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ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
’ A?ιό τους καλούς φίλους καί παλαιούς συνεργάτας χών «Θρακικών»
εις τους 4ον} 6ον, 12ον, 13ον, 16ον, 17ον καί 23ον Τόμους των οποίων
κατεχωρήθησαν at κάτωθι μελέται του :
« Ό cΑ η γ ιά ν ν η ς δ Κ ο υ λ το υ ρ μ ο ν σ ια ν ό ς » .
« Π ρ ω τ ο μ α γ ιά στϊς 3Ε π ι β ά τ ε ς » ,
a ' Ε ορτασμός τω ν γ ά μ ω ν σ τή ν Τ σ εν τώ » .
α Γ λω σ σ ικ ά σ η μ ε ιώ μ α τ α » .
« Κ ύ ρ ι α όνόματα καί έ π ί θ ε τ α τη ς Τ σ ε ν τ ώ ς » .
« Θ ρ α κ ι κ ή Γ λ ω σ σ ο γ ρ α φ ί α ».
« 3Α π ό τη ν ο ικο νο μ ικ ή ζω ή τής Θράκης».
« Τ ά κ ε χ α γ ια λ ίκ ια τής Τ σ ε ν τώ ς» .
<$ναφερόμεναι εις την γενέτειράν του Τσεντώ (Τσαντώ), επαρχίας Σηλνβρίας Α. Θράκης.
Έ γ ε ν ν ή ϋ η τό 1888 από αγροτική οικογένεια. Μ ετά την άποφοίτηαίν
του από τά σχολεία τής πατρίδος του, 6 πα τέρα ς του τον χρησιμοποίησε
διά διάφορες εργασίες του, μέ την επιθυμία νά καταρτισθή ώς καλός
έμπορος. Ε π ε ι δ ή ομως έκ μικράς ηλικίας αγαπούσε τά γράμματα καί διεκρίνετο διά τήν φιλομάθειάν του, εστάλη είς Κωνσταντινούπολιν καί έμαθήτευσε είς τήν Μεγάλην του Γένους Σχολήν, εξ ής άπεφοίτησε με επ ιτ υ 
χίαν. Είργάοθη κατόπιν ώς διδάσκαλος είς τήν Κοινότητα Μέτρων καί εν
συνεχεία είς Τυρολόην, δπου κατά τό 1920 έννμφ ενθ η τήν Δεοποτούλαν
■
θ υγατέρα του εκ των προκρίτων τής Τυρολόης Γεωργίου Χ α ν τ ζ ή .
Ή προσφνγική περιπέτεια τον ευρίσκει στήν Ξάνθη, δπου γιά λίγα
χρόνια είργάοθη ώς δικολάβος. 3Πγωνίσθη δέ τότε μ ε μαχητικότητα υπέρ
των δικαίων τον διωκο μένον καί χειμαζομένου προσφνγικοΰ κόσμον. Ή
δίψα τον δΓ άνωτέρας σπουδάς τον οδηγεί ες τάς 3Α θήνας, δπου καί άπε■
φοίτησεν από τήν Ν ο μ ικ ή ν Σχολήν τον Πανεπιστημίου.
3Από του 1931 μέχρι του 1946 εργάζεται ώς Δικηγόρος καί διά δ ε ν
τέραν φοράν βρίσκεται ώς πρόσφυξ σ τή ν Θεσσαλονίκη. Προσβληθείς
αθεράπευτου καί δδυνηράς νόσου άπεβίωσε τό 1960. Ώ ς Συμβολαιογρά
φος επί σειράν ετώ ν καί κατά τό διάστημα ακόμη τής άσθενείας του
έοταμάτησε ερευνών καί ασχολούμενος μ ε τα προβλήματα τής Θράκης, είς
τήν όποιαν αφιέρωσε κ α θ 3 δλον του τον β ίο ν t ολόκληρον τήν αγάπην του.
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Ή πατρίς του Τσεντό) ήτο μ ία από τάς πλέον πολυπληθείς καί άνθούσας είς τό έμπόριον την κτηνοτροφίαν και την γεωργίαν κωμοπόλεις,
τής Α. Θράκης, ώς τό Σ χο λ ά ρ ιο ν, τά 'Ύ ψ α Χ α , τό Α ν δ ή μ ι ο ν , τό *ΙμπρίκΤ ε π έ , τό Φανάρι κλπ.
Α κ α τα πόνητος ερευνητής και αφηγητής συνέγραψεν άξιαναγνώοτους
σελίδας did τήν ζωήν τής πατρίδος το υ, άλλα και γενικώτερον dm τά ήθη
καί έ θ ιμ α ολοκλήρου τής Θράκης, μ ε πολυτίμους παρατηρήσεις τής χρη
σιμοποιούμενης τήν εποχήν εκείνην διαλέκτου καί των γλωσσικών ιδιωμα
τισμών.
Τά ευανάγνωστα χειρόγραφά του καλύπτουν υπέρ τάς όκτακοσίας σε
λίδας τετραδίων, τάς κυριωτέρας και ανεκδότους εκ τών οποίων παραθέτομεν, παραλείιραντες τά άναφερομένα εις τάς γραμματικός παρατηρήσεις
καί τάς γλωσσικός διαφοράς τής τότε εποχής, ώς μή ενδιαφέρουσας σή
μερον.
νΟσοι έγνώρισαν τον Φώτιον 3Αποατολίδην, θά τον ενθυμούνται
πάντοτε με συγκίνησιν καί δεν θά παυσουν από τού νά θαυμάζουν τό εργον του} δπερ έξεπορεύετο από τόν φανατισμόν καί τήν στοργικήν αγάπην
διά τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα καί γενικώτερον διά τήν άπολεσθεΐσαν
Θράκην.
Τά « Θρακικά» εκ καθήκοντος προς τόν αγαπητόν καί άξιόλογον
συμπατριώτην αφιερώνουν δλίγας γραμμάς ώς τιμητικόν μνημόσυνον διά
τήν απώλειαν ενός ακόμη καλού πολίτου, εξαίρετου οικογενειάρχου καί
πνευματικού ανθρώπου, άναλώσαντος ολόκληρον τόν βίον, ώς φαίνεται εκ
τών κάτωθι δημοσιευόμενων, υπέρ τής πατρίδος μας καί τών σκοπών
οϋς επιδιώκει τό Θρακικόν Κέντρον διά τού από 35ετίας έκδιδομένου
Σ υγγράμματος του τά «.Θρακικά».
*0 Φώτιος 3Αποστολίδης εγκατέλειπε σύζυγον καί δύο τέκνα, μέλη
τού Θ,Κ. παραχωρήσαντα είς ημάς τα γραπτά του, τόν Γρηγόριον Γεωπόνον
καί τόν Γεώργιον άσκούμενον Δικηγόρον, άμφότεροι δέ διά τών άνωτέρων
σπουδών των ήκολούθησαν τό παράδειγμα τού αειμνήστου πατρός των.
«ΕΚ ΤΗΣ ΣΥ ΝΤΑΞΕΩΣ»

ΙΣΤΟΡΙΑ Κ Ω Μ Ο Π Ο ΛΕΩ Σ ΤΣΕΝΤΩΣ (Τ Σ Α Ν ΤΩ )
Χ 'έν ε·* * *
Ε ία ρ χ δ ό α ε δ ς . " Ο ν ο ρ -π . Τ ο π ο θ ε σ ία .:
Σ ^ ρ ό ρ -ο ε* 2 5 ο ν ο ν * £ ε ί- £ £ ρ ύ σ ε ς - ’Κ ξ ο χ έ ς - F e t ^ o v t x τ ή ς
' Ϊ ’β ε ν τ ω ς .
'Ί δ ο ν α η . Ί ϊ Ταεντώ είχανε μια: από τις μεγαλύτερες καιμοπόλεις τής:
Α. Θράκης ως προς’τόν πληθυσμό και τήν αγροτική περιουσία. Διότι εΐχε 800
σπίτια μέ; ισάριθμες περίπου οικογένειες, 4 και παόαπάνατ χιλ-, κατοίκους, 5 εκατ. κλήματα αμπέλια, πολλά κοπάδια πρόβατα κτλ. 'Έ να χωριό μέ τόσο ση
μαντικό πληθυσμό και πλούτο και μέ αξιόλογη κοινοτική οργάνωση φαίνεται
ότι θά κτίσθηκε πριν από πολλά χρόνια, ίσως πριν καί από 4 - 5 ακόμη αιώ
νες. Χρειάζεται πράγμ ατι νά περάση ένα πολύ: ίάακρύ διάστημα,, έως δ'τού
ένας μικρός συνοικισμός, πού τον συστήνουν αυθόρμητα, μέσα ατό δάσος με
ρικοί χωρικοί, μεγαλώση άπό λίγο χωρίς κρατική συνδρομή κ·αί γίνη πρώτα
χωριό καί κατόπι κωμόπολη, και στο αναμεταξύ; λάβη στοιχειώδη πολιτισμό, κοι
νωνική· τάςη καί κοινοτικό σύστημά.: Σ ! αυτό θά μπορούσε ira μάς διαφώ
τιση ό Έ βλιγιά, πού περιηγήθηκε εκείνα τά μέρη, καί έγραφε τις εντυπώσεις
του, πού έχουνε δημοσιευδή στα «Θρακικώκ Δυστυχώς ό: Έ βλιγία πού α
ναφέρει στήν περιγραφή του, ότι στον 17 ον αιώνα τό γειτονικό
Φανάρι, είχεν 700 σπίτια καί τό μικρό Κιστεμίο ι 500, δεν άναφέρνει τίποτα
γιά τήν Τ·σεντά>, πού είπανε μεγαλύτερη κ ί άπό τά δυο προηγούμενα ^χωριά.
Ούτε .καί οί γεροντότεροι κάτοικοι τής Τσεντώς θυμούντανε στις ήμερες μου τί
ποτε γιά τό πότε καί πώ ς κτίσθηκε: τό χωριό μας.
Π α ρα δόσεις.
Μονάχα μια ανάμνηση διατηρούντανε θαμπή ότι στα
περασμένα χρόνια τό χω,ριό είχανε κτισμένο παρακάτω προς τή θάλασσα,
στήν άκρη τών άμπελιών της καί κοντά στήν τοποθεσία, πού τήν Ελεγαν
Ν τρεμούλα, όπου οί γεωργοί εύρ ίσκαν πέτρες οργώνοντας τά χωράφια τους,
Σ ’ εκείνη λοιπόν τή θέση οί κάτοικοι τής πρώτης Τσεντώς συχνά ύποφέρανε άπό
επιδρομές τών κουρσάρων, πού έβγαιναν μέ τά γειτονικά τους καΐκια στή
γειτονική άκρογιαλιά τής θάλασσας τού Μαρμαρά καί διαγούμιζαν τά περί
χωρα. Γ ιά νά γλυτώσουνε λοιπόν μια καί καλή οί χωρικοί μετοικήσανε, κα
τά τήν παράδοση, στή σημερινή θέση τής Τσεντώς πού είτανε τότε. δασωμέ
νη. Κς επειδή ό ένας έδινε είδηση στον άλλονα μέ τό κουδούνι, γ ιά νά λάβουν
προφυλαχτικά μέτρα, όταν στήν ακρογιαλιά έβγαιναν .κουρσάροι, τ ο .. και- ,.
νούργιο τό χωριό: ονομάσθηκε Τσάντα, τάχα άπό τό τσάν τσάν, δηλ. άπό τόν\
ήχο ενός μεγάλου κουδουνιού, πού μεταχειρίζουνταν προς τούτο.— Σχετικώς
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ή μητέρα- μου ή Ευρωπία, π-αύ είναι σήμερα So χρσνώ,. ,-μας ελεγε γιά ένα
γειτονικά ,μάς σπίτη της Ό ράνης χήρας Πάντσου, που ξεχώριζε άπό τα:
τρΐγυρίΛ'ά τού με τους άφέγγύτε-ς στή στέγη Υ,άΙ. τά
τ.ά χοντρά,, ότι, κα
θώς άκουγε άτεσ τον πατέρα της τόν πα&ζα - Φωτάκη.τόν Κερμενιώτη, ή ξυ
λεία πού χρησιμοποιήθηκε γιά το κτίσιμό· «ταυ είχε κοπή έκεί έπί -τόπου,, από
τά δέντρά του δάσους. Είναι περίεργο οτι: όμοια παράδοση .-σώζουνταν καί στή
2ωζαύπολη.
"Ονομα, —Τήν' Τσεντώ έλεγαν Τ # ά ν t α. οί Τούρκοι. -.Μάλιστα: ή πα
λιά 'σφραγίδα του χωρίου, υιού κρατούσε ό μσυχτάρης Εγραφε Τσέντη. Με-:
ρικοί δάσκαλοι τών σχολείων τής'Τσεντώς είχαν Επιχειρήσει σε περασμένα χρό
νια νά τήν μετονομάσουν Αμπελάκια, γιά νά τήνγφάναινουν. '“Αλλά τό; όνο
μα Εκείνο έμεινε γραμμένο μοναχά: σε μερικά-χαρτύά.: Τ«λευτά£α: νΐ ή Έλ,·. δι
οίκηση: είχε; συστήσει. ’Επιτροπή, που άΐάαξε: τά γεωγραφικά ονόματα τής. Α.
Θράκης: καί μάζύ: μέ; άλλα ονόμασε καί τήν Τ-σεντώ Σώκκοη. ,φτο- τό Βυζαντινό
φρούριομΣάτκκομ πού υπήρχε. Ικεί κάπου ,π α ρ έεη ά ^' 3Α£Χ&.οϊ. Σάχκόί' Εκείνοι
δεν ξ αίρουμε, άν είχαν καμμιά σχέση μέ .τήν Τσεντω κώ έξαλλου' δεν είναι ορθό
ν’ -αλλάζουν- τά γεωγραφικά δνόματά, άν δεν ύπάρχιι εξαιρετικός λόγος, ού
τε ωφελεί σε τίποτε. Είναι αλήθεια ότι κ- οί άρχα%'ι μβόγστωί μας ό&λαζαγ
τα κύρια ονόματα τών λαών τή ς ’Ανατολής, :καί σύμφωνα, με. -τήν κάλαίσθη-.
αία τους: τήν φωνήτακή ονόμαζαν τόν Κρυράσχ. Ε ί ρ α τόν ,Αίακάοτ^ρα Μυκερϊνο κτλ. ’Αλλά; μέ: τις; παράμόρφφ.σέις αυτές δ η μ μ ^ γ ή ά α ν δυσκολίες στους
Άσιανολργους στή μελέτη τή ς ιστορίας τών λαών Εκείνων*· 'Ό π ω ς κ ά ί «ν:
είναι, μέ τήν εκκένωσή τής A. Β. ή αξιόλογη εκείνη κωμόπόλη τή ς Τσειτω ς
διαλύθηκε, οί .κάτοικοί της διασκορπίσθηκαν σε διάφορα μέρη τής Μακεδονίας
κ αί ή; ονομασία της δεν πρόκειται V άπασχολήση ξάνά καμμιά Επιτροπή αργό
μισθων φιλολόγων.
Tpjto'6'ε α Ια .— 'Η Τ-σεντώ είτανέ κτισμένη: επάνω σε μ ια τοποθεσία ανώμα
λη -.αλλά υψηλή καί όμορφη. Είτανε σέ ύψος 300 περ. μ. επάνω άπό τήν έπιφάνέια τ ή ς :θάλασσας. Είχε δεξιά της;σέ απόσταση μι ας ώ ρας τήν Προπον
τίδα αντίκρυ της: -προς: Α, τή 2τμυ8ρία σέ απόσταση '% % ωρών καί αρι
στερά της: πρός. Β . τά τελευταία δαφσμένα ύφώματα, πού κατέβαιναν άπό
τής Στρ.άντζας τά: βουνά. Τ ά σπίτια της αμφιθεατρικά κτισμένα είχαν- τά
περισσότερα τό πρόσωπό τους προς. τήν Α. τού ήλιου καί έβλεπαν τή Χήλμβρία.
Μιά εικόνα όμως τής Τσεντώς δημοσιευμένη στα «Θρακικά Τ. 12 σελ. 328» εί
ναι παρμένη άπό τή. νοτιά, άπό τό μέρος τού δρόμου πρός τήν Άρσοΰ καίείκονιζει τό χωριό en p ro fil άπό τό πλάγι.
^ράμοτ.— Α πό τήνΤ σεντώ ξεκινούσαν 4 κύριοι δρόμοι. Ό σημαντικώτερος άπό τό ανατολικό άκρο άνώτεσα άπό τ ’ φ π ε λ ια καί κατάληγε στή 2ηληβρία, *0: δρόμος αυτός περνώντας αντίθετα άπό τό βόρειο πλευρό: τού χωριού
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Εφθανε στο .δυτικό άκρο και συνεχίζουνταν προς τό Κερμένι καί τήν Τσόρλου.
Ά π ό to νότιο ακρο άρχιζε επίσης ανάμεσα άπό τ’ αμπέλια 6 δρόμος προς την
Άρ.σού, που Εξακολουθώντας μέσα στο χόριό τό διέσχιζε σέ 2 μεγάλα τμήματα,
χώριζε τόν Έ πανω άπό τόν Κάτω Μαχαλά, καί Εβγαινε άπό τήν άλλη πλευρά
στο βόρειο άκ,ρο, απ’ όπου συνεχίζουνταν προς τό Κιοστεμίρι και τό Σινεκλί.
Ν εβ ά , έξοχές. — Ή Τσεντώ δεν είχε άφθονο πόσιμο νερό. Μέσα στο
χωριό υπήρχανε μονάχα 7 βρύσες, πού Ετρεχαν διαρκώς* τού Νέσου, ο Κήρτσεσμές, δ Παμτσοσμές, τό Χαβούζι, οί 2 Τισεσμέ'δες καί τό Τ-σβαμουίδι, '%
πήρχανε όμως κλ Ιξω άπό τό χωριό στήν εξοχή 7 βρύσες* τό Κιούγκι·, δ Ά η γιάννης, 6 Άηθανάσης, δ Χασάντσεσμές, ή Νμρεμούλα, τού Βουτσά καί ή
Κερασιά. Έ κτος άπό τις δημόσιες βρύσες πολλά σπίτια είχανε τά πηγάδια
τους, τό νερό τους όμως δέν είτανε κατάλληλο προς πόση. Τέτιο είτανε και
τό νερό τού Χαβουζιου, πού ευπρέπιζε τή μικρή πλατεία τού χωριού μέ τή
δεξαμενή του, πού τήν τριγύριζαν όμορφες λεύκες. Ή δεξαμενή καί ή βρύ
ση τού Χαβουζιου έγιναν μέ κοινά έξοδα κατά τό τέλος τού 19ου αιώνα. Τά
μάρμαρα, πού χρησιμοποιήθηκαν στις πλευρές τής δεξαμενής τά είχανε φέ
ρει άπό τήν Άρσοΰ, .καί είτανε προφανώς πλευρές σαρκοφάγων τής μακεδονι
κής εποχής, διότι στο μέσο ενός από αυτά τά μάρμαρα επάνω σέ τεχνητή
προεξοχή άναγινώσκουνταν ευδιάκριτα .μια επιτύμβια επιγραφή, πού Ελεγε
τά εξής, αν δεν μέ άπατα ή μνήμη: «Α ντιόπη Έρμόγενη τοϋ Έρμογένσυς
βουλευτοΰ θιχγατρί ζησάση Ετη είκοσι δύο Αντίλογος μνήμης χάριν». ’Ίσ ω ς
κάμ,νω κανένα λάθος. Π ά ντω ς τό σωστό τό κείμενο τό διατηρεί εξάπαντος
δ Σεβπ Έλευθερουπόλεως κ., Σωφρόνιος, πού δημοσίευσε σχετικώς σ’ ενα η
μερολόγιο.
Μέσα στο.: χωριό διακρίνουνταν, οί έξης τοποθεσίες* τό Τσαρσί, τό Χαβούζ, το’ Εκκλησίας, τ* Αλώνι, του Μποτζίρ, ή Κουιπριά, τά Χάνια, οί Μύ
λοι, τό Μαχαλί, οί 2 Τσεσμέδες.
0 1 κυριώτερες εξοχικές θέσεις γύρω άπό τό χωριό είτανε ό Ντουρμπές, οί Καρυδιές τό Κιούγκι, τό ΙΧρωτογόνατο, δ Ά ήγιάννης, δ Ά η θανάσης, ο Χασάντσεσμές, ή Ν τρεμούλα, τό Τσακάλ - ντερεσί, δ Άηνικόλας καί
κάπως μακρύτερα τό Κ αραγάτς καί δ Ά η γιώ ρ γη ς ο Κηρήσιος. Ά π ’ αυτές
δ Άηθανάσης, τό Κιούγκι, ό Ά η γιώ ργη ς καί τό Κ αραγάτς ξεχώριζαν- μέ τά
δέντρα καί τή θέση τους, καί θά κάμουμε λόγο αργότερα. ’Άλλες τοποθεσίες
ολόγυρα στο χωριό είτανε* τό Κοκκινόχωμα, τό Αούγελα, τό Σέρμπαμπαϊρ,
τό Τσακαλντερεσή τά Ρέματα, τού Βασίλη καί Γκιύλα, τά Μπουνάρια, τό
Κατρακύλι, τά Νταμάρια, ή Τσουρτσουρίκα, τό Σ αρίγιαρ, τό Καρικάγιου,
τό Τσακηλίκι.
Συνοικίες* ■
— Ή ’ Τσεντώ με τόν δρόμο πού προ αναφέραμε διαιρούντανε σέ δυο μεγάλα καί άνισα τμήματα* τον Επάνω Μαχαλά καί τόν Κάτω Μα-
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χαλά. Ό ’Επάνω Μαχαλάς περιελάμβάνε τόν καθαυτό Π ά μ - Μαχαλά παρα·^
πάνω άπό τό Χαβούζι, καί o a’ αύτό εώς τήν Εκκλησία τήν μεσαία συνοικία.
Έ ξ άλλου τό Νότιο, άκρα τού Κάτω Μαχαλά: ξεχώριζε ανάμεσα σέ δυο χαρά
δρες μια μικρή κ α ί απομονωμένη συνοικία, τό Μαχάλί. Σντή Μεσαία 2"ανοικία
βυίσκου.νταν ή 'Εκκλησία, to Χχολείο καί το Τσαρσί, κάύώς λέήύυνταν εκεί ή
κεντρική 'θέση, που εΐταν σνγκεκρι,μένα περισσότερα καταστήματα καί κα
φενεία, καί βρίσκουυταν τό Χαβουζί. 'Τψηλότερα στις άνηφ>οριές δ ’Επάνω
Μαχαλάς·, είχε τις κατοικίες τών εύπορο^τέρωγ κατοίκων. Κ ’ επειδή απ’ αυ
τούς έκλέγουνταν οί περισσότεροι άπό τους τσορμπατζήδες, πού διηάδύναν
τά κοινά, ο Κ. Μαχαλάς, πού κατοικόύνταν τό περισσότερο άπο μικρογεαίργούς καί εργάτες τσιφλικιών δεν έλάμβανε ανάλογο μέρος στή διοίκηση τών
κοινών καί είχε τήν Ιδέα ότι μέ: τά χωριάνικά χρήματα ύκραπείκωνταν συνή
θως οί ανάγκες τού ’Επ. Μαχαλά. Κάποιο παράπονο παλιό κρατούσε γι· αυ
τά, αί τού ένός μαχαλά εί.ρωνεύοιη'ταν μέ σκοκπηκούς χαρακτηρισμούς τούς
κατοίκους; του άλλου μαχαλά, υπήρχε τέλος μια. μικρογραφία τής διαμάχης
πατρικίων καί πληβείων, μάλιστα -κάποτε: παιδιά τών δυο συνοικιών χωρισμέ
να σέ δυο παρατάξεις αντίθετες έκαμαν πετροπόλεμο άπό δυο άντίκρυνά ΰινώματα. Σ ’ ενα σημείο τής: βορεινής πλευράς τού χωριού μια μικρή συν.οι*
κία αποτελούσε άνοοθογραφιά σ’ εκείνη τήν κωμόπολη, διότι κατοικουντανε
άπό κατώτερα στοιχεία, πού ξεχώριζαν μέσα στον εργατικό καί φιλήσυχο
πλητθυσμό τή ς Τισεντώς. Τέλος στό Β.Α. άκρη τής Τσεντώς υπήρχαν 3 άνεμό-:
μύλοι,,ό Π ά μ ς, δ Μεστινός καί ο Κ άτςν πού Ιμοιαξαν σαν νά φρουρούσαν τό
χωριό, ώς σκοποί, μυθ-ικοί καί πελώριοι. Είτανε συνηθισμένο ν α εχουνε; στήν
είσοδό τούς μύλους άτά χωριά. Εϊχε τό Κερμένι στήν περιφέρεια: μας, τό
Φανάρι, οί Ν τελλιώνες, ή Σηλυβριά; σί Πλιβάτες, ή Καλλικράτεια καί «λ-,
λ α χώρια, κι άπό; τότε τό μάτι μου ζητδ; νοσταλγικά νά δή κανένα μύλο. όταν
μπαίνω σέ χωριό.
* Γ ε ιτ ο ν ιά .— ■ Π ρ ο ς τά δυτικά τής Τσεντώς κείθε άπό τά δασωμένα υ
ψώματα τού Καράκιογιου σέ απόσταση. J περ> όόρας, βρίσκονταν ενα μεγαλούτσικο χωριό τής επαρχίας Τσυρλους, τό Κερμένι, πού δεν φαίνουνταν ό
μως καθόλου άπό μάς. Π ρ ο ς Ν . είπαν τό Μπαλαμπανλή καί στήν παραλία τό
Π απασλή, δυο μεγάλα καί ωραία τσιφλίκια μέ εύφορες" εκτάσεις, πού ανή
κανε στους .κληρονόμους τού Νταμάτ Μαχμούτ Π ασά. ΪΙλ ά γ ι στον δρόμο
προς τή Σηλυβρία είτανε μ ια ώρα κείθε τό βακουφικό τσιφλίκι Μεγ. Τσελτίκι
μέ ισόβιο μουτεβελή τόν Εουλετμάν Ντενίέ, καί έπειτα άπό 1 ώρα δρόμο τό
Μπουζχώρη, πού τό καλλιεργούσε δεκάδες χρόνια: μέ τό νοίκι δ μακαρίτης
Μιχαλάκης Μπόσκαγλους, ’Αριστερά τής Τσεντώς βοίσκουνταν βορειοανατολι- ;
κά της τό Μικρό τό Τσελτίκι επίσης βακουφικό, καί λί,γο παραπέρα τό Κιστεμίρ,. πού είταν δυο τρεις: αιώνες άρχή.τερα σπουδαία κωμόπολη κατά τήν περι
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γραφή τού Έ βλιγια (Θ! 29 - 3 1 ), αλλά στις ημέρες μας' είτανε Ιδιόκτητο άγρόκτημα του Κ ) τη Θ. Τξούνη, πού το καλλιεργούσε μέ κολλήγους. Ε πίσ η ς Α. της
Τσεντώς Υπήρχε ,μια .κώμη ή Καλαβρή. πού. είχε πολλούς λαχανοκόμους, διότι
περνούσε όμορφο αυλάκι άπό ,μέοα της. Ή Καλαβρή είχε καί μεγαλούτσικη
σχετικώς. ’Εκκλησία, αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση!του Χριστού, πού τήν έλε
γαν 'Αγιασωτήρω.,μέ άγιασμα μέσα. στήν Εκκλησία βαθύ. ’Εκεί έκκλησιάξουνταν όί χριστιανοί τών γειτονικών άγροτίκων συνοικισμών:, καί κάθε χρόνο στις
6 Αύγουστου γίνουνταν .πανηγύρι σημαντικό δπου πήγαινε πολύς κό
σμος άπό τά περίχωρα, προπάντων από τήν Τσεντώ καί τό. Φα
νάρι, κ α ί μετά τήν ακολουθία δ ιασκορπίζουνταν μέσα. στούς λάχανρκήπους καί πλάγι στ’ αυλάκι. Έ κ εΐ κάθε οικογένεια κατο4άμβάνε' τόν
παχύ ήσκιο ενός. δέντρου, κατέβαζε, άπό τό βωδάμαξο τίς 'ψάθες:
Ιστρωνβ χράμια τοποθετούσε, μαλακούς ίσιλτόδες γεμάτους γομίδια
κι’ (ήιέσως: εβαξε στή φωτιά φρεσκοκομμένες μελιτζάνες με μπόλικο
λάδι, καί πριν νά γίνη μεσημέρι, έτρωγαν άψραπα ψωμί σπιτικό,
κρλιοσαλάτα καί καρπούζια μέ μπρούσκο κρασί, πού τό κρυώσατε, μέσα στ’ ,
αυλάκι, κ ’ έτσι καλοπερνοϋσαν εως το απόγευμα, οπότε ξεκινούσε δ καθένας
γιά τό χωριό του. Ο ι Ί ’σεντιανρί πού πήγαιναν στό Καλαβρινό τό πανηγύρι
στάθμευαν κατά τό γυρισμό στό Κάραγατς σ1 ενα πελώριο δέντρο, πλάγι στό
δοόαο, καί. διασκέδαζαν κάτω: απ' τόν ήσκιο του. Κ αί προς τό βράδυ όταν
έμπαιναν στό χωριό έβγαιναν πολλοί στής Καλαβρής τόν δρόμο·, γιά νά προϋ
παντήσουν τούς παναγυρτξήδες, καί στολίζουνταν ό δρόμος, και τά χαντάκια
τώ ν άμπελιών άπό πολλές παρέες φαιδρές. Κείθε άπό τήν Καλαβρή βρίσκουνταν τό Κιουτσούκ - Σεϊμέν, ανάμεσα σε κατάφυτη περιοχή, μια ώρα πάραπάνώ ψαίνουνταν οι άγερόμυλρι τού Φαγαριοϋ, καί αριστερότερα στό τέρμα
τού όοίζοντα άσπριζε το Καυρφαλί κοντά στο Σινεκλί, πού είχε τόν ·σιθ. στα
θμό τής γραμμής Κων)πολεως, - Άδρ).πόλεως, τόν γειτονικότερο άπό: όλους
.πρρς τήν Τσεντώ.
Μ λ ι μ ά , υ γ ε ί α , ά ρ ρ ώ β τε& ες5 μ .» ρ .ε ς 5 γ ε α τ ρ ο ί, έ|λπ εερ & κ ές
θ ε ρ α π ε ί ε ς , έ π ε ζ ο ο ρ τ ίε ς . " έ δ α φ ο ς , π p o t ό ν τ α Κ λ ί μ α t χ ά ρ ε ς κ λ π . — Ή θερμοκρασία τής Τσεντώς είτανε: μέτρια
καλοκαίρι καί χειμώνα,, καί τό κλίμα: της είταν εξ.αιρετικώς υγιεινό. 01 γνώ
σεις τους γιά. τήν υγιεινή είταν ανάλογες. 'Τίξανραν νά προφυλαχτούν άπό
τό κρύο μέ. περισσότερα ρούχα, ξεχώριζαν τά βαρύα φαγιά, πετούσ^νε τά
ξυνισμένα, θεγ κάθουνταν Ιδρφμένοι στον αγέρα. Γ ιά τούτα οί κάτοικοι, άν
καί δεν διατρέφουνταν πολύ γερά, δεν πολυαρρωστούσανν καί όταν άρρωστούλ
σαν,, πε-ρίμενάν πρώτα νά περάσουν μερικές ήμερες- γιά νά γιάνουν,. κάανον-
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τας του σπιτιού τά γιατρικά. Μέ το παραμικρό δεν πρσσκαλούσανε γιατρό.
!AlT0tEuvtmireav πρώ τα στις: πρακτικές γιάτραινές, πού είτανε συνάμα γήτευτρες και ιδίως στις μαμές, που θεωρούνταν ετδικώτ&ρες έξαιτίας του κυρίου
των Επαγγέλματος.
Θ ε ρ α π ε ίε ς . ·— Τά παιδιά δταν έπεφτε ή σταφυλή τους τά. πατούσαν
Ιδιαίτερες γιατραινες. που σήκωναν τον άμυγδαλίτη τών παιδιών μέ τα δά
χτυλό τους, όπως ή γρ ιά ή Μαμελετζού. που εργάσθηκε 9}' αυτήν τήν επιστή
μη πολλά χρόνια, καί σώζεται εως τώρα τ σνο-μά της. Ο ί θεραπευτικές γνώ
σεις είταν πρωτόγονες, αλλά αρκετές... Α ίφνης οΐαγ εκοφτε κάνεις τδ χέρι
τους τόν έβαζαν κομμένο καπνό, γιά νά σταματήσουν τό αίμα. 'Ό τ α ν 'έκαιγε
κανείς κανένα μέρος τού κορμιού του, δρόσιζάν εκείνο τό μέρος μέ κρασί,
Τόν δαομένο τόν ντυλιγαν μέσα σφ προβιές ζώων, πού σφάζουνταν μόλις, ’Ε
κείνον που τρόμαζε άπό φόβο τόν πήγαιναν στο. Φανάρι, όπου τόν κρεμούσαν
άπό ιό ταβάνι ανάποδα μέ τό κεφάλι πρός τά κάτω καί τόν κάπνιζαν καίγον
τας δενζαφωτί. 'Εάν κανένας κρύωνε καί: ποθούσαν τά κομμάτια του, τόν
ξάπλωναν προύμυτα καί; κάπιος πατώντας με τά πόδια στή ράχη του επάνω
τόν εκαμνε μασάζ.
Ν χ α Χ ά χ ι. —- 'Ανάμεσα πάθαιναν άνθρακα άπό κρέας αρρώστου ζώου
το καλοκαίρι. Αυτό δά δεν μπορούσανε νά τό γιατρέψουν οί διπλωματούχοι
γιατροί, άλλα τό έκαιγαν μέ πυρακτωμένα καρφιά μερικοί πρακτικοί, καί
προπάντων ο Σπρατής ο Ι ϊ απάζογλόυς, που τοΰ πήγαιναν αμέσως στή Σηλυβρία τους, νταλακωμένους. Κ ’ εκείνος άμα εκαμνε τή διάγνωση: ότι είταν
* πράγματι νταλάκι,. έβαζε τά καρφιά του στή φωτιά, κ’ έκαιγε τδ μαυρισμένο; μέρος .εως δτου έφθανε στο γερό τό κρέας, οπότε ένοιωθε πόνο ό άρρω
στος, καί φαίνονταν; ατι είχε πια γλυτώσει τή ζωή του, 'Έ τσι ο Παπάζογλους
εσώσε. από βέβαιο θάνατο πολλούς, που τόν οχωρνοΰνε εως τώρα,.

'Ό τ α ν κανένας κρύωνε καί συναχώνουνταν, τό β α σ ικ ό καί πρώτο σπιτι
κό γιατρικό είτανε νά άναπνεύση ό συναχωμένος καπνό Από ζάχαρη, πού τήν
έρριχναν γ ι' αητόν τόν σκοπό στή φωτιά.— 'Ό τ α ν κανένας: είχε ευκοίλια,
τόν έβραζαν ριζόσουπα, καί έστιβαν μέσα λεμόνι.-— Τ ά μικρά τα χαράξανε;
μέ τό ξουράφι τή ράχη, καί τά έπαιρναν τό κάκό το αίμα.— "Οταν κανένας
είχε κάπου πληγή, τόν έδεναν, επάνω της φύλλα ώρισμένου φυτού.
Κάθε πληγή είχε τήν αλοιφή της. Κάθε σπυρί τό γιατρικό του.. Π ώ ς γιά
τρευαν στήν Τσεντώ κάθε σωματική πάθηση οι γυναίκες εκθέτει λεπτομε
ρώς ή Γ .; Έλ. Σ , Σ . στ ή μελ έτη της «ΙΧώς γιάτρευαν στή Θράκη» 'Η '
370 - 383 - Θ ' 1 9 7 - 275) Ενδημική, αρρώστια δεν είχε καμμιά. Ο ί θέρ
μες ήρχουνταν άπό τήν Καλαβοή κι’ απ' άλλου. 'Η ψυμαπίωίση είχε ελάχιστα
θύματα, κ εκείνα διότι δεν ήξαιραν νά εφαρμόσουν κατάλληλη θεραπεία μέ
υπερσιτισμό. Σ ' αυτό τό σημείο χώλαινε άκάμη κ’ ή επιστήμη. "Εως τελευταία
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λ.χ. μ ια άγαπητή φναατική πού μπορούσε νά σωθή μέ τήν ορθή δίαιτα Εκαμνε κατά παραγγελία των Ιατρών της ήλιοθεραπεία τό καλοκαίρι, ενώ σήμε
ρα θά τήν έστελναν σέ χώρα ύψηλή, για νά γυρνά μέσα ατά χιόνια,-— Πολλά
μικρά παιδιά είχανε τό λεγόμενο ετιο ή αμπέλι ή κέλλα στό κεφάλι τους, που
γέμιζε -σπυριά, και τά γιάτρευαν μέ καθημερινό λούσιμο, τά σκεπούσανε μέ
λαχανόφυλλα, καί τά έβαζαν ειδικές αλοιφές. Τό ετιο έξαλείφουνταν μέ τόν και
ρό, καί γιά σημάδι άψινε μερικά άτριχα μέρη πού διακρίνουνταν στο κεφάλι
τών παιδιών καί στην κατόπι τους ζωη.
Χ ά ρ ε ς, — Γ ιά ώρισμένες παθήσεις κατέφευγαν στις χάρες. Στον Ά γ ιώργη τόν Ά ρ ά π ή της Άρπουλούσοτνε τ’ αρρωστιάρικα παιδιά.— ·: Στον Ά ή γιάννη τού Κουλτουρμουσιοΰ πήγαιναν δσοι ύπόφεραν θεματικά καί παραχώ
νουν τα ν.
Γ ιατροί. — Είπαμε ατι τον γιατρό τόν φώναζαν, μόνον δταν ή εμπει
ρική θεραπεία άποτύχαινε, καί 6 άρρωστος άρχιζε νά βαραίνη. Γ ιά τούτο άν
καί τό χωριό είχε 4 %ιλ. οικογένειες, κανένας άπό τούς γιατρούς που ήλθαν
Ικεΐ δέν Ικανοποιήθηκε, γιά νά κατοίκηση μονίμως. Τελευταίος άπό όλους εΐγβ έγκατασταθή ό Γ. Μ,αγκανένης, καί παντρεύθηκε μάλιστα εκεί, αλλά δεν
μπόρεσε νά ζήση μόνον άπό τήν εξάσκηση της ιατρικής, διότι καθώς συνήθι
ζε να λέγη «οι Τσεντιανοί σιδεοο.κε φάλιασαν καί δεν άρρωστοΰσαν». "Οταν έ
βλεπαν τά σκούρα, έφερναν γιατρό: άπό τή Σηλυβρία καί κάποτε; κάποτε καί
άπό τήν Τσορλου. ’Α π ’ εκεί φυσικά αγόραζαν καί τά γιατρικά, διότι στήν
Τσεντώ δεν είχε φαρμακείο.
Έ π ι ζ ω ο τ ίε ς . — Τ ά ζώα πού άρρωστούσαν τά γιάτρευαν οί κύριοί τους, *■ν
καί σέ: κάπως δυσκολώτερες περιπτώσεις χρησιμοποιο ύσαν ώς κτηνιάτρους
τών μεγάλων ζώων τούς ναλμπάντηδες. Εννοείται ότι. έπιβάλλουνταν Ιδιαίτερη
θεραπεία άναλόγως τήν αρρώστια. "Οταν λ.χ. εύρισκε τά μεγάλα ζώα ή αρ
ρώστια πού τήν έλεγαν καράγιανκί, Εσβυνάν σέ -(ορισμένη μέρα τις φωτιές σ’
όλη τήν περιφέρεια, πού είχε άρρωστα ζώα, καί άναβαν φωτιά μονάχα σ’ Ενα
μέρος τρίβοντας δυο. ξύλα άπό φουντούκια. Ε πάνω από τή φωτιά έστηναν
δυο ξύλα γυριστά, καί περνούσαν άπό κάτω τους τά άρρωστα ζώα, καί γιατρεύουνταν.
"Εδαφος, π ρ ο ϊό ν τ α .— Ή αγροτική περιοχή τής Τσεντώς καλύπτουνταν
άπό μαύρο Λιπαρό ή κόκκινο χώμα, καί είτανε γόνιμη. ’Έ βγαζε κυρίως σταφύλια γλυκά, όλων τών ειδών τά δημητριακά, καί σέ μικρότερες ποσότητες
άσπρια, λαχανικά καί καπνά,, μετάξι, λινάρι καί μέλι. Ε π ίσ ης άπό τά: γίδια,
τ ’ άγελάδια καί τά πρόβατα, πού Εβοσκαν μέσα στή βοσκή τής Τσεντώς έπαιρναν γάλα, κ’ εκαμναν τυρί, μυζήθρα, κατίκι, γιαγούρτι καί βούτυρο.— ’Από
τά πουλερικά διατηρούσαν τό περισσότερο όρνιθες γ ιά τό τρυφερό τους κρέ- ας καί τ ’ αυγά τους. ’Από τό κρέας 'τών προβάτων καί τών μεγαλύτερων ζώ-
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ο»ν εκαμναν κάβου ρμάδες, παστρουμάδες καί σουτζούκια.^— ‘Έ τρεφαν και
γουρούνια αρκετά γιά νάχουνε ,κρέας -θρεφτικό και λαρδί τόν χειμώνα. "Ολα
όμως αυτά προσ>ρίζουνταν γιά τήν τοπική κατανάλωση. Μονάχα εξαγωγή σταςή$ιών: εκαμνε ή Τσέντώ και γ ι’ αυτά θά γίνη λόγος: αρκετός παρακάτου. 'Α 
πό τά δασικά προϊόντα, ή Τσεντώ είχε μονάχα ξύλα λιγοστά, καί τά κάρβουνα
τ’ αγόραζαν από Στραντζαλιώτες ή Κακανάδες καρβουνάδες, πού τά έφερ
ναν στό χωριό μας και τ’ ανταλλάζανε μέ σιτάρι ή άλλο· παρόμοιο.
Φροϋτα τ7] ζ Τ α 6ντως.~~' Ή Τσεντώ εστελνε πολλά σταφύλια στήν Π ό 
λη και κεράσια στά πέρα χωριά. Τά λοιπά όπωρικά ξοδεύουνταν μέσα στο χωΓ
ριό. Μέ τά δερίτκοκκα, τά κολοκύθια καί τά κυδώνια. εκάμναν όλόγλυκα ρετσέ
λια. Τ ά καρύδια και τά αμύγδαλα τά μεταχειρίζονταν στά γλίΓκύσματά.

’ Α α χοΧ ίες τών κ ι τ ο ί κ ω ν Τ ώ ν άντρων.,
ε λ ο υργ ία,, ϋ τ τ } νο τ ρ ο φία.. ϋ ε χ χ γ ί,α λ ί*
κ&α. Ι& υρίως γ ε ω ρ γ ο ί. "/XXXx έτ:α,γγέλμ*ατα.- Έ α ? ;ό ρ δ ο ν ,
νομιίαμ-ατα. ’^ α ^ ο λ ίεα τών γοναεκών.
Τ ω ν ά ν τρ ω ν . —0 1 άυρνώτερες &τάγγελ:μάτικές ασχολίες τώ ν κατοίκων
τής Τσεντώς είταν ή αμπελουργία μέ τήν κτηνοτροφία και σέ μικρότερο βαθμό
ή κυρίως γεωργία* Τ Ι αγροτική περιοχή τής Τσεντώς1έιτανε στενή, καί δεν
μπορούσε νά άναπτυχ-Οή ή γεωργία περισσότερο. Διότι τις μεγάλες καί εύφορες
Εκτάσεις τή ς γης ολόγυρα τίς κατείχαν οί. μπέηδες^ αί, Ιδιοκτήτες τών μεγάλων
γειτονικών τσιφλικιώνΥ, πού αρχιζάν μόλις 20 λ . τής ώρας άπό τό τελευταίο
σπίτι τού χωριού.
’Α μ π ε λ ο υ ρ γ ί α . — Αναγκασμένοι ή πε ο t(ορισμένοι άπό τή στενότητα τής
γης οί Τσεντιανοί σέ μικρή περιοχή είχαν άπιδοθή ενωρίς στήν καλλιέργεια
τής αμπέλου,., πού εχει μεγαλύτερη απόδοση σε περιωσισμένα χώρο. γέμισαν
από άμπέλια τό μεγαλύτερο μέρος τής περιοχής, πού είχε μείνει στήν Τ σ εν-"
τώ, κ α ί από τήν έποχή πού Ιγινε ή εκκένωση της Α. Θράκης κατώρθωσαν γά έ
χουν: περί τ ά 5 έκατ. κλήματα. "Ολοι σχεδόν είχαν άμπέλια εκεί, ενα άμπελάκι τουλάχιστο είχε καί ό πιο φτωχός, κά όταν ή χρονιά ευδοκιμούσε ώς
προς τά σταφύλια, είτανε ευτυχισμένη γιά τό χωριό. ’Απεναντίας όταν τά
σταφύλια δέν γίνουνταν, ιό χωριό ολόκληρο κακοπερ νού,σε, καί μέ δυσκολία
βολέβουνταν ώς τήν επόμενη έσοδία.. "Οταν επικρατούσε ξηρασία γίνουνταν
ύπ·αί.θ·ρια δέηση γιά νά βρέξη μέ τήν περιφορά εικόνων μέσα στά αμπέλια
(έβγαζαν τά σύχνα), καί τά παιδιά τραγουδούσανε στούς δρόμους. «Βρέξε,
βρέξε, Κύριε νά γένε τά σταφύλια» Μολονότι όμως είτανε σταφυλοχώρι ή
Τσεντώ συνέβαινε καί τό εξής, περίεργο εκεί.. Ε πειδή ό καθένας ετραγε άπό τ’
αμπέλι του δέν πουλιούνιανε λιανικώς σταφύλια,, κι· δ ξένος πού βρίσκουν-
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ταν τήν εποχή τής συγκομιδής στήν Τσεντώ δεν εΰρισκε σταφύλια ν’ άγοράση. ’Εννοείται όμως δτι αν εΐ,χε κανένα φίλο, θά τόν πήγαινε στ’ αμπέλι, του,
μπορούσε μάλιστα νά μπή σέ οίοδήποτε αμπέλι αν δεν γνώριζε κανένα καί
νά ψάγη δσα ήθελε, χωρίς νά έχη τα δικαίωμα νά πάρη καί μαζί του, πού
τ’ απαγόρευε τό τοπικό έθιμο.
Τ ’ αμπέλια τής Τσεντώς άρχιζαν αμέσως μετά τά τελευταία σπίτια.
Είτανε άφρα,χτα, εξόν άπό εκείνα πού βρίσκουν,ταν στήν άκρη τού χωριού.
"Όσα κατέληγαν σέ περαστικό δρόμο ξεχώριζαν μέ χαμηλό χαντάκι, μεταξύ
τους τά χώριζαν στενά δρομάκια, πού όνομάζουνταν σαγίΐτες, καί φυλάγουνταν, άπό ιδιαίτερους φύλακες τούς μπεξήδες, πού γυρίζανε μέ δίκανο στον
ώμο καί σιλαχλήκι, δηλ. οπλοθήκη δερμάτινη στή μέση πάνιο άπό τό ζουνάρι, είχανε πλάγι στις καλύβες τους αψηλές σκοπιές άπό κλαδιά δέντρων, τά
τσαρδάκια, κι’ άπ’ εκεί φώναζαν άγρια, οσάκις έβλεπαν μέσα στ’ άμπέλια
καμμιά ύποπτη κίνηση. ’Ή καί χωρίς νά βλέπουν κάτι φώναζαν συνήθως γιά
φοβέρα. Διότι καθώς έλεγαν... « Ό φόβος φλάγη τ ’ άμπέλια». Ό άριθμός
τών μπεξήδων διπλασιάζουνταν κατά τούς καλοκαιρινούς μήνες μέ βοηθούς,
τά γιαμάκια. Οι άμπελο φύλακες διορίζουνταν άπό τό μουχτάρη τού χωριού
κώι έπαιρναν φυλαχτικά δικαιώματα άπό τά δοσίματα, πού είσπίράττουνταν άπό
κάθε νοικοκύρη,, άμα τρυγούσε τό αμπέλι του.
Ή άμπελουργία στήν Τσεντώ ευδοκιμούσε, διότι καί τό χώ'μα είταν κα
τάλληλο, καί άσκούντανε μ’ εξαιρετική επιμέλεια. Οί άκούραστοι αμπελουρ
γοί τής Τσεντώς καλλιεργούσαν καί περιποιούντανε τ ’ άμπέλια τους δλες τις
εποχές τού χρόνου. Τό φθινόπωρο μόλις τελείωνε δ τρύγος τά ξελάκιαζαν,
δηλ. έβγαζαν μερικά χώματα γύρω· άπό τή ρίζα κάθε κλήματος καί άνοιγαν
μικρά λακκάκια, γιά νά καλοποτίΐζεται ή ρίζα τού κούρβουλου ταν χειμώνα.
Τόν χειμώνα τά κλάδευαν μέ τόν τσεκμέ, ένα ειδικό οδοντωτό μαχαίρι, καί
μάζευαν τις κληματσίδες καί τις άχρηστες ρίζες τών κλημάτων γιά κάψιμο.
Τήν άνοιξη τά έσκαφταν μέ τό λισγάρι, γιά ν’ άραιώσουν τό χώμα, αργότερα
τά ξεχορτάριαζαν έπανειλημμένως μέ τήν -τσάπα, καί στά τελευταία χρό
νια τά ραντίζανε μέ διάλυση γαλαζόπετρας, θειαφιού καί άλλων καταλλήλων
φαρμάκων, γιά νά τά προφυλάξουν άπό τόν περονόσπορο, τόν μπάλσιρα καί
άλλες άρρώστιες τών άμπελιών.
Ά πό τ ’ άμπέλια τής Τσεντώς έβγαιναν παινεμένα καί διαλεχτά σταφύλια,
ιδίως τά μοναδικά της τά. περιττιανά ή γιαπιντζάκια, πού είχανε κίτρινο χρώ
μα σάν τού φλουριού, ρόγα σκληρή, τραγανιστή μέ ψιλή φλούδα κι’ εξαιρε
τική γλύκα. Κάθε χρόνο πριν ωριμάσουν άκόμη τ ’ αγόραζαν μέ κουτουρά
δα πούληση επάνω στά κλήματα έμποροι ειδικοί, οί σταφυλάδες, καί όταν τόν
Σεπτέμβριο ωρίμαζαν, έφερναν τεχνίτες καί κουφές, τά στοίβιαζαν μαστο
ρικά μέ τήν αράδα καλόσφιγγαν κάθε σειρά σταφύλια μέ καθαρά χαρτιά
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άνάμεσα, τά σκεπούσανε μέ χορτάρι σφιχτοίπλεγμένο και τά 'μεταφέρανε μέ
τά καΐκια στην Π όλη, οπού φημίζουνταν ώς «Τσάντα ούζουμού», και προτιμούντανε πολύ.
’Εξόν άπό τό γένος των περιττιανών, γίινουνταν καί τσαγούσια μέ φου
σκωμένες ρόγες καί ιδιαίτερη μυρωδιά, μαύρα κρασοστάφυλα ή καραλαχανάδες, κόκκινα μοσκέτια καί διάφορα άλλα σταφυλικά είδη μέ ρόγες μικρές
καί στρογγυλές ή μακρουλές καί μεγάλες. Ά πό τά σταφύλια πού δέν τά α
γοράζανε για την Πόλη κατανάλισκαν οι νοικοκυραΐοι στά σπίτια τους, κι’
άπό όσα μαζεύανε στον τρύγο έκαμναν κρασί, κι’ άπό τά τσούπρα έβγαζαν
καλό ρακί, άπό σούμα γνήσιο.
'Αγιασμός.— 'Τπήρχε ‘θρησκευτική συνήθεια νά διαβάζεται στην ’Εκκλη
σία αγιασμός για τ’ αμπέλια δυο φορές τον χρόνο, μια φορά την 1η τού
Φλεβάρη στην γιορτή τ’ 'Αητρύψωνα πού έξαιτίας τ’ όνομά του θεωρείται
σέ πολλά μέρη προστάτης των λαχανοκηπουρών καί άμπελουργών, ώς διά
δοχος κανενός αρχαίου θεού τής έξοχης, καί δεύτερη φορά την Πρωταυγουστιά, διότι άρχιζαν τότε νά ωριμάζουν τά σταφύλια, καί ξαναγίνουνταν ό
αγιασμός, γιά νά εύλογηθούν άπό την Εκκλησία οι πολύτιμοι, καρποί των
άιμπελιών. Εΐτανε λοιπόν φυσικό ότι στις δύο εκείνες εορτές τού άμπελουργικού κόσμου πήγαιναν στην ’Εκκλησία, άιπό κάθε αμπελουργικό σπίτι, γέ
μιζε ό δίσκος τού παππά άπό μαγκήρες, μεγάλα χάλκινα νομίσματα των 5
παράδων, κ’ έπαιρνε ό καθένας στο μπουκάλι ή άλλο δοχείο αγιασμό, τον
πήγαινε στο άμπέλι του καί ράντιζε εδώ καί εκεί μέ τό χέρι τά κλήματα. Μά
φαίνεται τώρα οτι ξαναγυρίζω σ’ εκείνη τή χαρούμενη ζωή. Κ ’ επειδή κάθε
άνάμνηση είναι γλυκέ ιά, γλυκαίνεται ή ψυχή μου αυτήν τή στιγμή, πού θυ
μούμαι ότι στά παιδικά μου χρόνια πήγαινα κ’ εγώ μέ τ’ αδέρφια μου στά
πατρικά μας αμπέλια τον αγιασμό τής Π <ρ ω-ταυ γ ουστιάς, κι’ έβρεχα μέ αυτόν
όσον τό δυνατό περισσότερα κλήματα ψάλλοντας τό «Σώσον κύριε τον λαόν
σου.» καί μαζεύαμε τά πρώτα τσαγούσια, πού μόλις ωρίμαζαν τότε.
Τρύγος. —· Ή εποχή τού τρύγου είχε τή μεγαλύτερη κίνηση τού χω
ριού. Διότι όλοι εΐταν άπησχολημένοι μέ κάπια γεωργική εργασία στήν έξο
χή, ξένοι έμποροι κ’ έργάτες παραβρίσκουνταν εκείνο τό διάστημα στο χω
ριό, γέμιζαν τό βράδυ τά καφενεία, έπιναν οί παρέες, έπαιζαν οί λατέρνες,
κ’ έπαιρνε όψη πανηγυρική ή σιωπηλή αγορά τού χωριού. "Όσα σταφύλια
δέν εΐταν προωρισμένα γιά τήν Πόλη, τά μαζεύανε μέσα στις βούτες, καί τά
κουβαλούσανε στά κρασομάγαζα., όπου τάριχναν ανακατωμένα όπως εΐταν
μέσα στά πολήμια. ’Εκεί τά πατούσε ξυπόλυτος εργάτης μέ τά πόδια, κι’
ερριχνε τό ζουμί μέ τά ξερρογισμένα τσαμπιά μέσα στήν μεγάλη τΐνα, όπου
άφιναν τον μούστο νά βράση, καί κατόπι άπό μερικές ημέρες τον τραβούσαν
μπ’ έκεΐ καί τον φκαίρωναν μέσα στά βαρέλια, όπου συμπληρώνουνταν ή ζύ
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μωση, και γίνουνταν το ποθητό κρασί, πού τόσο αγαπούσε ό εμπνευσμένος
και φιλήδονος ποιητής των ψαλμών, κ ’ έγραψε τό πασίγνωστο καί περίφημο
στίχο δτι «ό οίνος ευφραίνει καριδίαν ανθρώπου» όταν τον πίνουν, εννοείται
με τό ιμέτρο. ’Ανώτερα κρασιά θεωρούνταν άιπό τούς κρασοπατέρες τής Τσεντώς τά μαύρα καί στυφά κρασιά, πού έβγαιναν από τά μαύρα σταφύλια,
εΐταν δμως κάπως πηχτά, καί πίκριζαν λιγάκι στη γεύση.
Π ετιμ έζ ι κ λπ . — Στο διάστημα πού γίνουνταν αυτές οί εργασίες έκ
μέρους των άντρων, οί γυναίκες διάλεγαν καλά σταφύλια, κι’ έβαζαν άπ’
αυτά σταφλαρουμιά, δηλ. σταφυλοτουρσή ατά πιθάρια πιπιτίζοντας καί χαρδάλι στά τσαμπιά. Κ ι’ άλλα τσαμπιά μαζεμένα από δυο τρία μαζί σε μιά ;μι.κρή
κληματσίδα, πού άποτε/ιούσαν τις τσαμπαριές, τά κρεμούσαν αψηλά στο τα
βάνι, γιά νά τά τρώνε τον χειμώνα. Κ ι’ δταν έβραζε ό μούστος, έπαιρναν
άπ’ αυτόν μιαν ποσότητα, τον ξανάβραζαν κι’ έβγαζαν τό γλυκύτατο πετι
μέζι. ’Από τό πετιμέζι πάλι έκαμναν με Ιδιαίτερη επεξεργασία τον μπουλαμά, ανακατώνοντας τσουγένι, καθώς καί μουστοκούλικα, μουσταλευριά, μου
στολαμπάδες καί διάφορα είδη ρετσελιών με κολοκύθια, με κυδώνια, με στα
φύλια με ντομάτες καί άλλα φρούτα ή λαχανικά τής εποχής, πού τά έβρα
ζαν μέ,σα στο πετιμέζι. Τά ρετσέλια τά διατηρούσανε μέϊσα σέ ιδιαίτερα πή
λινα δοχεία, τις κουμάρες, καί τά χρησιμοποιούσανε ώς πρόχειρο προσφάγι
τον χειμώνα, προπάντων τις δυο σαρακοστές, τρώγοντάς τα άναγκαστικώς
μέ τό ψωμί, οπότε γίνουνταν πολύ γλυκά καί πηχτά.
Δένδρα. — Μέσα στ’ αμπέλια τής Τσεντώς εϊταν φυτεμένα καί διάφο
ρα δέντρα λ.χ. αμυγδαλιές, απιδιές, άβυσσινιές,ι άβραμηλιές, άσκαμιές, κε
ρασιές, καρυδιές, κυδωνιές, μηλιές, ξυνομηλιές, ρουμιές, τζιτξιφιές, τζατζαλουιδιές, φουντουκιές, ροδακινιές, συκιές κτλ. Τό τρύγημα κάθε είδους δέν
τρων αποτελούσε αφορμή νά βγαίνουν οί γυναικοπαρέες στ’ αμπέλια. Ή άρχή γίνουνταν από τά κεράσια, πού τά τρυγούσαν ομάδες κοριτσιών. Είναι
όμορφο πράμα ή κερασιά μέ ώριμα κεράσια. Κ ι’ άκόμη' ομορφότερο γίνουν
ταν μέ τά κορίτσια επάνω της. Κ ι’ από τέτιες χαριτωμένες εικόνες ή ζωγρα
φιές γεμίζανε κάθε Μάη τ ’ αμπέλια τής Τσεντώς. ’Από τά περισσότερα φρού
τα οί γυναίκες έκαμναν κάθε εποχή ιδιαίτερο γλυκό γιά κέρασμα.
Τ ’ αμπέλια εϊ,χαν καί άλλη ωφέλεια, πού έδιναν στούς αμπελουργούς
καύσιμη ύλη γιά τον χειμώνα μέ τις κληματσίδες καί τά κουτούκια τους. Κ ’
εξόν άπ’ αυτό πολλοί αμπελουργοί γιά οικονομία γής έσπερναν μέσα στ’ αμ
πέλια τους διάφορα όσπρια, λαχανικά καί όπωρικά. λ.χ. φασούλια, ροβίδια,
κολοκύθια, ντομάτες, καρπούζια, καβούνια κλπ.
Κ τηνοτροφία. — ’Εξίσου κυρία ασχολία τών κατοίκων τής Τσεντώς
είταν ή κτηνοτροφία τών προβάτων. Ή προβατοτροφία ήικμαζε ή ευδοκι
μούσε σέ μεγαλύτερο βαθμό τά παλαιότερα χρόνια, πού είχε άμέτρητα πρό
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βατα ή περιφέρεια Τυρολόης χαί 50 χιλ. πρόβατα άνήκανε στους κτηνοτρόφους τής Τσεντώς, που τά έτρεφαν σέ βοσχές τών γειτονικών χωριών καί
τσιιφλικιών. ’Αργότερα ή προβατοτροφία τής Τσεντώς περιωρίσθηκε σέ 12
χιλ. πρόβατα. Μολαταύτα ή Τσεντώ έμεινε τό πρώτο κιτηνοτραφικό χωριό τής
Α. Θράκης, διότι εΤ,χε τά περισσότερα κεχαγιαλίκια.
Oil Τσεντιανο'ι κτηνοτρόφοι έκμεταλλεύουνταν ποι,κιλοτρόπως τά πρό
βατά τους. ’Έπαιρναν τό γάλα τους, τό κρέας τους, τό δέρμα τους και. τό
μαλλί τους. Κ ι’ άφοΰ πουλούσανε δ,τι τούς περίσσευε γιά νά συντηρηθούν*
χρησιμοποιούσαν τά υπόλοιπα γιά τόν εαυτό τους καί τά σπίτια τους. Ά πό
τό μαλλ'ι Ιδίως έκαμναν σαγιάκι γιά ροΰχα κα'ι άλλα φαντά πανιά γιά σκε
πάσματα. Ά πό τό γάλα έβγαζαν βούτυρο, έκαμναν γιαγούρτι σκέτο, γιαγούρτι στραγγιστό, τυρί, μυζήθρα, κατΐκι κλπ. Ά πό τό κρέας έκαμναν σιζδριμάδες, παστρουμάδες καί σουτζούκια. Καί μέ τί πρόβειες τους έκαμναν
γούνες καί τίς μεταχειρίζουνταν ώς πρωτόγονα χαλιά στό σπίτι γιά νά πα
τούνε ζεστά.
’Εξόν άπό τά πρόβατα, πού διατηρούσαν οι κτηνοτρόφοι έξω άπό τήν
Τσεντώ στις γειτονικές βασκές,
ποιλλοί άπό τούς κατοίκους έτρεφαν α
γελάδες, κι’ άκόμη περισσότεροι είχαν κατσίκια γιά τίς άνάγκες τών οικογε
νειών τους. Μέσα στά μέρη τής Τσεντώς έβοσκε μιά αγέλη άγελάδες καί τρία
κοπάδια γίιδια, πού βγαίνανε πρωί καί γυρίζανε τό βράδυ στό χωριό. Αρκετοί
έτρεφαν καί γουρούνι, πού τό έσφαζαν τά Χριστούγεννα έτρωγαν νωπό τό
κρέας του, ιδανική τροφή γιά τόν χειμώνα καί αλάτιζαν τό πάχος του, τό άφρατο τό λαρδί. Πουλερικά είχαν πολλοί.
Κ νο ίω ς γεω ρ γία . — Στήν Τσεντώ υπήρχαν μεγάλοι καί μικροί γεωρ
γοί δημητριακών. Οί μεγάλοι γεωργοί είτανε μονάχα δυο ή τρεις καί μετα
χειρίζονταν άπό β ζευγάρια βώδια. Ό αριθμός τών 6 ζευγαριών χρειάζουνταν,
γιά νά σύρουν τό μεγαλάλετρο, μέ τό όποιον ώργωναν καί στέγνωναν οί λά
σπες, έσκαβαν βαθειά τή γή καί ετοίμαζαν νιάματα, γιά νά σπείρουν τό φθινό
πωρο, τό σιτάρι. Ο ί μικρότεροι γεωργοί, πού είχαν όλιγώτερα άπό 6 ζευγάρια
βώδια, άλογα ή γαϊδούρια συνέπρατταν προσωρινά, γιά νά συμπληρώσουν 6
ζευγάρια—καί χρησιμοποιούσαν μεγαλάλετρο, γιά νά κάμουν τό νιόμα τους.
’Εάν ό γεωργός δέν προλάμβανε νά κάμη άπό τήν άνοιξη τό νιόμα του, δέν
μπορούσε τό επόμενο γεωργικό έτος νά σπείρη σιτάρι, καί νά κάμη τόν γεωργό.
01 γ ε ω ρ γ ό ς έργααίες — ’Ά ρχιζαν αμέσως μετά τό τέλος τού αλω
νισμού καί δέν τελείωναν ποτέ. Κ ι’ δταν άκόμη έβρεχε, δ γεωργός έφτιανε γε
ωργικά εργαλεία ή διώρθωνε τά παλιά. ’Εκθέτου τίς γεωργικές εργασίες μέ
τή σειρά. Ά πό τά έβγα τού Αύγούστου αλέτριζαν (μποζάριζαν) τά χωράφια
πού είχαν θερισθή τελευταία μέ τά μικρά άλέτρια, πού έσερνε τό καθένα ένα
ζευγάρι βώδια, Τό μποζαρισμένο τό χωράφι στέκουνταν ένα διάστημα, έως
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οτου μποζαρισθούν και τά άλλα, και άμα έβρεχε, καί στέγνωναν οι λάσπες έρι
χναν τό σπόρο, έσπερναν διάφορα σιτηρά εξόν σιτάρι, τά σκοπούσανε μέ τά
’ίδια αλέτρια. Τό σκάψιμο γίνουνταν συνήθως τούς φθινοπωρινούς μήνες. Τούς
πρώτους χειμερινούς μήνες πού επικρατούσε κακοκαιρία, τά βώδια ξεκουράζουνταν στ’ αχούρια τους. Την άνοιξη, .καθώς είπαμε γίνουνταν τά νιάματα μέ
τό μεγαλάλετρο. Κάθε μεγαλάλετρο διευθύνουνταν άΐπό τρία πρόσωπα, τον ντιπτσή, τον σαμπαντζή καί τον κολαγουστσή. Ό ντιπτσής, διεύθυνε τον συρμό, δ
σαμπαντζής κρατούσε τό αλέτρι καί ό κολαγουστής χαϊνίτιιζε τά βώδια.
Θ ερισμός αλωνισμός. — Τό θέρισμα τών σπαρτών οί γεωργοί τής
περιωπής τό ανέθεταν σέ ταϊφάδες θεριστών. Κάθε ταϊφάς είχε ένα αριθμό
θεριστών, πού έκοφταν μέ τις κάσες τά γεννήματα, ίσο αριθμό μπαζαζήδων,
πού έδεναν τά στάχυα σέ δεμάτια, καί ένα τουρμπουκατσή σέ τρεις θεριστάδες
κατόπιν, πού μάζευε τά σκορπισμένα στάχυα. Ό πρώτος κόσατζης λέγουνταν
ντραγαμόνης, είταν 6 αρχηγός τού ταϊφά, καί αναλάμβανε έργολαβικώς την
επιχείρηση τού θερισμού, πού έπρεπε σέ διάστημα μικρότερο από τον μήνα
νά την τελείωση διότι άν άργοπορούσε παραπάνω, κινδύνευαν νά παραγίνουν
τά γεννήματα, οπότε τρίβουνταν στο θέρισμα, καί σκόρπιζαν οί κόκκοι.— ’Ε
νόσω θερίζουνταν τά χωράφια ό γεωργός έβρεχε τό μέρος πού προώριζε γι’ α
λώνι, κυλούσε επάνω μιά μεγάλη κυλινδρική πέτρα από μάρμαρο γιά νά πετρώση τό χώμα, καί μέ τό αμάξι κουβαλούσε στ’ αλώνι τά θερισμένα γεννή
ματα καί τά στοίβαζε σέ δεματιές.
Συγχρόνως φράσσουνταν τό μέρος τού αλωνιού, δπου γίνουνταν δ αλω
νισμός καί στήνουνταν τό τσαρδάκι. "Αμα τελείωναν οί προκαταρκτικές εκεί
νες εργασίες, άρχιζε τό αλώνισμα ως ε ξ ή ς: ’Έστρωναν καταγής ένα ποσό δε
μάτια καί γύριζαν επάνω τους οί δουκάνες πού τά έκοφταν μέ τις χαλικόπετρες.
Οί δουκάνες σύρουνταν από γαϊδούρια, άλογα ή βώδια. Άναλάγως τή δύνα
μή του ό γεωργός έζεβε μιά, δυο ή τρεις δουκάνες. ’Ενόσω διαρκούσε τό αλώ
νισμα πεντέξη φορές την ήμερα, γίνουνταν τό άχτάρντισμα, δηλ. σταματού
σαν οί δουκάνες, καί οί γεωργοί μέ τά δουκράνια ή μέ τούς γιαμπάδες αναπο
δογύριζαν τά γεννήματα τού αλωνιού, γιά νά κοπούν δταν είχανε μείνει άπό
κάτω άκοπα. Μέ τον τρόπο αυτόν κόφτουνταν δλα ομοιόμορφα καί τό άπόγεμα μάζευαν τό αλώνισμα σέ σωρό πού λέγουνταν τινάζ. Τό γέννημα μαζεύουνταν μέ τό σουργκί, πού πηγαινοέρχουνταν καμμιά δεκαριά φορές, καί δ'τι άφινε
στον δρόμο του τά μαζεύανε μέ τά μικρότερα σουργκιά τά χειροκίνητα ή πανέρες.
Μόλις φυσούσε ευνοϊκός άνεμος,, λίχνιζαν τό τινάζι, δηλ. έπαιρναν μέ τό
γιαμπά άπό λίγο, τό πετούσανε εις ένα ώρισμένο ύψος στον αέρα κι’ έπεφτε
τό σιτάρι αριστερά καί τό άχυρο δεξιά. Μέ τό σιτάρι σχηματίζουνταν τό σέτς
και με τό άχερο ή λόντα. Γιά τό μέτρημα τού σετσιού προσκαλούντανε δ δε2.1
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κάτιστής, που έπαιρνε ανάλογο φόρο δεκάτης, και εΐτανε ύποχρεω,μένος ό
γεωργός νά τον πάγη στήν αποθήκη του όσουρτζή.— Τό σιτάρι προτού μετρηθή τό δερμόνιζαν, καί ξεχώριζαν τά κότσαλα. Τελευταία, άφού αλώνιζαν
δλα τά γεννήματα μέ τή σειρά, κουβαλούσαν και τό άχερο στις αχερώνες, πού
είχαν οΐ γεωργοί πλάγι στις σάγες καί στ’ αχούρια. Τό άχερο τό μετέφεραν
μέ τις τσέτες.
Καταστήματα κ έρ γα λεϊα . — Σάγια, φούρνος, πηγάδι. ’Αλέτρι, μεγαλάλετρο, νιάματα, κόσα, τουρμάνια, τουρμουκάχια. 'Αμάξι, ζυγός, ντεγύκλα, τρεχούλα, άρίς, κητσίς, μουντρεχούλα. Σουργκί, σουργκί μικρό ή πανέρα,
γιαμπάς, δουκράνα, ταράκι, δερμόνι. Δουκάνη, χαλικαμπάρι.
Ε ϊδη δημητριακών. — Σιτάρι, κριθάρι, βρίζα, βρώμη, καπιλτζές,
μπουρτζάκι, λαθύρι, φόγι, κουκουνάρι, φασούλια, ροβίθια, άλεσμα στο μύλο,
μποστάνια, λινάρι.
5Ά λ λ α επαγγέλματα, — Σιτάρι, κριτάρι, βρίζα, βρώμη, καπιλτζές,
λούντανε στο μικροεμπόριο καί στις τέχνες, καί αυτοί ακόμη εΐταν άστογεωργοί, διότι δέν μπορούσανε νά ζήσουν, άν δέν είχαν τουλάχιστο ένα άμπέλι. Οΐ
μικροέμποροι ήσαν μπακάληδες πραματευτάδες καί κερεστετζήδες. Περισσό
τεροι ήσαν οΐ μπακάληδες, πού είχανε στά μαγαζιά τους μεγάλη ποικιλία άπό
διάφορα είδη. Διότι εξόν άπό τά αποικιακά καί τά .εΐιδη τού κυρίως παντοπα)λείου, πουλούσανε ποτά διάφορα, είδη χαρτοπωλείου, μπαχαρικά, τζάμια, σι
δερικά, ψιλικά καί τά πρώτα φάρμακα. 'Ω ς εκ περισσού χρησιμοποιούσαν τ’
εργαστήριά τους καί ώς καφενεία, τών εργατών. Γ ιά τούτο οΐ μπακάληδες μέ
τούς άλλους μικροεμπόρους τής Τσεντώς εξελίχθηκαν αρκετά οικονομικώς καί
άπετέλεσαν κάπως ανώτερη τάξη μετά τούς κεχαγιάδες.
Οΐ αγορές τών Τσεντιανών γίνονταν ιδίως άπό τή Σηλυβρία καί άνάμεσα
άπό τήν Πόλη ώρισμένα είδη άγόραζαν καί άπό τήν Τσεντώ. Στή Ραιδεστό
καί στήν Άδριανούπολη σπανίως τούς τύχαινε δρόμος. Σ τά βορεινά τής Θρά
κης πήγαιναν κάποτε ζωέμποροι·, καί άγόραζαν τά μπαχάρια, πού τά έπαιρναν
οΐ κεχαγιάδες γιά ν’ ανανεώσουν τά κοπάδια τους.
’Έφερναν καί στήν Τσεντώ άπευθείας διάφορα εμπορεύματα προς πώ
ληση. Οΐ λαχανοκηπουροί ξώδευαν εκεί τά περισσότερα λαχανικά τους.
Ά πό τά νησιά έφερναν λάδια καί σαπούνια. Ά πό τή Στράντζα έφερναν οΐ
καρβουνάδες κάρβουνα καί τά άντάλλαζαν μέ σιτάρι ή σταφύλια. Εβραίοι
πραματευτάδες γυρίζανε μέ τις πραμάτειες τους φορτισμένοι στούς δρόμους.
Κακωνάδες έφερναν γεωργικά εργαλεία. Οΐ παπαρόντες πουλούσανε σκάφες,
οΐ χαλικατζήιδες χάλικες καί διάφοροι μικροπουλητάδες πουλούσανε χαλβά,
φρούτα καί άλλα πράματα, είδη ύφασματοπωλείου καί ψιλικά.
01 τε χ νίτες .— Τής Τσεντώς, εΐτανε άμπατζήδες, βουτσάδες, μπερμπέ,-
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ρηδες, γουναράδες κουντουράδες, μυλωνάδες, ναλμπάνηδες, ραφτάδες, σουγιολτζήίδες, σιδεράδες, ψωμάδες, χαντζήδες κτλ.
Τ ά μ α γ α ζ ι ά . — Είταν άμπατζήιδικα, βαρελάδικα, μπακάλικα, καφενεία, μύ
λοι, ναλμπάνικα, ραφτάδικα, κουντουράδικα, σιδεράδικα, κιουρκτήδικα, φούρ
νοι, χάνια κλπ.
Τό έοτικρατέθτ,εζ)θν— Νομισματικό σύστημα είτανε ή τούρκικη λίραj
πού ίσοδυναμούσε μέ 108 γρ. Μαζί μέ τό σύστημα τής λίρας κυκλοφορούσαν
ή χρυσή ’Αγγλίας, τό γαλλικό πωλικός ή αυστριακή κιρμίτσα. Επειδή τά
νομίσματα αυτά είτανε χρυσά, κι’ ό χρυσός τους άφαιρούντανε συχνά, οι
συναλλασσόμενοι είχανε μια μικρή ειδική ξύλινη ζυγαριά, τόν βειζνέ πού ζύ
γιζαν τά χρυσά νομίσματα. Ό β ε ζ ν έ ς άποτελούνταν άπό 2 ξυλάκια, πού
περνούσε μέσα άπό τό άλλο τό ενα χιαστί, καί είχε ■θέσεις κατά σειρά κλι
μακωτές πού σημείωναν τούς άριθμούς 120, 100, 95 καί 56 άναλόγως τής
άξίας τού 'κάθε νομίσματος. 5Ά ν τό νόμισμα πού τοποθετούντανε σέ μιά άπό
τίς ανάλογες θέσεις τού βεζνέ, έπεφτε αμέσως, είτανε σωστό. 5Ά ν δέν έπε
φτε είτανε λειψό. 'Υπήρχε καί καθαυτό ζυγαριά μικρά μέ δυο διισκάκια κρε
μαστά σάν τής ζυγαριές τών φαρμακοποιών, δπου μερικοί καταστηματάρ
χες ξαναζύγιζαν τίς λειψές λίρες, κι’ δσα κουκιά σιτάρι είτανε ελαφρότερο
τό χρυσό τό νόμισμα άπό τό σωρό τόσα γρόσια τού έλειπαν, είτανε λειψό.
Ε ξόν άπό τούς αμπελουργούς, τούς κτηνοτρόφους, τούς κυρίως γεωργούς
καί τούς τεχνίτες, οί Τσεντιανοί πού δέν είχαν είιδικό επάγγελμα δούλευ
αν μέ τό μεροκάματο στ’ άμπέλια τών άλλων, φυλάγανε πρόβατα μέ μισθό
ή προσλαμβάνουνταν χρονικώς στά γειτονικά Τσιφλίκια.
3Α σ γολίες τών ννναιηώ ν. — Τό σύστημα πού επικρατεί σέ πολλές
επαρχίες νά συνεργάζεται ή γυναίκα μέ τόν άντρα της στις γεωργικές ερ
γασίες, δέν υπήρχε στήν Τσεντώ. Ά π ’ αυτήν τήν άποψι. ή Τσεντώ είχε έξελιχθή κοινωνικώς ακολουθώντας τίς συνήθειες τών μεγάλων κέντρων, καί
είτανε ή είχε θέση άνάμεσα χωριού καί πόλης. "Ή άπό τήν κατάσταση τού
χωριού πήγαινε νά φθάση τίς συνήθειες τών κέντρων. ’Εκεί ελάχιστες γυ
ναίκες δούλευαν έξω. Οί περισσότερες μένανε μέσα στό σπίτι, καί άσχολούντανε μέ τίς οικιακές εργασίες.
Οί οικιακές εργασίες—είτανε καθημερινές καί έκτακτες. Καθημερινές
είταν: α ) τό σκούπισμα, 6 ') τό σιάξιμο, γ ') τό μαγέρεμα ή ετοιμασία τού
τραπεζιού, δ ') τό πλύσιμο τών μαιγειρ. σκευών, ε ')τ ό τραπέζι ζ ') τό στρώ
σιμο καί η ') τό άρμεγμα.— "'Εκτακτες οίκ. εργασίες είταν. α ') τό ζύμω
μα, β ') τό πλέξιμο, γ ') τό κέντημα, δ ') τό ράψιμο, ε ') ή ,πλύση, ζ ') τό
σφουγγάρισμα, η ') ή παρασκευή βουτύρου καί γιαγουρτιού, θ ') ή παρασκευή
πιττών, γλυκυσμάτων καί κουραμπιέδων, ι ') ή παρασκευή ζυμαρικών καί κ ')
ή παρασκευή γλυκυσμάτων τού μούστου.
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Ζύμωμα. — Τό χωριό ειχε μονάχα 10 κοινούς φούρνους, πού έψηναν
κυρίως σπιτικά ψωμιά. Ε ξόν άπ’ αυτούς τά περισσότερα σπίτια, ζύμωναν κι’
έψηναν τό ψωμί σε δικούς τους φούρνους.
Π λ έ ξιμο, —· ’Έπλεχαν μέ έγχώριο μαλλ'ι τσουράπια, φανέλλες, πουλόβερ, μάλλινα σώβρακα, χερόφτια, μπούφλες, μπερέδες. Μέ νήματα αγο
ραστά δηλ. κλωστές, τριπλώκου, ήμπρισίμια, μετάξια έπλεχαν κάλτσες, καπνοσακκούλες, ταντέλλες κτλ. Μεταχειρίξουνταν γιά τό πλέξιμο κουβαρίστρες,
κουπανάκια, βελόνες, κουρσέδες κτλ.
Κ έ ν τ η μ α . — Μέ μετάξι καί διάφορα νήματα; πού άγόραζαν άπό τούς
πραματευτάδες κεντούσανε μέ τό χέρι ή επάνω στο μάγγανο διάφορα ξόμπλια επάνω· στά μαντήλια, στά τσεμπέρια, στά γελέκια τών άντρων τά. σαγιακένια, στούς μπερδέδες στά μακάτια κτλ.
Ρ ά ψ ι μ ο . — Τά ρούχα τους οι γυναίκες τά ερραφταν συνήθως οΐ ίδιες. Έξαιρετικώς τά γιορτερά τά ερραφταν ράφτρες εγχώριες. Μονάχα τά νυφικά
τελευταία τά ερραφταν σε πιο πεπειραμένες ράφτρες τής Σηλυβρίας ιδίως
στις ξακουστές Σαρόγλαινες. Στο ράψιμο χρησιμοποιούσαν βελόνια, ψαλλίδια, δαχτυλήτρες, μικρές καί μεγάλες μηχανές Σίγγερ, πού πουλιόντανε μέ
δόσεις άπό τήν Ε ταιρία καί ξοδεύθηκαν πολλές.
Π λ ν α η . — 'Η περιοδική πλύση γίνου νταν ταχτικά σ,τό σπίτι, όταν μαζεύουνταν τά άπλυτα καί τελείωναν οί παστρικές αλλαξιές. Οί φτωχές έπλυ
ναν οί ίδιες. Σ τ' άρχοντόσπιτα έπλυναν πλύστρες γιά τή μπουγάδα. Γιά τό
στέγνωμα καί τό σιδέρωμα επιμελούνταν οί νοικοκυρές. Καί μια φορά τόν
χρόνο γίνουνταν καί ή μεγάλη πλύση στο Ρέμα ή Τσάντα—'Ντερεισί, πού περ
νούσε 15' Λ. άπό τήν Τσεντώ, καί εκεί οί Τσεντιανές συνεχίζοντας τή συνή
θεια τών νοικοκυράδων τής εποχής τού 'Ομήρου κουβαλούσαν τά ρούχα, τά
στροόματα καί τά χράμια, τά έπλυναν στά τρεχάμ,ενα νερά τού ποταμού, τά
άπλωναν άραδιαστά επάνω στις χορταριασμένες όχθες καί στις πέριξ βουρλιές, γιά νά στεγνώσουν, καί μέ τό αμάξι τά γυρίζανε τό βράδυ στο χωριό.
Ε κ εί τήν ίδια μέρα έπλυναν καί σιτάρι στο Ρέμα γιά νά τό απαλλάξουν άπό
τά χρώματα καί τά διάφορα ξένα στοιχεία. Γιά τις πλύσες μεταχειρίζουνταν συ
νηθισμένο σαπούνι, καθώς κ’ εγχώριο, πού τό έ'καμναν άπό τήν πηλωρή. Τά
ρούχα τά έβαζαν μέσα σέ κάτι μεγάλες σκάφες, πού τις πουλούσανε
Τσιγγάνες, οί Παπαρόντες, Μέ τό πλυμένο σιτάρι έκαμναν ώραΐα ζυμαρι
κά. ’Έψηναν κι’ άσπρο ψωμί μοσκοβολιστό, άσπρο καί ροδοκόκκινο.
Σφουγγάρισμα. — Τό σφουγγάρισμα είταν τό γενικό καθάρισμα τού
σπιτιού, πού πάστρευαν τά πατώματα, τά ντολάπια, τά κάγκελα καί τις σκά
λες. ’Έτριβαν τά σανίδια μέ τή βούρτσα καί τά ξέπλυναν μέ πολύ νερό. Κα
τά τόν ίδιο τρόπο ξελέκιαζαν τά περβάζια, τά κάγκελα τις κλεβανές, τις ράφες, τά παραγώνια κτλ. Συνήθως τό σφουγγάρισμα συνοδεύουνταν μέ τό χρί-

ΙΣ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Σ Ε Ν Τ Ω Σ Α. Θ Ρ Α Κ Η Σ

2i

σιμό τών τοίχων καί τό πάστρεμα τών τζαμιών. Τό σφουγγάρισμα γίνουνταν
στην αρχή. καί στο τέλος του χειμώνα, τ ’ 'Αηθανασιού τό καλοκαιρινό, καθώς
καί στις παραμονές τών μεγάλων καί ονομαστικών εορτών τής οικογένειας.
Φάσιμο. — Ή επεξεργασία τών μαλλιών είταν ή πρώτη ασχολία τών
γυναικών καί τής Τσεντώς οπού κάπου σήμαινε δουλεύω μαλλιά, όπως τό
τρώγω σημαίνει τρώγω ,καί γευματίζω. Τό φάσιμο ειταν εργασία πολυσύν
θετη. Π ρώ τα έπλυναν τά μαλλιά καί τά έξαιναν. ’Έ πειτα νά λανάριζαν, γιά
νά ξεχωρίσουν τά κροκάδια, έβγαζαν τό νήμα, καί τό μαζεύανε άπό τή ρόκα
στό αδράχτι. Τό δούλευαν κατόπι στην ανέμη καί στο ροδάνι, τό ξαναμαζεύανε στά γλυτήρια, τό μούσκευαν στό νερό, τό διάζουνταν στους τοί
χους τής αυλής, καί τελευταία έφαινα,ν στον αργαλειό σαγιάκι καί άλλα εγ
χώρια υφάσματα εμπορεύματα.— Εξάλλου, οι γυναίκες αγόραζαν άπό τούς
πραμματευτάδες φελεμένι καί άλλα νήματα, τά έφαιναν κι’ εκείνα σέ διαφό
ρους συνδυασμούς, καί άπό τά πανιά πού έβγαζαν έκαμναν σκεπάσματα γιά
τά μιντέρια, σιλτέδες γιά μα'κάτια, πουκάμισα αντρικά, τσιούκνες γιά τον
εαυτό τους, μπόγους, τραπεζομάντηλα, πετσέτες, μεσάλες, σκεπάσματα στις
μαξιλάρες κτλ.
Παρασκευή βουτύρου κ λπ . —- Μάζευαν τό γάλα πολλών ημερών στό
ντουμπέκι, εναν κάδο υψηλό καί στενό, χτυπούσανε τό γάλα μ ’ ένα ξύλο πού
είχε στό κάτω άκρο του ένα στρογγυλό όγκο, καί άφαιρούσαν τό βούτυρο,
πού παρουσιάζουνταιν στην επιφάνεια τού γαλατιοΰ.— Γιαίγούρτι έκαμναν κα
θημερινώς άπό αγελαδινό ή κατοικήσω γάλα καί όσες είχαν περισσό, τό που
λούσανε 20 παράδες την μισοκάδικη την κούπα. "Αμα άφαι.ρούντανε τό βού
τυρο, έμνι.σκε τό άριάνι, πού πίνουνταν μέ νοστιμάδα.
Π αρασκευή ποτών, κουραμπιέδω ν καί διαφόρων γλυκ υσ μ ά τ ω ν.
Π ίττες έκαμναν συνήθως τ’ 'Αηβασιλειού, την ’Αποκριά, τ’ 'Αησαράντα
στις 9 τού Μ. καί άναλόγιυς την εποχή ειταν σπανακόπιττες, κολοκυιθόπιττες, ρετσελόπιττες στήν εποχή κάθε λαχανικού ή όπωρικών. Σκέτες πίττες έ
καμναν τά σπίτια πού ζύμωναν σέ κάθε ζυμωσιά, οσάκις θά έβγαινε αργά
τό ψωμί. Κουραμπιέδες, λουλούδια καί κουλούρια έκαμναν, όταν θά είχανε
βίζιτα. Τό σαραντάμερο έψηναν μαρμαρίτες στό σάτσι, καί την παραμονή τών
Χριστουγέννων λουκουμάδες φουσκωτές μέ τό σαμόλαδο. Τής Ά γ . Βαρβάρας έβραζαν σιτάρι μέ σταπιιδες και έκαμναν κολυβοζουμο τ ’ 'Αγιαβάοβαρα.
Π αρασκευή ζυμαρικών.—· Γίνουνταν κάθε χρόνο ταχτικά τό> καλο
καίρι. Ειτανε διάφορά φύλλα η αρκαδες, φύλλα σαρακοστιανά, τραχανάς
γλυκός, τραχανάς ξυνός, κουσκούσι, τριφτή. ’Εξόν άπ’ αυτά έτριβαν σιτά
ρι, κ’ έκαμναν μπλιγούρι. Ό τραχανάς χρησίμευε γιά σούπα τό πρωΐ τον χει
μώνα. Τ ’ άλλα τ.ρώγουνταν ώς πιλάφι, πάντοτε όμως καί όλα μέ τό ψωμί κα
τά γενική απαίτηση τών μητέρων γιά οικονομία φαγητού. Τά ζυμαρικά γί-
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νουνταιν μέ Ιδιαίτερο τρόπο τό καθένα, καί όταν χρησιμοποιούσανε πλυμένο
σιτάρι, γίνουνταν άσπρα καί νόστιμα. 'Ά μ α γίνουνταν, λιάζονταν πρώτα στον
ήλιο, λιγοψήνουνταν κατόπι στό φούρνο γιά νά μή μουχλιάσουν, καί διατη,ροΰντανε μέσα σέ καθαρούς τενεκέδες τοΰ γκαζιού.
U αρασκευή γλνκιομάτω ν τον μονοτον. — Ά πό τόν μούστο οί γυ
ναίκες έβγαζαν τό πετιμέζι κατόπι άίπό συμπληρωματικό βράσιμο. Μ’ αυτό
έκαμναν διάφορα ρετσέλια.
Μ α γέρ εμ α . — Στήν Τ.σεντώ είχαν έτοιμα φαγιά αρκετά. Σουτζούκια,
καβουρμάδες, παστρουμάδες, αυγά, ζυμαρικά, τουρσές, ρετσέλια, γιαγούρτι,
τυρί, κτλ. ’Έπειτα διατηρούσανε γιά τόν χειμώνα διάφορα ξερά φρούτα π.
χ. σταπίδες, αμύγδαλα, καρύδια, κυδώνια, καρπούζια, κα'βούνια κ.ά. Ά πό τά
φαγητά τά έτοιμα τού σπιτιού άλλα τρώγουνταν αμέσως καθώς είταν καί άλλα
αφού ζεσταίνουνταν σκέτα ή μέ λίγο βούτυρο. Ή μαγειρική είταν σχετι.κώς
προο'δευμένη καί σύνθετη. Μαγέρευαν κρέατα παχιά καί διάφορα ψάρια, λα
γό, κυνήγια, καί σαρακοστιανά μέ μπόλικο λάδι. Άιπό τά όσπρια συνηθίζουνταν πλιότερο τά φασούλια, τά κουκιά καί τό λαθίρι.

Κ κ τ ο ΐ χ ί ε ς , επ ιπ λ» , ρούχκι φορεο&ές άνδρών,κΛί γυναικών.
Ή Τ,σεντώ είχε κάπου 800 σπίτια, κτισμένα πυκνά, πράμα πού δέν περίμενε ν’ άκούση κανείς γιά χωριό. Έ ξαιτίας τής στενότητας τού χώρου τά
σπίτια είτανε στριμωγμένα, τό ένα σφιχτά δίπλα στό άλλο, καί τά περισσό
τερα δέν είχανε μήτε αυλή μήτε μπαξέ. Μάλιστα τά τελευταία χρόνια, πού
περίσσευε ό πληθυσμός χωρίς ν' αύξάνη άναλόγως ή γή, αντί νά κτίζουν
καινούργια σπίτια, τά παιδιά μισοχώριζαν τά πατρικά σπίτια καί τά μετεσκεύαζαν σέ ξεχωριστές κατοικίες.
Κάθε σπίτι όμως τοΰ χωριού ασχέτως προς τό μέγεθος του είτα
νε κάτι παραπάνω άπό τά σπίτια τών κέντρων. Μέσα στήν πόλη σπίτι είναι
τό οίκημα, όπου κατοικεί μιά οικογένεια, καί ή αξία του κρίνεται άπό τήν ευ
ρυχωρία καί τίς ευκολίες πού παρέχει. Γιά τούτο συχνά άλλάζει κανείς σπί
τι άναλόγως τήν οικονομική του άντοχή. Αλλά στήν επαρχία, όπου δ καθέ
νας είχε τό 'σπίτι του, αυτό μεταβιβάζουν.ταν άπό πατέρα σέ υίό, καί προ,καλούσε διάφορες αναμνήσεις. ’Εκεί μέσα ήξαιρε κανείς πού τόν γέννησε ή
μάννα του, πού πέθανε ό πατέρας του, καί πού έπαιζε στά παιδικά του χρό
νια. Γιά τούτο είχε κάπια Ιερότητα τό σπίτι. Θεωρούνταν σάν κάτι έμψυχο,
πού άκουγε τίς χαρές καί τά βογγητά μας, καί ξεχώριζαν γ ι’ αυτό ιδιαίτε
ρο κομμάτι άπό τήν βασιλάπιττα γιά τό σπίτι τήν βραίδυά τής πρωτοχρο
νιάτικης παραμονής.
Τά σπίτια είτανε ισόγεια, μονόροφα καί δυόροφα. Τά μονόροφα καί τά
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δυόροφα δέν είχανε ισόγειες κάμαρες, ίσως 'διότι φοβούντανε τή;ν υγρασία
τής γης. Φυσικά δέν είχανε καθόλου υπόγειες κάμαρες. Στήν αυλή, οπού ύπήρχε, βρίσκουνταν 'συνήθως τό πηγάδι. Τό ισόγειο διαμέρισμα εΐτανε μα
γαζί, δηλ. αποθήκη, που περιείχε τίνες, βαρέλια, ποίλήμνια, σκάφες, ψάθες,
κουφές, κουβάδες, σούρλους, λαγήνες, σεντούκες, ντουμπέκια ,κι’ άλλα πρά
ματα.
’Ε π ά ν ω . — Στο κυρίως σπίτι, κ ’ έχω υπόψη στήν περιγραφή ,μου σπί
τι ανθρώπων τής καλής σειράς, άμα ιέμπαινε κανένας άπό τήν καλή τήν
πόρτα, έβλεπε πρώτα πίσω απ’ τήν πόρτα ένα σιδερένιο κόλι, που τή στήρι
ζε τή νύχτα, καί στον τοίχο οπού άρχιζε ή σκάλα ενα λεοντάρι ζωγραφΊομένο. Τή σκάλα ανέβαιναν, αφού άφιναν κάτω τά παπούτσια τους, καί φορού
σανε παντόφλες. Κ ι’ δταν όμως δέν υπήρχαν γιά όλους παντόφλες, οί κάλ
τσες δέν λέρωναν, διότι στις σκάλες καί στις σάλες εΐτανε στρωμένοι δρόμοι
άπό καναβάτσο ή κάτι φαντό καί μέσα στις κάμαρες ψάθες καί χράμια. Οί
ψάθες εΐτανε συνήθως πλεγμένες άπό τό σάζι, πού φύτρωνε a τις ρεματιές,
καί πουλιούντανε έτοιμες υπήρχαν όμως καί ψάθες πολυτελείας πού πλέχονταν μέ λεπτότερα χόρτα, τις βουρλιές, μέσα στις κάμαρες, δπου θά στρώνουνταν. Τά χράμια δηλ. τά χαλιά εΐτανε σπιτικά. Επάνω άπό τή σκάλα εΐ
τανε ή κλεβανή, είδος τραπέζι καρφωτό, δπου έμενε συνήθως ό δίσκος τού
γλυκού, τό θυμιατό καί τέτια πράματα. Έκεΐ κάπου υψηλά είταν τό εικονο
στάσι μέ τήν καντήλα εμπρός του κρεμαστή μέσα σ’ ένα φανάρι συνήθως,
καμωμένο άπό τόν τενεκετζή. Τό εικονοστάσι είχε ενα κύριο καί μερικά μι
κρότερα εικονίσματα, βάγια καί χόρτα τής εκκλησίας, καθώς καί δυοτρί,
κόκκινα αυγά .απ’ εκείνα πού κρατούσαν κάθε Μεγάλη Π έμπτη καί άπ’ ε
κείνα πού κρατούσαν κάθε Πάσχα. Στά παλιά τά χρόνια επάνω άπό τή
σκάλα υπήρχε καπάκι, πού έκλεινε τή νύχτα, γιά νά προφυλάγη τό επάνω
πάτωμα, δηλ. ή καταπακτή τών αρχαίων, πού διατηρείται ακόμη στά σπί
τια τών Ποιμένων στά ορεινά τής Ξάνθης. Στούς διαδ,ρόμους καί στά δω
μάτια υπήρχαν σεντούκια καί ντολάπια κινητά ή μέσα στούς τοίχους, δπου
έβαζαν ρούχα καί στρώματα. Σ τις γωνίες τών ντολαπιών είταν οί μπεντενέδες, μικρές θήκες γ ι’ ανάλογα πράματα. ”Ά ν τό σπίτι είχε πολλές κάμαρες,
ή καθημερινή δπου διημέρευαν οί οικείοι, είχε τή γωνιά, ντολάπι γιά τά χρά
μια, σελτέδες μεταχειρισμένους, μιντέρια μέ τριμμένα μακάτια ράφι α
πάνω άπό τή γωνιά καί καρφιά μέ μπρούτζινα κεφάλια στον τοίχο, γιά νά
κρεμούνε τά πρόχειρα ρούχα. Γωνιές λέγουνταν τά τζάκια μέ τά παραγώνια
πλάγι, τή σιδερένια καμήλα μέσα καί σέ μιά γωνιά κτιστή χωματένια φου
φού, Στά τελ. χρόνια οί γωνιές μετατρέπουνταν σέ ντολάπα καί άντικαταστήνουνταν μέ σόμπες. Σ ’ άλλες κάμαρες κοιμούντανε τή νύχτα κι’ όταν τό σπίτι
εΐταν επάνω στον δρόμο καί είχε κάμαρες αντίκρυ σέ καταστήματα ή είχε κά
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μαρες απέναντι σέ μαγαζιά, έβαζαν καφάσια στα παράθυρα.— Στην καλύ
τερη κάμαρη, πού χρησίμευε γιά υποδοχή έβαζαν τό μπακηρένιο τό μαγκά
λι τό αψηλό, τό μπορό μέ τό μαρμαρένιο τό σκέπασμα μέ τον καθρέφτη, τις
καλέ; καρέκλες τού σπιτιού, τά κεντημένα τά μακάτια τά καινούργια τά χρά
μια καί στους τοίχους διάφορες εικόνες μέ χειροτεχνήματα ή φωτογραφίες
στις κορνίζες μέ εργόχειρα γύρω. Σέ μερικά σπίτια είχαν οί κάμαρες κοι
λώματα πού τά έλεγαν χιβάδες καί οι τοίχοι στολίζουνταν μέ ζο>γραφιές.
Δ ι ά φ ο ρ α δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α . — Ε ξόν άπ’ αυτά τά μεγάλα σπίτια είχανε
κι’ άλλα διαμερίσματα λ.χ. α ') τά κελλάρια, όπου έβαζαν τις κουμάρες μέ
τά ρετσέλια, τά τουλούμια τό τυρί, τούς σοφράδες, πού έκαμναν φύλλα—
τιμόδες κι’ άλλα πράματα πού δεν τά μεταχειρίζουνταν καθημερινώς, β ') τά
κιόσκια, υψηλότερα διαμερίσματα ανάμεσα στις κάμαρες, όπου κάθουνταν τό
καλοκαίρι., γ ') τά τζαμεκιούνια, ήτοι τούς χώρους, πού έμνισκαν ανάμεσα
στις κάμαρες, καί τούς μετέτρεπαν σέ κάμαρες χειμερινές μέ τζαμένια πόρ
τα καί πρόσοψη. ’Επάνω στη στέγη ανέβαιναν άπό ιδιαίτερη είσοδο. Τά παι
διά έπιαναν άπ’ εκεί τά καργοπούλια. ’Έ ξω στη στέγη τών αψηλών σπιτιών
είχανε οί λέλεκες φωλιά, δ ' ) τά άποχωρητήρια, πού λέγουνταν κοινώς πλαγήσια
καί στην άνώτερη τάξη άναγκαία. Μπροστά σ' αυτά στό ίδιο διαμέρισμα
συνήθως είχαν τό μουσλούκι, ε ') τά μαγερειά πού είχανε μέσα τίς πιατοθή
κες, τις χουλιαροθήκες τίς σκάλες καί πλάγι στό μαγερειό ζ ') τούς φούρ
νους, η ') τ’ αμπάρια, πού έβαζαν τά σιτηρά καί τά όσπρια καί θ ') οί θέ
σεις γιά τά ξύλα καί τά κάρβουνα.
Σ κ εύη , ϊ π ι π λ α κτλ. — "Οπου είχανε φούρνο, διατηρούσανε σφούγγια, πινακωτές, σκάφη, κόσκινα, φου,ρνέφτη, ξυστήρες, κ’ ένα ξύλο, γιά ν’
άνακατώνουν τη φωτιά.— Στά μαγερειά είχανε τετζερέδες σαχάνια, πιάτα,
γουδιά, σινιά, χουλιάρια, μαχαίρια, περούνια, ξύστρες, τρυπητά, τσεσβέδες,
τσάσκες, κούπες, χουιλιάρες, ταβάδες, κουβάδες, δίσκους, ποτήρια, μασιές,
τηγάνια, πιατάκια, πυροστιές, σούρλη, λαγγήινες, μαιστραπάδες, κουμάρες,
κουμάρια σκάφες κλ. — Σέ άλλα μέρη είχανε φυλλόβεργες, σφραγιστό,
σαμντούνια, ταψιά, ναργκελέδες, ξεφραχηστήρια, ,μπαλτά, κασμά σκεπάρνι,
βιδολόγο κτλ. Ά ρ ια καί πού έβλεπες καί κανένα βιβλίο τού παλιού καιρού.
*Ενδυμασίες τών άνδρών-— Ώ ς πρός τό ντύσιμο, την περιβολή τά
περισσότερα ή όλα σχεδόν τά ρούχα έσώρρουχα κ’ έξώρρουχα κα,τασκευάζουνταν στον τόπο.
Π ο τ ο ύ ρ ι α . — "Εως τά τελευταία χρόνια τό καθαυτό συνηθισμένο σύ
στημα ενδυμασίας είταν τού ποτουριού, πού τό μεταχειρίζουνταν όλοι, κτη,νοπρόφοι, γεα>ργοί, κ’ έπαγγελματίες όπου κι’ άν ασκούσαν τό επάγγελμά
τους μέσα κ’ έξω άπ’ τό χωριό. Τό ποτούρι, πιθανώς βουλγαρικής καταγω
γής, γίνουνταν άπό εγχώριο σαγιάκι χρώματος άνοιχτού ή βαθύτερου καφέ.
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Εΐτανε φαρδί γύρω στά σκέλια, εφάρμοζε στό κορμί κάτω απ’ τά γόνατα,
καί συ ο ράπτου νταν μέ νήμα χοντρό, πού τό έλεγαν γαϊτάνι. Τό ποτούρι τής
πολυτελείας εί,χε διπλό καί τρίδιπλο γαϊτάνι, πού σκέπαζε τίς ραφές καί ευ
πρέπιζε πολύ τό ρούχο.
Τό σαγιάκι τού ποτουριοΰ κατασκευάζουνταν άπό πρόιβειο μαλλί τοΰ τό
που, πού τό δούλευαν πολύν καιρό, καθώς περιγράψαμε παραπάνω·, οι γυ
ναίκες τό εφαιναν στον αργαλειό, κι’ άμα τελείωνε τό πα,νέτο παραδίνανε σ’
έναν άπ’ τούς ντολαπτσήδες, πού ήρχουνταν άπό τή Σ τ ράντζα γιά νά τό
περάστ] άπό τό ντολάπι του, γιά νά πυκνώση τό φάσιμό του, καί νά σφίξη.
— Τό κοστούμι τό ερραφτε ιδιαίτερος ράφτης ό άμπατζής ενώ τά συνηθι
σμένα φ.ράγκικα ρούχα, τά τζόβενα, τά έκαμε ο φιραγκορράφτης, πού λέγουνταν άπό παρετυμολογία φραγκοράφτης. Τό ποτού,ρικό κοστούμι περιελάμβανε τό κυρίως ποτούρι κάτω, δηλ. τό παντελόνι τοΰ κουστουμιού, κ ’ ε
πάνω τό αντερί, δηλ. τό γελέκι, τόν άμπά καί τόν καπλαμά. Τό γελέκι άντικατάστηνε τό δικό μας τό πουκάμισο, γίνουνταν άπό πανί άγοραστό καί κού
μπωνε μέ στρογγυλά κουμπιά άπό γαϊτάνι. Τό γελέκι είτανε άπό σαγιάκι,
καί είχε μακρυά μανίκια εως τόν καρπό. Ό άμπάς επίσης σαΐγιακένιος παρίστανε τό δικό μας τό σαγιάκι, χωρίς νά κομπώνη εμπρός, καί ό χειμωνιά
τικος είτανε γουνωμένος. Οί εύπορώτεροι φορούσανε τόν χειμώνα καί τόν
γονωμένο τόν καπλαμά, γιά παλτό καί γούνα μαζί, άπό σαγιάκι εννοείται, μέ
φαρδύ γιακά καί κολάνι στή μέση. 'Ό τα ν όμως είτανε στή δουλειά τόν χει
μώνα, φορούσανε σκέτες γούνες, δηλ. τήν προβιά μέ τό μαλλί της, μετα
σκευασμένο σέ απλό καί πρωτόγονο ρούχο αγροτικό, προφανώς σάν τού ο
μηρικού Εύμαίου.
Τό ποτούρι τών κεχαγιάδων καί άλλων φιλόκαλων Τσεντιανών είταν
φανταχτερό καί πρεπούμενο ρούχο, καί όταν μάλιστα τό έπετύχαινε ό τεχνί
της, φαίνονταν πιο μεγαλόσωμος καί λεβέντης εκείνος πού τό φορούσε, διό
τι σέ κάθε ραφή είχε γαϊτάνι φαρδύ καί άπό πίσω του σάλευε σέλλα φουν
τωτή άπό άφθονο σαγιάκι, πού τό άφιναν επίτηδες νά φουσκώνη περίσσιο,
καί μάζευε συμμετρικό. ’Ανάλογο φάρδος μέ τό ποτούρι είχε καί τό σώβρα
κό του, γιά νά κρατή τό ποτούρι φουσκωτό άπό πίσω. ’Επίσης ξεχώριζε καί ό
άμπάς τών πλουσίων ώς προς τό γούνωμα, τά γαϊτάνια καί τήν επιτυχία ή
τήν τέχνη τού ραψίματος. Μάλιστα τό γιορτερό αντερί καί τό γελέκι τών
νέων είτανε στολισμένα στις πλευρές καί στή ράχη μέ ξόμπλια χρωματιστά
κεντημένα άπό αδερφές κι’ άρβωνιαστικές.
Οι ποτουράτοι άντρες φορούσαν φέσι μέσα στό χωριό, καί μαύρο σάλι τυ
λιγμένο στό κεφάλι τους, όταν βγαίνανε γιά δουλειά στήν έξοχή. Μερικοί
ηλικιωμένοι κεχαγιάδες έκαμναν σαρίκι μέ τό σάλι τους γύρω στό φέσι φου
σκωτό ή καί λεπτότερο μέ μαύρο μαντήλι ειδικό. Ά πό τό χρώμα τού σάλιού
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καταλάβαινε κανείς άπό που είταν εκείνος πού τό φορούσε. Π . χ. οι Φαναριώτες φορούσανε άσπρα σάλια, καί στά περίχωρα τής Βίζας κόκκινα βαθιά.
Στη μέση οι Τσεντιανοί φορούσανε κόκκινο φαρδύ ζουνάρι, πού τό γύριζαν
κμμποσες φορές ολόγυρα, καί μέσα στις πτυχές του έβαζαν τό μαντήλι τους,
τό κομπολόγι καί τήν καπνό σακκούλα. Στά πόδια φορούσανε κάλτσες, όταν
κάθουνταν μέσα στο χωριό, κ’ άσπρα ποδσπάνια μάλλινα, όταν έβαζαν τσα
ρούχια, γιά νά πάνε στη δουλειά. Στο δρόμο γύριζαν μέ τις κουντούρες,
σκέτα μποτίνια κοντά, χωρίς ραφές καί λουριά, πού τά έκαμνε ό κουντουράς.
Στήν Τσεντώ υπήρχαν 3 κουντουράδες, πού έκαμναν καί γυναικεία παπού
τσια.
Τά εσώ,ρρουχα τού ποτουριοΰ εξόν άπό τό σώβρακο είταν τό εσωτερι
κό πουκάμισο τό κατάσαρκο, ή φανέλλα καί τό εξωτερικό που
κάμισο τό πουκαμισάκι, δηλαδή τό δικό μας τό πουκάμισο, πού είχε
άρχίσει στά τελευταία χρόνια ν’ άντικαταστήνη τό γελέκι τού ποτου,ριού.
Καί τά έσώρρούχα είταν εγχωρίου κατασκευής. Ή φανέλλα γίνουνταν άπό
εγχώριο μαλλί. Τό σώβρακο μέ τό εξωτερικό πουκάμισο άπό αμερικάνικο ή
κάμποτο καί τό πουκαμισάκι άπό λινό αγοραστό.— Απαραίτητο συμπλήρω
μα τής ποτουρικής κοκετιάς είταν οί ξομπλιαστές κάλτσες, πού τις έπλεχαν
τά κορίτσια μέ διάφορους συνδυασμούς χρωμάτων^ οί μάλλινες τσσυράπες
γιά τόν χειμώνα, μεγάλες κάλτσες δηιλ. πού φορούσαν επάνω άπό τις λινές,
καθώς καί τά χειμωνιάτικα τά χερόφτια, τ’ αψηλά ποδήματα μέ τις γκέτες
επάνω άπό τά γόνατα, καί οί καπνοσακκούλες πού ψιλοδουλεύουνταν μέ
λούσό καί τέχνη, καί χρησίμευαν ώς ρήξιμο, δηλ. δώρο στις χαρές.
Τζόβενα. — ’Επειδή τά ποτούρια είταν πολυδάπανα καί δύσχρηστα,
λιγόστευαν μέ τόν καιρό, καί άντικαταστήνουνταν μέ τά τζόβενα, τά συνη
θισμένα φράγκικα ρούχα. Τελευταία φόρεσαν τζόβενα καί μερικοί κεχαγιά
δες γιά νά είναι πιο παρουσιάσιμοι στά κέντρα καί στήν Πόλη, όπου πήγαι
ναν συχνά. Έ τσ ι καί τό καμαρωτό τό ποτουριοΰ είχανε τή,ν δόξα του.— Τά
τζόβενα είταν τό ευρωπαϊκό τό κοστούμι, πού δέν τό ερραφταν πολύ κομψό
οί ραφτάδες τής Τσεντώς. Τό τζάβενο τό σώβρακο είπανε φυσικά επίσης στε
νό καί κατέβαινε έως κάτου άπό τόν άστράγαλο, όπου εΐταν τά λουριά. Τόν
χειμώνα φορούσανε σαιγιακένια τζόβενα. Κ ι’ είχανε τά ίδια έσώρρουχα, δηλ.
τό σώβρακο, τό πουκάμισο, τή φανέλλα καί τό πουκαμσάκι.
Τών παιδιώ ν. — Τά παιδιά συνήθως είτανε ντυμένα βαρυά. Φορού
σανε μεσα ιδίως τόν χειμώνα πουκάμισο, γελεκάκι, φανέλλα,1 πουκαμισάκι καί
σώβρακο, πού δένουνταν κάτω άπό τά γόνατα. ’Α λ’ έξω φορούσανε γελέκι,
ζακέτο, κάποτε μεγαλύτερο γελέκι σαγιακένιο μέ τά μανίκια, παλτό επίσης
σαγιακένιο καί παντελόνι, πού κατέβαινε λίγο κάτου άπό τά γόνατα. Στά
πόδια φορούσανε κουντούρια σαν τούς μεγάλους καί στο κεφάλι τίποτε.
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Τών γνναικώ ν. — Στην περασμένη, γενεά οι γριές, πού πρόφτασα
φορούσανε βράκες, κοντογούνια και μαμούκες, στό κεφάλι μέ φεσάκι. ΟΙ
νεότερες γυναίκες φορούσανε σώβρακα δεμένα στα γόνατα, τσούκνες, μπαμπακούδες, πουκάμισα, ρόμπες, φανέλλες, φουστάνια, τσεμπέρια, φορέματα,
γούνες, μπέλτες, μπελειρίνες, σάλια, καψόνια κτλ.— Τά φουστάνια τών γυ
ναικών ειταν μαικρυά, καθώς καί τών κοριτ'σιών, μόλις κρυβούντανε. Τά κο
ρίτσια φορούσαν ιέπάνω κάτω τά ίδια, δεν έπιτρέπουνταν δμως νά φορέσουν καί
γούνες, αλλά φορέματα πού τ’ αγόραζαν συνήθως έτοιμα. Δεν είναι εύκολο νά
περιγραφούν ακριβώς δ,τι φορούσαν οί γυναίκες, διότι συντηρητικές σ’ ολα
νεωτέριζαν εύκολα στην περιβολή κ’ ή εξέλιξη τής περιβολής τους στά τελευ
ταία χιρόνια εΐτανε γοργή.
.’
1
;
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Γ λώ ββα. — Ή γλώσσα τής Τσεντώς πλησίαζε αρκετά προς την κοι
νή δημοτική, καί δέν είχε σοβαρούς ιδιωτισμούς. Π .χ. τά ρήματα στον ενε
στώτα τής ενεργητικής φωνής λήγανε σέ α), πού τό προφέρανε στρογγυλόστομο καί καθαρό καί ενεστώτα τής μ. φ. σέ ούμαι— ασαι, έμαι-έσαι. ’Αποσώ
νω, ρήχνω, φοβούμαι - άισαι, βαρυούμαι - έσαι κτλ. ’Έπειται
οί .κατα
λήξεις με τής ένερ. φ. τού α' πληθ. προσ. καί μαι τού έν. α! προσώπου τής
μέσης φωνής διατηρούντανε στην προφορά π. χ. γλέμπεγ περπατούμε, ν’ αρ
μέξουμε, κοιμούμαι κτλ.
Προφορά. — Ή προφορά είταν επίσης κανονική χωρίς κανένα μάκραιμα τής φωνής ή άλλον ιδιαίτερο τόνο, δπως επικρατούσε σ’ άλλες περι
φέρειες τής Θράκης.
*Ε ττίδραση τής τουρκικής. — Ά λλα στό τοπικό ιδίωμα τής Τσεντώς είχε
έπιδράσει πολύ ή Τουρκική, πού επέβαλε ολόκληρες σειρές άπό λέξεις. ’Ε
πειδή οί άντρες μή γνωρίζοντας άλλη γλώσσα μεταχειρίζουνταν χάριν ποι
κιλίας τήν Τουρκική συνήθιζαν πολλές τουρκικές λέξεις, πού είχαν αντίστοι
χες Ελληνικές. ’Έτσι κολλήσανε ολόκληρες σειρές άπό λέξεις.
σ') λέξεις τού κρατικού λεξι,λογίου* π.χ. άζάς, βεργκί, γαζής, γτεβλέτ,
έμίρ, ζαντάρμα, κιατιός, λαπόρτο, λαλάς, λαϊχάς, μουσταντίκ’ς, νάρκι,
στούρ, πατέντα, ρεδίφ, σοΰσα, σιγκόρτα, ταρίκ, τσίφτες, φυσέκ’, χαζνές.
β') άφηρημένα σέ —λίκ5 π.χ. : άξιλίκΐ, βεραντλίκΐ, γκαμσιζλίκΖ, κουτκουσλούκΖ, σετζνντασισλίκΐ, ίνσαφσιζλίκΐ, λατέρνατζιλίκΖ, νιζαμσισλίκΖ,
ντερλίκΐ, ζαμπαραλίκΖ, θεργιακιλίκΐ, κητλήκΐ, μουχταριλίκΖ, όγουρσουζλού-
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λΐ, πορσαλίκΐ, ρεζλίκΐ, σασκιντλίκ!, τσακηλήκ'Ι, τασλίκΐ, τζαμλίκΐ, φυτεκλίκΐ, χαϊρσιζλίκι κλπ.
γ') οΰσ. σέ ά-αζάς, ζαμπαράς, μολάς, νοάάς, παράς.
δ') οΰσ. σέ ές, π.χ. βεζνές, ίραάές, κιοχνές, μανές, κουλές,
ε’) οΰσ. που σημαίνουν επάγγελμα σέ —ΐζ ή ς’ π.χ. άμανετσής, καϊκ
τσής, λάμπατζης, μανετζής, ναπετσής, παλιατζής, ρακιτζής, σουρμετζής,
τζαλγκιτζής, φασόλιατζης, χερκελετζής.
στ') αρνητικά οΰσ. μέ τήν κατάληξη — ίζ π.χ. άκηλσίζ, βιτζδανσίζ,
γκαμσίζ, μπελησίζ, έδεπσίζ.
ζ') ρήματα σέ —ίζω μέ τουρκ. ρίζες π.χ. άλιστίζω, βασζεστίζω, άαλάίζω, b a’i ^c^oo, ζορλαδίζω, καϊάίζω, μπουχτίζω, παραλαάίζα), όγραστίίω,
σαταστίζω, ταστίζω, φισφιλεάίζω, τζαϊάίζω , τσαλάιράίζω, χαϊρλαστίζω.
η') διάφορα οΰσ. χρησιμοποιοΰντανε ως οΰδ. οΰσ. μέ τις καταλήξεις
— αϊ π.χ. άλάϊ, — άζ, μαράζ, —άκΐ, κονάκΙ, —-άλΐ, τσακάλι, — άμ, μακάμ,
— άνΐ, σαχάνι, —άρ, π.χ. καάάρ, — άπ, τσουράπ, —άπ. κανάτ, — άτς, κουλάτς, — άφ, π.χ. ίσινάφ, —άχι ταμάχι, — έζ, καρέζ, —έκΐ δεγνέκΐ, — έλΐ,
—έλΐ: τσεγκέλΐ, —έμ: κιοσέμ, — ένΐ: λεγένΙ, — έρί σεφέρ, —έτ: κερεβέτ,
—έτσ: στουμπέτσ, —ές: λές, —έφ: πεστρέφ, — ίζ: χήζ, — ίκΐ: καΐκι, — ίλ'1
τακήλΐ, — ίμ: ΐμπρισίμ, — ίνΐ: κήνΐ. — ίρ: ταμίρ, —ής: άρής, — ίτ: άνγκήτ, — ίτς -κήτς, — ίφ: κηλήφ, — όβ: λογκσβ, —όγΐ: σόγΐ, — όζ: κόζ,
— όκΐ: όκΐ, —όλΐ: κόλΐ, — όνΐ: κοπόνι, — όρ: ζόρ, — όπ: τζοπ, — όφ: σόφ,
—οΰγι: χοΰγΐ, —ο ΰ ζ^ο υ ρ νο ΰ ζ, — οΰκΐ: σολοΰκΐ, —οΰμ: κουρσοΰμ, —οΰν:
ματζοΰνϊ, — οΰπ: καλοΰπ, — οΰρ: χαμοΰρ, —οΰτ: χαμοΰτ, — ουφ: τσουλούφ.
θ ') επίθ. σέ — λής: άκηλλής, μπορτζλής, γαντανλής, βελεστινλής ζυχιρλής, Λόφτσαλής, τανελής, τζιλ£)ερλής, ντερλής, καντλής, μερακλής, όγουρλής, παραλής, τσαρσιλής, χαΐρλής, ΐσταχλής.
ι') επίθ. σέ — τζής, π.χ. άμηντζής, μπουζουκτσής, γκαζόζατζής, καϊκ
τσής, βερεσγετζής, άολαπτσής, ζαχιρετζής, πατιρντιτζής, φαρφαρατζής.
Ε ίναι περίεργο δτι πολλές τοπωνυμίες τής Τσεντώς ήταν τουρκικές, καίτοι δέν έ'μενε έκεΐ οΰτε μία τουρκική οικογένεια, π.χ. Σέρbabaϊρι, Κιοΰνκι,
Μπουνάργια, Κουλτουρμοΰς, Καράκιογιου, Ντουρμπές, Κάραγατς, Λοΰγιολου. Γκελέβριγιολου, Σιλίβριγιολου, Τσάκαλδερεσι, Τσανταδερέ, Τσακιλίκΐ,
Μπάσμπουναρ, Σκέρεκλι, Σαρίγιαρ, Σαζλίδερι Χασάντσεσμές, Κισλάς,
Νταμάρια.
ΤΙς τουρκικές λέξεις τις μεταχειρίζονται στά τραγούδια τους, π.χ. Το
χελιδόνι τουρκικά τό λέ κηρλαγκίτσι.
Π νευμ ατική κατάσταση. — Οΐ κάτοικοι τής Τσεντώς είταν κατά πλειοψηφία αγράμματοι, διότι τά σχολεία ταχτοποιήθηκαν τά τελευταία χρόνια,
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καί ή εκπαίδευση δέν είταν υποχρεωτική. Φυσικά δέν κυκλοφορούσαν σοβαρά
βιβλία. Σέ μερικά σπίτια είχανε συναξάρια, αμαρτωλών .σωτηρία, οκτωήχους
εκκλησιαστικές καί ωρολόγια. Άγόραζαν καί άπό τά πανηγύρια τή Γενοβέφα, τόν Μπερτόδουλο καί τά 45 παραμύθια τού λαού. ’Αλλά καί αυτά τά διά
βαζαν λίγοι καί δέν είχαν ούδεμία επίδραση. "Ωστε ή πνευματική κατάσταση,
ό πνευματικός βίος φαίνεται όχι άπό τήν διανοητικότητα καί τις ιδέες εκείνων
πού τελείωσαν τήν Αστική Σχολή καί διάβασαν κανένα βιβλίο, χωρίς νά
τό καταλάβουν κ’ εκείνο, καί ήρχονταν σ’ επικοινωνία μέ ανθρώπους τών
κέντρων, αλλά άπό τις αναμνήσεις τών παλαιών, τά παραμύθια, τις παροι
μίες, τά γνωμικά πού ήξαιρε ό λαός καί τ’ αποφθέγματα, πού πίστευε δο
γματικά καί αλήθειες.
Α ν α μ ν ή σ ε ις . — Ά πό τήν αρχαιότητα δέν έμειναν. Διατηρούντανε μονάχα
ή παράδοση τής φώκιας, πού ρωτά τούς ναυτικούς στη θάλασσα άν ζή δ
βασιλιάς Αλέξανδρος κι’ άν απαντήσουν ότι πέθανε, τούς βουλιάζει τό κα
ράβι. ’Έπειτα δ θρύλλος γιά τις ΝέραϊΙσες ότι. γυρνούνε τή νύ
χτα, πηγαίνουνε στις βρύσες, κι’ άΐφίνουν τά φακιόλια τους γιά νά
πιούνε νερό. Εκείνη τή στιγμή, άν προλάμβανε κανείς ν’ άρπάση τό
φακιόλι της, ή Ν. τόν ακολουθούσε, καί γίνουνταν γυναίκα του. "Οσα όμως
χρόνια κι’ άν ζούσε μαζί του, άμα εύρισκε κάποτε τό φακιόλι της, ξαναγίνουνταν Ν. κ’ έφευγε. Σ τά παιδικά του χρόνια τά παιδιά διηγούντανε μ ’ α
φέλεια ότι κάπια όμορφη παπαδιά τού καιρού μας είτανε τάχα Ν., πού τήν
κατάκτησε ό παπάς μέ τόν ανωτέρω τρόπο.— Ά πό τήν αρχαιότητα βεβαίως
βαστούσε κι’ ή Ιδέα δτι δ καθένας έχει τή μοίρα του, «φτωχός κ’ ή μοίρα τ’»
οτι όλα στο κόσμο είναι τυχερά καί γραμμένα, δτι τις ψυχές τις παίρνει ό
χάρος, δτι ή εύφλογία κι’ άλλες αρρώστιες, προσωποιούνταν, καθώς καί πολ
λές συνήθειες τής λατρείας καί άλλες, πού τις διατήρησαν οί 'Έλληνες, καί
αφού έγιναν χριστ. π.χ. ή προσφορά θυμάτων στούς αγίους ή μακαρία, ή
συνήθεια νά χύνουνε κρασί στον τάφο κ.ά.
Μ εταγενέστερες παραδόσεις. — Κ ι’ άπό τήν χριστιανική εποχή δέν
υπήρχαν, εξόν μερικές γιά τόν Χριστό, πού θά δούμε στο κεφάλαιο τής θρη
σκείας. Ή κ. Έλ. Σ. Σ. συνέλεξε μέ επιμέλεια καί δημοσίεψε άπό
ηλικιωμένες γυναίκες τής Τσεντώς διάφορες παραδόσεις. ’Εγώ αυτές δέν
τις ακόυσα, διότι στ’ αναμεταξύ είχαν πεθάνει οί τελευταίες πού τις κράτη
σαν κι’ άπ’ αυτά φαίνεται δτι. δ παμφάγος χρόνος εξαλείφει αλύπητα τά ί
χνη τών περασμένων καιρών άπό τή μνήμη τών ανθρώπων.— Ά πό τις πα
ραδόσεις, παλιές ιδέες καί δόξες, πού ακόυσα δ ίδιος παραθέτω τις επόμενες.
1)
Ό πατέρας μου σέ κάθε περίσταση δεινή συνήθιζε νά λέγη δτι ήρθε
δ καιρός νά γίνη εκείνο, πού είπαν άπό χρόνια, δτι κάποτε θά υποφέρουν τό-
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σο οι οίνθρωποι, ώστε θά καταφύγουνε ατά μνήματα και θά λένεστους νε
κρούς. «Βγηικάτε σείς οι πεθαμένοι νά μπούμε μεΐς οί ζωντανοί».
2)
Τά παιδιά έλεγαν δτι στά παλιά τά χρόνια ό ουρανός είτανε τό'σο
χαμηλά, ώστε τόν άγλειφαν τά βουβάλια κ ’ ή θάλασσα είταν παγανή. Κ ’ έκα
μαν μιά συμφωνία μ’ αυτήν, εκείνος νά τή δώση βάθος κι’ αυτή νά τόν δώ
ση άψήλος. ’Έτσι εγινε καί ήρθαν στή σημερινή τους απόσταση.
■3) Γιά τόν Γαλαξία έλεγαν δτι στά παλιά χρόνια κάπιος είχε κλέψει
άχερο, κι’ άπ’ εκείνο πού έτρεχε άπ’ τό τσουβάλι στό δρόμο, έγιναν τά άστρα
τού αστερισμού.
4) 'Υπήρχε ή ίιδέα δτι κάποτε θά γίνη ένας πόλεμος τόσο αιματηρός,
ωστε μέσα στό αίμα πού θά χυθή θά πλέγη βουβάλι.
5) Πίστευαν δτι οί Τούρκοι θά φύγουν μιά ώρα άπ’ τά μέρη μας, καί
θά πάνε στήν Κόκκινη Μηλιά.
6) 'Ό σ α άστρα είναι στον ουρανό, τόσες ψυχές είναι στον κόσμο. Κ ι’
όσες φορές πέφτει ένα άστρο, ένας άνθρωπος πεθαίνει.
7) Ό λέλεγας σκοτώνει κάθε χρόνο ένα άπό τά παιδιά, καί κάμνει θυ
σία μ ’ αυτό.
8) Ή πολυτιμότερη άντίκα είναι εκείνη ποΰχει γουρούνια μέ γουρουνάκια.
9) Ό ήσκιος τής καρυδιάς είναι βαρύς.
Π α ρ α μ υ θ ί α , π α ρ ο ιμ ίε ς . — Παρφμύθια δέ θυμούμαι, καί δέν μά
ζεψα. Οί παροιμίες καί τά γνωμικά τής Τσεντώς δείχνουν τή νοοτροπία τών
Τσεντιανών καί προπαντός ανθρώπους γεωργικούς καί χερσαίους, διότι άναφέρονται σέ εργασίες τής γεωργικής καί ποιμενικής ζωής.— Τά γνωμικά
ϊσχυαν ώς ντοκουμέντα. ’Εάν δηλ. δ κανείς έπικαλούντανε σχετικό γνωμικό,
γιά νά υποστήριξή στή συζήτηση τήν άποψή του, άποστομύνουνταν ό άλλος,
πού είχε αντίθετη γνώμη.
*Α π ο φ θ έ γ μ α τ α . — Λογαριασμός, αγιασμός. Νύπνους, θάνατος. Όνείρατα, ζάλες. Γυναίκες, μακρυά μαλλιά. Ή καλημέρα τού Θεού, θέρος, τρύγος,
πόλεμος.
Τραγούδια. 'Ω ς ιστορήματα διατηρήθηκαν τά εξής: 1) ή χήρα Σουργάρα, 2) ή ’Αρετή, 3) ή φόνισσα μάννα, 4) τής τρίχας τό γιοφύρι, 5) μαύ
ρα χελιδόνια, 6) τού Παύλου τό γιοφύρι— β) χορευτικά, 1) εγώ είμαντού, 2) νανουρίσματα, 3) μιά μάννα, 4) μοιρολόγια, 6) γαλατιανή, 7) καϊκάκι, 8) χήρας κόρη, 9— γ ') διάφορα 1) Χριστουγεννιάτικα 2) 'Αηβασιλειάτιικα, 3) Φώτιον, 4) Τσατσάμια, 5) τού καιρού «έναν καιρό», 6) άλφα
βήτα, 8) έλιμπέλιμ.
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'ΙΕ -τότε ζωή t -ής Γαεντώ ς.
Έκεΐνο πού δεν -θά μπορέσω νά περιγράψω εύκολα είναι ή σημαντική
διαφορά, πού παρουσίαζε ή ζωή τών Τσεντιαινών άπό την σημερινή ζωή τών
χωρικών καί προπάντων τών κατοίκων τών κέντρων. ΟΊ άνθρωποι περνούσαν
τότε ήσυχοι καί λίγο πολύ ευχαριστημένοι άπό τή ζωή, αχι διότι είχαν απολαύ
σεις αλλά διότι δεν είχαν ανάγκες πολλές, κι’ όσες είχαν τίς ικανοποιούσαν
εύκολα, όπως θά δούμε μέ τή σειρά.
Οί μεγαλύτερες ανάγκες, είναι καθώς ξ αίρουμε τής κατοικίας, τής
τροφής καί τής ενδυμασίας. Τό ζήτημα τής κατοικίας καί τού νοικιού, τό
παντοτινό βάσανο τών κατοίκων τών κέντρων είναι άγνω,στο στά χωριά, και
επομένως δεν υπήρχε στήν Τσεντώ όπου είχε ό καθένας τό σπίτι του καί
γιά τό παιδί του πάλι τό ζήτημα λύουνταν μιά καί καλή έξ άρχή,ς.Ό Τσεντιανός
πού ήρχουνταν ή ώρα του νά παντρευθή μισρχώριζε τό πατρικό του σπίτι
καί τό χρησιμοποιούσε όπως άναφέραμε πιο πάνω. 5Ά ν δεν χωρούσε νά μεινη
έπαιρνε κορίτσι μέ σπίτι. Κάποτε έκτιζε ό ίδιος ενα καινούργιο σπίτι, νοικοκέρευε καί στό εξής είχε νά φροντίση μονάχα γιά τά μερεμέτια τού σπιτιού.
Τροφή. — Τό ζήτημα τής τροφής μάς βασανίζει στον ίδιο βαθμό κά
θε μέρα στην πόλη. Τ ί θά φάμε σήμερα; Αυτό τό ζήτημα ό Τσεντιανός τό
κανόνιζε ιδίως τό καλοκαίρι. Άναλόγως τό επάγγελμά του θά πουλούσε τά
σταφύλια τού αμπελιού του, τυρί καί παλιά πρόιβατα ή θά έργάζουνταν μέ μι
σθό τό θέρος καί στον τρύγο. Κ ι’ αφού θά πλήρωνε πρώτα τό τεκλίφι καί τή
σούσα του, γιά ν’ άποστομώση τον δημόσιο ευσπράκτορα, φρόντιζε μέ τά υπό
λοιπα νά πάρη τό γεμεκλίκι του, δηλ. τά κυριώτερα τρόφιμα γιά τον έπερχόμενο χειμώνα. "Ολο πρώτα τό χρειαζούμενο αλεύρι τοβρισκε ό Τσεντιανός πού δέν είταν γεωργός στό χωριό ή τό πολύ πολύ τ’ αγόραζε άπό τά πε
ρίχωρα καί γέμιζε τή σεντούκα του. ’Εξόν τό αλεύρι, άγόραζε άκόμη απ’
τον Αύγουστο, καί γέμιζε τίς ραγισμένες λαγήνες του μέ τήν άπαραίτητη πο
σότητα άπό φασόλια, κουκιά, αλεύρι καί παρόμοια, γιά νά μή γυρεύη όσπρια
το μεσοχείμωνο. ’Επίσης κάθε σπιτικό άναλόγως μέ τήν οικονομική· του κα
τάσταση έπαιρνε κάμποσο λάδι καί σαπούνι, (γιά νά ξεραίνεται), ετοίμαζε
γιά τούς χειμερινούς μήνες τά συνήθη ζυμαρικά δηλ. φύλλα: - ’αρκάδες κουρ
κούτι, τριφτή, τραχανά, μπλιγούρι, καί νισαστέ- άς λογαριάσουμε δτι υπήρ
χαν καί έτοιμα άπό τή φύση φαγιά σέ κάθε εποχή π.χ. σαλιάγκοι γλιστρίδες,
μανιτάρια, λαγοί κουζογκεμπέκια σκαμπάφλα. Έ καμνε στον τρύγο πετιμέζι,
ρετσέλια, σταφλαρουμιά. Οί κτηνοτρόφοι ως εκ περισσού έκαμναν τυρί, παστρουμα και σουτζούκια. Κ ι’ ό καθένας μπορούσε νά βάλη στήν άρμη καί
στό ξύδι μερικά πιπέρια ή μελιτζάνες γιά τουρσή. Τον χειμώνα λοιπόν βρί-
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σκουντάν μέσα στο σπίτι φ αγί ταχτικόν κάθε μέρα, καί έξαιρετικώς πολύ λίγα
πράματα είταν αναγκασμένοι ν’ αγοράσουν άπό τόν μπακάλη ΐιδίως τ’ αποι
κιακά, ζάχαρη, καφέ καί ρύζι, πού είταν τότε μυθικώς φτηνά, διότι ή Τσεντώ
δεμένη άπό τά προνόμια τών μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών δέν δικαιούντανε
νά έπιβάλη τελωνειακούς δασμούς. Καί τό ζήτημα λοιπόν τής τροφής είταν
έτσι κανονισμένο εγκαίρως.
Έ δυμ α σία . — Άλλα καί τό ζήτημα τής ενδυμασίας εξοικονομούνταν
εύκολα, διότι προπαντός καί σ’ αυτό δέν ήσαν απαιτητικοί τότε οί άνθρωποι.
Ά πό τούς άντρες οί περισσότεροι είχαν τά γαμπρΐκια τους κοστούμια γιά
τίς επίσημες γιορτές. Είχαν τά κυριακάτικα γιά τίς Κυριακές. Στή δουλειά
φορούσαν τά καθημερινά παλιά καί μπαλωμένα ό',τι τύχαινε, κι’ άριά καί
πού θά νά ράψουν καινούργια— Άναλόγως απλές στό ντύσιμο είταν κ’ οί γυ
ναίκες. Μέσα στό σπίτι φορούσαν τίς καθημερινές ρόμπες καί τσούκνες, φούστες
πρόχειρες. Τό φουστάνι τους τό φορούσαν όταν έκαμναν γειτονιό καί τά γιορ
τινά τους τά φορούσαν, όταν πήγαιναν στήν Εκκλησία καί σ’ επισκέψεις
επίσημες. "Οσο γιά τά έσώρρουχα κ ι’ άλλα χρήσιμα πράματα, πού έπρεπε
ν’ άντικατασταθούν είταν αρκετό νά προμηθευθούν τίς πρώτες ύλες. Διότι
άμα κατώρθωνε ό χωρικός ν’ άγοράση μέ τό προϊόν τής καλοκαιρινής του
εργασίας ή μέ τό άντίτιμο τοΰ περισσεύματος τής εσούίας του μιά ποσότητα
μαλλί ή φελεμένι, θά είχε καί καινούργια ρούχα χάρη στή φιλεργία τών
γυναικών καί τήν ύπαρξη τού λάκκου, τού αθάνατου δηλ. αργαλειού, πού
είτανε θαυμάσιο ώς προς τήν εποχή του μηχάνημα, καί άποτελεΐ τή δόξα
τής Θρακικής νοικοκυρωσύνης. ’Άλλους τε οί άνθρωποι δέν συνερίζουνταν με
ταξύ τους, γιά νά καλοντυθή 6 ένας παραπάνω άπ’ τόν άλλο. Κ ’ επειδή περνού
σανε μέ ο,τι θά νά βρεθή, είταν απαλλαγμένοι άπό τόν φαύλο κύκλο τών ημε
ρών μας, δηλ. άπό τήν αδιάκοπη άγωνία πού κατέχει τούς εργατικούς άνθρώπους σήμερα μέσα στις πολιτείες καί διαδίδεται στά χωριά, νά αισθάνουνται δι
αρκώς δτι χρειάζουνται περισσότερα, δτι θέλουν νά τραφούν καλύτερα, νά ντυ
θούν καλύτερα, καί μόλις ικανοποιήσουν μιαν άνάγ.κη, άναφαίνεται στήν ώρα
άλλη καί τούς τυραννεΐ, κ ’ έτσι δέν εξοικονομούν τίποτε.
Αυτός είταν ό πρώτος καί κυριώτερος άπό τούς λόγους, πού έκαμναν
άιξένοιαστη τήν τότε ζωή στό χωριό.
"Οτι οπωσδήποτε ό χωρικός ε
ξοικονομούσε τό καλοκαίρι τίς κυριώτερες άπό τίς περιωρισμένες του ανάγ
κες καί τών χειμώνα κοίταζε μέ ήσυχο κεφάλι τή δουλειά του ή κάιθουνταν
στήν κακοκαιρία απερίσπαστος άπό τίς φροντίδες τού συγχρόνου άστού γιά
τά καθημερινά ψωνίσματα άπό τόν μανάβη, τόν μπακάλη καί τόν κασάπη.
Σ χ έ σ ε ις με τήν εξουσ ίαν—"Επειτα οί άνθρωποι άσχολούνταν κυρίως εκεί μέ
τίς άτομικές τους εργασίες καί είτανε άπηλλαγμένοι ή καλύτερα αδέσμευτοι
ή ελεύθεροι άπο πολλές συνηθισμένες στήν εποχή μας υποχρεώσεις. Λ. χ.
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είχε δ κόσμος εκείνος τό ευτύχημα νά μην άπασχολήται πολύ μέ τήν Ε ξου
σία. ’Α π’ αυτήν τήν άποψη ή Τουρκία εΐτανε κράτος μοναδικό. Είχε στή
διοίκηση κάτι τό απλό, το πρωτόγονο καί χρησιμοποιούσε γιά τή διαικυ'βέρνηση τών λαών της τά πρακτικώτερα συστήματα. Ή Τ. Διοίκηση ακολου
θούσε τή χρυσή αρχή δτι οι πολίτες της δέν έπρεπε νά έχουν πολλές δοσο
ληψίες μέ τά δημόσια γραφεία, γιά νά κοιτάζουν τις δουλειές τους ήσυχα,
όπως άναφέρεται καί στήν εισηγητική έκθεση τού περίφημου νόμου περί
Γαιών. Γιά τούτο διεκπεραίωνε τις υποθέσεις τών πολιτών ή τελείωνε τά
υπηρεσιακά της καθήκοντα μέ τόν άπλούστειρο τρόπο, χωρίς ν’ άπασχολή μέ
συχνές διατυπώσεις τόν κόσμο. Είναι ν’ άπορή κανείς σήμερα πώς μπορού
σε τότε ή Τουρκία καί κυβερνούσε τόσα έθνη χωρίς χαρτιά καί φασαρίες. "Ενα
νοφούσι είχε στήν θέση του 6 καθένας μας επί ζωής, πού τό παρουσίαζε α
πλώς, μόνον όταν χρειάζαυνταν νά δείξη τήν ταυτότητά του. "Οσο γιά τις
ληξιαρχικές πράξεις ούτε τό νοιώθαμε καν πότε καί πώς τηρούντανε. Οί φόροι
τής καθαράς προσόδου· δέν υπήρχαν, κ’ επομένως έλειπαν οί σχετικές δη
λώσεις, καθώς καί τού καπνού. Παρακάτιο μάλιστα από τις έδρες τών ’Ε
παρχιών είταν πιο απλά τά πράματα. Στήν κωμόπολή μας μέ 4 χιλιάδες κα
τοίκους καί τόσες περιουσίες έναν ταξιλδάρη είχαμε μονάχα στο χωριό,
πού εϊσέπραττε τούς προσωπικούς φόρους, όταν δ φορολογούμενος είχε. 'Ο
φόρος τής δεκάτης εισπράττουνταν πρακτικά καί αμέσως στο αλώνι, δπου δ
δεκατιστής επέβλεπε τήν μέτρηση τού γεννήματος, κ’ έξεχώριζε τό μερίδιό
του. "Ενας επίσης τζανταρμάς Αντιπροσώπευε τήν ασφάλεια καί κρατούσε
τήν τάξη. Δέν είναι περίεργο ότι μπορούσε νά γεράση ένας άνθρωπος, καί
νά καυχηθή ότι στή ζωή του δέν πέρασε τήν πόρτα τού κ ονοικιού. Σήμε
ρα αυτά τά πράματα θεωρούνται ακατόρθωτα. Τό κράτος εγινε πολυσύνθε
το. Σ ’ όλα ανακατώνεται, γιά όλα τάχα φροντίζει, καί απαιτεί άπό τούς πο
λίτες, αστούς καί χωρικούς, νά παρουσιάζουνται συχνά στά Δημόσια γρα
φεία, νά υποβάλουνε κάθε λίγο καί λιγάκι δηλώσεις, νά καταχωρούνε εγκαί
ρως στά Ληξιαρχεία τις γέννες, τις βαφτίσεις, τούς γάμους καί τούς θανά
τους, νάχουνε τρεξίματα στις κηδείες, καί στις κληρονομιές, νά ξοδεύουνε
σέ αιτήσεις καί χαρτόσημα καί ώς εκ περισσού νά τρέχουν μέ τό παραμι
κρό στά Δικαστήρια, καί όταν ακόμη ή αγελάδα τού γείτονα δάγκωσε τό
σιτάρι τους, νάχουν ατελείωτες τελοσπάντων διατυπώσεις. "Ενας τωρινός
τσέλιγκας είναι αναγκασμένος έξαιτίας τής συχνής μεταβολής τών νόμων νά
παρακολουθή τά ζητήματα τού Ένοικ. Βοσκών, νάχη,( ταχτικό δικηγόρο,
νά μπαινοβγαίνη καθημερινώς στις υπηρεσίες, ’Εφορίες, Δασαρχεΐον, ’Α
γρονομίες. Νά αυτές όλες τις σκοτούρες δέν τις είχε δ Τσεντιανός κεχαγιάς.
ΪΙολιτικ ή . — Κατόπι, δ κόσμος δέ χασομερούσε μέ τήν πολιτική. Διό
τι ή Τουρκία είταν απολυταρχικό κράτος, καί δ περιορισμένος τύπος της
3
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δεν .μπορούσε νά δημιουργήσω ζητήματα, πού θά προκαλούσαν τό ένδιαφέρο τώ,ν ανθρώπων. Οί εφημερίδες δημοσίευαν χρονογραφικώς τίς διάφορες
ειδήσεις του εσωτερικού καί τού εξωτερικού, ενώ ή πολιτική ζωή τής Τουρ
κίας έμενε άγνωστη στους πληθυσμούς της. Δεν ξέρω άν αυτό εΐτανε καλό ή κακό. Πάντως οί άγροιτικοί πληθυσμοί μπορούσανε νά δουλεύουνε
ατούς κάμπους άξένιαστοι γιά τά κόμματα γιά πολιτικές συζητήσεις. Οί ε
φημερίδες έβγαιναν μονάχα στήν Πόλη, καί όταν ανάμεσα έφερναν στό
χωριό, τίς διάβαζε ό δάσκαλος ή άλλος κανείς άπό τούς λίγους γραμματι
σμένους, καί δ χωρικός άρκούντανε στά νέα, πού ανακοίνωναν αυτοί, χωρίς
νά πολυπραγμονή.
'Ο χωρικός τής εποχής εκείνης αναγνώριζε ότι υπάρχουν άνθρωποι
κοινωνικώς ανώτεροι άπ’ αυτόν, καί γραμματισμένοι πού καταλαβαίνουν πα
ραπάνω. Δεν είχε τήν πρόωρη ανάπτυξη τού καιρού μας. Σήμερα χωρικοί
καί εργάτες γελασμένοι άπό τό δικαίωμα τής ψήψου καί τήν ισότητα πού
κηρύσσεται άκαδημαϊκώς απέναντι τών νόμων, φαντάζονται δτι έπήλθε γε
νικώς πνευματική εξίσωση στον κόσμο, θέλουνε νά έχουν γνώμη γιά δλα τά
ζητήματα. Μικροί καί μεγάλοι λοιπόν συζητούνε μέ τό πείσμα, που .συνοδεύει
τήν ήμιμάθεια κ’ έτσι επικρατεί σύγχυση χειρότερη άπό τήν τελεία άγνοια.
Κ ο ινο τικ ά .— Οί περισσότεροι μάλιστα χωριανοί δέν άσχολούντανε καί μέ
τά γενικά ζητήματα τού χωριού, έ,κκλ., σχολ., κλπ. Διότι, καθώς θ ’ αναφέ
ρουμε παρακάτω τό Κοινοτικό σύστημα εΐτανε τιμοκρατικό, καί δέν
είχε αιρετούς άρχοντες. Μέσα σ’ έναν πληθυσμό άπό 4 χιλ. ψυχές μόνο καμμιά 40 άνθρωποι, οί κεχαγιάδες καί μερικοί εύποροι έπαγγελματίες, εΐχαν τό
δικαίωμα νά διοικούν τήν κοινότητα, νά διαχειρίζωνται τά χωριανικά, κι' άπ’
αυτούς έκλέγουνταν ό μουχτάρης, οί δημογέροντες καί οί επίτροποι τής Ε κ 
κλησίας. Αυτοί διαχειρίζουνταν τά εισοδήματα τής Εκκλησίας, διοικούσαν τά
σχολεία, διώριζαν τούς διαφόρους φύλακες, καί άντικαταστήνουνταν στό άξίωμα συναμεταξύ τους. Άλλά οί Τ,σεντιανοί πληβείοι δέν διαμαρτύρουνταν,
διότι τούς στερούσαν τό δικαίωμα νά εκλέγουν κι’ άπ’ τήν τάξη τους άρχον
τες, κ’ έτσι νάχουν μέρος στή διοίκηση τών κοινών. Θά έλεγε κανείς δτι δέν
είχανε ιδέα άπό ελευθερία καί πολιτικά δικαιώματα. Δέν χασομερούσανε ό
μως κιόλα γ ι’ αυτά, καί διέθεταν δλον τον καιρό τους γιά τον εαυτό τους καί
τό σπίτι τους.
3Ε π α γγ ελμ α τικ ά . — Καί τά ζητήματα τού κλάδου του δέν πολυσκότιζαν τον Θράκα χωρικό. Διότι ή οικονομία είταν ιδιωτική. Σωματεία δέν τον
ζάλιιζαν. Συνεταιρισμοί δέν τον έδεναν. Δέν είταν αναγκασμένος νά περιμένη ολόκληρες μέρες στήν πόλη, γιά νά πάρη άπό τήν ’Αγροτική Τράπεζα
δάνειο. Οί εκδότες δέν τον ενοχλούσαν, γιά νά τον πάρουν συνδρομές, γ ι’
ακατάληπτα γεωργικά περιοδικά. Περίθαλψη δέν τον έδινε ό Δήμος. Κ ι’
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αν άπό τ'ις ελλείψεις αυτές έχανε (ορισμένα ωφελήματα, κέρδιζε πλιότερο
ηθικώς, κι’ .αποκτούσε αυτοπεποίθηση μεγάλη διότι μονάχα στον εαυτό του
ένοιωθε δτι έπρεπε νά βασισθή, κι’ άναγκάζουνταν νά έντείνη τή δραστη
ριότητα του όσο μπορούσε. "Εκαμνε λοιπόν τ’ αδύνατα δυνατά γιά νά βολευθή, και καιρό δέν έχανε καθόλου τό καλοκαίρι, γιά νά γέμιση όπως κι’
όπως τό άμπάρι του, νά πάρη τ’ απαραίτητα φαγώσιμα καί κάρβουνο, νά
κουβαλήση άπό τ’ άμιπέλι κληματσίδες καί κλήματα ξερά, κ’ έτσι νά μην έχη άνάγκη νά παρακαλή τόν χειμώνα κανένα.
Τά π αιδιά. — ’Ακολουθούσαν συνήθως τό πατρικό επάγγελμα. Γίνουν ταν κατά κανόνα αμπελουργοί, γεωργοί καί κτηνοτρόφοι, ελάχιστα παιδιά
μένανε μέσα στό χοοριό γιά νά κάμουν τόν μπακάλη καί τόν τεχνίτη κι’ άλ
λα μερικά πηγαίνανε νά ξενοδουλέψουνε στήν Πόλη ή έφευγαν συνήθως σέ
ξένες χώρες έως τήν ’Αμερική. "Οπως καί άν είναι, κάθε παιδί εΰρισκε .εύ
κολα τή θέση του μέσα σ’ εκείνο τό εργατικό μελίσσι, καί οι γονείς του δέν
τυραννιούντανε άπό τό συντριπτικό πρόβλημα πού έχουν οι πατέρες σήμερα,
πού νύχτα-μέρα σκέπτουνται τί νά κάμουν τά παιδιά τους.
3Ε & νμ οχνπ ίες.-~Τέλος έλειπε καί ή ενοχλητική σκουτούρα τών πολλα
πλών κοινωνικών υποχρεώσεων καί τής έθυμοτυπΐας, πού ζαλίζουν οχι λίγο
τό κεφάλι. Οί κοινωνικές σχέσεις είταν άκλές, κ' οί υποχρεώσεις λίγες. Μι
κροί καί μεγάλοι καλούντανε μέ τά βαφτιστικά τους ονόματα, μιλούσανε προς
όλους ανεξαιρέτως στον ενικό, καί συναναστρέφουνταν χωρίς τυπικές φιλο
φρονήσεις. Βαδίζανε άργά καί ήσυχοι στούς δρόμους τού χωριού, όταν δέν
μπορούσανε νά βγούνε έξω γιά δουλειά. "Οταν κάθουνταν στό καφενείο, δέν
φοβούντανε μήπως τσαλακωθή τό ποτούρι τους ή τό παντελόνι. Δέν είχαν κα
ταντήσει άκόμη οί άνθρωποι μηχανήματα, γιά νά κανονίζουν τή ζωή τους
σύμφωνά μέ τίς 'διαιρέσεις τού χρόνου. Ό νούς τους γενικώς δέν βασανίζουνταν άπό τά καθιερωμένα στήν κοινωνία μας κατά συνθήκη ψεύδη, δπως
ό δικός μας σήμερα πού θέλοντας καί μή είμαστε υποχρεωμένοι ν’ ακολου
θούμε τόν κόσμο, νά φορούμε δ,τι κι’ αυτός, νά προσέχουμε τήν μόδα, νά
λυγοΰμε μπρος σέ ανθρώπους πού δέ χωνεύουμε, νά έχουμε χίλιες δουλειές;
νά τρέχουμε μέ τό ώρολόγι στό χέρι, μήπως χάσουμε τό βαπόρι καί τό τραί
νο, καί νά μήν ξαίρουμε κάθε μέρα πώς νά άνταποκριθούμε στά κοινωνικά
χρέη καί πώς νά φερθούμε στον κόσμο. Συμπέρασμα: "Ετσι νομίζω πώς εξη
γείται έν μέρει γιατί ή ζωή στήν Τσεντώ .είταν ήσυχη καί περνούσε οπωσδή
ποτε «ξένοιαστα, χωρίς ν’ άσπρίζουν πρόωρα τά μαλλιά. ’Επειδή έλειπαν οι
πολλές ανάγκες, οί άλλότριες υποχρεώσεις καί ή πρόιορη ανάπτυξη, οί Τσεντιανοί κοιτάζουνε τή δουλειά τους μέ γερό κεφάλι, όταν αργούσανε γιόρταζαν
κι’ έκκλησιάζουνταν άνετα, κάθουνταν κατόπι, αμέριμνοι καί σιγανοί στά
καφενεία, δέν ήξαιραν τί είναι νεύρα καί γενικά δέν είχανε τίς ψυχικές ά-

