν μόλις έπαρουσιάζετο ή άρρωστεια έπήγαιναν τό άρ
ρωστο παιδί σέ ειδικές γυναίκες καί τό έγητειάν. Συγχρόνως έκαναν καί την
ανωτέρω θεραπείαν.
20)
Ρ η ν ο ρ ρ α γ ί α (τό ιιάτο.ιμα τής μύτης). 'Ό τα ν έμάτωνε ή μύτη
κάποιου γιά νά σταματήση ή ροή τού αίματος έπαιρναν δακτυλίδι άπό ξεχω
μένο νεκρό, τό έβαζε στη μύτη του ό άρρωστος κι έτρεχε άπό μέσα τό αίμα.
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Π ίστεναν ότι κατ' αυτόν τον τρόπο ό άρρωστος έγίνετο καλά.
Δεΰτερο-ς τρόπος θεραπείας ήτο ό έξης: Τραβούσαν τά μαλλιά του αρ
ρώστου προς τά επάνω καί τοΰ έχυναν κρύο νερό.
. 21) Τ ό τ ρ ό μ α γ μ α . Ξεσηκώθκε το «χολόργοτ» έλεγαν οΐ γρηές ό
ταν κανείς τρόμαζε από κάτι η εν νοιώθε ενα πόνο στο στομάχι. Στην περί
πτωση αυτή ή θεραπεία ήταν νά κατέβη ό άρρωστος τή σκάλα ανάποδα «κα
τακέφαλα» νηστικός τρεις φορές τό πρωί, μόλις οηκωθή από το κρεββάτι.
'Απλιονόταν επάνω στο κεφαλόσκαλο με τό κεφάλι προς τά εμπρός καί βοηθούμενος μέ τά χέρια σερνώτανε στη σκάλα ώσπου την κατέβαινε. 'Ό τα ν έ
φθανε στο τελευταίο σκαλοπάτι, τον βοηθούσαν νά σηκωθή, τοΰ έδιναν μια
«βούκα» ψωμί μέ αλάτι νά φάγη καί ανεβαίνει' τή σκάλα για νά κατεβή πάλι
ανάποδα.
Αύτό γινόταν τρεις φορές κάθε πρωί επί τρεις ημέρες συνέχεια καί τό
«χολόργοτ» πήγαινε στο «ντόποτ».
Διασκεδάσεις.
Διασκεδαστικοί, άνοιχτόκαρδοι καί πάντα εύθυμοι ο! Σκοπιανοί, — πολύ
συνέτεινε σ’ αύτό καί τό ρουμπινί υγρό των άμπελιών τους -— δέν άφηναν
καμμιά ευκαιρία νά τους ξεφύγη. Ζητούσαν μέ τό παραμικρό μιά διασκέ
δαση καί δημιουργούσαν γιορτές καί πανηγύρια μέ τό τίποτε.
Ο ί π α ρ έ ε ς (βεγγέρες). Τις μεγάλες καί ατέλειωτες νύκτες τού χει
μώνα είχαν τις παρέες. "Οταν οί παρέες γινόταν σέ στενό κύκλο, οί ανδρες
θά συζητούσαν διάφορα θέματα, ενώ οί γυναίκες θά έκαναν «παρακάθ» (νυ
χτέρι), καί τά δάκτυλά τους θά κινούνταν αδιάκοπα πάνω στο εργόχειρό τους
Λπλέξι μο φανέλλας, κάλτσας, δαντέλλας, γνέσιμο, κλώσιμο, κέντημα κλπ.).
Καί μέσα στή γλυκεία ζεστασιά τού δωματίου απ’ τ’ άναμενο τζάκι ή τή «σόμ
πα» καί μέ τή συντροφιά θά τελείωναν ένα σωρό δουλειά καί θά «πόσωναν»
(τελείωναν) τόσα «κουτσοδούλια» (μικρές δουλειές, επιδιορθώσεις), ενώ οί
γλώσσες θά έκοβαν καί θά έρραβαν πάνω σέ διάφορα θέματα που τις απα
σχολούσαν. Τή συζήτησι των άνδρών θά τήν ζιοντάνευε κανένα ποτηράκι κρα
σί μέ τον απαραίτητο μεζέ. Οί γυναίκες πάλι θά «ξεροκούκ-ζανα κάτι, σταφί
δες, στραγάλια ή «φούσκες» (καλαμπόκι "ψημένο στύ κόσκινο πού ξεπετιόταν
από μέσα άσπρο). Πολλές φορές πάλι τις φούσκες αντί νά τις ψήσουν τις
έβραζαν σέ πήλινη χύτρα καί ύστερα ζεστές ζεστές τις πρόσφεραν μέσα σέ
πιατάκια κουκίζοντας από πάνω ζάχαρη, κανέλλα καί άφθονο καρύδι κοπανι
σμένο. Γιά τέτοιες ώρες ακόμα φύλαγαν καί τις περίφημες μουστολαμπάδες
τά «πελτοσούτζουκα» πού τόσο αριστοτεχνικά έκαναν οί Σκοπιανές από τον
«πελτέ» (μουσταλευριά).
"Οταν οί παρέες γινόταν σέ μεγαλύτερο κύκλο (5— 6 οικογένειες) τότε
έπαιζαν όλοι μαζί ανδρες καί γυναίκες διάφορα διασκεδαστικά παιχνίδια μέ
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τά «φλυτζάνια» ή μέ τά «χαρτιά» βάζοντας: στοίχημα αρνί ή ενα διάνο ή καί
ένα χαλβά σπιτικό, που ήταν 'υποχρεωμένος νά κάνη στο σπίτι του καί νά καλέση όλους, αυτός πού Μ Εχανε. Σ τις παρέες αύτές τότε τά «ίκράμια» (σερ·βιρίσματα) ήταν περισσότερα καί καλύτερα καί οί μεζέδες μέσα στο δίσκο
των πονηριών τού κρασιού αφθονότεροι καί σέ μεγαλύτερη ποικιλία. Ή κα
λή «νοικοκυρά» τότε πλάι στις μουστολαμπάδες θά ’έβγαζε κι’ άλλα «ίκράμια»
χειμωνιάτικα: κυδωνόπαστο ή κυδώνια κομμένα φέτες, τζίτζιφα, καρύδια καί
αμύγδαλα πού έβγαζε άφθονα ό Σκοπός. Καμμιά φορά καί φρούτα πού Ερ
χονταν απέξω. Μήλα, πορτοκάλια, σύκα, χουρμάδες. Δεν θά έλειπε καί κανένα
γλύκισμα, ένας χαλβάς μέ σιμιγδάλι ή ένα κανταΐφ.
Ο ί Μπάλλοι.
Διασκέδαση δμως χειμωνιάτικη, αληθινή για τούς
Σκοπιανούς ήταν οί μπάλλοι. Κάθε χρόνο ήταν αδύνατο νά. μή γίνουν «μπάλλοι». Μπάλλο 'συνήθως γιόρταζαν έκεϊνοι πού γιόρταζαν την ονομαστική τους
γιορτή ή όποιοδήποτε άλλο ευχάριστο γεγονός τής οικογένειας, αρραβώνα,
γάμο κλπ.). ’Από μέρες άρχιζαν οί ετοιμασίες. Γινόταν τό «όρτό σαραγλί»
καί άλλα γλυκίσματα. Ειδοποιούσαν τά «διολιά» (βιολιά) νά έρθουν από τό
Λουλέ Μπουργάζ (Άρκαδιούπολι) καί έστρώνετο τό σπίτι καταλλήλως. Την
ημέρα τής γιορτής ό οικοδεσπότης ή ή οικοδέσποινα έξαποστέλλοντες τούς
έπισκέπτας πού ερχόταν νά τούς έπισκεφθοΰν τό απόγευμα τούς έλεγαν: «’Ο
ρίστε καί τό βράδυ πού θέ νέχουμ’ μπάλλο». Έκεΐ τότε μέσα στήν απέραντη
σάλα καί τά ευρύχωρα δωμάτια των Σκοπιανών σπιτιών άναβε τό γλέντι καί
έπαιρνε καί έδινε ό χορός. Π άνω από 50 ζεύγη πολλές φορές γύριζαν μέ
τούς ήχους των διολιών πάνω σιό ρυθμό τού βάλς, τής πόλκας, τής μαζούρ
κας. Στό τέλος χορείαν καί τις κατρίλλιες. Κάποιος γαλλομαθής θά βρισκό
ταν πάντα για νά τούς διευθύνη. "Οσο γιά τον μπουφέ ήταν πλουσιώτατος.
'Ικανοποιούσε κάθε καλοφαγά. Τό «μπρούσκο» μαύρο κρασί, ό μπογιαμάς, ό
πελΐνος μέ τό χρυσόξανθο χρώμα του και τό σπιρτόζικο άσπρο, μέ αφθονία
χυνόταν στα ποτήρια, ενώ ορεκτικώτατοι μεζέδες από ψητά, πουλερικά, χοι
ρινά (μπριζόλες καί λουκάνικα) τουρσιά καί τυριά τραβούσαν διαρκώς τούς
χορευτάς κοντά τους. Καί τό γλέντι εξακολουθούσε έτσι μέσα σέ αδιάπτωτη
ευθυμία χωρίς καμμιά παρεξήγηση χωρίς καμμιά ασχήμια ώς τό πρωί.
Παιχνίδια

πού

έπαιζαν

τά

παιδιά

στό

Σκοπό.

