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Β ΙΟ Γ Ρ Π Φ ΙΚ Ο Η S H m E I Q m R
Ό Φίλιππος Μανουηιλίίδης ιέγεννήθη β'ις Ραιδειστόν Άνιατ. Θράκης, τά>
1881. Ό πατήρ του Αθανάσιος, Θράξ τήν καταγωγήν, ή το έμπορος και γαιιοκτήμων, ή δε μήτηρ του, τό γένος Φωτιάΐδου, κατήγετο έκ Κωνήπόλεως. Τω
1913 ένυμφεύθη τήν Ίάνιθην ’Αθηνοδώρου, τής οποίας ό πατήρ Αθηνόδωρος,
μέγας γαιοκτήμων τής Θράκης, διέθετε τεράστιον κύριος έπί τώ,ν Τούρκων
(διετέλεσε 'βουλευτής έπί Σουλτάνου Άβδούλ Ά ζίζ), τό οποίον εξεμεταλλεύετο προς ύποστήριξιν τών συμφερόντων του υποδούλου Ελληνισμού. Έ κ τού
γάμου του απέκτησε δύο τέκνα, τον Αθανάσιον, δικηγόρον καί δημοσιογρά
φον, ύστις έφονεύθη εις ’Αλβανίαν κατά τον πόλεμον τού 1940, ώς έφεδρος
άνΟυπαλοίχαγός τιμηθείς μέ τό χρυσούν μετάλλιιον ανδρείας, καί τήν Φούλαν,
δικηγόρον έπίσης, ήδη σύζυγον Ίωάννου Πούιμπουρα - ιατρού. Ό Μανουηλίδης έξεπαιδεύθη ιείς τά ’Εκπαιδευτήρια τής Ελληνικής ΚοΊνότητος Ραίδεστού, εΐχιε ιδέ ώς διδάσκαλον τον αείμνηστον Μητροπολίτην Θυατείρων Γερ
μανόν, μετά τού οποίου, μέχρι τού 'θανάτου του, διετή ρει στενήν φιλίαν. ’Εγνώριζε τήν Τουρκικήν καί τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Ήσχολήθη μέ τό έμπόρ ι.ον, καί τό έτος 1914 έγκαΓεστάθη εις Κο.)ν);πολιν, οπου διετήρει εμπορικόν
γραφεί ον, συνεργαζόμενος μετά τού έν Όδησσώ τής Ρωσίας εγκατεστημένου
μεγαλύτερου αδελφού του.
Περί τό τέλος τού Α ' παγκοσμίου πολέμου ήριχισεν άναπτύσσων εθνικήν
καί πολιτικήν δράσιν, μέ τακτικήν άρθρογραφίαν εις τον «Νεαλόγον» τής Κωνσταντινουιπόλεως, τού οποίου ό αείμνηστος Διευθυντής Σταύρος Βουτυράς
ήτο 'θείος του, καί ιείς έλληνικάς εφημερίδας τής Τεριγέστης. Προς προάσπισιν
τών συμφερόντων τής Θράκης, ίδρυσε τήν «Θρακικήν Ένωσιν», τής οποίας
άνεκηρ όχ θηι Π ρόε!δρας.
Τω 1918, μετά τήν ανακωχήν τού Μαύδρου, τό Πατρααρχειον, κατά σύστασιν τής Κυβερνήσεως Βιενιζέλου, συνέστησεν Ιεπιτροπήιν από έγκριτα μ,έλη
τής κοινωνίας τής ΐΚων)πόλεως καί τών επαρχιών, δ'ΐά νά σργανώιση τήν παλιννόστηισιν τών ελληνικών πληθυσμών τής Άνατ. Θράκης καί τών Παραλίων
τής Προποντίδας, τούς οποίους οι Νεότουρκοι είχαν εκτοπίσει εις τά βάθη
τής ’Ανατολής, καθ’ ύπόδειξιν τού Γερμανού Άχιστρατήγου Λίμαν Φόν
Σάντερς. Ή Έπιτριοπή εκείνη έτέλει υπό τήν προεδρείαν τού αειμνήστου ΜηΓ
τροπολίτου Αίνου (μετέπειτα Χαλκηδόνος), είχε δέ ώς γενικόν ελεγκτήν τον
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Κυβερνητικόν Επίτροπον, πρεσβευτήν ’Αλέξανδρον Άλεξ. Πάλλην, ώς αντι
πρόσωπον τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ή οποία άνέλαι&ε τά έξοδα επαναπα
τρισμού τώ ν πληθυσμών. Ό Μανουηλίδης, ο στις, ώς Π ρόεδρος τής Θρακι/κής
Ένώσεως, από καιρού είχε στενήν ισυνεργασίαν διά τά ζητήματα τής Θράκης
μέ τό Πατριαρχεΐον και τον Μητροπολίτην Αίνου, μ&τέσχε τής Επιτροπής
ταύτης ώς εκπρόσωπος τής ΐέπαιρ/μας Ραιδοστοΰ, 'Ως γνώστης τών ζητημάτων
τής ’Ανατολικής Θράκης, ©λαιβιεν ένειργόν ίμερος ιείς άλας τάς συζητήσεις καί
παρέσχ© πολυτίμους συμβουλάς όσον αφόρα τήν οργάνωισιν διαφόρων ύπηρεσιών, που ήσχολοΰνιτο μέ τήν άνοικοιδόμησιν τών καταστραφέντων συνοικισμών
καί τον εφοδιασμόν τών παλιννοστούντων αγροτών, που εΐχοον χάσει τά πάντα,
μέ ζώα, γεωργικά εργαλεία καί χρήματα.. Συνε'ΐργάσθη. άρμονικώς μέ τον
Κυβερνητικόν Επίτροπον κ. ΙΤάλλην, μέ τον οποτον εκιτοτε συνεδέθη διά στε
νής .φιλίας καί αμοιβαίας Ίκτιμήσιεως — δεσμός, οστις καί διετηρήιθη, μέχρι του
θανάτου του.
Τω 1920 ηύτύχησε νά ίδη άπελευθερουμένην τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του
καί, υποδειχθείς ώς υποψήφιος, Ιέξελέγη βουλευτής Ραΐδεστοΰ, κατά τάς
έκλογάς του Νοεμβρίου, εις την Γ ' Έθνοσυνέλευσιν τής 1ης Νοεμβρίου
1920. Μετά τήν εκλογήν του, ©γκατεστάθη οίκογενειακώς εις ’Αθήνας. Εις
τήν πολιτικήν ό Μανουηλίδης έκιλήΟη από τά πολλαπλά συμφέριοντα τώιν προσ
φυγιών συμπατριωτών του, ©πρωτοστάτησε δε ©ίς τάς 'συζητήσεις, τάς σχετικάς μέ τά πολύπλοκα καί περίπλοκα πρασφυγικά ζητήματα, πού £κυιρΊάρχηΓ
σαν ©ίς τήν πολιτικήν ζωήν τοΰ τόπου·, κατά τά χρόνια τής πολυταράχου εκεί
νης ιέποχής. Συνιειργάσθη ατενώς μέ τον διιορισθ'έντα πρώτον Γενικόν Διοικη
τήν Θράκης, αείμνηστον Χαράλαμπον Βοζίκην, μέ τον όποιον συνεδέίθη δτά
στενής φιλίας.
Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν .καί τήν απώλειαν τής ’Ανατολι
κής Θράκης, έπολιτεύθή ©ίς τον νομόν "Εβρου μέχρι τοΰ έτους 1952.
’Επανιεξελέγη Βουλευτής ιείς τον Νομόν "Εβρου κατά τήν Δ ' Έθνασυνέλευσιν τοΰ Δεκεμβρίου 1923, τον δε Ιανουάριον τοΰ 1924 έξελέγη ’Αντιπρό
εδρος τής Έθνοσυνειλεύσεως.
Διεκρίθη δτά τήν πολλαπλήν δράσιν του επί τοΰ προιαφυγικοΰ ζητήματος
καί έπεβλήΌη 'διά τοΰ κύρουις, τοΰ 'θάρρους καί τών γνώσεών του επί τών
προισφυγικών ζητημάτων, άναδιειχιθείς 'μεταξύ τών προσφύγων βουλευτών, ειίς
αρχηγόν 20μελοΰς κοινοβουλευτικής όμάδος, Ισοτίμου εν τή Βουλή μέ τά άνεγνωρισμένα πολιτικά κόμματα. Τά ζητήματα τών προσφύγων ανέπτυξε καί
έκτος τοΰ βήματος τής Βουλής, διά σειράς άρίθρων ιείς τάς εφημερίδας «’Ε
λεύθερος Τύπος», «’Ελεύθερος Λόγος», «Βήμα», «ιΠατρίς».
"Οτε ή Γ ' Έθνοσυνέλευισις, προς Ιλύσιν τοΰ πολιτικοΰ άδιεξόδίου άνέθεσεν ©ίς τον Στρατηγόν Πάγκαλον τήν συγκρότησιν Εθνικής Κυβερνήσεως,

ό Μανουηλίδης ίέκρίθη ώς ο καταλληλότερος νά άναλάβη τό τεραστίας σημα
σίας Ιδιά τήν εποχήν εκείνην 'Τπσυργειον Κοινωνικής Προνσίας, όρκισθείς n
"Γπουργός τον ’Ιούλιον τοΰ 1925. Κατά τήν πρώτην του εκείνην υπουργικήν
θητείαν, ιδιιεκρίθη Ιδιά τήν εργατικότητα του (οι έπιζών,τες υπάλληλοι τοΰ 'Υ
πουργείου θά ενθυμούνται, δτι άμα τή αναλήψει τα)ν καίθηκόντων του, μεταβαίΛ·ων από τής 8ης πρωινής εις τό ' Υπουργείο ν, ©συνήθιζε νά άφίνη τό έπι,σκεπτήριόν του εις τά γραφεία τών κάθυστερησάντων υπαλλήλων), τήν μεθίοιδικότητα καί τά διιοιικητικά του προισόντα. Έ πί τών ημερών του ήρχιισεν ή
άνοικοιδόμησιις τοΰ προσφυγικοΰ 'συνοικισιμοΰ Νέας Φιλαδέλφειας. "Οτε ό Στρα
τηγός Πάγκαλος 'διέλυσε τήν Έθνοσυνέλευσιν, ό Φίλιππος Μανουηλίδης, παρητήίθη τον ’Οκτώβριον τοΰ .19,25, άντιτιθέμενος εις τήν μη άμεσον προκήρυξιν
εκλογών.
Τω 1927 ίδρυσε τό «Θρακικόν Κέντριον».
’Εκλέγεται έκ νέου πρώτος βουλευτής "Εβρου κατά τάς έκλογάς τοΰ
1928. Κατά /τόν πρώτον ανασχηματισμόν τής Κυβερνήσεως τοΰ ιέπροτάθη υπό
τοΰ Ε. Βιενιζέλου νά άνάλάβη τήν Γενικήν Δισδκησιν θιράκης αλλά δεν έδέχθη. Τω 1928 ιμιετέισχεν ώς αρχηγός τής ελληνικής αντιπροσωπείας εις τό εμ
πορικόν συνέδριον τοΰ Πάσναν, τιμηθείς διά τοΰ πιολωνικοΰ μεγαλοστιαύρου.
Τω 1930 μετεσχε τοΰ διακοινοβουλευτικού Συνεδρίου τοΰ Λονδίνου, ώς μέλος
τής ελληνικής αντιπροσωπείας. Τω 1932, ώς αρχηγός τής ελληνικής αντι
προσωπείας διά τά καπνικά ζητήματα μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν καί έξε
λέγη Πρόεδρος τής τριμελούς επιτροπής τών Κυβερνήσεων Ελλάδος, Τουρ
κίας καί Βουλγαρίας.
Τφ 1932 ‘έξελέγη Γερουσιαστής μέχρι τοΰ 1935 δτε έξ,ερράγη τό κί
νημα. Τφ 1934 μετεσχε τής ελληνικής αντιπροσωπείας, ήτις μετέβη είς Πα
λαιστίνην, ϊνα μετάσχη τών ,έορτών τής Άναστάσεως.
Ό Φίλιππος Μανουηλίδης, αγνός κοινοβουλευτικός ιάνήρ, δεν είχε πολί
τικους φανατισμούς. 'Τπήρξε Πρόεδρος τής τριμελούς ’Επιτροπής Άπελευθίερώσεως, δ'ίετέλεσε ίδέ έν συνεχεία 'Υπουργός Εσωτερικών καί Εθνικής
’Δμύνης.
Άπό τοΰ 1952 έπαυσε νά πολιτεύεται ασχολούμενος μέ τά ζητήματα τών
ηλεκτρικών επιχειρήσεων καί τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, διά το οποίον μέχρι σχε
δόν τοΰ θανάτου του, ήνάλωισεν δλας του τάς δυνάμεις.
Άθήναι, ’Ιούνιος 1969

ΘΡΑΚΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ Ι Δ Η Σ

"Ενας εξαίρετος Θράξ μάς ©φύγε για πάντα. Ό Φίλιππος Μανουηλίδης
δέν εΐναι ανάμεσα μας. ’Απώλεια πολύ μεγάλη κάι βαρυσήμαντη, πού έκανε
τούς Θ,ράκες πολύ νά λυπούνται. Ό Φίλιππος Μανουηλίδης πολύ αγάπησε τή
Θράκη’ αυτό τά λέιει όλα.
Γεννήθηκε στη Ρακδιεστό, τήν ακμαία, ζωηρή καί εύδαζμονα πόλη τής
Θράκης μας. ’Εκεί διαικρίθηκε ώς έμπορος. Εις τά κοινά, νέος άνεμίχιθη, φι
λότιμα ©ίργάσθη. Έβοήθησε ώστε τά σχολεία καί ό Σύλλογος Ραιδιεστοΰ πολύ
νά διακρίθούν.
Κατά τον Α' Παγκόσμιοι Πόλεμο εγκαταστάθηκε στην Πόλη. Μετά τή
λήξη του προσέψερε πολλές ύπηριεσίες /στην ’Ανατολική Θράκη, ώς επίλε
κτο μέλος τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης ’Επιτροπής Άποκαταστάσεως
Προσφύγων. Πολύ έβοήθησε γιά τήν αποκατάσταση/ τών Θρακών.
Μετά τήν καταστροφή τού 19,22 εγκαταλείπει τήν θαυμάσια ώργανωμένη
έν Κωνσταντινουπόλει έπιχεΐρησίν του καί προσφεύγει ©ίς την Μητέρα Ε λ 
λάδα.
’Εδώ όιακρίθηκε ώς Βουλευτής, Γερουσιαστής, 'Υπουργός. Άφήκε εποχή
ό Μανουηλίδης. Μά ή πιό μεγάλη υπηρεσία πού προσέφερε στη Θράκη· καί
στους Θράκες ο μεταιστάς, ήτο ή παρ’ αυτού καί μέ άλλους εξαίρετους Θρά
κες ΐδρυσις τού «Θιρακικοΰ Κέντρου». Διά τήν επιτυχίαν τών ωραίων τού Κέν
τρου σκοπών άφωσιιοθη ολόψυχα αυτός καί οι συνεργάται του.
Ηύτύχησα καί εγώ έπί ιμακρόν νά υπηρετήσω ώς Γενικός Γραμματεύς
καί μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου' τού Κέντρου.
Τί πρώτα νά ‘θαυμάσω, τί νά έξάρω από τήν μετά τού αειμνήστου Προέ
δρου συνεργασίαν. Τήν άφοσίωσιν, τήν ικανότητα, την ενδελεχή καί συστη
ματικήν τών πάντων παρακολούθησιν, τήν άκραν εργατικότητα καί επιμέλειαν,
τήν νοικοκυρευμένη διαχείριση, καί επάνω απ’ όλα, τήν αγάπη του προς τή
μάνα μας, τή Θράκη μ α ς!
Διατηρώ άρίστην άνάμνησιν όλων αυτών τών αρετών του, καί μέ συγκίνησιν βαίθεΐαν 'θυμάμαι καί ‘θά 'θυμάμαι τον Πρόεδρό μας. Πολύ λυπάμαι πού
ό σεβαστός καί ακούραστος Πρόεδρός μιας δεν θά άνέλθη πλέον εις τό αγα
πητόν του Γραφείον τού Θρακικού Κέντρου.
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Άπο τού 1928 μέχρι τοΰ 1968, έπί 40 ολόκληρα χρόνια, υπήρξε
Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου·. Μια ζωή ολόκληρη γι’ αυτό. ’Έτιμήθη και
έτίμησε.
Μεταξύ τών ωραίων σκοπών τοΰ Κέντρου είναι και ή έκδοσις περιοδικοΰ άξιολόγσυ, «Τά Θρακικά», όπου περιελήφ'θησαν λαμπραί πραγματιεΐαι καί
μελέται λαογραφ ικαί, ίστορικαί, γεωγραφικαί, άρχαιίολογικαί. Σαράντα δύο τό
μοι, από τοΰ 1928 μέχρι σήμερα. Ήρωϊκό τό αποτέλεσμα, (μεγάλοι οι κό
ποι. Ένθαυσιάζεισθίε μέ το περιεχόμενό των, ζήιτε τήν παλαιά πατρίδα, τή
Θράκη (μας, τον άπολεισθέντα αυτόν Παράδεισον, τά ή0:η της, τά έθ ιμά της,
τά τραγούδια της, τήν ιστορία της, τά βάσανά της. «’Οκάδες τό φαρμάκι τό
ήπιαμε στή Θράκη» γράφει μιά Θρακιώτιασα ποιήτρια, γιά τά μαρτύρια τοΰ
διωγμοΰ ιστή Θράκη τό 1915.
"Ένα ολόκληρο τόμο τών «Θρακικών» έγραψε ό Φίλιππος Μανουηλίδης
γιά τήν πατρίδα του, τή Ραιδεστό. Τήν περιέγραψε 'θαυμάσια καί μέ πολλή
λεπτομέρεια, τήν ύμνησε, τήν αποθανάτισε. Φιλοπατρία μέ έργα σοβαρά.
Πόσο θά ήθελα καί αί φιλοπάτρυδες Θράκες νά τον μιμηίθοΰν. Γιατί από
Εατριδα καί γονιούς γλυκύτερο δέν ιεΐνιαι, καί όσοι μποροΰν άς κάμουν άθάνατη τήν πατρίδα τους καί άς τήν άφησουν ατούς ιέπιγενομένους. "Έτσι μ,Όίνάχα (εκδηλώνεται 'έμπρακτα ή μεγάλη αγάπη γιά τήν πατρίδα.
Τό Θρακικόν Κέντραν, υπό τήν (θαυμαστήν ήγεσίαν τοΰ Μανουηλίδη,
μεγαλουρ'γιεϊ. Προικίζει Θρακιωτισσες στη Δυτική Θράκη καί Άναΐτολική Μακεδονία, δρά παικιλατρόπως στή Δυτική Θράκη, βοηθιεί οϊκονομικώς εκεί Δή
μους καί Κοινότητας πού έχουν ανάγκην, βραβεύει μαθητάς καί μαθήτριας,
Δημοτικών Σχολείων καί Γυμνασίων Ιδιαικρινομένους διά τό ήθος καί τήν επι
μέλειαν, ενισχύει οϊκονομικώς ιεύαγή 'Ιδρύματα (ορφανοτροφεία, γηροκο
μεία), ιβοηθεΐ πτωχούς Θράκας.
Τό 'θαυμάζω, τό χαίρομαι τό εργο τοΰ Κέντρου.
Τότε ιοί νεκροί πεθαίνουν, όταν τούς λησμονάμε. Τέτοιο πράγμα δέν πρό
κειται νά συμβή γιά τον άξιο Πρόεδρό μας, γιατί οί Θράκες ιειϊμειθα πάντα
εύγνώμονες απέναντι τών Ευεργετών μας. Θά τον ενθυμούνται οί Θράκες, μά
καί όλοι οί Έλληνες, γιά τούς 42 τόμους τών «Θρακικών», τήν εθνικήν αυτήν
προσφοράν1, πού ύστερα από αυτήν δέν μπορεί νά ληισμανηΐΟή ή Θράκη. Θά
τον θυμούνται αιώνια οί κόρες πού έπραικίσθησαν, ιοί ιμαίθηταί τών σχολείων,
οί τρόφιμοι τών ορφανοτροφείων καί γηροκομείων, οί Δήμοι καί αί Κοινό
τητες, καί οί πτωχοί Θράκες. 'Τπάρχει μεγαλύτερα ίκανοποίησις εις τον κό
σταν αυτόν από τοΰ νά σ’ ενθυμούνται εύγνωμάνως οί αδύνατοι καί οί πτωχοί; Γιά τούς άδύνατους ζοΰμε στή ζωή αυτή.
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Γιά τους Θράκες, γιά τό Θ ρακυκό Κέντρο, ό Μανουηλίδης θά σταθή ένα
φωτεινό καί λαμπρό παράδειγμα. Θά τό άκαλσυθοΰ|με.. Μάς μετέδωσε τάς ανη
συχίας .του, τάς αφοσιώσεις του, τον ζήλον του. Τον ευχαριστούμε.
’Απόδειξη τρανή οί 'διάδοχοί του ©ίς τό αξίωμα τοΰ Προέδρου τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου. Ό αγαπητός εις όλους (μας %. Γεώργιος Γεωργιάδης, εκλε
κτός Θράξ, Ιειπί σειράν ετών διακεκριμένος Νομάρχης, άνιείδείχθη Πρόεδρος.
Ή θος άριστο, επιμέλεια καί ικανό της (μεγάλη, (μά καί αγ άπη μεγ άλη πρός
τή Θράκη ;μιας. Τυχερό τοΰ Θιρίακικοΰ Κέντρου νά οδηγήται ©ίς τους ωραίους
του σκοπούς μέ τον αυτόν ζήλον, ,τόν ίδιον ρυθμόν τον παλαιόν, που τόσα ζη
λευτά απέδωσε.
Διά τον Φίλιππο Μανουηλίδη έχει εφαρμογή τό τοΰ ποιητοΰ: «Καί νά
περάσα) δίχως νά πεθάνω». Τά έργα του, ή -μνήμη, του, εκείνος, δέν θά πειθάνουν. ’Έσο ήσυχος, αξέχαστε Πρόεδρέ μας. Οί Θράκες ©ψιειθα πάντοτε εΰγνωμονες. Θά ένθυμοήμιεθα τά ασα γενναία έπραξες γιά τή (μάνα -μας, τί]
Θράκη μας, θά τά ισυνειχίσουμε ώς Σύ.
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ Κ. Α Ο ΤΤΖΟ Σ — ΘΡΑΞ