36

f ΦΩΤΙΟΥ Γ. Α Π Ο Σ ΤΟ ιλΙΔ Ο Υ

δυναμίες πού κάμνουν τούς ανθρώπους αρρώστους στήν πολιτεία, χαΐ κά
ποτε τούς σπρώχνουν στήν αυτοκτονία.
Ε ίβ ω ν ία . — Ή κατάσταση εκείνη προκαλούσε καί τήν ψυχική διάθε
ση γιά είρωνία. Μια άπό τις χαρακτηριστικές συνήθειες κατοίκων τής Τσεντώς
εΐτανε νά μιλούν ειρωνικά. Εκείνο δηλ. πού ήθελαν νά πουν τό εξέφραζαν
μέ λέξεις, πού είχαν ακριβώς τό αντίθετο νόημα, καί ή συνήθεια αυτή είχε
τόσο γενικευθή, ώστε μικροί καί μεγάλοι χωρίς νά γελούν καθόλου διαρ
κώς είρωνεύουνταν τόν εαυτό τους καί τούς άλλους. Στά καφενεία καθημε
ρινώς οί γνωστοί πελάτες άλληλοειρωνεύουνταν άμοιβαϊ.α,, ή κουβέντα τους
λάμβανε έτσι ένα ιδιαίτερο τόνο, καί ό άπειρος ξένος δέν ήξαιρε στήν αρχή
τί συμβαίνει. Αίφνης τόν ιδιότροπο άνθρωπο τόν έλεγαν καλόγνωμο, τόν
άνθρωπον τού σκοινιού καί τού παλουκιού άγιο καί τόν φλύαρο χρυσόστομο.—
Είχε αρχίσει κάποτε τό σχολικό έτος μέ προσωπικό τελείως ακατάλληλο. Κ ’
ένας στο καφενείο, πού ήθελε νά έπικρίνη προκαταβολικά τήν εργασία τους,
αντί νά πή δτι δέν θά έργασθούνε καλά, είπε .ανάποδα καί σοβαρά στο κα
φενείο: «Οί δάσκαλοί μας φέτος λίγη δουλειά θά κάμουνε, άμή παστρικιά.» Οί
ακροατές του τόν ακόυσαν, κατάλαβαν αμέσως τί εννοούσε, καί απαντήσανε
μέ ανάλογο ύφος.— ’Άλλοτε είχαν προσλάβει στο χοοριό έναν ψάλτη και
νούργιο, πού τόν άκουσε κάποιος καί δέν τόν άρεσε. Μά βταν τόν ρωτήσανε
σχετικσίς δέν είπε δτι εΐτανε κακός, άίλλά δτι εΐτανε καλός γιά τά Σαββατό
βραδα, πού πήγαιναν οί γριές στήν Εκκλησία τό κρασί, καί τά κόλλυβα, κι’
εννοούσε βέβαια δτι μονάχα στούς εσπερινούς είταν ικανός νά ψάλλη, όχι
δμως καί στις επίσημες ακολουθίες τών Κυριακών καί τών μεγάλων πανη
γυρικών εορτών, διότι τότε έκκλησιάζουνταν οΐ άντρες, πού απαιτούσαν άπό
τόν ψάλτη νά ψάλλη βυζαντινά καί όμοσφα. Διότι υπήρχανε μεταξύ τους
πολλοί μ ερακλή'δε ς.
"Ενας Τσεντιανός κεχαγιάς γύριίε άπό τήν Πόλη, δπου είχε άκουσθή
στο χωριό, δτι τού έκλεψαν άπό τό δισάκι τά ψώνια οΐ λωποδύτες καί κάτι
δώρα. "Οταν λοιπόν έπρόκειτο νά πάγη άπό τό χιυριό ένα κάρρο στή Σηλυβρία κ’ έτοιμάζουνταν ό καρροτσιέρης, τού είπε άγέλαιστα κάποιος γαμπρός
νά πάρη κ’ ένα ποτούρι μαζί του, μήπως δηλ. τού τό έκλεψαν κ’ εκείνο οί κλέ
φτες άπό πάνω του, καί κατέβη μέ τό σώβρακο.
Εΐρωνες εξαιρετικά εΐταν καί οΐ κάτοικοι τού Ξάστερου τού μεγάλου καί
ανθηρού χοοριού προς τά Α. τής Σηλυβρί.ας. Στή μεγάλη πυρκαϊά τού Ξάστερου,
πού είχε αποτεφρώσει τό μεγαλύτερο μέρος τού χωριού κάποιος αφού πρόλαβε
νά μεταφέρη έξω απ’ τό σπίτι του οσα πράματα μπορούσε, παρακολούθησε περί
λυπος τό σπίτι του πού καίγονταν. Κ ι’ δταν άποφάσισε ν’ άπομακρυνθή απελπι
σμένος, ρώτησε τραγικά— σαιξπηρικά τή γυναίκα του «πήρες τό κλειδί τής πόρ
τας»;
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Ο ι είρωνίες, οσο συνηθισμένες και αν εΐταν, έθιγαν κάποτε ώρισμένα
πρό'σω,πα. Εκείνα προσπαθούσαν νά τίς σταματήσουν, προκαλούσαν έτσι ε
πεισόδια, θύμωναν καί δημιουργούντανε ζητήματα μέσα στό χωριό, φαιδρά
καί κωμικοτραγικά.
’Έκαμα αρκετό λόγο γιά τίς είρωνίες διότι εΐτανε συνήθεια τών παλαι
ών, πού βάσταξε έως τίς ήμερες μας καί περιείχε κάποτε άλας αττικό, καί
αποτελούσε μιάν ποικιλία ευχάριστη μέσα στη μονοτονία τού χωριού. Μα
ζί μέ άλλες όμως συνήθειες εξαλείφεται κ ’ ή είρωνία ελλείψει καταλλήλων
συνθηκών. Δέν τήν άνέχουνταν άπό τό ενα μέρος ή σημερινή σεμνοτυφία
καί άπό τό άλλο μέρος ή άδιάκοπη αγωνία γιά τήν εξεύρεση τού έπιουσίου,
πού έδημιούργησαν οί πόλεμοι.
’Ή β η . — Οί κάτοικοι τής Τσεντώς εΐταν εργατικοί, άπλοι καί λιτοί,
συντηρητικοί, καί μετριόφρονες, μετρημένοι καί οικονόμοι, φιλήσυχοι, συ
νεπείς καί «φιλόδικοι.
1Ε ρ γατικ οί. — Οί άντρες περνούσαν τήν ήμέρα' δουλεύοντας στήν
εξοχή στ’ αμπέλια καί στά χωράφια ή φυλάγοντας πρόβατα. Οί αμπελουρ
γοί καί οί γεωργοί γυρνούσανε τό βράδυ στά σπίτια τους, ενώ οί προβατο
τρόφοι καί οί γεωργοεργάτες, πού δούλευαν στά γειτονικά τσιφλίκια αρ
γούσανε νά έλθουν στό χωριό. Οί άντρες πού κοιμούντανε στό χωριό απο
τελείωναν καί συμπληρωματικές εργασίες, π.χ. έφερναν ξύλα, δαόρθωναν
τό ντουβάρι, πελεκούσαν, έσιαζαν κάτι κτλ. Τό καλοκαίρι έβγαιναν κ’ οί τε
χνίτες στη δουλειά στό θέρος καί στό τρύγο έκλειαν τά καφενεία, σφίγγον
ταν όλοι μικροί καί μεγάλοι εΐτανε στό πόδι.— Εξίσου εργατικές εΐταν κ’
οί γυναίκες, πού συνήθιζαν κι’ άπό μικρά στή δουλειά τά κορίτσια τους. ’Ε
λάχιστοι άνθρωποι δέν αγαπούσαν τή δουλειά, καί αυτοί εΐτανε γνωστοί στό
χωριό ως χασομέρηδες καί άνηπρόκοποι.
' Α η λ ο ϊ καί λ ιτ ο ί.— Γενικώς δέν άγαπούσανε τίς μόδες, τίς επιδεί
ξεις, τις υπερβολές και τις ελληνικούρες. Ή απλότητα εΐταν τό κυριώτερο
χαρακτηριστικό της ζωής τους.— 'Ως προς τό ντύσιμο καλοντύνουνταν συ
νήθως τις γιορτές, καί τίς καθημερινές φορούσαν δ,τι τύχη, γιά νά τιμή
σουν τα καλα τους τα ρούχα. "Αμα ήθελε κανένας νά κομψευθή, χωρίς κυ
ρίως να τού ταιριαζη, δεχουνταν τά ειρωνικά βέλη τής κοινωνίας. ’Ά ν λ.χ.
το κολλάρο του εΐτανε φαρδούτσικο, έλεγαν δτι εΐταν πιο παχύς ό σχωρεμένος, άπο τον οποίον τάχα το κληρονόμησε. 'Ω ς προς τήν τροφή, επικρατούσε
άκρα λιτότητα. ’Ά ν εξαίρεση κανείς μερικούς καλοφαγάδες, ό περισσότερος
πληθυσμός ζούσε με τα ψέματα. Ο αμπελουργός λ.χ. πού δοήλευε ολημέρα στό
αμπέλι, ε,τρωγε τό μεσημέρι ένα κομμάτι ψωμί, πού τό έτριβε μέσα στό νε
ρό, που· ειχε διαλύσει ζαχαρη. Οταν μιλούσανε γιά τον εαυτό τους προσέ
χανε πολυ να μην αύτοπαινεθούνε. ’Αποσιωπούσαν τίς επιτυχίες τους, εκρυ-
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βαν τά κέρδη τους καί προσπαθούσανε πολύ νά μην γίνη γνωστό δτι ευπο
ρούν. Χαρακτηριστικές εΐτανε οι φράσεις. « Ό Θεός συχάθηκε έμενα...»,
«γαδούρ σ’ έχω μιά γαδουροκυλίστρα» αντί ένα χωράφι κτλ. Ή συνήθεια αυτή
τόσο είχε άπλωθή, ώστε οποίος δέν τήν ήξαιρε, θά πίστευε δτι δλοι στό
χω,ριό εκείνο δυστυχούσαν. 'Ό σ οι άσχολούντανε κάπως μέ τον εαυτό τους
θεωρούνταν φανταγμένοι, δπως κάμνουν δλοι σήμερα γιά νά φανούνε κάτι,
καί νά γελάσουν τον κόσμο.— Επίσης δέν άνέχουνταν κ’ εκείνους, πού ήθε
λαν νά ξεχωρίζουν στήν ομιλία τους μέ κάπως κοινότερη γλώσσα πολίτικη,
καί εΐταν κοινό παράγγελμα «μίλα τού μπαμπάσ τή γλώσσα». Καί στούς πα
νηγυρισμούς καί στις επιδιορθώσεις τών σπιτιών τους, σέ δτι απαιτούσε έ
ξοδα καί γενικώς σέ κάθε εκδήλωση τής ζωής, πού απαιτούσε έξοδα προτι
μούσαν τό απλό καί τό φτηνό.
Συντηρητικοί, μετρημένοι, οικονόμοι.— Στήν Τσεντώ ϊισχυαν ως αξιώ
ματα οί εξής παροιμίες καί τά γνωμικά: «Άπό τσοί γραμματισμέν, θά χαλάσ’ δ κόσμος». «Σέ παλιό χωριό μή βάζης καινούργιο νόμο.» «Μην ανοίγεις ό
μπλή».— «Κατά τό πάπλωμα ν’ απλών’ κανείς τά πόδια τ». Κατά τό καιρό
σέρν’ ή Μάρω τό χορό». «Ή όρνιθα πίνοντας κοιτάζ’ καί στό θεγό». Τό κρασί
ήσυχάζ μές στό βαρέλι». Σύμφωνα μέ τ’ ανωτέρω* παραγγέλματα οί Τσεντιανοί
εΐτανε συντηρητικοί μετρημένοι καί οικονόμοι σέ όλες τίς πράξεις τους. 'Ως
προς τή γλώσσα μεταχειρίζουνταν τό τοπικό τους ιδίωμα, πού δέν έπέτρεπαν σέ κανένα νά παραμορφώνη. ’Ακολουθούσαν τήν παράδοση κ’ έλεγαν
γιά δικαιολογία έτσι τό ηύραμε. ’Έκαμναν σπίτια μικράΛ γιά νά είναι σέ
θέση ν’ αποτελειώσουν. ’Έπιπλα καί σκεύη αγόραζαν δ,τι χρειάζουνταν καί
μπορούσανε νά πληρώσουν. Σ τις εξοχές καί στά πανηγύρια πηγαίνανε άριά,
γιά νά μή χτυπούνε στά μάτια τού κόσμου. Ούτε στ’ αμπέλια τους πηγαί
νανε νά φάνε, διότι καί αυτό μπορούσε νά σχολιασθή. Εΐτανε δισταχτικοί
σέ κάθε επιχείρηση, καί γενικά δέν αγαπούσαν τίς υπερβολές.
Σ υ ν ε π ε ίς . — Κατά κανόνα εΐταν καί συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Γιά τίς οικογενειακές υποχρεώσεις θά μιλήσουμε παρακάτιο. Σ τις συναλλα
γές φροντίζανε νά τηρούν τό λόγο τους, γιά νόόχουν τήν υπόληψή τους. Ή
πίστη τούς χρειάζουνταν πολύ, διότι δταν έχαναν τ’ αρνιά τους άπό τήν κα
κοκαιρία ή δταν χτυπούσε τό χαλάζι τ’ αμπέλια, καί καταστρόφουνταν ή έσοδιά, εΐταν αναγκασμένοι νά ζούνε μέ πιστώσεις ολόκληρο τό χρόνο, έως
τήν καινούργια έσοδιά. Γιά τούτοι, δταν πουλούσαν τό σταφύλι τους ή άλλο
μαξούλι καί θανά κάμουν τίς χειμωνιάτικες προμήθειες, πλήρωναν πρώτα τά
χρέη τους. Επειδή μάλιστα φοβούντανε τον επακτό δρκο, καί τή;ν παρεξή
γηση, υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων, πού ξαναπλήρωσαν τά χρέη τους,
γιά νά μην άναγκασθούν νά όρκισθούν. Οί συναλλαγές καί τά δάνεια γί
νουνταν συνήθως μέ τον λόγο, καί στηρίζουνταν στήν καλή πίστη. Ά λλω 
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στε ή χρήση εγγράφων εΐτανε δύσκολη, και διότι οι περισσότεροι εΐταν α
γράμματοι. Κ ι’ όταν χρειάζουνταν κάποτε νά υπογράφουν, έκαμαν μέ τήν
πέννα στή θέση τής υπογραφής ένα σταυρό, και τόν μουτζούρωναν λιγάκι
στή μέση μέ τό δάχτυλό τους.
Φ ιλήσυχοι· — Ή τάξη εΐτανε σταθερή καί πάγια στο χωριό. Τηρούντανε άπό τόν φιλήσυχο χαρακτήρα τών ανθρώπων, καί δέν ειχε ανάγκη τής
Α ρχής. Στο καρακόλι τής Τσεντώς έμενε χρόνια ένας μονάχα χωροφύλακας
καί έπαρκούσε γιά τήν ασφάλεια σέ τόσο μεγάλο χωριό. Διότι όσο κι’ άν μά
λωναν οι άνθρωποι, καί κάκιωναν καί δέν σχετίζουνταν χρόνια πολλά ολό
κληρα γένη, ώς τόσο ήρχουνταν στά χέρια σπανίως καί ξεθύμαιναν τό πολύ
μέ τά ξύλα καί τά καθίσματα. Τά χωριά έχουν πολλάκις άπελέκήτους αν
θρώπους, αλλά δέν έχουν όχλο άπό μεθύσσους καί εγκληματίες, όπως τά κα
ταπότια τών μεγάλων κέντρων. Ούτε πάθη βαθιά υπήρχαν ούτε κακουργή
ματα γίνουνταν. Μέσα στά τελευταία 50 χρόνια, πού έ'χα> υπόψη στήν περι
γραφή μου ένα κακούργημα—'φόνος είχε γίνει, κ’ εκείνο άπό άνίθρωπο χα
λασμένο διανοητικά.— Οί γυναίκες πιάνουνταν περισσότερο, καί προπάν
των στις άκρινές συνοικίες, οί πρόστυχες πού έλεγαν, αλλά περιο ρίξου νταν
νά φωνάξη ή μιά τής άλλης τά άπλυτα, καί κατόπι μολονότι, δέν σχετίζουν
ταν, εξακολουθούσανε ν ’ άλληλομηνιούνται μέ τά μπροστέματα πού τά διεβίβαζαν γνωστές, καί διέδιδε καθεμιά δ,τι ήξαιρε εις βάρος τής κακιωμένης
της. Κάποτε λ.χ. είπανε γιά μιά οικογένεια, πού είταν δλα τά μέλη της ζωη
ρά, δτι, όταν ό θεός μοίραζε τή γνώση, βρέθηκε ή πόρτα της κλειστή, κι’
έτσι μείνανε χωρίς μυαλό κουκούτσι.
Ά φ ιλ ό δ ικ ο ι. — Μαζύ μέ τ’ άλλα ήσαν καί «φιλόδικοι. ’Οσάκις παρουσιάζουνταν διαφορές, φροντίζανε νά τις κανονίζουν επί τόπου. ’Ά ν οί
όρνιθες ενός έβλαπταν τόν γειτονικό κήπο, ό γείτονας παράβιλεπε. Ή συνή
θεια νά υποβάλουνε μηνύσεις γιά τού φύλλου τό τσίμπημα δέν υπήρχε κα
θόλου. Οί σοβαρές πολιτικές διαφορές εΐτανε σπάνιες, καί πολύ λίγες κατέ
ληγαν στά Δικαστήρια, διότι καθώς έλεγαν εκεί, όταν μιά υπόθεση πέση στο
Κονάκι, θά τήν φάγη εκείνο. Κάποτε έχασε μιά τό δαχτυλίΐδι της, καί είχε
υπόνοιες σέ ώρισμένη γειτόνισσα. Οί υπόνοιες εκδηλώθηκαν, έγινε ζήτημα
καί λύθηκε ώς εξής. Ή γυναίκα πού τήν βάραιναν οί υπόνοιες δέχτηκε νά
πάγη στήν ’Εκκλησία, δπου όρκίσθηκε, καί τελείωσε έτσι ή υπόθεση. ’Επί
σης έλεγαν δτι τά γινάτια βγάζουν μάτια.
Ιδ ιο κ τ η σ ία . — Ό σεβασμός προς τήν περιουσία τού άλλου δέν επι
κρατούσε σέ μεγάλο βαθμό. Γίνουνταν συχνά μικροκλοπές, καί γιά νά περισώση κανείς τήν κινητή του περιουσία, ιδίως τούς καρπούς τών κτημά
των του, έπρεπε νά τή φυλάγη μέ 4 μάτια. Μερικές σχετικές παροιμίες
εΐτανε χαρακτηριστικές. ’Έλεγαν λ. γ. : « Ό φόβος φλάγ’ τ ’ αμπέλια».
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«Φύλαγε τά ροϋχα σ’, νάχ’ς τά μισά». «’Ά πιαστος κλέφτς». «Μαζωχτήτε
τρελλοί». «Φάτε λύκοι», κ.τ.λ. Ή ακίνητη όμως ιδιοκτησία είτανε σταθε
ρή. Παρά τήν στενότητα τής γης καί τήν πυκνότητα τών αγροτικών κτη
μάτων, τά όριά τους δέν συγχύζουνταν, οί κτηματικές διαφορές είτανε σπά
νιες, οί δίκες τών προσωρινών μέτρων, πού απασχολούνε καθημερινώς τά
Ειρηνοδικεία εΐτανε ά'γνωστες, καί τ ’ αγροκτήματα μεταβιβάζουνταν άδιαφιλονείκητα άπό πατέρα σέ υιό, χωρίς τίτλο πολλάκις, εως ότου τά έγκαταλείψαμε όλα αδιάβαστα στους Τούρκους.
Δ ίκ α ιο ν.—"Όπως σέ όλη τήν Τουρκία έφαρμόζουνταν δίκαιο διττό.
Ά π ό τό ενα μέρος ϊσχυε τό θρησκευτικό δίκαιο, πού εφάρμοζαν οί Μητροπόλεις στά ζητήματα τοΰ οικογενειακού καί κληρονομικού δικαίου καί άπό
τό άλλο ό Μετζελές τής Τουρκίας. Ε ίνα ι γνωστό ότι, άμα παρουσιάζουνταν διαφορές γιά τήν διανομή τής περιουσίας κανενός, πού είχε αφήσει
διαθήκη, ή υπόθεση θανά κριθή στήν Μητρόπολη. Έ ά ν ό κληρονόμος δέν
είχε άφίσει διαθήκη, ή υπόθεση ύπάγουνταν στά Τουρκικά δικαστήρια,
όπως κάθε πάλι διαφορά. Μόλις πέθαινε κανείς, πού είχε ανήλικα, υπάλληλοι
τού “Ορφανοτροφείου Τουρκίας κατέγραφαν και διαχειρίζουνταν τήν περι
ουσία του. Μερικές αρχές τού δικαίου αποτελούσαν αξιώματα. ΙΙ.χ . ή συμ
φωνία χαλνάει τό νόμο. Δέν μπορεί νά σταθή κανείς αντίκρυ στή ζουμιά.
Ό φευγάτος δέν έχει βιό. "Οποιος δέν συμφωνάει απ’ τήν αρχή, βγαίνει
στό τέλος ζημιωμένος. ’Ή ξαιραν καί μερικά στοιχεία τής Τουρκικής Π ο ι
νικής Δικονομίας πού τά μάθαιναν άπό τούς πιο πεπειραμένους. Κ’ επειδή
στήν Τουρκία δέν άλλαζαν συνήθως οί νόμοι ό,τι ήξαιραν στό χωριό γιά
τό δικαστή καί τή διεκδίκηση τών δικαιωμάτων τους, άποτελούσε γνώση
σταθερή.
Κ οινω νικ ή ιερ α ρ χία .— Σ ’ ένα χωριό γεωργών καί κτηνοτροφών δέν
μπορούσε βέβαια ν ’ άναπτυχθή άριστοκρατία. Καθώς φαίνεται όμως άπό
όσα είπαμε έως ταόρα, ειχε σχηματισθή μιά ιδιαίτερη κοινωνική τάξη, πού
διακρίνουνταν άπό τήν οικονομική κατάσταση, άπό τόν τρόπο τής ζωής της,
καί ιδίως άπό τό προνόμιο ν’ άνακατώνεται στά κοινά. Σ ’ αυτήν τήν τάξη
άνήκαν άρχικώς οί κεχαγιάδες, κι’ αργότερα προστέθηκαν μερικοί εύποροι
έπαγγελματίες καί κτηματίες. Οί άνθρωποι τής ανώτερης τάξης φροντίζανε
νά είναι περιποιημένοι στό ντύσιμό τους, προσεχτικοί στις συναναστροφές
τους καί σεβαστοί μέσα καί έ'ξω άπό τό σπίτι τους. Α πέναντι τών γυναι
κών τους ιδίως, καί τών παιδιών, δέν ήθελαν νά δείξουν καμμιά αισθημα
τική άδυναμία, καί κάποτε περιγέλασαν έναν ξένο, πού έσκυψε νά δέση τίς
κορδέλλες τών μποτινιών τής κυρίας του ! Ά πόφευγαν ό,τι δέν θεωρούσαν
άξιοπρεπές. Π .χ. δέν εννοούσαν μερικοί καί νά φωτογραφηθοΰν, διότι τό
νόμιζαν άνάρμοστο σέ άντρες νά καλλωπίζουνται, νά σιάζουνται καί νά πο
ζάρουν αντίκρυ στή φωτογραφική μηχανή. Ο ί γυναίκες τους δέ τούς φέρ-
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νουνταν ώς προς αρχηγούς τής οικογένειας, και τά παιδιά τους στέκουνταν
εμπρός τους μέ σεβασμό, και σέ μεγάλη άκόμη ηλικία, μην τολμώντας μήτε
τήν άλυσσίδα τους νά παίξουν. Μπορούσε προσέτι ένας κεχαγιάς νά στείλη
μέ κανέναν τοΰ λαού στό σπίτι τά ψάρια πού αγόρασε. ’Έ πειτα οι άνθρω
ποι τής άνωτέρας κοινωνίας, οΐ τσορμπατζήδες, είχανε ξεχωριστή θέση στήν
Εκκλησία, σύχναζαν σέ ιδιαίτερο καφενείο, έπαιζαν εκεί Ιδίως τάβλι καί
συμπεθέριαζαν μονάχα μεταξύ τους. "Οσοι εϊταν έξω απ’ αυτόν τόν κύκλο,
άποκαλούνταν άσογοι. Στον γυναικείο κόσμο μάλιστα υπήρχε καί τρίτη τάξη γυναικών, οι πρόστυχες, χωρίς ηθική σημασία.
3Αρετές γ υ ν α ι κ ώ ν Σάν τούς άντρες, κ’ οί γυναίκες τής Τσεντώς
είταν προπαντός εργατικές, παστρικές, καί νοικοκυρές στον κύκλο τών ερ
γασιών τους. Γιά τήν ανατροφή τών παιδιών τους δέν έχαναν φυσικά τόν
καιρό τους, διότι δέν είχαν νά τά μεταδώσουν τίποτε, οπως καί σήμερα
πολλές γυναίκες στις πόλεις. Κ5 εξάλλου, επειδή δέν εί,χαν καμμιά πνεύμα®
τική απασχόληση, ούτε διάβαζαν ελαφρά περιοδικά, καταγίνουνταν διαρκώς
μέ τίς οίκοκυρικές εργασίες, πού είταν άλλως τε ποικίλες καί ατελείωτες.
Σκούπιζαν, τίναζαν, έσιαζαν, έστρωναν, μαγέρευαν κ’ έπλυναν πιάτα καθη
μερινώς. ’Έ πλυναν, σιδέρωναν, έτριβαν, σφουγγάριζαν, μπάλωναν, οσάκις
παρουσιάζουνταν ανάγκη. Τό μεράκι τους είτανε νά διαπρέψουνε στήν πά
στρα καί φροντίζανε καί τό σπίτι νάναι καθαρό καί οί σπιτικοί ν* αλλά
ζουν παστρικά κάθε Σάββατο, γιά νά μήν τούς εύρη ψείρα, διότι ή μεγα
λύτερη κατηγορία είτανε γιά μιά γυναίκα νά τήν πούνε βρώμα καί ψειριά
ρα. Κ ι5 δταν τελείωναν οί συνήθεις δουλειές τού χεριού, τοΰ σπιτιού καί
κάθουνταν στό μιντέρι, έπαιρναν καί μιά δουλειά τού χεριού πλέξιμο,
μαλλί, ράψιμο ή κέντημα. Γειτόνευαν μέ τή δουλειά στό χέρι. ’Έ τσ ι έντυ
ναν τόν εαυτό τους καί τούς άντρες τους, γέμιζαν τά σεντούκια άπό νοικο
κυριό καί προίκιζαν τά κορίτσια τους. "Ενα διάστημα μικρές καί μεγάλες
έπλεχαν κρίνες καί αγόραζαν μέ τά πλεχτικά είδη ύφασματοπωλείου. Τά
ρούχα τους τά έρραφταν συνήθως οί ίδιες. Μόνον τά καλά τά φουστάνια
τών εύπορων κοριτσιών έρραφταν οί ράφτρες.
Ο ικογενειακοί 'δεσμοί.— Τό σημαντικώτερο δμως είταν δτι οί κά
τοικοι τής Τσεντώς κρατούσανε σφιχτά τά πατροπαράδοτα, καί προπάντων
τούς οικογενειακούς θεσμούς, πού άποτελούν ένα άπό τά πολυτιμώτερα
γνωρίσματα τής φυλής μας. Γενικώς θεωρούντανε υποχρέωση νά σχηματίση
κανείς οικογένεια. Στά περασμένα χρόνια παντρεύουνταν μικροί, στά τελευ
ταία μεγαλύτεροι. Οί άγαμοι είτανε λίγοι καί θεωρούνταν άνηπρόκοποι.
”Η μικρός παντρέψου. ΚΓ άμα παντρεύουνταν κανείς, έπρεπε νά γεράση
μέ τήν γυναίκα πού τόν έτυχε. ’Έ ξαφνα στήν Τσεντώ ειχε 800 οικογένειες
καί κάτι παραπάνου. "Ολα αυτά τά αντρόγυνα δέν περνούσανε βεβαίως
καλά. Συνήθω ς έπιβάλλουνταν δ άντρας, πού ήθελε νά κρατήση τή θέση
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του ως αρχηγός τής οικογένειας, κα'ι άναλόγως του χαρακτήρα του, περ ιό 
ριζε τήν γυναίκα του, κάποτε μάλιστα τήν κακομεταχειρίζουνταν. ‘Υπήρ
χανε και μερικά ζεΰγη, που επικρατούσε γιά τον ένα ή τον άλλο λόγο ή
γυναίκα. 'Οπωσδήποτε δέν έλειπαν και οι οίκογενειακές σκηνές. 'Ως τόσο
άπό τόσους γάμους δέν προέκυψε ποτέ αγωγή διαζυγίου.
Χ η ρ ε ία .—Οί άντρες πού είχαν παιδιά, άμα χήρευαν ξαναπαντρεύουνταν έπειτα άπό κάμποσο διάστημα. Οί γυναίκες πενθούσανε παραπάνω
τούς άντρες τους, δέν έβγαιναν άπό τό σπίτι, κ ι’ άμα είχανε μικρά παιδιά,
καί περιουσία γιά νά ζήσουν, έμνισκαν πολλάκις χήρες σέ δλη τους τή ζωή,
δσο νέες κι’ άν χήρευαν.
Κάθε νοικοκύρης είχε πρώτιστη φροντίδα τής ζωής του ν ’ άποκαταστήση τά παιδιά του, ιδίως τά κορίτσια. 'Ως προς τά άγόρια πολλές μητέ
ρες άργοπορούσαν τή παντρειά τους, γιά νά μή στερηθούν τον προστάτη
τους, καί τύχουνε νύφη κακή. Ή προαιώνια έχθρα μεταξύ πεθεράς καί νύ
φης δέν εΐτανε δυνατό νά λείπη στήν Τσεντώ, δπου μάλωναν συχνά οί πε
θερές μέ τίς νύφες, κ’ έφερναν σέ δόσκολη θέση τούς συζύγους. Πάντως οί
γονείς έπρεπε νά ζευγαρώσουν τά παιδιά τους, ως τή στιγμή πού στεφανοφιλοΰσαν τό τελευταίο τους παιδί, θεωρούνταν δτι έξετέλεσαν τον προορι
σμό τους στον κόσμο. Ή γέννηση μάλιστα εγγονού εΐταν τό έτισφράγισμα
τής οικογενειακής ευτυχίας.
”Αν δ πατέρας δέν προλάμβανε νά παντρέψει τίς κόρες του, έπεφτε τό
βάρος στή μητέρα, οπότε καί οί άγαμοι αδελφοί, άν καί μεγαλύτεροι στά
χρόνια άπ’ τίς άδερφές τους, περίμεναν ν ’ άποκατασταθοΰν πρώτα εκείνες,
κι’ άν τοφερνε κάποτε τύχη ή κακή νά μή βρούνε τον κατάλληλο γαμπρό,
καταδικάζουνταν κ ι’ αυτοί στήν άγαμία.
"Ελαττώματα. — Δέν θά εΐτανε σωστό νά κλείσω αυτό τό κεφάλαιο,
άναφέροντας μονάχα τά προτερήματα τών συμπατριωτών μου ή τών ομο
χώριων μου. Ή άλήθεια επιβάλλει νά προσθέσω δτι τ’ άνωτέρω προτερή
ματα εΐτανε λίγο πολύ εγωιστικά. 'Ό ποιος δηλαδή τά είχε, άπέβλεπε σ’ ένα
σκοπό, πώς νά ώφεληθή ό ίδιος ή ν ’ άποφύγη ζημιά, όπως θά είναι κ ι’
άλλού οί άνθρωποι, καί τέτιοι είναι ίσως παντού. Π ριν νά μιλήση κανείς
καί νά κάμη κάτι, σκέπτουνταν τί τον συμφέρει κι’ άναλόγως έπραττε. Μ’
άλλα λόγια έλειπαν οί άλτρουϊστικές άρετές. Δέν είχαν δηλαδή τήν καλωσύνη ν ’ άγαπούν τούς συγχωριανούς τους καί νά θέλουν τό καλό τους. ’Α 
πεναντίας άπόφευγαν νά τούς συνδράμουν, άν εξαιρέση κανείς τήν περί
πτωση, πού έτρεχαν νά σβύσουν τήν πυρκαϊά, καί κάποτε δέν έκρυβαν τήν
ευχαρίστησή τους, δταν οί άλλοι πάθαιναν ζημιά. Ή έλλειψη άλτρουϊσμιού
φαίνουνταν κι’ άπό τίς συνηθισμένες φράσεις : «Μή χώνεσαι εκεί πού μα
λώνουν». «’Εμένα μή μ ’ άνακατώνετε». «Έ σύ μή γένεσαι κακός». «Νά
μή χαρούνε οί οχτροί». «Τά μάτια τς νά βγάλνε» κΒτ.λ. Γιά τούς εργάτες
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ύπήρχεν ή Ιδέα δτι εΐτανε αχάριστοι. Κάποιος εργάτης κάποτε πλάγι σέ
γεωργό που είχε χαθή ή αγελάδα του, επειδή ή αγελάδα βρέθηκε, είπε
στους γειτόνους μέ απαρέσκεια, δτι άν εΐτανε κανενός φτωχού, δέ -θά βρίσκουνταν. Λέγανε επίσης γιά τούς θεριστάδες δτι όταν κάθουνταν νά φάνε,
έκοφταν προκαταβολικώς όλα τά ψίομιά, πού τούς έστελναν άπό τό σπίτι
τού αφεντικού, γιά ν’ αναγκάσουν τόν εαυτό τους νά τά φάνε. ’Έ πειτα οΐ
άντρες είχανε γενικώς τή συνήθεια νά βρίζουν, όχι βέβαια τά θεία, όπως
αλλού, αλλά κάθε πράγμα.
Οί γυ ν α ίκ ε ς .— ’Επίσης είχαν τά κοινά καί πασίγνωστα ελαττώματα
τών απανταχού ομοφύλων τους, τή ζούλια, ΐή κερατσιά, τό κουτσομπολιό.
Ή μιά παρακολουθούσε τήν άλλη μέ κάπια κακεντρέχεια. Κοίταζε τις δου
λειές πού έκαμνε, τά ρούχα πού φορούσε, τά ρούχα πού έπλυνε, γιά νά
βρίσκη κουσούρια. Κ ’ επειδή οΐ παρατηρήσεις καί τά σχόλια γίνουνταν
γνωστά, ακολουθούσανε μηνύματα, μπροστέματα, μαλώματα, κακίες. Πολ
λές γνωστές γυναίκες εΐτανε χρόνια κακιωμένες. Οΐ κάκιες εΐτανε τραχύτερες μεταξύ συγγενών ! ’Ιδίως ύποβλέπουνταν οΐ γυναίκες δύο αδελφών, οΐ
συνυφάδες. Αυτές αφού πρώτα έκοφταν τις σχέσεις μεταξύ τους, κατώρθωναν μέ τά πολλαπλά μέσα τής γυναικείας διπλωματίας νά έχθροποιήσουν
καί τούς άντρες τους. ’Έ τσ ι γίνουνταν νά κακιώσουν δύο αδελφοί, καί πολ
λάκις ήσαν κακιωμένοι όσο νά πεθάνουν. Σέ μεγάλη χρήση εΐταν οί βλα
στήμιες ιδίως άπό μέρους τών γυναικών, πού έλεγαν ιδιαίτερη βλαστήμια,
σέ κάθε περίσταση. ’Ακόμη κ’ οΐ μητέρες βλαστημούσαν τά παιδιά τους
άγρια, όταν τις ενοχλούσαν, κ’ ενόχληση θεωρούσαν εκείνες κάθε άπασχόληση μέ τό παιδί. Διότι δέν ήξαιραν φυσικά ότι τό κυριώτερο έργο τής
μητέρας είναι νά συντροφεύη καί νά παιδαγωγή τό παιδί της, όπως πολλές
άκόμη δέν τό ξαίρουν καί στά κέντρα. ’Αλλά θεωρούσαν χρέος τους νά τα
γίζουν τά παιδιά τους, νά τά πλίίνουν καί νά τά δίνουνε δρόμο, γιά νά
μήν τις άπασχολοϋν καί χασομερνοΰν άπό τις δουλειές.
Ή διάσταση μεταβιβάζουνταν καί στά παιδιά, καί υπήρχαν παραδείγ
ματα πολλών παιδιών, πού δέν πατούσανε στύ σπίτι τών θείων τους, άπό
τόν πατέρα, ενώ βρίσκουνταν καθημερινώς στά σπίτια τών άπό μητέρα
συγγενών.
’Έ πειτα μερικές γυναίκες, οΐ τελευταίες στήν κοινωνική ιεραρχία φκιασιδώνουνταν, έκαμναν μάσκες, έβγαιναν μυστικά τή νύχτα. Γιά νά πιάση
τό φκιασίδι έλεγαν ότι έπρεπε νά διαδώσουν μιά ψευτιά.
Θ ρ η σ κ εία .— 'Ως προς τήν θρησκεία οΐ κάτοικοι τής Τσεντώς άκολουθούσαν τό μέτρο. Διατηρούσαν δηλαδή τή θρησκεία τών πατέρων τους,
σάν ενα χρέος, σά μιά παρακαταθήκη, πού έμεινε άπό τις περασμένες γε
νεές, χωρίς νά τρέφουν καί ιδιαίτερη προς αυτήν άφοσίωση. Γιά τούτο
φροντίζανε νά έχουν πάντα στήν ’Εκκλησία παππάδες καί ψαλτάδες τή5
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προκοπής, Έκκλησιάζουνταν συχνά, παρακολουθούσανε τήν λειτουργία μέ
εΰλάβεια, τιμούσανε τ'ις γιορτές, παύοντας τ'ις εργασίες τους. Γίνουνταν
μάλιστα σεμνές οι ακολουθίες. Στήν Εκκλησία επικρατούσε ησυχία, κ5 ε
κείνη ή ασχήμια νά εκθέτουν στή δημοπρασία τον Σταυρό τή Μεγάλη Π α 
ρασκευή, εκεί θ ’ αποτελούσε βεβήλωση. Έ β γα ινα ν άπό τήν Εκκλησία στήν
απόλυση σοβαρά μετά τό «’Α ξιόν έστι», άφού άσπάζουνταν τά εικονίσμα
τα. ’Έ πειτα προσκαλοϋσαν τόν παππά και διάβαζε στά σπίτια καί στ’ άμ
πέλια αγιασμό. Σηκώνουνταν δλοι στό πόδι, δταν περνούσε δ παππάς, πη
γαίνοντας νά κοινωνήση κανένα ετοιμοθάνατο Καί γενικά έκτελοΰσαν τά
θρησκευτικά τους χρέη. Ά λλα δέν είτανε θρησκόληπτοι καθόλου. Τό νοση
ρό φαινόμενο άντρων καί γυναικών τών κέντρων, πού ασχολούνται μέσα
στις πολιτείες μέ τή λατρεία μέρα καί νύχτα δέν υπήρχε στή γερή εκείνη
ατμόσφαιρα ή στον κόσμο, κι’ άν ή Τσεντώ είτανε στή θέση της, δταν άλ
λαζε τό ημερολόγιο, θά δέχουνταν τόν νεαηερισμό, χωρίς κανείς νά σκανδαλιστή. Θεωρώ εξαιρετικής σημασίας καί τό εξής γεγονός, δτι ενώ στήν
Τουρκία τό Κράτος είτανε θεοκρατικό καί ή εθνική μας Α ρ χή εκκλησια
στική, ώς τόσο ούτε στήν Τσεντώ, ούτε σέ κανένα άλλο χωριό είτανε δε
κτός ώς δάσκαλος κανένας άπό τούς παππάδες. Πού σημαίνει δτι στή συ
νείδηση, τών επαρχιωτών εκείνιον, ειχε ριζώσει ή ιδέα δτι ή ’Εκπαίδευση
είταν έργο τών κοσμικών. Καί θυμάται κανείς δτι οί ’Εκπαιδευτικοί έφτυ
σαν αίμα στή σκοτεινή εποχή τους, γιά. ν ’ άποσπάσουν τήν ’Εκπαίδευση
άπό τά νύχια τού πανίσχυρου κλήρου. Φυσικά πιύ θρησκευτικές είταν οί
γυναίκες, ιδίως οί ηλικιωμένες, πού έκκλησιάζουνταν συχνότερα. Μάθαιναν
άπό τούς παππάδες πότε κατελεΐ λάδι καί ψάρι, νήστευαν ταχτικά ή άναλό
γως, άναβαν ταχτικά κάθε Σαββάτο βράδυ καί τή βραδυά τής παραμονής
κάθε γιορτής τήν καντήλα, καί είταν ταχτικές στά κόλλυβα καί στις παρα
κλήσεις. Ά λλά κώ αυτές έκτελοΰσαν τά θρησκευτικά καθήκοντα τυπικά καί
κατά συνήθεια, καί στόν τρόπο τής λατρείας τους δέν είχαν πάθη, παρα
φορά, υπερβολές.
Θρησκευτικές συνήθ ειες, παραδόσεις, π ρ ο λ ή ψ ε ις . — Ά π ό τήν
καθ’ αυτό θρησκεία παραπάνω ρόλο έπαιζαν στή ζωή τών άνθρώπων έκεΐ
οί συνήθειες, οί ιδέες, οί παραδόσεις καί οί προλήψεις, πού είχανε σχέση
μέ αυτή.
Κ ο υ ρ μ π ά ν ια . — “Εως τίς ημέρες μου διατηρούντανε ή συνήθεια ν ’ άοριερώνουν διάφορα ταξίματα στους Α γίο υ ς καί νά προσφέρουνε δώρα ώς
θύματα, Ά ναμφιβόλως ή συνήθεια αυτή έμεινε άπό τήν άρχαιότητα.
Π ούλημα. — ’Εμένα, δταν ήμουν μικρός, μέ πήγανε καί μέ πουλήσανε
στον Ά η Γιάννη τόν Ά ράπη. Καθόσο θυμούμαι, μέ διάβασε εκεί ό παπ
πάς ειδική ευχή, μέ τριγύρισε μέσα στήν εκκλησία, μέ πέρασε ένα σύρμα
κυκλικό στό λαιμό, καί άνέλαβα τήν υποχρέωση νά εξαγοράσω τόν εαυτό
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μου, δταν θά παντρευόμουνα. Ε π ε ιδ ή όμως έγιναν έκτοτε πολλές άναστατώσεις, ή διατύπωση εκείνη παραλείφθηκε, κ’ έ'ως τώρα ακόμη εξακολουθώ
νά είμαι σκλαβωμένος στον πρόσφυγα "Αγιο.
Τά σ ύ χ να .— Ό σχκις ήθελαν νά ζητήσουν τή βοήθεια τοΰ Θεοΰ, γιά
νά παύση ή ξηρασία και άλλη επιζήμια καιρική κατάσταση, έβγαζαν τά συ
χνά. ’Έ βγαιναν δηλαδή οί παππάδες μέ τά εικονίσματα τής Εκκλησίας,
ακολουθούσε τό πλήθος κ’ έκαμναν ένα γΰρο μέσα στ5 αμπέλια, ψάλλοντας
τά σχετικά τροπάρια.
Στό τραπέζι. — Υ πήρχε ή συνήθεια, ή γενική, νά κάμνουν δλοι τό
σταυρό τους, δταν κάθουνταν νά φάνε, καί τό ίδιο έκαμναν, δταν θανά ση
κωθούν. Ή συνήθεια αυτή είχε αρχίσει νά καταργήται στά τελευταία
χρόνια.
’Ά λ λ ε ς Ο ρ η ίϊκ ε ’ο ΐϊς κ έ ς α υ ν ή β ε & ε ς .
1) Τής Π ρω τοχρονιάς.— Ά ποβραδιις ετοίμαζαν τις πίττες, καλάντουσαν τά παιδιά, θύμιαζαν δλο τό σπίτι, έβαζαν στό τραπέζι τήν πίττα, τήν
έκοφτε ό πατέρας, χώριζε μερίδια γιά όλους τους σπιτικούς, γιά τό σπίτι,
γιά τά χωράφια καί τά πρόβατα κ.τ.λ. ’Ανήμερα υΐ παππάδες έπισκέπτουνταν τά σπίτια τών προκρίτων, γίνουνταν ιπποδρομίες στον κεντρικό δρόμο,
που περνούσε πλάγι άπό τήν ’Εκκλησία, είχαν βίζι.τα οί Βασίληδες κ’ οί
Βασιλείες, καί διατηρήθηκε κ’ ή σοΰρβα.
2) Τών Φώτων.— Τήν παραμονή καλαντοΰσαν γιά τρίτη φορά τά
παιδιά. Είχαν τήν ιδέα δτι άγιάζουνταν τά νερά καί άνοιγαν τά μεσάνυχτ**
τά ουράνια. Οί νουνοί έστελναν στους άδεξιμιούς φωτίκι. ’Ανήμερα διαβάζουνταν ό μεγάλος 'Αγιασμός. Γιόρταζαν οί Φάνηδες, οί Θεοκλήδες, οί
Δρόσοι, οί Θεόφιλοι, οί Φωτεινές,
οί Φανές, οί Φανουλες καί οι Φω*
τίκες.
3) Τ ' e,Arj Γ ια ννιο ν. Γιόρταζαν οί Γιάννηδες.
4) 7 ” 'Ά η Θαναοιον.— Γίνουνταν πανηγυρική ακολουθία στις 18 τοΰ
Γενάρη, που συγκέντρωνε πολυ εκκλησίασμα, διότι ή ’Εκκλησία τής Τσεν
τώς εΐταν αφιερωμένη στον "Αγιο ’Αθανάσιο, κι’ απ’ εκείνους που εργάζουνταν έξω άπ’ τό χωριό, δσοι δέν γύριζαν τά Δωδεκάμερα στά σπίτια
τους, πήγαιναν τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου.
5) Τ ' ' Αη Τ ρ ν φ ω ν α .— ’Έλεγαν γΓ αυτόν δτι έκοψε μέ τον τσεκμέ
τή μΰτη του. Γίνουνταν αγιασμός γιά τ ’ αμπέλια.
6) Τών Τριών
τελε τ ή .
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7) Τής Υ π α π α ν τ ή ς . — ’Έκλειε ο κύκλος τών μεγάλων χειμερινών
γιορτών.
8) Τής Α π ο κ ρ ιά ς .— Γιόρταζαν τήν Κρεάτινη και τήν Τυρινή. ’Έκαμναν πίττες κα'ι καλά φαγιά. Βούλωναν το στόμα τους μέ τ ’ αυγό. Κρεμού
σανε στο ταβάνι χαλβά. Τά μικρά τ ’ αγόρια φώναζαν άπό τά παράΌυρα ;
«"Οποιος έχ’ τρία κορίτσια...» κ.τ.λ. Έκκλησιάζουνταν στον Ε σπερινό
τής Κυριακής καί σχωρνιουντανε.
9} Τής Κα&αροδεντέρας.— Τά φαγιά που περίσσευαν τά ζητούσαν ο,ι
Κατσιβέλες. ’Ά ρχιζε τό τρίμερο, στο τέλος έκαμναν πίττες. Καθάριζαν τά
σπίτια, τά σκεΰη καί τά έπιπλα.
10) Τών *Α γίω ν -Σαράντα.— ’Έκαμναν πίττες. Κ’ έλεγαν : «Σαράντα
φας» κ.τ.λ.
11) Τοϋ Λ α ζά ρ ου.—Οί Κατσίβελοι γύριζαν τόν Λάζαρο.
12) Τών Β α γ ιώ ν .—Γ ιά δεύτερη φορά μέσα στή Μεγάλη Σαρακοστή
έτρωγαν ψάρια. ’Έλεγαν καί τόν στίχο: «Τάγκα τώ Βαγιώ» κ.τ.λ. Στήν
Εκκλησία μοίραζαν κλαδιά δάφνης και σκόρπιζαν τά φΰλλα της στο
πάτωμα.
13) Τή Μ εγάλη *Εβδομάδα.— ’Επειδή κατά συνήθεια κάθε Μεγάλη
Ε βδομάδα φυσοϋσε άντισημιτικός άνεμος, οΐ Ε β ρ α ίο ι πουλητάδες έφευγαν
άπό τό χωριό γιά νά μήν κακοποιηθούν. Τή Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν αυγά
κ έκαμναν κουλίκια. Τήν Μεγάλη Παρασκευή χαιρετούσαν τόν ’Εσταυρω
μένο καί κοιμοϋνταν οί άρρωστοι στήν ’Εκκλησία. Τό Μεγάλο Σάββατο
πρω ί ψάλλουνταν ή ’Ακολουθία του ’Επιταφίου. ’Έκαιγαν τό ομοίωμα του
Εβραίου. Οί γυναίκες πήγαιναν στά μνήματα. Ά π ό τά κεχαγιάδικα σπίτια
μοίραζαν γιαγούρτι στραγγιστό.
14) Τής Πασκαλιάς. — Γίνουνταν ή ’Ακολουθία τό πρωΐ. Τά παιδιά
έτρωγαν τό πρώτο αυγό στήν ’Εκκλησία. Π ριν τό μεσημέρι γίνουνταν κ’ ή
δεύτερη Ανάσταση. Α νήμερα κληρώνουνταν τά ροϋχα τοΰ Σταυροΰ. Ό
καντηλανάφτης κι* άλλοι κοινοτικοί υπηρέτες γυρνοιίσανε στά σπίτια καί
μάζευαν αυγά. Οΐ νοικοκυρές έβαζαν κάθε χρόνο άπό ένα αυγό στο είκοτοστάσι.
15) Τ * βΑ γ ιω ρ γ ιο ϋ . — Πανηγήριζε ή Ά ρσοϋ σάν κατέβαινε ό ’Ηρά
κλειας. Είχε καί τοπικό πανηγύρι στήν Τσεντώ, στο εξοχικό Ά γιασμα
τ’ Α γ ίο υ τοΰ Κηρήσιου, που άπεΐχε 3 χιλιόμετρα άπό τό χωριό προς Βορράν καί πήγαινε άρκετός κόσμος.
16) 8 τον Μάη τ ’ eΑ γία ν νι,οϋ τον Θ ε ο λό γ ο υ .— Γίνουνταν εξοχική
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πανήγυρη στό δάσος τοΰ Τσαουσλιοΰ, δυό-τρεΐς ώρες περίπου μακρυά. Ή
σέ απόσταση δυο ωρών προς τά βορειοδυτικά.
17) Τώ Ψ υχώ . —Οί γυναίκες πήγαιναν άποβραδΰς στήν εκκλησία
κρασί, κόλλυβα καί άρτους, και τήν επομένη τό πρω ΐ συγκεντρώνουνταν
στά μνήματα, δπου δ παππάς διάβαζε Τρισάγιο καί μοιράζανε παξι
μάδια κ.λ.π.
18) Τής
λήβεται.

Ά ν α λ ή ψ ε ω ς *— Εΐχαν τήν ιδέα, δτι οποίος κοιμάται άνα-

19) Τ ον Κ λ ύ δ ω ν α .— ’Έβαζαν τά κορίτσια κλήδωνα. Τά παιδιά πη
δούσανε άποβραδΰς πλάνο, δηλαδή, τίς καθιερωμένες σ’ ολες τίς περιφέ
ρειες φωτιές.
20) Τής cΑγίας Κυριακής, 7 3Ι ο υ λ ίο υ .— Γιώρταζε τό 'Αγιασμα τής
αυλής τοΰ Μπαλστράνη, δπου διάβαζε ό παππάς καί μαζεΰουνταν γυναίκες
τό βράδυ εκείνο γιά προσκύνημα τής 'Α γίας ή γιά τή χάρη.
21) Τ' cΑ η λιο ϋ .— Τ ίνουνταν δυο εξοχικά πανηγύρια σέ αγιάσματα,
δπου πήγαιναν πολλοί άπό τήν Τσεντώ.
22) Τής Μ εταμ ορφώ σεω ς.— Γίνουνταν τό πανηγύρι τής Καλλιπόλεως, οπού πήγαιναν πολλοί. Πανηγύρια είχε στό Φετέ τής Σηλυβρίας καί
στήν Ά ρσοΰ.
23) Τής Π ρ ω τα νγο νοτια ς.— Λιαβάζουνταν αγιασμός στήν εκκλησία,
πήγαιναν στ5 άμπέλια κ’ έφερναν τσαγοΰσια, δπως άναφέρω πιο πάνω.
24) Τόν Δεκαπενταύγουστο. —Νήστευαν αυστηρά.
25) Π ρώτων ήμερων τον Α ύ γ ο υ σ τ ο υ .— Μερομήνια.
26) Τής Φ ανερωμένης. —Πήγαιναν στή Φανερωμένη τής Ά ρτάκης
μέ Ιδιαίτερο καΐκι, που τους παρελάμβανε άπό τό Παπασλί.
27) Στϊς 2 9 Α ύγουστον. — Γίνουνταν τό πανηγύρι, τοΰ Κουλτουρμουσιοΰ, δπου παραχώνουνταν, καί τοΰ επίσης γειτονικοΰ Κιοστεμεριοΰ,
δπου γίνουνταν πάλη.
28) Στϊς 8 Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ . —Γίνουνταν τό μεγάλο πανηγύρι τής Σηλυβρίας, δπου έτρεχε κόσμος πολΰς, ιδίως δ εργατικός, πού τελείωνε ή
χρονιά του.
29) Τον Σ τα ύ ρ ο ν.— Μοιράζουνταν βασιλικός στήν εκκλησία. ’Έκλειε
τής Σηλυβρίας τό πανηγύρι.
30) Τ' βΑ γίο υ Δημητρίου. — Ά πολύουνταν δσοι προσλαμβάνουνταν
έως τότε στήν εργασία. Θεωρούντανε άπό τίς μεγαλύτερες γιορτές. 'Υπήρ-
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χανε πολλο'ι Δημήτρηδες, πού είχανε βίζιτα. Συνήθω ς τελείο)νε και ή
σπορά.
31) Στϊς 1 8 Ν οεμ βρ ίου τ ’ 'Α γ ι ο ν Μ ο δέοτον.— Θεωρούνταν προ’
στάτης τών άροτριώντων ζώων. Γίνουνταν γεωργική γιορτή. ’Έκαμναν
άρτους. Είχαν κ5 οί Δημοστένηδες ονομασία άπό παρετυμολογία.
32) Τής 'Αγίας Β αρβάρας.—"Ολα τά σπίτια έβραζαν κολλυβόζουμο
καί μοίραζαν. ’Έλεγαν καί σχετικό στίχο.
33) Τ ’ 'Ά η Νικολάου .·—Είχαν τήν ιδέα δτι άντριεύει ό χειμώνας*
Ε π ε ιδ ή συνήθως τότε χιόνιζε, έλεγαν δτι ό "ΑηΝικόλας άσπριζε τά γένεια
του. Τάχα καί τά γουρούνια ώνειρεύουνταν τότε δτι θά σφαγοΰνε σύντομα
καί γούρλιαζαν άγρια. Ε ίταν άπό τίς μεγαλύτερες γιορτές, διότι υπήρχανε
πολλοί Νικόλαδες.
34) Των Χ ρ ισ τ ο υ γέ ν ν ω ν .— Π ριν δυό - τρεις ήμερες έσφαζαν τά γου
ρούνια κ’ ετοίμαζαν τήν καραβαβίτσα κι’ άλλα εδέσματα. Τήν παραμονή τό
βράδυ καλαντοΰσαν τά παιδιά. Τό πρωί έκαμναν φουσκίτσες μέ τό σαμό
λαδο. Στό τραπέζι τό βράδυ πριν καθίσουν θύμιαζαν τό σπίτι, άναβαν
κερί κ’ έβαζαν φρούτα. Συνήθως έτρωγαν τουρσή, μαγειρεμένη μέ τό ρύζι.
Τό πρω ί έκκλησιάζουνταν νωρίς κι1 αμέσως μετά τήν απόλυση γευμάτιζαν.
Τά παιδιά έπαιζαν φουντούκια μέ τήν κεραμίδα μέσα στά σπίτια. Β ίζιτα
είχαν οί Χριστάκηδες, οί Χριστίνες, οί Χριστίτσες κ’ οί Χρυσές. Ανήμερα
καί τή δεύτερη μέρα οί Παναγιώτηδες κ’ οί Παναγιώτες. Είχαν τήν ιδέα
δτι άν γεννιούντανε παιδί άποβραδύς, γίνουνταν καλλικάντζαρος.
Π α ρ α δ ό σ ε ις ,

βχετ& χές ιδ έ ε ς , π ρ ο λ ή ψ ε ις .

1) Τσάβελα .— Είχαν καλό νά κρεμούνε τσάβελα γύρω στ’ αγιάσματα.
2) Τ ερ ερ έμ .-—'Υπήρχε ή ιδέα, δτι τό τραγουδούσε ή Παναγία χο
ρεύοντας τον Χριστό, δταν εΐταν μωρό.
3) ΤΙαππάδες.—Θεωρούντανε κακό ν ’ άνταμώση κανείς παππά, μόλις
έβγαινε νά πάγη κάπου τό πρωί. Γενικώς δ κόσμος δέν εκτιμούσε τούς
παππάδες. ’Έλεγε συχνά: «Παππά παιδί, διαβόλου έγγόνι». Είχαν επίσης
τήν πρόληψη δτι δέν θά είχε καλά ξεμπερδέματα τό βαπόρι ή τό τραίνο,
πού ανέβαινε παππάς. Μολαταύτα συνήθιζαν καί τίς παροιμίες, πού φανέ
ρωναν δτι οί παππάδες κατείχανε ανώτερη θέση στήν κοινωνία καί στή συ
νείδηση τού λαού: «Στό χωριό δέν τον θέλνε», «Γιά παππάς», «”Αν εί
σαι καί παππάς...», «Σάν παππάς», «’Αλλού δ παππάς», «’Άλλα λέγει δ
παππάς»^κ.τ.λ.
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4) Τον ' Αγίου Β α σ ιλ ε ίο υ .—Έ λεγαν δτι βασίλευαν τά νερά τής γης.
5) Τ ώ ν Φώτων.— Τή βραδυά έλεγαν δτι ανοίγουν τά ουράνια.
6) Τ ο υ Σ ν μ ι ο ϋ . — Τάχα δποια δοΰλευε, εκαμνε παιδ'ι σημειωμένο.
7) Τ ο ν Μ ηαλουκλιοϋ.~~Τα τράρια έλεγαν δτι εΐχαν πετάξει α π’ τό
τηγάνι κ’ εΐταν μισοτηγανισμένα.
8) Τής Ά ν α λ ή ψ ε ω ς . — Φοβοΰντανε νά κοιμηθούνε, γιά νά μην άναληφθοΰν.
9) Τ ’ 9Αηλια .—’Έλεγαν o n δέν ήξαιρε τήν ημέρα του, γιά νάχαλάση
τόν κόσμο, κ’ ή μητέρα του του την έκρυβε.
10) 'Ό τ ι καταράστηκε ό Χριστός τους Κατσίβελους, διότι ό Κατσίβε
λος τόν κάρφωσε μ’ ένα καρφί παραπάνου.
11) "Οτι καταράσθηκε δ Χριστός τους κτίστες, διότι κάποιος κτίστης,
που τόν ζήτησε δ Χριστός ψωμί, ειπε δτι ειχε πελεκούδια στο ζεμπίλι του,
κ’ έγιναν πελεκούδια, δ,τι ειχε.
Χρόνος.·—Σ υ ν ή θ ε ιε ς , ιδέες καί π ρ ο λ ή ψ ε ις σχετικές μέ τόν και
ρό.—Οΐ μέρες τήςέβδομάδος λέγουνταν δπως παντοΰ : Δευτέρα, Τρίτη, Τε
τάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο καί Κυριακή.
'Η Δευτέρα θεωροΰντανε χαϊρλίδικη μέρα γιά τό άρχίνισμα κάθε δου
λειάς. Συνήθως κάθε σοβαρή δουλειά, άν δέν εΐτανε βιαστική, τήν αναβάλ
λανε γιά τήν Δευτέρα- 'Ως ένα βαθμό τέτοια μέρα θεωρούνταν κ2 ή Παρα
σκευή. Α πεναντίας ή Τρίτη θεωρούνταν επικίνδυνη κι’ άπόφευγαν νά πάνε
στο ταξείδι ή ν ’ αρχίσουν σοβαρή επιχείρηση. Τήν Κυριακή σταματούσαν
οΐ αγροτικές εργασίες, καθώς κ5 οί τεχνικές. Έξαιρετικώς δέν διακόπτουνταν οΐ εργασίες του θερισμού καί του τρΰγου, κατά τό γνω μικό: «Θέρος,
τρύγος, πόλεμος». ’Έ κλειαν καί τά μαγαζιά, εξόν τά καφενεία καί τά μπα
κάλικα, που χρησίμευαν ωςκαφενεία. "Οσοι δέν έργάζουνταν, φορούσαν τά
κυριακάτικα ροΰχα τους καί περνοΰσανε τήν ώρα τους στή μικρή αγορά τοΰ
χωριοΰ. Γιά τις αμέσωςπροηγούμενες μέρες, έλεγαν: «έχτές, προχτές, αν
τιπροχτές». Γιά τις αμέσως επόμενες: «αΰριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο».
Σχετικά μέ τις ημέρες, ΰπήρχαν οΐ έξης παροιμίες : «3Η ρ θ ’ δ Τέτραδος».
«Τής μέρας τή δουλειά». «Τής Κυριακής τό λάμψιμο». « 'Ό λ ’ ή βδομάδα
τοΰ γαμπροΰ». «Κυριακή κοντή γιορτή». « Ή καλή ή μέρα». «"Οποιος δε
θέλ’ νά ζμώσ’». «"Ολη μέρα φτωχός». «Άξιόάθκε ’Οβριός νά φάγ’ σφουγκάτο, έλαχε Σαββάτο». Οΐ Πέμπτες μετά τό Πάσχα λέγουνταν Τσικνοπέφτες, κ.τ.λ. Τήν Πέμπτη είχαν τήν ιδέα δτι πέφτει δ αέρας.
Π ρολήψ εις, σ υνή θ ειες, παροιμίες καί παραδόσεις σχετικές μέ
%οϋς μήνες καί γνω μικά. — «Γέλασ’ δ Μάρτς». «’Από Μάρτη καλοκαίρ’,
4
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κι* άπό Αύγουστο χειμώνα». «Σάλιαγκος νόστιμος τό Μ άρτ’». «Τ 5 Ά π ρ ίλη ή βροχή». «Φλεβάρης φλεβαρίζ9». «Γελαστός είναι, τό Μάη γεννή*
θκε». «Π ίττα, χότα τό Γεννάρ9». «Ζήσε Μάη νά φας τριφύλλ’». «Κάθε
πράμα στό γχαιρό τ ’».
9Από τούς μήνες δ Γενάρης λέγουνταν μεγάλος, ’ίσως διότι είχε μεγά
λες γιορτές. Ό Φλεβάρης λέγουνταν Κουτσοφλέβαρος, διότι ειχε 28 μέρες·
Ό Μάρτης είταν άπό τούς σημαντικώτερους μήνες, διότι, θεωρούνταν ώς
άρχή τού καλοκαιριού καί κάθε δουλειά, πού δέν μπορούσε νά γίνη τό χει
μώνα, τήν άναβάλλανε γιά τόν Μάρτη. « Ά π ό Μάρτη καλοκαίρι». ‘Υπήρχε
η συνήθεια νά σπάνουνε παλιά λαγήνια κ.λ.π. τήν παραμονή τής Πρωτομα
γιάς. ’Έ π ειτα φορούσαν τά παιδιά τό Μάρτη κ’ ύποδέχουνταν μέ τράγου’
δια τούς πελαργούς, πού γύριζαν στά παλιά τους τά λημέρια.
"Υπήρχε ή παράδοση, δτι δ Μάρτης πάγωσε τήν γριά μέ τά κατσίκια
της, διότι εκείνη στά έβγα τού Μάρτη τόν περιγέλασε, κ’ εκείνος δανείστη
κε δύο μέρες άπ" τό Φλεβάρη, κ9 έ'καμε παγωνιά.
Οί κατσίβελοι άρνιούντανε τόν ’Απρίλη, τόν καταριούντανε, πού τούς
πάγωσε τ9 άλογα, έλεγαν νά πριστή καί νά σκάσ’, καί τόν έβγαζαν άπό τή
σειρά τών μηνών. Μάρτς - Μάης. ‘Ο Γεννάρης άπό τή γέννα τών προβά"
των. Ά π ό Μάρτη καλοκαίρι. Ά ηδημητριάτικα λουλούδια. Αυγουστιάτικο
φεγγάρι.
Χ ρονικοί οταϋ'μοί.— Μέσα στό έτος, εξόν άπό τήν Πρωτομαγιά,
χρησίμευαν ώς χρονικοί σταθμοί ή 8η Σεπτεμβρίου, τ ’ Ά ηδημητρίου καί
τ ’ Ά ηγιω ργιού. Σ τις 8 Σεπτεμβρίου γίνουνταν τό μεγάλο θρησκευτικό καί
εμπορικό πανηγύρι τής Σηλυβρίας, δπου παρουσιάζουνταν έκθεση τών
προϊόντων τής περιφερείας καί συγκεντρώνουνταν κόσμος πολύς άπό τήν
Πόλη καί τά περίχωρα, γιά νά προσκυνήση τήν Παναγία καί νά ψωνίση
διάφορα. Κ 9 επειδή τήν εποχή εκείνη τέλειωναν οί εργασίες τού αλωνι
σμού, ωρίμαζαν τά σταφύλια, άνοιγαν τά σχολεία καί ξανάρχιζε ή καλ
λιέργεια τής γής καί μπαίναμε στό φθινόπωρο, τό πανηγύρι τής Σηλυβριάς
καθιερώθηκε ώς χρονικός σταθμός στις συναλλακτικές σχέσεις τών άνθρώπων, στις διάφορες μισθώσεις, στις προσλήψεις εργατών καί στις προθε'
σμίες πληρωμής τών συναπτομένων χρεών. Ε π ίσ η ς ώς χρονικοί σταθμοί
χρησίμευαν οί γιορτές τού Ά ηδημήτρη καί τ ’ Ά η Τρύφωνα, διότι τελείω
νε δ τρύγος καί τό σπάρσιμο, μπαίναμε στον χειμώνα καί άπολύουνταν οί
εργάτες, πού προσλαμβάνουνταν έως τότε.
Τρίτος χρονικός σταθμός είταν τ ’ Ά η γιώ ργη , διότι μπαίναμε στό καλο
καίρι, στήν άνοιξη, προσλαμβάνουνταν οί καλοκαιρινοί εργάτες καί άρχιζαν
τά εξοχικά πανηγύρια. Γ ιά τήν θέση αυτών τών δυο εορτών συνετέλεσε καί
τό γεγονός δτι καί στούς Τούρκους οί δυο εκείνες ήμερες εΐταγ σημαντικές
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(Κάσιμ— Χεντρελές), διότι από τοΰ 'Αηδημήτρη άρχιζε τό χειμερινό εξάμη
νο καί άπό τοΰ 'Αηγιώργη τό καλοκαιρινό.
°Ιστορικοί σταΰ'μοί. — Ή χρονολόγηση τών συνηθισμένων περιστα
τικών γίνουνταν μέ αφετηρία μερικά ιστορικά γεγονότα, που άφήκαν ανα
μνήσεις ή γεγονότα ατμοσφαιρικά, που επηρέασαν ή είχαν σημασία γιά τό
χωριό. Τέτοια γεγονότα εΐταν γιά τήν Τσεντώ ή Ραισσία, δηλαδή ό Ρωσσοτουρκικός πόλεμος τοΰ 1878, δ μεγάλος σεισμός τοΰ 1898, ή χρονιά πού
πάγωσαν τά χωράφια τής Τσεντώς κ. λ.π. ’Έλεγαν λ.χ. ή μητέρα τοΰ Ά π ο στολίδη τοΰ γιατρού, πού πέσανε πέρυσι (’Ιούλιος 1942) στήν ’Αθήνα, γιά
τά βρεθή ή ηλικία του, δτι τον ειχε 2 χρονών στή Ρωσσία. ’Ακόμη άναφέρουνταν ως παλαιό γεγονός ή πριύτη ή Ριοσσία, προφανώς δ Ρωσσοτουρκικός πόλεμος τοΰ 1829, δταν οΐ Ρώσσοι είχαν κατεβή έως τήν Ά δριανούπολη καί γιά πράματα, πού δέν μπορούσαν νά τά προσδιορίσουν χρονολοκώς, έλεγαν δτι εΐταν άπό τοΰ κατά Λουκά τον καιρό. Έξ* άλλου οι κεχα
γιάδες άπό τούς μεράδες πού είχαν αλλάξει στό άναμεταξύ, εΰρισκαν πόσα
χρόνια πέρασαν άπό ένα γεγονός.
Κάποτε καί τήν ώρα τής ημέρας τήν προσδιώριζαν μέ περιοδικά γεγο
νότα τής άγροτικής ζωής. Λ. χ., μιά γυναίκα είχε ρωτήσει τή γειτόνισσά
μου : «Μπαλάσα, τί ώρα ε ίν α ι;» Κ ’ εκείνη σά γυναίκα τής εποχής τοΰ Η 
σιόδου, άποκρίθηκε μ’ άφέλεια: «Τά κατσίκια δέ σκόλασαν ακόμα!». ’Ε ν
νοώντας, δτι δέν εΐταν ακόμη μεσημέρι.
Ε π ίσ η ς, συνήθιζαν νά βρίσκουν τήν ώρα, κατά προσέγγιση, άπό τον
ήλιο, άν βγήκε, άν ανέβηκε δύο - τρία μπόγια, ή άν βασίλεψε. Χρονικοί
σταθμοί στό ήμερονΰχτιο εΐταν : τά χαράματα, ή ώρα πού λαλεΐ τ’ όρνίθ’, ή
ώρα πού κοιμάται τό νερό, ή νύχτα τοΰ Θεού, τό πουρνό, τό μεσμέρ, τό
κεντί, τό σούρουπο, ή ώρα πού φωνάζ’ ό Χότζας κ.λ.π.

Δ ι ά φ ο ρ ε ς ά λ λ ε ς « ρ ο λ ή ψ ε ε ς , ο ι ω ν ο ί , δε&ο&δα&}&ον£ες,
κ χ ν ιο π ο & ά « ν ε ύ μ α τ α ,
Ι ϊρ ο λή ψ εις*—Ε ΐταν φυσικό νάχουν προλήψεις οί κάτοικοι τής Τσεν
τώς, δπως κι’ άλλοΰ δ λαός. Οί προλήψεις γιά τοΰτο τής Τσεντώς παρου
σιάζουν δμοιότητα, μ’ εκείνες πού έχουν δημοσιευθή στά «Θρακικά» κατά
καιρούς.
'Ο συχωρεμένος δ πατέρας μου, πού εύχαριστιούντανε ν ’ άρμέγη δ
ίδιος τίς άγελάδες του, είχε τήν λόξα δτι, δταν χύνεται τό γάλα στή φωτιά
τήν ώρα πού βράζει, πρήζουνται οί ρώγες τοΰ μαστού τής αγελάδας. Κ ι’ ο
σάκις εΰρισκε πρισμένα καί ξερά τά μαστάρια τών άγελάδων του, παράγ-
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γελνε δέκα-δέκα στο σπίτι, νάχουν τά μάτια τους τέσσερα
ται τό γάλα στή φωτιά και υποφέρουν τά ζώα.

γιά νά μή χύνε

Σ ιτ ά ρ ι. — Ε π ίσ η ς δέν τό εύρισκε καλό νά καίγεται τό σιτάρι, τό θεωροϋσε αμάρτημα, διότι άπό τό σιτάρι γίνεται τό ψωμί, πού στηρίζει, κατά
τόν καλοφαγά τόν Προφήτη, τήν καρδιά τού ανθρώπου καί τόν κρατεί στή
ζωή. Πόσο απαραίτητο γιά τήν διατροφή τοΰ ανθρώπου είναι τό ψωμί,
φάνηκε στον προηγούμενο πανευριοπαϊκό πόλεμο, καθώς καί στον το)ρινό
εκεί, δπου δέν υπήρχε αρκετό. Γιά τούτο δέν άφινε τή μητέρα μου ν 5 άνακατώνη καί κομμάτι σιτάρι, γιά νά φτουρίση, δταν θανά καβουρντίση
καφέ.
Τ ο ν ψ ω μ ιο ϋ .·= Τ ο ψωμί γενικώς θεωροΰντανε πράγμα ιερό· Γιά
τούτο, δταν ήθελε κανείς νά πή γιά κανένα ψωμί, δτι εΐταν μελαψό ή άλιπανάβατο, έπρεπε άπαραιτήτως νά τό επωνομάση ευλογημένο, γιά νά μήν
άμαρτάνη. 'Αμάρτημα αποτελούσε καί νά πατήση κανείς ψωμί, κΓ οποίος
εβλεπε ψωμί καταγής, έσκυβε καί τοπαιρνε μ5 εύλάβεια καί τό άφηνε σέ
μία γωνία τού δρόμου γιά νά μήν πατηθή. Μερικοί αριθμοί είχαν σημασία
ιδιαίτερη. Π .χ. ό 3. ό 7 καί 6 40.
'Ως προς τόν 3 π.χ. έπιαναν τριήμερο. ’Έ λεγαν στον φοβισμένο νά
φτΰση 3 φορές στον κόρφο του. 'Ως τις 3 κ’ ή αλήθεια. Μιά, δυό, τρεις.
’Έλεγαν δταν θανά πηδήξουν ή θά ν8 αρχίσουν κάτι δύσκολο. 'Έ να , δυό,
τρία κ.τ.λ. Σ το ν ’ άποκτήση σημασία ό 3, συντελούσε καί τό γεγονός δτι
εΐταν συνήθως στή θρησκευτική ζωή. Π .χ., τρία εΐταν τά πρόσωπα τής
'Α γ. Τριάδας. ΤρεΤς φορές έκαμναν σταυρό. Τριήμερος άνεστήθηκε ό Χ ρι
στός κ.τ.λ.
Στον αριθμό 7 αποδίδανε ιδιαίτερη σημασία. Α ίφνης, θεωρούσανε τή
γάτα εφτάψυχη. Γ ιά τό παραγωγικό τ ’ άμπέλι, έλεγαν δτι δίνει 7 φορές ει
σόδημα (γεντίβερεντ). Τό συνήθιζαν καί σέ πολλές άλλες φράσεις. Π. χ.,
εφτά ζουνάρια, εφτά μεράδες γύρισα, εφτά λογιώ, εφτά φορές. Είναι άλ
λως τε γενική ή γοητεία τού 7. Κ 3 εδώ στήν Ξάνθη οί γυναίκες έχουν τήν
ιδέα δτι, άμα ζήση κανείς 7 χρόνια, χωριστά άπ5 τή γυναίκα του, διαλύε
ται ο γάμος του. Τέτοια ιδέα είχαν γιά τό 7 καί οΐ παλαιοί Θράκες. ’Αλλά
καί στού Ελληνικού λαού τήν 'Ιστορία τό 7 έπαιξε άνέκαθε ρόλο. Έ φ τά
εΐταν τά θαύματα τού κόσμου. Έ φ τ ά πόλεις ΐσχυρίζουνταν δτι γέννησαν
τόν "Ομηρο. Έ φ τ ά εΐταν οΐ σοφοί. Καί στούς νεωτέρους χρόνους καί σή
μερα, κατά σύμπτωση, σέ 7 χρόνια παραγράφουνται καί τά βαρύτερα εγ
κλήματα. Τό πιο περίεργο δμως είναι δτι καί στήν Γραφή παίρνει καί δί
νει τό εφτά. Έ φ τ ά είναι οΐ μέρες τής έβδομάδος. Ά π ό 7 χρόνια δούλεψε
δ ’Ιακώβ γιά κάθε μιά κόρη τού Λάβα. Έ φ τ ά χρόνια άφορίας άκολούθησαν στήν Α ίγυπτο τά 7 χρόνια τής ευφορίας. Καί στή Νέα Διαθήκη έφτά
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εΐταν οι πρώτες εκκλησίες, 7 τά μυστήρια, 7 οί ουρανοί, 7 οί πύργοι τοΰ
Έ πτα πυργίου στήν Πόλη, 7 οί λόφοι τής Πόλης κ.τ.λ. Κανένας αριθμός
δέν έχει τόση δόξα. Τ ί αρχαίο μυστήριο άραγε κρύβεται εδώ ;
Γ ιά τόν 40. Σαράντα εΐταν οί μέρες τής Σαρακοστής προ τών Χρι
στουγέννων. Συνήθως 40 εΐταν οί Δράκοι στά παραμυθία. Σαράντα ψάς
καί άλλα πολλά.
Ε ΰ φ λ ο γ ία .— Τήν εΰφλογία τήν έλεγαν κατ’ εΰφημισμό ευλογημένη,
άπό παρετυμολόγηση τοΰ ονόματος της, που τό ταύτισαν μέ τήν ευλογία.
Τήν είχαν προσωποποιήσει καί πίστευαν ότι παρουσιάζουνταν μέ διάφορες
μορφές. Λ .χ., διηγούντανε δτι μιά γουροΰνα κάποτε μπήκε στό σπίτι κά
ποιας γυναικός, που είχαν προσβληθή τά παιδιά της άπό εΰφλογία. Κ 3 επει
δή τήν εξέλαβε ως τήν Εΰφλογία, τήν άφισε ήσυχα νά φάγη τά ψωμιά τοΰ
σπιτιοΰ, λέγοντας: «Φάγε τά ψωμιά μας, κΓ άσε τά παιδιά μας».
'Η πόρτα τοΰ σπιτιοΰ, δπου είχαν ασαράντιστο μωρό, δέν εΐταν καλό
ν ” άνοιξη, άφοΰ άναβαν οί λάμπες.
Ο ί γυναίκες θεωρούσαν επικίνδυνο ν5 άνοίξουνε σεντούκι τή νΰχτα ή
νά δανείσουνε ξΰδι.
"Οταν πήγαινε κάπου κανείς καί τύχαινε γυναίκα νά περνά άπό τόν
δρόμο, που έκοφτε κάθετα τόν δρόμο τοΰ άνδρός, ή γυναίκα σταματοΰσε
καί μεγαλύτερη αν εΐταν, γιά νά περάση πρώτα ό άντρας καί συνέχιζε κα
τόπι τόν δρόμο της.
Γ ιά εκείνους πού άφορίζουνταν, είχαν τήν ιδέα, δτι μετά θάνατο δέν
έλυωνε τό σώμα τους. Κ ’ επειδή, καθώς έλεγαν, δέν έλυωναν οί νεκρο^
στήν Ά ρτάκη, δσοι δέν χώνευαν τούς 5Αρτακιανοΰς, τούς άποκαλοΰσαν
^φωρισμένους. Καί έπλασαν τόν μΰθο δτι κάποιος Δεσπότης τούς είχε
αφορίσει.
Β αοκ ανία.— Φοβούνταν τό κακό τό μάτι καί προφυλάγουνταν. "Οποιος
έβλεπε ένα μωρό ή κάθε άλλο πράμα άμορφο, έ'λεγε : «Φτοΰ, σκόρδα». Διότι
τό σκόρδο εΐταν αντιφάρμακο εξουδετερωτικό κ3 έλεγε σκόρδο, γιά νά μή
βασκάνη. Στά παιδιά καί στά πρεπούμενα άλογα κρεμούσανε γαλάζια χάν.
τρα. Σ τις πόρτες τών σπιτιών καί τών μαγαζιών κρεμούσαν πέταλα. Μερι
κοί φορούσανε καί χαμαγλί στό λαιμό.
"Οταν ή νύφη πρωτοπήγαινε στοΰ γαμπρού τό σπίτι, τήν φορτώνουνταν ό κουνιάδος της καί τήν άνέβαζε άπάνου, χωρίς νά πατήση κάτω, γ ιά
νά μή μαλώνουν μέ τήν πεθερά της.
Οιωνοί. —Θεωρούντανε κακό, δταν πηγαίνανε κάπου, άν περνούσε
μπροστά τους λαγός.
"Οποιος παρακολουθούσε κηδεία, δέν γίνουνταν τήν ίδια μέρα νά πά*
Υη σέ χαρά.
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"Οταν σβιντζίνιζε τό αυτί κανενός, προσπαθούσε νά παύση τό βούϊσμα τρίβοντας κοντά στ’ αυτί εκείνο, τό μεγάλο μέ τό μεσαίο δάχτυλο.

"Otav αίσνθάνουνταν κανένας φαγούρα στή χούφτα, νόμιζε δτι θά φάγη ξύλο ή θά πάρη παράδες.
"Οταν λοΰζουνταν ή γάτα, μάντευαν δτι θά έλθη μουσαφίρης.
"Οταν έχανε κανένας τίποτε, πρόστρεχε στ'ις ειδικές γυναίκες, πού έρριχναν κουκκιά ή χαρτιά γιά νά βρούνε τον κλέφτη. 'Ο πατέρας μου, κά
ποτε, πού είχε χάσει 40 χρυσές λίρες, μέ πήρε στό Έ ζ ιν έ σέ μιά Τούρκισσα, κ9 εκείνη βλέποντας άπό τό στόμιο ενός βαθιού πηγαδιού στό νερό, μάς
ειπε δτι είδε τρεις σκιές, άρα τρεις εΐταν οι κλέφτες, κι5 ώρισμένως έβλεπε
τον δικό της και τον δικό μας ίσκιο. "Αλλοτε πάλι πού ειχε χάσει άλογα,
τον είπε μιά κουκκού, δτι τά ειχε ένας μελαχροινός μαζί μ3 ένα ξανθό. Οΐ
Κατσιβέλες ρίχνανε συχνά φάκα και προλέγανε μελλοντικά.
"Οταν χΰνουντον κρασί, εΐταν καλό σημάδι.
"Οταν χΰνουνταν ό καφές κανενός, έπρόλεγαν δτι θά πάρη παράδες.
"Οταν έμπαινε κανένας σέ σπίτι πού έτρωγαν, έλεγαν δτι τον αγαπά ή
πεθερά του.
"Οταν βάβιζε τή νύχτα, κανένα άγριο σκυλί, εΐταν κακό σημάδι.
"Οταν έκρωζε κουκουβάγια, εΐταν κακό.
"Οποιος φοβούνταν, τον έλεγαν νά φτύση στον κόρφο του.
Κ ακ οποιά η ν ε ύ μ α τ α .— Ή ανάμνηση διαφόρων πνευμάτων διατηρούντανε άπό χιλιάδες χρόνια.
Ο ί ιδέες γιά τήν ύπαρξη κακοποιών, εΐταν άόριστες. Κυρίως, κυ
κλοφορούσαν μεταξύ τών παιδιών και τών γυναικών, πού δέν φροντίζανε
νά τίς εξελέγξουν. Ε ΐχαν λ.χ. τήν ιδέα τά παιδιά, δτι κάτι χαλασμένα κ5 εγκαταλελειμμένα σπίτια εΐταν στοιχεκυμένα. "Ελεγαν δτι θά στοίχειωνε τό
σπίτι, άν στό κτίσιμο δέν γίνουνταν τά συνηθισμένα, αγιασμός κ.λ.π.
Τά παιδιά εΐχαν τήν ιδέα, δτι θά πεθάνη εκείνος, πού πατούσαν τον
ίσκιο του, καθώς κ’ εκείνος πού γύριζε τό παπούτσι του άνάποδα.
Γ ιά τ ’ άγόρια, πού μασσούσανε μαστίχα, έλεγαν δτι δέ θά βγάλουνε
μουστάκια.

Α ιά φ ο ρ ε ς κοινω νικ ές συνήθειες τή ς Χ α εντώ ς.
Γ έ ν ν α . — "Οταν έπιαναν οί πόνοι τής γέννας τή βαρούμενη, προσκαλούσαν βιαστικά τή μαμμή, πού έπαιρνε στήν ώρα τό παιδί καί παραστέκουνταν τή λεχούσα. Σ τις πολύ δύσκολες γέννες έφερναν γιατρό. Μόλις
γεννιούντανε τό παιδί, ειδοποιούσανε μέ παιδιά τον πατέρα τους, πού τον
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εδινε τόν μιουζδέ. Ό πατέρας εύχαριστιούντανε πραγματικά, δταν γεννιούν*
τανε αγόρι, διότι τό αρσενικό γένος -θεωροΰντανε ανώτερο άπό πολλούς
αιώνες πριν. Ά π ό τό σπίτι τοΰ μωροΰ μοιράζανε στά συγγενικά και φιλικά
σπίτια γεννητούρια, δηλαδή κάτι κουλουράκια μέ φρούτα, σταπίδες και
φουστούκια. Στούς γονείς τού νεογέννητου εύχουνταν οι γνωστοί νά τούς
ζήση, καί οί στενοί συγγενείς χαρίζανε φλουράκια καί τέτοια. Ή λεχούσα
φορούσε στο φακιόλι της χάντρο γαλάζιο, γιά νά μη βασκαθή καί έμενε
στο κρεββάτι της μερικές ημέρες, άναλόγως τήν κράση της καί τήν ευκολία
τής γέννας.
"Οταν τό μωρό γίνουνταν 40 ημερών, τό σαραντίζανε. 'Η μητέρα του
δηλαδή τό πήγαινε μέ τή μαμμή καί τούς οικείους της στήν εκκλησία, δπου
δ παππάς έκαμνε - εκτελούσε τά τυπικά, κ’ εκτοτε ή πόρτα τού σπιτιού μπο
ρούσε ν’ άνοίγη όποιαδήποτε ώρα.
Υ πή ρχε συνήθεια νά καθίζουνε κάποτε τό μωρό μέσα στο σινί, γύρω
του έβαζαν διάφορα πράματα, π.χ. βιβλία, νομίσματα κ.τ.λ., κι’ άπό ό,τι
άγγιζε τό παιδί, μαντειίανε τί στάδιο θ ’ άκολουθήση στή ζωή του.
"Οταν κανένα παιδί μικρό τό έπιανε κλώτσκος ή έπεφτε ή πάθαινε τέ
λος κάτι, τό έλεγαν οί μεγαλύτερες «άραγεν’», γιά νά μερώση καί νά μήν
κλαίη. "Οταν χτυπούσε στο πέσιμιο κ’ έκλαιγε, τό έλεγαν γιά παρηγοριά,
δτι «θά τρανέ\|/».
"Οταν άρχιζε νά πηγαίνη στο σχολείο, τήν ώρα πού σκολνούσε, τό
έλεγαν οτι «μοσκοβολάει».
Τά μωρά εξόν άπό άλλα, συνήθιζαν νά τά δίνουνε χαβί άπό άραρούτ.
Ό χρόνος πού τά ξέκοφταν διέφερε άναλόγως. Τά μωρά τά φάσκιωναν
σφιχτά καί τά ξεφάσκιωναν συχνά, γιά νά τά παστρέψουν. Συχνά τά έπαιρ·
ναν αιμα μέ τό ξουράφι άπό τή ράχη, γιά νά μή κηζμαλαντήσουν, δηλαδή
νά μιήν άνάφτη τό αιμα τους.
'Η γυναίκα πού γεννούσε πρώτη φορά λέγουνταν πρωτάρα. Κάποτε δ
πατέρας τού άγοριοΰ τού χάριζε ένα μουσκάρι ή ένα κτήμια.
Β ά φ τ ισ η .— Ή βάφτιση γίνουνταν πότε στήν εκκλησία καί πότε στο
σπίτι. Ό νουνός εΐδοποιημιένος άπό καιρό ετοίμαζε τά σχετικά, κ’ έως τήν
ώρα πού θά έλεγε τό ό'νομια τού παιδιού, τό είχε κρυφό. Υ πή ρχε κ’ εκεί ή
συνήθεια νά δίνουνε στο πρώτο παιδί τό όνομα ενός άπό τούς παππούδες
ή άπό τις γιαγιές. Πάντοτε τό παιδί έπαιρνε ένα ό'νομα. Στά τελευταία χρό
νια έδιναν ονόματα κι’ άπό τήν άρχαία μυθολογία. Κάποτε, ένας παππάς,
επέμβηκε, διότι ή νουνά ώνόμιασε τό παιδί Πολυνείκη, κ’ εκείνος τόγραψε
στο βαφτιστικό ΓΙολύνικο, διότι Πολυνείκη είπε, είναι όνομα κορτσίσιο.
Μόλις δ νουνός εκφωνούσε τ ’ ό'νομα, παιδιά άπό τό συγγενολόγι τών γο
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νιών καί τής γειτονιάς, πού περίμεναν επίτηδες, έτρεχαν στο σπίτι νά τό
πούνε στή μητέρα, πού έμενε εκεί, καί τά έδινε μικρά κέρματα. Στούς με*
γάλους μοιράζανε μαρτυρικά. “Αμα τελείωνε τό μυστήριο, ή πομπή τής βάφτισης γύριζε στό σπίτι. Τό αξίωμα τοΰ νουνοΰ εΐταν κληρονομικό. Ό
νουνός, κατ’ έθιμο, θανά παντρέψη τό αγόρι, πού βάφτισε, κι’ δταν πέθαινε, μετεβίβαζε τήν ύποχρέοοση στά παιδιά του. Κάθε Φώτα, άπό τό
σπίτι τοΰ νουνοΰ, έστελναν στό βαφτιστικό φωτίκι, κι’ άπό τοΰ βαφτιστικοΰ φροΰτα στον νουνό τά Χριστούγεννα.
Π α ιχ ν ίδ ια . —Τά παιδιά παίζανε στούς δρόμους τών συνοικιών διάφο
ρα παιχνίδια, π.χ. έλιμπέλιμ, μπιλδιρμπίλδιρ, μακρογαδούρες, ομάδες, τυφλύπαππα, τζάλ’κο, τρίστα κ.λ.π.
Τό έ λ ι μ η έ λ ι μ .=~Εΐταν τό κρυφτό. Π έντ’ - έξη παιδιά σχημάτιζαν κύ
κλο. "Ενα παιδί, συνήθως εκείνο πού τά συγκαλοΰσε, άπάγγελνε κάτι άσυνάρτητα λόγια : «Έ λιμπέλιμ τώρ’ αυτό, τώ ρ’ αυτό τό σιγανό, πού τσιμ
πούν οι ουρανοί» κ.τ.λ., δείχνοντας δλα τά παιδιά μέ τή σειρά σέ κάθε
λέξη. ’Εκείνο τό παιδί, πού τελείωνε επάνω του τό άκατανόητο ποίημα, εΐ
ταν υποχρεωμένο νά κλείση τά μάτια του, έως δτου κρύβουνταν τ ’ άλλα,
καί μόλις κατόπιν ανακάλυπτε κανένα, έπαιρνε εκείνο τή θέση του.
Τ ’ αγόρια έπαιζαν καί μέ τό σκοινί διάφορα παιχνίδια στό χέρι. ’Έ κ α 
μναν άετούς (τσουρτμάδες), καΐκάκια μέ τά χαρτιά, ποντικό μέ τό μαντήλι
κ.τ.λ. ’Έ παιζαν καί σκαμπίλι μέ τά χαρτιά καί φουντούκια τά Χριστού
γεννα.
Τά μικρά κορίτσια παίζανε μερικά άπό τ ’ άνωτέρω παιχνίδια, είχαν
δ'μως καί ιδιαίτερα παιχνίδια τοΰ γένους τους. Κάθουνταν στίς κούνιες, πη
δούσανε μέ τό σκοινί, καί χόρευαν μέ τά τραγούδια. "Ενα τραγούδι συνη
θισμένο στούς χορούς τών μικρών κοριτσιών, άποτελούντανε άπό παραμορ
φωμένες γαλλικές λέξεις, μαζί μέ ελληνικές : «Όλεομβρίζε λόγυρο ματζάνα.
"Ασε, σιβιριβιράνσε, σότε» κ.τ.λ. Ε ξό ν άπ’ εκείνο, συνηθίζουνταν κ ’ «ή
γαλανή γαλατιανή» κι’ άλλα. Τά κορίτσια έπαιζαν καί κότσια κι’ άλλα παι
χνίδια μέ τετζερέδες καί πανάκια, κούκλες συνήθως χωριστά άπό τ’ άγόρια
καί κουμπάρες.
Σ υ ν ή θ ε ιε ς ά ντρ ω ν.—Οί περισσότεροι άπό τούς άντρες, πού διανυχτερεύανε μέσα στό χωριό, άμα γύριζαν τό βράδυ άπ’ τή δουλειά, τραβού
σανε ίσια στό σπίτι τους. Τό βράδυ εΐταν ταχτικοότερο τό γεύμα, πού παρευρίσκουνταν ό πατέρας. Ε κ είνος άμα έκαμνε τόν σταυρό του, θανά κόψη
τό ψωμί καί θανά τό διαμοιράση. Ή υπηρεσία αυτή τοΰ πατέρα, έμεινε
προφανώς άπό τήν παλαιά εποχή, δταν ό άρχηγός τής οικογένειας εκτελοΰσε
καί καθήκοντα ιερατικά, προσέφερε θυσίες καί διαμοίραζε τό θύμα. Ε π ίσ η ς
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δ πατέρας τίς παραμονές τών Χριστουγέννων καί της Πρωτοχρονιάς "θύ
μιαζε τό τραπέζι, έ'κοφτε τήν βασιλόπηττα καί ώριζε τά μερίδια. Χωρίς τον
πατέρα, τ’ άλλα μέλη τής οικογένειας, δέν κάθουνταν συνήθως στό τραπέζι
κι’ δταν ο πατέρας απούσιαζε άπό τό χωριό, ανέβαλλαν τό μαγείρεμα κα
λυτέρου φαγητού.
Οί συνήθειες τοΰ τραπέζιου εξελίχθηκαν γοργά. Έ μ εΐς λ.χ., πριν 50
χρόνια, τρώγαμε σκυμμένοι ολόγυρα σέ χαμηλό σοφρά, είμασταν καθιστοί
γύρω στό σιλτέ καί σκεπαζοΰμασταν — είχαμε ώς πετσέτα μιά κοινή μεσάλα
— μπόγο, πού σκέπαζε καί τό τραπέζι. Τρώγαμε στήν αρχή δλοι μαζί άπό
ένα μεγάλο πινάκι. Σέ λίγα όμως χρόνια καί βαθμηδόν βάλαμε τραπέζι α
ψηλό, καθίσαμε γύρω στις καρέκλες κ ι’ δ καθένας είχε μπρός του ιδιαίτερο
πιάτο φαγί. Τό φαγί τό σέρβιρε ή μητέρα, άρχίζοντας άπό τον πατέρα.
Ά π ό τό τραπέζι δέν ήθέλανε νά σηκωθούν, άν δέν είταν μεγάλη ανάγκη.
Σ ’ έκείνονα πού ζητούσαν τον πατέρα, έλεγαν δτι : «Ψ ωμί τρώει», κ’ εκεί
νος καταλαβαίνοντας, δτι ή ώρα είναι άκατάλληλη, έφευγε. Τά φαγιά είταν
καλύτερα στις Κυριακές καί στις μεγάλες γιορτές. Τό καλοκαίρι κρύωναν τό
κρασί καί τό νερό μέσα στά πηγάδια, πού χρησίμευαν γιά παγωνιέρες.
"Οταν κανένας φίλος ή συγγενής πήγαινε σ’ ένα σπίτι, όπου τύχαινε
νά τρώνε, τον έλεγαν, δτι τον αγαπούσε ή πεθερά του καί τον προσκαλούσανε νά παρακαθίση. Παντού, δπου εύριοκε κανείς άνθρώπους νά τρώνε,
γνωστούς, τούς έλεγε: «Μπερεκετλίδικα», εκείνον τον έλεγαν: «Ό ρΐστε»,
καί τότε αυτός, άν είχε τό θάρρος, λάβαινε μέρος στό γεύμα, άλλως απαν
τούσε κι’ αυτός μ’ ένα «δρίστε», τυπικό.
"Οταν είχαν μουσαφίρη στό τραπέζι, κ’ έπισημοποιούντανε τό γεύμα,
οποίος θανά πιή κρασί, έλεγε προπίνοντας I «Είσείαν», κι’ άφού τόπινε,
τύν εύχουνταν δ οικοδεσπότης : «Μετησείας».
Μέ τήν ίδια εξελικτικότητα καταργήσαμε καί τή γωνιά, πού μάς ζέ
σταινε τον χειμώνα. Μετατρέφαμε τή γωνιά σέ ντολάπα, αχρηστεύσαμε τή
γωνιά καί τό παραγώνι καί τήν καμήλα, καί είχαμε θέρμανση στό εξής μέ
τό μαγκάλι καί κατόπι μέ τή σόμπα. Μέσα σέ μιά γενεά, οί κοινωνικές συ
νήθειες τής Τσεντώς άλλαξαν άλματικά. Συνηθίζουνταν οί ευρωπαϊκοί χο
ροί, τά ποτούρια άντικαταστήνουνταν άπό τά τζόβενα καί τά κορίτσια παρουσιάζουνταν περισσότερο στον κόσμο.
Τά Σαββατόβραδα θανά λουστούν καί θανά ξουριστούν στά καφενεία,
πού είταν συνήθως καί κουρεία. Γενικό είταν ν’ αλλάζουν άσπρόρρουχα
καθε βδομάδα. Κάθε φορά πού θά ξουρίζουνταν κανείς, τον έλεγαν: «με
τησείας», δλοι μέ τή σειρά πού βρίσκουνταν στό καφενείο, καί σ’ δλους
απαντούσε «ευχαριστώ».
Τήν Κυριακή καί τίς γιορτές έκκλησιάζουνταν μέ τά κυριακάτικα ρού
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χα τους και μετά τήν απόλυση τής εκκλησίας περνούσαν τήν ώρα τους στά
καφενεία ή στά μπακάλικα, όπου κάπνιζαν, έπαιζαν χαρτιά καί κουβέντιαζαν. Άνάμεσα έπαιζαν και διασκέδαζαν. Ά π ό τά μουσικά όργανα εϊταν σε
χρήση τό ταμπούρι, μιά τοπική λύρα, ή λατέρνα και ή γκάϊντα. "Οταν ο
καιρός εΐταν καλός, πήγαιναν τήν Κυριακή τό βράδυ στον περίπατο, σε
μιά άπό τις εξοχές, πού εΐταν γύρω στο χωριό.
Λ εά φ ο ρ ες κοενω νεκές α ονή θεεες.
"Οποιος πρωτοφορούσε καινούργια ροϋχα ή παπούτσια, κι3 ό,τι και
νούργιο άν εκαμνε, τόν εύχουνταν «μέ υγεία».
"Οταν κανένας άνοιγε μαγαζί, φύτευε άμπέλι ή αγόραζε άλογο, σέ κάθε
ανάλογη τέλος περίπτωση, τόν εύχουνταν οί φίλοι του νά είναι γουρλίδικο
ή καντεμλίδικο.
Ή αγάπη προς τά άλογα επικρατούσε σέ μεγάλο βαθμό. Οί κεχαγιάδες
προπάντων διατηρούσαν άλογα διαλεχτά και καμαρωμένα. Προτιμούντανε
τά άλογα πού περπατούσανε μέ τήν πραγματικώς αναπαυτική περπατησιά
«άραβάν». Μέ τά καλύτερα άλογα έβγαιναν τήν Πρωτοχρονιά σέ αγώνες
δρόμου. Ή λαϊκή τάξη διατηρούσε άλογα καί γαϊδούρια. Τά μουλάρια τά
μεταχειρίζουνταν σπανιοότατα.
Τούς αρρώστους, τούς επισκέπτουνταν οί συγγενείς καί οι στενοί φ ί
λοι στο σπίτι, καί τούς εύχουνταν τήν ανάρρωση μέ τήν καθιερωμένη λέξη
«περαστικά».
"Οταν έβγαινε κανείς άπ’ τό χωριό, ιόν καλοοσώριζαν στο γυρισμό
του, όσο μικρό κι* άν εΐταν τό ταξίδι πούκαμε. "Οταν γύριζε κανείς έπειτα
άπό πολυκαιρική απουσία, συγχαίρουνταν καί τούς οικείους του μέ τήν
φράση : «Καλώς τά δέχτηκες».
Τόν ξένο, πού ήρχουνταν στο χωριό, τόν άντιλαμβάνουνταν όλοι καί
τόν έλεγαν: «Καλωσορίστε», γνωστοί του κι5 άγνωστοι. Οί ξένοι φιλοξενιούντανε συνήθως στά γνωστά σπίτια καί πολλάκις μέ τάς οικογένειας
τους, τήν εποχή τού τρύγου. Μέ άλλους λόγους, ή φιλοξενία εΐταν περιωρισμένη, διότι γίνουνταν σέ γνωστούς, μέ τήν ελπίδα ότι θά άνταποδοθή.
*Η αρχαϊκή καί ανιδιοτελής φιλοξενία, πού γίνεται χωρίς υπολογισμό, δέν
υπήρχε δυστυχώς στο χωριό μας, υπήρχε όμως σ5 άλλα χωριά. Πάντως γε
νική δέν εΐταν. Καί σήμερα, εδώ στήν περιφέρεια τής Ξάνθης, κάμνει εν
τύπωση ή άφιλοξενία πολλών Θρακών, άπό διάφορα χωριά τής Ξάνθης
προσφύγων.
’Έ ξω άπ’ τό χωριό, δταν άντίκρυζε κανείς άλλονα στο δρόμο, τόν
έλεγε : «"Ωρα γκαλή». Κ ’ εκείνος τόν άπαντούσε : «"Ωρα γκαλή καί τού
λόγου σ’».
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Ό χαιρετισμός, μέσα κ3 έξω απ’ τό χωριό, εΐταν καθιερτομένος γενι
κώς, διότι νόμιζαν ότι είναι θεάρεστο πράμα κα'ι αποτελούσε κοινωνική ή
θρησκευτική υποχρέωση νά χαιρετιούνται γνωστοί καί άγνωστοι στον δρό
μο. Ή καλημέρα, καθώς έλεγαν, είναι «τοΰ Θεγοΰ».
"Οταν κανένας φτερνίζουνταν, τόν έλεγαν: «Πιός σέ θυμήθηκε».
"Οταν δοκίμαζε φόβο, τόν προέτρεπαν νά φτύση στον κόρφο του
τρεις φορές.
"Οταν άκοΰγουνταν κάπου φωτιά - πυρκαγιά, έτρεχαν όλοι μέ νερό, γιά
νά τήν σβΰσουν καί νά μήν άπλώση.
Στήν εκκλησία έπαιρναν πρώτα κερί στο νάρθηκα κ’ έμπαιναν μέσα μέ
τό φέσι, πού τό έβγαζαν μόλις άναφταν στο μανάλι τό κερί καί έσκυβαν νά
χαιρετήσουν. Ά π ό τήν εκκλησία έβγαιναν άμα άναγινώσκουνταν τό Ε υαγ
γέλιο. Οΐ γεροντότεροι όμως περίμεναν νά ψαλή καί τό «"Αξιόν εστι». 01
γυναίκες έμπαιναν άπό ιδιαίτερη πόρτα, ανεβαίνανε στο γυναικείο, κατελάμβαναν τά στασίδια τους, πού είχαν αγορασμένα κ ι3 άπ3 εκεί παρακολου
θούσαν τήν ακολουθία, χωρίς νά φαίνουνται πίσω άπ3 τό καφάσι.
Σ υ ν ή θ ε ιε ς γ υ ν α ικ ώ ν . — Οΐ γυναίκες σηκώνουνταν ενωρίς, κι* άρχι
ζαν αμέσως τά χουσμέτια τους. "Αμα τελείωναν τις καθημερινές οικια
κές τους εργασίες, κάθουνταν στο πλέξιμο ή στο μπάλωμα, καί μετά γειτό
νευαν τις φιληνάδες τους. Γειτόνιο λέγουνταν ή καθημερινή ανεπίσημη επί
σκεψη, πού έκαμναν συνήθως στά κοντινά σπίτια μέ τις δουλειές τους. Οί
δουλειές τους, πού μπορούσανε νά κάμνουν κ3 έξω άπό τό σπίτι, εΐταν α
δράχτι ή πλέξιμο. ’Εκεί στά γειτονικά σπίτια συχνά συγκεντρώνουνταν πε
ρισσότερες, κ’ ενώ δοιίλευαν τό μαλλί τους ή έπλεχαν τήν κάλτσα τους ή
μπάλωναν, άσχολούντανε καί μέ τά κοινωνικά ζητήματα τού χωριού, κατάτρεχαν τις κακιωμένες τους, κ3 έπαιρναν στο γειτονικό τό σπίτι τό κεντιάτικό τους, δηλαδή πρόχειρο πρόγευμα άπό καφέ καί ψωμοτύρι.
'Ως προς τό ντύσιμο, είχαν κ3 εκεί οΐ γυναίκες τή φιλαρέσκεια τού
φύλου τους, καί δέν εΐταν λίγες εκείνες, πού άγαπούσανε νά ντύνουνται
επιδεικτικά. Σ τις επίσημες μάλιστα εμφανίσεις, φορούσανε διαμαντικά καί
φλουριά, πού τά είχαν μερικές μέ τή μπουρλιά. 'Αλλά ή συντηρητικότητα
τών άντρών καί ό φόβος τής κοινής γνώμης, πού κατέκρινε άμείλικτα κάθε
υπερβολή, τις περιώριζε. "Ενας Μ ητροπολίτης Ή ρακλείας, ό παλαιότερος
Γρηγόριος, όταν είδε στήν εκκλησία τής Τσεντώς καλοντυμένες γυναίκες,
είπε ότι λόρδοι δέν υπήρχανε στήν Τσεντώ, άλλά υπήρχανε λόρδες.
Ο ΐ περισσότερες όμιος γυναίκες ντύνουνταν οπωσδήποτε μέ άπλότη.
τα. Φορούσανε ρούχα πολλά, πού εΐταν τά περισσότερα τοπικής κατασκευής^
Τά εσώρουχα, καθώς καί τά έξώρουχα τά καθημερινά τά έκαμναν συνήθως
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οί ιδίες στό σπίτι, άλλα τά γιορτερά τά έρραφταν εγχώριες ράφτρες καί τά
νυφικά μοδίστρες, προπάντων οί ξακουστές Σαρόγλαινες.
Μερικές προσπαθούσανε νά μιλήσουνε κάπως καλύτερα. ’Αλλά ευρισκαν τον μπελά τους, διότι τ'ις περίπαιζαν αλύπητα οί άλλες και τίς προσκολοΰσανε ως παρατσούκλι τή λέξη, πού μεταχειρίζουνταν εκείνες συχνά,
γιά νά ελληνίσουν. Π .χ. «ή Θεανώ ή δηλαδή», «ή Σοφία ή λοιπόν», «ή
Δέστη», «ή Καλέ» κ.τ.λ.
Χ ω ρ α ζ ά δ ες .—Το καλοκαίρι γίνουνταν τά βράδυα οί χωρατάδες. "Έτσι
λέγουνταν οί βραδυνές συγκεντρώσεις γυναικών στ'ις γειτονικές πόρτες, δπου
καθούντανε πριν το γεΰμα στά σκοτεινά, επάνω στις πέτρες τοΰ προθύρου
(κατώφλι) μερικές γειτόνισσες, παρακολουθούσαν απαρατήρητες τούς διαβά
τες καί άσχολοΰντανε μέ θέματα ανάλογα προς τή διανοητικότητά τους καί
τήν ατμόσφαιρα τήν κοινωνική τοΰ χωριού.
Β ρ ύσ ες . — Οί γυναίκες τών λαϊκών στρωμάτων συγκεντροδνουνταν κα
θημερινώς καί στις βρύσες. Ε π ε ιδ ή οί βρύσες εΐταν σχετικώς ελάχιστες
κ’ έτρεχαν άπό λίγο, οί ύδρευούμενες ήσαν αναγκασμένες νά περιμένουν τό
νομπέτι τους. Γ ιά τούτο οί βρύσες είχαν υπόστεγα, δπου οί γυναίκες το
ποθετούσανε μέ τή σειρά τους τίς λαγήνες καί τά σταμνιά τους καί δού
λευαν μέ τίς κουβέντες. Έ ά ν ήθελε καμμιά νά σφετερισθή τή σειρά τής άλ.
λης κ ι’ αυτή έπέμενε, γίνουνταν επεισόδιο. Τέτοια επεισόδια εΐταν συχνά.
Κάποτε μάλιστα ένας κεχαγιάς, πού εΐταν άρρωστος, θύμωσε πολύ, διότι
οί γυναίκες στή βρύση δέν άφισαν τό κορίτσι του νά πάρη λίγο νερό μέ τό
κουμάρι κι’ άμέσως σηκώθηκε, έτρεξε στή βρύση κ’ έσπασε δλα τά λαγήνια.
Ε ίνα ι δμως χαρακτηριστικό, δτι καμμιά μήνυσι δέν έγινε γιά τήν παρά
νομη εκείνη πράξη.
Β ίξιζες .— Οί σημαντικώτερες εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής εΐταν
οί βίζιτες. ’Έ τσ ι λέγουνταν οί ονομαστικές γιορτές στό χωριό μας, πού
έφερναν τούς κατοίκους σέ επικοινωνία, καί προκαλούσανε μεγάλη κίνηση.
Διότι κάθε οικογένεια πού είχε κάποιος της ονομασία, τήν έπισκέπτουνταν
δχι μονάχα οί συγγενείς καί οί φίλοι, αλλά καί δποιος ήθελε. Ή ετοιμασία
τής βίζιτας άρχιζε προ ημερών. Πρώτα, αν τό έπέτρεπε δ καιρός, ή νοικο
κυρά μέ τά κορίτσια της ή παραστεκάμενες ξένες έπλυναν τά ρούχα καί τά
σκεπάσματα, γιά νά μήν ΰπάρχη λερωμένο τίποτε. Κατόπι σκοτίπιζαν, ξεράχνιαζαν καί σφουγγάριζαν δλο τό σπίτι, γιά νά φέγγη παντού τήν ημέρα,
πού θ ’ άνεβοκατέβαινε ό κόσμος. ’Έ πειτα έχριζαν, τίναζαν τίς -ψάθες, κα
θάριζαν τά τζάμια κ’ έτριβαν τά σαμντάνια, τά ταψιά καί τά μπακιρένια
τά μαγκάλια καί τίς μπρούτζινες κρικέλλες, πού είχαν οί εξώπορτες μέ ιδι
αίτερη σκόνη, γιά νά στράφτουν. Τέλος, τήν παραμονή τής γιορτής ετοίμα
ζαν τά κεράσματα καί έστρωναν δχι μονάχα τήν καλή τήν κάμαρα, αλλά
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και τίς άλλες, μέσα κ5 εξω, γενικά έντυναν όλο το σπίτι, γιατί ερχόντανε
στιγμή πού γέμιζε άπό μουσαφίρηδες ή υποδοχή κ’ έβαζαν τούς υπεράριθ
μους στ" άλλα διαμερίσματα.
Στρωσίματα.— Στήν καλή τήν κάμαρα ιδίως, μπορούσε κανείς νά
εκτίμηση τήν φιλοκαλία τών γυναικών τής Τσεντώς καί τή Θρακική νοι
κοκυροσύνη. Τ Ι καλή ή κάμαρα είχε άπό τή μιά ή δυο μεριές (πλευρές)
αναπαυτικό μιντέρι μέ καλοκαμωμένα σκεπάσματα κι5 άπό τίς άλλες πλευ
ρές καρέκλες αγοραστές. Τά παράθυρα, τά ευπρέπιζαν οί καλύτεροι μπερντέδες τού σπιτιού. Στή μέση έβλεπες ένα τραπέζι σκεπασμένο μέ κεντητό
τραπεζομάντηλο καί σέ μιά γωνία τό μπορό. Τό μπορό εί'ταν τό επίσημο
ντουλάπι τού σπιτιού, πού περιείχε τ 3 άκριβά ρούχα τής νοικοκυράς, τά
διαμαντικά της κ’ εΐχε επάνω μαρμάρινο σκέπασμα, κ ι3 απάνω σ’ αυτό στέκουνταν δ καθρέφτης, μπροστά του δυο μεγάλες λάμπες, οί φωτογραφίες
τών συγγενών κι’ άλλα κομψοτεχνήματα. Στούς τοίχους κρέμουνταν εικό
νες, ιδίως βασιλέων φωτογραφίες κορνιζομένες, καί μέσα στούς μπεντενέδες
πήλινο γυαλιστερό δοχείο μέ καπνό σέ χύμα, ταψιά καί τσιγαρόχαρτα.
Κ ’ οί άλλες κάμαρες τού σπιτιού στροΆουνταν μέ καινούργια γιά τή
βίζιτα. "Απλωναν μέσα μακάτια, χράμια, σιλτέδες, τραπεζομάντηλα, ολα
καινούργια. Στή σκάλα, στή σάλα δηλαδή στούς διαδρόμους υπήρχανε
δρόμοι άπό χρωματιστό καναβάτσο, κ’ επάνω άπό τή σκάλα ή κλεβανή καλλωπίζουνταν μέ άσπρο κεντημένο σκέπασμα κ/ εΐχε τούς δίσκους επάνω. Τό
εικονοστάσι σκεπάζουνταν μέ ταντελωτό κουρτινάκι. Οί μπεδενέδες είχαν
στή βάση σκεπάσματα άπό ύφασμα μέ κεντημένα φιστόνια στήν άκρη. Σέ
δλες τίς κάμαρες τών καλών σπιτιών λαμποκοπούσε άπό ένα μπακιρένιο μα
γκάλι μέ τή μασιά τήν μπρούτζινη καί γενικά κάθε άντικείμενο, ώς καί τό
κατώφλι είχε έορτάσιμη ό'ψη.
Κ εράσμ ατα.— Σ τις βίζιτες πρόσφερναν διάφορα κεράσματα, κι’ άπ*
αυτά τά πιο συνηθισμένα εΐταν τό γλυκό, τά βουτήματα, δηλαδή κουλούρια
σπιτικά, πού συνοόδευαν τόν καφέ, τά λουκούμια, τά κουραμπιά καί τά
λουλούδια. "Αξίζει γιά τά τελευταία νά γίνη ιδιαίτερος λόγος. Γίνουνταν
άπό χάσικο αλεύρι, βούτυρο καί ζάχαρη. Μόλις ανέβαινε τό ζυμάρι, τό έκο"
φταν σέ μικρές λουρίδες, τίς λουρίδες τίς χώριζαν σέ μικρά κομμάτια, άμε*
σως τά δούλευαν εκείνα μέ τό τσάρκι, ένα μικρό ειδικό εργαλείο, πού εΐχε
στήν άκρη τρεχουλάκι οδοντωτό καί τέλος προσκολλώντας τά κομμάτια έκα"
μναν γλυκύσματα μέ διάφορα κομψά σχήματα, σάν τά λουλούδια. Τά λου
κούμια είχαν τά ίδια συστατικά καί τήν ίδια γεύση μέ τούς κουραμπιέδες,
κι’ όπω; εκείνοι, άμα γίνουνταν τά βουτούσανε μέσα σέ ζεματιστό βούτυρο
καί τά πιπίτιζαν μέ μπόλικη ζάχαρη ψιλή. Μολαταύτα τά προτιμούσανε ώς
κομψότερα καί ώς είδος πολυτελείας. Καί ή προτίμηση εκείνη, δείχνει δτι
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ή *Ανατ. Θράκη είχε και στά χωριά της πολιτισμό, πού ανάγκαζε τόν Θράκα
χωρικό νά γυρεύη οχ,ι μονάχα νά χορτάση, αλλά και νά ευχαρίστηση την
όρασή του (καλαισθησία).
Ή ονομασία έπρεπε νά πάρη καί τό εκκλησιαστικό χρίσμα. Γιά τούτο
εξόν τά κεράσματα πού άναφέραμε, ή οικογένεια πού είχε βίζιτα έκαμνε κα
λειτουργίες μέ άσπρο άλεύρι, δηλαδή άρτους, τούς σφράγιζε άπό πάνω με1
τό σφραγιστό καί τούς πήγαινε στήν εκκλησία. Κάθε σπίτι έστελνε άπο δ
άρτους μέσα σέ καινούργιο πανέρι, σκεπασμένο μέ χρωματιστό σκέπασμα, εν
τόπιο υφαντό κι’ δταν ό παππάς διάβαζε τις ευχές τής δοξολογίας, μνημό
νευε μέ τή σειρά τά ονόματα εκείνων πού γιώρταζαν καί τών οικείων
τους κι9 άπό τήν άνάγνωση τών ονομάτων εκείνων, οί γυναίκες πού παρα
κολουθούσαν προσεχτικά, χωρίς νά φαίνουνται πίσω άπό τά πυκνά καφάσια τού γυναικείου, καταλάβαιναν πού καί πού είχαν βίζιτα, γιά νά πάρουν
τά σπίτια μέ τή σειρά. Σήμερα, βλέπουμε άντιθέτως στις εφημερίδες, ποιοι
δέν γιορτάζουν καί συμπεραίνουμε, δτι οί υπόλοιποι γιορτάζουν κατά τεκ
μήριο. Μετά τήν δοξολογία δ καλόγερος, καθώς έλεγαν έκεΐ τόν καντηλανά
φτη, έκοφτε τις λειτουργιές μέ τό μαχαίρι καί τις μοίραζε στο εκκλησία
σμα. Οί ψάλτες κ’ οί επίτροποι τής εκκλησίας έπαιρναν μερίδα διπλή καί
ώς προς τούς παππάδες, αυτοί κρατούσαν δσες ήθελαν, χωρίς νά δώσουν
σέ κανένα λογαριασμό.
Οί επισκέψεις άρχιζαν αμέσως μετά τήν απόλυση τής εκκλησίας έκ μέ
ρους τών γυναικών, πού έπαιρναν τά σπίτια τών βιζιταίων μέ τή σειρά καί
τά επισκέπτουνταν κατά παρέες, πολυάριθμες πολλάκις. "Οταν μπαίνανε στο
σπίτι οί μουσαφίρισες, τις έλεγαν άμέσως «ορίστε» οί σπιτικές, έκαμναν
μ* αυτές παρόλα καί τις οδηγούσανε στήν υποδοχή, δπου κάθουνταν άράδα
στά μιντέρια καί στις καρέκλες, γίνουνταν οί απαραίτητες εροηήσεις γιά
τήν υγεία καί άκολουθούσαν κεράσματα. Στήν αρχή προσφέρνουνταν τό
γλυκό σέ γυάλινες κούπες, τοποθετημένες μέσα σέ μεγάλο δίσκο μέ τά πο
τήρια γύρω τους, πού τόν κρατούσε τό κορίτσι τού σπιτιού ή κανένα συγ-'
γενικό, κι9 άλλο κορίτσι, ακολουθώντας μέ βρεμένο πανί στο χέρι, σκούπιζε
τά μεταχειρισμένα χουλιαράκια. Κάθε εποχή είχε τό γλυκό της, τό βύσσινο,
τό τριαντάφυλλο, τό κίτρο, τό πορτοκάλλι, τή φράουλα. Συνήθως ό δίσκος
περιείχε δύο κούπες γλυκό, τό ένα ντόπιο άπό φρούτο τής εποχής καί τό
άλλο άπό βανίλλια άγοραστή, κ9 έπρεπε όλα νά είναι φρέσκα κ5 επιτυχημέ
να, διότι άπό τήν προσφορά γλυκού ζαχαρωμένου καί άκατάλληλου, μπο
ρούσε νά κατηγορηθή ή νοικοκυρά, πού συνερίζουνταν μέ άλλες νοικοκυρές
τής ίδιας κοινωνικής τάξεως, ήθελε νά πάρουν καλό όνομα τά κορίτσια της
καί θά τήν κόστιζε πολύ μιά τέτοια αποτυχία.
Μετά τό γλυκό προσφέρουνταν σ’ όλες τις μουσαφίρισσες καφές, άσχέτως προς τήν ώρα τής ημέρας, μαζί μέ τά ειδικά κουλούρια (βουτήματα).
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Οί μουσαφίρισσες, σέ δλα τά σπίτια πού πήγαιναν, έπιναν δλους τούς κα
φέδες, γιά νά μή χάσουν τά βουτήματα. Ε π ε ιδ ή δμως εΐταν δύσκολο νά
φάνε κι5 αυτά, τά μαζεύανε μέσα σέ μιά κινητή τσέπη, ένα τουρβαδάκι,
κρεμασμένο άπδ τή μέση τους κάτω άπό τό φουστάνι τους, γιά νά τά πάνε
στά παιδιά τους. Συμπληρωματικά κερνούσανε λουκούμια ή λουλούδια, κα
νένα ποτό και δ,τι άλλο ετοίμαζαν άναλόγως τό πρόσωπο εκείνου πού γιώρταζε κα'ι τήν οικονομική του κατάσταση.
Οί άντρες εΐταν λιγώτερο κοινοονικοί ά π9 τις γυναίκες κ1 έκαμναν βίζιτες μόνο στά συγγενικά καί φιλικά σπίτια, συνήθως τά βράδυα. Στούς
άντρες προσέφεραν καπνό καί τούς κερνούσανε κατά τήν ώρα κρασί ή ρακί
μέ μεζέ τυρί ή σουτζούκι ή άλλο δρεχτικό άπό τά έτοιμα φαγιά τού σπι
τιού. Στήν ονομασία τού πατέρα μου, στις 25 τοΰ Γενάρη, πού ήρχουνταν
στό σπίτι μας καί οί προσωπικοί του φίλοι, δταν τύχαινε κανένας μερακλής, ό πατέρας μου φούμαρε μαζί ναργκελέ τουμπεκι άπό δύο κομψούς
ναργκελέδες, πού διατηρούσαμε γΓ αυτό τόν σκοπό. Οί βίζιτες γιορτάζουνταν συνήθως τόν χειμώνα, οπότε ευκαιρούσανε στά χωριά καί είναι οί νύ
χτες μεγάλες. ’Άλλως τε τό καλοκαίρι έποίκιλλε ή ζωή μέ τ ’ αγιάσματα καί
τά εξοχικά πανηγύρια καί τούς περιπάτους ολόγυρα, γιά τούτο λίγες βίζιτες
επίσημες γίνουνταν τό καλοκαίρι.
‘Ό τα ν ή χρονιά εΐταν καλή, ή βίζιτα συνεχίζουνταν άπό καμμιά φορά
καί τή νύχτα μέ τή βεγγέρα. Βίζιτες λέγουνταν οί νυχτερινές οικογενειακές
διασκεδάσεις, δπου συγκεντριόνουνταν μέ ειδικές προσκλήσεις συγγενικές
καί φιλικές οικογένειες. Κ 5 επειδή δλοι εΐταν γνωστοί μεταξύ τους, άποτελούσαν άμέσως ένα εύθυμο κύκλο κΓ άμα άρχιζαν νά πηγαινοέρχουνται τά
κεράσματα κ9 έκαμναν διάθεση, έλεγαν άστεΐα, έπαιζαν παιχνίδια καί χό
ρευαν πολλάκις έως τό πρωί. Ό χορός συνοδεύουνταν μέ τά τραγούδια ή
μέ τήν κλασσική τή λατέρνα, πού είχε τό πλεονέκτημα νά κρατή τό χρόνο,
γιά νά κανονίζουνται άναλόγως τά βήματα τών χορευτών. Σ τις χαρές δμως
προσλαμβάνουνταν ως πιο φανταχτεροί μουσικοί Α θ ίγ γ α ν ο ι δργανοπαϊχτες
άπό τή Σηλυβρία, ή Ξαστρανή ή μπάντα μέ τίς τρομπέτες, πού έκαμνε πε
ρισσότερη φιγούρα καί θεωρούνταν πιο άρχοντική. Στά παλιά τά χρόνια,
χορεύανε μονάχα εγχώριους χορούς, συρτό, κασάπικο, καλαματιανό καί καρ
σιλαμά. Στά τελευταία δμως χρόνια είσάγουνταν βαθμηδόν καί οΐ ευρωπαϊ
κοί. Ά π ό τά χορευτικά τραγούδια εΐταν σέ μεγαλύτερη χρήση τά έξης:
« Έ γ ώ ήμιουν...», «ή Λεμονίτσα...», «’Έ μ αθα κερά μ9...» καί στήν άμέσως
προηγούμενη γενεά τό βαρύ καί παραπονιάρικο «Μιά μάννα...».
Π α ιχνίδια . - Σ τις βεγγέρες συνήθιζαν: Τή χήνα, τήν άμπουλα μέ τά
κεριά, τό κρυμμένο πράμα, τή μουτζούρα μέ κάρβουνο, τίς δισύλλαβες λέ
ξεις, τό τόπι πού πετούσαν κ.ά.
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Οΐ βίζιτες τέλος είχαν καλά αποτελέσματα, διότι πρώτα δημιουργούσαν
κοινωνική κίνηση στό χωριό μέσα στήν περιορισμένη ατμόσφαιρα του
κ“ έφερναν σέ επικοινωνία τον κόσμο, γνωστούς κι5 άγνωστους. ’Έ 
πειτα αποτελούσαν αφορμή νά παρουσιάζουνται σέ κοσμικούς κύκλους τά
κορίτσια, πού δέν πολυέβγαιναν έξω, τά έβλεπαν οί επίδοξες πεθερές καί
συχνά ακολουθούσαν προτάσεις γάμου, προξενειά καί συνοικέσια. Γιά τούτο
δ'χι μόνο δέν άπόφευγαν τότε νά γιορτάζουν τίς ονομασίες τους, όπως σή'
μερα, αλλά καί δημιουργούσαν βίζιτες μέ ονόματα, πού είχαν έστω καί
κατά μιά συλλαβή φωνητική, ομοιότητα μέ ονόματα αγίων. Α.χ. τήν ημέρα
τών Θεοφανείιον, εξόν άπό τούς Φώτηδες, τις Φωτεινές, τούς Θεοφάνηδες
καί τίς Φανίτσες, γιώρταζε ό Δρόσος, πού άκοΰγεται στήν εκκλησία μαζύ
μέ τό λίβανο, καθώς κΓ δ Θεοκλής, πού έχει τή πρώτη συλλαβή του δμοία
μέ τά Θεοφάνεια. Τήν Πασχαλιά γιόρταζαν οΐ ΓΙασχάληδες, οΐ Πασχαλί
τσες, οΐ Άνέστηδες, οΐ Άναστάσηδες, οΐ Α ναστασίες κ’ οΐ Λαμπρινές. Οΐ
Ευδοξίες κ’ οΐ Δοξάκηδες γιόρταζαν τής ’Ορθοδοξίας, ακόμη κ’ οΐ Δημοστένηδες γιόρταζαν τού 'Αγίου Μοδέστου, 18 Νοεμβρίου, διότι έχουν μιά
κοινή συλλαβή τά ονόματα.
Τά κορίτσια.— Καθώς είπαμε, ή ζωή τών κοριτσιών εΐταν περιωρισμένη. Λίγα κορίτσια φοιτούσανε στό σχολείο, διότι υπήρχε ή ιδέα δτι δεν
τά χρειάζουνταν γράμματα. Ε ΐταν γενική συνήθεια νά κρύβουνται τά κορί
τσια, μόλις γίνουνταν 12— 13 χρόνων. ’Έ κτοτε δηλαδή έπαυαν νά μένουνε
στούς δρόμους, νά παίζουν μέ τ’ άλλα κορίτσια καί νά πολυστέκουνται στις
πόρτες καί στά παράθυαα. Φορούσανε μακρυά φουστάνια καί μένανε συνε
χώς μέσα στά σπίτια, δπου βοηθούσαν τίς μητέρες τους καί σπούδαζαν τή
νοικοκυρωσύνη. Ά π ό τήν ηλικία εκείνη άρχιζαν νά μαθαίνουν τό πλέξιμο,
τό ζύμωμα, τό ράψιμο κΓ άλλες οικιακές εργασίες. Ή ζωή τους δμως είχε
λίγες ποικιλίες. Γειτόνευαν στά σπίτια τής συνοικίας, δπου υπήρχαν κορί
τσια συνομήλικα. Έ πισκέπτουνταν τά συγγενικά σπίτια, δπου διημέρευαν
καί στήν εκκλησία πήγαιναν σπανίιος τήν αυγή μόνο γιά νά κοινωνήσουν,
κ’ έβγαιναν πριν ακόμη καλοφέξη, γιά νά μήν τά βλέπουν τά παλληκάρια.
Τήν ημέρα, δταν θά πήγαιναν σέ ξένα σπίτια, προσέχανε νά πάνε ολόγυρα,
γιά νά μήν περάσουν άπό τήν ’Αγορά τού χωριού, πού τήν αποτελούσαν
δλο κΓ δλο 5 καφενεία καί 3 μπακάλικα. Π ιο ελεύθερα βγαίνανε στήν έξο
χή, άποφεύγοντας τούς κεντρικούς δρόμους τού χωριού. Πηγαίνανε στ’ αμ
πέλια, γιά νά μαζέψουν κεράσια, καρύδια ή άλλα φρούτα. Πηγαίνανε στά
εξοχικά πανηγύρια, κ’ έβγαιναν κατά παρέες πυκνές έξω άπό τό χωριό, γιά
νά σεργιανίσουν εκείνες πού γύριζαν απ’ τά πανηγύρια. ’Έβγαζαν μαζύ τον
κλήδωνα καί πηδούσαν πλάνο στις φτοτιές τού Ά ηγιάννη, στις 24 ’Ιουνίου
τού Κλήδωνα, Τέλος, είχαν καί τίς καλλυντικές τους ουσίες, πομάδα, πούν
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τρα, ψεύτικα μαλλιά και. μιά βραδυά τοΰ χρόνου έβαζαν στά νΰχια τους
κηνά.
Τό κορίτσι έπρεπε νά φορή μακρυούτσικα ροΰχα, νά περπατή σεμνά
και γενικά νά μιήν είναι ανοιχτό. Έ ά ν ήταν παραπόνου τοΰ κόσμου, 'θεω
ρούνταν ανοιχτό, παρεξηγούντανε και δυσφημίζουνταν. Έ ά ν μάλιστα διαδίδουνταν εναντίον του και καμμιά ερωτοδουλειά, τότε αλλοίμονο. Στιγματίζουνταν και. δέν τό έσωζε καμμιά άλλη αρετή. Ε ίναι αυστηρός σ5 αυτά
τά ζητήματα δ Λαός, ίσως διότι περιύβρισε τήν ηθική μονάχα στο ζήτημα
τής γυναικείας άγνοιας και μόνο αυτήν ξέρει, ενώ παραβλέπει τήν καταλα
λιά, τήν συκοφαντία, τήν απάτη και άλλες κακίες.
Ά ρ β ώ ν ε ς . —Τά συνοικέσια συνάπτουνταν κατά κανόνα μέ προξενιά.
Τά αισθηματικά συνοικέσια εΐταν σπάνια. Διότι, καθώς γράφει κάποιος
συγγραφέας, δ έρωτας προσβάλλει αργούς άνθρεοπους μέσα στο νοσηρό πε
ριβάλλον τών κέντρων και δέν μπορούσε νά εύδοκιμήση μέσα στή γερή ατ
μόσφαιρα τής Τσεντώς. Γυναίκες προπάντων προξενήτρες καί σπανιώτερα
προξενητάδες διαπραγματεΰουνταν μέ τούς γονείς τής νύφης, πήγαιναν κ’ έ
φερναν τά λόγια. Στά περασμένα χρόνια ή πρόταση γίνουνταν έκ μέρους
τού νέου. ’Έ πρεπε δ'μως οΐ οικείοι του κ ι’ αυτός νά σταθμίσουν καλά τά
πράγματα, καί νά ζητήσουν κόρη πού τούς ταίριαζε άπό τήν ίδιά κοινωνι
κή τάξη (σκάλα). Διότι, άν άπό τό μέρος τής νύφης εύρισκαν τόν γαμπρό
κάπως κατώτερο, όχι μόνον θ ’ άπέρριπταν τήν πρόταση, άλλά μπορούσαν
καί νά πειραχτούν καί νά συνοδέψουν τήν απόρριτ^η μιέ καμμιιά προσβλη
τική φράση. Π .χ. «Στήν άλλ’ τή ζυμκυσιά» κτλ. ΚΓ αυτό θά διαδίδουνταν
άπό στόμα σέ στόμια μέσα στο χωριό, προς ηθική ζημιά τοΰ τιποψήφιου
νέου.
Στά υστερνά χρόνια, δταν άρχίσανε νά δίνουνε τραχώματα, δηλαδή
μετρητές προίκες, ή πρόταση μπορούσε νά γίνη κΓ άπό μέρος τού κορι
τσιού. Πάντως αυτό εΐταν υπόθεση τών γονέων τής νύφης, πού διάλεγαν
τον γαμπρό τής άρεσκείας τους. Ό πατέρας μου εΐχε άρβωνιάσει τήν μεγα
λύτερη άδερφή μου, χωρίς νά τήν ρωτήση ποσώς. Καί μόνον, δταν είχαν
όλα τελειώσει, άνετέθη σέ μιά συγγενή, τήν Β ηθόνη νά τό άνακοινώση
στήν ενδιαφερομένη, πού τό έμαθε έκπληκτη καί δέν είχε φυσικά τό θάρ
ρος νά συζητήση μιέ τόν πατέρα μας ένα τέτοιο ζήτημα, πού ένδιέφερε πρώ
τιστα έκείνηνα. ’Άλλα χρόνια, άλλα ήθη. ’Υπάρχουν καί παραδείγματα μη
τέρων, πού είχαν τσομπάνηδες γυιούς καί κατά παραγγελία τους τούς άρβώνιασαν μέ κορίτσια, πού είχαν άρέσει αυτές.
"Αμα γίνουνταν δεχτή ή πρόταση, κ’ έκλειε συμφωνία, δίνουνταν τό
λογοσήμαδο, δηλαδή κανένα δαχτυλίδι ή κάτι άλλο πολύτιμο, κ’ έπειτα άπό
λίγου καιρού ετοιμασία γίνουνταν οΐ καλές οΐ άρβώνες, στήν κατοικία τής
5
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νΰφης, οπού πήγαιναν ό γαμπρός, οΐ οικείοι και οΐ συγγενείς του γαμπρού
μέ τά γαμπρίκεια δώρα μέσα στό πανέρι, κ ι’ άφού κάθουνταν ώρα αρκετή
παρουσιάζουνταν ολοκόκκινη ή νΰφη μέ τά κεράσματα, κι’ άμα έφτιανε
μπροστά στον γαμπρό, πού διατελοϋσε επίσης σέ συγκίνηση εξαιρετική,
άφηνε έκεΐνος τό επίσημο δαχτυλίδι στό δίσκο και προσέφεραν μέ τή σειρά
οΐ οικείοι του τά δώρα τους. Κάποτε έκαμναν και σταυρολογΐα. Φώναζαν
δηλαδή τόν παππά, πού διάβαζε τ'ις ευχές τής άρβώνας, κι’ άλλαζε τά δαχτυλίδια τών μνηστευομένων.
*0 εορτασμός ή οΐ συνήθειες ή ή ζωή τών άρβωνιασμένων στήν
Τσεντώς, ειδε σημαντικές μεταβολές στήν περασμένη γενεά- "Οταν άρβωνιάστηκε, κατά τό 1898, κάποιος έξάδελφός μου, πού ζή ακόμη δέν πή
γε κι’ ό ’ίδιος μαζύ μέ τούς συγγενείς στό σπίτι τής νύφης τήν καλή τή
βραδυά. 'Η άρβώνα έτσι έγινε ερήμην τού γαμπρού. Και δώδεκα χρόνια
κατόπι, δταν εΐταν άρβωνιασμένη ή προαναφερμένη αδερφή μου, ένα βρά
δυ, πού γυρίζαμε μ’ αυτήν οΐ σπιτικοί άπό τ ’ άμπέλια, μπαίνοντας στό
χωριό αλλάξαμε δρόμο, γιά νά πάμε στό σπίτι μας, διότι άν πηγαίναμε
ίσια, θά περνούσαμε άπό τό σπίτι τού γαμπρού, πού δέν είτανε σωστό. Οΐ
συνήθειες αυτές δέν διατηρήθηκαν έως τό τέλος. Δύο χρόνια λ.χ. κατόπι,
δταν εΐταν άρβωνιασμένος ό αδελφός μου ένας εξάδελφός μου γιατρός,
πού πέθανε φέτος στήν ’Αθήνα, έκαμε μέσα στό χωριό τήν εξής καινοτο
μία : Πήγε και πήρε άπό τό σπίτι της τή νύφη, τήν έφερε στό σπίτι μας
και τήν έβαλε νά καθίση στό τραπέζι έντρομη πλάγι στον άρβωνιαστικό
της. ’Ακολούθησε ό Παγκόσμιος πόλεμος και ή κατόπιν κατοχή, πού διατάραξαν τήν ομαλή καί κανονική εξέλιξη τών κοινωνικών ηθών και εθίμων
κ’ έφερε κάποια ηθική κρίση, πού ακολουθεί τούς πολέμους, όπως αριστο
τεχνικά περιγράφει ό Θουκυδίδης. Σήμερα μάλιστα στά διάφορα μέρη, πού
είναι σκορπισμένοι οΐ Τσεντιανοί, ό οδοστρωτήρας τής επιμιξίας καταστρέ
φει κάθε Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής ζωής. "Ολες οΐ Θρακικές επαρχιακές
συνήθειες είναι καταδικασμένες νά χαθούνε στήν Μακεδονία, δπου εγκατα
στάθηκαν οί πρόσφυγες τής Ά ν α τ. Θράκης. Γιά τούτο είναι πατριωτικό
χρέος εκείνων πού μπορούν νά περισώσουν μέ τήν πέννα τους 6,τι σώζεται
άκόμη.
Τά κορίτσια προτιμούσανε ν ’ άποκατασταθούνε μέσα στό χωριό. Διότι
τά νεώτερα μέσα τής συγκοινωνίας δέν είχαν συντομεύσει άκόμη τις άποστάσεις. Τά ταξείδια τόν χειμώνα διακόπτουνταν, έτσι τ ’ άλλα χωριά τά
θεωρούσαν ξενητειά καί ή ξενητειά είναι μαύρο πράμα, κατά τό τραγούδι
τής ’Αρετής. 'Ό ταν όμως δέν εύρίσκαν κατάλληλο γαμπρό μέσα στό χωριό,
παντρεύουνταν καί στά περίχωρα. ΚΓ δπου είχαν πολλά κορίτσια, εννοού
σανε νά τά παντρέψουν μέ τή σειρά κατά τήν ηλικία τους, γιά νά μήν άφίσουν άνάμεσα παραπονεμένο τό μεγαλύτερο καί γκρινιάζει. 'Ό ταν δμως

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Σ Ε Ν Τ Ω Σ Α. Θ Ρ Α Κ Η Σ

67

αυτό εΐταν άσχημουτσικο και δέν τό άρεζαν τά παλληκάρια, άργοπορούσε
κ’ ή αποκατάσταση τών άλλων και δημιουργούντανε πρόβλημα τραγικό γιά
τούς γονείς.
Τούς άρβωνιασμένους, μόλις γίνουνταν γνωστή ή άρβώνα, τούς εύχουνταν μέ τή φράση : «Καλά τέλη». Κ ι5 οποίος είχε τό -θάρρος, τούς τρα
βούσε λίγο τ’ αυτί τους. Κατά τήν διάρκεια τής μνηστείας, ή θέση τής άρβωνιασμένης εΐταν εξαιρετικά δύσκολη. ’Έ πρεπε πρώτα νά προσεχή πολύ
στις σχέσεις της μέ τον άλλο κόσμο, γιά νά μήν προκαλέση καμμιά ζούλια
τού γαμπρού. "Επειτα κοίταζε νά ευχάριστή ολους τούς οικείους του, μή
πως κανένας πειραχτή καί, τήν δημιουργήση ζητήματα. Εΐταν πλούσια ή
ζωή τού χωριού άπό τέτοια περιστατικά. Ή ευχή προς τούς νεονύμφους
εΐταν : «Στερεωμένοι».
Τά έθιμα τού γάμου έχω περιγράφει σέ ιδιαίτερη μελέτη μου, πού δημοσιεύθηκε στα «Θρακικά»· (Τόμος 4ος, έτος 1933, σελ. 267—276). Μετά
τή στέψη, δ άδελφός τού γαμπρού άγκάλιαζε τή νύφη καί τήν άνέβαζε άπάνου, χωρίς νά πατήση, γιά νά μή μαλώνη μέ τήν πεθερά, της.
Κ η δ είε ς . — Ή παρακολοάθησις τής κηδείας θεωρούντανε κοινωνικό
χρέος. Οί γυναίκες μάλιστα πηγαίνανε νωρίς στό σπίτι τού νεκρού μέ κε
ριά, πού έπρεπε, οποίος δέν ειχε δικά του νά τ ’ άγοράση. "Αντρες καί γυ
ναίκες συνώδευαν τήν εκφορά συνήθως έως τό Νεκροταφείο, πού εΐταν άλ
λωστε πολύ κοντά στό χωριό, στήν αρχή τού δρόμου πρός τήν Ά ρσού.
Φίλοι κρατούσαν τό κιβούρι. Μετά τήν κηδεία, έπλυναν τά χέρια τους στις
βρύσες καί τήν ίδια μέρα δέν επιτρέπουνταν νά παρευρεθούνε σέ χαρά. Οί
γνωστοί παρακάθουνταν στή μακαριά, δπου έτρωγαν συνήθως φασόλια
κ’ ελιές, έπιναν δμως άφθονο κρασί γιά σχώριο. Τά συλλυπητήρια πρός
εκείνους πού πενθούσαν, τά εξέφραζαν μέ τή φράση : «Ζωή σ’ ελογου σ’».
Τά μνημόσυνα ή λαχάδια εΐταν πολλά. Έ νιάμερα, σαράντα, τριμήνια,
έξαμήνια, χρόνος, βγάλσιμο. Μ’ αυτά ασχολούνταν συνήθως οί γυναίκες,
πού πήγαιναν στήν εκκλησία κόλλυβα, άρτους, κρασί, μοιράζανε στά γνω 
στά τά σπίτια κόλλυβα, φασόλια μαγερεμένα καί παξιμάδια, καί κάθε φορά
τών Ψυχώ έβαζαν τον παππά νά βάλη τρισάγιο στό μνήμα καί νά μνημονέψη άπό τό ψυχοχάρτι τά ονόματα τών αποθαμένων τής οικογένειας.
Ή συντηρητικότητα τών γυναικών, όχι μόνον ικανοποιεί ψυχική τους
ανάγκη, αλλά διατήρησε στήν Τουρκία τον κατώτερο κλήρο, πού δέν μπο
ρούσε νά συντηρηθή άλλοιώς στήν Τουρκία. Καί σήμερα, μέσα στήν κρίση
τού πολέμου, οί εφημέριοι καλοπερνούν, διότι δέν τούς λείπει τό πολύτιμο
ψωμί.

