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ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
«Ορακεκώ ν»

ΑΞΙΟΤ1ΜΟΝ κ. ΦΙΛΙΠΠΟΝ ΜΑΝΟΥΗΛ1ΔΗΝ —τ. ΥΠΟΥΡΓΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Έ ν τ αϋθ α

Σεβεστέ μου καί Έ ντιμώτατε ονμπατριώτα,
*Εταλαιπωρήθην και έκοπίασα επί πολλά έτη διά την συλλογήν ύλης
τής Ιστορίας τής πατρίδος μου Σαμμακοβίου και Περιχώρων.
Έδοκίμασα δμως πικρίας και απογοητεύσεις, διότι ή ζωηρά μου επι~
θ υ μ ία έκτυπώσεως τής εργασίας μου ταύτης, προσέκοπτεν εις άρνήσεις και
κενάς ϋποσχέσεις, λόγω τής δαπάνης τής είς την δημοσιότητα εμφανίσεως
τον έργου μου, προς έκπλήρωσιν τοΰ πόθου μου καί είς ηθικήν αμοιβήν
των κόπων μου.
Είναι φυσικόν συνεπώς νά αισθανθώ σνγκίνησιν κα'ι ενθουσιασμόν,
όταν άντίκρνσα είς πολυτελή και επιμε.Χημένην εμφάνισιν εκ 300 σελίδων
τον 32ον Τόμον των «Θρακικών». ΕΙσθε δ μοναδικός συμπατριώτης και
Πρόεδρος πνευματικόν Σωματείου, δστις εν σννεννοήσει μετά των συνερ
γατών σας τον Θρακικον Κέντρου, άνελάβατε χωρίς ύπεκφυγάς ή άνεκπληρώτους υποσχέσεις, νά πραγματοποίησητε τό όνειρον αυτό τής ζωής μου
καί νά άντικρύσω οντω, χωρίς συγγραφικέI? αξιώσεις, τον ενχάριστον τερ~
ματισμόν μιας προσπάθειας, ήτις κατήντησε δ ι’ εμέ έμμονος εφιάλτης,
καί παθολογική ιδέα. ”Ηκουσα καί π αρ ’ άλλων προτροπάς καί έλαβον πενιχράς ενισχύσεις, ή ίδική σας δμως, διά σημαντικού ποσοΰ, ανω των εξή
κοντα χιλιάδων δραχμών περίπου, δαπάνη, είς εποχήν, κ α θ ’ ήν ή κρίσις
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τον βιβλίου δεν επιτρέπει κυκλοφοριακήν άπόδοοιν, ήτο μοναδική και οντε
ήτο δυνατόν νά την διανόησή κανείς.
Άλλα δεν έποόκειτο μόνον περί της ανω κολοσσιαίας δαπάνης. ΠαρηκολούΑησα δτι έπϊ μήνας ολοκλήρους έταλαιπωρή&ητε και προαωπικώς
και μέ αννεργάτας διά την άρτίαν, ευπρεπή καί άξιόλογον έκδοσιν τοϋ
πονήματος μου. Αί λέξεις τής βα&ντάτης μου ευγνωμοσύνης καί των απεί
ρων ίλερμοτάτων ευχαριστιών μου δεν είναι επαρκείς διά νά εκδηλώσουν
τά αισθήματα, άτινα μέ πλημμυρονν καί τά όποια Άά διατηρήσω καϋ·' δλον
μου τον βίον.
Μέ την έναρξιν έκτυπώσεως τής συνεχείας εις τον παρόντα 33ον
Τόμον του τέλους τής αυτής ιστορίας «Σαμμακοβίου καί τών πέριξ ’Ελλη
νικών Κοινοτήτων», έ&εώρησα ύποχρέωσιν νά απευθύνω καί δημοσία πρός
τό υπό την ΓΙροεδρείαν σας, τιμόν την πατρίδα μας, Θρακικόν Κέντρον
καί πρός τους αννεργάτας σας, τας πενιχράς μου ταύτας εκδηλώσεις μετά
τής ευχής όπως δ ° ϊφ ισ τ ο ς σας χαρίζη μακροζω ίαν έπ' άγα&ώ τής Αγαπη
τής μας Θράκης καί εν γένει τής ’Ελλάδος, ήν πολλαχώς καί εις τά Ανώ
τατα Αξιώματα κατ' επανάληιριν υπηρετήσατε καί διεκρίΑητε καί εν τή
Βουλή πεντάκις ώς Υ π ο υ ρ γ ό ς καί πρυτανίς μεταξύ τών έκ Θράκης πολιτευτών,
Διατελώ μετά σεβασμού καί εξαιρετικής πρός υμάς έκτιμήσεως.
Ό Συγγραφενς
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΙΑΚΙΔΗΣ
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Κ ρ ιτ ικ ή κ α ί Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τα
έ π ϊ τώ ν 3 2 ο υ κ α ί 3 3 ο υ Τ όμω ν τώ ν « Θ ρακικώ ν » π ε ρ ί τής « ’Ιστο ρ ία ς
Σ α μ μ α κ ο β ίο υ κ α ί τώ ν π έ ρ ιξ ’Ε λληνικώ ν Κ ο ιν ο τ ή τ ω ν » .
Γενικώς επικρατεί ή συνή&εια, ΐν α επί τών δημοσιευόμενων πραγμα
τειών, άσκήται κριτικέ] μετά σχολίων διά τό περιεχόμενον τών διαφόρων
εκδόσεων, Ή συνή&εια αυτή ετηρή&η καί ώς πρός τους κνκλοφορήσαντας
Τόμους τών «Θρακικών», ένεφανίσάηααν δέ κατά την διαδρομήν τής 30ετίας τόσον εις τάς εν cΕλλάδι εφημερίδας, δαον καί εις τοιαύτας τοϋ εξω
τερικού (ΈΑνικός Κήρυξ Ν. Ύ όρκης κ.λ.π.) κριτικαί μετ' ευμενών σχο
λίων Από μέρους σοφών καθηγητών, ιστοριογράφων καί άλλων διανοουμέ
νων, περί τού έργου τοϋ Περιοδικού μας. Τούτο ενέχει την σημασίαν δγι
μόνον ενέλαρρύναεως τών συγγραφέων, Αλλ’ Αποτελεί καί πνευματικήν επίδοσιν τών περί τά τοιαϋτα Ασχολουμένων, αί εκδηλώσεις δέ αυται είναι
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τιμητικά! και διά τά «Θρακικά», αλλά και διά τους μοχθούντας προς συλ
λογήν και συγγραφήν όμοιων πονημάτω ν. Την τοιαύτην παράδοοιν ακολου
θ ε ί και σήμερον ή Σύνταξις τον Περιοδικού μας, ΰεω ρεΐ δε δτι εχει και
ενχάριατον νπογρέωσιν νά κρίνη και με αντικειμενικότητα νά έπαινέση τδ
εργον τον κ. Κ ιακίδον, Σνγγραφέως τον 32ον Τόμον και εν συνεχεία τον
παρόντος περί τής «'Ιστορίας Σ αμμακοβίον καί των πέριξ ’Ελληνικών Κ οι
νοτήτων».
Ό αφηγητής αυτήν τήν φοράν, γνήσιον τεκνον τής πατρίδος του, πα·
ρακολονθήαας τήν δράσιν καί τάς περιπέτειας της από τής γεννήσεώς τον
μέχρι σήμερον, συμμεριστείς μετά των συμπατριωτών του τους κ ατ’ έπανάληψιν εκπατρισμούς καί άτέρμονας διωγμούς τής ταραχώδους εκείνης
εποχής, είχε τήν αξιοθαύμαστου υπομονήν νά σνγκρατήαη δτι νπέοτη καί
είδε επί ολόκληρον 40ετίαν, έκ σημειώσεων δε τον ημερολογίου του καί
σταχυολογών άπό διαφόρους πηγάς να αυγκροτήση καί εμφάνιση άξιόλογον
εργον, δπερ καί χωρίς αξιώσεις συγγραφικός, παρέχει ζωντανήν εικόνα των
ηθών καί εθίμων άνω των 20 χωρίων τής περιοχής, σύμφωνα με τά σχε
τικά κεφάλαια, εις λεπτομερή πίνακα περιεχομένων καί με εμπεριστατωμέ
ναν χάρτην, δημοσιευόμενον εις τήν σελίδα 64 τού 32ου Τόμου, μετά των
Ιστορικών καί πολιτικών γεγονότων των, με μ ία ν λαογραφικήν ύλην χρή
σιμον διά τους μελετητάς τής λαϊκής τοπικής διαλέκτου, καί π αραστατι
κών εικόνων προσώπων καί γεγονότων. Ε π ίσ η ς άναφέρονται γενικότητες
διά τήν σημαντικήν πάλιν τών Σαρανταεκκλησιών, περί ής δεν κατωρθώθη μέχρι τοΰδε, παρά τάς προσπάθειας καί τάς εκκλήσεις μας, νά δημοσίευ
σή μιά μελέτη προς συμπλήρωσιν τών τεσσάρων Νομών τής A. Θράκης.
Ή τοπογραφική άνά,λυσις τών περιοχών τούτων, πλαισιούται καί
άπό θέματα ιστορικά, σταχυολογηθέντα εκ διαφόρων πηγών περί τής
προϊστορικής εποχής μέχρι τής Τουρκοκρατίας. "Άναφέρονται διάφορα πε
ρί τής αίτιας τής κτίσεως Σαμμακοβίον, περί τών πρώτων ιδρυτών αυτού,
περί τής ίσγύος τον, προνομίων (καυτανλήδων), τής έξεγέρσεως τών εργα
τών τών οιδηρομεταλεϊων τον ορυκτού δηλ. πλούτον τον υπεδάφους περί
τού όποιον οϋδείς τόσον λεπτομερώς ήαχολήθη κατά τό παρελθόν. Α 
κολουθούν λεπτομέρειαι τcov συμβάντων κατά τον Ρωσσοιουρκικόν πό
λεμον καί τής άκμής καί παρακμής τού τόπου μετά τήν άγ^ρήατευαιν τών
εργοστασίου τού σιδηρομεταλ.λενματος. Ιίεριγράφεται ώσαύτως ή κατάατασις τών ομογενών επί τής εποχής τής άπολ.νταρχίας, με αναγραφήν γεγο
νότων έκ τής βουλγαρικής εισβολής μέ τούς κομιτατζήδες καί με τήν άντίδρασιν τών 'Ελληνικών κομιτάτω ν. Κατόπιν ό Βαλκανικός πόλεμος, οι διω γ
μοί, τό δράμα τών Σαμμακοβιτώ ν καί τών κατοίκων τών γειτονικών χω
ρίων επί τών ημερών τον αϊμοβόρου σατράπου Χονοειν Χαμντή, ή κ ατα
σκευή ν π ’ αυτού δρόμων καί δημοσίων τουρκικών κτιρίων μέ υλικήν άφαί-
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μ α ξ ιν και καταδννάστενσιν τών περιουσιών τον *Ελληνικόν στοιχείου καί
ή δημιουργία φυγοστράτων. Ή τοπική επίσκεψις τον μισέλληνος Νομάρχου
*Αδριαν]λεως, εκ των κορυφαίων τον νεοτουρκικού κομιτάτου, Χατζή —
’ Αδήλ—Βέη, καί ό τυχαίος θάνατος τον νΐοϋ του, παρέχει μ ία ν ζωντανήν
καί ανέκδοτον εικόνα τον μίσους καί τής ένταθείσης καταδυναστενσεως
των ομογενών. °Ο φόνος τον υιόν του Νομάρχου έχρησιμοπιήθη ώς αφορ
μή καί τά θλιβερά επακόλουθα αυτόν κατέληξαν εις εκπατρισμόν, εξορίας
καί κατακρεονργησιν, υπό τών Τούρκων, 18 ομογενών τον Σαμμακοβίον
κατά Σεπτέμβριον τον 1915. Ή περιπέτεια του υπό τραγικάς σννθήκας
ομαδικού άνηλεονς ξερριζώματος μέ δριμύτατον χειμώνα είς 'Ηράκλειον
τής Προποντίδος καί έκείθεν είς χωρία τής Θράκης καί τής ’Ανατολής,
έδημιούργησεν όχι μόνον θανάτους καί φθοράν ανθρωπίνου υλικού, άλλα
διηνκόλυνε τήν λεηλασίαν καί καταστροφήν τών περιουσιών τών εκπατριαθέντων. Τα βάσανα καί αί ταλαιπω ρίαι έσυνεχίσθησαν εις Τνρολόην, μέ
ρος δε τών προσφύγων εστάλη είς Νικομήδειαν καί αλλαχού μέχρις ότου
εγένετο ή προσωρινή επιστροφή στήν πατρίδα, ή κατάταξις είς τον Έλλην.
στρατόν, με τέρμα τήν οριστικήν έκκένωσιν ολοκλήρου τής Α. Θράκης, τον
άνεπιστρέπτον πλέον εκπατρισμόν.
Έν σνμπεράαματι, δέον να άπενθννθή έ'να μεγάλο εύγε πρός τον
αφηγητήν, δστις μέ μοναδικά εφόδια τον άσβεστον πατριωτισμόν, τήν λα
τρείαν πρός τήν γενέτειράν τον καί τήν άκούραστον επιμονήν καί υπομονήν
τον, είργάοίΐη αβοήθητος, χωρίς άνωτέρας σπονδάς καί πλειστάκις άποθαρ.
ρννθείς διά νά φέρη είς πέρας τό πόνημα τούτο, δπερ άλλοι άρμοδιώτεροι
καί μέ άνετώτερα μέσα ούτε καν έφαντάσθησαν νά πραγματοποιήσουν.
Ό Θεόδωρος Κ ιακίδης επετέλεσεν αθλον, άξιον τιμής καί έπαινον,
τό φωτεινόν δέ παράδειγμά τον θά πυέπη νά άποτελέση Αφετηρίαν μιμήσεως καί άμίλλης.
Ή σύνταξις τών « Θρακικών» συγχαίρει καί αυτόν καί τον πολύτιμον
συνεργάτην τον κ. Γ. Βοντσόπονλον.
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Πολλές φορές έδιάβασα βιογραφίες διάσημων και σπουδαίων προσώ
πων από μεγάλους συγγραφείς. Πρόσεξα δτι οί συγγράφεις, άν καί τά πρό
σωπα που βιογραφούσαν ήσαν διαφορετικά, δλοι είχαν τό ίδιο σύστημα
άναπτύξεως τοϋ -θέματός των. Μιλούσαν πρώτα για τήν καταγωγή, την
προϊστορία του, περιέγραφαν τήν κατατομή του, ανέπτυσσαν τά γεγονότα
τής ζωής του, ένεβάθυναν στη -ψυχή του καί προσπαθούσαν να παρουσιά
σουν τά ήθη του, τις ασχολίες καί τον τρόπο τής ζωής του· Κι’ άφοϋ μ’
αυτά δλα μάς έδιδαν νά καταλάβωμε τον χαρακτήρα του καί νά τον έκτιμή.
σωμε άναλόγως, στο τέρμα τοΰ βιβλίου μάς παρουσίαζαν καί τό τέλος τοΰ
βιογραφούμενου. Αυτό τό σχέδιο άναπτύξεοις μοΰ άρεσε, κι’ δταν άπεφάσισα νά γράψω γιά τό Σαμμάκοβο, τον τόπο που μάς γέννησε καί μάς ανά
θρεψε, αυτό τον τρόπο προτίμησα. Είπα κι’ άλλου δτι τό Σαμμάκοβο, δεν
τό βλέπουμε εμείς τά παιδιά του, σάν κάτι τό άψυχο, αλλά σάν πρόσωπο
αγαπημένο καί χιλιολαχταρισμένο, αθάνατο. Μιλήσαμε γιά τήν καταγωγή
καί τήν ιστορία του. Τό περιγράψαμε γυρνώντας μέσα στους κόλπους του.
Τώρα ήλθε ή ώρα νά μιλήσωμε τήν ζωή του, που δεν είναι κάτι απλό.
Ζωή είναι οί ασχολίες, ζωή καί οί διασκεδάσεις, ζωή καί τά ήθη, ζωή καί
τά έθιμα ζωή ακόμη κι’ δ θάνατος. ’Έτσι λοιπόν τήν Σαμμακοβίτικη ζωή,
που θ ’ άρχίσωμε νά περιγράφωμε, όντας κι’ αυτή πολύπλοκη καί πολύπλευ
ρη, θά τήν ξεχωρίσωμε σε κείνα τά στοιχεία πού τήν αποτελούν κι’ υστέρα
ένα-ένα άπ’ αυτά θά τά παρουσιάσωμε.
Α σ χ ο λ ίε ς
Τό πρώτο πράγμα πού σε ζή, είναι τό ψωμί. Καί γιά νά βγή πρέπει
κάτι νά κάμης, μέ κάτι, ν’ άσχοληθής. ”Αν δεν δούλεψης, δέν θά φάς, «ό
μή εργαζόμενος μηδέ έσθιέτω», λέγει ό ’Απόστολος Παύλος. Αυτό τό ξέρει
καλά ό κάθε άνθρωπος, ακόμη κι’ ό τεμπέλης, πού καταγίνεται μέ κάθε λογής πανουργίες γιά νά εξασφάλιση τό ψωμί του. "Ολοι μέ κάτι ασχολούνται
άλλοι μέ τίμια μέσα άλλοι πάλι, μέ άτιμα. "Ομως ανάλογα μέ τό είδος τών
ασχολιών τών πολιτών χαρακτηρίζεται κι’ ή πόλις ή τό χωριό. Είναι άτιμο
χωριό ή τίμιο, θ’ άκοΰς νά λένε οί άνθρωποι. Κι’ άμα σού βγή τ’ δνομα
απομονώνεσαι. Τό Σαμμάκοβο ποτέ του δέν απομονώθηκε γιά τέτοιο λόγο,
ήταν καλοδεχούμενοι οί άνθρωποί του καί τιμημένη ή δουλειά των. Οί Σαμμακοβΐτες ποτέ δέν υπήρξαν τεμπέληδες καί οκνηροί. “Ολοι ήσαν εργατικοί
καί φιλοπρόοδοι. Έ ξ άλλου άπ’ τήν εργατικότητα τών πρώτων κατοίκων
κι’ άπ’ τη συνέχισι αυτής τής φιλότιμου εργασίας, ξεπετάχθηκε καί προώδευ-*
* ’Επειδή ό Συγγραφέας μεταχειρίζεται λαϊκήν γλώσσαν δέν τηρείται ή
καθιερωμένη ορθογραφία.
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σε. Ή δουλειά τδ γέννησε κι’ αυτή to διετήρησε. Μέ ti ασχολίες ανακα
τεύτηκαν οί κάτοικοι αμέσως θά τό ποϋμε. Και πρώτα-πρώτα μέ τό μετάλ"
λευμα που Άφθονο έβγαζε 6 τόπος. Ή ταν ή πρώτη ασχολία που άπερρόφησε τους περισσοτέρους δ'χι μόνον Σαμμακοβϊτες, αλλά κι’ από τά πέριξ
χωριά. Αυτή ή ασχολία γέννησε αμέσως μιά άλλη, τΓ]ς μεταφοράς καί τοΰ
αγωγιού. Τρίτη εργασία που ξεπετάχθηκε έξ αιτίας τών σιδηρουργείων ήταν
ή άνθρακοποιΐα, τά κάρβουνα. Σ’ αυτό βοηθούσε καί ή γύρω φΰσις μέ τά
πολλά δάση. Κι’ υστέρα ήλθε τό εμπόριο μέ τό άφθονο κέρδος, ή βιοτεχ
νία μέ τά όμορφα προϊόντα, τό ψάρεμα στή θάλασσα πού βρισκόταν κοντά
καί στο τέλος ήλθε παραδόξως ή Γεωργία, αυτή πού αλλού έρχεται πρώτη.
Ά ν βάλη κανείς καί τις δευτερεύουσες απασχολήσεις τών κατοίκαιν, όπως τό
κυνήγι, τήν κηπουρική καί τά οίκοκυρικά θά έχη μιά πλήρη εικόνα τής
ζωής πού δίδει τό ψωμί γιά νά μπορέση μετά ό άνθρωπος ν’ άσχοληθή καί
μ’ άλλα, πέρα άπ’ τό στομάχι, μέ τήν ψυχή καί τό πνεύμα.
Τ ά. Χ ι δ η ρ ο μ ε τ α λ λ ε ΐ α

Τό Σαμμάκοβο έφτιαξε σίδηρο ή ό σίδηρος έφτιαξε τό Σαμμάκοβο :
Δεν μπορούμε νά άπαντήσωμε χωρίς μιά δόσι σοφιστείας. Τό σίγουρο είναι
ότι ό τόπος καί μάλιστα ό Θελοπόταμος κατέβαζε θησαυρό ολόκληρο μέσα
στήν άμμο του. Ή ταν γεμάτος από διάφορα μεταλλεύματα πρωτεύοντος τοΰ
σιδήρου. ’Απ’ τήν πρώτη στιγμή πού άνεκαλύφθη ή πλουτοφόρος άμμος
τοΰ Θελού, άρχισε ή δουλειά. Τό πώς άνεκαλύφθη σίδηρος, πώς άνεπτύχθησαν τά εργοστάσια (δτζάκια), οί βύγνες καί τ’ άλλα εργαστήρια καί στρώ'
θηκε ή δουλειά αυτά όλα, περιγράψαμε εις τό ιστορικό μέρος τοΰ βιβλίου·
’Εδώ μάς ενδιαφέρει ή δουλειά αύτή καθ’ έαυτή. Κάθε πρωί, χειμώνα ■κα
λοκαίρι, επτά χιλιάδες εργάτες από όλα τά περίχωρα τού Σαμμακοβίου έβγαι
ναν άπ’ τά σπίτια τους γιά νά κατευθυνθούν χαρούμενοι στά «Ό τ ζ άκ ι α» στή «Ρ ο ύ ν ι σ τ α» καί στους «Τ σ ι τ ύ λ ο υ ς > στήν «Β ύγ ν α» καί τον «Κ ι ρ χ α ν ά». Κάθε πρωί ένα μελίσσι εργατικό έτρεχε
στήν εξαγωγή καί στήν κατεργασία τού σιδηρομεταλλεύμοτος. Στήν «Β ύγ ν α», τό πρώτο εργαστήρι πού κτίσθηκε, καθαρίζανε καί έπεξειργάζοντο
τον μαλακό σίδηρο. Τούτο τό εργαστήρι βρισκόμενο στ’ άριστερά τοΰ νε
κροταφείου άπεΐχε μόλις ένα τέταρτο τής ώρας, στον «Κ ι ρ χ α ν ά» χτι
σμένο κοντά στο ποτάμι, στήν «Ρ ο ύ ν τ ι σ τ α» πού ήταν κΓ αυτό κον
τά στο ποτάμι, άπ’ όπου έβγαινε ό χυτοσίδηρος, (ό Κιουλτσές), άπ’ τον
όποιο κατεσκεύαζαν θερμάστρες, χύτρες, κι’ άλλα χρήσιμα είδη, καί τέλος
στά Ότζάκια τά εργοστάσια, όπου μετέφεραν τά μισοφτιαγμένα μέταλλα
τά τελειοποιούσαν κατασκευάζοντας κανόνια, σφαίρες, σπατθιά καί άλλα σι
δερένια πολεμικά είδη καί μή, επικρατούσε δέ μιά σχεδόν παραδειγματική
τάξις καί ρυθμός στή δουλειά. Πάνω άπό δύο χιλιάδες εργάτες δούλευαν στις
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«Ρούντιστες·», και στους «Τσιτύλους» για την επιλογή τής άμμου. Περιώρίζαν τά νερά τών ποταμών, εις δεξαμενάς μεγάλης χωρητικότητος. "Υστε
ρα άφοΰ τά άφιναν νά ηρεμίσουν καί κατεκάθητο ή μαύρη άμμος μέ τό σιδηρομετάλλευμα, διωχεΰτευαν μέ αυλάκια τό νερό στους αγρούς. Ακόμη καί
στ’ αυλάκια είχαν ειδικά ξύλινα περιφράγματα εις τά όποια έπεκάθητο κι’
εκεί ό άμμοσίδηρος ό'ντας βαρύτερος. Ρούντιστες λοιπόν ήσαν οι δεξαμενές,
καί Τσιτύλοι τά αυλάκια. Κατόπιν έκλεινε ή κάθοδος τοΰ υδατος κι’ άφοΰ
στράγγιζαν τ’ αυλάκια κι’ οί δεξαμενές μάζευαν μέ φτυάρια τον άμμοσίδηρο.
Αυτό ήταν τό πρώτο στάδιο. Στο δεύτερο έλάμβανε μέρος ό καταλύτης, ή
φωτιά. Γιά την θερμότητα πού εχρειάζετο, χρησιμοποιούσαν τούς ξυλάν
θρακες. "Ετσι λοιπόν χίλιοι καί πλέον εργάτες ήσχολοΰντο στήν άνθρακοποιΐα. Οί υπόλοιποι τέσσαρες χιλιάδες, ήσαν χωρισμένοι σέ δυο κατηγορίες,
σέ εκείνους πού κατεγίνοντο στά χυτοσιδηρεία, καί σέ κείνους πού επεξειργάζοντο τον σίδηρο διά σφυρηλατήσεως. Πάνω από εκατό χιλιάδες οκάδες
καθαρό σφυρήλατο έβγαζαν τά «Σαμμακόβια» τό χρόνο, καθώς καί άφθονα
είδη από χυτοσίδηρο. ‘Όπως είπαμε ήσαν 4 τά εργαστήρια μέ δυό υψικα
μίνους τό καθένα. Κάθε καμίνι έκαιγε τό χρόνο από 300—400 χιλιάδες οκά
δες κάρβουνα. 'Όταν λοιπόν εμαζεύετο σέ σωρούς ό άμμοσίδηρος, έρριχναν
μέσα στούς φούρνους, πού έξωτερικώς είχαν τετράγωνο σχήμα, έσωτερικώς
ήσαν στρογγυλοί, πάνω άπό τρεις χιλιάδες οκάδες κάρβουνα. Μέσα δέ στο
στρογγυλό μέρος τοΰ φούρνου έπεφτε ό άμμοσίδηρος. Μεγάλα φυσερά πού
λειτουργούσαν μ’ ένα τεράστιο στρόφαλο τό καθένα, κινούμενα δι’ υδατος
(Ντολάπια) πού τό τρομερό αγκομαχητό τους άκουγόταν άπό πολύ μακρυά,
ζωογονούσαν τή δυνατή φωτιά μέσα στύ καμίνι, πού έλυωνε τά πάντα καί
έκαμε τον άμμοσίδηρο ρευστό. Κοντά στούς φούρνους ήσαν οί ειδικοί εργά
τες, οΐ οποίοι περίμεναν τήν ρευστοποίησι τής άμμου. Τούς έβλεπες γυμνούς
κάθιδρους καί μαύρους, πού έμοιαζαν σάν άραπάδες παλαιστές. ΓΙιό πέρα
έ'μπειροι. τεχνίτες κατεγίνοντο εις τήν εφαρμογήν διαφόρων σχημάτων (καλουπιών), όπως γιά σφαίρες βαρέων πυροβόλων, βλήματα μυδραλλίων, βέρ
γες, πλάκες, δοκούς, εργαλεία καί γιά διάφορα αντικείμενα. Μόλις έφθανε
ή ορισμένη στιγμή τής ρευστοποιήσεως τού σιδήρου, σταματούσε ή φωτιά
καί διά κρουνών, έχύνετο ό σίδηρος ατά καλούπια πού είχαν καταλλήλως
τοποθετηθή. Αυτά ήσαν τά χυτοσιδηρεία, πού τό πιο μεγάλο έλέγετο Τούρ
κικα «Ντοκιούμ χανέ». Γιά τόν σφυρήλατο σίδηρο έγίνετο άλλη διαδικασία.
Πρώτα - πρώτα έδιαλέγετο τό σιδηρομετάλλευμα. ‘Ύστερα κΓ αυτό περνούσε
άπ’ τή φωτιά κΓ ό'ταν έλυωνε, έβγαζαν ένα μέρος, ένα κομμάτι άπ’ τό λυωμένο σίδηρο κι’ όταν κρύωνε λίγο καί έμοιαζε σάν ζυμάρι, μέ άρπάγες τε
ράστιες (τσιμπίδες), έπερναν τήν άκατέργαστη μάζα καί τήν τοποθετούσαν
επάνω σ' ένα πελώριο τετράγωνο άκμονα. Βαρύς χαλύβδινος καταπέλτης,
ένα είδος μεγάλης σφυράς, τό λεγόμενο στη γλώσσα τους, «Ζαβουρντάνι»
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εσηκώνετο με ένα μοχλό από έ'να εργάτη κι’ άρχιζε νά πέφτη στη σιδερένια
μάζα. 'Ο σφυρήλατων κανόνιζε τό ρυθμό τοΰ Ζαβουρντανιοϋ. Στην αρχή
τα κτυπήματα ήσαν αραιά ώς πού νά άπλώση δ σίδηρος κανονικά', ύστερα
δμως διέταζε μέ την έκφρασι, «στον πάτο» νά άνεβοκατεβαίνη ό καταπέλτης
γρήγορα καί μέ δΰναμι, δση μπορούσε νά δώση τό μηχάνημα. Τότε άρχιζε
έ'νας παράξενος ρυθμός τής σφυράς επάνω στ’ άμόνι, πού έκανε τούς εργά
τες θέλοντας καί μή νά τραγουδούν. ”Αν λάχαινες έκεΐ, θά ένοια>θες παρά
ξενα. Τό παν έτρεμε άπ’ τις βαρειές, τά γύρω χόρευαν, ή γη έσείετο καί τά
βουνά αντηχούσαν άπ’ τό τραγούδι καί άπ’ τά άμονόσφυρα πού τό ακολου
θούσαν χαρούμενα καί θεριεμένα. Τό τραγούδι, πού τον ρυθμό τόν έπερνε
άπ’ τό κτύπημα δ θόρυβος των ντολαπιών, τό κτύπημα τής σφυράς, σ’
έκανε νά νομίζης πώς ήσουν στο εργαστήρι τού Ήφαιστου κι’ άπ’ τόν πα
ταγώδη αντίλαλον, πώς εκεί κοντά γινόταν ή γιγαντομαχία Θεών καί Τιτά
νων. Σάν έφευγες άπ’ τά εργαστήρια, πού γιά πρώτη φορά επισκεπτόσουν,
είχες τ’ αυτιά γιά κάμποσο καιρό βουλωμένα καί την ιδέα πώς οί άνθρωποι
έδάμασαν τά στοιχεία τής φύσεως. Παρ’ δλη τήν σκληρότητά της, αυτήν
τήν δουλειά τήν άγαπούσαν δλοι. Ή αλήθεια είναι δτι τούς έδιδε πολλά κέρ
δη καί προνόμια άπ’ τό Σουλτάνο. Κέρδιζαν καί έξησφάλιζαν άνέτως τά
προς τό ζεΐν. “Εξη μέρες δούλευαν σκληρά καί τό Σαββατόβραδο έπληρώνοντο γερά μέ σουλτανικό χρήμα (μαχμουτιέδες). “Υστερα έπεδίδοντο στο
γλέντι. Παρ’ δλη τήν οικονομική ά'νεσι, ή σωφροσύνη επικρατούσε καί έλει
παν οί πολυτέλειες. Τό τραγούδι πού έβγαλε δ ρυθμός τής σφυράς επάνω
στο άμόνι έγινε δ ύμνος τους, ό ύμνος προς τό Ζηβόλι. Ζηβόλια ή Σβόλια
έλεγαν τούς εργάτες πού δούλευαν στά σιδηροεργαστήρια. Αυτό τό τραγούδι
μέ τόν παράξενο ζωντανό ρυθμό δσοι τό ακόυσαν δέν τό ξέχασαν. Κι’ δταν
πια έ'παψαν τά εργαστήρια καί τά ότζάκια νά λειτουργούν, τό τραγούδι έμει
νε για νά θυμίζη τήν χρυσή εποχή ή μάλλον τήν σιδηρά. Πόσο θά ήθελα
νά βρεθώ κοντά στό Θελοπόταμο, καί ν ’ άκούσω άπ’ τις χιλιάδες στόματα
τών εργατών τόν ύμνο πού έλεγε περίπου :
ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΖΗΒΟΛΙ
1.
Οί Σαμμακοβίτες δλοι
φέραν τίτλο τό «Ζηβόλι»
Φαμπρικάρανε τί]ν άμμο
καί... τήν στέλναν στό Σουλτάνο

( 1). Εύχή.

2.

Σίδερο κι’ άτσάλι,
σφυρήλατο μαζί,
καί μέ τό ντοβά*(ι) στά χείλη
«δ Σουλτάνος μας νά ζή...»
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3.

li

6.

Ό Σουλτάνος για πεσκέσι
είχε τόσα τούς χαρίση
με προνόμι και καφτάνι
χίλιες χάρες να τους κάνει

Μαλακό σαν τό μαστίχι
να παγαίνη δπου τύχη...
Σίδερο, καρφί, άμόνι
βέργες, πλάκες, πριγίακόνι.

4.

7.

Μά και δλα τά Ζηβόλια
σαν μελίσσια εργατικοί
σειραδιάζαν τά κανόνια,
τούς γκιουλέδες δώ και κεΐ,

Καί τό σπαθί τό Δημισκί * (*)
τό σίδερό του απ’ εκεί...
Τών Ζηβολιών τά χέρια
τ’ αστραφτερά χαντζέρια.
8.

5.
Χόρευεν ή γή, βροντούσε
καί., το σόμπαν έχαλοϋσε...
Καί τό «Ζαβουρντάνι» κτύπα
τον κιουλτσέ νά κάνη πήττα,

Με τέτοιο τίτλο τό Ζηβόλι
ποτέ του δεν εμελαγχόλει...
Ξακουσμένο καί στη Πόλι,
δπου τό .. υμνούσαν... "Ολοι.

Δυστυχώς δμως αυτά τέλειωσαν πριν καν χάσωμε τις πατρίδες μας. Ή
άνάμνησις φέρνει συγκίνησι.
Κ ϊίρ α ιτ ζ ^ δ ε ς (ά γ ω γ εα τα Λ )
'Η πρώτη ανάγκη πού γεννήθηκε μετά την ΐδρυσι τού Σαμμακοβίου,
καί την λειτουργία τών εργοστασίων ήτο τό μεταφορικόν μέσον. Πώς θά
μεταφέρετο ό σίδηρος, δ καρπός τών κόπων τους, στον τόπο δπου θά κα·
τηναλώνετο ; Οί δρόμοι ήσαν ελεεινοί, αν μή ανύπαρκτοι κι’ ώς έκ τούτου
κάρα ή βωδάμαξες δύσκολον ή αδύνατον ήτο νά κινηθούν. Μονοπάτια ακα
τάστατα πού κλείνανε καί εχάνοντο από την οργιώδη βλάστησι. Ν’ ανοίξουν
δρόμους ; πώς ; ’Ακόμη δεν είχε διαδοθή ή αξία τού σιδήρου, ώστε ή με
γάλη ζήτησις νά φέρη κέρδη καί νά φτιαχτούν δρόμοι, πράγμα πού έγινε
πολύ αργότερα. Λοιπόν τό έργο θά μαράζωνε εν τη γενέσει του ; πριν καν
άναπτυχθή, άνδρωθή κι’ όρθοποδήση; “Οχι βέβαια, γιατί οί άνθρωποι,
με τό μυαλό πού τούς έδωσε ό Πλάστης, τά κατάφεραν. Οί χωρικοί πού
δεν ήσχολούντο μέ τό σιδηρομετάλλευμα, μέ τά γαϊδουράκια τους άνέλαβαν
την μεταφορά, πώλησι καί διάδοσι τού προϊόντος. Ή σαν οί πλασιέ— έτσι
άς τούς πούμε — τού εμπορεύματος καί γι’ αυτό επειδή τά ποσοστά πού
έπρεπε νά πάρουν ήσαν τά αυτά μέ τούς μεταλλωρύχους, ήσαν συνέταιροι.
Τά κατέβαζαν μέ υπομονή περνώντας ώρες καί ήμέρες στή πόλι καί εκεί

(1) Δαμασκηνόν ξίφος.
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τά πουλούσαν σέ πολύ ικανοποιητική τιμή λόγω βέβαια τής καλής ποιότητος. Στην επιστροφή πάλι φόρτωναν διάφορα είδη πρώτης ανάγκης καί τρό
φιμα καί έξασκοΰσαν έτσι ένα είδος εμπορίου, έχοντας διπλό τό κέρδος.
Αυτοί ήσαν οί πρώτοι αγωγιάτες, οί λεγόμενοι Κηρατζήδες, οί οποίοι, παρ’
δλη βέβαια τήν κόπωσι καί τούς κινδύνους, ήσαν ευχαριστημένοι άπ’ ττ'ι
δουλειά αυτή. "Ετσι σιγάσιγά τήν ανέπτυξαν αγοράζοντας μουλάρια, πιο
δυνατά καί ανθεκτικά άπ’ τά γαϊδούρια, άν καί τά τελευταία ποτέ δεν τά
έγκατέλειψαν. Με τήν πάροδον τού χρόνου τό επάγγελμα κατέστη σχεδόν
κληρονομικό, δπου ό πατήρ—κηρατζής ά'φινε τά ζώα στόν υιό. Οί κηρατ
ζήδες εσχημάτισαν μιά δική τους τάξι, ή οποία μάλλον ευπορούσε. 'Όλες
οί άλλες τάξεις καί τά επαγγέλματα είχαν ανάγκη τον κηρατζή. Γ ι’ αυτό
πάντα είχαν δουλειές πού πολλές φορές δέν τούς προλάβαιναν. "Υστερα μέ
σα στή ψυχή τών ανθρώπων πού ήσχολήθησαν μέ τό αγώγι άνεπτύχθη έ'να
παράξενο συναίσθημα. ’Αγαπούσαν ίιπερβολικά τή δουλειά. Μοιάζανε μέ
τούς ναύτες, πού πατούσαν στή στεριά. Κι’ αυτοί σάν τούς θαλασσινούς,
ήγωνίζοντο καρτερικά εναντίον ανθρώπων καί φυσικών στοιχείων. Κι’ δταν
τούς πείραζαν, αυτοί απαντούσαν μέ τό θαλασσινό δίστιχο :
«"Οσα βάσανα κι’ άν έ'χει (ή θάλασσα) πάλι ό ναύτης δέν μπορεί,
μιά στιγμή χωρίς αύτήνα τήν ζωή του νά χαρή».
Ή δουλειά τού κηρατζή άρχιζε άπ’ τήν πρώτη καλοκαιριά τής άνοίξεως μέχρι τις πρώτες βαρυχειμωνιές. Όλο αυτό τό χρόνο τριγύρναγε βο
λόδερνε, περπάταγε, φόρτωνε, ξεφόρτωνε καί κέρδιζε Ή ταν οί καλλίτεροι
γνώστες τού τόπου. ’Ήξεραν τό κάθε μονοπατήδι καί ατραπό, τούς γκρεμ
νούς καί τά πανύψηλα βουνά, καθώς καί τά αιωνόβια δάση· ’Επίσης ήσαν
οί πιο καλοενημερωμένοι στο εμπόριο. Γνώριζαν αρκετά καλά τούς άνθρώπους κΓ είχαν μιά σχετική ικανότητα νά τούς ψυχολογούν. Ή σαν οί σοφοί
τού δρόμου, άπ’ τούς οποίους μπορούσες νά μάθης πολλά. Είπαμε δτι έκα
ναν πολλές δουλειές, ή πρώτη όμως καί ή καλλίτερη ήταν τό εμπόριο. Ή
αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν σάν μεταφορείς, όμως τό εμπόριο τούς τράβηξε.
Ή σαν οί κινούμενοι έμποροι. Τά ζώα ήταν δικά τους. Είχαν αρκετά χρη
ματικά κεφάλαια, γιά πιο λόγο νά κινούνται μόνο γιά τό αγώγι, τή στιγμή
πού μπορούσαν νά κάμουν αυτοί τήν πούλησι καί νά έχουν τό ό'φελος Τό
Σαμμάκοβο είχε πάνω άπό τετρακοσίους αγωγιάτες καί περισσότερα από
τετρακόσια μουλάρια. "Οπου καί νά γύριζες, όπου κι άν βρισκόσουν στην
περιοχή τής Βορειοανατολικής Θράκης, Σαμμακοβίτη κηρατζή θά εύρισκες.
"Αλλοι φόρτωναν κάρβουνα, τά κατέβαζαν στά παράλια τής Μαύρης Θαλάσ
σης, στή Νιάδα, στόν "Αγιο Παύλο, στή Μήδεια καί αλλού. "Αδέιαζαν τό
φορτίο τους, άγόραζαν ψάρια φρέσκα ή παστωμένα, τά φόρτωναν καί τρα
βούσαν στά χωριά πού ήσαν μακρυά άπ’ τή θάλασσα, στή Βιζύη, στό Σκο
πό καί στις Σαράντα ’Εκκλησίες, περίφημες αγορές γιά ψάρι όπου τά μο-
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σχοπωλούσαν. Αυτοί φόρτωναν τά καράβια μέ ξυλάνθρακες, αυτοί προκοπερνάν τό ψάρι πού κατέβαινε τήν άνοιξι πρώτο στα νερά τους, τό όποιο
ήταν πολύ ανώτερο καί νοστιμώτατο καί πουλιόταν απ’ τούς κηρατζήδες
φρέσκο καί αλατισμένο μέσα σέ βαρελάκια. Καί μέ τούς ψαράδες οί κηρατ
ζήδες ήσαν συνέταιροι καί στο τέλος τής αλιευτικής εποχής κανόνιζαν τούς
λογαριασμούς τους. ’Άλλη αποστολή των αγωγιατών ήτο ό εφοδιασμός τών
καταστημάτων τροφίμων, υφασμάτων, ψιλικών κ.τ λ. Στην αρχή κατέβαι
ναν στην Ραιδεστό, τήν πιο εμπορική κι’ επομένως τήν πιο πλούσια παρα
λιακή πόλι τής Α. Θράκης. Έ κεΐ τά είδη ήσαν άφθονα καί πάψθηνα. Παρ’
όλον τούτο οί κηρατζήδες σταμάτησαν αυτό τό δρομολόγιο διότι δεν συνέ
φερε ή άπόστασις τών είκοσι καί πλέον ωρών. Τό κέρδος ήταν λίγο καί μέ
τήν πάροδο τού χρόνου οί έμποροι μαγαζάτορες κάνανε Εταιρίες, συνεν
νοούντο καί κατέβαιναν στή Ραιδεστό καραβάνια από αμάξια μέ γεννήματα
ψώνιζαν τά διάφορα είδη για ολόκληρη χρονιά καί τά έφερναν στή Σαρακίνα, τέσσερες ώρες μακρυά απ’ τό Σαμμάκοβο, όπου τελείωνε ό αμαξιτός
δρόμος. 'Απ’ έκεΐ πιά μέ τά μουλάρια μετέφεραν τά πράγματα στο Σαμμακόβι. Όταν φθάνανε στην πόλι, ό λαός τού Σαμμακοβίου ειδοποιούσε ό
ένας τον άλλο λέγοντας: «Έ φθασαν οί Ροδοστιανοί». Κι* αυτό γιατί ήρχοντο απ’ τή Ραιδεστό Βέβαια οί προμήθειες πολλές φορές τελείωναν πριν
τής ώρας. Τότε τραβούσαν στις Σαρ. Έκκλησιές κι’ αγόραζαν. Άπό έκεΐ
επίσης έπρομηθεύοντο καί τά σαρακοστιανά σάν τό ταραμοχάβιαρο, τις έληές
καί τ’ άχταπόδια. Ή πιο μεγάλη κατανάλωσι στο Σαμμάκοβο καί στά γύ
ρω χωριά, γινόταν στά κρασιά. "Ολοι πίναν καί μάλιστα πολύ, είτε λόγω
τού χειμώνος, είτε λόγω τού κλίματος. Τό Σαμμάκοβο, παρά τήν αφθονία
τών αμπελώνων, μόλις έπαρκοΰσε στις ανάγκες τού πληθυσμού. Τά γύρω
χωριά καί κωμοπόλεις, όπως ή Τρουλιά, ή Νιάδα, ό "Αγιος Στέφανος, ή
Άγαδούπολις, ό Πρόβιδος καί τό Κωστή, δέν είχαν πολλά αμπέλια καί
τέλειωνε σύντομα τό κρασί τους. Τότε άνελάμβαναν πάλι οί κηρατζήδες.
Ό Σκοπός μέ τά ωραία καί πάφθηνα κρασιά ήταν τό σημείο εφοδιασμού.
Οί κηρατζήδες φόρτωναν σέ τουλούμια τών 80 οκάδων τό καλλίτερο μαύρο
κρασί πού τώλεγαν Μπογιαμά, μέ τιμή δέκα έως είκοσι παράδες τήν οκά.
Μέ τήν μυρωδιά του καί τήν γεΰσι του εύφραινε τήν καρδιά. Αυτό τό κρα
σί δέν προλάβαιναν νά τό μεταφέρουν. Τό συνεχές δρομολόγιου τού Μπογιαμά, ήταν : Σκοπός — χωριά καταναλοίσεως. 'Ακόμη καί τό Σαμμάκοβο
έκανε κατανάλωσι σ’ αυτό τό κρασί. Τό ίδιο είδος είχαν κι’ οί Σαρ. Έ κ
κλησιές, έπειδή όμως ήταν μακρύτερα προτιμούσαν τον Σκοπό. Πολύ επι
κερδής δουλειά ήταν καί ή μεταφορά ξυλείας. Μάλιστα τά ξύλα οι ίδιοι τά
έκοβαν καί τά μετέφεραν, έτσι είχαν διπλό κέρδος. Οί μεγάλοι ξυλέμποροι
καλούσαν τούς κηρατζήδες τού Σαμμακοβιού κι’ έ'κλειναν συμφωνητικό, πού
περιείχε τό είδος τού ξύλου, τήν ποσότητα σέ φορτώματα καί τόν χρόνο
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τής παραδόσεως. Μετά τήν συμφωνία έπαιρναν προκαταβολή ένα σεβαστό
ποσό και γύριζαν στο Σαμμάκοβο για νά προσκαλέσουν άλλους κηρατζήδες
καθώς καί ξυλοκόπους στο έργο τής κοπής καί μεταφοράς. Ό αριθμός των
ήταν πάντα ανάλογος τής ποσότητος τής όλης εργασίας. Ά φοΰ κι* αυτοί
συμφωνούσαν έπαιρναν μπροστάντζα μια λίρα για νά κάνουν τις προμή
θειες σέ τρόφιμα. Έκτος απ’ τό ψωμί, έπαιρναν τρόφιμα ξηροφαγίας, έληές,
τυρί, σκόρδα καί κρεμμύδια, λαδόξυδο, κρασί, κανένα μπουκάλι ρακί καί
φασόλια. Πριν αναχωρήσουν κι’ άφοΰ τροχοΰσαν καλά τά τσεκούρια τους,
μαζεύοντο όλοι σ’ ενα καπηλιό γιά νά διασκεδάσουν. Μετά άπ’ τό χουβαρδαλίκι φόρτωναν τά πράγματα καί τραβούσαν γιά τον τόπο τής δουλειάς.
Σάν έφθαναν εκεί φτιάχναν συντροφικές πρόχειρες καλύβες γιά τη νύχτα.
Τήν άλλη μέρα πρωί - πρωί μαζευόντουσαν με τά τσεκούρια τους καί προσηύχοντο γιά τήν καλή έ'κβασι τής εργασίας. Τήν προσευχή συνήθως τήν
έκαμνε αυτοσχεδιάζοντας ό γεροντότερος. Κι’ ύστερα βούϊζε ο τόπος άπ’ τά
χτυπήματα των τσεκουριών. Γινόταν συναγωνισμός καί άγρια άμιλλα ποιος
θά ξεπεράση τον άλλον κόβοντας περισσότερα. Δούλευαν άπ’ τό πρωί μέχρι
τό μεσημέρι όπου ξεκουραζόντουσαν καμιά—δυο ώρες. "Υστερα πάλι ξανάρ
χιζαν μέχρι τό βράδυ· Κάθε μέρα μετέφεραν 10 έως 14 φορτώματα ξυλείας.
Αυτό γινόταν όλη τήν εβδομάδα καί τήν Κυριακή, καθώς καί τις γιορτές
πήγαιναν στά σπίτια τους, νά δουν τις οικογένειες τους καί ν’ άναπαυθοΰν.
'Η δουλειά διαρκοΰσε έως ότου συγκεντρώσουν τήν συμφωνηθεΐσα ποσό
τητα. Καί όταν τέλειωνε μέ γεμάτο πιά τό σακκουλάκι τους άπό χρήματα,
χαρούμενοι καί υγιέστατοι, έφθαναν στο χωριό γιά νά τό ρίξουν στό φα
γοπότι νά ξεκουρασθοΰν γιά νά συνεχίσουν μετά πάλι τήν ίδια σχεδόν τα
κτική. Ώς πού ερχόταν 6 χειμώνας. Λίγο πρίν άπ’ τον ερχομό του έκαναν
τις χειμωνιάτικες προμήθειες, σέ τροφές τών μουλαριών τους καί τών άλ
λων ζώων καθώς καί γιά τήν οικογένειά τους. 'Ο συνήθης τόπος προμη
θειών ήταν τό παζάρι τοΰ Σκεπαστού πού άρχιζε άπ’ τό Μάη καί τέλειωνε
τόν Σεπτέμβρη. "Ομως καί τον χειμώνα οΐ κηρατζήδες δεν μέναν χωρίς
δουλειά. Πότε μέ τά μουλάρια τραβούσαν γιά καυσόξυλο καί πότε ήσαν
αναγκασμένοι νά πάνε χειμώνα καιρό στις Σαρ. Έκκλησιές, γιά νά φέρουν
στά σινάφια πράγματα πού τούς λείπανε. ’Επίσης πήγαιναν καί στό Σκοπό
γιά κρασιά. Πόσες φορές σέ χειμωνιάτικα ταξείδια ξεκινούσαν μέ καλό και
ρό όμως στό δρόμο τούς συναντούσε ή κακοκαιρία καί άναγκάζονταν νά μέ
νουν κάπου δυο καί τρεις ημέρες. Αυτά τά ταξείδια ήσαν μαρτύρια. Τά
μουλάρια βούλιαζαν μέσα στό χιόνι, τά χέρια πάγωναν, οί δρόμοι έκλειναν.
Ή ταν παλληκαρίσιο νά πας μέ τέτοιο καιρό ταξείδι, καί εν τούτοις πήγαι
ναν. Ή ζωή τους ήταν ευχάριστη μ’ όλες τις περιπέτειες καί κανείς δεν πέθαινε άπό άρρώστεια. Ό θάνατος ερχόταν είτε από γεράματα είτε άπό αν
θρώπινο χέρι ή άλλο δυστύχημα. Στήν άρχή είπαμε πώς τό επάγγελμα
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ήταν επικίνδυνο. Μά θά ρωτήσετε ποϋ βρισκόταν ό κίνδυνος, έξω βέβαια
άπ’ τις κακοκαιρίες. 'Ο πραγματικός κίνδυνος τής κηρατζήστικης ζωής ήταν
οι ληστές που τούς παραμόνευαν καί τούς λεηλατούσαν στα δάση καί στις
ρεμματιές, καθώς κι’ οί Βούλγαροι κομιτατζήδες, πού κι’ αυτοί χειρότεροι
από κοινούς ληστάς, ξεγύμνωναν, λήστευαν καί προπάντων σκότωναν, χω
ρίς λόγο ή μέ το παραμικρό. Τά δυστυχήματα κι’ οί φόνοι ήσαν στήν ημε
ρήσια διάταξι. Πολλές ιστορίες σώζονται γύρω άπ’ αυτό τό δράμα τών
Σαμμακοβιτών κηρατζήδων. ΙΙαραθέτομεν δυο τοιαΰτες δοσμένες από τον
αείμνηστο συμπατριώτη μας Κοσμά Ξανθόπουλο, ό όποιος για μια περίο
δο, ίσως την πιο επικίνδυνη, την μεταξύ 1900—Ί910, διετέλεσε κηρατζής.
«Την δουλειά τού κηρατζή την έ'μαθα άπ’ τον πατέρα μου, ό όποιος την
έκανε σχεδόν σ’ δλη του τη ζωή. Σάν τον έχασα, την συνέχισα εγώ, ανα
λαμβάνοντας καί τά ζώα μας. Μεταφέραμε δλων τών λογιών τά εμπορεύ
ματα καί δεν παραμελούσαμε τά ψάρια πού ήταν ένας παράγων σπουδαίος
γιά την ζωή μας. ’Έτσι λοιπόν εκεί περί τά τέλη τού Απριλίου τού 1905
αφού φορτώσαμε καμμιά εικοσαριά μουλάρια μέ ψάρια, μιά παρέα από 12
παλληκάρια τραβήξαμε γιά τις Σαρ. ’Εκκλησίες πού άπέχουν άπ’ τό «Ταλιάνι»
πού είμαστε, περίπου 18 ώρες. Ξεκινήσαμε πρωί πρωί. Ό δρόμος μακρύς,
δμως εμείς ξέραμε πού θά ξεκουραστούμε τρώγοντας καί πίνοντας κοντά
στις δροσερές πηγές. Καί σάν έπεφτε πάλι τό βράδυ, κοντά σέ πλούσιους
χορταρότοπους, γιά νά βοσκήσουν καί νά ξεκουρασθοΰν τά ζώα μας πλα
γιάζαμε, γιά νά σηκωθούμε τό πρωΐ ξανανοιωμένοι. Την ξέραμε τήν δου
λειά καί δεν μάς κούραζε, εξ άλλου ήταν καί τά νειάτα στη μέση. Οί δρό
μοι γιά τις Σαρ. Έκκλησιές, δπως ξέρετε, είναι δύο. Ό πρώτος είναι ό
συντομώτερος. Περνά δε μέσα από άγρια βουνά καί λαγκάδια, διαβαίνει
δάση μέ δέντρα αιωνόβια, μέ μόνη συντροφιά τον ούρανό, τήν γύρω πρα"
σινάδα καί τά γλυκοτράγουδα τών χιλιάδων πουλιών. Οί κηρατζήδες τον
προτιμούν από τον άλλον, γιατί χωρίς κλωθογυρίσματα σέ βγάζει στο Σκο
πό καί στις Σαρ. ’Εκκλησίες. Ό άλλος βέβαια είναι ομαλός καί συναντάς
πολλούς χωριάτες πού πάνε στις δουλειές τους, είναι δμως μακρύς. ’Ε 
μείς προτιμούσαμε τον επάνω δρόμο, πού καί πιο ευχάριστος ήταν καί πιο
σύντομος. Έ τσι λοιπόν μέ τό τραγούδι στο στόμα καί μέ τρελλή χαρά καί
ευθυμία στήν καρδιά, ύστερα από κάμποσες ώρες φθάσαμε στή βρύση «Κ α
ν έ λ λω». ’Εκεί ξεκουραστήκαμε αφού δροσιστήκαμε άπ’ το νερό τής πηγής.
Τό βράδυ στίς «Κριθαριές», ξαπολύσαμε τά μουλάρω νά βοσκήσουν καί
μεΐς άφού δειπνήσαμε, πέσαμε νά κοιμηθούμε στο ύπαιθρο. Τό πρωί τά
πουλιά μάς ξύπνησαν χαραυγή. Μαζέψαμε τά ζώα, τά φορτώσαμε καί προ
χωρήσαμε προς τήν πηγή «Κ α μ ά ρ α», πού άπέχει ένα τέταρτο, γιά νά
τά ποτίσουμε καί νά γεμίσωμε κι’ εμείς τις τσότρες μας. ’Αφού κάναμε
δλες αυτές τις δουλειές, οί σύντροφοι μου πήραν τά άγώγια τους καί προ-
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χώρησαν, ενώ εγώ έμεινα για να πλυνω τή μούρη μου. Ά φοϋ δροσίστηκα
κι’ έβγαλα το μαντήλι μου νά σκουπιστώ κυτώντας την ανατολή που εκεί
νη τή στιγμή ξεπρόβαλε 6 λαμπρός δίσκος, για νά πώ δυο λόγια προσευχής
στον Πλάστη, άντικρΰζω ξαφνικά έ'ναν οπλισμένο μέ μπερντάνκα. Κάνω νά
φΰγω «Γκοσποτίν στόγι τοΰκα» (κύριε στάσου κεΐ), μοΰ φωνάζει. Έ γώ
δμως περιλουσμένος από κρύο ιδρώτα, τρέχω πρός τους συντρόφους πού
δεν βρίσκονταν σέ καλλίτερη θέσι. Γύρω τους καμμιά δεκαριά Βούλγαροι

Ένέδρα ληστών Βουλγάρων.
"Ενα σύνηθες θέαμα Σαμμακοβιτών αγωγιατών.

κομιτατζήδες, άγριοι μέ γένια οπλισμένοι μέ λογής—λογής δ'πλα. Ά φοϋ μάς
πήραν καμμιά εκατοστή μέτρα έξω από τό δρόμο, μάς ζήτησαν τά δπλα μας.
Ε μείς δχι δπλο μά ούτε μαχαίρι είχαμε. Κατόπιν δ άρχικομιτατζής, 6
όποιος μιλούσε Ελληνικά μάς εΐπε νά δώσωμε χωρίς άντίρρησι δτι είχαμε
επάνω μας. Εις περίπτωσι πού κρύβαμε κάτι θά μάς πετσόκοβαν. Ε μείς
αμέσως ανοίξαμε τά φτωχά βαλάντια μας καί τούς δώσαμε τά λίγα γρόσια
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πού είχαν μέσα. Τούπαμε πώς δεν μας έμειναν άλλα, αφού τά είχαμε κάνει
Ιμπόρευμα. ’Εκείνος δμως δεν ικανοποιήθηκε από τό μάζεμα αυτό καί μή
πιστεύοντας στα λόγια μας διέταξε νά μάς βάλουν στη σειρά καί να όρκισθούμε. Τον μόνον πού έξήρεσε ήταν δ Ευθύμιος Βασιλακόπουλος. Ή ταν
ό πιο μικρός πού είχαμε μαζί καί τον είχε συμπαθήσει. "Υστερα έβγαλε
δυο ξιφολόγχες τις έκανε σταυρό καί μάς ανάγκαζε νά τις φιλήσωμε, λέγον
τας: «Κάντε ό'ρκο πώς δτι λέτε είναι αλήθεια». Μετά τον δρκο άρχισε ή
σωματική έρευνα. Ψάχνουν τον πρώτο δεν βρίσκουν τίποτε, ύστερα τον
δεύτερο, τον τρίτο, ως πού έφθασε ή σειρά μου· Νοιώθω τά χοντροκομμένα
χέρια του νά ψαχουλεύουν στο γελέκο μου καί παντού δπου μπορούσα νά
κρύψω κάτι. Ξάφνου απ’ τά βάθη τού γελέκου βγάζει ένα φυσέκι καί ένα
μεταλλίκι. Μά την πίστι μου τά είχα ξεχάσει. Μόλις τά είδε άφρισε απ’ τό
κακό του: «Δεν μού λες σέ παρακαλώ, γιατί έκρυψες αυτό τό μεταλλίκι καί
δέν μάς τό φανέρωσες;». «Συγχώρα με Βοηβόδα μου», τού απαντώ τρέμοντας' δέν θυμόμουν καλά τί είχα στις τσέπες μου, έξ άλλου πάσχω από σε"
ληνιασμό, είπα γιά νά μέ πιστέψη κι’ άν θές ρώτα τοτ>ς συντρόφους μου"Οσο γιά τό φυσέκι τό βρήκα στο δρόμο καί θά τώκανα πίπα». «Φτού νά
χαθής διάβολε, λες καί ψέματα χωρίς κάν νά ντρέπεσαι». ’Αμέσως διατάζει
νά μέ δέσουν σ’ ένα δέντρο. "Υστερα, αφού έ'ψαξε καί τούς υπολοίπους καί
δέν βρήκε τίποτε, τούς βάζει στη σειρά καί μέ φέρνει καί μένα κοντά. Μό'
νο τον Εύθυμη δέν δέσανε πού στεκόταν σέ μιά μεριά κ ι’ έκλαιγε. Σέ λίγο
μ’ έπιασε τό παράπονο κι’ άρχισα νά κλαίω, βλέποντας πώς εγώ ήμουν ή
αιτία αυτού τού κακού. Τό παιδί παρ’ δλον δτι τού είχαν πή πώς δέν τθά
τό πείραζαν, αυτό μέ ρωτούσε: «Θείε Κοσμά, θά μά; κόψουν;» Κι’ εγώ
τί νά πώ νά τό παρηγορήσω, δέν ξέραμε τούς Βουλγάρους; Σέ μιά στιγμή
άκούμε τή βροντερή φωνή τού Άρχικομιτατζή : «Δώσε μου εδώ τήν γιαταγάνα σου καί σηκώστε ψηλά τά κεφάλια σας». ’Εμείς σηκώσαμε τά κε
φάλια μέ πρόσωπα ώχρα καί πελιδνά, ενώ τό αιμα είχε πάει στα πόδια μας.
Αυτός σηκώνει τό μαχαίρι μπροστά στον πρώτο. Ή λθε ή τελευταία μας
στιγμή, δ χάρος φτερούγισε κοντά στο μαχαίρι. Οί καρδιές χτυπούν σάν νά
θένε νά σπάσουν τό στέρνο, νά ξεπεταχθούν, τό μαχαίρι κατεβαίνει, νάτο,
θά πέση στο λαιμό τού πρώτου παλληκαριού. Τότε 6 μικρός Θύμιος, μέ
τον τρόμο καί τήν φρίκη στά μάτια καί μέ μιά τελευταία προσπάθεια των
δυνάμεών του πέφτει στά πόδια τού Ληστάρχου καί κλαίγοντας, παρακαλώντας καί φιλώντας τά πόδια του λέγει: «Μή πατέρα, αμάν αρχηγέ, μή τό
κάμης αυτό κι’ εμείς Χριστιανοί είμαστε, σώσε μας λυπήσου μας». Καί
δόστου νά κλαίη. Αυτό δέν τό περίμενε κανείς. Ή καρδιά τού Κομιτατζή
ράγισε, μέ τά λόγια τού μικρού. Κατέβασε ήσυχα τή μαχαίρα : «Νάχετε
χάρι σ’ αυτό τό παιδί άλλοιώς δέν θά γλυτώνατε. Λύστε τους εκτός απ' αυ
τόν» κι’ έδειξε εμένα. Ή λθε κοντά μου καί μοΰ σφύριξε : «Γιατί βρέ διά2
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βολέ δεν τά έ'δωσες όλα ;» Καί μ’ ένα τόνο γεμάτο φρίκη είπε : «Έ σύ θά
πλήρωσής καί θά σοΰ δείξω εγώ νά κάμνης κι’ δρκο». ’Εγώ τότε αρχίζω
λέγοντας του ότι δέν υπήρχε λόγος νά τοϋ πώ ψέμματα, πώς έπασχα από
σεληνιασμό, Ιξ άλλου ας ρωτούσε καί τους άλλους κι’ αν τον ευχαριστού
σε νά με σφάξη, στά χέρια του ήμουν κι’ άς μ’ έκανε ό',τι ήθελε. Τότε επενέβησαν κι’ οί σύντροφοί μου, επεβεβαίωσαν τά λόγια μου καί τουπαν ακό
μη πώς θάμενε ή οικογένεια μου απροστάτευτη. Τέλος κάμφθηκε καί διέτα
ξε νά μέ ελευθερώσουν. ’Ήμουνα τρελλός από χαρά, τόσο που χάρισα την
ταμπακέρα μου στον ληστή πού μ’ έλυσε άπ’ τά δεσμά. Τελευταία παραγ
γελία του ήταν νά μην ποΰμε απολύτως τίποτε στην αστυνομική αρχή γιά
τά συμβάντα, αλλά μόλις πουλήσωμε τά ψάρια, νά περάσωμε άπ’ τό ’ίδιο
μέρος νά τοϋ δώσουμε τά χρήματα πού θά παίρναμε. Φύγαμε χωρίς νά
κυττάξωμε πίσω. Στό δρόμο σκεπτόμαστε τί νά κάνωμε, νά τό ποΰμε στή
χωροφυλακή ή οχι. ”Αν τό λέγαμε καί τό μάθαινε 6 Άρχικομιτατζής άπ’
τούς Βουλγάρους τών Σαρ. ’Εκκλησιών, αν μάς ξαναβούταγε δέν θά γλυ
τώναμε ”Αν πάλι δέν ειδοποιούσαμε θάταν χειρότερα. Προτιμήσαμε νά τό
ποΰμε. ’Έγινε μεγάλος θόρυβος στήν πόλι. Μεγάλη δΰναμις κινητοποιήθη
κε στον τόπο πού μάς έ'πιασαν κι’ έ'καναν έρευνες στό Βουλγαρομαχαλά,
τοΰ Σαμμακοβίου γιατί υποπτεύονταν τούς Βουλγάρους πού ήξεραν κι’ Ε λ 
ληνικά, χωρίς αποτέλεσμα. ’Εμείς άφοΰ πουλήσαμε τό ψάρι κι’ αγοράσαμε
άλλα είδη, τραβήξαμε άπ’ τον κάτω δρόμο γιά τό Σαμμάκοβο όπου εκεί
διηγηθήκαμε τό δράμα μας στούς συμπατριώτες. Κι’ αυτό τό δυστύχημα
τέλειωσε χωρίς κακό, χωρίς αίματα». "Ομως δέν γινόταν πάντα έτσι. "Υστε
ρα από έξη μήνες άπ’ τό κακό συναπάντημα πού διηγηθήκαμε πάρα πάνω
τον Όκτώβρη τοΰ 1905 έ/ινε κάτι φοβερό. Δεκατέσσερα παλληκάρια ξεκί
νησαν γιά τις Σαρ. Έκκλησιές γιά ψώνια. Φτάσανε έκεϊ καί τήν πρώτη
βραδυά κοιμήθηκαν στό ξενοδοχείο τοΰ Άμπατζόγλου. Τήν δεύτερη μέρα
ψώνισαν τρόφιμα καί ξεκίνησαν. Τό βράδυ διενυκτέρευσαν στό Σκοπό κ ι’
από κεΐ γιά τό Σκεπαστό, γιά νά πάρουν καί τον Θεόδωρο I. Σπυρίδων, ό
όποιος όταν έπήγαινε τον έπιασε ελονοσία καί παρέμεινε· Τά δεκατρία παλ
ληκάρια πήραν τον επάνω δρόμο γιά συντομώτερα. Κοντά προς τήν Βελίκα,
μέσα στ’ απέραντα δάση καί τ’ άγρια βουνά, τούς είχαν στήσει καρτέρι οί
Κομιτατζήδες, τούς έ'πιασαν καί τους έδεσαν καί τούς δεκατρείς κι’ έτσι
δεμένους τούς τράβηξαν σ’ απάτητο μέρος, πού μόνο άγρια θηρία τριγυρνάνε. Έ κεΐ άφοΰ τούς κατέκλεψαν καί τούς έδεσαν σφιχτά τούς κα·
τεκρεούργησαν· Στό Σαμμάκοβο περίμεναν οί γονείς τήν επιστροφή τους
τήν προσδιωρισμένη ημέρα. Σέ δυο μέρες έρχεται ό Θεόδωρος άπ’ τό Σκε
παστό, όπου περίμενε κάμποσες μέρες καί δέν ήλθαν νά τον πάρουν. Αυτός
νόμισε πώς πήγαν από τον πάνω δρόμο καί έτσι σηκώθηκε κι’ ήλθε μόνος.
Τηλεγραφούν στις Σαρ. Έκκλησιές καί ρωτοΰν. ’Απαντούν ότι έφυγαν από
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εδώ καί τρεις μέρες. Ρωτούν στο Σκοπό, παίρνουν τήν ίδια άπάντησι. Ή
ελπίδα υποχωρεί καί τήν θέσι της τήν παίρνει ή στενοχώρια. Μαΰρα φίδια
μπήκαν στις ψυχές των γονιών. Τέλος ειδοποιούν τάς άρχάς Τυρνόβου. Α 
μέσως απ’ έκεΐ στέλνουν στρατό ν ’ άναζητήση τους κομιτατζήδες. Τους πε
τυχαίνει κοντά στα Βουλγαρικά σύνορα. Μιά πεισματώδης μάχη συνήφθηκε μεταξύ ληστών καί στρατού. Δυο κομιτατζήδες σκοτώθηκαν, πολλοί τραυ
ματίσθηκαν κι’ οί άλλοι, ά'μα είδαν τά σκούρα, παράτησαν τά μουλάρια
τών παιδιών πού κρατούσαν φορτωμένα καί τώσκασαν στο Βουλγαρικό έδα
φος. Οί Τούρκοι πήραν τά ζώα κι’ αμέσως τηλεγραφούν στο Σαμμακόβι
νά έλθουν νά τά παραλάβουν. ’Έτσι κι’ έγινε. Όμως τά παιδιά ; "Αρχισαν
νά ψάχνουν παντού. ’Ανάστατος δλη ή περιοχή Σαμμακοβίου καί Τυρνόβου.
Τέλος ύστερα από δυο μήνες, κάποιος χοιροβοσκός τά βρήκε στον ερημότο
πο. Ήλθε, ειδοποίησε καί μέ τήν βοήθεια τού χοιροβοσκού βρήκαμε τά
άπομεινάρια επάνω σε σανίδες πού τούς είχαν πετσοκόψει οί κακούργοι·
Φορτώσαμε τά κόκκαλα καί τά ρούχα σε κόφες καί τραβήξαμε γιά τό χω
ριό, όπου άνδρες γυναίκες καί παιδιά περίμεναν έναγιονίως. Σάν μπήκαμε
στο Σαμμάκοβο μαύρος θρήνος ξεσηκώθηκε. Τά κλάματα καί τά στηθοκτυ
πήματα τών συγγενών καί φίλων, είναι άδιίνατο νά περιγράφουν. ’Αφού
έψάλλη ή νεκρώσιμος ακολουθία, τούς θάψαμε όλους σ’ ένα κοινό λάκκο. Τά
όνόματά τους τά έχουμε αναφέρει. Ό μόνος πού γλύτωσε ήταν εκείνος πού
τον έπιασε ή θέρμη. Άλλοιώς τά ιθύματα θά ήσαν δεκατέσσερα. ’Απ’ αυ
τά νοιώθετε πόσους κίνδυνους είχε ή δουλειά τού κηρατζή καί μέ πόσο
τρόμο ζούσαν γιά νά βγάλουν τό ψωμί τους. Μ’ δλον τούτο κανείς δεν αγά
πησε τόσο τή δουλειά του, όσο ό κηρατζής.
Ά νΘ ρ α κ ο τΐο δ ο Ι
Τό Σαμμάκοβο είχε καί άφθονα δάση, μέ ξύλα κατάλληλα γιά τ'λοτομία καί κατασκευή ξυλανιθράκων. Σάν άρχισε ή επεξεργασία τού σιδηρομεταλλεΰματος, χρειαζόταν θερμότης μεγάλη γιά νά λυώνη τό μετάλλευμα. Τό
σκέτο ξύλο δέν έδινε τήν άπαιτούμενη θερμότητα. "Ετσι άρχισε ή χρησιμο
ποίησή τού ξυλοκάρβουνου, πού ήταν δ'τι χρειαζόταν γιά τή δουλειά τους.
Στήν αρχή υπήρχαν καρβουνιάρηδες, μά ό'χι σάν ξεχωριστοί βιοτέχνετ, αλ
λά μέσα στά πλαίσια τών εργοστασίων καί γιά τήν έξυπηρέτησι αυτών. Τό
μεροκάματο ήταν τό ίδιο μέ τών μεταλλουργών. "Οταν όμως σταμάτησαν τά
Ότζάκια, δ κόσμος έπεσε σ’ ένα σωρό άλλες δουλειές, καί μιά άπ’ αυτές
πού ήξεραν ήταν ή υλοτομία καί ή ξυλανθράκευσι. Ή πρώτη ύλη, τό δένδρο,
υπήρχε άφθονη. Λιμάνι γιά τήν εξαγωγή προς τήν Κων)πολι, ή οποία
απορροφούσε εκατομμύρια οκάδες ήταν τής Νιάδας, ή οποία συνέδραμε
τό έργο. Δέν έμεινε παρά ή θέλησις. ’Αλλά κι’ αυτή δέν έλειψε ποτέ.
’Έτσι οί καρβουνιάρηδες, πού δέν άπεκλείετο νά είναι καί γεωργοί ή κηρα-
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τζήδες, τήν άνοιξι άρχιζαν τήν ετοιμασία για την κοπή των ξύλων καί την
προεργασία για ξυλανθράκευσι. Μαζί μέ τούς γυιούς ή έργάτας, έκοβαν ξυ
λά καί τά μετέφερναν κοντά στον τόπο για τήν άνθρακοποίησι. Τον έ'λεγαν
«Μουτζιά». ’Αφού λοιπόν μάζευαν δσα ξΰλα θέλανε, άνοιγαν τήν μουτζιά
σκάβοντας. Ή δουλειά είναι κοπιαστική για νά χωρέση ό λάκκος τέσσερις
πέντε χιλιάδες οκάδες ξυλά. Μετά τό άνοιγμα αρχίζουν τό στήσιμο των ξύ
λων όρθια σχεδόν ώστε νά σχηματισθή τό «Κουγί», ή θυρίδα ή μοναδική
γιά νά παίρνη αέρα μέσα καί νά διατηρήται ή πυρά. "Υστερα τοποθετούν
τά ξυλά κι’ άφοΰ γίνη ένας μεγάλος σωρός, τότε μέ βλάχνους (φτέρη) καί
μέ χλωρά κλαδιά σκέπαζαν τό σωρό, κι’ υστέρα άπ’ αυτό ρίχνουν χώμα.
Προσπαθούν νά τον σκεπάσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε από πουθενά νά
μήν παίρνη άέρα, διότι τότε τά ξΰλα καίγονται δεν γίνονται κάρβουνα αλ
λά στάχτη. Δέκα μέρες καί πλέον κρατάνε αυτού τού είδους οί δουλειές.
Κατόπιν χώνουν άπ’ τό μοναδικό κουγί ξερόκλαδα πού αρπάζουν αμέσως
φωτιά. Τότε πιά ό άνθρακοποιός παίρνει έ'να δαυλό αναμμένο κι’ άφοΰ γυρίση προς τήν ανατολή κάνει τό σταυρό του καί δέεται στο Θεό, νά τού
διαφυλάξη τό κανονικό κάψιμο μέχρι τέλους τού καπνίσματος καί νάχη κα
λή επιτυχία Μετά τήν προσευχή σάν μπουρλοτιέρης, σπρώχνει τό αναμμέ
νο ξύλο μέσα στο κουγί. Σχεδόν πάντα τά καταφέρνουν, καμμιά φορά όμως
παρ’ όλη τήν καλή προσπάθεια, χαλούν καί πάει χαμένος ό κόπος. Τότε εί"
ναι νά τούς λυπάσαι. Γιά μέρες είναι αμίλητοι μιά καί χάσανε «τσάμπα και
βερεσέ», όπως λένε τόσο χρόνο. IV αυτόν λοιπόν τον λόγο ό καρβουνιάρης
στέκεται μερόνυχτα κοντά κΓ επιβλέπει μή συμβή τό κακό. Περιμένει εως
δτου καπνισθή καλά τό ξύλο καί σβΰσει μόνο του σιγά σιγά. Τότε τά άφίνουν δυό-τρεΐς ήμερες νά κρυώσουν καλά καί παίρνοντας τήν «Κριμπάτσα»
ένα είδος τσουγκράνας καί φορώντας ένα ζευγάρι παληοπάπουτσα ξεσκεπά
ζουν τήν μουτζιά. ’ Αρχίζουν νά τραβούν τά χώματα, τούς βλάχνους καί
τά μισοκαμμένα κλαδιά, αφού τά καθαρίσουν, βγάζουν προσεκτικά τό κάρ
βουνο. Ή χαρά τους δ'ταν πετΰχουν δεν περιγράφεται, πηδούν, γελούν,
χορεύουν γύρω άπ’ τό σωρό. Δεν μπορείτε νά τούς νοιώσετε, άν δεν τούς
δήτε άπ’ τήν άρχή τής κοπιαστικής αυτής εργασίας. Μετά τά φορτώνουν
καί τρέχουν ποιος θά κατεβάση πρώτος κάρβουνα στον Τσορμπατζή τους,
τον καρβουνέμπορα, γιά νά πάρη τό φιλοδοόρημα· Αυτή τήν εποχή έβλεπες
χιλιάδες κάρα, ζώα καί άλλα υποζύγια κατάφορτα άπό κάρβουνα νά κατε
βαίνουν στή Νιάδα καί στον "Αγιο Παύλο γιά νά τά παραδώσουν στους
γραμματικούς τών εμπόρων. Αυτοί τούς έδιδαν άποδείξεις παραλαβής πού
έπήγαιναν στους εμπόρους νά πληρωθούν. ’Εκείνοι πού κέρδιζαν τά πιο
πολλά άπ’ αυτή τή δουλειά ήσαν οί έμποροι, άντιθέτως προς τούς κυριώτερους συντελεστάς τής παραγωγής. Αυτή πάνω-κάτω ήταν ή σκληρή δουλειά
τού καρβουνιάρη.
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Στο Σαμμάκοβο ή καλλιέργεια τής γης στην αρχή, ήταν ψυχαγωγία.
Ή ταν ας πούμε τό «Χόμπν» τους, ή ξεκουραστική άπασχόλησις. Οί δου
λειές πήγαιναν καλά στα μεταλλεία κι’ έβγαινε πλούσιο το καθημερινό. *0
λαός διασκέδαζε, γλένταγε καί γελούσε. Επειδή δ'μως συν τφ χρόνφ πλήθσιναν οί ανάγκες κι’ οί απαιτήσεις γιά μια πιο άνετη ζωή, έχοντας μάλι
στα ό καθείς αρκετή γη καλλιεργήσημη καί θέλοντας νά ίκανοποιή τις επι
θυμίες του, έφερε καί φύτεψε αμπέλια καί όπωροφόρα δέντρα, καλλιέργησε
μποστάνια, καί τά κηπουρικά ώστε νά έχη φρέσκα καί δροσερά εκείνα που
αναγκαζόταν νά άγοράζη άπ’ τους κηρατζήδες. "Ετσι άρχισε σιγά-σιγά ή
σχέσις μέ την καλλιέργεια τής γής, μά ό'χι πάλι στά σοβαρά καί μέ ζέσι.
Την γεωργία, την πήραν πιο σοβαρά υστέρα άπ’ την εξής ανάγκη πού γεν
νήθηκε : Ή τροφή γιά τούς ανθρώπους τού Σαμμακοβιοϋ κουβαλιόταν
μέ τά αγώγια πού πηγαινοέρχονταν καί φέρνανε τά άπαιτούμενα. "Ομως
τά ζώα; Στην αρχή ήταν λίγα καί ή δαπάνη νά κουβαλούν καί γι’ αυτά
από μακρυά τήν τροφή τους δεν φαινόταν. "Οταν δμως πλήθυναν αυτά,
καί οί δαπάνες, άρχιζε ό καθένας νά τό ύπολογίζη. ’Αναγκάζονταν νά
ξοδεύουν περισσότερα γιά τά ζώα άπ’ δ,τι γι’ αύτοί’ς τούς ίδιους. Τότε
σκέφτηκαν νά εκμεταλλευθοΰν μερικά παληοχώραφα πού βρίσκονταν στην
περιφέρεια. Στά εγκαταλελειμμένα χωράφια τού Προφήτη Ή λία, τού 'Αγίου
’Αθανασίου, τά χωράφια τού 'Αγίου Ίωάννου τού Μουρτατιανοϋ καί τής
Καραβιζύης, έσπειραν σπόρους καταλλήλους γιά τροφή τών ζώων. Τά απο
τελέσματα τής καλλιέργειας αυτών τών χωραφιών υπήρξαν περίφημα. Οί καρ
ποί τών γεωργικών κόπων ήσαν τριπλάσιοι από τις ανάγκες. ’Έτσι χάριν
τών ζώων καί μόνον, άνεπτύχθη ή γεωργία στην αρχή, διότι οι άνθρωποι
τού τόπου δεν είχαν ανάγκη νά μάθουν τή γεωργική τέχνη γιά νά ζήσουν.
"Ομως δταν τό 1878 συνέβη τό μεγάλο κακό στον τόπο κι’ έχασαν οί κά
τοικοι γιά πάντα τήν πηγή τής ευτυχίας τους, βρέθηκαν σέ άπόγνωσι. Ρ ί
χτηκαν λοιπόν κι’ αυτοί σ’ εκείνο πού πάντα ό άνθρωπος στρεφόταν στις
δύσκολες στιγμές, στη μητέρα γή. ’Έγιναν οί περισσότεροι γεωργοί καί
καρβουνιάρηδες μαζί. Τήν γεωργία τήν βοήθησαν πολύ ν’ άναπτυχθή οί
Τσορμπατζήδες πλούσιοι αστοί, προς δφελος δικό τους βέβαια. "Οσοι είχαν
ν’ αγοράσουν ζώα, έχει καλώς, οί άλλοι δμως αναγκάστηκαν νά τά δανείζωνται γιά τή σπορά καί τήν μεταφορά άπ’ τούς προύχοντας, οί όποιοι τρυ·
γοϋσαν μιά χαρά μέ τήν σειρά τους τούς άμοιρους κι’ αγράμματους γεωρ
γούς. ’Επίσης σπουδαιότατη οίθησι προς τήν γή έδωσε τό ξεχέρσωμα τού
λόγγου. ’Έτσι λοιπόν οί πρώην σιδηρουργοί καί μεταλλωρύχοι μετετράπησαν σέ εξαίρετους γεωργούς, υποδεικνύοντας έτσι τό ρητό «ή πενία τέχνας
κατεργάζεται». Ή δουλειά τών γεωργών άρχιζε άπ’ τήν άνοιξι καί τέλειωνε
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μέ την αρχή τοΰ χειμώνα. Ή δουλειά ήταν σκληρή κι’ επίμονη. Οί γεωρ
γοί ήσχολήθησαν μέ την καλλιέργεια πολλών προϊόντων τής γης. Πρώτα μέ
τό σιτάρι, τό κριθάρι, την σίκαλη και τ’ άλλα δημητριακά μέ τον αραβόσι
το (την βλάσκα, δπως την έ'λεγαν) τά όσπρια, ιδίως φασόλια, την άμπελο
καί τά δέντρα καί τέλος μέ τό λινάρι. Σ’ δλα πρόκοψαν. Μόλις έφευγε ό χει
μώνας κι’ άρχιζε νά καλλιτερεΰη ό καιρός, εκεί κατά τά τέλη τοΰ Μάρτη οί
ΡετσιπέροιΗ
" μας ξεκίναγαν για σπορά των οσπρίων τής βρώμης τής σίκαλης
καί τής βλάσκας. Σύμφωνα μέ τά έθιμα κάνουν τις προμήθειες τους γι’
ανθρώπους καί ζώα, φορτώνουν τ’ απαραίτητα επάνω στ’ αμάξια καί ξεκι
νούν για τον λόγγο, ν’ άρχίση ή σπορά. Ξεκινούνε μέ χαρά γ ι’ αυτήν τήν
ίεροτελεστεία τής άνοίξεως. Παντού άκούς εκείνο τό: «Γιά πού μέ τό καλό
σαν θέλει ό Θεός;» καί κείνη τήν λαχταρισμένη άπάντησι: «Γιά τον λόγγο
μας». “Οσοι είχαν ζευγάρια ζώα έσπερναν άνετα καί άφθονα. ’Εκείνοι
πάλι που δέν είχαν ξέπεφταν στο Ντιμησιαρίκι (τό εξ ήμισείας clemi). Βοη
θούσε ό έχων αλέτρι καί ζώα αυτόν που δέν είχε. Χώριζαν τις δουλειές με
ταξύ τους, άλλος θά τσαπίση κι’ δλοι μαζί στο θερισμό καί στ’ αλώνισμα.
Στο τέλος γινόταν ή ανάλογη μοιρασιά μεταξύ τους μέ πνεύμα αδελφικό.
Ή σπορά τελείωνε μέσα σέ 10 τό πολύ 15 μέρες, κΓ οί άνδρες έτρεχαν στα
δάση καί στις Μουτζιές γιά κάρβουνα. Έ ν τφ μεταξύ οί βλάσκες καί τά
φασόλια μεγάλωναν. Κοντά σ’ αυτά δμως άνεπτύσσοντο καί τά ζιζάνια καί
τ’ άλλα χόρτα πού πήγαιναν νά πνίξουν τή σπορά. ’Έπρεπε τότε νά γίνη
τό ξεκαθάρισμα καθώς καί τό τσάπισμα καί τό κουκούλωμα τής βλάσκας
καί τών φασολιών. Τήν αρχή, πολλές φορές τήν έκαναν οί άνδρες, δμως τήν
πραγματική ευθύνη τήν είχαν οί γυναίκες. Αυτές άνελάμβαναν τό τσάπισμα
καί τό κουκούλωμα καί σαν δέν πρόκαμαν μονάχες τους έπιαναν εργάτριες,
μέ μεροκάματο τρία γρόσια καί τό φαγητό τους μεσημέρι καί βράδυ. Αυτό
γινόταν γιά νά μπορούν οί άνδρες ν’ ασχοληθούν απερίσπαστοι στήν άνθρακοποιία. Είναι υπέροχο τό θέαμα τών άσπροφορεμένων γυναικών πού
τσαπίζουν καί κουκουλώνουν. Λάμπει ψηλά δ ήλιος καί αστράφτουν οί
άσπρες στολές πού κινούνται μ’ ένα ρυθμό προς μιά κατεύθυνσι. ΚΓ άν
πάλι τις πλησιάσης, θά δής τήν ευτυχία καί τήν χαρά ζωγραφισμένη στά
πρόσωπά τους, πού τά προφυλάσσουν μήν τ’ άρπάξη δ Μαγιάτικος ήλιος.
Κι’ ύστερα τό βράδυ, μαζεμένες δλες γύρω άπ’ τή φωτιά, πού βράζει δ
δίφτος τό τσουκάλι (χύτρα μέ δύο αυτιά) μέ τό αχνιστό φαγί, περιμένουν
κουρασμένες κι’ ευχαριστημένες νά δειπνήσουν. Ή πήτα πού ψήθηκε, τό
νόστιμο φαΐ πού μοσχοβολά καί τό κρασάκι πού βρίσκεται στήν τσότρα,
πού θά τούς δώση ευθυμία, κάμνουν αυτές τις γυναίκες νά νοιώθουν τέ
τοια χαρά πού είναι δύσκολο νά περιγραφή μέ λόγια. Μόνο δ μουσουργός
Οί γεωργοί.
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δ ζωγράφος, κ ι’ ό ποιητής μπορεί να συλλαβή κάπως αυτό πού νοιώθουν
καί δείχνουν τα πρόσωπά τους. Μετά το φαγητό σχημάτιζαν μεγάλες πα
ρέες γύρω από φωτιές καί τραγουδούσαν ή έχόρευαν μονάχες τους πείράζοντας ή μια την άλλη. Τις Κυριακές πάλι πήγαιναν στο χωριό για νά ίδοΰν
τούς άνδρες τους, τούς πατεράδες καί τ’ αδέλφια τους καθώς καί τά παι
διά τους. Μαζεύονταν στο κατάλληλο μέρος για νά χορέψουν καί νά τρα
γουδήσουν. Καί σάν τελείωνε τά τσάπισμα καί τό κουκοΰλωμα οί άνδρες
τότε κατέβαιναν κι’ έπαιρναν τα θηλυκά τής οικογένειας καί γύριζαν δλοι
μαζί στην πατρίδα. Έ ν τφ μεταξύ τά ζευγάρια των ζώων έβοσκαν ελεύθε
ρα, δλο αυτό τό διάστημα, γιά νά δυναμώσουν ώστε νά μπορούν ν’ αντιμε
τωπίσουν τις μετέπειτα σκληρές δουλειές τού αλωνίσματος καί τής μεταφο
ράς των ανθράκων.
Θέρισμα κ ι ’ Αλώνισμα. Μά δέν προλάβαιναν νά κάτσουν οι κάτοικοι,
ερχόταν ταχιά ό χρόνος τού θερίσματος. Οί άνδρές μάλιστα βρισκόταν σ’
αδιέξοδο αυτή τήν εποχή. Ά π ’ τή μια ήταν ή μεταφορά καί ή παράδοσι
των κάρβουνων κι’ από τήν άλλη τό θέρισμα καί τ’ αλώνισμα τών γεννη
μάτων. Δυο μήνες κρατά τό θέρισμα καί τ’ αλώνισμα. Μαζεύεται δλη ή
οικογένεια στά χωράφια, πού κατακίτρινα, ολόχρυσα γέρνουν τά μεστά
στάχυα, περιμένοντας τό δρεπάνι τού θεριστή. ΓΙρίν αρχίσουν τό θέρισμα,
οί φαμίλιες κάνουν πρώτα μιά ευλογία καί ευχαριστία πρός τό Θεό κι’ ύ
στερα αρχίζει τό δρεπάνιασμα. Τά στάχυα πέφτουν μέσα στις αγκαλιές πού
τά κάνουν δεμάτια. "Αμα τελειώση αυτή ή δουλειά καί οί σταχυομαζώχτρες
μαζέψουν δ,τι έπεσε στή βιάσι, φορτώνουν τά δεμάτια στ’ αμάξια καί τά
μεταφέρουν έξω άπ’ τήν κωμόπολι δπου ό κάθε γεωργός έχει τ’ αλώνι του.
Κι’ αφού τό ξυρίσουν, δπως λένε, αρχίζει τό πανηγύρι τού αλωνίσματος.
Τό τί γινόταν κατά τό αλώνισμα δέν είναι εύκολο νά περιγραφή. Τήν δου
λειά αυτή, οί άνδρες κι’ οί γυναίκες, μά προπάντων τά παιδιά τήν έπαιρ
ναν γιά παιχνίδι. Ό πως δλα τ’ αλώνια ήταν κοντά άκουγες μέσα στούς
πιο ζεστούς μήνες τήν φωνή τής ζωής.
Ή ταν ένα υπέροχο θέαμα. Πρώτη δουλειά νά σκορπιστούν τά δεμά
τια άπ’ τις θυμωνιές μέσα στ’ αλώνι κι’ ύστερα νά μπουν τά βόδια ή τά
άλογα, ζευγμένα στις δουκάνες ξύλινο βαρύ επίπεδο εργαλείο σάν πόρτα, μέ
τσακμακόπετρες από κάτω, πού έτριβε καλλίτερα τό γέννημα. Τά αγόρια
καί τά κορίτσια κάθονταν επάνω στις δουκάνες γιά βάρος καί φώναζαν δυ
νατά : «α μπρε βοκή, ντέ βρέ βοκή» (μικρός βοϋς = βώκος). Οί άνδρες
κι’ οί γυναίκες κρατούσαν τά ζώα καί τά πήγαιναν γύρω-γύρω. Αυτό κρα
τούσε έως τό μεσημέρι. Τότε άφίνανε τά ζώα νά βοσκήσουν, αυτοί δέ νά
φάνε καί νά ξαποστάσουν. Μετά τό φαγητό άρχιζαν πάλι. Αυτή ή δουλειά
σταματούσε στις 5 περίπου τ’ απόγευμα. Τότε τά μέν ζώα τά στέλναν νά
βοσκήσουν μέχρι τις 9 τό βράδυ μέ τή δροσιά, αυτοί δέ άρχιζαν μέ τά έρ-
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γαλεΐα τους νά μαζεύουν γρήγορα το άχυρο μαζί μέ τον καρπό. "Υστερα
μέ τό λίχνισμα στον αέρα μια καί δυο φορές καί μέ τό πέρασμα απ’ το
δρεμόνι, τό μεγάλο κόσκινο, καθάριζε οριστικά τό γέννημα. Σαν τέλειωνε
κι’ αυτή ή εργασία, περνούσε δ «Μουκατατζής» δ έφορος, για νά πάρη
τό Μουκαντά, τον φόρο τής δεκάτης. Κι’ αφού έπαιρνε τό αναλογούν γιά
τό κράτος σύμφωνα μέ τό νόμο, έδινε τήν άπόδειξι, ότι ό τάδε γεωργός
έ'δωκε τον Μουκαντά τού σταριού. Μετά άπ’ αυτό τον έλεγχο ήταν ελεύθε
ρος νά μεταφέρη τον καρπό καί τ’ άχυρο στο σπίτι του. Καί οί κόποι τού
γεωργού δέν σταματούσαν, συνέχιζαν τήν ασχολία μέ τά κάρβουνα. ”Αν
τέλειωναν γρήγορα μ’ αυτά περίμεναν τον καιρό τού μαζέματος των οσπρίων
καί τής βλάσκας, αν ό'χι τότε άφηναν πάλι τις γυναίκες νά φροντίσουν.
Τό μ ά ζ εμ α τω ν φ α σ ο λ ιώ ν κ α ί ά ρ α β ο α ίτο ν . Δέν προλάβαιναν νά
ξανασάνουν, καί νάσου κατέφθανε ή δουλειά τής συλλογής των άλλων προϊ
όντων τού τόπου, των φασολιών καί τού αραβοσίτου. Μετά τής ΙΙαναγίας,
τό δεκαπενταύγουστο, άρχιζε πρώτα ή δουλειά τού μαζέματος τών ξηρών
φασολιών. Κι’ αμέσως μετά στά τέλη τού Αΰγούστου ερχόταν τό μάζεμα
τής βλάσκας. Επειδή είχε πιά τελειώσει κάθε άλλη ασχολία, πέφτανε όλοι
μαζί σ’ αυτή τή δουλειά. ’Αφού έκαναν όλοι τις κουμπάνιες τους ξεκίναγαν
γιά τον λόγγο. Γέμιζε δ τόπος άπ’ αμάξια, καί κάρρα, μουλάρια κι’ άλογα,
δλα φορτωμένα καί πεζούς πού τραβούσαν γιά τό μάζεμα τής βλάσκας. Οί
πεζοί έπαιρναν τό συντομώτερο δρόμο γιά τό λόγγο, τον δρόμο πού περ
νούσε άπ’ τά τσιφλίκια «Πολοβίνκα». Έκεΐ έφθαναν πρώτα καί προετοί
μαζαν τις καλύβες δπου θά έμεναν. Καμμιά δουλειά, δέν άρχιζε χωρίς τήν
επίκλησι τού Θεού, χωρίς τό ευλογητό πού (ονομάσθηκε έτσι άπ’ τήν ευχή
πού λέει: «Ευλογητός δ Θεός ήμών πάντοτε . . .»· "Έτσι μήτε τό βλασκο
μάζεμα γινόταν χωρίς νά μαζευτούν δλοι καί νά κάμουν τήν θρησκευτική
άρχή. Κι* ύστερα άμέσως χυμοΰσαν στά χωράφια. Μπροστά πήγαιναν οί
άνδρες μέ τις «τσεκμίδες» τους, τά δρεπανοειδή μαχαίρια κι’ έκοβαν τις
βλάσκες. ΓΙίσω έρχονταν οί γυναίκες καί τά παιδιά πού τις μάζευαν μέσα
σέ καλάθια. Μετά τό τρυγητό αυτό μετέφερναν μέ τον άραμπά σέ κατάλ
ληλα μέρη, πού είχαν διαλέξει τήν βλάσκα. Τά μέρη πού προτιμούσαν
ήταν τής Καλομηλιάς, τού Σαράφη, τό τσιφλίκι τού Πολυχρόνογλου καί
τού Φουρνιτσιού. Ε κεί άρχιζε τό καθάρισμα καί τό ξεπρούλιασμά της (ξε.
φύλλισμα). Τήν άπλωναν στον ήλιο γιά νά ξεραθή μαζί μέ τά φασόλια,
πού άφού τά στέγνωναν έσπαναν μέ ξύλα τό φλοιό τους· Μετά τό στέγνωμα
τις βάζουν παρτίδες-παρτίδες στις «Λεσιες» ένα είδος οργάνου σάν τραπέζι
στερεό, πού έχει άντί γιά σανίδες, πλέγμα από βέργες λεπτοκαρυδιάς. ’Ε
πάνω στο πλέγμα βάζουν τις βλάσκες. Δυο άτομα άρχίζουν νά τις κοπα
νούν. Ή βλάσκα αναγκάζεται νά θρυμματισθή καί τότε πέφτει άπ’ τις χα
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ραμάδες τής λεσιάς χάμω. "Υστερα μ’ ένα εργαλείο τό ντρουμούκι (τσου.
γκράνα) καθαρίζουν την πεσμένη βλάσκα από τά μικροκοτσανάκια. Μετά
τήν περνούν απ’ τό «δρεμόνι» τό κόσκινο. Κι’ άφού καθαρισθή τελειωτικά
την απλώνουν νά λιαστή λίγες μέρες, υστέρα πάλι τήν μαζεύουν σέ σωρούς
καί τήν αερίζουν μέ τά φτυάρια γιά νά καθαριστή άπ’ τό άνθος πού βγά
ζει μονάχο του. Κατόπιν, τήν ξαναπλώνουν καθημερινώς στον ήλιο νά λιά
ζεται μαζεύοντάς την τό βράδυ, προφυλάσσοντάς την έτσι από τήν υγρα
σία κι* απ’ τή βροχή, πού μπορεί νά ξεσπάση. Κι’ ύστερα ερχόταν πάλι <5
Μουκατατζής μέ τις πουσοΰλες του. ’Έτσι γινόταν τό μάζεμα τής βλάσκας.
Μά δεν θά ξεχάση κανείς τά βράδυα. Συγκεντρωμένοι νηοί καί νηές γύρω
από φωτιές πού φώτιζαν τά ψημένα πρόσωπα, τραγουδούσαν, καί τά τρα
γούδια αντηχούσαν μέσα σ’ ολάκερο τον λόγγο. Χόρευαν εκείνους τούς χιλιοζηλεμένους χορούς. Οί χαρωπές φωνές τόσων νέων έδινε μιά παράξενη
ζωή στις νύχτες αυτές. "Αμα σουρούπωνε καί καθώσουν σέ κανένα ψήλωμα
άκουγες τά μουγκανίσματα των βωδιών, τά σγρουξίματα τών γουρουνιών,
τά χρεμεντίσματα τών αλόγων καί τά βελάσματα τών προβάτων, πού μαζί
μέ τις ανθρώπινες φωνές ανακατεμένα, νόμιζες πώς ήταν μιά μεγάλη προ
σευχή άπ’ δλα τά ό'ντα προς τον ουράνιο Κτίστη. ’Έβλεπες τις αναμμένες
φωτιές, πού έβραζαν τό φαί τού εργάτη τής γής, σάν πυρσούς πού λαμπύ
ριζαν μέσα στο χάος συνταυτίζοντας τήν λαμπρότητά τους μέ τ’ άστρα τ’
ουρανού πού φεγγοβολούσαν άπ’ τό μεγάλο θόλο προς τούς κουρασμένους
τής γής. Κι’ αν τύχαινε νά περάση άπό κεϊ κανένας ξένος γινόταν μέ χαρές
δεκτός. Καί φρόντιζαν νά τον ευχαριστήσουν προσφέροντάς του ό,τι είχε
τό λιτό κελλάρι τους. Κι’ έτσι τέλειωνε κι’ αυτή ή πρωτοφθινοπωρινή ερ
γασία, γιά νά έλθη άλλη κι’ άλλη πριν άπό τό χειμωνιάτικο πλάκωμα, μέ
τή σπορά τού σταριού καί τού κριίίαριού.
ΓΓ ο

.V tv ip t.

Είπαμε πώς οί Σαμμακοβίτες σπέρνανε καί λινάρι. "Ομως μόνο τό
σπέρνανε καί στο τέλος τό φόρτωναν στ’ αμάξια γιά νά τό μεταφέρουν
στεγνωμένο. Τις άλλες δουλειές τού λιναριού τις είχαν άναλάβει οί γυναί
κες. Τό λινάρι είχε πολλούς μπελάδες κι’ έδινε μεγάλο κόπο στις γυναίκες,
δμως κι’ αυτό τράβαγε... τού λιναριού τά πάθη άπ’ τις γυναίκες. Τό λι
νάρι τό έσπερναν κοντά στις λίμνες μέσα στο νερό, γιατί χρειάζεται άφθο
νο γιά ν’ άναπτυχθή. "Αμα έσπέρνετο, ύστερα άπό λίγο άρχιζαν τις φρον
τίδες τους οί νοικοκυρές. Πέντε έως έξη μήνες ήσαν υποχρεωμένες νά καταγίνωνται μέ τό λινάρι. Πρώτη δουλειά τους, μόλις μεγαλώσει καλά, ήταν
νά τό βγάλουν άπ’ νά λιναρυχώραφα. Μόλις τώβγαζαν άπ’ τό νερό άρχιζαν
τά βάσανα· Τά κάνανε μικροδεμάτια καί μέ τόν «κόπανο», βαρύ ξύλινο ερ
γαλείο, τά χτυπούσαν. Μετά άπ’ αυτό τό πρώτο βαρυοχτύπημα, τά ξανα
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βάζανε στο νερό. Τ’ άφιναν νά «λιμνιασθοΰν» έως δέκα μέρες για νά μα
λακώσουν. Σαν περνούσαν κι’ οί δέκα μέρες, έβγαζαν τά μαλακωμένα δε
μάτια, δπου τά περίμεναν μέ τούς κοπάνους τους οι κοπέλλες, τά χτυπού
σαν καλά κι’ ύστερα τ’ άπλωναν νά καλοστεγνώσουν. ΚΤ ύστερα πάλι άγριο
χτύπημα. Ή ταν χάρμα νά βλέπης τις ξαναμμένες γυναίκες νά χτυπούν μέ
πάθος το λινάρι λέγοντας του : «πού σέ πονεϊ κα’ι πού σέ σφάζει!» 'Ώρες
ολόκληρες βγάζανε τό άχτι τους πάνω στο λινάρι, ώσπου νά μαλακώση τό
κάθε δεμάτι καί ν’ άρχίση νά πέφτη τό ξύλο του. Κι’ ύστερα έρχεται ή
δουλειά τής «Μέλικας». Κάθε σπίτι έχει πέντε κι’ έξη τέτοια ό'ργανα καθα
ρισμού τού λιναριού. Μέ την μέλικα καί μέ τό πολύ δούλεμα βγαίνει άπ’ τό
λινάρι τό κρομμύδι καθώς καί τό ίνόξυλο πού πέφτουν καί τά δύο κάτω.
Στά χέρια τών εργατριών μένει τό καθαρό γνήσιο λινάρι. Σττ] μέλικα δου
λεύουν τά κορίτσια συντροφικά άπ’ τά χαράματα. Τόν καιρό τής κατεργα
σίας αυτής αν περνούσες άπ’ τά στενοσόκακα θ ’ άκουγες τό ρυθμικό κτύπημν τής μέλικας, πλάκ ■πλάκ - πλάκ. τά τραγούδια πού μουρμουρίζουν τά
κοριτσόπουλα, μά καί τ’ αστεία καί τά γέλια τους, επακόλουθα ενός νόστι
μου χωρατού. Σάν μαζευτή τό καθαρό λινάρι, τό χρησιμοποιούν στην κα
τασκευή κλωστών γιά ράψιμο. Αυτές οί κλωστές είναι πολύ γερές, πιό γε
ρές άπ’ τις κλωστές τών μακαράδων (κουβαρίστρες) στο ράψιμο τών ρού
χων. Οί γυναίκες τους δεν εννοούσαν νά ράψουν μ’ άλλου είδους κλωστή.
’Επίσης μέ τό πρώτης τάξεως λινάρι φτιάχνουν λεπτά υφάσματα. Μέ τό
δευτέρας ποιότητος κατασκευάζουν υφάσματα στον αργαλειό, τόν «λάκκο»
δπως τόν ώνόμαζαν. Αυτά εχοησιμοποιούντο γιά τά καλοκαιρινά φορέματα
τών άνδρών, Ιδίως βράκες στερεές, γιά τις γεωργικές τους δουλειές. Καί τά
γυναικεία λευκά φορέματα άπ’ αυτό ήσαν κατασκευασμένα. Αυτά τά λευκά
υφάσματα τά έβαφαν μαύρα γιά νά φτιάξουν γιορτινά πανωβράκια καί
«αντεριά» γιά τούς άνδρες καί μαύρες «σερβέττες», κεφαλομάντηλα γιά
τούς γέρους γεωργούς πού τά συνήθιζαν καί τά φορούσαν μέχρι τελευταία
(1900). Φτιάχνουν ακόμη άπ’ αυτό τό λινό πανί σακκούλια γιά τά γεννή
ματα' αυτά διεκρίνοντο γιά την στερεότητα καί την άντοχή τους, έδιδαν δέ
κάμποσα από δσύτα γιά προίκα στά κορίτσια. Μά καί τά κρομμύδια καθώς
καί τά ίνόξυλα τού λιναριού δέν τά πετούσαν αλλά μ’ αυτά ύφαίνοντάς τα
μέ νήμα λινό δευτέρας ποιότητος, κατασκεύαζαν ένα πολύ χοντρό πανί, πού
τό ένώναν ράβοντάς το καί σχημάτιζαν τις λεγάμενες «τρεπετσιές» τις όποιες
χρησιμοποιούσαν γιά νά σκεπάζουν τά γεννήματα καί τις βλάσκες έν καιρώ
βροχής. Ά π ’ τό πρώτης ποιότητος λινάρι ύφαιναν τό σκέπασμα τής Α γίας
Τράπεζας, ιδίως γιά τά εγκαίνια μιας εκκλησίας. "Ελεγαν πώς τό μόνο
ύφασμα πού αρμόζει στην Α γία Τράπεζα νά είναι απλωμένο κι’ επάνω
του νά τελήται τό μυστήριο τής Θείας Ευχαριστίας είναι τό λινάρι, κ ι’
αυτό, γιατί έχει πολλά πάθη στην κατασκευή του καί μαρτυρά στά χέρια
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τών ανθρώπων, δπως ύπέστη τά χίλια βάσανα δ Κύριος ημών Ίησοϋς Χρι
στός. Μέ τό λινάρι οι Σαμμακοβίτες έβγαιναν από πολλές σκοτούρες κι’
έξοδα δ'σον αφορά τό ντύσιμό τους.
•Ο Τ ρ ύ γ ο ς .

Σ’ δλη τήν περιοχή οί παληοί κάτοικοι για δική τους χρήσι φύτεψαν,
πάρα παλλά καρποφόρα δέντρα, δπως κερασιές, βυσινιές, δαμασκηνιές, αχλα
διές και μηλιές. Αυτά θέριεψαν κι’ έδιδαν πλουσιωτάτη εσοδεία. "Ολα τά
φρούτα που έβγαζε δ τόπος τά κατηνάλωνε δ λαός τού Σαμμακοβιοΰ. Μόνο
στά κεράσια καί στά βύσινα λιγώτερο γινόταν αγορά, από τούς κηρατζήδες
οί οποίοι τά μετέφεραν καθώς καί τά σταφύλια, στά Βουλγαρικά χωριά.
Οί κηρατζήδες τ’ αντάλλαξαν μέ ά'λλα προϊόντα γεωργικά καί κτηνοτροφικά
δπως κόττες, αυγά, βούτυρο, διότι τό χρήμα στους Βουλγάρους ήταν σχε
δόν άγνωστο. Έ κεΐ γύρω του είχε πάρα πολλούς αμπελώνες πού απέδιδαν
άφθονα σταφύλια, τά δποΐα ήσαν διαφόρων ειδών. Ή ταν τά μαυροστάφυλα, τά άσπρα καί τά κόκκινα. Κι’ αυτές πάλι οί μεγάλες κατηγορίες χω
ρίζονταν σέ άλλες ποικιλίες. Τά μαύρα σέ τρεις: ήτοι στά «ΓΙαμίτια» στά
«Ντερνέκαρα» καί στις «Χατσιβέλλες». Τά άσπρα πάλι σέ τέσσερες, στά
«Παφλαγόνια», στο «Γανίτικο» στά «Γύφτικα» καί τά «Άρύρογα». Καί τέ
λος τά κόκκινα πού χωρίζονταν στά καθ’ αυτό κόκκινα, τό «ΓΙεμπί» καί τή
«Τσουμπιανή». Ό τρυγητός γινόταν στά τέλη τού Σεπτέμβρη. ’Από πολλές
μέρες ετοιμάζονταν οί κάδοι, οί τήνες, τά μετάγκια, οί βούτες οί λινοί κι’
οί βαρέλλες, δλα χρήσιμα γι’ αυτή τή δουλειά. Φρόντιζαν τά αφεντικά γιά
τά τρόφιμα τών τρυγητάδων, κανένα βαρέλι τσακιστά κολιαρούδια (ψάρια
παστά) τού Μαρμαρά, κανένα καδί πιπέρια τουρσί καί καμμιά γελάδα σφα
χτή γιά τήν βραδυνή μαλέττα, φαγητό γινομένο μέ κρέας καί κρεμμύδια,
τό περίφημο στιφάδο. ΚΓ αφού τελείωναν οί προετοιμασίες έβγαινε δ τελά
λης καί διαλαλοΰσε πώς τήν έρχομένη Δευτέρα κατά διαταγή τού Μουντούρη (Προέδρου κοινότητος) θά τρυγηθούν τά κάτω αμπέλια καί νά τώχουν
ύπ' ό'ψιν των. ’Αμέσως τότε άρχιζε ή μεταφορά τών κοφινιών, τών περιπετιών (καλάθων μέ δύο χερούλια), τών τρυγοκαλαθιών, τών καλαθόκολων
καί τών τρυγομάχαιρων. Τό πρώτο ευλογητό ή ευχαριστήριος δέησις προς
τό Θεό, έγίνετο στά κάτω αμπέλια, γιατί έκεΐ λόγω τού κλίματος ωρίμαζαν
νωρίτερα τά σταφύλια. “Υστερα πήγαιναν καί στά πάνω. 'Ο τρυγητός διαρκοΰσε μιά καί πλέον εβδομάδα καί έπαιρνε δψιν πανηγυριού. Αυτό τό άρχι*
ζαν βέβαια μετά τή θρησκευτική δέησι, μά τό κέφι άναβε άπ’ τή μεταφορά
τών λινών μ’ αμάξια. Δυο ζεύγη βουβάλια μέ μπιχλιμπιδωτά καπίστρια, μέ
πολύχρωμες κορδέλλες καί φούντες στολισμένα καί αέ κουδούνια κρεμμασμένα στις ζέβλες τού ζυγού, έσερναν τ’ αμάξια. Μπροστά πήγαιναν οί νέοι
καί οί νέες καί τά παιδιά ντυμένα πολύχρωμα, τραγουδούσαν δλοι καί χό
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ρευαν μέ τή συνοδεία οργάνων, όπως ντέφια, τούμπανα, γκάιντες και λύρες,
ώσπου να φθάσουν στο αμπέλι. Έ χε! αμέσως άρχιζε δ τρύγος. "Αλλοι έκο
βαν τά γινωμένα πια ζουμερά σταφύλια, άλλοι τά κουβαλούσαν καί άλλοι
τά πάταγαν. "Ολα τά κορίτσια φορούσαν στα κεφάλια τους στεφάνια από
κλιματίδες. “Ολα τά σταφύλια τ’ ανακάτευαν καί τά συνέθλιβον μέσα στά
«Μετάγκια» όπου έτρεχε δ μούστος, μαΰρος-μαΰρος μέσα στις ειδικές βαρέλλες πού έφτιαχναν οί «Βουτσάδες». Τά βράδυα μαζεμένοι δλοι όσοι
δούλευαν χωρίς πληρωμή, θέλοντας νά τιμήσουν τή γιορτή, τούς έδιδαν γιά
δώρο σταφύλια καί μούστο σ’ ανοιχτούς τόπους σαν πλατείες, καί γιόρτα
ζαν χορεύοντας. ’Εκεί πολλές φορές έβλεπες μετεμφιεσμένους (τζαμάλες) σέ
σατύρους νά χορεύουν ως τά μεσάνυχτα, νομίζοντας κανείς ότι βρισκόταν
στά αρχαία 'Ελληνικά χρόνια πού γιορταζόταν μέ πολλή μεγαλοπρέπεια δ
Βάκχος, θεός τού κρασιού. Σαν τέλειωνε δ τρύγος στ’ αμπέλια έφερναν στά
σπίτια τούς γεμάτους ληνούς από μούστο. Ε κεί γινόταν τό πιο μεγάλο φα
γοπότι. Τά βαρέλια μέ τό κρασί τά άνοιγαν τού Α γίου Δημητρίου ό'που
οί έχοντες έδιδαν καί μούστο γιά μουσταλευριά, γλυκοσούτζουκα, πετιμέ
ζια, σταφυλοτουρσιά. "Ετσι μέ χαρές γλέντια καί ευτυχία τέλειωνε αυτό τό
πανηγύρι. Μέ τον τρύγο καί την δενδροκομία, πού γινόταν εύκολα χωρίς
κόπο καί πολύ χρόνο, τέλειωναν οί ασχολίες μέ την γη. 'Υπήρχαν όμως
άλλες έξω απ’ αυτήν, όπως ή θάλασσα κΤ δ αέρας. Τά ψάρια καί τά πε
τούμενα.
*ϊ*άρεμ.μ.(Χ.
"Οπως ξέρομε, ή θάλασσα είναι κοντά στο Σαμμάκοβο, κι’ δ πλούτος
της σέ ψάρια δέν μπορούσε νά άφίση ασυγκίνητους τούς κατοίκους. Πολλοί
Σαμμακοβΐτες ή τής περιοχής κατέβαιναν κοντά στή θάλασσα τής Νειάδας,
τού 'Αγίου Παύλου καί τής Παναγιάς καί έπεδίδοντο στήν αλιεία, ή δποία
γιά μιά ωρισμένη εποχή ήταν πολύ επικερδής. Διάλεγαν ένα τόπο, κοντά
στή θάλασσα, όπου είχαν τά ψαρευτικά τους εργαλεία. Κοντά σ’ αυτούς
τούς τόπους ήταν καί τά περάσματα των ψαριών τής Μαύρης ίίάλασσας.
Αυτούς τούς δυο τόπους μαζί τούς έλεγαν «Ταλιάνια» καί τούς ασχολού
μενους μέ τήν αλιευτική τέχνη «Ταλιαντζήόες». Μέ τήν άνοιξι άρχιζε ή με
γάλη κατεβασιά τών ψαριών προς τό Βόσπορο γιά νά περάσουν στά Αιγαΐον. Οί δυο μήνες ’Απρίλης καί Μάης είναι οί κατ’ εξοχήν μήνες τών
Ταλιαντζήδων. Τό πρώτο ψάρι, τό πιο νόστιμο, τό χρυσό, τόπερναν οί
κηρατζήδες γιά πούλημα. 'Ο κόσμος στά ενδότερα τής Θράκης είχε όλο τό
χειμώνα σχεδόν νά φάη ψάρι κι’ επομένως τό «χρυσό» τό περίμενε. ’Έτσι
μοσχοπουλιόταν. "Αλλα ψάρια οί παλαμίδες έπεφταν πάρα πολλές καί τις
κπάστωναν στά βαρέλια μ’ αλάτι κάνοντας τήν περίφημη λακέρδα, οί κολιο
αί τά σαφρίδια, πού τά πουλούσαν φρεσκότατα στά κοντινά χωρι ά, μάί
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λόγιο τής μεγάλης ποσότητος τά πάστωναν κι* αυτά. Τέλος ερχόταν τό -ψάρι
που ξηραινόμενο γίνεται ό γνωστός τσίρος Τους πουλούσαν βέβαια καί
φρέσκους, όμως πιο πολύ, τούς στέγνωναν εκεί επί τόπον. Οί Ταλιαντζήδες έφερναν γυναίκες για τό ξεκοίλιασμα καί τό καθάρισμα τού τσίρου.
"Υστερα τούς περνούσαν σέ κλωστές καί τούς σκάλωναν στα «σερνίκια» φτιαγ
μένα από βέμγες καί ξύλα, εκεί τούς άφιναν νά στεγνώσουν οκτώ καί δέκα
μέρες. Κι’ αφού καλοξηραίνονταν, κατόπιν οί γυναίκες τούς καλοσιάζουν.
Έκεϊ στο καλόσιασμα μερικούς, τούς πιό μεγάλους, τούς τρυπώνουν στα
ρούχα τους, για τόν εαυτό τους. Ό λαός έλεγε «τά χών’ στο βρακί τους» κι’
οί τσίροι αυτοί οί μεγάλοι καί πιό παχεΐς ελέγοντο «Βρακωτοί». Τελικά τούς
περνούν ό'λους σέ μεγάλους σπάγγους τούς κάνουν στίβες καί τούς άφίνουν
νά ξαναξηραθούν γιά καλά. "Υστερα τούς παραλάμβαναν οί συνέταιροι ,:ηρατζήδες γιά νά τούς πουλήσουν. Οί Ταλιαντζήδες έδιδαν επί πιστώσει τά
ψάρια στους Άγατγιάτες, καί μετά την κατανάλωσι τά κανόνιζαν. Κι’ αυτό
ήταν φυσικό, μιά καί οί ψαράδες δεν μπορούσαν νά πουλήσουν τό ψάρι,
κι’ έτσι ή άλλοιώς θά βρωμούσε- μήτε οί κηρατζήδες μπορούσαν νά προ
πληρώσουν προϊόν, τό όποιο μήτε διετηρεΐτο, μήτε κατηναλίσκετο αμέσως.
’Αναμφισβήτητα οί ψαράδες κέρδιζαν πολλά, κι’ άν είχαν ιά μέσα διατηρήσεως μέ την κονσερβοποίησή δεν θά υπήρχε πιό κερδοφόρος εργασία, γιατί
τό ψάρι ήταν πάρα πολύ άφθονο, καί ή συλλογή του εύκολη. Κι’ αυτά γιά
τό ψάρεμμα στη θάλασσα. "Ομως στο Σαμμάκοβο γινόταν κι’ άλλου είδους
αλιεία ή στεργιανή. Ό τόπος ήταν γεμάτος ποτάμια καί γκιόλια (λίμνες)
καί αυτά πάλι γεμάτα ψάρια. Ή Σμίξη κι’ ό Πεδινιώτης είχαν τά πρωτεία
σ’ αυτού τού είδους τό ψάρεμμα. Μά κι’ οί λίμνες τού Α γίου Παύλου.
"Ολες περιείχαν νόστιμα κι’ άφθονα ψάρια τού γλυκού νερού. Νέοι καί γέ
ροι κατεγίνοντο μέ τό ποταμολιμνίσιο ψάρεμμα. Καί δεν ήταν τόσο βιοπο
ριστική ασχολία όσο ψυχαγωγική. ’Υπήρχαν δμως καί δύο εϊδη ψ’αριώνι
πού άφθονοΰσαν στον τόπο, τόσο πολύ πού έκαμαν καί εξαγωγή, ήταν ή
Πέστροφα, ό βασιληάς τών ψαριών, κι’ ή ποταμίσια Καραβίδα. Καί αυτά
άφθονοΰσαν μέσα στά ορεινά ποτάμια, στά γάργαρα νερά τών ρυακιών καί
στά ποτάμια τού κάμπου. 'Υπήρχαν λιμέρια (τόποι) ειδικοί ό'που έψαρεύετο ή πέστροφα τά γνωστά στον τόπο, ως «Μεκιάνα». Οί Πέρκες, τό άλλο
τής πέστροφας, εψαρεύοντο μέ δίχτυα ή μέ καμάκι την νύχτα υπό τό φώς
αναμμένων πυρσών. Τό φώς τού πυρσού θαμπώνει την πέστροφα καί τήν
αναγκάζει νά σταθή ακίνητος οπότε επιδέξιος ψαράς, τήν καμακώνει καί
τήν συλλαμβάνει· Ή πιό μεγάλη πέστροφα μπορεί νά ζυγίζη έως μισή οκά.
Τά κόκκαλα της είναι λεπτότατα καί τό σώμα της έξωτερικώς στιγματισμέ
νο μέ κόκκινες βούλες, σαν νά τή ζωγράφισε μέ τό πινέλο ζωγράφος. Λένε
πέος τήν καταγωγή τους οί βούλες αυτές τήν έχουν από τά χέρια τού Χρι
στού, στον όποιον κάποιο βράδυ, στή λίμνη τής Γεννησαρέτ, είχαν προ
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σφέρει πέστροφες, κι’ Εκείνος θαυμάζοντας τες τις κρατούσε στο χέρι. Ή
πέστροφα είναι το πιο νόστιμο ψάρι. Με κανένα άλλο δεν μπορεί νά πα
ραβλητή είτε τοΰ γλυκού νερού εϊτε θαλασσινό. Ό Βαλής τής Άνδριανουπόλεως τόσο πολύ εκτιμούσε τήν νοστιμιά τους ώστε όταν είχε ξένους ειδο
ποιούσε τηλεγραφικώς στο Σαμμάκοβο νά τού άποσταλή μια ώρισμένη πο·
σότης πέστροφων- Τά ψάρια για νά πάνε γρήγορα και φρέσκα, γιατ'ι δεν
διετηρούντο πολύ, μεταβιβάζοντο με τον τρόπο τής σκυταλοδρομίας. Σέ
κάίίε σταθμό προς τήν Άνδριανούπολι ήσαν έτοιμοι έφιπποι, οι όποιοι
παρελάμβαναν και καλπάζοντας τά μετέφερναν ταχύτατα από σταθμό σέ
σταθμό. Τό μαγείρευμά της ήταν τό ψήσιμο, όπου τυλιγμένη σέ πλατειά
φύλλα από «βρούσλα» τήν παράχωναν στη χόβολη, όπου έψήνετο σιγά σιγά. Κατ’ αυτό τον τρόπο έγίνετο εξαιρετική σέ νοστιμάδα. Έκτος απ’ τις
πέστροφες υπήρχαν κι' οι καραβίδες. Ψαρεύετο με «ΙΙροτσάπες» στά ποτά
μια πού κατρακυλούσαν στά βουνά. Τις εϋρισκαν σέ γούρνες μεγάλες, πού
σχημάτιζον αυτά τά ποτάμια. Ή σαν τόσο άφθονες πού δεν τις πουλούσαν
μέ τήν οκά άλλα μέ τό «σινιάκο» ένα δοχείο μέτρον γιά στάρι, πού χωρού
σε έ'ξ οκάδες. "Ενα σινιάκο καραβίδες είχε μόνο έ'να γρόσι. Ή κάθε μιά ζύ
γιαζε είκοσι δράμια. Μοιάζανε σάν μικροί αστακοί. Ή ταν έ'να πολύ νό
στιμο έδεσμα γιά τήν Σαρακοστή. ”Αν υπήρχε τότε ή ευκολία τής κονσερβοποιήσεως, ασφαλώς θά έγίνετο ειδική βιομηχανία κι’ οί κάτοικοι θά είχαν
μιά ακόμη βιοποριστική καί προσοδοφόρο ασχολία.
Ά λ λ * ν τ ο « θ 6?α.

Μέσα στις τόσες ασχολίες καί τά επαγγέλματα από τά οποία εμείς μόνο
τά επικροτούντο περιγράψαμε καί τά όποια είχαν πάρει ένα τοπικό χρώμα,
υπήρχε κι* έ'να είδικό επάγγελμα πού δεν ήσχολούντο πολλοί μ’ αυτό ιιά
πού ήταν πολύ φημισμένο στά γύρω χωριά καί θάταν παράλειψις άν δεν
τό άναφέρωμε. Αυτό ήταν ή δουλειά τού χασάπη καί μάλιστα τού άλλαντοποιού. Τέχνη καλή καί πολύ προσοδοφόρα, ή οποία άνεπτύχθη καί προά>δευσε. ’Αναμφισβήτητα ή πρώτη στήν κατασκευή καί στή παραγωγή λου
κάνικων, σουτζουκιών, καί φιλέττων (παστρουμάδων) ήταν ή κωμόπολις Γέννα. "Ομως λόγφ τής μεγάλης ποσότητος αυτού τού είδους των
άλάντων υπήρχαν καί πολλά σκάρτα, γι’ αυτό τό λόγο σιγά-σιγά φάνηκε
νά συναγωνίζεται τή Γέννα, ό'χι σέ ποσότητα, αλλά σέ ποιότητα ή πε
ριοχή τού Σαμμακοβίου. Ή Τρουλιά καί τό Σαμμάκοβο έβγαζαν περιο
ρισμένη ποσότητα αλλά πάρα πολύ περιποιημένη, έτσι πήραν τή δευτέρα
θέσι στήν κατασκευή καί στήν παραγωγή άλάντων σ’ ολόκληρη τή Θράκη.
Ή δουλειά αυτή γινόταν από ειδικούς τεχνίτας πού είχαν μάθει τήν τέχνη
από τούς προπάτορές τους- Γιατί αυτό τό επάγγελμα έξησκεΐτο από τά
πολύ παληά χρόνια. Αυτή ή εργασία άρχιζε από τά τέλη Αύγούστου καί
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κρατούσε μέχρι τά μέσα τοΰ Όκτώβρη κι’ αυτό γιατ'ι τά ζώα, τά κατάλ
ληλα yta κατασκευή άλάντων τ’ αγόραζαν απ’ τήν ζωεμποροπανήγυρι τοΰ
Σεραγιοΰ (Τσίνγκενε Σεράγι) τής περιφέρειας Βιζύης τήν πιο μεγάλη τής
περιοχής τήν λεγομένη «Μπαλτσικ» (πλησίον των πηγών τοΰ ποτ. Έργίνη)
καί ή οποία άρχιζε μετά τό δεκαπενταύγουστο. Έ κεΐ γινόταν μεγάλη συγκέντρωσις μικρών καί μεγάλων ζώων καί άλλων εμπορευμάτων από πάρα πολλά
μέρη, άπ’ τήν Κων)πολι, Θράκη, Ροδόπη καί Άνατολ. Ρωμυλία και διαρκοΰσε μέχρι τέλους Αύγουστου. Στήν πανηγύρι αυτή έμποροι διάλεγαν μαζί μέ
τους ειδικούς για νά προμηθευθοΰν κυρίως τά κατάλληλα ζώα, τά φθηνότερα
καί παχύτερα, ιδίως τά νέα βουβάλια (Βιδέλα). ’Αγέλες ολόκληρες άπ’ αυτά τά
ζώα έφερναν στήν Πατρίδα, τά όποια έσφαζαν για νά κατασκευάσουν τά άλαντικά καί τον Θρακιώτικο παστρουμά. Άναλόγως μέ τό ζώο, τήν ηλικία καί τό
πάχος του κατεσκεύαζαν εκείνο πού έπρεπε. Οι ειδικοί τεχνΐται μετά τήν σφα
γή, έτεμάχιζαν τά κρέατα καί τά ξεχώριζαν. Πρώτα τά φιλέτα τά προροιζόμενα για παστρουμάδες.Μέ μια κοφτερή μαχαίρα, άφαιροΰσαν τά νεΰρα καί τους
χόνδρους, ύστερα τά έκοβαν σέ τεμάχια μακρόστενα καί σέ πάχος σανίδας. Τά
πάστωναν μέ ανάλογο αλάτι καί τά τοποθετούσαν σέ μεγάλες ειδικές σκάφες.
’Επάνω τους έβαζαν σανίδες καί βαριές πέτρες για νά πιεσθοΰν τά φιλέτα. "Υ
στερα από 25—-30 ώρες τά άφαιροΰσαν απ’ τήν σκάφη, τά έπλυναν μέ καθαρό
νερό καί τά έσκάλωναν σέ «τσιγγέλια» για νά στεγνώσουν. Τά στεγνωτήρια τά
ονόμαζαν «Σέρκια». "Υστερα άπό έξη μέρες ληάσιμο, τούς έβαζαν τό «τσιμένι» σκορδοκοκκινοπίπερο καί τά κρέμαγαν στά μαγαζιά για ν ’ άερίζωνται.
'Όσο για τά λουκάνικα καί τά σουτζούκια, αυτά είχαν άλλη κατεργασία.
Ξεκοκκάλιαζαν όλα τά κρέατα άπ’ όλων τών ειδών τά ζώα, βουβαλίσια, μο
σχαρίσια, χοιρινά, τραγήσια ακόμη καί ελάφου. ΗΙσαν περιζήτητα κι’ ανάρ
παστα τά άλαντικά άπ’ τό έλαφήσιο κρέας) καί τά αρχοντόσπιτα έκαναν ει
δικές παραγγελίες μέ τέτοιο κρέας, τ’ ανακάτευαν άφοΰ τά έκαναν πρώτα
κιμά. 'Ο χασάπης πού έσφαζε μιά παρτίδα άπό ζώα γιά νά κατασκευάση
αΰτοΰ τοΰ είδους τις νοστιμιές, καλοΰσε τούς φίλους τούς γείτονες καί τούς
συγγενείς νά βοηθήσουν. Αυτό ήταν τό λεγόμενο «ματζί», (άπό κοινοΰ ερ
γασία). Εκεί οι προσκεκλημένοι καθάριζαν καί έτεμάχιζαν, στά παληά χρό
νια, γιατί αργότερα ένεφανίσθησαν οι μηχανές αλέσματος κρέατος, μέ κοντά
καλοακονισμένα τσεκούρια επάνω σέ δρύινα χονδρά μαδέρια τά κρέατα. Ξενυχτοΰσαν χτυπώντας τσάκατα—τσούκατα, ως πού τάς μετέτρεπαν σέ ψιλο
κομμένο κιμά. Ή συγκέντρωσις τών κιμάδων έγίνετο μέσα σέ μιά μεγάλη
σκάφη, όπου έρριχναν αλάτι, πιπέρι κόκκινο καί μαΰρο, θρύμπο (ρίγανι),
κύμινο, καί άλλα μπαχαρικά. Τά έζύμωναν, κι’ όλα μαζί τά έψηναν λίγο,
αν έπρόκειτο νά φτιάξουν σουτζούκια κι’ ύστερα γέμιζαν τά καλοκαθαρισμένα έντερα, γιά λουκάνικα. Τά έντερα έγέμιζαν μέ χωνιά, τά έδεναν καί
τά κρεμούσαν. Μετά άπό 5—6 ήμερες τά πίεζαν μ’ ένα σιδερένιο μοχλό γιά
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νά βγάλουν και τον τελευταίο αέρα πού περιείχαν και για νά πάρουν ένα
ευπαρουσίαστο σχήμα. "Υστερα τα ξανακρεμοϋσαν ως που νά ψηθούν μό
να τους άπ’ τον αέρα. Αυτή ή εργασία εφερε πολλά κέρδη στους επιχειρη
ματίας λόγηι τής μεγάλης καταναλώσεως στά γύρω χωριά τής περιφερείας
καί στις μάκρυνες κωμοπόλεις. Ή πιο μεγάλη κατανάλωσις γινόταν στο λι
μάνι τής Νειάδας, λόγιρ τής πληθώρας ξένων καί εργατών πού συνέρρεε εκεί.
Δεν υπήρχε κατάστημα χωρίς νά έχη κρεμασμένα λουκάνικα, παστρουμάδες
καί τσίρους. Τά παστά διετηροΰντο έως τό θέρος χωρίς νά πάθουν καμμιά
βλάβη. ’Έτσι ή αλλαντοποιία ήταν ένα επάγγελμα πού είχε καταντήσει έθι
μο μέσα στις Θρακιώτικες συνήθειες.
Ά ο χ ο λ ία ιε

Γυ να ικώ ν.

Οί γυναίκες τού Σαμμακοβίου δέν ήταν αρνητικά στοιχεία, ού'τε καν
ουδέτερα. Πάντοτε, υπήρξαν ενεργητικές, εργατικές, πρόθυμες καί προνοη
τικές. Υπήρξαν πραγματικοί βοηθοί των άνδρών των. "Οπως είδαμε στά
προηγούμενα κεφάλαια, ανακατεύονταν σε δουλειές τελείως ανδρικές, όπως
τό λινάρι, ή επεξεργασία καί τό μάζευμα τής βλάσκας, ή συμμετοχή στον
τρύγο καί στο αλώνι καί σ’ άλλες μικροδουλειές. "Ομως οί πραγματικές
ασχολίες τους υπήρξαν άλλες, οί άρμόζουσες σέ γυναίκες κι’ εκεί πιά ήσαν
ασυναγώνιστες. Είναι γνωστός 6 θαυμασμός τών κατοίκων άλλων χωριών
καί πόλεων, ακόμα κι’ αυτής τής Άνδριανουπόλεως (π.χ ό ίίαυμασμός τής
συζύγου τού Νομάρχου Χατζή Άδήλ, γιά τις ταντέλλες καί τις μίημβέλλες τους (ταντέλλες μεταξωτές), γιά τά κεντήδια τους, καθώς καί γιά τά
υφαντά τους. Τό κύριο ό'ργανο τής γυναίκας μέσα στο σπίτι ήταν ό άργαλιός ό οποίος ήταν τοποθετημένος στο χαμηλότερο μέρος τού σπιτιού, πού
έμοιαζε σάν λάκκος, έξ ού ίσως καί τό ό'νομα. ’Εκεί τό χειμώνα οί γυναί
κες καί τά κορίτσια περνούσαν τον καιρό τους, ύφαίνοντας τά πανιά, τά
μακάτια (καναπόσκουτα) καί τις μεσάλες (είδος τραπεζομανδήλου). Γ ι’ αυτό
οί άνδρες μέσα στις άλλες προμήθειες πού έκαμαν, φρόντιζαν νά πάρουν
κάμποσες οκάδες μαλλί, βαμβάκι κι’ άλλες τέτοιες πρώτες ύλες γιά τήν ύφανσι. Κανένας δέν ήξευρε, τί θά πή αγοραστό ύφασμα. Τά γυναικεία χέρια
τού σπιτιού φρόντιζαν γι’ αυτό. Τά ίδια χέρια έφτιαναν τά ρούχα, τά έκο
βαν καί τά ερραβαν. Γιά τά κεντήματα, τά ταντελλώματα, τά υφάσματα,
καθώς καί γιά τά ραψίματα, πολλές φορές μαζεμένες οί γυναίκες έκαμναν
νυχτέρια, νά τά ξετελέψουν. Τό σπίτι έλαμπε από πάστρα είτε φτωχό είτε
πλούσιο. Καί στήν φροντίδα τού φαγητού ήσαν άφθαστες. Οί μαγειρικές
ικανότητες ήσαν πολύ έξειλιγμένες. Σέ όλες τις δουλειές της έδιδε ένα τόνο
πανηγυρικό καί έορταστικό, ακόμα καί σ’ αυτή τήν πλύση τών ρούχων, στον
ποταμό, πού κάθε χρόνο οί νοικοκυρές πήγαιναν νά πλύνουν τις κάπες, τά
παπλώματα, τά χαλιά, τά χράμια, τούς κετσέδες, τις τρεπετσιές, τά κιλίμνια,
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και νά λευκάνουν δλα τα λιναρίσια ρούχα πού τά έβαζαν από βραδίς στη
μάζαλη. Επειδή τά λινά πανιά ΰφαίνοντάς τα παίρνουν κίτρινη οψι, αυτή
ή κιτρινάδα χάνεται αν βάλουν τό ροΰχο μέσα σέ πίτερα ή αγελαδινές κο
πριές νωπές, αυτό τό μίγμα τό έλεγαν μάζαλη. Ποϋ θά έπλεναν τό ώριζαν οί γυναίκες.
—Κιαραρήν (σύνθετο Κυρά—Ειρήνη) μιόρ’ ! μώρ’ ! Κιαραρήν.
—Τένε (τι είναι) μάίρ’ Γιαρακίνα (όνομα γυναικείο).
—Άμή πότε ά πάμε στον μποταμό ;
—”Αμ τώρα πένε (πού είναι) ’κόμ’ ό καιρός καλός.
—Στ’ Άγερανιοϋ τό μϋλο ή στις Παπαδιάς τό ρυάκι;
—Φέτο νά πάμε δά στο Μαϋροτσα. Γού γιάμ π’ κοϋγντε (άκοΰγονται)
κλέφτες.
—Ναι αν έρτουσι κι’ οι άνδροι μας.
’Έτσι συνεννοούντο μεταξύ τους οί γυναίκες, υστέρα τό έλεγαν στους
άνδρες τους κι’ αυτοί ήσαν πάντα πρόθυμοι νά τις συνοδέψουν. ’Έπαιρναν
τά κατάλληλα γιά την πλύση, καζάνια, πανέρια, κόπανους (σκοϋμες) γιά τά
βαρεία ροϋχα, σαπούνια κ.τ.λ. Ετοίμαζαν καί διάφορα τρόφιμα, τσίρους,
τουρσί, πιπεριές, φροΰτα καί δή σταφύλια και κανένα αρνί ποϋ τώψηναν
στη σούβλα. Οι άνδρες πάλι έπαιρναν μαζί τους τό πλεμάτι γιά τά ψάρια
καί τά τουφέκια τους. Τά φόρτωναν ολα στ’ αμάξια ή στα μουλάρια καί ξε
κινούσαν γιά την Μαύροτσα ποϋ είχε πεντακάθαρο νερό. "Ολη ή περιοχή
έπαιρνε ζωή άπ’ τις φωνές τών παιδιών, ποϋ από μακρυά ξεντύνουνταν γιά
νά κολυμπήσουν καί από τίς κραυγές τών μαννάδων πού δεν ήθελαν τό
κολύμπι αμέσως. Οί πιο επιδέξιοι άπ’ τοϋς άνδρες θά άνελάμβαναν νά ψή
σουν τό αρνί, κι’ οί άλλοι θά έρριχναν τά πλεμάτια. "Υστερα έπρεπε νά
κάτσουν νά κολατσίσουν πίνοντας καναδυό ρακές, ενώ οί γυναίκες κτύπαγαν
τά ροϋχα, ποϋ πριν τάχαν ρίξει στο νερό νά μουσκέψουν πλακώνοντας τα
μέ πέτρες γιά νά μή τά πάρη τό ρεΰμα. Οί άνδρες μετά τό πρόγευμα ανέ
βαιναν στο βουνό γιά κυνήγι, πού συνήθως ήταν πάντα πλούσιο. "Ολο καί
θά σκότωναν καμμιά άγριόπαπια ή κανένα ζαρκαδάκι. Θά κατέβαιναν πάλι
στό ποτάμι, θά τραβούσαν τά δίχτυα τους πού ήταν γεμάτα από πέστροφες.
Τίς έψηναν κι’ αυτές στά βροΰσλα μέ τέχνη καί τότε άρχιζαν τό φαγοπότι.
Κι’ άν πάλι τύχαινε νά βρεθούν κοντά βοσκοί ή αγωγιάτες τούς καλοΰσαν
νά συμμετάσχουν στό τσιμπούσι. Ξάπλωναν οί άνδρες κάτω άπ’ τίς παχειές
σκιές κι’ αναπαύονταν ενώ οί γυναίκες άπλωναν τά ρούχα νά στεγνώσουν·
Σάν βράδυαζε τραγουδώντας τό :
«Κάτου στό γυαλό
κάτου στό περιγιάλι, κάτου στό γυαλό κοντή
νεραντζούλα φουντωτή,
3

34

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Κ 1Α ΚΙΔ Ο Υ

μάζευαν τα ρούχα, τα φόρτωναν, καθαρά πια και γύριζαν όλοι ευχαριστη
μένοι.
Τό

ΚΛ>νήγ&.

Ά π ’ όλα άφησα τό κυνήγι τελευταίο, γιατί δεν είναι κάτι τό βιοπορι
στικό. Είναι πιο πολύ ψυχαγωγία καί «σπόρ», παρά επάγγελμα. 'Όπως ξαναεΐπα, δεν υπήρχε Σαμμακοβλής χωρίς όπλο. Ό τόπος δέ, έτσι δασωμένος
πού ήταν, είχε πληθώρα από κυνήγι. "Οπου καί νά βρισκόσουν θά ξεπεταγόταν μπροστά σου κανένας λαγός, ζαρκάδι, ή αλεπού. Καί τό όπλο χρεια
ζόταν καί γ ι’ άλλο σκοπό πιο σοβαρό. Πολλές φορές βγαίνανε ατό δρόμο
σου ζώα επικίνδυνα καί επιθετικά όπως δ λύκος, κι’ αν ήσουν άοπλος, ασ
φαλώς πήγαινες χαμένος. Μά τό κυνήγι ήταν ψυχαγωγία, ιδίως τό χειμώ
να πού δέν υπήρχαν δουλειές καί ή ζωτικότης ή ανδρική δεν είχε πού νά
ξεχυθή. Καί ή λίγη περιπέτεια πού έδινε αυτό άναβε τά αίματα καί παρακουνοΰσε τά στεκούμενα νερά τής ρουτινιέρικης χειμωνιάτικης ζωής. Κι’
ύστερα οί Σαμμακοβϊτες ήσαν μερακλήδες. Τον χειμώνα καθήμενοι στά σπί
τια ή στά καπηλιά έπιναν τό κρασάκι τους κι’ εκεί όλο καί λατχταροΰσαν
ένα εκλεκτό μεζέ. ’Έτσι λοιπόν άνεπτΰχθηκε πολύ τό κυνήγι στήν περιοχή
μας. ΓΙάμπολλες ιστορίες σώζονται, αστείες ή σοβορές. γ ι’ ανθρώπους καί
γεγονότα. Καί πάμπολλοι ήσαν οί μαστόροι οι αναγνωρισμένοι άρχικυνηγοί.
’Ασφαλώς οί πιό φημισμένοι ήσαν δ Θεόδωρος Τουλοΰπης, δ Μανίτσας
Βασιλικός κι’ ό κυνηγός τών κυνηγών δ Νταντής (Κωνσταντής) ’Αραμπα
τζής. Μερικά άπ’ τήν κυνηγετική ζωή ανέκδοτα μέχρι στιγμής διηγούμενα
από στόμα σε στόμα, θά πώ μετά, βρίσκοντας πώς πουθενά αλλού δέν ται
ριάζει νά παραθέσω. Έ ξ άλλου μ’ αυτές τις ιστορίες θά νοιώσετε, πιό καλά,
τήν λαχτάρα πού κατείχε τούς ανθρώπους καί τά ήθη κι’ έθιμα στο κυνή
γι. Ή πρώτη άφήγησις είναι δοσμένη από τον συμπατριώτη μας Κ. Γ.
Βουτσόπουλο : «’Εκείνο τον παληό καιρό διηγείτο, νεαρός κυνηγός κι’ εγώ
μαζευόμαστε στον καφενέ, κοντά στούς μεγάλους κυνηγούς κι’ άκούγαμε
τά κατορθώματα τους καθώς καί τερτίπια τών ζώων. Ε κεί σκάρωναν καί
κυνηγετικές εκδρομές γιά τήν επαύριον. Ή ταν χειμώνας, κι’ άποβραδύς
είχε πέσει ένα μαλακό χιόνι πού είχε σκεπάσει τά πάντα κι’ έκανε ν ’ αλλά
ξουν μορφή τά δέντρα, πού έμοιαζαν σάν πολυέλαιοι. Μόλις σουρούπωσε
μαζευτήκαμε στό... εντευκτήριο. ’Εκεί ό άρχικυνηγός Θεόδωρος Τουλούπης είπε: «Αύριο παιδιά, θά πάμε στοΰ 'Αγιού Γιωργιού τό χινάρι κοντά
στο Μουρτάτη. "Οποιος θέλει ν ’ άρθη ραντεβού τό πρωί γιά σύναξι στοΰ
«Κ ο υ τ ο ύ κ ι» τή βρύσι». Ό Τουλούπης λάχαινε νά είναι συγγενής μου
καί τον παρεκάλεσα νά πάω καί εγώ. ’Απ’ τή χαρά κι’ άπ’ τή παιδιάστικη
εξημμένη φαντασία μου, πού ονειρευόταν ηρωικά κατορθώματα, δέν ξέρω
άν κοιμήθηκα ή οχι. Τά χαράματα πετάχθηκα επάνω μή χάσω τό ραντεβού.
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Κοιτώ τό ρολόϊ μου, μά εκείνο, κοιτάξτε τΰχη, είχε χαλάσει. Δεν ήξερα τί
ώρα ήταν. Σηκώνομαι, κι’ αρματώνομαι μ’ όλα τα εξαρτήματα. Γέμισα
φυσίγγια μέ κουρσοΰμια (πεντομονόβολα), κισμέδες μέ σκάγια καί ξεκίνησα.
Πήγα στο Κουτοΰκι. "Ομως τό νέο χιόνι πού είχε πέσει, δεν έπέτρεπε νά
διακρίνω απ’ τα ίχνη άν είχαν ελΌη οί άλλοι κΓ έφυγαν. Σκέφθηκα πώς
ήταν νωρίς καί γύρισα στο μαγαζί. ’Άναψα την θερμάστρα καί έβρασα τσάι
μέ κονιάκ. Ήλεγξα τό όπλο καί τα εφόδιά μου και ξεκίνησα πάλι. Αυτή
την φορά είδα πολλά ίχνη πού έφευγαν προς τό δρόμο. Τρέχω νά τούς
προλάβω μά τίποτε, οί κυνηγοί είχαν πάρει άλλη κατεύχθυνσι καί λόγω τοΰ
χιονιού ήταν δύσκολο νά προσανατολισθώ. Άπεφάσισα νά κυνηγήσω μόνος.
Καί βγήκα στο χινάρι τοΰ Ά γιου Γιωργιοΰ, κοντά στο Μουρτατιανό πο
ταμό. Στην απέναντι όχθη είδα ίχνη άλλα δεν μπόρεσα νά καταλάβω τί εί
δους ήταν, έπρεπε νά περάσω απέναντι. Μά πώς ; Ό ποταμός είχε άφθονο
νερό κι’ ό πάγος πού τον κάλυπτε όχι τόσο σίγουρος. Είχα ακούσει από
κυνηγούς ότι, όταν αλεπού διαβή στον πάγο τού ποταμού, μή φοβάσαι καί
πέρνα. “Εψαξα λοιπόν σύμφωνα μ’ αυτή τήν συμβουλή νά βρώ ίχνη αλε
πούς. Κάποτε βρήκα. ’Αρχίζω νά περπατώ επάνω στον πάγο. Προχώρησα
μέχρι τή μέση όταν ξάφνου ακούστηκε ένα κράκ καί πριν καλοκαταλάβω
βρέθηκα στο νερό. Κάνω νά κρατηθώ άπ’ τον πάγο, δεύτερο κράκ καί πάλι
στο νερό. Τί ψυχρολουσία! Έπάσχισα νά σταθώ στην έπιφένεια καί τό κατώρθωσα. Σαν βγήκα μόνο ή γλώσσα μου ήταν στεγνή. Τά ρούχα μου έξω
άπ’ τό νερό, πάγωσαν κΓ έγιναν κόκκαλο. Περνώ τό όπλο μου στον ώμο,
τραβώ μια γερή ρουφιξιά κονιάκ καί τό βάζω στα πόδια. Στο δρόμο ένοιω
θα τον εαυτό μου πολύ ά'σχημα. Άρχισα νά κινώ μέ δύναμι τά χέρια γιά
νά μή παγώση το αίμα μου. ’Ανέβηκα γρήγορα σ’ ένα ύψωμα καί κύτταξα
γύρω ν’ άνακαλύψω κανένα καταφύγιο· Βλέπω ένα έγκαταλελειμένο χοίρο"
στάσιο μά γιά νά βαδίσω προς αυτό ήταν αδύνατο γιατί ήταν αρκετά μακρυά καί θά πάγωνα. Σκέφθηκα, μιά κι’ ήταν κατήφορος, ν ’ άφήσω τον
εαυτό μου νά κατρακυλήση ή μάλλον νά σουρθή. 'Όμως καθώς κατέβαινα,
ένα κλαδί μέ παρέσυρε καί χάνοντας τήν ισορροπία μου κατρακύλησα σαν
βαρέλι. Ευτυχώς στο τέρμα χτύπησα σ’ ένα δένδρο. “Ημουν πια πλάγι στο
χοιροκαλύβι. ’Έφθασα στήν πρόσοψι τού Κουμασιού, επίτηδες καμωμένο
γιά νά ξεχειμωνιάζουν τά νεογέννητα γουρούνια. Μπήκα μέσα κι’ ένας λα
γός, ξαφνιασμένος άπ’ τήν απροσδόκητη έπίσκεψί μου, τινάχθηκε έξω. «”Ε
φουκαρά, τού φώναξα, έχε χάρι πού δεν έ'χω μούτρα γιά νά σε υποδεχθώ
όπως θάπρεπε». Μέσα ή καλύβα ήταν στεγνή κι’ άρχισα νά κτυπώ πόδια
καί χέρια, μά ρούφηξα λίγο κονιάκ κΓ έρχισα νά συνέρχωμαι. Τώρα ά'ν κατώρθωνα ν ’ ανάψω φωτιά θά γλύτωνα. Άλλοιώς ήμουν χαμένος. ΚΓ ό
καιρός όλο καί χειροτέρευε. Τό σακκίδιό μου καί τά εντός αυτού σπίρτα,
τσακμάκι, ΐσκιες, πανιά, κεριά κ.τ λ. ήσαν μούσκεμα. Τό ίδιο καί τό όπλο
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μου μέ τά φυσίγγια. Μάλιστα ή κάνη είχε παγώσει κι’ έπρεπε νά καλαμίσω
τ’ οπλο μου. Τά χέρια καί τα πόδια μου μέ τά τριιρήματα, άν καί υγρό
άρχισαν νά ζεσταίνωνται καί μέ τήν άχνα έ'λυωσα τον εντός τοϋ τουφεκιού
ψιλοπάγο. Στό βάθος τό καλύβι, ήταν γεμάτο κλαδιά καί ξΰλα, μά πώς νά
τ’ ανάψω ; ’Άνοιξα ένα φυσίγγι έβγαλα τά σκάγια καί τό γέμισα μέ στεγνό
κουρέλι. Τό βάζω στ’ οπλο καί τραβώ. Τό φυσίγγι παίρνει φωτιά καί στήν
έξοδο τά κουρελάκια βγήκαν αναμμένα. Τ’ αρπάζω σαν "θησαυρό τά τοπο
θετώ κοντά στά ξερόκλαδα Τ ’ άνέμισα λιγάκι κι’ αμέσως πήραν φωτιά τά
ξερά χόρτα καί τά κλαδιά. Βάζω καί ξΰλα από πάνω καί μια τεράστια φω 
τιά άναψε καί ζέστανε δλο τό καλύβι. ’Έβγαλα τότε δλα μου τά ροϋχα καί
τ’ άπλωσα νά στεγνώσουν. Ό πως ήμουν γυμνός κι’ ή κάπνα μ’ ανάγκαζε
νά μή βλέπω καλά, ένοιωσα στις πλάτες μου δυο κτυπήματα. Γυρίζω καί
βλέπω ένα τεράστιο φίδι κρεμασμένο απ’ τό ταβάνι καί τό κεφάλι του νά
άκουμπά στον ώμο μου. Χωρίς νά σκεφτώ πετάγομαι έξω, έτσι μέ αδαμιαία
τήν περιβολήν. Μά μόλις βγήκα μ’ ά'ρπαξε τό κρΰο. Σκέφτηκα νά βάλω φω
τιά σ’ δλο τό καλύβι, αλλά αυτό ήταν ανοησία. Τότε θυμήθηκα τήν παροι
μία που λέγει : «"Οποιος πέφτει στη θάλασσα, γιά νά μή πνιγή αγκαλιάζει
και τό φίδι». Πήρα θάρρος καί μπαίνω μέσα. Βλέπω τό ερπετό ναρκωμένο
κατά γής. Τό αρπάζω απ’ τήν ουρά καί τό πετάω έξω. "Υστερα γυρίζω νά
δώ από που κατέβηκε καί βλέπω νά κρέμεται άλλο ένα, σάν σαλάμι. Βουτώ
τ’ οπλο μου καί τοΰ δίνω μια κΓ άφοϋ τό σκότωσα τό πέταξα κι’ αυτό έξω·
Τά φίδια αυτά ήσαν λαφπάτες (έλαφΐται), δλως ακίνδυνα, μή δηλητηριιόδη,
κι είχαν τή φωλιά τους μέσα στο παχύ στρώμα χόρτου από φτέρη που ήταν
στήν οροφή τοϋ κουμασιού κΓ αποτελούσαν ζευγάρι. 'Η απότομη ζέστη
τοϋ καλυβιού έπέφερε τό ξενάρκωμά τους. Έ ν τέλει στέγνωσα καί φόρεσα
τά ρούχα μου. Έγευμάτισα μέ πολύ δρεξι καί ετοιμάσθηκα νά φΰγω σβή
νοντας τή φωτιά μέ χιόνι. ’Εκείνη τή στιγμή ακόυσα γαυγίσματα σκΰλου
πού κυνηγά τραυματισμένο ελάφι. Βγαίνω έξω καί βλέπω τό καϋμένο τό
ζώο νά έρχεται πρός τό μέρος μου μέ σπασμένο τό πόδι. Ρίχνω μια καί τό
άπήλλαξα άπ’ τό βάσανό του. Οί κυνηγοί από μακρυά ακόυσαν τον πυρο
βολισμό καί σέ λίγο είδαν δτι κάποιος άλλος πήρε τό κυνήγι. "Ομως υπήρ
χε τό έθιμο, πώς τό κυνήγι ανήκει σέ κείνον πού θά τό πιάση. Τό βράδυ
βρεθήκαμε στο μαγαζί. Είχαν φέρει τις σηκωταριές, άπ’ τά κυνήγια τους
για νά πιουν κανένα ποτηράκι. ’Εμένα δεν μέ είχαν γνωρίσει από μακρυά.
’Εκεί στήν κουβέντα είπαν : «Ποιος κυνηγός ήταν αυτός πού μάς πήρε
πήρε τήν ζόρκα (τό ζαρκάδι;) νά τόν ξέραμε ! «ΚΓ αν τον ξέρατε τί θά τον
κάνατε ;» «Θά τόν κερνούσαμε. « ’Έ λοιπόν τότε κεράστε με». «"Ωστε εσύ
ήσουν ποΰ μάς τήν κατέσχες ;» «Ναι εγώ καί περάστε μέσα νά τήν δήτε
πού είναι κρεμασμένη». Τούς διηγήθηκα ύστερα δλη τήν περιπέτειά μου.
Τότε σηκώθηκε ο άρχικυνηγός, ό Θ. Τουλοΰπης, μοϋ έπιασε τό δεξί χέρι,
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μοϋ τό σήκωσε ψηλά, και μέσα σε ακράτητα γέλια είπε : «Χαλάλι σου ξάδελφε καί σ’ ανώτερα». Σηκώσαμε δλοι τα ποτήρια καί ήπιαμε. "Υστερα
άρχισε τό τραγούδι τοΰ κυνηγιού.
1.
Κυνηγός πού κυνηγούσε
εις τά δάση μια φορά
έ.τυχε να συνάντηση
μιαν έρημοεκκλησιά.
y_
Τήν ανοίγει, μπαίνει μέσα
μέ ολόθερμη καρδιά
βλέπει κεΐ να προσκυνάη
μιά μικρή, μια μικρή Καλογρηά.
3.
Καλογραία, την ρωτάει,
πώς σύ βρίσκεσαι εδώ ;
Είναι τώρα επτά χρόνια
όπου κατοικώ εδώ,
ή τροφή μου είναι χόρτα
τό κρεβάτι μου είν’ αυτό.
4.
Καλογραία, τής έλέγει
τ’ όνομά σου σέ ζητώ...
άς τό μάθω κι’ ας πεθάνω
στο έρή στο έρημεκκλήσι αυτό.

5.
Τδ'νομά μου δεν στο λέγω,
γιατί θά μέ λυπηθής
πέντε και σαράντα πέντε
καί πενή καί πενήντα καί όκτό>
άν ρωτάς γιά τδ'νομά μου
τόνομα—τδ'νομά μου είν’ αυτό.
6.