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ
Κ Α Ι ΤΟ

ΘΡΑΚΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟ Ν

Μια ολόκληρη ζωή, αφιερωμένη σέ πολύμοχθους αγώνες, σέ ποικίλη
όραση καί συνεχή εργασία— νά τά κύρια χαρακτηριστικά τοΰ ανθρώπου, πού
ήρθε, έμεγαλούργησε, εσβυσε κι’ έμεινε ώστόσο αθάνατος μέσα στην ψυχή
μας, στην καρδιά τών συμπατριωτών του Θρακών, τών φίλων του, τών συνερ
γατών του καί όλων εκείνων πού είχαν τήν εύτυχία νά βρίσκωνται κοντά του.
Ό Φίλιππος Μανουηλίδης, ό ακούραστος έργάτης, δ πληθωρικός σ’ όλες
του τις έκδηλώσεις, τής αγάπης, τής φιλίας, τής δουλειάς, σκληρός κι’ αλύ
γιστος γιά τό δίκηο, άφιέρωσε όλες του τις δυνάμεις καί τή ζωτικότητά του,
στήν άνοδο τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, τοΰ Σωματείου πού κατά μέγα μέρος ήταν
δημιούργημα δικό του, πού τό άνέβασε σέ τέτοια επίζηλη στάθμη, ώστε νά
κατέχη πρωτεύουσα θέση ανάμεσα σέ άλλα όμοιογενή.
Τό χάραμα τόν έβρισκε πάντοτε έτοιμο μέ προγραμματισμένη δουλειά
γιά τή μέρα πού θά κύλαγε. Μέ μυαλό καθαρό σκεφτόταν άποβραδύς τί θά
έκανε τήν έπομένη, ήταν πάντα στό πόδι, έδινε δδηγίες, κι’ έτρεχε χωρίς
σταματημό, πάντα γιά τό Θρακικό Κέντρο τοΰ όποιου ήταν ή κινητήρια δύ
ναμη καί ή ψυχή.
Πιστός στά πατροπαράδοτα έθιμα, άκοίμητος νοσταλγός τής χαμένης πα
τρίδας, μέ τήν φλόγα στήν καρδιά, άφωσιωμένος ψυχή τε καί σώματι στά ιδα
νικά τής αγάπης, είχε τάξει σάν μοναδικό του σκοπό τήν εξυπηρέτηση καί
ανακούφιση τών άναξιοπαθούντων συμπατριωτών του.
'Ηταν δική του έμπνευση δ θεσμός τών προικοδοτήσεων, από τό Θρα
κικό Κέντρο, τών πτωχών κοριτσιών τής Θράκης, καί δέν είναι λίγα τά άρραβωνιασμένα κορίτσια πού χάρις σ’ αύτή τή βοήθεια κατάφεραν νά στήσουν
τό νοικοκυριό τους, βάζοντας έτσι τέρμα σέ πολύχρονες μνηστείες.
Ή βράβευση επίσης αριστούχων μαθητών, στοιχειώδους καί μέσης έκπαιδεύσεως τής Θράκης είχε άριστα αποτελέσματα κι’ έδημιούργησε τήν ευγενή άμιλλα ανάμεσα στή μαθητιώσα νεολαία. Καί δέν είναι μόνο αϋτά. Κάθε
προσπάθεια όμως σκιαγράφησης τοΰ ανθρώπου τοΰ πολυσύνθετου σέ όλα, τοΰ
δημιουργικού, τοΰ ανικανοποίητου, τοΰ άνθρώπου πού ποτέ δέν ήταν εύχαριστημένος καί πού πάντα είχε κάτι νά κάνη, πού είχε μέσα του τό δαιμόνιο
τής προόδου, θάταν μάταιη. Πανέξυπνος κι’ αμίμητος στό χιούμορ, κρατοΰσε
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πάντα κοντά του τον συνομιλητή του κι’ άφησε έποχή ή αγάπη του γιά τή
φιλοξενία.
Πάντοτε ώραματιζόταν τήν συνένωση δλων τών Θρακικών Σωματείων
τής ’Αμερικής καί πιστοί 'άφηγηταί τών πεποιθήσεών του αότών είναι τά
συνεχή άρθρα του στους τόμους τών «Θρακικών», υπό τον τίτλον, «Προς τον ’Από
δημον Ελληνισμόν». Πίστευε πώς μόνο ένας συμπαγής ’Οργανισμός θάταν
δυνατό νά μεγαλουργήση στά ξένα καί νά διαιωνιστή έτσι τό έλληνικό όνομα.
’Ηρθε όμως, δυστυχώς, τό πλήρο)μα τοΰ χρόνου πού τόν ανάγκασε νά
παραιτηθή από τήν προεδρεία τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, από όλες αυτές τις πο
λυχρόνιες καί καρποφόρες επιδιώξεις του. Τό Θρακικό Κέντρο άναγκάστηκε
γιά τούς λόγους αύτούς μέ λύπη του νά δεχτή τήν παραίτησή του, σέ ένδειξη
δέ τιμής καί εόγνωμοσύνης, τόν άνεκήρυξε ισόβιο επίτιμο Πρόεδρο καί Μέγαν
αύτοΰ Εύεργέτη.
Δέν ξεχνάμε τόν Μανουηλίδη γιατί αύτός ήταν εκείνος πού έβαλε τά
θεμέλια κι’ άνέδειξε τό Θρακικό Κέντρο κι’ ακόμα χάραξε τό δρόμο πού ακο
λουθούμε σήμερα όλοι πιστοί στά χνάρια του, μέ τήν αγάπη στήν καρδιά καί
μέ τόν πόθο τής ανακούφισης τών πασχόντων συμπατριωτών μας όπου κι’ αν
βρίσκωνται.
Κι’ είναι τόσο βαθύ τό νόημα άλληλοβοηθείας όλων ημών τών Θρακών!
(Έκ τής Συντάξεως τών «Θρακικών»)

ΕΝΑ ΝΟΣΤΑΑΓΙΚΘ ΤΑΞΙΛΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΑΚΗ
‘Υπό Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ Α ΣΗ Μ Ο Μ Υ Τ Η
Δ'.άλεξις δοθεϊσα έν Ξάνθη τη 2 4 /1 /6 5 εις τήν αίθουσαν
τής Λέσχης Ε πιστημ όνω ν καί Δημοσίων ‘Υπαλλήλων.

Παραθέτομε ν κατωτέρω δμιλίαν τοΰ Καθηγητού %. Βασιλείου 5Αση
μομύτη, συνεργάτου τών «Θρακικών», όστις μάλιστα ύπήρξε καί δ κύριος συν
τελεστής καί εισηγητής τής ιδέας άναβιώσεως τών «Θρακικών Διονυσίων»
στήν Ξάνθη κατά τάς έορτάς τών Άπόκρεω.
’Από τήν διάλεξιν τοΰ κ. Άσημομύτη καταδεικνύεται δτι πρόκειται περί
ενός έξαιρέτου, έκ Θράκης (έκ μητρός Θράσσης) καταγομένου πνευματικού
ανθρώπου. Δι’ αυτόν θαυμάσια δύναται νά λεχθή, μέ μικράν τροποποίησιν,
δτι έκλεισε μέσα στήν ψυχή του τήν ’Ανατολή Θράκη, εις τήν όποιαν μάλι
στα καί δέν έγεννήθη, αλλά έννοιωσε κάθε είδους μεγαλείο. Τοΰ έξαιρέτου
αυτοΰ πνευματικού ανθρώπου, συνεργασίαν θά έχωμεν καί εις τό μέλλον.
(Έκ τής Συντάξεως τών «Θρακικών»)
Λογίζομαι πολύ .ευτυχής πού μου δίδεται ή πολύτιμος .ευκαιρία νά .μιλήσω
γιά τήν Ανατολική Θράκη, νά περιγράψω τις εντυπώσεις μου απ’ αυτήν, καί
νά πρίοισπαΟήσω ν’ ανάψω λίγο τήν νοσταλγία.
Ξέρω πώς απευθύνομαι, κατά τό πλεΐστον, προς Θρακιώτες πού έλκουν
τήν καταγωγή τους, αν ίδέν είναι γεννημένοι, άπ’ τήν αδελφή, τήν δίδυμη,
τούτης τής Θράκης πού πατάμε, τήν ’Ανατολική Θράκη: καί ξέρω ακόμη
πώς ούτε οί γνώσεις τους μήτε οί αναμνήσεις τους ξεθώριαισαν, γι’ αυτό
είναι επικίνδυνο νά μιλήσω, προς αυτούς χωρίς νά εξηγηθώ προηγουμένως,
γιατί ήδη βλέπω μερικά μάτια γεμάτα απορία, ιδίως ήλικιωμένων, ν’ άναρρωτιοΰνται πώς μπορεί, αυτός <ώ νιούτσικος» πού δέν έχει ζήσει καί περ'ΐσσότερο ίδέν έζησε «Θρακιώτικα», νά ξυπνήση σέ ιμάς νοσταλγία γιά τήν πα
τρίδα μας. Μά μήτε τό όνομά του καν δέν άκούγεται. Θρακιώτικο. ’Έχουν
δίκηο γι’ αυτό' καί νοιώθω· τήν ανάγκη, νά εξηγηθώ.
Καί πρώτα-πρώτα άπ’ τήν μάνα μου είμαι Θρακιώτης, καταγόμενος
έξ Άδριιανουπάλεως καί έκ δευτέρου είμαι, Μυκόνιος άπ’ τόν πατέρα μου.

ENA NOΣΤΑΑΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Α. ΘΡΑΚΗ
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"Ομως είχα τήν τύχη, άν καί προήρχετο ατό ατυχία, νά άναιτραφω Θρακιωτικα.
Καί όλοι ξέρουμε πώς οί Θρακιώτισαες ήσαν οί καλλίτερες μανάδες γιά
τά παιδιά τους.
'Όιμως άσχετα μέ τήν καταγωγή καί τήν ανατροφή μου, δέν ήξερα τήν
Θράκη, μήτε τόν τόπο, μήτε τό γλωσσικό ιδίωμα, εξόν «εκειά» πού άκουο
απ’ τήν γιαγιά μου, μήτε τά ήθη καί τά εθ'ιμα εκτός άπ1 τό πρωτοχρονιάτικο·,
άλλα χωρίς σουρβάκα, πού λέγαμε «Σούρβα, σούρβα γειά χαρά, γειά χαρά
γερό κορμί, γερό σταυιρί, τή χρόν’ δλ5 γεροί καί καλόκαρδοι. Σούρβει,
σούρ&ι, νέος χρόνους έρχητι μέ ύγιειά κι’ ευτυχία καί χρόνους πολλούς».
Πού κι5 αυτό, όπως έμαθα αργότερα προήρχετοι απ’ τό Σκοπό καί ήταν
διαδεδομένο καί στις Σαράντα Εκκλησίες μέ ιιιά μικρή παραλλαγή:
«Σούρ'βα, σούρβα, γερό κορμί, γερό στα'βρί σάν άσήμ’ σαν κρανιά, καί τή
χρόν’ γούλ’ γεροί καί καλόκαρδοι». Ή ξερα ακόμη γιά τήν «μιλίνα», γιά τά
γλυκά τ’ «άδριανουπουλέϊκα», αυτά μ’ ένδιέφεραν, καί κάτι νανουρίσματα
που άκουγα 'άπ’ τήν γιαγιά μου, πού παρ’ όλη τήν μόρφωσί της, ούτε μια
στιγμή δεν άφησε μήτε τήν γλώσσα, μήτε τά έθιμα, μήτε τά τραγούδια, μήτε
τήν νοσταλγία γιά τήν πατρίδα της. Σάν τώρα τήν 'θυμάμαι πώλεγιε:
"Ελα νύπνε μ’ πάρε το
γλυκά νά τό κοίμησης
καί μέσ’ τόν ύπνο του,
νά μέ τό σεργιανίσης.
"Ελα νύπνε μ’ πάρετο
καί πάν’ το στις μπαχτσέδες
πάρε. τ’ άνθη απ’ τήν μηλιά
κι9 όλα της τά μήλα
καί φέρτα στό παιδάκι μου
πού ’ναι μωρό καί κάνει,
τό μικρό μου νάνι-νάνι.
"Ομως αυτά, πρέπει νά τό παραδεχθήτε, δέν είναι αρκετά νά πής πώς
ξέρεις τήν Θράκη κι’ ακόμη περισσότερο νά βρε'θής στη θέσι πού βρίσκο
μαι, τώρα, νά μιλώ σέ Θρακιώτες.
"Ετσι πέρασαν ,αρκετά χρόνια, 25 πέστε, πού δέν ενδιαφέρθηκα γιά τήν
πατρίδα τής μάνας μου. Καί ’κεϊ τό 1958 ήλθιε ή Θράκη καί χτύπησε τήν
πόρτα μου. Τό βουνό ήλθε στό Μωχάμετ.
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Β. ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ - ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