68

f Φ Ω Τ ΙΟ Υ Γ. ΑΠ Ό Σ Τ Ο Α ΙΔ Ο Υ

Λ ίο ίκ η β η , Έ κ χ λ η σ β α , τ ’

β χο λ εΕ α κ . τ . λ .

Διοίκη ση.—"Η Τσεντώ ΰπάγουνταν διοικητικώς στον Καζά τής Σηλυβρίας καί εΐταν ή ίδια Καριές, δηλαδή ή κατώτερη βαθμίδα στήν Τουρκική
διοικητική κλίμακα. Οι Καριές δέν είχαν κυρίως αρχές κρατικές. Τό χωριό
τό εκπροσωπούσε απέναντι τών αρχών ό ρωμιός μουχτάρης του, που αλλη
λογραφούσε μέ τή διοίκηση κα'ι βοηθούντανε στήν υπηρεσία του άπό τόν
αναπληρωτή μουχτάρη κ ι5 άπό τους συμβούλους αγάδες. Τόν μουχτάρη τόν
διώριζε δ κεχαγιάς άπό πρόσωπα, που υποδείκνυαν οΐ τσορμπατζήδες τοΰ
χωρίου, συνήθως αδύνατα οικονομικούς. Λιότι, οΐ περισσότεροι ευκατάστα
τοι, που εΐχαν πολυάσχολες γεωργικές και. κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, άπόφευγαν τό μουχταρλΐκι μέ τόν πονοκέφαλο που φέρνει. Ό μουχτάρης είχε
υποχρέωση ν ’ άνακοινώση στο χωριό τις επίσημες διαταγές, έδινε τ'ις πλη
ροφορίες πού τοΰ ζητοΰσαν οΐ δημόσιες ’Αρχές, βοηθούσε τή στρατολογική
υπηρεσία κα'ι τά λοιπά δ'ργανα τοΰ Κράτους, στήν εκτέλεση τών υπηρεσια
κών του καθηκόντων καί γενικά άποτελοΰσε τόν σύνδεσμο μεταξύ Καριέ
καί Καζά. Δικαιώματα είχε πολλά. Διώριζε τούς άμπελοφΰλακες, τούς νυ
χτοφύλακες καί τόν κλητήρα τοΰ χωριού. Κρατούσε τή σφραγίδα τοΰ χω
ριού καί βούλωνε τά έγγραφα, πού έστελνε, άκουγε τά παράπονα όλων καί
έλυε ιδιωτικές διαφορές, σάν νά εΐταν Ειρηνοδίκης·
Παραβρέί)ηκα κάποτε στήν εξής διαδικασία, πού έκαμε ό μουχτάρης
τής Τσεντώς πρόχειρα καί προφορικά, μέσα στύ κεντρικό καφενείο τοΰ χω 
ριού. "Ενας ξένος, αρχιεργάτης στο μεγάλο γειτονικό τσιφλίκι Μούρτσι,
παρουσιάσθηκε στον τότε μουχτάρη καί τόν εκαμε παράπονα, ότι ήρθε στο
χωριό μας μέ τό ζώο καί τώρα, πού ήθελε νά φύγη, κάποιος Τσεντιανός
κρατούσε τό ζώο του. Ό μουχτάρης, χωρίς νά χάση καιρό καί χωρίς νά
ζητήση αίτηση, έστειλε τόν κλητήρα τού χωριού, έφερε μπροστά του τόν
άνθρωπο εκείνον καί τόν ρούτησε, γιατί κρατούσε τό ζώο τοΰ ξένου. Ό
εναγόμενος ίσχυρίσθηκε, δτι δ ξένος άρχιεργάτης τόν ειχε προσλάβει στήν
εργασία τού τσιφλικιού, ότι εργάσθηκε σ’ αυτήν, ότι άπό τήν άμοιβή του
τόν καθυστερούσαν άκόμη ένα υπόλοιπο καί κράτησε τό ζώο, γιά νά τόν
άναγκάση νά τού τό πληρώση. Ό μουχτάρης δέν δυσκολεύθηκε να σχηματίση γνώμη. Θεώρησε τήν πράξη του αυθαίρετη, διέταξε τόν Τσεντιανό νά
παραδώση τό ζώο άμέσως καί έστειλε μαζί μέ τόν ξένο τόν κλητήρα, γιά
νά έκτελέση τήν απόφαση. Ε ίναι αξιοσημείωτο, ότι οΐ διαφορές λύουνταν
σύμφωνα μέ τήν λογική, τήν παράδοση καί τό δίκαιο, πού εΐταν ώς επί τό
πλείστον άγραφο. Γραπτές διατυπώσεις δέν υπήρχαν, πραχτικά δέν τηρούν
ταν κΓ οΐ άνθρωποι πειθαρχούσανε στις διαταγές τών άνωτέρων.
Στήν Τσεντώ έμενε διαρκώς ένας ταξιλδάρης, επιφορτισμένος μέ τήν
είσπραξη τών δημοσίων φόρων. Οΐ φόροι εΐταν τό τεκλίφι καί ή σούσα.
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'Υπήρχε άκόμη ενας υπάλληλος τής διοικήσεως κ’ ένας χωροφύλακας στον
Α στυνομικό Σ ταθμό, γιά τήν τάξη ή γιά τόν τύπο. Στά σχολεία οι διδά
σκαλοι έργάζουνταν ήσυχοι άπό ενοχλήσεις ’Επιθεωρητών. Στά κοινοτικά
καταστήματα δέν φαίνουνταν ποτέ οΰτε σημαία, ούτε τουράς, οΰτε άλλο ση
μάδι τής τουρκικής κυριαρχίας. Οι άνθρωποι άμα πλήρωναν τους φόρους,
πού ήσαν ασήμαντοι, δέν είχαν δοσοληψίες μέ τό Κονάκι. ’Έ τσ ι ζοΰσαμε
μέ κάποια αυτοδιοίκηση πρωτόγονη και ζηλευτή. Είχαμε δμως τήν έμμονη
ιδέα, δτι βρισκόμαστε κάτω άπό ανυπόφορο ζυγό, μολονότι τό Κράτος μάς
επέβαλε ελάχιστες υποχρεώσεις. Λένε μάλιστα, δτι σέ προηγούμενα χρόνια,
ή Τουρκία καθοόριζε τόν συνολικό φόρο, πού έπρεπε νά πληροόση τό χω 
ριό, και ανέθετε τήν διανομή κατ’ άτομο στούς τσορμπατζήδες. Σ τις ημέ
ρες μου τό χωριό επέβαλλε γιά τά χωριανικά έξοδα έναν τοπικό φόρο, πού
ύποχρεοΰντανε νά πληρώση ό ιδιοκτήτης κάθε αμπελιού άναλόγως τών κτη
μάτων του. Ό φόρος εΐταν αναλογικός κα'ι δίκαιος. Ή είσπραξή του γ ί
νουνταν άπ’ τόν καθένα τό καλοκαίρι, δταν ζητούσε άδεια γιά νά τρυγήση
τό αμπέλι του και άπό τά εισπραττόμενα ποσά έπαιρνε τήν επιχορήγησή
του ό μουχτάρης καί πλήρωνε τούς μισθούς τών άμπελοφυλάκων καί τού
λοιπού προσωπικού.
Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή Δ ιοίκη ση .—Έκκλησιαστικώς ή Τσεντώ ύπάγουνταν
στήν Μητρόπολη Ή ρακλείας τού κλίματος τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό Μητροπολίτης Ή ρακλείας έδρευε στό
Ροδοστό, πού άπεΐχε άπό τήν Τσεντώ 12 ώρες, καί εΐταν εκκλησιαστικός
καί εκπαιδευτικός άρχηγός. Διώριζε καί έπαυε τούς εφημερίους τής Τσεν
τώς, είχε τήν έποπτεία τών εκπαιδευτικών της καί έλυε τίς διαφορές οικο
γενειακού καί κληρονομικού δικαίου, κατά τό Βυζαντινόν Δίκαιον, ώς
Πρόεδρος τού Πνευματικού Δικαστηρίου. Είχαμε κι’ ά π’ αυτήν τήν άποψη
αυτοδιοίκηση β' βαθμού, σύμφωνα μέ τά προνόμια τού Γένους στήν Τουρ
κία. Μιά φορά τόν χρόνο, ό Μητροπολίτης Ή ρακλείας, δταν έκαμνε περιο
δεία στά χωριά τής άπέραντης επαρχίας του πήγαινε καί στήν Τσεντώ, δπου
/.ειτουργούσε στήν εκκλησία τού 'Αηθανασιού κ’ εμενε 2 —3 ημέρες. Τε
λευταίοι Μητροπολίτες 'Ηρακλείας εΐταν ό Γρηγόριος ό Γερμανός Ε ', ο
μετέπειτα Πατριάρχης καί τελευταίος άπ’ δλους, έως τήν εκκένωση, δ Γρη
γόριος Καλλίδης εκ Κουμβάου τής Ρ αιδεστού.Ό παλαιότερος Γρηγόριος εΐχε
άφίσει πολλές άναμνήσεις.
3Ε κκλη σία.— Ή Τσεντώ είχε μιά μονάχα μεγαλούτσικη ’Εκκλησία,
πού κτίσθηκε στά 1830, δπως άναφέρουνταν στήν επιγραφή άπάνω στήν
πόρτα της κ’ εΐταν άφιερωμένη στον “Αγιο ’Αθανάσιο. 'Η ’Εκκλησία είχε
έκεΐ τότε δυο έννοιες τού ναού, τού ευκτήριου οΐκου καί άλλη τού νομικού
προσοόπου, πού εΐταν ι'ποκείμενο εις δικαιώματα καί υποχρεώσεις. Καίτοι
κατά τήν Τουρκική νομοθεσία, ή ’Εκκλησία δέν άναγνωρίζουνταν ώς νο
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μικό πρόσωπο, υπήρχε όμως στήν πραγματικότητα καί τό ένοιωθαν ως καί
οί άπλοϊκώτεροι. Ά π ’ αυτό φαίνεται, ότι τό νομικό πρόσωπο δέν είναι
πλάσμα τοΰ νόμου, όπως υποστηρίζουν μερικοί επιστήμονες, άλλα είναι
κάτι πραγματικό, που στηρίζεται στήν κοινή συνείδηση. Ή ξαιρε λ.χ. κάθε
Τσεντιανός, ότι τά κοινά χωράφια καί κτίρια ανήκουνε στήν Εκκλησία.
Αυτή δέχουνταν άφιεραψιατα καί κληροδοτήματα, πού καταγράφουνταν
στον Κιοδικα. Θεωρούντανε κυρία τής βοσκής καί τής αδέσποτης γής, πού
υπήρχε μέσα στήν άγρια περιοχή τής Τσεντώς.
'Ε π ιτ ρ ο π ή .—Τίς υποθέσεις τής Εκκλησίας, ως νομικού προσώπου, τίς
διαχειρίζουνταν ή Εκκλησιαστική Ε π ιτρ ο π ή . Αυτή νοίκιαζε τον μερά (βοσκή) τής Τσεντώς καί τούς τόπους, πού θέλανε νά μεταχειριστοΰνε γιά αλώνια.
’Έ δινε τήν άδεια γιά εκχέρσωση αδέσποτης δασικής γής. Είσέπραττε τά
χρέη τών χωρικών άπό ιεροπραξίες. Πουλούσε στήν ’Εκκλησία τό κερί κ.τ.λ.
Τά κέρδη, άπό τήν κατανάλωση τού κεριού, εΐταν τό μεγαλύτερο κοντύλι
τού προϋπολογισμού τής Εκκλησίας τής Τσεντώς. Γιά τούτο άπαγορεύουνταν στούς ιδιώτες νά έμπορευθούνε κερί στό χωριό. Καί τόση εΐταν ή συ
νοχή πού είχαμε τότε, ώστε κανένας δέν τολμιούσε νά παραβή τήν απαγό
ρευση, πράμα πού δέν θά μπορούσε νά γίνη καί σήμερα. Ή ’Εκκλησια
στική Ε π ιτρ ο π ή έκοφτε καί νόμισμα μακρών χαλκίνοον καί χάρτινων κερματίων μιέ τοπική κυκλοφορία, πρός ευκολίαν τών μικροσυναλλαγών τού
χωριού. Ά π ό τίς εισπράξεις τού Παγκαριού (’Εκκλησιαστικού Ταμείου), ή
’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή πλήρωνε τούς μισθούς τού διδασκαλικού καί
λοιπού προσωπικού, επιδιόρθωνε τά κοινοτικά κτίρια, βοηθούσε τούς πτο3χούς κ.τ.λ.
CH 'Ε κκλησ ία.—'Ως τόπος λατρείας είχε τρεις παππάδες καί μιετά τον
Παγκόσμιο πόλεμο δύο. Οί παππάδες άμείβουνταν άπό τά τυχερά τους καί
πλήρωναν κανονικά στον Δεσπότη, άπ’ αυτά πού είσέπρατταν τό καλοκαίρι
άπό κάθε στέφανο. Ψαλτάδες εΐταν πάντοτε δύο, άπό τούς δασκάλους τού
σχολείου. Ό δεξιός μάλιστα άπ’ αυτούς έπρεπε, κατά γενική άπαίτηση, νά
είναι διαλεγμένος. Διότι οί Τσεντιανοί, στερημένοι άπό κάθε αισθητική άπόλαυση, ήθελαν τουλάχιστο μιέσα στήν Ε κκλησία ν ’ άπολαμβάνουν μουσική
τής προκοπής. ’Έ πειτα είχε καί ταμιευτικό λόγο ή Ε π ιτρ ο π ή νά συγκεν
τρώνω μέ καλό ψάλτη άρκετό εκκλησίασμα, γιά νά πουλά περισσότερο κερί.
Καί πραγματικώς, όταν άξιζε ό ψάλτης, έτρεχαν πολλοί στήν ’Εκκλησία νά
τον καμαρώσουν. Ό ψάλτης, ξαίροντας ότι αυτός παίζει ρόλο, ήθελε νά
δείξη τήν τέχνη του, οί μιελωδικές ψαλμωδίες του σαγήνευαν τό φιλόσοη^ο
εκείνο πλήθος, πού λησμονούσε πρός στιγμή τά εγκόσμια, ή ’Εκκλησία γ ί
νουνταν Οίκος Θεού, κ’ ένοιωθε κανείς κάποια άνέκφραστη τότε γοητεία
στις εορτές.
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’Αλλα π ροοκυνητάρια.—Ε ξ ό ν άπό τήν κεντρική Εκκλησία τοΰ Ά γιου 'Αθανασίου, υπήρχε στο κέντρο περίπου τοΰ χωριού ενα μεγάλο πα
ρεκκλήσι, μέ τό άγίασμα τής ‘Αγίας Παρασκευής, δπου στ'ις 26 Ιουλίου
κάθε χρόνο γίνουνταν ακολουθία καί πήγαινε εκεί τό 'Ιερατείο μέ τό εκ
κλησίασμα. Μέσα στο χωριό είχε ακόμη τό άγίασμα τής ‘Αγίας Κυριακής
στήν αυλή τοΰ σπιτιού τής Μπασδή κ’ έξω άπό τό χωριό τέσσερα άγιάσμα*.
τα τοΰ ‘Αγίου ’Αθανασίου, τ ’ ‘Αγιαννιοΰ, τοΰ ‘Αγίου Νικολάου καί τοΰ
‘Αγίου ’Αντωνίου καί σέ απόσταση μισής ώρας τοΰ ‘Αγίου Γεωργίου. Σ τις
ώρισμένες ήμερες τοΰ χρόνου, πού γιορτάζουνταν ή μνήμη τοΰ καθενός
άπό τούς προαναφερμένους ‘Αγίους, κατά τό εκκλησιαστικό εορτολόγιο, γί
νουνταν ιεροπραξίες επί τόπου καί συγκεντρώνουνταν παρέες πλήθος
κόσμου στά γύρω υψώματα, ιδίως κοριτσιών, πού εΐταν περιωρισμένα
νά ζούνε καθημερινώς μέσα στά σπίτια καί ζητούσαν τέτοιες ευκαιρίες, γιά
νά πάρουν αέρα. Κ ’ έτσι τά εξοχικά πανηγύρια εξυπηρετούσαν κ’ έναν
κοινωνικό σκοπό. Τό επισημότερο άπό όλα τά εξοχικά πανηγύρια τής
Τσεντώς, εΐταν τοΰ ‘Αγίου ’Αθανασίου καί χρειάζεται νά περιγραφή
ιδιαιτέρως.

ΜΓ eA'SQ0*vcsi®6o^ '■so « α ν α γ ύ ρ ε .
Ή Ε κκλησία τής Τσεντώς, αφιερωμένη στον ‘Ά γ ιο ’Αθανάσιο, γιόρ
ταζε στις 18 τοΰ Γενάρη, ημέρα τής μνήμης του. Ε κ ε ίν η τήν ημέρα ήρχουνταν στά σπίτια τους πολλοί άπό τούς Τσεντιανούς κτηνοτρόφους, πού
έργαζούντανε στά περίχωρα, καί ή ’Εκκλησία συγκέντρωνε κόσμο πολύ.
Ά ποβραδύς ό εσπερινός γίνουνταν γιορτερός, κ’ οί παππάδες στό μέσο τής
’Εκκλησίας, έψαλλαν τό αργό «Φώς ιλαρόν...» Τήν επομένη ανήμερα ψάλλουνταν επίσημη δοξολογία, διαβάζουνταν πάρα πολλές λειτουργίες κ’ οί
ψαλτάδες έψελναν τό «Θεοτόκε Π αρθένε...», πού τό λένε εναλλάξ οί δυό
χοροί τούς οκτώ στίχους του μέ τήν επωδό «Τερερέ - τερερέμ». Σχετικά μέ
τό τερερέμ αυτό, ό πατέρας μου άνάψερνε τήν παράδοση, δτι ή Παναγία
χόρευε μ’ αυτό τό τραγούδι τόν Χριστό, δταν τόν ειχε μιωρό στήν αγκαλιά
της. ΚΓ δταν εΐμουνα εγώ παρών, έλεγε ειρωνικά γιά νά μέ πειράξη : «’Ε 
μείς δά οί άγράμματοι τά λέμε». Δ ιότι ήξαιρε δτι οί μορφωμένοι αμφισβη
τούνε πολλά. Μολαταύτα, εγώ, τόσο χαριτωμένη θεώρησα ανέκαθεν τήν
παράδοση, ώστε θά εΐταν ιεροσυλία νά τήν διαψεύσω. Πραγματικώς, δέν
υπάρχει λόγος νά κλονίζουνται τέτοιες παραδόσεις.
Τό λαϊκό όμως πανηγύρι τής Τσεντώς, γίνουνταν γιά λόγους καιρι
κούς στις 2 τοΰ Μάη, ημέρα τής άνακομιδής τών λειψάνων τού Α γ ίο υ ’Α 
θανασίου. Τό πανηγύρι τής Τσεντώς δέν εΐταν ά π ’ τά μεγαλύτερα, μέσα
στήν ξεχωριστή εκείνη περιφέρεια τής Θράκης, εΐταν δμως άπ’ τά όμορφο-
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τέρα, διότι γίνουνταν στήν ωραιότερη εποχή τοΰ χρόνου,
λούσαν γΰρω τά υψώματα, κι5 άνοιγαν μέ τήν καλοκαιρία
πανηγύρι βαστοΰσε 3 μέρες. ’Ά ρχιζε τήν Πρωτομαγιά,
γιορτή τής έξοχης, άκολουθούσε τή δεύτερη μέρα ή κυρίως
τρίτη μέρα έβγαινε τό πλήθος στό άγιασμα.

δταν πρασινοβοοί καρδιές. Τό
που είναι κοινή
γιορτή καί τήν

Καλύτερα δμως νά τά εκθέσουμε μέ τή σειρά. Τήν Πρωτομαγιά πολύ
πρωΐ, μόλις περνούσαν τά μεσάνυχτα, κόσμος πολύς ανέβαινε στό Πρώτο*
γόνατο, γιά νά καλωσορίση τόν Μάη. Τό Πρωτογόνατο αποτελούσε προς
τά δυτικά τής Τσεντώς τή συνέχεια τοΰ υψώματος, πού εΐταν επάνω του
κτισμένη ή Τσεντά) καί στήν κορυφή τοΰ υψώματος δέσποζε καμαρωμένος
ένας άπό τούς τεχνητούς εκείνους λόφους μέ σχήμα κωνικό, πού απαντούσε
συχνά στήν Ά ν α τ. Θράκη. Ή θέση εκείνη εΐταν εξαίσια, διότι ό παρατη
ρητής ειχε εμπρός του ένα όμορφο προς τά κάτω κάμπο, πού τόν διέκοπταν ομαλά κατάσπαρτα ΰψώμιατα, σάν κύματα γής, κ’ έβλεπε απλωμένη
προς Νότον τήν Προποντίδα, προς Ά νατολάς τή Σηλυβρία μέ τό αξέχαστο
Γιάρι της καί πέρα προς τά Βορειοανατολικά τό Κουρφάλι, στό άκραΐο
επάνω ύψωμα, καί δώθε αριστερά τά τελευταία κράσπεδα τών βουνών τής
Στράντζας.
Συνήθεια κρατούσε, δποιος θά πήγαινε στό Μάη, όπως λέγουνταν άλλοιώς τό Πρωτογόνατο, νά πίνη γάλα μόλις σηκωθή, καί νά δαγκάνη σκόρ
δο, γιά νά μήν τόν κομποόση δ γάιδαρος. Δέν μπόρεσα ποτέ νά καταλάβω
τή σημασία αυτού τού ρήματος κομπώνω, ούτε έμαθα σέ τί θά ωφελούσε
ή προφύλαξις εκείνη, διότι τό γαϊδούρι τό ταλαίπωρο είναι ακίνδυνο ζώο
καί κακολογιέται άδικα. "Αμα συγκεντροόνουνταν δ κόσμος στό Π ρωτογό
νατο, έπαιζαν οί λατέρνες, στήνουνταν χοροί, καί τραγουδιούντανε δ Μάης
κι’ άλλα τραγούδια. Σέ λίγη ώρα, καί πριν άκόμη βγή δ ήλιος, σκόρπιζαν
οί παρέες μέσα στά λειβάδια καί στ3 άμπέλια, γιά νά μαζέψουνε λουλούδια
κρί κλωνιά τής καρυδιάς. Καί νωρίς νωρίς γυρίζανε στό χωριό, πού απείχε
μόλις 5 — 6 λεπτά, γιά νά κρεμάσουν στις πόρτες τά κλωνιά μέ τά στεφά
νια. Κ ι3 δποιος τεμπέλης σηκώνουνταν ξώρας, εύρισκε δλα τά σπίτια άνθοστολισμένα. "Ολα τά σπίτια είχαν καθαριστή έκτϊνες τίς μέρες, σά νά είχαν
παντού ονομασία, διότι μπορούσανε νά έρθουν μουσσαφιρέοι άπ’ τά περί
χωρα. Κ 3 οί καφετζήδες συγύριζαν τά καφενεία τους, κρεμούσανε χρωματι
στά χαρτιά καί έβαζαν πρόσθετους καναπέδες δλόγυρα. "Ολο τό χωριό τέλος
πάντων έπαιρνε πανηγυρική όψη.
Ο Δεσοτόιης*— Ε κ είνη τήν ημέρα ή τήν προηγούμενη, τό χωριό
θανά δεχτή τήν επίσκεψη τού Δεσπότη, πού άποτελούσε εξαιρετικό γεγονός.
Διότι δ Μητροπολίτης Ήρακλείας πήγαινε στό χωριό μας μονάχα μιά φορά
to χρόνο, δταν έκαμνε πρός τά εκεΐ τήν περιοδεία του, γιά νά επισκεφθή
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τήν αρχαία έδρα τής επαρχίας του τήν ιστορική Ά ρσού, πού γιόρταζε επί
σης τοΰ Ά γ . Γεωργίου. Γιά τούτο, τήν ώρα πού έμπαινε τό παϊτόνι τοΰ
Δεσπότη μέσα στής Τσεντώς τ ’ αμπέλια, ερχώντας άπ9 τής Ά ρσούς τον
δρόμο, σήμαινε ή καμπάνα τής Εκκλησίας κ9 έβγαιναν πρός υποδοχή του
οί παππάδες, τά σχολεία, οί επίτροποι τής ’Εκκλησίας, 6 χωροφύλακας τοΰ
’Αστυνομικού Σταθμού τής Τσεντώς μέ τούς μπεξήδες κι’ οποίος άλλος
ήθελε απ’ τό λαό. Ή συνάντηση γίνουνταν συνήθους κοντά στήν είσοδο
τοΰ χωριού, δπου ό χουροφύλακας παρουσίαζε δπλα, τά παιδιά έψαλλαν
σχετικό άσμα και γίνουνταν ή τυπική δεξίωση. ’Α π ’ εκεί δ Δεσπότης μέ τή
συνοδεία του κατευθύνουνταν στό κελλί, δηλαδή στό οίκημα πού είχε ή
Κοινότης τής Τσεντώς πλάγι, γιά νά συνεδριάζουν οί πρόκριτοι τού
χωριού.
’Εκεί ο Δεσπότης συγκροτούσε συνέδρια τών προκρίτων, πού παρουσιάζουνταν νά τον καλοσοορίσουν, κι’ άλλους γνωστούς του άπ’ τά πέρασμένα χρόνια, πού τοι,'ς προσκαλοΰσε όνομαστικώς, θεωρούσε τούς λογα
ριασμούς τής Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής, καί άν τυχόν ή ’Επιτροπή δέν
ήθελε νά εργασθή κι’ άλλο χρόνο, δ Δεσπότης διοδριζε έξ όφφικίου και
νούργια Ε π ιτρ ο π ή άπό τούς παρευρισκομένους, πού καταλάβαινε δτι είχαν
όρεξη νά έργασθούνε στά κοινά ή τούς ύπεδείκνυαν. Δέν υπήρχε τό σύστη
μα τής εκλογής μέ ψηφοφορία, ούτε εΐταν εκλέξιμοι δλοι οΐ χωριανοί. Μέ
σα σέ 4 χιλιάδες κατοίκους, τό δικαίωμα νά διοικούν τά κοινά, τό εΐχαν
καμμιά σαρανταριά άνθρωποι οί τσορμπατζήδες, πού ύπερίσχυαν ως πρός
τό γένος καί τήν οικονομική κατάσταση, προπάντων οί κεχαγιάδες. Ό υπό
λοιπος λαός θεωρούσε φυσική αυτήν τήν κατάσταση καί δέν μεμψιμοιροΰσε, πού ξεχώριζε μιά τάξη άπό προνομιοΰ'χους. ’Έ τσ ι δέν υπήρχε ισότητα,
αλλά και οΐ άρχοντες τού χωριού δέν εΐταν αναγκασμένοι νά κάμνουν κομ
ματική προπαγάνδα καί ή κοινότητα περνούσε ήσυχη άπό εκλογικές ταρα
χές. Ε να ντίο ν τών τσορμπατζήδων, έχουν εΐποοθή πολλά γιά τήν αυθαιρε
σία τους κΓ αυτό δέν εΐταν ψέμμα, Τό τσορμπατζήδικο σύστημα είχε τά
τρωτά του. Οΐ τσορμπατζήδες εΐταν προπαντός ανεξέλεγκτοι. ’Έκαμναν δ,τι
ήθελαν. Τούς δασκάλους προπάντων τούς τυραννούσανε συχνά” κ’ έμενα
στά 1919, δταν εϊμουνα διευθυντής τών Σχολών Τυρολόης, ή ’Εφορία μέ
έπαυσε, διότι άρβωνιάστηκα έκεΤ. Κατόπιν τούτου, ειχα δημοσιεύσει σέ
εφημερίδες τής Πόλης, μιά ολόκληρη σειρά άπό άρθρα, εναντίον τοΰ τσορμπατζήδικου συστήματος. Ά π ό γενική όμως άποψη, τό τσορμπατζήδικο
σύστημα εΐταν καλό. Μέ τό σύστημα εκείνο αναπτύχθηκαν οί Κοινότητες,
πού συγκράτησαν τό Γένος στήν Τουρκία. Διότι, οί τσορμπατζήδες ήξαιραν
νά μεταχειρίζουνται τούς Τούρκους, διατηρούσανε σχολεία άξιόλογα γιά
τήν εποχή τους καί προετοίμασαν τήν πνευματική ανύψωση τού Γένους·
Καί στή διαχείρισή τους, καίτοι δέν έξελέγχουνταν αυστηρά, καταχρήσεις
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δέν άκούσθηκαν άπ’ αυτούς μεγάλες. Ά ς έρθουμε τώρα ατά τωρινά. Σ ή 
μερα οΐ κοινοτικοί άρχοντες έκλέγουνται μέ τ|;ήφο. Τά έσοδα καί έξοδα γρά'
φουνται επιμελούς. Καί ή Διοίκηση άγρυπνη επάνω απ' τό κεφάλι τους»
τούς επιβλέπει διαρκώς. Μ ολαταύτα ή διοίκησή τους δέν είναι χρηστότερη*
Ε ίναι δίκαιο λοιπόν νά συχωρεθούν όλα τά σφάλματα τών τσορμπατζήδων
καί ευχαριστούμαι πού μέ παρουσιάστηκε ευκαιρία νά μιλήσω γ ι' αυτούς
καί τήν αναντίρρητη κοινοτική τους δράση κι' απ' τήν καλή τή μεριά καί
κλείνω τήν παρένθεση.
Στά σ χ ολεία . - Τήν ίδια μέρα δ Δεσπότης έπισκέπτουνταν τά σχολεία
καί υπέβαλλε τά παιδιά σέ πρόχειρη εξέταση. Ά π ό τις φοβισμένες απαντή
σεις τών μικρών μαθητώιν, πού έβλεπαν ο ΐ πλιότεροι πρώτη φορά τόν Ίε*
ράρχη, μπορούσε νά κριΌτί ή θέση τού δασκάλου καί νά χάση τή θέση του.
Διότι δ Δεσπότης δέν είχε αλήθεια τό δικαίοομα νά διορίζη καί νά παύη
αυτός απ' ευθείας τούς δασκάλους. 'Εκείνο τό δικαίωμα τό είχε ή Έ φ ο ρία, πού εΐταν ή απόφασή της τελεσίδικη. 'Ο Δεσπότης όμως εΐταν ανώτε
ρος εκπαιδευτικός άρχοντας καί ’Επιθεωρητής. Αυτός θανά εγκρίνη στήν
αρχή κάθε σχολικού έτους τό πρόγραμμα τής διδασκαλίας ύλης μέ τό ωράριο
τών μαθημάτων, πού έφαρμόζουνταν άναλλοίοοτο όλο τόν χρόνο. "Οταν
λοιπόν δ Δεσπότης σχημάτιζε δπωσδήποτε τήν ιδέα ότι ένας δάσκαλος εΐ
ταν ακατάλληλος κ' έκαμνε στούς Ε φ όρ ους σχετική εισήγηση, δέν εΐταν
σ’ εκείνους εύκολο ν' αψηφήσουν τήν υπόδειξή του.
Λ ε ιτ ο υ ρ γ ία .—Τήν επομένη μέρα τής γιορτής τού 'Αγίου ’Αθανασίου,
δ Δεσπότης τελούσε τή θεία λειτουργία μέ μεγαλοπρέπεια άνάμεσα σέ πυ
κνό εκκλησίασμα, άπό εντόπιους καί μή, πού παρακολουθούσαν έκθαμβοι
τό σπάνιο θέαμα. "Οταν πρωτοέμπαινε στήν 'Εκκλησία, ένα παιδί κρατού
σε τόν σάκκο του, πού είχε κάτα) κουδουνάκια. Σέ λιγάκι δ Δεσπότης περι
στοιχισμένος άπό τούς τρεις εφημέριους τού χωριού καί τόν διάκο του ντύνουνταν επιδεικτικά στά πολύτιμά του άμφια, έμφανίζουνταν μέ ολυμπιακή
σοβαρότητα στήν 'Ωραία ΙΙύλη κ ι’ δταν ήρχουνταν ή κατάλληλη στιγμή,
εκφωνούσε άργά καί κατανυκτικά τις γνωστές ευχές: «Κύριε, . . .». Ά γ ω νίζουνταν κ’ οΐ ψαλτάδες εκείνη τήν ημέρα, νά ψάλλουν οσο μπορούσανε
περισσότερο καλά, γιά νά ευχαριστήσουν τόν Δεσπότη, τούς χωριανούς
καί τούς ξένους. Ά π ό τούς Αίνους ιδίως, άρχιζε τό πιο φανταχτερό μέρος
τής λειτουργίας καί τό πιο καλόφωνο παιδί έλεγε τόν Α πόστολο καί φ ι
λούσε μέ τρόμο τού Δεσπότη τό χέρι.
Λ όγος.—Μετά τήν άνάγνωση τού Ευαγγελίου, πού έκαμνε ό Δεσπότης
άπό τόν άμβωνα, ώμιλούσε μέ περιεχόμενο θρησκευτικό ή ότιδήποτε άλλο.
Στά 1910 λ.χ., δ τότε Μητροπολίτης ΤΙρακλείας Γρηγόριος Καλλίδης, πού
βρίσκουνταν τού Ά γ . Α θανασίου στο χωριό μας, έμαθε δτι ένας άπό τούς
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δασκάλους τοΰ Άρρεναγωγείου κ’ εγώ, μαθητής ακόμη τότε τής Μεγάλης
τοΰ Γένους Σχολής, υποστηρίζαμε τή δημοτική γλώσσα καί φέραμε βιβλία
γραμμένα σ’ αυτήν. Ό Δεσπότης χαρακτήρισε τήν ένέργειά μιας ώς αντε
θνική, μίλησε ανήμερα τ ’ 'Αηθανασίου στήν Εκκλησία εναντίον μας καί νό
μισαν οΐ απλοϊκοί δτι θανά μιας άφορίση. Μολονότι καταλάβαινα, δτι μέ
τή γλωσσική συζήτηση, δέν έκαμινα στο ’Έ θνο ς μιας κακό, ωστόσο βρέθηκα
σέ άσχημη θέση, διότι ό συχωρεμένος ό πατέρας μου ντροπιάστηκε, καί
κίνδυνος υπήρχε νά ζητήση ό Δεσπότης τήν αποβολή μου άπό τή Μεγάλη
Σχολή, οπού δ δημοτικισμός καταδιώκουνταν. Γιά τούτο αναγκάσθηκα νά
γράψω στόν Δεσπότη καί νά ύποσχεθώ υποκριτικά, δτι δέν θ ’ ασχοληθώ
ξανά μέ τό γλωσσικό ζήτημια. Μολαταύτα τό περιστατικό εκείνο δημοσιεύθηκε στόν «Ταχυδρόμο» τής Πόλης, ώς ενέργεια τοΰ Δεσπότη εθνική. Καί
ό αείμνηστος Σχολάρχης τής Μεγάλης Σχολής μΓ έβαλε ν ’ άποκηρΰξω εγγράφως τή δημοτική γλώσσα. ’Έκαμα αυτήν τήν παρέκβαση, διότι σχετίζε
ται μέ ζητήματα γενικά καί δείχνει πώς τ ’ αντιμετώπιζαν οΐ άρμιόδιοι τότε.
Σκιαμαχούσανε γιά νά προφυλάξουν τό Γένος άπό τους δήθεν κινδύνους,
που τό απειλούσανε μέ τήν επικράτηση τής γνώμης τοΰ Ψυχάρη. Καί κα
νένας δέν διέκρινε στόν ορίζοντα τή φουρτούνα, που ξέσπασε μιετά δυο
χρόνους μέ τούς διωγμούς τών Νεοτούρκων.
Ταξίματα, — Ό 'Ληθανάσης δέχουνταν διάφορα ταξίματα άπό τούς
πιστούς, πού τά έταζαν. Κάποτε λ.χ. ένας καπετάνιος τοΰ άφιέριοσε ένα καραβάκι ασημένιο, πού τό ύποσχέθηκε σέ ώρα θαλασσίου κινδύνου καί κρέ*
μουνταν μιπροστά στή μεγάλη εικόνα τοΰ 'Αγίου έως τήν εποχή, πού φύ
γαμε. Κάποτε, μάλιστα, πρόσφερναν στόν "Αγιο κανένα κριάρι ή κανένα
δαμάλι, πού τά πουλούσε ή Εκκλησιαστική Ε π ιτρ ο π ή καί κατέθετε στό
Ταμείο τής Εκκλησίας τό άντίτιμιο. ’Αναμφιβόλους, μέ τή συνήθεια αυτή,
συνεχίζουνταν οΐ θυσίες τών αρχαίων. "Οσα δμως άφιερώματα εΐταν άπό
μέταλλο, διατηρούνταν αυτούσια καί δταν έγινε ή εκκένωση, τά μιετέφεραν,
καθοος ακόυσα, μιέ τόν Κώδικα καί άλλα εκκλησιαστικά σκεύη στό Δεδέαγατς
καί τά παρέδωσαν στή Νομαρχία
Μ ετά τήν °Ακολϋν&'ία.'—'Ο Δεσπότης άντεπισκέπτουνταν στά σπίτια
τους τούς προκρίτους πού τον είχαν καλωσορίσει, καί δσες μέρες έμενε στό
χωριό έλυε οικογενειακές καί κληρονομικές διαφορές, σύμφωνα μέ τά προ
νόμια τοΰ Γένους μέσα στό κράτος τών Σουλτάνων· Μιά άπ’ τίς ημέρες
αυτές κατέβαινε καί στό Νεκροταφείο τό κεντρικό, δπου κατά παραγγελία
τών οικείων τους, γονάτιζε στούς τάφους μερικών πλουσίων, μέ αδρά πλη
ρωμή γιά κάθε γονάτισμα. Μέ τήν ευκαιρία αυτή πληρώνουνταν άπό τούς
παππάδες τά μπατίκια, έπαιρνε κΓ άπό τήν Εκκλησιαστική Ε π ιτρ ο π ή
2— ‘ό λίρες γιά τή λειτουργία πού τέλεσε (τίς ζύγιαζε μέ τό βεζνέ) κ’ έπειτα
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άπό παραμονή 3—4 ημερών έφευγε μέ τήν ίδια παράταξη πίσω, διότι ή
Τσεντώ εΐταν τό τελευταίο χωριό τής επαρχίας του, πρός τά βορειοα
νατολικά.
Στό άγίασμ α.—·Τήν επομένη ημέρα, χωριανοί και ξένοι, πηγαίνανε
μετά τό μεσημέρι οΐ,κογενειακώς στή δεντροφυτευμένη κ ι5 όμορφη τοποθε
σία, δπου βρίσκουνταν τό Ά γίασμα τοΰ Α γίο υ Α θανασίου. Κάθουνταν
πυκνά - πυκνά οΐ παρέες ολόγυρα στό άγίασμα επάνω στά χορτάρια, έμεναν
ολο τό άπόγεμα εκεί, καί διασκέδαζαν ειος τό βράδυ. Οΐ λατέρνες έπαιζαν
εδώ κ’ εκεί διαρκώς, οΐ μικροπουλητάδες αντιλαλούσαν τά γλυκίσματα καί
άλλα πραματάκια, πού πουλούσαν, τά παιδιά τρώγανε μαλεμπί, ματζοΰνι
και κόκκινους πετεινούς κι" δλος ό κόσμος ευθυμούσε. Τήν ίδια μέρα γ ί
νουνταν στά περασμένα χρόνια και παλαίστρα στον Ά η Θανάση. Μετά τό
αγώνισμα, τό ζεύγος τών παλαιστών ζητούσε τά ιριλοδωρήματα τών θεα
τών. Μάλιστα 6 νικητής έπαιρνε καί, δώρο άπό τήν Εκκλησιαστική Ε π ι 
τροπή. Στά τελευταία δμως χρόνια, γιά νά μήν διακόπτεται ή διασκέδαση
τού Α γ ίο υ Α θανασίου, άποφασίστηκε νά γίνεται ή πάλη στον Ντουρμπέ,
μιά ό'μορφη επίσης τοποθεσία στό βορειοδυτικό άκρο τής Τσεντώς.
X

χ ο λ ε ι α.

Στά παιδικά μου χρόνια ή Τσεντώ διατηρούσε Α σ τική Σχολή Α ρ μ έ
νων μέ 3 δασκάλους καί Παρθεναγωγείο μέ 2 δασκάλους. Μετά τά 2 σχο
λεία άποτελέσανε 1 μικτό καί οΐ τάξεις του περιιορίσθηκαν σέ 4.
Κ τ ί ρ ι α . — Καί τά δύο σχολεία στεγάζουνταν σ’ ένα Ε κπαιδευτήριο,
πού εΐταν ένα διώροφο κτίριο, αψηλό καί ευάερο ακριβώς στό κέντρο τού
χωριού καί πλάγι στήν Εκκλησία καί χρησίμευε τό επάνω πάτωμα ώς Ά ρ ρεναγωγεΐο καί τό κάτω ώς Παρθεναγωγείο.
’Ε φ ο ρ ία . — Τά σχολεία τά διοικούσε ή Εκκλησιαστική Ε π ιτρ ο π ή ,
πού έκτελούσε τά χρέη Σχολικής Ε φ ο ρ ία ς, διότι ή κοινότης τής Τσεντώς
έμφανίζουνταν μόνον ώς Ε κκλησία, ενώ τά σχολεία δέν είχαν ούτε ξεχω
ριστή περιουσία, ούτε ιδιαίτερο προϋπολογισμό. Επομένω ς καί τό δικαίω
μα τού διορισμού καί τής παύσεως τού διδασκαλικού προσωπικού ανήκε
στήν ’Εκκλησιαστική Ε π ιτρ ο π ή καί οΐ αποφάσεις της δέν έφεσιβάλλουνταν
πουθενά. Πολλάκις ό δάσκαλος παΰουνταν, διότι δέν τον χώνευε κανένας
άπό τούς Ε φ όρους. Αυτό δμιαις δέν εΐταν άπόλυτο, διότι ή 'Επιτροπή δέν
μπορούσε νά λάβη άποφάσεις άκρως αντίθετες πρός τή γνώμη τού κύκλου
τών προκρίτοον καί τήν κοινή γνώμη τού χωριού. Εΐταν μάλιστα υποχρεω
μένη ή Εκκλησιαστική Ε π ιτρ ο π ή νά κανονίση τό ζήτημα τού σχολικού
προσωπικού, μόλις έληγε τό σχολικόν έτος καί γίνουνταν οΐ εξετάσεις τών
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μαθητών. ’Άλλως ή Εκκλησιαστική Ε π ιτρ ο π ή θά άκουγε πολλές επικρί
σεις καί σκώμματα. Ά π ’ αυτήν τήν έποψη ή Έ κπαίδευσις δεν βελτιώθηκε
σήμερα. Ή κοινή γνώμη δέν λογαριάζεται καθόλου. Μπορεί ή διαγωγή
μιας δασκάλας ν'" άποτελή σκάνδαλο στο χωριό. ’Ά ν όμως ό Ε πιθεω ρ η τή ς
τήν προστατεύση, άς παν νά φωνάζουν οί κάτοικοι. ’Έ πειτα τό σχολείο
ανοίγει αργά, τό προσωπικό αργεί νά ταχτοποπ]θή καί οί μεταθέσεις διδα
σκάλων δέν παΰουνε σέ όλο τό έτος.
Ή Σχολική Ε φ ο ρ ία στήν κοινοτική διοίκηση, ώφειλε προ παντός νά
τύχη καλό Διευθυντή. Διότι ό Διευθυντής έπέβλεπε καί τά δύο σχολεία
κ ι’ άν τυχαινε τής προκοπής, ολο τό σχολείο ορθοποδούσε μέ τήν καθοδή
γησή του. Συνήθω ς είταν απόφοιτος τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής. Οί
δασκάλες είταν πάντοτε απόφοιτες τών Ά ρχιγενείω ν.
Τά σχολεία άνοιγαν πριν νά τελειώση ό Αύγουστος. Τά παιδιά καλούντανε μιέ ιδιαίτερο καμπανάκι, τό Καμπανί, πού τά τρόμαζε, διότι έθετε τέρ
μα στήν ελεύθερη ζωή τους καί τά περιοόριζε μέσα στο σχολείο, όπου ξυλίζουνταν συχνά, προπάντων όταν δέν ήξαιραν τούς αχώνευτους κανόνες τής
γραμματικής. Τά παιδιά παρουσιάζουνταν στήν αρχή τοΰ χρόνου γιά νά
εγγραφοΰνε μονάχα μέ τά ενδεικτικά καί τις φυλλάδες τοΰ περασμένου χρό
νου τυλιγμένες μέσα σέ κόκκινα μαντήλια. Στά Μητρώα καταχωρίζουνταν
μέ τά ονόματα τών πατέρων τους, χωρίς επίθετα, διότι τά επίθετα δέν εί
χαν καθιερωθή ακόμη ώς επώνυμα οικογενειακά.
Ε ιαιτήρ ια .— Δίδακτρα δέν πλήρωναν, διότι οί εισπράξεις τής ’Εκκλη
σίας άπό τό νοίκι τής βοσκής καί τήν πούληση τοΰ κεριού στο παγκάρι,
άρκοΰσαν γιά τήν μισθοδοσία τοΰ διδασκαλικοΰ προσωπικοί). Τό υπηρετικό
προσωπικό άποτελοΰνταν άπό ένα ΙΙαιδονόμο τοΰ Άρρεναγα>γείου καί τήν
παραμιάννα τοΰ Παρθεναγωγείου. Είχε κ’ ή Εκκλησία έναν καντηλανάφτη,
τόν καλόγερο.
Στήν αρχή τοΰ σχολικού έτους, δ Διευθυντής σΰντασσε τό 'Ωράριο
τών μαθημιάτων, πού τό επικύρωνε δ Δεσπότης καί τηρούντανε αναλλοίω
τα όλο τόν χρόνο. Συγχρόνως παράγγελνε τά διδακτικά βιβλία άπό τή Π ό
λη, άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών μαθητών, προτιμώντας τόν βιβλιοπώλη,
πού τόν είχε συστήσει στον πληρεξούσιο τής Κοινότητος. Καί μόλις ήρχουνταν τά βιβλία, άρχιζαν πιά ταχτικά τά μαθήματα, πού εξακολουθού
σαν συνεχώς δέκα μήνες. Είχε μάλιστα τό σύστημα εκείνο το πλεονέκτημα,
ότι άπό τήν αρχή έως τό τέλος τοΰ έτους, κάθε μιάθημια τό παρέδιδε δ ίδιος
δ δάσκαλος. Διότι καί όταν άκόμη δ δάσκαλος προολαμβάνουνταν χωρίς
γραπτή συμφωνία, θεωροΰντανε κατ’ άπαρασάλευτο έθιμο, διωρισμιένος γιά
ένα χρόνο, πού έπρεπε κουτσά - στραβά νά τόν βγάλη κ’ έτσι τά παιδιά δέν
αλλάζανε συχνά πυκνά, όπως σήμερα, δάσκαλο καί τρόπο διδασκαλίας. Σχε
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τικά μέ τήν ιδέα πού επικρατούσε, δτι ή υπηρεσία τοΰ δασκάλου εΐταν ετή
σια, άναφέρεται δτι κάποτε ένας αδιάκριτος Τσεντιανός, άπό εκείνους πού
μιλούσαν ανοιχτά, ειπε σ’ ένα δάσκαλο, πού φαίνουνταν άπό τήν αρχή ανε
παρκής : «Μάς έκαψες, δάσκαλε, άμα χρονιά έν και περνάει...». Κ ι’ άπ5 αυ
τή τήν άδιακρισία ακόμη, φαίνεται δτι καί. τόν χειρότερο τόν δάσκαλο,
εΐταν άναγκασμένη ή κοινότης πού τόν προσέλαβε, νά τόν κράτηση εως τό
τέλος τού άλλου χρόνου Κατά τό 1919, ή κοινότης Τυρολόης αναγκάσθηκε
άπό εξαιρετικούς λόγους νά παύση στή μέση τού χρόνου ένα δάσκαλο, αρ
κετά καταρτισμένο, άλλ’ απείθαρχο. Τά Πατριαρχεία δμως, δπου ό δάσκα
λος άποτάθηκε, τήν επέβαλαν νά τόν πληρώση τούς μισθούς του ολοκλήρου
τού έτους. Κ ι5 δμως, τό κράτος δέν κατώρθωσε άκόμη νά καθιεριόση τόν
χρήσιμο - σωτήριον αυτόν θεσμό. Οί. διδάσκαλοι στή κατιότατη καί μέση
Εκπαίδευση διορίζουνται καί. μεταθέτουνται, δπως οΐ λοιποί δημόσιοι
ύπάλ?α)λοι σέ κάθε εποχή τού χρόνου, καί τίς συνέπειες τών ατελείωτων
μεταβολών τού προσωπικού τίς τραβούν τά κακομοίρα τά παιδιά, πού παραζαλίζουνται κάθε φορά άπό τίς συχνές καί άταχτες άλλαγές προσοΐπιον,
ύλης, ιδεών καί διδαχτικής μεθόδου.
Τά μαθήματα, πού διδάσκουνταν στά σχολεία τής Τσεντώς, εΐταν τά
ίδια περίπου τού προγράμματος τής ’Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
καί τών λοιπών Ε π α ρ χ ιώ ν τού Οικουμενικού θρόνου. Ληλαδή Θρησκευτι
κά, Ε λληνικά, Μ αθηματικά, ‘Ιστορία, Πατριδογνωσία, Γειυγραφία, Φυσι
κή, Βυζαντινή, Ζα)ολογία. Τά Θρησκευτικά είχαν κατάταξη : Τερά ‘Ιστο
ρία, Κατήχηση, Λειτουργική, Εκκλησιαστική ‘Ιστορία. Ή διδασκαλία τής
άρχαίας άρχιζε άπό τήν Ε ’ τάξη. Σ τις ήμερες τού Διευθυντού II. Τσαμίδη,
διδάχθηκε στήν Ε ' τάξη «Ξενοφών» καί «’Ισοκράτης». Κάποτε μάλιστα ό
Διευθυντής Λυμπερίδης άπό τίς Ε πιβ ά τες, δ μετέπειτα γιατρός, λένε δτι
δίδαξε καί «‘Ό μηρο». ‘ΤΙ Γραμματική εΐταν βαρειά καί δυσανάλογη προς
τό ελληνικό κείμενο τού άναγνωστικού καί διδάσκουνταν ώς ιδιαίτερο μά
θημα. Οΐ μαθηταί τής Β' τάξεως, υποχρεώθηκαν κάποτε ν’ άποστηθίσουν
τόν εξής κανόνα: «Τά εις — ι ν ο ς υπερδισύλλαβα, έχουν τό δίχρονο τής
παραληγούσης μακρόν ή βραχύ, εξόν τό κ α ρ κ ί ν ο ς » . ‘Η ‘Ιστορία, πρώ
τα Μυθολογία καί ύστερα καθαυτό ‘Ιστορία, εΐταν άρχαία, Περσική καί
Ρωμαϊκή, άσχολούντανε κυρίως μέ τούς πολέμους καί διδάσκουνταν μέ
πολλές λεπτομέρειες. ‘ΤΙ Γεωγραφία άρχιζε μέ τήν Πατριδογραφία άπό τήν
Γ ' τάξη καί συνεχίζουνταν ώς Γεεογραφία, κυρίως άπό τήν Δ' τάξη κ’ επά
νω στις επόμενες τάξεις. ‘Η Φυσική Πειραματική, διδάσκουνταν χωρίς δ'ργανα καί πειράματα. ’Επίσης ή Βυζαντινή καί ή Ζωολογία διδάσκουνταν
χωρίς καμμιά έποπτεία. Γυμναστική δέν υπήρχε.
Γενικώς τά βιβλία εΐταν τότε άμέθοδα, τά άπαραίτητα δ'ργανα έλειπαν
καί ή συνήθεια τών εκδρομών δέν εΐχε εισαχθή. Τό κοινοτικό σχολείο φαί-

ΙΣ Τ Ο Ρ Ι Α Τ Σ Ε Ν 'Τ Ω Σ Α, ΘΡΑΚΗΣ

79

νουνταν σέ πολλά πράματα φτωχό. Ά λλα άπό τό πρόγραμμα, άπό τά βι
βλία καί τ ’ άλλα, δέν φαίνεται τό έργο τοΰ σχολείου, διότι αυτά άποτελοϋν
τό σώμα τοΰ σχολείου και οχι τήν ψυχή. Τό κοινοτικό σχολείο τό έμψΰ"
χωνε ό δάσκαλος, πού έδινε σημασία στήν άποστο?ιή του παραπάνου άπό
τον σημερινό δημοδιδάσκαλο. Ό σημερινός κρατικός δάσκαλος, άμα δώση
τον δρκο τής υπηρεσίας και απόκτηση τά τυπικά προσόντα, έχει σίγουρη
τήν προαγωγή και τοΰ είναι αρκετό νά κάμη τυπικαίς τό καθήκον του. "Ο
ταν μάλιστα κατορθώση ν’ αποκτά τήν εύνοια τών Έ πιθεο)ρητών, μπορεί
νά μένη δσο θέλει στό σχολείο, πού προτιμά κι’ άρέζει. Ό κοινοτικός δμως
διδάσκαλος είχε τήν συναίσθηση, δτι του άνετέθη ή σοβαρή εντολή νά μάθη
γράμματα στά παιδιά και νά τά μεταδώση πολιτισμό. Κ’ επειδή δέν τον
προστάτευαν οι υπαλληλικοί νόμοι, μήτε είχε σωματείο, εΐταν ΰποχρεωμέ*
νος νά εκτελέση τό υψηλό του καθήκον πιστά, γιά νά ξακουσθή μόνο μέ
τήν άξία του, κ’ έτσι νά επιτυχή σέ άλλες κοινότητες άνώτερο μισθό καί
θέση. Γ ιά τοΰτο έργάζουνταν μέ δλη τή δύναμη τής ψυχής τους οί καλοί
διδάσκαλοι τού Γένους στήν Τουρκία. Ή ιερότητα τού έργου τους, τούς
έκαμνε νά ξεχνούν τίς δυσάρεστες συνθήκες τής ζωής τους, τό εκπαιδευτικό
ιδανικό τούς ενθουσίαζε καί στον ενθουσιασμό τους επάνω μιλούσανε σάν
'Ιεραπόστολοι, ξεχνώντας τήν πραγματική τους θέση. Κάτι σοβαρό, σάν ιε
ροπραξία, γίνουνταν μέσα στό μάθημα τού κοινοτικού σχολείου. Καί τά
παιδιά έβγαιναν καταρτισμένα στά γράμματα, δυνατά καί φρονηματισμένα
καί συμμορφωμένα άπό τήν σοβαρότητα καί τήν τάξη, πού έβλεπαν μέσα
στό σχολείο.
Οί ’Έ φ ο ρ ο ι Δέν έπισκέπτουνταν ποτέ τά σχολεία, διότι δέν εΐταν
σέ θέση νά εξελέγξουν τήν εργασία τού δάσκαλου. Ά π ό τή συμπεριφορά
δμως τού δάσκαλου στήν κοινωνία, άπό τήν επιμέλεια καί τή διαγωγή τών
μαθητών έξω άπό τό σχολείο καί κυρίως άπό τήν σύγκριση μέ τήν κατά
σταση τών σχολείων στά προηγούμενα έτη, κατώρθωναν νά σχηματίσουν
μιά ιδέα, γιά τήν αξία τού Διευθυντού καί τών άλλων διδασκάλων* κι’ αυ
τήν είχαν ως βάση, γιά νά κανονίσουν τό ζήτημα προσωπικού γιά τό ακό
λουθο έτος, προβαίνοντας σέ άναδιορισμούς ή σέ παύσεις. Ε ννο είτα ι δ τι9
δέν έλειπαν διορισμοί χαριστικοί καί παύσεις, γιά λόγους προσεοπικούς.
Ά λ λ ά αυτά εΐταν εξαιρετικά, δέν αποτελούσαν τον κανόνα καί δέν μπορούν
ν’ αμαυρώσουν τήν αξία τού κοινοτικού εκπαιδευτικού συστήματος.
’Επειδή ή δημοτική εκπαίδευση δέν εΐταν υποχρεωτική, τά περισσό
τερα παιδιά δέν φοιτούσανε στό σχολείο κι’ οσα τό άρχιζαν δέν τό τελείω
ναν δλα. Πολύ λίγα παιδιά έβγαιναν κάθε χρόνο άπό τήν τελευταία τάξη
τού σχολείου κι’ άπ’ αυτά τά παιδιά προέρχουνταν ή γραμματισμένη τάξη
τής Τσεντώς. ’Ε γώ λ.χ., άποφοίτησα στά 1900, άπό τήν Σ Τ ' τάξη τού χω
ριού μου μόνο μέ τρεις άλλους συμμαθητές, τύν Ά νθήλογο Κρύωνα, τον
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Ά θ α ν . ΓΙαπαγεωργίου και τόν Ά ντροκλή Λολιόπουλο. Είχαμε μάλιστα
σπάνιο Διευθυντή κ’ εΐτανε κρίμα δτι έσπανε τό κεφάλι του κα'ι διέθετε
τόν περισσότερο καιρό του γιά τέσσερα παιδιά. Μερικά παιδιά σπούδαζαν
κα'ι παραπάνω, τ’ αγόρια συνήθως στή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, τά κο
ρίτσια στ* Ά ρχιγένεια. Δυό μονάχα ακολούθησαν μαθήματα σέ Τουρκικές
Σχολές. Ά π ό τους αποφοίτους τών Γυμνασίων, οΐ περισσότεροι γίνουνταν
δάσκαλοι, διότι μέ τό πτυχίο τοΰ Γυμνασίου οΰτε ήθελαν ούτε μπορούσαν
νά ζητήσουν άλλη δημόσια θέση. Πανεπιστημιακές σπουδές ακολουθήσανε
μονάχα 3 άπό τήν Τσεντώ. Ό Ά π . Ά ποστολίδης γιατρός, ό Ά ν . Τσορμπάς γεωπόνος και ό υποφαινόμενος Φώτ. "Άποστολίδης, δικηγόρος.

ΊΓελε·οτα£& Ι σ τ ο ρ ί α

τ η ς 'Γ σ ε ν τ ώ ς -

Τ Ι Τσεντώ είχε τήν τύχη ν’ αποφυγή τόν εκτόπισμά, που γένηκε στή
Θράκη κατά τό 1914 και σταμάτησε στήν Ά ρακλειά καί στο γειτονικό Κερμένι. ’Έμεινε λοιπόν στή θέση της μέσα στον Παγκόσμιο πόλεμο, δπου δέ
χθηκε μάλιστα και πρόσφυγες τοΰ Σκοπού καί τοΰ Ντομοΰζ δερέ άπό εκεί
νους που έδιωξαν οΐ Νεότουρκοι. Στο διάστημα τής ανακωχής μερικοί άπό
τους κατοίκους, άπό μίσος παλαιό προς τους Τοΰρκους, εξερέθισαν τις
Τουρκικές αρχές μέ κάτι υπερβασίες καί έπροκάλεσαν άντίποινα. Ά τ α χ τ ο ι
Τούρκοι σκότωσαν μερικούς Τσεντιανούς στά περίχωρα, απέκλεισαν τό χ ό 
ριό άπό τόν άλλο κόσμο καί δυό φορές αποπειραθηκαν νά εισβάλουν ένο
πλοι μέσα στο χωριό τή νύχτα, οπότε θ ’ άκολουθοΰσε σφαγή καί διαρπαγή.
Οΐ Τσεντιανοί κατώρθωσαν ν ’ άμυνθοΰν καί γλύτιοσαν όριστικώς μέ
τήν κατάληψη τής Ά να τ. Θράκης στο 1920. Ά π ό τότε έως τό 1922 ή
Τσεντώ άπετέλεσε μέρος τοΰ νέου κράτους. Στά 1922, πρώτες ημέρες τοΰ
’Οκτωβρίου, οΐ Τσεντιανοί άκολουθοΆτας τό γενικό ρεύμα τής φυγής, πού
επεκράτησε τότε άναγκάσθηκαν ν ’ άφίσουν τά σπίτια τους, τ ’ άμπέλια τους
μέ τά σταφύλια κρεμασμένα επάνω στά κλήματα καί τ ’ αμπάρια τους γε
μάτα καί τούς τάφους τών πατέρων τους. Καί σάν τρελλοί, φοβισμένοι
έφυγαν προς διάφορες διευθύνσεις, άλλοι άπό τή στεριά προς τον "Εβρο,
άλλοι άπό τή Σηλ,υβρία μέ τά βαπόρια καί μερικοί ά π’ τήν Άρακλειά. "Αμα
πέρασαν τόν "Εβρο, κατηυθιΐνθηκαν δλοι στή Μακεδονία κ’ εγκαταστάθη
καν σέ διάφορα μέρη. Τά μεγαλύτερα τμήματα βρίσκουνται στήν Καβάλα,
δπου άστοποιήθηκαν, στο Σαρίσαμπαν στά χωριά, στο Άσκλάρ καί στο
’Όσλοβο.
Ά π ό τό 1922 κ’ εδώ πέθαναν πολλοί, άλλοι άπό τήν αλλαγή
τοΰ κλίματος κ ι’ άλλοι άπό τήν πίκρα τοΰ έκτοπισμοΰ. Ε ξ ό ν άπό
άλλους πέθανε στύ Σαρίσαμπαν καί ό πρόκριτος Δ. Μποτζούρης, πού
άφήκε ένα σημαντικό ποσό στο ’Ορφανοτροφείο τής Καβάλας καί άναδεί-
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χθηκε ευεργέτης του. ’Αρκετοί Τσεντιανοί ζοϋν και στή Θεσσαλονίκη καί
εδώ κ’ έκεΐ από λίγοι σκορπισμένοι. Μερικοί έργάζουνται μ’ επιτυχία καί
έχουν προκόψει. Καί γενικώς, άμα έξαιρέση κανείς τήν ανώτερη τάξη τών
κεχαγιάδουν καί άλλων προκρίτων, δλοι οΐ περισωζόμενοι Τσεντιανοί ζοΰνε
μέ καλυτέρους δρους άπό πρώτα. Δηλαδή τρώνε καλύτερα, ντιίνουνται κομτψίτερα, έχουν κατοικίες πιο παρουσιάσιμες καί σπουδάζουν τά παιδιά τους
εύκολώτερα. "Ολοι δμως, γενικώς, δπου κι’ άν βρίσκουνται, νοσταλγούνε
τήν Τσεντώ μέ τον ωραίο της ορίζοντα καί τά γλυκά της τά σταφύλια.
Κ£α ,ρ ο& μ *6ες,

γ ν ω μ -ε κ ά ,

ά π ο φ θ έ γ μ ια τ α ι. ,

γλω σσοδέτες

α £ ν £ γ μ .α τ*,

κ .τ.λ .

Α

’Ανάποδος χρόνος, δεκατρείς μήνες
’Άσωστή δουλειά, κατακαμένη τέχνη,
Ά ξιώ θη κ ’ ό Βριός νά φάγ’ σφουγκάτο, κ’ έλαχε Σαββάτο,
’Από που είσαι κλωναράκι, άπό κείνο τό δεντράκι,
’Ά πιαστος κλέφτς, καθάριος νοικοκΰρς,
’Ά θρω πος άγράμματος, ξΰλο άπελέκητο,
Α γά λια * άγάλια γίνεται ή άγουρίδα μέλι,
’Ά σπρη πέτρα ξέξασπρη, ’πό τον ήλιο ξεξασπρότερη,
Ά ν τίς νά τρίζ’ τ ’ αμάξι, τρ ίζ’ αμαξάς,
Ά π ό τή μάννα ως τή μαμμή, χάθκε τό παιδί,
Ά π ό τό φτί καί στό δάσκαλο,
Ά π ’ ό'ξω κούκλα, πό μέσα πανούκλα,
Ά λλα ξ’ ό Μανωλιός, κ’ έβαλε τά ροΰχα τ’ αλλιώς,
Ά λλου δ παππάς, κ ι’ άλλου τά ράσα τ’,
Ά π ό να ξΰλο γένται καί φικάρ καί σταυρός,
"Αμα δέν έχ’ς παραθεγό, δέν έχ’ς καί Θεγό.
Α κ όμ α δέν ειδε τό ρέμα, τά μπατζάκια τ ’ σήκωσε,
Ά βολος νοΰς, διπλός ό κόπος,
Α κονίζω τή μαχαίρα μ..., τσή θειάσ’ ό ροκοκέφαλος,
Ά θ ρ ω π ο άπ’ άθρωπο, καί σκΰλλο ’πό τή μάντρα,
Άρβωνιάσκες νοιάσκε, παντρέφκες χέσκες,
Β

Βασιλική προσταγή, τά σκυλλιά δεμένα,
Βρέξε κώλο, φάγε ψάρια,
Βαφτίζω καί μυρώνω, άρα ζήσ’ καί δέ ζήσ’.
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Γ

Γιά παππάς, γιά ζευγάς,
Γέλασ’ 6 Μ άρτ’ς,
Γ ιά χάρη τοΰ βασιλικού, π ίν5 ή γλάστρα το νερό,
Γιά μικρός παντρέψ’, γιά μικρός καλογερέψ’,
Γέννσ5 ή βουβάλα τ*.
Γαμπρός γεννιοΰντανε, στό πεθερό έμοιαζε,
Γυναίκες, μακρυά μαλλιά, κοντά μυαλά,
Γιά ενα ψύλλο καίει τό πάπλωμα.
Δ

Διές τή γοΰγια, πάρ’ τό πανί,
Δώσ’ το μέ τά χέρια, πάρ5 το μέ τά πόδια.
Ε

"Εφαγ* ή ψεΐρα, βγήκε στό γιακά,
"Έμαθα νά βελονιάζω, και γαμώ ντο μάστορή μ5,
Ε ίπ ’ ό γάιδαρος ντο πετεινό κεφάλα,
Ε ίπαν ντο τρελλό νά κλείσ’ ντή πόρτα, κ5εκείνος ντή φορτώθκε.
Έ κ ε ϊ πού μάς χρωστούσανε, πήραν καί τό βιόδ’ μας,
Ζ

Ζήσε Μάη νά φας τριφύλλ*, και τόν ’Ά γουστο σταφύλ’.
Η

Ή κατσίκα πού θέλ’ ξύλο, στοϋ τσοπάν’ στή σούδα ξυέται,
Ή καλή ή μέρα φ αίν’ται άπό τό πρωί,
Ή όρνιθα νερό πίν’, κοιτάζ’ καί ντο Θεγό,
Ή πόρτα άπό μέσα άνοίγ’τ.
Ηΰρες φαγί, φάγε, ηΰρες ξύλο, φεύγα.
Ή ρ τα ν τ® άγρια νά διώξουν τά ήμερα,
Ή καλημέρα είν* τοΰ Θεγοΰ,
’Ή θελε κ5 ή κόττα ρεπάν5,
Ή καμήλα δέ κουτσαίν5 άπό τό ’φτί,
θ
Θέρος,

τρύγος,

πόλεμος,
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Θά πής κα'ι ντή φακή φαγί, καί ντο Χασάνη Τούρκο.
Κ

Κοίταξε με μ3 ένα μάτι, νά σέ διώ μέ δυό,
Κυριακή κοντή γιορτή.
Κάί)ε πέρσ’ καλύτερα,
Κάμνει ντή ντρέχα πάτερό,
Καινούργιο κόσκινο καί που νά σέ κρεμάσω,
Κατά μάννα, κατά κυρ5, έκαμαν καί γιο Ζαφείρ’,
Κατά τό πάπλωμα ν ’ απλών’ς καί τά ποδάρια σ’,
Κατά ντο καιρό, σέρν’ ή Μάρω ντο χορό,
Καλημέρα γέρο, κουκκιά σπέρνω,
Κατά ντο νιό καί τ5 ά'ρματα,
Κλειδώνω, μανταλώνω καί τό κλέφτ5 μέσα άφίνω,
Κάθε πράμα στο γκαιρό τ’, κι5 ό κολιός στον ’ Αγουστο,
Κάίίε μπόδιο σέ καλό,
Κάθε πετεινός στή γκουπριά τ ’ λαλεί,
Κάλλιο πέντε καί στο χέρι, πάρα δέκα καί καρτέρει,
Κυληξ5 ό ντέτζερς, ηΰρε τό καπάκ5 του,
Κρίνω ’γώ καί τό παιδί μ’, τζαμπουνίζ’ κι’ ό άντρας μ9.
A

Λογαριασμός —■αγιασμός,
Μ

Μπάλωμα πάει στο μπάλωμα, καί βελονιά δέν έχει,
Μάθε τέχνη κι’ άστηνα, κι9 δποτε θέλεις πιάστηνα,
Μαγειρεύω στακό, τρώγω στακό,
Μάζωνε, άς έ'ν καί ρόγες,
Μέ τσοί πορδές αυγά δέ βάφνται,
Μαζωχτήτε τρελλοί, νά φάτε τοΰ γνωστικού ντο βιό,
Μέ ντο δικό νά φάς, νά πιής, κι3 άλεσφερίς νά μή κάνεις.
Ν

Ντο κατσίβελο βασιλέ ντόν έκαμαν, κείνος στή ντέντα Υΰρσε,
Ντο Μάη έν’ γεννημένος,
Νά σέ κάψω Γ ιάνν’, νά σ’ αλείψω μυξα,
Ντο Θεγό μέ ντο γοΰ ντόν ηΰρανε.
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Νύπνους — θάνατος,
Ν ’ άφίσωμε ντή δουλειά μας, νά πιάνμε τά ψολιά μας,
Νά φοβάσαι άπό σημαδεμένο άνθρωπο.
Ο
'Ό ποιος έχ’ άμπέλ’, άς βάλη εργάτες,
"Οπου νά πας, ή οκά τετρακόσια,
Ό παθός γιατρός,
'Ό ,τ ι φέρν’ ή ώρα, δέ ντο φέρν’ ό χρόνος,
"Ομοιος στόν δμοιο, κ5 ή κουπριά στά λάχανα,
"Οπου ζής — κ’ ή Πατρίς,
'Ό σο νά γεν’ τ’ άρχοντα τό κέφ’, βγαίν’ τοΰ φτωχού ή "ψυχή,
Ό π ο ιο ς δέ θέλ’ νά ζμώσ’, πέντε μέρες κοσκινίζ’,
Ό λύκος παστρουμά δέ κάμνει,
Ό π ο υ άκοΰς πολλά κεράσια, πάρε τό καλάθ’ μικρό,
"Οποιος γυρεύει τά πολλά, χάν’ και τά λίγα,
Ό , τ ι πάρ’ ή νύφ ’ στό μπαστό,
Ό τρελλός είδε ντο μεθυσμένο κ’ έ'ψκε,
"Οποιος έ'χ’ τά γένεια, έ'χ’ και τά χτένια,
Ό χ * άλλ’ φορά ’πό τ ’ ’Άκαλαν γυναίκα,
Ό λύκος ’πό τά μετρημένα τρώει,
Ό βιος στό βιό θά πάη,
Ό νύπνος τρέφει μάγουλα και ξεβρακώνει κώλο,
Ό φόβος φλάγ’ τ ’ άμπέλια,
Ό π ο ιο ς ντυλίζεται μέ τά πίτερα, τόν τρώνε τά γουρούνια,
"Ολα τά δαχτύλια δέ ’ναι ενα,
Ό λύκος έχει τ’ όνομα κ’ ή άλεποΰ τά τρώγει,
Ό νείρατα — ζάλες,
Ό χορτάτος ντο νηστικό δέ ντο θυμάται.
Π
Πάρτονα στό γάμο σ’, νά σέ πή και τοΰ χρόν’,
Παπούτσι, παλιοπάπουτσο, άς έν’ άπό τό ντόπο μ’,
Πέρς βσώμσε ό λαγός, καί φέτο ξύνσε,
Παλαμήδα σέ μυρίζ’, ντεϊμεντέ νά φας κολιό,
Πέντε μοιράστηκαν τ ’ αυγό, καί δέκα μιά σταφίδα,
Πότε πίττα καί τυρί, πότε πίττα μοναχή,
Πέσε πίττα νά σέ φάγω, έλα καί κοντά μ’,

ΙΪΤΟΡίΑ ΤΣΕΝΤΩΣ Λ. ΘΡΑκΠΣ
Πέταξε τό πουλί,
Π αρ' το δυκράν, χώρζε καρύδια,
Πρέπει νά τό'χ9 ή κούτρα, γιά νά κατεβάζ* μαλλί,
Π ίττα, κόττα στό Γιαννάρ9, πετεινό τον 'Αλωνάρ*,
Παππά παιδί, διαβόλ9 έγγόν9,
Πόνα ξΰλο γέν’ναι και φκιάρ και σταυρός,
Ποιος σ= έ'βγαλε τό μάτ9 9ς ; — Ό δικός.
Σ

Σά δουλεΰω και πεινώ, κάθμαι καί πεινώ,
Στό πάτο ξουρίζνε ντο γαμπρό,
Σέ ξένο κώλο κατό ξυλιές,
Στοϋ κουφοΰ τή πόρτα, όσο θέλεις βρόντα,
Σ τήν άνεβροχιά καλό ν ’ καί τό χα λά ζ\
Σ 9 έ'δωκαν πρόσωπο, γυρεΰ’ς κι9 άστάρ,
Σ ’ όποιο άμάξ’ άνέβ9 εκείνο τό τραγοΰδ9 λέει,
Σά δέ μοιάζμαστανε, δέ συμπεθεριάζμαστανε,
Σ τό χωριό δέ τόνε θέλνε, τοΰ παππά τό σ πίτ’ γυρεΰει,
Στά γεροντάματα, μάθε γέρο γράμματα,
Σέ παλιό χωριό καινούργιο νόμο μή βάζης,
Σ τή χάσ9 καί στή φέξ9,
Σ = ένα κολοκΰθ9 κλάνε.
Τ
Τό πολΰ τό Κυριελέησον τό βαρυέται κι* ό παππάς,
Τραβάτε με κ ι9 άς κλάψω,
Τά μαλλιά στά πρόβατα, τά κάν9 ή κόρ9 καί χαίρεται,
Τής νύχτας ντή δουλειά τή βλέπ* ή μέρα καί γελά,
Τρογΰρω γΰρω κάγκελα, καί μέσα παίζ9 ό Φράγκος,
Τοΰρκος φίλος δέ γέν’ται,
Τής Κυριακής τό λάμψιμο, τής εβδομάδας κλάψιμο,
Τό γουδί, τό γουδοχέρ’ καί ντο κόπανο στό χέρ9,
Τοΰ γουρουνιοΰ καί τή μΰτ9 νά κόψ9, πάλε θά σκάψ*,
Τό ψάρ9 5πό τό κεφάλ9 βρωμάει,
Τό έξυπνο πουλί άπό ντή μΰτ9 πιάνεται,
Τά παλιά μπαλοόν’ς, τά μπαλώματα χάν’ς,
Τρεις νομάτ’ μ 9 ένα μάτ9,
Τό γαΐμα νερό δέ γέν'ται,

85

j Φ ΩΤΙΟΥ Γ. Α π Ο Σ Τ Ο Λ ίλ Ο Υ

86

Τό σκυλλί, πού βαβίζ* δέ δαγκάν*,
Τούρκο φίλευε καί ντο γκώλο σ* φύλαγε,
Τό μήλο κάτ* πό ντή μηλιά ·θά π έσ \
Υ

Υ στερνή μου γνώσ*, νά σέ είχα πρώτα.
Φ
Φύλαγε τά ρούχα σ*, νάχ’ς τά μισά,
Φάτε λύκ* κι" αλέστε, κι5 αλεστικά μή δ ίν’τε,
Φάτε μάτια ψάρια καί κοιλιά περίδρομο,
Φωνάζ* ό κλέφτς, γιά νά σαστίσ* δ νοικοκύρς,
X
Χόρευε κερά μ’ καί σειοΰ, έχε κ8 έννοια τού σπιτιού,
Χρονιά έν καί περνάει,
Χίλια χρόνια κατό γρόσια.
Κ α (Η ε ρ ω μ .έ ν ε ς

φ ρά σε& ς.

Δέν έφερε ένα πράσινο φύλλο,
Δέ μυρίσκε τό δαχτύλι μ*,
Κατά ήλιου *τόν γύρσανε,
Βαρύς δ ήσκιος του,
Κομμένα τά χέρια τ*,
Ν το Μάη γεννήθκε,
Χωματίλας μυρίζ’,
Μιά κούφα κόκκαλα,
Φτού,

σκόρδα,

*Αλεύρ’ έχ3 απλωμένο,
Δέ χαλνάει ντή ζαχαρένια τ ’,
Καρδιά άμπάρ* έχ*,
Βάζω

ευλογητό,

Κριμασταριά στά λάχανα,
Έ κατσε στ3 αυγά τ*,

'ί:

‘
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Φουσάτο έχ3,
Σά ντο σκΰλλο μέ ντή γάτα εναι»
Κώλος καί βρακί εναι,
Νΰχ* καί κριάσ3,
Μιά γαδουροκυλιστρα,
Στή χάβρα παγαίν’,
Ν τή χράμα ντυλίχκε.
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Η ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
Ή ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Η ΒΟΥΛΓΑΡΟ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
Ε π ’ εσχάτων καί ιδία κατά τό παρελθόν έτος, έχει κυριολεκτικώς οργιάσει ή άνευ ούσιαστικού περιεχομένου γ ε 
λοία καί άσκοπος π ρ ο π α γ ά ν δ α έν 'Αμερική, Κ αναδά καί άλλαχοΟ.
"Ανεργοι καί αποτυχημένοι ψευδοπατριώται, διημερεύοντες εις τήν άλλοδαπήν, διά νά δικαιολογήσουν τά πα χυλά
κονδύλια μιας δονκιχωτικής έκστρατείας, έφαντάσθησαν δτι
μέ συνέδρια, μέ ψευδή δημοσιεύματα, μέ φωνασκίας, καί θο
ρυβώδεις εμφανίσεις, δύνανται νά παραπλανήσουν άδαεΐς
ξένους καί μεταβάλλουν τάς α π ’ αιώνων καθιερωμένας έθνολογικάς συνθήκας καί π ά για ιστορικά καθεστώτα. Οί άπαντα χου "Έλληνες μέ είρωνίαν άντιπαρέρχονται τήν άναιδή κίνησιν τών γνωστών θορυβοποιών τών Βαλκανίων, θά είναι
δέ πά ντοτε έτοιμοι νά άπαντήσωσιν έμπράκτως δταν παραστή ανάγκη, σύμφωνα μέ τάς έλληνικάς παραδόσεις καί τά
δ ιδ ά γμ α τα τής πανενδόξου ιστορίας των.
Παραθέτομεν, έν τούτοις, αυτούσια τέσσαρα κύρια ά ρ 
θρα του «Εθνικού Κήρυκος Νέας Ύόρκης», μετ’ άποκαλυπτικών λεπτομερειών καί εύχαριστουμεν θερμώς διά τούς ύπό
τής Έφημερίδος ταύτης καταβαλλομένους εθνικούς άγώ νας.
Ή άναδημοσίευσις σκοπόν έχει Ι'να εύρύτερον ενημερω
θούν καί άφυπνισθουν οί ενδιαφερόμενοι πληθυσμοί τής Βο
ρείου Ε λ λ ά δ ο ς , οί δέ άρμόδιοι ά γρύπνω ς παρακολουθουντες
τ ά τεκταινόμενα, προβαίνουν έκάστοτε εις τάς ένδεικνυομένας ένεργείας καί άντιδράσεις.
« Τ ά Ορακ£κάϋ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

ΕΚΔΟΣΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΥΚΥΡΙΑΚΗΣ

P/10/1F60

Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ
ΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ

η ΒΟΪΛΓΑΡΟ-ΜΑΜΚΙΙ, ΙΙΡΟΠΑΓΑΝΑΑ
ΕΙί 111ΕΝΑΙ1ΙΙΑΙΤΕΙΑΙ ΚΑΙ ΚΑΝΑΑΑΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ Η ΙΔΡΥΣΕΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Κέντρα, άρχηγοί, οργανώσεις καί μέσα πρ οπα γά νδα ς. «Τό
άνεξάρτητον Μακεδονικόν Κράτος θά ίδρυθή εντός τών υπό
του χρόνου άποδεκτών γεωγραφικών όρίων καί θά προστατεύση τόν Βουργαρικόν εθνικόν χαρακτήρα του Μακεδονι
κού —Σλαυϊκου πληθυσμού άπό δλας τά ς μορφάς τής άποεθνικοποιήσεώς του».—Πώς ό Μ έγα ς ’Αλέξανδρος γίνεται...
Βούλγαρος καί οί Μακεδόνες χωριστή...έθνότης
Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΤΑΙ Ω Σ

Κ Α Τ Α Π ΙΕΖΟ Υ ΣΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΝ ΕΘΝ ΟΣ!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ή ΟΧΙ ΑΝ Η ΣΥΧ ΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗΝ
Ιδ & ς

Δ Ρ Α Σ ΙΝ Τ Η Σ ΜΡθ£

σεεράν τ ε σ σ ά ρ ω ν ά ρ θ ρ ω ν

«Συχνά, γίνεται λόγος περί δράσεως <οβουλγαρομακεδονυκής» άνθελληνικής προπαγάνδας, εις Ηνωμένας Πολιτείας καί Καναίδάν, .μέ συνέπειαν νά
δημιουργοϋνται, κατά καιρούς, άνησυχίαι τόσον εις τήν εδώ δμογένειαν, άσον
κ α ί εις τ ή ν 'Ελλάδα καί τόν Ελληνικόν Λαόν.
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Δικαιολογούνται, οίκος, αί άνησυχίαι αύταί;
Τήν άπάντησιν εις το ερώτημα, θά εύρουν ή ομογένεια καί ό Ελληνι
κός Λαός, εις τήν ερευνάν τήν όποιαν άρχίζομεν σήμερον και τήν οποίαν θά
συνεχίσωμεν, διά νά όλοκληρωθή, είς τά τρία προσεχή Κυριακάτικα φύλλα
τοΰ «’Εθνικού Κήρυκος».
Ή ομογένεια καί ό 'Ελληνικός Λαός, θά δυνηθοΰν τότε, βάσει τών αντι
κειμενικών καί πραγματικών στοιχείων τής έρεύνης μας νά κρίνουν αν δι
καιολογούνται άνησυχίαι ή αν εφεξής θά πρέπει νά μή αποδίδεται σημασία
εις τήν προπαγανδιστικήν δραστηριότητα τών έν ’Αμερική Βουλγαρομακεδόνων.
Ό «’Εθνικός Κήρυξ» πιστεύει δτι. καί είς τήν μίαν περίπτωσιν καί είς
τήν άλλην, προισφέρει μίαν εθνικήν υπηρεσίαν προς τόν Ελληνισμόν, τόν
όποιον, μέ τήν ερευνάν του ένημερώνει καί διευκολύνει νά σχηματίση ακριβή
κρίσιν, επί τοΰ θέματος.

Μ. P.O. ALEXANDER
THE GREAT
1812 EAST 30TH STREET
LORAINE, O H IO

President .............................................. THOMAS K. VELEFF
Vice-President.............................. ALEXANDER YOVANOFF
Secretary........................................
Treasurer...............

NASTO LAZAROFF
GERMAN DIMOFF

Counselor..................................................... ALEKSO KOTEFF
Φ ω τοτυπ ία άπό «Βούλγαρο - μακεδονικόν λεύκωμα», έκδοθύν έν^ Τορόντο
Κ αναδά, άποκαλύπτουσα ο τι τμήματα της Μ ΡΟ χρησιμοποιούν τό ονομα τοΰ Μ ε
γάλου ’Αλεξάνδρου, τόν όποιον διεκδικοϋν ώς Βούλγαρον !
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Ιον
Ή ΰπαρξις Βουλγαρικής ανθελληνικής προπαγάνδας είς τάς Η νωμέ
νας Πολιτείας καί, τον Καναδάν, δέν είναι γεγονός νέον. Χρονολογείται άπό
τοΰ 1900.
Οί πρώτοι Βούλγαροι μεταστάται, φεύγοντες είς άλλας χώρας πρός άναζήτησιν Τύχης, έφερναν μαζί τους, άπό τά σπίτια των καί δλο τό μίσος, μέ
τό όποιο είχαν ανατροφή καί μέ τό όποιο συνδέονται αί παραίδόσεις των, κατά
τής Ελλάδος καί τοΰ 'Ελληνισμού.
Κύριος στόχος των ή Μακεδονία. Αντικειμενικός των σκοπός ή δημι
ουργία ιστορικού δικαίου δτι ή ελληνική αυτή περιοχή, υπήρξε πάντοτε...
βουλγαρική!
Έκτοτε, καλλιεργείται υπό διαφόρους μορφάς είς τήν ’Αμερικήν ή ίιδέα
τής.... βουλγαρικής Μακεδονίας.
Τό 1922, ένα συνέδρων τών βουλγαρο - μακεδονικών οργανώσεων τών
'Ηνωμένων Πολιτειών καί τοΰ Καναδά, τό οποίον ώργανώθη υπό απεσταλ
μένου της Σόφιας, τοΰ Σρέμπρεν Πετρώφ, που παρουσιάσθη ώς αντιπρό
σωπος τών μακεδονικών αδελφοτήτων τής Βουλγαρίας—άνάγνωθι. τοΰ «Βουλ
γαρικού Κομιτάτου»—«πεφάσισε τήν ένωσιν καί υπαγωγήν ολων τών Βούλγα
ρο - μακεδόνων είς μίαν νέαν Έ νωσι, τήν Μ ΡΟ (Μασεντόνιαν Πολίτικαλ Ό ρ γκανιζέσιον) και τον 'συντονισμόν τής προπαγάνδας καί κινήσεως διά τήν Μα
κεδονίαν. Αί μέχρι τοΰ συνεδρίου ύφιστάμεναι βουλγαρικαί οργανώσεις, άπετέλεσαν έκτοτε καί αποτελούν καί σήμερον μαζί μέ τάς νέας, που έν τω μεταξύ
συνεστήθησαν, τμήματα τής Μ ΡΟ, καί έτέθησαν υπό τήν καθοδήγησίν της.
Ά πό τοΰ 1922 ή προπαγάνδα αυτή συστηματοποιείται. Καί δέν άρκεΐται είς τάς Ήνωμ. Πολιτείας καί τον Καναδάν, άλλ’ άπλοΰται δπου υπάρ
χουν Βούλγαροι, είς τό Βέλγων,, είς τήν Αυστραλίαν, τήν Νέαν Ζηλανδίαν,
τήν Βραζιλίαν, τήν Αργεντινήν.
Ο Ι Σ Κ Ο Π Ο Ι Τ Η Σ Μ ΡΟ
Ο ί σκοποί τής Μ ΡΟ, συγκεκριμένοι καί σαφείς πλέον, έχουν καθορισθή
ώς πρόγραμμα εργασίας καί δράσεως τών τμημάτων της, συνίστανται δέ:
1)
Είς βοήθειαν, δι’ δ'λων τών νομίμων καί συνταγματικών μέσων διά
τήν δημιουργίαν μιας ανεξαρτήτου Μακεδονικής Πολιτείας, ή όποια θά ίδρυθή εντός τών υπό τοΰ χρόνου αποδεκτών γεωγραφικών ορίων καί ήτις θά
έγγυηθή είς δλους τούς πολίτας πολιτικά, θρησκευτικά καί μορφοχικά δικαι
ώματα, ώς ταΰτα απορρέουν άπό μίαν πραγματικήν δημοκρατίαν.
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2) Εις άνύψωσιν και διατήρησιν τής κοινωνικής και μορφωτικής ζωής
όλων τών λαών «μακεδονικής γεννήσεως ή προελεύσεως» και συνέχισιν τών
διαφόρων παραδόσεοον τής γενετείρας κα'ι
3) Εις προστασίαν τοΰ βουλγαρικού εθνικού χαρακτήρος τοΰ μακεδο
νικού σλαυικοΰ πληθυσμού, άπό δλας τάς μορφάς τής άποεθνικοποιήσεώς του
κα'ι τής τιμής του παρελθόντος τής Μακεδονίας.
Η ΚΑΘ Ο ΔΗ ΓΡΙΣΙΣ
'Ω ς κύριον μέσον επικοινωνίας κα'ι καθοδηγήσεως τών βουλγαρο— μα
κεδονικών οργανώσεων, τμημάτων ήδη τής Μ ΡΟ, χρησιμοποιείται ή έφημερις «Μασεντόνσκα Τριμπιοΰν» ή οποία έκδίδεται εν τώ μεταξύ εις Ίνδιανάπολιν, δ'που καί ή μόνιμος έδρα τής Κεντρικής ’Επιτροπής τής Μ ΡΟ.
Διευθυντής καί αρχισυντάκτης τής «Μασεντόνσκα Τριμπιούν», γίνεται
δ Λοΰμπεν Δημητρώφ, ό οποίος εΐναι καί γενικός γραμματεύς τής Κεντρικής
’Επιτροπής τής Μ ΡΟ. Βοηθός του εΐναι δ Χρηστός Νιζάμωφ. Γραφεία τής
Μ ΡΟ καί γραφεία τής «Μασεντόνσκα Τριμπιούν» στεγάζονται, είς τήν Ίνδιανάπολιν, εις τό ίδιον κτίριον τό «Μέγαρον τής ’Ελευθερίας», δ'πως αναφέρει
ή επιγραφή του, επί τής όδοΰ 107 S. C A PIT A L .
Ή «Μασεντόνσκα Τριμπιούν», άφ’ ής έξεδόθη, έχει κυκλοφορήσει σειράν
προπαγανδιστικών, περί Βουλγαρικής Μακεδονίας, βιβλίων, περιοδικά καί άλλα
έντυπα είς ’Αγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν καί Ιταλικήν γλώσσαν, ή ιδία
δέ έκδίδεται βουλγαρικά καί αγγλικά. Μεταξύ τών εκδόσεων της, περιλαμ
βάνονται βιβλία τού Ίβ άν Μιχαήλωφ, αρχηγού τής Μακεδονικής ’Απελευ
θερωτικής Κινήσεως, τού ’Ερρίκου Καρατζήεφ, τοΰ νΑλμπερτ Χόου Αάμπιερ,
τοΰ Κούρτ φόν Σοΰσνιγκ, ή ιστορία τοΰ Σλαυοβουλγαρικοΰ λαού, τοΰ πατρός Π αΐσεφ κ.ά. ’Επίσης, είχει ,έκδώσει καί χάρτας τής «ανεξαρτήτου Μα
κεδονίας», είς τήν οποίαν περιλαμβάνει τήν 'Ελληνικήν Δυτικήν Μακεδονίαν
μέ τάς πόλεις Φλώριναν, Καστοριάν, Άμύνταιον, ’’Έ δεσσαν, Κοζάνην, τήν
Θεσσαλονίκην καί τήν Χαλκιδικήν καί τήν ’Ανατολικήν 'Ελληνικήν Μακεδο
νίαν μέ τάς ιπεριοχάς καί τάς πόλεις Σερρών, Δράμας, Καβάλλας καί άκόμη
τήν νήσον Θάσον.

ΗΓΕΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ Α Ρ Α ΣΕΩ Σ Τ Η Σ ΜΡΟ
Κύρια κέντρα τών βουλγαρομακεδονικών οργανώσεων εΐναι τό Τορόντο
καί τό Γουΐνδσωρ είς τόν Καναδαν καί ή Ίνδιανάπολις, τό Ντητρόϊτ καί τό
Φόρτ Γουαίϊν είς Ηνωμένας Πολιτείας. Μικρότερα κέντρα υπάρχουν είς τό
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Σαν Λούϊς, Μιζούρι, εις τάς Συρακούσας τής Ν. 'Ύόρκης, είς τό Κλήβελαντ,
"Άκρον, Κολόμπους, Γιογκστάουν, Μάνσφιλντ, Σπρίγκφλιντ, Λόραιν, Κάντον, Μάσσιλλονή Τολίντο τού Ό χάϊο κα'ι 'άλλαι* είς άλλας 'αμερικανικός πό
λεις μικροτέρας δπου υπάρχουν βουλγαρικοί έκκλησίαι. Η γετικ ά στελέχη
τών τμημάτων τής Μ ΡΟ, καί ιερείς τών βουλγαρικών εκκλησιών συνεργά
ζονται επί τό αυτό. "Έγιναν οί φορεϊ,ς τής ούτω συστημ άτοποι ηθε ί σης προ
παγάνδας τών «Βουλγαρομακεδόνων». Ιδρύονται σχολεία διά νά μορφώνωνται τά μέλη τών τμημάτων τής Μ ΡΟ καί οι νέοι «μέ τό πνεύμα καί τήν φι
λοσοφίαν τού Μακεδονικού Κινήματος» καί «Ινστιτούτα Μακεδονικών Σπου
δών» διά «νά καταγράφουν τά ιστορικά γεγονότα καί νά πληροφορούν δι’
αυτά τούς μή μαχίμους Μακεδόνας μετανάστας» καί πάντα ενδιαφερόμενον.
Είς τά ονόματα τών οργανώσεων τής Μ ΡΟ, περιλαμβάνεται, καί ό Μέγας ’Αλέξανδρος! Έ ν α τμήμα τής Μ ΡΟ, είς Λόραιν τού Ό χάϊο, φέρει τό
ονομα τού μεγάλου Έλληνος στρατηλάτου καί έκπολιτιστού καί άλλο ίδρύθη
προ ολίγου καιρού είς Κολόμπους, μέ τό ίδιον όνομα. Οί άλλοι τίτλοι τών ορ
γανώσεων είναι κατά τό πλεΐστον ελληνικά ονόματα έκβουλγαρισδέντα όπως:
«Κοστύρς» (Καστοριά), «Λερίν» (Φλώρινα), «’Αριστοτέλης» καί άλλα βουλ
γαρικά ο,πως τά «Πράβντα», «Βόρις Σαράφωφ», «Τοντόρ Άλεξανδρώφ»,
«Βασ. Τσακαλάρωφ», τά τελευταία άνήκοντα είς γνωστούς αρχηγούς συμμο
ριών κομιτατζήδων, οί οποίοι, κατά καιρούς ήγωνΐσδησαν μέ τό μαχαίρι καί
τή φωτιά διά τόν αφελληνισμόν τής Μακεδονίας.

Τ Ο Π ΙΚ Α Η ΓΕΤΙΚ Α ΣΤΕΛ ΕΧ Η Ο ΡΓ Α Ν Ω Σ Ε Ω Ν
«Θεωρητικός» τής Μ ΡΟ είναι ό βουλγαρικής καταγωγής καθηγητής,
είς τό Πανεπιστήμιον τού Σαίντ Λούϊς Χρήστος Άναστασώφ. Ή γέ'ται τών
τμημάτων κατά πόλεις είναι: Ό Π έτρος ’Ά ντζεφ είς Φόρντ Γουαίϊν, ό Τάτση Πόπφτσεφ είς τήν Ίνδιανάπολιν, ό Βλάγκο Μαρκώψ είς τό Τορόντο,
ό ίερεύς Γεώργιος Νικόλωφ είς τό Ντηιτρόϊτ; ό Τζίμ Ό λέφ είς τό Κλήβελαντ
καί οί Μεδ. Τσάνεφ, "Άσσεν Άβράμωφ, Χρ. Χρη,στώφ, Ίβ ά ν Βελλιάνωφ,
Γεώργιος Μπούζωφ, Ίβάν Ρεπάτσεφ, Ντίμιταο Κοστώ,φ, Βασ. Στογιάνωφ,
οί ιερείς Έλίιεφ καί Δήμωφ καί άλλοι είς τάς αύτάς ή καί άλλας πόλεις.
Πρέπει νά λεχδή δτι διά τήν ήγεσίαν τών τμημάτων τής Μ ΡΟ γίνεται
επιλογή καί αί κατά καιρούς άρχαιρεσίαι άναδεικνύουν τούς άξιους, τούς ικα
νούς, τούς μορφωμένους. Διότι, όπως άπεφασίσθη είς τό πρώτον συνέδριον
τού Φόρτ Γουαίϊν, «αί ύπαχθείσαι είς τήν Μ ΡΟ βουλγαρο - μακεδονικαί όρ-

* Σ Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς « θ ρ α κ ικ ώ ν » . Ε ίν α ι περίεργον διατέ παρέλειψ αν τάς Ά Φ ή να ς.
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γανώσεις, ώς τμήματά της, άπό «κοινωνικά» καί «φιλανθρωπικά» σωματεία^
κατέστησαν υπεύθυνα καί διά δράσιν «μορφωτικού χαραικτήρος».
Α Τ Τ Ο Δ ΙΑ Θ Ε Σ ΙΣ !
'Ό λοι, λοιπόν, οί βουλγαρικής καταγωγής, ’Αμερικανοί καί Καναδοί
πολΐται, ή σχεδόν δλοι, ώς μέλη τής Μ ΡΟ, μετέχουν τοΰ ανεμπόδιστου οργί
ου τής προπαγάνδας εναντίον τής Ελλάδος καί μέ τά έντυπά των αγωνίζον
ται καί είς πλείστας περιπτώσεις επιτυγχάνουν νά επισύρουν τήν προσοχήν
τής αμερικανικής καί καναδικής κοινής γνώμης «επί τής ΰπάριξεως μιας καταπιεζομένης έθνότητος, τής μακεδονικής, ζητούσης τήν εθνικήν της αΰτοδιάιθεσιν καί άίποκατάστασιν».
«Ουδέποτε, λέγουν, κατά τούς σκοτεινούς αιώνας τής βαρβαράτητος, έσημειώθη επί ύπο'δούλων λαών τοιαύτη πίεσις, όση ήσκήθη καί άσκεΐται σήμε
ρον κατά τών Μακεδονίαν Βουλγάρων, τών διαβιούντων εις τά τμήματα τής
Μακεδονίας τά κατεχόμενα υπό τής Ελλάδος...». Καί τά θύματα εύρίσκονται.
’Αμερικανοί καί Καναδοί συγκινοΰνται, τούς ενισχύουν; καθηγηταί είς τά
Πανεπιστήμια διδάσκουν δτι οί, Μακε'δόνες αποτελούν χωριστήν... εθνότητα,
καταπιεζομένην υπό τής... Ελλάδος (τούτο συνέβη είς τό Πανεπιοτήμιον τοΰ
Τορόντο) καί είς τά συνέδρια τής Μ ΡΟ, προσέρχονται καί έκφωνοΰν λόγους
υπουργοί (υπουργός εργασίας Στάρ, τής καναδικής κυβερνήσεως είς τό συνέδριον τοΰ Τορόντο τό 1958) καί κυβερνήΐται πολιτειών (Ούίλλιαμς τής πο
λιτείας Μίτσιγκαν είς τό έφεΐεινόν συνέδρων τοΰ Ντητρόϊτ).

Η ΜΡΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΣ
Κατά τά 39 έτη τής δράσεως τής Μ ΡΟ είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας
καί τον Καναδάν, ούδεμία ελληνική άντίδρασις εσημειώθη, όπως δέν είχε
σημειωθή, άπό τοΰ 1903, χρονολογίας άιψ’ ής αί πρώται βουλγαρικοί οργα
νώσεις μεταναστών, ήρχισαν κινούμενοι έντονώτερον κατά τής Ελλάδος, ένισχύουσαι τούς εγκληματίας τοΰ βουλγαρικού κομιτάτου.
Μεμονωμένοι διαμαρτυρία! προσώπων ή μακεδονικών ελληνικών οργα
νώσεων κατ’ αραιά διαστήματα, καί πλέον ούδέν. Ή Μ ΡΟ ούτως έκινήθη επί
ελευθέρου πεδίου, καλύπτουσα τήν δράσιν της, μέ τό ανομα τής ελευθερίας
καί τούς δημοκρατικούς θεσμούς τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τοΰ Καναδά.
’Απευθύνει τά πρώτα ι|;ηφίσμα·τα καί τάς πρώτας διαμαρτυρίας της πρός τάς
εφημερίδας καί τούς δημάρχους τών πόλεων είς τάς οποίας ζοΰν βούλγαροι.
’Από τούς δημάρχους προχωρεί είς τούς βουλευτάς, τούς γερουσιαστάς, τούς
7
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υπουργούς, προς τούς άντιπροσοόπους τών διαφόρων κρατών είς τά Η νωμέ
να ’'Εθνη, προς τόν Καναδόν πρωθυπουργόν καί ακόμη προς τό... Στέητ !Ν τηπάρτμεντ. Βασίζει τό θράσος της ε’ις τήν άγνοιαν τών προς οΰς απευθύνε
ται, προς τούς ιάποίους παρουσιάζει, κατά τόν ίδικόν της τρόπον τήν γεωγρα
φίαν και εθνολογίαν τής Βαλκανικής. Δύο φοράς κατά τήν διάρκειαν τού
τρέχοντος έ'τους έπέδωκε τοιαύτας διαμαρτυρίας και υπομνήματα, ή ΜΡΟ,
προς όλους τούς ανωτέρω, έκτος τού άλλου εντύπου υλικού μέ τό όποιον εφο
διάζει χιλιάδας άλλων Αμερικανών καί Καναδών, κυρίως φοιτητών Π ανε
πιστημίων. Ή δράσις της είναι αχαλίνωτος. Εκμεταλλεύεται τά πάντα. Τό
σον τά εκμεταλλεύεται, ιοστε προ ημερών ενα τμήμα της, τής Αακουάνα, Ν.
Τ., διεμαρτυρήθη προς τήν τοπικήν αμερικανικήν εφημερίδα — ή διαμαρτυ
ρία έδημοισιεύθη είς τήν 1η,ν σελίδα της — διά τόν δήθεν εκβιασμόν τού επί
αιώνας βουλγαρικού χωρίου Κραπεσίνα, τό όποιον οί "Έλληνες... μετωνόμασαν είς ’Ατραπόν, καί ώρκισαν τούς κατοίκους του νά μή ομιλούν εφεξής
βουλγαρικά. Καί αναδημοσιεύει ή αμερικανική έφημερίς «THE LACKAW AΝΑ LEADER,», φύλλον 22 Σεπτεμβρίου 1960, αποσπάσματα περιγραφών
τών έφημύρίδων «'Ελληνική Φωνή» τής Φλωρίνης, τής «Σφαίρας» τών Α θ η 
νών καί τής «Φωνής τής Καστοριάς», αί όποΐαι άνεγνώσθησαν καί είς τό συ
νέδρων τού Ντητρόϊτ, προ μηνός. Άνεφέραμεν τούτο, ώς ένα ακόμη στοιχείον, τού τρόπου μέ τόν όποιον ασκείται ή ανθελληνική προπαγάνδα είς τάς
'Ηνωμένας Πολιτείας καί τόν Καναδαν, προσθέτοντες ότι είς τήν αμερικα
νικήν αυτήν πόλιν, μόλις υπάρχουν εκατοντάδες τινες Βουλγάρων, έκ τών
50 — 75.000, οί όποιοι εύρίσκονται συνολικώς είς Αμερικήν. Καί διερωτάται κανείς, πώς επιτυγχάνουν οί εχθροί τής 'Ελλάδος νά εξαπατούν τούς πάντας κάτω άπό τήν... μύτην ενός εκατομμυρίου αμερικανικού Ελληνισμού.

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Η ΜΡΟ ΠΕΡΙ],Μ α ΚΕΛΟΝΙΑΣ
Είς ένα φυλλάδιον τών ’Οργανώσεων Νεολαίας τής Μ ΡΟ, ή όποια τι
τλοφορείται ΤΜ ΡΟ , περιλαμβάνεται μία σειρά άρθρων τής «Μασεντόνσκα
Τριμπιούν»—- τής αγγλικής της έκδάσεως — είς τά οποία αναπτύσσεται ή
νέα περί Μακεδονίας θεωρία καί τού βουλγαρισμού της.
Τά 90,% τοΰ πληθυσμού τής Μακεδονίας, υποστηρίζουν, αποτελούνται
άπό Βουλγάρους καί Σλαύους, καί τά υπόλοιπα 10% άπό Τούρκους, Βλά
χους Εβραίους, ’Αλβανούς καί "Ελληνας!
'Η Μακεδονία, γράφουν, υπήρξε διά μέσου τής 'Ιστορίας σταυροδρό
μι καί έτσι έγινε σπίτι πολλών εθνικοτήτων. Περισσότερο άπό 1.000 χρό
νια, αποτελούν τό πραγματικό προζύμι τής Μακεδονίας οί Βούλγαροι. 'Τπήρ-
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χαν , δμως, και άλλοι κάτοικοι. Οι "Ελληνες άπετέλουν τήν εμπορικήν τάξιν
κα'ι είχον έγκατασταθή εις τάς πόλεις κα'ι κατά μήκος τών παραλίων. Οι
Βλάχοι, ποιμένες κυρίως, έζων νομαδικόν βίον, οι 'Αλβανοί ήσαν ε’ις τα ορη
κα'ι οί Τούρκοι, οί... γύφτοι καί οί Εβραίοι διασκορπισμένοι παντού.
«"Ολοι αυτοί, Ισχυρίζεται ή Μ ΡΟ καί ή Νεολαία τής ΤιΜΡΟ, έχουν
δικαίωμα νά άποκαλούν εαυτούς «Μακεδόνας» δσον καί άν ή «.κουλτούρα»
κάθε εθνικότητας είναι διαφορετική...
« Ό Βουλγαρικός ’Εθνικός "Ομιλος έχει δώσει μιαν νέαν πολιτικήν καί
εθνικήν σημασίαν εις τήν Μακεδονίαν καί μέ τήν βοήθειαν τών Βλάχων ένέπνευσε καί ίδρυσε τό Μακεδονικόν Κίνημα περί ανεξαρτήτου Μακεδονίας.
Αυτό τό κίνημα έχει φέρει πολλάς δυσκολίας καί οί Βούλγαροι τής Μακεδο
νίας κατά τά τελευταία 60 χρόνια έξηναγκάζοντο νά φεύγουν άπό τήν αγα
πητήν των πατρίδα είς μακρυνάς χώρας πρός άναζήτησιν ειρήνης καί κατα
φυγίου. Έκράτησαν δμως πάντοτε τήν ονομασίαν Μακθδονσβούλγαροι, διά
νά σημειώνεται διά τής πρώτης λέξεως ή γεωγραφική των προέλευσις καί διά
τής δευτέρας ή έθνικότης των καί διά νά καθίσταται, σαφές δτι οί ίδρυταί
τών Βουλγαρικών οργανώσεων τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τού Καναδά,
ήσαν Βούλγαροι άπό τήν Μακεδονίαν καί όχι Βούλγαροι άπό τό Βασίλειον
τής Βουλγαρίας».
’Αναφέρουν ακόμη:
«Μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους ή Μακεδονία διεμελίσθη χωρίς νά
δοθή ελευθερία καί άνεξαρτησία είς αυτήν. Οί "Ελληνες καί Σέρβοι τήν έμοίρασαν καί ήρχισαν νά κλείνουν τά Βουλγαρικά σχολεία καί ιδρύματα, νά εκ
διώκουν τούς ιερείς άπό τάς Βουλγαρικάς εκκλησίας, τούς διδασκάλους, τούς
Βουλγάρους προεστούς καί ήγέτας καί νά μετονομάζουν τά πάντα. Αί συνθήκαι, πού έπηκολούθησαν έπεβεβαίωσαν τήν τραγωδίαν. Ο ί Βουλγαρικοί πλη
θυσμοί τής Μακεδονίας έφυγαν πρόσφυγες είς τήν Βουλγαρίαν καί μετανάσται είς ’Αμερικήν καί Αυστραλίαν».
Γράφουν καί πολλά άλλα οί Βούλγαροι είς τά φυλλάδιά των διά νά δι
καιολογήσουν τήν προπαγάνδαν των. «Σκοπός τών όργανώσεών μας είναι,
λέγουν, ή σύν τώ χρόνω έπανόρθωσις τής άδικίας, μέ κάθε δυνατόν τρόπον
καί ή ΐδρυσις ενός ηνωμένου δημοκρατικού καί άνεξαρτήτου Μακεδονικού
Κράτους, μ ι α ς κοινής εθνικής εστίας τών Μακεδονικών λαών».
Καί καταλήγουν:
«Έ ν οψει τής άνανεωθείσης δράσεως είς Μακεδονίαν καί τού άναγεννηθέντος ενθουσιασμού, οί υπάρχοντες είς ’Αμερικήν δμιλοι μεταναστών άπό τήν
κατατρεγμένην Μακεδονίαν, ήισθάνθησαν δτι καί αυτοί κάτι πρέπει νά κά
μουν παραπάνω διά τήν καταπιεζομένην γενέτειραν»!
Αυτά καί άλλας διαστροφάς, παραποιήσεις καί πλαστογραφίας τής *1-
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στορίας διακηρύσσει ή Μ ΡΟ και τά τμήματά της και αυτά εκφράζει ή δράσις της, και τώρα, τό 1960. Κα'ι υπάρχουν, και ευρίσκόνται οΐ άνθρωποι διά
νά τήν πιστεύσουν, νά τήν ένισχύσουν και νά τήν προστατεύσουν. Καί αυτά
τά εκφράζει ή Μ ΡΟ όχι μόνον μέ εφημερίδας, περιοδικά, βιβλία καί άλλα
έντυπα. Τά βροντοφωνεΐ καί μέ ραιδιοφωνικάς ώρας, διαφημιστικός, δήθεν,
είς τάς οποίας ακούονται μεταξύ δύο τραγουόιών, καί τά συνθήματά της.
Ε ΙΣ ΤΟ Τ Ο Ρ Ο Ν Τ Ο
Τά μεγαλύτερα καί ισχυρότερα, τμήματα τής Μ ΡΟ εύρίσκονται εις τό
Τορόντο. Οι Βουλγαρομακεδόνες τής μεγάλης αΰτής πόλεως τού Καναδά,
υπολογίζονται είς 20.000 περίπου. Μία Μακεδονο-βουλγαρική καί μία Βουλ
γαρική εκκλησία, δεκάς καί πίλέον συλλόγων καί αδελφοτήτων,) ΐάθλητικοί όμι
λοι. Αί Καναδικαί εφημερίδες είς πλείστας περιπτώσεις ανέγραψαν περί τών
εκδηλώσεων τών Βουλγαρομακεδόνων καί είς τάς πρώτας σελίδας των υπάρ
χει ,μέ μεγάλα στοιχεία τό αποτέλεσμα ενός Ενδιαφέροντος ποδοσφαιρικού
μάτς μεταξύ Ελληνικής καί... Μακεδονικής ιόμάδος. Πιώς έγινε αυτό; Καί
πώς γίνεται; Έ φ ’ όσον μένουν ακαθοδήγητοι οι "Ελληνες τού Καναδά έγινε
τούτο καί δέν αποκλείεται νά έπαναληφθούν όμοια καί είς τό μέλλον.
Είς τό Τορόντο, τήν μίαν εκκλησίαν, τού 'Αγίου Μεθοδίου καί Κυρίλ
λου, ή οποία λέγεται καί «Μασεντονο-μπουλγκάριαν» τήν συντηρούν οΐ «αύτονομισταί», πού αποτελούν καί τά τέσσαρα πέμπτα τών «Βουλγαρο-μακεδόνων» τής πόλεως. Τήν άλλην, τήν συντηρούν οΐ «έθνικισταί» οΐ επιμένοντες
είς τό παλαιόν σύνθημα, τής ένώσεως τής Μακεδονίας μέ τήν... μητέρα Βουλ
γαρίαν!
Άκόμη είς τό Τορόντο, υπάρχει καί, μία μερίς Παλαιοσέρβων καί Γιουγκοσλαύων, οΐ όποιοι προπαγανδίζουν ήπέρ ιεπεκτάσεως τής «'Μακεδονίας
τού Αιγαίου» μέχρι Θεσσαλονίκης καί Χαλκιδικής!
Έλληνικαί αντιδράσεις είς δλον αυτόν τόν φαύλον προπαγανδιστικόν
κύκλον δέν υπάρχουν καί τά Μακεδονικά Ελληνικά σωματεία τής πόλεως δέν
έχουν γίνει άκόμη μέλη τής Παμμακεδονικής 'Ομοσπονδίας άπό αντιθέσεις
ή άλλα αίτια καί παραμένουν άπλοι θεαταί τών συμβαινόντων. Καί... συμβαί
νουν Επιδείξεις Μακεδονικών Βουλγαρικών χορών, Εκθέσεις Μακεδονικής
Βουλγαρικής τέχνης, συγκεντρώσεις, έκδραμαί, δπου οΐ αντιπρόσωποι τής
Μ ΡΟ αναπτύσσουν τά... δεινοπαθήματα τών Βουλγαρομακεδόνων καί τής εύρισκομένης υπό τήν δουλείαν τής... 'Ελλάδος πατρίδος των.
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IKEYQPIAI ΕΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Τά ίδια περίπου γίνονται καί είς τό Ντητρόΐτ όπου υπάρχουν 4— 5000
Μακεδονοβούλγαροι ή βουλγαρικής καταγωγής ’Αμερικανοί πολϊται καί δπου
εφέτος συνήλθε το Συνέδριον τής Μ ΡΟ. Είς τήν μεγάλη,ν αυτήν ’Αμερικα
νικήν πόλιν, 'εφέτος, κατά τον εορτασμόν τής επετείου του Ίλίντεν, οί Μακεδοναβούλγαροι περιέφεραν είς τους δρόμους άρμα μέ... αλυσοδεμένην τήν
Μακεδονίαν (3 ή 4 ’Ιουλίου, 1960). Άναφέρομεν ένδεικτικώς δτι είς τό Ντητρόϊτ κατά τήν διάρκειαν του συνεδρίου τής Μ ΡΟ ευ ρέθη σαν μέλη, Συμβου
λίου Ελληνικής Μακεδονικής Όργανώσεως, άγνοοΰντα δτι είς τήν πόλιν των,
είχε συνέλθει τοΰτο καί δτι ειχον συρρεύσει ©κεΐ αντιπρόσωποι εξ όλων τών
Ηνωμένων Πολιτειών καί τοΰ Καναδά.

Ε ΙΣ ΤΟ Γ Ο Τ Τ Ν Δ Σ Ω Ρ
Βουλγαρομακεδόνες ευρίσκόνται καί είς τήν πόλιν αυτήν τοΰ Καναδά,
απέναντι τοΰ Ντητρόϊτ. 'Τπάρχουν όμως περισσότεροι Σερβομακεδόνες καί
αυτοί εκδίδουν τήν εφημερίδα «Κανάντιαν - Μασεντόνιαν», μέ τήν οποίαν υπο
στηρίζουν «τήν... αδικίαν, ή οποία προσγίνεται είς τήν Μακεδονίαν τοΰ Αιγαί
ου» είς τήν οποίαν δέν παρεχωρήθη ακόμη ή... Θεσ.σαλονίκη καί ή Χαλκιδική.

ΚΑΙ Α 1ΊΟ ΤΗ Ν ΣΚ Α Ν Δ ΙΝ A T T ΑΝ
’Ακόμη, οί Γιουγκοσλαΰοι, καί έκτος τοΰ «Μασεντόνιαν - Κανάντιαν», θέ
τουν είς κυκλοφορίαν διάφορα έντυπα ή πολυγραφημένα φυλλάδια, προπαγανδίζοντες τάς απόψεις των. Τά φυλλάδια αυτά αναφέρουν προέλευσιν τήν
Νορβηγίαν καί άλλα τήν Σουηδίαν, ένα δέ εξ αυτών, κυκλοφόρησαν προ διμήνου, είχε τον τίτλον «’Ελεύθερη Μακεδονία» καί τό άγαλμα τής Ελευθε
ρίας συνδυασμένων μέ ένα χάρτην τής «Μακεδονίας τοΰ Αιγαίου».
Τά ώς άνω άναφερόμενα γεγονότα δέν είναι δυνατόν νά άμφισβητηθοΰν,
διότι άποτελοΰν συμβάντα, πιστοποιηθέντα καί βεβαιούμενα ποικιλοιτρόπως
διά μαρτυριών καί αποδείξεων, αποτελούν δέ μέρος μόνον τής επιβουλής κατά
τής Ελλάδος, ή οποία σκευωρεΐται είς τά Βαλκάνια καί προπαγανδίζεται είς
τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τον Καναδάν.
Οί άναγνώσται μας, βάσει τών ανωτέρω στοιχείων, τά όποια θά δημο
σιεύσωμε ν είς σειράν τριών ακόμη άρθρων μας, είς τά αμέσως προσεχή Κυ-
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ριακάτικα φύλλα του «’Εθνικού Κήρυκος» θέλομε ν νά πιστεύωμεν, δτι θά εί
ναι εις θέσιν νά άποφανθούν άν πρέπει κατ’ αρχήν, άπό 'Ελληνικής πλευράς,
νά άποδοθή Ιδιαιτέρα σημασία εις τήν ανθελληνικήν αυτήν προπαγάνδαν και
άν πρέπει νά υπάρξουν αντιδράσεις. Διότι, άντικείμενον τής προπαγάνδας
αυτής ιδέν υπάρχει. Εις τήν Ελληνικήν Μακεδονίαν δέν υπάρχουν Βούλγαροι,
εις ποσοστόν μεγαλύτερον τού 1%, ούτε Γιουγκοσλαύοι, ούτε «εντόπιοι» αύτονομισται πλήν τών κομμουνιστών, οΐ. όποιοι, άπό τριανταπέντε περίπου έτών
υιοθέτησαν τό σύνθημα τής Γ ' Διεθνούς, (ΐέπΐ γενικής Γραμματείας Δημητρώφ), ιδι’ αύτόνομον Μακεδονίαν.
Α.