1) Φ τ ο ύ κ ι κ ι ν ί κ ο υ. «’Απαίξουμ φτού κικινίκου;» ’Απαίξουμ. Τ ’
άβάλουμ; Άβάλουμ μιά όρνιθα παραγεμιστή πέ σκούλικες. 'Όποιος άχορατέψ
«πρώτος, ά τήν φάγ». «Καλό ναι» καί ολα μαζί έλεγαν: «Τταύ κικινίκου».
"Τστερα έκλειναν τό στόμα καί προσπαθούσαν νά μείνουν όσο μπορού
σαν περισσότερο χωρίς νά μιλήσουν, ούτε καί νά γελάσουν. Ό πρώτος πού
θά άνοιγε τό στόμα νά πή κάτι θά έχανε καί θά έτρωγε φανταστικά τήν παυ
ραγεμιστή κόττα μέ σκούλικες ή τον ψόφιο σκύλο» ή ότι άλλο παρόμοιο έβα
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ζαν στην αρχή του παιχνιδιού. "Όταν ’έχανε 'ένας άρχιζαν πάλι από την αρχή
τό παιχνίδι βάζοντας άλλο πράγμα.
2.
«Τί βλέπ’ σ’» «Ουρανό». Δυο παιδιά γυρισμένα πλάτη μέ πλάτη κρα
τούνταν καλά τό ένα από τά χέρια του άλλου καί σήκωνε μια τό ενα μια τό
άλλο τον σύντροφό ταυ. «Τί όλέπ’ς » «Ουρανό». Τί πατεΐς γή. Τό σκούπσες τ’
άλών; Τό σκούπσα. Τί γήβρες έναν παρά. Τ ί αγόρασες; σταπίδες. Άδόκς
ναι καί μένα; Άσε δώκω τη παππούμ τό παληοτσέρβσυλο. Καί άμέσιος μέ την
τελευταία απάντηση χωρίζονταν καί κηνυγούσε αυτό πού τού είπαν νά φάγη
τό παληοτσέρβουλο. Τό άλλο, τό παιχνίδι συνεχιζόταν ενώ τις ερωτήσεις τή
δεύτερη φορά τις έκανε τό άλλο παιδί.
3) Κ ό κ ο τ ο ς κ α ί κ ο κ ,ο τ ί ν α. Τό παιχνίδι αυτό τό έπαιζαν συ
νήθως μέσα στο δωμάτιο όταν δεν μπορούσαν νά βγούν εξω νά παίξουν άλλο
παιχνίδι. ·Τά παιδιά κάθονται μαζεμένα. 'Ένα από αυτά βάζει στο νού του
μια γνιοστή οικογένεια καί ζητεί τά άλλα νά μαντέψουν. Π οιά είναι, αυτή λέ
γοντας: ( ’Ά ς υποθέσουμε πώς έβαλε στο νού του ένα σπίτι πού έχει πατέρα,
μητέρα, 3 κορίτσια καί ενα αγόρι). Σ ’ ενα σπίτι έν κόκοτος (κόκοτο εννοού
σαν τον πατέρα) κοκοτίνα (τή μητέρα) τρεις πουλάδες (τά κορίτσια) κι1 ένα
πετνάρ (αγόρι). Π οιά εν; Τά παιδιά προσπαθούσαν νά μαντέψουν την οικο
γένεια αυτή. Είχαν δικαίωμα νά πουν ώ ς.τρία σπίτια. 'Ά μ α δεν τό εύρίσκαν
τό ίδιο παιδί εξακολουθούσε νά εχη τον λόγο, βάζοντας στο νού του άλλο
σπίτι. 'Ό τα ν τό εύρισκε ενα από τά άλλα παιδιά έπαιρνε αυτό ιόν λόγον, , βιά
ζοντας στο νού του ένα σπίτι καί έτσι εξακολουθούσε τό παιχνίδι.
4) Ή Γ κ ι ο υ ζ έ λ ν τ ο υ ν ι ά (όμορφος κόσμος). Έ παιρναν από λου
λούδια διαφόρων χρωμάτων πέταλα. ’Ά νοιγαν ένα λάκκο μικρό στη γή καί
τά έστρωναν μέ προσοχή μέσα γιά νά μήν άνακατευθοΰν μέ τό χώμα κι’ εβ-al·
ζανζαν από πάνω ένα γυαλί από σπασμένο τζάμι. Κατόπιν σκέπαζαν μέ χώμα
καί ήταν έτοιμη ή «γκιουζέλ ντουνιά». Δώ έν ή γκιουζέλντουνιά ελάτε νά δήτίε
τήν γκιουζέλντουνιά. Φώναζε ενα από τά παιδιά πού έκανε τον φύλακα. Τ ’
άλλα παιδιά πλησίαζαν, πλήρωναν τό είσητήριό του (κομμάτι σπασμένων γυα
λιών ή φλυτζανιών) καί τό παιδί, πού τήν φύλαγε άνοιγε σιγά, μέ τό δάκτυλό
του τό χώμα, προσέχοντας νά μην άνοιξη πολύ τό χώμα καί φανούν οι άκρες
τού γυαλιού καί παρουσιάζονταν τά ωραία χρώματα κάτω από τό τζάμι. Α 
φού. κοιτούσαν λίγη ώρα τήν σκέπαζαν πάλι καί φώναζαν άλλα παιδιά νά παν
νά τή δούν.
. 5) Ο ι ψ ε ύ τ ι κ ε ς ψ ή φ ε ς. Έ ν α παιχνίδι πού τό έπαιζαν μόνον
τά κορίτσια ήταν οί ψήφες, οι ψεύτικες όπως τις έλεγαν καί τις έπαιζαν μέσα
στη σκάφη όπως οι μεγάλες τις αληθινές ψήφες.
01 ψήφες των μικρών κοριτσιών τού Σκοπού δεν ήταν τά όμορφα έπιχρωσωμένα γιαλάκια των μεγάλων, σάν τά ψηφιδωτά τής 'Αγίας Σοφίας.
Αυτά ήταν ακριβά καί οί μητέρες δεν τά έδιναν στις μικρές. Αυτές όμως μέ
τά Ιφευρετικά μυαλουδάκια τους βρήκαν ή μάλλον έκαναν, ψήφες γιά νά παί
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ζουν, σαν τις μεγάλες πού τόσο λαχταρούσαν. Μάζευαν κομμάτια πιατικών
σπασμένων, πού είχαν δμως σχέδια χρωματιστά από τή μια οψη, τά έσπαζαν
μέ έπιτηδειότητα καί προσοχή σέ στρογγυλά κομμάτια, άλλα μικρά καί άλλα
λίγο μεγαλύτερα (γιά νάχουν καί μάνες καί πουλιά) φροντίζοντας κάθε ένα
κομμάτι πού "θά έβγαινε από τά χέρια τους νά έχη και λίγο σχέδιο επάνω.
'Τστερα τά «τρόχζανα». Κρατώντας σφιχτά στά δάκτυλα ενα στρογγυλό κομ
άατάκι τό έσερναν δυνατά πάνω σέ μια πέτρα ειδική γι’ αυτή τή δουλειά γιά
νά φαγώσουν γύρο) γύρω τή μυτερή άκρη του, γιά νά μή τούς πληγώνη σήό
«χειροβόλιασμα» καί γιά νά γίνουν ακόμα πιο στρογγυλές. Πόσες φούσκες
δεν έκαναν στά χέρια τους μέ τό τρόχισμα καί τό σπάσιμο αυτό. Κι’ ήταν
τόσο άπορροφημένοι όταν καταγίνονταν μέ τή δουλειά αυτή, πού ξεχνούσαν
καί φαγητό καί δλα. Μετά τό τρόχισμα τις μετρούσαν καμαρώνοντας καί δί
νοντας τε διάφορα ονόματα ανάλογα μέ τό σχήμα καί τό χρώμα, τις φύλα
γαν μέσα σέ καμμιά «κρίνα» (κουτί) ή σέ σακκουλάκια καί τις έβγαζαν δταν
ήθελαν νά παίξουν.
G) Ο Ι « κ ο υ κ ο ύ τ σ » . Τό καλοκαίρι έπαιζαν μέ μανία τις «κουκούτσ»
(κουκούτσια διαφόρων καρπών). Τήν εποχή πού ήταν τά βερύκκσκα (τζαρτζαλούδες) πού άφθονοΰσαν στον Σκοπό, τά παιδιά μάζευαν χιλιάδες καί τά
πουλούσαν στον έβραιο τον έμπορο πού ερχότανε καί τά μάζευε μέ τά σακκιά.
Έ ν τώ μεταξύ δμως έπαιζαν μέ αυτά διάφορα παιχνίδια καί προσπαθούσε
τό καθένα νά συγκέντρωση περισσότερα γιά νά εχη καί μεγαλύτερα κέρδη
στό πούλημα.
J

Κουκούτσς, έπαιζαν καί τ’ αγόρια καί τά κορίτσια.
Σ τις «κουκούτσ» έπαιζαν 3— 4, εξ ή οκτώ παιδιά. Χαράζανε στη γή
ένα κύκλο μέ ακτίνα μισό μέτρο ή ένα καί έβαζαν στή μέση τού κύκλου σκοιρ*πιστά απ’ οσα κουκούτσια συμφωνούσαν. Σέ απόσταση 5— 6 μέτρων από τόν
κύκλο έβαζαν τό «σημάδι» μιά πέτρα μεγάλη. Κατόπιν έπαιρναν τό καθένα
τήν ομάδα του (αμάδα) στεκότανε μέσα στον κύκλο και από κεϊ ερριχναν στό
σουμάδ’ προσπαθώντας νά τις ρίξουν δσο τό δυνατόν πιό κοντά. ’Έ τσι κανό
νιζαν τήν σειρά. "Ο ποιανού ομάδα πήγαινε πιό κοντά στό σουμάδ’ αυτός
ήταν ό πρώτος. Μετά ακολουθούσε ό δεύτερος, ό τρίτος κλπ. ανάλογα μέ τή
θέση πού είχε ή ομάδα τους. "Τστερα πήγαιναν δλοι κοντά στό σουμάδ’ κι’
από κεΐ καθένας μέ τή σειρά του ερριχνε τήν ομάδα του στον κύκλο σημα
δεύοντας κατά τά κουκούτσια γιά νά βγάλη οσο τό δυνατόν περισσότερα εξω.
Αυτά που έβγαζε τά κέρδιζε. "Οταν τελείωναν ολα τά παιδιά καί έμειναν
ακόμη κουκούτσια στον κύκλο, ξανάρχιζε πάλι ό πρώτος κι’ ολα μέ τή σειρά,
άλλ’ αύτή τή φορά ερριχναν τις ομάδες από κεΐ πού βρισκόταν κατά τό πρώ
το ρίξιμο. 'Ό τα ν τελείωναν τά κουκούτσια ξαναέστηναν πάλι καί άρχιζαν από
τήν αρχή. Μέ τόν ΐδιο τρόπο έπαιζαν καί τά αμύγδαλα καί τά καρύδια.
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τ σ ι ρ ά κ (Άφήγησις ’Αριστείδη Τζελέπη).

"Ενα (ίαιρό κι’ ένα ζαμάν’ γήΟανε ένας πραμματευτής, καί γεΐχε ένα
τσιράκ. Γεΐχε καί μνιά μοναχοκόρ. ϊό τσιράκ’ γήΠανε πολύ έξυπνο καί τό
γαπούσανε πολύ. Το τσιράκ’ ’γάπσε τ’ άφενΠικοΰ τ’ τη θεγατέρα. Μια μέρα
κεϊ πού δουλεύανα σ’ τό πραματευτάδικο τοστειλα νά παραγγειλ’ καβέδες σ’το
Βλαϊνό τό Οαόετζη. Ό Οαβετζής δέ γήτανε στο μαγαζί. ΚάΠανα μέσα ένας
αγάς πέ τό σαρίκ’. Καλή μέρα, αγά. Καλή μέρα τί παιδί.
Π ’ αυτό, πέ κείνο άνοιξανά χωρατά πέ τον αγά, γιατί αργούσε 6 Καβετζής καί πιάσκανα φίλοι. "Αμα γήρτε ο καβετζής λέει τό τσιράκ’ τη πρα
ματευτή σ’τό (ταβετζή: Κάν μας δυο καβέδες νά πιοΰμ’ πέ τον αγά. Ό αγάς
δέ- τό δέχκε. Γιατί νά με κεράσ’ς καβέ, άλλ’ φορά πού με γεΐδες καί μέ κερνάίς
καβέ; Σε γεΐδα τώρα, τον λέει τό τσιράκ’ κι’ έγίναμ’ τώρα φίλοι. *Ας πιοΰμ
κι’ ένα δικό σ’ καβέ, γιατί ένας κάβες άξίζ’ εκατόν λίρες γιά μάς. 'Ήπιε
τό Οαβέ ό αγάς, σκώθηκε καί διάβκε.
Μνιά μέρα τό κορίτσ’ τή πραματευτή λέει στ’ ή μάνα τ’: ’Εγώ μάννα
τό τσιράκ’ μας τό γαπώ καί θέλ’ νά μέ τό πάρτε γιά άΙ)ρα. Πώς μπορεί νά
γέν αυτό, κορίτσι μ’ μνιά άρχοΐίακόρ νά πάρ’ ένα φτωχοπαίδ; Αέει ή μάννα.
Τό βράδ’ οΙ)ε γήρτε ό άΌρας 1)ης έκατσε καί τής τά γεΐπε. Ό πραματευτής
γυριζ’ καί τήν λέει, Γώ, γυναίκα τό παιδί τό γάπσα. Έ χ ’ πολύ καιρό πού
θέλω νά σέ τό πώ καί σκιάζουμ’. Πιάν’ τή νύχτα ό πραματευτής καί 6άν’
μέσα σέ μιά κεσγιά διακόσιες λίρες. Γιά νά ΠενιεΠίσ’ τό παιδί άν εν τίμιο,
πααίν’ νύχτα σ’τό νοϋά τή παιδιού καί τό λέει: Θά πάς σ’τή Μπόλη, σ’τό
μεγάλο μαγαζί πού ψουνίζουμ νά δώσ’ αυτό τό γράμμα κι’ αύτή τή Οεσγιά
καί νά πάρσ’ι τό πράγμα καί νά Ι)ό φερσ’. "Αμα κάνς αυτά πού σού λέω θά
πάρς’ ένα Βαξίς πού δέ Όόχ σ’ ούτε σ’τό νού σ’.
1
Τό παιδί κατάλαβε πού θέλνα νά Do δοκιμάσνα, παίρνει τ' (τεσγιά καί
τό γράμμα καί διαβαίν’. Στο δρόμο πού πήγαινε γήΠανε νά περάσ’ ένα βου
νό. "Αμα πήγε στο βουνό τό πιάσνα οί κλέφτες. Οί κλέφτες οποιονα έπιασανά
τον έσφαζανά. "Επιασανά τί παιδί καί τό πάνα μέσ’ σ’ ένα μαγαρά νά τό
σφάξνα. Τότες τό παιδί άρχισνε νά τσιρΐζ’ καί νά λέει: Οί παράδες δεν έν
δικοίμ’ έν τή πασά καί τις πάγω Βαξίσ’ στο σουλτάνο. Οί κλέφδες άμα άκσανα τό όνομα τή σουλτάνου φωνάζνα τό Οαπετάνιο τς καί τό λένα.
Σταθήτε νά δγιοϋμ’ τι γίνται δώ, λέει ό καπετάνιος. Πάει κοΠά γλέπ
τό παιδί, τό παίρν’ πέ τό χέρ καί τό παγαίν’ κόμα μέσα καί καθίζνα καί τό
ρωτά:
Μέ γνωρίζεις εμένα: Τό παιδί σάστε. Δέ σέ γνωρίζω τον λέει.
Τότες ό Καπετάνιος φωνάζ’ τις άνθρώπ’ Που καί λέει: Δώστε τού παι
διού τις παράδες. Δώστε το κι’ εκατό λίρες Βαξίμ’ γιά τό (ταβέ πού μέ κέρασε μνιά φορά στο GaoaBa. Καπετάνιος γήΌανε ό αγάς πού κέρασε τό
Θαβέ τό παιδί.
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Το παιδί άμ’ άκιουσ’ τά λόγια τό νούνισε. Το δίν’ κι’ ένα άνθρωπο μαζί
ό αγάς νά πάναστή Μπόλι]. Τό παιδί ψούνισε τις τριακόσιες λίρες. "Αμα
γύρσε, κατάλαβε τ’ αφεντικό τ’ πώς γήΟανε πιστό καί τό έκανε γαβρό στη
θεγατέρ’ τ’.
’Έζησανα καλά καί μεις καλύτερα.
Κεσγιά (ή) = χρηματοσακκούλα
Όενιεϋίζω = δοκιμάζω
μαγαράς = (ό) τό σπήλαιον
νουνίζω = θυμούμαι
Ποιήματα

καί τ ρ α γ ο ύ δ ι α των Σ κ ο π ι α ν ώ ν
έ χ ο υ ν έ κ δ ο θ ή.
Ό

Σκοπός

πού

δεν

προσμένει.