Ελένη—’Έλα κι’ άφησε τον όρκο
καί παντρέψου μιά φορά
πάρε εμέ τον κυνηγάρη
πού σ’ αγά - πού σ’ αγάπησα πιστά.
7.
’Ά ν τον δρκο μου πατήσω
τόν Θεό θ ’ άπαρνηθώ...
έχω λόγο γιά νά δώσω
στο φιλέ — στο φιλεύσπλαχνο Θεό.
8.
’Έλα νά τά μοιρασθοΰμε
τά δικά μου βάσανα,
γιατί ήτανε γραφτό μας
σύζυγος—σύζυγός μου νάσουνα

Β ασιλικός Μ ανίτσας. "Ενας άλλος κυνηγός υπήρξε κι’ ό Βασιλικός
Μανίτσας, πού κυνηγούσε μέ παγίδες. "Ηταν παγίδάς, έστηνε δεκάδες τις
παγίδες μέσα στα όρια τού τσιφλικιού του. Είχε τόση επιτυχία πού στο
τσουκάλι του έβραζε μέρα νύχτα κυνήγι Τά ζαρκάδια, τά ελάφια, οί τσαρδακλήδες, οί σουβλΐτες, καί τ’ άγριογούρουνα ήταν τής προτιμήσεώς
του. Ή ταν επίσης απηνής διώκτης τού λύκου καί τοΰ κουναβιού πού
τοΰ έκαμναν «τσαλίμια» μά πιο πολύ τής αλεπούς πού δεν τή χώνευε, επειδή
τού έτρωγαν τά ορνίθια. ’Έστησε λοιπόν παγίδα κοντά στις κότες κι’ δπως
ήταν χαριτολόγος έλεγε : «Ά χ βρε αλεπού πού θά μού πας ; Θά σέ πιάσω.
Γιά νά μή σέ συλλάβω πρέπει νά πετάξης. Ξέρεις νά πετάς ; Σώθηκες. Δεν
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ξέρεις ; τότε αύριο τό πρωΐ θά είσαι στον κριτή γι’ άνάκρισι». Πράγματι,
σχεδόν κάθε μέρα έπιανε και καμμιά τολμηρή ένοχο... άλεποϋ πού πλήρωνε
μέ την γούνα της τό πρόστιμο τής παρακοής. Μά κι’ αυτές τον πήραν χα
μπάρι τί καπνό φουμάρει και τόν ρεζίλεψαν. Πάει ένα πρωΐ και τί νά ιδή,
ή παγίδα ξεσκεπασμένη, αναποδογυρισμένη καί τό χειρότερο λερωμένη μέ
άλεπουδήσιες ακαθαρσίες. Ό Βασιλικός αυτό δεν τό περίμενε. Ή ταν φοβε
ρό νά τόν ειρωνευθοΰν μ’ αυτό τόν τρόπο οι αλεπούδες. Καί τό κακό είναι
πώς επανελήφθη. Ό Βασιλικός δ βασιλιάς του τόπου βγήκε άπ’ τά ροϋχα
του. ’Έπρεπε νά τιμωρήση παραδειγματικώς την αυθάδεια, κι’ έκανε φοβε
ρό δρκο : «"Αμα σε πιάσω, βρε άτιμη, είπε, δείχνοντας τή γροθιά του,
Όά σέ γδάρω ζωντανή». Σκέφθηκε αντί ένα παγίδι νά βάλη δυο καί τρία
γΰρω άπ’ την κεντρική παγίδα, τήν οποία έκανε έτσι ώστε νά μισοφαίνεται.
Πράγματι τήν νύχτα πήγε ή άλεποϋ κι’ άρχισε μέ τά μπροστινά της πόδια
νά σκάβη γύρω άπ’ τή κεντρική παγίδα, μά νά ξαφνικά πέφτει ή πίσω καί
τήν συλλαμβάνει άπ’ τά πισινά πόδια Τό πρωΐ δ Βασιλικός τήν βλέπει
πιασμένη. «Βρέεε καλώς τήν συμπεθέρα ! Δεν ήξερες, δεν ακόυσες, πώς εδώ
σ’ αυτή τήν περιοχή, είναι κάποιος Βασιλικός ; Ά με τώρα τί θά κάνουμε...
που έχω φοβερό όρκο καμωμένω γιά σένα, γιαυτό που έκανες ; « ’Ά ιντε
μπρος πάμε στο καλύβι νά ΐδοϋμε πώς το άπεφάσισες συ αυτό τό σχέδιο ;
Μόνη σου ή είχες καί μυστικοσυμβούλιο ;» Ή κακομοίρα μόνο κάτι κίχ—
κίχ έβγαζε. ’Ένοιασου συμπεθέρα, μόνο τήν γοΰνα σου θά σοΰ πάρω καί
συ ώρα σου καλή». 'Ο Βασιλικός δεν άστειεΰετο. Ά ν παράβαινε τόν όρκο
του θά έφευγε τό γούρι κι’ άρχισε νά τήν γδέρνη ζωντανή. Δυο κυνηγοί
φθάσαντες εκείνη τήν στιγμή, τόν είδαν τί έκανε καί τόν ακόυσαν νά βρίζη.
«Βρε σέ καλό σου Βασιλικέ, γιατί γδέρνεις ζωντανό τό ζώο ;» « Ά μ δέν ξέ
ρετε τί μ’ έκανε;» καί διηγήθηκε τήν ιστορία. «Σείς αν θέλετε σκοτώστε την,
εγώ όμως τόν όρκο μου πίσω δέν τόν παίρνω». Τότε αυτοί μέ μιά ξυλιά
στο κεφάλι άπήλλαξαν τό ζώο. Αα’ τός δ άσσος παγιδοπιάστης καί κυνηγός
έφονεΰθη μαζί μέ τούς άλλους 17 συμπατριώτας μας στήν περιοχή όπου
έστηνε τις παγίδες του, λές καί τον καταράστηκαν τά ζώα πού είχε πιάσει.
'Ένας λ υ χ ίσ ιο ς γά μ ο ς.—Ή ταν φθινόπωρο (1907). Είμαστε κάμπο
σοι νεαροί πού κυνηγούσαμε λαγούς, αλεπούδες, κουνάβια καί πουλιά χω
ρίς νά μάς λείπη κι’ ή διάθεσις γιά πιο χονδρό κυνήγι ελαφιού καί άγριοχοίρου. Μά είμαστε χωρίς πείρα κι’ έπρεπε νάχωμε κάποιον πού νά γνωρί
ζει καί νά μάς μάθη. Αυτός δ κατάλληλος υπήρχε καί τόν κάναμε αρχηγό
μας. Ή ταν ό περίφημος Νταντής Αραμπατζής, εβδομήντα χρόνων γερό
λυκος, καί άετονΰχης. Κανένας δέν μπορούσε νά τόν φθάση. Στό δρόμο μάς
ξεπερνοΰσε, μά καί στή σκοπευτική παρ’ όλο ότι είχε γιά όπλο έ'να άρχέγονο
καρυοφΰλι (τσαμακλίδικο σισανέ). Άνίχνευε τά τραυματισμένα ζώα, μιλού
σε τήν γλώσσα των πουλιών καί προπάντων τών λύκων πού μέ τήν γλώσσα
τήν λυκίσια τούς συγκέντρωνε. Αυτός άνέλαβε νά μάς δδηγήση. Μάς έμαθε
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τούς τόπους και μας ωδήγησε πολλές φορές στα ερείπια των αρχαίων πό
λεων της περιοχής μας. Αυτή την φορά που βγήκαμε να κυνηγήσωμε, μας
συνεπήρε ή εύχαρίστησις, ώστε δεν πήραμε χαμπάρι πότε είχε βραδυάσει.
’Αποφασίσαμε νά διανυκτερεύσωμε σέ μια καρβουνιάρικη καλΰβα, κοντά
στο δάσος. Ετοιμάζαμε ξερόκλαδα νά ψήσωμε το φαγητό μας, δταν στο
ηλιοβασίλεμα ακούστηκε ένα ουρλιαχτό. Ά ο ύ—άού—άοΰ—ου ου ου... Λύ
κος ούρλιαζε. Ό γέρο-Νταντής έβαλε αυτί καί γυρίζοντας μάς λέγει: «Ποιος
άπο σάς -θέλει νά παρευρεθή σ’ ένα λ,υκίσιο γάμο ;» Ποιοι άλλοι από τους
δυο νεωτέρους και πιο περίεργους « ’Εμείς παππού απαντήσαμε». « ’Ελάτε
μαζί μου, καί σείς πού θά μείνετε νά μην ανάψετε ακόμη φωτιά, μόνο έχε
τε τό νοϋ σας». Προχωρήσαμε περίπου χίλια βήματα, κοντά σ’ ένα παληό
αλώνι για άνθρακοποίησι. Περιεστοιχίζετο από χονδρούς κορμούς δένδρων
βελανιδιάς. Ό παππούς άναψε τήν πίπα του νά ίδή κατά πού πηγαίνει ό
καπνός, κι’ αφού πιστοποιήθηκε, διέταξε τον ένα ν ’ άνέβη στα δεξιά σ’ ένα
δέντρο καί τον άλλο αριστερά, σ’ άλλο έξ ίσου φυλλωμένο. «Δεν θά πυρο
βολήσετε άν δέν μ’ ακούσετε νά πυροβολήσω πρώτος, τότε σείς με μιά θά
ρίξετε στο ψαχνό καί... ότι δήτε δέν θά γελάσετε, μήτε θά κάμετε την πα
ραμικρή κίνησι. Σύμφωνοι ;» ’Ανεβήκαμε στα δένδρα καί στήσαμε τά δίκανα στις διχάλες. 'Ο γέρος άκούμπησε τό όπλο του στον κορμό τοΰ δένδρου,
έβαλε τά χέρια στο στόμα καί στα μάγουλα κι’ άρχισε νά ούρλιάζη απαράλ
λαχτα, όπως προηγουμένως ο λύκος στη ράχη τοΰ λόφου... ’Αού... άού...
άού... ού... ού. «"Ολο τό συμπεθεριό θά μαζέψω εδώ τώρα, προσέχτε καί
μή κουνηθήτε» είπε, κι’ ανέβηκε στο μεσαίο δένδρο- Δέν πέρασε πολλή ώρα
κι’ άκούμε ένα θόρυβο, σαν νά κατέβαινε αφηνιασμένο άλογο μέσα στη σιω
πή καί παράσερνε τις πέτρες στην κατηφοριά. Καί νάσου μέσ’ στ’ αλώνι
φάνηκε ένα πελώριο φοβερό θηρίο, στο μέγεθος τοΰ γαϊδάρου. Είχε μιά
κατάμαυρη μούρη, κατακκόκινα μάτια, μικρά αυτιά, καί δόντια σουβλερά.
Στάθηκε στη μέση τοΰ αλωνιού μέ τεντωμένα αυτιά κι’ ύστερα γύρισε ολό
γυρα γιά νά πιστοποιηθή ότι βρίσκεται σέ ασφάλεια. Ά φοΰ βεβαιώθηκε
πώς ήταν μόνος, άρχισε μέ τά τέσσερα νά σκάβη τό χώμα, τινάζοντας το
μέτρα μακρυά μέ καταπληκτική ταχύτητα κι’ ορμή. Ά νοιξε μιά τρύπα,
έχωσε τή φοβερή μούρη του κι’ άρχισε να ούρλιάζη. Τί ουρλιαχτό ήταν
εκείνο, σού πάγωνε τό αίματα. Μετά από λίγο ακούσαμε πάλι κρότους καί
θορύβους προερχόμενους από τό ύψωμα. Αυτή τή φορά, τό καταλάβαινες,
κατέβαινε κοπάδι. Ό λύκος πού βρισκόταν μπροστά μας, είχε τεντώσει τό
σβέρκο του καί τ’ αυτιά του περιμένοντας ανυπόμονα. Καμμιά φορά ξεπρόβαλλαν άπ’ τά δένδρα μιά λύκαινα μέ τήν φαμελιά της, επτά λυκόπουλα με
γέθους κοινού σκύλου. Μόλις φθάσανε στο κέντρο, χύμηξε δ λύκαρος κι’
άρχισε ν ’ άγκαλιάζη καί νά φιλά τή λύκαινα. Νά σηκώνωνται ό'ρθιοι, τό
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μέλλον ζευγάρι, μέ μιά θηριώδη έξαψι, να κυλιούνται αγκαλιασμένα και τα
λυκόπουλα πότε νά επιτίθενται στο μεγάλο λύκο, παίζοντας καί δαγκώνον
τας τον καί πότε νά γίνονται μιά μάζα. Ή καρδιά μας κτυποΰσε μ’ αυτό
το άγριο σμίξιμο. Τότε μέσ’ το χορό αυτό, ό γέρος έρριξε την μπαταρία του.
’Ακολουθήσαμε αμέσως εμείς. "Εξη σωλήνες μέ σφαιρίδια αδέιασαν επάνω
τους. Είδαμε τον λύκο νά στρυφογυρνά κτυπημένος, νά οΰρλιάζη από πόνο
μά δεν κατάφερε νά ξεφΰγη. "Ολοι είχαν μείνη στον τόπο έκτος από δυο
λυκόπουλα πού κατώρθωσαν νά διαφΰγουν, τραυματισμένα. Κατεβήκαμε
απ’ τα δένδρα στον τόπο πού κείτονταν τα θεριά. Πόσο γρήγορα ό γάμος
τους μετετράπη σέ κηδεία !.. Ό γέρος τράβηξε το μαχαίρι του, έσχισε την
κοιλιά κι’ έβγαλε το μαύρο σηκώτι του, το κοίταξε κι’ είπε : «Είναι δεκα
τεσσάρων χρόνων». "Οσα χρόνια κι’ άν πέρασαν ΰμως θά θυμάμαι αυτή
τήν λυκίσια τελετή γάμου.
Ο ίκ ο ν ο μ -ίκ α ε σ χέσ εις

Χ σ ο ρ μ η κ τ ζ ή δ ω ν καε χ ω ρ εκ ώ ν .

’Από τότε πού έγινε ή κοινωνία, υπάρχει καί ή διάκρισίς της σέ τάξεις.
Κι’ αν αυτή ή διάκρισίς δεν γίνεται μέ κριτήριο τήν καταγωγή ύφίσταται
πάντα το ξεχώρισμα των ανθρώπων σέ πλουσίους καί πτωχούς, σέ κείνους
πού έχουν ανάγκη τής οικονομικής ύποστηρίξεως των άλλων καί σ’ εκείνους
πού δεν έχουν. ’Απ’ αυτόν τον γενικό κανόνα δέν εξαιρείτο τό Σαμμάκοβο.
Είχε κι’ αυτό τήν διάκρισι μέσα στούς κατοίκους του. Είχε τούς μεγάλοκτηματίας τούς λεγάμενους τσορμπατζήδες ή προύχοντας καί τούς βιοπαλαιστάς πού έκαμναν έ'να σωρό δουλειές, για νά κατορθώσουν νά βγάλουν τά
προς τό ζην. Μέσα σ’ αυτούς τούς τελευταίους ήσαν οι γεωργοί, οί ξυλανθρακοποιοι καί οί εργάτες οί όποιοι σκάβανε αμπέλια ξένα, φόρτωναν καί ξε
φόρτωναν τά καΐκια μέ κάρβουνα καί κάνανε κάθε εργασία Αυτή ή εργα
τιά ήταν μάλλον ή πιο αδικημένη τάξις τού Σαμμακοβίου. Στήν αρχή όταν
τά σιδηρομεταλλεία ήσαν σέ χέρια τσορμπατζήδων, οί σχέσεις μεταξύ αυτών
καί των εργατών ήσαν τεταμένες, λόγω τής εκμεταλλευτικής διαθέσεως των
πρώτων, πράγμα πού έπέφερε μιά κοινωνική επανάστασι. "Υστερα δμως
δταν περιήλθαν στα χέρια τού κράτους, τότε μή ύπάρχοντος μεσάζοντος
οί εργάτες κι’ οί τεχνίτες ένοιωθαν κάποια άνεσι οικονομική. "Ομως ή βάσκα
νος μοίρα τοφερε νά κλείσουν τά Σαμμακόβια καί νά πέση ό κόσμος σ’ άλ
λες δουλειές. ’Επειδή γιά κάμποσο καιρό έμεινε άνεργος, έσπατάλησε κάθε
οικονομία περιμένοντας τό άνοιγμα τής δουλειάς τού σιδήρου. Αυτό όμως δέν
έγινε. Χρειάσθηκαν ένίσχυσι οικονομική. Ποιος θά τήν έδιδε ; ’Ασφαλώς οί
τσορμπατζήδες. ’Έτσι άρχισαν οί οικονομικές σχέσεις μεταξύ τσορμπατζήδων
καί γεωργοκαρβουνιάρηδων. Σαν άρχισαν οί δουλειές τής γεωργίας καί τής
άνθρακοποιΐας, επειδή δέν υπήρχαν χρήματα, ούτε άλλου είδους προμήθειες,
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για την τοοφή και επειδή οί καρποί τής γης θά αργούσαν, ζήτησαν από τούς
έχοντας μέ τήν ύπόσχεσι δτι θά τούς τά επέστρεφαν μέ τόκο, όταν θά ερχόταν
δ καιρός τής συγκομιδής. Επίσης είχαν υποχρεώσεις προς τους τσορμπατζήδες, γιατί τους είχαν εφοδιάσει καί μέ ζώα, βώδια ή άλλου είδους μέσα απολύ
του ανάγκης για τήν καλλιέργεια περισσοτέρας γής. ’Έτσι δέθηκαν μέ τούς
προύχοντας οί οποίοι ευχαρίστως τούς έκαμναν τήν χάρι αγοράζοντας τους
τρόφιμα καί δίδοντας καί τό άπαιτούμενο ζευγάρι βώδια. 7Ησαν σίγουροι δτι
δλα αυτά θά τ’ άπαιρναν αργά ή γρήγορα διπλά καί τρίδιπλα. ’Έτσι γεννήθηκε
μια παράξενη κατάστασις γιά τούς δευτέρους ένα είδος δουλοπαροικίας. Ή
διαδικασία γινόταν ως εξής : Τούς έδιδαν τό ζευγάρι τά ζώα κι’ έσπερναν τά
γεννήματα. Τήν άνοιξι ξανάσπερναν βλάσκα καί ό'σπρια. Έ ν τφ μεταξύ τά
τρόφιμα τοΰ χειμώνα είχαν έξαντληθή. Ζητούσαν χρήματα γιά τήν τροφή
τής οικογένειας των μέ ενέχυρο τό γέννημα καί τή δουλειά τους. Αυτήν
τήν έργατικότητά τους εκμεταλλεύονταν δ τσορμπατζής βάζοντας τούς γεωρ
γούς να κατασκευάζουν κάρβουνα. Τά κατάφερναν πάντα κι’ δ'χι μέ τίμια
μέσα, ώστε οί γεωργοί κι’ οί ξυλανθρακοποιοί νά είναι πάντα χρεωμένοι.
ΓΙρίν άρχίση ή δουλειά, έγίνετο συμφωνητικό μεταξύ τοΰ τσορμπατζή καί
των άλλων. Έδώ παραθέτομεν ένα ακριβές αντίγραφων συμφωνητικού από
τά έγγραφα γνωστού Σαμμακοβίτου προύχοντος :
Χ υ μ ,φ ω ν η τ τ κ ό ν .
«Οί υποφαινόμενοι Πουλιμένος Άγγελάκης καί Χαράλαμπος, υιός τοΰ
Πουλιμένου, έσυμφωνήσαμεν άλληλεγγύως ϊνα κατασκεύσουμεν εις τον κ.
Γεώργιον ΙΙαπά, ξυλοκάρβουνο «τζουμπούκι» από ξύλο μεσέν, εις τον μέ
ραν «Παπακούτρα» εις τήν μερίδα τοΰ Άριστείδου Ξαθούλογλου, χιλιάδας
δκάδας παλαιάς τριάκοντα (άριθ. 30.000) άνά οκτώ γρόσια τρέχοντα τάς
εκατόν παλαιάς δκάδας μέ λιρ. Τ. (138) γρόσια. 'Υπολογιζόμενα άπαντα τά
έξοδα θά επιβαρύνουν τούς καρβουνιάρηδες, εξόν τό κεσιμάτι, εις τήν Μουτζιά δηλαδή εις τον τόπον τον οποίον ύπόσχουνται, άρχισαν νά κόβουν τά
ξύλα από σήμερον καί από 15 Μαΐου έως τελεί ’Ιουλίου νά βγάζουν κάρ
βουνου διά νά γίνη τέλεια ή παράδοσις τό ρηθέν κάρβουνον.
Έλάβαμεν παρά τοΰ κ. Γεωργίου Παπά γρόσια από προηγουμένην
χρονιάν ως τροφήν καί εις μετριτά, διά τά βεργικά μας καί εις τό εξής υπόσ
χεται νά μας δίδη τον κάθ’ έκαστον μήνα ώς τροφήν μας έκ (5) πέντε κιλά
γένιμα τόν καθ’ έκαστον μήνα κατά τήν πγιάτσαν καί τά βεργικά μας νά
πληρόνι καί εάν από αυτά περισσότερα μίνουμεν χρεόστε, νά πλιρόνουμεν
εκείνα τόν ερχόμενον χρόνον. Έμείναμεν σύμφωνοι κατά τήν άνωθεν συμ
φωνίαν καί δίδουμεν τό παρόν μας εις χείρα τοΰ κ. Γεωργίου διά ασφά
λειαν του. Έάν όμως έκ των δύο μερών κανείς δεν ήθελε πράξι κατά τήν
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συμφωνίαν θά είναι υπόχρεος νά άποζιμιώνη τον άλλον κατά τον ’ Εμπο
ρικόν Νόμον καί εις έ'νδειξιν.
Σαμμακόβιον τη 15 9εβρίου 1908.
Μάρτυρες
Δημήτρης ΙΙαπαστέφανος
Καλογιάννης Γεωργίου

Κατά διαταγήν των αγραμμάτων
ΓΙουλιμένου καί Χαραλάμπους
τοΰ υπογραφής
Δημητράκη καί Κωνσταντίνου»
t
t
Μετά άπ’ τό συμφωνητικό καί στο χρόνο πού ώριζε αυτό άρχιζε ή εξα
γωγή τοΰ κάρβουνου. Τα κατέβαζαν κατά φορτώματα στο λιμάνι τής Νειάδας ή τοΰ Ά γ. ΓΙαΰλου καί τά παρέδιδαν στους γραμματικούς των τσορμπατζήδων, έναντι άποδείξεως παραλαβής. Συνήθως οί καϋμένοι οί άνθρακοποιοί δεν γνώριζαν γράμματα κι’ οί γραμματικοί συνεννοημένοι μέ τούς
τσορμπαζήδες πολλές φορές έγραφαν στην άπόδειξι λιγώτερες οκάδες.
Μάζευαν έτσι τις αποδείξεις καί σάν τελείωναν οί δουλειές πήγαιναν στον
τσορμπατζή γιά νά λογαριαστούνε. Παρουσιάζονταν στον οντά τοΰ ’Αφε
ντικού. Τον καλημέριζαν καί έκαμαν μιά ΰπόκλισι μέχρι δαπέδου: «Μπρε,
καλώς τον Καλογιάννη. Τί χαμπάρια ;» έλεγε στερεότυπα ό τσορμπατζής.
«Καλά τσορμπατζή. Νά ήρθα νά λογαριαστούμε», απαντούσε στερεότυπα
κι’ δ γεωργός. «Καλά πέρασε μέσα καί κάθησε». Τότε ό προύχιον ψάχνει
καί βγάζει τά τευτέρια του, άναζητά καί βρίσκει τούς λογαριασμούς. « ’Έ 
χεις τις ποϋσλες (αποδείξεις) τού καρβουνιού σου ;». «Ν αί...» άπαντά περί
φοβος ό κακόμοιρος ό γεωργός, βγάζει δέ από τον κόρφο του ένα σακκουλάκι καί λύνοντας το μέ μισή καρδιά, σύρει μερικές αποδείξεις κατάμαυρες καί τις δίδει. Τό ένστικτο τού λέγει δτι τ’ αφεντικό θά τον κλέψη, μά
τί νά κάμη πώς νά τό απόδειξη αυτό ; ’Από δώ αρχίζει ή συζήτησι πάνω
στις πούσουλες. «Τον τάδε μήνα τόσα αμάξια, τόσες οκάδες, τον άλλο μήνα
πάλι τόσα αμάξια, τόσες οκάδες». «Ναί» άπαντά δ φτωχός. Τότε τ’ αφεντι
κό κάνει τί] σοΰμα (πρόσθεσι) καί λέει πώς τόσα λεφτά πρέπει νά πάρη. Κι’
ύστερα αρχίζει τό κράτημα. «Τόσα χρόσια τράβηξες τον δείνα μήνα, τόσα
τον άλλο. Τότε πήρες δυο κιλά σιτάρι (48 δκ.) εκείνη την ημερομηνία τόσες
οκάδες βλάσκα». Γίνεται δεύτερη πρόσθεσι, γιά τό σύνολο τών χρημάτων
πού χρωστά. Καί νά τό καταπληκτικόν, τό χρεωστούμενο ποσό είναι σχεδόν
τό διπλάσιο, από εκείνο πού έπρεπε νά λάβη γιά την εργασία του. Ό φτω
χός πίστευε πώς σύμφωνα πάντα μέ τούς δικούς του λογαριασμούς, έπρεπε
νά πάρη καί κάτι, ξεπληρώνοντας τούς παληούς κι’ οχι νά χρωστά καί τόσα.
Τον έπιανε τον φουκαρά κρύος ιδρώτας καί τ’ άχανε κυριολεκτικά Τότε δ
τσορμπατζής έβγαινε κι’ από πάνω. «Τί θά κάνουμε τιάρα Καλογιάννη ;»
ρωτούσε πανηρά. «’ Ας είναι υγεία, τσορμπατζή καί τού χρόνου εγώ κΓ ή
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οικογένεια μου θά τσακιστούμε και θά πασχίσουμε να κατορθώσωμε νά
βγάλωμε τά χρέη αυτά». «Δεν ξεύρω Καλογιάννη τί θά γίνη. Σαν πολύ
βλέπω τό χρέος σου καί φοβούμαι. Τό καλό είναι νά φέρης καί μερικά γενήματα άπ’ την καινούργια εσοδεία πού έκανες (έρριχνε στ’ άδεια για νά
πιάση γεμάτα) για ν’ άψαιρέσωμε μερικά γρόσια άπ’ το λογαριασμό σου,
πού τόσο πολύ σ’ επιβαρύνει». « Ά μ πόσα γεννήματα κάναμε νομίζεις,
ώστε νά διαθέσω καί γιά λόγου σου ; Σαν δώσω εσένα τσορμπατζή, θά μείνη ή φαμίλια μου νηστικιά. Καί τί θά γίνη τότες ;» ρωτούσε πονηρά...
«Έ γώ σύμφωνα μέ τό λογαριασμό μου ήμουν ξεχρεωμένος κι’ έπρεπε νά
πάρω καί μερικά γρόσια νά πληρώσω τον Μουχτάρη (τον δημόσιο είσπράκτορα), γιά νά μην έλθη καμμιά μέρα καί μοΰ πάρη τά καζάνια καί τά μπα
κίρια». «Μά καλά βρε Καλογιάννη, ό λογαριασμός είναι καταφάνερος. Τόσα
τράβηξες τόσα, ξεχρέωσες...» έβλεπε όμως on, ό γεωργός αυτό δεν τό καλο
δεχόταν καί τότε μέ τό γλυκύτερο χαμόγελο τού κόσμου, έδειχνε τήν καλο
σύνη του λέγοντας: « ’Έ ... άντε Καλογιάννη, πήγαινε, καί κύτταξε τον άλλο
χρόνο νά καταφέρης νά τά διορθώσης καί νά ξοφλήσης, γιά νά μή σέ πάρω
καί τό ζευγάρι πού σ’ έχω δανείσει». Κι’ έρριχνε στη μέση καί τον εκβια
σμό. ’Έτσι πάντα τελείωνε κάθε χρόνο ό λογαριασμός, εις βάρος τού γεωρ
γού κι’ έτσι ηύξηναν τά χρέη. Καί δεν προλάβαινε ή ζωή τού πατέρα νά
ξεπληρώση τά χρέη καί ερχόταν ή σειρά τού υιού γιά νά συνεχιστή σέ γε
νεές ολάκερες, χωρίς νά έλθη ή ημέρα τού λυτρωμοΰ άπ’ τά νύχια τών
αρπαγών τσορμπατζήδων. Ό καϋμένος δ γεωργός μέ τήν αγαθότητά του
έφευγε κατενθουσιασμενος άπ’ τήν καλήν έκβασι τών πραγμάτων, διευθύνετο στο σπίτι του, γιά ν ’ άναγγείλη στή γυναίκα του τό αποτέλεσμα. Ό
χειμώνας σέ λίγο κτυπά τήν πόρτα τού κάθε φτωχού πού μέ τήν φαμελιά
του πρέπει νά κάνη τήν κουμπάνια του άπό τρόφιμα. Αυτά συνήθως ήταν
τά φασόλια, τά γεννήματα, τά τουρσιά καί άλλα. ’Απ’ τή μεγάλη τους όμως
οικονομία τούς έπετρέπετο ν ’ άγοράσουν καί κανένα γουρουνάκι, νά τό θρέ
ψουν γιά τά Χριστούγεννα. Πολλοί είχαν καί τό άμπελάκι τους, πράγμα
πού τούς έδιδε καί λίγο κρασάκι γιά νά θερμαίνη καί νά ζωογονή τις ψ υ
χές. Μόλις πατούσε ή άνοιξι έπεφταν μέ τά μούτρα στή γή, νά τήν άνασκαλέψουν, νά τήν σπείρουν γιά νά καρποφορήση. Μά ή γή δεν ήταν τόσο
γόνιμη. Τό Σαμμάκοβο δεν κτίσθηκε χάριν τών καλών γαιών. "Οσο γιά τά
παιδιά κι’ αυτά τραβούσαν τό δρόμο πού είχαν άνοίξει ο! γονείς τους. Μό
λις γίνονταν 6—7 χρόνων, άντί νά τά στείλουν στο σχολείο, τούς φοροϋενα ζευγάρι τσερβούλια (τσαρούχια) καί τούς έδιδαν τά βώδια γιά νά τά πά
νε στή βοσκή. Οί πρώτοι δάσκαλοι τών παιδιών ήταν τά βώδια. Καμμιά
φορά τά έχαναν καί τότε έτρεχαν ψάχνοντας νά τά βρουν. Μιά μέρα, κά
ποιο παιδί είχε χάσει τά βώδια καί επειδή αργούσε νά έπιστρέψη σπίτι, ό
πατέρας τράβηξε νά τό βρή στο μέρος πού ήξερε on πήγαινε τά ζώα. ’Αφού
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έψαξε απ’ εδώ, έψαξε άπο κεϊ, κατάλαβε τί συνέβη. Καμμιά φορά άπο ενα
ύψωμα είδε τό γυιό του κι’ από εκεί
τού φωνάζει: «Μπρε παιδί μ’ βρήκες
τά βώδια ;» «Δεν τά βρήκα αφέντη μ’
(πατέρα μου), βρήκα μόνο τήν κοπριά
τους, φύτρωσε καί μανιταράκι επάνω».
Ή αφέλεια καί ή άπλοΐκότης τών αγ
ραμμάτων αυτών ανθρώπων είχε φθάσει σέ απίστευτο βαθμό. Αύτήτήν αφέ
λεια έκμεταλλεύετο κι’ ό τσορμπατζής,
μαζί μέ τούς γραμματικούς. Τέλος έ'δωκε σ’ αύτό τό κακό ενα άλλο χειρότερο,
ό εκπατρισμός, όπου όλοι έχασαν τά
πάντα καί πρώτοι οί τσορμπατζήδες.
ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙΣ
Γαμήλιος πομπή.

’Αναμφισβήτητα μιά από τις πιο
σπουδαίες ανάγκες τής ψυχής είναι τή
ψυχαγωγία. Φθείρεται ή ψυχή αν άναγκασθή νά μείνη κλεισμένη πάντα στην
’ίδια ασχολία. Ό άνθρωπος δίδει τον
περισσότερο χρόνο για πράγματα πού
αφορούν τή συντήρησί του. Κύριο
σχεδόν μέλημά τον ή ευρεσις τών πόρων
τής ζωής. Ό εργάτης γι’ αυτό κοπιάζε1
κι’ αύτό είναι τό αποτέλεσμα τού άγώ"
νος μέ τή γή, τού γεωργού. Μά κι’ ό
πνευματικός ακόμη δουλευτής αύτό άποζητά ! «ούκ έπ’ άρτω μόνον ζΐ]σεται ό
άνθρωπος». Ή ψυχή πλαντάζει καί ζη
τά τά «εαυτής». ’Ανέκαθεν οι άνθρω
ποι στρέφονται μετά άπ’ τις φρον τίδες,
στην έκδίιυξι τών θλίψεων, στήν έξοδο
άπ’ τήν καθημερινή ρουτίνα. Δημιουρ
γούν μόνοι των τις ευκαιρίες πού θά
διασκεδάσουν. Στά παληά τά χρόνια, ό
που δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι ψυχαγω
γίας, οί θρησκευτικές γιορτές καί πά
νηγΰρεις, καθώς καί τά γεγονότα του άρραβώνος, τού γάμου, τής βαφτί·
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σεως, κ.λ.π. έδιδαν αφορμή για ξεφαντιύματα. Κατά τάς ευκαιρίας αύτάς οί «νιθρωποι έπεδίδοντο στο φαγοπότι, στην κουβέντα, στα τρα
γούδια και το χορό. "Ολα αυτά αποτελούν άλλως τε τό μέγιστο των
τερψεων. Όμως κάθε τόπος τις γιορτές του τ'ις έχει ντυμένες μιέ δικά του έθιμα. Καί μια αυτά τά πράγματα αφορούν τήν ψυχή του είναι τά πιο πλουσιοντυμενα, γιατί έτσι τέρπουν περισσότερο. "Υστερα από τά έθιμα τοϋ γά
μου καί τη; γεννήσεως τά όποια αναπτύξαμε, ερχόμεθα στα ήθη, πού αφο
ρούν καθαρά καί ιδιαιτέρως τήν ψυχαγωγία σ’ αυτά τά όποια περιμένει κά
θε χρόνο ν’ άνασάνη ή ψυχή. Οΐ Σαμμακοβϊτες όπως κι’ δλοι οί 'Ορθόδο
ξοι "Ελληνες, τις μεγάλες τθρησκευτικές εορτές τις έβλεπαν σάν μοναδικέ) ευ
καιρία διασκεδάσεως. Έ ξ άλλου οί εορτές αυτές έχουν εκκλησιαστικές έτσι
τοποθετηθή ώστε νά εξυπηρετούν αυτόν ακριβώς τό σκοπό. Επομένως,
θέλοντας νά μιλήσωμε γιά τις διασκεδάσεις, δεν έχομε παρά νά παρακολου
θήσουμε τό εορτολόγιου, νά στεκώμεθα στις εορτές καί νά μιλούμε γιά τό
πώς τις γιορτάζουν οί Σαμμακοβϊτες. ’Αρχίζομε από τά Χριστούγεννα, πού
είναι ατενώς συνδεδεμένα μέ τήν πρωτοχρονιά, τήν πρώτην εορτή τοϋ
χρόνου.
Χ ρ ίσ τ ο ο γ ε ν ν ε ά τ τ κ » εΟιμ-α
Σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ή εορτή τών Χριστουγέννων είναι ή πιο αγα
πημένη. ’Ιδιαιτέρως ή χιλιολατρεμένη τών μικρών παιδιών. Παντού περι
μένουν μέ λαχτάρα τήν γέννησι τού Θεανθρώπου καί οί προετοιμασίες γι’
αυτήν αρχίζουν από πολύ μακρυά, γιά νά μπορέσουν νά τήν χαροΰν όπως
αρμόζει. Μικροί καί μεγάλοι τήν καρτερούσαν. Βεβαίως οί δουλειές, μέ τήν
εισβολή τού λευκοντυμένου χειμώνα σταματούσαν καί ασφαλώς στις ώρες
τής αργίας άποζητοϋσαν λίγη διασκέδαοι. Ά π ’ τις πρωτοδεκεμβριανές εορ
τές τού "Αη Νικόλα, τής ’Αγίας Βαρβάρας, άρχιζαν οί επισκέψεις οί «βεγγέρες» (οικογενειακές εσπερίδες) καί τά γειτονέματα. "Ομως ακόμα καί σ’
αυτές είχαν στο στόμα τους τό : «πότε θάρθουν τά Χριστούγεννα». Κάποτε
μέσα στο κύλισμα τού χρόνου, έφθαναν κι’ αυτά. Τότε οί προετοιμασίες
τών γυναικών, οί φροντίδες τών άνδρών καί ή λαχταροχαρά τών παιδιών
έφθαναν στο κατακόρυφο. Ό πατέρας είχε αγοράσει άπ’ τό καλοκαίρι, ένα
μικρό γουρουνάκι καί τό σπιτικό τό διέτρεφε γιά νά γίνη θυσία στήν Χρι
στουγεννιάτικη ευωχία. ’Επίσης ή εργατική τάξις επειδή δεν ήτο δυνατόν
είτε από λόγους οικονομικούς, είτε γιατί δεν μπορούσαν νά ασχολούνται μέ
τήν διατροφή ενός χοιρινού, τήν παραμονή τών Χριστουγέννων αγόραζαν
τό χρειαζούμενο κρέας, από τούς χοιροτρόφους. Ό μεγαλύτερος χοιροτρόφος τής περιοχής ήταν ό Βασιλικός Μανίτσας. Πάνω από εκατό χοιρινά
έσφαζε γιά τά Χριστούγεννα. Τήν προπαραμονή ή κωμόπολις άντιβοοΰσε
από τά γρυλίσματα τών χοίρων καί τίς φωνές τών σφαγέων. ’ Αλλος άγό-
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ραζε ολόκληρο χοιρινό, άλλοι αγόραζαν καί εμοιράζοντο άνά δυο ή τέσσερες,
ένα μεγάλο σφαχτό. Πάντως μέχρι τά μεσάνυχτα δπου σκούπιζαν τα μαχαί
ρια, ονδείς Σαμμακοβίτης μήτε χήρα, μήτε ορφανό δεν ϋπημχε που νά μην
εΰρίσκετο μέ τό κρέας του το χοιρινό. Οί λογαριασμοί μέ τον πωλητή, έκανονίζοντο την επομένη, ανήμερα τά Χριστούγεννα, μετά την εκκλησία, δπου
έτρωγαν, κουτσόπιναν καί ξεκαθάριζαν τις εκκρεμότητες. Ή «κουμπάνια»
τοΰ κρέατος ήταν φροντίδα τοϋ άνδρός. Ή γυναίκα στο σπίτι φρόντιζε για
τά Χριστόψωμα καί τ’ άλλα γλυκίσματα. Οι κοπελλιές πάλι συγύριζαν τό
σπιτικό, ετοιμάζοντας δλα τά χρειαζούμενα. Καί τά παιδιά ; "Α ! τά παιδιά
αυτά μέ χαρά καί ξεσηκωμένα άπ’ τις προετοιμασίες έτρεχαν εδώ καί κεΐ.
Τό βραδάκι τής παραμονής «έντρέχασι» στα γύρω σπίτια, βροντούσαν τις
πόρτες καί φώναζαν. «Χριστός γεννιέται σά νειό φεγγάρι, σά γήλιος φέγγει
σαν παλληκάρι». Τό βράδυ πιά ή οικογένεια μαζεμένη καί νηστεύουσα, γιατί
τήν επομένη θά ελάμβανε τη Θεία μετάληψι, έκάθητο γύρω άπ’ τό τραπέζι
για νά τούς θυμιάση 6 Πατέρας. Τό θυμιατό ήταν γεμάτο κάρβουνα καί
θυμίαμα κι’ ολόκληρο τό σπίτι ήταν «μοσκισμένο». Ό νοικοκύρης προσευ
χόμενος, έθυμίαζε δλα τά ζώα του, γιατί κι’ αυτά γιόρταζαν, μια κι’ ό Καί
ριος Η μών Ίησοΰς Χριστός τά ετίμησε στην φάτνη. Τό θυμιατό έμενε
κοντά στήν παραστιά μέχρι τών Φώτων. "Υστερα δλη ή οικογένεια αποχω
ρούσε στά κρεββάτια της, ενώ έξω έπεφτε άσπρο—-άσπρο τό χιόνι. "Αχ πόσο
θά κρυώνη ό Χριστοτίλης απόψε πού θά γεννηθή ! Καί μ’ αυτή τη σκέψι
καί μέ τό τί καλά τούς περίμεναν έγερναν στήν αγκαλιά τοϋ ύπνου. Ντάν...
ντάν... ντάν... χτυπούσε ή καμπάνα τοϋ Στρατηλάτη πρωί—πρωί γιά ν ’
άναγγείλη πώς ό Χριστός γεννήθηκε πιά. ΤΙ χαρούμενη κωδωνοκρουσία,
ήταν τό εγερτήριο. "Εξω τό Χριστουγεννιάτικο κρύο έτσουζε γιά καλά. Σ’
δλο τό δρόμο τά παιδιά τουρτούριζαν. Μά μέσ’ τήν εκκλησία ή γλυκεία
θαλπωρή ζέσταινε τά σώματα καί τις ψυχές. Μέ πολλή κατάνυξι παρακολου
θούσαν δλη τήν λειτουργία κι’ άφοϋ κοινωνοϋσαν έσπευδαν στά σπίτια. ’ Α
μέσως ξεχύνονταν τά παιδιά μέ τά νταβουλέλια (μικρά τύμπανα) γιά νά τά
ποΰν. Χαρά μεγάλη στο σπιτικό νά δεχθή τά παιδιά, ν’ άκούση τό Χριστογεννιάτικο :
1.

Κιαρά Θεοτόκο έκοιλοπόνα,
έκοιλοπόνα καί παρακάλιε'
Βοήθήσετέ με αυτή τήν ώρα
τήν βλογημένη, τή δοξασμένη.

2.

Μαμμή νά πάτε, μαμμή νά φέρτε...
"Ωστε νά πάσι καί νά γυρίσου
Χριστός γεννήθη σά νειό φεγγάρι
σά νειό φεγγάρι, σά παλληκάρι.

Ή ταν χάρμα νά τά βλέπης, ξαναμμένα μέ τά μάγουλα καί τις μύτες
κόκκινες. ’Ήμουν μικρός καί εγώ τότε καί είναι αδύνατο νά περιγράψω
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τον ενθουσιασμό πού νοιώθαμε σαν τραγουδούσαμε τα κάλαντα. Πέρασαν
χρόνια εκτοτε, πάθαμε τόσα, γεράσαμε, μά αυτά τά παιδικά Χριστούγεννα
θάναι τόσο ζωντανά και ή νοσταλγία αιώνια θά μας κυριεύη.
Τ Γ * Ο ρ ω τ ο χ ρ ο ν ϊά τ ικ α .

Τό ξεκίνημα τοϋ εορτασμού άρχιζε απ’ τά Χριστούγεννα, εξακολουθού
σε δλη την εβδομάδα κι’ έφθανε στο κορύφωμα την Πρωτοχρονιά. Ά π ’ την
παραμονή αγόραζαν τά δώρα πού θά έστελναν κα'ι θά χάριζαν. Στο κάθε
σπίτι έκαιγε τό τζάκι κι’ ό καθένας φρόντιζε νά βρή να κόψη ένα κομμάτι
μεγάλο κορμό από τσεραπιά (Άγριαχλαδιά) νά βάλη στο τζάκι νά καίγεται.
“Άρχιζε τό κάψιμο άπ’ την Πρωτοχρονιά και φρόντιζαν νά κράτηση μέχρι
τώ>ν Φώτων. Κι’ είχε τή σημασία του τούτο τό σιγοκάψιμο. "Οσο περισσό
τερο κρατούσε στη φωτιά, τόσο καί ή ζωή θά ήταν μεγαλύτερη. Οί γυναί
κες έφτιαχναν την βασιλόπηττα άπ’ τήν παραμονή. Το ψήσιμο θά γινόταν
ανήμερα. Ά π ’ τό πρωΐ, παραμονιάτικα, τά αγόρια έξηφανίζοντο, μέσα στά
ρουμάνια, για νά βρουν ωραίες βίτσες από κλωνάρια καθώς καί λουλούδια
τής άκρανιάς χωρίς νά έχουν άνοίξει ακόμα. Τις βίτσες τις χρησιμοποιού
σαν για «Σούρβα» καί τό πρωΐ τής πρωτοχρονιάς γυρνούσαν στις γειτονιές,
γιά νά «σουρβίζουν» (χτυπούν) στη ράχη τού οικοδεσπότη καί νά τού λένε :
«Σούρβα σούρβα γερό κορμί, γερό σταυρί σάν άσήμ’ σαν κρανιά καί τοϋ
χρόν’ γούλ’ γεροί καί καλόκαρδοι». Μετά τό σούρβισμα τούς έδιδαν γλυκί
σματα, καρπούς καί πενταροδεκάρες. Τά δέ λουλούδια τής κρανιάς τά έβα
ζαν στο τραπέζι. Τό βράδυ πού δλοι θά μαζεύονταν έπαιρναν τόσα μπουμπουκάκια λουλουδιού δσα άτομα ήσαν καί ονομάζοντας τό καθένα, τό έρριχναν στή φωτιά "Οποιου τό λουλουδόκουκκο πηδούσε στή φωτιά κι’ έσκα
ζε τό χαίρονταν γιά τήν υγεία τού κατόχου του. "Αν όμως κανενός καιγόταν
τό θεωρούσαν γιά κακό σημάδι. Μετ’ άπ’ αυτό τό έθιμο, περίμεναν γύρω
άπ’ τό τραπέζι νάρθή ή ώρα όπου θά γινόταν δ γιγαντοπόλεμος τού παληοϋ
μέ τον νέο χρόνο. Ή ύπερίσχυσις τού καινούργιου καί ή έγκαθίδρυσίς του
σάν βασιλιά. "Ως πού νά γίνη αυτό έπαιζαν διάφορα παιχνίδια, έλεγαν
αστείες ιστορίες καί μασουλοΰσαν ξηρούς καρπούς. Οί γονείς έβαζαν σ’ ένα
μαντήλι καρύδια καί έλεγαν στά παιδιά νά πάρουν άπό ένα. ’Ά ν τό καρύδι
πού τραβούσε δ χαθείς, στο σπάσιμο τδ'βρισκε κούφιο, αυτός δεν ήτο πολύ
γερός στήν υγεία του. Μά ή μητέρα γιά νά μη συμβή τέτοιο πράγμα, έβα
ζε στο μαντήλι γερά καρύδια. ’Έτσι σπάνια βρισκόταν κούφιο. Σάν κόντευε
μεσάνυχτα άρχιζαν τό φαγοπότι, αφού προηγουμένως έθύμιαζαν καί σταύ
ρωναν δλα τά τρόφιμα πού είχε τό τραπέζι. "Υστερα ευλογούσαν τον "ΥψΓ
στο γιά τήν καλή χρονιά πού τούς χάρισε καί τον παρακαλούσαν καί κατά
τύν νέο χρόνο νά πάνε καλύτερα τά πράγματα. Μέ τήν είσοδο τοϋ νέου
χρόνου έσπευδαν ν’ άναπαυθοϋν.
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Πρωϊ-πρωΐ τά παιδιά σηκώνονταν, πολλές φορές χα'ι δυο ώρες πριν νά
φέξη. Ντύνουνταν γερά καί παίρνοντας τις κρανιόβιτσες κα'ι τά νταβουλέλια τους και κρεμώντας στο λαιμό ένα ντουρβαδάκι, τρέχανε μέσα στα χιό
νια από σπίτι σέ σπίτι νά «σουρβίσουν» και νά ποϋν τά κάλαντα. Σαν έφ
θαναν εκεί πού ήθελαν, ένας πήγαινε καί κτυποΰσε γερά την πόρτα τοϋ
σπιτιού καί τότε άρχιζαν όλα μαζί τό τραγούδι πού ήταν ανάλογο με τό
σπίτι. "Αν ήταν σπιτικό πού ανήκε στη χαμηλή τάξι, έλεγαν :
« 'Ά ϊ Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία,
βαστά εικόνα καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι,
τό καλαμάριν έγραφε καί τό χαρτί άναγνώνει,
Τά παλληκάρια αντάμωσε μέσα στο σταυροδρόμι.
"Ωρα καλή, αφέντη μας, πές μας κάνα τραγούδι.
Έ γώ γραμματικός είμαι, τραγούδια δεν ήξέρω.
"Αν είσαι σύ γραμματικός πές μας την αλφαβήτα.
Στο δεκανίκ’ άκούμπησε νά πή την αλφαβήτα.
Τό δεκανίκι ’ταν ξερό κι’ άπέλυκε βλαστάρι,
’πό κάτω στη ριζίτσα του πηγάδια καί λειβάδια
’πό πάνω στη κορφίτσα του, περιστεροφωλίτσα.
Τό περιστέρι ανέβαινε εύλογα τον αγά του
καί πάλι μετανέβαινε κι’ εδρόσα τή κυρά του
κι’ εκ τρίτου μετανέβαινε δρόσα τον κόσμον όλο. . .
Κι’ εμείς πολυχρονοΰμεν τον, τον καλό νοικοκύρη
νά τον φυλάγη κι’ ό Θεός, πάντα νά ζή καί νάναι. . .
Κι’ από χρόνου».
"Αν πάλι ανήκε τό σπιτικό σέ καλύτερη τάξι έλεγαν άλλο :
«"Αϊ Βασίλης έρχεται μέ τ’ άσπρα του τά γένια,
σέρνει μουλάρια δώδεκα
καμήλια δεκαπέντε
κ’ ή μούλα ή κανακαριά πού σκώνει τον αφέντη
καί πάϊάονε καί πάϊάονε πέρα στις μαυρομμάτες
τις άγγελοφοροΰσες
πώναι τό μάτι σάν έληάς
τό φρύδι σάν διαχτάνι.. .
Λύσε λύσε αφέντη μου τό κορφομάντηλό σου
καί δώσ’ στα παλληκάρια σου δκτώ-δέκα παράδες
γιά νά τούς φαν, γιά νά τούς πιουν, γιά νά τούς ξεφαντώσουν.
Καί μεϊς πολυχρονοΰμεν τον, τον άξιο νοικοκύρη

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ ΑΜΜΑΚ Ο ΒΙΟ Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

49

νά τον φυλάγη ό Θεός, πάντα νά ζή καί νάναι. . .
ΚΤ από χρόνου».
Κι’ άν πάλι το σπίτι που κατοικούσε ό νοικοκύρης ήταν «αψηλό»,
για νά τον κολακέψουν έλεγαν τό τρίτο τοϋ ρεπερτορίου τους :
«Σ ’ αυτό τό σπίτι τ’ αψηλό πέτρα νά μη ραγίση
κι’ ό σπιτονοικοκύρης του, χρόνια πολλά νά ζήση
κι’ από τά χίλια κι’ υστέρα ν ’ άσπρίση νά γεράση
νά βγάλη τή κεσγείτσα (σακκοϋλα νομισμάτων) του τη χρυσό'
[κεντημένη
νά δώσ’ τά παλληκάρια του πέντ’ έξ οκτώ παράδες
γιά νά τούς φαν, γιά νά τούς πιουν, γιά νά τούς ξεφαντώσουν...
Κι’ από χρόνου».
Αυτός τότε άναλόγως τής οικονομικής τοΰ καταστάσεως τούς έδιδε
καρύδια, γλυκίσματα ή καί μικρονομίσματα. Τά προϊόντα τοΰ τραγουδιού
τάβαζαν στο ντουρβαδάκι. Καμμιά φορά κτυποϋσαν σέ σπίτια γιά νά τά
πουν, μά οί τσιγκούνηδες δεν άνοιγαν κι’ άλλοτε πάλι μισοάνοιγαν τό πα
ραθύρι καί τούς πέταγαν κάτι. Μέ τό ξύπνημα τών παιδιών καί τον σα
ματά δεν περνούσε πολλή ώρα καί ξυπνούσε καί όλη ή κωμόπολι. ’Άνδρες
τότε, γυναίκες καί παιδιά, τραβούσαν στην έκκ?ιησιά γιά νά παρακολουίίήσουν Λειτουργία τοϋ Νέου ’Έτους. Μετά την άπόλυσι, οί γυναίκες πήγαι
ναν σπίτι γιά νά ψήσουν την βασιλόπηττα, τά παιδιά γιά νά παίξουν μέ τά
χιόνια κι’ οί άνδρες μέ τις καλές τους φορεσιές τραβούσαν στά καφενεία νά
κεράση ό ένας τον άλλον καί νά ευχηθούν γιά τον καινούργιο χρόνο. Ύ 
στερα αφού ήρχοντο στο κέφι έπέστρεφαν στά σπίτια τους, όπου τούς περίμενε τό τραπέζι. Μετά τό φαγητό κατέφθανε κι’ ή μυρωδάτη βασιλό
πηττα. Ή ταν ή ωραιότερη στιγμή τών παιδιών καί τής νοικοκυράς πού
τήν έφτιαξε, περιμένοντας τά παινέματα γιά τήν καλή κατασκευή. Τό μοίρασμα έγίνετο ό'πως σ’ δ'λο τόν Χριστιανικό κόσμο. Μόνο πού έκτος τοΰ
σπιτιού έκοβαν κομμάτι καί γιά τά ζωντανά. Σ’ δ'ποιον έτύχαινε τό αση
μένιο «μεταλλίκι», ήταν ό τυχερώτερος τής χρονιάς στο σπίτι. Μά καί στά
ζώα νά έπεφτε, είχαν κι’ αυτά τήν τύχη τους. Τό βράδυ μαζεύονταν στούς
Βασίληδες πού γιόρταζαν, πηγαίνοντας δώρα διάφορα. Μέχρι τών Φώτων,
συνεχίζοντο τά γλέντια κι’ οί συντροφιές μέ πολύ κέφι.
Ά π ό κ ρ η ε ς — ΙΙτ τ ε ρ ο δ ε ο τ έ ρ α

Ή ανθρώπινη ψυχή έχει καί τή διάθεσι τής κραιπάλης, τής άθυροστομίας καί τοΰ ξεφαντώματος χωρίς φραγμούς. Τό κρασί στάθηκε ό ξελευθερωτής τούτης τής διαθέσεως, πού μέ δύναμι θεϊκή ανοίγει σάν κλειδί
4
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Πομπή πιτεράδων (καρνάβαλλου).

ίς ψυχές. Το έκαμε Θεό, τον είπε Βάκχο κα'ι πέρα άπ’ τής Λυδίας καί τής
Φρυγίας τά μέρη τον έφερε
στον τόπο αυτόν. Κι’ δ Θεός
στάθηκε στη Θράκη κι’ έ
μεινε πολύ εκεί κι’ ύστερα
κατέβηκε στην υπόλοιπη Ε λ 
λάδα και σταμάτησε στην’Ατ
τική. Σαν έφθασε δ Θεός
του κρασιού βαμμένος στο
πρόσωπο μέ τή τρυγία (τό
κατακάθι τού κρασιού), κρα
τών στα χέρια του σταφύλια
καί κρατήρα μέ κρασί, στε
φανωμένος μέ κλαδιά αμπε
λιού, μασκαρεμένος επάνω σ’
αμάξι, γυρνονσε στά χωριά
τής Θράκης τραγουδώντας
τραγούδια, γεμάτα άπ’ την
ηδονική κραιπάλη τού κρα
σιού. Πίταν δ Θεός πού πε
ρισσότερο από κάθε άλλον σέ
φέρνει κοντά στις μυστικές
πηγές τής φύσης καί σέ συμ
φιλιώνει καί σέ ταυτίζει μαζί
της. Κι’ οί Θράκες έμεγάλυναν τον Βάκχο δσο μπορού
σαν πιότερο, μια πού ή θεία
του δύναμι έλαμψε στον κό
σμο. ΙΤολλά γι’ αυτόν αυτο
σχέδιασαν, τελετάς τού αφιέ
ρωσαν καί πλήθος εθίμων τού
τότε καιρού έπηρεάσθησαν
άπ’ αυτή τή νέα λατρεία. Τί
κι’ αν πέρασαν χιλιάδες χρό
νια, τί κι’ αν ήλθαν θρη
σκείες πνευματικώτερες, μέ
σκοπό νά βγάλουν τήν ψυχή
άπ’ τό κατακάθι, ή λατρεία
τού Βάκχου έμεινε έστω καί
μέσα σέ διαφορετικά κάπως
πλαίσια. Λείψανα τών Βακχικών εορτών σ’ δλο τον χριστιανικό κόσμο είναι
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κι* οί γιορτές τής Άποκρηάς κα'ι τοΰ Καρνάβαλου. Καί το Σαμμάκοβο επη
ρεασμένο απ’ τις παληές Θρακικές παραδόσεις διετήρησε αυτό το Διονυσια
σμό. "Οπως δλοι γνωρίζουμε, οί γιορτές τοΰ κρασιού καί τού γλεντιού άρ
χιζαν μέ το άνοιγμα τού Τριωδίου. Τό ίδιο συνέβαινε στο Σαμμάκοβο κα
θώς καί στην Τρουλιά. Τό πράγμα άρχιζε μέ «γειτονέματα» καί φαγοπό-

’Άσκαυλος (Γκάιντα).
1) Φυσολάτης. 2) Ζαμάρα (αυλός). 3) Τσιρίλος (βαρόφωνο). 4) ’Ασκί.

τια, μέ εύθυμες ιστορίες καί ελευθεροστομίες, μέ μασκαρέματα παράξεν α.
Υπήρχε ή καλή προαίρεσις καί τό κέφι. Τό άποκρηάτικο γλέντι ξεκινούσε
από χαμηλά καί έφθανε σέ κρεσέντο την δεύτερα ημέρα τής Τυρινής. Ή
Βακχική αυτή εορτή υπήρξε γνήσιο γέννημα καί θρέμμα τού Σαμμα-
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κοβιοΰ, πού χωρίς υπερβολή δεν συνέβαινε αλλού απαράλλακτη. “Ολη ή
Θράκη ήξερε για την Πιτεροδευτερα του, για την αποκλειστικότητα αυτή
τού τόπου, όπως γνώριζαν πώς τ’ ’Αναστενάρια γίνουνταν στο Όργάς, στο
Κωστή καί σέ μερικά άλλα χωριά καί πώς οί Χούχουτοι ήταν ή σπεσιαλιτέ
τοΰ χωριού Ά γ. Στεφάνου. Ή γιορτή χωριζόταν σέ δυο μεγάλα κομμάτια,
στους Πιτεράδες καί στους Σεϊμένηδες. Καί τα δυο ήσαν μασκαράδες, οί
πρώτοι όμως ήσαν ελευθερόστομοι καί ξέφραγοι, ενώ οί δεύτεροι ήσαν σο
βαροί, λεβέντες καί συμ μαζεμένοι.
Π ιτεράδες.— Τίποτε δέν θυμάμαι νά περίμεναν μέ τόση ανυπομονη
σία οί μεγάλοι κι’ οί μικροί, όσο τό νά έλθη ή ΓΙιτεροδευτέρα- Καιρό πολύ
πιο μπροστά ετοιμαζόντουσαν γιά νά γλεντήσουν. Τά παιδιά, βάζοντας τίς
μαννάδες τους νά ψαχουλέψουν, εύρισκαν παράξενα παληά ενδύματα. Οί
όμιλοι πού θά σχημάτιζαν τήν μασκαροπαρέλασι συνεσκέπτοντο πώς θά
παραταχθούν, τί Όά πουν, ποιόν θά κοροϊδέψουν, ποιος Όά άναλάβη τον
ένα καί ποιος τον άλλο ρόλο, από πού θά ξεκινήσουν καί πού θά καταλή
ξουν. Μέ εξαιρετική ποιητική διάθεσι καί ελευθερόστομοι, πλημμυρισμένη
ή ζωή τους από δεισιδαιμονίες καί παραδόσεις, πιστοί τηρηταί τών εθίμων
καί αρκετά εΐρωνες, εύρισκαν διέξοδο σέ τούτη τήν γιορτή. Ή κουβέντα
τους ήταν γλαφυρή καί εκφραστική, παραστατική καί γεμάτη χάρι. Τά τρα
γούδια καί τά δίστιχα, τά σκώμματα καί τά δηκτικά πειράγματα, έδειχναν
τήν κατ’ ευθείαν άπ’ τούς παληούς Βακχουμένους Θράκας καταγωγή τους.
Ολα αυτά τά έθιμα, πού έγίνοντο κατά τήν ΙΙιτεροδευτέρα, έχουν μεγάλη
λαογραφική αξία καί θάξιζε ή από κάθε πλευρά τους μελέτη. Μαζεύουνταν
λοιπόν καί μ’ επικεφαλής άνεγνωρισμένους κωμικούς έφτιαχναν τήν πιο κε
φάτη και ζωντανή γιορτή τοΰ χρόνου. Οί πιο φημισμένοι κωμικοί, οι άσ
σοι τής Πιτεροδευτέρας υπήρξαν αθάνατοι μές τή ψυχή τών Σαμμακοβληδων : ό Θεγόφιλος Μάντι, ό Πουσκέφτης Μαλακός κι’ ό Δημήτρης Λέφας.
Κι οί τρεις ήσαν απαράμιλλοι γελωτοποιοί, όχι μόνο στή γιορτή αύτη, μά
σέ κάθε περίστασι. Είχαν πρώτα-πρώτα τό χάρισμα τής ετοιμολογίας καί
χίλια δυο εκφραστικά μέσα γιά νά κάμουν τον άλλο νά γελάση. Τούτο τό
έθιμο, τό άνήγαγον σέ καθαρή τέχνη, μέ γνήσια ποιητική κωμική διάθεσι.
Μά τί είναι ή Πιτεροδευτερα κι’ από πού πήραν τό όνομα οι ΙΙιτεραδες j
Πιτεράς, θάλεγε κανείς, είναι εκείνος πού ανακατεύεται μέ τά πίτερα. Στά
παληά χρόνια, οί βακχούμενοι άλλαζαν τό πρόσωπό τους μέ το κατακάθι
τοΰ κρασιού, στά μετέπειτα χρόνια, οί μασκαράδες εσκόνιζαν τό πρόσωπο
μέ πίτερα γιά ν’ άλλάξη. Τά χρησιμοποιούσαν σάν ένα είδος πούδρας, πού
βάζουν οί σημερινοί κλόουν. ’Απ’ αυτή τήν συνήθεια πήρε τ όνομα ΙΊιτεράς. Στά τελευταία χρόνια όμως δέν έχρησιμοποιεΐτο τό πίτερο γιά μακι
γιάζ, αλλά φούμο καί λευκόσκονη κι’ άλλα χρώματα καί βαφές. Σάν ξημέ
ρωνε ή Πιτεροδευτερα, χωρίς βροχές, χιόνια καί αέρα, άρχιζε ή γιορτή, τά
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νταβούλια καί τ’ άλλα θορυβώδικα όργανα. Τά παιδιά πετάγονταν ατούς
δρόμους, τά σκυλιά γαύγιζαν κι’ ο άποκρηάτικος πανζουρλισμός, οι διά
φοροι δμιλοι ξεκινούσαν πια για νά προσφέρουν ξεκαρδιστικά γέλια μέ
τά καμώματά τους. ’Άλλοι παρουσίαζαν τον άρκουδιάρη μέ τις αρκούδες
του, τον μοντέρνο κουρέα μέ τά ξυράφια του, τούς λιμανιώτας αχθοφό
ρους, τήν νυφική πομπή καί τόν γάμο τού Κουτρούλη, τούς Σεϊμένηδες
καί τήν μαύρη Σκούφια. Τούτη ή τελευταία ήταν μια ολιγομελής παρέα.
Τό μεγαλύτερο ρόλο τόν έπαιζε ή «γρηγιά». Ντυμένη γεροντικά μέ μια
μαύρη σκούφια έπανελάμβανε ένα τραγούδι πού εξυμνούσε τήν παληά
σκούφια (ήταν αρκετά σόκιν). Ή έπανάληψις είχε τό πιο μεγάλο γού
στο. ’Άφηνε μια απαίσια φωνή καί έ'καμνε τέτοια τσακίσματα, πού ή
θέα μόνο σ’ έ'καμνε ν ’ άναλυθής σέ γέλια.
’Εκείνο όμως πού τραβούσε ήταν ή νυμφική πομπή. Οί ΓΙιτεράδες δπου
μιλούσαν σέ στίχους, βαμμένοι στο πρόσωπό τους είχαν φτιάξει μάσκες πού
δεν μπορούσες νά τούς γνωρίσης. Φορούσαν τά πιο απίθανα παληά ρούχα καί
ήσαν τόσο αστείοι. Σαν ξεκινούσαν άπ’ τή πλατεία άκουγες από χιλιάδες
στόματα ξεφωνήματα χαρούμενα. Τά παιδιά τσίριζαν καί τραγουδούσαν
τόν Πιτεράδικο σκοπό τού «Ντιλιντιντί, μωρέ, ντιλιντιντί». Μπροστά—
μπροστά πήγαινε ένας ντυμένος μ’ ένα μακρύ ρούχο μέ μιά ζώνη. Στο δεξί
χέρι κρατούσε ένα μακρυκόνταρο μέ κρεμασμένο ένα κουρέλι βουτηγμένο σέ
βρωμόνερα. Ή σφούγγια, τό κουρέλι έβγαζε στά φόρα ότι κακά στραβά
υπήρχαν. Τούς έδιδε τό δικαίωμα νά πούνε δ,τι δήποτε, όπως τό αμάξι στον
αρχαίο καιρό γιά νά ψαλθοΐν «τά έξ άμάξης». Στή ζώνη του είχε ένα ξύ
λινο μαχαίρι καί στο αριστερό χέρι κρατούσε ένα κέρατο βωδινό, τό βούκινο
καί καλούσε μ’ αυτό γιά ξεφάντωμα. Αυτός ήταν ό Πρόβοδος. Πίσω άπ’
αυτόν ερχόταν ό κουδουνας, πού γύρω στή μέση του, είχε κρεμάσει κουδού
νια βραχνά, βαρυόφωνα, οξύφωνα, γλυκόηχα. Ή ταν επιδέξιος χορευτής
καί σάν εκινεϊτο ένας φοβερός ήχος έβγαινε. Στήν κεφαλή του έ'φερε τραγήσια κέρατα. Ή ταν ό ξωτικός ό κουδουνας, ό τραγοκέρατος. πού σκοπός του
ήταν ή χλαλοή. ’’Ελεγε πειράγματα ήταν δ φαρμακογλώσσης. Τρίτος ερχό
ταν δ γκαϊταντζής, πού έδιδε τό ρυθμό στήν κίνησι. "Ο,τι ρυθμό επέβαλλε
αυτόν οί άλλοι ακολουθούσαν. Αυτός ήταν τό χορικό, πού τό τραγουδούσαν
μικροί—μεγάλοι. Πίσω άπ’ τόν γκαϊντατζή έρχονταν δυό-τρεΐς κοντοστού
πηδες πού στο κεφάλι τους φέρανε κάτι κάνιστρα μέ φτηνοχόρταρο καί
μέσα είχανε δώρα τού γάμου. Κουρέλια μοναχά. Μέ τά πανέρια στήν κεφα
λή μοιάζαν σάν κωμικές καρυάτιδες. Αυτή ή πανεροπαρέα ήταν τά Μποχτσαλίκια καί τό πιο κωμικό σημείο τής νυφικής παράτας. Νά δ γαμπρός
κι’ ή νύφη μέ τόν παράγαμπρο. Ό γαμπρός, κακοντυμένος μέ μουστάκια
δυο πήχες, δείγμα τού ανδρισμού του καί στο χέρι ένα χοντροκομπόλογο
φτιαγμένο μέ καρούλια, πού σήμαινε πόσο δυνατή είναι ή σπονδυλική του
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στήλη. Δίπλα του ή νύφη, σεμνή καί χαμηλοθώρα. ’Άνδρας κι’ αυτή μέ γυ
ναικεία ροϋχα, μέ στήθια φκιαστά σαν γανοχωρίτικα κυδώνια. Τό πρόσωπο
βαμμένο καρικατουρίστικα, κορδωμένη καί τουρλώνοντας τα πισινά της σιγανοπερπατοϋσε. ’Απ’ τό χέρι τήν κρατά ό παράγαμπρος. Νυμφοπερπατεΐ
δίπλα του καί κάθε τόσο λυποθυμοΰσε από ντροπή. Κι’ εκείνος κάθε τόσο
έβγαζε μια στιμμένη λεμονόκουπα κι’ έδινε νά μυρίση για να συνέλθη. Γύρω
ήσαν καί τα πεθερικά. Πίσω απ’ τή νύφη καί τό γαμπρό έ'να γαϊδούρι φορ
τωμένο τα προικιά. Ράκη καί (ξεζυγαρισμένα) μαξιλάρια κρέμονταν άπ’
δλες τις μεριές καί δίπλα στο γαϊδούρι, ένας καμπούρης πήγαινε μέ μια
ξεσκονίστρα καί φοόναζε στον κόσμο : «Πίσω μασκαράδες, σκόν(ι)σετε τής
νύφης τά προικιά, πού τό φώς τών ματιών της έχυσε νά τά κεντήση». ’Α 
κολουθούσαν ακόμη μερικοί, ένας γιατρός μέ σκυλίσιο πρόσωπο, ένας σάτυρος καί πίσω ένας άλλος χορευτής, ό τραγέλαφος, μέ κέρατα από ελάφι
επάνω σ’ ένα τραγήσιο κεφάλι. Καθ’ δλη τή διαδρομή ή πομπή καλοϋσε τό
πλήθος νά παρευρεθή στήν τελετή, πού θά γινόταν στήν πλατεία- Στο δρό
μο τούς κερνούσαν. ’Έπιναν τόσο πολύ πού πολλές φορές κυλιόνταν στούς
δρόμους καί ξεφωνούσαν αισχρολογίες. ’Αλλοίμονο κανείς ή καμμιά άν παρεκτρέπετο κατά τον προηγούμενο χρόνο. Τού είχαν στιχουργήση τά σχετι
κά τους. Κι’ άν ήταν άνδρας τούψελναν δτι καλά θάκανε νά φυγή άπ’ τά
μάτια τού κόσμου κι’ άν ήταν γυναίκα τής φώναζαν νά κρυφτή στο σπίτι
χρόνια ολόκληρα. Τέτοια σκωπτικά, χυδαία τραγούδια σώζονται πολλά, τά
είχαν δέ φτιάξει ό Πουσκέφτης (παραφθορά τού επισκέπτης), Μαλακός καί Θεγόφιλος Μάντι. Άμφότεροι πέθαναν μεταξύ 1906 καί 1908. ’Επίσης τέτοια
τραγούδια έφτιασε κι* ό κορυφαίος λαϊκός ποιητής Γιώργης Γκόρες. Στο τέ
λος έφταναν έκεϊ άπ’ δπου είχαν ξεκινήσει. Μπροστά σέ μιά πλατεία κατάμε
στη άπό κόσμο, οι κορυφαίοι άρχίζουν ή νά πρωτολέν’ ή νά επαναλάβουν
δ,τι είχαν πή. Ό καμπούρης άνέβαινε σ’ ένα τραπέζι, άκουμοΰσε επάνω στή
γκλίτσα του κι’ άπάγγελνε γιά τις γυναίκες :
Σάς παρακαλώ, γυναίκες,
νά μέ βάλετε στή μέση
νά φιλήσω δποιά μ’ άρέσει.
Σά φιλήσω κοριτσάκι,
τό χαρίζω ένα φλουράκι.

Σά φιλήσω παντρεμένη
τήν πληρώνω τήν καημένη
Σά φιλήσω καμμιά χήρα
τύχη πό'χει ή κακομοίρα...

Κι ό Πουσκέφτης και με την λύρα πεζοτραγουδοΰσε :
Τό λεμόνι ένε ένα
έλα κόρη πέ τά μένα...
Τά λεμόνια ένε δυό,
λαχταρούσα νά σέ διώ...

τά λεμόνια ένε τρία,
μαύρα μάτια μαύρα φρύδια,,
τά λεμόνια τέσσερα
βάσανα ποσ’ έσυρα...
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τά λεμόνια ένε πέντε
γύρεψα γυναίκα νια,..
τά λεμόνια ένε δέκα
τά καλά κορίτσια φαίνονται...
τά λεμόνια ενε εξη
πήρα όμορφη γυναίκα...
νέος βγήκε νά διάλεξη
τά λεμόνια ένδεκα
περπατεΐ σάν πέρδικα...
(τώρα Όέλει νά παντρέψη).
Τά λεμόνια ενε εφτά,
τά λεμόνια δώδεκα
περπατεΐ άρχόντικα...
άς τά είπαμε κι’ αυτά
τά λεμόνια έν οχτώ
τά λεμόνια δέκα τρία
τά βυζιά της κριία—κρύα.
τάπαμε για χωρατό
τά λεμόνια έν εννιά
’Ενώ ένα σωρό άλλοι έλεγαν τά πειραχτικά τους δίστιχα, για νά νοιώσετε πάνω-κάτω, μέ τό συμπάΐίειο, θά παραθέσουμε δυό-τρία στιχάκια, τό
όλιγώτερον άχαμνά :
Τό Σταθί, τό Σταθί
Ό Γιωργής τό Κοτρωνί
δέν βρήκε τόπο νά σταθή,
γάπα τό μ . . . . πολύ
και πέ τή διαστρεμνιάντ’
έκανε δυο λουντριγιά καρβούν’
γ
.........καί την πεθερά τ’.
καί τις τσορμπατζήδες γοϋλ’
α τις κάν’ σουργκούν’. . .
Καί ό Διμηνιάκος μέ τό μέστι
είδε τή Γονή καί χέ. . .
"Υστερα άπ’ τά τραγουδισμένα σκιομματα ό έξαρχος άρχιζε νά προφητεΰη, νά δέεται καί νά εύχεται:
«Τό στάρι νά γίνη ένα μπόγι.
Τό χιόνι νά πλακώση τή γή
νά σεντονιάση. Ώ ! ω ! ω !
Θανατικό νά μην εύρη τις
(κο ) κότες. "Λ ! α ! α ! Πνεύ
ματα κακά καί Καρκαντζέλοι,
γκρεμιστήτε από δώ. Ελάτε
διψασμένα καί καλοκρεατωμένα ελάφια. Φάτε πιέστε, πιέ
στε κροΰσταλο απ’ τήν πηγή
νερό, χορτάστε κι’ ό Θεός μα
ζί μας». Μετά άρχιζε ή τελε
τή τοϋ γάμου, τοΰ «Κουτρούλ’ ό γάμος», δ όποιος έξελίσσετο σέ κρασοκραιπάλη.
Οί άνδρες έκυλιώντο πια κα
τά γής άπ’ τό κρασί καί άπ’ τά
„ „ ,
,.
,
, .
,
Τοΰ Κουτουλ η ο γάμος,
γέλια που προκαλουσαν τα
χονδρότατα ιίστεΐα. Έ τσι μ’ αυτό τον τελικό Διονυσιασμό τελείωνε ή τε-
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λετή των Πιτεράδων. Πριν ασχοληθούμε μέ τους Σεϊμένηδες, να πούμε δυο
κουβέντες για την προέλευσι τοΰ πιτεράδικου θέματος. Κατοικούσε άλλοτε
ένας χαζός τύπος και έμενε κοντά στο «Κουτουλι». (βρΰσι). Λεγόταν Θα
νάσης Καυτούλης και τον είπαν έτσι γιατί ήταν κουτός. Έπίστευε ότι τοΰ
έ'λεγαν. Ή ταν 25 χρόνων, μέ μέτριο ανάστημα, μέ πρόσωπο που έλαμπε
από αγαθότητα. "Ολοι τον πείραζαν, καλοπροαίρετα καί τον συμπονούσαν.
Κάποτε, παραμονές Πιτεροδευτέρας, μια συντροφιά βρήκε τον Κουτούλη
καί πιάσαν την κουβέντα: «Ρέ Κουτρουλ’ τί κάνς ;». «Καλά, καλά», άπήντησε αυτός. Τότε τούς ήλθε μιά φαεινή ιδέα. «Κουτρούλ’ θά σ’ άρραβωνιάσ’ με». « ’Αλήθεια ;» ρώτησε. «Ναι σοϋ βρήκαμε καί τή νΰφ’». «Δέ μέ
παίρνουσι μένα». «Νά, χαζέ, θά σέ κάν(ου)με νύφη καί θά σέ πάρουν τά
παλληκάρια». Καί τό πίστεψε καί έδέχθηκε νά γίνη ή νύφη. Την Πιτεροδευτέρα έντυσαν τον Κουτρουλ’ μέ νυφικά, τοΰ έβαψαν τά μάγουλα. Ή
έμφάνισίς του ήταν κωμικωτάτη. Ό κόσμος γέλασε πολύ. Τό βραδάκι σάν
έφθασαν στον τόπο πού θά γινόταν ό γάμος, έμαθαν ποιος ήταν. Τον
Κουτρούλη βέβαια δέν τον ξαναχρησιμοποίησαν, όμως την παράτα τοΰ γά
μου καί τ’ άλλα πού επακολουθούσαν, τά διετήρησαν.
Σ ε ϊ μ έ ν η δ ε ς . — Τό άλλο σκέλος τής Πιτεροδευτέρας, ήταν οί Σεϊμένηδες, μά καί τό τελείως αντίθετο. Οί Πιτεράδες δέν ήσαν σοβαροί. Οι Σεϊμέ-

Οί Σεϊμένηδες.

νηδες ήσαν φρόνιμοι καί δέν έλεγαν άχαμνά. Οί πρώτοι χόρευαν άτσαλα, οί
δεύτεροι μέ χάρι. Οί μασκαράδες σέρνονταν κάτω καί δημιουργούσαν έκτρο
πα. Οί Σεϊμένηδες τ’ αντίθετο, ήσαν καθαροί, κρατούσαν τή θέσι τους καί
δέν έπέτρεπαν τίποτε τό παράλογο. ’Εθνικά τούς έβλεπε ό λαός τού Σαμμακοβιοΰ. Σεϊμένης θά πή εύ'ζωνας. Ή ταν ένα είδος εύζωνικό. Φορούσαν
ένα άσπρο μέ πτυχωτό, σάν φουστανέλλα. Στο επάνω μέρος έφεραν καμιζόλες μέ κάτασπρα φαρδυά μανίκια, γελεκάκια κεντημένα πολύχρωμα καί
μπλέττες ραβδωτές στις πλάτες. Στά πόδια άσπρες περισκελίδες καί τσερβούλια. Στή μέση δερμάτινη άρματοθήκη από τελατίνι, μέ χρυσά κουμπιά
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καί γεμάτη από μαχαίρια δίκοπα, στιλέττα, κουμπούρες άσημοκαπνισμένες
κι’ από ένα καμπυλωτό γιαταγάνι, σκαλισμένο μέ συντέφι καί πετράδιαΣτον ώμο πάλι κρεμούσαν τα σουλτάτα, τοϋ παληοΰ καιροϋ τουφέκια,
σισανέδες καί καριοφΰλια. Στην κεφαλή φορούσαν κόκκινο φεσάκι στραβά
μέ πλουμιστό τσεμπέρι. Αυτές οί λεβεντοφορεσιές ήσαν οί Σεϊμένηδες. Ή σαν ως επί τό πλειστον βοσκοί, νεαροί καί λεβέντες. Αυτές τις φορεσιές,
δσοι δέν είχαν τις έδανείζοντο. Μαζεύονταν σέ μια πλατεία, έπαιρναν μια
γκάιντα πού είναι ό πανάρχαιος θρακιώτικος άσκαυλος καί ή οποία έπαιζε
τό ρυθμό τοϋ «ντιλιντιτί». Γυρνοΰσαν στους μαχαλάδες καί στους καφενέ'
δες καί χόρευαν. ’Έπιναν κρασί καί έτρωγαν μέ τά χέρια τό τουλουμοτύρι
καί τούς μεζέδες. Τούτη την εβδομάδα τό τυρί έπρεπε να φαγωθή, νά μή
μείνη στούς κάδους, γιατί σέ λίγο μπαίνει ή σαρακοστή. Κι’ άν τΰχαινε νά
συναντηθούν οί Σεϊμένηδες μέ ΙΙιτεράδες, οί πρώτοι άποτραβιοΰνταν για νά
μή μπερδευτούν καί λερωθούν. Τό λεβέντικο τους παράστημα, δ χορός τους
κι’ ό ρυθμός τής γκάιντας πού ήταν τελείως διαφορετικός κι’ δταν τον άκουγες καταλάβαινες την διαφορά, έκανε πολύ αγαπητούς τούς Σεϊμένηδες. ’Α
φού πιά γύριζαν δλα τά σοκκάκια έφθαναν στο Διοικητήριο. Έ κεΐ έστηναν
χορό προς τιμήν των Τούρκων χωροφυλάκων κι’ αφού έδειχναν τήν λεβεν
τιά τους εύχονταν στον Σουλτάνο: «Πατισαχιμίζ μπίν γιασασασίν ντοβλετιμίζ» έφευγαν πάλι χορεύοντες. Κουνώντας ένα πολύχρωμο μαντήλι άλλα
ζαν αμέσως τό ρυθμό κΤ από «ντιλιντιντί» τρεπόταν στο «Μαύρη είν’ ή
νύχτα στά βουνά». Τότε πιά δ κόσμος χάλαγε από ενθουσιασμό. ’Έτσι τέλειωνε κι’ ή παράτα των Σεϊμένηδων. Ή ΙΙιτεροδευτέρα ήταν ή αρχή τής
τελευταίας εβδομάδας των άπόκρεω. Καί εξακολουθούσαν νά γλεντούν καθ’
όλη τήν εβδομάδα. ’Έπρεπε δέ να καθαριστούν τά αρτύσιμα φαγητά. ΚΤ
άν δέν μπορούσαν νά τά φάνε τά μοίραζαν στούς απόρους. Ό τελευταίος
μεζές τό βράδυ τής Κυριακής ήταν τό αυγό. Μισό αυγό έτρωγαν για νά
κόψουν τήν ιίρεξί τους για τό Πάσχα.
Μιά χρονιά έφθασε στήν Κωμόπολι καινούριος δάσκαλος, (διευθυντής
τής Σχολής), δ ’Αριστοτέλης ΙΙαπαγιαννόπουλος από τό Διδυμότειχο. Δέν
ήξευρε τά έθιμα τού τόπου κι’ δταν τά μαθητούδια ρώτησαν : «Δάσκαλε,
τήν Δευτέρα θάχωμε μάθημα», εκείνος είπε πώς ασφαλώς θά είχε μάθημα.
Τήν παραμονή τής Πιτεροδευτέρας, τό βράδυ τής Κυριακής, στον καφενέ,
δ Δημήτρης Λέφας (περίφημος ΙΙιτεράς), πού γνώριζε τήν διαταγή τού κύρ
’Αριστοτέλη, τουπέ : «Δάσκαλε, τριακόσιες μέρες διαβάζεις τά παιδιά μας
καί τά μαθαίνεις γράμματα, μα μιά μέρα στο χρόνο τά σχολιαρούδια σου,
ανήκουνε σέ μένα». «Πώς συμβαίνει αυτό κύρ Λέφα ;» ερώτησε έκπληκτος
ό δάσκαλος. «Αύριο θά τό μάθης», είπε ό ΙΙιτεράς. « ’Αερολογίες, Λέφα»,
ήταν ή απάντηση τού δασκάλου. Τήν επομένη σάν ξημέρωσε, τό χιόνι είχε
πληθύνει γιατί τήν νύχτα είχε ρίξει κι’ άλλο. Ό Δάσκαλος σηκώθηκε πήγε
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στο σχολειό. Σέ λίγο άρχισαν νάρχωνται οι μαθηταί περίλυποι, μέ μισή
καρδιά. Μπά σέ καλό τοϋ Δάσκαλου. . . δέ ζήτησε να μάιθη τί γίνεται εδώ
Πιτεροδευτέρα ; Ό κυρ ’Αριστοτέλης, όρθιος δίδασκε κι’ έγραφε στον
πίνακα. Τα μάτια ήταν εδώ, μα τά μυαλά; Ή ησυχία ήταν ανησυχαστική.
Τά παιδιά κάτι προαισθάνοντο. Κάποια στιγμή, κάτα> απ’ την πόρτα τού
Ξενοκρατείου Σχολείου, ακούστηκαν δυό-τρία κουδουνάκια κι’ υστέρα πιο
πολλά. 'Ο δάσκαλος πριν καταλάβη τί γινόταν, είδε τα παιδιά, σαν μπα
ρούτι πάρπαξε φωτιά νά γίνωνται μπουχός καί νά χάνωνται. Σάν τά κα
τσίκια πήδησαν πάνω απ’ τά θρανία καί πολλά στή βιάση τους έσκισαν
ροϋχα κα'ι τσιτάνια κα'ι πολλά τραυματίστηκαν στις σκάλες. Ό ΙΙαπαγιαννόπουλος κι’ οι άλλοι δάσκαλοι έμειναν άναυδοι, σέ μισό λεπτό πεντακόσιοι
μαθηταί έξηφανίσθησαν. Γιά μια στιγμή συνήλθε ό κυρ ’Αριστοτέλης κι’
έσπευσε στο παράθυρο κι’ εΐδε τον Δημήτρη τον Λέφα ντυμένο μέ κουρέ
λια καί κουδούνια, μέ μιά καπελαδούρα σάν περικεφαλαία καί μιά τεράστια
επιγραφή μπρος καί πίσω ποΰγραφε « Ρ ο μ β ι ν σ ώ ν» νά χορεύη παί
ζοντας ό'ργανο καί γύρω άπ' αυτόν δλα τά παιδιά νά πηδοΰν καί νά φω
νάζουν μέ οΰρανομήκεις ιαχές «ντιλιντιντί μωρέ ντιλιντιντί». Τότε γύρισε
δ δάσκαλος στο γραφείο, πήγε μπροστά στο πρόγραμμα καί μέ κόκκινο μο
λύβι έγραψε από πάνω «Πιτεροδευτέρα’ . Κατάλαβε πώς αυτή ήταν γιορτή
πανάρχαια καί δεν μπορούσε αυτός νά κάμη αλλιώτικα. Τήν άλλη μέρα συ
ναντήθηκαν οι δυό τους, δάσκαλος καί Λέφας. Ό δεύτερος είπε στον πρώτο.
«Τό'μαθες δάσκαλε;» ΚΤ εκείνος καλόκαρδος βάζοντας τά γέλια είπ ε: «Νενίκηκάς με Λ έ φ α !..».
Μ’ αυτά πού γράψαμε νοιώθει ό αναγνώστης πώς μέσα σέ θλιβερές
μέρες δουλείας ζούσαν οί «κατά παράδοσιν» πανάρχαιες τελετές τών Θρακιωτών, πού τις κληρονόμησαν από γενεά σέ γενεά. Ό φανταχτερός τους
νους εύρισκε δλα τά μέσα νά δώση μιά ξεχωριστή μορφή σέ τούτη τήν
Παράτα, τήν δίκιά τους γιορτή. Κυριακή πιά βράδυ. Τό σούρουπο πλακώ
νει. Ή μαύρη νύχτα φτάνει. Πάνε δλοι σπίτια τους, διαλύονται. ’Αρχίζει
ή Σαρακοστή ή νηστεία καί ή δουλειά. Φύγανε τά πονηρά πνεύματα. Τ’ άγαθοποιά πνεύματα σκορπίστηκαν παντού καί πλάκωσε ή γαλήνη.
οστή

Σάν έμπαινε ή Σαρακοστή καί χτυπούσε ή καμπάνα για εσπερινό κι’
άρχιζε τό πρώτο «Κύριε τών Δυνάμεων», έπεφταν στή νηστεία καί στήν
προσευχή. Καί τήν κρατούσαν τήν Μεγάλη Σαρακοστή. Τίποτε δέν μπο
ρούσε νά τούς κάμη ν ’ άρτυθοΰν, μήτε κι’ ή άρρώστεια. Προτιμούσε δ άρ
ρωστος νά πεθάνη παρά νά χαλάση τή νηστεία. Μόλις έ'πεφτε ή νύχτα τής
τελευταίας Κυριακής, οΐ νοικοκυρές έπλεναν καλά τά σκεύη γιά νά φύγη
κάθε αρτύσιμο. Καθάριζαν τό σπίτι από κάθε τί πού μπορούσε νά τούς
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θύμηση τις άποκρηές. Τότε έμπαιναν στην ήμερησία διάταξι οί έληές, δ
χαλβάς, ό ταραμάς καί οι άλλες νηστησιμοτροφές καί έκαναν την έμφάνισί
τους οί ποταμοκαραβίδες πού ήσαν άφθονες καί φθηνές. Ζιοντανές καραβί
δες πού τις έβραζαν μ’ αλάτι καί έπερναν τοΰ πορτοκαλιού τό χρώμα. ’Έ 
δεσμα νοστιμότατο, πού μπροστά τους ξεχνούσες τό κρέας. Κοντά σ’ αυτές
ήταν κι’ οί βολίτοι καί τά μανιτάρια. Οί βολίτοι ήσαν μικρότερα μανιτά
ρια, πού τάψηναν στη χόβολη μέ λίγο αλατοπίπερο. Τά μεγάλα μανιτάρια
πάλι τά ξέραιναν γιά τή Μεγάλη Σαρακοστή. Κοντά σ’ αυτά δλοι οί Θρακιώτες, έφτιαχναν την τσιμιρίκα ή πιπεράλας, μέ καβουρντισμένο λιναρό
σπορο καί καλαμπόκι αλεσμένο κι’ ανακατεμένο μέ αλάτι καί κοκκινοπίπερο.
Τούτο τό φαγητό, πάμφθηνο καί πρόχειρο, ήταν ή κυριωτέρα σαρακοστιανή τροφή τών παιδιών, πού τό'τρωγαν μέ πολύ δρεξι λές κι’ ήταν μαυροχάβιαρο. “Ολοι νήστευαν, πήγαιναν στην έκκλησιά κι’ δλοι πάλι τό Με
γαλοβδόμαδο θά μετελάμβαναν. Όλα τούτα, τό κοινό γλέντι κι’ ή κοινή
νηστεία, μέσα στά πλαίσια τών εθίμων τους έ'καναν τούς Σαμμακοβλήδες
αγαπημένους καί αδελφωμένους.
Ι ΐα σ χ α λ ίά .
Τό Πάσχα, γιά δλους τούς "Ελληνες, είναι ή μεγαλύτερη θρησκευτική
γιορτή. Μαζί μέ τό άναγάλλιασμα πού προσφέρει ή φύσι μέ τήν ’Άνοιξί
της έρχεται κι’ ή χαρά τής Άναστάσεως. Ό εορτασμός έπαιρνε ένα Ιδιαί
τερο πνευματικό χρώμα. Α π ’ τήν Κυριακή τών Βαΐων πού άρχιζε ή εβδο
μάδα τών παθών, οί Σαμμακοβΐτες έσπευδαν στήν έκκλησιά καί μέ μεγά
λη κατάνυξι παρακολουθούσαν τά ΓΙάθη. Ή νηστεία καί προσευχή δλης
τής Σαρακοστής έκανε τις ψυχές ευαίσθητες καί σάν έφθανε ή Μεγάλη
Πέμπτη μέ τό Σταΰρωμα καί ή Μεγάλη Παρασκευή μέ τον επιτάφιον οί
γυναίκες έκλαιγαν κι’ οί άνδρες δάκρυζαν μα πιο πολύ γιατί αυτές τις μέ
ρες έβλεπαν τά πάθια τά περασμένα, τά τωρινά καί τά μελλούμενα τής Θρά
κης. Ά π ’ τήν Μεγάλη Δευτέρα αρχίζει τό πεντακαθάρισμα τών σπιτιών.
"Ολος δ γυναικόκοσμος τρίβει, γυαλίζει, σφουγγαρίζει, πλένει. Τήν Μεγάλη
Πέμπτη στρώνουν τά σπίτια γιά (νά πρέπουσ’) νά τά ευπρεπίσουν, μέ τά
ντιβανοσκεπάσματα, τά χαλιά, τά στρωσίδια, τά τραπεζομάντηλα καί τις
όμορφες κουρτίνες. Αυτές τις δουλειές, τοΰ στρωσίματος, τις άνελάμβανον
τά κορίτσια, ενώ οί μαννάδες ήταν άπησχολημένες στο βάψιμο τών αυγών.
Γ ι’ αυτό τούτη ή μέρα λέγεται καί Κοκκινοπεύτη. Πρωί—πρωί θά κατεβή
στο κοτέτσι καί τ’ αυγό πού θα γεννήσουν οί κόττες αυτή τή μέρα τό
παίρνουν, τό σημαδεύουν μέ χρώμα (μουτζιώνου) γιά νά τό γνωρίζουν καί
τ’ ονομάζουν μεγαλοπεφτιάτικο. Τό βάφουν κι’ αυτό σάν τ’ άλλα, κόκκινο
κι’ όταν μπαίνουν τά παιδιά στο σπίτι, τούς κάνουν σταυρό μ’ αυτό στο
πρόσωπο λέγοντας: «Καλώς ήρτες Πασχαλιά, πέ τά κόκκινα τ’ αυγά». Τό
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βάζουν ΰστεοα σχά εικονίσματα καί μένει εκεί μέχρι την Κοκκινοπέφτη
της επομένης χρονιάς μαζί μέ λουλούδια άπ’ την Κυριακή των Βαΐων.
"Αμα τ’ αυγά γίνουν πέντε ή έξη, τά πηγαίνουν στο αμπέλι καί κεΐ, για τό
καλό τοϋ χτήματος, τά παραχώνουν. Ή Μ. Παρασκευή είναι αφιερωμένη
στην εκκλησία. Εκείνη την ημέρα τίποτε δεν κάνουν, έξω από τό νά σιγοκλαΐνε. Τό Σάββατο τό Μέγα, ζυμώνουν τις κουλούρες (κουλυκια) καί τά
λαμπροκουλουράκια, επάνω δέ στά κουλυκια κεντούν ένα σωρό κεντήδια
μέ τό ψαλίδι. Τότε οί άρραβωνιασμένοι ανταλλάσσουν κουλούρες, οί νιό
παντροι στέλνουν στοιις άναδόχους κι’ 6 τόπος μοσκομυρίζει. Οί άνδρες
πάλι Όά φροντίσουν γιά τ’ αρνί, νά τό σφάξουν καί νά τό ετοιμάσουν γιά
ψήσιμο. Στη γιορτή αυτή τής χαράς γιά τήν Άνάστασι δεν έλειπε ό αμνός
από κανένα Ελληνικό σπίτι, πλούσιο ή φτωχό. Παρά τον ξενικό ζυγό, οί
"Ελληνες πανηγύριζαν ελεύθερα, διότι οί Τουρκικές ’Αρχές δέν έφερναν
προσκόμματα στή διατήρησι των εθίμων. 'Υπήρχε έξ άλλου γι’ αυτό μπουγιουρτί (Διάταγμα) κι’ ήταν ένα άπ’ τά προνόμια τών σκλάβων. Ή τελετή
τής Άναστάσεως πανηγυριζόταν μέ ίδιάζουσα αίγλη στο ναό τού ‘Αγίου
Θεοδώρου τού Στρατηλάτη. ’Από τήν εβδομάδα τών Βαΐων ερχόταν δ Μη
τροπολίτης Βιζύης καί παρέμεινε επί ένα μήνα. Κατά τήν Μεγάλη εβδομά
δα λειτουργούσε μεθ’ ολοκλήρου τού ένοριακού Κλήρου κι’ ή εκκλησία
έλαμπε από τά φώτα καί τά χρυσοποίκιλτα άμφια. Τήν βραδυά όμως τής
Άναστάσεως τά πράγματα έγίνοντο μεγαλοπρεπέστερα. Σ’ αυτό συνέβαλλε
κι’ ή ψυχική διάθεσι τού λαού. Ά π ’ τ’ απόγευμα ή εκκλησία έστολίζετο μέ
μυρτιές καί πρασινάδες, μέ πολτ'χρωμες κορδέλλες καί μέ τήν Ελληνικέ)
σημαία στό κωδωνοστάσιο. Τά λάβαρα καί τά έξαπτέρυγα καλογυαλυσμένα
λάμπανε έτοιμα γιά τό βράδυ. Σ’ όλους φαινόταν ή μέρα χρόνος ως που
νά κτυπήσουν οί καμπάνες. Ή ταν κι’ ή νηστεία δλου τού Σαραντάμερου,
όπου τά στομάχια είχαν αδειάσει καί περίμεναν νά δεχθούν τά φαγητά που
είχαν στερηθή. Καμμιά φορά όμως χτυπούσε κι’ ή καμπάνα τού Στρατηλά
τη χαρούμενα. Αμέσως τά στενά καί τά καλντερίμια γέμιζαν από κόσμο μέ
τις λαμπάδες στό χέρι. Κάνεις δέν έμενε στό σπίτι, έκτος άπ’ τις «γρηγιές».
Ή έκκλησιά κατάφωτη άπ’ τά λαμπαδόκερα μόνο, έφεγγε ως έξω, ή δέ
αρμονία άπ’ τις ψαλμωδίες πλημμύριζε τήν ψυχή μέ συγκίνησι. Κάποτε ό
κατηλανάφτης είσβυνε τά κεριά καί τά καντήλια, σημάδι πώς σέ λίγο θά
άναστήσουν. Μόνο ένα φωτάκι μπροστά στον άδειο σταυρό έλαμπε. Μιά
σκιά χρυσοντυμένη πηγαίνει κοντά, ανάβει τό κερί, δίδει φώς στις άλλες
χρυσοντυμένες σκιές, στους ιερείς κι’ ύστερα βγαίνει στήν 'Αγία Πύλη νά
φωνάξη τό : «Δεύτε, λάβετε φώς». Τί μεγαλοπρέπεια ήταν εκείνη καί τί
αρχοντιά. Σέ λίγο τό φώς τριπλοπλημμύριζε. Οί παπάδες κινούνται πρός
τά έ'ξω μαζί μέ τις λαμπάδες καί τά ξεφτέριγα. Ανεβαίνουν στην εξέδρα.
Σιγή απλώνεται γιά ν ’ άκουσθή τό Ευαγγέλιο. Κι’ όταν πιά ό Μητροπο
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λίτης υψώνοντας to Σταυρό έξήγγελλε τό «Χριστός Άνέστη» οί ήχοι των
καμπανών σαν μαχαίρια έσκιζαν την νυχτερινή σιγαλιά. Χαρμόσυνοι ήχοι
αντιλαλούσαν παντοΰ τό γεγονός. Κύματα τά φώτα έκινοϋντο σέ δοξολογία.
Οί πυροβολισμοί καί τά βαρελόττα κροτούσαν κι’ ό'λα τά λαμπαδηφόρα
πλήθη έψαλλαν τό Χριστός Άνεστη. Τά μικρά σέ μιά γωνιά τσούγκριζαν
τ’ αυγά τους. Σαν έμπαιναν μέσα 6 Δεσπότης μέ τούς ιερείς, δλοι ακολου
θούσαν τήν λειτουργία καί μόνο σάν τελείωνε, τό πλήθος άπεχώρει γιά τά
σπίτια. Γέμιζαν τότε τά σοκάκια από τό άγιο φως των λαμπάδων. "Ολη ή
οικογένεια μέ τούς προσκεκλημένους καθόταν στο νυχτοπασχαλινό τραπέζι,
ν’ άρτυθή, νά πασχάση. Τήν άλλη μέρα πάλι άπ’ τό πρωί άκοΰγονταν οί
ευχές, οί φωτιές π’ άναβαν καί σέ λίγο ή μυρωδιά τού αρνιού απλωνόταν
κι’ έμπαινε γαργαλιστικά μέσα στις μύτες. Ή ταν ή μέρα τής αγάπης. Μέ
τήν ίδια επισημότητα γινόταν κι’ ή δεύτερη ’Λνάστασι, ή ’Αγάπη. "Ολοι
μέ τά γιορτινά τους καί τις λαμπάδες τους κατέφθαναν στήν εκκλησία. Κι’
ύστερα τό γλέντι πού είχε αρχίσει συνεχιζόταν. Μέσα δε κρυφόκαιγε μιά
άλλη Άνάστασις.
"Α γεο ς Γ ιώ ρ γ ο ς — Χ ώ ρ ο η
Τό βράδυ τού Ά ϊ-Γιωργιοΰ, πέρα άπ’ τούς δρόμους άκούγονταν χα
ρούμενες παρέες μέ τις βωδάμαξες νά κατεβαίνουν κι’ εκείνοι πού ήσαν
στο χωριό σάν τούς άκουγαν έλεγαν : «Νά μώρ’ έρχονται άπ’ τή Χώρση».
Χωριό ήταν, γιά πανηγύρι ή Χώρση ; Ή ταν ή γιορτή των ποιμνίων δυο
φορές τό χρόνο, τού Αγίου Γεωργίου καί τού Αγίου Δημητρίου. Τήν
ώνόμαζαν Χώρση, δηλαδή χώριση, γιατί κατ’ αυτήν έγένετο τό χοόρισμα,
τό μέτρημα καί ό υπολογισμός των ζώων. Ό άρχιποιμένας έδινε στο άφεντικό λογαριασμό. Ή προετοιμασία γινόταν μέρες πιο μπροστά καί λάβαιναν
μέρος δ'λοι οί κάτοχοι κοπαδιών. Γινόταν είδοποίησι στούς βοσκούς καί
τσοπάνηδες, νά μαζευτούν στήν (ορισμένη τοποθεσία πού διάλεγαν, μαζί μέ
τά ποίμνιά τους. Τήν ημέρα τής χώρσης κατέφθαναν στολισμένοι καί κα
θαροί καί τά πρόβατά τους φορεμένα «γκερντανάτα» κουδούνια, ακολου
θούμενα άπ’ τά σκυλιά μέ τά τσαπράζια στο λαιμό. Στή γιορτή αυτή ήσαν
προσκαλεσμένοι συγγενείς καί φίλοι τσοπάνηδων καί άφεντικών καί κάποιο
ορφανό κορίτσι «γιά γούρι καί χαΐρι». Αυτοί οί τελευταίοι, θά ξεκινούσαν
άπ’ τό χωριό μέ τίς βωδάμαξες στολισμένες μέ κιλίμια κι’ δμπρέλλες κόκκι
νες καί γαλάζιες. Οί άνδρες πάλι, καβάλλα στ’ άλογα μέ τίς κουμπούρες,
στή ζώση καί τά δίκανα στον ώμο προπορεύονταν δοκιμάζοντας άπ’ τό
φλασκάκι τά διάφορα κρασιά καί ευχόμενοι : «’Ά ιντε δγουρλίδικα, νά πάμε
μέ καλό». «Α μήν ό Άγιώργης βοήθειά μας, νά μάς τά χιλιάση».
Σάν έφθαναν τούς γινόταν θερμή υποδοχή κι’ ό αρχηγός διέταζε ν
άρχίση ή σφαγή των άρνιών. Τό πρόσταγμα έξετελεΐτο αμέσως και δεν περ-
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ναγε πολλή ιορα, δ'που άπ’ τά κλωνιά των δένδρων κρέμονταν καλογδαρμέ
να τ’ αρνιά. Τότε 6 άρχιτσέλιγκας, μέ τούς νοικοκυραίους κύτταζαν τά σκώ'
τια των σφαγμένων για νά σχηματίσουν μια ιδέα πού θά τούς βοηθούσε
στο μαντικό «ξέταμα» τής πλάτης τού ζώου. Οί γυναίκες κερνούσαν και
μετά έβγαζαν τά τεφτέρια κι* άρχιζε ή «Χώρ’ση». Οί ίδιες πάλι φρόντιζαν
γιά τή μαγειρική καί κάιίε μια προσπαθούσε νά κάμη κάτι τό εξαιρετικό σέ
γλυκό ή σέ γιαούρτι ή σέ ριζόγαλο ή σέ σαλάτες. Στόλιζαν τό τραπέζι πού
θάτρωγαν. Τά παιδιά εν τφ μεταξύ είχαν σκαρφαλώσει στο μαντρί γιά νά
γνωρίσουν τά «ταμένα» δηλαδή αυτά πού τ’ αφεντικά τούς είχαν τάξει κι’
ήταν πιά δικά τους. «Νά τό όλόασπρό μου κατσικάκι», έλεγε τό ένα.
«Νά καί μένα τό αρνάκι μ’ μέ τήν κόκκινη ουρά, φώναζε τ’ άλλο». Καί
τό τρίτο παιδί μέ κρυφή χαρά έλεγε θαυμάζοντας. «Νά καί μένα δ τράγος
μέ τό μεγάλο κουδούνι, πώς μέ γνώρισε καί μέ κυττάζει;... Κι’ οί άνδρες μπροστά στή μάντρα μέ τά τεφτέρια στά χέρια, έβαζαν τό «ευλογητό»,
περνούσαν τά φλασκιά από χέρι σέ χέρι κι’ ευχόντουσαν. «’ Αιντε καί τού
χρόνου νά χιλιάσουν» κι’ άρχιζε ή καταμέτρησις. Τόσα τραγιά ευνουχισμέ
να, τόσο μή, τόσα κριάρια, τόσες προβατίνες, σαγμάλια, στείρες, σβυστάρες,
τσουκλιά, σεσέκια, δυο ετών, μαργιές καί τελευταία πιά, τά νιογέννητα
δλάκια (αμνοί), τά οποία έπρεπε νά σημαδευτούν. ’ Εκείνα πού ήσαν σημα
δεμένα δεξιά τάλεγαν «μουτρούκι», τά αριστερά «τσαλτηρί». Κάθε νοικοκύ
ρης είχε τό δικό του σημάδι ώς π.χ. τό κάι|πμο τού αυτιού· Στά δέ κερα
τοφόρα σημάδευαν μέ καμμένο σίδερο τ’ αρχικά γράμματα τού κατόχου,
στά κέρατα. Ό νοικοκτίρης σημείωνε στά βιβλία του κι’ δ ποιμένας τράβα
γε τρέσσες στήν τσέτουλα πού είχε. ’Έτσι οί δυό τους ξεκαθάριζαν τούς
λογαριασμούς κι’ άν έβγαινε έλλειμμα, τότε δ άρχιβοσκός δικαιολογούσε τό
«πράγμα». «Ζωντανός βιός, αφεντικό», έλεγε, κοιτάζοντας τήν τσέτουλα'
«αύτό τό σφάξαμε γιατί άρρώστησε, τ’ άλλο τδφαγε δ λύκος, νά καί τό
σουμάδι, άλλο έπαθε κλέκα, άλλο τσαρτμά κι’ άλλο τό τσίπσε τό φίδι κι’
εν άλλο έφαγε κουρμπατσίκι καί ψόφσαν». Ό νοικοκύρης σάν έμενε ευχα
ριστημένος απ’ τον ποιμένα τον καλοκάρδιζε μέ δώρα, μαλλιά, τυριά καί
βουτύρατα. ’Ά ν δχι, τον έδιωχνε άπ’ τήν υπηρεσία του. Μετά τήν «Χώρ’ση»
δλοι αδελφωμένοι κάθονταν στο τραπέζι. "Οτι μπορούσε νά πέψη δ Θεός,
ήταν επάνω σ’ αύτό, μ’ επικεφαλής τά ψητά, τό δέ κρασί κελάριζε άπ’ τά
φλασκιά καί τά κανάτια κι’ άρχιζαν τά σκουντρίσματα τών ποτηριών. Παν
τού κυριαρχούσε ευθυμία κι’ ή ανοιξιάτικη ζωντάντια άναβε τήν καρδιά.
Σάν τέλειωνε τό φαγητό καί γδύνονταν τά κόκκαλα άπ’ τις σάρκες, δ άρχιποιμένας άρχιζε τό «ξέταμα» τής πλάτης καί πρόλεγε τά μελλούμενα. "Ολοι
τον άκουγαν μέ προσοχή καί φόβο. ’Αξέχαστο θά μείνη τούτο. Κάποτε
είπε σ’ ένα κάτοχο ποιμνίου, πώς τά πρόβατά του θά φύγουν άπ’ τά χέρια
του. Κι’ αύτό έθεωρήθη υπερβολή, Μά τον ίδιο χρόνο φιλονίκησε μ’ έναν
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Τούρκο αξιωματικό (μουζαλίμη) και τον τραυμάτισε, μέ αποτέλεσμα νά κα
τασχετή τό κοπάδι άπ’ τό Τουρκικό Δικαστήριο, για την περίθαλψη τοΰ
τραυματισθέντος. Σαν τελείωνε τό «ξέταμα» άρχιζαν τα παιχνίδια. Προσπα
θούσαν κΤ από την ώρα τοΰ φαγητού, νά ρίξουν κλώνο δένδρου για νά
σκεπάση τά φαγητά, που τό θεωρούσαν καλό σημάδι. Τ’ απόγευμα γινόταν
ή διανομή τοΰ περίφημου «Χοσμερί». "Ολοι έ'τρεχαν καί δοκίμαζαν κι’ επαι
νούσαν την νοικοκυρά πού τδ'φτιαξε. Τό «Χοσμερί» παρασκευάζετο : Φρέσκο
ανάλατο τυρί σέ αρκετή ποσότητα, τό άφιναν νά ξυνίση λίγο κι’ υστέρα τό
έτριβαν σέ μικρά τεμάχια, σέ χάλκινα δοχεία, πού ή φωτιά σιγά—σιγά τό'*
λυωνε καί τό τσιγάριζε. Κατόπιν έρριχναν κι’ ανάλογη ζάχαρι καί τ’ ανα
κάτωναν. "Οσο ψηνόταν τόσο νοστιμώτερο γινόταν. Παρ’ δλο δτι ήταν
νόστιμο δέν μπορούσες νά φας πολύ), τό μπούχτιζες. Μετά ακολουθούσε δ
χορός τό «κιοτσέκι» συνοδευόμενος από φλογέρα, ποιμενικός χορός. Μετά
ερχόταν ό συρτός και στο τέλος χόρευαν τον «πηδηχτό». «Κλέφτες μπήκαν
στο μαντρί καί μάς κλέψανε τό αρνί». Σάν άρχιζε νά πέφτη τό σούρουπο,
μάζευαν τά πράγματα στά αμάξια κι’ οι βοσκοί, τά βοσκόπουλα, μέ σφυ
ρίγματα ώδηγοΰσαν τά κοπάδια στή στάνη. "Ολοι τριγύρω θωροΰσαν τό
θέαμα. Τόσες χιλιάδες γιδοπρόβατα σκαρφάλωναν προς τήν κατοικία τουςΟί γέροι κι’ οί νοικοκύρηδες έδιναν συμβουλές στά τσομπανόπουλα, πού νά
βόσκουν τά ζώα, πώς νά προλαμβάνουν τις άρρώστειες καί τούς έδιδαν λογής—λογής φάρμακα : Σουλογμένι γιά τά σκουλήκια, σκαρπί γιά τον τσαρτμά, άμμοσίδερο γιά τήν σπλήνα. Τούς χάριζαν διάφορα δώρα χάντρες, φλο
γέρες, σελαχλίκια, μαχαίρια, κουμπούρες, μπαρούτι καί καψούλια.
Ο ρ ω τ ο μ α γ ιά -

Στό Σαμμάκοβο ή Πρωτομαγιά ήταν ένα θαύμα τής φύσεως, μέ τά
γύρω καταπράσινα κι’ άντθισμένα, οί βατσινιές οί ζουμπουλακιές, τ’ αγριολού
λουδα καί τά δένδρα. Αυτή τήν ημέρα δέν μπορούσες νά μείνης στο σπίτι,
κι’ οί αδρές πήγαιναν στις γεωργικές ασχολίες τους. Μά οί γυναίκες; Γ ι’
αυτές ακόμη δέν είχε αρχίσει ή δουλειά. ’Έτσι λοιπόν ή Πρωτομαγιά κατήντησε νά είναι καθαρώς γυναικεία γιορτή. Ή γυναίκα είναι σάν τήν
φύσι. Μέ τις μαγιάτικες μυρωδιές οί Σαμμακοβίτισσες πλάνταζαν μέσ’ τό
σπίτι. ’Έτσι λοιπόν πρωΐ—πρωΐ πέρνουν τό δρόμο γιά τά λειβάδια καί
τις μυριολουλουδισμένες βουνοπλαγιές. ’Άλλες μέ τό φαγί τους γιά νά μεί
νουν έως τό βράδυ, άλλες χωρίς αυτό, γιά νά γυρίσουν τό καταμεσήμερο.
Στήν έξοχή ξάπλωναν στά χορτάρια καί κυλιόντουσαν σάν παιδιά. Μάζευαν
μυρωδάτα λουλούδια, γιά νά τά βράσουν καί μ’ αυτά νά λούσουν τά μαλλιά τους, πίστευαν δέ πώς έτσι δέν θά πέφταν. ’Αφού έπαιζαν, διασκέδαζαν
καί έπλένοντο άπ’ τις πηγές μέ τά λουλούδια στο χέρι γύριζαν στο χωριό.
’Ακόμη καί τις γρηές τις έπιανε δ ανοιξιάτικος ενθουσιασμός καί τράγου-
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δοΰσαν ερωτικά τραγούδια. Κι’ δταν άκουγαν οι άνδρες τ'ις γυναίκες τους
σέ τόσο αδρό Διονυσιασμό, έλεγαν ; « ’Άχ Μάη μ’ τι κάν’ς στις γυναίκες
και δεν κρατιούνται πιά ;»
"Α^γκις

ϋ λείΓ> ω ν» ς
’ Ιω ά ν ν α ς ό Μ ο ο ρ τ ια ιν ό ς.

Ό «'Α γιάννιτ’ς» (ό ’Ιούνιος) είχε είκοσι τρεις καί την άλλη μέρα ξη
μέρωνε ή γιορτή τοΰ "Αη Γιάνν’ τοϋ Πρωτογόνατου· "Ολα τα «νιοΰτσκα»
(τά νιάτα) κάτι φτιάχνανε. Είχαν μαζέψει λουλουδάκια, άγρια ή και τοΰ
κήπου κι’ είχαν κάμει μια ανθοδέσμη, ένα μπουκετάκι καί στην άκρη του
δένανε δακτυλίδι (τ’ αγόρια) ή σκουλαρίκι (τά κορίτσια) κι’ άλλοι πάλι κάτι
ασημικό γιά νά αναγνωρίσουν πιο εύκολα τό «ριζικάρι» τους· Ά φοΰ ετοί
μαζαν κάμποσα έστελναν ένα μικρό αγόρι, μέ μιά ολοκαίνουργια μπακίρα
(χάλκινο δοχείο), στη βρύση γιά νερό. ’Έπρεπε νά μη μιλήση σέ κανένα,
μήτε ν ’ άποκριθή. Καί τό νερό που κουβαλούσε τόλεγαν «αμίλητο». Τ’
αμίλητο νερό τ’ αδέιαζαν σ’ άλλο δοχείο, τοποθετούσαν σ’ αυτό τις ανθο
δέσμες τό σκέπαζαν μέ μιά ολοκάθαρη πετσέτα καί τ’ άφιναν σέ μιά γωνιά
γιά τό πουρνό τ’ "Αη Γιαννιοϋ. Τό βράδυ τής παραμονής άνάβανε φωτιές
στους δρόμους κι’ άρχιζαν τά πηδήματα φωνάζοντας. «Ξέβα κακόχρονε,
σ’ έμπα (έμβα) καλόχρονε*». Τρεις φορές έπρεπε νά τό πηδήξουν, μέ τούτη
την κουβέντα πούχε την έννοια : όπως γυρίζει ό χρόνος, έτσι νά γυρίση κι’
ή τύχη τους καί νάναι καλή. Μέ την φωτιά καί τά πηδολογήματα ξυπνού
σαν τά αίματα κι’ άκουγες τά στριγγλίσματα των γυναικών πού φοβόντου
σαν νά πηδήξουν μιά τόσο μεγάλη φλόγα. Κάποτε καταλάγιαζε ό σαματάς
κι’ δ κόσμος πήγαινε γιά ύπνο. Τά ξημερώματα, τά κοριτσόπουλα μαζευόντουσαν στο σπίτι πού ήταν φυλαγμένος ό «κλείδωνας». Σάν γινόταν ή σΰναξις, πήγαιναν στο πιο ευρύχωρο δωμάτιο, κάθονταν τρυγύρω ενώ σάν σέ
ιεροτελεστία σηκωνόταν μιά κοπέλλα, ξεσκέπαζε τό μπακίρι κι’ έλεγε :
’Ανοίγουμε τον κλείδωνα νά βγή ή Χαριτωμένη
νά φέρη την αγάπη μας πούναι ξενητεμένη».
Τότε ένα μικρό αγόρι ή κορίτσι από γονείς έν ζωή, τραβούσε ένα μπουκε
τάκι, τό «ριζικάρι» κάποιας ή κάποιου καί μέ τό τράβηγμα μιά κοπελλιά
έλεγε ένα μπεγέτι (στιχάκι), αυτό ήταν τό μυστικό τής κάθε «Κίτκας»
(ανθοδέσμης). Αυτά τά στιχάκια ήταν ως επί τό πλεϊστον ερωτικά. Μετά
τό στιχάκι, κύτταζαν τίνος είναι τό μπουκέτο, άν ήταν παρούσα έχει καλώς,
* Σ’ άλλα γειτονικά χωριά ελεγαν :
«’Έξω ψύλλοι, ποντικοί,
μέσα ήλιος καί χαρά
καί καλή νοικοκερά...»
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ον ό'χι, κι’ ασφαλώς θά ήταν αρσενικός δ απών, θά τοΰ τό'στελναν μαζ'ι μέ
to στιχάκι πού τοΰ βγήκε. Παραθέτομε μερικά :
«Ό λο τον κόσμο γύρισα να βρώ γλυκό σταφύλι,
δεν βρήκα ποιο γλυκύτερο απ’ τό δικό σου χείλι»
«Βασιλικόν έφύτεψα απάνω στον άσβεστη,
για να περνά ή αγάπη μου να λέη Χριστός Άνέστη».
«Βασιλικός πλατύφυλλος μέ τα σαράντα φύλλα,
Σαράντα σ’ αγαπούσανε και πάλι εγώ σέ πήρα».
« ’Από μικρή σ’ αγάπησα μεγάλη δέ σέ πήρα,
’Έχω ελπίδα στο Θεό για να σέ πάρω χήρα».
« ’Αγαπημένο μου πουλί, πείσματα μή μοϋ κάνεις,
γιατ’ έχω δύστυχη καρδιά, πεθαίνω καί μέ χάνεις».
«Μέ φίλησες κι’ άρρώστησα, φίλαμε για νά γιάνω,
καί πάλι μεταφίλαμε μή πέσω καί πεθάνω».
« ’Αγάπα, αγάπα όμορφες, μέ πήρανε τό νοΰ μου,
μέ πήραν καί τό ύπνο μου που είχα κι’ έκοιμοΰμου».
«Ό σ ’α άστρα είν’ στον ουρανό ένα ναι πού σέ μοιάζει,
πού βγαίνει τό πουρνό πουρνό κι’ όλα τ’ άλλα σκεπάζει».
«Ό σ ’ άστρα είν’ στύν ουρανό άνθη στή γή σπαρμένα,
’Εγώ πατώ τα κι’ έρχομαι, κόρη μου, για τα σένα».
« Ή αγάπη σου είν’ ψεύτικη σαν τοΰ Μαρτίου τό χιόνι»,
πού τό χειμάζει άποβραδύς κι’ ως τήν αυγή τό λυώνει».
« ’Αλησμονώ καί χαίρουμαι, θυμούμαι καί λυπούμαι
τοΰ κόσμου τά πουλιά ’ναι ’δώ καί τό δικό μου πούναι».
«Ημέρα ή σημερινή δέν μοιάζει σάν τις άλλες,
γιατ’ είδα τό πουλάκι μου κι’ έχω χαρές μεγάλες».
«Δέν είχα ντέρτι στήν καρδιά κι’ άπόκτησα μαράζι...
τοΰ καραβιού τήν άγκυρα νά ρίξης δέν τό βγάζει».
« ’Ήμουν στήν Πόλι Βασιλιάς, στον Γαλατά Βεζύρης,
εις τά κορίτσια ’Επίτροπος, στις χήρες νοικοκύρης».
5
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«’Έλα, πουλί μου έλα
καί γλήγορα νά πας,
νά μην σέ δουν γειτόνοι καί πουν πώς μ’ αγαπάς».
«’Άσπρη κατάσπρη δέ φελάς σαν πατημένο χιόνι,
μαυρουδερή καί νόστιμη σαν τό γλυκό πεπόνι».
« ’Αλλοίμονο δέ βρίσκεται στη Ρούμελη βοτάνι,
καμμιά ιός δεκαοχτώ χρόνων τον πόνο μου νά γιάνη».
«Διαμάντι δαχτυλίδι
φορείς στο χέρι σου
κι’ ή βέρρα γράφει απάνω
νά γίνω ταίρι σου».
«Τά μάτια χαμηλώνεις καί βλέπεις μέ τό φώς,
πολλοί στά λόγια σέ ’χουν
μά δεν ήξεύρω ποιος».
«Αυτά τά μαΰρα μάτια
κι’ ό άσπρος σου λαιμός
μέ ’κάμαν νά τον καϋμένο
νά περπατώ τρελλός».
«’Έλα κοντά μου έλα
μελαχρινούλα μου,
νά σβύσης τό γιανγκίνι (πυρκαϊά) πό'χει ή καρδούλα μου».
«Ή νύχτα ή αποψινή νά γίνη άλλη τόση
νά τραγουδώ τούς φίλους μου ωσπου νά ξημερώση».
«Είδα την Μαύρη θάλασσα, θαρρώ ’ταν πανηγύρι
κι’ εκείνη ήταν έχιδνα, φαρμακεμένο φίδι».
«Άδαμαντένιος δ Σταυρός κρέμεται στο λαιμό σου,
άλλοι φιλούνε τό Σταυρό κι’ εγώ τό μάγουλό σου».
"Ωσπου νά ποΰν όλων τά μικροτράγουδα, είχε ξημερώσει. Πριν τελειώ
σει καν δ κλείδωνας, ό λαός είχε ήδη φτάσει στο πανηγύρι, κοντά στο έγκαταλελειμμένο χωριό Μουρτάτη όπου υπήρχε ένα άγιάσμα, (πηγή) πού
ήταν αφιερωμένο στά γενέθλια τού Προδρόμου Ίωάννου κι’ επειδή ό "Αη
Γιάννης ήταν στοΰ Μουρτάτη, τον είπαν Μουρτατιανό. Τον ωνόμαξαν ακό
μη καί «πρωτογόνατο» γιατί στο εικόνισμα τής Συνάξεως των 'Αγίων ήταν
κοντά στο γόνατο τού Χριστού. Σαν ξεκινούσε ό λαός, ήταν μιά χαρά νά
βλέπης τ’ αμάξια μέ τις κορδέλλες καί τά λουλούδια. Ό λα τά είχαν έτοιμά-
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σει κα'ι τώρα ξένοιαστοι απολάμβαναν την πρωινή αΰρα. Καβάλλα σέ
πολυχρομοστολισμένες μούλες, μαζί μέ τά όργανα και τά «διολιά» (βιολιά),
και τραγουδώντας κατέφθαναν στην πανηγύρι. Ό λαδς τούς περίμενε και
μέ ενθουσιασμό τούς υποδεχόταν. Σέ λίγο έφθανε κι’ ό Παπάς, οπότε άρχι
ζε ή λειτουργία γΰρω από τό εικόνισμα τοΰ 'Αγίου. Μετά τό πέρας τής
λειτουργίας μια κι’ οι ψαλτάδες ήσαν τά πουλιά καί τά θροίσματα των φύλ
λων, οί πανηγυριώτες διεσκορπίζονταν κάτω στά βαθύσκιωτα δένδρα, στρώναν τά κιλίμνια καί άπλωναν τά νοστιμομαγειρεμμένα φαγητά καί καλόπιο
τα κρασιά. Συνήθειο τό είχαν νά κοπιάση δ ΙΙαπάς, νά εύλογήση καί να
τσιμπήση κάτι. Μετά την ευλογία τοΰ Παπά άρχιζαν τά ό'ργανα καί τό
κέφι. Μετά τό φαγητό, μικροί καί μεγάλοι μιέ την φόρα πού τούς έδινε τό
κρασί, έκαναν πανζουρλισμό. Στις πλαγιές μέ τις δροσερές βρύσες καί τά
ολοκάθαρα νερά αντιλαλούσαν τά γέλια καί τά τραγούδια. Κατά τις 4 τ’
απόγευμα οί πανηγυριώτες πλένονταν καί ξεκινούσαν γιά τό Σαμμακόβι.
Έκεΐ στ’ αλώνια ξέζευαν καί στήνανε χορό. Μέχρι νά σουρουπώση κρατού
σε τό γλέντι καί σάν έπεφτε ή νύχτα μιά—μιά οικογένεια αποχωρούσε κου
ρασμένη, χαρούμενη, στο σπιτικό της γιά άνάπαυσι. Στ’ αλώνια έμεναν
ακόμη μερικοί ντεληκανλήδες, θερμόαιμα νιάτα, πού τό ποδολογοΰσαν ώσπου
κι’ αυτών τό αιμα καταλάγιαζε.
Τ ο ΰ Ά η Έ λεά.
( Ο α ν ή γ υ ρ ε ς τ ο ΰ π ρ ο φ ή τ ο υ Ή λ ε ο ΰ τ ο ΰ © ε α β £ τ ο ο )„

’Έχουμε πή κι’ αλλού πώς γύρω άπ’ τό Σαμμάκοβο υπήρχαν παλαιότερα κι’ άλλα χωριά πού έγκαταλείφθησαν. "Ενα άπ’ αυτά ήταν κι’ δ "Αη—
’Ελιάς, όπως τον έλεγαν. Σέ πολλά μέρη, βρέθηκαν θεμέλια σπιτιών, πιθά
ρια, σκεύη, ακόμη καί χρήματα. Ό τόπος περιτριγυρίζετο από δάσος αιω
νόβιων βαλανιδιών, δπου στις φλούδες τους ήσαν χαραγμένα όπλα τοΰ παληοϋ καιρού, σταυρωτές σπάθες μέ τ’ αρχικά τών ονομάτων καπεταναίων.
Τά δένδρα, ή χλόη, τά μυροβόλα λουλούδια, τά κελαϊδήματα τών πουλιών,
έδιδαν τήν έντύπωσι μαγευτικού ονείρου. Έ κεΐ κοντά υπήρχε κι’ να έπαληό, μισογκρεμισμένα έκκλησιδάκι. Πάνω δε σ’ αυτό έκτίσθηκε, μετά τήν
ί'δρυσι τοΰ Σαμμακοβίου, ή Μονή τοΰ Προφήτου Ήλία. Γύρω άπ’ τή Μονή
ήσαν τ’ αμπέλια τοΰ χωριού κι’ οί κάτοικοι τοΰ Σαμμακοβίου, τήν άνοιξι μά
προπάντων τό καλοκαίρι, τις Κυριακές, μέ τρόφιμα πήγαιναν οίκογενειακώς
εκδρομή. Αυτό τό μέρος τό γοητευτικό δέν μπορούσε νά μείνη ανεκμετάλ
λευτο. ’Έπρεπε έκεΐ δλο τό χωριό μιά μέρα νά πανηγυρίζη. ’Έτσι μέσα στις
πανηγύρεις ήταν κι’ ή γιορτή τοΰ “Αη ’Ελιά κΓ είχε τόση ομορφιά, πάν
τοτε ώστε είχε φημιστή, πού στή μνήμη τού 'Αγίου κατέφθαναν κι’ άπό
τά γύρω χωριά γιά νά συμμετάσχουν. Καί εδώ μετά τήν άπόλυσι τής λει
τουργίας, τό πάρσιμο τού άντίδωρου καί τήν προσκύνησι τής εϊκόνος τό'ριχ-
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ναν στο φαγητό. Χαρά τους ήταν νά φιλοξενήσουν μουσαφίρηδες νά τούς
έχουν στην συντροφιά. Οί θερμόαιμοι βάζαν στο σημάδι τό κλαδ'ι πού ήταν
από πάνω τους καί προσπαθούσαν νά ρίξουν ένα κλωνί νά σκεπάση τό τρα
πέζι. Οί πυροβολισμοί, τό κελάρισμα τού κρασιού, τά γέλια καί τ’ αστεία
έδιδαν μια. εικόνα πού δύσκολα μπορείς νά έκφρασης μέ λόγια. Μετά τό
λουκοΰλειο γεύμα οί γεροντότεροι άποτραβιούνταν καί ξαπλωμένοι στη
χλόη, απολάμβαναν τά αγαθά τής φύσης. Οί νέοι καί νέες πάλι έστηναν
χορό μέ την συνοδεία τής λύρας ή τού λαλήματος καί τού νταουλιού καί
τής γκάιντας. Οί κατέχοντες αμπέλια στην περιοχή τού Προφήτου Ή λία
πήγαιναν σ’ αυτά καί κόβανε τό πρώτο σταφύλι τής χρονιάς, ήταν 20 ’Ιου
λίου ακόμη καί τδφερναν στο μοναστήρι, νά τό βλογήση ό ΓΙαπάς κι’ ύστε
ρα νά τό μοιράσουν ρόγα—ρόγα γιά νά δοκιμάσουν. Κι’ δταν μέσα στο
δάσος άρχιζε νά σουρουπώνη ό λαός γύριζε στ’ αλώνια. Χόρευαν καί σχη
μάτιζαν τό σχήμα τού σαλιγκαριού μέσα στ’ αλώνι. Πίταν αργός καί σάν
την σούστα αυτός ό όμορφοχορός. ΓΙρίν δύση 6 ήλιος, τό τούμπανο χτυ
πούσε τό σκοπό τής πάλης. ’Αμέσως πεταγόταν μισόγυμνος δ παλαιστής
πού μέ τσαλίμνια προκαλοΰσε έναν οποίον δήποτε από τούς άλλους, νά άναμετρηθή μαζί του. Πεταγόταν ό αντίπαλος μισόγδυτος κι’ αυτός κι’ άρχιζε
μέ έπιβλητικότητα ή πάλη. Τό άθλημα ήταν ευγενικό καί τό πρώτο καί μο
ναδικό στοιχείο ή δύναμις. Κρατούσε μέχρι πού δ ήλιος είχε τελείως χαθή
κι’ ό νικητής σηκωνόταν στά χέρια’ τις πιο πολλές φορές δμως έκηρύσσοντο
κι’ οί δύο ισόπαλοι. ’Έτσι, μ’ αυτό τ’ αγώνισμα τελείωνε τό αγαπημένο
πανηγύρι τού "Αη ’Ελιά, πού οί Σαμμακοβιανοί τούχαν βγάλη τό παρα
κάτω τραγούδι:
Σαμμακοβιοΰ τό Τσουτσουρκί,
τί ομορφιά πού ήταν εκεί...
Κολομπουργιοΰ νεράκι;
καί στ’ 'Αγ’ ’Ελιά τήν έξοχή
μικρό Μοναστηράκι.

Τού 'Α γ’ Ε λιά
τό Μοναστήρι λειτουργεί,
μ’ εύλάβεια καί χάρι...
Παπάς τά πλήθη ευλογεί,
καθείς άντίδωρο θά πάρη
μην πέση ψίχουλο στη γή.

Στον 'Αγ’ ’Ελιά...
στον ίσκιο τής βαλανιδιάς
πολλές φωτιές καπνίζουν
ξερόκλαδα τής σταφυλιάς
τ’ αρνιά στις σούβλες κοκκινίζουν
τήν κνίσσα τους παντού σκορπίζουν.

Στον 'Αγ’ ’Ελιά...
βαρούν κλαρίνα καί βιολιά,
νταούλια τυμπανίζουν...
τά δπλα άπ’ τή σκοποβολή
βροντούν καί μπουμπουνίζουν
μπαροϋτ’ αέρα, γή·.. γεμίζουν.
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Στον Ά γ ’ Ε λιά...
τό γλέντι ανάβει μέ χαρά
χορός, τραγούδια κι’ ευθυμία...
καί τό τσιμπούσι μια φορά
δλους τούς φέρνει κατ’ ευθεία
στο κέφι καί στην ευτυχία.

69

Στον 'Αγ5 Ε λιά...
Τραπέζι στρώνουν κατά γης
πλούσιοι καί φτωχοί νά φάνε...
καί νοικοκύρηδες θά ίδής
πτωχούς μέ τσότρες νά κερνάνε
κι’ αδέλφια όλοι... νά γλεντάνε.