Είς τό φύλλον της προσεχούς Κυριακής: *Η δράσις της Μ ΡΟ καί
τώ ν τμημ άτω ν τής Ν εολαίας της. ΔιατΙ ζη τε ί τήν ΐδρνσιν άνεξαρτήτον *Ε θ νικ ή ς Μ ακεδονικής Ε κ κ λ η σ ία ς . — « Θ έ σ ε ις » καί « ά π ό ψ εις»
διά νά οτηριχ& ή ή νέα θεω ρία π ερ ί ύπάρζεω ς τών Μ ακεδόνων, ώς
χω ριστής έ& νότητος. Τό προπα γα νδιστικόν εργον τον Γ ενικόν Γραμματέω ς τής Μ ΡΟ Α ιο ϋμ π ο Δ ημητρώ φ καί τής έφημερίδος «Μασεντόνσκα Τ ρ ιμ π ιο ύ ν » .— εΗ ν έα ... « ' Ιστορία π ερ ί Μ ακεδονίας » . —

ΗΡΥΞ

EkAOtll
ΣΑΒΒΑΤΟΥΚΥΡΙΑΚΗΣ
1<5/10/1?<50

Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ

Η ΒΟΥΛΓΑΡΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ Ε Ι Σ ΗΝΩΜΕΝΑΣ Π Ο Λ ΙΤ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑΝ

Η ΜΡΟ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΗ ΕΙΣ "ΕΘΝΙΚΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,, ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ...
ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ Α Α Ο Υ !
«Κατά τά τελευταία έτη έδημιούργησε δεσμούς και στενάς
σχέσεις, μετά οργανώσεων καί Κυβερνήσεων.» — Ό μ ο λ ο γ ε ΐ
δτι άντιπροσωπεία τη; έπέδωκεν ύπόμνημα διαμαρτυρίας
διά τάς καταπιέσεις τών . . . Μ ακεδόνωνείς τήν Ε π ιτρ ο πή ν
'Α νθρωπίνων Δικαιωμάτων τ ο υ Ο Η Ε . —Τί γράψει διά τάς
έπαφάς της μέ μέλη τής Κυβερνήσεως καί του Καναδικού Κοι
νοβουλίου. —Αί άντιδράσεις της είς τήν επίσης κατά τής Ε λ 
λάδος στρεφομένην π ροπα γά νδα ν τών Σκοπιών καί τήν προσ
πάθειαν ίδρυσεως «Μακεδονικής» Εκκλησίας είς ’Αμερικήν.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ε Ι Σ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΕ ΦΙΛΙΚΑΙ

ΟΜΑΑΑΣ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ ΚΑ

ΑΜΕΡΙΚΗΝ

ΔΙΚ ΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ή ΟΧΙ ΑΝ Η ΣΥΧ ΙΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΗΝ Δ Ρ Α ΣΙΝ Τ Η Σ ΜΡΟ;

«Εις τήν διπλήν 16σέλιδον έκδοσιν του «'Εθνικού Κήρυκος», τής παρελθούσης Κυριακής, πάρε θέσαμε ν ικανόν αριθμόν στοιχείων, συνοδευομένων α
πό χάρτην, φωτοτυπίαν καί φωτογραφίαν, ήτοι αιπύ άπτάς αποδείξεις, διά
τών οποίων άπαδεικνύονται ΑΝ ΕΤ ΑΜΦΙΣ Β Η ΊΉ Σ Ε Ω Σ , τά ακόλουθα:
Ιον) "Οτι είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τόν Καναδαν, άπό δεκά
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δων ετών, ύφίισταται και δρά συνεχώς, βάσει προγράμματος, ανθελληνική
Βουλγαρική προπαγάνδα.
2ον) "Οτι άντικείμενον τής προπαγάνδας αυτής είναι ή ΐδρυσις «ανεξαρ
τήτου Μακεδονικοί) Κράτους» εις βάρος τής Έλλάιδος, τήν όποιαν ή ίδια αυ
τή προπαγάνδα εμφανίζει ώς «καταδυναστεύουσαν» ενα ανύπαρκτον έθνος,
τό Μακεδονικόν.
3ον) "Ότι κέντρον καί άρχηγεϊον τής προπαγάνδας αυτής είναι ή Ίνδιανάπολις οδός S O U T H C A P IT A L 107.
4ον) "Οτι φορεύς καί μέισον αυτής είναι ή περιλαμβάνουσα βουλγαρικής
καταγωγής ’Αμερικανούς καί Καναδούς πολίτας καί Βουλγάρους μετανάστας
όργάνωσις Μ ΡΟ (Μασεντόνιαν Πατριότικ Ό ργκανιζέσιον).
5ον) "Ο τι αρχηγός τοΰ άνά τόν κόσμον «Μακεδονικού ’Απελευθερωτικού
Κινήματος», φέρεται ένας όνόιματι Ίβάν Μιχαήλωφ.
6ον) "Ο τι θεωρητικός τής Μ ΡΟ είναι 6 καθηγητής Χρήστος Άναστασώφ, διαμένων είς Σαίν Λούϊς καί αρχηγός καί καθοδηγητής τής προπαγάν
δας ό Λιούμπο Δημητρώφ, ό όποιος είς εαυτόν συγκεντρώνει τάς ιδιότητας
τού Γενικού Γραμματέως τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής τής Μ ΡΟ καί τού
διευθυντού τού δημοσιογραφικού της οργάνου «Μασεντόνσκα Τριμπιούν».
7ον) "Ο τι κύρια κέντρα τής προπαγάνδας είναι αί πόλεις Τορόντο καί
Γουΐνδσωρ, είς τόν Καναδάν καί Ντητρόΐτ, Φόρτ Γουαίην, Σαίν Λούϊς, Κλή
βελαντ, Κάντον, "Ακρον, Λόραιν, Σινσιννάτι, Μάντισον, Τολήντο,ι Στίλτον,
Λακουάνα κ. ά. είς Ηνωμένας Πολιτείας.
δον) "Οτι διά τήν προπαγάνδαν αυτήν χρησιμοποιούνται παντός είδους
έντυπα καί τό ραδιόφωνον.
9ον) "Ο τι γίνεται χρήσις τού όνόιματος τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, ώς
τίτλος τμημάτων τής Μ ΡΟ, δημιουργούσα σύγχυσιν.
ΙΟον) "Οτι ή ανθελληνική προπαγάνδα τής Μ ΡΟ διά τών εντύπων της,
ήπλώθη είς τήν Ευρώπην, Αυστραλίαν, Κέαν Ζηλανδίαν, Βραζιλίαν καί είς
πάσαν χώραν δπου υπάρχουν Βούλγαροι μετανάσται.
Ιΐο ν ) "Οτι ή Μ ΡΟ, πρύ τριών μηνών έπέδωκεν υπομνήματα περί Μα
κεδονίας καί διαμαρτυρίας «περί κατατυραννήσεως τού Βουλγαρομακεδονικού
λαού υπό τών ... Ελλήνων κατακτητών» είς πολιτικός προσωπικότητας καί
άξιωμα,τούχους τού Καναδά, τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τού ΟΗΕ.
12ον) "Οτι αί επιδόσεις τής προπαγάνδας τής Μ ΡΟ ευρίσκουν καί ένίσχυσιν· μεταξύ ’Αμερικανών καί Καναδών πολιτών, άγνοούντων τήν γεωγρα
φικήν καί εθνολογικήν σύνθεσιν τού Βαλκανικού χώρου καί άνεφέραμεν περίπτωσιν Καναδού καθηγητού, διδάσκοντος είς Πανεπιστήμιον δτι οί Μακεδόνες αποτελούν ιδίαν εθνότητα κλπ.
13θν) "Οτι ή ανθελληνική αυτή προπαγάνδα είς τό πρόγραμμα δράσεως
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και. εργασίας της καθορίζει: α ') Βοήθειαν, δι’ δλων τών δυνατών μέσων,,
νομίμων καί συνταγματικών, διά τήν δημιουργίαν μιας ανεξαρτήτου Μακεδο
νικής Πολιτείας, ή οποία θά ίδρυθή εντός τών υπό τοΰ χρόνου άίπο'δεικτώιν
γεωγραφικών ορίων καί ή τις θά έγγυηθή είς δλους τους πολίτας πολιτικά,
θρησκευτικά καί μορφωτικά δικαιώματα, ώς ταϋτα απορρέουν άπό μίαν πρα
γματικήν δημοκρατίαν, β ') άνύψωσιν καί διατήρησιν τής κοινωνικής καί
μ ορ.φοπτικής ζωής δλων τών λαών «Μακεδονικής γεννήσεως ή προελεύσεως»
καί γ ') προστασίαν τοΰ Βουλγαρικού εθνικού χαρακτήρος τοΰ Μακεδονικού
Σλαυϊκοΰ πληθυσμού άπό δλας τάς μορφάς τής άποεθνικοποιήσεώς του.
Είς τό σημερινόν δεύτερον άρθρον μας, συνεχίιζομεν τήν παράθεσιν καί
άλλων στοιχείων περί τής δράσεως τής ΜΡΟ καί άναφερόμεθα εις μέσα καί
χρησιμοποιουμένας ύπ’ αυτής, μεθόδους, είς τήν όντως δυσχερή προσπάθειαν
της νά παρουσίαση, πλαστογραφούσα τήν ιστορίαν, ώς ύπάρχουσαν μίαν μή
ύπάρξασαν ποτέ εθνότητα καί νά έμφανίζη ώς τελούντα έν δουλεία ένα λαόν
τελείως ανύπαρκτον καί άλλοτε καί σήμερον.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ " Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Ι ,, ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΜΡΟ ΕΙΣ ΤΟ Α Ο Ν Α ΙΝ Ο Ν ;

2ον
«Είς τό ίδιον κτίριον, δπου στεγάζονται τά γραφεία τής Κεντρικής ’Ε
πιτροπής τής Μ ΡΟ, είς τήν Ίνδιανάπολιν, καί τά γραφεία τής έίφημερίδος
«Μασεντόνσκα Τριμπιούν», στεγάζονται καί τά τοπικά τμήματα «Βασίλειος
Τσακαλάρωφ», «Δαμιανός Γκρούεφ» καί «Νίκη». Τά μαχητικώτερα καί πλέ
ον ικανά στελέχη τής Μ ΡΟ, περιλαμβάνονται είς τάς οργανώσεις αύτάς, δπως
οί Μάϊκ Νικόλωφ, Μάϊκ Μυλώφ, Κούζο Κοστώφ, Π . Άντζέφ, Τζίμυ Όλέφ,
Άσέν Άβράμωφ, Χρήστος Χρηστώφ, Αούης Τσαιφάρωφ, Ααζώφ, Νικόλαος
καί Σπύρος Κοσμάς κλπ., οί οποίοι ταυτοχρόνους είναι καί ήγέται τμημάτων
άλλων πόλεων, δπου ή μόνιμος κατοικία των.
"Ενας, όνόματι Άναστάς Κριστώφ, είναι σύνδεσμος μεταξύ ΊνδιαναπόλεoJς καί Τορόντο.
"Ενας άλλος Ιϊετκώφ, άνήκων είς τήν Μ ΡΟ, θεωρείται ώς ανεπίσημος
πρόξενος τών Βουλγαρομακεδόνων είς Λονδίνο ν, δπου ταξιδεύει συχνά, άπό
τό Τορόντο δπου έχει μόνιμον κατοικίαν.
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Α Ι Ε Κ Π Ο Μ Π Α Ι Α Π Ο ΡΑ ΔΙΟ Φ Ω Ν ΟΤ
Εις to K IN G W EST, πλησίον τοΰ D U F F E R IN , είς τό Τορόντο συν
έρχονται τακτικά ο'ι ήγέται τών τοπικών οργανώσεων τής πόλεως αυτής, λαμ
βάνουν γνώσιν των οδηγιών αί όποιαι τους διαιβιβάζονται έιξ Ίνδιαναπόλεως
καί επί τόιπου λαμβάνουν αποφάσεις περί τής προπαγανδιστικής των δράσεως,
ή όποια εκάστοτέ προσαρμόιζεται εις «θέσεις» άναλόγους «προς τάς συνθήκας
καί τήν κατάστασιν», μέ έκμετάλλευσιν όλων τών τάσεων τών Βουλγαρομα
κεδόνων, ήτοι τών «αυτονομιστών», τών «παλαιοβουλγάρων», οι όποιοι ζοΰν
μέ τό όνειρον τής μεγάλης Βουλγαρίας, τών «δημοκρατικών», τών «βασιλοφρόνων» κλπ. Τους πάντας καθοδηγεί ή Μ ΡΟ, χρησιμοποιούσα είς εύρείαν
έκτασιν τό ραδιόφωνον.
Έκφωνήτρια, μιας «βουλγαρομακεόονικής» ώρας είς τό Τορόντο είναι
μία νέα όνόματι Ίλίνκα Πέτροβα, γεννηθεΐσα είς τόν Καναδαν, έκ γονέων,
οί όποιοι κατάγονται έ·ξ 'Αλώνων.
"Αλλης «βουλγαρο - μακεδονικής» ώρας εκφωνητής είναι ένας όνόματι
Χρηστός Τζαβέλλας, άπό τόν Τύρναβον Π ρεσπών.
Τρίτος εκφωνητής τής IJM CO, αυτός (Γιουνάϊτ Μασεντόνιαν - Κανάντιαν Ό.ργκανιζέσιον), όργανώσεως ήτις καλύπτει τούς σκοπούς τής γνωστής
ΣΝ Ο Φ — Σοσιαλιτίτσεσκι Ναρόντι Όσλομπαδίτελντι Φρόντ — Σοσιαλιστι
κό Λαϊκό ’Απελευθερωτικό Μέτωπο) είναι ένας όνόματι Στοϊτσέφσκι, κατα
γόμενος, ώς λέγεται, άπό τήν Φλώριναν.
'Τπάρχουν καί άλλαι έκπομπαι, όπως καί άλλα έντυπα κυκλοφορούντα
κατά περιόδους καί όταν χρειάζεται νά γίνη έκμετάλλευσις ενός θέματος. "Ε
να τέτοιο έ'ντυπο, πλαισιωμένο μέ φωτογραφίας τών άρχικομιτατζήδων Τσακαλάρωφ, Τράίκωφ, Ντέπσεφ, Εύλογίου (^αρχιμανδρίτου) κ. ά. εξεδόθη, σχε
δόν άμέσως μετά τήν έθελουσίαν ορκωμοσίαν τών χωρικών τού ’Ατραπού, ότι
είς τό εξής θά μιλούν μόνον Ελληνικά, τών οποίων δημοσιεύει καί φωτογρα
φίαν. Ή Ελλάς κατηγορείται είς αυτό τό έντυπο — τό όποιον έκυκλοφόρησεν
είς δεκάδας χιλιάδων αντιτύπων — ώς «κατατυραννούσα «βουλγαρομακείδονικούς» πληθυσμούς.

Η C.M.T.L.
"Ενας άλλος κλάδος προπαγάνδας είς τόν Καναδαν, κατά τής 'Ελλάδος,
είναι επίσης εκείνος, τόν οποίον αναπτύσσει ή όργάνωσις CM TL τού Τορόν
το, μία ισχυρά όμάς «Μακεδονικής — Καναδικής Νεολαίας». Ή όργάνωσις
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αυτή συνεστήθη προ εξαετίας περίπου, καί πάντως -μετά τήν ρήξιν Τίτο Κύμινφορμ, καί είναι αντίθετος προς τήν Μ ΡΟ, προπαγανδίζουσα υπέρ τής
«Μακεδονίας τοΰ Αιγαίου». Ή ιδία όργάνωισις εργάζεται διά τήν ΐδρυσιν, ώς
πρώτου βήματος διά τους σκοπούς της, Μακεδονικής ’Εκκλησίας είς τόν Κα
ναδών, υπαγόμενης είς τήν αρχιεπισκοπήν τών Σκοπιών. "Ενας Σύρος αρχι
μανδρίτης, όνόματι Άμπούτ, άφελώς εργάζεται υπηρετών τά σχέδια αυτά,
διά τής προσπάθειας του νά δημιουργήση ένωσιν τών τοπικών εκκλησιών τοΰ
Τορόντο, είς τήν οποίαν ενωσιν, νά περιληφθή ώς ανεξάρτητος καί ισότιμος
τών άλλων ή «Μακεδονική» εκκλησία. ’Επί τοΰ θέματος αΰτοΰ θά ήτο δυνατόν
νά γραφοΰν πολλαί στήλαι, άναλΰουσαι τόν τρόπον καί τήν τεχνικήν τής προ
παγάνδας αυτής, ή οποία θεωρεί ότι θά Ιπιτύχη περισσότερα, άν ύπάρξη,
ώς γεγονός,, «Μακεδονική» εκκλησία, έξαρτωμένη άπό τά Σκόπια. Είς περαι
τέρω σημείον τοΰ άρθρου μας τούτου θά ίδωμεν, πώς αντιμετωπίζει τήν κίνησιν ταύτην ή Μ ΡΟ.

ΑΙ.... Ε Ξ Ω Τ Ε ΡΙΚ Α Ι Σ Χ Ε Σ Ε ΙΣ Τ Η Σ Μ ΡΟ
Ή Κεντρική ’Επιτροπή τής Μ ΡΟ, έχει ιδιαιτέρως στρέψει τήν προσο
χήν της προς τάς μεγάλας πολιτικάς προσωπικότητας, καί έκείνας τών οποί
ων ή δράσις προοιωνίζει άνοδον, καθώς καί προς πνευματικά ιδρύματα ( Π α 
νεπιστήμια) καί άλλας οργανώσεις. Παντού δίδει τό παρόν καί είς τόν άπολογισμόν του, είς τό έφετεινόν συνέδριον τοΰ Ντητρόϊτ, ό Δημητρώφ, ΰπεγράμμισε:
«Κατά τά τελευταία έτη ή Μ ΡΟ «έχάλκευσε» δεσμούς μέ άρκετάς ομά
δας καί απέκτησε υψηλήν έκτίμησιν χάρις είς τάς πνευματικάς εργασίας της
καί τάς στενάς σχέσεις της μετά ’Οργανώσεων καί Κυβερνητικών Σωμάτων».
"Ενα. εξ αυτών τών Σωμάτων εΐναι τά.... Ηνωμένα "Εθνη!
’Ιδού τί παραδέχεται ή Μ ΡΟ, άναφερομένη είς τήν δρασιν της αυτήν:
« Ή Μ ΡΟ, άπέστειλεν αντιπροσωπείας είς τά Ηνωμένα "Εθνη καί αί
άντιπροσωπεΐαι της αύταί εχαιρετίσθησαν φιλικώς καί μέ συμπάθειαν υπό αρ
κετών έκ τών ηγετικών καί υπευθύνων μελών τοΰ Διεθνούς τούτου Ό ργανισμοΰ. Τόν Νοέμβριον τοΰ 1959, μία συμβουλευτική όμάς μελών τής Κεντρι
κής ’Επιτροπής τής Μ ΡΟ καί ιερέων τών Μακεδονο - βουλγαρικών ’Εκκλη
σιών τής ’Αμερικής έπεσκέφθη τόν ’Οργανισμόν τούτον. Ή αντιπροσωπεία
αυτή, παρουσίασε έκθεσιν είς τήν επιτροπήν τοΰ Ο Η Ε τών ανθρωπίνων δι
καιωμάτων».
Έκτος τής Ελλάδος, είς τήν έκθεσιν αυτήν περιείχετο καταγγελία καί
εναντίον τής Γιουγκοσλαυίας, διά τήν προσπάθειάν της νά ίδρύση «Μακεδο

νικήν ’Εκκλησίαν», έξαρτωμένην έκ τής ’Αρχιεπισκοπής τών Σκοπιών, ώς
καί ανωτέρω σημειούμεν.
» Ή Γιουγκοσλαυία — γράφει ή έκθεσις τής Μ ΡΟ — διεστρέβλωσε τήν
αληθινήν θέσιν τής Βουλγαρικής ’Αρχιεπισκοπής, καί χρησιμοποιούσα τήν
'ψευδή αυτήν θέσιν ώς βήμα, έδημιούργησεν ενα εκκλησιαστικόν ’Οργανι
σμόν είς τήν Γιουγκοσλαυϊκήν Μακεδονίαν, ό όποιος χρησιμοποιεί τό όνομα
Μακεδονική χωρίς νά είναι ανεξάρτητος, αφού τελεί υπό τάς διαταγάς τοΰ
Σέρβικου Πατριαρχείου».
Καί επιλέγει:
«Αυτό είναι απαράδεκτο διά τον λαόν τής Μακεδονίας».
Μιά ακόμη περίπτωσις άναφερομένη είς τάς «Διεθνείς Σχέσεις» τής
Μ ΡΟ, είναι ή έπίσκεψις εκπροσώπων της είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Καναδά,
Όττάβαν. Γράφεται σχετικώς είς τον απολογισμόν τής Μ Ρ Ο :
« Ή αντιπροσωπεία μας αυτή συνήντησε τον πρωθυπουργόν καί τον υ
πουργόν τών εξωτερικών, τον πρόεδρον τής Βουλής καί άλλα επιφανή μέλη
τής Κυβερνήσεως τοΰ Καναδά καί τοΰ Καναδικού Κοινοβουλίου. Κατά τάς
έπαφάς της μέ τους επισήμους αυτούς, συνεζητήθη τό «Μακεδονικόν» ζήτη
μα καί ή κατάστασις ή όποια επικρατεί είςΜακεδονίαν. 'Έ να βασικόν αποτέ
λεσμα τής συζητήσεως αυτής ύπήρξεν ή παρακολούθησις τοΰ συνεδρίου τής
Μ ΡΟ είς Τορόντο, τό 1958, υπό τοΰ κ. Μιχ. Στάρ, υπουργού ’Εργασίας τής
Καναδικής Κυβερνήσεως».
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«Αυτή ή δράσις, αναφέρει ό απολογισμός τής Μ ΡΟ αποτελεί μέρος
μόνον τοΰ προγράμματος καί τών δυνατοτήτων τής όργανώσεως, ή οποία κα
τέχει τάς αναγκαίας πηγάς καί ικανότητας διά νά άνταπεξέλθη είς τό έργον
της τούτο».
Καί συνεχίζει:
»Χωρίς τήν Μ ΡΟ δέν θά ύπήρχεν τό δυνατόν αίσθημα τοΰ σκοπού καί
συσχεδιαζόμεναι ένέργειαι, τοΰ Μακεδονικού λαού, εις αυτήν τήν ήπειρον.
Καί δι’ αυτό, δηλοΰμεν κατηγορηματικώς οτι, ή Μ ΡΟ είναι τό πρωταρχικόν
οργανικόν στοιχείον τών Μακεδόνων τής Βορείου ’Αμερικής.
»Χωρίς τήν Μ ΡΟ δέν θά υπήρχε τόση πατριωτική φιλολογία διά νά
προαγάγη τήν μακεδονικήν ύπόθεσιν καί νά διαφώτιση τήν Κοινήν γνώμην
επί τοΰ μακεδονικού παρελθόντος καί τών πνευματικών του παραδόσεων.
»Χωρίς τήν Μ ΡΟ, δέν θά υπήρχε ελεύθερον καί δημοκρατικόν Σώμα,
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δημιουργούν δεσμούς και συνδέσεις τού ονόματος τής Μακεδονίας μέ φίλικας
ομάδας, τόσον εις την Ευρώπην δσον κα'ι είς τήν ’Αμερικήν.
»Χωρ'ις τήν Μ ΡΟ ή Μακεδονία δέν θά εΐχεν αληθινούς αντιπροσώπους
καί Ε Θ Ν ΙΚ Η Ν Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Σ ΙΝ , διά νά όμιλή μέ τό όνομά της!
»Χωρίς τήν Μ ΡΟ, δέν θά ΰπήρχον αί ζωτικαί καί αποτελεσματικοί δυ
νάμεις, αί όποίαι σθεναρώς βοηθούν τάς Μακεδονικός — Βουλγαρικός ’Ορ
θοδόξους παροικίας. Αέγομεν τούτο διότι αί. έκκλησίαι μας είναι αί έστΐαι τών
παροικιών μας, κέντρα λατρείας καί αύταί αντιπροσωπεύουν μίαν ιστορίαν
καί μίαν παράδοισιν, ήτις γίνεται ή κεντρική ουσία, τού λαού μας. Αυτός εΐναι
6 λόγος διατί άμφότεραι — Μ ΡΟ καί Βουλγαρική Εκκλησία — εύρίσκονται
ήνωμέναι πνευματικώς κα'ι ίδεολογικώς άγωνιζόμεναι νά υποστηρίξουν τιμίως
τάς άρχάς τής ελευθερίας καί τής δικαιοσύνης.
»Π ά ν ό,τι ημείς έχομε ν έπιτελέσει, εΐναι αληθές καί πραγματικόν, δι’
αΐιτό δέ, υπό τών αντιθέτων, βλασφημείται τό έργον τής Μ ΡΟ καί υποσκά
πτεται.
"’Ά ρ α υπάρχουν αντίθετοι καί εντός καί έκτος τής Μ ΡΟ .—
» Ί Ι Μ ΡΟ θά συνέχιση τόν αγώνα της υπέρ τής Μακεδονικής ελευθερίας,
τού αρχαιοπρεπούς Βουλγαρικού πολιτισμού καί τής Εθνικής αξιοπρέπειας
τής Μακεδονίας. Κανείς άπό τούς αντιπάλους μας καί αν ποτέ δοκιμάση, δι’
οίωνδήποτε μέσων καί. ψευδών νά καθησυχάση τάς προσπάθειας καί τήν δράσιν τής Μ ΡΟ καί νά ξερριζώση τάς ϊιστορικάς θεμελιώδεις άρχάς επί τών
οποίων τό Κίνημά μας στηρίζεται, δέν θά επιτυχή».
Χαρακτηριστικόν τών μέσων τά όποια διαθέτει ή Μ ΡΟ καί. τών μεθό
δων τάς όποιας χρησιμοποιεί είναι ένα έπεισόδιον, τό όποιον συνέβη, προ τρι
μήνου εις τό Σικαγον καί μάλιστα είς επίσημον συγκέντρωσιν είς τό Δημαρ
χείου τής πόλεως.
Ή συγκέντρωσις αυτή, αντιπροσώπων υποδούλων χωρών καί άλλων ’Α
μερικανών πολιτών, εΐχε σκοπόν τήν ανταλλαγήν σκέψεων περί τού καλυτέρου
τρόπου εμπράκτου έκδηλώσεως διαμαρτυρίας διά τό άψόρη,τον καθεστώς δου
λείας, υπό τό όποιον διάγουν οί υπό τό κομμουνιστικόν καθεστώς λαοί.
Είς τούς συγκεντρωθέντας, λοιπόν, διενεμήθη κατά τή,ν διάρκειαν τής
συνεδριάσεως καί ένα έντυπον μέ τόν τίτλον: «THE PATBTCK H E N R T
LEAGUE» καί έδραν τήν Νέαν 'Τόρκην, είς τό όποιον περιελαμβάνετο με
ταξύ τών ύποδούλων Κρατών καί ή... Μακεδονία.
Τούτο άντελήφθη ό μετέχων τής συγκεντρώσεως, διευθυντής τής έφημερίδος «Ελληνικός Τύπος» τού Σικάγου κ. Κ. Δ. Τσαπραλήςι άπόστρατος επί
λαρχος τού ελληνικού στρατού, ό οποίος καί διεμαρτυρήθη έντόνως προς τόν
τσαίρμαν τής συνεδριάσεως. "Έκπληκτος εκείνος έξέψρασε τήν απορίαν του
καί συνεβουλεύθη τόν επίσημον κατάλογον, είς τόν όποιον, φυσικά, δέν περιε
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λαιυβάνετο ή λέξις Μακεδονία. Ό κ. Τ σαπραλής, ή ρώτησε τότε αν ήδύνατο
νά δοθή άπάντηίσις εις τάς διαμαρτυρίας του παρά τίνος τών συνέδρων κα'ι
τότε είς έ.ξ αυτών βουλγαρικής καταγωγής, αντί άπαντήσεως έζήτησε νά μάθη πώς είς τοιαύτην συγκέντρωσιν επετράπη ή παρουσία τοΰ ελληνικής κα
ταγωγής κ. Τσαπραλή, έφ’ (ίσον ή Ελλάς δέν διάγει υπό κομμουνιστικήν τυ
ραννίαν. Ό τσαίρμαν έδωσε τήν δέουσαν άπάντησιν είς τόν Βούλγαρον καί
ή ολομέλεια τόν άπεδοκίμασε, άλλ’ ό βουλγαρικής καταγωγής αντιπρόσωπος
όμιλών έδικαιολόγησε τήν εγγραφήν τής Μακεδονίας, μέ τήν άποψιν ότι υπό
τόν τίτλον «Μακεδονία» έπρεπε νά ΰπογραμμισθή τό γεγονός ότι ή Βουλγα
ρία έχει διεκδικήσεις επί περιοχών, αί όποϊαι διοικητικώς σήμερον υπάγονται
είς τήν Ελλάδα. Έπηκολούθησαν νέαι διαμαρτυρίαι τοΰ κ. Τσαπραλή, είς
τάς οποίας προσετέθησαν καί αί τοΰ κ. Π ιέρ Α. Ντή Μέτς, Ελληνικής κατα
γωγής, Αμερικανού, ό οποίος όμιλών ειπε μεταξύ άλλων:
»Δέν εΐναι επιτετραμμένων είς τούς νεοελθόντας έξ υποδούλων εθνών είς
Αμερικήν καί ιδιαιτέρως εκ χωρών μή άνηκουσών είς τήν συμμαχικήν παράταξιν,, νά κάμουν κατάχρησιν τών μεγάλων ελευθεριών πού παρέχει ή φι
λόξενος καί φιλελεύθερα χώρα τής ’Αμερικής καί διά τών πράξεών των νά
υποβοηθούν τάς επιδιώξεις τοΰ κομμουνισμού, δστις ώς πρωταρχικόν σκοπόν
έχει τήν ύποκίνησιν αντιθέσεων καί διαιρέσεων μεταξύ τών εθνών τοΰ φιλε
λευθέρου κόσμου τής Δύσεως».
Καί ό κ. Π ιέρ Α.Ντή Μέτς, προσέθεσε μέ άγανάκτησιν:
« Ή παρεμβολή τοιούτων συνθημάτων, ανατρεπτικών διά τήν ησυχίαν
καί γαλήνην τών Συμμμάχων, υποσκάπτει τήν ενότητα τών Δυτικών Δυνά
μεων καί ύποβοηθεΐ τά σχέδια τοΰ κομμουνισμού. Ή ’Αμερική — κατέληξεν
— ή οποία πρωταγωνιστεί είς τήν άπόδοσιν τών ελευθεριών όλων τών υπο
δούλων λαών, δέν ανέχεται νά γίνεται έκμετάλλευσις τής φιλοξενίας πούι πα
ρέχει. Διαμαρτύρομαι διά τάς απρεπείς εκδηλώσεις εκ μέρους προσώπων προερχομένων έκ χωρών, αί δποΐαι ουδέποτε υπήρξαν φιλικαί προς τήν συμμα
χικήν παράταιξιν».
Τό έπεισόδιον τούτο, δέν έρχεται τό πρώτον είς δημοσιότητα άπό ήίμάς.
Εκτενείς λεπτομερείας έδημοσίευσεν ό «Ελληνικός Τύπος» τοΰ Σικάγου, είς
τό φύλλον του τής 15ης Ιουλίου 1960, τό άναφέραμεν δέ, όπως καί ανωτέ
ρω· εΐπομεν, διά νά άντιληφθή κανείς τόν τρόπον καί τήν έκτασιν τής ανθελ
ληνικής αυτής προπαγάνδας.
Ό Βούλγαρος κατά τήν συνεδρίασιν αυτήν δέν ήτο μόνος, άλλ’ είχε καί
συντρόφους ’Αλβανούς καί Μαυροβουνίους, οί οποίοι, όπως μάς πληροφορεί
ή συνάδελφος τοΰ Σικάγου έπέδειξαν προκλητικότητα κινούσαν τήν άγανάκτησιν.
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Είναι ευτύχημα, δτι, τό έπεισόδιον δέν εΐχεν συνέχειαν, δπως κάποιο άλλο
μεταξύ Βουλγάρων καί "Ελλήνων μεταναστών, τό όποιον άιπέληιξεν εις συμ
πλοκήν καί τον φόνον ενός Βουλγάρου, πριν τό 1910.
»Οί κομιτατζήδες τότε, εις τήν Μακεδονίαν έξεκλήρισαν τούς συγγενείς
τοΰ δράστου καί ό ακούσιος φονεύς τοΰ Βουλγάρου 'Έλλην μετανάστης, έπέστρεψεν είς τήν Μακεδονίαν. Έκεΐ, εύρε τον δρώντα αρχικό,μιταΐζήν Ντίμκο,
δράστην τοΰ φόνου τών συγγενών του καί τον έσκότωσε. Ό Μακεδών αύτός
μετανάστης έλέγετο Παΰλος Ρακοβίτης, καί κατήγετο άπό τό χωρίον Κρατερό (Ράκοβα), πού έπυρπολήθη τό 1903 άπό τούς Τούρκους. Έσχημάτισε ίδικόν του Σώμα, καί έπεσε μαχόμενος κατά τών Κομιτατζήδων, πλησίον τοΰ
χωρίου 'Αγία Παρασκευή. Κάπου εκεί, κοντά στά σύνορα, υπάρχει ή προτο
μή του, μνημείου τής θυσίας καί τών άγώνων τών Μακεδόνων εναντίον τοΰ
Κομιτάτου καί τής προσπάθειας του, όπως διά τοΰ πυρός καί σιδήρου, τούς
έκβουλγαρίση.
Τ Π Α Ρ Χ Ο Τ Ν Β Ο Τ Λ Γ Α Ρ Ο Ι Ε ΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
Είς τό έφετεινόν συνέδριου τοΰ Ντητρόϊτ, έπανελήφθη καί άνεγράφη
τούτο είς αμερικανικήν εφημερίδα δτι είς τήν 'Ελλάδα διαβιούν βουλγαρικοί
πληθυσμοί τυραννούμενοι υπό Ελλήνων.
Τό ίδιον ειχεν είπει, σμιλών άπό τοΰ ραδιοφωνικού σταθμού τοΰ Τορόντο,
τό 1958, ό Άσέν Άβράμωιφ καί έν συνεχεία άλλα ηγετικά στελέχη τής Μ ΡΟ,
κατά διαφόρους καιρούς, άπό τότε έως σήμερον.
«Οί "Ελληνες ήρπασαν τάς εκκλησίας μας καί τά σχολεία», φωνάζουν οί
Βούλγαροι καί εύρίσκονται πρόθυμοι ’Αμερικανοί καί Καναδοί πολΐται νά τούς
πιστεύσουν.
Ν ά εΐπωμεν δτι δέν υπάρχουν βουλγαρικοί πληθυσμοί είς τήν Ελλάδα;
Τούτο είναι περισσότερον άπό γνωστόν.»
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«ΣΛΑΥΟΜΑΚΕΔΟΝΊΚΕΣ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ A N A ΤΟ Ν ΚΟ ΣΜ Ο Ν
ΜΕ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΝ
Σημειοΰμεν εις τήν ερευνάν μας δτι ή δράστηρτότης τής σλαυΐκής ανθελ
ληνικής προπαγάνδας, ήπλώθη εξ Ήνιμμένων Πολιτειών και Καναδά), ε’ις
Ευρώπην και Αυστραλίαν.
Ό κατωτέρω δημοσιευόμενος πίναξ τών έκδιδομένων εφημερίδων και
περιοδικών εις τήν «Μακεδονικήν» — άνάγνωδι βουλγαρικήν και γιουγκο
σλαβικήν — ή αγγλικήν γλώσσαν, μαρτυρεί τοΰτο.
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Καναδά
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Μονάχον,
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Γκότεσμποργκ, Σουηδίας
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Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ

Η ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΒΟΥΓΑΡΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ»
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΙΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ Π Ο ΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑΝ

1 ΜΡΟ ΕΖΗΤΗΣΕΝ i l TON ΟΙΕ
ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓ ΕΑΕΥΒΕΡΑΝ ΚΪΒΕΡΝ1ΣΙΝ
Οί Βούλγαροι ιερείς άσκοΟντες τήν π ρ ο π α γά ν δ α ν των περί
Μακεδονίας, δικαιολογούνται διά τήν τοιαύτην «εθνικήν»
δράσιν των επικαλούμενοι τον Παλαιών Πατρών Γερμανόν
καί τον ’Αρχιεπίσκοπον Μακάριον —Ό Ά ν α σ τα σ ώ φ καί αί
θεωρίαι του περί μετατροπής τής Μ ακεδονίας είς....Ελβετίαν
τών Βαλκανίων.

0 ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΚΛΗΡΟΣ
ΤΗ Σ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΗ ΠΟΤΕ ΤΑ ΙΔΕΩΔΗ
ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
«ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΙΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟ! ΔΑΑΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΗΓΕΤΑ1»
«Εις τά δύο προηγούμενα άοΌ'ρα μας, τά οποία έδημοσιεύθησαν είς τά
Κυριακάτικα πολυσέλιδα φύλλα τού «Εθνικού Κήρυκος» τής 9ης καί 16ης ’Ο
κτωβρίου, έσημειώσαμεν, διά τής παραιθέσεως συγκεκριμένων στοιχείων, τήν
ύπαρξιν κ α ί δράσιν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τον Καναδάν «σλαυομακεδονικής» — Βουλγαρικής προπαγάνδας, υπό διαφόρους μορφάς καί μέ άν-
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τικειμενικόν σκοπόν τήν συντήρησιν του λεγομένου «Μακεδονικοί)» ζητήματος,
τό οποίον έχουν δημιουργήσει οι Βούλγαροι καί οι Γιουγκοσλάβοι.
Έσημειώσαμεν, επίσης, είς τά προηγούμενα φύλλα μας από ποιας οργα
νώσεις ασκείται ή ανθελληνική αυτή προπαγάνδα, προσδιωρίσαμεν τά κέντρα
της, κατωνομάσαμεν τά ηγετικά της στελέχη, τούς αρχηγούς της καί ιδιαιτέ
ρως άνεφέρθημεν είς τήν Μ ΡΟ (Μασεντόνια Πατριότικ Όργκανιζέσιον),
τήν ίσχυροτέραν εκ τών οργανώσεων τούτων, ή οποία έχει αύτοχειροτονηθή
είς «Εθνικήν Κυβέρνησιν Μακεδονίας».
Είς τό σημερινόν τρίτον άρθρον μας, παρέχομεν συμπληρωματικός πλη
ροφορίας καί στοιχεία συνθέτοντα τήν έξήγησιν τής δυνάμεως καί τής επιβο
λής τής Μ .Ρ.Ο. επί τών Βουλγάρων μεταναστών καί τών ’Αμερικανών καί
Καναδών πολιτών Βουλγαρικής καταγωγής, τούς οποίους χρησιμοποιεί ώς προπαγναδιστικά της όργανα, Τάς πληροφορίας καί τά στοιχεία ταΰτα άρυόμεθα
άπό λόγους καί κείμενα τών ιδίων άρχηγών τής ανθελληνικής Βουλγαρικής
προπαγάνδας.

3ον
Κύρια μέσα καί όπλα τής Μ ΡΟ είς τήν ανθελληνικήν προπαγάνδαν της
περί Μακεδονίας είναι πρώτον ή Βουλγαρική ’Εκκλησία καί δεύτερον τά διά
φορα έντυπα μ’ επί κεφαλής τήν «Μασεντόνιαν Τριμπιούν».
Τά κηρύγματα τής Μ ΡΟ άκούονται άπό τούς άμβωνας τών βουλγαρι
κών εκκλησιών μέσφ τών Ιερέων, οί οποίοι είναι ηγετικά στελέχη τής όργανώσεως ταύτης καί έκεΐθεν διοχετεύονται υπό τών φανατιΐζομένων, ούτω, Βουλ
γάρων μεταναστών καί ’Αμερικανών καί Καναδών πολιτών βουλγαρικής κα
ταγωγής. Είς πάσαν περίστασιν οί ιερείς τών βουλγαρικών εκκλησιών τής ’Α
μερικής Επαναλαμβάνουν.
« Ό κλήρος τών εν Ήνωμέναις Πολιτείαις καί Καναδά βουλγαρικών
εκκλησιών δέν θά προδώση ποτέ τά ιδεώδη τοΰ Μακεδονικού ’Απελευθερωτι
κού Κινήματος. Θά δώσωμεν όλην τήν πνευματικήν καί ηθικήν ένίσχυσίν μας
διά τήν ελευθερίαν τής γενετείρας μας Μακεδονίας».
'Ο αίδ. πατήρ Κριστώφ, ιερατικός προϊστάμενος τής βουλγαρικής εκ
κλησίας τοΰ ’Άκρον Ό χάϊο, είς τόν οποίον ανήκουν οί ανωτέρω λόγοι, όπως
καί οί άλλοι Βούλγαροι ιερείς, θά θεωρήσουν τιμήν των καί υπερηφάνειαν
νά επιβεβαιώσουν αυτά τά κηρύγματά των. 'Έ νας άλλος Βούλγαρος αίΐδεσιμώτατος, ό πατήρ Γεώργιος Νικόλωφ τοΰ Ντητρόϊτ,. ώς πρόεδρος συνεδρίου
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τής Μ ΡΟ, υπέγραψε —- καί αναφέρει τούτο μέ εθνικήν βουλγαρικήν ίκανοποίησιν — ένα ψήφισμα προς τά Ηνωμένα ’Έθνη, διά τοΰ οποίου έζητεϊτο, δπως ό μέγας αυτός διεθνής οργανισμός «δημιουργήση προτεκτοράτου
εις τήν Μακεδονίαν, υπό τήν προστασίαν του, μέχρις δτου καταστή δυνατή
έκ τών συνθηκών ή διεξαγωγή ενός ελευθέρου δημοψηφίσματος προς έγκατάστασιν Κυβερνήσεως μιας ανεξαρτήτου Μακεδονίας».

ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΙΝ ΕΙΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΝ
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΝ ΙΕΡΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
Οι Βούλγαροι ιερείς είς δλα τά κηρύγματα των υπογραμμίζουν τόν ε
θνικόν χαρακτήρα και έμφάνισιν τής ανατολικής ορθοδόξου θρησκείας, 6 ό
ποιος τούς ώδήγησεν είς τήν δημιουργίαν τών «Αυτοκέφαλων» καί «'Ανε
ξαρτήτου'» εκκλησιών της. Καί. προσθέτουν δτι αυτός ακριβώς ό χαρακτήρ,
ό εθνικός, τόν οποίον ούτως αισθάνονται οί λαοί, οί οποίοι ανήκουν είς τάς
εκκλησίας αύτάς, υποχρεώνει τούς ιερείς νά αίσθάνωνται, δτι ό μεγαλύτερος
ρόλος τής εκκλησίας είναι νά δημιουργή εθνικήν ιδέαν, διότι άνευ αυτής δέν
δύναται νά ζήση καί νά άναπτυχθή. Πολλοί έδέχθησαν τόν Χριστιανισμόν
καί τόν λόγον. Αί ορθόδοξοι έκκλησίαι, λέγουν οί Βούλγαροι ιερείς καί ή
Μ ΡΟ, ίδρύθησαν καί έξειλίχθησαν ώς ταυτόχρονος εθνική καί θρησκευτική
έ'κφρασις. Τά ορθόδοξα ’Έθνη καί αί έκκλησίαι των συμβαδίζουν καί μεγα
λώνουν μαζί καί δι’ αυτό οίαδήποτε πρόοδος τής εκκλησίας ήτο πρόοδος διά
τό έθνος καί άντιστοίχως. Καί επικαλούνται οί Βούλγαροι ιερείς τής ’Αμε
ρικής καί ή Μ ΡΟ παραδείγματα άπό τήν ελληνικήν ιστορίαν καί αναφέρουν
τόν Παλαιών Πατρών Γερμανόν καί τόν Άρχιεπίσκοοπν Μακάριον διά νά
αποδείξουν τό ένιαΐον τού εθνικού χαρακτήρος καί τού θρησκευτικού αισθή
ματος.
Καί έπεξηγούν:
«'Τπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα τών άκαταλύτων δεσμών τών
εθνικών καί θρησκευτικών αισθημάτων είς τήν ανατολικήν ορθόδοξον εκκλη
σίαν. Καί διευκρινίζομεν δτι δταν ομιλούμε ν διά τό εθνικόν καί ανεξάρτητον
τής βουλγαρικής μας εκκλησίας πρέπει νά εχωμεν κατά νούν τά εξής: Τό
«’Εθνικόν» άναφέρεται είς τό γεγονός δτι αυτή είναι ή εκκλησία, τής οποίας
ή κληρονομιά καί τό παρελθόν έχουν συνυφανθή μέ τόν λαόν τού οποίου τό
όνομα φέρει, ενώ τό «’Ανεξάρτητον», διακηρύσσει τό γεγονός δτι. είναι εκκλη
σία, ή οποία αύτοκυβερνάται υπό ιεραρχών διοριζομένων υπό τού εκκλησια
στικού σώματος, σύμφωνα μέ τήν γενικήν επιθυμίαν τού πληρώματος αυτής,
ήτοι τοΰ λαού, τού οποίου τό όνομα φέρει. Δι’ αυτό κατά τό παρελθόν ή έπιρ-
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ροή τών ανατολικών εκκλησιών υπήρξε τόσον μεγάλη είς έθνικάς υποθέσεις
καί κινήματα καί δι’ αυτό σήμερον έχουν καταστή Εθνικά Καθιδρύματα.
Χάρις είς τήν εκκλησίαν, έδημιουργήθη τό «Κυριλλικόν» άλφάβητον, διά τοΰ
οποίου τό βουλγαρικόν βασίλειον καί επίσης τό σερβικόν καί τό ρωσσικόν ήδυνήθησαν νά δημιουργηθοΰν καί νά προοδεύσουν. Χάρις είς τήν εκκλησίαν
μας, ή οποία δέν ύπετάγη είς ξένας καταπιέσεις καί ξένας άρχάς καί δέν
παρεδόθη διεσώθησαν αί έθνικαί καί θρησκευτικοί μας παραδόσεις. Τά έθνη
άίπέβησαν σημαιοφόροι τοΰ ορθοδόξου χριστιανισμού, αλλά καί ό ορθόδοξος
χριστιανισμός φέρει τήν βαρεΐαν ευθύνην νά είναι καί νά γίνεται δημιουρ
γός καί θεματοφύλαξ τής εθνικής ζωής τών λαών, καθιστάμενος οΰτω εθνι
κόν καί θρησκευτικόν σύμπλεγμα, μή διαχωριζόμενοι'.

Ο Ι ΙΕ Ρ Ε ΙΣ Ε ΙΝ Α Ι Ε Θ Ν ΙΚ Ο Ι Η Γ Ε Τ Α Ι
Είς ενα φυλλάδιον, τό όποιον έκυκλοφόρησεν εφέτος, είς τό συνέδριον
τοΰ Ντητρόϊτ, ή Μ ΡΟ, άναφερομένη είς τά καθήκοντα ταΰτα τοΰ βουλγαρι
κού κλήρου τής Αμερικής, τονίζει ότι «οί ιερείς είναι πνευματικοί οδηγοί,
αλλά είς πολλάς περιπτώσεις είναι επίσης καί εθνικοί ήγέται».
Καί προσθέτει: «Μία άπό τάς έθνικάς καί ανεξαρτήτους εκκλησίας τής
εποχής μας είναι καί ή βουλγαρική. Αυτή ή βουλγαρική εκκλησία ήτο κατά
τά παρελθόντα ετη καί έως σήμερον συνυφασμένη έθνικώς καί θρησκευτικώς
μέ τήν Μακεδονίαν. Αί πρώται σλαυϊκαί έκκλησίαι είς Μακεδονίαν ήσαν έκεΐναι, αί όποΐαι έγκατεστάθησαν τό 890 υπό τών ιεραποστόλων τότε καί αγίων
μας τώρα, Κλήμεντος καί Ναούμ, οί όποιοι έφθασαν εκεί απεσταλμένοι τοΰ
Βασιλέως Βόριδος Α '. Ή Μακεδονία κατά τήν εποχήν εκείνην άπετέλει μέ
ρος τοΰ βουλγαρικού βασιλείου καί επομένως αί ίδρυθεΐσαι έκκλησίαι υπήρ
ξαν τμήματα τής βουλγαρικής εκκλησίας. Μετά 100 ετη ή έδρα τών Βουλ
γάρων Πατριαρχών εύρίσκετο εις τήν Ό χρίδα τής Δυτικής Μακεδονίας. Ή
Ό χ ρ ίς διετήρησε τήν βουλγαρικήν εθνικήν καί θρησκευτικήν της οντότητα
καί μετά τήν πτώσιν τοΰ βουλγαρικού βασιλείου επί Σαμουήλ, ότε καί ύπεβιβάσθη τό Πατριαρχείων της είς ’Αρχιεπισκοπήν. Καί τον εθνικόν ανεξάρ
τητον βουλγαρικόν χαρακτήρα της τον διετήρησε ή Ό χ ρ ίς έως σήμερον, πα
ρά τό γεγονός ότι τό 1767 κατηργήθη ή βουλγαρική ’Αρχιεπισκοπή υπό τών
Τούρκων άνιδρυθείσα τον 19ον αιώνα».
Τό φυλλάδιον τής Μ ΡΟ αναφέρει ότι ή επιρροή τής βουλγαρικής εκ
κλησίας είς τήν Μακεδονίαν ήτο απόλυτος καί ότι τό 1838 ό αρχιμανδρίτης
Θεόδωρος Σινιάτσκυ, έγκατέστησεν είς Θεσσαλονίκην τό πρώτον βουλγαρι
κόν τυπογραφεΐον. Καί σημειώνει οτι αί πρόοδοι τής βουλγαρικής έκκλη-
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αίας καί ή επικράτησες της είς τά εθνικά καί μορφωτικά αισθήματα τών Βουλ
γάρων Μακεδόνων, έγιναν αφορμή τής δημιουργίας τών γενεών τοΰ Νταμιάν Γκροΰεφ, τοΰ Ντελτσέφ, τοΰ Τοσιέφ, τοΰ Ταταρτσέφ καί τών άλλων
μεγάλων ηγετών τοΰ Μακεδονικοΰ Απελευθερωτικού Κινήματος, — άνάγνωθ ι ά ρχ ικο μ ιτατζήδω ν.
Ε ΙΣ ΤΗ Ν Α Μ ΕΡΙΚΗ Ν

·

""

■'

Είς τά προηγούμενα άρθρα μας έσημειώσαμεν δτι ή παρουσία Βουλγά
ρων μεταναστών είς Ηνωμένας Πολιτείας καί Καναδάν χρονολογείται άπό
τοΰ 1900. Ή πρώτη ομως βουλγαρική εκκλησία ίδρύθη τό 1909, είς τό
G R A N IT E C IT T , IL L . To 1918 ή 'Ιερά Σύνοδος τής βουλγαρικής εκκλη
σίας, ιάπένειμεν είς τήν έξαρτωμένην έξ αυτής βουλγαρικήν εκκλησίαν τής
’Αμερικής τό προνόμιον τής χρησιμοποιήσεως τοΰ τίτλου «Μακεδονο—βουλ
γαρική», τόν όποιον φέρει καί σήμερον ή εκκλησία τών άγιων Κυρίλλου καί
Μεθοδίου είς Τορόντο. Το 1922 δ αρχιμανδρίτης Τσενώφ, διδάκτωρ τής Φι
λοσοφίας, διωρίσθη άπό τήν Σόφιαν αρχηγός ορθοδόξου βουλγαρικής άποστολής είς ’Αμερικήν. (Καθοδηγητής τής ίδρυθείσης Μ ΡΟ καί σύνδεσμος
μέ τήν βουλγαρικήν κυβέρνησιν).
Τό 1938 διωρίσθη άρχιεπίσκοπος τής βουλγαρικής έν ’Αμερική εκκλη
σίας δ μητροπολίτης Άντρέϊ, ό οποίος είναι καί σήμερον έξηρτημένος άπό
τό Πατριαρχείου Σόφιας. Βουλγαρικαί έκκλησίαι καί επομένως κέντρα αν
θελληνικής προπαγάνδας είς τήν Βόρειον Αμερικήν υπάρχουν δύο είς τό Το
ρόντο καί άνά μία είς Νέαν 'Τόρκην, Ίνόιανάπολιν, Ντητρόϊτ, Κλήβελαντ,
Ά κρον, Τολίντο, Σινσιννάτι, Γιογκστάουν, Λοραίν, Φόρτ Γουαίην, Μπόφφαλο, Σικάγον, Μάντισον, Μπάτλ - Κρήκ, Χάμεστιγκ, Φλίντ, Στίλτον, Λος
’’Άντζελες καί 'Ά γιον Φραγκίσκον.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ Α Ν ΑΣΤΑΙΩ Φ
Ανωτέρω εΐδομεν πώς τοποθετεί έαυτήν ή βουλγαρική εκκλησία ’Αμερι
κής καί πώς δικαιολογεί τήν συμμετοχήν της είς τήν ανθελληνικήν προπαγαν
διστικήν δράσιν τής Μ ΡΟ . Π ριν άναφέρωμεν τό έτερον σκέλος, είς τό οποί
ον στηρίζεται ή προπαγάνδα τής Μ ΡΟ, δηλαδή τόν Τύπον, καί πρύς πληρεστέραν διαφώτισιν τών άναγνωστών μας, παραθέτομεν είς τό σημεΐον τοΰτο, πώς δ Βούλγαρος καθηγητής Κρίς Άναστασώφ, θεωρητικός τής ΜΡΟ,
τοποθετεί τό «Μακεδονικόν» ζήτημα, ενώπιον τής αμερικανικής Κοινής Γνώ
μης.
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«Είς τήν ’Αμερικήν, γράφει δ Άναστασώφ, — καί άναμεταδίδουν δσα
γράφει οι Βούλγαροι ιερείς άπό τούς άμβωνάς των, τά έντυπα τής Μ ΡΟ άπό
τών στηλών των καί αί Μακεδονικαί ραδιοφωνικού έκπομπαί διά τών εκφω
νητών των — ό'που επικρατεί ή πολιτική ελευθερία, οί κατοικοΰντες λαοί διά
γουν ζωήν ή οποία δέν ύφίσταται εις αλλας χώρας. Είναι μοναδικός δ αμερι
κανικός τρόπος ζωής. Οί Μακεδόνες πού περνούν αυτήν τήν ώραίαν αμερι
κανική ζωή, δεν μπορούν νά καταλάβουν πώς αί λεγόΐμ&ναι «δημοκρατικοί»
χώραι τής Ευρώπης αποστερούν ώρισμένα εθνικά δίκαια άπό τάς έθνικάς
μειονότητας, τάς οποίας περιέλαβον είς τά πολιτικά των σύνορα. Ή Μακε
δονία εΐναι μία χώρα, ή οποία δι’ εικοσάδας χιλιάδας ’Αμερικανούς καί Κα
ναδούς πολίτας έχει καταληφθή καί διαμελισθή μεταξύ "Ελλάδος, Σερβίας
(Γιουγκοσλαυίας) καί Βουλγαρίας.
»Είς τό τμήμα τής Μακεδονίας, τό όποιον ύπήχθη (έπεσε) υπό τήν ελ
ληνικήν κυριαρχίαν τό 1913, ή πολιτική ελευθερία, αί οΐκονομικαί εύκαιρίαι
καί δ σεβασμός διά τήν άξιοπρέπειαν τού άνθρώπου δέν ύιφίστανται. Ή μη
τρική γλώσσα τών Βουλγάρων καί τών όμιλούντων τήν «Άρωμουνικήν» κατ’
οίκον, άπηγορεύθη. Σέ κανένα εκ τούτα)ν επιτρέπεται νά δμιλή δημοσία τήν
μητρικήν του γλώσσαν. Τά Βουλγαρικά καί «Άρωιμουνικά» σχολεία έκλείσθησαν. Είς τήν καταληφθεισαν υπό τής 'Ελλάδος Μακεδονίαν δέν επιτρέπε
ται ή έκδοσις ούδεμιάς έφημερίδος είς τήν βουλγαρικήν γλώσσαν. Άκόμη
καί άν κανείς συλληφθή διαβάζοντας βιβλίον είς βουλγαρικήν μετάφρασιν,
ύπόκειται είς άνάκρισιν καί φυλάκισιν. Τοιαύτη είναι ή κατάστασις είς τήν
Μακεδονίαν υπό τήν λεγομένην ελληνικήν «Δημοκρατίαν».

Α Ι ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΟ Ν Τ ΙΤ Ο
'ΤΙ κατάστασις τού βουλγαρικού πληθυσμού τής Μακεδονίας ή οποία τε
λεί υπό τήν σερβικήν κυριαρχίαν — αυτά τά γράφει δ Άναστασώφ, μετά τήν
ρήξιν Τίτο - Κομινφόρμ — εΐναι άκόμη χειροτέρα. Μέ τήν έγκατάστασιν τού
κομμουνιστικού καθεστώτος τού Τίτο ελαβε χώραν μία νέα έξέλιξις είς τήν
Μακεδονίαν. Π ρός τόν σκοπόν νά «έκσερβήση» τόν βουλγαρικόν πληθυσμόν
τής χώρας, τό σερβοκομμουνιστικόν καθεστώς τού Βελιγραδιού έδημιούργησε,
τό 1944, τήν «αυτοκυβέρνητον» Λαϊκήν Δημοκρατίαν τής Μακεδονίας, μέ
τήν πόλιν τών Σκοπιών, ώς πρωτεύουσαν. Καί, άναφέρομεν δτι τό κομμουνι
στικόν καθεστώς τού Βελιγραδιού, ουδέποτε διενοήθη ή αποφάσισε ν’ άποδώση είς τόν λαόν, τά υπό τού προηγουμένου καθεστώτος τού Βελιγραδιού
κλεισθέντα βουλγαρικά σχολεία, εκκλησίας καί άλλα μορφωτικά ιδρύματα.
Ά π ’ εναντίας μάλιστα, τά Σκόπια καί οί Σερβο - κομμουνισταί τού Βελιγρα-
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δίου μέ ενα απλού ν διάταγμα έδημιούργησαν ένα νέον «Κράτος» τών Μακε
δονίαν, υπό Γιουγκοσλαβικήν κυριαρχίαν, μέ νέαν γλώσσαν βασιζομένην επί
τής τοπικής διαλέκτου τοΰ μακεδονικού τμήματος, τό όποιον συνορεύει μέ τήν
Σερβίαν. 01 Σερβοκομμουνισταί τών Σκοπίων καί τοΰ Βελιγραδιού άνεγνώρισαν τήν ταυτότητα τών διαφόρων εθνικών ομάδων, αί όποΐαι άποτελσΰν τον
πληθυσμόν τής Μακεδονίας εκτός εκείνων οί οποίοι είναι βουλγαρικοί καί οί
όποιοι βεβαίως άποτελοΰν τήν μεγάλη,ν πλειοψηφίαν τοΰ λαοΰ. Άναφέρονται
πολλάκις είς τούς ’Αλβανούς, τούς Εβραίους, ακόμη καί τούς ’Αθιγγάνους,
οί όποιοι ζοΰν είς τήν χώραν μέ τά ειδικά αυτών έίθνικά χαρακτηριστικά, αλ
λά ποτέ είς τούς Βουλγάρους. Αυτούς τούς ονομάζουν παλαιοσέρβους ή νοτιοσλαΰους καί τελευταίως τούς έβάπτισαν «Μακεδόνας» τοΰ νέου «Μακεδονι
κού Κράτους» τό όποιον έδημιούργησαν. 'Η βουλγαρική γλώσσα τοΰ λαοΰ μετεμορφώθη είς νέαν «μακεδονικήν» γλώσσαν γεμάτην άπό σέρβικά ιδιώματα
καί σερβικάς λέξεις καί αυτήν τήν γλώσσαν τήν έπιβάλλουν, όσον καί αν εί
ναι δύσκολον είς τον Μακεδονικόν λαόν νά τήν έννοήση. Αυτή είναι ή μεγάλη
στρατηγική τών Σερβο - κομμουνιστών τών Σκοπίων καί τοΰ Βελιγραδιού,
είς τήν συνεχιζομένην προσπάθειάν των νά «έκσερβίσουν» τούς μακεδονο βουλγάρους σλαύους.
Η Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΑ Γ ΙΝ Η ... ΕΛ Β ΕΤΙΑ ΤΩΝ Β Ο Τ Λ Γ Α ΡΩ Ν
«"Ενεκα τής τραγικής αυτής τύχης τών λαών τής Μακεδονίας,; υποστη
ρίζει ό καθηγητής Άναστασώφ, οί Μακεδονο - βουλγαρικής καταγωγής ’Α
μερικανοί καί Καναδοί πολΐται, διωργάνωσαν προ 39 ετών τήν Μ ΡΟ, διά νά
ομιλούν εξ ονόματος τών καταπιεζομένων αδελφών των είς τήν γενέτειραν.
Διά τών ετησίων συνεδρίων της καί τών επισήμων δημοσιευμάτων της ή Μ ΡΟ,
αποβλέπει νά πληροφορήση καί διαφώτιση τήν παγκόσμιον κοινήν γνώμην
περί τής υφιστάμενης καταστάσεως είς τήν Μακεδονίαν, τήν τελούσαν υπό
τήν ελληνικήν καί γιουγκοσλαυϊκήν κυριαρχίαν. Καί ακόμη, ή Μ ΡΟ αποβλέ
πει νά βοηθήση τον μακεδονικόν λαόν νά άποκτήση τήν ελευθερίαν καί ανε
ξαρτησίαν του καί νά τοΰ μεταδώση τον αμερικανικόν τρόπον ζωής είς μίαν
έλευθέραν, ήνωμένην καί αύτοδιοικουμένην πολιτείαν τής Μακεδονίας, ή ο
ποία οΰτω θά καταστή Ελβετία τών Βαλκανίων».
Η «Μ Α ΣΕΝ ΤΟ Ν ΣΚ Α Τ Ρ ΙΜ Π ΙΟ Τ Ν »
Τά έντυπα, τό σημειοΰμεν πάλιν, άποτελοΰν τό έτερον σκέλος
τό πρώ
τον είναι αί βουλγαρικαί έκκλησίαι — επί τοΰ οποίου στηρίζεται ή προπα
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γάνδα τής Μ ΡΟ. Εις τά προηγούμενα άρθρα άνεφέραμεν δτι κυρίως τάς
απόψεις τής Μ ΡΟ εκφράζει ή «Μασεντόνσκα Τριμπιούν», ή οποία έκδίδεται
άπό του Φεβρουάριου τού 1927 είς Ίνόιανάπολιν. 'Ω ς πρώτος, αρχισυντά
κτης της εστάλη έκ Σόφιας ό Βόρις Ζωγραφώφ άπό τά Βιτώλια.
To 19,30, αρχισυντάκτης της διωρίσθη ο Λοΰμπο Δημητρώφ, επίσης άπό
τά Βιτώλια, ό όποιος ήλθεν είς Ίνόιανάπολιν καί άνέλαβε καθήκοντα τόν Ι 
ούνιον τοΰ 1931.
Ό Δημητρώφ, άπό τοΰ 1938 καθιέρωσε καί τήν αγγλικήν εκδοσιν τής
«Μασεντόνσκα Τριμπιούν» διακηρύξας δτι σκοπός τής έκδόσεως αυτής είναι
νά διαφώτιση τούς ’Αμερικανούς καί Καναδούς καθώς καί τήν νέαν γενεάν
τών Μακεδόνων περί τής Μακεδονίας, τών ιδεωδών καί τής φιλοσοφίας τού
Μακεδονικού ’Απελευθερωτικού Κινήματος. Ή Μ ΡΟ διαθέτει διά τήν εκδοσιν τής «Μασεντόνσκα Τριμπιούν» καί τών άλλων εντύπων της ιδιοκτήτους
τυπογραφικός εγκαταστάσεις είς Ίνδιανάπολιν.

ΑΛΛΑ Μ ΕΣΑ Π Ρ Ο Π Α Γ Α Ν Δ Α Σ
’Εκτός τών δύο αυτών κυρίων μέσων προπαγάνδας, δηλαδή τού βουλγαρυκού εν ’Αμερική Κλήρου καί Τύπου, χρησιμοποιείται τό Ραιδιόφωνον καί
δ αμερικανικός Τύπος, προς τόν όποιον άποστέλλονται έπιστολαί διαμαρτυ
ρίας διά τάς καταπιέσεις καί τό άνελεύθερον καθεστώς τό οποίον επικρατεί
είς Ελλάδα καί άλλα τεχνάσματα.
Είς τό 2ον άρθρον μας άνεφέρθημεν είς ένα άπό τά τεχνάσματα αυτά
δράσεως τής άνθελληνικής προπαγάνδας καί έδημοσιεύσαμεν πληροφορίας
επί ενός επεισοδίου τό όποιον έσημειώθη είς αίθουσαν τού Δημαρχείου τού Σ ι
κάγου, δπου Βούλγαροι διένειμαν έντυπον κατάλογον υποδούλων εθνών, είς
τόν όποιον περιελαμβάνετο και ή Μακεδονία.
’Άλλο περιστατικόν μάς άναφέρει ό άναγνώστης καί φίλος τού «’Εθνι
κού Κήρυκος» κ. Νίκος Κ. Γερακόπουλος, άπό τό B R IG H T O N . M ASS.
Μάς γράφει δτι προ ολίγου καιρού, έδιάβασε μίαν επιστολήν είς τήν
εφημερίδα «C H R IST IA N S C IE N C E M O N ITO R » τής Βοστώνης μέ υπο
γραφήν «Μακεδών» είς τήν οποίαν υπό τύπον άκαδημαϊκής πληροφορίας καί
ύπούλως ύβρίζετο ή 'Ελλάς.
«Έξεμάνην, τονίζει είς τήν επιστολήν του δ κ. Γερακόπουλος καί έγρα
ψα μακροσκελή επιστολήν προς τήν άμερικανικήν 'εφημερίδα, ή οποία, κατά
τήν γνώμην μου, έπρεπε νά έγνώριζε καλύτερα τήν κατάστασιν είς τά Βαλκά
νια, αφού επί έτη ειχεν είς τήν υπηρεσίαν της μίαν αυθεντίαν είς τά βαλκα
νικά ζητήματα, τόν κ. Μάρκεμ, ό όποιος άναλύων τούς Βουλγάρους άπό τών
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ίιδίων στηλών της άπεφαίνετο επιγραμματικούς: «01 Βούλγαροι οίασδήποτιε
πολιτικάς άρχάς και αν πρεσβεύουν καί οπωσδήποτε καί άν ,εμφανίζωνται εί
ναι πρώτον καί τελευταΐον Βούλγαροι καί τίποτε άλλο». Έκαυτηρίασα δέ τήν
έφημερίδα, ή οποία «έγελοιοποίησε τό γόητρό της δημοσιεύουσα τέτοια τερα
τουργήματα είς βάρος τής μαρτυρικής Ελλάδος ή ιστορία τής όποιας είναι
ανοικτό βιβλίο».
Ό κ. Γερακόπουλος, προσθέτει οτι ή επιστολή του δέν έδημοσιεύθη, άλλ’
ότι έ'λαβεν ικανοποιητικήν άπάντησιν άπό τήν διεύθυνσιν τής εφημερίδος καί
οτι έ'κτοτε δέν είδε άλλην επιστολήν Βουλγάρου περί Μακεδονίας.
Είναι βέβαιον, λέγει ό επιστολογράφος, ότι οί αρμόδιοι τής εφημερίδος,
πριν μου άπαντήσουν, θά ήλεγξαν τό περιεχόμενον τής επιστολής μου καί θά
συνεβουλεύίθησαν τήν Ιστορίαν, τήν οΐανδήποτε Παγκόσμιον ή άλλην Ισ το 
ρίαν, ή οποία οΰδαμού αναφέρει ΰπαρξιν τής Μακεδονίας ώς Κράτους καί
Μακεδόνων ώς χωριστής εθνότητας. Ά ν τ’ αυτού, ίσως, νά εύρον καί νά έπληροφορήθησαν τήν έκρίζωσιν τής Θράκης καί Μακεδονίας καί μερικά ονόματα
ελληνικών πόλεων, όπως Σωζόπολις, Στενήμαχος,· Φιλιππούπολις, Νέον καί
Παλαιόν Βασιλικό, Άγαθούπολις, Βάρνα, Π ύργος κ. ά.
Τά άλλα, ένδιαφέροντα επίσης σημεία τής επιστολής τού κ. Γερακοπούλου, έν σχέσει μέ τάς διαθέσεις τών Βουλγάρων έναντι τής Ελλάδος θά τά
περιλάβωμεν είς τό άρθρον μας τής προσεχούς Κυριακής.
Η Π Ρ Ο Π Α Γ Α Ν Δ Α Α Σ Κ Ε ΙΤ Α Ι ΕΛΕΎΘΕΡΟΣ
Π ρέπει επίσης νά διευκρινίσωμεν ή μάλλον νά έπαναλάβωμεν, δι’ όσους
δέν έτυχε νά παρακολουθήσουν ή νά ακούσουν περί τής ανθελληνικής προπα
γάνδας τών Βουλγαρομακεδόνων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί τοΰ Καναδά,
ότι αΰτη ασκείται φανερά, τόσον διά τών ιερέων τών βουλγαρικών εκκλησιών
καί τών εντύπων τής Μ ΡΟ, όσον καί υπό τών «Μακεδονικών Νεολαιών», διά
διαλέξεων, φυλλαδίων, ραδιοφωνικών εκπομπών καί παντός είδους συγκεν
τρώσεων.
Ό γράφων, ούόέν συνήντησε εμπόδιο ν είς τήν συγκέντρωσιν τών στοι
χείων καί πληροφοριών του εις τάς πόλεις, είς τάς οποίας δρά ή Μ ΡΟ καί τά
τμήματά της. Οίοσδήποτε ενδιαφερόμενος, μπορεί νά πληροφορηθή τά πάντα
χωρίς ιδιαίτερον κόπον.
Μυστηριωδώς κάπως κινείται ή Γιουγκοσλαυϊκή προπαγάνδα είς τά Κέν
τρα της, σημαντικώτερον τών οποίων είναι τό Γουΐνδσωρ. ’Αλλά καί αυτή, τε
λευταίως, ένθαρρυνθεΐσα άπό τήν άσυδοσίαν τής Μ ΡΟ κινείται περισσότε
ρον έλευθέρως.»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ

ΕΚΔΟΣΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΥΚΥΡΙΑΚΗΣ
30/10/1960

Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

Η ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
ΠΕΡΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΚΑΑΥΠΤΟΝ
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ “ ΠΕΙΡΑΤΗΝ THE ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΪ ΚΟΣΜΟΥ,,
Δέν ύφίσταται άντικείμενου π ρ ο π α γά ν δα ς είς τήν πραγματι
κότητα.— Ή ϋπαρξίς της ένδιαφέρει άδιαιρέτως τόν ελεύθε
ρον κόσμον καί δχι μόνον τήν Ε λ λ ά δ α , εναντίον τής οποίας
στρέφεται.— Οί δήθεν «Μακεδόνες καταπιεζόμενοι» καί τό
δήθεν «Μακεδονικόν 'Έθνος», εφευρέσεις διά νά διευκολυνθή ή κάθοδος τής Ρωσσίας είς τήν Μεσόγειον.

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΙΚΩΝ APXQN
ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ ΕΠΙ Τ Ο Υ ΘΕΜΑΤΟΣ,
▲ΙΚΑΙΩΝΟΥΣΑΙ TUN ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ Κ Η Ρ Υ Κ Θ Σ »

4·ον (Γελευταΐον)
«Είς τά τρία προηγούμενα άρθρα μας περί τής «σλαυο-,βουλγαρικής»
προπαγάνδας διά τήν Μακεδονίαν, τά όποια έδημοσιεύθησαν είς τά πολυσέ
λιδα Κυριακάτικα φύλλα τοΰ «’Εθνικού Κήρυκος» τής 9ης, 16ης καί 23ης
’Οκτωβρίου εΐδομεν δτι πράγματι, εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί τόν Καναδάν, ύφίσταται καί δρα ώργανωμένη ανθελληνική προπαγάνδα.
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Δέν νομίζαμε ν, δμως, παρ’ δλην τήν ευρύτητα τής προπαγάνδας αυτής,
δτι δικαιολογείται οίαδήποτε ανησυχία ή σκέψι-ς περί πραγματικών κίνδυνων
τής Ελληνικής Μακεδονίας, μεγαλύτερα εκείνης, ή οποία ανακύπτει έκάστοτε
διά το σύνολον τών προβλημάτων και διαφορών αί όποΐαι χωρίζουν κα'ι κρα
τούν αντιμέτωπους τόν ’Ανατολικόν και Δυτικόν κόσμον.
Ή ανθελληνική «σλαυο-βουλγαρική» προπαγάνδα εις τάς Ηνωμένας Π ο 
λιτείας κα'ι Καναδάν, έρευνωμένη, ώς προς τάς επιδιώξεις της, εκεί πρέπει νά
τοποθετηθή και έκεϊ το τοποθετείται διά δύο λόγους: Ό πρώτος είναι δτι δέν
ύφίισταται άντικείμενον προπαγάνδας, διότι ουδέποτε και ούδαμοϋ αναφέρει
ή Ιστορία, ύπαρξιν Μακεδόνων ώς χωριστής έθνότητος ή Βουλγαρικών καί
Γιουγκοσλαυικών δικαιωμάτων οχι μόνον επί τής Ελληνικής, αλλά τού συνό
λου τής Μακεδονίας καί ό δεύτερος δτι εκ τής προπαγάνδας αυτής ωφελείται
μόνον ό διεθνής κομμουνισμός, είδικώτερον δέ ή Μόσχα. Ό δεύτερος αυτός
λόγος ερμηνεύει καί τοποθετεί τόν πρώτον ώς π ρ ό σ χ η μ α καί μόνον πρόσ
χημα, άν δέν δυνάμεθα αυτό νά τό όνομάσωμεν χονδροειδή απάτην.
Διά τήν Ελλάδα καί τόν Δυτικόν Κόσμον, τόν ’Ελεύθερον, θέμα «Μα
κεδονικόν» δέν υπάρχει. Ή Μακεδονία, ή Ελληνική Μακεδονία, αποτελεί άπό
τοΰ 1912— 13, δτε ήλευθερώθη υπό τού Ελληνικού Στρατού, αναπόσπαστων
τμήμα τού Ελληνικού εθνικού εδάφους, μέ αμιγή 'Ελληνικόν πληθυσμόν. Τά
2% τών σλαύων καί Τούρκων, οί όποιοι έχουν παραμείνει είς τήν Ελληνικήν
Μακεδονίαν οίκειοθελώς, μετά τήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών μεταξύ Ε λ 
λάδος καί Βουλγαρίας καί Ελλάδος καί Τουρκίας, είς καμίαν περίπτωσιν δέν
είναι δυνατόν νά χαρακτηρισθούν «Μειονότητες», δσον καί άν τό Βελιγράδιον, τά Σκόπια, οί Βούλγαροι καί ό διεθνής κομμουνισμός επιμένουν είς τόν
ισχυρισμόν των αυτόν. Καί οί πάντες γνωρίζουν δτι μεταβολή τού συνορια
κού καθεστώτος είς τά Βαλκάνια ούτε είναι δυνατή, ούτε γίνεται, όπως επί
σης γνωρίζουν, δσον καί άν ίσχυρίζωνται τό αντίθετον, δτι δέν υπάρχει θέμα
Μακεδονίας είς τά Βαλκάνια, ούτε θέμα μειονοτήτων αλλά μόνον ΕΝ Α ΓΕΝ ΙΚ Ω Τ Ε Ρ Ο Ν ΘΕΜΑ, παγκοσμίου στρατηγικής σημασίας, ήτοι ή σταθερά
επιδίωξις τής Ρωσσίας περί καθόδου της είς τήν Μεσόγειον είτε άπ’ ευθείας
είτε μέσω τών «δορυφόριον» της σήμερον, είτε τών φιλικών καί συγγενών της
χωριών παλαιότερον, ιδιαιτέρως δέ τής Βουλγαρίας.
Αυτή, ακριβώς, ή επιδίωξις τής παλαιάς πολιτικής τών Τσάρων, οί ο
ποίοι δύο πολέμους διεξήγαγον τόν παρελθόντα αιώνα, (Κριμαϊκόν καί Ρωσσοτουρκικόν), μέ αυτόν τόν αντικειμενικόν σκοπόν καλυπτόμενου υπό άλλα
προσχήματα όπως π. χ. ή δήθεν προστασία τών... 'Αγίων Τόπων, συνεχίζεται
καί σήμερον υπό τής Μόσχας, υπό διαφόρους μορφάς— προσχήματα,,—όπως
είναι αί Βουλγαρικά!, καί Γιουγκοσλάβικά!, διεκδικήσεις επί τής Ελληνικής
Μακεδονίας, ή ιδρυσις νέου ανεξαρτήτου Μακεδονικού Κράτους, ή αύτονό-
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μησις τήν 'όποιαν υιοθέτησε καί τό Ελληνικόν Κομμουνιστικόν Κόμμα κλπ.
Ή Ελληνική Μακεδονία κα'ι Θράκη, αποτελούν τό άνασχετικόν φράγμα
εις τήν συνεχή αυτήν προσπάθειαν τής Ρωσσίας κα'ι τών δορυφόρων της νά
κατέλθουν εις τήν Μεσόγειον και αυτό ακριβώς, τό φράγμα αγωνίζονται νά
κρημνίσουν τό Κρεμλϊνον, τό Βελιγράδι, ή Σόφια.
Τό «Μ ΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ», δθεν, τό όποιον δέν ύφίσταται διά τήν Ελλά
δα κα'ι έκ τών πραγμάτων δέν θά έπρεπε νά ύφίσταται και δι’ ουδένα έκ τών
βορείων γειτόνων της ή τήν Ρωσσίαν, εΐναι βέβαιον ότι έχει έφευρεθή ώς
Π Ρ Ο Σ Χ Η Μ Α , διά νά καλυφθούν αΐ πραγματικοί προθέσεις ΤΩΝ Π Ε Ι
ΡΑ ΤΩ Ν Τ Η Σ Ε ΙΡ Η Ν Η Σ Τ Ο Τ ΚΟΣΜ ΟΥ, διότι ή επιβουλή δέν στρέφε
ται εναντίον τής Ελλάδος μόνον, αλλά εναντίον ολοκλήρου τοΰ ελευθέρου κό
σμου, ό όποιος θά πρέπει νά γνωρίζη τί. σημαίνει έξοδος τής Ριοσσίας είς τήν
Μεσόγειον. Καί εΐναι ευτύχημα, δτι οΐ αρμόδιοι, σήμερον, διά τάς τύχας τοΰ
ελευθέρου κόσμου γνωρίζουν τοΰτο. "Ωστε ή Ελληνική Μακεδονία κινδυνεύει
σήμερον δσον κινδυνεύει καί οίαδήποτε άλλη γεωγραφική περιοχή τοΰ ελευ
θέρου κόσμου.
Ή «σλαυο-βουλγαρική» προπαγάνδα είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί
τόν Καναδαν, εργάζεται επί τής γραμμής αυτής, δηλαδή τοΰ Π Ρ Ο Σ Χ Η 
Μ ΑΤΟΣ, τό όποιον άναλύομεν ανωτέρω, καί τό όποιον πρέπει νά έρευνηθή
άλλως. Καί τόν λόγον δι’ αυτό έχουν περισσότερον άπό τούς δημοσιογράφους
αΐ Άμερικανικαί καί Καναδικαί άρχαί ’Ασφαλείας, είς τάς περιοχάς τών όποίων ασκείται ή προπαγάνδα αυτή.
’Ισχυρίζεται ή προπαγάνδα αυτή δτι υπάρχει έθνος Μακεδονικόν. Νά τό
απόδειξη ενώπιον μερικών καθηγητών τής 'Ιστορίας.
’Ισχυρίζεται δτι υπάρχουν «μειονότητες» είς τήν Μακεδονίαν καί «καταπιεζόμενοι» λαοί. Μία επιτροπή μπορεί νά άποφανθή.
"Ας έρευνηθοΰν δλοι οΐ ισχυρισμοί τής «σλαυο-βουλγαρικής» προπαγάν
δας καί οΐ φορείς της ιδιαιτέρως αυτοί,, άν ώς ’Αμερικανοί καί Καναδοί πολΐται δέν έπιτελοΰν έργον αντίθετον προς τά συμφέροντα τών χωρών των. ’Ά ν
άποδειχθοΰν οΐ ισχυρισμοί της ακριβείς, τότε άς έξακολουθήση νά ύβρίζη
τήν Ελλάδα, δρώσα επί τών δικαίων της καί τής αλήθειας. "Αν δμως οΐ ισχυ
ρισμοί της άποδειχθοΰν άνακριβεΐς τότε άς έρευνηθή ή προπαγάνδα αυτή βαθύτερον. Διατί γίνεται καί ποιους σκοπούς υπηρετεί; Οΐ άρχηγοί, τά Κέν
τρα, τά έντυπα εΐναι δλα γνωστά. Δέν χρειάζεται πολύς κόπος καί ή έρευνα
εύρίσκεται εντός τών καθηκόντων καί υποχρεώσεων τών άρχών ’Ασφαλείας.
"Αν γίνη καί δέν άποκαλυφθή τίποτε άλλο τότε ή έρευνα θά είναι μία πράξις άβρότητος καί δικαιοσύνης προς ένα φίλον καί σύμμαχον Κράτος, τό ό
ποιον ισχυρίζεται οτι υβρίζεται άναιτίως καί συκοφαντεϊται άπό ’Αμερικα
νούς πολίτας, βουλγαρικής ή σλαυϊκής καταγωγής. Π έραν τών στοιχείων τής

Η Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ Ο - Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΚ Η Π Ρ Ο Π Α ΓΑ Ν ΔΑ

125

έρεύνης οι αρμόδιοι δι’ είδικωτέραν μελέτην τοΰ θέματος, είναι δυνατόν νά
συλλέξουν συμπληρωματικά στοιχεία και άλλας ενδιαφέρουσας πληροφορίας,
άπό τάς ,μακεδονικός 'Ελληνικός ’Οργανώσεις καί άλλους ’Αμερικανούς πολίτας, οί όποιοι ήσχολήθησαν καί πιθανώς νά ασχολούνται μέ τοΰτο. 'Ο «’Εθνι
κός Κήρυξ» εΐχεν ύποσχεθη είς τους άναγνώστας του·, άναγγέλλων τήν ερευ
νάν του — φύλλον 6ης ’Οκτωβρίου — δτι αΰτη θά έπιτρέψη είς τήν Όμογένειαν καί τήν ’Αμερικανικήν Π ατρίδα μας νά σχηματίση μίαν υπεύθυνον
γνώμην. Πιστεύει δτι επραξε τοΰτο μέ δημοσιογραφικήν συνέπειαν καί από
λυτον σεβασμόν πρός τήν αλήθειαν καί τά γεγονότα. Άπόδειξιν τής πίστεως
αυτής τοΰ «Έθν. Κήρυκος» άποτελοΰν, αί δημοσιευόμεναι κατωτέρω έπιστολαί αναγνωστών μας, αί δποΐαι έδημοσιεύθησαν ήδη είς προηγούμενα φύλ
λα μας,
Η ΤΟ Κ Α ΙΡ Ο Σ ΝΑ ΕΝ ΙΙΜ ΕΡΩ Θ Η Ο ΕΛ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Σ
Ό κ. Νικ. Γερακόπουλος, τοΰ οποίου τό όνομα καί πληροφορίας έπεκαλέσθημεν καί είς τό δον άρθρο ν μας, γράφει άπό τό Μπράϊτον, Μ ασσ.: «Ή το
καιρός πλέον, νά ένημερωθή ό 'Ελληνισμός τής ’Αμερικής δι’ όσα γίνονται
άπό τούς Βουλγάρους καί τήν προπαγάνδαν των είς βάρος τής 'Ελλάδος. Καί
δέν πιστεύω, δτι πρέπει νά άφήσωμε τούς Βουλγάρους άσυδότους ή νά περιορισθοΰμε σέ άμυνα μόνο καί άναίρεσι τών βουλγαρικών ■ψευδολογιών, πού
τόσο τεχνικά σερβίρονται είς τούς άνιδέους ’Αμερικανούς ή Καναδούς επισή
μους καί μή. Είναι καθήκον μας, ύποχρέωσις δλων μας νά αρχίσουμε μεγάλην
έπίθεσιν, τήν Ε Π ΙΘ Ε Σ Ι Τ Η Σ ΑΛ ΗΘΕΙΑΣ, πού βρίσκεται καί λάμπει μα
ζί μας καί νά αξιώσουμε νά σταματήση αυτή ή απάτη τών Βουλγάρων πού
εμφανίζονται ώς «Μακεδόνες».
Α Γ Α Ν Α Κ Τ Η Σ ΙΣ

■~
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Ό κ. Π . Ζαπάντος, άπό τό Κλίντον, Μασσ., μάς γράφει:
«Μέ άγανάκτησι εΐδα τό χάρτη πού δείχνει τήν Μακεδονία μας, χώρα τοΰ
νέου «Μακεδονικού Κράτους», πού θέλουν νά ιδρύσουν οΐ Βουλγαρομακεδόνες. Μέ λύπη μου, παρατήρησα ακόμα πώς ή όργάνωσις τής Βουλγαρικής
ανθελληνικής προπαγάνδας,, είς τήν ’Αμερικήν, χρονολογείται άπό 60 ετών.
Καί διερωτώμαι: Ε ξήντα ολόκληρα χρόνια δέν εύρέθη ή μάλλον δέν έπρεπε
νά ύπάρξη κάποια άντίδρασις;»
Ό κ. Ζαπάντος, συμπληρώνει τήν επιστολήν του μέ άλλας γνώμας, πα
ρατηρήσεις καί υποδείξεις, αξίας ιδιαιτέρας προσοχής.
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ΤΑ Β Ο Υ Λ ΓΑ ΡΙΚ Α ΦΙΔΙΑ ΝΑ ΕΞΟΝ ΤΩΘΟΥ Ν
Ό κ. Ν IX Π απανίκολας, ά'πό τό Ούάσιγκτων, D. C., γράφει:
«Παρακολουθώ μέ πολύ ενδιαφέρον τήν ερευνά σας γιά τό «Μακεδονι
κό», πού τό προπαγανδίζουν τά βουλγαρικά φίδια. Θέμα «Μακεδονικό» δέν
υπάρχει καί ή Μακεδονία ήταν καί θά είναι Ελληνική, Είμαι Μακεδών άπό τή
Σιάτιστα. Π ρίν έλθω στήν ’Αμερική, τό 1920, ώς πρόσκοπος συχνά έκανα μέ
τήν ομάδα μου εκδρομές ώς τά Σέρβικά σύνορα. Δέ λησμονάω τή χαρά τών
χωρικών πού μάς έβλεπαν καί πώς μάς «καλοσώριίζαν». Ούτε ρουθούνι βουλ
γαρικό δέν είχαμε βρή πουθενά. Νά είπούμε πόσο Ελληνική είναι ή Μακε
δονία μας; Μ’ αυτό τό ξέρουμε ολοι».
ΝΑ Κ ΙΝ ΙΙΘ Ο Τ Ν Α Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε ΙΣ
Ό κ. Ή λίας Βραΐλας, άπό τό Μπροΰκλιν γράφει:
«Σάς συγχαίρο^ γιά τή σταυροφορία κατά τής ανθελληνικής προπαγάν
δας πού κρύβει άπό κάτω της εχθρούς τής θετής μας πατρίδος Αμερικής,
τού Καναδά καί τής 'Ελλάδος. Γιατί εχθροί είναι οί Βούλγαροι καί Κομμουνισταί. Νομίζω δτι είναι καιρός πλέον ή 'Ομοσπονδία 'Ελληνικών Σωματεί
ων, ή Γκάπα καί ή Ά χέπα νά ξεσηκωθούν σάν "Ελληνες καί σάν άνδρες καί
νά διακηρύξουν στούς ’Αμερικανούς καί Καναδούς ποιά είναι ή Μακεδονία
καί ή ιστορία της. ΓΙ ρέπει νά τούς διαφωτίσουμε».
Ε Π ΙΚ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Σ
Ό κ. Ευάγγελος Α. Κορομούσης, Νέα 'Υόρκη, γράφει:
« Ή ύπόθεσις αυτή τής προπαγάνδας είναι, καί λίγο επικίνδυνος διά τήν
τάξιν καί τήν ασφάλεια τής ιδιαιτέρας μας πατρίδος. Κατά τήν γνώμην μου
θά έπρεπε νά κινηθούν δλαι αί ’Οργανώσεις, ιδίως αί Μακεδονικοί καί Βορειοηπειρωτικαί, Βέβαια, τό 'Ελληνικό "Εθνος είναι σέ θέση νά δώση τήν
πρέπουσα άπάντησι σέ οποίο κράτος τολμήσει νά ζητήοη κυριότητα σέ Ε λ 
ληνικό έδαφος. 'Ό μ ω ς δέν θά ήταν άσχημο, αί Έλληνικαί ’Οργανώσεις νά
κάμουν προσπάθεια διαφωτίσεως τής ’Αμερικανικής Κοινής Γνώμης, γιά νά
μάθη δτι τά εδάφη τά όποια άποτελούν τή σημερινή Ελλάδα, ποτέ δέν ανή
καν σέ Βουλγάρους, Γιουγκοσλάβους ή ’Αλβανούς».
Π Α Ν ΊΌ Τ Π ΡΟ Π Α ΓΑ Ν ΔΑ
"Ενας άναγνώστης μας, μέ δυσανάγνωστον υπογραφήν (πιθανώς Φράνκ
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Μπέττινς ή Μπεττίνης) από τό Ούάσιγκτων, D. C., γράφει:
«Τον Αύγουστον τοΰ 1959, ερχόμενος άπό τον Π ειραιά είς ’Αμερικήν,
μέ αμερικανικόν μεταγωγικόν, έ διάβασα είς τό άναγνωστήριον τοΰ πλοίου εις
’Αμερικανικήν εφημερίδα — τό C H R IS T IA N S C IE N C E M O N IT O R —ένα ανθελληνικόν αρθρον περί Μακεδονίας, μέ τήν υπογραφήν Άναστασώφ.
"Οταν έφθασα εδώ, διεμαρτυρήθην δι’ επιστολής μου πρός τήν εφημερίδα, ή
όποί·α συχνά γίνεται φορεΰς τών απόψεων τών ’Αλβανών καί Βουλγάρων είς
βάρος τής Ελλάδος. Δυστυχώς οι "Ελληνες εΐμεθα διηρημένοι καί γι’ αυτό
δέν κατορθώνουμε τίποτα».
ΝΑ ΔΙΑ Φ Ω ΤΙΣΘ Ο ΤΝ
Ό κ. Σωκράτης Καράκις, Νέα 'Τόρκη, γράφει:
«Σάς συγχαίρω διά τά δημοσιευθέντα άρθρα σας μέ τάς αποκαλύψεις
διά τούς Βουλγάρους καί τήν Μακεδονίαν. Ή καλύτερα άπάντησις είναι ή
διαφώτισες δλων τών ’Αμερικανών καί Καναδών επισήμων. Καί νομίζω δτι
είς πάντας αυτούς θά έπρεπε νά σταλή τό βιβλίον τοΰ κ. Γεωργίου Μυλωνά,
καθηγητοΰ τής Ιστορίας καί ’Αρχαιολογίας είς τό W A S H IN G T O N UlNIV E R S IT T τοΰ Σαίν Λοΰϊς, υπό τον τίτλον «THE B A LK A N S STATES».
ΝΑ Κ Α ΤΑ Π Ο Λ ΕΜ Η Θ Η
Ό κ. Π . Παπαφωτίου, Άστόρια, γράφει:
«Σάς συγχαίρω διά τήν τόσον πολύτιμον καί εθνωφελή άρθρογραφίαν
σας, επί τών ανθελληνικών ενεργειών τών Βουλγάρων, τήν οποίαν παρακο
λουθώ. Εύχομαι νά πράττουν τό ίδιον καί οί λοιποί Μακεδόνες καί γενικώς οί
ομογενείς μας. Τό θέμα είναι άνύρπακτον διότι δλοι γνωρίζομεν δτι ή Μα
κεδονία, ή άνήκουσα είς τήν Ελλάδα, κατοικείται άπό Μακεδόνας "Ελληνας^
τών οποίων οί εθνικοί πόθοι ίκανοποιήθησαν τό 1912 καί 1913, δτε ή Ελλη
νική Μακεδονία άπετέλεσεν άναπόσπαστον τμήμα τής μητρός Ελλάδος. Τό
νά γίνεται λόγος περί άνεξαρτησίας τής Μακεδονίας είναι ώς νά λέγωίμεν
δτι ή Πολιτεία τής Βιρτζίνια ή τοΰ Ρύντ ’Ά ϊλαντ επιθυμεί ανεξαρτησίαν
άπό τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας! Λόγω τών εργασιών μου, έγνώρισα πολύ
καλά τήν δράσιν τών ψευδο-μακεδόνων Βουλγάρων κατά τάς επισκέψεις μου
είς Τορόντο καί Γουΐντσωρ τοΰ Καναδά, Κολόμπους, Σΐνσιννάτι κλπ. καί
προσεπάθησα νά πείσω τούς πραγματικούς Μακεδόνας δτι οφείλουν ήνωμένοι, νά είναι πάντοτε άγρυπνοι καί μέ μελετημένον πρόγραμμα νά καταπολε
μούν κάθε προσπάθειαν τών Βουλγάρων καί γενικώς τών Σλαύων δπως πα
ρουσιάσουν τήν Μακεδονίαν μή Ελληνικήν».

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ ΙΑ
Ή Μαρία Πατίχη, καθηγήτρια τής Φιλολογίας, Ν. 'Ύόρκη, μάς γράφει:
« Ή έιφημερίς σας είναι αξία συγχαρητηρίων διά τήν περί τού Μακεδο
νικού «ζητήματος» δημοσιευθεΐσαν άρθρογραφίαν.
Θέλω νά προσθέσω περιστατικό ν επ’ αύτού — επίκαιρον κάπως καί μέ
τούς προσφάτους ’Ολυμπιακούς αγώνας. Ή νίκη τού Διαδόχου Κωνσταντί
νου ήταν υπέροχη καί άξίως προεκάλεσε άγαλλίασιν εις τόν 'Ελληνικόν κό
σμον. Κάποτε εις τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας ήθέλησε νά μετάσχη καί ένας
άλλος διάδοχος, ό ’Αλέξανδρος, υιός τού Βασιλέο^ς τής Μακεδονίας Άμύντου. Π ρός στιγμήν έγεννήθη αμφιβολία άν ήτο Έλλην. ’Εκείνος δμως άπέδειξεν δτι ή μέν ίδική του αρχική καταγωγή ήτο άπό τό ’Ά ργος τής Πελοποννήσου, δλοι δέ οί Μακεδόνες ήσαν άναμφισβητήτως "Ελληνες καί ή γλώστα των ήτο Ελληνική.
'Η Έλληνικότης τής Μακεδονίας έγινε δεκτή χωρίς περαιτέρω ερευνά
καί εκτοτε οί Μακεδόνες έλάμβανον μέρος είς τούς ’Ολυμπιακούς αγώνας».
’Επίσης ό κ. Ή λίας Τσίοπος, Σαίν Λούϊς, γράφει:
« Ή ερευνά σας καί ή δημοσίευσίς της είναι ένα θαύμα ελληνικό, είναι
μιά νίκη καί μιά ύψίστης σημασίας υπηρεσία στούς ομογενείς ,μας, στήν 'Ελλάδα
καί στήν ’Αμερικανική πατρίδα. Είθε ολος δ 'Ελληνικός Τύπος νά άκολουθήση τό παράδειγμά σας καί νά σταθή μαχητής τών ώραιοτέρων ιδανικών
τής Φυλής μας».

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Αί κάτωθι αναμνήσεις άπό τις Ε π ιβ ά τες τ ή ς 5Αν. Θράκης
άποτελουν άξιοπρόσεκτον α νάγνω σμα ύ π ό το υ συνταξιούχου
Καθηγητου κ. ’Αθανασίου Παπαναστασίου.
Εις τας όλίγας γραμμάς, ό εκ Θράκης φλογερός σ υμπα 
τριώτης μέλος του Θ.Κ., άφοϋ είς γλώ σσαν εύχάριστον περι
γράφει άπό πάσης πλευράς τά τού χωρίου τών Ε π ιβ α τώ ν,
καταλήγει μέ ύπερεκχειλίζοντα δίκαιον ενθουσιασμόν, νά έξάρη καί άποδώση τιμάς είς τό πατριωτικόν καί εθνικόν έργον τού μεγάλου ευργέτου του Γένους Σαράντη Ά ρ χ ι γένους
καί τής συζύγου του Ελένης.
Τά ’Αρχιγένεια ’Εκπαιδευτήρια τών Ε π ιβ α τώ ν, άπετέλεσαν άκτινοβόλον φυτώριον καί λαμπρόν κόσμημα τής Ε λ 
ληνικής Παιδείας. Μετέδωσαν διά τών άποφοίτων διδασκά?νων καί διδασκαλισσών είς τά πέρατα τών Ελληνικώ ν παροι
κιών τήν γλώ σσαν καί τόν πολιτισμόν τών προγόνων καί τήν
α γά π η ν προς τήν ελευθερίαν, τήν πατρίδα καί τά ιδεώδη τής
Φυλής.
Συμμεριζόμεθα τό παράπονον δτι ό πι/ευματικός μας κό
σμος δέν έδωσε τήν δέουσαν σημασίαν καί δέν έξήρε κ α τ’ άξίαν τό μεγαλεπήβολον έργον καί τήν κολοσσιαίαν καί άνεκτίμητον άπόδοσιν τών ’Αρχιγενείων, καίτοι εις τά κατά και
ρούς δημοσιεύματα τών «θρακικών» έγένετο μνεία περί τών
Μ εγάλων τούτων τού γένους Εύεργετών, τάς φωτογραφίας
τών οποίων έκ καθήκοντος παραθέτομεν.
(ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ)
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' Υπό Α ΘΑΝΑΣΙ ΟΥ ΠΑΠΑ Ν Α Σ ΤΑ Σ Ι ΟΥ , Σ. ΚαθηγητοΟ

"Οταν ταξειδεύωμε άπό τή Ραιδεστό προς τή Κωνσταντινούπολι, μετά
τή Σηλυβρία, άντικρύζομε τίς Ε πιβ ά τες. Ξαπλώνονται φαρδειά-πλατειά στή
παραλία τής Προποντίδος. Μέ τό βορειαδάκι, ή θάλασσα γλυκοφι,λεί τά
κράσπεδά τους. "Αλλά καί δταν δυναμώση ό βορρηάς μέ τους άφρούς του,
περιλοΰει τά πόδια τους. Μέ τή νοτιά, τά άφρισμένα κύματα ξεσπούν τό
θυμό τους στούς τοίχους τών σπιτιών. Τρέχουν τότε οΐ ναύτες μέ τά
καράβια τους, άλλοι στήν 'Ηράκλεια καί άλλοι στήν απέναντι ΙΙροικόννησο, γιά νά άσφαλίσουν τά πλοία των άπό τή μανία τών κυμάτων. Γ ιατί
ώνομάσθηκαν Έ πιβ άτα ι ; Έ δ ώ δέν συμφωνούν οΐ ιστορικοί. "Αλλοι τήν
ονομάζουν Έ πιβ άτα ι, για τί εκεί έπεβιβάζοντο οΐ έπιβάται τών πέριξ με
ρών γιά τά θαλασσινά των ταξείδια. "Αλλοι τήν θέλουν 'Ιπποβάται, διότι
εκεί ήσαν τά ιπποφορβεία τών Βυζαντινών. Καί άλλοι τήν ά.ποκαλοϋν Έ πιβάται, διότι, κατ' αυτούς, ήταν αρχαία Ε λλη νική αποικία, κτισμένη ε η ϊ
βάτων. Μέχρι τού πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έσιόζοντο τά ερείπια Β υ
ζαντινού πύργου τού Ά ποκαύκου, στρατηγού ’Ανδρονίκου τού Γ ' τού
Παλαιολόγου. Ή τότε Τουρκική Κυβέρνησις τόν κατεδάφισε γιά νά έξα’
λειψή, ίσως, ένα ιστορικό Ε λληνικό μνημείο. Οΐ κάτοικοί της ήσαν ανέ
καθεν, γεωργοί, ναυτικοί, ψαράδες. ’Έ καμναν καί τό περίφημο γιαούρτι
τής Σηλυβρίας, πού είχε τόση πέραση στή Κωνσταντινούπολή Μικρή ήτο
στήν έκταση καί στό πληθυσμό. Κατά τήν άπογραφή τού 1920, βρέθηκαν
1.500 κάτοικοι. Μεγάλη δμως στή δόξα καί στήν ιστορία.
Σ τις Ε πιβ ά τες γεννήθηκε ή Ό σ ία Παρασκευή, κατά τόν ΙΑ ' αιώναΤό λείψανό της ενρίσκεται σήμερα στό Ίά ο ιο ν τής Ρουμανίας. Τό έπιβλητικώτερο κτίριο στις Ε π ιβ ά τες ήτο ή Ε κκλησία τής Ό σ ιας Παρασκευής.
'Ό τα ν πλέαμε προς τίς Ε πιβ ά τες, άπό μακρυά ακόμα διεκρίναμε νά υψώ
νεται υπερήφανα προς τόν ουρανό, πάνω άπό τίς στέγες τών γύρω σπιτιών,
ή στέγη τού Ναού, γιά νά διαλαλή τήν ευσέβειαν τών κατοικιών, πού τήν
άνήγειραν.
Κατά τάς άρχάς τού ΙΘ ' αΐώνος, νέον άστρον φωτίζει τόν ορίζοντα
τών Ε π ιβ α τώ ν. Ό Σάράντης Ά ρχιγένης γέννημα καί θρέμμα τών Ε π ι 
βατών. Αυτός καί ή σύζυγός του 'Ελένη ίδρυσαν στις Ε π ιβ ά τες τά Ά ρ χιγένεια καί Έλένεια Ε κπαιδευτήρια, γιά νά μορφ>ώνωνται διδάσκαλοι καί
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διδασκάλισσαι (‘). Καί τά μέν Ά ρχιγένεια διατηρήθηκαν μέχρι τοΰ 1922.
Τά Έ λένεια ομως έκλεισαν μετά τόν θάνατον τής συζύγου τοΰ Ά ρχιγένους Ε λένης. Πολλοί διδάσκαλοι τών Έ λενείων διεκρίθησαν μέσα στον
εκπαιδευτικό κόσμο τοΰ ΰποδοΰλου Ελληνισμού. Μεταξύ αυτών ήτο καί, δ
γνωστός είς τά μέρη μας Νικήτας Κρητικόπουλος.
Οί χωριανοί μου τό όνομα «Πλιβάτες», τό άνέφεραν συχνά. Είχαν
πολλές δοσοληψίες, προ πάντων μέ τά άχυρα πού κατέβαζαν. Γιά τά μέρη
μας ή Σηλύβρια ήτο ή πόλις τοΰ εμπορίου, οί Μέτρες ή πόλις τής πολιτι
κής διοικήσεως καί οί Ε π ιβ ά τες ή πόλις τών γραμμάτων.
Θά ήμουν 10— 12 ετών. Ό όρίζων τοΰ Άλμπασανιοΰ, τοΰ χωριού

Σ αράντης καί Ε λ έ ν η Ά ρχιγένο υς.

μου, άρχισε νά μέ φαίνεται στενός. “Άκουα πολλές φορές άπό τά συνομή
λικό μου παιδιά νά ομιλούν γιά «Πλιβάτες καί Σηλυβριά πού έχνε μεγάλα
μαγαζιά, άψλά σπίτια καί μιά θάλασσα ούλο αρμυρό νερό» καί δ νοΰς μου
πετοΰσε στις Ε π ιβ ά τες, στή θάλασσα. Πότε θά πάγω στις Ε πιβάτες, νά
ίδώ θάλασσα; Αυτή ή σκέψις χοροπηδούσε μέσα μου. Προ πάντων κεντή"
θηκε ή περιέργειά μου καί άναψε δ πόθος μου, όταν ένα γειτονάκι μου'
πού είχε πάγει άχυρο στις Ε π ιβ ά τες, μέ έλεγε τό βράδυ : «’Ά ϊ ! Θανασά

1) Oapi του βίου καί τών έργων τοΟ Αρτιγενούς β'λέττε θροακικά τόιμος Α ! τεΟ1χος Γ ! Α 1929
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κη. Νά δγής τ'ίάλασσα, νά δγχίς νερό. Μιά θάλασσα oral Πλιβάτες, άμα με
γάλη. *Α ! Πέρασε κι5 ένα παμπόρ μέ δυο τριχούλια, πού κύλαγαν μέσ"
στό νερό. ’Έβγαζε κι’ ένα ντουμάνι, γιόμσε ό ουρανός. Σφύριζε καί μιά
ντουντούκα πού βόηζε τό χωριό». Έ γ ώ άλλο δέν ήθελα. Τό βράδυ πήγα
στό σπίτι καί άρχισα νά παρακαλώ τή μητέρα μου. Λέγε, ψευτοκλαίγε, τήν
κατάφερα. Τή Κυριακή θά πήγαινε ό αδελφός μου άχυρο στις ’Επιβάτες
καί θά μέ έπαιρνε μαζύ του. Τό Σάββατο τό βράδυ μέ έλουσε, μέ άλλαζε
μέ τά άσπρόρρουχα, μέ τίς γιαλένιες κόπτσες, πού τ ’ άρραβε ή ίδια, καί τά
σιδέρωνε στά γόνατά της μέ τά στοργικά της χέρια. Τή Κυριακή πρωί ■
πρωΐ, μέ φόρεσε τά γιορτινά μου καί τράβηζα στό αλώνι τοΰ αδελφού μου.
Τό άμάζι ήταν φορτωμένο άχυρο. Ζέψαμε καί πήραμε τό δρόμο τής Σηλυβριάς. Μπροστά μας πήγαιναν άλλα άμάζια καί πίσω μας ακολουθούσαν
άλλα. Μέ τραγούδια καί αμανέδες βαδίζαμε. Σέ μιά στιγμή εθνικού ενθου
σιασμού, αρχίσαμε νά τραγουδούμε :
Απορώ Μακεδονία, πώς βαστάς υπομονή
καί δε γλέπεις τά παιδιά σου μέρα νύχτα στη σφαγή ;
— Τί νά κάμω ή καϋμένη} είμαι άλυσσοδετή
και δεν είμαι ελευϋ'έρα γιά νά σύρω τό σπα&ί».
Ή τ α ν τότε, βλέπετε, δ Μακεδονικός άγων στις ακμές του. Οί τοίχοι
τών καφενείων τού χωριού μου ήταν σκεπασμιένοι μέ τίς εικόνες τών Μα
κεδονομάχων. Πάνοπλος δ Παπά-Δράκος παρέδινε τό δπλο του στον υιό
του. Ό Παύλος Μελάς αποχαιρετά τήν οίκογένειά του.
"Οταν προχωρήσαμε κάμποσο, στρίψαμε αριστερά. Μετά μιά ώρα κα
τεβαίναμε στις Δελλιώνες ή στή κώμη τών Τελωνών, δπως τήν ονομάζει δ
Ά ρχιγένης στή διαθήκη του (*). Περνώντας μέσα άπό τό χωριό, ή σκόνη

(*) Διείλίλιωινίιτης ήταν ό (προτελευταίος 'Μητροπολίτης τής Σηλυδρίσς Διονύ
σιος. Ά π ό τίς Δελλιώνες κοτήγετο καί ό Περιμανός ΣτρηΙνόιπουλος.

Σημ.—Θυατείρων Γερμανού Στρηνοπούλοο, (τόμος 19ος 1939). «Τό ταξείΐδι
του John Covel όττό τήν Κωνσταντι νούπολ ιν στήν Άνδριανούπολιν τω 1675» σειλ.
5 -3 3 .
Τάφος 23ος) 195(9 «τό μττό τού θρακικου 'Κέντρου τελεσθέν πολιτικόν του ιμνημάσυνον μέ σθράαν συρροήν Υπουργών, τοΰ Άριχ ιεπισικόιπσυ' Αθηνών, τής I. Συνό
δου ικ.ιλ.ττ. ιέπισήμων, ικαθώς καί πλήθους κόσμου, ικαθί’ δ άχμίίλησαν εΐξάραντες τήν προ
σωπικότητα ικαί τό εργον τοΰ τιμωμένου οί ικ.ικ. Φίίλιιτπτος ΜανουηιλίΙδης πρώην Υπουρ
γός καί ιμσνίιμος Πρόεδρος τοΰ ΘραΐκιικίοΟ 'Κέντρου, καί A. Α. Πάλίλης πρώην 'Πρεσβευ
τής καί 'τέως Δ)νιτής τοΰ έν ΛσνΙ&ίνφ γραφείου τύπου τής 'Ελληνικής 'Κυβερνήσεως» σελ.
9'7-Ί36.
Καθηγητής καί κατό(πιν Σιχολάρχης τής Θεολογ ιικής Σιχρλής ΧάΙλικης, υίπηρέτησε
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πού σήκωναν τ ’ αμάξια μας, ό θόρυβος και τό γαΰγισμα τών σκυλιών, ή
ζέστη πού μάς έψηνε, δέν μέ ενθουσίασαν καί τόσο πολύ. "Οταν δμως
φθάσαμε στήν άκρη τού χωριού, ένα μεγάλο καί επιβλητικό κτίριο, μέ χτύ
πησε στό μάτι. Ή τ α ν τό σχολείο. Λκύροφο, αρκετά μεγάλο, έκαμνε ευχά
ριστη εντύπωση στόν ξένο περαστικό. Έ χαρακτήριζε καί τούς κατοίκους
ως φιλομούσους. Π ριν νά ξεχάσω τήν ωραία αυτή εντύπωση άπό τό σχο
λείο, έρχεται ο αδελφός μου κοντά μου καί μέ λέγει, σιγανά: «Ξέρ’ς πώς
τσί λέν τσί Δελλιωνίτ ;» «Πώς ;» ερωτώ. «Τσί λέν πηγαδάδες. Γ ια τί άμα
θέλνε νά σκοτώσνε κανένα, τόν ρίχνε στό πηγάδ». Έ γ ώ τή στιγμή εκείνη
πάγωσα. Φαντάσθηκα τή φρίκη πού δοκιμάζει ό άνθρωπος, δταν τόν ρί
χνουν στό πηγάδι μέ τό κεφάλι κάτω καί τά πόδια επάνω. Ζάρωσα άπό τό
τρόμο μου·
Καί. τώρα βαδίζομε προς τίς ’Επιβάτες. Δεξιά μας καί αριστερά μας
έχουμε τά καλοδουλεμένα Δελλιωνίτικα άμπέλια, πού έστελναν τά ξακουστά
σταφύλια στήν Πόλη, τά γιαπουντζάκια. Κάπου - κάπου φυσούσε ένα ελα
φρό άεράκι. Ά π ό κανένα παραθυράκι, πού άνοιγε στά κλωνάρια τών δέν
δρων, έβλεπα στό βάθος νά αστραποβολούν τά νερά τής θάλασσας. "Οσο
κατεβαίναμε προς τή θάλασσα, τόσο μπροστά στά μάτια μου άπλωνε ό γα
λάζιος όρίζων τής Προποντίδος. Νά καί οί Ε πιβ ά τες, επί τέλους ! Σ πίτια
άραδιασμένα στήν άκροτθαλασσιά. Καράβια άγκυροβολημένα. ’Ά λλα καράβια
άρμένιζαν στό πέλαγος. Πέρα άπό τά σπίτια, μιά μεγάλη έκταση, μιά άπεραντωσύνη γαλάζιου νερού, χοροπηδούσε καί άστραποβο?.ούσε. «Αύτη ή
θάλασσα, ή μεγάλη καί ευρύχωρος...» Χθες τό βράδυ δέν τό είχα άκούσει
στόν εσπερινό ; Νά, πού τή βλέπω μπροστά μου. Γιά μιά στιγμή τάχασα
μπροστά στό μεγαλοπρεπές αυτό θέαμα. ’Έ μεινα μέ τό στόμα άνοιχτό. Τά
μάτια μου έμειναν θαμπωμένα μέ τό μεγαλείο τής φύσεως, πού πρώτη φο
ρά έβλεπα στή ζωή μου. Γύριζα πότε δεξιά πότε άριστερά.

στή ίθέισι αύτή ικ-οοτά τά (δύσκολα εκείνα χρόνια τοΰ' Α ! ιΠκ^γικοσιμ'ιίιαυ πολέμου ιμέ τον τ ί
τλον τοΰ Μητροπολίτου Σελεύκειας. Τό Πατριαρχεΐαν τόν εστειλε κατόπιν ώς έξαρχον
Δυτικής Ευρώπης, .μέ ε(δραν τό Λονιδΐνου και μέ τόν τίτλον τοΰ Μητροπολίτου Θυΐα'τείίρωιν.
Έ λαβεν .ενεργόν ,μέρος, ώς αντιπρόσωπος αοΰ ΌΙ!ΐκου|μ€ΐνΐικοΰ Πατριαρχείου, είς οΐλα τά
'συνέδρια, ιδία τήιν ιάιλληιλοιγνωρίιμίαν ικαί προσήγγισιν τών Χριστιανικών 'Εκκλησιών. Ή σύνεσις ιμέ τήν οποίαν ρχειρίσβη τά λεπτά αυτά (ζητήματα, ή άψοισίωισις και! ή όΐΥά,πη,
του προς τήν ’Ορθόδοξον εκκλησίαν καί ή καΐλωσύνη της ψυχής του 8ά μείνουν λαμ
πρόν παράδειγμα γιά τούς .μεταγενεστέρους κληρικούς. ’Από τίς ιΔιέιλλιώνες κατήγετο
κοοί ό τελευταίος πρωτοσάγίκελος Σηλυβρίας Διονύσιος Κουχτσόγλου. Προιικιισμένος
ΐμέ ψρόνησιν καί θάρρος ήτο ό μοχλός όλης τής 'Εθνικής καί Εκκλησιαστικής κ'ΐνήΓ
σεως τής επαρχίας. ’Εάν τό Πατριαρχεΐον άινεγνώρι'ζε την άξίίαν του, θά προσείψερε
πολλάς υπηρεσίας στήν ’'Εκκλησία,, ώς Άρχιερεύς. "Η Θράκη εΐναι υπερήφανη διά τά
κληρικά της αύτά τέκνα.
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Περπατώντας ασυναίσθητα, έφθασα στή παραλία. Έ χ ε ι στή σειρά οί
αχυρώνες του Θεοχάρογλου, ’Αδειάζουν τ ’ αμάξια. Παίρνουν τό λογαρια
σμό τους οί χοοριανοί. Ψωνίζουν λάδι, σαπούνι, πετρέλαιο, ρύζι, ζάχαρι.
Ξεκουράζονται τά ζώα.
Τό απόγευμα ξεκινάμε γιά τό χωριό. Περνούμε τώρα άπό τό κεντρικό
δρόμο τών Ε π ιβ α τώ ν. Πόσο ώμορφες μέ φάνηκαν οΐ Ε πιβάτες. "Ενας
δρόμος φαρδύς διασχίζει κατά μήκος τό χωριό. Ά π ό τά δυο μέρη τοΰ
δρόμου υψώνονται σπίτια καλοκαμωμένα, περιποιημένα, άνθοστόλιστα. Ε ί
ναι ό αριστοκρατικός μαχαλάς. Α ριστερά τοΰ δρόμου, πού βαδίζαμε, ένα
συγκρότημα απλών καί σοβαρών κτιρίων. Είναι τά Ά ρχιγένεια Ε κ παιδευ
τήρια· ΓΙρός τό δυτικό τοΰ χωριοΰ κάθονται οΐ γεωργοί. Ε ΐναι τά δζαμαλατζίδικα. ’Ίσως νά ώνομάσθηκαν έτσι, γιατί εκεί θά γινόταν ή δζαμάλα(*), δταν ήθελαν οΐ γεωργοί βροχή (**). Τήν ώρα πού περνούσαμε πίσω
άπό τά Άρχιγένεια, ήταν δεξιά μας ένας κήπος μέ αραιά δένδρα καί στο
βάθος ένα καφενείο. Ή τ α ν , δπως έμαθα, ό Ά η-Λ ιάς. Μέσα στο κήπο κά
θονταν τρεις κύριοι, κάπως ηλικιωμένοι. Ή περιβολή των καί ή εξωτερική
εν γένει έμφάνισίς των (κολλάρο, γιαλιά, μπαστούνι, ψαθάκι) γιά τήν επο
χή εκείνη, ήταν τό διακριτικό γνώρισμα τοΰ σοφού, τοΰ γραμματισμένου,
τοΰ σπουδαίου τέλος πάντων ανθρώπου. ’Έ μ α θα πώς ήταν καθηγηταί τών
Ά ρχιγενείω ν. Μέ έκαμαν φαίνεται μεγάλη εντύπωση. Γ ι’ αυτό τή στιγμή
εκείνη γεννήθηκε στή ψυχή μου ένας πόθος, ένα όνειρο. ’Άραγε δέ θά
μπορέσω νά γίνω κΓ εγώ μιά μέρα καθηγητής τών Ά ρχιγενείω ν ;
Ά π ό τότε πέρασαν χρόνια αρκετά. Τελείωσα εν τφ μεταξύ τό Ε λ λ η 
νικό αστικό Σχολείο τών Μετρών, τό Τουρκικό αστικό σχολείο καί τή Θεολογική Σχολή Χάλκης. Τό όνειρό μου, δμως, διετηρείτο ζωηρά στή ψυχή
μου. Έ π ί τέλους, τό Σεπτέμβριο τοΰ 1917, κατέβαινα στις Ε πιβάτες, ώς

(*) Περί δζαμάλας βλέπε «.Θρακικά» Τό,μ. Θη Κιαιλ. Xουρ.·μουΐζΐιόοδο·υ·
(**) Οιι γεωργοί στή περιφερειά ιμας ζεύσαν οι περισσότεροι πολύ φτωιχικά.
Μιέ τό πατροπαράδοτο κΜλέτρι, χάραζαν τήν έπιφάνεια τον ίχιωραφιομ καί περίιμεναν
τρακ οπή·. Τρακτέρ, λιπάσματα, αγροτικά 'δάνεια ήισαν άγνωΙστα. Ά π ό τό. Μάρτη· οοκό|μα τελείωνε τό σιτάρι. Κ.ατέφευγαιν τότε ατούς γύρω. τσορμητατζήΐδες, γιά νά 5ανεισθουιν σιτάρι, χρήματα. Τά δάνεια έξωφλουΐσαν κατά τά άλώνια μέ βαρειά επιτό
κια. Κατά τά τελευταία 'χρόνια βελτιώθηκε κάπως ή ικατάστασις τών γεωργών. Ίδρύύπακιατάστηίμα Γεωργικής ΤραΙπέΙζης στις Μέτρες. Πρώτος δτευθυιντής ήτο ό Γιάγ|κο Βιέης Άλεξ'ΐάδης άδελφός τοΰ ιάοΊΐδίιμου1Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης 'Γενναδίου.
Οΐ γεωργοί κατέθεταν τ·ούς τίτλους τών χωρ αψιών και] έπερναν ώς, δάνειον 26% τής
άξιός των ιμέ τόκον 7%. Ε π ίσ η ς οί χίωριανοΐ ίμοο έμεναν εύχαρ'ΐστηΐμένο ι σταν έπήγαινιαν τά προϊόντα των στον εμπορικό καί βιαμηιχανιΐκό οΐικο τοΰ1 Αναστάσιου Σταμούλη εις ΣηΙλύβριαν. ’Ε|κεΐ εύρασκαν ακρίβειαν στο ζύγισ,μα, στή ποιοτική κατάταξι τώιν
προϊόντων των, στήν πληριω|μή.
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καθηγητής τών Ά ρχιγενείω ν. Νά, που πραγματοποιείται επί τέλους τό
όνειρό μου. Τά Ά ρχιγένεια, τότε, έξ αιτίας του πολέμου, δέν εΐχαν πλήρες
τό διδακτικό προσωπικό. Διευθύντρια ήτο ή Ζωή Μελανδινού, άρίστη παιδα
γωγός καί λογοτέχνις, ξακουστή στή Κωνσταντινούπολι γιά τή πνευματική της
δράσι. Σ τον ενθουσιασμό και τή δραστηριότητα της χρεωστοϋσαν τά Ά ρ χιγένεια τή λειτουργία τους. Διδασκάλισσες εντόπιες ήσαν ή Ζωή Μαύρου, ή
Ευθαλία Χριστοδούλου, ή Ταρσή Βαλασιάδου και ή Μαριάνθη Ά ριστείδου
και αΐ Κα>νσταντινουπολίτισες 'Ελένη Κα)νσταντινίδου και ’Ά ννα Λαμπαδαρίδου. 'Υπήρχε ένας μόνον φιλόλογος, ό Στεργίου, άπό τή Στενήμαχο.
Φυσικομαθηματικός κανένας δέν υπήρχε. Έ γ ώ άναγκαζόμην νά διδάσκω,
έκτος τών μαθημάτων τής ειδικότητός μου και Α ρ χα ία , Ψυχολογία, Θεω
ρητική ’Α ριθμητική, Γεωμετρία. Ί ί Τουρκική κυβέρνησις μάς ύπεχρέωσε
νά διδάσκω με και τήν Τουρκική. Συνεκέντρωνα λοιπόν δύο φορές τήν εβ
δομάδα τίς μαθήτριες τοΰ Γυμνασίου σέ μιά αίθουσα καί εκεί έδίδασκα
Ά νά γνω σ ιν καί Γραφήν τής Τουρκικής γλώσσης. Τό μάθημα παρακολου
θούσαν καί μερικές δασκάλισσες. Μιά φορά ήλθε πρός επιθεώρησιν καί κά
ποιος Τούρκος αξιωματικός άπό τή Σηλύβρια. Ευτυχώς, μεταξύ τών μαθη
τριών, ήσαν καί μερικές προωδευμένες στά Τουρκικά, πού μ’ έβγαλαν ά=
σπροπρόσωπο.
'Η καθημερινή προπαρασκευή γιά τόση ποικιλία μαθημάτων ξένων
πρός τήν ειδικότητά μου, μέ απασχολούσε τόσο, πού δέν μέ έμενε καιρός,
έστω καί γιά ένα σύντομο περίπατο. Ά λλα καί νά έβγαινα έξω, τί άντί.
κρυζα ; Πείνα, τρόμο, άγωνια, αθλιότητα.
Εύρισκόμεθα τότε στό τελευταίο έτος τοΰ Α ' Παγκοσμίου πολέμου.
Στούς δρόμους τήν ημέρα δέν έβλεπες νέους. ’Ά λλοι ήταν κρυμμένοι, άλ
λοι φευγάτοι στήν Πόλη, καί πολύ λίγοι υπηρετούσαν στό στρατό. Ά ν
έβλεπες κανένα νέο νά γυρίζη στό χωριό άφοβα, αυτός ήταν έφωδιασμένσς
μέ πιστοποιητικό άναρρωτικής άδείας, διαρκώς άνανεουμένης καί ουδέποτε
εξαντλουμένης. "Ηταν τής μόδας, τότε, νά πσίρνουν τέτοια πιστοποιητικά,
όσοι δ ιέθετα ν τουρκικές λίρες χρυσές. 'Υπήρχαν ώργανωμένα συνεργεία
στήν Π όλη, πού τά έξέδιδαν. Μεσάζοντες ήσαν καί μερικοί ήμέτεροι.
Αυτοί μεσολαβούσαν, rn ιδιοτελώς . . . βέβαια, γιά τή σωτηρία τών ομοε
θνών των. Οί ’Ε πιβάτες ήσαν τότε τό καταφύγιο τών λιποτακτών καί άνυ.
ποτάκτων, όχι μόνον τών εντοπίων, άλλα καί τών γύρω χωριών. ’Ίσως
για τί οΐ Έ π ιβ ατιανοί, άπό μεγαλοψυχία, δέν ήθελαν νά προδώσουν. Στά
άλλα χωριά παρουσιάσθησαν κρούσματα προδοσίας στούς Τούρκους. Κάθε
σπίτι σχεδόν είχε καί μιά κρυψώνα. ΙΙότε άνάμεσα στούς τοίχους τών δω
ματίων, πότε στήν οροφή, πότε στά μαγαζιά καί πότε σέ τέτοιο άνύποπτο
μέρος, πού ήταν αδύνατο νά τό συλλάβη ή φαντασία τσύ ανθρώπου. Οί
Έ π ιβ ά τα ι είχαν μεταβληθή τή χρονιά εκείνη σέ ένα άπέραντο ταβάν τα
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μπουρού (=τά.γμα του ταβανιού). ’Έ τσ ι ωνομάσθηκαν δσοι λιποτακτούσαν
άπό τόν Τουρκικό στρατό, τότε.
Τά βράδυα, άπό νωρίς, έκλειαν πόρτες, παράθυρα, γιά τόν φόβον τών
Τούρκων. 'Άλλως τε δέν υπήρχε πετρέλαιο γιά φωτισμό- Τήν παγερή σιω
πή τής νύχτας , συχνά διέκοπταν βήματα δυνατά κα'ι γρήγορα, γαυγίσματα
σκυλιών χτυπήματα δυνατά στις πόρτες, πού τά συνιύδευε ή άγρια φωνή
τοΰ χωροφύλακα : « Ά τ ς καπουγιοΰ» (=άνοιξε τήν πόρτα). Α μέσως κατα
λαβαίναμε τί συνέβαινε.Οί Τούρκοι πατούσαν σπίτια γιά νά πιάσουν κατσάκηδες (λιποτάκτες). Ξυπνητοί τώρα, περιμέναμε μέ αγωνία, πότε νά ξημεροόση, γιά νά μά"θωμε τά νέα. Π ρω ΐ-πρω ΐ κυκλοφορούσαν : «ΙΊάτσαν τό
σπίτ’ τ ’ Μουμδζή καί πιάσαν τό γιό τ’. Ή τ α ν κίτρινο σάν τό κερί τό
καϋμένο».
Σ τις Ε π ιβ ά τες τότε, ήτο κάποιος άπό τήν ΙΙόλη, πού τόν ώνόμαζαν
οί χωριανοί «Πήχυ». ’Ίσιος, μονοκόμματος, ξερακιανός, πανχίψηλος, σω
στός πήχυς. Πωλοϋσε -ψιλικά (*). Στήν εποχή εκείνη τοΰ τρόμου, άπό τά
πατήματα τών Τούρκων, έγινε ό άγγελος τών καλών καί τών κακών ειδή
σεων. "Οσες φορές ερχόταν Τούρκοι, γιά νά πατήσουν σπίτια, τό έπαιρνε
άμέσως μυρωδιά. ’Έβλεπες, λοιπόν, τόν Πήχυ τότε νά δρασκελίζη μέ τις
ποδαροΰκλες του τούς δρόμους τοΰ χωριού καί νά φωνάζη : «Μαύροι, μαύ
ροι μακαράδες». Αυτό ήταν τό σύνθημα, σάν νά έλεγε : «Κρυφθήτε, κατσάκηδες, οί Τούρκοι πατούν σπίτια». Α μέσως άκουες πόρτες, παράθυρα,
νά κλείουν. Οί δρόμοι ερήμωναν. Οί κρυμμένοι καρδιοχτυπούσαν. Καί μό
λις περνούσε ό κίνδυνος, έβλεπες τόν Πήχυ νευρικά καί γρήγορα νά διασχίζΐ1 τούς δρόμους καί νά φωνάζη : « Ά σ π ρ ο ι, άσπροι μακαράδες». Ά 
νοιγαν πόρτες καί παράθυρα. Ξανάρχιζε ή κίνησις. Άνέπνεε τό χωριό.
Δέ -θά ξεχάσω ποτέ τήν ημέρα τών 40 Μαρτύρων, στις 9 Μαρτίου
(παλαιόν ήμερολόγιον) τού 1918. Τήν ήμέρα εκείνη, επειδή ήτο ή εορτή τού
ίδρυτού τών Ά ρχιγενείω ν, ανοίξαμε τήν ’Εκκλησία τών Ά ρχιγενείων (**)·

(*) Π,ρό τών Βαλκανικών ,πολέμων 'στά ιχωιριά ιμας υπήρχαν ‘Ε|βιρ·αιο·ι πλανόβιοι,
ιμιικιροέίμίΐτοιροΊ, ένας ή δύο σέ κάθε χωριό. " Ολη; τήν έιββρμάδα γύριζαν στο /χωριό
πουλώντας -ττραμάτειες. Τό Σάββατο έΐπήιγαιναν στή Σηλύβρια. Έ):<·εΤ υπήρχε συναγω
γή Εβραίων τής περιψερείας μας. Έ γ ιν ε τόΐτε κά'ττοια προσπάθεια νά εΚ'τοπιισθοΰν
οΐ Έβραΐοι άπτό τά Ελληνικά ,χωριά και νά ΙάντιικατασταΘ'οΟν μέ 'Έλληνας μικροιτωλητάς. Εΐιναι άγνωστον ά(πό πού προή|λΐθεν ή έ(μϊπνευΐσις αύτή, Γνωρίζω μάναν άτι
ή .προσπάθεια αύτή έγινε ιστή Μηίτρόπολι ΣηιλυΙβρ'ίίας. Παρά τάς διαμαρτυρίας τού
χρχά,μη, καί τάς συστάσεις του καϊμακάμη Σηίλυΐβρίιας, οΐ 'Εβραίοι απομακρύνθηκαν
άπό τά χωριά ιμας καί άνηικατεστάιθηΐσαν ιμέ Έλληνας.
(**) Μέσα στο περίβολο τών ΆρχιιγενεΒων, ό ’Αρχιγέινης τώ 1863 έκίτιισε ένα
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’Έ γινε λειτουργία καί είς τό τέλος μνημόσυνον, είς μνήμην τοΰ Σαράντη
Ά ρχιγένους. Στους χορούς, έψαλλαν διδασκάλισσες, βοηθούμενες άπό καλ
λίφωνες μαθήτριες. Ή λειτουργία ήτο πολΰ κατανυκτική. 'Ωμίλησα σχετι
κά γιά τό έργον τοΰ Ά ρχιγένους. Τήν έυρα τής λειτουργίας, ένας όμιλος
Γερμανών στρατιωτών, περνούσε άπ5 έξω άπό τήν Εκκλησία. Μόλις ακού
σε τους ψαλμούς, στάθηκε, όση ώρα εξακολουθούσε ή ψαλμωδία καί άκουε
μέ προσοχή. Δέν ήτο δμως μόνον αυτή ή ψυχαγωγία μας τή χρονιά εκείνη.
'Η ακούραστη διευθύντριά μας, άπό τό τίποτε, ώργάνίϋσε μιά εορτή κατά
τάς ημέρας τών Άπόκρεω.
"Ενα απόγευμα έγινε συγκέντρωσις τοΰ προσωπικοΰ καί τών μαθη
τριών στή μεγάλη αίθουσα. "Ενας όμιλος μαθητριών μέ αρχαία κόμμωσι
έχόρεψε τραγουδώντας :
«Σε καινούργια βάρκα μπήκα και στις 3Επιβάτες βγήκα,
Βλέπω ναύτες παλληκάρια, νά ψαρεύουνε τά ψάρια.
— 'Έχετε ψαράδες ψάρια, γιά νά φαν τά παλληκάρια ;
— 'Έχομε χρυσή σαρδέλα, σάν τήν ώμορφη κοπέλλα».
Τό χορό ακολούθησαν άπαγγελίες π ο ιή μ α το ς άσματα. Καί έτσι προς
πείσμα τής καταστάσεως αποκρέψαμε.
Στό χρόνο εκείνο έγινε ανακωχή. Ξαναζωντάνεψε τότε τό χοαριό, Ε π α 
νήλθε ή ειρηνική ζωή. Οί κάτοικοι ξανάρχισαν τή ζωή, πού ζοΰσαν προπο
λεμικά, κάθε ένας στό μαχαλά του. Δύο διαφορετικοί κόσμοι ζοΰσαν ανέ
καθεν στούς δύο μαχαλάδες τοΰ χωριού. Στόν ένα, τόν αριστοκρατικό,
πρός τά ανατολικά τοΰ χωριού, υπήρχαν δρόμοι ευρύχωροι, καθαροί, σπί
τια μιεγάλα, καλοκαμωμένα, άνδρες κατά τό πλεΐστον καλοντυμένοι, σοβα
ροί, κυρίες σεμνά ντυμένες, ησυχία καί σοβαρότης παντού. "Ακόμα καί ή
γλώσσα ήτο επιτηδευμένη καθαρεύουσα καί μάλιστα στό γυναικόκοσμο, πού
κάθισε έστω καί γιά λίγο στά θρανία τών Ά ρχιγενείω ν. Περάσατε στόν
ά'λλο μαχαλά; Τελείως διαφορετικός άνεμος φυσούσε. "Εδώ επικρατούσε
τό λαϊκό τοπικιστικό χρώμα. Θόρυβος στούς δρόμους. Ζωηρότης στά καφε
νεία. Ή λατέρνα διαλαλοΰσε τά μεράκια τών ναυτών καί τών γεωργών.
Τά παιδιά, ξυπόλυτα, έτρεχαν στούς δρόμους. Ο ί γυναίκες συζητούσαν ζωη
ρά άναμεταξύ τους, μέ τό γλωσσικό ιδίωμα πού ακόυες καί στις Δελλιώνες.
«Ντον είδες ; Ντον άκσες ; τούλιος ήταν ; τούλια κάλλια ; "Έφαγες κικιά, κικνάρα, έβγαλες πλιά ; πλάδες ;»
Ά π ό τόν Ιο ύ λ ιο τοΰ 1920, πού έγινε ή κατάληψις τών μερών έκεί-

καμψάταπ-ο· ναΰ|δρ·ιο, ιτρός τιμήν τών 40 .μαρτύρων, γιά νά έκικιλησιάζωνται οΊ μαθήτριες
τών Άιριχιγιενείων.
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νων άπό τον Ε λληνικό στρατό, συμπληρώθηκαν τά κενά τοΰ προσωπικού
τών Ά ρχιγενείω ν καί άρχισαν πάλι νά λειτουργούν κανονικά. Δέ χάρηκαν
δμως τήν ελευθερία τους, παρά μόνον δυο χρόνια. Τους παρέσυρε και αυ
τούς ό σίφων τής προσφυγιάς και τους πέταξε στον κόλπο τής Θεσσαλονί
κης, δπου έκτισαν τίς νέες Ε πιβάτες. Στά Ά ρχιγένεια, σήμερα, δέν ακούε
ται πλέον ή Ε λληνική φοονή. Τό πυκνό σκοτάδι τής δουλείας, σκέπασε τή
φωτεινή αυτή εστία, πού τόσα χρόνια άνέδιδε τό πνευματικό της φώς καί
φώτιζε τούς ομοεθνείς τής Τουρκίας. Τά Ά ρχιγένεια, άπό τό 1867 πού
ιδρύθηκαν, σχεδόν λειτούργησαν ομαλά. Ά π ό αυτά άπεφοίτησαν εκατοντά
δες διδασκάλισσες, οί οποίες δέν τό θεωρούσαν ταπεινωτικό, όπως οί Ζαππίδες, νά έργασθοΰν μακρυά άπό τήν Πόλη. Θά τίς βρήτε, λοιπόν παντού,
στήν Μικρά Ά σ ία , στό Πόντο, στή Θράκη, στήν ’Ή πειρο, δπου τίς καλοΰσε ό διεσπαρμένος Ελληνισμός, ή φωνή τού ’Έ θνους. Θά γίνουν ιερα
πόστολοι τής Ε θ ν ικ ή ς Ιδέας. Θά φέρουν και θά μεταγγίσουν στίς ψυχές τών
Έ λληνοπαίδων, τήν πνοήν τήν Ε θ νικ ή ν . Πολλές, στή Μικρά Ά σ ία προ
πάντων, έγιναν σύζυγοι πλουσίων ομογενών. Οΐ ομογενείς τών μερών εκεί
νων, ξενόγλωσσοι, αλλά μέ έντονο τό εθνικόν φρόνημα, τό θεωρούσαν τι
μήν νά πάρουν ώς σύζυγον Έ λληνίδα διδασκάλισσα, γιά νά μορφώσουν τά
παιδιά των έλληνοπρεπώς. Καί έτσι, μέσα στά βάθη τής Ανατολής, δπου
ώμιλεΐτο ή τοπικιστική χονδροειδής Τουρκική, ήκούετο κάπου καί ή Ε λ 
ληνική. Τό εθνικόν έργον τών Ά ρχιγενείω ν, δέν έχει εκτιμηθή κατά τήν
άξίαν του, άπό τό ’Έ θνος, ούτε έχει έξαρθή άπό τούς άσχολουμένους μέ τή
νεωτέρα ιστορία μας.
Σκορπισμένοι σήμερα οι Έ πιβατιανοί, αλλά καί μεϊς οΐ ξένοι, πού
ζήσαμε κάποτε εκεί, αναπολούμε τό παρελθόν της, διηγούμεθα τήν ώμορφιά καί τή δόξα, πού είχε μιά φορά καί διηγοδντας τα κλαίμιε γιά τή συμ
φορά της, Ά λλά άς μήν άπελπιζώμεθα. Ή γενεά μας είδε πολλά γεγονότα,
πού μόνον στούς θρύλλους καί στή ζωηρή φαντασία τών νέων μιποροΰσαν
νά γεννηθούν. Μέ τή πείρα, πού αποκτήσαμε, άς μιεταδώσωμε τήν ελπίδα
καί τήν αισιοδοξία σ’ εκείνους, πού θά έλθουν ύστερα άπό μάς. Ή δέ ελ
πίδα μας αυτή σαφέστερα είναι ή εξής : Κάποτε οΐ απόγονοί μας θά εγκα
τασταθούν στά μέρη, δπου λόγοι ιστορικοί μιάς ανάγκασαν νά τά έγκαταλείψωμε. Δέν πρέπει βέβαια αυτό νά τό περιμένουμε αύριο ή μεθαύριο. Γ ι’
αυτό λέγω πιο επάνω «κάποτε οΐ απόγονοί μας». Ή ιστορία ζή όσο καί ή
άνθρωπότης. Τ ί χρονική αξία έχει ή ζωή τού άνθρώπου, εμπρός στήν
ιστορία τής άνθρωπότητος ; Κόκκος άμμου μέσα στό βυθό τής αΐωνιότητος τής ιστορίας. Τό μέλλον είναι άβέβαιον. Ποιος ή μπορεί νά προβλέψη
τί μάς επιφυλάσσει ή αύριον ;
’Ά ς πάρουμιε ως παράδειγμα τίς Ε π ιβ ά τες. Τ ί ήσαν προτού νά i^qxxνισθή ό Ά ρχιγένης ; "Ενα κοινό χωριό, σάν τά άλλα εκεί γύρω. Παρου-
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σιάσθηκε ένας Ά ρχιγένης, ένα πρόσωπο γιά νά άρπάση άπό τήν άφάνεια
τήν Πατρίδα του και νά υποχρέωσή τά γράμματα κα'ι τήν ιστορία νά ομι
λούν μέ σεβασμό γ ι’ αυτήν καί σήμερα καί στό μέλλον. Αυτή άλλως τε, ή
ζωή τοΰ ’Αρχιγένους, οί περιπέτειές του, έως δτου νά φθάση στή κορυφή
τής δόξας, είναι ένα κράμα άπό γεγονότα, δπου μέσα στή τραγωδία τής
ζωής του, νομίζει κανείς πώς ένα μυστικό καί αόρατο χέρι τόν αρπάζει άπό
τό χείλος τοΰ κρημνού καί τόν οδηγεί στό δρόμο τοΰ ύψηλοΰ προορισμοΰ
του. Τόν αποσπά άπό τήν εργασία τοΰ ναυτόπαιδος, τοΰ μοΰτσου, στά κα
ράβια τοΰ χωριοΰ τΌυ καί τόν κατθηλώνει στά θρανία τής Μεγάλης τοΰ Γέ
νους Σχολής. ’Αργότερα, δταν ή έλλειψις χρημάτων ανάγκαζε τόν Ά ρ χ ιγένη νά περιφέρεται άσκόπως στους δρόμους τών Παρισίων, μιά ευτυχής
σΰμπτωσις, ένα πρόσωπο, πίσω άπό τό όποιον κρύπτεται τό μυστηριώδες
προστατευτικό χέρι, τόν μιεταφέρει στά άγαπητά του έδοολια τής Ια τρικ ής
Σχολής τών Παρισίων. Καί δταν τέλος έφθασε στό τέρμα τών σπουδών
του καί επήρε τό πτυχίον τής ’Ιατρικής, πάλι ή αυτή μυστηριώδης δΰναμις
τόν άρπαξε άπό τήν άσημότητα ενός κοινοΰ ίατροΰ καί τόν άνεβίβασε στήν
επίζηλον θέσιν τοΰ ίατροΰ τών ’Ανακτόρων τοΰ Σουλτάνου, καί στήν έδρα
τοΰ καθηγητοΰ τής ’Ιατρικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Κωνσταντινουπό
λεως. ’Έ πρεπε ό Σαράντης νά γίνη προσωπικότης, νά κερδίση χρήματαγιά νά στολίση τή πατρίδα του μέ τά δώρα τής ψυχής του.
Ή βιογραφία τοΰ Ά ρχιγένους εΐναι άξιοπερίεργη. ’Αξίζει νά μελετηθή,
δχι μόνον άπό μάς, άλλά καί άπό κείνους, που άπασχολοΰνται μέ τάς πνευ
ματικός έπιστήμας. Ά ς άναφέρωμε μερικά γεγονότα, άπό τά πλέον άξιοση*
μείωτα, τής ζωής του. Τ ί ήτο ό Σαράντης στή πατρίδα του ; "Ενα παιδί
πτωχό, ορφανό, έξυπνο, μάς λέγει ό βιογράφος του. Τήν ημέρα έδοΰλευε
στά ψαροκάικα, γιά νά βοηθή τό σπίτι του καί δταν τοΰ έμενε καιρός εδιάβαζε. Ή τΰχη δμως, τόν εβοήθησε, τί άλλο νά π ο ΰ μ ε; Νά τόν προσέξη ό
καθηγητής τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής Λογάδης, νά εκτίμηση τό ήθος
καί τήν εξυπνάδα του, νά τόν προστατεΰση καί έτσι ό πτωχός καί ορφανός
Ά ρχιγένης νά τελειώση τή Μεγάλη Σχολή, πράγμα πολύ δύσκολο στά χρό
νια εκείνα, γιά ένα πτωχό παιδί. Ό Ά ρχιγένης θέλει νά προχωρήση, νά
σπουδάση ιατρός- Καί γιά νά τό επιτυχή, εξασκεΐ τό διδασκαλικό επάγγελ
μα, μερικά χρόνια γιά νά εξοικονόμηση χρήματα. "Υστερα άπό τρία χρόνια
διδασκαλικής ζωής, στή Φιλιππούπολι, ξεκινά γιά τή πατρίδα του, γιά νά
άποχαιρετήση τούς δικούς του.
Έ πρόκειτο νά μείνη πολλά χρόνια στό Παρίσι γιά σπουδές. Τή νύ
χτα, στό χάνι πού έμενε, είδε έπανειλημμένως τό ίδιο δνειρο, σάν μιά άνω
θεν προσταγή, πού ήθελε, σώνει καί καλά, νά τόν σώση άπό τόν θάνατο
καί νά τόν προορίση γιά ένα λαμπρό μιέλλον. Έ ν φ έκοιμάτο, κατάκοπος,
άπό τήν πεζοπορία τής ημέρας, παρουσιάσθηκε στό όνειρό του ένας ρασο.