Άπέθαναν οι προύχοντες τού παλαιού Σκοπού μας
πού κάθε μέρα καί στιγμή τούς έχουμε στο νού μας
άλλους οί Τούρκοι έσφαξαν καί άλλους εξόρισαν
καί άλλους μέσ’ τή φυλακή άφήκαν νά σαπίσουν.
Τί κρίμα. Τόσοι άνθρωποι καλοί καί μορφωμένοι
φιλάνθρωποι καί τίμιοι καί νοικοκυρεμένοι.
'Άδικα πώς έχάθηκαν, πώς έσβησαν καί πάνε
καί οσοι τούς γνωρίζουνε όλημερίς ρωτάνε:
Πού είναι ό ’Αριστόδημος, Σιμός καί Πελοπίδας
διδάσκαλοι αξέχαστοι στολίδια τής Πατρίδας;
Πού είναι δ αλησμόνητος, 6 Παπακυριάκος
πού τή ζωή του έθαψε τής φυλακής ό λάκκος;
Καί ό Κοκκάλας Θεόδωρος, καί ό Καλός Ζαφείρης
πού έσφαξε μ’ άλλους πολλούς ό Τούρκος ό Βεζύρης;
Καί τόσοι άλλοι Σκοπιανοί, παιδιά, γυναίκες, γέροι
πού είδαν καί έμαρτύρησαν στο τούρκικο τό χέρι;
Πού είναι ή εκκλησία μας πού είναι τά σχολεία
καί πού τ’ αναγνωστήρια τά τόσα του βιβλία;
Πού είναι τ’ αρχοντόσπιτα καί τού Σκοπού ή ΓΙόλη
όπου την έθαυμάζανε καί την ζηλεύαν ολοι;
Πού οί χοροί καί οί χαρές καί πού τά πανηγύρια;
Καί πού τά γλέντια τά τρελλά οι τόσες συγκεντρώσεις
τά θέατρα, οί τελετές, οί τόσες οργανώσεις;
Τί έγινεν ό πληθυσμός εκείνος τού Σκοπού μας 1
πού άθελα θυμόμαστε καί χάνουμε τό νού μας;
’Έρημος τώρα ό Σκοπός καί έρειπωμένος μένει
οί Σκοπιανοί εις τον Σκοπόν, νά ξαναβρούν προσμένει....
23
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Ή ’Α ρ ε τ ή . ;
(Τό τραγούδι αύτό καθώς καί τά δύο επόμενα απήγγειλε ό θειος μας
Φωτ. Άποστολακίδης).
Μια μάνα ποχει τούς εφτά τούς γυιούς, την ’Αρετή μονάχη '
την έλουζε, την χτένιζε στ’ άστρο καί τό φεγγάρι
καί στον καθάριο Αυγερινό, την ψιλοτσσυτσουδίζει
για νά μή τή νοιώσ’ ή γειτονιά καί οΐ προξενητάδεις.
Προςενητάδες ηρτανε πό μέσ’ τή Βαβυλώνα.
'Όλα τ’ αδέρφια δεν τό'στρέν κι’ 6 Κωνσταντής τό στρέγει
Δώσε μάναμ τήν ’Αρετή στά μακρυά στά ξένα
γιατί είμαι γώ πραματευτής στά μακρυά στά ξένα.
Γιά ναχ’ ό βάθιος μου ταγή καί γώ νάχα> κονάκι.
■ *Ηρταν τά ψυχοσάββατα τού Μάη τά Σαββάτα
όλοι κλαίουν στά μνήματα όλοι μοιρολογούνε.
Στή Κωνσταντή δεν εκλαιγαν, μηδέ μοιρολογούσαν.
Πετρά νά γεν ό Κωσταντής, σίδηρο νά μή λυώση.
Κι’ ό Κωσταντής, σάν τάκουσε, ταράχτηκε καί σκώθκε.
Καν τό κιοβούρ’ του άλογο τό σάβανό του σέλα
καί τά σαβανοκάρφια του μαλαματένιες λάθρες.
Πήρε τό δρόμο, τό δραμί, δρομί τό μονοπάτι
Τό μονοπάτ’ τον έβγαλε μέσα στή Βαβυλώνα
Βρίσκει τήν ’Αρετή χορεύ’ το πρόγαδο πού πάει.
Ποιος ,εν αυτός Μάργελος τό όνομα πού λέει.
Δεν είμαι γώ ό Μάργελος τό όνομα πού λεω
μόν εΐμ εγώ ό Κωσταντής ό μικροαδελφάς σου.
"Αν είσαι συ ό Κωσταντής δ μικροαδελφός μου
ποΰναι τό μαύρο φρύδι σου, ποΰναι ή σαμουραπετσιά σου.
Δώδεκα χρόνους άρρωστος καί μήνες δέκα πέντε
έπέσανε τά φρύδια μου πεσέν καί ή περτσιά μου.
Άμάσκαλα τήν άρπαξε καί στ’ άλογο τήν βάζει.
Πήραν τό δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι
Στο δρόμο πού πηγαίνανε τούς είδαν τά πουλάκια.
Έκελαηδσύσαν τά πουλιά λέγαν τά χελιδόνια.
Είδαμε καί τούς γερούς μαζί μέ τούς πεθαμένους.
"Ακου Κωσταντή καί τά πουλιά τί λένε.
’Εκείνα είναι πουλιά, κι’ εκείνα άς παν’ νά λένε
”Αϊντε - "Αιντε μωρέ ’Αρετή στή μάνα σου νά πάης
κι’ έγώ εκεί πού ήμουνα.
Π οιός είν’ αυτός πού έβροντά
"Αν είναι χάρος νά διαβή, δουσμάνης νά πηγαίνη.
Δεν εΐμ’ ό χάρος νά διαβώ, δουσμάνης νά πηγαίνω
μόν’ είμ’ έγώ ή ’Αρετή ή μικροπαντρεμμένη.

f0 βουτάς ’Ανατολικής Θράκης
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Κωσταντής.

"Ενας λεβέντης Κωσταντής ένα άξιο παλληκάρι
βάζει το φέσιν του στραβά καί την περσία του πλάι
κλεΐ άργαστήρια καί τσιαρσιά, πάει νά γευματίση.
Στο δρόμο που έπήγαινε Χάρος τον ανταμώνει.
Μένα Θεός μέ έστειλε νά πάρω την ψυχή σου.
Δίχως ασθένεια κι’ αρρώστια ψυχή δεν παραδώνω.
"Αντε γι άνά παλαίψουμε σέ μαρμαρένιο αλώνι.'
"Αρχισαν καί πάλευαν τρεις μέρες καί τρεις νύχτες
"Αρχιζε ό νιος γονάτιζε καί ό Χάρος δυναμώνει.
"Αβσε με Χάρε άβσε με,
δείξε μου την τέντα σου καί γώ μόνος μου θάρθω.
Έσύ κι’ άν δής την τέντα μου πολύ θά συντρομάξης.
Τριγύρω γύρω πράσινη καί μέσα ραχνιασμένη
γεΐναι καί τά πεντόξυλα παλληκαρίσια κόλλια (μπράτσα)
είναι καί τά τεντόσκηνα κοριτσιακές πλεξούδες
"Αβσε με Χάρε άβσε με στάσου νά σέ ρωτήσω.
Τούς νιούς που παίρνεις τί τούς κάνσ’
τούς γέρους τί τούς θέλεις;
Καί τά σαλά μικρά παιδιά καί κείνα τί τά κάνεις;
Τούς νιούς τούς παίρνω γιά χορό, τούς γέρους γιά ταβέρνα
καί τά σαλά μικρά παιδιά βασιλικός στη γλάστρα. 1
Κ ω σ τ ή ς δ Β ο ϊ β ό ν τ α ς.
Πότες μωρέ, πότες νά έρτει ή άνοιξη
τή Μάη τό καλοκαίρι, Κωστή Κωστή μου, Βοϊβόντα
Νά βγάλω, τά νά βγάλω τά ποδήματα,
νά ποδεθώ τσαρούχια, Κωστή μου, Κωστή μου Βοϊβόντα
Νά πάρω δί νά πάρω δίπλα τά βουνά
καί δίπλα τά βαλκάνια, Κωστή μου, Κωστή μου Βοϊβόντα.
Νά ν’ εΰρο3 Τού, νά ν’ εύρω Τούρκο ζωντανό
σ’ τή σούγλα νά τον ψήσω Κωστή μου, Κωστή μου Βοϊβόντα.
Νά ναψω τό, νά νάψω τό τσιμπούκι μου
καί νά τόν τραγουδήσω, Κωστή μου, Κωστή μου Βοϊόντα.
Μένα με ξαί μένα μέ ξαίρει δ Βασιλιάς
με ξέρει κι’ ό βεζύρης, Κωστή μου, Κωστή μου Βοϊβόντα
μέ ξαίρει κι’ ό, μέ ξαίρει κι’ ό όελούκ Πασάς
πού γεϊμαι πρωτοκλέφτης, Κωστή μου, Κωστή μου Βοϊβόντα.
βελούκ - πασάς, Τούρκος αξιωματικός που αντιστοιχεί μέ
τό δικό μας ταγματάρχη.
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ΉΕύγενούλα.
Τό Μάη γεννήθκε ό Κωσταντής, τό Μάη πήρε γυναίκα
Τό Μάη τον ήρτε το χαρτί, στόν πόλεμο να πάη.
Στο δρόμο πού έπήγαιναν, τή μάνατ’ παραγγέλνει
Μανέμ’ την Εύγενούλα μου καλά νά την κοιτάζεις.
Πρωί νά τρώγη ζάχαρη, τό μεσημέρι μόσχο
καί οντε παίρνει νά βραδιάζη νά στρώνεις νά κοιμάται.
Ή μάνα του δεν ακούσε τοϋ Κωσταντή τά λόγια
καί στόν μπερμπέρ την έστειλε καί κόβει τά μαλλιά της
καί μούκια την έφόρεσε τσομπάνο την έκάνει.
Τής έδωσε τά πρόβατα νά πάη νά τά φυλάγη.
.Στόν δρόμο πού επήγαινε καλά την παραγγέλνει
Στόν Ιορδάνη ποταμό μην πάει καί ποτίσει
καί στο μονάχο τό δενδρί μην πάει καί σταλίσει.
Ή Εύγενιώ δεν ακούσε τής πεθεράς τά λόγια
Στόν ’Ιορδάνη ποταμό πηγαίνει καί ποτίζει
καί στο μονάχο τό δεντρί πηγαίνει καί σταλίζει.
Μά ό Κωσταντής έγύρισε στόν πόλεμο πού πήγε
Καλημέρα σου τσόμπανε, καλώς τό ξένο, πούρθε.
Π ιανούν’ αυτά τά πρόβατα, ποιανούν αυτά τά γίδια.
Του Κωσταντή ν’ τά πρόβατα, τοΰ Κωσταντή ν’ τά γίδια.
Ό Κωσταντής σάν τάκουσε στ’ άλογο ανεβαίνει.
Χτυπά τό άλογο βιτσιά στο σπίτι κατεβαίνει.
Πσΰναι μανέμ ή Εύγενιώ ποϋναι καί ή καλή μου,
'Η Εύγενιώ άπέθανε έχει δώδεκα χρόνια.
Δείξε μανέμ’ τό μνήμα της νά πάω νά την κλάψω.
Τό μνήμα της χορτάριασε κι’ εγώ δεν τό γνωρίζω
Καί στ’ άλογο την έδεσε κομμάτια την έκάνει.
( ’Απαγγελία Νικολάου Ίσπίρη, Σκοπιανού ετών 64).

;
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’Ανάμεσα στη θάλασσα πύργος θεμελιωμένος
κεντάει κι’ ή κόρη μοναχή φλαυράκια ρομαθιάζει.
Ρομάθιαζε καί έκανε εννιά μπουρλιές τις κάνει,
τις πέντε βάνει στο λαιμό, τις τέσσαρες στο τσακάτ,
Βάνει τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθος
καί τή κοράκου τό φτερό βάνει μάτι καί φρύδι
καί τό καθάριο αύγερινό διαμάντι δαχτυλίδι.
Στο παναθύρι κάθεται, τον ήλιο ντιχτυπιέται .
Για έβγα ήλιε μ’ για θά βγω, γιά λάμψε γιά θά λάμψω.
σύ, γήλιεμ βγαίνεις στά βουνά, μαραίνεις χορταράκια
γώ γήλεμ βγαίνω στά χωριά, μαραίν παλληκαράκια.
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Τραγούδια.
1.

ΌΚασάπης.

Νά κασάπη, νά παράδες, δόσε μας καλό κριάσι
και μάς δίνει μια κοκκάλα, δεν την έπαιρνε ή τσουκάλα.
Π έντε μέρες την έβράζω, στις επτά την κατεβάζω
και μάς ήρθε καλέ μου ένας φίλος, τής κουμπάρας μας ό σκύλος,
θά τον πιάσω κυρά μου αυτόν τον κλέφτη, θά τον κάνω τά πλευρά του
μαλακά σαν την κοιλιά του.
Ίσπίρης Νικόλαος
Κασάπης = Κρεοπώλης
Κριάσι
= κρέας

2-

Ό

Τσαγανός.