Έ νας «συγγενής ιμας καί φίλος μέ ένέγιραψε στο «Θρακικό Κέντρο» σχε
δόν χωρίς νά τό ξέρω. Πήγαινα καιμιμιά φορά στις συγκεντρώσεις πιο πολύ
γιά νά του κάνω' τό χατήρι.
"Έτσι γνωρίστηκα μέ τόν κ. Μανουηλίδη, ΠρόεΙδρο του «Θρακικοΰ Κέν
τρου» καί μ’ ένα Θρακιώτη, κατ’ εξοχήν Θρακιώτη νσσταλγό, τόσο νοσταλγό,
πού όταν έπεσκέφθη τήν πατρίδα του τό Σαμμάκιοίβιο, ατά εξήντα του χρόνια,
πείθανε αμέσως μετά μή έχοντας τίποτε άλλο νά τόιν κρατά στή ζωή’ κι’ αυ
τός ήταν δ Θεόδωρος Κιακίδης. Αυτός μέ τήν 'συνεργασία του φίλου του καί
συμπατριώτη του Κώστα Βουτσόπουλου, κατοίκου Ξάνθης, πού αξιώθηκα νά
τόν γνωρίσω προσωπικά, νά τιμηθώ απ’ αυτόν, νά τύχω στήν .εκπληκτική γιά
μένα σύμπτωση νά πεθάνη τήν ίδια μέρα πού πέθανε ό προαναιφερθείς φίλος
του, ύστερα ακριβώς από ένα χρόνο, ελαφρό τό χώμα πού τούς σκεπάζει καί
τούς .δυο, κάνοντας καί στους δυό, ώς μήι ώφειλα, τόν επικήδειο.
Αυτοί οί ιδυ'ό λοιπόν είχαν μαζέψει ένα τεράστιο σέ ποσότητα, μά καί
ποιότητα, υλικό, ίστορικολαογραφικό, γιά την περιοχή Σιαμμιακοβίου - Σαράντα
Εκκλησιών' — Βιιζύης, καί ζητούσαν συγγραφέα, σάν τόν Π'ΐραντέλλοι: Δυό
πράσο.Μα ζητούσαν Συγγραφέα. Τό «Θρακικό Κέντρο» μέ προέτρεψε νά
ασχοληθώ μ’ αυτό τό υλικό.
Μόλις άρχισα νά τό διαβάζω καί νά τό ιέπεξεργάζωμαι, αμέσως ξύπνησε
τό «πατριωτικό» μου. Μέ κυρίεψε αυτή ή 'δουλειά, μέ τράβηξε τό περιεχόμενο
καί ώς αποτέλεσμα είχε νά ίέκΙδοιθή σέ τρεις τόμους στά «Θραικικά» ή δουλειά
αυτή τής συλλογής τών προαναφερθ'έντων.
"Ομως πράγμα σπουδαιότερο γιά μένα, μου ξύπνησε τό ενδιαφέρον γιά
τή· Θράκη, τήν ’Ανατολική.
Έδιάβασα ο,τι έχει γραφή, ήλθα σ’ επαφή μέ τήν λαογραφία, τά έθιμα
καί ακόμη πιο πολύ μ’ έσπρωξε πρός τή Θράκη. Δυό ·φοιρές πήγα στούς
τόπους τής Θράκης’ από Άδριανούπολι μέχρι Σαμμάκοβο, ΝιάΙδα καί Σωζόπολι καί από Σαράντα ’Εκκληισιές, Ραιιδεστό, Σηλυβρία, Καλλίποιλι μή αφή
νοντας μήτε τά πιο μικρά χωριά, ακόμη καί τήν Τσεντώ μέ τά καλά σταφύ
λια πού τά κατέβαζαν στήν πάλι, ·οπου ήσαν περιζήτητα. Τά «Τσάντα ούζουμού».
’Έτσι λοιπόν, ιάπό τό 1958 κι. ύστερα πολιτογραφήθηκα Θράξ Ιδιά τής
πνευματικής δδοϋ καί έν τελεί βρέθηκα ©δώ στήν Ξάνθη, μπροστά σας, γνή
σιος Θράξ, άξιος, άν μου τό επιτρέπετε, νά σάς μιλήσω γιά τήν πατρίδα
μας την "Ανατολική Θράκη. ’Ά ς μου τό συγχωρήσουν οί Δυτικοθρακιώτες.
Καί τώρα πού εξηγήθηκα μπορώ νά προχωρήσω στό θέμα.
Αγαπητοί μου, τό θέμα είναι δύσκολο, όχι στό περιεχόμενο, γιατί θά μι-
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λήισω εκ τοΰ περισσεύματος των αναμνήσεων καί τών συναισθημάτων, ιμά
δύσκολο ώς προς τόν παράγοντα χρόνον.
Ποΰ ν’ άρχίσης καί ποΰ νά τελειώσης.
Τί νά πρωτ’οπής ιμέσα στά περιωρισμένα χρονικά όρια μιάς διαλέξεως,
έστω κι’ άν τά παρατραβήξω. Ξέρω δτι πολλοί θά μείνουν παραπονούμενο-ι,
γιατί θά ξέριοον πώς μπορούσα νά πώ κάτι. καί γιά ‘κείνο ποΰ περίμεναν μά
δέν τώπα" άς μέ συγχωρήσουν. Κι ύστερα δέν θά προσπαθήσω, δέν τό επι
τρέπει, δ χαρακτήρας τής νοσταλγίας, ν’ αναφέρω επιστημονικά ιστορικές
γνώσεις ή λαογραφικές αναμνήσεις, μά ο,τι νόμισα πώς θά σάς κινούσε τό
ενδιαφέρον καί τήν άνάμνησι, τή δική σας.
Ή Θράκη είναι πανάρχαια χώρια καί μόνο από άπόψεως χρόνου- εχει
άφήσει τόσα πολλά γεγονότα, μυστήρια, θεάματα, πεπρωμένα, ολα τρανά καί
πανανθρώπινα, ποΰ ξετυλίχτηκαν κάτω άπ’ τόν ουρανό της. Σ ’ αυτήν έζησε
6 δνειροιφάνταστος μέγας Βρακιώτης μουσικός ποιητής, ό Όρφεύς, εδώ κα
τοίκησαν οι άνεμοι καί τά γόνιμα αυλάκια της τήν άνέδιειξαν «έριιβώλακα».
Έδώ έκαμε 'φτερωτά τρεχάματα δ Βρακιώτης «'Ήρως ίππεΰς», ή πλάκα ποΰ
βρέθηκε στήν 'Ηράκλεια καί πήρε κατόπιν πανθρακική αγιολογική μορφή ώς
"Αη - Γ ιώργης ό Λρ ακοντοφον ιάς. Έδώ στην ’Ανατολική Θράκη. γεννήθηκε
δ Γεώργιος Βιζυηνός. Ή Θράκη- είναι γεμάτη -από τύμβους, από δυακολόλυτα αινίγματα κι’ εκεί ξεκίνησα νά πάω,
Καί τόν τόπο τόν γύρισα άπ’ τό Κάραγατς, πηγαίνοντας προς τά κάτω
απ’ τό δρόμο τής Ραιίδεστοΰ, μά κι’ από τήν Κωνσταντινούπολι προς τις Σ α 
ράντα ’Εκκλησίες. ’Ακολουθώ χΰ ξεκίνημα απ’ τις Καστανιές προς τήν Άδριανούπολι. Τό οδοιπορικό αρχίζει.
"Ύστερα απ’ την Άλεξανδρούπολι βρέθηκα στήν Όρειστιάΐδα. ’Από ικιεί
ένα ταξί μέ πήγε στις Καστανιές. Βρίσκομαι στά -σύνορα. Σέ λίγο Οάφηνα
τήν Ελλάδα καί θά βρισκόμουν «στήν Τουρκία;, δηλαίδή στήν πάλαι ποτέ διαλάμψασα Ελληνική ’Ανατολική Βράκη. Θά κάνω ένα -βήμα καί θά πατήσω
στήν περιοχή ποΰ γεννήθηκε ή Μάνα μου, τήν πατρίδα μου. Ποτέ όμως ένα
βήμα -δέν έγινε σέ τόση πολλή ά>ρ-α. Έπρεπε πριν προχωρήσω, νά περάσω
από τόν έλεγχο διαβατηρίων καί «αποσκευών. Στό ελληνικό τελωνείο- γρή
γορα, «είχα καί πρόσκλησι άπ’ τά Πατριαρχεία. "Ομως ιστό τουρκικό μέ καθυ
στέρησαν πολύ.
Μέ ένα «χοισκελντινίζ» μέ ώδήγησαν σέ μιά αίθουσα αναμονής. Μαζί
μου καί κάτι ξένοι Άγγλσγάλλοι. Αρκετά .ανεκτικό τό φυλάκιο. Γύρω στοΰς
τοίχους τής αιθούσης υπάρχουν βιτρίνες «μέ τουρκικά προϊόντα. Στον απέ
ναντι τοίχο- κρεμασμένη μιά μεγάλη, φωτογραφία τοΰ Κεμάλ. Δέν' ΰπάρχε-ι
στήν Τουρκία δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος ποΰ νά μή βρίσκεται ή φωτογρα
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φία ή ή προτομή τού Άτατούρκ. Ακόμη καί στο γριαιφεΐο τού Πατρ'ίρρχου.
Στό τουρκικό τελωνείο συμβαίνουν απίθανα πράγματα.
Ένω στήν Ευρώπη ή δωροδοκία τελωνοφύλακας τιμωρείται, αυστηρά, στά
τουρκικά σύνορα τό «μπαχτσίς» έχει γίνει καθεστώς.
Σέ καθυστερούν εξεπίτηδες τοσο, όσο χρειάζεται γιά νά φιτάισης νά σκεφθής τό «μπαχτσίς». Έ τσ ι λοιπόν κυττάζοντας τόν ιΚιεμάλ, μ’ αυτό τό παντο
δύναμο μέσον επέτυχα κι’ εγώ τήν άρσιν τών εμποδίων. Τό «μπαχτσίς» ένα
μπουκάλι κονιάκ «Μεταξά» πολυλατρειμένο ποτό.
Παρακάλεσα γιά ένα ταξί καί πράγματι ό φιλοδωρημένος έ,τηλεφώνησε
καί ενα ταξί απ’ τήν Άδριανούπολι μέ παρέλαβε γιά νά μέ πάη εκεί.
Πρωτοπήγαινα στήν Άδριανούπαλι, δέν τήν ήξερα ιμέ τό μάτι, τήν ήξερα
Ομως ;με τ’ αυτί καί μέ τό βιβλίο' παρ’ δλα αυτά ή μάνα μου καί οί γεροντότεροι -συγγενείς -μου μ’ έφωδίασαν μέ κάτι, ψευτοχάρτιες καί ‘ψευτοσχεδιά
σματα. "Ολα ξεκινούσαν απ’ τό Σουλτάν Σελήιμ Τζαμί' αυτό πιά Όά τό άνεγνώριζα. Μ’ αυτά τά ©φάδια πήγαινα. Τόν πρώτο τόπο πού Όά συναντούσα
έπρεπε νά είναι τό Καραγάτς, τό μικρό Παρίσι, όπως ,τώλεγαν ίσως καί κο
ροϊδευτικά, ή αριστοκρατία τής Άδριανουπόλεως, όπου -εκεί (οργάνωνε τά
γλέντια της. ’Ηταν, λέει, ένας παράδεισος μέ τούς κήπους καί τις δεντροφυ
τείες. Τώρα δμως άδικα ψάχνει ό ευφάνταστος ν’ άνακαλύψη έστω καί, ίχνος
άπό τήν παλιά του δόξα' ό χρόνος κι’ ή αδιαφορία τό αφάνισαν. Μπήκα στό
«Έντιρνέ» κι’ ή πρώτη μου δουλειά νά πάω- ιστό τυπογραφικό σημείο γι’ άναγνώρ-ισι στό «Τζαμί τού Σουλτάν Σελήμ» τό καύχημα τής Άδριανουπόλεως.
Μόλις ιμπήκα μέσα ένας χότζας μέ πλησίασε, ιμέ ρώτησε στή, τουρκική γλώσσα,
ποιιός ξέρει τί, μά έπεσε απόλυτα έξω. Τότε μίλησε ελληνικά. Γνώριζε τήν
γλώσσα μας 'θαυμάσια, κατήγετο άπό τήν Καβάλα. Μέ μεγάλη προθυμία μέ
ξενάγησε' μέ πήγε, μέ πολύ σεβασμό, νά ϊ,δώ τις λίγες τρίχες απ’ τά γένια
τού Μωάμεθ πού κρέμονται ψηλά, φυλαγμένες σ’ ένα κουτί. Μοΰλεγε πώς
τώχτισε ό Σελήμ δ Β ' τό 1,564, έκλεισε κι’ αυτό τετρακόσια χρόνια, γι’ άνάμνησι τής κατακτήσεως τής Κύπρου, πέος ξοδεύτηκαν πολλές χιλιάδες σελιμιέδες καί, μαχμουτιέδες γιά νά κτισθή αυτό τό μεγαλοπρεπέστατο τέμενος.
Θαύμαζα τούς πανύψηλους ιμιναρέδες μέ τούς τρεις -εξώστες τους γιά τούς
μουεζίνηδες, τήν τεράστια αυλή του- μέ τά περιστύλια, μέ τις ωραίες αραβι
κές κολώνες. Μού λέει πώς έ,ξη χιλιάδες πιστοί χωρούσαν, μά τώρα δέν πα
τάνε πιά ούτε. τό δέκατο-. Πόσο άντιθρησκευτική έγινε ή νεολαία μας.
Μού δείχνει καί τόν λαιλέ (τουλίπα) τού τεμένους, μιά άντεστραμμένη
τουλίπα. Παράξενοι στ’ αλήθεια σύμβολο.
Ά π ’ τήν γιαγιά μου άκουγα νά λέη μέ Ό-αυμασμό γιά τόν Σινάν, τόν αρ
χιτέκτονα τού Σελημιέ Τζαμί καί γιά τήν άξ-ιωσύνη του. Πώς ήταν "Ελληνας
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κι’ έγινιε γενίτσαρος καί ένα σωρό τέτοια. Τό ζήτημα 'είναι πώς υπήρξε σπου
δαίος οτόν καιρό του, τόν δέκατο έκτο αιώνα κι’ έκτισε ένα κατεβατό τεμενη
καί γέφυρες. Ό Άχιμ,έτ Ρεφΐκ, ό βιογράφος του Σινάν αναφέρει όσα ό
Σινάν έφτιαξε στήν Θράκη καί δέν είναι καθόλου λίγα.
Προχωρώ. Θαυμάζω τόν τεράστιο θόλο, πού στηρίζεται 'σέ οκτώ κολώνες από πορφυρίτη' λίθο. Μεγάλα καντήλια σάν στεφάνια κρεμασμένα γύρω γύρω καί γιά στολίδια μιεγάλα αυγά στρουθοκαμήλου, άπομεινάρτ βυζαντινής
συνήθειας. Σάμπως κι’ ή αρχιτεκτονική 'δέν είναι αντιγραφή τής 'Αγίας
Σοφίας;
Καθώς βγήκα εξω καί τό περιεργαζόμουν θυμήθηκα μιά ιστορία πού
διηγήθηκε ,κάποιος φίλος γιά τό Σι&λημιέ Τζαμί.
Πρίν άπ’ τό 1915 καί στον πόλεμο τοΰ Τσανάκ Καλέ είχε κληθή νά
υπηρέτηση ιστόν τουρκικό στρατό. Κατετάγη λοιπόν ιστό 12α σύνταγμα τό
όποιον', .επειδή, δέν υπήρχε άλλο στρατόπεδο νά τό στέγαση (ήσαν όλα κατει
λημμένα) εστεγάζετο στά κελιά τού' Σελημιέ Τζαμί. Β'γάζανε λοιπόν κάθε
βράδυ ,φρουρούς έκ τών οποίων ό ένιας φύλαγε στήν άκρη τού παραπλεύρως
ευρισκομένου νεκροταφείου. 'Έν;α βράδυ ήλθε κι’ ή σειρά τού φίλου νά φυλάξη σ’ αυτή ακριβώς τήν θέσι. Νέος αυτός τότε καί γεμάτος φόβους καί
προλήψεις ή θέση δε αυτή ήταν ή χειρότερη άπ’ όλες. Ό υπερμεγέθης όγκος
τού Τζαμιού άπό τήν μιά, τά κυπαρίσσια μέ τούς τουρκικούς τάφους απ’ τήν
άλλη,, τόν έκαναν νά νοιώθη πολύ άσχημα. Έ/ιεί ιλοιιπόν πού παρατηρούσε, μέ
τήν ψυχή στό στόμα, περασμένα μεσάνυχτα,, βλέπει Ιδυά φωτεινά μάτια νά τόν
κυττάζαυν. 'Η ψυχή του πήγε στή,ν Καύλουρη, πού λένε. Δέν σκέφτηκε καθόλου. Σηκώνει τό όπλο πού κρατούσε καί σημαδεύει μεταξύ τών δύο φωτεινών
ματιών. "Ενα μπάμ! τάραξε τήν ησυχία τής νύχτας. "Ενα νιαούρυσμα ακού
στηκε. Σηκώθηκε όλο τό σύνταγμα στό ποδάρι. "Ετρεξε ό αρμόδιος αξιωμα
τικός καί τί νά ΐδούν; είχε σκοτώσει τόν ιερό γάτο τού τεμένους’ κι’ είναι
γνωστό πόσο οί Μουσουλμάνοι τιμούν τις γάτες. Τήν άλλη μέρα πέρασε άπό
στρατοδικείο έπί γατακτονία γιά νά ικανοποιήσουν τούς χοτζάδιες τού τζαμιού.
Έκλείσθηκε κόμπασες μέρες φυλακή γιά τόν φόνο τού γάτου.
Απέναντι άπό τό Σελημιέ Τζαμί ορθώνεται ό Πύργος τού Τσιμισκή.
Είναι ένα πολύ ’ιδιόρρυθμο κτίριο. Είναι έφωδιαομένο στήν κορφή του μ’ ένα
πελώριο ρωλόγι, ορατό άπό μεγάλη άπάσταισι. Τό όνρμα τοΰ Ίωάννου Τσιμισκή, πού ήταν γύρω γραμμένο· σέ μιά λουρίδα, έχει έξαφανισθή. Κάτω· άπ’
τόν παράξενο πύργο υπάρχει άκόμη ό κήπος. Έκεϊ στάθηκα καί κάθησα. Θυ
μήθηκα μιά άλλη Ιστορία, πού κι’ οί πιο παληοί θά θυμούνται, θά τούς τήν
είχαν ιδιηγηθή όπως καί σέ μένα ή Άδριανουπολίτισσα γιαγιά μου. Τό 1879
σύμφωνα μέ τήν άπόφασι τής συνθήκης τού Βερολίνου, δ Ρωσικός στρα
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τός έπρεπε ν’ άποσυρθή άπ5 τήν Άδριανούπαλι, άφοΰ παιρέμει-νε ένα ολό
κληρο χρόνο ύστερα απ’ τήν κατάληψί της τά Χριστούγεννα τοΰ 1878. "Ομως
πριν έκπνεύση ·ή προίθεσμία, οί Βούλγαροι ίέπεχείρησαν μαζί ιμέ τούς Ρώσους
νά δημιουργήσουν ΤΕτελεσμένα γεγονός σλαβικής κατοχής τής Θράκης διενεργοΰντες δημοψήφισμα εις αυτήν. 'Η συνδυασμένη όμως -ενέργεια τών Ε λ
λήνων .και Τουρκίαν ματαίωσαν τά σχέδια τών Σλαύων. Τότε ή μανία τών
Βουλγάρων έστράφη προς Τον μητροπολίτη Άδριανο/υπόλεως Διονύσιον Χαριτωνίδη, ,έξ Άδριανουπόλεως, διότι ιέπρωταατάτηισε στήν αποτυχία τοΰ -σκο
πού τους. ’Έτσι λοιπόν μιά ομάδα Βουλγάρων έπολιόρκησ-ε τήν υε-ρά Μητρόποιλι ισυνέλαβε τόν άπροιστάτευτον γέρονίτα, κατέβασεν αυτόν ιστούς -δρόμους,
τόν έδειρε καί τόν μωλώπισεν αγρίως. Σκοπός τους ήταν νά σύρουν λιπόθυμο
τόν Ιεράρχη στό Δι-καστήριον, μπροστά στό Ρώσο διοικητή.
’Αλλά σάν εφθίασαν μπροστά στον κήπο τοΰ φρουρίου τοΰ Ίωάνναυ Τσιμισκή, σ’ αυτόν πού τώρα στεκόμουν, καί πού άρχιζαν άπό ’-κιεΐ, στή σειρά, τά
ελληνικά υποδηματοποιεία, σάν ,άντελήφθησαν τήν άνανδρο- -διαγωγή τών
Βουλγάρων, -οι "Ελληνες πατριώτες ώρμησαν μέ ξύλα καί σφυριά καί έτρεψαν
σέ φυγή τούς Βουλγάρους καί άπήιλλαξαν τόν σεπτό 'Ι-εράρχη. Ό Διονύσιος
ύστερα άπό λίγο έγινε Μητροπολίτης Νίκαιας, ξανά Μητροπολίτης Άδριανσυπόλεως καί ύστερα, μέ ομόθυμο ψήφο·, Ιέξελέγη- Οικουμενικός Πατριάρχης
δοξάσας τον θρόνο, μέ τ’ όνομα Διονύσιος ο Ε '.
Τήν άλλη μέρα ξεκίνησα μέ τά πόδια, άπ’ τό ξενοδοχεϊ'οι, νά έπισκεφίθώ
τά μπείζεστένια, τις φημισμένες σκεπαστές αγορές τής Άδριανουπόλεως. Ή
γιαγιά μου< μέ είχε. χορτάσει νά τις ακούω. Τις ήξερα άπ’ έξω κι’ ανακατωτά.
Ή μιά, ή αγορά τοΰ Άλή Πασά μέ τά '216 μαγαζιά της καί τις έξη με
γάλες πύλες της καί ή άλλη. ό Άραστάς. Είχα μεγάλη επιθυμία νά τις ίδώ.
Φανταζόμουν παζάρια ανατολίτικα, παράξενους ΐέξωτικούς τόπους, ζωντάνια,
φωνές, ζητιάνους, χαλιά κρεμασμένα καί γυαλισμένα μπακίρια. Μέ λίγα λό
για κάτι σάν τά παραμύθια τής Χαλιμάς. Έ ξ άλλου ή μάνα τής μάνας μου τις
ιστορίες σάν παραμύθια μας τις έλεγε. ’Έτσι πήγαινα νά συναντήσω τις άγο
ρές όμως όχι εμπορική κίνησι δέν είδα μά μήτε καί τά μαγαζιά τά βρήκα
6πως τά φανταζόμουν. ’Άλλα κλειστά, άλλα φρεσκοβαμμένα κι’ άλλα επι
σκευασμένα πρόχειρα ύστερα άπό -κάποια πυρ,καϊά. Νέκρα παντού. ’Απογοή
τευα ις.
Σ ’ ένα μαγαζί εκεί, άς τό πούμε εστιατόριο, ποΰ ρώτησα τι έχει, ή άπάντησις υπήρξε στερεότυπα: «Άργιάν βάρ, καύούν β-άρ, γιουζοΰμ, ντά βάρ».
Ντράπηκα νά φύγω καί πήρα λίγο «καβούν βάρ».
Στήν Άδριανοίυπολι. σήμερα μιά είναι ή κεντρική οδός, κι’ αυτή -στρω
μένη μέ καλντερίμι. ’Αρχίζει άπ’ τό στάδιο τής πόλε-ως, καί καταλήγει στό
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Διοικητήριο καί πάει ίσαμε τό Σιειράϊ. Αυτή ιεΐναι ή κυρία άρτηρία ζωής.
Τό στάδιο, πού άνεφερα, έχει. κάτι τό παράξενο■ έγινε στον τόπο οπού παλιά"
ήταν ένα ευρύχωρο τουρκικό νεκροταφείο!. Ή αρχή τής λεωφόρου· λέγεται Ζιντάν άλτί καί έπειτα Άμπατζιλάρ Μπασί. Έκεί, ατό Άμπατζιλάρ, βρίσκεται,
καί τό πάρκο τής Έντιρνέ, όπου ή κοσμική ικίτησις έχει τό κέντρο της, τρόπος τοΰ λέγιειν. ’Εκεί (μαζεύονται έτερόικίλητοι ανθρωποτ, απίθανες (συναντή
σεις πού σοΰ δίνουν τήν έντύπωσι έξπρβσιονιστικοΰ πίνακος. Έκεί δημόσιοι
υπάλληλοι, εκεί Τουρκάλες, όχι .πιά ιμέ γιασμάκια καί τσεμπέρια, πάνε αυτά,
μά μέ ευρωπαϊκή φορεσιά, λιγάκι, άτσαλη, (μά στή μόδα.. Έκεί χωριατιές, καρροτσιέρηΐδες, ιλοΰιστροι, γύφτοι, αυτοκίνητα, κάρρα, παϊτάνιια, άλογα, σκυλιά,
κι’ όλα αυτά κάτω άπ’ τόν άδριάντα τοΰ Κεμάλ. Καί ιέκείνος ατάραχος κυττάξει, τί δέν κατώρθ'ωσε νά κάμη ακόμη πριν πεθάνη. Κι’ άπό κάτω, τί ειρω
νεία, ου χαραγμένες ύποίθήκες: «ΤΩ τουρκική νεολαία, τό πρώτο καθήκον σου
είναι ή διά παντός μέσου (προτιιμοΰνται αί σφαγαί) προστασία καί άμυνα τής
Τουρκικής Δημοκρατίας (ποιητήν;). Αυτό εΐναι τό (μοναδικό θεμέλιο τής
ΰπάρξεώς σου. Γιά τό σκοπό αυτό απαιτείται ν’ άσκησης τό ιερότερο καθή
κον σου. Ή ιδύναμις 'ενυπάρχει στό (ευγενικό αίμα τών αρτηριών σου·! !».
Έ να παϊτόνι ιμέ πήγε στις διάφορες παλιές συνοικίες καί αροάστιεια. Μέ
.πήγε ιστό Κιγικ καί στό Κειρίς Χανέ, ιμά έμεινα πιο πολύ στο Ίλντιρίμ. Τί
ποτε δέν θυμίζει πιά τό παλιό, σφύζον άπό ζωή έλληνικώιτατο, αμιγές ελλη
νικό, αυτό προάστιειο, τοΰ οποίου οί κάτοικοι Ίφημίζιοντο γιά τήν παλληκαριά
τους. Δέν τολμούσε νά ζυγώση Τούρκος έκεί κοντά γιατί ήξερε τί τόν περίμενε’ ένα άγριο ξύλο. Μούρθε στό νοΰ μου δτι κατά τό 18 88 ή Βουλγαρική
προπαγάνδα περισυνέλεξε τά παιδιά ολίγων κηπουρών καί βοσκών καί ίδρυσε
παρασυναγωγή, σέ κάποιο οικόπεδο (μέ Σχολείο· καί πρόχειρη Εκκλησία.
"Ομως οί χίλιες οικογένειες τοΰ Ίλντιρίμ δέν έπέτρεψαν τήν λειτουργία. Ξιεισηκώθηκαν καί τό μέν σχολείο τό διέλυσαν, τήν δέ σχισματική εκκλησία, τήν
έκαψαν.
Τό Ίλντιρίμ είχε Παρθεναγωγείο, δημοτική Σχολή καί τήν Μασσαλιωτική ή Ριοΐδοκανάκειον Σχολή υπό τήν προστασία τών έν Μασσαλία Ελλή
νων. Ό μεγαλοπρεπής ναός τής Ζωοδόχου Πηγής δέν υπάρχει πια, ούτε
ίχνος του. Έζήτησα άπό ένα Ελληνομαθή καφετζή, πού λυπημένος γιά τήν
καταστροφή πού έβλεπε γύρω του, καί μου έδειχνε ξιεχασμενες επιγραφές
επάνω σ’ «ξώθυρες σπιτιών μέ ελληνικά γράμματα καί ημερομηνίες άνο'ΐκοδαμήσεως, νά μέ πάη στό χριστιανικό νεκροταφείο. Το νεκροταφείο αυΐο είχε
κάτι τό ιδιότυπο καί έφημίζετο· γι’ αυτό- εξ άλλου- γι’ αυτό ζήτησα να παω
νά τό ϊδώ. Πάνω στήν πλάκα ήταν χαραγμένα, σκαλισμένα ή άνάγλυφα τά
εργαλεία τής δουλειάς πού εκανε ό άποίθανών. ’Έτσι άπ’ αυτό τό επιτάφιο
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στόλισμα καταλάβαινες τό Επάγγελμα τοΰ μακαρίτη. Δυστυχώς τό νεκροτα
φείο βρίσκεται σ’ άθλια κατάσταση, ποιος νά τό ψρονιτίση; μά και επί πλέον
έκεί ξεσποΰσε ή ηρωική μανία τών θερμόαιμων νεαρών Τούρκων όταν τους
έπιανε ή .ανθελληνική υστερία σπάζοντας τις πλάκες τών τάφων. ~Ω τί ευγε
νικό αίμα κυλλα στις φλέβες σου, Τουρκική Νεολαία!
Άνεζήτησα στό κέντρο τής Άδριανουπόλεως, τό λεγόμενο: κάστρο, πολλά
απ’ τά παλιά σπουδαία δημόσια καί Ιδιόκτητα κτίρια. ’Άλλα μέν έχουν κατεδαιφιαθή, άλλα έχουν αλλάξει τρόπο χρήσεως. Έ τσ ι τό Ζάππειο, ήμιγυμνάσιο
θηλέων, φυτώριο διδασκαλισσών γιά όλόχληρη τήν Θράκη, χρησιμοποιείται
ώς κατάστημα τής αστυνομικής διευΟύνσεως ,καί βρίσκεται σέ κακά χάλια.
Τό 'Ελληνικό Γυμνάσιο, τό αρχοντικό αυτό κτίριο μέ τήν βυζαντινή πύλη καί
τά 'θολωτά παράθυρα δέν υπάρχει πουθενά' κατεδαφίσθη, Τό Ελληνικό Οικο
τροφείο παραμένει καί χρησιμοποιείται ώς τουρκικό δημοτικό σχολείο. Καί
φβάνω στή Μητρόπολι.
Ή Άδριανοιΰπολις είχε πολλές εκκλησίες, όμως τίποτε δέν υπάρχει, μήτε
ή ΜητρόποΙλις, ιμήτε κι ό παρακείμενος Λαός της. 'Όλα τά ισοπέδωσε διά τής
κατεΐδαφίσεως ή τουρκική μανία, όπως εξ άλλου κι’ όλες τις εκκλησίες τής
’Ανατολικής Θράκης. Κι’ οικοδομές τους χρησιμοποιήθηκαν γι’ αποθήκες,
όπως στή συνοικία Κιγίκ ή σάν οικόπεδα ξαναχτίστηκαν, ή μετετιράπησαν
σέ κήπους. Ή Μητρόπολις έγινε κήπος. Τήν ιάγάρασε ένας Τούρκος δικηγό
ρος, καί τό άγιο βήμα τοΰ ναοΰ, που διατηρούνται αί τοιχογραφίες του είναι
τό μόνο πού έμεινε καί ό δικηγόρος τό χρησιμοποιεί γιά αποθήκη αχρήστων
φακέλλων καί χαρτιών άπό τις δίκες.
Μιά κι’ ανακάλυψα τόν τόπο, προσπαθώ ν’ άναπλάσω τό μεγαλόπρεπο
κτίριο τής Μητραπόλεως. Τό πέτυχα. Θυμήθηκα πώς δ Χωστής Μητροπολί
της Άδριανουπόλεως Δωρόθεος Πρώτος, διαπρεπής λόγιος, τό είχε ανακαινί
σει τό 1814. Τό 1'821 άπηγχονίσθη μαζί μέ τόν Πατριάρχη Γρηγόριο Ε'
κι’ άλλους συνοδικούς. Μέσα στή Μητρόπολι, υπήρχε μιά μεγάλη αίθουσα
γεμάτη απ' τις προσωπογραφίες τών έπί διακόσια χρόνια χρηματισάττων
Μητροπολιτών. 'Ένα άπ’ τά παράθυρα τής αιθούσης έμεινε κλειστό, κατά τό
παράδειγμα τής κλειστής πύλης τών Πατριαρχείων, καί άναβε καντήλι. ’Έδώ
στή Μητρόπολι, κρεμάστηκε μιά εβδομάδα υστέρα άπ’ τόν Γρηγόριο Ε ', στις
17 ’Απριλίου 1821, δ έφησυχάζων είς τήν πατρίδα του Άδριανούπολι ,πρώην
Πατριάρχης Κων)πόλεως Κύριλλος Σ Τ ', μαζί μέ 28 πρωθιερείς, ιερείς καί
προύχοντας. Μάλιστα, ύφίσταται καί σήμερα τό φιρμάνι πού έξέ'δωκε ό Σουλ
τάνας Μαχμούτ δ Β ' διά τήν ΰανάτωσι τοΰ Πατριάρχου αύτοΰ, πού λέει
τά εξής, έν μεταφράσει:1
1. Βλ. καί. «Θρακικά» Τ. 25ος σ. σ. 230 —235.
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«Ορός τόν Νομάρχην Άδριανουπόλεως Δερβήν Βέην, υιόν Σεχσουβάρ
(εΐη διαρκής ή δόξα του). Συ δ τιμών τήν χορείαν τών ευγενιών, ό πεπροικιρμένος ιμέ έξοχον μεγαλοψυχίαν, δ άξιωΟιείς τής ιεύιαπλαγχνίας τοΰ αιωνίου
Βασίλειος, άιμια τή παραλαβή τοΰ ύψηλοΰ τούτου φίρμαν ίου, Οά γνωρίζης τά
κατωτέρω’ Επειδή έξηκιριβώΟη δτι καί ό (έν Κων),πόλει Πατριάρχης τών
Ρωμαίων, ό απολυθείς και ©ίς Άδριανούπολιν ιέξορυσθείς, Κύριλλος, δ προκάτοχος τοΰ φονευθέντος Πατριάρχου, ίένέχιεται εις τό κίνημα τό παρασκευαζόμενον μεταξύ τοΰ Ρωραϋκοΰ έθνους καί πρέπει νά ©ξαφανισθή κα'ι ούτος άπό
προσώπου τής γης προς παραδειγματισμόν, εξέδωκα τό μυστικόν τοΰιτο φιρμάνιον καί διατάσσω τόν απαγχονισμόν τοΰ' Κυρίλλου. Νά τόν συλλαβής α
μέσως καί νά τόν κρεμάσης, μέ τήν περ ιβολήν του εντός τής ΆδρΊανίουπόλεως».
Γύρω άπ’ τόν ,απαγχονισμόν τοΰ Κυρίλλου, υπάρχουν πολλοί θρύλοι.
Στήν ίέφημερίδα τής Θεσσαλονίκης «Νέα Αλήθεια», τής 27ης Ιουνίου 1955,
δηιμοσιεύθηκε ή εξής περιγραφή':
«Εις τό Πύθιον, τό χωριό· πού 'βρίσκεται κοντά στον τελευταίο σταθμό
πρός τά τουρκικά σύνορα, υπάρχει εις πάνσεπτος τάφος. Εις τό χωρίον αυτό
έτάφη τό πτώμα τοΰ αειμνήστου Πατριάρχου Κυρίλλου Σ Τ ', δ οποίος άπηγχονίσθη. τόν ’Απρίλιον τοΰ 182,1 ©ίς Άδριανούπολιν, διότι δέν εδέχθη νά ύποιγράψη τήν δυακήρυξιν τής άποκηρύξεως τής Ελληνικής Έπαναστάσεως.
Ή ιστορία τής άνευρέσεως καί τής ταφής τοΰ σώματος Κυρίλλου Σ Τ ',
είναι αξία πολλής μνείας. "Όταν άπηγχονίσθη, τό σώμα του ιέρρίφθη εις τόν
"Εβρο ποταμόν καί παρεσύρ'θη υπό τών ύδάτων του. Ό τότε Πρόεδρος τοΰ
Πυθίου Δηιμήτριος Αργυρίου, δ όποιος μιετέβαινεν εις τά πλησίον τοΰ ποταιμοΰ κτήματά του1, είδε τό πτώμα τοΰ 'Πατριάρχου1, τό άνέσυρε καί άφοΰ τό
σκέπασε ιμέ κλαδιά διά νά μή τό άντιληφθοΰν οί Τιοΰρικοι, τό μιειτέφερεν εις
τήν οικίαν του ,καί τό Ιθαψεν εις εν δωμάτιον, τό όποιον, κατά τήν διαθήκην
τοΰ ’Αργυρίου, θά παρέμενεν ώς είχεν, άδιανέμηιτον, μεταξύ τών κληρονό
μων του. Υπήρχε, πλησίον τής οικίας του μέχρι τοΰ 1941, οπότε κατεστράφη,
ένα μικρό εκκλησάκι εις μνήμην τοΰ Κυρίλλου Σ Τ '. Παρά τήν καταστροφήν,
περιεσώθη ή είκών τοΰ πάνσεπτου μάρτυρας, ή οποία φυλάσσεται, εις την
Μητρόπολιν Διδυμοτείχου. 'Υπάρχει καί σήμερον παράδοσις, ή οποία αναφέ
ρει δτι, ό άπαγχονισθείς Πατριάρχης εμφανίζεται εις πολλούς κατοίκους τοΰ
Πυθίου καί ότι αί οΐκογένειαι τών απογόνων τοΰ ’Αργυρίου ακουουν βάδι
σμά εις τήν οικίαν των καί ψαλμωδίας. . .
Μ’ αυτά δλα περιέρχομαι τήν Άδριανούπολι· δ,τι βλέπω, μοΰ δίνει λαβή
γιά ν’ άναμνησΟώ καί κάτι άπ’ δ,τι έχω ακούσει. Ιναί τί νά πω; είναι ατέ
λειωτες οί αναμνήσεις. Πήγα παντοΰ. Πήγα στις τρεις γέφυρες, τις μεγάλες,
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τών ποταμών Ά ρδα , Τούντζα καί 'Έβρου, στή Γιενή Κιοπροϋ, τήν Έσκί
Κιοπρου καί τήν Γαζή Μιχάιλ Κιοπροϋ. Έχει κοντά βρίσκεται και τό πολύ
δροσο Σαράϊ καί έτσι, %α:θώς τό κυιττάς χαλασμένα καί φθαρμένο, ισοϋρχοντοιι
στό στόμα οι στίχοι του Άλεξ Σίοιύτσου: «Μεγαραν τής Τυρρ ανίας, ισέ άιφάνισε δ Χρόνος, εΐΟ-ε μετά σου νά πέση καί ή δόξα καί δ Θρόνος».