140

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Υ Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ

φόρος, καταματωμένος. Τον τράβηξε δυνατά άπό τό χέρι καί τον ζήτησε
βοήθεια. "Έντρομος ό Ά ρχιγένης ξυπνά. ’Ανάβει τό λυχνάρι του. ’Αρχίζει
νά διαβάζη άπό ενα βιβλίο, πού εϊχε πρόχειρο. Δέν δίνει σημασία στό όνει
ρο. Δέν έβλεπε πρώτη φορά όνειρα. Μήπως δέν εΐδε καί άλλα πιο ζωηρά
καί περίεργα στή ζωή του ; Ή κοΰρασις τής ημέρας τον δαμάζει. Τά βλέ
φαρα κλείουν. ’Αποκοιμήθηκε. Σέ λίγο πάλι άνοίγει ή πόρτα. Ό ίδιος ρα
σοφόρος παρουσιάζεται. Τώρα μέ πιο έντονο ίίφος, τον προτρέπει νά μή
κοιμηθή. Γιατί, «όπως εσκότωσαν εμένα τον ίδιο, δ πανδοχεύς καί δ υπη
ρέτης του, θά σκοτώσουν καί σένα». Αυτά τον λέγει. Τού υποδεικνύει τό
μέρος, όπου tov έθαψαν καί τον παρακαλεΐ νά φροντίση γιά τή χριστιανοπρεπή κηδεία του. ’Ά γρυπνος τώρα δ Ά ρχιγένης, περιμένει νά ξημεριύση.
Σέ λίγο εμφανίζονται οί φονεϊς. Α νοίγουν τή θύρα. Ά λ λ ’ δταν είδαν τον
Ά ρχιγένη νά άγρυπνά, παραιτήθηκαν άπό τά δολοφονικά των σχέδια. Τήν
άλλη ήμερα ή άστυνομία, μέ τήν ύπόδειξι τοΰ Ά ρχιγένους, άνεκάλυψε τό
πτώμα τού ρασοφόρου καί έτιμώρησε τούς φονεΐς. Νά, λοιπόν, πώς εσώθη
ώς εκ θαύματος δ Ά ρχιγένης.
Ά λλά, καί κατά τό διάστημα τών σπουδών του στό Παρίσι, δταν τε
λείωσαν τά χρήματά του, περιήλθε σέ άπόγνωσι. ’Αργόσχολος τώρα, μέ τό
κεφάλι σκυμμένο κάτω, γυρίζει μέσα στούς δρόμους. Κατά καλή σύμπτωσι,
κάποιος όμογενής πού τον συναντά, τον συνέστησε στον τότε πρεσβευτή
τής Τουρκίας Ρεσάτ Πασά, υπό τήν προστασίαν καί βοήθειαν, τοΰ δποίου
δ Ά ρχιγένης τελειώνει έπιτυχώς τάς σπουδάς του. Ά λλά τό άόρατο χέρι,
πού βοηθά τον Ά ρχιγένη στό δρόμο τής ζωής του καί τό όποιον οΐ μοιρολάτραι ονομάζουν μοίραν, όσοι δέ κρίνουν τά γεγονότα, μέ τό κριτήριον
τής λογικής, τό ονομάζουν ευτυχή σύμπτωσιν, δέν αποσύρει τήν βοήθειάν
του. Ό μέγας προστάτης του Πασάς ασθενεί. Μάταια περιμένει νά θεραπευθή άπό τήν ιατρική περίθαλψι τών σοφών ιατρών τών ΙΙαρισίων. Ζη
τεί τώρα τά ιατρικά φώτα τοΰ προστατευομένου του. Ό Σαράντης διαφω
νεί μέ τούς καθηγητάς του, διά τήν διάγνωσιν καί τήν θεραπείαν τοΰ υψη
λού κηδεμόνος του. Αναλαμβάνει μέ θάρρος τήν θεραπείαν του καί σώζει
τον ευεργέτην του άπό βέβαιον θάνατον.
Ό δρόμος πρός τά εμπρός είναι ανοικτός πλέον γιά τον Ά ρχιγένη.
Διότι, μετ’ ολίγον, δ Ρεσάτ καλείται στήν Κωνσταντινούπολι καί γίνεται
Βεζύρης. Μέ τή θερμή σύστασί του ό Ά ρχιγένης γίνεται ιατρός τών Ά νακτόριυν καί καθηγητής τής Παθολογίας στήν ’Ιατρική Σχολή τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Καί τιυρα δ ιατρός τοΰ Σουλτάνου, μέ τά χρήματα πού κερδί
ζει, βαδίζει στό δρόμο τής πραγματοποιήσεις τών εύγενών ονείρων του.
’Οραματίζεται καί θέτει εις εφαρμογήν τό όνειρό του, νά πλουτίση
τήν πατρίδα του μέ εκπαιδευτικά ιδρύματα, δπου διδάσκαλοι καί διδασκάλισσαι νά μορφώνωνται καί νά παραλαμβάνουν άπό εκεί τό φώς τής χ ρ ι
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στιανικής καί Ελληνοπρεπούς μορφώσεως, γιά νά τό μεταφέρουν καί είς
τά πλέον μακρύ νά μέρη τών υποδούλων αδελφών. Τό όραμα τού Ά ρ χ ιγ έ 
νους, λαμβάνει σάρκα καί οστά τφ 1857. Τό μέλλον λοιπόν καί τών ατό
μων καί τών εθνών, μάς παρουσιάζει πολλές εκπλήξεις. IV αυτό, δ'σοι δια
βάζουν αυτά πού οραματίζομαι, άς συγκρατήσουν τό ειρωνικό τους μειδία
μα. ’Άλλως τε καί άν δέν πάμε μιά μέρα μέ τό σπαθί μας, θά πάμε ώς
υπήκοοι τής δημιουργουμένης ομοσπονδίας τών Ευρωπαϊκών κρατών. Θά
έχωμε τό δικαίωμα, μετ’ ολίγα έτη, νά εγκατασταθούμε καί νά ζήσωμε, ώς
πολΐται πλέον τής ΙΙανευροόπης, δπου θέλομεν καί δπου μάς συμφέρει. Τό
κράτος μας, προ ολίγου υπέγραψε τήν ένωσι τής Ελλάδος μέ τήν Έλευθέραν Κοινήν Α γοράν. Ή οικονομική ένωσις είναι πρόδρομιος τής πολιτι
κής ενώσεως. Βαδίζομεν πρός τήν δημιουργίαν τής Πανευρώπης. Νά λοι
πόν, δτι οι ελπίδες μου δέν πηγάζουν μόνον άπό όραματισμούς, αλλά καί
άπό τήν εξέλιξιν τών πολιτικών γεγονότων, τήν αρχήν τών όποίτον έχαιρετίσαμεν προ δλίγων ημερών. Έ κ τος εάν ό σατανάς ώθήση τό άνθρώπινον
γένος είς άλληλοσπαραγμόν καί άνακοπή πάλι τό έλπιδοφόρον μέλλον τής
άνθρωπότητος.
"Οπως λοιπόν, πολλές φορές, μάς διδάσκει ή ιστορία τοΰ έθνους μιας,
αλλά καί ή προσωπική ιστορία τών άτόμων, δέν αποκλείεται κατά τόν ένα
ή τόν άλλον τρόπο νά γίνη τό ιστορικό θαύμα τής νεκραναστάσεως, έκεΐ δπου
άναπαύονται σήμερα τά κόκκαλα τών πατέροον μας. Καί τότε θά ξαναπηδήση πάλιν άπό τά ερείπια, πού έχουν επισώρευση έν τώ μιεταξύ οί κατακτηταί τό φώς τών Ά ρχιγενείω ν, σάν τό μυθολογικό φοίνικα.
Ά π ό τά βάθη τής ιστορίας θά άκουσθή τότε ή γνωστή φωνή τού
Ά ρχιγένους, νά άπευθύνεται στις Θρακιιότισσες : «Δεύτε λάβετε φώς».
Αυτό εΐναι τό πιστεύω μου. Καί τήν πίστιν μου αυτήν τήν αντλώ άπό
τήν μοίραν τής φυλής μας, άπό τήν ιστορίαν τού ’Έ θνους μας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
α. Καθηγητής
Ά θ ή να ι τή 15η ’Ιουλίου 1961
(’Ά νω Ή λιούπολις, Α θη νώ ν 4)
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Σ η μ ε Ιω σ ις τοΰ συγγραφέως περί Ε π ιβ α τώ ν Καθηγητοΰ κ. Α. Π α 
παναστασίου. Κάθε χρόνο, στις 14 "Οκτωβρίου, εορτήν τής Ό σίας Π α 
ρασκευής, τά τέκνα τής Έ πιβατινή ς οικογένειας Ίω άννόυ Παπαδοποΰλου
μετά τοΰ κλάδου των, κάμνουν λειτουργίαν στον Ένοριακόν τους Ναόν,
στο συνοικισμόν Βύρωνος "Αθηνών.
Μαζεύονται τήν ήμερα εκείνη στήν Ε κκλησία Έ πιβατιανο! καί άλλοι
άπό τά πλησιόχωρα τών "Επιβατών, όσοι είναι σκορπισμένοι στάς "Αθήνας
καί στους συνοικισμούς τών "Αθηνών. Μετά τή λειτουργία, συγκεντρώνον
ται στο σπίτι τών ΙΙαπαδοπουλαίο^ν. Έ κ εΐ αναγνωρίζονται οί συγχωρια
νοί, καί κάθε έ'νας, μέ συγκίνησι, διηγείται τάς αναμνήσεις του, άπό τή
χαμένη καί δουλωμένη πατρίδα του.
Ή πράξις αύτή το>ν ΙΙαπαδοπουλαίων τιμά, δ'χι μόνον τήν μνήμην
τής Πολιούχου τών "Επιβατών, Ό σ ίας Παρασκευής, αλλά είναι καί ένα
ευλαβές μνημόσυνον, είς μνήμην τών ευσεβών γονέων των.
Ό πρόκριτος δέ αυτός Θράξ συμπατριαότης διά νά εκδηλοοση ζωηρότερον τήν προς τήν άλησμόνητον Θράκην αγάπην του δ'χι μόνον εκτιμά
καί θαυμάζει τήν επί 35ίαν λαμπράν δράσιν τοΰ έν Ά θή να ις «Θρακικοΰ
Κέντρου» καί τοΰ ίστορικοΰ καί βραβευθέντος συγγράμματος του τά «Θρακικά» άλλ" υπόσχεται ως μέλος αύτοΰ νά εγγράψη τούς συγγενείς καί φ ί
λους του συμπαραστάτας είς τό έπιτυχώς σταδιοδρομούν έθνικώς καί πνευματικώς Σωματεΐον μας τούτο.

ΤΟ
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Παραπέτο μεν κατωτέρω άξιόλογον μ ελέτην του γνωστού ιστορι
κού καί πολυτίμ ου συνεργάτου τών « Θ ρ α κ ικ ώ ν » , είς α έδημοσιεύ*
Φησαν κατ’ έπανάληηίΐν είς προηγουνένας έκδόσεις, φ ιλό π ο νο ι έργασίαι π ερ ϊ Θράκης, τον άειμνήστου σοφοϋ διδασκάλου Γ εω ργίου I.
Γ ια να κ ά κ η .
αΗ κάτωΌτ μελέτη π ερ ί Παιδομαζώματος ένεφανίσϋ'η καί είς
διαλέξεις διαφόρων π όλεω ν παρά του ί δ ι ο υ .
(ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ)

ΙΊάν ’Έθνος ή Κράτος καί εν γένει πάσα κοινωνία διά νά τακτοποιή
καί κανονίζη όρθώς τήν πολιτικήν, τήν θρησκευτικήν, τήν οικονομικήν καί κοι
νωνικήν ζωήν του, κατά τάς διαφόρους περιστάσεις τής ΰπάρξεώς του, πρέ
πει νά γνωοίζτ) καλώς καί έμβριθώς τήν Ιστορίαν του, έκ τής όποιας νά άρύηται διδάγματα χρήσιμα, διά νά μή περιπίπτη είς σφάλματα, τά όποια είς
προγενεστέρους χρόνους υπήρξαν αιτία επιβλαβών καί καταστρεπτικών επι
δράσεων εις τήν εθνικήν του πορείαν άνά τούς αιώνας.
Καί οχι μόνον νά ένασμενίζηται καί καυχάται επί πατραγαθία, άλλά καί
μέ συντριβήν ψυχής καί κα,ρδίας νά λυπήται και νά θλίβηται διά τά έκάστοτε
σφάλματα τών προγόνων του, έκ τών παρεκτροπών τών οποίων προ έκυψαν
οδυνηρά αποτελέσματα, τά όποια έπροξένησαν άνεπανορθώτους συμφοράς.
Τό Ελληνικόν ’Έθνος, είς τό όποιον εχομεν τήν μεγάλη ν τιμήν νά άνήκωμεν, ώς γνωστόν είς πάντας τούς κατόχους εύρείας ή καί περιωρισμένης
παιδείας και, μορφώσεως, αριθμεί βίον τεσσαράκοντα περίπου αιώνων (4 χιλ.
ετών). Κατά τήν μακροτάτην αυτήν σταδιοδροιμίαν του επραξε πάμπολλα με
γάλα καί ένδοξα έργα οχι [τόνον διά τον εαυτόν του, άλλά καί δι’ ολον τον
κόσμον έκάστης εποχής, καί διά τά όποια βεβαίως έχομεν πλήρες δικαίωμα νά
καυχώμεθα ημείς οι σημερινοί άπόγονοι πανενδόξων προγόνων. Άλλά καί
ύπέστη πολλάκις άνηκούστους συμφοράς.
Αί συΐμφοραί, πού προέκυψαν κατά διαφόρους έποχάς επί κεφαλής τοΰ
Ελληνισμού, προήρχοντο πολλάκις άπό εξωτερικά αίτια, ώς ήσαν αΐ κατά
καιρούς έπιδρομαί ξένων εθνών είς τάς χώρας μας, τάς οποίας έπλήρουν
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σφαγών, λεηλασιών, εμπρησμών καί αμέτρητων αιχμαλωσιών. Άλλα πλειστάκις αί ένσκήψασαι συμφοραί προήρχοντο εκ τοΰ ίδιου ημών ’Έθνους, ένε
κα διαιρέσεων, εμφυλίων πολέμων, «καιρών φιλοδοξιών διαφόρων ηγητόρων
κατά τό πολιτικόν καί κοινωνικόν καθεστώς έκάστης εποχής.
Καί αί μέν έξωτερικαί επιδράσεις έπροξένουν βεβαίως σχετικήν έλάττωσιν τοΰ 'Ελληνικού πληθυσμού διαφόρων τμημάτων δπου έπιπτε τό βάρος
τής συμφοράς. ’Επίσης έδημιοΰργουν πτωχείαν, οικονομικήν δυσπραγίαν καί
ολα τά παρεμφερή επακόλουθα ξένης εισβολής, τής οποίας οφθαλμοφανές πα
ράδειγμα έχομε ν τήν τελευταίαν Γ εο μ αν οιταλικήν.
Αί πληγαί αΰται συν τω χρόνω έπουλοΰντο καί τό έθνος έλάμβανε τήν
πίρός τά πρόσω πορείαν του. Αί συμφοραί αϊτινες προήρχοντο έκ σφαλμάτων
τοΰ ίδίου έθνους ένεκα διαιρέσεων είς αντίθετα κόμματα, καί λόγω εμφυλίων
πολέμων, έξ έγωϊσμοΰ καί ιδιοτέλειας τών αρχόντων του, αΰται ήσαν κατά πο
λύ δεινότεραι καί διαρκέστεροι καί ειχον ώς συνέπειαν τήν στασιμότητα είς
τήν πρόοδον τοΰ έθνους ή καί έξέτρεπον τήν πορείαν του προς αλλας κατευ
θύνσεις μέ διάφορον πλέον σκοπόν.
Έ ν τή ολοκληρωτική ιστορία τής Θράκης, εξετάζονται καί εκτίθενται
δλαι αί πτυχαί αΰται μέ καταλλήλους κρίσεις καί διδακτικά συμπεράσματα.
Διά τούτο αισθάνομαι ευτυχής διότι μου έδόθη, ή ευκαιρία νά ά'νοίξω
μίαν πτυχήν τής μετά τήν άλωσιν τής Κων) πόλεως 'Ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ
’Έθνους.
Π ροκειμένου νά ομιλήσω περί τών περιπετειών τοΰ Έλληνισμοΰ
τής αγαπητής μας προγονικής χώρας, τής ανεκτίμητου Θράκης, άπό
τής έμφανίσεως τοΰ Όθωμανισμοΰ ώς καί μετά τήν άλωσιν τής Κων)πόλεως
υπό τών ’Οθωμανών, παρακαλώ τό εΰγενές καί φιλόμουσον ακροατήριου νά
λάβη τήν ύπομονήν νά άκοήση σημεία τιινά μόνον έκ τής πολυχρονίου 'Ιστο
ρίας τής Θράΐκης μετά τήν έγκαθίδρυσι,ν τοΰ Όθωμανισμοΰ επί τών Θρακ.ικών τμημάτων.
Διότι έν τή ΰφ ’ ημών συγγραφείση καί έν μέρει έκδοθείση 'Ιστο
ρία τής Θράκης άπό τούς μυθιικοΰς χρόνους μέχρι σήμερον, τά μετά τήν
άλωσιν γεγονότα περιλαμβάνουν κεφάλαια 145, σελίδας περίπου 500 ,καί έξιστόρησιν 478 έτών. Επομένως χρειάζονται πολλαί καί. πολύωροι διαλέξεις,
μόνον δι’ αυτά.
Διά τσΰτο σήμερον θά περιορισθώ νά αναπτύξου προς ΰμας σημεία τινά
επί ζητήματος, τό οποίον υπήρξε, τό θλιβερώτερον, τό έπιζημιώτερον καί τό
καταστρεπτικώτερον μέσον, διά τοΰ οποίου ό Μουσουλμανισμός έπεδίωξε τήν
έκμηδένισιν τοΰ ύποταγέντος είς αυτόν Ελληνοχριστιανικού κόσμου, τοΰ απαί
σιου Π αι δομαιζώματος.
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Μόνη ή λέξις Παιδομάζωμα δεικνύει ποιον ανοσιούργημα διεπράττετο
έπ'ι τρεις αιώνας εις βάρος τοΰ Ελληνισμού.
Ή πρώτη Τουρκομανική στρατιά τοΰ Έλτογρούλ, (Διά νά έ'ννοήσωμεν την καταγωγήν τοΰ Έλτογρούλ, πατρός τοΰ πρώτου Σουλτάνου τών ’Ο 
θωμανών είναι ανάγκη νά άνατρέζωμεν είς τήν Βυζαντινήν ιστορίαν είπί τής
βασιλείας τοΰ άνδρειοτάτου αύτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ (1147 1180). Έπ'ι τής βασιλείας τούτου περί τό 1175 μ.Χ. μοίρα Τουρκομάνων
εΐχεν εισβάλει εις τό θέμα τής Σεβαστείας. Ό Μανουήλ έξεστράτευσε μέ Βυ
ζαντινόν στρατόν καί ολίγους Τππότας μισθοφόρους έικ Δύσεως. Κατά τήν
μάχην ό ίππος ενός ιππότου έφονεύθη, Ούτος τότε έζήτησεν άπό τόν αύτοκράτορα άλλον ίππον, διά νά εξακολούθηση μαιχό)μενος. ’Αλλ’ έιπείδή δέν
υπήρχε διαθέσιμος, δ Μανουήλ διέταζε τόν υπασπιστήν του καί έξάιδελφόν του
Ίωάννην Κομνηινόν νά παραχώρηση τόν ίππον του. Ό ’Ιωάννης δέν έ'φερε μέν
άντίρρησιν είς τόν αύτοκράταρα, καί παρέδωκε τόν ίππον του. ’Αλλά έθεώρησε
τόν εαυτόν του προσβεβλημένον. Καί δτε έπήλθε τό σκότος κατόρθωσε νά κατα
φυγή προς τούς εχθρούς, οί οποίοι τόν ύπεδέχθησαν μετά χαρας καί τω επεδαψίλευσαν μεγάλας τιμάς. Ούτος οδηγηθείς είς τήν χώραν τών Τουρκομάνων,
προσήλθεν εις τόν ’Ισλαμισμόν καί έλαβε γυναίκα τήν κόρη,ν τοΰ ήγεμόινος.
Έγέννησεν υ ιόν τόν Σουλεϋμάν, ο στις ένηλιικιωθείς έλαβε τήν ήγεμονείαιν
μετά τόν θάνατον τοΰ πάππου του καί εΐτα τοΰ πατρός του Ίωάνινου Κομνηινοΰ έζισλαμιίσθέντος. Τούτου τοΰ Σ άχ Σουλεϋμάν υιός ήτο ο Έλ Τογρούλ ό
πατήρ τώιν Όσμανλή ή ’Οθωμανών καί πάππος τοΰ Ό ρ χά ν.) ή είσβαλοΰισα
είς Μ. Άσίαν έκ τής Τουρκομανικής χώρας περί τά μέσα τής 13ης έικατονταετηρίΐδος μ.Χ. (1250) άπετελείίτο μόνον έικ 10 περίπου χιλιάδων άνδρών σέ 600
σκηνάς. Οί Τουρκομάνοι ούτοι ήκολουθοΰντο υπό φανατικωτάτων Δερβισσών.
Αί περί τήν "Άγκυραν καί τό Ικόνιο ν χώραι τότε κατείχσντο υπό άλλον Τουρ
κικού γένους τών Σελτζούκων Τούρκων, οί οποίοι, κατακτήσαντες τά εδάφη
ταΰιτα, είχον ονομάσει τό Σελτζουκικόν εκείνο κράτος «Κράτος τοΰ Ροΰμ» διό
τι οί κάτοικοί του ήσαν Ρούμ, δηλ. Ρωμαίοι, ώς συνήθιζον νά άποκαλοΰν τους
Έλληνοχριστιανοΰς κατοίκους τότε τών Βυζαντινών χωρών. Καί μήπως οί
’Οθωμανοί δέν ώνόμαζον άλας τάς Βαλκανικός χώρας, πού κατεκτησαν Ρουμιλί (χώραι Ρωμαίων), καί ολους τούς Χριστιανούς, αδιακρίτως φυλής, Ρούμ
Μιλλετί;
Κατ’ εκείνους τούς χρόνους, πού είχαν εισβάλει είς τήν Μ. Άσίαν, οί
Ό γοΰζοι Τούρκοι ή Τουρκομάνοι τοΰ Έλτογρούλ, (εισβολή Μογγολοτατάρων)
οί Σελτζοΰκοι τοΰ Ίκονίου μέ τόν βασιλέα των Άλαεδδίν έπολέμουν προς
τούς Τατάρους τοΰ Τσεμίζ Χάν. Ένώ δέ ώδευον έζ ’Ανατολών προς τήν
"Άγκυραν δ Έλτογρούλ μέ τήν στρατιάν του, εύρέθησαν αίφνης προ μιας
μάχης. Ό Έλτογρούλ (Δίκαιος) εστάθη καί ήτοιμάσθη νά βοηθήση τό άδυ-
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νατώτερον μέρος, εκείνους δηλ. που θά ένικώντο. Επειδή δέ εΐδεν ότι οι
Σελΐζούκοι ήρχι,σαν νά κάμπτωνται προ της ορμής τών Τατάρων, έφώρμησε κατ’ αυτών μέ τους οπαδούς του, ανέτρεψε τούς Τατάρους και εδωκε τήν
νίκην εις τούς Σελτζούκους τού Άλαεδδίν. Ό Άλαεδδίν έξ ευγνωμοσύνης
πρός τον άδόκητον αυτόν βοηθόν του έχάρισεν εις αυτόν τήν ηγεμονίαν τής
Άγκυρας, όπου κατώκησε μέ τούς Τουρκομάνους του. Τούτον δέ θανοντα,
διειδέχθη ό ίπποτικώτατος υιός του ’Οσμάν 1288 μ.Χ. 'Ένεκα τής άνεξιθρη.σκείας του, τής αγαθότητάς του καί τής γενναιοφροσύνης του, κατετάσσοντο
εις τον στρατόν του καί πολλοί παίδες Χριστιανών τής χώρας εκείνης. Έκ
τούτων πολλοί έδέχοντο τον έξ ισλαμισμόν άνευ βίας, άλλά οίκειοθελώς. "Ετσι
ό Ό σμάν έπηύξησε τήν στρατιωτικήν του δύναμιν. Άλλ οι προσερχόμενοι
Χριίστιανοί δέν έδέχονιτο τό εθνικόν όνομα Τούρκος ή Τουρκομάνος. Καί τό
τε έπενοήθη ώς εθνικός ορος ή λ&ξις ’Οσμανλή· δηιλ. οπαδός τού Όσμάν. Μέ
τήν λέξιν Όσμανλή ή κατά τό Ελληνικόν ’Οθωμανός, ώνομάζετο είς τό έςής
πας, όστις άπέβαινεν υπήκοος τού Όσμάν.
’Επειδή δέ ό Άλαεδδίν βασιλεύς τών Σελτζούκων άπέθανεν έν Τκονίω
(1299), τό βασίλειό,ν του διεμοιράσθη μεταξύ τών 9 υιών του.
Ούτοι όμως έστρεψαν τά όπλα κατ’ άλλήλων. Ό Ό σμάν έπωφελήθη αυ
τής τής διαμάχης τών Σελτζούκων καί κατέλαβε τμήματά τι να τών Σελτζούκικών ηγεμονιών, δτε έλα'βε καί τον τίτλον τού Σουλτάνου τών ’Οθωμανών
(1300).
Τούτου διάδοχος ύπήρξεν ό υιός του Ό ρχάν, όστις επωφελήθείς τής αδυ
ναμίας καί αδιαφορίας τής Βυζαντινής Κυβερνήσεως καί τής έγκαταλείψεως
τών έν Μ. Ά σία χριστιανικών εδαφών είς τήν τύχην των, έπολιόρκησε τήν
Προύσαν τής Βιθυνίας επί έτη καί είς τό τέλος κατέλαβε ταύιτην, καί μετέ
φερε τον θρόνον του εκεί (1326).
Ό Σουλτάνος ούτος άντιλαμβανόμενος οτι ή Βυζαντινή κυριαρχία άπέβη τόσον ασθενής, ένεκα τής παντελούς αδιαφορίας τών έν Κω ν) πόλει ήγετών της, οί όποιοι είχαν άποβάλει έντελώς τήν συνείδησιν τών καθηκόντων των
πρός τό πλήθος τών υπηκόων των, τούς οποίους έξελάμβανον ώς προωριισμένους νά έργάζωνται μόνον τυφλώς πρός όφελος τών κυρίων των, τάς δέ χώ
ρας τού κράτους ώς τιμάρια καί φέουδα οικογενειακά, ώστε έσχε τήν ιδέαν ό
Ό ρχάν, ότι οί χριστιανικοί πληθυσμοί τού Βυζαντινού κράτους κατακτώμενοι ύπ’ αυτού, δύνανται νά απο δώ σι χρήσιμοι. Διά καταλλήλων δέ μέσων νά
έπαυξήσωισι καί νά πυικινώσωσι τάς τάξεις τού ολιγάριθμου 'Οθωμανικού
στοιχείου.
Ά φ ’ ετέρου εβλεπεν ότι ό ολιγάριθμος στρατός του (γιαγιά) άπετέλει
έν σμήνος ληστρικόν, φιλάρπαγον, άτίθασσον, άπειθάρχητον καί αυθαίρετον,
μή ύπαγόμενον είς κανόνας εύπειθείας καί ιεραρχίας. Ώ ς μόνον κίνητρο ν κα
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τά τών Χριστιανών είχαν τήν φανατικήν ορμήν του Ίσλάμ προς άπσκτησιν
τοΰ παραδείσου, τήν αρπαγήν, τήν αιχμαλωσίαν γυναικοπαιδών, κα'ι την ακο
λασίαν εις βάρος τών αλλοθρήσκων. ΑΙ χώραι εις τάς οποίας έκαμναν τάς
ληστρικός έπιδρομάς των αίφνιδίως και άνευ αιτίας υφίσταντο τά πάνδεινα.
Ή ρπαζον πολυαρίθμους αιχμαλώτους, έ,κ τών οποίων τό 1)5 έίδιδον εις τον
Σουλτάνον, τους εύειδεστέρους νέους καί, κόρας, τους δέ υπολοίπους έπωλουν
εις Μουσουλμάνους αγάδες.
’Αλλά, διά νά άποβή κύριος άπάσης τής Μ. Άσίας, καί τών επί τής Ευ
ρώπης Βυζαντινών χωρών καί νά συγκρατή ταΰτας, εΐχεν ανάγκην πολλοΰ
καί άφωσιωμένου στρατού. Π ροήλθε λοιπόν είς τό συμπέρασμα δτι, άν στρατολογήση τήν πολυάριθμον νεολαίαν τών Χριστιανών υπηκόων του, θά ήδύνατο νά ιέχη μεγάλας στρατιωτικός δυνάμεις προς έκτέλεσιν τών κατακτητικών του σχεδίων. Ά λλ’ ώς πιστός Μουσουλμάνος ί’έπρεπε νά έναρμονίζη ολας
τάς αποφάσεις καί πράξεις του προς τάς διατάξεις τοΰ 'Ιερού Κορανίου, τοΰ
Ευαγγελίου, τής θρησκείας καί τοΰ ΤΤροφή του Μωάμεθ.
’Αλλά τό Κοράνιον ρητώς απαγορεύει είς τούς μή Μουσουλμάνους νά
μετέχουν είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν τοΰ Μουσουλμανισμού.
’Ά ρ α οι στρατολογούμε νοι. Χριστιανοί έπρεπε νά άσπάζωνται καί τήν
θρησκείαν τοΰ Προφήτου Μωάμεθ, δπερ θά έπεβάλλετο βιαίως ώς επί τό
πλεΐστον. ’Αλλά τό Κοράνιον ρητώς απαγορεύει τόν βίαιον καί ακούσιον έ·ξισ
λαμισμόν Χριστιανών καί ’Ιουδαίων διότι καί ούτοι έιχουσι θρησκείαν έικ
θείας άποκαλύψεως ώς ό Μουσουλμανισμός. Καί μόνον διά τής πειθοΰς καί
κατηχήσεως έπετρέπετο ή εκούσια μετάστασις Χριστιανών είς τόν ’Ισλαμι
σμόν. Είς δέ τούς είδωλολάτρας έπετρέπετο ό βίαιος έξισλαμισμός. Έσκέπετο λοιπόν επί ημέρας, νά εύρη τρόπον νά στρατολογή Χριστιανούς νέους καί
νά τούς εξισλαμίζη άνευ βίας, αλλά διά κατηχήσεως και πειθοΰς. ’Αλλά τό
πρόβλημα έφαίνετο άλυτον διότι νέοι 20 ετών καί άνω δέν θά ίενέδιδον οΰτε
είς τήν διδασκαλίαν, τής θρησκείας τοΰ Μωάμεθ, οΰτε είς τήν πειθώ μέ υπο
σχέσεις περί αμοιβών καί άξυυμάτων.
Ώ ς έχ τούτου έκάλεσεν είς συμβούλων τούς δύο κυριωτέρους συμβού
λους του, τόν Καρά Χαλήλ Τσενδερελή μέγαν ερμηνευτήν τοΰ Κορανίου (τό
αξίωμα τούτο μετά τήν άλω σι ν ιέλέγετο Σεϊχουλισλάμ) καί τόν γηραιόν καί
πιστόν Κιοσέ Μιχάλ, τόν όποιον είχε κληρονομήσει έκ τοΰ πατρός του Ό σμάν. (Μιχαήλ Ό ξυγένειον τών Βυζαντινών, Χριστιανόν οντα είσέτι). Άνεκοίνωσε λοιπόν είς αυτούς τά σχέδιά του, είς τά όποια δμως άντετίθεντο αί
ρήτραι τοΰ Κορανίου. Παρεκάλεσε δέ τόν Καρά Χαλήλ νά έρευνήση τό Κο
ράνιον, έάν ύπάρχη ρήτρα τις (Φετβά), ήτις νά έπιτρέπη τήν στρατολογίαν
τών Χριστιανών. Ό Καρά Χαλήλ έζήτησε προθεσμίαν μιας έβδομάδος προς
μελέτην, ειτα δέ παρουσιασθείς είς τόν Σουλτάνον Ό ρχά ν πλήρης χαράς,
άνεκοΐνωσε τά ακόλουθα;
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Τό Ιερ όν Κοράνιον αναφέρει: « Π α ς άνθρωπος, που έρχεται είς τον
κόσμον άπό τήν ώραν τής γεννήσεώς του μέχρι τοΰ 14ου έτους τής ηλικίας
του, που αποκτά συνείδησιν τής όντότητός του και ευθύνην τών σκέψεων και
π;ράξεών του, είναι Μουσουλμάνος. ’Εάν δέ μετά τό 14 ον έτος τής ηλικίας
του εμμένει εις τόν χριστιανισμόν, τότε πλέον δέν θεωρείται Μουσουλμάνος.
Κατά ταύτα, ιέάν στρατολογήσω μεν παΐδας τών Χριστιανών κάτω τοΰ 14ου
έτους, στρατολογούμεν Μουσουλμάνους. ’Επειδή δέ σύτοι, στρατολογούμενοι
είς ηλικίαν μικράν, 4 έ'οος 7 ετών καί διδασκόμενοι τήν ίεράν θρησκείαν τοΰ
Προφήτου Μωάμεθ, επόμενον είναι δτι θά παραμείνιοσιν έν τω Ίσλαμισμώ
καί μετά τό 13 ο-v έτος τής ηλικίας των. ’Έτσι κατατάσσοντες αυτούς είς τό
στράτευμα κατά τήν κατάλληλον ώραν, θά έχωμεν καθαρώς Μουσουλμανικόν
στράτευμα, χωρίς νά ΰπάρχη καμμία παράβασις ρήτρας τινός του Ιερού Κο
ρανίου».
Έπινόησις ευφυής μέν καί ώφελιμωτάτη διά τόν Όθωμανισμόν, απαίσια
δμως καί έπιβλαβεστάτη διά τόν Χριστιανισμόν ή μάλλον τόν 'Ελληνισμόν.
Τότε έκλήθη καί ό Κιοσέ Μιχάλ, είς τόν οποίον άνεκοινώθησαν ταϋτα.
Ό Μιχαήλ ώς Χριστιανός άκόμη, πού ήτο, προσεπάθησε διά τών συστάσεων
του νά καταστήση όλιγώτερον οδυνηρόν διά τούς Χριστιανούς τό μελετώμενον τούτο απεχθές εγχείρημα. Καί εΤπεν:
«Διά νά άποβή σταθερωτέρα ή παραμονή τών παίδων έν τω Ίσλαμισμώ
καί νά μένουν πιστοί Μουσουλμάνοι καί μετά τό 13ον έτος τής ηλικίας των,
πρέπει νά πειριορισθή ή στροτολογία είς τάς μικράς ήλυκίας* διότι ό προσηΓ
λυτισμός είναι εύκολώτερος. Καί προς δοκιμήν πρέπει νά λάβωμεν κατ’ άρχάς
μικρόν άριθμόν Χριστιανοπαίδων. Τά παιδιά αυτά πρέπει νά συγκεντρωθώσιν εδώ είς ιέπί τούτω κατάλληλα οικήματα, νά τρέφωνται. καλώς καί νά διαπαιδαγωγο-ύνται υπό καταλλήλων άνθρώπων, ώστε νά άποβώσι καί Μουσουλ
μάνοι πιστοί καί στρατιώται άφωσιωμένοι είς τόν Σουλτάναν, τόν οποίον νά
θεωρώσιν ώς πατέρα των. Καί μέχρι μέν τού 14ου έτους τής ηλικίας των
νά διδάσκωνται τήν θρησκείαν τού Προφήτου. Μετά δέ τό 13ον έτος τής
ηλικίας των νά γυμνάζωνται είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν καί μετά τό 20όν
νά λαμβάνωσι μέρος είς τούς πολέμους».
Ή γνώμη αύτη τού Κιοσέ Μιχάλ έγένετο '«σπαστή, καί έτέθη είς ενέρ
γειαν καί εφαρμογήν τό 1327.
Τόν πρώτον κλονισμόν καί τόν θρήνον τών Έλληνίδων μητέρων διά τό
έφαρμοσθέν σχέδιον τού Καρά Χαλήλ Τσενδερελή ύπέστηααν οί πέριξ τής
Προύσης Ελληνικοί πληθυσμοί.
Έστάλησαν ανδρες έκ τών ανακτόρων είς τά γειτονικά τής Προύσης
Χριστιανικά χωρία, έχοντες βοηθούς ουλεμάδες καί ήρπασαν βιαίως άπό τάς
άγκάλας τών Έλληνίδων μητέρων χιλίους Χριστιανόπαιδας, τούς εύρωστο-
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τέρους μεταξύ 4 και 7 έτώ,ν και τούς έ,κόμισαν εις Προύσαν, δπου δτ’ αυ
τών έσχηματίσθη ό πρώτος πυρήν τών μετά τινας χρόνους πολυπληθών Γε
νιτσάρων, (δπερ σημαίνει νέος στρατός) (*).
Πολλα'ι οίκογένειαι Μικρασιατικοί, διά νά απαλλάξουν τά τέκνα των άπό
τήν τοιαύτην 'βιαίαν κατ' άρχάς στρατολογίαν, έξισλαμίιζοντσ θεληματικώς·
διότι τό παιδομάζωμα έγίνετο μόνον άπό Χριστιανικάς οικογένειας. Ό τοιεύτος έξισλαμισιμός οικογενειών και τό Παιδομάζωμα έπύκνωνε τόν πληθυ
σμόν τών Μουσουλμάνων εν Μ. Ά σία καί ήραίωνε τόν Χριστιανικόν 'Ελλη
νισμόν. "Οτε δέ ό διάδοχος τού Ό ρ χά ν Μουράτ ό Α ' κατέκτησε τό πλεϊστον
τής Θράκης, όρμηθείς εκ Καλλιπόλεως καί μετέφερε τήν πρωτεύουσαν έκ
Προύσης είς Άδριανούπολιν (1362 μ.Χ.) τό Παιδομάζωμα έσυστηματο
ποιήθη επί τού Έλληνοθ ρακικού κόσμου.
Τά Έλληνοθρακόπουλα άρπαζόμενα άπό τάς ιάγκάλας τών γονέων των,
έστέλλοντο είς τήν Ανατολήν, δπου διήνυον τά πρώτα έτη τού εξ ισλαμισμού
των, 'διά νά μάθω σι τήν Τουρκικήν γλώσσαν, έλησμόνουν δέ τήν Ελληνικήν,
ως καί τήν καταγωγήν των. Διότι εν τή Ανατολή ή διατριβή των ήτο μόνον
μέ Τούρκους ή έκτου ρκισθέντας. Άφοΰ δέ συνεπλήρουν εκεί ώρισμένον χρο
νικόν διάστημα, μετεφέροντο είς Άδριανούπολιν διά τά περαιτέρω. "Έτσι
μέ τήν επί τών ευρωπαϊκών χωρών έγκαθίδρυσιν τής εξουσίας τών ’Οθωμα
νών, τά τάγματα τών Γενιτσάρων καί Σπαχήδων (ιππέων) άνήλθον κατ’ άρ
χάς είς 10 χιλιάδας.
Ά λλ’ έπειτα ένεκα τών συχνών πολέμων τών Σουλτάνων Βαγιαζήτ καί
Μουράτ τού Β! προς Ευρωπαϊκούς λαούς, ηύξήθησαν πολλαπλασίως. Διότι βλέ
παμε ν δτι 6 Βαγιαζήτ Γιλδερίμ (Κεραυνός) είς τήν μάχην τής Άγκυρας
(1402) κατά τών Ταταρομογγόλων τού Ταμερλάνου,-έκ τών 100 χιλιάδων
τού όλου στρατού του αί 50 χιλιάδες ήσαν Γενίτσαροι. Ό δέ Μωάμεθ Β! ό
Πορθητής, είχε φέρει κατά τήν πολιορκίαν τής Κων)πόλεως 100 χιλιάδας
Γενιτσάρους, τό 1453 έτσι μέ δυνάμεις έλληνικάς έιξισλαμιζομένας ύπεδούλωσε τάς Χρ ιστία νικάς χώρας. Σύστημα εύφυές μέν καί δαιμόνων, άλλ’ απαί
σιο ν καί τερατώδες.
Μετά δέ τήν άλωσιν τής Κω·ν)πόλεως (1453), επί Σελήμ τού Α! καί τού
διάδοχου αυτού Σουλεϊμάν Α! (1520 - 1566) έσυσίτηματοποιήθη πλέον όριστικώς τό Παιδομάζωμα ώς τακτικός φόρος τών Χριστιανών προς τό Κρά
τος. (**) Καί κατ’ άρχάς μέν έθεσπίσθη υπό τού Σελήμ νά διενεργήται τό
Παιδομάζωμα εις καθε πεμπτον έΤος. ’Αλλά μετά πάροδον ολίγου χρόνου
(*) Γενή - τσερή, — νεος στρατός, κατ’ «ττθ'μί|μησιν τών ύττό Αλεξίου Κοιμνηνοΰ
σιΐγι:<ρ'θτη|θεντων μονιάδων έΗτιιλέικ'των τών «ά ν |δ· ρ ε ι ω μ έ ν ω ν ό) ιγΌ ύ ρ ω ν»,
( ) Εκ τού τταιδειμαιζωιματος ησαν άττηλιλαγιμένοπ ή Κων)ττοιλις καί ή Ρόδος.
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ένεκα τών ατελεύτητων πολέμων της Τουρκίας εις τε τήν Άσίαν και. Ευρώ
πην, είχεν αινάγ,κην διηνεκώς στρατιωτών. Διά τοΰτο έγίνετο η στρατολογία
άνά 4 καί έπειτα άνά 3 έτη.
Ό σάκις δμως παρουσιάζετο αδήριτος .ανάγκη, διενηργεΐτο καί κατ’ έτος.
’Έ τσι κατήντησεν, ώστε δλος ό άρρην πληθυσμός τών Χριστιανών νά κατα
τάσσεται βαθμηδόν είς τά Γενιτσαρικά τάγματα καί νά άποτελήται ολος ό
μάχιμος στρατός άπό Γενιτσάρους πεζούς καί Σπαχήδες.
Καί υπήρχαν μέν κάπως ευεργετικά Διατάγματα τών Σουλτάνων περί
Παιδομαζώματος, άλλ’ ουδέποτε έτηροϋντο υπό τών διενεργούντων τοΰτο·.
Κατά τό διάταγμα έπρεπε νά λαμβάνηται έν μόνον άρρεν άπό έκάστην
Χριστιανικήν αίκογένειαν. ’Αλλ’ οί απεσταλμένοι ουδέποτε ,έτήρουν τήν τοιαύτην διαταγήν καί έλάμβανον 2 καί 3 πολλάκις έκ τής αυτής οικογένειας κα
τά διάφορα διαστήματα.
'Υπήρχε διαταγή τά μονογενή άρρενα νά μή στρατολογοΰνται άλλά καί
αΰτη δέν έτημεΐτο. ’Επίσης ή διαταγή, νά λαμβάνωνται τά εχοντα ηλικίαν
4ων έως 7 ετών είς τάς Εύρωπαϊκάς χώρας τοΰ Κράτους, δέν έτη,ρήθη ευθύς
έξ άρχής. Διότι έν άνάγκη έλαμβάνοντο καί μεγαλυτέρας ηλικίας, έως 14ω,ν
ετών παΐδες. "Ότε δέ έστρατολογοΰντο διά βιαίας στρατολογίας καί μεγάλαι
ήλικίαι, έξηροΰντο τής στρατολογίας, όσοι ήσαν νυμφευμένοι- διότι θά παρήγον παιδία. Οί Χριστιανοί, επωφελούμενοι τοΰ τοιούτου μέτρου, ένύμφευον
τά άγόρια των άπό 12 ετών μέ κόρας μεγαλυτέρας των κατά τήν ηλικίαν. 'Η
τοιαύτη συνήθεια, νά νυμφεύωνται μεγαλυτέρας κατά τήν ηλικίαν κόρας,
έτηρεΐτο ,μέχρις εσχάτων, ώς γνωρίζω, εις τινα χωρία τής ’Ανατολικής Θρά
κης.
Καί υπήρχε μέν διάταγμα νά λαμβάνηται τό 1)5 τών Χριστιανοπαίδων
έκάστου τόπου1 άλλ’ ουδέποτε έτηρήθη ό όρος ούτος.
Διότι οί άποστελλάμενοι υπάλληλοι (*) διά τό Παιδομάζωμα, ενώ ύπήρχον λεπτομερείς κατάλογοι διά τον άριθμόν τών πρός στρατολογίαν παΐδων
ενός τόπου, έστρατολόγουν περισσοτέρους. Καί τον μέν ώρισμένον άριθμόν
τών παΐδων παρέδιδον είς τήν εξουσίαν, διά νά είναι έν τάξει μέ τήν εντολήν,
που είχον, τους δέ περισσεύοντας παΐδας έπωλοΰσαν κρυφίως δήθεν διά πρα
κτόρων των, ώς δούλους, εις διαφόρους άγάδες καί μπέηδες καί έπλούτουν.
Τά είσπραττόμενα ποσά έκ τής πωλήσεως τών τοιούτων άτυχών Χριστιανοπαΐδων είσήρχοντο είς τά θυλάκια τών τε άπεσταλμένων καί τών άνωτέρων,
που τους έστελλον.
Καί έτσι άφ’ ενός μέν έξησφάλιζον στρατόν διά τό κράτος των, άφ’ έτέ-

(*) Κατά κανόνα Γενίτσαροι βαφμοΰιχοη άητακοίλούμενοι «τουριοίτζήι - ιμττασή».
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ρου δέ συνέλεγον πλούτον δι’ εαυτούς καί τούς ανώτερους των. Ά λλ’ δλα ταύ
τα ίέγίνοντο τότε είς βάρος τού δυστήνου 'Ελληνικού πληθυσμού.
Πολλοί Χριστιανοί άπεγυμνοϋντο καί έξεποίουν ολόκληρον την περιου
σίαν τοιιν, διά νά σώσωσι τά τέκνα των μέ δωροδοκίας, οσάκις τούτο ήτο δυ
νατόν.
Καί ιέφηρμόζετο μέν το Παιδομάζωμα είς ολας τάς κατακτηθείσας Χρι
στιανικά? χώρας, άλλ’ έπροτιμώντο υπό τών Τούρκων τά τέκνα τών 'Ελλή
νων, τούς οποίους ώνόμαξον Βασιλικόν γένος. Αλλά κυρίως διότι ήσαν νοημονέστεροι καί πολυπληθέστεροι τών άλλων, καί τούς οποίους ύπωπτεύοντο
μήπως έξεγερθώσι ποτέ καί άνατρέψωσι τό 'Οθωμανικόν Κράτος. Διά τού
το αυτούς έπρεπε νά ολιγοστεύεσαι, καί μέ τόν §<ξισλαμισμόν αυτών νά άποτελέσωσι τό νεοφανές 'Οθωμανικόν έθνος των.
Κατά δεύτερον λόγον έπροτίμων άπό όλους τούς άλλους τούς ’Αλβανούς,
ώς όρεσειβίους καί πολεμικούς, τών οποίων τήν πολεμικήν ικανότητα είχαν
εκτιμήσει κατά τούς πολέμους προς τόν ήρωα τής ’Αλβανίας Γεώργιον Καστριώτην ή Σκεντέρ μπέην, δστις καί υπήρξε νικητής τριών Σουλτάνων κατά
τήν μακροχρόνιον ηγεμονίαν του.
Καί κατά τρίτον λόγον, έν μεγάλη ανάγκη, εστρ ατολόγου ν καί παΐιδας
Σλάβων, Σέρ'βων Βουλγάρων, Κροατών ώς καί Βλάχιυν καί Ούγγρων. ’Ά λ
λως τε, ώς κέντρο ν τής πολιτικής καί στρατιωτικής βαρύτητος τής ’Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας των, έθεώρουν τάς άλλοτε Έλληνικάς χώρας, Μικράν
Άσί,αν, Θράκην, Μακεδονίαν, ’Ή πειρον καί Αλβανίαν, Θεσσαλίαν καί Νό
τιον Ελλάδα. Διά τούτο καί ή στρατολογία έγινε το άπό αύτάς τάς χώρας.
Ό καθείς τώρα έκ τού σεβαστού ακροατηρίου, αφού ηχούσε τά προλεχθέντα, δύναται νά φαντασθή τήν αγωνίαν τών πατέρων, τούς θρήνους, τούς
κοπετούς καί τήν απελπισίαν τών δυστήνων μητέρων, οσάκις πα'ρουσιάζοντο
είς ενα τόπον, χωρίον, κώμην, κωμόπολιν καί πάλιν οί Μεεμούρ, άπεσταλμένοι τοΰ Δεβλέτ (κράτους) μέ τούς καταλόγους άνά χεϊρας, διά νά εκλέξουν
τόν άριθμόν τών παίδων, τά όποια έκριναν κατάλληλα, αφού έγίνετο ή έπιθεώρησις όλων τών άρρένων τού τόπου, παρατεταγμένων είς σειράς, συμφώ
νους προς τόν κατάλογον τούΚοινοτάρχου (Μουχτάρ) τού τόπου, πού ήτο
υποχρεωμένος νά κρατή ακριβές Μητρώον τών γεννήσεων, τών θανάτων καί
ηλικίας τών παίδων τής δικαιοδοσίας του.
Αυστηρότατοι κυρώσεις έπεβάλλοντο είς τούς γονείς καί τούς Μουχτάρηδες, εάν έφωρώντο δτι ,άπέκρυπτον άρρενα δι’ οίανδήποτε αιτίαν. Κρεμάλα
καί δήμευσις τής περιουσίας ήσαν αί ποιναί.
Δύο τρόποι απαλλαγής καί σωτηρίας τών παίδων ύ,πήρχον:
α!) Ή προηγούμενη αποδημία είς άλλας χώρας έξω τού ’Οθωμανικού
κράτους, β!) Ή προσέλευσις είς τόν Ισλαμισμόν ολοκλήρου τής οικογένειας.
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Και ή μέν αποδημία έγίνετο εις μεγάλην κλίμακα. Πολλοί διά νά σώ
σουν τά τέκνα των από τήν τοιαύτην στρατολογίαν καί άλλαξοπιστίαν, προετίιμων προηγουμένως νά άποδημήσωσι μυστικά είς άλλας χώρας Β ενετοκρα
τουμένας ή Φραγγοκρατουμένας ή είς Αυστρίαν, ’Ιταλίαν, Γαλλίαν καί αλλα
χού. Ά λλ’ ή τοιαύτη διαφυγή ήτο δυνατή μόνον είς τους κατοίκους τών πα
ραλιακών μερών, ή διά τούς κατοικούντας τά έν Ευρώπη βόρεια σύνορα τής
Τουρκίας. Ή διαφυγή από μεσογείους τόπους ήτο αδύνατος. Διά τούτο προ
τής άλώσεως τής Κων)πόλεως ά)ς καί μετά τήν άλωσιν ή Πελοπόνησος, ώς
περιβαλλόμενη. υπό θαλάσσης καί άπασα ή δυτική παραλία τής Στερεάς Ε λ
λάδος καί Ηπείρου είχαν χάσει μέγα μέρος τού Ελληνικού πληθυσμού των
ώς καί ή Κων)'πολις καί τά παράλια τής Θράκης καί Μακεδονίας. Διότι άπεδήμουν συν γυναιξί καί τέκνοις εις ’Ιταλίαν, Αυστρίαν Γαλλίαν.
Τό δέ λυπηρότεροι' ήτο τό εξής: "Οσοι άπεδήμησαν άπ’ αρχής τού Π α ι
δομαζώματος μέχρι τού τελευταίου ήμίσεως τού 17ου αΐώνος (1650-1688)
ήτοι επί τρεις αιώνας, αυτοί όλοι είχαν χαθή ώς "Ελληνες. Διό'τι άπεδήμουν
μέ τήν ιδέαν, οτι δέν θα ύπάρξη πλέον Ελληνισμός, ή ελπίς, ότι ποτέ θά έλευθερωθή. Καί διά τούτο άφωμοιούντο μέ τούς κατοίκους τού τόπου, είς τύν
όποιον κατέφευγον. Ό δέ είς τά παράλια τής Μαύρης Θαλάσσης Ελληνισμός
κατέφευγεν είς τήν1 Νότιον Ρωσίαν, όπου εύρισκεν άσυλον ώς ομόθρησκος.
'Εκατοντάδες μυριάδων Ελλήνων επί τρεις αιώνας, τούς πρώτους τής
Τουρκοκρατίας, έθρεψαν δι’ Ελληνικού αίματος ξένους λαούς, Ρ(όσους, ’Ι 
ταλούς, Γάλλους, Αυστριακούς κ.λ.π. Καί μόνον, (* ) , δτε τό 1650 έξεδόθη
τό Ν ιζάμτΤσετίτ (Νέος Νόμος) (**), δι’ ού διετάσσετο ή άπειλεΟθέ,ρωίσις τών
δόύλων Χριστιανών καί τό 1688 ότε έσταμάτησε τό Παιδομάζωμα τών Χριστιανοπαίιδων, (***) οί άποδημούντες έπαυσαν νά αφομοιώνωνται μέ τούς ξέ
νους, άλλ’ έσχημάτιζαν Έλληνικάς κοινότητας είς τάς ξένας χώρας, καί έβοήθουν καί τούς έν Τουρκία παραμένοντας άμογενεΐς.
"Αλλως τε, είς τήν τοιαύτην περιπέτειαν τής αποδημίας έρρίπτοντο οί
κάπως διανοούμενοι, οί ευφυέστεροι καί τολμηρότεροι εν τή απελπισία των.
’Ενώ ό επίλοιπος αμαθής κόσμος υποδουλωμένος είς τούς αγάδες καί μή γνω
ρίζουν πολλά πράγματα έξω τού μέρους, είς τό όποιον έγεννάτο, άνέμενε μοι
ρολατρικούς τήν τύχην του κατά τό δημώδες λόγιο ν «"Ο,τι βρέξη, άς κατεβάση» διότι όλα τά ένσκήπτοντα δυστυχήματα τά απέδιδε ν είς θείαν βούλησιν.

(*) Έτη Μουράτ τού Λ ! τό 1638 κατ’ άίττοοίτηισιν τούτων τών Γενιτσάρων,
■βλ. «Θροακιίικια» τ. 29, σ. 30
(**) .Σουλτάνου ΜειχΙμέτ Δ ! .καί Μργάλοσ Βεζμρου Μειχιμετ Κ ιοπρουίλ.ή ~~
(***) Σουλτάνου Σειληιμ Β! κ α ί Μεγάλου Βεζύρου Μοασταιφά Κιοττ,ρουιλη
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ΔΓ όλα αυτά τά κωλύματα πολλοί πραετίμων τον έξισλαιμισμόν τών οι
κογενειών των, διά νά σώσουν τά τέκνα των άπό τήν στρατολογίαν.
Ό τοιούτος έκονοιος λεγόμενος ιέξισλαμισμός, εν τε τή Μ. Ά σία κα'ι
ταις έν Ευρώπη Έλληνικαΐς χώραις, εΐχε λάβει τοιαύτας διαστάσεις, συν τω
χρόνω, διότι ολόκληροι περιοχαί έξισλαμίζοντο, οΐ δέ υπόλοιποι Χριστιανοί
άπέβαινον δούλοι τών εξισλαμιζόμενοι, ώστε ή Κεντρική κυβέρνησις τής Κων)πόλεως άπηγόρευσε διά νόμου τόν τοιούτον άθρόον έξισλαμισμόν, έκ φόβου
μήπως λείψουν οΐ Χριστιανοί έν τω κράτει καί δεν θά δύνανται πλέον νά στρα
τολογούν ή νά έχουν δούλους καί έργατικάς χείρας ίδιά τά διάφορα επαγγέλ
ματα.
Ό Βυζαντινός Ελληνισμός, κατά τόν ύπερχιλιετή πολιτικόν βίον του
ύπέστη, πολλάς αφαιμάξεις ένεκα σφαγών καί αιχμαλωσιών υπό εισβολών διαφάρων ιβαρβαρικών εθνών άπό τά 4 σημεία τών 'Ελληνοχριστιανικών χω
ρών. Διότι ορμαθός ολόκληρος εθνών, Βισι γότθοι καί Ώατρογότθοι, θύννοι
καί Ά'βάροι, Ούννουγούροι καί Κουτρηγούροι, Βούλγαροι καί Πετσενέγοι,
Κομάνοι καί Καγκάρ Ούζ,οι. καί Ρώσοι άπό βορρά, Πέρσαι καί Σελτζούκοι
άπ’ ανατολών, ’Άραβες Μωαμεθανοί άπό Νότου, Σταυροφόροι Φράγγοι, Βέ
νετοι, Γερμανοί καί Καταλάνοι Νορμανδοί καί Ούγγροι έκ Δυσμών. Πάντες
ούτοι, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, έπροξένησαν μεγίστας ζημίας καί
άπήγον έκάστοτε πλήθη αιχμαλώτων προς άργυρολογίαν. Καί μέρος μέν τών
τοιουτοτρόπως αίχμαλωτιζομένων κατεστρέφετο έκ τών κακουχιών, αλλά καί
μέγα μέρος επέστρεφεν διότι έξηγοράζοντο μέ λύτρα υπό τής Βυζαντινής Κυβερνήσεως ή υπό τών συγγενών τών αιχμαλώτων, καί άφίνοντο έλεύθεροι.
Καί μ ’ δλα ταύτα αΐ Έλληνοχριστιανικαί χώραι τοΰ Βυζαντίου ήσαν πάντοτε
αΐ πυκνότερον κατωκημέναι καί κοινωνικώς ώργανωμέναι χώραι τού τότε κό
σμου. Καί οσάκις χώρα τις 'Ελληνοχριστιανική έρημοΰτο έξ εχθρικής έπιδρομής ή λοιμώδους νόσου, ή Βυζαντινή Κυβέρνησις έγκαθίστα κατοίκους έξ
άλλων πυκνώς κατονκημένων έδαφών.
Διά τούτο μέχρι τής έμφανίσεως τών ’Οθωμανών οΐ Ελληνοχριστιανικοί
πληθυσμοί, έν τε τή Μ. Ά σία καί τή Βαλκανική, ήριθμούντο εις πολλά εκα
τομμύρια. Καί αυτοί οΐ Σελτζούκοι Τούρκοι, πού είχαν καταλάβει τό πλευστόν
τής Μ. Ά σίας καί έσχημάτισαν τό κράτος τών Ρούμ δέν προέβησαν εις άπορρόφησιν τού Ελληνικού πληθυσμού, καί μάλιστα μέρος αυτών είχεν αρχίσει
νά έκχριστιανίζηται καί νά έξελληνίζηται.
Επομένως τό μέγιστον δυστύχημα διά τόν Ελληνοχριστιανικόν κόσμον
δλων τών αιώνων ύπήρξεν ό εφευρεθείς σατανικός θεσμός τού Παιδομαζώ
ματος υπό τών ’Οθωμανών. Διότι άπό τής πρώτης εφαρμογής του έν Προύση περί τό 1350 μέχρι τής καταργήσεώς του (1688), έπί 350 έτη περίπου,
δχι μόνον εκατοντάδας μυριάδων άρρενας Έ λληνας άφή,ρπασε καί έξισλάμι-
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σεν, άλλα καί εκατοντάδες χιλιάδων οίκογένειαι έξισλαμίζοντο, ώς εϊπομεν,
διά νά σώσουν τά τέκνα των άπό τήν κατάταξιν είς τά Γενιτσαρικά τάγματα.
Ή μόνη παρηγοριά και άνακούφυσις τών Χριστιανών ήσαν οΐ· λειτουργοί τής
Μεγάλης ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, τής οποίας ό ’Ανώτερος καί κατώτερος Κλή
ρος ’Αρχιερείς καί 'Ιερείς, διά προσευχών, διά θρησκευτικών καί κατανυκτικών λειτουργιών, διά συμβουλών καί παρακλήσεων, προσεπάθουν νά κρατήσουν
έν τή Χριστιανική Πίστη, παν ό,τι ήτο δυνατόν νά διασωιθή έκ τοΰ κατακλυ
σμού άλλαξοπιστίας τής σκοτεινής εκείνης περιόδου. 'Αλλά πολλαί κεφαλαί
Πατριαρχών ’Αρχιερέων καί ιερέων έπεσαν υπό τό φάσγανον τών Τούρκων
έν τή έπιτελεσει τοΰ καθήκοντος.
’Άλλο δέ μέγα κακόν αποτέλεσμα τοΰ Παιδομαζώματος υπήρξε ν ή άποδημία τών διανοουμένων, τών εύφυεστέρων καί τολμηροτέρων ανθρώπων με
ταξύ τοΰ Ελληνικού πληθυσμού. Επομένως είς τήν ύπαιθρον χώραν παρέμειναν οί τελείως αμαθείς, οί δειλοί, οί άτολμοι καί οί μέτριας διανοητικής καταστάσεως, ήτοι ή κατωτάτη τάξις, ή οποία έμεινεν όλως έρημος καί ακέφα
λος άνευ οΰδεμιάς ίσχυράς προστασίας. Συντρίμματα καί ράκη 'Ελληνισμού
είχον μείνει τήδε κακείσε τά οποία ώς ταπεινοί δούλοι είργάζοντο διά λογα
ριασμόν τών κυρίων καί δυναστών των.
Έξηροΰντο τοΰ φόρου τοΰ Παιδομαζώματος οί Χριστιανοί τής Κων)
πόλεως καί τοΰ Γαλατά κατά διαταγήν τοΰ Πορθητοΰ, ήτις ·ετηρεΐτο ακέραια,
επίσης έξηρεΐτο καί ή Ρόδος ένεκα συνθήκης τών Ίωαννιτών προς τόν Σουλ
τάνον Σουλεϋμάν τόν Κανουνού (Νομοθέτην) κατά τό 1522, πρύς τόν όποιον
είχε παραδοθή ή Ρόδος ύπ’ αυτών κατόπιν πολέμου.

Τά

πλέον

εκτήμ,ατσι τών ίΓενς τσάρων καί Σπαχήδων.

Οί παΐδες ούτοι τών Χριστιανών άπό τής ημέρας, πού ώδηγοΰντο είς τά
στρατόπεδα τών συγκεντρώσεων, ετίθεντο υπό τήν έπίβλε-ψιν καί διδασκαλίαν
Ουλεμάδων, οί όποιοι διά τής διδαχής τοΰ Μουσουλμανισμού, τούς ένέπνεον
αγάπην καί άφοσίωσιν προς τόν Σουλτάνον, όστις έθεωρεΐτο πατήρ των καί
τούς έπεδαψίλευε πλείστας ευεργεσίας. Μίσος δέ άσπονδον κατά παντός Χρι
στιανού.
Κατά τό 12ον έτος τής ηλικίας των περιετέμνοντο ;έν μέσω εορτών καί
πανηγύρεων, ότε άπέβαινον τέλειοι Μουσουλμάνοι καί έλάμβανον πολλά δώρα
άπό τόν κατά καιρούς Σουλτάνον. "Οσοι δέ είς τούς μετέπειτα χρόνους έστρατολογοΰντο άνω τών 12 ετών, άφοΰ επί τινα χρόνον είσήγοντο εις τήν θρη
σκείαν τοΰ Ίσλάμ, περιετέμνοντο, άφοΰ έκρίνοντο υπό τών ηγετών των ικα
νοί, ώστε νά δεχθώσι τήν περιτομήν. Προήγοντο δέ συχνά είς άνωτέρους βα
θμούς οί παρουσιάζοντες προσόντα, μέ άπολαυάς δαψιλεστέρας.
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Τινές έξ αυτών οι νουνεχέστ®ροι, οι δραστηριότεροι καί εύστροφώτεροι
έφθανον ιμέχρι τών άνωτάτων αξιωμάτων εις τήν αυλήν τών χατά καιρούς
Σουλτάνων. (*) Τήν δλην δέ έποπτείαν επί τών Γενιτσαρικών ταγμάτων είχεν
ό έν Κων)πόλει έδρεύων, πού είχε τό μέγαρόν του εις τόν περίβολον τού άλ
λοτε Ιπποδρομίου έξωθεν τής 'Αγίας Σοφίας Γενιτσάρ ’Αγάς. Ούτος περιεστοιχίζετο υπό πλήθους προσώπων, γραμματέων καί άλλων πού διεξήγον τάς
ποικίλας υπηρεσίας τού Γενιτσαρισμού. Είχε καταντήσει είς τοιούτον βαθμόν
ή εμπιστοσύνη, τών Σουλτάνων καί τού ’Οθωμανικού κράτους προς τούς έξ
Ελλήνων εξισλαμιζόμενους, ώστε δλας τάς κερδοφόρους υπηρεσίας τού άπεράντου ’Οθωμανικού κράτους νά έμπιστεύωνται είς αυτούς. Οί δέ γνήσιοι
Τούρκοι νά περιορίζωνται είς τήν καλλιέργειαν τής γης καί τήν κτηνοτροφίαν
καί νά ύπόκεινται ώς κατώτεροι είς τούς έκ Χριστιανών έξισλαμιζομένους.
Πολλοί Τούρκοι έποφθαλμιούντες τάς πλούσιας άπολαυάς τών προερχομένων άπό τούς Γκιαβούρ καί τά τόσα αξιώματα, ήρχοντο είς φιλικάς σχέ
σεις προς Χριστιανούς καί τούς παρεκάλουν νά δέχωνται Τουρκόπαιδας ανη
λίκους καί άπεριτμήτους καί νά τούς παρουσιάζουν ώς Χριστιανόπαιδας είς
τάς επιτροπάς, πού διενήργουν τό Παιδομάζωμα. Οί δέ Χριστιανοί προθύ-

(*) Ο! άλλοι «άτζαμί άγ;λοον» (άδαεΐς παΐδες), έστέλλοντο είς είΐδιικους στρα
τώνας διά ινά ύποβλη,Θούν είς προπόνησιν, ύπό αύστηιράν ττειύαρχιίαν, ικαί σκληρα
γωγίαν, 'απαραιτήτους διά τήν εισδοχήν αώτων ειίς τό σώμα τών Γενιτσάρων.
Μ η γνωρίΐζοντες οΰτοι γονείς άλλ’ οΰτε καί άλλους ισυγγενεΐς εθεώρουν έαυτούς
ώς δούλους του άγά ό όποιος τούς, παρείχε τροφήν, ιή δέ τράττεΐζα όπου έτρωγον ικαί
ό θάλαμος (όντας) οπού Ιέκοιμώντω ήσαν δ ι’ αυτούς ιερά· ’Αλλά πάντων ίερώτερον
είθεωρεΐτο τό ,μαγειρεΐον (ότζάκ) δποιυ ικαί συνεκεντροΰντο οί βάθμοιφόροι τοΰ «όρτάί»
(ομάδος) καί δπου ευρίσκετο τό καζάνι τό κατ’ εξοχήν σύμβολο ν τώιν γενιτσάρων,
ανάλογο ν η καί ΐάνώτερον τής σηιμαιίας (|μπαϊρά<) πωρώμενιΟιν (υπ’ αυτών κιάί έπί του
όπαίίου ,έδιίδον ιόρικον οί κατατασσόμενοι νεοφώτιστοι. "Αλλως τε, καί τά όνάμίατα τών
βαθμοφόρων των έκ τοΰ μαγειρείου είχον τήιν προέλευσιν. «ίΤσοριμπατζής» (ό χορη
γός τοΰ τσορμπά - σούπας) ήτο ό λοχαγός τωιν «Όντάμπασηςι» (θαλαμάρχης) η
ϋπολοχαγός, «άχτσήμπσσης» (ιάρχιμάγειρος) ό άνίθίυπολοχαγός καϋ «ά|χτσή'» (μά
γειρος) ό λαχίιας.
Η απώλεια τοΰ .καζανιού κατά τήν μάΧ'Πν ιέθεωμεΐτο όνειδος διά τους γενιτσά
ρους. Η ανατροπή του ΰπ’ αύτών τών ιίδίιων έν ώρα άνταρ,σίσς ή επαναστάσεως των
εσήμαινεν δκ,πτωσιν τοΰ σουλτάνου καί άντικατάισταΐσιν αύτοΰ (δι·’ «άλλου1 πριίγ'ικηπος.
τής άρεσκειας των. ’Ητο αρκετόν δι’ εν.α Πενίιτσαρον τό νά έ|γγίση διά τής χειρός τό
καζάνι,, δια νά αποσείάη πάσαν κατηγορίαν είς βάρος του καί νά όςπαλλαγή ουτω
πάσης ποινής. Ό γάμος τούς ήτο αύστηρώς άπηίγορε,υμένος ώς έκ περισσού δέ τά
επαγγέλματα καί αί τέχναι είθεωρούντο ασυμβίβαστα μέ την Ιδιότητά1 των ώς Γενι
τσάρων.
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μως έδέχοντο τοΰτο· διότι δΓ αυτού του τρόπου έσωζον τά ίδικά των παιδιά,
επειδή έξελαμβάνοντο ώς αληθινοί γονείς τών τοιούτων Τουρκοπαίδων.
Ή τοιαύτη μυστική τρόπον τινα μέθοδος, έλαβε τοιαύτας διαστάσεις συν
τώ χρόνω, ιοστε ήρχισαν νά εισχωρούν είς τάς τάξεις τών Γενιτσάρων μόνου
γνήσιοι Τούρκοι. Ά λλ’ άπό τότε ήρχισεν ό εκφυλισμός καί ή παρακμή τοΰ Γέ
νι τσαρισμού. Άπέβησαν άπειθάίρχητον στίφος πραιτωριανών άρνουμένων
πάσαν συμμόρφωσιν πρός τούς νόμους καί τάς διαταγάς τών άνωτέρων των
έν ένί λόγω αληθής μάστιξ
ιδία εις βάρος τών Χριστιανών. ’Άλλο κακόν
διά τον Χριστιανισμόν ήτο καί τό γεγονός ότι αί μυριάδες αύται τών Γενι
τσάρων επειδή δεν είχαν διά Νόμου τό δικαίωμα νά νυμφεύωνται καί νά σχη
ματίζουν οικογένειας ουνετέλεσε τοΰτο εις τήν ηθικήν ε/ίλυσιν αΰτόόν καί ώς
επί τό πλεΐσταν είς βάρος τών Χριστιανοόν. Ά φοϋ δμως συν τω χρόνω διά
τής προαναφερθείσης μεθόδου, ηΰξήθη ό αριθμός τών έκ Τούρκων Γενιτσά
ρων καί ήλαττώθη ό εκ Χριστιανών προερχόμενος, έζήΐτησαν ού.τοι δ ι’ έ;παναστάσεως νά καταργηθή ή άγαμία. Καί έπιτυχόντες τοΰτο, ενυμφεύοντο δλοι.
'Ύπεχρεώθη δέ τό κράτος νά διατρεφη καί τάς οικογένειας αυτών μέ σιτηρέσιον (Τααγίν). ’Έπειτα άπήτησαν νά διαδέχωνται αυτούς τά τέκνα αυτών
έν τω Γενιτσαρισμώ, καί νά παύση ή στρατολογία Χριστιανοπαίδων, διά νά
νέμωνται δλα τά έσοδα τοΰ κράτους οί έκ Μουσουλμάνων πλέον λαμβ αγόμενοι
Γενίτσαροι.
’Άλλως τε, πρέπει νά σημειώσωμεν εδώ, δτι μέχρι τοΰ 1650 μέ τόν συ
χνόν έξ ισλαμισμόν τών παίδων, καί πλεΐστων οικογενειών, διά τοΰ εκουσίου
έξι,σλαμισίμοΰ, τοΰ ακουσίου τοιούτου, τοΰ ενίοτε ομαδικού καί τοΰ άενάου
σποραδικού εξισλαμισμοΰ καί πολλάκις βιαίου τοιούτου, άφ’ ενός πολυπληθές
πλέον άπέβη τό ’Οθωμανικόν έθνος, άφ’ ετέρου δέ τό Χριστιανικόν καί δή τό
'Ελληνικόν έθνος είχεν όλιγοστεύση είς επικίνδυνον βαθμόν, ώστε παρ’ ολίγον
νά ‘έξ έλειπε ν εντελώς είς τήν ύπαιθρον χώραν.
Ά λλ’ ευτυχώς περί τά τέλη τοΰ 17ου αίώνος ένεκα καί εξωτερικών επιρ
ροών επί τής εσωτερικής πολιτικής τοΰ ’Οθωμανικού κράτους κατηργήθη
τό Π αιδομάζωμα καί, έ'παυσεν ή φοβερωτέρα αίμορροοΰσα πληγή τοΰ πάσχοντος Ελληνικού Γένους. Τά δέ συντρίμματα καί ράκη, τά δημιουργηθέντα κατ’
εκείνην τήν εποχήν, υπήρξαν οί πρώτοι πυρήνες, οϊτινες εντός ενός καί ημί
θεος αίώνος άπετέλεσαν είς μέν τάς πόλεις ακμαίας Έλληνικάς κοινότητας, είς
δέ τήν ύπαιθρον φίλεργον καί μέ γνωστόν τό Ελληνικόν φρόνημα λαόν, όστις,
καταλλήλως κατηχηθείς καί διαπαιδαγωγηθείς, άπεξεδύθη μέ δλην του τήν
ςέσιν είς τούς απελευθερωτικούς αγώνας τής Ελληνικής φυλής οί όποιοι συν
εχίζονται καί μέχρι σήμερον ακόμη.

Παραθέτομεν ώς ευλαβές αφιέρωμα εις μνήμην εκλε
κτών τέκνων τής Ε λ λ ά δ ο ς θυσιασθέντων ύττέρ Πατρίδος,
τά κάτωθι άναψερόμενα εις τήν εθνικήν των δράσιν, ι'να χρη
σιμεύσουν ώς ζηλευτόν πα ρά δειγμ α διά τούς σημερινούς
νέους.
"Ο εις έκ διακεκριμένης θρακικής οικογένειας, έφεδρος
άξιωματικός καί μέ λαμπράν σταδιοδρομίαν, δικηγόρος, έπεσεν, ήρωϊκώς μαχόμενος, είς τό άλβανικόν μέτωπον.
Ό έτερος, γνωστής άθηναϊκής οικογένειας, έξετελέσθη
πα ρ ά τών Γερμανών, διότι παρείχε πολυτίμους, είς τόν κατ’
αύτών άγώ να, πληροφορίας.
Ά μφ οτέρω ν σταχυολογούμεν τέσσαρας, μέ τά αρχικά
των, Α.Φ. Μ. καί Α .Μ .Κ . έκθέσεις, ά πό πίνακα όγδοήκοντα τοιούτων, έκτυπωθέντα μετ’ ονομάτων καί προλόγου,
πα ρ ά τών οικείων καθηγητών.
Δέν πρόκειται συνεπώς μόνον περί φλογερών πατριω 
τών. ά λ λ ’ αί δημοσιευόμενοι έκθέσεις τών μαθητών Στ. τάξεως Γυμνασίου έτους 1930 - 31 καίούχί Φοιτητών, παρέχουν
ζωντανήν εικόνα του ύψηλου έπιπέδου, είς ό έδιδάσκετο καί
ήσκεΐτο ή παιδεία, κατά τάς προτελευταίας δεκαετηρίδας,
μέ ίεράν εύσυνειδησίαν έκπληρώσεως τού καθήκοντος διδα 
σκάλων καί μαθητών.
Αυτοί οί λόγοι μάς παρεκίνησαν είς τήν δημοσίευσιν
τών πα ρ ά πόδας ύποδειγμάτων.
(ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ)

"Ε κΰΈ Ο ίς 1 η
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η ο λ ίτ ε ό ο ^ δ ί.
(Φουκ. II 46, 1).

Ένω οί αιώνες διαδέχονται άλλη λους μέσα εις το παγκόσμιον χάος, ενώ
ό πλανήτης μας ώς εν έλάχιιστον μέρος τοΰ όλου ακολουθεί τήν γενικήν κίνησιν
καί ύφιίσταται τήν απαραίτητον φθοράν, επ' αύτοΰ του ίδιου πλανήτου μικρο
σκοπία ά οντάρια ύπόκεινται είς τούς μεγάλους αυτούς νόμους καί στρέφονται
καί αυτά άκαταίπαύστως συγκεκολλημένα είς τήν μεγάλην μάζαν καί μερικά
έξ αυτών διαδέχονται άλλα καί άλλα χάνονται άπό τοΰ προσώπου τής σφαί
ρας καί νέα άλλα εμφανίζονται, επ’ αυτής. Καί ενώ οί χρόνοι αφήνουν ερεί
πια μετά τήν διάβασίν των καί όλα ύφίστανται τήν φθοράν τοΰ καιρού, οί
άνθρωποι εξακολουθούν νά άγωινίζωνται επί τής γηίνης σφαίρας, περιφρονοΰντες τόν θάνατον, τήν καταστροφήν, τήν ματαιότητα τής ύπάρξεώς των.
Είναι τά ζώα, τά οποία είναι οί μεγαλύτεροι όπτιμισταί καί δΓ αυτό αποβλέ
πουν πάντοτε προς μίαν καλυτεραν αΰριον, προς ενα μεγαλύτεροι πλούτον,
προς μίαν περιφηιμοτέραν δόξαν. Ποταμοί ίδιρώτος χύνονται, οργανισμοί σω
ματικοί καί πνευματικοί καταστρέφονται, τά βάθρα τής οικογένειας, τής κοι
νωνίας συνταράσσονται, οί νόμοι τής πολιτείας ποδοπατούνται. Ά λλ’ όμως
ή γενεά τών όπτιμιστώιν βαδίζει, .πάντοτε προς τά εμπρός μέ τό πνεύμα καί τό
σώμα άπερροφημένα εις τό μοναδικόν ιδανικόν τής ευτυχίας, τό οποίον κα
ταδιώκει. ώς μίαν σκιάν μέ τήν παιδικήν πεποίθηΐσιιν ότι αύτή έχει ύλην καί
πραγματικότητα. Και οΰτε τά τραγικά παραδείγματα οΰτε αί βασανιστικοί
άπορίαι ούτε ή άγνοια ή παντελής τοΰ πού βαδίιζοιμεν, τοΰ τί θά γίνωμεν,
ανακόπτει τήν πορείαν τών Τιτάνων. Καί όλοι κοπιάζοντες, μοχθοΰντες, φθει
ρόμενοι αποβλέπουν προς μίαν θεάν, ήτις παρουσιάζεται είς διαφόρους μέ
διάφορον μορφήν. Είναι ή Ανταμοιβή.
Τό μι,κρόν παιδίον, πού μόλις αρχίζει νά σκέπτεται, προσπαθεί νά άποφύγη τό ,μιικρόν παράπτωμα καί επιδιώκει την έκτέλεσιν τών παραγγελιών
τών μεγαλυτέρων του, διότι γνωρίζει ότι επακολούθημα τής καλής πράξεως
θά είναι τό ποθητόν ζαχαρωτόν, τό οποίον αποτελεί δι’ αντο τό ώραιόπερον
τών ιδανικών του, τήν ευτυχίαν του. Ό μαθητής επιμελείται άμιλλάται,
κοπιάζει διά νά απόκτηση τόν έπαινον τών διδασκάλων, τάς πολυτίμους γνώ
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σεις, α'ίτινες θά τον βοηθήσουν είς τήν μέλλουσαν βιοπάλην, τδ ποθητόν εφό
διο ν διά τήν ζωήν του, τό δίπλωμα. Ό στρατιώτης αγωνίζεται, μέ γενναιό
τητα εις τά πεδία τών ,μαχών, γνωρίζων οτι θά έπέλθη ή βράβευσις τοΰ ήρωϊσμοΰ του. 'Ο επιστήμων θυσιάζει τήν ΰπαρξίν του διά τό καλόν τής άνθρω'πότητος μέ την ιδέαν τής κοινής άναγνω,ρίΐσεως τής αξίας τών έργων του,
άποβλέπων εις τό ένδοξον όνομα, τό όποιον θά καιταλΐπη εις τά τέκνα του.
Και οί μεγάλοι πολιτικοί άνδρες, είς τάς χεΐρας τών οποίων είναι εμπιστευ
μένη ή ζωή καί ή ασφάλεια ενός κράτους, δεικνύουν εξαιρετικόν ζήλον έν τή
ενασκήσει τών καθηκόντων των, δταν γνωρίζουν οτι οί κόίποι των καί ή πο
λύμοχθος εργασία των θά τήχη ευμενούς υποδοχής έκ μέρους τοΰ κοινού
καί διτι δέν θά λείψουν αί ήθιικαί καί ύλιικαί άμοιιβαί ,καί ή υστεροφημία.
Τί αποστολή ή τών πολιτικών άνδρών! Οί άλλοι άνθρωποι είς έκαστον
επαγγελματικόν κλάδον διαχειρίζονται τάς υποθέσεις καί τά συμφέροντα (ορι
σμένων άΐτόμων ή (ορισμένων ομάδων, ενώ οί πολιτικοί έχουν εις τάς χεΐρας
των τήν τύχην εκατομμυρίων υπάρξεων, απείρων συμφερόντων. 'Ολόκληρα
έθνη κρέμανται άπό τήν .καλήν των πολιτείαν, δύνανται μέ μίαν αστοχίαν των
νά εξολοθρεύσουν αυτά, ένω πάλιν μέ ένα επιτυχή συνδυασμόν των νά κα
ταστήσουν περιφανή καί ένδοξα. Καθ’ ολην δέ τήν διάρκειαν τής διαχειρίσεως τής εξουσίας έχουν νά παλα ίσο υν πρός άνθρωιπίνως ανυπέρβλητα εμπό
δια, οφείλουν νά ευχαριστήσουν τά πλέον άλληλ οσυγκρουό μεν α συμφέροντα,
νά κατορθώσουν τά ακατόρθωτα. 'Η παραμικρά των αβλεψία, δ κακός μόνον
χειρισμός μιας μόνης ύποθέσεως τοΰ κράτους συναντούν τήν αμείλικτων Κοι
νήν Γνώμην, τό φοβερόν αυτό Τέρας, υπό τήν έπίρροιαν τοΰ οποίου διατελοΰν τά πάντα καί είς τάς κρίσεις καί καταδίκας του δέν έχει κανείς τό δι
καίωμα νά θέση γνώμην αντίθετον. ’Αλλοίμονον δέ οχι μόνον είς πολιτικόν,
άλλ είς πάντα άνθρωπον, δστι.ς θά προσκρούιση επί τοΰ αποτόμου καί σκλη
ρού αυτού βράχου, έπί τοΰ οποίου θά καταξεσχισθή ή τιμή του, θά καταρρακωθη ή ύπόληψίς του. ’Επίκουρος τής τοιαύτης περιφρονήσεως τής Κοινής
Γνώμης θά έλθη νά προστεθή ή συκοφαντία, είς φαρμακερός οφις, τοΰ όποι
ου τό στόμα είναι αστείρευτος πηγή δηλητηρίου. ’Αλλά τό τραγικόν καί απο
καρδιωτικόν είς τοιούτου είδους ζητήματα είναι δτι πολλάκις συμβαίνει ή
έκτίμησις τής Κοινής Γνώμης νά μή είναι ορθή καί ή ύπόληψις καί ή τιμή
ένος πολιτικού νά αμαυρούνται συνεπεία αισχρών συκοφαντιών ή ολέθριων
συμπτώσεων.
Φαντασθώμεν λοιπόν πρός στιγμήν μέ τί έχει νά παλαίση είς πολιτικός
άνήρ. Καί φαντασθώμεν ακόμη ένα τοιοΰτον, έστω φανταστικόν πρόσωπο ν,
όστις κατώρθωσε καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής διαχειρίσεως τής εξουσίας ύπ’
αυτού νά φανή αντάξιος τών προοδ Ο ι κ ι ώ ν καί άξιώσειον τοΰ λαοΰ, εναντίον
τοΰ οποίου ουδέ ή ελάχιστη ήκούσθη ποτέ μομφή, καί άς έρωτηθώμεν: Ποία
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αμοιβή αρμόζει είς αυτόν τόν άνθρωπον, ό όποιος έθυσΐασε τήν οικογένειαν
του, τήν περιουσίαν του, τήν υγείαν του χάριν τοΰ γενικού καλού; Π οία αίμοιβή αρμόζει εις τόν γίγαντα αυτόν τής πολιτικής δράσεως, ό όποιος τόισα κατώρθωσεν υπέρ τής πατρίδος του; ’Ώ ! ’Ά ς μή εΐμεθα διόλου φειδωλοί εις
τιμάς καί αίμοιβάς διά τόν μέγαν αυτόν άνδρα! ’Ά ς τόν καταστήσωμεν πλού
σιον καί εΰδαίμονα, άς διατυμπανίσωμεν τό όνομά του καί τά έργα του είς
δλαν τόν πόσιμον, διά νά χρησιμεύουν ώς παράδειγμα καί εις την παρούσαν
καί τήν μέλλουσαν γενεάν. Διότι πολλοί άποβλέ'ποντες είς τά μέγιστα άθλα
τής αρετής, τά όποια αυτός δι’ αυτής καί μόνης τής πολιτικής του αιρετής
άπεκόμισε, θά προσπαθούν νά πολιτεύωνται ιός άριστοι πολιτικοί άνδρες.
Α. Φ. Μ. (Σ Τ ' 1930-1).

ΊΓκ^εσις
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(Θουκ. II 45, 1).

Ένω μόλις ήρχισε νά χαίρη καί νά σκιρτά ή φύσις άπό τήν πρώτην έμφάνισιν τής μυροβόλου· άνοίξεως, μία ορμητική θύελλα έξερρίζωσε βιαίως μερικούς
θαλερούς βλαστούς. Ένω άδικά πτηνά ήρχισαν μόλις νά ψάλλουν τήν ανθού
σαν φύσιν, ήκούσθησαν θρήνοι καί κοπετοί, οί όποιοι δυετάραξαν τήν αρμο
νίαν τών ήχων. Καί ένω ολα έχαιρον, ένω έσκίρτων, ένω δλα εψαλλον, ή θυ
ελλώδης λαΐλαψ έξερρίζωσε βιαίως κατά τρόπον προκαλοΰντα άνέκφραστον
πόνον ψυχής μερικούς θάλλοντας βλαστούς, πλήρεις άπό ζωήν καί χυμόν νεότητος...
Καί τώρα, (απως δλα τά πράγματα έχουν τήν συνέχειαν των, τραγικωτέραν ή εύτυχεστέραν) ή συνέχεια του εαρινού δράματος έρχεται νά λάβη
τέλος καί θά πέση ή αυλαία τής λήθης,, άποκρύπτουσα τό παρελθόν άπό τούς
μεταγενεστέρους. Ό επίλογος τής τραγωδίας προχωρεί πρός τό τέλος, δ ρήτωρ τελειώνει τόν λόγον του, οί θρήνοι κατέπαυσαν πρός στιγμήν, γαλβανισμένοι άπό τήν μαγείαν τού άποστράπτοντος λόγου, καί αυτός άκόμη δ ήλιος,
βαρυνθείς νά φωτίζη τόσον λυπηρά θεάματα, έκλινε τήν όλόξανθον κεφαλήν
κάτω άπό τόν Κορυδαλλόν... 'Ό λα τά πράγματα βαδίζουν πρός έν τέλος.
Καί μόνη ή Μνήμη θά παλαίση επί πολύ άκόμη κατά τού φθονερού Χρόνου
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χα'ι τής πιστής συνοδού του, τής Λήθης. Είς τόν αγώνα αυτόν θά ύπερισχύη
πότε ή μία πότε ή άλλη· θά ύπερισχύη ή Μνήμη, διόθι ή ένθήμησις τών επι
φανών άνδρών δέν έγκατοιίκεΐ εις εν ,μαρμάιρινον υλικόν, τοΰ οποίου ή θέα
ανακαλεί τήν προς στιγμήν έξαφανισθεΐσαν άνάμνησιν άλλ’ είναι ριζωμένη
εντός τής ψυχής, εντός τοΰ πνεύματος τών ανθρώπων καί τό πνεύμα είναι
αθάνατον. Και ή Λήθη; Ή Λήθη θά ύπερισχύη κατά καιρούς, οσάκις οί άν
θρωποι, χαίροντες δι’ ευτυχή γεγονότα θά λησμονούν τήν θυσίαν τών πρώ
των καρπών τής άνοίξεως, οί όποιοι έκλιναν τήν κεφαλήν προς τήν καται
γίδα, ύπέκυψαν καρτερικώς είς το μοιραιον. 'Ό π ω ς ακριβώς τώρα, οπού ό
Περικλής δέν όμιλεϊ πλέον περί νεκρών, άλλά περί μεγαλείου τής πόλεως.
Ά λλ’ ή Μνήμη, ή αιώνια Μνήμη έρχεται καί αύτή μέ τήν σειράν της νά άπασχολήση τόν έ σκοτισμέ νον νοΰν τών άκροατώ»ν. Καί άπό τά θεΐα τώρα χείλη
εξέρχονται λόγοι επαινετικοί διά τήν ανδρείαν έΐκείνων, ύμνοι, εις τήν καρτε
ροψυχίαν των, καίονται λιβανωτοί διά τήν φιλοπατρίαν των. Ο ί οφθαλμοί έδάκρυσαν έκ νέου, τό βάρος τοΰ πόνου συν έθλιψε καί πάλιν τάς καρδίας καί
ήκούσθησαν οί λυγμοί τών γυναικών. Ό ρήτωρ τότε στρέφεται προς τοΰς
έπιιζώντας καί βλέπων τό συγκλονιιζάμενον έκ τής λύπης πλήθος απευθύνεται
προς αυτό καί όμιλεϊ προς όλους καί υποδεικνύει τό καθήκον ολο^ν τών γε
ρόντων γονέων, τών συζύγων, τών άδελφών καί τών τέκνων. Καί δι’ αύτοΰς
τοΰς δύο τελευταίους λέγει έν άπό εκείνα τά θαυμάσια όντως χρυσά λόγιά του,
ένα άπό τοΰς μαργαρίτας τής Περικλείου τέχνης: « Ή φιλοτιμία σας δέν
σάς επιτρέπει νά υστερήσετε τών πεσόντων άλλά καί άν κατορθώνετε νά ανα
πτύξετε τήν ανδρείαν σας είς τόιν υπέρτατο ν βαθμόν, καί πάλιν δέν τολμώ νά
εϊίπω ότι θά κριθήτε εφάμιλλοι αυτών, άλλά ολίγον τι κατώτεροι· διότι. «Φθό
νος τοΐς ζώσι προς τό αντίπαλον, τό δέ μή εμπαθών άνανταγωνίστω εύνοια
τετίμήται». Ό φθόνος. Ό κακός δαίμων εκάστου ανθρώπου. Τό κακόν έλατήριον, ποΰ δύναται νά όδηγήση εις ήρωΐκάς πολλάκις πράξεις. Ό φθόνος
είναι, άρρηκτος συνδεδεμένος μέ κάθε άνθρωπίνην ΰπαρξιν άλλοΰ οί δεσμοί,
του είναι αναπόσπαστοι, άλλοΰ είναι χαλαροί. ’Αλλοΰ ό φθόνος καθιστά τόν
άνθρωπον εφάμιλλοι' εκείνων, τούς οποίους φθονεί, άλλοΰ τόν καταστρέφει
τελείως, μεταβάλλει τήν φύσιν άπό αγαθής είς εγκληματικήν. Ά νθρω πος
Οιμως χωρίς τό συναίσθημα τοΰ φθόνου δέν δύναται νά καταστήση τήν ΰπαρξίν του άξιόλογον είς οίονδήποτε κύκλον επαγγελματικής ένεργείας. Δι' αύτό,
ώς ε'πί τό πλεΐστον, οί άνθρωποι φθονούν, κατατρύχονται ύπό φθόνου διά τά
κατορθώματα τών άλλων καί άναπτύσσουν αλας τάς δυνάμεις των είτε διά νά
υπερβάλουν τοΰς διαπρέποντας καί ισχυρούς είτε διά νά καταστρέψουν τήν
δόξαν των, νά κηλιδώσουν τήν φήμην των καί οΰτω νά βαδίσουν εκείνοι επί
τών ηθικών και υλικών ερείπιων αυτών, οί όποιοι είτε διά τής τύχης είτε διά
τής ικανοτητος των παρενεβλήθησαν ώς ανυπέρβλητα προσκόμματα είς τήν
Π
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περαιτέρω σταδιοδρομίαν των. Και δλοι ανεξαιρέτως, όλοι. οι μεγάλοι άνδρες
έδέχθηίσαν τά πικρόχολα βέλη, τά όποΐα έξετοξεύθηισαν μέ τήν μεγαίλυτέραν
όρ;μήν άπό τάς έξωγικωμένας έ,κ τοΰ φθόνου καρδίας. "Ολα αυτά, διότι δ άν
θρωπος θέλει νά βαδίζη πάντοτε πρός τά εμπρός και κατά τήν επίπονον αυ
τήν οδόν, ήτις οδηγεί εις τήν δόξαν και τόν πλούτον, δέν ανέχεται εμπόδια,
τά όποΐα θά τοΰ άνακόψουν τήν συνέχειαν τής πορείας του. Και μόνοι οΐ νε
κροί. οΐ δυστυχείς, όπως οΐ προκείμενοι, ζοΰν ήσυχοι είς τήν άλλην ζωήν και
άπαλυτροομένοι άπό κάθε κακόν ανθρώπινον, προερχόμενου έκ τοΰ φθόνου.
Αυτοί εΐναι καί θά μένουν, καί διά τούς πλέον μοχθηρούς, οΐ αιώνιοι ήρωες,
τά πρότυπα τής γενναιοφροσύνης, καί άν ακόμη δέν αξίζουν τόσους λιβανω
τούς. Διατί τόση έκτίμησις εις τήν μνήμην των; διατί τόσος σεβασμός; Διότι
έδώ δέν ύφίσταται κανέν συμφέρον, διότι αυτοί οΐ άνθρωποι είναι πλέον χώ
μα καί τό χώμα δέν έχει ψυχήν, δέν έχει βούλησιν καί δέν προβάλλεται πρόσ
κομμα είς τήν σταδιοδρομίαν οΰΐδενός. Κανείς, κανείς δέν δύναται νά γίνη
εφάμιλλος αυτών, όσον καί άν εΐναι. άξιος, όσον καί άν δέν τόν φθονούν.
Αυτοί οΐ προκείμενοι νεκροί ανήκουν εις τήν χορείαν όλων αυτών τών
μακαρίων. Σεις οΐ αδελφοί των, σείς τά τέκνα των, έργάζεσθε, κοπιάζετε,
διά νά φανήτε όχι εφάμιλλοι των, άλλ’ ολίγον κατοδτεροι αυτών. Διότι αΰ'τοί
πλέον εΐναι νεκροί. Έλύγισαν τό νεανικόν των σώμα καί έπεισαν συντετριμμέ
νοι έπί τοΰ έ,δάφους, ύποκύψαντες είς τήν πρώτη,ν εαρινήν καταιγίδα..., ενώ
τά πάντα έχαιρον, ένω ή φύσις ώργίαζε, ενώ τά πάντα έσκίρτων.
Α. Φ. Μ. (Σ Τ ' 1930-1).
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Ιδ ο ύ ό Περικλής. ’Ό ρθιος, επιβλήτικός, σεμνός καί αξιοπρεπής αγο
ρεύει. νΗιδη περατώνει τόν πρός τιμήν τών υπέρ πατρίδος πεσόντων επιτά
φιόν του καί τώρα αναγγέλλει ότι ή πόλις άνέλαβε νά άναθρέψη δημοσία δα
πάνη τούς υιούς τών νεκρών μέχρι τής εφηβικής ηλικίας, προσφέρουσα τοι
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ουτοτρόπως και υλικήν ωφέλιμον αμοιβήν υπέρ τών τοιούτων άγώνων. «"Αθλα
γάρ οίς κεΐται αρετής μέγιστα, τοις δέ και άνΙδρες αρεστοί πολιτεύουσι». Και
βλέπει καί τόν ’Αθηναϊκόν λαόν μεταξύ τών λαών τούτων ή μάλλον πρωτο
πόρων αυτών.
Ιδού ή πόλις προβάλλει καί προσφέρει κάλλιστα καί μέγιστα βιραβεΐα
τής αρετής καί καλεΐ τούς πολίτας διά τής αρετής νά καταλάβουν τά βρα
βεία ταύτα. Βλέπει δηλαδή ή πόλις, μελετώισα καλώς τούς πολίτας, οτι υπάρ
χουν τινές, οί οποίοι δέν έχουν έμφυτον τήν όριμήν προς τήν αρετήν καί δι
στάζουν βλέποντες τάς δυσκολίας καί δειίλιούν μή δυνάμενοι νά υποτάξουν
τούς δισταγμούς των αυτούς είς τήν θέληισίν των, παρ’ δλον δτι, εάν ακολου
θήσουν τόν δρόμον τής αρετής, τούς αναμένει ένδοξον καί τετιμημένον τό
μέλλον. " Οσον ώραίον πράγμα καί αν είναι ή δόξα καί ή τιμή, δι’ αυτούς
ωραιότερα είναι ή ζωή μέ τάς ύλικάς της απολαύσεις.
Ψυχολογούσα λοιπόν βαθύτατα αυτούς ή πόλις, αντιλαμβάνεται καί εν
νοεί καλώς δτι ούτοι δελεαζόμενοι ύπό υλικών αγαθών — εκτός τών ηθικών
τιμών καί άπολαύσεων, αί όποίαι φυσικώς επακολουθούν — θά αποφασίσουν
νά ριφθούν είς τόν δρόμον τής αρετής καί νά άποβούν πολίται, διά τούς
όποιους ή πόλις θά είναι υπερήφανος.
Ε πίσης ή πόλις γνωρίζει πολύ καλώς, δτι υπάρχουν καί άλλοι, τούς
οποίους δέν φοβίζει ή άπώλεια υλικών άπολαύσεων, άλλά άλλο τι. Είναι οίκο
γενε ιάρχαι, έχουν σύζυγον, τέκνα, τά προσφιλέστερα δι’ αύτούς οντα έφ’ αλου
τού κόσμου. Συλλογίζονται δτι, έάν πάθουν τι, τά προσφιλή αυτά οντα θά
μείνουν άνευ προστάτου, άνευ ύποστηρικτού, άνευ βοηθού, ενώ συγχρόνως
θά βυθιισθούν είς τό άμετρο ν πένθος τής όρφανίας καί τής χηρείας. Καί δειλιούν δειλιούν ούχί φοβούμενοι εαυτούς, άλλά φοβούμενοι διά τό μέλλον τής
οικογένειας των.
Καί αύτούς δμως ή πόλις δέν αφήνει νά διστάσουν. Τούς καθησυχάζει
αέ τά βραβεία τής αρετής, υποσχόμενη, έν περιπτώσει ατυχήματος τού οίκο»
γενειάρχου, νά τόν άντι,καταστήση αύτή, βοηθούσα τήν οικογένειαν καί άνατρέφουσα μέ πατρικήν επιμέλειαν τούς υιούς.
Τοιουτοτρόπως λοιπόν ή πόλις άποτελεΐται άπό άρίιστους πολίτας, προθύ
μους νά θυσιασθούν υπέρ αυτής, μόλις αύτη τούς καλέση άποβαίνουισα διά
τού τρόπου τούτου ισχυρότατη καί άρίστη τών πόλεων.
Κατανοούντες τήν αξίαν τών τοιούτων υλικών βραβείων τής αρετής καί
πολλοί τών μεταγενεστέρων άπεμιμήθησαν τούς ’Αθηναίους. Τοιουτοτρόπως
έν ’Αγγλία οί μεγάλοι πολίται, οί οποίοι παρέσχον είς τήν πατρίδα διακεκριμενας υπηρεσίας, λαμβάνουν παρά τής πολιτείας ιός φόρον ευγνωμοσύνης καί
τιμής μεγάλας χ.ρηματικάς δωρεάς, πολλάκας δέ ολοκλήρους περιοχάς, τίτλους
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εύγενείας και διαφόρους τιμάς. Ή Βουλή τών Λόρδων περιλαμβάνει δλας
τάς δόξας τής ’Αγγλίας.
'Ομοίως και· είς τήν 'Ελλάδα ό ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης λαμ
βάνει κυβεριστικήν αρωγήν διά τάς μεγάλας πρός τήν πατρίδα υπηρεσίας
του. ’Επίσης καί συγγενείς διαφόρων επιφανών πολιτικών «ποθανόντων εν
πενία λαμβάνουν επιδόματα.
Ούτως ή πολιτική αρετή και ανδρεία δέν μένουν ανεκτίμητοι, άλλά αν
ταμείβονται έπαξίως. Διά τής ανταμοιβής δέ ταύτης αυξάνουν καί τά παραδεί
γματα τοιούτων αρετών.
Είναι λοιπόν φανερόν ο,τι είς έκείνας τάς πολιτείας, είς τάς οποίας προ
βάλλονται καί προσφέρονται μέγιστα βραβεία τής αρετής, έκεΐ πολιτεύονται
καί άριστοί άνδρες.
Διότι άλλος άπό έμφυτον ορμήν καί αγάπην πρός τήν αρετήν, άλλος κα
θησυχάζουν τούς φόβους του έκ τών κρεμάμενων προκλητικούς είς τό τέλος
τού δρόμου επάθλων, ρίπτονται όλοι όμού είς τον δρόμον τής αρετής καί άμιλλώνται ποιος νά άναδειχθή καλύτερος πολίτης καί νά άποκτήση περισσό
τερα καί σημαντικώτερα έπαθλα, άνυψών τοιουτοτρόπως καί τό μεγαλείον
τής πατρίδος του.
Α. Μ. Κ. ( Σ Τ ' 1930-1).

’Έ κ ^ ε ο ις 4 η

Φ θ ό ν ο ς το£ς ζώα?, « ρ ό ς r h άντώπΛλον ■. .
'Υψηλός, επιβλητικός, αξιοπρεπής, γαλήνιος αγορεύει, ό Περικλής. Π ε 
ραίνει. τον πρός τιμήν τών υπέρ πατρίδος πεσόντων λόγον του καί, αφού ήθέλησε δι’ αυτού νά ανύψωση τό αίσθημα τής φιλοπατρίας καί τής υπερηφά
νειας τών παρόντων είς τον επιτάφιον τούτον, προσπαθεί τώρα νά χύση βάλσαμον παρηγοριάς είς τάς ψυχάς τών συγγενών καί παραινεί τούς παρόντας
Αθηναίους νά μιμηθώσι τούς προκειμένους νεκρούς, προσθέτων δτι ό άγων
αυτός θά είναι βαρύς. Καί εάν, λέγει, κατορθώσετε νά αναπτύξετε ανδρείαν
έν ύπερτάτω βαθμώ, καί τότε μόλις δύνασθε νά κριθήτε ούχί βεβαίως όμοιοι,
άλλ’ ολίγον τι ύπολειπόμενοι αυτών, διότι τούς νεκρούς πας τις συνηθίζει νά
έγκωμιάζη.
Καί όντως τούς νεκρούς πάντες τιμούν, έ'παινούν καί εγκωμιάζουν, θαυμάζοντες τήν αρετήν καί τήν ανδρείαν αυτών. «Φθόνος γάρ τοΐς ζιώσι πρός
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τό αντίπαλον, τό δέ μή έμπούών άνανταγωνίστφ εύνοια τετίμηται».
Τ ί είναι λοιπόν έκείνο, τό όποιον μεταβάλλει τά αισθήματα τών ζώντων
πρός τους έκλιπόντας νεκρούς; Χθες άκόμη ήσαν αντίπαλοι ό εις τοΰ άλλου,
χθες άκόμη ύπήρχεν ή αμοιβαία προσπάθεια τοΰ νά εξεύρωσι τρωτόν τι και
άξιον μομφής, 'ίνα μειώσουν τήν ύπόληψυν άλλήλων, χθες άκόμη ώς άντάγω
ν ισταί προσεπάθουν τίς νά έμπροσθήση εις τόν δρόμον τοΰ άλλου· καί δμως
σήμερον προ τοΰ νεκροΰ τοΰ ενός ό άλλος αποκαλύπτεται μετά σεβασμού καί
μετά πραγματικής εΰλαβείας έξαίρει τάς άρετάς τοΰ άποθανόντος,. όμιλει πε
ρί τοΰ ιδεώδους τύπου τοΰ άνθρώπου·, τοΰ φίλου, τοΰ πολίτου!
Τί μετέβαλεν άπό τής χθες έως σήμερον τόν χθες μόλις ζώντα καί σή
μερον νεκρόν όντα αντίπαλον; Κατά τί ηΰξησαν άπό τής χθες εως σήμερον αΐ
άρεταί καί ή ανδρεία του, άφοΰ νεκρός ών εύρίσκεται έν παγερά άδρανεία;
Ό θάνατος λοιπόν τόν περιέβαλε διά φωτοστεφάνου, όστις έπεσκίαισε παν
άλλο καί άφήκε τάς άρετάς καί μόνον νά διαφαίνωνται; Ό αθάνατος λοιπόν τόν
ανύψωσε, έξηυγένισε καί έλάμπρυνεν άπό τής χθες έως τήν σήμερον; Π οΰ
διεσκο,ρπίσθησαν τά τρωτά καί τά άξια μομφής, τά όποια μέχρι χθες προσεπάθησαν νά θέσωσιν ώς προσκόμματα είς τήν σταδιοδρομίαν άλλήλων; Π ά ν
τα ταΰτα ώς διά μαγείας ήρθησαν;...
Ναίί... 'Η παγερά πνοή τοΰ θανάτου έψύχρανε καί κατεσίγασε τά πάθη
καί άφήκε τήν ψυχήν τοΰ έπιζήσαντος έλευιθέραν φθόνου πλέον νά διίδη τάς
άρετάς καί τά προτερήματα τοΰ σήμερον έκλιπόντος αντιπάλου. Αυτός κεΐται
ακίνητος, σιωπηλός, εκμηδενισμένος καί δμως δέν είναι ανάγκη νά προστατεύση τήν ύπόληψίν του, διότι άνεγνωρίσθη τελείως, δέν είναι ανάγκη νά
δ,μιλήση καί νά άποστομώση τόν αντίπαλόν του, διότι τόν άπε στόμωσε ν ήδη
ή έκλιποΰ,σα ζωή του καί ουδέ σκιά φθόνου υπάρχει πλέον είς τήν ζωήν τοΰ
έπιζήσαντος. Δ ι’ αυτό ούτος βλέπει τήν αλήθειαν, δι’ αυτό αναγνωρίζει τάς
άρετάς τοΰ άλλου, δι’ αυτό καί υπερβάλλει αύτάς άσυναισθήτως, έξαίρο>ν καί
έγκωμιάζων τόν άποθανόντα, διότι μετ’ αΰτοΰ έξέλιπε καί ό φθόνος.
Διατί. δμως νά γεννάται τό αίσθημα αυτό είς τήν ψυχήν τών άνθροόπων,
έν δσω ούτοι άγωνίζονται προσπαθοΰντες νά παραγκωνίζουν ό είς τόν άλλον
έν τή ζωή, καί μόλις ό θάνατος φανή, ώς έκ θαύματος ό φθόνος ούτος εξαφα
νίζεται καί διασκορπίζεται; "Εκαστος πολίτης εργάζεται καί φροντίζει νά προαχθή, νά μροο'δεύση, νά άνέλθη είς μεγάλα αξιώματα, νά δοξασθή, καί αγω
νίζεται διά νά έπιτύχη τοΰτο. Χυναντα εμπόδια καί δυσκολίας είς τήν ζωήν
του, συναντά άνταγωνιστάς, οί όποιοι παρεμβάλλουν προσκόμματα εις τήν
σταδιοδρομίαν του, καί τότε άσυναισθήτως γεννάται ό φθόνος, ό όποιος έμφωλεύων είς τήν ψυχήν μας συσκοτίζει αυτήν καί δέν έ'πιΤρέπει νά κρίνωμεν
όρθώς τό·ν πλησίον μας, δέν άψήνει νά άναγνο^ρίσωμεν τάς άρετάς του.
Οταν όμως ούτος είναι νεκρός πλέον, δταν παύση υφιστάμενος, δταν

1

166

«Θ P A Κ I Κ A *

παύση νά κινήται καί νά ενεργή, τότε μόνον Ιξετάζομεν ψυχρά όμως τον έκλιπόντα αντίπαλον καί άνευ φθόνου, επειδή δέν φοβούμ,εθα πλέον νά παρεντεθή
ούτος ώς πρόσκομμα είς τήν ζωήν μας, άρχιζα,μεν νά βλέπουμε ν εν αύτώ τον
χρηστόν πολίτην, τον αγαθόν άνθρωπον, τον ανδρείο ν πολεμιστήν, νά άνευρίσκωμεν διάφορα προτερήματα, ώς νά μή υπήρχον ταύτα μέχρι τής χθες, καί
νά τιμώμεν τήν μνήμην αύτού. Κ,αί άν ακόμη εχωμεν σοβαρούς λόγους νά διακείιμεθα δυσμενώς καί ψθονοΰμεν τύν αντίπαλον ημών, καί πάλιν μετά τον
θάνατον αύτοΰ στοιχειώίδες καθήκον αξιοπρέπειας καί εύλαβείας μάς επι
βάλλει νά σεβώμεθα τήν μνήμην τοΰ έκλιπόντος, οίοσδήποτε καί άν ύπήρξεν
ούτος έν τή ζωή, διότι αποτελεί μεγίστην ανανδρίαν νά μισώ μεν καί νά κακολογώμεν έκλιπόντα αντίπαλον, ό οποίος δέν ύφίσταται πλέον καί είναι ανί
κανος νά υπεράσπιση εαυτόν.
Παράδειγμα αξιοπρεπούς στάσεως αντιπάλων μετά τον θάνατον τού
ενός μάς εδωκε κατά τήν άρχαιότητα ό τραγικός Σοφοκλής. Ό μέγας ούτος
ποιητής είχε δεινόν αντίπαλον έν τή σκηνή τον επίσης μέγαν Ευριπίδη ν έν
τούτοις δμως, μόλις έμαθε τον θάνατον τού αντιπάλου του, αυτός μέν προσήλθεν είς τό θέατρον κατά τον προάγωνα περ(βεβλημένος πένθιμα ένίδΰματα,
τούς δέ χορευτάς είσήγαγεν άστεφανώτους, θέλων νά απόδειξη πόσον έτίιμα
τήν μνήμην τοΰ έκλιπόντος άνταγωνιστού Εύριπίδου.
’Αλλά καί είς τούς νεωτέρους χρόνους εδωκε τοιοΰτον παράδειγμα καί
ό πολιτικός Τρικούπης κατά τον θάνατον τού έν τή πολιτική σφοδρού αντι
πάλου Κουμουνδούρου, άκολουθήσας τήν κηδείαν αυτού καί έκφωνήσας μά
λιστα καί τον έπικήδειον λόγον, έν τώ οποίου έξήρε τάς άρετάς καί τά προτε
ρήματα τού μεγάλου δ ντους πολιτικού.
Αυτή είναι ή ψυχολογία τών ανθρώπων διά μέσου τών αιώνων. ’Επαι
νούν, εγκωμιάζουν, εξαιρούν τάς άρετάς καί τήν άνδρείαν τών άποθανόντων,
περιβάλλουν αυτούς δι’ εύνοιας, χωρίς ουδέ σκιά φθόνου νά διαπεράση τήν
ηιυχήν των διά τήν έλλειψιν ανταγωνισμού καί ό χρόνος εξαλείφει παν τό
τρωτόν καί τό άξιον μομφής, προσδίδουν λάμψιν περισσήν είς δ,τι καλόν διέπραξαν είς τήν ζωήν των.
Δι’ αύ'τό καί ό μέγας Περικλής παραινεί έν τω επιταφίου του λόγω τούς
παρόν,τας Αθηναίους συν ιστών νά εντείνουν τάς προσπάθειας των, ώστε νά
υπερβάλουν κατά τήν ανδρείαν τούς υπέρ πατρίδος πεσόντας ’Αθηναίους,
αναγνωρίζουν δτι δ αγών αύτός θά είναι δύσκολος, επειδή οί προκείμενοι νε
κροί έγκωμιαζόμενοι καί επαινούμενοι τόσον έδοξάσθη'σαν καί άνυψώθησαν
είς τήν ι|υυχήν τών ανθρώπων, ώστε οί έπιζώντες, καί άν δμοιοι αύτών φανώσι, νά κριθώσιν ώς ύπολειπόμενοι.· «Φθόνος γάρ τοΐς ζώσι πρός τό αντίπαλον,
τό δέ μή έμπσδών άνανταγωνίστω εύνοια τετίμηται».
Α. Μ. Κ. (Σ Τ ' 1930-1).

Ο Θρακικής καταγωγής Σ Ε Β Α Σ Μ ΙΩ Τ Α Τ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΤ Η Σ
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Α Ε Ω Σ κ .κ . ΙΩ Α Κ Ε ΙΜ άνήγειρεν ίδίαις δαπάναις

το Ίω α κ είμ ιο ν Γηροκομεΐον 3Αλεξανδρουπολεω ς.

Φωτεινόν παράδειγμα άπαραμίλλον άλτρουϊόμον καί έξαιρετικής
προσηλώσεως είς τήν ασκησιν πραγματικής εύ ποιΐα ς, ιδεώδους δό
άντιπροαώ πον τον Χρίστον, Ό'υσιαζομένου ν π ε ρ τον ποιμνίου, πρός
άνακούφισιν τών πασχόντων»

‘Α ν τ ί π ρ ο λ ό γ ο υ

Μέ ειλικρινή συγκίνησιν καί μέ έξαιρετικόν ένθουσιασμόν, έλάβομεν γνώσιν μιάς άξιεπαίνου πράξεως εύποιΐ'ας
καί περιθάλψεως του γεροντισμού έν Θράκη. Ό Μητροπολί
της Ά λεξανδρουπόλεω ς, ό σεμνός καί εμπνευσμένος τής ’Ορ
θοδόξου ’Εκκλησίας λειτουργός, ό διανύσας τεσσαροκονταε
τή ποιμαντορίαν καί άναλώ σας εαυτόν υπέρ τής θρησκείας
καί του Γένους, κατέληξεν είς άπόφασιν τιμώσαν Αυτόν διά
τής διαθέσεως τοΟ μόχθου ολοκλήρου ζωής, υπέρ άνεγέρσεως Οϊκου περισυλλογής καί περιθάλψεως τών γερόντων
τής ’Επαρχίας, ήν έπί τριακονταετίαν εύόρκως καί στοργικώς διεκυβέρνησεν. Ά λ λ ’ άνεξαρτήτως προς τήν υλικήν
πλευράν τής τοιαύτης δωρεάς ενός πτωχού, έν συγκρίσει
προς άλλους, 'Ιεράρχου, έκείνο πού πρέπει ιδιαιτέρως νά τονισθή καί νά τό προσέξωμεν δλοι μας, είναι ή σοφή και άξιοπρόσεκτος είσήγησις, ή συνοδεύουσα τό έργον. Τό κείμε
νον τής τοιαύτης κατά τά εγκαίνια άναπτυχθείοης είσηγήσεως, άποτελεΐ πολυτιμότατον δίδαγμα, δεικνύον τήν μέχρι
ψυχώσεως στοργήν, ύψ’ ής κατέχεται ό ίδεολόγος καί πνευ
ματικός άνθρωπος, οστις άνατρέχων, από όρχαιοτάτων χρό
νων, μέ πα ρα δείγμ α τα φιλοσόφων καί κορυφαίων Ε λλ ή νω ν
ιστορικών, καταδεικνύει τόν δρόμον, δν έχομεν ύποχρέωσιν
νά άκολουθήσωμεν τιμώντες, σεβόμενοι καί περιθάλποντες
τό Γ Η ΡΑ Σ.
Τούς τελευταίους χρόνους, κατέστησαν σπάνια τά π α 
ραδείγματα λαϊκών ή κληρικών διαθετόντων, έστω καί μέρος
τής Περιουσίας των, υπέρ κοινωφελών καί φιλανθρωπικών
σκοπών. Αί Έλληνικαί έθνικαί παραδόοεις τής Χριστιανικής

170

ΘΡΑ-ΚI ΚΑ Μ Η ΤΡΟ Π ΟΛΙΤΟ Υ ΑΑΕΞ)Α£ΩΣ

χρήσεως του πλούτου, τείνουν νά λησμονηθούν καί νά έξαψανισθούν μέσα είς χαμηλήν ιδιοτέλειαν καί επιδεικτικήν
φιλοδοξίαν.
Διά τούτο τό πα ρά δειγμ α τού σεβαστού Ιερ άρ χου καί
κυρίως ή πίστις πρός τάς Χριστιανικός άρετάς, μεθ3ων συνο
δεύει τήν γενναίαν χειρονομίαν του, έμποιοΰν καταπληκτικήν
καί εύφρόσυνον έντύπωσιν καί χαράσσουν άφετηρίας ευλο
γίας καί μιμήσεως, άς οφείλουν νά ακολουθήσουν οί αληθώς
πιστεύοντες τάς έντολάς τού Ύψίστου.
Χαίρομεν διότι μετά τον άείμνηστον καί άλησμόνητον
διαπρεπή θ ρ ά κ α Μητροπολίτην θυα τείρω ν Γερμανόν, δεύ
τερος θ ρ ά ξ Ιεράρχης, τιμά τήν ’Εκκλησίαν καί τήν πατρίδα
μας.
Τό θρακικόν Κέντρον καί τά «θρακικά» σεμνύνονται
διά τοιούτους έκλεκτούς συμπολίτας, συγχαίρουν δέ όλοψύχω ς τον τιμώμενον σεβαστόν τού Κυρίου Λευίτην καί ύποκλίνονται βαθέως προ τής σεβάσμιας προσωπικότητάς Του.
Φ . Μ.

Ά « ό τον ε γ χ ώ ρ ιο ν τΰ-πον

τά κάτωβ&ϊ

«Τό πρω ΐ στις 10 τής περασμένης Κυριακής 30 Ι ο υ 
λίου έγιναν μέ κάθε λαμπρότητα καί επισημότητα τά εγκαί
νια του έξ ολοκλήρου μέ δ α π ά νες του Σεβασμιωτάτου Μη
τροπολίτου Ά λ εξα νδ ρο υ π ό λ εω ς κ.κ. Ιωακείμ, άνεγερθέντος
είς τον περίβολον τής έκκλησίας τών 'Α γίων ’Αναργύρων
Ίωακειμίου Γηροκομείου Ά λεξανδρουπόλεω ς.
Ή άνέγερσις του Γηροκομείου, τό όποιον είναι δυνάμεως 50 κλινώ/, έστοίχισεν είς τον Σεβασμιώτατον 1.000.000
περίπου δραχμές, άποτελεΐται δέ άπό δύο πτέρυγας άρρένων καί θηλέων χωριστά καί είναι κτισμένο μ3 δλους τούς
δρους τής συγχρόνου άρχιτεκτονικής καί σύμφωνα μέ τήν δημοσιευομένην φωτογραφίαν.
Είς τά εγκαίνια προσήλθον δλαι αί τοπικαί άρχαί, οι
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Βουλευταί του Νομού, οί Σεβ. Μητροπολΐται Θεσσαλονίκης,
Μ αρωνείας καί Ξάνθης, αντιπρόσωποι άλλων έκκλησιών, ό
κλήρος τής Ε π α ρ χ ία ς καί πλήθος κόσμου παρευρεθέντες διά
νά τιμήσουν τόν δωρητήν Σεβ. Μητροπολίτην.
'Ύστερον άπό τάς ομιλίας, ό Σεβασμιώτατος έκοψε τήν
προ τής εισόδου του κτιρίου ταινίαν καί οί έπίσημοι καί ό
λαός, είσήλθον εντός αυτου καί περιεργάστηκαν τά δωμάτια
καί τάς λοιπάς τελείας εγκαταστάσεις του, θαυμάσαντες καί
άποκομίσαντες τά ς άρίστας τών έντυπώσεων.
Κατόπιν είς τούς επισήμους καί λοιπούς προσκεκλημέ
νους προσεφέρθησαν γλυκίσματα καί αναψυκτικά.
Οί έγκατασταθέντες 10, επί του παρόντος, τρόφιμοι
τού Γηροκομείου, έξέφρασαν τήν εύγνωμοσύνην των καί τάς
εύχαριστίάς των καί εύλογούσαν τόν Σ εβ. Μητροπολίτην, χ ά 
ρις είς τήν θυσίαν του οποίου βρήκαν θαλπωρή καί α νά π α υ 
ση, κατά τάς δυσμάς τού βίου των.
Μετά τά εγκαίνια παρετέθη στούς επισήμους γεύμα είς
τό M O T E L A S T I R , ύπό του Σεβ. Μητροπολίτου μας κ.κ.
Ιωακείμ.
Κατά τήν διάρκειά του έδόθη ή εύκαιρία νά έξαρθή διά
μιαν άκόμη φοράν, τόσον άπό τούς Σεβ. Μητροπολίτας δσον
καί άπό τούς λοιπούς επισήμους, ή μεγάλη αύτή χειρονομία
τού Ίδρυτού τού Γηροκομείου, ή όποία θά τόν τιμα καί θά
τόν γεραίρει έσαεί.
Μετά τό γεύμα οί Σεβ. Μητροπολΐται ανεχώρησαν έπιστρέφοντες είς τάς έδρας των».

ϋ ί ε τ ά ι ό ν ά γ ίΛ β μ ό ν νιχί τ # ς δ ι α φ ό ρ ο ο ς ηρ οβφ ω νήαεος ό
δ ω ρ η τ ή ς ϋ ε β . Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ς ά π η υ β υ ν ε τήν κάτω θε έρ.πνευαρ-ένην π ρ ο ο λ α λ ε ά ν ρ,εστήν ύ ψ η λ ώ ν δ εδ α γρ ,ά τ ω ν ά λ τ ρ ο υ ϊσ ρ .ο ύ καε χρεστεανεκής υ π έ ρ τ ο ΰ π λη σ εον α λ λ η 
λ ε γ γ ύ η ς καί σ τ ο ρ γ ή ς .