1. Τσαγανός κάνει ντουγσύνι, κάλεσε τό μελεγούνι
κάλεσε κα'ι την κουρτέσα κά νά πάη νά μην πάη.
2. "Ακούσε τό τάμπαρ - τούμπαρ, ’έκανε καρδιά και πήγε
βρίσκει λύκο και χορεύει, κι’ αλεπού νά μαγειρεύει.
3. Καί ό σκαντζόχοιρος ό Ρήγας, βάν την άχελώνα μάτι
μαύρο φρείδι, μαύρο μάτι, νά την εΐχε στο κρεβάτι.
4. 'Η άχελώνα δεν τά δέχθη, πήρε πάει στους παπάδες,
στους έπάνω μαχαλάδες.
5. Βρε αφέντη βρε αφέντη, τέν αυτά απ’ τον λεβέντη
πού παρά ψωμί δεν έχει, δυο φλουριών φιλί γυρεύει.
6. Ό κόσμος πάει στο παζάρι, κείνος πάει στο χωράφι
χάν τό νί καί τό ζγολέρι, χάν καί τό μαύρο βώκο
καί τό τσουβάλι πέ τό σπόρο.
7. Π ήρε πάει στην κιαράν του, στήν σπιτονοικοκυράν του
την ευρίσκει μεθυσμένη, απ’ τή σκάλα κυλισμένη,
μέσ’ την ψάθα τυλιγμέν καί στον πύρο ακουμπισμένη.
Ντουγσύνι ~ γάμος
μελεγούνι = πλήθος κόσμου
κορτέσσα = χελώνα
βώκος
= βόδι
πύρος
= κάνουλα '
Χρυσάνθη Σκαρλάτου
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3 . Ν τ ή λ ι —■Ν τ ή λ ι.
Ντήλι - Ντήλι - Ντήλι τής r-άρης τό μαντήλι
που εφεγκε και κένταγε τής κόρης τό μαντήλι
Δεν ήταν δικό της τοΰ αρραβωνιαστικού της.
"Αϊντε ντίλι - ντίλι τής κόρης τό μαντήλι
πήγε καί ό ποντικός νά πάρη τό φυτίλι, πό μέσα τό καντήλι
που εφεγκε καί κένταγε τής κόρης τό μαντήλι.
Π ή γε καί ή γάτα κι’ Εφαγε τό ποντίκι
πού πήρε τό φυτίλι πό μέσα τό καντήλι.
Π ή γε καί ό σκϋλος, κι’ Εφαγε τή γάτα, πού Εφαγε τό ποντικά
την πήρε τό φυτίλη πό μέσα τό καντήλι.
Π ή γε καί τό ξύλο κι’ Εδειρε τό σκύλο
πού Εφαγε τή γάτα, πού Εφαγε τό ποντίκι
πού πήρε τό φυτίλι πό μέσα τό καντήλι.
Π ή γε καί φούρνος κι’ Εκαψε τό ξύλο, πού Εδειρε τό σκύλο
πού Εφαγε τή γάτα, πού Εφαγε τό ποντικό
ποΰ πήρε τό φυτίλι πό μέσα τό κανδήλι.
Π ή γε τό ποτάμι κι’ Εσβησε τό φούρνο, πού Εκαψε τό ξύλο
πού Εδειρε τό σκύλο, πού Εφαγε τή γάτα, πού Εφαγε τό ποντικό
πού πήρε τό φυτίλι πό μέσα τό καντήλι.
Π ή γε καί ό βόκος πού ήπιε τό ποτάμι, πού Εσβησε τό φούρνο
πού Εκαψε τό ξύλο, πού Εδειρε τό σκύλο πού Εφαγε τή γάτα
πού Εφαγε τό ποντικό, πού πήρε τό φυτίλι πό μέσα τό καντήλι.
"Αιντε ντίλι - ντίλι, τής κόρης τό μαντήλι
δεν ήτανε δικό της τ’ αρραβωνιαστικού της.
Χρυσάνθη Σκαρλάτου
:

Τραγούδια

πού Ελεγαν

1. Κουπί Κούπι κούπιντσε
πάγ’ πατέρας στο μπαχτσέ
νά τού φέρη πωρικά
πωρικά πολύ καλά
κι Εναν γκόρφο κάστανα
νά τά φάη δεν μπορεί
καί δοντάκια δεν Εχει
τάδωκε τής μάνας του
καί τής παραμάνας του.

σέ π ο λ ύ μ ι κ ρ ά

παιδιά.

2. Κσύπη Μανώλη :
νά πάμε στήν Πόλη
νά λείψουμ τή γάτα
καί τό κατουδόπλο.
Καί τή παιδιού μας τό μυτόπλο
νά πάρουμ καί μια βίτσα
κι’ Ενα βιτσόπλο
νά δείρουμε τή γάτα καί τό γατόπλο
πόφαγε τού παιδιού μας τό μυ
τόπλο.
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3. Ν ά σάς πω ενα παραμύθι
τό κουκί καί τό ρεβύθι
καί τη Φράγκου τό κορίτσι
ανεβαίνει στη συκιά
καί πηδά στην καρυδιά
καί φωνάζει κούει κούει
καί κανείς δεν τό άκούγει
ώσπου νά φθάσ’ ή μάνα του
κι ή σκύλα αδελφή του

πρόφτασεν ό άγγελος
.καί πήρε την ψυχή του.
4. "Ενα καιρό κι’ ενα ζαμάν
πάντοευαν τόν καλπαζάν
μεσ το τρύπιο το καζαν
κι’ έτρεχαν οί λίγδες του
καί οί κουρελιδες του.

Λ ι χ ν ί σ μ α τ α.
νά μαζευτούν οί φράγκοι
νά φάνε μακαρόνια
μέ τά χρυσά πηρόνια.

1. ’Ελέ λέμ μπέλε λέμ
σκίσε τόν ανήφορο
καί πιάσε πέντε πέρδικες
καί πέντε περδικόπλα
μέ γιαλί καί τό σπαθί
κι τής έληάς τό φύλλο
άψε σβήσε, πάρε ξύλο
καί κουπάνισε τό σκΰλο,

4. Π ή γε άράψ στο βουνό
πόσα πουλιά σκότωσε;
ένα - δύο
Ποιος βγήκε; γώ.

2. Τσίμπι τσίμπι τό λεπτό
τό λεφτό τό σιγανό
παίρν’ ή μπάμπου τό κοντάρ
καί κτυπά τό καλαμάρ.
Τ ί γυρεύεις καλαμάρ
θέλω λάδι θέλω ξύδι
θέλω κόκκινη σαΐτα
νά φελιάσω τά παιδιάμ
καί τά σκυλοκούταβαμ.
3. Ντράν - Ντράν Γιώργη
κτύπα τις καμπάνες

5. Τάξια μετάξια
κόκκινα κεράσια
άφλεμ μπούφλεμ πράσα.
6. Έλελέκα - μπελελέκα
Τό μαντάρτ’ τό καντάρ
καί χτυπά τό καφαντάρ.
Τ ι θέλεις μπάμπω
Θέλω λάδι - θέλω ξύδι
νά φελιάσω τά παιδιάμ
καί τά σκυλοκούταβαμ.

Προσευχαί.
Κίνησε ή κυρά μας ή Π αναγιά νά πάη στους 'Αγίους.
Έκεΐ πού πήγαινε βρίσκει κλωνάρι Χρυσοκλώναρο.
Π έφτει κοιμήθηκε, περνά ό γυιός τη Βασιληά καί τη Μονογενείάς.
Κοιμάσαι μάναμ’ κοιμάσαι μητέρα μ’ '
Κοιμοΰμ’ πειδίμ* κοιμοΰμε γυιέμ.
Βαρύ όνειρό είδα καί δεν μπορώ νά τό ξηγήσω.
Πέστο μάναμ’ πέστο μητέρα μ’ καί γώ θά τό ξηγήσω.
Σκύλλ’ δβραΐοι μάς επιασαν ξύδι καπνό μάς πότισαν,
πέντε πηρσύνια μάς κάρφωσαν δυο στα χέρια, δυο στά πόδια
τό πέμπτο τό φαρμακερό στην καρδιά.