"Ομοιαι πανηγύρεις ως ή τον "Αη Ε λιά (Προφήτου Ήλιου) καθ’ έκα
στον έτος καί την ημέραν τού τιμωμένου 'Αγίου, έλάμβανον χώραν τής
«Παναγίας τής Σαρακίνας», τοϋ «"Αη Γιάννη Σταφυλά» καί τής «Ύ ψώ σεως τού Σταυρού» εις τοποθεσίας δπου ύπήρχον 'Αγιάσματα, μετά τοπι
κών πανηγύρεων, χορών καί διασκεδάσεων, λαϊκών τών οικογενειακών συγ
κεντρώσεων μέ γενναΐον φαγοπότι καί οινοποσία, δεν ειχον δέ μεταξύ των
ουσιώδεις παραλλαγάς, διότι ό βασικός σκοπός των ήτο μαζί μέ τον τιμώ
μενον 'Άγιον καί ή ψυχαγωγία καί τό ξεφάντωμα τών συρρεόντων πιστών.
ΣΑΜΜΑΚΟΒΙΤΙΚΟΙ ΕΥΘΥΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
Δεν ξέρω τόπο πού νά μην έχη τον τρελλό του, τούς ανθρωπίνους εύθυμους τύπους. Λίγη σοφία παραπάνω ή λίγη κουζουλάδα καί χαζομάρα
κι’ αμέσως ξεχωρίζει απ’ τούς άλλους συντοπίτες καί γίνεται τύπος. Γύρω
άπ’ αυτούς υπάρχουν πολλές εύθυμες ιστορίες, πού τις έλεγαν στά φαγοπό
τια γιά νά γελάσουν. Πολλές φορές αυτές οι ιστορίες δείχνουν πώς οί τύποι
αυτοί, πού ό τόπος τούς λέει παλαβούς, στην πραγματικότητα είναι ιθυμόσοφοι γι’ αυτό καί τούς κοροΐδεψαν μέ τό παρανόμι τοΰ χαζού. Κοντά
στούς λειψούς στά μυαλά, είναι κι’ ά'λλοι φημισμένοι γιά τήν ζωντάνια καί
τό κέφι πού είδιναν σέ γλέντια. Είναι οΐ μουζικάντηδες, οΐ ποιητάδες, οΐ
τραγουδιστές κι’ οί κωμικοί, οί τζουτζέδες, τοϋ τόπου. Αυτοί πού έκαναν
τις ψυχές τοϋ λαού νά σκιρτήσουν από κέφι καί νά ψυγαγωγηθοΰν μένουν
στην αιωνιότητα, γίνονται αθάνατοι. Είναι πιο γνωστοί από κείνους πού
διέπραξαν κάτι τό σοβαρό καί σπουδαίο. Οί παλιοί λεν’ ένα σωρό ανέκδο
τα γιά τούς Σαμμακοβίτικους τύπους Έχουμε μαζέψει κάμποσα μαζί μέ
μερικά κωμικά συμβάντα πού έγιναν στά παληά χρόνια. ’Εκθέτοντας τα νο
μίζομε πώς βοηθούμε στη κατανόησι τής ψυχολογίας τοΰ τόπου.
Δ ημήτρης Τ αίταας.— Περί τό τελευταίο τέταρτο τοΰ περασμένου
αιώνα, δάσκαλος στο Σαμμάκοβο ήταν ό Δημήτρης Τσίτσας. Πού σπούδασε
πού γεννήθηκε είναι δύσκολο νά πούμε. Διετέλεσε δάσκαλος χρόνια στον
τόπο μας καί ήταν πολύ αγαπητός διαβασμένος καί μορφωμένος. Μιά μέρα
ξεστόμισε μιά παράξενη θεωρία στούς μαθητάς. Μιλούσε γιά τήν πρόοδο
τών επιστημών καί σέ μιά στιγμή, γύρισε καί τούς είπε : «Παιδιά μου ή
επιστήμη μιά μέρα θά κάνη θαύματα. Δεν θ’ άργήση νά διήτε αμάξια νά
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περπατούν χωρίς βώδια... μά έτσι μόνα τους». Τά μαθητούδια σαν τ’ αχού
σαν στριφογύρισαν στις θέσεις τους, κύτταξε τό ένα τ’άλλο καί μερικά χασκογέλασαν. Το βράδυ μέ γέλια είπαν στους γονείς τους για τ’ αμάξια πού
θά πηγαίνουν χωρίς βώδια. «.Χωρίς βώδια θά πηγαίνουν τ’ αμάξια ; ποιος
τώπε αυτό ;» ρώτησαν οι γονείς, φοβούμενοι για τά μυαλά των παιδιών
τους. «Ό δάσκαλος μάς τώπε». Την επομένη μαζεύτηκαν οί γονείς νά
σκεφθοΰν τί νά κάνουν. Τότε ό δάσκαλος πληρωνόταν άπ’ την Ελληνική
Κοινότητα. Ή συνεδρίασι άπεφάσισε νά τον άπολύση ως «άπολέσαντα τό
λογικό του». Την άπόλυσί του δέχτηκε μέ στωϊκότητα. Μόνο ένα δάκρυ
τοϋ ξέφυγε όταν έμαθε πώς αιτία υπήρξε ή γνώμη πού τον θεώρησε ανι
σόρροπο. Σάν μαθεύτηκε πώς ό δάσκαλος τρελλάθηκε, άρχιζαν νά τον ειρωνεύωνται. ΚΤ αυτός κλείσθηκε στον εαυτό του. Για νά ζήση κατεγίνετο
μέ τό αμπέλι καί τό χωράφι του καί κάθε προάι μέ τό ζεμπίλι στη ράχη
καί τή δικέλα στον ώμο πήγαινε στά χωράφια σάν σέ περίπατο. Ε κεί στην
εξοχή έκανε όση δουλειά μπορούσε καί τό βράδυ γύριζε νωρίς μέ τήν δικέ
λα πάντα στήν πλάτη. «Μά γιατί δέν τήν άφίνης δάσκαλε, στ’ αμπέλι γιά
νά μην τήν κουβαλάς ;». «”Ε... είναι ό μόνος σύντροφός μου, σ’ αυτή βασί
ζω τά γεράματά μου». Τις Κυριακές συνήθιζε νά πηγαίνη στο καπηλιό καί
πιο πολύ τό χειμώνα για νά πιή κανένα ζεστό «πόντς» από κονιάκ καί ζά-.
χαρι ή καμμιά «μποζού» από κρασί καί πετιμέζι ή λίγο ρούμι Τεργέστης,
γιά νά ζεσταθή. Καθόταν κοντά στη σόμπα ή στύ μαγκάλι γιατί ήταν καί
μεγάλος, θά είχε πατήσει τά 75 καί κάποτε έτσι όπως έτρεμε, τά γένια του
πάνω άπ’ τό μαγκάλι ήταν σά φυσερό καί βοηθούσαν ν ’ ανάψουν τά κάρ
βουνα. Οί χωρικοί τον κερνούσαν γιατί ήταν γραμματιζούμενος καί τούς έλεγε
πολλά καί τούς συνεβούλευε, μά καί γιατί τούς έδιδε μέ τό θέμα πού άνοιγε
αφορμή νά γελάσουν. Καμμιά φορά θυμόντουσαν τή φοβερή θεωρία πού
τον μετέτρεψε από σκαπανέα τών γραμμάτων σέ σκαπανέα τής γής καί μέ
ειρωνεία τον ρωτούσαν: « ’Έ ... δάσκαλε δέν μάς λές πώς θά ξεκινούν τ’
αμάξια δίχως βώδια ;» ΚΓ αυτός αμέσως άρχιζε : «Σείς καί εγώ δέν θά τά
διοΰμε... άμε αυτό δώ τό μωρό κΓ έδειχνε τό εφτάχρονο τού κάπελα, θά
τά δή! Κι’ όχι μόνον αμάξια χωρίς βώδια, αλλά θά ομιλούν στήν πόλι
καί θά ’κούς από δώ. Θά ταξιδεύουν πολιτείες μέ ανθρώπους στον ουρανό,
μέ θέατρα καί μουσικές. Θά άφίνουν καί θά παίρνουν επιβάτες...» Καί τότε
πιά ό καθένας έβαζε τό δάκτυλο στά χείλη, σημείο νά μην τον ενοχλούν,
γιατί «ήρτε ή ώρα πού τον πιάνει ό έξω από δώ». ΚΓ εκείνος ό δυστυχής
κουνούσε τό κεφάλι του, έβγαζε τό μαντήλι καί σκούπιζε τό δάκρυ. Πέθανε 6 καϋμένος έρημος μέ τον τίτλο τον «τρελλού Δασκάλου». «Πού είσαι
καϋμένε Δάσκαλε νά δής πόσο έπαλήθευσαν οί προφητείες σου ! ! !..».
'Ο Γιαννιός ό Τ α ιρ ε λ ένιο ς.— Ό Γιαννιός ήταν ένα χονδροκαμωμένο γερό παλληκάρι. Δέν ήταν ψηλός, μά είχε κάτι πλάτες σάν αθλητής.
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Ζοΰσε στο Σαμμάκοβο τότε πού ήκμαζε ό τόπος κι’ έρχονταν καραβάνια
ζώα κι’ άγο)γιάτες από μάκρυνες χώρες για ν ’ αγοράσουν καί νά μεταφέ
ρουν στα μέρη τους το περίφημο Σαμμακοβίτικο σίδερο. Πολλά προήρχοντο από την Ρουμανία. Ά π ’ αύτοιις έμαθε 6 Γιαννιός, πώς ό αδερφός του
είχε άποκατασταθή μέ πολλά χρήματα στο Βουκουρέστι. Πράγματι ανακάλυψε
τον αδελφό του, ό όποιος ήταν τελείως αντίθετος τοϋ Γιαννιοϋ. 'Ο ένας
άξεστος, αγράμματος, απλοϊκός καί λίγο χαζούτσικος, δ άλλος έξυπνος, μορ
φωμένος, εμπορικότατο πνεύμα, πονηρός κι’ οχι μεγάλης καλωσΰνης. Μόλις
είδε τον αδελφό του, τί νά κάμη, κάπου έπρεπε νά τον τακτοποίηση. Στο
εμπόριο πού ήκμαζε, άπεκλείετο, στά γράμματα υστερούσε. Σκέφτηκε για
νά μη μείνη αργός, μά καί νά δικαιολογήται τό φαγητό κι’ ό μισθός πού
τού χορηγούσε, τον έβαλε νά μεταφέρη τούβλα, πού είχαν περισσέψει από
το χτίσιμο ενός σπιτιού πού είχε φτιάξει Ό Γιαννιός δεν στενοχωρέθηκε.
Μετέφερε κατά εικοσάδας τά τούβλα. Κοντά σ’ αυτή τή δουλειά τού ανέθε
σε νά περιποιήται μιά βουβάλα, ρουμανικής ράτσας την οποία είχε για τις
εμπορικές εκθέσεις, πού έγίνοντο τότε. Ή βουβάλα είχε γεννήσει ένα εύ'ρωστο καί ζωηρό ζωντανό. Ό Τσιρελένιος λοιπόν, σαν μικρό, τό έβαζε στον
ώμο του καί τό ανέβαζε στον εξώστη τού τρίτου πατώματος. Μά τό βιδέλο
μεγάλωνε κι’ υστέρα από καιρό έγινε σωστό βουβάλι. "Ομως αυτός συνέχιζε
νά τό άνεβοκατεβάζη. ’Επί τριάμισυ χρόνια τό βουβάλι ήταν στην πλάτη
τού Γιαννιοϋ, πού τό πηγαινοέφερνε δυο φορές την ημέρα. Μέ την έξάσκησι αυτή έγινε φοβερός στην άρσι βαρών, αλλά ό αδελφός του όταν είδε δτι
ό Γιαννιός δεν έκανε τίποτε τού είπε : «Πάρε αδελφέ μου τά μισθά σου
καί τράβα στην Πατρίδα, νά βρής εκεί την τύχη σου, ή Ρουμανία δεν σέ
σηκώνει». Ό Γιαννιός σάν έφθασε στο Σαμμάκοβο αγόρασε ένα άλογο κι’
ένα μουλάρι κΓ έγινε αγωγιάτης. Μετέφερε κι’ αυτός άπ’ τό Σκοπό κρασιά
κι’ άλλα πράγματα. Ουδέποτε είδαν πιο γερό μά καί πιο απλό άνθρωπο.
’Έγινε τύπος πού τον πείραζαν γιά τή δύναμί του. Μπορούσε νά σηκώση
δυο ασκιά πού ζύγιζαν 100—-120 οκάδες γεμάτα κρασί. Στο δρόμο σάν
συναντούσαν τουφάνια (θύελα μέ πολλά χιόνια) ή μέρη μέ καθίζησι, έβαζε
τό σβέρκο του κάτω από τήν κοιλιά τού ζώου κΓ όπως ήταν φορτωμένο
τό σήκωνε σάν νά ήταν γερανός. "Ολοι έμεναν μέ ανοιχτό τό στόμα κι’
αυτός τραγουδούσε ένα τραγούδι βλάχικο άπ’ τή Ρουμανία πού μόνος του
τό καταλάβαινε. ’Αγόραζε τ’ αμπέλια καί τά χωράφια στά κουτουροΰ καί
τά καλλιεργούσε μονάχος σκάβοντας ευχερέστατα καί μέ τά δυό του χέρια
καί μέ δυό δικέλλια. ’Έλεγε δέ μερικά μέ απλότητα πού έκανε τούς Σαμμακοβίτας νά γελούν. Τήν άνοιξι έσκαβαν καί τήν νύχτα μέ τό φανό τ’ αμπέ
λια. "Ολοι έπαιρναν τον Γιαννιό γιά τή διπλή δουλειά πού έκανε κι* αυτός
μιά φορά τούς είπε : «’Έ .. παιδιά εγώ θά κρατώ τό φανάρι νά σάς φέγ
γω». Κάποτε τού κάμανε προξενιά τήν κόρη τού Λαγού καί θά τού έδιδαν
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τριακόσια γρόσια προίκα Κι* εκείνος πού νόμιζε πώς θά τοΰ έδιδαν τα
γρόσια χωρίς να πάρη την κόρη είπε : «Καλά βρέ παιδιά τα τρακόσια γρό
σια... μά κα'ι τοΰ Λαγού την κόρη ;» Ή δΰναμις καί ή άπλότης του έμει
ναν παροιμιώδεις καί τ’ όνομά του «δ Γιαννιός δ Τσιρελένιος» συνώνυμο
τού γίγαντος.
Ό Γ έρο—Ά ργύρης ό Σ ο υ ρ β ν ς .— Ό ’Αργυρής δ Σουρβής υπήρξε
ένας από τούς πιο αλλόκοτους τόπους κι’ δ πιο φημισμένος τεχνίτης τής
περιοχής. Είχε κάμποσες λόξες μά καί πολλά προτερήματα πού τον έκαμαν
νά έκτιμάται. Ή ταν άριστος καί σπάνιος στην τέχνη του. Πελεκούσε μυ
λόπετρες από γρανίτη καί τοποθετούσε εγκαταστάσεις μόλων, διοχέτευε
νερά από απίθανα μέρη καί τά έκαθίστα χρήσιμα στούς συγχωριανοιίς. Κα
τασκεύαζε φράγματα γιά νά συγκρατήση ορμητικά ρεύματα ποταμών. Τε
ράστιοι βράχοι έτοποθετούντο μέ καλή εφαρμογή πού νόμιζες οί βραχόπετρες ήσαν σακκιά γεμάτα βαμβάκι. Ό λαός θαύμαζε την τέχνη του. Κι’
αυτός έλεγε : «Κάθε τέχνη παιδιά μ’ έχ καί τό χοό της (τό χούϊ της) τον
τρόπο της». Ό θαυμασμός αυτός έβγαινε από τήν έλλειψι εργαλείων. Τοΰ
Σουρβή τά εργαλεία ήσαν μία άξίνα, ένα σκεπάρνι, ένα άρίδι (βαρίδι), ένα
πριγιόνι, μιά δυο σμίλες, ένα σφυρί καί κάμποσες σφήνες. Μά τό πιο σπου
δαίο εργαλείο ήταν τό μυαλό του. Ή ταν ψηλός στυγνός γέρος, μέ τήν σερ
βέτα στο κεφάλι, πού ή άκρη κρεμόταν στήν πλάτη του. Ό μως έξω άπ’
τήν έκτίμησι πού είχαν γιά τήν τέχνη του έθεωρεϊτο ώς θεότρελλος. Περ
πατούσε στο δρόμο καί μονολογούσε' έκανε χειρονομίες λες καί δίπλα του
ήταν συνεργείου εργατών καί τούς έδιδε διαταγές γιά κάποια σοβαρή δου
λειά. Φώναζε δυνατά τις διαταγές: «Σύ θά πιάσης τήν μαναβέλλα καί
θά σ’κώσης ψόχα (λίγο), γιατί παιδίμ’ τρίχα μόλις χρειάζεται. Καί σύ θά
στρίψης τό παλαμ’όί καί θά βάλης μπρος». Μιά φθινοπωρινή βραδυά,
πήρε τό σπίτι του φωτιά. Οΐ φλόγες μεγάλωναν καί κινδύνευαν καί τά
γύρω σπίτια. Οί καμπάνες χτύπησαν δυνατά καί ξεσήκωσαν τόν κόσμο πού
άλλόφρων πετάχθηκε κι’ άρχισαν όλοι νά κουβαλούν νερό, γιά νά σβύσουν
τήν φωτιά ή νά τήν περιορίσουν. Καί σαν συνήλθαν από τήν έκπληξι καί
τόν μικροπανικό, καινούργια κατάπληξι τούς χτύπησε. Ό Γέρο—Σουρβής
στεκόταν μπροστά στή φωτιά μ’ ένα σκεπάρνι στο ζωνάρι του, ατάραχος
σαν νά μήν συνέβαινε τίποτε κι’ είχε απλώσει τά χέρια του καί πυρωνόταν.
Οί γεροντότεροι φώναξαν: «Βρέ ζουρλέ, δεν βλέπεις τό σπίτι σου πού
καίγεται κΓ αντί νά τό γλυτώσης στέκεσαι καί πυρώνεσαι ;» Κι’ εκείνος
γύρισε, μ’ ό'λη τήν απάθεια πού τόν διέκρινε καί είπε : «Σάς νά μή σάς
μέλλ’, αυτό νάνοι γερό καί χτύπησε μέ τό δεξί του χέρι τό σκεπάρνι ποΰχε
στο ζωνάρι, αυτό θά τό κάν’ καλλίτερο». Ή ταν δέ πολύ πεισματάρης καί
προσβαλλόταν μέ τό τίποτε. ’Έτσι κάποτε ένας προύχοντας ό Τακιός, τόν
πήρε αρχιτεχνίτη στήν κατασκευή ενός εργοστασίου κοπής ξύλων, κοντά
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στοΰ Νικολή τό γεφύρι. 'Η δουλειά προχωρούσε κανονικά και μάλιστα δ
Σουρβής είχε φτιάξει κάτι τό πρωτοφανές γιά την εποχή. Είχε κατασκευά
σει ένα νεροπρίονο μέ δώδεκα πριγιόνια, τά οποία έκοβαν ένα μεγάλο κορ
μό σε 13 ταυτοχρόνως σανίδες δουλεύοντας μονάχα μιά στήμη. 'Ο ιδιοκτή
της παρακολουθούσε μέ θαυμασμό τή νέα έγκατάστασι, μά κα'ι μέ φόβο
μήπως άλλάξη γνώμη 6 αρχιτεχνίτης και σταματήση. Γ ι’ αυτό φρόντιζε νά
έξυπηρετή τον Σουρβή κα'ι νά τον ευχάριστή. Ένδιαφερόταν γιά τις τροφές
τους καί τις κουβαλούσε μέ τό μουλάρι του. Μιά μέρα φεύγοντας τ’ αφεν
τικό ό Γέρο—Σουρβής τον σταμάτησε. «Γιά πού αφεντικό;» «Νά πάγω
νά φέρω τρόφιμα, γιατί βλέπω πως τελειώνουν». «'Ωραία, τότε μην ξεχάσης νά πάρης καί γιά μένα δυο δεκάρες κίμινο». «Καλά παππού, έννοια
σου. .» είπε κι’ έφυγε. Τό βράδυ γύρισε φορτωμένος. Ό Γέρο-Σουρβής
τον πλησίασε. «Μ ’ έφερες την παραγγελία μου;» «’Αμάν... ξέχασα παππού»
'Ο Γέρος δέν είπε τίποτε, αμέσως δμως μάζεψε τά εργαλεία του μέσ* τό
ζεμπίλι καί ξεκίνησε γιά τό χωριό. «Γιά πού παππού Άργύρη ;» ρώτησε.
«Νά πάγω νά πάρω κίμινο». «Βρέ παππού ’Αργύρη, συγγνώμη, μη κοπιάζης, αύριο θά πάγω νά σέ φέρω μισή οκά». Ό Γέρος άναψε τό λουλέ του
κι’ έφυγε γιά νά πάη νά πάρη κίμινο. Δύο χρόνια έκαμε νά γυρίση καί ή
δουλειά έμεινε ημιτελής, παρ’ δλες τις παρακλήσεις, γιά δυο χρόνια. Τέλος
άρχισε πάλι την κατασκευή καί αποτελείωσε τό Ιργοστάσιο πού είχε μεγά
λη φήμη, γιά τή βιομηχανική του έγκατάστασι, τον καιρό εκείνο. Ή ταν
στενά συνδεδεμένες ή τρέλλα μέ τή σοφία. Κάποτε πάντρεψε τήν κόρη του.
Λίγο πριν απ’ τό γάμο, τήν πήρε ιδιαιτέρως καί τής είπ ε: «Ά κο υ κορί
τσι μ’ μείς αύ'ριο θά σέ παντρέψ’με. Μεΐς αύ'ριο θά σέ στεφανώσ’με. Αύ'ριο κορίτσι μ’ θά πας στον άνδρα σ’. “Οσα έμαθες καί ξέρεις καί συνήθισες
από δω σέ μά:, νά τά στοχήσης (ξεχάσης). Καί. . μέ τον άνδρα σου ν’ αρ
χίσετε μιά δίκιά σας ζωή». Αυτή τή συμβουλή τής έδωκε ηηλώντας την.
Σέ λίγο διάστημα μετά τό γάμο, ή κόρη του κουβαλήθηκε στο σπίτι του.
«Τί συμβαίνη μωρή;» τήν ρώτησε- «Νά μάλωσα, πέ τήν πεθερά μ’ κι’ ό
άνδρας μ’ μ’ έδειρε». « Ά έτσι έ, ώστε σ’ έδειρε ό άνδρα σ;» είπε καί ση
κώνει τή χέρα του καί τής κοπανά δυο χαστούκια στή μούρη, ηχηρά.
« ’Άντε πάνε τώρα στον άνδρα σ’ τον κέρατά καί πέστου πώς δ πεθερός
του έδειρε τή γυναίκα τ’ νά διοΰμε πώς θά τόνε φανή». Πράγματι αυτή
έφυγε άπ’ τή λωλάδα τού πατέρα της καί πήγε στον άνδρα της. Μετά άπ’
αυτό τό επεισόδιο έζησαν ευτυχισμένα· Μέ τον καιρό ό Γέρο-Σουρβής πιά
έλόξευε. "Αρχισαν νά μήν τούχουν εμπιστοσύνη δτι θά τελειώση δτι άρχιζε
κι’ δταν πέθανε ή γρηά του, πήγε έξω άπ’ τήν κωμόπολη προς τήν Σαρακίνα καί βάλθηκε νά καλλιεργήση έ'να μέρος πού μόνο βράχους έβγαζε. Έ·
πέμεινε, έφαγε τά λεφτά του καί πέθανε μέ τήν προσπάθεια νά κάμη έναν
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άγονο τόπο, γόνιμο. Οι συμπολίτες αφιέρωσαν στο όνομά του τό χωράφι
κι’ έμεινε έτσι «Τοΰ Σουρβή ό Άτσμάς» (εκχερσωμένο χωράφι).
Ό Θ ύμιγος. 'Υ π η ρ έ τ η ς τοϋ κυρ - Δ ούκα.— ΙΙοιός δέν θυμάται τον
0ΰμιγο (Ευθύμιο) πού ήταν υπάλληλος στο φημισμένο ξενοδοχείο τοΰ κυρ
Δούκα. Υπήρξε όμορφος, εύσταλής και καθαρός, φιλάρεσκος όμως κι’ ή
φιλαρέσκειά του φαινόταν από ένα σωρό πράγματα. ’Απ’ το κινικάτο (κατακόκκινο) ζωνάρι του, άπ’ τά δαχτανωτά τσεπκένια (γιλέκα) κεντημένα μέ
γαϊτάνι, άπ’ τό ρωλόγι μέ την μακρυά ασημένια αλυσίδα μπροστά στο στή
θος του, άπ’ τό φέσι του κατακόκκινο μέ τήν χρυσάφια φούντα του, τα
γεμενιά (υποδήματα) πάντα γυαλισμένα σαν καθρέπτης. Δέν ήταν καλέ υπη
ρέτης αυτός, ήταν τοΰ Ρήγα δ γυιός. Είχε δυο ελαττώματα, τό ένα άπ’ τή
φύσι καί τ’ άλλο άπ’ την ψυχή του. *Ηταν κωφάλαλος καί φαντασμένος.
Θεωρούσε τούς άλλους κατωτέρους καί ότι υπερείχε άπό κάθε συγχωριανό
του. "Ομως έφημίζετο για την καθαριότητα καί τήν περιποίησι των ζώων.
Τύν προτιμούσαν οί άγωγιάτες γιατί ξεύρανε πώς μόνος του θά τάγιζε θά
πότιζε καί θά κτένιζε τά ζώα τους. Κοντά σ’ αυτά ήταν έ'ξυπνος κι’ έμιμεΐτο τά καμώματα τοϋ καθενός τούς κτίστας μέ την έντονη τεμπελιά. ’Α
γαπούσε τά ό'ργανα, τις διασκεδάσεις καί τά πανηγύρια. Μέσα στο συμφω
νητικό μέ τ’ άφεντικό του είχε καί τον εξής όρο: Κάθε χρόνο τ’ "Αη Γιωργιοΰ νά καβαλλά τό άτι τοΰ άφεντικοΰ καί νά γυρίζη στο χωριό μέ ό'ργανα
καί μέ νταβούλια μέ έξοδα τού άφεντικοΰ. Κι’ δ Δούκας είχε δεχθή γιατί
ήταν ευχαριστημένος άπ’ τή δουλειά του. ’Έτσι λοιπόν δ Θύμιγος έ'καμνε
ιδιαίτερη περιποίησι στο μαύρο άλογο διότι τ ’ "Αη Γιωργιού θά τό καβαλλίκευε. Λίγες μέρες πριν άπ’ τήν γιορτή, δ Θυμίγος πήγε στο σταΰλο νά
φροντίση τά ζώα. ‘Ο κύρ Δούκας περαστικός μπήκε νά δή τί κάνει καί
βρέθηκε μπροστά στο Θυμίγο, νά είναι ξαπλωμένος μέσα σ’ ένα παχνί τών
ζώων, νά παίζη μέ τό ψηκτρί καί νά βγάζη άναρθες φωνές σάν νά προσπα
θούσε νά κτενίση άλογο κι’ αύιό δέν στεκόταν. Ό ξενοδόχος δέν είπε τίπο
τε, μά τ’ "Αη Γιωργιού έκαμε κάτι γιά τιμωρία του. Σάν ξημέρωσε, ό Θυ
μίγος μέ τά γιορτινά του σέλωσε τ’ άλογο πού λαμποκοπούσε άπ’ τά χαλι
νό μέχρι τή σέλα κσί τό καβάλλησε. Μπροστά πήγαιναν τά όργανα πού πλη
ρωμένα άπ’ τύν Δούκα, ειχσν πάρει τήν διαταγή .· «Θά πάρετε τό Θυμίγο
καί θά τύν περάσετε άπ’ όπου ήθελε κΓ άπ’ τήν άγαπητικιά του ακόμη,
μά δέν θά παίζουν τά όργανα, αλλά θά προσποιούνται ότι παίζουν». Ό
κόσμος συγκεντρωμένος, μόλις απέλυσε ή εκκλησία παρακολουθούσε αυτή
τήν παράτα. Ό Θυμίγος είχε βγάλει ένα άσπρο μαντήλι τόδεσε στο λαιμό
του καί καθόταν στή σέλα τ’ άλογου σάν στρατηγός πού γυρίζει άπό σπου
δαία νίκη, μπροστά δέ οί όργανοπαΐχτες πού έκαμαν παράξενα καμώματα.
‘Ο κλαρινοπαίχτης φούσκωνε τά μάγουλά του χωρίς νά βγή ήχος, ό βιολι
τζής έσερνε τό δοξάρι μά δέν άκουμποϋσε τις χορδές, δ κιθαρωδός κουνούσε
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τό χέρι μά ή κιθάρα νεκρή και τό νταούλι κι’ αυτό άψυχο. Ό λαός άρχισε
νά γελά και μέ σφυρίγματα έπαιρνε μέρος σ’ αυτό τό γλέντι. Τό άτι χορο
πηδούσε άπ' τή φασαρία κι’ ό Θυμίγος είχε ενθουσιαστή. "Ολη μέρα γύ
ριζε μέ τα βουβά ό'ργανα· ’Άραγε κατάλαβε ποτέ τί τοΰ έπαιξε ό άφεντικός του ; Κανείς δεν γνωρίζει. "Ομως αυτός έδειξε πώς είχε γλεντήσει μέ
την ψυχή του.
Ν ταντης Κ ω ν τσ τα ν τ’ν ή ς .— Ό μακαρίτης Dadis (Κωνσταντ’νής)
Κωνσταντίνης υπήρξε ένας εξαίρετος σιδηρουργός καί τεχνίτης. Είχε δμως
ένα κακό ιδίωμα. Ποτέ δεν ήταν ευχαριστημένος μέ τις αποφάσεις τοΰ κοι
νοτικού συμβουλίου Πάντα μάλωνε μέ τους συμβούλους καί μέ τόν Πρόε
δρο. Συζητούσε μ’ επιμονή, ρωτούσε κάθε λεπτομέρεια καί ήλεγχε, έτσι
που είχε κανταντήσει «κουνούπι» τού διοικητικού συμβουλίου. Σαν πετύ
χαινε κανένα τού άλλαζε τον αδόξαστο από τις φωνές. Γ ι’ αυτό κι’ αυτοί
μόλις τον θωροϋσαν από μακρυά άλλαζαν δέκα σοκκάκια. Ό κόσμος έκαμνε
γλέντι, μα οι άνθρωποι τού συμβουλίου είχαν άπηυδήσει. Τότε ό Πρόεδρος
σκέφθηκε κάτι για νά τόν συμμόρφωση. Μιά μέρα τόν κάλεσε ιδιαιτέρως
καί τοΰ είπε: « ’Άκου κυρ - Κωνσταντή, συ βλέπω έχεις μυαλά τετραγωνικά,
γνωρίζεις τα πράγματα καί σοΰ αρμόζει ή τιμητική θέσι τοΰ συμβούλου.
Είσαι κατάλληλος οχι μόνο τις υποθέσεις τοΰ χωριού νά λύσης, μά κι’ ολου
τοΰ κόσμου. Λοιπόν θά σέ ψηφίσωμε· Δέχεσαι;» «Πολύ ευχαρίστως», είπε
δ Dadis. ’Έτσι λοιπόν τήν έπομένη έφτασε ό διορισμός. Ό Κωνσταντής
τις πρώτες μέρες μυϊγα δέν κόνευε στο σπαθί του κατά τάς συνεδριάσεις.
Μά συν τφ χρόνω όταν άρχισαν συμβούλια εξεπίτηδες βέβαια, συνεδριάσεις
κόντρα συνεδριάσεις ό Κωνσταντ’νής έχασε τό μπούσουλα. Τί πράγμα ήταν
αυτό ; Οί δουλειές του πήγαιναν κατά διαβόλου καί έχασε τήν ησυχία του,
πάνω στή δουλειά ερχόταν δ κλητήρας: «Κύρ - Κωνσταντ’νή σέ καλούν σέ
συνεδρίασι». «Μά πριν από λίγο γύρισα από κεϊ». «Δέν ξέρω κύρ - Κωνσταντ’νΐί μου ίσως κάτι έκτακτο νά συμβαίνη». Τά παράταγε πάλις ό Da
dis καί δρόμο γιά τό συμβούλιο. Άπηύδησε. ’Έχασε τήν τακτική του, τήν
ησυχία του. «Τί μέ χρειαζόταν εμένα ν’ άναμιχθώ στα δημοτικά πράματα ;
θά φύγω». Τραβά γραμμή στον Πρόεδρο καί ζητά τήν απαλλαγή του άπ’
τά καθήκοντα τοΰ συμβούλου. «”Α δχι κύρ - Κωνσταντ’νή, υπέγραψες καί
πρέπει νά ΰπηρετήσης τήν πατρίδα σου τουλάχιστον ένα χρόνο», είπε μέ
χαμόγελο καί κακεντρέχεια ό Πρόεδρος. « ’Αμάν κύρ πρόεδρα χάθηκα' σέ
παρακαλώ, έγκρινε τήν άπόλυσί μου». «Καλά κύρ - Κωνσταντ’νή θά σέ άπολύσω, τοΰ είπε, μά όταν συναντάς σύμβουλο δέν θά τοΰ ξαναγίνης κουνού
πι». «Σά μέ ξαναδιήτε... ταμγκά (σφραγίδα) νά μέ πατήσετε...» ΙΙοτέ δέν
ξανάκανε έρώτησι ή έλεγχο σέ σύμβουλο. ΚΓ όταν τόν πείραζαν έλεγε .-«"Ο
ποιος δέν άκ’σε δράκου φωνή, πλαλεΐ νά τήν άκούση, κΓ δ'ποιος τήν άκουσε φεύγει νά μή τ’νέ ξανακούσει».
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Κ ω ναταντής Λ ύκος.— Εκατό χρόνια καί πάνω 6 Γέρο-παππούς δ
Κωνσταντής Λΰκος, κρατούσε τά σκήπτρα στο τραγούδι κι’ ήταν πάντα ό
πρώτος κι’ δ καλύτερος στις συντροφιές. Και δεν ήταν μόνον αυτός τρα
γουδιστής, μά καί δ γυός του δ Γιώργης Λύκος πού κόντευε κι’ αυτός τά
έννενήντα. Ό γέρο - Λΰκος
κοντοκαμωμένος τραγου
δούσε μέ κέφι κι’ αρμονία
καταπληκτική καί μέ ξε
χωριστή χάρι. "Οταν τρα
γουδούσε είτε στα νειάτα
είτε στα γεράματά του,
αυτός δ φημισμένος καλλί
φωνος οι άλλοι έπαυαν από
σεβασμό καί διατηρούσαν
σιγή για ν’ ακούσουν τούς
τεχνικούς ελιγμούς τού
τραγουδιού. Καθισμένος
πάντα ανάμεσα σ’ εκλεκτή
συντροφιά, μέ τό γυιό του
κοντά, έτσουζαν τό εξαί
ρετο μαύρο πηχτό κρασί,
Ό Κωσταντής Λΰκος.
τον «Μπογιαμά». 'Η συν
τροφιά άπετελεΐτο από
καμμιά δεκαριά γέρους πού συγκεντρώνονταν στο καπηλιό γιά νά πιούν σέ
πήλινες κανάτες νά φάνε τά ζαρκαδίσια ή γουρουνίσια κρέατα, πού ή κνίσσα τους καταμαύριζε τό ταβάνι καί ν ’ ακούσουν τον Γέρο-Λύκο. ΙΙρίν αρ
χίση έβγαζε τή «σερβέτα» άπ’ τό κεφάλι του καί τήν τοποθετούσε μέ χάρι
στον αριστερό του ώμο. ’Αγαπούσε πολύ τό κάστρο τής Μουργιάς.
’Ένε καλόν τό Κάστρο τής Μουργιάς,
μέσα νερό δεν έχει,
κι’ άν έχει εινσι λιγοστό,
οί δράκοι τό κρατάνε...
Πολήτε (απολύστε) Δράκοι, τό νερό
νά πιούν οί διψασμένοι
καί νά πλυθούν οί άπλυτοι
οί λεροφορεμένοι...
Σάν ό'νειρο τον θυμάμαι πολύ παλιά. Κάποτε, έτσι σέ συντροφιά, λίγο
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πριν πεθάνη, άρχισε νά τραγουδά. Πήρε -ψηλά τον τόνο προσπάθησε πολύ.
Σιγοκατάπινε, έπαιρνε 0αΌειά αναπνοή, «Όρε... οι Δράκοι τό... κρατάνε»
κι’ ανέβαζε ακόμα πιο πολύ κρατώντας σέ διάρκεια την αναπνοή του. Μά
σέ μια στιγμή τόκοψε κι’ είπε «”Αχ βρε βλογημένα νειάτα» και γύρισε στο
παρακαθήμενο έννενηντάχρονο γυιό του, τον κέντησε μέ τον άντίχειρά του
καί τον παρακάλεσε : «Βόθα, μπρε γυιέ μ’ κούταβε, νάβγάλ’ μ’ τό τραγοΰδ’
πέρα... ποιος ξέρ’ (θ)ά είμαι γερός να ξανατραγουδήσω ; Ό γυιός του απάν
τησε- «Μήτε μέλλ’ με, μήτε δρέμ’με (δεν δίνω σημασία) σΰ που πήρες τον
αμανέ τόσο ψηλά, βγάλτον κα'ι πέρα». Κι’ ό γέρο - Λύκος αντλούσε δύναμι
άπ’ τό κρασί. Τραβά μια γερή ρουφηξιά κι’ έβγαλε μόνος μέ τό άηδονόλάλο λαρύγγι του τό τραγούδι. "Υστερα από λίγες μέρες πέθανε κα'ι έκηδεύθηκε άπ’ δλους τούς γερόντους πού τούς είχε τόσο ψυχαγωγήσει. Τό
φέρετρο τό έφεραν τά τρισέγγονά του, κι’ αυτά τον πήγαν στήν τελευταία
του κατοικία. ΟΙ Σαμμακοβϊτες πίστευαν πώς κατατάχθηκε στις ουράνιες
χορωδίες.
Ό Λ υρατξής Π αναγιώ της Γκόρες fj Π άντης.— ”Αν ό Γέρο - Κωνσταντής ό Λύκος ήταν τραγουδιστής, δ Παναγιώτης Γκόρες ό Πάντης ήταν
τό καύχημα τής περιοχής Βιζύης Γεννήιθηκε στο Σαμμάκοβο. Μικρός ανα
κάλυψε πώς αγαπούσε τήν μουσική κΓ όταν φύλαγε τό περιβόλι τοΰ θείου
του Κυριαζή Κουτσούμπη από τούς κλέφτες, έκαμε λύρα μέ χλωρά ξυλαράκια κΓ αντί χορδές έβαζε κλωστές από φλούδα δένδρου ή καλαμιά από σι
τάρι γιά νά βγάζη ήχους. Στο σχολειό δέν πήγε ποτέ. Γ ι’ αυτό όλοι άπορροΰσαν πώς έ'μαθε νά στιχουργή μέ τραγούδια. Σά μεγάλωσε έγινε τρα
γουδιστής, καλός μουσικός, περίφημος λυρατζής καί εξαίρετος στιχοπλόκος
λαϊκών τραγουδιών. Ή ταν ευφυέστατος καί ετοιμολόγος. Τό κέφι του
υπήρξε παροιμιώδες, γι’ αύτά τους δέ τά χαρίσματα έγινε γνωστότατος καί
παντού τον καλοϋσαν καί δέν γινόταν πανηγύρι χωρίς αυτόν. Ό ταν συγ
χωριανοί πήγαιναν σέ πανηγύρι ή διασκέδασι, στήν πρώτη τσέργα έβαζαν
τον Πάντη, ό οποίος έπαιζε τή λύρα καί τραγουδούσε κΓ αντιλαλούσαν τά
βουνά. Γύρω άπ’ τό πρόσωπο τοΰ Πάντη διηγούντο διάφορες εύ'θυμες ιστο
ρίες. Κάποτε όμως έπαθε κάτι, πού όταν τό έμαθαν γελούσαν γιά καιρό.
Μιά μέρα ό Γκόρες κατέβηκε στή Θυνιάδα γιά καμμιά δουλειά γιατί είχε
αναπαραδιές. Ή ταν δ καιρός πού φόρτωναν τά κάρβουνα καί έχρειάζοντο
αχθοφόροι· Είδε λοιπόν τά τσουβάλια τών πενήντα οκάδων, έμαθε πώς τά
άχθοφορικά, ήταν 50 παράδες τό τσουβάλι κΓ άρχισε νά κουβαλά σακκιά.
Σάν φορτώθηκε τό καράβι πήγαν όλοι νά πληρωθούν. Πήγε κι’ δ Πάντης.
«Πόσα τσουβάλια μετέφερες ;» «75 έως 100, άπήντησε». «Τά σουμάδια
σου». «Τά σουμάδια μου; (σημάδια) ποιά σουμάδια μου ;» «Γιά κάθε τσου
βάλι πού αδέιαζες έπρεπε νά πέρνηςένα σουμάδι άπ’ τον επόπτη, τά πήρες;»
«’Όχι». «”Ε τότε πώς νά πιστέψουμε ότι κουβάλησες τόσα τσουβάλια». ’Έ-
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μείνε για μια στιγμή εμβρόντητος :αι διαμαρτυρήθηκε. Μά κάνεις δεν τον
πίστεψε. ’Απευθύνθηκε στους ναύτες, στενοχωρέθηκε κι’ εκείνοι τον προ·
σκάλεσαν στο μαγειρείο τού πλοίου να φάγη έ'να πιάτο φαγητό τουλάχιστον
για τον κόπο του. Πράγματι ό Πάντης, μουτζουρωμένος κάθησε στο τρα
πέζι καί δούλεψε τό κουτάλι δσο καλά είχε δουλέψει αχθοφόρος. Άφοΰ
έφαγε, άρχισε νά νοιώθη δ'τι τό καράβι κουνιόταν. «Μωρέ παιδιά μ’ γιατί
κουνιέται;». «Μπάρμπα βρισκόμαστε στο πέλαγος τουπέ κάποιος». Πράγ
ματι ό καπετάνιος είχε διατάξει τήν άνέλκυσι τής άγκυρας καί τό ξεκίνημα.
Πετάγεται ό Γκόρες επάνω νά δη. Πέρα ή ακτή κι’ άπ’ τά βορειανατολικά
μεγάλη μαυρίλα πλάκωσε. Δέν πέρασε πολλή ώρα καί τό καράβι άρχισε νά
χοροπηδά στά κύματα
τής Μαύρης θάλασσας.
Τό πλοίο, παρά τήν
καλή διάθεσι τοΰ καπε
τάνιου νά μπή ξανά στο
λιμάνι καί νά άποβιβάση τον Γκόρε στάθηκε
αδύνατο. Ή θάλασσα
φούσκωνε καί ό βοριάς
τό παρέσυρε στήν καρ
διά τής Μαυροθάλασσας που θρασομανοΰσε
κατά τοΰ καραβιού
Σφύριζαν τά σχοινιά,
ξεσχίστηκαν τά πανιά,
τά κατάρτια έγιναν θρύψαλα καί το φορτίο τής
κουβέρτας έπεσε στή θά
λασσα. Ό Πάντης δε
μένος σέ μιά γωνιά περίμενε τό πνίξιμο σ’ αυ
τή τή Μαυροθάλασσα,
Ό Πάντης (δημόδοκος).
ξορκισμένη νάναι. Δυό
μερόνυχτα βάσταξε τό κακό καί τό καράβι εφέρετο σαν καρυδότσουφλο
πάνω στά κύματα. Καμμιά φορά ττ|ν τρίτη μέρα, ή τρυκυμία κόπασε κι’ ό
καπετάνιος άγνάντεψε τις εκβολές τοΰ Δούναβι. «Δόξα τφ Θεφ βγήκαμε σ|
σελαμέτη». «Π ού;» ριότησαν μέ μιά φωνή οί ναύτες. «Στο πιιτάμι». Κι’
εννοούσε τό Δούναβι. Ό Γκόρες σαν ακούσε ποτάμι νόμισε πώς είναι ό
Θελοπόταμος ή υ ΙΙλησιός τής πατρίδος του κΓ έτρεξε νά βεβαιωθή. «Στή
Ντούνα (Δούναβι) βγήκαμε» είπε ό καπετάνιος. «Τ ί στήν Ντοΰνσ ; Δέν
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έχει σημασία καπετάνιε, αμάν βγάλε με όξω νά πατήσω στεργιά κι’ έννοια
σου, ζητιανεΰοντας θά πάγω στα παιδιά μ’». Πράγματι δ καπετάνιος τον
έβγαλε, τούδωσε λίγα χρήματα και γύρισε μέ τά πόδια άπ’ τα Βουλγαρορουμανικά σύνορα στήν πατρίδα. ’Από τότε σαν έμπαινε σέ καράβι ρωτούσε.
«Τι καιρό θά'χ’με σήμερα ;» Οΐ συντοπίτες όταν τά διηγήθηκε, τον δούλε
ψαν, μά εκείνος τόσο χάρηκε πού γλύτωσε, πού τό γλέντησε κι’ αυτός τό
πάθημά του. Στά 1921 στον τόπο μας είχε διορισθή ’Ιατρός 6 κ. ’’Αγγελος
’Αναστασιάδης. Μιά μέρα σάν τον πρωτοεϊδε ό Γκόρες, τον πλησίασε λέ
γοντας : « ’Ασφαλώς σείς θά είσθε ό Γιατρός πού περιμέναμε». Ό γιατρός
άπήντησε καταφατικά και κείνος είπε : «εμένα μέ γλέπ’ς » «Νά σέ ίδώ από
τί πάσχεις;» «Δεν πάσχω από τίποτες, μά κάτι άλλο θέλω νά σάς πώ»
είπε δ Πάντης, «εμένα πού μέ γλέπ’ς είμαι βγαλμένος άπ’ τό σκολειό, νά
μή νομίσης ότι θά βρής σ’ αυτό τον τόπο κούτσουρα... Νά έτσ’ ό δάσκα
λος μ’ έπιασε άπ’ τ’ αυτί καί μ’ έβγαλε όξω καί νά τό ξέρ’ς ότι είμαι βγαλ
μένος άπ’ τό σκολειό» τό'πε κΓ έσκασε στά γέλια μαζί μέ τό γιατρό. ’Από
τότε γίνηκαν δυο καλοί φίλοι και πάμπολες φορές φορές πήγαινε δ Γιατρός
ν ’ άκούση τον Πάντη νά στιχουργή καί νά τραγουδή. Μερικά άπ’ τά πιο
διαδεδομένα τραγούδια του :
"Αχ ! μάννα μου εγώ είμαι νταγής (παλληκαράς)
εγώ είμαι ό νιασμένος,
εγώ είμ’ ό δράκος τοΰ νεριοϋ
κΓ άλλοι θέ νά τρέχ’ν νά πλιαλιοΰ (νά φροντίζουν γιά μένα).
Σαράντα κλέφτες είμαστε, σαράντα πολεμάρχοι,
έστήσαμε τις άρτες μας (όπλα) καί ποιος νά τις πηδήξη.
Τοΰ Ρούντη δ γυιός τις πήδηξε κι’ έγινε πρωτοκλέφτης.
’Έκαμαν καί τον όρκο τους, όρκο κριματισμένο :
στο δρόμον οπού πήγαιναν πουλί νά μή γλυτώση.
Μιά Ρωμηοποΰλα άντάμωσαν, ό'μορφη Ρωμηοποϋλα,
μέ τό παιδί στήν άγκαλιά κι’ ό άνδρας της καταπόδι,
καί τό παιδί της άρπαξαν, στή σούβλα τό περνάνε
καί στύ μπαμπά του τόδωσαν αυτός γιά νά τό ψήσηείπανε καί στή μάννα του γιά νά τούς τραγουδήση.
—Καί τί τραγούδι νά σάς πώ ν’ άρέση ή ψυχή σας,
πού τό μωρό μου ψήνεται ;
Έννηά χρόνια στή μάννα μου, έννηά χρόνια δεν πήγα
κι’ άλλα έννηά νά μήν πάγω νά είχα τό μωρό μου.
—ΙΊές μου κόρη μ’ τή μάννα σου, πές μου καί τό μπαμπά σου.
—Ή μάννα μ’ είναι Βενετιά, μπαμπάς μου άπ’ τήν Προΰσσα
έχω καί πρώτον αδελφό πού είναι πρωτοκλέφτης.
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—Για δε μέ λες νιφάδα μου πουσ’ αδελφή δική μου ;
Τό παιδί τότες άρπαξε και στό γιατρό τό πάγει
—Γιατρέ μου, γιάτρεψες πολλούς σφαγμένους και καμένους,
για γιάτρει|>ε καί τό μωρό καί δσα θέλεις πάρε.
—Έ γώ καμένους γιάτρεψα, σφαγμένους δέ γιατρεύω,
γιατ’ έχυσε τό αίμα του καί βγήκεν ή ψυχή του.
Άρχήνισε γλυκΰτατή μου γλώσσα
να μάς επής παράπονα καμπόσα,
εσύ να λες κΓ 6 κόσμος νά θαμάζη
πέ ποϋ τό πήρε ή κόρη τό μαράζι
νά μην τό πήρε απ’ τήν πολλήν αγάπη ;
βασιλικό γιατρό νά πήτε νάρτη
Βασιλικό γιατρό μην πήτε κ’έρτη
τί δεν γειανίσκει τό ίδικό μου ντέρτι.
’Αγάπην έγώ είχα μπιστεμένη
στά φύλλα τής καρδιάς περιπλεγμένη,
έπέρασα άπέ τό μαχαλά της,
νά κλέψω ά'ν μπορούσα μιά ματιά της
τη λέω αγάπη μ’ γειά σου, γειά σου,
μέ λέει περπάτα στη δουλειά σου.
Μετά τό δεύτερο διωγμό τοϋ 1922 βρέθηκε πάμπτωχος καί κουτσός,
δπως ήτο στην Άλεξ]πολι μαζί μέ συγχωριανούς του. Είχε μαζί του τό μο
ναδικό πού τ’ άπέμεινε, ένα γάιδαρο, πού τον είχε φορτώσει μικροπράγ
ματα. Τσακισμένος άπ’ την κούρασι έδεσε το γάιδαρο κοντά στο σταθμό
καί πήγε νά φάγη. Μά δ γάιδαρος δμως λύθηκε καί περνώντας απ’
τά σίδερα ή ταχεία αμαξοστοιχία τον κομμάτιασε. Ό Πάντης σάν τδμαθε
έτρεξε κι’ έκλαψε τό ζώο του, τήν περιουσία του, μέ τά πράγματά του. Οΐ
πατριώτες τον ρωτούσαν. «Τί έπαθες Πάντη ; τί έπ’κες ; (έκαμες)». ΚΓ
εκείνος διασκεδάζων μέ τον πόνο του καί μέ τό κέφι πού τον διέκρινε
έλεγε: «Πέρασε τό τραίνο πέ πάν’ στό γάιδαρο μ’ έπ’κε ντόνε δυο κομμά
τια, άμ’ δέν έπαθε καντίποτε». Ό γέρο - Πάντης, μακρυά από συγγενείς
καί φίλους πέθανε σέ ηλικία 57 χρόνων στό χωριό Ντάροβα τή Μακεδονίας.
Ν ικόλας Κ α μ μ έ ν η ς . — "Ενας εξαίρετος τύπος γιά κρασοπαρέα Πάντα
κεφάτος, καί χαριτολόγος. "Οπου γλέντι κι’ αυτός, δπου «πατηρντί» αυτός
ωδηγούσε. Τον είπαν κωμικό. ΚΓ έτσι ήταν. Κάθε τί πού έκανε, κάθε τί
πού έλεγε γινόταν αντικείμενο συζητήσεως καί κεφιού. Ό Νικόλας ήταν
παντρεμένος μέ πολύ μελαχροινή γυναίκα, πού τήν έλεγε κατσιβέλλα (τσιγγάνα). Μιά μέρα ερχόταν άπ’ τό χωράφι φορτωμένος τό δισάκκι του. Στό
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δρόμο συνήντησε τη γυναίκα του. «Για ποΰ μωρή γυναίκα;» «Νά, πάγιο
ν’ αγοράσω αδράχτια πέ τις κατιβέλλες». «Γρήγορα πίσου, τί πας νά
κάνης ;» «Γιατί μπρε άντρα;» ρώτησε μέ ανησυχία. « ”Α (θά)νεκατευτής μέ
τις κατσιβέλλες, κΓ εγώ υστέρα τούλια (πώς) άσε ποδιαλέξω άπ’ αυτές».
Σ τά θ η ς «Γ δ η α π η ο ν ς ό Κ α λ ο γ ιά ν νη ς . — "Αλλος τύπος ποΰ έκαμνε
τον κόσμο νά γελά, ήταν ό Στάθης δ Χασάπης. Μιά μέρα πήγε στο Στάθη
δ παππούς ό Καλογιάννης γιά νά τοΰ χαλάση ένα μετζιντιέ (25 γροσίων).
«Κάνε με μπρε παιδί μ’ Στάθη αυτό τό μετζιντιέ τέσσερα τσεγρέκια» (ήταν
τό τέταρτο τοΰ μετζιδιέ) είπε ό παππούς στο Στάθη, ό οποίος εκείνη τη
στιγμή έτιμάχιζε κρέατα πάνω στο πικόρμι (χονδρόξυλο). Ό Στάθης βάζει
τό μεζιδιέ πάνω στο πικόρμι καί μέ δυο κτυπήματα τον έκανε τέσσερα κομ
μάτια. «Πάρε παππού ! !!» . Ό γέρο Καλογιάννης έμεινε άναυδος. «Μπρ’άμ
Στάθη, εγώ σέ είπα νά τό χαλάσης καί νά μέ δώσης τέσσερα τσεγρέ
κια». « ’Ίσ α -ίσ α αυτό έκανα. Νά, μήτε ένα λειψό, τέσσερα τσεγρέκια..».
Ό γέρο Καλογιάννης πήγε νά βγή από τά ρούχα του καί καθώς ήταν
σφιχτός, άρχισε καυγά. Εκείνος δμως έβγαλε από την τσέπη του ένα μετζιντιέ καί τού τον ένεχείρισε μέ χαρούμενα παταγώδη γέλια γιά τό αστείο·
Δ ημήτρης Π απ α α τέφ α νο ς.— Ή ταν μισοκακόμοιρος, χλωμός, αδύ
νατος καί κοντός, σάν κακοβαλμένος καλόγηρος. Πάμπτωχος, δεν τον έδινε
κανείς σημασία καίτοι αρκετά γραμματιζούμενος κι’ ήξευρε βυζαντινή μου
σική καί ψαλτική. Δεν σκύφτηκαν ποτέ νά τον βάλλουν στή ιθέσι τού ψάλ
του. "Ωσπου μιά μέρα χάθηκε ξαφνικά. Ρώτησαν, βρε τί έγινε ό Παπαστέφανος ; "Υστερα από οκτώ χρόνια, σάν φάντασμα, φανερώθηκε. Οί Σαμ
μακοβίτες σταυροκοπήθηκαν καί τον ρώτησαν τί έγινε τόσα χρόνια. Τους
είπε μιά ιστορία, αληθινή δπως άπεδείχθη, μά καί τρομερά παράξενη.
Τόσο γέλασε δ κόσμος μέ τό πάθημα ποΰ συμπάθησε τον κΰρ Δημήτρη καί
γιά νά μπόρεση νά ζήση καί νά διηγήται τό «δράμα του», τον έκαμαν ψάλ
τη καί παιδονόμο τού σχολείου. Λοιπόν δ Δημήτρης δ Παπαστέφανος γύ
ριζε άπ’ τις Σαράντα Έκκλησιές, μονάχος, ξυπόλυτος μέ τρύπια παπούτσια
στο χέρι, τήν εποχή πού δ λήσταρχος Καπετάν Άναστάσης, είχε αιχμαλω
τίσει τούς Γερμανούς διπλωμάτας γιά λύτρα, σταματώντας μιά αμαξοστοι
χία κοντά στο σταθμό Σινεκλή. Είχε άπασταλή πολύς στρατός ψάχνοντας
γιά τον ληστή. ’Εκεί κοντά στο χωριό Μπεϊμπουνάρ περιέδραξαν τον Παπαστέφανο γιά ύποπτο καί τοΰ έκαμαν έρευνα. Βρήκαν επάνω του ένα
γράμμα δπου, κάποιος άπ’ τις Σαρ. ’Εκκλησίες έστελνε σε συγγενή του
πού έγραφε καί τά εξής:
«Στείλε με παρακαλώ, μέ κανένα άγωγιάτη 100 βρακωτούς. ..» . «Βρακωτούς»; Αυτό πρέπει νά είναι συνθηματικό καί γιά νά τ’ άνακαλύψουν
άρχισαν νά χτυπούν, νά όμολογήση. «Βρέ, βρακωτοί είναι οί τσίροι, οί λι6
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παροί, πού χώνουν οι γυναίκες στα βρακιά τους και στις φαρδιές τσέπες
τους κλεφτάτα δταν δουλεύουν στη θάλασσα. Αυτοί, δεν ξεραίνονται γι
αύτό τούς κάνουν καπνιστούς.
Τέτοιους θέλει ό άνθρωπος κι’
δχι ληστάς». Μά ποιος τά πί
στευε. «Γιατί ερχόσουν μονά
χος ; Τί θά πή βρακωτός»; Καί
δόστου ξύλο. Τον μελάνιασαν.
Μέσα στην άπελπισιά του απ’
τό ξυλοκόπημα, για νά σταμα
τήσουν, ό καϋμένος ό Δημήτρης
φώναξε : « ’Αμάν μη μέ δέρνετε
ά'λλο καί είμαι όποιος θέλετε,
είμαι ό καπετάν Άναστάσης !..».
Μόλις τ’ ά'κουσαν έστειλαν τη
λεγράφημα στο Σουλτάνο, ότι
συνελήφθη ό λήσταρχος Τσατάλ
Σακαλής. Ό Σουλτάνος διέταξε
νά τον φέρουν μπροστά του μέ
ευγένεια καί προστασία στραΔημ. Παπαστέφανος
τιωτών. Τ ον κουβάλησαν στ α
νάκτορα καί τον παρουσίασαν
στον Σουλτάν Άβδούλ Χαμίτ. Μπήκε δ Παπαστέφανος σκυφτός, χλωμός,
αξιοθρήνητος. Δυο αύλικοί τον κρατούσαν απ’ τις αμασχάλες Σαν τον είδε
ό Χαμίτ, τούς διαβολόστειλε ότι δεν είχε μούτρα για λήσταρχος. Μ’ όλον
τούτο καταδικάσθηκε σ’ οκτώ χρόνια ειρκτή στις φυλακές τής Σινώπης.
Μετά από αυτά τά χρόνια γύρισε στην πατρίδα όπου διηγείτο την ιστορία.
Πέθανε ψάλτης τής εκκλησίας μας.
'Η Έ λένκω «τ ’ ό Τ ζιλβές τη ς.— Μέσα στά τόσα εύθυμα πού δείχ
νουν την νοοτροπίαν τής τότε εποχής καί τον τρόπο τής ζωής, είναι καί τό
άκόλουθο : Ή Έλένκω ήταν κόρη ενός εύπορου Σαμμοκοβίτου. ’Όμορφη
καί νεωτάτη άλλα άγρια σέ ζητήματα ηθικής. Την άρραβώνιασαν μ’ ένα
καλό παλληκάρι. Μια μέρα χειμωνιάτικη δ Τζιλβές (αρραβωνιαστικός) πού
πήγε νά γειτονέψη στο σπίτι τού πεθερού του χρειάσθηκαν ξύλα γιά τό
τζάκι καί κατέβηκε ή Έλένκω νά κόψη. Πήγε μαζί της κΓ ό αρραβωνια
στικός της. Σαν βρέθηκαν μόνοι, νόμισε ό Τζιλβές πώς βρήκε την ευκαιρία
νά την φιλήση. Την άρπαξε λοιπόν από τό μπράτσο μά δεν πρόλαβε. Αύτή
περιαδράχνει ένα ξύλο καί τού τό καταφέρει στο κεφάλι καί τον ξαπλώνει
χάμω. "Αν δεν έτρεχαν οί σπιτικοί νά τού παράσχουν βοήθειες θά πήγαινε
άναυλα στον άλλο κόσμο. «Μώρ’ Έλένκω πώς τοκαμες αύτό;» «Γιατί νά
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μέ πιάση τό μπράτσο ;» «Νά κΓ εγώ». Σαν τό'μαθε ό τόπος βούηξε. Ό
γαμπρός εξαφανίσθηκε και κανένας δεν ήθελε για νύφη την Έλένκω. “Ε
μεινε δέ παροιμιώδης ή εκφρασις. «Ό Τζιλβές τής Έλένκως».
Ο ί Π ρ ώ τ ε ς Ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς σ το

Χ αμμάκοβο.

"Οταν πρωτοήλθαν οί εφημερίδες στον τόπο μας τις αγόρασαν οί τσορμπατζήδες κι’ οί γραμματιζούμενοι. Στην κεντρική πλατεία στον καφενέ
απολαμβάνοντας τον ανοιξιάτικο ήλιο, διάβαζαν τά νέα τής Πόλης. Δυο
χωρικοί που πέρασαν από κεΐ, είπαν μεταξύ τους. «Γήτε, γήτε (ϊδήτε), οί
τσορμπατζήδες π’έ'βγαλασ’ τά κάμ’σα τους (πουκάμισα) τους, καί στεγνώνουντα. «ΙΙοϋλ’λα βραχοϋ (πού ήθελαν βραχή)» Είπε ό δεύτερος. Δέ γλέπ’ς
ψειρίζουνται μέ τά γιαλομάτια (ψειρίζουν μέ τά ματουάλια).
Δ ημήτρης Γ ιώ ργα ρος. — Ό Δημήτρης Γιώργαρος υπήρξε ένας άπ’
τούς πιο ακραιφνείς πατριώτας. ’Από μικρός φανερώθηκε πώς είχε ψυχή
λεβέντικη κι’ ατρόμητη. Ή ταν χαρακτήρας άτίβασσος μά φιλότιμος καί
φιλεύσπλαχνος. Στά παιδικά του χρόνια δέν ήθελε τό σχολειό δέν χόνευε
τούς μαυροπίνακες, όπως έλεγε. Στον Ευρωπαϊκό πόλεμο, σέ ηλικία 24 χρό
νων, έφυγάδευσε πολλούς Χριστιανούς από τά εργατικά τάγματα οπού δού
λευαν καταναγκαστικά. Διέσωσε "Ελληνας, Άρμένιδες, Εβραίους, ακόμα
καί Τούρκους πού είχαν πέσει σέ δυσμένεια μέ κίνδυνο τής ζωής του. Διήρχετο συχνά τά Βουλγ. σύνορα μεταφέροντας τούς λιποτάκτας, μά ουδέποτε
συνελήφθη. Κάποτε συνήντησε πέντε συμπατριώτας του τον Χαράλαμπο τό
Γιωργάκη κ. ά. πού λιποτάκτησαν από τον Τουρκικό στρατό καί τούς παρώτρυνε νά μή σταθούν στο Κωστή ή στο Προάίβο, αλλά νά πάνε βαθειά
στήν Βουλγαρία. Αυτοί όμως δέν τον ακόυσαν καί προδοθέντες από Βούλ
γαρο, παρεδόθησαν στούς Τούρκους καί έξετελέσθησαν. Διά νά μή συλληφθή, δ Γιώργαρος, εγκατεστάϋη τό 1918 στον Πύργο Βουλγαρίας, όπου
συνεταιρίστηκε μ’ ένα Βούλγαρο, μέλος τής «Κοπεράτσια» καί ενεργούσαν
λαθρεμπόριο καί μαύρη αγορά εις βάρος τού Βουλγ· Κράτους, μέ αποτέλε
σμα εντός ολίγου νά θησαυρίσουν. Τότε περί τά τέλη τού 1920, άρχάς
τού 1921, διέλυσε τον συνεταιρισμό, έ'βγαλε διαβατήριο απ’ τό Έλλην.
Προξενείο Πύργου καί μέ τήν οίκογένειά του έ'φθασε στον Πειραιά. Μόλις
άπεβιβάσθη γονάτισε καί φίλησε τό Ελληνικό χώμα πού τόσο νοσταλγούσε.
"Ομως μόλις εξήλθε τού περιφράγματος συνελήφθη, διότι τον έξέλαβον γιά
Βούλγαρο κι’ είχε χονδρή προφορά καί ένεκλείσθη οίκογενειακώς σέ μιά
καρβουναποθήκη. Μέ τήν εντύπωσι δ'τι έπιασαν Βούλγαρο οί Έλλην. αρχές
τον άφησαν γιά λίγες μέρες χωρίς στρωμνή, τροφή κι’ ακόμη χωρίς νερό,
εφυλάγετο δέ υπό στρατιωτών άπ’ τό φόβο μήπως δραπετεύση. ’Εκεί από
τις στερήσεις καί τό ανθυγιεινό περιβάλλον, πέθανε τό μονάκριβο άγοράκι
του καί ή γυναίκα του άρρώστησε βαρειά από υγρά πλευρίτιδα. Παρά τά
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παρακάλια καί τά κλάματα, κανείς δεν τον λυπήθηκε. "Οταν πήραν όμως
τό μικρό νά το θάψουν καί ή θέσις του χειροτέρεψε, τότε βγήκε στο παρά'
θυρο κι’ άρχισε να φωνάζη απελπισμένος. «Δεν υπάρχει ψυχή νά μάς γλυτώση ; Βοήθεια !!» . Κάποτε κάποιος διαβάτης ακούσε καί πλησίασε τούς
σκοπούς νά ρωτήση. «Γιατί φωνάξει ό άνθρωπος αυτός;» «Είναι Βούλ
γαροι καί μήπως μάς έφεραν μολυσματική νόσο τούς έχουμε καραντίνα»
είπαν οί στρατιώτες. «Βρε πατριώτη, δεν είμαστε Βούλγαροι, "Ελληνες εί
μαστε, Ρωμιοί, βόγγηξε ό Γιώργαρος». Ό διαβάτης αυτός κατήγγειλε τό
ζήτημα, άφοΰ εξιστόρησε τά διαδραματιζόμενα εις βάρος τού Γιώργαρου.
Πράγματι την επομένη έφθασε ιατρός ό όποιος απέδειξε ότι είναι υγιέστα
τοι καί "Ελληνες. Μόλις ελευθερώθηκε έφυγε για τήν Θεσσαλονίκη κι’ από
κεϊ γιά τό Σαμμάκοβο, δπου άπέθανε καί ή σύζυγός του. Ό Γιώργαρος
βαρέως έφερε αυτό τό φοβερό πού τοϋ συνέβη. Αυτό έγινε μαράζι στήν
ψυχή του. Άπογοητεύθηκε, έκλαιγε συνεχώς καί διηγείτο τό δράμα. Τό
Φεβρουάριο τοΰ 1922 άπεβίωσε καί ό ίδιος από μαρασμό. Πριν πεθάνη
μια μέρα είπε σέ κάποιον πού τον επεσκέθη. «’Άχ ! φίλε μου... πάσχιζα
νά θυσιασθώ γιά τήν 'Ελλάδα... καί ή Ελλάς μέ θυσίασε, μά μέ ποιό
τρόπο; έτσι άχαρα κι’ άσκοπα, δεν τό ήξευρα, δεν τό περίμενα, δεν
τό'λπιζα! ! ! ».
Κ α.ϊΐετά.ν Ά .ν * β τά β ^ ς .
Σέ κάθε εποχή έκτιμώνται περισσότερο καί άναζητοΰνται τά χαμένα αγα
θά τής ζωής. Στά χρόνια τής σκλαβιάς πού ό κόσμος σκύβει δουλικά τό κε
φάλι στον δυνάστη, τό θάρρος κι’ ή παλληκαριά είναι αρετές πού ιδιαίτερα
συγκινοΰν καί ηλεκτρίζουν. ΚΡ δταν βρεθούν άτομα, πού νάχουν πράξεις
μέ αρετές έστω κΓ άν υπάρχουν καί άλλες γεμάτες από ατοπήματα καί όχι
τόσο άμεμπτες, έν τούτοις ή λαϊκή φαντασία έξεγείρεται καί πλέκει τό τρα
γούδι, τό θρύλο, τό μύθο. "Ενας τέτοιος θρύλος, δπου ή πραγματικότητα
ύφαίνεται μέ μυθιστορηματικά στοιχεία πού ή ιστορία δέν μπορεί νά ξεχωρίση από τό παραμύθι είναι τοΰ Καπετάν Άναστάση, πού έγινε τό δίδαγ
μα, ο παιδικός φίλος, τό αγαπημένο παραμύθι των Άνατολικοθρακιωτών.
Μ’ αυτόν μεγάλωσα κι’ εγώ, ανέκαθεν μού'κανε τήν πιο μεγάλη έντύπωσι.
’ Έχω σκοπό νά σάς τον διηγηθώ καί μάζεψα δσα στοιχεία μπορούσα, από
παληές παραδόσεις, αφηγήσεις ανθρώπων πού έζησαν στήν εποχή του
καθώς καί στοιχεία από τό αρχείο τής αστυνομίας δοσμένα από τον κ. Δ.
Παπαγιαννάκο.
*Η καταγω γή τ ο υ .— ’Εδώ καί κάμποσο καιρό, πάνω από εκατό χρό
νια, αντάρτης σπουδαίος ζοΰσε στην περιοχή τής βορείου ΓΙελοποννήσου.
Ώνομάζετο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Είχε γεννηθή στά Καλάβρυτα καί
μεγάλωσε μέσα στις φλόγες τοΰ ξεσηκωμού τοΰ 1821. Ό ταν όμως ή Έλ-
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λάδα έγινε ελεύθερο κράτος κι’ ο! Τούρκοι έφυγαν κι’ ή γαλήνη μαζ'ι μέ
την νομιμότητα, ήλθαν νά εγκατασταθούν στον τό.το, ή κυβέρνησις διέταξε
οί κάθε λογής επαναστάτες, αντάρτες, κα'ι ληστές, νά παραδώσουν τά όπλα
και νά γυρίσουν στα σπίτια τους νά ζήσουν ειρηνικά. Πολλοί τό δέχτηκαν
σ’ άλλους όμως κακοφάνηκε 'Ήταν ψυχές μεγαλωμένες στην αντάρα πώς
μπορούσαν τώρα νά ζήσουν στη γαλήνη ; “Ετσι αντί νά παραδοθοΰν, τρά
βηξαν σ’ άλλα μέρη δπου βαστοϋσε ακόμη ή Τουρκιά γιά νά συνεχίσουν.
’Άλλοι πή/αν στην ’Ήπειρο, άλλοι στην Μακεδονία. 'Ο ΙΙαναγής άπ’ τά
Καλάβρυτα βρέθηκε στην
Α. Θράκη περί τό 1843.
Εγκαταστάθηκε στην κωμόπολι Πέτρα. ’Εκεί τό
περιβάλλον ήταν τόσο ήσυ
χο, οί άνθρωποι άφοσκα
μένοι στις δουλειές τους,
πού αναγκάσθηκε ν’ άλλάξη γνώμη κι’ από αντάρ
της νά γίνη ήσυχος ζωέμ
πορος. Κανένας δεν θυμά
ται νά μάς πή άν παντρευ'τηκε εκεί ή στήν παληά Ελλάδα. Τον ίδιο
χρόνο μέ τον ερχομό γέν
νησε ένα γυιό πού τον βά
φτισαν ’Αναστάσιον. Γύ
ρω στήν καταγωγή του έ
χουν λεχθή πολλά. “Αλλοι
λέγουν δτι κατήγετο άπ’
την Κούταλη τού Μαρμα
ρά, άλλοι οτι ήταν ΣαραΟ Καπετάν ’Ανάστασης.
κατσάνος κι' άλλοι απλώς
δτι ήτο "Ελλην. Τό πιθα
νότερο είναι τό πρώτο από επίσημα χαρτιά. Τά πρώτα γράμματα τάμαθε
στήν Πέτρα μέ μεγάλη φιλομάθεια καί νοημοσύνη. Γ ι’ αυτό σάν τέλειωσε
τό Σχολαρχείο, τον έστειλαν νά σπουδάση στήν ’Αθήνα νομικά. Τότε στρατολογήθηκε, μετά τό πέρας των σπουδών του καί έξεγυμνάσθη ίσως δέ νά
ήταν καί αξιωματικός. Στήν ’Αθήνα έμεινε δέκα χρόνια κι’ δταν τέλειωσε
σπουδές καί στρατιωτικές υποχρεώσεις γύρισε 30 χρόνων στήν Πέτρα.
Ό ’ Α ντάρτης.— Πώς έγινε αντάρτης δύσκολο μπορούμε νά πούμε,
γιατί καμμιά πηγή δεν συμφωνεί μέ τήν άλλη. Κάθε μιά από τις διηγήσεις
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ενώ γιά τήν καταγωγή του μιλάνε άφηρημένα, στην αιτία πού τον έκανε αν
τάρτη είναι όλες σίγουρες. Σ’ αυτό τό ζήτημα προσπαθήσαμε μελετώντας δλα
τά στοιχεία, νά βγάλωμε μια κρίσι την οποία, άν καί προσωπική, θά παρου
σιάσω σαν την πιο πραγματική χωρίς νά αποσιωπήσω καί τίς άλλες "Οταν
εγυρισε στην Πέτρα τό 1873, φαίνεται οτι δ πατέρας του είχε πεθάνει κι’
έτσι δ Άναστάσης άνέλαβε την εργασία του, με τήν μόρφωσι δέ πού είχε την
ανέπτυξε εμπορευόμενος μέ τήν Κων]πολι, τήν Βουλγαρία καί τή Θράκη. Τό
εμπόριο τών ζώων άφηνε κέρδη καί έγινε μέ τον καιρό ένας καλός νοικοκύρης,
είχε δέ μία περίοπτο θέσι μέσα στούς συμπολίτας του. ΤΗταν ένα είδος αρ
χηγού τών ομογενών τής περιοχής. Μά αυτό δεν άρεσε στον Τούρκο διοικητή
Ίδρίς Πασάν. Τφ 1883 όταν γύρισε από ένα ταξείδι δ Άναστάσης, πήγε
στον καφενέ νά ξαποστάση καί νά ϊδή τούς συμπατριώτες. ’Απέναντι του
καθόταν κι’ δ Ίδρίς κι’ άκουγε μαζί μέ άλλους Τουρκαλάδες, καθώς κι’ δ
Σεΐζης του. Μιλώντας, φαίνεται δτι έθιξαν ζητήματα πού δέν συνέφεραν
τήν διοίκησι. Καί τότε δ Ίδρίς Πασάς, πού από καιρό τον έτρωγε τό σαράκι
για τον Άναστάση καί προσπαθούσε νά τόν έξευτελίση, σηκώνεται καί τόν
κτυπά μέ τόν βούρδουλα στο πρόσωπο. 'Η διήγησις λέγει «δαρείς παρ’ αυ
τού». Ό Άναστάσης πού ήταν τότε σαράντα χρονών καί σαν Καλαβρυτινός ευέ
ξαπτος καί εκδικητικός ξεσηκώθηκε κι’ ή ψυχή του άντάρτισε. Αυτόν νά χτυπήση δημοσία τό «χαϊβάνι ;» Βέβαια εκείνη τή στιγμή συγκροτήθηκε διότι
σκέφθηκε οτι θά κατέληγαν σέ μαχαιρώματα καί σέ αναταραχές πού θά έπέσυραν κακά γιά τούς δμογενείς. Ξύπνησε δμως τό αίμα τού πατέρα του τού
αντάρτη, τό μίσος τού "Ελληνα για τόν δυνάστη κι’ άπεφάσισε νά εξόντω
ση τόν Ίδρίς. Αμέσως τήν άλλη μέρα μάζεψε κάμποσους από τούς καλύτε
ρους Σαρακατσάνηδες πού τόν αγαπούσαν καί τόν εκτιμούσαν, πήρε μαζί
για παλληκάρια τούς Λιάκο, Χρηστό, Μήτρο, Θάνο καί Σταύρο, γίνηκε
αρχηγός καί τράβηξε κατά τά βουνά της Στράντζας μέ την επωνυμίαν Καπετάν Άναστάσης. "Οπως είπα, υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές γιά τήν
αιτία τού ξεσηκωμού του. «Ό Άναστάσης χρημάτισε αξιωματικός τού Έλλην. στρατού ύποπέσας δμως σέ σφάλμα, δραπέτευσε εξ Α θηνών καί ήλθε
στην Κων]πολι, δπου συνεταιρίσθη μέ κάποιο Τούρκο έμπορο καί ίδρυσαν
ένα κατάστημα αποικιακών. Χάρις τής ευφυΐας του ή έπιχείρησις σέ τρία
χρόνια είχε πολλά κέρδη. Τότε δ Άναστάσης θέλησε νά τήν διάλυση γιά νά
φτιάξη δίκιά του έπιχείρησι· "Ομως δ Τούρκος ήρνήθη τά δικαιώματα του
καί τόν έξεδίωξε μέ τίς λέξεις «Σιχτιρ Γκιαβούρ». 'Ο Άναστάσης έφυγε,
ώρκίσθηκε ό'μως νά τόν έκδικηθή. "Υστερα από ένα χρόνο διωργάνωσε
συμμορία μέ κάποιον Ιωάννη Καφεπώλη εκ Στράντζης (γνωστόν ώς Στράντζα Χιρσιζί), ώς κλεπταποδόχον. Τότε δ Άναστάσης κατέβηκε στο υποστα
τικό τού συνεταίρου του ώς πλούσιος ζωέμπορος καί παρουσιάστηκε στούς
φύλακες τού κτήματος, κάτι φανατικούς Αρβανίτες οί δποϊοι τόν ύπεδέ·
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χθησαν καί τον περιποιήθησαν. Είπε δτι ήθελε ν’ άγοράση 200—300 με
γάλα ζώα, ίδίως αγελάδες καί έμετρησε 500 χρυσάς λίρας εις τόν άρχιφύλακα νά τάς μεταφέρη εις τό άψεντικό, μέ ττήν παράκλησι νά ελθη καί ό ίδιος
για τήν αγοραπωλησία. Ό Τσιφλικούχος κατέψθασε τήν επομένη τρίβοντας
τα χέρια του γ ι’ αυτήν τήν επιτυχία· "Οταν συνηντήθησαν προέβησαν εις
τήν συμφωνία. Ό πρώην συνέταιρος είχε μανία στο κυνήγι καί μόλις άντίκρυσε κάτι λαγωνικά που είχε φέρει ό Ανάστασης μαζί του ξετρελλάθηκε
Τότε ό ’Ανάστασης πρότεινε νά πάνε κυνήγι'. 'Ο Τσιφλικούχος έδέχθη μετά
χαράς τήν πρόσκλησι καί έξήλθον για νά κυνηγήσουν. Έ κεΐ είχε καταστρωτθή τό σχέδιο απαγωγής τού πρώην συνεταίρου Πράγματι τήν ώρα πού
κυνηγούσαν κι* οί ύπηρέται είχαν άπομακρννθή ό Τσιφλικούχος βρέθηκε
μπροστά στά παλληκάρια τού Άναστάση. Έδέίίησαν καί οί ’Αρβανίτες
ύπηρέται τού αφεντικού, ό δε ’Ανάστασης παρουσιάσθη μέ τήν πανοπλία
του καί ζήτησε νά τού στείλουν εντός 24 ωρών 8 χιλιάδες χρυσάς λίρας.
Τό σημείωμα τό έ'γραψε ό ίδιος ό Τσιφλικούχος. Πράγματι τήν επομένη
τό ποσον των οκτώ χελιάδων λιρών διωχετεύετο στά θυλάκια τής συμμο
ρίας. Τότε δ Άναστάσης τού χάρισε τό άλογο καί τα λαγωνικά λέγοντας
του : «Βέη σε τα χαρίζω γιά νά μέ θυμάσαι. Πρόσεξε τού λοιπού αδικία
νά μή κάνης γιατί δεν θά μοΰ γλυτώσης». (έλέγετο δτι τό αφεντικό από τή
συμφορά του ξεψύχησε). Ή εκδοχή όμως αυτή έχει αρκετά κενά. Ό Άνα·
στάσης διά λόγους κοινού συμφέροντος έγινε θρύλος. Ποιος άνθρωπος έστω
καί Τούρκος, δέχεται ώς συνέταιρο έναν άγνωστο άπένταρο καί λιποτάκτη ;
'Ο Τούρκος δεν ήδυνήθη νά τόν αναγνώριση μετά από ένα έτος ; ’Έτσι
λοιπόν ή εκδοχή αύτη κρίνετο ώς μή βάσιμος»·
Δ ευτέρα ε κ δ ο χ ή .— Εις τήν διήγησιν τού κ. Κ.Ξ. ουδόλως άναφέρεται ή αιτία που τόν έκαμε αντάρτη, λέγεται μόνον δτι εις τήν περιφέ
ρειαν Φιλιππουπόλεως έσχημάτισε ληστοσυμμορία καί εισέβαλε εις τα δάση
τής Θράκης, στην περιοχή τού Σσμμακοβίου καί έκεΐ έδρασε.
' i f έκδοχή το ν π α ρ α μ υ θ ιο ύ ενός Π έτρινου.— Αυτή κρίνεται ως ή
πλέον ασύστατος. Άναφέρεται δτι «έκάκιωσε» μέ τήν πεθερά του καί έσκότωσε άνευ λόγου τόν γυναικάδελφον τόν «Γκιιϊνή» του. Αυτά έστάθησαν αί
αίτίαι νά γίνη αντάρτης. Μά τότε ό καπετάν Άναστάσης θά ήταν ένας κοι
νός φονιάς αδικαιολόγητος στην κρίση τού κόσμου οπότε δεν θά ήρωοποιεϊτο. "Έτσι ή μόνη λογική εκδοχή είναι εκείνη τήν οποία άνεπτύξαμε.
Ή δρ&σις τ ο υ . — 'Όταν πια άπεφάσισε νά ζήση σαν αντάρτης, τό
1883, έπρεπε νά σκεφθή μέ ποιο τρόπο θά κατώρθωνε νά τά βγάλη πέρα.
Βέβαια ήταν έξυπνος καί τολμηρός, άλλα χωρίς τήν βοήθεια καί άλλων
βάσει ακριβών πληροφοριών θά αποτύγχανε. Τό πρώτο πράγμα ήταν
νά οργάνωση τήν ομάδα του, πού υπήρξε πάντα μικρή σε αριθμό, άπο·
τελούμενη από έμπιστα παλληκάρια, πίσω δέ άπ’ αυτή ύπήρχε δίκτυο
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από κατασκόπους, καταδότας και κλεπταποδόχους, οί όποιοι ήσαν ως
επί τό πλεΐστον 'Έλληνες, όμως υπήρχαν και Τούρκοι έμπιστοι. Στήν
αρχή θά χρησιμοποίησε την αρκετή περιουσία του. Ό μως τό έργο που
άνέλαβε ήταν τεράστιο, τά δε έξοδα συντηρήσεως μεγάλα. ’Έτσι λοι
πόν άπεφάσισε νά ληστεΰη. Άφοΰ έλυσε τά σπουδαιότερα προβλήιιατα
άρχισε τή δράσι. Ή πρώτη του δουλειά ήταν νά τιμωρήση τόν Ίδρ'ις
Πασά. ’Από τους πληροφοριοδότας έμαθε ποΰ μπορούσε νά τόν συλλάβη.
Ό χι βέβαια όταν έξήρχετο μέ σωματοφύλακας, γιατί ασφαλώς ό Πασάς
μετά τήν έξαφάνισιν τοΰ Άναστάση θά ένοιωθε τί τόν περίμενε. Έκεΐ που
χαλάρωνε ή έπίβλεψις ήταν τό σπίτι του, τό διοικητήριο καί εκεί άπεφάσισε νά τόν κτυπήση. "Ενα βράδυ χωρίς φεγγάρι, μέ πέντε παλληκάρια
μπήκε στήν Πέτρα καί τράβηξε γραμμή στο διοικητήριο. Κανένας δεν φαντάσιθηκε ότι θά είχε τόσο θράσος γι’ αυτό τό διοικητήριο βρέθηκε νά είναι
αφύλακτο σχεδόν, μέ έναν κοιμισμένο σκοπό στήν θΰρα. ’Ανενόχλητη λοι'
πόν ή συντροφιά είσήλθε, έδεσε τόν σκοπό καί έσπευσε στον κοιτώνα τοΰ
φίλου μας 3Ιδρίς. Τόν σήκωσαν, τούφραξαν τά στόμα πριν καλοξυπνήση
καί δεμένο σάν λουκάνικο τόν τράβηξον στά βουνά τής Στράντζας όπου τον
έξετέλεσαν κι’ έτσι ξεπλΰθηκε ή προσβολή. Ά πό κείνη τή στιγμή τούτος ό
άνθρωπος έγινε ό φόβος των Τούρκων καί τό καμάρι τών ομογενών. Ή
αλήθεια είναι ότι λήστευε. Μάλιστα ληστεύει κι’ αρπάζει ό αντάρτης,
γιατί άλλοιώς δεν θά μπόρεση ν’ άνταποκριθή στον προορισμό του. Δεν
τόν κυβερνούν όμως κατώτερα ένστικτα κι’ έχει τόν ίπποτισμό τού αγωνι
στή, όσο κι’ αν οΐ μικρόχαροι φωνάζουν, ότι τούς έκαμε κάποια ζημία. Τό
κύριον έργο του είναι δ αγών εναντίον Τούρκων καί Βουλγάρων. Γ ι’ αυτό
στά μάτια τών Ελλήνων τής Θράκης είναι μιά ηρωική μορφή καί γι’ αυτό
τοΰ είναι συγχωρεμένες όλες οί αδυναμίες. Είναι πολύ δύσκολο, μέσα σ’ ένα
βιβλίο μέ πλατύτερο ορίζοντα νά κατανάλωσης χώρο καί χρόνο γιά ένα
μόνο κεφάλαιο, παρ’ όλον πού μάς ελκύει τό θέμα καί ί)ά θέλαμε νά γράψωμε κάθε λεπτομέρεια. "Οταν μαθεύτηκε στήν Θράκη καί σ’ αυτή ακόμη
τήν πρωτεύουσα τήν Κων]πολι, τό τόλμημα τού καπετάν Άναστάση, έγινε
μεγάλος θόρυβος. Ή Τουρκ. κυβέρνησις ανησύχησε κι’ οί "Ελληνες ζωή
ρεψαν. ’Αμέσως διετάχθησαν στρατιωτικά αποσπάσματα νά τόν καταδιώ
ξουν. Δεν πέτυχαν τίποτε. Σάν πέρασε καιρός καί τέλειωσαν τά χρήματα
οΐ δέ ανάγκες αυξήθηκαν, άπεφάσισε νά ληστέψη. 'Η πρώτη ληστεία έγινε
στήν Τρουλιά όπου κατοικούσαν 350 φαμίλιες Ελληνικές καί μεταξύ αυτών
μερικοί πλούσιοι χωριανοί. "Ενας απ’ αυτούς λεγόταν Κωνστ. Τζάρτος. Ό
καπετάν Άναστάσης έστειλε τούς «Γιατάκηδές» του (κατασκόπους) νά μά
θουν γιά τό μελλοντικό πρώτο ί)ΰμα καί πληροφορήθηκε ότι είχε μεγάλη
περιουσία σέ ζώα καλής ράτσας. Είχε δυο γυιούς. Ό μικρότερος ό F ιώργης, συνήθιζε νά πηγαίνη τά γελάδια καί τά πρόβατα γιά βοσκή. Ό καπε
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τάνιος παραλοΰθησε τις κινήσεις καί τις συνήθειές του, άφοϋ βεβαιώθηκε,
δτι δεν Οά έκαμε μεγάλη αδικία ζητώντας για λύτρα 200 λίρες, τον συνέλαβε
καί τον τράβηξε στον ερημικό τόπο «Καφοΰρι». Ό λήσταρχος έστειλε την εξής
επιστολή : «Κύριε Τζάρτο, μέ το καλό νά δεχθής τήν επιστολή μας καί σας
παρακαλοϋμε να ετοιμάσετε 200 λίρες χρυσές καί νά μάς τις στείλης εις τό
δάσος τοΰ «Γλαμπυροργιάκου» καί πρόσεχε μήν ίδή κανείς τό μέρος, γιατί 6
γυιός σου πάει χαμένος. Ή διαταγή μου σάς παρακαλώ νά τελείωση σέ 5
μέρες, γιατί άμα λήξη ή προθεσμία νά μή λογαριάζης τό παιδί σου μεταξύ
τών ζώντων. "Οσο γιά τήν υγεία του μή σκέπτεσαι καθόλου, είναι πάρα πολΰ
καλά». Τό γράμμα αυτό τό έστειλε μέ τούς τυχαίω: διερχομένους έκ τοΰ δά'
σους μουλαράδες πού επιφορτισθήκανε νά τό παραδώσουν στά χέρια τοΰ
Τζάρτου. Αυτός μόλις διάβασε τό γράμμα καταταράχθηκε κι’ έτρεξε αμέσως
στήν ’Αστυνομική αρχή. Τούτη ή αρχή δέν έκαμε τίποτε άλλο από τό νά
σταματά τούς πρωινούς έργάτας, νά τούς έπιστρατεΰη γιά νά βγούνε στά
δάση νά κυνηγήσουν τον καπετάν Άναστάση, ό όποιος τούς πήρε χαμπάρι
κι’ έστειλε εί'δησι στήν αρχή νά παρατήσουν τά γελοία μέτρα καί ν’ αφήσουν τούς ανθρώπους νά πάνε στις δουλειές των. "Οσο γιά τον καϋμένο
τον Τζάρτο, αυτός ήταν στά καρφιά ό'σο έβλεπε τήν ματαιοπονία τής καταδιώξεως. ’Αναγκάστηκε τότε νά ζητήση παράτασι προθεσμίας καί κατώρθωσε πουλώντας αγελάδες νά εξοικονομήση τό ποσόν πού τό έστειλε στον
τόπο πού τοΰ ώριζε. ’Αμέσως τό παιδί απελευθερώθηκε. "Οταν γύρισε, μα
ζεύτηκε τό χωριό νά μάθη τά βασανιστήρια πού τράβηξε κι’ αντί γ ι’ αυτά
είδαν ένα παιδί ενθουσιασμένο νά διηγήται πώς πέρασε. Τούς μίλησε γιά
τή ζωή τών ληστών, γεμάτη γλέντια, τραγούδια, πήτες καί ψητά, ακόμη
κι’ αγάπη καί κατανόησι, γιά τήν γενναιοδωρία τοΰ καπετάν Άναστάση μά
καί γιά τήν αγάπη πού τοΰ είχαν οι τσοπάνηδες καί οί κυρατζήδες. Μάλι
στα έλεγε δα τοΰ έστελναν κρασί γιά πεσκέσι, δμως αυτός τούς έκανε δώρα
πού άξιζαν περισσότερα. Δέν πρόλαβε νά κρυώση ή πρώτη έντύπωσις δταν
έμαθαν πώς στο Σκεπαστό, δ Άναστάσης άπήγαγε τον ’Αλέξανδρο, γυιό
τοΰ Κωνσταντή τσορμπατζή καί ζητούσε 500 λίρες αυτή τή φορά. Οί αρ
χές ξανάρχισαν τις παληές τους ενέργειες γιά νά βρούνε τον άρχιλήσταρχο.
"Οταν ό πατέρας τοΰ παιδιού είδε δτι δέν γίνεται τίποτε έστειλε κΓ αυτός
τις 500 λίρες. Τό παιδί κι’ αυτό μέ τή σειρά του εξύμνησε τήν ευγένεια
τών ληστών καί τήν γενναιοδωρία τους.
Ή λ η σ τ ε ία το ν E x press.—Είχαν περάσει δυο χρόνια από τότε πού
βγήκε στο βουνό ό Άναστάσης. Τό πηγούνι του ήταν πάντα ξυρισμένο,
αλλά στις παρειές είχε γενειάδα μακρυά καί οί άκρες της έπερναν στροφή
προς τά πάνω· Έ ξ αιτίας αυτών ωνομάσθηκε Τσατάλ Σακαλλής, πού τουρ
κικά θά πή «περισκελιδογενειοφόρος». Τίποτε δέν έχει διασωθή δσον αφο
ρά τήν περιγραφή τής εξωτερικής έμφανίσεώς του, έκτος από τά γένεια του.
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Θά πρέπη λοιπόν νά ήτο μάλλον ψηλός, γεροδεμένος μέ μάτι γεμάτο καλωσύνη, μέ φωτεινό πρόσωπο και καλούς τρόπους. Τά συμπεραίνομε από
τό εξής : Κανένας από αυτούς που συνέλαβε δεν είπε εναντίον του, εκτός οτι
τον έκλεψε, οΰτε οτι τοΰ φέρθηκε βάναυσα. Μέσα στα δυο χρόνια είχε κά
μει κάμποσες ληστείες. Είχε ληστέψει καί ένα πλούσιο Βούλγαρο όνόματι
Διάκογλου, μέ τον τρόπο τής απαγωγής κι’ είχε είσπράξει 1000 λίρες.
"Ομως δέν τοΰ βάσταξε ή καρδιά νά πέρνη δλο από "Ελληνες, έστω καί
πλουσίους. "Επρεπε νά βάλη χέρι στους Τούρκους. Γ ι’ αυτό είχε ιδρύσει
τακτικό Ταχυδρομείο, έλάμβανε δέ καθημερινώς εφημερίδας καί έπιστολάς έκ Κων]πόλεως συνεννοούμενος έ'τσι μέ τούς εκεί κατασκόπους
του. Κατήρτιζε σχέδια καί βλέποντας την ανικανότητα τών Τουρκ. αρ
χών, άπεφάσιζε μεγαλεπήβολα έργα παραμερίζοντας τις μικροεπιχειρήσεις. "Ετσι λοιπόν σχεδίασε την περίφημη ληστεία τοΰ ’Εξπρές. Μέσα
στις διηγήσεις πού έχομε υπάρχουν δύο ληστείες τραίνων. Ή μία λέ
γει οτι άπήγαγε ξένους διπλωμάτας (Γερμανούς καί Γάλλους), ή άλλη
οτι άφήρεσε μόνο χρήματα. ’Επίσης διαφέρουν στήν τοποθεσία καί στο
ζήτημα τοΰ χρόνου, γι’ αυτό μας οδηγούν στά εξής δύο συμπεράσματα :
Ή δ καπετάν Άναστάσης διέπραξε δύο ληστείες τραίνων, τη μιά τό 1885
καί την άλλη τό 1893 ή έγινε μία ληστεία μέ αποτέλεσμα ν’ άπαγάγη τούς
διπλωμάτας καί νά άφαιρέση τά χρήματα. Τό πιο πιθανό είναι τό δεύτερο,
διότι αν είχε κάμει δύο, κάπου θά άνεφέρετο. Εμείς θά μιλήσωμε καί γιά
τις δυό, γιατί κάποια θά είναι ή αλήθεια. Κι’ αυτή τη φορά, ή φάλαγξ
τών κατασκόπων έκαμε τό θαΰμα της. Άπεφασίσθη νά ληστευθή ό πλού
σιος ομογενής Ράλλης πού διέμενε εις Κων]πολιν. ’Έπρεπε νά τον άπαγάγουν. Μά τό πράγμα ήταν δύσκολον μέσα στήν πρωτεύουσα. Τότε κάποιος
πού παρακολουθούσε τον Ράλλη έμαθε οτι έπρόκειτο νά άναχωρήση μέ τό
τραίνο γιά τήν Ευρώπη. Ή πληροφορία διωχετεύθηκε στον Άναστάση, ό
οποίος αμέσως καλεί ληστρικό συμβούλιο, δπου εξέθεσε στούς συνεργάτας
του τό σχέδιο πού είχε καταστριυσει. Πληροφορήθηκε τήν ημέρα πού θά
έφευγε ό Ράλλης καί γιά τό τραίνο τί ώρα ξεκινά από τήν Πόλι. Υπολό
γισε τό χρόνο που θά έκανε μέχρι στο σημείο δπου θά εγίνετο ή απαγω
γή. Τό «Έ ξ π ρ έ ς Ν α σ ι ο ν ά λ Ε ύ ρ ώ π α » έφευγε βράδυ. ’Έτσι
λοιπόν περί τά τέλη Μαΐου 1885, μιά νύχτα σκοτεινιασμένη κατέβηκαν στο
σιδηρ. σταθμό τοΰ Σινεκλή. Είχαν προμηθευθή εργαλεία καί μ’ αυτά ξεβι
δώσανε σιδηροτροχιές τής γραμμής. Ή άφαίρεσις έγινε μέ τέτοιο τρόπο,
ώστε νά γίνη αντιληπτή καί νά σταματήση τό τραίνο χωρίς νά έκτροχια·
σθή καί σημειωθούν θύματα. Ιΐράγματι λίγο μετά τά μεσάνυχτα τό εξπρές
κατέφθασε στο σημείο αυτό, ό οδηγός άντελήφθη αμέσως τήν βλάβη καί
κατώρθωσε νά σταματήση τήν αμαξοστοιχία. Μόλις σταμάτησε πήδηξαν
μέσα καί ψάξανε νά βρούνε τον Ράλλη. Αυτός δμως δέν ήταν πουθενά καί
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για νά μή πάη χαμένη ή απόπειρα άπήγαγαν δυο Γερμανούς διπλώματος
καί κατ’ άλλους, δυο Γάλλους καί ενα Γερμανό, πού τούς μετέφεραν στα
κρυσφήγετά τους εφίππους. "Οσον αφορά γιά τον Ράλλη, έμάθανε δτι την
τελευταία στιγμή ανέβαλε τό ταξείδι κι’ έτσι γλύτωσε. Οι όμηροι ωδηγήθησαν στα βουνά τής Σαρακίνας όπου τούς κράτησε 40 μέρες κι’ όχι μόνο
8 όπως λέγει ή μια άποψις. Μόλις έφθασε στο λημέρι του ό Τσατάλ Σακαλλής έστειλε τό γράμμα πού ζητούσε τά λύτρα. Αυτή ή Ιπιστολή δεν έσωθηκε, όμως, από τό αποτέλεσμα καταλαβαίνομε πώς τό ποσόν πού ζητούσε
των 20 χιλιάδων εΐκοσοφράγκων, δηλ. 400 χιλιάδων φράγκων, θά έμετράτο
από τον Τραπεζίτη Σαρ. εκκλησιών ’Ιωάννη Σύρμα. Τό ποσόν ήταν τόσο
μεγάλο πού έλέγετο ότι φορτώθηκε σέ δυο άσπρα άλογα. Ό μως πριν πάη ή
επιστολή στήν κυβέρνησι δ Σουλτάνος είχε μάθει τό συμβάν καί διέταξε νά
σταλούν στρατεύματα προς καταδίωξι καί σύλληψι τής ληστοσυμμορίας.
Τού κάκου όμως. Ή αλήθεια είναι ότι τον θυμό τού Σουλτάνου έπλήρωσαν αθώοι. Πολλούς έξυλοκόπησαν καί άλλους ένέκλεισαν εις τάς φυλακάς
τής Σινώπης ως υπόπτους. Τρία συντάγματα πεζικού καί 400 ιππείς αλώ
νισαν τήν Θράκη χωρίς ίχνος νά βροΰν. ’Αναγκάστηκε ή κυβέρνησις νά
καταβάλλη τά ζητούμενα στον Ληστή. Τό γεγονός αυτό είχε διεθνή αντί
κτυπο. Οί Διπλωμάται όταν έπέστρεψαν στήν πατρίδα τους επί ημέρας εξεθείαζον τον καπετάν Άναστάση, μέ σκίτσα παρίστανον τάς στιγμάς τής
ζωής πού έκαμαν κατά τήν αιχμαλωσίαν καί τό ψήσιμο τών αρνιών στις
σούβλες. Τό κατόρθωμα αύτό τού ήρωος τού Σινεκλή διεφημίσθη εις όλη
τήν Ευρώπη. Τά ανακτοβούλια τών Μ. Δυνάμεων, βλέποντας τήν ανικανό
τητα τής Τουρκ. κυβερνήσεως νά περιφρουρήση τήν ζωή καί περιουσία
τών ξένων καθώς καί τών ’Οθωμανών, έκαμαν πρότασι νά αποστολή Διε
θνής ’Αστυνομία. Καί τής ωρίζετο διά τελεσιγράφου όπως εντός ορισμένου
διαστήματος επιβάλλη τήν τάξιν. Ό Σουλτάνος καταπτοηθείς από τό τελεσίγραφον έστειλε πολυάριθμο στρατό στήν Θράκη υπό τον Έδίπ Πασάν.
Ό καπετάν Άναστάσης μόλις έπληροφορήθη τά εναντίον του μέτρα, έπέρασε εις τήν Βουλγαρία μεταφέρων καί άφθονο χρυσόν διά νά ζήση εκεί
έως ότου ηρεμήσουν τά πράγματα. Ή άλλη έκδοχή τής ληστείας λέγει τά
εξής: Τό τραίνο δεν ήταν τό Νασιονάλ ’Εξπρές αλλά τό ’Εξπρές Ταχυδρομεΐον Άδριανουπόλεως—Κων]πόλεως, τό οποίον θά περνούσε μέσψ ολο
κλήρου τής Α. Θράκης. Ή άφαίρεσις τών σιδηροτροχιών έγινε εις τό
Μπαμπά—Έσκή καί Δουλπέντερε. "Οταν έσταμάτησε οί λησταί πήδησαν
στο βαγόνι τού ταχυδρομείου καί άφήρεσαν περί τάς τρεις χιλιάδας λίρας
καί δέκα έξ χιλιάδας μετζίτια αργυρά. Μετά άνεχώρησαν ανενόχλητοι.
Ή α ν λ λ η ψ ις τοϋ Δαμάτ Π ασά. —Σάν πέρασε κάμποσος καιρός κΓ οί
Τούρκοι χαλάρωσαν τήν επιτήρησί τους, δ ’Αναστάσης επανήλθε μέ μερι
κές μικροεπιχειρήσεις, όμως τό δύσκολο τον τραβούσε. Άπεφάσισε αυτή
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την φορά νά κτυπήση την ίδιο οικογένεια τοΰ Σουλτάνου Χαμίτ, πού είχε
γαμπρό τον περίφημο Άχμέτ Δαμάτ Πασά, άνθρωπο μορφωμένο καί δι
πλωματικότατο. Αυτόν είχε δεξί χέρι ό Σουλτάνος καί τον αγαπούσε. Αυ
τόν τον Δαμάτ Πασά θέλησε νά άπαγάγη 6 Άναστάσης. ’Έβαλε ανθρώπους
νά μάθουν γιά τις κινήσεις του καί έπληροφορήθη δτι τώρα την άνοιξι
(ήταν τό έτος 1892), θά πήγαινε στο αγρόκτημα τοΰ Σουλτάνου παρά την
’Ασκόν γιά άνάπαυσι. Μιά ’Απριλιάτικη νύχτα μπήκε δ Άναστάσης μέ τά
παλληκάρια του στο υποστατικό, άρπαξε τον Δαμάτ καί έγινε καπνός. Κα
νείς δεν πήρε χαμπάρι. Τον μετέφερε μέ δεμένα μάτια στο χωριό Σοφίδες,
σέ μιά απομονωμένη καί ετοιμόρροπη οικία. Δίπλα ήταν ένα τζαμί κ ι’ ένα
ρυάκι. 'Ο Δαμάτ άκουγε τό κελάρισμα τοΰ ρυακιού καί κάθε πρωί την παραπονιάρικη φωνή τοΰ Μουεζίνη. Την φυλαξί του τήν άνέλαβε ένα παληκάρι, 6 Σταμάτης, ό οποίος περιποιήθηκε τόν Δαμάτ καθ’ δλη τήν όμηρία
του με ευγένεια· Ό Σουλτάνος μόλις έμαθε τό νέο κατόρθωμα τοΰ Σακαλλή
έστειλε απειράριθμο στρατό, ό'μως δεν μπόρεσε νά πράξη τίποτε. ’Έτσι
αναγκάστηκε νά δώση τά λύτρα. Κατ’ άλλους ήσαν 3 χιλιάδες λίρες, κατ’
άλλους 10 χιλιάδες, δ καί πιθανώτερον. Ό Δαμάτ άπελυθη μόλις είσεπράχθη
τό ποσόν. Αυτή ή ιστορία είχε τήν έξης συνέχεια : Άργότεοα ό Σταμάτης
κατέβηκε στήν Τυρολόη μετημφιεσμένος γιά ν’ άγοράση φυσίγγια από τό
κατάστημα ενός Εβραίου, πού τόν άνεγνώρισε καί ειδοποίησε τήν αστυνο
μία ή οποία τόν συνέλαβε. Ό Σταμάτης ώμολόγησε καί αμέσως κατόπιν
διαταγής τοΰ Σουλτάνου ωδηγήθη ενώπιον του· Τόν έρώτησε πολλά γιά
τόν ’Αρχιληστή, αυτός δε τά εξιστόρησε λεπτομερώς. Μετά την άνάκρισι ο
Χαμίτ θέλησε νά τόν σκοτώση. Έπενέβη δμως ό γαμβρός του, μίλησε γιά
την εύγενή συμπεριφορά καί τήν καλή συντροφιά πού τον έκαμε καί ζήτη
σε νά του δοθή χάρις. Ό χι μόνον χάρις έδόθη αλλά προσελήφθη μισθω
τός γιά νά τούς όόηγήση εις τήν συλληψι τοΰ αρχηγού του. "Ομως είτε
διότι δ Σταμάτης δεν ήθέλησε, είτε διότι ή τακτική τοΰ Άναστάση υπήρξε
ιδεώδης, τίποτε δεν προέκυψε άπ’ αυτή τη συνεργασία Γιά τόν Σταμάτη
υπάρχει κ ι' ή εξής ιστορία, ή οποία είναι αληθινή : "Οταν δ Σταμάτης
άπεφάσισε νά εγκατάλειψη τήν ζωή τοΰ κλέφτη, κατέβηκε στο Σαμμάκοβο
καί παρεδόθη στον αστυνόμο με τόν οπλισμό του. Ό αστυνόμος τόν άφισε
νά γυρίζη ελεύθερος καί «οπλισμένος. Ή πόλις τοΰ είχε παραχωρήσει δω
μάτιο στο ξενοδοχείο καί φαγητό. Γυρνοΰσε καί διασκέδαζε τρώγοντας
καί πίνοντας. "Ολα εγίνοντο γιά νά μάθουν κάτι για τόν καπετάνιο του.
Σκύ δρόμο τά μικρά τόν έπερναν από πίσω. Φορούσε πσνώβρακο, ζώνη
μαύρη, τσαρούχια μέ γκέττες, στο κεφάλι τάκια ’Αλβανική, γιλέκο καί αν
τερί. Τά δπλα του ήταν ένα μαρτίνι (αυτό τό πήρε ή αρχή) ένα περίστρο
φο μέ ασημένιο χερούλι (μπελετζίκι), γιαταγάνι μεγάλο μέ λουρί περασμένο
άπ’ τόν ώμο, τρεις παλάσκες φυσίγγια, δύο γιά τό μαρτίνι κι’ ένα γιά τό
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περίστροφο. ’Αφού δεν έμαθαν τίποτε, τον έστειλαν στην Άδριανούπολι και
τον υπέβαλαν σέ πλάγια άνάκρισι. Ό πρώην ληστής όμως συνέχισε τά ίδια
και δταν κατάλαβαν πώς ήταν αδύνατο να τοΰ άποσπάσουν ομολογίες τον
άφισαν ήσυχο.
Ή τα κ τικ ή τ ο υ .— Πρίν τελειώσουμε, θά πούμε μερικά για την τα
κτική του- 'Ο καπετάν “Ανάστασης έδρασε δέκα χρόνια, ή βάσι δέ τής τα
κτικής του ήταν ληστρική. Δεν μπορούσε νά ήταν διαφορετική. "Ομως αν
κανείς την έξετάση θ ’ άντιληφθή δτι διαφέρει άπ’ την καθ’ αυτό ληστεία
Κατά πρώτον ό σκοπός δεν υπήρξε κατώτερος. 'Ο καπετάν Άναστάσης ήταν
αντάρτης δεν ήταν κλέφτης. 'Υπήρξε ό προστάτης τού τόπου. ΙΙοτέ δεν
έπείραξε έμπορο συνοδεύοντα την πραμάτεια του. Έσέβετο τάς κυβερνητι
κός Άρχάς ώστε ποτέ νά μη επιτίθεται δταν εύρίσκετο έστω και ένας μόνο
χωροφύλακας. Συνελάμβανε πάντα ώς δμήρους τους μέλλοντας νά ληστεύση
μέ τέχνασμα. ΙΙλοΰσιος πού ή περιουσία του ξεπερνοΰσε τις 1000 λίρες ήτο
υποχρεωμένος νά καταβάλη τό ένα τέταρτο αυτής είτε μέ τό καλό είτε διά
τής βίας. "Ενας έμπορος ή τσιφλικούχος δταν συνελαμβάνετο μία φορά δέν
άπηλλάσσετο καί παρακολουθεϊτο ή πορεία τού έμπορίου καί τών κερδών
του. Κι’ άν διεπιστώνετο δτι οί δουλειές πήγαιναν καλά μετά από δυο ή
τρία χρόνια τόν συνελάμβανε πάλι. ’Έτσι ό ’Ιωάννης Άθανασιάδης εξ
'Αγίου Στεφάνου άνθρακέμπορος συνελήφθη τρεις φοράς καί τού άφήρεσαν
τρεις χιλιάδας χρυσάς λίρας. Κάποτε είχε συλλάβει τόν Δούκα Ευκλείδη
καί τόν Λάσκαρη Ευσταθίου, μέτριους νοικοκυραίους άπ’ τό Σαμμάκοβο.
Τόν παρεκάλεσαν, τοΰ είπαν πώς ήσαν φτωχοί βιοπαλαισταί κι’ εκείνος
αφού τό εξακρίβωσε τους απελευθέρωσε. Είχε ακόμη πολλά ανθρωπιστικά
συναισθήματα. Προστάτεψε τους πτωχούς από τούς μικροληστάς. ’Έδιδε
χρήματα διά την αγοράν ζώων διά τάς γεωργικός ασχολίας των. Καί εις
άλλους αποδείξεις διά την αγοράν σίτου από τούς εμπόρους δπου έγραφε :
«Δώσατε στούς έπιφέροντας την παρούσαν μου 100 κιλά σίτου. Άναστάσης».
Ή υπογραφή του υπήρξε ό τρόμος τών εμπόρων. Τιμωρούσε δσους κατεχρώντο τό δίκαιο τού πτωχού. Ό ανεφοδιασμός από τρόφιμα έγίνετο μέ πα
ράξενο τρόπο Διέταζε: «Πηγαίνετε στο τάδε δέντρο καί θά βρήτε ζεστή
πήττα κι’ έ'να ψημένο αρνί νά φάμε». Πήγαιναν κι’ εύρισκαν δτι ό αρχιληστής
τούς είχε ετοιμάσει. Αυτή τήν τακτική τοΰ εφοδιασμού τής όμάδος έξηκολούθησε καθ’ δλη τήν διάρκεια τής δράσεώςτου χωρίς ποτέ νά μάθη κανείς.
Πράγματι κατώρθωσε νά μή ματώση ρουθούνι εκτός δυο τριών περιπτώσεων
πού αναγκάσθηκε εκ τών πραγμάτων. Κι’ αυτό ουδόλως είναι βέβαιον. Ή
μία περίπτωσις είναι δ φόνος τού γυιοΰ τού Βουλγάρου εμπόρου ’Αναγνώ
στη Διάκογλου. Είχε άπαγάγει τό παιδί καί ζήτησε τά λύτρα. "Ομως άν
καί τρεις φορές τόν ειδοποίησε, δ Διάκογλου ήρνήθη μέ τήν φράσι «γυιό
θά κάμω κι’ άλλον». ’Έτσι επάνω στήν οργή του, κατέσφαξε τό παιδί καί

94

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. Κ IΑ Κ IΔ Ο Υ

άπέστειλε to πτώμα στον «σπλάχνο πατέρα μαζί μέ έξη λίρας διά τά έξοδα
τής ταφής, 'Ο δεύτερος φόνος διεπράχθη κατά τοΰ Βουλγάρου ’Ιωάννη
Γρανδέλη (ή Γραντέλη) διότι είχε την αναίδεια νά ύβρίζη τον Καπετάνιο,
νά τον συκοφαντή και νά κολακεύεται διαλαλώντας ότι θά τοΰ πάρη τό κε
φάλι. Παρ’ ότι ειδοποιήθηκε κάμποσες φορές εκείνος συνέχιζε. ’Αποτέλε
σμα ήταν νά τον συλλάβη, νά τον τεμαχίση και νά τον στείλη πεσκέσι στις
αρχές. Ό τρίτος ή μάλλον πρώτος πρέπει νά θεωρηθή ό φόνος τοΰ Ίδρίς
πασά. Ό καπετάν Άναστάσης έδρα μόνο άπ’ τήν άνοιξι μέχρι τούς πρώ
τους μήνας τοΰ φθινοπώρου. Τον χειμώνα διεχείμαζε στά μεγαλύτερα κέν
τρα τοΰ «Πέραν» στην Κων]πολι, ενώ οί οπαδοί του έμεναν στά χωριά τών
κλεπταποδόχων. Κάποτε από κάποιο οπαδό του, ό όποιος συνελήφθη, έπροδόθη ότι εΰρίσκετο εις Κων]πολιν καί έζη εις πλούσια κέντρα. Κατόπιν αύτοΰ συνελήφθη και μετεφέρθη είς τό δικαστήριον Πέτρας, όπου αθωώθηκε
και άπελύθη. Τοΰτο κατα)ρθώθηκε από τήν έπίδειξι τοΰ διαβατηρίου του,
τό όποιον έπιστοποίει ότι ήτο έ'μπορος περιοδεύων. Είς τήν άθώωσι συνετέλεσε ή εύγενής συμπεριφορά καί ή άψογος εμφόνισίς τον.
Τό τέλος τ ο ν . — “Όταν ό Σουλτάνος έλαβε τό περίφημο τελεσίγραφο
περί διεθνοΰς αστυνομίας, άπέστειλε ιππείς και πεζούς διά τήν καταδίωξιν
τοΰ Τσατάλ Σακαλλή. Έπλημμύρισε ό τόπος από κόκκινα φέσια κι’ ως
ήταν φυσικό ό καπετάν Άναστάσης έφυγε γιά άγνωστο κατεύθυνσι. Τό
πιθανώτερο είναι ότι μετέβη στην Βουλγαρία, Μία διήγησις λέγει ότι έζη·
σε στον Πύργο χωρίς νά εξασκή επάγγελμα. Τά χρήματα τά είχε κρύψει
κι’ όταν έχρειάζετο πήγαινε στά βουνά τής Σαρακίνας έπερνε τό ποσόν πού
ήθελε. ’Εκεί έζησε 20 χρόνια. Είχε φθάσει πια τά έβδομήκοντα οπότε τώ
1913, επήγε ό Κωσταντϊνος Κοΰδρος έκ Σαρακίνας είς τον Πύργο καί τον
βρήκε. Τον έπεισε νά γυρίση στην Θράκη καί νά μαζέψη τήν συμμορία του
πού σκοπό θά είχε τήν δράσι εναντίον Τούρκων καί Βουλγάρων. Ξύπνησε
μέσα του τον παληό του εαυτό καί πριν τό καλοκαταλάβει κι’ αυτός ακόμη,
βρέθηκε πάλι στά παληά του λημέρια. Παρ’ όλα τά χρόνια του τίποτε δεν
τον επτόησε. ’Έδρασε πράγματι ένα ολόκληρο χρόνο παράλληλα μέ τον
Θεοδωράκη Άμπατζή, ένα σπουδαίο καπετάνιο. "Ομως ξημέρωσε κάποτε
κ ι’ ή μέρα τοΰ τέλους. Ή ταν Φεβρουάριος τοΰ 1914. Εΰρίσκοντο όλοι στήν
Σαρακίνα. ’Εκεί, στο φαγητό θέλησε νά μαλώση ένα από τά παλληκάρια
του, τον Ευλάμπιον Θεοδώρου Κατσαγούνη. Ή ώρα όμως ήταν ακατάλληλη
για παρατηρήσεις καί ό Ευλάμπιος λόγφ τοΰ ευέξαπτου χαρακτήρος του
δεν ήθελε νά τις δεχτή. Φιλονίκησαν κι’ έτσι όπως κράταγε τό όπλο ό Ευ
λάμπιος πυροβολεί χωρίς νά τό καταλάβη καί τον χτύπησε άσχημα. Οί
Τοΰρκοι, στο άκουσμα τοΰ πυροβολισμού έτρεξαν, ενώ οί αντάρτες
πανικόβλητοι καί φιλοτομαράδες έφυγαν κι’ άφησαν τον καπετάν Άναστάση ημιθανή. Οί Τούρκοι σάν τον έπιασαν δεν τό πίστευαν ότι πράγματι
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τον είχαν στα χέρια. Τον άνέκριναν τραυματισμένο καί ζητούσαν νά μάθουν
για τους κλεπταποδόχους, για τούς κατασκόπους καί γιά τον αγώνα του,
αυτός όμως τίποτε δεν είπε. Στο τέλος χάλασαν τον γιατρό Κϋρκο Κύρκου
νά τον συνεφέρη για να συνεχισθή ιό μαρτύριον. 'Ο ανθρωπιστής ό'μως
γιατρός, έκαμε στον καπετάν Άναστάση μια ένεσι καί τοΰ χάρισε την ευ
θανασίαν.

ΣΑΜΜΑΚΟΒΙΑΝΑ
Τό

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ρτηγόπουλο

"Εν’ έμορφο ρηγόπουλο, έν άξιο παληκάρι
μνιά κόρη έμορφη αγαπά και ή κόρη δεν τον θέλει
καί έξόδευε στην πόρτα της ένιά πύργους λογάρη
τούς έξη πύργους μάλαμα τούς τρεις μαργαριτάρι
στά μάτια δεν την κύτταζε στα μάτια δεν την είδε
μνιά Κυργιακή μνιά λαμπρινή μνιά επίσημο ήμερα
άλλαξε καί στολίσθηκε στην έκκλησιά πηγαίνει
την κόρη συναντάμωσε στην έκκλησιά πού έμβγαίνει
τοΰ νιοΰ καρδιά συχνοκτυπά την κόρη συντυχαίνει
Κόρη μ' εγώ σε αγαπώ καί θέλω νά σέ πάρω
καί ή κόρη έπιλογήθηκε καί τον έσυντυχαίνει.
Μά εις την γή πού περπατής την έκκλησιά πού μπαίνεις
μά τό σταυρό πού προσκυνώ ένένα δεν σέ παίρνω.
Ευθύς όπίσω γύρισε στο σπίτι του νά πάγη.
Στο δρόμο όπου πήγαινε στην στράτα πού περπάτει
πού διαμιγιάς αντάμωσε μάνα καί θυγατέρα
ή μάνα ήταν πέρδικα ή κόρη περιστέρα
ή μάνα έπιλογήθηκε στην κόρη της καί λέγει.
Βλέπεις κόρη μ’ , αυτό τό νιό πώς πάγει θλιβομένα ;
Μνιά κόρη ώμορφη αγάπησε καί ή κόρη δεν τον θέλει
μόνον ας την μαγεύσουμε αυτόν τόν νιό νά πάρη.
Την μάγευσαν ως τό πρωΐ καί απ’ τό πρωί ως τό βράδυ
σύρε ξένεμ’ στο σπίτι σας πάγε στην κάμαρά σου
καί άναψε τό κανδήλι σου καί βάλε ολίγο λάδι
καί άφησ’ τήν πόρτα ανοικτή ναρθή καί αυτή τό βράδυ.
Ποιος είδ’ αμάξι στο γιαλό καράβια σέ λιβάδι
ποιος είδε κόρη έμορφη νύκτα μέ φεγγάρι.
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'H

κα,Χ ογρηγκχ

Καλογρηγιά τραγούδησε εψές βράδυ στην κλίνη
καί έμάρανε ένιά χωργιά καί δεκαπέντε κάστρα
καί μάρανε τον Κωνσταντή απ’ αψηλά που κάντουΒρε πιάνε αυτή πού τραγουδεϊ γυναίκα νά την πάρω.
Ή Καλογρηγιά σαν τ’ ακούσε βαργιά την κακοφάνει
τό ράσο της πετροβολά καί τό σταυρό της λέγει.
Σύρε ράσομ’ στην εκκλησία σταυρέμ’ στο άγιο βήμα
καί σείς κομπολογάκια μου εις τοΰ Χριστού τό μνήμα
τί γώ τώρα θά πανδρευθώ τον Κωνσταντή θά πάρω
Καί δ Κωσταντής μετάνιωσε καλογρηγιά νά πάρη
θέλω νά τόν καταραστώ καί πάλι τον λυπούμαι
μόνον ας τόν καταραστώ καί νά μην τόν λυπούμαι
δέκα μαχαίρια νά βρεθούν νά κάτσουν στην καρδιά του
δλοι γιατροί Τούρκοι, Ρωμηοί δλοι νά μαζευθούνε
καί γιο διαβάτης νά γινώ πεκή γιά νά περάσω
καλημερνό σας γιατροί καλώς τά πολεμάτε
κι’ άν κόβουν τά νιστέργια σας κόφτετε μή λυπάσθε
καί γώ ψιλό πανί φαίνω σαρανταπέντε πήχεις
τις δέκα βάζω για φαντό τις δεκαοκτώ για φτύλια
καί τάχα τά έπίληπα νά δένουν τούς γιαράδες
Μωρή άνομη μωρή άπιστη έβρέησας θυγατέρα
άν ήθέλης γιά νά κριθής κρίση γιά νά μέ κάμης
κριτή δέν έχει νά μέ πας κριτή για νά μέ κρίνεις
μόνο μέ καταράστηκες διπλά νά μέ παιδεύεις.
'Ο Ι ω ά ν ν α ς ό ζ ε ν ϊτ ε υ μ - έ ν α ς .
Μαύρα μου χελιδόνια καί δλόασπρά μου πουλιά
εσείς δταν περνάτε από τήν ’ Αραπιά
φέρτε μου καλαμάρι φέρτε με καί χαρτιά
νά γράψω στα φτερά σας καί ατά φτερού για σας
δυο λόγια δυο μαντάτα τρία μηνύματα
νά πάτε τήν καλή μου καί τήν γυναίκα μου
νά μέ τήν χαιρετάται γιά νά παντρεύεται
καί γώ εδώ πού ήρτα καί γώ παντρεύτηκα
πήρα γυναίκα χήρα κεΐναι καί μάγισσα
μαγεύει τήν θάλασσα καί δέν κυματεΐ
καί μάγευσε καί μένα καί δέν μπορώ νάρθώ
σάν τάκουσε ή καλή του καί ή γυναίκα του
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μαύρα ροΰχα έβαλε γίνεται καλογραία
μπήκε μεσ’ τό καράβι βγήκε στην ’Αρμενία
ρωτά τοΰ ’Ιωάννη τά σπίτια τοϋ Γιάννη τα τσαρσιά
δ Γιάννης πάγει στην Πάλι είναι πραματευτής
πάγει για νά ψουνίση τής μόδας τό βλατί
νά με τον χαιρετάτε δταν έρχεται
ήρτε μνιά καλογρηγιοΰδα μνεία κοντοχαμαδή
κοντιλοδακτυλοϋσα καί ποτηρόχειλη.
Ο ί τ ρ ε ίς ά ρ χ ο ν τ ε ς .
Τρεις άρχοντες έκάθουνταν σ’ ένα άργυρό τραπέζι
ό ένας έπαινέθη τ’ άσπρα του κι’ 6 άλλος τά φλουριά του
ό τρίτος επαινέθηκε πώχει ώμορφη γυναίκα
καί τον έβαρυρίξανε τριώ χρονώ χαράτσι
Πούλησε μόλους δώδεκα άμε τούς μυλωνάδες
πάλι δέν έτελείωσε τρυγιο χρονώ χαράτσι
ποΰλισ’ άμπέλια άτρυγητα άπό τούς τρυγητάδες
άκόμη δέν τελείωσε τρυγιο χρονώ χαράτσι
πέρνει δ κοντός την έμορφη καί πάγει νά την πουλήση
τον δρόμο δπου πήγαινε την στράτα πού περπάτει
Γενίτσαρος τον ντάμωσε μέσα στο σταυροδρόμι
ποΰ πάς κοντέ μ’ την έμορφη ; Πάγω νά την πουλήσω
Πές με τήνε τό ξοδώ ντης κι’ εγώ νά την γοράσω
Τό'να τό χείλι χίλια έχει καί τ’ άλλο δυο χιλιάδες
καί τό λιγνόν της τό κορμί άμέτρητο λογάρι.
'Ο Μ κ ν ω λ ά χ η ς
Μπρέ Μανώλη Μανωλάκι μπρέ καλό παιδί
τί καλή γυναίκα πέχεις κι’ ώμορφο παιδί
πού τήν είδες πού τήν άκουσες καί τήν άρεσες.
Μεσ’ τό γκιούλ μπαχτσέ τήν είδα καί τήν άρεσα.
Γκιουργκιουρλί σαλιβάρι φόργιε κΓ άσπρο λιμπατέ.
Καί γκερντάνι στο λαιμό της κείνο μ’ έκαψε.
Καί ό Μανώλης μεθυσμένος καί τήν έσφαζε
Τό ταχύ ταχύ σηκώθει καί τήν έκλαψε.
Σήκω πάπια μ’, σήκω χήνα μ’ σήκω κι’ άλλαξε
Τά χρυσά σου ρούχα βάλε καί σιργιάνισε.
'H

βλάχα

’Αφήνω γειά μπρέ γιά τούς φίλους μου
7
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και γειά τούς αδελφούς μου
Καί γώ πάγω, πάγω στα Γιάννενα
πάγω καί γώ στα Γιάννενα
Στού Μπεϊόγλου το χάνι
πούναι ή βλάχα ή κιαρά
ή βλάχα ή ξακουσμένη
πώχει τά χίλια πρόβατα
τα πεντακόσια γίδια
Λύκος να φάγη τά πρόβατα
καί ή άλεποΰ τά γίδια
Καί μνιά μεγάλη άρρώστεια
να εύρη τον τσοπάνο
νά μείνη ή βλάχα μοναχιά
νά πά νά τή φιλήσω.
'Ο κ υ ν η γ ό ς

Σηκώνουμε δ καϋμένος σάν παραπονεμένος
βάζω τά άρματά μου πάγω νά κυνηγώ
εκεί βλέπω έναν πύργο πού έλαμπε σάν τον νήλιο,
πουλί κάθονταν πάνω καί γλυκοκελαϊδεΐ
καί στον κελαϊδισμό του μέ φάνηκε κι’ λέγει
χαρήτε εσείς οί νέοι πού έχετε τον καιρό
χαράν χαράν χαρήτε καιρόν μην καρτερείτε
κι’ 6 καιρός περνά καί πίσω δεν γυρνά.
Ή

ULcti-seea.

Κάτου στο γυαλό κάτω στο περιγιάλι
πλύνουν χιώτισες κοντές παπαδοπούλες
μέ μνιά Χιώτισα κοντή παπαδοπούλα
έ'πλυνε τού άντρου της τό μαντήλι
πού τό έ'πλυνε καί τό άσπροσαπουνοΰσε
γέρθηκε άνεμος. Μαγίστρος ντερμουντάνα
καί κροσήκωσε τό γύρω φουστανόν ντης
καί κροφάνηκε τ’ άσπρο ντης τό ποδάρι
ναύτες τώδανε μεσ’ άπ’ τό καράβι
λάμνετε παιδιά λάμνετε παληκάρια
γιά νά φθάσουμε αυτό πού λάμπ’ εμπρός μας
κι’ άν είναι μάλαμα νάναι τού ριζικού μας
δέ γίναν μάλαμα δέ γίναν τού ριζικού μας
ήταν κοπελιά τού καραβοκυροΰ μας.
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‘ Ο πο τιχμ ,ό ; χ « ί ή μ η λ ί»
Δεν σοΰ to είπα ποταμέ νερό μην κατεβάσης
καί συ νερό κατέβασες μια θάλασσα γιομάτη
κατέβασες καί μια μηλιά τα μήλα φορτωμένη
καί κάτου στη ρίζα της αντί κλίμα χε φυτευμένο
κάνει τα σταφύλια κόκκινα καί τό κρασί μοσχάτο
πίνουν το άντρες καί μεθούν κορίτσια κι* ομορφαίνουν
πίνουν το καί οί άσχημες καί ροδοκοκκινίζουν
άς τό έπινες καί συ μανέ μένα να μη με κάμεις
τί μέσα πού μέ έκανες κάνα καλό δέν είδα
στην ξενητειά γυρίζω ξένοι πλυνουν τα ρούχα μου
ξένοι τά σαπουνίζουν πλΰνοντα μια έλημοσιά
Δυό τής πετροβολοΰντα πάρε ξένε μ’ τά ρούχα σου
πάνε τό δρόμο πούρτες
εδώ δέν είναι μάνα σου ούτε καμμιά αδελφή σου
ούτε καμιά έξαδέλφη σου ούτε καμιά δική σου.
Χο

ψκρόπουλο

Έ γώ με τού ψαρά δ υιός μά τάστρι μά τον ουρανό
καί πήγα νά ψαρέψω μαύρα μάτια νά διαλέξω
χτυπώ την πρώτη καμακιά βοήθησε ή Παναγιά
καί πιάσα δυό ψαράκια έδωσε ό Θεός λαυράκια
έσχισα τις κοιλίτσες τους είχαν καϋμό οί καρδίτσες τους
καί βγήκαν τρεις κοπέλες έδωσε δ Θεός ωραίες.
Ή μία ήταν μέ τον Γαλατά κράτει τό νού της δυνατά
ή άλλη απ’ τό νεοχόρι τού Χατζή Γιαννάκη κόρη
ή τρίτη ή μικρότερη ήταν ή ώμορφότερη
ήταν καί απ’ την Πόλι καί την αγαπούσαν δλοι
καί την αγάπησα κΓ εγώ νά τήν πάρω δέν μπορώ
καί τό σπίτι της δέν ξεύρω γιά νά πάγιο νά τήν εύρω
Παίρνω τό δρόμο τό δρομι γιά τήν αγάπη μου γλυκή
δρομί τό μονοπάτι βάσανα πούχει ή αγάπη
καί τό μονοπάτι μ’ έβγαλε στην κόρη πού μέ τρέλαινε
καί τής αγάπης τήν πόρτα σά νά ήξευρα καί πρώτα
καί τις γειτόνισες ρωτώ πού είναι ή αγάπη π* αγαπώ
είναι απάνω καί κοιμάται καί κανέναν δέν θυμάται
τηρώ τά παραθύρια της βάφει σουρμί τά χείλη της
βλέπω στο ηλιακό της κόβει τον βασιλικό της.
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'Η Α ρ ε τ ή κ α ι ό γ έ ρ ο ς
"Ενας γέρο · γέρο καλόγερος εΐχε θυγατέρα τήν ’Αρετή
στο νερό τήν στέλνει μέ το σταμνί
ήταν το πηγάδι πολύ βαθύ
και τό παραστάμνι πολύ βαρύ
ίδρωσε ή κόρη καί πύρωσε
καί στεγνοσπογγύσθη καί ωμόρφηνε
’Αγόρι τήν είδε τήν άρεσε
στέλνει προξενητές τή μάνα της
καί προξενητάδες τον κύριν του
Κόρημ’ δ υιός μου σ’ αγαπά καί ντρέπεται νά σέ τό πή
Σαν ντρέπεται γιατ’ έρχεται στην πόρτα μας καί στέκεται
Πές του νά μην ντρέπεται συχνά πυκνά νά έρχεται
πές του νά έρθη τό πρωΐ νά πιούμε τον καφέ μαζί
άν θέλη άς έλθη τό κεντί νά φάμε καί τα δυο μαζί
άν θέλη άς έλθη τό βραδύ νά φάμε σουρόνια σαπί.
'Η ϊ* ο δ ο σ τ ι» ν ή κοπέλα,
Μωρή Κασαμπαλίδησα Ροδοστιανή κοπέλα
εννιά τα περιστέρια σου κράτα τα περιστέρια σου
μην έρθουν στην αυλή μου
και φάγουν τό σιτάρι μου καί πιουν καί τό νερό μου
καί πάρουν καί στά νύχια τους τό χώμα τής αυλής μου
τό γώ τό χώμα θέλω το καί τό νερό κρατώ co
νά κάμω ένα γκιούλ μπαξέ νά κτίσω ένα σαράγι
νά βάλω νιούς νά βάλω νιές νά βάλω παληκάρια
νά βάλω καί μιά νιόνυμφη μιά νιοστεφανωμένη.
Χό

φραγκάκι

Θέλω νά πάγιο στη Φραγκιά Τζίβανήμ’ τ' αηδόνι Τζίβανήμ
νά πάρω ένα Φραγκάκι, τό πουλί μου τ’ άηδονάκι
νά κάθουμαι νά τό ρωτώ πώς πιάνεται ή αγάπη
Άμέ τό μάτι πιάνεται στά χείλη κατεβαίνει
κι’ από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει καί δεν βγαίνει.
Καί ρίζωσε καί φύτρωσε καί κάμε ένα λεμόνι
οποίος τό κόψη κόβεται κι’ ό'ποιος τό φάη πεθαίνει
κι’ οποίος τό καλομοσχισθή αγάπη δέν χορταίνει
άς τδτρωγες καί σύ μανέμ μενά νά μή μέ κάμεις
καί μέσα πού μέ έκαμες κανά καλό δέν είδα
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στην ξενητειά γυρίζω
ξένες πλιίνουν τα ροϋχα μου ξένες τά σαπουνίζουν
πλένουν τα μιά πλένουν τα δυο στις τρεις πετροβολοϋντα.
Πάρε ξένεμ’ τά ροΰχα σου πάρε τό δρόμο ποΰλθες
εδώ δεν είναι ή μάνα σου οΰτε καμιά αδελφή σου
ούτε καμιά έξαδέλφη σου οΰτε καμιά δική σου.
'H θ ο γ χ τ έ ρ χ τ ή ς χ ή ρ χ ς
Στά ψηλά τά παράθυρα κάθονταν δυο μαΰρα φρίδια
και χοράτευαν κι’ έλέγαν γιά μιας χήρας θυγατέρα
που φόργε τά λερωμένα καί τά λεροφορεμένα.
Τά λειβάδια πρασινίζουν καί τά μάτιά μου δακρύζουν
γιά μιας χήρας θεγατέρα που φορεΐ τά λερωμένα καί τά λεροφορεμένα
ρίξτα κάτω τά καϋμένα κΤ έλα βράδυ μετά μένα
καί σάν δής κακό πέ μένα νά μέ κόψη τ’ άξινάρι νά μέ κάμη μίλια μέλια
μίλια μέλια καί μιρέλια καί κάμποσα κοματσέλια
νά μέ ρίξη στο ποτάμι νά μέ πάρη τό ποτάμι
νά μέ πάγει στά κύματά του στά κλωθογυρίσματά του.
Κεΐ πού πλΰνουν οί Κουρτέσες οί λιγνές οί λιγνομένες
νά μέ πάρη μιά πέ κείνες νά μέ κάτση στην ποδιά της
νά μετρήσω τά κομπιά της καί τά κομποθηλικά της.
Τ ό π ρ ά σ ιν ο δ εν Γ pi
Ποιος είδε πράσινο δενδρί δαχτανοφρΰδα καί μικρή
νά'χη ασημένια φύλλα μαΰρα μάτια μαΰρα φρύδια.
Καί στή κορυφή μαλάματα κοράσια μέ τά κλιάματα
στή ρίζα κρύα βρΰση ποιος νά πιή καί νά γεμίση.
Σκυφτώ καί γιο νά πιω νερό η ιλ.ώ τον άσπρο της λαιμό
νά πιώ καί νά γιομίσω καί νά μή τό λησμονήσω.
’Έχασα τό μαντήλι μου καϋμό ποΰχαν τά χείλη μου
τό χρυσοκεντημένο μιά χαρά ήταν τό καϋμένο.
"Οπου μοΰ τό κεντήσανε καί μοΰ τό τραγουδήσανε
τρία πάρθενα κοράσια σάν τοΰ Μάη τά κεράσια.
Ή μιά ήταν πέ τό Γαλατά κρατεί τό νοΰ της δυνατά
ή άλλη πέ τό Νιοχώρι τοΰ Χατζή Γιαννάκη κόρη.
'Η τρίτη ή μικρότερη ήταν ή έμορφώτερη
ήταν καί από τήν Πόλι καί τήν αγαπούσαν δλοι.
Καί τήν αγάπησα καί γώ νά τήν έπάρω δέν μπορώ
καί τό σπίτι της δέν ξεΰρω γιά νά πάγω νά τήν ευρώ·
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Περνώ τό δρόμο το δρομί τής αγάπης γλυκή
δρομ'ι τό μονοπάτι βάσανα π’ έχει ή αγάπη.
Τό μονοπάτι μ’ έβγαλε στην κόρη πού μέ τρέλανε
καί στής άγαπώς τήν πόρτα σά νά ήξευρα καί πρώτα.
Καί τής γειτόνισσες ρωτώ πούνε ή αγάπη π' αγαπώ
είναι απάνω καί κοιμάται καί κανέναν δεν θυμάται.
Τηρώ στα παραθύρια της βάφη σουρμί τα φρύδια της
βλέπω στον ηλιακό της κόβει τό βασιλικό της.
Χ ο π ο ν τ ίκ ι κ » ί τ ο κ κ ν τ ή λ ι
Πάγει τό ποντίκι καί κλέβει τό φυτίλι πά μέσα στο καντήλι
πού έφεγγε καί κέντα ή κόρη τό μαντήλι
άγναν τήλι ντήλι ή κόρη τό μαντήλι
πάγει καί ή γάτα καίπνιξε τό ποντίκι
πού έκλεψε τό φυτίλι πό μέσα στο καντήλι
πού ύφαινε καί κέντα ή κόρη τό μαντήλι
πήγε καί δ σκύλος καί έσκισε τή γάτα
πούπνιξε τό ποντίκι πούφαγε τό φυτίλι πό μέσα στο καντήλι
πού έφαινε καί κέντα ή κόρη τό μαντήλι
πήγε καί τό ξύλο καί σκότωσε τό σκύλο
πού έπνιξε τή γάτα πού'πνιξε τό ποντίκι
πούκλεψε τό φυτίλι πό μέσα στο καντήλι
πού έφαινε καί κέντα ή κόρη τό μαντήλι
πήγε καί δ φούρνος καί έκαψε τό ξύλο
πού σκότωσε τό σκύλο
πού έπνιξε τή γάτα
πού έπνιξε τό ποντίκι
πούκλεψε τό φυτίλι πό μέσα στο καντήλι
πού έφεγγε καί κέντα ή κόρη τό μαντήλι
πάγει τό ποτάμι καί έσβυσε τό φούρνο
πού έκαψε τό ξύλο πού σκότωσε τό σκύλο
πού έπνιξε τή γάτα πού έπνιξε τό ποντίκι
πού έκλεψε τό φυτίλι πό μέσα στο καντήλι
πού έφαινε καί κέντα ή κόρη τό μαντήλι.
Πάγει καί δ βόκος κι’ έπιε τό ποτάμι
πού έσβυσε τό φούρνο πού έκαψε τό ξύλο
πού σκότωσε τό σκύλο πού έπνιξε τή γάτα
πού έπνιξε τό ποντίκι
πού έκλεψε τό φυτίλι πό μέσα στο καντήλι
πού έφαινε καί κέντα ή κόρη τό μαντήλι
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Πήγε και ό λύκος κι5 έ'φαγε τό βόκο
πού έ'πιε τό ποτάμι πού έσβυσε τό φούρνο
πού'καψε τό ξύλο πού σκότωσε τό σκύλο
πού έ'σχισε τή γάτα πού'πνιξε τό ποντίκι
πού έκλεψε τό φυτύλι πό μέσα στο καντήλι
πήγε καί τό τουφέκι καί σκότωσε τό λύκο
πού έφαγε τό βόκο πού έπιε τό ποτάμι
πού έσβυσε τό φούρνο πού έκαψε τό ξύλο
πού σκότωσε τό σκύλο πού έπνιξε τή γάτα
πού'φαγε τό ποντίκι
πού'κλεψε τό φυτίλι πό μέσα στο καντήλι
πού έφαινε καί κέντα ή κόρη τό μαντήλι.
Χ ό λ χ μ η ρ ό φ ε γ γ ά pt
Τό φεγγαράκι τό λαμπρό πού μ’ έφεγγε καί περπατώ
πάγω στην πόλι π’ αγαπώ
πώχει τα σπίτια τ’ αψηλά τα παραθύρια με γυαλιά
νά διώ την κόρη π’ αγαπώ
σέ σπίτι πώς λυγίζεται πώς στραβοφακιλίζεται
πιυς την έδέρνη ή μάνα της μ’ ένα κλωνί βασιλικό.
Ή Θ υγα τέρ α τ η ς π α ν δ ρ ε ια ς
Θυγατέρα σέ πανδρεύω σέ σπιτονοικοκυρεύω
καί σέ πέρνω μπερμεράκι άξιο παλληκαράκι.
’Άχ νενέμ δεν τον έθέλω φαρμακεύομαι πεθαίνω
ολη μέρα μπερμπερίζει καί τό βράδυ μουρμουρίζει.
Θυγατέρα σέ πανδρεύω σέ σπιτονοικοκυρεύω
καί σέ πέρνω κουνδουράκι άξιο παληκαράκι.
’Άχ νενέμ δεν τον έθέλω φαρμακεύομαι πεθαίνω
όλη μέρα ντάκα ντούκα καί τό βράδυ ψωμί βούκα.
Θυγατέρα σέ παντρεύω καί σέ σπιτονοικοκυρεύω
καί σέ δίνω μπακαλάκι ώμορφο παληκαράκι.
Ά χ νενέμ δεν τον έθέλω πέφτω κάτω καί πεθαίνω
ό'λη μέρα στο ποδάρι σαν Γιαννιώτικο μουλάρι.
Θυγατέρα σέ πανδρεύω σέ σπιτονοικοκυρεύω
καί σέ πέρνω Ντεκμεντζάκι άξιο παληκαράκι.
’Άχ νενέμ τώρα τό βρήκες μέσα στην καρδιά μου μπήκες
όταν κάτση στην κουβέρτα είναι ό νούς του στή γυναίκα
όταν πιάση τα κουπιά του είναι ό νούς του στα παιδιά του
καί όταν πάγει σέ ταξεϊδι μού φέρνει καί φκιασίδι.
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Και δταν έλθει από τήν Πόλι Μ μοϋ φέρει ωρολόγι
δταν πάγει γιά τήν Προύσα θά μοϋ φέρει και τά λοϋσα.
'Ο

χονκιγός

Μια μέρα ήταν σχόλη καί δεν είχα δουλειά
παίρνω τό τουφέκιμ καί πάγω για πουλιά.
Δεν βρήκα μόν βρήκα μια μηλιά
τά μήλα φορτωμένη καί απάνω κοπελιά.
Έ γώ τήν όμιλοϋσα κείνη δεν μοϋ μιλά
κόβει ωραίο μήλο και μέ πετροβολά.
Πάγω νά σώσω μήλο πιάνω τό χέρι της
βοήθα Παναγιά μου νά γίνω ταίρι της.
'Ο ξ ε ν η τ ε ο μ έ ν ο ς χ α ί ή μ ε υ ρ ο φ ο ρ ε μ έ ν κ ί
Μανέ τό θαύμα ποΰγινε εψές σ’ αυτήν τήν γειτονίτσα
φορούσε ή μάνα κόκκινο κι’ ή θυγατέρα μαύρο
Καί ή γειτονιά τήν έρωτα καί τήν βαρυξετάζει
κόρημ’ γιά δέ στολίζεσαι κόρημ’ γιά δεν άλλάζης ;
Καί τί καλό νά θυμηθώ νά στολιστώ ν’ αλλάξω,
πού ό άνδρας μου ξενιτεύθηκε τώρα δώδεκα χρόνια.
Στις ’Αλεξάνδρας τά βουνά τά πυκνοφυτεμένα
καί μ’ άφησε μωρό παιδί γέννηκε παληκάρι.
Στο παραθύρι στάθηκε στή θάλασσα κυτάζει
βλέπει καράβια πούρχονται Τούρκικα καί Ρωμέϊκα.
Τον καπετάνιο έρωτά καί τον καραβοκύρη
μήν είδατε μήν ακούσατε τον ιδικό μου πατέρα.
Καί ό καπετάνιος τό άπαντά μέ μάτια δακρυσμένα
παιδί μου τό μπαμπάκα σου παιδί μου
τον μπαμπά σου μήν τόν περιμένεις
τί προ πολλοϋ έτάφη στις ’Αλεξάνδρας
τά βουνά τά πυκνοφυτεμένα.
'Ο

ερ ω τευμ ένο ς

Μάνε τήν κόρη πού είδα εψές στής εκκλησίας τήν πόρτα
κι’ άς τήν εφίλου μιά βραδυά κι’ άς βγή καί ή ψυχή μουΣώπα νιγιέμ νιγιούτσικεμ καί γώ νά σέ δρουνιάσω
γυναίκας ρούχα φόρεσε κορτσίτικα φακιόλια.
Πάγε καί στήν πόρτα της καί στάσου στήν αυλή της
καί χτύπησε τό κρίκελο πούναι στή θύρα απάνω.
Καί κείνη θά ξεβή νά σέ ίδή καί νά σέ έρωτήση
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κι’ δλα ποιος είναι κάτου πού βροντά τον κρίκελο πού παίζει.
Ή μάνα μου μέ εστειλε ξόμπλια νά μέ μάθης
κόρημ’ τί ώρα εΐν* αυτή και τά ξόμπλια νά μάθης.
Σύρε ξένημ στο σπίτι σας σύρε καί έλα αύ'ρη
ή μάνα μου παρήγγειλε πίσω νά μή γυρίσω
Σύρετε δούλες νοίξετε τήν κόρη ν ’ άλθή απάνω
καλησπερνώ σας λυγερή καλώς τήν κόρη τήν καλή·
Σύρετε δούλες στρώστε την τήν κόρη νά πλαγιάση
ή μάναμ, μέ παρήγγειλε μόνη νά μή πλαγιάσω.
'Ο ϋ Λ η ε τ ά ν Λ ε ιιτ έ ρ η ς
“Ενα Σάββατο βράδυ, μνιά Κυριακή πρωί
σκότωσαν τον Λεύτερη μέσα στο μπακαλή,
Τούρκοι τον εσκοτώσαν Ρωμνοί τον θάψανε
και δυο ‘Αρμενοπούλες κείνες τον κλάψανε.
Κρίμα Λεύτερη κρίμα πού σέ σκοτώσανε
οί Καρακατσαναϊοι πού σέ προδώσανε,
κρίμα Λευτέρημ, κρίμα, κρίμα τό μπόγι σου,
πού έκαμες ρεζ'ιλι δλο τό σόϊ σου,
κρίμα Λευτέρημ κρίμα, Λευτέρημ κρίμα, κρίμα στή λεβεντιά,
πού άφησες γυναίκα μέ δυο μωρά παιδιά.
Δέν λυπούμαι τή γυναίκα ού'τε και τά παιδιά
λυπούμαι τ’ άρματά μου πού δέν τά χάρηκα.
Λευτέρημ’ τ’ άρματά σου τά δώσανε φωτιά,
τά κάμανε καμπάνα μέσ’ τήν 'Αγιά Σόφιά.
* Η Κ α λ α μ .α τ ε α ν ή

Δώδεκα χρόνια φυλακή κόρη Καλαματιανή
στά σίδερα βαλμένος, πώς τά ύπέφερα δ καϋμένος.
Κανείς δέν ήρτε νά μέ Ιδη κόρη Καλαματιανή
από τούς ίδικούς μου συγγενείς κι’ έξαδέλφους μου
Μόνον ή κόρη π’ αγαπώ κορίτσι Καλαματιανό
επιστολή μέ στέλνει καί κρυφά μέ παραγγέλνει.
Στείλε με τό μαντήλι σου καϋμό πούχαν τά χείλη σου,
αχ στείλε μέ το νά τό πλύνω μέ τά δάκρυα πού χύνω.
Κόρημ’ πού θά βρής τό νερό, κορίτσι Καλαματιανό,
πού θα βρής τό σαπούνι, Καλαματιανό μπαρμπούνι.
Βάζω τά δάκρυγιάμ’ νερό, κορίτσι Καλαματιανό
τό φτύσμα μου σαπούνι, Καλαματιανό μπαρμπούνι.
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Ή

Κ Λ λή νο ο

Καλήνου μεθυσμένη μέσ’ τή λάσπη τυλιγμένη
Καλήνου, Καλήνου, Καλήνου, ντηλμπέρ Καλήνου,
ντηλμπέρ Καλήνου,
ρίξε τα μαλλιά σου πίσου να τά πλέξη ή αδελφή σου
τά μαλλιά σου κι’ αν τά ξαίνεις δυο φανέλλες νά με κάμεις
τά μαλλιά σου τέλι, τέλι, ή καρδιά μου σένα θέλει,
τά μαλλιά σου κι’ δ λαιμός σου μ’ έφεραν στον ορισμό σου
ρίξε τά μαλλιά σου πίσου νά σέ ιδοΰν νά σ’ αγαπήσουν
τά μαλλιά σου πίσω, πίσω, θέλω νά σέ αγαπήσω
Ή

'Ε λ έ ν η

Ελένη έλεος ζητώ, Ελένη ευσπλαχνίσου
τό τέλος μου έκόντεψε Ελένη τά νειάτα μου λυπήσου
Δεν με λυπάσαι αλύπητη Ελένη ποΰμαι παληκαράκι
Είμαι μικρό κι* ανήλικο Ελένη, καινούργιο τής αγάπης,
αγαπημένο μου πουλί Ελένη πείσματα μη με κάμεις.
Π’ έ'χω δυστυχή καρδιά πεθαίνω καί μέ χάνεις,
αγάπα με νά σέ αγαπώ Ελένη. Θέλε με νά σέ θέλω,
γιατί θά έ'λθη ένας καιρός νά θέλης νά μη θέλω.
Είμαι στην Πόλι βασιλές 'Ελένη, στο Γαλατά βεζΰρης,
εις τά κορίτσια επίτροπος Ελένη, στις χήρες νοικοκύρης.
Άγάπα-άγάπα έμορφες Ελένη μοΰ πήρανε τό νοΰ μου
μέ πήρανε τον ύπνο μου Ελένη πού είχα καί δέ κοιμούμαι
αγάπησα καί τό πήρε Ελένη έ'να κομμάτι χιόνι,
κείνο μέ τό ζηλεΰσανε οΐ εχθροί καί οί γειτόνοι.
’Αλησμονώ καί χαίρομαι Ελένη θυμούμαι καί λυπούμαι.
Τού κόσμου τά πουλιά είναι δέ Ελένη καί τό δικό μου ποΰναι
Αυτά τά μαύρα πούβαλες Ελένη εγώ θά σέ τά βγάλω
νά σέ φορέσω κόκκινα κ’ ΰστερις νά σέ πάρω.
Αυτό τό αχ δέν τόξερα Ελένη ποτές νά τό φωνάξω
καί τώρα ώρα δέν περνώ νά μην αναστενάξω.
Χ ό λεμονάκε τ ο

μ .υ ρ ω δ α τ ο

Λεμονάκι μυρωδάτο κι’ απ’ τό περιβόλι άφράτο
μην παραμυρίζεις τόσο θά σού κλέψω νά νυκτώσω
στάσου, στάσου, παληκάρι ώστε νάβγη τό φεγγάρι,
οποίος θέλει νά φιλήση θέλει νά χασομερίση
θέλει κι’ άσπρα νά ξωδιάση καί νά μη τά λογαριάση.
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Πά μέ κλέψεις πά μέ πάγεις κάτου στα βαθειά νερά
πούναι τά νερά δροσάτα καί τά δένδρα φουντωτά.
Κ ίς τ ο ύ ς ά ρ ρ α β ω νια ια μ .ένο ο ς
Άκούς τό τί σέ μήνυσε ή αρραβωνιαστικιά σου
νά πας νά πάρης τό φιλί μή βρέξη μή χιονίση,
εγώ ό'ταν βρέχει περπατώ κι’ ό'ταν χιονίσει τρέχω
κι’ δταν κατέβει 6 Δοΰναβις δ βάθιος μου περνάτον
πέρνατον βάθωμ πέρνατον νά σ’ αγοράσω τούλι
νά βάλω καί στο τούλι σου φούντες μαργαριτένιες
νά σέ άρντίσω τήν νταΐ σαράντα πέντε φούχτες
ποιος είναι τού Διαβόλου δ υιός νάρθη νά μέ τήν πάρη
νά παίζουμε μέ μαχαιργιές κι’ οποίος νικήση ας πάρη.
‘Η

μοναχοκόρη

Μνιά μάνα μνιά καλή μάνα μέ τις καλές τις μάνες
που είχε τούς εννιά τούς γυιούς τήν ’Αρετή μονάχη
Στά σκοτεινά τήν έλουζε νύκτα μέ τό φεγγάρι
καί στο χρυσό Αυγερινό έ'πλεκε τά μαλλιά της,
προξενητάδες βγήκανε πό μέσα πό τήν Πόλι
ρωτούν καί ξαναρωτούν πού νά βροΰν τέτοια κόρη
εδώ πού καταλήξαμε εδώ έχει τέτοια κόρη
εδώ έχει τέτοια λυγερή ξανθή καί μαυρομμάτα
κάνε μέ τά ξανθά μαλλιά καί μέ τά μαύρα μάτια
Τ ό ά λφ ά βη το ν
Α.— “Αλφα θέλω νά αρχίσω στο χορό νά τραγουδήσω
Β.— Βήτα βέβαιον σού λέγω μή μέ τυραννής καί κλαίω
Γ.— Γάμα γίνομαι κομμάτια γιά τά δυό σου μαύρα μάτια
Δ.— Δέλτα δέν σέ φανερώνω τής καρδούλας μου τον πόνο
Ε.— ’Έψιλον μου τ’ όνομά σου καί γλυκό είν’ το φίλημά σου
Ζ.— Ζήτα ζώνομαι τά φείδια γιά τά δυό σου μαύρα φρύδια
Η·— Ή τα δέν σέ φανερώνω τής καρδούλας μου τον πόνο
Θ.— Θήτα θέλω νά σέ πάρω μέ παπά καί μέ κουμπάρο
I. — 'Ιερό ειν’ τόνομά σου καί γλυκό τό φίλημά σου
Κ.— Κάπα κάμε τον σταυρό σου δόξαζε καί τον Θεό σου
Λ.— Λάμδα λεμονάκι άφράτο κι’ άπ’ τό κήπο μυρωδάτο
Μ.— Μή παραμυρίζεις τόσο καί μέ κάμεις νά νυκτώσω
Ν.— Νέα είσαι ωραιοτάτη καί γιά σένα δ νούς μου έχάθη
Ξ.— Ξένος είσαι καί κοιμάσαι καί κανένα δέ φοβάσαι
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Ο.— ’Όμικρόν μου τ’ ό'νομά σου καί γλυκό το φίλημά σου
Π.— Πρέπει νά σέ καμαρώσω τής μανούλας σου τον πόνο
Ρ .— Ρόδον είσαι καί μυρίζεις καί έμενα δεν φοβίζεις
Σ.— Σέ φοβάμαι νά σέ πάρω νά μή πάρης τό κουμπάρο
Τ .— Ταΰτα θέλω νά σοΰ γράψω για νά σέ γλυκοαρπάζω
Υ .— Υψηλόν μου κυπαρίσι μαραμένη κρύα βρύσι
Φ.—■Φεύγω φεύγεις καί κοιμάσαι καί εμένα δεν θυμάσαι
X.— Χάνω δάκρυα γιά σένα καί είναι σκλαβιά γιά μένα
Ψ .— Ψάρι είσαι νά σέ φάγη μέ κρασί σέ τον κουμπάρο
Ω.— 'Ωραία είσαι καί κοιμάσαι καί αναμνήσεις δέν θυμάσαι.
Χ « ρ ιβ |ΐ.έ ν ο

ιτ ή γ ενέτειρ ά μ ο ο

Σαμμακόβι αγαπημένο μου πεντάμορφο χωριό μου
σέ σένα στέλνω αδιάκοπα τον κάθε λογισμό μου.
Κι’ όλα ποθεί ή καρδούλα μου το δροσερό σου αγέρι
βάλσαμο καί παρηγοριά στά στήθη μου νά φέρη.
Πότε τ’ άγιο χώμα σου μ’ άγάπη Όά πατήσω
στά κρυσταλλένια σου νερά τη δίψα μου νά σβΰσωΣτοϋ δάσους σου τον δροσερό τον ίσκιο νά πλαγιάσω
καί μυρωμένα λοΰλουδα στά πλάγια μου νά μάσω
Σ’ εσέ νά πώ τους πόνους μου καί τά παράπονά μου,
σέ σέ τά τόσα μυστικά πού έχω στην καρδιά μου.
Τοϋ διωγμού τη μοναξιά, τις πίκρες, τά φαρμάκια
καί νάρθω ως τήν ά'νοιξι γυρνούνε τά πουλάκια.
Τής εκκλησιάς μας τής μικρής ν’ ακούσω τήν καμπάνα
νά σμίξω μέ συντρόφους μου καί μέ τούς συγγενείς μου
Νά ίδώ στ’ αμπέλια λυγερές κοπέλες νά τρυγούνε
νά ίδώ λεβέντες στο χωριό νά γλυκοτραγουδούνε
Στ’ αγαπημένο μου χωριό κάμε καλή Παρθένα
ναρθή τό κάθε του παιδί πού βρίσκεται στά ξένα.
Κάμε καί μένα στό χώμα του γρήγορα νά γυρίσω
κι’ εκεί πού έγεννήθηκα εκεί νά ξεψυχίσω·
Τ ή ν ι ε ρ ά σ κ ιά τ ώ ν 1 8 σ φ α γ έ ν τ ω ν
«Έστίν δίκης οφθαλμός δς τά πάνθ’ όρά»

Ε κεί ψηλά σ’νοροσειρά
τού Αίμου πυκνά δάση
ακόμη σκόρπια βλέπει τα οστά
διαβάτης σάν πέραση.

Νομάρχου φόνου τον υιόν
τρεις Βούλγαροι έπροβήκαν
λόγον θά δώσουν στον Θεόν
τόσους νεκρούς π’ άφήκαν.
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Τέτοια μνιά μέρα μαύρη θλιβερή
ώρα σκοτεινιασμένη
έσβυσε φλόγα απ’ τό κερ'ι
στιγμή φαρμακωμένη.

Λογχίσματα κα'ι μέ σπρωξιές
ύποκοπάνου γδούποι
ρόπαλα καί ΰβρισιές
βαρυαλγοϋσαι αΰται.

Μάρτυρας οδηγούν δέκα οκτώ
πισθάγκωνα δεμένοι
μέ συνοδεία εκατό
βαδίζαν χλωμιασμένοι

Σκυλιά !! ! κι’ αν μάς λογχίσητε
λιοντάρια θά φυτρώσουν!
τό αίμα αυτό που χύνεται
σάς θά ξεπληρώσουν.

Κάμπτοντες ανωφερή
τοϋ Σκεπαστού τον δρόμον
λυσσοΰσαν τά αιμοχαρή
και ένεποίουν τρόμον.

Δέν άργησε καί βλάστησαν
γενναία παλληκάρια
μά τί τό θέλεις ά δ ι κ α
τούς έσφαξαν σά κριάρια

Βάσκανος πάλι οφθαλμός
τή Θράκη αποσπάνε
μά θάρτει ή ώ ρ α καί ό κ α ι ρ ό ς
πίσω πάλι νά πάμε.
Τ ό n a p a n o v o τ ο ί ίτρ ό ο φ ο γ ο ς
*Ω Θεέ ! φιλανθρωπίας
τής ζωής τής ευσπλαχνίας
Μεγάλη χάρι Σου γυρεύω
καί θερμώς Σέ ικετεύω
τό Πανίσχυρο Σου χέρι
στή Π α τ ρ ί δ α νά μάς φέρη.

”Ωμορφή τή Θράκη κτίσαν
καί λουλούδια έβλαστήσαν
τά συμφέρα καί τά πάθη
τό μοιραίο καί τά λάθη
σαρώσαν τόσο κοσμάκη
έξετόπισαν τή Θράκη.

Προπατόρων μας τό τόπο
πού θεμέλιωναν μέ κόπο
τών Όδρύσων καί Κικόνων
διά μέσου τών αιώνων
μέ τό πρώτο άξινάρι
έμπηξαν στή γή λιθάρι.

*Ω Θεέ Πανάγαθέ μου
δέησιν είσάκουσέ μου
Τό Π α ν ί σ χ υ ρ ο Σ ο υ Χ έ ρ ι
στή Π α τ ρ ί δ α νά μάς φέρη.
’Ακούσε τή δέησί μας
βγαίνει μέσα άπ’ τή "ψυχή μας.

Μ ια

π & νό ρ είί-έν η

’Αγαπώ μιά πανδρεμένη, μ’ έδωσε βασιλικό
καί μέ φίλησε στο στόμα, κανενός νά μήν τό πώ
’Αγαπώ μιά πανδρεμένη, έσπασα τά τζάμια της
δυο ώρες στής νυχτός, τό λέγει εις τον άνδρα της
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’Αγαπώ μια πανδρεμένη, λυπηθήτε με,
σύρτε στο καλό διαβήτε και αφήστε με.
’Αγαπώ μια πανδρεμένη, είκοσι οχτώ χρονώ
σαν τή δώ αναστενάζω, σά μωρό παιδί θρηνώ.
Ξέρω γώ τί μάς χωρίζει, τό στεφάνωμα
απ’ τά δλα γίναμ’ ταίρι και παράνομα.
Ε τ ς μ.νήμ.ην τ ώ ν ά δ τ κ ο σ φ α γ έ ν τ ω ν 1 8

Προ μνημείου τών 'Ηρώων
εύλαβώς γονυπετώ
δέσμην άνθη καταθέτω
εις τάς χείρας που κρατώ.
Είναι τέτοια σαν κ’ εκείνα
δ'ταν φύτρωσαν εκεί
μέ αθώο ήσαν βαμμένα
αιμα των πούχε χυθή.

’Αντιλαλούν έτι τού Σίρμπου αί
κλυτιαι
Τά δέντρα τριζοβολοϋν
σαν τό Διάκο δβελίαι
έμελλε νά φονευθοΰν.
Ή σκιά των αναμένει
τούς δικούς αναζητεί
φεΰ ή τύχη τάχει φέρει
σέ ξένους τόπους τούς κρατεί.

Θάρθη μέρα θάρθη χρόνος
π ά λ ι μέ κ α ι ρ ο ύ ς
τής γλυκείας π α τ ρ ί δ ο ς πόνος
επισπεύσει τούς χρησμούς.
Ό

αηκω μ -ος τ ο ϋ

Ημέρα ή Παρασκευή Τετάρτη Σεπτεμβρίου
πού έγενε δ σηκωμός τού μικρού Σαμμακοβίου
Στην άκρα όταν βγήκασι έξι εφτά χιλιάδες,
μνιά μέ τήν άλλη έλεγαν" « ’Ελάτε άδελφάδες
ελάτε αδερφάδες μας νά αποχαιρετιστούμε
γιατί πέ τώρα καί εξής δέν θά ανταμωθούμε».
Χωρίς πατέρες τά παιδιά, χωρίς ψωμί στο δρόμο,
πολλές γυναίκες πέθαναν χωρίς κανένα πόνο.
Στο Σκεπαστό όταν πήγαμε είχαμε μνιάν ελπίδα,
ΐσως καί μάς έπιστρέψουνε καί πάμε στην πατρίδα.
Πατρίδα μας πατρίδα μας πολυαγαπημένη,
καί από τώρα καί εξής στα μαύρα φορεμένη.
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Έ κ τϊα ,'ϊρ εσ μ .ό ς
Τυρολόη tfj 10 Σεπτεμβρίου 1915.

Παρασκευή εξημέρωσε ποτέ νά μ’ είχε φέξη,
κι’ ή τύχη -θέλησε με μας τους δυστυχείς νά παίξη.
Σάββατον εξημέρωσε μέρα συννεφιασμένη,
και δλοι, δλοι εΐμεθα χλωμοί και μαραμένοι.
Κυριακή εξημέρωσε μέρα φαρμακερή,
και ναρκωμένοι εΐμεθα μεγάλοι και μικροί.
Δευτέρα εξημέρωσε δεν έ'μεινεν ελπίδα
νά μάς άφήσουν πιά στιγμή μες τήν γλυκειά πατρίδα.
Τρίτη σάν εξημέρωσε, άχ ! τί νά πρωτοκλάψω,
όίχ! τί νά πρωτοθυμηθώ, άχ ! τί νά πρωτογράψω.
Στήν άκρα που μάς βγάλανε, Θεέ ελεημοσύνης,
μάς άναψαν μες τήν καρδιά πιο φοβερό καμίνι.
Κράτησαν άνδρες δεκαοχτώ μέ γέλασμα μεγάλο,
και απ’ αυτό χειρότερο στον κόσμο δεν εΐδ’ άλλο.
"Ωρα φρικτή, ώρα κακιά, ώρα καταραμένη,
ανδρόγυνα έχώρισαν παιδιά κι’ ηλικιωμένοι.
Ά λλ’ είθε γρηγορώτερα νά τούς έλευθερώση,
6 παντοδύναμος Θεός κα'ι υπομονή νά δώση·
Τήν ώρα πού μάς βγάζανε τ’ αμάξια μας στήν άκρα,
τά σπίτια μας εβλέπαμε μέ δακρυσμένα μάτια.
Ά ρα Υε θά γυρίσουμε γιά νά τά ξαναϊδοΰμε,
ή εις τό μέρος πού μάς πάν, τον τάφο μας θά βρούμε ;
Μά κι’ απ’ αυτά χειρότερα ήταν ή εκκλησία,
τήν ιόρα πού εφεΰγαμε εγέμισε θηρία.
’Ακόμα δέν προφθάσαμε στήν άκρα γιά νά βγούμε
και τί άκούμε; τά θεριά καμπάνα μάς χτυπούνε.
Θεέ μου δός υπομονή καί δυναμιν εις δλους,
λυπήσου τα, σπλαχνίσου τα καί τά μικρά στούς δρόμους.
Γιατί γυναίκες καί παιδιά, άνδρες, μικροί, μεγάλοι,
στον δρόμο δλοι εΐμεθα μαζί καί ανεμοζάλη.
Τήν είχαμε γιά βοηθό, αυτή μάς βοηθούσε,
στον δρόμο πού πηγαίναμε αυτή μάς ωδηγούσε.
Έβράδυασεν, ένΰκτωσεν κι’ ακόμη περπατούμε,
αλλά καί τούτοι πού μάς πάν, δλοι μας άγνοούμεν.
Τέλος έπερπατήσαμεν ακόμη λίγην ώρα,
καί βλέπομεν από μακρυά τά σπίτια φέγγουν δλα.
Ό Σκεπαστός ειν’ πώφεγγε, άλλ’ δταν είχε μάθη,
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πώς τό Σαμμάκοβο πέρνα τό φώς του είχε χάσει.
’Έξω από τον Σκεπαστόν μάς λεν νά κοιμηθούμε,
άλλ’ απ’ αυτόν δεν άφησαν ούτε νερό νά πιούμε.
Πρωΐ πάλιν μάς σήκωσαν τον δρόμον περπατούμε,
μέ κόπους και μέ βάσανα Βουνάρ—Χισάρ περνούμε.
Μικροί μεγάλοι τρέξανε στην άκρα για νά βγούνε,
νά ΐδούν τό ξακουστό χωριό νά πληροφορηθούνε.
Βγήκαν γυναίκες και παιδιά διά νά μάς θρηνήσουν,
αλλά δεν τούς έπέτρεψαν ούτε νά μάς μιλήσουν.
Βουνάρ—Χισάρ αφήνουμε δρόμον πολύν περνούμε,
τά πόδια μας αρχίσανε πάλι νά σταματούνε.
Τέλος μάς σταματήσανε λίγο ψωμί νά φάμε,
και πάλι μέ τά δάκρυα στο δρόμο μας νά πάμε.
Περνούμε δρόμον αρκετόν τά πόδια μας θρηνούνε,
ώρα τρίτη τής νυκτός μάς άφησαν νά κοιμηθούμε.
Γιά στρώμα είχαμε την γη, τά χόρτα μαξιλάρι,,
τον ουρανό γιά πάπλωμα τον χάρο νά μάς πάρη.
Πρωΐ πολύ μάς σήκωσαν πάλιν οί τζανταρμάδες,
τ’ αμάξια έχωρήσανε είς τέσσερες μαχαλάδες.
Γιά νά τά βάλλουν στη σειρά τ’ αμάξια δλα θέλουν
μεγάλη ζάλη γίνεται πολλά κακά θά φέρουν.
Πάλιν τ’ αμάξια ήρχισαν δλα νά προχωρούνε,
γυναίκες καί πολλά παιδιά ήρχισαν νά πατούνε.
’Άλλη γυναίκα φώναζε, άλλο παιδί θρηνούσε,
άλλο αμάξι έσερνε πόδι καί προχωρούσε.
Μητέρα γύρευε παιδί καί τό παιδί μητέρα,
πικρές φωνές κάθε στιγμή γέμιζαν στον αέρα.
Μιά μητέρα δύστυχη είχε παιδί στά στήθη,
την πήρ’ ό ύπνος ό γλυκός καί αυτή άπεκοιμήθη.
Τ’ αμάξι έπροχώρησε κι’ αυτή έπεσε κάτω,
αμέσως δέ τό τέκνον της βρήκε τον μαύρον τάφο.
Θεέ μου δός υπομονή είς τούς αμαξάδες,
γιατ’ είν’ θεργιά καί δέν άκούν ούτε τούς τζανταρμάδες.
’Αρχίσανε δμως καί αυτοί ξύλο νά τούς τραβούνε,
καί τά αμάξια καί εμάς πάλι νά σταματούνε.
Τέλος δέ πάλιν βάλανε τ’ αμάξια στήν σειράν των,
τον δρόμον πάλι πήραμε γυναίκες καί παιδιά.
’Απ’ οθωμανικά χωριά πό μέσα μάς περνούνε,
δλοι μάς σιργιανίζουνε καί μάς περιγελούνε.
Τέσσερες νύχτες περάσαμε μέσα στήν έρημία,
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τήν πέμπτη νύχτα λέγουν μας, θά πάμε εις πολιτεία.
Την πέμπτην νύκτα, ήταν σωστό, φθάναμεν εις Τσορλοϋ,
όμως φρικτή διαταγή, έρχεται άπ’ άλλοΰ.
Τον δρόμο μας αλλάξαμε σ’ έρημον τόπον πάμε,
κα'ι ώρα τρίτη τής νυκτός μας άφησαν νά φάμε.
Κι’ άφοϋ λιγάκι φάγαμε πέφτουμ νά κοιμηθούμε,
μέ πίκρες καί μέ βάσανα τά σπίτια μας ξεχνούμε.
Πρωΐ πάλι μάς σήκωσαν, μάς βάλαν στη σειρά,
καί λεν ότι το βράδυ θά πάμ’ εις Ηράκλειά.
Μιά μέρα έπεράσαμε χωρίς χωριό νά ίδούμε,
σταμάτησαν τά πόδια μας δρόμο νά περπατούμε.
Τό βράδυ-βράδυ φθάσαμε τέλος στην 'Ηράκλειά,
άλλα κ’ εκεί Θεέ μου, εκεί είχε πέντε χωριά.
Περάσαμεν καί από εκεί καί δρόμον περπατούμε,
μάς φέρνουν εις Σουλτάν τσιφλίκ όπου καί σταματούμε.
Στήν άμμο μάς απλώσανε στο κύμα τής θαλάσσης,
τρομάζεις τό απέραντο νερό νά τό περάσης.
Θάλασσα π όλα τά νερά καί τά ποτάμια πίνεις,
πιέ μας καί μάς τά δάκρυα πλατύτερη νά γίνης.
Δυο τρεις ημέρες εΐμεθα στην άμμο ξαπλωμένοι,
καί σ’ αποθήκες ύστερα έμβήκαμ’ οί καϋμένοι.
“Αλλους πήγαν στ’ Όμοΰρ τσιφλίκ μέ μαΰρα-μαύρα δάκρυα,
καί άλλοι βρήκαν για σπίτια τους στην έρημη 'Ηράκλεια.
Άλλ* είθε 6 παντοδύναμος νά μάς έλευθερώση,
μικρών μεγάλων καί άμοιρων καρδιές νά ήμερώση.
Γιατί εΐν’ μεγάλος Θεός κι’ αυτά πού μελετάμε,
πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά μας θαναι·
’Ολίγα μόνον έγραψα τ’ άλλα τά έχω θάψη,
ίσως καλλίτερα από εμέ κανένας θά τά γράψη.
"Αν τά παρεξηγήσατε εμέ δέν θά μέ βλάψη,
άν ήμην τελειόφοιτος θά τ’ άγραφα μέ τάξι.
’Εγώ τώρα σάς χαιρετώ καί ό Θεός νά δώση,
εις όλους μας υπομονή κΓ όλους νά μάς γλυτώση.
Σουλτάν τσιφλίκ σ’ αφήνουμε εΐθ’ έρημο νά γίνης,
διότι εις όλην τήν ζωήν γνωστό θέ νά μάς μείνης.
Κατοίκους δέν στερέωσες καί ούτε θά στερεώσης,
άν τών πρωτοκατοίκων σου τον ΐδρω δέν πληρώσης.
Καθήσαμεν εις Ηράκλειά πενήντα οκτώ ημέρας,
διαταγή μάς έρχεται χωρίσαμε δ καθένας.
8
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’Αφήσαμε την Ηράκλειά γλυτώσαμε την πείνα,
έ'ξω απ’ τή Τσόρλου φθάσαμε μάς κάμαν καραντίνα.
’Άλλους τούς παν στην Ηράκλειά καί άλλους στήν Τσορλοϋ,
άλλους εις το βαπόρι καί στ’ άγνωστο μά ποΰ ;
Θεέ μεγαλοδΰναμε βοήθησε μας όλους,
βοήθα νά γλυτώσουμε απ’ τούς ερήμους δρόμους.
Λ ίρτάς
Στο Σαμμακόβ χορεύουν
στήν άκρη τοϋ χωριού
Ξανθιές και μαυρομάτες
καί κείνη π’ αγαπώ.

Πού κάνει πορτοκάλλια
κ’ όλα μυρίζουνε
κ’ όλα τά παλληκάρια
τήν τριγυρίζουνε.

’Έχει στα χείλι βάμα
στο μάγουλο ελιά
και άναμεσοΰ στά στήθη
χρυσή πορτοκαλλιά.

Τήν λέγω έλα έλα
κείνη χαμογελά
κόβει ένα μήλο
καί μέ πετροβολά.

ϋα-μ-μίΧ Λ οβιανή Ά . ν Θ ο λ ο γ £ α
’Α δ ό μ ε ν α
Φέτο τό καλοκαιράκι
κυνηγούσα ένα πουλάκι
κυνηγούσα λαχταρούσα
νά τό πιάσω δεν μπορούσα.

Νά τήν κάνα) περιβόλι
πιο καλύτερο άπ’ τή πόλι
νά φυτεύσω μηλιές
λεμονιές πορτοκαλλιές.

’Έριξα τά ξοβεργά μου
ήρθε τό πουλί κοντά μου
ήρθε τό πουλί κοντά μου
στή ψυχή στήν αγκαλιά μου.

Τήν Δευτέρα τις φυτεύω
καί τήν Τρίτη τις κλαδεύω
τήν Τετάρτη κάνουν φύλλα
καί τήν Πέμπτη κάνουν μήλα.

Τώρα θέλω νά πετάξω
καί στούς ουρανούς νά φτάξω
τούς ’Αγγέλους νά κατεβάσω
καί τήν θάλασσα ν’ άδειάσω.

Τήν Παρασκευή τό βράδυ
πάγη κλέφτης νά τά πάρη
κλέφτη., μη κλέφτης τά μήλα
μή κλωνοκοπάς τά φύλλα.
Γ εοίντες

Τά χείλη της θαρρείς γελούν
τά μάτια της λες κλαΐνε
τά νιάτα της μοσχοβολούν
Τριανταφυλλιά τήν λένε.

Κοντά μου τρέχει μέ χαρά
μέ γιάντες εις τά χέρια
μέ δυο ματάκια φλογερά
σάν τ’ ουρανού τ’ αστέρια.
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Καί λέγει «Τράβα μια φορά
κ’ από τούς δυο ό'ποιος χάσει»
θά to φωνάξη φανερά
στον κόσμο νά γελάση.

Σάν είδε πώς πολύ πονώ
μέ δίδει τήν καρδιά της
κ’ εγώ τό γ ι ά ν τ ε ς λησμονώ
πετώ στήν αγκαλιά της.

«Τραβώ καί... μέτρα αν μπορείς»
τής λέγω τά κομμάτια
«Τ ό ξ ε υ ρ ω μ’ άπαντά θαρρείς».

Τό δώρο πέρνω μέ φιλιά
τό στήθος μου σπαράζει
κ’ ή πονηρή Τριανταφυλλιά
σ’ έγέλασα φωνάζει.

Καί δυο ολόμαυρες ματιές
τά μάτιαμ’ άντικρΰζουν
με διαπερνάνε οί σαϊτιές
τά στήθη μου ξεσχίζουν.

«Σέ γέλασα» μέ σιωπή
έπήρες τήν καρδιά μου
χωρίς τό στόμα σου νά πή
τ ό ξ ε υ ρ ω στά φιλιά μου.

Γ ε ω ρ γ ίο υ Β ιζ υ η ν ο ΰ
(’Από τήν πλουσίαν συλλογήν του, ,γραφέν εις Σαμμάκοβον)

Ή λθαν τά νέφη τοϋ βορηά
τ’ άλόγατα καβάλλα
καί ξεπεζέψανε βαρειά
στά όρη τά μεγάλα.

Κι’ ό Θεός πού τον πονεϊ
γιά τή καλή καρδιά του
γνέφει τοΰ ήλιου νά φανή
νά πά βοήθειά του.

Καθένα σέ κορφή κοντά
όχυρωμέν’ αχνίζει
καθένα αστράφτει καί βροντά
καί πόλεμον αρχίζει.

’Από τή μιά ή συννεφιά
κι’ δ ήλιος άπ’ τήν άλλη
τής ϊριδος ή ομορφιά
στο μεταξύ προβάλλει.

Ρίχναν γιά σκάγια τή βροχή
γιά βόλια τό χαλάζι
καί πλημμύρα στήν αρχή
καί τά σπαρμέν’ αρπάζει.

Βάλτε εχθροί τούς κεραυνούς. ..
τά όπλα σας στή θήκη
γιατ’ εΐμ’ εγώ στούς Ουρανούς
ή παλαιά συνθήκη.

Βγαίν ό γεωργός αντί σπαθί
μ’ ένα τσαπί φτυάρι
ποιος μπορεί νά άντισταθή
σ’ ορμητικό χειμάρι;

Πού έγραψε δ Δημιουργός
μέ χρώματα πού μένουν
γιά νά τά βλέπ’ δ γεωργός
νά ξεΰρη τί σημαίνουν.

Στρέφει τά μάτια στά ψηλά
καί τό Θεό κυττάζει
τό δάκρυ του κατρακυλά
βοήθεια φωνάζει.