« Ή φιλανθρωπία ώς ενεργός έκίδήλωσις τής προς πάσχοντας άιδελφούς
ημών συμπάθειας, είναι ό κάλλιστος καρπός τής ύψίστης τών αρετών, τής
προς τόν πλησίον αγάπης. Έάν δέ πάσα ανθρώπινη αρετή έχει β&βαίαν αξίαν
καί ύπόστασιν δι’ έργων έκδηλουμένην, άναντιρρήτως καί ή προς τόν πλη
σίον αγάπη, είς τήν όποιαν συγκεφαλαιοΰται καί κορυφοΰται πάσα ανθρώ
πινη αρετή καί ή αγάπη αύτή αποτελεί τήν συνιισταμένην όλων τών άλλων αρε
τών πρέπει νά διαλάμ,πη προ παντός είς έργα αγαθοεργίας, τά όποια τείνουισιν
όπως έλαφρώσωσι κατά τό δυνατόν τάς όδύνας τού βίου είς τούς δεινοπαθοϋντας αδελφούς ιμας καί δή τούς έγκαταλελειιμμένους καί πάσχοντας γέροντας.
Περίλαμπρος δέ άπόδειξις τής προς φιλανθρωπίαν έφέσεως τής ήμετέρας ρμογενείας είναι ή ΐδρυσις άπό τής άπελευθερώσεως τοΰ ευσεβούς ημών
’Έθνους καί προ αύτής έτι έν Τουρκία καί αλλαχού (καί ή μέχρι σήμερον λει
τουργία) τοσούτων ευαγών καί Ιερών ιδρυμάτων καί ώς παράδειγμα πρωτίστως φέρω τά έν Κωνσ τ α ντ ι νουπόλ ει ήμέτερα φιλανθριοπικά Καταστήματα,
τά λειτουργούντα έπιτυχώς, παρ’ δλας τάς αντίξοους περιστάσεις καί όλονέν
προαγόιμενα καί βελτιούμενα καί καθ’ έκάστην εύρύνοντα τόν κύκλον τής ευερ
γετικής αύτών δράσεως καί κλε'ίζοντα τήν ήμετέραν όμογένειαν.
Μυριάδες ασθενών νοσηλεύονται σήμερον υπό τήν σκέπην των. Κτίρια
νέα άνεγείρονται. Συνιστώνται φρενοκομεία διά τούς φρενοβλαβείς. Μέγαρα
ευγηρίας διά τούς αποκλήρους τής τύχης καί έγκαταλελειιμιμένους γέροντας.
Κλινικοί παθολογίας, χειρουργικής, Μαιευτηρίων, Ειδικών νοσημάτων, ’Ο
φθαλμολογίας κ.τ,λ. Π ρος δλας τάς πλευράς. Π ρος ολας τάς κατευθύνσεις,
βλέπομεν έπεκτεινομένην τήν έκδήλωσιν φιλαλληλίας καί συναντιλήψεως υπέρ
τών ασθενών καί υπέρ τών ταλαιπωρούμενων. Π αυτού γίνεται κατάδηλος ή
προς τό αγαθόν έφεσις τής δμογενείας μας. Πλούσιοι καί πτωχοί προσφέρουσι τό τάλαντον καί τον οβολόν των.
Άναλογίζομαι τήν στιγμήν ταύτην ποσάκις ήστόχησαν διαθέσεις μεγά
λων χρηματικών ποσών υπέρ σκοπών κοινωιψελείας, είτε έν τή ζωή είτε καί
μετά θάνατον.
Ά λλ’ επίσης άναλογίζομαι καί τούς αοιδίμους μεγάλους εκείνους Εΰερ-

Δ Ω Ρ Ε Α Ι Ω Α Κ Ο Μ Ι Ο Υ Γ Η Ρ Ο -Κ Ο Μ Ε ΙΟ Υ

173

γέτας καί Ιδρυτάς καί κτίτορας καί πάντας τους άπ’ αρχής καί αείποτε μετ’
άοκνου καί αγαθής προθέσεως συνδραμόντας καί διαθέσαντας τάς περιου
σίας αυτών προς συντήρησιν καί διατήρησιν φιλανθρωπικών καί εύαγώιν Ιδρυ
μάτων, διά τάς ψυχάς τών οποίων, δέον νά έπικαλούμεθα τάς ευχάς καί ευ
λογίας τής σεπτής καί 'Αγίας Μηπρός ημών ΈκκληΙσίας, διότι οί τοιοΰτοι άν
θρωποι ουχί μόνον ύλικώς εύηργέτησαν, άλλά καί διά τοΰ φαεινού αυτών πα
ραδείγματος έποδηγέτησαν πρός μίμησυν καί άλλους καί ένίίσχυ'σαν τό έθνικόν ενδιαφέρον υπέρ τής άνοικοδομήσεως ευαγών ιδρυμάτων είς α καταιφεΰγουιν, ΰΐπό τήν στέγην τών όποιων εύρίσκουσι παρηγοριάν καί άσυλον καί παν
τοειδή βοήθειαν καί θεραπείαν οί έκ τών διαφόρων νόσων προσβαλλόμενοι,
οί έκ τοΰ γήρατος καταληφθέντες και οί έ'χοντες ανάγκην βοήθειας καί περιθάλψεως δυστυχείς άδιελφοί μας.
Συχνάκις άνελαμβάνομεν ποιμαντορικάς επισκέψεις είς πτωχάς περιοχάς τής πόλεως πρός προσωπικήν άντίληψιν τών όρων διαβιώσεως καί τών
αναγκών τών ενδεών κατοίκων καί-παροχής πάσης δυνατής βοήθειας.
Σπουδαίως δμως καί κυρίως άπηίσχόλησεν ημάς ό τομεΰς τής οργανω
μένης φιλανθρωπίας πρός προστασίαν καί αρωγήν τών έγκαταλελειμμένων και
εντελώς απροστάτευτων γερόντων.
Κατά τό μακρόν διάστημα τής έν τή ’Επαρχία ’Αλες ανδρ ουιπόλεω ς άρχιερατείας μου εΐδομεν πολλούς έγκαταλελευμμένους γέροντας στερούμε!νους
ου μόνον περιθάλψεως, άλλά καί αΰτοΰ ετι τοΰ έπιουσίου άρτου.
Συνέπνιγον τον πόνον μου μέ τους άγωνιστάς εκείνους τής ζωής
έρριμένους είς τάς όδ>ούς άνευ στοργής, άνευ συντηρήσεως καί πεοιθάλψεως,
πολλούς έκ τών οποίων εβλεπον καί δή κατά τάς παγεράς ημέρας τοΰ χειμώνος άποθνήσκοντας εντός κατηρειπωμένων τρωγλών.
*Ω πόσον δίκαιον ειχεν, άγαπητοί μου, δ Προφητάναξ Δαβίδ, που λέγει
είς τον 60όν ψαλμόν: «Μή απόρριψης με είς καιρόν γήρως. ’Εν τφ εκλείπειν
τήν ίσχύν μου μή έγκαταλείπης με Κΰριε».
Πολλάς κατεβάλλομεν προσπάθειας δπως κατά τό δυνατόν βοηθήΐσοτμεν
αυτούς, άλλά δέν ήτο δυνατόν διά τής μικράς αυτής ένιισχΰσεως νά θεραπευθή
ή δυστυχία τών δεινοπαθοΰντων εκείνων γερόντων, δι’ ο καί προήλθομεν είς
τήν άπόιφασιν νά άνεγεΐρωμεν τό ευαγές τοΰτο ίδρυμα, πρός άνακουφισιν καί
θαλπωρήν τών έγκαταλελε ιμμένων γερόντων.
Είναι αληθές δτι πολλάκις ενεργείαι τείνουσαι είς τήν ματαίω'σιν τοιοΰτων
αγαθών σκοπών, δηλητηριάζουν καί μαραίνουν καί αποναρκώνουν τον εΰγενή καί χριστιανικόν ζήλον καί τήν αγάπην πρός τοιαΰτα φιλογενή καί ευαγή
έ'ργα και μύρια προσκόμματα παρεμβαλλόμενα παρεμποδίζουν τήν πρόοδον
καί τήν άνάπτυξιν αυτών, έπιστεύσαμεν δμως είς τήν κοινωνικήν αποστολήν
τής ’Εκκλησίας καί έν τή πεποιθήσει δτι ο Ποιμενάρχης ό ’Επίσκοπος έν τή
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Επαρχία αυτού δέον νά είναι έμψυχωτής πάσης εθνικής και. κοινωνικής έκδηλώσεως, προσεπαθήσαμεν όπως άνταποκριθώμεν πρεπόντως εις τήν προιβαλλομένην ταύτην τοπικήν κα'ι κοινωνικήν άπαίπηισιν.
Ό αγών διά τήν λύτρωσιν άιπό τόν πόνον του πλησίον δέν έπαυσε παρ’
ήΐμΐν ούδ’ επί στιγμήν και μέ τήν πίστιν πρός τόν Θεόν ήγωνίισθημεν νά υπερπηίδήσωμεν και άχρηΐστεύ,σωμεν τά παρεμβαλλόμενα προσκόμματα, αλλά και
μέ τήν πεποίθησιν δτι και οι φιλογενεΐς συμπολΤται άντιλαμβανόμενοι τό κα
λόν και ωφέλιμον, τό όποιον έπετελέσθη θά προσέλθωσιιν αρωγοί διά τήν
άπρόσκοπτον και εύρυθμον λειτουργίαν και ένίίσχυσιν του άνεγερθέντος Γη
ροκομείου μας.
Τίποτε δέν είναι, αγαπητοί μοι, τόσον θλιβερόν όσον τό άνευ προστασίας
γήρας. Αί δυνάμεις εγκαταλείπουν τό ταλαίπωρον σώμα που ήμερα τή ήμε
ρα εξαντλείται. Τό μέτωπον χάνει τήν φρεσκάδα του καί σκληρύνεται καί γε
μίζει ρυτίδας. Εις τήν καρδιά πού χαμογελοΰσεν άλλοτε ή ζωή, ή εύμορφιά,
ή χαρά, ή δΰναμις δέν εμφωλεύουν παρά μόνον ή θλϊψις καί ή ανία.
Ή καρδιά τού Γέροντος είναι τό μελαγ,χολικόν σούρουπο, τό μελαγχολι
κόν βραδυνόν. ’Ακολουθεί καί εγκαθίσταται είς τό σώμα και τήν ψυχήν τοΰ
ηλικιωμένου τού γέροντος ή θλϊψις, ή οποία τά εξαντλεί τά κομματιάζει, τά
διαλύει σιγά σιγά καί πριν άκόμη από τόν θάνατόν του καθώς λέγει καί τό
δή λεγόμενον: «φοβού τό γήρας ού γάρ έρχεται μόνον». "Οταν ό γέρων είναι
π τω χ ός καθώς δέν ήμπορεϊ νά
περιποιηθή τόν εαυτόν του, δέν ευρίσκει
περιποίησιν ούτε άπό συγγενικά ή φιλικά χέρια, ούτε άπό χέρια πού πληρώ
νονται.
Έ ! λοιπόν τόν φρυκτόν αυτόν γέροντα πού καταρρέει, τό Γηροκομείου
θά τόν πάρη άπό τό άθλιον άχυρένιο στρώμα πού εύρίσκεται έξηπλωμένος
καί άναστενάζων μέσα είς τήν άθλίαν του τρώγλην, θά τόν βάλη είς καθαρόν
κρεβ.βάτι, θά τόν πλάνη, θά τόν καθαρίση θά περιποιηθή τάς πληγάς του, θά
τοΰ δώ,σμ νά φάγη. Άντιλαμβάνεσθε τί σημαίνει αυτή ή ζωή κοντά στούς
ηλικιωμένους.
’Ά ν έπισκεφθήτε τά Γηροκομεία, άν πλησιάσετε τούς ανθρώπους αυτούς
πού ή ηλικία τους καθιστά ίδιοτρόπους καί έγωϊστάς, θ ’ άντιληφθήπε πόση
υπομονή χρειάζεται είς τούς ύπηρετούντας είς τά γηροκομεία, οί όποιοι πολλάκις άφιερώνουν ολόκληρον τήν ζωήν τους.
Και όμως υπάρχουν καί έγνώρισα τοιούτους καί οί όποιοι ώς άλλοι επί
γειοι άγγελοι, γελαστοί καί μέ μεγάλην χαράν καί στοργήν χαϊδεύουν τούς
γέρους καί τίς γρηοΰλες, μέ τρυφερότητα καί μητρικό χαμόγελα, όπως ή Μη
τέρα χαϊδεύει τό παιδί της.
’Αξίζει λοιπόν καί πρέπει νά πρασέχωμεν τό γήρας, τά άσπρα μαλλιά,
αυτούς πού έγνώρισαν είς τήν νεότητά των τήν εύμορφη ν ζωήν καί τήν οποί
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αν τώρα νοσταλγούν μέ μελαγχολίαν καθώς τό λέγει και δ ’Εθνικός μας Π ο ι
ητής Άχιλλεύς Π αράσχος: «Θάρθη, θάρθη καιρός συμφορά σου, που θά δής
στον καθρέπτη εμπρός άσπρη τρίχα στά μαύρα μαλλιά σου, πρώτον ,δώρον
πού στέλλει ό καιρός».
Τό γήρας δηλαδή ή ζωή που εγείρεται προς τήν δύσιν της πρέπει νά τό
περιβάλλωμεν μέ συμπάθειαν. Εις τόν άνθρωπον τής περασμένης ηλικίας που
ήγωνίισθη, πού έπάλαισε, πού έχάρη, άλλά κα'ι έ'πικράνθη μέ τάς λεύκάς νιφάδας
τού Βορρά ερρυμένας επάνω είς τήν κεφαλήν του, πρέπει ν’ άτενίζη κανείς
μέ πολύν σεβασμόν καί συμπάθειαν. Εις τόν άνθρωπον αυτόν μέ τάς νοισταλγικάς αναμνήσεις τού παρελθόντος τότε πού κα'ι αυτός ήτο νέος φορτωμένος
μέ χίλια όνειρα εύμορφα διά τήν ζωήν, δπου «ξένοιαστος εβάδιζεν εμπρός,
νομίΐζων δτι θά κατακτήση τόν κόσμον ολόκληρον. "Έτσι θά τύχη νά ίδωμεν
καί ήμεΐς μίαν ημέραν τά άσπρα μαλλιά μας νά χαμογελούν πού θά μοιάζουν
ωσάν τόν άνεμικόν ήλιον τοΰ Φθινοπώρου καί θά χαμογελούμε καί ήμεΐς εν
θυμούμενοι κάτι τι τό εύχάριστον είς τήν νεανικήν ζωήν μας.
I I ρέπει, λέγω, τό γήρας νά τό προσέχωμεν καί νά τό σεβώμεθα καί νά
τό συμπαθώμεν.
Δυστυχώς δέν τό πρσσέχομεν, αλλά τό πληγώνομεν συχνάκις. Αύπάς τάς
διαφόρους ύβριστικάς φράσεις πού άκούομεν πολλάκις «παλιόγερε κ.τ.λ.» δια
σταυρώνονται γύρω άπό τάς λεύκάς κεφαλάς μας διά νά μάς χαρίσουν ανεί
πωτου πικρίαν. «’Οχληρόν έν νέο ις άίνήρ γέρων» έλεγε κάποιος αρχαίος συγγραίφεύς. Ερωτώ δμως: Εΐναι άρα γε ύβρις τό γήρας; ’Ή μήπως εΐναι ή
φυσιολογική κατάληξις καί τής πλέον έπηρμένης καί αύθάδους νεότητος; Τά
χυδαΐα χείλη πού μεταμορφώνουν είς ύβριν τό γήρας λησμονούν δτι εντός
ολίγου καί επάνω τους θά πέση ή ιδία ύβρις καί ό ίδιος χλευασμός άν δμως
κατορθώσουν καί έπιτρέψη δ Θεός καί γηράσουν. Τό γήρας δέν είναι άλλο
παρά νεότης έν παρακμή.
Δυστυχώς τά άσπρα μαλλιά δέν επιτυγχάνουν σήμερον νά έπιβάλλωνται.
Άντιθέτως μαγνητίζουν καί προκαλούν τόν σαρκασμόν, τόν χλευασμόν, τάς
ύβρεις. Καί τούτο βεβαίως εΐναι ένδειξις πτώσεως τού πολιτισμού μας έν άντιθέσει προς άλλους πολιτισμένους λαούς.
Κάποιος έταξίδευεν είς τάς χώρας τού Βορρά καί συγκεκριμένως είς τήν Στοκχόλμην δπου ή κυκλοφορία εΐναι μεγάλη είς τό πλέον νευραλ
γικόν καί πολυάνθρωπον σημεΐον. Είδε λέγει έκεΐ είς μίαν στιγμήν νά διακο
πή ή κυκλοφορία, νά σταματήσουν τά διάφορα οχήματα διά νά περάση μία
γρηούλα πού έσύρετο καί τήν οποίαν έσπευσαν νά τήν βοηθήσουν πρόθυμοι
όλοι: τροχονόμοι, πεζοί καί αύτακινητισταί. Κανείς άπό τούς άκινη'τούντας
δέν ήγανάκτησε διά τήν αργοπορίαν. Καί ή γρηούλα αύτή ή Μεγαλειό'της
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τής ζωής που τήν ήξίωσεν 6 Θεός νά φθάση εις έσχατον γήρας έπέρασεν άπό
τούς άπινητο,ποιημένους στόχους τών έν παρατάξει υπηκόων της. ’Ά ς χρη*
συμεύση αυτό ώς μάθημα και υπόδειγμα και εις ημάς τούς νεωτέρους 'Έλλη
νας άν ύποτεθή δτι δέν είμεθα ανεπίδεκτοι μαθησεως και διορθώσεως.
Οι προβεβηκότες τήν ηλικίαν οί έγκαταλελειμμένοι γέροντες είναι μία
αναξιοπαθής τάξις έν τή κοινωνία οΐτινες υπό τά πλήγματα τής σκληρός μοί
ρας τοον δικαιούνται νά τύχωσι περισσοτέρας στοργής έκ μέρους τής κοινω
νίας. 'Ό λοι μας πρέπει νά δώσωμεν τήν πρέιπουσαν προσοχήν είς τό δίκαιον
παράπονόν των.
Δυστυχώς δμως εις παρατηρητικός επιβάτης πόσα έχει νά προσέξη μέ
σα είς τά οχήματα; Τό θλιβερόν θέαμα νεαρών κοριτσιών ή κομψευομένων
νέων άναπαυτικώς έξηπλωμένων είς τά καθίσματα, έινω ηλικιωμένοι και τα
λαιπωρημένοι βιαπαλαισταί παραπαίουν όρθιοι, συχνά δέ καί βαρυφορτωμένοι προσπαθούσες νά ισορροπήσουν εντός τού κινουμένου οχήματος.
Είναι ένα θλιβερόν θέαμα πού θά έπρεπε νά έκλειψη άπό τήν Ελλάδα
μας, άπό τήν πρώτην χώραν δπου τόσον είς τήν αρχαιότητα όσον καί είς τούς
χριστιανικούς χρόνους έχει έξαρθή ή αρετή τής εύλαβείας καί τού σεβασμού
πρός τό γήρας. Καί ελπίζω δτι οί αρμόδιοι θά έπιληφθούν τού σπουδαιοτάτου
αυτού θέματος, τό όποιον συνάπτεται. μέ τό θέμα τής καλής άγωιγής τής νεο
λαίας.
Παραστατικότατα τήν άχαλίνωτον καί «συγγνωστόν συμπεριφοράν τής
σημερινής νεολαίας μας διηγείται κάποιος: Έστεκόμην λέγει καί άνεμενον
τό Λεωφορεΐον, έκεΐ περιόπεσεν είς τήν άντίληψίν μου τό εξής λυπηρόν θέα
μα. 'Ένα γεροντάκι, πολύ ηλικιωμένο καί καταβεβλημένο άπό τό φορτίον τών
πολλών χρόνων αλλά — ποιος είξεΰρει — ίσως καί καμμιάς αρρώστιας, μέ
προσοχήν καί πολλήν άξιοπρέπειαν έπροχώρει σιγά, σιγά διά νά είσέλθη είς
τό Λεωφορεΐον. ’Ό πισθεν του εύρίσκετο μία δμάς άπό κακούς νέους (τεντυμπόϋς) ηλικίας 12 - 15 ετών. Τό δτι ήταν καλ οε νδιεδυμένα τά παιδιά αύτά αυ
τά ούδεμίαν έχει σημασίαν. ’Έτρεχον γύρω είς τό γεροντάκι καί μέ φωνάς καί
χασκογελάσμα,τα καί βρωμερά τραγούδια τό περιέπαιζον. Μάλιστα μερικά
άπό αύτά έσπρωχναν τό γεροντάκι καί έτρεχον νά είσέλθουν πρώτοι είς τό
Λεωφορεΐον.
Βλέπω ν τήν συμπεριφοράν αυτήν τών κακών εκείνων παιδιών έμεινα
έκπληκτος καί αμίλητος. ’Επί πολλήν ώραν έμεναν σκεπτικός διά τό οίκτρόν
αυτό θέαμα.
Τό Λεωφορείο έγέμισε καί έφυγε. Έμείναμεν έξω εγώ, τό γεροντάκι,
καί τά κακοαν,ατεθραμμένα καί άνάγωγα εκείνα παιδιά. Τότε είδον καί κάτι
άλλο .περισσότερον εκπληκτικόν. 'Έ ν - δύο άπό τά παιδιά εκείνα έπλησίασαν
τό γεροντάκι, τό έκτυπων είς τόν ώμον και μέ λόγια πικρόχολα τό είρωνεΰον-
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το. 3Έ ! γέρο τοΰ έλεγον, δέν βλέπεις οτι δπισθέν σου είναι άλλοι; ’Εσέ θά περιμένσμεν; Διαιτί δέν προχώρησες ν’ άνέλθης είς τό Λεωφορεΐον;
Τέλος, ήλθε άλλο Λεωφορεΐον καί άνέβημεν δλοι. ’Αλλά τί βλέπω πάλιν;
'Ό λα τά μέλη τής ευγενικής εκείνης δμάδος τών κακοήθων παιδιών ετρεξαν
νά καταλάβουν τά κενά καθίσματα καί άφήκαν τό κουρασμένο γεροντάκι ορθιο. Μεταξύ των οί νεαροί ήρχισαν ν’ ανταλλάσσουν χειραψίας, νά άστειεύωνιαι καί νά λέγουν διάφορες εξυπνάδες ή μάλλον κουταμάρες. Είς τήν θλιβεράν αυτήν σκηνήν, πού παρουσίαζε μίαν εικόνα καταπτώσεως τής κοινωνίας
μας, ήλθε νά θέση τέρμα έν άλλο, ευτυχώς παρήγορον θέαμα.
Δύο ή τρεις ευγενικοί κύριοι καί αρκετοί νέοι καί νέαι ήγέρθηισαν αμέ
σως καί μέ πολλήν προθυμίαν καί σεβασμόν προσέφερον τήν θέσιν των είς τό
γεροντάκι πού μέ τόσην αναίδειαν τό είχον περιφροινή,σει οί τεντυμπόϋς. 'Ό 
λους αυτούς πού τόσον προθυμως προσέφερον τήν θέσιν των είς τό γεροντάκι
τούς προέλαβε εις ηλικιωμένος κύριος, δ οποίος ήγέρθη άπό τήν θέσιν του,
έτρεξε πλησίον είς τό γεροντάκι, τοΰ έφίλησε τό χέρι μέ πολύν σεβασμόν καί
μέ πολλήν στοργήν, κρατών σχεδόν τό γεροντάκι είς τήν αγκάλην του, τό
έβαλε νά καθίιση είς τήν θέσιν του λέγων.
Πολυσέβαστέ μου κύριε Καθηγητά,. ορίστε νά καθήσετε. Μά.... ευχαρι
στώ φίλε μου, άλλά
λέγει μέ τρεμάμενη φωνή τό γεροντάκι. Τ ί άλλά; έπαναλμμβάνει ό εύγενής κύριος. Δέν μοΰ είσθε μόνον σεβαστός, αλλά καί πολύ
αγαπητός μου καθηγητής είς τό Π ανεπυστήμιον.
Καί άφοΰ έστρεψε τά βλέμματά του πρός τούς κακοήθεις εκείνους νέους
είπε: Παληόπαιδα, άσέβαστα καί απολίτιστα, σάς αρμόζει μία άλλη μεταχείρισις έκ μέρους μου, άλλά δέν τό κάμνοη διότι σέβομαι, τούς άλλους έπιβάτας
καί προ παντός αυτόν τον σεβαστόν γέροντα πού τον τιμά καί τον σέβεται ολη
ή κοινωνία. Καί άφοΰ έστράφη πρός τούς άλλους έπιβάτας προσέθεσε: Αυ
τός δ γέρων πού βλέπετε, είναι καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου. Καί πρός
τούς τεντυμπόϋς εΐπεν: Φροντίσατε καί σείς ν’ άλλάξητε διαγωγήν καί νά
διορθωθήτε, διότι αυτό πού έκάματε είς βάρος σεβαστού καθηγητοΰ δέν σάς
τιμά. Ή εύχαρίστησις καί ή ίκανοποίηισις ήτο έζωγραφιίσμένη κατόπιν δλων
αυτών, είς τά πρόσωπα δλων. Δέν είναι άνάγκη, νομίζω, νά προστεθούν σχό
λια είς τήν πραγματικήν αυτήν ιστορίαν μας. Ό Τεντυμποϋσμός δέν είναι
μόνον άναίδεια καί κακοήθεια, αίσχος καί έξευιτελιισμός, είναι καί έγκλημα.
'Ό σ τις δέν σέβεται τούς Κληρικούς, τούς γέροντας, τούς μεγαλυτέρους του καί
γενικώς τά σεβαστά πρόσωπα καί δλους τούς συνανθρώπους, δέν είναι δυνα
τόν νά σεβασθή καί αυτούς τούς γονείς του. Ό άγενής νέος καί τον ίδιον τον
Θεόν δέν σέβεται.
Ό

Πλούταρχος άναψέρει τό έξης ώραΐον ανέκδοτον: «Κάποτε είς τήν
12

1,78

ΘΡΑΚ Ι'ΚΑ Μ Η ΤΡΟ Π ΟΛΙΤΟΥ ΑιΛΕΞ)ΛΕΩΣ

άρχαίαν ’Ά λτιν διεξήγοντο ’Ολυμπιακοί αγώνες, δτε κατέφθασεν έκεϊ καθυ
στερημένος, κάποιος γέρων.
01 Πανέλληνες πού είχον συ ρ ρεύσει εις τον ιερόν εκείνον χώρον άπό
τάς εσχατιάς της Ελλάδος και άπό παντού αλλού, δπου έλαλεΐτο τότε ή Ελλη
νική γλώσσα, είχον σπεύ.σει ήδη και καταλάβει τάς θέσεις των εις τάς κερκί
δας. Και τό ιστάδιον ήτο κατάμεστοι’ άπό θεατάς, πού άιπεθαύμαζον τήν υπέ
ροχο ν αλκήν τής φυλής μας και έπευψήμουν τούς άθλητάς πού ήμιλλώντο
ποιος θά πάρη τό βραβεΐον, τό όποιον έλέγετο Κότινος.
Ό καθυστερημένος λοιπόν εκείνος γέρων περιήρχετο τό στάδιο ν, άναζητώιν κάποιαν θέσιν εις τάς κερκίδας διά νά καθήση. "Ολαι δμως αί θέσεις
ήσαν κατειλημμένα!, και κανείς δέν έσκέψθη νά τού παραχώρηση τήν ίδικήν
του θέσιν, σεβόμενος τήν λευκήν του κόμην, τό γήρας του.
Κατάκοπος τέλος ό γέρων άπό την ματαίαν άναζήτησιν έψθασε καί προ
τών κερκίδων δπου έκάθηντο όμαδικώς οι Σπαρτιάται. Καί τότε εις τό άντίκρυσμά του αυτομάτως έσηκώθηκαν δλοι τους όρθιοι καί έπροθυμοποιοΰντο νά
παραχωρήσουν είς αυτόν τήν θέσιν ό καθένας.
Είς τό θέαμα εκείνο οί Πανέλληνες, οί οποίοι ήσαν πάντοτε ευσυγκίνητοι
είς τό αγαθόν καί προς κάθε πολιτισμένην έκιδήλωσιιν, ένθουσιάσθησαν. Καί
παύσαντες προς στιγμήν νά παρακολουθούν τούς αγώνας, κατεχειροκρότουν
τούς Σπαρτιάτας. Καί τότε ό γέρων εκείνος κινών τήν σεβασμίαν κεφαλήν
του είπεν δπως αναφέρει ό Πλούταρχος.
«Άλλο(μονον! 'Ό λοι οί "Ελληνες γνωρίζουν τό καλόν. Μόνον δμως οί
Σπαρτιάται τό πραγματοποιούν».
’Ορθή ή παρατήρησις αυτή καί τό εύστοχον απόφθεγμα τού αρ
χαίου πρεσβύτου. ’Ιδού ποιος είναι ό σκοπός μας καί ποία ή έίπιδίω'ξίς μας.
Θέλομεν δηλαδή ή ανάγκη τής προστασίας τοΰ γήρατος νά γίνη βίωμα
γενικόν. Και πραγιματοποιός συνείδησις είς όλους ανεξαιρέτως τούς φιλότι
μους ΆλεξανΙδρου,πολίτας.
Ή προστασία τού γήρατος πηγάζει άπό τήν έμφυτον αγάπην τού αν
θρώπου πρός τήν ζωήν. Ά πό τήν γνώσιν καί τήν συνείίδησι.ν δτι μοιραία καί
αναπόφευκτος θά είναι κάποτε καί ή ίδική του κάμψις καί ή φθορά καί ταυτοχρόνως άπό τήν διαπίστωσιν, δτι διά τήν έκά'στοτε άντιμετώπιισιν τών δυσχερειών πού μάς προβάλλει ή ζωή, ή γεροντική εμπειρία είναι πολυτιμοτάτη.
Ά λλ’ ή προστασία τού γήρατος δέν είναι μόνον ένα πανάρχαιον καί ενα
πανανθρώπινον κοινωνικόν βίωμα.
Είναι ταύτοχρόνως καί ένα ένστικτον βαθύ καί πηγαΐον, πού άπανίτάται
σχεδόν είς δλα τά έμπνοα ζώα.
Καί τούτο ένωρίτατα ήδη τό παρετήρησαν καί τό διαπίστωσαν ολοι όσοι,
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δ,πως οι φιλόσοφοι ’Αριστοτέλης καί Αίλιανός, έπραγματεύθησαν θεωρητικώς
τήν Ιστορίαν τών ζώων.
Τό δέ έίξαίσιον όντως κοινωνικόν 'συναίσθημα φιλαλληλίας και άλληλεγγυότητος που έχουν μεταξύ των οι κόρακες, συχνά άναφέρεται μέ θαυμασμόν
άπό διαφόρους αρχαίους συγγραφείς.
Διότι, είναι βεβααομένον και άπό τάς παρατηρήσεις τών νεωτέρων φυ
σιοδιφών, δτι τά νοημονέστατα — και άνεξηγήτως άποκρουστικά — δι’ ημάς
αυτά πτηνά, δ'ταν πλέον έπειτα άπό τήν αιωνόιβιον ζωήν τους, καταστούν λό
γω γήρατος, ανίκανα ν’ αναζητούν μόνα τήν τροφήν τους, άποσύρονται
είς τά κοιλώματα τών απόκρημνων βράχων, οπού κτίζουν τάς φωλεάς των.
Καί έ’κεΐ άπσγυμνούμενα καθημερινώς από τό κατάμαυρον πτέρωμά τους, πε
ριστοιχίζονται στοργικώτατα άπό τούς άλλους κόρακας, οί οποίοι τούς γηροκομούν καί τούς επιδαψιλεύουν μέ συγκινητικήν τρυφερότητα καί άφσσίωισιν
κάθε περιποίησιν μέχρι τής τελευταίας των στιγμής.
’Επίσης έχομεν άλλο παράδειγμα φιλαλληλίας καί άλληλοεγγυότητος, τό
όποιον ένωρίτατα παρετηρήθη καί προεβλήθη. πρός μίμησιν δηλαδή τό θαυμάσιον κοινωνικόν ένστικτον τών πελαργών, οί όποιοι επιδεικνύουν πρός τούς
γεροντοτέρους των άπαράμιλλον σεβασμόν καί συντηρούν καί περιποιούνται
τούς γονείς των μέ τήν ιδίαν στοργικήν προθυμίαν μέ τήν οποίαν καί αυτοί
τούς έμεγάλω'σαν δταν ήσαν ακόμη χωρίς πτερά καί αδύνατοι νεοσσοί: «Καί
είναι ή λεγομένη άντιπελάργωσις».
Είς δέ τήν Ήλέκτραν τού Σοφοκλέους ό χορός διά ν’ άποδείξη άκριιβώς
δτι ό σεβασμός πρός τό γήρας έχει τήν πηγήν καί τήν ρίζαν του είς τήν φύσιν μεταχειρίζεται τό ίδικόν του παράδειγμα. Τούς πελαργούς δέ καί δ Α ρ ι
στοφάνης άναφέρει ώς παράδειγμα διά νά διδάξη δι’ αυτού κάποιον έπιπόλαιον καί επηρμένον νεανίσκον, δτι οφείλει νά τιμά καί νά σέβεται τούς γεροντοτερους.
Γενικώς λοιπόν δπου ώργανώθη καί 'συνετάχθη κοινωνικώς ή ζωή, έ'ξεδηλώθη καί κατά τινα τρόπον, δ 'σεβασμός πρός τό γήρας. "Ολους δμως ύπερέβαλλον καί είς τούτο οί αρχαίοι μας πρόίγονοι. Όρθολογισταί καί πίστεύοντες
οχι είς τήν ύπερκοσμιότητα τής θεότητος, ήτις κατ’ αυτούς ένοικε! είς τήν
γήν καί είς τον άνθρωπον, τον ώραματίσθησαν, άλλά καί τον εξύψωσαν είς
τό άνέφικτον ιδεώδες τού καλού καί άγαθού πολίτου.
Διά δέ τού ποιητού Μενάνδρου διεκήρυξαν μεγαλσστόιμως, οτι δ εγωι
σμός καί δ ατομισμός είναι αντικοινωνικός. «Τούτο έστί τό ζήν, ούχ έαυτφ
μόνον ζήν». Τό ίδιον λέγει καί δ ’Απόστολος ’Ιάκωβος: «Μηιδείς τό έαυτού,
άλλά τό τού ετέρου έκαστος ζητείτο» Ν αί: έ,θεώρησαν οί πρόγονοί, μας, τον
σεβασμόν πρός τό γήρας οχι απλώς ώς χρέος ηθικόν, άλλά καί ώς τό κυ,ριώτερον αποδεικτικόν τού ανθρώπου, δ όποιος έχει ύγιά καί αγαθήν φύσιν,
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Ά πό τήν αυγήν δέ άκόμη τής ιστορίας μας δ "Ομηρος εμφανίζει τον
Τηλέμαχον είς τήν ’Οδύσσειαν ν’ άπορρί,πτη μέ άγανάκτησιν τήν πρότασιν
τών μνηστήρων, νά εκδίωξη άπό τήν οικίαν του τήν γηραιαν του τροφον, διό
τι αν έπραττε τούτο, θά έξή,γειρεν — όπως λέγει — καί την άγανάκτησιν
τών ανθρώπων και τήν τιμωρίαν τών Θεών. Έ ξαίρει δέ τόν πολιόν Βασιλέα
τής Πύλου Νέστορα, ιός τήν σείβαστοτέραν και τήν περισσότερον επιβλητι
κήν μορφήν, άπό όλους τούς άλλους ηγεμόνας.
Καί είς μέν τήν Σπάρτην, ώς είναι γνωστόν ή γεροντοκρατία ήτο σχε
δόν απόλυτος. Τίποτε όμως ίσως δέν εμφανίζει τόσον λαμπράν καί τόσον φω
τεινήν τήν οψιν τοΰ ψυχικού βίου τών αρχαίων εκείνων προγόνων μας, όσον
δ Νόμος δ δποιος ένωρίτατα ίσχυσεν είς τάς Α θήνας καί συμφώνως πρός
τόν διποΐον, ούδείς ήδύνατο ν’ άναλάβη οίονδήποτε δημόσιον λειτούργημα, έαν
προηγουμένως δέν άιπεδείκνυε ότι έχει. εκπληρώσει τελείως τό χρέος του προς
τούς γέροντας γονείς του.
Καί όπως αναφέρει δ Ξενοφών είς τά απομνημονεύματά του: « Ή πόλις
εάν τις γέροντας γονέας μή θεραπεύη, δίκην τούτω έπιτίθησι καί άποδοκιμαζουσα ούκ εα άρχειν». Διότι έκρινεν οτι οΰτε αί υπέρ τής πόλεως θυσίαι του
είναι εύπρόσδεκτοι άπό τούς Θεούς, οΰτε καί άλλη οίαδήποτε ένέργειά του
εΐναι δυνατόν νά είναι δίκαια καί ευσεβής.
Οί γέροντες οΐ έγκαταλελειμμένοι οί άναξ ι οπ αθοΰνιτε ς δικαιούν
ται νά τύχωισι περισσοτέρας στοργής άπό τήν κοινωνίαν. Δέν υπάρ
χει, αγαπητοί μου, ώραιάτερον, πράγμα άπό τό νά εύεργετή τις καί περιθάλ
πει τούς πάσχοντας γέροντας.
"Ολοι μας πρέπει νά δοδσωμεν τήν πρέπουσαν προσοχήν είς τό δίκαιον
παράπονόν των. Μόνον ή καλή τοΰ χρήματος χρήσις καί διάθεσις αύτοΰ διά
φιλανθρωπικούς σκοπούς, ήτις πηγάζει έκ τής αγάπης πρός τόν πλησίον, απο
τελεί τήν συνισταμένην όλων τών άλλων αρετών.
Τό χρήμα έχει καί τήν αγαθοεργόν δύναμιν άλλα καί τήν κακοποιόν καί
εγκλείει καί τούς μεγάλους κινδύνους. Τό χρήμα ώς κάκιστος καί αλλοπρόσαλ
λος φίλος ανταμείβει, τήν πρός αυτό υπερβολικήν άφοσίωσιν μέ τήν απώλειαν
τής ελευθερίας καί μέ τόν ψυχικόν όλεθρον τοΰ ανθρώπου, ό οποίος ύπερμέτρως τό αγαπά. Διά τοΰτο καί οί πρόγονοί μας έδίδασκόν ότι, δ πλούτος άλ
λοτε μέν άποστέλλεται άπό τόν Δία, τόν Θεόν τοΰ Ουρανού, άλλοτε δέ άπό
τόν Π λ οήττανα τόν Βασιλέα τοΰ "Αδου καί τής Κολάσεως.
Καί ήδη περαίνων τόν λόγον μου επισφραγίζω τήν ώραίαν καί σεμνήν
ταύτην τελετήν τών εγκαινίων τοΰ άποπερατωθέντος Γηροκομείου, ήν προλαβόντως καθηγιάσαμεν διά τών ευχών καί ευλογιών τής ’Εκκλησίας. Βαθύτατα
δέ συγκεκινημένος διά τήν τιμήν, ήτις μοί προσεγένετο διά τής παρουσίας
όλων υμών επιτρέψατε μοι νά θεωρήσω αυτήν οχι μόνον ώς, έκδήλωσιν άγά-
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πης καί στοργής καί συμπάθειας προς τό άνεγερθέν ευαγές τοϋτο ίδρυμα καί
προς τούς νοσηλευόμενους έν αύτω, άλλά καί ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος συ
νάμα διά τά έν αύτω έπιτελεσθησόμενα.
Θά θεωρήσω εαυτόν έξαιρετικώς λίαν ευτυχή διά τόν λόγον αυτόν άλλά
καί διότι συναισθάνομαι οτι τό συντελεσθέν έργον πληροί μίαν επιτακτικήν
ανάγκην έν τή πόλει μας καί άναμφιβόλως θά παρακολουθήται καί θά συντρέχεται άπό ολους υμάς.
Είμαι βέβαιος ότι υπό εύνοϊκάς συνθήκας καί τό άδιάίπτωτον όλων υμών
ενδιαφέρον τό έργον τούτο όπερ άποτελεΐ. διά τήν πόλιν μας τίτλον τιμής καί
έν δείγμα πολιτισμού θά λειτουργήση κανονικούς καί συντόμως θά έπιτελέση
τόν προορισμόν του.
Δ’.αβεβαιώ δέ υμάς οτι ούδενός κάπου θέλω φεισθή προς εύάδωσιν τού
δ'λου έργου. Ή πατρική τής Εκκλησίας συμπαράστασις είς τόν πόνον καί είς
τάς άναγκαίας χρείας τών γερόντων. Ή πλουσιωτάτη είς πείραν καί ή έν τω
μέλλοντι πρόθυμος συνεργασία, τών ενταύθα εντίμων μελών τών φιλανθρωπικών οργανώσεων καί λοιπών ευαγών ιδρυμάτων καί όλων τών ευσεβών Χρι
στιανών ένισχύουν την πίστιν μου, τάς διαθέσεις μου καί γενικώς τάς προσ
πάθειας μου εις τό πολύπλευρον έργον μου τό όποιον άνέλαβον χάριτι θεία
καί έφερον είς αίσιον πέρας.
Γνωρίζω καλούς ότι ο ευσεβής λαός τής Άλεξανδρουπόλεως έπληροφορήθη τήν έλαχίστην καί ταπεινήν διακονίαν μου, ήν προσέφερον κατά τό μακρόν διάστημα τής ενταύθα ποιμαντορίας μου καί διά τούτο κατ’ άρχήν έπέμεινα νά μη αναγραφή είς τήν έντειχισθεΐσαν μαρμαρίνην πλάκα τό «Π ότε καί
ποιος έκτισε» τόν ευαγή τούτον τής ευγηρίας Οίκον.
Π α ρ ’ δλη,ν δμως τήν ζωηράν άντίρρησίν μου βραδύτερον ύπεχώρησα τή
«κάμπτω επιμονή τού άξιοτίμου φίλου κ. Δημάρχου καί πολλών άλλων παρά
γοντος συμμορφούμενος καί είς τήν άποστολικήν επιταγήν του ’Αποστόλου
Παύλου γράφοντος προς τόν ,μαθητήν αυτού Τιμόθεον ’Επίσκοπον ’Εφέσου.
«Τήν διακονίαν σου πλη,ρσφό ρήσον» ( Β ' . Τιμόθεον 4,5).
Εμχίσθε είς τόν Θεόν νά μέ ένισχύση είς τό βαρύ ποιμαντορικόν μου
έργον ϊνα μέ τήν βοήθειαν Αυτού δυνηθώ νά πραγματοποιήσω τήν άποπεράτωσιν τής ’Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής καί τήν άνέγερσιν καί άλλων
ευαγών ιδρυμάτων τής ’Επαρχίας μου, είς ήν θεόθεν έτάχθην ϊνα θεοφιλώς
ποιμάνο) αυτήν.
' Ομολογώ οτι δέν έπεδίωξα επαίνους καί εγκώμια τά «Εύγε» τών αν
θρώπου'. Μόνον υ διακαής πόθος νά συμβάλω καί εγώ τό κατά δύναμιν είς
τήν άνακούφισιν τού ευσεβούς ποιμνίου μου καί ό πόνος καί ή αγάπη προς
τούς έγκαταλελειμμένους γέροντας μέ ήγαγον είς τήν άπόφασιν νά έπιχειρήσοο τό θεάρεστον καί φιλογενές τούτο έργον τό οποίον είναι καρπός καί έν-
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στάλαγμα ενός τιμίου ίδρώτος και νά χρησιμοποιήσω τό μικρόν αποταμίευμα
τοΰ πολυετούς μου μόχθου, καθώς τά δρη χρησιμοποιούν τά νερά τών βρο
χών, τά οποΐα πίπτουν έπάνω τους και τά κατακρατούν μέΐσα είς υπογείους
δεξαμενάς διά νά τά στείλουν κατόπιν ώς κελαρυζοΰσας πη,γάς νά καταρδεύσουν και νά ποτίσουν τήν ξηρασίαν καί τον αύχμόν τών χαμηλών πεδιάδων.
Τήν ανεκλάλητων δέ καί άνέκφραστον χαράν μου ενισχύει ή ελπίς δτι
καί ό ευσεβής λαός θά δοκιμάση τήν ιδίαν χαράν παρακολουθών τό έργον τής
Εκκλησίας.
’Ελπίζω βασίμως δτι οι καλοί χριστιανοί χαράν θά αίσθάνωνται πληρο
φορούμενοι δτι οΐ Λειτουργοί τής Εκκλησίας εργάζονται κατά δύναμιν ού
μόνον εις τον πνευματικόν Τομέα διά τήν σωτηρίαν τής 'ψυχής τών ανθρώ
πων, άλλά καί είς τον κοινωνικόν τοιοΰτον διά τήν άνέιγερσιν φιλανθρωπικών
ιδρυμάτων. Οί δέ αδιάφοροι πρός τήν ’Εκκλησίαν καί τό έργον της θ ’ άνα:γκασθοΰν ν’ άνακόψουν τήν σφαλεράν πορείαν τής δυσφημίισεως τών λειτουρ
γών τής ’Εκκλησίας καί τής καταπολεμήΐσεως κάθε ωραίας χριστιανικής προσ
πάθειας.
Τό θάρρος καί ή θέλησις, άλλά πρωτίστως ή πίσιτις πρός τον Θεόν είναι
ή μαγική πανοπλία επάνω είς τήν οποίαν θά λυγίσουν καί θά γίνουν ασφαλώς
άνίσχυραι δλαι. ·αί αντιδράσεις καί αί αντιξοότητες δσον καί ισχυρά καί αν
είναι τά βέλη, «Τό ζητούμενον άλωτόν ελεγον οί αρχαίοι».
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«Έγεννήθη to 1880 έν Σηλυβρία τής ’Ανατολικής Θράκης. Ό πάππος
ταυ Γεώργιος Καβυρης εκ Βαβύλων διέφυγε κατά τήν έπανάστα,σιν τάς σφαγάς τής Χίου, έγκατα,σταθείς έν Κων)πόλει εις τό προάστειον τοΰ Βο,σπόρου
Μέγα Ρ,εΰμα.
Κατά κόσμον Σπυρίδων ονομαζόμενος, τά πρώτα εγκύκλια μαθήματα
διήκουσε είς τήν ’Αστικήν Σχολήν Σηλυβρίας καί εΐτα έν τή Μεγάλη τού Γέ
νους Σχολή έν Φαναρίω Βίων)πόλεως, έξ ής άποφοιτήσας τό 1901 προσελήφθη τή προστασία τοΰ θείου του Μητροπολίτου Εφέσου ’Ιωακείμ Εΰθυβούλη,
πρώτου έξαδέλφου τοΰ πατρός του, επί τής Πατριαρχείας τοΰ αοιδίμου Οι
κουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ ', βοηθός Γραμματεύς τοΰ Π ατριαρ
χικού Γραφείου.
’Ακολούθως χειροτονηθείς Διάκονος μετέβη καί ένεγράφη είς τήν έν Ά θήναις Θεολογικήν Σχολήν τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου, οθεν άποφοιτήσας
καί χειροτονηθείς ίερεύς έν τή ’Επαρχία Εφέσου διωρίσθη υπό τοΰ άειμνήστου θείου του ’Αρχιερατικός αυτού Επίτροπος είς τάς έν τή Μικρά ’Ασία
Κοινότητας Μαινεμένης, Κασαμπά καί Μαγνησίας, έπιφορτισθείς καί τήν
διδασκαλίαν τών Θρησκευτικών μαθημάτων είς τάς εκεί Σχολάς.
Μετά τριετίαν, χάριν τής οικογένειας του, έγκαταΐσταθείσης μονίμως έν
Κων)πόλει καί τής μητρός του σοβαρώς άσθενούσης συγκαταθέσει καί τοΰ
αειμνήστου Μητροπολίτου Εφέσου, μειταβάς είς Κων)πολιν διωρίσθη υπό τοΰ
Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ ' 'Ιερατικός Προϊστάμενος, τό πρώτον έν Π ικριίδίω (Χάσκιοϊ) τοΰ Κερατείου Κόλπου, καί ειτα τό 1911 έν τή μεγαλονύμα)
Κοινόΐητι τοΰ 'Αγίου Νικολάου Γαλατά, παρέχων υπηρεσίας καί ώς μέλος
τοΰ έν τοΐς Πατριαρχείοις Πνευματικού Δικαστηρίου καί τής ’Εκκλησιαστι
κής ’Επιτροπής καί ώς Γενικός Γραμματεύς τής Π αγχιακής ’Αδελφότητος,
προεδρευομένης τότε υπό τοΰ μακαρίτου μεγαλοβιομηχάνου συμπολίτου του Γ.
Κορωνάκη.
’Ακολούθως τή επινεύσει τοΰ αειμνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Γερ
μανού Ε ' καί τή αιτήσει τής Εφορίας τών ’Εθνικών Φιλανθρωπικών Κατα
στημάτων,· είς ά ύπήγετο τότε ό Νοσοκομειακός Ιερ ός Ναός τού 'Αγίου Ν ι
κολάου και τών Χριστιανών και Εκκλησιαστικών ’Επιτροπειών τών τεσσά
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ρων ’Ενοριών του Γαλατά, προήχθη εις τό τής άρχιερωσύνης αξίωμα ύπό τον
■ψιλόν τίτλον τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ά γιωτάτης Επισκοπής Άμφιπόλεως, διατελέσας ώς τοιοΰτος ,μέχρι τοΰ 1921.
Χηρευσάσης τότε τής Ίεράς Μητροπόλεως "Ίμβρου καί Τενέδου, έξελέγη έπί τής Πατριαρχείας Μελετίου τοΰ Μεταξάκη Μητροπολίτης ’Ίμβρου
ειτα τής νήσου ταύτης παραδοθεί/σης είς Τουρκίαν, μετετέθη είς τήν άρτισύστατον Μητρόιπολιν Ικαρίας καί Κορσεών, τών νήσων τούτων άποσπαίσθεισών έ'κ τής Μητροπόλεως Σάμου. Μετά διετίαν έξελέγη Μητροπολίτης τής
καταργηθείσας Μητροπόλεως Σουφλίου, ποιμάνας αυτήν επί δεκαετίαν, δτε
χηρευσάσης τής Μητροπόλεως Άλεξανδρουπόλεως διά τοΰ -θανάτου τοΰ αει
μνήστου Γερβασίου Σερασίτου, έξελέγη Μητροπολίτης Άλεξ)πόλεως τήν 8ην
'Ιουνίου τοΰ 1984. Ώ ς Μητροπολίτης Άλεξ)πόλεως διετέλεσε τρις Συνοδι
κόν μέλος μέχρι τοΰ 1941 καί μετά τήν παραίτησιν τών Αθηνών Χρυσάνθου, ώς Προεδρεύων τής Ίεράς Συνόδου. Ά πό δέ τοΰ 1942 ώς ΓΙροεδρεΰων
πάλιν καί αναπληρωτής τοΰ έπανελθόντος είς τον θρόνον του, καί ειτα υπό
περιορισμόν διατελέσαντος καί αύστηράν έπίβλεψιν τών Γερμανών, Α ρχιε
πισκόπου Αθηνών Δαμασκηνού, κατά τάς χαλεπάς έικείνας καί κρίσιμους ημέ
ρας τής Κατοχής, άς διήρχετο "Έθνος καί ’Εκκλησία».

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς έ?δΙ τοτς εγκα.6ν£οις
’Α&ηναγόρας έλέω Θεοϋ 3Α ρ χ ιε π ίσ κ ο π ο ς Κ ω νσταντινουπόλεω ς
Νέας Ρώ μης και Οικουμενικός Πατριάρχης
Ά ριθ. Π ρω τ. 881.
Ίερώτατε Μητροπολΐτα Άλεξανδρουπόλεως, ύπέρτιμε καί έξαρχε Ρο
δόπης, έν αγίορ Π νεύμα τι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μειριάτητος κύριε Ιωακείμ, χάρις είη τή ΰμετέρα Ίερότητι καί ειρήνη παρά
Θεοΰ.
Κομισάμενοι μετ’ ιδιαιτέρας δλως χαράς καί εΰαρεσκείας άνέγνωμεν
ίδια τε καί έν συνεδρία τής περί ημάς Ά για ς καί Ίεράς Συνόίδου τό άπό 26
τοΰ λήξαντος μηνός Μαΐου, άριθ. 580, γράμμα τής ΰμετέρας λίαν αγαπητής
καί περισπουδάστου ήμίν Ίερότητος, ύποβαλλοΰσης οτι διέθετο τάς όλίγας
αυτής οικονομίας καί άνήγειρεν ίδίαις δαπάναις έν τή έδρα αυτής Άλεξαν-
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δ ρουπόλε ι Γηροκομεΐον, ϊνα έν ταΐς δυσμαις του βίου αυτών εύρίσκωσιν έν
αύίτώ τήν απαραίτητον ττερ ί θ αλτρι,ν, στοργήν, άνακουψισιν και. χαιράν τό γε νυν
μέν 15 - 30, άργότερον δ’ δμως και πλεΐονες μέχρι τών 50, άποροι γέρονίτες
τής Θεοσώστου αυτής Επαρχίας.
Λίαν συγκεκινημένοι εκ τής γενναιόφρονος γνώμης τής ύμετέρας Ίερότητος και χριστιανοπρεποΰς ύπ’ αυτής διαθέσεως τών ολίγων οικονομιών,
άς κατά τήν μακράν και τιμίαν έν τή ’Εκκλησία διακονίαν αυτής έπραγμάτωσεν, άσμενοι προαγόμεθα διά τοΰ παρόντος ϊνα έκφράσωμεν προς αυτήν έπί
ιούτοις, έξ άποφάσεως Συνοδικής, τά θερμά συγχαρητήρια τής Μητρός 'Εκ
κλησίας καί ημών προσωπικώς, ευχόμενοι όπως Κύριος ό Θεός ημών δω τώ
ύπ’ αυτής συσΐαθέντι εύαγεΐ Ίδρΰματι μακράν καί απρόσκοπτου τήν λειτουρ
γίαν, είς παραμυθίαν μέν τών παραμυθίας καί στηρίξεως δεόμενων γερόντων
τής ήν χριστομιιμήτως ποιμαίνει Επαρχίας, αιώνιον δέ μνημόσυνου τοΰ τίμιου
αυτής ονόματος.
Αύτοΰ ή χάρις καί τό άπειρον έλεος εϊη μετ’ αυτής
1961 ’Ιουνίου 2
Άγαπη,τός έν Χριστώ αδελφός
Ό Κωνσταντινουπόλεως Α Θ Η Ν Α ΕΟ ΡΑ Σ

*Ο ’Α ρχηγός του Γ ρ α φ είο υ της Α . Μ . του Βασιλέω ς
Ά ριθ. Π ρωτ. 2763) V II
’Ανάκτορα τή 21η ’Ιουνίου 1961
Σε’βίασμιώτατε Δέσποτα,
’Έ χω τήν τιμήν νά σάς ανακοινώσου άτι ή από 25ης Μαΐου τρ. έτ. επι
στολή σας έτέθη ύπ’ δα|πν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως.
Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς μετά μεγάλης εύχαριστήσεως έλαβε γνώσιν τοΰ
περιεχομένου τής ώς άνω επιστολής καί μέ έπεφόρτισε νά σάς διαβιβάσω τά
θερμά Αΰτοΰ συγχαρητήρια διά τό όντως θεάρεστον καί μεγάλης σπουίδ,αιότητος έργον τό όποιον έπετελέσατε.
Μετά σεβασμού
Λ. Μ Π Α Λ Ο Δ Η Μ Ο Σ
’Αντιστράτηγος
Σεβαημιώτατον Μητροπολίτην ’Αλεξανδρουπόλεως
Άλεξανδρούπολιν
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Ή Μ εγά λη KvQta της Α υλής
Ά ρ ιθ. Π ρω τ. 296874)17991
Ά θήναι τή 22 ’Ιουνίου 1961
Σεβίασμιώτατε,
Κ αθ’ *Τψηλήν Βασιλικήν Επιταγήν, εχω τήν τιμήν νά σάς έΐκφράσω
τά θεριμά συγχαρητήρια τής Α. Μ. τής Βαίσιλίσσης διά τήν τόσον γενναιόδωρον χειρονομίαν σας νά άνεγείρητε Ιδίαις δαπάναις εν Γηροτκομεΐον εις Ά λεξανδρούποιν.
Ή Αυτής Μεγαλειότης εκτιμώ σα ιδιαιτέρως τήν χειρονομίαν σας ταύτην εύχεται όπως ό Π ανάγαθος ισάς χαρι,ση πολλά έτη κατά τά όποΐα νά παρακολουθήτε τό θαυμάσιον αυτό έ'ργον σας.
Μετά σεβασμού
Μ Α ΙΡΗ X. Κ Α ΡΟ Λ Ο Τ
Μεγάλη Κυρία τής Αυλής

Β ασίλειον τής eΕλλάδος
Ή *Ιερά Σύνοδος τής 'Εκκλησίας τής 1Ελλάδος
Ά ριθ. Π ρωτ. 1600
διε/κπ. 1039
Ά θήναι τή 15 Ιουλίου 1961
Π ρός Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Άλε ξανδρουπόλεως κ. ’Ιωακείμ.
Σεβασμιώτατε έν Χριστώ αδελφέ,
Ή Ά γιωτάτη Μήτηρ ’Εκκλησία, μετά πολλής τής χαράς, ου μην καί.
δικαίας υπερήφανείας πληροφορείται διά τοΰ ύπ’ άρι-θμ. Π ρω τ 580)25-51961 εγγράφου υμών τήν, έν τή πόλει τής Άλεξανδρουπόλεως,' υδρυσιν Ευα
γοΰς ιδρύματος πρός περίθαλψην απόρων και έγκαταλελειμμένων γερόν\των,
διά δαπάνης άποκλειστικώς έκ τών οικονομιών τής ύμετέρας Σεβασμιότητος.
Συνοδική εξουσιοδοτήσει, συγχαίρομεν υμάς θερμώς επί τούτω καί έπικαλούμεθα τάς θείας ευλογίας πρός εύάδωσιν τοΰ ιερωτάτου σκοπού τοΰ Ιδρύ
ματος τούτου τής εύγηρείας.
’Επί τούτοις καταίσπαζόμενοι τήν ύμετέραν Σεβασμιότητα έν Κυρίφ, διατελοΰμεν μετ’ αγάπης.
f Ό ’Αθηνών Θ ΕΟ Κ Λ Η ΤΟ Σ Πρόεδρος

ΔΩΡΕΑ ΙΩ Α ΚΕΙΜ IΟ Υ ΓΗ Ρ Ο Κ Ο Μ ΕΙΟ Υ

187

Σεβααμιώτατον Μ ητροπολίτην Ά λεξα νδρ ο υπ ό λεω ς
Κ ύριον ’Ιω α κ είμ
Ά λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ ιν
Ευχαριστών διά πράσκλησιν, λυπούμαι μή δυνάμενος παροοστώ τελετήν
εγκαινίων Γηροκομείου λόγφ άίπουισίας μου είς Θάσον δ ι’ έγκαινίασιν έργων
έπιίφυλασσάμενος έπισκεψθώ τοΰτο άργότ&ρον στάπ. Συγχαίρω 'Τμάς καί
δλους δσους συνετέλεσαν είς τήν ϊδρυ,σιν παρομοίου κοινωφελούς έργου τιμόντος πράγματι τήν πόλιν Σας.
Α Τ Γ Ο Τ Σ Τ Ο Σ Θ Ε Ο Α Ο Γ ΙΤ Η Σ
'Τπουργός Βορείου Ελλάδος

Ά δ ή ν α ι 29η Ιο υ λ ίο υ 1961
Σεβααμιώτατον Μ ητροπολίτην Ά λ ε ξ α ν δ ρ ο υ π ό λ ε ω ς Κ ύριον ’Ιω α κ είμ
*Α λέξανδρού π ο λ ιν
Εΰχαριστουντες διά πράσκλησιν επί έγκαινίοις Γηροκομείου καί μή ίδυνάμενος λόγφ ά,νηλλειμένων υποχρεώσεων παραστώμεν, συγχαίρομεν εγκαρδίως επί έπιτελεσθέντι κοινοφελεστάτω ιδρυματι.
'Τπουργός Π αιδείας
Γ. Β Ο Γ ΙΑ Τ Ζ Η Σ
; ·

★

·= ’’

Τ η λ ε γ ρ ά φ η μ α
Καβάλα 28 Τουλίου 1961
Σ εβααμιώ τατον Μ ητροπολίτην Ά λ ε ξα ν δ ρ ο υ π ό λε ω ς
Κ ύρ ιον

’Ιω ακ είμ
Ά λεξανδρούπ ολιν

'Υποχρεωμένος παραστώ πανηγΰρεως μονής καί πμμποντιακών εκδηλώ
σεων μετέχω τω πνεύματι εγκαινίων ευαγγελικού υμών έργου συγχαίρω αδελ
φικώς εύχομαι μέλλοντα πολλαπλασιασμού Θεοφιλούς καρποφορίας,
t Ό Φιλίππων Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ
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'Ελληνικός 'Ερυθρός Σταυρός
Πρόεδρος
Ά θήναι 27η ’Ιουλίου 1961
Σεβαοιώ τατον Μ ητροπολίτην 3Α λεξανδρουπόλεω ς Κ ύ ρ ιο ν

*Ιω α κ είμ

Ά λ ε ζ α νδ ρ ονπ ολιν
Σεβασμιώτατε,
Σας ευχαριστώ θερμώς διά τήν εύγενή πράσκλησίν σας δπως παραστώ
είς τά εγκαίνια τοΰ έν ’Αλεξανιδρουπόλει μερίμνη υμών ιδρυθέντος Γηροκομείου.
Λυπούμαι διότι ύποχρεουμένου νά παραμείνω είς ’Αθήνας λόγω εκτά
κτων υποθέσεων τοΰ Ε.Ε.Σ. δέν θά δυνηθώ νά παραστιό. Σας παρακαλώ δμως
νά δεχθήτε τά εγκάρδια συγχαρητήριά μου διά τό έξόχως χριστιανικόν καί
ανθρωπιστικόν έργον τό όποιον ή αγάπη σας πρός τόν πλησίον σάς ένέπνευσε
νά δήμιου ργήσητε καί τήν ευχήν όπως έπί έτη μαικρά, έν υγεία καί ευτυχία
συνεχΐσητε τό έργον σας τοΰτο δι’ ού αποτελεσματικοί ς ευεργετείται ή θεοψρούρητος περιφέρεια ήν ή θεία Πρόνοια σάς ένεπιστεύθη.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού καί φιλίας
Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Α Κ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ
Πρόεδρος
1

*

Σεβασιμιώματε
Αισθάνομαι τήν ΰποχρέωσιν νά υποβάλω είς υμάς τόν πνευματικόν πα
τέρα τής Θεοσώστου ’Επαρχίας Άλεξανδ,ρουπόλεως τάς απείρους ευχαρι
στίας διά τάς θερμάς προσρήσεις έπί τή ανοικοδομήσει τοΰ οίκου ευγηρίας,
είς ήν ή ήμετέρα συμβολή υπήρξε ν ή μηδαμενεστέρα.
Τό ολον έργον προϊόν τής 'Τμετέρας δραστηριότηΐτος έτυχε τής συμπαραστάσεως δλων έ'κείνων οΐτινες καθοδηγούνται άπό τούς παραδειγματισμούς
τής υμετέρας άγιότητος.
Παρακαλώ τόν πανάγαθον νά χαρίζη πλούσια τά ελέη του έφ’ 'Τΐμάς,
διά νά παραδειγματίζητε τούς έπιγενομένους πρός έργα αγάπης καί αλληλεγ
γύης έ'πί μακράν.
Μέ άπειρον σεβασμόν
’Αντιστράτηγος
Φ Ω ΤΙΟ Σ Μ Ε Σ Σ Β Ν Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ
Γενικός Διευθυντής ’Εθνικού Βασιλικού Ιδρύματος
Ά θήναι 11-6-61
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’Αθηναι 26 ’Ιουλίου 1961
Σεβααμιώ τατον Μ ητροπολίτην ’Α λεξανδρουπόλεω ς
Κ ύριον ’Ιω ακ είμ
Ά λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ ιν
Συνδεδεμένος μεθ’ 'Ύμετέρας Σεβασμιότητος άπό χρόνων φοιτητικών
καυχώμαι διά παλαιάν φιλίαν καί πατρικήν εΰνοιαν Αυτής συγχαίροντες δέ
μετά πάντων αδελφών Σω,τήρος επί λαμπρώ μνημείω Χριστιανικής ευποιίας
κλεΐζοντι ποιμαντορίαν Αυτής δεόμεθα εύλαβώς ΰψιστον ΐνα ώσι μακρά έτη
Αυτής.
Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η Σ Τ ΡΒ Μ Π ΕΑ Α Σ
Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνών

'Ιερά Σύνοδος της Ε κκ λη σ ία ς της Ε λλά δος
Γ ρ α φ ε ϊο ν Ά ρ χιγρ α μ μ α τ έω ς
Α Θ Η Ν Η Σ Ι τή 27η Ιουλίου 1961
Σεβασμιοότατέ μοι,
’Έλαβαν τήν τιμητικήν πράσκλησιν Σας, δπως παραστώ είς τά τελεσθησόμενα εγκαίνια τοΰ Ίωακειμείου Γηροκομείου, άνεγερθέντος φροντίδι., σπου
δή καί δαπάνη τής 'Τμετέρας Θεοτιμήτου Σεβασμιότητος.
Π α ρά τήν σφοδράν μου επιθυμίαν επί τοΰτω, αδυνατώ νά παραστώ,
λάγω τοΰ φόρτου εργασίας τοΰ Συνοδι-κοΰ Γραφείου, οΰτινος προΐσταμαι.
Παρακαλώ» νά δεχθήτε τά θερμά μου συγχαρητήρια διά τό άνεγερθέν
κοινωφελές τοΰτο έργον, οπερ είναι, μνημείο ν τής φιλογενείας καί τών χριστιανιικωτάτων αισθημάτων Σας.
'Υποβάλλουν τά υίϊκά μου βαθύτατα σεβάσματα, διατελώ δλως άφοσιωμένος καί πάντοτε πρόθυμος
’Αρχιμανδρίτης Θ ΕΟ Κ Α Η ΤΟ Σ Φ ΙΑ ΙΠ Π Α ΙΟ Σ
’Αρχιγραμματεΰς τής Ίεράς Συνόδου
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Έ ν Άλεξανδρουπόλει τή 2α Αύγουστου 1961
Σεβασμιώτατε,
Π αρευρεθεισα εις τά εγκαίνια τοΰ δαπάναις τής 'Υμετέρας Σεβασμιό
τητος άνεγερθέντος Γηροκομείου εκφράζω εύλαβώς τά αναθήματα βαθύτατου
θαυμασμού διά τό ύψίστης κοινωνικής σημασίας χριστιανικόν έργον, τό όποι
ον δοξάζει τόν Πανάγαθον Θεόν, παραμυθεΐ τό γήρας καί τιμά τόν εύεργέτην. "Οθεν εύχομαι όλοψύχως ίνα ό Π ανάγαθος Θεός έπιδαψιλεύη είς τήν
'Τμετέραν Σεβασμιότητα επί ετη πλεϊστα άκμαίαν υγείαν πρός όλοκλήρωσιν
τών θεοφιλών ,καί κοινωφελών ιδανικών Αυτής.
Μετά βαθύτατου Σεβασμού καί εξαιρετικής εκτιμήσεως ταπεινή ίκέτις τών
'Αγίων ευχών τής 'Υμ. Σεβασμιότητος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΚΩΤΟΤΛΑ
Καθηγήτρια τοΰ Λ '. Γυμνασίου Θηλέων Θεσσαλονίκης

★

*Α δελφότης Θεολόγων « Ή Ζ ω ή »
Ά & ήναι

27 ’Ιουλίου 1961

Τω Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Άλεξανδρουπόλεως
Κυρίφ ΙΩΑΚΕΙΜ
Σεβασμιώτατε,
Έλαβον τήν τιμητικήν πρόσκλησιν, ήν ήγαθύνθη, νά μοί άποστείλη ή
Τμετέρα Σεβασμιότης, διά τήν τελετήν τών εγκαινίων τοΰ Ίωακειμείου Γ η
ροκομείου καί εκφράζω τάς θερμάς μου ευχαριστίας. Μή δυνάμενος αύτοπρασώιπως νά παραστώ, επιτρέψατε μοι, παρακαλώ, ίνα εκφράσω συγχαρη
τήρια επί τη περατώσει τοΰ εύαγοΰς καί κοινωφελούς τούτου έργου, τό όποιον
έγένετο μέ κόπους πολλούς καί θυσίας 'Υμών καί τό όποιον προορίζεται ν’
ανακούφιση τούς απομάχους τής ζωής.
Εύχομαι ίνα ό Κύριος χαρίζηται 'Υμΐν μακρότητα ημερών, διά νά εύεργετήτε καί διά τοιούτου τρόπου τό ποίμνιον τής Θεοσώστου επαρχίας Σας,
άναδεικνύει δέ καί άλλους μιμητάς τοιούτων καλών έργων.
Έξαιτούμενος τάς εύχάς τής 'Υμετέρας Σεβασμιότητος άσπάζομαι τήν
δεξιάν Σας.
Μετά βαθύτατου 'σεβασμού
Αρχιμανδρίτης Η Λ ΙΑ Σ Μ Α Σ Τ ΡΟ Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π ΟΥΑΟΣ
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Έ φ η μ ε ρ Ις « Ή Σ αμιακή»
"Ενας αλτρουιστής Π οιμενάρχης
Τοΰ κ. ΜουκΙου Σ κα λίνη
Κατά τά έτη 1925 - 26 Ιποίμανε τήν αίγαιώτιδα χαριτόλουστον νήισον
τής ’Ικαρίας, ό μέχρι τότε Μητροπολίτης ’Ίμβρου σεβασμιώτατος ’Ιωακείμ
Καβύρης. 'Ως γνωστόν δέ, κατόπιν τής συνθήκης τής Αωζάννης, ή ’Ίμβρος,
παρ’ δλας τάς διαμαρτυρίας καί τά διαβήματα τοΰ ώς άνω πατριώτου ιεράρ
χου παρεδόθη είς τούς Τούρκους. Είς τήν ’Ικαρίαν, είχον τήν εύχάριστον δι’
εμέ ευκαιρίαν νά συνδεθώ ίδιά φιλίας μετά τοΰ ενθουσιώδους προς παν καλόν
καί ώραΐον κληρικού, δστις έκέκτητο βαθείαν τήν άλοκα κατά τόν θειον Πλού
ταρχον.
Ή παραμονή τοΰ Ιωακείμ, ύπήρξεν δλιγοχρόνιος καί μετά τήν μετάθεσίν του είς τό Θρακικόν Σουφλίον, ή ’Ικαρία επανήλθε ν καί πάλιν είς τήν
Μητράπολιν Σάμου, μετά τής οποίας ήτο συνδεδεμένη άπό αιώνων καί τής
οποίας άπό οΟετίας καί πλέον τυγχάνει δεξιός πνευματικός οδηγός ό σοφός
Μητροπολίτης Κος Ειρηναίος. Έκ Σουιφλίου πάλιν μετά καιρόν ό ’Ιωακείμ
μετέβη εις μίαν επαλξιν άδαμάντινον έπί τών «κριτικών εθνικών προμαχώ
νων, τήν περικαλλή Άλεξανδρούπολιν ήν εύδοκίμως ποιμαίνει έπί σειράν ετών.
Καίτοι μακράν, ή φιλία μας διετηρήθη άναλοίωτος, μέισω τής επικοινωνίας δι’
αλληλογραφίας. Προσφάτους ό σεβαστός πεπνυμένος καί μουσοτραφής Ιεράρ
χης καί κάτοχος μεγάλης παιδείας καί πείρας, επιμαρτυρούνται ταΰτα καί διά
τών δύο όγκοδών τόμων τών πεπραγμένων του, προήλθεν είς μίαν χειρονομί
αν έξοχου φιλανθρωπικήν καί άπαραμίλλως εύγενή ήτις ύπερόχως τόν τιμά.
Μ’ ιδίων εξόδων, άνήγειρεν έν 'Αλεξανδρουπάλει Γηροκομεΐον πρός περίιθαλι|πν τών αποκλήρων έν γένει τών θυμάτων τού γήρατος καί τής βιοπάλης,
διαθέσας πρός τόν έν λόγιο ανθρωπιστικόν σκοπόν τό ποσόν τού ενός εκατομ
μυρίου δραχμών έκ τής περιουσίας του. 'Ω ς εύστόχως έπραξε κατέδειξεν
έμπράκτως, δτι είναι ό τέλειος τύπος τού ιεράρχου, ώς διαζωγραφίζουσιν είς
τάς έπιστολάς των τόν καλόν ποιμένα τόν τιθέμενον τήν ζωήν του υπέρ τών
προβάτων αί έπαγγελίαι τού Κυρίου, αί άποστολικαί έπυστολαί.
Τόν κυρόν Άλεξανδρουπόλεως, τόν παρομοιάζω μέ τόν θρυλικόν επίσκο
πον Μυριήλ τών αθανάτων «’Αθλίων» τού ·άριστούργήματος τού μάγου τής
γραφίδας Βίκτωρος Ούγκώ, καί άπό τών στηλών τής άρίστης «Σαμιακής»
απευθύνω ταπεινώς τά συγχαρητήριά μου είς τόν πολυσέβαστον θαλερώταυον αγαπητόν ποιμενάρχην διά τήν θεάρεστον πράξιν του, ευχόμενος δπως
άλλοι συνάδελφοί του έν τή διακονία τής σεπτής Εκκλησίας, άκολουθήσωσι
ιό χρι-στιανικώτατον παράδειγμά του.
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Ό Πρόεδρος τον Θ. Κ . κ. Φ ίλιππος Μ ανονηλίδης πρώην Υπονργδς είς τήν πρόοκληαιν διά τά εγκαίνια παρά τον Μ ητροπολίτον
άπήντησε διά τής κάτω θι έπιβτολής καί ε λα β ε τήν έξης άπ άντηαιν.
Είς ιδιαιτέραν δέ αννεδρίαν τον Δ .Σ . δ έκ Θράκης δωρητής Μ ητρο
πολίτης άνεκηρνχϋ'η ώς επ ίτ ιμ ο ν μέλος τον Θ. Κ .
Έ ν ’Αιθήναις τή 26-7-1961
Π ρός τό Ίωακείμιον Γηροκομείο ν
'Ιεράς Μητροπόλεως Άλεξανδρουπόλεως
Ε ΙΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΤ Π ΟΑΙΝ
Σεβασμιώτατε,
Τήν τόσον εύγενή και φιλόφρονα ,πράσκληισίν Σας άπό 17 ’Ιουλίου έ.έ.
έλαβον μέ καθυστέρησιν, δέν είχα δέ προβλέψει εγκαίρως νά είμαι ελεύθερος
διά τήν 30ήν Ιδιου, οπότε θά μοΰ ήτο επιθυμητόν νά παρευρεθώ εις τά εγκαί
νια τοΰ περατωθέντος Ίωακειμίου Γηροκομείου.
Θά έθεώρουν, έν τούτοις, δτι θά διέπραττα άσυγχώρητον παράλειψιν,
εάν δέν σάς έγραφα όλίγας λέξεις διά νά Σάς συγχαρώ θερμότατα και νά
έξάρω τό θεάρεστον παράδειγμά Σας, τής ίδρύσεως Γηροκομείου επ’ δνόματί
Σας και μέ ίδικάς Σας δαπάνας, πρός περίθαλψιν τών αποκλήρων γερόντων
Θρακών. Εΐθε τό παράδειγμά Σας τοΰτο νά μιμηθοΰν καί άλλοι φιλάνθρω
ποι καί εύποροι Θράκες, εΐτε ιερωμένοι είτε πολΐται διά νά άναζήση ή εποχή
τών μεγάλων δωρεών, αΐτι.νες τόσον «λάμπρυναν καί έτίμησαν τήν Ελλάδα
καί τούς μεγάλους εθνικούς εύεργέτας της.
Π αρακαλώ νά μοΰ σταλή σημείωμα τών εγκαινίων μετά τών κατ’ αυτά
λεχθέντων, τό ιστορικόν τής ίδρύσεως καί ή βιογραφία μετά τής φωτογραφί
ας τοΰ έξοχου πατριώτου δωρητοΰ, ΐνα, έκ καθήκοντος, καταχωρηθοΰν ταΰτα
είς προσεχή εκδοσιν τών «Θρακικών».
Άσπάζομαι τήν δεξιάν τής 'Τμετέρας Σεβασμιότητος καί διατελώ μετά
θαυμασμοΰ διά τό έργοιν Σας, έξαιρέτου τιμής καί τοΰ,
Προσήκοντος σεβασμού
ί'Τ Π . Φ. MAN Ο Τ Η Λ ΙΔ Η Σ )

’Ιερ ά Μητρόπολις *Α λεξανδρονπόλεως
Έ ν Άλεξανδρουπόλει τή 16η Αύγουστου 1961
Έρίτιμε φίλε κ. Φ. Μανουηλί,δη,
Μετά χαράς έκομισάμην τήν άπό 25 παριππεύσαντος μηνός φιλικήν ν-
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μών επιστολήν, ής τό περιεχόμενον μετά πολλής προσοχής άνέγνωσα, διότι
διατρανοΐ τά αμείωτα πάντοτε πρός εμέ φιλάφρονα ναι εύγενή αισθήματα εκ
λεκτού φίλου άιναλώσανίτος τήν ζωήν του έ'πΐ σειράν ετών και δή έν ήμέραις
χαλεπαΐς εις τήν έξυπηρέτησιν του "Εθνους.
Άνταποκρινόμενος είς τήν εύγενή παράκλησιν υμών ευχαρίστως απο
στέλλω ύμϊν τό ιστορικόν τής άνιδρύσεως τού Γηροκομείου καί τά κατά τήν
τελετήν τών εγκαινίων διαμειφθέντα.
’Επιτρέψατε μοι νά ομολογήσω δτι ή ήμερα έίκείνη τής τελετής τών εγ
καινίων άπετέλεσε δι’ εμέ καί τόν ευσεβή λαόν τής Άλεξανδρουπόλεως, σπεύσαντα αγαλλοιμένφ ποδί είς τήν πανηγυρικώς διεξαχθεισαν τελετήν,, ύπόθεσιν
εξαιρετικής χαράς καί συγκινήσεως βαθύτατης.
Ή τριακοστή ’Ιουλίου υπήρξε δι’ έιμέ μία άπό τάς ώραιοτέρας καί γλυκυτέρας περιόδους τής τεσσαρακονταεπταετούς αρχιερατικής μου σταδιοδρο
μίας.
Αί συγχαρητήριοι εγκάρδιοι εύχαί υμών καί τόσων άλλων επιφανών προ
σώπων καί εκλεκτών φίλων άνεκαίνισαν ολόκληρον τόν ψυχικόν μου κόσμον
καί προεκάλεσαν έν τή ψυχή μου αίσθημα απολύτου ίκανοποιήσεως είς τάς
δυσμάς τού ήκιστα εύπετοΰς βίου μου.
Κατά τό ,μακρόν διάστημα τής τριακονταεπταετούς έν τω Ν. "Εβρφ ποι
μαντορίας μου έβλεπον πολλούς έγκαταλελειμμένους γέροντας, στερούμενους
ου μόνον περιθάλψεως, αλλά καί αυτού έτι τοΰ έπιουσίου άρτου. Συνέίπνιγον
τόν πόνον μου βλέιπων τούς άγωνιστάς εκείνους τής ζωής έρριμένους εις τάς
οδούς άνευ στοργής, άνευ συντηρήσεως καί περιθάλψεως, πολλούς έ'κ τών
οποίων καί δή κατά τάς παγερός ημέρας τοΰ χειμώνος άποθνήσκοντας εντός
κατηρειπωμένων τρωγλών.
Πολλάκις προσεπάθουν κατά τό δυνατόν νά βοηθήσω αυτούς, αλλά δέν
ήτο δυνατόν διά τής μικράς αύτής ένισχύσεως νά θεραπευθή ή δυστυχία τών
δεινοπαθούντων εκείνων γερόντων, δι’ ό καί προήλθον είς τήν άιπόφασιν νά
διαθέσω δλας μου τάς μικράς οικονομίας καί νά ανεγείρω ίδίαις δαπάναις τό
περατωθέ.ν Ίωακείμειον Γηροκομεΐον έν Άλεξανδρουπόλει, ούτινος τά εγκαί
νια, μέ τάς εύχάς τής σεπτής Μητρός ημών ’Εκκλησίας έτελέσθησαν τήν ΒΟην
παρελθόντος μηνός Ιουλίου ήμέραν Κυριακή,ν άφ’ ής καί ήρξατο λειτουρ
γούν.
Ευχαριστών έκ τών προτέρων διά τήν προσεχή καταχώρησιν τού άποσταλεντος σημειώματος περι τών εγκαινίων είς τά «Θρακικά» καί εύχόμενος
όλοψύχως όπως ό Π ανάγαθος Θεός δωρήται ύμϊν πανοικεί υγείαν άκλόνητον
καί έτη μακρά, διατελώ μετ’ αγάπης πολλής καί τιμής έξιδιασμένης.
Ευχέτης πρός Θεόν διάπυρος
Ό Άλεξανδρουπόλεως ΙΩΑΚΕΙΜ
13

Μία πτέρυξ τοΰ νεοδμήτου κτιρίου τοΰ Γηροκομείου Ά λεξανδρουπόλεω ς, τό όποιον
άνηγέρΰ’η εξ ολοκλήρου δα πά να ις τοΰ Σεβ. Μ ητροπολίτου κ.κ. Ιω ακείμ -

Δη μοο ι ε ν ο μ εν προ&ύμως κατωτέρω καϊ συμπλήρω μα, λαογραψικοϋ π ερ ιεχ ο μ ένο υ , τής μελέτης τον φιλο π όνο υ συνεργάτου των
« Θρακικών» κ. Θ. Κ ιακίδο υ, οντινος π ρ α γμ α τεΐα ι π ερ ί Σαμμακοβίου και Π ερ ιχ ώ ρ ω ν περιελήφΰ'ηοαν είς τους 3 2 ο ν καϊ 3 3 ο ν Τόμους.
Τ ά «Θ ρ α κ ικ ά »
*
Ά θ ή να ι 13.9.1961
Ά ξ ιό τ ιμ ο ν κ. Φ ίλιπ πον Μ ανουηλίδην,
τέως cΥ πουργόν και Πρόεδρον τοϋ Θρακικοϋ Κ έντρου
’Ενταύθα
Σεβαστέ μον κ. Ύ π ο υ ρ γ έ ι
"Ενα μεγάλο ευχαριστώ, πού καί διά τρίτην φοράν δημοσιεύετε σχε
τικά γιά τήν γενέτειρά μου. Είσθε ο μόνος ένδεδειγμένος Πρόεδρος εθνικού
καί πνευματικού Σωματείου, πού μέ τήν διακρίνουσαν υμάς μεγάλην επι
μονήν καί φιλοπατρίαν, έφθάσατε αισίως είς τήν έκδοσιν καί 34ου Τόμου
τών περισπούδαστων καί αξιοθαύμαστων «Θρακικών», πράγμα πού δέν
συμβαίνει ούτε συγκρίνεται καν μέ ούδέν άλλο προσφυγικόν Σωματεΐον καί
ούτω διασώζεται ή παλαιά καί νέα ιστορία τής αγαπημένης μας Ά νατολ.
Θράκης.
Σύμφωνα μέ ζωηράν μου επιθυμίαν, σάς προσκόμιζα) δεκάδας σελί
δων, χειρογράφων μου, καθώς καί επτά κλισέ έκ τού αρχείου μου, τά
όποια, άν έγκρίνητε, παρακαλώ νά δημοσιευθούν. Ή παραδιδομένη ύλη
είναι είς συμπλήρωσιν προηγούμενης δημοσιευθείσης ήδη εργασίας μου περί
τής ιστορίας τής γενετείρας μου Σαμμακοβίου καί Περιχώρων.
Σάς παρακαλώ, Κύριε Πρόεδρε, όπως δεχθήτε τάς θερμοτάτας καί εύγνώμονας ευχαριστίας μου, διά τήν νέαν ταύτην, υπέρ τής πατρίδος μου,
εύγενή προσπάθειαν καί διατελώ,
Μετ’ εξαίρετου τιμής και σεβασμού
(Θ. Κ ΙΑ Κ ΙΔ Η Σ)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ
«Χυνήθτεες

ΣΑΜΜΑΚΟΒΙΟΥ
κ α ί ιτρολήψε&ς»

Οί Σαμμακοβϊτες, είχαν ένα σωρό μικροσυνήθειες, προλήψεις και αν
τιλήψεις τών πραγμάτων, πολύ χαρακτηριστικές. Βέβαια, πολλές φορές ε ί
ναι τόσο απλοϊκές αυτές οί προλήψεις κΓ οΐ συνήθειες καί τόσο μακρυνές
άπό τό σημερινό τρόπο ζωής, πού μάς κάνουν άκ'μα κΓ εμάς τούς ίδιους
νά γελούμε. "Ομως έ'χουν τόση ομορφιά, γιατί διατήρησαν καθαρά τήν έπίδρασι τής φΰσεως επάνω σέ ψυχές αγνές, πού δέν τίς είχε πειράξει ό αστι
κός πολιτισμός τών μεγαλουπόλειον, κΓ αυτό βέβαια λόγω τής έλλείψεως
επικοινωνίας μέ αύτάς. ΚΓ ενώ στή σκέψη όλες αυτές οί συνήθειες ήσαν
απλοϊκές, τό νά τίς γνωρίζη τότε κάθε Σαμμακοβίτης καί νά τίς βάζη σ’ ε
φαρμογή ήταν πολύπλοκο πράγμα. "Ομως μέ τήν συχνή έπανάληιμι γινόταν
βίωμα. Τίς προλήψεις - αντιλήψεις καί συνήθειες τών Σαμμακοβιτών, άν
προσπαθούσε κανείς νά τίς άναπτύξη, νά ψάξη νά βοή τή ρίζα τους, καί
νά τίς δικαιολογήση, δέν θά έφθανε ούτε ό χρόνος ούτε ό χώρος γιά νά τ ’
άποτολμήση, Ούτε πάλι γιά κάθε μιά άπ’ αυτές νά αφιέρωση ξεχωριστό
κεφάλαιο ή καί παράγραφο.
"Ομως δέ θάταν πάλι σωστό σ’ αυτό τό σημείο νά τίς παραλείψω.
’Έ τσ ι λοιπόν εδώ θά τίς παραθέσουμε, μέ μόνο σκοπό νά τίς έπαναψέρωμεν
στή μνήμη, νά θυμηθούμε τίς νοοτροπίες τών πατέροτν μας καί νά ΐδούν
οΐ απόγονοι τό φυσικό πολιτισμό τών προγόνων τους μά καί τήν ψυχοσύνθεσί τους :
’Ό ταν ξημέρωνε δ Θεός τήν ημέρα κι’ έπεμπε τό φώς κάτω στή γή, ό
κάθε Σαμμακοβλής, πού έβγαινε άπ’ τό σπίτι του, έκαμε τό σημείο τοΰ
Σταυρού κΓ έβγαζε πρώτα τό δεξί. του πόδι έξω, γιά νά τού έρθουν όλα
«δεξιά» τήν ήμερα εκείνη.
Τήν ήμέρα πού θά πρωτόβγαζαν τό σπόρο καί τόν ετοίμαζαν γιά τήν
σπορά, δέν δάνειζαν τίποτε. ΚΓ άπό τήν πρώτη χεριά, τό σπόρο πού παίρ
νουν γιά νά ρίξουν στή γή, φυλάγουν μερικούς, πού τούς σκορπίζουν στ’
αλώνια, τόν καιρό πού θ ’ αλωνίσουν. ΚΓ όταν πάλι θά λύχνιζαν, πριν άρχίσουν, έκαμναν τό σημάδι τού Σταυρού μέ τό λυχνιστήρι, λέγοντας :
«Καλά μπερεκέτια».
Μέ τό πρώτο άλεύρι, άπό τό στάρι τής νέας σοδειάς, έφτιαχναν ένα
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ψωμάκι, είτε σάν κουλούρι., ε’ίτε σάν λαγάνα (πίττα), πού το άνόμαζαν
(τζιτζιροκούλ’κο) κι’ ήταν αφιερωμένο, ανήκε, στον τζίτζιρα (τζίτζικα), τον
τραγουδιστή τοΰ καλοκαιριού και τοΰ θερίσματος. Μάλιστα, υπήρχε παλιά
δοξασία, πού έλεγε πώς ο τζίτζιρας, μέσα στ5 άλλα του τραγούδια, λέγει
καί τό εξής πρός τούς 'θεριστάδες κ ι’ άλωνάρηδες :
«Θερίσετ’ άλοονίσετε, δεματοκουβανίσετε,
κι’ εγώ τό κουλικάκι μου θέλω νά μέ τό δοόσετε».
Καί τοΰτο τό τζιτζιροκοΰλικο, τοτρωγαν μέ πολύ παράξενο τρόπο.
’Έκοβαν τρεις μπουκιές, τίς πρώτες καί μέ τό δεξί χέρι, περασμένο πάνω
απ’ τό κεφάλι, τίς έβαζαν στό στόμα. Κάθε φορά πάλι, πού ζύμωναν xa'L
φούρνιζαν τά ψωμιά, έπλαθαν κι’
ένα μικρούλικο ψωμάκι, τό «πίττα ρούδι». Αυτό τό άφιναν στό «φ ώ 
λι», νομίζοντας πώς τή νύχτα ό
φούρνος θά τό'τρωγε.
Καμμιά φορά εκεί πού έτρωγαν
άκουγόταν ό κοΰκκος πού φώναζε·
’Αμέσως τότε μασουλοΰσαν φύλλα
όξυάς, γιά νά μήν τούς «κομπώση
ό κοΰκκος» καί δέν θά μπορούσαν
νά καταπιούν. Τήν νύχτα πού θά
πήγαιναν
γιά «γειτόνεμα» καί
συμπόσιο κ ι’ έπρεπε νά βγάλουν
ζεστό φαγητό απ’ τό σπίτι, τό καλοσκέπαζαν μέ διάφορα πανιά, γιά
νά μή βγαίνη ή μυρωδιά καί τούς
ακολουθήσουν βρυκολάκοι, καλλικάντζαροι ή άλλα πεινασμένα πνεύ
ματα, άπ’ τή σκανδαλιστική μυρω
διά. Κ ι’ δταν πάλι έβαζαν στή χό
βολη αυγό νά ψηθή, έφτυναν τρεις
φορές στον αέρα κι’ έλεγαν : «Τ(οΰ)
βασ’(ι)λέ τό ά τ’(ι) νά σκάσ’, τοΰ παιδιού μι’ τ’ αυγό νά μιή σκάσ’».
Στον τρύγο, δταν τοποθετούσαν τά σταφύλια στούς ληνούς, γιά νά τά
πατήσουν, συνήθιζαν νά ρίχνουν προηγουμέναις ένα τσαμιπί άπ’ τή περυσινή χρονιά, πού τό διατηρούσαν μαζί μέ βάγια, βασιλικό κι’ αγιασμό.
Ξυλοκόπος πού έκοβε γέρικο δένδρο, στό μέρος τοΰ δένδρου πού έμενε
στή γή, χάραζε σταυρό. Κ ι’ δποιος έσπερνε καρυδιά, έπίστευαν πώς αυτός
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θά πέθαινε, δταν τό χόνδρος τοΰ δένδρου θά έφθανε τήν περιφέρεια τοΰ
κορμιού τοΰ φυτευτή του.
Σάν αγόραζε κανε'ις ζώα, ό πωλητής κατά τήν παράδοσι έπαιρνε ενα
κεραμίδι καί τό έσερνε άπό τή χαίτη, μέχρι τήν άκρη τής ουράς τοΰ ζώου,
λέγοντας : «"Οσες τρίχες, τόσα γρόσια νά καζαντίσης». Κ ι5 άμα τά πράμα
τα (ζώα) κανενός δέν τοΰ πάγαιναν (τοΰ άρριόσταιναν καί τόν ζημίωναν),
γιά νά άλλάξη τό «γούρι» γιά νά τοΰ πάνε καντέμι ( = κ α τ ’ ευχήν), παρακολουθοΰσε τόν χασάπη, τήν ώρα που θά έσφαζε αγελάδα ή μοσχάρι καί μό
λις αυτός εβαζε τό μαχαίρι στο λαιμό τοΰ ζώου, τοΰπιανε τό χέρι καί τόν
ρωτούσε πόσα ζητά νά τό πουλήση. Ά γοράζοντάς το, θά γύριζε γοΰρι καί
τά ζώα θά έπολλαπλασιάζοντο σέ μεγάλο αριθμό.
Στούς κυνηγούς ποτέ δέν έλεγαν, δταν τούς έβλεπαν νά πηγαίνουν γιά
κυνήγι: «"Ωρα καλή». Ά λλά τούς ευχόντουσαν νά είναι «αιματηρός δ δρό
μος τους». Καί δταν τό οπλο τοΰ κυνηγού δέν πετυχαίνε τό πουλί «στο
στόχο», έλεγαν πώς έπαθε «τσίκλωμα», γ ι’ αυτό έκαναν μιά κουλούρα ψω
μί καί ζεστό δπως ήταν, περνούσαν τό δπλο μέσα. Έ πίστευαν έτσι, πώς
τήν άλλη μέρα μέ τήν πρώτη βολή θά έπεφταν δυό πουλιά κάτω.
Γκχτροσόφ & α.

Οι Σαμμακοβΐτες τίποτε δέν μισούσαν πιο πολύ άπ’ τήν άρρώστεια,
μά σάν ερχόταν, τί νά κάμουν έπρεπε νά τήν πολεμήσουν. Τά δπλα γ ι’ αύ
τή τή μάχη ήταν γεμάτα προλήψεις. “Οταν άρρώσταινε κάποιος καί δέν
βρισκόταν φάρμακο γιά νά θεραπευθή, άφιναν τήν νύχτα ένα πιάτο φαγί
καί ένα κομμάτι ψωμί στή μέση κάποιου σταυροδρομιού, γιά νά τά φάγουν
τά πνεύματα καί νά τά εξευμενίσουν. ΙΙροσπαθοΰσαν δμως, δταν πήγαιναν
πρός τό σταυροδρόμι, νά μήν τούς ίδή κανείς. ’Επίσης πολλές φορές πότι
ζαν τόν άρρωστο «άσύντιχο» (αμίλητο) νερό, πού τδπαιρναν άπό τό ζεργιό
τοΰ μύλου, πού γυρνοΰσε άριστερά.
Ά ν τύχαινε σκύλος νά δαγκώση παιδί, ή μάννα του μάζευε άπό σα
ράντα σπίτια μιά μπουκιά ψωμί, πού έπρεπε νά τις φάγη τό δαγκωμένο
παιδί, τή πληγή του δέ τήν έδεναν μ ’ ένα άσημένιο νόμισμα επάνω. Καμμιά φορά τύχαινε όχειά νά δαγκώση άνθρωπο ή ζώο καί τότε έκαναν τό
έξης, πού προκαλεϊ τόν γέλωτα καί τήν εκπληξι γιά τήν τόση άμάθεια. Π ή 
γαιναν στήν Θυνιάδα (Νιάδα) καί ειδοποιούσαν κάποιον πού λεγόταν Σερμπετλής, τοΰ άνέφεραν τό δνομα καί τήν ηλικία τοΰ δαγκωμένου άπ’ τήν
δχειά κι’ αυτός έπρεπε νά διαβάση μιά ευχή καί τότε θά έθεραπεύετο1 άλλιώς άν δέν πρόφθαναν άπέθνησκε άπό τό δηλητήριο τοΰ φιδιού. 'Η ζωή
κι’ ό θάνατος έμενε μάλλον στή δράσι τοΰ δηλητηρίου καί στήν άντοχή
τοΰ δαγκωθέντος.
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Συνέβαινε πολλές φορές ζώο, πρόβατο κ.λ.π., εκεί πού έτρωγε χόρτα,
νά κατάπινε καί κάποιο δηλητηριώδες φυτό. Μόλις ό βοσκός έβλεπε τά συμπτώματα δηλητηριάσεως, έτρεχε σέ κάποιον άλλο βοσκό, πού είχε καταπιή
κουρμπατσίκι (ένα μικρό κιτρινοπράσινο σκουλήκι). Αυτός έφτυνε στό στό
μα τοΰ ζώου τρεις φορές καί κείνο γινόταν άμέσως καλά.
Γιά τούς άνθροδπους, πού ύπέφεραν άπό πόνους στό στομάχι ή στή
σπλήνα, έδιδαν αυτή τή συνταγή : Νά κατέβη τά σκαλιά τοΰ σπιτιοΰ του
τρεις φορές μπροτίμυτα, Μ-έ τό κεφάλι πρός τά κάτω. Μ3 αυτό τόν τρόπο
τοΰ περνούσε ό πόνος ! ! !
Πολλές φορές, έβλεπε κανείς στήν εκκλησιά άνθρώπους νά δαγκώνουν
τό κρίκ λο (χαλκά) τής πόρτας τοΰ ναού. Αυτό γινόταν, γιατί πίστευαν
πώς έτσι θά σταματούσαν νά τρίζουν τά δόντια τους στόν ύπνο.
"Οταν πάλι βούιζε τ ’ αυτί κανενός, κτυποΰσε ρυθμικά τά δυό του δά
κτυλα κΓ έλεγε: « Σ τ3 άγρια βουνά καί στ3 άκαρπα τά δένδρα». Ή βουή
τότε, ως εκ θαιίματος, έπαυε.
Είχαν σέ πολύ κακό, αν πήγαινε κανείς γιά νά κάμη άρραβώνα καί στό
δρόμο του συναντούσε αμάξι ή στάμνα, τό θεωρούσε κακοσημαδιά κΓ άμέ
σως επέστρεφε κΓ άνέβαλλε τόν άρραβώνα. Ά ντιθ έτω ς συνέβαινε σ’ εκεί
νους πού πήγαιναν γιά στέψη* "Ήταν καλοσημαδιά νά συναντήσουν αμάξι
ή φορτωμένο άνθρωπο ή νά κρατά κάποιος ή κάποια γεμάτη στάμνα. Ό
άρραβωνιασμιένος έπρεπε τήν Μεγάλη Πέμπτη νά πάη στό παζάρι (αγορά)
καί ν ’ άγοράση γιά τήν αρραβωνιαστικιά του, ώς δώρο ένα ζεύγος κατούνια (γαλέτζες) χρωματιστά, χαλβά κΓ ένα καθρέπτη. Αυτά τά έβαζε στόν
ώμο του μέσ’ τό δισάκκι, έστω κΓ αν έπήγαινε καβάλλα σέ ζωντανό.
"Οταν έφευγε κανείς καί ξενητευόταν, έρριχναν πίσω του ένα σταμνί
νερό, πού κατρακυλούσε γρήγορα. Ταυτόχρονα δέ έλεγαν : «’Έ τσ ι πού πάει
τό νερό, νά πάς καί νά γυρίσης».
Στό θεμέλιο σπιτιού, ή μαγαζιού έσφαζαν επάνω στήν πέτρα ένα άρνί
ή πετεινό, άναλόγως τήν οικονομική αντοχή τού ιδιοκτήτη κΓ έρριχναν
επίσης αγιασμό.
Σάν έβγαινε τό ουράνιο τόξο μετά τή βροχή, οί άνθρωποι φρόντιζαν
νά μή πλησιάση κανείς στή βάσι του, γιατί πίστευαν πώς καταπίνει ό,τι
δήποτε βρεθή κοντά του·
Τήν άνοιξι, άμα άστραφτε καί βροντούσε ό ουρανός, οί γυναίκες τών
γεωργών κατέβαιναν στις άποθήκες καί βροντούσαν τ ’ άμπάρια (σιταροθήκες), άνοιγοκλείνοντας τά καπάκια. Μ ’ αυτό ήθελαν νά πούν πώς άδειασαν
καί θέλουν νά γεμίσουν πάλι. Κ ατ’ αυτή τήν εποχή καί μάλιστα τό Μάιο
άν έβρεχε, τά παιδιά είχαν μιά πολύ παράξενη συνήθεια. ’Έβγαιναν έξω
στή βροχή μέ τά ρούχα τους νά μουσκέψουν, νά γίνουν «λάπατα» (φυτό
υδροχαρές). Κάτω άπ’ τήν ραγδαία μαγιάτικη βροχή, έβλεπες τά παιδιά νά
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τραγουδούν : «Βρέξε, βρέξε βράχανε, νά βραχούν τά λάπατα, νά φυτρώσουν
τά κουκκιά και νά μαγειρέψουμε»,
η:
«Βρέξε, βρέξε μιά βροχή
νά κατέβη στο τσαρσί,
νά φτηναίνη το ψωμί,
νά παντρεύουντ’ οί φτωχοί,
νά χορεύνε οί ποντικοί».
Τό παιδί σάν γινόταν «λάπατας», δηλαδή ειχε μουσκέψει μέχρι τό
κόκκαλο, πήγαινε μέσα στο σπίτι, όπου οί γονείς τό ύποδέχοντο μέ χαρά,
γιατί πίστευαν πώς έφερνε ευτυχία.
Τά παιδιά σάν έβγαζαν τούς γαλακτόδοντας, τούς πετούσαν στά κερα-

Τ ύποι Σαμ μ ακοβιτώ ν (1880).
1) Ε ρ γά τη ς, 2) Π ενθηφ ορώ ν, 3) Γέρίον.

μίδια κ ι’ έλεγαν : «Νά κουρούνα, κόκκαλο καί δώσ’ με σιδερένιο, νά μασώ
τά μάρμαρα, νά τρώγω παξιμάδια».
”Αν κατά τήν διάρκεια τής νύχτας γαύγιζε κανένας σκύλος καί μάλιστα
κλαψάρικα, έσβυναν τό φως καί έλεγαν : «Τό κεφάλ’ του νά φά».
Τήν εποχή πού έβαζαν τις κόττες νά κλωσσήσουν, έπαιρναν μιά καί
τήν άκουμπούσαν πάνω στά αυγά, ταυτοχρόνως δέ της έλεγαν συμβουλευ
τικά : «Βροντές (ά)κούς, αστραπές ./κ ο ύ ς, στ5 αυγά σ’ νά κάθεσαι». Π ί
στευαν δέ ότι αν τό κλώσσισμα γινόταν μέσα σέ δυό διαδοχικούς μήνες, δη
λαδή στο τέλος τού ενός καί στήν αρχή τού άλλου, θά έβγαιναν καλά που
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λιά' άν δμως ή κόττα τά κλώσσιζε μέσα σ' ένα μήνα, τότε τά κλωσσόπουλα
πού έβγαιναν τά «κοσκίνιζαν» μέ τό κόσκινο πρός τ’ αριστερά κι’ ύστερα
τά περνούσαν απ’ τόν κρίκο τής πόρτας τού σπιτιού, έτσι πίστευαν πώς τό
κακό πού γεννήθηκαν μονομηνιάτικα, διορθωνόταν.
"Οταν κανείς ξεκινούσε γιά ταξείδι καί τού έκοβε τόν δρόμο μαύρη
γάτα ή προπάντων λαγός, τό θεωρούσαν «κατσιποδιά» (γρουσουζιά) καί
έπρεπε νά παραιτηθή απ’ τό ταξείδι του, είδ" άλλως θά τού συνέβαινε κά
ποιο κακόΤήν Πρωτοχρονιά δέν έπέτρεπαν νά γίνωνται πληρωμές λογαριασμών
ή χρεών, ήταν κακό. Μήτε πάλι νά έπισκεφθή τό σπίτι ορφανό παιδί. Καλόδεχτο, γιατί ήταν σημάδι καλό, γινόταν τό παιδί πού είχε καί τούς δύο
γονείς του.
Οί γυναίκες, φύσει περίεργες, ήθελαν νά μάθουν, νά καταλάβουν τί
λογής παιδί θά γεννούσε ή κάθε μία, αγόρι ή κ ο ρ ίτσ ι; ΓΥ αυτό έβαζαν
στή φο)τιά ένα κομμάτι στίφη καί θερμαινόταν πολύ. ’Ά ν παρουσίαζε εξογ
κώματα ή στίφη θά γεννιόταν αγόρι, άν είχε κοιλώματα, τότε οπωσδήποτε
θά έβγαινε κορίτσι.
Ε νχες καί κατάρες.—Ό απλός κόσμος δίδει μεγάλη σημασία στις ευ
χές καί στις κατάρες. Στή σημερινή εποχή, κανείς πιά δέν πιστεύει ού'τε
στις ευχές, ούτε στις κατάρες, παρά στις δυνάμεις του καί καμμιά φορά στό
Θεό. Τότε δμως, τούς άνθρώπους τούς έπιανε σύγκρυο, σάν άκουγαν άλλον
νά τούς βλαστηιιά, ιδίως άπό πρόσωπα πού, δπως πίστευαν, έπιανε ή κατάρα τους. Τέτοια πρόσωπα έθεωροΰντο ή μάννα, ό πατέρας, οί Σαββατο
γεννημένοι κ.λ.π. Οί μαννάδες προσπαθούσαν νά μή καταριούνται τά παι
διά τους κ ι’ άν καμμιά φορά τούς ξέφευγε βαρειά κατάρα άπ’ τό στόμα
τους επάνω στό «χόλεμά» τους καί τό θυμό, ύστερα τό μετάνοιωναν καί
παρακαλούσαν τούς Α γίους καί τήν ΙΙαναγιά νά παρακούσουν, γιά νά μή
γίνουν αυτές ή αιτία νά κακοπάθη τό παιδί τους. Κ ι’ άν καμμιά φορά συνέβαινε κατάρα μάννας νά πιάση καί νά πάθη τίποτε τό παιδί της, τότε σ’
δλη της τή ζωή «συρoμαδιότu^» καί πίστευε πώς αυτή ήταν ή αιτία τού
κακού πού έπεσε στό παιδί της. Π αρ’ δλα αύτά, ή κατάρα, ιδίως στις γυ
ναίκες, ήταν σάν τό σάλιο μέσα στό στόμα τους καί άν έκανες έναν περί
πατο μέσα στά δρομάκια τά Σαμμακοβίτικα, θά μάζευες πολλές, καταροφέρουσες φράσεις, δπως οί παρακάτω :
—Ν άχ’ς τά βράχια.
— Δώ πού πάγ’ι νά μή γυρίσ’.
—Στά γκρέμνα νά γκρεμιστή, νά τσακιστή.
— Τ ’ ανάθεμα νάχ’.
— Τόπο νά μή βρή νά περάσ’.
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—ΙΙέ τό Θεγό νά τοβρη.
—Νταμπλάς καί σκοτίδα (συμφόρησι).
— Κεϊ π δέ γυρίζ’ (έκε'ι πού δέν επιστρέφει).
'Ό μω ς, δπως ήταν ή κατάρα τοΰ στόματος, έτσι καί πιό πολύ ήταν ή

Ή Ζ οΰβελη (Π α ιδ ια ί κορασίδων Σαμμακοβίου).

ευχή. Δέν υπήρχε περίπτωσι στή ζωή τους που νά μήν ευχηΌονν, είτε άπό
ευγνωμοσύνη εϊτε άπό χαρά σέ γόμους, σέ βαφτίσια, σέ γιορτές, εϊτε γιατί
πίστευαν ολόψυχα στις ευχές· Κάθε μικρότερος προσπαθοίσε τά κάμη κάτι
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καλό γιά ν ’ άκούση τήν ευχή άπό όποιοδήποτε πρόσωπο, ιδίως απ’ τή μη
τέρα, πού θά έλεγε: «Χώμα νά πιάνης, μάλαμα νά γίνεται».
Μέσα στις ευχές σημαντική θέσι είχαν τά «συχώρια» τών αποθαμένων,
δπως οι παρακάτω ευχές :
— Θεγός σχωρέσ’ τον κυρ’ του καί τσ’ εφτά γονιούς του.
—Θεγός σχωρέσ’ τά γονικά του.
—Ν ’ άγιάσ’ κεΐ π’ έπεσε.
Σ τις γιορτές πάλι οί συνήθεις ευχές ήσαν :
— Πολλά τά γέτη - σπολλάτε (εις πολλά έτη).
Καί στούς ανθρώπους, πού γιόρταζαν, έλεγαν :
— Ν ’ άσπρίσ’ νά γεράσ’.
— Μεγάλος καί τρανός σάν τό λεΰκο.
—Σάν τό νερό νά τρέχ’ ή δουλειά σ’.
^Ήταν μεγάλη προσβολή γ ι’ αυτόν, αν λάχαινε κανείς νά μήν εύχηδή,
εΐτε έκ προθέσεως εϊτε έξ άμελείας. ’Αμέσως δ παρακαθήμενος είς τον πα
ράτυπο θά τον σκουντούσε καί θά τον παρώτρυνε νά εύχηθή.
Β ρ ισ ιέ ς .— Συνήθως οΐ Σαμμακοβϊτες ήσαν αγαπημένοι καί μονιασμέ
νοι. Σπάνια μπορούσε νά είναι μαλωμένοι καί προπάντων νά έχουν σκυλοβρισθή προηγουμένως. Μ’ δλον τούτο δέν υπάρχει τόπος πού νά μήν έχη
τίς βρισιές του, πού τίς χρησιμοποιεί άναλόγως. ’Έ τσ ι και στον τόπο μας
υπήρχαν βρισιές, δμως δέν ήσαν χυδαίες καί βαρειάκουστες, άλλά πιο μαλακές κι’ είχαν τή ρίζα τους στά σιοματικά ή ψυχικά ελαττώματα τών ύβριζομένων. ’Εκείνες πού έβριζαν περισσότερο ήσαν οΐ γυναίκες κι’ είχαν βγάλει
ένα σωρό βρισιές, πού μοιάζαν περισσότερο γιά παρανόμια. ’Έ τσ ι λοιπόν
γιά τούς άνδρες είχαν τίς εξής βρισιές :
— Ό ούζούνης, ό κρέμελης, δ έ'ρ.ιος, δ άνάχαρος, δ κρεμανταλάς, δ
πόταπος, ό τούλγος, δ μισκίν'ς, δ βρώμνιος, δ καντίποτες, δ κούμλιος, ή
λέπρα, δ άφύσκος, ό κυλοπανάς, δ μαλλιάβραχτος, δ κοΰταβος, δ σκΰλαρος.
Βρισιές πάλι γιά γυναίκες, στις οποίες μεταξύ τών γυναικών γινόταν
μεγάλη χρήσις, ήσαν οΐ εξής :
—'Η σουρτούκα, ή τσαρτσάφω, ή σχαμερή, ή κατποτένια, ή κοκορόμνιαλ’, ή τσαντή, ή άδιάντροπ’, ή λεφαντνή, ή μασοΰρα, ή φοράδα, ή
στρίγκλα, ή ξεσκισμένη, ή παρτσάλω, ή άχαμνή, ή μουρτσούνα, ή μαλαμούρδα, ή δεκοχτούρα.
'Α μ α ν ε ιζ η ς .— Ύο Σαμμάκοβο, μέ τά σιδηρομεταλλεΐα του, είχε άφθο
νη έργασία γιά νά θρέψη πολύ κόσμο. ’Έ τσ ι οΐ κάτοικοί του δέν έφευγαν
καί δέν άποδημοΰσαν. Βέβαια υπήρχαν κι’ οΐ περιπτώσεις γιά σπουδές καί
γιά δουλειές, μά αυτές οι άποδημίες ήσαν πολύ λίγες. "Οταν δμως σταμά

2 04

Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Ο Υ Π. Κ ΙΑ ιΚ ΙΔ Ω Υ

τησαν τά ορυχεία, τότε ό κόσμος βρέθηκε σέ δύσκολη θέσι και έτσι ανα
γκάσθηκαν πολλοί νά ξενητευθοϋν. ’Ά λλοι ήσαν στήν ΙΙόλη, άλλοι στήν
Ά δριανοΰπολι κι5 άλλοι πάλι πήγαιναν στ'ις πόλεις τής Βουλγαρίας κα'ι τής
Ρουμανίας. Οΐ πιο πολλοί δμως βρίσκονταν στήν Κων]πολι. ’Έ τσ ι βγήκε ή
συνήθεια τοΰ «άμανετιοΰ», δηλαδή τοΰ δέματος πρός τόν ξενητεμένο μέ τά
λογής - λογής περιεχόμενα. Και μαζί, μέ τ’ «άμανέτι» βγήκε κι* ή δουλειά
τοΰ άμανετζή. Στ'ις μεγάλες γιορτές, ιδίως τά Χριστούγεννα, οΐ μαννάδες
ετοίμαζαν τό δέμα γιά τό παιδί τους, πού πήγε μακρυά στά ξένα κα'ι τό
χαίρεται, χρόνια τιάρα, ή ξενητειά. Καί δώσ’ του έκλαιγε ή μάννα, σάν τά
έφτιαχνε καί μισομουρμοΰριζε τό στιχάκι τής ξενητειάς :
«Ξένος εδώ, ξένος εκεί κι’ δπου νά πάγω ξένος,
καί πά στή πέτρα νά σταθώ καί κεΐ ξενητεμένος».
Φρόντιζε λοιπόν, ή έρμη μάννα νά έτοιμάση τά γουρνίτικα λουκάνικα
μέ μπόλικο γενή - μπαχάρ καί μέ θρύμπο μυρωδάτο, νά λιάση άπό καιρό
τώρα τά ξακουστά μανίταρα, τό μεσίσλι, τίς καπνιστές μιπριζόλες ή τις τηγανιτές πέστρουβες, συσκευασμένες περίφημα μέσα σέ δοχεία, περιχυμένες
μέ γνήσιο ελαιόλαδο. Κι* άφοΰ τά έφτιαχνε "λα καλά καί μέ αγάπη, καλοΰσε τότε τό γειτονικό κορίτσι, πού ήξερε γράμματα, νά γράψη τό γράμμα
της. Γέμιζε τό χαρτί άπό ευχές κι* άπό λαχτάρα. ΚΓ άπάνω στό άμανέτι
έγραφε τή διεύθυνση : «Στό γιόκα μ* τόν ξενητεμένο . . . . στή Πόλι, στό
Κοντοσκάλι». Κ ’ έτσι πιά θά τό παρέδιδε στόν άμανετζή.
Σπουδαίος ταχυδρόμος δεμάτων, υπήρξε ό Δούκας Τσολάκης, ό όποιος
κάθε δυο - τρεις μήνες ταξίδευε γιά τήν Πόλι, μεταφέροντας τά δέματα τών
συγχωριανών του φορτωμένα στά μουλάρια. Είχε ένα σωρό παραγγελιές,
νά ιδή τούς δικούς τους, νά τούς μιλήση, νά τούς δώση τίς συμβουλές καί
νά πάρη καί τό άντάλλαγμα γιά τήν παράδοσι τοΰ δέματος. Πολλές φορές,
ό κύρ-Δούκας, γυρνοΰσε μήνα στήν Πόλι γιά νά τού; βοή καί νά έκτελέση
τήν παραγγελιά τής μάννας τοΰ κάθε παιδιού. Γιατί συχνά οΐ αποδέκτες
τών δεμάτων άλλαζαν διεύθυνσι. Καί σάν έπέστρεφε στό χωριό ό άμανετζής, γινόταν δεκτός, δσο κανείς άλλος, μέ πολλές χαρές, γιατί νόμιζαν πώς
γύριζαν έτσι οΐ ξενητεμένοι τους. Συνήθειες, απλές, γεμάτες συναισθηματι
σμό καί, καμμιά φορά, πολλή συγκίνησι.
Δ ειο ιδα ιμ ονίες.—Οΐ προλήψεις καί οΐ δεισιδαιμονίες είναι σχεδόν
πάντα αποτέλεσμα τοΰ τρόπου τού σκέπτεσθαι ενός λαού καί φανεριόνουν
τάς ήθικάς καί πνευματικός του δυνάμεις. "Οσο πιο απλό είναι ένα σύνολο
ανθρώπων καί πιο ηθικό, τόσες περισσότερες προλήψεις καί δεισιδαιμονίες
έχει. Ά ναλόγω ς τής πνευματικής μορφώσεως πού κατέχει γναιρίζει τί, καί
πώς πρέπει νά πράξη σέ κάθε περίπτιοσι. Γνωρίζει επίσης τά αποτελέσματα
τής έκάστοτε πράξεώς του καί τίποτε δέν μπορεί νά τόν έμποδίση νά κάμη
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οίονδήποτε, εκτός ά π ’ τή λογική κ ι5 άπό τή γνώσι τοΰ αποτελέσματος
’Έ τσ ι συμβαίνει καί στήν ηθική. Ό μορφωμένος προσπαθεί νά εΐναι ήθι*
κός, διότι γνωρίζει τά κακά τής άνηθικότητος. "Ομως άν άποφασίση νά
γίνη ανήθικος, τίποτε δεν θά μπόρεση νά τον συγκρατήση, μήτε ο φόβος
σέ πράγματα που γνωρίζει δτι δέν υπάρχουν. Ό απλός δμως καί αγράμ
ματος άνθρωπος, μ ή γνωρίζων δσα δ μελετημένος, κατέχει σέ κάθε του
πράξι, ιδίως ηθική, άναλόγως τον καλού ή τοΰ κακοΰ τής πράξεως, έχει το
ποθετήσει προλήψεις, ιδίως γιά τις κακές πράξεις, πρός αποτροπή τοΰ αν
θρώπου άπ’ αυτές. ’Επίσης σημαντικό ρόλο στις δεισιδαιμονίες καί στήν
πίστη γιά φαντάσματα, βρυκόλακες καί νεράιδες, παίζει ό φόβος καί ή φαν
τασία τών απλών ανθρώπων δταν αντιμετωπίζουν μόνοι τους τήν νΰχτα.
Αυτή ξεσηκώνει καί τά δυό, τό φόβο καί τήν φαντασία, μιέ αποτέλεσμα τήν
δεισιδαιμονία. ’Έ τσ ι καί στον τόπο μας, τό Σαμμιάκοβο, ή πίστις σέ κακά
πνεύματα, βουκολάκονς και τά άλλα παρεμφερή, ήταν αρκετά άνεπτυγμένη.
Κοντά σ’ αυτά βέβαια καί περισσότερο μεταξύ τών γυναικών, είχε άναπτυχθή ή βασκανία καί ή μαγεία.
Βρυκόλακες.— Οί βρυκόλακες, δέν είναι τίποτε άλλο, κατά τήν πίστι
τών παλαιών Σαμμακοβλήδων, παρά πεθαμένοι αμαρτωλοί, οι οποίοι έγι
ναν ό'ργανα τοΰ Σατανά, λόγψ τής μεγάλης άιιαρτωλότητός των. Ό Διάβο
λος είναι ό άρχηγός κάθε κακής προλήψεως καί πάσης δεισιδαιμονίας. Τούς
βρυκόλακες παρίσταναν ή σάν ασκούς (τουλούμια) μιέ προβοσκίδα καί ένα
μιάτι χωρίς χέρια πόδια καί κεφάλι, ή σάν φλόγα ή οποία κινείται καί πετά
παντοΰ. Αυτοί επί σαράντα μέρες, μιετά τόν θάνατό τους, τριγυρίζουν
στούς τόπους, δπου εζησαν ώς ζωντανοί καί ενοχλούν, κατά κάποιο τρόπο
τούς ανθρώπους, φέρνουν ζημιές καί κάποτε τόν θάνατο. Οί βρυκολάκοι,
μιετά τό σαραντάμιερό τους, εξαφανίζονται καί φανερώνονται πάλι τά δωδε
κάμερα άπό τά Χριστούγεννα έως τά Θεοφάνεια. Τότε τούς βρυκολάκους
τών εορτών τούς έλεγαν Καρκατζέλους (καλλικάντζαροι).
Τά παιδιά, οΐ γυναίκες καί πολλές φορές καί οί μεγάλοι, τόση ήταν ή
δύναμις τής προλήψεως, δέν έβγαιναν έξω τήν νύχτα, άπό φόβο μήπως συ
ναντήσουν στο δρόμο τους κανένα ασκό νά κυλιέται στο δρόμο, ή καμμιά
φλόγα δυνατή, νά πετάγεται μπροστά τους καί. τούς κάψη. Τό δωδεκάμερο
μήτε τά σκουπίδια δέν πετοϋσαν έξω, μέχρις ότου περάση ό παππάς τά Θεοφάνεια, νά άγιάση τόν τόπο καί νά διώξη μιέ τήν αγιαστούρα του, τά κακά
πνεύματα, τά καρκατζέλια. Καμμιά φορά ήταν ανάγκη νά βγή κάποιος έξω
τήν νύχτα. ’Έ τσ ι λοιπόν σάν βρισκόταν μόνος μιέσ’ στο σκοτάδι, μ’ δση
δύναμη μπορούσε νά τού έχη άφίσει ό φόβος έλεγε τραγουδιστά τά παρα
κάτω «μαγικά» λόγια, γιά νά. άπομακρύνη τά καρκατζέλια καί τούς βρυκο
λάκους :
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1

3

Ά π ό θήρ, θηρινιό (άπό αιθέρα, αιθήρ)
από πέτρα θεμιλιό
ήλθε ’Άγγελος Κυρίου
και μαρτύρησε.

"Έχω Πέτρες, έχω ΙΙαΰλους,
έχω δοόδεκ’ ’Αποστόλους,
τά Βαγγέλια ανοιχτά
κι’ ό Χριστός τά μελετά.

2
Μάρθα και Μαγδαληνή,
πώς κοιμάσαι μοναχή ;
’Ώ χ, άφέντη μου, Χριστέ,
δέν κοιμάμαι μοναχή
μοναχή και ταπεινή.

Τοΰ Χριστοϋ ή πατερίκα (σκήπτρον)
άπό κατ’ στήν κεφαλή μ*
κι’ οποίος νάρτου και μέ κράξ’η
ό Χριστός νά τον πετάξ’.

"Οσα παράθυρα στήν Π όλ’
κ ι3 δση ή άμδη (*) που πατάτε,
δλα λογαριάστε τα
κι’ ελάτε νά μέ φάτε.
ΚΤ έτρεχε ό καϋμένος ό δεισιδαίμαιν, μήν τυχόν προλάβουν οΐ βρυκόλάκες νά μετρήσουν τά παράθυρα τής Πόλης καί τήν άμμο κι’ έλθουν νά
τον φάνε ί . . ’.Ακόμη και τις ασθένειες τις απέδιδαν σέ κακά πνεύματα. Π ί
στευαν πά)ς μεταμορφώνονταν σέ ασπροντυμένες ή μαυροντυμένες γυναίκες,
άσχημες και φοβερές, πού τριγυρνοΰσαν στά σπίτια κ ι’ άφηναν τις επιδη
μίες και τίς βαρείες αρρώστιες. Γ ι’ αυτό, πολλές φορές, στά σταυροδρόμια,
έξω άπ’ τή πόλι, εύρισκες κούπες μιέ φαγητά, ψωμί καί κουτάλι, επάνω σέ
πετσέτα, τοποθετημένα άπό κάποιον ώς τάμα, γιά νά περάση τό πνεύμα, τό
κακοποιό, νά φάγη, νά φχαριστηθή, νά ξιλεωθή καί νά κάμη καλά άπό
κάθε κακό ή μάλλον νά εγκατάλειψη τον κακώς κατατρυχόμενο άπό τήν
αρρώστια άνθρωπο.
Γ ρούστελα » φαντάσματα.— Κανένας δέν μπόρεσε νά τά περιγράψη
άκριβώς. Τά. σχήματα πού μάς παρουσίασαν εκείνοι, πού είπαν πώς είδαν
φαντάσματα ή γροΰστελα, στή Σαμμακοβίτικη γλώσσα, είναι ποικίλα καί
διάφορα, άνάλογα μέ τήν φαντασία έκάστου καί τήν άντίληψι, τή στιγμή
πού τό είδε ή νόμισε πώς τό είδε. Πάντως, παρ’ δλο τό ακαθόριστο τοΰ
σχήματος, ή πίστις στά γροΰστελα ήταν μεγάλη. Τά πίστευαν καί τά παρο
μοίαζαν μέ τούς άρχαίους Τιτάνας καί τούς Γίγαντας. Τερατεοδικες φύσεις,
άπιαστες, πού τριγυρίζουν τήν νύχτα στά βουνά, στά δάση, στις έξοχες,

(*) 'Ά μ δ η = ή ά μ μ ο ς .
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στά ποτάμια καί στά υπόγεια, μά πιο πολύ στις βρύσες, στά πηγάδια καί
στούς νερόμυλους. Γ ι’ αυτό κανένας δεν τολμούσε νά πλησιάση νύχτα τά
προαναφερθέντα μέρη κι’ ούτε τραβούσαν νερό άπό πηγάδι.
Κάποτε, λέγανε οΐ παληοί, ένας, τά μεσάνυχτα χρειάστηκε νερό άπ’ τή
βρύση. Ε κ είνη τη στιγμή είδε νά έρχεται επάνω του στοιχειό φοβερό μέσα
άπ’ τό σκοτάδι. Έ π α θ ε συγκοπή ή καρδιά του κι’ έμεινε στόν τόπο. Κ ι’
ύστερα ό κόσμος έλεγε: «Τόν έφαγε τό γρούστελο». Έ κτος άπ’ αυτό τό
θρύλο · ιστορία στόν τόπο μας, δέν είχαμε τίποτε άλλο χαρακτηριστικό. Μό
νο σέ ορισμένα σπίτια έλεγαν πέος άνοιγαν τήν νύχτα οΐ πόρτες, οΐ ντου
λάπες καί τά παράθυρα καί βροντούσαν, δπως π.χ. στού Νταντή τού Τρουλιανού τό σπίτι. Καμμιά φορ ί, στά βαθειά μεσάνυχτα, άκουγόταν άπό μακρυά σπαρακτικές άγριες φωνές, χλιμιντρίσματα αλόγων, κραυγές πουλιών,
τότε οΐ ψυχές πάγωναν, λιποψυχούσαν κι’ έλεγαν: »Τά γρούστελα». Αύτά
βέβαια μπορεί κάνεις νά τά δικαιολογήση ώς φυσικά φαινόμενα, δπως τά
κραξίματα άρπακτικών πουλιών, θεριών, κατρακυλίσματα βράχων καί άλλα.
Μ’ δλον τούτο ό φόβος έδινε τίς συβουλές του καί τίς συνταγές γιά νά
αποφεύγουν τά φαντάσματα. ’Ά ν ήταν άνάγκη, νά περάση κανείς νύχτα,
άπό μέρη πού πίστευαν δτι έβγαιναν φαντάσματα, έπρεπε νά μετρήσουν
άπό τό ένα έως τό εκατό καί νά λέγουν :
’Ά ν είστε εδώ, φαντάσματα,
καί θέλ’τε νά μέ φάτε,
ρωτήστε τόν ’Ιησού Χριστό
κ ι’ ελάτε εδ ο κοντά μου».
Μ’ αυτό τόν τρόπο, πίστευαν δτι γλύτωναν, άλ?.οιώς, αυτόν πού δέν
άκολουθοΰσε την συμβουλή, τόν καβαλλίκευαν τά γρούστελα καί είτε τόν
σκότωναν, είτε πάθαινε κανένα κακό «σημείωμα», πού τδφεοε σ’ όλη του
τη ζωή.
Το Λαπάδες. —Τά μεγάλα φειδία, πού είχαν φτερά, ίδια κι’ δμοια σάν
τό δράκο πού σκοπ.υν.ι ό "Λη - Γιώργης στό εικόνισμα, οΐ Σαμμακοβιανοί
καί τά γύρω χωριά τά έλεγαν «τοπακάδες». Αύτά., πίστευαν, φυλάγουν τοτός
κρυμμένους θησαυρούς σ’ ερείπια άρχαίων φρουρίων καί τούς οποίους μπο
ρούσαν ν ί μεταφέρουν δπου θά τούς άρεσε. Οΐ τοπακάδες φαίνονται μο*
νάχα μία φορά τό χρόνο, τό βράδυ τής εορτής τού 'Α γίου Κωνσταντίνου.
Τότε βγάζουν καί απλώνουν τούς θησαυρούς αυτούς πάνω στή γή, τούς
καθαρίζουν άπό τήν υγρασία καί πάλι τούς ξαναθάβονν. Κάποτε τούς έρχε
ται ή επιθυμία νά χαρίσουν μέρος άπ’ τούς θησαυρούς αυτούς σέ κάποιον
άνθρωπο. 'Η πρότασις, γιά τό πάρσιμο τού θησαυρού, γίνεται μέσα σέ
όνειρο πού οί τοπακάδες στέλνουν στιόν εκλεκτό τους. 'Ως άντάλλαγμα
όμως, γιατί ζητούν κάτι τέτοιο, απαιτούν τήν θυσία ενός έμψυχου, άνθρώ-
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που ή ζοόου. Αυτός που ονειρεύτηκε, δεν πρέπει νά πή σέ κανένα τ’ όνειρό
του, γιατί θά κακοπάθη. Πολλοί μάλιστα, παρ’ ότι δέν δέχονται νά θυσιά
σουν ό,τι τούς ζήτησαν οι τοπακάδες, εν τοχίτοις τρέχουν στον τόπο πού
τούς υπέδειξαν στον ύπνο τους, χωρίς νά τούς λογαριάσουν και ψάχνουν
σκάβοντας ν ’ άνακα?νύψουν τοέ’ς θησαυρούς. Πάμπολλα μέρη στή Στράντζα
είναι σκαμμένα άπό ένυπνιασθέντας καί τό πλήθος, άπό γούβες πού υπάρ
χουν, φανερώνουν τήν πίστι σ’ αυτές τις δεισιδαιμονίες, καθώς καί τήν
προσπάθεια πού καταβάλλουν, γιά νά βροϋν θησαυρούς. ’Έ χουν νά πουν
μάλιστα, πώς στο χωριό ΙΙασχαλά, δταν είδαν κάποιον οί χωριανοί νά πηγαίνη νά σκάβη, μόλις τόν άντελήφθησαν, έτρεξαν νά σκάψουν κι’ αυτοί
στο ίδιο μέρος, γιά ν ’ άνακαλύψουν τούς θησαυρούς. Τούτος είναι ό θρύ
λος τών τοπακάδων, πού βγήκε θαρρώ άπ’ τό εικόνισμα καί τό θρύλο τοΰ
"Αη - Γιωργιού.
Οί νε ρ ά ιδ ε ς .— "Οπου νερό, πού κατρακυλά, έκεΐ καί νεράιδα. Μονα
δικά σπίτια τους τά ποτάμια κι’ οί λίμνες. Πολλοί βεβαιώνουν πώς τις εί
δαν στις άκροποταμιές νά λούζωνται καί νά χορεύουν μέ άναμαλλιασμένες
κόμες, γυμνές μέ τά ωραιότερα γυναικεία σοόματα πού είχαν δή ποτέ. Κ ι’
άλλοτε πάλι, πώς
ήσαν λευκοφορεμένες καί έκινοΰνταν
ρυθμικά μέσαστο
φώς τού φεγγαριού. Αυτές οί όμορφες γυναίκες είναι οΐ νεράιδες, τά στοι
χεία τών νερών. Ό διαβάτης πού θά τις συνάντηση, δέν πρέπει νά μιλήση,
μήτε λόγο νά τούς πή, γιατί θά γίνουν άμέσως άφαντες, μιά ταυτόχρονα θά
τού πάρουν καί τή μιλιά. Ούτε πάλι νά σταθή γιά νά χαζέψη καί νά θαυμάση τήν όμορφη γυναικεία κορμοστασιά τους, γιατί θά μαγευθή άπ’ τις
γλυκειές τους τις φωνές καί θ ’ άποκοιμηθή, οπότε τού κλέβουν τά ρούχα
του, χωρίς νά τό πάρη χαμπάρι καί μένει γυμνός.
’Ό ν ε ιρ α καί δράματα. —Οΐ απλοϊκοί Σαμμακοβΐτες έδιναν μεγάλη
σημασία σ’ αυτά. Τά πίστευαν πώς ήσαν άπό Θεού, σάν άγγελίες γιά καλά
ή κακά πού έπρόκειτο στο μέλλον νά τούς συμβούν. Οΐ γυναίκες, εκείνες
πού πίστευαν πιο πολύ στά όνείρατα, συμβουλεύονταν τόν ονειροκρίτη ή
έτρεχαν σέ ειδικούς πού τά ξεδιάλυναν κι’ έλεγαν πότε θά συμβή τό καλό ή
τό κακό πού φανέρωνε τ ’ όνειρο. "Οσο γιά τά δράματα, αυτά μόνον άγιοι
άνθρωποι μπορούσαν νά τά ΐδούν. Καμμιά φορά δμως, έβλεπαν δράματα
καί άλλοι πολύ δεύτεροι σέ αγιότητα. Κάποτε έλεγαν, ξεφύτρωσε μιά γυ
ναίκα, πού ΐσχυρίζετο πώς είδε δραμα, δτι πήγε στον παράδεισο καί στήν
κόλασι καί τά είδε δλα. Πόσα κακά τραβούν οΐ κολασμένοι καί πόσο όμορ'
φα περνούν έκεΐ στον Παράδεισο. Σάν τόμαθε δ κόσμος έτρεξε σ’ αυτήν νά
πληροφορηθή, γιά τούς δικούς του, πού είχαν πεθάνει, γιά τις μαννάδες
καί τούς πατεράδες, γιά τά άδέλφια καί τούς συγγενείς, άν ήσαν στον Π α
ράδεισο ή στήν Κόλασι, άν περνούν καλά ή είναι μέσα στο πύρ τό εξώτερο.
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Καί κείνη, παμπόνηρη, άναλόγως τΙς πληροφορίες της, γιά τον πεθαμένο,
έλεγε, πώς ήσαν στον Παράδεισο και καλοπερνούν μ* δλη τήν άνεσι και
άλλους πάλι πληροφορούσε πώς οι δικοί τους υποφέρουν τά πάνδεινα μέσα
στή μαυροκόκκινη Κόλασι, δτι τούς βασανίζουν οι διάβολοι, μέ τις διχαλω
τές ουρές και τίς πορφυρές γλώσσες, γιατί στή ζωή δέν έκαμναν ελεημοσύ
νες καί καλά έργα. Κ ι5 οί συγγενείς γιά τούτες τίς πληροφορίες, μέ τό φόβο
ή τή χαρά στή ψυχή, άνοιγαν τό πουγκάκι τους καί έδιδαν ένα σωρό χρή
ματα σ5 αυτόν τον πληροφοριοδότη. Κ ι3 αυτό, μέχρις δτου έπενέβη ή εκ
κλησία κι* έκλεισε τούτο τό καλοπληροφορημένο μαγαζί άπό τού νά συνέ
χιση τήν επικερδή επιχείρησί του.
ΟΐωνοΙ.— Έ κτος άπ* τά δνείρατα καί τά δράματα, έδιδαν μεγάλη ση
μασία στά σημάδια, στά σημαδιακά πράγματα, δηλαδή στούς οιωνούς, π.χ.
στά κραξίματα τού νυχτοκόρακα, τής κουκουβάγιας, τής όρνιθας ή στά ούρλιάσματα τών σκύλων. Ή γέννησι μικρών αυγών άπό όρνιθες, άμέσως τούς
βάζει σέ φόβο πώς κάτι κακό θά συμβή. Τό συναπάντημα στό δρόμο, μέ
φ ίδι, λαγό, λύκο ή άλεπού, τούς τρομάζει γιατί τό έχουν γιά κακό. Τό
τρίξιμο κάποιου εκ τό)ν στύλων τού σπιτιού τό -θεωρούν πώς προμαντεύει
μεγάλη συμφορά. 'Η έμφάνισις πολλών μυρμηγκιών χαρακτηρίζεται δτι θά
φθάσουν πολλοί κλέφτες. Κακοσημαδιές είναι επίσης οΐ εμφανίσεις άκρίδων,
ποντικών, πολλών πελαργών, πού έκτος τοΰ δτι αυτά καί μονάχα φέρνουν
τόση ζημιά στά σπαρτά, θεωρούνται δτι προειδοποιούν τον ερχομό επιδη
μιών καί βαρειών άσθενειών. Πόλεμο ή λοιμό ή τήν συντέλεια τού Κόσμου
τούτου προαναγγέλλουν τά ουράνια φαινόμενα τής έκλείψεως τού ήλιου
καί οί πτώσεις αστέρων. Σ ’ αυτούς τούς οιωνούς πίστευαν πολλοί μέ πεποί*
θησι κ ι’ άλλοίμονο άν συμπτωματικώς, κάτι έξ όλων αυτών έπαλήθευε,
τότε ή πίστις σ’ αυτού τού είδους τά πράγματα έφθανε στό κατακόρυφο.
Β α α κ α νία . — Τό φαινόμενο τής βασκανίας υπάρχει παντού, πιστεύεται
σέ πλεΐστα δσα μέρη τού Κόσμου καί είναι γνωστά τά τρομερά, πολλές
φορές καί καταστρεπτικά του άποτελέσματα. ’Ασφαλώς τούτο τό θέμα εχει
άπασχολήσει έπιστήμονας καί άλλους άνθρώπους τού πνεύματος, γ ι’ αυτό
δέν θά άσχοληθώ έδώ, περιγράφοντας ή έξηγώντας τό φαινόμενο. Τό μόνο
πού θά είπώ, είναι τούτο. Τό Σαμμάκοβο κι’ οί κάτοικοί του πίστευαν στή
βασκανία ή στό «μάτιασμα», δπως προτιμούσαν νά τήν λένε. Είχαν τά
ξόρκια καί τά άντιφάρμακα καί τό σπουδαιότερο, στά χρόνια έκεϊνα, υπήρχε
καί άτομο, συγχωριανός μας, περίφημος γιά τό κακό του μάτι. Είχαν γίνει
ένα σωρό έπεισόδια μ’ αυτόν καί τούς συμπολίτας καί διαρκώς παρεπο
νούντο οΐ τελευταίοι. Τό δ'νομά του άς μείνη στά άρχικά, μόνο Β. Σ. Κά,
14
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ποτε, βρέθηκε σ’ ενα μαγαζί κα'ι κεΐ πάλι άρχισαν τις προτροπές καί τίς
νουθεσίες :
Γ
. —Νά λες, βρε Βασιλικέ, φτοϋ σκόρδα νάχη, γιατί αυτό είναι τό αντι
φάρμακο, στό κακό σου τό μάτι. Καί κείνος απαντούσε :
— Βρε παιδιά, τό ξεχνώ, δέν ξεύρω πώς έρχεται, νά πάρ’ ήοργή, χω 
ρίς νά τό -θέλω γίνεται.
■Ε κ είνη τή στιγμή, περνούσε ένας μιλιονάς, δ Γιώργης δ Ό ργιανός,
μέ φορτωμένο τό μουλάρι του άπό στενόμακρα σακκούλια αλεύρι. "Ήταν
τόσο βαρειοφορτωμένο τό ζώο, που μέ πολύ δυσκολία προχωρούσε. Γιά νά
απόδειξη δ βασκάνων καί ματιάζων, πώς πράγματι γίνεται χωρίς τήν θέλησί του, τούς ειπε :
— Ρωτάτε πώς γίνεται καί δέν μπορώ νά επιβληθώ στόν εαυτό μου,
δρϊστε λοιπόν, νά δήτε πώς γίνεται. Κυττάχτε τά σακκουλια τοΰμυλωνά.
Τά είδα. Τώρα αυτή τή στιγμή θά πέσουν κάτω.
Καί βγήκαν δλοι οΐ θαμώνες τού μαγαζιού έξω νά δούν. Πράγματι,
πιο πέρα, μέσ’ τό χιονισμένο δρόμο, προχωρούσε ανύποπτος δ Γιώργης.
Σέ μιά στιγμή άκούνε δλοι, χράτς . . . καί τά σκοινιά κόπηκαν καί τά σακκούλια έπεσαν πάνω στό χιόνι.
— Ό ρίστε, πέστε μου τί νά κάνω, έτσι μ ’ έρχεται νά πάρω ένα πηρούνι καί νά βγάλω τά μάτια μου. Δέν τό θέλω τό κακό, άθελα γίνεται.
Φτού σκόρδα νάχη, μά ξεχνώ νά τό πώ εγκαίρως.
’Άλλοτε πάλι τόν είχαν πάρει αγωγιάτη γιά τή Ραιδεστό. Στό δρόμο
τόν συμβούλευαν ξανά γιά τό φοβερό του ελάττωμα. ’Έ φθασαν κάποτε στή
Ραιδεστό καί κατέλυσαν σέ κάποιο πανδοχείο. Τό πρωί πήγαν στό παληό
Μπαλούκ Παζάρ, κάτω στήν προκυμαία δπου εύρίσκοντο τά μεγάλα κατα
στήματα αποικιακών. Έ κ ε ϊ πού κατέβαιναν στ’ αριστερά τού δρόμου, μέσα
σ’ ένα λαχανόκηπο ήταν ένα ωραιότατο Ούγγαρέζικο άλογο, φαρδιοκάπουλο, πού τδχαν ζευγμένο στό μαγκανοπήγαδο καί πότιζε τόν κήπο. Πήγαν
στήν αγορά ψώνισαν καί γύριζαν άπ’ τόν ίδιο δρόμο. Στό γυρισμό είδαν
στό ίδιο μέρος νά γδέρνουν τό άλογο πού ειχε ψοφήσει, γιά νά ωφεληθούν
τουλάχιστον τό δέρμα. Μόλις τό είδε δ Βασιλικός άρχισε νά κτυπά τά χέ
ρια του καί ν ’ άναστενάζη.
— Τ ί έχεις μωρέ Βασιλικέ ; τόν ρώτησαν.
— ’Ά χ , νά πάρ’ ή ευχή, αυτό τό άλογο πάγ’ άπό μένα. Καί μού είχε
άρέσει τόσο πολύ.
Οΐ μαννάδες φρόντιζαν νά μήν δή τά παιδιά τους ό Βασιλικός κι’ άν
πάθαιναν κάτι, άρχιζαν τά «ξεματιάσματα» καί οΐ «γητειές». Συνηθισμένα
κατά τής «βασκανίας» λόγια ήσαν συνήθως τά κ άτω θι: «Ά ρ χή δ Θεγός, δ
Θεγός δ λόγος καί δ λόγος τή Θεγού». ’Έσταζαν επίσης μέσα σ’ ένα πο
τήρι μέ νερό σταυρωτά τρεις στάλες λάδι, πού σκορπιζόταν καί πίστευαν
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πώς to λάδι σκόρπιζε καί τό μάτι. 'Άλλοτε πάλι έλεγαν τά έξης λόγια :
«’Έ λα Χριστέ και, Παναγιά, ό Χριστός και ή Παναγιά χωράφιν έσπερνε
μάτι ν ’ εξερρίζωνε». Μ ’ αυτά τά λόγια αντιμετώπιζαν τήν βασκανία οι
Σαμμακοβλήδες.
Μ α γ ε ί α —Μιά άπ’ τις πιο ανόητες συνήθειες τών γυναικών, μά και
τών άνδρών εν μέρει, ήσαν τά «μάγια». Συχνά άκουγες τΙς λέξεις: — «Μέ
μάγεψε κ’ έρ’ξε τά μάγια μέσ’ τό πηγάδ’». Κα'ι κάθε τόσο έτρεχαν στις μά
γισσες, στούς μάγους καί στούς άντιμαγους, γιά νά τούς ξεμαγέψουν. Γ ινό
ταν. δέ μεγάλη έκμετάλλευσι άπό παμπόνηρους άνθρώπους πού έλεγαν, πώς
είχαν τήν δύναμι νά πολεμούν τά «μάγια». Αυτές τις συνήθειες χαρακτηρι
στικά τις άποσιωποϋν οι Σαμμακοβΐτες, φοβούμενοι μή θεωρηθούν καθυ
στερημένοι. Τά στοιχεία δμως πού γνωρίζομε γύρω άπ’ τή μαγεία και τά
«μάγια», είναι αρκετά γιά νά νοιώσουμε πόσο ήταν διαδεδομένη ή συνή
θεια αύτή. Πίστευαν, μάλιστα οί γυναίκες περισσότερο, πώς δ κατ’ εξοχήν
καιρός γιά «μάγια» ήταν ό Μάιος. Τότε έβγαιναν οί μάγισσες κι’ έκαμναν
«μάγια» γιά νά κλέψουν έτσι τήν εσοδεία τοΰ άλλου. Τό Μάη επίσης έκα
μναν κι’ άλλα μάγια, γιά έκδίκησι, γιά θεραπεία ασθενειών, γιά τόν έρωτα
καί γιά τό γάμο, ’Έ τσ ι γιά νά «μαγέψουν» εκείνον πού λαχταρούσε ή καρ
διά κάποιας κοπελλιάς κι’ ήθελε νά τόν νυμφευτή, έπαιρναν ενα κομμάτι
σαπούνι καί τού έμπηγαν πάνω σαράντα βελόνια καί τό πετοΰσαν στο πη
γάδι, λέγοντας : «"Οπως λυώνει τό σαπούνι, έτσι νά λυώση κΓ ό τάδε. . .
αν δέ μέ πάρη. . .». Ε π ά ν ω σ’ αύτή τήν συνήθεια, υπήρχε καί τό σχετικό
στιχάκι :
«Μάγια, μάγια μ ’ έκανες
καί μέ τρέλλανες,
μάγια, μάγια μ’ έχεις κάνει
καί τά φυλλοκάρδια μου μαγεμένα τ ’ άχεις».
ΚΓ άλλοτε πάλι σηκώνονταν μεσάνυχτα, πού κοιμούνται τά στοιχεία
τών νερών καί πήγαιναν νά πάρουν άμίλητο νερό άπ’ τό Ζεργιό τού μύλου
πού γυρνούσε αριστερά, γιατί σάν πήγαιναν καί. οταν γυρνούσαν δέν μιλού
σαν, έστω κΓ άν συναντούσαν γνωστά πρόσωπα. Τούτο τό νερό τό χρησι
μοποιούσαν γιά αντίδοτο στά «μάγια». Πολλές φορές πήγαιναν κρυφά στο
Χότζα, χωρίς νά διστάσουν, γιά νά τούς διαβάση κάτι καί νά λυθούν τά
μάγια. Πολλοί βέβαια καί τότε τά κοροΐδευαν, δπως καί ./ήμερα, μά ή πί·
στις σ’ αυτά ήταν άρκετά άνεπτυγμένη, ώστε αύτό πού ήθελαν νά κάμουν
οί γυναίκες, σύμφωνα μέ τις συμβουλές έπιδεξίων ανθρώπων, τό έκαμαν
κρυφά.
Θάνατος καί μ οιρολόγια. —Τόν θάνατο, αύτόν τόν μαυροφορεμένο
άρχοντα τής ζωής τ’ άνθρώπου, τόν δέχονταν οΐ Σαμμακοβΐτες μέ κλάμματα
καί δδυρμούς. Σπάνια, ιδίως οι γυναίκες, άντιμετοόπιζαν τό φάσμα τού θα 
νάτου σέ δικά τους πρόσωπα βουβά. Ά π ’ τις φωνές κι’ άπ’ τις «τσιριές»,
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καταλάβαινε κάνεις δτι κάποιος πέθανε. "Αμέσως έτρεχαν οι σαβανώτρες νά
ξεντύσουν τον νεκρό, νά τον πλύνουν, νά τοΰ φορέσουν τά σάβανα και τά
ρούχα, πού θά έχη στον τάφο. Κι" ύστερα τον τοποθετούσαν επάνω σέ σα
νιδένια τάβλα. Σταύρωναν τά χέρια του και στό στόμα τοποθέτούσαν ένα
κομμάτι κερμμίδι, δπου επάνω του χάραζαν ένα σταυρό καί τ ’ δνομα τοΰ
νεκρού. Μετά απ’ αυτή τήν τακτοποίησι, οί συγγενείς καλοΰσαν τις μοιρο
λογίστρες, γρηές γυναίκες, πού τό επάγγελμά τους ήταν νά κλαΐνε τούς α
ποθαμένους. Μαζί ερχόταν κι’ ό κόσμος γιά νά συμπαραβρεθή στήν κηδεία.
"Έφερναν λουλούδια, πού τά τοποθετούσαν στά χέρια καί στό κεφάλι. "Ά
ναβαν πολλά κεριά καί γύρω - γύρω ένα σιορό λιβανιστήρια (θυμιατά) έκαι
γαν άφθονο μοσχολίβανο. "Ολος ό χώρος γινόταν πνιγηρός καί πένθιμος.
Καί σάν άρχιζαν οΐ μοιρολογίστρες, μέ τίς τραγικές κλαψιάρικες φωνές, ρά
γιζε τότε καί ή πιο σκληρή καρδιά. "Ανάλογα μέ τήν κοινωνική θέσι τού
νεκρού κι5 άναλόγως μέ τήν πληρωμή πού έπαιρναν, ήσαν καί τά μοιρολόγισ. "Άν είχαν καλοπληρωθή, τότε είχε καί λυγμοι'ς, κοπετούς καί μαλλιοτραβήγματα. Α νέπτυσσαν δέ τότε δλο τό ρεπερτόριό τους άπό τά μοιρολόγια καί οι φοβερές αυτές γυναίκες δέν ήξευραν καί λίγα. Γ ιά κάθε είδος
νεκρού καί γιά κάθε ηλικία είχαν τό ανάλογο μοιρολόγι. Ά ν έπρόκειτο γιά
παλληκάρι έψελναν :
— Καί τώρα πού μάς άφησες | γιούτσικε μ", γιούτσικε μ", καλούτσικε
μ 9, | τής τρίχας τό γιοφύρι | καβάλλα στ" άλογο νά τό περνάς I καί ή καλή
πού τσίργιαζε | κατόπ" σου έρχεται, [ γιούτσικε μ", νιούτσικε μ", καλού
τσικε μ9, | καβάλλα στ" άλλογο | τής τρίχας τό γεφύρι νά περνάς. . .».
Καί γιά κόρη μοιρολογούσαν :
•— «Αγγελούδι, μου, άγγελούδι μου, ! σύ πώς άφησες τής μαύρης μάν
νας σου τήν άγκαλιά, | πού νυφούλα θά σέ καμάρωνε. | Πώς τήν γέλασες
καί τήν άφησες, | άγγελούδι μου, άγγελούδι μου, | εσύ καί πέταξες. . .».
Καί γιά γέρο άνδρα πάλι έλεγαν :
— «Γέρο πατέρα, σύ πού στόλισες | σπίτια, σαράγια καί μαγαζιά | σει
ρά - σειρά | μέ τού πουλιού τή γλώσσα, | ντιρέκια τά παλληκάρια σου | σέ
κλαϊν" πατέρα τά καλά σου, | κι" δπου περνάς, | δροσιά καί βρύσες άνα'βγέζουν, | κρύο νερό στά χείλη σου, | άπ’ τά καλά πού έκαμες. | Στά δεξιά τού
Α βραάμ | τόπο σού ετοίμασαν, | νά κάτσης, γέρο πατέρα. . .».
"Υστερα άπό τό σπιτικό μοιρολόγι, τον σήκωναν καί τον πήγαιναν στό
νεκροταφείο (στά μνημόργια) νά τον θάψουν. "Εκεί γινόταν άλλος κοπετός
καί κλαυθμός. "Ολοι περνούσαν πάνα) άπ’ τον τάφο νά ρίξουν μιά χούφτα
χώμα καί νά τον σχωρέσουν. Σάν τον «κουκούλωναν» πάνω άπ’ τον τάφο,
άν ήταν εύπορος ό νεκρός, ερριχναν μικρονομίσματα, γ ι’ αυτό έτρεχαν στις
κηδείες τά μικρά παιδιά γιά νά τά μαζέψουν άπ’ τον τάφο. Μετά τό «πα-
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ράχωμα» οΐ συγγενείς, οι φίλοι, ό παππάς και οΐ νεκροθάφτείς έπέστρεφαν
στό σπίτι και έκάθοντο στό τραπέζι. Όνομαζόταν «μακαριά» και τά φαγη
τά ήσαν συνήθως όσπρια και πιλάφια. Τήν πρώτη μπουκιά τοΰ ψωμιού
τήν βουτοϋσαν στό κρασί. "Υστερα δέ δταν έπιναν κρασί, έχυναν πρώτα 3
φορές, λέγοντας : «Θεγός σχωρέσ9 τον». Μετά τήν «μακαριά» επέστρεφαν
στό σπίτι τους δλοι οΐ παρακολουθήσαντες τήν κηδεία, μά πριν εΐσέλθουν
στό σπίτι, έπλεναν τά χέρια τους μέ λίγο νερό έξω στήν αυλή. Οΐ δέ νεκρο
θάφτες δταν έφευγαν, έπαιρναν κα'ι ένα κομμάτι πανί απ’ τοΰ νεκροΰ τό
σπίτι κα'ι τό έκρυβαν γιά σαράντα μέρες στήν αυλή τους. "Υστερα πάλι τό
έπλεναν καί τό έβαζαν στά ρούχα τους μπάλωμα, γιά νά μή πιαστούν τά
χέρια τους. Έ π ί σαράντα ημέρες, οί συγγενείς πήγαιναν κάθε πρω ΐ ένα
πρόσφορο στήν έκκλησιά γιά νά διαβαστοΰν οΐ ευχές. Γινόταν κανονικά και
μ ’ δλους τούς κανόνας τά σαρανταλείτουργα. ΚΓ αυτό, γιατί πίστευαν πώς
ή ψυχή επί σαράντα μέρες γυρίζει παντού στή γή. Σ τις σαράντα μέρες γ ι
νόταν τό μνημόσυνο. Τότε, οΐ συγγενείς έπαιρναν πάλι τις μοιρολογίστρες
καί πήγαιναν στόν τάφο. Ά π 5 τή μιά στέκουνταν οΐ συγγενείς κι’ άπ9 τήν
άλλη οΐ γυναίκες πού θά μοιρολογούσαν. "Ετσι μαΰρες καί σκυφτές πού
ήσαν, μοιάζαν σάν δντα τοΰ "Αδη, πού ξεφύτρωσαν. Έ κ ε ϊ γονάτιζαν κι9
έσκυβαν, μέχρις δτου έφτανε τό κεφάλι στό χώμα. Ύ σ ιερ α έπαιρναν μιά
χούφτα χώμα καί τήν έρριχναν στήν κεφαλή τους. Τό μοιρολόγι κρατούσε
πολλήν ώρα κΓ οΐ συγγενείς πρόσεχαν μήπως παραλείψουν τίποτε οΐ μοι
ρολογίστρες απ’ τίς καλές πράξεις, πού εΐχε κάμει ό μακαρίτης ή ή μακαρίτισσα. Καί ανάλογα πάλι μέ τήν πληρωμή ήταν καί οί φωνές καί τά σπα
ραξικάρδια κλάμματα. Κάποτε τέλειωνε αυτό τό τυπικό. "Ήταν μιά ανάγκη
τό μοιρολόγι, ήταν ενα συστατικό τής κηδείας, δπως δ παππάς καί δ τά
φος. "Ομως καμμιά φορά, υπήρχαν οικογένειες, πού δέν είχαν οικονομική
ευχέρεια, νά πάρουν μοιρολογίστρες καί τότε ή γυναίκα έκλαιγε μόνη της
τόν άνδρα της ή τό παιδί της καί τούς μοιρολογούσε. Ό θάνατος έκανε
πάντα τήν πιο μεγάλη αΐσθησι στή ψυχή τού Σαμμακοβίτη. Τόν έβαζε σέ
σκεψι κΓ άναλογιζόταν πολύ τούτο τό φαινόμενο τού θανάτου. ΕΩς έπί τό
πλέΐστον δμως, τό φιλοσοφούσε καί μάλλον, Ιδίως οΐ άνδρες, δέν έδιδαν
μεγάλη σημασία. Στά τρία χρόνια, ξέχωναν τόν νεκρό, έπλεναν μέ κρασί τά
οστά καί πάλι τά παράχωναν. "Αν στό «ξέχωμα» εΰρίσκετο κανένα χρυσα
φικό τό έπαιρνε, αυτή ήταν ή συνήθεια, δ άνθρωπος πού τόν ξέθαφτε. "Αν
πάλι οΐ δικοί ήθελαν νά τό πάρουν γιά ενθύμιο, επλήρωναν κάτι στόν νε
κροθάφτη καί τό κρατούσαν. Μ 9 αυτή τήν τελευταία τελετή, τέλειωναν κίχί
τά καθήκοντα τών ζώντων πρός τούς νεκρούς.

214

διΕΟ ιΔΩ ΡΟ Υ Π. Κ ΙΑ ιΚ ΙΔ Ο Ϋ

S o tjj.jj.a.x o p C 'c tw a ά ν έ * δ α τ α .
'Έ νας λαγός ξέβαινε σ' ενα χωράφ’, τήν άκρα κάθε πουρνό. Τόν λογιάζ* ένας αγροίκος Σ. και κάλεσε τό νουνό ντου νά τόν φιλέψ’ φρέσκο
λαγό. Τήν άλλ3 τήν ήμερα, σκοούκε πολύ πουρνό τά ταχειά και πήγε νά
σκοτώσ’ τό λαγό. Ό λαγός δέν ξέβγε κείν’ τήν ήμερα και γείπε τότες ό Σ.

Καρύδια

στο κουτί.