SCO
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'Ό ποιος το ξέρ’ νά τό λέει από τρεις φορές την ήμερα
νά τον φυλάγ’ ό Θεός από βροντές καί-αστραπές κι’ από διαβόλ’ τα χέρια.
Π αναγιά Μαγδαληνή πώς κοιμάσαι μοναχή.
!Ώ χ Α φέντη μου Χριστέ, δεν κοιμούμαι μοναχή. Μοναχή καί ταπεινή
'Έ χω Πέτρους, εχω Παύλους έχω δώδεκα Βαγγέλια
καί τά δώδεκα ανοιχτά ό Χριστός τά μελετά.
Κ ι’ οποίος νάρθ’ καί μέ πειράξ’ ό Θεός νά τον ταράξ’.
Π Α Ρ Ο ΙΜ ΙΕ Σ ΚΑΙ Π Α Ρ Ο Μ Ο ΙΩ Δ Ε ΙΣ Φ Ρ Α ΣΕ ΙΣ
αβγά: Τ ’ αβγά δέ τ’ άλωνίζνα. Τά χρήματα δεν τά πετούν, πρέπει νά
κάνει κανείς οικονομίες.
άκίλι: 'Ένα άκίλ’ τό χειμώνα καί τό καλοκαίρ*. 'Ένα μυαλό, μιά σκέψη
έχει πάντοτε.
’
Β αρύ: Π ατεΙ βαρύ σηκώνται τό άλαφρύ. 'Ό τα ν παρουσιάζεται δυσκο
λία τότε αρχίζει κανείς νά κινείται.
βοϊβοδίνα: 3Ά ς μέ λένε βοϊβονΠίνα καί άς ψοφώ από την πείνα. ΤΙ
παροιμία λέγεται για τούς επιδεικτικούς, πού ενώ είναι φτωχοί έπιζητούν νά
έπι δεικνύω νται.
γαδούρι: Γηύρες γαδούρ μπεΠαβά τό γλέπς καί στά δόΌια. Ή πα
ροιμία λέγεται για κείνους πού δεν άρκσΰνται σ’ ένα δώρο πού τούς κάνουν
αλλά προβάλλουν καί αξιώσεις. Παράβλ. τό αλλαχού λεγόμενο: Κάποιους χα
ρίζανε γάιδαρο καί τον κοίταζε στά δόντια.
γουδί: Τό γουδί τό γουδοχέρ’ του. Λέγεται γιά τούς ίσχυρογνώμονας.
'Εβραίος: 5Έτυχε νά βγή ό έβραίος στο παζάρ, καί βρέθηκε Σαββάτο.
Λέγεται γιά κείνους πού πρώτη καί μόνη φορά επιχειρούν κάτι καί απο
τυγχάνουν.
Θεός: Λέγε την αλήθειαν, νάχ’ σ πέ τό Θεγό βοήθεια.
Θέρος: Θέρος, τρύγος, πόλεμος. Λέγεται γιά νά δηλώση ότι στις τρεις
αυτές περιπτώσεις ό άνθρωπος βρίσκεται στήν ΐδια περίπου ανησυχία.
ίσια: Στραβά νά καθώμαστε καί ίσια νά χωρατεύουμ’. Νά λέμε δίκαια
καί σωστά πράγματα.
καλάθι: 'Ό π ’ άκούς πολλά βάτσουνα πάρ’ μικρό καλάθ. 'Ό που άκοΰς
πολλά λόγια νά μή περιμένεις πολλά πράγματα.
καλό: Κάν’ τό καλό καί ρίξτο στο γυαλό. Κάνε ιό καλό χωρίς υστερο
βουλία χωρίς νά περιμενης ανταπόδοση.
κατσίβελος: Τον Θατσίβελο πάγαινανα νά τον βάννα βασιλιά καί κείνος
έγλεπε τά ξύλα καί γήλαγε: ά μά ξύλα γιά καρβούνια. Δύσκολα κανείς λη
σμονεί τό παληό του επάγγελμα, όσο καί αν αλλάξουν οΐ συνθήκες.
κοιτάζεται: Βουνό πέ βουνό δέ Θοιτάζται, άνθρωπος πέ άνθρωπο κοι-
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τάζται. Πρβλ. τά βουνά δέν ανταμώνουν, κ α ί: βουνό με βουνό δεν σμίγ’.
κολτούκ: Δυο καρπούζια σ’ ένα κολτούκ’ δέ βαστούΌαι. Πολλά, πρά
γματα στο ΐδιο μέρος, μέ τά ίδια μέσα δέ γίνονται.
κουκιά: Π έ τά κουκιά ώς τά κεράσια. Λέγεται για νά δηλώση μικρή
χρονική διάρκεια.
κούφιος: Κούφιος πλάτανος βρόΌος μεγάλος. "Οταν κανείς είναι κενός
(κούφος) κάνει μεγάλο θόρυβο, Συνών. Τά κούφια τά βαρέλια κάνα βρόΌο.
κουφός: 1) Κουφού καμπάνα κι’ άν κτυπάς καί μεθυσμένο σά Περνάς
τρελλόνα σά θυμιάζεις καί σύ χαμένα τάχεις. 2) Έτη κουφού τή πόρτα οσο
θές βρόΌα. Γιά τους αδιάφορους καί πεισματάριδες.
λύκος: 1) 'Ο λύκος τό Όουμάν αγαπά. Σ ’ έναν που προτίθεται νά κά
νη κακό, αρέσει ή ταραχή. 2) Ρώτσανα τό λύκο, γιατ’ εν ό λαιμός σ’ χονΠρός;
Γιατί ιρκιάνιό τή δουλειά μ* μοναχός. "Οταν κανείς εργάζεται μόνος, κατα
νοεί καλύτερα τή δουλειά του, καταγίνεται καί ωφελείται περισσότερο.
Μαργιορίτσα: Γούλα τάχ’ ή Μαργιορίτσα, μόν ό φερετζές της λείπει.
Λέγεται γιά κείνους πού φροντίζουν γιά δεύτε ρεύοντα πολυτελή πράγματα
ενώ τούς λείπουν τά στοιχειώδη.
μαθός: ό πάθος έναί μαθός. Τό πάθημα εΐναι μάθημα,
μ ε θ υ σ μ έ ν ο ς : Ό τρελλός πέ τό μεθυσμένο φοβήθηκε. *0 μεθυσμέ
νος είναι πιο επικίνδυνος από τον τρελλό.
μπαϊράμ: "ΟΙ)ε κάνα οί Τούρκοι μπαργιάμ τό μπέμπη 6έ Ι)ό ρωτούνε.
Ο ί μεγάλοι δέ λογαριάζουν τούς μικρούς (Μπέμπη αγάς ον. άσχημου μουχτάρη τού Π . Σκοπού).
νερό: Π έ τό κουβανητό τό νερό δέ γυρίζ’ ο μύλος. Μέ φτωχά μέσα
δέ μπορεί νά γίνη κάτι πλήρες καί καλά.
νους: Π έ τό νού καί πέ τή γνώσ’ γηύρανε τό Θεγό καΒόσ’. Μέ τή
σκέψη μερικοί επιτυγχάνουν σημαντικά πράγματα στή ζωή.
νύχι: Δεν ε!χ νύχια νά ξυστή. Δέν έχει τά μέσα νά κινηθή.
ξερός: ΚοΠά στο ξερό καίγεται, καί τό χλωρό. Κοιτά στούς κακούς
πάνε καί οι καλοί.
όρνιθα: Γή όρνιθα πίν’ νερό γλέπ καί τό Θεγό. Π ρέπει κανείς νά μή
λησμονεί τούς ευεργέτες του.
s
παντελεήμονας: Κουτσοί στραβοί στο ΜπαΠελεήμονα. "Ολοι ζητούν νά
επιτύχουν τά ίδια πράγματα.
πάπια: "Αλλαξε γή πάπια, έβαλε τά σάπια. "Αλλαξε ό Μανωλιός έβα
λε τό βρακί τ ’ άλλοιώς.
παστός: "Ο,τι πάρ’ ή νύφ’ στο μπαστό. "Ο ,τι γίνει, όταν είναι ή κα
τάλληλη στιγμή, όταν βρίσκεται μια ύπόθεσι στο επίκαιρο σημείο.
ποντικός: ποτκός στή Όρύπα δέ χωρούσε, σουσάκα έσερνε μαζί τ ’. Λέ
γεται, όταν κανείς δέν άρκείται στο ότι επέτυχε κάτι γιά| τον εαυτό του άλλα
ζητεί καί γ ι’ άλλους (σουσάκα) — κολοκύθια.
_
,
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ράμματα: Παλιά Βαλώνς’ τά ράμματα χάνσ. Τό παλιό μένει πάντα
παλιό.
'
ροϋχα: 'Ό ποιος φυλά τά ροϋχα τ’, έχ τά μισά. ’Εκείνος πού προσέχει
καί φροντίζει νά συντηρήση τά υπάρχοντα έχει πάντοτε νά κερδίσει κάτι.
σκύλος: 1) *0 σκύλος πού δέ δαΟάν άς πά νά γαβίζ’. 5Ά ν κάτι δεν
είναι επικίνδυνο δεν είναι άξιο προσοχής. 2) Πρόσταξανα τό σκύλο καί κεί
νος τή νουράτ. Λέγεται όταν κανείς προσπαθεί ν ’ άναθέαη εις άλλον εντο
λήν πού ανέθεσαν σ’ αυτόν.
σπίτι: 1) 'Όποιος δεν άρέζ’ τό σπίτ’ Που, πέφτ’ καί τον μπλακών’. 'Ό 
ποιος δεν εύχαριστήται στα δικά του, σ’ δ,τι έχει, πηγαίνει άσχημα.
2) ΓήΌανα νά κάψνα δυο σπίτια κι’ έκάψανα ένα. Λέγεται για τό αν
δρόγυνο γιά τό όποιο υπάρχει ή γνοόμη οτι δεν μπορεί νά έξελιχθή καλά στον
οικογενειακό του βίο.
3) Σ π ίτ’ μου σπιτίτσ’ μου τραχανιάς μυρίζ’, Άρκοϋμαι στο σπιτάκι μου
κι* ας είναι φτωχό.
τσατσόπηττα: Σκοπιανή τσατσόπηττα, ρόγα τσουμπιανή. ’Εκλεκτά πρά
γματα.
χήνα: "Αλλαξε ή χήνα, έβαλε πάλ’ εκείνα. Συνών. "Αλλαξε ή πάπια
έβαλε τά σάπια.
χορεύω: 1) Χόρευε κυρά καί σγειοϋ κ ι’ έχε κι’ έννοια τού σπιτοΰ. 2)
Χόρευε γαμπρέ, τά παπούτσια έν δικάμ’. Λέγεται ειρωνικά γιά κείνους πού
ασυλλόγιστα διασκεδάζουν.
χορός: Γαπουσε ή Μάρω τό χορό, πήρε κι’ άΌρα ΟαϊΌατζή. Ηύρε τον
ομοιό του.
χορτάτος: Ό χορτάτος τό νηστικό δέ θέλ’ νά 13όν ξαίρ’. 'Ό τα ν κα
νείς δεν έχει αίσθανθή τήν έλλειψι αυτή.
χωριό: Χωριό πού φαίνεται κολαούζ δέ θέλ’. 'Έ να πράγμα πού φαί
νεται δεν χρειάζεται νά τό διαλαλήσσυν.
Ψύλλος: Μπήκανε γοί ψύλλοι στα φτιάτ’. Λέγεται όταν κανείς κατα
λαμβάνεται από σκέψεις, φροντίδες, υποψίες.
Μ Ε ΡΙΚ ΕΣ ΛΕΞΕΙΣ Α Π Ο ΤΟ Λ ΕΞΙΛ Ο ΓΙΟ Ν ΤΩ Ν Σ Κ Ο Π ΙΑ Ν Ω Ν
άγελάρσ’ (ό) = ό βουκόλος, ό κοινός βοσκός πού βόσκει τήν αγέλη του
χωριού. Δεν εδωκατ' στον άγελάρ’ τό δίκιο τ ’.
*
άΟανός (ό) = άκανθος. Εΐδη ακάνθου είναι τά έξης: γαδουραΘανοί,
τσακίρια (κοντά αγκάθια), άλανιφιές, άσπράγκαθα, μπουΐίράκια.
άγος (ό) — τό μυλάβλακο. Χάλαο’ τή μύλου ό άγος. "Εφκιαναμ’ τή
μύλου τον άγό.
άδρένιο (τό) = ή δρύς, ή βελανιδιά... έπιθ. άδρένιος — δρύινος. Π έ
άδρένιο ξύλο έν ή θύρα τή σπιτιού. Στο Σκοπό γείχαμ’ πολλά άδρένια.
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άθ. (τό) = τό άνθος. Τά άθια τή δέΏρου. Θά πάμ* νά μαζώξουμ’ άθια.
άκίλ (to ) = to μυαλό, ή γνώση. Νά" Do βαστάς στ’ άκίλ. Πυλίζτε τ’
άκίλ. Γέρασε πειά. Όυλίζται τ ’ άκίλ’ μ.
άκράνα (τά) = τά κράνα, ό καρπός τοΰ δένδρου κρανιά.
άλέτρ(τό) = τό ξύλινο άροτρο. Μέρη τοΰ αρότρου εΐναι τό ποδάρ’, τό
νί, τό σταβάρ, 6 ζγός, ο'ι ζεΰλες.
άλετριγιά (ή) = to αυλάκι πού διανοίγεται με τό αλέτρι. Θ’ άλετρώσουμ άλετριγιά πέ τ’ άλέτρ’.
άμελέδες (οι) = ο'ι βοηθοί των κτιστών (ό ενικός αμελές, σπανιώτερος). Γείχαμ’ πολλοί άμελέδες στη Μπολ’ πού δούλευαμ’.
’Αργαλειό (τά) = τό άντί τοΰ αργαλειού (λάκκου) ό ξύλινος κύλινδρος
στον όποιον περιτυλίσσεται τό νήμα για νά γίνη ή ΰφανσις. Ό λάκκος.
άργιάν (τό) άπο6ουτυρο>μένο γάλα, άραιωμένο ιιέ πολύ νερό καί υπό
ξινο στην γεΰσι.
άσπρόλιθος (ό) — λευκόλιθος, άφρόπετρα.
άφεγγίτσ (ό) ~ φεγγίτης. *Έφεξ ό άφεΘίτς τή σπιτιού. 1
άφήκριστος ~ άνυπάκοος. Άφήκοιστο παιδί έναι αυτό,
άφορμεστέν = έξ άφορμής. Άφορμεστέν νά κατρηθεί ξέβκε (Τό έπίρ.
έκ τής λέξεως άφορμή μέ τήν κατάληξη τής γενικής των τουρκικών ονο
μάτων).
αφτρια (ή) = ή καπνοδόχος. Καπνίζ ή άφτρια. Ξαραχνιζουμ’ τήν αφτρια. Μέρη τής άφτοιας είναι ή μαγούλα (ή προεξοχή επάνω από τή φω
τιά) καί τό ράφ (προεξοχή στο πρόσθιό μέρος τής άφτριας).
άχεροφάς (ό) = μεγάλο δίκρανο μέ τό όποιο μετακομίζουν τό άχυρο.
Π έ τον άχεροφά ρίχνουμ’ τ’ άχερο πά στη Βλοκαργιά.

Μπαμπάκ (τό) = βαμβάκι. ’Επίθ. μπαμπακερός, μπαμπακένιος, μπαμπακίτκος, ,μπαμπακίσγιος. Π έ τό μπαμπάκ καί τό μαλλί φκιάνοι*μ κλωστές.
Βαγιώ (ή) Ή Κυριακή των Βαΐων.
Β άϊ - Β άΐ τό Βαγιώ τρώνα χμάρ καί κολιό
καί τήν άλλη Κυριακή τρώνα κόκκινο αυγό,
βαρειό (τό) = ή βαρειά τό ατσάλινο εργαλείο μέ τό όποιο σπάζουν τις
πέτρες. II έ τό βαρειό ά σπάστε τή μπέτρα.
μπατσής (ό) = 5 μεγαλύτερος αδελφός.
6ιο (τό) καί βιος (δ) = ή περιουσία. Π έ τή μπαμπά τό βγιό τρώνα.
βίτσα (ή) = ή βέργα, λεπτή ράβδος. Κάψαμ πολλές βίτσες πέ τά άμπέλ
(άμπελόβιτσες). Βλίκ (τό) = χοιρίδιην.
1
βοΰζνο (τό) = τό σπυρί. "Εχει ενα βοΰζνο πά στο λαιμό.
Βροστέ κόμα — ακόμη προτήτερα. Μπροστέ κόμα πήγα στό Οήπο.
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Γ'
Γαλλόπετρα (ή) = ό άφρόλιθος.
GaoGouia (ό) = ό χυδαίος. Αυτός εν ΟασΘούτς άνθρωπος. Gao·
Οούταρε.
γιανίσκω = θεραπεύομαι·, γίνομαι καλά. "ΟΙ)ε γήπινε ό άνθρωπος π’
αυτό τό ζουμί γιάνατκε. Κάνουμ’ τον άρρωστο άρρωστικό καί γιανίσκει.
γεμενί (τό) = τό πέδιλον. ’Έβαλε τά γεμενιάτ’.
γέννημα (τό) — τά σιτηρά. "Εγινε τό γέννημα για θέρο,
γενούμενο = ώριμο. Ή μουΠροΰνα (είδος αχλαδιού) εν γεννούμεν’
συνών. φτιασμένο.
γήλιος (ό) = ό ήλιος. Βάνει τό γήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθος,
γιαγίκ (τό) = ή καρδάρα.
γιαράς (ό) = ή πληγή. Πολλούς γιαράδες γιάτρεψα πολλούς μαχαι
ρωμένους (δημοτ. τραγ.).
γιαρμάς (ό) = αλεύρι μέ νερό ανακατεμένο πού χρησιμοποιείται ώς
τροφή για τά ζώα.
γιατατί = γιατί. Γιατατί τό λες αύτό. Γιατατί τό γόρασα.
γιοψκάς (ό) — οι χηλοπήτες. Κάνουμ’ τό γιοφκά πέ τό ζυμάρ’ πέ τό
γάλα καί τ’ αβγά.
Οισυζλεμές (ό) = είδος τηγανίτας. Δεν μπορώ νά ν’ εΰρω μνιά πούμα
να ψήσω βιουζλεμέδες. !
γλωσσή (ή) = ή γλώσσα, ή ομιλία. Σά 1)ή δική μας τή γλωσσή γηρεύς;
γουλιάρς (ό) = λαίμαργος. Μπρε τό γουλιάρ’, πόσο τρώγ’.
ΘύλΌιρος (ό) = κύλινδρος μέ τον οποίον στρώνουν τό αλώνι γιά ν’
αλωνίσουν. Πάτσε τό χώμα πέ τό ΟύλΠιρο.
γύψωμα (τό) = τό άντίδωρο συνών. λειτουργία (ή) καί λειτουργία.
Θά πάρουμ λειτουργιά (γύψωμα) πέ τό χέρ τή παππά. 1
γυψώνουμ — ύπερηφανεύομαι. Πολύ γυψώνεσαι, λήγορα ταπεινώνεσαι.
Δ'