Τό κόκκινο είναι κρασί
τό κίτρινο σιτάρι
τό πράσινο ή περισσή
ελιά πού θέ νά πάρη.
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ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΑΜΜΑΚΟΒΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ
ΕΙΣ ΚΑΘΟΜΙΛΟΥΜΕΝΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ
Ο ί δ ύ ο β ύ ν τ ρ ο φ ο ι.
Μια φορά κι’ έναν καιρό ήσαν δυο σύντροφοι που επί αρκετόν καιρό
φιλικά, συντροφικά δουλεύανε σέ παντοπωλείο καί σέ εμπορικό συγχρόνως
καί στά κλωθογυρίσματα τοΰ χρόνου έπλούτισαν οπωσδήποτε άποχτήσαντες λίγη περιουσία. Ό ένας έκ των δυο βαρέθηκε απ’ την συνεχή εργασία
τόσων ετών καί αποφάσισε ν’ άποτραβηχτή απ’ τη δουλειά, επειδή δε ήτο
καί θεοφοβούμενος αποφάσισε στο τέλος νά κάμη καί καμμιά βόλτα εκεί
κάτω στην 'Ιερουσαλήμ στους 'Αγίους Τόπους γιά νά πάρη κι’ αυτός τό
βάπτισμα τοΰ Χατζή· Μιά ωραία ημέρα πέρνοντας την άπόφασι πλησιάζει
τον γέρο σύντροφό του καί τοΰ λέει καθαρά νά ξεκαθαρίσουν τους λογα
ριασμούς καί νά μοιραστοΰνε τά κέρδη, γιατί τό έχει αποφασίσει νά τραβήξη γιά τό Χατζηλίκι καί νά ήσυχάση στά γεράματά του. Ό σύντροφός
του μέ τή μεγαλύτερη ευχαρίστηση έκαμεν τούς λογαριασμούς, καθάρισε
τά βιβλία καί παρέδωσε στον χωρισθέντα σύντροφο τό αναλογούν κέρδος.
Ό Χατζής, ας τον πούμε έτσι γιά ευκολία, σάν πήρε τά λεφτά στο χέρι
κάθησε καί τό έστρωσε στη σκέψη. Σέ ποιόν νά παραδώση τά χρήματα ή
πού νά τά κρύψη ασφαλέστερα γιά νά μη χαθούν. Μιά ιδέα τρελλή καί φω 
τεινή άνάλαμψε στο μυαλό του κι’ αμέσως την έβαλε σ’ ενέργεια. ’Αγόρασε
ένα πήλινο πιθαράκι κι’ αφού γέμισε τό βυθό του μέ τά χρήματα τά κερ
δισμένα, τά επάνω χείλη του τά σκέπασε μέ μέλι καί τράβηξε κατ’ ευθείαν
στον σύντροφο καί παρέδωσε τό πιθάρι στά χέρια του μέ την παράκλησιν
δπως κατά τό γύρισμα πάρει πίσω τό πιθάρι. Ευχαρίστως δέχτηκε ό σύν
τροφός του νά τον βοηθήση καί νά τον διευκολύνη στή μικρή αυτή εκδούλευσι καί μάλιστα τον ευχήθηκε επί πλέον καί «καλό ταξίδι καί στο γυρι
σμό Χατζής». "Οσο γιά τό πιθάρι νά ήτανε σίγουρος δτι θά ήταν πάλι
σώο καί αβλαβές στην κατοχή του. Μέ τό καλό λοιπόν άνεχώρησε ό γέρος
γιά νά έκτελέση ένα ιερό καθήκον, συγχρόνως δέ νά προσκυνήση τούς 'Α 
γίους Τόπους, πού ήτανε αυτός ό πόθος του. Δεν πέρασαν λίγες ημέρες
καί ό έναπομείνας σύντροφος από περιέργεια τράβηξε τό πιθάρι καί άπεφάσισε νά γευθή ολίγον μέλι μέ τήν άπλουστάτη σκέψη δτι τό μέλι δεν
ήταν δυνατό νά έξαφανισθή, διότι επί τέλους μπορούσε νά τό συμπληρώση
μέ νεοαγορασμένο. Βάζει λοιπόν χέρι στο πιθάρι αρχίζοντας απ’ τά χείλη.
Σέ δυό-τρεΐς ημέρες ό'μως τό μέλι άρχισε νά ύποχωρή καί ν ’ άφίνη τόπο
καί μέρος γιά τά νομίσματα πού κρυμένα βρίσκονταν στο βάθος τοΰ πιθα
ριού. Χάρηκε πολύ ό σύντροφος σάν είδε τέτοιον θησαυρό καί μή χάνοντας
τήν ευκαιρία αδειάζει τό πιθάρι απ’ τό βαρύ καί περιττόν φορτίον του καί
τό γεμίζει μέλι. Κατόπιν αυτού κάνοντας καί τή σκέψη, πώς μέλι πήρα
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μέλι θά δώσω, γιατ'ι δεν ξέρω αν ήσαν μέσα χρήματα, έ'μεινεν μέ ήσυχη
τή συνείδηση εξακολουθώντας χωρίς τΰψη την εργασίαν του. Μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου νάσου κι’ ό Χατζής γύρισε άπ’ τούς 'Αγίους Τόπους.
Τράβηξε κατ’ ευθείαν στον φίλο καί τοΰ ζήτησε τήν επιστροφή τοΰ πιθα
ριού. Δεν χάνει ό πρώην σύντροφος καθ’ ολοκληρίαν τον καιρό καί χα
ρούμενος καί με μειδιάματα φιλοφροσύνης καί έξυπηρετήσεως παραδίνει
τό πιθαράκι στα χέρια τοΰ Χατζή μέ τήν διαβεβαίωσιν δτι ήτανε σέ πολύ
καλά χέρια πεσμένο το πιθαράκι 'Ο Χατζής άφοϋ τον ευχαρίστησε τρά
βηξε μέ λαχτάρα σπίτι του κι’ άφοΰ αναπαύτηκε δυο τρεις ημέρες, άπεφάσισε ν’ άνοιξη τον θησαυρό του μέ χαρά. Μά άφοΰ σέ λίγο ανασκάλεψε
καί μέ τήν ελπίδα πώς πιο κάτω θάταν ό κρυμένος θησαυρός του, έφθασε
τελικώς στον πυθμένα χωρίς να βρή τσεντέσιμο. ’Άρχισε λοιπόν καταγανακτισμένος καί θυμωμένος νά καταφέρεται εναντίον τοΰ τέως συντρόφου του
καί μάλιστα νά στενοχωρήται δσο δεν χωροΰσε Σηκώνεται καί τραβάει
για τον συνάδελφο καί διηγώντας του τό συμβάν απαιτεί νά τοΰ καταβληθή τό ποσόν πού έκλάπη, αλλά ματαίως προσεπάθει 6 δύσμοιρος πρώην
σύντροφός του νά τον πείση λέγοντας μάλιστα μέ αναίδεια προς αυτόν δτι
πιθάρι μέ μέλι παρέλαβε καί πάλι πιθάρι μέ μέλι τοΰ παραδίδει. Τοΰ κα
κού τοΰ έκανε ό άλλος δρκους καί προσπαθούσε νά τον πείση πώς τό π ι
θάρι περιείχε καί χρήματα. Άπεφασίσθη λοιπόν δπως τό ζήτημα λυθή
διά τής δικαστικής όδοΰ, δπως καί έγινε. Τήν προσδιορισθεΐσαν ημέραν
τράβηξαν κατ’ ευθείαν στο Δικαστήριον τής Μήδειας καί ενώπιον πυκνού
ακροατηρίου, πού μόλις συγκροτούσε τά γέλια του διετυπώθησαν καί έξιστορήθησαν δλα τά διατρέξαντα μέ τήν ακρίβειαν ή οποία χαρακτηρί
ζει τούς Σαμμακοβίτας. Ό καθείς μέ τάς απόψεις του. Ό εις δτι παρέ
λαβε πιθάρι γιομάτο μέλι καί τό έπέστρεψε σώον καί άβλαβες δπως ήταν
κι’ ό άλλος δτι περιείχε τό πιθάρι καί χρηματικόν ποσόν, τό όποιον ανήκε
εις αυτόν καί τό οποίον έκλάπη· Μετά πολύωρον εξονυχιστικήν διαδικα
σίαν βγήκε ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου, διά τής οποίας ήθωώνετο ό πρώ
τος, ό καί τά χρήματα κλέψας καί ελύετο τό ζήτημα διά τοΰ δικαστηρίου
μόνον· "Εφυγε λοιπόν ό σύντροφος κατευχαριστημένος άπ’ τό διπλό του
κατόρθωμα, τρίβων τάς χεΐρας του από τήν χαράν διά τό κέρδος πού απέ
κτησε τόσον παρανόμως καί διά τήν διπλήν ήτταν τοΰ τέως συντρόφου
του, δστις καί ηθικώς καί ύλικώς κατεστραμμένος έκάθητο κλαίων τήν μοί
ραν του εις τό προαύλιον τοΰ δικαστηρίου, ενώπιον περιέργων θεατών. Σέ
μιά στιγμή αντιλαμβάνεται κάποιος νά τον χτυπά στις πλάτες μέ μιάν ήρεμον καί απλήν φωνήν νά τοΰ λέγη : "«Ελα καί δλα θά διορθωθούν, θά τον
κανονίσουμε μιά χαρά τον φίλο πού θά τό φυσά καί δεν θά κρυώνη».
«Ελαμψαν τά μάαα τοΰ φτωχού Χατζή καί μέ τεντωμένο αύτί περίμενε
\ άκούση τήν λύση τοΰ αινιγματικού προβλήματος πού τύν τυραννοΰσε σέ
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δλο αυτό to διάστημα τής καταστάσεώς του. «Θ’ άγοράσης μια αρκούδα»,
τον συνεβούλευσε, «θά την συνηθίσης δέ νά ύποκλείνεται καί νά κουνά την
ουρά από τή χαρά της στο άντίκρυσμα τής φωτογραφίας τοΰ συντρόφου
σου, πού θά την κρεμάσης στον τοίχο τής κάμαρας πού θά έχης καί την
αρκούδα, μάλλον ν’ άγοράσης έναν πίθηκο πού θάταν εύκολώτερο δταν
τοΰ λες δείξε μου τον πατέρα σου νά πετιέται στη φωτογραφία καί νά κου
νά δλος χαρά στο άντίκρυσμα τοΰ συντρόφου σου· Τώρα σάν συνηθίση
καλά τό γύμνασμα αυτό δεν έχεις νά κόμης τίποτε άλλο εσύ, άλλά σάν παληός φίλος πού είσαι τοΰ συντρόφου σου θά περάσης έ'να πρωί άπ’ τό μα
γαζί του καί θά τοΰ παραγγείλης μιά οκά κρέας κι* επειδή εσύ θά βιάζε
σαι δήθεν, θά τον παρακάλεσης νά στείλη το κρέας στο σπίτι σου μέ τό
παιδί του καί θά κράτησης τό παιδί κοντά σου ώσπου νά έλΟη καί νά τό
γυρέψη ό πατέρας του. ’Εσύ μόλις τόν ιδής θά τοΰ είπής δτι ό γυιός του
γίνηκε μαϊμοΰ. Εκείνος δεν θά τό πιστέψη καί θά βρεθήτε μπλεγμένοι
στά δικαστήρια, οπότε τό δικαστήριο στις άποδείξεις επάνω πού θά τοΰ
προσαγάγης θά πεισθή κι’ έτσι θά κρατάς εσύ τό γυιό του κι’ αυτός τά
λεπτά του, νά δοΰμε μετανοεί ή δεν μετανοεί. “Ετσι καταστρώθηκε τό
σχέδιο κι’ δ Χατζής άφοΰ αγόρασε μιά μαϊμοΰ άρχισε νά την γυμνάζη
μπροστά στη φωτογραφία τοΰ συντρόφου του, ώσπου ήλθε μιά μέρα καί
τοΰ έλεγε : «Δείξε μου παιδί μου ποιος είναι ό μπαμπάς σου ;». Κι’ έβλε
πες την μαϊμοΰ νά πηδά στην φωτογραφία κ ι’ άπ’ τήν χαρά της νά κουνά
πόδια, χέρια καί ουρά. Κατόπιν τράβηξε στον σύντροφό του, πού δλος
χαρά τόν υποδέχτηκε. Παράγγειλε μιά οκά κρέας καί τόν παρεκάλεσε νά τό
στείλη μέ τό παιδί του στο σπίτι του καί τράβηξε ήσυχος έπιστρέψας στο
σπίτι δπου παραμόνευε τήν προσέλευσι τοΰ παιδιοΰ. Δέν άργησε νά φανή
τό παιδί καί μόλις τό είδε έκανε πώς τοΰ έπερνε τό κρέας καί τόν τράβηξε
μέσα στο σπίτι καί τόν κλείδωσε σέ μιά κάμαρα. Τοΰ κάκου περίμενε ό
σύντροφος τό γυρισμό τοΰ παιδιού του καί γεμάτος άνησυχία τράβηξε στοΰ
Χατζή τό σπίτι, χτύπησε μιά δυο φορές τήν πόρτα καί μόλις φάνηκε ό
Χατζής τοΰ είπε : «Βρέ σύντροφε, ποΰ είναι τό παιδί μου, δέν γύρισε άπ’
τήν ώρα πού σοΰ έστειλα τό κρέας;». «Σύντροφε», τοΰ άπαντά δ Χατζής,
«μέ μεγάλη μου λύπη σέ πληροφορώ πώς τό παιδί σου μετεβλήθηκε σέ
μαϊμοΰ κι’ αν θέλης νά πιστέψης στά λόγια μου, έμπα μέσα στήν κάμαρη
καί διές τον μέ τά μάτια σου». Στήν αρχή δ συνάδελφος νόμιζε δτι τόν
πείραζε, μά στο τέλος καταγανάκτησε καί στενοχωρημένος τοΰ λέει : «"Α
φησε συνάδελφε τ’ άστεΐα καί δέν γίνονται τόσο χοντρά, δώσε πίσω τό
παιδί αλλοιώο θά σέ μηνύσω. «Κάνε δτι σοΰ αρέσει» ήταν ή απάντηση τοΰ
Χατζή. Τέλος, βρεθήκανε κι’ οί δυό τους στο δικαστήριο, πού έπέμενε δτι
δ Χατζής δέν είχε δίκηο. Ό Χατζής παρουσιάζει γιά άπόδειξι καί τή μαϊμοΰ
καί σάν τής είπε : «Παιδί μου ποιος είναι δ πατέρας σου ;» ολοι ε’ίδαν
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νά πήδα στο συνάδελφό του καί να τον άγκαλιάζη κουνώντας την ουρά και
δεν μπορούσαν παρά να τον δικαιώσουν, δπως κι’ έ'γινε. Μά δεν τό χωρού
σε τό κεφάλι τοϋ συντρόφου πώς ήταν δυνατόν τό παιδί του νά είχε μεταβληθή σε μαϊμού καί στο δρόμο πια μή μπορώντας περισσότερο τοϋ λέει:
«Δώσ’ μου τό παιδί μου σέ παρακαλώ» κι’ ό Χατζής: «Καλά εσύ πώς μ’
έκανες νά πιστέψω εγώ πώς τά χρήματά μου μετεβλήθησαν σέ μέλι, έτσι
πρέπει νά παραδεχτής καί τή δική μου ά'ποψη»· Τελικά αγαπηθήκανε, επιστρέψανε 6 εις τοϋ άλλουνοϋ τά πράγματα (χρήματα καί τό παιδί) καί ζήσαν χαρούμενοι.
Ό

ή κ ό ρ η τ ο ο καί ο ί τρ ε ις ν έ ο ι γ ε ε τ ό ν ο ε .

'Ένας παπάς, τον παληό καιρό, είχε μιά πανέμορφη κόρη καί δεν
μπορούσε μέ κανένα τρόπο νά την πείση νά παντρευτή. ΤΗταν αδύνατο τό
πράγμα. ’Αντίκρυ απ’ τό σπίτι του καθόντανε τρεις νέοι ρωμαλέοι καί
υγιέστατοι μέ την οικογένεια τους. ’Αποφάσισε λοιπόν ό παπάς νά ρίξη
προς τά εκεί τά δίχτυα του καί χωρίς νά χάση καιρό προτείνει μιά μέρα
στην κόρη του νά πάη μ’ ένα άπ’ τά τρία παλληκάρια στά χωράφια νά θε
ρίσουν. 'Η κόρη μέ χαρά δέχτηκε κι’ άφοΰ μήνυσαν τό μεγαλύτερο αγόρι
νά έλθη ετοιμάστηκαν δλα, μέ φαγητά καί πιοτά καί ξεκίνησαν τό πρωί
μέ την ανατολή τοϋ ήλιου γιά τά χωράφια. Φτάσαν αυτού καί στρωθήκανε
μέ την καρδιά τους στη δουλειά. Έ ν τώ μεταξύ ό παπάς τρίβοντας τά χέ
ρια του μέ ανυπομονησία περίμενε τό γυρισμό των νέων γιά νά μάθη τά
κατορθώματα πού θά γίνονταν στά χωράφια. Περίμενε καί τό βραδάκι
ετοίμασε εκλεκτά φαγητά καί τούς περίμενε από λεπτό σέ λεπτό. Σέ μιά
στιγμή φτάσανε καί στρωθήκανε στο τραπέζι. Οί απαντήσεις πού έδινε
τό παιδί στον παπά, τον έκαναν νά καταλάβη πώς τίποτε τό σπου
δαίο δέν έγινε στο διάστημα ολόκληρης τής ημέρας. Μετά τό φαγητό τοϋ
πλήρωσε τό μεροκάματό του καί άφοϋ τον ευχήθηκε την καλή νύκτα τοϋ
έδωσε δρόμο. Τον ανίκανο καί ανίδεο έλεγε μέσα του: «Ντίπ ντουβάρι
γιά τό Θεό». Τήν άλλη μέρα δοκίμασε τήν τύχη του μέ τον μεσαίο νέο
κι’ ίσως έβγαινε τίποτε άπ’ αυτόν. Τί τά θέλης κι’ αυτός τά ίδια καί χει
ρότερα. Γύρισε άπρακτος. Φούρκα είχε πιάσει τον παπά καί δέν μπορούσε
νά ήσυχάση. Τέλος πέρνει πιά#τήν τελειωτική άπόφασι νά στείλη τήν κύρη
του μέ τον μικρότερο, πού σάν μικρός κάτι θά έκοβε τό μυαλό του. Τό
πρωί πετοϋνε τό δισάκι τους στον ώμο καί τραβάνε γιά τά χωράφια. Κο
λατσίζουν καί σέ λίγο όρχίζουν τήν δουλειά, αλλά ή ζέστη δσο πήγαινε καί
μεγάλα)νε κι* δ νέος άπ’ τον ίδρωτα έγινε μούσκεμα, έβγαλε καί πέταξε μακρυά τά ρούχα του κι’ έμεινε μέ τό πουκάμισο ποϋτανε κοντό. Στο σκύ
ψιμο λοιπόν βλέπει ή νιά κάτι νά κρέμεται στο κάτω μέρος τοϋ πουκαμισιοϋ τοϋ νέου. ’Από περιέργεια τόν πλησιάζει καί τον ρωτάει : «Δέ μοϋ
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λες σέ παρακαλώ παλληκάρι μου, ιί είναι αυτό ποΰ κρέμεται μέσ’ την που
καμίσα σου ;». «Μπασακτσής (σταχυά)», τής άπαντα 6 νέος, «για νά μαζεύη τ’ άπομεινάρια τών σταχυών». «'Ωραία τό σκέφτηκες αυτό νά τον
πάρης μαζί σου γείτονα, τ’ ά'λλα σου αδέλφια δεν φρόντισαν νά τον φέρουν
μαζί τους. Συνεχίζοντας τό θέρισμα ό νιος κι’ ή νιά διψάσανε και τραβή
ξανε στην κρΰα πηγή νά ποτιστούν καί νά δροσιστοΰν. Σέ λίγο λέει ή νιά
στο νιό : «Πότισε γείτονα τον μπασακτσή σου, καθώς είναι τώρα ζέστη».
Καί 6 νέος δροσίστηκε καί ζήτησε νά δείξη τον μπασακτζή καί τής νέας
κι’ έτσι δροσίζοντας τον δικό του, δρόσιζε μ’ αυτόν τον τρόπο και τής
νέας τόν μπασακτσή. Τό βράδυ σάν γυρίσανε πίσω, ό παπάς μέ πλάγιες
ερωτήσεις κατάλαβε περί τίνος πρόκειται καί σέ τί χρησίμευε ό μπασακτσης
ύποσχέθηκε δέ στην νέα νά τής άγοράση τό μπασακτσή μαζί μέ τόν κτή
τορά του. ΚΤ έτσι δ μικρότερος νέος τής γειτόνισσας σέ λίγο έγινε δ σύ
ζυγος τής κόρης τού παπά, πού ή χαρά του ήταν απερίγραπτη, διότι κατώρθωσε νά παντρέψη επί τέλους τήν κόρη του.
* 0 Μ υ λ ω ν ά ς xt* ή ά λ ε π ο ΰ .

Κάποιος μυλωνάς, πού είχε τόν μύλο σ’ ένα ρυάκι κοντά, δεν μπο
ρούσε νά ήσυχάση καθόλου άπ’ τήν ενόχληση πού τού έκανε ταχτικώτατα
κάποια πονηρή αλεπού πού κατέβαινε άπ’ τά γύρω μέρη καί τού ρήμαζε
κυριολεκτικές τ’ αλεύρι. Μιά ημέρα αποφάσισε μέ τά πολλά ν’ άγοράση
μια παγίδα νά τή στήση στο έξω μέρος τού μύλου, νά τήν πιάση καί νά
τήν σκοτώση τήν γρουσούζα. Τήν στιγμή πού έσκαβε τό λάκκο νά έμφα
νίζεται κι’ ή άλεποΰ απ’ τ’ άντικρυνό βουναλάκι καί σάν είδε άπησχολημένον τόν μυλωνά στο σκάψιμο, τόν ρώτησε ποιος ήταν ό λόγος κι’ έσκαβε
λάκκο καί πήρε τήν άπάντησι πώς πέθανε δ γυιός του κι’ άπεφάσισε νά
τόν θάψη στο λάκκο. Τόν συλλυπήθηκε ή κακομοίρα ή άλεποΰ, μά ενδό
μυχα χαιρότανε γιατί ήταν βραδάκι, θά κατέβαινε καί ξεσκάβσντας τόν
λάκκο θά εύρισκε τροφή σωστή γιά μάσσημα. Μά «άλλαι μέν βουλαί αν
θρώπων, άλλα δέ Θεός κελεύει» καί τό βραδάκι ή άλεποΰ μας πιάνεται μέ
τά τέσσερα μέσα στο λάκκο καί στην παγίδα. Χίλιες προσπάθειες νά φύγη
ήταν μάταιες καί τό πρωί σάν τήν βρήκε δ μυλωνάς άποφάσισε νά τήν
καθαρίση, μά μόλις τήν πλησίασε νά τήν σκοτώση άρχισε τά μιξοκλάμματα
καί μέ τήν υπόσχεση πώς θά τού'κανε ένα μεγάλο καλό κατώρθωσε νά γλυ
τώση άπ’ τό βέβαιο θάνατο. Μά κράτησε ή άλεποΰ τό λόγο της. Σ’ εκείνο
τόν τόπο κοντά βρισκόταν μιά μεγάλη πόλη κι’ είχε μάλιστα καί βασιληά
καί κατά σύμπτωσιν ό βασιληάς είχε κόρη γιά παντρειά καί ζητούσε κα
τάλληλο γαμπρό νά τήν παντρέψη. Δέν χάνει λοιπόν καιρό ή άλεποΰ κι’ ά·
μέσως βρίσκεται σάν προξενήτρα στο παλάτι κι’ άρχίζει νά έγκωμιάζη
μπροστά στο βασιληά τά σπουδαιότατα προσόντα πού είχε δ δικός της γαμ-
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προς μέ κοπάδια πρόβατα πάνω από δυο χιλιάδες, μέ σπίτια καί προ πάν
των παλάτια πού θά τά ζηλεύανε καί βασιληάδες ακόμα. Ό βασιληάς πα
ρασύρθηκε απ’ τά λόγια της καί την παράγγειλε νά φέρη τον γαμπρό νά
τον ίδή καί προσωπικώς ό βασιληάς καί νά γνωρίση από κοντά τά
τόσα πολλά καί καλά προτερήματα του. Τότε δεν χάνει καιρό ή άλεποΰ καί
τραβάει στον μυλωνά, χαιρετιούνται καί τοϋ εξιστορεί τά συμβάντα καί
δτι γίνεται γαμπρός τοΰ βασιληά, μονάχα νά έτοιμασθή για νά παρουσίαστή αύριο στο παλάτι τοϋ βασιληά καί προσωπικώς. Τον έδίδαξε ακόμα
τους τρόπους καί τά φερσίματα πού θά μεταχειριζόταν ό μυλωνάς μπροστά
στόν βασιληά. Τί νά κάμη ό μυλωνάς, μιά πού μπλέχθηκε στά δίχτυα τής
πονηρής αλεπούς, έβαλε τά καλύτερα μυλωνιάστικα ρούχα, το καλό πουκά
μισο καί καβαλλώντας ενα παληάλογο την άλλη μέρα ξεκίνησε νά συνάντηση
τον βασιληά βρίζοντας από μέσα του χίλιες φορές την τύχη του πού συ
νάντησε την αλεπού. "Αμα φτάσανε λίγο έξω απ’ τήν πόλη, κατεβάζει τον
μυλωνά απ’ τ’ άλογο τον κυλά δυό-τρείς φορές στο βούρκο καί στή λάσπη
δίνει μερικές κλωτσιές τ’ άλογο πού εξαφανίστηκε καί τρέχει νά ειδοποίηση
στο βασιληά πώς ό νέος γαμπρός έπεσε στά νερά καί στις λάσπες, νά στείλουνε ρούχα καί στρατό νά τον υποδεχτούνε γιατί πραγματικά ήταν ντροπή
νά πατήση σ’ ενός βασιληά τό σπίτι ένας κακοντυμένος άπ’ τήν κορφή ως
τά νύχια. Τά πέρνει όλα ό'σα γράψαμε πάρα πάνω κι’ ένα βασιλικό άλογο
μαζί μέ μερικούς στρατιώτας, φτάνει στον μυλωνά, τον εξαναγκάζει ν ' άλλάξη ρούχα καί νά καβαλλικέψη τ’ άλογο καί νά τραβήξουν γιά τό παλάτι.
Μόλις τόν άντίκρυσε 6 βασιληάς μέ μεγάλη ευγένεια τον καλοσωρίζει, τον
πέρνει στ’ ανάκτορά του, τού προσφέρει τά καλλίτερα κεράσματα, πού
ούτε καί στον ύπνο του δέν τά είδε ό κακόμοιρος μυλωνάς, έμεινε δέ κατενθουσιασμένος άπ’ τά λόγια τού μυλωνά τόσο πολύ καί ό οποίος πή
γαινε βέβαια μέ τό πρόγραμμα τής αλεπούς, ώστε άποφασίστηκε οί αρρα
βώνες νά γίνουν μαζί μέ τούς γάμους. Φάγανε, γλεντήσανε, αφού πρώτα
κάνανε έναν Ονειρεμένο γάμο σέ πλούτη καί σε μεγαλεία καί τελικά αφού
μείνανε μιά-δυό μέρες στά πεθερικά στ’ ανάκτορα, αποφάσισαν νά τραβή
ξουν μέ τό καλό στ’ ανάκτορα τού γαμπρού. Τάγμα ολόκληρο διατέθηκε
γιά τήν περιφρούρηση καί γιά τήν τιμητική συνοδεία στο καινούργιο βασι
λικό νυφικό ζευγάρι. Τραβούσε πάντα μπροστά ή αλεπού ξανοίγοντας
δρόμο καί πείθοντας τούς βοσκούς νά λένε στά στρατεύματα πού έρχονταν
πώς είναι τά πρόβατα τού μυλωνά καί τωρινού βασιληά. ’Έτσι καί γίνηκε.
Κάθε στρατιώτης πού ρωτούσε τούς τσοπάνους έάνήσαν τού μυλωνά (βασιληά)
τά πρόβατα έ'περνε καταφατική άπάντησι. Σέ λίγο, σέ κάποιο ύψωμα
διακρίνουν ένα ξωτικό παλάτι πού τό κρατούσε κάποια Κυρά. Τρέχει ή
αλεπού τήν προκάνει καί τήν πείθει νά τήν ρίξη μέσα στο πηγάδι γιά νά
μή τήν ίδούν τά στρατεύματα πού τάχα ερχόντουσαν από πίσω γιά νά τήν
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πιάσουν νά την δέσουν καί νά την πάνε στο βασιληά. Την πείθει καί δί
νοντας της μιά τήν πετάει μέσ’ στο πηγάδι. Μόλις φθάσανε στο παλάτι
μπροστά τά στρατεύματα σάστισαν πού έβλεπαν τέτοια μεγαλεία καί για
νά ευχηθούν στο ανδρόγυνο τό βασιλικό νά ζήσουν πολλά χρόνια ρίχνανε
κι’ από μιά πέτρα μέσα στο πηγάδι κι’ έτσι σκοτιόσανε καί τήν Κυρά τού
παλατιού κι’ 6 μυλωνάς έζησε καλά κι’ εμείς καλλίτερα.
‘Ο Γ ι ά ν ν η ς ό μ ,π * κ ά λ η ς κ ι ’ ή γ ε ι τ ά ν ι σ ο ά τ ο υ ή χ ή ρ α .

Μιά φορά κι’ ένα καιρό ήταν σέ κάποιο χωριό ένας μπακάλης πού λε
γόταν Γιάννης κι’ αντίκρυ απ’ τό μπακάλικό του βρισκόταν κάποια γειτόνισσα μέ τον άνδρα της πολύ όμορφη καί πού ό Γιάννης τήν ορέγονταν.
Δεν πέρασε πολύς καιρός κι’ δ άνδρας τής γυναίκας πέθανε καί τον θάψα
νε μέ τό καλό κι’ έμεινε ή χήρα πολύ νέα. Τώρα ό Γιάννης έσπαζε τό κε
φάλι του καί σκεφτόταν μέ τί τρόπο θά μπορούσε νά καταφέρη τή χήρα
γιά νά τήν κάνη δλότελα δική του. 'Η χήρα πού αγαπούσε πολύ τον άνδρα
της είχε συνήθειο πιά κάθε πουρνό πρωΐ-πρωί χαράματα νά τραβάη στό
λάκκο (στον τάφο) τού άνδρός της καί νά κλαίη σκούζοντας τ’ όνομά του.
'Ο κατεργάρης ό Γιάννης δέν χάνει καιρό καί πηγαίνει κι’ ανοίγει ένα
λάκκο πίοω άπ’ τον τάφο τού άνδρός της καί τύν γεμίζει μέ κλαδιά πολλά
τόσο μαστορικά πού γελούσε καί τό προσεκτικώτερο μάτι. Ή χήρα συνέ
χιζε τακτικώτατα νά τραβάη κάθε πρωί γιά τό νεκροταφείο καί νά κλαίη
τού άντρός της τό χαμό. Ό Γιάννης μας λοιπόν μιά μέρα ξυπνά πολύ νω
ρίτερα άπ’ τήν χήρα καί τραβάει καί κρύβεται στό λάκκο πίσω άπ’ τό
μνήμα τού άντρός τής χήρας. Σέ λίγο καταφιθάνει κι’ ή χήρα μέ σκεπα
σμένο τό πρόσωπο καί ταπεινά άρχινά τά κλάμματα καί νά οδύρεται καί
νά λέγη : «ΚΓ εμένα πού μ’ άφησες άντρούλη μου ;» καί σέ λίγο άκούει
μιά χαμηλή φωνή ν’ άπαντάη : «Στού Γιάννη τού μπακάλη αντίκρυ». ’Α
πόρησε ή χήρα καί σταυροκοπήθηκε. Τί μήπως ακούσε άλλοιώτικα, μήπως
παράκουσε καί άντιλήφτηκε αυτά τά λόγισ; Δέν μπόρεσε ή κακομοίρα
νά τό έξηγήση καθόλου. Τήν άλλη μέρα συνέβησαν τά ’ίδια καί έπαναλήφτηκε αυτή ή δουλειά αρκετές φορές. Τότε νομίζοντας ότι ήταν θέληση τού
άποθανόντος άντρός της καί ΐίεϊκή συνάμα, σηκώνεται καί τραβάει στον
Γιάννη τον άντικρυνύ μπακάλη καί τού εξιστορεί τό παραμύθι πού ό ’ίδιος
μέ τό κατεργαρίστικο μυαλό του γέννησε, λέγοντάς του πέος αυτό κι’ αυτό
κι’ ότι μέ διατάζει δ νεκρός νά ελϋω κοντά σου καί νά γίνω δική σου. Ό
Γ ιάννης ό'μως σάν ακούσε αυτά τά λόγια κόρωσε κΓ άναψε κι’ έγινε έξω
φρένων : «Τί λες βρέ κυρά μου ; Εμένα πού μέ βλέπεις είμαι άντρας παντρεμμένος μέ φαμελιά ολόκληρη, ταιριάζουν τέτοια πράγματα σέ μένα καί
σ’ αυτή μου τήν ήλικία ;» ’Έπειτα μαλακώτερα καί γλυκύτερα πρόσθεσε:
«”Ελα πάλι θά σέ πάρω κοντά μου κΓ ας τρως μιά μπουκιά ψωμί. Ξέρε
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το καλά δμως, τό κάνω για χατήρι τοΰ πεθαμένου καί συχωρεμένου φί
λου μου!».
35άν ψ έμ .μ .α τ» κ α ί βάν ά λ ή θ ε ε * π » ρ α μ .ύ θ (« .

Μια φορά και ένα ζαμάνι ήταν ένας τσοπάνος σέ κάποιο χωριό. Δού
λεψε δέκα χρόνια κατά σειρά κι’ άμα συμπλήρωσε τά δέκα είπε τ’ αφεντι
κού του νά τοΰ δώση τό λογαριασμό του καί νά πάη νά βρή την τάχη του.
Τ’ αφεντικό του τον πλήριοσε γιά τά δέκα χρόνια δουλειάς 10 γρόσια. Ό
τσοπάνος, ένας αθώος καί αγαθός άνθρωπος, πήρε τά 10 γρόσια καί τρά
βηξε νά βρή τό κισμέτι του. ’Έφτασε σέ μιά χώρα που υπήρχε κόσμος
πολύς, μαγαζιά γεμάτα εμπορεύματα, αλλά δεν ήξερε τί ήσαν αυτά. Περ
νώντας από ένα ψιλικατζίδικο, είδε νά πουλοΰν μέσα σέ ανοιχτά κασόνια
χϋμα καί με τη σέσουλα. Έπλησίασε καί ρώτησε : «Τ’ είναι αυτά δώ μέσα
στά κασόνια;» «Αυτό πιπέρ, αυτό στίψ, αυτό σόδα, αυτό θυμίαμα». «Καί
τί τά κάνουν αυτά ;» «Νά τό πιπέρ τό βάζουν στο φαγί, τό θυμίαμα τό
καίγουν σιό Θεό κι’ ότι ζητήσουν τους τό δίνει». «’Ά . .. νά π’ αυτό δώμ’
καί μένα μπάρμπα». Κι’ έβγαλε τά δέκα γρόσια καί τά έδωσε. Τοΰ γέμισε
ένα μεγάλο χουνί σουβλερό καί τοΰ τό έδωσε. Ό τσοπάνος έτράβηξε πάνω
στο πιο ψηλότερο βουνό, άναψε μιά μεγάλη φωτιά κι’ έ'ρριξε τό θυμιάμα
επάνω. Ή καπνιά ανέβηκε μέχρι τά επτά ουράνια. Φαίνεται δ καλός Θεός
μοσκήστικε τό θυμιάμα, είδε τον άνθρωπο καί τή φωτιά κ α ί. . . κατέβηκε
μπροστά του σάν γέροντας: «Τί θέλεις καλόπαιδο νά σέ χαρίσω γ ι’ αυτή
τή θυσία π’ έκανες ;» Ό απλός τσοπανάκος μέ μιά αθώα ψυχή έτραύλισε :
«Θέλω μιά καλή γυναίκα. . . παπποΰ. . .». «Α”. ..» έκανε ό καλός Θεός.
«Πολύ δυσεύρετο πράμα μέ ζήτησες. Γιά νά σέ πώ νά καταλάβης οι καλές
γυναίκες μέσα σέ ούλο τον ντουνιά είναι τρεις. . . Μνιά αύ'ρι θάναι πεθααένν’ , ή άλλη είναι παντρεμμένν’ κΓ ή τρίτη πόψα άρραβωνιάζεται. Μά
σύ τράβα εκείνο εκεί τό δρόμο καί θά μπής σ’ ένα χωριό, όπου βραδυαστής εκεί νά πλαγιάσης». ΚΓ έγινε άφαντος. Ό τσοπάνος πήρε τήν κάππα
του, τήν τσάντα του, τό ραβδί του, πάγη καί πάγ’ δρόμο πέρνει δρόμο
αφήνει. Μόλις έσκοτείνιασε έφθασε σ' ένα ό'μορφο χωριό. Κανένα δέ γνώ
ριζε. Ποϋ νά πά ποϋ νά πά, βρήκε μιά αυλή (υπόστεγο) κΓ όπως ήταν
κουρασμένος πλάγιασε πλάγι στην πόρτα τοΰ σπιτιού καί κοιμήθηκε. Κείνο
τό βράδυ γινότανε στο σπίτι προξενειά γιά τό κορίτσ’ τοΰ σπιτιού μ’ ένα
πλούσιο παλληκάρι. Μά οί προξενητάδες έγύρευαν τράχωμα πολλά φλουριά
κΓ ό πατέρας έδυσκολεΰετο νά τά βρή γιά νά δώση, ώσπου τόσο θύμωσε
πού τούς έδιωξε κακήν κακώς. Ή κόρη άρχισε νά κλαίη : «Μή κλαίς κο
ρίτσι μου», τής είπε ό μπαμπάς. «Αύρι, όποιον συναντήσω πρωί-πρωί
μπροστά μου, θά σέ τον δώσω γιά άνδρα σου» (έτσι τον φώτισε δ Θεός).
Καί. . . μόλις τό πρωί κατέβηκε τή σκάλα, άνοιξε τή πόρτα κ α ί. . . βλέπει
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ένα μαντράχαλο ξαπλωμένο πέρα-πέρα νά κοιμάται. Πήγε, τον κτύπησε με
τό ποδάρ’ τον ξύπνησε: «Σήκω άπάν’», τον είπε. Αυτός σηκώθηκε, τον
πέρνει άπ’ τό χέρι καί ανεβαίνουν τά σκαλιά : « ’Έλα. . . θυγατέρα, νά αυ
τός 6 άνθρωπος ένε τό κισμέτι σου (τύχη), από σήμερα ένε άνδρας σου
κι’ αυτή ενε γυναίκα σου», τον είπε. Σέ λίγες μέρες έγινε ό γάμος. Έ ν τώ
μεταξύ πεθερός καί πεθερά πέθαναν. Μά 6 τσοπάνος γιά δουλειά καί οικο
γένεια μερχαμπάρ. ’Ιδέα δεν είχε καί ή γυναίκα του ποτέ δέν τοΰ είπε
γιά δουλειά. Δούλευε αυτή καί τον τάγιζε, αλλά τά έτοιμα φεύγουν καί σε
λίγο έμειναν νηστικοί καί ελεεινοί. Ή γυναίκα του σέ λίγο καιρό είδε δτι
δλα τελείωσαν. ’Άνοιξε τό σεντούκι της καί έβγαλε από μέσα ένα (τσεβρέ)
χρυσοκέντητο εργόχειρό της, πού τό κέντησε ή ίδια γιά πολλά χρόνια. Καλεΐ τον προκομένο άνδρα της καί τοΰ λέγει: «Αύρι κάτω στή χώρα γίνεται
παζάρι, παγαίνουν κόσμος πουλάν καί αγοράζουν, πάρε κι’ εσύ αυτό τό ερ
γόχειρό μου (τσεβρέ) καί πάνε νά τον πουλήσης· Πρόσεξε δμως ένα πράγμα
μή τό ξεχάσης. Δέ θά πής τιμή αν σέ ρωτήση κανείς αγοραστής, παρά
μόνο θά τοΰ πής δ τ ι: δσο είναι ή αξία του». Μαζί μέ άλλους κατέβηκε
κι’ αυτός στο παζάρι. Έκεΐ τό τριγυρνοϋσε δεξιά αριστερά, μά κανένας δέν
τον ρώτησε. Κεΐ δπως πού γυρνοΰσε τον σταμάτησε ένας όβρηγιός (Ε 
βραίος): «Πόσο τό πουλάς;» τύν ρώτησε. «Νά δσο ένε ή άξίγια του»,
είπε. «Νά σέ δώσω 5 γρόσια α α». «'Όσο είναι ή άξίγια του» έλεγε. «’Έ ,
νάσ’ δώσω δέκα α α», τοΰ έλεγε. «'Όσο ένε ή άξίγια του», άπαντοϋσε 6
τσοπάνος. Ό Εβραίος θάμβωσαν τά μάτια του δταν τό καλοκύτταζε. Κει
μήλιο—θησαυρός ολόκληρος. «Νά σέ δώσω ω ω 1 φλουρί». «'Όσο ένε ή
άξίγια του». «Νά σέ δώσω 2—5—-10—20—50». Καί κάθε τόσο αυτός συ
νέχιζε τό συνηθισμένο τροπάριο. «"Οσο ένε ή άξίγια του». Καί τφ δντι ή
άξια του ήταν άμύδητη—κολοσσιαία. Παράστηνε τον ουρανό μέ τ’ άστρα,
τή στεριά, πόλεις, χωριά, τή θάλασσα μέ τά ψάρια, θησαυρός πραγματικός
άνεκτίμητος. « Έ , νά σέ δώσω 200—300—500—1000 φλουριά ;». ’Αλλά
αυτός κρατοΰσε τό συνηθισμένο σκοπό. «'Όσο ένε ή άξίγια του». «ίΝά σέ
δώσω ένα έκατομμύριο ; 2—3 —5» κ.λ·π., μά αυτός τό χαβά του, ώσπου
βράδυασε κι’ άρχισε νά διαλύεται τό παζάρι καί νά φεύγη ό καθείς στό
μέρος του. Ό τσοπάνος κι’ αυτός μαζί μέ τούς άλλους ξεκίνησε άπραχτος
νά πάγη σπίτι του. Ό έξυπνος δμως Εβραίος κατάλαβε πού ήτσν άνισόρροπος καί άπεφάσισε νά τον άκολουθήση, νά βρή, νά γνωρίση τούς συγγε
νείς του κι’ άπ’ αυτούς νά τό άγοράση. Ό τσοπάνος μπροστά καί ό Ε 
βραίος (Βριγιός) κατόπι. Τον παρακολουθούσε νά μή χάση ένα τέτοιο ερ
γόχειρο άμυθήτου άξίας, τό όποιο πάση θυσία έπρεπε νά τό άγοράση. Στό
δρόμο πηγαίνοντας ό τσοπάνος μέ έναν άλλο καβάλλα στό γάιδαρο, είδε
τό εργόχειρό του στά χέρια του : « ’Έ, (άρκαντάς) κάμνε (τράμπα) άλλαγή
νά σέ δώσω τό γάιδαρο καί νά μέ δώσης αυτό πού βαστάς ;». Καί τό έδωσε
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καί πήρε το γάιδαρο. Ό Βριγιός που παρακολουθούσε πιάνει τον αγορα
στή, κάνει συμφωνία μαζί του καί αγοράζει τό εργόχειρο σέ πολύ εξευτε
λιστική τιμή. Άλλα ό 'Οβριγιός κάνει χίλιες δυο σκέψεις, θέλει να μάθη
από ποϋ τό πήρε τό εργόχειρο, ποιος τοϋ τό έδωσε, ίσως είχε καί ανώ
τερα να τ’ άγοράση κατ’ ευθείαν από τούς σπιτικούς. Καί εξακολουθεί νά
τον παρακολουθεί. Δέ βάσταξε όμως πολλή ώρα καί νά άλλος έξυπνος στο
δρόμο, πού κρατούσε στα χέρια του ένα πλουμιστό πετεινό. Λέγει στον
τσοπάνο: « ”Έ . . . πατριώτ’ κάνμε τράμπα; νά σέ δώσω τό πετεινό νά
μέ δώσης τό γάιδαρο;». Δέχτηκε, πέρνει τό πετεινό καί δίνει τό γάιδαρο.
Τώρα ό Εβραίος κατάλαβε δτι ήταν ανισόρροπος. Μά κεΐ πού πήγαιναν
τον πλεύρισε άλλος μάγκας μέ ένα πλατύγυρο ψαθένιο καπέλλο στο κεφάλι:
« Έ , πατριώτ’ μέ δίνης τό πετεινό νά σέ δώσω τό καπέλλο αυτό ;». Δέχτη
κε, έδωσε τον πετεινό καί πήρε στο κεφάλι του τό ψαθένιο καπέλλο. Ό
Εβραίος όλο καί παρακολουθεί αυτά τά γεγονότα καί τρίβει τά χέρια του
από τή χαρά του. Δέν βάδισαν ό'μως αρκετά, διαβαίνοντας ένα γεφύρι κάτω
του πού περνούσε ορμητικό ποτάμι, εφύσηξε δυνατός αέρας καί τό πλατύ
γυρο καπέλλο τού τσοπάνη έκανε φτερά κ’ έπεσε μέσα στο ρέμα καί χά"
θηκε. Ό πονηρός τότε Εβραίος έβγαλε τό χρυσοκέντητο εργόχειρο καί
πάγει τον πιάνει άπ’ τ’ αυτί : «Ρέ ζουρλέ, γι’ αυτό σ’ έδωσα εκατομμύρια
καί δέ μέ τόδωσες καί τό έδωσες καί τό αντάλλαξες μ’ ένα παληογάϊδαρο».
«"Ε, είπε ό τσοπάνος, τόση ήτο ή αξία του. . .». «Καλά, έπειτα άλλαξες
τό γάιδαρο μέ ένα πετεινό Τόση ήταν ή αξία του. Καί καλά. . . τον πε
τεινό τον άλλαξες μέ καπέλλο καί τό καπέλλο τό πήρε ό άνεμος. Δέν μού
λές βρέ χαμένε, πώς θά πας σπίτι σου; Τί θά πής σέ κείνην πού σέ τό
παρέδωσε; Πώς θά τό δικαιολογήσης νά μή σέ διώξ’ άπ’ τό σ π ίτι;» «Τί ;
είπε ό τσοπάνος. Θά μέ διώ ξ.. . μόνο αυτό δέν γίνεται. . .». « ’ Εγώ. . . αν
δέ σέ διώξ’ δ'λη μου τήν περιουσία θά σέ τή χαρίσω, αλλά . . . αν σέ διώξ’
θά πάρω τήν γυναίκα σου σκλάβα μου», είπε ό Εβραίος (μέ σκοπό νά
τήν πάρη σκλάβα του νά τού κεντά τέτοιου είδους εργόχειρα). «Δέχεσαι ;».
«Δέχομαι!» είπε ό τσοπάνος. «Ναί, αλλά θά πάρουμε μαζί μας καί τό
Καδή νά βρεθή μάρτυς» (νά στερεώση καλλίτερα τή δουλειά του δ πονηρός
Εβραίος). Πέρνοντας λοιπόν καί τον Καδή καί αφού εξηγήθηκαν άμφότεροι ξεκίνησαν τώρα καί οί τρεις γιά τό σπίτι τού τσοπάνου. Ή γυναίκα
του όταν τούς είδε τούς ύπεδέχθη μέ καλωσύνη καί προ παντός τον άνδρα
της. Τούς καλοσώρισε καί πρόσφερε καιθίσματα νά άναπαυθοΰν, χωρίς
καμμιά ταραχή τών ξένων προσώπων. 'Ο Εβραίος τότε ρώτησε τήν γυ
ναίκα : «Αυτό τό . . . άνδρα σου είναι ;». «Ναί, άνδρα μου είναι, είπε ή
γυναίκα. Καλό άντρωπο». “Έπειτα βγάζει τό εργόχειρο καί τό έδειξε.
«Αυτό δικό σου είναι ;» «Ναί», είπε ή γυναίκα τού τσοπάνου. «Δέν ξέ
ρεις, τού έδωσα 20 εκατομμύρια νά τό αγοράσω. . · καί δέ μέ τόδωσε καί
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to αντάλλαξε μέ ένα ψωριάρικο γάιδαρο». «Τόση ήταν ή αξία του, είπε ή
γυναίκα. ’ Εγώ τον παρήγγειλα δση είναι ή αξία του». «Μά καλά τό γαϊ
δούρι τό ά'λλαξε μέ ένα πετεινό !» είπε ό Βριγιός. «Πολύ καλά έ'κανε γιατί
μάς χρειάζονταν ένας πετεινός νά μάς ξυπνά». (Ό Καδής όλο καί έγραφε
τό ότι ομιλούσαν). «Μά καλά τον πετεινό τον άλλαξε παρακάτω μέ ένα ψά
θινο καπέλλο». «Πολύ καλά έκανε, χρειαζόταν νά μην τον καίη ό ήλιος»,
άπήντησε ή συνετή γυναίκα. Ό Εβραίος τά χρειάστηκε. Σάν τί γυναίκα
είναι αυτή, είπε καθ’ έαυιόν. Βασίζεται όμως στην τελευταία κατηγορία
καί λέγει μέ ψυχικό πόνο: «Μά καλά κυρά καί τό ψαθάκι περνώντας από
γεφύρι ό άνδρας σου τού τό πήρε ό αέρας καί χάθηκε μέσα στο ορμητικό
ποτάμι». «Αυτό κύριέ μου είναι σφάλμα δικό μου, πού ξέχασα νά τού δώ
σω μιά κορδέλλα νά τό δέση στο λαιμό του. Ό Καδής τον άρπαξε τότε
άπ’ τον γιακά καί τού λέγει: «Μουσίκο. . . έ χ α σ ε ς » . Καί κάνει τά συμ
βόλαια παραδόσεως ολοκλήρου τής περιουσίας του στον τσοπάνο καί υπέ
γραψαν επίσημο παραχωρητήριο άπάσης τής περιουσίας τού Εβραίου.
’Αλλά καί ό Εβραίος δέν έπεσε έξω. Τό εργόχειρο πουλήθηκε σέ μυθική
αξία στήν πόλι στο παλάτι κάποιου βασιληά. 'Ο τσοπάνος, κάτοχος πλέον
μεγάλης περιουσίας καθόταν καί. . . απολάμβανε σ’ όλη του τή ζωή μέ
τή φρόνησι τής εξαιρέτου καί σπανίας γυναικός, πού ήταν ή μία από τις
τρεις στήν ύφήλιο.
Ά γ . Ν ιχ ό λ ιχ :, ό Π ρ ο φ ή τ η ; κ α ί ό Χ ω ρ ικ ό ; .
Στά παλιά χρόνια ζοΰσε ένας χωριάτης πού γιώρταζε μέν πάντοτε μέ
μεγάλ’ εύλάβεια τον 'Αγ· Νικόλα, διάβαζε τό τροπάρι. «Κανόνα πίστεως...·
καί εικόνα πραότητος», μά τού "Αγ. ’Ελιά, πάχαινε στο χωράφ’ καί εργα
ζόταν. Μιά μέρα περνούσε δ "Αγ. Νικόλας μέ τον Προφήτη Ή λία καί είδαν
στο χωράφι τού χωρικού νά κυματίζη στον αέρα τό σιτάρι μέ μεστωμένα
στάχυα. «Τί μεγαλείο σιτάρι πού θά γίνη αυτό τού χωρικού.» «Είναι κα
λός, ευσεβής», είπε ό "Αγ. Νικόλας. «Ναι άπεκρίθη δ Προφήτης Ήλίας,
θά δής τί έχει νά θερίση. θά τού στείλω αστραπή καί χαλάζι νά τό κατα
στρέψω, νά μάθη νά σέβεται, νά εύλαβήται καί τον Προφήτη Ή λία,» είπε.
Λογοφέρανε μιά μικρέ) συζήτησι γιά τό ζήτημα αυτό, μά ό "Αγ. ’Ελιάς
δέν αστειευόταν. Μόλις χαριστήκανε τρέχει δ "Αγ. Νικόλας στο χωρικό πού
τον προστάτευε καί τού λέγει. «Κάνε ότι κάνεις νά πωλήσης τό σιτάρι σου
στον παπά τής ’ Ενορίας τού Προφήτου Ήλιού, γιατί θά ρίξη χαλάζι καί
θά καταστραφή. 'Ο χωρικός πήγε, βρήκε τον παπά τής ’Ενορίας Προφήτου
Ή λιού καί τόν κατέπεισε ότι είχε μεγάλη ανάγκη καί άναγκάζετο νά τό
πωλήση πριν τού θέρους. Συμφώνησαν τήν τιμή πήρε τά λεφτά καί τήν
άλλη μέρα ξέσπασε θεομηνία, κακό, αστραπές, κατακλυσμός, χαλάζι καί τό
χωράφι καταστράφηκε εντελώς. Τήν δίλλη μέρα περνούσαν πάλι δ "Αγ. Νι·
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κόλας μέ τον Προφήτη Ήλία. «Βλέπεις, λέγει ό Προφήτης Ήλίας τί το
έκανα το χωράφι τον χωρικόν ;». « Ά I είπε ό Ά γ Νικόλας, το χωράφι
δεν είναι τοϋ χωρικού, είναι τοΰ παπά τής Ενορίας σον. Τό πούλησε δ
χωρικός, έλαβε ανάγκη πριν λίγες μέρες καί πήρε τα λεφτά». «Π ώ.., πώ.··
είπε δ Προφήτης Ή λίας, μιά ποΐι έκανα τδ κακό θά τδ επαναφέρω πιο
καλλίτερο». Κουβέντιασαν λιγάκι καί άπεχωρίσθησαν. 'Ο "Αγ. Νικόλας
πάγη στο χωρικό καί τοϋ λέγει : «Πάνε πλέρω τον παπά καί πάρε πίσω
τό χωράφι σου, γιατί θά γίνη ανώτερη εσοδεία». Τρέχ’ δ χωρικός στον
παπά καί τοϋ λέγει : «Πάτερ, λυπήθηκα για την καταστροφή τοΰ χω
ραφιού πού έγινε καί ήλθα νά πάρω πίσω τό χωράφι μου. ’Αλλά τά
μισά λεφτά θά σε δώσω γιατί τά ξώδιασα. Είχα μεγάλη ανάγκη». Ό πα
πάς κατευχαριστημένος παρέδωσε τό καταστραφέν χωράφι στο χωρικό.
Μιά ευνοϊκή βροχή πλούσια πότισε τη γη καί τδ καταστραμένο σιτάρι
άρχισε νά ζωογονήται καί νά άπολύη νέους βλαστούς μέ καρποφόρα στάχυα καί σέ λίγα χρονικό διάστημα άρχισαν νά χρυσίζουν καί βαρυκοποΰσαν
μεστωμένα. Έ ν τφ μεταξύ περνάνε πάλι δ "Αγ. Νικόλας καί δ Προφήτης
Ήλίας. «Βλέπεις Ά γ . Νικόλα τό χωράφι τον παπά πώς προοδέυσε καλλί
τερα από π ριν;» «Ναι είπε δ "Αγ. Νικόλας, δ χωρικός λυπήθηκε τον κακόμοιρο παπά καί τοΰ πήγε πίσω τά λεφτά καί νό χωράφι είναι τοΰ χωρι
κού»· «Υπομονή είπε ό Προφήτης Ήλίας, θά τον τιμωρήσω όπως τοΰ
αξίζει, θά ξεπατώσω τίς στιβάδες (θυμωνιές) ν’ άλωνίζη δσο θέλει καί νά
καρπωθή ένα μόνο κιλό.» «Κακή δουλειά», είπε καθ’ εαυτόν δ "Αγ. Νικό
λας, καί αμέσως πάγη στο χωρικό. «Ά κου, τοΰ λέγει. "Οταν θά άλωνίζης
νά μή θέτης περισσότερο από ένα δεμάτι.» Ό χωρικός άρχισε νά άλωνίζη
κάθε δεμάτι, έπερνε καί ένα κιλό. Γέμισε τής αποθήκες καί έκτισε καί και
νούργιες. Περνώντας καί πάλι ό "Αγ. Νικόλας μέ τον Προφήτη Ή λία, ρώ
τησε δ Προφήτης Ήλίας. «Τί πολλές αποθήκες έκτισε δ χωρικός;» «Είναι
γεμάτες σιτάρι είπε δ "Αγ. Νικόλας.» «Τί ; Πώς έτσι ;» Ήρώτησε ό Προ
φήτης Ήλίας. «'Όταν αλώνιζε, αλώνιζε ένα, ένα δεμάτι καί από κάθε δε
μάτι έπερνε ένα κιλό σιτάρι. «Α !... "Αγ. Νικόλα, εσύ τον πληροφορούσες
καί τον προστάτευες μά στάσου εγώ τον χωρικό θά... τον διορθώσω .»· Ό
Ά γ . Νικόλας βλέποντας τό πραγματικό θυμό τον Προφήτου Ήλιοΰ
πάγη στο χωρικό καί τοΰ λέγει; «Αύριο τοΰ είπε ν’ άγοράσης μιά μεγάλη
λαμπάδα ίσα μέ τό μπόι σου καί ένα μικρό κερί καί θά πας στήν Εκκλη
σία τοΰ Προφήτου Ήλιοΰ, ν ’ άνάψης τήν μεγάλη λαμπάδα στον "Αγ. Ε 
λιά καί τό μικρό κερί σέ μένα,» τον συμβούλεψε ό "Αγ. Νικόλας. Τήν επο
μένη δ χωρικός μέ τήν μεγάλη λαμπάδα καί τό μικρό κερί τον αντάμωσαν
μετεμφιεσμένοι δ "Αγ. Νικόλας καί δ Προφήτης Ήλίας. «Ποΰ πας ;» τον
ρώτησαν δ "Αγ. Νικόλας καί δ Προφήτης Ήλίας. «Νά πάγω αυτή τή λα
μπάδα νά τήν ανάψω στον Προφήτη Ή λία πού μέ ευεργέτησε τό χωράφι
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μου. Κατεστράφη εντελώς και ή μεγάλη του χάρι μέ τά εδωσε διπλά...» «Τδ
μικρό κερί για ποιόν είνε ;» «Α ! αυτό είνε για τον °Άγ. Νικόλα...» άπήντησε άφελώς καί τράβηξε τό δρόμο του. «Ε... λοιπόν Ή λία, βλέπης ότι
αδίκως τον κατατρέχεις τό χωρικό ;» ’Από δώ καί πέρα τελείωσε ή υπόδε
σις χωρικού όπου ό Προφήτης Ή λίας κατεπραΰνδη καί τον άφησε ήσυχο
μά καί δ χωρικός έλαβε ύστερα τά μέτρα του για τον Προφήτη Ή λία.
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΕΙΣ ΣΑΜΜΑΚΟΒΙΑΝΗΝ ΑΙΑΛΕΚΤΟΝ
Τ ή ς εχ τρ α ς τά

κ«κά.

Καποτέ κι’ ένα καιρό γήνταν δυο πλούσιοι γειτόν’· Ό ένας γεΐχε τρία
παλλκάρια. 'Ο άλλος γεΐχε ένα κορίτσ’ μονάχο. *0 ένας τον άλλονε οί πλού·
σιοι λογιάζονται πέ τή γκόχ’ τού ματιού ντους. Δουλεύγανται, μάχανται,
ένας τον άλλονε. Τό γήφερε 6 διάβολος καί γάπσε τό ένα παλλκάρ’ τή ενού
τό κορίτσ’ τ* άλλουνοΰ. Τό παλκάρ’ φοβούντου τον μπαμπά ντου. Λόγιαζε
δ μπαμπάς τό παιδί καί τήγντου. «Μπρε παιδίμ’ , λέγει ντο, τ’ έχ’ς ;» «Δεν
έχω τίπτα», λέγ’ τό παλλκάρ’. «’Έχ’ς, λέγ’ κάτι καί χάλασες». «Μπρε μπα
μπά, λέγ’ , γαπώ τό κορίτσ’ τή γείτονά μας»· «Μπρε τί γεΐπες, λέγ’, αύτηνού τή κέρατά τό κορίτσ’ γαπάς, τή εχτρού μας». Κατέβασ’ άστρα πέ τό ου
ρανό, δέ γήδελε νά τό κοιτάζ’ στα μάτια. Τό παιδί πέδαινε πέ τό καημό
ντου. Πέρασε κανείνα δυο μήνες. Τό δεύτερο παλλκάρ’ γάπσε τό κορίτσ’.
Τά γίδια, τό γεΐπε στο μπαμπά τ’ χιόνια πέ τό ουρανό κατέβασε. Δέ ντο
φήκε νά τνέ πάρ’. Πέδανε καί κείνο Τό δλόμικρο γύστερα τά γίδια γάπσε
τό κορίτσ’. 'Ο μπαμπάς πού κάηκε πέ τά δυο παλλκάρια γεΐχε τό διάβολο
μέσα ντου. Λέγ’ τό παιδί του: « Ά σέ φήσω νά τό πάοσ’, αλλά τό λόγο
πού ά σέ πώ, κείνον ά ποίσ’». «Καλά μπαμπά, λέγ’. ’Έπκασι την άρρεβώνα γύστερα. Γήρτε δ καιρός νά στεφανωδοϋ. ’Έπκατσι καί τή στεφάνωσ’ .
Γήρτε ή ώρα νά πλαγιάσ’ τ’ αντρόγυνο». Πάει δ μπαμπάς καί λέγ’ τό παι
δί : «Θυμάσαι τό καιρό πού σέ γεΐπα τό λόγο αύτόνε : ό,τι σέ οδηγήσου
εκείνο ά ποίσ’ ;» Τό παιδί : « Ά ποίσω, μπαμπά, τό λόγο, λέγ’. « Ά πεις
λέγ’ ότι τό κορίτσ’ δέ γήντου παρδένα». Βαρύ τό ήρκουντου τό παιδί, αλλά
γεΐχε δώσ’ τό λόγο στο μπαμπά τ’ καί νεγκάστηκε νά πή ψέμματα, ότι τό
κορίτσ’ δέ γήντου παρδένα. ’Εκείνο τό χωριό γεΐχε τ’ άντέτ’ οποίο κορίτσ’
δέ γήντου παρδένα, έβασαάσι ντο πά σ’ ένα γάιδαρο τσιπλιάτκο ανάποδα,
βάστα τήν ουρά τού γαϊδουριού, έπαιζάσι τά τσαλγκιά μπροστά καί γήφερνάσι τρεις φορές τό χωριό- Τελεταίγια ήλα πάσι στη μπαμπά τό σπίτ’.
’Έβγαλάσι τό κορίτσ’ πά στο γάιδαρο, γύρσασ’ τό χωριό καί πήγασι στη
μπαμπά τό σπίτ’. Ό μπαμπάς κοιμούντου. ’Άρκεψε κι’ έκλαιγε τό κορίτσ’
πέ πάν’ τό κεφάλ’ντου καί τά δάκρυα έπεφτάσι πά στο πρόσωπο. Γήλεγε
τό κορίτσ’. : «Ξύπνησε, μπαμπά, νά δγεΐς πού μέ γύρσασ’ τά κοπίσω, μέ
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γείπασι πώς δέ γήμνα παρθένα. ΓΙιστεύγ’ς εσύ πού μέ γείχες μονάκριβ’ ;»
Ό μπαμπάς ταράχκε πέ τ’ αυτά τά λόγια, λογιάξ’ το κορίτσ’. «Ώ παι
δάκι μ’, λέγ’ ό μπαμπάς, δεν πειράζ’.» Παρηγορούσε το κορίτσ’ . Τό κορίτσ’
πέ τό καημό ντου πέθανε. Και τό παλλκάρ’ χτίκιασε πέ τό καημό ντου,
γιατί νά πή ψέμματα καί πέθανε καί κείνο. Πόμνε κι’ ό ένας εχτρός κούβουλ’ς κι’ ό άλλος εχτρός κουρβοΰλ’ς. ’Έπρεπε.
Κ αημός
Δεν παραγνωρίζουν οί Σαμμακοβιανοί τά αγαθά τής λευτεριάς καί
ανεξαρτησίας πού χαίρονται εδώ στην ελεύθερη Ελλάδα, μακρυά από την
κακιά γειτονιά εχθρικών τότε λαών. Ό καημός τους ό'μως γιά τον τόπο
πού γεννήθηκαν, άνατράφηκαν, μεγάλωσαν καί έδημιούργησαν οικογένειες,
γιά τά αγαθά πού άφησαν εκεί καί αναγκάστηκαν εκπατρισμένοι νά γυρί
ζουν εδώ κι’ εκεί άστεγοι καί πεινασμένοι, μέχρις ό'του γίνη ή οριστική
τους εγκατάσταση καί ξαναρχίση ό παληός ρυθμός τής ήσυχης αγροτικής
τους ζωής, είναι πολύ μεγάλος. « ’ Αχ πατρίδα μ’, γλυκειά πατρίδα, αναφω
νεί μέ μεγάλο πόνο ό Σαμμακοβιανός Νικόλας Μαλτέζης, πού γεννήθκα
καί άνατράφκα καί πού σύρνομ’ τώρα. Γείχα τό σπίτι μ’ καί τά καλά μ*
καί τώρα άρκεψαμ’ πέ την αρχή. Έδώ πλιαλιώ κι’ ό νους μου ντρέχ στο
χωριό. Νουνίζω τ’ αμπέλια πού κουβανιούσαμ’ πέ τις κοΰφες τά σταφύλια,
λογιάζω τις βρύσες καί τά πουγάδια. τη Βελίκα ντο ποταμό πού ψάρευγαμ
πέ τά πλεμάτια, τά νόστιμα ψαρέλλια, τις πέστροβες καί τις καραβίδες κι*
έτρωγάμε ντα καί μόσκιζε ό στόμας μας, τά κουριά πά στον Γκράντο, τά
κουγιά πού έβγαζαμ’ τό σίδερο, πέ τά μουχάνια, τις σκάλες τού *Άη Παύ
λου καί τής Νιάδας('), πού φόρτωνάσι τά καΐκια. ’Άλλος γήντου εκεί ό
κόσμος κι’ άλλος έδώ. Σκομίστηκαμ’ σέ γούλ’ την Ελλάδα κι’ εδώ στο
Τσαμπάζ’ πόμνε ό Χουρδάς (’), τή Σαμμακοβιοΰ. Καλός κι’ ό τόπος τοΰπος τούτος, αλλά ά μάς φά τό κουνούπ’ καί γοι αρρώστιες. Τί τά ποί·
σουμ’ τά στάρια, άμα δέν έ'χουμ’ τήν ύγειά μας. Τό Ελληνικό έπκε μας
πολλά ώς τά τώρα, αλλά καί πολλά θέλ’ κόμ’ ά γίνουσ’. Τά παιδιά μας ά
Τήγντου, παρτ. του τήζουμαι=λοιώνω, Ά ντέτ’ (τό) λ.τ.=συνήθεια, συνών. άντέτ, ’Ήλα=συμφυρμός άπό τό ήθελα νά... Λογιάζομαι πέ τή κόχ’ τή
ματιοΰ=βλέπω έ/θρικά, έχω εχθρικές διαθέσεις. Κατεβάζω άστρα πέ τόν ούρανό=εΐμαι πολύ οργισμένος, χαλάω τόν κόσμο=κατεβάζω χιόνια πέ τόν ού~
ρανό. (1) Νιάδα είναι ή άρχαία θύνη, θυνιάς (Πλίν. ΙΥ, 45. Πτολεμαίος Γ.
ια' 4 Στράβων ΙΒ, γ, 3). (2). ’Έτοι άποκαλοϋν τούς εαυτούς των ot Σ.
των Σχοινιών, επειδή όσοι έ'χουν έγκατασταθή έκεϊ προέρχονται άπό τήν πιό
φτωχή άγροτική τάξη. ’Επίσης προσονομάζονται σβόλια (τά) (άσβόλη—καπνιά,
στάχτη) καί Dadia (τά) άπό τό όνομα Dadis (ό) —Dadi (τό) = Κωνσταντίνος.
’Όνομα συνηθισμένο στό χωριό.
9
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ζήσουσι σ’ αυτό τον ντόπο, αλλά χωρ'ις έργα, εφέντη μ’, κακία ζωή ά ν
έχουσι».
"Ε λληνες

Β ο ύ λ γ α ρ ο ι στο Χ κ μ μ ίχ ο β ο .

«Γήντου κάποτε κείνα τα χρόνια μια γυναίκα Βουργάρα βαρεμέν’ (έγ
κυος) και πέ ένα μήνα κα'ι γύστερα έλα γεννήσ’ . Οί Βουργάρ’ γήθελάσ’ νά
σκοτώσου τό γιατρό τή χωρίου μας τον Κΰρκο. Γουλνούς τούς καλούς
άθρώπ’ γήθελάσι νά τις ξεκάνου. Τί ά ποίσουσι τώρα. Πιάνου τή μαννίτσα ('] τή Βουργάρα κα'ι λέσι ντηνε: «Πάνε στη γιατρού καί πέτντονε
νάρτ’ νά ξεγεννήσ’ τή γυναίκα. "Α δεν πας ά σέ σφάξουμ’». Γή μαννίτσα
γήξαιρέ ντο πού ή γυναίκα δέ γήντου στο καιρό ντης κόμα. ’Αλλά τί ά
ποίσ’ ; Ντρέχ’ πέ τό φόβο ντης καί βρίσκ’ τό γιατρό: «Γιατρέ, λέγ’ ντονέ,
τή τάδε ή γυναίκα έλα γεννήσ’ καί νά νέρτς νά τνέ ξεγεννήσ’ς. *0 γιατρός
κατάλαβε τί γήθελάσι οί Βουργάρ’, αλλά γιά νά μή φανή πού σκιάζοντου.
« ”Α πάγω», λέγ’ . Παίρν’ τό πιστόλ’ ντουζών’ ντο στη μέσ’ ντου πέ τό
ζουνάρ’ κι’ έρκεται στον γκιαβενέ. ’Εμείς γεΐμεστε κλεισμέν’ μέσα· Βροντά
τάκ-τάκ τό γυαλί πέ τό γκιαβενέ καί μέ γνεΰγ’ νά ξέβω δ'ξω. Γώ κατάλαβα
πού κάτι ντρέχ’ καί ξέβκα ό'ξω. «Άκλούθει με», λέγ’ δ γιατρός. Πήραμ’ τό
δρόμο, πήγαμ’ στής Βουργάρας τό σπίτ’. Χτύπσε τή θύρα δ γιατρός καί
πέ τό'να τό χέρ’ κρατούσε τό πιστόλ’ ντου καί πέ τ’ άλλο το θερμόμετρο.
Ένοιξε ή μαννίτσα κι’ έδωκέ ντηνε τό θερμόμετρο νά τό βάλ’ στη Βουρ
γάρα. Πήρε ή μαννίτσα τό θερμόμετρο, δ γιατρός κεϊ τό πιστόλ’ μπροστά.
’Εγώ πήγα πέ τή χαρασμάδα τή παραθυριού πό'ξω πέ τήν άλλη μεριά και
φηκριούμου νά δγιώ τί ά γέν’. ’ Αν έγίνουντου τίπτα, ό γιατρός ά πυρο
βολούσε, ά φώναζα εγώ κι’ έλα γίν’ τσακωμός καί μεγάλο κακό ανάμεσα
τις "Ελλην καί τις Βουργάρ’. Γούλ’ ά πέθνησκάσι γιά τό γιατρό τή χωριού
μας. Γώ κεΐ στή χαρασμάδα φηκριούμου. Κούγου πέ μέσα: «Μή ντόν
χτυπήστε, γιατί ά γέν’ μεγάλο κακό, μή ντόν χτυπήστε. Μή η η η», φωνα’
ζάσι. Γήντους τά κορίτσια τού σπιτιού καί γήλεγάσι τις κομιτατζήδες νά
μή χτυπήσου τό γιατρό, γιατί ά πιάνουντου γοί "Ελλην’ πέ τις Βουργάρ’.
Καί πέ τις φωνές ντους κράτησάσι ντους. Δέν έτολμησάσι νά χτυπήσου. Ό
γιατρός πήρε τό θερμόμετρο πέ τή μαννίτσα, μήτε κακονά, μήτε τίπτα.
Π ήραμ’ πάλ’ τό δρόμο πέ τό γιατρό καί διάβκαμ’. Θέλω ά σέ πώ δτι πέ
τις Βουργάρ’ δέν είμαστε καλά. Τσακωνόμαστε πολλές φορές κι’ έδερνάμε
ντους. Γείμεστε παλλκάρια πέ καρδιά. Κεΐν’ γήθελάσι νά μάς ξεκάνου, αλλά
δέν γίνκε δ σκοπός ντους. Τώρα ή μοίρα μάς έρριξ’ έδώ· Ά δουλέψουμ’
καί ά ζήσουμ»’.

(1). Μαννίτσα=μαμμή.
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Ο ι γ υ ν α ί κ ε ς β τ ό ^Β αμ,μακόβε.

«Οι γυναίκες στο χωριό μας, οΐ καλύτερες, λέγει ή παληά Σαμμακοβιανή Χρυσή Φιτλά, δεν εδούλευγάσι, μήτε στο νερό δεν πήγαινάσι. Τά
κορίτσια δούλευγάσι μέσα στα σπίτια μντιμντέλλες καί νταντέλλες, κεντούσασί πετσέτες, μαξιλάρες, σεντόνια, έ'φκιανάσι πανιά, μακάτια, μεσάλες πέ
τό λάκκο καί πέ γοϋλες τις άλλες σπιτίσιες δουλειές έ'κανάσι. Κάντανε γοΰλο
στο σπίτ’ μέσα. Δεν ήφινάσι ντά νά πά νά γειτονέψου σέ σπίτ’ πού γεϊχε
παλλκάρια. Σέ σπίτ’ πού δεν γεϊχε παλλκάρ’ πήγαινάσι νά γειτονέψου,
άλλα πέ I'vu παιδέλλ’ ή κορτσόπλο κοντά. "Αμα ήντου κανένα παλλκάρ’
πέ κάτ’ τό σπίτ’ κλειούσασι τά κανάτια πέ τά παναθύρια γιά νά μή δγιοΰ
τό παλλκάρ’. Στην εκκλησιά, στήν άντίχαρα, στο γάμο δεν έπήγαινάσι τά
κορίτσια. Μόνο στά κνιάσματα πού κνιάζασι τή νύφ’. Στήν εκκλησιά πήγαινάσι νά κοινωνήσου πέ τις μάννες νυχτούτσικα καί πέ τις μπαμπάδες.
Κεΐ έλα φυλάει θειά ή συγγενής νά πάρ’ τό κορίτσ* νά γειτονέψ’ άμα γήίϊελέ ντο. Χρονιάτκο ξέβγαινάσι στο πανηγύρ’ στον "Αη Γιάνν’. Γείχαμε
καί γυναικίτικη γιορτή τήν πρωτομαγιά. Μονάχες μας μεΐς, γείχαμε τό λεύ
τερο, χόρευγαμ’ καί γλεντούσαμ’ καλύτερα πέ τις άντρ’. “Αμα είχε ξένο
στο σπίτ’ τό κορίτσ’ δέ κάντανε στο τραπέζ’. “Αμα γήντου χορός στο χω
ριό έλα πάρ’ ή μάννα τό κορίτσ’ νά πά νά χορέψ’. Στο χορό έπιανάσι γοί
άντρ’ γοΰλ’ μπροστέ καί κατά πόδ’ άρχινούσασι γοί γυναίκες γοί παντρε
μένες κσ! γύστερα τά κορίτσια συνυβασμένα καί λεύτερα. Τά κορίτσια χόρευγάσι τις μεγάλες γιορτές. Τό Πάσχα, τ’ 'Αγιασματιοϋ, τ’ “Αη Γιαννιοϋ.
Στά σπίτια μαζεύγανται πολλά κορίτσια καί χόρευγάσι, τραγουδουσάσι κι’
ετρωγάσι. Έκανάσι καί νυχτέρια πού δούλευγάσι. Τότες μαγέρευγάσι σέ
μιά μπακίρα φασόλια πού γύφερνάσι γούλες πέ τά σπίτια ντους έ'βγανάσι
ντά στεγνά καί ετρωγάσι ντα πέ τό άλας. ΓΙαλλκάρια δεν πήγαινάσι κεΐ.
’Αδερφός ή ξάδερφός γεϊχε τό λεύτερο νά πά. Τά παλλκάρια έ'κανάσι μο
νάχα ντους νυχτέρια. Τά κορίτσια παντρεύγουνταν μέ προξενιά. Δέκα εφτά
δεκαοχτώ χρονώ τό κορίτσ’ γήντου σέ ηλικία κι’ έλα συνυβαστή. “Ελα
κάτσ’ ώς ένα χρόνο συνυβασμένο νά ποίσ’ τό χουσμέτ’ ντου τή προίκα
ντου καί γύστερα έ'λα κάν’ τή χαρά ντου. “Αμα συνυβάζουντου ένα κορίτσ’
κι’ έλα γειτονέψ’ τό συνυβαστκό ντου, έλα πά ή μάννα ή γή αδερφή τή
παλλκαριοϋ νά πάρ’ τό κορίτσ’ γιά τό γειτόνεμα. Τό παλλκάρ’ πάλε άμα
έλα γειτονέψ’ ήπαιρνε τό γκαϊνή ντου ή τον φίλον ντου νά πά νά γειτονέψ’.
Τό κορίτσ’ πού δέν παντρεύγουντου καί γίνουντου μεγάλο, δεν ήπαιρνε
Μντιμντέλλες = ταντέλλες μεταξωτές, μακάτια (τά) = καναπόσκουτα (λ.
Τουρκ.). 'ΑγιασματιοΟ=ή γιορτή τής Ζωοδόχου Πηγής. ”Ελα=ήΘελε. Συνυβασμένα=άρραβωνιασμένα. γκαϊνής ό γοναικάδερφος.
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παλλκάρ’. Στο χωριό μας όμως τά κορίτσια δεν έμνεισκάσι, παντρεύγουνταν λήγορα».
ΙΧώς ε γ ιν ε ή Τ ο ύ ρ κ ε » .
«Κάποτε κι* ένα γκαιρό ήταν ενα βασιλέ και γεϊχε μια -θυγατέρα. Λέ
γει ντονε ένας: «Γή θυγατέρα σ’ ά ποίσ’ παιδί». «Ποϋ τό ξαίρ’ς ; λέγ’
ντονε ό βασιλές». «Τό ξαίρω εγώ, λέγ’». «Έ γώ ά τήν άποκλείσω, λέγ’ ό
βασιλές, σέ μνιά κάμαρα νά μή ντηνε δγεΐ ψυχή». Γύστερα πόκλεισέ ντηνε
και κάντου. Φωνάζ’ μνιά μέρα τον ύπηρέτ’ ντης καί λέγει τον πατέρα
ντης νά τνε στείλη ένα σκυλάκι νά γλεντίζ’ . Στέλνει ντηνε ό βασιλές ένα
σκυλάκ’. Κάντου κάντου έπαιζε, έβανέ ντο στά μπούτια της κΤ έμεινε βα*
ρεμέν* πέ τό κουταβέλ*. “Εμαθε ντο δ βασιλές, πιάν’, κάν’ ένα σεντοΰκ’,
βάνει ντην μέσα καί πολεΐ ντο μέσ’ τή θάλασσα. Δώ τό σεντούκ’ νά ξέβ’,
κεΐ νά ξέβ’, ξέβκε στην ακροθαλασσιά, στην Κόκκιν’ Μηλιά. Ξέβκε πέ τό
σεντούκ’, έκανε τό παιδί άγοράκ’, κάθσε κεΐ κ’ έγινε τό παιδί δεκαοχτώ
χρονώ. Μνιά μέρα πήγε στη βρύσ’ γή μάννα. Πιάν’ κι’ έπκε φερετζέ μαύ
ρο καί περικόφτ’ τό παιδί μέσ’ τό νερό καί γεΐπε ντο νά πλαγιάσ’ μαζί
ντης. Τό παιδί δέ γήξαιρε καί πλάγιασε μαζί ντης. Γυστερα γεΐπε το στη
μάννα του, όντε πήγε στο σπίΓ κι’ έλλαξε. «Γιατί, παιδί μ’ , λέγει ντο
κείνη, δπου τνε βρεις πάλι μή τνε φήνεις». “Ετσι έπκε πέ τή μάννα ντου
τό παιδί κι* άλλα παιδιά κι’ άλλα παιδιά καί δέν γήξαιρε πού γεΐναι μάννα
ντου. ΓΙέ κείν’ τή φαμίλια έγινε γή Κόκκιν’ Μηλιά καί γοΰλ’ ή Τουρκία.
'Ο ντουρβάς ντης ένε σκαλωμένος κεΐ στην Κόκκιν’ Μηλιά καί κεΐ ά πάγ’
ό Τούρκος. Πέ σκυλλέλ’ εγινάσι καί λέγαμε ντους σκύλ’».
'Ο κ α κ ό ς λ ό γ ο ς .
«Κάποτε κι’ ένα γκαιρό γήντου μνιά γυναίκα καί γεϊχε ένα παιδί κοπέλ’. Δοΰλευγάσι καί ζούσάσι. Στο μεταξύ, ένα χειμώ, κακό χειμώ καιρό,
πέρασε μνιά αρκούδα πέ κεΐ καί γήντου βράδ’ καί κρύος καιρός καί βρόντξε τή θύρα καί γεΐπε: «Μπάστε καί μένα μέσα νά γκετσιντίσω καί γώ
πόψα δώ». Γή γυναίκα ένοιξε τή θύρα, γεϊχε στιά λίγ’ πολλή κι’ έζησε
ώς τό πουρνό γή αρκούδα. Κάθσε δυο τρεις μέρες, γιατί γήντου φουρτού
να, βροχή, κακό· Πάει κι’ ένα κορίτσ’ κεΐ πέρα πού γήντου γιά νά πάρ’ τό
παλλκάρ’ κείνης τής γυναίκας. “Οντε πήγε τό κορίτσ’, κόμ’ δέ σέμπκει
γεΐπε : «Τί βρωμεΐ ; βρωμαρκούδα έναι δώ ;». «Σώπα παιδί μ’, λέγει ντο
ή Μπάμπω, θά σέ κούσ’». «Λήγορα, λέγ’ τό κορίτσ’, βγάλτε τή βρωμαρΝαι = ούτε, μπούτια = μηρά, σκέλια, βαρεμένη = έγκυος, πολεΐ =
άπολνά, τατί = δέν πειράζει, ντουρβάς (ό) έδώ σημαίνει τήν πρώτη κα
τοικία, τήν κοιτίδα.
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κούδα, βρώμσε τό σπίτ’ μας». Σκώθκε γη αρκούδα καί πηγαίν’. Μπροστέ
να διαβαίν’ γεϊπε στο κορίτσ’ : «’Έπαρε την τσεκούρα κα'ι χτύπσέ με στο
κεφάλ’, γιατί άμα δέ με χτυπήσ’ς ά σέ φάγω». Τό κορίτσ’ δέ γήθελε νά
χτυπήσ’. «Χτύπησε με, λέγ’ ή αρκούδα, γιατί αμα δέ μέ χτυπήσ’ς ά σέ
φάγω». Πήρε τήν τσεκούρα καί χτύπησε ντη στο κεφάλ’ κι’ έκανε γιαρά
μεγάλονα. Πήρε γη αρκούδα καί διάβκε. ’Αγάπα κι’ άκουγε : Πέρασ’ έ'νας
χρόνος κι’ έτρεξ’ γή αρκούδα δώ καί κεΐ. Γιατρεΰκε δ γιαράς ντης. Στο
χρόνο μέσα τό κορίτσ’ πάντρεψε καί πήγε καί πήρε τό παλλκάρ. Ή αρκού
δα πήγε πάλ’ κεΐ. Βρόντξε τη θύρα, ξέβκε ή γιαγιά καί γεϊπε ντη ν:
«Πόψε, λέγ’ ή αρκούδα, ά γκετσιντίσω καί γώ δώ πέρα, βρέχ’ 6 Θεγός».
« Ά σέ βάλω πέ πίσου τη θύρα, λέγ’ ή γριά, νά μή σέ δγιεϊ ή νύφη μ’,
καί ά σέ μανίσ’». Πήγε τό βράδ’ τό κορίτσ’, γεϊδε τήν αρκούδα καί φέρθκε ντηνε καλά. Ή αρκούδα γεΐχε μαζί ντης χαρίσματα πολλά καί έ'δωκε
τή Μπάμπω, γιατί φχαριστήθκε. Λέγ’ γύστερα τη νύφ’ : «Ψείρισε με δώ
ψείριασα». Κεΐ που τήν ψείριζε γεϊδε τό γιαρά πού έ'γιανε. «Έδώ γήντου
γιαράς, λέγ’ ή αρκούδα, έ'γιανε ;». «Ό γιαράς έγιανε, λέγει, άλλ’ ό λόγος
πού μέ γεΐπες, βρωμαρκούδα, δεν έ'γιανε». Γιά χατήρ’ τής πείίράς ντης
χάρσε ντην τή ζωή καί δέν έφαγέ τνε. ’Έλα τή φάγει. Ό γιαράς πέρνα, ό
καλός λόγος μέν’».
*H κ α κ ιά . χ « ί ή νκχλή γ ο ν α ΐχ » .
«Καποτέ κι’ ένα γκαιρό γεΐχε ένα κορίτσ’ καί ένα παλλκάρ’, πού γήντας αδέρφια. Γή αδερφή πολύ περασπίζουντου τον αδερφό, νά νιφτή, νά
περνά καλά. ΓΙάει μνιά γριά στο παλλκάρ’ καί λέγει ντο: «Μή παιδί μ’ γή
αδερφή σου τόσο νά σέ ύπερασπίζται. Νά νίβγεσαι μονάχος, μονάχος νά
καθαρίζεσαι, γιατί πολλά γίνουνται». Γύστερα πέ τά λόγια κείνα δ αδερ
φός πήρε τό κορίτσ’ καί τό'κλεισε μέσα σ’ ένα νοντά καί πήγαινέ ντο φα
γητό κι’ έ'τρωγε. Παντρεύτηκε γύστερα κείνος καί γή γυναίκα του δέν
ήξερε δτι γεΐχε κεΐ μέσα κλεισμένο τό κορίτσ’. Μονάχος ντου πήγαινέ ντο
νερό, φαγητό. Μνιά μέρα ό'μως γή γυναίκα λέγ’ : « ”Ας νοίξω τούτο τό
νοντά νά δγιώ τί έχ’ δώ μέσα». Λογιάζ’ ένα κορίτσ’ κίτρινο καναρί. «Τί
γεΐσε ; λέγ’ ». « ’Εγώ γεΐμαι ή αδερφή, λέγει το κορίτσ’». ΙΙαίρνει το γή
γυναίκα τό ύπερασπίζται. Παγαίνει ντο φαγητό έτρωγε, πάχυνε, έγινε ό'μορφο. Τόλλαξε, έβαλε ντο καλά φουστάνια πού γείχασι ττή γή πέ τά χόρτα,
τή θάλασσα πέ τά ψάρια, τον ουρανό πέ τ’ άστρα. ’Έλλαζέ ντο ταχτικά
καί έστελνέ ντο άντίκρυς πού γεΐχε ένα παλλκάρ’ τό σπίτ’ ντου πέ ένα
κρυφό παρεθύρ’. Κεΐ φροκάλιζε καί διάβαινε. Μνιά Μπάμπω στή παλΚοπέλ. = άγόρι, γκετσιντίζω = διανυκνερεύω, κοόσ’ (κοόγι) — ακούσει,
γιαράς = πληγή, μανίζω -- μαλώνω, ελα ήθελα.
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λκαριού τό σπίτ’ γεΐδε ντο καί γεΐπε στο παλλκάρ’. «Πιάσε ντο σΰ, λέγει
ντην, τό παλλκάρ’». Γή Μπάμπω φύλαξε κι’ έπιασέ ντο. Στάθκε κεί τό
κορίτσ’, πήγε τό παλληκάρ’, γεΐδε ντο και άρραβώνιασέ ντο· Πήγε καί γή
νΰφ’ πέ τό κορίτσ’, γνωρίστκασι καί έπκασι τις γάμ’. Την ήμερα πού γίνουνταν τό ντουγοΰν’ πήγε κι’ ό αδερφός πέ τό κορίτσ’. Τότε ή γυναίκα
ντου γεΐπε ντου που έναι γή αδερφή του, ι'ίαμάχκε ντο, χάρκε πολΰ, γεΐπε
καλά λόγια τή γυναίκα ντου, πού τόσο καλή γήντου. Γΰστερα γοΰλ’ μαζί
έζησάσι καλά καί μεΐς κόμ’ καλά. Καποτνός έ'ν’ ό μύθος κι’ έλα πει τί έναι
οί καλές οι γυναίκες καί τί οί κακές».
α ώ ς έ δ ίά λ ε ξ ε τ ή ν ύ φ η .
«Καποτέ γεΐχε ένα παλλκάρ’ καί έ'τρεξε γοΰλα τά χωριά νά εΰρ’ μνιάνε
νύφ’ μνιά καρδιά καί μνιά ψυχή νά έχου. Τελευταίγια πάει σέ μνιά πόρτα
καί βροντά καί βγαίν’ ένα κορίτσ’. Ρωτά ποιος ένε. «Θέλω ρεπεσέ, λέγ’ τό
παλλκάρ’ κορακιστκά». «Καί γώ θέλω πέ σένα ρεπεσέ, λέγ’ τό κορίτσ’».
«Αυτή ένε γιά τά μένα, λέγ’ τό παλλκάρ’». Γυστερα συνιβάστηκάσι καί τό
παλλκάρ’ διαβαίν’ στο χωριό ντου. Γήρτε τό Πάσχα. Τό παλλκάρ’ γήδελε
νά στείλ’ πέ τό δούλο ντου τά μπαξίσια στη συνιβαστκιά ντου. Γιομόζ’
μνιά βοΰργια κρασί. Δώκε ντονε τριάντα ένα φλουρί, δώκε ντονε κι’ ένα
κουλίκ’ κι’ ένα πετνό καί γεΐπε ντονε κορακιστκά : «Νά πής στή συνιβαστκιά μ’ : Τριάντα μνιά μέρα σΰρν’ ό μήνας καί τό φεγγάρ’ μπιτοόνκο
καί τό λιαλιόν’ τή σπιτιού έναι ό πετνός καί τής γίδας τό μπατζάκ’ τσίτατσίτα, κόρδα-κόρδα». Τό γεΐπε τό ισιράκ’ νά ντά πή κορακιστκά. Τό τσιράκ’ στο δρόμο έφαγε τό μισό κουλίκ", γήπιε τό μισό κρασί καί φκαίρωσε
ή βοΰργια, έφαγε καί τό λιαλιόν’ ιή σπιτιού. Πήγε στο κορίτσ’ καί γεΐπε
κορακιστκά, χωρίς νά ξαίρ’ τί έλα πή. Καδίζ’ τό κορίτσ’ καί μετρά. Βγάζ’
φλουριά εΐκοσ’ οχτώ. Τρία γεΐχε κλεμμένα τό τσιράκι, εΐκοσ’ οχτώ πό>μνασι. Λογιάζ’ τό κουλίκ’ μισό, ό πετνός δέ φάνκε ντίπ, τό κρασί φκαιρωμέν’ ή βοΰργια. Λέγ’ πάλε τό κορίτσ’ κορακίστκα: « ’Ασπασμούς στ’ α
φεντικό σ’, εΐκοσ’ οχτώ μέρες σΰρν’ ό μήνας καί τό φεγγάρ’ μισό καί τό
λιαλιόν’ τή σπιτιού μήτε φάνκε, μήτε ακούστηκε καί τής γίδας τό μπατζάκ’
λυμάτια καί πλεμάτια. Ά ν αγαπά την πέρδικα, μη δείρ’ τή γουρούνα. Τό
παλλκάρ’ κατάλαβε γούλα καί δάμαζε τό κορίτσ’ πού γήντου έξυπνο. Γΰστερα πήγε καί πήρε τό κορίτσ’ καί ζήσανε καλά καί μεΐς κόμ’ καλά».

Ντοο-γούν’ (τό) = ό γάμος, καποτνός, = παλαιός, βούργια (ή) = προ
βιά, μπιτοόνκο (τό) = ολόκληρο, φκαιρώνω = αδειάζω, ελα ποϋ = ήθελε νά
είποΰν.
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I I ώ ς « α ν τ ρ ε υ τ ή κ α β ε τ « κ ο ρ ίτ σ ε » .
«Κάποτε κι’ ένα γκαιρό γήντας τρία κορίτσια καί δεν έπαντρεύγοντους.
Γεϊπε ή μνιά: « ’Εγώ ά πά νά ρωτήσω τό Θεγό νά δγιοϋμ’ γιατί δεν παν
τρευγούμαστε.» Στο δρόμο πού πήγαινε γηϋρε μνιά μηλιά καί ρώτησε
ντηνε : «Πού πας ;». «Πά νά ρωτήσω τό Θεγό, γιατί δέ παντρεύγουμαι».
«Ρώτσε καί για μένα, λέγ’ ή μηλιά, γιατί κάνω μήλα καί πέφτου». « Ά
ρωτήσω, λέγ5 τό κορίτσ’». Γύστερα πάει μακρυά καί βρίσκ’ μνιά πέτρα
καί κρέμουντου. Μήτε πάν’, μήτε κατ’, μήτε στο Θεγό, μήτε στη γη: «Ποΰ
πας κορίτσ’, ρώτσε ντο ή πέτρα;» «ΙΙάγω νά ρωτήσω τό Θεγό, γιατί δεν
παντρεύγουμαι». «Ρώτσε καί για μένα, λέγ’ ή πέτρα γιατί κρέμουμ’». « Ά
ρωτήσω, λέγ’». ΙΙάει πολύ μακρυά βρίσκ’ ένα ποταμό : «Πού πας, κορίτσ’
μ’ ; λέγει ντο». «Γιά νά ρωτήσω τό Θεγό, γιατί δέ παντρεύγουμαι». «Ρ ώ 
τσε καί για μένα, λέγει ντο, γιατί είμαι 6 μισός θολός κΓ <5 μισός καθά
ριος». « Ά ρωτήσω», λέγει ντονε καί διαβαίνει. Πήγε τό κορίτσι γηύρε τό
Θεγό σ’ ένα μπαλκάν’ μέσα καί ρώτσε ντονε: «Γιατί δεν παντρευγούμαστε ;». «Γιατί τό πρωί πού σκώνεστε, λέγ’ ό Θεγός, κατουρειτε αντίκρυ
στο γήλιο». «Γηϋρα κεϊ μιά μηλιά καί ρωτά, γιατί κάνει μήλα καί πέ
φτουν ;». «Νά σκωθή ή ρίζα ντης, λέγει 6 Θεγός, νά πάρ’ς κείνα πού έχει
πέ κάτ’ τά φλουριά, καί γύστερα δέ ά πέφτου τά μήλα». «Γηΰρα καί μνιά
πέτρα, λέγ’ καί ρωτά γιατί κρέμται;». «Νά περάσ’ς πέ πέρα, λέγ’ ό Θε
γός, καί νά ντης π ή ς: Θέλ’ς νά σκοτώσ’ς άνθρωπο γιά τά κείνο στέκ’ς
ψηλά». «Γηϋρα, λέγ’ κΓ ένα ποταμό καί ρωτά γιατί έναι ό μισός θολός;».
«Νά περάσ’ς πέ πέρα, λέγ’ ό Θεγός καί νά πής : Θέλ’ς νά πνίξ’ς άνθρωπο
γιά τά κείνο είσαι ό μισός θελός κΓ δ μισός καθάριος». Γύρσε τό κορίτσ’
στη μηλιά τό γεϊπε κείνο πού γήλεγε δ Θεγός καί πήρε τό πιθαρέλλ’ πέ τά
φλουριά. 'Η μηλιά έκανε μήλα. Πήγε γύστερα στη πέτρα, πέρασε πέ πέρα
καί είπε : «Σύ θέλ’ς νά σκοτώσ’ς άνιβρωπο, γιά τ’ αυτό εισ’ αψηλά». « ”Αχ
νά μήν τό ξαίρω νά σκοτώσω σένα, λέγ’ ή πέτρα». Πήγε στον ποταμό καί
γεϊπε ντονε. «Σύ θέλ’ς νά πνίξ’ς άνθρωπο, γιά τ’ αυτό είσαι δ μισός θελός
κι’ δ μισός καθάριος». « ”Αχ νά τό'ξαιρα νά πνίξω σένα», λέγ’ δ ποταμός.
Γύρισε τό κορίτσ’ σπίτι ντου καί μέ τά φλουριά πού πήρε παντρεύκασι
γούλες γοί αδερφές. Ή μηλιά έκανε μήλα, άνθιζε καί τράνευγε. Ό ποτα
μός καί ή πέτρα πόμνασι έτσι καταπώς γήντου πέ τό κακό ντους. Θελός ό
ποταμός, κρεμασμέν’ ή πέτρα.
* 0 λ ύ κ ο ς και! ή μ.πάμ.πω.
Καποτέ κι’ ένα γκαιρό γήντου ένας παππούς καί μνιά μπάμπω καί
γεΐχασι ένα γουρουνέλλ’. Ό παππούς γούλ’ μέρα γήλεγε τή μπάμπω:
« ’Ά ιντε, μπάμπω, ά σφάξουμ’ τό γουρουνέλλ’». Ή μπάμπω γήλεγε: « ”Α
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πάρουμ’ λάδ’ και μπεζίρ’ ά λεί-ψουμ’ τό γουρουνέλλ’ στο γκώλο ντου και
τότες ά τό σφάξουμ’». Πήρε ή μπάμπω λάδ’ καί μπεζίρ’ έλλειψε τό γου
ρουνέλλ’ κι5 έσφαξαν ντο φτωχό. Τώρα λέγ’ τον παππού : «Έσφαξαμ’ τό
γουρουνέλλ’, δόντια που δεν έχουμε ;». « ’Άιντε νά πάμε στις άκρανιές νά
βάλμε άκρανίτκα δόντια. Νά πάρμε κι’ άχερο νά ρίχνμε νά μή χάσμε τό
δρόμο». Τό δρόμο πού πηγαίνασ’, έχυνάσι και τ’ ά'χυρο, γηύρασι ένα λύ
κο : «*Ω καλώς στο συμπέθερο», λέγ’ ή μπόμπα). «Ώ καλώς στη συμπε
θέρα», λέγ’ ό λύκος. «Συμπέθερε, λέν’ ή μπάμπω, μην πάρ’ς τ’ άχερο—
τ’ άχερο και πας κα'ι φας τό γουρουνέλλ’. Πάμε μεΐς νά βάλουμ’ δόντια».
«Δεν πόγω, δέν πόγω, λέγ’ δ λύκος». "Αμα πήρε τ’ άχερο—τ’ άχερο, πήγε
κι’ έφαγε τό γουρουνέλλ’. Ή μπάμπω έμελέ ντηνε κα’ι νεγκάζουντου νά
διαβή, γιατί φοβούντου τό λύκο μή φάγ’ τό γουρουνέλλ’ . Πήγασ’ πάλ’ στο
σπίτ’ . Τό γουρουνέλλ’ φαγωμένο : «*Ω συμπέθερε, λέγ’ , έφαγες τό γουρου
νέλλ’». «Έ φαγα ντο, λέγ’ δ λύκος, άμα δόγκα καί συ ένα ποδαρέλλ’». Έ
δάγκασε καί λέγ’ τό λύκο : « ’Έ συμπέθερε, έτσι ποφάγαμε ά κάνουμε καί
τά κασακούσκα». Βρίσκ’ ένα τσουβάλ’. Λέγ’ δ λύκος : «Σέμπα, συ συμπε
θέρα πρώτη. Κούνσέ ντην, λέγ’ δ λύκος». « ’Άϊντα, εγώ ά ξέβω τώρα, λέγ’
ή μπάμπω, σέμπα καί συ συμπέθερε, νά χωνέ-ψ’ τό γουρουνέλλ’». Μπαίνει
δ λύκος μέσα, πιάν’ ή μπάμπω δίν’ καλά-καλά τό σάκκο, παίρν’ μνιά όξάγκα καί καταπιάνται τό λύκο, ποϋ σέ πονεΐ, ποΰ σέ τρώγ’, δός καί πάρ’
λόϋρα : « ”Ωλελε δά, συμπεθέρα, λέγ’ δ λύκος, κατούρσα μέσ’ στο τσου
βάλ’». «Τατί, λέγει ντονε ή μπάμπω κι’ δ παταμός κοντά έναι ά τό πλύνουμ’». «Δώκε ντου, δώκε ντου, σκότωσε τό λύκο». ’Έτσι λέγ’ δ καποτνός
δ μΰθος. Πονηρός δ λύκος, αλλά καί ή γριά κακιά καί πονηρή.
Τ ΐ} βα,σιλέ τ ά π ά θ η .
«Κάποτε κι’ ένα γκαιρό εΐχαμ’ ένα παραγυιό
καί κουβάνιε μας νερό μέσ’ τό τρύπιο τό καζάν’
κι’ έφκιανάμε ραμαζάν’.
’Κοϋτε ;
Μνιά φορά ένας βασιλές γήντου σ’ ένα βασίλειο μεγάλο κι’ δπου εφ·
κιανε πόλεμο νικούσε. Μνιά χρονιά πιάστκε σέ πόλεμο πέ ένα άλλο βασί
λειο καί νίκησέ ντο. ’Αγάπα κι’ άκουγε : «'Ο βασιλές πιάστκε αιχμάλωτος.
Ή γυναίκα ντου ήξερε καί σγουράφιζε. Σ’ ένα σπίτι πού δούλευγε έκαν’
ένα στόλισμα. Γεΐδε ντην μιά γειτόνσσα. Τό είδε κι’ άλλος τό κέντησμα
καί ρέχτκε ντο καί ’γόρασέ ντο κι’ δλα. Γήστερις έμαθέ ντο ένας καπετά
νιος στά καράβια καί γήθελε κι’ αυτός νά σγουραφίσ’ τό καράβ’ ντου.
Όξάγκα (ή) = ξϋλο πού περνούν στό λεβέτι ή άλλο δοχείο γιά νά τά
σηκώσουν δυό άνθρωποι. Τατί = δέν πειράζει, μπεζίρ = τό λινόλαδο.
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Κίνσε και πήγε μονάχος ντου καί γείδε τή βασίλσσα πού γήντου πολύ
έ'μορφ’. Πήρε ντη και πήγασι νά σγουραφίσ’ το καράβ’ ντου. Σά ντήν
έπήγε μέσ’ τό καράβ’ δε γήθελε νά ντήνε βγάλ’ δξω ύστερα καί τν’ εκράτησε μέσα για νά ντήν πάρ’ γυναίκα πέ το ζόρ’. Γήντου νόμος πού δε
μπορούσε μέ το ζόρ’ νά τν’ έχ’ γυναίκα. Περικάλεσέ ντην, έπλάνεψέ ντην,
δεν έδέχουντου. ’Έβαλε ντη μέσα σέ μικρό σεντουκ’ καί παίδευγέ ντηνε
γιά νά γεν’ γυναίκα του, αλλά πέ κανείνα ντρόπο δεν έ'στρεγε. Ή βασίλσσα
γειχε δυο παιδιά, τδνα τριώ καί τάλλο πέντε χρονώ. Πήγασι στο σπίτ’ καί
δένε γηύρασι ντη μάννα ντους- Τρέχου σαστισμένα καί γυρεύγου τή μάννα
ντους. Ό βασιλές, χωρίς βασίλειο πού γήντου γύρζε δώ καί κεΐ καί ολο
γύρευγε δουλειά. Πήγε, γύρσε, δένε γηΰρε δουλειά. Πήγε στο σπίτι, δένε
γηϋρε ούτε τά παιδιά ντου, ούτε τή γυναίκα του, καν κανείνα. Τρέχ’ εδώ,
τρέχ’ εκεί, ρωτά τις γειτόν’, κανείνας δεν τις γείδε. 'Ο καπετάνιος πήρε τό
καράβ’ ντου πέ τή βασίλσσα μέσ’ τό σεντουκ’ καί διάβκε. Ό βασιλές γηΰρε
κάποτε τά παιδιά ντου καί ρώτσέ ντα γιά τή μάννα ντους: «Ποΰ είναι,
παιδιά μ’ ή μάννα σας;». Τό μικρό παιδί έ'κλαιγε, τό μεγάλο δέ γήξαιρε.
ΙΙέρν’ τά δυο παιδιά δ βασιλές καί πάει. Φτάν’ σ’ ένα μέρος πού γειχε πο
ταμό μεγάλονε. Γήθελε νά περάσ’ τό παιδιά πέρα πά στον ώμο. Φήν’ τό
ένα τό παιδί πέ δώθε πέ τά ποταμό καί πέρν’ τ’ άλλο, νά ντο περάσ’ πέ
πέρα μεργιά. "Οντε πήγε στή μέσ’ τον ποταμό γύρσε καί λόγιασε γιά τ’ άλλο
τό παιδί. Ξέβκε μνιά αρκούδα, πήρε τό παιδί καί διάβκε. "Εχασε ντα, φωνάζ’ , σαστίζ’, πολεί τό παιδί μέσ’ στον ποταμό καί πά γιά τάλλο τό παιδί.
’Αγάπα κΓ άκουγε : Διάβκε μονάχος, χωρίς τά παιδιά καί πήγε σ’ άλλο
βασίλειο. Τρέχ’, κλαίει καί χολοσκάν’. «Τί γήντου αυτό πό'παθα γώ. Νά
χάσω τή γυναίκα μ’, νά χάσω τά παιδιά μ’». Πήγε σ’ ένα μεγάλο χωριό
κι’ έκλαιγε καί χολόσκανε μονάχος του. Γηΰρε ένα μαγερειό. Γεΐπα ντου :
«Πέ ποΰ είσαι; ποΰ τρέχ’ς;» . Γήντου κακοφρούσλος καί δέν έπερνέ ντον
κανείνας σπίτι ντου. Ό μάγερας δώκε ντονε κι’ έφαγε καί πλάγιασε. ’Α
γάπα κι’ άκουγε : Τό βασιλέ πήρε ντονε ό μάγερας νά πλύν’ τά ταλέρια
καί τις τετζέρδες. ΙΙόμνε κεΐ χρόνια πολλά. Στο ίδιο μέρος γήντου ένας
άλλος βασιλές καί πέθανε. Γείχασι ένα ζακόν. "Αμα έλα βάλου βασιλέ, μαζεύγουνταν ό κόσμος γοΰλ’ καί πελούσασι τά περιστέρια κι’ δπου πηγαίνασι νά κάτσου, κείνονε έφκειανάσι βασιλέ. Ό ξένος βασιλές κάντανε στο
μαγειριό μονάχος ντου. Τά περιστέρια τά πολιούσασι χάνανται καί πήγαινάσι καί κάθανται πά στό βασιλέ, στο μαγειριό. Φύλαγάσι ό κόσμος γοΰλ’
κεΐ πέρα. Μνιά μέρα δέν έπήγασι σέ κανένα, διαβαίνασι καί κάθανταν στό
μαγειριό. Τήν άλλ’ τήν μέρα πόμνε ένα τσιράκ’ στό μαγειριό καί γείδε τά
περιστέρια πού πήγασι πά στό βασιλέ. "Αμα τό βράδ’ γήλεγάσι πού πήγασι τά περιστέρια, ήκσε τό παιδί καί λέγ’ : «Τά περιστέρια γοΰλ’ ήμερα
σήμερα κάθανται πά σ’ αυτό τόν άνθρωπο. Τήν άλλ’ τήν μέρα πολυκά ντα
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τά περιστέρια και πήγασι πάλε σέ κείνονε. Ό νοικοκΰρ’ς τή μαγειριού
έβαλε το παιδί και φύλαγε καί γεΐδε τά περιστέρια. Το βράδ’ πάλε το παιδί
γεΐπε δτι γήρτασι τά περιστέρια ξανά. Ό τσορμπατζής φωνάζ’ τότε τό
σκλάβο τδ βασιλέ μέσ’ τον όντά: «Ε σένα ά σέ ποίσουμ’ βασιλέ, άμα αύρι
έρτου τά περιστέρια. Σύ ά μέ κάν’ς καί μένα βεζΰρ’». Ό βασιλές δεν πίστευγε καί γεΐπε : « Ά σέ ποίσω βεζΰρ’». Παίρνει ντου ό τσορμπατζής καί
πά ντονε στο λουτρό, ξουρίζ’ ντον, λάζ’ ντον καί επκε ντονε δμορφο. "Οντε
μαζώκχασι ό κόσμος γοϋλ’ καί πολυκάσι τά περιστέρια έκατσάσι πά στον
ώμο ντου. ’Έπκά ντονε βασιλέ, έβαλε καί τον άλλο βεζΰρ’. Τό βασίλειο άρκεψε νά πλουταίν’ καί μικροί-μεγάλ’ γηλεγάσι γιά τό βασιλέ. ’Αγάπα κι’
άκουγε: 'Ο καπετάνιος ταξιδεΰγ’, φέρν’ τροφίματα γιά τό στρατό καί κάν’
άλισβερίσι μέ τό βασιλέ. ”Εναι φίλ’ , πρώτ’ άρκαντάσδες. Ή γυναίκα ’κόμα
δέκα εφτά χρόνια τώρα δέν έστρεγε νά παραδοθή στον καπετάνιο. Τό παιδί
που πήρε ντο γή αρκούδα, έσωσά ντο γοί καρακατσαναΐοι καί βάστισά ντο
άρκουδόπλο. Τ’ άλλο τό παιδί πού πήρε ντο ό ποταμός γλΰτωσάντο γοί
■ψαράδες καί γήλεγά ντο ψαρόπλο. Έγινάσι τά παιδιά μεγάλα καί πήγαινάσι στο στρατό. Γήντανε φρουρά στο βασιλέ τό παλάτ’ καί δέν ήξαιράσι
πού γήντας αδέρφια. Έτρωγάσι μαζί. Ό βασιλές γήθελε νά κάμ’ μεγάλο
τσουμποΰσ’ καί κάλεσε γοΰλους. Γήντου κι’ ό καπετάνιος κεΐ. Γεΐπε ντον
ό βασιλές νάρτ’. Κείνος δέ γήθελε, γιατί δέ γήθελε νά φήσ’ τό σεντοΰκ’ πέ
τή βασΐλσσα. 'Ο βασιλές έπέμνε, τότε ό καπετάνιος λέγ’ : « ’Έχω ένα αμανέ
καί ά βάλ’ς φρουρά νά το φυλάγ’». «Ναί, λέγ’ ό βασιλές». "Εβαλάσι τά
δυο τ* αδέρφια νά φυλάγου τή μάννα ντους. 'Η διασκέδασ’ γήντου μεγάλ’.
Κοΰγει διασκέδασ’ λέγ’ τό ένα τό παιδί: «Και μένα ό μπαμπάς μου γήντου
βασιλές». «Καί γώ, λέγ’ τ’ άλλο, ό μπαμπάς μου βασιλές». Τό ένα τό παιδί
γεΐπε στ’ άλλο γοΰλ’ τήν ιστορία καί γνωρισάσι τά παιδιά τονα τ’ άλλο,
πού γήντας αδέρφια. Γή βασίλσσα πέ τό σεντοΰκ’ ήκσε καί φώναξέ ντα;
«Έ γώ γεΐμ’ μάννα σας». Νοίγου τό σεντοΰκ , βγάνου τή μάννα τους καί
γεΐδα ντηνε. Γνωρισάσι τή μάννα τους, πήγασι στο βασιλέ γεΐπα ντόνε
γοΰλα. Ό βασιλές θάμαξε, πήρε τή γυναίκα ντου καί τά παιδιά ντου καί
διάταξε νά κρεμάσνε τό καπετάνιο. Έζησάσι καλά καί μεΐς κόμ’ καλά. Γήμουν καί γώ κεΐ κΓ έφαγα στή σοΰγλα φακή».
'Η τίμ-τα π δ γ τνε βα,ατλπσαι.
«Κάποτε κι’ ένα γκαιρό γήντασι δυο αδέρφια. 'Ο ένας πάντρεψε, έκα
τσε τρεις μήνις σπίτ’ καί γΰστερα πήρε ντονε στρατιώτη. Ό άλλος ό μιΡέκχε (άόρ.) τοΰ ’ρέγομαι) — έπόθησε, κακοφροΰσλος — κακοφορεμένος,
ταλέρια = πιάτα τοΰ τσιγάρου, άλισβερίσι δοΰναι-λαβεΐν, άρκατάσδες
φίλοι, τσουμπούσι = διασκέδασα
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κρός έμνε κεΐ καί γεϊπε ντονε ό μεγάλος: «Λόγιαζε τή γυναίκα μ* καί τά
ζευγάρια, ως που νά πελυθώ». Ό μικρός πόμνε, πάγαινε στη δουλειά τρεις
πέντε μέρες, αλλά γύστερα τον σέμπκε ό διάβολος καί γήθελε νά πά με τή
νΰ φ ’ ντου. Έ κείν’ λέγει ντονε: «Έ γώ τή άντριοΰ μ’ τό ψωμί δεν τό πα
τώ». Αυτός γΰστερα φοβοΰντου, γιατί τό χωριό γεΐχε τό ζακόν’, δ'ποιος
πιάνουντου σε τέτοια, έβαζά ντονε μέσα σ’ ένα γκοϋτο καί φαίντου μόν* τό
κεφάλ’. Πήγε στο καρακόλ’ καί γεϊπε οτι γή νΰφ’ ντου μπάζ’ τον ένα καί
τον άλλονα καί πήγε κι’ έναν κι’ έβαλέ ντονε μέσ’ τό ντουλάπ’. Γή νΰφ’ δέ
γεΐχε χαμπάρ’. Γΰστερα πήγασ’ γοί τζανταρμάδες καί γείπασι: «Γιατί σύ
μπάζ’ς τον ένα καί τον άλλονα:». Αυτή χαμπάρ’ δέ γεΐχε. Νοίγου τή με·
σάντρια καί βγάζου τον άνθρωπο πέ μέσα καί λέ ντονε: «Συ τί γυρεΰγ’ς
δώ ;». «Μ ’ έμπασ’ αυτή, λέγ’ κείνος». Παίρνου τή γυναίκα, πηγαίνου στά
μνήματα, φκειάνουν ένα γκοΰτο καί χώνου ντηνε ως τό λαιμό. Κεΐ κοντά
γεΐχε ένα κάστρο. Έβρεχε. Τό βράδυ πηγαινάσι οί κλέφτες νά μπατεντίσνε
καί γιά τά κείνο ό καπετάνιος έβανε ένα σκοπό. Κεΐ που φΰλαγ’ ό σκοπός,
κοΰν’ που εκλαιγε ή γυναίκα καί λέ τό καπετάνιο, ότι κοΰγεται μνιά φωνή.
Πέρν’ ό καπετάνιος τό ντουφέκι ντου, πάει κεΐ στά μνήματα καί λογιάζ’ τή
γυναίκα πού γήντου ως τό λαιμό στο χώμα. Λέει δά ό καπετάνιος: «Τί
γυρεΰβ’ς δώ πέρα ;». «Μ’ έρριξαν λέγ’ δώ ιφτιρά, πού έμπαζα ξένους στο
σπίτ’». Βγάζει ντην δ καπετάνιος, παίρνει ντηνε μαζί του καί πάει ντηνε
στή καλΰβα του. Δέ γήθελε. Γεϊπε ντηνε νά τήνε πάρ’ γυναίκα. «Τ ’ άντριοΰ μ’ τό ψωμί δέ ντο πατώ», λέγ’. Κείνος πήρε ντηνε ώς δοΰλα γιά νά
πλΰν’ ντύ παιδί ντου, νά τό λοΰζ’, νά τό λάζ’. Ό καπετάνιος λόϋρα έτρεχε
οχτώ μέρες καί φήκε τή γυναίκα κεΐ πέρα κΓ ένα σκοπό. Ό σκοπός τήν
άρεσε καί γήθελε νά τήν άπατήσ’. Κείν’ γήλεγε : «Τ ’ άντριοΰ μ* τό ψωμί
δέν τό πατώ» καί δέ παραδόθκε. 'Ο σκοπός φοβοΰντου μήπως τό γήλεγε
στο καπετάνιο, πέρν’ τής γυναίκας τό σπαθί καί κόφτ’ τή καπετάνιου τό
παιδί. Γΰστερα πέ οχτώ μέρες γΰρσε δ καπετάνιος. Έ πκέ ντονε καφέ ή
γυναίκα, άμα τό παιδί δέν σκώθηκε. Πάει δ καπετάνιος λογιάζ’, τό παιδί
σφαγμένο. 'Ο σκοπός γεϊπε : «Έ γώ δέν ξαίρω. Αυτή γεΐχε τό παιδί μαζί
ντης». Λογιάζ’ γΰστερα ό καπετάνιος τά σπαθιά καί τής γυναίκας τό σπαθί
γεΐχε αίματα. Μάνισε καί δίνει ντηνε πενήντα λίρες καί διώχνει ντην. Ή
γυναίκα πήρε καί πήγε σ’ ένα χωριό. Γηΰρε μνιά γριά καί λέγει ντηνε.
«’Έχει μέρος νά πλαγιάσω καί γ ώ ;» . Ή γριά γεϊπε ντηνε: «Τόπο έχω,
άμά νά φάμε καί νά πιούμε δέν έχω». Βγάζ’ παράδες ή γυναίκα καί παίρ
νου ψωμί καί τρώσι. Τό χωριό γεΐχε ένα άνθρωπο, Τσίτσο τόνε γηλεγάσι
καί δέν έπλήρωνε τά χρέη καί πήγασ’ νά τον κρεμάσου. Κεΐ πού τον έπηγαινάσ’ ρωτά ή γυναίκα: «Πού τόνε πάσι αυτόν ;». «Πά νά τον κρεμά
σου, λέει ντηνε, γιατί δέν πληρών’ τούς φόρους». Λέγ’ κείν’ : « ”Αν πληρώσ’ άλλος πολυέται αυτός ;». «Πολυέται, λέσι». Πληρών’ τά χρέη ντου.
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Ό Τσίτσος πήγε γΰστερα καί τό είπε ντήν μάννα ντου. Σκώθκε τό πρωΐ
γή γυναίκα καί διάβαινε στή Νιάδα. Μέσα στη Σουλεϊμάν—Έφέντη γεΐχε
ένα δέντρο μεγάλο μέ παχύ γήσκιο και έκατσε πέ κάτ’ για νά ξεποσταθή.
Γίδρωσε κι’ έπλωσε τα ποδάρια ντης. 'Ο Τσίτσος άκλουδούσε μαζί ντης.
Σά γεΐδε τή ποδάρια ντης γήθελε νά κάν’ την επιθυμία ντου. Κείν’ γεΐπε
ντονε. «Τ ’ άντριοΰ μ’ τό ψωμί δεν τό πατώ». Σκώθκε και πήγαινε στή
Νιάδα κι’ ό Τσίτσος κατά πόδ’. Στή Νιάδα γεΐχε καΐκια καί φορτωνάσ’
καρβούν’. Ό καπετάνιος γεΐδε τή γυναίκα καί τήν άρεσε καί γεΐπε στον
Τσίτσο : «Τί γυναίκα ένα ι;». «Δική μ’ έναι». «ΙΙουλεΐς ντηνε». «Πουλιώ
ντηνε». Πληρών’ ό καπετάνιος πενήντα λίρες καί γοράζ’ ντηνε. Βάντηνα
μέσ’ τό καΐκ’ καί διάβαινε γιά τήν Πόλ’ . "Οντε πήγασι μέσα ανοιχτά, ό
καπετάνιος γήιθελε νά ποίσ’ τήν επιθυμία του. « ’Εγώ τ’ άντριοΰ μ’ τό
ψωμί δεν τό πατώ», λέγ’ κείν’. Ό καπετάνιος μάνισε καί πετροβολά ντηνε
στή θάλασσα. Καί γεΐχε πλεμάτια πού τσακωνάσι τσίρους καί σκάλωσε πά
στα πελμάτια. Λογιάζου ντηνε οί ταλιατζήδες καί παίρνου ντηνε καί βγάζου ντηνε ό'ξω. Πήγα ντηνε σέ κείν’ τήν πόλ’ κεΐ. Καταλαχώς πέθανε ό
βασιλές στήν πόλ’ κεΐ καί γείχασι τό ζακόν’ νά μαζώντε ό κόσμος, πετοΰσασ’ ένα πουλέλ’ καί σ’ ό'ποιο έλα κάτσ’ τό πουλέλ’ πάν’ κείνος γήντου
βασιλές. Κεΐ πού μαζώκχασι ό κόσμος, καταλαχής τό πουλέλ’ έκατσε στον
ώμο τής γυναίκας. Ό κόσμος δεν τό δέκχασι νά ένε ή γυναίκα βασίλσσα.
’Άλλο κλήρο έπκασι καί πάλε τό πουλέλ’ πά στον ώμο τής γυναίκας έκα
τσε. Γΰστερα έγινε ή γυναίκα βασίλσσα. ’Έπκε ένα μοναστήρ’ μεγάλο νά
πηγαίνου κουτσοί, στραβοί νά γιανίσκου, όντας ήλεγάσι τήν αλήθεια. ΙΙήγασι πολλοί ήλεγάσι τήν αλήθεια καί έγιανάσι. Ό άντράδερφός ντης τυφλώθκε καί πήρε ντονε ό αδερφός ντου, 6 άντρας της καί πήγε ντονε στο
μοναστήρ’. Γή γυναίκα γεΐδε ντους καί γνώρισέ ντους. Δέ ντούς δώκε
γνωριμιά. Ό άντράδερφός γεΐπε πολλά καί γεΐπε καί γιά τή νΰφ’ ντου καί
έγινάσι καλά τά μάτια ντου. Ό άντρας της άκουγε καί γεΐπε: « ’Αλήθεια
μπρε άδερφέ, τό'κανες αυτό ;». «Α λήθεια», λέγ’ τόν άντρα της ή γυναίκα,
κρατεί ντονε εκεί, άλλά χαμπάρ’ δέ γεΐχε. Τυφλώθκε καί τή καπετάνιου ό
σκοπός καί γήρτε κεΐ. Γεΐπε λόγια πολλά καί δεν ένοιξάσι τά μάτια ντου.
Γή βασίλσσα γεΐπε : «Πέ κι’ άλλες αλήθειες, νά νοίξου τά μάτια σου.
Γεΐπε τότε γιά τό σφαμό τοΰ παιδιού. ’Ένοιξάσι τά μάτια ντου. Ό καπε
τάνιος γήντου κεΐ καί ήκσε : «Σύ τό'κοψες τό παιδί, λέγει ντονε». «Έ γώ,
λέγ’ κείνος». ’Έπιασέ ντον καί τόν έκοψε. Καταπόδ’ πήγε κι’ ό Τσίτσος
στραβός. Γεΐπε καί κείνος γούλα πού έπκε πέ τή γυναίκα καί ένοιξάσι τά
μάτια ντου. Γΰστερα πήγε καταπόδ’ κι’ ό καπετάνιος στραβός, γεΐπε τήν
αλήθεια, γούλα πού έπκε τή γυναίκα. ’Ένοιξάσι τά μάτια του. Γούλα καλά
έγινασ’. Τό βράδ’ έστρωσάσι γοί δούλες τής βασίλσσας. Γή βασίλσσα γεΐπε
ντες νά πλαγιάσου μέ τόν άντρα πού κράτσε μαζί. Κείνες γήθελάσ’ νά κά
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νου την επιθυμία ντους μαζί ντου. Κείνος γείπε : «Ε γώ τής γυναίκας μ’
τό ψωμί δεν ντο πατώ». ’Έμαθε ντο ή βασίλσσα τό πουρνό. Φωνάζ* ντονε
ή βασίλσσα στο νοντά ντης καί γείπε ντου : «Σύ πού γείχες γυναίκα, γνωρίζ’ς τνα ;». «"Οντας δγιώ τά σημάδια γνωρίζω ντηνε, λέγει. Γείχε στον
αφαλό ντης λόύρα τρεις τρίχες μαύρες». Ξεγυμνώθκε γή βασίλσσα καί λέγει
ντου: «Αυτές έναι γοί τρίχες;». «Λύτες έναι», λέγει εκείνος. Γείπε ντον
τότε ή βασίλσσα : «Καί σύ παλλκαράς βρέθκες καί δεν παραδόθκες καί γώ
δεν παραδόθκα. Για τά σένα έ'παθα πολλά. Τώρα γεΐμαι δική σ’ καί σύ
δικός μ’». Γύστερα έζησάσι καλά καί μείς κόμ’ καλά».
Τ ό ά ξ ιο μ .« » ξεβ α .νό « ο ο λ ο κ α ι ή β α σ ιλ ο π ο ύ λ α .
Κάποτε κι’ ένα γκαιρό γήντου ένας γέρος μπαξεβάν’ς. Ό μπαξές του
γήντου αντίκρυ στη βασιλέ το παλάτ’. Γείχε ένα παιδί πολύ όμορφο, άλλ’
αγράμματο. Τή βασιλέ ή θυγατέρα πήγαινε καί πότιζε τ’ άλογό ντης πέ τό
πηγάδ’ τή μπαξέ. "Αρεσε τό παιδί. Φωνάζ’ ντο καί λέγ’ ντο : « ’Εγώ ά σέ
δώσω παράδες νά πας νά σπουδάσ’ς ό,τι θέλω εγώ». ’Έστερξε τό παιδί,
πήγε στα γράμματα καί γύρσε γοϋλα τά σκολειά. Γΰστερα έστειλε ντο καί
έμαθε κι’ έπαιζε γοΰλα τά τσαλγκιά. ’Έμαθε καί κουμαρτζής. "Αμα σπού
δασε δώκε ντο παράδες καί έ'πκε αντίκρυ στο δικό ντης τό παλάτ’ ένα με
γάλο σπίτ’ καλό σά ντο παλάτ’. Τά στρωσίδια καί τις δούλες τού σπιτιού
γείχε ντα πάρ’ ή βασιλοπούλα. Λέγει ντο γύστερα τό παιδί '· « Ά κάν’ς ένα
τσιμπούσ’ καί ά καλέσ’ς γουλνούς τούς δικούς μου». Έπκε τό παιδί τά
φαγητά του καί κάλεσε τό βασιλέ πέ γούλ’ τούς συγγενείς ντου. Πήρε τούς
συγγενείς ό βασιλές καί πήγε. Έφαγάσι, ήπιασι κΓ έπαιξε τό παιδί τό
τσαλγκί ντου. Ό βασιλές άμα μπίτσε τό τσιμπούσ’ διάβκε κατευχαριστημένος.
Τή βασιλέ τή κόρη τή γυρευγάσι άλλα βασιλόπουλα νά παντρευτοΰ, άλλα
δέν έστεργε. Γαπούσε τό μπαξεβανόπλο, μά φοβούντου νά τό πή στο μπα
μπά ντης. Δέν έστεργε νά παντρευτή μέ τά παλλκάρια πού τνε γηρευγάσ’.
Ρωτά ντηνε ό βασιλές, γιατί δέν στέργ’. Λέγει ντον ή κόρ’ : « ”Αν μέ πάρ*
αυτό τό παιδί πού έναι αντίκρυ στο παλάτ’ μας στέργω, αν δέ, δέ παντρεύγουμ’». Μάνισ’ ό βασιλές καί δέ γήθελε νά παντρέψ’ τό κορίτσ’ :
«Πώς νά πάρουμε τό μπαξεβανόπλο εμείς βασιλκιά οικογένεια, γείπε ό βασιλές. Λέγει ντον ή κόρη : « Ά τό δοκιμάσ’ς πέ γοΰλα τά βασιλόπουλα κι’
αν έναι άξιοι σάν αυτόν, τότε παίρνω όποιον σύ θέλ’ς». Καλνά ένα βεζυρόπλο δ βασιλές, καλνά καί τό μπαξεβανόπλο. Λέγει ντους καί τις δυό μαζί:
Γκοΰτος = λάκκος, καρακόλ’ = ή αστυνομία, μεσάντρια=:ή ντουλάπα,
μαπαρεντίζω = κοιμωμαι, περνώ τή βραδυά μου, ίφτιρά = μέ συκοφαντία,
πλεμάτ’ — τό δίχτυ, Νιάδα = ή αρχαία Θυνιάς, ταλιατζής ^ ό ψαράς, άπό
τουρκ. λέξη ταλιάνη = Ιχθυοτροφείο, καταλαχής = κατά τύχη.
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« Ά σάς δώσω έ'να παμπόρ’ τό γκαθείνα κι’ οποίος γυρίσ’ την οίκομέν’ κι’
ερτ’ πρώτος ά τό κάνω γαμπρό». Πήρασ’ τά παπόρια κι’ έκανάσι τό γϋρο.
Τό βεζυρόπλο έχασε τό παμπόρ ’ντου. Στην δλοκαταποδνή σκάλα άνταμώθκασι γοί δυο και γνωριστήκασι. Γείπε τό βεζυρόπλο ότι εχασε τό
παμπόρ’ ντου. Τό μπαξεβανόπλο γείχε κι’ άλλο παμπόρ’ γορασμένο. Λέγει
ντο τό βεζυρόπλο: «Δώσε με καί μένα τό ενα παμπόρ’ για νά μή ντροπια
στώ». « Ά σέ δώσω, λέγ’ τό μπαξεβανόπλο, άλλα ά σέ βάλω μνιά βούλα
στο γκώλο». ’Έστερξε τό βεζυρόπλο, πήρε τό παμπόρ’ καί κίνσε πρώτο καί
γυρσε στο βασιλέ. 'Ο βασιλές άμα τόνε γεΐδε, είπε τή κόρ’ ντου: «Γεΐδες
κόρ’ μου, πού έναι αυτός για σένα καί ό'χι τό μπαξεβανόπλο ;». « ’ Ας ερτ’,
λέγ’ ή βασιλοπούλα, γη ώρισμένη ώρα κι’ άμα δεν έ'ρτ’ θά παντρευτώ αύτόνε». Γήρτε ή ώρισμένη ώρα καί γήρτε καί τό μπαξεβανόπλο. Ρωτά ντο
δ βασιλές γιατί άργησε. «Γηρτα στη κανονισμέν’ ώρα, λέγ’ τό μπαξεβανό
πλο καί τό παμπόρ’ εγώ δώκα ντονε, τό δικό ντου έ'χασέ ντο». Για νά φα·
νή δτι έχασε τό παμπόρ’ ντου τό βεζυρόπλο γείδασι τή βούλα καί πίστεψε
δ βασιλές. “Εγινα δ γάμος γύστερα τή μπαξεβανόπλου πέ τή βασιλοπούλα.
Τό βράδ* πού πηγαινάσι νά πλαγιάσου ή βασιλοπούλα γείπε τό μπαξεβα
νόπλο : «Τ ί ησου καί τί σέ έ'πκα. Νά πάρ’ς τή βασιλέ τή κόρ’.». Μάνισε
τό μπαξεβανόπλο καί διαβαίν’ χωρίς παράδες. ΓΙήγε στη θάλασσα, βρήκε
έ'να καπετάνιο καί λέγει ντονε: «Σέ παρακαλώ νά μέ πάρ’ς μαζί σου».
“Εστερξε δ καπετάνιος πήρε ντο μαζί ντου. Μέσ’ τό παμπόρ’ δ καπετάνιος
έπαιζε κουμάρ’ κι* έχασε τις παράδες ντου, έχασε καί τό παμπόρ’. Τό παιδί
ρώτηξέ ντονε τί έπαθε καί γείπε ντο, ό'τι τά έχασε γοΰλα. «Δέν έχ’ς τώρα,
λέγ’ τό παιδί, κανά παρά νά μέ δώσ’ς καί μένα νά παίξω ;». Βρήκε δ κα
πετάνιος ένα παρά, δίνει ντονε τό παιδί καί παίζ’. Κέρδισε τις παράδες
καί τό παμπόρ’ μαζί καί δώκε ντα γοΰλα τον καπετάνιο. Λέγει ντο δ καπε
τάνιος: «Τί καλό θέλ’ς νά σέ ποίσω ;». Τό παιδί γείπε : «Νά μέ πας σέ
μνιά πολιτεία, νά μέ παραδώσ’ς σ’ ένα βασιλέ καί νά πής δτι γεΐμαι βου
βός». Πήγε ντο δ καπετάνιος, δώκε ντο σ’ ένα βασιλέ καί γείπε ντον δτι
έναι βουβός. Ό βασιλές άρεσέ ντο καί γήθελε νά τό ποίσ’ νά συντυχαίν’.
Γείπε δτι δποιος ποίσ’ τό παιδί νά συντύχ’ ά τον δώσ’ πολλούς παράδες.
"Οποιος πήγαινε νά τον κάν’ νά συντύχ’ καί δέν μπορούσε σέ οχτώ ήμέρες
θά τον κρεμούσε. Ή βασιλοπούλα γύρευγε τό παιδί καί δέ μπορούσε νά
τό βρή. Πήγε σέ μνιά πολιτεία καί πήρε ένα χάν’ πέ τό νοίκ’. ’Έβαλε μνιά
φωτογραφία τή παλλκαριού στη θύρα τής σκάλας κι’ έβαλε κι’ έναν άν
θρωπο καί κάντανε καί φύλαγε τή φωτογραφία. Γείπε τον άνθρωπο: «"Ο
ποιος έρτ’ καί λογιάζ’ ντην βαθειά, ά τον φέρ’ς σέ μένα». ’Από καιρό πέ
ρασε πέ κεΐ δ καπετάνιος πού γείχε τό παμπόρ’ καί καλογεΐδε τή φωτο
γραφία. Γεΐδε τον άνθρωπο καί πήγε ντονε στη βασιλοπούλα. Ή βασιλο
πούλα ρώτηξέ ντονε : «Πού γνωρίζ’ς τον άνθρωπο, πού έναι φωτογραφι-
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σμένος;». «Γνωρίζ’ ντον, λέγ’ δ καπετάνιο;, έναι βουβός και βρίσκεται
σ’ ενού βασιλέ τό παλάτ’». «’’Ας είναι καί βουβός, λέγ’ ή βασιλοπούλα, πέ
με νά πά νά τόνε βρω, γεΐπε στον καπετάνιο. Σκώνεται ή βασιλοπούλα καί
πήγε στη βασιλε τό παλάτ’. Ρώτηξε αν γείχασι έ'να βουβό καί γεΐπε ότι
μπορούσε νά τόνε κάν’ νά συντυχαίν’. ’Έστερξε δ βασιλές μέ προθεσμία
οχτώ μέρες. "Αμα δεν τον έκανε νά συντΰχ’ ά τήν κρεμούσε. Πήγε στή κάμόρα τή βουβού ή βασιλοπούλα, γνώρισε ντονε καί άγκαλιασέντονε. Κεί
νος δέ μιλούσε. Γήρτε ή όλοκαταποδνή ήμερα καί κείνος δέ μιλούσε. Πήρα
ντή βασιλοπούλα καί πήγαινάσι νά τή κρεμάσου. 'Άμα πήγασι στή κρε
μάλα πήρε καί τό βουβό παλλκάρ’ πέντε κούφια καρύδια καί πήγαινα μαζί
ντους. 'Άμα έδένασι τό σχοινί στο λαιμό, ‘νοίγ’ τό πλήθος καί πηγαίν’
μπροστά στύ βασιλέ, συντυχαίν’ καί λέγ’ : «Πάρ’ αυτά τά πέντε κούφια
καρύδια, βασιλέ μου καί χάρσε τή ζωή ντης σέ μένα». Έβγαλάσι τότε τό
σκοινί πέ τό λαιμό ντης καί γεΐπε ντην τό παλληκάρ’ : «Τόσην κακία έχ’ς
σύ πού μέ γεΐπες ότι μ’ έπκες βασιλέ από μπαξεβάν’. Μέ πέντε κούφια κα
ρύδια χάρσε δ βασιλές τή ζωή σ’». Πήρε ντους γήστερα δ βασιλές στο
σπίτ’ ντου καί δώκε ντους δ,τι γεΐχε ταμένο γιά κείνο πού έλα ποίσ’ τό
παλλκάρ’ να συντύχ5 καί κράτησέ ντους στο παλάτ’ νιου. Έζήσανε καλά
καί μεΐς κόμ’ καλά».
Τ ά τρ ία άδέρφ ε».

«Κάποτε κι’ ένα καιρό κείνα τά χρόνια, γεΐχε ένας άνθρωπος τρία παι
διά. Καί τά τρία δουλευγάσι στο σπίτ’ τή μπαμπά, ώς ότου έγινασ’ με
γάλα. Ό ένας δ μεγάλος γήντου κουβαρδάς, γήπαιρνε παράδες ξόδευγε.
Γεΐδε δ μπαμπάς πού ξόδευγε όλο τό βιό ντου καί χώσσε ντονε. Δώκε ντονε
τριάντα λίρες. Κείνος έτρεξε δω, κεΐ, έφαγε τις λίρες. Καντίρτσε γύστερα
τον άλλο τον αδερφό ντου καί περικαλούσε ντον νά πά μαζί ντου. Πά κι’
αυτός καί γυρεύγ’ πέ τό μπαμπά τ’ παράδες. Δώκε κι’ αύτόνε τριάντα λί
ρες. Πήγασι καί έφαγάσ’ τις παράδες. Πόμνασι πάλ’ έτσ’. Γήθελασ’ νά
πάρου καί τον δλόμικρο τον αδερφό ντους, άλλα δ μπαμπάς πολύ τόνε γαποΰσε καί δεν άφινέ ντονε. Καντίρτσά ντονε καί πήρα ντονε μέ τριάντα
λίρες. ’Έφαγασι τις παράδες γούλους. Δουλειά δέ γείχασι νά δουλεύγου.
Γήρτε δ ιθέρος. Ό μικρός γεΐχε κάμποσους παράδες. Μέ τις παράδες γόρασε ένα συγγριμά. Παγαίνου σ’ ένα χωριό, δέ γηξαίρασι νά δουλεύγου,
έδιωξα ντους. Πείνασάσ’, παράδες δέ γείχασι, ρούχα δένε γείχασι. Πήρασ’
τό δρόμο καί παγαινάσι. Πάσι καί βρίσκου χωράφ’ αθέριστο, καμνιά δε
καριά κιλώ, λέγ’ δ ένας : «Νά τό θερίσουμ’ τό χωράφ’ καί ά νέρτ’ δ
τσομπαρτζής να μάς φέρ’ καί ψωμί. Καταπιάνται καί θερίζου τό χωράφ’ ·
Γύστερα λόγιασασ’ τό δρόμο καί γήρκοντου ένας πέ τ’ άλογο : «Μπρε,
λέσι, έρκετ’ δ τσορμπατζής καί μάς φέρν’ ψωμί». Πά δ τσορμπατζής εκεί.
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«Καλημέρα παιδιά». «Καλημέρα τσορμπατζή». «Τί γυρεύγετε δω, ποιος
γειπέ σας νά θερίστε τό χωράφ ;«. «Γΰρταμε, λέσι νά δουλέψουμ’ για νά
φάμε». Ό τσορμπατζης γήντου δράκος καί σκότωνε τον κόσμο καί έτρωγε
ντους. «Παιδιά, τ’ς λέγ’ , πόψε νάρτήτε σέ κείνο τό σεράγ’, ά νέχω ψωμί
νά φάτε». Κινησάσι τα παιδιά, πήγασι στό σπίτι κι’ εφαγάσι ψειροΰκ’,
τις έβαλε νά πέσου ό τσορμπατζής γιά νά τ’ς σφάξ’ τη νΰχτα πέ τη δρά
καινα μαζί. 'Ο όλόμικρος γήντου έξυπνος. Κατάλαβε πώς δε γήντουσι κα
λοί άθρώπ’ . Οί άλλ’ δέν έπιστευγάσι καί επλαγιασάσι καί κοιμουντου σά
σκρόφες. *0 μικρός δέν έκοιμούντου. Πήγε ή δράκισσα καί γεΐδε πέ τη
τρύπα τό μικρότερο παιδί πά στη στρώσ’. Λέγ’ ντο τό δράκο : «Γοΰλ’ κοιμήθκασι, ένας δέν κοιμήθκε». Κοΰντσε ό μικρός τ’ αδέρφια του καί λέγει
ντα : «Σκωθήτε ά μάς σκοτώσου καί ά μάς φάσι». «Σώπα μπρε αγροίκε,
λέσι ντον οί άλλ’ , πέσε καί κοιμοΰ». Πήγε ξανά ή δράκισσα. Γεΐδε ντηνε
καί οί άλλ’ πέ τή τρύπα, πού λόγιαζε κρυφά. 'Ο δράκος καί ή δράκισσα
έκοιμήθκασι. Γΰστερα σκώθκασ’ καί οί τρεις καί άνοιξάσ’ τή θυρα καί
κατέβκασι τη σκάλα καί διάβκασι. 'Ο όλόμικρος γύρσε πίσω στις δράκ’.
Γείχασ’ μνιά διαμαντόπετρα καί τις έφεγγε. Δέ γείχασ’ γκάζ’. Κλέφτ’ τή
διαμαντόπετρα δ μικρός καί διαβαίν’. Δέ ντόνε ενοιωσάσι. Διάβκασι τ’ α
δέρφια καί πέρασάσ’ τά σύνορα τή δράκ’. Σκώνται δ δράκος, λογιάζ’, δέ
γλέπ’ τήν πέτρα. Πέφτ’ κατά πόδ’ νά τ’ς έσώσ’, αλλά γείχασι περάσ’ τά
σύνορα. ’Αγάπα κι’ άκουγε: Πήγασι τά παιδιά στον ντόπο ντους κι’ δ κό
σμος γεΐδε τή διαμαντόπετρα. Τόμαθε κι’ δ βασιλές καί τις φώναξε καί τις
γεΐπε : «Ποΰ γηύρατε τή πέτρα, καί πόσο θέλτε νά μέ τή δώστε ;». Λέγ’
τό παιδί τό δλόμικρο : « Ά σέ τνε δώσω τή διαμαντόπετρα καί ά μέ ποίσ’
ένα βελόν' τρεις πήχες». ’Έπκε ντο ό βασιλές καί πήρε τήν πέτρα. Ό μι
κρός πήρε τό βελόν’ καί πά στή δράκ’ τό σπίτ’ . Ό δράκος καί ή δράκισσα
δέ γήντου κεΐ. Νέβκε δ μικρός πά στό ταβάν’. Τό ταβάν’ γεΐχε τρύπες καί
πέ μέσα τη τρύπα, άμα γυρντασι γοί δράκ’ καί πλαγιασάσι άρκεψε νά
κεντά πέ τό βελόν’. «Τί έναι κεΐ, λέσι γοί δράκ’». «Ψύλλοι ά έναι». Έρριξάσι πέ πάνω ντους τό πάπλωμα καί κοιμήθκασι, γιά νά μή τις κεντοΰ
οί τ(ώλλ’. Κατέβκε τό παιδί πέ τό ταβάν’, πήρε τό πάπλωμα καί διάβκεΠήγε πάλι στό χωριό. Γεΐδε ντο δ βασιλές καί πλήρωσέ ντο καί πήρε τό
πάπλωμα. «Μπορείς, λέγ’ , νά μέ φέρ’ς καί τον ίδιο ;». «Μπορώ, λέγ’ τό
παιδί». Γΰρσε καί πάει πίσω πάλε. Ό δράκος γεΐχε ένα άλογο καλό. Πήγε
τό παιδί στ’ άχουρ, νοίγ’ καί μπαίν’ μέσα. Τό άλογο γνώρισε πού δέ γήν
του δ τσορμπατζης ντου καί χλιμίντρσε. Κατέβκε δ δράκος κι’ έπιασε τό
παιδί. “Εβαλε τό καζάν’ νά βράζ’ νά τό σφάξου, νά τό φάσι. ’Έδσε ντο
τό παιδί δ δράκος καί πήγε νά φωνάξ’ ένα φίλο ντου νά τό φάσι μαζί. Ή
δράκισσα έ'κοβε ξυλά πέ ένα τσεκουρ’ πού δέ γίντου κοφτερό. Λέγ’ τό παιδί
τή δράκισσα : «Λύσε με μένα νά κόψω τά ξυλά». “Ελυσε ντο ή δράκισσα.
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Κεϊ πό'κοφτε τά ξύλα γεΐπε τή δράκισσα : «Μάζω τά τσάκνα πέ δώ». Καμπούρσε ή δράκισσα νά παρ’ τά τσάκνα, σηκών’ το τσεκοΰρ’, δώκε ντην
μνιά στο κεφάλ’ και πόμνε κεϊ. Πιάν’ τ’ άλογο και λέγει ντο : «Νά σωπαίν’ς τώρα, γιατί ά σέ σκοτώσω». Νέβκε ντο, δώκε ντο κοσή, πέρασε τά
σύνορα και πήγε στο χωριό ντου. Συργιάνζε τ’ άλογο μέσ’ τό μεϊντάν’ καί
έμαθέ ντο ό βασιλές. Φώναξέ ντο παλιέ καί ρωτά ντο : «Ποϋ τό γηύρες τό
άλογο ;». Γεΐπε στο παιδί : «Πας ά φέρ’ς τον ίδιο, τον λέγ’ ;». « Ά μέ
δώσ’ς μνιά φορεσιά ρούχα δράκικα κι’ ένα τσεκούρ’», λέγει ντον. «Δώκε
ντον δ βασιλές. Πήγε στη δράκου τό σπίτ’ πόξω κΓ άρκινά καί κόφτ’ ξΰλα
πέ τό κουρί. Βρίσκει ντο ό δράκος καί λέγει ντο: «Τί φκιάν’ς κεϊ ;». «"Ε
μαθα, λέγ’, που κλέψας τή φίλου μ’ τή δράκ’ τή γυναίκα, τό άλογο καί ά
πυίσω ένα σεντουκ’ ά τον βάλω μέσα νά βροϋμε τή γυναίκα ντου καί τ’
άλογο». « ’Εγώ γεϊμ’ δ φίλος σ’», λέγ’ δ δράκος. Γνωρίστκασ’ κΓ ε'πκασ’
τό σεντουκ’ μαζί, έβαλε τό δράκο στό σεντουκ’, φορτώθκε ντον καί πήγε
στο βασιλέ. Γεΐπε ντου: «Αυτός έναι, βασιλέ, δ δράκος». Κατάλαβε τέλος
ό δράκος, τινάχτκε, ξέβκε πέ τό σεντουκ’ καί χτΰπσε πολύ κόσμο. Στρατιώ
τες που γην του γύρου σκοτωσάσι τό δράκο κι’ δ βασιλές έπκε γαμπρό τό
παιδί. ’Αγάπα κΓ άκουγε : Κάλεσε πολλούς στό ντιουγοΰν’. Γήμνα καί γώ
κεϊ καί μέ δώκασ’ μνιά σούβλα φακή.
ΣΑΜΜΑΚΟΒΙΑΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ
1) Δάρκανε δυο Σαμμακοβλήτες άγροικοι μνιά φορά καί πήγασι στό
χοκιμάτ (δικαστήριο). Ρωτά δ κατής τόν κατηγορούμενο : «Γιατί εδρες τον
άλλονα ;». «Δέν τόν έ'δρα», τοϋ άπαντά». «Πέ τί τόνε χτΰπσες;» λέγ’ δ
κατής. «Πέ τό ξύλο άμώ τό ίμάν’ τ’» (τήν πίστη του). «Πόσο χρονώ γεΐσ α ι;». «Πέ τό Ξαφενειώ τής θείας συνομλιά» (συνομίλικοι) είμαι.
2) "Ενας Τούρκος ντάμωσε ένα Σαμμακοβλή στό κάκαρο, στό Καραμάν-μπαιρ καί ρωτά ντονε : «Μπον γιόλ Γκιντέρ Σαμμακοβά ;» (πάει
στό Σαμμάκοβο αυτός δ δρόμος;). Τόν άπαντά δ Σαμμακοβλής : «Ντούρ,
(στέκα) αγά, ά σέ τό πώ. Πέ δώ ά πάρ’ς κακαρωτή βίγνα μονοπατή, Ρο
κοκού άμπέλ’ σούρτξες μέσ’ στό Σαμμακόβ’». 'Ο αγάς καντίποτα δέ κατά
λαβε. (Άπόδειξις δτι δέν ήξευραν πολλά Τούρκικα).
3) "Ενας Σ. έκοψε καί γιόμισε τ’ αμάξι τ’ ξύλα πέ τό βουνί καί γύρσε
νά πά στό χωριό. Τόν νταμών’ ένας Τούρκος καί λέγ’ ντονε: «Σάπ’ γιολνΚαντιρτίζω λ.Τ. — πείθω, συγκριμας (ό) = τό δρεπάνι, ψειρούκ’ (τό) =
είδος σούπας άπό ψιλοτριμμένα ζυμαράκια πού βράζονται σέ νερό (στήν Πε
λοπόννησο τριφτάδες). Σκρόφα (ή) = γουρούνα λ. Λατ., δωκε κοσή = εφυγε
γρήγορα (κοσή = φευγάλα) άπό τό ρ. κοσεύω = τρέχω γρήγορα.
10
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ντάν (μέριασε νά περάσω). Ό Σαμμακοβλής πού δέ γήξερε Τούρκικα, δπως
γοΰλ’ στο χωριό μας, τοΰ άπαντα: «Ε γώ τώρα τάκοψα, αγά, δεν σάπσασι».
4) "Ενας Σαμ. ντάμωσε δυο Τρουλιανούς (κατοίκους τοΰ γειτονικού
χωριού Τρουλιά). Νούνισ’ ό Σ. νά μασκαρευτή (νά πειράξη τούς Τρουλλιανούς κι’ άρκεψε νά μαζών’ κουκουζέλλες (καρποί τού δένδρου μεσές, είδος
βαλανιδιάς). Ρωτούσι οί Τρουλλιανοί: «Τά τις ποίσεις αύτές ;». «Γήρτε
καΐκ’ στη Νιάδα καί γυρεύγ’ κουκουζέλλες νά φορτώσ’», λέγ* ό αγροίκος
Σ. Οί Τρουλλιανοί άρκεψάσι καί μαζευγάσι κουκουζέλλες. Φορτωσάσι πά
στ’ αμάξι ντους, τις πήγασι στη σκάλα στη Νιάδα καί ρωτηξάσι πού εναι
τό καΐκ’, πού γοράζ’ κουκουζέλλες. ΙΤούποτε καΐκ’. ΓΙόμνασι οί Τρουλλιανοί πέ τις κουκουζέλλες στ’ άμάξ: « Έ , μπρε Σαμμακοβλή, λέσι τι επκες
μας». «”Α, μά γειτόν’, έφέντη μ’».
5) Μνιά φορά γήντου ένα αντρόγυνο. 'Ο άντρας καμμιά φορά δεν πή
γαινε στην εκκλησιά. Ή γυναίκα ντουγούζντιζέ ντονα (παρακινούσε) τον
άντρα ντάϊμα (συνεχώς). Πέ τό πολύ τό ντουγούντισμα πήγε. ’Έλλαξε, έβα
λε τό πανωβράκι του, τό αντερί καί σαλταμάρκα ντου καί πήγε στην έκκλησιά. Κεΐ πού πήγαινε νά νάψ’ τό κερί γλΰστρησε κι’ έπεσε. « ’Εγώ καλά
δέ σκυλορχόμουνα εδώ, κείν’ ή σκυλογυναΐκα μ’ έκανε καί γήρτα», λέγ’.
Πόλκε ή εκκλησία καί ρωτούσα ντονε 6 κόσμος ό'ξω: «Τί γεΐδες δά σή
μερα, Καλογιάνν’, πού πήγες στην εκκλησιά;». « ”Αμ τί νά δγιώ δά; Γεϊδα
έ'ναν πέ δώ, έναν πέ κεΐ πού τρώγουντα σάν αφοί τά σκυλιά ('). Γεΐχε καί
μικρά, μόν’ ήντας τά μοναφίκια (2). Γεϊδα καί τον παπά μέ τό μαντάγερε
(τό ιερό) καί μέ τό μαντατσαούσ’ (θυμιατό) στον ώμο καί καίεις με—καίω
σε, καίεις με—-καίεις σε, γήρτε νά καπουνίσ’ καί μένα. Γεΐπα ντονα: «Τί
μοϋ καπουνίζ’ς δά παπά ; Δέ σών’ στο κουγί πού καπουνίζουμ ; μέ καπουνίζ’ς με καί δώ πέρα ;».
Σ η μ .— Τερματίζεται ή Ιστορία Σαμμακοβίου καί των πέριξ Έλλην. Κοι
νοτήτων. ’Εάν παραμένη λαογραφική ή άλλη τις Ανέκδοτος υλη δέν αποκλείε
ται νά περιληφθή είς προσεχείς εκδόσεις.1

1. Παραφθορά άκό τήν παροιμία φράση πού λέγεται στήν Πελοπόννησο:
«Σάν τά σκυλιά στό άφρί», = οί ψαλτάδες. 2. Ή λέξις μοναφίκια λέγεται εδώ
μέ τή σημασία διαβολιάρικα, διαβολόπαιδα, οί κανονάρχοι.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΑΗΜ ΙΟΥ
(ΕΥΔΗΜΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΣ)

Ό διακεκριμένος συνάδελφός μας καί από πολλών ετών μέλος τον
Διοικ. Συμβουλίου τοϋ Θρακικον Κέντρου κ. *Αναστάσιος Γιαννακόπουλος, παρορμηθεις εκ πατριωτικής αγάπης προ; την γενέτειράν τον Ανδή·
μιον, εκ προσωπικών δέ αναμνήσεων και μέ αξιέπαινου φιλοπονίαν, κα·
τώρϋωσε να σνλλέξη, καταρτίση και αποστείλη την κάτωθι δημοοιενομένην
ιστορίαν τής σημαντικωτάτης ταυ της Θρακικής κωμοπόλεως, περί τής ο
ποίας ούδέν έγράφη μέχρι τονδε. 'Η σύνταξις τών « Θρακικών» ( προ&νμως
καί μ ετ’ ευχαριστιών, προβαίνει εις τήν δημοσίευσιν τής έν λόγω εργασίας.
Ό κ. Γιαννακόπονλος διά τής δημοσιενομένης πραγματείας του, παρέχει
μίαν ακόμη άπόδειξιν τής προς την πατρίδα μας Θράκην άφοσιώσεως και
άσιγάστου νοσταλγίας τον.