πέ τό νού τ’ : — «Μπιστέψου σέ λαγό και κάλεσε νουνό». ’Έ τσ ι πόμνε ή
παροιμία.
*·:.
"Ενας λαγός ξέβαινε κά·θε πουρνό στήν άκρα τό χωράφ’. Γήντου κι’ έ
νας αγροίκος Σαμμακοβλής και έδωκά ντονε γοί, άλλοι Σαμμακοβλήδες ένα
ντουφέκ’ άδειο νά πά νά σκοτώσ’ τό λαγό. Πήρε ντο καί πήγε. Γεϊπα ντον
νά μή νοίξ’ τό ντουφέκ’, άλλά νά τραβήξ’ όπως γήντου.
Στο δρόμο πού πήγαινε γεϊδε τό λαγό πέ μακρυά. ’Έκατσε νά σουμα-
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δέψ3, τον έφαίνουντου μακρυά. Πήγαινε καμπουριστός κοντήτερα ■κοντήτε·
ρα. Γείδε πού ό λαγός δέν τον γήπαιρνε χαμπάρ3 και γεΐπε πέ τό νοΰ ντόυ:
—«Δέν πηδώ νά τόνε πιάσω ;». Πήδηξε ό Σαμμακοβλήτης κα'ι πλάκωσε
ντονε. Ό λαγός γήντου άχερο γιομάτος. Γήντου μόνο τό τομάρ3 ντου, πού
γεΐχα ντο βάλ* κεΐ. γοί άλλοι.
Λ
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"Αγάπα κι" άκουγε, εφέντη μ 3. Έ γ ώ γεΐχα ένα σπίτ3, μεγάλο, αψηλό,
άνάμισ3 μέτρο γύψους. Γεΐχε και τριάντα πέντε κεραμίδια 6 σκεπός μαζε
μένα. Ή σκάλα ντου γήντου μεγάλ3, σάν πλασταριά. Πενήντα ποντκοί χ°"
ρεΰγασι και κόμ3 παραπάν3. Γείχε κΓ άφεγκίτ.ες δυό. Π ά στήν άλληνα κΓ
άλλη όρνιθα χωρούσε και ξέβαινε. Αυτή γήντου ή ακίνητη περιουσία μ \
Γεΐχα κι" άλληνα ακίνητη : "Ενα χωράφ3 γερό, χωράφ3 γούλο πέτρα,
καναράδες, ένα λετργιό και κόμ3 παρακάτ3 - παραπάν3. Φήκα ντηνε κεΐ στήν
Τουρκιά τήν περιουσία μ3. Έ κ λ α ψ 3 ή καρδιά μ3 κΓ έκλ,αψε και ή γυναίκα
μ3, κόμ3 πολύ κα'ι τά παιδιά μ3 πέ τή κλώκα και πέ τά πουλιά τά κλωκοπούλια, πού τά πήρασι γοΐ Τοΰρκ3. Γεννο,ΰσασι τήν εβδομάδα δυό - τρία
αβγά κα'ι κόμ3 παρακάτ3. "Έδινε ή γυναίκα μ3 γήπαιρνε θυμνιάμα, μαύρο
κα'ι κόκκινο πιπέρ3 μαζεμένο. Τό σπίτι μ3 πάγκα γήντου.. Πολλοί πέ τό χω_
ριό γείχασι βουβάλια, έγώ δέ γεΐχα βουβάλια. Γεΐχα γκλώκα και κλωκοπού.
για, πού γεννούσασι. Γήμουν καί γώ τσορμπατζής.
Τά παιδιά μ3 πολλές φορές πόμνασι χωρίς ψωμί, ποτέ διψασμένα δέν
τά φήκα. Νερό κουβανιούσασι κάθε δυό μήνες τενεκέδες τή γκαζιού. 3Αρρθ3στό'ΰσασι τά παιδιά μ3, άλλά γείχασι ψωμαρρώστια.
Τώρα στό Ελληνικό πού γήρταμ3 μ3 άποζημιώσασι, άλλά τί μ’ άπο■.«Λ·1'
ττ-r
ζημιώσάσι. Πήρα λίρες εκατό, μα δέν μπορώ ντιπ νά πορπατώ. Γώ γήθελα
δολλάρια διακόσια κα'ι νά μέ πούσι : — «Γιώ ργ3 δσο θέλ3ς κόσια !».
!
ί .
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Θρύλος και παράδοσις έμεινε στον τόπο μας, πώς έκεΐ κοντά στή περι*:
φέρεια τού Σαμμακοβίου, υπήρχαν κρυμμένοι -θησαυροί. Τά πνεύματα κι5
ή φαντασία βρισκόταν σέ διαρκή έξαψι κα'ι πολλές ιστορίες μέ χαμένους καί
κρυμμένους θησαυρούς κυκλοφορούσαν άπό στόμά σέ στόμα. Καμμιά φορά
συνέβαινε καί κανένα παράξενο γεγονός, όπως ό ξαφνικός πλουτισμός τού
Βαλτσάνου, πράγμα πού ένίσχυε τίς άπόψεις τών απλοϊκών άνθρώπων.
Πολλοί κάτοικοι τής Βορειοανατολικής Θράκης, ρίχθηκαν μέ πάθος στήν
άνακάλυψι θησαυρών καί γυρνούσαν μέ τό δικέλλι στον ώμο όλα τά αρ
χαία κάστρα καί τά παλαιά τείχη κΓ έψαχναν. Δέν άφηναν άνεξερεύνητο
τίποτε, πού θά μπορούσε νά κρΰβη θησαυρό. Ό πιο φημισμένος θησαυρό-
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θήρας, γνωστός σ’ όλη τήν περιοχή, υπήρξε δ παπά - Γαβριήλ, εφημέριος
τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Στεφάνου στό ομώνυμο χωριό. Ξεκινούσε μέ τό
τσαπί στόν ώμο, τόν τσουμπέ (ράσο) καί τό δισάκκι του καί μετέβαινε δπου
υπήρχαν ερείπια, αδιάφορο σέ ποια άπόστασι. ’Έσκαβε τίς νύχτες γιά ν ’ α
νακάλυψη τίποτε' δμως, οΐ κόποι του συνήθως πήγαιναν χαμένοι. Ό παπά
Γαβριήλ ήταν καλοκάγαθος καί συμπαθέστατος ΐερεΰς. ’Αδύνατος καί υψηλός
μέ μιά γενειάδα, που είχε μετρημένες τίς τρίχες, στά δέ μάγουλά του σπανός,
πάντα γελαστός, λειτουργούσε τακτικά τίς Κυριακές καί τίς γιορτές. 'Ό μω ς
κανείς απ’ τούς χωρικούς δέν προσήρχετο στήν λειτουργία. Πολλές φορές,
ιερουργών, έβγαινε άπ’ έξω άπ’ τήν εκκλησία πού ήταν ή πλατεία τοΰ 'Α 
γίου Στεφάνου καί τούς καλοΰσε νά μποΰν μέσα. Αυτοί δμως προτιμούσαν
νά κάθωνται έξω συγκεντρωμένοι. Τότε αυτός ξεστόμιζε βρισιές καί άπειλες. Κάποτε δ Δεσπότης τής Βιζΰης ακούσε γιά τά πολλά έκτροπα τοΰ πα
πά, δτι βρίζει, δτι είναι χρυσοθήρας κ.τ.λ. ’Αποφάσισε νά πάη νά δή μέ
τά μάτια του τί γίνεται. Βρέθηκε λοιπόν κατά τήν εορτή τής 'Αγ. Τριάδος
στόν "Αγιο Στέφανο καί βλέποντας δτι κανένας δέν προσήρχετο στήν εκ
κλησία, μπήκε μέσα καί μέ δριμύτατο τόνο έπέπληξε τόν παπά-Γαβριήλ γιά
τήν άδράνειά του. ’Εκείνος δμως, άπτόητος, βγάζει μέ τά δυό του χέρια
τότε τό καλυμαύκι του, τό τοποθετεί μπροστά στό Δεσπότη, τραβά άπ’ τήν
τσέπη του τό μαντήλι του, τό θέτει γύρω στό λαιμό του καί λέγει : — « Ό
κουρέας, Σεβασμιώτατε, περιμένει έξω. . . Δέκα πέντε τρίχες είναι ή πολιά
γενειάς μου. Ε ίμ α ι τεχνίτης καί μπορώ κάλλιστα νά δουλέψω καί νά ζήσω.
Τά βάζετε μαζί μου, γιατί δέν έρχονται στήν έκκλησιά. ■ . Τ ί νά τούς πής
καί τί νά τούς κάνης τέτοιοι πού είναι ; Κάθε Κυριακή καί γιορτή μα
ζεύονται έξω άπ’ τήν εκκλησία, στή κορφή τής κοπριάς καί δέονται στήν
τρικυμία: «Σάν πέρσυ, Ά γ ιά Τριγιάς, έπεσε ή Γαλαξιδιώτισσα Καραβέλλα
μέ τά βούτυρα. Πούναι καί φέτος τέτοια μνιά νά τήν πλατσικολογήσωμε !»
Καί μόνο αυτό ; Γ ιά νά πετύχουν περισσότερα ναυάγια, άνεβαίνουν στό
ύψωμα καί στήν κορφή άνάβουν φωτιά μεγάλη. Τά καράβια πούναι στό
πέλαγος καί κινδυνεύουν άπό τήν τρικυμία, νομίζοντας πώς θά βροΰν λι
μάνι, στρέφουν τό τιμόνι κατά δώ. 'Ό μω ς τρακέρνουν στούς υφάλους καί
τούς καναράδες, πού είναι λίγο πιο έξω. Κ ’ οΐ μέν ναύτες ευρίσκουν στή
θάλασσα υγρό τάφο, τό δέ καράβι θρύψαλα, έτοιμο γιά πλιατσικολόγημα,
άπό τούς βρωμοτεμπέληδες». Αύτά είπε ό παπάς κι’ εΐχε άπόλυτο δίκηο. Ό
Δεσπότης συνωφρυώθηκε μ’ αύτά πού ακούσε. ’Άφησε τόν παπά - Γαβριήλ
στή θέσι του κι’ δταν γύρισε στήν έδρα του, άνέφερε τό γεγονός στάς άρ
χάς. Ά π ό τότε άπεστάλησαν τελωνοφύλακες στόν 'Ά γ ιο Στέφανο, γιά νά
επιτηρούν τά ναυάγια καί τούς κατοίκους. Ό δέ παπά - Γαβριήλ έζησε έκεΐ
μέχρι τόν έκτοπισμό. Πέιθανε στήν Η ράκλεια τής Προποντίδος, ώς πρόσφυξ τφ 1915 άπό πείνα καί άρροδστεια. . .
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Έ θρυλεΐτο, δτι στή βόρεια όχθη τοΰ Πεδινιώτη, υπήρχε κρυμμένος
•θησαυρός. Κατά τόν Ρωσοτουρκικό πόλεμο, δταν ot Τούρκοι όπισθοχω ’
ρούσαν, διωκόμενοι υπό τών Ρώσων, μετέφεραν φορτία χρυσού τού Στρα*
τιωτικού Ταμείου (Χασνέ Χαράτσι). Έ κ ε ΐ κοντά, στή Λίμνη τού Πεδινιώτη, τούς κατεδίωξαν Τσαπούλια, είδος προσκόπων ανταρτών γιά πλιατσικο
λόγημα. Μ αζί μέ τήν συνοδεία τού φορτίου ήσαν καί δυό αγάδες τής Θυνιάδος. Μέ τήν έπίθεσι άρχισαν τά ζώα καί οΐ συνοδοί νά τρέχουν. Ο ΐ δυό
αγάδες, σκέφτηκαν τότε νά κρύψουν τά κρατικά χρήματα, διότι τά πράγμα
τα έδειχναν πώς τίποτε δέν ιθά τά έσωζε. Κατώρθωσαν πράγματι νά τά θά 
ψουν ^ΙκέΙ στο βόρειο μέρος τοΰ Πεδινιώτη. “Ομως μόλις άπομακρύνθησαν
λίγο, συνεπλάκησαν μέ τά Τσαπούλια καί σκοτώθηκαν. Κανείς δέν έζησε γιά
νά πή πού κρύφθηκε ό θησαυρός. Τά ίχνη τους έξηφανίσθησαν. Έ κ το τε
άνεζητεΐτο άπό πολλούς, άλλά χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
’Ακόμη κι’ ό παπά - Γαβριήλ ερχόταν γιά νά σκάψη έκεΐ καί πολλές
φορές τόν έβλεπαν, μόλις ξημέρωνε, σάν στοιχειό, νά φεύγη γιά τό χωριό
του. Ό σπουδαιότερος δμως θρύλος, γιά κρυμμένο ’θ ησαυρό, είναι εκείνος
πούίμάς μιλεΐ γιά τόν Καπετάν Ά νδρέα. Πολύ παλιά, περί τφ 1704, υπήρ
ξε άρχηγός μεγάλης συμμορίας ο Καπετάν Ά νδρέας, μέ τ’ ό'νομα, δ όποιος
κατή^έτο άπό τό Ό ργά ς, χωριό τής περιφερείας Σαμμακοβίου. Περιεφέρετο
άνενόχλητος στά δάση καί στά λαγκάδια, έλήστευε τούς περαστικούς καί
πολλές φορές εΐσήρχετο μέσα στά χωριά, μέ θράσος πρωτοφανές, γιά νά
άρπάξη δ,τι θά τοΰ άρεσε. Κάποτε, τόσο πολύ θράσος έδειξε μέ τήν συμ
μορία του, πού αιχμαλώτισε τόν Μητροπολίτη Βιζύης Ζαχαρία καί τού
επέβαλε διά τής βίας νά τούς εύλογήση τά δπλα καί νά τούς κοινωνήση τών
Ά χρά ντω ν Μυστηρίανν. Μέσα στά κατορθώματα τους είναι κι’ ή ληστεία
τού Χασνέ (Χρηματικής ’Αποστολής). Ε κ είνη τήν εποχή, οΐ χρηματικές
άποστολές γινόντουσταν μέ τήν συνοδεία λογχοφόρων στρατιωτών (τό Χασ
νέ Ά σκερί), μέ φορτωμένα τά χρήματα επάνω σέ μουλάρια, πού έφερναν
κουδούνια, μέσα σέ σακκίδια σφρα/ισμένα, ώς επί τό πλεΐστον μέ φύλλα εξ
άργύρου, γιά τήν καλλιτέρα διαφυλαξί των. Μιά τέτοια χρηματαποστολή,
φορτωμένη σέ 40 κωδωνοφόρα μουλάρια, άτοτελουμένη άπό χιλιάδες ριάλια, Ντιρεκλίδες καί Βενέτικα (σφάντσικα), ερχόταν άπ’ τή Ρουμανία. Έ κ εΐ
στο δάσος, πού εΐναι στο δρόμο γιά τήν Μήδεια, έκανε τήν ληστεία ό Κα
πετάν Ά νδρέας σκότωσε τούς φρουρούς καί πήρε άκέραια τά φορτώματα.
’Ηταν δμως πάρα πολλά γιά νά τά κουβαλούν μαζί τους, καί θά τούς ήταν
μεγάλο εμπόδιο στις κινήσεις τους, τόσα χρήματα. ’Αποφάσισε νά τά κρύψη θάβοντάς τα. Πήρε τρία πιστά παλληκάρια καί κεΐ κοντά στήν τοπο
θεσία «Τσακάλ μαντρινιά», έφτιαξε ένα μεγάλο υπόγειο καί άφησε τά
ληστευθέντα χρηματικά ποσά. Κλείσανε τό στόμιο μέ μιά μεγάλη πλάκα,
τήν σκέπασαν μέ χώματα καί κλαριά, βάλανε σημάδια κΓ έφυγαν. "Ομως

21S

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Υ Π. Κ I Α ιΚ ίΔ Ο Υ

αυτή ή μεγάλη ληστεία εις βάρος τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, έφερε πολυ
πληθή στρατεύματα γιά νά κυνηγήσουν τούς ληστάς. Κατεδιώκετο υπό τοΰ
στρατού συνεχώς· Κάποτε βρέθηκε στήν ανάγκη νά τον αντιμετώπιση.· Ό
στρατός δμως υπήρξε πολυπληθέστερος κα'ι τό αποτέλεσμα ήτο νά εξόντω
σή εξ ολοκλήρου ή συμμορία. Κανένας δέν έζησε άπό αυτή τή σκληρή συμ
πλοκή. ’Έ τσ ι ύ θησαυρός έμεινε θαμμένος. Πέρασαν πολλά, πάρα πολλά
χρόνια. Κατά τό έτος 1882, συνέβη ενα παράξενο γεγονός·. Στό χωριό Γ ια
τρός ζοΰσε ό Βαλτσάνος, ένας "Ελλην Βουλγαρόφωνος, Χριστιανός ’Ο ρθό
δοξος. Τό Γιάτρος ύπήγετο στήν ’Ορθόδοξο Εκκλησία κ’ οί .ιερείς στήν
εκκλησία του έψαλλαν Ε λλη νισ τί. Αυτός ό Βαλτσάνος, λοιπόν,, ήταν πολύ
πτωχός άνθρωπος, χωρίς οικογένεια. Δούλευε σάν χοιροβοσκός καί ζοΰσε.
Κανείς δέν τοΰ έδιδε σημασία, κανείς δέν τόν πρόσεχε. Καί σέ μιά στιγμή
μέσα, αυτός ό πτωχός καί άσημος άνθρωπος, βρέθηκε πλούσιος. ’Ά νοιξε τίς
πόρτες τοΰ σπιτιοΰ του καί δποιος ξένος περιοΰσε άπό τό χωριό, έπρεπε
νά, ψιλοξενηθή άπ’ αυτόν, νά φάγη πλουσιοπάροχα, νά πιή άπό τά εκλεκτό
τερα κρασιά τής περιφερείας, νά κοιμηθή ακόμα στά μαλακώτερα κρεββά- '
τια, κΓ αν ήταν πτωχοντυμένος καί νά ντυθή. Παράτησε τό χοιροΰοσκηλίκι, άγόρασε καινούργιο σπίτι, γέμισε τά κελλάρια του μέ εκλεκτά τρόηπμα, τό στόλισε μ’ ωραία έπιπλα, γέμισαν τά σεντούκια καί, μά ντουλάπια
του μέ δμορφα ροΰχα καί κοντολογής άλλαξε ριζικά. Αυτός ό πάμπτωχος,
πάλαι ποτέ, τουρα ερχόταν αρωγός στόν πόνο καί στή φτώχεια καθενός πού
ύπέφερε. Έ δάνειζε σ’ άγνωστους καί στόν τυχόντα, χωρίς τόκους καί πολ
λές φορές τά χάριζε τελείως. Πολύ παράξενα δλα αύτά. Μά τό πιο παρά
ξενο ήταν τό κτίσιμο τής γέφυρας. Φιλοδοξών ,ν* όφήση όνομα, άπεφάσισε
νά κτίσηΤμιά πελιόρια καί ώραιοτάτη γέφυρα στόν Πλησιό ποταμό, πού εί
ναι κοντά στό Γιάτρος. Κουβάλησε έργάτας ειδικούς άπό τήν Μακεδονία
κΓ άρχισε νά κατασκευάζεται ένα γεφόρι, πού δμοιο του δέν υπήρχε στήν
περιοχή, λες κΓ έκτίζετο μέ χρήματα τοΰ κράτους. Ή γέφυρα έτελείωσε
καί πήρε τό όνομά του «Βαλτσάν Κιοπρουσοΰ» (Γέφυρα τοΰ Βαλτσάνου).
Τέλειωσε, δμως τά κακά καί ζηλόφθονα στόματα, μόλ,ις τότε άρχιζαν. Έ σχολίαζαν τά παράξενα γεγονότα πού συνέβαιναν άπό τον Βαλτσάνο καί έβ
γαζαν τό συμπέρασμα, άτι έπρόκειτο περί ληστρικής ύποθέρε,ως.ΐΓ ΓΙοιός ;ξέ;, ·
ρει ποιόν σκότωσε καί λήστεψε ό Βαλτσάνος, αύιό.,τό κάθαρμα Οί φήμίέςι·
αυτές πέταξάν πιο γρήγορα κι’ άπό άετό καί φτάσανε στ’ αυτιά, τών άστυ-,··
νομικών άρχών. Έ κλήθη στις Σαράντα Έκκλησιές γ ι’ άνάκρισι. "Ομως
’ίσ α -ίσ α πού πήγε. Γύρισε, χωρίς νά συμβή τίποτ§. Παράξενο. , "Οπως
δμως έμαθαν άργότερα, ούτε καν άνεκρίθη,. διότι άπλούστατα έδωροδόκησε
τίς αρχές καί άπήλλάχθη πάσης κατηγορίας καί πάσης άνακρίσεως; Μά τό
πράγμα άρχισε νά γίνεται άκόμα πιο παράξενο. ”Αν τά είχε κλέψη, θά μά
θαιναν τέλος πάντων ποιος τά έχασε κι άκόμα, σπουδαιότερρν, θά τέλειω-
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ναν κάποτε. ΙΙόσα μπορούσε νά ειχε κλέψη. Τότε ρίχθηκε άλλη ιδέα. Μή
πως βρήκε θησαυρό ; Αυτό όμως ήταν φοβερό- Οΐ κρυμμένοι θησαυροί
ανήκουν στό κράτος καί μόνο τό έν δέκατο δικαιούται ό άνακαλύψας. Έ-._
πρεπε νά όμολογήση. "Έτσι λοιπόν, λίγο αργότερα, εκλήθη πάλι στις Σαρ.
Εκκλησίες.- Αυτή τήν φορά όμως δέν έπέστρεψε. Άπεβίωσε, άφοΰ ΰπέστη
φρικτά βασανιστήρια γιά νά μαρτυρήση πού κρύπτεται ό θησαυρός. ’Λπε*.
βίωσε, μά τό μυστικό τοΰ «πόθεν βρήκε» τόσα χρήματα, δέν τό άπεκάλυψε,-.
τό πήρε μαζί του. Ή υπόθεση όλη υπήρξε ένα μυστήριο. Ό μακαρίτης δ
Βαλτσάνος, άρχισαν νά σκέπτονται οΐ συγχωριανοί του (που τούς έκανε,
τόσα.καλά, ώς καί γέφυρα), ε!χε ενα βοηθό στό χοιροβοσκηλίκι, έναν υπάλ
ληλο. Τ ί εγινε αυτός ; Μόλις πλοΰτησε ό Βαλτσάνος, λίγες μέρες μετά, τά
ίχνη τοΰ υπαλλήλου έξαφανίσθησαν. Μήπο'ς δ Βαλτσάνος τον σκότωσε ;
Λυτή ή απορία έμεινε ξεκρέμαστη μέχρι τό 1913.
Στό Βουλγαρικό, πόλεμο, όταν κατελήφθη ή περιοχή άπό τους Βουλ
γάρους, έφθασε στό Γιατρός ένας ηλικιωμένος κομψός κύριος, Βούλγαρος,,
μαζί μ 5 ένα Βουλγαρικό συνεργείο. Πήγαν κάτω έκει στοΰ «Τσακαλιού τήν
Μ αντρινιά», μιάμιση όίρα μακρυά άπ3 τό Σαμμσκόβι κι3 έκαναν άνασκμφές.
Ψάχνανε κάτι νά βροΰνε- Πολλούς μήνες σκάβανε, μά τίποτα δέν έβγαινε.
’Όργωσαν ολόκληρη εκείνη τήν περιοχή χωρίς κανένα αποτέλεσμα. ,, ’Ανα
γκάσθηκαν νά γυρίσουν άπρακτοι στή Βουλγαρία. "Ομως πριν φΰγουν, ένα
βράδυ, κάποιος γέρος τοΰ χωριού, άνεγνώρισε κάτω' άπό τό πρόσωπο τοΰ
νεοελΟόντος έκ Βουλγαρίας κυρίσΰψ'Αύν υπηρέτη καί υπάλληλο τοΰ. Β αλ\
τσάνου. Πέσανε κοντά του, τον ρώτησαν κ ι’ έμαθαν ολόκληρη τήν ΐστορίμ,
ά π ’ τό στόμα τοΰ υπαλλήλου, που πάρα πολλά ειχε πλήροφορηθή άπό τον.,
ίδιο τον Β αλτ σάν ο, σάν τον έ.τιασε στά πράσσα νά β γά ζη άπό τήν ,κρυπτή .
τοΰ θησαυρού χρήματα. Ε ίπε λοιπόν ΐήν πάρα κάτω ιστορία :
— «’Έβοσκα μ ιά μέρα, τότε τό 1882, τους χοίρους τοΰ Βαλτσάνμυ ,στή
περιοχή τού Σαμμακόβου «Τσακάλ Μ αντρινιά», όπου υπήρχαν πλού,σια
δάση άπό βαλανιδιές. Ε κ είνη τήν ημέρα, τοΰ ζήτησα νά πάω στό χωριό
μου, τήν Βελίκα, νά ΐδώ τους δικούς μου, ποΰχα καιρό νά τούς έπισκεφθφ. ;
’Έ φθασε λοιπόν δ Βαλτσάνος εκείνη τήν ημέρα, φορτωμένος τό δερμάτινο
σάκκο του γιά νά μέ άντικαταστήση. Π ριν φύγω μέτρησε, σάν καλός νοι
κοκύρης, τούς χοίρους, γιά νά ιδή πόσους παρελάμβανε. ’Έ φυγα γιά τό χω 
ριό μου. Αυτός έμεινε έκεΐ καί φρόντισε νά καλοχορτάσουν οΐ χοίροι ,μέ
ρίζες, βελανίδια, βλάχνα, μανιτάρια, βολίτους, άγκανίτους, καραβίδες,καί
τσαγανούς, νταλομανίτερα καί βροΰσλα, όλα θρεπτικώτατα γιά τό κοπάδι
του. Έ κ εϊ πού'εύρίσκετο ό Βαλτσάνος, πρόσεξε πώς ένα καπρί (άρσενικ,ός
χοίρος) σκάλιζε γονατιστό καί επίμονα, λες κ’ ήταν δ διάβολος καί πάσχιζε
νά σηκώση μιά πέτρα πλακερή, πού ή γωνιά της έδειχνε πώς ήταν επίτηδες
πελεκημένη.- ’Έδιωξε τό καπρί, καθάρισε άπό πάνω όλη τήν πλάκα,J πού
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ήταν τετράγωνη και κατέβαλε προσπάθεια γιά νά τήν άνασηκώση. Τήν σή
κωσε κα'ι τότε παρουσιάσθη άπό κάτω απ’ τή πλάκα μιά καταπακτή. "Ε 
σκυψε νά ίδή. Μιά μυρουδιά μούχλας και κλεισούρας χρονών, τόν πήρε στή
μοΰρή, συνάμα παρατήρησε ότι μιά σειρά πέτρινα σκαλοπάτια κατέβαιναν
πρός τό βάθος τής τρύπας. Τ ί νάναι άραγε αυτό, έσκέφθη κα'ι έκύτταξε μέ
προφύλαξι ολόγυρα στο δάσος μήπως τόν παρακολουθούσε κανένας; ’Έ 
σκυψε ξανά κ ι’ άφουγκράστηκε τήν ολοσκότεινη σπηλιά. Τίποτε δέν άκουγόταν, δμως ενα ρίγος έσύσπασε τό κορμί του. Τ ί νά ήταν αυτή ή τρΰπα ;
Μήπως κανένας αρχαίος τάφος, πού είχε ακούσει συχνά νά μιλούν γ ι’ αυ
τούς στο χωριό ; ή κανένα κρησφύγετο ληστών, σάν αυτά πού έλεγαν τά
παραμύθια ; Πέρασαν όλα αυτά απ’ τό μυαλό του γιά μιά στιγμή μονάχα
καί κρύος ίδρωτας τόν περιέλουσε. Σκέφτηκε νά φύγη, δμως σάν βοσκός
είχε Ιδη πολλά στή ζωή του. Πολλάκις πάλαιψε· μ’ αγρίμια, έπεσε σ’ ένέδρες ληστών καί ένα σωρό επεισόδια τού παράύσιάστθηκαν, πού τόν είχαν
κάνει:· άφοβο. ’Άλλαξε γνώμη. ’Έβγαλε άπ’ τό δερμάτινο σάκκο του ένα
κερί τής Άναστάσεως, τό είχε γιά γιατρικό μαζί του, δταν έπιανε τά ζώα
ή κρίλτσα (γκίλιτσα) μιά άρρώστεια τών χοίρων. Μέ χαλίκια καί πριγιόβολα
τσακθ,ακίζοντας άναψε φωτιά πλάγι στο άντρο, έκανε τρεις φορές τό σταυρό
του καί κατέβαινε τά σκαλοπάτια. Καθώς κατέβαινε μέ τό κερί αναμμένο,
μπροστά του πρόβαλαν οί μορφές δυό παράξενων θεριών, πού μ’ ανοικτά
χαίνόντα στόματα, μέ σουβλερούς δδόντας καί σπινθηροβόλα μάτια, τόν
θωρούσαν έτοιμα νά χυμήίουν. Πάγωσε τό αίμα του" ή αναπνοή του κό
πηκε. Γούρλωσε τά μάτια του κι’ άρχισε νά όπισθοδρομή καί μ ’ ένα πή
δημά βγήκε έξω ά π ’ τήν τρύπα καί έτράπη εις φυγήν. Σάν βρέθηκε λίγο
μακρυά, κοντοστάθηκε νά συνέλθη. Τ ί σόϊ θηρία ήταν αυτά ; Άπεφάσισε
νά γυρίση στο χωριό, νά είδοποιήση τούς συχωριανούς τόυ γιά ν’ άποφασίσρυν τί θά γινόταν μ’ αυτά τά θηρία. Μόλις δμως προχώρησε, άλλαξε
γνώμη. Γιατί τά θηρία δέν χύμηξαν ; Ά ς πάει άπό πάνω άπ’ τήν τρύπα
νά ίδή τί γίνεται, νά μάθη πρώτα αυτός, κι’ άν είναι κάτι φοβερό νά τό
πή καί στούς άλλους, είδ’ άλλως μπορεί νά τού φάνηκε, κι’ ύστερα θά τόν
κοροΐδευαν οί άλλοι γιά τόν φόβο του. ’Έ φτασε πάνω άπ’ τήν τρύπα,
έσκυψε καί φώναζε δυνατά, άλλά καμμιά φωνή δέν άκούσθηκε, έκτος άπ’
τήν δική του. Ξανάναψε τό κερί του, όπλίσθηκε μέ τό τσεκούρι του, έτοι
μος γιά κάθε ενδεχόμενο. ’Ακριβώς στά επτά σκαλοπάτια φανερώθησαν
πάλι τά θηρία, μά ήσαν άκίνητα μαρμαρένια λεοντάρια "Ομως γιά καλό
καί γιά κακό, μέ τό τσεκούρι του έδωσε μιά στο πρόσωπό τους, άλλ’ αυτά
έμειναν εξ ίσου άκίνητα. Έ πείσθηκε πώς ήταν ψεύτικα καί είχαν τοποθετηθή απλώς καί μόνο γιά νά τρομάξη εκείνος πού θά κατέβαινε, έκτος άπ’
τόν νοικοκύρη. Τότε πήρε θάρρος καί εισέδυσε στο άντρο, πού άνοιγε
μπροστά του σάν θάλαμος. Δεξιά κι’ άριστερά ήσαν κρεββάτια κ ι’ άπό πάνω
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κρέμονταν σκουριασμένα γιαταγάνια, άλλα σπαθιά και παλαιότατα τουφέκια.
Σ τή μέση ήταν κάτι σωροί σκεπασμένοι μέ κιλίμια. Τά ξεσκέπασε καί βρέ
θηκε μπροστά σ’ ένα κολοσσιαίο θησαυρό. Ε κατομμύρια τά χρυσ,ά νομί
σματα καί τά ασημένια. Τ ί δέν υπήρχαν έκεϊ. Τ ί μετζιντιέδες, τί ριάλια,
τί σφάντσικα, τί ντιρεκλήδες τής εποχής εκείνης. ’Έξαλλος άπό χαρά βγήκε
έξω καί πρόσεξε μην τόν ειχε παρακολουθήσει κανείς. Πήρε τό σάκκο του
καί Ηαναχώθηκε μέσα, χωρίς νά προσέξη τά θηρία. ’Έπεσε μέ τά .μούτρα
στά λεφτά. Κυλίστηκε, ανακατεύτηκε, δάγκωσε τά λεφτά καί γέμισε τό σάκ
κο μέ χρυσά βενέτικα. Βγήχε. Σκέιασε τή τρύπα μέ τήν πλάκα, έβαλε άπό
πάνω χώματα καί κλαριά, έβαλε σημάδι γιά νά γνωρίζη τόν τόπο, άφησε
τά ζώα στό έλεος τοΰ Θεού, τί τά ήθελε τοσρα ; καί γύρισε στό Γιάτρος.
Πόσες φορές κουβάλησε χρήματα, εΐναι άγνωστο. Πάντως τά χρυσά καί τ’
άσημένια νομίσματα, τά έλυωνε καί τά έχυνε σέ καλοΰπια. Τά κράματα αυ
τά τά μετέφερέ στή Βιζΰη, δπου τά πουλοΰσε σ’ ένα Ε β ρ α ίο άργυραμοιβό.
Έ γ ώ πάλι, (συνεχίζει ό υπάλληλος), κάθησα στό χωριό μου κάμποσες μέ
ρες. "Υστερα άποφάσισα νά γυρίσω καί νά άναλάβω τήν δουλειά μου εκεί
πού τήν είχα άφήσει, έτσι είχαμε συμφωνήσει. Έ κ ε ϊ τόν βρήκα νά βγαίνη
άπό τό άντρο φορτωμένος χρυσάφι. Τρόμαξα σάν τόν είδα καί θάμαξα άπό
τά πολλά λεφτά πού κρατούσε. Μόλις μέ είδε δέν τά έχασε καί μου είπε :
«Πάρε δσα χρήματα θέλεις καί δσα μπορείς νά μεταφέρης καί φύγε στή
Βουλγαρία νά ζήσης. Σ ’ έξορκίζω, μή προδώσης τίποτε γιά τό θησαυρό2
γιατί τότε θά γίνη μακελειό. ’Ενώ έτσι θά τό γνωρίζω έγώ μόνος καί θά
μπορώ νά κάμω καλά στούς συγχωριανούς μου καί στούς ξένους». Π ράγ
ματι, ήλθα στό Γιάτρος, πήρα ένα - δυο ζώα, τά φόρτωσα κΓ έφυγα. Τό
τί έγινε άπό κεΐ καί πέρα, τά ξέρετε. "Οταν έμαθα τό θάνατα τού Βαλτσάνου, μπορούσα νά ξαναγυρίσω καί νά πάρω τόν υπόλοιπο θησαυρό πρός
δφελος τής Βουλγαρίας, δέν μέ έμπόδιζε κανένας δρκος πιά. Δέν μπόρεσα
δμως παρά τώρα μόνο νά έλθω, μά δέν βρήκαμε τίποτε. "Ενας Θεός ξέρει
πού τά έκρυψε 6 Βαλτσάνος. Πίστευε πώς άν τά εύρισκαν οί άλλοι θά έχύνετο αίμα. Εΐχε σκοπό νά κάνη πολλά καλά, μά έσεΐς δέν τόν αφήσατε. Τόν
καταδώσατε. Τώρα πιά δέν υπάρχει μήτε Βαλτσάνος, μήτε θησαυρός».
Αύτά είπε κΓ έφυγε. Ό υπόλοιπος θησαυρός, γιατί ήταν άτέλειοήος,
μένει κάπου θαμμένος, δμως δ θρύλος του εΐναι πάντα ζωντανός στις ψυ
χές τών παλαιοτέρων.

eO θ ρ ύ λ ο ς τ ο ύ ά β η ρ ο υ
"Οταν οί έκδιωχθέντες, τό 1915, κάτοικοι παλινόστησαν κατά τό 1919
κΓ άρχισε πάλι ή ζωή στό Σαμμάκοβο, κΓ ή έκκλησιά μας άνοιξε τίς πύ
λες της στούς Χριστιανούς γιά νά λειτουργηθούν, ένας Τούρκος, δ Σακήρ,
πού στά παλιά χρόνια, πριν άπ’ τόν εκπατρισμό τού 1915 ήταν δμπασης
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(δεκανεύς) τής Χωροφυλακής, γέοος τώρα καί τυφλός, έστειλε καί κάλεσε
στο σπίτι του τόν επίτροπο τής εκκλησίας, πού έτύγχανε τότε νά είναι ο
Κ; Γ. Βουτσόπουλος. Ζήτησε απ’ αυτόν τήν άδεια νά μεταβή στήν εκκλη
σία του 'Αγίου Θεοδάίρόυ τοΰ Στρατηλάτου καί νά ζητήση τήν βοήθεια
τοΰ 'Αγίου γιά νά ξανάλθη τό φως του. Τότε διηγήθηκε μιά ιστορία, που
μοιάζει σάν μύθος, μιά που είναι γεγονός, μιά κι.5 δ Παπακωνσταντής, δ
εφημέριος τής εκκλησίας καί αρχιμανδρίτης, τό πιστοποιούσε :
«Μιάν ανοιξιάτικη νύχτα τοΰ 1907, πλησίαζαν μεσάνυχτα, :δ Σακήρ
’Όμπασης, χονδροκαμωμένος καί ιός έκ τούτου βραδυκίνητος, μαζί μέ τέσσαρες τζανταρμάδες (χωροφύλακες), έκαναν περιπολία καί έφρούρουν διά
τήν τάξι καί τήν ησυχία. Γυρίζοντας στά στενοσόκακα καί στά καλντιρίμια
τής κωμοπόλεως δ περιπολάρχης κουράστηκε κΓ έκει απέναντι άπό τήν
εκκλησία κάθησαν γιά μιά στιγμιή νά ξαποστάσουν καί νά στρίψουν ένα
τσιγάρο μέ τή φημισμένη Μανούκα τουτουνοΰ (ποιότης καπνού). Ή ώρα
ήταν ακριβώς μεσάνυχτα. Τό σκοτάδι ήταν πυκνό καί βαρύ, πού σοΰ πλά
κωνε τήν καρδιά τόση σκοτεινιά καί μιόνο πού καί πού φαινόταν κανένα
αστεράκι νά κρυφοκύττάζη, άνάμεσα άπό τις σχισμάδες τοΰ συννεφιασμένου
ουρανού. Παντού σιγή αθανάτου, παντού ή γαλήνη απλωμένη. Ρουφώντας
ή περιπολία μΓ άνακούφιση τό τσιγάρο, βλέπει ξαφνικά νά προβάλη μπρο
στά τους ένας καβαλάρης, πάνω σ’ άσπρο άλογο καί νά βγαίνη μέσα άπό
τόν νάρθηκα τής εκκλησίας. Πετάχθηκαν επάνω κΓ δ Σακήρ ψιθύρισε :
— «Τσόκ σε'ί, μποΰ κίμι μιπουσαατά ; (Περίεργο, ποιος είναι αυτός τέτοια
ώρα). Τρέξανε νά παρακολουθήσουν πού θά πάη δ καβαλάρης. Αυτός,
έφαίνετο νά δυσκολεύεται νά συγκρατήση μιέ τό χαλινάρι τό άτίθασσο άτι
του, πού ήθελε’ σάν άφηνιασμένο νά πάρη δρόμο γιά τόν επάνω Μαχαλά.
Ό Σακήρ διέταξε: «Τρέξατε οί δυό δεξιά καί δυό άριστερά καί στήσατε
καρτέρι έξω άπ’ τό χωριό μιή σάς ξεφύγη». Α μέσως δρμοΰν οί τζανταρμά
δες τρεχάτοι;’ Βρέθηκαν σέ λίγο έξω άπ5 τό χωριό. Μόλις έφθασαν, νάτος
κΓ δ καβαλάρης φάνηκε. Μά δέν προχούρησε, σταμάτησε καί γύρισε πάλι
πίσω, άκριβώς εκεί πού παραμόνευε ό περιπολάρχης Σακήρ. Οί τέσσερες
τώρα, ενωμένοι τρέχουν στο κατόπιν τοΰ καβαλάρη καί τόν βλέπουν νά
φτάνή μπροστά στο Σακήρ: «Ντούρ (στάσου)», ήχησε τρέμοντας ή φωνή
τοΰ Σακήρ κΓ έπρότεινε τό μαρτίνι (πολεμικό δπλο) στον καβαλάρη. "Ε
κείνος δμιως, σάν άστραπή χάθηκε άπό μπροστά του καί μπήκε πάλι στον
νάρθηκα τής εκκλησίας. ’Έ φθασαν κΓ οί άλλοι λαχανιασμένοι άπό τό τρέ
ξιμο καί τό φόβο. Περικύκλωσαν τήν εκκλησιά γιά νά μή τούς ξεφύγη.
Τότε ο Σακήρ,' μαζί μέ τόν Μ εμέτ-άλή, τόν ίκανοότερον άπ’ δλους τούς
χωροφύλακες, έκαμαν έφοδο στον νάρθηκα, μέ τά μαρτίνια προτεταμένα,
άναζητοΰντες τόν λευκοφορεμένο καβαλάρη. Πάνε νά μπούνε, μιά ή πόρτα
τής έκκλησιάς ήταν βαρειά άμιπαρωμιένη. Δέν βλέπουν τίποτε, μόνο μιά μι
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κρή καντήλα τρεμοφώτιζε πάνω άπό τή Ούρα τό εικόνισμα τοΰ 'Αγ. Θεό
δωρου τοΰ Στρατηλάτου. Παντού άκρα σιγή. ’ —«Τσόκ σεΐ, νέρεε γκιττ'ι
κοτσά άτλή ; (περίεργο, ποΰ πήγε κοτζάμ καβαλλάρης ;) Δέν μπορούσαν νά
τό εξηγήσουν. — «Ύρέξε γρήγορα, είπε στό Μεμεταλή 6 Σακήρ, πήγαινε νά
μοΰ φέρης τον παπά Κωνσταντή αμέσως εδώ, ν 5 άνοιξη τήν εκκλησία,
«μποΰ ζαπίτ κιμπί μπενζέρ»,
(αυτός μοιάζει σάν αξιωματι
κός). Τρεχάτος, μέ τήν ψυχή
στό στόμα φ θ ά ν ε ι ό Μεμέταλής στο σπίτι τοΰ Παπακωνσταντή, ποΰ βρισκόταν εκεί
κοντά. Τον σηκώνει άρον - ά
ρον μέ τά νυχτικά του καί
τον οδηγεί μεσάνυχτα στήν
έκκλησιά μέ τά κλειδιά. «Ντοβλέτ έμιρίϊλε άτς, ΙΙαπάζ έφέντη,
τσαμποΰκ κλίσεγι.
( Έ ν δνόματι τής Κυβερνή
σεως, άνοιξε, κυρ παπά γρή
γορα τήν εκκλησία)». — «Τί
τρέχει,
Σακήρ ’Όμπαση ;»
ρώτησε ήρεμα δ πατάς, κ ι’ ό
δεκανέας εξιστορεί βιαστικά
τά διατρέξαντα, ταραγμένος.
Ό παπά Κωνστανταντής ά
νοιξε τήν εκκλησία, μπήκαν
μέσα, άλλά κανείς καβαλάρης
δέν φαινόταν πουθενά. « Ά τζαγίπ ! . . (περίεργο»), είπε
δ ομπασης καί έψαξαν παν, Σακήρ δ "Ομπασης,
τοΰ, άκόμη καί τά μάρμαρα,
γνοίστδς εις τούς Σαμμακοβίτες
μήν έχει πουθενά σημείο πε
τάλου. Βγήκαν έξω πάλι κι3 δ παπάς άρχισε νά κάμη ερωτήσεις στον Σ α 
κήρ, σάν τί είδους καβαλάρης ήταν αυτός ; —«Νά. . . ένας μέ τό άσπρο
άλογο «σμί στρακλή» μέ δόρυ, ζαμπίτ κιμπί (σάν αξιωματικός)». —«’Ά ! !,
εκαμε δ παπά Κωνσταντής, μήπως ήταν αυτός πού εϊκονίζεται σ' αυτή τήν
εικόνα, κ ι’ έδειξε τό χρυσοντυμένο εΙκόνισμα τοΰ 'Α γίου Θεοδώρου». « Έ βετ, τίπκι μπουνούν κιμπί (μάλιστα, άπαράλλαχτος σάν κ ι’ αυτόν)»· Ό πα
πά Κωνσταντής εξήγησε τότε στον δ'μπαση περί τίνος πρόκειται. Αυτό
στον Σακήρ έκανε μεγάλη έντΰπωσι. ’Αργότερα, στά γεράματά του, έχασε
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κατόπιν μακράς άσθενείας τό φώς του άπό καταρράκτη καί παρακαλοΰσε
τούς οίκείους του νά τόν οδηγήσουν στόν άσπρο καβαλάρη, γιατί είχε τήν
πεποίθησι, δτι, μιά καί τοΰ παρουσιάστηκε αυτός ζωντανός, 'θά τοΰ έ'διδε
πίσω κμί τό φώς του. Δέν τολμούσαν δμως νά τόν πάνε, διότι έφοβοΰντο
τόν φανατισμό τών Νεοτοΰρκων. ’Έ τσ ι λοιπόν, τώρα πού γύρισαν οί Έ λ 
ληνες, ζητοΰσε τήν άδεια νά τόν πάνε στήν εκκλησιά, στό εικόνισμα. Δέν
μπόρεσε δμως ό δυστυχής νά πάη καί νά ζητήση τήν χάρι τοΰ ‘Αγιοι»,
γιατί ή κατάστασί του καθημερινώς χειροτέρευε λόγφ έξαντλήσεως. Ά πεβίωσε χωρίς νά παρουσιασθή στόν άσπρο καβαλάρη, τόν "Αγιο Θεόδωρο
τόν Στρατηλάτη.
Π αραπ έτο μ εν ποιήματα, ά φ ιερ ω μ ένα οτόν διδάσκαλο Σ ΐμ ο Σ ιμόπουλο καί λοιπούς, α φ ayιασΜέντας ύ π ό τών Τ ο ύ ρ κ ω ν :
Α'
Στόν τόπο πού^σέ σφάζανε,
Σιμόπουλε, σιμώνω,
γονατιστός προσεύχομαι,
μέ σεβασμό καί πόνο.
’Αναστενάζω καί θρηνώ
γιά τά μαρτύριά σου
καί ορφανά πού άφησες
τά άτυχα παιδιά σου.
Φέρνω στό νοΰ μου τή ζωή,
πού εζησα μαζί σου,
δταν εσύ μ’ έδίδασκες
καί ήμουν μαιθητής σου.
Θυμοΰμαι πού — διδάσκαλοι
έγώ μαζύ μέ σένα —
περάσαμε ζωή χρυσή
στά μακρυνά, στά ξένα.
Θυμοΰμαι τήν σοφία σου,
τήν άγια λεβεντιά σου,
τούς τρόπους σου, τίς χάρες σου
τήν συμπεριφορά σου.
Πάντα γενναίος ήσουνα,
μεγάλος πατριώτης,
τής Ε θ ν ικ ή ς ’Ιδέας μας
ανδρείος στρατιώτης.
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Θυμοϋμαι πώς στή φυλακή
μέ άφοβιά κ ι’ οΐ δυό μας
προσμέναμεν ατάραχοι
γοργό τόν θάνατό μας.
Πώς στοΰ Σκοπού τό διωγμό
σ’ έπιάσαν τά θηρία
και τάχα θά σέ στέλνανε
στή Μήδεια εξορία.
Μα εΐ,ς τήν άκρη του Σκοπού,
έκεΐ σ’ ένα ρυάκι,
οΐ άγριοι, σέ σφάξανε,
σάν νάσουνα αρνάκι.
"Αχ ! σ5 ενθυμούμαι και πονώ
κα'ι θρηνωδώ και κλαίγω,
κι’ αυτό σου τό μαρτύριο
κάθε στιγμή θά λέγω :
Χαΐρε Σιμόπουλε αγνέ,
αθάνατος θά μείνης,
θρύλος γλυκύς αιώνιος
γιά τό Σκοπό θά γ ίν η ς!
Β\
’Λ θάνατ’ Α ριστόδημε ! . . .
κα'ι συ γιά τήν Πατρίδα
στήν ιστορίαν έγραφες
τρισένδοξη σελίδα.
Χωρίς ντουφέκι κα'ι σπαθί
σύ πάντα πολεμούσες
τόν βάρβαρο καταχτητή
ανίκητος νικούσες.
Τό μίσος σου σ3 εφτέρωνε
καί σουδινε δυνάμεις,
νά πολεμάς μέ τόν εχθρό
καί θάμματα νά κάμης.
"Ησουν ό ήλιος τοΰ Σκοποΰ,
πού τόν ζωογονούσες,
τόν δρόμο του πού φώτιζες
κ° εμπρός τόν ωδηγούσες.
15
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Κάθε χαρά τών Σκοπιανών
ήτανε και δική σου,
ή λύπη και ο πόνος των
ε'θλίβε τήν ψυχή σου.
Μικρούς μεγάλους δίδασκες
μέ τά διδάγματα σου
κ ι’ δλους τούς νέους τοΰ Σκοπού
τούς είχες γιά παιδιά σου.
Έργάσθηκες ακούραστα,
μέ θέληση, μέ -θάρρος
κα'ι ήσουν σάν αληθινός
τών Σκοπιανών μας φάρος.
Γιά τούτο καί ό τύραννος
λυσσά, θυμώνει, αφρίζει,
εσένα καί τον αδελφό σ’
πρώτους σάς φυλακίζει.
Τά δ'νειρα, οί πόθοι σου,
ή σκέψη κ’ ή χαρά σου,
έσβύσανε κ’ έχάθηκαν,
μέσα στή συμφορά σου.
Μέ τού Σκοπού τον χαλασμό,
πού πάει στήν εξορία
καί σένα σέ τουφέκισαν
τά άγρια θηρία.
Σάν Διάκος επολέμησες,
σάν ήρωας πεθαίνεις,
στήν ιστορία τού Σκοπού,
αθάνατος θά μένης.
Γ.
"Οταν ξαναγυρίσαμε,
ελεύθεροι πειά τότες,
μικροί μεγάλοι Σκοπιανοί,
κΓ δλοι οί πατριώτες,
έπήγα κ’ έπροσκύνησα
στήν μαύρη φυλακή σου,
πού έζησες μέ βάσανα
τό τέλος τής ζωής σου.

ΛΑιΟ'ΓΡΑΦΙιΚΑ ΣΑιΜίΜΑΚΟΒ! ΟΥ

*Ηταν μιά τρΰπα βαθουλή,
υγρή, σκοτεινιασμένη,
πού τήν ήμερα έτρεμε
κανείς έκεϊ νά μένη.
Σ ’ αυτή τή μαΰρη φυλακή
— στήν κόλαση, στόν "Αδη —
σέ κλείσανε οϊ βάρβαροι
μέσα είς τό σκοτάδι.
Δέν σ5 άφηναν νά κοιμηθής,
τά μάτια σου νά κλείσης,
μήτε κανένα συγγενή
ή φίλο νά μιλήσης.
Χωρίς τροφή σ’ αφήνουνε,
σέ δέρνουν, σέ ματώνουν,
τά γένεια, τά μουστάκια σου,
τραβούν και ξερριζώνουν.
Κάθε ήμερα μέ δαρμό
άνάκρισι σέ παίρνουν
καί πάλι μέσ” στή φυλακή
μέ τίς σπριοξιές σέ φέρνουν.
Ε φ τ ά ήμερες έμεινες
στής φυλακής τά βάθη
καί πλειότερα ύπέφερες
απ τόν Χριστό μας πάθη.
Γιά τούτο και δ -θάνατος
ήρθε νά σέ λύτρωση,
στό πονεμένο σώμα σου
ανάπαυση νά δώση.
Μεγαλομάρτυς, άγιος
χρυσοστεφανοομένος,
στήν ιστορία τοΰ Σκοπού
θάσαι πάντα γραμμένος.
Ή δόξα σου αθάνατη,
πάντα θά σελαγίζη
τόν δρόμο πρός τήν λευτεριά
θά δε ίχνη, θά φωτίζη !
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Δ\
Στής εξορίας βγαίναμε
μαζί τόν μαΰρο δρόμο
κ’ έκλαίγαμε γιά τόν Σκοπό
μέ πόνο και μέ τρόμο.
Στην άκρη ’κεΐ μάς πιάσανε,
θέλαν νά μάς κρατήσουν,
νά μάς γυρίσουν στο Σκοπό
κα'ι νά μάς φυλακίσουν.
Μά ήτανε γραμμένο μας
εμένα νά μ’ άφήσουν
και στοΰ Σκοπού τή φυλακή
εσένα νά οδηγήσουν.
’Ά χ ! τί σκληρός ό χωρισμός !
σέ κλαινε οΐ. δικοί σου.
σέ κλαΐνε ή γυναίκα σου,
ή μάννα κ9 ή αδελφή σου.
’Εσύ γενναίος κι5 άφοβος,
όλες τις ενθαρρύνεις,
ελπίδα καί παρηγοριά
σάν φρόνιμος τις δίνεις.
Μέ άλλους τρεις σ’ εκράτησαν
και πίσω σάς γυρίζουν,
τήν άλλ’ ήμερα τό π ρ ω ΐ
όλους σάς τουφεκίζουν.
Α θά να τη ή μνήμη σου
■θά μείνη στούς αιώνες,
γιατί και σύ πολέμησες
στούς Θρακικούς αγώνες.
Κ ι’ όταν μιά μέρα ό Σκοπός
■θ’ άναστηθή, θά ζήση,
ώ ! τότε, εθνομάρτυρα,
δέν θά σέ λησμονήση !
Ε '.
Σέ κλαινε όλοι οΐ Σκοπιανοί,
λεβέντη Πελοπίδα,
πού πέθανες ηρωικά
κα'ι πας γιά τήν Πατρίδα.

ΛΑΟΡΡΑΦ ΙιΚΑ ΣΑΐΜ ίΜ ΑΚΟ ΒΙόΥ

Άπόλλωνας στήν ώμορφιά,
στή λεβεντιά, στή χάρι,
ήσουν στολίδι τοΰ Σκοποΰ
καί πρώτο παλληκάρι.
Οι Τούρκοι ποΰ σέ ζήλεψαν
καί πήγαιναν νά σκάσουν,
■θελήσανε τό αίμα σου
νά πιοΰνε νά χορτάσουν.
Κι δταν χτυπούσαν στό Σκοπό
οί Τούρκοι τίς καμπάνες
καί χ (όριζαν ανδρόγυνα
καί τά παιδιά άπ3 τίς μάννες. . ..
Κ ι' ό ήλιος άπ3 τύν τρόμο του
έπήγαινε νά σβΰση
τον διωγμό τών Σκοπιανών
γιά νά μήν άντικρΰση.
’Ώ ! τότε σέ κρατήσανε,
μέ τέσσερους ακόμα,
ερροΰφηξαν τό αιμά σου
καί σ’ έθαψαν στό χώμα.
’Αθάνατος μέσ’ στή χρυσή
τοΰ ’Έ θνο υς ιστορία,
θά φαίνεσαι πώς πολεμάς
γιά τήν ελευθερία.
Καί ο Σκοπός στον τάφο σου,
γονατιστός θά κλίνη,
θερμά καί μαΰρα δάκρυα
μέ σπαραγμό θά χυνη ί
Σ Τ '.
Πήραν καί σένα, πήρανε
οί Τοΰρκοι νά σέ σφάζουν,
άφοΰ βαλθήκαν τον Σκοπ-ό
νά τον καταρημάξουν.
Τήν ώραν δπου βγαίναμε,
δλοι στήν εξορία,
o')ρ μη σαν καί σέ κράτησαν
καί σένα τά θηρία.
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Γραφτό σου ήτανε και σύ
τό αΐμα σου νά χύσης,
τό δένδρο τής ελευθερίας
'θερμά νά τό ποτίσης.
"Ως που μιά μέρα φουντωτό
τό δένδρο νά καρπίση
κ* ελευθερίά στή Θράκη μας
γιά πάντα νά σκορπίση.
Καί ό Σκοπός σάν γίγαντας
και πάλιν νά ξυπνήση
μαρμάρινα αγάλματα
γιά δλους σας νά στήση !
Ζ\
'Ό ταν στής Κρήτης τά βουνά
σάν αετός πετούσες
και μέ τουφέκι και σπαθί
τούς Τούρκους πολεμούσες,
ό Χάρος σέ σεβάστηκε,
δέν ήρθε νά σέ πάρη,
γιατί σέ ειδεν ώμορφο
και άξιο παλληκάρι.
ΚΓ ό'ταν οΐ Τούρκοι έδιωξαν
τ ’ αξέχαστο Σκοπό μας,
μαζύ μας σέ κρατήσανε
τάχα σάν αρχηγό μας.
Και νά μάς σφάξουν ήθελαν,
απάντησες μέ θάρρος :
«Σκοτώστε μας ! δέν τρέμωμε ί
δέν μάς τρομάζει ό Χάρος!»
Οΐ Τούρκοι σέ σεβάστηκαν,
σ’ αφήσανε νά ζήσης
κ° επήγες μέ τά τέκνα σου
αλλού νά κατοικήσης.
Και δταν πειά οΐ Βούλγαροι
επήρανε τή Δράμα,
απαίσιο κΓ αιματηρό
εξετυλίχθη δράμα.
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Τότε αυτοί δέν θέλησαν
νά σεβασθοϋν τό σχήμα,
μιέ λογχισμόν οΐ άγριοι
σ’ εσκότωσαν. Τ ί κρίμα !
Σάν τόν Χριστό σ’ Ιλόγχισαν
οΐ άγριοι Βούλγαροι
καί συγγενής δέν τόλμησε
τό λείψανο νά πάρη.
Τό λείψανό σου τ ’ άγιο
καί αιματοβαμμένο,
π ’ άφήσανε οΐ Βούλγαροι
κάτω στή γή ριχμένο.
Μά τά παιδιά σου τ ’ άμοιρα
επήγαν νά σέ κλάψουν
τό λείψανό σου τ ’ άγιο
σάν Χριστιανού νά θάψουν.
Στή Βησοτσάνη σ’ έθαψαν
— δπου κοιμάσαι τώρα —
καί ειν’ ό τάφος σου φρουρός
σ’ αδελφική μας χώρα.
Αιώνια θά κάνουμε
μνημόσυνα γιά σένα,
σάν ήρωας που άπέθανες
στά μακρύ νά στά ξέ να.
Καί μέσα στο παληό Σκοπό
θά στήσουμ5 αδριάντα,
μικροί μεγάλοι νά ύμνοΰν
τό δ'νομά σου πάντα !

M2 « ί λ ο γ <ύ %
'Οπωσδήποτε φθάσαμε εις τό τέλος τών άφηγήσεών μας. Ή ψυχή μας
πέρασε άπό τά στενοσόκακα τών αναμνήσεων κι’ άπ’ τις κακοτοπιές τών
νοσταλγιών καί τοΰ συναισθηματισμού κι’ δμως κατώρθωσε νά πή εκείνο
που έπρεπε γιά τήν αγαπητή πατρίδα, τό Σαμμάκοβο. Τώρα πρέπει νά τελειώσωμε. Μά πριν τελειώσσ), πρέπει νά γράψω ένα επίλογο, μιά κατα*
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κλείδα. Μά τί νά γράψω ; ’Έ χει στερέψει πιά το μυαλό μου, μέ τ'ις ανα
μνήσεις καί τίς νοσταλγίες. Μά ενώ σκεπτόμουν, μου κατέβηκε μιά ιδέα'
νά ψάξω νά βρω, νά μάθω που βρίσκονται σήμερα τά διεσπαρμένα παιδιά
τής πατρίδος μας. Ζοΰν ; πέθαναν ; υπάρχουν ; καί που ; Τούτη ή ιδέα
μ5 άρεσε καί μέσα στις οικονομικές μου δυνατότητες, προστέθηκε καί το
ταξίδι, άνά τήν Βόρειο Ε λλάδα καί κάποτε στό εξωτερικό, (έπίσκεψις συμ
πατριωτών μου στό Παρίσι κατά τό 1957) νά ίδώ, νά συναντήσω τ ’ αδέλ
φια μου, τους συμπατριώτες μου. Τό αποτέλεσμα αυτών τών ταξιδιών, τοΰ
ψαξίματος και τής άνακαλΰψεως, είναι τοΰτος ό επίλογος.
Μετά τίς τραγικές μέρες τοΰ έκπατρισμοΰ τοΰ 1922, όλοι οι Σαμμακοβΐτες σκορπίσαμε «σ’ ανατολή καί δΰση» καί σάν κυνηγημένα πουλιά,
κατόπιν μΰριων περιπετειών, καταλήξαμε νά βρισκώμαστε σχεδόν παντοΰ.
Μά οί πιο πολλοί, περίπου χίλιοι, οΐ πιο γνήσιοι Σαμμακοβίτες, μπορώ νά
πώ, έγκατεστάθησαν στό χωριό Σχοινιά (Τσαμπάζ) κοντά στή Κομοτινή.
Ε ίναι τό Νέο Σαμμάκοβο, τό γνήσιο παιδί τής παλαιάς μητέρας μας. ’Εκεί
έχουν διατηρηθή τά ήθη καί τά έθιμά μιας, έκεϊ άκοΰγεται ή διάλεκτός
μας, έκεϊ υπάρχουν τά ιερά κειμήλια τοΰ τόπου μιας, οί εικόνες τής παλαιάς εκκλησίας, τά δισκοπότηρα, τά πολυκάνδηλα καί τό Ευαγγέλιο, έκεϊ
εΐναι ζωντανές οί αναμνήσεις τοΰ παρελθόντος. Κ ι’ δποιος συμπατριώτης
έμπνέεται άπό συναίσθημια φιλοπατρίας κ ι’ αγάπης νά πάη νά έπισκεφθή τό
νέο Σαμμάκοβο.
Τό κΰριο επάγγελμα τών νέων Σαμμιακοβιτών είναι ή γεωργία καί ή
κτηνοτροφία. Οί νέοι πατριώτες καταβάλλουν κόπους καί μόχθους καί μέ
τήν παροιμιοδδη έργατικότητα καί υπομονή, που διέκρινε τους πατέρες τους
καί τους πατέρες τών πατέρων τους, έχουν κατορθώσει νά προκόψουν. Ε ΐ
ναι μιεγάλη ή χαρά που νοιώθει κανείς δταν τούς επισκέπτεται. Τίποτε δέν
έχει αλλάξει τήν παλαιά ψυχή τους. Μήτε ή καλωσΰνη, μήτε ή ειλικρίνεια,
μήτε ή αγάπη, παλαιά προτερήματα τών ανθρώπων τής πατρίδος μας, ελειψαν άπ’ αυτούς. Χαίρομαι πού είμαι συμπατριιοτης τους. Έ κ εϊ ζοΰν οί
γνωστές μου οικογένειες καί πολλοί άλλοι, πού δυστυχώς δέν άπαριθμοΰνται τά ονόματα. Οί λίγες μέρες πού έζησα μαζί τους, μ’ έκαναν νά αισθανθώ
πατριωτική υπερηφάνεια καί νά ζωντανέψη άκόμιη πιο πολύ ή άγάπη γιά
τήν πατρίδα μας. Έ κτος άπ’ αυτούς, υπάρχουν κ ι’ άλλοΰ. ’Έ τσ ι, στή Ξάνθη
μένουν περί τίς 17 οικογένειες Σαμμιακοβιτών, μεταξύ δέ αυτών δ συνεργά
της μου Κ. Γ. Βουτσόπουλος, καθοός κι’ ό άγαπητός έξάδελφος Δημ. Θ.
Τζάρτος. Στήν Έλευθερούπολι εύρίσκονται 25 οικογένειες περίπου. Είς τό
Βαλτοχώριον (Βοδόβιστα) Δράμας, εΐναι εγκατεστημένες περί τις 70 οικο
γένειες Σαμμακοβιτών, καθώς κι’ άλλες τόσες Τρουλιανών. Έ κ εϊ στό Βαλτοχώρι κι’ δ ΐερεύς τής Κοινότητος εΐναι δ Σαμιμακοβίτης Βασίλειος Καριπίδης. Συμπατριώτες μας υπάρχουν επίσης στή Δράμια, περίπου άλλες 25
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οικογένειες, εις τάς Σέρρας 19 οικογένειες. Περί τις 60 οικογένειες Σαμμακοβιτών έχει κι’ ό Μικρόκαμπος, χωρίο κοντά στήν Θεσσαλονίκη. Σαμμακοβίτες κατοικούν καί στήν Κομοτινή, στή Θεσσαλονίκη και στήν 3Αθήνα.
"Ομως ό διασκορπισμός τών Σαμμακοβιτών δέν έμεινε μέσα στά σύνορα
τής Ελλάδος, άλλά επεξετάθη εις ολόκληρον τον κόσμον. Στό Παρίσι, δπου
τους έπεσκέφθην, δπως άνέφερα κα'ι είς τον Νέον Κόσμον, δπου διέπρεψαν
οίκονομικώς και έμπορικώς. Παντοΰ, δπου κ ι’ άν βρίσκωνται δμως, έχουν
τέτοια κατεΰθυνσι, εργάζονται τόσο σκληρά κα'ι επίμονα, ώστε, μέ Σαμμακοβίτικη υπερηφάνεια, μπορώ νά πώ, δτι διαπρέπουν. Σήμερον δ καλλίτε
ρος δικηγόρος στήν Κων]πολι είναι Σαμμακοβίτης, τό Υδιο και οί γνωστοί
υποδηματοπώλης καί ζαχαροπλάστης τών ’Αθηνών. Σαμμακοβίτης είναι
κ ι’ ό πιο καλός φωτογράφος τής Ελλάδος. Λυτοί οί κοινωνικώς ανεπτυγ
μένοι και εύποροι τών Α θ η νώ ν καί άλλαχοϋ συμπολΐται, θά μπορούσαν νά
ένισχΰσουν καί νά συνεργασθουν είς τό ωραΐον έργον τοΰ Θρακικοϋ Κέν
τρου, αντί νά αδιαφορούν καί τά μή συμμετέχουν είς τήν καρποφόρον πα
τριωτικήν αυτήν προσπάθειαν. Καυχώφιαι, δτι εκείνη ή μικρά κωμόπολις,
ή οποία μόλις καί μετά βίας άναφέρεται είς τήν Μεγάλην Ε λληνικήν Ε γ κ υ 
κλοπαίδειαν, έχει βγάλει πλείστους επιστήμονας, δικηγόρους, ιατρούς, κα·
θηγητάς, καθώς καί βουλευτάς.
Εύχομαι τό νοικοκυρίστικο πνεΰμα, που διέκρινε τήν παλιά μας Π α 
τρίδα, τό πνεΰμα τής προόδου καί τής καλωσΰνης, νά είναι μέσα στις ψυ
χές δλων τών παιδιών τής αγαπημένης μας Πατρίδος, τοΰ παλιοΰ Σαμμάκοβου.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένην άπό ετών τάξιν, ά νά
διετίαν, συνέρχεται ή Γ ενική Συνέλευσις του θρακικού Κέν
τρου, ένώπιον τής όποιας, πιστοποιουμένης τής απαρτίας,
άναγινώσκονται ή λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου
και τής Διευθυνούσης Ε πιτροπής, καθώς καί ή ’Έκθεσις τής
Ε ξελεγκτικής Επιτροπής, μετά του συνημμένου Ισ ο λ ο γ ι
σμού. Ούτω, τήν 26ην Μαΐου 1961, συνήλθεν ή Γενική Συνέλευσις, υπό τήν προεδρίαν τού γηραιοτέρου τών παρισταμένων κ. Μιλτ. Σαραντή, δικηγόρου, έν άπουσία του άσθενοΰντος Προέδρου, καθ’ ήν άνεγνώσθη ή κάτωθι λογοδοσία μετά
τής Έκθέσεως τής ’Εξελεγκτικής Ε π ιτρ ο π ή ς καί του Ι σ ο λ ο 
γισμού τών ετών 1959 και 1960, ύ τό τού Γεν. Γραμματέως
κ. Π. Τσατάλα.

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1959 ΚΑΙ 1960
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ 26ΗΣ ΜΑΪΟΥ 19ό1
Α γαπητοί Φίλοι καί Συμπατριώται,
Θά ιμας έπιτραπή, πριν είσέλθωμεν εις τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων
τής διετίας,, νά μνημονεύσωμεν γενικάς τινας γραιμμάς, άίφορώσας τήν παγ
κόσμιον κατάστασιν καί τήν έξ αυτής έξαρτωιμένην τής πατρίιδος ιμας Ελλά
δος, διότι, έν .^μικρογραφία καί αί Σωματειακοί ’Οργανώσεις, κατ’ ανάγκην,
εΰρί,σκονται εις έξάρτη,σιν μέ τά γενικά γεγονότα.
Διανύομεν δυσχερή καμπήν τής παγκοσμίου ιστορίας, όλων δέ τά βλέμ
ματα καί. κυρίως τών δύο μεγάλων, άγρύπνιος στρέφονται προς τήν έξέλιξιν
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τής οικονομικής καί κοινωνικής διαρθρωσεώς τής οικουμένης, μεθ’ ών συν
δέεται άναποσπάστως ή παγίωσις τής ειρήνης. Έκτος τούτου, ό πλανήτης
μας κινδυνεύει, εάν δέν ληφθούν ριζικά μέτρα, μ&τά πάροδον ολίγων δεκαε
τιών, νά καταστή ανεπαρκής είς χώρον μέ τήν καλπάζουσαν αΰξησιν τού
υπερπληθυσμού.
Μ&σα εις τά στενά σωματειακά όρια, εις τά όποια άπό τριακονιταπενταετίας κινείται τό Θρακικόν Κέντρον καί έν συιγκρίισει πρός οτι συμβαίνει τρι
γύρω μας, έπετεύχθησαν οι μεγάλοι, εν τω συνόλω σκοποί, οί ταχ.θέντες διά
τού Καταστατικού μας, κυρίως δέ ή πνευματική καί επιστημονική περί αρ
χαίας καί νεωτέρας Θράκης έρευνα καί μέριμνα, έπετέλεσαν αξιοθαύμαστους,
κατά κοινήν ομολογίαν προόδους.
Οί 24 διακεκριμένοι, καί έξ όλων τών περιοχών τής Άνατ. Θράκης
συμπολΐται, οίτινες συνήλθαν προ τριακονταπενταετίας εις τήν οικίαν τού 'ση
μερινού Προέδρου, δέν έφαντάζοντο τόσον μακράν χρονικήν διάρκειαν γο
νίμου σταδιοδρομίας, αί δέ φιλοδοξίαι των πεοιιορίζοντο εις τό νά καθέ'ξουν
μίαν τιμητικήν θέσιν μεταξύ τής πληθύος τών ομοιογενών τότε προσφυγικών
σωματείων. Ά πό τούς ίδρυτάς οκτώ σήμερον εύρίσκονται έν τή ζωή, τό δέ προσφυγικόν ζήτημα έχασε προ πολλού τήν επικαιρότητά του διά τής άφομοιώσεως τών είς τήν ελευθέραν πατρίδα καί αλλαχού παλινοστησάντων συμπα
τριωτών έκ Μικράς Άΐσίας, Θράκης καί Πόντου. Τά θέματα, τά σχέσιν εχοντα μέ τήν έγκατάστασιν τού προσφυγικοΰ κόσμου, περιήλθον είς τούς έν τή
Βουλή εκπροσώπους μας καί είς τήν κρατικήν μέριμναν, πλεΐσ'τα δέ τών Σω 
ματείων, ή ίδρυσις τών όποιων εβασίζετο είς τό φλέγον τότε προσφυγικύν,
έχασαν τήν ύπάστασίν των.
Τό Θρακικόν Κέντρον προσέφερε καί είς τον τομέα εκείνον πάσαν ηθι
κήν καί υλικήν σμμπαράστασιν, μέ τήν έξελιξιν όμως τοΰ χρόνου έπρογραμμάτισε τήν περισυλλογήν έκτύπωσιν καί διάδοσιν, διά τού Περιοδικού του
τά «Θρακικά», τής ιστορίας τής αρχαίας καί νεωτέρας Θράκης, καυχάται δέ
ότι οσον ούδέν άλλο -συγγενές Σωματεΐον, επέτυχε νά περιισώση καί εμφάνι
ση τούς πνευματικούς θησαυρούς τής άπολεσθείσης πατρίδος των.
Άλλά διά νά έπιτύχη ό σκοπός ούτος καί οί άλλοι παραπλήσιοι τών διαλέξειον, συγκεντρώσεων καί φιλανθρωπικών έίπιτεύξεων, έχρειάζετο μία ρω
μαλέα καί επί στερεών βάσεων οικονομική πολιτική, άνευ τής οποίας ού
δέν ήτο δυνατόν γενέσθαι. Προιβιλέπομεν διά τό μέλλον ότι πρέπει νά δοθή,
έκ παραλλήλου πρός τούς άλλους, μεγαλυτέρα προσοχή είς μόνιμον έξασφάλισιν στέγης καί εις τον φιλανθρωπικόν τομέα πρός άνακούφισιν καί ένίσχυσιν τών δυστυχών καί πενομένων συνανθρώπων, οίτινες ούδόλοος ενδιαφέρον
τα! διά τήν ,κατάκτησιν τού διαστήματος καί τον -συναγωνισμόν έκτοξεύσεως
πλειόνων αστροναυτών. Διά τήν τοιαύτην όμως έπέκτασιν τών ασχολιών τού
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Θρακίικοΰ Κέντρου, βασική προϋπόθεσις, ώς προανεφέραμεν, είναι ή οικο
νομική εύρωστία. Καί θά κρίνητε μέν περί ταύτης κατωτέρω, διά νά κλείσω
δμως τόν παρόντα πρόλογον αναφέρω δτι:
1) Έξεδόθησαν 33 'Γόμοι «Θρακικών», άνω τών 300 σελίδων έκαστος,
(10.000 σύνολον) διά συνολικής δαπάνης έννεακοσίων περίπου χιλιάδων ση
μερινών δραχμών.
2) Έξησφαλίσθη καί συ,νελέγη έκ διαφόρων δωρεών κλπ. τό ώς άνω
κολοισσιαΐον ποσόν, παραμένει δέ έν τή αποθήκη, έκ τών έκίδόισεων τονπυν ση
μαντικός αριθμός βιβλίων, (ατινα ανάγκη νά άριθμηθούν) καί ή αξία λόγου
περιουσία αυτών.
3) Κατωρθώθη ενα πραγματικόν θαύμα, ή σημερινή περιουσιακή κατάστασις του Θ. Κέντρου (εκτός τών εν τή αποθήκη βιβλίων), κατατεθειμένη
είς δύο Τραπέζας προθεσμιακώς καί δψεως, καθώς καί είς μετρητά, νά ανέρ
χεται είς χιλίας χρυσάς περίπου λίρας, ώς έκ τών κάτωθι αναλυτικών κονδυλίων υποδεικνύεται:
Α & ά φ ο ρ α Ο έ μ ,α τ α .—

Χυγκεντρώαεςς

ψ υ χ α γ ω γ ί α τώ ν μελιάν.

Άπηυθύνθημεν είς διανοουμένους Θράκας διά διαλέξεις, αλλά συνηντήσαμεν πάλιν τήν αυτήν αδιαφορίαν καί έλλειψην φιλοπονίας, πρός πραγματοποίησιν. Ό παράγων, έν τούτοις, τής ψυχαγωγίας, έν μέσω τών σημερινών
δυσχερών φροντίδων, καθίσταται πλέον χρήσιμος καί δίδει αφορμήν είς άλληλογνωριμίας καί έν ευθυμία συγκεντρώσεο^ς έπί ταυτψ τών μελών καί εις
εμφάνιισιν καί τών Θρακών, παραλλήλως πρός τάς διαφόρους τελετάς άλλων
συγγενών Σωματείων, μή έχόντων, ώς έπί τό πολύ, νά έπιδείξουν σοβαρωτέρας ενασχολήσεις.
Κατενικήσαμεν τάς δυσχερείας όργανώισεως τοιαύτης συγκεντρώισεως,
έγένετο δέ έπί. ολόκληρον μήνα ή κατάλληλος προίπαρασκευή καί έπετεύχθη
ίνα τήν 16)]ν Μαρτίου 1961, ημέραν Πέμπτην, λάβη χώραν οικογενειακή
συγκέντρωσις είς τό Ξενοδο,χεΤον Άθήναιον Μέλαθρον (A TH EN EE P A L A 
C E ). Ή απογευματινή αυτή εορτή έστέφθη, κατά κοινήν ομολογίαν, υπό α
πολύτως εξαιρετικής επιτυχίας. Τά ύπερεκατόν δέ πρόαωπα, αμφοτέρων τών
φύλλων, άτινα συμμετέσχον, συνεχάρησαν τούς όργανωτάς καί άπεχώρησαν
άποκομίσαντα ενθουσιώδεις εντυπώσεις.
Ιδιαιτέραν εύχάρ ιστόν έ'κπληξιν έπροξένησεν ή θαυμασίία έμφάνισις
τών δύο πολυτελών αιθουσών του Ξενοδοχείου καί τό πλούσιον καί έκλεκτόν
κυλικεΐον αύτου, μέ αΰστηρώς έιγχώρια ποτά άλλά καί μέ παντοειδή άφθονα
αρτύματα, αντί ελάχιστου τιμήματος, ή δλη δέ εορτή, χωρίς κοσμικήν έπί-
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δει-ξιν και άνευ έτΐίσημότητος διετήρησε τόν απέριττο ν Οραικικόν οικογενεια
κόν χαρακτήρα, ,μέ τάς παλαιός μας παραδόσεις. 01 παρε,στώτες ηύχήθησαν
μετ’ επιμονής δπως διοργανοϋνται συχνώτερον όμοιαι συγκεντρώσεις, τούτο
Ομως θά έξαρτηθή άπό τήν όρισθησομένην, ιός πάντοτε, μετά τάς νέας έκλογάς Επιτροπήν, έκ του ενδιαφέροντος τής όποιας θά πραγματοποιηθούν όμοιαι 4'υιχαγωγικαι έαρταί. ΕΙς τήν συγκέντρωσιν προσήλθον προσκληθέντα
επίτιμα μέλη, καθώς και εκπρόσωποι 'Τπουργείων και Όιργανώσεων, φίλοι,
ενδιαφερόμενοι διά τό έργον τοΰ Θρακικου Κέντρου και τών «Θρακικών».
p a n s vt i t t .
’Άλλοτε κατά τό παρελθόν, ή έκτύπωσις ενός μόνον Τόμου είς ολόκλη
ρον έτος, έθεωρεΐτο, ώς καλύπτουσα τήν περί του γνωστού Περιοδικού μας
προσπάθειαν. Τήν παρελθούισαν όμως διετίαν και τήν υπό τόν σημερινόν έ
λεγχον έφετεινήν τοιαύτην, έδιπλασιάσθησαν ή επιμέλεια καί ό μόχθος καί
ούτως ένεφανίσθησαν είς ρεκόρ παραγωγής, άνά δύο έκαστον έτος Τόμοι, ήτοι
κατά τήν έλεγχομένην διετίαν 4 Τόμοι.

Δέν θά έπαναλάβωμεν όσα είς προηγουμένας λογοδοσίας λεπτομερειακώς άνεπτάξαμε ν, ποια ποι,κίλη καί καθημερινή εργασία απαιτείται πρός έπίτευίξιν τοιούτου, διπλασιασθέντος ρυθμού αποτελέσματος.
Ούτω κατά τήν διετίαν ^κυκλοφόρησαν τέσσαρες Τόμοι, είς πολυτελή καί
έπιμελημένην έμιφάνισιν καί μέ τόν τυποποιημένον όγκον τών 300 σελίδων,
περιλαμβάνουν δέ ούτοι:
ΤΟΜ ΟΣ 30ός: «Ιστορία τής Θράκης— Αρχαίοι Χρόνοι», «’Αλληλο
γραφία», Έκλιπούσαι Θρακικαί Φυσιογνωμίαι» καί «Λογοδοσία τού Θρακικού Κέντρου 1957, 1958».
ΤΟ Μ Ο Σ 31ος: «Ιστορία Π αιδείας
Διδυμοτείχου καί Περιχώρων
(1778 - 1953)», «Λαογραφικά Διδυμοτείχου», «Κληροδότημα δι’ απόρους κο
ρασίδας τού αειμνήστου Μητροπολίτου Θυατείριον Γερμανού Στρηνοπούλου».
ΤΌ Μ Ο Σ 32ος: Τστοιρία Σαμμακοβίου καί τών Π έριξ Ελληνικών Κοι
νότητα) ν», «Έκλιπούσαι Θρακικαί Φυσιογνωμίαι».
ΤΟΜ ΟΣ 33ος: «Συνέχεια Ιστορίας Σαμμακοβίου», «Ιστορία Αάδημίου» «Λαογραφικά Σουφλίου», «Μακρά Γέφυρα», «Τιμητικαί Εκδηλώσεις».
Τών δημοσιευθεισών σελίδων φιλόπονοι Συγγραφείς ήσαν ό άποθανών
Γεώργιος Γιαννακάκης καί οί κ.κ. Δημήτίριος Μανάκας Συνταξιούχος Δη
μοδιδάσκαλος έκ Δι.δ)χου·„ Θεόδωρος Κιακίδης, ’Αναστάσιος Γιαννακόπουλος μέλος τοΰ Δ)κοΰ μας Συμβουλίου, Χρηστός Παπασταματίου — Μπαμπα-
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λίτης Δημοδιδάσκαλος Σουφλίου και. δ Καθηγητής ’Μ ανάσιος Παπαευγενίου Θεσσαλονίκης.
Διά τήν έκδοσιν τών τεσσάρων τούτων Τόμων εδαπανήθη, σύμφωνα μέ
ιδιαίτερον πίνακα τοΰ ισολογισμού, τό σημαντικόν ποσόν τών δ ρ α χ μ ώ ν
113.868 ούτίνος τό μεγαλύτερον μέρος έκαλύφθη άπό δωρεάς, εισφοράς και
πωλήσεις, είναι, δέ ή συλλογή ύλης κα'ι έκτύπωσις, κατά μείζονα λόγον κοπιώδης κα'ι δυσχερής, ώς ή έξασφάλισις τού ποσού τούτου, καθ’ ήν εποχήν ή
κρίσις τοΰ βιβλίου, ώς καί άλλοτε εΐπομεν, έχει. έπιταθή.
Π αραλλήλως πρός τήν εργασίαν τών εκδόσεων, δέν επαύσαμεν δι’ άλληλογραφίας καί προφορικών συνεννοήσεων τήν δυσχερή συγκέντρωσιν καταλ
λήλου ύλης, αποκλειστικούς περί Θράκης, καταλήγομεν δέ είς πρόβλεψιν οτι
λίαν προσεχώς θά πραγματο,ποιηθή ή έκτύπωσις δύο ή τριών είσέτι νέων Τόμων. 'Εκαστη έκδοσις περιορίζεται εις 500 αντίτυπα καί μετά τήν καθιερωμένην διανομήν είς Δημοσίας Βιβλιοθήκας, μέλη τής Διοικήσεως Επίτιμα
μέλη καί Δωρητάς, μέλη τών ’Επαρχιακών ’Επιτροπών, καθώς καί εις τούς
Συγγραφείς άναλόγως τών σελίδων τής εργασίας τους απομένουν άνω τών
100 βιβλίων, ατινα τοποθετούνται είς τήν αποθήκην.
Κατά τήν περίοδον ταύτην προσπάθειαί μας διαθέσεως εις Δήμους καί
Βιβλιοθήκας σειρών «Θρακικών» πρός δρχ. 2.000 εκάστην, έφεραν ευνοϊκά
αποτελέσματα διά τής ,πωλήσεως 14 τοιούτον σειρών μέ διπλάσιον τών 40
δρχ. κατά βιβλίον τίμημα, χάρις είς τήν εύγενή μεσολάβησιν τού 'Τπουργείου τών ’Εσωτερικών καί ιδία του Γενικού Γραμματέως αυτού κ. Ζησοπούλου,
έκιφράζομεν δέ τάς επί τούτω ευχαριστίας μας. Αί σχετικαί ένέργειαι πρός τήν
κατεύθυνσιν ταύτην συνεχίζονται. Δυισχέρειαι εμφανίζονται, διότι λόγω έξαντλήσεως ώρισμένων Τόμων, αί σειραί. τών «Θρακικών» είναι ελλείπεις, ή δέ
άνατύπωσις, τόσον χρήσιμος διά τούς συλλέκτας καί τάς βιβλιοθήκας, απαι
τεί μεγάλην δαπάνην, περί ής θά όμιλήσωμεν εις τό μέλλον.
’Επίσης τό 'Τπουργεΐον Οικονομικών (Δ )σις Κρατικών Λαχείων), ή
Δ)σις Γραμμάτων καί Τεχνών τοΰ 'Τπουργείου Παιδείας, ή Δ)ισις Μελετών
τού 'Τπουργείου Τύπου, ή Τράπεζα τής Ελλάδος κλπ. ύπεσχέθησαν, ένέκριναν
ή κατέβαλον ήδη τάς ετήσιας επιχορηγήσεις των, άνερχομένας περίπου είς
δρχ. 60 - 70.000 (αϊτινες είναι αμφίβολον εάν θά έπαναληφίθοΰν) καί αί 6ποΐαι καθ’ ύποχρέωσιν θά χρησιμοποιηθούν διά νέας έίχιδόσεις. Τά ώς άνω
έπετεύχ-θησαν μετά πολλών δυσχερειών καί προσωπικής πιέσεως* λόγω μειώσεοκ τών σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισμού. Π ρός πάντας τούς άνωτέρω έκφράζοιμεν θερμάς ευχαριστίας διά τήν κατανόησιν καί άναγνώρισιν
τού έργου του Συγγράμματος μας.
"Τστεραν άπό τήν σύντομον ταύτην αναγραφήν περί τού έργου τών

Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Α

Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Υ

Κ ΕΝ Τ Ρ Ο Υ

241

«Θρακικών» δέν είναι περιαυτολογία αν τονίσωμεν οτι εΐμεθα υπερήφανοι
διά τά εις τον τομέα τοΰτον έπιτευχθέντα.

Μ η τρ οπολ ίτου

©ο»τε£ρων

Γερμα,νοΰ·

'Ως άνειπτύξαμεν εις τήν προηγούμενην λογοδοσίαν τό έκ 1.500 λιρών
Αγγλίας Κληροδότημα τοΰ αειμνήστου Θρακός Μητροπολίτου Κυροΰ Γερμα
νού Στρηνοπούλου, εύρίισκεται πάντοτε κατατεθειμένων είς τό υπό τήν προεδρείαν τοΰ σημερινού Μητροπολίτου Τραστ τής I. Μητροπόλεως Θυατείρων
αντί τών SH ARITS C ΟιΜΜΙ SSIO Ν ER S, ώς προέίβλεπεν ή διαθήκη. Ή με
ταφορά καί κατάθεσις τοΰ ποσοΰ τούτου εις τήν ενταύθα Τράπεζαν τής Ελλά
δος, ώς έπληροφορήθημεν παρά τοΰ εκτελεστού τής διαθήκης δικηγόρου κ. Κολόμβου, έμιφανίΐζει δυισχερείας. Ούτε δέ καί είς ερωτήματα τεθέντα, ώς άνεφέραμεν, περί τής σημερινής αξίας τοΰ κληροδοτήματος, εάν δηλαδή ή το
ποθέτησες, παρά τον όρον τής διαθήκης, είς τό Τράστ τής Μητροπόλεως καλύπτη τήν αξίαν τών 1.500 λιρών, έτύχομεν άπαντήσεως. Έν τω μεταξύ επί
πο/δός κατά νέαν διέλευσιν έξ ’Αθηνών τοΰ Μητροπολίτου Θυατείρων, παρεπέμφθημεν ύπ’ αύτοΰ είς τον εκτελεστήν τής διαθήκης, τον μόνον αρμόδιον
νά διασαφήνισή τάς απορίας μας. Ό κ. Κολόμβος ομως εξακολουθεί απουσιά
ζουν εκ Λονδίνου καί αί άπορίαι μας παραμένουν. ’Ά ς έλπίσωμεν δτι έκ τής
τοιαύτης έκκρεμότητος δέν θά πρόκυψη οίαδήποτε ανωμαλία.
Έν τψ μεταξύ ό τοκοφόρος λ) ωμός λειτουργεί όμαλώς, εκτός δέ τών
δρχ. 16.700, άς άνεφέραμεν ώς είσπραχθείισας, μέ τήν αυτήν ενέργειαν καί
μεσολάβησιν φιλικού εφοπλιστικού γραφείου, είσεπράξαμεν καί έτέρας δρχ.
15.603. Ούτως οί δεδουλευμένοι τόκοι μέ,χρι τέλους 1959, έξασφαλισθέντες
είς δύο δόσεις, άνευ απολογιστικού λεπτομερούς λ)σμοΰ, ον έζητήσαμεν παρά
τοΰ κ. Κολόμβου άνευ άπαντήσεως, καλύπτουν τήν προικο'δό'τηΐσιν 6 απόρων
κορασίδων, καταγόμενων πάντοτε έκ Δελλιωνών Άνατ. Θράκης, σύμφωνα μέ
τήν τελευταίαν θέλησιν τοΰ Διαθέτου.
Είς τήν προηγουμένην λογοδοσίαν άνεκοινώσαμεν ώς πρώτην προικοβοτουμένην τήν ’Αθήναν Κοκκινογιάννη. ’Επειδή όμως αύτη μετά πάροδον πολ
λών μηνών καί συνεχών αναβολών δέν έπραγματοποίησε τον γάμον της, τό
ποσόν τών 5.000 δρχ. διετέθη είς τάς τρεις προικοδοτηθείσας τοΰ 1958 ήτοι
τάς πτωχάς νεάνιδας Φωτεινήν Ζήση, Νίκην Π,ριτσιανάκη καί Αικατερίνην
Λαγογερίδου, τακταποιηθείσης ούτω τής πρώτης σειράς τριών προικοδοτήσε
ων, ώς είς τον 33ον Τόμον τών «Θρακικών» άναφέρεται μετά φωτογραφιών
άπό τήν τελετήν, ήτις έλαβε χώραν είς Χρυσυύπολιν Καβάλας, διοργανωθεΐσαν υπό τής 'Τποεπιτροπής τοΰ Βρακί,κου Κέντρου υπό τήν Προειδρείαν τοΰ
Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων — Νεαπόλεως — Θάσου κ.κ. Χρυσοστόμου,
16
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οάτις καί χορηγεί εις έκαστη ν νεάνιδα τήν προικσδό.τησιν άνά δρχ. 5.000 έναν
τι, τής ληξιαρχικής πράξεως γάμου της καί σχετικής άπαδείξεως.
Μέ τό αυτό σύστημα λεππομερούς τοπικής έρεύνης καί συοτάσειον τής
'Υποεπιτροπής Καβάλας, ή Διευθύνουσα ’Επιτροπή έκ τού ύπαρχον.τος κα
ταλόγου τών υποψηφίων εξέλεξε τρεις νέας κορασίδας τάς Χαρίκλειαν Κουτσα'γγελα, Ά νθήν Θεοφιλί,δου καί ’Αναστασίαν Στρηνοπούλου διά τά έτη
1960 - 61, ή πρώτη δέ έξ αυτών X. Κουτσαγγελά ετέλεσε τόν γάμον της, προσεκόμισε σχετικήν ληξιαρχικήν πράξιν .μετ’ άποδείξεως καί είσέπραξε τάς
5.000 δρχ. Καί τής έπιδόσεως ταύτης, έλαβε χοόραν τελετή είς Γραβούναν,
ήτις καί θά δημασιευθή είς νέαν ε,κδοΐσιν τών «Θρακικών». 'Απολείπονται αί
έ'τεραι δύο καί μέ τήν προσεχή τέλεσιν τών γάμων των, θά συμ,πληρωθή ή
προΐκοδότησις 6 κορασίδων διά τού συνόλου τών είσπραχθέντων τόκων.
Μέ πρόβλεψιν όμως συνεχίσεως έν τώ μεταξύ δέν παρεμείναμεν άπρα
κτοι., άλλά διά συνεχούς αλληλογραφίας έζητήσαμεν νά μάς καθορισθούν οί
τόκοι καί τής τρίτης δόσεως διετίας ή τριετίας μέιχρι τέλους 1961 ή 1962.
Καίτοι τό θέμα είναι πρόωρον, θά προτιμήσωμεν τήν ε’ίσπραξιν τόκων έστω
καί διετίας διά τήν προικαδάτησιν τής τρίτης σειράς 2 - 3 είσέτι προσώπων,
ΐνα δ άνά χεί,ρας ,μας πίναξ τών υποψηφίων συμπληρωθή .πλήρως. ’Εάν αί
τοιαύται ένέργειαι δμαλώς εΰοδωθοΰν εΐναι ανάγκη άπό τούδε νά γίνη πρόβλεψις μέ τήν έξασφάλισιν τού ύπάρχοντος καταλόγου, τί πρόκειται νά γίνη
διά τούς μελλοντικούς τόκους, ινα συνεχισθή ή μέριμνα τού Θρακικου Κέν
τρου, είς έκπλήρωσιν τών θελήσεων τοΰ Δωρητού.
Σύμφιυνα μέ τά ανωτέρω, αλλά καί μέ πλήθος άλληλογραφίας έκπληρούται ή έ'πιθυμία τοΰ αειμνήστου έξόιχου συμπατριώτου μας καί εκτός τής ένισχύσεως άπόροον συμπολιτών έκ Δελλιιονών, είς μνήμην τής αδελφής του Κασ
σάνδρας Στρηνοπούλου, δημιου.ργεΐται καί μία εύνοΐκωτάτη έντύπωσις, δι’ α
ναγραφής εις τόν τύπον τής περιοχής καί διά τών έπί τούτω συναθροίσεων,
διά τό έργον τού Σωματείου μας, μεταξύ τών είς τήν περιοχήν εκείνην συμ
πολιτών μας.
Ά τυχώς τό παράδειγμα τού ύπερπατριώτου διαπρεπούς Ιεράρχου δέν
έμιμήθησαν, έκ τής πληθώρας τών υπαρχόντων έν Έλλάδι καί έν τή αλλοδα
πή πολυταλάντων Θρακών, καί άλλοι εύποροι συμπολΐται, οϊτινες δύνανται νά
είναι ασφαλείς διά τήν καθ’ όμοιο ν τρόπον, μέ τάξιν καί άμεροληιψίαν, διάθεσιν τών δωρεών των, διότι, ώς φαίνεται, εις ιήν εποχήν μας ημβλύνθη ή επι
θυμία όμοιων πράξεων εύποιΐας.
« Ιη λ α ν Ο ρ ω π & κ ά ς

' ϊ ’ο μ .ε ύ ς .

Κατά τήν υπό έλεγχον διετίαν πενιχρότατοι ένεφανίσθησαν αί είσπρά-
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ξεις εις μνήμην τεθνεώτων, συμπσσούμεναι εις δραχμάς 8.300, έν άντιθέισει
προς τήν ,παρελθού.σαν περίοδον, καθ’ ήν είχαν άναβιβασθή εις δρχ. 15.450.
Δέν μάς εκπλήσσει τό γεγονός, διότι καί είς τόν τομέα τούτον πλήρης εΐναι ή
αδιαφορία τών Θρακών, όχι διότι στερούνται οικονομικής εύχερείας, άίφού
Θράκες καί έκ τής Διοικήσεώς μας ακόμη, τάς τοιαύτας δωρεάς των, λησμΟ
νου ντε ς τήν ίδικήν των όργάνωσιν, τάς διαθέτουν ύπέρ άλλων σκοπών. Ό
χαρακτηρισμός συνεπώς τής αδιαφορίας είναι κατά συγκατάβασιν, διότι κατ’
έίπανάληψιν καί προφορικούς καί γραπτώς συνεστήσαμεν πρός πάσαν κατεύθυνσιν τους φιλανθρωπικούς μας σκοπούς. Καταντά αί ώς άνω πενιχραί εισ
πράξεις νά προέρχωνται άπό δύο ή τρία πρόσωπα. Έκ τού ώς άνω άσημάντου ποσού διεθέσαμεν δρ,χ. 10.610, συμπληρώ.σαντες τό υπόλοιπον έκ τού Τα
μείου τοΰ Θ. Κέντρου. Μάς διηγείτο δέ ό έν Θεσσαλονίκη αντιπρόσωπός μας,
όστις διένειμε τάς δύο δωρεάς εις τό Χαρίσειον Γηροκομεΐον, ότι τρόφιμοι
κυρίαι άριστων οικογενειών Άδριανουπόλειος, Ραιδεστού καί λοιπών μερών
τής Α. Θράκης, μέ δάκρυα εδέχοντο τό πενιχρόν βοήθημα, απαραίτητον διά
μικρόέξοδά των, εφόσον μόνον ή στέγη, καί ή τροφή παρέχονται, υπό τού Ι 
δρύματος.
Ωσαύτως, ώς καί κατά τό παρελθόν, είς τούς προ,σερχομένους συχνάκις
είς τά γραφεία μας συμπολίτας καί έχοντας ανάγκην τής βοήθειας μας, ουδέ
ποτε ήρνήθημεν οίανδήποτε σύστασιν γραπτώς, τηλεφωνικώς ή καί προσωπικώς, τούς περισσοτέρους δέ έξ αυτών έξυπηρετήσαίμεν δεόντως παρά τοΐς
εδώ» 'Τπουργείοις ή ’Οργανισμούς, καθώς καί παρά τοΐς Έφοπλισταΐς διά
τούς έχοντας άνάγκην νά ταξιδεύσουν, τόσον είς τά ενταύθα γραφεία των,
όσον καί είς τά έν Νέα 'Τόρκη τοιαύτα.
Ώ ς καί έν τω προλόγω τής παρούσης λογοδοσίας άναφέ,ρομεν ή βοήθεια
υπέρ τών ύποαναπτύκτοσν καί απόρων κατήντηΐσεν έίμμονος προσπάθεια όλων
τών κρατών. Δύναται συνεπώς καί τό Θρακικόν Κέντρον, εντός τών στενών
του περιθωρίων, νά μεγαλουργήση είς φιλανθρωπικήν δράσιν. Είς τούτο ένισχύεται άπό τήν παλαιάν του παράδοσιν, τού πρωτοφανούς είς όγκον έράνου, δν συνέλλεξε καί διέθεσεν, δταν οί Θράκες, έκδιωχθέντες άπό τάς πα
τρίδας των, κατέκλυζον τάς ’Αθήνας. Έδέχθηίμεν τότε συγχαρητήρια καί άπό
τό Κράτος καί άπό τούς δει.νοπαθούντας συμπολίτας μας. Έκτος δμως τού
ένθαρρυντικού τούτου προηγουμένου, υπάρχει καί ή διά διαθήκης δωρεά τοΰ
Θρακός Ιεράρχου. Ζώντες ή άποθνήσκοντες εύποροι Θράκες δύνανται. νά μιμηθούν τό εξοχον τούτο παράδειγμα, έχοντες ΰπ’ δψιν συνάμα, δτι είς καλάς
χείρας έναπετέθη τό κληροδότημα. 'Τπάρχει άλλοοστε καί μία παλαιά ΰπόσχεσις τού Μ. Ευεργέτου κ. ’Αθανασίου ’Αναστασίου, δστις κατ’ έπανάληιψιν
μάς έιδήλο^σεν δτι είναι διατεθειμένος νά διάθεση σημαντικόν ποσόν διά τήν
ΐδρυσιν φιλανθρωπικής έν Θεσσαλονίκη Εστίας, έφόσον τό αυτό ποσόν θά έ-
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φιλοτιμοΰντο νά είσφέρωσι και εις ή πολλοί έκ τών πλουσίων εν 'Ελλάδι Θρα
κών. Ούδείς αμως ένεφανίσθη νά συγκινηθή άπό τήν πατριωτικήν ταύτην χειρο
νομίαν τοΰ εξαίρετου συμπολίτου μας, ήτις οΰτω, καί παρά τάς ίδικάς μας προ
σπάθειας, παρέμεινε νεκρόν γράμμα. Μαζί συνεπώς μέ τό σημαντικόν περι
ουσιακόν κεφάλαιον τοΰ Σωματείου μας καί μέ τάς είς μνήμην δωρεάς, αΐτινες εΰκολον είναι νά πολλαπλασιασθοΰν, ύπαδεικνύσμεν καί τάς δύο ανωτέ
ρω πηγάς κληροδοτημάτων καί άνταποκ ρύσεως είς τήν χειρονομίαν ’Αναστα
σίου καί διά τών μέσων τούτων ή καί άλλων παραπλήσιων δύναται νά συγκεντρωθή μέ πάσαν έγγύησιν, σημαντικώτατον κεφάλαιον, έκ τών εισοδημά
των τοΰ οποίου νά τροφοδοτηθή ή άνακούφισις καί ένίσχυισις τών πασχόντων
συμπολιτών .
Τό Θρακικόν Κέντρον απέδειξε κατά τάς δεκαετηρίδας τής ύπάρξεώς
του ότι είναι άσφαλής θεματοφύλαξ καί άριστος διαχειριστής, ώστε νά μήν
ύφίστανται δισταγμοί, άπό μέρους τών έχύντων φιλανθρώπους καί άλτρουϊστικάς διαθέσεις, εφόσον ή Ό ργάνωσΐς μας θά εύρίσκηται καί είς τό μέλλον
είς όμοίαν άνθηράν κατάστασιν ακμής.
Κατ’ αυτόν τον τρόπον, εκτός τής επιτυχούς ένασχολήσεως είς τά πνευ
ματικά καί άλλα ζητήματα τής Θράκης, θά προστεθή π ρογ ρ αμμ ατικώ ς καί ό
σοβαρώτατος καί συγχρονισμένος πρός τά σημερινά οικονομικά ζητήματα1, φι
λανθρωπικός τομεύς, ευρύνονται δέ οΰτως οί ορίζοντες δράσεως τοΰ Σιοματεί
ου μας.
Έ ν ε σ χ ύ σ ε ε ς κ α ί ζ & ω ρ ε α ί.
Κατά τήν περυσινήν λογοδοσίαν τής διετίας άνεφέραμεν ότι μάς έχορηγήθησαν μόνον δρχ. 30.000 έκ τοΰ κονδυλίου τών Κρατικών Λαχείων. Διεμαρτυρήθημεν δέ τότε προφορικώς καί γραπτώς διά τό τοιοΰτον ανεπαρκές
κοθδυλιον, έν συγκρίσει πρός παροχάς άλλων Σωματείων. Αί τοιαΰται ενέρ
γεια! μας έκαρποφόρησαν καί οΰτοο κατά τήν υπό κρίσιν διετή περίοδον μάς
έχορηγήθησαν δύο κονδύλια έκ τής αυτής πηγής άνά δρχ. 30.000, άτινα καί
είναι καταχωρηΙμένα είς τον διετή ισολογισμόν. Είς τον αυτόν ισολογισμόν καταχωροΰνται ομοιαι είσφοραί τών Τραπεζών Ελλάδος καί ’Εθνικής, τής Δ)
σεως Μελετών 'Τπουργείου Τύπου, 'Τπουργείου Παιδείας, άντίτιμον πωληθέντων βιβλίων καί διάφοροι δωρεαί, ώς ό οικείος αναλυτικός πίναξ. ’Επει
δή ή παρούσα λογοδοσία περιλαμβάνει τήν διαχείρισιν μέχρι τέλους Δεκεμ
βρίου .1960, έκτοτε, κατά τήν νέαν περίοδον, άπό 1ης ’Ιανουάριου 1961 μέ
χρι σήμερον, κατόπιν συνεχούς παρακολουθήσεοος, έπετεύχθη, ή έγκρισις πα
ρά τών αυτιών ή καί άλλων ’Οργανισμών (ώς είς τό κεφάλαιον τών «Θρακι
κών» άναλυτικώς άνεπτύξαμεν), διαφόρων ποσών μή είσπραχθέντων είσέτι έν
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τώ συνόλω καί άτινα ανέρχονται είς δραχμάς 60 - 70.000, θά δοθή δέ λεπτο
μερής άνάλυσις είσπράξεως και διαθέσεως αυτών εις τόν νέον Ισολογισμόν.
Π,ρός πάντας τους ένισχύοντας κατ’ αυτόν τόν τρόπον έπ'ι συνεχείς πε
ριόδους, τό έργον μας, άίπευθύνομεν, εκτός τών Ιδιαιτέρων ευχαριστιών και
διά τής παρούσης λογοδοσίας, τήν ευγνωμοσύνην τού Θρακικου Κέντρου.
Τ α κ τ ι κ ά ΙΜέλ?}
Δέν αίσθανόμεθα ί,κανοποίησιν ώς προς τήν αύξη,σιν τών τακτικών με
λών. 'Υπάρχουν πλευστοί Θράκες έν Άθήναις και ό αριθμός τών μελών δύναται ευκόλως νά διπλασιασθή. Άτυχα)ς, δέν καταβάλλεται πρός τούτο ή δέ
ουσα ψροντίς παρά των έν ενεργεία τοιούτων, έκτος ελάχιστων εξαιρέσεων,
μέ τήν προσπάθειαν δέ τού γραφείου ένεγράφη,σαν 20 νέα μέλη. Ούτως, έν
συγκρίσει πρός τήν περυσινήν δύναμιν, ήτις δέν ύπερέιβαινε τά 100, εχομεν, παρά τά κενά τά δημιουργούμενα έξ απουσιών, αποδημιών, διαγραφών,
θανάτων κλπ., αύξησιν δι’ 20 νέων μελών, όμού μετά τών είς τάς επαρχίας
έγγραφεντών. 'Τπάρχει όμως μία ευοίωνος έξάρμησις νέων εγγραφών διά
τών κατά τόπους Επιτροπών, ας ίδρύσαμεν άνά τήν Β. 'Ελλάδα. Τοιαύται
Έπιτροπαί έσχηματίσθησαν μέχρι τοίιδε είς Άλεξαυδρούπολιν, Διδυμότει
χο,ν Σουφλί, Καβάλαν, Θεσσαλονίκην, Δράμαν κλπ., μέ υποσχέσεις έπεκτάσεως και καταρτισμού καί νέων είς Ξάνθην, Όρεστιάΐδα, Βέροιαν κλπ. Τά
μέχρι τούδε μέλη τών Επαρχιακών ’Επιτροπών ανέρχονται είς 16, έάν δέ
δέν υπή,ρχον ταύτα καθώς καί τά υπό τού γραφείου έτερα 10, θά ήτο αδύ
νατον νά καλυφθούν τά ώς άνω κενά καί ή δύναμις τού Σωματείου αντί νά
αιξηθή κατά 10 μέλη, θά ήτο μειωμένη.
Δέν επιθυμούμε ν νά έπαναλάβωμεν διά χιλιοστήν φοράν οτι έάν τουλά
χιστον, τά μέλη τού Δ. Σ., έφρόντιζαν νά εγγράφουν άνά έν πρόσωπον, ή
κατάιστασις θά ήτο πολύ καλλίτερα. Μεταξύ τών μελών τού Δ. Σ. υπάρχουν
γαμβροί, υιοί .κλπ., συγγενείς καί φίλοι, οΐτινες μέ μίαν απλήν σύστασιν θά
ένεγράφοντο προ πολλού. Έγκατελείφαμεν καί τήν πρότασίν μας συμμετο
χής γυναικών, ώς γίνεται μέ δλα τά άλλα Σωματεία, διότι απροθυμίαν έπέδειξαν καί αυτά τά μέλη τού Δ. Συμβουλίου.
Τό Θρακικύν Κέντρον δέν ήτο δυνατόν νά διατηρηθή οίκονομικώς μέ τάς
ετήσιας συνδρομάς των απλών μελών, αΐτινες παραμένουν αμετάβλητοι, άφαιρουμένων δέ τών εισπρακτικών, δέν υπερβαίνουν τάς δρχ. 4.800 έτησΐως.
Διά τού ποσού τούτου εΐναι αδύνατον νά καλυφθούν «ΐ δαπάναι ενοικίων απο
θήκης καί γραφείου, μισθοδοσίας, ώς καί λοιπά έξοδα λειτουργίας τού Σω
ματείου. Ευτυχώς ή σωτηρία πρόβλεψις δημιουργίας τού πίνακος τών δωρητών — μελών, έσωσε τήν κατάστασιν, ώς θά άναφέρωμεν εις τό οίκεΐον κε-
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φάλαιον. Διά νά καλυφθούν δέ τά κενά, α,τινα φυσικόν είναι νά προκόψουν
διά διαφόρους λόγους και είς τον πίνακα τών δωρητών, έκαινοτομήσαμεν και
άνέλαβε προσωίπικώς ό Πρόεδρος, άλλωιν έκ τών παλαιών νά αυξηθούν τά
ποισά δωρεών, νά δημιουργηθούν δέ καί νέοι δωρηιταί μεταξύ προσωπικών
του φίλων, ών είναι πρόωρος ό καθορισμός τού αριθμού και τών ποσών, καίτοι έλπιζεται δτι μέ εντατικήν εργασίαν θά άποδώση ή ενέργεια αΰτη ά'νω
τών 5 - 6.000 δ . ρ α χ ι μ ώ ν έτησίως. Σημειω.τέον δ'τι εις τούς νέους δωρητάς
συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα μέ τήν έκ τοΰ Καταστατικού ευχέρειαν, καί
πρόσωπα ού,χί έικ Θράκης καταγόμενα, άλλ’ έξ αγχιστείας τοιαύτα ή καλοί φί
λοι τού Θρακικοΰ Κέντρου προθυμοποιούμενοι νά ένιισχύσουν τό έργον μας.
Σύμφωνα μέ άπόφασιν τής Διευθυνούσης Επιτροπής άνεκηρύιχθησαν
επίτιμα μέλη τοΰ Σωματείου οί κ.κ. Μιλτιάδης Σταμούλης Δημήτ,ριος Λουΐζος
καί Δημήτριος Άθηνοδώ,ρου διά πολυετείς πολυτίμους υπηρεσίας των τοΐς άπεστάλησαν δέ κατάλληλοι, έπισταλαί.
Μετά λύπης άγγέλλομεν τον θάνατον τών μελών τού Δήκού μας Συμ
βουλίου Μιχαήλ Κάζη, Ά )φ ώ ν Βασιλείου καί Κωνσταντίνου Κουβέρη καί ’Αλε
ξάνδρου Πασχαλίδη. Τών επιτίμων μελών Κωνσταντίνου Λουΐζου, Γεωργίου
Γιαννακάκη καί Μητροπολίτου Κορυτσάς Εύλοίγίου Κουρίλα, ώς καί τών α
πλών μελών ,Αλεξάνδρου Σωτηριάδη καί Παύλου Παπαδοπούλου. Πρός
τάς οικογένειας τών ανωτέρω έκλιπόντων άίπεστείλαμεν συλλυπητηρίους έπιστολάς, έδημασιεύσαιμεν δέ βιογραφίας μετά φωτογραφιών ένίων είς τούς κυκλοφο,ρήσαντας έν τω μεταξύ Τόμους τών «Θρακικών», έζητήσαμεν τοιαύτας τών μετέπειτα καί δταν ληφθούν θά τάς περιλάβωμεν μέ εκδηλώσεις είς
νέας προσεχείς εκδόσεις. Εις μνήμην αυτών καλείται ή Γενική Συνέλευσις
δπως τηρήση ενός λεπτού σιγήν. Αί χήραι κ.κ. Α. Αάγια καί Α. Μανίιδου έπανέλαΐβαν τάς είς μνήμην τών συζύγων των δωρεάς διά δρχ. 500 καί 3.000, κα
θώς καί ή κ. Α. Πασχαλίδου άπέστειλε δρχ. 1.000 υπέρ τών φιλανθρωπικών
μας σκοπών. Ό έκ τών μελών επίσης τού Δ. Σ. καί πολύτιμος συνάδελφος κ.
Χριστόφορος Οικονόμου κατ’ έπανάληψιν άπέστειλε δωρεάς έκ διαφόρων πο
σών, είς μνήμην τής μητρός καί άδελφών του. Κατ’ έτος δέ καταβάλλει τα
κτικά τοιαύτας ό Πρόεδρος, κυριώτερος ένισχυτής τών φιλανθρωπικών μας
έσάδων.

«αI

Ί τ π & τ ρ ο ίτ η ς .

Αί συνεδριάσεις τού Δ)κού Συμβουλίου καί τής Διευθ. ’Επιτροπής εμ
φανίζουν αύξησιν, έν συγκρίσει. πρός τήν περυσινήν λογοδοσίαν. Ούτω τό

Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Α

ΘΡΑΚ ΙιΚΟΥ

Κ ΕΝ Τ Ρ Ο Υ

247

Δ. Σ. συνήλθε κατά την έλεγχομένην διετίαν εις τρεις συνεδριάσεις, ματαιωθείσης μιας ελλείψει άπαρτίας, έναντι δυο τών προηγουμένων χρήσεων.
Ή Διευθυνουσα ’Επιτροπή άποτελουμένη έκ τών κ.κ. Φιλίππου Μάνου ηλίδου Προέδρου, Βίκτωρ ος Μιχαηλί,δου Άναπληρωτοΰ Προέδρου Π ατρό
κλου Τσατάλα Γενικού Γραμματέως, Π «σχόλη Οίκον ομίδου Άναπλ. Γεν.
Γραμματέως και Κώστα Άναγνωσταρα Ταμ ίου, συνηλΑεν έν απαρτία διά
τών τριών μέχρι πέντε μελών της, και έ,πραγματο,ποίησεν 22 συνεδριάσεις αν
τί τών 19 προγ. χρήσεων. Τούτο δέν σημαίνει ατι έπεδείχΌη μεγαλύτερα προ
θυμία διά συνεδριάσεις τόσον τής Διοικήσεως όσον καί τών ειδικών ’Επιτρο
πών, διότι αί 6 ιο τ ικαί άνάγκαι καί απασχολήσεις έχουν αύξηθή καί παρά τήν
καλήν θέλησιν τών μελών δέν διαθέτουν ταΰτα τόν άπαιτουμενον χρόνον ώς
βεδαρυμένοι μέ μείζονας φροντίδας.
'Π αλληλογραφία καί ή άπασχόλησις έν γένει τοΰ γραφείου ήτο οΰσιαστικώς μεγαλύτερα άπό τήν περυσινήν, λόιγω τής αναπτυχθείσης δράσεως τοΰ
Σωματείου καί τοΰ Περιοδικού μας.
Ο i -λ ο 1ν ο jj.ϊλ% Μ

α' δάβτ&α&ς.

Είς τόν ύπ’ όψιν σας ισολογισμόν διετούς χρήσεως, μέχρι τέλους 1960,
σύμφωνα μέ τάς καταχωρήσεις τοΰ Ταμείου καί τόν διενεργηθέντα έλεγχον
παρά τής Τριμελούς ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής, αναγράφονται έν λεπτομέ
ρεια τά σχετικά κονδύλια:
Είς γενιικάς γραμμάς τών έκδοθέντων 4 Τόμων ιών «Θρακικών», 30οΰ,
31ου, 32ου καί 33ου, αί δαπάναι άνήλθον είς δρχ. 113.868, καλυίφιθεΤσαι άπό
δοορεάς, εισπράξεις, πωλήσεις βιβλίων καί άπό αναλήψεις έκ τής παρά τή
Τραπέζη καταθέσεώς μας όψεως.
'Ως πρός τό Ταμεΐον είς μετρητά, τοΰτο παρουσιάζει πιστωτικόν υπόλοι
πον έκ δρχ. 15.761,20 μεταφερόμενον είς νέον. 'Ωσαύτως αί δύο προθεσμιακαί καταθέσεις καί ή μία όψεως παρά δύο Τραπέζαις εμφανίζουν σύνολον δρχ.
244.602, ενώ αί τοΰ προηγουμένου ισολογισμού άνήρχοντο εις δρχ. 181.780,
παρουσιάζουσαι οοτιος αΰξησιν κατά δρχ. 62.822. Είς τάς ώς άνω καταθέ
σεις προστιθεμένου καί τοΰ είς μετρητά υπολοίπου έκ δρχ. 15.761,20, έχομεν
σύνολον καταθέσεων καί μετρητών, σύμφωνα μέ τους δύο ισολογισμούς τήν
31.12.1960 δρχ. 200.863,20, αντί τών δρχ. 177.926,10 τοΰ προηγουμένου
ισολογισμού. ’Εάν εις τό ποσόν τοΰτο προστεθούν αί έγκρι,θεΐσαι αλλά μή εισπραχθεΐσαι έν τω συνόλω περίπου δρχ. 70.000, περί ών άνεφέραμεν είς προ
ηγούμενα κεφάλαια, έν συμπεράσματι θά εχωμεν σύνολον περιουσίας τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου έκ δρχ. 330.363,20, ητοι άνω τών χιλίων χρυσών λιρών, περί.
ών άνεφέραμεν έν τω προλόγω. Ή Διοίκησις προτιμά τάς παρά Τραπέζαις
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προθεσμιακά; καταθέσεις εις δραχμάς καί εΐιμεθα πρόθυμοι νά άκού,σωμεν,
έάν υπάρχωσι διάφοροι γνώμαι, ώς πρός τήν ασφάλειαν τών τοιούτων τοπο
θετήσεων ή τήν προτίμησιν αγοράς καταλλήλου στέγης συμπληρουμένου έν
άνεπαρκεία διά δωρεών ή έράνων του αναγκαίου ποσοΰ.
Αί τρέχουσαι δαπάναι τοΰ γραφείου μέ πάσαν λιτότητα καί οικονομίαν
δέν ύπερέβησαν καί πάλιν τό κονδύλιον τοΰ τελευταίου ισολογισμού, θά αυξη
θούν δμως κατά τήν άρξαμένην νέαν περίοδον, διότι λήγει ή παρά τή Ε νώ 
σει πολυετής φιλοξενία καί συνεπώς ή μισθοδοσία καί λοιπά έξοδα, καθώς καί
ή άπαιτηθησομένη δαπάνη διά νέαν έγκατάστασιν καί απαραίτητον έπισκευήν
καί ταξιθέτησιν τοΰ όγκου τών βιβλίων τής αποθήκης δέν θά είναι δυνατόν
νά αποφευχθούν.
"Οσα έκ τών μελών επιθυμούν νά συνεχισθή ή δράσις καί ή καρποφόρος
εργασία τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, πρέπει νά έχουν ύπ’ όψιν οτι θά άΐπαι(τηθοΰν είς τό μέλλον θυσίαι καί οτι πρέπει νά καταιβληθή προσπάθεια αΰξήσεως τών μελών απλών καί δωρητών, ώς καί τής έξευρέσεως καί έξ άλλων πη
γών, συμπληρωματικών πόρων.

*2Κ η ί λ ο γ <ο> ς»
Δέν έπιθυμοΰμεν νά άντιγράψωμεν τά τών προηγουμένων έν έπιλάγω λο
γοδοσιών καί νά σάς κουράσωμεν περισσότερον. Σάς έδώσαμεν μίαν πλήρη
εικόνα, έστω ,καί συνοπτικώς, τών κατά τήν διετίαν πεπραγμένων. Πιθανόν ή
ολομέλεια καί οί παρόντες κατά τήν σημερινήν Γενικήν ΣυνέλευΙσιν, νά είναι
ευχαριστημένοι καί ικανοποιημένοι έκ τοΰ έπιτελεσθέντος ογκώδους έργου.
Ή μεΐς άσκοΰντες αυτοκριτικήν θά ηΰχόμεθα νά υπήρχον παρατηρήσεις επ’
αύτοΰ, τή ν δέ έλλειψιν άντιπολιτεύσεως θεωροΰμε ν επιζήμια ν διά τό Θ ρακικόν Κέντρον, διότι δι’ αυτής όχι μόνον θά ήδύναντο νά επανορθωθούν αί τυ
χόν άνθρώπιναι παραλείψεις, αλλά καί διότι ή τοιαύτη άνάπτυξις καί αντιθέ
των σκέψεων θά έδημιούργει άμιλλαν καί ,άνάδειξιν καί άλλων προσώπων,
άτινα έχουν τήν όρεξιν νά έργασθοΰν. Ό ανέκαθεν άπό άρχαιοτάτων χρόνων φίλεργος Θρακικός λαός, πρέπει, νά άντιληιφθή καί νά πιστεύση δτι. καί
οί σημερινοί απόγονοί του, μόνον διά τής εργασίας καί διά τής επιπόνου συ
νεχούς παρακολουθήσεως δύνανται, ώς συμβαίνει καί διά τά άτομα καί διά
τάς οικογένειας καί διά τάς ιδιωτικά; Επιχειρήσεις καί δ ι’ αυτό ακό
μη τό Δημόσιον μόνον τονίιζομεν, διά τής συνηνωμένης αρμονικής συ
νεργασίας τών μαζών, νά ύφίστανται καί νά προοδεύουν αί Σωμα
τειακά). ’Οργανώσεις. Τό «δέν ανακατεύομαι στά κοινά καί κυττάζω τή
δουλειά μου» πρέπει, νά παύση νά κυρίαρχη είς τάς σκέψεις καί ένεργείας μας, νά. μή τά περιμένωμεν δέ όλα άπό τό Κράτος καί άπό άλλους,
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άλλ’ εν ας έκαστος έξ ημών νά έ'χη συναίσθησιν τών άτομικών ευθυνών και
υποχρεώσεων νά φροντίζη και νά συμβάλλη διά τό γενικόν καλάν. ’Ά ς μάς
συγχο^ρη,θούν αί τοιαΰται φιλικαί συστάσεις ή καί νουθεσίαι ακόμη, αΐτινες
επιτρέπονται έκ τής ηλικίας καί πολυχρονίου πείρας.
Κατεφύγαμεν είς άοριστίας καί άντικειμενικάς υποδείξεις καί έξ αυτών,
ας αποκομίσουν καί οι παρόντες καί οί Θράκες συμπολίται μας γενικώτερον,
οτι υπάρχει έπείγουσα καί επίμονος ανάγκη αλλαγής συστημάτων καί άναιπτύξεως δραστηριόπητος καί ευθύνης χάριν τού καλού καί τής προό(δου.
Άπευθύναμεν θερμόν χαιρετισμόν πρός πάντας τούς καθ' οίονδήποτε
τρόπον ένισχύοντας τό έργον μας. 'Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε ν τούς πρασελθόντας κατά τήν σημερινήν Γιενικήν Συνέλευσιν, τά μέλη τού Δ ) κόύ ΣμμβοιΛί
ου, τούς αγαπητούς συνεργάτας τής Διευθυνούσης Επιτροπής, τούς δωρητάς
καί τά απλά μέλη ’Αθηνών καί Επαρχιών, τούς συγγραφείς καί συνεργάτας
τών «Θρακικών», καθώς καί τούς άπόντας άπό τήν σημερινήν Συνέλευσιν με
ταξύ τών οποίων καί ό διά λόγους υγείας ’Αντιπρόεδρος κ. Βίκτωρ Μιχαηλίιδης, είς τά γραφεία τού όποιου εύγενώς φιλοξενούμεθα.
Καταθέτοντες τήν λογοδοσίαν, τούς ισολογισμούς καί τήν ’Έκθεσιν τής
’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής, καλούμεν τούς παρισταμένους νά λάΐβουν τον λό
γον επί τών πεπραγμένοι καί νά διατυπώσουν παρατηρήσεις ή επιθυμίας το>ν
πρός λήψιν άποφάίσεων. (έπιδοκιμασίαι, χειροκροτήματα).
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'Υπόλοιπον τήν 31.12.1958 είς νέον
5Από διαφόρους δωρεάς είς μνήμην
τ ε θ ν ε ε ό τ ω ν ....................................
Ά π ό συνδρομάς απλών μελών 1958,
1959 καί I9 6 0 ..............................
Ά π ό συνδρομάς δεορητών-μελών 195S
»
»
»
» 59, 60
Έ τη σ ία προθεσμιακή κατάθεσις Ε 
θνικής Τραπέζης μετά τόκων άπό
1.1.59 — 31.12.60 ........................
Έ ξάμηνος προθσμιακή καταθεσις Ί ο νικής Τραπέζης μετά τόκων άπό
1.1.59 — 31.12.60 ........................
Λ/σμός οψεεος No 3563 Ίονικής Τραπέζης μετά τόκων άπό 1.1.59 —
3 1 . 1 2 . 6 0 ..........................................

Δρχ. 13.544,60
Δρχ.

8.300
6.610
1.500
34.420

»

50.830

»

64.374,60

» 111-363

»

88.480

»

44.759

» 308.976,60

Ε ν ο ίκ ια γραφείου-άποθήκης Δρχ.
Μ ισθοί υπαλλήλου . . .
»
Διάφοροι φιλανθρωπικοί δωρεαι και είς μνήμην . .
»
Τακτικά έξοδα γραφείου, ή
τοι : Τυπογραφικά, ταχυ
δρομικά, μεταφορικά, α
σφάλιστρα, γραφική ύλη,
τηλεγραφικά, τηλεφωνικά
κλπ. μικροέξοδα γραφείου
1 2 μ ή ν ο υ ..................................... »

14.169'
13.000
10.610

19.834,10

»
48.613,40
‘Υπόλοιπον Ταμείου άναλυόμενον ως άκολο άθεος :
Εις μετρητά
Δοχ. 15.761,20
Κατάθεσις Ε θ ν ικ ή ς » 111.363
»
Ίο νικ ή ς »
88.480
Λ/σμός όψεως »
»
44.759
260.363,20
308.976,60

Ό Πρόεδρος
(Ύ π.) Φ. ΜΑΝΟΥ Η Λ ΙΔ Η Σ

Έ ν Ά θ ή να ις τή 31η Δεκεμβρίου 1960
Ό Γεν. Γραμματεύς
Ό Ταμίας
(‘Υπ.) Π . Τ Σ Α Τ Α Λ Α Σ (‘Υπ.) Κ. Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤ Α ΡΑ Σ

Ή Εξελεγκτική Ε π ιτρ ο π ή
X. Μ ΕΖΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Κ. Κ Ο Υ Β Ε Ρ Η Σ
X. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Η Σ

ΕΚΘΕΣΙΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Έ ν Ά θήναις 'σήμερον τήν 31ην Δεκεμβρίου· 1960 οι κάτωθι υπογεγραμ
μένοι 1) Χριστόδουλος Μεζιλσ'πουλος, 2) 'Κωνσταντίνος Κουβέρης καί 3)
Χρήιστος Άποστολίδης άποτελοΰντες τήν τριμελή ’Εξελεγκτικήν Επιτροπήν
τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, ήτις έξελέγη νομίμους κατά τάς (διενεργηθε&σας τήν
22 Φεβρουάριου 1959 αρχαιρεσίας, προέβησαν συμφώνως τω Καταστατικοί,
εις τον έλεγχον τής διαχειρίσεως τοΰ Ταμείου ικ. Κώστα Άναγνωσταρά, έξ
οΰ προέκυ\|>αν τά εξής:
Έχρησιμοίποιήθησαν ιδιπλότυιπα 'συνδρομών απλών μελών άπό τοΰ άριθ.
1364 μέχρι τοΰ ιάριθ. 1540 συμπεριλαμβανομένου. Έκ τών ώς άνω διπλοτύ
πων είσεπράχθησαν δρχ. 6.610 ιάφορώσαι συνδρομάς τών έτών 1958, 1959
κα'ι 1960. Παραμένουν ανείσπρακτοι οι κάτωθι έκδοιθεΐσαι αποδείξεις,, αιτινες δέν ήκυρώθησαν καί θέλει έπιδιωχθή ή εΐσπραξίς των: 1368’ 1383,
1398, 1402, 1404, 1412, 1414, 1417,1418, 1419, 1420, 1467, 1472, 1473,
1474, 1478, 1479,, 1480, 1491, 1529’ 1531, 1538.
Έ ξ άλλου έχρησιμοποιήθησαν διπλότυπα δωρητών - τακτικών μελών άπό
τοΰ άριθ·. 108 μέχρι και τοΰ ύπ’ άριθ. 233, είσεπράχθη δέ έκ συνδρομών τοΰ
1958, 1959 καί 1960 τό ποσόν τών δρχ. 35.920. Παραμένουν 'ανείσπρακτοι
αί απ’ άριθ. 193, 214 καί 212 αποδείξεις ών θέλει έπιδιωχθή ή τακτοποίησις
Παραβαλόντες τά ποσά τών διπλοτυπίαν μέ τά ιέν τω Ταμείφ καταχωρηΟέντα, παρετηρήσαμεν δτι άπαντα εχουσι συμπεριληφθή εις τήν οίκείαν στή
λην τών εισπράξεων, ώς επίσης και πάσαι αί 'γενόμεναι πληρωμαί εχουσι πλή
ρη δικαιολογητικά.
Είσεπράχθη ώσαύτως άπό διαφόρους δωρεάς καί είς μνήμην τ&θνεώντων τό ποσόν τών δρχ. 8.300.
Συνεκεντρώθη έξ άλλου άπό διαφόρους εισφοράς υπέρ τών «Θρακικών»,
άπό πωλήσεις παλαιών καί νέων τευχών, τό ποσόν τών δρχ. 60.290 ό'περ,
μαζί μέ αναλήψεις κατά καιρούς άπό τον Λ)ΐσμόν όψεως Ίονικής Λαϊκής
Τραπέζης έκ δρχ. 53.578, ήτοι δρχ. 113.868, διετέθη διά τήν έξάφλησιν τών
τεσσάρων έκδοθέντων Τόμων «Θρακικών» 30οΰ, 31ου, 32ου καί 33ου σύμ
φωνα μέ τον καταρτισθέντα Ιδιαίτερον ισολογισμόν.
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Αί δαπάναι εις γενικά έξοδα ανέρχονται συνολικώς εις δρχ. 48.618,40
άναλυόμιεναι εις: ενοίκια γραφείου αποθήκης ιδρ,χ. 14.169, μισθοί υπαλλήλου
δρχ. 13.000, διάφοροι φιλανθρωπικοί δωρεα'ι καί είς μνήμην δρχ. 10.610, τα
κτικά ιέξοδα γραφείου, τυπογραφικά, ταχυδρομικά, μεταφορικά, ασφάλιστρα,
γραφική ΰλη, τηλεγραφικά, τηλεφωνικά κλπ. δρχ. 10.834,40. Συνεπώς τδ
υπόλοιπον ταμείου μετρητών ανέρχεται είς δρχ. 15.761,20, αϊτινες μεταφέρονται είς τήν νέαν χρήσιν.
Ή ικίνησις εξ άλλου τών καταθέσεων παρά Τραπέζαις τοΰ Σωματείου
παρουσιάζει τά κάτωθι αποτελέσματα:
Έτησία προθεσμιακή κατάθεσις Εθνικής Τραπέζης μετά τόκων από 1.
1.1959 μέχρι 31.12.1960 δρχ. 111.363. Έξάμηνος προθεσμιακή κατάθεσις
Ίονικής - Λαϊκής Τραπέζης μετά τόκων άπό 1.1.59 μέχρι 31.12.60 δρχ.
88.480. Λ)σμός οψεως Ίονικής - Λαϊκής Τραπέζης μετά τόκων άπό 1.1.59
μέ]χρι 31.12.60 δρχ. 44.759. Αί. καταθέσεις αυται ομοΰ μετά τοΰ ώς άνω
υπολοίπου ταμείου μετρητών δρχ. 15.761,20 συμιποσοΰνται εις ποσόν δρχ.
260.363,20, θπερ είναι ή σημερινή περιουσία τοΰ Σωματείου.
Έ ν τέλει. θεωρουμεν υποχρέωσίν μας νά συγχαρώμεν τήν Διευθύνουσαν
Επιτροπήν τοΰ Σωματείου καί ιδιαιτέρως τόν Πρόεδρον κ. Φίλ. Μανουηλίδην, ιείς τάς άοκνους προσπαθείας καί προσωπικός φροντίδας τοΰ οποίου,
κατωρθώθη κατά τά ελεγχόμενα έτη νά έμφανίζωνται. τά ώς άνω ευνοϊκά
αποτελέσματα.
Έ ν Ά θήναις τή 31η Δεκεμβρίου 1960
Η ΕΞΕΛ ΕΓΚ ΤΙΚ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
X. Μ ΕΖΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Κ. Κ Ο Υ Β Ε Ρ ΙΙΣ
X. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ ΙΙΣ

Μ ετά τήν άνάγνωσιν τών άνωτέρω δημοοιευομένων λο
γοδοσίας, Ισολογισμού καί Έκθέσεως Εξελεγκτικής Ε π ι 
τροπής, καλείται ή Συνέλιυσις νά διατυπώση παρατηρήσεις,
έάν υπάρχουν. Οί παριστάμενοι ύποδέχονται μέ χειροκροτή
ματα τά ώς άνω πεπραγμένα, λαμβάνει δέ τόν λόγον καί
όμιλεϊ διά μακρών ό κ. Γ. Γεωργιάδης, δικηγόρος, δστις άναφέρεται γενικώς είς τό έπιτελούμενον πατριωτικόν έργον,
έπιδοκιμάζει τά υπό τής Διοικήσεως του Σωματείου έπιτευχθέντα καί εκφράζει ιόν θαυμασμόν καί τάς εύχαριστίας του
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πρός τό πρόσωπον του κ. Προέδρου, διά τήν συντελεσθεΐσαν
γόνιμον αποδοτικήν και πρωτοφανή διά τά έν λειτουργία
ομοιογενή Σ ω μ α τεία εργασίαν. Ύ πό τό αυτό πνεύμα όμιλοΟν έν συνεχεία οί κ. κ. Μ. Σαραντής, δικηγόρος,— Λ.
Βλαχόπουλος, ιατρός καί άλλοι.
Κατόπιν, σύμφωνα μέ τό πρώτον μέρος τήςήμερησίας διατάξεως, ή Γ ενική Συνέλευσις έγκρίνει όμοφώνως μέ εύχάς
συνεχίσεως τής προόδου τά άνακοινωθέντα.
Μετά ταΰτα καί σύμφωνα μέ τό 5ον και 6ον μέρος τής
ήμερησίας διατάξεως, έκλέγονται διά μυστικής ψηφοφορίας
αί δύο Τριμελείς Έ πιτροπαί, ήτοι Εφορευτική έπί τών έκλογών, άποτελεσθεΐσα έκ τών κ.κ. Α. Γιαννακάκη, Μ. Κατσαμανάκη καί θ . Κιακίδη καί Εξελεγκτική έκ τών κ κ. X. Μεζιλοπούλου, Π. Νικολαϊδου καί X. Ά ποστολίδου.
Α ντα λ λ ά σ σ ο ν τα ι ωσαύτως σκέψεις καί γνώμαι έπί τής
μελλούσης πορείας τού Σωματείου και άποφασίζεται, κατά
τήν έπικρατουσαν συνήθειαν, δπως, είς πρώτην συνεδρίαν
τού νεοεκλεγησομένου Διοικητικού Συμβουλίου καταρτισθούν
οί πρός τούτο Είδικαί Έπιτροπαί.
Ή Συνέλευσις, έν τέλει, άναθέτει είς τριμελή Ε πιτροπήν
έκ τών κ. κ. Π. Τσατάλα, Μ. Σαραντή καί Φ. Ά λεξιάδη, ινα
μεταβή είς τήν οικίαν τού κ. Προέδρου, είς δν νά εύχηθή τήν
πλήρη άποκατάστασιν τής ύγείας του.
Αί έκλογαί πρός συμκλήρωσιν τού 24μελούς Διοικητικού
Συμβουλίου, διά τής έκλογής 1 2 νέων τακτικών μελών, ώς
καί 10 άναπληρωματικών διεξήχθησαν, σύμφωνα μέ τό Κα
ταστατικόν, τήν 6ην, 7ην, 8ην Ιουνίου 1961, ένώπιον τής
Εφορευτικής Ε πιτροπής. Ούτω τό νεοεκλεγέν Διοικητικόν
Συμβούλιον άπαρτίζεται έκ τών κ. κ, :
ϊ) Μανουηλίδου Φ.

4) Οίκονομίδου Π.

2) Μιχαηλίδου Β.
3) Τσατάλα Π.

5) Ά ν α γ ν ω σ τ α ρ ά Κ.
6) Βλαχοπούλου Λ.
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Σαραντή Μ.
’Αναστασίου Κ.
Λουΐζου Δ.
Δοδοπούλου I.
Παπαδοπούλου θ .
Οικονόμου X.
Γιαννακοπούλου Α.
Ά λ εξιά δου Φ»
Διαμαντοπούλου Δ.

16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Κοσμίδου Φ.
Παγιωτέλη Ν.
Γιαννακάκη Α.
Καραχαλίδου X.
Σπανοΰ Δ.
Δεσποτοπούλου Π.
Βερβελίδου Γ.
Γεωργιάδου Γ.
Νικολα'ίδου Β.

'Αναπληρω ματικά μέλη Δισικ. Σ υ μ β ο υ λίο υ

1)
2)
3)
4)
5)

Δούλας ’Αλέξανδρος
Οικονόμου Ιω ά ννη ς
Καραχαλίδης Έλευθ.
Οίκονομίδης Δημήτρ.
Κατσαμανάκης Μιχ.

6) Κοβαλακίδης Ά λ έξ.
7) Λαδάς Κων]τΐνος
8) Μιχαηλάτσος Γεώργ.
9) Βερβελίδης Γεώργ. υιός
10) Μιμήκος Δημήτρ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ν
ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έ ν Ά θήναις σή,μερον τήν 8ην ’Ιουνίου 1961, ημέραν Πέμπτην καί ώ
ραν 8,30 μ.μ., οί κάτωθι υπογεγραμμένοι ’Αντώνιος Γιαννακάκης, Μιχαήλ
Κατσαμανάκης καί Θεόδωρος Κιακίδης, άποτελουντες τήν ’Εφορευτικήν έπί
τών εκλογών ’Επιτροπήν του Θρακικοΰ Κέντρου, έφορεύσαντες τήν 6ην, Την
καί 8ην Ιουνίου 1961, κατά τάς γενομένας έκλογάς είς τό έπί τής οδού· Κοραή 5 Άθήναι προσωρινόν γραφεΐον του Σωματείου, πρός ανάδειξιν 12 νέ
ων μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί αναπληρωματικών τοιούτων, προέβημεν, συμφώνως τω Καταστατική), είς τήν άποσφράγισιν τής ψηφοδόχου,
ευρέίθησαν δέ έν αυτή 43 ψηφοδέλτια, άπαντα έγκυρα, οσοι ακριβώς καί οί
ψηφίσαντες, συμφώνως πρός τήν συνημμένην κατάστασιν.