ΔάΘαμα (τό) = δάγκωμα. Τό δάΟαμα τή σκύλου μ’ έμεινε,
δεματκό — τό δέμα πού δένομε τό δεμάτι. Δήνουμ τό σταρ πέ τό δεματκό.
δήνω· = δένω. Δήνω τό γαδούρ στή μπαλιουργιά. Δήσ’ τό γαδούρ. 5Έδησα τό γαδούρ.
διαβαίνω — πηγαίνω, ταξειδεύω, φεύγω, σχολώ από τήν εργασία, πη
γαίνω στήν εργασία. Διαβαίν’ ό Φλεβάρσ’ Διαβαΐναμ’ στή ξενητειά τά καποτνά τά χρόνια. Διάβκε πέ τό χωράφ. Διάβκε πέ τό σπίτ’.
. διάζω = βιάζω, αναγκάζω. Τον διάσε ή γυναίκατ’.
ι
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διαχνίζω — διηθώ. Διαχνίζω τό γάλα.
δίκιο (τό) = ή αμοιβή που πληρώνεται για (ορισμένη υπηρεσία, Ό
δάσκαλος πήρε τό δίκιοτ’. Ό παπάς πήρε τό δίκιοτ’ ό γιατρός πήρε τό δίκιοι’.
Όιχάνίζω = παρατηρώ άφηρημένος. Δγές τονα πως Βιχανίζ.
'
Βουκουρτζούν (τό) = σωρός από δέκα επτά, συνήθως δεμάτια σιτηρών
δουκράνι (τό) = τό δίκρανο. Π ήρε τό δουκράν καί δουκρανίζ.
Βρέχω = τρέχω. Τότε Βρέχα οι καλογέρ’ στα χωριά. Έ Β ρεξάμ’ παντγιοΰ, Σ ά δέ σέ Β ρέχ’ μή Βρέχς.
Βυλίζω — τυλίσσω. Βυλίζω τό ζουνάρ. Βυλίζουμ’ = τυλίσσομαι, ζα
λίζομαι. Βυλίζτε τ’ άκίλι μ’.
δωγμός (ό) = ό διωγμός. Στο δωγμό έφυγάμ πέ τή Θράκη.

Ε'
Έ κ α = στάσου (από την προστ. στέκα τού ρήμ. στέκω). ’Έκα τσίτσα
νά σέ πώ (στάσου λίγο νά σοΰ είπώ).
έφαλός (ό) καί νεφαλός (ό) — ό ομφαλός. Φοβοΰμ’ μην έπεσε ό έφαλός τ ’.
Ζ'

ι

ζηνοκέΒς (ό) — ό οίστρος, ή άλογόμυιγα. Τον τσίπσε ζηνοκέΒς.
ζιγρίζ’ = βγαίνει νερό καί κάνει τό έδαφος νοτερό. Δώ ζιγρίζ’.
ζνίχ’ (τό) = ό τράχηλος των βοδιών. Πρήσκε τό ζνίχ’ τή βοδιού μας
ά τό κάνουμ πέ τό τοΰβλο.
ζούλα (ή) = πολύ ώριμο. Τό κεράσ’ είναι ζούλα, τό σύκο είναι ζούλα,
ζουλόφονος-η-ο = ζηλόφθονος. Αυτός έν ζουλόφονος.
ζουλιάζω = ωριμάζω πολύ. Ζούλιασε τό σύκο.

θεμονιά = θημονιά, σωρός θερισμένων δημητριακών, πού δεν έχουν ακό
μη άλωνισθή.
θλήκωση (ή) = τό θηλύκωμα, ή κλείδωση. Ή θλήκωση τή μάκου (τού
αστράγαλου).
θλυκώνουμ’, θηλυκώνομαι άντίθ. ξεθλυκώνουμ. Ξεθλυκώθηκα χωρίς νά
δγιώ.
I'

Ιζαργιές (ό) = ή δικαστική κλήση. Γ ήρτ’ ό ίζαρνιές.
ικράμ (τό) — τό κέρασμα. Θά κάνουμ ικράμ. Μας'έκαναν ΐκράμνια.
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Κ'
Καβάλ (το) = τό χώμα που εξάγεται από σκαπτόμενο χανδάκι καί ρί
χνεται άπ’ εδώ καί απ’ εκεί καί σχηματίζει όχθες. Έ καναμ’ καβάλ’ πέ τό
χαΠάκ.
ΚαΟλί (ή) — δίτροχο αμάξι. Κάτσε πάν στη ΚαΟλή.
καθενείνας — καθένας. Καθενείνας άνθρωπος,
καϊνάκ (τό) = τό κεφαλάρι. Τό νερό βγαίν καϊνάκ.
καλαμπόκ (τό) = ό αραβόσιτος. Συνών. παπαδιά (ή ), μαμούλ (τό),
φυσκόστατο (τό), φλάσκα (ή),
καμάς (ό) =■ σφήνα, παρτίδά παιχνιδιού. Φέρ’ τό G aua πέ κεΐ. Σ ’ ένίκσα ένα Οαμά.
καμμώ = καμμύω, κλείω τό μάτι. Κόμα δέ κάμμσα με σήκωσανα. (κά
με, κάμμε, κάμμε... φωνάζουν τα παιδιά όταν πηγαίνουν νά κρυφθοΰν στο
παιχνίδι κρυφτούλι),
καναράς (ό) — μεγάλη ριζιμιά πέτρα, Χτύπσε τό Gavaoa πέ τό 6αρειό. Κεΐ όξω στο Οαναρά.
κανείνας = κανένας. Κανείνας δέ πηγαίν’ οξω πέ τό χωριό,
καπλατίζω = γεμίζω, χορταίνω, Καπλάτσε - τορταλίκ. Καπλάτσε γή
καρδιά μ’.
καποτνός (κάποτε) ή-ό = παλαιός, αρχαίος. Καποτνά πράματα έν αυτά.
Καποτνή γλωσσή.
καραΟιοβρέκ (τό) = μαύρο φαγώσιμο σταφύλι.
.
κοσμέρεμα (τό) = ή είρωνία, ή κοροϊδία. ’Ά φ ς τά κασμερέματα.
κασμερεύω = ειρωνεύομαι, κοροϊδεύω. Γιατατί μέ κασμερεύς;
κάτια (τά) — τά φύλλα, τά στρώματα. Ή κουβέρτα έχει τέσσερα κάτια.
κατλαβάκ (τό) = τό κυβίστημα, κατρακύλισμα. Κατρακυλώντας έκανε
τέσσερα κατλαβάκια.
κατόργο (τό) = ή καταβολάδα τού αμπελιού πληθ. κατόργα (τό). Νά
φκιάσουμ’ ένα κατόργο.
κατωζύγ’ (τό) — τό ξύλο πού περνούν κάτω από τό λαιμό των ζευγμένων
ζώων για νά συγκρατιέται ό ζυγός. Π έρασα τό κατοζύγ’ στο ζγό.
κενίλί (τό) = τό δ&ιληνό. Έ φαγάμ’ τό κενΌί κι’ άρχίσαμ’ τη δουλειά,
κελεμπέκ (τό) — άρρώστεια των προβάτων, άλλου κλαπάτσα,
κερτίκ (τό) = ή εγκοπή τής τσέτλας (ϊδ. τσέτλα).
κιζιλτσές (ό) = είδος σίτου, '
κλώκα (ή) = ή κλώσσα. Κάθσες κλώκα; δέ Όάβγαλε ή κλώκα τά πουλιά,
κοιτάζσυμ’ ■= βλέπομαι, συναντώμαι. ’Ά δέ Θοιταχτοΰμ’ χαιρετήματα.
Βουλ'ό πέ βουνό δέ Οοιτάζται.
κοκολέκα (ή) = ή ράβδος τού βουκόλου |,ιέ παχύ τό έν άκρον.
κολτούκ (τό) = ή μασχάλη.

*0 Σκοπός Ανατολικής Θράκης

36?

κόρδες (οι) ~ τά τέλια τοΰ βιολιού και των άλλων εντατών οργάνων.
Κόρδα (ή) — ή έλαστικότης. Τό ψωμί εχ κόρδα ή τό τ|πομί κορδίζλ
κόρζα (ή) = ;άρρώστεια των ορνίθων πού προέρχεται από την ακαθαρ
σία συνήθως.
κότημα (τό) άλλως κονίλήμ’ (τό) και κουτσουμπάκ (τό) — συνήθως,
άπαντα στο πληθ. κοτήματα (τά) = δίστιχα, εύθυμα, συνήθως που λέγονται
στα διάφορα γλέντια. Τραγούδια καί κοτήματα σά θέλ’ σ’ για νά μάθς’ παρ’
χαρτί καί πέννα καί κάτσε νά τά γράφσ’. ”ΑΙ)ε νά ποΰμ’ κουτσουμπάκ\α νά
γελάσουμ’. j
r
κουΰράδια (τά) = τά κουΐλραδόπλα (τά) = ξύλα κομμένα κοντά
κοντά.
κοΰϋρος = κοντός. Τονα τό χέρ’ εν κοϋϊ)ρο. Κσύϋρο νά τά κόβς σύ.
κουλκούτα = μικρή στάμνα. Μνιά κόυλκούτα νερό,
κουπάνα (ή) — ξύλινη λεκάνη πελεκητή. Πλύνω μέσ’ τή Οουπάνα.
κουρί (τό) = τό δάσος. Κόβουμ’ πέ τό κουρί ξύλα,
κουρτσουλιώτς’ (δ) = ό κορυδαλλός ύποκρ. κουρτσσυλιοτόπλο.
κουσκούσ’ (τό) — είδος τραχανά σέ σχήμα σκάγιου πού γίνεται μέ α
λεύρι καί αβγά.
■
(
κουτούλκος-η-ο — κλαδεμένος. Πέμνε κουτούλκο τό δέΌρο.
κούσωτο (τό) = είδος κεχριού (λ. Τ .).
κοφτερή (ή) = ή κόψη τού μαχαιριού. ΚιορλέΌσε γή κοφτερή τή. μαχαι
ριού (δεν κόβει).
(
κρίνα (ή) = τό χάρτινο κουτί. Δώσε μ’ μνιά κρίνα τσιγάρα. Βάν τά
μαΌήλια μέσ’ τή Goiva. Ά λλω ς κρινί (τό), Κρυγιας (τό) = κρέας. Ψούνσα κριγιάς.
'
κρόκος (ό) = τό γνωστό γιά την κόκκινη βαφή, πού βγάζουν άπ’ αυτό,
ό κρόκος τού αβγού. Άρέζω τις κρόκλ
κρυβιούμαι = κρύβομαι. Κρυβιέται μέσ’ τή λούρη. Κρυβήθκε στη γίσμπα (κατώ γι).
κωλάνι (τό) — ζώνη πλατεία των γυναικών. Ό ιμάς πού περνάει κάτω
από την κοιλιά τών (υποζυγίων γιά νά συγκρατή τό σάγμα.
Λ'
λαθωμένος-η-ο = τρελλός, άλλόφρων. Σ ά λαθωμένος φαίνϋανα. ’Έ φ υ
γα μ’ νηστικοί πέ τή Οαταστροφή καί λαθωμέν’ μας κυνηγούσανα.
λάκκος (ό) — ό αργαλειός, ό λάκκος (γούβα). Στο λάκκο φαινουνα πανί,
λαλήματα (τά) = τά όργανα. Π α ίζ’ να τά λαλήματα.
λεγνός-η-ο = ρηχός, άβαθής. Αεγνό Οιόλ (ρηχή λίμνη) λεγνή τρύπα,
λινοβόθειο (τό) = ή αλληλοβοήθεια πού γίνεται στό σκάψιμο τών άμπελικών Ιδίιος μεταξύ τών θηλέων. Μεθαύριγιο στά ληνοβόθεια θά σέ δγιούμ’,
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λιαλιω = κτυπώ, φωνάζω τά ζώα. Λιάλε τά βόδια μπρε. Λιαλιώ τις
βώκ’.
λίγδα (ή) — τό λίπος πληθ. λίγδες (οΐ) = μικρά μικρά σύννεφα, σωρευμένα στον ουρανό. Έ βγαλαμ ’ τη λίγδα πέ τό γουρουν’. Ό ουρανός έν
γιομάτος λίγδες.
λίσκεμμα (τό) = τό σκάλισμα μέ τό δικέλλι, άλλως λίσκος. Τ' άμπέλ’
θέλ’ λίσκεμα. Π ή γα στο λίσκο, λισκεύω = σκαλίζω.
λούνα (ή) = ή καλαμιά των σιτηρών. Ή λοΰνα εν μελίχρωμη.
Μ'
μάΌαλος (δ) = 6 μάνδαλος, ξύλινος χονδρός σύρτης πού χρησιμεύει
για τό κλείσιμο τής πόρτας. Ό μά1)αλος τής θύρας.·
μαδίζω = μαλώνω. Γ ’ οί γειτόνισσες μας μάδσανα.
μαθός-η-ο = εκείνος πού μαθαίνει, πού συνηθίζει καί παθ. εκείνος πού
μαθαινεται, συνηθίζεται. Ό πάθος καί μαθός. Γή δουλειά είναι μαθή.
μάϊνα (ή) — παιγνίδι πού παίζουν τά παιδιά χωρισμένα σέ δύο ομάδες.
Στο μέσο των δυο ομάδων βάζουν μιά πέτρα. Βγαίνει κάθε παίκτης από την
ομάδα του καί προσπαθεί νά πατήση την πέτρα, προτού τον χτυπήσει ένας
από την άλλη μεριά. 'Ό τα ν βγαίνει φωνάζει «πατώ καλέ καί βγαίνω». 'Ά μα
ό παίχτης τής απέναντι όμάδος τον χτυπήσει φωνάζει: «μάϊνα» καί ό χτυ
πηθείς γίνεται αιχμάλωτος. ’Έ τσι συνεχίζεται τό παιχνίδι καί νικήτρια ομάδα
είναι εκείνη πού έχει τούς πιο πολλούς αιχμαλώτους. 1
μάκος (ό) = ό αστράγαλος. Χτυπά στο μόκο. Ή θλύκωση τή μακού,
μανίκι (τό) — τό μανίκι τού σακκακιοΰ, ό σκελετός των σκαπτικών ερ
γαλείων γενικώτερα κάθε λαβή.
μαΙ)ιά (ή) = ή μαντεία, μαγεία, προφητεία. Τόκανε καλή μαΌιά και
πιάστκε.
μαρκιέται = μηρικάζει. Τό βόδ’ μαρκιέται. 'Ό σ α πράματα μαρκιούΠαι
τρώγνΠαι, οσα δεν μαρκιούνΌαι δέ Ι)ρώγνΌαι.
μελέτας (τό) = ή βρεγματική χώρα τής κεφαλής. Τον δώκε μνιά στο
μελΘάρ.
μέτρο (τό) — μέτρο τών υγρών, χωρητικότης οκτώ οκάδων,
μήνας (ό) — ό μήνας. ’Ονόματα μηνών. Ό Μεγάλος μήνας (Γενάρης),
Φλεβάρσ’, Μάρτς, Άπρίλς, Μάης, Θεριστής, Άλωνιάτς, "Άγουστος, Σταυ
ρός, 5Ά ϊ Δημήτρης, Ά γιαΌ ριάς, Χριστουγεννιάτς.
μιτάρ (τό) = τό εξάρτημα τού αργαλειού διά τού όποιου μετακινούν
ται τά νήματα.
μοσκίζω = μυρίζω, μεσ. μοσκίζαμαι — μυρίζομαι. Μοσκίζ’ τό λουλούδ’.
Δέ μόσκισα τό δαχτυλίδι. μ’ νά ξαίρω πού μέ θέλς. Μοσκίζουμ’ τό τριαΠάφλο.
Μόσκιζανα τά βουνά τής Θράκης. Δέ γείσαι λουλούδ’ νά σέ κοσμισυούμ.
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μούκια (ή) = μάλλινος στρογγυλός σκούφος. Δώσε μ’ τή μούκιαμ’.
μουκίζω = μουτζώνω. Μούτσκε τόνά.
μουρμουράς (ό) = συζήτηση συνεχής και ακατάστατος, μουρμούρισμα.
"Ασι τονα τό μουρμουρά.
μουρτσούνα (ή) = τό μπροστινό μέρος τής κεφαλής των τετραπόδων,
ιδίως των βοδιών καί ίππων. Γή μουρτσούνα τή βοδιού. Γή μορτσούνα τ’ αλό
γου.
μουσουνίζω = αναπνέω δυνατά με τή μύτη. Τί μουσουνίζ’ σ’ ούσ. μουσούνισμα (τό). '
μουτζιά (ή) = ή μουτζούρα. Μουτζιά εχ’ σ’ στή μύτ’ κατσιβέλα σέ φί
λησε. Συνών, μουτζούρα.
μουΌραύνα (ή) — είδος μεγάλου αχλαδιού. Ψες εφαγαμ’ μουΠρούνες
Γοί μουΌρούνες Εν μεγάλα απίδια.
μουχάν (τό) =- τό φυσούνι τού σιδηρουργού.
μυζήθριγια (ή) = ή μυζίθρα.
μυιγιάτ (τό) πληθ. μυιγιάργια (τά) — μικρές μυιγες.
Ν'
νηλιόβγαλμα (τό) = ή ανατολή. Π ή γε κατά τό νηλιόβγαλμα. Γή Πεντάπολη πέφτ’ στό νηλιόβγαλμα. 'Ο Σκοπός πέφτ’ τρεις ώρες νηλιόβγαλμα
πέ τις ΣαράΙ)α Έκκλησιές.
νηλιοβασίλεμα (τό) — τό ηλιοβασίλεμα. Θά νάρτ’ τό νη λιοβασίλεμα,
νοιώση (ή) ή ειδοποίηση. Θά σέ δώσ’ νοιώσ’ ό σκύλος,
νουνίζω ~ ενθυμούμαι. 'Ό Ό ε νουνίσω θά σέ πώ. Τ ’ άστόχσα, δε νουνίζω τώρα.
νούνισμα (τό) = ή σκέψη, ή ανάμνηση. ’Έκατσε στό νούνισμα (μπή
κε στή σκέψη).