Εις την δυτικήν ακτήν τής Προποντίδος μεταξύ τοϋ ακρωτηρίου Κοτζά-μπουρούν και τής κωμοπόλεως Γάνου είναι τά στενά τοΰ Γόνου. Άπό
τό μικρό μοναστηράκι, πού είναι στήν άκρη τοϋ Γάνου (Νικιώτισα) έως τό
Κοτζά-μπουρούν εις τήν πλαγιά τού οποίου είναι κτισμένη ή γραφική κωμόπολις Κοΰμβαον, ό παραλιακός δρόμος είναι αλλού στενός καί αλλού τε
λείως αδιάβατος γιατί τό κύμα κτυπά τούς βράχους, Οί βράχοι αυτοί αποτε
λούν τήν αρχή τοϋ‘Ιερού’Όρους, τό οποίον απ’ εκεί προχωρεί πρός τά Β.Δ.
μέχρι τής ύψηλοτέρας του κορυφής Πακατσάκ-Τεπέ (Πακατσάκι) (‘), έκείθεν
δέ εκτείνεται πρός Νότον. Διά νά μεταβή κανείς εκ Γανοχώρων εις Ραιδεστόν
διά ξηράς θ ’ άκολουθήση τον παραλιακόν δρόμον άπό Γάνου μέχρι τής μο
νής τού 'Αγ. Γεωργίου καί απ’ εκεί μέσον Αύδημίου θ ’ άνεβή στό υψηλό
μονοπάτι «Δερβένι» ή «Τσελεπή-γιολοΰ», θά περάση μέσα άπό τό Νεοχώρι πρός τον κάμπο, άφίνοντας δεξιά του πρός τήν θάλασσαν τάς κωμοπόλεις Κούμβαον καί Πάνιδον. ’Από τό μοναστήρι Ά γ . Γεώργιος έως τό
Κοΰμβαον, δ παραλιακός δρόμος είναι άβατος, διακοπτόμενος υπό βράχων.
Είς τό μεταξύ τούτο διάστημα σχηματίζονται τρείς κοιλάδες, ή μέν πρώτη
άρκετά μεγάλη είναι ή τής τοποθεσίας "Αγ. Βασίλειος Αύδηαίου, ή δεύ
τερα είναι ή τής 'Αγ. Ά ννης Νεοχωρίου καί ή τρίτη, πολύ μικροτέρα, ή
τού Ά γ. Νικολάου Κουμβάου. Έκτος τούτων υπάρχει κυί ή κοιλάς μεταξύ
τών βράχων Βαρδαλάκου καί Γάνου, όπου ή τοποθεσία Πλατάνι, εισχω
ρούσα εις αρκετόν βάθος εντός τοϋ όρους. Εις περιπτώσεις μεγάλων τρικυ
μιών, πάντοτε καί μέχρι τοΰ 1884, πού άνετινάχθησαν δΓ ειδικών έργα-1
1. Μπακατσάκ — Τούρκ. λέξις μπακάριμ = βλέπω.
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των Μαυροβουνίων οί βράχοι τοϋ Βαρδαλάκου και έσχηματίσθη βατός
δρόμος, οι διαβάτες ακολουθούσαν τον δρόμο δεξιά τοϋ Πλατανιού, ανη
φορικά προς τά αμπέλια τοϋ Αύδημίου, τά εις την τοποθεσίαν Καγκέλια
καί μέσου τοϋ δάσους τής 'Αγ. Κυριακής καί των τοποθεσιών Μέσους καί
Σάρρα, περνούσαν μέσα από τό Αύδήμι. Τό Αύδήμι είναι κτισμένο στη
μεγάλη ρεμματια μεταξύ τοϋ δάσους Κουρί, των απέναντι τοϋ δάσους υψω
μάτων προς τό δρόμο τής Δρυμώνας καί τοϋ προς Άνατολάς ξηροβούνου,
δπου τό έξωκκλήσι "Αγ. ’Αθανάσιος, εις την έπέκτασιν τοϋ οποίου προς
Βορράν καί εις τό υψηλότερου μέρος είναι τό έξωκκλήσι "Αγ. Ήλίας, παρά
τό οποίον λέγεται δτι ήτο τό φρούριον Προφήτης Ήλίας. Τό φροΰριον
τούτο κτισθέν υπό των Βυζαντινών έδέσποζε τής κωμοπόλεως Εύδήμου
Πλάτανος προς την Προποντίδα καί τοϋ δρόμου, δ όποιος μέσου τών στε
νών τοϋ Γάνου έφερε προς τον κάμπον τής Ραιδεστοϋ. Οί ιστορικοί ανα
φέρουν, δτι τό χωρίον Εύδήμου Πλάτανος έκειτο εις τά στενά τοϋ Γάνου
καί δτι κατεστράφη υπό τών Καταλανών εις τάς έπιδρομάς των κατά τής
Θράκης, μεταξύ τών ετών 1304—1308. ’Αλλά εις ποιον σημεΐον τών στε
νών ήτο κτισμένος δ Εύδήμου Πλάτανος ; Παρά τά ερωτηματικά καί τάς
αμφιβολίας όρθοτέρα είναι ή παράδοσις, δτι ή τοποθεσία, ή φέρουσα τό
δνομα "Αγ. Βασίλειος ήτο ό Εύδήμου Πλάτανος, διότι καί ίχνη έκκλησιών
καί οικιών εύρέθησαν εκεί καί ό τόπος παράλιος, μέ μεγάλον ορίζοντα καί
προς την ’Ανατολήν έστραμμένος είναι ό καταλληλότερος προς οικισμόν.
"Οταν τό Αύδήμι έκτίσθη είς την σημερινήν θέσιν του υπό τών καταφυγόντων εκεί μετά την καταστροφήν τοϋ Εύδήμου Πλατάνου, προϋπήρχε
είς τήν τοποθεσίαν αύτήν, κατά τήν παράδοσιν, φυλάκιον τοϋ δρόμου τών
στενών· Ή τοποθεσία ήτο γνωστή είς τούς κατοίκους τοϋ Εύδήμου Πλα
τάνου καί έκ τοϋ ασφαλούς κατέφυγαν εκεί καί έκτισαν τήν νέαν πατρίδα
των, είς τήν οποίαν έδωσαν τό ίδιο δνομα «Εύδήμου Πλάτανος». Διότι,
μετά τήν άναχώρησιν τών Καταλανών οί Βυζαντινοί ιστορικοί άναφέρουσι
πάλιν τον Εύδήμου Πλάτανον κατά τούς διαφόρους πολέμους. Ή νέα τοποθε
σία ήτο άσφαλεστέρα κατά πολύ, ούχί μόνον τής παλαιάς, αλλά καί δλων τών
πέριξ κωμοπόλεων καί έκ τής θαλάσσης απείχε μόνον είκοσι λεπτά, χωρίς
νά φαίνεται καί δάση είχε καί νερά ά'φθονα. Τό δέ δνομα Εύδήμου Πλά
τανος φαίνεται δτι διά τής παρόδου τοϋ χρόνου μετεβλήθη είς Εύδήμιον
καί διά τοϋ ίδιου τρόπου είς Αύδήμιον ή Αύδήμι, ως κοινώς λέγεται. Οί
Τούρκοι κατόπιν τό ώνόμασαν Ούτσμάκ-ντερέ, άλλ’ είναι γνωστόν δτι οί
Τούρκοι δσας πόλεις ή χωρία κατακτούσαν, έάν μέν τά δνόματά των ήσαν
εύκολοπρόφερτα, τά άφιναν μέ τήν ίδικήν των προφοράν ολίγον συγκεκομιιένα ή παρεφθαρμένα, δσα δέ ήσαν δυσκολοπρόφερτα δι’ αύτούς, τούς
έ'διναν άλλην ονομασίαν λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τάς πέριξ συνθήκας ή τό
σχήμα κ.τ.λ. Λ.χ. τό Γάνος τό άφήκαν Γκανόζ, τήν Χώραν = Χόρα, τό
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Μηλιό = Μελέν, to Μυριόφυτο = Μερέφτε. Τό Εύδήμου Πλάτανος δεν
ήτο φαίνεται εύκολο γ ι’ αυτούς καί τοϋ έδωσαν την ονομασίαν Ούτσμάκ—
ντερέ, έχοντες ύπ’ όψιν τά δύο ποτάμια πού χωρίζουν τό χωριό εις τρεις
συνοικίας ή διότι όταν έβρεχε πολύ καί κατέβαινε γοργά τό ποτάμι, ώς
πεταχτό ρέμμα (*). Ή μετατροπή τοΰ ονόματος από Εύδήμου Πλάτανος
εις Εύ'δημον καί Αύδήμιον θά έγινε βαθμηδόν καί άνεπαισθήτως μέ τό
πέρασμα τοϋ χρόνου, διότι αν ό'ταν πήγαν οι Τούρκοι ωνομάζετο Αύδήμι,
θά ήτο εύ'κολον γι’ αυτούς νά τό ονομάσουν Άβτίμ. Ή παράδοσις, όπως
διεσώθη καί μετεδόθη από τούς γεροντοτέρους, διά την καταστροφήν τοΰ
Εύδήμου Πλατάνου, δέν άνέφερε περί Καταλανων, αλλά περί Άλγερίνων
πειρατών, οί όποιοι πέρασαν μέ τά πλοία των ε\·α απόγευμα καί είδαν τις
γυναίκες νά χορετίουν στολισμένες μέ φλουριά καί άλλα χρυσαφικά — ήτο
κάποια γιορτή — έτράβηξαν στα ανοιχτά καί όταν νΰκτωσε καλά εβγήκαν
καί έπέπεσαν κατά τοϋ χωριού, τό έδήωσαν, τό έκαψαν και επήραν καί
σκλάβους. Οί κάτοικοι από τον κρότον των τυμπάνων ξύπνησαν, πήραν τά
παιδιά των καί μέσα στο σκοτάδι οί περισσότεροι έφυγαν στήν ανηφόρια
προς τον Ά γ . Ή λία καί άπ’ εκεί κατέβηκαν μέσα στή ρεμματιά, πού ε ί
ναι τό σημερινό χωριό. Είναι πιθανόν, όπως λέγεται καί μερικοί νά έφυ
γαν προς τό Δερβένι καί πίσω απ’ εκεί νά έκτισαν τό Νεοχώρι, τοΰ οποίου
ή τοποθεσία επίσης είχε όλα τά στοιχεία τής ασφαλείας κατά τήν εποχήν
εκείνην. Οί περισσότεροι όμως μετέβησαν καί εγκατεστάθησαν είς τό ση
μερινόν Αύδήμι. Φαίνεται όμως ότι εν τή παραδόσει υπάρχει σύγχυσις καί
οτι οί γεροντότεροι διηγούμενοι τοιαϋτα γεγονότα μέ τάς λέξεις κουρσά
ρος καί πειρατής, εννοούσαν ως τοιούτους τούς Άλγερινούς πάντοτε, διότι
τούτων είχαν συνήθως πρόσφατον τήν άνάμνησιν. Καί ή ρίμα πού διεσώθη : «Τάμπουρ-τούμπουρ τά νταβούλια, τά παιδιά μέσ’ στά σακκούλια»,
συγχέεται μέ τήν εποχήν τοΰ παιδομαζώματος. Ή ιστορία λοιπόν τοϋ ση
μερινού Αύδημίου πρέπει νά άρχίση από τό 1310. ’Αλλά ή ιστορία αυτή
είναι υποθετική για πολλά χρόνια, διότι ή παράδοσις δέν διέσωσε τίποτε
μέχρι τών πρό τής Ιπαναστάσεως τοΰ 1821 χρόνων, όπόθεν άνατρέχοντες
εις τήν ιστορίαν τών προπάππων μας καί τών εδώ καί εκεί σωζομένων εγ
γράφων ιδιωτικών ή επισήμων, δυνάμεθα νά όώσωμεν μίαν είκόνσ, τήν
τελευταίαν, 100 ή 120 ετών. ’Άλλως τε καί τών περισσοτέρων χωρίων ή
κωμοπόλεων τής Θράκης, όσα δέν ήσαν κέντρα Μητροπόλεων ή Διοικήσεων
ή δέν ήσαν κτισμένα είς επίκαιρα σημεία, ή ιστορία των χάνεται είς τά
βάθη τών αιώνων, διότι ού'τε κώδικας είχαν ού'τε αρχεία, έκτος σημειώσεών τινων, αί όποϊαι έσώζοντο εις τάς σελίδας τών Ψαλτηρίων τής Ό*
κταήχου καί τών άλλων εκκλησιαστικών βιβλίων. Kui οί σημειοίσεις αυτές
(*) Ούτσμάκ —:τό άπαρέμφατον τοΰ ρήματος πετώ, ντερέ = ποτάμι.
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άνεφέροντο, ως επί τό πλεΐστον εις σεισμούς, πυρκαϊάς, πλημμύρας, με
γάλα ψύχη κ.λ.π. Τώρα επειδή και τό σύγχρονον Αυδήμι ανήκει εις τό
παρελθόν και Ιπειδή μετά την ανταλλαγήν των πληθυσμών οί κάτοικοί του
δεν κατώρθωσαν να συγκεντρωθούν εις μίαν γωνίαν τής 'Ελλάδος καί νά
άποτελέσουν ένα Νέον Αύδήμιον, κατά τό παράδειγμα άλλων πόλεων και
χωρίων μικρότερων ακόμη, άλλ’ έσκορπίσθησαν καί κατώκησαν μονομερώς
μέν εις Θεσσαλονίκην, ’Αθήνας, Καβάλαν, Δράμαν, Αιδηψόν κλπ., όμαδικώς δέ εις Καϊλάρια καί Νέαν Μηχανιώνα, ένόμισα καλόν νά γράψω τήν
παρούσαν μελέτην, ή οποία αποτελεί αναμνηστικήν περιγραφήν τού χω
ριού, εις τό οποίον έγεννήθην, μιάν ιστορικήν άνακατάταξιν σύγχρονον,
αλλά καί φθάνουσαν εις οσον τό δυνατόν παλαιοτέραν εποχήν επιτρέπουν
αί αναμνήσεις μας. "Ολη ή Θράκη, ως γνωστόν, κατεκτήθη υπό των Τούρ
κων προ τής πτώσεως τής Κων]πόλεως. Μετά δέ τήν πτώσιν καί τής πρωτευούσης ήρχισεν ή διοργάνωσις όλων τών κατακτηθέντων μερών πολιτι·
κώς, αφού εκκλησιαστική τοιαύτη υπήρχε. Καί εκκλησιαστικώς μέν ύπήγετο τό Αυδήμι εις τήν Μητρόπολιν Γάνου, ήτις ήτο έκ τών παλαιοτέρων
Μητροπόλεων, μετονομασθεΐσα κατόπιν είς Μητρόπολιν Γάνου καί Χώρας,
πολίτικα>ς δέ εις τήν ύποδιοίκησιν Περιστάσεως καί μετά τό 1878 ('} εις τήν
υποδιοίκησιν Μυριοφύτου, τής οποίας ήτο καί τό άκρότατον δριον προς
τήν διοίκησιν Ραιδεστού. Τό Αυδήμι χωρίζεται από τά δυο ποτάμια, είς τρεις
συνοικίας ή μαχαλάδες, ό'πως έλέγοντο. ’Επάνω Μαχαλάς, Κάτω Μαχαλάς
καί Πέρα Μαχαλάς. ’Από τά δύο αυτά ποτάμια τό μέν ένα πού κατεβαίνει
από τό Δερβένι καί περνά ανάμεσα από τά χαλάσματα καί τό βουνό τού
Προφήτη Ή λία είναι ξηροπόταμος. Τό καλοκαίρι τελείως ξηρός καί τον
χειμώνα λόγφ τών βροχών καί τών χιόνων έχει αρκετό νερό. Λέγεται δέ
Ρεματάκι. Τό άλλο κατεβαίνει από τον Πάτο (2) καί δέχεται νερά από ό'λες
τις πλαγιές δεξιά καί αριστερά καί έχει όλόχρονα νερό, όλιγώτερο τό καλο
καίρι καί άφθονο τον χειμώνα. 'Οσάκις δέ έβρεχε κατέβαζε μεγάλες καί
μικρότερες πέτρες μέ τόσην ορμήν, ώστε αλλάζοντας τό νερό κοίτη πολλές
φορές έκανε μεγάλες ζημιές στά σπίτια πού ήσαν στις δύο δ'χθες του. Τά
νερά τών δυο ποταμιών συνηντώντο, μπροστά στο νερόμυλο τού Λαμπαδαρίου καί άπ’ εκεί διπλά πλέον έτρεχαν, έχοντας άπ’ τά αριστερά τους τά
σπίτια τού Κάτω Μαχαλά, τά όποια όμως είχαν μπροστά τους περιβόλια
μέ φράχτες καί εγλύτωναν τις ζημιές. ’Έτσι τά νερά άπ’ εκεί τραβούσαν
καί χύνονταν στή θάλασσα μεταξύ τοΰ μοναστηριού “Αγ. Γεώργιος καί
τού εξωκκλησίου τών 'Αγ. Θεοδώρων ανάμεσα από δάσος αιωνόβιων πλατανιών. Στο μεγάλο ποτάμι, τό όποιον έχώριζε τον Πέρα Μαχαλά από τόν1
1. ‘Ότε τό Μυριόφυτον προήχθη είς 'Υποδιοίκησιν (Καϊμακαμλίκι). 2. 'Υ
πώρειας τής κορυφής τοΰ 'Ιερού ’Όρους.
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Επάνω Μαχαλά εις 2—3 σημεία έτοποθετοΰντο τον χειμώνα μεγάλες σα
νίδες χρησιμεΰουσαι ως γεφΰρια. Μία μεταξύ τού νερυμΰλου τοϋ Στρατηγάκη Βαχάρογλου καί τής οικίας τοΰ Ίωάννου Λαμπαδάριου, μία ανάμεσα
στο νερόμυλο τοΰ Άργυράκη καί τής οικίας τοΰ Πρωτοψάλτη καί ή άλλη
μπροστά στο νερόμυλο τοΰ Λαμπαδάριου. Ή τελευταία εξυπηρετούσε τά
παιδιά τοΰ Κάτω Μαχαλά γιά τό σχολειό, ή δέ μεσαία καί ή κυριωτέρα
τά παιδιά τοΰ Επάνω Μαχαλά, δεδομένου δτι τό σχολειό ήτο στην αρχή
τοΰ Πέρα Μαχαλά εις τάς υπώρειας τοΰ δάσους Κουρί. 'Όταν δμως κατέ
βαζε ξαφνικά πολύ νερό παρεσυροντο τά γεφΰρια. Τό πρώτο νερό πού κα
τέβαινε μέ ορμή καί μεγάλη βοή οι χωριανοί τό έλεγαν «κεφάλι» καί όταν
ήταν άφθονο καί γέμιζε δλην τήν κοίτη τό έλεγαν «Ντοΰμπανους». Δεν
γνωρίζω αν ή λέξις Ντοΰμπανους είναι παραφθορά τοϋ Δοΰναβις, διότι
ήτο ξακουστός ό Δοΰναβις παντοΰ ως μεγάλος ποταμός. Χαρακτηριστική
τής έννοιας πού είχεν ή λέξις αΰτη είναι καί τό έμμετρον, πού άπετείνετο
προς τούς άρραβωνιασμένους, όταν τό σπίτι τής μνηστής των εύρίσκετο
εις τον απέναντι τοΰ ίδικοΰ των μαχαλά I
«Τρέξε νά πάρης τό φιλί, πριν βρέξη, πριν χιονίση,
πριν κατεβάση 6 Ντοΰμπανους καί πάρη τό γεφΰρι».
Πόσοι κάτοικοι διεσώθησαν καί πήγαν στήν νέα τοποθεσία καί έκτι
σαν τό Αύδήμι είναι άγνωστον. Σέ ποιο μαχαλά δμως έγκατεστάθησαν
πρώτα; Ά ν κρίνη κανείς από τά πολύ παλαιά σπίτια πού σώζονται είς
δλο τό χωριό, από τον ρυθμόν καί τον τρόπον τοΰ συνοικισμού (στενοί
δρόμοι, ρύμες κλπ.), πρέπει νά παραδεχθή δτι καί εις τούς τρεις μαχαλάδες
ταυτοχρόνως έγινε ή έγκατάστασις είς τά σημεία, τά όποια έθεωροΰντο
ασφαλέστερα. Πάντως ή αρχή θά έγινε προς τό νότιον μέρος τοΰ Επάνω
Μαχαλά, ώς Άνατολικομεσημβρινόν κατόπιν είς τό μεταξύ 'Αγ. Μαρίνης
καί Ά γ. Παρασκευής μέρος τοΰ Κάτα) Μαχαλά ως μεσημβρινόν, καί έπειτα
είς τον Πέρα Μαχαλά, δστις εκτείνεται εις τάς υπώρειας τοΰ δάσους Κουρί.
Ή τοποθεσία τής παλαιοτέρας τών τριών ’ Εκκλησιών, τής Μεταμορφώσεως είναι άπόδειξις τών ανωτέρω. Φαίνεται δμως δτι τά δΰο έξωκκλήσια, πού
εύρίσκονται είς τήν καλλιτέραν τοποθεσίαν τοΰ Κάτω Μαχαλά, ό 'Ά γ. Νικό
λαος καί ή Ά γ. Παρασκευή ήσαν εκεί πολύ πριν κτισθή τό χωριό (‘) καί στήν
αρχή ίσως αυτά μετεχειρίσθησαν ως εκκλησίες οί πρώτοι κάτοικοι πριν κτισθή ή Μεταμόρφωσις. Ή τοποθεσία αυτή ονομάζεται Άβλαή ή Άβλαγή.
Είναι τό καλλίτερο μέρος τοΰ Κάτω Μαχαλά. Μεγάλη πλατεία, εις τό επάνω
μέρος έχουσα τήν Ά γ. Παρασκευή μέ δΰο μεγάλα δένδρα Τσικουδιές ή Κακαδιές δπως τις ονομάζουν στο Αύδήμι καί εις τό κάτω τον 'Ά γ. Νικόλαον.1
1. Λέγεται δτι έκεΐ έμόναζον άναχωρηταί.
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Είναι εκτός αμφιβολίας, ότι εάν δεν προΰπαρχαν τα δυο έξαικκλήσια ή τοπο
θεσία της Άβλαής δεν θά έμενε χωρίς σπίτια, διότι είναι ή καλλίτερα τοΰ
Κάτω Μαχαλά. Τό Αύδήμι μετά της περιοχής του κεΐται εντός της μεγά
λης κοιλάδος τοΰ 'Ιεροΰ Όρους. Τής περιοχής αυτής σύνορα είναι προς
βορράν ή κορυφή τοΰ Πακατσάκ-τεπέ (ύψ. 920 μ.) καί οί χαμηλότερες
κορυφές του έξω των οποίων προς τον κάμπο είναι τό Σχολάρι, προς νό
τον ή Προποντίς καί ή περιοχή Πλατάνι, όπου χωρίζεται ό μέρας τοΰ
Γάνου, προς Άνατολάς ή Προποντίς καί ή σειρά τοΰ 'Ιεροΰ Όρους από
των βράχων τής 'Αγ. ’Άννης μέχρι τοΰ Δερβενιού, έξω τοΰ οποίου χωρί
ζεται ό μέρας τοΰ Νεοχωρίου καί προς δυσμάς ή σειρά τοΰ 'Ιεροΰ ’Όρους,
έξω τής οποίας χωρίζονται οί μεράδες Γενιτζέ-κιοϊ καί Γάνου. Όλη ή πε
ριοχή του όμως είναι ορεινή καί βραχώδης. Τά προς βορράν καί δυσμάς
δάση καλύπτονται από βαλανιδιές, τά δέ προς άνατολάς από χαμύδενδρα.
Μεταξύ όμως τοΰ δρόμου πού πάγει πρύς τό Σχολάρι καί τοΰ ΙΊακατσάκ
είναι καί τό μεγάλο δάσος από Φιλύρες. Εις τά χαμηλότερα μέρη καί τις
ρεματιές έχει πλατάνια καί λεΰκες. Όνομαστό είναι τό δάσος πλατανιών,
πού εκτείνεται κατά μήκος τής παραλίας μεταξύ τοΰ μοναστηριού "Αγ.
Γεώργιος καί τοΰ εξωκκλησίου των 'Αγ. Θεοδώρων, τό οποίον δίδει εις τό
τοπίον γραφικότητα, ή οποία κάνει τήν τοποθεσίαν αυτήν νά είναι μονα
δική εις όλην τήν Θράκην· Σκληρά άγωνισθήκανε καί έκοπίασαν οί κάτοι
κοι τοΰ Αύδημιοΰ, από τότε πού έγκατεστάθησαν εκεί γιά νά καλλιεργή
σουν τούς τόπους πού είχαν στή διάθεσή τους καί νά μπορούν νά ζήσουν.
Εκατοντάδες χρόνια χρειάστηκαν γιά νά γίνουν τά αμπέλια στά πλάγια
των βουνών καί στά μακρυνά. Τά επίπεδα καί τά κοντινά έκαλλιεργήθησαν αμέσως βεβαίως, αλλά δεν ήσαν αρκετά νά θρέψουν τούς κατοίκους.
Χωράφια γιά σιτηρά ήσαν πολύ ολίγα, όπως καί κήποι μέ λαχανικά. Στά
τελευταία εκατό χρόνια έκτος τής αμπέλου, μέ ό'ρεξιν καί επιτυχία έκαλλιεργήθη καί ή μουριά ή συκαμινιά όπως τήν έλεγαν. ’Αλλά καί τά χωρά
φια σιγά-σιγά έγιναν αμπέλια καί ή καλλιέργεια τών σιτηρών έπαυσε νά
ύπάρχη· Τό τελευταίο αλώνι ελειτοΰργησε τό καλοκαίρι τοΰ 1886. Άπό
τρτε καί οί Τούρκοι έλεγαν γιά τό Αύδήμι ότι είναι Χαρμανσίζ-κιοϊ, δηλ.
χωριό χωρίς αλώνι. "Ιχνη τοΰ παλαιού μεγάλου αλωνιού σώζονται μόνον
δεξιά τοΰ δρόμου πού οδηγεί στά χαλάσματα, στή γωνία τοΰ δρόμου τοΰ
'Αγ. ’Αθανασίου, όπου τό σκιάζει καί ή μεγάλη βαλανιδιά πού οί χωρικοί
τήν ονομάζουν Δενδράκι. Τό Αύδήμι απείχε άπό τήν παραλίαν τής
Προποντίδος, όπου τό μοναστήρι "Αγ. Γεώργιος, μόνον 20 λεπτά τής ώ
ρας. Άλλ* ή διασκευή τοΰ εδάφους ήτο τοιαΰτη, ώστε ούτε τό χωριό νά
βλέπη τή θάλασσα, ού'τε άπό τή θάλασσα νά φαίνεται τό χωριό. Έκτος
σπιτιών τινών πού ήσαν εις τά υψηλά τοΰ ’Επάνω Μαχαλά. Αυτά έβλεπαν
ένα τρίγωνο θαλάσσης, όπως καί άπό τά πλοία πού έπλεαν άπό πολύ άνοι-
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χτά, έφαίνοντο αυτά τά ολίγα σπιτάκια καί έπροδίδετο ή ύπαρξις χωριού
εις τό σημεΐον εκείνο. ”Αν ό Εύδήμου Πλάτανος, επί της παραλίας κείμε
νος, ωφελείτο από την θάλασσαν, άγνωστον. Τό Αύδήμι όμως η δεν ήθέλησε ή δεν ήμπόρεσε νά έκμεταλλευθή την θάλασσαν όσον έπρεπε διά να
έχη πόρους περισσοτέρους, άφοΰ δεν είχε αρκετή γη. Καί εις την νεωτέραν
του ιστορίαν άναφέρονται μεταξύ τών ετών 1850—1860 έν ή δυο ιστιο
φόρα άνήκοντα άγνωστον εις ποιους προύχοντας, τά όποια έταξείδευαν εις
’Αλεξάνδρειαν μέ κρασιά καί ρακιά καί τοΰτο μαρτυρούν καί δυο μεγάλα
μαγαζιά που ήσαν κτισμένα εις τήν παραλίαν, πλησίον τών Ά γ. Θεοδώ
ρων. Αυτή ήταν καί ή τελευταία δοσοληψία τού Αύδημιοϋ μέ τήν θάλασσα,
διότι κατόπιν μέ τούς συχνούς Ρωσοτουρκικούς πολέμους επειδή πολλάκις λιποτάκτες στρατιώτες Τούρκοι κατέβαιναν στά παράλια τής Θράκης
καί δπου εύρισκαν απόμερα βάρκες τις έπερναν καί περνούσαν στήν ’Ανα
τολή, ή Τουρκική Κυβέρνησις εΐχεν απαγορεύσει νά βρίσκωνται βάρκες,
δπου δεν ήτο συστηματικό χωριό. Διά τήν αλιείαν τον μέν χειμώνα είχε
δύο ταλιάνια τό ένα στον "Αη Βασίλη καί τά άλλο στον "Αη Γιώργη, τό
δέ καλοκαίρι έφερναν άφθονο ψάρι οί συστηματικοί ψαράδες τού Μαρμα
ρά καί τής Κούταλης πού ψάρευαν μέ τούς γρίπους εις τά παράλια τών
Γανοχώρων. HI διά θαλάσσης συγκοινωνία έγένετο πάντοτε μέσον Γάνου
καί ήταν πολύ αραιά στά παλαιά χρόνια. Οί καφετζήδες, οί μπακάληδες
καί οί ι'φασματέμποροι τού Λύδημιού καί γενικώς δλοι οί χωριανοί δτι
έχρειάζοντο τό έφερναν από τήν Ραιδεστό, μέ τήν οποίαν είχαν τακτική
συγκοινωνία διά ξηράς μέ τά μουλάρια. Ηί Ραιδεστός, ως γνωστόν, πριν
ή γίνη ό σιδηρόδρομος τής Ά ν. Ρωμυλίας ήτο ό σπουδαιότερος λιιιήν ει
σαγωγής καί εξαγωγής δΓ ύλην τήν Θράκην μέχρι Βουλγαρίας, αλλά καί
κατόπιν δσον καί αν έχασε πάλιν διετήρησε μέγα μέρος τής εμπορικής κινήσεως διά τό μεγαλύτερου μέρος τής Θράκης. Θυμάμαι από τήν παιδικήν
μου ηλικίαν μέ τήν φαντασίαν τών παιδιών τού Αύδημιοϋ, δτι ή Ραιδεστός ήταν καλλίτερη καί από τήν Πόλη, διότι εκεί συχνά έπήγαιναν οί
γονείς μας καί μάς έφερναν τόσα καλά πράγματα, ενώ στήν Πόλη έταξεί
δευαν σπανιώτατα. Για νά εκθειάσουν τά καλά τής Ραιδεστού είχαν καί
μία έμμετρο ρίμα, τήν οποίαν δεν ενθυμούμαι δλην καί ή οποία άρχιζε μέ
τά εξής: «Λεβάντες καί πομάδες πωλούν στο Ροδοστό». “Οταν δμως έπυκνώθη ή άτμοπλοϊκή συγκοινωνία μέ τήν Κων]πολιν, οί Αύδημιώτες—πάν
τοτε μέσου Γάνου—τακτικά πηγαινοήρχοντο εκεί. Ή άτμοπλοϊκή συγκοι
νωνία μέ τά τροχοφόρα ατμόπλοια (ρεμούλκα), έγένετο κατά τήν εξής δια
δρομήν : Κων]πόλις - Ραιδεστός—Γάνος, Χώρα, Μυριόφυτον, Μαρμαράς,
Κούταλη, Άρτάκη, Περίστασις - Μυριόφυτον, Χώρα, Γάνος, Ραιδεστός,
Κ]πολις καί ή διάρκεια δλης τής διαδρομής ήτο δύο 24ωρα καί μία νύκτα,
ήτοι εξήκοντα ώρες. Τό Αύδήμι λοιπόν δπως διεμορφώθη μέ τά χρόνια
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είχε χαρακτήρα καί μεσογειακόν καί παραλιακόν. ’ Αν καί λόγφ τής έκκλησιαστικής καί διοικητικής τον ζωής ήτο εις επαφήν μέ τά παράλια Γανόχωρα, ιδίως μέ τό Μυριόφυτον διοικητικώς καί τήν Χώραν έκκλησιαστικώς, ή εμπορική του δμως ζωή τό έφερεν εις επαφήν μέ τά χωριά τοΰ
κάμπου καί έκτος τής Ραιδεστοϋ δταν έκαναν εισαγωγήν δλων δσων τους
εχρειάζοντο. Ή ανάγκη τον νά ζήσουν έκανε τονς Αύδημιώτας νά εξαπλω
θούν εις δλας τάς πόλεις καί τά χωριά τής Θράκης μέχρι καί τής Ά ν Ρω 
μυλίας, είτε ως πλανόδιοι εμπορευόμενοι (γιαλιτζήδες), είτε ως εγκατεστη
μένοι τοιοΰτοι, δπως εις ’Ασκόν, Μήδειαν, Πύργον, Τιρνοβατζίκ, Σαμμακώβ, Γέναν, Σκοπόν, Σαρ. ’Εκκλησίες, ΜπουνάρΧισάρ, Χαριούπολιν,
Μπαμπά-Έσκί, Λουλέ-Μπουργάζ, Άδρ]πολιν, Άγχίαλον καί Στενήμαχον.
Τό Αυδήμι είχε 400 σπίτια (χανέδες). Κατά τά επίσημα κυβερνητικά γρα
πτά οι Τούρκοι, χανέδες εννοούσαν οικογένειες καί εις τάς στατιστικός tgjv
έλογάριαζαν μέσον δρον επτά άτομα κατά χανέ. Μέ αυτόν τον λογ]σμόν
τό Αυδήμι έπρεπε νά έχη 2.800 κατοίκους. Αυτή ή αναλογία δμως κατά
χανέ ήτο υπερβολική καί τό άνώτατον δριον δεν ήτο δυνατόν νά είναι πε
ρισσότερον τών πέντε ατόμων, ώστε τοΰ Αύδημιοΰ ό πληθυσμός έκυμαίνετο μεταξύ 1.800—2.000 κατοίκων. Τά σπίτια δλα ήσαν ξύλινα καί σκε
πασμένα μέ κεραμυδια. Κατ’ άρχάς κατά τό ήμισυ τά έκτιζαν μέ πέτρες, οί
όποιες ήσαν άφθονες δπως φαίνεται εις τά πολύ παληά σπίτια, τά πυκνά
καί μέ στενούς δρόμους διά νά δΰνανται νά βοηθοΰνται μεταξύ των εις
περιπτώσεις κίνδυνου. Ή σαν δλα τοΰ ίδιου ρυθμοΰ σχεδόν, χωρίς πολλά
παράθυρα καί μέ χειμωνιάτικα δωμάτια μέ τζάκι. Αυτά τά δωμάτια ή δεν
είχαν κανένα παράθυρο ή έφωτίζοντο από μικρόν φεγγίτη. Κατόπιν άρχι
σαν φαίνεται νά κτίζωνται τά μεγάλα αρχοντόσπιτα άλλου ρυθμοΰ, πάντοτε
δμως μέ τά χειμωνιάτικα δωμάτια σκοτεινά καί έν συνεχεία; τά νεώτερα.
’Εκκλησίες είχε τρεις, μίαν διά κάθε μαχαλά, ή Μεταμόρφωσις διά τόν
Κάτω Μαχαλά, ή Παναγία διά τόν ’Επάνω καί ό “Αγ. ’Ιωάννης διά τόν
Πέρα Μαχαλά. Τά σύνορα δμως τών εκκλησιών δέν ήσαν δπως χώριζαν τό
χωριό τά δυο ποτάμια, διότι ή μέν Μεταμόρφωσις ήταν κτισμένη εις τήν
νότιον περιοχήν τοΰ’Επάνω Μαχαλά καί είχε άπ’ έκεί αρκετούς ένορίτας, οί
επισημότεροι δέ τοΰ Πέρα μαχαλά έκκλησιάζοντο εις τήν Παναγίαν ως
πλησιεστέραν. Μετά τήν άποτέφρωσιν τής Παναγίας, κατά τήν πυρκαϊάν
τοΰ 1889, από τούς κατοίκους τοΰ ’Επάνω Μαχαλά, οί μέν προς βορράν
έκκλησιάζοντο εις τόν "Αγ. Ίωάννην, οί περισσότεροι δμως εις τήν Μεταμόρφωσιν. Ή εκκλησία τής Μεταμορφώσεως φαίνεται δτι έκτίσθη στά
πρώτα χρόνια τοΰ έποικισμοΰ τοΰ χωριοΰ σ’ εκείνη τή θέση. Αυτό άποδεικνΰεται καί από τήν τοποθεσίαν καί από τό σχήμα καί από τά υλικά πού
ήταν κτισμένη. Στον άμβωνα, κάτω από τούς Εύαγγελιστάς, ήτο ζωγραφι
σμένη μία εικόνα, ή οποία σέ χρυσό πλαίσιο είχε μιά δωδεκάκοπο λέμβο
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(σαντάλα) χωρίς επιγραφήν. 'Η παράδοσις έλεγε δπ μ’ αυτή την σαντάλα
έφεραν από την Πόλη τις μπογιές καί το χρυσό (γιαλντίζι) πού έζωγράφισαν τις εικόνες. Νεωτέρα ήτο ή εκκλησία τοΰ 'Αγ· Ίωάννου καί πιο νεωτέρα ή τής Παναγίας, ή οποία ήτο ή Μητρόπολις, τρόπον τινά, διότι όσάκις ήρχετο ό Μητροπολίτης Γόνου καί Χώρας εκεί έγένετο ή λειτουργία.
*Ητο πραγματικώς μεγάλη καί ωραία εκκλησία καί εις περίβλεπτον θέσιν.
Έώρταζε την 26ην Δεκεμβρίου, ημέραν τής Συνάξεως τής Θεοτόκου. Τότε
έώρταζαν στο Αύδήμι καί οι Μαρίες, Παναγιώτηδες καί άλλες καί άλλοι
των οποίων τά ονόματα είχαν σχέσιν μέ τό όνομα τής Θεοτόκου. 'Η εκκλη
σία αυτή κάηκε στην πυρκαϊά τοΰ 1889 μαζί μέ αρκετά σπίτια τοΰ Επάνω
μαχαλά. Ή φωτιά είχε αφορμήν τήν έκδίκησιν κατά τοΰ τότε Μουχτάρη
(δημάρχου) Βαρυθύμου X" Σταύρου καί είχε τεθή υπό κακούργου χειρός
μέ σκοπόν τό κάψιμο τοΰ σπιτιοΰ του πού ήταν εκεί πλησίον. Είχε δέ εξα
πλώσει λόγφ τοΰ άνεμου καί κατόπιν πολλών προσπαθειών τών κατοίκων
καί υλικών θυσιών, εκ μέρους τοΰ Ζήση Άργυράκη έσταμάτησε προ τής
οικίας τούτου. ’Εκτός τών τριών αυτών εκκλησιών, άνατολικώς τοΰ χω
ριού, στή βουνοπλαγιά ολίγον επάνω από τό σπίτι τοΰ Οικονόμου Εΰελπη
ήτο τό έξωκκλήσι τοΰ 'Αγ. Αθανασίου. Στήν τοποθεσία αυτή ήτο τό ένα
φυλάκιον, πριν ή κτισθή τό χωριό. Φαίνεται δέ δτι από τότε υπήρχε άγια
σμα εκεί, τό όποιον μετά τον εποικισμόν τοΰ χωριού έκαλύφθη καί επ'
αυτού έκτίσθη ή έκκλησούλα αργότερα. Τό δτι δέν είναι πολύ παλαιό, φαί
νεται από τό είκονοστάσιον, τάς εικόνας καί τήν διαρρύθμισιν. Τό άγια
σμα άνέβλυζε συνεχώς από τό βουνό καί τό νερό του είχε ελαφρά μυρωδιά
θείου. Εις τό έξωκκλήσι αυτό πήγαιναν τά παιδιά τήν Κυριακήν καί τήν
Δευτέραν τοΰ Πάσχα καί έτρωγαν τις κουλούρες μέ τά κόκκινα αυγά πού
τούς έκαναν οι μητέρες τους. Κρεμούσαν δέ καί δύο καμπάνες, μία ξύλινη
καί μία σιδηρένια, έκ περιτροπής καί κατά διαλείμματα τις χτυπούσαν μέ
τό σκοπό: «Τον ’Αδάμ, τον Άδάμ, τον Άδάμ, Άδάμ, Άδάμ». “Αλλη
εκκλησία ήταν ή τοΰ μοναστηριού "Αγ. Γεώργιος στήν ομώνυμη τοποθε
σία κοντά στή θάλασσα, πού ήταν αρκετά παλαιά καί είχε μέσα άγιασμα,
τά όποιον δμως ήτο εύ'γευστο μέ δροσερώτατο νερό. Ή έκκλησούλα αυτή
ήταν κτισμένη στήν ακρογιαλιά, ολίγα μέτρα μακρυά από τή θάλασσα. ’Ο
λίγον υψηλότερα ήσαν κτισμένα τά δωμάτια τοΰ μοναστηριού καί έξω τής
εκκλησίας πηγή μέ άφθονο καί ωραίο νερόΓ)· Επειδή έν συνεχεία θά περιγράψωμε τά ακάλυπτα έξωκκλήσια, αρχίζομε από τούς 'Αγ. Θεοδώρους,
μιά πού βρισκόμαστε στήν παραλία. Τό έξωκκλήσι τών 'Αγ. Θεοδώρων
εύρίσκεται εις τήν δυτικήν πλευράν τής κοιλάδος τοΰ 'Αγ. Γεωργίου καί1
1. Περί τοΰ μοναστηριού αρκετά εγραψε είς τήν «Σοζήτησι» ό κ. Εόστρ.
Ζήσης.
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επάνω στο δρόμο πού πηγαίνει από την παραλίαν τοΰ Αύδημιοΰ στο Γάνο.
Πλησίον εχει και πηγήν μέ άφθονο καλό νερό πού βγαίνει από την βάσι
τού βουνού. Μέσα από την κοιλάδα πηγαίνοντας στο χωριό, άμα στρέψωμε
τό βλέμμα ψηλά προς τα αριστερά μας θά ίδούμε νά άσπρίζη ένας βράχος
καί επάνω σ’ αυτόν πολλά δένδρα. Ε κεί είναι τό εξωκκλήσι τής Ά γ . Κυ
ριακής, είναι καί αυτό ακάλυπτον, σκεπάζεται από αιωνόβια πλατάνια, έχει
πηγή μέ νερό καί μάνδρα διά τά ποίμνια. Έ πί τοΰ βράχου πού φαίνεται,
υπάρχει μικρή πλατεία καί στήν κατηφοριά τό άνοιγμα τής σπηλιάς, διότι
6 βράχος δλος είναι μία σπηλιά. Μέσα σ’ αυτή ζοΰσε κάποιος ασκητής, δ
οποίος έσυντηρεΐτο από ελεημοσύνην τών διαβατών, άπέθανε δέ κατά τό
1875. Εις τήν τοποθεσίαν αυτήν, ή οποία είναι στή μέση τοΰ δρόμου, με
ταξύ Πλατανιού καί Αύδημιοΰ, ήτο τό δεύτερο φυλάκιο. Άνερχόμενοι στο
χωριό δεξιά, πριν ή φθάσωμε στο Νεκροταφείο, εις αρκετό ύψος, είναι τό
εξωκκλήσι τοΰ 'Αγ. Κων]τίνου καί Ελένης, άλλ’ αυτό δεν άποτελεΐται παρά
από μερικές πέτρες καί γύρω ολίγα δένδρα. "Οπως αυτό έτσι είναι καί τά
έξωκκλήσια τοΰ 'Αγ. Κηρύκου προς βορράν τοΰ χωριού, τοΰ 'Αγ. Παντελεήμονος στήν παλαιά τοποθεσία τοΰ Εύδήμου Πλατάνου καί τοΰ Προ
φήτη Ή λία άνατολικώς τοΰ χωριού στή ράχη τοΰ βουνού. ’Εκτός τών
ανωτέρω τό Αύδήμι είχε άλλα πέντε έξωκκλήσια. Δυο στις άκρες τοΰ χω·
ριοΰ καί τρία εντός τής περιοχής τοΰ Κάτω Μαχαλά. ’Από τά δύο πρώτα
τό έ'να ήτο βορειοανατολικώς τοΰ ’Επάνω Μαχαλά στο δρόμο πού πήγαινε
στά χωράφια ήτο στο ό'νομα τής Ά γ . Τριάδος καί είχε εις τήν περιοχήν
του μικρόν Νεκροταφείου. Τό άλλο ήτο νοτίως τοΰ χωριού, στή συνέχεια
τών τελευταίων σπιτιών τοΰ Κάτω Μαχαλά στύ ό'νομα τοΰ 'Αγ. Ίωάννου.
Στή θέσι αυτή ήτο καί τό μεγαλύτερο Νεκροταφείο. Στο βάθος προς τό
βουνό ήτο ένα πολύ μεγάλο πλατάνι καί δίπλα του μιά βρύση, ή οποία
είχε τό καλλίτερο νερό τοΰ χωριού. Ή βρύση αυτή έκτίσθη κατά τό 1870
—75 μέ δαπάνην τών αδελφών Μητροπολιτών τών Μέτρων ’Ανθίμου καί
τής Θεσ]νίκης ’Αθανασίου, οί οποίοι κατήχοντο από τό Αύδήμι καί ήσαν
τής οικογένειας Σαράκογλου. (Στήν πρόσοψι τής βρύσης ήτο έντειχισμένη
μεγάλη πλάκα από μάρμαρο μέ επιγραφή πού άνεφέρετο τό ιστορικόν τής
δωρεάς). Τά άλλα τρία έξωκκλήσια ήσαν μέσα στήν περιοχή τοΰ Κάτω μα
χαλά· Τό ένα στο ό'νομα τής 'Αγ. Μαρίνας άνατολικώς μπροστά στο σπίτι
τοΰ Ζαφειράκη Οικονόμου, τά δέ άλλα δύο στο κέντρον τής πλατείας Ά βλαγή, όπως καί αλλού έχω γράψει. Τό μέν τοΰ Ά γ. Νικολάου προ τών
οικιών Άναστασιάδου, Δσδακαρίδου καί Γιαμά, τό δέ τής Ά γ. Παρα
σκευής προ τών οικιών τοΰ Στρατή Πλιάτσικα καί αδελφών Κουλά. Τά
δύο αύτά τελευταία έξωκκλήσια δέν ήσαν μικρά καί πρόχειρα, αλλά, αν καί
ακάλυπτα, καλοκτισμένα από τρεις πλευρές καί μέ χώρισμα ίεροΰ βήματος.
Δι’ αύτό έξέφρασα τήν ιδέαν ότι αύτά, ώς έκ τής τοποθεσίας των υπήρχαν
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εκεί πριν κτισθή το χωριό και ή διαρρύθμισίς των έγένετο έτσι ώστε στα
πρώτα χρόνια να χρησιμεύσουν καί ως εκκλησίες πριν κτισθή ή τής Με·
ταμορφώσεως. Εις τα τελευταία αυτά δυο έξωκκλήσια, την ημέραν τής
μνήμης των έγένετο τακτική λειτουργία, υπό δλων των ιερέων (Μονοκκλησίαι).
Ν ε ρ ό μ .υ λ θ (.
Τό Αυδήμι είχε πέντε νερόμυλους. Κατεβαίνοντας από τό βόρειο μέ
ρος τοϋ χωριοϋ στην αριστερή πλευρά τής ρεματιάς ήτο 6 μύλος τοΰ Στρατηγάκη Βαχάρογλου, λίγο πιο κάτω στην ίδια σειρά αντίκρυ στο σπίτι τοΰ
Πρωτοψάλτη ήταν 6 μύλος του Άργυράκη Ζήση, στην δεξιά πλευρά εκεί
πού έσμιγαν τά δύο ποτάμια και στο δρόμο που πήγαινε γιά τό σχολειό
ήταν ό μύλος τοΰ Παντελή Λαμπαδάριου, αριστερά πάλι κα'ι στο τέλος τοΰ
Κάτω μαχαλά ήταν δ μύλος τοΰ Άργυροΰ Δαδάκαρου, 6 δέ πέμπτος μύλος
ήταν πάλι τοΰ τελευταίου τούτου αριστερά, ολως διόλου έξω τοΰ χωριοΰ,
προς την περιοχήν Σάρα κα'ι έκτίσθη τά τελευταία χρόνια. Οί μύλοι αυτοί
μέχρι τοΰ 1886 όλοι λειτουργοΰσαν, διότι οί χωριανοί έφερναν τακτικά από
τά χωριά τοΰ κάμπου σιτάρια. Ό ταν όμως άρχισεν ή λειτουργία των με
γάλων αλευρομύλων τής Θράκης (Μιμικού — Ραιδεστοΰ, Σταμούλη Σηλυβρίας, X” Εξηντάρη Μαλγάρων, Παντερμαλή Καλ]πόλεως) και προσεφέροντο έτοιμα άλευρα, τό σιτάρι στο χωριό ήρχετυ λιγοστό καί οί νερό
μυλοι τοϋ Στρατηγάκη καί τοΰ Δαδάκαρου είχαν σχολάσει. Τελευταίος δέ
πού έδούλευε, ώσπου έφυγε τό χωριό απ’ εκεί ήτο δ μύλος τοϋ Λαμπαδά
ριου, λόγφ» τοΰ ότι αυτός είχε νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Καί ένας νερόμυλος
πού είχε άχρηστευθή προ πολλών ετών ήτο στήν άκρη τοΰ Πέρα μαχαλά,
κοντά στον "Αγ. ’Ιωάννη καί πλησίον τής οικίας τοΰ Οικονόμου Παπαβασιλείου. Έδώ οφείλω νά σημειώσω, ότι έως τό 1886 αρκετά χωράφια
έσπείροντο μέ σιτάρι στο Αυδήμι καί άπόδειξις ήτο ό'τι έκτος τοΰ άλωνιοΰ
στίγν τοποθεσία Δενδράκι, πού αναφέρω άλλοΰ, έσώζοντο τά ίχνη δύο ακό
μη άλωνιών. Τό ένα ήταν στή θέση 'Αλώνια, προς βορράν τοΰ χωριοΰ, έξω
από τό σπίτι τοΰ Βαχάρογλου καί τό άλλο προς δυσμάς, άνωθεν τής τοπο
θεσίας «Τούρκικα μνήματα», πού ήτο γνωστό μέ τό ό'νομα «Άλωνάκι».
’Από καταστροφές πού έπαθε τό χωριό ή άλλα γεγονότα, διασώζονται εις
τήν μνήμην μας τά ακόλουθα, άλλα μέν έξ άφηγήσεως τών γεροντοτέρων,
άλλα δέ ως συμβάντα μέχρι τοΰ 1890 έξ ιδίας άντιλήψεως: Πυρκαϊαί έγι
ναν τρεις. Ή πρώτη προ τοΰ 1860 στήν τοποθεσία 'Αλώνι καί έκαψε τό
σπίτι τοΰ Λογοθέτη καί γύρω μερικά άλλα, ή δεύτερη στον Κάτω Μαχαλά
τό 1880 πού έκαψε τά σπίτια τοΰ Κ. Μπαρτζίκα καί Ζ. Χαντζάρα καί ή
τρίτη στον Επάνω Μαχαλά τό 1899 πού έκαψε τήν εκκλησία τής Παναγίας
καί αρκετά σπίτια. Αυτή ήταν καί ή μεγαλύτερη. Μεγάλη καταστροφή από
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0Ρ°χήι ή οποία ήτο γενική εις τά περισσότερα χωριά των Γανοχώρων έγινε
κατά τό 1870. Στο Αύδήμι ήτο έξαιρετικώς μεγαλύτερη, διότι κατέστρεψε
δλα τά αμπέλια πού ήσαν εις την αριστερήν πλευράν τοΰ ρεματάκη από
τήν άκρη τοΰ χωριού ως τό Δερβένι, παρέσυρε δέ ώς τή θάλασσα καί πολλά
ζώα και σκεύη οικιών, πού ήσαν εις τάς δχθας τών ποταμών. ’Από τότε ή
περιοχή εκείνη τών άμπελιών ωνομάσθηκε «Τά χαλάσματα». Πλημμύρες
έγένοντο συχνά από δυνατές βροχές, αλλά καταστροφές εκτός τών ανωτέρω,
άναφέρονται μία κατά τό 1883, πού παρεσύρθη ό Καραπατζάκης από τό
σπίτι του καί έπνίγη καί μία κατά τό 1886 πού παρέσυρε ένα χαμόσπιτο
πού ήτο κάτω από τό σχολειό- Αυτό τό εχρησιμοποιούσαν οι γανωτζήδες,
οί όποιοι περιοδικώς ήρχοντο εκεί γιά γανώματα καί οί όποιοι έσώθησαν.
Εις ένα βιβλίον τού πατρός μου ήσαν γραμμένες αΐ έξης φράσεις : «Κατά
τον ’Ιανουάριον τοΰ 1866 έκανε τόσο πολύ κρύο, ώστε επάγωσε καί τό
ψωμί. Κατά τό 1872 έρριξε τόσο πολύ χιόνι, ώστε άπεκλείσθη τό χωριό
από παντού επί μίαν εβδομάδα καί έκινδΰνευσε από πείνα. Κατά τό 1885,
τον χειμώνα βρήκαν παγωμένο, στο δρόμο πού ερχότανε από τό Γενιτζέκιοϊ, τον Άντωνάκη αδελφό τής Χαριτωμένης Άναστασιάδου, πού κατέ
βαινε μέ τό μουλάρι του φορτωμένο σιτάρι. Στο δρόμο θέλησε ν’ άνάψη
ένα τσιγάρο καί καθώς κάθισε νά χτυπήση τό τσακμάκι του μέ τό τσιγάρο
στο στόμα επάγωσε. Τό μουλάρι πήγε στο σπίτι καί δταν είδαν οί συγγε
νείς του διι αυτός αργούσε πήραν τό δρόμο καί επάνω από τό Κουρί τον
βρήκαν μέ τό τσιγάρο στο στόμα καί τό τσακμάκι στο χέρι παγο)μένο·
Τήν άνοιξι, τοΰ ίδιου έτους, στο βουνό επάνω πηγαίνοντας στο Σχολάρι
βρήκαν σκοτωμένο τον Καραγεώργη. Πήγαν τή νύχτα ληστές στή μάνδρα
του, τον έλήστευσαν καί τον έσφαξαν. Κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον
τού 1878, μετά τήν άποχώρησιν τών Ρώσων, οί Τούρκοι έκρέμασαν στο
Διδυμότειχο τον έξ Αύδημίου καταγόμενον Παπά Οικονόμου Εύελπιν, δστις
ήτο αρχιερατικός ’Επίτροπος εκεί καί είχεν ύποδεχθή τούς Ρώσους. 'Ο
κατ’ αυτόν τον τρόπον άποθανών ίερεύς άφησε χήραν, τρεις θυγατέρες
καί έναν υιόν. 'Ο ίδιος ήτο αρκετά μορφωμένος καί τό επίθετο Εύελπις
τού τό είχε δώσει ό διδάσκαλός του δπως έσυνήθιζαν τότε δταν κανένα
παιδί είχε τι τό εξαιρετικόν εΐς τον χαρακτήρα του. Ταιαύτα επίθετα χαρα
κτηριστικά είχαμε άλλα δύο στο Αύδήμι, τού Κων]τίνου Οικονόμου, δστις
ωνομάσθηκε Εύθύφρων καί τού Ευστρατίου ’Αντωνίου, δστις ώνομάσθη
Φιλαλήθης. Έ κ τούτων ό μέν πρώτος υπήρξε καθηγητής τών Ζαριφείων
Διδασκαλείων Φιλιππουπόλεως, κατόπιν διευθυντής τών Σχολών Ραιδεστού,
δπου νυμφευθείς κόρην τής οικογένειας Μαργαριτώφ έγινε συνέταιρος τού
ομωνύμου Εμπορικού Οίκου ’Αδελφών Μαργαριτώφ, ό δέ δεύτερος υπήρξε
δημοδιδάσκαλος εκτός τού Αύδημίου καί εις πολλά άλλα χωρία τής Θράκης.
Μετά τον θάνατον δμως τής συζύγου του, έλαβε τό ιερατικόν σχήμα μέ τό
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όνομα Παπά Ευγένιος και άπέθανε στην Κων]πολι στην ενορία τοΰ 'Αγ.
Νικολάου Τζιβαλίου όπου ήτο εφημέριος. Καί οί τρεις αυτοί εκλεκτοί
συμπατριώτες μας έφάνησαν αντάξιοι των τιμητικών επιθέτων των. Ό Οι
κονόμος Εΰελπις είχε μίαν τών ωραιότερων οικιών, εις τάς υπώρειας τοΰ
έξωκκλησίου "Αγ. ’Αθανάσιος καί πλησίον αυτής κήπον, δ οποίος έξετείνετο είς την άκρα τοΰ δρόμου που ήτο τδ Δενδράκι. Ή οίκογένειά του,
μετά τον θάνατόν του μη έχουσα άλλην περιουσίαν υπέφερε οΐκονομικώς.
Ή παπαδιά είς την απελπισίαν της κατέφυγε καί έζήτησε την γνώμην τοΰ
τότε δημάρχου Γιαννακοπούλου ’Αντωνίου, δστις έγνώριζε τό ιστορικόν
τοΰ άπαγχονισμοΰ τοΰ συζΰγου της, άλλα καί τα ονόματα τών Ρώσων
αξιωματικών, που είσήλθον είς τό Διδ]τειχον. Τής έγραψε αναφοράν προς
τον εν Κων]πόλει πρεσβευτήν τής Ρωσίας καί την προέτρεψε να πάη στην
Κων]πολι νά την δώση. Τό διάβημα αυτό έτελεσφόρησε καί μετά εν έτος
προσεκάλεσε την ά.τορφανισθεΐσαν οικογένειαν ή Ρωσική Πρεσβεία καί
εκοινοποίησεν ισόβιον σύνταξιν είς τήν χήραν καί είς τάς τρεις θυγατέρας
της μέχρι τής ημέρας τοΰ γάμου των. Πόσιμα νερά τό Αύδήμι είχε πολλά
καί βρύσες αρκετές που έτρεχε τό νερό νυχθημερόν. Στον Πέρα μαχαλά
είχε μια βρύση, κοντά στο σπίτι τοΰ Παπά Μιχάλη, μία άλλη κοντά στο
σπίτι τοΰ Πρωτοψάλτη καί μία μπροστά στο σπίτι τοΰ προς μητρός παπ
πού μου ’Αναστασίου Ίωάννου, ή οποία είχε τήν εξής επιγραφήν : « Ή
κρήνη αυτή κτήμα εστί εμοΰ τοΰ ’Αναστασίου Ίωάννου. Σήμερον εμοΰ,
αΰριον ετέρου καί ουδέποτε τινός». Έκτος τούτων, στή στενή αυλή τοΰ
σχολείου, στή βάσι τοΰ κήπου, δστις ήτο αμφιθεατρικός, ήταν ή βρύση,
τήν οποίαν έκτισε δ Παντελής Λαμπαδάριος καί τής οποίας τό νερό δι’ ε
ξόδων του έκεϊ μετέφερε. Είχε επάνω από τον κρουνό της μαρμάρινη πλάκα,
επί τής οποίας ήταν χαραγμένο δλο τό ιστορικόν τής άφιερώσεως είς άρχαίαν Ελληνικήν, μέ τό όνομα τοΰ δωρητοΰ, ημερομηνίαν κλπ. Δυστυχώς
δεν άντεγράφη από κανένα μας ή άφιέρωσις. Στον ’Επάνω μαχαλά ήτο μία
μικρή βρύση στο ρέμα λίγο παρακάτω από τον νερόμυλο τοΰ Βαχάρογλου.
'Η μεγάλη βρύση, ή λεγομένη τοΰ Σαρή, μπροστά στο σπίτι τοΰ Άργυράκη
Ζήση, ήτο καί ή μεγαλύτερη τοΰ χωριοΰ. Λίγο μικρότερη άπ’ αυτήν ήτο ή
βρύση στο 'Αλώνι, πού εύρίσκετο στήν ομώνυμη τοποθεσία, στο νότιο
τμήμα τοΰ ’Επάνω μαχαλά. Αυτές οί δύο βρύσες έτροφοδοτοΰσαν δλόχρονα
τό χωριό, διότι ποτέ δέν εστείρευε τό άφθονο καί καλό νερό τους, ενώ
δλες οί άλλες ή ολίγο νερό είχαν ή πολλές φορές εστείρευαν. Έκτος τούτων
νερό τρεχούμενο είχαν καί δλα τά κρασομάγαζα. Τό Αύδήμι είχε τέσσαρες
πιάτσες (αγορές), μίαν είς τόν Κάτω μαχαλά, δύο είς τον Επάνω μαχαλά
καί μίαν είς τόν Πέρα μαχαλά. Είς αύτάς ήταν καί τά διάφορα καταστή
ματα κάτω από τά μεγάλα σπίτια. Ή πρώτη ήτο είς τήν Άβλαγή. Έ κεΐ
ήσαν τά μεγάλα καί έλαιοβαφή σπίτια τοΰ ’Αργυρού Δαδάκαρου (κίτρινο),
11
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τοΰ Γεωργίου Άναστασιάδη (γαλάζιο) καί τοϋ Ζαφειράκη Γιαμά (σκοϋρο
κόκκινο). Κάτω στο καθένα από αυτά ήσαν καφενείο καί μπακάλικο, έκτος
τοΰ Άναστασιάδη πού είχε καί ύφασματοπωλεΐον. Ή δεύτερα ήτο στην
τοποθεσία 'Αλώνι, νοτίως τοϋ ’Επάνω μαχαλά, οπού ήσαν τα σπίτια τοΰ
Γιαννακοπούλου Αντωνίου, τοΰ Γιαννάκου Στοήλη (Κακούλα) καί τοΰ Ζή
ση Άργυράκη. Κάτωθεν των σπιτιών αυτών ήτο από ένα καφενεΐον. Εντός
τοΰ καφενείου Στοήλη υπήρχε καί συστηματικόν κουρεΐον. 'Ο ίδιος δέ κα
θώς καί ό υιός του Δημήτριος ήσαν Ιρασιτέχναι τοΰ βιολιοΰ. Στην απέ
ναντι πλευρά ήσαν τά καταστήματα Ά θαν. Χατζή καί Κ. Δαδακαρίδου
καφενεΐον, ύφασματοπωλεΐον καί μπακάλικο καί στή μέση τής πλατείας ή
βρύση τοΰ 'Αλωνιοΰ, τής οποίας έτρεχε νυχθημερόν τό δροσερό νερό. Ή
τρίτη πιάτσα ήταν στοΰ Σαρή τή βρύση, ή οποία ήτο ή μεγαλύτερα τοΰ
χωριοΰ, πού έτροφοδοτοΰσε μέ τό καθαρό καί άφθονο νερό της, έκτος τοΰ
Επάνω καί τον Πέρα μαχαλά. Έ κεΐ ήτο ή οικία τοΰ Άργυράκη έλαιοχρωματισμένη μέ πράσινο χρώμα, μέ καφενεΐον, ύφασματοπωλεΐον καί παντοπωλεΐον τών αδελφών Ζήση καί Άναστ. Άργυράκη. Επίσης, έκεΐ πλη
σίον τό καφενεΐον τοΰ Δ. Ταυλαρίου, τό κρεοπωλεΐον τοϋ Δίγκα καί ό
φοΰρνος τής Χατζέσας. Ή τετάρτη πιάτσα ήταν στον Πέρα μαχαλά, κάτω
από τό σπίτι τοΰ Πρωτοψάλτη μέ καφενεΐον καί παντοπωλεΐον. Κάμνω
μνείαν ώς ελαιοχρωματισμένων τών τεσσάρων σπιτιών, διότι αυτά διεκρίνοντο μεταξύ τών 400 σπιτιών τοΰ χωριοΰ, πού όλα ήσαν άβαφή. Εις τά
παλαιά αρχοντόσπιτα καί εις πολλά άλλα νεώτερα έσώζοντο μέχρι καί τοΰ
1884 τά καφάσια (κατά τό τουρκ· σύστημα). Επίσης ύπήρχε καί ιδιαίτε
ρον ύφασματοπωλεΐον τών έκ Ραιδεστοΰ Αρμενίων αδελφών Άποστόλ καί
Ρουπέν Γαζαροσιάν, τό όποιον συστηματικώς έλειτούργησε από τοΰ 1878
μέχρι τοΰ 1890, κάτωθι τής οικίας τών αδελφών Ά θαν. καί Πασχάλη
Κων]νου πλησίον τής τοποθεσίας Α λώ νι καί τό όποιον ήτο ήναγκασμένον
νά διακόψη την λειτουργίαν του, έφ’ όσον οί έχοντες όμοια καταστήματα
Αύδημιώτες έπεδόθησαν συστηματικώτερον καί εις τό είδος αύτό. ’ Εκτός
τών ώς άνω μνημονευθέντων καταστημάτων ύπήρχε καί ιδιαίτερο λεπτουργεΐον (μαραγκούδικο) τοΰ Δ. Τζαμτζή, πού ήτο εγκατεστημένο μέσα στό
σπίτι του εις τό Β.Α. άκρον τοΰ χωριοΰ. Έδώ οφείλω νά μνημονεύσω,
ότι έκτος τοΰ μαραγκούδικου, πού έξυπηρέτει όλας τάς άνάγκας τοΰ χωριοΰ
τό Αύδήμι είχε καί Καλφάδες (πρακτικούς Αρχιτέκτονας) καί κτίστας κα
λούς, οι όποιοι όχι μόνον τά καινούργια σπίτια οικοδομούσαν, αλλά προσεκαλοΰντο δΓ οικοδομικός εργασίας καί εις άλλα χωριά. Φαίνεται δέ ότι
ύπήρχε καί παράδοσις οικοδόμων καί κτιστών στό χωριό, διότι ένας έξ αυ
τών, ό Χριστάκης Στοήλης μεταβάς εις Κων]πολιν κατώρθωσε νά έξελιχθή
εις εργολάβον τών οικοδομών τών Σουλτανικών Ανακτόρων.
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Χ χ ο λ & ΐα .
Οί Αΰδημιώτες διεκρίνοντο διά την φίλομουσίαν και φιλομάθειάν
των, γ ι’ αυτό δταν έληξεν ή εποχή τοΰ κρυφού σχολειού έφρόντισαν καί
έχτισαν εις τήν καλλιτέραν τοποθεσίαν, πρός δυσμάς τού χωριού και εις τάς
υπώρειας τού δάσους Κουρί, σχολεϊον, τό όποιον έλειτούργησε μέχρι τού
1922. Τούτο άπετελεΐτο από μίαν εύρυχωροτάτην αίθουσαν καί δύο δωμά
τια, τα όποια έχρησίμευαν ως κατοικία τού διδασκάλου, δν οΰτος έτύγχανε
ξένος. Ό δέ κήπος του αμφιθεατρικός εις σχήμα τριγώνου έξετείνετο πρός
τό δάσος καί έσκιάζετο από ύπεραιωνόβιον πλάτανον, υπό τήν σκιάν τοΰ
οποίου δλσι αί τάξεις έκαμναν τά μαθήματά των κατά τό διάστημα τοΰ
ιθέρους. Εις τό προαύλιου είχε καί βρύση, ή οποία καθώς καί δλη ή έγκα*
τάσιασίς της ήτο δωρεά τού έκ των παλαιών αρχόντων Παντελή Λαμπαδαρίου. Ή άφιέρωσις έμνημονεύετο είς τήν άνωθεν τοΰ κρουνού πλάκαν
εις άρχαίαν Ελληνικήν, τής οποίας τό περιεχόμενον ούδεις από μνήμης
διέσωσε, ως καί αλλαχού άνέφερα. Τό σχολείο αυτό, έκτίσθη μεταξύ τών
ετών 1840—1850. Οί πρώτοι διδάσκαλοι, οί όποιοι έδίδαξαν μέ τό σύ
στημα πού διεδέχθη τό Όκταήχι καί τό Ψαλτήρι είναι άγνωστοι. Μεταγε
νέστερα είχαν διδάξει ό Κύστρ. Σεπιτέκαρος, ό Εύστρ. Καπίδης καί ό
Φιλαλήθης καί οί τρεις Αΰδημιώτες, τούς οποίους διεδέχθησαν οί Σπυρί
δων Βασιλάτος καί ’Αριστείδης Δημητρίου από τον 1878 καί εντεύθεν.
Κατά τήν παράδοσιν τό κρυφό Σχολειό ήτο ένα δωμάτιον πλησίον τής εκ
κλησίας τής Μεταμορφώσεως, τό όποιον έσώζετο μέχρι τής έγκαταλείψεως
τού χωριού καί ωνομάζετο «Κελί τής ’Εκκλησίας». Μέχρι τού 1884 κατοι
κούσε μέσα γέρων καί φρενοβλαβής, ό παλαιός διδάσκαλος Εΰστρ. Σεπιτέκαρος συντηρούμενος από τάς έλεημοσΰνας τών κατοίκων. Προ τής ανατο
λικής πλευράς τού νέου σχολείου διήρχετο ρυάκιον, τού οποίου τό νερό
έτροφοδότει τον νερόμυλον τού Π. Λαμπαδαρίου. Κάτωθι τού κτιρίου τής
Σχολής υπήρχε ευρύ υπόγειον, είς τό όποιον έρριπτον οί μαθηταί τά άπηγορευμένα βιβλία, οσάκις ήρχετο πρός έπιθεώρησιν ό τότε διαβόητος Ε π ι
θεωρητής τών Σχολών ’Αβραάμ Βαπορίδης, ό οποίος ιδιαιτέρως κατεδίωκε
τον «Γεροστάθη» τού Λέοντος Μελά, πού είχαμε ώς ’Αναγνωστικόν. Είς
τήν εποχήν αυτήν ανάγεται καί ή μαθητική μου ηλικία (1882—89), τής
οποίας διατηρώ ζωηρώς τάς αναμνήσεις υπό τούς coc άνω μνημονευομένους
δύο διδασκάλους Σπ. Βασιλάτον έκ Κεφαλληνίας καί Άριστείδην Δημη
τρίου έξ Αΰδημίου. ’ Επιθυμώ πολύ νά περιγράψω μίαν εικόνα τής λειτουρ
γίας τότε τών Σχολών καί τής αξίας τών διδασκάλων αυτών, ή οποία, εί
μαι βέβαιος, ευχαρίστως θά άναγνωσθή υπό δλων τών συμπατριωτών μου
καί τών έν τή ζωή ευρισκομένων κατά τήν εποχήν εκείνην καί τών μεταγε
νεστέρων, ως μία καλή άνάμνησις. Τό σχολεϊον ήτο πολύ εΰρύχωρον καί
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φωτεινόν. Έφωτίζετο εξ ’Ανατολών, Δυσμών και Νότου μέ μεγάλα ύελόφρακτα παράθυρα. Εις τάς δύο πλευράς κατά μήκος ήσαν τά θρανία. Ή
τράπεζα μέ τό κάθισμα τοΰ διδασκάλου ήσαν αριστερά τοϋ έπερχομένου
από την θυραν καί δεξιά εις τό βάθος ήσαν δυο ημικύκλια χαραγμένα είς
τό δάπεδον καί άνά εις μαύρος πίναξ είς τον τοίχον. Έ κεΐ έ'καμναν τό μά
θημα οί μικρότερες τάξεις, ενώ ή μεγαλύτερα τάξις ετοποθετεΐτο κατά την
ώραν τού μαθήματος προ τής τραπέζης τού διδασκάλου. "Οταν πρωτοπήγα
στο σχολειό θυμάμαι ότι στή γωνία έσώζετο ακόμη ό φάλαγκας, ό'ργανον
τής τιμωρίας τών άτάκτων καί αμελών μαθητών, τοϋ όποιου όμως ή χρήσις είχεν άπαγορευθή. Έσώζετο όμως είς τάς καλλιγραφίας καί είς τά διά
φορα τετράδια καί πινακίδας τό άμίμητον εκείνο :
«’Άρξον χειρ μου αγαθή, γράψε γράμματα καλά,
νά μή δαρθής καί παιδευθής καί στο φάλαγκα βαλτθής».
Οί τάξεις δεν είχαν την άρίθμησιν που έχουν τώρα. Πρώτη τάξις έλέγετο ή τών μεγαλύτερων, μαθητών τών τελειόφοιτων δηλαδή. Οί άλλες ωνομάζοντο μέ τά ονόματα τών βιβλίων. Α χ. ό μαθητής άρχιζε από την τάξη
τοϋ « ’Αλφαβηταρίου», τά όποια εις τό τέλος είχαν καί όλίγας σελίδας ανα
γνωστικού μέ μεγάλα στοιχεία γραμμάτων. Κατόπιν ήρχετο ή τάξις ό «Κα
λός Πατήρ» ή ό «Πάππος» ή άλλου αναγνωστικού, κατά την κρίσιν τού
διδασκάλου καί ήκολούθει ό «Γεροστάθης» τού Μελά, τό ωραΐον εκείνο
παιδαγωγικώτατον καί πατριωτικώτατον, διά την εποχήν εκείνην, τό αλη
σμόνητου εκείνο ’Αναγνωστικόν, τό οποίον μολονότι λυσσωδώς κατεδίωκε
ή Τουρκ. Κυβέρνησις, δέν έπαυε νά κυκλοφορή, νά ένθουσιάζη καί νά διαπαιδαγωγή γενεάς ολοκλήρους ό'λου τού υποδούλου Ελληνισμού. Μέ τον
«Γεροστάθη» καί μέ τά λοιπά βοηθητικά μαθήματα ('Ιερά 'Ιστορία, Γεω
γραφία, ’Αριθμητική, Γραμματική), όσοι ήσαν ικανοί προήγοντο είς την
Α' τάξιν, ήτις ήτο ή άνωτέρα καί ή οποία είχε πρόγραμμα δχι μόνιμον,
αλλά έναλασσόμενον σύμφωνα μέ τάς ικανότητας τών μαθητών. Μόνιμον
βιβλίον ήτο ή Χρηστομάθεια Ά λ. Ραγκαβή, διά τής οποίας εγένετο ή ει
σαγωγή είς τά αρχαία Ελληνικά πλέον. ’ Αρχίζαμε μέ τους Σχολαστικούς
καί συνεχίζαμε: «Αίσώπιοι μύθοι», «Λουκιανού ενώπιον», οί διάφοροι
λόγοι τών Τριών 'Ιεραρχών, «Ίσοκράτους προς Δημόνικον», «Λυσίου κατά
Έρατοσθένους», «Ξενοφώντος», «Κύρου Παιδεία» καί «Κόρου Άνάβασις»
μέ τά ανάλογα συντακτικά. Ή περίοδος τής Ε' τάξεως διαρκοϋσε δύο καί
τρία χρόνια διά τούς καλούς μαθητάς, έως δτου καί αυτοί έξενητεύοντο ή
άπεσύροντο από τούς γονείς των. Καί ήτο φυσικόν τούτο, διότι στο χω
ριό δέν ήμπορούσε κανένα παιδί νά μένη στο σχολειό πέραν τών 14 ή 15
ετών. ’Εδώ οφείλω εύλαβώς νά μνημονεύσω ότι όλα μου τά μαθητικά χρό
νια τά πέρασα υπό τον διδάσκαλον Άριστείδην Δημητρίου, ό όποιος διε-
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δέχθη τον Σπυρ. Βασιλάτον είς τάς μεγάλας τάξεις και ό όποιος έδίδαξε
συνεχώς επί 25 έτη στο χωριό από τό όποιον και κατήγετο μέ διακοπήν εν
τφ μεταξύ 2 ή 3 ετών, πού ήναγκάσθη—διά κομματικούς μάλλον λόγους—
νά διδάξη και εις άλλα χωριά· 'Ο ’Αριστείδης Δημητρίου ήτο υπότροφος
τής μονής Βατοπεδίου τού 'Αγ. ”Ορους εις την Ριζάρειον Σχολήν, την
οποίαν ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη λόγφ κάποιας στάσεως πού έγινε τότε.
Τον θυμάμαι καλά όταν ήλθε στο χωριό μέ τά καλογηρικά ράσα. Τότε οί
Αύδημιώτες έχοντες ύπ’ όψιν την καλλιτέραν διοργάνωσιν τού σχολείου τον
διώρισαν διδάσκαλον διά τάς μεγάλας τάξεις. ’Άλλως είχε καί μητέραν καί
αδελφήν νά προστατευση, διότι ό πατήρ του προ πολλοΰ τον είχε αφήσει
ορφανόν. ’Έβγαλε τα ράσα καί έπεδόθη μετά ζήλου εις τό έργον του. Έ 
κτος τών Ελληνικών μάς εδίδαξε καί ανώτερα Θρησκευτικά, άρχάς Γαλλι
κής καί Φυσικήν καί ενθυμούμαι καλώς ότι καί επί ένα εξάμηνον εϊσήγαγε εις τό πρόγραμμά μας καί τήν «Γραμματικήν Δημοτικής Γλώσσης»
τοΰ Γερακάρη. Τότε στα χωριά όταν διώριζαν διδασκάλους δεν τούς ζη
τούσαν διπλώματα. ’Αρκεί νά έλεγε ό ζητών θέσιν ότι είναι διδάσκαλος.
’Άλλως τε οί είς τά σχολεία τών διαφόρων περιοχών διδάσκοντες ήσαν
γνωστοί, άλλ’ οί καλοί διδάσκαλοι ήσαν δνομαστοί. Ό ’Αριστείδης ήτο
από τούς εξαιρετικούς, διότι είχε άνωτέραν μόρφωσιν καθ’ ό προλύτης τής
Ριζαρείου Σχολής. Ό Σπυρίδων Βασιλάτος διωρίσθη διδάσκαλος στο Αύδήμι κατά τό 1879 καί εδίδαξε μέχρι τού 1884. Δεν γνωρίζω άν ήτο από
φοιτος Γυμνασίου. Πάντως ήτο άνθρωπος ευφυέστατος, εργατικώτατος καί
τύπος ενθουσιώδης. Ή γάπα τό επάγγελμά του, άλλ’ ήτο καί αυστηρότα
τος. Εις τό Αύδήμι άφήκεν εποχήν τόσον διά τήν διδασκαλίαν όσον καί διά
τό πρακτικόν πνεύμα, μέ τό όποιον εΐργάσθη προς άνακαίνισιν τού σχολι
κού κτιρίου. Τό σχολεΐον είχε πολλάς ελλείψεις. Ά φ ’ ότου είχε κτισθή ήτο
άσοβάντιστο καί ό εξοπλισμός του είς θρανία ήτο έλλειπής. Ή Κοινότης,
έκτος τής πληρωμής τού μισθού τών διδασκάλων, δέν ήδύνστο νά έξσρκέση
είς άλλα έξοδα. Ό Βασιλάτος επωφελούμενος τής παρουσίας τού Μητρο
πολίτου Γάνου καί Χώρας στο χωριό, όπου θά έπεσκέπτετο καί τήν Σχο
λήν, διοργάνωσε εορτήν μέ έκθεσιν Καλλιγραφιών, καθ’ ήν έκαστος μαθη
τής θά προσέφερε μετά τής Καλλιγραφίας του καί μικράν ανθοδέσμην είς
τον πατέρα του. Συνέταξε λοιπόν μικρά δίστιχα ή τετράστιχα ποιήματα,
ανάλογα μέ τήν ιδιότητα ή τήν χρηματικήν δυναμικότητα έκάστου γονέως,
Έδίδαξε εις τά παιδιά τήν σχετικήν απαγγελίαν, προσεκάλεσε όχι μόνον
τούς γονείς τών μαθητών, άλλ’ όλο τό χωριό νά παρευρεθή είς αυτήν τήν
εορτήν. Ή συγκέντρωσες ήτο πρωτοφανής γιά τό χωριό, διότι ό Βασιλάτος είχε κατορθώσει καταλλήλως νά μεταδώση τον ενθουσιασμόν του είς
όλους. Κάθε μαθητής προσήρχετο μέ τήν σειράν προ τού πατρός ή τής μητρός του, έ'διδε τήν Καλλιγραφίαν μαζί μέ τό μπουκετάκι, άπαγγέλλων
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συγχρόνως τό σχετικόν ποιηματάκι, τοϋ οποίου ή επωδός ήτο δτι πρέπει
νά βοηθήση διά την άνακαίνισιν τών Σχολών. 'Ο μεγαλύτερος μαθητής
άπετάθη μέ τό σχετικόν ποίημα προς τον Μητροπολίτην, δστις ήτο 6 κα
τόπιν Πισιδίας Βενέδικτος, δ από Προικονήσου, ό καλός καί αγαθός
Λευίτης, δστις ξαφνιάστηκε βέβαια, διότι τό ποίημα έκανε μνείαν κσί τοϋ
σκοπού, άλλ’ έσπευσε πρώτος νά δώση τό παράδειγμα τής έγγραφης σχετι
κού ποσού· Τό προς τον Δεσπότην ποίημα, τού οποίου τό πρώτον μέρος
θυμάμαι ακόμη, αλλά μοϋ διαφεύγει τό τελευταίου πού έκαμνε νΰξιν τής
αίτουμένης συνδρομής, είχεν ώς εξής :
« Ή Ύμετέρα Πανιερότης ας λάβη τώρα την καλωσύνην
νά ρίψη βλέμμα εις ένα φΰλον έκκοπέν ήδη από μυρσίνην
προ πολλοϋ χρόνου πεφυτευμένην εις τον ωραίου μας Έλλικώνα
και τό όποιον φέρω ως δείγμα δτι είμαι άξιος δι’ αγώνα».
Ό σκοπός επέτυχε πλήρως καί ή άνακαίνισις εγένετο κατά τό πλεΐστον. ’Επειδή όμως δπήρχον ελλείψεις τινές ακόμη, μετά έν έτος έδωκε παράστασιν εις την Σχολήν μέ τό δράμα «'Αρματωλοί καί Κλέφτες». Δεν
γνωρίζω αν υπήρχε τέτοιο δράμα ή αν τό συνέγραψε δ ίδιος δ Βασιλάτος.
Πάντως ή παράστασις επέτυχε, διότι είχε προετοιμάσει τό κατάλληλον προ·
σωπικόν υλικόν, προγυμνάσας δ ίδιος τούς καλλιτέρους καί μεγαλυτέρους
μαθητάς καί επωφεληθείς καί τής τάσεως πού είχαν οί Αύδημιώτες διά
τοιοΰτου είδους επιδείξεις. Όλο τό χωριό σχεδόν προσήλθε καί προς ύποστήριξιν τού σκοπού καί διά τό καινοφανές, διότι ή παράστασις διεξήχθη
κατά τό σούρουπο, κατά τό ήμισυ εις τον κήπον καί εν συνεχεία εντός τής
Σχολής. Γιά πολλά χρόνια οί Αύδημιώτες ένεθυμοϋντο αυτά τά έργα τοϋ
Βασιλάτου μετά τήν άναχώρησιν τοϋ δποίου ή διεύθυνσις τής Σχολής γιά
πολλά χρόνια ήτο ανατεθειμένη εις τον Άριστείδην Δημητρίου μέ βοηθούς
άλλους διδασκάλους* Ή λθαν καί διδάσκαλοι μέ νεωτεριστικοτέρας ιδέας,
ώς δ Δρυτσάκης, δ Δρόσος, δ Θεοχαρίδης κλπ. Κατόπιν είχεν ίδρυθή σύλ
λογος Κυριών καί Δεσποινίδων, δστις βοηθούμενος καί άπο τήν Κοινότητα,
κατώρθωσε καί ίδρυσε Ιδιαίτερον Παρθεναγωγείου, επί τών ερειπίων τής
πυρποληθείσης εκκλησίας τής Παναγίας καί έτσι το παλαιόν Σχολείου έ'μεινε
άποκλειστικώς Άρρεναγωγεΐον. Εις τό Παρθεναγωγείου έδίδαξαν εκ περι
τροπής αί έξ Αύδημίου διδασκάλισσαι ’Αργυρά Ά θ . Άράπογλου, ’Ανθή
1Ί. Οίκονομίδου, Γιαννοϋλα Ζ. Άργυράκη καί μερικές άλλες από άλλα μέ
ρη τής Ά νατ. Θράκης. Δείγμα τής έπιδόσεως τών παιδιών τοϋ Αύδημιοϋ
στά γράμματα καί τής Ιργασίας τών διδασκάλων είναι δτι έχουμε παρα
δείγματα άποφοιτησάντων από τοϋ σχολείου τοϋ χωριού, οί όποιοι έπήγαν
στά μικρά χωριά τού Κάμπου καί έδιωρίσθησαν διδάσκαλοι, δπως δ Μπα■^σής, δ Βασίλειος Οικονόμου καί άλλοι. Επίσης καί πολλοί είχον λάβει τύ

ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ ΑΥΔΗΜΙΟΥ

167

ιερατικόν σχήμα και εκτός των τριών ιερέων, οί όποιοι ήσαν πάντοτε εντό
πιοι καί άλλοι υπηρετούν εις άλλα χωριά τής Ά νατ. Θράκης. Όφείλομεν
όμως νά άναφέρωμεν καί τά ονόματα των Αύδημιωτών, οι όποιοι λόγιρ
τής έφέσεως πού είχαν προς την μάθησιν στα παλαιά χρόνια, πολύ πρό τής
όρχανώσεως των σχολείων άνεχώρησαν από τό χωριό καί έμορψώθησαν
εύδοκιμήσαντες, εις τάς έπιστήμας καί εις τά γράμματα, ώς καί εις τά
επαγγέλματα πού έπεδόθησαν, ως οί δΰο αδελφοί Μητροπολϊται τής οικο
γένειας Σαράκογλου, ό Θεσ]νίκης ’Αθανάσιος καί δ Μέτρων ’’Ανθιμος
(1870—75), ό Ευστράτιος Φωτιάδης (Στρατής ΓΤασσάς) ιατρός διευθυντής
τοΰ Στρατιωτικού Νοσοκομείου Κοΰλελη (Τσενκέλκιοϊ) τού Βοσπόρου καί
ιατρός τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Χαρεμιού τοΰ Σουλτάνου, 6 Ζαχαρίας Χατζόπουλος, Στρατιωτικός ιατρός άποστρατευθείς μέ τον βαθμόν Συντ]ρχου εις
τό Χαλέπιον τής Συρίας όπου καί άπέθανε ίδιοτεύων. Οί τρεις προαναφερθέντες, Οικονόμος Εύ'ελπις, Παπά Ευγένιος Φιλαλήθης και Κων]τίνος Εύθύφρων (Οίκονομίδης). Ό Παναγιώτης Άράπογλου. φαρμακοποιός, διατηρήσας τό φαρμακειον του εν τών ώραιοτέρων φαρμακείων τής Σταμπούλ
εις την πλατείαν τής Άγ· Σοφίας, μέχρι τοΰ 1914 ί1)- Ό διδάσκαλος Σεργιάδης μετά τών τριών υιών του, τών οποίων ό μέν Δημόκριτος ήτο διδά
σκαλος εις πολλά χωρία τής Άν· Θράκης (ιδίως εις Μπουνάρ-Χισάρ), ό δέ
Κων]τινος είχεν εις τάς ’Αθήνας εν τών μεγαλύτερων ωρολογοποιείων (γω
νία Γεωργ. Σταύρου καί Σταδίου) καί εις τό Άμαρούσιον ίδρυσε τό πρώ
τον εξοχικόν ξενοδοχείου, το όποιον σώζεται ακόμη, δεν γνωρίζω υπό ποιον
ό'νομα, ό δέ τρίτος ό Ξενοφών ήτο μέχρι πρό τίνος ιδιοκτήτης δύο βιβλιο
πωλείων εις τό Πέραν τής Κων|πόλεως. Έκ τών επαγγελματιών οφείλω νά
σημειώσω τούς αδελφούς Παπαδοπούλου Γεώργιον καί Κων]τΐνον ίδιοκτήτας ενός τών μεγαλυτέρων παντοπωλείων εις Βεσίκ τας (διπλοκιόνιον) τής
Κων]πόλεως καί τον Κώτσον (οΰτινος μοΰ διαφεύγει τό έπώνυμον), όστις
ήτο έκ τών καλλιτέρων εμπόρων τής Στενημάχου, άποθανών εκεί πρό τών
διωγμών, ή δέ οικογένεια του μετά τούς διωγμούς έγκατεστάθη στο χωριό.
Επίσης ό παττ)ρ μου Γιαννακόπουλος ’Αντωνίου ανήκει εις την έποχήν
τών προαναφερθέντων καί ήτο εις έκ τών τυχόντων καλής μορφώσεως, άριστος γνώστης τής Ελληνικής καί τής Τουρκ. γλώσσης. Συνεπλήρωσε τάς
σπουδάς του εις τό μοναστήριον τοΰ Άγ· Γεωργίου τής Χώρας (2), όπου
εδίδασκε ένας σπουδαίος ιερομόναχος, ό ήγούμενος τής μονής Κύριλλος τά
ανώτερα Ελληνικά μαθήματα. Συμμαθητής του εκεί ήτο ό κατόπιν Μη
1. Εις τό όποιον έμαθήτευσα έπί επτά ετη μεχρις άποπερατώσεως τών
σπουδών μου εις τήν Φαρμακευτικήν Σχολής Κων]πόλεως. 2. Τό Μοναστή
ριον αυτό ήτο, ώς άνώτερον Εκπαιδευτήριου τής περιοχής, εις τό όποιον έφοίτουν οί έχοντες έφεσιν άνωτέρας μαθήσεως από ολα τά πέριξ χωρία.
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τροπολίτης Γάνου καί Χώρας Πολύκαρπος, τον όποιον ενθυμούμαι έλθόντα
προς έπίσκεψίν μας στο σπίτι μας. Έτίμησε διά τής φιλίας του τον πα
λαιόν εν τή μονή συμμαθητήν του μέχρι τοΰ 1890, ότε ό μεν πατήρ μου
άπέθανε ό δέ Πολύκαρπος μετετέθη εις την Μητρόπολιν Βάρνης καί ύπήρξεν ό τελευταίος "Ελλην Μητροπολίτης, τον όποιον ήνέχθη ή Βουλγ. Κυβέρνησις (διότι τον έτίμα δι’ ιδιαιτέρας φιλίας καί σεβασμού ό Φερδινάνδος). Ό Γιαννακόπουλος ’Αντωνίου επί 30 έτη έσημείωσε κοινοτικήν
καί κοινωνικήν δράσιν, έθεωρεΐτο ως εκ τών πλέον μορφωμένων, ούχί μόνον τοΰ Αύδημίου, άλλ’ ολοκλήρου τής επαρχίας καί ήτο πασίγνωστος εϊς
ό'λην τήν Ά ν. Θράκην σχεδόν, διότι επί δυο περιόδους εΐχεν άναλάβει τήν
εΐσπραξιν τών φόρων, κατά τό τότε σύστημα τών τριών σαντζακίων, Σα
ράντα Εκκλησιών, Ραιδεστού καί Καλλιπόλεως· Στο σπίτι μας είχαμε αρ
κετά βιβλία, έκ τών όποιων τά σπουδαιότερα ήσαν 12 τόμοι μέ τον τίτλον
«Χρηστομάθεια Γκαρπολά», βιβλία πολυτιμώτατα. 'Η «Χρηστομάθεια»
αυτή είχε τυπωθή στήν Βενετία καί περιείχε όλους τούς αρχαίους "Ελλη
νας συγγραφείς. Έκάστη σελίς διηρεΐτο εις δυο στήλας μέ τό άρχαϊον κεί
μενον καί μέ τά σχόλια καί τάς σχετικάς παραπομπάς. Δυστυχώς όλα έξη νεμίσθησαν, διότι οί έκάστοτε διδάσκαλοι πού τά έπερναν νά τά μελετί,σουν δέν τά επέστρεφαν. Είχαν διασωθή δυο τόμοι, τούς οποίους είχα πά
ρει μαζί μου στή Σμύρνη άλλα έμειναν εκεί. Μαζί μ’ αυτούς τούς δύο τόμους είχα διασώσει καί μίαν επιστολήν τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ'
προς τον πατέρα μου, δι’ ής τοΰ συνίστα νά βοηθήση τον τότε Μητροπο
λίτην προς εΐσπραξιν τών δικαιωμάτων του, λόγφ τής έπιροής πού είχε.
Καί αυτή ΰπέστη τήν ιδίαν τύχην, άφοΰ είναι γνωστόν υπό ποιους όρους
έφύγαμε όλοι μας από τήν Μ. 'Ασίαν τό 1922. Εις τήν μονήν τοΰ 'Αγίου
Γεωργίου μαζί μέ τά έκκλησ. βιβλία υπήρχε καί ένας ογκώδης τόμος— τύποις Έ νετίας— περιέχων τούς Εκκλησιαστικούς Λόγους τοΰ ’Επισκόπου
Ζακύνθου Ή λία Μηνιάτη, βιβλίον σπανιώτατον. Εις πολλά από τά μεγάλα
σπίτια τοΰ Αύδημιοΰ είχαν διάφορα βιβλία παλαιά καί περιοδικά, ώς ή
«Κλείω» τής Λειψίας. Ή «Διάπλασις τών ΙΙαίδων» ήρχετο τακτικά από
τής αρχής τής έκδόσεώς της, όπως καί οί εφημερίδες τής Κων]πόλεως. Σέ
πολλά δέ σπίτια εΰρισκε κανείς καί τόν « ’Ονειροκρίτην» καί τήν « ’Ανθο
λογίαν καί τό «Ερωτικόν Ιπιστολάριον», άπαντα έκδόσεώς τών ’Αθηνών,
τύποις Άνέστη Κωνσταντινίδου. Ή διάλεκτος τοΰ Αύδημίου δέν ήτο μο
νολιθική, όπως εις τά άλλα χωριά κατά τήν προφοράν, αλλά διέφερεν ώς
προς τό τοπικόν ιδίωμα, τό όποιον ήτο ίδιότυπον, ενώ από Γάνου μέχρι
Περιστάσεως είχε άλλον τόνον. "Οπως ή γλώσσα οΰτω καί τά ήθη καί έθι
μα διέφερον προσομοιάζοντα μάλλον προς τά τής ’Ηπείρου καί αυτό άποδεικνύει ότι, εις μακρυνήν εποχήν πολλαί οϊκογένειαι, οΐκειοθελώς ή μή,
είχον μεταναστεύσει έκεΐθεν καί είχον άποτελέσει καί τόν καλόν πυρήν10
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τής κοινωνίας τού χωριού. Τό συμπέρασμα δεν είναι αυθαίρετον, διότι
αυτά διεδίδοντο και από γενεάς εις γενεάν, δτι δλοι εκείνοι οι άποικοι έλέγοντο Κακοσουλιώτες. Εργατικοί, προκομένοι κα'ι οικονόμοι είχαν σχημα
τίσει τ'ις μεγαλύτερες περιουσίες και είχαν επιβληθή. Εις τούς απογόνους
αυτών ανήκουν καί δσα ονόματα εν συνεχείς θά άναφέρωμεν ώς άρχοντας
τοΰ τόπου. Σύγχρονοι πολιτευόμενοι προύχοντες στο χωριό μετά τοΰ πατρός μου ήσαν οί Γεώργ. Άναστασιάδης, Ίωάν. Λαμπαδαρίου, Κων]τΐνος
Βοσνάκης, Βαρύθυμος X” Σταύρου, Παναγ. καί Αημήτρ. Οίκονόμου, Ά ρ 
γυρός Κωνσταντίνου καί τινες άλλοι. Οί ανωτέρω είχαν διαδεχθή τό πα
λαιόν συγκρότημα των τσορμπατζήδων τής άκμαζούσης τότε κωμοπόλεως
Αύδημίου. Τότε ήτο ή εποχή πού οί Μητροπολίται διά χειροθεσίας (ονό
μαζαν τούς σημαντικωτέρους νοικοκυραίους εις τά τέσσαρα εκκλησιαστικά
αξιώματα. Εις τό Αύδήμι λοιπόν οί τελευταίοι με αυτά τά αξιώματα ήσαν
οί Λογοθέτης Κων]τΐνος, Πρωτοψάλτης Αθανάσιος, Λαμπαδάριος Παντε
λής καί δ Ταυλάριος Ευστράτιος. Τής ονομασίας των προηγείτο τό επίθε
του «Ά ρχων». Όλο τό χωριό τούς έσέβετο καί δταν περνούσαν από τούς
δρόμους οί γυναίκες πού έκάθηντο μπροστά στά σπίτια, τάς εορτάς, εϊς
ένδειξιν σεβασμού σηκώνονταν μέ σταυρωμένα τά χέρια. Έκ των τεσσάρων
δ ’Άρχων Ταυλάριος ήτο πασίγνωστος, διότι παρείχε αφιλοκερδώς τάς ια
τρικός του γνώσεις προς τούς ασθενείς τού χωριού, τό όποιον μέχρι τού
1912 εστερεΐτο ιατρού. Τάς ιατρικός του γνώσεις είχε, διότι — κατά τό λέ·
γειν τών χωριανών — διάβαζε τό γιατροσόφι πού είχε στο σπίτι του. Φαί
νεται δέ ως σώφρων καί νουνεχής τής εποχής του, ήκολούθει τό γνωμικόν
«ώφελέειν ή μή βλάπτειν», διότι ουδέποτε δ ίδιος έδιδε φάρμακα, παρά
μόνον συμβουλάς περί τοΰ πρακτέου εις τούς ασθενείς. Μετά τον θάνατόν
του (1888), οί ασθενείς τοΰ χωριού κατέφευγον εις τον υπό τήν οικίαν του
διατηρούντο καφενείου καί παντοπωλεΐον Αντώνιον Γιαμάν, δστις εις τήν
αυλήν τής οικίας του είχε καί ένα είδος μικρού φαρμακείου. Ό Αντώνιος
Γιαμάς πλέον είχε αποκτήσει τήν φήμην τού ιατρού, ήτο εξυπνότατος καί
πήγαινε συχνά στή Κων]πολι, συνεννοείτο εκεί καί μέ τούς φαρμακέμπο
ρους, από τούς όποιους ήγόραζε τά φάρμακα, περί τής θεραπευτικής των
ίδιότητος καί μέ τό αξίωμα «τό αγώγι ξυπνά τον αγωγιάτη», είχε συστηματοποιήση τό επάγγελμα ιατρού καί φαρμακοποιού, ώστε νά ίκανοποιήται
περισσότερον από αυτό παρά από τις άλλες δουλειές του, διότι εκτός τής
πελατείας τού χωριού είχε καί τό Νεοχώριον, τού οποίου δλες οί γυναίκες
τακτικά πήγαιναν εκεί τά άρρωστα παιδιά τους. Ή έγκατάστασις έπιστήμονος ιατρού εΐς Γόνον (1892) ,δέν επηρέασε καί τόσον τάς εργασίας τοΰ
Ά ντ. Γίαμά καί μόνον ή έγκατάστασις ιατρού εις Αύδήμιον μετά τό 1910
τού εγχωρίου Κων]τίνου Άθανασιάδου έδωσε λήξιν εις τό στάδιόν του αυ
τό. Επειδή δέ περί ιατρών καί φαρμακείων δ λόγος, ας μάς έπιτραπή μία
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παρένθεσις άσχετος προς τήν Ιστορίαν τοΰ Αύδημίου. ’Από Ραιδεστοΰ μέ
χρι Καλλιπόλεως εις όλα τά Γανόχωρα, (κωμοπόλεις καί χωρία είκοσι μέ
πληθυσμόν 30.000 κατοίκων) στα παληά τά χρόνια, προ τοΰ 1878, ιατροί
υπήρχαν μόνον στην Περίστασι καί στη Χώρα καί ούδέν φαρμακεΐον καί
οι κάτοικοι διά τούς ασθενείς των κατέφευγον άναλόγως των αποστάσεων
εις τήν πλησιεστέραν τών έχόντων ιατρόν εκ των ως άνω δυο κωμοπόλεων.
Τά φάρμακα έχορηγοϋντο υπό τών ιδίων ιατρών, καθ’ δ εΐχον δικαίωμα,
ελλείψει φαρμακείου. ’Ονομαστοί ήσαν οί ιατροί Χριστόδουλος τής Χώρας)
Φραγκίδης καί Παρασκευάς τής Περιστάσεως. Καί τό Μυριόφυτον πού
ήτο πολυπληθέστερον δλων, άπέκτησεν επιστήμονας ιατρούς, μετά τό 1878,
δτε άνεκηρύχθη εις Ύποδιοίκησιν, τον εκ Ραιδεστοΰ Ξ. Θεοχαρίδην καί
τον εξ Ήρακλείτσης Στ. Κυριακίδην. Κατόπιν δμως νέοι επιστήμονες προσετέθησαν είς μέν τήν Χώραν οί I. Τσατάλας, Λίβας καί I. Κοκκίδης,
είς τήν Περίστασιν οί Φωτιάδης, I. Φραγκίδης καί Δ. Καζέπης, είς τό
Μυριόφυτον 6 έκάστοτε δημαρχιακός Ιατρός, είς Γάνον ό Α. Κουρτίδης
καί είς Αύδήμιον ό προαναφερθείς Κων] τίνος Άθανασιάδης. Φαρμακεία
δεν ήδΰναντο νά στερεωθούν, διότι κατεπολεμοΰντο υπό τών ιατρών, οί
οποίοι είχαν άμεσον συμφέρον ως πωλοΰντες αυτοί καί τά φάρμακα. Ό
πρώτος ιδρυτής φαρμακείου, δστις ήδυνήθη νά τό μονιμαποιήση καί νά
σταδιοδρομήση στό Μυριόφυτο είναι 6 συντάκτης τής παροΰσης μελέτης
’Αναστάσιος Γιαννακόπουλος, δστις τό διετήρησε από τοΰ 1898 μέχρι τοΰ
1907, μεθ’ δ τό μετέφερεν εις Σμύρνην, δθεν μετά τήν καταστροφήν τοΰ
1922 τό έπανίδρυσεν είς τάς ’Αθήνας δπου λειτουργεί μέχρι σήμερον. Μετά
τήν άναχώρησίν του, εκτός τοΰ φαρμακείου του πού άφήκεν εκεί υπό άλλον
φαρμακοποιόν, ίδρΰθησαν εν Μυριοφύτψ άλλα δύο, τά όποια δμως μετά
τον σεισμόν τοΰ 1912 διελύθησαν, οί δέ φαρμακοποιοί μετά τό 1922 κατέφυγον εις Ελλάδα. Έκτος τών ανωτέρω είχεν εγκατασταθή καί είς Χώραν
φαρμακεΐον υπό ομοχώριου συναδέλφου, ούτινος μοΰ διαφεύγει τό ό'νομα
καί τό όποιον μέ τούς σεισμούς τοΰ 1912 ύπέστη τήν ιδίαν τύχην, διότι ή
Χώρα μετά τοΰ Μυριοφύτου ήσαν αί μόναι κωμοπόλεις πού ύπέστησαν
έκτος τοΰ σεισμού καί ολοκληρωτικήν έκ τής πυρκαϊάς καταστροφήν. Ή
παρούσα μελέτη, ανεξάρτητος τής Ιστορίας τον Αύδημίου, ας χρησιμεύση
ώς έξιστόρησις τής γενικής ϊατρο φαρμακευτικής καταστάσεως τών Γανοχώρων από τής προ τοΰ 1870 εποχής μέχρι τοΰ έκτοπισμοΰ τής Ά ν. Θρά
κης καί νομίζω δτι δεν είναι άσκοπος ούτε έκτος τοΰ προγράμματος τών
«Θρακικών». ’Άλλωστε καί ό γράφων θεωρεί καθήκον του τήν διατήρησιν
τής μνήμης δλων τών υγειονομικών τών Γανοχώρων, αφού ή Θεία Πρό
νοια τον ήξίωσε νά είναι ό μόνος επιζών. Προϊόντα τοΰ Αύδημίου κυρίως
ήσαν ή άμπελος καί ή σηροτροφία, ή οποία μετά τό 1886 έλαβε μεγάλην
άνάπτυξιν χάρις εις τούς μεταξεμπόρους, οί όποιοι ήλθον έκ Προύσης καί
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έγκατέστησαν εργοστάσια παραγωγής μεταξοσπόρων εΐς ολόκληρον την
περιοχήν των Γανοχώρων, διότι άνεκάλυψαν, ότι οι μεταξόσποροι τής
περιοχής αυτής είχαν την καλλιτέραν άπόδοσιν εις την Περσίαν μέ την
οποίαν ιδίως διεξήγετο αυτό τό έμπόριον. Εις τό Αυδήμι κατ’ άρχάς άφίχδησαν οΐ αδελφοί Πασχαλίδαι, οί όποιοι κατόπιν άπεσύρδησαν εις Ήρακλείτσαν καί τους οποίους διεδέχδη ό Χριστοδουλίδης διατηρήσας τό κέντρον των εργασιών του στο Αυδήμι μέχρι τοΰ 1922. Ά λλ’ έν τώ μεταξύ
είχεν ίδρυθή ή σηροτροφική Σχολή Προύσης υπό τής Τουρκ. Κυβερνήσεως
εφοίτησαν δέ εκεί αρκετοί νέοι άπ’ όλα τά Γανόχωρα, όπως καί από τό
Αυδήμι, εδημιοΰργησαν ίδικάς των εργασίας τοΰ είδους αύτοϋ καί έπεδόδησαν εις τό έμπόριον των μεταξοσπόρων. Γενικώς από τήν εργασίαν αυτήν
αρκετό χρήμα είσέρρεε στο χωριό. Έκτος τών δυο ειδών, οινοποιία καί
σηροτροφία, υπήρχε καί ή οικόσιτος οικονομία διότι κάδε σπίτι είχε τις
κατσίκες του καί τις ό'ρνιδές του. Τά πρόβατα καί οί αγελάδες ήσαν πολύ
ολίγα, άλλα οί κατσίκες, λόγφ τοΰ όρεινοΰ τοΰ εδάφους ήσαν πολυπληθείς
καί εις κάδε σπίτι άναλογοΰσαν από 2—10. Εις αυτό τό είδος περιωρίζετο
καί ή κρεωφαγία παρέχουσα κρέας 1—2 ημέρας τής έβδομάδος. Φροΰτα
παρήγοντο αρκετά, ιδίως κεράσια, βερυκοκκα καί ολίγα αχλάδια καί ροδά
κινα. Κοινονικώς, όσο μικρό καί νά είναι τό χωριό, έχει τάς τάξεις του. Τό
Αυδήμι είχε τρεις τάξεις : Ή πρώτη ήτο ή τών μονίμων προυχόντων, οί
όποιοι κληρονομήσαντες ό'νομα, περιουσίας καί εργασίας, δεν είχαν ανά
γκην νά έκπατρισδοΰν, διότι εις αυτούς άνήκον τά περισσότερα κτήματα
καί τά καταστήματα (παντοπωλεία, καφενεία καί ύφασματοπωλεία) αυτοί
δέ διεξήγαγον καί τό έμπόριον τών κρασιών, τό όποιον ήτο καί τό κυριώτερον, καδώς καί τήν έξαγωγήν άνδέων φιλύρας, τών οποίων τό δάσος παρά
τήν κορυφήν τοΰ 'Ιεροΰ ’Όρους, κατά κυριότητα άνήκεν εις τό Αυδήμι.
Έκτος τούτου, οί τής τάξεως αυτής, λόγφ τής δυναμικότητός των ήσαν
καί οί άποτελοΰντες τήν συνισταμέιην δΓ όλα τά κοινοτικά καί κοινωνικά
ζητήματα. 'Η δευτέρα τάξις ήτο ή τών Γιαλιτζήδων, ήτις συνεπλήρωνε
τήν οικονομικήν ευημερίαν τοΰ χωριού, διότι είχε τάς έργασίας της εγκατε
στημένος, ιδίως παντοπωλεία. Εις όλας σχεδόν τάς κωμοπόλεις τής βο
ρείου καί τής μεσαίας Θράκης ή τάξις τών καλών αυτών νοικοκυραίων
είργάζετο σκληρά, άλλ’ όλα τά σπίτια τους εύημεροΰσαν. ’Ήρχοντο στο
χωριό δυο φορές τό χρόνο, καλοκαίρι καί χειμώνα διά νά ξεκουράζωνται,
άπολαμβάνοντες καί παρέχοντες τήν χαράν εις τάς οικογένειας των καί τακτοποιοΰντες τάς έν τώ χωρίφ υποδέσεις των. Γηράσκοντες παρέδιδον τάς
έργασίας των εις τούς υιούς των καί άπεσύροντο διά νά ησυχάσουν στο
χωριό, όπου έν τώ μέτρφ τών δυνάμεών των μετεΐχον καί τής διοικήσεως
τών κοινών. 'Η τρίτη τάξις ήτο ή τών εργατών. Αυτοί κατεγίνοντο εις τάς
αμπελουργικός έργασίας με τό ήμερομίσδιον, ώς τό σκάψιμο, τό κλάδεμα,
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δ τρυγητός καί δτι άλλο συναφές μέ τάς λοιπάς εργασίας τοΰ χωριού. ’Έχω
την Ιδέαν δτι άπ’ δλα τά χωριά τό Αύδήμι είχε τούς δλιγωτέρους αγραμ
μάτους, διότι και από την τρίτην αυτήν τάξιν των πτωχότερων οί περισ
σότεροι ήσαν φιλομαθείς καί δπως έμαθα μετά τον έκτοπισμόν τοΰ χωριού
δπου καί αν έπήγαν έφρόντισαν, δσον τούς ήτο δυνατόν, νά μορφώσουν τά
παιδιά των. Μέ δλα τά καλά των οί Αύδημιώτες ήσαν καί ολίγον καυγατζήδες καί μέ τό παραμικρό ήθελαν νά τρέχουν στά δικαστήρια. ’Από δλα
τά άλλα χωριά ήσαν ο! περισσότερον γνωρίζοντες δλους τούς δικαστικούς
δρους τουρκιστί καί οί Τούρκοι τής Κεντρικής Διοικήσεως χαριεντιζόμενοι
τούς έλεγαν «Ούτσμάκ ντερενίν άβοκατλαρί», δηλ. οί δικηγόροι τού Αύδημιοΰ. Ή κοινωνική ζωή, άπότοκος τής γενικής καταστάσεως τού Κράτους
διεξήγετο καί στο Αυδήμι, δπως εις δλα τά χωριά, μέχρι τής άνακηρύξεως
τοΰ Συν]γματος υπό τού Νεοτουρκικού Κομιτάτου κατά τό 1908. ’Έκτοτε
δμως μαζί μέ τούς σεισμούς τού 1912 καί τήν κήρυξιν τού Βαλκ. πολέμου
δλη ή κατάστασις άνετράπη καί έν συνεχεία άρχισεν ή πρός τήν ’Αμερικήν
μετανάστευσις, αφού λόγφ τής καταστάσεως δλες οί εργασίες τώνΓιαλιτζήδων διελύθησαν, ώς έκ τών Τουρκικών καί Βουλγ. διωγμών, ή δέ πλήρης
καταστροφή συνεπληρώθη μέ τήν κατάστασιν, ήν έδημιοΰργησεν 6 πρώτος
Παγκ. πόλεμος. Ό λα τά χωριά τής Ά ν. Θράκης, ιδίως τά κατοικοΰμενα
υπό ομογενών εύρίσκοντο εις τήν έπιθανάτιον αγωνίαν. Ή κατοχή τής
’Αν. Θράκης από τών Έλλ· στρατευμάτων μέχρι Τσατάλτζας τά αναζωο
γόνησε, πλήν φεύ, ή ευτυχία αυτής ύπήρξεν βραχεία διαρκέσασα τρία έτη.
Μετά τήν κατάρρευσιν τοΰ Μικρασιατικού μετώπου καί τήν γενικήν πλέον
ανταλλαγήν τών πληθυσμών, περί τά τέλη τού 1922, ακολουθώντας τήν γε
νικήν τύχην καί μοίραν εύρέθη δλο τό πλήθος τών Αύδημιωτών, σύν γυ·
ναιξι καί τέκνοις, μετά τών όσων ήδυνήθη νά παραλάβη υπαρχόντων του,
άποβιβαζόμενον εις τάς άκτάς τής νήσου Εύβοιας παρά τήν Αιδηψόν.’Εκεί
διεσπάσθη ή έν τφ άτμοπλοίφ καταναγκαστική ομόνοια καί άγνωστον διά
ποιους λόγους, δέν ήθέλησαν νά μείνουν δλοι εκεί καί νά εγκατασταθούν
άπαρτίζοντες πάλιν ένα χωριό, τό «Νέον Αύδήμιον», δπως κατώρθωσαν νά
κάμουν καί χωριά πολύ μικρότερα. Καί οί μέν προύχοντες έγκατεστάθησαν
εις Θεσ]νίκην, Αιδηψόν, Δράμαν, Κατερίνην, Βέροιαν καί αλλαχού, κατά
τήν δυναμικότητα καί τάς διαθέσεις των, οί δέ επίλοιποι χωρισθέντες εις
δύο ομάδας έγκατεστάθησαν οί μέν εις Ν. Μηχανιώνα, οί δέ εις τήν κωμόπολιν Φιλώτα, τής περιοχής Καϊλαρίων, οπού συνεχίζουσι τόν αγώνα τής
ζωής εις τάς αγροτικός αύτάς περιοχάς. "Οπου καί αν παρέμειναν
δμως οί Αύδημιώτες, εί'τε εις πόλεις, είτε εις χωριά άξιοποίησαν τήν αγά
πην πού είχαν πρός τήν μάθησιν καί πρός τά γράμματα. Δικηγόροι, ια
τροί, οδοντίατροί, μηχανολόγοι, καθηγηταί, διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι,
Ιξήλθον τών Γυμνασίων καί Πανεπιστημίων ’Αθηνών καί Θεσ]νίκης. Με
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ρικοί δέ εύρίσκονται και εΐς διαφόρους πόλεις τής ’Αμερικής, ανεξαρτήτως
πολλών έπαγγελματιών πού ήσαν εγκατεστημένοι εκεί προ τοΰ 1922. ’Απο
φεύγω νά δημοσιεύσω ονόματα διά νά μή θεωρηθώ μεροληπτών, άφοΰ δεν
τούς ενθυμούμαι δλους. "Ας μοΰ έπιτραπή όμως εις τό παρόν σημείωμα
νά μνημονεύσω τούς καλούς συμπατριώτας μου, οί'τινες άπέθανον κατά
διαφόρους εποχάς εν Έλλάδι ή έν τή Ξένη, ως συμπλήρωμα τών ονομάτων
πού άνέφερα είς προηγούμενα; σελίδας τής μελέτης μου. ’Αντώνιος Γιαννακόπουλος, λογιστής γλωσσομαθέστατος (κάτοχος τεσσάρων γλωσσών) άπέθανεν έν Ήρακλείω Κρήτης, όπου είχεν ιδρύσει παραγγελιοδοχικόν γραφεΐον. ’Αναστάσιος Φιλαλήθης, φαρμακοποιός εγκατεστημένος έν Ρόδφ,
άπέθανεν έν Άθήναις. Θεόδωρος Βαχάρογλου, Συντ]ρχης, δίς προαχθείς
επ’ άνδραγαθίρ εις τούς Βαλκαν. πολέμους, άπέθανε συνταξιούχος έν Θεσ]νίκη. Κων]νος Άθανασιάδης, ιατρός τού προσωπικού τών Τροχιοδρόμων
Θεσίνίκης, άπέθανεν έν Θεσ]νίκη, ως καί ό Γεώργ. Χατζής, ανώτερος υπάλ
ληλος τών Τροχ. Θεσ]νίκης. ’Επίσης οί Ζήσης Άργυράκης καί Ά θ . Χα
τζής, δ μέν πρώτος άπέθανεν έν Αίδηψφ, 6 δέ δεύτερος έν Θεσ]νίκη, Δημήτριος ’Αναγνώστου, Ιατρός, άπέθανεν έν Καβάλά, Παπά ’Αβραάμ είς
βαθύ γήρας άπέθανεν έν Θεσ]νίκη, ίερεύς τού αυτόθι Νεκροταφείου, Θεμ.
Παπαδόπουλος, φαρμακοποιός άποθανών έν Άλεξανδρείρ Αίγύπτου καί
Κων]νος Σαρίδης, μηχανικός Έμπ. Ναυτικού άποθανών έν Πειραιεΐ. Διά
τά ήθη καί έθιμα έγράφησαν αρκετά από τον κ. Εύστρ. Ζήσην άλλοτε είς
τά «Θρακικά» καί είς τήν ύπ’ αυτού έπ’ άρκετά έτη κυκλοφορήσασαν με
ταξύ τών συμπατριωτών «Συζήτησιν». Έ γώ θά άναφέρω μερικά, τά οποία
νομίζω ότι είναι πρωτότυπα καί άνέκδοτα.
* 0 Π ρ ω το γ ό ν ο ιτ ο ς .
“Ενα έθιμον παράρτημα τού κλύδωνα, τό όποιον απ’ όσα Λαογραφικά
διάβασα δεν τό συνήντησα πουθενά καί τό θεωρώ καθ’ αυτό Αύδημιώτικο.
Είς τάς 23 ’Ιουνίου, τήν παραμονήν τού Ά γ. Ίωάννου τό άπόγευμα, τά
κορίτσια τού ’Επάνω μαχαλά, παρά τον ναόν τής Μεταμορφώσεως, έπερναν
ένα κορίτσι 10 —14 ετών, τό έβαζαν σε μιά μεγαλύτερη βράκα δεμένη έπά*
νω άπό τό κεφάλι του, τό έστεφάνωναν μέ ένα στεφάνι, με πολλά κλαδιά
καί άνθη καί τό γύριζαν σέ όλη τή γειτονιά κρατώντας το καί άπό τά δύο
μέρη, διότι δεν έβλεπε. Περπατούσαν σιγά-σιγά καί τραγουδούσαν μέ ιδι
αίτερο σκοπό, ως εξής:
Αυτός 6 Πρωτογόνατος, δ καλοριζικάτος
πάγει στή βρύση γιά νερό
νά πιή καί νά γεμίση
καί πίσω νά γυρίση.
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Και ή επωδός:
Τρία παρθένα κοράσια
σαν τοΰ Μάη τά κεράσια.
Μετά πολλούς γύρους κατέληγαν στο αλώνι, κοντά στο μεγάλο πέτρινο
γουδί, πού ήτο εκεί ακίνητο καί κοινόχρηστο πού κοπάνιζαν τό σιτάρι γιά
πληγοΰρι. Έ κεΐ άναβαν φωτιές, αφού έλυτρώνετο καί ό I Ιρωτογόνατος καί
πηδούσαν λέγοντας :
Νά πηδήξουμε τον κακόχρονο,
νά πάμε στον καλόχρονο.
Καί κατόπιν ήκολούθει ή γνωστή διαδικασία με τό αμίλητο νερό. (Ή
προέλευσις αυτού τού εθίμου είναι άγνωστος, όπως καί ή έξήγησις. Δεν ε ί
ναι άπίθανον νά είναι κανένα άπομεινάρι, από τά τόσα πού έχει ή Θράκη).
'Η ζ ο ύ β ο υ λ η .
Ή ταν ένα είδος τραμπάλας, μέ την διαφοράν ότι τό σανίδι δεν άνεβοκατέβαινε, αλλά έγΰριζε κυκλικώς. Στη μέση ήτο ό πάσσαλος καί στά
δυο μέρη τής σανίδας έκάθηντο όσα κορίτσια χωρούσαν. ’Απ’ εδώ καί απ’
έκεΐ στά δυο άκρα ήσαν δυο μικροί πάσσαλοι, τούς οποίους κρατούσαν δυο
κορίτσια καί έγύριζαν όλο τό συγκρότημα τραγουδώντας διάφορα τραγού
δια, εξ <5ν παραθέτω μερικά πού ενθυμούμαι:
'Αγιά Σόφιά μου Τούρκισα
καί ζγουραφιά Ρωμέϊσα
καί πώς τό καταδέχτηκες
καί μπήκε Τούρκος μέσα.
’ Εσύ ’σαι ένας ήλιος
φεγγάρι λαμπερό
μού θάμπωσες τό βλέμμα
καί δέν μπορώ νά ’διώ.

Λάμπει τό πρόσωπό σου
ωσάν τον ήλιο
κ’ ή έμορφιά σ’ αξίζει
ένα βασίλειο.

’Από τά παλαιά τραγούδια πού τραγουδούσαν, όταν διασκέδαζαν στά
μεγάλα σπίτια. Ή διασκέδασις άρχιζε μέ τό πατριωτικόν μένος έκ μέρους
τών κοριτσιών πού άρχιζαν μέ τό :
Ό καιρός αδελφοί τής ελευθερίας φ θά νει. . . . κλπ.
’Ακολουθούσε τό :
Μαΰρ’ εΐν’ ή νύχτα στά βουνά
καί τό :
«Ή λυγερόν καί κοπτερόν σπαθί μου».
Αυτά έψάλλοντο από τούς άνδρας. Εις τό Αύδήμι δέν υπήρχε κανείς
Τούρκος καί έτσι ή ασυδοσία ήταν πλήρης. Κατόπιν, έκ μέρους τών ήλι-
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κιωμένων έψάλλοντο Τροπάρια εκκλησιαστικά τής εποχής. ’Ακολούθως τα
ρωμαντικά:
«Θά πλέξω στεφάνια, σπαρμένα λουλούδια,
θά πώ κα'ι τραγούδια γι’ αυτήν π’ αγαπώ».
'Η επωδός :

«”Ελα μ’ εμέ, έλα μ’ εμέ,
γιατί αποθνήσκω μακράν ’πό σέ».
«Στά μαΰρα ντυμένη, στά μαΰρα θέ νασαι
εμέ θά θυμάσαι, καί πάντα θά κλαϊς».

‘ Η επωδός:

«’Έλα κοντά κοντούλα μου
νά γιάννης την καρδούλα μου».
«Ώ αργυρά πανσέληνος μετρίασε το φώς σου
εις νέφη κρύτ|>ου μελανά, διόλου αμαυρώσου.
’Εκείνη πού μ’ ωρκίσθηκε αιώνιον φιλίαν,
τώρα μέ έγκατέλειψε δίχως καμμιάν αιτίαν».

Καί ό'ταν φούντωνε το γλέντι άρχιζε ό χορός μέ το Βακχικόν:
«Μιά ψηλή, μιά λιγνή,
μιά στά μάτια γαλανή,
έχει το βυζί λεμόνι,
οποίος νά το ίδή λαβώνει».

« ”Ας το διώ, ας το διώ,
ας το ’διώ καί ας λαβώσω
το χεράκι μ’ ας απλώσω».
«Τό χεράκι μ’ άπλωσα
την καρδούλα μ’ λάβωσα».

Αυτό τό τελευταΐον μού φαίνεται καθαρώς Αύδημιώτικο. Προς αντί
περισπασμόν φαίνεται κατόπιν τραγουδούσαν χορεύοντας καί τό έξης:
«Μαρία λεν την Παναγιά
τράλα · λάλα - λάλα - λάΜαρία λεν καί σένα.

Σάν άρνηθώ την Παναγιά
τράλα - λάλα - λάλα - λά.
θέ ν’ άρνηθώ καί σένα».

Ό σκοπός δλων τών ανωτέρω είναι ιδιότυπος καί δεν γνωρίζω αν οι
Αύδημιώτες τον ενθυμούνται. Ά λλ’ αυτοί όλοι ή όλες πρέπει νά είναι άνω
τών 70 ετών. Έ ξ όσων παρηκολούθησα, επί πολλά έτη, άναγινώσκων λαογραφικά διαφόρων προελεύσεων, έσημείωσα, ότι καί οί παροιμίες καί τά
διάφορά ήθη καί έθιμα τής Θράκης καί τής Μ. ’Ασίας έχουν πολλάς ομοιό
τητας μεταξύ των, ενώ τά τών Ποντίων, τών Κυπρίων καί τών Δωδεκανησίων είναι ιδιότυπα, ιδίως τών Ποντίων καί ολίγων μέ τά τής Θράκης,
συγγενεύουν τά ’Ηπειρωτικά. Γ ι’ αυτό παραθέτω ολίγες παροιμίες, τις
όποιες θεωρώ καθαρώς Αύδημιώτικες.
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Λ ν> δ η μ (ώ τ(χ ες η»ρο(|ΐ.£ες.
«Καθανείς μέ τό πχιγμό τ’
κι’ ό μυλωνάς μέ τό νερό τ’».

«Θάμαγμα μαρέ Μανώλ’
δυο σταφύλια σ’ ένα κλίμα».

«Ά λλος μπάμ κι’ οίλλος μπουμ
κι’ άλλος πέρν’ τού μπαξίζ’».

«Λώδεκα χρονό Μανώλ’ς
είπε τού ψωμί μάμ-μάμ
είπε τού νερό τού-τού».

«"Έχουμι κι στν’ άκρ’ άμπέλ’
κι στοϋ Τσανακτσή χουριό».

«Ά νθρωπο απ’ άνθρωπο
και σκύλο από μάνδρα».

Α ιάφο ρ α..
Στούς Άρβανήτες.
«Άρβανήτ’ κουσκουνήτ’
δυο καπίστρια στη μύτ’

κι’ άλλο ένα στού τσακάτ’
πές τή μάνα σ’ νάρτη κάτ’».

Ό παππούς χορεύοντας τό έγγονάκι τραμπαλιστά λέγει:
«Νάτος, νάτος κι’ έρχεται
από τά πέρ’ αμπέλια

κα'ι φορεΐ καί μια μπαρμποϋτα
μια ’πό τά βελάνια σκούφια».

Στα παιδιά πού κατουροϋσαν την νύκτα τά στρώματά τους :
«Κατρουβίλα Μουσταφέ, τσίσα τσίσα τα παπά
πού κατρεΐς κι’ άλέθ’ ή μύλους
κί βροντοΰ τά κεραμίδια
κι σαπίζουν τά σανίδια».
Τ ρ α γ ο ύ δ ι» τ ο ύ γάμ ,οο .
Τήν προτεραίαν τοΰ γάμου, δταν τά παλληκάρια κουβαλούσαν μέ τά
στολισμένα μουλάρια τήν προίκα στο σπίτι τοΰ γαμπρού από τό σπίτι της
νύφης, εις δλην τήν διαδρομήν τραγουδούσαν τό έξης επίκαιρον :
Έβγάτε από τά ψηλά
ξανθές καί μαυρομμάτες
καί ρίξατε τά δίχτυα σας
νά πιάσετε διαβάτες.
Μέ ιδιαίτερον σκοπόν τονίζοντες εκάστην στροφήν μέ τό (αμάν, αμάν,
βάϊ-βάϊ, αμάν), λέγω δέ επίκαιρον, διότι άπ’ δλους τούς δρόμους πού θά
περνούσαν, δλα τά κορίτσια τού χωριού, εφρόντιζαν νά πάνε σ’ εκείνα τά
σπίτια καί νά στέκωνται στά παράθυρα. Ή προηγούμενη νύχτα τοΰ γάμου
ήτο νύχτα διασκεδάσεως στά σπίτια τού γαμπρού καί τής νύφης. ‘Ως τό
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πρωΐ τραγούδια, κεράσματα καί χορός. Ή τελετή αυτή άρχιζε μέ τό εξής
τραγούδι :
« ”Έλα Χριστέ καί Παναγιά μέ τον Μονογενή οου
στ’ αντρόγυνο που θά γενή νά δώσης τήν ευχή σου».
«Γαμπρός είναι γαρούφαλο κι’ ή νΰφη καρυοφίλι
κι’ ό σύντεκνος μαναγουσιά, π’ ανοίγει τον ’Απρίλη».
Ή επωδός:
«Μάλαμα είσαι μάλαμα, δεν σέ ταιριάζω μ’ ά'λλονα».
Ό ταν ξουρίζεται 6 γαμπρός :
«Μπερμπέρη μ’ τά ξουράφια σου νά τά μαλαματώσης
καί νά ξουρήσης τό γαμπρό νά μή τόνε ματώσης».
Στο ξοΰρισμα τοϋ κουμπάρου :
«Φέρτε σαπούνι από τή Χιό
νερό από τήν Πάρο
νά μπερμπερήσουν τό γαμπρό
μαζί μέ τον κουμπάρο».
Είχα αρχίσει αυτήν τήν μελέτην τής ιστορίας τοΰ Αύδημίου, κατά τό
1944, ό'τε άναγκασττικώς ήμουν κλεισμένος στο σπίτι, μέ σκοπόν τάς ανα
μνήσεις μου τής παλαιάς εποχής καί τήν ετελείωσα μετά 15 έτη, διότι τά
χειρόγραφα είχαν σκορπισθή άφ’ ενός, λόγφ μετακομίσεως καί άφ’ ετέρου
είχα περισσότερον διαθέσιμον χρόνον τώρα, παρά τήν ηλικίαν μου, ως
άποσυρθείς τοϋ επαγγέλματος. Κατέληξα νά περιγράψω καί τό σύγχρονο
χωριό μας μέχρι τοϋ έκτοπισμοϋ του, κατ’ ανάγκην, διότι έτσι έπρεπε νά
έλθη μέ τήν σειράν τής αρχής καί τό τέλος. Θέλω όμως νά συνοψίσω τήν
ιστορίαν μέ τον σκοπόν πού τήν ήρχισα. Νά αποδείξω δηλ- μέ τήν μελέτην
των όσων είδα, ήκουσα καί διάβασα, μέ τήν συγκέντρωσιν των γνώσεών
μου, ότι τό Αύδήμι ήταν ένα πράγματι αρχοντικό χωριό καί είδε ημέρας
ακμής προ τοΰ 1875. Τά μεγάλα αρχοντικά σπίτια, οί πλουσιώτατες καί
χρυσοκέντητες φορεσιές τών γυναικών μέ τά πολύτιμα υφάσματα, λαχού
ρια, τσόχες, μεταξωτά, τά κοντά χρυσοκέντητα φεσάκια, οί κεντημένες τρα
χηλιές, οί φούστες, τά σαλταμάρκα καί τά κοντογούνια. Τών δέ άνδρών,
ιδίως τών αρχόντων, οί βράκες ή μάλλον τά σαλβάρια, από σαντίνι πού
γυάλιζε, τά τσοχένια γιλέκα καί οί πολύτιμες γούνες τών άνδρών καί τών
γυναικών, όλα αυτά ήσαν αψευδή τεκμήρια. Αυτά τά σπίτια ήσαν γεμάτα
από χαλιά καί άνδρομίδες καί τζακόπανα καί μαξιλαροθήκες από άναλεχτά,
τά όποια όλα ύφαίνοντο εις τούς αργαλειούς (κρεβατίνες) τοΰ Αύδημιοϋ.
Μετά τό 1878 άρχισε σιγά-σιγά ή νέα κατάστασις. Οί άνδρες δειλά-δειλά
12

178

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

κατ’ άρχάς καί κατόπιν γενικώς ένεδύθησαν μέ τά στενά ή τά Φραγκικά,
όπως ελέγετο ή Ευρωπαϊκή φορεσιά, οί γέροι όμως διετήρησαν τήν πσληά
αρχοντική φορεσιά και οι ταξειδεύοντες (Γιαλιτζήδες) στα χωριά κατά τό
πλεΐστον διετήρησαν τά ποτοΰργια. Τό ίδιο κα'ι οί γυναίκες εμιμήθησαν
τήν πρόοδο τών φορεμάτων, έκτος τών γεροντισσών, πού διετήρησαν τις
βράκες ώς τό τέλος. Έάν μέ όσα έγραψα παρέδωσα χαράν τινά ή εύχαρίστησιν εις τούς συμπατριώτας μου, θά είμαι ευτυχής. Τά έγραψα όλα μέ
πολλήν εύχαρίστησιν, διότι εγώ αγάπησα πραγματικά τα χωριό, εις τό
όποιον έγεννήθην καί οί αναμνήσεις μου διατηρούνται ζωηρές μέχρι σήμε
ρον. Ουδέποτε άπέκρυψα τήν καταγωγήν μου καί κατακρίνω εκείνους, οί
όποιοι καί είναι πολυάριθμοι αυτοί καί από όλα τά μέρη, έάν μέν είναι
άπο οίονδήποτε μέρος τής Θράκης, έρωτώμενοι λέγουν : «Είμαι άπο τήν
Πόλη», ή οί έλθόντες έκ Μ. ’Ασίας, λέγουν : «Είμαι από τήν Σμύρνη».
Έ νώ είναι γνωστόν, ότι οί γηγενείς Σμυρνηοι καί Κων]πολΐτες είναι πολύ
ολίγοι. Τώρα βεβαίως δικαιούμεθα νά λέγωμεν όλοι, ότι εϊμεθα ’Αθηναίοι
ή Θεσ]νικεΐς, άλλ’ αυτό είναι άλλο ζήτημα. ’Οφείλω χάριτας εις τον Πρόε
δρον τού Διοικ. Συμβουλίου τού Θρακικοΰ Κέντρου, τον άκάματον αυτόν
καί χαλκέντερον Θράκα κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, όστις διά τού λαμπρού
χαρακτήρος του, τής ίσχυράς του θελήσεως καί τής φλογέράς φιλοπατρίας,
κατώρθωσε νά διατηρήση τό άσβεστον πύρ τών Θρακικών αναμνήσεων
διά τής άνεπιλήπτου μέχρι σήμερον εκδόσεως τών «Θρακικών», τά όποια
θά μείνουν εσαεί μνημεΐον τών έπερχομένων γενεών καί όστις έδωκε καί
εις εμέ τήν αφορμήν νά γράψω τήν παρούσαν περί Αύδημιου μελέτην καί
μέ ένεθάρυνε τόσον, ώστε νά νικήσω όλους τούς ενδοιασμούς πού είχα καί
έθεώρουν έμαυτόν ακατάλληλον, όπως καί είναι ή αλήθεια, νά τήν φέρω εις
πέρας.

ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
A.) Α.Ι ε κ δ ό σ ε ις τώ ν « Ο ρ ^ κ ικ ώ ν »
Κατά τό μεσολαβήσαν από τοΰ Φεβραυαρίου 1959, ημερομηνίας τών
τελευταίων εκλογών, χρονικόν διάστημα, έπετεΰχθη μέ δραστηριότητα, οικο
νομικός θυσίας καί πολλούς κόπους ή έκδοσις τεσσάρων Τόμων των «Θρανικών», εκ 300 ώς πάντοτε σελίδων έκαστος, ήτοι τοΰ 30οΰ: «'Ιστορία τής
Θράκης — ’Αρχαίοι Χρόνοι», 31ου «'Ιστορία Έκπαιδεΰσεως Διδ]χου»,
32ου «'Ιστορία Σαμμακοβίου καί τών πέριξ Έλλην. Κοινοτήτων» καί τοΰ
παρόντος 33ου περί «Συνεχίσεως 'Ιστορίας Σαμμακοβίου», «'Ιστορία
Αΰδημίου» καί «Λαογραφικά Σουφλίου». 'Ωσαύτως κατέστη δυνατόν νά
συγκεντρωθή σημαντική ΰλη διά την έκδοσιν ετέρων δυο περίπου Τόμων,
ών θά έπιδιωχθή ή ταχυτέρα έκτυπωσις καί κυκλοφορία. Λόγ<ρ τών γενι
κών οικονομικών δυσχερειών, ή διάθεσις έπ’ αμοιβή τών ως άνω τεσσάρων
Τόμων εμφανίζει δυσχερείας καί ώς έκ τής προσθέτου κρίσεως, ήν αντιμε
τωπίζει τό βιβλίον. Διετέθησαν έν τούτοις, εξ εκάστης έκδόσεως, άνά 250
βιβλία εις τους συγγραφείς, κατ’ έπικρατήσασαν συνήθειαν, έτερα δέ 150
διενεμήθησσν «τιμή; ένεκεν» εις τους διοικοΰντας τό Σωματειον, τάς επαρ
χιακός έπιτροπάς, τά επίτιμα μέλη καί δωρητάς, μέ έλαχίστας πωλήσεις εις
βιβλιοπωλεία. Ut υπόλοιποι 100 Τόμοι περίπου έξ εκάστης έκδόσεως έτοποθετήθησαν εις την αποθήκην. 'Η σημαντική δαπάνη τών τεσσάρων εκ
δόσεων εκαλΰφθη από εισφοράς ’Οργανισμών, Βιβλιοθηκών καί 'Ιδρυμά
των, έπετευχθησαν δέ αύται μετά πολλοϋ κόπου καί συνεχοΰς παρακολουθήσεως μέ προσωπικήν επιρροήν. Οΰτω τό ά.τοθεματικόν κεφάλαιον τοΰ
Σωματείου παραμένει άθικτον. Μέ τήν συμπαράστασιν επίσης τοΰ Υπουρ
γείου ’Εσωτερικών καί τών κατά τόπους Νομαρχών διετέθησαν πλήρεις
σειραί «Θρακικών» εις τούς Δήμους καί Βιβλιοθήκας ’Αθηνών, Πειραιώς,
Θεσ]νίκης, Ρόδου, Ξάνθης, Κομοτινής έναντι τής αξίας των.
U ) Κ λ η ρ ο δ ό τ η μ , α δ «’ ά η ό ρ ο ο ς κ ο ρ α σ ί δ α ς τ ο ΰ άειμ.νήατο\>
Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ © ο α τ ε ί ρ ω ν Γ ε ρ μ .α ν ο ΰ Χ τ ρ η ν ο π ο ύ λ ο υ .
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Θυατείρων Γερμανού Στρηνοπούλου, μετά την προικοδότησιν, διά τό έτος
1957 τής Φωτεινής Ζήση τοϋ Χουρμούζη, άναφέρομεν, δ'τι διά τών ύπο
λοιπών 10.000 εκ τής εΐσπράξεως των τόκων τής πρώτης τριετίας, προεκρίθησαν προικοδοτηθεϊσαι : διά τό 1958 ή Νίκη Πριτσιανάκη καί διά τό
1959 ή Αϊκατερίνη Λαγογεριδοιη έκαστη διά ποσού δρχ. 5.000. Άμφότεραι αί νεάνιδες κατάγονται εκ Δελλιωνών Σηλυβρίας, πατρίδας τού διαθέ
του- Κατά την προικοδότησιν τών ως άνω δύο κορασίδων, μέ την φρον
τίδα τής έν Καβάλα 'Υπ]πής τού Θρακικού Κέντρου, έλαβε χώραν tic Χρυσοΰπολιν σεμνή τελετή, την δημιουργηθεΐσαν δέ εξαιρετικήν έντύπωσιν,
περί τού έργου τούτου έσχολίασεν ό εγχώριος τύπος, δστις προέβη εις εμ
περιστατωμένας δημοσιεύσεις μετά φωτογραφιών. Περιγραφήν τής τελετής
υπό τού «Ταχυδρόμου» Καβάλας τής 24-2-1960 παραθέτομεν κατωτέρω,
άπευθύνοντες ευχαριστίας προς ττ'ιν ως άνω εφημερίδα, ήτις πάντοτε εύγενώς συντρέχει τό ύφ’ ημών επιτελούμενον πατριωτικόν καί εθνικόν έργον.
'Η περιγραφή αύτη έχει ως εξής :
« Μ ί α ω ρ α ία τ ε λ ε τ ή είς τό Δ η μ α ρ χ ε ϊο ν τής Χ ρ ν σ ο ν π ό λ ε ω ς / »

«Είς τό Δημαρχεϊον τής Χρυαουπόλεως ελαβε χώραν την περασμένη
Πέμπτη μ ία σεμνή τελετή. Ό Σεβασμ. Μητροπολίτης μας κ. κ. Χρυσόστο
μος υπό την ιδιότητά τον ώς Προέδρου τής Υ π ο ε π ιτ ρ ο π ή ς τον κληροδοτή
ματος τοϋ αειμνήστου Μητροπολίτου Λονδίνου Θρακός κνροΰ Γερμανού
Στρηνοπονλον έπροικοδότησε δυο νεάνιδας, καταγομένας από την γενέτει
ραν τον διαδέτου Δελλιώνες τής Ά νατ. Θράκης με 5.000 δραχμές έκάστην. Κα'ι αί δύο νεάνιδες κατοικούν είς τήν περιφέρειαν Χρνσονπόλεως.
Ή Κ ατίνα Λαγογερίδον είς τήν Κ οινότητα Παραδείσου καί ή Νίκη Πριτσιανάκη είς τήν Κ οινότητα Χρυαοχωρίον. cO Δήμαρχος Χρνσονπόλεως
διέθεσεν εύγενώς καί προθύμως τό Δημαρχεϊον. Κατά τήν τελετήν ό εκ των
μελών τής ’Επιτροπής εκπρόσωπος τοϋ «Θρακικοϋ Κέντρου ’Αθηνών» είς
Καβάλαν, Ξάνθην καί Δράμαν, τό όποιον διαχειρίζεται τό κληροδότημα,
τακτικός δε συνεργάτης μας κ. Κυρ. Βαφείδης (Θρακιώτης), προσεφώνησε τον Μητροπολίτην μας ώς εξής ;
«Σεβασμιώτατε, έχω τήν πολύ τιμητικήν εντολήν δΓ εμέ τοϋ «Θρακικοϋ Κέντρου *Αθηνών» καί ιδιαιτέρως τοϋ Προέδρου τοϋ τέως Ύ π ον ρ γοϋ κ. Φιλίππου Μανουηλίδον, να γίνω κατά τήν μικράν αυτήν τελετήν, ό
διερμηνενς τών αισθημάτων των σεβασμού καί άφοσιώσεως προς τό πρόσωπόν Σας. Χάρις είς ’ Υμάς τό κϋρος σας καί τό πολύτιμον ενδιαφέρον
σας ή Ε πιτροπή λειτουργεί κανονικώς καί εντός ολίγου θά προκριθή καί
τετάρτη νεάνις γιά τήν προικοδότησιν. Έκ μέρους τών Θρακών συμπατριαηών μου καί τοϋ Κέντρου μας ’Αθηνών, Σάς εκφράζω τήν ευγνωμο
σύνην μας καί παρακαλώ, παρά τον φόρτον τής εργασίας μέ τά υψηλά Σας
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καθήκοντα, νά σννεχίσητε κατενϋύνοντες τό έργον τ ή ς ’Επιτροπής μας. Εί
ναι και αυτό ένα μέρος τής δημιουργικής Σας πνοής, ή όποια γίνεται
Αμέσως αισθητή εις ολόκληρον τον Νομόν μας. Συνεχίζετε κτίζοντες και
άνεγείροντες. ' Ολόκληρος ή ζωή Σας υπήρξε γόνιμος δημιουργία. Όγδοήκοντα και πλέον έκκλησίαι, εκπαιδευτήρια, μορφωτικά Ιδρύματα, τεχνικές
Σγ^ολές ηυλογήθησαν από ' Υ μ ά ς . CH Χρνσούπολις πυκνοκατωκημένη από
Θράκας έ'τνχε τής ιδιαιτέρας στοργής Σας πάντοτε. *Αν και ουδέποτε έκάματε διακρίσεις καταγωγής, ώς ’ Αρχιποιμήν τής Μητροπόλεώς Σας, ημείς
οι Θράκες έχουμε πολλούς λόγους νά νομίζωμεν οτι μάς περιβάλλετε μέ
την εύνοιάν Σας. Ευχαριστώ επίσης τον Δήμαρχον Χρνοουπόλεως κ. I.
Λεληκάρην γιά την φιλοξενίαν, τήν όποιαν μάς παρέχει την στιγμήν αυτήν
καθώς και rag ίίρχάς τής πόλεως, αί όποΐαι ενηρεστήθησαν νά τιμήσουν
τήν τελετήν αυτήν. Καί εύχομαι, Σεβασμιώτατε, επί τή ευκαιρία, πολύ
σύντομα νά κληθώμεν από τον ρέκτην κ. Δήμαρχον Χρνοουπόλεως, νά εΰρεθώμεν καί εις μ ίαν άλλην τελετήν των εγκαινίων του Γυμνασίου Χρυσουπόλεως καί τής Τεχνικής της Σχολής καί νά άκούαωμεν καί πάλιν,
όπως προ ολίγου τά ενθαρρυντικά καί αισιόδοξα λόγια Σας γιά τήν Πα
τρίδα καί ιδιαιτέρως τον Νομόν μας».
«Α πάντω ν ό Μητροπολίτης έτόνιαεν, ότι όλα όσα Ανεφέρθησαν από
τον Αντιπρόσωπον τοϋ ιΘ ρακικον Κέντρου», οφείλονται είς τήν καλήν
διάθεσιν των Χριστιανών τής περιφέρειας του καί τήν κατανόησιν, τήν
οποίαν ενρήκε πάντοτε εκ μέρους των. Χάρις εις αυτούς τούς καλούς αυνεργάτας, χωρίς καμμίαν έξαίρεσιν, έπετεύχβηοαν πολλά γιά τήν προκοπήν
του τόπον αυτόν. Ή μεΐς προσωπικώς επιτελονμεν απλώς τό καθήκον μας».
Προσήλθον, κατόπιν τών ανωτέρω, ή Νίκη Πριτσιανάκη καί ό πατήρ
τής Ααγογερίδου, εις τούς όποιους ό Σεβ. εμέτρησε τό ποοόν τών 5.000
δραχμών μέ πατρικάς συμβουλάς. Ό πατήρ Λαγογερίδης έξέφρααε τάς
θερμάς τον ευχαριστίας προς τόν Σεβασμιώτατον καί έτόνισε χαρακτηρι
στικά, ότι «έααεί θά ενθυμούνται μέ ευγνωμοσύνην τόν δωρητήν Μητρο
πολίτην κυρόν Γερμανόν Στρηνόπονλον». Τήν τελετήν Ιτίμησαν διά τής
παρουσίας των δ Δήμαρχος κ. Δεληκάρης, ό Διοικητής τής Ύ ποδιοικήσεω ς
Χωροφυλακής Μοίραρχος κ. Δρακούλης Γούδης, ό Γυμνασιάρχης Χρνσονπόλεως κ. Ν. Ι ’κ ίκας, ό Δ]τής τον Υ π οκ ατασ τήμ ατος τής ’Αγροτικής
Τραπέζης κ. Κων]τίνος Ζωϊδης, ό Δ]ντής τών Δημοτικών Σχολείων Χρυαονπόλεως καί ’Έφορος τών Προσκόπων κ. Παναγιωτόπουλος, γαμβρός
επί ανεψιά τοϋ αειμνήστου δωρητον, μετά τής δεαποινίδος θυγατρός του,
ό Οίκον. ’Έφορος κ. Νικ. Ζάννας, ό Πρόεδρος τοϋ ’Εμπορικού Συλλόγου
Χρνοουπόλεως κ. Γεώργ. Παρίσης, ό αρχιερατικός επίτροπος Νέστου
Αρχιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Γιοφής καί πλήθος πολιτών τής Χρνσονπόλεως».
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Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφίαι από την τελετήν της προικοδοτήσεως με επικεφαλής τον Μητροπολίτην Καβάλας, τον αντιπρόσωπον τον
Θρακικοϋ Κέντρου και τους παρευρεθέντας έπιαήμους μετά τών προικοδοτονμένων.
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Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφίαι από την τελετήν τής προικοδοτήαεως μέ επικεφαλής τον Μητροπολίτην Καβάλας, τον αντιπρόσωπον τον
Θρακικον Κέντρου και τούς παρενρεθέντας επισήμους μετά των προικοδοτουμένων.
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Έ ν συνεχεία τό Θρακικόν Κέντρον έφρόντισε δΓ αλληλογραφίας καί
προσωπικών συναντήσεων μετά των Μητροπολιτών Θυατείρων Λονδίνου
καί Χρυσοστόμου Καβάλας καί κατόπιν πολύμηνων διαπραγματεύσεων προς
τακτοποίησιν τών άφορώντων τάς νέας προικοδοτήσεις δεμάτων, επέτυχε
την εΐσπραξιν έκ δεδουλευμένων τόκων νέας τριετίας, ποσοΰ επαρκούς διά
την προικοδότησιν ετέρων τριών κορασίδων τής αυτής καταγωγής καί μέ
τους ίδιους ορούς τών προηγουμένων, προς χορηγίαν εις έκάστην άνά δρχ·
5.C00 διά τά έτη 1960—61, έναντι προσκομίσεως ληξιαρχικής πράξεακ
γάμου καί σχετικών αποδείξεων επ’ ονόματι τοϋ Προέδρου τής 'Υποεπι
τροπής Καβάλας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων—Νεαπόλεως—
Θάσου κ.κ. Χρυσοστόμου, δστις, ώς καί κατά τό παρελθόν, θά καταβάλλη
εις τάς δικαιούχους τά ως άναι ποσά. Έγένετο ταυτοχρόνως ή προπαρα
σκευαστική εργασία διά τάς έπιλεγείσας υποψήφιας έκ 10 προσώπων, ατινα
υπέβαλον αιτήσεις μετά δικαιολογητικών, κατόπιν δέ υποδείξεως 8 προσώ
πων υπό τής Ύπ]πής Καβάλας, ή Διευθυνουσα Επιτροπή, ήτις έχει καί
τήν τελικήν κρίσιν καί εκλογήν, εξέλεξε τρεις κορασίδας τάς: Ά νθήν Θεοφιλίδου, Χαρίκλειαν Κουτσαγγελή καί ’Αναστασίαν Στρηνοπουλου. Κατό
πιν τών δυο σχετικών ανακοινώσεων τοΰ 31ου καί τοΰ παρόντος 33ου Τό
μων εΐμεθα ευτυχείς, διότι, παρά τάς παρεμβληθείσας δυσχερείας, κατωρθώθη, ϊνα ή επιθυμία τοϋ αλησμόνητου φίλου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου καί
έξοχου Θρακός Μητροπολίτου Θυατείρων Γερμανού Στρηνοπουλου, έκπληρωθή κατά γράμμα, σύμφωνα μέ τούς ορούς τής διαθήκης του καί θά συνεχισθή καί εις τό μέλλον, έκ τών είσπραχθησομένων νέων τόκων, ή ευερ
γετική αΰτη καί φιλάνθρωπος προικοδότησις.
Γ ) 'νηόμ.ν'<ημ.αι π ρ ο ς -τήν Κ.ν>βέρν:ησιν
Ο&ά τή ν Ι’δ ρ ο σ ιν ε ρ γ ο σ τ α σ ίο υ ζ α κ χ ά ρ ε ω ς
Διά τήν προώθησιν τής έν Θράκη τευτλοκαλλιεργείας καί τήν έγκατάστασιν εκεί εργοστασίου ζακχάρεως. έν συνεργασία μετά τοΰ έκλεκτοΰ μέ
λους τοΰ Δ]κοΰ μας Συμβουλίου κ. Χριστόφορου Οικονόμου, κατηρτίσαμεν
εμπεριστατωμένου καί μέ πλήρεις στατιστικός υπόμνημα, δπερ άπηυθυνθη
προς τον Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καί τούς αρμοδίους Υπουργούς, τον
Πρόεδρον τής Βουλής καί τούς Βουλευτάς Θράκης καί τό όποιον έχει ώς
εξής :
, ,
.
26η Αύγουστου 19(10

Πρδς τούς : Έ ξοχώ ιατον κ. Κ<χ>ν]τϊνον Κ α οα μ α νλή ν, Π ρόεδρον τής
Κ υ β ερ ν ή σ εω ς, Ά ξ ιό τ ιμ ο ν κ. Κ α ν α γ . Κ α νελλό π ο υ λο ν, ’ Α ντιπρόεδρο^
τής Κ υβ ερ νή σ εω ς, ’Α ξιότιμους κ . κ. Π ρω τοπ απ α δά κ ην, 'Υ π ο υ ρ γ ό ν
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Σ υ ντο ν ισ μ ο ύ , Ά δ α μ ό π ου λο ν Υ π ο υ ρ γ ό ν Γ εω ργίας, Μ άρτην * Υ π ο υ ρ 
γόν Β ιο μ η χ α ν ία ς κ α ί Ρ ο δό π ο υ λο ν Π ρόεδρον της Β ουλής.
Έξοχώτατε και ’Αξιότιμοι κύριοι ' Υπουργοί,

’Ε ν τ α ύ θ α

'Ένα ζήτημα ενδιαφέρον τά μέγιστα ολόκληρον την Ελλάδα εί
ναι ή εγκατάστασις ζακχαροποιΐας και ή παραγωγή τουλάχιστον τής
άναγκαιοΰσης εις τήν χώραν ζακχάρεως. ’Ιδιαιτέρως την Ελληνικήν Θρά
κην, μέ τάς μεγάλας πεδιάδας της καί τα άρίστης συστάσεως εδάφη της,
ενδιαφέρει ή εγκατάστασις ενός τουλάχιστον ζακχαροποιείου. Νϋν ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν έγκατάστασιν ενός ζακχαροποιείου εν Θεσσαλία, παρά
τήν Λάρισαν και ενός παρά τάς Σέρρας. Τό τρίτον ένδείκνυται νά έγκατασταθή έν Θράκη, δπου, ώς ειπομεν ανωτέρω, υπάρχουν δλα τά γεωργικά
στοιχεία διά τήν άποδοτικωτάτην καλλιέργειαν των ζακχαροτεΰτλων. Ή έγκατάστασις τοιούτου εργοστασίου καί ή καλλιέργεια των τεύτλων θά βοηθήση τήν οικονομίαν τής Ελληνικής Θράκης, ή όποια τόσον πολύ χωλαί
νει, ώστε νά όρθοποδήση, νά άνυψωθή δέ τό γεωργικόν καί λοιπόν εισό
δημά της εις σημεΐον ευημερίας. 'Η καλλιέργεια τών τεύτλων θά δώση ερ
γασίαν, δχι μόνον εις τούς γεωργούς τών πεδιάδων, αΐτινες θα τά παρά
γουν, αλλά και εις τούς καπνοκαλλιεργητάς, οί οποίοι ένεκα τής μονοκαλ
λιέργειας των, δυσκόλως επιτυγχάνουν τά προς συντήρησιν μέσα. Καθ’ ώρισμένας έποχάς, ώς τών σκαλισμάτων, άραιώσεως καί συγκομιδής θά χρειά
ζονται πρόσθετοι έργατικαί χεϊρες, τάς οποίας θά προσφέρουν οι καπνοκαλλιεργηταί. Διά τών υποπροϊόντων τής βιομηχανίας ταύτης, θά δημιουργηθή κτηνοτροφία μεγάλων ζώων (αγελάδων) καί θά ενισχυθή ή ύπάρχουσα τοιαύτη τών χιλιάδων μικρών καί μεγάλων ζώων, θά προοδεύση δέ έτι
περισσότερον καί ή σημαντική γαλακτοκομία. Εύνόητον είναι πόσον μεγάλη
θά είναι ή χρησιμοποίησις εργατικών χειρών. Διά τήν καλλιέργειαν 80.000
στρεμμάτων τεύτλων, δσα χρειάζονται διά τον εφοδιασμόν ενός εργοστα
σίου, θά απασχοληθούν 80.000 X 15 ίσον 1,200.000 ημερομίσθια διά τήν
παραγωγήν τού αναγκαίου λιγνίτου 90.000 ημερομίσθια, εξόρυξιν ασβεστό
λιθων 4,500 ημερομίσθια. Τό έργοστάσιον θά απασχόληση 120.000 ημερο
μίσθια καί ή περιποίησις 12.000 αγελάδων 400.000 ημερομίσθια, ήτοι έν
δλφ 1.184.500 ημερομίσθια. Εις τον αριθμόν τούτον δέον νά προστεθή
μέγας αριθμός εργαζομένων εις τάς μεταφοράς. Πας τις εννοεί πόσον ή
άπασχόλησις αύτη θά ενίσχυση τον πληθυσμόν τής Θράκης, τού οποίου τό
βιοτικόν επίπεδον είναι πολύ χαμηλόν, έν άντιθέσεί προς τούς έναντι τών
συνόρων άκριτικούς πληθυσμούς, οί όποιοι εύημεροϋν καί οΰτω τό πεδίον
δράσεως τής αντεθνικής προπαγάνδας είναι έλεύθερον. Ή δημιουργία τεσ
σάρων ζακχαροποιΐων έν Έλλάδι ένδείκνυται διά τήν παραγωγήν τής καταναλισκομένης έν τω τόπω ζακχάρεως. Ή ποσότης αύ'τη ανέρχεται, κατά
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μέσον δρον εις 90.000 τόννους, θά αύξηθή δέ ταχύτατα, ώστε τρία ζακχαροποιεΐα νά μή είναι επαρκή διά τον ολικόν εφοδιασμόν. Έλπίζομεν, ό'τι
διά τής άνυψώσεως τού εθνικού εισοδήματος καί τής πιθανώς έν τφ μέλλοντι έλαττώσεως των έπιβαρυνόντων τήν ζάκχαριν φόρων, θά αύξηθή
κατά πολύ ή τού προϊόντος τούτου κατανάλωσις, ώστε νά χρειασθή νά έγκατασταθώσι περισσότερα ζακχαροποιεΐα. Τήν ανάγκην ιδρύσεως τοιαΰτης
βιομηχανίας έν Θράκη, έζήτησαν από τοΰ 1953 ό Γενικός Διοικητής Θρά
κης, διά τού από 2-2-53 εγγράφου του, ό Δ]τής Γεωργίας, διά τού άπό 22-1-53
όμοιου, καθώς καί τό καθ’ ημάς Θρακικόν Κέντρον. Αΐ αποδόσεις πειραμα
τικών καλλιεργειών Θράκης είναι εγγεγραμμένοι εις τήν σελ· 99 τού συγγράμ
ματος τού ειδικού Καθηγητοΰ Σ. Παπανδρέου «Τά τεύτλα κοί ή ζακχαροποιΐσ», είναι δέ άπό τάς καλλίτερος πού συναντώνται άνά τήν ύφήλιον. Τό
ζήτημα άλλως τε τούτο έχει άνακινηθή έπανειλημμένως διά δημοσιευμά
των, προσφάτως δέ κατόπιν κοινής συσκέψεως τών Επιμελητηρίων Κομοτινής, Άλεξ]πόλεως, Δράμας καί Καβάλας υπεβλήθη μακροσκελές ύπόμντιμα
προς τήν Κυβέρνησιν, άναπτύσσον έκ νέου τά πλεονεκτήματα καί τήν ανά
γκην ιδρύσεως τοιούτου εργοσατσίου καί εις τήν Θράκην. 'Υπέρ τής τοιαύτης προτιμήσεως συνηγορούν καί πρόσφατοι προθέσεις καί αποφάσεις
τής Κυβερνήσεως. δπως περιορισθή ή σιτοκαλλιέργεια εις τάς ως άνω περιοχάς. Ή άντικατάστασις συνεπώς τής σιτοκαλλιέργειας, παρέχει πρόσφορον έ'δαφος άναπτύξεως τής τευτλοκαλλιεργείας εις τήν εύφορωτάτην ταύτην
περιοχήν, ήτις θα τροφοδοτήση τό ύποδεικνυόμενον τοπικόν έργοστάσιον.
Κατόπιν τών ως άνω επιχειρημάτων καί τής ανάγκης, δπως ή παραμεθόρειος αύτη περιοχή ένισχυθή καταλλήλως πρός τόνωσιν τής αγροτικής πα
ραγωγής, έλπίζομεν, δτι ή Κυβέρνησις θά σπεύση νά λάβη έν προκειμένορ
τά ένδεικνυόμενα μέτρα, άτινα θά προωθήσουν καί θά βελτιώσουν τήν κατάστασιν τοΰ γεωργικού πληθυσμού τού τόπου, δυσκολευομένου σήμερον νά
άνναποκριθή εις τάς αύξηθείσας αγοραστικάς άνάγκας του, λόγω τής ση
μαντικής μειώσεως τής αξίας τών γεωργικών του προϊόντων. Έ π ί τούτοις,
έκφράζομεν τάς εκ τών προτέρων ευχαριστίας μιας καί έν αναμονή τοΰ απο
τελέσματος τών καταβαλλόμενων πανταχόθεν προσπαθειών διατελούμεν,
Μετά τού προσήκοντος σεβασμού
Φ. ΜΑΝΟΥΛΛΙΔ1ΙΣ, (Ιΐρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου)
1) κ. κ. Βουλευτάς Θράκης, 2) Έμποροβιομηχανικά ’Επιμε
λητήρια Κομοτινής, Άλεξ]πόλεως, Δράμας, Καβάλας καί Ξάνθης.