'Κάθε μεριά τής Άδριανουπόλεως έχει κάτι νά σου θυμίση: Πώς έδώ
στό Σεράϊ ύπεγράφη ή άνακήρυξις τής Ελλάδος σέ 'βασίλειο1 πώς έκεί α
πέναντι άπό τήν κεντρική πόλη τοΰ Διοικητηρίου (Πασά - κάπου σου), ιμέσα
στό τσικμάκ σοκάκ (αδιέξοδο) υπάρχει μιά οικία1 ιέκεί ύπεγράφη ή συνθήκη
τής Άδριανουπόλεως. ’Έτσι, μέ άναμνήσεις πιο ποιλύ, έληξε ή παραμονή μου
στήν Άδριανούπολι. Πολλά βλέπεις, πολλά σέ συγκινοϋν, πολλά, πιο πολλά
σ’ αγανακτούν.
Ήλθιε ή ώρα νά πάιμε πιο μέσα. Πρωί - πρωί ιμέ ξύπνησαν αί κουκουβά
γιες κι’ οί «γκουγκουχτοϋρες», που υπάρχουν άφθονες. Πρέπιειι νά φύγω
γιά τις Σαράντα Έκκλησιές. Στό δρόμο μέ τ’ αυτοκίνητο, βλέπω· τά χέρσα
χωράφια. ΙΧαρ’ όλαν ότι ή Ανατολική Θράκη είναι εύφορωτάτη, έν τούτους,
μένει ακαλλιέργητος. Στις πόλεις, αί άνθρωποι είναι κακορίζικοι, ατημέλητοι,
βρώμικοι, κακομοιριασμένοι, καί γιά νά μιλήσουίμε ξεκάθαρα, τυραννισμένοι,
δέν ξέρω άπό τί, ίσως κι’ ιάπ’ τό ιμαλθίακό χαρακτήρα τους. Θά φταίη, δέν
μπορεί, κι’ ή πολιτική κατάστασις, πάντως σου δίνουν τήν έντύπωισι πώς ξαμόλυσαν τήν κακή τους μοίρα νά κάνη κουμάντο. Τά ίδια συναισθήματα σου
γεννουν καί τά χωράφια.
Ά ν ήταν στά ελληνικά χέρια αυτή ή ελληνική γή, θδταν καταπράσινη
•σάν τήν δυτική Θράκη. Βγαίνοντας άπ’ τήν Άδριανούπολι καί βλέποντας
αυτά τά ερείπια που υπάρχουν αριστερά καί δεξιά ιστό δρόμο, σκέφτομαι πόσα
συνέβησαν έδώ σ’ αυτό τό μέριας, κατά τόν Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, Πόσοι
'Έλληνες έσύρθηκαν μέ τό ζόρι νά υπηρετήσουν στά περιβόητα «ιάμελέ ταμπουρου» κι’ έχασαν τή ζωή τους. 'Ένας απ’ αυτούς κι’ ό πάπποις μου·. Πόσοι
δέν λιχοτάκτησαν κι’ άλλοι ιμέν συνελήφθησαν καί πλήρωσαν ακριβά τήν κου
τουράδα τους, άλλοι όμως γλύτωσαν. Μου διηγείτο ό μακαρίτης Κώστας
Βουτσόπουλος, πώς μαζί μέ άλλους τέσσερις συμπατριώτες, κατώριθωσε να
λιποτακτήση. Καθώς είχαν φύγει, τους πήραν γρήγορα μυρωδιά καί θά τους
έπιαναν, άν δέν βρισκόταν μπροστά τους ένας φούρνος1 μέσα σ’ αυτόν κρύ
φτηκαν καί γλύτωσαν.
Έχουμε νά κάνουμε έξηνταπέντε χιλιόμετρα μέχρι τις Σαράντα Ε κ 
κλησίες. Περνάμε άπό τόν ιμπερεκετλίδικο κάμπο τής Ανατολικής Θράκης,
δπου χάνεται τό μάτι μέσα στήν ιάπεραντωσύνη. Δυστυχώς όμως, αυτό τό
απέραντο κομμάτι γής μένει ανεκμετάλλευτο1. Κι’ ένω στήν Ανατολική Μα-
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κεδ-ονία καί Δυτική Θράκη, απ’ οπού πέρασα κι’ οπού έχουν έγκα,τασταιθή
πρόσφυγες, βλέπαμε καταπράσινα περιβόλια, χωράφια σπαρμένα, αμπέλια
όλαφούντωτα καί καρπισμένα, δένδρα (βαθύσκιωτα καί όμορφα καθαρά χωριουδάκια, σπαρμένα ιεΐδώ κι’ έκεί, -τό αντίθετο συμβαίνει στήν Τουρκική; Θρά
κη. Καθώς περνάμε τον κάμπο της, (συναντάμε χωριά σέ κχπόισ,τασι είκοσι καί
τριάντα χιλιομέτρων, πού οί κάτοικοί τους καλλιεργούν ένα κομμάτι γης κοντά
στό χωριό κ,ι’ ό υπόλοιπος τόπος μένει άσπαρτος, σάν περιφριονημένη γυ
ναίκα.. Μ’ ένα πρόχειρο υπολογισμό πού κάνω, βγάζω' ιτό σημπέραμμα, πώς
θά μπορούσαν νά ζήσουν δύο εκατομμύρια άνθρωποι απ’ τόν ευλογημένο, μά
παραμειλημένο τόπο·. Άγανάκτησις πλημμυρίζει τήν ψυχή μου μέ τήν ατυ
χία μας, μά καί μέ τούς πολιτικάντηδες μας καί τά συμφέροντα τών μεγάλων
κρατών, πού κατάφεραν έτσι τά πράγματα, ώστε νά στερηθή ή 'Ελλάς αυτό
τό εύφορώτατο καί έλληνικώτατο κομμάτι γης. Καί νά τί καιτάφεραν. ’Έμεινε
χέρσα γή. Θυμούμαι πού -διάβασα σέ μιά παλιά κυβερνητική εφημερίδα τού
1922, πού έγραψε: «Ή εσοδεία εις σιτηρά, ή όποια παρήχιθη εφέτος εις
τήν Άνατοιλ. Θράκην καί ή οποία έγκαταλείπεται ε'ίς τό έλεος τών Τούρκων,
είναι τόσον μεγάλη, ώστε Οά ήδύ-νατο νά θρέψη επτά φορές τόν πληθυσμό
τής Έλλάδιος». ’Ίσως νά ήταν τότε ή τελευταία φορά, πού ή γή είχε «μπερεκέτι». ’Έπεσε σέ χέρια πού δέν τήν δούλεψαν, δέν ήθελαν νά τήν δουλέψουν,
γιατί μέσα στό κατάβαθίο τής ψυχής τους μένει πάντοτε ή ιδέα πώς ή Θράκη
είναι ξένη, ίδέν είναι δική τους, δέν τήν πονάνε.
Μ’ αυτές τις σκέψεις, φθάνουμε στις Σαράντα Εκκλησίες, στό σημερινό
Κιρκλαρελί. Μιά πρώτη ματιά μού επιτρέπει νά διαπιστώσω-, πώς υπάρχει
ακόμη άφθονο πράσινο, όχι βέβαια όπως παλιά, οιμως υπάρχει. Είναι τά καρ·ποφόρα δέντρα, καρυδιές κι’ αμυγδαλιές. "Ομως, οί περίφημοι αμπελώνες
δέν υπάρχουν πλέον. Άπό τις πενήντα - εξήντα χιλιάδες στρέμματα, λί'γ-α,
πολύ λίγα, έχουν μείνει. Παρ’ ολον δτι έφθασα έδώ σέ περίοδο τρύγου —
πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου — τίποτε δέν μού ίθυμίζει οτι βρισκόμουν σ’
αυτή τήν εποχή. ’Αλήθεια! τί γινόταν πριν πενήντα χρόνια -στις Σαράντα
’Εκκλησίες, τέτοια εποχή! Τ ί διονυσιακή τελετουργία: Τί ατμόσφαιρα χα
ράς! "Ολη ή πόλις ήταν μιά πανήγυρις. Β-ωδάμαξιες μέ κοπέλλες κι’ αγόρια
ξεκινούσαν πρωΐ - πρωί μέ τραγούδια γιά τούς ληνούς’ νά ισάν κι’ αυτό, την
τσουπρ-ούλα:
— ’Ά χ τσουπρούλαμ’, τσουπρούλαμ’ Οά σέ παντρέψω
θά σέ σπιτονοικοκυρέψω
θά σέ πάρω μπαικαλάκι
ομορφο παλληκαράκι.
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— 5Ά χ νινέ μ’, νινένκι δέν τόν θέλω
καλή. μάννα δέν τό θέλω,
φαρμακώνομαι, πεθαίνω.
Μπακαλάκι, νινέ ιμ’, ούλη μέρα
πού δαγκάνει τήν σαρδέλλα
και ναμίζ’ πώς είν’ κοπέλλα, κ.τ.λ.
Φορτωμένα ζώα ιμέ τά τρυγακάλαθα, τις βούτες, τά ιμειτάκια, τά βαιρέλια,
έσπευδαν στον τρύγα. Κι’ υστέρα, τί χαρά καί τί χορός γινόταν1 επάνω στά
τσαλαπατηιμένα σταφύλια. Σάν τραγοπόδαροι Πάνες έμοιαζαν τ’ αγόρια, έτσι
πού πηδούσαν, ΐδρωμένα καί ξαναμμένα άπό τήν μυρωδιά τού μούστου. Σή,μερα δέν άκούγονται «τραβούδια» τού Βάκχου, γιατί δέν υπάρχει πιά τό
ένθεο φυτό, ή άμπελος, τουλάχιστον ιέτσι άφθονη όπως στά παλιά εκείνα
χρόνια. Μέ τό ζόρι καί γυρεύοντας βρήκα ιλίγο «μπογιαμά» καί λίγο «πελίνο», γιά νά δοκιμάσω. Ρώτησα, τί άπέγιναν τά τόσα αμπέλια, ποιά αιτία
τά κατέστρεψιε. Ή φυλλαξήρα, είναι ή άπάντησις, π’ άρχισε απ’ τό 1910
περίπου, ιμά πού μέ τήν φυγή, τών 'Ελλήνων καλλιεργητών έλειψε ή διάθεσις
καί ή σωστή γνώσις καί ή φροντίδα, γιά τήν άνασύστασι καί τό ξαναφύτεμα
τών ριζών. Λείψανε οί ειδικοί καλλι&ργηταί, πράγματα δηλαδή αδύνατα τώρα
πιά γιά τούς Τούρκους.
Περιεργάσθήκα τήν πάλι, σύμφωνα μέ τις γνώσεις πού είχα γι’ αυτήν,
πού μού τις έδωσε, απ’ τήν μιά ό σκοπιανός βουλευτής Σαράντα ’Εκκλησιών
Νικ. Κωνσταντόπουλος, καί άπ’ τήν άλλη τά γριαπτά τού Πολυίδ. Παπαχριστοδούλου. ’Άγνωστον πότε έκτίσθηκε. 'Όμως, θά υπήρχε, κάποια μικρή πο
λίχνη, πού δέν άναφέριεται, γιατί τίποτε άξιόλσγο στήν ιστορία δέν άφησε.
’Αργότερα, ό Σκαρλάτος Βυζάντιος, στον Γεωγραφικό Πίνακα, τήν λέει
«Καρποδαιίμων» κι’ αυτό τό συμπεραίνει άπ’ τά Γεωγραφικά τού Κιλαυδίου
Πτολεμαίου (150 μ. X .). ’Έτσι τήν άναφέρει κι’ ό Ρήγας Φεραίος, στό Χάρ
τη, του. ΈΙ σημερινή ονομασία της είναι γνωστή πώς παράγεται άπό τό Κίρκ
Κλισέ.
Ή άλήθεια είναι πώς ποτέ δέν είχε τόσες εκκλησίες — σαράντα — μά
μήτε εκκλησάκι στήν εξοχή. Σώζεται μόνο ένα ταπωνύμι κλισ&τζίκ - γιαλού
(ό δρόμος τής έκκλησούλας).
Παρ’ όλον δτι. είναι πολύ μικρότερη σέ πληθυσμό άπ’ τήν Άδριανούπολι, εν τούτοις διαπιστώνει κανείς μεγαλύτερα κρατική φροντίδα καί περισσοτέρα ιδιωτική πρωτοβουλία. ’Έχουν κτισθή πολλά καί ωραία δημόσια
καί ιδιωτικά κτίρια. Καινούριες Τράπεζες, Δημόσια γραφεία, Δημαρχείο, κι•νηματογράφοΊ, εστιατόρια κι’ όμορφα σπίτια. 'Η άγορά διεμορφώθη, δπως
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μού -λέει (κάποιος πού γνώρισα ατό ταξίδι, ικαί όντως είναι πολύ ευπρόσωπο
κέντρο επαρχιακής πόλεως. Φυσικά, ξεκαθάρισαν γκρεμίζοντας όλα τά πα
λιά κτίρια, τά μανάβικα και τά γεμενετζίδικα (κατεσκεύαζαν τά γεμενιά, ελα
φρά ανδρικά παπούτσια), κι’ έτσι απέκτησε (μεγάλη ευρυχωρία. Είναι στρω
μένη μέ άσφαλτο καί δεντροφυτεμένη. Στή μιά πλευρά είναι κτισμένο ένα
όμορφο κτίριο, ό Οικας του Λαού (Χάλκ Έ βί). ’Άλλα ίδέ κτίρια σέ άλλα
σημεία τής πόλεως, όπως τό Δασαρχεΐαν (Ό.ριμάν νταϊρεσί), τό νέο κτίριο
τής Νομαρχίας καί τό Μικρό Πολυτεχνείο' Αρμένων (Ζαναάτ Έρκέτ Ένστιτουσοΰ). ’Έχουν ακόμη ιδιασωΐθή αρκετά απ’ τά παλιά κτίρια, όπως τό Ε λ
ληνικό Γυμνάσιο, που δεσπόζει στήν πίλατεία «Γιαγλιά ιμεΐντανί», όπως λέγε
ται τώρα τό «μπαΐρι», ή παλιά αυτή πλατεία, που περιστοιχιζόταν αποκλει
στικά άπό ελληνικά σπίτια. Τό Γυμνάσιον χρησιμεύει τώρα ώς τουιρκικό
(Όιρτά - ’Οκουλοϋ) μέσο Σχολείο:. Τούτο τό Γυμνάσιο, που παλιά λεγόταν
'Ελληνική Σχολή «χρονολογείτο άπό τό 183ί3. Σ ’ αυτό δίδαξαν καί διηύθυναν ό Δημ. Χαριτωνίδης (ό ιμετέπειτα Πατριάρχης Διονύσιος Ε ') , ό 'Ιε
ρόθεος ’Άνθιμος, εκ Σαράντα ’Εκκλησιών, Βούλγαρος τήν καταγωγήν καί
μετέπειτα Μητροπολίτης Πρεσλαύας, Πρώτος Έ ξαρχος τών Βουλγάρων
(1872). Ό Μελισσηνός Χριστοδούλου Σα|μ|μακαβίτης, (ιέκ μητρός τό γένος
Μπαμπάκογλου), άπέθανεν ώς Μητροπολίτης Μαίρωνείας καί Θάσου (1·9;20).
Ό Στμμάτιος Ψάλτης (Ιάπέθανε στό Ψυχιατρείον), επί της εποχής τού ο
ποίου προήχιθη, ιεΙΙς 'Ημιγυμνάσιον μέ πρώτο Γυμνασιάρχη: τόν έκ Κρήτης φι
λόλογο Γ. Ζαμπανάκη (κατόπιν 'εκπαιδευτικόν σύμβουλον) καί σάν φιλόλογος
δούλεψε κι’ ό νΰν καθηγητής τής Φιλολογίας τού1Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ.
Κ. Βουρβέρης, πού πολλές φορές είχε αναφέρει σέ μάς ότι δούλεψε έκεί.
Σ ’ αυτή τήν πλατεία διεσώθησαν τά σπίτια τού ιατρού Ίωάννου Κιεραμέως καί τού Σαφ. Τσελέμπογλου, τού οποίου διακρίνεται καί τό όνομα στήν
πρόσοψι τού σπιτιού. Έδώ· ήταν καί τό σπίτι τού Δημ. ΔοΙδόπουλου, πού σ’
αυτό φιλοξενήθηκε ό τσαρίσκος Φερδινάνδος, κατά τόν πρώτο Βαλκανικό πό
λεμο, γιατί τά :σπίτια τών λίγων Βουλγάρων στις Σαράντα Έκκλησιές δέν ήσαν καθόλου ευπρόσωπα γιά νά φιλοξενήσουν τόν Μεγιαλειότατο τής Βουλ
γαρίας. Έκεί στήν πλατεία χτίστηκε ένα νέο τζαμί, στό χώρο· τής κατοικίας
τού Νικολ. Τισιτσιμπουρούνη. Στήν πλατεία αυτή, κέντρο τής άλλοτε ελληνι
κής ζωής — έκτος τού ελληνικού ήμιγυμνασίου, πού βρισκόταν πάνω στήν πλα
τεία — παρέκει ήταν ή Μητρόπολις κι’ δ Μητροπολιτικός Ναός. Έκεί μπρο
στά στήν Εκκλησία, Τούρκοι ήθοποιοί, λίγες εβδομάδες μετά τήν άνακήρυξι
τού Συντάγματος, έστησαν μιά πρόχειρη σκηνή γιά νά παίξουν τό πατριω
τικό του έργο «Βατάν» (πατρίς).
Κατεχόμενοι άπό μεγάλο ζήλο·, κατέβαλαν κάθιε προσπάθεια ν’ άποδω-
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σουν ιμέ ρεαλισμό τά γεγονότα τοΰ έργου, πρόδρομοι, αυτοί τοΰ ρεαλιστικού
θεάτρου (!), κι έτσι, .στή σκηνή όπου έπολιορκεΐτο ή Πιλεΰνα, κατά ,τό Ρωσοτσυρκικό πόλεμο (αυτό ήταν τό 'θέμα τοΰ έργου) ικαί έβομβαρδίζε.το, έστη
σαν στήν πλατεία κανόνια καί μπροστά στά έκπληκτα μάτια τών θεϊστών καί
χωρίς καμμιά προειδοποίηση άρχισαν νά κτυποΰν τήν πίσω άπ’ τήν σκηνή
εύ ρισκομένη Μητρόπολι.
Το τί έγινε δέν περιγράφεται! Οι κρότοι καί οι κραιδαισμοί έφεραν τό
σπάσιμο τών τζαμιών, γέμισε ή ατμόσφαιρα ,καπνό, οί κάτοικοι βγήκαν τρο
μαγμένοι άπ’ τά σπίτια, οι θεαταί παραζαλισμένοι φώναζαν, όμως, παρ’ όλα
αυτά ό κανονιοβολισμός .συνεχίσθηκε σέ κιείνη, τήν πα,ράστασι. ’Έτσι, ό Μητροπολιτικός Ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου κατεδαφίσθη καί ’έγινε οι
κόπεδο', άπ’ τόν ανόητο αυτό θεατρικό ρεαλισμό. Απορώ, πώς δέν έσφαξαν
καί μερικούς μπροστά στους θεατάς γιά ν’ αναπτύξουν αίσθητικώς τό καλλιτ εχνικό συναίσθημα.
Έπισκέφθηκα τήν πλατεία τοΰ Ιναράμιοιυρα, που πάντα είναι ένα διαρ
κές παζάρι ζώων καί άλλων ειδών, γεωργικών φυσικά. Ή πλατεία αυτή δια
τηρεί την παλιά της αγροτική κι’ άνατολίτικη ατμόσφαιρα, έτσι γεμάτη που
είναι άπό μαΰρα βουβάλια τής Θράκης, όλο1 νωιχέλεια κι ασχήμια, καί κάρα
λογής-λογής. Κατεστράφη ό ’Αμυγδαλεώνας (τό μαντεμλίκι), όπως καί τό
νεκροταφείο·. Στό κοιμητήριο αυτό υπήρχαν επιγραφές σέ αφάνταστη γλωσ
σική ποικιλία, άπό αρχαία ιωνική διάλεκτο, μέχρι αρμένικα. ’Ιδού, παραθέτω
μιά .επιγραφή πού μιοΰ έδωσε κάποιος Σαρανταεκκλησιώτης:
«’Ένθ!’ ίθαγενέος φωτόν νεκΰν,
άμφικαλύπτει γα,ΐα Ίωάννεω.
Γιαννάκογλου' έπίκλην, πάσι.
Πολίταις προσφιλέος γεραροΰ
έρίτίμου1ουνεκα ής πάτρης
λαμπρός ·έην στέφανος τφ μιν
έται γνωτοί Ρ άδικώς
κόψαντο θανόντα πεντήκοντα έτη
άπροΐδει θανάτω άγχι
δ’ άποιχοιμένοιο πάροιθ'ε, φίλον κατέρειξαν
υίέος ον μικρός κύπτανε ιμιν θάνατος.»
Τίποτε δέν υπάρχει .άπό τά παλιά μαυσωλεία καί τούς ταπεινούς τάφους.
Περπατώ στους δρόμους κι’ ακούω τά τουρκάκια νά παίζουν κι’ αυτά
τά ακατάληπτα γιά ιμένα λόγια, ασφαλώς κρύβουν τά λόγια πού χρησιμοποι-
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οΰσαν τά Ελληνόπουλα τών Σαράντα Έκκλησιών, στα παλια τά χρονιά. Τα
παιχνίδια έμειναν ιμ’ άλλες κουβέντες.
Οι Σαρανταεκκλησιώτες εφηιμίζοντο διά τό άστειολόγο καί εύστροφο πνεΰμας τους. Είχαν ανεπτυγμένο τό αϊσθ'ημα τοΰ χιούμορ, όσο κανείς. ’Έχουν διασαϊΟη πολλά ανέκδοτα καί έμμετρα, πού άποΐδεικνύουν τά παραπάνω.
Γελούσαν πάρα πολύ, όταν άκουγαν τό περιγελαστικό τραγούδι τής νύφης:
«Νά παντρεφτώ ποΟύμησα, όμως τό ισυλλσγιοΰιμαι
ποΰναι τά έξοδα βαρετά καί πάντοτε φοβούμαι'
καί ιμιά γρηά παμπόνηρη ιάπό τό μαχαλά μου,
πάντοτε μέ τά λόγια της ιμέ καίει τήν καρδιά μίαυ:
— Παντρέψου, γιε μου, μ’ ’έλεγε, νά πάρης κοριτσάκι,
νά χαίρεσαι τά νιάτα σου, χιειμών’ καλοκαιράκι.»
Τότε σηκιόνομαι καί ’γώ καί βάζω τά καλά (μου
σάν τσελεμπής φαινόμουνα ίάπ’ τήν περπατησιά μου,
μέ ,παίρν’ ή γρηά άπ’ τό χιερί, ιμέ πάγετ σ’ ένα σπίτι,
όποΰτ,ανε χειρότερο* απ’ τσ’ όρνιθας τήν κοίτη.
Βλέπω τόν πεθερό κουφό, τήν πεθερά κουβάρια,
καθούντανε άκαυμπ ιστοί παν’ σέ μαξ ιλάρατήν μύτη της έσφούγγιζε, ή μύξα νά μή πόση.
Οί ψείρες καί ή κόνιδα ήταν τά μετρητά της
καί οί αράχνες τοΰ σπιτιοΰ ήτανε τά προικιά της.
Κι’ ή γρηά τής έλεγε νά .σηκωθή ν’ ιάλλάξη,
κι’ εγώ άπό πίσω. ίέλεγα, «φωτιά νά ,τήνε κάψη.»
’Ανατριχίλα μ’ έπιασε τήν πόρτα της νά εΰρω,
καί ή γρηά μ’ έφώναζε κι’ εγώ τήν βλαστηιμιοΰσα,
θυμοΰμ’να καί τήν ομορφιά τής νύφης καί γελούσα.»
Τό ακόλουθό (επεισόδιο, πολύ χαρακτηρΊστικό τοΰ εύστροφου πνεύματος
τών Βρακών, ξετυλίχθηκε έξω άπό ενα καφενείο κατά τήν εποχή- τής οξείας
κρίσεως τοΰ κρητικοΰ ζητήματος. Τότε αί Τούρκοι, καλή ώρα τώρα μέ τήν
Κύπρο., (οργάνωσαν συλλαλητήριο στήν πλατεία. Μερικοί "Ελληνες, πού κά
θονταν έξω άπ’ τό καιφενεϊοι, φώ\αζαν αυτοί όπως οί Τούρκοι: Γκιρι.ντί Βερμέϊζ (Δέν δίνουμε τήν Κρήτη). Ή φωνή τους όμως πρόίδιδε πώς κοροΐδευαν.
Θύμωσαν οί Τούρκοι, τούς επιασαν καί τούς έστειλαν ιστό δικαστήριο. Οί συιλληφθέντες λοιπόν τότε, σκαρφίστηκαν τό έξης κόλπο1:
— ’Εμείς, είπαν στήν απολογία Τους, δέν φωνάζαμε «Γκιριντί βερμέϊ.ζ»,
αλλά νά τί συνέβηκε: Στήν παρέα μας υπήρχε ιμιά λατέρνα πού μας διασκέ
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δαζε. 'Ο όργανοπαίκτης σέ ιμιά στιγμή πήγε νά -φύγη. Τον παρακαλέσαμε
κι’ ,έπιμείναμίε νά συνέχιση. Άλλ’ -αυτός εννοούσε ν’ αποχώρηση. Τότε κάποιο;
ώρμησε και πήριε το κλειδί της λατέρνας, πού χωρίς αυτό :δέν μπορούσε νά
παίξη. Ό λατερνατζής το ζητούσε -επίμονα κι’ εμείς φωνάζαμε τότε: «κιιλιντί
βερμέϊζ» (τό κλειδί δέν δίνουμε!). Ή ηχητική όμ/οιιότης τών δύο λέξεων έ
πεισε τούς Τούρκους δικαστάς δτι έτσι ήταν τά πράγματα κι’ αθώωσαν τούς
πε-ριπαΐχτες Σαρανταεκκλησιώτες. ’Έχει πολλά νά πή κανείς ακόμη γιά τις
Σαράντα ’Εκκλησίες, μόνο είναι καί πολλά τά άλλα μέρη πού πρέπει νά έπισκεφθούμε.
"Τστ-ερ-α άπό τόσο κάμπο, κουραστικό, .απ’ τήν μονοτονία, γιά τό μάτι,
μόλις 'βγαίνουμε απ’ τις Σαράντα ’Εκκλησίες, στον ορίζοντα, κατά τήν κατεύθύνισι πού πηγαίνουμε, ένα ορεινό παραπέτασμα απλώνεται. Είναι ό Μικρός
Αίμος, πού ξεκουράζει τό μάτι μέ τις χαριτωμένες καί δασώδεις πλαγιές του·.
Παίρνουμε τόν άνήφορο. Περνάμε τό Σιεϊτάν ντερέ, τό Κιιζίλτζίκ καί Ούσκιούπ
νοερέ καί φθάνουμε στό Σκοπό. Ό τόπος πού ανέπτυξε .πολύ τά γράμματα. Είχε
τά πιο πολλά -σχολεία απ’ όλες τις γύρω πόλεις έν αναλογία. Πολύ παλιά κωμόπολις δ Σκοπός οπού γύρω της υπάρχουν πολλά -βυζαντινά ερείπια καί αρχαιο
λογικά ευρήματα. Τό παλιό του όνομα είναι Σκόποι. Είναι επάνω σέ δυό λό
φους, χωρίζεται άπό ένα χείμαρρο πού περνά μέσ’ άπ’ τήν πόλι, ή οποία -συνδέε
ται μέ τρεις γέφυρες. Αυτές, πού παλιά ήσαν ξύλινες, τώρα ξαναχτίστηκαν καί
στέκονται εκεί φτιαγμένες άπό πέτρα καί τσιμέντα.
Στέκομαι σέ μιά καί κοιτάζω γύρω νά κατατοπιστώ.
Ό κ. Κωνσταντόπουλος μού έλεγε γιά τις τ&σσερες συνοικίες του' τό Σακιζλή καί τ’ Αλεμόνι άπ’ -τήν ανατολική μεριά καί τό Κυριάκό καί τό Π-αΐλατίνι
άπ’ τήν άλλη. Χωρίς νά τό -θέλω έρχεται στό νού μου τό δίστιχο :
«Στό Κυριάκό ο-ί όμορφες
στό Παλατίνι οί άσπρες,
στό Σιακιζλή καί στ’ Άλεμόν,
γαρούφαλλα μέ γλάστρες.
Ψάχνω νά 'βοώ ασυναίσθητα τήν Εκκλησία τού 'Αγίου Δημητρίου. "Ομως,
τίποτε Ιδέν 'θυμίζει ν-αό. Μόνο τέσσερα τζαμιά τό ενα έχει κτισθή πάνω στό σπίτι
τού κ. Κωνσταν,τοπούλου. Ρώτησα μέ -φόβ-ο, τί έγινε ή Εκκλησία. Πρόθυμα μού
είπαν, ότι διελύθη εις τά «έξ ών συνετέθη» καί πουλήθηκε λιανικώς. Δέν κάνω
χιούμορ. Τά κεραμίδια της χρησιμοποιήθηκαν γιά τόν Οίκο τού λαού (Χάλκ
έβί) τών Σαράντα ’Εκκλησιών, ή δέ καμπάνα της πού ζύγιζε χίλια κιλά καί
πού άκουγόταν όμορφα άπό πολύ μακρυά πουλήθηκε γιά χαλκός.
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Ό Σκοπός ιμέ τις έξη χιλιάδες "Έλληνες πού αριθμούσε μιά φορά, σή-,.
μέρα κατάντησε ένα χωριό. Είχε οκτακόσιους μαθήτας στά σχολεία του1, δύο
άρρεναγωγεΐα κι’ ενια παρθεναγωγείο. Ή 'Ελληνική Σχολή του, πού δίδα*ξαν άνδρες, όπως ό Συμεών ό ’Ίμβριος κι’ ό Έθναμάρτυς Παπανδρ-έας, πού
άιπηγχονίαθη τό 1821 κι’ αυτός, ό Γεώργ. Μπανάνας, κι’ ιό Μιιχάλης Κωνσταντινιδης. Ά π ’ τό Σκοπό κατήγετυ ,κι’ ό Πατριάρχης ’Ιωακείμ ό Γ ' τού οποίου
τό όνομα τό σίκίοιγενειακό ήταν Ν,τιεβερτζής. ’Κατά τήν (διάρκεια τού Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου, δ Σκοπός ύπέστη πολλά δεινά κι’ είχε καί τούς ΈΟνομάρτυιρές του, τά δυό αδέλφια τού Κωνσταντόπουλου, ’Αριστόδημον καί ΙΙαπακυριάκον, τόν Σ'ήχον Σιμόπουλον, Πελοπίδα Βαιβατζανίδη, Ζαφιείρη Ζαφειριάδην καί Θεόδωρον Κοκκάλαύ, πού ίέσφαγιάσθησαν ιάγ,ρίως.
Στο Σκοπό γνώρισα καί τόν Πρόεδρο τού Σκοπού, ευγενικός, παρα
δόξους, Τούρκος, παρ’ όλην τήν ά γ ρ α μ μ α τ ω ι σ ύ ν η του. Αφήνοντας τό Σκοπό
φέρνω ατό μυαλό μου τόν Νέο Σκοπό κοντά στις Σέρρες, όπου οί Σκοπιανοί
αγωνίζονται νά δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Τό ταξί ύστερα άπό το
Σκοπό, αφήνει τόν δρόμο πίσω του, γεμίζοντας σκόνη τά λίγα δένδρα πςύ
βρίσκονται αριστερά καί δεξιά, καί πιάνει τις δασωμένες περιοχές. Περ
νάμε απ’ έξω απ’ τό χωριό Καϊναρτζά, πού δέν είναι άλλο άπό τήν παλιά Ε λ
ληνική Γέννα, φημισμένη γιά τά υπέροχα κρυσταλλένια νερά της. Ή φήμη
αυτή κρατά άπό τήν Ιεποχή τού Δαρείου τού 'Τστάσπους, πού τό 615 π.Χ.
έφθιασε έδώ ψηλά γιά νά πολεμήση τούς Σκύθας. Τόσο* φ'χαριστήιθ'ηκε απ’
τόν τόπο καί τά νερά του, πού έμεινε τρεις ημέρες κι. έστησε κι αναμνηστική στήλη. Τούτη τή φήμη τήν διέσωσε ό 'Ηρόδοτος στις Μούσες του. Κον
τά στή Γέννα είναι καί ή Βρύση (νύν Βουνάρ Χισάρ). Βρυσόκαστριο τό λέγαν παλιά γιά τίς άφθονες πηγές του πού τροφοδοτούσαν ιμέ νερό τό ποτάμι
Τέαρο. Στή Βρύση, εκείνη τήν ήμερα, είχε παζάρι, αλλά χωρίς τήν παλιά
ζωντάνια.
Στό δρόμο' συναντήσαμε τό ΙΊόργιαλι, φημισμένο γιά τήν αγριότητα
τών κατοίκων, τουρκοχώρι. Σ ’ αυτό τό χωριό κινδύνεψε πολλές φορές ή ζωή
συμπατριωτών, πού τόλμησαν νά ζητήσουν βοήθεια όταν ό χειμώνας ήταν
βαρύς .καί οί δρόμοι 'αποκλεισμένοι απ’ τό χιόνι καί δέν μπορούσαν νά συνεχίσουν τό ταξίδι τους. Τό περνάμε καί πάμε στό Σκεπαστό πού έχει τό ωραιό
τερο- κλίμα της περιοχής. Τό όνομά του τό πήρε είτε άπό τίς «σκεπαστές», κάτι
καλύβες, είτε 'άπό τό πολύ χιόνι πού ρίχνει καί τό σκεπάζει. Οί παλιοί κά
τοικοι ήσαν άραμπατζήδες, οί περισσότεροι, καί γεωργοί. Ή σαν ώς έπί τό
πλείστον, αγράμματοι καί αγαθοί, γι’ αυτό οί Σαμμακοβΐτες τούς πείραζαν
καλόκαρδα.
Στό Σκεπαστό έχει τιάρα τό πιο πρωτότυπο Μουσείο στον κόσμο. ’Εκ
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θέτει κεφάλια σφαγιασθ'έντων Τούρκων από 'Έλληνες (;) κι’ αυτό φυσικά
γιά νά θυμίζη στους Τούρκους, πόσο βάρβαροι είναι οί. 'Έλληνες! Και παίρ
νουμε τόν ανήφορο.
Βρισκόμαστε στις κίοιρφές τής Στράντζας καί ιμάλιιστα στό Κσραμάν
Μπαΐρ. Ό (δρόμος τούτος πού πατάμε καί πού ενώνει τό Σκεπαστό μέ τό
Σαμμάκαβο, έγινε μέ πολύ αίμα. Βλέπω ιμέ τά μάτια τής φαντασίας ένα
απαίσιο, «ίιμαβύρο θηρίο |μ’ άνθρώπιφ σχήμα·, ιτόν Χουσείν Χαμντή, τόν
Καήμαικάμη τού Σαμμακοβίου, νά χτυπά μέ τό ’μαστίγιο τούς (συμπατριώτες
άγρια γιά νά τούς άναγκάση νά κάνουν γρήγορα.
Σέ λίγο βρισκόμαστε στό ξέφωτο τού «Γκράντου», ατού Σίρμπου τίς
Μαντρ ιτιές, στό τόπο τού μαρτυρίου δποιυ δεκαοκτώ) ΣαμμακοΘΐτες μέ επί
κεφαλής τόν Δήμαρχό τους , πλήρωσαν μέ τό αίμα ,τους τήν (δολοφονία τού
γυιού τού Βαλή τής Άδριανουπόλεως Χατίζηαντήλ, πού συνέβη περίπου
λ/’ αυτό τό μέρος από Βουλγάρους άπόστρατους.1
ΦΘάσαμε στό Σαμμάκοβο··. Έκεί γνωρίσαμε τόν νύν Δήμαρχο· Σαμμα
κοβίου, τόν Δικηγόρο Όσμάν Ιίενάϋ. Μιλάει πολύ καλά τά 'Ελληνικά. Γεν
νήθηκε στά Γιάννενα, ’βλέπετε. Αυτό τό δτι μιλάει τή γλώσσα μας, είναι πολύ
εξυπηρετικό. Δείχνει κι’ αρκετά φιλέλλην.
Στό Σαμμάκσβιο πολλά έχουν αλλάξει καί χρειάζεται πολύς χρόνος γιά
νά τ’ αντιστίοιρήσο). Σήμερα· έχει γίνει έλα τεράστιο στρατόπεδο. Τά σύνορα
τής Βουλγαρίας είναι κοντά, βλέπετε. Περ (διαβάζοντας ιστό Σαμμάκοβο, 'θυ
μούμαι δσα od μακαρίτες πλέον, Κιακίδης Θεόδ., .καί Βουτσόπουλος Κωνστ.
μού έδιηγιούντο. Γιά τόν Κονδύλη, τόν ’Αντιβασιλέα, πού έδρασε έδώ ψηλά
εναντίον τού Βουλγαρικού κομιτάτου καί τήν σλαυϊκήν προπαγάνίδαι, θυμή
θηκα τήν Πιτεραδευτερα μέ τήν καταπληκτική (ζωντάνια κι5 ένα σωρό.
Τί πίκρες, τί βάσανα, τί γλύκες ώρες πέρασε τούτος ό τόπος! Καί τώρα
βρίσκεται σέ ξένα χέρια, πού τόν νοιώθουν σάν ξένοι.
Πήγαμε καί στήν Τρουλιά, κατείβήκαμιε καί στήν Νιά,δα. Πόσες ανα
μνήσεις. Φύγαμε γιά τίς Σοψίδες καί εκείνο πού μού έκανε ιέντύπωισι, δταν
διάβαζα γι’ αυτήν καί τώρα τό θυμήθηκα, ήταν ή παράξενη ντουλγκέρικη
διάλεκτος πού είχαν. 'Ησαν σπουδαίοι κτυστάΙδες, φημισμένοι κιαί είχαν φτι
άξει αυτή τήν παράξενη τω δντι διάλεκτο γιά νά (συνεννοούνται μεταξύ τους,
χωρίς νά τούς καταλαβαίνουν.
"Ομως, αγαπητοί μου, ή ώρα πέρασε, σάς κούρασα μέ αναμνήσεις καί,