Ξεθαρεύουμ’ = δίδω εμπιστοσύνη. 'Ησυχάζω. Ξεθάρρεψε γιατί μπίτσε
τή δουλειά τ’. Γήθελα λίγο νά ξεθαρρευτούμ’.
ξεθερίζω — τελειώνω τό θερισμό. Τώρα ξεθάρσατε, ξαλωνίσατε, λουκούμνια νά κάντε.
■
ξεστρεμνιά (ή) — ή ανάποδη όψη τού ρούχου, Ά ντίθ. όρτιά (ή ).
:
ξοπίσω (τά) — πάλιν, πίσω. Γήρτε τά ξοπίσω.
ξυΌός = μυτερός, σουγλερός. ΞυΌές πέτρες.
ξυλοφάς (δ) = ή λίμα. Π έ τό ξυλοφά εξιναμ’ τά ξύλα.
ξύστρος (ό) = ή ξύστρα τής σκάφης. Φέρ’ Πό ξύστρο. '
ξώρας = αργά. Γύρίζανα ξώρας στό χωριό.
1
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0'
Ό Ώ α τή (ή) = πέρασμα, ό πόρος. Τό χωράφ’ έχει μνιά δΠατή.
όρδίνι (τό) = τό μέρος, ή σειρά που παίρνει εμπρός του ό κάθε θεριστής να θερίση. Άλλου εργος ή όργός. Π όσα όρδίνια έκανες; Σέ πόσ’ ώρα
έβγαλες τό όρδίν;
όρδινιάζω = Α ρχίζω νά κάνω τό όρδίνι μου.
όρτιά (ή) = ή οψις του ρούχου, τοΰ υφάσματος άντίθ. ξεστρεμνιά (ή ),
οΰκε = οχι, δεν. Ουκε χαμπαρίζ.
οχτος (δ) = πληθ. δχτοι (oil) ή όχθη. Ό οχτος τή ποταμού.
Π'
Παιδιακό (τό) = σπασμοί πού καταλαμβάνουν τον άρρωστο. Τον έπιασε τό παιδιακότ’.
παλαμαριά (ή) = θεριστικό εργαλείο ξύλινο τό οποίο βάζουν στο χέρι
δταν θερίζουν για νά προφυλάσσονται από τούς νυγμούς τής καλαμιάς των
σιτηρών.
^
παπαζκαραλίκ (τό) — είδος κρασοστάφυλου. Π έ τό παπαζκαραλίκ
γίνΌανα 6 πελΐνος δ καλύτερος.
παράΠωμα (τό) = τό έπώνυμο, τό πατρώνυμο. ΙΙώ ς έν τό παράΘωμάτ’
πληθ. παραΟώμνια.
παραχώνω = σκεπάζω μέ χώμα. Θάφτω τό νεκρό. Παράχωσάμ’ τον μπεθαμένο.
πατακώνω = βυθίζομαι. Πατάκωσε μέσ’ τή λάσπη,
πατέκα (ή) = τό μονοπάτι, τό πεζοδρόμιο, ’Έχει, ίσια πατέκα. Π έ τη
μπατέκα, γιά (ή) πέ τό δρόμο πας στ’ Άφκαριού.
παχνί = ή φάτνη των ζώων. Δήσ’ τά πράματα στο παχνί,
πεθαμενκιά ~ πένθιμος. Χτύπησε ή καμπάνα πεθαμενκιά.
πετμέζ (τό) καί πεκμέζ (τό) = ' σιρόπι από μούστο,
πέλεμος (ό) — ο πόλεμος. Θέρος, Τρύγος, πόλεμος, πελεμή — πολεμώ,
πελίδα (ή) = μαχειρίδιο, σουγιάς. Δώσ’ με τή μπελίδα σ’. Π έ πού
γεΐσε; Π έ τό Σκοπό. Β γάλ’ τή μπελίδα σ’ νά τή δγιώ.
πελΐνο (τό) ~ ό πήλινος = χόρτο πικρό μέ μικρούς μικρούς κόκκους
πού τό ρίχνουν στο μούστο, τό ανακατεύουν πολύ γιά νά πάρη ό μούστος τή
πικράδα του.
περβάζ’ (τό) — ή κορνίζα τοΰ καθρέπτη τής φωτογραφίας κ.ο.κ.
περτσιά (ή) = απόσταση ίση προς τό άνοιγμα των ποδιών, πολύ μικρή
απόσταση. Μνιά πεσκελιά χωράφ’,
πεσκίρ (τό) = ή πετσέτα;
πλάνω = πλάθω. Πλάνω τό ψωμί πά στη μπλασταριά.
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πλοκαριά (ή) = αμάξι με ύψηλά πλευρά (κανάτια) προς μεταφοράν
των άχυρων.
πουλόπλα (τά) = τά εξανθήματα που παρουσιάζονται στο σώμα από
έξανθηματική νόσο, συνεκδ. ή ιλαρά, ή ευλογιά, έξανθηματική νόσος. Αυτό
τ)ό παιδί έβγαλε πουλόπλα.
πούμα (ή) — πλάκα από πλίνθους επάνω στην οποία ψήνουν ψωμί. Στη
μπουμα ψήνουν τσατσόπηττες. ‘
πριγιακόνι (τό) — άκόνι για τό πριόνι.
πρόσφωλσ’ (τό) = τό αβγό που βάζουν στήν φωλιά γιά νά γέννηση ή
κόττα (στήν Πελοπόν. προσφώλι) άλλως φωλίτης (ό). Βάλτε ένα μπροσφώλ’
νά γεννήσ’ ή όρνιθα. ’Έβαλες φωλίτ’ την όρνιθα;
Ρ'
ραχνιά (ή) — ή αιθάλη, Κόλσε ή ραχνιά τής ά'φτριας.
ρετσπέρκος-η-ο ~ γεωργικός. Ό "Αγιος Μόδεστος εν ρετσπέρκος ά
γιος και τον γιορτάζουμ’ στις δεκαχτώ τη Χριστουγεννιάτ’.
ρόδάν (τό) — εργαλεΐον υφαντικόν, γύρω στο όποιο είναι περιτυλιγμένο τό νήμα καί από κεΐ μαζεύεται στα μασούρια.
ρούπα = τό ρόπαλο. Νά πήγαινα’ πέ δώ. Σ ά μπάρω μνιά ρούπα θά σέ
κάνω τό ϋερμπγιέ σ’.
Σ'
σάλμα (τό) = ό σανός, χοντροκομμένο άχυρο. Αυτό δεν εναι άχυρο,
εναι σάλμα.
σαλός-η-α — ό μωρός. Σ ά σαλό παιδί κάν’ς.
σαλταμάρκα (ή) = μάλλινος έπενδύτης (ΐδ. φορεσιά). Θά βάλω τή
σαλταμάρκα.
σεμπαίνω = μπαίνω. Σεμπκα στο μποταμό.
'
σειγίζουμ’ = σπεύδω νά προετοιμασθώ. Σειγίζουμ’ νά μπιτισω λήγορα.
σειγισμός — γρήγορη προετοιμασία, φασαρία. Τί σειγισμό εχτε δω πέ
ρα, ποιος σάς κουβαλαΌίζ’.
σεφέρ (τό) = ή φορά. Κάθε σεφέρ’ βουτούσανα τά σουτζούκια στο
πελτέ.
σινί (τό) = τό τραπέζι. Π άντε παιδιά, βάλτε τό σινί νά φάμ’.
σκάμπγια (ή) = ή κάμβη. Π ά στά ξύλα είναι πολλές σκάμπγιες.
σκαμνίτσια (τά) = παιχνίδι κατά τό όποιον πολλά παιδιά σκύβουν, στη
ρίζουν τά χέρια στο έδαφος σέ σχήμα γέφυρας. Τό πρώτο παιδί αρχίζει νά
πηδά πάνω από τά άλλα που μένουν σκυμμένα καί άφοΰ πηδήσουν όλα παίρ
νει θέση τελευταίος. Κατόπι πηδά τό δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ.
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σκαοροδούλ (τό) = βάσις τραπεζοειδής επάνω στην όποια τοποδετοϋν
τή σκάφη για νά είναι υψηλά. Βάλ’ τή σκάφ’ πάν’ στο σκαφοδούλ.
σκεπός (ό) =: ή στέγη. Ό σκεπός της εκκλησίας. "Επεσε κατ’ πέ πάν
τό σκεπό.
σκομίζουμ ~ διαλύομαι, διασκορπίζομαι. Ό σκόσμος σκομίστκε.
σκουλωτό = είδος υφάσματος ύφασμένο κατά τρόπον, ώστε οι κλωστές
νά προεξέχουν καί νά διπλοΰνται είς είδος θηλιάς.
σσυρβάτκα (ή) — τό τυρόγαλο. Συνών. τζίρα (ή),
σταφνίζω — χτυπώ έξαφνα, τον στάφνισα.
στουράκ (τό) — .στρόφιγξ ταΰ βαρελιού άλλως κάνουλα (ή),
σύρνσμαι = σύρναμαι, .μεταδίδομαι (επί ασθενειών). Σέρνομαι πά στη
γή. Σύρνετ’ άρρώστεια στο χωριό.
σύρτά (ό) — ξύλινο πτύο με τό οποίο γυρίζουν τό σιτάρι.
Τ'
ταμπάχανες (ό) = τό βυρσοδεψείο,
ταμπλάς (ό) — ό δίσκος. Βάλ’ τό ποτήρ πά στο ταμπλά.
ταγίν (τό) = ή μερίδα. Π ήρε ό καθενείνας τό ταγίν του. Τό δώκε
τό ταγίν του.
τάζω — ύπόσχομαι. Τάζω κερί στον άγιο. Τάζω στο παιδί παράδες.
τάμα — Ή υπόσχεση (έχω τάμα στή μπανεϊγιά).
ταλέρ (τό) = πιατέλλα γιά τσιγάρα,
ταμάχ’ (τό) = ή απληστία. Τον έφαγε τό πολύ τό ταμάχ’.
ταμαχκιάρσ’ (ό) — 6 άπληστος, ό πλεονέκτης (λ .Ί\).
τζάν - τζίν — στή φράση. Π ή γα στο σπίτ’ τζάν - τζίν κανείνας δέ
γήντανα.
τοκάς (ό) = ή πόρπη. Δεν εχ’ τσκά ή ζών’ μου.
τούμπα (ή) — ό λόφος, μικρό ύψωμα. Νέβκε πά στή τούμπα. Κατρακύλσε πέ τή τούμπα.
τουμπάμ (τό) = έ'τσι ονομάζεται κάθε μιά από τις ανάποδες πλευρές
τού βαρελιού.
τσυμπανίζω = δέρνω μέ τό γρόνθο. Θά σε τουμπανίσω άσκημα,
τράβαλα (τά) = τά βάσανα. "Αλλα τράβαλα εχουμ1 τώρα,
τράχωμα (τό) — ή προίκα. Κάθε χρόνο χαλούνε χαρές, γιά δέ μπορεί
ό μπαμπάς νά πλερώσ’ τό τράχωμα.
1
τρίζω — τρίζω, φλυαρώ. Τ ί τρίζ’ σ’ κεί πέρα σά μπισνός τρεχός.
τσαβελίζω — κοροϊδεύω βγάζοντας τή γλώσσα. Κείνος τό χούγιαζε καί
κείνο τό τσαβέλιζε.
τσάβελο (τό) = τό κουρέλι. Αυτό δεν εν ρούχο, μόν’ τσάβελο έ'ναι.
τσαμπεύουμ’ = στολίζομαι. Γούλ’ μέρα στον Οαθρέπτ’ κάται καί τσαμ-