Κ ο ινο η ο ίη ο ις :
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Λ ) Α ιαμ-αιρτορίσι Ο ρ α κ ικ ο ΰ Κ έ ν τ ρ ο υ
Έ ξ αφορμής επανειλημμένων δημοσιευμάτων καί σχολίων τοϋ Ελλη
νικού καί ξένου τΰπου, δ'σον αφορά τό εσχάτως λαβόν χώραν 39ον Συνέ
δρων τών έν ’Αμερική Σλαυομακεδονικών ’Οργανώσεων, περί εθνικών δι
εκδικήσεων γειτονικών μας Χωρών τών Βαλκανίων, τό Θρακικόν Κέντρον
άπηύθυνεν έγγραφον προς τήν έν Νέα Ύόρκη «Πανθρακικήν "Ενωσιν»,
κατά ταυτόχρονον σΰμπτωσιν μάς άπεστάλη έμπεριστατωμένον δημοσίευμα:
« Ή Βούλγαρο—Μακεδονική προπαγάνδα» είς όλοσέλιδον άρθρου τής 9ης
’Οκτωβρίου τοΰ «Έ θν. Κήρυκος» Ν. Ύόρκης. Τό ώς άνω έγγραφον τοΰ
Θ. Κέντρου έχει ως εξής:
27η Σεπτεμβρίου 1960
Ζ Γ ρός
Α ξιό τιμ ε

κ.

τή ν Π αν& ρακικήν "Ε νωσιν ’Α μερικής

Π ρόεδρε,

Είς Νέαν Ύόρχην

’Έχομεν τήν τιμήν να σάς άνακοινώσωμεν τα ακόλουθα : Είς
τον ’Αθηναϊκόν τύπον έδημοσιεύθησαν κατ’ αύτάς διαμαρτυρίαι καί
δριμΰτατα σχόλια εναντίον τοϋ 39ου Συνεδρίου τών Σλαυομακεδονικών
πατριωτικών οργανώσεων, λαβόντος χώραν είς τό Ντητρόϊτ τών Η.Π.Α.
Άντιπαρερχόμεθα τό γελοΐον καί κακόπιστου περιεχόμενον τών ενερ
γειών τών έν ’Αμερική Βουλγαρικών οργανώσεων καί τών υποκινητών
τοΰ έν λόγιο Συνεδρίου, ή αμάθεια καί κακοπιστία τών οποίων έφθασε μέχρι τοϋ σημείου νά υποστηρίζουν, ότι ό Φίλιππος καί ό Μέγας ’Α
λέξανδρος, Σλαϋοι πρόγονοι τών Μακεδόνων, έξήπλωσαν τον ένδοξον πολι
τισμόν τ ω ν ! ! ! είς τα πέρατα τής Οικουμένης. Τό περίεργον είναι ότι τό
Συνέδριου τούτο έπετράπη παρά τής συμμάχου ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως, τό δέ έτι εκπληκτικόν ότι δ έπίσημος Κυβερνήτης τής Πολιτείας τού
Μίτσιγκαν, πλούσιος βιομήχανος σαπωνοποιίας, υίοθέτησεν, απευθυνόμε
νος προς τους συνέδρους, τους ως άνω έξωφρενισμούς. Αί αύταί τηλεγραφι
κοί πληροφορίαι αναφέρουν, ότι οί "Ελληνες τής ’Αμερικής θά αντιδράσουν καί θά άναλάβουν τήν διαφώτισιν τής ’Αμερικανικής κοινής γνώμης.
Φρονούμεν, ό'τι είς τήν τοιαύτην ομαδικήν έκδήλωσιν τών έν ’Αμερική Ε λ 
λήνων, θά πρέπη νά συμμετάσχουν καί οί αυτόθι Θράκες, διά τών όργανώσεών των καί επειδή φυσικά ή πρωτοβουλία θά προέλθη έκ τής ύμετέρας Πανθρακικής Ένώσεως, σάς γνωρίζομεν ότι τό καθ’ ημάς έν Ά θή·
ναις Θρακικόν Κέντρον τίθεται παρά τό πλευράν σας καί συμμετέχει όλοψύχως, κατά τών τοιούτων αντεθνικών επιδιώξεων. Μέ τήν επιθυμίαν νά
έχωμεν σχετικάς σας ειδήσεις, σάς εύχαριστοΰμεν έκ τών προτέρων καί,
Διατελούμεν μετ’ έξαιρέτου τιμής
Φ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ (Πρόεδρος τοΰ Θρακικοϋ Κέντρου)
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Ή Διοικησις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου δεν περιωρίσθη εις τά ως άνω
βασικά επιτεύγματα, άλλ’ έσυνέχισε τήν δράσιν της εις τον φιλανθρωπικόν
τομέα, άποστείλασα διάφορα ποσά (βοηθήματα) εις Σωματεία των ’Αθη
νών και εις τό έν Θεσσαλονίκη Χαρίσειον Γηροκομεΐον, είς δ παραμένουν
ως τρόφιμοι ά'ποροι πρόσφυγες έξ Άνατ. Θράκης. 'Ωσαύτως, δσοι προσέρ
χονται εις τά γραφεία μας άνεργοι ή έπιθυμοΰντες νά μεταναστευσουν είς
τήν ξένην προς άνεύρεσιν εργασίας, τυγχάνουν πάσης προστασίας διά προ
σωπικών συστάσεων, τηλεφωνικώς και δι’ επιστολών προς τάς αρμόδιας
άρχάς καί ίδιώτας. Πολλοί νέοι έκ τών συστηθέντων Θρακών κατέλαβον
επικαίρους θέσεις εις ατμόπλοια καί γραφεία είς τήν ξένην καί μάς έξέφρασαν καί αυτοί καί αί οίκογένειαί των τάς εΰγνώμονας ευχαριστίας των.
‘Ο Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου έδεξιώθη κατ’ οίκον οΐκογενειακώς τον κ. Δημοσθένην Χατζηγιαννάκην, Πρόεδρον τής έν ’Αμερική Πανθρακικής Ένώσεως, ώς επίσης καί τον κ. ’Αθανάσιον ’Αναστασίου Ευερ
γέτην τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. Άμφότεροι άνεγνώρισαν τήν επιτυχή σταδιο
δρομίαν τοΰ Σωματείου καί τήν συνέχισιν έκδόσεως τών «Θρακικών» καί
ΰπεσχέθησαν καί διά τό μέλλον τήν ηθικήν συμπαράστασίν των.
Αυτά έν περιλήψει τά επιτεύγματα, μέ όγκοόδη αλληλογραφίαν καί προ
σπάθειαν, άτινα έν λεπτομερεία θά άνακοινωθοΰν είς λογοδοσίαν προσεχοΰς Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ

ΥΠΟ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ- ΜΠΑΜΠΑΑΙΤΗ
ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

Δ)ΤΟΥ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΟΥΦΛΙΟΥ

“ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1?32 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΠΑΡ1ΣΙΟΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έν ΆΟήναις ifj 7r| Όκτωβρίου 1960

Κ ύ ρ ιο ν Χ ρηοτον Π α π α ο τα μ α τίο υ —Μ π α μ π α λ ίτη ν
Δ]τήν Τ ' Δ ημοτικού Σ χ ο λ ε ίο υ Σ ο υ φ λ ίο ν
Φίλε Κύριε Συμπατριώτα,

Κίς Σουφλί

Κατόπιν τής δι’ αλληλογραφίας συνεννοήσεώς μας καί αφοί)
έλάβομεν γνώσιν των χειρογράφων τής πολύμηνου και αξιέπαινου α
νεκδότου εργασίας σας περί τής Λαογραφίας τής πόλεως Σουφλίου,
συγχαίρομεν διά την επιτυχή έμφάνισιν τοϋ τιμώντος τήν φιλοπονίαν
καί φιλοπατρίαν σας, έργου υμών. 'Η Διευθύνουσα Επιτροπή τοϋ
καθ’ ημάς Θρακικοϋ· Κέντρου, κατόπιν είσηγήσεώς μας, έλαβε τήν άπόφασιν, όπως δημοσίευση εις τον 33ον Τόμον τών «Θρακικών» ολόκληρον ή
μέρος, άναλόγως τοϋ χώρου, τής εργασίας σας ταΰτης, ήτις συντρέχει τούς
σκοπούς τής επί 30 έτη έκδόσεως τοϋ Περιοδικού μας καί προσθέτει πολυ
τίμους σελίδας εις τα Λαογραφικά τής Θράκης, μέ τά οποία κατ’ έπανάληψιν έχει άσχοληθή τό Θρακικόν Κέντρον. Προς κόν σκοπόν τούτον καί
παρά τήν συνήθειαν, καθ’ ήν αι τοιαϋται συγγραφικοί μελέται δεν αμεί
βονται ύλικώς, αλλά μόνον διά τής διαθέσεως άναλόγου αριθμού βιβλίων,
τ') Δ. Επιτροπή έλαβεν ωσαύτως τήν άπόφασιν, εξαιρετικώς δι’ υμάς, ΐνα
μαζί μέ τά βιβλία ταϋτα διαθέση τό ποσόν τών δισχιλίων δραχμών (2.000)
προς ένθάρρυνσιν τής μέχρι τούδε καί τής μελλοντικής σας έπιδόσεως.
Έ πί τούτοις,
Διατελοΰμεν μετά πατριωτικών χαιρετισμών
Φ. ΜΛΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, (Πρόεδρος τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου)»
Έν Σουφλίφ τή ΙΟη Όκτωβρίου 1960

« Κ ύ ρ ιο ν Φ ίλ ιπ π ο ν Μ α νουη λίδη ν
τ. Υ π ο υ ρ γ ό ν — Π ρόεδρον τοϋ Θ ρακικοϋ Κ έντρου
’Α ξιό τιμ ε

κ.

Π ρόεδρε,

ΕΙς ’Αθήνας

Τό «Λαογραφικόν υλικόν» τής πόλεως Σουφλίου είναι πλουσιώτατον καί ή περισυλλογή τούτου αποτελεί εθνικόν καθήκον. Τούτο
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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ ΠΑΓΙΑΣΤΑΜΑΤIΟΥ-ΜΠΑΜΠΑΛΙΤΗ

<5υναισθανθέντες και ημείς από τής αρχής τού διδασκ]κοΰ μας στα
δίου, ήτοι επί 30ετίαν ήδη, δεν έφείσθημεν κόπων καί θυσιών διά νά
περισυλλέξωμεν δ,τι ήτο δυνατόν από τό στόμα τοΰ λαοϋ, ερχόμενοι άπ’
ευθείας εις επαφήν μέ τά πλέον άξιοσέβαστα και ήρεμα γεροντάκια, διά
νά φθάσωμεν εις τό αίσιον αποτέλεσμα καί καταρτίσωμεν συλλογήν έκ
ποικίλου λαογραφικοΰ ι'λικοΰ, τό όποιον θέτω υπό τήν κρίσιν τοΰ καθ’ υ
μάς Θρακικοΰ Κέντρου, ϊνα δημοσιευθή εις τό περιοδικόν σας τά «Θρακικά». Πάντα ταΰτα τά θέματα τής Λαογραφικής μου έρεΰνης, είναι ανέκ
δοτα καί ή επεξεργασία των περατωμένη, συνεχίζω δέ τήν επεξεργασίαν
καί ετέρων. Επίσης τά από τοΰ 1908—1922 ιστορικά γεγονότα Σουφλίου
δεν είναι δημοσιεΰσιμα προς τό παρόν, είτε ως θίγοντα τήν μετριοφροσύ
νην των εν ζωή ατόμων είτε δι’ άλλους σοβαρούς λόγους. Καθήκον ιερόν
έθεωρήσαμεν νά άποστείλωμεν τό λαογραφικόν υλικόν μας εις τήν τιμώσαν
τό Ελληνικόν ’Έθνος «Γλωσσικήν Εταιρίαν τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών»,
ώς μέτοχοι τών ΰπ’ αυτής προκηρυσσομένων διαγωνισμών, διά νά γίνη
γνωστή ή εργασία μας καί διά νά άποτελέση μετά τοΰ ολου λαογραφικοΰ
θησαυρού τής χώρας ύλην εις τά ’Αρχεία τοΰ Κράτους, εξ ής θέλει άντλή
ή λαογραφία τό περιεχόμενόν της. Έ ν συνεχεία, κατόπιν τής μεθ’ υμών
αλληλογραφίας, ως Προέδρου τοΰ Σωματείου «Θρακικόν Κέντρον», δπερ
διά τής επί δεκαετηρίδας φωτεινής δράσεώς του τιμά τήν πατρίδαν μας
Θράκην, επέτυχα δπως τούτο περιλάβη εις τάς εκδόσεις τού περισπουδάστου επιστημονικού, ιστορικού καί λαογραφικοΰ περιοδικού του τά «Θρακικά» τήν εργασίαν μου ταΰτην. ’Οφείλω χάριτας καί εκφράζω τάς εύγνώμονας ευχαριστίας μου προς τον Πρόεδρον τού Θ. Κ., πολιτευτήν τής Θρά
κης καί ιδιαιτέρως τοΰ Ν. 'Έβρου, κατ’ έπανάληψιν δέ Υπουργόν κ. Φίλιπ
πον Μανουηλίδην, καθώς καί τους συνεργάχας του, μεταξύ τών οποίων καί
έκ Σουφλίου φίλος μου κ. ΙΙασχάλης Οίκονομίδης (μέλος τής Δ.Ε. τού Θ.Κ.)
διότι μετά προθυμίας καί διά σημαντικής δαπάνης άνέλαβεν τήν έμφάνισιν
εις τήν δημοσιότητα τοΰ έργου μου τούτου, προς ίκανοποίησιν τών κόπων
καί τής εύλογου φιλοδοξίας μου. Δεν παραλείπομεν επίσης νά άναφέρωμεν,
δτι αρχικόν κινητρόν μας υπήρξαν, άφ’ ενός αί ώραίαι περί Σουφλίου διη
γήσεις τού πατρός μου Παπασταματίου—Μπαμπαλίτη δημοδ]λου καί 'Ιερέως έν Σουφλίφ (1867 — 1934) καί τής μητρός μου Σταματίας (1875 —
1954), ήτις μοί ύπηγόρευσε πάρα πολλά άσματα, ένια τών οποίων κατέ
γραψα είς Βυζαντινήν μουσικήν. ’Επίσης διά τήν συμμετοχήν μου εις τον
διαγωνισμόν τής «Γλωσσικής Εταιρίας» έδωκεν αφορμήν κριτική τοΰ σχο
λιαστού τής έφημερίδος «’Εμπρός» ’Αθηνών τής 25-5-57. Κατωτέρω πα
ραθέτω καί τά δυο έγγραφα βραβευσεως τής ως άνω «Γλωσσικής Ε τ α ι
ρίας». ’Επί τοΰτοις εκφράζω ν τον θαυμασμόν καί τά συγχαρητήριά μου
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διά τό υπό τοϋ Θρακικοϋ Κέντρου έπιτελούμενον πατριωτικόν έ'ργον, σάς
ευχαριστώ και πάλιν κα'ι διατελώ,
Μετ’ εξαίρετου τιμής
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΜΠΑΜΠΑΑΙΤΗΣ
Δ]τής Γ' Δημοτικοί Σχολείου Σουφλίου
«ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έν Άθήναις τή 19η Δεκεμβρίου 1958

Άριθ. Πρωτ. 111

Πρός τον κ. Χρ. Π α π α α τα μ α τίο υ —Μ π α μ η α λ ίτ η ν
Δ ]ντήν Γ ' Δημ. Σ χ ο λ ε ίο υ Σ ο υ φ λ ίο υ
Είς Σουφλί
’Αξιότιμε κύριε,
’Ασμένως άνακοινοϋμεν υμΐν, οτι ή εις τον γλωσσικόν διαγω
νισμόν τής Εταιρίας ΰποβληθεΐσα χειρόγραφος συλλογή σας έκ Σου
φλίου, έκρίθη έπαινετικώς υπό τής αρμόδιας κριτικής ’Επιτροπής κα'ι έτυχε
β ρ α β ε ί ο υ έκ δραχμών 800. Συγχαίροντες ΰμϊν επί τουτφ, ευελπιστοϋμεν δτι θά συνεχίσητε τήν εύγενή καί εθνωφελή ταυτην προσπάθειαν.
Μετά πάσης τιμής
(Ό Πρόεδρος) Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
(Ό Γραμματείς) I. ΚΑΛΛΕΡΗΣ»
('Ακριβές άντίγραφον τοΰ είς χείρας μου πρωτοτύπου)
Έν Σουφλίο) τή 11 Αύγουστου 1959 Ό Δημοδ]λος Χρ. Παπασταματίου-Μπαμπαλίτης
«ΓΛΩΣΣΙΚΗ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Έν Άθήναις τή 19 Δεκεμβρίου 1959

Άριθ. Πρωτ. 150

Πρός τον κ. Χ ρηστόν Π α π α σ τα μ α τίο υ —Μ π α μ η α λ ίτ η ν
Δ ]ντήν Γ' Δ ημοτικού Σ χ ο λ ε ίο υ Σ ο υ φ λίο υ
’Αξιότιμε κΰριε,

Εις Σουφλί

Ευχαρίστως άνακοινοϋμεν ύμϊν ότι, ή εις τον έφετεινόν διαγωνισμόν
ΰποβληθεΐσα δευτέρα χειρόγραφος συλλογή σας υπό τον τίτλον «Λαογραφικά Σουφλίου», έκρίθη έπαινετικώς υπό τής αρμόδιας κριτικής επιτροπής
καί έτιμήθη διά δευτέρου βραβείου έκ δρχ. 1.200. Συγχαίροντες υμΐν επί
τουτιρ, διατελοϋμεν,
Μετά πάσης τιμής
Ό Πρόεδρος Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Ό Γραμματευς I. ΚΑΛΛΕΡΗΣ
13
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ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΜΠΑΜΠ ιΑΛΙΤΗ

ΤΟ

ΣΟΥΦΛΙ

(Σύντομος περιγραφή περί των πρώτων άποΐκων Σουφλίου).
Πλάϊ στα θολά νερά τοΰ "Εβρου, 300 μέτρα δυτικά, 72 χιλ. ακριβώς
από τής Άλεξ]πόλεως τής νύμφης τοΰ Θρακικοϋ Πέλαγους, είναι κτισμένη
κατά μήκος τής σιδηρ]κής γραμμής ή πόλις τοΰ Σουφλίου, που τά πόδια
της πατοΰνε τις παρυφές τής κατάφυτης από μουριές πεδιάδος καί τ') κε
φαλή της φθάνει στίς ρίζες τής οροσειράς Β. Ροδόπης. Σάν γνήσια θυγα
τέρα τοΰ Όρφέα, είναι γεμάτη ομορφιά καί κάλλη, έχοντας παράδοσι τό
τραγούδι καί τό χορό. Οί φιλοπονότατοι κάτοικοι ασχολούνται σχεδόν άποκλειστικώς μέ τη σηροτροφία. ’Έφθασε εποχή που παρήγε πάνω από ένα
έκατομ. κιλά χλωρά κουκούλια πού τά πωλοΰσε μέ πολύ καλές τιμές, γιά νά
άκμάζη καί νά στολίζεται μέ σπίτια πελώρια τά «μπιζτεκλίκια», (σηροτρο
φεία), μέ 4 εξατάξια Δημοτ. Σχολεία, μέ Γυμνάσιο, δύο εκκλησίες, ωραιό
τατο Δημαρχείο καί άλλα Δημόσια καταστήματα, ώστε νά φαίνεται μεγάλη
πολιτεία. Προ τοΰ 1914, κατά τήν πλήρη του δηλ. ακμήν, τό Σουφλί, είχε
14 χιλ. κατοίκους άμιγώς "Ελληνας, πού αν καί μπροστά στη μύτη τής
Τουρκίας, ζοΰσε ελεύθερο, ανεξάρτητο κΓ ευτυχισμένο. Ποΰ νά πατήση
πόδι Τούρκικο μέ κακό σκοπό στο Σουφλί. "Ηταν δ φόβος καί δ τρόμος
των Τούρκων, οι δποΐοι τό άπεκάλουν «Κιουτσούκ-Γιουνάν», (μικρή Ε λ 
λάδα). Περίεργον! αλλά άληθέστατον. Σάν άποικοι τοΰ Σουλίυυ, οί Συυφλιώτες ήρθαν εδώ στά πέρατα τών σημερινών δρίων τής Ελλάδος κΓ έδωκαν, τό εθνικόν παρόν. Μετά άπό σειράν ηρωικών κατορθωμάτων εναν
τίον τοΰ κατακτητοΰ επί τέλους άφέθησαν ελεύθεροι νά ζήσουν όπως ήθε
λαν. Γιά τό χτίσιμο τοΰ Σουφλίου υπάρχει ή εξής παράδοσις: «Κατά τά
τέλη τής 17ης 100]ετηρίδος 1780—90, μετά τούς διωγμούς τοΰ Άλή Πα
σά, λίγες οικογένειες τοΰ κατεστραμμένου Σουλίου ήρθαν κΓ έγκατεστάθησαν εδώ, όπου έμεναν μερικοί Τούρκοι τσιφλικοΰχοι μέ τούς υποτακτικούς
των. "Εχτισαν τις καλύβες των όλοι κοντά κοντά καί εΐργάζοντο καί αυτοί
εις τά κτήματα τών Τούρκων. Όμως εργατικοί καί δραστήριοι όπως ήσαν
δέν άργησαν νά προοδέψουν καί νά ασχοληθούν μέ διάφορα επαγγέλματα,
ώστε νά ζούν ανεξάρτητοι. Πρώτον μέλημά των κατόπιν ήτο νά δώσουν
ό'νομα στον συνοικισμόν των καί μάλιστα τό όνομα τής δοξασμένης πατρίδος των. Ό μως οί Τούρκοι δέν ήθελαν ν’ άκούν τό όνομα τούτο καί ουτω
καί τή συγκατανεύσει τών νέων άποίκων ώνομάσθηκε Σουφλί. ΙΙροσετέθη
έν γράμμα καί έ'γινεν ή λέξις οξύτονος καί ήλλαξε κατά τι, δέν ήλλοιώθη
όμως ποσώς ή Ελληνική ψυχή τών Σουφλιωτών. Ή το τόσο μεγάλη ή συ
νοχή των, ώστε άλλοίμονον αν τολμούσε Τοΰρκος νά τούς πειράξη ή στήν
τιμήν ή στον εθνισμόν των. ΓΓ αυτό άλλωστε καί ή συνοικία των παρέμει-
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νεν ως τά σήμερα μέ την ονομασίαν «Κακό Σούλι». Δεν ειχον δμως αργή
σει καί τα επεισόδια. Ντυμένοι οι Σουφλιώτες μέ τή χτυπητή γαλάζια
βράκα καί τό «γιρα'νιου» πουκάμισο μέ τ’ άσπρα κουμπιά, λεβέντηδες κα
θώς ήταν ένας κι’ ένας, γυρνοϋσαν στους δρόμους τοΰ χωριοΰ, ό'χι σάν
σκλάβοι μά σάν άφέντηδες. Οί Σουφλιωτοπούλες πάλι μέ τά μακρυά, ώς
τον αστράγαλο, μεταξωτά πουκάμισα, τά άτλαζένια «καυτάνια», που στη
μέση έσφιγγαν μέ βυζαντινή «ζοΰνα» καί στο πάνω μέρος άφιναν άρκετό
καρρέ, ώστε κάτω άπό τό δαντελωτό πουκάμισο νά φαίνεται ένα πλούσιο
στήθος καί μέ τή «μαγλίκα» στο κεφάλι, πού έπλαισίωνε ένα πρόσωπο
αγνό, ολοστρόγγυλο σάν τό φεγγάρι καί κάτασπρο σάν τό χιόνι, δέν είχαν
άνάγκη νά είναι κλεισμένες στά «καφάσια», καθώς οΐ Τουρκάλες, μά χό
ρευαν περήφανα κάθε Κυριακή στις πλατείες, λέγοντας γλυκόφωνα τραγού
δια καί εκρηκτικές, δπως θά λέγαμε σήμερα, δέν έκαιγαν μονάχα τούς ομο
φύλους των, μά έμπαιναν καί στο μάτι, τών βαρβάρων, πού γι’ αυτό ώργάνωναν επιδρομές άπαγωγής των. "Ομιος ή τιμωρία πού τούς περίμενε
ήταν πολύ σκληρή. Σοφά γεροντάκια καθοδηγούσαν τά παλληκάρια καί κα
τέστρωναν στρατηγικώτατα σχέδια έκδικήσεως. “Ηκουσα άπό πολλούς γέ
ρους νά διηγούνται μεταξύ άλλων καί τό εξής σπουδαίο περιστατικό: «Οί
Τούρκοι κάτοικοι, κατόπιν ενός επεισοδίου, έκάλεσαν τόν ΔΙτήν τής Τουρ
κικής ’Αστυνομίας Διδ]χου, δστις πάραυτα πήρε τούς «Τζανταρμάδες» του
του κι’ ήρθε στο Σουφλί. ’Αφού συνέλαβε δλους τούς ζωηρούς "Ελληνας
παλληκαράδες, τούς ώδήγει αυθημερόν εις Διδ]χο, πλήν δμως στο δρόμο
νύχτωσαν καί παρέμειναν νά διανυκτερεΰσσυν στον κάμπο τού «Σαλτί-κιοϊ»,
σημερινά Λάβαρα, 14 χλμ. άπό Σουφλίου καί άλλα τόσα άπό Διδυμοτείχου.
Πώς τά κατάφεραν, τίς οίδε, μερικά άπό τά παλληκάρια αυτά σηκώθηκαν
άπό τόν ύπνο καί απαρατήρητα ήλθαν στο Σουφλί, δπου άφοΰ προέβησαν
είς τρομοκρατικός εναντίον τού τουρκικού στοιχείου πράξεις, διά ξυλοδαρ
μών, λιθοβολισμών καί ύβρεων, αμέσως έπέστρεψαν είς τόν τόπον καταλύσεώς των, διά νά μεταφερθούν έκεΐθεν είς τάς φυλακάς Διδ]χου. Κατά τό
μεσημέρι τής ιδίας ημέρας, έτεροι Τούρκοι, απεσταλμένοι έκ Σουφλίου έφ
θαναν είς Διδυμότειχον διά νά άναφέρουν τά διατρέξαντα είς βάρος των
επεισόδια τής νυκτός. Τόση δέ ύπήρξεν ή άγανάκτησις τού Τούρκου Διοι.
κητού, διά τό άπίθανον τής νέας ταύτης καταγγελίας, ώστε άφού άπηλευθέρωσεν αμέσως τούς συλληφθέντας "Ελληνας, έξεδίωξε τούς Τούρκους κα'
κήν κακώς καταλογήσας είς βάρος των τά δημιουργούμεγα εκάστοτε, τά
οποία.άπό σκοπού δήθεν έσκηνοθέτουν. Τό γεγονός τούτο, αλλά καί άλλα
τινά, ώς άλλαχού σημειούμεν, υπήρξαν αφορμή νά εγκαταλείπουν όριστικώς οί Τούρκοι κάτοικοι τό Σουφλί καί νά μεταβούν οΐκογενειακώς είς
άλλα τούρκικα χωρία, εκεΐθεν τοΰ "Εβρου καί δή στο ώς εκ τοΰ τόπου
προελεύσεώς των όνομασθέν νέον χωρίον των «Σουφλάρ-κιοϊ», έναντι τού
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Διδ]χου. ”Εκτοτε, 6 πληθυσμός τοΰ Σουφλίου παρέμεινε καθαρός 'Ελληνι
κός μέχρι σήμερον, ανευ τής παρουσίας ουδέ κα'ι άλλων ξενικών στοιχείων
ως 'Εβραίων, ’Αρμενίων, Βουλγάρων κλπ. Τοϋτο συνετέλεσεν, ώστε να
αναπτυχθούν ήθη, έθιμα κα'ι γλωσσικά ιδιώματα Έλληνικώτατα. ’Αλλά
περ'ι πάντων τούτων, άδυνατοΰμεν δυστυχώς νά άσχοληθώμεν λεπτομερώς
επί τοΰ παρόντος καί ένεκα τής πολυσχιδούς καί επιπόνου υπηρεσίας μας,
άλλα καί διά λόγους υγείας. ’Έχομεν δμως ήδη συγκεντρώσει τά απαραί
τητα εκείνα στοιχεία, άτινα μέ την βοήθειαν τού Θεού, θά έπεργασθώμεν
έν καιρφ τφ δέοντι. Δεν παραλείπομεν ν ’ άναφέρωμεν επίσης, δτι διά την
άνάπτυξιν τής πόλεως Σουφλίου, πολύ σπουδαΐον ρόλον έπαιξε καί ή εγκα
τάστασις σιδηρ]κού Σταθμού στά 1890, πού ήρνήθησαν τότε οί κάτοικοι
τού χωρίου Κορνοφωληάς διά νά μην καπνίζωνται τά μωρεόφυλά των από
τις ατμομηχανές καί μέ χαράν καί προθυμίαν δμως είχαν δεχθή οί έξυπνοι
καί διορατικοί Σουφλιώτες». Το Σουφλί σήμερα παρακμάζει. Οί κάτοικοι
μέ πόνον ψυχικόν αναγκάζονται νά μετοικήσουν εις άλλας πόλεις τού Νο
μού Άλεξ]πολιν, Διδ]χον, Όρεστιάδα, αλλά καί πολύ μακρΰτερα. έκτος τής
Θράκης, εις πόλεις άλλων περιοχών τής πατρίδος, τής Μακεδονίας, Στέ
ρεας καί παντού δπου τούς είναι δυνατόν νά κερδίσουν τό αβοομί τφν παι
διών των. Αιτία ; ή πενιχρά τιμή τών κουκουλίων, λόγφ έπικρατήσεως τής
φυτικής μετάξης. ’Αλλά καί τά αμπέλια δέν αποδίδουν πόρους, ως εις παλαιοτέραν εποχήν. Τόσο άφθονο ήτο τότε καί τό κρασί, ώστε νά λέγεται
δτι, δταν έκτιζαν κανένα σπίτι, διά νά μή κοπιάζουν βγάζοντας νερό άπ’
τό πηγάδι, χρησιμοποιούσαν γιά τό φτιάξιμο τής λάσπης, κρασί. Επίσης
καί τό εξής χαριτωμένο: 'Όταν τέλειωνε τό πετροβολητό, κατά τον ψευτο'
πόλεμο τού ’Επάνω μέ τον Κάτω Μαχαλά, οί Πάνω Μαχαλήτες «Καρακατσέληδες» έλεγαν στους αντιπάλους των «Καμπιώτες» : «Νά κάθιστιν ρέ
ντούζ (ι) κα κι νά μην άνακατώνιστιν, γιατί άμα άπολύκουμιν τά κρασιά
μας, θά σάς πνίξουμιν ντίμπιντουζ μπιντιβίδκ». Τί πρέπει νά γίνη διά νά
ανακοπή τώρα ή παρακμή αυτή; Θλιβόμεθα βεβαίως καί ημείς βαθύτατα,
άλλ’ υπεκφεύγει παντελώς τής άρμοδιότητος καί τών δυνάμεών μας. Εΰχό·
μέθα ό'μως εις τον Θεόν νά φωτίση τούς άρχοντάς μας νά εξετάσουν σοβαρώς καί από πάσης πλευράς τήν δημιουργηθείσαν κατάστασιν καί νά λά
βουν τά ένδεικνυόμενα μέτρα πριν ή είναι αργά.
Π λ η ρ ο φ ο ρ ίκ ι τ ιν έ ς π ε ρ ί τ ο ΰ ο ίκ ιβ μ ο ϋ
κ α ί τ/)ς ά να ,π τύ ξ ε ω ς τ ο ΰ Χ ο ο φ λ ίο ο .
Κατωτέρω παρέχομεν συντομωτάτας πληροφορίας, έπιπροσθέτως τών
όσων άναφέρομεν εις τά κεφάλαια «ΤόΣουφλί», « ’Ιδιωματισμοί Σουφλίου»
καί «Περί τού οικισμού καί τής άναπτύξεως τού Σουφλίου», έκ τών
πολυσέλιδων επί τού αντικειμένου τούτου νεωτέρων σημειώσεών μας. Είζ

ΑΑιΟΓΡΑΦΙ ΚΑ ΣΟΥΦ ΑΙΛΥ

id ?

την δπισθίαν δψιν μιας τριπτύχου είκόνος τής Θεοτόκου, Βυζαντινής τε
χνοτροπίας, ανεγνώσαμεν τα εξής, ως προς τό γενεαλογικόν δένδρον τής οΤ
κογενείας μας :
Παπο-Νάσης
(έτος γεννήο. περίπου)
»
X” Κυριαζής (υιός του) »
»
»
»
»
»
X” Μπανάσης
> »
»
»
Χρ. Μπαμπαλίτης »
»
»
»
»
ΙΊαπα-Σταμάτιος »

1720
1755
1815
1836
1867

Συνεπώς, 6 άναφερόμενος πρώτος πρόγονός μας Ιγεννήθη προ 240
9^ εδώ στό Σουφλί, ή εάν προήρχετο έξ
περίπου ετών, άγνωστον δμως αν
άλλης περιοχής τής ΙΙαλ. Ελλάδος (*). Βέβαιον είναι, ότι τό Σουφλί ως
Χριστιανικός οικισμός υπήρχε πολί· προγενεστέρως. “Ητοι πλήν των έκ
Σουλίου άποίκων δεκάδος οικογενειών, κατώκει εντόπιον Ελληνικόν στοιχεΐον, από των Βυζαντινών ακόμη χρόνων, αλλά και έτι άρχαιότερον. Ε 
πίσης εις τινας επιτύμβιους λιθίνας πλάκας, ύπαρχούσας εις τά νεκροτα
φεία τής πόλεως, ανεγνώσαμεν τάς εξής έπιγραφάς δηλούσας ωσαύτως καί
τον ιδιωματισμόν τών κατοίκων Σουφλίου :
1. K IT G Η Α Ο γ Α Α Τ Ο γ

Θ € θ γ C O Y A T A N A 179 7

2. (Όνομα δυσανάγνωστον)
3. (

»

»

179 8.

) 18 0 0.

4. KITG Ο Α Ο γ AOC Τ Ο γ θ € θ γ
TflXNTA<|>IAlC > n ip iC T e f A 1804

'Υπάρχουν βεβαίως καί πολλαί άλλαι έπιγραψαί, άλλ’ ως έκ τοΰ χρό
νου εντελώς δυσανάγνωστοι. Έκ τών ανωτέρω συνάγομεν, δτι τό Σουφλί
εινσι μέν νέον ως πόλις, καθ’ δσον άλματωδώς άνεπτύχθη από τοΰ 1860
καί εντεύθεν, μετά την κατασκευί)ν δηλ. τής σιδηροδρομικής γραμμής, την
έγκατάστασιν σταθμού καί την στροφήν τών κατοίκων εις τήν σηροτρο
φίαν, δμως έπαναλαμβάνομεν δτι, ώς Ελληνικός οικισμός ύπήρχεν από εκα
τοντάδων ετών. 'Η ΰπαρξις δε τοΰ τουρκικού στοιχείου χρονολογείται από
τά έτη τής Τουρκοκρατίας, καθ’ ήν οι Σουλτάνοι μετέφερον φανατικούς
Μωαμεθανούς από τά βάθη τής ’Ασίας, μέ σκοπόν τόν, προϊόντος τον
χρόνου, έξισλαμισμόν τών Ελλήνων, ως συνέβαινε καί διά τάς άλλας περιοχάς τής Παλ. Ελλάδος. Ό κ. Γεώργ. Μπρίκας, φαρμακοποιός, τ. βου-1
1. Τό δισύλλαβου δμως «Νάσης», άπανταται καί σήμερον μόνον έν ΉmΨΦ·
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λευτής καί γερουσιαστής, παΐήρ rcov ιατρών αδελφών Μενελάου καί ’Απο
στόλου Μπρίκα, μοί έπληροφόρησεν ότι, κατέχει επιστολήν Τούρκου τίνος
γνωστού του, διαμένοντος έν Κων]πόλει, όστις τοΰ έγραψεν ότι, ομοεθνής
του περιηγητής περιελθών τήν Θράκην, τφ 1650, εις βιβλίον του αναφέρει
ότι, κατερχόμενος από τό «Διμότειχον» (Διδυμότειχον) συνήντησε διάφορα
χωρία, ως τό «Σαλτί-κιοϊ» (Λάβαρα\ «Μάντρα» (*) (Μάνδρα), άλλα καί τό
«Σουφλί». Ώς προς τους έξ Ηπείρου άποίκους τοΰ Σουφλίου, παρουσίφ
καί τοΰ άδελφοΰ του Δημ. Μπρίκα, πατρός τής ίατροΰ δ]δος Τζούλιας
Μπρίκα, μοί είπε τά εξής, μετέχοντος τής συζητήσεως καί τούτου : «Οι
πρόγονοί μας έγεννήθησαν εις ’Ήπειρον, συγκεκριμμένως εις “Αρταν. 'Ο
πατέρας μας, δ παπποΰς μας καί δ προπάππος έγεννήθησαν εδώ στο Σου
φλί. Ό πατήρ όμως τοΰ προπάππου μας, κατά τήν οικογενειακήν
παράδοσιν έγεννήθη εις “Αρταν, περί τό 1650—70. Ό πατήρ μας ώνομά’
ζετο ’Απόστολος, ό παπποΰς μας Γιώργος, δ προσπάππος μας «Τιόλιος»
(’Απόστολος), αΰτοΰ δ πατέρας Άργύρης καί τοΰ Άργύρη δ πατέρας Πα
ναγιώτης». 'Ο πατήρ μου Παπα-Σταμάτιος Μπαμπαλίτης, εις τά «οικογε
νειακά χρονικά», τά δποΐα μας άφήκε (164 μεγάλαι χειρόγραφοι σελίδες),
γράφει αυτολεξεί τά εξής: « Ή πόλις Σουφλίου, ή μέχρι τοΰ 1912, ήτοι
προ τοΰ Βαλκανικοΰ πολέμου, άκμάζουσα καί πυρετωδώς προοδεύουσα, κεΐται άμφιθεατρικώς εις τους πρόποδας δύο λόφων, ήτοι τοΰ «Καλαϊτζή»
καί τοΰ «"Αη-Λιά» (Προφ. Ή λία), έχουσα προ αυτής τον ποταμόν ‘Έβρον
ή «Μαρίτσα». Οί κάτοικοι αυτής ζώντες έν όμονοία καί αγάπη καί μόνον
πόθον έχοντες τήν μετά τής μητρός Ελλάδος ενωσιν αυτών, τό 1912 ήρίθμων εις 14.000. Τό Σουφλίον κατά τό 1650 μ.Χ. είχε περί τάς 100 οι
κίας, έξ ών 50 Έλληνικαί καί αί ετεραι Τουρκικοί. Ή Τουρκική συνοι
κία ήτο ή σημερινή «Σέχ μααλεσί». Μετά τήν καταστροφήν καί έκπόρ
θησιν τοΰ περιφήμου τότε Σουλίου, υπό τοΰ περιβοήτου Άλβανοΰ Άλή
Πασά Τεπελενλή, μερικοί οίκογένειαι κατά τήν συνθήκην αυτών μετά τοΰ
Πασά έλαβον τήν προς βορράν πορείαν καί διασχΐσασαι τήν Άνατολ. Μα
κεδονίαν καί Δ. Θράκην έφθασαν υπό τήν ηγεσίαν τοΰ ίερέως των ΠαπάΓκίκα μέχρι τοΰ σημερινοΰ Σουφλίου, τοΰ οποίου τό ό'νομα ήτο τότε
«Σεΐχ-κιοϊ» καί έγκατεστάθησαν εις τήν Έλλην. συνοικίαν τοΰ χωρίου. Έ ν
τφ μεταξύ οί δραστήριοι Σουλιώται ύπερισχύσαντες, κατώρθωσαν νά εκ
διώξουν τούς Τούρκους, οΐτινες καί διελθόντες τον "Εβρον ποταμόν έγκα
τεστάθησαν εις nyv άριστεράν ό'χθην καί έκτισαν τό μέχρι καί σήμερον σωζόμενον Σουφλάρ-κιοϊ, άπέχον τρεις ώρας έκ Σουφλίου. "Οθεν οι μόλις
προ ολίγου έλθόντες Σουλιώται, έκ τοΰ ονόματος τής πατρίδος αυτών Σου-1
1. Καί τά χωρία ταΰτα εΐχον καί έχουν πληθυσμόν Έλληνικώτατον, μέ
^αλαιοτάτας Ελληνικός εκκλησίας.

ΛΑΟΓΡΑΦ IΚ Α
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λίου, ήλλαξαν τό όνομα τοΰ «Σεΐχ-κιοϊ» εις Σουφλί, προσθέσαντες τό
γράμμα φ, ΐνα μή βαρέως ηχεί εΐς τα ώτα των Τουρκ. ’Αρχών, τό Σούλι,
τό προξένησαν εις αυτούς τόσας ζημίας καί καταστροφάς. Μετά τοΰ Παπά*
Γκίκα ητο καί δεύτερα επίσημος οικογένεια, ή τοΰ Γρίβα· Καί ή μεν οικο
γένεια τοΰ ΓΙαπά-Γκίκα είναι ή μετέπειτα όνομασθείσα οικογένεια «Παπαζογλαίων», ή δέ τοΰ Γρίβα, τμήμα αυτής παραμένει ως είχε, τμήμα δε ώς
οικογένεια «Μαναβαίων». Αί λοιπαί έκ Σουλίου οϊκογένειαι κατώκησαν
παρά την οικίαν τοΰ ίερέως των, άποτελέσασαι ιδίαν συνοικίαν τήν μέχρι
σήμερον «Κακοσούλ’ (ι) - μααλεσί». Καί αυτοί οί Τούρκοι τήν ωνόμαζον
οΰτω μέχρι τοΰ 1912, μή εννοοΰντες τήν σημασίαν τής λέξεως· Σήμερον,
ήτοι τήν 7 ’Απριλίου 1925, οί κάτοικοι τοΰ Σουψλίου συμποσοϋνται εις 7
μόνον χιλιάδας, ευρισκόμενοι μεταξύ των έν μεγάλη διαστάσει, κυριευθέντες υπό απείρου πλεονεξίας, μίσους καί έχθρας, ώστε νά μή δύναταί τις νά

Τό Σουφλί πλημμυρισμένο από τά νερά τοΰ ."Εβρου.

έκμυστηρευθή τι ή δανεισθή καί δανείση, όχι εις φίλον καί συγγενή, άλλ’
ούτε νά έμπιστευθή τι εΐς πατέρα καί μητέρα. Έγγίζομεν εΐς τούς ιερούς
στίχους τοΰ Ρήγα Φερραίου : «Ό πατήρ τον υιόν νά σπαράττη, αδελφός
αδελφόν νά κτυπά καί ό φίλος τον φίλον νά σφάζη, πάντων ημών ή
καρδιά δεν τό βαστά. . . .». Τοσοΰτον έκορυφώθη τό μίσος των Σουφλιωτών
μεταξύ των. Τά αίτια δέ θά άναφέρωμεν κατωτέρω, ως καί διά τά αίτια
τής καταρρακώσεως τής ζώσης χριστιανικής θρησκείας μας». Ό κ. Δημο
σθένης Μούτλιας, πατήρ των διδ]σών Μαίρης, ’Αλκμήνης καί Μαργαρίτας
Μούτλια, μοί είπεν ότι : «Οί μουριές πού είναι προ των βορείων παρυφών
τής πόλεως, πρέπει νά έχουν φυτευθή προ 200 καί πλέον ετών. Άπόδειξις
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δτι οί κάτοικοι τοϋ Σουφλίου ήσχολοϋντο μέ τήν σηροτροφίαν προ εκατον
τάδων ετών, διατί δχι από των Βυζαντινών χρόνων, ήτοι από τής εποχής
τοϋ ’Ιουστινιανού, είσαγόντος εκ Κίνας καί ’Ιαπωνίας τήν καλλιέργειαν τής
μετάξης». Δηλαδή, διά να ασχολούνται μέ τήν σηροτροφίαν έπρεπε νά ήσαν
εγκατεστημένοι εδώ οί πρόγονοί μας από μακροΰ χρόνου. Σχετικώς, επίσης
αναφέρω ότι, ως μο'ι έπληροφόρησεν ό κ. Παναγ. Ναθαναήλ, γέρων καί
αυτός 70 ετών, παλαιός διδ]λος εις Ά ν. Θράκην, επί πολλά έτη ελεγκτής
σηροτροφίας Δ. Θράκης τήν καλλιέργειαν τής μετάξης, ανέπτυξαν πρύ εκα
τονταετίας Γάλλοι ειδικοί, ΐνα έκ τών εσόδων αυτής, ως έκ τής φορολογίας
τοϋ πολυτίμου προϊόντος, αποπληρωμή Δημόσιον χρέος τής Τουρκικής Κυβερνήσεως προς τήν Γαλλικήν τοιαότην. Τό όρθώτερον δμως είναι, δτι οί
Γάλλοι ειδικοί γεωπόνοι, μελετήσαντεο τήν ιστορίαν τοϋ τόπου καί ίδόντες έν αχρηστία τόσους μωρεοκήπους, εξ οΰ προέκυπτεν δτι ήκμαζε καί
άλλοτε εδώ ή σηροτροφία, έπανέφερον έκ συμφέροντος ίδικοϋ των τό ζή
τημα επί τάπητος καί ένεθάρρυνον τήν καλλιέργειαν τής μετάξης εις τήν
παρέβριον περιοχήν Σουφλίου, δπου μέχρι σήμερον σχηματίζεται θάλασσα
μωρεώνων. ’Αποτέλεσμα τοΰτου ΰπήρξεν ή εντός ολίγου χρονικοϋ διαστή
ματος αποπληρωμή τοϋ Δημοσίου χρέους τής Τουρκίας, αλλά καί σημαντι
κότατος πόρος ζωής νά πρόκυψη διά τούς εργατικοτάτους καί δραστηριοτάτους Σουφλιώτας. ’Από τον γαμβρόν μου Ίωάννην Β. Μέρμηγκαν (65
ετών) ήκουσα δτι: «Εις τό Μσουχώρ’(ι) (Μεσοχώρι) υπήρχε βρύση κτιστή
εις τήν πρόσοψιν τής οποίας, όταν ήσαν παιδιά, έδιάβαζαν τήν εξής επι
γραφήν : «Άνεκαινίσθη τό 1821, από Θ. Βογιατζίίν». Συν τώ χρόνψ τό
παλαιότατον κτίσμα κατέρρευσεν, δμως ή μαρμάρινη πλάκα μέ τήν ανωτέ
ρω επιγραφήν ΰπήρχεν εκεί, χωρίς νά γίνη φροντίς ούδαμόθεν δπως περισυλλεγή. Ήκουσε δέ, δτι κάποιος κατόπιν τήν πήρε γιά νά τήν βάλη στο
τζάκι τοϋ σπιτιοΰ του, ως βάσιν καί ούτως έκτοτε εχάθη. ’Επίσης, μοϋ εΐπεν δτι, εις θέσιν «Κιόϊντερε» κάποιος Γ. Μπαξεβάνης, ενώ κατεσκευαζε
πηγάδι διά τον λαχανόκηπον του, εύρήκε κτίσμα μέ μικρές κολώνες καί κιο
νόκρανα, περί ών είδοποιηθείσαι αί Άρχαί δέν έπέδειξαν ενδιαφέρον,
οπότε εκείνος τάς έχρησιμοποίησεν εις τό κτήμα του. 'Υποθέτω δτι, εάν
έγίνοντο άνασκαφαί θά εύρίσκοντο καί άλλα αντικείμενα. Μίαν ημέραν δέ,
ό γαμβρός μου μοϋ έπέδειξεν επίσης ίενα κουτί γεμάτο από «άντίκις», δηλ·
διάφορα νομίσματα ’Αλεξανδρινής, Ρωμαϊκής καί Βυζαντινής εποχής, τά
όποια άνεύρισκον οί γεωργοί εις τά χωράφια των πέριξ τής πόλεως. ’Ιδιαι
τέραν έντύπωσιν μοί έπροξένησεν άγαλμάτιον έξ ορειχάλκου άναπαριστόν
έστεφανωμένην κόρην μέ ελληνικήν κόμμωσιν θαυμασίας τέχνης. Καί κά
ποιος άλλος γνωστός μου, δνόματι Λεωνίδας Πίττας, εις έρώτησίν μου, αν
βρήκε τίποτε αρχαία νομίσματα εις τό χωράφι του κοντά στο «Παληόκαστρο», μοϋ είπεν δ τ ι: «Κάθε φορά πού οργώνω βρίσκω πολλά, αλλά ποιος
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τά δίνει σημασία!». Ύπεσχέθη δέ να μοϋ δώση μερικά νά τά ΐδω. Ό γέ
ρων Παν. Σδράτσ(ι)κος, μοϋ είπε πάλιν, δτι : «Στη «Μοΰρσα» 1.500 μ·
βορ. τής πόλεως, υπάρχουν χαλάσματα παλαιού χωριοΰ, άλλα και εις τό άντικρύς ταϋτης ύψωμα «Μυδαλιά», κάποιος βρήκε σκάπτοντας μία κανδήλα
και άλλα πράγματα, σημεϊον δτι εκεί υπήρχε κάποτε εκκλησάκι κα'ι τό
σπουδαίον δτι, από την «Μυδαλιά» υπάρχει μυστικόν υπόγειον δ'ρυγμα,
πού οδηγεί προς βορράν μέν έ'ως τό «Παλαιόκαστρον», προς νότον δέ έ'ως
την «Γκίμπιρνα» (Βυζαντινόν καί αυτό κτίσμα δυτικώς χωρίου Δαδιά)».
"Αλλος πάλιν συνομιλητής μου, 6 πάππο-Άθανάσιος Τσιομπάνογλου (75
ετών), μοϋ εΐπεν δτι, εις τό μεγάλο χωράφι του εις θέσιν «Γκιριτζή» 500
μ. νοτίως τοϋ Σουφλίου, εύρήκε βαθειά στή γή άρχαΐον τάφον μέ διάφορα
ειδώλια, τά όποια καί δεν έπείραξε, διότι δεν τύν ήμπόδιζαν κατά την καλ
λιέργειαν τοϋ χωραφιοϋ. Επίσης, δτι καί νοτίως τοϋ χωρίου «Δαδιά» είς
θέσιν «Παληοχώρια», πολλοί βρίσκουν διάφορα νομίσματα, Ελληνικά βε
βαίως πάντοτε, άλλ’ επειδή είναι «μπακιρένια» (χάλκινα), άνευ αξίας δη
λαδή, τά πετοϋν, καθώς ένας εύρήκε καί ολόκληρο «τσουκάλι» μέ τέτοια !
Εις άλλην ερώτησίν μου, μοϋ ειπεν δτι στην κορυφή τοϋ «Ά ντά-τεπέ»,
λόφου υψηλού Ν.Δ. 10 χιλιόμ. έκ Σουφλίου, υπάρχουν χαλάσματα από πέ
τρες, πού δείχνουν δτι ήσαν εκεί αρχαία κτίσματα. Άνατολικώτερον δέ
τούτου υπάρχει ό λόφος «Ντεμιρ-καπού» (Σιδερένια πόρτα), δπου οι εκεί
ξυλευόμενοι ευρίσκουν επίσης διάφορα νομίσματα. "Οτι, δλος ό λόφος ύπογείως είναι χωρισμένος είς ορύγματα κτιστά, εις τά οποία οδηγεί μία, ως
εκ τής ονομασίας σιδερένια πύλη, άγνωστος δμως σήμερα. Περί αυτής δέ
ενθυμείται δτι, δταν ήταν πολύ μικρός τοϋ διηγήθηκεν ό πατέρας του την
εξής παράδοσιν: «"Ενας ξυλοκόπος, ενώ έβοσκε τό άλογό του, τοϋτο αφή
νιασε καί τρέχοντας εδώ καί κεΐ κατέφυγε στή σπηλιά πού ήτο ή σιδερένια
πόρτα. Άφοϋ τό άνεζήτησεν επί πολύ, τό εύρεν εκεί. Αλλά δταν μπήκε
μέσα νά τό πιάση, έκπληκτος πιιρετήρησε μεγάλον θησαυρόν από διάφορα
χρυσά αντικείμενα καί νομίσματα. Καί επειδή τού ήταν αδύνατον νά παραλάβη τόσα χρήματα μέ τά χέρια, έσκέφθη νά τά φορτώση είς τό αμάξι του.
Πήρε τότε τό άλογό του καί πήγε νά ζέψη τό κάρρο του. Ά λλ’ δταν επέ
στρεψε ή σιδερένια πόρτα είχε κλείσει!». Τό γεγονός είναι δτι, καί σή
μερα πολλοί είναι εκείνοι πού αναζητούν τόν κρυμμένο θησαυρόν, άλλ’ είς
μάτην, διότι ή σιδερένια πόρτα έχει τελείως καταχωσθή από τάς κατά και
ρούς κατολισθήσεις τοϋ εκεί εδάφους. Έ ξ άλλου ό φίλος μου πάππο—Δημήτρης Μαλουσάρης, τόν όποιον τακτικά επισκέπτομαι στο καφενεδάκι,
πού έχει δίπλα από τύν λαχανόκηπο του είς θέσιν «Κιόϊ-ντερέ», προθυμό
τατος μέ ώδήγησε στό σημείο πού εύρέθησαν εκεί κοντά οι κίονες πού εί
παμε παραπάνω καί είδα πράγματι δτι μέ τις πέτρες τών θεμελίων τών
κτισμάτων είναι κτισμένη ή στέρνα τοϋ άλλοτε λαχανοκήπου Γ. Μπαξεβάνη,
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προσθέσας ότι τά θεμέλια, ως είδε καί δ ίδιος ως γείτονας, έδειχναν χτί
σμα μέ διάφορα διαμερίσματα. Ό ταν γυρίσαμε πίσω στο καφενεδάκι του
μοΰ έδειξε καί τη «Μοΰρσα», τοποθεσία την οποία άνεφέραμε πάρα πάνω
και είπεν δτι πράγματι εκεί ήταν στα παλαιά χρόνια χωριό ’ Ελληνικό, τοϋ
οποίου οί κάτοικοι φαίνεται νά συνεπτύχθησαν εις τό Σουφλί. Απόδειξις
δτι κα'ι τό ρέμμα πού πέρνα από κεΐ κοντά καί χύνεται στον "Εβρο, ονο
μάζεται «Κιόϊ-ντερίν», δηλ. (τοΰ χωρίου τό ρέμμα). Επίσης δέ δτι, ή παραπλεύρως τοποθεσία γνωστή ώς «ντερίν-άσμάκ(ι)», σημαίνει βαθύ ρέμμα,
από τό όποιον περνούσε κλάδος τοΰ "Εβρου ποταμού βαθύτατος μέ άφθονώτατα ψάρια. Τέλος, δ κ. ΙΙασχάλης Οίκονομίδης, εξ Ά νατ. Ρωμυλίας,
έμπορος, εγκατεστημένος επί πολλά έτη στο Σουφλί, εΐς σύντομον συνομι
λίαν μας μοί εβεβαίωσεν, δτι ή άμφίεσις τών Σουψλιωτών καί Σουφλιω
τισσών άλλα καί ή διάλεκτος τού Σουφλίου, όμοιάζουσα καταπληκτικώς μέ
την τοιαύτην τής ’Ηπείρου καί τής ορεινής Θεσσαλίας τής Πίνδου, είναι
πρόδηλον τής έκεΐθεν προελεύσεως ώρισμένων οικογενειών τοΰ Σουφλίου.
Θά εΐχον νά παραθέσω καί πολλούς άλλους συνομιλητάς μου, από τούς
οποίους έλαβον πλείστας δσας πληροφορίας, όμως διά θέματα αναγόμενα
εις άλλα λαογραφικά ζητήματα, περί ών θά άσχοληθώμεν έν καιρω, συμβουλευόμενοι τάς κρατηθείσας προχείρους σημειιόσεις μας, μέ την προσθή
κην καί νέων πληροφοριών, ας κατά πάσαν ευκαιρίαν συνεχίζομεν.
Τ ό ε θ ν ι κ ό ν φρόν*}μ.« τ ώ ν Χ ο υ φ λ ι ω τ ώ ν κα.1 τ ώ ν θ ρ α κ ώ ν
έν γ έ ν ε ε , ε π ί Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς καε «αετέπεετα.

Είναι εντελώς απαράδεκτος καί σφαλερά ή γνώμη, ήτις έπεκράτει μέ
χρι πρό τίνος, δτι οί Θράκες υπολείπονται τοΰ εθνικού φρονήματος τών
άλλων Ελληνικών περιοχών καί δή τής Πελοποννήσου. Καί δυστυχώς ούδεμία ιστορία αναφέρει τι περί τής συμμετοχής τού Θρακικού λαού κατά
την έπανάστασιν του 1821. Μεγίστην επίσης λύπην προξενεί εΐς ημάς, πρό
πάντων τούς διδασκάλους τό γεγονός δτι, κατά τήν χρήσιν εν τοΐς σχολείοις τών βοηθητικών τής ιστορίας, ούτε καν αφορμήν εΰρίσκομεν νά άναπτύξωμεν εΐς τούς μαθητάς μας περί τής συμμετοχής τών προγόνων μας
εΐς τήν εθνεγερσίαν εκείνην, καθ’ ήν πιστεύω άκραδάντως, δτι ούδεις "Ελλην οίασδήποτε περιοχής τοΰ δούλου Ελληνισμού, είχε μείνει αμέτοχος.
Καί είναι καιρός βεβαίως ΐνα γίνη ειδικόν παρά τώ Σεβαστώ Ύπουργείφ
Παιδείας διάβημα, ΐνα έπανορθωθή τό ζήτημα, τουλάχιστον διά τούς έπιγιγνομένους. "Ομως τό εθνικόν φρόνημα τών Θρακών είναι άναμφισβήτητον, έκτος τών άλλων καί εκ τού εξής γεγονότος: Ό ταν οι Σουφλιώτες
ήθελαν νά κόψουν τό πρώτο τής εσοδείας καρπούζι, πεπόνι, ή ήθελον φά·
γει τά πρώτα ώριμα σταφύλια έλεγαν : «Ψόφους τς Τούρκ’(οι), σπαθί τς
Βουργάρ’(οι)». Μού έλεγεν ό πατέρας μου, δτι οί διδάσκαλοι στά σχολεία

ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΑΙΟΥ

203

τοϋ καιροϋ έκείνου, σχεδόν φανερά καί προ τών όμμάτων τοΰ κατακτητοϋ,
Ιδίδασκον τά αθάνατα τραγούδια τον Ρ ήγα: «'Ως πότε παλληκάρια θά
ζώμεν στή σκλαβιά. ..» , καί τό : «*Ω λυγηρόν καί κοπτερόν σπαθί μου. . .»,
τά οποία καί μέχρι σήμερον τά γεροντάκια όταν έλθουν εις κατάστασιν ευ
θυμίας τά τραγουδούν μέ άφάνταστον πάθος ! Δεν θά λησμονήσω τό γε
γονός, καθ’ ό παρέστην μάρτυς εις μίαν συζήτησιν, ότε ήμην 1δετής μα
θητής, δηλ. κατά τό 1925, δτε εις Παλαιολαδίτης όταν ήθέλησε νά κατηγορήση οϋτω τους Θράκας, ένα γεροντάκι τοϋ Σουφλίου τώ ειχεν εΐπ ει:
«Γιατί μάς τά λες αυτά; Σείς που ειστιν καλοί, δέ μάς έμαθτιν νά βρίζουμιν Χριστό κι Παναγιά; Σείς δέ μάς λέτιν γιά του μπουλσιβικισμό κί
γιά την προυστιχιά ; Μεΐς ρέ, εΐμιστιν π’ οϋλνους καθαροί Έ λληνις!» Καί
υστέρα από τά απλά αυτά επιχειρήματα τοΰ αγραμμάτου εκείνου άνθρωπάκου, έμεινεν άναυδος ό κατήγορος ! Δέν χωρεΐ λοιπόν καμμία αμφιβολία,
ότι ό επί αιώνας δούλος Θρακικός λαός έμεινεν αδιάφθορος, διατηρήσας
την γλώσσαν, τήν θρησκείαν, τά ήθη καί έθιμα καί προ παντός τό εθνι
κόν φρόνημα ριζωμένο βαθύτατα εις τήν ψυχήν του. Καθ’ όλους δέ τους
μετέπειτα πολέμους άπεδείχθη γενναιότατος μαχητής καί αυθόρμητος υπε
ρασπιστής τοΰ πατρίου εδάφους, όραματιζόμενος μέ τήν Μεγάλην ’Ιδέαν !
Καί έχει νά άπαρριθμήση εκατόμβας θυμάτων χάριν τής Ελληνικής Πατρίδος. Άλλ’ εάν ή ιστορία άγνοή τόσους καί τόσους αφανείς ήρωας Θρά
κας οπλαρχηγούς άγωνιστάς τοϋ 1821, αγνοεί ακόμη καί τό έξ Αίνου τής
Ά ν. Θράκης ζεϋγος Βισβίζη, πού διέθεσεν όλην τήν σημαντικωτάτην πε
ριουσίαν του εις τήν μεγάλην ’Εθνεγερσίαν, γεγονότα ά'τινα λεπτομε
ρώς άναφέρονται εις χρονικά έκδιδόμενα παρά τοϋ «Θρακικοϋ Κέν
τρου» καί άλλων, αλλά προκαλοϋντα δυστυχώς τό ενδιαφέρον μόνον Θρα
κών αναγνωστών !. ’Ιδού, άν θέλετε, ένα απτόν περί τούτον παρά
δειγμα, μέ τό όποιον τελειώνω τό παρόν σημείωμά μου : "Οταν κάποτε
ήλθεν ένας προϊστάμενός μου δι’ επιθεώρησιν, παρουσία καί τών άλλων
συναδέλφων έν τφ Γραφείφ τοϋ Σχολείου μέ ήρώτησε: «Μέ τί άλλο άσχολεΐσθε ;». (’ Εκτός δηλ. τών παιδαγωγικών μου ασχολιών). «Μέ τήν «Λαο
γραφίαν Σουφλίου», άπήντησα, ήτις σημειωθήτω έβραβεϋθη δίς υπό τής
«Γλωσσικής Εταιρείας ’Ακαδημίας ’Αθηνών». Καί έπέδειξα ταΰτην. Οΰτος, λαβών τά δακτυλογραφημένα φύλλα, έρριψε κατ’ άρχάς έν βλέμμα εις
τό εξώφυλλον καί εϋθυς διά δυο-τριών κινήσεων, άναστρέφων διά τών δα
κτύλων τής δεξιάς άνά 10—20 σελίδας, έκΰλησε τά φύλλα από τήν αντί
στροφον όψιν καί ουδέν πλέον παρετήρησε, καλόν ή κακόν. Τοιαυτη φαίνε
ται νά είναι ή ηθική συμπαράστασις τών προϊσταμένων διά τήν «Λαογρα
φίαν». Φθόνος, αδιαφορία, ή άπαξίωσις. Καί ως έκ τοΰτου, περισσότερον
επιβεβλημένη ή διά τών «Θρακικών» έμφάνισις τής πλουσιωτάτης μέ εθνι
κόν καί πατριωτικόν περιεχόμενον Ιστορίας τής Θράκης.
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'Η έδιωμ,α.'ϋίκή δεά ,λεκτο ς τ ο ΰ ΙΕ ουφλίο'ο.
Είναι άξιοπαρατήρητον, δτι στο Σουφλί ώμιλεΐτο ή πιο περίεργος
διάλεκτος. Ελληνικότατη βεβαίως, πού δεν έμοιαζε μέ κανενός άλλου χω
ρίου ή περιοχής τής Θράκης. Τό Σουφλί, αν καί νέα σχετικώς πόλις, δεν
έλαβε τίποτε από τούς γύρω συνοικισμούς. Τουναντίον μάλιστα ή δραστηριότης των πρώτων του κατοίκων πολύ γρήγορα προσείλκυσε καί άλλους
οίκιστάς εκ διαφόρων χωρίων τής Θράκης, διά να έμφανισθή ταχύτατα ώς
άξιολογωτάτη πόλις, κέντρον εθνικής Ελληνικής ζωής. Δύο δέ ήσαν κυρίως
τά θεμέλια, εις α έστηρίχθη ή ό'ντως καταπληκτική πρόοδος στο παλαιό
Σουφλί : 1) Τό ισχυρόν εθνικόν Ελληνικόν φρόνημα καί 2) ή βαθεϊα θρη
σκευτική πίστις καί ή άκρα προσήλωσις εις εθνικά ιδανικά. Εις ταΰτα δέον
νά προστεθούν ή φιλεργία, ή υπομονή καί επιμονή, ή δραστηριότης, ό
άκαμπτος χαρακτήρ, ή πάση θυσία διαφύλαξις τών Ελληνικών αξιών καί
πολλά άλλα προσόντα, άτινα δικαίως έδωκαν θαυμασίαν φήμην στο Σου
φλί. Μοϋ διηγείτο ό πατήρ μου ΙΙαπασταμάτιος —Μπαμπαλίτης (1867—
1934), δτι ως ένεθυμεϊτο από τήν παιδικήν του ηλικίαν, κατά καιρούς καί
εν καιρφ νυκτός, Τούρκοι μπέηδες ήρχοντο έφιπποι καί διήρπαζον ωραίας
Έλληνίδας, τάς οποίας διέφθειρον καί έξηφάνιζον. Πολύ γρήγορα όμως τό
κακόν έπαυσε οΰτω πως. Μίαν νύκτα, όμάς από τολμηρούς Σουφλιώτας
ένεδρεύουσα εις τήν οδόν διαβάσεώς των, συγκεκριμένως εις θέσιν «Πήγαδούλια», έφόνευσαν έναν Τούρκον έφιππον, ένφ οι άλλοι έντρομοι έτράπησαν είς άτακτον φυγήν. Έκτοτε, ούδείς πλέον Τούρκος ένεφανίσθη ποτέ
στο Σουφλί μέ τοιούτους σκοπούς καί ούτω τό κακόν είχε παύσει έν τή
γενέσει του καί άπαξ διά παντός. Τό ηρωικόν δμως τούτο κατόρθωμα
είχε καί άλλο ευνοϊκόν αποτέλεσμα. Περίφοβοι οί Τούρκοι κάτοικοι τής
πόλεως καί ώς έκ τής καθημερινής προς αύιούς προκλητικής συμπεριφοράς
τού Ελληνικού στοιχείου, έγκατέλειψαν προοδευτικώς τό Σουφλί, έγκατασταθέντες εις τήν απέναντι όχθην, είς τό χωρίον «Έντέ-κιοϊ» καί αλλαχού,
ενώ συγχρόνως καί άλλαι Έλληνικαί οΐκογένειαι έσπευδαν είς τό Σουφλί
διά νά εύρουν εθνικήν ασφάλειαν. Έδημιούργησαν λοιπόν ιδιαιτέραν θρη
σκευτικήν καί εθνικήν ζωήν οί Σουφλιώτες, μέ πλήθος δημοιικών τραγουδιών, ηθών καί εθίμων καί θρησκευτικών εορτών καί πανηγύρεων, όσο
καμμία άλλη πόλις είς Θράκην. ’Επί παραδείγματι, κατά τήν πανήγυριν τής
9ης Μαΐου, μετεϊχον κατ’ έτος άνω τών 3 χιλ. χωρικών εμπόρων καί λοι
πών επισκεπτών 'Ελλήνων καί Τούρκων, ή δέ εμπορική κίνησις ήτο εξαι
ρετική. ’Αληθώς τότε ήτο εποχή διά τό Σουφλί «πού έδεναν τά σκυλιά μέ
τά λουκάνικα», κατά τό κοινώς λεγόμενον. Καί θά ήδυνάμην νά αναφέρω
ονόματα Σουφλιωτών, πού κατεϊχον περιουσίαν κτηματικήν καί χρηματι
κήν, μέχρις 20.000 χρυσών λιρών. ’Αλλά καί ή στολή τών Σουφλιωτών καί
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Σουφλιωτισσών είναι ιδιόρρυθμος. 'Ομοιάζει καταπληκτικώς μέ τήν τών
Σουλιωτών και Σουλιωτισσών τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, πράγμα δπερ
ενισχύει σοβαρώς τήν γνώμην, ότι τφ δντι οί πρώτοι άποικοι τής πόλεως
ήσαν έκπατρισθέντες υπό τοΰ Άλή Πασά Σουλιώτες. Γλωσσικώς, κΰριον
χαρακτηριστικόν τών ιδιωματισμών Σουφλίου, είναι ή παράλειψις από τάς
λέξεις μερικώς ή όλικώς τών φωνηέντων και ή δημιουργία ιδιότυπων λέ
ξεων. ’Ιδού επί παραδείγματι μερικαι τοιαϋται :
α) Me μερικήν παράλειψιν φωνηέντων
πηδοΰδ(ι)’
κουρτσοΰδ’ιι)
γκζανοΰδ’(ι)
κφατζοΰδ’(ι)
ματσοΰδ’(ι)

παιδάκι
κοριτσάκι
μωρουδάκι
κουβαδάκι
γατάκι

’Απόστολος
Γ εώργιος
Παναγιώτης
Άρκουδιάρης
Γιδοβοσκός

ΙΙουτιόλ’ς
Γ ιώρ’ς
ΓΙουνιώτ’ς
Άργκδάρ’ς
Κατσικάρ’ς

β) Μέ τελείαν παράλειψιν φωνηέετων
Μ' Κ— Κς = Μοκαΐκης
(έπώνυμον)
Κ' Κ— λης
Κακαλής
»
έλλειπές τι είδος
Ξκ’ -— κου
Ξκ’ (.0
τοποθεσία έξωθι τοΰ Σουφλίου
φόρα, έπιτάχυνσις
Χ ζ'(ι)
γ) Ιδιότυποι λέξεις
Άνασ(ι)καμένου =
Μπάλιαβους
Κουκουνίρσια
Ρουσ(ι)νίτσα
φέγκους ή φέξους

συχαμερός
γυμνός
φασόλια
άλευρόσουπα
φώς

ντιοΰντιους =καινής
γκτζιοΰν’(ι)
μπασιάρτζμα
ντίμπιντιουζ

θειο
γυναικαδελφος
γουρούνι
επιτυχία
δλως διόλου, εντελώς

Περιέργως, παρά τάς προσπάθειας τών εκπαιδευτικών τής πόλεως και
άλλων διανοουμένων, ή ιδιωματική αΰτη διάλεκτος τελεί εισέτι μερικώς έν
χρήσει. Κατωτέρω παραθέτομεν, ώς παράδειγμα, έν κατά προφορικήν παράδοσιν διασωθέν ευθυμογράφημα τής προ 50ετίας διαλέκτου:
« Ά ρ κ α ντα ο έο ι.—"Ηταν δυο άρκαντασέοι, είχαν κι’ έ'ναν μαρτσόμηλου
ούρτάκ-κουν. Άντά-σαρατζίμ, δλειάτς πάηνι καλά, κι καζάντζαν σικλέμια
τα σ(ι)τιάργια. “Ενας τς γκβαλοΰσι, κι γιάλλους ΐς άλιθι. “Ενας τς ξινίχττζι στοϋ μήλου κι γι άλλους σπίτ’(ι) τ’(ου). “Αμα καταλαχοΰ μια ταχνή,
άπαν-σζ, γιόμσι κάμπους νιρό, ντίμπιντιουζ. Τώρα τί νά κάμουν καημέν’(οι) τ ς ; "Ακστι κ'ι διέτι. Φκιάν’(ει) ού ένας τς μια φιλοΰκα μπαμπάτσ(ι) κ’(ι), φωνάζ’(ει) κι τοΰ ντιοΰντου’(ου) για γιαρντμ’(ι), συβαίνουν
μέσ’ στ’(η) φιλοΰκα κι πααίνουν νά διοϋν τί κάμιν’(ει) άρατίκς’ τς. Κεί
νους, θάν’ τς ϊδγι, άρσ’(ι)-μάρσ’(ι), τς φκιάν’(ει) μιά μσοΰρα γκιβρέτ’(ι)κα
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λουκμάτσια, κί τς τά βάν’(ει) μπρουστά τς μαζί μι τ’ (κ) ζάχαρ’(ι). ’Έφααν
τότις καλά-καλούτσ(ι)κα, νόσ(ι)μα-νόσ(ι)μα, πήραν τά τσ(ι)φάλια μι τ(α)
άλευρα, κι γύρσαν στά σπίτια τς». Ούλούν υγεία σας φ ίλοι μου, ούλονν
χαρά». Ή μετάφρασίς του κατά λέξιν, έχει ως εξής :
«ΟΙ φ ίλ ο ι.—Ή ταν δύο φίλοι, είχαν και έναν νερόμυλο συνεταιρικόν.
Λοιπόν, ή εργασία των πήγαινε καλά καί κέρδιζαν σακκιά-σακκιά, τά σι
τηρά. Ό ένας κουβαλούσε καί ό άλλος άλεθε. Ό ένας τους ξενυχτοΰσε στο
μΰλο καί ό άλλος στο σπίτι του. Άλλα κατά τυ'χην μία πρωϊνή, ξαφνικά
γέμισε ό κάμπος νερό. Τώρα τί νά κάμουν ; ’Ακούσατε καί ίδήτε. Κάνει ό
ένας τους μία μεγάλη βάρκα, φωνάζει καί το θειο του για βοηθό, μπαίνουν
μέσα καί πηγαίνουν να ΐδοΰν τί κάνει ό φίλος των. Εκείνος δ'ταν τούς
είδε, άμέσως τούς κάνει μία μεγάλη κούπα μέ ροδοκόκκινους λουκουμάδες
καί τούς βάζει μπροστά τους μαζί μέ τη ζάχαρι. ’Έ φαγαν τότε καλά - κα
λούτσικα, νόστιμα-νόστιμα, εύχομαι εις δλους υγείαν, φίλοι μου, εις δλους
χαράν», "Αλλα παραδείγματα ιδιωματισμών, άναγράφομεν εις έτερον κεφάλαιον τής συλλογής μας, υπό τον τίτλον «Παραμύθια Σουφλίου». Έ ν συνε
χεία παραθέτομεν λέξεις ιδιωματικός έκ των πλέον ιδιότυπων, κατ’ άλφαβητικήν σειράν.
Ίδιωμ.α.τ&χα.Ι λ έ ξ ε ις Χ ο ο φ λ ίο υ .
A
“A ; = Πώς είπατε ;
Άα — όχι.
&ξ-κιαιηούξ = φράσις λεγομένη
έπιτιμητικώς, δταν τις δεν άπαντά
εις έπίκλησιν επιτακτικήν. (’Έκφρασις : « "Αξ - κ ια η ο ύ ξ νά σ’
γ έ ν ’( η ) » .
Ά ντράς = Άνδρέας.
“Α ϊ-’Αντρας = Ά γιος’ Λνδρέας.
ά ρ κ δ ά ρ’ς = άρκουδιάρης.
ά φ ιγκρώ μ η = ωτακουστώ, ά·
φουγγράζουμη.
ά ρ α λ ίκ ’( ι ) = χαραγματιά, σχι
σμή.
άγγρονδ ’( ι) = άγγουράκι.
ά μ π ο ν ρ ά = στενό σοκάκι, γει
τονιά.
ά η κ ά ζ ο ν = εννοώ, άπεικάζω.
άρκ α ντάσης — φίλος.

ά κ ρ ά ν’( ι) , (τό) = συνομήλικος,
(έκφρ.=Μιτ’ αυτόν εΐμιστιν άκράνια. Ξέρς;= Μ’ αυτόν εϊμεθα συ
νομήλικοι· Ξεύρεις ;).
άλσους = άλυσσίδα, άνηρτημένη
έσωτερικώς τοϋ τζακιού 0,50 μ. ά 
νωθεν τής πυράς, φέρουσα άγκιστρον διά τό κρέμασμα κατσαρόλας
περιεχούσης διαρκώς ζεστό νερό,
διά τάς καθημερινός άνάγκας τής
νοικοκυράς.
άρατίκς ουμ. (Ά νάγνωθι : άρατίκς ζουμ = φίλος μου). ”Ιδε
φαινόμενου άναγραμματισμού εις
Γραμματικήν μας (έκφρ. = Πού
σηρέ άρατίκ’(η) κι σι χάλιβα τόσ(η)
ώρα ;).
ά π τ ά λ ’ς ή ά χ μ ά κ ’ς=·κοντός.
ά ρ τρ ίζο ν = πλειοδοτώ, περισ
σεύω, (έκφρ.= ’Έφααμι, χόρτασαμι
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κί πάλ’ άρτρίσι τού φαί μας = Έ φάγαμε, έχορτάσαμε και πάλιν έ·
περίσσεψε τό φαγητό μας). “Ιδε
γραμμ. φαινόμ· τονισμού τής 4ης
πρό τής ληγούσης συλλαβής.
άρτρμάς = (παιδιά), «τά σκα
μνάκια».
αρα-μ άρατς — συγχωρητέος (έκφρασ. ’Ά ! ντε κι σι)! ’Άρα—μά·
ρατς = έλα λοιπόν, συγχώρησε τον).
ά να κ α τονα ούρα = καυγάς, φα
σαρία.
άχτέλ '( ι) — πιάτο απλωτό, άβαθές
ά ρ μ ιν ο ύ δ τ α = ι αμομήλι.
άπανόζ = έξαφνικά.
ά β λ α ντίζου = παραμονεύω (έκφρασ. : “Αμα άβλάτζμα π’ κάμειν
φτό τού κουπάϊ) (κάμειν= κάμνει.
’Αναγραμματισμός).
ά μ α α λά κ ’ς = κουτός.
άγγλαντ ίζ ο ν = κατανοώ.
ά ντά -σ α ρ α τζίμ ; — λοιπόν ; Έλέγετο, κυρίως, κατά την διήγησιν
τών παραμυθιών.
ά να τρ ντίξον = κατατοπίζω τινά, (έκφρ. : Τούν άνάτρτσα κάϊρ=
τού έδωκα νά εννοήση, επί τέλους).
άραϋ'μώ = επιθυμώ διακαώς,
ποθώ (έκφρ. : ’Έ, ρέ, πώς άραθύμσα νά φάου σκορδάρ’(ι) = πό
σον επεθύμησα νά φάγω σκορδα
λιά !).
ά λ ά ν ’( ι) -ν τ ο ν φ ά ν ’(ι)= α ν ω κά
τω. (εκφρ. : Μάς έκαμι, άλάν’(ι) —
ντουφάν’(ι).
Ο
■ΒουΛα=άποτύπωμα, σφραγίς.
β λου η μ ένου ς = ευλογημένος,
έπίθ. παραθ. βλουημένους, -μέν(η),
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-μενού (έκφρ. : ’Έ, ρέ, γκλιότη τού
βλουημένου = ”Ω ! τί αφθονία υ
πάρχει !).
β ο ύ ρ τ σ α = ψήκτρα.
β ο υ λ ιό μ η = β ο ν λ ο μ (η , επιθυμώ.
Γ
Γ κ ιξ ια ρ ν ώ = τριγυρνώ, αλη
τεύω (έκφρ. : Τάχα κι γώ δέν είμαν νιός, δέν είμαν παλληκάρι, τά
χα κί δε γκιζέριξα νύχτα μι τού
φεγγάρι !) (επωδός άσματος).
γ κ ιζ ια ρ τ ζ ή ς —ό περιπλανώμενος.
γ κ ιζ ια ρ τ ό = τό περιφέρεσθαι άσκόπως.
γ κ ιρ ν τ ίζ ο ν ~ τανύω, μεταφορικώς : κινδυνεύω. (“Εκφρ.: “Αμα
τά γκέρτσαμι, ά ! = εις πολύ μεγάλον κίνδυνον εφθάσαμε).
γ κ ιν τ ί γώ σ έ ν α = έκφρασις χα
ριεντισμού, δίς επαναλαμβανόμενη.
γ ρ α ν τ ή λ α ς = ψηλέας (έκ τής λέξεως grand). Μεταφορ.= παληάνθρωπος, (έκφρ. : ΓΙ’ άνάθιμά τού
γκραντήλα σ’).
γ λ ιέ π ο ν = βλέπω.
γ λ υ τώ ν ο ν = σώζομαι.
γ κ ζ ά ν ’( ι ) (τού = ούδ.) μωρό.
Υποκοριστικόν = γκζανούδ'(ι).
γ κ α τ ζ ιό λ ’( ι ) = γαϊδούρι.
?κατ£ί<Μα=παιδιά τών παλαιών
Σουφλιωτών, περιγραφομένη εις
άλλο σημεϊον τής συλλογής μας.
γ κ α τ ζ ιο ν λ ο υ Σ ο υ φ λ ι ώ τ ’( ο ι ) =
παρατσούκλι τών Σουφλιωτών, δι
ότι χρησιμοποιούν πολλά γαϊδού
ρια, ένεκα τής εκτροφής τών κουκουλίων. Παλαιότερον, δέν υπήρχε
σπίτι χωρίς γαϊδούρι. Γραφικόν
ήτο, τό νά ήκουε κανείς πολύ πρωί
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το λάλημα των πετεινών συγχεόμενον μέ τό ομαδικόν όγκάνισμα των
γαϊδαρών, αίτούντων την πρωινήν
τα)ν τροφήν.
γκονμας — χονδροειδής άνθρω
πος.
γ κ ο ν λ ια φ ίζ ο ν = ρυπαίνω. (Έ κ
φρασ.: Μουρή, άφσις του γκζάν’(ι)
κι γκουλιάφσι του φαΐ).
γκ ο νντλώ = κατρακυλώ. (Έκφρ.
παροιμιώδης. Γκουντούλσι τέντζιρις κι βρήκι του καπάκ’ίΟ—δμοιος
δμοίφ πελάζει καί(*)·
γκονρλώ νου = πνίγω. Μεταφ.
οικειοποιούμαι τι.
γ κ τ ζ ιο ύ ν '( ι ) = γουρούνι.
Γ κ ό φ ιλ ις—Θεόφ ιλος(όν. κύριον).
γ κ ο υ λ ια β ο ν δ ’ζ ι) = γυμνό μωρό.
γ ια χ ν ί = κρέας (γενικώς), άρνικό, βωδινό κλπ.
γούβαντώ = μπαίνω μέσα στο
νερό. (’Έκφρ. : Γουράτσι ρέ, άμα
σί κουτάει).
γ α ν ιά ζο υ = θυμώνω, (Έκφρασις συνηθεστάτη παρά τοϊς παισίν:
«Γάνιαζι ντε — γάνιαζι ντέ!» καί
αιτία τσακωμού αυτών καί κατ’ έπέκτασιν τών μητέρων των).
γ ιά τ 'κ ( ι) = τσιότρα, ξυλ. δοχ.
νεροΰ.
γ κ ιμ π ρ ίτ ια = σπίρτα.
γιδβώ νου — ιδρώνω. ’Έκφρασ.
μεταφορικώς: «Δέ γιδρών’(ει) μένα
του φτί μ’ πού τέτοια» = δεν πο·
λυσκοτίζομαι.
γ ιέ σ (ι)κ ο ν ς — ακανθόχοιρος.
γκ ο ν ν τρ ο ν λ ’( ι) = πυθάρι.1
1. Γκουντούλσι τού φτσούδ’(ι).
τσιατσιάνσι τού ματσοΰδ’(ι).

γκ ά τξιο υ ς — γάιδαρος. (’Έκφρ.:
Άνάθιμά τουν, γκάτζιους ξιπατουμένους = γυναικεία ύβρις, προς α
ναιδή άνδρα.
γ ίσ κ ιο ν ζ ή ν ίο κ ιο υ ζ = σκιά.
γ ίσ κ ιο υ μ α = φάντασμα- (’Έ κφ.:
Τούν πάτσι τού γίσκιουμα. (Δεισι
δαιμονία) = ήσθένησε μυστηριωδώς.
γ κ ιρ έ ν ’( ι ) = γλυφό νερό. ’Έκ
φρασ. : Αυτό τού καρπούζ’(ι), είνι
γκιρέν’(ι) μαναχό = είναι εντελώς
αγλύκαντο.
γ κ ο υ η ο ύ ζ '(ι) — δοχείο πήλινο
πού έπιναν κρασί.
γ ε ιρ ο υ σ ίν ’( η ) — υγεία. ’Έκφρ.
παροιμιώδης: Γειρουσίν’(η), βασιλουσίν’(η)=ή υγεία είναι βασιλεία.
γκο υ λιά κ ο ντονς — άνευ ουράς,
κολοβός.
γκ ο νλό κ να = καρποί τής άγριας
ροδής, ήτοι αί ώοθήκαι, αϊτινες
κατά την ώρίμανσίν των τό φθινόπωρον γίνονται κατέρυθροι, τρωγώμεναι από τά τσομπανόπουλα,
αλλά καί από τούς μαθητάς τοΰ
σχολείου κατά τάς έκδρομάς εδώ
στο Σουφλί.
γι&λλους, γι&λλ ’( η ) = ό άλλος,
ή άλλη.
γ ιά τς = νά τος. ’Έκφρ.: Πουν’
τς ; Γιά τς = Ποϋ είναι τος ; Νά
’τος.
γκρούντα = εύμέγεθες τεμάχιον.
’Έκφρασ.: Μ άνα! δώσι μ’ μιά
γκρούντα τυρί !
γ κ ιβ ρ ιν τ ίξ ο ν = ψήνω τι εις σημεΐον νά ροδοκοκκινήση. "Έκφρ. :
Γκιβρέτ’(ι) κ’(οι) λουκμάδις = ρο
δοκόκκινοι λουκουμάδες.
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γ κ ιμ η έ ρ τζμ α = ψόφησμα.
για μ ο ύ κ -κ ο υ = ελαττωματικό.
Έ κ φ ρ .: Γιάμ’κ-κου καρπούζ’(ι).
Λ.
Διέτι = ΐδετε. (ΓΙροφ. δγιέτι).
Δ ιμ ό τ(ι)κ ο ν = Διδυμότειχον.
δ α α κ έλια = βήματα.
Ε
"Εκα — στάσου. (Έκφρ. Έ κα
ρέ ! νά πιράσου — στάσου νά πε
ράσω !)
Ζ
Ζ ιά η κ ο υ ς ή £ιά.πκα=βάτραχος.
ζ ιά μ π λ ια κ α ς = βάτραχος. 'Υποκορ. ζιαμπλιακούδ’(ι).
ζο υ μ = μου. Γραμμ. φαινόμ. άναγραμμ]σμού. ”Εκφρ.: Μ η ο νμ π ά ς ονμ = προφ. μπουμπάζουμ=
μπαμπάς μου. (”Ιδε γραμμ]κήν μας).
ζά π αρους = ι'ίόρυβος, φασαρία.
Έ κφρ ·: Ζάπαρους νά γίνιτη=φασαρία νά γίνεται.
ζά κ α το ν = πράγμά τι.
ζ ο υ μ π λ ά κ ια = καρπός αναρρι
χητικού φυτού (είδος κισσού), τού
οποίου τό εσωτερικόν (γλυκώδεις
πτυχάς), βάζουν τά παιδιά στη μα
στίχα των διά νά γίνη ελαστική.
ξ μ ϊ = ζουμί, ζωμός, χυμός. Έκφρασ. παροιμ. : Σιαπού κάουρας,
κί σιαπού τού ζμίτ’ ! = πού τό κα
βούρι κα'ι πού τό ζουμί του.
ζα μ άρα = γκάιντα, άσκαυλος,
μεταφορ. = κοιλία εγκύου. (Έκφρ. : Φοΰσκουσι θάματ’(ι)ζα μάρα
τς ! = Φαίνεται, πώς είναι έγκυος
αυτή !
β
Θ αμάξου =θαυμάζω. (Άόρ· θά
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μαζα). ”Εκφρ : ”Ακσι ρέ κάτ’(ι)
γιά νά θαμάξ’ς = ακούσε κάτι νά
θαυμάσης.
ϋ·ά ή ϋ·άν = ωσάν. ’Έκφρ.: Τί
στέκιση αυτού ρέ, θά ντρέκ’(ι) ;=
Τί στέκεσαι ακίνητος, ως στύλος ;
ϋ'άμ ατ’( ι) = ϊσως.
Θ ανάηα’ς = ’Αθανάσιος. (’Ανα
γραμματισμός).
I
Ί κ λ έ κ ’( ι) = κλείδωσις οστών.
’Έ κφρ.: “Αμα μάστουρς ! βρίσκειν
τού ικλέκ’( ι) !
Κ
Κ αβ ραντώ = αρπάζω. (Άόρ.
καβράτσα). "Εκφρ.: "Αχ ! πώς μι
καβράτσι μέσ’(η) = πώς με πόνε
σαν τά ίσχύα. Καβράντα του ρέ,
κί θέβγα = άρπαξέ το καί φύγε.
κ ο υ ρτσ ο ύ δ ’( ι) = κοριτσάκι.
κ φ α τζο ν δ ’( ι) = κουβαδάκι.
κφ άς = κουβάς.
κφ ός = κουφός, κ φ ή = κουφή.
κ α λ π α ζα ν ο ύ δ α = πιατέλλα ξύ
λινη σκαλιστή ή πήλινη ή ιιετάλλινη.
κ άκου=κυρία ηλικιωμένη, θεία.
κ ο υ κ ο ν ν ίτ σ ια = φασόλια ξηρά.
κ ά δ ρον = φωτογραφία.
κ α ϊν ή ς = κουνιάδος.
καλή μ’=άρραβωνιαστικιά μου,
γενικώς φίλη, άγαπητικιά μου.
κ ο υ η α ρ ντώ = κόβω, άπελευθερούμαι. ’Έκφρ. 1) Κόσια ρέ ! τού
γκατζιόλ’(ι), κουπάρτσι=τρέξε βρέ,
2) Κουπάρτσι τού γκζάν’(ι)= έγεννήθη, άπεβλήθη.
κ ό σ ια = τρέχα (προστακτ.).
κόααα = πλεξούδα γυναικείων
μαλλιών.
14
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κόαα = κοπίδι χόρτου μετά μακράς λαβής.
κ α τα ικ ά ρ ’ς == γιδοβοσκός.
κ ό χ ’( η ) = γωνία. Έκφρ. : Συ
νά κάτσ’ς στην κώχ’(η) = εσύ νά
καθήσης στη γωνία.
κό#αρους=;μικρόν τι εξόγκωμα.
κρ α νά δ ις = οί συναθροίζοντας
κράνα. Μεταφορ. Οί Σουφλιώτες
τοΰ πάνω μαχαλά, ώς ορεινοί.
κράνα = καρποί ερυθροί έπιμήκεις μέ κουκούτσι, ως τά κεράσια,
άπαντώμενοι εις πολύ όρεινάς καί
δασώδεις τοποθεσίαςκ α ρ α κ α τσέλη δ ες = οί κάτοικοι
τοΰ πάνω μαχαλά Σουφλίου, εκ
τοΰ «καρακατσιάνηδες».
κ ο ύ χ τιο υ = παντέρημος τις, τι
ποτένιος. Έκφρ. : ’Ά ! ρέκούχτιου!
κ · -το ιο υς = Κίτσιος, έπώνυμον
παλαιάς εν Σουφλίφ οικογένειας, εξ
Ηπείρου καταγόμενης.
κ α ο ύ ν ’( ι) = πεπόνι.
κ -τ λ 'κ ’ ( ι) = σπάνις είδους τί
νος. Έκφρ. : Κ-τλ'-κ-κ’(ι) χρουνιά!
=ετος σιτοδείας.
κακανάρ α — κρανίον, κεφαλή.
κ α υ κ ί — φλυτζάνι καφέ.
κ α ύ κ α = φλυτζάνα τσαϊούκ α ύκ α λο υ = όστρακον χελώνης.
κ ά χ τρ ις = τσούχτρες, είδος μυρμήκων.
κ μ ά ρ ’( ι) = κουμάρι, κανάτα,
κούτιλι (ούδ. τού) = κεφάλι,
κάνας ή κ ά γκ α νένα ς, κ ά γκα μ ιά , κάνα=ούδείς, ούδεμία, ούδέν.
κ ά λ η ’ς = τεμπέλης.
κ α λ π α ζ ά ν ’ς = τεμπέλης. ’Έκφρ.
"Εναν κηρό κι’ ένα ζαμάν’(ι), πάντριβαν τούν καλπαζάν’(η), μέσ’

στού τρύπιου τού καζάν’(ι).
κ α λ π α ζ α ν ε ύ ο υ μ η = τεμπελιάζω.
κ λ ο υ νά ρ ια = βέργες μουρηάς,
μετά τήν άφαίρεσιν τών φύλλων
διά τά κουκούλια, συσκευαζόμενες
κατά δεμάτια καί πωλούμενα προς
1 δρχ. τό ένα.
κ α ρ α λ α ντίζω = υπολογίζω,
κ ό σ ια γμ α — τρέξιμο.
χ ο υ π ά ϊ (ούδ. τού)— κυνηγετικός
κύων.
κ ιλ έ κ ια — άπομεινάρια. ’Έκφρ.:
Άνάθιμα τά κιλέκια σας !
κ ό π τσ ’( ι) = κουμπί,
κ -ϊν τ ίζ ο υ = λιανίζω κιμά- Μη
υπαρχόντων μηχανών τον κιμά ελιάνιζαν εις ενα τεμάχιον ξύλου
δρυός μέ ένα «μπαλτατζούδ’(ι)».
κ - ϊν τ ίζ ο υ = λυπούμαι τινά διά
τήν κατάντια του.
κ -ζ -ν τ ίζ ο υ = ζεσταίνομαι- Έ κφρασ. : Τά φύλλα κ’ζτσαν ντίμπιντιουζ = Τά φύλλα έζεστάθησαν εν
τελώς, άνατ|ιαν.
«ά ϊρ = έπ ί τέλους. ’Έκφρ.: "Ηρθις κάϊρ ! = ήλθες επί τέλους I
κ ο υ κ ο υ νιά ζ ω = κάθομαι μέ λυγισμένα τά γόνατσ, εις ήμιγονάτιον
(στάσις συνήθης γυναικών). Ή λέξις συμπεραίνω δτι έγινε από τήν
τοιαύτην τού πτηνού « κ ο ύ κ ο ν ν ιά ο υ ς » , πού σημαίνει κουκουβά
για, ήτις όταν ΐσταται ακίνητος,
φαίνεται νά κουκουνιάζη, ως νά
έχη λυγισμένα τά γόνατα.
κ ο υκ ο ύδ ’( ι ) = σπυρί. Μεταφ. α
νυπόφορος. ’Έκφρ. : ΓΙουλύ κουκούδ’ (ι) μάς γίνκις, ά ! = πολύ α
νυπόφορος μάς έγινες δά !
κ α ρ α μ ά ν ια = αχλάδια.

ΑΑΟΠΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ

κ α τσ ιο υ ρ μ ά ς= το άθελήτως συλλαμβανόμενον βρέφος. Έκφρ. :
Μ πά! κι οίλλου γκζάν’(ι) έχτιν ;
Γ ιά-γιά, εΐνη κατσιουρμάς !
καταιαρου μένους =ό ίστάμενος
ή περίπατων μέ τούς πόδας έν διαστάσει. Κυρίως ή λέξις αποδίδεται
εις κακής διαγωγής γυναίκα. Έκφρασ.: Άνάθιμα τήν κατσιαρουμέν’ τς ! = Τήν παληομεταχειρισμένη !
κ α τσιαρώ νου -ουμη =(ρήμα).
κ α ϊκ ιώ ν ο ν — θυμώνω, μένω δυ
σάρεστη μένος.
*αλενρα=ύποδήματα γυναικεία
τοΰ παλαιού καιρού.
κ ό ντζια = π ά νινα υποδήματα τοΰ
παλαιού καιρού (δρα τί φορούσαν
οί παληές Σουφλιώτισσες).
κ α υ τ ό ν '(ι)—φόρεμα γυναικείο.

Λ
Λ ια β ίδ α =κουτα'λι φαγητού (λαβίς).
λφ ά ζου= σιω π ώ . Έ κφρ.: ”Αντι
ρέ λούφαζι σΰ, νά μη...!.
λάκρους = τράχηλος.
λ α η τ α ίκ ια = παντούφλες.
λ α γ γ ίτις = πίττες από σκέτο
ζυμάρι,ψηνόμενες εις ειδικόν σκεύος,
τό «σάτσ’(ι)» κατά τήν εορτήν τών
«40 Μαρτύρων».
λ ο υ κ μ ά τα ια = λουκουμάδες.
λ ό ζια τα = σκουπίδια. "Έκφρ.:
Τί κάμ’ς ρέ ; "Αφ’ς τα, άφ’ς τα !
Ρουκώθκι ένα λόζιατου στού μάτι
μ’ κι δέ μπουρώ νά διώ.
λα λή μ α το υ — κλαρίνο.
λαλη τάς = όργανοπαίκτης.
Λ ίταιους = Χρήστος. Έκφρ. :
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Τί κάμ’ς ρέ Λίτσιου !
Α άμπης — Χαραλάμπης.
Αάμ«ον=Λαμπρινή. (Όνόματα
άπαντώμενα έν Ή πείρφ, οθεν ή
καταγωγή πολλών έν Σουφλίφ οι
κογενειών.
Μ
Μ αλή = μάνα, μητέρα. (Έ κφρασ. : Κόσια μαλήηη=τρέχα μη
τέρα).
μ π ο ύ λ ιο υ — αδελφή, φίλη α
δελφική, μεγαλυτέρα τήν ηλικίαν.
μ π ά ν τ η ς = αδελφός. (Προφ. Ba<iis).
μ π ά φ κ ις — θαλάσσια ό'στρακα
γενικώς.
M '-n-κς = Μοκαΐκης (ό'νομα έπίθετον).
Μ όκονς = Μόσχος (δ'ν. κύριον).
μ π α χ τσ ιο ύ δ ’( ι) = κηπάριον.
μ η α α ια ρ ν τ ώ = έπιτυγχάνω·
μ π α α ιά ρ τ ζ μ α =έπιτυχία. (Σημ.
Ή λέξις λαμβάνεται καί μέ αρνη
τικήν σημασίαν. Π. χ. "Αμα τά
μπασιάρτσι, ά ! = Τήν έ'παθε ά
σχημα.
μόλο. = μεγάλη πέτρα.
μ ό λ ια = πετραδάκια.
μαρ μάγκα λους = μεγάλη άράχνη ή μέγα τι έ'ντομον. (Έ κφρ. :
Τούν πουρπάτσι μαρμάγκαλους =
Πέρασε μαρμάγκα και τοΰ έ'πρησε
τό χέρι, πόδι κλπ.).
μ ο υρή = έπίκλησις αντί «καλέ».
μ π όντους — κεντρί μελίσσης,
σφήκας. Μεταφ.= ό αυστηρός καί
βλοσυρός τύπος ανθρώπου.
μηασι& κους = γαμβρός έπ’ α
δελφή.
μ α τσ ιό λα = ξυλοδαρμός. (”Εκ-
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φρ.: ’Έχ’ς νά φας ματσιόλα=έχεις
νά φάγης ξύλο !).
μ αρτσό μ ηλους = νερόμυλος είς
“Εβρον ποταμόν.
μ ά τα ο υ ς = γάτος, μ α τ α ϊ= γατί.
μ α ζσο ύδ ’(ι)= γ α τά χ ι.
μ α α τρ α η ά ς = κύπελο νεροϋ.
μ π α μ π ο υ ρ ’( ι) = κανάτα νεροΰ.
μ η ο υ λ ν τ ο υ ρ τ ζ ίν ια = ορτύκια.
μ ο νλ ο νγ ώ — ομολογώ, φανερώ

νω τι.
μ η ιμ η έ τ α ς (και ρ ιμ π έτα ς)= ρ έμπελος τΰπος, μάγκας. (Έκφρ. συ
νήθης των νεαρών κοριτσιών : ’Ά !
βρε, ’θαμά τού μπιμπέτας = ύβριστικώς).
μ η ο υ μ η ν ώ =χτυπώ δυνατά κά
ποιον. Έ κφρ.: 1) Θά σι μπουμπνίσου καμμία ά ! 2) Μπουμπούνξτουν ρέ μια γρουθά ! (γροθιά).
μ ιχ ιο ύ ρ ’( ι) = σφραγίδα δημο
σίας ’Αρχής. ”Εκφρ. : Τί νά τούν
κάμου απ’ δχ’(ει) τον μιχιούρ’(ι),
όξαμ ! ! ! = Τί να τον κάνω πού
είναι στα πράγματα ! είδ’ άλλως !).
μ ούσμ ουλα = είδος δαμασκηνών
άγριας δαμασκηνεας.
μ ο υ σ μ ο υ λ ά δ ις= ο Ι κάτοικοι τού
χωρίου Κορνοφωλέα Σουφλίου (είρωνικώς)
μ ο ν ο (ι) μ ο ύ λα =καρπός τής μεσπιλέας, εμβολιαζόμενη εις ύποκ.
κυδωνέας. (Προφ. mouchmoula).
”Εκφρ. : Θά μα τ’ τώφαϊς τον
μοΰσ(ι)μουλου = μοϋ φαίνεται πώς
παραήπιες, έμέθυσες.
μίΐιτ£μόνους=μεθυσμένος.
μ η ο υ λ α σ τ ώ — αρχίζω εργασίαν
τινά.
μπουχτσι& ς = δέμα §ξ υφάσμα

τος πλήρες (Ύποκορ· μπουχτσιούδ’(ι). Μεταφ. = γυναίκα κοντή με
μεγάλη περιφέρεια. ’Έκφρ. : Διέταντι μουρή ! Θά μπουχτσιάς γίνκι ! = Ίδήτε την πόσον έπάχυνε,
έγινε δέμα.
μ η ο υ λ α σ τώ κα'ι μ η ο υ λ α σ τ ίζ ω
= αρχίζω μίαν εργασίαν, μεταφορ.
=δέρνω, (άόρ. μπουλάστσα). Έ κφρ. : Θά σί μπουλασίσου ά !=·Θά
σ’ αρχίσω στο ξύλο !
μ ο υ λ ο υ μ ο υ τώ = ψ ιθυρ ίζω λόγια
ακαθόριστα. ’Έκφρ. : Τί μουλουμουτας ρέ αυτού ; — Τούτο συνε
πάγεται αφορμήν παρεξηγήσεων καί
διαπληκτισμών, συνήθως.
μ π ο υ ν ό β α ς —βλάκας (καί μ η ο υ νά κ ’ς). ’Έκφρ. : ’Ά ! ρέ μπουνόβα!
Ά πτάλ’(η).
μ α τσ ια λ ώ — μασώ.
μ α τσ ιά λ α μ α (ούδ. τού) —τό μάσημα.
μ η ά τ σ α — εχρεωκόπησα, αδυ
νατώ νά φέρω εις πέρας μίαν ερ
γασίαν. ’Έκφρ : Πάει ! Τώραμπάτσαμι μεΐς ! = έγηράσαμε.
μ π β ά λ ’( ι) = β ουβάλι (μπβάλ’(ι)).
μ π β ο υ β α λ ο π έ τ σ ’ ( ι) = βουβαλόδερμα.
μούρα = μωρέα, μουριά.
μ ο ϋρα =■ καρποί μωρέας.
μ π ο υ ρ μ η λ ίϋ 'ρ ις =φουσκαλίδες,
πομφόλυγες, λόγια τού άέρος. Έκφρασ. : Χμ ! Μπουρμπλίθρις μάς
λιές !
μ π α λ έ τα = μαχαίρι μεγάλο διά
το κόψιμο τών μωρεοφύλλων, δταν
οΐ μεταξοσκώληκες είναι πολύ μι
κροί.
μ π ιν έ λ ’( ι) — πηρούνι.

ΛΑΟ ΓΡ ΑΦ ΊΑ Σ ΟΥΦΛΙ ΟΥ

Μ ο υλιώ = Μαρία (δν. κυρ.).
μ η Χούντα = κάμπια.
μ η λά νις = κολιέ, περιδέραιον,

τά επί τοΰ προσώπου τής έγκΰου
γυναικός σχηματιζόμενα σημεία.
μηόρτα’( ι) = χρέος, οφειλή.
μ ο υνία τια = χάνδρες.
μπιρντές — 1) κουρτίνα, 2) αι
δώς, Β) αμφιβληστροειδής χιτών
οφθαλμού. ’Έκφρ. : Πάρθκι κάϊρ
μπιρντές άπου τηαύτήναν = έφυγε
πλέον ή αιδώς από την νέαν αυτήν,
ήτοι έξώκειλε.
μ π ιλ ιρ ν τίζ ο ν = διακρίνω.
μ α ρ α φ έτ’( ι) = 1) πράγμα τι, 2)
τρόπος τις ένεργείας, μυστικό τής
δουλειάς (μεταφ.) ανδρικόν μόριον.
ματσϊ = γατάκι (πληθ.) ματσιά.
μ π ο νλγκο νρ’ ( ι) =σπασμένο σι
τάρι χρησιμοποιοΰμενον αντί γιά
ρΰζι. (Όρα περιγραφήν εις κεφ. :
Φαγητά Σουφλίου).
Μ η τλιά κ ’ς = Δημητράκης (όνο
μα κύριον).
Μ άτιους= 'Σ τ αμάτιος (δν. κυρ.).
Λίατά«’ς=(υποκ ) Σταματάκης.
Μ άτια = Σταματία.
μάτχια = οφθαλμοί.
ματάς = κλαδευτήρι γιά τό κό
ψιμο τών μωρεοδένδρων.
μπονλγκαρ'ι = μανδολίνο.
μαμή = μαία.
μ π α γ -ρ -ντίζο υ =κλαίω γοερώς.
"Έκφρ. : Δεν άκοΰς μουρή ; Του
γκζάν’(ι), μπάγρτσι κλαίουντας !
μ π ο υ ο ια ντίδ ή μ π ο υ σ ια ν τίζ ο υ
=ξεβιδώνω, άπελευθερώ χώρον τινα, ανακουφίζομαι.
μ π ό α(ι)κος — άδειος τόπος, ά
μυαλος άνθρωπος (καί μ π ο να ια ν -
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τζμένονς) — ξεβιδωμένος.
μ π ά ρ ιμ = τουλάχιστον.
μ έρ ι = εάν πως.
μ π ο υ μ π λ ιά τ σ (ι)κ α = τ ο έντομον

βρωμούσα.
ΛΓ
Ν ταής = θείος, ρωμαλέος, φιλόνικος,
ν τ ιο ύ ν τ ιο υ ς = θείος,
μεγάλος
τήν ηλικίαν.
ν ο υντά ς — δωμάτιον, αίθουσα,
(ύποκ.) νουντατζουδ’(ι).
ν τα λ ν τ ώ = μπαίνω μέσα στο νε
ρό ή στή λάσπη ή γενικώς μέσα.
”Εκφρ. : Ντάλτσι ντε θά μπουρής.
ντ α λ -ν τρ -μ ά ς =κατ αβολάς.
ντο υλα μ ά ς = είδος γιλέκου, μέ
ρος παλαιάς ενδυμασίας Σουφλιωτών, (ύποκ.) ντουλαματζουδ’(ι).
ν το υ β λ έ κ ’( ι) = πεπόνι.
ν ά τ ’ς ή γ ιά τ ’ ς = ν ά ’τος (δεικτ·
άντων.).
ν τ ο υ ζ ν τ ίζ ο υ — συγυρίζω.
ν τ ο ύ ζ (ι) κ ο υ ς —ίσιος, ευθύς (με
ταφ.) φρόνιμος. “Εκφρ. : 1) "Αμα
ντουζί^κ’ίη), στράτα ά ! 2) ”Α 1
σύ είση ντοΰζ(ι)κου πηδουδ’(ι) =
φρόνιμο παιδάκι (είρωνικώς).
ν τ ίμ π ιν τ ιο υ ζ — δλως διόλου,
καθ’ ολοκληρίαν.
ν το υ α ιο υ ν τίζ ο ν = είμαι αναπο
φάσιστος διά τινα πράξιν.
Ν ιά η σ’ς ^ Α ϋ α ν ά σ ιο ς (δν. κυρ.).
Έ κφρ. : Τί κάμ’ς ρέ Νιάσ’(η) ;
ν τ ιο υ ν τ ιο ν κ α — σφυρίκτρα. ’Έκφρασ.: Ντιουντιούκ τούν πααίν’(ει)
αμα = έχει άκατάσχετον διάρροιαν.
ντά μ κ α = λερωματιά, στίγμα.
νταμκάς=παίγνιον παλαιόν παιζόμενον στά νυχτέρια. "Ιδε περί-

214

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-^ΜΠΑΜΠιΑΛΙΤΗ

γραφήν «Παιδιαί Σουφλίου».
Β
ξ ι ά φ ’ ( ι) = κομπόστα από δα
μάσκηνα ή από αγουρίδες σταφυλών. (Όρα Περιγρ. «Φαγητά Σου
φλίου»).
ξ ια ρ ίζ ο υ = εκδιώκω, εξορίζω.
Έκφρ. : Τούν ξιάρσαν θάματ’(ι) !
= φαίνεται πώς τον έδιωξαν.
ξώ π ο υ το υ ς = εξωτερικός θόρυ
βος. (Σημ. αλησμόνητος θά μείνη
δ πάππος Αάμπης Σουλιώτης, πάππος τής συζΰγου μου, ώς χρήσιμοποιων συχνά τάς λέξεις : «Ρόπουτους—ξώπουτους». Γ ι’ αυτό αντί
άλλου χαιρετισμού τού έφώναζαν :
«Ρόπουτους» καί αυτός άπήντα :
«Ξώπουτους».
ξ'κ ·κ ο υ = έλλειπές τι είδος, λει
ψό. "Εκφρ. : Ξ'κ’(ι) νά σ’ γέν’(η)
= μήν απόκτησης ποτέ (άρά).
ξικ α χ τώ = έκοκκίζω αραβόσι
τον. (Βλέπε χρόνους ρημ· εις Γραμμ.
ίδιωμ]σμών).
ξ ια φ ρ ίζ ο υ — εξάγω τούς άφρούς
βράζοντος φαγητού ή γλυκού (μεταφ.) κλέπτω. Έ κ φ ρ .: Τά ξιάφρισι ούλα = τα κατέκλεψε.
ξιουρ& ώ νου = έξορθώνω, κρη
μνίζω, προξενώ βλάβην εις τινα,
(άόρ.) ξιώρθουσα. "Εκφρ. : Πουγάλια βρε γκραντήλα. Δεν κτάειζ’ς
κάμποσου τού ξιώρθουσις τού
γκζάν’(ι) ντίμπιντιουζ ! = Σιγά βρε
κρεμανταλά, δεν βλέπεις λιγάκι. Το
έκανες χάλια τό παιδί όλως διόλου !
ξλ ώ ν ο ν = ξυλώνω, π.χ· την κάλ
τσα.
ξλ ώ ν ο υ μ η = αναχωρώ θέλοντας

καί μή· "Εκφρ. : ’Ά ϊντι ρέ, ξλώνουσαν άπ’ έδου = φύγε άπ’ εδώ.
ξίστρους = οικιακόν άντικείμενον διά τό ξύσιμο τής σκάφης μετά
τό ζύμωμα.
ξιμπλαντάνου=α.τι\μίλτ\ττ\{άρσ.
καί θηλ.)· Έ κφρ.: Π’ άνάθιμα την
ξιμπλαντάνου τ’ς !
ξικ ό λ ο ν μ α — παληόπαιδο.
Ο
Ο νλ ιά ν ’( ι) = μικρό παιδάκι,
(πληθ.) ούλιάνια. ’Έκφρ. : ”Α ! ρέ
ούλιάν’(ι) !
ό'ροι = ώρισε, ορίστε ; =άπάντησις εις πρόσκλησιν προφορικήν
υπό τίνος.
ο ύ μ π λ ιές = ίχνη διαβάσεως αν
θρώπου, ζώου ή πτηνού (εκ τού
«οπλή». Έκφρ. : Πήρι τς ούμπλιές
κί βρήκε τού λαγό στού γιατάκ’(ι).
II
π έ γ κ α — τ ζ ίύ α , σημάδι μελάνης.
π έ γ κ ις ή ν τα μ κ ά ς = παίγνιον

παιζόμενον στά νυχτέρια.
π ά η π ο υ ς = παποΰς.
π κ ά μ α ο υ — υποκάμισο άνδρ.—
γυναικ. ’Έ κφρ.: δι’ εκείνους πού
λείπουν καιρό άπ’ τό σπίτι τους=
Πήγι ν’ άλάξ’(η) πκάμσου ! = Νά
χαρή τή γυναίκα του.
πατλακώ = χτνπ ώ δυνατά (ένεργητ.). ’Έκφρ. : Πατλάκσι τουν ρέ
μία ! — Δός του ρέ μία !
π α τ λάκα μ α = έκπυρσοκρότησις.
’Έκφρ. : Πατλάκσι τού τφέκ’(ι),
μαναχό τ’.
π α τ λ α κ ο ύ φ ’( ι ) = χάρτινο παι
δικό παίγνιον, κατασκευαζόμενον
διά διπλοτικής καί δπερ έκπνασσό-

ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΑ Σ ΟΥΦΛΙ ΟΥ

μενον διά τής χειρός έκδιπλούται
παράγον ισχυρόν κρότον = κροτάλιον.
π α τλ α τζιά ν ια =μελιτζάνες.Έκφρασ. : «Πατλατζιάνια, ντουμάτκ:,
πιπέρια !», (φωνάζει ό λαχανοπώλης 6 «Δημόνδς» και σήμερα α
κόμη).
π α τλά κ ις — έ'δεσμα προσφερόμενον στα νυχτέρια, έξαιρετικώς άρέσον στα παιδιά. Γίνεται από ει
δικήν ποικιλίαν αραβοσίτου όνομαζομένην «Τσιαρκέζικα», καβουρντιζομένου στο ντουλάπι τοϋ καφέ ή
πάνω στη χόβολη ή κυρίως σε ειδι
κόν σκεύος πού λέγεται «γκιβγκίρ’».
π ο ν ρ φ λίζο υ = εκ τινάσσω τό περιεχόμενον τοϋ στόματος από νερό
ή φαγητό, μετά από έξαφνικόν γέ
λωτα.
πουρτοαλώ = πιτσιλίζω (ούσ·)
πουρτσάλσμα. Έκφρ.·. Θά σι πουρ
τσαλίσου ά !
π ρ ο υ β ο υ δ ώ — (προευοδώ) απο
στέλλω. ’Έκφρ. : Προυβόδς τουν
χηριτήματα κι άπού τη μένα.
πνα κ όκουλους — πιατοθήκη.
π η δ ο ύ δ ’( ι) = παιδάκι.
π ρ ο νφ λις = βραστά ξερά καλαμ
πόκια προσφερόμενα στά νυχτέρια,
μέ λίγη ζάχαρι, έν εΐδει γλυκί
σματος.
π α τ ε ια ς = κεφαλή ζώου ή αν
θρώπου.
π α τ α ιο ύ δ ’( ι) = αποτσίγαρο, κεφαλάκι.
π α π τ θ ο ν δ ’( ι) = παπουτσάκι.
η λ ϊ — πουλί.
π λ ο ύ δ ’( ι) = πουλάκι (μεταφ.),
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παιδικόν μόριον (έ'κφρασις, πού ελέγετο στά παιδάκια : «Ρέ σΰ ! γώ
λέου δέν έ'χς πλουδ’(ι)». «Έ χου !».
«Δεν έ'χς.». «Νά π’ δέν έ'χου!»)·
π ιπ ιτ ίκ ις = π α σ α τ έ μ π ο (λέξ.πεπ.).
π η δ ϊ — παιδί.
π σ (ι)κ έ φ α λ ο ν (ούδ.τού)= προσ
κέφαλο.
π ο υ το ύ ρ ’( ι) = παντελόνι, είδος
βράκας.
π έχ σια χα ς = νυχτερίδα (πληθ.).
πιτσιαπεοί=νυχτερίδες.
π ιρ ό ν ’( ι) = τ ο πηρούνι (περόνη).
π ιρ τ σ ιά = κτένισμα ανδρικών
μαλλιών προς τά άνω ή πλαγίως.
π α π ο ύ τ ο ( ι) = υπόδημα.
π ο υ γ ά λ ια — (από αγάλια) σιγά.
’Έ κφρ.: Πουγάλια - πουγάλια.
Π ατιάχ ς = Παναγιώτης (όνομα
κυρ.) Παναϊώτς ή Πουνιώτς=Παναγιώτης.
Π ακάλς = Πασχάλης (ύποκορ.)
ΓΙακαλιουης.
π ο υ ν ’ τς = ποϋ είναι τος ; Έ κφρασ. : «Ποΰν’ τς ρέ ;». «Γιάτς
ρέ !».
π ο ΰ λ ’ ( ι ) (τού)=γραμματόσημο.
π λ ια τ σ ( ι)κ ώ ν ο υ =
συνθλίβω,
(άόρ.) πλιάτσ(ι)κουσα, (όνομα ούδ.)
πλιάτσ(ι)κουμα.
π α α π α τε ύ ο υ = ψηλαφώ, χαϊ
δεύω, ψάχνω, (δν. ούδ.) τού πασπάτημα = τό χάϊδεμα, τό ψάξιμο.
’Έκφρ. : Τί πασπατεύς ρέ αύτοΰ ;
= Διατί ψάχνεις;
π ά τα α — 1) πάτησα, 2) χαστού
κι, 3) φύλλον φραγκοσυκής.
π υ ρ ο υ μ ά χ ο υ ς = τά εντός τού
τζακιού καί εις τά άκρα, δεξ. καί
αριστερά πεζουλάκια (=ό μαχόμε-
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νος την πυράν).
π α ρ α τιά = τό προ τού τζακιού
μέρος (=παρ’ εστίαν). (Σ η μ. Εί
μαι βέβαιος οτι αι λέξεις: πυρουμάχους παρστιά, απ' κάτιου κλπ.,
παρέμειναν είς τό στόμα τοΰ λαού
εκ παραδόσεως, από τήν άρχαίαν ε
ποχήν εις τήν'Βυζαντινήν καί από
ταΰτης εις τήν Νεοελληνικήν).
π ν ά κ ’(ι)= π ιν ά χ ιο ν , πιάτο.
π α λ η ό τα ιο υ λ ο υς — παλαιόν πά
πλωμα.
π α α ίν ο ν — πηγαίνω.
π ιο ( ι) μ α ν ε ύ ο υ = μ ε τ ανοώ (άόρ·)
πισ(ι)μάνιψα.
π ισ ( ι) μ α ν λ ' κ ( ι_)=τίμημα διδόμενον επί τή μεταμελεία συμφωνηθείσης πωλήσεως ζώου ή αντικει
μένου τινός, οικίας κλπ.
Π ουτιόλς— ’ Απόστολος (ύποκ.).
Π ο ντιο νλ ο νη ς — Άποστολάκης.
ΧΓο«νίώτς=Παναγιώτης.
Π ο υ νιώ το υ = Παναγιώτα.
Π ονλτώνς=Υ\ ολυχρόνης.
ίτά«ϊ»ς= πιέτες γυν. φορέματος.
η ο ύ λ ις =έπίχρυσοι στιλπνοί κυκλίσκοι, ραπτόμενοι είς τάς παρυφάς γυναικείων φορεμάτων, ιδίως
παρ’ Ή πείρφ καί παλ. Σουφλίψ.
I»
Ρ ο υ θ ( ι) ν ίτ α ια = πρόχειρο φα
γητό μέ σβολωτό αλεύρι, πολύ σύνηθες στις πτωχές γεωργικές οικο
γένειες είς Σουφλίον καί τήν επαρ
χίαν.
ρ ο ν η ο υ τ φ = κτυπώ τήν θύραν
ή απλώς δημιουργώ θόρυβόν τινα
(άόρ.) ρουπότσα, (ό'ν. ούσ.) ρόπουτους. “Εκφρ. : Σώπατι γιά ! Ρό-

πουτους άκούϊτη !
ρονσόλ ’( ι )= β ν σ ινάδα.
’βέ σύ = μωρέ σν ! (επίκληση).
ρ α μ ά ’&α = αρμάθα (άναγραμμ.).
ρουκ ώ νο ν (ρ. ένεργ.) = βάζω
μέσαβ ουκώ νονμ η (ρ. μεταβ.) = εισ
χωρώ, παρεμβαίνω- Έκφρ. : Τί
ρουκώνιση ρέ σύ ; = Διατί παρ
εμβαίνεις είς ξένα ζητήματα ;
‘ρ ο υμ π ώ νο ν = βάζω μέσα, υπ
εξαιρώ.
β ο υ α μ π ό τ ’(ι,) ~ άτέχνως κατα
σκευασμένο φαγητό, νεροπλύδι.
X
Σ ια η σ ά Ι ς — ο αργοκίνητος τύ
πος ανθρώπου, νωθρός.
σ ια π α ια λ ε ύ ο ν μ η = κάμνω μίαν
εργασίαν μέ βραδΰτατον ρυθμόν
καί ημιτελή.
α ιά μ -ν το ν ν τ ο ν = μωρέα ειδικής
ποικιλίας παράγουσα γλυκυτάτους
καρπούς· Αΰτη είναι ακατάλληλος
διά τήν εκτροφήν κουκουλίων.—
(Σιάμ-ντοϋ-ντοϋ) = έκ Σιάμ.
σ ά τ σ ’ζ ι) — σκεύος οικιακόν κυ
κλικόν μέ επίπεδον επιφάνειαν, λα
ξευτόν έκ λίθου καί έχον διάμε
σον 0,35 μ. Πάνω σ’ αυτό -ψήνον
ται οί λαγγίτες. (”Ιδε Φαγητά Σουφλίου).
α (υ )κ λ Ι = σκυλί (άναγραμμ.).
’Έκφρ. : Ούσ(ι)τ’(ι) ! σ(υ)κλί τ’
Παπαντών’(η)· (’Ονομαστό παρέμεινε τό δαγκανιάρικο σκυλί τοΰ
ΙΙαπα-Άντώνη).
σ ( ι) κ λ ίδ ’( ι ) =σκελίδα σκόρδου.
σ α -κ ν -ν τίζ ο ν = αποφεύγω νά
πλησιάσω.

Λ α ο γ ρ α φ ικ α ΣΟΥΦΛΙΟΥ

σ ια φ α ρ ώ νο ν = κτυπώ τινα.
α ια μ ά ρ ’( ι ) = χαστούκι.“Εκφρ.:
1) Θά σι σιαψαρώσου καμμία ά !
2) Θά σί δώσου κανένα σιαμάρ’(ι),
α !.
σ ια φ λ ια ρ ώ ν ο ν — κατασκευάζω
τι προχείρως, δπως-δπως (δν.ούδ.).
τού σιαφλιάρουμα = ά'τεχνον κατα
σκεύασμα. ’Έκφρ. : "Αμσ τά σιαφλιάρουσι ά !.
β υ ν ο υ ρ ίζο υ = κοροϊδεύω.
σ ( υ ) λ ιά ρ ’(ι)= σ τυ \ ιά ρ ι πτύου,
(μεταφ.) άξεστος άνθρωπος, ακα
τάρτιστος. ”Εκφρ. : "Αμα στ(υ)λιάρ’(ι) α !
α α π ο ιά κ ( ι ) = σέσουλα παντο
πωλείου, πτύον ήμικυλινδρικόν.
σ ( ν ) ν ίχ ’( ι)= ζσχενος σιδηρούν ή
ξΰλινον διά την μέτρησιν τών δη
μητριακών καρπών ή τών οσπρίων
παρά τοίς γεωργοϊς (ύποκ.) σ(υ)νικουδ’(ι)=μικρό σ(υ)νίκι χωρητικότης μεγ· σ(υ)νικιοΰ κιλά .. . χωρητικότης μικρού σ(υ)νικιοΰ κιλά . . .
α (ν )ν ίχ α ς = δ έχων μεγάλην κε
φαλήν, κεφάλας.
α ια π ο ϋ = προς τά ποΰ ;
α ια δώ = προς τά δώ.
α ια κ ε ΐ = προς τά κεϊ.
σχ ού ζο ν = φωνάζω δυνατά.
α ιά π χ α = τραγιάσκα.
ο α τ 'ρ ( ι) = μαχαίρι χονδρό μέ
λαβήν ξυλίνην γιά τό λιάνισμα τών
μωρεοφυλλων.
α ιο υ τ ζ ιο ν χ ια = λουκάνικα (ύ
ποκ.) σιουτζιουκούδ’(ι).
σ ο υ ϊα ς = σουγιάς (ύποκ ) σουϊατζούδ’(ι).
ο υ ν τ ρ -λ 'χ (ι_)=καναπές.
σ ια λ β ά ρ ’( ι ) = είδος παντελο
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νιού, βράκας.
σ α μ π ά χ λ α ϊ = πρωΐ-πρωΐ.
σαλάτα ’( ι ) —εξοχικόν κέντρο ν.
σ ο ν ρ γ χ ΐ = περίπτερον έν εΐδει
σκηνής, πρόχειρον—λυόμενον, δπερ
έστήνετο κατά τά «παζάρια», δηλ.
λαϊκάς αγοράς.
σ τέχ α = στάσου.
ο ιχ λ έ μ ια = σακκιά πλήρη.
σ α γά να = πιατέλλα βαθειά.
σ ο ύ μ π λ ια = έθιμον έν Σουφλίφ
ως «αί άγάπαι» τών πρώτων χρι
στιανών, καθ’ δ συγκεντρούνται
διάφορα είδη τροφίμων εις μίαν
αίθουσαν από κάθε μέτοχον και
τρώγονται από κοινοϋ.
α (υ )ν Ι — οικιακόν σκεϋος διά
τό γεΰμα ή μνημόσυνου (έκ τοΰ
δτι κάνουν τά κόλυβα στο «σ(υ)νί»).
σ ιδ η ρ ο υ σ ίν ’( η ) = σιδερένιο ή
χάλκινο «σ(υ)νί» διαμέτρου 0,80 μ.
α ο υ φ ρά ς= τρ απέζι ιδιότυπο χα
μηλό, κυκλικό διαμέτρου 1 μ. πε
ρίπου, πέριξ τοΰ οποίου έκάθηντο
σταυροπόδι δλοι οί συνδαιτημόνες
κατά τήν ώραν τοΰ φαγητού, πάνω
σέ «πσκέφαλα». Τά μωρά έκάθηντο
στήν αγκαλιά τής γιαγιάς ή τής
μαμάς. Τό «σιδηρουσίν’(η)» ετίθε
το πάνω στο σουφρά, ή γαβάθα
πλήρης φαγητού ή ό «ταβάς» καί
πού έτρωγαν δλοι μαζί παλαιότερον
προ δΟετίας μέ τά χέρια καί βρα
δύτερου μέ ξύλινα κουτάλια καί
πηρούνια.
σ ιλ έ χ ( ι) = πατσιά από πόδια
μοσχαρινά.
Τ
τ α χ υ ά — αύριο.
τα χ νά ’π ο ύ ταχυά=μεθαύριο.
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τα χ ν ά το ν ®αχι/ά=αΰριο πρωί.
το ιονιτλά κ ς = πάμπτωχος.
ζσιοι/μ;πλ,ιάρς=τσιμπλιάρης, ακάθρτος.
τ ζ ια μ π ρ ά ν ’( ι ) = σπασμένο πή
λινο δοχείο, πού πίνουν οί κόττες
νερό·
τ ο ίη α = τό ασθενικό κουκούλι,
(μεταφορ.) to θήλυ μωρό.
τ σ ιπ ία ’( ι ) = τό ανήλικο παιδί.
"Έκφρ. : ”Α ! ρέ τσιπίσ’( ι) ! (περιφρονητικώς). Φράσις δι’ αφορμήν
παρεξηγήσεων μεταξύ παιδιών.
ταβάς = τατ|ή. Χάλκινον σκεύος
κασσιτερωμένον οικιακής χρήσεως,
μικρού βάθους καί διαφόρου μεγέ
θους (διαμ.), χρησιμοποιούμενου
διά φαγητά φούρνου (ύποκ·) ταβατζούδ’(ι).
τ σ ιο ν π λ α ν τ ίζ ο υ = τρώγω προχείρως, (άόρ.) τσιουμπλάντσα·
τζουικά«α==βέργα (πληθ). τζιο υ μά«ια=βέργες διαφ. προελεύσεως.
τζιουμακώ ή τζιουμακίζου = δέρω
ανηλεώς.
τσα«ώνω=συλλαμβάνω, πιάνω,
τσακώνομαι = συλλαμβάνομαι (με
ταφορ.) καυγαδίζω, μαλλώνω.
τσιάρόα=σταμνί (ύποκ·) τσιαρδοΰδα.
τ σ ιο υ τ σ ιο ν μ ίκ ’( ι ) = αιχμή, τό
αιχμηρότερου σημεϊον αντικειμένου
τινός. ’Έκφρ. : Τού βάρισα ϊσια
στού τσιουτσιουμίκ’(ι).
τ α ιο ν ζ α ιο ν λ ’( ι ) = παιδικό μό
ριο.
τ σ ιό λ ’( ι ) = εφάπλωμα, κουρέλι.
τ σ ιό λ ια = ο ,τ ι χρειάζεται διά νά
κοιμηθή κανείς.
τα ιο ύλ ου ς — μικρόν κυλινδρικόν

λίθινον ή οπτοπλίνθινον στήριγμα
έφ’ ου ετίθεντο οί δεκάρες, δταν
τά Σουφλιωτόπουλα τής παλαιάς ε
ποχής έ'παιζαν «ομάδες». Τό ομώ
νυμο παιγνίδι «τσιούλους».
τα κ ά λ ’( ι ) = τσουκάλι, εις τό ό
ποιον έβραζαν οί παληές νοικοκυ
ρές τά φασόλια γιά νά γίνουν πολύ
νόστιμα.
τεντζιρις=κατσαρόλα φαγητού,
(ύποκορ. τιντζιρούδ’(ι).
τσιονσμές=βρύση. ’Έκφρ. : Τς
Καντ'νας τσιουσμές = Βρύση επί
τής δημοσίας οδού 1.00U μ. Ν.
Σουφλίου.
τα χ νή — πρωία, ημέρα τις.
τ ο ιά τ ο ( ι) κ a = φλυτζάνα.
Τ ξια π ό νς — Ίάπων, κοντός τό
ανάστημα άνθρωπος.
τξια β α λ ια ο ιαός=φωνασκίες, φα
σαρία μεγάλη (ρ. τζιαβαλαντίζου).
τνφ λαγκας= τυφ λός.
τυ φ λίτσ ς = είδος τυφλού ό'φεως,
δι’ όν δέχεται ό λαός, ότι ανακτά
την ό'ρασιν μόνον κατά την ημέραν
τής εορτής τού Ά γ. Γεωργίου. ’Ε
πίσης ό τυφλός άνθρωπος, ως και
ό άπροσέκταις περιπατών, ό παρα
θύρων διάφορα αντικείμενα.
τι£όκα=βώλος χώματος μεγάλος
(πληθ. τιζέκια). ’Έκφρ. : Θά σι άπιτάξου καμμιά τιζέκα κι θά δγής.
Τ ζιώ τζιο νς = Γιώργος.
Τ ζιο υ τξιο νβ Ιχ ς = Γιωργάκης.
Τ σιαρκέσδις= Ύ ονρκ οι πρόσφυ
γες έκδιωχθέντες υπό τών Ρώσων
εκ τής περιοχής τον Κ αύκασον, τό
1870 και καταφυγόντες εις ’Avar.
Θράκην. ΤΗσαν δεινοί ιππείς-
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τ αια χ'ρς = λοξομάτης.
τ σ ια κ 'β (ι) κ έ φ ’( ι ) = ήμιμεδυσμένος. εν εύδυμίμ διατελών. ’Έκ·
φρασ. : "Αστουντι αύτόναν, είν’ τς
τσιακ'ρ(ι) κέφ(ι).
τίπ ο ν ν τα ς = τίποτε.
τεβεκέλς η τιβ ικ δ λ ς = τεμπέ
λης, ανόητος, βλάκας.
τ σ ιο ν τσ ιο ν λ ιά ν ς = αδύνατος ώς
κορυδαλλός.
τ σ ιο ν τ σ ιο ν λ ιά ν ς ή τσ ο ν ρ τσ ο νλ ιά ν ο ν ς — κορυδαλλός.
τ α ια ρ ά π ια = κάλτσες.
τ ά χ α ϊά = στ’ αστεία. ’Έκφρ. :
”Α ! ρέ, σ’ έκαμα τάχαϊά = σου έ
καμα ένα αστείο.
τσίατσιανΐ£ον=συνδλίβω (αόρ.)
τσιατσιάνσα, (δν. ούδ.) τού τσιατσιάνσμα. ’Έ κφρ.: Γκουντούλσι
τού φτσούδ’(ι), τσιατσιάνσι τον
ματσούδ’(ι) = κατρακύλησε τό βα
ρελάκι και συνέδλιψε τό γατάκι.
τια λα ίπ ο ν ρ ο ν ς = ταλαίπωρος.
τζια/?ί(5α=μύδι (μεταφ.) γεννητ·
ό'ργανον γυναικός, (πληθ.) τζιαβίδις=μόδια.
τ α ΐξ ο ν = τρέφω, ταγίζω (β'
πρόσ. τοΰ ρήμ. τ α ΐε ιζ ς — ταΐζεις)
άναγραμματ.
τξιά ν-τξιονν-κανένας= έντίίλω ς,
ούδείς παρών.
τ σ ια λ ν τ ίζ ο ν — τυροποιώ τό γά
λα (τό τσιαλντίζου, έχει καί κακήν
σημασίαν).
V
Ύ λ ίκ ’( ι ) ή μ ιλ ίκ ’( ι)=μεδούλι,
μυελός όστέων. ’Έ κφρ.: Τούν έφα
γε ως τού μιλίκ(ι)=τοΰ έφαγε δλα
του τά χρήματα.
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Φ
Φ ονκάλ ’ (η)= σν.ονπα.
φ ο νκ α λώ = σκουπίζω, (μεταφ.
εξαλείφω). ’Έκφρ. : Αυτός τά φουκάλσε ούλα = έφαγε δλην την πε
ριουσίαν.
φτδς = 1) αυτός, 2) κοκκάρι —
κρεμμυδόσπορος.
φ έγγονς ή φ έξονς = φώς.
φ ίλ ο υ«α = ,ψαρόβαρκα.
’φ τΐ — αυτί (πληδ.) ’φτιά, ύποκορ. ’φτούδ’(ι)- ’φτορδια. ’Έ κφρ-:
Διέτουντι ρέ πώς κρέμασι τά
’φτιά ! = Ίδέτε πώς παρήκμασε.
(Τφ δντι, χαρακτηριστικόν τών γηρασμένων ζώων είναι τό κρέμασμα
τών αυτιών).
φ τα ϊ — βαρέλι (ύποκορ.) φτσοΰδ’(ι).
φτίτο(ι)=\ΜΧ\.τάρι (πληδ.) φτίτσια.
φ α ρμ π α λά δ ες = βολάν γυναι
κείων φορεμάτων.
φ ό β ιο ν ς = φ οβερός την δέαν.
φ ο νκ α ρα τζ ίκ ο ν ς = πτωχός.
φ ά β ρ ικ α = έργοστάσιον μετάξουργίας. (Εις τό Σουφλί μέχρι τοΰ
1925 ύπήρχον 4 εργοστάσια μεταξουργίας απασχολούντο περί τάς
800 έργατρίας, ήτοι 1 τοΰ ’Ιταλού,
1 τών Τζιβραίων, 1 τοΰ X" Σάβ
βα καί 1 τοΰ Τσακίρη. ’Ήδη ούδέν
τούτων λειτουργεί, I κατερειπώδη
καί τά λοιπά αναμένουν την ιδίαν
τύχην. Τό νέον τοιοΰτον στοίχισαν
περί τό 1.700.000 μένει άχρησιμοποίητον.
φ α β ρ ικ ο ύ δ α = εργάτρια έργοστ.
<ράρα-<ροβά=επιτάχυνσις.
φ λ ο ν ΐσ τ ιρ ο ν = σφραγίς προσ-

220

ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤIΟΥ-ΜΠΑΜΠΑΑIΤΗ

φοράς Θείας Λειτουργίας.
X
χ α β ά ν ’(ι) — γουδί, κοπίδι κα
πνού λαθραίων σιγαρέττων.
χ α -α 'λ ’(ι) = χλωρό κριθάρι νο
μής.
χ ά α (ι)κ ο υ — λευκό ψωμί. Έκφρασ. : "Α ! ρέ πηδιά, πώς άραθύμσα έ'τσι-ιά, νά φάου χάσ(ι)κου
ψουμ'ι μι χαλβάν’ .
χ λ ιά β ’(ι) — κουτάλι, (ύποκορ.)
χλιαρούδ’(ι).
χ λ ιά ρ α = κουτάλα ξύλ. μεγάλη
καί νύν χρησιμοποιούμενη.
χ λ ια ρ ο ύ μάλαϋ*α=γ. ουταλοθήκη.
χ α -ζ 'ρ κ ο υ — έτοιμο.
χ ο υ χ α λ ίξ ο ν = φυσώ διά τής
έκπνοής εις τι αντικείμενου διά νά
θερμανθή, ως π. χ. κατά τον χει
μώνα χουχαλίζου μέσα στις κλει
στές παλάμες.
χαλάτς = δ παπλωματάς. Είναι
πολύ ενδιαφέρουσα ή περιγραφή
τής εργασίας τού χαλάτση.
χ α λ ιε ύ ο υ = ζητώ, ποθώ. ’Έκφρασ. : Αυτός τού χαλιεΰει, θα ζιστό ψουμί. (Μέ κακήν σημασίαν).
χ ΐτ σ ’(ι) = τίποτε απολύτως.
χ ιτ ο έ ϊν ιο ν ς = ανύπαρκτος. ’Έκ·
φρασ. : Αυτός είν’ τς, χίτσ’(ι) μί
χίτσ’(ι) =εύρίσκεται εις ελεεινοτάτην κατάστασιν.
(’Έγραφον κατά διάρκειαν

χ 'ζ (ι)= φ ό ρ α, δύναμις, κεκτημένη ταχΰτης, πόθος ηδονής υπέρ
τατος.
χ ξ'-λ α ν -τώ = ταχύνω τό βήμα,
αυξάνω την έντασιν. "Εκφρ. : Τά
κουκούλια μας χζλάν-τσαν κάϊρ =
μεγάλωσαν καί ήλθαν εις τό ση
μείου, ώστε νά τρώγουν μέ λαι
μαργίαν.
χ α ϊντο ) = κτυπώ τά ζώα νά ε
πιταχύνουν τό βήμα, καταφέρνω
μίαν, έναν (μέ κακήν σημασίαν).
’Έκφρ. : "Αμα γιρά μάς τούν χάϊτσι τούτους ! = Μάς την κατάφερε πολύ άσχημα, μάς έξηπάτησε.
χ α ίτ α = ο χασομέρης, ο αλήτης.
"Εκφρ. : Π’ άνάθιμα τον χάϊτα σ’
= (ΰβρις γυναικεία).
χ π ώ = κτυπώ.
χ ο υ ϊά ζ ο υ ~ χτυπώ =ξεφωνίζω.
χούχλους — 1) κατάστασις βρα
σμού τού φαγητού, 2) γυναικείου
αιδοίου. ’Έκφρ. : Τού ρίζ’ τού ρίχνουμιν στού χούχλου.
Ψ
ψ (μ )κ έφ α λο υ — μαξιλάρι, προσ
κεφάλι.
ψ λ ώ ν ο ν = ύψηλώνω.
ψ ο υ μ ί ~ ψωμί—ψουμόφκιαρου.
’Έκφρ. παροιμ. : Πού τού ίδιου
τού ξύλου, βγαίν’(ει) κι ψουμόφκιαρου, βγαίνει κί σκατόφκιαρου.
παραθερισμού εις Σαμοθράκην).

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΟΥΦΑΙΟΥ

Θά ήτο δυνατόν νά συγγραφή ολόκληρος Γραμματική τών ιδιωματι
σμών, αλλά τούτο δέν θά είχε πολλτ']ν σκοπιμότητα. Κόπος καί μόχθος άδι
κος, διά τύπους ιδιωματισμών, οΐτινες τείνουν νά έκλείψουν παντελώς ή
τελούντες έν χρήσει εις τούς προκεχωρημένης ηλικίας Σουφλιώτας καί έκ
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τοΰτων πάλιν εις δσους δεν προσηρμόσθησαν μέ την ορθήν και έν χρήσει
σήμερον Δημοτικήν γλώσσαν, όμιλουμένην από δλας τάς κοινωνικός τάξεις
άνά τό Πανελλήνιον. Πρός κατανόησιν δμως υπό τού αναγνώστου, των
δσων έπεμελήθημεν νά συλλέξωμεν εκ των παλαιών λαϊκών καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων τοΰ Παλαιού Σουφλίου, ήτοι : τραγουδιών, παραμυθιών, αι
νιγμάτων, παιδιών, λέξεων, ηθών—εθίμων και ποικίλου άλλου γλωσσικού
υλικού, παραθέτομεν τούς πλέον απαραιτήτους Γραμματικούς τύπους και
κανόνας.
Α ' . Γ ε ν ικ α Ι « « .ρ α τ η ρ ή α ε ις ,
1 . Α ίπροτάαεις ως έ π ΐ τό π λ ε ΐσ το ν είναι μικραί, δση και ή μόρφωσις τών παλαιών Σουφλιωτών, διότι, ως γνωστόν, αί μακραί και πολύ
πλοκοι προτάσεις, είναι ίδιον τών ανεπτυγμένων ανθρώπων.
2 . Κ ύριο ν χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ό ν τών ιδιωματισμών είναι ή παράλειψις,
έν όλφ ή έν μέρει τών φωνηέντων έκ τών συλλαβών, ώστε αί λέξεις νά κα
θίστανται δυσνόητοι. Τό τοιούτον εξηγείται : α) ψυχολογικώς, έκ τοΰ δτι
6 επί τόσα έτη δούλος Έλλην. λαός, τελών υπό στυγνήν τυραννίαν, ήθελε
τί]ν συνεννόησιν, κατά τό δυνατόν συντόμως έκ τού φόβου τού τυράννου,
β) Έθνολογικώς, έκ τής αιτίας νά γίνη δυσνόητος εις τον εχθρόν καί γριφώδης. γ) Έκ τής παντελούς στερήσεως τής σχολικής παιδείας, δ) Έ κ τής
έπιδράσεως τής τουρκ. γλώσσης, ής ή έκμάθησις καθίστατο αναγκαία καί
επιβεβλημένη.
3 . Ή χρηαις τοΰ π λ η θ υ ν τ ικ ό ν ά ρ ιθ μ α ϋ , π. χ. Τί κάμτιν ; Τί
φκιάντιν ; Πού πααίντιν ; —Καλά εϊμιστιν. Σπίτ’(ιί πααίνουμιν, κ.λ.π.
Καί νομίζομεν, δτι ή εις πληθυντικόν αριθμόν συνομιλία είναι δείγμα
εύγενείας τών σημερινών ανθρώπων ! Στο Σουφλί, έχρησιμοποιεΐτο προ
ΙδΟετίας.
4 . Ή μ εταβ ολή τώ ν Κ ρθρω ν καί δή τού αρσενικού καί τού ουδετέ
ρου : Άρσ. ον, θηλ. ή, ούδ. τού.
Β ' . Κ λ ίσ τ ς τ ώ ν ά ρ θ ρ ω ν .
’ Αρσ· άρθρ.
Θηλυκ- άρθρ.
Ένικ. άριθ. Πληθ. άρ. Ένικ. Πληθ.
οι
ή
Όνομ.
ού (ή)
οί
τς
Γεν.
τ’
τούν
τούν
—
—
—
Δοτ.
—
τ*(η)
Αίτ.
τούν
τς
τς
έ
Κλητ.
ε
εV
ε

Ούδέτ. άρθρ.
Ένικ.
Πληθ.
τού
τά
τ’
τούν
—
—
τού
τά
ε
έ

Π α ρ α τη ρ ή σεις.—1) Δασύνω τήν όνομαστ, ού τον άρσ. άρθρου. 2)
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’Οξύνω την αίτ]κήν τούν τοϋ αρσενικού καί την αίτ]κήν τού τοΰ ουδετέρου.
3) Περισπώ τήν γεν. πληθυντικού το νν, όλων τών άρθρων. 4) Φωνήεντα
και δίφθογγοι εξ όίρθρων τινών έκθλίβονται καί δή εκ τής γενικής τοΰ ενι
κού καί αιτιατικής τοΰ πληθυντικού πάντων τών άρθρων.
Γ ' . Ι£\ 6βες ο ν ο μ ά τ ω ν .
Παραθέτομεν κατωτέρω παραδείγματα κλίσεως ονομάτων χωριστά τών
αρσενικών, θηλυκών καί ουδετέρων, εις τό τέλος δέ τάς σχετικάς παρατη
ρήσεις :
1) Άρσενικά είς ·ος, ·ης, ■ας, ■ονς, -αλς, -ουδς.
Έ ν ι χός αριθμός.
Όν.
Γεν.
Α
Ζ
_\Λ
U#
X·
Αϊτ.
Κλητ.

ου
τ’

χουρός
χουροϋ

τούν χουρό
έ
χουρέ

ού
τ’

μπικρής
μπικρή

οΰ
τ’

πατέρας
πατέρα

τοΰν
έ

μπικρή
μπικρή

τούν
έ

πατέρα
πατέρα

Π λ η θ υ ν τ ι κ ός
Όν.
ΓενΑηγ1
ΑΙτ.
Κλητ.
L IU

αριθμός

οΐ χουροί
τοϋν χουρών

οί
τοϋν

μπικρήδις
μπικρήδουν

οί πατέρδις
τοϋν πατέρδουν

τς
έ

τς
ε

μπικρήδις
μπικρήδις

τς
έ

·

χουροί
χουροί
Ένιχ ός

Όν.
Γεν.
Λητ
Αίτ.
Κλητ.

οΰ
τ’

άθρουπους
άθρουποΰ

τοΰν άθρουπου
έ
άθρουπι

αριθμός

οΰ
τ

μπακάλς
μπακάλ’(η)

οΰ
τ’

τοΰν
ε

μπακάλ’(η)
μπακάλ’(η)

τοΰν άθρουπούδ’(η)
έ
άθρουποΰδ’(η)

9

Π λ η θ υ ν ιι ι κ ό ς
Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αίτ.
Κλητ.

οί
τοΰν
—
τς
έ

άθρώπ’(οι)
άθρουπών
—
άθρώπ’(οι)
άθρώπ’(οι)

πατέρδις
πατέρδις

οί
τοΰν
—
τς
έ

άθρουποΰδς
άθρουποΰ

αριθμός

μπακάλδες
μπακάλδουν
—

μπακάλδις
μπακάλδις

οί
άθρουπούδδις
τοΰν άθρουπούδδουν
—
τς άθρουπούδδις
έ
άθρουπούδδις
—

Κατά τά ανωτέρω ονόματα , κλίνονται: ου γιατρός, ον τιρζής = ρά-
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πτης, ού αγέρας = αέρας, ού ρόπουτους, ού φουρνάρς, ού κφατζοΰδς =
κουβαδάκι.
Κ ,λίστς τώ ν θ η λ υ κ ώ ν .
Θηλυκά εις: -α, -η , -ου, -ο υ δ α .
Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αΐτ.
Κλητ.

ηe
τς
—
τ’(η)
ε

γάτα
γάτας
—
γάτα
γάτα

Έ ν
e
η
τς
—
την
ε

ικός

άρι θ μός
μαϊμοΰ
μαϊμοΰς
—
τ’(η<;) μαϊμοΰ
έ
μαϊμοΰ

οί
τοΰν
—
τς
ε

γατις
γατών
—
γατις
γατις

οί
τοΰν
—
τς
ε3/

η
τς
—
τήν
έ

—

ΓΙ i η d ιι ν τ ι κ ό ς
Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

C

ή
τς

καλή
καλής
—
καλή
καλή

<
α ρ ι θ μ ό >ς

οί
τοΰν
—
τς
ε

καλές
καλών
—
καλές
καλές

κουρτοοΰδα
κουρτσούδας
—
κουρτσούδα
κουρτσούδα

μαϊμές
μαϊμών

οί κονρτσούδ ις
τοΰν κουρτσούδουν
—
κουρτσουδις
τς
3ε/
κουρτσοΰδις

—

—

μαϊμές
μαϊμές

Κατά τά ανωτέρω ονόματα κλίνονται πολλά, έν οίς, ή μέρα, ή νύχτα,
ή ώρα, ή μαμή, ή γιουρτή, ή πουσιουρτή (= καβουρμάς), ή μπβή
(=βωβή), ή γκαβή (=τυφλή), ή καμπούρου, ή μπαμπού, ή μουρμουρου>
ή αρκούδα (αιτ. τν αρκούδα), ή πλακδουδα — πλακίδα = θηλυκό κοττόπουλο, ή κασίδα κ.λ.π.
Ιλ,λίστς ο υ δ ε τ έ ρ ω ν
Ουδέτερα ονόματα σέ -ι,

-ο ν,

Ενικός
Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

τού
τ9
—
τού
έ

πηδ'ι
πηδιοΰ
—
πηδ'ι
πηδί

τού
τ
~
τον
έ
9

-ο,

τά
τοΰν
—
τά
εΜ

πηδιά
πηδιών
—
πηδιά
πηδιά

τά
τοΰν
—
τά
έ

-ο ύ δ ’(ι).

αριθμός

δέντρου
δέντρου
—
δέντρου
δέντρου

Π λη θ υ ν τ ι κός
Όν.
Γ εν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.

-α,

δέντρα
δέντρουν
—
δέντρα
δέντρα

τού
τ9
—
τού
έ

νιρό
νιροΰ
—
νιρό
νιρό

αριθμό ς
τά
τοΰν
—
τά
έ

νιρά
νιρών
—
νιρά
νιρά
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Ενικός
Όν.
Γεν.
Δοτ.
Αίτ.
Κλητ.

αριθμός

γιώμα (=τό αίμα)
γιουματιοϋ
—
γιώμα
γιώμα

τού
τ*
—
τού
ε

Πληθυντικός
•Ον.
Γεν.
Δοτ.
Α ϊτ.
Κλητ.

τά
τοΰν
—

ιά
ε

γιώματα
γιουματιών
—
γιώματα
γιώματα

τού
τ•
—
τού
ε

γκζανούδ’(ι)
γκζανιοΰ
—
γκζανούδ’(ι)
γκζανούδ’(ι)

ά ρ ι θ μός
τά
τούν
—
τά
ε»/

γκζανούδια
γκζανιών
—
γκζανούδια
γκζανούδια

’Άλλα δμοια ονόματα : τού καργκί = κουρούνα, το τσαπί, μαλλί,
τού τέκνου, τοΰ έρμου, τού γκιζαςιό, τού κιραμαριό, τού χώμα, τού
στρώμα, τού πηδούδ’(ι), τ’ άθρουπούδ’(ι).
Λ .'.

Γ ενεκ χ Ι « χ ρ χ τ η ρ ή σ ε ε ς έπε τ ω ν ο ν ο μ .χ τ ω ν .

1. Ή κ α τά λη ξις -ος τω ν ά ρ σ ε νικ ώ ν , δσων μέν τονίζονται εις την
λήγουσαν, φυλάσσεται (π.χ. ού λαγός, ού γιατρός, ού καλός, ού γαμπρός)·
δσων δέ εις την παραλήγουσαν καί προπαραλήγουσαν μεταβάλλεται εί?
•ονς (π.χ. ού λύκους, ού Νίκους, ού άθρουπους, ού πράσινους, ού γαλά
ζιους κλπ.), ε’ίς τινα δέ πάλιν τρέπεται είς -ης, (π.χ. ού Γιώργης, ον Δημήτρης κλπ.).
2 . Σ υνήϋ-η όνόμ ατα είς -ης ά ρ σ ε νικ ά , αποβάλλουν τό φωνήεν καί
κρατούν μόνον τό τελικόν ς γυμνόν. Π. χ. ’Αποστολής = Πουστόλς,
Πασχάλης = Πασκάλς ή Πακάλς, μπακάλης = μπακάλς, φούρναρης =
φουρνάρς κλπ.
3 . ‘Η κ α τά ληξις -αρς, προσδιορίζει τό επάγγελμα. Π. χ. βουϊδάρς
= βουκόλος, άργκδάρς = άρκουδιάρης, κατσ’(ι)κάρς — κατσικοβοσκός,
ντιουντιουγκάρς, γκδουνάρς, μαϊμάρς == χορευτής πιθήκων, άλλ’ επίσης καί
ύποδηλοΐ καί άλλην τινά ειδικήν σημασίαν, ως π.χ. χτικιάρς, μιξιάρς, σαλιάρς, πρικνιάρς κλπ.
4 . Είς τή ν κ α τά λ η ξ ιν της όνομ α α τικ η ς ονομάτων τινών, παρατηρεΐται ά να γ ρ α μ μ α τισ μ ό ς . Π.χ. Θανάησς = Θανάσης, άντάησς =άντάσης
= φίλος συνηθέστερον δμως ό αναγραμματισμός απαντάται είς τάς ρημα
τικός καταλήξεις π.χ. άπκάειζς = άπκάζεις = εννοείς, γλυτώησς = γλυτώ·
σης, φανερώησς = φανερώσης κλπ.
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5 . Τά νη ο κ ο ρ ιο τικ ά είναι αρσενικά, θηλυκά καί ουδέτερα, μέ κατα
λήξεις : - ουδς, -ουδα , -ο υ δ ’(ι).
Π.χ. ’Α ρσενικά : άθρουπούδς, άσπρούδς, γκατζιοΰδς (= γαϊδουράκος).
Θ ηλυκά :
κουρτσούδα, πλακδούδα, γαϊδρούδα.
Ο ύδέτερα : πηδούδ’(ι), γκζανούδ’(ι), ματσούδ’(ι) (— γατάκι).
6. Χ αρακτηριστικόν ε ίν α ι, δ τι χρησιμοποιείται υπερβολικά ή δί
φθογγος -ου π.χ. τουρτουρούδια= τρυγονάκια, κουκουλούδια = μικροί με
ταξοσκώληκες, άθρουποΰδια, κουρτσούδια, ντιούντιους=θείος, ποΰρτσιους
=τράγος κλπ·).
7 . Έ κ τής γενικής το ν ε νικ ό ν άρι&μοϋ καί τής αϊτ]κής τοΰ πλη
θυντικού πάντων τών άρθρων, ή δίφθογγος -ο υ έκθλίβεται, π.χ. τ’ Γιώργη, τς Μαρίας, τ’ πηδιοΰ κλπ.
8 . Διά τήν όρ& ογραφίαν απαιτείται μεγάλη προσοχή, ή το ι : "Οπου
υπάρχει δίφθογγος, ή συλλαβή είναι μακρά καί γράφεται μέ μακρόν φ ω 
νήεν. Π.χ. πηδί = παιδί, ήτοι ή δίφθογγος -α ι αντικαθίσταται μέ τό μα
κρόν φωνήεν ·η· Τό αυτό ισχύει καί διά τάς ρηματικάς καταλήξεις, ως θά
ίδωμεν κατωτέρω.
9 . Είς τάς έκ β ραχέω ν συλλαβ ώ ν προερχομένας άλλας τοιαΰτας, τό
μεταβαλλόμενον φωνήεν είναι καί πάλιν βραχύ. Π.χ. έγώ=ιγώ, εσύ=ίσύ,
περδίκι=πιρδίκ(ι).
1 0 . Το έκϋ'λιβόμενον φ ω νήεν, όταν βοηθή είς τήν ορθήν προφο
ράν τής λέξεως, δέον άπαραιτήτως νά παρεντίθεται. Τό αντίθετον θεωρώ
σφάλμα σοβαρόν — καί δυστυχώς είς τούτο περιπίπτουν πολλοί «Συλλογείς
λαογραφικοΰ υλικού»—διότι είναι άδυ'νατον νά μαντεύση ό αναγνώστης άλ
λης περιοχήν τήν προφοράν άλλης τοιαύτης. Π.χ· πηδούδ’(ι), ματσούδ’(ι),
κουσ(ι)μιρι (*) = κουοίιμιρί, πιρδίκ’(ι) — περδίκι, σ(υ)νί = συνί (προφ. =
clivi), μτόσ(ι)κους= άδειος (προφ. = μπόοίικους), πλούδ’(ι) = πλοΰδι, όχι
«πλούδ’» ως σφάλλουν πολλοί, τούς οποίους, ας μοί συγχωρηθή νά χαρα
κτηρίσω ώς αδαείς ή τουλάχιστον ως γράφοντας κατά πρόχειρον τρόπον.
Ταύτα, θεωρούμεν αρκετά, δι’ όν ήθελεν άσχοληθή μέ τούς ιδιωματι
σμούς Σουφλίου, αλλά καί άλλων περιοχών τής Θράκης, ’Ανατολικής καί
Δυτικής, δι’ ό καί προχωρούμεν εις άλλο σπουδαΐον μέρος, είς τά
ρήματα.