Τό Διοικ. Συμβούλιον συνήλθεν είς πρώτην συνεδρίαν
τήν 16ην ’Ιουνίου 1961 και εξέλεξε διά μυστικής ψηφοφορίας
τήν 5μελή Διευθύνουσαν Ε π ιτρ ο πή ν, άποτελεσθεΐσαν έκ τών
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κ. κ. Φ. Μανουηλίδου Προέδρου, Β. Μιχαηλίδου Ά ν α π λ .
Προέδρου, Γ1. Τ σατάλα Γεν. Γραμματέως, Π. Οίκονομίδου
Αναπλ. Γεν. Γραμματέως και Κ. Ά ν α γ ν ω σ τ σ ρ α Ταμίου.
’Αποφασίζει ουνάμα δπως, λόγω τών θερινών διακοπών
καί της μεταφοράς τών Γ ραφείων τοΟ Προέδρου, είς α φιλο
ξενείται τό Σω ματεΐον τό Διοικ. Συμβούλιον, συνέλθη έκ
νέου τόν προσεχή ’Οκτώβριον, ινα λάβη γνώσιν τών ενερ
γειών τών κάτωθι Ειδικών Ε π ιτρ οπώ ν, αϊτινες κατηρτίσθησαν καθ’ αρμοδιότητας καί κατόπιν προσεκτικής έκλογής,
ϊνα οί. άναλαμβάνοντες φέρουν είς πέρας τήν δοθεΐσαν έντολήν:
1 ) Έ η ιτ ρ ο π ή διά τήν εκδοαιν τών «Θροικικών», με ειση
γητήν τόν κ. Φ. Μανουηλίδην καί μέλη τούς κ. κ. Α. Γιαννακάκην καί Π. Οίκονομίδην.
2 ) ’Ε πιτροπή διά τήν μ ελέτην καί τό ηόρισμα τής δυνατότητος

μέ εισηγητήν τόν κ. Γ. Βερβελίδην
καί μέλη τούς κ. κ. Φ. Ά λεξιάδη ν καί Α. Πικολαΐδην, μηχοο
νικόν.
3 ) 5Ε πιτροπ ή διαλέξεω ν καί συγκεντρώσεω ν, μέ εισηγητήν
τόν κ. Κ. Ά ν α γ ν ω σ τα ρ ά ν καί μέλη τούς κ. κ. Π. Τσατάλαν,
Β. Νικολαΐδην, Γ. Βερβελίδην, Ν. Παγιωτέλην, Ε. Κ αραχα
λίδην, Δ Σπανόν, Λ. Βλαχόπουλον, Κ. Δήμησσαν καί I. Δο
δόπουλον.
4 ) 3Ε πιτροπή διά τήν έγγραφήν μ ελώ ν, μέ εισηγητήν TOV
κ. Π. Παγιωτέλην καί μέλη τούς κ. κ. I. Οικονόμου Β. Νικο
λαΐ'δην καί Γ. Βερβελίδην.
άγορας καταλλήλου στέγης,

Ή Διευθύνουσα Ε πιτροπή, κατ’ είσήγησιν του Προέ
δρου, άποφασίζεται δπω ς συνεδριάζη τακτικώς τό πρώτον
Ίδθήμερον έκάστου μηνός.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΕΠΙΤΙΜΑ Μ ΕΛ Η ΤΟΥ Θ ΡΑ Κ ΙΚ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟΥ
Μία τριακονταπενταετής σταδιοδρομία Σωματείου τής
περιωπής του θρακικου Κέντρου, δέν ήτο δυνατόν π α ρ ά κα
τά τήν διαδρομήν τής λειτουργίας του νά διακρίνη πρόσωπα
έξαιρετικοϋ ενδιαφέροντος, εί'τε έκ Θράκης καταγόμενα είτε
καί άλλαχόθεν, άτινα διά τής πνευματικής των συναντιλήψεως ή καί δι5 άλλων ωφελίμων εύγενών χειρονομιών, συνέδραμον παντοιοτρόπως τό έργον του καί συνετέλεσαν είς
τήν έπιτυχεστέραν καί πλέον άρτίαν έμφάνισιν τής δλης δράσεως τοΟ θρακικου μας Σωματείου, καί ιδιαιτέρως τοΟ επι
στημονικού, ιστορικού καί λαογραφικου Σ υ γγρ ά μ μ α το ς μας
τά «θρακικά».
Ή Διοίκησις του θρακικου Κέντρου ήτο επόμενον κατά
καιρούς νά άπονείμη, δχι μόνον επαίνους καί ευχαριστίας,
ά λ λ ά καί τήν έκφρασιν τών αισθημάτων του θρακικου κό
σμου πρός τοιαϋτα διακεκριμένα πρόσωπα. Τό Διοικητικόν
Συμβούλιον συνεπώς καί ή Διευθύνουσα Ε π ιτρ ο π ή , άπεφάσισαν είς συνεδριάσεις αυτών νά άνακηρύξουν Ε π ίτ ιμ α Μέ
λη τοΰ θρακικοΟ Κέντρου, ϊνα κατ’ αυτόν τον τρόπον καί
αύτά μέν τιμήσουν, άλλά καί τό Σωματεΐον μας διά τοιούτων πράξεων τιμηθή.
Ό κατάλογος τών ούτως όνομασθέντων Ε πιτίμω ν Με
λών έχει κατά τον κάτωθι πίνακα, εις σειράν άνακηρύξεώς
των, καί μέ επεξηγήσεις είς τό τέλος του καταλόγου τών
πράξεων, αι'τινες έδωσαν άφορμήν διά τάς τοιαύτας τιμητικάς διακρίσεις :
1 ) Στυλιανός Γονατας, πρώ ην Πρωθυπουργός*
2 ) A , Α. Πάλλης, πρώ ην Π ρεσβευτής.
3 ) f Μ ητροπολίτης Κορυτοας Εύλόγιος Κουρίλας.
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4 ) Δημήτριος Κ αλλίμαχος, Μ . Διδάσκαλος τον Ο ικουμενικόν
Θρόνον, Π ρ ω θ ιε ρ ε ν ς . 3Ε πίτιμος ΒΑρχισυντάκτης τοϋ Μ*Εθνικον Κ ή ρ νκ ο ς» Νέας Ύ ό ρ κ η ς .
5 ) 3Αθανάσιος °Αναστασίου* Ε·ύεργέτης καϊ τακτικός δωρητής
τον Θρακικοΰ Κέντρου.
6 ) f Οίκονόμος Κωνσταντίνος Γ . Λ ο νΐζ ο ς .
7 ) Δημήτριος Κ . Λ ονΐζος, μέλος τής Δ]σεως τοϋ Θρακ. Κέντρου.
8 ) f Γεώργιος I . Γιαννακάκης, συνταξιούχος διδάσκαλος. "Ι
στορικός.
9 ) Μιλτιάδης Σταμούλης, πρώην Βουλευτής, Γερουσιαστής,
έκ τών ιδρυτών και συνεχώς 3Αντιπρόεδρος τον Θρακικοΰ Κ έντρου,
1 0 ) Δημήτριος 3Α θηνοδώ ρου, πρώ ην Β ουλευτής.
1 1 ) Μ ητροπολίτης Φ ιλ ίπ π ω ν - Ν εαπ όλεω ς - Θάσον, Χρυσόστομος.
1 2 ) Μ ητροπολίτης 3Αλεξανδρουπόλεως Ι ω α κ ε ίμ .

Ε Π Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

πρώην Π ρω θυπουργός : Έδημοσιευσεν είς τά «θρακικά», (Τόμος 25ος), άξιόλογον μελέτην του
περί Ά δριανουπόλεως, κατά τήν εποχήν τοϋ εθνικού άγω νος. Διεκρίθη ώς άριστος πολιτικός καί ώς γενναίος Σ τρ α 
τηγός.
2 ) .4. Α . Π ά λ λ η ς : Γνωστής οικογένειας τοϋ Λονδίνου,
πρώην Πρεσβευτής καί τέως Δ]τής τοϋ έν Λονδίνω Γ ραφείου
Τύπου τής Έλλην. Κυβερνήσεως. ?Ητο ό δεύτερος ομιλητής
μετά τόν Πρόεδρόν μας κ. Φίλ. Μανουηλίδην είς τό Πολιτι
κόν μνημόσυνον, όπερ διοργανωθέν ύπό τοϋ θρακικοΰ Κέν
τρου, έλαβε χώ ραν είς τόν «Παρνασσόν» τήν 21ην ’Ιανουά
ριου 1955, είς μνήμην τοϋ Μητροπολίτου θυατείρω ν Γερμα
νού Στρηνοπούλου (Τόμος 23ος). Μέλος τής έν Κων]πόλει
Ά ν ω τά τη ς Ε π ιτρ ο πή ς Άποκαταστάσεο^ς τών Προσφύγων.
3 ) f Μ ητροπολίτης Κορντσας Ε νλόγιος Κ ο υ ρ ίλ α ς : Ό έσχάτως άποδημήσσς σοφός Καθηγητής καί άκάματος ιστοριοδί
φης, οδτινος άξιόλογοι πραγματεΐαι έδημοσιεύθησαν κατ’ έπανάληψιν είς τά «θρακικά».
4 ) Π ρ ω θ ιερ ενς Δημήτριος Κ αλλίμαχος : Ενας σεβαστός καί
1 ) Στυλιανός Γονατας,
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άκούραστος εθνικός αγωνιστής, ευρισκόμενος επικεφαλής
κάθε πατριωτικής έξορμήσεως είς τάς Η ν ω μ έν α ς Πολιτείας,
πολυτιμότατος δέ συνεργάτης του θρακικου Κέντρου καί
τών «θρακικών», διά τά ς έκδόσεις τών όποιων καθώς καί διά
τό έργον του Σωματείου μας κα τ’ έπανάληψιν έδημοσίευσεν
είς τον «Εθνικόν Κήρυκα» τής Νέας Ύόρκης, ενθουσιώδεις
κριτικάς καί σχόλια.
5 ) °Α θανάσιος aΑναβτααίου : Ό
έκ ΡαΐδεστοΟ φλογερός
συμπατριώτης, διακριθείς διά τό πολύτιμον ενδιαφέρον του
υπέρ του θρακικού Κέντρου καί τού Περιοδικού μας, τακτικός
κ α τ ’ έτος δωρητής άνακηρυχθείς δχι μόνον ώς επίτιμον μέλος
άλλά καί ευεργέτης διά τάς επανειλημμένος δωρεάς του.
6 ) f Οικονόμος Κωνοταντϊνος Γ . Α ο υ ΐζ ο ς : Ο σεβάσμιος διδά
σκαλος καί Πρωθιερεύς τής Κοινότητος Καλλιπόλεως καί Π ε
ριχώρων, πρωτοπόρος είς π ά σ α ν πατριωτικήν κίνησιν, συμμετασχών είς τάς ταλαιπω ρίας τού έκπατρισμού τών συμπα
τριωτών του, σ υγγράψ ας δέ καί πολύτιμον μελέτην ύπέρ τών
προσφύγων, δημοσιευθεΐσαν είς τον 25ον Τόμον. (Φ ω τογρα
φία μετά τής βιογραφίας του περιελήφθησαν είς τον 27ον
Τόμον τών «θρακικώ ν »).
7 ) Δημήτ ριος Κ . Α ο υ ΐ ζ ο ς : Πατρώζων υιός του ώς άνω Ο ι
κονόμου Κ. Λουΐζου, σπάνιος πατριώτης καί επίλεκτος συνερ
γάτης του θρακικου Κέντρου, διακριθείς διά τό ύπέρ τής άπολεσθείσης πατρίδος μας ενδιαφέρον του.
8 ) f Γ εώ ργιος I. Γ ια ννα π ά κ η ς: ’Αφού ήνάλωσεν ολόκληρον
τον βίον δια παιδαγω γήσ α ς καί διδάξας στρατιάς μαθητών,
μέχρι τοΟ τέρματος τής ζωής του καί είς προκεχωρημένην ήλικίαν, δέν έπαυσε νά συλλέγη καί νά ουγγράφη περί τής
ά ρ χα ία ς καί νεωτέρας ιστορίας τής πατρίδος μας Θράκης. Ή
φιλοπονία καί ή άξιέπαινος συγγραφική έπίδοσίς του, είναι
άπό τάς σπανίας, τά δημοσιευθέντα δέ είς τά «θρακικά» (Τό
μοι 29ος καί 30ός) καί τό είσέτι άνέκδοτον τμήμα τής εργα 
σίας του, αποτελούν ολοκλήρους Τόμους (Φωτογραφία μετά
βιογραφίας του περιελήφθησαν είς τον 31 ον Τόμον).
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9 ) Μ ιλτιά δης Σ τα μ ο ύ λ η ς : Καί είς τήν πολιτικήν καί είς τήν

πνευματικήν καί κοινωνικήν ζωήν, διεκρίθη διά τάς αύστηράς
ήθικάς ά ρχά ς του καί διά τήν άκαμπτον εντιμότητα του.
Κατά τήν έκδοσιν του πρώτου μέρους τών «θρακικών», έπεμελήθη τών δημοσιεύσεων καί μόνον ή έπίδρασις τής ήλικίας
τόν ήνάγκασε νά εγκατάλειψη τήν προσφιλή ταύτην ένασχόλησίν του. Ήκολούθησε τάς θ ρ α κ ικ ά ς παραδόσεις, ό δέ οικος του έν Σηλυβρία άπετέλει υπόδειγμα τών θρακικώ ν
άρετών. Δικαίως άποκαλεΐται ό Πατριάρχης τών Θρακών.
1 0 ) Δ ημήτριος ’Α θ η νο δ ώ ρ ο υ : Γόνος τής πασίγνωστου άνά
τήν Θράκην πατριαρχικής οικογένειας του μεγάλου γαιοκτήμονος ’Αθηνοδώρου. Διετέλεσεν ώς Βουλευτής Θράκης, διακριθείς διά τήν εντιμότητα καί τό άδέκαστον του χαρακτήρος του, έκ τών κάτωθι δέ δημοσιευομένων επιστολών, ά ποδεικνύεται πόσον είναι ά γνό ς πατριώτης καί θαυμαστής
του έργου τού θρακικου Κέντρου καί τών «θρακικών».
1 1 ) Μ ητροπ ολίτη ς Φ ιλίππω ν-Ν εαπόλεω ς-Θ άσου Χ ρ υ σ ό σ το μ ο ς:

Ό σεπτός ποιμενάρχης, ό άναλώ σας ολον τόν μακρόν βίον
υπέρ τής Εκκλησίας καί τοΟ Γένους. Ή πρόσφατος πεντηκονταετηρίς του («θρακικά» Τόμος 33ος), άπέδειξε τήν υπέρ αύ
τού Πανελλήνιον Εκκλησιαστικήν καί Χριστιανικήν άγάπην,
άναγνω ρισθεΐσαν πανηγυρικώς κατά τόν εορτασμόν του Ι ω 
βηλαίου του. Τό θρακικόν Κέντρον εύγνωμόνως τόν ευχαρι
στεί, διότι άνέλαβε τήν Προεδρείαν τής Ύπ)πής Κ αβάλας διά
τήν άμερόληπτον διάθεσιν του Κληρ]τος του Μητροπολίτου
θυ α τείρ ω ν Γερμανού. Έ τέ ρ α νέα έκδήλωσις σεβασμού κα^
έκτιμήσεως πρός τό Πρόσωπόν Του τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, ή Προεδρεία του είς τό έοχάτω ς συνελθόν συνέδριον έν
Ρόδω, διά τήν συνένωσιν όλων τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών,
ώς έκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η άξία
παντός έπαίνου, σεβασμού καί έκτιμήσεως χειρονομία του,
τής ίδρύσεως έν Ά λεξανδρουπόλει, ίδίαις δα π ά να ις,το ύ Ίω ακειμίου Γηροκομείου, άποτελεΐ άξιομίμητον π α ρά δειγμ α άλ1 2 ) Μ ητροπολίτης

Ά λεξα νδρ ο υ π ό λεω ς ’Ι ω α κ ε ίμ :
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τρουϊσμου καί Χριστιανικής α γά π η ς πρός τόν πλησίον. Τά
«θρακικά» είς τόν παρόντα Τόμον δημοσιεύουν μετά θαυμα
σμού τάς λεπτομέρειας έγκαινίων τής τοιαύτης δωρεάς.
Σχετικώς μέ τά άνωτέρω, παραθέτομεν τάς έπί τή ευ
καιρία άποσταλείσας πρός τό θρακικόν Κέντρον κάτωθι
έ π ισ το λ ά ς:
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΟΝΑΤΑΣ

'Ά θήναι 16 Φεβρουάριου 1957

Πρός τό Θρακικόν Κέντρον
ΈνταΰΘα
Κύριε Πρόεδρε,
Σάς ευχαριστώ "θερμώς διά τήν τιμητικήν δ ι’ εμέ άπόφασιν τής Συνελεύσεώς σας, τής 27ης Τανουαρίου έ.έ., δ ι’ ής αυτή μέ συνεκατέλεξε μετα
ξύ τών επιτίμων μελών τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου, τοϋ οποίου ή εθνική δράσις, τόσον έπισήμως, έχει έκτιμηθή.
Ευχαριστώ υμάς, ιδιαιτέρως, αγαπητέ κ. ΙΙρόεδρε, διά τήν καλωσΰνην,
τήν οποίαν είχατε νά κάμετε τήν σχετικήν πρός τοΰτο πρότασιν εις τήν
Συνέλευσίν σας.
Ε π ίσ η ς σάς ευχαριστώ διά τήν αποστολήν παρά τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου
τοΰ 25ου Τεΰχους τών «Θρακικών», ώς και διά τήν δλην ώραίαν έμφάνισιν
εν αύτφ, τής σχετικής μικράς πραγματείας μου περί Άδριανουπόλεως.
Μετά πάσης τιμής
ΣΤΥΛ. ΓΟ Ν Α Τ Α Σ

Ά θήναι 15η Φεβρουάριου 1955

Α ξιότιμον Κ ύριον Φ ίλιππον Μ ανονηλίδην
Πρόεδρον τοϋ <χΘρακικοϋ Κ έντρον »
3Ε ν τ α ϋ # α
Φίλε Κϋριε Πρόεδρε,
’Έχο3 τήν τιμήν νά γνωρίσω ύμϊν την λήίψιν τοΰ άπό 4 τρέχ. ΰμετέρου
εγγράφου, διά τοΰ οποίου εΰηρειστήιθητε νά μοί άνακοινώ,σητε την εκλογήν
μου ώς επιτίμου μέλους τοΰ ύμετέρου Συλλόγου.
Σπεύδω νά ευχαριστήσω υμάς προσωίπικώς δίπως καί τά λοιπά μέλη τοΰ
Συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, διά τήν τιμήν ταύτην ήτις μέ φέρει πλησιέστερον πρός τούς αγαπητούς Θράκας μέ τούς οποίους ιμέ συνδέουν τόσαι
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αναμνήσεις έκ. τής 'στενής μας συνεργασίας έν Κων)πόλει και έν 'Ελλάδι κατά
τήν περίοδον τής προσφυγικής άποκαταστάσεως.
Δέξασθε, Κύριε Πρόεδρε, τήν διαβεβαίωσιν τής πρός υμάς ιδιαιτέρας
ύπολήψεώς μου.
A. Α. Π ΑΛΛΗΣ

’Ε π ίτιμ ε Κ ύριε Π ρόεδρε του Θρακικου Κ έντρου, είς Ά& ήνας
Ή λήτ|πς και ή άνάγνωσις τής από 28 παριππεΰσαντος Μαρτίου τιμία
επιστολή τής Ύμετέρας Έ ντιμότητος, άκρως μέ συνεκίνησεν.
Διότι ή υπό τού Σεβαστού Συμβουλίου τού Θρακικού Κέντρου άνακήρυξις εμού ώς Ε π ιτίμ ο υ Μέλους τού πατριωτικωτάτου τούτου Σωμα
τείου, παρήγαγεν εν τή ψυχή μου άκραν ίκανοποίησιν. Διότι διά τού τοι
ούτου μέτρου άνεγνωρίσθησαν δεόντως αί ποικίλαι προσπάθειαι καί ένέργειαί μου διά τήν άπελευΦέρωσιν τής Θράκης καί διά τήν συγγραφήν τής
ιστορίας αυτής καί διά νά μή λησμονηθή υπό τής νεωτέρας γενεάς τών
ΈλληνοΘρακών ή πατρίς μας, έν ή οί απώτατοι πρόγονοί μας επί τρεις
καί πλέον χιλιετηρίδας κατώκουν. Ούτω δέ νά μή παύση ό Ελληνισμός τής
σήμερον, ώς καί αί μέλλουσαι γενεαί νά έχωσιν έστραμμένα τά βλέμματα
πρός Αυτήν καί μή άπολεσθή ποτέ ή ελπίς τής άνακτήσεως τού τόσον αδί
κως άπολεσΦέντος σπουδαιότατου τούτου τμήματος τού Ελληνισμού.
Ε πομ ένω ς μετ* άκρας ευγνωμοσύνης καί εύχαριστήσεως αποδέχομαι
τήν άνακήρυξίν μου ώς Ε π ιτίμ ο υ Μέλους καί ·θεωρώ έμαυτόν ύπόχρεον νά
βοηθήσω, οση έμοί δυνάμει, διά τήν προαγωγήν τού 'Ιερού καί πατριωτικωτάτου σκοπού τού σωτηρίου τούτου 'Ιδρύματος τών ΈλληνοΦρακών,
ούτινος Θεία Βουλή καί προιστασθε υμείς.
Έ ν Έρμουπόλει Σύρου τή 6 'Απριλίου 1959
Γ. Π ΑΝ Ν Α Κ Α Κ Η Σ

Έ ν Νέφ Σμύρνη τή 15 Φεβρουάριου 1957

Πρός το Θρακικόν Κ έντρον
ΈνταύΦα
Κύριε Πρόεδρε,
Ή παρά τής Γενικής Συνελεύσεως τού Θρακικού Κέντρου, κατόπιν
Ύμετέρας προτάσεως ονομασία μου τήν 27ην Ίανουαρίου έ.έ. ώς επιτίμου
μέλους αυτού, πληροί χαράς καί ευφροσύνης τήν ψυχήν μου.
Ευχαριστώ θερμότατα διά τήν προσγενομένην είς εμέ τον απόμαχον
μεγάλην τιμήν.
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Ευχαριστώ ακόμη και δ ι’ δσα επαινετικά έλέχθησαν παρ’ υμών κα'ι
τών μελών τοΰ Κέντρου, διά τήν μικράν συγγραφήν μου.
’Έ ναντι τών απείρων αγαθών, τά όποια μοι προσέφερεν ή άπολεσθεΐσα Πατρίς, ή αλησμόνητη Θράκη μας, προσέφερα και εγώ ελάχιστα.
Έ γ ώ ό όποιος ζώ μέ τό ωραιότατον εκείνο παρελθόν, μήν αμφιβάλλε
τε ότι θά προσφέρω είς τό τόσον τίμησαν με Θρακικόν Κέντρον παν ό,τι
δύναμαι. Εύχομαι καί θά εύχομαι όπως τό Σωματείον μας προκόπτει πάν
τοτε. 'Ο Θεός θά προάγη τό ώραίον του έργον.
Μετ’ εξαίρετου τιμής καί υποχρεώσεως
Ο ΙΚΟΝΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ

•

Ψυχικόν τή 1-4-57

’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Ευχαρίστως αποδέχομαι τήν εκλογήν ώς επιτίμου μέλους τοΰ Θρακικοΰ κέντρου καί εύχομαι είς τόν άγιον Θεόν νά μέ αξίωση νά φανώ αντάξιος
τής προσγενομένης ,μοι τιμής, δι’ ής τό προεδρεϊον καί ή Διευθυνουσα ’Επι
τροπή μέ περιέιβαλε. Άνταποκρινόμενος είς τήν έπαναληφθεϊσαν παράκλησίν
Σας, κ. Πρόεδρε, νά επικουρήσω είς τόν προικείιμενον σκοπόν τής έ,κδόΐσεως
πραγματείας περί Σαράντα - ’Εκκλησιών ομολογώ, όίτι ή άκτίς τής ταπεινής
συγγραφικής μου δράσεως οΰκ έ'ξίικετο εως εκεί. Δυστυχώς δέ καί έν τή εν
ταύθα βιβλιοθήκη μου δέν εύρον παλαιοτέρας συγγραφάς άποκειμένας είς τήν
έν Λαύρμ βιβλιοθήκην μου.
Μετά φιλικωτάτων προσρήσεων διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης
t Ό Κορυτσάς ΕΎ Λ Ο ΓΙΟ Σ Κ Ο Τ Ρ ΙΛ Α Σ

ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

11 Σεπτεμβρίου 1961

Πρός τόν Μ ητροπολίτην Φ ιλίππω ν - Ν εαπόλεω ς - Θάοον
χ . χ, Χρνοόοτομον
Είς Καβάλαν
Σεβασμιώτατε,
Τό Διοικητικόν Συμβουλών τοΰ καθ’ ημάς Θρακικου Κέντρου κατ’
είσήγησιν τοΰ Προέδρου ημών κ. Φ. Μανουηλίδου, κατά τήν συνεδρίαν τής
14ης Αΰγοΰστου 1961, έλαβε τήν άπόφασιν όπως Σάς κατατάξη μεταξύ τών
Ε π ιτ ίμ ω ν Μελών του «Τιμής Έ νεκεν» και είς έλαχίστην άναγνώρισιν τών
εθνικών σας αγώνων πρός τήν πατρίδα μας Θράκην καί τών υπηρεσιών τής
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Ύμετέρας Σεβασμιότητος μέ τάς καταβαλλομένας πολυτίμους φροντίδας
Σας διά τήν διάθεσιν τοΰ Κληροδοτήματος τοΰ αειμνήστου Μητροπολίτου
Θυατείρων Γερμανού Στρηνοποΰλου.
Έ π ί τοΰτοις κατασπαζόμενοι τήν δεξιάν τής Ύμετέρας Σεβασμιότητος
διατελοΰμεν μετά τοΰ,
Προσήκοντος σεβασμοΰ
( ΓΥπ.) Φ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Πρόεδρος τοΰ θρακικου Κέντρου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕ Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΘΑΣΟΓ

Ά ρ ιθ . Πρωτ. 22066
ΙΙρ ό ς
το ν έν

τό

Μ ντιμ ο ν

Ά Ό 'ή ν α ις

Σ υ μ β ο ύ λ ίο ν

Θ ρ α κ ικ ό ν

Κ έντρ ο υ

Έ χο μ εν τήν τιμήν νά βεβαιώσωμεν τήν λήψιν τοΰ νπ ιχριΟ. Π ρωτ.
880 τής 11ης Σεπτεμβρίου ε.έ. εΰγενοΰς υμών εγγράφου, 6l5 οΰ γνωρίζετε
ήμϊν εν τή εύμενεία σας, δτι παρέχετε μοι τήν τιμήν τοΰ επιτίμου μέλους
τοΰ πολλής παρά τω Πανελληνίω εκτιμήσεως άπολαΰοντος Κέντρου υμών.
Καίτοι συναισθανόμενα, δτι οΰδέν έπράξαμεν έργον έπιβραβεΰσεως
άξιον, εν τοΰτοις μετά καυχήσεως άποδεχόμεθα τό πολύτιμον τοΰτο δώρον,
ώς κίνητρον πρός πλείονα ύπέρ τοΰ Κέντρου Υ μ ώ ν εργασίαν.
Εύχαριστοΰντες δέ θερμώς, διατελοΰμεν μετά τιμής εξόχου και διάπυ
ρων ευχών.
Έ ν Καβάλα τή 16η Σεπτεμβρίου 1961
t Ό Φιλίππων - Νεαπόλεως - Θάσου
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
11η Σεπτεμβρίου 1961
Π ρ ό ς τ ό ν Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ η ν *Α λ ε ξ α ν δ ρ ο υ π ό λ ε ω ς
κ. κ.

*Ι ω α κ ε ί μ

Είς Άλεξανδροΰπολιν
Σεβασμιώτατε,
Τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον τοΰ καθ’ ημάς Θρακικου Κέντρου κατ’ εΐσήγησιν τοΰ Προέδρου ημών κ. Φ. Μανουηλίδου κατά τήν συνεδρίαν τής
14ης Αύγουστου 1961 τής Διευύυνοΰσης Ε π ιτρ ο π ή ς, έλαβε τήν άπόφασιν
δπως Σάς κατατάξη μεταξύ τών Ε π ιτ ίμ ω ν Μελών του «Τιμής Έ νεκεν»
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καί εις έλαχίστην άναγνώρισιν τών πρός τήν πατρίδα μας Θράκην υπηρε
σιών τής Ύμετέρας Σεβασμιότητος.
Ή τελευταία χειρονομία Σας διά τής διαθέσεως δλων τών οικονομιών,
ας έπί ετη συνελέξατε, πρός άνέγερσιν τοΰ έν Άλεξανδρουπόλει Γηροκο
μείου, τιμά και γεραίρει τήν έξέχουσαν φυσιογνωμίαν Υ μ ώ ν, ήν κατατάσ
σει μεταξύ τών Ευεργετών τοΰ "Εθνους.
Τά τών εγκαινίων τοΰ Γηροκομείου, μετά προλόγου καί λοιπών λεπτο
μερειών, φωτογραφίας Υ μ ώ ν καί τοΰ κτιρίου, περιελάβαμεν είς τόν υπό έκτΰπωσιν 34ον Τόμον τών «Θρακικών», κατέλαβον δέ ταΰτα περί τάς 25
σελίδας. Τοΰ Τόμου τοΰτου θά έ'χητε έν καιρφ σχετικά τεΰχη «Τιμής
Έ νεκεν».
Έ π ί τοΰτοις, κατασπαζόμενοι τήν δεξιάν τής 'Υμετέρας Σεβασμιότητος
διατελοΰμεν μετά τοΰ,
Προσήκοντος σεβασμοΰ
('Υπ .) Φ. Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ι Δ Η Σ

Πρόεδρος τοϋ θρακικοΰ Κέντρου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛίΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

„
,
Αλεξανδρουπόλει τη 24η , Οκτωβρίου 1961

Πρός τόν έντιμότατον Κ ύριον Φ ίλιππον Μ ανονηλίδην
Πρόεδρον τον Θρακικοΰ Κ έντρον
’Εντιμότατε καί έρίτι,με φίλε Κΰριε Φίλιππε Μανουηλίδη,
’Ασμένως ©κομισάμην τάς υπό ημερομηνίαν 11 παριππεύσαντος μηνός Σε
πτεμβρίου καί 16 τρέχοντος έπιστολάς 'Τμών.
Ή χαρμόσυνος αναγγελία, .καθ’ ήν όμοφώνω άποφάσει τής ολομέλειας τοΰ
Δ. Συμβουλίου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, κατετάγην ώς επίτιμον μέλος αυτού, μέ
συνεκίνησε βαθύτατα καί χαράς ανεκλάλητου ένέπλησε τήν καρδίαν μου.
'Τποιβάλλων έκ βάθους καρδίας τάς διάπυρους ευχαριστίας καί τήν υπάτην
εύγνοημοσύνην μου διά τήν προσγενομένην μοι ύψίστην ταύτην τιμήν, ήτις ανή
κει μάλλον είς τήν έκθρέψασαν καί γαλουιχήσασάν με σεπτήν καί φιλόστοργον
Μητέρα Εκκλησίαν καί έπευχόμενος υπέρ τής άκλονήτου υγείας 'Τμών τε καί
τών έπιλέκτων ,καί αγαπητών μελώιν τοΰ Συμίβουλίου, μακροζωίας καί οικογε
νειακής ευημερίας, διατελώ μετ’ αγάπης πλείστης όσης καί έξαιρέτου τιμής.
Ευχέτης πρός Θεόν διάπυρος
Ό Άλεξανδρουπόλεως ΙΩΑΚΕΙΜ

Ε Π ΙΤ ΙΜ Α ΜΕΛΗ
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ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

6η Φεβρουάριου 1961
Κ ύριον Μ ιλτιάδην Σταμουλην
Ά ναγνω οτοπούλον 3 4
Ε ν τ α ύ θ α
’Αξιότιμε Φίλε κα'ι Σεβαστέ Συμπατριώτα,
Είναι γνωΙστόν τό ζωηρόν και. καρποφόρον ενδιαφέρον, δπερ πάντοτε έπεδείξατε διά τάς Θρακικάς υποδέσεις, ιδιαιτέρως δέ διά τό καθ’ ήμας Θρακικόν Κέντρον, άιπό τής ίδρύσεως αύτοΰ, ώς και διά τάς επιτυχείς έκδόσεις
του Περιοδικού ,μας τά «Θρακικά».
Επειδή διά λόγους υγείας δέν συμμετέχετε πλέον είς τήν ενεργόν τής
Διοικήσεώς μας δύναμιν, κατά τήν τελευταίαν συνεδρίαν τής Διευθυνούσης
’Επιτροπής τής 4ης τρέχ., τό Θρακικόν Κέντρον, κατά πρότασιν του Π ροέ
δρου του, άπεφάσισε νά σας κατατάξη μεταξύ τών Επιτίμων Μελών - Δωρητών
μέ τήν βεβαιότητα δτι δέν θά παύσητε καί είς τό μέλλο,ν, όπως καί
κατά τό παρελθόν, νά δεικνύητε τήν αγάπην καί τήν στοργήν σας, υπέρ τού
καθ’ ημάς Σωματείου, ούτινος υπήρξατε έκ τών πρώτων ιδρυτών.
Παρακάλούμεν δπως δεχιθήτε τήν έκδήλωσιν τών πρός υμάς θερμότατων
αισθημάτων μας σεβασμού καί εξαιρετικής έκτιμήσεως,
Μεθ’ ών διατελούμεν
Ό Πρόεδρος
Φ. M A N Ο Τ Η Λ ΙΔ Η Σ

Ό Γενικός Γραμματεύς
Π . ΤΣΑΤΑΛ ΑΣ
Άθήναι. 24 Φεβρουάριου 1961

Θρακικόν Κ έντρον
Διεν& ύνουοαν ’Ε π ιτροπ ή ν
’Αξιότιμε καί αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε.
Μέ πολλήν συγκίνησιν έλαβον τήν άπό 6 λήγοντος επιστολήν σας δι’ ής
μοί άναγγέλετε δτι καθ’ ύμετέραν πρότασιν ή Διευθύνουσα ’Επιτροπή άπεφάσισεν νά μέ κατατάξη μεταξύ τών ’Επιτίμων Μελών - Δωρητών τού Σω
ματείου. Άνεμνήσθην τό δέος μεθ’ ού άνέλαβον άπό τού 5ου τόμου μέχρι καί
τού 20ού, έν έπιγνώσει τών ασθενών μου πνευματικών καί σωματικών δυνά
μεων, τήν συγκέντρωσιν τής ύλης τήν φροντίδα έκτυπώΐσεως κλπ. τών Θρα
κικών υπό τήν ϊδικήν σας αιγίδα. Καί δτε κουτσά στραβά έξεδόθη καί ό 20ός
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τόμος, ήτο ήδη επιβεβλημένη διά διαφόρους λόγους ή αποχή μου. Πάντοτε
δέν έπαυσα καί μακρόθεν νά παρακολουθώ τά «Θρακικά». ’Ή δη περί τάς δυσμάς τοΰ βίου μου ευρισκόμενος εύχομαι εις τό Θρακικόν Κέντρον καλήν πρό
οδον, εις υμάς δέ Κΰριε Πρόεδρε και τά λοιπά αξιότιμα μέλη ευτυχίαν και
καλήν πρόοδον.
Διατελώ φιλικώτατα
Μ ΙΛ ΤΙΑ ΔΗ Σ ΣΤΑ Μ Ο ΤΛ Η Σ

ί

1

:

22 Μαΐου 1961
8Αξιότιμον κ. Δημήτριον ’Α θηνοδώ ρου
Β αοιλίοης 5Ό λγας 1 7
Θεαααλονίκη

’Αγαπητέ Συμπατριώτα και Φίλε,
’Έχομεν τήν τιμήν ευχαρίστως νά σάς άναγγείλωμεν δτι ή Διοί,κηΙσις τοΰ
Θρακικού Κέντρου, κατά τήν συνεδρίαν τής 20ής τρέιχ. τής Διευθυνούσης
’Επιτροπής, σάς συγκατέλεξε «τιμής ένεκεν» μεταξύ τών ’Επιτίμων Μελών Δωρητών τοΰ Σωματείου, διά τάς υπέρ αυτού, επί συνεχή έτη έπιδειχθείσας
εΰγενεΐς φροντίδας σας.
Κατά τήν σχετικήν συζήτησιν άνεπτύχθη παρά τής ολομέλειας δτι σπανίως Θράξ τής ίδικής σας κοινωνικής θέσεως καί οικογενειακής παραδόισεως έ'πεδειξε κατ’ έπανάληψιν, άξιέπαινον ενδιαφέρον διά τήν πρόοδον τοΰ
καθ’ ημάς Σωματείου καί δέν λησμονεί δτι πάντοτε κατά τάς εκδόσεις τών
«Θρακικών», τεύχη τών οποίων σάς άποστέλλονται «τιμής ένεκεν», δχι μό
νον έχετε τό ενδιαφέρον νά άναγνώσητε αυτά, έν άντιθέσει πρός άλλους,
άλλά καί νά έικφράζησθε ένθουσιωίδώς διά τάς επιτεύξεις τοΰ ίστορικοΰ καί
πνευματικού έργου τοΰ Περιοδικού, δέν παύετε δέ δι’ έκάστοτε επιστολών νά
μάς ένθαρρύνητε πρός συνέχι.σιν τών προσπαθειών μας.
Μέ τήν πεποίθησιν δτι. καί είς τό μέλλον, ώς γνήσιος Θράξ καί άριστος
πατριώτης, θά έπιδεικνύητε τά αυτά αισθήματα άγάίπης καί έκτιμήισεως πρός
τό Θρακικόν Κέντρον, σάς έίκφράζομεν τάς έκ τών προτέρων ευχαριστίας
μας καί διατελοΰμεν μετ’ έξαιρέ'του τιμής καί,
Πατριωτικών αισθημάτων
Ό Πρόεδρος
Φ. Μ ΑΝ Ο Υ Η Λ ΙΔΗ Σ

Ό Γενικός Γραμματεΰς
Π . ΤΣΑΤΑΛ ΑΣ

Ε Π ΙΤ ΙΜ Α Μ ΕΛ Η
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ
Έ ν Θεσ]νίκη τη 14η Ιο υ ν ίο υ 1961
'Α γαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Σας ευχαριστώ -θερμότατα, ώς κα'ι άπαντα τά αξιότιμα μέλη τής Διοικήσεως τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου, διά τό εύγενέστατον έγγραφόν σας τής 22ας
Μαΐου έ.έ. ύπ* άριθ. Πρωτ. 814.
Συνεκινήθην διά τά πρός εμέ αισθήματα σας.
Μέ τιμά ιδιαιτέρως ή εκλογή, ήν είχατε τήν καλωσΰνην νά μέ γνωρίσητε. Δέν δύναμαι δμως νά δικαιολογήσω τήν πρός εμέ τοιαΰτην διάκρισιν,
καθότι οϋδέν έπραξα πέραν τής έκπληρώσεως ενός ελάχιστου μέρους τοϋ κα
θήκοντος μου πρός τό ιστορικόν πνευματικόν μας Κέντρον, τό όποιον μέ
τόσας προσπάθειας, θυσίας και κόπους συνεχίζει τό λαμπρόν έργον του.
Τό γεραρόν Κέντρον μας είναι ό ναός προσευχής πρός τήν 'Αγίαν
Πατρίδα μας.
Σείς διατηρείτε τήν ιεράν φλόγα καί μεταδίδετε τήν λάμ-ψιν της πρός
δλας τάς κατευθύνσεις.
Σείς κρατείτε συνεχώς ζωντανόν τόν θρύλον τής μαρτυρικής Α ν α το 
λικής Θράκης.
Μένομεν πάντοτε πιστοί είς τόν θρϋλον τοϋτον, μέ σταθεράν ελπίδα,
χωρίς πένθος καί λϋπην. Π ιστοί είς τά πεπρωμένα τής συνεχιζομένης ιστο
ρίας τοϋ Γένους, ή οποία ποτέ δέν κλείει.
Σείς είσθε ή παρηγορία, ή παραμυθία στήν νοσταλγία μας καί είσθε ή
μεγάλη ελπίδα, ή πίστις τής νέας γενεάς.
Τό Γένος σάς ευγνωμονεί καί ή 'Α γία Θράκη ϊσταται πάντοτε καί σάς
ευλογεί, άναμένουσα τήν επιστροφήν τών διασκορπισμένων παιδιών της.
Παρακαλώ, αγαπητέ Κϋριε Πρόεδρε, νά δεχθήτε καί νά διαβιβάσητε
είς δλους τούς άξιοτίμους Κυρίους συνεργάτας σας τά άπό καρδίας αίσθήματά μου τιμής καί αγάπης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ

Σ η μ . συντάξεως.—'Η ώς άνω επιστολή έσυνοδεΰετο καί άπό έκτακτον
δωρεάν έκ δισχιλίων (2.000) δραχμών.

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
Μ ΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Έ ν συνεχεία τών δσω^ άνεγράψ αμεν είς τόν προηγούμενον 33ον Τόμον τών «θρακικών» περί του ώς άνω Κληρο
δοτήματος του Μητροπολίτου θυ α τείρ ω ν Γερμανού Στρηνο
πούλου πρός συνέχισιν έκπληρώσεως τών τελευταίων θελή
σεων Αύτου κατόπιν συνεννοήσεων μας μετά τής υπό τήν
προεδρείαν του Σεβ. Μητροπολίτου Υποεπιτροπής Καβάλας
προεκρίναμεν έκ τοΟ σχετικοϋ πίνακος τρεις ύποψηφίας νεάνιδας, διά τά έτη 11760-61, καταγομένας έκ Δελλιωνών Α.
Θράκης, πατρίδος τοΟ άειμνήστου διαθέτου, τάς Χαρίκλειαν
Κ ουτσαγγελά, Ά ν θή ν θεοφιλίδου καί ’Αναστασίαν Στρηνο
πούλου. Έ κ τών προκριθεισών νεανίδων ή Χαρίκλεια Κου
τσά γ γελά έτέλεσε τόν γάμον της καί έλαβε τάς καθορισμένας
5.000 δρχ. έναντι ληξιαρχικής πράξεως γάμου καί σχετικής άποδείξεως. Τήςπροικοδοτήσεως ταύτης έλαβε χώραν είς Γραβούναν μικρά τελετή, φωτογραφίας τής όποιας, καθώς καί
σχόλιον του «Ταχυδρόμου Καβάλας», δημοσιεύομεν κατωτέ
ρω. Εύρισκόμεθα έν άναμονή τελέσεως τών γάμω ν καί τών
δύο νεανίδων, διά νεωτέρου μας δέ έγγράφου έγνωστοποιήσαμεν είς τήν Υ ποεπιτροπήν Καβάλας, δπως έπισπευσθουν
ουτοι, διότι έν έναντία περιπτώσει τό θρακικόν Κέντρον, μή
δυνάμενον νά τάς άναμένη έ π 5 άπειρον, θά διαθέση ύπέρ
άλλων δύο τάς 10.000 δρχ.
Έ ν τώ μεταξύ άναμένομεν άπάντησιν έκ μέρους τών έν
Λονδίνω άρμοδίων Μητροπολίτου θυ α τείρ ω ν καί δικηγόρου
κ. Κολόμβου, ι'να προβώμεν είς τάς δεούσας ένεργείας πρός
εϊσπραξιν καί νέων δεδουλευμένων τόκων διά τήν συνέχισιν
τών προικοδοτήσεων τούτων.

Φ ω τογραψ ιαι από τήν προικοδότησήν της Χαρ

Κ ουτσαγγελά.
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ε ί ς τήν Κ ο & ν ό τ η τ α Γ ρ α β ο ύ ν η ς .
Ή π ρ ο χ θ ε σ ιν ή σεμ,νή τ ε λ ε τ ή π ρ ο δ χ ο δ ο τ ή σ ε ω ς ν ε ά ν ί δ ο ς
«Τό απόγευμα τής Τρίτης, εις τό Κοινοτικόν Κατάστημα τής Γραβουνης, έλαβε χώραν μικρά σεμνή τελετή, κατά τήν όποιαν ιέπροικοδοτή|θη: μέ τό
ποσόν τών δραχμών 5.000 ή άπό τό χωρίον Δελλιώνες τής Ά ν. Θράκης κα
ταγόμενη νεάνις Χαρΐκλεια Κουτσαγγελά.
'Ως γνωιστόν μέχρι τής στιγμής αυτής 6 νεάνιδες καταγόμενοι άπό τήν
πατρίδα τοΰ αειμνήστου Μητροπολίτου Στρηνσπούλου έκ τών οποίων πέντε ά’πο
τήν περιφέρειαν Χρυσουπόλεως καί μία άπό τήν περιφέρειαν Δράμας έτυχον
τής προικαδοτήσεως αυτής, έχουν δέ προκριθή άλλαι τρεις, πάλιν άπό τήν πε
ριφέρειαν Καΐβάλας.
Είς τήν τελετήν ώμίλησεν δι’ ολίγων ό 'εκπρόσωπος τοΰ «Θρακικοΰ Κέν
τρου ’Αθηνών» συνεργάτης μας κ. Κυρ. Βαφείίδης όστις έξέφρασε ώς είχε
εντολήν, τά εΰγνώμονα αισθήματα τοΰ προέδρου τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου»
τ. Γερουσιαστοΰ — υπουργοΰ καί βουλευτοΰ κ. Φιλ. Μανουηλίδη πρός τον
Σεβασμιώτατον, οστις προεδρεύει τής υποεπιτροπής Κληροδοτήματος Καδά
λας, καί προσδίδει ιδιαίτερον κΰρος είς τάς πράξεις καί αποφάσεις της.
Ό Μητροπολίτης άπηύθυνεν πατρικάς συμβουλάς πρός τούς νεόνυμφους
καί έξήρε τήν προσωπικόττμα τοΰ αειμνήστου Μητροπολίτου Λονδίνου, Θρακός Γερμανού Στρηνοπούλου.
Είς τήν σεμνήν αυτήν τελετήν παρευρέθησαν, ό Πρόεδρος, ό Γραμματεΰς καί οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι, ό Αρχιερατικός Επίτροπος Νέστου ’Αρ
χιμανδρίτης κ. Χρύσανθος Γιοφής, ό ευρισκόμενος είς Γραιβούναν τέως βου
λευτής κ. Θ. Μανωλόπουλος, τό προσωπικόν τοΰ Δημοτικοΰ Σχολείου καί πολ
λοί Θράκες».

Παραθέτομεν ωσαύτως καί νέαν μας επιστολήν πρός
τούς διαχειριστές τοΟ Κληρ)τος είς Λονδίνον ήτις παραμένει
είσέτι άναπάντητος.
6η Απριλίου 1961

Πρός τόν Μ η τρ ο π ο λίτη ν Θ υατείρω ν κ.κ. *ΑΦηναγόραν
Είς Λ ο ν δ ΐ ν ο ν
Σεβασμιώτατε,
Β&βαιοΰμεν έπιστολάς μας άριθ. 670 καί 671)28.9.59, 693)11,1.60
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καί 740)4.8.60, δέν ευχομεν δέ τήν εύχαρίστησιν νά τύχωμεν απαντήσεων
οΰτε παρ’ 'Τιμών, οΰτε παρά τοΰ εκτελεστού τής διαθήκης κ. Κολόμβου Δι
κηγόρον. Έ ν τώ μεταξύ έπλη ροφορήθημεν εκ τών έφημερίδων τής πρωτευούσης ΐδτι διήλθατε πάλιν εξ ’Αθηνών καί παρά τήν επιθυμίαν μας, δεν συνη,ντήθημεν, διότι δεν έπεζητήσατε τοΰτο. Έ ν συνεχεία τών δσων σάς έγράψά
με ν διά τής ά'νω άριθ. 740)4.8.60 επιστολής μας, ώς τό εσώκλειστον άντίγραφον, σάς πληροφοροΰμεν: 1) "Ο τι μετά τήν εϊσπραίξιν διά τοΰ συνήθους μέ
σου τών τόκων τής Β ' τριετίας ιάίπό 1.1.1957 μέχρι 31.12.1959, προέιβημεν
είς τήν δέουσαν προπαρασκευήν ελέγχου τών δικαιολογητικών τών νέων τριών
απόρων κορασίδων ήτοι τής Χαρικλείας Κουτσαγγελά, Αναστασίας Στρηνο
πούλου καί ’Ανθής Θεοφιλίδου καί έν συνεννοήσει μετά τής υπό τήν Προεδρείαν τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως, Θάσου 'Τποεπιτροπής
Καβάλας, ένεκρίναμεν, διά τής ιένταΰθα διοικήσεως τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου
τήν ιπροικοδότησιν αυτών άνά δρχ. 5.000 είς έκάστη,ν καί διά τά έτη. 1960 1961.
2)
Α ί ώς άνω τρεις νεάνιδες έχουν είδοποιηθή καταλλήλως, ή πρώτη δέ
έξ αυτών X. Κουτσαγγελά, έτέλεσε τόν γάμον της τήν 12ην Φεβρουάριου
έ/ε., προσεκόμισε τήν σχετικήν ληξιαρχικήν πράξιν καί έλαβε τό ποσόν τών
δρχ. 5.000 έναντι ταμειακής άποδείξεως. Εύρισκόμεθα έν ιάναμονή τελέσεως
τών γάμων καί τών ύπολειπομένων δύο κορασίδοον Α. Στρηνοπούλου κ α ί Α.
Θεοφιλίδου καί μόλις είδοποιηθώμεν θά στείλωμεν τά χ,ρήματα διά τά περαι
τέρω.
8)
Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, συμπληρωθείσης τής προικοδοτήσεως έ'ξ
(6) μέχρι τοΰδε κορασίδων καί καλύψεως τών είσπραχθέντων τόκων,
παραμένει κενόν πρός συνέχισιν έκπληρώσεως τών τελευταίων θελή
σεων τοΰ Διαθέτου, ό καθορισμός νέων προικοδοτήσεων, μετά τό 1961, έάν
δέ προβλέπετε οτι θά καθυστέρηση ή τακτοποίησες τών νέων τόκων τής τριε
τίας άπό 1.1.1960 μέχρι 31.12.1962, δύνασθε νά είσπράξητε καί μάς
άποστείλητε τούς τόκους διετίας άπό 1.1.1960 μέχρι 31.12.1961, ϊνα μή
καθυστερή ή προπαρασκευή, πρός έγκρισιν νέων προικοδοτήσεων δύο κορα
σίδων ΐέκ τοΰ θπάρχοντος πίνακος, ήτις άπαιτεΐ. πολύν χρόνον καί κοπιώδεις
ένεργείας.
Έ πί τούτοις άναμένομεν άπάντησιν έπί τών ανωτέρω τόσον παρά τής
'Τμετέρας Σεβασμιότητος δσον καί παρά τοΰ κ. Κολόμβου καί ευχόμενοι διά
τάς έορτάς τοΰ Πάσχα, διατελουμεν,
Μετά τοΰ προσήκοντος σεβασμού
(Φ. Μανουηλίδης)
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Ο Τ Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Τ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Τ
18
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ΕΠ IΣ I Ο A A I
Μ Ε Λ Ω Ν Κ Α Ι Φ ΙΛ Ω Ν ΤΟΥ "Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟΥ,,
Παραθέτομεν κατωτέρω ένίας έκ τών έπιστολών, τάς
όποιας μας άποστέλλουν κατά καιρούς διάφοροι φίλοι τού
Σωματείου μας καί θαυμασταί τού έπιχελουμένου έργου, κ α 
θώς καί πολλά έκ τών μελών μας.
Αί έπιστολαί αδται προέρχονται άπό τούς κ. κ. Στ. Γοναταν πρώην Πρωθυπουργόν καί Ε π ίτιμ ο ν μέλος άπό τούς
"Ακαδημαϊκούς κ. κ. Κ. Ό ρ λ ά ν δο ν καί Δ. Μ παλάνον, άπό
τόν Δόκτωρα Δ. Καλλίμαχον Μ. Διδάσκαλον του Οικουμε
νικού θρ όνου καί Ε π ίτιμ ον μέλος μας, άπό τούς Σεβ. Μη»
τροπολίτας Σιδηροκάστρου καί Ά λεξανδρουπόλεω ς, άπό τόν
Καθηγητήν κ. Κ. Δέμαν, ά πό τόν Ά θ α ν . Α να σ τα σίου Ευερ
γέτην τοΟ θ . Κέντρου, άπό τόν Δήμαρχον Σιατίστης, από
τόν Δημ. ’Αθηνοδώρου μέλος —δωρητήν,— όστις είς σειράν
έπιστολών του, ών σταχυολογοϋμεν τεμάχια, άναφέρεται ένθουσιωδώς διά τήν δρασιν τοΰ Σωματείου μας, άπό τόν Λ.
Βλαχόπουλον Ια τ ρ ό ν καί μέλος τού Δ)κού μας Συμβουλίου
καί ά πό τόν άποδημήσαντα Οίκονόμον Κωνστ. Γ. Λουΐζον
ιερέα.
«Αγαπητέ κ. Μανουηλίδη
Έκτος τών ειλικρινών συγχαρητηρίων, τά όποια σου οφείλονται διά τους
άτρωτους κόπους σου, ίδιά τήν έκδΟσιν «τών Θρακικών», δι’ ών θά πίερισωθοΰν αί ΐστορικαί αναμνήσεις τής πολύπαθους καί ελληνικότατης Θράκης, σου
οφείλονται καί εντελώς ιδιαίτερα συγχαρητήρια ίδιά τήν τόσον 'έμπεριστατω,μένην μελέτην σου π&ρί «Ραιδεστοΰ», τήν δημοσιευθείσαν είς τόν 24ον τόμον
τών «Θρακικών».

Ή πραγματεία σου αυτή περιέχει τόσα ενδιαφέροντα, όσον καί άγνω
στα, έν πολλοις, αυθεντικά στοιχεία, τά όποια μόνον ή γνωστή έπιμέλειά σου,
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ή υπομονή σου καί επιμονή σου 'καί έπί πλέον το φίλτρον προς την ιδιαιτέραν
σου Πατρίδα, ή,δύναντο νά περισυλλέγουν, καί τά οποία θά άποτελέσουν πο
λύτιμον συμβολήν διά τήν συγγραφήν τής όλης ιστορίας τής Θράκης.
Ή κάποια συμμετοχή ιμου είς τά γεγονότα τής Θράκης τών τελευταίων
ετών μου δίδει τό δικαίωμα νά φρονώ, δτι δύναμαι νά εκτιμώ κατ’ ά'ξίαν
πάσαν περί Θράκης εργασίαν.
Μετά τής βαθείας έκτιμήσεώς μου
καί τών φιλικωτάτων αισθημάτων μου
Σ ΤΤΛ . ΓΟ Ν Α ΤΑ Σ»

Πρός

Τόν κ. Φ ίλιπ π ο ν Μ ανουηλίδην
Πρόεδρον τον Θρακικοΰ Κ έντρου
Έ ν τ α ϋ &α
«Φίλε κύριε Μανουηλίιδη,
Έλαβον τόν άποσταλέντα 24ον τόμον τώιν «Θρακικών», τόν περιεχόντα τήν περί τής πόλεως καί τοΰ νομού Ραιδεστού εργασίαν σας.
Σάς ευχαριστώ θερμώς καί σάς συγχαίρω διά τήν ιάΙξιέπαινον προσπάθειάν σας πρός συγκέντρωσιν χρησιμωτάτου Ιστορικού υλικού Ιαναφερομένου
είς ένδιαφέρουσαν περίοδον τής προσφάτου ημών εθνικής ιστορίας».
Μετά πάσης τιμής
Α.Κ. Ο ΡΛ Α Ν ΔΟ Σ

Π ρός τήν Δ ιεύϋ'ννσιν τοϋ Θρακικοΰ Κ έντρου
Έ ν τ α ΰ ft α
«’Έχω τήν τιμήν νά ευχαριστήσω υμάς θερμώς διά τήν αποστολήν τού
24ου τόμου τών Θρακικών.
Διαβάζω μέ πολύ ενδιαφέρον τό περιεχόμενον τού τόμου, είς τόν οποίον
εκτός άξιολογοτάτου επιστημονικού υλικού, παρέχεται πλούσια είκών τού κοι
νοτικού βίου καί τού πολιτισμού τού νομού καί τής πόλεως Ραιδεστού.
Μέ πόνον δέ Ιδίας ψυχής Ιείδιάβασα τά δεινοπαθήματα τού άτυχούς πλη
θυσμού, καθ’ ού έξέσπασε ή μανία βαρβάρων επιδρομέων.
Μέ εγκαρδίους πάλιν ευχαριστίας καί συγχαρητήρια διατελώ ύμέτερος»
Δ. Μ Π Α Α Α Ν Ο Σ
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«’Αγαπητέ μου και τιμημένε φίλε κ. Μανουηλίδη
Μετά τήν (αεροπορικήν 'αποστολήν τοΰ υπό σημερινήν χρονολογίαν γράμ
ματός μου έλαβον τήν υμετέραν επιστολήν τής 7. τρέχ. μηνός.
Ή μελέτη τοΰ τίμιου υμών γράμματος μέ έχαροποίησεν.
Χαίρω ιδιαιτέρως οτι ό ενταύθα συμπολίτης μας κ. ’Αθανάσιος ’Ανα
στασίου εφοπλιστής, ένόπνευσεν μίαν τόσον ίεράν Ιδέα ν πρός ιδρυσιν έν Θεσ
σαλονίκη Στέγης Περιθάλψεως τοΰ απόρου Θρακός.
Π ρέπει νά καλλιεργηιθή αυτή ή ωραία ελληνοχριστιανική χειρονομία
δι’ όλων τών μέσων .ιδιαιτέρως δέ διά τής δημοσιότητος.
Ή ένθεος πίστις υμών μέ εμπνέει καί μοΰ ενθυμίζει τήν Γραφική ρήτρα :
«Π ας γάρ δ αιιτών λαμβάνει και τώ κρούοντι άνοιγήσεται».
Τήν έμπνευσμένην υμών επιστολήν θά δημοσιεύσω, τό ταχύτερον, ίσως
καί είς τόν Κυριακάτικον ’Εθνικόν Κήρυκα τής ερχόμενης έιβ,δομάδος. Εύ
χομαι όπως θ Κύριος φώτιση καί έμπνεύση τούς έχοντας πολλά τά αγαθά
νά συμμετάσχουν είς τήν αγίαν αυτήν ύπόθεσιν, ύπέρ τών δεινοπαθούντων
συμπολιτών μας.
Λοιπόν «τώ κρούοντι άνοιγήσεται!»
Μέ εγκαρδιότητα».
'Τμετερος t Π ρωθ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

«’Αγαπητέ μου κ. Μανουηλίδη
Βρήκα τήν ευκαιρία κι’ έμελέτησα τόν Εικοστό 'Έκτο τόμο τών Θρακικών. Είναι ρωμαλέος. Ή άνάγνωσίς του μέ έχει κατενθουσιάσει.
'Έγραψα,, μέ τήν καρδιά μου, κριτική άνάλυσι τών περιεχομένων καί
σάς εσωκλείω τήν σελίδα τοΰ Κυριακάτικου Εθνικού Κήρυκος πού θά κυκλοφορήση αΰριο.
'Τπηρετών επί αμέτρητα χρόνια στήν ξενητειά, στον ιερό ά'γώνα υπέρ
τών εθνικών ημών ιδανικών — έν πολέμω καί έν ειρήνη — έλησμόνησα
τήν αξίαν τών δολλαρίων.
Γ ι’ αυτό μπορώ νά σάς παρέχω μόνον ηθική ένίσχυσι τοΰ μεγάλου
πνευματικού καί εθνικού έργου τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου».
Σάς συγχαίρω έγκαρδίως δι’ όσα, άξιοθαυμάστως, έπιτελοΰνται, ύπέρ
τής ρημαγμένης καί αλησμόνητης Θράκης μας. Σ άς παρακαλώ νά μέ θε
ωρείτε άφοσιωμένον στρατιώτην τοΰ κοινού άγώνος.»
'Τμέτερος t Π ρωθ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
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6 ’Απριλίου 1958
«Αγαπητέ μου κα'ι τιμημέ,νε φίλε κ. Μανουηλίδη Καλό Πάσχα,
Σας εσωκλείω τό δημοσίευμα σχετικό μέ τά Θρακικά μας ζητήματα.
Επίσης και άλλα αποκόμματα του ’Εθνικού Κήρυκος, γενικού ενδιαφέ
ροντος διά νά γνωρίζετε τά προβλήματα ημών τών αποδήμων.
"Άνευ «παρκών, καταλλήλων Σχολείων προ,χωροΰμεν πρός τόν κρημνόν
ασφαλώς. "Άς οψωνται οι 'βαστάζοντες τήν τρομεράν ευθύνην.
Μέ αισθήματα βα'θείας αγάπης καί (έκτιμήσεως»
'Ύμέτερος t Π ρωθ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

24 Δεκεμβρίου 1958
«Αγαπητέ καί τιμημένε φίλε καί περισπούδαστε συμπατριώτη κ. Μανουηλίδη.
Επιθυμώ νά σάς ευχαριστήσω διά τήν ευγένεια πού είχατε νά γράψητε τέτοια μεγάλα λόγια γιά μένα. Τά δέχομαι ώς ενθαρρυντικά διά νά συνεχίσω τόν κοινόν ημών αγώνα. Δέν είμαι, τονίζω πάντοτε, τίποτε άλλο παρά
ένας έφ’ όρου ζωής στρατιώτης τής Ελλάδος. Ή 'Ελληνική μοίρα μέ έφε
ρε είς τούς ’Αντίποδας, είς Άκριτικάς Γραμμάς, φύλακα Βωμών Ά γιω ν κλονιζομένων.
Βρήκα τήν ευκαιρία καί .©δημοσίευσα είς τόν ’Εθνικόν ιΚήρυκα — πνευ
ματικόν μου σπίτι άπό 44 ετών — μέ τήν πρέπουσα εισήγηση, τό μεγαλόπνοο
'Υμών έγγραφον, τό οποίον καταχωρείτε καί είς τά «Θρακικά».
Κάμνω, ότι άν.θρωπίνως δυνατόν μέ ολίγους όμόφρονας, μήπως καταστή
δυνατόν νά έπιτευχθή εκείνο πού καί Σείς αισθάνεστε ώς Μεγάλη ’Εθνική
’Ιδέα, τουτέστι τήν εύρυτέραν ένσωμάτωσιν τών είς τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας
κατεσπαρμένων συμπατριωτών μας Θρακών.
Μέ αυτήν τήν έννοιαν έχω πλαισιώσει τό έμπνευσμένον έγγραφον υμών
πού εδημοσιεύθη είς τήν εφημερίδα. Καί σάς εσωκλείω τήν σχετικήν σελίδα.
Μέ τήν πρώτην ευκαιρίαν 'θά δημοσιεύσω, ώς πάντοτε, κριτικήν άνάλυσιν τού περιεχομένου τοΰ εφεξής τόμου τών «Θρακικών».
Πρόθυμος πάντοτε είς τήν υπηρεσίαν τών 'Τμετέρων ιθεαρέστων (εθνι
κών άγώνων καί ευχόμενος όπως δ Λυτρώσας τόν Κόσμον σάς χαρίιζη έτη
μακρά καί ολα τά αγαθά».
Διατελώ αεί εγκαρδίως
'Τμέτερος t Π ρω θ. ΚΑΛΛΙΜ ΑΧΟΣ
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Ιερά Μ ητρόπολις
Σιδηροκάστρου
«Κύριε Πρόεδρε τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου
Μετά τήν έκφρασιν πολλοόν συγχαρητηρίων δι’ δ,τι γίνεται, έν τφ Θρακικφ Κέντρω 'διά τήν άλησμόνητον Θράκην μας πρός δλους τους εργαζομέ
νους ·διά τήν μνήμην αυτής, έπειτα έρχομαι νά έκφράσω τήν λύπην μου, διό
τι 'θεωρώ έμαυτόν ακατάλληλον δι’ δπερ έ'ργον αναθέτετε εις εμέ. Διότι έγώ
άπό ηλικίας 11 ετών άνεχώρησα εκ τοΰ χωρίου μας και διήλθον δλα τά έτη
τής ζωής μου μακράν τών 40 ’Εκκλησιών, πλήν τών δύο τελευταίων έτών τής
καταστροφής, οπότε λόγιο τών εκτάκτων περιστάσεων δέν μοι έιδόίθη ή ευκαι
ρία νά μελετήσω καί νά λάβω γνώσιν τής 'πολυμερούς καταστάσεως τής τε
πόλεως καί τής ,περιφερείας. Τής ύποθέσεως ταύτης κατάλληλος ήτο μόνον ό αεί
μνηστος ιάδελιφός μου. Έ γώ είμαι τελείως ξένος ώς πρός τά ζητήματα περί
τών οποίων θέλετε νά ασχοληθώ καί λυπούμαι δλο)ς ιδιαιτέρως δτι μή δυνάμενος νά θέσιο κι’ έγώ έν λιθάριον είς τό όντως εύγενές, εθνικόν καί πα
τριωτικόν έργον, δπερ άνελάβετε.
Ερχόμενος καλήν επιτυχίαν εις τό θεάρεστον καί πατριωτικόν τοΰτο έρ
γον διατελώι
Μετά πολλής έκτιμήσεώς
Ό Σιδηροκάστρου
1 "
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ »

Β α σ ίλειο ν τής ‘Ελλάδος
*Ιερά Μ ητρόπολις Ά λ ε ξ α ν δ ρ ο υ π ό λ ε ω ς
«Έρίτιμε φίλε κ. Μανουηλίδη
Μόλις χθες έλαβον μέσον τοΰ κ. Τάκη Άδαμίδη τόν λίαν προφρόνως ώς
τιμής ένεκεν άποσταλέντα μοι. πολύτιμον 24ον Τόμον τών «Θρακικών», ούτινος τό περιεχόμενον μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος ήρχισα άναγινώσκων καί δπερ
όμόλογουμένως τιμά τόν συγγραφέα αύτοΰ τά μέγιστα.
Τό σύγγραμμα, τό όποιον διακρίνει σαφήνεια καί γλυκύτητα ύφους καί
γλώσσης καί μέ πάσαν αντικειμενικότητα γεγραμμένον καθόσον «σοφόν τό
σαφές» μέ συνεκίνησε τά μέγιστα καί δή τά πρόσφατα γεγονότα τής 6ης Σεπ
τεμβρίου παριππεύσαντος έτους έν Κων)πόλει.
Ό συγγραφεύς αύτοΰ κ. Φ. ΜανουηλίΙδης είναι άξιος θερμότατων συγ
χαρητηρίων διότι διέθεσε πολύτιμον καιρόν νά έργασθή είς τόν τομέα ζητήμα
τος άπασχοιλοΰντος τήν μέριμναν,. τήν προσοχήν καί τό φανερόν ένδιαφέρον
δλης τής Ελληνικής Κοινθ)νίας.
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Τό Βιβλίον έκτος τής Ιστορικής του ακρίβειας .παρουσιάζει ένα έργον μέ
εθνικόν, κοινωνικόν και λογοτεχνικόν σύνολον. Είναι ένα άπάκτημα πραγματικόν ού ιμόνον διά τόν Θράκα άλλά και διά πάντα "Ελληνα καί ένας Ομνος
είς τήν γλυκυτάτην μας Πατρίδα, ή όποια προ>σέφερε κατά τους χαλεπούς
εκείνους καιρούς δ,τι τίμιο ν καί ιερόν είχε.
Θά αισθανθώ μείζονα χαράν εάν θά δυνηθώ νά διαθέσω βιβλία τινά.
Διατελώ μετ’ ευχών έγκαρδίων καί τιμής
Ευχέτης πρός Θεόν διάπυρος
Ό ’Αλεξανδρουπόλεως ΙΩΑΚΕΙΜ»

Π α ν εη ια τή μ ιο ν Ν έας Ύ ό ρ κ η ς
*Ινα τιτο ϋ το ν Καλώ ν Τ εχνώ ν
«Αγαπητέ κ. Μανουηλίδη,
Διά τής ιπαρούσης βεβαιώ λήίψιν τής επιστολής, ήν είχατε τήν καλοσύνην
νά μου απευθύνετε τήν 14ην ’Απριλίου. Ή επιθυμία σας νά δημοσιεύσητε μετάφρασιν τού μικρού βιβλίου μου περί Σαμοθράκης είς τήν σειράν τών «Θρα
κικών» μοΰ έκανε μεγάλην τιμήν καί εύχαρίστησιν. "Εχω ένημερωθή μέ τήν
λαμπράν δραστηριότητα τού Θρακικού Κέντρου καί τών εκδόσεων σας καί
εχω ενώπιον μου τόν 23ον τόμον πού ιέξεδόθη τό 1955 καί ε'ίς τόν όποιον
έδημοσιεύθη έκθεσις σχετική μέ τάς εν Σαμοθράκη άνασκαφάς καί τό Μουσείον. Μέ μεγάλην εύχαρίστησιν σάς δίδω, διά τής παρούσης μου, τήν επί
σημον τυπικήν άδειαν δημοσιεύσεως τής μεταφράσεως τού βιβλίου.

Είμαι ωσαύτως εξουσιοδοτημένος, κατόπιν σχετικής συνεννοήσεως, νά
σάς είπω δτι καί οί έκδόται «Εκδόσεις τού Πανεπιστημίου τής Νέας 'Τόρκης» ούδεμίαν ίάντίρρησιν έχουν ώς πρός τήν άδειαν δημοσιεύσεως καί μά
λιστα παραιτούνται τών καθιερωμένων δικαιωμάτων των. 'Ο μόνος ορος τόν
όποιον θέτομεν παρέχοντες τήν άδειάν μας είναι είς τό βιβλίον σας νά γίνη
μνεία δτι ή ιδημοσίευσις τής μεταφράσεως γίνεται τή εύγενεϊ συγκαταίθέσει
τού συγγραφέως καί τού εκδότου.
Θά διέλθω έξ ’Αθηνών, μεταβαίν.ων είς Σαμοθράκην, τήν 15 ’Ιουνίου
καί θά παραμείνω επί τριήμερον είς τό Atherr£e Palace. Θά ήμουν πολύ
ευτυχής νά σάς γνωρίσω προσωπικώς, μίαν ιάπό τάς τρεις αύτάς ημέρας, καί
νά -συζητήσω προφορικώς ιέπί τών ανωτέρω μαζύ σας.

Ευχαριστών καί πάλιν διά τό εύγενές ενδιαφέρον πού έπεδείξατε διά
τό έν Σαμοθράκη έργον μας,
Διατελώ ύμέτερος
ΚΑΡΟΛΟΣ ΛΕΜΑΝ»
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«’Αγαπητέ κ. Μανουηλίδη,
Π ρο αρκετών ημερών έ'λαβον τήν επιστολήν τού Θρακικου Κέντρου υπό
ήμερ. 5 Αύγουστου, σάς ζητώ δέ συγγνώμην διότι δέν κατώρθωσα νά σάς
απαντήσω ένωρίτερον λόγω πολλών ασχολιών, κα'ι ενός μικρού ταξειδίου διά
εργασίας.
Είμαι πολύ συγκεκινημένος διά τήν πρότασιν τού Θρακικοΰ Κέντρου
όπως ό 24ος Τόμος αφιερωθή είς μνήμην, τού ά'γαπητού μου πατρός ’Ό'θωνος ’Αναστασίου καί ή οικογένεια μας είναι πρόθυμος νά βοηθήση χρηματικώς είς τήν εκδοσιν αυτού τού Τόμου.
Κατόπιν συνεννοήσεως μέ τήν άγαπητήν μου μητέρα, αδελφός μου καί
αδελφόν μου, ή οικογένεια μας υπόσχεται νά καταθέση είς τό Θρακικόν Κέν
τρον δολλ. 800, διά τόν σκοπόν τούτον.
Σάς παρακαλώ πολύ δπως μού γνωρίσετε εγκαίρως πότε θά χρειασθήτε
τά χρήματα ταύτα διά νά κανονίσωμεν τήν κατάθεσιν αυτών.

Σάς ευχαριστώ θερμώς τόσον έκ μέρους τής οικογένειας "ΌΌωνος ’Α
ναστασίου δσον καί έκ μέρους μου διά τήν εύγενή ταύτη,ν σκέψιν σας καί τού
Θρακικού Κέντρου δπως τιμήσετε τόν αγαπητόν μας Πατέρα.
Τούτο μάς έχει εξαιρετικούς συγκινήσει. Περιττόν νά προσθέσω τά συγ
χαρητήρια δλων μας διά τήν εξαιρετικήν εργασίαν τήν οποίαν έχετε προσωπι
κούς άναλάβει διά τούς Θράκας.
Μέ πολλήν αγάπην

ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΤ»

«’Αγαπητέ Κύριε Μανουηλίδη,
Σ άς εύχαριστώ πάρα πολύ γιοι τά καλά σας λόγια καί υπό ήμερ. 30 Σεπ
τεμβρίου ΐέπιστολήν σας.
Επίσης έλαβον τήν επιστολήν τού Θρακικοΰ Κέντρου, ιδίας ημερομη
νίας.
Σάς διαβειβαώ δτι είμαι πάρα πολύ συγκεκινημένος διά τήν άπόφασιν
τού Θρακικού Κέντρου καί τής ί,δικής σας δπως ό 24ος Τόμος τών Θρακι
κών 'αφιερωθή είς μνήμην τοΰ αγαπητού μου πατρός.
Σάς επιστρέφω τό σημείωμά σας τό όποιον κατά τήν γνώμην μου είναι
πολύ εν τάξει.
"Οσον αφορά διά φωτογραφίαν τοΰ πατέρα, σάς παρακαλώ πολύ δπως
επικοινωνήσετε μέ τόν αδελφόν μου Κοσμάν ό οποίος έχει φωτογραφίας διά
νά σάς δώση μίαν.
Και παλιν σάς ευχαριστώ γιά τά καλά σας λόγια καί σάς παρακαλώ
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δπως δώσετε τους φιλικούς μου χαιρετισμούς εις τά μύλη τής Διευθυνούσης
Επιτροπής τοϋ Θρακικοΰ Κέντρου»,
Μέ πολλήν αγάπην
ΑΘ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Πρός
Τόν Ά ξ ιό τιμ ο ν κ. Φ. Μ άνουηλίδην
Ε ίς Ά ΰ ή ν α ς
«’Αξιότιμε κ. Μανουηλίδη,
’Έλαβον τόν σταλέντα 24ον Τόιμον τών «Θρακικών» δν είχατε τήν εύγενή
διάθεσιν δπως μοί προσφέρητε καί ευχαριστώ υμάς θερμώς. Διεξήλθον τό δλον
θαυμάσιον έργον σας.

Έκ τής μελέτης τοΰ έργου μετά συγκινήσεως δ άχτιστοι τις δτι. προσφέ
ρετε δι’ άλλην μίαν φοράν ύψίστην εθνικήν ύπηρεσίαν μεταξύ τών άπειρων
άλλων τάς οποίας είχατε προσφέρει μέχρι σήμερον είς τήν ιάγαπημένην μας
Ελλάδα.
Έπιτρέψατέ μοι δπως συγχαρώ υμάς όχι μόνον διά τήν πολύτιμον συγ
γραφικήν εργασίαν σας αλλά καί διά τήν παρ’ υμών ιάναίληφθεΐσαν προ
σπάθειαν δπως περισωθή τό τόσον πολύτιμον υλικόν τής Θράκης καί δίατρανωθη ή Έλληνικότης τών αγίων αυτών εδαφών.
Ευχαριστών καί πάλιν υμάς θερμώς διά τήν πρός τό πρόσωπόν μου έκτίμησίν σας».
Διατελώ μετά πάσης τιμής
Ό Δήμαρχος Σιατίστης
ί
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ

Σ η μ.·— Έ κ τοϋ π λή θ ο υς τώ ν είς έκάοτην εκδοσιν τών « Θ ρακι
κ ώ ν » άποοτελλομένω ν έ πιστολώ ν παρά τοϋ κ. Δ. 3Αθηνοδώ ρου,
δημοσιεύομεν ενα μέρος :
«’Αγαπητοί συμπατρκύται

.............. ...

ΕΙσθε, δλοι, άξιοι τών πλέον θερμών συγχαρητηρίων καί τής ευγνωμο
σύνης όχι μόνον τών ιέκ τής 'Αγίας Θράκης μας εθνικών μαρτύρων αλλά καί
τοΰ Γένους δλοκλήρου. Διότι, τό όντως, μέγα έργον σας θά διαιώνιση τόν
παλμόν, τήν πνοήν, τήν ιστορίαν τής μαρτυρικής Πατρίδος μας. Ή 'Αγία
ψυχή της θά ύπάρχη πάντοτε μέσα μας, τό εθνικόν δημιούργημά σας τό όποιον
θά διδάσκη συνεχώς, είς τάς έπερχομένας γενεάς, δτι Έ κ ε ϊ υπάρχει ένα
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τμήμα τής Ελλάδος, πού τόσον αδίκως έχάσαμεν και έπί τού οποίου τόσα
άπα,ράγραπτα δικαιώματα έχομεν. Τό λαμπρόν εργον σας αποτελεί εθνικήν
διδασκαλίαν».
Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ Α Θ Η Ν Ο Δ Ω ΡΟ Τ

«’Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Μέ χαράν καί συ'γκίνησιν έλαβον σήμερον τόν 23ον τόμον τών «Θρακι
κών» καί σας ευχαριστώ θερμώς διά τήν τιμητικήν διάκρισιν τής αποστο
λής του.
Σπεύδω νά σας συγχαρώ ιάπό καρδίας διά τήν τόσον ώραίαν έκδοσιν τού
λαμπρού τούτου έργου Σας, τό όποιον χαρακτηρίζει αδιάσειστος ιστορική αλή
θεια καί επιστημονική ακρίβεια.
Τό εξοχον τούτο σύγ,ραμμα αποτελεί, αγαπητέ κ. Πρόεδρε, τό Εύαγγέλιον τής 'Αγίας Π ατρίδος μας. Άνεκουφίσθη ή ψυχή μου μόλις τό παρέλαβον, διότι διά τών «Θρακικών» δοξάζεται ή ίρεά μνήμη τής μαρτυρικής ’Ανα
τολικής Θράκης μας.
Είθε, μέ χρόνια μέ καιρούς, ό ιάδάμας ούτος τής ’Ορθοδόξου Χριστια
νικής ιέκείνης Αυτοκρατορίας μας τών ένδεκα ολοκλήρων αιώνων, νά άκτινοβολήση καί πάλιν, ώς «ελεύθερα Γή τού Γένους.
Τ.Γ. Θεωρώ καθήκον μου νά ενεργήσω ζωηρώς διά τήν εγγραφήν συνδρομη
τών εις τά «Θρακικά»».
Μέ πολλήν τιμήν
Δ Η Μ Η Τ ΡΙΟ Σ Α Θ Η Ν Ο Δ Ω ΡΟ Τ

Πρός τό
sΑ ξιότιμον Δ ιοικητικόν Σ υμβ ούλιον τον Θρακικοΰ Κ έντρου
Ε ίς

*Α # ή ν α ς

’Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Σ άς ευχαριστώ άπό καρδίας διά τήν τιμητικήν αποστολήν τού 25ου τό
μου τού έξοχου συγγράματός σας ώς επίσης καί διά τήν ευγένειαν καί καλο>
σύνην σας νά δημοσιεύσητε έν αύτώ τήν βιογραφίαν καί τήν εικόνα τού αει
μνήστου πατρός μου.
Σύμβολον καί δίδαγμα «ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ» προκαλούν πάντοτε ζωηράν
συγκίνησιν καί αγάπην καί σεβασμόν πρός τό συνεχιζόμενον βαρυσήμαντον
έργον σας.
Συνεχώς, ή γνωστή άρτία έμφάνισις καί θαυμαστή ακρίβεια τής ανα
γραφής ιστορικών γεγονότων καί τής ζωής τής κοινοτικής καί κοινωνικής του
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Ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης μας μετά διαφόρων σοφών μελετών και
άξιολόγων σημειώσεων.
Διά τοΰ νέου λαμπρού τόμου σας προσεθέσατε και πάλι πολυτίμους σελί
δας είς τήν ιστορίαν του Γένους.
Παρακαλώ, νά δεχθήτε τά εγκάρδια συγχαρητήριά μου διά τήν άδιάκοπον ταύτην ΰπέροχον πατριωτικήν διδασκαλίαν σας ώς και τήν εκφρασιν τής
πρός 'Τμάς άφοσιώσεώς μου.
Μέ πολλή ν τιμήν
Δ ΙΙΜ Η Τ Ρ ΙΟ Σ Α Θ Η Ν Ο Δ Ω Ρ Ό Τ
- ·. .· Γ.

«’Αγαπητέ μου Κε Πρόεδρε καί εκλεκτέ φίλε.
Σάς ευχαριστώ θερμώς διά τόν 24ον Τόμον τών «Θρακικών», που μοί έστείλατε. Μιά ταχεία φυλλομέτρησίς του σέ μένα, πού είχα τήν μεγάλη τύχη νά
γενηθώ στήν ιστορικήν αύτή πόλιν, έγένετο αφορμή νά γνωρίσω λεπτομερείας,
τάς οποίας δέν έγνώριζον, λόγω τής μακράς μου απουσίας είς τό εξωτερικόν,
κατά τά ετη εκείνα τών δοκιμασιών, τών οποίων τήν περιγραφήν μέ τόσην
αντικειμενικότητα, άλλά καί μέ βαθεΐαν γνώσιν τών πραγμάτων παρηκολουθήσατε καί συνελέξατε, λόγω τών γνωριμιών καί τής ιδιότητάς σας.
Έστέ βέβαιος οτι ή συγγραφή σας θά άποτελέση σοβαράν συνδρομήν διά
τόν ιστορικόν τοΰ μέλλοντος.
Τό δτι. δέν παρελείψατε νά άφιερώσητε σελίδας διά τήν έξιστόρησιν τών
επαίσχυντων γεγονότων, (οργανωμένης οχλοκρατικής καί βαρβάρου έπιθέσεως
είς τήν Κων)πολιν, τήν Σμύρνην καί δπου άλλοΰ υπάρχουν 'Έλληνες, έδώκατε αφορμήν νά γνωσθοΰν λεπτομέρειαι, τάς όποιας ό Τύπος άπέφυγε νά
άναγράφη.
Είναι αξία τής μακραίωνος παραδόσεως τοΰ Κλήρου μας ή έπισυναπτομένη εγκύκλιος τοΰ Μητροπολίτου πάσης ’Αμερικής Μιχαήλ, πού δονείται καί
πάλλεται άπό τά μυχιαίτερα αισθήματα πατριωτισμού καί ’Εκκλησιαστικής
παρρησίας, τό δέ σπουδαιότερον ή συμπληρωματική εκθεσις τοΰ αύτόπτου Σ ύ
ρου Μητροπολίτου, πού εχει ιδιαιτέραν σημασίαν.
Κύριε Πρόεδρε! έδώσατε σοβαράν συνδρομήν, άλλά καί λίαν επίκαιρον
διαφώτισιν μέ τήν συγγραφήν σας. Διά νά άπσδείξω πόσον είλικρινώς εκφρά
ζομαι καί ούχί χαριστικούς διά νά διακρύψω εΰκολον ίκανοποίησίν σας, σάς
αποστέλλω ψυχράν, άνούσιον καί ιέμμέσως ύποδεικνύουσαν τήν προέλευσιν, πε
ριγραφήν τών αυτών γεγονότων διά νά βγάλητε μόνος σας τά συμπεράσματα.
Είμαι λίαν υπερήφανος, διότι μοΰ δίδεται νέα άφορμή νά εντείνω καί
ένισχύσω τήν οΐαν πάντοτε είχον γνώμην διά τό άτομο ν καί τήν προσωπικό
τητά σας.

284

«β P A Κ I Ι< Α»

Παρακαλώ ή επιστολή μου αΰτη νά μή θεωρηθή μόνον ώς ατομική σας,
άλλά ώς ιάνήικουσα εΐ.ς τό Κέντρον, τοΰ οποίου προΐστασθε κα'ι ει.ς τό όποιον
έδώκατε και εύχομαι νά συνεχίσητε νά δίδετε τους καρπούς τών έμφυτων χα
ρισμάτων τοΰ Έθνικοΰ σας παλμοΰ και τής μακράς σας πείρας».
Μετά πολλής τιμής
Α. Β Λ Α Χ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ

Π ρος τό Θρακικόν Κέντρον
’Ενταύθα
«Κύριε Πρόεδρε,
Μετά χαράς έγενόμην κάτοχος τής επιστολής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου
κα'ι τοΰ τιμής ενεκεν τόμου τών «Θρακικών», δπου κατέχω ρήθη και ή παρ’
έμοΰ τοΰ ταπεινού συγγραφεΐσα ιστορία τής Καλλιπόλεως.
Ή χαρά μου Οφείλεται είς τό δτι τό Θρακικόν Κέντρον θεωρεί τήν ερ
γασίαν μου πολύτιμον, αξιόλογο ν κα'ι ιστορικόν κειμήλιον διά τάς ©περχομένας γενεάς.
Δι’ ιέμέ ό όποιος εύρίσκομαι εις τάς δυσμάς τής παρούσης ζωής, αΊ τι
μητικά! αύτα'ι εκδηλώσεις τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου και ύμών κ. Πρόεδρε, άπο
τελοΰν μεγίστην ΐ,κανοποίησιν, δι’ αυτό και Σάς ευχαριστώ θερμώς.
’Επιτρέψατε δμως κα'ι ε!ς εμέ νά Σάς συγχαρώ θερμώς κ. Πρόεδρε διά
τήν πίστιν μέ τήν οποίαν διευθύνετε κα'ι κατευθύνετε τό εργον τοΰ Κέντρου
και συντελείτε εις τήν πραγματοποίησιν τών υψηλών σκοπών του.
Σάς συγχαίρω ακόμη διότι τόσον ώραΐα και γλαφυρά έγράψατε τήν ι
στορίαν, τά ήθη και έθιμα, άλλά κα'ι τήν ζωήν τής ιέΐξαιρετικής πατρίδος Σας
Ραιδεστοΰ, ή οποία τόσον στοργικά περιέθαλψε κα'ι ημάς τούς Καλλιπολίτας.
Επαινώ και ευλογώ τό έργον υμών και τούς συνεργάτας Σας, τό όποιον
μετά τόσου ζήλου και αύταπαρνήσεως έπιτελεΐτε άπό τόσων ετών εις τό Θρα
κικόν Κέντρον, και παρακαλώ τόν Θεόν νά χαρίζη ,εις όλους Σας υγείαν κα'ι
ένίσχυσιν».
Μετά πλείστης τιμής
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ Λ Ο Τ Ι Ζ Ο Σ

Π α,ρα.04τομ.εν τ ά ς δ ύ ο τ ε λ ε ^ τ α β α ς κρςτ&νιάς τ ο ΰ * Ε θνε·
κ ο ΰ Κ ή ρ ο ν ι ο ς ν έ α ς ‘ ΐ ’ ό ρ χ η ς οφε&Χομ-ένας ε&ς τ ο ν ά·
ν ε κ τ £ μ .η τ ο ν <3\>νε ρ γ ά τ η ν μ α ς Α ό κ τ ο ρ α Α . Κ α λ λ ί μ α χ ο ν .
ηΟμο&α6 κ ρ ε τ ε κ α ί τ ο ΰ £δ£οι> ε χ ο ο ν δ ^ μ ο σ ε ε ο β ή κ α τ ά
κ α ψ ο ύ ς ε£ς τ ά «<3>ρακ&κά»„

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
« Μ έ β ρ α β ε ία της 3Ακαδημίας τών Α&ηνών καϊ τής έν Παρισίοις
Ε τα ιρ ία ς πρός ένίσ χ υσ ιν τών Ε λ λ η ν ι κ ώ ν Σ πουδώ ν
Μάς άπεστάλη ό τριακοστός δεύτερος ογκώδης τόμος τών «Θρακικών».
Πρόκειται περί νέας πολυτίμου έκδόσεως τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου», τών Α 
θηνών».
Οί μέχρι τοΰδε κυκλοφορήσαντες τριάντα δύο Τόμοι μέ περιεχόμενο παν
τοίων επιστημονικών Μελετημάτων αποτελούν τιμή καί δόξα τοΰ Θρακικοΰ
Κέντρου, τοΰ οποίου άπό τριακονταπενταετίας περίπου προΐσταται ένας έν
θερμος μεγαλοϊδεάτης Ραιδεστηνός μεγαλοέλλην, ό κ. Φίλιππος Μανουηλίδης
πρώην βουλευτής καί πεντάκις υπουργός τής παρατάξεως τών Φιλελευθέρων,
Ό
κύριος Μανουηλίδης, συγγραφείς ό ίδιος παντοίων πονημάτων
έβαλε τήν εθνική ψυχή του διά νά παραμένη έν ακμή δημιουργίας ή Ό ρ γά νωσις, τής οποίας ηγείται. Ό ργάνωσις μέ πολύπλευρον δραστηριότητα κοι
νωνικήν, πνευματικήν, εκπαιδευτικήν καί εκδοτικήν.
Ό κ. Μανουηλίδης διευθύνει τό πολυμερές έργο τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου
μέ νεανικό ενθουσιασμό καί μέ ψύχωσιν, θά έλεγα. Χάρις είς τήν παντοία δη
μιουργική πνευματική δράσιν τοΰ ’Οργανισμού ή «’Ακαδημία τών ’Αθηνών»
άπένειμε β.ρα'βεϊον. Τό αυτό δέ έπραξε καί «η έν Παρισίοις Ε ταιρία πρός
ένίσχυσιν τών 'Ελληνικών Σπουδών».
Ό νεοεκδοθείς έκ 300 σελίδων τριακοστός δεύτερος Τόμος είναι έργο
τοΰ κ. Θεοδώρου Π . Κιακίδη καί άναφέρεται είς τήν «'Ιστορία τοΰ Σαμμακοϊβίου καί τών πέριξ 'Ελληνικών Κοινοτήτων τής ’Ανατολικής Θράκης».
Ή άνάγνωσις τοΰ έργου, πλουτισμένου καί μέ πλήθος εικόνων αποτελεί
πραγματικόν έντρύφημα καί προκαλεϊ ιερές συγκινήσεις όχι μόνον είς τήν ψυ
χήν τών έκπατρισθέντων Θρακών, αλλά καί είς τό Πανελλήνιο.
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Νά μερικά ζωντανά κεφάλαια γενικού ενδιαφέροντος:
Τό Σαμμάκοβον κατά τόν Ρωσσοτουρκικό πόλεμο. Ή παρακμή τών ομο
γενών έπί απολυταρχίας. Ή Βουλγαρική είσιβολή. Ο ί Κομιτατζήδες. Τά Ε λ 
ληνικά Κομιτάτα. Οί διωγμοί. Τό δράμα τοΰ Σαμμακοβίου καί τών γειτονι
κών χωρίων. Οί φυγόστρατοι. Τά επακόλουθα τών φόνων. Τό διάταγμα γιά
εκπατρισμό. Ή κατακρεούργησις τών ομογενών. Εις τοΰς τόπους τής εξορί
ας. 'Αρπαγή καί διανομή τής κινητής καί ακινήτου περιουσίας τών έκπατριζομένων. Ή διασπορά τών ομογενών στήν ’Ανατολή. Συνέχισις τών βασάνων.
Πρόσφυγες στήν Νικομήδεια τής ’Ανατολής. Ή θέσις τών άνδρών στά τά
γματα εργασίας. ’Επιστροφή στήν πατρίιδα. ΤΙ ζωή μεταξύ 1919 — 1922.
Κατάταξις στον Ελληνικό στρατό. Ή οριστική έκκένωσις τής ’Ανατολικής
Θράκης. Ό τελικός εκπατρισμός Ό δεύτερος διωγμός.
Μέ γλώσσα ζωντανή, λαϊκή καί μέ παράθεση παντοίων εικόνων ό συγγραφεύς πού εζησε τό δράμα τής γενετείρας του κατορθώνει καί προκαλεΐ
τις βαθύτερες συγκινήσεις είς τόν αναγνώστη. "Έγραψε ολοζώντανο έργο Π α 
νελληνίου ενδιαφέροντος.
Ή άνάγνωσις τοΰ ολοζώντανου αύτοΰ έργου μοί ένε-θύμισε τά αριστουρ
γήματα ’Απομνημονεύματα τοΰ Στρατηγού Μακρυγιάννη διά τά έπη τής Ίεράς ’Εθνεγερσίας τοΰ 1821. Μέ παρόμοια ζωντάνια καί παραστατικότητα γρά
φει καί δ κ. Κιακίδης τό δράμα τής ιδιαίτερης πατρίδος καί ολόκληρης τής
Ανατολικής Θράκης. Αί έν τώ προλάγω έπαινετικαί κριτικοί διδασκάλων καί
ανθρώπων τών γραμμάτων προσδίδουν ιδιαιτέραν αξίαν καί σημασίαν είς
τήν φιλάπονον πατριωτικήν εργασίαν τοΰ συγγραφέως υπό τοΰ οποίου εκφρά
ζονται εύγνώμονες εύχαριστίαι πρός τόν πρόεδρον τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου διά
τήν στοργήν, τήν όποιαν έπέδειξε διά τό έθνικόν αυτό Θρακικό σύγγραμμα,
πανελληνίου ενδιαφέροντος».
Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

« ΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ »
« Μ έ Β ρ α β είο άπό τήν ’Ακαδημία τών Ά'&'ηνών καί άπό τήν
έν Π αριοίοις 'Εταιρίαν τών 'Ε λληνικώ ν Σ πονδώ ν.
Τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου» τών ’Αθηνών προίσταται άπό τριάντα πέντε
έτών ένας ακαταπόνητος εθνικός αγωνιστής. Είναι ό έξ ’Ανατολικής Θράκης
κ. Φίλιππος Μανουηλίιδης, προόην βουλευτής καί 'Τπουργός. Συγχρόνως δέ καί
συγγραφεύς φωτεινών έργων, ιδιαιτέρως άναφερομένων είς τήν μακραίωνα
ζωή τοΰ Θρακικοΰ 'Ελληνισμού.
Μέχρι σήμερα, τό Θρακικό Κέντρο, έκτος τής άλλης κοινωνικής, φιλάν-
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θρωπικής καί εθνικής καρποφορίας εχει εκδώσει και τριάντα τρεις ογκώδεις,
μεγάλου οχήματος, πολυτίμους Τόμους. 'Ολόκληρη- βιβλιοθήκη σημαντικών
έργων, άνα,ψερομένων εις τήν πολυκύμαντη ζωή τής Θ'ράκης άπό τήν προϊ
στορία μέχρι τών νεωτέρων χρόνων. Έ φ ’ όσον τό «Θρακικό Κέντρο» πλουτί
ζει τήν 'Ελληνική και διεθνή επιστήμη, εΐναι κατανοητόν δτι έτιμήθη μέ βρα
βεία άπό τά ’Ακαδημαϊκά 'Ιδρύματα τών Αθηνώ ν καϊ τών Παρισίων.
Τελευταίως έλάβομεν τόν 33ον ογκώδη Τόμον, δ όποιος στολίζεται μέ
μελετήματα είκονογραφημένα, σχετιζόμενα μέ ολόκληρη τήν Θράκη.
’Εκείνοι σι συνεργάται πού στολίζουν τήν εκδοσιν είναι, οι έιξής Θράκες:
Οϊ κ.κ. Θεόδωρος Κιακίίδης, ’Αναστάσιος Γιαννακόπουλος, Χρήστος Π απασταματίου, Γεώργιος Μαμμέλης, Δημήτριος Μάνακας, ’Αθανάσιος Παπαευγενίου, Δ. Καλλίμαχος καί ή διεύθυνσις τού περιοδικού.
Είς τήν αρχή δημοσιεύεται τού κ. Θεοδώρου Π . Κιακίδη γράμμα ευ
γνωμοσύνης πρός τόν πρόεδρον κ. Μανουηλίδη διά τήν δαπάνην εξήντα χι
λιάδων δραχμών. Συνεπεία δέ αυτής τής μεγάλης ένισχύσεως, κατέστη δυνα
τόν νά εκδοθή ό προηγούμενος τριακοστός δεύτερος Τόμος, άναφερόμενος έ'ξ
ολοκλήρου είς τήν ιστορίαν τού Σαμμακοβίου και τών πέρι'ξ μέ συνέχειαν».
"Επεται κριτική τής συντάξεως τών «Θρακικών» διά τήν πολυτιμότητα τής
συγγραφής τού κ. Κιακίδη (σελ. 1— 6).
’Ακολουθεί μακρά συμπληρωματική Μελέτη τού κ. Κιακίδη διά τήν «ι
στορία τού Σαμμακοβίου καί τών πέριξ. 'Ολοζώντανη ιστορία, γραμμένη μέ
χάριν είς τήν λαϊκή γλώσσα. ’Άφθονες σελίδες διά τά ήθη καί έθιμα, διά τάς
πανηγύρεις καί διασκεδάσεις. Σαμμακοβιανά τραγούδια καί παντοία λαογραφικά, χαριτωμένα (σελ. 7— 146).
Ό κ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ , μέλος του Δ. Συμβου
λίου τοΰ Θρακικού Κέντρου, γράφει στοχαστική Μελέτη, τήν ιστορία τής ιδι
αιτέρας του πατρίδος Αύδημίου (Εύδήμου Πλάτανος). Άναπαράστασις τής
όλης ζωής τού χωριού καί μέ παράθεση λαογραφικών κειμένων (σελ. 147—·
178).
’Ακολουθούν σελίδες «τών επιδιώξεων καί επιτευγμάτων τού Θρακικού
Κέντρου». At εκδόσεις τών «Θρακικών». Τό κληροδότημα τού Μητροπολίτου
Θυατείρων Γερμανού. Μία σχετική τελετή είς τό Δημαρχιακό Κέντρο,, Χρυσουπόλεως Καβάλας, διαμαρτυρία μέσω τής «Πανθρακικής Ένώσεως ’Αμε
ρικής διά τό σκανδαλώδες συνέδριον τών Σλαβομακεδονικών Ό ργανώων» είς τό Ντητρόϊτ (ισελ. 170— 190).
Ό εκπαιδευτικός κ. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ
Π Α Π Α ΣΤΑ Μ Α ΤΙΟ Τ δημοσιεύει
σπουδαία λαογραφικά τοΰ Σουφλίου. 'Ο συγγραφεύς, ό οποίος δύο φορές έ
λαβε χρηματικά βραβεία άπό τήν «Γλωσσικήν 'Εταιρίαν τής ’Ακαδημίας τών
Αθηνών» τό 1958 καί 1959, ελαβε καί 2.000 δραχμές άπό τό Θρακικό Κέν
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τρο διά τήν δημοσιευομένην λαογραφιχήν του μελέτην μέ πλήθος σχετιχών
εικόνων (σελ. 191— 291).
Ό κ. Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ ΜΑΜΕΛΗΣ δημοσιεύει «ανέκδοτα τεμάχια περί Θρά
κης». Κείμενα εγγράφων τής Τουρκοκρατίας (σελ. 292).
Ό εκπαιδευτικός κ. Λ Η Μ Η ΤΡΙΟ Σ M ANΛΚΑΣ δημοσιεύει σύντομο
«Ααογραφικό Διδυμοτείχου» (σελ. 293—·295).
Ό κ. Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ Π Α Π Α ΕΎ ΓΕΝ ΙΟ Ύ , «Επίτιμος Γεν. Επιθεω 
ρητής Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων» δημοσιεύει μελέτημα πρός ανασκευ
ήν ώρισμένων σημείων σχετικώς μέ τήν πόλιν «Μακρά Γέφυρα». Άναφέρονται κα'ι στοιχεία σχετικά μέ τόν «Φάνε Νόλε» τόν Άλβανιστήν επίσκοπον ’Α
μερικής (σελ. 295— 301). ’Ακολουθούν «τιμητικά! εκδηλώσεις» διά τά 50
χρόνια τού Σεβ. Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Φιλίππων — Νεαπόλεως —
Θάσου (302— 303). "Επεται νεκρολογία τής έν Νέα 'Τόρκη θανούσης ’Ό λ 
γας Δ. Καλλιμάχου κα'ι τονίζεται ή πολυμερής αυτής υπηρεσία έν πολέμφ και
έν ειρήνη υπέρ τής ’Αμερικής και τής Ελλάδος και τής έν ’Αμερική όμογενείας και ιδιαιτέρως υπέρ τών ιδρυμάτων τής Ελληνικής ’Αρχιεπισκοπής.
’Εν τέλει αναδημοσιεύεται ή κριτική, τήν οποίαν εδημοσίευσεν ό Πρωθ.
Δ. Καλλίμαχος είς τόν ’Εθνικόν Κήρυκα διά τούς δύο προγενεστέρους Τόμους
τών Θρακικών (σελ. 304— 306).
Αυτοί οι πνευματικοί καί έθνικοί θησαυροί τών «Θρακικών» θά έπρεπε—
τό έπαναλαμβάνομεν — νά στολίζουν προ παντός τά σπίτια τών έν ’Αμερι
κή Θρακών, υπολογιζόμενων είς τριάντα χιλιάδας, πού δυστυχώς παραμένουν
άκόμη ανοργάνωτοι».
Π ρωθ. Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΕ "ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΕ ΡΩΝ,,
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Τό «Θρακικόν Κ έ ν τ ρ ο ν» ΆΌ'ηνών καί ή ύπερτριακονταετής
έ&νική δρααις τον
Τό εργον καί ή προσωπικότης τοϋ Προέδρου τον
κ. Φ ιλίπ π ο υ Μ ανουηλίδου, πρώ ην *Υ π ουρ γοϋ
«Τό έν Ά θήναις «Θρακικόν Κέντρον» ένα άξιόλογον πνευματικόν Σωματεΐον μέ τριακονταετή πλουσίαν καί πολυσχιδή εθνικήν δράσιν, τοΰ οποίου
προεδρεύει ό έπιφανής πολιτικός κ. Φίλιππος Μανουηλίδης, πρώην 'Υπουρ
γός, είχε τήν εύγενή καλωσύνην νά μάς άποστείλη τόν 24ον Τόμον τού περισπουδάστου περιοδικού συγγράμματος «Θρακικά», τό οποίον έβραβεύθη υπό
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί τής έν Παρισίοις Ε ταιρίας πρός ένίσχυσιν τών
Ελληνικών Σπουδών. Συγγραφεύς τού Τόμου αυτού εΐναι ό προαναφερθείς
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βορειοελλαδίτης κ. Φίλιππος Μανουηλίιδης, ό όποιος, ώς γνωστόν, διετέλεσεν
πεντάκις 'Τπουργός Προνοίας, 'Τγιεινής, ’Εσωτερικών και ’Εθνικής Άμύνης.
Εις τόν έν λόγω Τόμον πραγματεύεται περί τής πόλεως και τού Νομού Ραιδε
ατού τής Τουρκοκρατούμενης Άνατ. Θράκης (1870 - 1920) γεννετειρα τού
οποίου είναι ή Ραιδεστός, ή ωραία, χαρούμενη και. γελαστή—κάποτε— αυτη πό
λις τής Π ροποντίδος εις τήν θάλασσαν τού Μαρμαρά.
Ά πό τήν άνάγνωσιν τού Τόμου αυτού τών «Θρακικών» πού τον διαπνεει
μία βα’θεϊα και συγκινητική νοσταλγία τού συγγραφέως πρός τήν γεννέτειραν
του, ό αναγνώστης ό όποιος δέν είναι Θράξ λαμβάνει μίαν πλήρη εικόνα τής
κοινωνικής, εκπολιτιστικής καί πνευματικής ζωής εις τήν Ραιδεστόν έπί Τουρ
κοκρατίας καί γενικώτερα ολοκλήρου τής Έλληνικωτάτης ’Ανατολικής Θρά
κης, τής γής αυτής τής έπαγγελίας, ή οποία άπεχωρίσθη—ιφεύ—ιάπό τόν κορ
μόν τής μητέρας Ελλάδος. ’Αντιλαμβάνονται δέ πληρέστερον εκείνοι οί όποι
οι δέν κατάγονται άπό τήν Θράκην, διατί πάμπολλοι συμπολίται μας έ'ξ Άνατ.
Θράκης εγκατεστημένοι είς τάς Σέρρας, μολονότι, κατέχουν άξιόλογον καί ζη
λευτήν θέσιν είς τήν νέαν των πατρίδα, νοσταλγούν μολαταύτα, τήν γενέτειράν
των.
Ά πό τοιαύτην νοσταλγία φαίνεται κατέχεται καί ό συγγραφεύς τού έν
λόγω Τόμου σεβαστός μας φίλος καί Πρόεδρος έπί κατοχής τών καταφυγόντων έν Ά θήναις κατοίκων τής Μακεδονίας καί Θράκης, κ. Φιλ. Μανουηλίδης.
Π ρόκειται, τώ οντι, περί πνευματικών θησαυρών, τά όσα περιέχρνται
είς τόν Τόμον αυτόν τών «Θρακικών». Διαβάζοντας τό σύγγραμμα αντιλαμβά
νεται κανείς τόν πνευματικόν άθλον πού έπιτελεΐ τό έν Ά θήναις «Θρακικόν
Κέντρον» έπί μίαν ολόκληρον τριακονταπενταετίαν, μέ τήν έκδοσιν τών «Θρακι
κών», τά όποια μέ τόν πλούτον τών στοιχείων πού περιέχουν διαφωτίζουν καί
ενισχύουν όχι μόνον τήν Ελληνικήν έπιστήμην, άλλά καί τήν διεθνή τοιαύτην.
Αυτός δέ είναι άναμφιβόλως καί ό λόγος τής βρα,βεύσεως τού άνά. χεΐρας τό
μου άπό τά πνευματικά Ιδρύματα τών Αθηνών καί τών Π αρισίων. Εΐιδικώτερον δέ αί έκδόσεις τών «Θρακικών» διαφωτίζουν τήν πολυκύμαντον ζωήν
τής Ανατολικής Θράκης, ή οποία ύπήρξεν άπό αιώνων Ελληνική.
"Ενα άλλο άξιοπρόσεκτον καί άξιομνημόνευτον στοιχεΐον τού Τόμου αυτού
τοΰ διαπρεπούς συγγραφέως καί πολιτικού κ. Φιλίππου Μανουηλίδου είναι οτι
οί Βούλγαροι, άκόμη καί όταν έπί μίαν περίοδον υπήρξαν «σύμμαχοι» τής
Ελλάδος κατά τόν πόλεμον τού 1912— 1913 κατά τής ’Οθωμανικής Αυτοκρα
τορίας, δέν έπαυσαν νά είναι ύπουλοι καί δόλιοι έναντι τής Ελλάδος καί τών
'Ελλήνων καί δτι έν πάση περιπτώσει άπεδείχθησαν τρισχειρότεροι εχθροί άπό
τούς Τούρκους. Νά τί γράφει σχετικώς ό κ. Φ. Μανουηλίδης άναψερόμενος
εις τήν περίοδον καθ’ ήν οί Βούλγαροι είχον καταλάβει τήν Ά νατ. Θράκην
καί τήν Ραιδεστόν:
19
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« ... *Ολίγον κατ’ ολίγον καθ’ δληιν τήν περιφέρειαν Ραιδείστοΰ— 'Ηράκλειας—

Έξο(μιιλλίου, ήρχιισοον διαρτρά,ττοντες πράξεις άν.ηικούστους ικαίτά τής τι|μής, περι
ουσίας καί τής ζωής των άτυχων έιλίληνΐικών πληί&υσιμών. Βίς τήν ύπαιθρον χώραν ή
ασφάλεια εΐχ&ν όλσσχερώς έκλείψει, καθημερινώς δέ άνΙδρες και γυναίκες έδολοφονοΟντο είς τάς έρηψιικάς οδούς καί τούς άγρούς μόνον καί ,μόνον διάτιι ήσαν 'Έλλη,νες. Οί Βούλγαροι, οίτινες εχουσιν δλα τά έλαττώιματα του λύκου, τής άλώπεκος
καί του κυνός, ήρχισαν ούχί άπλώς μιμούμενοι τους Τούρκους, Λάζους καί Κουδρους, άλλ’ έν πλεϊστοις ύπερέβαλον αύτούς είς σκληρότητα ικαί «ακουργίαν...».

Άπό τήν άνάγνωΐσιν τής παραγράφου αυτής ό αναγνώστης κάτοικος τής
Άνατ. Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης έχει τήν έντύπωσιν δτι δλα αυτά άναφέρονται είς τήν τελευταίαν Βουλγαρικήν κατοχήν 1941— 1944. Εΐτε λοι
πόν ώς εχθροί εΐτε ώς... «φίλοι» έρχονται οΐ Βούλγαροι, είναι πάντοτε οι
ίδιοι!..
Ψυχή καί κατευθυντήριος νους «τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου» είναι, δπως προελέχθη, ό κ. Φίλιππος Μανουηλίδης τοΰ οποίου ή εθνική καί κοινωνική δρασις
έξε'δηλώθη έντονώτατα καί κατά τήν Γερμαναβιουλγαρικήν κατοχήν δτε ώς προείπομεν ήτο Πρόεδρος τής εν Α θήνα ις 'Ενώσεως Προσφύγων Μακεδόνων καί
Θρακών. ’Ολίγον προ τής άπελευθερώσεως ή υπό τόν κ. Παπανδρέου 'Ελλη
νική Κυβέρνησις τοΰ Καΐρου τοΰ ανέθεσε τήν έκπροσώπησίν της είς τήν 'Ελλά
δα διά νά προετοιμάση τό έδαφος πρός έπανασύστασιν τοΰ πρώτου μεταπολεμι
κού Κράτους. Καί τήν ύψίστην αυτήν δυσκολωτάτην εθνικήν αποστολήν — δ
πως δμολογεΐται παρά πάντων — εφερεν, μέ κίνδυνον τής ζωής του, είς αίσιον
πέρας. Ή .απαίσιας μνήμης εθνική περιπέτεια τών Δεκεμβριανών τόν εύρήκε 'Υ
πουργόν τών ’Εσωτερικών. ’Αλησμόνητος θά μείνη είς τούς γνωστούς καί
φίλους του ό ηρωισμός καί ή αυτοθυσία τοΰ κ. Μανουηλίδου καί κατά τήν ι
στορικήν εκείνην μάχην τοΰ Συντάγματος Χωροφυλακής είς τό Μακρυγιάννη τών ’Αθηνών τόν Δεκέμβριον 1944. ’Ενώ ή σύγκρουσις τών Χωροφυλά
κων μέ τάς δρδάς τοΰ ΕΛΑΣ έμαίνετο λυσσω'δώς, δ Φίλιππος Μανουηλίδης,
'Τπουργός τών ’Εσωτερικών εγκαταλείπει τό άσφαλές περιβάλλον τοΰ Ξενο
δοχείου «Μεγάλη Βρεταννία» οπου είχε έγκατασταθή ή τότε Ελληνική Κυβέρνησις, καί εύρίσκεται έν μέσω τών μαχομένων Χωροφυλάκων, πρός τούς
οποίους διανέμει κονιάκ, τσιγάρα καί τρόφιμα, τούς δμιλεί, τούς εμψυχώνει
καί τούς προωθεί πρός τήν νίκην. Άλλά καί μετά τήν οριστικήν πλέον συντρι
βήν τοΰ σλαβοκομμουνισμοΰ, δ Φίλιππος Μανουηλίδης, δέν έγκατέλειψε τόν
στίβον τών ώραίων άιγώνων ύπέρ τοΰ ’Έθνους καί τής Ελληνικής κοινωνίας.
’Έτσι τόν εύρίσκομεν σήμερον επικεφαλής τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου Αθηνών,
άπο την επαλξιν τοΰ οποίου, προσέφερε καί συνεχίζει νά προσφέρη άνεκτιμήτους υπηρεσίας.»

‘Ο τ ϋ π ο ς τ:ά>ν ’Α θ η ν ώ ν τακτςκά εές έκ α σ τ ο ν έκδοα&ν, κ«,·
βώς καί ο έ^αρχεα-κος α-οεο^τος δ έ ν ο β ΐέ ρ η σ α ν εε<^ τήν δ η μ,οσβευσεν όμιοίω ν κρ&τεκών. Ι 1 » ρ α θ έ τ ο μ .ε ν τάς κάτωθε
έμ.τίερ&στατωμ.ένας τοεα-ότας.

«Ο ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜ ΑΘΙΑΣ»
Τά «Θ ρακικά» καί τό «Θ ρακικόν Κ έ ν τ ρ ο ν » τοϋ πρώην
Ύ π ο ν ρ γ ο ϋ κ . Φ ιλίπ π ο υ Μανονηλέδη

— Ή ιστορία τής 'Ελληνικής Θράκης χάνεται μέσα στούς αιώνες. Γιά
τήν περιοχή αυτή υπάρχουν πολλά βιβλία, πού διαπραγματεύονται διάφορα
ειδικά ή γενικά θέματα τών τυχών της εδώ κα'ι 3000— 4000 χρόνια, μά οπωσ
δήποτε υπάρχουν άκόμη πολλά ζητήματα, πού πρέπει νά έρευνηθούν. Ευτυ
χώς, γιά τήν 'Ελληνική Θράκη, δέν έλειψαν τά εκλεκτά τέκνα της, πού άνέλαβαν νά περισώσουν καί δημοσιεύσουν ο,τι συγκέντρωσαν μέ κόπο πολύ. Στό
σημερινό μου σημείωμα θά παρουσιάσω μιά τέτοια ομάδα δραστήριων Θρακιωτών, πού ίδρυσαν τό «Θρακικόν Κέντρον», τό όποιο, έκτος άπ’ τίς άλλες
ωραίες του εκδηλώσεις, κατώρθωσε, νά παραδώση στά 'Ελληνικά γράμματα
ένα σύνολο εκδόσεων άπό 33 καί περισσότερους τόμους, κάπου 10.000 σελί
δων!!
— ’Εδώ) καί 30 χρόνια περίπου ιδρύθηκε στήν Α θήνα μιά αδελφότητα
τών επιστημόνων Θρακιοηών. Ψυχή καί συνισταμένη δύναμή της ήταν καί
είναι ό κ. Μανουηλίδης Φίλιππος, πού έκαμε πολλές φορές βουλευτής καί υ
πουργός. 'Η σημερινή διευθύνουσα έπιτροπή τού Διοικ. Συμβουλίου έχει πέντε
μέλη, άπό τά όποΐα ό κ. Μανουηλίδης είναι πρόεδρος, ό κ. Β. Μιχαηλίδης α
ναπληρωματικός πρόεδρος, ό κ. Τσατάλας Πάτροκλος γεν. γραμ., ό κ. Π .
Οίκονομίδης άναπληρ. Γεν. Γραμματεύς· καί ό κ. Κ. Άναγνωσταρας ταμίας.
Τό Θ. Κ. λοιπόν, χωρίς οικονομικές ενισχύσεις, μέ τήν άριστη διεύθυνσή του
άπό τόν κ. Μ., πετυχαίνει, νά έκδίδη κάθε χρόνο ενα-δυο τάμιους τού «περιο
δικού συγγράμματος» «Θρακικά» στό όποιο δημοσιεύονται δύο είδοαν μελέτες:
ιστορικού, ιστορικοεκκλησιαστικού καί λαογραφικού περιεχομένου τμημάτων
ή ολοκλήρου τής Θράκης. ’Έχω υπ’ όψη, οτι μέχρι τώρα έχουν κυκλοφορήσει
33 τόμοι (οπωσδήποτε θά τυπώθηκαν καί άλλοι, τώρα τελευταία καί τό α 
γνοώ) πού ό καθένας έχει πάνω άπό 300 σελίδες 8ου σχήματος μεγάλου. — Παράλληλα μέ τά «Θρακικά» έκδίδονται καί άλλα περιοδικά διά τήν
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Θράκη (εννοώ κυρίως τό «Άρχείον Θρακικοΰ Γλωσσικού Ααογραφικοΰ Θη
σαυρού»), γιατί τά τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μιά, ευχάριστη σέ συνέ
πειες, έλπιδοφόρα προσπάθεια, γιά τήν διάσωση τοΰ ιστορικού—λαογραφικοΰ
ύλικοΰ τών εδαφικών διαμερισμάτων τής 'Ελλάδας μας. ’Έτσι. στήν Θεσσα
λονίκη έκδίδονται τά «Μακεδονικά» (τώρα τυπώνεται ό 5ος τόμος) τής « Ε 
ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών», τά «Ελληνικά» τοΰ Ι.Μ.Χ.Α., ή «Η πει
ρωτική Εστία» (Γιάννινα), τά «Σερραϊκά χρονικά» (Σέρρες), ό «’Αριστο
τέλης» (Φλώρινα), τά «Κρητικά χρονικά», τά «Κερκυραϊκά χρονικά» κ.τ.λ.
— Μέσα λοιπόν στήν δεκάδα τών παρόμοιων περίπου περιοδικών εκδό
σεων ξεχωρίζουν τά «Θρακικά», μέ τοΰς τόμους 24,29 καί 30 τών οποίων θ ’
ασχοληθώ αμέσως πιο κάτω, μιά καί τοΰς έχω μπροστά μου, χάρις σέ δωρεά
τοΰ Θ. Κ. καί ιδιαίτερα τοΰ προέδρου του κ. Φ. Μανουηλίδη.
— Στον 24ο τόμο (ιέκ 320 σελίδ.) τών «Θρακικών» δημοσιεύεται (σελ.
9—.312) μιά πολΰ αξιοπρόσεκτη μελέτη τοΰ προέδρου τοΰ Θ. Κ. κ. Μανουηλί!δη γιά τήν «Ραίδεστό» τής ’Ανατολικής Θράκης. Ό συγγραφέας είχε τήν
ευτυχία νά ξαναεπισκεψθή τό Π άσχα τοΰ 1955 τήν «ιάπολεσθεΐσαν πατρίδα»
καί στο ταξίδι του αυτό αφιερώνει (σάν προελεγόμενα) τις σελίδες 9 - 1 2 , δ
που παρατηρεί κανένας έναν νέο Όδυσσέα νά πάλλεται άπό αγάπη, νοσταλ
γία πρός τήν γή, ποΰ τόν γέννησε καί αναγκάστηκε νά εγκατάλειψη νέος. C'Tστερα δημοσιεύεται ή ιστορία τής πόλης καί τοΰ νομοΰ τής Ραιδεστοΰ άπό τό
1870 μέχρι τό 1920, άφοΰ πρώτα γίνεται μιά σύντομη, εξιστόρηση τής άρχαίας Βισάνθης, ποΰ κτίσθηκε τόν 6 π. Χρ. αιώνα.
— Γ'Τστερα (σελ. 1 6 - 1 4 0 ) δίδονται στο φώς τής δημοσιότητος άγνω
στα στοιχεία, ποΰ άναφέρονται στήν εκκλησία, στήν διοίκηση, εκπαίδευση,
στον Φιλεκπαιδευτικό σύλλογο, στά νομίσματα, στις επιγραφές, άνάγλυφα,
άγάλματα κ.τλ., στήν συγκοινωνία, στά τραπεζιτικά ιδρύματα·, στις διπλω
ματικές υπηρεσίες στις πολιτικές εκδηλώσεις καί τέλος γίνεται μιά συνοπτική
άναΐδρομή καί περιγραφή τής περιοχής Ραιδεστοΰ.
— Στο δεύτερο μέρος (σελ. 143—187) άσχολεΐται ό συγγραφέας μέ
τήν εξιστόρηση τής Βουλγαρικής κατοχής (1912— 1913) καί στο τρίτο μέ
ρος (σελ. 191— 307) καταχωροΰνται ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες γιά τήν
κυρίευση τής Θράκης (καί πάλι) άπ’ τοΰς Τούρκους (1 9 1 3 )’ ενώ δίδονται
σύγχρονα καί στοιχεία γιά τήν σημερινή (1955) κατάσταση τής περιοχής.
’Εκείνο, ποΰ κάνει πολΰ αξιόλογη τήν προσφορά τοΰ κ. Φ. Μανουηλίδη
είναι, δτι, γιά τό γράψιμο τοΰ έργου του, έλαβε ΰπ’ οψη του άνέκδοτες πλη
ροφορίες καί άρχεΐα, χρησιμοποίησε πετυχημένα τις γνώσεις και άναμνήσεις
του, συμβουλεύτηκε τις ενθυμήσεις άλλων συμπατριωτών του καί έτσι παρου
σίασε μιά εργασία, ποΰ δέν είναι μόνο χρήσιμη, μά καί εξαιρετικά αξιόλογη,
τόσο, ποΰ δέν χρειάζεται «επιείκειαν τών άνα!γνωστών», ποΰ τήν ζητεί άπό
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μετριοφροσύνη. Σημειώνω τέλος, πώς τήν δαπάνη τής έκδοσης άνέλαβε ή
οικογένεια τοΰ 'συμπατριώτη του 5Ό θ . ’Αναστασίου, στήν μνήμη τοΰ οποίου
και αφιερώνεται δ τόμος αυτός.
■
—·Ό 30ός τόμος τών «Θρακικών» καταλαμβάνεται ολόκληρος άπό τήν
δημοσίευση τοΰ πρώτου τόμου τής «Ιστορίας τής Θράκης» ( ’Αρχαίοι χρόνοι)
τοΰ δασκάλου Γ. I. Γιαννακάκη. Ό Γιανν. τόλμησε κάτι πολύ 'δύσκολο
και άμα προσέξουμε (σελ. 10— 11) τίς λίγες πηγές, ποΰ χρησιμοποίησε, κα
ταλαβαίνουμε, πώς ό συγγραφέας επιδίωξε νά έκλαϊκεύση τό θέμα ποΰ άνέ
λαβε νά διαπραγματευτή. Ό Γιαννακάκης πέτυχε νά κάμη κατανοητά
ζητήματα τής ιστορίας τής αρχαίας Θράκης, ποΰ νωρίτερα ό Κουρτίδης κ.ά.
ανέπτυξαν μέ περισσότερες απαιτήσεις επιστημονικότητας.
— Στον 29ο τόμο τών «Θρακικών» ό ίδιος συγγραφέας άσχολεΐται (σελ.
5—·288) μέ τήν έξιστόρηση τών τυχών τής Θράκης στά χρόνια 1453— 1922.
Ό αναγνώστης παρατηρεί ενα κενό, δηλαδή δτι ό συγγραφεύς δέν εξετάζει
τήν ιστορία τής Θράκης στοΰς βυζαντινούς χρόνους. Ή έλλειψη αυτή δέν ανα
πληρώνεται μέ τήν επίτομη επισκόπηση τής Θρακικής ιστορίας (σελ. 270—
288), γιατί δέν είναι δυνατό σέ 4 σελίδες (282— 285) νά δοθή έστω καί μιά
συνοπτική εικόνα ιστορίας 1000 χρόνων.

— 'Οπωσδήποτε ό Ααν. μάς αποζημιώνει, καί μέ τό παραπάνω, γιατί
σέ 143 παραγράφους μάς δίνει μιά ωραία καί περιεκτική έξιστόρηση τών πο
λιτικών καί πολιτιστικών γεγονότων τής Θράκης άπό τό 1453 μέχρι τό 1922,
παρέχοντας άφθονες είδήσεις γιά πολυποίκιλα θέματα τής Τουρκοκρατίας. Μέ
δυό λόγια ή συμβολή τοΰ συγγραφέα είναι πολύ αξιόλογη, σημαντική.
— Οι μελέτες, ποΰ δημοσιεύονται στά «Θρακικά», θά προσαρμοσθουν
περισσότερο στις άπαιτήσεις τής σύγχρονης ιστορικής επιστήμης, άν καταχωρήται ή σχετική βιβλιογραφία, γίνωνται βιβλιογραφικές παραπομπές καί κα
ταρτίζεται πίνακας λέξεων, στό τέλος τών τόμων.
— Πιστεύω πάντως, δτι θά έπανέλθω σύντομα γιά τό έργο τοΰ «Θρα
κικοΰ Κέντρου», τοΰ κ. Φ. Μανουηλίδη, δταν λάβω νέους τόμους τών «Θρα
κικών» καί ιδιαίτερα τόν 28ο, τόν 31ο, διότι τά «Θρακικά» καί ή ομάδα πόΰ
τά εκδίδει (πολλές φορές μέ προσωπικές συνεισφορές) είναι μιά έλπιΐδοφόρα
περίπτωση, άξια προβολής καί έξαρσης.

Π α ρ α θ έ τ ο μ - ε ν ά ξ ε ό λ ο γ ο ν δ η μ .ο α ίε υ μ .(χ ε ίς τ ο ν Έ θ ν & κ ό ν
Κ ή ρ ο κ α . Λ ίέ α ς ‘ ΐ ’ ό ρ χ η ς ά ν α φ ε ρ ό μ .ε ν ο ν ε ίς τ ο ύ ς α γ ώ ν α ς
τ ο ΰ Α ρ β ς Κ α λ λ δ | χ ά χ ο υ > π ρ ο ς 6Ο μ . ο σ « ο ν δ & α κ ή ν " Ε ν ω ο ι ν
τ ώ ν 2 2 ω μ .α τε ίω ν θ ρ α κ ώ ν κ α ί Μ ί-κ ρ α ο ε α τ ώ ν .

Πρός ‘Ομοσπονδιακήν "Ε νω σιν των Σ ω μ ατείω ν
Θρακών καί Μ ικρααιατών

«"Ενα ψωτεινό καί εμπνευστικό διά τήν όμογένεια τής ’Αμερικής «έορταστικό προσφώνημα» έστόλισε τις 'σελίδες τοΰ ’Εθνικού Κήρυκος τής περασμέ
νης Κυριακής..
Παράλληλα πρός τά ανωτέρω συμμετέ'σχε καί ό επίτιμος Αρχισυντά
κτης τοΰ ’Εθνικού Κήρυκος μέ ένα σύντομο άρθρο του, σχετικό μέ τήν ανάγ
κη δπως έπιτευχθή «ή εΰρυτέρα 'Ομοσπονδιακή Ένωσις τών Θρακικών καί
Μικρασιατικών Σωματείων τής ’Αμερικής».
Ό κ. Καλλίμαχος, μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής Π ανθρακικής,
απευθυνόμενος πρός τόν πρόεδρον αυτής, τόν κ. Δημοσθένην Χατζηγιαννάκην,
τονίζει δτι, εφ’ δσον υπάρχουν καθ’ ,δλήν τήν ’Αμερικήν έως τριάντα χιλιά
δες Θράκες καί εΐναι ανοργάνωτοι, επιβάλλεται ένας ιερός άγων πρός συσσωμάτωσιν αυτών.
Τό έγγραφο τοΰ κ. Καλλιμάχου, τό δημοσιευθέν εις τό Λεύκωμα, έχει ώς
έξης:

’Αγαπητέ μου φίλε, καί τιμημένε κ. Πρόεδρε:
Μέ τήν ευκαιρία τοΰ έφετεινοΰ ετησίου εορτασμού τής Όργανώσεως ήμφν έχόμέν άνταλλάξει ενδιαφέρουσας σκέψεις ποΰ θά έπρεπε, νομίζω νά δημοσιευθοΰν καί εις τό ετήσιο Λεύκωμα πρός περαιτέρω φωτισμόν.
Χαίρω δτι δσημέραι γίνεται περισσότερον αισθητή ή συζητουμένη ανάγκη,
δπως έπιτευχθή 'Ομοσπονδιακή "Ενωσις τών δσων άπέμειναν Θρακικών Σω
ματείων έν συμπράξει καί μέ τά υφιστάμενα Μικρασιατικά Σωματεία. ’Επι
βάλλεται τοΰτο άπό τήν παρατηρουμένην βαθμιαίαν παρακμήν καί άπό τόν έ(κ
τής άπομονώσεως κίνδυνον καί τόν άφανισμόν.
Είναι περιττόν νά τό έπαναλάβωμεν οτι δλοι οΐ εξ άλλων 'Ελληνικών με
ρών ομογενείς μας έπιτελοΰν γενναία έργα κοινής ώιφελείας, διότι εΐναι συναδελφωμένοι είς είκοσι περίπου 'Ομοσπονδίας, δπως εΐναι οι Παναρκάδες, ή
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Παλλακωνική 'Ομοσπονδία, ή Πανηλειακή, ή τών ΑΙτωλοακαρνάνων, ή Π α γκρητική, ή Παν-Θεσσαλική, ή Παιμμακεδονική, ή Πανηπειρωτική, ή Παρροδιακή, ή Παγχιακή, ή ΓΙανικαριακή, ή Πανσαμιακή, ή Παλλεσβιακή, ή
Π αγκυπριακή καί άλλαι.
Η μ είς οι Θράκες, εφόσον εΐμεθα ανοργάνωτοι, είναι σάν νά μή ύπάρχωμεν, ανίκανοι νά έπιτελέσωμεν γενναία έργα κοινής ωφελείας, εφόσον μά
λιστα οί άνά τήν ’Αμερικήν συμπατριώται υπολογίζονται είς τριάντα χιλιά
δες. 'Ό λη δέ αυτή ή δύναμις πηγαίνει χαμένη.
Είναι αυτονόητον ότι εάν έπιτευχθή — ώς όραματίζόιμεθα — ή έπυδιωκομένη εύρυτέρα 'Ομοσπονδία τών τοπικών Θρακικών καί Μικρασιατικών
Σωματείων, τό καθένα θά διατηρήση τήν αυτοτέλειαν αύτοΰ καί τήν αύτοκυβέρνησιν. Φυσικά, τότε, θά συμμετάσχη καί ή Π ανθρακική, ή οποία δεν εχ;ει
έννοιαν Θ,ρακικής 'Ομοσπονδίας. Είναι απλώς τίτλος Σωματείου είς τό οποίον
έκρίθη νά ανήκουν προ παντός οί Θράκες όσοι δέν έχουν ίδικά των Σωμα
τεία, όπως είχαν τότε οί Έλλησπόντιοι, οί έκ Σαράντα ’Εκκλησιών, οί Σκοπινοί, οί Καλλιπολΐται, οί έκ Μυριοφύτου, οί Άγχιαλΐται, οί ’Αγαθού,πολιται,
καί άλλοι. Ή λεξις Π ανθρακική δέν αποτελεί εμπόδιο, ώς ένομίσθη. Θά διατηρήση τόν τίτλον της ώς τμήμα εύρυτέρας έννοιας έφ’ όσον άρχικώς έκρίθη
ώς μία συσσωμάτωσις, είς τήν όποιαν θά προσχωρούσαν καί Θράκες που δέν
είχαν δικά των Σωματεία,
Π ρέπει νά προστεθή πρός διασάφησιν καί τό έξής πρός κατανόήσιν. Ή
Π ανθρακική θά διατηρή τήν ταμειακήν της ανεξαρτησίαν καί θά όργανώνη*
όπως πάντοτε, τήν θαυμασίαν αυτής έτησίαν έιορτήν, ή οποία λαμβάνει τόν
χαρακτήρα εξαιρετικής Πανελληνίου συγκεντρώσεως. ’Εκ τοΰ λόγου δέ τού
του ότι εκπροσωπεί μίαν ώραίαν 'Ελληνοαμερικανικήν κοινωνικήν ακμήν, τής
πέφτει καί ή ευθύνη καί ή πρωτοβουλία νά ήγηθή τοΰ ώραίου κινήματος πρός
ένωσιν ολοκλήρου τοΰ έν Αμερική Θρακικοΰ κόσμου διά τήν δημιουργίαν ίσχυράς 'Ομοσπονδίας Θρακών καί Μικρασιατών.
Μέ τήν πεποίθησιν ότι θά άνατείλουν διά τής Ένώσεως καλλίτερες ημέ
ρες τών έν Αμερική συμπατριωτών πρός ένίσχυσιν τών Θρακικών ’Ορφανο
τροφείων καί άλλων κοινωφελών πνευματικών ιδρυμάτων τής 'Ελλάδος, διατελώ.
Μέ αισθήματα βαθύτατης έκτιμήσεώς καί αγάπης.
Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ
Μ. Διδάσκαλος τοΰ Οικουμενικού Θρόνου
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Εις έκ τών καλλίτερων καί πλέον επίλεκτων, κατά συνεχείς περιόδους,
μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου».
Έγεννήθη τφ 1885 είς τήν πρωτεύουσαν τής Α. Θράκης Άνδριανοΰιπολιν καί άιπεβίωσε τήν 14ην Δεκεμβρίου 1960, ταλαιπωρηθείς έπί 4ετί.αν έκ
καρδιακού νοσήματος. Τάς σπουδάς του διήκουσεν είς τό Γυμνάσιον Άνδριανουπόλεως, άλλά κατεχόμενος άπό τήν επιθυμίαν έκμα'θήσεως ξένων γλωσ
σών, εκτός τής Ελληνικής, έιγνώριιζε τήν Γαλλικήν, Ιταλικήν καί Ισπανικήν.
Αί κυρίως ένασχολήσεις του, έκτος τοΰ εμπορίου, περιεστρέφοντο είς τά
χρηματιστηριακά καί τραπεζιτικά ζητήματα, ών κατείχε βαθεΐαν γνώ'σιν καί
ή πείρα άντεπεκρίνετο είς δλας τάς περιστάσεις καί κυρίως είς την κίνησιν
τών μεγάλων τότε Κέντρων τής Κωνσταντινουπόλειος καί Π αρισίων.
Ά ρχικώς είργάζετο έπιτυχώς είς τό τραπεζιτικόν καί εμπορικόν γραφεΐον του τής Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν
άπό τοΰ 1922 μέχρι τοΰ 1933 έγκατεστάθη είς Παρισίους δπου καί ήσχολεΐτο
πάντοτε μέ τραπεζιτικάς επιχειρήσεις. Μέ τόν αυτόν κλάδον ένασχολήσεων έγ
κατεστάθη μονίμως άπό τοΰ 1933 είς τάς ’Αθήνας δπου καί έτερμάτισε τόν
βίον καί τήν σταδιοδρομίαν του. Μέ τήν γνώσιν τών ώς άνθ3 γλωσσών έταξίΐδευσεν είς πολλά μέρη τής Ευρώπης καί μέ τόν ευρωπαϊκόν πολιτισμόν καί.
τήν εΰγένειάν του κατέκτα φίλους καί γνωρίμους είς τάς διαφόρους πρωτεύου
σας.
Καλός πατριώτης καί ένθουσιώδης Θράξ διεκρίθη μέ τάς συνεχείς καί
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σώφρονας συμβουλάς του έπ'ι ετη είς τά τής Δ)σεως τού Θρακικού Κέντρου.
Ή το ωσαύτως μέλος λόγω τής γαλλομαθείας του τής έν Ά θήναις
A lliance
F ra n sa ise .
Συνεζεήχθη τό 1942 είς Α θήνας καί εγκαταλείπει πιστήν σύν
τροφον άνευ τέκνων.
Τό Θρακικόν Κέντρον καί οί πολυπληθείς γνώριμοι καί φίλοι συμπατριώται του ήσθάνθησαν ειλικρινή θλΐψιν διά τήν απώλειαν του, τό δέ Σωμα
τείο ν έξέφρασε κατά τήν κηδείαν προσωπικώς καί δι.’ επιστολών τήν συμπά
θειαν του πρός τήν οικογένειαν.

ΒΑΧ. I. ΚΟΥΒΕΡΗΖ
Ό Βασίλειος Κουβέρης έγεννήθη είς Ραιδεστόν Ά νατ. Θράκης τό 1880
καί άπεβίωσε κατά Δεκέμβριον τού 1960. Τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη είς
τάς σχολάς τής πατρίδος του άπεφοίτησε δέ τού έκ Τσοτυλίω Έλλην. Γυμνασίου.
Είς Ραιδεστόν έπί σειράν έτών είργάσθη είς τό γραφεΐον τού έκ τών
πλουσιοτέρων Θρακών, κατόπιν δέ καί ευεργέτου διά τής δωρεάς άνεγέρσεως τών Θεοδωριδείων Εκπαιδευτηρίων Θηλέων, Κωστάκη Θεοδωρίδη, ό οί
κος τού οποίου κατεϊχεν έξέχουσαν διά τήν εποχήν εκείνην θέσιν, ασχολούμε
νος μέ τραπεζιτικάς έργασίας, μέ τήν αγοράν καί εξαγωγήν, διά μεγάλων
φορτίων γεννημάτων. Ή τ ο τόση ή έμπιστοσύνη τού Οίκου Θεοδωρίδη πρός
τόν Κουβέρνην ώστε τόν έτίμησε καί διά τής ίιδίας του υπογραφής δι’ επιτροπι
κού Θεοδωρίδου. Κατόπιν δταν ό υιός Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης μαζί μέ τάς
πής Θεοδωρίδου. Κατόπιν δταν ό υιός Γεώργιος Κ. Θεοδωρίδης μαζί μέ τάς
ανωτέρω έργασίας, άνέλαβε καί τό Ρωσικόν Προξενείον τής Ραιδεστοΰ, ό
Κουβέρης έξετέλει χρέη διερμηνέως, είς ταραχώδη μάλιστα εποχήν τής προ
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σωρινής κατοχής τής Ραιδεστού υπό τοΰ βουλγαρικού στρατού, οπότε τό Ρ ω 
σικόν Προξενείου εΰνοήτως κατεΐχεν έξέχουσαν θέσιν εί,ς τά θέματα τής κα
τοχής και είσηκούετο παρά τών προσωρινών καταχτητών, ύποστηρίίζον παντοιοτρόπως και βοηθούν δλας τάς τάξεις τών φυσικά, λόγω τής κατοχής, καταδυναστευομένων Χριστιανών τής Ραιδεστού και τής ένιδοχώρας.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Ραιδεστού, σχετική δέ έκ/θεσίς του είχει καταχωρηθή εις τόν 24ον Τόμον τών
«Θρακικών». Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Ραιδεστού και κατά τό μέχρι τής
μεταναστευσεως χρονικόν διάστημα άνεμίχθη εις τά κοινοτικά ζητήματα του
τόπου, παρέσχε δέ ποικίλας υπηρεσίας, διότι ή γνώμη του είσηκούετο μετά
προσοχής και αί εισηγήσεις του έπεκράτουν.

ΚΠΝ. I. ΚΟΥΒΕΡΗΣ
Ά πό τοΰ 1923 εγκατασταθείς έν Π ειραιεϊ ήσχολήθη μέ τό ξυλεμπόριον, διετέλεσε δέ έπανειλημμένως μέλος τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ Συνδέσμου καί
Συνεταιρισμού Ξυλεμπόρων Π ειραιώς ώς καί Γεν. Γραμματεύς. Ά τυχώς κα
τά τά τελευταία έτη τής ζωής του ή εργασία αυτή τοΰ έδημιούργησεν απογο
ητεύσεις καί πικρίας, λόγω τής καταστροφής τοΰ εισαγωγικού εμπορίου τής
ξυλείας τής ειδικότητάς του (ντούγιες) καί ήναγκάσθη ύποστάς ζημίας νά τερ
ματίση τάς εργασίας τοΰ έμπομικου σταδίου του.
Έ πί σειράν ετών υπήρξε διακεκριμένου μέλος τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ
Θρακικοΰ Κέντρου, παρέχον, ώς βαθύς γνώστης τών Θρακικών καί προσφυγικών ζητημάτων πολυτίμους υπηρεσίας.
Ό θανών έγκατέλειπεν απροστάτευτου καί άπαρηγόρητον άπορφανισθεΐσαν σύζυγον, ή στέρησίς του δέ άπό τήν διοίκησιν τοΰ πρεσβυγενοΰς τούτου
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Θρακικοΰ Σωματείου μας, έπροξένησε βαθεΐαν θλΐψιν μεταξύ τών συναδέλ
φων και τών έκ Θράκης συμπατριωτών του.
'Ο Κωνσταντίνος Ιλ Κουβέρης νεώτερος αδελφός τιοΰ Βασιλείου Κουβέρη,, πληγείς ψυχικώς άπό τήν απώλειαν τοΰ άγαπητοΰ του άδελφοΰ άπεβίωσε καί αυτός έκ συγκοπής καρδίας· ολίγους μήνας, μετά, κατά Μάϊον τοΰ
1961.

Έγεννήθη εις Ραιδεστόν καί ήτο απόφοιτος τοΰ Ζωγραφείου Γυμνασί
ου Κων)πόλεως. Συνειργάζετο στενώς εις τάς έν Πειραιεΐ εργασίας μετά
τοΰ μεγαλύτερου άδελφοΰ του, ήτο δέ παροιμιώδης καί υποδειγματική ή άγάπη καί ή απόλυτος καί αρμονική συνύπαρξις, συνεργασία καί συμθίωσις τών
δύο άδελφών.
Ώ ς καλός καί αυτός Θράξ συμπατριώτης ήτο άπό ετών μέλος τοΰ Θρα
κικοΰ Κέντρου καί μέλος τής Τριμελούς Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.
Αυτή ή δράσις τών δύο Ά )φώ ν Κουθέρη, ομογενών καί συμπατριωτών
μας, ή .απώλεια τών οποίων έπροξένησεν ειλικρινή θλΐψιν μεταξύ τών πολυ
πληθών γνωρίμων καί φίλων των.
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