πεΰτε.
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τσαΘαρώνω =: Αναρριχώμαι. Τσακάτ (τό). Τή Γιάνν’ τό τσακάτ’ Τή
βοδιού τό τσακάτ’. Τό χτύπσε πά στο τσακάτ.
τσατσόπηττα(ή) = πρόχειρα ψημμένη πήττα (πήττα τής τσάτσας). Σκοπιανή τσατσόπηττα ρώγα τσουμπιανή (εκλεκτά πράγματα).
τσιμπλήθα (ή) = σπινθήρας, έξυπνος άνθρωπος. Αυτός ό άνθρωπος
τσιμπλήδα εν. 1
τσιλιΘρός-ή-ό = αδύνατος, ισχνός. Αυτός ό άνθρωπος εΐναι τσιλιΘρός.
τσιρτμάς (ό) = ό χαρταετός. Πελοΰνα τό τσιρτμά τά παιδιά,
τσίτσα = ολίγο. Τσίτσα προζύμ’ δώσε μ’.
τσιτσί (τό) — έτσι ονομάζουν τό κρέας τά μικρά παιδιά. Θέλω τσιτσί,
τσούζω = πίνω πολύ προσ. τρίτο: τσούζει (πονεί δυνατά. Ουφ’ τσούζ
’Έβαλε σπίρτο, πά στη μπληγή κι’ έτσουζε. Κάπου κάπου τά τσούζουμ.
τσουνί (τό) = ή ούρα τού αχλαδιού,
τωρνάς ή τωρνά — λίγο προτήτερα, τώρα δά.

'Υπάρχοντα (τά) = τά πλούτη, ή περιουσία. Τ ί νά σέ κοροϊδέψω, νά
σέ πάρω τά υπάρχοντά σ';
"Ύψωμα (τό) = άντίδωρο.
Φ'

ί

φαγανός-η-ο = εκείνος πού τρώγει πολύ. Ό βώκος εναι φαγανός.
φεγκομαχεϊ = φέγγει πολύ. ΦεΘομαχεί τό φεΘάρ, φεβομαχεΐ ό γήλιος, ή λάμπα, τό πρόσωπο κ.ο.κ.
φελλί (τό) = ή φέτα. 'Έ να φελλί τμωμί.
φέλλ (τό) — τό έμβόλιο.
φηκριέμαι —. Ακροώμαι, υπακούω. Μέ φηγκριέται τό παιδίμ’.
φίνω = άφίνω. Δέ φ ίν’ τίποτε.'
φκυάρ (τό) = τό πτύολ'. Π έ τό φκυάρ’ πετοϋμ’ τό χώμα,
φρικάλ (τό) = ή σκούπα. Π έ τό φρικάλ φροκαλίζσυμ.
φροκαλιώ καί φροκαλίζω = σκουπίζω, σαρώνω, φροκαλίζιο τό γαχιάτ.
φτάνω = έρχομαι. Φθάνω σε ώριμη ηλικία, ώριμάζω. ’Έφτασε τό παιδί
τ ’ μπορεί νά δσυλέψλ Τ ' απίδια IV φτασμένα,
φτεναίνω = γίνομαι φτενός λεπτός.
φτενός-η-ο = λεπτός. Φτενό ξύλο. Δγέ τί φτενός εναι. Συνών. λειαανός-ήώ.
φύτια (τά) = φυτύλια, λόγια συκοφαντικά. Τον έβαλε φύτια.
φωτά (τά) = ή εορτή των Φώτων των Θεοφανείων. Τά φωτά ρίχνουν
τό σταυρό στο μποταμό.
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X'
Ί
_
,
χάΐότρο (τό) = ή χάνδρα, ή ίρις τοΰ ματιοΰ. Τή ματιού το χά1)ρο.
χαλκάς (δ) = ό κρίκος. Συνών. κρίκελλο (τό). Τ ’ αυγά τά περνοΰνα πέ
τό χαλκά (άμα περνούσαν από τό χαλκά έσήμαινε οτι είναι μικρό τό αβγό),
χαραή (ή) — τά χαράματα. ’Ά ν’ ερτω τή χαραή.
χειρόφτ’ (τό) = τό γάντι. Δώσε μ’ τό χειρόφτ’ μου.
χουλούζς (6) — εκείνος που αποφεύγει τή δουλειά, οκνηρός. Αυτός εν
χουλσύζς. Συνών. χουλούζκος.
χρεωστικά (τά) =: τά εργαλεία. Μάζωξα τά χρεωστικά,
χρειγιά (ή) = τό εργαλείο. Π ά ρ ’ τις χρειγιές κι’ έλα.
χρηματώ = είμαι Ικανός, φέρω κάτι εις πέρας. Χρηματώ παντιοϋ Χίτς
δέ χρηματώ.
χτυκιό (τό) = ή φυματίωση. Τον επιασε χτυκιό.
Ψ'
ψάλνω = ψάλλω, βρίζω, επιπλήττω. Ψάλνει καλά. Θά τοΰ τά ψάλλω,
ψήφες ~ παιχνίδι που παίζουν οί γυναίκες μέσα στη σκάφη. Μία από
τίς παίχτριες, ή χειροβλάστρια, τις ανακατεύει μέσα στη σκάφη έως οτου κά
θονται δλες με την ανάποδη οψη καί μια μέ τήν επίχρυση. Κατόπιν αρχίζει
να παίζη, ρίχνει τίς ψήφες μέσα στη σκάφη καί κερδίζει όσες κάθονται μέ
τήν επίχρυση πλευρά. Κατόπιν παίζει ή δεύτερη γυναίκα, ή τρίτη κ.ο.κ. εως
οτου καθήσουν ό'λες σι ψήφες μέ τήν επίχρυση πλευρά.
ι|ιηφιά (τά) = τά γράμματα τοΰ αλφαβήτου. Μέ πόσα ψηφιά γράφεται
ή λέξη; Μήτε τά ψηφιά δέ ξαίρ’.
ψιχία (ή) = τό εσωτερικό, ή ψίχα τοΰ ψωμισΰ, καρυδιού, βαμβακιού κλπ.
ψιχίδια (τά) = οί ψίχες. Τή ψωμνιοΰ τά ψιχίδια.
Ω'
=Ώλελε — έκφραση πόνου. "Ωλελε μάννα.
'Ω ς == μέχρι. 'Ως τώρα, ως τά γύστερα, ώ; τά χτες, ώς μεθαύριγιο ώξ
τήν άλληνα.

Ό Σκοπός ’Ανατολικής Θράκης
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, Γ. Μέγα τόμ. Α '.
2) Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, Γ. Μέγα τόμ. Β '.
3) Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, Γ. Μέγα τόμ. Γ \
4) Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφίκοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, Πολ.
Παπαχριστοδούλσυ τόμ. Γ .
5) Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφίκου καί Γλωσσικού Θησαυρού, Πολ.
Παπαχριστοδούλσυ τόμ. Ε '.
6) Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφίκου καί Γλωσσικού Θησαυροΰ, Πολ.
Παπαχριστοδούλσυ τόμ. Σ Τ '.
7) Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφίκου καί Γλωσσικού Θησαυροΰ, Πολ.
ΙΙαπαχριστοδούλου τόμ. Ι Ζ '.
8) Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφίκου καί Γλωσσικού Θησαυροΰ, Πολ.
Παπαχριστοδούλσυ τόμ. Ι Γ '.
9) Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφίκου καί Γλωσσικού Θησαυροΰ, Πολ.
Παπαχριστοδούλσυ τόμ. Κ Ε \
10) Ά ρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφίκοΰ καί Γλωσσικού Θησαυροΰ,
Πολ. Παπαχριστοδούλου τόμ. Κ Ζ '.
11) Εισαγωγή είς την Λαογραφίαν, Γ. Α. Μέγα.
12) Αναμνήσεις Θρακιώτη Αγωνιστή, I. Π . Μαμαλάκη.
13) Ό Θρακικός Α γώ ν, Ν. Στάγκου —- Γ. Σαλονικιδη.
14) Κόσμοι τής Ανατολής, Κ. Κουκκίδη.
15) Ό 'Ελληνισμός τής Θράκης, Ά ντ. Κ. Καψή.
16) Ιστορία τοΰ Σαμακοβίου καί των πέριξ, Ελληνικών Κοινοτήτων,
Θεοδωρ. Π ερ. Κιακίδσυ τόμ. Ζ '.
17) Θρακικά τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου».
18) Λεύκωμα πατριωτικής ευγνωμοσύνης είς μνήμην των ’Εθνομαρτύ
ρων Παλαιού καί Νέου Σκοπού.
19) Μουσικά κείμενα Δημοτικών Τραγουδιών τής Θράκης, Π . Καβακοπούλσυ — Κ. Ρωμαίου — Πολ. Παπαχριστοδούλου τόμ. Α Μ
20) Τά Σχολεία τής Θράκης επί Τουρκοκρατίας, Τρύφωνος Ε. Εύαγγελίδου.
21) Ανατολική Θράκη, Νέϊρ - Βέη.
22) Ή Θράκη καί αί Σαράντα Έκκλησίαι, Μελισσηνοΰ Χριστοδούλου.
23) Θρακικαί μελέται Βλασίου, Βλασίου — Γ. Σκορδέλη.
24) Ή Π αιδεία στή Θράκη τον 18ον καί 19ον αιώνα, Πολ. ΙΙαπαχριστοδούλου.
25) Ή Θράκη 'Ελληνική άνά τούς μάκρους αιώνας. Άνάτυπον εκ τοΰ
Σ Τ ' τόμου τοΰ Αρχείου τοΰ Θρακικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυροΰ.
26) Ή Θράκη υπό τήν Ελληνικήν Διοίκησιν, Δ. Σβολοπούλου.
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27) Λεξικόν γεωγραφικόν καί Ιστορικόν τής Θράκης, Ά χιλ. Θ. Σ α 
μοθράκη.
28) 'Η Θράκη, το διαμάντι τής 'Ελλάδος, Τάκη Άκριτα.
29) Ιστορία τής Θράκης από τής άπελευθερώσεως εις την καταστροφήν,
A . Κονιτοπούλου.
30) Ή Ελληνική Εκκλησία τής Θράκης, Εύγ. Παπαευγενίου.
31) Πληροφορίαι από Σκοπιανούς.
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