(*) Κουσ(ι)μφί = είδος φαγητού. Βλέπε περιγραφήν : «Φαγητά Παλαιού
Σουφλίου»,
15
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Έ '. Ρ ή μ α τ α ε ν ε ρ γ η τ ικ έ ς φ ω ν ή ς .
Προς εΰχερεστέραν άπομόνωσιν των καταλήξεων άναφέρομεν 4]πλοΰν
παράδειγμα :
κατ α λή ξεις
*Ενεατώς
παίζου
παίειζς
παίζ’(ει)
παίζουμιν
παίζτιν
παίζουν

ακοΰου
άκοΰς (εις)
ακούει
άκοΰμιν
άκοΰχιν
άκοΰν

γλιέπου
γλιέπς
γλιέπ’(ει)
γλιέπουμιν
γλιέπτιν
γλιέπουν

χουρεΰου
χουρευς
χουρεΰει
χορεΰουμιν
χουρεΰτιν
χουρεΰουν

-ου
-ς
(-ει)
-μιν
-τιν
-ουν

χόριβα
χόριβις
χόριβι
*χόριβαμιν
χόριβτιν
χόριβαν

-α
-ις
-ι
-αμιν
-τιν
-αν

χόριψα
χόριψις
χόριψι
*χόριι|ιαμιν
χόριψτιν
χόριψαν

-σα
-σις
-σι
-σαμιν
-τιν
-σαν

Π αρατατικός
έπηζα
επηζις
έ'πηζι
*επηζαμιν
επηζτιν
έπηζαν

άγκα
άγκις
άγκι
αγκαμιν
άγκατιν
ά'γκαν

ΐγλιπα
ΐγλιπις
ΐγλιπι
*ΐγλιπαμιν
ΐγλιπτιν
ΐγλιπαν
‘Α όριστος

έπηξα
επηξις
επηξι
*επηξαμιν
επηξτιν
έπηξαν
θά
θα
θά
θά
θά
θά

παίξου
παίξς
παίξ’(η)
παίξουμιν
παίξτιν
παίξουν

άκσα
ακσις
οίκσι
ακσαμιν
ακσιιν
άκσαν
θ’
θ’
θ’
θ’
θ’
θ’

εΐδγια
ειδγις
εΐδγι
εΐδγιαμιν
εΐδγιτιν
εΐδγιαν

Μ έλλω ν (στιγμ.).
άκουσου
θά δγιώ
άκοΰεισς
da δγιής
άκουσ(η)
θά δγιή
άκοι^σουμιν θά δγιοΰμιν
άκοϋστιν
θά δγιήτιν
άκοΰσουν
θά δγιοΰν

Π αρακείμενος
εχου παίξ’(ει) έχου άκοΰσ’εΐ(ι) εχου δγιή

θά χουρέψου
θά χουρέψς
θά χουρέψ’(η)
θά χουρέψουμιν
θά χουρέψτιν
θά χουρέψουν

-σου
■ς
-(η)
-μιν
-TLV
-ουν

εχου χουρε'χ|/(ει)

(*) Συμβαίνει λέξεις τινές νά τονίζωνται καί εις τήν πρό της προπαραληγούσης συλλαβήν.
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εχς παίξ’(ει)
εχ’(ει)
»
εχουμιν »
εχτιν
»
έχουν
»

ακουστεί)
»
»
»
»
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χουρέψ9(ει)
»
»
»

δγιη
»

«Υ η ερ α υ ν τ έλικος
είχα παίξ’(ει)
είχις
»
είχι
»
εΐχαμιν »
ειχατιν »
είχαν
»

είχα άκοΰσ’(ιsi) είχα δγιη
κ.λ.π.
κ.λ.π.
»
»
»
»
»
»
»
»

είχα χουρέψ*(ει)
κ.λ.π.
»

Ρ ή μ ατα, «ερ τσ π ώ μ ενα .
Έ νεοτώ ς Π αρατατικός Ά ό ρια το ς
Μ έλλω ν (στιγμ.)
τραβώ=σύρω τραβούσα
τράβξα
■θά τραβήξου
τραβάς
τραβοΰσις
τράβξις
» τραβήξς
τραβάει
τραβούσι
τράβξι
» τραβήξ’(η)
τραβοΰσαμιν
τραβοϋμιν
τράβξαμιν
» τραβήξουμιν
τραβοΰσιτιν
τραβάτιν
τράβξιτιν
» τραβήξτιν
τραβούν
τραβούσαν
τράβξαν
» τραβήξουν
' Υ ηεραυντ.
Π αρακείμ.
Τ ετελεσμ . Μ έλλω ν
εχου τραβήξ’(ει)
είχα τραβήξ’(ει)
θά εχου τραβήξ’(ει)
»
εχς
»
θά εχς
»
είχις
3
>
εχ’(ει)
»
είχι
θά 2χ’(ει)
»
κ.λ.π.
κ·λ.π.
κ.λ.π.
Καί άλλα τινά παραδείγματα :
1 . ά μ η δ ώ = (πηδώ), άμπδούσα, άμπήδσα, 0* άμπδήσου, εχου άμπδήσ’(ει), είχα άμπδήσ’(ει).
2 . άνκώ = (νικώ), άνκούσα, άνήκσα, Ο’ άνκήσου, εχου άνκήσ’(ει),
είχα άνκήσ’(ει).
X X ' . Π αρατηρήαε& ς.
Έ χ τω ν β η μάτω ν τής ένερ γη τικ ή ς φ ω νής :
1. Πάντα τα εις ·ω ενεργητικά παροξύτονα ρήματα σχηματίζονται μέ
τήν κατάληξιν -ου εις τό α ενικ. πρόσωπον. Π.χ. γράφου, παίζου, άκοΰου,
σκοΰζου (— φωνάζω), μπα-γ-ρντίζου (=κλαίγω γοερώς), γυφαίνου (= υ
φαίνω) κ.λ.π.
2. Έ κ τής καταλήξεως τού 0' ενικ. προσώπου, εκθλίβεται ή δίφθογ-
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γος -ει και μένει μόνον τό ς. Π.χ. άκούς, ακούεις, γράφς (=γράφεις),
γλιέπ(ει)ς, καϊκιώνς κ.λ·π.
3. Εις τό β' καί γ' πληθ]κόν πρόσωπον πάντων των χρόνων προστί
θεται τό ν ως ευφωνικόν. ΙΙ.χ. κάμτιν (— κάμετε), κάμνουμιν, άμπδούμιν —άμπδάτιν, σκούζουμιν—σκούζτιν, παίζουμιν—παΐζτιν κ.λ.π.
4. Οί παλαιοί Σουφλιώται δλων των κοινωνικών τάξεων έχρησιμοποίουν
εις τάς κοσμικός των σχέσεις προ ΙδΟετίας καί πλέον, γενικώς τον πληθυν
τικόν αριθμόν, ως καί αλλαχού άναφέρομεν. Π.χ. «Τί κάμτιν ; Καλά είστιν ;». «Μεις καλά εί'μιστιν, σεις πώς είστιν ;». Τοΰτο με κάνει νά θαυ
μάζω, διότι, άν οήμερον θεωρούνται εύγενεϊς οί όμιλοΰντες εις τον πλη
θυντικόν, πόσην ευγένειαν ψυχής καί μορφώσεως έξεδήλουν οί παλαιοί
εκείνοι πρόγονοί μας καί ποιος τοΐς έδίδαξε τοΰτο ; Τό γεγονός είναι άναμφισβήτητον, διότι καί νϋν είσέτι, οί ΰπέργηροι Σουφλιώται, οΰτω πως
ομιλούν.
5. Μερικοί χρόνοι παρουσιάζουν περίεργον ιδιοτυπίαν, α) ’Αντί τής
καταλήξεως ω, ή κατάληξις -ου. β) Παράλειψις φωνηέντων, π. χ· αντί
πελέκησα= η ιλ έ κ ο α , ήκουσα= &κσα, πήδηξα = ά μ π ή δ ξ α , περπάτησα =
η ο υ ρ η ά τ σ α κ.λ.π.
6. Γραμματικόν φαινόμενου αναγραμματισμού: Π.χ. άπ-κάζου — άπ·
κάειζς, πειράζου—πειράειζς, φανιρώσου—φανιρώεις (^φανερώσεις) κ.λ.π.
3C'.

jj-ansai ζέστης κα.1 «α,βτηττκής φ ω ν^ ς.
‘Ενεοτώς

λούζουμη
λούζιση
λούζιτη
λούζουμιστιν
λούζιστιν
λούζουντιν

έριθουμη
έρθιση
έρθιτη
έ'ρθουμιστιν
έρθιστιν
έ'ρθουντιν

στέκουμη
στέκιση
στέκιτη
στέκουμιστιν
στέκιστιν
στέκουντιν

-(ουμη)
-(ιση)
-(τη)
•(ουμιστιν)
(ουστιν)
(-ουντιν)

Π αρατατικός
λούζουμαν
λούζουσαν
λοΰζουνταν
λούζουμασταν
λούζουσασταν
λοΰζουνταν

έρθουμαν
έ'ρθουσαν
έρθουνταν
έ'ρθουμασταν
έρθουσασταν
έρθουνταν

στέκουμαν
στέκουσαν
στέκουνταν
στέκουμασιαν
στέκουσασταν
στέκουνταν

( ου μαν)
(-σαν)
(-ταν)
(μασταν)
(■σασταν)
(•ουνταν)

σταθκα

(κα)

1Αόριστος
λοΰσ(η)κα=(λοΰΠικα) ήρθα
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λουστώ
λουστής
λουστή
λουστοϋμιν
λουστήτιν
λουστούν

στάθκις
στάθκι
στάθκαμιν
στάθκιτιν
στάθκαν
Μ έλλων στιγμ .
θά ερθου
θά σταθώ
θά έρθς
θά σταθής
θά ερθ’(η)
θά σταθή
θά έρθουμιν
θά σταθοΰμιν
θά έρθητιν
θά σταθήτιν
θά έρθουν
θά σταθούν

έχου
λουστή
εχς
λουστή
εχ’(ει)
»
έχουμιν
»
εχτιν
»
έχουν
»

Π αρακείμενος
έχου
έρθ’(ει) έχου σταθή
εχς
»
εχς
»
έχ’(ει)
»
έχ’(ει
»
εχουμιν
»
κ. λ. π.
έχτιν
»
έχουν
»

λούσ(η)κις
λούσ(η)κι
λούσ(η)καμιν
λούσ(η)κιτιν
λούσ(η)καν
θά
θά
θά
θά
θά
θά

ήρθις
ήρθι
ήρθαμιν
ήρθιτιν
ήρθαν

είχα
λουστή
είχις
»
είχι
»
εϊχαμιν
»
εϊχιτιν
»
είχαν
»
1 \

~

είχα
είχις
είχι
κ.
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(·κις)
(-κι)
(-καμιν)
(•κιτιν)
(-καν)

Υ π ε ρ σ υ ν τ έ λ ικ ο ς
έρθ’(ει) είχα
σταθή
»
είχις
»
»
είχι
σταθή
λ· π.
κ. λ. π-

Η '. Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις

ε π ί τ ω ν μ,έσης χ χ ί « χ Ο η τ ε κ ή ς φ ω ν ή ς ρ η γ ά τ ω ν :

1 . Ή κ α τά λ η ξ ις -ο μ α ι, μεταβάλλεται εις -ουμτ).
2 . 'Ως κ α ί είς τάς γ ε ν ικ ά ς π ε ρ ί όρτ9·ογραφίας των ονομάτων πα
ρατηρήσεις άναφέρομεν (§ 9, 10), οΰτω καί ενταύθα έπαναλαμβάνομεν δτι,
αί Ικ μακρών συλλαβών προερχόμενοι ιδιωματικοί τοιαΰται, γράφονται πά
λιν ως μακραί καί αί εκ βραχειών, βραχεΐαι. Τοΰτο δέον να ίσχΰη οΐιχί μό
νον εις τούς « ’Ιδιωματισμούς Σουφλίου», άλλα καί όλων τών περιοχών τής
Χώρας, όπερ δ έ ο ν ό'πως έ'χουσιν ν π δ ψ ι ν π ά ν τ ε ς ο ί σ υ λ λ ο γ ε ίς λα ο γ ρ α φ ικ ο ϋ υ λ ικ ό ν . Π. χ. λούζομαι = λ ο ν ζ ο υ μ η , λούζεσαι = λ ο ύ ζ ισ η ,
λούζεται = λ ο ύ ξ ιτ η , λουζόμεθα = λ ο ύ ξ ο ν μ ισ τ ιν , λούζεστε = λ ο ν ξ ισ τ ιν ,
λούζονται = λ ο ύ ζ ο υ ν τ η .
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3 . Π αρά, τδν π ε ρ ί τοϋ άντι& έτου ισχύοντα γραμματικόν κανόνα,
εις τάς Ιδιωματικός λέξεις, επιτρέπεται 6 τονισμός καί εις τήν προ τής προπαραληγούσης συλλαβήν. Π. χ. λούζουμιστιν, ζισταίνουμιστιν, γράφουμιστιν, πυρώνουμιστιν.
4 . ’Ε π α να λα μ β ά νετα ι π ο λλά κ ις ή φυσικώς εύκολοπρόφερτη φωνή
JJ> ι, αντί τής at, ε. Π. χ. λούζουμιστιν, έρθιτη.
5 . Εις δλα τά η λη ϋ -υντικ ά π ρ ό α ω η α καί εις τό τέλος τών καταλή
ξεων ακολουθεί τό ν, ως ευφωνικόν. Π. χ. τρώμιν, τρώτιν, τρων, πίν·
τιν, γλέπτιν6 . Αί λέξεις έ π ιβ ρ α χ ύ ν ο ν τ α ι κατά τό μάλλον καί ήττον διά τής έκθλίψεως ενός ή καί περισσοτέρων φωνηέντων. Π. χ. ακούσατε = ά κ α τιν ,
παίξετε = η α ΐξ τ ιν .
7 . Γ ενικώ ς ή δρ& ογραφία τών ιδιωματικών λέξεων παρουσιάζει πολ
λάκις ανυπερβλήτους δυσκολίας, στενοχωρούσας τον συλλογέα, τον ενσυνεί
δητον εννοώ. ’Ιδού εν παράδειγμα: &κσι ρέ/ = άκουσον ! Τί τόνον θά
βάλω ; Όξεΐαν ή περισπωμένην ; Καί έν άλλο : Π οϋση ρέ ; = ποϋ είσαι
ρέ ; Νά γραφή ως μία λέξις ή δύο ; (=ΙΙοΰ ’ση ρέ ;) κ.λ.π.
θ ' . Ά ν τω ν ο μ .£ » ε .
Δ εικτικοί ά ν τω ν υ μ ία ι
Πλητθ. άριθ.
Έ νικ. άριθ.
τούτ’(οι)
’κείνους
’κείν’(η)
τούτις
τούτα
’κείνου

Έ νικ. άριθ.
τούτους
τούτ’(η)
τούτου
Π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α :
τούτους άθρουπους
Άρσ.
τούτ’(η)
γναΐκα
Θηλ.
Ούδ.
τούτου τού πηδί
Άρσ.
Θηλ·
Ουδ.

Άρσ.
Θηλ.
Ούδ.

τοΰτ’(οι) άθρώπ’(οι)
τούτις γναΐκις
τούτα
τά πηδιά

Πληθυντικός
Ενικός αριθμός
νά ’τ(οι)
νά τς ή γιά τς (= νά τος)
νά τις
νά τ’(η) ή γιά τ’(η)
νά τα
νά του — γιά του
’Ε ρω τημ ατικ οί ά ν τ ω ν υ μ ία ι

Ενικός
Ά ρσ. ποΰ *ν’ τς
Θηλ. ποϋ ’ν* τ’(η)
Ουδ. ποΰ ’ν’ του

αριθμός
(=ποΰ ’ναι τος;)
(=πού ’ναι τη ς;)
(=ποΰ ’ναι το ;)

Πληθ. άριθ.
’κειν'(οι)
’κείνις
’κείνα

Πληθυντικός
πού ’ν ’ τ ’(οι) ;
πού ’ν’ τις ;
πού ’ν ’ τα ;

αριθμός
ή γιά τ’(οι)
ή γιά τις
ή γιά τα
αριθμός
(=πού ’ναι τοι
(=πού ’ναι τς ;
(=ποΰ ’ναι τα
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I ' . Ι Ι α ρ α τ η ρ ή σ ε ις .
1 . ΑΙ Ιδιω μ α τικοί ά ν τω ν υ μ ία ι Σουφλίου είναι εντελώς ιδιότυποι,
ιδία αί ερωτηματικοί. Π. χ. Πουν’ τς ; — Νά τς η γιά τς.
2. Π ροηγουμένου τής κ λητικ ής άντω νυμ ίας «μου», αρσενικού όνο"
ματος, το μ άναγραμματίζεται. Π.χ. : φίλους ουμ (προφ. φίλουζουμ) =
φίλος μου, δικός ουμ (προφ. δικόζουμ) = Ιδικός μου, άντρας ουμ (προφ.
άντραζουμ) = άνδρας μου κ. λ. π.
3. Ή π ρ ο σ ω π ικ ή Α ντωνυμία : ιγώ, ΐσύ, αυτός, πολλάκις άπαντάτια μέ τό ευφωνικόν η ως επιτατικόν ν, ιδίως εις τα Δημοτικά άσματα :
II. χ. ν’ ιγώ, ν ’ ισύ, ν’ αυτός (= ναι εγώ, να'ι εσύ, να'ι αυτός).
I

Ρ η μ » τ » ι» 1 μ ε το χ ο ιί.

Εις τούς ιδιωματισμούς Σουφλίου, ρηματικοί μετοχαί. άπαντώνται μό
νον ώς ένεστωτικαι μέ τάς καταλήξεις -μένους, -μέν’(η), -μενού. Π. χ. α)
καημένους, καημέν’(η), καημένου, β) βλουημένους, βλουημέν(η), βλουημένου (= ευλογημένος), γ) μιτζμένους, μιτζμέν’(η), μιτζμένου (= μεθυσμέ
νος), δ) προυβουδμένους (= απεσταλμένος), ε) μπουσιαντζμένους (=ξεβιδωμένος) κ.λ.π.
I D '.

Έ « ερ ρ ή μ .α ιτα .

Τό ϊδιότυπον τών ιδιωματικών επιρρημάτων Σουφλίου, έγκειται εις τό
δτι άπαντώνται και μέ 4πλήν έννοιαν. Π. χ. α) φέτους, β) πέρσ’(υ),
γ) προυπέρσ’(υ), δ) πάρα προυπέρσ’(υ), ε) σήμιρα, στ) χτές, ζ) προυχτες, η) πάρα προυχτές.
Ι Ι Γ. Έ « 6Θ ετα .
Και τά επίθετα παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον, από ιδιωματικής απόψεως, ιδίως τά θηλυκά εις α παρατηρειται άναγραμματισμός.
Π. χ.

άσπρους
μαύρους
κόκκινους

άσπηρ’(η) άσπρου
μαύηρ’(η) μαύρου
κόκκιν’(η) κόκκινου.

Π αρ α θ ετικ ά έ π ιθ έ τ ω ν , Ταϋτα σχηματίζονται διά καταλήξεων, άλλα
και περιφραστικούς. Π. χ. Ά ρ σεν . άσπρους, άσπρότιρους, άσπρότατους.
(ΓΙεριφρ.) άσπρους, ’κόμα άσπρους, ντιπ άσπρους. Θηλ. άσπηρ’(η), άσπρότηο’Οΐ). άσπρότατ’(η). (Περιφρ.) άσπηρ’(η) κόμα άσπηρ’(η), ντιπ άσπηρ’(η).
Ούδέτ. άσπρου, άσπρότιρου, άσπρότατου. (ΓΙεριφρ.) άσπρου, κόμα άσ
πρου, ντιπ άσπρου. Ά ρ σ . καλός, καλύτιρους, καλότατος. (Περιφρ.) καλός
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κόμα καλός, ντίπ καλός.

Θηλ. καλή,

κόμα καλή, ντίπ καλή.
καλή, καλύτιρ’(η), καλότατ’(η). Ούδ. καλό, καλύτιρου, καλότατου. (Περιφρ.)
καλό, κόμα καλό, ντίπ καλό.
Σ η μ.—’Αντί τοΰ « ν τ ί π
κ α λ ό ς » λέγεται καί «ν τ ί μπιντιουζ καλός» =
δλως διόλου καλός.
’Α νώμαλα Ιπί&ετα :
Π. χ. Κάνας = (ούδείς),
κάνγκμιά (= ονδεμία), κάνα
(= ουδέν) κ.λ.π.

Διδάσκαλοι Σουφλίου

: Όρθιοι. Χαρακόπουλος, Στ. Μπαμπαλίτης, Παπαε-υαγγέλον. Καθήμενοι : Βασιλειάδης, Κων. Κονρτίδης, Κουνίδης.

Ένομίσαμεν απαραίτητον
έξ είλικρινεστάτου ενδιαφέ
ροντος κινούμενοι, νά σημειώσωμεν τ’ ανωτέρω επί
τής «Γραμματικής ιδιωμα
τισμών Σουφλίου», ϊνα χρησιμεύσωσιν ώς αφετηρία,
δι’ δν τινα ήθελεν άσχοληθή είδικώτερον καί επιστημονικώτερον.

Α ίη γ ή β ε ις τ ο ΰ « α τ ρ ό ς μ.οο Ι Ι ι η ϊ β τ ι μ ά τ η .
Κατά τις ατέλειωτες χειμωνιάτικες νύκτες, ενθυμούμαι τον πατέρα
μου, που μας έδιηγεΐτο διάφορες ιστορίες μέ τόση παραστατικότητα, ώστε
θά μοΰ μείνουν αλησμόνητες. Είργάσθη άλλως τε επί 25 έτη ώς διδάσκα
λος καί μάλιστα με άρίστην φήμην. Διηγήσεις για τά κυνηγετικά κατορ
θώματα τοΰ πατέρα του, διά τάς έθνικάς καί οίκογενειακάς του εκδικήσεις
εναντίον των Τούρκων, από τάς ίδικάς του κυνηγετικός περιπετείας καί
διάφορα άλλα ανέκδοτα από την ζωήν του. Μερικάς από αύτάς, που
ώς νομίζομεν, παρουσιάζουν κάποιο γενικόν ενδιαφέρον, σημειοΰμεν κα
τωτέρω :
Πώς έδολοφονή'&η δ π α π π ο ύ ς τον X " Μ π ανάσης.
«Στο Σουφλί, προ τής άναπτύξεώς του, ήτοι κατά τό έτος 1840,
υπήρχαν, εκ τών κατόπιν τεσσάρων, δύο μόνον Συνοικίαι : 'Η Ελληνική

λ Α ό Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ

ns

μέ to ό'νομα «Μαργαζί μααλεσί» και ή Τουρκική «Σέχ Μααλεσί» (‘).
ΙΊαραλλήλως διωρίζοντο και δυο πρόεδροι, εις "Ελλην καί εις Τούρκος,
άντιστοίχως. Τήν «δεκάτην» οί δυο πρόεδροι συνεκέντρωναν δημοσίοι, εις
κεντρικόν σημεΐον τής αγοράς, δ'που νΰν τό καφενεΐον «Μόκαλη». Κατά
τό ώς άνω έτος και δταν ειχον συγκέντρωσή κατά τό τέλος τού φθινοπώ
ρου δλοι ανεξαιρέτως οί παραγωγοί μέ τά αμάξια καί τά υποζύγια, διά νά
μετρηθή ή εσοδεία των καί καθορισθή επομένως ή δέκατη, δ Τούρκος
πρόεδρος προέ[3αλε τήν άξίωσιν
V
e μειονο*
/
οπω;
οιc anil
Έλληνες, ως
της, πληρώνουν μεγαλυτέραν δε
κάτην (2). Ό "Ελλην πρόεδρος
δμως άντέστη καί επέμενε νά μη
γίνη ούδεμία διάκρισις. Τόσον
μάλιστα όξύνθη τό ζήτημα, ώ
στε οί δυο πάρεδροι ήλθαν καλά
στά χέρια. Γέλος, ύπερίσχυσεν
ή γνώμη τού "Ελληνος καί ή δεκάτη έκρατήθη εξ ίσου από τούς
"Ελληνας καί τούς Τούρκους
κατοίκους τού Σουφλίου. "Ομως
εις μίαν στιγμήν δ Τούρκος
πρόεδρος χολωθείς είχεν εϊπει
εις τύν "Ελληνα τοιούτον, Τουρ
κιστί καί Ελληνιστί : «Καχρ’
όλσούν Γκιαούρ». «Σκλαρίκ’(ι)
στού φτί σ ’». "Ελλην πρόεδρος
τής Κοινότητος ήτο τότε δ πα·
πούς τού πατρός μου, όνόματι
Παπασταμάτιος Μπαμπαλίνη:,
X” Κυριαζής. Πράγματι τήν
ιδίαν νύκτα, προμελετήσας τό
έγκλημα δ Τούρκος, έστειλε στό σπίτι τού παππού δυο ομοεθνείς του
ωπλισμένους μέ μαχαίρας, διά νά τόν φονεύσουν. Κατά τον προσχεδιασμον
τού εγκλήματος, έξεύρε χρηματίσας καί ένα "Ελληναν προδότην, δια νά μην
ΰποπτευθή τίποτε, δταν θά τόν έκάλουν έξω από τό σπίτι, δήθεν δι επειγουσαν ύπόθεσιν’ διότι έγνώριζεν δτι, πολλάκις "Ελληνες πολϊται κατεφευγον καί κατά τάς νύκτας δι* υποθέσεις των. *Ηταν μεσάνυχτά και καμ-1
1. ’Αργότερα έδόθησαν τά ονόματα και είς τάς δύο άλλας «Γενή» και
«Άποστόλ», έν τω μεταξύ άναπτυχθείσας. 2. Καί δέον νά σημειωθή, δτι ήτο
άσογκρίτως μεγαλύτερος ό Ελληνικός πληθυσμός τής πόλεως.
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μία κίνησις στην αγορά. Τό σπίτι ήτο εκεί κοντά εις μίαν πάροδον. Και
μέσα στην απόλυτη σιγή ήκούσθη φωνή δυνατή έξωθι τον σπιτιού, χα
λούσα Ελληνιστί τον πρόεδρον. Πρώτος όμως την φωνήν ήκουσεν δ γυιό;
τοΰ X” Μπανάση (δηλ. Χατζηθανάσης), ηλικίας 35 ετών τότε, μέ παιδιά,
έ'να αγόρι τον Χρηστόν καί ένα κορίτσι. Οΰτος, διά νά μην ξυπνήση τον
πατέρα του, έκρινε καλό νά βγή δ ίδιος έξω, διά νά ίδή ποιοι ήσαν καί
τί ήθελαν. Καθώς ήτο ημίγυμνος, άνοιξε τήν θύραν καί έκαμε ένα βήμα
προς τά έξω. Άστραπιαίως, οί καραδοκοΰντες ωπλισμένοι Τούρκοι, ώρμη·
σαν κατεπάνω του καί μέ αλλεπάλληλες μαχαιριές τον έφόνευσαν καί εξηφανίσθησαν. Κανείς ποτέ δέν έμαθε τους κακούργους, ό'μως δέν έμενε καί ή
αμφιβολία, δ'τι ή απειλή τοΰ Τοΰρκου προέδρου έπραγματοποιήθη, άλλ’ έκ
παρεξηγήσεως μέ τον φόνον τοΰ υιού, διότι οί κακούργοι ένόμισαν ότι αυ
τός ήτο δ X" Κυριαζής. Περίλυπος δ γέρων μετά τινα χρόνον άπέθανε
καί αυτός, έμεινε δέ ορφανός δ Χρηστός, εις ηλικίαν 14 ετών, γεμάτος
από μίσος έκδικήσεως εναντίον των Τούρκων, πού δέν παρέλειπε νά τό
έκδηλώνη άφόβως. Έ κ συμπάθειας τότε οί "Ελληνες προύχοντες τον είχαν
διορίση «Τσιαούσην» εις τό Κοινοτικόν Κατάστημα καί αργότερα άρχιαγροφύλακα».
Πώς ε μ ε ιν ε ν είς τή ν ο ικ ο γ έ νε ια ν τό π α ρ α τσ ο ύκ λ ι
« Μ π α μ π α λ ίτη ς ».

«Ό τε ήτο δ πατέρας μου έφηβος, Τούρκοι λησταί εμφανιζόμενοι,
κατά τό διάστημα τής κουκουλοαγοράς—15 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου—εις
θέσιν «Τρανή Πέτρα», 500 μ. έξωθι τοΰ Σουφλίου επί τής δημοσίας οδού
Β. τής πόλεως, ένεδρεύοντες εις τό ύπερθεν ύψωμα, έλήστευον τούς έπιστρέφοντας είς τά χωρία των χωρικούς "Ελληνας καί Τούρκους τών δια
φόρων χωρίων επαρχίας Διδ]χου καί τούς έπερναν δ'λα τά έκ τής πωλήσεως
τοΰ πολυτίμου προϊόντος των σημαντικά έσοδα. Καί επειδή ή Τουρκ. ’Α
στυνομία δέν ήδύνατο, τίς οίδε, νά εξόντωση τούς ληστάς ή νά τούς άπο
μακρύνη άνέλαβε τό κριθέν εύλόγως ώς σωτήριον τούτο έργον ό πατήρ του
Χρηστός (X" Κυριαζής). Ουτος, παραλαβών ως συνοδόν καί ένα φίλον του
λεγόμενον «Καραμπάτσαν», δτε είχε μάθει τήν παρουσίαν τών ληστών,
λίαν πρωί μετέβη είς τήν άναφερθεΐσαν τοποθεσίαν ένοπλος, δήθεν διά
κυνήγι. Έφημίζετο δέ ως άριστος σκοπευτής. Μόλις έφθασαν είς τήν
«Τρανή Πέτρα» ('), όρθώθησαν οί κρυπτόμενοι λησταί καί τοΐς διέταξαν
τουρκιστί νά σταματήσουν. Χωρίς ποσώς νά χάση τό θάρρος του ό τόλήη-1
1. Ή «Τρανή Πέτρα» υπήρχε ακόμη και κατά τήν Γερμανικήν κατοχήν,
άλλά τη διαταγή των έτεμαχίσθη διά τήν επισκευήν τής όδοΰ. Περί τής πέτρας
αυτής ύπάρχει καί κάποια παράδοοις.

α α ο γ ρ α φ ικ α

ς ο υ φ λ ιο ϋ
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ρώτατος νέος, έν ριπή οφθαλμού, σηκώνει τό δπλον του και τό κατευθύνει
προς τον αρχηγόν των ληστών, φανερόν από την πλουσίαν του άμφίεσιν,
λέγων συγχρόνως τουρκιστί: «Μή ρίξετε, γιατί τώρα σκοτώνω τον αρχη
γόν σας». Καί ό αρχηγός τών
ληστών μαντεΰσας φαίνεται την
παρουσίαν τού Σουφλιώτου σκοπευτοϋ καί μή θέλων νά διακινδυνεύση την ζωήν του, διατάσσει
αυθωρεί τούς συντρόφους του
νά άποθέσουν τά δπλα. Δεν έ
πραξεν όμως τό ίδιον καί ό
πάππος μου, άλλ’ είπε: «Τώρα
πηγαίνομε για κυνήγι. Μετά 2
ώρες, δταν έπιστρέψωμε, νά μή
σάς εΰρωμεν εδώ, διότι αλλοί
μονο σας!». 'Ο Τούρκος αρχι
ληστής, εμβρόντητος από τό
πρωτοφανές θάρρος τού αντιπά
λου του, τού είπε: «Γιασιά
μπρε Μπαμπαΐτ’(ι). (Γειά σου
βρε παλληκάρι)». Έσυνέχισαν
οι φίλοι μας τον δρόμον τους
καιγόταν μετά τινα χρόνον είχον
έπιστρέψει, τώ όντι οί λησται
είχον έξαφανισθή άπαξ διά παν^0· X" Άθαν. Μπαμπαλίτης.
τός. Τό γεγονός διεδόθη ευρύ
τατα καί ούτω έκτοτε παρέμεινεν τό έπώνυμον «Μπαμπα(λ)ίτης». Καί άλλα
δμοια περιστατικά μάς εδιηγείτο ό πατέρας μου διά τον πάππον μου, φέροντα τούτον ως εκδικητήν τού αίματος τής οικογένειας του».
Τ ί επ α & εν έ'νας έγκ υκ λ ο π α ιδ ικ ό ς Σ ο υ φ λ ιώ τη ς .

«Ό ταν εγίνετο ή μεγάλη έμποροπανήγυρις, κατά τήν 9ην Μαίου, περί
ής λεπτομερώς άλλοτε θά άναφέρωμεν, ήρχοντο καί διάφοροι τύποι! Θαυ
ματοποιοί, άκροβάται, λοταρατζήδες, αλλά καί «άργκδάρδις» (άρκουδιάρηδες) καί «μαϊμάρδις» (χορευταί πιθήκων), εγκαθιστάμενοι στον καθ’ εαυτό
τόπον τής ζωοπανηγύρεως «στον κάμπο» εις τήν κάτωθι τής σιδηροδ]κής
γραμμής πεδιάδα. Τον χώρον αυτόν επεσκέπτοντο πολλοί κάτοικοι τής πόλεως, διά νά ίδοΰν τά αξιοθέατα. ’Έτσι μιά μέρα πήγε καί μιά μεγάλη πα
ρέα από τά πιο διαλεχτά παλληκάρια, .καλοντυμένα καθώς ήταν μέ τά άσ
πρα τους πουκάμισα καί τά «γιράνια βρακιά», μέ αποκλειστικόν σκοπόν νά
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περιεργασθούν τούς πιθήκους. "Οταν έφθασαν εκεί, ήσαν ήδη συγκεντρω
μένοι και πολλοί άλλοι περίεργοι, θαυμάζοντες μέ τά ωραία νούμερα πού
έκαναν οί αρκούδες και προ παντός οί πίθηκοι ! Εις ένα διάλειμμα, ό πιο
αστείος τής παρέας, για νά δείξη στούς άλλους και πόσο εγκυκλοπαιδικά
μορφωμένος ήτο, λέγει: «Ρέ πηδιά! ’Άκσα δτι, μαϊμές φκιάνουν οτ’(ι)
γλιέπουν. Για νά δουκιμάσουμιν εινι αλήθεια ;». Ή θελε να πή, δτι οί
μαϊμούδες είναι ζώα μιμητικά καί συγχρόνως έβγαλε τό ωραίο «βελούδινο
φέσι» πού φορούσε, τό έπιασε μέ τά δυο χέρια, τό έβαλε πίσω του καί μέ
μίαν κίνησιν έκανε τάχα πώς τό μεταχειρίζεται γιά .. . «καθήκι !». "Ολοι
γέλασαν μέ την καρδιά τους. ’Αλλά τό αστείο αυτό, καθώς άλλως τε άνεμένετο, έπεσε καί στά έξυπνα μάτια ενός μεγάλου ούραγγουτάγγου, πού ήταν
δεμένος από τή ζώνη τού Μαϊμάρη. Έ ν συνεχείφ, δ αστείος αυτός τής πα
ρέας πετά τό φέσι του μπροστά στον πίθηκο ! Μέ άστραπιαίαν ταχύτητα,
τό τετράχειρο, αρπάζει τό «φέσι» καί έν μέσω τής έντεταμένης προσοχής
των περιέργων επαναλαμβάνει την αυτήν ακριβώς κίνησιν, δχι εικονικά,
αλλά πραγματικά καί δέν άφισε τό «φέσι» από την θέσιν αυτήν, παρά
δταν τό είχε σχεδόν . . . γεμίσει ! ! Τό τί επηκολούθησε είναι άπερίγραπτον. Πανδαιμόνιον από γελοία καί πειράγματα. Μερικοί, μή μπορώντας
νά συγκρατήσουν τά γέλια των, έπεφταν κάτω ! Τό φέσι ήταν πιά άχρη
στο ! ’Αλλά τί τά θέλετε πού είχε μεγάλη αξία ! Μια χρυσή λίρα τού τό εΐχεν αγοράσει ή μάνα του ! "Αν ήτο δυνατόν νά τό πλΰνη ! Καί γιατί δχι ;
Λίγο πιο πέρα ήταν 6 "Εβρος. Τότε, περνούσε άπό τά «Κασαπιά» (Σφα
γεία). Μέ μιά μακρυά «μουρόβεργα», τό άπέσυρεν από τά πόδια τού πιθή
κου, τό αναποδογύρισε καί αφού σχετικώς τό άδειασε, τό προσήρμοσε «τού
τσίτι» στήν άκρη τής βέργας, τό άνεσήκωσε προσεκτικά καί κατηυθύνθη
γιά τον "Εβρο νά τό πλύνη ! ! ! Πίσω του δμως ακολουθούσε καί δλη ή
παρέα μέ φωνές, μέ γέλια σπαρταριστά καί μέ ατέλειωτα πειράγματα : «Ρέ
Σταμάτ’(η), πάν’ του (πήγαινέ το) σπίτ’(ι) καί νά τό πλύν’(η) μάνα σ’ !».
«Ρέ Σταμάτ’(η), βάλτου ρέ στού κιφάλ’ σ’ !». «Σταμάτη ρέ, δέν τού πλάς
ρέ, τού φέϊς σ’, δυο λίρις νά τ’ άγουράσουμιν ;». Παρά τούτα, δ τετραπέ
ρατος «Σταμάτ’ς» τό έπλυνε, τό στέγνωσε καί γύρισε στο σπίτι μέ τό φέσι
πάλι στο κεφάλι. ’Έτσι, γλύτωσε τουλάχιστο τό ξύλο πού θά έτρωγε. Διότι,
έπεφτε ξύλο τότε' οχι αστεία ! Μά τά πειράγματα των φίλων του, έξηκολούθησαν γιά πολλά χρόνια καί έκτοτε επρόσεχε πάρα πολύ, μή τΐ)ν ξαναπάθη !».
Θι&ς κ ι ψ ( ν ) χ ή τ ' κ ΐ δ ιά β ο υλο υς τού η ι τ ο ί τ '.

«Ή τα ν πολύ καλύς νοικοκύρης δ μπάρμπα Γιώργης Γκ. .
σέ καλή
οικονομική κατάσταση καί γι’ αύτό καλοζούσε μέ τά παιδιά του. Καί σπί
τια μεγάλα έ'κτισε καί κτήματα αγροτικά πολλά αγόρασε. Είχε «κιραμαριό»
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(κεραμυδαριό) και έβγαζε αρκετά χρήματα, ώστε νά τοϋ περισσεύουν. Κά
ποιος δμως, πού μυρίστηκε τό «κομπόδεμα», τοϋ έπρότεινε νά συνεταιρι
στούν και δεν χρειάστηκε πολύ νά τόν πείση, δτι έτσι θά κέρδιζαν πολύ
περισσότερα. Τότε τά «κιραμαριά» είχαν πολύ πέραση, γιατί ήταν εποχή
πού κτιζόταν τά «μπιτζικλίκια» (σηροτροφεία), τά όποια καί μέχρι τής σή
μερον ύψοΰνται μεγαλοπρεπούς σ’ όλη την έκτασι τής πόλεως. Καί ήταν
πολύ αγαθός άνθρωπάκος ό μπάρμπα Γιώργης. ’Αλλά καί ό νέος του συνε
ταίρος πολύ δραστήριος, ήξευρε καλά καί αυτός την τέχνη, γι’ αυτό οι δου
λειές των πράγματι πήγαιναν τώρα πολύ καλύτερα. Κάθε μέρα παρέδιδαν
προς πώλησιν πολλά προϊόντα τής εργασίας τω ν: «τοϋγλα», «κεραμύδια»,
«κιρπίτσια» (άψητα τούβλα), «φάρσις» (μεγάλα άψητα τούβλα για την Ιπίσιρωσι τών φούρνων). Όμως ό μπάρμπα Γιώργης ήταν τελείως αγράμμα
τος καί τόν λογαριασμό τόν κρατούσε κατ’ ανάγκην ό συνεταίρος του. Κάθε
τόσο έβλεπαν λογαριασμό. Τόσα δώσαμε γιά τούς εργάτες, τόσα γιά ξύλα
για τό καμίνι, τόσα μένουν καί γιά μάς. Καί μοιραζόταν τά κέρδη εξ ήμισείας. Έ ν τώ μεταξύ έγινε καί συγκάτοικος. ’ Ηταν ξένος καί τού είχαν
παραχωρήσει ένα από τά πολλά δωμάτια τού σπιτιού. Δεν πέρασε δμως
πολύς καιρός καί τά κέρδη μετετράπησαν εις ζημίαν ! . . Ά λλ’ ό καιρός
περνούσε καί τό παθητικόν δλο καί μεγάλωνε. Μά, δπως γιά τά κέρδη,
έτσι καί γιά την ζημία επλήρωναν από μισά. ’Απονήρευτος ό μπάρμπα
Γιώργης μετρούσε τώρα από τό ιδιαίτερον άποθεματικόν του, τό παθητι
κόν, τό όποιον ένεθυλάκωνε μετά τών βεβαίων άλλων κερδών ό πιστός του
συνεταίρος ! ’ Ενθυμούμαι τούτο πολύ καλά, διηγείται ό πατέρας μου, διότι
εί'μεθα καί γειτονιά καί συγγενείς. Καί ό μέν μπάρμπα Γιώργης φυσούσε
καί ξεφυσοϋσε από τό κακό του, «άχλάντζι», κατά τήν τότε έκφρασιν, ό δέ
άλλος έπλεεν εις πελάγη ευτυχίας, διότι οί κακές γλώσσες έλεγαν πώς τά
είχε φτιάσει εν τφ μεταξύ καί μέ τήν κυρά του ! Καί πού νά πάρη μυρω
διά ό αγαθός μπάρμπα Γιώργης ! . . Μιά μέρα, εξοργισμένος από τήν κατάστασι αυτή, από συγγενικόν ενδιαφέρον κινούμενος, έπλησίασα τόν μπάρ
μπα Γιώργη καί τοϋ είπα : «Πώς παν δλειές ντιούντιου (θείε );». «Δέ παν
καλά πηδί μ’». «Πρόσεξε καλά, τοϋ είπα, οί δουλειές παν πολύ καλά, αλλά
ό συνεταίρος σου (ούρτάκς) σε κλέβει». «”Ε ! Θιός κι ή ψ(υ)χή τ’, κί διά
βουλους τού πιτσί τ’». «Να τόν παρατήσης καί νά τόν διώξης κύρ Γιώρ
γη, γιατί αυτός δέ λογαριάζει ού'τε Θεό, ού'τε διάβολο». Μά κείνος έπανελάμβανε πάλι «Θιός κι ή ψ(υ)χή τ’ κί διάβουλους τού πιτσί τ’». Τό απο
τέλεσμα ήταν ότι, ό μέν συνεταίρος έπλούτισε καί έγινε μέγας καί πολύς,
ό δέ άγαιθός μπάρμπα Γιώργης, άποσυρθείς από τήν έπιχείρησιν έπανήλθεν εις τάς γεωργικάς του ασχολίας καί ή φράσι του εκείνη έμεινε παροιμιώδής, επαναλαμβανόμενη είρωνικώς εις περίπτωσιν άδικουμένου αθώου.
«Θιός κι ή ψ(υ)χή τ’ κι διάβουλους τού πιτσί τ ’».
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Ά ν έ χ δ ο ΐα

ϋ ο υ φ λ ίο ο .

Χ α λ ιε ύ ο υ μ ά ννα ,

χ α λ ιε ύ ο υ .

Την ίστοριούλα αυτή μοΰ την διηγήθηκε ή μάνα μου. Συνέβη εδώ
στο Σουφλί και είναι πολύ χαριτωμένη. Άκοϋτε τη ν: «Μια προκομένη
μάνα μέ τη «ρόκα» στο ένα της χέρι και μέ το άγοράκι της στο άλλο, πήγε
ένα φθινοπωρινό απόγευμα, καίίώς συνήθιζαν τότε, μά και τώρα, σέ ενα
γειτονικό της σπίτι, στο «μαχαλά» για νά περάση λίγες ώρες γνέθοντας
κα'ι συζητώντας μέ την «νοικοκυρά» γιά διάφορα κοσμικά γεγονότα. Είχε
περάσει αρκετή ώρα κι’ ή συζήτησι πράγματι άπέβη πολύ ενδιαφέρουσα.
'Ο μικρός πάλι έπαιζε διαρκώς μέ διάφορα πρόχειρα παιχνιδάκια. Κάποια
στιγμή δμως κουράσθηκε κι’ έπλησίασε τή μάνα του λέγοντας: «Χαλιεύου
μάνααα, χαλιευου! Χαλιευου μάναα χαλιεύου !». (Δηλ. γυρεύω μάνα, γυ
ρεύω !). Τά λόγια αυτά επανελάμβανεν δ μικρός συνεχώς, άλλ’ οι γυναίκες
άπορροφημένες από τή συζήτησι, καθώς είπαμε, ποΰ νά δώσουν προσοχή·
“Ομως αυτός επέμενε καί μέ κλαψιάρικο ύψος, τραβώντας τώρα τήν κο
τσίδα τής μαμάς του, όλο κι έλεγε : «Χαλιεύου μάνααα, χαλιεύου». ’ Επί
τέλους, καμμιά φορά ή προκομμένη μαμά λέγει στο παιδί της : «Τ ί χαλιεύς
βρε μιξιάρ’(η );». Μά πάλι τά ίδια δ μικρός «χαλιεύου μάνα, χαλιεύου !».
Καί για νά τον ξεφορτωθή, έκσπά δήθεν θυμωμένη καί λέγει : « ’Απ’ νά
σκάσ’(η) κ . . . · ς θάν κυδών’(ι) !». Αυτό ήταν ! ’Αρχίζει πάλι τις φωνές 6
μικρός ηθοποιός, πιο έντονώτερες δμως τώρα : «Κυδών’(ι) μάνααα, κυδών’(ι), κυδών’(ι) μάνααα, κυδών’(ι) !». Τί είχε συμβή ; ’ Από ώρα ήδη
πολύ το παιδάκι περιεργαζόμενο τά διάφορα έπιπλα τοΰ δωματίου, είδε
κρεμασμένα στο δοκάρι πολλά καί ωραΐα άφράτα κυδώνια κατά ζεύγη, δε
μένα μέ βαμβακερή κλωστή. Έπεμβαίνουσα τότε ή γειτόνισσα, λέγει: «”Α !
κυδών’(ι), μουρή χαλιεύ’(ει) τού καημένου τού πηδούδι μ’ !». Καί λέγοντας
αυτά, ξεκρέμασε μέ τό «τλυγάδι» ένα ζευγάρι και τό μέν ένα έδωκε στον
μικρό, δ οποίος καί αυτομάτως έπαυσε τό κλάμμα, τό δ’ άλλο έκοψε νά
φάνε αυτές. ’Έτσι πέρασαν καλά καί ή καλή μαμά πού τελείωσε έν τφ με
ταξύ τό γνέσιμό της επέστρεψε μέ τό άγοράκι της στο σπίτι της. 'Η φράσι
αυτή τώρα έμεινε παροιμιώδης στό Σουφλί, γιατί καθώς λένε, ή μάνα είχε
δασκαλέψει από πρωτύτερα ακόμη τό παιδί πώς νά ζητήση κυδώνι, γιατί
ήξευρε πώς ή γειτόνισσά της ήταν εξαιρετικά τσιγκούνα. Κι δ μικρός ηθο
ποιός, καθώς είδαμε, έπαιξε θαυμάσια τό ρόλο του !
"A ! α ύ π ’ Φά φ α ς τ ’ α υ γ ό !

«Πρό πολλών ετών ένας αμπελουργός, γνωστός τσιγκούνης, επήρε
τρεις εργάτες νά τοΰ σκάψουν τό αμπέλι. Ά φ ’ εσπέρας δμως είχε συναν'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ

239

τήσει κατά μάνας ενα έκαστον και τούς ΰπεσχέθη δτι, εάν σκάψουν καλά
τό αμπέλι κα'ι προ παντός γρήγορα, κατά τό μεσημβρινόν γεύμα, άποτελούμενον συνήθως από ψωμί, έληές καί «άρμυρόψαρα», θά τούς έδιδε καί από
ένα «βρασμένου αυγό». Καί έφύλαγε τό μυστικό αυτό έκαστος διά τον εαυ
τόν του. Την επαύριον έφθασαν πρωί-πρωΐ οι εργάτες καί άρχισαν την
εργασία με προφανή δρεξι, εξ αιτίας καί τού υπεσχημένου αυγού, παρόντος
καί τού αφεντικού. "Ομως με την έντονη εργασία γρήγορα έκουράζοντο καί
κατέληγον εις σχετικήν τινα βραδύτητα. Παρατηρών τούτο δ ιδιοκτήτης,
κάθε τόσο έπλησίαζε καί εφώναζε : « Ά ! ντε σύ π’ θά φας τ’ αυγό !». 'Ως
εκ συνθήματος ήρχιζαν δμού καί πάλιν εις έντονον ρυθμόν την εργασίαν,
έως δτου κατάκοποι καί κάθιδροι σταματούσαν διά ν ’ άναπνεΰσουν καί λι
γάκι. Τούτο έπανελήφθη πολλάκις, δτε ένας από τούς έργάτας, εν άπουσίφ
τού αφεντικού, παρετήρησεν εις τούς άλλους : «Ρέ άβανάκδις, γώ γιδρώνου, άμα Οά μ’ δώσ’(η) κι τ’ αυγό ! Σεις τί άδειάζιστιν έτσ’(ι) κι άπουστέντιν μπιντιαβά ;». Άλλα προς μεγάλην έκπληξιν, παρετήρησε καί ό δεύ
τερος εργάτης : « ’Αφού ρέ, μένα ειπι π’ θα μ’ δώσ’(η) τ’ αυγό !». "Ομως
καί ό τρίτος : «Κί μένα ρέ πηδιά, είπι θά μ’ δώσ’(η) αυγό !». Τότε καί
μόνον εννόησαν τό παιχνίδι, πού τούς έπαιξε τό αφεντικό, διά νά τελειώ
σουν γρήγορα τό σκάψιμο τού αμπελιού καί ως εκ συνθήματος έξέσπασαν
εις γέλωτα καί άγανάκτησιν, λέγοντας : «Ρέ τούν κιρατά, τί μας έφκιασι!»
’Έτσι ή φράσι αυτή έμεινε παροιμιώδης εδώ στο Σουφλί καί εις κάθε
σχετικήν περίπτωσιν άκοΰς νά λένε: « Ά ! σύ π’ θα φας τ’ αυγό!».
Μ π α ξν τρ α β ίτα ις /

(μ υ ρ μ η γ κ ιέ ς ).

’ Ενθυμούμαι δτι, προ ετών, κάνοντας γεωγραφίαν μίαν ημέραν, εις
τήν Ε' τάξιν εις ερώτησίν μου, εάν έδοκίμασαν οί μαθητα'ι νά μετρήσουν
τό πλήθος τών αστέρων, δλοι των άπήντησαν λίαν περίεργοι : «’Ά ! κύ
ριε ! "Οποιους τά μιτράει βγάν’(ει) μπαζντραβίτσις !». “Οσο καί αν ήθέλησα νά τούς πείσω, δτι τούτο είναι ψευδής μοιρολατρεία καί δεισιδαιμο
νία, εστάθη σχεδόν αδύνατον νά πιστεύσουν. Τόσον είναι διαδεδομένη ή
πίστις ως προς τούτο, τού αγράμματου λαού τών γονέων των. Εις συνεχό
μενον κεφάλαιον θά άναφέρωμεν καί πώς θεραπεύουν τις «μπαζντραβίτσις».
Ρ ε π η δ ιά , ά λ π ο ϋ ϋ·ά μ α τ’( ι) τα ρ ά ζ ’ει τά μ ά τ ια τς.

« ’Από τις ατέλειωτες κυνηγετικές ιστορίες, αναφέρω μίαν αρκετά πε
ρίεργον, καί πού δέν τήν θέτω δμως έν άμφιβόλφ, παρά τού δτι είναι γνω
στά! αί ύπερβολαί δλων ανεξαιρέτως τών κυνηγών. «Είχαν πάει μιά μέρα
στο κυνήγι, παρέα ολόκληρη από 5 —6 κυνηγούς. Καί αυτό, πριν 70 χρό
νια. ’Έφθασε μεσημέρι καί αφού κατά τά συμπεφωνημένα εύρέθησαν δλοι
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εις εν σημείον, κατηυθύνοντο ακολουθώντας μια ρεμματιά νά φθάσουν εις
ένα καλό μέρος νά φάγουν τό πρόχειρο γεύμα των κοντά στο νερό. Προς
στιγμήν από την πλαγιά τής χαράδρας πετάχθηκε μιά αλεπού, την οποίαν
έπρόλαβε καί την εντουφέκισε ένας τής παρέας. Τό ζώον εκυλίσθηκε λίγο
καί κατόπιν έ'μεινε ξαπλωμένο ακίνητο. Προχώρησαν τότε δλοι προς τό ση*
μεΐον εκείνο καί αφού άπέθεσαν τά όπλα των, κάθησαν νά ξεκουραστούν
λιγάκι, κυττάζοντας καί τήν σκοτωμένη αλεπού. Κατάκοποι είχαν βγάλει
από τά σακκίδια τά φαγητά των καί έτρωγαν. "Ενας ό'μως τής παρέας παρετήοησε κάτι ύποπτα σημεία εις τό ζώον καί είπε : «Ρέ πηδιά, άλπού
θάματ’(ι) ταράζ*(ει) τά μάτια τς !». « “Α ! ρέ άβανάκ’(η)», έσπευσε νά
άπαντήση γελώντας εκείνος που τής είχε ρίξει. «Σκουτουμένη άλπού, γέντι
καμμιά φρά νά ταράζ’(η) τά μάτια τς ;». Δέν πρόλαβαν νά σχολιάσουν πε
ρισσότερο τό πράγμα καί νά ! ξαφνικά σηκώνεται ή αλεπού καί στη στιγ
μή γίνεται άφαντη, στο πυκνό δάσος. Τί συνέβη ; Φανερόν είναι δτι τό
παμπόνηρο ζώον, υπό τήν απειλή τόσων κυνηγών, μέ τήν πρώτη ντουφε
κιά, αν καί δέν έθίγη ούτε από ένα σκάγι, κυλίστηκε καί ύπεκρίθη τό σκο
τωμένο. "Οταν δέ, άνοιγοκλείνοντας τά σπινθηροβόλα μάτια, διεπίστωσεν
δτι οί κυνηγοί στά χέρια των είχαν ψωμιά καί δχι τά δπλα, αστραπιαίος
εξαφανίστηκε !».
Μ ιά τ φ ιπ ιά δνό λα γοί.

’Έτσι λέγει ή παροιμία, αλλά τό παρακάτω ανέκδοτο, που είναι άλλως
τε γνωστό μεταξύ δλων τών κυνηγών τού Σουφλίου, διότι συνέβη εδώ, όμι
λεΐ καί για κάτι περισσότερο ! . . «"Ενας γέρος, προ πολλοΰ μακαρίτης,
γνωστότατος καλαμπουρίστας, είχε πάει, έλεγε, κάποτε γιά κυνήγι κατά τον
«κάμπο». Σέ μιά στιγμή, ενώ περπατούσε κατά μήκος τής όχθης τού "Ε
βρου, νά καί ξεπετιέται ένας λαγός. ’Αμέσως τον σημαδεύει, τού ρίχνει μιά
τουφέκια καί τό ζώο έκυλίστηκε κάτω καί κατρακυλιοντας έφθασε ώς τό
νερό. Γρήγορα-γρήγορα κατέβηκε νά τον πάρη, αλλά τί νά δή ! Λίγο πιο
πέρα στο νερό, σπαρταρούσε μιά «μπαμπάτσ(ι)κ’(η) άγρόκαζα» (μεγάλη άγριόχηνα) κι ένας «σαζάναρους» (πελαόριο σαζάνι!). Τί είχε συμβεΐ ; Τά
σκάγια ύστερα από τό λαγό στή διεύθυνσι τής φοράς των, κατά τον πο
ταμό, βρήκαν τυχαίως καί τήν άγριόχηνα, αλλά καί τό σαζάνι, πού κατά
σύμπτωσιν εύρέθησσν εκεί. ’Έτσι μέ μιά ντουφεκιά δ υπεράξιος κυνηγός
πήρε δχι δύο λαγούς, αλλά ποικιλίαν κυνηγίων: έ ν α λ α γ ό , μ ί α χ ή ν α
καί έ ν α σ α ζ ά ν ι ! . . » Ό ίδιος διηγείτο καί δτι : «"Οταν κάποτε έτουφέκησε ένα τρυγόνι, ευρισκόμενο στή φωληά του, έπεσε τούτο κάτω ψη
μένο, διότι οί «πατσιαβούρις» τού έμπροσθογεμούς του έδωκαν φωτιά στά
ξερά κλαδια τής φωληάς, αλλά καί στά πτερά τού πουλιού. Δέν υπελείπετο
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δέ, παρά νά βγάλη λίγο αλάτι από την τσάντα του καί νά το φάγη, μάλι
στα ξηροψημένο !».
Τό άγριογούρουνο.

«Κα'ι τελειώνω τάς κυνηγετικός διηγήσεις μέ τό εξής ανέκδοτο, πού ήκουσα παρουσία καί άλλων μαρτύρων από ένα συνταξιούχο συνάδελφο, δνομα καί μη χωριό, πού συνέβη στον ίδιο προ 50 ετών- "Οταν ήταν έως 20
χρόνων, έλεγε, τό 1910 εΰρίσκετο στην Καστοριά. Καί είχε πάει για κυνήγι
στην άντιπέραν τής πόλεως όχθην, όταν είδε ένα μεγάλο αγριογούρουνο νά
λούζεται στά άβαθή τής λίμνης. Πλησιάζει προσεκτικά, τού ρίχνει μια
καί τό ζώο πληγωμένο βαρειά σπαρταρούσε, ενώ τό αίμα του έβαφε τά νε
ρά κόκκινα ! Όρμά τότε στο νερό καί διά νά τό καταβάλη, τό καβαλλικεύει. Αυτό όμως αγριεμένο άρχισε νά διευθύνεται στά βαθειά. Παρά ταύτα δεν έχασε τό θάρρος του ό απαράμιλλος κυνηγός· "Αρπαξε τό ζώο από
τ’ αυτιά καί διευθύνοντάς το μιά δεξιά μιά αριστερά, σάν άλλος ’Ιωνάς,
έπέρασε ολο τό πλάτος τής λίμνης, έως δτου έφθασεν εις την πόλιν τής
Καστοριάς ! Καί όταν είχαν βγή στήν ακτή τό παρέδωκε ζωντανό στο «χα
σάπικο» γιά νά εισπράξη δύο λίρες χρυσές γιά την αξία τού κρέατος καί
τού δέρματος τού αγριόχοιρου !».
’Ή 6 η κ α ί έ θ ιμ α τ ιν ά ϋ ο υ φ λ ίο ΐ) κ α ί Π ε ρ ιχ ώ ρ ω ν .
Μ ο ιρ α σιά .

«"Ενας παππούς κι μιά μπάμπου είχαν τέσσερα πηδιά, τούν Πουτιόλ’(ι), τούν Πουνιώτ’(η), τ’(η) Βαγγιλούδα κι τ’(η) Νιραντζιά. Ή ταν
πουλύ παππέοι κι μιά μέρα, πάππους λέει τ’(η) μπάμπου τ’ : «Μπάμπου,
συλλουήθηκα νά φανάξουμι τά πηδιά μας κι νά κάμουμι τ’(η) μοιρασιά».
«Καλά, λέει μπάμπου, αφού τού βρίσκεινς σύ εύλογου κι γώ στρέγου
έτσ’(ι) νά γίν’(η)». Κί τά φάναξαν ούλα τς άπανσιζ κι χίρσι μπουμπάς τς
νά λέη : «Τούν ΓΙουτιόλ’(η) πώχειν πουλλά γκζάνια τ’ δίνουμιν τούν τρανό
τον νουντά γιά νά χουργιόντη. Τούν Πουνιο)τ’(η) τ’ δίνουμιν τού ντουντατζούδ’(ι) κί τού κιλάρ’(ι). Τ’(η) Βαγγιλούδα τς δίνουμιν τούν τσεκμετζούδ’(ι) γιατί άντρας τς καϋμένους καλό πηδί γιαβάσ(ι)κου, άμα φτουχό. Τού
σαϊβανούδ’(ι) θά τώχουν ούλ’(οι) μαζί, γιά νά πλένουν κί νά ζ(υ)μώνουν.
’Έχ(ει) γλέπτιν κί φούρνουν, σάν κιμ’». Τότις άπιτάχνιτι Νιραντζιά κί
λέει : «Τί ’νι φτά μπουμπά, μένα ανύπαντρου κουρίτσ’(ι), τίπουτα δέν μ’
δίντιν ;» «Μη άδειάζισι μπρε καλό μ’. Σένα γιακλήσ’ είνι πλούσιος έχ’(ει)
τόσ’(οι) μπινάδες κί θά σι πάρ’(η) εκεί. "Αμα πάλι, έχουμι κί τά δξου.
Νά, σένα σ’ δίνουμιν ένα μπαχτσιούδ’(ι) κί τού μούτσ(ι)κου τ’ άμπελούδ(ι).
Τς τρανοί τς μπαχτσιάδις θά τς πάρουν άπού έναν ΐσια-ΐσια γι άλλ(οι)
16
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τρεις τς κι άπού τ’ αμπέλι τοϋ τρανό θά πάρουν πού δυο σπουρές ίσια ίσια. Θιός νά δώσ’(η) νά γέντι άξιοι, νά καζαντίστι κί σείς. Ξέρτι μί τί
γίδρουν τάφκιασα γώ φτά ; . . Ά ντά σαρά, μεϊς μπαμπού, θά κάθουμιστι
στ’(ή) γίσβα, άπ’ έχ’(ει) τζιακοΰδ’(ι), νιά νά μαϊρεύουμι κι νά πυρώνουμιστιν, έχ’(ει) γκουμπλίτσα κί μουσάντρα. Αυτού θά περάσουμι τά γηρατειά
μας». Κάστρα ρώτσι: «Εινι καλά έτσι βρε πηδιά μ’ ; καντίζτιν». Τάραξαν
ούλ’(οι) τά κΐφάλια τς κ’ είπαν: «”Ας εΐνι μπουμπά. Ά φοϋ έτσι σύ τού
βρίσκεινς εύλουγου, ας εινι !». Κι άπού ενας-ένας πάεινι κουντά τς κι έ’λιγι
τά γουνατάκια. «Τν ίφκή σ’, μπουμπά». Κι οί ν ύ φ ις: «Τν ϊφκή σ' άψιντάκ’(ι). Τν ίφκή σ’ μάνα !» (γονατιστοί). Κί τότι πάππους είπι : «Τν ίφκή
τ’ Χριστού κί τς Παναϊάς, ν’ άστι ούλ’(οι) σας καλά, άμουνιασμέν’(οι) κί
ν ’ άπουχτήστι δ'τ’(ι) χαλιεύει καρδιά σας !».
"Οταν τά π α ιδ ιά ά λλά ζο νν τά δ ό ντια τω ν.

"Οταν τά μικρά παιδάκια άλλάσσουν τά δόντια, περνούν τό παλαιό
δόντι καί τό πετοϋν στά κεραμύδια κανενός χαμηλού σπιτιού, ένφ συγχρό
νως λένες τρεις φορές : «Ν ά κ ρ ο ΰ ν α κουκαλέϊνιου κί δώσι μ’ σιδηρέϊνιου». ’Έτσι θεωρείται βέβαιον, δτι τά νέα μόνιμα δόντια, πού εντός
ολίγου θά βγούνε θά είναι καί στερεά σάν σίδερα. «Κρούνες» είναι
οί περαστικοί κατά την άνοιξι κύκνοι.
Π ώς α γ κ τ ε ύ ο υ ν » (θ ε ρ α π ε ύ ο υ ν ) οί χ ω ρ ικ ο ί τΙς λ ε ιχ ή ν ες.

"Οταν κανείς βγάλη λειχήνες στο πρόσωπο, πηγαίνει στη γρηά γητεύτρα κι εκείνη μηλαψίζοντας τις λειχήνες καί πασπαλίζοντας με στακτή, λέλει τό έξης τετράστιχο: «Ούβρός πιπέριν έσπιρνι, Σάββατο ούλη μέρα κί
στάκτη τού ξυρίζουνι κί ρίζα δεν τ’ άφίνει». Έάν δεν θεραπευθούν μέ
την πρώτη τό γήτεμα επαναλαμβάνεται.
Π ώς εκ δ ιώ κ ο ντα ι α ΐ ε π ιδ η μ ικ ο ί νόσο ι.

"Οταν εις ένα χωριό επισυμβή επιδημική τις νόσος, τότε διά νά απαλ
λαγούν από αυτήν κάμνουν ένα ψωμί, τό όποιον, ένα δυνατό παλληκάρι τό
πηγαίνει καί τό άφίνει έξω από τά δρια τού χωριού, προς τό δάσος. ’Έτσι
ή νόσος θά φύγη καί θά πάτ> σ’ άλλον τόπο.
Έ π ιδ η μ ικ α ί νόσο ι ζώ ω ν ( έ π ιζ ω ο τ ία ι) .

"Οταν πάλι συμβή έπιζωοτία, τρίβουν δύο ξηρά ξύλα, μέχρις δτου
ταΰτα ανάψουν. Τότε ανάβουν μεγάλη πυρά καί μέ δαυλούς στιγματίζουν
δλα τά ζώα τού χωριού ή, δπως λέγουν, τά καίνε μέ καινούργια φωτιά.
Ούτω είναι βέβαιοι οί χωρικοί δτι ή νόσος θά φύγη.
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Π ώς γ ια τρ ε ύ ο ντα ι οΐ μ π α σ τρ α β ίτσ ες (μ υ ρ μ η γ κ ιέ ς).

"Οταν έχη κανείς τέτοιες, κανένα κορίτσι προ πάντων, μόλις εννοήση
ότι έπίκειται βροχή βγαίνει έξω από τό χωριό καί στέκεται σέ κάποιο ρυά
κι, περιμένοντας την ροή τοΰ νεροϋ τής βροχής. Μόλις συμβή τοΰτο, πλέ
νει τά χέρια μέ τό νέο νερό, ενώ συγχρόνως επαναλαμβάνει τρεις φορές την
φράσιν : «"Οπούς τρέχ’(ει) τό νιρό, έτσ’(ι) νά τρέξουν κί μπαστραβίτσες».
Εννοείται, ότι καί πηγαίνοντας στο ρυάκι καί επιστρέφουσα, πρέπει νά εί
ναι τελείως άφωνη. ”Αν τυχόν συναντηθή μέ γνωστό της πρόσωπο καί συνομιλήση δέν θά θεραπευθή.
"Οταν α υμ β ή

Α νομβρία.

"Οταν επί πολύν χρόνον δέν βρέξη καί κινδυνεύουν τά σπαρτά από τήν
ξηρασία, τά κορίτσια τοΰ χωρίου μαζεύονται εις έ'να ανοικτόν χώρον καί
έχει, άφοΰ στολίσουν μέ παπαρούνες καί άλλα αγριολούλουδα ένα ορφανό
κοριτσάκι, τό περιλούουν μέ ένα κουβά νερό. ’Έτσι, είναι βέβαιον, ότι εν
τός ολίγου ίίά βρέξη. Τό έθιμο τοΰτο τό καλοΰν «Π α π α ρ ο ΰ ν α».
Γ ιά τόν π ο νο κ έφ α λο κ α ί τό λύσ ιμ ο τής μ ύτη ς.

Ό ταν τις έχει σφοδρόν πονοκέφαλο ή ακατάσχετη ρινορραγία, αρκεί
νά περισφίξη εις τό κεφάλι ένα μανδήλι σχετικώς μεγάλο καί γεμάτο καθ’
όλο τό μήκος τής περιφερείας μέ σκληρό σιτάρι. Θεωρείται βέβαιον, ότι
οΰτω ή θεραπεία θά επέλθη έκ τοΰ άσφαλοΰς καί πάραυτα.
Κ ο νρ μ π ά ν ’( ι) . .

Μέ ανείπωτη λαχτάρα περιμένουν όλοι, μικροί καί μεγάλοι, πότε θά
έλθη ή εορτή τοΰ Ά γ. Γεωργίου. "Ολοι γενικώς ο! χωρικοί, πλούσιοι καί
φτωχοί, προμηθεύονται ένα αρνί, τό οποίο άφοΰ ετοιμάσουν, τό γεμίζουν
μέ ρύζι καί από τήν παραμονή βράδυ τό βάζουν νά ψηθή στο φοΰρνο τοΰ
σπιτιοΰ των. Ό φοΰρνος βεβαίως σφραγίζεται μέ ζυμάρι καί δέν ανοίγε
ται, παρά τήν έπομένην, μετά τήν άπόλυσι τής εκκλησίας. Τότε, όλη ή οι
κογένεια συγκεντρώνεται γύρω από τό «σουφρά» καί αρχίζει τό φαγοπότι.
Δέν λησμονούν βέβαια, καί τούς τυχόν επισήμους ξένους έπισκέπτας
τοΰ χωριοΰ, αλλά καί τούς εντελώς απόρους πού δέν έχουν κάμει «κουρμπάν’(ι)». Τφ ό'ντι τό φαγητό τοΰτο είναι νοστιμώτατο. Τό έγεύθην, ως
έργασθείς, επί πολλά έτη στά χωριά τοΰ "Εβρου. Δυστυχώς, δέν έχω τόν
χρόνον ν’ αντιγράψω καί άλλα ήθη καί έ'θιμα, ά'τινα έ'χω συγκεντρώσει
κατά καιρούς.
Π αρ οιμ ύΘ ια Χ ο υ φ λ ίο υ .
Μία άλλη πνευματική εκδήλωσις τοΰ παλαιού Σουφλίου, είναι καί τά
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ωραιότατα παραμυθία, πού είχαν πλάσει σοφά γεροντάκια για νά διδάξουν
χρήσιμα κα'ι ωφέλιμα πράγματα στους απογόνους των : την σταθεράν Ιπί
παραδείγματι Χριστιανικήν πίστιν, την γενναιότητα, την υπομονήν, τό
θάρρος, την τιμιότητα, την αγνότητα, την φιλοπατρίαν και κάθε ευγενικήν
ιδέα καί πολλές άλλες αρετές, μέ τις οποίες πρέπει νά κοσμώνται οί άνθρω
ποι γιά τήν ατομική, οικογενειακή καί ευτυχία τοϋ συνόλου. Καί πράγματι
άναντίρρητον τυγχάνει δτι, τό παραμύθι αποτελεί τήν καλυτέραν μέθοδον
διδασκαλίας, από των αρχαιότατων χρόνων μέχρι τής σήμερον, καθώς πα
ραδέχονται άλλως τε καί δλοι οί παιδαγωγοί καί κοινωνιολόγοι. Ή σύλληψις παραμυθιού δεν είναι εύκολον πράγμα καί ούτε γίνεται από τυχαίον
άνθρωπον. Α παιτείται μεγάλη πνευματική δΰναμις, βαθΰτης σκέψεως,
γνώσις των κοινωνικών ζητημάτων, πίστις επί τής εναρέτου ζωής, αλλά
καί ίκανότης κατατάξεως τών σκηνών τών δρώντων προσώπων, ώστε νά
συναρπάζουν τον ακροατήν καί νά τον δεσμεύουν. "Ομως καί άλλα επίσης
προσόντα προσδίδουν γλαφυρότητα στο παραμύθι καί δή κατά τήν διήγησιν, ώς είναι ό τόνος τής φωνής, ή ψυχική διάθεσις, αί κινήσεις, αί χειρο
νομίας ή εύκολος αλληλουχία τών συνειρμών κ.λ.π. Οί αρχαίοι "Ελληνες,
ως γνωστόν, ως κύριον μέσον διαπαιδαγωγήσεως τών νέων εχρησιμοποίουν
τον μΰθον, μέ πρωταγωνιστήν τής μεθόδου ταύτης κυρίως τον Αίσωπον,
δν εκτοτε έμιμήθησαν πάντες οί μετέπειτα μυθοπλάσται καί μυθογράφοι·
Καί Αυτός δ Θεάνθρωπος Ίησοϋς, πολλάκις συνήρπαζε καί κυριολεκτικώς
έμάγευε τά πλήθη τών πιστών μέ τάς ωραιοτάτας παραβολάς. Καί τό μυ
θιστόρημα, δεν είναι καί αυτό παραμύθι ; αλλά μέ επιστημονικήν βεβαίως
καί μέ λογοτεχνικήν άνάλογον πληρότητα. Ύπό τήν έννοιαν λοιπόν αυτήν
καί οί παλαιοί εκείνοι Σουφλιώτες, ευημεροΰντες, έπλασαν πάρα πολλά πα
ραμύθια, έκ τών οποίων αρκετά ήδυνήθημεν νά συλλέξωμεν καί νά καταγράψωμεν μέ τον ιδιωματισμόν των, καθώς ελέγοντο τήν εποχήν εκείνην.
Καί άλλα μέν εξ αυτών ήκούσαμεν ημείς οί ίδιοι, άλλα δέ διά τών μαθη
τών μας, από τις γιαγιάδες καί τους παππούδες, οιτινες καί έχουν πολλήν
τήν διάθεσιν νά διηγούνται. Δέν έ'χομεν παραποιήσει ταΰτα, ουδ’ έπ’ έλάχιστον, πλήν ώρισμένων ασαφείων, ως διηυκρινίσαμεν καί τούτο δμως,
κατά τρόπον, ώστε νά μήν άλλοιούται ποσώς ή φυσικότης των, διότι δέν
μάς ένδιέφερεν ή εμπορική έκμετάλλευσίς των, άλλ’ απλώς ή διάσωσίς των
έκ τής παρόδου τού χρόνου. Θαυμάζομεν είλικρινώς τήν έν αυτοϊς γλαφυ
ρότητα, τήν πληρότητα, τήν φυσικήν σειράν τών έν αυτοίς σκηνών, τήν
συντομίαν τών εκφράσεων καί τον πλούτον τών εννοιών καί προ παντός
τήν φανεράν σκοπιμότητα διά τήν έξαρσιν ώρισμένων αρετών. Πόσον έχει
νά διδαχθή ακόμη καί ένας λογοτέχνης από τήν άνάγνωσίν των ! ”Ας μήν
θεωρηθή τούτο υπερβολή, από τυχόν έπιπολαίως κρίνοντα αναγνώστην. Έκ
τού πλήθους τών έν τή «Συλλογή μας», άναφέρομεν τινά μόνον επί τού
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παρόντος, ένεκα τοϋ πολυτίμου χρόνου καί τών μέσων, άτινα δυστυχώς δέν
διαθέτομεν, τό νΰν.
Π ά π π ο υς κ ΐ δ ιά β ο υλο υς.

«Μια φρά κι’ ένα κηρό, ζοΰσι ένας παππούς, πουλί) χριστιανός κι
πάηνι σκιδόν κάθε μέρα στν ίκκλησιά. Κι μια μέρα πααίντα στν ΐκκλησιά
ειπι μί του νοΰ τ’ : «Τί πουλί) πίστ’(ι) άμα έχου στού Χριστό ! ”Ας άνάψου χόλαν κι έ'να κηρί, στοί) διάβουλου ! Κι άναψε τού κηρί στού διάβου
λου. ’Άντα γύρσι διάβουλους τούν καϋτερουσι σπίτ’(ι) κι τοΰν καλουσώρσι
κι ε ιπ ι: « Έ ρέ καλώς του φίλου μ’. ’Απ’ έδου κι μπρος θά εισι καλΰτιρους φίλους ουμ, Πέ μ’, τί καλό ιΤέλ’ς να σι κάμου ;». Παππούς λέει: «Ρέ
άρκαντάσ’(η), γώ ειμι άφτουχός. Δώσι μ’ έναν τρουβά λίρις. «’Έ ! άνταμ !
τώρα κι δλας. ΓΙάρι τούν τρουβά σ’ κι έλα μαζί μ’ !». Διάβουλους τούν
πήγι ίσια στ’ βασιληά τον παλάτ’(ι). Συβαίνουν πού κρυφά μέσ’ στν άποθήκ’(η), γιουμίζουν τούν τρουβά κί φεύγουν. Τιλείουσι κείνους τρουβάς
παν γιόμσαν άλλουν. Τιλείουσι κι αυτός άλλουν, δπου π’ βασιληάς άπείκασι άπ’ κλέφτουν τς λίρις κι γιά νά τσακώσ’(η) τούν κλέφτ’(η), κάλισι
μαζί κι τούν άφτουχό μί τού διάβουλου. ’Έκατσαν ούλ’(οι), έφαγαν κ’ ή
πιαν καλά-καλούτσ’(ι)κα κι παν στά σπίτια τς χουρτασμέν’(οι) οπούς πρέπ’(ει). "Αμα πάππους, θέβγουντας έβαλι κι ένα χρυσό πουτίρ’(ι) στούν
τρουβά τ’. "Αμα τ’ βασιληά δοϋλ’(οι), είχαν ύπουψία, κι τούν τσάκουσαν
τούν πάππου κι τούν παν στού βασιληά. Διάβουλους στέκουνταν κεΐθι
μιρά, άμα δέν τούν έγλιπαν, γιατί γίνκι αέρας Βασιληάς ειπι : «Νά τούν
κριμάστι τούν κλέφτ’(η), τώρα αμέσους». Κι πάππους φάναξι: «Διάβουλι
πούσι, έλα σώσι μ’». Κι διάβουλους τοΰπι : «Τί λες ρέ πάππου. Διέ κείν(η)
τήν καλαθίνα, τόσα παπούτσια γώ χάλασα, γιά νά σι φέρου σ’ αυτήν τν
ώρα, κι μί λές νά σί σώσου ! ”Αμ’ έ'τσ(ι) γώ χαίρουμι». Κι τ’ βασιληά
δοΰλ’(οι), κρέμασαν τούν κλέφτ’(η). Κι’ έζησαν κι κεΐν’(οι) καλά, κι μεϊς
καλύτερα».
Διά τήν ορθογραφίαν τής ιδιωματικής διαλέκτου, ήκολουθήσαμεν τούς
κάτωθι κανόνας, ώς λεπτομερώς άναφέρωμεν εις «Γραμματικήν» μας. 1) Αί έκ
μακρών συλλαβών προερχόμενοι ιδιωματικοί τοιαϋται, γράφονται πάλιν ώς
μακραί, αί δέ έκ βραχειών, βραχεΐαι. Π. χ. : λούζομαι=λοΰζουμη, έρχομαι=
έρθοομη, έναν καιρό=έναν κηρό ζοΰσε=ζοΰσι, πήρε = πήρι, έπήγε = πήγι.
2) Τά έκθλιβόμενα γράμματα τίθενται εντός τταρενθέσεως, χρησιμεύοντα είς
τήν άκριβή άπόδοσιν τής ιδιωματικής προφοράς. Π. χ. ττίστις πίστ’(ι), σπίτι—
σπίτ’(ι), 6λοι=οϋλ’(οι), δοΰλοι=δοΟλ’(οι). 3) Τό άρσ, άρθρ. [ό] τρέπεται είς
[ού], τό δέ ούδέτ. [τό] είς [τού], μέ όξεΐαν πρός διάκρισιν έκ τής γενικής
[τοΟ]. Π. χ, : Ό Γιώργος—ού Γιώρς, τό παιδί=τού πηδί, τό Σουφλί—τού
Σουφλί.
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Τού β α α ιλ ό π ο ν λ ο ν κ ι ή Θ ουδώρα.

«"Εναν κηρό κι ένα ζαμάν, ζοϋσι ενα πουλί άξιου βασιλόπουλου. Κι
κάτ’(ι) ντουσ’(ι) μάνδις, τουκαμαν ούχτροί τ’ γκάλιμπαμ πόλιμουν. Τότις
τού βασιλόπουλου έμασι πουλύ στρατό κι πήγι νά τς πουλιουμίσ’(ι). Κουντά τ’ πουλιουμοϋσι κι’ ένας στρατιώτς, πουλύ αυστηρά, άμα κ’ ειχι (μια)
ούμουρφιά, έ’μοιαζι για γναΐκα. Κι τού βασιλόπουλου τούν ρώ τσι: «Πώς
σι λεν ρέ άρατίκ’(ι);». «Θόδουρι μι λεν», ειπι κείνους. «Θόδουρι, Θόδουρις, Θουδώρα μοιάζ’(ει) κι την καρδούλα μ’ μαραγκιάζ’(ει)». Στρατιώτς,
έκαμνι άπ’ δεν άκγι κι ούλου κι πουλιμοϋσι μι κόμα πουλύ όριξ’(ι). "Αμα
τού βασιλόπουλου κάθι ώρα ΐλ ιγ ι: «Θόδουρις, Θουδώρα, μοιάζ’(ει), κι τήν
καρδούλα μ’ μαραγκιάζ’(ει)». ’Αφού τιλείουσι πόλιμους κι ήσύχασαν, τού
βασιλόπουλου λέει στού φίλου τ’(ου): «Θόδουρι, έρθισι νά πάμι στού πο
ταμοί) νά κ ο υ λ ι ο υ μ π ή σ ο υ μ ι " Α μ α Θόδουρις άπ’ εΐκαση την πουνηριά
τ’ κι δέ θέλσι. Κι τότις λέει πάλι τού βασιλόπουλου : «Θόδουρις, Θουδώρα
μθΐάζ’(ει) κ'ι την καρδούλα μ’ μαραγκιάζ’(ει)». Σί λίγου κηρό ήρθι διαταγή
ν’ άπουλθοϋν κι άπουλύθκαν, κι κάθε ένας πάει στού χουριό τ’(ου). "Αμα
τού βασιλόπουλου άνησυχοΰσι πουλύ, γιατί άγάπσι στά γιρά τ’ Θουδώρα
κι σκέφτουνταν πώς νά τν βρή. Άναγκάστ’(η)κε νά γέν’(η) πραματευτής,
κι νά γκιζιαρνάη άπού χουριό σι χουριό, νά πάη νά βρή τ’ Θουδώρα. Κάπουτι κι’ άλλοτι έ'φτασι κι στού χουριό τς Θουδώρας κι κίνσι νά φανάζ’(ει):
«Σκλαρίκια, βραχιόλια, δαχλύδια α α !». Τότις άκσαν τά κουρίτσια κι μα·
ζώχτκαν λόϋρα-λόϋρα κι κίνσαν ν’ άγουράζουν. Πούλνους τού κατόπ’(ι),
ήρθι κι Θουδώρα μι τ’(η) μάνα τς, πήραν δτ’(ι) ήθιλαν κί ρώτσαν : «Πό
σου κάμνουν αυτά;». Κι τού βασιλόπουλου ειπι: «Μιά ούκά κιχρί !». Κι
τ’ δίνουν τού κιχρί, άμα έτσ’(ι) πού τού ζύϊαζι, τού σκρόπσι κι κίνσι νά
τού μαζών’(η) πού ένα πού ένα σπειρί. Τότι Θουδώρα τ’ λέει : «Ξένι, ά'φστου αύτό, νά σ’ δώσουμι άλλου κιχρί». Κι τού βασιλόπουλου ε ι π ι : «Αυτό
ήταν τού τυχηρό μ’ θά κτάξου νά τού μάσου». "Αμα, μαζώνουντας τού
κιχρί, νύχτουσι κι λέει τότις τ’ Θουδώρα : «Δεν έ'χτι κάνα μέρους νά μείνου π ό ψ ι;». Κείνις τούν έκαμαν τού ούρίστι. «Θάν πάν στού σπίτ’(ι), Θου
δώρα, άπείκασι άπού ταν τού βασιλόπουλου κι λέει άπού κρυφά στ’(η) μά
να τ ς : «Μάνα, πόψι νά μί κρύψς, νά μή μι κλέψ’(η) αυτός ού ξένους. Νά
μι βάλς μέσ’ στού σιουντούκ’(ι), άπ’ οΰνι δξου κι σύ νά κοιμθής μέσα
στούν νουντά μαζ'ι μι τούν ξένου, ως που νά θίβγ’(η). Κοίταξι καλά νά
μή λάχ’(η) κι μί φανιρώησς». «Καλά, ειπι κείν’(η)». "Αμα, ξένους άπείκασι τί έ'καμι Θουδώρα, κιαντά—σαρατζίμ, σ’(κ)κώνιτι τά μισάνυχτα,
φουρτών’(ει) στ’ ά'λουγού τ’ άπ’ τού ένα μέρους τήν πραμάτια τ’, άπ’ τ’
άλλου τού σιουντούκ’(ι) μί τ’ Θουδώρα κι ξικνάει γιά τού μέρους τ’. "Αμα
οΰτι μάνα τς δεν άπείκασι χίτσ’(ι) τίπουτι, οντε κι Θουδώρα. Έ τσ ’(ι) άπ’
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πάεινι στού δρόμου τού βασιλόπουλου άκσι τ’ Θουδώρα νά λέη: «Μάνα,
έφκι ξένους !». Κι αυτός ειπι : «Στοΰ ξένου τά χέρια εισι». Πιρπάτσιπιρπάτσι κάμπουσ’(η) ώρα κι πάλι Θουδώρα πού μέσα πού τού σιουντοΰκ’(ι) λέει: «Μάνα—μάνα, πάει ξένους». Κι τού βασιλόπουλου λέει:
«Κόμα λίγου κι ςρτάνουμι στού παλάτι μ* !». Νά κι σι λίγου έφταξαν, κι
κόσιαξαν δοΰλ’(οι) τ’ κι ξιφόρτουσαν τ’ άλουγου. Θά βήκι Θουδώρα πού
τού σιουντούκ’(ι), κίνσι τά κλάματα. Κι τού βασιλόπουλου τς ειπι : «Θου
δώρα μ’ χίτσ’(ι) κι μή κλαϊς. Ά π ’ έδου κι δώθι θά εισι γναΐκα μ’». Κι
άπού τότι κι’ ύστιρα Θουδώρα έκαμνε ότ’(ι) τς ϊλιγαν, άμα δέ χουράτιβι
χίτσ’(ι). Καϊτέρσι δυο χρόνια τού βασιλόπουλου, άναγκάσ(η)κι νά πάρ’(η)
γναΐκα. Κι την Κυριακή άπ’ θά παντρεύουνταν, διάταξ’(η) τ’ Θουδώρα νά
φουκαλίσ’(η) ούλους τς δρόμ’(οι) τοΰ χουριοΰ γιά νά πιράσ’(η) χαρά. Θου
δώρα τ’ νύχτα έκαμι την προυσιψχή της: «Θιέ μ’ , βρέξη μια βρουχή κι
ας βγή ένας αέρας νά μάσ’(η) ούλα τά λόζιστα στ’ν άκρσ !». Κι’ οπούς παρακάλισι, έ'τσ’(ι) γίνκι. *Ηρθι ώρα γιά τ’(τι) χαρά. Κι παν ούλ’οι στ’ν ίκκλησιά κι’ είχαν συνήθειου νά ανάβουν κηριά. Κι Θουδώρα πάει κουντά στ’
νύφ’(η) κι ετσ’(ι) πού τσάκουνη τού κηρί τς, κόσμους τς ϊλ ιγ ι: «Βουβή θά
καής !». Κι ΰστρα ειπι κι νύφ’(η) : «Βουβή, θά καής !». Τότι, Θουδώρα
ά'ρτικ χουράτιψι κι ειπι : «Γώ δυο χρόνια χίτσ’(ι) δέ χουράτιψα κι σύ
νύφ’(η) χουρατεύ(ει)ς;». Κι τού βασιλόπουλου άπανσζ άφσι αύτήναν κι
στιφανώθκι μί τ’ Θουδοόρα. Κι’ δ'που τότις κι ύστρα πόμκι τού συνήθειου
νά μή χουρατεύ’(η) χίτσ’(η) νΰφ’(η) άντα παντρέβιτη. Κι έ'ζησαν κι αυτοί
κι μεΐς καλύτιρα».
Οΰ Τ ζιο υ τζιο υ β ίκ ς (ό Γ ιω ρ γ ά κ η ς).

«"Εναν κηρό κι ένα ζαμάν’(ι), ήταν ένας μπουμπάς κι μια μάνα κι εί
χαν κι ένα πηδούδ’(ι), πού τούλιγαν Τζιουτζιουβίκ’(η). "Αμα αυτός Τζιουτζιουβίκς ήταν πουλύ καλπαζάνς κι δεν έκαμνι χίτσ’(ι) καμμιά δουλειά. Κι
μιά μέρα πήγαν κάτ’(ι) άλλα πηδιά νά τούν πάρουν νά παν στά ξύλα.
Τζιουτζιουβίκς έστριξι, άμα τς ειπι : «Θά μ’ άνιβάστι στού γκατζιόλ’(ι)».
Κεΐν’(οι) τούν ανέβασαν κι πήγαν. "Αμα έφτασαν στού μπαΐρ’(ι), Τζιουτζιουβίκς δεν κατέβηνι κι τούπαν: «Γιατί δεν κατιβαίν’ς ρέ ;». «Μένα
μοΰπι μάνα μ’ σείς νά μι κατεβάστι». Τούν κατέβασαν κι χίρσαν νά κό
φτουν ξύλα, άμα αυτός δεν έκουφτι. Κι τού λεν: «Γιατί, ρέ Τζιουτζιου·
βίκ(η) δέν κόφτς σύ ξύλα;». «Μένα μούπι μάνα μ’ νά μ’ τά κόψτι σείς
τά ξύλα». Κι τ’ τάκουψαν. Τά πηδούδια φόρτουσαν τά ξύλα τς κι τοιμάστ(η)κ.αν νά ίίύφγουν, άμα Τζιουτζιουβίκς δέν τά φόρτουνι. Κι τουπαν
τά πηδούδια: «Γιατί ρέ δέν τά φουρτώνς τά ξύλα σ’ ;». Κι αυτός ειπι :
«Μένα μάνα μ’ μούπε σεις νά μ’ τά φουρτώστι». Κι τ’ τά φόρτουσαν. Τά
πηδούδια άνέβκσν στά γκατζιόλια τς, άμα φτός δέν άνέβηνι. Κι τούν εΐ-

248

ΧΡΗ ΣΤΟ Υ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤIΟΥ-ΜΠΑΜΓ1ΑΛΙΤΗ

παν πάλι: «Γιατί ρέ δεν άνιβαίνς ;». «Μένα μούπι μάνα μ* νά μ’ άνιβάστι σείς». Κι τούν ανέβασαν. Κι έτσ’(ι), μι τ’ Τζιουτζιουβίκ(η) τά καμώ
ματα νύχτωσαν. Στον δρόμον π ’ πάηναν βρήκαν ένα μικρό σπίτ’(ι) κι κεί
μέσα μια Άδράξα κι τς είπαν : «Κακού, ας κμηθοΰμι ένα βράδ*(υ) στού
σπίτ’(ι) σας, δσον νά φέξ’(η) σάγγι μ’ κι θά πααίνουμ’(ι)». Μπαμπού
τ α π ί: « Ά ς είνι, πηδοΰδια μ', κμηθήτι κι του ταχυά πααίντι». Κι τά φίληψι κι τάβαλι νά κμηθοΰν. Κι άποΰ λίγ(η) ώρα φάναξε μπαμπού Άδράξα:
«Ποιος κμάτη κι ποιος δέν κμάτη». «ΤζιουτζιουβΙκς δεν κμάτη». «Τζιουτζιουβίκς δέν κμάτη». «Τί χαλιεΰς, βρε ;». «Μένα μάνα μ’ άντά κμοΰμαν
μώβανι μαλαματέϊνιου τσόλ’(ι)». Κι τοΰψιρι. Ύστρα πού λίγ’(η^ ώρα Ά 
δράξα φάναξι: «Ποιος κμάτη κι ποιος δέν κμάτη ;». «ΤζιουτζιουβΙκς δέν
κμάτη». «Τί χαλιεΰ’(η );». «Μένα μάνα μ’ άντά κμούμη, μί βάν’(ει) στού
πλιβρό μ’ ένα γκουντροΰλ (ι) λίρις». « Ά νά σι φέρου κι ένα γκουντροΰλ’(ι)
λίρις». Κι τούφιρι. Πάλι ύστρα πού λίγ’(η) ώρα, άρχίνσι Άδράξα νά φανάζ’(η): «Ποιος κμάτη, ποιος δέν κμάτη ;». «ΤζιουτζιουβΙκς δέν κμάτη».
«Τί χαλιεΰ’(ει);». «Μένα μάνα μ’ άντα κμοΰμη μί βάν’(ει) έ'να γκουντροΰλ’(ι) μέλ’(ι)». Κι τούφιρι. “Αμα μπαμπού, άρτκ νΰσταξι κι πάει στον
τσόλ’(ι) τς κι μπιντέμπιρ(ι) την πήρι γύπνους, ΤζιουτζιουβΙκς σκώθκι, φόρτουσι τά γκουντρούλια μί τού μέλ’(ι) κι τς λίρις, ξΰπνησι κι τ’ άλλα τά
πηδοΰδια κι τά π ι: « Ά ϊν τ ι ρέ, γλήγουρα νά πααίνουμι Άδράξα χαλιεύ’(ει)
νά μάς φάη». Κι τά πηδούδια πήραν τά γκατζιόλια τς κι έφκαν. “Αντα
σ(η)κώθκι Άδράξα τού ταχυά, δέν τά βρήκι τά πηδοΰδια. Κι Τζιουτζιουβίκς άστόϊσι τού σουϊά τ’ κι πάει νά τούν πάρ’(η). Κι μάνα τ’ , πού κατόπ’(ι) τούν ίλ ιγ ι: «Μή πααίνεις βρέ πηδοΰδι μ’ θά σί τσακώσ’(η) Άδρά
ξα κι θά σί φάη». Μ’ αυτός τίπουτα θά πάνον τς ί'λιγι «Μή πααίν’ς βρέ,
τόσα φλουριά ΐφιρις, θά σ’ άγοράσουμι άλλουν σουϊά». 'Άμα αυτός τίπου
τα δέν άκγι" πήγι. Ά ντά πάει, άνέβκι ψλά στά κιραμΰδια κι Άδράξα έφκιανε πίττα. Τζιουτζιουβίκς χποΰσι στά μάξουξ τά κιραμΰδια. Κι Άδράξα
φάναζι: «Π ’ άνάθιμα τς παληόγκαργκις». Αυτός πάλι τά ίδια. Ύστρα
πού κάμπουσ’(η) ώρα Τζιουτζιουβίκς κατέβκι κι άντάμουσι τν Άδράξα
στ’ σκάλις. Αυτή, κατά τν ώρα τούν τσάκουσι, τούν ρόκουσι π’ κάτ’ πού
την κουσιόρα κι πήγε νά πάρ’(η) πού τού βουνό μιά βιτσοΰδα, γιά νά τούν
ξιπιτσίσ’(η). Αυτός άντά έφκι Άδράξα, γκρέμσι την κουσιόρα, πήγι έλ(υ)σι
τού μουσκαροΰδ’(ι) πού τ’ άχοΰρ’(ι), τώβαλι π’ κάτου στην κουσιόρα, έβαλι
■ψλά κι κάτ’(ι) μπαμπάτσκις πέτρις κι άνέβκι πάλι στά κιραμΰδια. Ά ντά
σαρασαρατζίμ, Άδράξα ήρθι κι δτου νά βράσ’(η) τού νιρό μέσ’ τού καζάν’(ι), γΰριβι νά τούν ζιουματίσ’(η) γκάλιμπα τού Τζιουτζιουβίκ’(η). Κι
έκατσι κι έγνιθι μί τ’ ρόκα τς. "Αντα γίνκι τού νιρό, πήρι κι τώχ(υ)νι
ψλά στην κουσιόρα. Τού μουσκαροΰδ’(ι) μπάγρτζι πού τούν πόνου κι Ά 
δράξα ΐλ ιγ ι: «Καλά νά σί κάμου, θάν τούν μουσκαροΰδ’(ι) μπαγρτίειζς
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γιά». “Αμα κι Τζιουτζιουβίκς πού τα κιραμύδια, τά ίδια ιλ ιγ ι: «Καλά νά
σι κόμου, καλά νά σι κόμου». Κι δταν τιλείουσαν φουνές, ξισκιπάζ’(ει) Ά δράξα τήν κουσιόρα κι τί νά δγή ! Χίρσι νά μαλών’(η), χίρσι νά σκούζ’(η)
κι ήθιλι δεν ήθιλι, πήγι πόλι στού μπαΐρ’(ι) νά φέρ’(η) ξύλα νά τούν ψή·
σ’(η). Τότι κι ον Τζιουτζιουβίκς παίρειν τού σουϊατζούδ’ τ’ κι Όέβγ’(ει).
Κι έζησαν κι αυτοί καλά κ'ι μεΐς καλιότιρα».
Ού Β α γ γ έ λ ’( ς ) κ ι ο ΐ 4 0 δρά κ’ ( ο ι) .

«Μια φρά κι ένα κηρό, ήταν ένας μπουμπάς κι μιά μόνα, είχαν τρίαπηδιό. "Αμα ήταν πουλύ αφτουχοί κι δεν μπορούσαν νά τά θρέψουν. Τού
μισαίου τού πηδί τς τώλιγαν Βαγγέλ’(η). Μιά μέρα Βαγγέλς, είπι στού
μπουμπά τ’ : «Μπουμπά, γώ θά πόνου νά βρω τήν τύχη μ’. Δώσι μ’ μιά
μαχαίρα κι θά θίφγου». ’Έτσ’(ι) κι γίνκι. Πάει-πάει Βαγγέλς, βρίσκιν ενα
ψώφιου άλουγου, γιουμάτου μνίγες. Μπουμπναει Βαγγέλς μιά μί τ’(ή) μα
χαίρα τ' κι σκουτών’(ει) 40 μυίγις κί γρόφ’(ει) σι μιά νταμπέλλα μί μπαμπάτσ’(ι)κα γράμματα : «40 μί τή μιαν». ΚεΤ κουντά κόθουνταν 40 δράκ’(οι). Θάν ε’ίδιαν τού Βαγγέλ’(η) μι τ’ νταμπέλλα τ’ πήγαν κι είπαν τούν
αρχηγό τς, έτσ’(ι) κι έτσ’(ι). Κι αρχηγός τς εΐπι : «Νά τούν φανάξτι ν’ άρθ ’(η) γλήγουρα ιδώ». ΙΙόει Βαγγέλς κι άπού μέσα τ’ φουβούνταν πουλύ,
ά'μα έ'καμι πώς δέ φουβούνταν. Κι δράκους τ’ λιέει : «Σύ ρέ ΐσι απ' βαρνάς μιά μί τ’ μαχαίρα σ’ κι σκουτών’ς 40;». «Γώ εΐμι, λέει Βαγγέλς».
«Θά κόμουμι ρέ καμπόσα άγουνίσματα κι’ οποίους άπιράσ(η) τούν άλλουν,
θά τούν σκουτώσ’(η). Θέλ’ς;». « ”Ας εΐνι», εΐπι Βαγγέλς. «"Αμα είνι ετσ’
αϋριου θά δουκιμάσουμι, ποιος θά μπουρέσ’(η) νά ρουμπόσ’(η) τού γρόθου τ’ κόμα βαθά στού τσιμέντου». « ”Ας εΐνι», εΐπι πόλι Βαγγέλς. Τού
βρόδ’(υ) πήγαν κι κμήθκαν. Σκιόντι Βαγγέλς πού κρυφό, φκιάν’ μιά τρύπα
βαθά στού τσιμέντου, τν πασπαλίζ’(ει) κάμποσου νά μη φαίντη κι πόλι
πααίν’(ει) κι κ(οι)μάτι. Τού σαμπόχλαϊ, πάν στού τσιμέντου, βαρνόει μιά
μί τ’(ή) γρουθιά τ’ δράκους, πάει ώς τούν άγκουνα τ’ μπουμπναει μιά κι
Βαγγέλς πάει ώς τούν ώμου τ’. «Χτάειζ’, λέει Βαγγέλς, γώ σί άπέρασα».
Ούλ’ίοι) τότις θόμαξαν. «Αύριο θά ρίξουμι δίσκουν, λέει δράκους». Τ’ νύ
χτα πααίν’(ει) Βαγγέλς κι τσακών’(ει) μιά γκόργκα. Σκώνουντι ούλ’(οι) τού
προυί κι βγαίνουν όξου. Ρίχνειν δράκους τού δίσκου κι τούν πααίν’(ει)
1000 μέτρα. Ρίχειν κί Βαγγέλς τ’(ή) γκόργκα, πααίν’(ει) 5 χιλιόμετρα.
«Εΐδγις, θκόζ’ ουμ δίσκους κόμα πααίν’(ει), ειπι Βαγγέλς κι ούλ’(οι) τς
θόμαξαν. Τούν πήραν τότι μαζύ τς κι τούπαν : «Τού προυί θά φέρουμι
ξύλα». « ’Έτσ’(ι) ας εΐνι», λέει Βαγγέλς. Κι τού προυΐ, πήγαν ξυρίζουσαν
ούλ’(οι) άπού ένα τσιάμ’(ι), τού φουρτώθκαν κι τού πήγαν σπίτ’(ι) τς. «’Ά
κι σύ νά Βαγγέλ’(η)», τούπαν. Βαγγέλς γύριψι κι τούδουκαν τριχιές. Τς
πέρειν κι κνάει νά δέν’(ει) ούλα τά τσιάμια πού τς κουρφές. «Τί κόμ’ς αύ-
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τού ρέ Βαγγέλ’(η) ;». «Νά ρέ, -θά δέσου τού μπαΐρ’(ι), νά ιού φέρου ίδώ
νά τωχουμι κουντά μας». «Μή ρέ Βαγγέλ’(η), θά μας πλιτσκ^σ’(η). ’Άφς
του, θά φέρνουμι μείς ξύλα». Τν άλλ’(η) μέρα τούν προυβόδσαν τού Βαγ·
γέλ’(η) νά φέρ’(η) νιρό. «Δώσχι μ’, είπι, ένα ψκιάρ’(ι) κι ένα τσαπί». Παίρειν τού φκιάρ’(ι) κι τού τσαπί, πααίν’(ει) στού πουτάμ’(ι) κι χίρσι νά σκάφ τ’(ει). Τούν γλέπουν δράκ’(οι) κι τ’ λεν: «Τί κάμ’ς, ρέ Βαγγέλ’(η) ;»■
«Νά ρέ, θά ψέρου τού νιρού κουντά, νά μή τωχουμι μακρά». « ’Αμάν ρέ
Βαγγέλ’(η), μή τού κάμ’ς ψτό, θά μάς πνίξ’(ει)ς». « ’Έ, τότι δά ετσ’(ι) ας
εΐνι», εΐπι Βαγγέλς κι άπέκ κι μπρος τούν τάϊζαν κι τούν πότζαν, άπ’ τά
καλά καλιότερα. Κι ένα βράδ’(υ), δράκους αρχηγός τς, είπι άπού κρυφά τς
άλλους τς δράκ’(ο ι): « “Ακστι τ’ νύχτα π’ θά κ(οι)μάτι Βαγγέλς νά τ’ ρίξτι
καφτό νιρό, νά τούν ζουματίστι». «Καλά», είπαν αυτοί. "Αμα Βαγγέλς
ήταν κρυμένους κι τ’ άκσι. Πήρε δυο κουπάνις, βάν’(ει) τή μιά πού χαμλά,
βάν’(ει) την άλλ’(η) πού ψηλά, τσουλιάζτι καλά-καλά κι κμάτη. Τά μισά~
νύχτα πααίνουν δράκ’(οι) κι τ ’ ρίχνουν ψλά τ’ ένα καζάν’(ι) χουχλουσμένου
καυτό νιρό. Τού πρωΐ σ(η)κώνιτη Βαγγέλς, πλένιτη, χτενίζητη, τρώει κι
χουρταίν’(ει) κι πααίν’(ει) στς δράκ’(οι). «Ού ! ρέ καλπαζάν έοι, κόμα κμάστι, κόσμους πααίνουν στ’(η) δλειά τς!». « ’Αμάν ρέ πηδιά, λέν μεταξύ τς,
πώς δέ κάηκι!». Κι πάλι τού βράδ’(υ) είπαν δράκ’(ο ι): « Ά τ’ ρίξουμι ρέ
τώρα καυτό λάδ’(ι), άπ’ καίει κόμα πουλύ». «Βαγγέλς πάλι άκσι κί κμήθκι
μι τς κουπάνις. Τά μισάνυχτα τώρριξαν τού λάδ’(ι) ούλου ψλά στού Βαγγέλ’(η). Σαμπάχλαϊ, σκώνιτη πάλι Βαγγέλς κι τς λέει: «Οΰ! Καλπαζανέοι !
κόμα κμάστι;». Κεΐ π’ μαζόχκαν ονλ’(οι) δράκ’(οι), Βαγγέλς δουκίθκη τού
στοίχμα κι έ'λιγι: «Τ ί νά τούν κάμουν δλαν τώρα τούν αρχηγό σας; Νά
τούν ρίξου στού πουτάμ’(ι) θά βρουμίσ’(η) κι δέ θά μπουρούμι νά πάρουμι νιρό, νά τούν ρίξουν στού μπαΐρ, δέ θά μπουρήτι νά φέρτι ξύλα >. ’Αρ
χηγός τς, χίρσι νά τρέμ’(η). Τότις δράκ’(οι) είπαν : «Μή λές τέτοια πρά
ματα, ρέ Βαγγέλ’(η), θά σ’ δώσονμι ένα τσβάλ’(ι) λίρις. Δεν καντίζτς άρ
τικ ;». «Καλά, άμα νά τς φουρτουθή ένας σας κι νάρθ’(η) μαζί μ’ σπίτ’(ι)
νά τς δώκουμι τ’(η) γναίκα μ’ τ’(ή) Βαγγέλινα». «Γέντη ρέ Βαγγέλ’(η), άς
εΐνι». Τς φουρτώθκι τότις ένας στ’(ή) ράχ’ τ’ κι πάαιναν. "Αμα στον δρό
μου πείνασαν κι στάθκαν σι μιά μουρά νά φαν μούρα κι νά ξαπουστάσουν.
Τσακών’(ει) δράκους ένα χουντρό ντάλ’(ι), τού λιγάει, τσακώντη κι Βαγγέλς
πού τ’ αυτό κι κίνσαν νά τρων’ κι οί δυό τς, λαμανιασμέν’(οι) πού τήν
πείνα. “Αμα μπήτσαν τά μούρα, τ’ άφσι δράκους τού ντάλ’(ι) κι Βαγγέλς
χουρίς ν ’ άπκάσ’(η) ν' άπητάχκι κατό μέτρα μακρυά. "Αμα ίκεΐ πώγειρι,
ήταν μιά λαγίσια φουληά. Τσακών’(ει) τού λαγό Βαγγέλς κι άγλήγουραάγλήγουρα τούν φέρει στού δράκ’(ου) κί τ’ λέει: «Γλιέπς, μί τού μόδου
τσακώνου τού λαγό. Σάγκιμ θάν τού καρτάλ’(ι). Τούν ψένουν τού λαγό(
τούν τρων, κι’ άρχισαν πάλι νά πααίνουν. ’Άρτικ έμπασαν στ’ Βαγγέλ’(τ,\

λΑ Ο ΓΡΑ Φ ΙΚ Α ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ

251

τού σπίτ’(ι). Άνέβκι δράκους ψλά στούν νουντά κι’ οπούς ήταν βαρουφουρτουμένους, πέρν’(ει) μια γιρή ανάσα. Τ’ Βαγγέλ’(η) τ’ αδέρφια άκόλσαν στα ντβάρια κι χίρσαν να φανάζουν : «Μαχαίρια, μπαλτάδες, φέρτι ρέ
άγλήγουρα να τούν σφάξουμι». Θάν άκσι έτσ’(ι) δράκους, πατλακάει πού
κατα(γ)ής τού τσφάλ(ι) μί τς λίρις, πουλνάει κι μια πού τού φόβου τ’ κι
θέφγ(η) κουσιάζουντας, δσου κι να μπουροΰσι. ’Έτσ’(ι) πήραν Βαγγέλς τς
λίρις κι έζησαν κι αυτοί καλά κι μεΐς καλύτιρα».
Α ιν ίγ μ α τ α , π ο ύ λ έ γ ε ί ό λ α ό ς .
Δεν υπάρχει συναναστροφή καί ούδεμία σχεδόν φιλική συγκέντρωσις,
ιδίως παιδιών, άλλα καί ηλικιωμένων, από τήν οποίαν νά λείπουν καί τα
«Αινίγματα». ’Αρκεί εις νά κάμη τήν αρχήν καί κατόπιν ό καθείς έχει νά
εΐπη δσα έξ αυτών γνωρίζει. Θεωρείται δε πολύ εγκυκλοπαιδικός μεταξύ τοΰ
λαού ό γνωρίζων τοιαΰτα. Καί τώ δντι, ώρισμένοι έχουν καταπληκτικήν
έπιτηδειότητα προς τούτο. Διότι, πράγματι, ή μάντευσις ενός αινίγματος
προϋποθέτει πολλάκις μεγάλην ευστροφίαν πνεύματος καί ετοιμότητα σκέψεως, ούχ’ ήττον δμως καί άσκησιν καί μνήμην. Βεβαίως, ή αρχή τών αι
νιγμάτων εύρίσκεται, ως γνωστόν, πολύ μακράν άνά τά βάθη τών αιώνων
καί παραδόσεων, αποτελούν δέ αείποτε, μίαν θαυμασίαν εύγενή άπασχόλησιν, έν ώρα σχόλης. 'Η έφεύρεσις τοΰ αινίγματος, έχομεν τήν γνώμην, δτι
είναι δείγμα τής πνευματικής ώριμότητος καί τής προς μάθησιν ορμής
ενός λαού, ως ό Ελληνικός, δστις από άρχαιοτάτων εποχών, έχει νά επί
δειξη μοναδικήν άνά τον κόσμον παντός είδους πνευματικήν κληρονομιάν.
Αινίγματα λέγονται εις άλας ανεξαιρέτως τάς περιοχάς τής χώρας μας. Εις
τό Σουφλί συνηθίζονται ταύτα κατά τά «νυχτέρια», δταν δηλ. κατά τις
άτέλειωτες νύχτες τού χειμώνος συγκεντρώνονται φιλικές οικογένειες μέ
δλους τούς σπιτιανούς, μικρούς καί μεγάλους. Καί δταν οί ήλικιωμένοι
ασχολούνται μέ τή συζήτησι, τό ωραίο κρασάκι — πού είναι καί τόσο άφ
θονο εδώ στο Σουφλί — τά καλαμπόκια, βραστά ή καρβουντιστά τσιαρκέζικα, τά ριτσέλια καί λοιπά προσφερόμενα επιδόρπια, ενώ οί γυναίκες γνέ
θουν τό μαλλί καί τό βαμβάκι, οί νέοι καί τά παιδιά, οί κοπέλλες καί τά
κοπελλοΰδια μαζεύονται σέ άλλο δωμάτιο καί καθισμένοι γύρω στή φωτιά,
τραγανίζοντας σπόρους κολοκυθιών, μύγδαλα, καρύδια, λέγουν και τά αι
νίγματα, τά οποία άποτελούν δι’ αυτά τέρψιν άνευ προηγουμένου. Στο
Σουφλί, αινίγματα υπάρχουν πολλά καί μερικά μάλιστα πολύ σόκιν. Έ ξ
αυτών εξελέξαμεν αυτά, πού ώς εκ τον γλωσσικού των ιδιώματος, είναι βέ
βαιον δτι έγεννήθησαν εδώ. Τά διακρίνει μία άφέλεια έκφράσεως, άλλά καί
βαθυτάτης σκέψεως. Τά χαρακτηρίζει μία αρκετά μεγάλη δύναμις πνεύμα
τος τών άνθρώπων εκείνων, πού «πέρασαν» καί μάς άφησαν εκτός άπ’ αυτά
καί τόσες άλλες πνευματικές καί καλλιτεχνικές εκδηλώσεις των, τραγούδιαι
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χορούς, παιγνίδια, παραμυθία, ηρωικά κατορθώματα κ.λ π. Ταΰτα άνα·
γράφομεν μέ τον παλαιόν γλωσσικόν ιδιωματισμόν, ακριβώς ως έλέγοντο
στά παλαιά χρόνια και τα κατεγράψαμεν κατά καιρούς απ’ ευθείας, από τό
στόμα τοϋ λαοΰ. ’Ιδού μερικά τοιαΰτα :
1.

Τά κουτσου — κουτσουνούδια
κόφτουν κι θιρίζουν
κι’ Άηδώνου φουκαλάει
κι’ ή σακκούλα καϊτιράει». Τί είναι ;
(Δόντια, γλώσσα, στομάχι).

2.

Τού τίρι — τίρι, κρέμιτη,
τού τίρι τιραγνιώτη.
τ’ Φράγκου τού γιώμμα
κι τσ’ Νιραντζιάς τού φέσ’(ι).
(Κεράσια).
’Έχου ένα βαριλάκι
έχει δυο λουγιών κρασάκι.
(Αύγό).

3.

4.

Εΐνι έ'να πράμμα, άπ’ δεν τού τρώει κανένας
Είνι δμους ένας πού τού τρώει.
(Ξύλο καί φωτιά).

5.

Μέσα στού βρακί στέκιτη ούρθή.
(Τό φανάρι μέ τού κερί).

6.

Ψλά στά κιραμΰδια, μιά ψάθα καρύδια.
(Ουρανός μέ τ’ άστρα).

7.

"Οταν μπαίν’(ει) τρέμ’(ει),
ό'ταν βγαίν’(ει) στάζ’(ει),
κι τή γυναίκα την κουράζ’(ει).
(Κουβάς καί πηγάδι).

8.

Άνάμισα σέ δυό βουνά
βούβαλος άκούϊτη
(ή
»
μουγκρίζ’(ει). Τί είναι ;
(Πουρδή)
Νταή ζουμ κουντουθώδουρις,
μι σαράντα ζνάρια ζουσμένους.
(Κρεμύοι).

9.
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10.

11.

Νταή ζουμ Κουντου-Θώδουρις,
μι τού νταούλ’(ι) στούν ώμου.
(Σαλίγκαρος).
Κλειδώνου, μανταλώνου,
τούν κλέφτ’(η) πάλι μέσα τούν βρίσκου.
("Ηλιος, Ακτίνες ήλίου)

12.

”Εχου τέσσιρα άδιρφάκια,
κουσιάζουντη — κουσιάζουντη
κι καν καμμιά φρά δεν φτάνουντη.
(Τέσσαρες τροχοί άμάξης)

13.

Γκατζιόλα κατσιαρουμέν’(η),
άρπς’ τν άνιβαίν’(ει).
(Περοστιά καί κατσαρόλα).

14.

Πουλλά πηδιά μαζουμένα,
άμα τ’ άκουμπ’(εις), φανάζουν τά καημένα.
(Πλήκτρα τοΰ πιάνου).

15.

Ού τήρηκας τρώει τ’ θάλασσα
κι θάλασσα τούν τήρηκα
κι στην κουρφή τσ’ θάλασσας
καράβιν άρμινίζει. (Τί εινι ;).
(Κανδήλα, φυτίλι, λάδι, φελλός).

16.

"Ενας γάτους, πιριγράμματους,
στα νυχτιά τ’ στέκιτη κι διακρίν’(ει).
(Καντάρι).

17.
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“Εχου ενα σιουντουκάκι, άπ’ δχ’(ει) μέσα κάτι-κάτι
αν τού χάσου τού κάτι-κάτι, τί τού θέλου τού σιουντουκάκι;
("Ανθρωπος - σώμα —ψυχή).

18.

Τσ’ μάναζ ουμ στέκιτη, τοΰ μπουμπά μ’ κρέμιτη.
(Πηγάδι —κουβάς).

19.

Τού σαλίζου, τού κουρδώνου,
κι στην τρύπα τού ρουκώνου.
(Κλωστή —βελόνα).

20.

Τού κόκκινου κρέμιτη, τού μαλλιαρό σκούζ’(ει).
(Κρέας —άρνί)
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21.

Χίλιοι — μίλιοι καλουγέροι,
σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι.

(Ρόδι).

22.

Ψλά στούν κατσιαρόκουλου, κάθιτη μαυρόκουλους.
(Περοστιά καί τεντζερές)

23.

’’Ίγώ γιατί σι αγόρασα, κι έδουσα τούν παρά μου
για νά σι βάνου άνάσκιλα, νά κάμνου τή δουλειά μου.
(Σκάφη ψωμιού ή πλύσεως).

24.

’Άσπρου — άσπρου θάν τυρ'ι
κι τυρί δεν εΐνι,
έχει πουντικοϋ νουρά
κι πουντίκ’(ι) δεν εινι. (Τί εΐνι ;).

25.

(Ρεπάνι).
Μάνα μ’ παρτάλου,
κι στ’ν ικκλησιά δεν πααίνει.
(Λάχανο—κράμβη).

26.

Γαμπρός τού βάν’(ει), κι ή νΰφ’(η) σκούζ’(ει).
(Κλειδί —κλειδαριά)

27.

Τρώει — τρώει, δέ χουρταίν’(ει),
πέφτ’(ει) δέ σ(η)κώνιτη,
πααίν’(ει) — πααίν’(ει),, κι δέ γυρνάει. (Τί εΐνι ;).
(Ποταμός).

28.

Είναι ένας δέντρους κι έχ’(ει) δώδικα κλουνάρια,
τού κάθι κλουνάρ’(ι) έ'χ’(ει) άπού τριάντα φύλλα,
τοϋ κάθι φύλλου άπού τν μια μερά εΐνι άσπρου,
άπού τν’ άλλ’(η) μαύρου. (Τί εΐνι ;).
(Χρόνος, μήνες ήμερες).

29.

Θά φάου ξύλα θρέφουμη
θά πιω νιρό πιθαίνου. (Τί εΐνι ;).

30.

Ούλ’(η) μέρα φρτ — φρτ
κι τού βράδ’(υ) πίσ’ στ’ θύρα.

(Φωτιά).
(Σκούπα).
31.

Γραμματ’(ι)κός δέ’ νη, γράμματα γράφ’(ει).
νταουλτζής δέ ’νη κι νταούλ’(ι) φουράει.
(Σαλίγκαρος).
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32.

Χίλια — μίλια κατσ(ι)βιλούόια μ! τά κόκκινα φισοΰδια.
(Σπίρτα κόκκινα παλ. έποχής).

33.

Νταή ζουμ Κουντου-θώδουρις μί τά τσιαλιά στούν ώμου.
(’Ακανθόχοιρος).
Δίκουμπους κατιβαίν’(ει)
δίκουμπους άνιβαίν’(ει)
πάει πίν’(ει), κι έρίΗτη.
(Κούβας πηγαδιού).

34.

35.

Στού δρόμου πού πάηνα, πέρδικα άντάμουσα,
τά φτιρά τς έτρουγα, τού κουρμί τς τώρριχνα. (Τί είνι ;)
(Σταφύλι-τσαμπί).

36.

"Αψ(υ)χους, ψ(υ)χή δεν έχ’(ει),
ψ(υ)χές παίρν’(ει) κι θεΰγ’(ει).

(Τό τραίνο).

37.

Ου πατέρας κόμα δέ γιννήθκι,
κι τού πηδί στα κιραμύδια φανάζ’(ει).
(Καπνός, φωτιά).

38.

Μικρή-μικρή νοικοκυρά, τρανή πίττα φκιάν’(ει).
(Μέλισσα).
Τέσσερις στέκουντη, δυο άκοΰν,
ένας σκάφτ’(ει) κι ένας ΰυμιατίζ’(ει).
(Γουρούνι).
Σπάζου πέτρα, βρίσκου άσήμ’(ι),
σπάζου άσήμ’(ι), βρίσκου μάλαμα.
(Αύγό-άσπράδι—κρόκος).

39.
40.

41.

42.

43.

44.

ΕΙνι ένα σπιτάκ’(ι), χουρ'ις πόρτα κι παραϋυράκ’(ι)
κι δτου 3έλ’(ει) ού νοικοκΰρς νά βγή, ρίχνειν τούς τοίχους
κι βγαίν’(ει).
(Αυγό—πουλάκι).
’Έχου μια προυβατίνα,
άπ’ τοΰ λημό τή δένου κι απ’ τήν ούρα τή σέρνου.
(Βελόνη-κλωστή).
Χίλιοι — μίλιοι καλουγέροι,
άλλ’(οι) τά μπροΰμτα, άλλ’(οι) τ’ άνάσκλα.
(Κεραμύδια σπιτιού).
Άπού πάν’ άπ’ τή Γαλλία, κατιβαίνει μια κυρία,
δύο Φράγκοι τή ζητούν κι στή γή τήν πετοϋν.
(Μύξα).
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45.

Είνι δυο βουϊδάκια,
τού ένα παχαίν’(ει), τ’ άλλου άδυνατέν’(ει).
(Ημέρα—νύχτα).

46.

Τ’ αρνάκι μου τού μπίσμπιλου
στ’(η) μπισμπιλιά άνιβαίν’(ει)
τρώει — τρώει μπίσμπιλα
πίν’(ει) νιρό ψουφάει.

47.
48.
49.

^

Κλιά μι κλιά, τού μακρύ κάν’(ει) δλιά.
(Χερόμυλος).
Μαραμέν’(η) τ’(η) βάνου,
κουρδουμέν’(η) τ’(η) βγάνου.
(Πίττα).
Ψλά κουπάνα, χαμ'πλά ταβάς,
στ’(η) μέσ’(η) πίττα.
(Χελώνη).

50.

Κάτ’ άπού μια γέφυρα, εινη φκιασμένα σπίτια.
(Στόμα—δόντ ια).

51.

Πέρ’ άπ’ τού πουτάμ’(ι). εινη ένα βώδ’(ι)
τού κνηγοϋν δυο άνθρώπ’(οι),
άμα τού τσακώσουν, ποιος θά ψάη τοϋ γάλα ;
(Μάντεμα: κανείς άφοϋ είναι βώδι).

Τ ί φ ο ρ ο ύ σ α ν ο ί π α λ η έ ς Σ ο υ φ λ ιώ τ ιο β ε ς .
Σ τ 6 κ ε φ ά λ ι .— 1 ) Δ ιστιμέλλ’( ι ) , (δεστιμάλλι). Ή το μανδήλα
μικρή εμπριμέ και γύρω-γύρω μέ κρόσια. 2 ) Μ αγλίκα (μαγουλίκα), (δηλ.
φούσκωνε σαν μάγουλα). ΤΗτο μανδήλα μεγάλη, μονόχρωμη ή εμπριμέ και
την έδεναν γύρω από τή βάσι τών μαλλιών καί τοΰ μετώπου, διπλωμένη
πολλές φορές σαν κουλούρα. Πάνω στη «μαγλίκα» εφήρμοζαν τά «πηγού
νια» πτερά παγωνιού, ως τις καρφίτσες τής σήμερον. Πάνω στη «μαγλίκα»
δεξιά καί αριστερά άνεσήκωναν καί έστερέωναν τό «διστιμέλλ’(ι)». Κάτω
θεν από τό «διστιμέλλ’(ι)» καί τή «μαγλίκα» κατήρχετο ή « κ ό σ σ α » ή σέ
μόδα « φ α ρδιά», δηλ. πλεγμένη ειδικά από ειδικήν κομμώτρια εις πλάτος
παλάμης ή σέ μόδα « TovQKimd», δηλ. μέ 5 κλωνιά.
Σ τ ό σ ώ μ α . — 1 ) Π κάμαου (=ύποκάμισο). *Ητο υφαντό μετα
ξωτό, μέ ρίγες τοϋ ίδιου χρώματος, διακρινόμενες από τό πάχος των εις
τον φυσικόν χρωματισμόν τής μετάξης άλεύκαντης καί μακρύ ως τον αστρά
γαλο. Στον γιακά καί στον ποδόγυρο, είχε δαντέλλα αγοραστή, πλάτους 1
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εκατοστού τοϋ μέτρου. 2 ) Μ ιβουφ όρι (αεσοφόρι). Ή το άναλόγως τής
εποχής, βαμβακερό ή μάλλινο υφαντό καί τούτο ώς καί τό υποκάμισο,
χρώματος λευκού ή χρωματιστό, σε μάκρος ανάλογο, ώστε νά μή φαίνεται
από τό «καφτάνι». 3 ) Φ ουστάνι. Ή το άτλαζωτό ύφασμα (6—7 πήχες),
σέ χρώμα κατ’ αρέσκειαν (κόκκινο, κίτρινο, μπλε, καφέ κ.λ.π.), μέ «χαρμπαλάδες», δηλ. βολάν στο ί'διο χρώμα ΈφορεΤτο ώς φούστα, στηριγμένο γύ
ρω από τή μέση, μέ κορδόνι πλατύ, μέ σούρες «πάστες» στα πλάγια. Τό
μήκος ήταν ανάλογο μέ τό μισουφόρ°(ι). 4 ) Κ α φ τά νι. Τούτο ήτο θερινό
φόρεμα άτλαζωτό ή βελούδινο «καντιφέϊνιου», σέ διάφορα χρώματα, τό
άτλαζωτό (δηλ· κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλέ κ.λ.π.), άλλα εις δύο χρω
ματισμούς τά βελούδινα, μπλέ ή καφέ. Ή το εφαρμοστό καί εις τούς γο
φούς «μέ φτιά», δηλ. μέ προεξοχές. Τό μήκος ήτο 0,25 τού μ. άνωθεν
τού μήκους τού υποκαμίσου. Τό καφτάνι ήτο άνοικτό εμπρός, ώς ή ρόμπα
καί οί δύο άκρες άνεδιπλοΰντο καί έστερεούντο στή «ζούνα», εις τρόπον
ώστε’νά φαίνεται τό φουστάνι. 5 ) Μ π ιντένα . Ή το μάλλινο χειμερινό
φόρεμα γιορτερό καί καθημερινό, σέ χρώματα καφέ, μπλέ «γιράνιου» καί
μαύρο, σέ σχέδιο καφτανιού. 6 ) Κ οντο γο ϋ ν’( ι) . Ή το ώς ή λέξις δηλοΐ,
κοντή γούνα σέ ύφασμα μάλλινο ή βελούδινο, βαρύ καί χονδρό «καρακιούλ», φθάνον ώς τή μέση. ΈφορεΤτο μόνο τό χειμώνα εν εΐδει παλιού.
7 ) Π άνω a ’ δλα τά άνω τέρω έ φ ο ρ ε ΐτο ή π ο δ ιά . ''Ητο μάλλινο υφαντό,
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύφασμα, στο κάτω μέρος είχε κρόσια. Εντός
τής επιφάνειας ήσαν ύφασμένα διάφορα σχέδια «θυμιατοί», «τσιαρκούδια»,
«καρμπζιές» κ.λ.π., άπαντα βυζαντινής εποχής. 8 ) Ζ ούνα. Ή το ζώνη
βυζαντινής εποχής, μετάλλινη μέ πλακίδια ένούμενα μέ άρθρώσεις, άπό άρ
γυρον, χαλκόν, άπλούν ή έπίχρυσον, άναλόγως τής ευπορίας τής γυναικός
καί εμπρός ήνώνετο μέ δύο οδοντωτά εις μέγα μέγεθος πτερύγια, μέ δικέ
φαλον συνήθως άετόν, μέ τό εμπηγνυόμενον «τσαμπί» σάν καρφοβελώνη.
Εις τά μετέπειτα χρόνια ή μόδα τής «ζούνας» άλλαξε καί έφοροΰσαν «ζού
να» λαστιχένια μέ τήν επωνυμίαν «τόκα», διότι είχε μικράν πόρπην.
9 ) Ν τούμπλις. Ή σαν χρυσά νομίσματα (φλωριά, λίρες, πεντόλιρα), ρα
μένα στερεά σέ πανί. Ά πό τήν ποσότητα τούτων εκδηλούτο ή ευπορία τής
κόρης. (Υπάρχει παράδοσις, καθ’ ήν κάποιος Δέλκας, είδε μία κόρη μέ
πολλές «ντούμπλες»), τήν οποίαν άφού παρέσυρε, τήν έφόνευσε μέσα σέ
ένα κελλάρι (τού Μπλίτσα) καί τήν ελήστευσε. Λέγεται μάλιστα, δτι τήν
ήρώτησε: «Μέ γνωρίζεις ποιος είμαι ;». Τό κοριτσάκι είπε: «Μ ’ πώς δέν
σί ξέρου, είση Ντέλκας». Αυτό ήτο ή καταστροφή της, διότι εάν έλεγε «δέν
σέ ξεύρω θά τήν έλήστευε απλώς, χωρίς νά τήν φονεύση).
Σ τ ά π ό δ ι α . — 1 ) Τ σ ια ρ ά π ια (κάλτσες), πλεκτά στο χέρι, μάλ
λινα ή βαμβακερά, αναλόγως τής εποχής, σέ χρώμα και σχέδια κατ’ άρεσκειαν. 2 ) Κ α λεύ ρα . ‘Υποδήματα σέ σχέδιο γόβας, ελαφρά. 3 ) Κ ο υ ν 17
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τούρτα. 'Υποδήματα σέ σχέδιο γόβας, αλλά από χονδρό δέρμα, μέ καρφιά
από κάτω.
Τ ί

φ ο ρο Ο β α ν ο ί ά ν δ ρ ε ς .

Σ τ ό χ ε φ ά λ ι . — 1) Φ ταούδ’( ι) (φέσι), κόκκινο μέ μαύρη
φούντα και πέριξ «σαρίκα» γιράνια (μπλε), ύφασμένη στο σπίτι.
Σ τ ό σ ώ μ α . — 1 ) Π κάμισον (υποκάμισο). Ή το βαιιβακερό,
λευκό, γνεσμένο ή ι'φαντό στό σπίτι. 2 ) Τ σ ιμ ιν τ ά ν ’( ι) . Ή το από μάλ
λινο ύφασμα μαϋρο, γνεσμένο καί ύφασμένο στό σπίτι, χωρίς φόδραν καί
χωρίς μανίκια. 3 ) Μ ιντά ν’( ι) . 'Ομοίως ώς άνω, αλλά φοδραρισμένο καί
έσωτερικώς προσετίθετο γούνωμα από αρνίσιο δέρμα μαζί μέ τό μαλλί, μέ
γύρισμα 0,05 τοΰ εις την παρυφήν διά νά σχηματίζεται τό «πιρβάζι», είχε
καί μανίκια. 4 ) Γ ούνα. Έφορεΐτο κατά τον χειμώνα εις θέσιν παλτού.
Έρράπτετο από ειδικόν καί ήτο δέρμα προβάτου, έπεξειργασμένον έξωτερικώς καί μέ ραμμένα χρωματιστά σέ διάφορα σχέδια, κορδόνια. Έσωτερι
κώς, γιά νά κρατά ζέστη, είχε τό μαλλί στιλβωμένο καί καθαρό. Ή το χω
ρίς μανίκια. 5 ) Γ ιαμ ουρλούκα. Είδος μάλλινου παλτού (σαγιάκι), κυλινδρισμένο καί μακρί) ως κάτω, μέ γιακά πολύ μεγάλο. Χονδρό καί βαρύ ως
ήτο κρατούσε πολύ ζέστη.
Σ τ ά Ά κ ρ α . — 1 ) « Γ ιρ ά ν ιο υ β ρα κ ί» . Ή το βράκα φαρδυά, βαμ
βακερή, σέ χρώμα μπλέ, υφαντό στό σπίτι. Τό θέρος έφορεΐτο μόνον αυτό
καί διά τούς απόρους, τις καθημερινές από τήν ανάποδη καί τις γιορτές
από τήν καλή. Ή το μονοκόμματο, χωρίς σχίσιμο από πουθενά καί έδένετο
στή μέση μέ «βρακοζούνα», δηλ. μέ προεκτεινόμενες λωρίδες υφάσματος.
Γενικώς τον χειμώνα έπεΐχε θέσι έσώβρακου. 2 ) Σ ια λ ( ι) β ά ρ ’( ι ) . Ή το
από «σαγιάκι», δηλ. κυλινδρισμένο μάλλινο ύφασμα, σέ σχέδιο βράκας μέ
χωρίς ρεβέρ, κάπως στενό. Τό χειμώνα έφορεΐτο πάνω στό «γιράνιο βρα
κί». Ή το πολύ ευρύχωρο. 3 ) Π οντούρι. Επίσης από «σαγιάκι», σέ μαύ
ρο χρώμα, ώς καί τό «σιαλβάρ’(ι)», αλλά κάτω από τό γόνα, εφαρμοστό στό
πόδι καί σχιστό κουμβωμένο. Στις τσέπες, τόσο τών «σιαλβαριών» δσο καί
τών «πουτουριών» καί προς τά σκέλη, προσετίθεντο κορδόνια σέ διάφορα
σχήματα. 4 ) Ζ ν ά ρ ’( ι) . 1Ητο λωρίς υφάσματος, πλάτους Χ/2 τοΰ πήχεως
καί μήκους 7—10 πήχεων μάλλινο, σέ μαύρο χρίσμα, κόκκινο, λευκό, άναλόγως τής εποχής καί τής ηλικίας. Έφορεΐτο πάνω από τό «σιαλβάρι» ή
«πουτούρι». Ή το πολύ αστείο τό θέαμα. 'Όταν έβγαζαν τό ζουνάρι, τό
ξετύλιγαν από τή μέση καί τό κρατούσαν άλληλοδιαδόχως στά χέρια. 'Όταν
τό φορούσαν, αφού έφήρμοζαν τή μία άκρη, τό υπόλοιπον ύφασμα έρριπταν κάτω καί επί ολόκληρα λεπτά τής ώρας περιεστρέφοντο, μέχρις ού
περιτυλιχθή δλο τό ζουνάρι στή μέση, πού τήν έκάλυπτε εις μέγα πλάτος.
*Αξιοσημείωτον είναι επίσης, δτι στις πτυχές τού ζουναριοΰ τοποθετούσαν
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παν χρήσιμον ατομικόν είδος, ή το ι: α) την «κισιά» μέ τούς παράδες καί
τα γρόσια, τά μιτζίτια, φλουρούδια κ.λ.π. β) Τό μανδήλι τής μύτης (από
υφαντό βαμβακερό), γ) Την «κρίνα» μέ τον καπνό «τιουτιοΰν’(ι)». δ) Τό
«νταμπάκο» ή «νιφέ», τον όποιον ρουφούσαν κατά συχνά διαστήματα,
ε) Τό «κουμπουσκοίν’(ι)» (κομπολόγι). στ) Τις «πιπιτίκες», τά «πασατέμπο»
καί άλλα τοιαΰτα. Πόσο κωμικό επίσης ήτο νά βλέπη τις, νά ψάχνωνται οι
πτυχές τού ζουναριοΰ χιά νά εύρεθή ένα από τά ανωτέρω αντικείμενα.
5 ) Τά τ σ ια ρ ά π ια (κάλτσες). *Ηταν «χειρίσια» ή «μαλλίσια», δηλ. βαμ
βακερά ή μάλλινα, πλεκτά στο χέρι πολύ χονδρά. Οί άνω άκρες των «τσιαραπιών» κρύβουνταν κάτω από τό «σιαλβάρι» ή τό «πουτούρι». 6 ) Κ ο ν ν το ύρια (υποδήματα). 5Ησαν από χονδρή βακέτα, δετά, μισά καί κάτω
μέ καρφιά ή άλτσιάδες (πεταλάκια). Λέγουν, ότι σέ κάθε σπίτι, όσα αγόρια
καί αν υπήρχαν, είχαν μόνον 1—2 ζεύγη σέ μεγάλο μέγεθος, ώστε νά κά
νουν σέ όλους. "Οταν δέ έπρεπε νά πάνε στην εκκλησία ή σέ έπίσκεψι, πή
γαιναν μέ τή σειρά ό εις άμα τή επιστροφή τού άλλου. Καθημερινώς φο
ρούσαν τσαρούχια, ατομικής κατασκευής συνήθως, ή «τουλουμπατζίδικα»
παπούτσια. Κατά τό θέρος περπατούσαν όλοι μικροί—μεγάλοι, άνδρες—γυ
ναίκες ξυπόλητοι. Τά «παπούτσια» ήσαν δείγμα αριστοκρατικής έμφανίσεως καί δηλωτικόν ευπορίας.
Λ η ιι-ο τ ικ ά τρ αιγούδι» Χ ο υ φ λ έ ο ο .

Μιά τρανή απόδειξη τής ευημερίας τού παλαιού Σουφλίου, είναι καί
τό ότι έχει άφίσει Δημοτικά άσματα, όσα καμμιά άλλη πόλις τής Θράκης
καί έξ ών όμως καταφαίνεται έξ άλλου καί ή πνευματική δύναμις καί ή φυ
σική καλλιτεχνική διάθεσις των προγόνων μας εκείνων. Τά θέματα, επί
των οποίων άναφέρονται, ανήκουν εις ποικίλας εκδηλώσεις τής ζωής καί
κυρίως εις τήν θρησκείαν, πατρίδα καί οικογένειαν, ών στερρώς εΐχοντο οΐ
Σουφλιώται καί εις τό παρελθόν καί τό παρόν, άλλ’ ασφαλώς καί εις τό
μέλλον. ’Αξιοπαρατήρητα τυγχάνουν τά άσματα Σουφλίου, όχι μόνον κατά
τήν έμπνευσιν, αλλά καί κατά τήν μουσικήν σύνθεσιν καί τον ρυθμόν. Μή
διαθέτοντες τον άπαιτούμενον χρόνον καί τά μέσα διά τήν άνάλυσιν τούτων
καί τήν καθόλου διαπραγμάτευσιν, εκ τών ύπερδιακοσίων ασμάτων, άτινα
περιλαμβάνει ή Συλλογή μας, άναφέρομεν κατωτέρω, ώρισμένα τινά αντι
προσωπευτικά τής σπουδαιότητος, ήν παρουσιάζουσι, κατατάσσοντες ταύτα
εις θρησκευτικά, περιστατικά, ερωτικά, τού γάμου, τής ξενητειάς καί πο
λεμικά — ιστορικά :
Α) Θ ρησκευτικά.
1. «"Αρχοντι μικροί μιγάλοι κί λοιπή φτουχουλουγιά,
λυπηθήτι τήν ψυχή σας, όσου είστι ζουντανοί.
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Κανένας δέ θά γλυτώση ’πού τού χάρου τού σπαθί.
Ούλοι θά παραδοθοΰμι εις τούν δίκηου τούν Κριτή.
’Έμμουρφα ί)ά μάς ξιτάξη, ταπεινά θά μάς ρουτά :
«ΙΤοΰν’ τά πλούτη κι ή τιμή σου, πουν’ ή δόξα σ’ ή πουλλή,
πουν’ τά κάλληα σ’ κι ούμουρψιά σου, πουν’ τά ρούχα σ’ τά καλά ;
Ίδώ ξιτάζουντη τά έργα, εΐνι ουλ’ αληθινά.
Τά σκουλήκια τρων τού σώμα, χουματάκι γίνιτη».
2. «Ίψ ές στούν ήλιου έμεινα κι τού Χριστό κιρνοϋσα
κι την Κυρά την Παναγιά διξιά τήν προυσκυνοϋσα :
«Δός μου, Κυρά μου, τά κλειδιά, τά παραδεισουκλείδια,
ν ’ άνοίξου τούν παράδεισο, νά διώ μικρο'ι μιγάλοι,
νά διώ φτουχοΰς, νά διώ ’ρχουντούς, νά διώ μικροί μιγάλοι,
νά διώ φτουχοί πώς κάθουντι στού φέγγου, στις καντήλις,
νά διώ ’ρχουντούς πώς κάθουντι στήν πίσσα, στού σκουτάδι».
Τούς άφτουχούς παρακαλοΰν κί φρόνιμα τούς λέγουν:
«Νάτι φτουχοί μου τ’ ά'σπρα σας, νάτι καί τά φλουριά σας,
ίδώ άσπρα δεν πιρνοϋν, φλουριά δέν παντυχαίνουν,
ίδώ ’νη δίκηους οΰ Κριτής, πού κρίν’(ει) τούν κόσμουν ούλουν».
Κ άλανδα Χ ριστουγέννω ν.
3.

Χριστούγιαννα — προυτοΰγιαννα.
Πρώτη γιουρτή τού χρόνου, '
γιά βγαΐτι, βγαΐτι μάθητι,
τώρα Χριστός γιννιώτη.
Γιννιώτη κι άναθρέφιτη
στού μέλι κί στού γάλα.
Τού μέλι τρών’ οί άρχουντις
κι τά κηρία στους "Αγιους
κι τού μιλισσουβότανου
βαστούν τα παλληκάρια.
Στι* αυτό τού σπίτ’(ι) απ’ ούρθαμι,
πέτρα νά μη ραΐση
κι ου νοικοκύρης τού σπιτιού
χρόνια πουλλά νά ζήση».
Κ ά λα νδα Ν έου "Ετους.

4.

«"Αγιους Βασίλης έρθιτη^άπού τήν Κισαρεία
βαστάει Άκόνα κι χαρτί, χαρτί κι καλαμάρι.
Τού καλαμάρι έγραφι κι τού χαρτί μιλοΰσι:
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«Βασίλη μ’, ποΰθιν έ'ρθισι κι ποΰθι κατιβαίν’(ει)ς ;»·
«Ά πού τή μάνα μ’ έρθουμι κι στού σκουλειό πααίνου».
« ”Αν είσι σύ γραμματικός, πες μας την "Αλφα-Βήτα».
Κι στού ραβδί τ’ άκούμπισι κι άπόλικι κλουνάρια,
κλουνάρια χρυσουκλώναρα κι φΰλλα που τά δέντρα.
Τόσα καλά νά δώσ’ (η) Θιός, νά ίδώ ’πού τραγουδοΰμι,
κι ου νοικουκύρης τοΰ σπιτιοΰ, χρόνια πουλλά νά ζήση».
Κ ά λα νδα τω ν Φ ώτων .
5.

«Σήμιρα ν’ τά Φώτα κι ον φουτισμός
κι χαρές μιγάλις στούν Κυρίου μας.
Σήμιρα Κυρά μας ή Παναγιά,
μί τά θυμιατήρια στά δάχτυλα.
"Αγιους Γιάν’ς αφέντης Χρυσόστουμους
θέλει νά βάφτιση Θιόν Πηδί.
"Αγιου Γιάνν’(η) ’Αφέντη Χρυσόστουμι
για κουντουκαϊτέρα ως τού προυΐ,
γιά ν’ 'Αγιάσουν βρύσις κι τά νιρά,
για νά κατακάτσουν τά ζούζουλα,
νά καταπραΰνουν τά εΐδουλα».
Κ ά λα νδα Φώτων

6.

(Π α ρ α λ λ α γ ή ).

Σήμερα ν’ τά Φώτα κι ον φουτισμός
σήμιρα γιννιότη ού 'Αγιασμός.
"Ολα τά νιρά μας φουτίζουντη,
τά δημουνικά μας σκουρπίζουντη.
Βουήθα μι, "Αϊ Γιάννη, βουήθαμι,
γιά ν’ άνέβου πάνου στούν Ουρανό,
γιά νά πάρου λάδι κι λίβανου,
νά βαφτίσου Κύριουν Θιοϋ πηδί,
νά τοΰ βάλου μόσχου κι λίβανου.
Κάτου στούν Ίουρδάνη τούν ποταμό,
Κάθιτη Κυρά μας ή Παναγιά,
μί τά θυμιατήρια στά χέρια της,
μέ τά κουμπουλόϊα στά δάχτυλα.

Σημ.-Τ ά άνωτέρω «Κάλανδα» τραγουδούν
τοΰ Σουφλίου.

βορείως

στό χωριό

Γιαννοόλη.

6 χλμ.
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7.

Ίφτά πασιάδις ήρθαν, πού κάτ’ απ’ τά νησιά,
ήρθαν κι ξιπιζέψαν στού κάμποι), στ’ 'Αϊβαλή,
νά μάσουνι παράδες, μπατάλικα φλουριά.
’Αγάς δέ θέλ’(ει) παράδις, δέ θέλει κι φλουριά,
μουν’ θέλ’(ει) Άϊβαλιουτούδις μΐ τά ξανθά τς μαλλιά.
"Αϊντι μούρη κουρίτσια, ριχτήτι στή φουτιά,
νά μήν παραδουθήτι, στα ανουμα σκυλιά.

8.

’Ά ντ’ άμαν παλληκάρι δώδικα χρουνώ,
γινήτσαροι μί πήραν πέρα στή Φραγκιά,
νά μάθου τού δουξάρι κι τούν πόλιμου,
μόν’ μαθα τήν καλή μου, τήν παντέρημη.
Πηγαίνου κι τήν φτάνου κι τήν χιρητώ,
βαστάει στού κιφάλι τς φύλλα κι κλαδιά,
κι στού δεξί τς τού μάγλου, μαύρη ιληάΣτά σιδηρά πατούσα κι έβγαζα νιρό,
στά μάρμαρα πατούσα κι κουρνιάχτιζα.

9.

Νάμουν μηλιά στού Γαλατά
κι κυδουνιά στούν κάμπου,
νάμουν κι ένα ’ψηλό δινΐρί, στούν κάμπου κυπαρίσσι,
νά πότιζα τή ρίζα του, ν’ άξίνουν οι κουρφάδις,
νά βάλου σκάλα ν’ άνιβώ, ν’ άνέβου στίς κουφάδις,
νά διώ τήν Πόλ’(ι) πώς καίγιτη, τή Μπρούσα πώς ρημάζει,
νά διώ τούν Τούρκου στ’ άλουγου, τού Φράγκου στά γαλόνια,
νά διώ κι τίς Καστριώτισις μι ποιόναν τρών κι πίνουν.

10.

"Ένας άρρηνους κι ένας καλός στρατιώτης,
Κάστρου γύριβι, χωριό νά πάη νά μείνη.
Κι ούδι Κάστρου βρήκ’(ι), ούδι χουριό νά μείνη.
Βρίσκ’(ει) ένα διντρί, στούν κάμπου κυπαρίσσι,
στέκ’(ει) κι τού ρουτει κι τού καλουρουτάει:
«Δέντρου μου, ψηλό κι ομμουρφου κυπαρίσσι,
πούνη ν’ ίσκιου σου, νά πέσου νά πλαγιάσου,
πουνη κλώνους σου νά ρίξου τ’ άρματά μου;».
«Νά κι ν’ ίσκιους (ζ)ουμ κι πέσι κι κοιμήσου,
γιά κι κλώνους (ζ)ουμ κι ρίξι τ’ άρματά σου».

11.

«“Ενα παλληκάρι, δώδικα χρουνών
άρματώνιτη γιά τούν πόλιμου·
Πόλιμου δέ βρήκι, πίσου γύρισι,

ΛλΟΓΡΑΦ ί ΚΑ

ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ

στού μισό τού δρόμου νερουδίψασι.
Κατέβηκι στην πόλι για να πιή νιρό,
τρεις μαχηριές τούν δώσανι στού διξιό πλιβρό.
Είχι κι ένα δούλου πού τούν έ'κληγι :
«Μή μι κλαΐς μικρούλη μου, μή μι κλαΐς μικρέ».
Πάρι μι κι πάνι μι στή μανούλα μου
κι στην άδερφούλα μου, την καλόγρηα.
Ίμένα μΐ σκουτώσανι εις τού Μαουγλί (;)
τρεις μαχηριές μι δώσανι στού διξιό πλιβρό.
12.

Στα χίλια ίννιακόσια, στα δικαϊφτά,
μας πήραν οί Βουργάροι, μας παν στη Βουργαριά
για νά δουλεύουμι άγκαριά.
Είκοσι δύο ’Ιουλίου, ημέρα Κυριακή,
μας βγάνουν άπ’ τού σχουλείου μι χουρουφυλακή,
κι μι στρατό πουλύ.
Μάς βάνουν άράδα-άράδα Σουφλιώτοι κι Κιπλκϋτοι,
διαταγή μάς δίνουν, νά μή πλησιάσ’(η) κανείς.
Μάς πήραν, μάς πααίνουν άπού τήν άγουρά,
ναζάτ—ναζάτ, πίσου φουνάζουν,
τς γυναΐκις, τά πηδιά κι αυτά τά ούρφανά.
Μάς πήραν, μάς πααίνουν κάτου στού σταθμό,
μάς βάνουν στα βαγόνια, άπ’ ούταν αδειανά,
άπού πινήντα άνθρουποι κι άπού δυο σκουποί.
Μάς πάν ίκεϊ στή Σούμνια, τρεις μέρις μακρυά,
μέσα στά Λαϊρά.
Ή ταν χιλιάδις κόσμους, οίίλοι μας Γρηκοι
μιγάλοι κι μικροί, ήταν κι Δισπουτάδις, παπάδις κι διάκοι
κί πουλλές φαμίλλις μι μικρά πηδιά, μά τί βάσανα πουλλά !
Τρεις μέρις μάς κρατήσαν, τρία μιρόνυχτα,
διαταγή τούς ήρθι νά μάς σηκάισουνι, μάς ξιγυμνώσανι! .. .
Μάς πήραν, μάς πηγαίνουνι στής Βάρνας τού Σταθμό,
δουλεύουμι ούλ’(η) μέρα, γιουρτή καθημιρνή μί λιγουστό ψουμί.
Μάς βάνουν σ’ ένα χάνι, μέσα σι φυλακή
σάν νάμαστι ζώα, στή γής, εμάς τούς δυστυχείς !
Κάθι προυί άκοΰμι μιά άγρια φουνή :
«Σ(η)κουθήτι "Ελληνις, στή δλειά, γιρόντοι κι πηδιά».
Δικαουχτώ χιλιάδις στέλνουν στον Κίτσιουβου,
οί δώδικα χιλιάδις, άλλ’(οι) πέθαναν, άλλ’(οι) χάθκαν.
Τοΰ 'Αγίου Βασιλείου, τήν Προυτουχρουνιά,
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κώδουνις χτυπούσαν για τήν Ίκκλησιά,
κι μας, μας βγάνουν στη δουλειά.
Άκούσιτι κι μάθιτι :
Βαρεία εΐνι τα ξένα, βαρεία τα μακρυνά,
απ’ ούλα βαρύτιρ’(η) εΐνι ή σκλαβιά,
στιαυτόναν τού ντιουνιά ! . .
Σημ.—Κατ’ έξαίρεσιν περιέλαβον καί τό ανωτέρω δσμα εις τήν Συλλο
γήν μου, έν γνώσει δτι είναι σύγχρονον. Ά λ λ ’ έστω τούτο παράδειγμα, άφ’
ενός, τού πώς γίνονται τά λαϊκά τραγούδια καί άφ’ ετέρου, διά τό πόσον ό
λαός άπεχθάνεται τήν δουλείαν καί δή τήν Βουλγαρικήν I . . .
Γ ) Τ η ς ζ ε ν η τ ε ια ς .

13.

Τά βλέπεις κείνα τά βουνά κι κείνα τά μπαλκάνια,
πώχουν αντάρα στις κουρφές κι καταχνιά στη μέση,
κι κάτου στ'ις κρυόβρυσις, δυο ’δέρφια πιύαμένα,
κι πάνου στού κιβούρι τους αγιόκλημα φυτράινει,
κάμνει σταφύλι ραζακί κι τού κρασί βαμμένου.
“Οσις μανάδες κι αν τού πιουν, καμμιά πηδί δεν κάμνει,
νά τοΰπινι κι ή μάνα μου, νά μη ’χι καμουμένου.
Πώς μ’ έκανι, μ’ άνάύριψι κι μ’ έδουσι στά ξένα.
Ξένοι πλένουν τά ρούχα μου, ξένοι τά σκαματίζουν,
τά πλένουν μιά, τά πλένουν δυό, στού τρίτου μού τού λένι :
«Πάρι, ξένι, τά ρούχα σου κι σύρτα στη μανά σου».
«"Αν είχα μάνα κι άδιρφή, δεν έρχουμαν σί σένα.
Ούλούν ύγειά, ούλούν χαρά».

14.

«Έ φ υ γ ι τού πουλί μου, πάει στην ξινητιά,
κι ού'δι γραφή μού στέλνει κι ού'δι παρηγουριά.
Πέρασαν τρία χρόνια, μού στέλνει μιά γραφή,
γράφει κι αναγγέλλει τ’ άγγιλικό κουρμί:
« ”Αν Όέλς κουρή μ’ παντρέψου, αν ύέλης καρτιρής,
αν Όέλς στά μαύρα ντύσου, καλουγρηά γινής.
Ίγώ κουρή μ’ παντρεύκα, μέσα στήν Άραβιά,
πήρα Άραβουπούλα τς μάγισσας κουρίτσ’(ι),
μαγεύει τά καράβια κι δέ μπουρούν νά βγούν,
μαγεύει τά παλληκάρια κι δέ μπουρούν νά ’ρθούν.
Μί μάγιψι κι μένα κι δέν μπουρώ νά ’ρθώ.
“Οταν κινήσου νά ’ρύου, χιόνια κι βρουχές,
κι δταν γυρίσου πίσου, ούλου ξιαστιριές».

15.

«Ό ξου στού φιγγαράκι, στήν άστρουφιγγιά,

λΑΟΓΡΑΦΙιΚΑ ΣΟΥΦΑΙΟΥ

κάθιτι ’να κουράσιου κι μοιρουλουγεΐ :
«Τί κλαΐς, τί κλαΐς κουράσιου μ’ κι μοιρουλουγεΐς ;».
«Τί έ'χου κι νά μην κλαίου, νά μή μοιρουλουγώ,
καλόν έ'χου στα ξένα, στα παντάξινα
κι ούδί γραφή μοΰ στέλνει κι ούδι μουλουγιά
κι τώρα που μοΰ στέλνει μνιά ξηρή γραφή,
άσπρου χαρτί μοΰ στέλνει μαΰρα γράμματα,
τή μια μί λέει νά κλαίγου, τήν άλλη νά γιλώ».
16.

«Τρεις άρχουντάδις κάθουνταν, κάθουντι τρων κι πίνουν,
είχαν κι’ έ'ναν σκλαβόπουλου, μικρό ’ταν τού καημένου,
(έρ) κι τοΰλιγαν : «Τραγοΰδισι, σκλάβι, πέ μας τραγούδια».
«Τού τί καλό νά θυμηθώ κι νά σάς τραγουδήσου.
Νίγώ σάς λέγου δεν μπουρώ κι σείς μοΰ λέτι σήκου.
Γιά πιάστι μι, σηκώστι μι κι βάλτι μι νά κάτσου
κι φέρτι μι τή λύρα μου, τού νιό μου τού πηγνίδι,
νά σάς λαλήσου άγαλιανά κι νά σάς τραγουδήσου,
γιά ν ’ ακουστώ σ’ ίννιά χουριά σι δικαπέντι κάστρα,
γιά νά μ’ άκούσ’(η) κι μάνα μου κι μένα ή καλή μου,
νά χύν’(η) τά δάκρυα θά βρουχή, θά σιγανή ψυχάλα,
νά χύνουντη στούν κόρφου της, νά γέντη μαΰρα φίδια,
σίντα τήν τρών’ απ’ τήν καρδιά κι μένα νά θυμάτη.
Λ ) Έ ρ ω τ ικ ί.

17.

«Κι τσουρτσουλιάνους στήν κουπρά βγήκι νά σιριανίση.
Τούν ΐδγι άλποΰ κι γέλασι κι κότα καρκαλίσ(ι)κι.
«Τ ’ είδγις άλποΰ μ’ κι γέλασις κι κότα καρκαλίσ(ι)κις;»
«Εΐδγια τού χάρου πώχ’(ει) χαρά κι κάλισι κι μένα,
έχει χιλιάδις πρόβατα κι σκύλλα γκαστρουμένη,
έχει κι ένα παληάλουγου κι κείνου ψουριασμένου,
τά δυο τά πόδια τ’ ’ταν κουτσά κι τάλλα δεν πατούσαν
τό'να τού μάτ’(ι) τ’ ήταν τυφλό κι τ’ άλλου δεν κυττοΰσι,
τδ'να τού φτί τ’ ήταν κουφό κι τ’ άλλου δεν ακούει».

18.

«Σαράντα παλλήκάρια κι ένας γέρουντας,
έκατσαν κι μιτριόνταν, ποιος θά πάρ’η) τ’(ή) Μαρία,
τ’(ή) Μαρία τήν καραγκιόζα.
Κι έπισι στού γέρου κι τήν παίρν’(ει) ου γέρους
κι τήν πάει στ’ αμπέλια κι τής φκιάν’(ει) κριββάτι,
’κεΐ γιά νά κοιμάτη.
Κι έπιση ου γέρους, σ(η)κώνιτη Μαρία,
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παγαίν’(ει) στα παλληκάρια................
Σ(η)κώνιτη ού γέρους, δέ βρίσκειν τ’(ή) Μαρία,
κί ρουφάει τή μίξα τ’ κι σφουγγίζ’(ει) τά γένεια τ ’
κι ρουτάει τ’ αηδόνια: «Σεις, καλά μου αηδόνια,
μην εϊδγιτι τ’(ή) Μαρία, τ’(ή) Μαρία την καραγκιόζα ;».
19.

«Στού Φιριώτικουν τούν κάμπου,
κεΐ στα ’Ίψαλλα στα γκιόλια,
πιρπατεΐ μια πιριστέρα, πιρπατεΐ κι κουρνιαχτίζει.
Κι γιαρέντης ’πού κατόπι τς κι τοΰ λέει, τοϋ παραγγέλνει :
«Άγάλια-άγάλια πάηνι μ’ αγόρι μ’,
νά μή τσακίσουμι τή στάμνα κι θά μι μαλών’(η) ή μάνα».
«Γώ τή μάνα σ’ τή μυρώνου κι τή στάμνα σ’ τήν πληρώνου.
Χίλια δίνου για τή μάνα σ’, πιντακόσια για τή στάμνα σ’. . ·»·

20.

«Ταίριασα μάλι μ’ ταίριασα, ταίριασα, συμπιθέριασα
μικρήν αγάπη, αγάπησα».
« ”Ας εινι γυιέ μου, ας εΐνι,
σείς μόνου νά τιριάσιτι, μεΐς θά συμπιθιριάσουμι».
Μαζόκχι τού συμπιθιριό, τή νύφ’ νά παν νά πάρουν.
Τήν πήραν κι τήν πάηναν, στήν Ίκκλισιά τήν πάηναν.
Κι φούντουσι ή Ίκκλησιά, τά κυραμίδια γΰρ(ι)σαν
κι οί παπάδες μπβάθηκαν :
«Σταθήτι γιά, σταθήτι γιά, σταθήτι νά ρουτήσουμι
Τοΰρξα εινη, Ρουμιά εινη, τς μπάμπους αγγέλους άγκουνιά».

21.

«Τού Πασιά τά παλληκάρια, ούλου τρών’ κι ούλου πίνουν
κι ένα τ’ άλλου τς χουρατεύουν, ποιος πααίνει στά κουρίτσια.
«Γώ πααίνου στά κουρίτσια, ντύστιμι γνηκίσια ρούχα».
Κι τούν ντέν’ γνηκίσια ρούχα, κι τή ρόκα στού ζουνάρι
κι τούν κέντου στν άμασκάλη, στά κουρίτσια κατιβαίνει:
«Καλή μέρα σας κουρίτσια». «*Ω ! καλώς τήν ξέν’(η) άπ’ ούρθι.
Δώστι τού σκαμνί νά κάτσ’(η), μαξιλάρ’(ι) νά νταγιαντήση,
”Ερ δέ σί ρουτοΰμι ξένη μ’, τ’ όνουμά σου πώς τού λένι ;».
«Τ’ όνουμά μ’ τού λέν’ Θουδώρα !».
Κι τήν έστρουσαν νά πέση κι τήν έβαλαν στήν άκρα
κι τήν πήρανι τά δάκρα.
Κι τήν έβαλαν στή μέση, τά κουρίτσια σκανταλίζει.
«Μουρ’ Θουδώρα σκανταλιάρα, θά σί βγάλουμι κι όξου».
I .)

22 .

Τ ο ΰ γάίΛ οο.

«Ποιος πιθιρός, ποιά πιθιρά, ποιά νύφη δέ μαλώνει;

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ ΊΑ
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’Ά ντι γιούργια, γιούργια, γιούργια,
άϊντι κι ού χουρός θέλει τραγούδια.
Ποια θάλασσα, ποιος πουταμός, ποια βρύση δέ θουλώνει ;
Ποιος νέους έπαντρεΰτηκι κι δεν τού μιτανοιώνει ;».
23.

«’Αφέντης μας κάμειν χαρά,
κι κάλισι ίννιά χουριά κι δικαπέντι κάστρα,
κι κάλισι μια πεθερά μί τρεις ί*νιού-νυφάδις».

24.

« ’Έβγα έβγα Μάϊκου, νά δγής του γυιό σου—γυιό σου,
σοϋ φέρειν μια πιρδίκα στα κόκκινα ντυμένη
κι στα γαλάζια ζουσμένη».

25.

«Μηρί μάνα σί μάλουσι, μήρι μάνα σ’ σι διώχνει,
μηρί μάνα μ’ μί μάλουσι, μήρι κύρης μί διώχνει,
ού'δι μάνα μ’ μί μάλουσι, ού'δι κόρης μί διώχνει».

26.

«Στού θέρου μί προυβόδισαν νά πάνου νά ιθιρίσου,
θέρισα, ξιθέρισα, ξεκίνησα γιά νάρθου,
βρίσκου τή νοικοκυρά πού μαγειρεύει
λαγόν πιρδίκι έ'ψηνι κι ένα γκιμιτζουδι,
ά'πλουσα κι γώ καημένους θά νοικουκύρης,
σ(η)κών’(ει) τού σιδηρόφκιαρου, μί χπάει μια στού χέρι.
«Δέ σί λέου κιρατά. βρε πιζιβέγκη,
άντ’ άχου γώ τούς φίλους μου, δξον νά βγαίν’(ις),
άντ’ άχου τς φιληνάδις μου, στού πιάτου μην απλώνεις.
Νά τού ξηρουκόμματου μέσ’ στήν ξηρουκάμαρα,
νά τού κουτσιουχουλιαρου μέσ’ στήν κουτσιουμάλαθα,
κάτσι φάει, ντιρλίκουσι, πέσι κι γκιμπέρτσι».
(Παραλλαγή)

27.

«Ποϋ θά πάτι σείς κουρτσοόδια ;» «Πα ’νά μάσουμι λουλούδια,
νά τά δώσου στού μπασιάκου μ’ νά τά βάλη στήν καλπάκα τ’,
νά κατέβη στού σιγίρι, νά τούν διοΰν οι παντριμένις,
χήρις κι άρραβουνιασμένις, νά τούν δγή κι μία δούλα,
πώχει τά κουσούρια ούλα.
Ή Ζουΐτσα πάει ν ’ άλλάξη,
πάει νά βάνη τού καφτάνι τς κι τού έρμου τού μπουχασέϊνιου τς».
XT)

28.

Περιατχτ&κά.

«Ή τα ν πέντι—έξ’(ι) νταήδις,
μπρε, μπρε, μπρε ! ! ! πέντ’ έ'ξ’(ι) νταήδις,
χά, χά, χά, πέντ’ -έξ’(ι) νταήδις.
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"Ολοι πήραν τοίις μπαλντάδις, πήρανι τού ρέμα-ρέμα,
βρήκαν ένα κούφιου δέντρου, ήταν μέσα κουκουβάγις,
έκατσαν κι τις μοιράσ’(η)καν, δλοι πήραν άπού δυο,
τού Γιαννάκ’(η) τυύν δώσαν μία, γάνιασι κι δεν τήν πήρι,
πάει στού σπίτι γανιασμένους».
29.

«Πιαστι κουρίτσια τού χουρό, τώρα πού έχιτι κηρό,
γιατ’(ι) αύριου παντρέβηστι κι 3ά νοικουκυρέβιστι.
Δέ σάς άφίνουν τα πηδιά νά πάτι σ’ άλλη γειτουνιά,
δέ σάς άφίνουν άντρις σας νά πάτι στις μανάδις σας,
δέ σάς άφίνουν πιθιρές νά πάτι όπ’ είνι χαρές,
δέ σάς άφίνουν πιΰιροί, νά πάτι όπ’ είνι χουροί.
Τούς ά'ντρις τούς μιθύζουμι κι τούς άπουκοιμίζουμι...
κι τά πηδιά νά δέρνουμι, μαζί μας δεν τά θέλουμι
κι την κακιά τήν πιΟιρά, την βάνουμι στην πιρουστιά
κι τούν κακό τούν πιΌιρό, τούν κάμνου οπούς ·9έλου ’γώ,
τούν στρώνου δώ, τούν στρώνου κεί,
τούν βγάνου ό'ξου στην αυλή,
τούν βάνου ένα ποκέφαλου κι τού γαϊδουρουκέφαλου».

30.

«Φέτους τού καλουκιράκι, φύτιψα έν’ άμπιλάκι,
ούλου λιμουνιές αράδα, λιμουνιές κι κυπαρίσσια,
θάν τά όμουρφα κουρίτσια·
Πάει κλέφτης νά τά κλέψη. «Κλέφτη μου, μη κλέφτς τά μήλα,
μη κουρφουλουγάς τά φύλλα.
Τάχ’(ει) αγάς μου μιτρημένα, έ'να τ’ άλλου τς διαλιγμένα
στού τιφτέρ’ τ’ άπιρασμένα».

31.

«Θάν τά δυο ’δέρφια γκαρδιακά,
μά τού Θιό, πώς εινι μουνιασμένα,
μά τήν Παναγιά, πώς εινι μουνιασμένα.
Τά ζήλιβαν οι άρχουντοι, μά τού Θιό, τά μουλουγοΰν ού κόσμους,
τά ζήλιψι κι ού δαίμονας, βουλιότη ν ’ τά χουρίση.
Μή μάς χουρίζεις δαίμουνα κι μη μάς ζιαμουνιάζεις.
Βάλιτι νά μοιράσιτι τ’ άμπιλδυχώραφά σας.
Ό π ’ είνι μέση κι καρπός, πάριτα μουναχός σου,
όπ’ είνι άκρα κι άκαρπου, δόσ’ του τούν άδιρφό σου,
κι αν δεν τού στρέξ’(η) ού αδερφός, ρίξι κί σκότουσί τουν».
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Χ οοφλεου.

’ Αναρρίθμητα είναι τά οικιακά σκεύη, άτινα εχρησιμοποίουν οι πρό
γονοί μας Σονφλιώτες διά την καθημερινήν ζωήν των, πλήν ταϋτα άντικατασταθέντα με νέα εφευρισκόμενα μέσα τής πολιτιστικής προοόδυυ τής
σημερινής εποχής, απέβηααν ήδη Άχρηστα καί τείνουν επομένως νά εξα
φανιστούν. Με την ακέψιν, οτι θά έλθη εποχή κ α θ ’ ήν θά έγερθή ασφα
λώς ή περιέργεια, πώς ζούααν οί παλαιοί Σονφλιώτες μέσα ατό σπίτι,
π ο ια σκεύη έχρησιμοποίονν καί τί έτρωγαν, άπεφάσισα νά προσθέσω είς
τά «Ααογραφικά» μου καί τό εν έπικεφαλίδι κεφάλαιον «Οικιακά σκεύη
Σουφλίου», καθώς καί «ποια φαγητά έτρωγαν οί παλαιοί Σονφλιώτες»,
αργόνερον, διά νά ΰπάρχη οντω μ ία σαφής είκών τής ζωή; των καί τής
όιαίτης των, προς λύσιν τής περιέργειας των έπιγιγνομένων, άλλά καί
προς στάθμισιν τον πολιτιστικού επιπέδου εκείνων, εν σνγκρίσει με τό
παρόν καί τό μέλλον. ' Υπό τό απλετον φώς τού παρόντος αίώνος, θά πρέπη νά ενρεθή τις νά διααώση ταϋτα, διά νά μή μας μέμφωνται αί έπερχόμεναι γενεαί δ ι 3 ασέβειαν, αμέλειαν καί Αδιαφορίαν. Τήν σκέψιν μον
αυτήν, κατέστησα μάλιστα γνωστήν δ ι’ εγγράφου μου είς τον κ. Δήμαρχον
Σουφλίου, παρακαλών ΐνα συγκεντρωθώσι τά εν άχρηστεία οικιακά σκεύη
παλαιας εποχής, διά νά αποτελέσωαι δείγμα τής ζωής τού παλαιού Σουφλίον καί επομένως τον πολιτιστικού επιπέδου τής εποχής εκείνης, τοπο
θετούμενα εις τινα αίθουσαν τού Δημαρχιακού Καταστήματος, πλήν όμως
μέχρι τούδε δεν έγένετο ονδεμία ενέργεια έκτος τής έγκρίσεως υπό τής
Σεβαστής Νομαρχίας ’Έβρον. Καθώριζον μάλιστα καί ομάδα μαθητώ ν
μ ο ν , οϊτινες θά περισννέλλεγον τά αντικείμενα τή ονγκαταθέσει τών ιδιο
κτητών καί ανεν άμοιβής τινός, έφ' όσον ταϋτα φθείρονται ερριμένα
τήδε κακεΐσε είς τάς αϋλάς καί τους αχυρώνας. Τούτον ένεκα, προήλθαν
είς τήν ακέψιν νά ενεργήσω μόνος, παρακαλών τους μαθητάς μον νά φέρωσι ταϋτα έκ τών οικιών των, επί επιστροφή, προβαίνων είς τήν ίχνογράφησιν τούτων, χρησιμοποιών ταϋτα συγχρόνως καί ώς ύλην, κατά τό
μ ά θ ημ α τής ’Ιχνογραφίας καί τής Χειροτεχνίας. Άλλ’ επειδή ή εργασία
αυτή ήτο πρόσθετος επί τών καθημερινών μον άσχολιών, ώς Δ]ντοϋ τού
Σχολείου καί δύσκολος, διότι δεν έσπούδασα καλλιτέχνης, εξέλεξα ώριαμένα τινά, άν και νομίζω, οτι όλα παρουσιάζουν μέγα ενδιαφέρον. Έπί
τής χρήσεως τών σκευών τούτων, κρίνω ώς απαραιτήτους τάς κατωτέρω
διευκρινίσεις καί ακριβείς πληροφορίας.
Λ ανάρ’( ι ) χ α τ ζ (τ )β έ λ (ι)χ ο υ Εϊκονίζεται ενα «Λανάρι», μέ τό όποιον οι Σουψλιώτισσες έλανάριζαν
οί ίδιες τό μαλλί, πριν τό χρησιμοποιήσουν διά τό γνέσιμο και τό «τλυγα-
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διάσουν διά τον «αργαλειό» ή τό πλέξιμο. 'Η χρήσις έγίνετο ούτω πως :
’Έμπροσθεν έκάθητο ή οικοκυρά, έπακουμβώσα τό γόνυ της εις την ξυλίνην βάσιν τοϋ «Λαναριού» η διαπερώσα τό ένα της πόδι κάτωθεν τής άψίδος των κέντρων, εις τρόπον ώστε νά σταθεροποιήται τό «Λανάρι» καλώς.
Κατόπιν ελάμβανε τό μαλλί λίγο-λίγο και τό έτοποθέτει εις την διπλήν σει
ράν των χαλύβδινων κέντρων ΐσομερώς. Μέ συνεχείς έλξεις, δεξιά και αρι
στερά, έπετυγχάνετο ή επεξεργασία τοϋ μαλλιού εις τά λεγάμενα «φλόκια»,
τά όποια εναπόθετε εις ένα «πανέρι». Μετά τό πέρας δλου τοϋ μαλλιού, τό
έτΰλισσε σχηματίζουσα μικρούς κυλίνδρους, τις «τλοΰπις», έτοιμες διά την
«μαλλ.όρουκα» διά τό γνέσιμο. Οΐ «τλοΰπις» όμως ή «ρουκιές», έγίνοντο
μέ ειδικήν πάλιν ενέργειαν
καί έπιδεξιότητα, ώς εξής :
«Ά φο ΰ, ό'πως είπαμε, λανά
ριζαν τό μαλλί διαπερώντας
το έπανειλημμένως από τις
αιχμές, τελικώς τό τραβούσαν
προσεκτικά, ένθεν κάκεΐθεν,
0,25—0,30 τοϋ μέτρου, έτοποθέτουν 3—4 «φλόκια» όριζοντίως εις τό πάτωμα καί
άνωθεν αυτών καθέτως πολ
e v a \ <*ηό- ι σ » 1Τ5ι7-W30 ■
λά άλλα «φλόκια». Κατόπιν,
έλάμβανον τά άκρα τών όριζαντίοον «φλοκιών» έξ αριστερών προς τά δεξιά,
καθήμεναι καταλλήλως καί τά έτύλισσαν πολύ σφικτά εις κύλινδρον «τλοϋπα» ή «ρουκιά». Τέτοιες ρουκιές έκαναν 4—5 μόνον διά γνέσιμο 2—3
ημερών, οπότε, άμα τελείωναν αυτές, έκαναν κατά τον ως ανω πάντοτε τρό
πον καί άλλες. Τά υπόλοιπα τής επεξεργασίας τοΰ λαναριού, τά λεγάμενα
«τσ(ι)πίδια», τά έγνεθαν ιδιαιτέρως καί έπλεκαν «μέστια» γιά μέσα στο
σπίτι. Τις γυναίκες, πού άφιναν απεριποίητα τά μαλλιά των, τις άποκαλοϋσαν είρωνικώς «φλόκις». ’Έκφρασις: « Ά ! μούρη φλόκου !». «Τσ(ι)πίδια» επίσης έλεγαν τό τριχωτόν τών απόκρυφων μερών τών άνδρών καί
γυναικών. Εννοείται, δτι προηγείτο καλό καθάρισμα καί πλύσιμο τού
μαλλιού στο πηγάδι τού σπιτιού, προκειμένου γιά λίγη ποσότητα. "Οταν
είχαν πολύ, τό έβραζαν καί τό έπλυναν στη «Μάρτσα» ("Εβρο), δστις απέ
χει 500 μ. τής πόλεως. Ή χρήσις τού «λαναριού» έγίνετο παλαιόθεν, δμως
τώρα έξέλιπεν εντελώς. Ό υποφαινόμενος έχει σαφή παράστασιν τής χρήσεως από την μητέρα του, προ 30 ετών καί εκείνη από τη γιαγιά της.
Λ ανάρι

—

ζγκράνα.

Ή χρήσις καί τού οικιακού τούτου σκεύους έγίνετο ούτω: 'Η οΐκο-
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κυρά έκάθητο εις το κάθισμα, την ξυλίνην δηλ. προέκτασιν, διά νά καθί
σταται τό σκεύος στερεόν καί ακίνητον υπό τό βάρος της. Δίπλα της είχε
τό ανεπεξέργαστο μαλλί, βρασμένο και καλοπλυιιένο. Ά φοΰ τό τοποθετούσε
λίγο-λίγο εις δλην τήν τετράγωνον επιφάνειαν μέ τά χαλύβδινα ελάσματα
σχήματος ΖΖΖΖ, ελάμβανε τό αρνητικόν κάλυμμα από τήν λαβήν καί μέ
συνεχή γρατζουνίσματα, άφοΰ τό έπεξειργάζετο, μέ μίαν αντίθετον κίνησιν
τό μαλλί έβγαινε ευκόλως καί τό ετοποθέτει στο «πανέρι». Τοϋτο Ιπανελαμβάνετο μέχρις δτου έτελείωνε δλο τό προς επεξεργασίαν υλικόν. ’Έπειτα
τό μετεσκεύαζεν εις κυλινδρίσκους (φλόκια), καθ’
δν τρόπον περιεγράψαμεν
ανωτέρω. Σήμερα μέ τήν
έγκατάστασιν των μηχα
νικών μέσων καί στα μι
κρότερα χωριά, ή χρήσις
των ανωτέρω σκευών εξέλιπε καί δσα σώζονται
είναι πεταμένα εις τάς αυ
λός, ώς τελείως άχρηστα.
”Αν είχαν δμως γλώσσαν, πολλά θά μάς έλεγαν γιά τήν ιστορίαν των ! Πό
σες καί πόσες άφρόπλαστες κοπέλλες, καθισμένες μερόνυχτα σ’ αυτά, γιά
τό φτιάξιμο τής προίκας, δέν τά έρραιναν μέ τον παρθενικό ιδρώτα των καί
δέν τά τραγούδησαν μέ τήν καρδιά των, πλάθοντας όνειρα ! ’Όνειρα αγνά,
τίμιο, ω ρ α ία !.. Μοΰ έκαμεν έντύπωσιν ή στερεότης των, ιδίως τοϋ ύπ’
άριθ. II σκεύους. Τά μετάλλινα ελάσματα, πυκνά καί άναρρίθμητα, εγκα
τεσπαρμένα κανονικότατα, καθ’ δλην τήν τετράγωνον επιφάνειαν άμφοτέρων των εξαρτημάτων, εστερεοϋντο επί δέρματος καρφωμένου εις τάς τέσσαρας πλευράς επί στερεότατων ξύλινων βάσεων.
Τ λνγάδι

( τ υ λ ιγ ά δ ι) ( 1).

*Ητο ξύλινο, εις διάφορα μεγέθη καί εις σχήμα ως τό είκονιζόμενον.
Εις αυτό ετύλιγον τό νήμα από τά αδράχτια, μέ καταπληκτικήν ευχέρειαν·
Κατόπιν, δπως ήτο γεμάτο μέ νήμα, τό έρράντιζαν μέ πολύ καυτό νερό.
Κρατώντας, δηλ. όρθιο τό «τλυγάδι», έρριχναν μέ ένα «μαστραπά» (κύ·
πελο) τό βραστό νερό, εις τρόπον ώστε νά περιλούεται έπανειλημμένως
δλο τό νήμα· Μετά τό στέγνωμα έβγαζαν τό νήμα άπελευθεροϋσαι τό εις

1. ”Ιδε Γραμματικήν
νηέντων). Π αραγω γόν ρ.

Ιδ ιω μ α τισ μ ώ ν.

τ ο λ ί σ σ ω.

(Ά ν α γ ρ α μ μ )σ μ ό ς—Παράλειψης φω
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τό κατώτερον σημεϊον κέντρον και τό έκαμναν «ντοαιρά» (θηλειά) έτοιμο
προς χρήσιν.
« Ρ ό κ α » . Ή το ξυλίνη κυλινδρική ή τριγωνική, ώς ή είκονιζομένη μέ
λαβήν. Εις αυτήν περιετύλισσαν τα «φλόκια» από μαλλί ή βαμβάκι, υγραί
νοντας τήν αιχμήν μέ τό στόμα και ήρχιζαν τό γνέσιμο. Ή «ρόκα» εποικίλλετο τόσον εις τήν λαβήν, όσον καί είς τό άνώτερον τμήμα, μέ «μουνιστοΰδια» (μικρές χανδρίτσες). Τέτοιες ρόκες άγόραζον οί εύπορες κοπέλλες. Τό νήμα τής ρόκας έγίνετο χονδρό για υφάδι.
« ’Α δ ρ ά χ τι» . Ή το καί αυτό ξύλινο καί εις μέν τό άνώτερον ακρον
έφερε μικράν έλικοειδή εγκοπήν «κόκκα» (προφανώς, ωσάν κουκκί), διά νά
δεσμεύεται ή κλωστή, είς δέ τό κατώτερον έφερε τό «σφουντίλ’(ι)» (σπόν
δυλος) χρησιμεύον ώς άντίβαρον. Τό νήμα κατενέμετο είς δλην τήν έκτασιν
τοΰ αδραχτιού όμαλώς καί
μέ βάσιν τό κεντρικόν σημεΐον. 'Όταν έμαζεύετο
αρκετή ποσότης νήματος,
έβγαζαν τό«σφουντίλ’(ι)(1)·
« Μ α λ λ ό ρ ο υ κ α » . Ή το
ξυλίνη, από φυσικόν βλα
στόν τοϋόμονΰμου θάμνου
«Ρόκα», είς σχήμα τοΰ
γράμματος
Φ. Τό μαλλί
ι.
«τλοΰπα» (προφανώς, τολύπα) διαπεροϋσαν είς τήν
κεντρικήν προεξοχήν, ενώ
τό κατώτερον τμήμα τό
περνούσαν από τήν ζούνα (ζώνη), μέχρις ό'του αί 3 αίχιιαί φθάσουν είς τό
ύψος τοΰ προσώπου καί έγνεθαν μέ τό αδράχτι (άτρακτος). Δέν ήτο ασυ
νήθες νά βλέπη τις τις νοικοκυρές νά γνέθουν ακόμη καί βαδίζοντας, κατά
τήν μετάβασίν των, σε γειτονικό σπίτι στο «μαχαλά» (προς έπίσκεψιν).
’Αλλά καί τό δτι, οΰχί σπανίως, νά χρησιμοποιούν τά ανωτέρω σκεύη, οί
γυναίκες, καθώς όί σημερινές τό τακούνι καί ώς αμυντικά ή επιθετικά όρ
γανα κατά τον καυγά των. Επίσης καί μέσον τιμωρίας κατά τών άτακτούντων παιδιών. Μέ τήν «μαλλόρουκα» τό νήμα έγίνετο ψιλό, κατάλληλο
για στιμόνι.

1.

Εκφρ. «Θά σί δώσου μ ιά , κι Θά σ ’ φανή ουρανός σφουντίλ’(ι)».
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Κ λ ε ι δ ο υ π ν ά κ ’( ι ) (') (χ λ ε ιδ ο ύ μ ε ν ο ν π ι ν ά χ ι ) .

Έλαξεύετο από ειδικόν τεχνίτην, βαρελοποιόν πιστεύω, επί τεμαχίου
χονδρού κλάδου «σουγουτιοΰ» (ιτέας) καί έκλειεν έρ- Γνπμ·;*..
μητικώς. Εντός ετοποθέτουν
οι γεωργοί τό φαγητό των,
τυρί, εληές ή άλλο τι φτω
χικό φαγητό, διά νά φάγουν
μετά την κοπιώδη καί σκλη
ρόν εργασίαν των. Τό άνώτερον τμήμα «καπάκι», δεν
άνοιγε, εάν δεν συνέπιπτον αί έγκοπαί, ως τού 1ου είδους· Παρ’ δλον ό'τι,
σήμερον υπάρχουν τόσα σκευή από νάϋλον καί άλουμίνιον, οί γεωργοί χρη
σιμοποιούν ακόμη τά «κλειδουπνάκια».
Τ αικρΙχι νήματος.
Κατεσκευάζετο από πολύ ειδικευμένον τεχνίτην. Είναι καί σήμερον έν
χρήσει, απαραίτητον έξάρτη<*-. ϊ<;'ραλτ#ί μα τού αργαλειού. Υπήρχε
525Χγτ©ύ>ν*ι καί άλλο είδος «τσικρίκ’(ι)
διά τον έκοκκισμόν βάμβακος. Δεν ήδυνήθην νά εύρω
όμως διά νά τό ιχνογραφή
σω. Πάντως, καθώς ενθυ
μούμαι καλώς, άπετελεϊτο
από δύο έπακουμβώντας κυ
λίνδρους, ξυλίνους βεβαίως,
στερεωμένους εις τό άνώτερον τμήμα δύο στυλίσκων,
στρεφομένους συγχρόνως καί
μέ αντίστροφον φοράν, ώς
έκ τής κυλινδρήσεως τή βοηθείφ λαβής (βλέπε β» V» τού
είκονιζομένου σχήματος) καί
««Si.
από μέν την έμπροσθίαν δ'i'c 9 fA vi.C iir’yiCZ ν η jAa-To^ t y ·%*
ψιν, έπεφταν οί σπόροι, από
δέ την αντίθετον τό καθαρόν
βαμβάκι· Μετά την εφεύρεσιν τής μηχανοκινήτου λανάρας, έξέλιπε τούτο,1
1. Λέξις Έ λληνικω τάτη, δμω ς παρεφθαρμένη, λόγω α γρ α μ μ α το σ ύ νη ς τοϋ
ύποδοόλου λαού.
18
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από πολλών ήδη ετών, παντελώς, συγχρόνως δέ και οί πόροι διαβιώσεως
ωρισμένων γερόντων, γνωστών ως κατόχων «τσικρικιών».
Ξύατρους

( έ κ τοϋ βήμ. ξ ν ω ) .

5Hvo σίδηρους. Μέ αυτόν έ'ξυναν την σκάφη «σκαφίδα», κατά τό
ζύμωμα τοΰ ψωμιού κα'ι μετά τούτο. Έγύριζαν ακόμη και τ'ις «λαγγίτις»,
άλλα ό επί τφ σκοπφ τοΰτφ «ξύστρους» είχε λαβήν εις μήκος διπλάσιάν, διά
νά προστατεύεται τό χέρι από την καίουσαν φωτιάν κάτω από τό «σάτσι».
Τό «σάτσι» ήτο λίθινη κυκλική πλάξ, διαμέτρου 0,30—0,40 μ., ειδική διά
τις «λαγγίτις». Οί «λαγγίτις» πάλιν, ήσαν γλύκισμα νοστιμώτατον από
σκέτο ζυμάρι, τρωγόμενες μέ βούτυρο και μέλι, κατά τήν εορτήν των «40
Μαρτύρων», αλλά περί αυτών λεπτομερώς θά γράψωμεν εις ειδικόν άλλο
κεφάλαιον τής «Συλλογής» μας: «Φαγητά καί γλυκά τών παλαιών Σουφλιωτών».
Κ ιο ύ η α (*) (π ίΰ·ο ς).
'Ομοιάζει κατά πολύ μέ τούς «πίθους» τών αρχαίων Ελλήνων. «Κιοΰπις» είχαν δλα τά σπίτια
ανεξαιρέτως καί τις έχρησιμόποίουν ως άποθήκας
βρόχινου νερού, διαφόρων
γεωργικών εσοδειών, στα
ριού, φασολιών, καλαμπο
κιών κ.λ.π. ή λαδιού στά
σησαμοελαιοτριβεΐα- 'Ως
εικάζεται έκ τού σχήματος,
οί «κιοΰπις» ήσαν θαμμέ
νες στή γή μέχρι τού λαι
μού καί άνωθεν έκαλΰπτοντο μέ ξύλινο «καπάκι»
ή καί πήλινο. "Ομοια σχε
δόν ήσαν καί τά «νταγάρια» εις σχήμα ήμισείας
«κιούπας», αλλά μικρότε
ρα, απαραίτητα διά τήν
iS i e a p a s , _
Η
μ*
ο ι ο υ ν en~ »!/*>% < x & v & S t s
uif «θιλόσταχτ’(η)»,
διά τό
<Α
K jO a a r i
ΐΐ(
* 5 ^ ν ΐ ν , ν VC-η
πλύσιμο τών εσωρροΰχων·
"ΗχΡρ'ΐτ τ*ι$ &τϊο'
.λτ/το,t?t>-$Q') &
.
Άμφότερα τά σκεύη ήσαν
πήλινα καί έστοίχιζαν σχετικώς φθηνά. 'Αλλά, άπειρα ήσαν τά πήλινα
λ

o $ t

Ο ν / 1%

·< χ

1. Τήν ε ίδ α και τήν ιχνογράφ ησα £ξω από τό «γιαχανά» Κιοσέ-Μ πακάλη.
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σκεύη τοϋ σπιτιού και εις διάφορα σχήματα και μεγέθη : «πνάκια» (πινά
κια), «γκβέτσια» (διά τό γιουβέτσι φούρνου), «τσκάλια» (τσουκάλια), «τσκαλούδια» ('), «τσιντζιρέοι» (τεντζερέδες), «κιουποΰδις» διά τουρσιά κ.λ.π.
Ειδικά «τσκαλουδια» χρησιμοποιούσαν οί γιάτρισσες διά τον κοιλόπονο,
εφαρμόζοντας αυτά έν εΐδει βεντούζας, επάνω στην κοιλιακή χώρα ! και
κατόπιν έκαναν τό «γύρισμα τοϋ άφαλοϋ !». Ώ ! τής άθωότητος καί τής
άγνοιας τοΰ κίνδυνου, ως έκ τής χρήσεως τοιοΰτου οργάνου, επί τοΰ στο
μάχου καί τών έντερων ! Άλλα καλόν ως προς τοΰτο νά γραφή καί έτερον
ειδικόν κεφάλαιον : «Γιατροσόφια τοϋ λαοϋ», δπερ έχομεν κατά νοϋν.
Κ ο ύ τσο υ ρ ο υ.
Κατεσκευάζετο από τεμάχιον κορμού δρυός, μέ αποκλειστικήν χρήσιν
διά τό «κ'ϊνιισμα» (τεμαχισμόν) τού κιμά. ’Ακόμη, μερικώς τελεί τό σκεύος
τούτο έν χρήσει καί λέγουν μερικοί γερόντοι ότι, ό κιμάς ούτω κατασκευαζόμενος, γίνεται άσυγκρίτως νοστιμιότερος, από τόν τής κρεατομηχανής I
Επίσης πάνω στο «κούτσουρο» έσπαζαν τά κόκκαλα τοΰ κρέατος, προκειμένου νά κάμουν τήν «πουσιουρτή» (καβουρμά), τά «σιλέκια» (πατσιά, πο·
δαράκια), καί τούς «πατσιάδις» (τά κεφαλάκια).
Ό κιμάς έκόπτετο μέ τό
«μπαλτατζοΰδ’(ι)» ή μέ τό
«σατ'ρ’(ι) (μεγάλο βαρύ
μαχαίρι). Εννοείται, δτι
ή εργασία αύτη απαιτούσε
χρόνον καί κόπον πολύν,
πού δεν τά έκλαιγαν οι α
θώοι εκείνοι καί αγαθοί
rgn,i^ou,i
■
1 I ·
,. άνθρωποι, λες καί είχαν “τ-I Ο' }
© T j o » ο ο ν γ < χ -τ ο Κ 1 V T < Q y - c t jjio v Κ» K O I ·
βγή νεωστί από τήν Πα
λάμη τού Δημιουργού. Κιμά πουλούσαν οί χασάπηδες καί έτοιμον διαλαλώντας τό εμπόρευμά των στις συνοικίες τής πόλεως, τοποθετημένον άνά
100 δράμια εις φύλλα μουριάς, μέσα σ’ ένα απλωτό ταψί· Τό θέαμα ήτο
πολύ γραφικόν, μού λέγει ό γαμβρός μου καί έψώνιζαν πολλές νοικοκυράδες, έτοιμον κιμά, ένα «φύλλο», δύο «φύλλα», ανάλογα μέ τά μέλη τής οι
κογένειας των. Τό ταψί, τό περιέφεραν κρατώντας το πάνω στο κεφάλι,
δπως οί «κουλουρτζήδες». Τό «κούτσουρο», τοποθετημένο εις μίαν όποιαδήποτε γωνιά τού κελαριού, δπως είναι παρημελημένο καί ακίνητο, ε'χει
1. Ή κατάληξις «ούδ’(ι)» σημαίνει τό υποκοριστικόν «πηδούδ’(ι)» (παι
δάκι), «κοορτσούδ’(φ> (κοριτσάκι). Βλέπε Γραμμ. Ιδιωματισμών.
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την εξαιρετικήν τιμήν ! νά προσωποποιήται στους τεμπέληδες εκείνους μα·
θητάς, τους οποίους οί διδάσκαλοί των, τότε καί τώρα τους άποκαλοΰν
«κούτσουρα !». Άλλα καί πάμπολλες Ικφράσεις λεγόταν με τήν λέξιν «κού
τσουρο». Π.χ. : «Τί κάθιση ρέ αυτού θάν του κοΰτσουρου !». «Συ ρέ, εισι
ντίμπιντιουζ κούτσουρου!». «Ο υ! ρέ, κιφάλ’(ι) κούτσουρου!» κ.λ.π.
Γ κουντρούλα.
Πήλινο δοχείο, εις ποικίλα σχήματα καί μεγέθη, διά διαφόρους χρή
σεις, κυρίως δε διά τήν άποθήκευσιν ποσίμου ύδατος. "Οταν μία κοπέλλα
ήτο πολύ στρουμπουλή, τήν άποκαλοϋσαν ειρωνικά : « Ά ! μουρή «γκουντρούλου !». Άλλα ενθυμούμαι καί εγώ δτι, δταν εΐμεθα πολύ μικροί, οσά
κις έπείσμωνα, τά αδέλφια μου με έλεγαν «γκουντρούλα».
Γ δϊ (γο υδ ί).
Ή το γλυπτόν επί ανθεκτικού ξύλου, κατασκευαζόμενον μέ πολλήν επι
μέλειαν. Ή το το μόνον
Λα. κ»
'
σκεύος πού εχρησιμοποιείτο καθημερινώς διά τήν
παρασκευήν τής σκορδα
λιάς, πού τήν ελεγαν
«σκουρδουβούτυρου» καί
διά τό «ταρατόρ’(ι)», φα
ΐίί'^-Ί'Ο,ΙΖ γητά νοστιμώτατα καί περί
των οποίων θά άναφέρωμεν
<>7θ
λεπτομερώς εις ειδικόν κεφάλαιον τής «Λαογρα
φίας» μας. Τό σκόρδο εκοπανίζετο μέ τον «στού
μπου» (γουδοχέρι), απα
ραίτητον εξάρτημα τού
γουδιού. Τά γουδιά ήσαν
διαφόρων μεγεθών, άναλόγως τής χρώσεως των,
διά νά είναι δε στερεά εις
τό επάνω μέρος, έφεραν
μεταλλίνην στεφάνην, ως
α ϋ ί I Τ>λ ο ν ί ο ν ; ν ρ ο ν χ Κ ί · . \ <rz- r
.'' V·;·*'/
φαίνεται καί εις τό εϊκονιζόμενον Ύπήρχαν^καί γουδιά πολύ μεγάλα μέ σιδερένιο «στούμπο» διά
τό κοπάνισμα τού καφέ στά καφενεία καί τής «βαρβάρας», ειδικού γλυκί
σματος από βρασμένο σιτάρι, παρασκευαζομένου ανεξαιρέτως εις δλα τά
2,
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χριστιανικά σπίτια τον Σουφλίου, κατά την εορτήν τής Ά γ. Βαρβάρας.
Γουδιά υπήρχαν και μπρούντζινα, διά το κοπάνισμα τής ψιλής ζάχαρης
καί των μυρωδικών τών γλυκισμάτων. Αυτά τά έλεγαν «χαβάνια», ούδεμίαν
δέ σχέσιν είχον με τά «χαβάνια» πού κόβουν τον λαθραίο καπνό. Γουδιά με
γάλα, βλέπω ότι καί σήμερα χρησιμοποιούν οί κρεοπώλαι Σουφλίου, διά
να κοπανίζουν τά διάφορα μπαχαρικά, πού βάζουν στά νοστιμώτατα «σου*
τζιούκια» (λοκάνικα).
Μ πουζούκι,
Γνωστόν είναι καί σήμερα τό «μπουζούκι», ως λαϊκόν ό'ργανον μου
σικόν, μέ τρεις διπλάς χορδάς, αρκετά γλυκύφωνον, μέ ειδικόν χόρδισμα
mi, si, mi basso τοΰ mi
basso, χρησιμεύοντος ως
συνοδευτικόν προανάκρου
σμα τοΰ έκτελουμένου τρα
γουδιού. Ή εκτέλεσις ά
σματος μέ τοιοϋτον χόρδι
σμα, απαιτεί ειδικήν ά·
σκησιν, ευκόλως άλλως τε
επιτυγχανομένην δΓ ένα
γνώστην τής ευρωπαϊκής
μουσικής. Απαραίτητον νά
διευκρινισθή ότι, επί τής
κλίμακος τοΰ χορδίσματος
αυτού, εκτελοϋνται μόνον
λαϊκά τραγούδια καί ότι
δύναται νά εφαρμοσθή καί επί κιθάρας. Μού φαίνεται δέ πολύ περίεργον,
ό)ς πληροφορούμαι από τάς εφημερίδας, ότι «Κέντρα κοσμικά» μέ «μπου
ζούκια» λειτουργούν καί εν μέσαις Άθήναις καί δή προτιμώμενα καί από
τήν αριστοκρατίαν. Θά έδει ή προτίμησις όλων νά στραφή διά τά Ελλη
νικά τραγούδια, διά τά ωραία ιστορικά «νησιωτικά καί στεριανά λαϊκά
τραγούδια», όλων ανεξαιρέτως τών περιοχών τής Ελλάδος, τών ελευθέρων
καί τών υποδούλων, κατόπιν δέ διά τούς συγχρόνους χορευτικούς ρυθμούς
καί διά τούς έχοντας ώριμον μουσικήν σκέψιν, διά τά απαράμιλλα τφ όντι
ευρωπαϊκά κλασσικά τεμάχια, πού εξευγενίζουν τήν ι^υχήν καί ανυψώνουν
τό πνεύμα, προάγουν δέ τον πολιτισμόν μας. Τούτο όμως, θά ήδύνατο
νά τό διδάξη τό Ε. I. Ρ.
Κ ρ ίνα .
“Ετσι ώνομάζετο ή νταμπακέρο. Τήν «κρίνα» τήν έφεραν όλα τά παλ-
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ληκάρια, οί ανδρες γενικώς πόσης ηλικίας εις τό «ζνάρ’(ι)». (’Ίδε σχεχικώς
εις τό κεφάλαιον : «Τί φορούσαν οί ανδρες»). Εις αυτήν τοποθετούσαν τον
καπνό καί τά τσιγαρό
χαρτα· ’Ενθυμούμαι, δτι
είχαν τεθή οί «κρίνες» εις
y.r'.L·.
χρήσιν κατά τό διάστημα
τής Κατοχής εδώ στο Σου
φλί καί χρησιμοποιούσαν
για σιγαρόχαρτο κάθε
σΚ pIV»» =
ζ
?
χαρτί, αλλά κυρίως φύλλα
από βιβλία παντός είδους
l V'o’H'a'.WWi
καί πού έπωλούντο πανά
κριβα. «Κρίνες» υπήρχαν καί δερμάτινες, πού τις ώνόμαζαν «κισιές», δενόμενες μέ μακρύ λουρί. «Κισιές» έλεγαν καί τά πορτοφόλια, κρυμμένες και
αυτές στις δίπλες τοΰ ζωναριού.
’ Ελπίζω, δτι πας τις αντιλαμβάνεται την σπουδαιότητα τής περιγρα
φής των ανωτέρω οίκιακών σκευών καί δτι, σκοπιμότατον τυγχάνει νά περιληφθοΰν πάντα τά οικιακά σκευή πού έχρησιμοποίουν ι ί παλαιοί μας
πρόγονοι, αλλά καί διατί ό'χι καί τά γεωργικά καί τεχνικά εργαλεία
τών διαφόρων έπαγγελματιών καί οικοτεχνών ; Τό ζήτημα ενέχει μεγάλην
επιστημονικήν αξίαν, διότι τά εργαλεία ταΰτα χάνονται άνεπιστρεπτεί καί
εντός ολίγων ετών δεν θά γνωρίζωμεν ούτε τήν ονομασίαν των.
Τ £ π α ιγ ν έδ ι» εηαεζαιν τά Χ ο υ φ λ ι ω τ ό π ο υ λ α .

Τά πλέον συνήθη παιγνίδια πού έπαιζαν μικροί καί μεγάλοι ακόμη
Σουφλιώτες καί Σουφλιώτισσες, νέοι μά καί ηλικιωμένοι πολλές φορές, εί
ναι τά περιλαμβανόμενα εις τήν επί τουτφ «Συλλογήν» μας. Είναι προσηρμοσμένα τελείως στον χαρακτήρα τών Σουφλιωτών, πράγμα πού μέ κάνει
νά συμπεραίνω, δτι πάντα ταΰτα είναι εγχωρίου έπινοήσεως καί παραγω
γής. Καί τό σημείο τούτο δείχνει τή σοβαρή δραστηριότητα τού Σουφλιώτη, τήν εξυπνάδα καί τήν αμέριμνη ζωή πού ζοΰσαν γενικά οί παληοί, εξ
οΰ καί είχαν τήν δρεξι νά παίζουν, πολύ δέ περισσότερο νά χορεύουν καί
νά τραγουδούν έν ώρρ σχόλης, αλλά καί νά έργάζωνται σκληρά έ.ν ώρρ ερ
γασίας. Τά παιγνίδια αυτά, τά έχω κατατάξει στις εξής κατηγορίες : 1) Παίγνια Μουσικά, 2) Λογοπαίγνια, 3) Παίγνια Άντιλήψεως, 4) ’Αγωνιστικά,
5) Τυχηρά. Μερικά από τά παιγνίδια αυτά έχουν έκτελεσθή κατά τό «Φε
στιβάλ» Σουφλίου, ωργανωθέν αιγίδι τής ’Αμερικανικής αποστολής κατά
τό 1953, οπότε είχον παρευρεθή πολλοί επίσημοι "Ελληνες καί ξένοι, αλλά
καί πλήθος κόσμου από τις γειτονικές πόλεις καί τά χαιριά. Κατά τήν
γνάίμην μου, έδει ό Δήμος Σουφλίου πάση θυσίρ νά κινηματογραφήση τό
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υπέροχο εκείνο ζωντάνεμα τοΰ παλαιού Σουφλίου, μέ τήν έκθεσι των ύφαντουργικών κατασκευών (εις ο τμήμα ήτο ό υποφαινόμενος άποθηκάριος
και ταξινομητής), τον χορόν τών νέων και νεανίδων μέ παλαιάν άμφίεσιν,
τα πολλά εϊδη χοροΰ κα'ι τήν άσιν διαφόρων ασμάτων. 'Ωσαύτως μερικά
από τά παιγνίδια αυτά παίχθηκαν υπό τών μαθητών, κατά ιάς κοινάς γυ
μνασιακά; επιδείξεις των Δημ. Σχολείων τής πόλεώς μας κατά το Σχολ. έτος
1954—55, τό δέ κοινόν τά παρηκολοΰθησε μέ πολύ ενδιαφέρον. Ε π ’ ευ
καιρία αναφέρω, δτι, πόσον σκόπιμον θά ήτο εάν πρωτοβουλία τοΰ Δήμου
και τή συνεργασίμ των εκπαιδευτικών Σουφλίου, ωργανούντο κατά καιρούς
τοιαΰτα «Φεστιβάλ», εις α νά προσκαλούνται καί ξένοι από τό Νομό μας ή
καί από πιο μακρυά, πρό παντός δέ νά ειδοποιούντο οί εν διασπορα Σουφλιώτες, που ή στενότης τοΰ χώρου τούς ήνάγκασε νά ευρουν άλλου «τον
άρτον τον έπιούσιον», ώστε νά ήρχοντο εδώ καί τούς συγγενείς των νά
έ'βλεπον, αλλά καί τά παλαιά ήθη καί έθιμα νά παρηκολούθουν ξαναζωντανευμένα.
π ιίγ ν ια .

Λ έλιακα
1.

—

Π αντέλιακα.

—«Λέλιακα — Παντέλιακα,
πουν’ τά ποδαρούδια σου ;».
—«Νά τα, γιά, νά τα γιά,
νά τα γιά πού κρέμουντι».
—«Δώστα μένα, νά τά φκιάσου,
νά τά φκιάσου μιά ντιουντιούκα,
νά λαλώ τού καλουκαίρι,
νά χουρεύουν καλουγέροι».

Τό παιγνιδάκι αυτό, ήτο καί είναι προσφιλέστατο στά παιδιά, στά πολύ
μικρά, αλλά καί τοΰ Σχολείου ακόμη. Τό τραγουδούν τήν άνοιξι κατά Μάρ
τιον, καθ’ ον χρόνον περνώντας οί πελαργοί κατά μεγάλος ομάδα; πετοϋν
κυκλικώς καί πάλιν διευθύνονται προς βορράν. Μόλις, λοιπόν, τά παιδιά
άντιληφθυΰν τούς πελαργούς, βγαίνουν στην αυλή τοΰ σπιτιού ή τού Σχο
λείου, αν πρόκειται περί μαθητών, αρχίζουν τό ανωτέρω τραγουδάκι καί
μέ ρυθμικά βήματα ακολουθούν τήν διεύθυνσι τών πελαργιϋν. Τό τραγούδι
αύΐό τό επαναλαμβάνουν πολλάκις, ώσπου νά έξαφανισθούν οί πελαργοί
ή μέχρις ότου τό βαρεθούν. Ή παιδαγωγική σκοπιμότης τοΰ ανωτέρω
παιγνιδιού είναι πολύ σπουδαία :
α) Δίδει τήν ευκαιρία στις μάνες νά διδάξουν στά παιδάκια τις συνή
θειες τών « ’Αποδημητικών» πουλιών.
β) Τήν άσκησι γιά τή μύησι στο τραγούδι καί τό ρυθμό, γιά τό χορό.
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γ) Την άσκησι τής ομιλίας στα πολύ μικρά,
δ) »
»
γιά τό ομαδικό παιγνίδι κ.λ.π.
’Έ χασι Μ π α μ π ο ύ τά κλειδιά .
2.

«"Εχασι μπαμπού τα κλειδιά,
πάει νά τα γυρεύη
πάει σιάδώ — πάει σιάκεΐ
μέσ’ σ’στς κατζ(ι)βέλλας τού βρακί».

Τό παιγνίδι αυτό παίζεται από 5 — 10 παιδιά (αγόρια ή κορίτσια),
στήν αυλή ή στό δρόμο τής γειτονιάς, ούτω πως : ’Αφού μετρηθούν τά
παιδάκια, κατά τον τρόπο πού περιγράψαμε εις τό οικεΐον κεφάλαιον τής
παροΰσης «Συλλογής» μας, οποίος μείνει τελευταίος άποσΰρεται κάπου εκεί
κοντά και «κλείνει», κρύπτει δηλ. τό πρόσωπο και τά μάτια. Όλοι οί άλ
λοι συμπαικται, έχουν εκ των προτέρων κατασκευασμένα από μωρεόβεργες
(πού είναι γεμάτες όλες οι αυλές τών σπιτιών, λόγφ τής εύρείας εκτροφής
των κουκουλίων) εις μήκος 0,20—0,25 μ. τά «κλειδιά» και εις αριθμόν
20—30, τά όποια καί κρύβουν σέ ένα μέρος, αφού δέ γίνη τούτο, φωνά
ζουν : «’Ά ϊντι 11 !». Τότε, ό «κλείσας» πηγαίνει κοντά τους καί διευθύνε
ται στά μέρη πού θεωρεί ύποπτα δτι έκρύβησαν τά «κλειδιά». Τά άλλα
παιδιά πάραυτα αρχίζουν τό ανωτέρω τραγούδι, ακολουθώντας τον πάν
τοτε, εις την προσπάθειαν νά εύρη τά «κλειδιά». Μόλις δμως εύρη ό «κλεί
σας» τά «κλειδιά», δλοι σκορπούν τρέχοντος διά νά απομακρυνθούν, ενώ
αυτός ρίπτει τά «κλειδιά». Όποιος κτυπηθή, γίνεται αυτός «Μπάμπου»,
άλλως τό παιγνίδι επαναλαμβάνεται. Παιδαγωγικός σκοπός τού παιγνιδιού
είναι νά άσκηση την αντιληπτικότητα τών παιδιών καί τό πνεύμα τής
αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Κ'ρ·χ~λ, π λ ά κ ια .
3.

«Κ'ρ-κ-λ, πλάκια,
γύρσι τι πίσου,
κάηκαν φουλιές σας
κλαΐν’ τά πηδιά σας,
κλούβιασαν τ’ αυγά σας».

Καί τό παιγνίδι αυτό τό παίζουν κατά τάς άρχάς τής άνοίξεως, εις τήν
εμφάνισιν τών αποδημητικών πτηνών, πελαργών, κύκνων, πού τούς έλεγαν
«Κρούνες», από τό κρώξιμο πού κάνουν κατά τήν διέλευσίν των. Παιδαγω
γικός σκοπός τού παιγνιδιού, είναι ή εγκυκλοπαιδική μόρφωσις τών παι
διών, τών λαϊκών ιδίως στρωμάτων, διότι ώς εκ τών ερωτήσεων τών παι
διών, έβρισκαν τήν ευκαιρίαν νά τάς διδάξουν γιά τήν πορείαν τών άπο-
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δημητικών πτηνών. Επίσης καί ή κίνησις καί ή ως εκ ταΰτης θέρμανσις
τών παιδιών κατά τάς ψύχρας ακόμη ημέρας τής άνοίξεως, έν ύπαίθρφ.
Ό τρόπος πού παίζεται, ταυτίζεται μέ τό ύπ’ άριθμ. 1 παιγνίδι.
Π α ρ α τ ή ρ η σ ι ς.— ’Ήκουσα να λέγουν, δτι έν συνεχείρ προς τό
ανωτέρω έλέγοντο καί ο! εξής στίχοι :
«Σιδηρέϊνιους κόπανους, μ’ έδιρνι, μι σκότουνι κι πάλι μι καλόπηρνι.
Μι τραβοΰσι πού τού φτι κι έσκουζα σαν τού γατί».
Πιστεύω, δτι έλέγετο υπό τών παιδιών, ως απειλή κατά τών πουλιών,
τά οποία δεν εννοούσαν νά γυρίσουν πίσω.
4.

«Δημητρό, τρό, τρό
πότε θά πάμι στού λουτρό
νά σι κάμου νίτσι-νίτσι,
νά σι άρέση τού κουρίτσι».

Τά λόγια αυτά τά έλεγαν τά παιδάκια έν χορώ, δταν ήθελαν νά είρωνευθοΰν κανένα άλλο ακάθαρτο παιδάκι. Παιδαγωγική σκοπιμότης τοϋ
τραγουδιού αυτού «παιγνιδιού» ήτο, νά διδάξη στά παιδιά την καθαριό
τητα καί νά στιγματίση τά ακάθαρτα.
Π α ρ α τ ή ρ.—Όμοίως λέγονται καί αί εξής παραλλαγαί :
α)

«ΛίαΛία, μπάρμπα-Λία, πότι θά πάμε στην Τουρκία,
νά σι κάμου νίτσι-νίτσι» κ.λ.π.

β)

«Ντών’(η)—Ντών’(η), Κατσαντών’(η),
πού κατούρσις τού σιντόν’(ι)
κι μάνασ’ σι μαλών’(ει)
κι μπουμπά σ’ σι καμαρών’(ει)».

γ)

«Γιάνν’(η)- Γιάνν’(η) κατρουγιάνν’(η),
πού κατούρσις στού φλιτζιάν’(ι)
κι μάνα σ’ σι μαλών’(ει)» κ.λ.π.

Δεν ήτο σπάνιον, εξ αφορμής τού παιγνιδιού αυτού, νά εγείρονται φιλονικίαι μεταξύ τών παιδιών, αλλά καί νά έπεκτείνωνται καί εις τάς μητέ
ρας, οπότε έξεστόμιζον φράσεις προσβλητικός κΓ έβγαζαν τ’ άπλυτά των.
5.

«Μένα μπουμπάζ ουμ τσιανακτσής
κι τσιανάκια δεν πουλάει».

Τό παιγνίδι αυτό σκοπόν έχει νά άσκηση την αντιληπτικότητα τών
παιδιών, την ταχύτητα έ'εργείας καί τήν δραστηριότητα, παίζεται δε ως
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εξής : «Δέκα ή καί περισσότερα μικρά σχηματίζουν κύκλο μέ μέτωπο στο
εσωτερικό, καθήμενα σέ καμμιά πέτρα ή «κουκουνιαστά», δηλ· μέ λυγισμένα γόνατα. Τότε ένα άπ’ αυτά, πού ορίζεται ή μέ έν από τά «συνθημα
τικά αρχής παιγνιδιών» ή προαιρετικώς, μένει όρθιο. Κάνει στο μαντήλι
του κόμπο καί αρχίζει νά γυρίζη πέριξ των παιδιών, περπατώντας ρυθμικά
καί τραγουδώντας τά λόγια τοΰ παιγνιδιού. Τά άλλα παιδιά μέ ανοικτές
τις παλάμες πίσω στή ράχη καί μέ λοξές ματιές, παρακολουθούν σέ ποιόν
θά άφεθή τό μαντήλι. Έ ν συνεχείς; τό παιγνίδι ακολουθεί τους κανόνας
τοΰ παιγνιδιού, που παίζεται καί σήμερα στά Σχολεία «ιό Λουρί».
6.

«Δικουχτοΰ, πέντ’(ι) αυγά, στούν ταβά
κι’ άλλα πέντι στού ταψί,
πιε κουκόνα μ’ τού κρασί,
δεν τού πίνου τσιλιμπί,
εινι κρίμα κι άντρουπή
θά κατέβου στού τσιαρσί
ν ’ άγουράσου μπουχασί
νά τού φάου γώ κι σύ».

"Οταν τά Σουφλιωτόπουλα έβλεπαν κανένα «δεκωχτούρι» νά κελαϊδή,
μαζευόταν αμέσως άφίνοντας κάθε άλλο παιγνίδι κι άρχιζαν έν χορφ νά
τραγουδούν τό ανωτέρω παιγνιδάκι, ειρωνευόμενα τον τρόπον τοΰ κελαδή
ματος καί τάς κινήσεις τού πουλιού. Τό «δεκωχτούρι» είναι πουλί ήμερο,
δμοιάζον πολύ μέ τό τρυγόνι· Κάνει τή φωληά του στά «σατσιάκια», δηλ.
κάτω από τις στέγες των σπιτιών ή σέ δένδρα υψηλά, πάντοτε εντός των
πόλεων καί των χωρίων, μερικώς, όπου υπάρχουν διώροφα σπίτια. Στύ
Σουφλί, προπολεμικώς υπήρχαν «δεκωχτούρια», έξ ού καί ή πρόοδος, ό
πλούτος καί ή ευημερία τής πόλεως, ό'πως λένε τά γεροντάκια, γιατί τά
δεκωχτούρια, κατά τήν σχετικήν ως γνωστόν παράδοσιν, είναι ευλογημένα
πουλιά. Τώρα μεταπολεμικά, τά δεκωχτούρια στό Σουφλί σπανίζουν, εξ ού
καί ή φτώχεια καί ή κακομοιριά πού λένε. Κατά τό 1930—32, ό αείμνη
στος ιατρός Κ. Κουρτίδης, έφερε δύο ζεύγη από τό Διδ]χο, τά όποια είχαν
πολλαπλσσιασθή, αλλά τά μεσολαβήσαντα γεγονότα καί δή ό συμμοριτοπό
λεμος, κάθε βράδυ ντουφεκίδι καί βομβαρδισμός τής πόλεως, υπήρξαν αι
τία νά έξαφανισθούν από τά κστερειπωμένα σπίτια μαζί μέ δλα τά αγαθά
καί τά δεκωχτούρια. Τφ δντι, τά πουλιά αυτά είναι ωραίο στολίδι
γιά μιά πόλι. Πόσο θαυμάσιο θέαμα αποτελεί νά βλέπη κανείς πρωϊ-πρωΐ
κατά τις καλοκαιρινές ημέρες τό ωραίο φτερούγισμα καί ν ’ άκούη τό ερω
τικό ρυθμικό τραγούδι τοΰ αρσενικού δεκωχτουριού, όταν προσπαθή νά
έξευμενίση τήν αγαπημένη του. (Τήν σχετικήν παράδοσιν περί τής «δεκωχτούρας», ΐδε εις τό συναφές κεφάλαιον τής συλλογής μας).
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«Ντάν-ντάν, φίλι μίκου καρατζιά-καρατζιά,
σεπετό-σεπετό, ρίμπρο, στεφάνι μου,
ρέγκο-ρέγκο».

Είναι ωραίο παιγνιδάκι και αρέσει πολύ στά παιδιά. Ή παιδαγωγική
σκοπιμότης του έγκειται εις τήν άσκησιν τής μνήμης, τής προφοράς και
έν γένει τής έπιδεξιότητος. Παίζεται από 5—10 παιδιά ως εξής : 'Ορίζεται
ένας παίκτης, αυθορμήτους, μάλλον ό δραστηριώτερος, ό εξυπνότερος.
Κατόπιν δλοι κάθονται εις κύκλον μέ τις καρέκλες γΰρω σ’ ένα μικρό τρα
πέζι, συνήθως κάτω στήν τ^άθα τοΰ δωματίου ή στήν αυλή τό καλοκαίρι,
ενώ συγχρόνως άκουμβούν τή γροθιά των εις τό μέσον. Ό όρισθείς αρχί
ζει να λέγη τό συνθηματικό τραγούδι, ενώ σέ κάθε προφερομένη συλλαβή
κτυπά μέ τά δάκτυλα τοΰ δεξιού χεριοϋ πρώτα τή δική του γροθιά από τά
δυο μέρη (από πάνω προς τον άντίχειρα καί από κάτω, προς τόν μικρόν
δάκτυλον) καί κατόπιν μέ τή σειρά εις τό άνω μέρος τις γροθιές δλων τών
άλλων. Σ’ δποιον τελείωση ή τελευταία συλλαβή τοΰ συνθηματικού, αυτός
βγαίνει καί αποσύρει τή γροθιά του. Τό παιγνίδι επαναλαμβάνεται μέ τούς
υπολοίπους, από τόν ίδιο παίκτη, μέχρις δτου βγουν δλοι, οπότε ξαναρχί
ζει, μέ τήν πρωτοβουλία άλλου παίκτου.
ΣημεΙωσις.—Τό ανωτέρω παιγνίδι, τό έπαιζαν παρουσία μου αί μαθήτριαι τής τάξεώς μου (Ε ) Σταύρογλου Φρειδερίκη, Μαρθάρη Άννούλα καί
Αϋγερινοΰ Ευαγγελία, μέ έπιδεξιότητα καί ταχύτητα καταπληκτικήν. Αί μαθήτριαι αΰταί είναι αριστοι καί εις τά μαθήματα τοΰ Σχολείου. (Δύναται νά
παιχθή άπό παιδιά ήλικίας 5 έτων καί άνω).
8.

«Ντάγκαλα καμήλα,
ποΰ τά πλάς τά μήλα»
«Μέσ’ στ’ παπά τις πόρτις».
«Πόσου τά δίνεις;».
«Πέντι παράδις».
«Τφοό, τφού μασκαράδις».

Τό τραγουδάκι αυττο «παιγνίδι», τό τραγούδησαν δλες ανεξαιρέτως οί
παληές Σουφλιώτισσες μάνες, κρατώντας στά γόνατα τά μωρά τους. Έπείχε άλλοτε μέν θέσιν νανουρίσματος γιά τά άπό ο—12 μηνών μωρά, άλλοτε
δέ παιγνιδιού, γιά τά μεγαλύτερα τοΰ ενός έ'τους. Στήν πρώτη περίπτωσι
ή μάνα έχοντας τό μωρό στήν κούνια καί ταλαντεύοντάς την δεξιά καί αρι
στερά, τραγουδούσε ρυθμικά, ακολουθώντας τόν χρόνον ταλαντεύσεως τής
κούνιας, φθάνοντας δέ εις τήν φράσιν «τφού-τψού μασκαράδις» κιιί πλη
σιάζοντας στήν κούνια, έ'φτυνε εικονικά τό μωρό, τό οποίον κατόπιν τού
του εκσποΰσε σέ ακράτητα γέλια. Καί τό τραγούδι επανελαμβάνετο. Εις
τήν δευτέραν περίπτατσιν, όταν τό μωρό ήτο αρκετά μεγάλο καί μπορούσε
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νά κάθεται μέ τις ίδιες του δυνάμεις στα πόδια τής μαμάς ή τής γιαγιάς,
τό ανωτέρω παιγνίδι ήτο άκρως προσφιλές. Στο άκουσμα τοΰ τραγουδιού
άρχιζε νά ταλαντεύεται εμπρός—όπίσω καί νά ψελλίζη από καμμιά συλλαβή.
Καί δταν έφθανε, ως ανωτέρω εϊπομεν, εις τήν φράσιν «τφου-τφού», τότε
έκσποΰσε εις γέλωτα καί έκυλίετο στο δάπεδο. Δεν θά παραλείψω τό δτι,
αντηχεί ακόμη στ’ αυτιά μου ή γλυκειά φωνούλα τής Τούλας μας, τής
κόρης μου, πού δταν τελειώναμε τό έν λόγφ τραγούδι έλεγε : «Πάλι !».
’Ήθελε νά τό επαναλαμβάνουμε. Παιδαγωγική σκοπιμότης είναι, ή κίνησις, ή άντίληψις, ή άσκησις ομιλίας καί ή μύησις στο τραγούδι. Τό παιγνιδάκι αυτό μαγεύει κυριολεκτικούς τά παιδιά.
9.

«Ν’ ήλιους κι
παντρεύουντη
ν ’ ήλιους κι
παντρεύουντη
ν’ ήλιους κι
παντρεύουντη

βρουχή,
φτουχοί,
χιόν’(ι),
γειτόν’(οι),
φιγγάρ’(ι)
Βουργάρ’(οι)».

Πολύ απλό παιγνιδάκι, πού τό παίζουν καί τραγουδούν τά παιδάκια
έπικαίρως. Παιδαγωγικό; σκοπός ή παρατηρητικότης καί αφορμή διδασκα
λίας περί βροχής, ήλιου, χιόνος κ.λ.π.
10.

«Βρέχ’(ει), βρέχ’(ει) κι χιουνίζ’(ει)
κι τά μάρμαρα πουτίζ’(ει)
κι γάτα μαγειρεύ’(ει) κι πόντικας χουρεύ’(ει)».

Καί τό παιγνιδάκι αυτό τό παίζουν τραγουδώντας τά παιδάκια, είτε
αύθορμήτως έν χορω σχηματίζοντας μία ομάδα, είτε κατά διδασκαλίαν τής
μητρός ή τής μάμμης των, έπ’ εύκαιρίμ βροχής ή χιόνος, καμαρώνοντας
τις στροβιλιζόμενες νιφάδες χιονιού ή τις διαμαντένιες σταγόνες τής βρο
χής. Παιδαγωγικός σκοπός, οιος καί τοΰ προηγουμένου παιγνιδιού.
Π α ρ α τ ή ρ.—Καί τά δυό αυτά συγγενή παιγνιδάκια, παίζονται από
τά παιδάκια συνήθως ομαδικούς, δλιγώτερον ατομικούς, στην αυλή τού σπι
τιού, τραγουδώντας έν χορφ, ενώ συγχρόνως κάνουν ρυθμικά βήματα κιιί
κροτούν τά χεράκια.
11.

«Κ αίει-καίει τού ζιρό,
τού ξιρό τού κουλουκίθ’(ι)
κι ξιρή μαντζάνα».

Τό παιγνιδάκι αυτό παίζεται από τά παιδιά, κυρίως από κοριτσάκια
ευκαιριακούς. ’Ενώ δηλ. είναι συγκεντροομένα κάπου, ένα άπ’ αυτά βάζει
στο κεφάλι τοΰ άλλου ένα χαρτάκι, χωρίς τούτο νά γίνη αντιληπτό. Κατό
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πιν αρχίζει τό τραγούδι : «Καίει - καίει» κ.λ.π. Όλα τότε τα παιδιά, ψά
χνουν μέ τά χέρια τά κεφαλάκια των, μήπως εΰρουν τό χαρτάκι. Μόλις
συμβή τούτο, όλοι γελοΰν καί τό τραγούδι παύει. Παιδαγωγικός σκοπός ή
παρατηρητικότης, έτοιμότης, άσκησις φωνής καί μουσικού ρυθμού.
Π α ιγ ν ίδ ι»
12.

ά ν τ ιλ ή ψ ε ω ς .

«'Ένας κόκουτας κι μια κουκουτίϊνα,
έχουν δυο πλακδοΰδις κι ένα πιτναρούδ’(ι).
Ποιος εινη ;».

'Ωραίο παιγνιδάκι, παίζόμενο στα «νυχτέρια», ακόμη καί σήμερα, από
μικρούς καί μεγάλους, σκοπόν έχον να άσκηση την αντιληπτικότητα. «Κό
κουτας» είναι δ άνδρας, «κουκουτίϊνα» ή γυναίκα, «πλακδοΰδις» τά κορί
τσια, «πιτναροΰδια» τά αγόρια. Παίζεται έτσ ι: Στην ευχάριστη ατμό·
σφαίρα τής συντροφιάς, ένας μικρός ή μεγάλος, κάνει την αρχή καί έχον
τας πατά νοΰν μιά γειτονική συγγενική ή κάποια διακεκριμένη οικογένεια
τής πόλεως λέγει: «"Ενας κόκουτας» κ.λ.π. Οί άλλοι προσπαθούν νά μαν
τεύσουν, ποιά οικογένεια έχει δυο κόρες καί ένα αγόρι. Αυτός πού θά τό
άνακαλΰψη, αφού πάρη τό «μπράβο», αρχίζει νά λέγη ό ίδιος τό παιγνίδι
κι έτσι παίρνουν μέρος όλοι τής συντροφιάς.
13.

«Μπάμπου δώσι μ5 φ ω τιά !».
«’Έλα “πού την παραπάν’ τή γειτουνιά».
«Μπάμπου δώσι μ’ φουτιά !».
«”Ελα, μπέ μέσα κι πάρι !».
«Φοβούμη νά μή μί φάη τού σ(ι)κλί σ’».
«Μή φουβάση, δε ’νη τίπουτα. Γάβ, γάβ, γάβ...».

Είναι παιγνίδι, κυρίως γιά μικρά παιδάκια, μέ διδακτικόν σκοπόν
τήν έμπνευσιν θάρρους καί άποφασιστικότητος. Παίζεται από δύο παίκτας
ως εξής : Ό πρώτος, καθήμενος, έναντι τού άλλου, προτείνει τούς βραχίο
νες μέ τις παλάμες καί τά δάκτυλα άμφοτέρων των χειρών ανοικτά καί
έφαπτόμενα εις τά άκρα κλιμακηδόν. 'Ο δεύτερος παίκτης άκουμβά τον δεί
κτη τής δεξιάς του, στο κενό τό μεταξύ τών μικρών δακτύλων καί τών πα
ράμεσων, λέγοντας : «Μπάμπου, δώσι μ’ φουτιά !». Ή Μπάμπου, λέγει :
«’Έλα, ’πού τήν παραπάνου γειτουνιά». Ή αυτή έρώτησις καί άπάντησις
δίδεται, έως ότου φθάσουν, εις τό μεταξύ τών δεικτών καί άντιχείρων διά
στημα, οπότε ή Μπάμπου λέγει : « ’Έλα, μπέ μέσα κι πάρι !». Τότε άπαντά
δ δεύτερος : «Φοβούμι νά μή μί φάη τού σ(ι)κλί σ’». Κατόπιν τούτου, ή
Μπάμπου λέγει: «Μή φουβάση, δέ ’νη τίπουτα. Μπέ μέσα κι πάρι». Ουτω ό δεύτερος παίκτης αποφασίζει καί εισάγει τήν παλάμη του στο κενό
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των παλαμών τής Μπαμπούς, ατ’ τή δέ συλλαμβάνει τό χέρι του, ενώ συγ
χρόνως λέγει : «Γάβ, γάβ. . . .». Επακολουθεί τότε ξεκαρδιστικός γέλωτας και τό παιγνίδι επαναλαμβάνεται. Τό παιγνιδάκι αυτό τό έπαιζαν οΐ
μάνες και οί γιαγιάδες μέ τά μωρά τους, άλλα και οί νεοαρραβωνιασμένοι,
οί όποιοι νεαροί ως ήσαν (14—18 ετών) και υπό την αυστηρόν έπίβλεψιν
τών γονέων των, εύρισκαν τήν ευκαιρίαν κατά τά «νυχτέρια», νά πιαστούν
λίγο από τά χέρια ! !. Kui ήταν τοϋτο εντελώς αρκετό. 'Οποία αγνή επο
χή ! !. Πώς νά μήν αγαπά 6 Θεός τέτοια αθώα πλάσματα !!.
14.

«Φίλοι, φίλοι, φίλοι,
τί θά φάμι ’πόψι ;».
«Μέλ’(ι) κι καρΰδις».
«Μι τί θά σκιπαστοΰμι ;».
«Μι τού τσιομπάν’(η) τήν κάπα».
«Φλίτσ’(ι) ;».

Πολύ ωραίο παιγνίδι, πού τό έπαιζαν τά παιδιά στά «νυχτέρια», όταν
οί μεγάλοι έπιναν καί χόρευαν. Διδάσκει τήν ετοιμότητα σκέψεως καί τα
χύτητα άντιλήψεως. Παίζεται έτσ ι: Πέντε—δέκα παιδιά κάθονται κυκλι
κούς και εν εξ αυτών πού ορίζεται «μάνα», προτείνει τό αριστερό του χέρι,
μέ τήν ημίκλειστη παλάμη πρός τά κάτω. Τά άλλα παιδιά, βάζουν τον άντίχειρά των κάτω από τήν παλάμη τής «μάνας». Τότε αυτή αρχίζει νά
ψαύη μέ τον άντίχειρα τοΰ δεξιού χεριού τό άνω μέρος τής παλάμης, ενώ
συγχρόνως απαγγέλλει ρυθμικά τό ανωτέρω κείμενο τοΰ παιγνιδιού. Μόλις
φθάση εις τήν λέξιν «Φλίτσ’(ι)», αποσύρουν ό'λοι ταχύτατα τά δάκτυλά
των. Ή «μάνα» πάλι κλείνει τήν παλάμη καί άν προλάβη καί πιάση τό
δάκτυλο κάποιου συμπαίκτου, τότε γίνεται εκείνος «μάνα» καί τό παιγνίδι
επαναλαμβάνεται, πρός γενικήν θυμηδίαν δλων.
Σ η μ.—Τό παιγνίδι έχει καί τάς έξης παραλλαγάς :
«’Άλλοι, φίτσι, φίτσι καί παλληκαρίτσι, τί θά φάμι ’π ό ψ ι;» κ.λ.π.
«"Ελληνους, παντέλληνους, μί τού σπαθί, μί τού γυαλί,
μϊ τήν κουρφή στού φίλου,
άρτα, σκαρλάντα, πέσι κλεΐσι, «Σ φ ί κ» !...
15.

«Τσίντζιρι, μίντζιρι,
ποΰν’ τά τσιντζιρούδια σ’ ;».
«Τά πήραν τά πηδούδια».
«Πουν’ τά πηδούδια «Παν στού σπίτι’(ι)».
«Πουν’ τού σπίτ’(ι);». «Τούκο/ψι φουτιά».
«Πουν’ τ’(η) φουτιά;». «Τ ’ ζούφσι βρουχή».
«Πουν’ τ’(η) βρουχή ;«. «Τν’ ΐπχι παληόβουϊδους».
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«ΙΙούν’ τς παληόβουϊδους ;». «IIάει στού κιχρί».
«Πουν’ τού κιχρί ;». «Τόφαγαν τα πλιά».
«ΓΙούν’ τά πλιά ;». «ΙΙάν στού Διμότ’(ει)κου,
ν’ άγουράσουν γκαλιτσούδια μι τά κόκκινα πιτσούδια».
Τό παιγνιδάκι τούτο σκοπόν έχει, νά άσκή τή μνήμη των παιδιών και
παίζεται έτσι, ιδίως από κοριτσάκια : Τό λέει ένας, ενώ οί άλλοι προσέ
χουν, μην κάνει κανένα λάθος. Κατόπιν τό επαναλαμβάνει άλλος καί άλλος
μέχρι καί τού τελευταίου.
Ι Ι α ίγ ν ε α ά γω νεα τεκά .
16.

«Τί γλιέπς ;». «Ουρανό».
«Τί πατάς ;»· «Γης».
«Τί τρώς;». «Ψουμί κι άγγούρ’(ι)».
«Πάρ’ κι μένα τούν καμπούρ’(η)».

Παίζεται στο ύπαιθρο, ιδίως από αγόρια, μέ σκοπόν την μυϊκήν άσκησιν, οϋτα) πως : Δύο παιδιά ισοϋψή ιστανται όρθια ράχη μέ ράχη. Συμ
πλέκουν τά χέρια από τούς βραχίονας. Κύπτει 6 εις, καί ούτω συμπαρασύρει τον έτερον, ώστε νά εύρεθή αίωρούμενος εις την ράχην του καί έρωτά;
«Τί γλιέπς ;». «Ουρανό», άπαντά αυτός. «Τ ί πατάς ;». έρωτά δ δεύτερος
«Γης !», άπαντά ό άλλος καί ούτα) πως, εις την φράσιν : «ΓΙάρ’ κι μένα
τούν καμπούρ’(η)», εναλλάσσονται
ΙΙα εγνεδ ε
17.

μ-αγεκό.

«Πίλι - πίλι κόσκινη,
πάει μάνα σ’ για νιρό κι μπουμπάς στού χουράφ’(ι)
πέσι νά μη σι φάν’ τά μαύρα τά σ(ι)κλιά».

Τό παιχνίδι αυτό διασκεδάζει πάρα πολύ τά παιδιά, πού δεν μπορούν
νά εννοήσουν, τί νά συμβαίνει άραγε, ώστε μέ τά μαγικά αυτά λόγια, να
κοιμάται τό κοττόπουλο. Παίζεται έτσι : "Ενα παιδί πιάνει τό κοττόπουλο
ή μεγάλη κόττα καί άνασηκώνοντας τή φτερούγα του κάμπτει τό κεφάλι
τού πουλιού κάτω άπ’ αυτήν, πιέζοντάς την ελαφρώς. Εις τήν θέσιν αυτήν,
κινεί μαλακά τό κοττόπουλο μέ τά δυο χέρια στον άέρα, δεξιά-άριστερά,
τραγουδώντας τά παραπάνω λόγια μίαν έως δύο φοράς. Κατόπιν τό άφίνει
προσεκτικά κάτω, γυρμένο προς τήν πλευρά πού είναι τό κεφάλι τού που
λιού. Έ τσι, παραδόξως, τό κοττόπουλο κοιμάται και μένει ακίνητο, μέχρις
ότου τις, το μετακινήτη. 'Ομολογώ ότι καί εγώ δυσκολεύομαι νά εξηγήσω
τό φαινόμενου.
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Π ικ γ ν ίδ ία

18.

τ υ χ ερ ά .

«Ποΰ κούκκους, ποΰ άνιμους ;»

Τό παιγνιδάκι αυτό δεν είν’ άλλο ή το παίζόμενο παντοϋ τής Ελλά
δος μέ την επωνυμίαν «ό παπάς». Έπαίζετο ή μεταξύ δύο ομάδων παι
διών, ως προς διακανονισμόν τοΰ ποια όμάς Ό’ άρχίση κάποιο παιγνίδι ή
για νά περνά ή ώρα ή προς δοκιμήν απλώς τής τύχης, κατά τον εξής τρό
πον : "Ενας, κρατά στα χέρια του ένα μικρό τι αντικείμενο. Βάζει τά χέ
ρια του πίσω στη ράχη καί εις Όέσιν τοιαύτην, πού νά μην τον βλέπη κα
νείς. Κρατά τό αντικείμενο εις μίαν από τίς φοΰκτες του καί κλειστές δπως
είναι τίς φέρει εμπρός καί τις επιδεικνύει. Τότε, ένας τής συντροφιάς υπο
δεικνύει κτυπώντας ελαφρά την μίαν από τίς φοΰκτες, δπου συμπεραίνει
δτι υπάρχει τό αντικείμενο. Έάν έπιτύχη επιδοκιμάζεται καί παίζει αυτός
τό παιχνίδι ή ωφελείται ή ΐδική του όμάς.
Κ όμπους.
19.
Παίζεται από μικρή συντροφιά 3—4 παιδιών, προκειμένου νά
καθορισθή ποιος θά «κλείση» στο κρυφτό ή καί από μεγάλους, για νά
καθορισθή ποιος θά κεράση τήν παρέα, ούτω : Βγάζει ένας τό μανδήλι
του καί κάνει στήν άκρη τής μιάς γωνίας τοΰ τετραγώνου ένα κόμβον. Κα
τόπιν συμπτύσσει δλες τίς γωνίες, έν κρύπτω καί τίς επιδεικνύει στή συν
τροφιά, ενώ 6 κόμπος είναι αθέατος στήν κλειστή φούκτα του. 'Όλοι τότε
συλλαμβάνουν από μίαν άκρη καί συγχρόνως άφίνεται τό μανδήλι νά άναπτυχθή. Εις δν τινα τύχη ό κόμβος, χάνει, ενώ επακολουθεί ζωηρός γέλως.
Ι Ι α ε γ ν ίδ ε α δ ε ξ ιο τ ε χ ν ίκ ς .
20-

«Μπάρμπα- μπάρμπα, τί σκσλίειζς;».
«"Εχασα τού βιλουνάκι μ’ κι τού ψαλιδάκι μ’».
«Τί θά ράψς ;». «Τού σακκουλάκι μ'».
«Τί θά ταΐεισς ;». «Τά πλούδια μ’».

Παίζεται μέ πολύ διάθεσι από τά παιδάκια, έτσι : "Ενας, κρατώντας
μία βεργούλα, κύπτει στο έδαφος καί κάνει πώς σκαλίζει. Τά άλλα παιδιά
περιτριγυρίζοντας τον, έρωτοΰν: «Μπάρμπα - μπάρμπα» κ.λ.π. «Τί 0ά
ταΐεισς ;». «Τά πλούδια μ’». Εις τήν απαγγελίαν τής φράσεως αυτής τρέ
χουν δλα τά παιδιά δώθε - κείθε νά απομακρυνθούν, ενώ ό «Μπάρμπας»
ρίχνει τό ξυλαράκι καί δποιος κτυπηθή γίνεται αυτός «Μπάρμπας» καί τό
παιγνίδι επαναλαμβάνεται, εί δ’ άλλως συνεχίζεται τό αυτό από τον ίδιο
παίκτη.
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μ.ιμ.ήαεως.

«Μπαμπού, ποΰ θά πας;».
«Στν Ίκκλησιά πηδιά μ’».
« ’Άς έρθουμι κι μεΐς;».
« ’ Ελάτι, ά'μα να μή προυγκήστι τα πλοΰδια μ’».
«Ξιοΰ, ξιοΰ, ξιού, ξιοΰ ! . . .».

Παίζεται από 5—10 παιδιά, ιδίως κοριτσάκια, ουτω : “Ενας τής συν
τροφιάς, ορίζεται ως «Μπάμπου» καί κρατώντας μια βεργούλα, περπατεϊ
καμπουρωτά άκουμπώντας τή βεργούλα. Τά άλλα παιδιά, μιμούμενα τάς
κινήσεις τής «Μπάμπους», την ακολουθούν, ερωτώντας : «Μπάμπου - μπά
μπου, ποΰ θά πας ;» κ λ.π. Μέ τό επιφώνημα «Ξιού, ξιού, ξιού», τρέχουν
δλα νά απομακρυνθούν, ενώ ή «Μπάμπου» τρέχει καί αυτή νά προλάβη
καί κτυπήση ένα από τά παιδιά. Καί έφ’ δσον συμβή τοϋτο γίνεται «Μπά
μπου» τό κτυπηθέν παιδί. Καί τό παιγνίδι επαναλαμβάνεται πολλάκις.
Είναι τραγούδι ζηλοτυπίας, ποΰ τό λένε τά κοριτσάκια εΰκαιριακώς,
έτσι : Μόλις δουν δτι ένα από αυτά έκανε καινούριο φουστάνι, πάνε κοντά
του, τό τσιμπάνε, ενώ συγχρόνως λένε τραγουδιστά τά παραπάνω λόγια.
Π α ιγ ν ίδ ι έ κ δ ικ ή α ε ω ς .
22.

«Τσιούμ - τσιούμ νά χαλάσ’(η)
κι ως ταχυά νά παρταληάσ’(η)».

Ζημείωσις —Δέν μοί είναι δυνατόν, δυστυχώς, νά περιλάβω εις τήν πα
ρούσαν μου συλλογήν ολα τά παιγνιδάκια, ελλείψει χρόνου κ.λ.π.
Π ώ ς ά ρ χ ιζ α ν τ ά π α ιγ ν ίδ ια τ ω ν τά Χ ο υ φ λ ιω τ ό π ο ο λ α .
Συν& ηματικά άβχηζ π α ιγ ν ιδ ίω ν .
Καί τότε καί τώρα, έχουν μείνει κατά παράδοσιν ωρισμένα ρυθμικά
λόγια, ποΰ τά λένε τά παιδιά, πριν αρχίσουν τά παιγνίδια των. Τοϋτο γί
νεται οϋτω πως : ’Αφού σχηματίσουν γρήγορα γρήγορα κύκλο, ένας, ό
μεγαλύτερος, 6 δραστηριώτερος (ή μεγαλύτερη ή δραστηριώτερη, προκειμένου περί κοριτσιού), αρχίζει μέ αρκετά δυνατή φωνή, σέ ρυθμό άρχικώς
σύντομο νά άπαγγέλλη ένα από τά καθωρισμένσ συνθηματικά αρχής των
παιγνιδιών, άκουμπώντας μέ τό δείκτη ή μέ τά δάκτυλα τής ανοικτής πα
λάμης τού δεξιού χεριού στο στήθος, δλα τά παιδάκια ποΰ πρόκειται νά
παίξουν, περιλαμβανομένου καί τού ΐδίου. Μόλις φθάση προς τό τέλος, τού
συνθηματικού καί δη στην τελευταία λέξι δ ρυθμός επιβραδύνεται καί ή λέξις αυτή απαγγέλλεται κατά συλλαβήν. Σ’ δποιον πέση ή τελευταία συλλαβή
19
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αυτός θά παίξη κάποιον ρόλο τοΰ παιγνιδιού, όπως θά έ'χη προκαθορισθή
η θά εύνοηθή δηλ. η θά χάση. "Οποιος «βγή» πάντως, περιμένει στην
άκρη καί τό συνθηματικό μέτρημα ξαναρχίζει. Βέβαια ή τό ΐδιο ή άλλο,
κατ’ αρέσκειαν τοΰ έχοντος πρωτοβουλίαν, μέχρις ότου «βγή» καί ό τελευ
ταίος παίκτης. ’Αμέσως τότε αρχίζει τό παιγνίδι, σύμφωνα μέ τούς ισχύόντας κανόνας καί την αρχική ομοφωνία γιά τις λεπτομέρειες. ’Εννοείται
ότι, οί έξυπνοι, αυτοί πού αρχίζουν τό «συνθηματικό», τό αρχίζουν κατά
τέτοιο τρόπο καί από θέσιν, ώστε νά ευνοηθούν εκ τών πρώτων αυτοί οί
’ίδιοι ή καί ωρισμένοι φίλοι των. Λέγουν δέ τό συνθηματικό αυτό συνήθως
μέ καταπληκτική ευχέρεια, τόση πού προκαλεΐ τό θαυμασμό τών νεαρών
συμπαικτών των, αλλά καί τών μεγάλων, όσων τυχόν παρακολουθούν τό
παιγνίδι των. Καί δεν λείπουν ποτέ οί περίεργοι. Οί μαθηταί αυτοί, συ
νήθως είναι καί άριστοι στο σχολείο. Τά «συνθηματικά» ταύτα, ως επί τό
πλεΐστον είναι τελείως ασυνάρτητα, γριφώδη καί διαφέρουν κατά τόπους.
Είναι δέ, κατά τήν γνώμην μας, πρόχειρα επινοήματα αυτών τούτων τών
παιδιών, κατά καιρούς συμπληρούμενα καί παραδιδόμενα από γενεάς εις
γενεάν μέ τινας παραλλαγάς. Είναι όμως προσφιλέστατα στά παιδιά. 'Ο
ρυθμός ον ακολουθούν τά «συνθηματικά» είναι κατά κανόνα SU (ή δίσημος
εις τήν Βυζαντ. μουσικήν), μακρά θέσις, μακρά άρσις ή μακρά θέσις—
βραχεία άρσις, ή βραχεία θέσις—μακρά άρσι:, ό δέ τόνος μουσικός ή συνηθέστερον ρυθμική απαγγελία. Γενικώς τά «συνθηματικά» είναι μικρά
ποιηματάκια, άνευ αύστηράς ομοιοκαταληξίας. Τό «συνθηματικό» δΰνανται
νά παρακολουθούν και οί λοιποί συμπαΐκται. Κατωτέρω παραθέτομεν αριθ
μόν τινα τοιούτων, καθώς τά ήκούσαμεν από τά ίδια τά παιδιά ή καί από
ήλικιωμένους, όπως τά ενθυμούνται από τά παιδικά των χρόνια :
1.

« 3Ω αντάρα, κακαντάρα, πού θά πας, μουρή γαϊδάρα;».
«Πάου δώ, πάου κεϊ μέσ’ στού ρέμμα τού βαθύ,
είδα λύκον νά χουρεύη κι άλπού (άλώπηξ) νά συγκαθίζη,
τσιούμ μάνα τού πουλάκι, τοΰ λαγού τού ποδαράκι».

2.

«”Ενι μένε ντουντουμένι, τρία ρόμ καζακόμ,
πίφ’ τα λεβάντα, πίφ’».

3.

« Έ ν ι μένι τσίνι - τσίνι, τσικουλάτα άραβίνα-μαραβίνα,
έν τιού τιουκά, βαρουκά, τής αρχής, ξαναρχής».

4.

«Τσιούμ-τσιούμ πού πουλώ κι σταφίδα πού πουλώ,
περέντα-πιρέντζα, τί γυρεύεις διάβουλι ;».
«Γυρεύου δώ, γυρεύου κεϊ, γυρεύου κόκκινη σαΐτα,
νά βαρέσου τού πουλί πού έφαγι τού μάστουρ’(η),
τσιούμ μπαμπαρέτα, χάψι μιά φιλέντζα».

ΑΑΟ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ
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5.

«’Έ νι μένι νά-σανά-κισανά, εκ μπ'ιρΤκί, μπουστάκ-μπουστάκ,
στάμπα-στάμπα, γιόκ, μπίρ-ϊκί, μπίρ-ΐκί, γιοκτουλές-γιοκτουλές».

6.

«Έ νι μένι ντοντουμένι, τρία ρόμ, καζακόμ, κιλιμάτα κιλιμός,
τσικιράκ, μί-κι ράκ, λέμ, μπέμ, στίκ.

7.

«’Έντε-Ντίνο σαρακαντίνο-σαρακαντίνο καί, μπίλι-μπίλι, μπόν,
κανανέ-κανανέ, βάν ταντέλλα βάν κουρδέλλα,
τα φώτα πού φορείς, άχλι-μπάχλι, έβγα σύ».

8.

«Ντο, ντο, καραντό, οποίους θ ’ άπουμείν’(ει) ίδώ,
θά τούς φάει τού φίδι, κι τού καραφίδι,
κούφιου καρύδι, κούφιου καρύδι».

9.

«Τού ψωμί τού λένε μπά κι τού κόκκαλου μπαμπά
κι τή γάτα γκαζουλίνα, πού πηγαίνει στην κουζίνα
κι ψουφάει από την πείνα».

10.

«Ντάν-ντάν, ποιος πέθανι καλέ;». «Μια γατίτσα λαδουμένη».
«Ποιος τή λάδουσι καλέ ; Γώ την πήγα στο γιατρό
κι τής έδουσι κινίνου κι μοϋ είπε, δεν τού πίνου
κι τής έδουσα καπέλλου κι δεν εΐπ’(ι) ευχαριστώ».

11.

«Ντο-ντο κράντο, μην το πάρης απ’ τα στήθη τών πλευρών,
άρα μπασαλή, κουφέτα, άρασα-λή, ντό, ντό, κρά ντό, ντό, κρά».

12.

« ’Ανέβηκα σ’ ένα βουνό και ειδ’(α) ένα γουρούνι,
τού κύτταξα καλά·καλά και δέ μού'δειξε τή μούρη,
γώ-γώ, σύ θά φιλάς, σύ τού καλό πηδι μέσ’ στη φυλακή».

13.

«Πήραμι κανόνια, για να πουλεμήσουμε,
την ’Αγγλία, τή Ρουσία. ΙΙόσα πήραμι ;
1, 2, 3, 4.................. 8, 9, 10».

14.

«’Άλλα-μπάλλα, πουρτουκάλα, ΐστα-πίστα, τσιαμουρτζιόκ,
τσιόκ-μπόκ, τρίκα-τσιόκ».

15.

« ”Ενι μένι. ντοντουμένι, τρία ρόμ-καζακόμ, κιλιμίτσα-κιλιμόν,
λέμπε-μπέμ, τσίκ, λέμπε·μπέμ, τσίκ»·

Σημ. Συντ.— Ό φιλόπονος ΣυγγραφεΟς των άνωτέρω «Λαογραφικών
Σουφλίου» κ. Χρηστός Παπασταματίου —Μπαμπαλίτης, ύπόσχεται, ότι Θά εχη
π ρ ο σ ε χ ώ ς έπεξεργασθή καί άλλην όμοίαν ϋλην, την ό π ο ι α ν προθόμως θά δη·
μοσιεύσωμεν, όταν ύπάρξη εόκαιρία προσεχών εκδόσεων «θρακικών».
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Α ν έ κ δ ο τ α τ ε μ ά χ ί# « ε ρ ί Ο ρ ά κ η ς
Κ είμ εν α έγγράφ ω ν της Τ ουρκοκρατίας.
Τό παρατιθέμενον κείμενον διαθήκης, τοϋ εκ Δελλιωνών Σηλυβρίας
Χατζησταυρή, έγράφη την 5ην Σεπτεμβρίου 1801, εΰρέθη υπό τίνος Σταύ
ρον Α. Καραπέτσα είς τό χρηματοκιβώτιον τοϋ Μαΐστρογλου Δημητρίου,
κατά τό 1911 εν Δελλιώναις και άντεγράφη υπό τοΰ διδασκάλου Μανουήλ
Παπαδοπούλου, καταγόμενου και τοΰτου εκ τής αυτής κωμοπόλεως, όστις
άφήκε χειρόγροφα 800 περίπου σελίδων, εις τά όποια εκτός των ομιλιών,
τάς οποίας έκαμνε κατά καιρούς, καταγράφει τά αξιοσημείωτα γεγονότα
τής εποχής του καί παραθέτει πλήθος εγγράφων, τά όποια συνέτασσον τότε
οί διδάσκαλοι έλλεή|ιει δικηγόρων καί συμβολαιογράφων (διαθήκας, αγωγός,
προικοσύμφωνα, πωλητήρια, επιτροπικά, ένοικιαστήρια κ.λ.π·)· Κατά την
έκ των χειρογράφων αντιγραφήν ετηρήθη αυστηρώς ή ορθογραφία τοϋ
κειμένου.
Γ. Μαμέλης
Ή δια& ήκη.
+ σίν θεό άγίω πηγένο είς τήν αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ, γράφο τήν
δηανθήκην μου τά τήποτεσ μου ό'λα. δηότι έχουμε ζοή καί θάνατο, καί
ό'πηος χαλάσι τή διανθήκη μου νά έχη τήν οργή τοϋ Χρηστοϋ καί τής
Παναγήας. καί πάντον τον άγιον πατέρον αμήν, έχο στο χωργιό μήαν
όμολογήα 264 γρόσια νά εΐνε είς τήν έκλησία χαρησμένα. έχο καί στο άγηον
όρως είς τον ίβήρον τό μοναστήρη γρόσια 1000. μέ δήχως όμολογήα αϊος
τήν σήμερον ημέρα, έχο στο βαταπέδη μηά ομολογία γρόσια 500. και
όποιος άγαπάγι από τούς συνγγκενίς μου άς πάγη νά τά πάρη τά μησά καί
νά τά μεράση πάλι είς τά μοναστήρια καί είς τές σκήτες, καί ό'πηος είνε
αίκύνος ποϋ θέ νά πάγη νάχη τον μηστόν διπλάσια από Θεοΰ. άνισώς έγό
ό Χατζησταυρις καί άποθάνω καί δεν αΐρτο άφήνο τούς σηνκαινίς μου τό
μεριδειόν του τοϋ καθενός νά πέρνι. τό γράφο μέσα είς τήν διανθήκη ιιου
νά μή τήν χαλάσι κανένας, έκύνα ποϋ έγραψα έκύνα νά πέρνι ό κάθε αίνας.
άφήνο τήν φροσίνι τοΰ μάγιστρου γρόσια 500. άφήνο τό νικόλα τοΰ άνδρόνι γρόσια 150 μέ τή ζωή μαζή. άφήνο καί τήν ζαφήρα μέ τήν μαροϋσα
μαζή γρόσια 150. άφήνο καί τον λαμπή γρόσια 100 χρεοστή καί ό νικόλας
167 ας είνε χάρησμα. άφήνο καί τήν ανάστα τής φροσίνης 150. άφήνο καί
τήν παναγιότα τής φροσίνης γρ. 100. άφήνο καί τήν κουμπάρα μου τήν
ζωή γρόσια 100 ποϋ μέ κύταξε τώσονς χρόνους άφήνο καί τήν νιότα γρ.
150 τοϋ μαγίστρου τό πεδή. άφήνο τον βασίλη καί τήν ληθαροϋ τή ναναδεξημνιά μου καί τήν πανώρηα γρ. 150 μέ χρουστάγι καί ό μαυρουδής γρ.
170 νά είνε χάρησμα του. τού χατζηαναστάς τό πεδή τον άλαίξην τον κουτζομώνι ακρηφά γρ. 50.
’Έτος 1801 σεπτεμβρήου 5 ποϋ κυνήσαμε από τό χωρηό.

ABMiHTPlOY MAN AKA
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Κ ο χ ο ρ ο β ο β ί» 'Α γ ίο υ Λ η μ η τ ρ ίο ο (Λ (δ ο μ ό τ ε ιχ ο ν ).

To παρεκκλησίου “Αγιος Δημήτριος, ευρισκόμενον εντός τοΰ φρου
ρίου, παρουσιάζει εικόνα αρχαίου βωμού μάλλον, παρά χριστιανικόν προσ
κύνημα. “Ενα παραλληλεπίπεδον 2—3 μέτρων μήκους, 1,50 πλάτους καί
1,5 ύψους, περικλείεται από πλάκας λίθινους παραμεγέθεις, τό δέ εσωτε
ρικόν του κενόν περιέχει όλίγας εικόνας καί την τού 'Αγίου Δημητρίου,
όπου οί προσκυνητσί άνάπτουν κηρία καί την κανδήλαν. Τό χριστιανικόν
γνώρισμα αυτού είναι τρεις σταυροί, έν εΐδει μονογράμματος τού Χριστού
εντός κύκλων, χαραχθέντες προφανώς έκ των υστέρων. Εις τό παρεκκλησιον τούτο έθυσίαζον οί κάτοικοι βόας, αίγας καί πρόβατα, οί περισσό
τεροι όμως κοκόρους. Ή 26η ’Οκτωβρίου, καθ’ ην τιμάται 6 "Αγιος Δημήτριος, παρουσίαζε καί παρουσιάζει, έμπροσθεν τού παρεκκλησίου μακά
βριου θέαμα εκ σφαγιασθέντων κοκόρων καί κεφαλών αυτών. 'Έκαστος των

Ό Δ. Μανάκας μέσφ συναδέλφων του
καί τοΰ Έπι#εωρητοΰ των Σ χ ο λ ε ίω ν [ϋ -ν σ ιά ζ ω ν κόκοραν.

κατοίκων κομίζει την ημέραν ταύτην δύο κοκόρους. Ειδικοί σφαγείς σφά
ζουν αυτούς η μόνος του ό θύτης καί τον μέν ένα παραλαμβάνει μεθ’ εαυ*
τοΰ εις την οικίαν, μαγειρεύων καί διανέμων άνά μίαν μερίδα εις τούς πε
ρίοικους, ονομάζεται δέ τό φαγητόν τούτο «κουρμπάνι», ήτοι θυσία. Τό
έθιμον τούτο τής κοκοροθυσίας, ίσως νά καθιερώθη ΐνα καταστή προσιτή
ή θυσία διά πάντας πλουσίους καί πτωχούς. Ή επικρατέστερα όμως εκδο
χή, είναι ότι τό έθιμον τούτο είναι πανάρχαιον, διότι ή 26η ’Οκτωβρίου
είναι χρονολογικόν όριον λήζεως τού θέρους καί ένάρξεως τοΰ χειμώνΟς
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και ή θυσία ήτο ευχαριστήριος προς τούς Θεούς της Θράκης, διά την Ισο
δείαν καί διαφύλαξιν των κατοίκων εν ύγείρ, κατά την διάρκειαν τον χειμώνος. Είναι προφανώς υπόλειμμα τών είδωλολατρικών χρόνων, καθ' ονς
έθυσίαζον κοκόρους, δείγμα εγρηγόρσεως προς τον ‘Ασκληπιόν, ίνα διατηρή αυτούς εν υγεία. Καί τώρα ακόμη, ακούει τις τάς γυναίκας, να λέγουν :
«Πρέπει να σφάξωμε στον Άϊ-Δημήτρη κόκορα για γεροσύνη». 'Ο αεί
μνηστος Μητροπολίτης Φιλάρετος, άπεπειράθη νά κατάργηση τό είδωλολατρικόν τοΰτο εθιμον καί την πρωίαν μιας 26ης ’Οκτωβρίου έγκατέστησε
χωροφύλακα. Τούτο όμως οϊ κάτοικοι πληροφορηθέντες, ήρχισαν άφ’ εσπέ
ρας νά θυσιάζουν τούς κοκόρους των, ώστε την πρωίαν νά εύρεθή προ τε
τελεσμένου γεγονότος. ’Ήρχισεν ήδη νά έγκαταλείπεται σύν τφ χρόνιο to
εθιμον, δι’ ό καί παρουσιάζεται έκατοντάς μόνον θυσιασθέντων κοκόρων,
ούς εκποιούν διά δημοπρασίας, προς όφελος τού ταμείου τής εκκλησίας
'Αγίου ’Αθανασίου.
Ο υαέα β ο ο ε ιδ ώ ν τή ν

τοΟ 'Α ,γ ίο ο Ά Θ χ ν * β ίο υ .

Είς πέντε σημεία τής πόλεως Διδυμοτείχου, ήτοι Σαπουντζίδικα, Τσαΐ-

Διασκεδάξοντες Διδυμοτειχεΐται μετά τήν θυσίαν, έχοντες προ αυτών
φουστανελλοφόρον καί έκ της άμφιέσεως ταύτης ένεπνέοντο καί ετρεφον τά όνειρα
της άπολυτρώσεώς των έ κ τ ο ϋ ζ υ γ ο ύ 

ρια, Πυροστιά, ’Άμμου καί Γέφυρας, επί Τουρκίας καί μέχρι τού 1912,

ΔΗΜΗΤΡ! ΟΥ ΜΑΝΑ,ΚΑ
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έθυσιάζοντο βόες κατά τον εξής τρόπον: Διά κλήρου άνελάμβανε εις τών
γεωργών νά σίτευση καθ’ δλον τό θέρος και τον χειμώνα βουν, τον όποιον
προώριζον διά τθυσίαν. ’Ήνοιγον λάκκον, δι’ εστίαν έτοποθέτουν λέβητα
παμμεγέθη καί προσεκόμιζον τό θΰμα, τό όποιον άφοϋ έθυμίαζον έσφαζον
καί άφοΰ έκ τών εντοσθίων προέβαινον εις διαφόρους μαντικός προβλέψεις,
έθαπτον επιμελώς. Τό κρέας έτεμαχίζετο καί έτοποθετεΐτο εις τον λέβητα,
νέοι δέ περιερχόμενοι όλας τάς οικίας τών γεωργών συνέλεγον κρόμμυα,
άλας καί πιπέρι κόκκινο διά τό κουρμπάν (θυσίαν), ΐνα εΐκονικώς έλάμβανον μέρος δλοι οί κάτοικοι εις την θυσίαν. Άφοΰ έβραζε τό φαγητό, προσήρχετο έκαστος μέ τό πιάτο, ελάμβανε τήν μερίδα του καί χαιρετών την
εικόνα τοΰ Αγίου ’Αθανασίου, ει'ρισκομένην έμπροσθεν τής εστίας, επί
τραπέζης, εφιλοδώρει νόμισμα κατά βοΰλησιν, άτινα εις τό τέλος παρεδίδοντο εις την εκκλησίαν τοΰ Α γίου ’Αθανασίου, μετά τοΰ δέρματος τοΰ
ζώου τό οποίον εθυσιάσθη, όπερ εξεποιεΐτο καί ενισχύετο τό ταμεΐον τής
εκκλησίας. Τό έθιμον τοΰτο παρέμεινεν ακόμη είς τούς φτωχούς άλιεΐς τής
πόλεως καί έξακολουθοΰν θυσιάζοντες καθ’ όμοιον τρόπον, ως περιεγράφη
ανωτέρω.
Είς τήν «'Ιστορίαν τής Παιδείας Δ]χου επί Τουρκοκρατίας» εκτυπωθείσαν είς τόν 31ον Τόμον, έξ αβλεψίας, παρελείφθη νά αναγραφή τό ό'νομα
τής διδασκαλίσσης Άγαπίας Ζαννίδου. Ή παρθεναγωγός αυτή άναλαβοΰσα
καθήκοντα, είς εποχήν λίαν χαλεπήν από πάσης άπόψεως, διηύθυνε τό Παρ
θεναγωγείου Διδ]τείχου επί πενταετίαν λίαν έπιτυχώς. Πολλαί τών σημερι
νών οικοδεσποίνων υπήρξαν μαθήτριαι αυτής. Ή προς τό καθήκον άφοσίωσίς της καί ή παροιμιώδης τ<ρ ό'ντι φιλεργία της έφθειραν τό αδύνατον
σώμά της καί ώδήγησαν πολύ προώρως αύττ'ιν είς τόν τάφον. Ή κοινωνία
Διδ]τείχου θά είναι ευγνώμων έσαεί προς τήν θεραπαινίδα αυτήν τής παι
δείας καί τό όνομά της θά άποτελή παράδειγμα προς τάς νΰν ύπηρετούσας
καί μελλούσας διδασκαλίσσας είς τό έργον των.
ΔΗΜ. ΜΑΝΑΚΑΣ Συνταξ. Δημ]λος
ΠαραΘέτομεν κατωτέρω Σημείωμα του κ. ’Αθανασίου Π απαευγενίου, ’Ε πι
τίμου Γεν. Έπιθεωρητοΰ Ξένων καί Μειονοτικών Σχολείων, πρός ανασκευήν μ ε
ρικών σημείων τών Οπό τοΰ ’Α ρχιμανδρίτου κ. Ν. Βαφείδου, άναγραφέντω ν περί
«Μ. Γέφυρας» είς τόν 2/ον Τόμον τών «θρακικών».

ΛΙπ,νφά. Γ έ φ υ ρ α ..

Είς τόν ΚΖ' Τόμον (σελίς 87—91) τοΰ συγγράμματος περιοδικού
«Θρακικά», ό ’Αρχιμανδρίτης κ. Ν. Βαφείδης, Καθηγητής, Ιδημοσίευσδ
τάς εντυπώσεις καί αναμνήσεις αύτοΰ έκ τής Μακράς Γέφυρας (Ούζούν—
Κιοπροΰ) Άνατολ. Θράκης, είς τήν Σχολήν τής όποιας έδίδαξεν οΰτος τό
Σχολ. έτος 1911—1912. Εις πολλά σημεία τοΰ δημοσιεύματος τούτου πλανάται ό κ. Ν. Βαηείδης, λόγφ τοΰ μακροΰ από τών μνημονευόμενων γεγο
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νότων χρόνου. Επειδή τό Σύγγραμμα—Περιοδικόν «Θρακικά», αποτελεί
και δικαίως, ως βραβευθέν μάλιστα παρά τής Ακαδημίας ’Αθηνών καί
τής εν Παρισίοις 'Εταιρείας, προς ένίσχυσιν τών 'Ελληνικών Σπουδών,
άνεγνωρισμένην ιστορικήν πηγήν, έθεωρήσαμεν έπιβεβλημένην εις ημάς
ΰποχρέωσιν έναντι τής επί τοΰ προκειμένου πραγματικότητος, ιδιαιτέρως
δέ έναντι τών συμπατριωτών μας Μακρογεφυριτών, τινές τών οποίων καί
Ιπέσυραν τήν προσοχήν ημών, νά έπανορθώσωμεν τά σημεία ταΰτα, ακόμη
δέ καί νά προσθέσωμεν πληροφορίας τινάς, ως προς τήν Μ. Γέφυραν, μή
άναφερομένας εις τά σχετικά εις τά «Θρακικά» δημοσιεύματα. Τό σπουδαιό
τερου έκ τών σημείων τούτων, είναι τό άναφερόμενον εις τό επεισόδιον
τών οπλών, τό όποιον 6 κ. Βαφείδης (μέ αόριστον φρασεολογίαν) εμφανί
ζει ως π ώ λ η σ ι ν ό'πλων (παρά τίνος όμως καί διά τίνα σκοπόν;). Τό
έπεισόδιον τοϋτο έχει ως εξής : Τό θέρος, δέν ενθυμούμαι τήν ακριβή ημε
ρομηνίαν τοΰ 1909, άπεκαλύφθησαν, λόγω εγκληματικού σφάλματος τοΰ
μεταφορέως, εις τον σιδηρ]μικόν σταθμόν Μ. Γέφυρας παρά τών Τουρκι
κών ’Αρχών όπλα, στελλόμενα από τήν Μ. Γέφυραν εις Άρτισκόν (Μπα
μπά- Έσκή), διά νά διοχετευθώσι ταΰτα εκεΐθεν πρός τήν περιφέρειαν τών
Σαρ. ’Εκκλησιών, εις τήν οποίαν είχον έμφανισθή συμμορΐται Βούλγαροι.
Καί ό άποστολεύς καί ό εις όν ταΰτα έστέλλοντο ήσαν μέλη τής γνωστής
Π α ν ε λ λ η ν ί ο υ Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς , ή οποία ως μόνον καί κύριον σκο
πόν είχε τήν όρχάνωσιν άντιδράσεως, διαφωτιστικής καί έν ανάγκη και
ενόπλου κατά τών αντεθνικών προπαγανδών. Δέν θά έπέτρεπεν ό Θρακικός
Ελληνισμός ν ’ άλλοιωθή διά τής βίας παρά τών προπαγανδών, ως έγένετο
αλλαχού, ή φυλετική σύνθεσις τής Θράκης. Έφρύαξαν οί Τοΰρκοι, όταν
έγνώσθη ή άποκάλυψις τών όπλων. Ή γνωστή διά τον μισελληνισμόν της
έφημερίς Κων]πόλεως «Τ α ν ί ν», τοΰ επίσης γνωστού φανατικωτάτου
Τούρκου Χουσείν Τζαχήτ, ανέγραφε τήν εΐδησιν διά μεγάλων στοιχείων
μέ τήν επιγραφήν : «Οί "Ελληνες τοΰ Οΰζούν-Κιοπροΰ παρεςρρόνησαν».
«Έφαντάσθησαν, ότι είναι δυνατόν νά ενώσωσι τό Οΰζούν-Κιοπροΰ μέ τήν
Ελλάδα. . .», Καί όμως μετά μίαν δεκαετίαν άπηλευθερώθη υπό τής Ελλά
δος τό Οΰζούν-Κιοπροΰ, ασχέτως πρός τό αν τό 1922, κρίμασιν οίς οιδε
Κύριος, μετά τήν Μικρασιατ. συμφοράν, έπανήρχετο καί πάλιν ό Τούρκος·
Μετά τήν άποκάλυψιν τών όπλων επηκολούθησαν άθρόαι συλλήψεις καί,
μετά δίκην κατεδικάσθησαν τρεις εις θάνατον καί άλλοι εις φυλάκισιν. Οΰδείς όμως εξετελέσθη, διότι κατά τήν άναθεώρησιν τής δίκης έμετριάσθησαν αί ποιναί καί ή θανατική τοιαύτη μετετράπη εις τριετή φυλάκισιν.
Λησμονών ό κ. Βαφείδης ή μή γνωρίσας καλώς, τάς κρατούσας τότε συνθήκας κακίζει τούς υπευθύνους εις τό ζήτημα τών όπλων καί παρατηρεί,
ότι έπεβάλλετο νά προηγηθή εθνικός φρονηματισμος τών κατοίκων. ’Αλλά
μήπως τά όπλα άπεκαλύφθησαν διά τήν έλλειψιν επαρκούς εθνικού φρονη-
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ματισμοΰ ; Πόσον εύκολον νά γίνηταί ης τιμητής τών πράξεων των άλλων,
όταν μάλιστα, ως ομολογεί ό ίδιος, ούδεμίαν έχη επαφήν προς τά γεγο
νότα. Δΰο ήσαν τότε αί έν Θράκη αντεθνικά! προπαγάνδαι, ή Βουλγαρική,
ή οποία κυρίως έδρα εις τά βορειότερα διαμερίσματα κα! δή προς τά Τουρκοβουλγαρικά σύνορα κα! ή ’Αλβανική, ή οποία δεν έτόλμησε καν νά κάμη
έκδηλον τήν ύπαρξίν της, μή εύρίσκουσα ούδαμοΰ ερείσματα, άλλ’ έχρησιμοποίησεν είς ωρισμένας περιστάσεις, ως κατά τήν άπογραφήν τών κατοί
κων, τό 1906, Κρατικούς Τούρκους υπαλλήλους. Ή Βουλγ. προπαγάνδα
ελάχιστα επέτυχεν είς τήν περιφέρειαν Μ. Γεφύρας, προσεταιρισθεΐσα 4
μόνον χωρία, Τύρναβον, Τσόπκιοϊ, Έρμενίκιοϊ κα! Γενίκιοϊ έναντι 26 Ε λ
ληνικών, ή δέ ’Αλβανική ούδέν απολύτως επέτυχε, μή κατορθώσασα ο υ δ έ
ε ν α εκ τών ’Αλβανοφώνων, συνειδητών κα! φανατικών Ελλήνων νά
προσελκύση. Οί Βούλγαροι κάτοικοι τών άνω ρηθέντων 4 χωρίων Μ. Γε
φύρας, μετά τών χιλίων περίπου τοιούτων τής πόλεως κατά τήν επιστρο
φήν, τό 1913, τών Τούρκων είς Θράκην, ήκολούθησαν τον άποσυρθέντα
είς Βουλγαρίαν Βουλγαρ. στρατόν. Οί κάτοικοι τών ’Αλβανοφώνων χωρίων
τής αυτής περιφερείας Μ. Γεφύρας ήλθαν κατά τήν ανταλλαγήν τών πλη
θυσμών τό 1922 είς Ελλάδα. Κα! αΰτο! έτι οί στενό! συγγενείς κα! οικείοι
τοΰ έξ Ίβρικ-Τεπέ (’Ίμβρασος) καταγόμενου περιφήμου Φάνε Νόλε δεν κατέφυγον εις ’Αλβανίαν άλλ’ είς Ελλάδα. ’Ολίγα έτη ένωρίτερον, τό 1914f
κατά τήν εποχήν τών παρά τών Τούρκων σκληρών τοΰ Ελληνισμού τής
Θράκης έ κ τ ο π ι σ μ ώ ν , 1500 κάτοικοι τοΰ χωρίου τούτου, ακριβώς λόγφ
τών φρονημάτων αυτών, έξετοπίσθησαν παρά τών Τουρκικών ’Αρχών.
Τίς όμω ς ό Φάνε Νόλε οντος ; Κα! διά γενικωτέρους λόγους, αλλά
κα! διότι γίνεται είς τό σημείον τούτο λόγος περί τοΰ μεγαλύτερου χωρίου
τής περιφερείας Μ. Γεφύρας, εις ήν ύπήγετο τούτο (μετά τήν άπελευθέρωσιν ύπήχθη είς τήν ύποδιοίκησιν Κυψέλων) σημειοΰνται τά εξής : «Ό Φάνε
Νόλε (Θεοφάνης Μαυρομμάτης) κατηχήθη είς τήν Ε θνικήν ’Αλβανικήν Ι 
δέαν, δταν, ώς ηθοποιός, εύρίσκετο είς ’Αμερικήν, παρά τοΰ Πανσλαυϊστοΰ
Ρώσου ’Επισκόπου Πλάτωνος, παρά τοΰ οποίου κα! εχειροτονήθη ’Αρχι
μανδρίτης. Μετ’ ολίγον έκυκλοφόρησεν ήμερολόγιον εις τήν ’Αλβανικήν, είς
τήν πρώτην σελίδα τοΰ οποίου κατεχωρείτο μεγάλη φωτογραφία του με τήν
επιγραφήν : « Φάνε Ν όλε, π ν ε υ μ α τικ ό ς π α τή ρ π ά ντω ν τώ ν ’Α λβανώ ν»,
Τον Φεβρουάριον τοΰ 1913 μετέσχεν οΰτος τοΰ έν Τεργέστη ’Αλβανικού Συνεδρίου κα! βραδύτερου έγένετο Πρόεδρος τής ’Αλβανικής Δημοκρατίας. Ή
ιδιαιτέρα πατρίς του τον είχεν άποκηρύξει ως άρνησίπατριν καί προδότην,
δ δέ πατήρ του, τον οποίον και προσωπικώς έγνωρίσαμεν, ήσχύνετο καί νά
τον όνομάση υιόν του. Χαρακτηριστικά τής Έλληνικότητος τών κατοίκων τοΰ
Ίμβράσου, έκ τών οποίων, ως έσημειώθη κα! ανωτέρω, ούδείς κατέφυγε, κατά
τήν ανταλλαγήν εις ’Αλβανίαν, είναι, έκτος τοΰ οτι, οΰτοι ϊδίαις δαπάναις,
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συνετήρουν σχολεία μέ 4 διδασκάλους και μίαν Νηπιαγωγόν καί το κατά την
άπογραφήν των κατοίκων τής Τουρκίας ακόλουθον συμβάν. Οί αρμόδιοι επί
τής άπογραφής υπάλληλοι, θέλοντες νά έμφανίσωσι τον Έλλην. πληθυσμόν
τής περιφερείας Μ. Γέφυρας, ό όποιος ΰπερετέρει κατ’ αριθμόν τους Τούρ
κους καί Βουλγάρους όμοϋ, δλιγαριθμότερον ή κατόπιν διαταγής έκ Κων]πόλεως ή καί κατόπιν σχετικών ενεργειών τής Άλβαν. προπαγάνδας, έσημείωσαν είς τάς διά τούς αλβανοφώνους "Ελληνας ληξιαρχικός πράξεις (νοφούσια), ως εθνικότητα τούτων ουχί «Ρούμ Όρτοντόξ» »(Έλληνες ’Ορθό
δοξοι), ώς άνεγράφετο έως τότε, άλλα «Άρναούτ Όρτοντόξ» (’Αλβανοί ’Ορ
θόδοξοι,). Οί κάτοικοι τοϋ χωρίου εξανέστησαν, ό δέ ’Αρχιερατικός Ε π ί
τροπος τούτου Παππά Γιάννης, διακριθείς διά την εθνικήν δράσίν του, κα
τόπιν συνεννοήσεως μετά τών προυχόντων καί μετά τοϋ ’Αρχιερατικού ’ Ε
πιτρόπου όλης τής περιφερείας Μ. Γέφυρας, Οικονόμου Παππά-Ευγενίου,
συνέλεξε τά διά τούτους προωρισμένα ν ο φ ο ύ σ ι α καί, αφού τά ετοποθέτησεν είς σάκκον, τά έφερεν είς τον Έπαρχον (Καϊμακάμην) Μ. Γεφύρας.
Εις απορίαν καί ερώτησιν τούτου, τί περιέχει ό σάκκος, ό Παππά-Γιάννης
άπήντησεν, δτι περιέχει ν ο φ ο ύ σ ι α , έσφαλμένως σταλέντα είς τό χωρίον
του. "Οταν ό “Επαρχος, μέ μάλλον εκδηλον την απορίαν του, είπε, πώς
δεν ανήκουν είς τό χωρίον του, αφού είς ταΰτα άνεγράφετο τό όνομα τούτου
Ίμπρίκ Τεπέ, ό Παππά-Γιάννης εδήλωσεν, ότι, έφ’ όσον άνεγράφετο είς
ταΰτα ως έθνικότης τών συγχωριανών του «Άρναούτ Όρτοντόξ» δεν ανή
κουν είς τούτους, ουδέ τά δέχονται, διότι οΰτοι είναι «Ρούμ» καί ούχι
«Άρναούτ Όρτοντόξ». Καί, άφοϋ είπε ταΰτα, άφήκε τον σάκκον καί άπεχώρησεν. Δεν καταδεικνύουν τά ανωτέρω, αν, προσπάθεια προς εθνικήν
συνειδητοποίησιν καί είς τήν Μ. Γέφυραν καί είς τήν περιφέρειαν αυτής,
κατεβάλλετο από μακροΰ καί ότι δεν ήρχισε τοιαύτη από τής τοποθετήσεως,
τό Σχολ. έτος 1911—1912, είς τήν Σχολήν Άρρένων τού κ. Ν. Βαφείδου;
Πρό τοϋ 1900 ακόμη, όταν ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας ήτο μαθητής
τού αυτού Δημοτ. σχολείου, έψάλλετο παρά τών μαθητών τό ’Εθνικόν άσμα:
«Στοϋ Έργίνου (ό παρά τήν πόλιν ποταμός) τάς όχθας ακούεται ιλαρά φωνή
ελεύθερα καί ψάλλει τρυφερά. Είναι φωνή Ελλήνων εύνενής κι’ εξέρχεται
εκ βάθους καρδίας αγνής. . . .». Είς τό αυτό σχολείον κατά τά σχολικά έτη
1906—1908 ύπηρέτει άλλος διδάσκαλος, ό όποιος κατά τήν 29ην Μαΐου,
θλιβερόν επέτειον τής Άλώσεως τής Κων]πόλεως, διέκοπτε τό μάθημα δι’
ωρισμένην ώραν είς τήν άνωτέραν τάξιν καί αντί διδασκαλίας τοϋ κανονι
κού μαθήματος, άνέφερε τά τής Άλώσεως, άπαγγέλλων (από στήθους) συγ
χρόνως, τό εξ υπέρ 10 σελίδων ποίημα τοϋ Άχιλ. Παράσχου «Αί δύο λειτουργίαι», τοϋ οποίου τό πρώτον μέρος είναι αφιερωμένου είς τήν τελευταίαν λειτουργίαν τής Α γίας Σοφίας. Καί πόσα άλλα τοιαΰτα καί διά τήν
πόλιν τής Μ. Γεφύρας καί δι’ ωρισμένα περί αυτήν χωρία θά ήδυνάμεθα
ν’ άναφέρωμεν ; Ακριβώς διά μίαν τοιαύτην εργασίαν συστηματοποιήσεως
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είς εΰρυτέραν έκτασιν τής εθνικής συνειδητοποιήσεως διήλθε τό 1907 εκ Μ.
Γέφυρας καί παρέμεινεν ημέρας τινάς ό νπο τό ψευδώνυμον Γρηγορίου, βραδΰτερον Πρωθυπουργός Στ. Γονατάς («Θρακικά», Τόμος 25ος, σ. 179). Άνα·
μεμιγμένοτ εις την κίνησιν ταΰτην καί ό γράφων τάς γραμμής ταύτας, δι
δάσκαλος κατά τό σχολ. έτος 1908—9 είς Ραιδεστόν καί δυο έτη πρότερον
είς Μ. Γέφυραν είχε μυηθή είς την Πανελλήνιον όργάνωσιν τό 1908 παρά
τοϋ ύπηρετοΰντος είς τό Ελληνικόν Προξενείου, υπό τό ψευδώνυμον Β.
Γεωργίου, κατόπιν Στρατηγού Β. Πανουσοποΰλου, έπιζώντος έτι έν Θεσ]νίκη. Ενθυμείται μάλιστα οΰτος την εξής στιχομυθίαν μέ τον κ. Γεωργίου,
κατά τινα επί των εθνικών μας πραγμάτων συζήτησιν, τό 1909 : «Κύριε
Γεωργίου, τώ είπεν, ή Εθνική μας όργάνωσις προχωρεί θαυμάσια, ήθελα
δμως νά μάθω, αν βεβαίως δεν κωλτίεσθε, αν ΰποτεθή, ό'τι προς στιγμήν
έκφευγει των χειρών τών ιθυνόντων ή κατάστασις καί σημειωθή επαναστα
τικόν τι έπεισόδιον, είναι είς θέσιν ή ελεύθερα Ελλάς νά μάς υποστήριξή;».
Άπήντησεν οΰτος, έν πάση ειλικρίνεια: «Δυστυχώς, όχι. Κρατήσατε, πε
ριορίσατε τον ενθουσιασμόν σας. Έργαζόμεθα. .
Μετά τινας μήνας ό
κ. Γεωργίου κατήλθεν εις ’Αθήνας καί μόλις μετά δίμηνον έξερράγη τό
κίνημα τοϋ Γουδή, εις τό όποιον ήτο καί οΰτος άναμεμιγμένος. ’Εσφαλ
μένη λοιπόν, ως είναι πασιφανές εκ τών άνω, ή παρατήρησις τον κ. Ν.
Βαφείδου, ότι δεν κατεβάλλετο συστηματική προσπάθεια, προς εθνικήν συ*
νειδητοποίησιν τοϋ πληθυσμοϋ· Ό χι μόνον κατεβάλλετο τοιαϋτη προσπά
θεια, αλλά καί έπεσπεϋδετο αίίτη διά τήν άντιμετώπισιν απευκταίου τινός.
Είναι δέ άκατανόητον τό παράπονου τοϋ κ. Ν. Βαφείδου, δτι οΰδέν άνεκοινώθη είς τοΰτον κατά τήν είς Μ. Γέφυραν άφιξίν του, λησμονών, ότι
τοιαϋται εθνικαί κινήσεις είς οΰδένα άνακοινοΰνται, αν μή προηγουμένως
δοκιμασθή οΰτος καί σχηματισθή πεποίθησις διά τήν εχεμύθειάν του. Δεν
δυνάμεθα ακόμη νά κατανοήσωμεν καί εκφράζομεν βαθείαν τήν λύπην μας
διά τοϋτο, τήν σκοπιμότητα τής αναγραφής είς τό δημοσίευμα τοϋ κ. Ν.
Βαφείδου, δ'τι παρετηροϋντο ενίοτε έν τή Διοικήσει τών Κοινοτικών τής
Μ. Γέφυρας χρηματικά συμφέροντα καί άνωμαλίαι καί διχόνοιαι. Ή μεΐς
δεν ένθυμοΰμεθα τοιαϋτα τινά καί μάλιστα τοιαΰτης έκτάσεως, ώστε νά
τά ένθυμήται οΰτος και μάλιστα μετά μίαν πεντηκονταετίαν, ό μηδεμίαν
άνάμιξιν έχων, λόγφ τής διδασκαλικής του ίδιότητος είς τήν διαχείρισιν
τών Κοινοτικών. Δεν πρέπει νά λησμονήται, δ'τι διαιρέσεις εις μερίδας καί
δυσαρέσκειαι, είτε εκ προσωπικών, είτε καί έκ παρεξηγήσεων, δεν ήτο καί
δεν είναι πάντοτε, άσύνηΰές τι εις διαφόρους Κοινότητας. Θά εΐμεθα ακό
μη περίεργοι, νά μάθωμεν είς τί άπέβλεψεν ό κ. Ν. Βαφείδης, άναγράψας
εις τό αυτό δημοσίευμα (μέ αρκετά μάλιστα αποσιωπητικά. . . .) δτι «έφο
ροδημογέροντες, πρόκριτοι, έμποροι, διδάσκαλοι καί διάφοροι αλλόθρησκοι
καί αλλοεθνείς, καθώς καί οί προσερχόμενοι ξένοι. . .», συνήθιζον νά συ
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χνάζωσιν είς τό ισόγειον τοΰ ξενοδοχείου, to χρησιμοποιούμενον ως καφεοινομαγειρεΐον, εις τό όποιον οΰτοι έπινον. . . οΰζο, οίνον, ζΰθον καί καφέν. .
λησμονεΐται, ποια ήτο τότε ή φυλετική σΰνθεσις τοΰ πληθυσμού
τής πόλεως Μ. Γέφυρας ("Ελληνες, Τούρκοι, Βούλγαροι, 'Εβραίοι, ’Αρμέ
νιοι καί ’Αθίγγανοι καί τό δτι δέν ήτο, παράδοξον, αν είς ωρισμένας στιγμάς (σπανίως) προσήρχοντο είς τό κέντρον τοΰτο καί τινες μή μετροΰμενοι,
είς τά δάκτυλα καί τής μιας χειρός, αλλοεθνείς. ΙΙρωτον τό κέντρον τοΰτο
δέν ήτο χαμαιτυπεΐόν τι, άλλα καφενεΐον καί κάποτε καί έστιατόριον τοΰ
μόνου εΰπρεποΰς Ξενοδοχείου, τό όποιον είχε δωρήσει είς την Κοινότητα ό
μέγας τής Κοινότητος ευεργέτης Άνδρέας Λαμπαδαρίδης. Καί έ'πειτα, αΰ·
τάς μόνον καί ταΰτας εσφαλμένος τάς εντυπώσεις, άπεκόμισεν από την Μ.
Γέφυραν ό κ. Ν. Βαφείδης ; Ό τι τό Ελληνικόν στοιχεΐον ήτο κυρίαρχον
καί πρωτοπόρον είς πάσαν κίνησιν, εκπαιδευτικήν, φιλανθρωπικήν, εμπο
ρικήν, κοινωνικήν, ως σημείο! εις τό σχετικόν δημοσίευμά του (έν τώ αΰτώ
Τόμφ ΚΖ' ό κ. I. Μιχαηλίδης), θετόν την σφραγίδα τής ύπάρξεώς του είς
πάσαν έκδήλωσιν, άχρηστεΰον σχεδόν παντελώς τούς συνοίκους αλλοεθνείς,
ό'τι από μακροΰ ωργάνωσε χαρακτηριστικήν εθνικήν κίνησιν, δτι, εγέννησεν
ένα πραγματικόν μέγαν Εθνικόν Ευεργέτην, τοΰ οποίου ή δημοσιευθεΐσα
είς τον αυτόν επίσης Τόμον τών «Θρακικών» Διαθήκη αποτελεί ’Εθνικήν
τοΰτ’ αυτό διδασκαλίαν, ε ί ν α ι δ λα τ α ΰ τ α π α ρ α β λ ε π τ έ α καί ουδέν τούτων εμποιεί έντΰπωσιν. ’Ακριβώς τά άνω έκτεθέντα έν πάση δυνατή
συντομίφ καί περιλήψει ήνάγκασαν ημάς νά λάβωμεν θέσιν καί νά δημοσιευσωμεν τήν παροΰσαν, μέ δλην τήν έκτίμησιν, μεθ’ ής περιβάλλομεν τόν
γνωστόν καί προσωπικώς είς ημάς, πρόθυμον καί φιλόπονον ’Εκπαιδευτι
κόν καί ’Εκκλησιαστικόν Λειτουργόν κ. Ν. Βαφείδην. ’Επειδή, είς δσα άναφέρονται καί παρά τοΰ φίλου κ. I. Μιχαηλίδου καί παρά τοΰ κ. Ν. Βαφείδου, περί Μακράς Γέφυρας, οΰδεις γίνεται λόγος περί τών είς τήν περιφέ
ρειαν καταστροφών είς τάς ’ Εκκλησίας, καθώς καί περί τών φόνων καί κα
κοποιήσεων κληρικών, είς δέ τά σχετικά γραφόμενα παρά τοΰ τ. 'Υπουργοΰ
κ· Φιλ. Μανουηλίδου, είς τόν είδικώς είς τήν Μητρόπολιν Ήρακλείας—
Ραιδεστοΰ αφιερωμένον ΚΔ' Τόμον τών «Θρακικών» (*), δέν γίνεται πλήρης
λόγος διά τήν αυτήν περιφέρειαν Μ. Γέφυρας, ενομίσαμεν καί πάλιν υποχρέωσιν ημών ν ’ άναγράψωμεν, προσθέτως, τά σχετικά στοιχεία, τά όποια
κατέχομεν. Τά στοιχεία ταΰτα συνεκεντρώσαμεν, δταν κατά τά έτη 1921—■
22 ύπηρετοΰμεν παρά τή Γενική Διοικήσει Θράκης εν Άδριανουπόλει, ως
Τμηματάρχης τών Θρησκευμάτων καί τής Έκπαιδεΰσεως Μειονοτήτων, τή
συνεργασίφ, κατόπιν εντολής τής Γεν. Διοικήσεως τών Νομαρχιών καί Υ 
ποδιοικητών, έν συνεννοήσει μεθ’ δλων εκείνων τών παραγόντων, οί όποιοι
ήσαν είς θέσιν διαφωτιστικόν τι στοιχεΐον νά προσφέρωσι, ήτοι τών ’Αρ
χιερέων, ’Αρχιερατικών ’Επιτρόπων, ιερέων, Διδασκάλων, προκρίτων κ.λ.π.
1, Έ ξ επισήμων στοιχείων Μητροπόλεως 'Ηράκλειας,
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"Ολα τά στοιχεία ταΰτα, δι’ ολόκληρον την Θράκην περιελάβομεν εις σχετι
κήν πραγματείαν ημών, την οποίαν έξεδώκαμεν τό 1926 μέ την επιγραφήν:
«Ή Ελληνική Εκκλησία εν Θράκη—Τούρκοι, Βούλγαροι— Καταστροφαί
Ναών καί Μονών— Φόνοι, έξορίαι καί κακοποιήσεις Κληρικών 1912—20».
Τά διά τήν περιφέρειαν τής Μακράς Γέφυρας είναι τά κάτωθι :
α ) Ν αοί κ αταστραφ έντες εν δλφ : 1) Μοναστηράκι (Δερέκιοϊ) Ναός
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 2) Μαγούλα (Καβατζήκι), Ναός Ά γ. Ίωάννου.
3) Γραβιά (Μαλκότσι), Ν. Ά γ. Δημητρίου. 4) Παληοχώρι (Έσκήκιοϊ) Ά γ.
Δημητρίου. 5) Παληοϋρι (Τσαλήκιοϊ), Ν. Ά γ. Παρασκευής. 6) Σατρηνή
(Σουμπάσκιοϊ), Ν. Άποτομής Προδρόμου. 7) Χρυσόλιθος (Άλτίν-τάς) Ν.
Ά γ. Κων]τίνου-Έλένης. 8) ’Ίμβρασος (Ίβρίκ-Τεπέ), Ά γ. Γεωργίου. 9) Ζα·
λουφάκι (Κεραμίτση Ζαλούφ) δεν έχομεν το ό'νομα τοΰ Ναοΰ. Όλοι οί α
νωτέρω μνημονευθέντες Ναοί κατεστράφησαν τό 1913, πλήν τοΰ υπ’ άριθ.
7 τοιούτου, ό όποιος κατεστράφη τό 1916 καί τοΰ ύπ’ άριθ. 8 καταστραφέντος τό 1915.
β ) Ν αοί καταστραφ έντες έν μ έρ ε ι : 1) Κριθιά (Παπά-Γενιτζέ), Ναός
Ταξιαρχών. 2) Καρέγλη (Καραγιαϊλιά), Ναός Ταξιαρχών. 3) Τσιφλικάκη
Ά γ. Δημητρίου. 4) Καρτερία (Καράμζα) Ά γ. Τριάδος. 5) Σιταριά (Γιακουπ-κιοϊ) Ά γ. Πατέρων. 6) Λιλή (Λουλου-κιοϊ) Προφ. Ήλιου. 7) Διανιήλειον (Κούρτ) Ά γ. Δημητρίου. 8) Λεοντάρι (Άσλαχάν) Προφ. Ήλιου. 9) Ει
ρηνικόν (Καδήκιοϊ) Ά γ. Δημητρίου. 10) Μηλιά (Καδή Γκιράν) Ά γ. Γεωρ
γίου. 11) Καδή Χαλά Ά γ. Δημητρίου. 12) Αμυγδαλιά (Κίρκιοϊ) Α γίου
Γεωργίου. Οί άνω Ναοί κατεστράφησαν έν μέρει τό 1915.
γ ) Κ αταστρα φ έντα Π αρεκκλήσια : 1) Αμυγδαλιά (Κίρ-κιοϊ) Α γίου
Παντελεήμονος (1915). 2) Μαγούλα (Καβατζήκ) Ά γ. Φιλίππου (1913).
α ) Φονεν&έντες Κ λ η ρ ικ ο ί : 1) Αμυγδαλιά (Κίρ-κιοϊ) Παππά Χρη
στός. '/) Δελβινάκι Παππά-Φώτιος. 3) Τσιφλικάκι Παππά Χρήστος. 4) Παληοϋρι (Τσαλή-κιοϊ) Παππά-Στέφανος. 5) Ζουλουφιον Παππά-Πέτρος.
β ) Ά ποϋ'ανόντες σ υ ν ε π ε ία κ α κ ώ σ ε ω ν : 1) (’Ίμβρασος) Παππά-Γιάννης, ύπέργηρος, βασανισθεις καί έκτοπισθείς, άπέθανεν εις Μ. Γέφυραν, εί
ναι ό δΓ δν άναφέρεται εν τοϊς προηγουμένοις τό έπεισόδιον διά τάς λη
ξιαρχικός πράξεις Ίμβράσου. 2) Τοΰ αΰτοΰ χωρίου ΙΙαππά-Χρήστος, έκτοπισθείς άπέθανεν εις Χρυσόλιθον.
γ) Κ ακοπ οιηϋ'έντες : 1) Γραβιά (Μαλκότσι) Παππά-Χρήστος. 2) Καρ
τερία (Καράμζα) Παππά-Εΰάγγελος. Οί άνω τρεις έδάρησαν άνηλεώς, έβασανίσθησαν μυριοτρόπως καί έληστευθησαν. 3) ’Ίμβρασος (Ίμπρίκ-Τεπέ)
Παππά-Κωνσταντΐνος, έκτοπισθείς έστρατολογήθη βιαίως. 4) Χρυσόλιθος
(Άλτίν-τάς) Παππά-Κυριάκος, έδάρη σκληρώς.
Έ ν Θεσσαλονίκη τή 14η Απριλίου i960.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΓΕΝΙΟΥ
‘Επίτιμος Γεν. ‘Επιθεωρητής Ξένων καί Μειονοτικών Σχολείων
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ΤτμΛηττκαΛ ένιδ ^ λώ σ είς
Τά 5 0 χ ρ ό νια *Ιερα ρ χ ία ς χοϋ Σ εβ ασμ ιω χ άχον Μ ητροπ ολίτου
Φ ιλ ίπ π ω ν — Ν εαπόλεω ς—Θ άσου κ. κ. Χ ρυσοσχόμον·
’Επί τώ έορτασμφ τοϋ Χρυσοΰ Ίωβιλαίου, τής επί 50 έτη ποιμαντο
ρίας τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου Καβάλας, κατόπιν προσκλήσεως προς τόν
Πρόεδρον κ. Φίλιππον Μανουηλίδην, ΐνα παραστή αυτοπροσώπως κατ’ αυ
τόν, άπεστάλη επιστολή, μέ τήν παράκλησιν όπως, συν τχί άναγνώσει της,
ό εν Καβάλφ εκπρόσωπος τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου» και εκλεκτός Θράξ κ.
Κυριάκος Βαφείδης, έκφραση καί τά αισθήματα σεβασμού καί άφοσιώσεως
τών έν Άθήναις Θρακών. Τά κείμενα τής προσκλήσεως καί τής άπαντήσεως, έχουν ώς εξής :
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΙΩΒΙΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ-ΘΑΣΟΥ
κ. κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Πρός χόν Ά ξιό χ ιμ ο ν κ. Φ ίλ ιπ π ο ν Μ ανουη λίδη ν,
χ. 'Υ π ο υ ρ γ ό ν Π ρόεδρον τον Θ ρακικοΰ Κ έντρου
Εις ’Αθήνας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ευχαρίστως γνωρίζομεν Ύ μ ιν, δτι επί τή συμπληρώσει πεντηκονταετηρίδος από τής εις ’Αρχιερέα χειροτονίας τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολί
του Φιλίππων-Νεαπόλεως καί Θάσου κ.κ. Χρυσοστόμου, θά διεξαχθώσιν έν
τή έ'δρςι τής Επαρχίας Αυτού, ήτοι εν Καβάλοι, από 12ης μέχρι 14ης τοΰ
προσεχούς μηνός Νοεμβρίου έορταστικαι εκδηλώσεις επί τώ γεγονότι τοϋτορ.
"Οθεν προαγόμεθα νά παρακαλέσωμεν Υμάς, δπως ευαρεστούμενοι τιμήσητε διά τής εύγενοϋς 'Υμών παρουσίας, τάς ώς άνω εκδηλώσεις πρός
'Ιεράρχην γηραιόν, άναλώσαντα εαυτόν έν τή ΰπηρεσίρ τής Εκκλησίας καί
τοϋ ’Έθνους.
Έ ν Καβάλα τή 20ή ’Οκτωβρίου i960
Ό Πρόεδρος ’Επιτροπής Εορτασμού
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Ά θήναι τή 3η Νοεμβρίου 1960

Πρός τόν Σ εβ α ο μ ιώ τα το ν Μ η τροπ ολίτην
Φ ιλ ίπ π ω ν — Ν εαπόλεω ς—Θ άσου κ . κ. Χ ρυσόστομον
Εις Καβάλαν
Σεβασμιώτατε,
Εις εποχήν γενικής αναταραχής, καθ’ ήν αιτιάσεις, έστω καί άστήρι-
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κτοι και κατά των εκπροσώπων τής Εκκλησίας διατυπούνται, καθίσταται
επίκαιρος καί άξιος ιδιαιτέρας προσοχής δ Εορτασμός τοΰ Χρυσοΰ Ίωβιλαίου καί πανηγυρισμός τής επί πεντήκοντα σύναπτα έτη ποιμαντορίας τής
'Υμετέρας Σεβασμιότητος. Κατά την μακράν ταυτην περίοδον τοΰ ήμίσεος
αίώνος, καθ’ ό'ν, μέ γενικόν σεβασμόν καί θαυμασμόν, άνευ καί τοΰ ελάχι
στου ψόγου, διηνΰσατε τον σκολιόν καί ακανθώδη δρόμον, ως υπέροχος τής
'Ιεραρχίας λειτουργός, μέ σωφροσύνην αξιοθαύμαστου, μέ σεμνότητα τόσον
έπιβαλλομένην διά τούς αληθείς λευΐτας τής Χριστιανωσύνης, μέ τάς παρα
δόσεις τοΰ Πατριαρχείου τοΰ Φαναριού εις εναλλασσόμενος Μητροπόλεις
καί σημαντικός θέσεις, κατεκτήσατε τήν αγάπην τών Χριστιανών τών ποι
μνίων Σας, αλλά καί τον σεβασμόν τής παγκοσμίου ’Ορθοδόξου Χριστιανωσύνης, ουχί μόνον τών Ελλήνων, αλλά καί τών άλλοδόξων. Συνεχίζετε
καί σήμερον ακόμη, εις προκεχωρημένην ηλικίαν, μέ σφρίγος καί διαύγειαν
αξιοζήλευτα τά υψηλά Σας καθήκοντα καί τάς τόσον πολυτίμους υπηρεσίας
Σας, υπέρ τών καθόλου συμφερόντων τής Παγκοσμίου ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας καί τής 'Ιεραρχίας, τών ζητημάτων τοΰ Έθνους καί τής θρησκείας
μας, μέ άντιμετώπισιν παντός θέματος, άφορώντος το Χριστεπώνυμου πλή
ρωμα τής ιστορικής Μηροπόλεως Φιλίππων—-Νεαπόλεως—Θάσου.
Δίκαιος συνεπώς, Σεβασμιώτατε, ό γενικός θαυμασμός καί ή ανεπιφύ
λακτος έκτίμησις, μεθ’ ών Σάς περιβάλλει ολόκληρος ή 'Ιεραρχία, ώς πρύτανιν καί ίεροιράντην τών εντολών τοΰ Χρίστου καί δικαιότατα αί εκδηλώ
σεις τών παρευρισκομένων διαπρεπών καί έντιμωτάιων εκπροσώπων, κατά
τύ σημερινόν έόρτιον Ίωβιλαϊον, ιϊς έλαχίότην βράβευσιν τής τόσον μακράς
και καρποφόρου ποιμαντορίας Σας.
Λυπούμαι διότι, θητεύσιις καί εγώ ως θαυμαστής τών αγώνων τού
κλεινού Φάρου τής ’Ορθοδοξίας έν Φαναρίφ τής Κωι]πόλεως, κωλύομαι νά
έξάρω διά ζώσης την ύπέροχον προσωπικότητά Σας, άνταποκρινόμενος εις
την εύγενή πρόσκλησιν τής ’Επιτροπής Εορτασμού καί διά τούτο παρεκάλεσα τον αυτόθι εκπρόσωπον τού Θρακικοΰ Κέντρου καί εκλεκτόν Θράκα
άξιότιμον κ. Κυριάκον Βαφείδην όπως, συν τή άναγνώσει τής παρούσης
μου, διερμήνευσή καί τά αισθήματα άφοσιώσεως καί σεβασμού από μέρους
τών Θρακών συμπολιτών τής πρωτευούσης τής 'Ελλάδος.
Εύχομοι ό'πως ό Πανάγαθος Σάς χαρίζη υγείαν καί πολυζωΐαν, διότι
ως δίκαιος Κριτής, θά εύδοκήση νά μή στερήση τών δυσαναπληρώτων καί
εξαιρετικών φροντίδων Σας, τους παρ’ Υ μώ ν πλουσιοπαρόχως εύεργετουμένους Χριστιανούς, τόσον τής ’Επαρχίας Σας, όσον καί τήν ’Εκκλησίαν
από τούς συνεχιζομένους υπέρ αυτής σθεναρούς καί υπέροχους αγώνας Σας.
Διατελώ μετ’ απεριορίστου σεβασμού καί άφοσιώσεως
Γ Υ π . ) φ . Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ι Δ Η Σ . ϋ ρ ό ί δ ρ ο ς τ ο ΰ Θ ρ α χ ιχ ο ϋ Κ έ ν τ ρ ο υ , τ. Ύ π ο υ ρ γ δ ς »
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ΚΑΖΗΖ

Κατά Μάρτιον 1960 άπεβίωσεν αιφνιδίως 6 Μιχαήλ Κάζης, μέλος τοΰ
Δ]λού μας Συμβουλίου, κατά τήν τελευταίαν περίοδον. Ό έκλιπών έγεννήθη
εις Σαράντα Εκκλησίας Ά ν. Θράκης το 1900, διεκρίθη δέ εις τον φαρμα
κευτικόν κλάδον, άναπτύξας ζηλευτήν δραστηριότητα. 'Ως μέλος τοΰ Δ. Σ.
τοΰ Θρακ. Κέντρου, καίτοι έκ τών νεωτέρων τοιούτων, έδείκνυεν ενδιαφέρον
υπέρ των ζητημάτων τής κοινής μας πατρίδος καί διά τούτο οί συνάδελφοί
του έν τφ Συμβούλιο) έξέφρασαν τήν θλίψιν των διά συλλυπητηρίου επι
στολής προς τήν οίκογένειάν του, επί τή σκληρά καί προώρφ άπωλείρ του.

Ο Λ ΓΑ

Λ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ

Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο Υ

Τον διακεκριμένον καί εκλεκτόν συνεργάτην των «Θρακικών» Δόκτορα
Δημήτριον Καλλίμαχον, επίτιμον μέλος τού Θρακικοΰ Κέντρου, έπληξε τήν
30ήν Σεπτεμβρίου i960 συμφορά, διά τής απώλειας τής συζύγου του καί
πολυτίμου κατά τους αγώνας του συντρόφου ’Όλγας Δημητρίου Καλλιμάχου. Ή έκλιποϋσα Ιξαιρετική Έλληνίς διεκρίθη διά τήν φιλανθρωπικήν
καί λοιπήν, εις διαφόρους τομείς δράσίν της, συμιιετέχουσα, ως άξιωματούχος εις τήν Στρατολογικήν Άπογραφήν, εις τον Ερυθρόν Σταυρόν, εις τον
’Οργανισμόν Επισιτισμού, εις τάς ’Εκθέσεις Έθνικοτήταιν τής ’Αμερικής,
εις τήν Όργάνωσιν Νήαρ Ή στ Φαουνταίσιον. Υπήρξε συνάμα Πρόεδρος
καί Σύμβουλος των Γυναικείων Γκαπικών Στοών, ιδιαιτέρως δέ τής Στοάς
«Αυγή». Διετέλεσεν επί τών ήμερων τού Σεβ. ’Αρχιεπισκόπου Άθηναγόρα
ως Κεντρική Γραμματευς καί επί μακρά έτη ’Αντιπρόεδρος τών Ιν ’ Αμερι
κή Φιλοπτώχων Άδελφοτήτα)ν, άφοσιωθεΐσα καί εις τήν υπηρεσίαν τών
'Ιδρυμάτων τής ’Αρχιεπισκοπής. ΔΓ όλας τάς υπ’ αυτής προσφερθείσας
υπηρεσίας έν πολέμα) καί ειρήνη, τόσον προς τήν Ελλάδα, δσον
καί προς τήν ’Αμερικήν έτιμήθη μέ πλεΐστα μετάλλια. Αί ώς άνω ’Ορ
γανώσεις έξεδήλωσαν παντοιοτρόπως τήν συμμετοχήν των είς τό πένθος
τής οικογένειας τής μεταστάσης καί διά δημοσιεύσεων εις τον αυτόθι « Ε 
θνικόν Κήρυκα». Τό Θρακικόν Κέντρον άπέστειλε κατάλληλον επιστολήν
προς τον σύζυγον Πανοσιολογιότατον Πρωθιερέα κ. Δ. Καλλίμαχον αγαπη
τόν συνεργάτην μας καί φίλον συμμετοχής εις τό πένθος του.

Κ Ρ ΙΤΙιΚ Α Ι
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Παραθέτομεν κατωτέρω κριτικήν του Κυριακάτικου «Έθνικοϋ Κήρυκος» Ν.
Ύόρκης, τής 6ης Νοεμβρίου 1960. υπό του Πρωθιερέως καί πολυτίμου συνερ
γάτου μας Δρος Δ. Καλλίμαχου, διά τούς έ κ δ ο θ έ ν τ α ς 30όν καί 31ον Τόμους
των «θρακικών».

« Ά π δ τήν π ν ε υ μ α τ ικ ή ν μας ζω ή.
«Τ«

Μ ρ τ X ! X ϊ))

Μ ε β ρ α β ε ΐο ν ά π ό τήν ’Α καδημίαν Ά β η ν ώ ν κ α ί ά π δ τή ν έν Π α ρισίοις
'Ε τα ιρία ν πρδς έ ν ία χ ν ο ιν τω ν 'Ε λληνικώ ν Σ π ουδώ ν.
Τό «Θρακικόν Κέντρον» τοΰ όποιου από 30ετίας καί πλέον προΐσταται ένας επιφανής Ραιδεστηνός, 6 συγγραφεύς καί πρώην βουλευτής καί 'Υ 
πουργός κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, έχει νά επίδειξη παντοίαν δράσιν,
εθνικήν, κοινωνικήν καί εκδοτικήν. “Εχω ύπ’ δ’ψιν μου τους άποσταλέντας
μοι νέους ογκώδεις τόμους τών «Θρακικων», τον 30όν καί 31 ον. Καί έπεται ό 32ος. Πρόκειται περί πνευματικών αθλημάτων επί ολόκληρα τριάντα
καί πλέον έτη, τά όποια διαφωτίζουν καί πλουτί.ουν όχι μόνον τήν 'Ελ
ληνικήν επιστήμην, άλλα καί τήν διεθνή τοιαΰτην. Ευεξήγητον επομένως
ότι αΰται at εκδόσεις έτυχον επιβραβεύσεων άπό ακαδημαϊκά ιδρύματα
τών ’Αθηνών καί Παρισίων. Ειδικώτερον αυταί αί πολύτιμοι εκδόσεις
διαφωτίζουν τήν πολυκυμαντην ζωήν τής Θράκης, Ελληνικής άπό κατα
βολής κόσμου.
'Ο Τ ριακοστός Τόμος, ογκώδης έκ 300 σελίδων μεγάλου σχήματος
καλύπτεται άπό τήν εμβριθή μελέτην τοΰ Θρακός εκπαιδευτικού Γεωργίου
I. Γιαννακάκη, άπό τους χρόνους τής προϊστορίας, τό 1500 π.χ. μέχρι
τών ιστορικών χρόνων τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, όστις μετέφερε τήν
πρωτεύουσα τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν (σελ 1—■
272). 'Η μελέτη τοΰ Θρακός εκπαιδευτικού καταγλαϊζεται άπό πολλαπλά
χαρίσματα. Ά πό τήν έμβρίθεια, τήν άντικειμενικότητα καί άπό τήν γλωσ
σικήν χάριν εις τήν γοητευτικήν άναγραφήν.
Ό ίδιος εκπαιδευτικός Γ. Γιαννακάκης εκάλυψε τον προηγούμενο 29ο
Τόμο τών «Θρακικών», κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας άπό τό 1453
έως 1922.
Αί περαιτέρω σελίδες (277—302) καλύπτονται άπό τήν αλληλογραφία
τοΰ Πρωθιερέως Δ. Καλλιμάχου μέ τό Θρακικό Κέντρο καί μέ κρίσεις του
διά προηγουμένους Τόμους τών «Θρακικών» εις τον Εθνικόν Κήρυκα.
Τριακοστός πρώ τος Τόμος : Περιλαμβάνει τήν ενδιαφέρουσα μελέτη
τοϋ επίσης Θρακός δημοδιδασκάλου κ. Δ. Μανάκα. Ό φιλότιμος εκπαι
δευτικός μάς έχάρισε μιά ωραία άναγραφή, πού καλύπτει τήν ιστορία τής
Ελληνικής Παιδείας τοΰ Διδυμοτείχου καί τών Περίχωρων άπό τό 1778
μέχρι τοΰ 1953 (σελ. 1 -254). ’Επί τή βάσει τών διασωθέντων κωδίκων
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τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου 6 φιλότιμος ερευνητής εις την υποδειγμα
τική του μελέτη μας προβάλλει την συγκινητική εικόνα των αγώνων ι'πέρ
των Ελληνικών Γραμμάτων χάρις εις τά όποια διεσώθη ή καταδυναστευ
μένη ηρωική φυλή των Ελλήνων. Ή συγκινητική αυτή ζωγραφιά αποτε
λεί ΰπόμνησιν και δίδαγμα καί προς τους έν ’Αμερική αποδήμους, οί
όποιοι διά τήν έλλειψιν επαρκών ημερησίων σχολείων (έχομεν μόνον δέκα
δπου εκπαιδεύονται μόνον δυο χιλιάδες παιδιά μας, επί ενός καί πλέον
εκατομμυρίου αδελφών), σπρώχνονται προς τον τραγικόν ολοκληρωτικόν
άφανισμόν. 'Ο φιλότιμος εκπαιδευτικός ερευνητής εις τήν ωραία μελέτη
του προσθέτει καί συγκινητικά λαογραφικά τής Θρακικής εκείνης περιφέ
ρειας (σελ. 255—282).
’Ακολουθούν κριτικαί εφημερίδων διά τάς εκδόσεις τού Θρακικοΰ
Κέντρου, διά τήν Κληροδότημα τού Θρακός ’Αρχιεπισκόπου Θυατείρων
Γερμανού Στρηνοπούλου. ’Επίσης διά τάς επιδιώξεις καί τήν άναπτυχθείσα διοικητική δραστηριότητα τού Θρακικοΰ Κένρου. Ό Τόμος κλείει μέ
τήν κριτική τού κ. Φ. Μανουηλίδη διά δύο αυτοτελή έκδοθέντα εις τεύχη
Μελετήματα τού επιτίμου ’Αρχισυντάκτη τού ’Εθνικού Κήρυκος διά τον
Ελληνισμό τής Κορυτσάς καί τής Μοσχοπόλεως, καθώς καί διά τό πρό
βλημα τής ίδρύσεως Ελληνικού Πανεπιστημίου στήν ’Αμερική, μέ τήν
ανάγκη όμως δπως προηγηθή ή άπόκτησις περισσοτέρων ημερησίων Ε λ 
ληνικών σχολείων, (σελ. 283—350).
Αύταΐ αΐ σπουδαΐαι εθνικαί εκδόσεις τού Θρακικοΰ Κέντρου θά έπρε
πε νά στολίζουν προ παντός τά σπίτια τών έν ’Αμερική Θρακών, ύπολογιζομένων εις τριάντα χιλιάδας.
ΓΙΡΩΘ. Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

Α εευΟ ύνουα» Έ π ε τρ ο π ή

τ ο ϋ Λ . 3 Β.

Μ α νο υη λίδ η ς Φ ίλιπ π ο ς
Πρόεδρος
Μ ιχ α η λίδ η ς Β ίκ τω ρ
Ά ναπληρ.
»
Τ οατάλας Π άτροκλος
Γ ενικ ό ς Γ ρ α μ μ α τεϋς
Ο ίκονομίδης Π ασχάλης Ά ν α π λ η ρ . Γ ε ν . Γ ραμ μ .
Ά ν α γ ν ω σ τ α ρ ά ς Κ ώ ο τα ς
Τ αμ ίας.
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