1. Βλ. καί «Θρακικά» Τόμ.. 32ος σ. σ. 158 - 159.
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πιστέψτε με, είναι πολύ φορτίο, τίποτε πιο ιβαρύ απ’ τό χρόνο πού φέρνουμε
στή πλάτη, μας.
Ή Θράκη, ή ’Ανατολική Θράκη, ή Ελληνική ’Ανατολική Θράκη, είναι
μεγάλη, ιδέν εξαντλείται ιμέισια σέ ιμιά ώρα. ’Αλλοίμονο', ιδέν θαξιίζε τότε τόν
κόπο νά τήν δ ιεκδικούμε, νά τήν όνειρευώμαστε. Πήραμε μόνο τή βορεινή
πλευρά της. 'Έχουμε πολλά νά πούμε ιάκόμη γιά τίς νότιες πολιτείες καί
κωμοπάλεις. Πιστέψτε με, σάν ξεκίνησα είπα* βεβαίως καί '0ά χωρέση σέ μιά
ομιλία ολάκερη ή Θράκη. 'Όμως, όταν έμπαινα μέσα ίσε μιά πάλι., καιθώς
εγιραφα, ήταν δύσκολο νά βγω εύκολα,. Νά τώρα σάν εφθασα ιστίς Σ αψίδες
κι’ είπα νά πάω στή Βιίζύη, τρόμαξα.
Θάθελα τουλάχιστο μισή οόρα νά μιλώ γιά αναμνήσεις, πού γέννα ό τό
πος, γιά ιστορικά γεγονότα, γιά τόν ΒιΙζυηνό, τό <<ίΓιωργάκι τής Μιχαλιέσσας»
κι’ ύστερα τί δέν μένει πίσω·, άς άφήσουμιε τήν Κων)πολι. Πρέπει νά μιλήσης γιά τήν Σηλύβρυα, τήν Ραιδεστό, τήν Κιαίλλίπολι, τούς Επιβάτες, τήν
Καλλικράτεια, τήν Τυρολόη, τήν Μα,κρά Γέφυρα, τήν Ηράκλεια, καί τόσες
άλλες, μικρές, μεγάλες.
5Ά χ ! Ή Θράκη είναι ενα ©ργο κινηματογραφικό μέ πάρα πολλά επει
σόδια καί δέν μπορείς νά τό ιδής στήν νόμιμη ώρα τού κανονικού προγράμ
ματος. ’Ελπίζω πώς στό προσεχές μέλλον, 'θά μάς ιδοιθή πάλι ή ευκαιρία νά τά
ξαναποΰμε, ή καί κάποιος άλλος νασταλγός, γι’ αυτό·, τό μόνο πού εχω νά πώ,
τώρα είναι:
— Συνέχεια στό προσεχές.
Β. ΑΣΗΜΟΜΤΤΉΣ

ΠΛΟΥΣΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΙΣΑ
ΕΝ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΚΠΑΙΑΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΛΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΩ ΣΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ
ΑΙΑΥΜΟΤΕΙΧΟΥ - ΣΟΥΦΛΙ©Υ
. Εθνικήν υπηρεσίαν προσέφιεραν ό ’Επιίθιεω.ρητής της Α)ιΟιμί!ο-υ Εκπαι
δευτικής Περιφερείας Διδυμοτείχου1%. Ν ικόλαος Μανεσιώτης, οι Διευθυνταί,
οί Διίδάσκαιλοιι καί .οιί Νηπιαγωγοί τής περίφερεί;ας, καθώς καί ό κ. Γ. Σπυριδάκης, Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών - Διευθυντής τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αιρχιείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Γ Ε Ω Ρ Γ . Κ. Σ Π Υ Ρ ΙΔ Α Κ Η Σ
Καθηγητής τοΰ Π ανεπιστημίου ’Αθηνών. Ε π ίτιμ ο ς
Δ /ν τή ς τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Έ λλην. Λ αογρα
φίας ’Ακαδημίας ’Αθηνών

Ό κ. Ν. Μανεσιώτης συνέλαβε τήν ιλαμπράν Ιδέαν οπως συλλεγή λαογραφικόν υλικόν απ’ δλην τήν περιφέρειαν, οί λοιποί, ώς μέλισσας συνείλεξαν,
επεξίε ιρ γάσθησαν καί ίδιετύπωΌαν κατά τρόπον άριστον τό υλικόν τοΰτο, ό δε
τρίτος παρέσχιε πολυτίμους οδηγίας διά τήν σπουδαίαν αυτήν εργασίαν.
Διά τήν δίλην έπιτέλεσθίεΐσαν εργασίαν ταυ την, περισώσεως καί καταγρα-
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ορής υλικοΰ, τοΰ Ικ παιραιδάσιεως .λαϊκού πολιτισμού της Θράκης ικαί .την άντιστσίχως φροντίδι αυτου ΐδρυσιν εις ΔιΙδυμάτειχον Λοοαγρβοφϋκοΰ Μουσείου, ό
κ. Ν. Μανεσιώτης ιετιμήθη υπό τής ’Ακαδημίας Αθηνών ίδι’ ιεϊΐδικοϋ επαίνου,
έπίδοΟέντος εις αυτόν κατά τήν πανηγυρικήν '.συνεδιρίαν τής Ακαδημίας τής
28.12.1968.

Τ Υ Χ Η ,
Ε Δ Ο Ξ Ε ΤΗ,

Α Γ Α Θ Η ,

ΑΚΑΔΗΜΙΑ,

ΝΙΚΟΛΑΩ,

ΑΘΗΜΩΝ

Μ ΑΝΕ£ΙΩ ΤΗ

Ε Π Α ΙΝ Ο Ν ΑΠΕΝΕΙΜΕΝ
Ε Φ ’ Ο Ι Σ ΠΕΡΙ Τ Η Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Ν Κ Α Ι Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Ν
ΤΟΥ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Υ ΒΙ ΟΥ ΤΟΥ Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Ε Π Ο Ν Η Σ Α Τ Ο
ΕΝ

ΕΝ ΤΗ,

ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ

ΕΠΙ Ε Ι Κ Α Δ Ι

ΕΤΟΥΣ

ΕΝΑΚΟΣΙ ΟΣΤΟΥ

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΙ

ΘΡΑΚΗ.

ΜΗΝΟΣ
ΟΓΔΟΟΥ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΓΔΟΗ,

Κ Α Ι ΕΞΗΚΟΣΤΟΥ

ΚΑΙ

ΧΙ ΛΙ ΟΣΤΟΥ

ο

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Τό Θρακικόν Κ άντρον ευγνωμονεί τους ανωτέρω φυλοπάτριίδιας πνευμα
τικούς εργάτας.
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’Α π ό σ π α σ μ α
Τής έκθέσεως τής συνταχθείσης υπό τοΰ Γενικού Γραμματέως κ.
Ίωάννου Θεοδωρακοπούλου καί άναγνωσθείσης ύπ’ αύτοΰ έν τή
Πανηγυρική Συνεδρία τής Ακαδημίας τής 28ης Δεκεμβρίου 1968
περί τών άπονεμομένων επαίνων, βραβείων καί μεταλλίων.

Μετά γνώμην τής Τάξεως τών Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών και άπόφασιν τής ' Ολομέλειας άπονεμεται:

3 ) ’Έ π α ι ν ο ς εις τόν Επιθεωρητήν τής Δημοτικής Έκπαιδεύσεως
τοϋ Διδυμοτείχου κ. Νικόλαον Μανεσιώτην διά τήν συμβολήν του εις τόν
κλάδον τοϋ Έθνικοϋ λαϊκοϋ πολιτισμού. ' Ο Επιθεωρητής κ. Νικόλαος Μα
νεσιώτης άνέπτυξεν εις τούς ύπ αυτόν δημοδιδασκάλους τήν σημασίαν τής
συλλογής τών στοιχείων τοϋ λαϊκού πολιτισμού και ούτως επετεύχθη ό κα
ταρτισμός ενενήντα λαογραφικών συλλογών άπό τάς άκριτικάς επαρχίας
Διδυμοτείχου και Σουφλίου.

’Ακριβές απόσπασμα
Έ ν Άθήναις τή 28η Δεκεμβρίου 1968
'Ο Γενικός Γραμματεύς
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ευγνωμονεί ή μητέρα μας, ή Θράκη μας, ευγνωμονούν οί. άναγνώσται
τών (λαμπρών άπό κάιθΙε πλευράν ιλοοογιραφικών τούτων εργασιών. "Έτσι, εξα
κολουθεί νά ζ ή καί (θά ζή ©ίς τάς ψυιχάς τών 'Ελλήνων ή Θράκη μας.
«Κατωτέρω δημασιευομιεν: α) «Σάν Εισαγωγή» τών έργασίθέντων καί πολυιμοχίθηισάντων διδασκάλων. 6) Τήν ύπ’ άριθ1. 1.794) HB) 10.9.19«65 έγκύκιλιμν
διαταγήν τοΰ ώς άνω ενθουσιώδους Έπυθιεωιρητοΰ κ. Ν. ΜΑΝΕΣΙΏΤΟΤ,
διά τής οποίας καλεΐ ουτος ©ίς εθνικόν συνεγερμόν ολους τους διδασκάλους
τής περιφερείας του. Συγκινεΐ ή αγάπη καί ή σοφία, «μέ τάς οποίας παρέ
χονται, αί όιδηιγίαι. γ) Τό ΰπ’ αρυθ. Α.Α. 6«50) 18.9.ι6ι5 απαντητικόν έγγραφον
ιτής 9Ακαδημίας ’Αθηνών, δι’ οΰ ο άλλος ενθουσιώδης Έλλην Καίθηγητής τοΰ Πά
νεπ) μίου 9Αθηνών καί Δ)ντής τής ’Ακαδημίας, παρέσχε πολ,υτίμυος οδηγίας διά
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την έν λόγω 'συλλογήν, ίδ) Τό ύπ’ άρίθ. 1848) 18.8.19:6·6 έγγραφον του ιάξιοθαυμάστου καί αξιέπαινου' Έπίθεωρητού, ίδιά τοϋ όποιίου διαβιβάζονται προς
τήν ’Ακαδημίαν Αθηνών 125 ατομικοί χειρόγραφοι λαογριαιφικαί εργασίας
άναφερόμεναι εις 50 χωρία τών ’Επαρχιών Διδυμοτείχου ικαί Σουφιλίου, καταρτισθιεΤσαι κατά τρόπον Επιστημονικόν καί ακριβή, μέ πάσαν φιλοτιμίαν,
υπό 125 διδασκάλων καί νηπιαγωγών. Διά τοϋ ώς άνω έγγραφου, ζητείται
ή πολύτιμος κρίσις τής ’Ακαδημίας ιπρός τούς πονήσαντας έκιπα'ΐδιευτικούς,
τούς άκαμάτους αυτούς σκαπανείς παντός υψηλού1καί ωραίου έργου, ε) Π ί
νακα τών φιλότιμων συλλογέων, στ) Τήν ύπ’ άριίΟ1. 258,3)i20) 4.11.19ι66 νέαν
’Εγκύκλιον τού κ. Έπίθεωρητού άφορώσαν νέαν έξόρμηισιν, προς συγκέντρωσιν τού 'δ'ΐασωζομένιου' ιειϊισέτι λα,ογραφικού θησαυρού τής π&ριφεριείας, έξ αυ
τούσιων αντικειμένων ή φωτογραφιών, έπί τφ τέλε,ι ίδρύσεως Μουσειακής
συλλογής, ήτις ενδέχεται νά μετατροπή ι&ίς αυτοτελές Λαογραφικόν Μουσεϊον
τής ’Εκπαιδευτικής Περίφερείας Διδυμοτείχου1- Σουφλίου. Πάλιν ό κ. Γ. Σπυριδάκης ύιπήρ,ξεν 6 σοφός οδηγός διά τήν νέαν αυτήν πατριωτικήν εργασίαν.
Είναι πτωχοί αί λέξεις, διά νά ευχαρίστηση τό Θρακικόν Κέντρον τούς
ανωτέρω συλλαβόντας τήν ιδέαν, πριοαγαγόντας καί έκτειλέσαντας. ταύτην. Τό
σπουδατον άπό κά'θιε πλευράν εργον των θά κεΐται ιέσαεί καί θά. ιμαρ,τυρή οτι,
«εις οιίωνός άριστος, έργάζεαθαι υπέρ πάτρης». Καί ή πατρίς ευγνωμονεί
αυτούς, πού τήν λατρεύουν μέ τα έργα των.
Καί τό όνειρον, που είδαν δύο, μή Θράκες μάλιστα, οί.εξαίρετοι πνευμα
τικοί άνδρες, ό ’Επιθεωρητής κ. Ν. Μανεσιώτης καί ό Καθηγητής - Διευθυν
τής τού Λαογραφ «κού ’Αρχείου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών κ. Γ. Σπυρτδάκης,
έγινε πραγματικότης. Τό Ααογραφ'ΐκόν Μουσείον ίδρύθή μ’ ένθοησιασμόν, μέ
χαράν, μέ υπερηφάνειαν. Καί πρασέφεραν άσοι είχαν, τά όσα είχαν. «Τά ,σα
έκ τών σών», είπαν στή Θράκη μας. Άλλά καλλίτερα νά ομιλήσουν τα έργα,
αντί τών λόγων πού είναι πτωχοί.
Κατωτέρω καταχωρίζομεν τό χρονικόν τής ίδ ρύσεως τού Μουσείου. Ας
καμαρώσουν τό λαμπρόν τούτο εργον άσοι τό ίδρυσαν, άσοι το ενίσχυσαν, όλοι
οί Θράκες, άλοι οί φίλοι τών Θρακών, άλοι ιοίι "Ελληνες. Τό θρακικον Κέν
τρον, μή φ&ιιδόμενον δαπανών, ιθά δημοσίευση Ιδλην τήν σειράν τών φωτο
γραφιών τής εορτής καί τών εκθεμάτων τού Μουσείου, δια να καμαρώσουν
δλοι τά νιάτα τής Θράκης, πού θά ζή και θα ιζή μέσα στις ψυχές ολων μας.
Επίσης, συνεχίξομεν την ιείς τούς. 4,1ον, 4ι2ον τόμους τών «θρακικών» άρξαμένην δημοσίευσιν λαογραφικών εργασιών τών Δημοδιδασκάλων Εκπαι
δευτικής Περιφερείας Δ)χου - Σουφλίου.
Έκ τής Συντάξεως τών «θρακικών»

ΣΑΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

« . . . Θρηΐκων δέ έθνος μέγιστον ίεστί μετά γε Ίνδίους πάντων ανθρώ
πων. Εί Ιδε 'ύπ’ ενός άρχοιτο ή φρονεοι κατά τωύτό, άμαχον τάν ©τη καί πολλώ
κράηστον πάντων έθνέων κατά γνώμην τήν εμήν. . .». (Ηρόδοτος Ε 3).
Ό ιερός χώρος τής Θράκης βρέ'θ ηκε κατά κακή Ιστορική μοίρα στο
σταυροδρόμι Άσιατών επιδρομέων, δεινοπάθησε κατά καιρούς καί πρόσφερε
ποταμούς αιμάτων ιστό βωμό τής Ελευθερίας.
Σήμερα τά 2)3 της πατούν μιαρά πόδια ιβαριβάρων. 'Όμως κάτω άπό
τά πέλματα τών τυράννων, βαιΟειά .μέσα ιστά σπλάγχνα της, κρύβει όλη τήν
Ελληνικότητά της, καί θά τήν κρύβη ώς τήν ώρα πού ιθά τήν αναγνωρίσουν
πάλι οί καιροί. ..
Στους ιδρυιμώνες τής Θράκης αντήχησε τό πρώτο ή λύρα τού Όρφέα.
Έδώ γεννήθηκαν τά ’Ορφικά μυστήρια, εδώ ή λατρεία τών Μουσών καί τού
Διονύσου καί ό ρυθμός καί δ στροβιλικός χορός τών Μαινάδων, γιά νά φτά
σουν καί νά φυτευτούν στή ισκέψη καί τή φαντασία τών Ελλήνων τού ’Αττι
κού χώρου.
Άπό δώ ξεκίνησαν κι ιθί σοφιστές ’Π ρωταγόρας καί Γοργίας, γιά νά φέ
ρουν πιο κάτω τίς πλοκές τής άνθώπινης (σκέψης καί τίς πνευματικές άναλμμπές τους.
ιΚι όταν οί Αθηναίοι σελάγιζαν πνευματικά καί τραβούσαν κατά τό ηλιο
βασίλεμα (Σικελία), άπό δώ ξεκινούσαν οι πιο πιστοί σύμμαχοι καί συμπα
ραστάτες τους.
Τήν πιο μεγάλη όμως τιμή επιφύλαξε αργότερα ή ιστορία τού χριστια
νικού Ελληνικού ’Έθνους στους εφτά λόφους τού Βυζαντίου της.
Έκεί, στις μαρμαρυγές τού Βοσπόρου, ΐθέλησε ή ιστορία καί μετέφερε
τήν κορώνα τής 'δόξας της, τη Βασιλίδα τών πόλεων, την Κωνσταντινούπολη,
κι ίεκεϊ εύδόκησε ό "Τψιιστος νά πυργωθή δ ιερός ναός τής Θείας Σοφίας,
μέ 400 σήμαντρα καί '62 καμπάνες, ευλαβές άνά τούς αιώνες σέμνωμα τής
Χρυστιανωσύνης. . .
Σήμερα όλα έσβησαν. Μόνος ιτης φρουρός δ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς!. .
Σέ μάς φτάνουν πότε - πότε οίμωγές καί καπνοί καί ριπίσματα άπ’ τά
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μελτέμια τοΰ Β άσπορου, γιά νά θυμίζουν δόξες παλιές ικαί νά νανουρίζουν
τό άνευρα της Μεγάλης ’Ιδέας, ποΰ κρύβει τό πολυπόθητο τέριμα προαιώνιων
προσδοκιών μας.
Τέτοιες σκέψεις ώδήγησαν καί τόν ΐθι&ριμό λάτρη τοΰ ορφικού χώρου,
προϊστάμενο τής Εκπαιδευτικής Πιεριφερειίας Διδυμοτείχου, ’Επιθεωρητή
κ. Νικόλαο Μανεσιώτη καί κάλεσε μέ τήν ΰπ’ άριιθ. 1794) 1,3) 10.9.1965 εγ
κύκλιό του σέ προαιρετική συνεργασία τους διδασκάλους τής Περιφέρειας Δι
δυμοτείχου — Σουφλίου γιά τήν π&ρυσυλλογή καί διάσωση τών στοιχείων τής
λαϊκής διανοήσεως τής .περιοχής. Οί διδάσκαλοι — άν καί λαμβάνουν τίς πιο
γλίσχριες αποδοχές έναντι όλων —· 'έπνιξαν πάλι τό παράπονό τους, καί άνταποκρίιθηκαν πρόθυμα στήν εθνική αυτή 'ανάγκη, ιέχοντας γιά οδηγό τό ιείδικό τεύχος τής Ακαδημίας ’Δθηνών, ποΰ τους έστειλε δωρεάν καί περισυνέλεξαν, σύμφωνα .μ’ αυτό, πλούσια (στοιχεία από τήν υλική, κοινωνική καί πνευ
ματική ζωή τοΰ λαϊκού πολιτισμού τής περιοχής.
Τά στοιχεία .αυτά έστάλησαν κατόπιν καί στό Κέντρο Δαογραφικής
Έρεύνης τής Ακαδημίας Αθηνών, δ δέ κ. Γ. Σπυριδάκης στά ΰπ’ άριθ.
7:55),20.10.19.66 καί 784) 12.1.2.1966 έγγραφά του τά έχαρακτήρισε «λίαν
αξιόλογα καί ΰψιστης εθνικής σημασίας».
Οί διδάσκαλοι απέδειξαν, γιά μιά ακόμη φορά, δτι είναι κατά πάντα άξιοι
επιστήμονες συλλογείς. Ή πνευματική τους προσφορά, εντελώς ανιδιοτελής,
αποτελεί νέο υψηλό δείγμα εθνικής συμπεριφοράς έναντι τής πορείας τοΰ
’Έθνους μας.
Ή παρούσα συλλογή περιλαμβάνει στοιχεία άπό όλες τίς εκδηλώσεις τών
κατοίκων τής περιοχής Διδυμοτείχου — Σουφλίου, ποΰ δίνουν ανάγλυφη τήν
εικόνα τής ψυχικής ιδιοσυστασίας τών ανθρώπων τοΰ λαού μας.
ΠιερΊγράφονται σ’ αυτή ιάπό τά χωριά καί τίς πόλεις .τής περιοχής, τά
ήθη καί έθιμα, οί παραδόσεις κι οί παροιμίες, τά γνωμικά κι οί ευτράπελες
διηγήσεις καί τά σκώμματα καί τά τραγούδια καί άλλα προϊόντα τής λαϊκής .σκέ
ψης, αυτούσια, κατ’ εΰ,θείαν απ’ τό στόμα τού λαού, σέ διάφορες παραλλα
γές καί περιστάσεις, καθοος καί περιγραφές πράξεων.
Κατά τή συλλογή τηρήθηκαν αυστηρά οί επιστημονικές αρχές, ακρί
βεια καί σαφήνεια, καί προτιμήθηκαν γέροντες πληροφοριοδότες, κατά τό δυ
νατό μέ λιγώτερα λόγια επίδραση.
Μ’ βλα αυτά τά στοιχεία, αποκαλύπτονται τά βάθη τής λαϊκής ψυχής
καί άποδεικνύεται πλατειά, πώς ή Λαογραφία δεν είναι απλή ερασιτεχνία και,
κενός ρωμαντιισμός, όπως γράφει, στό βιβλίο του «Έλληνικη Λαογραφία», Με-
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ρος A ' m i Β ', 19:65, οείλ. 41, ό καθηγητής τής Λαογραφίας 'στο Πανεπι
στήμιο Θεσσαλονίκης Στυλιανός Κυριακίδης, άλλά καί τις δημιουργικές δυ
νάμεις τής ψυχής τοΰ 'Έθνους 'φανερώνει.
Παράλληλα ιμέ τή συλλογή τών στοιχείων τοΰ λαϊκού πολιτισμού τής πε
ριοχής οί διδάσκαλοι περισυνέλεξαν και διάφορα αντικείμενα λαϊκής τέχνης
άπ’ αυτά πού αφορούν τόν συνολικό βίο τοΰ λαού, δπως είναι ενδυμασίες, είδη
έσπάσεως, τελετών, λατρείας κα,'ι άλλα.
Πολλά άπ’ αυτά έ'ξετέθησαν επί 15)ήμερο στήν τουριστική έκθεση Ξάν
θης, τόν Μάρτιο τοΰ 1967, κι άπέσπασαν τό πρώτο βραβείο τής Επιτροπής.
Καθ’ ολα επομένως άξια γιά μιιά Μουσειακή συλλογή Λαϊκής Τέχνης, άφοΰ
καί ο έξοχώτατος Τπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Στρατός σέ έπίσκεα[η του
στό Διδυμότειχο, στις 19 Μαρτίου 1967, ΰποσχέθηικε νά συνδράμη τήν προσ
πάθεια μας μέ χρηματικό ποσό.
'Έτσι ή δΐλη προσπάθεια φαίνεται περισσότερο ολοκληρωμένη.
Είναι ανάγκη Εθνική τό μουσείο Λαϊκής Τέχνης, άν λάβωμιε ΰπ’ δψιιν
μάς καί τό γεγονός 'δτι στις γειτονικές χώρες αποδίδουν τεράστια Εθνολο
γική σημασία καί προσοχή. Ό Διευθυντής τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ε λ
ληνικής Λαογραφίας αξιότιμος κ. Γ. Σπυρϊδάκις, καθηγητής τιοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών στήν ΰπ’ άριιθ. 7·55)ι20.10.1966 Επιστολή του προς τόν ’Επι
θεωρητή μας κ. Νίκο Μανεσιώτη, μεταξύ άλλων άναφέριει καί τά εξής:
«. .. Σχετυκώς σας γνωρίζω δη ειίς τήν γειτονικήν Βουλγαρίαν τήν στιγμήν
αυτήν υπάρχουν εν λειτουργία αυτοτελή Λαιογραφικά Μουσεία ιείς Σόφιαν καί
εις Φιλιππο'ύπολιν, προς ·δέ καί άλλαι 38 Μουσειακαί Συλλοιγαί αντικειμένων
τοΰ λαϊκού πολιτισμού, συιστεγαζόμεναι εις επαρχιακός πόλεις ιμέ τά αρ
χαιολογικά Μουσεία. Σάς συγχαίρω καί πάλιν ίδιά τήν δλην προσπάθειαν
σας αυτήν προς μελέτην καί διάσωοιν τοΰ λαϊκού τούτου εκ παραδόσεως λαϊ
κού πολιτισμού τών νεωτέρων Ελλήνων» εις τήν Περιφέρειάν σας. . .».
Γιά μάς ή συγκέντρωση τών στοιχείων τού λαϊκού πολιτισμού καί τά
έργα τών χειρών του ιάποτελούν μιά διαρκή ιάπάντηση ιστούς ιδιάφορους Φαλμεράγερς.
Καί τούτο αρκεί.
Η ΕΠ ΙΤ ΡΟ Π Η
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ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Ν Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ
Έν Δίδυμοτειείχω τή ΙΌ Σεπτεμβρίου 1965
Πρωτ. 1794
Άρυθ. -------------------Έγκ. 1ι3
Προς
"Απαντας τούς ’Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς της καθ’ ημοίς Περίφερείας
(Διά τών κ.κ. Διευθυντών τών Σχολείων κα'ι Νηπιαγωγείων)
"Ε δ ρ ·α ς τ ω ν
Συγχαίρω έκ μέσης “ψυχής καί καρδίας τούς εκπαιδευτικούς λειτουργίοιύς τής Περιφεριείας, οίτινες είργάσθησαν καί 'έμόχ'θηισαν Ιδιά νά ϊδη τό
φώς τής δημοσιότητος τό πειρισπούδαστον βιβλιον «ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟ
ΛΕΙΩΝ ΤΗ Σ ΕΚιΠΑΙΔΕΤΤΙΚΗΣ Π Ε ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ Σ ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ
— ΣΟΤΦΛΙΟΤ».
Τό έν λόγιο βιβλίον — καρπός ισυλλογικής προσπάθειας — τειθέν ήδη, εις
κυκλοφορίαν, ελπίζω πέραν τού υλικού ;σκοπού τούτ’ εστιν τής ένιισχύσεως τών
Μαίθητικών Συσσιτίων τής Περίφερείας νά άποτελέση ου μόνον άξιάλοιγον
πηγήν γνώσεως κατά τήν ΠατριδιΟγνωστικήν διδασκαλίαν υμών, άλλ’ εν ταύτώ
καί ιερόν πνευματικόν μνημόσυνον ειίς τήν μνήμην τής ιστρατιάς τών διδασκά
λων, εθναποστόλων καί αγωνιστών τής Ελευθερίας, οίτινες έπεισαν — έποίησαν καί έδίδιαξαν — ,έν τή εσχατιά τής Ελληνικής Πατρίδας.
Υπηρετών άπό τετραετίας έν τή άκριτιική ταύτη Περιφεριεία, ήτις ώς
γνωστόν άπτεται τών προς Τουρκίαν καί Βουλγαρίαν συνόρων, πραάγιομαι
άπό «χρέος εθνικόν» νά παρακαλέισω υμάς, όπως προέλθητε συντόμως εις συλ
λογικήν κατά Σχσλεΐον, λαογριαφικήν έρευναν, έν τφ έν ώ υπηρετείτε χωρίφ
ή πόλει, έπί τώ τέλει διατη ρήσεως τών λαογραφυκών μνημείων καί καταδείξιεως τού αναλλοίωτου έ'θνικού χαρακτήρσς. τής άειζώου Ελληνικής φυλής,.. .».
Τό τοιούτον χρέος καθίσταται όσημέραι έπιτακτικώτερον, καθ1’ δτι, λόγω
τής σήμερον παρατηρούμενης συχνής επικοινωνίας τών κατοίκων τών χωρίων
μέ τά μεγάλα αστικά κέντρα, έγκυμονετται ιό κίνδυνος ισοπειδωσεως και 'εςαφανίσεως παντός παραδοσιακού, «φολκλορικού» στοιχείου τού τόπου μας.
Προς άποφυιγήν δ'θεν τού έ'ξαφανισίμίού -τών παραδοσιακών λασγραφικών
στοιχείων (τοπωνυμιών* ασμάτων, χορών, εθίμων παντός είδους, ιθιεσμίων
μνηστείας, γάμου, βαπτίσεως, ταφής τών νεκρών, λαϊκής λατρείας., μαγείας,
δεισιδαιμονίας κλπ. κλπ.), άπό τόν οδοστρωτήρα τού πανδαμάτειρες χρόνου,
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τής ανάγκης χαιΐ του μηχανικού πολιτισμού, έπιβάλλεται ή Ιν λόγω λαογρα
φ ική ερευνά καί μελέτη.
Κατόπιν τούτων, ,κρίνεται ακάπιμον, όπως προέλθητε ιάπό κοινού, ειίς έπιατημονικώς άπηκρυβωμένην ερευνάν καί εις τήν κατά 'σύστημα συλλογήν τών
είρημένων στοιχείων, προς σύνταξιν ειδικής /μελέτης λαογραφικής έρεύνης,
αποβλητέας ήμΐν μέχρι 10ης Ίανουαρίου 196/6.
Πιρός ΰποβοήθησιν τοΰ έργου ημών 'δέον νά μελετήσητε τά υπάρχοντα
λαογραφ ικά ιβιβλία καί νά ζητήσητε πληροφορίας ιάπό τους γέροντας τής πόλεως ή τοΰ χωρίου, ένθα υπηρετείτε, ή νά άντλήσητε υλικόν ,άπό τυχόν υπάρ
χοντα αρχεία, 'Ιερών Ναών, Κοινοτήτων, οικογενειακών κειμηλίων ή «χρονι
κών» ιδιωτών τών χωρίων σας. Ενταύθα καθίσταται 'δήλον, ότι δύνασθιε νά
συμπεριλάβητε εις τήν έν 'λόγω εργασίαν σας καί παραδοσιακά λαογραφικά
στοιχεία άπό τίς «χαμένες πατρίδες» τής Ανατολής, έιφ’ όσον βεβαίως, έν τή
πόλει ή τφ χωρίω ιύμών μετεφυτεύιθησαν τοιαΰτα κατά τήν εποχήν τής ανταλ
λαγής τοϋ πληθυσμού, ή καί παλαιότερον.
Ή επιτυχία εις τήν έν λόγω προσπάθειαν ήρτηται, πρώτιστα πάντων,
έκ τοΰ ενθουσιασμού, τής πίστεως καί τής όεξιότητος έκάστου συλλογέως.
Δια τήν σύνταξιν καί υποβολήν ήμΐν {ολοκληρωμένης τής έν λόγω μελέ
της έκ τής τοιαύτης λαογραφικής έρεύνης, δέον όπως ισυνεργασίΟήτε άπαντες.
Διευθυνταί, Δίδάστκαλοι καί Νηπιαγωγοί, υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ νεότερου
Διευθυντοΰ τών Σχολείων εις τάς πόλεις ή τοΰ μοναδικού Διευιθυντοΰ τών χω
ρίων, (διά την άρτιωτέραν σύνταξιν τής είρημένης λαογραφικής εργασίας.
Ένταΰθα γίνεται μνεία ότι δυναισίθε νά κατανείμητε ΰπευιθ'ύνως είς το
μείς τήν εν λόγω εργασίαν, τήν οποίαν, άρτιουμένην, δέον νά (ένσωματώσητε
είς ένιαΐον γλωσσικώς καί συντακτικώς, κείμενον.
Έν προκειμένη», παρακάλοΰμεν, όπως έπιμεληθήτε τής καλής διορθώσεως, διατάξεως καί κιαλής γ ρ ια φ ή ς τής έν λόγω λαογραφικής εργασίας έπί
ριγωμένου ‘φύλλου χάρτου, μετά περιθωρίου έκ 2 έκ.
Χειρόγραφον' καλαισθητικώτατα γεγραμμένον, ώς καί άντίγραφον τού
του γραφομηχανημένον, ιδέον νά περιέλθωσιν ήμΐν, ιδι’ ειδικής αναφοράς τοΰ
Διευθυντοΰ τοΰ Σχολείου, μέχρι 10ης Ίανουαρίου 1966.
Πιρός πληρέστερον όμως κατατοιπισμόν απάντων ημών, παρέχομεν καί
τά ακόλουθα περί «Λαογραφίας» στοιχεία, ΐνα εΰκολυνθήτε είς τήν καθόλου
ερευνητικήν καί συγγραφικήν προσπάθειαν σας.
Ή λαογραφία είναι ιδιαίτερα 'επιστήμη, ήτις έξιετάζει όσα ό λαός, κατά
παράδοσιν, λέγει, ένεργεΐ καί πράττει. ’Έργιον τής Λαογραφίας εΐναι ή ακρι
βής γνώσις τής λαϊκής ψυχής, 'διά τής συλλογής καί ίδιαφυλάξεως τών τελευ
ταίων δειγμάτων τοΰ ίδιάζοντος χαρακτήρσς, όσα περιεσώθησαν άπό τό ρεύμα
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τοΰ νεωτέρσυ παλιτισμοΰ. Τό εργον τής λαογραφία? είναι επιστημονικόν και „
συγχρόνως 'εθνικόν. Αΰτη εΰρίσκεται είς στενωτάτην σχέσιν προς τήν Πατρι
δογνωσίαν καί 'θεωρείται μετ’ .αυτής, ώς βάσις πάσης ,λαϊκής μσριφώοεως καί
πηγή αληθούς αγάπης πρός τήν .Πατρίδα. 01 λααγραφικοί θησαυροί έχουν
μεγαλυτέραν σημασίαν .διά τό έθνος μας άπό τους αρχαιολογικούς τοιούτους,
δ·Γ αυτό έχομεν χρέος ιερόν νά περισώσωμεν αυτους άπό τό πέρασμα τοΰ
χρόνου και τάς νέας μορφάς τής ζωής.
Διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ καθήκοντος αύτοΰ, ούόείς είναι τόσον ένδεδεο
γμένος, όσον οι διδάσκαλοί ιμας. Καί πρέπει ένταΰθα νά άναγνωριίσθή, ότι ειίς
τήν συνεργασίαν των ή 'Ελληνική Λαογραφία οφείλει έως τώρα πολλά. ΟΊ δι
δάσκαλοι προέρχονται- ιάπό τά -σπλάγχνα τοΰ· λαοΰ καί καΐθ’ ήιμέραν άναστρέφονται μέ τόν λαόν, δΤ αυτό είναι είς ιθέσιν νά π&ρισυλλέξουν τόν λαογραφ ικόν ιθησαυρόν, όστις αποκαλύπτεται ενώπιον των. Ή διάσωσις αΰτοΰ είναι
υπηρεσία εθνική καίι τήν υπηρεσίαν αυτήν άπεκδέχιεται άπό τους διδασκάλους
ή Επιστήμη, μαζί καί ή Πατρίς. Δέν πρέπει ουδόλως νά μάς διαφεύγη έν
ταΰθα δτι τό εργον τής λαογραφίας είναι έκ τοΰ λαοΰ καί διά τόν λαόν. Πέραν
τών προειρημένων λαο.γραφικών στοιχείων Ιδυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τήν λαο
γ,ραφικήν ύλην, είς τάς εξής κατηγορίας:
1) Οικήσεις, έπιπλα καί σκεύη, τροφαί, ένίδυμασίαι.
2) 'Γυναικεία έργα καί επιτηδεύματα (λαϊκαί τέχνιαι κλπ.).
3) Δημώδεις δοξασίας περί ίδαιμονικών οντων.
4) Ή θ η καί έ'θ'ιμια ϊδιάΐζοντα ιείς τούς γεωργούς, τούς ποιμένας, τούς
Ναυτικούς. Λατρευτικοί καί λαϊκαί έορταί. Διάφορα είδη μαντικής.
5) Κανονική οργάνωσες καί λαϊκόν δίκαιον.
6) Φιλοσοφικοί καί φυσιολογικοί δοξασίαι τοΰ λαοΰ (περί "ψυχής, περί
φύσεως τών δντων κλπ.). Άστρολογικαί καί μετεωρολογικοί διοιξοσίαι καί αί
συναφείς προλήψεις. Δημώδης ιατρική.
7) Μνημεία τοΰ λόγου παντός είδους.
8) Παιδικά καί άθλητικά αγωνίσματα.
9) Χοροί, μουσική καί μουσικά όργανα.
’Εν προκειμένω όμως, έφιιστώμεν τήν προσοχήν ισας, όπως τά μνημεία
τοΰ λόγου, καταγράφωνται, .απαράλλακτα, όπως φέρονται είς το στόμα τοΰ
λαοΰ, άνευ τής ελάχιστης μεταβολής.
Τά Ιδέ ήθη καί έθιμα, πρέπει, νά περιγράφωνται ά κ ρ 1 6 ώ ς κ α ί σαφ ώ ς. Πρός τοΰτο άπαιτείται όξεια καί ασφαλής παρατήρησις, έκθεσις σα
φής καί 'λεπτομερής. Παλλάκις δ’ ή φωτογραφία είναι σαφέστερα καί της
άρίστης περιγραφής.
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Λαογραφική συλλογή, ήτις 'δέν έχιει τάς Ιδύο αύτάς άρ-ετάς, τήν ακρίβειαν
και τήν σαφήνειαν, -είναι άχρηστος ©ίς τήν Ιέπιστήμην, ε,ΐπεν ό πολύς Ν. Γ.
Πολίτης. Άναγκαιον τυγχάνει, δπως συν ταΐς άλλοις, ή λαογραφική Ιέργαΐσία
υμών ιεΐναΐι πρωτότυπος καί ανέκδοτος.
Έν κατακλείδ'ΐ, γνωρίζων καλώς τό βαρύ κα,ί ιέπίμο,χθ-ov εριγον σας, πα
ρακαλώ, ιδπως άρ'θήτε ©ίς τό ύψος τής αποστολής σας, ώς συντιελεσταί είς τήν
γνώσιν ικαί τήν διάσωσιν τών ψυχικών κειμηλίων του λαοΰ μας, έπί τω τελεί
προσφοράς υπηρεσίας προς ,τε τήν Επιστήμην καί τόν λαόν μας.
Τής παρούσης, παρακαλούμεν, δπως λάβη γνώσιν, ένυπογρ-άφως, άπαν τό
διδακτικόν προσωπικόν έκαστου Σιχολείου-.
Ό Έπίθεω-ρητής
Ν. Μ ΑΝΕΣΙΩΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙ Α

ΑΘΗΝΩΝ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ'Ν ΑΡΧΕΙΟΝ
Άριίθ1. πρ-ωτ. Α.Α. &50.
Έν Άθήναις τή 18 Σεπτεμβρίου 19ί65
Πρός
Τόν κ. Επιθεωρητήν τών Δημοτικών Σχολείων Διδυμοτείχου
•Είς Διδυμότειχον
Κόρτε Έπιθεωρητά,
’Έχω τήν τιμήν νά σάς γνωρίσω- ευχαρίστως, δτι ιελάβομεν τήν κοινοποιουμένην καί πρός ημάς ύπ’ άριίθ. 1794) 1ι3) 10 j9.65 εγκύκλιόν σας πρός
τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς τής καΐθ’ υμάς Περιιορερείας διά τήν μελέτην
τού -εκ παίραδόσεως λαϊκού πολιτισμού τής περιοχής, είς ήν έκαστος τούτων
υπηρετεί καί περ.ισυλλογήν -σχετικής λαογραφικής ύλης. Μετ’ -αυτήν δέ καί
τό ύπ’ άριιθ. 17'81 έγγραφόν σας περί -αποστολής σχετικών οδηγιών.
ΌρΌώς τονίζετε -είς τήν ώς άνω εγκύκλιόν σας τήν σημασίαν τής εργα
σίας τούτης καί άπό πατρδιογνωστικής άπόψεως διά τήν άρτιωτέραν βεβαίως
διδασκαλίαν τού μαθήματος τούτου είς τούς μαθητάς, ώστε τούτο νά μή- παραμένη μόνον ατενώς πατριδογραφία. Είναι γνωστόν άλλωστε δτι μόνον διά
τής γνώσεως τού πολιτισμού τού λαού έκαστου- τόπου -δυνάμεθα νά -φθάσωμεν
είς τήν ορθήν έκτίμησιν αυτού καί νά σφυρηλατήσωμεν ούτω- τήν αγάπην πρός
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τήν πάτριον γην. Γενικώτερον όμως ή διάσωσις καί έξέτασις τών εκδηλώσεων
τού πολιτισμού τούτου έχει καί επιστημονικήν αξίαν, ιεύρύτερον ιδέ και Έθνι- "
κήν.
"Οθιεν 'ή πρωτοβουλία .σας πρός συλλογήν τής σχετικής ύλης είναι αξία
ιδιαιτέρου επαίνου.
Σάς άποΐστέλλομεν, υυμφώνως προς τό ’έγγραφόν ισας, 68 αντίτυπα οδη
γιών τού Λαογραφίκού ’Αρχείου ίδιά τήν συλλογήν λαογραφικής ύλης πρός
διάθεσιν τούτων είς τούς ύφ’ υμάς 'εκπαιδευτικούς.
Μετά τιμής
Ό Διευθυντής
(υπογραφή)
'Καθηγητής Γ. Κ. Σπυρίδάκης

Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Ν ΤΗ Σ ΕΑΑΑΔΟΣ
ΕΙ11OEQΡ Γ ΙΣ IΣ Π)ΘΜ ΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ
Π Ε ΡΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ Σ ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ
Άριθ'. πρωτ. 1848
Έν Δίδυμοτείχω τή 1·8 Αύγουστου 1966
Πρός
Τήν ’Ακαδημίαν ’Αθηνών
Διεύθυνσιν Λαογραφίκού ’Αρχείου
Είς ’Αθήνας
’Αξιότιμοι Κύριοι,
Διακονούντες, ώς ’Επιθεωρητής τών Δημοτικών Σχολείων Περιιφερείας
Διδυμοτείχου, τήν Παιδείαν καί τήν Πατρίδα, είς τήν εσχατιάν ταύτην τής
Ελληνικής γης, τήν άπταμένην, ώς γνωστόν, τών πρός Τουρκίαν καί Βουλγα
ρίαν συνόρων, προήλθομιεν, άπό τής ■έγκαταστάσεώς μας ενταύθα, ιάπό ιερόν
χρέος κινούμενοι, καί πέραν τών κυρίως καθηκόντων μας, «ίς ποικίλας δρά
σεις καί Ιεπιτεύξεις είς τόν τομέα τής μελέτης τού λαϊκού πολιτισμού καί τής
περισυλλογής τού λαογραφίκού 'θησαυρού τής περιοχής:
I.
Δείγμα τής έν λόγω συλλογικής εργασίας, μετά τών ’Εκπαιδευτι
κών Λειτουργών μιας, άπετέλεισεν ή εκδοσις τού 'βιβλίου «'Ιστορία τών Σχο
λείων τής Εκπαιδευτικής Περίφερε ίας Διδυμοτείχου — Σουφλίου», τού
οποίου ιδύο αντίγραφα άπεστάλησαν καί ύμίν, διά τού ύπ’ άριθ. 2269)22.8.
1964 ήμετέρου έγγραφου.
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II. ’Ακολούθως, Ιδιά τής κοιναποιηθιείσης καί ύμιν υπ’ άριιθ. 1794)13)
10.9.1995 ήμετέρας κατατοπιστικής εγκυκλίου άνεθέσαμεν τήν έπιστημονικώς
άπηκριβωμένην ’ερευνάν καί τήν κατά σύστημα μελέτην καί (συλλογήν των λαογραφικών στοιχείων τής περιοχής εις τούς ’Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς μας.
I I I . Έν συνεχεία, καλλιεργηθείσης τής μεΐθ’ υμών ιάλληλογραιφ'ίας, έλάβαμεν παρ’ υμών εξήκοντα οκτώ (68) τεύχη τού βιβλίου «Όδηγίαι προς .συλ
λογήν λαογραφικής ύλης», τά όποια καί διενιείμαμεν «ίς ιίσάρ ιιθιμα σχολεία τής
ΓΙεριφερείας μας.
IV. Μετά ταυτα ώργανώσαμεν Γεν. Παιδαγ. Σ υνέδριον, καθ’ ό, μεταξύ
άλλων ήκούσθη εμπεριστατωμένη ©ίσήγησις, παρ’ ειδικού καί ρέκτου εις τό
έργον τής λασγραφικής έρεύνης, ιέπί σκοπώ θεωρητικού καί πρακτικού καταρ
τισμού τών εκπαιδευτικών μας.
V. ίΠαρέσχσμεν, προσέτι, είς τούς εκπαιδευτικούς μας τάς διά τού υπ’
άρι'θ. Α.Α. 650) 18.9.1965 'Ύίμετέρου εγγράφου παρασχεθείσας συμπληρωματικάς όίδηγίας.
V I. Άνεθέσαμεν είς επιτροπήν εκπαιδευτικών τήν επιμέλειαν της υλης
καί ήδη ©υρισκάμε'θα είς τήν ευχάριστον θέσιν νά ιάποιστείλωμεν συνημμένως
υμΐν εκατόν είκοσι τρεις (1:23) άτομικάς χειρογράφους λαογραφικάς εργα
σίας έκ πεντήκοντα τεσσάρων (54) χωρίων, τών Επαρχιών Διδυμοτείχου καί
Σουφλίου, τής ήμετέρας Περίφερε ίας, μετά καταστάσεως τών εργααθέντων
διδασκάλων καί νηπιαγωγών, 'διά τά περαιτέρω. 'Όμως θά ήτο παράλετψις
σοβαρωτάτη, εάν ενταύθα δεν εμνημονεύετο, ότι. σπουδαίως συνέβαλεν είς τήν
επιτυχίαν τού τεθέντος σκοπού ή ίσυμβολή υμών, διά τής δωρι&άν παροχής τών
βιβλίων — οδηγιών — καί τής 'έν γ&νει κατανοήσεως καί ενθαρρύνσεως τών
προσπαθειών μας.
Ευελπιστοΰντες, οτι ιέ'ξεπληρώσαμεν, έν τινι μέτρω, το χ ρ έ ο ς μας, παρακαλούμεν, οπως θειλήσητε νά έκφέρητε τήν υμετέραν κρίσιν, τήν τόσον πολύ
τιμον δι’ ημάς επί τού συνόλου έργου μιας, τήν όπο'ίαν — ιέστέ ιβέβαιοτ — θά
γνωρίσωμεν ©ίς τους πονησαντας εκπαιδευτικούς μας, τους ιάκαμάτους σκα
πανείς παντός υψηλού καί ωραίου ’έργου, ©πί τώ τελεί ©νισχυσεώς των δι’ υψηλοτέρας πτήσεις.
Μετά πλείστης τιμής
Ό Επιθεωρητής
Ν. ΜΑΝΕΣ ΙΩΤΗΣ
Σ ημε ίω σις :
Θά έπακολουίθήιση προσεχώς ή απο
στολή καί ετέρων ένδεκα (11) ατομι
κών λαογραφικών εργασιών.
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Δ ιδ α σ κ ά λ ω ν πού έργάστη κ αν γ ια τή σ υ λ λο γή
τού λ α ογρ α φ ικ ο ΰ υ λ ικ ο ύ τή ς π ερ ιο χή ς Δ ιδ υ μ ο τείχ ο υ — Σ ο υ φ λ ίο υ

Π όλεις ή χωριά

1
2
3
4

5
6

7

8
9
10

11

Ά βδέλλας
Ά γριάνη ς
Ά λεπαχωρίαυ
»
Α σημένιου
»
»
»
’Ασβεστάδων
Ά σπρονερίου
»
»
Βρυσιικών
»
»
Γ ιαννούλης
Γ ιατράδων
Δ αδιάς
»
»
Διδυμοτείχου
»
s>
»
»
»
»
»
»
»

α. ά.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

’Ό νομα διδασκάλων

Παρατηρήσεις

Κουντσυράκ,ης Παράσχος
Π απάζογλου ’Α πόστολος
Π απαναστασίου Στέφανος
Καβάζης Χ αράλαμπος
Βασιιλούδης Δημήτριος
Ά μ π α τζή 'Βλένη
Καπουσούζης Δηιμήτριος
Φυντάνηι 'Ελένη
'Αμοίξάπουλος Ό δυσσεύς
Παπαδημσυ Ά θηνά
Παπαδοπούλου Μαρία
Δεμερτζής Σωτήριος
Γ©υρίίδη,ς ’ Iωάννης
Καρκούση Μαρία
Δεμερτζή Μαίρη
Παπαλεξανδρής Παύλος
Κοιμνίδης >Γεώργιος
Πρωΐου Ευτυχία
Κ υρανούδης Σ ταύρος
Καλαφαπζή Νίιιοη
•Παρασικεοόττουλος Ιω ά ννη ς
Γιαννακΐδης Δημήτριος
Καραν ιικολα'ίιδης Ευστάθιος
Παπακωνσταντίνου Ρ αλλού
Παναγι,ωτόπιουλ©ς ιΠανοογ ιώτης
Βοζατζή,ς Βασίλειος
Χατζηπτααλί'δου ’Α ναστασία
Κυργιαλάνη Ζωή
Γ ιαννάπουλος Χρηστός
Σιναττίΐδου ' Βλένη—Φουρτούνα Μαρία
Κηπουρού Χρυσούλα —Κοντογδή ’ Ιουλ.
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Πρωϊκιοιπιούλου Μ α ρ γ Δ ε ρ ε ρ τ ζ ή Ζωή
Διάκου Δηιμήτριος —Τσακίρη; Ά γγείλ.
Κουφός ’ Ιωάννης
Σ ιγγούνα Βασιλική
Δουιλούδη Βάγια:
Κτενίίδηις Δηιμήτριος
Κοιτίνης Γεώριγιιος
Κατή ’Ασημίνα
Μ παλτζής Πασχάλης
Κρυσταλλίδου Σοψ'ία
Πατρώναις Δηιμήτριος
Κσμσγεωργίου Θεοιδώρα
Χρηρτούδης Χρηστός
Πάύλης ’Αθανάσιος
Βογιατζή Πηνελόπη
Π ατσιά Ούρανίια
Τσουτσομμάκας ’Αθανάσιος
Τσκαβδαρίδαυ Βιργ. - Γικιαιγικαύλιας Νικ.
Τσομιτοανλ ιώτης Γεώργ ιος
Τσαντουκα Δ έσποινα
Τατσρίιδης Δηιμήτριος
Ν ιιοανιάκας Παναγ ιώτης
Ταντσιιούκα ’Α ναστασία
Βογιατζής Χρηστός
Μούτλια Άλκ|μήνη
Χρηστίδου Χρυσή
Μούτλια Μαύρη
Τ ιάμαιροιυ ’Ά ννα
Πκαμιψάλας Π αναγιώτης
Δελ ηγ ιώργ η. Κιυρ ιακ ή
Μπόζιου Βασιλική
Καλλ ιτσάρη, Μα ίρη
Μισαρ'ίΙδης Χ αράλαμπος
Μιιχαλετζάκη ’ Ιωάννα
Σ αμψουνη Σ ταμρούλα
Σταίθάκης Δημ. — Παυλ,ίογλου Ά γ γ .
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Σαπουντζής ’Απόστολος
Θεοφίλου Α ρετή
Παίποίδάικιη. Ζουμπούλια
Τερζούδης Ευάγγελος
Τισιακίρης Θεόδωρος
Μανάβης Βοίσΐιιλε ιιος
Αυγουστίνου "Ο λγα
Παπτπάς Παναγιώτης
Δεμερτζή Χρυσή
Σ τειργ ιάδη. Σ ιμοαρώ
Κουρτέσης ’Απόστολος
Μιαργαιριτίίδου Κυριακή
Λαζάρου ’ Ιωάννης
Χατζηγισννέλη Δήμητρα
Χατζη/παναγιώτου Νικόλαος
Δουδός Παναγ ιώτης
Κουφάκηι Λεμονιά
Βιράνη Βασιλική
Μ ισόπαπα Δωιραθέα
Κ αρατζάς ’Ά γ γ ε λ ο ς
Κερεζούδης Π αναγιώτης
Άηδονίδου Ά ν ν α
Πραμίματίκογλου *Ελένη,
Άραπίιδου ’Αλεξάνδρα

Τακτικοί) ΕύσπραΤία
Κούτρα Βασιλ. - Κουμουλόάκιη Παναγ.
Καρελλάς Νιικόλαος
Φυλλαρίδης Θεόδωρος
Έ σ κιτζόγλου ’Ανάργυρος
Π αληάτσος Παρασκευας
Δούκας Ν ιικάλαος
Τζαμτζής Ά χιλλευς
Τσοκίμάκη Μεταξίΐα
Θεοφανούδη Ά ν ν α
Πλύστρας Χριστόδουλος
Τυφρρί'δου Μρρφω
Τσαλίίκιη Χρυσή
4
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Ά ρ ά μ τα τζή Άττοστολιά
Μίταμπταλίτης Χρίστος
Τερζούδη 5Ελισάβετ
Μέρμηγκα "Πριάίδα
Κυρανούδης Θεόδωρος
Άθανασότταυλος Σ ταύρος
Τζεδάκη Άντωινία
Καμττασακάλιης Δημήτιριος
Τσουγγαράκη Ξανθή
Σ ισμανίδης Πέτρος
Ά βρόμης Χιριίστάδουλος
Καραμανλή Μυρσίνη
’Α ραμπατζής Χρίστος
Άθανίααόπαυλος Χριστόδουλος
Άραμπτατζή Ά ν ν α
Κοντός Πσαχάλης
Αααπίίδου Μεταξ ία
Βαρνστζίικη Ε λ ισ ά β ετ
Παταδόττουλ ος Πασχάλιης
Καλαϊτζή Σουλτάνα
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ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Ν Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΕΙΣ Ι Σ Α)ιΘΜ10Τ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ
ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ
’Εν Διδυμότειχό) τη 4 Νοεμβρίου 1966
Πρωτ. 2583
Άρι0. ---------------Έγκ. 20
Πρός
'Άπαντας τους ΐέκπαιδευτικούς 'λειτουργούς τής /καθ'5 ήμάς Περίφερε ίας
(Διά τών κ. κ. Διευίθυντών των)
'Έ β ρ α ς τ ω ν
Έ ν ισυνεχεία τής ύπ5 άριίθ. 1794)ι13),10.9.65 ήμετέρας (εγκυκλίου' δια
ταγής, και κατόπιν τού άποσταίλέντος ήμΐν ύπ’ άριθ. 755)ί2ιδ.10.1966 .εγγρά
φου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών (Κέντρον Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας) δι’
ού αυτή εκφράζεται κολακευτικώτατα, ευχαριστούσα αίμα καί συγχαίρουσα
ημάς δι’ άποσταλείσας, μέσω ημών, 1ι23 συλλογάς λαογραφικής ύλης, προαγόμεΟ'α νά κσινοιπσιήσωμεν ύμΐν, ενδιαφέρον απόσπασμά τι ιεκ τής εν λόγω επι
στολής, παρακαλούντες άμα διά την μετ’ άκρας ευσυνειδησίας άνταπόκρισιν
υμών είς τό ύπαδεικνυάμενον, ώς κατωτέρω, ύψίστης ’Εθνικής καί πολιτιστι
κής αξίας εργον τής ίίδρύσεως αυτοτελούς λαογραφίκού Μουσείου' ή Μουσεια
κής Συλλογής, έν τή Περιφερεία.
Τό (ενδιαφέρον απόσπασμα έκ τής ιείρημένης επιστολής εχιει ούτω.:
« . . . Επιτρέψατε μου τέλος νά σάς παρακαλέσω καί δι’ έτερον συναφές
ζήτημα. Είς τό Ιεντυπον τεύχιος τών όδηγιών μου ιάπό ισελ. 142—ι145 υπάρχει
κατάλογος αντικειμένων τού λαϊκού πολιτισμού, τά όποια επίσης είναι άναγκαΐον νά ισυγκνειτρώνωνται πρός ϊδρυσιν Μουσειακών Συλλογών, προτού ταύιτα
έξαφανισθούν.
Σχετικώς σάς γνωρίζω οτι είς τήν γειτονικήν Βουλγαρίαν τήν στιγμήν
ταύτην υπάρχουν εν λειτουργία αυτοτελή λαογραφικά Μουισεΐα είς Σόφιαν καί
είς τήν Φ'ΐιλιππούπολιν, πρός δέ καί άλλα 38 ώς Μουσειιακαί Συλλσγαί αντικει
μένων τού λαϊκού πολιτισμού, ‘συστεγαζόμενοι ιείς ιέπαρχιακάς πόλεις μέ τά
Αρχαιολογικά Μουσεία.
Σας >συγχαίρω καί πάλιν διά τήν δλην προσπάίθειάν σας ταύτην πρός με
λέτην καί διάσωσιν τού λαϊκού τούτου, ιέκ παραδόσεως, πολιτισμού τών ν&ωιτέρων Ελλήνων είς τήν Περιφέρειαν σας».
Κατόπιν τών προιεκτεύέντων καί μέ γνώμονα την ώς εΐρηται κατατοπιστι
κήν εγκύκλιον ημών, έν συνδυασμώ καί πρός τήν εκ νέου μελετην τού δωρεάν
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προσφερΟέντος υπό της ’Ακαδημίας Αθηνών βιβλίου υπό τον τίτλον «Όδηγίαι
πρός (συλλογήν ιλααγραφικής ύλης», ώς καί τής εϋρυτέρας (μελέτης υμών περί
λαογραφίας, παρακαλοϋμεν όπως προελθητε είς τάς .κατωτέρω ενεργείας πρός
συγκέντρωσιν του ενυπάρχοντας καί διασώζομενου ©ίσέτι λαογραφικοϋ 'θησαυ
ρού, έξ ιαϋτουσ·ί-ων αντικειμένων ή φωτογραφιών αυτών, εν έκαστη πόλει ή
χωρίω επί τώ τέλει ίΐδρύσεως Μουσειακής Συλλογής, ήτις ενδέχεται ιείς την πο
ρείαν του χρόνου, πλουίαζαμένη αρκούντως, νά μετατροπή ©ίς αυτοτελές λαογραφικόν Μουσεϊον τής Εκπαιδευτικής Περιφερείας Διδυμοτείχου — Σουφλίίου.
Άναγκαΐον τυγχάνει νά λεχθή ενταύθα., ότι τό ουσιώδες ©ίς την λαϊκήν
τέχνην δεν είναι ή εξωτερική μορφή του αντικειμένου, 'άλλα τό περιεχόμενον
αϋτοϋ. ’Εκείνον όπερ καθορίζει τήν λαϊκήν τέχνην είναι, όχι ή εξωτερική παράστασις, άλλα τό πνεΰμα, ή ιδέα. . . Είς τήν λαϊκήν τέχνην πρωτεύοντα ρόλον
δεν παίζει ή τελειότης τής κατασκευής, άλλα ή ζωντανή καί ενεργός ιδέα.
Ή λαϊκή τέχνη δεν λαμβάνει τήν αξίαν της από τήν τεχνικήν (δεξιότητα τοϋ
κατασκευαστοϋ, άλλ’ από τήν άιφελή πίστιν καί τήν εσωτερικήν, έννοιαν, ήτις
μεταδίδεται εκ τής (ψυχής τοϋ κατασκευαίστοϋ ιείς τήν ταιαύτην τοϋ αγοραστού.
'Η ιμελέτη τής τέχνης τοϋ λαοϋ ήρξατο άφ’ ής εποχής έγένετο αντιληπτός
δ επιβλαβής διά τήν τέχνην 'ρόλος τής «Μηχανής». 'Η σπουδή δέ αυτής δέν εί
ναι διόλου πάλαιά, άνάγεται (μάλλον ιείς τό τέλος τοϋ 19ου αίώνος καί άπσσκοπεί ειίς τήν γνώσιν τής ψυχικής ίδιημορφίας τοϋ λαοϋ μας.
Κάθε λαός, ώς γνωστόν, είναι τό μιάλα υπερήφανος διά τήν έκ κληρονο
μιάς τέχΛην του! Είς τάς ξένας χώρας, μ.ηδέ έξαιρουμένων καί τών Βαλκανι
κών, τά Μουσεία λαϊκής Τέχνης ΰεωρίοϋνται ώς τόποι Εθνικής υπερηφάνειας.
Τό τοιοϋτον διεπιστώσαμεν εσχάτως καί Ιεν ταίς Η.ιΠ.Α., >εΛΛ
θία μάς ειδόθη, λόγω
σπουδών, ή ευκαιρία νά ©πισκεφθώμεν πλεΐσα όσα «(Museums» καί νά έκτιιμήσωμεν δεόντως τά αισθήματα υπερηφάνειας καί έθνικοϋ έγωϊσ|μαϋ τοϋ λαοϋ
τής ’Αμερικής, οσάκις έπείσκέπτονιτο ομάδες ’Αμερικανών, ιέκ διαφόρων Πολι
τειών, τοπικά ή πολιτειακά Μουσεία λαϊκής τέχνης.
Είς τήν χώραν μας δυστυχώς δέν ιέχομεν ιείσέπ τό Μουσεϊον ή μάλλον τά
πολλά Μουσεία καί τάς Μουσειακάς Συλλογάς διά νά διατηρήσωμεν τά έργα
τής Λαϊκής μας Τέχνης.
Έν προκειμένω, έχομεν τήν γνώμην, ότι δύνασθε υμείς, ιέν συνεργασία
μετά τών λοιπών συναδέλφων σας καί υπό τήν (συντονιστικήν προσπάθειαν τοϋ
Διευθυντοϋ τοϋ Σχολείου σας, νά ©ξεύρητε, άξιόλογίον υλικόν, άναγόμενον
είς τον υλικόν, κοινωνικόν ή καί πνευματικόν βίον τοϋ λαοϋ μας, διά τής έν
αρχή άνιχνεύσεως αϋτοϋ, έκ πληροφοριών γερόντων κατοικιών τοϋ χωρίου /σας,
ή καί έξ ίδιας προσωπικής πείρας.
Μετά τήν άνίχνευσιν τοϋ ϋλικοϋ δέον νά πείσητε διά καταλλήλου διαφω-
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σεως, τόν κάτοχον αΰτοΰ, .reap! τής Εθνικής 'στ/οπιμότητος, ήτις επιβάλλει τήν
διατήρησιν τών έχόντων λαογραφικήν ιάξίαν αντικειμένων, καΐθ1’ όσον 'μετά παρέλευσιν ΙΟετίας ιθά έχουν μάλλον έκλείψει ταΰτα, έπί μεγίστη ’Εθνική και πο
λιτιστική ιζημία τής χώρας.
Διά τά τυχόν ιμή δωρεάν προσφερόμενα υπό τών κατόχων των, έχόντων
όμως, μεγί στην λαογραφικήν ιάξίαν αντικείμενα, δύναισίθιε νά προέλθητε, έν
ανάγκη, είς τήν αγοράν τούτων, καταβάλλοντες μετά φειδιούς, συμβολικώς, χρη
ματικόν τι ποσόν μέχρις ύψους 100 δραχμών, ιείς βάρος τοΰ σχολικού ισας Τα
μείου.
"Αμα τή συγκεντρώσει τοΰ (έν λόγω ΰιλικοΰ, όπειρ, δέον νά είναι οπωσδή
ποτε αξιόλογου άπό λαογραφικής απόψε ως, καί νά άνάγεται ιείς τό άπώτιερον
παρελθόν, πέραν τοΰ 19ου ιαίώνος ■—■δέον δ Διευθυντής έκαστου Σχολείου,
περιοχής Εκκαθαριστικού Τμήματος Διδυμοτείχου', νά παραδώση τό συλλεγέν
υλικόν, έπί αποδείξει, είς τόν Διευθυντήν τοΰ Α ' Δημοτικού Σχολείου τής πόλεως πρός έναποθήκευσίν του διά τά περαιτέρω.
Τοΰτ’ αυτό νά γίνη και έκ μέρους τών Διευθυντών, περιοχής Έκκαθίαριστικοΰ Τμήματος Σουφλίου, ιοί όποιοι 'θά καρυδώσουν τό έν λόγω λαογραφικόν υλικόν ωσαύτως, επί αποδείξει, είς τόν Διευθυντήν τοΰ Α ' Δημοτικού Σχο
λείου Σουφλίου. Παράκλησις, δπως ή παράδοσις τοΰ έν λόγω συλλεγησομένου
υλικού λάβη χώραν μέχρις 20ης Δεκεμβρίου έ .«.
Διά τής παρούσης προβαίύομεν ιείς τήν ισυγικρότησιν δύο Επιτροπών, έκ
τών Διευθυντών τών τε Δημοτικών Σχολείων' καί Νηπιαγωγείων τών πόλεων
Διδυμοτείχου καί Σουφλίου, οι όποιοι ιθά έχουν υπό τήν φροντίδα των, οΰ μό
νον τήν συγκέντρωσιν τοΰ ©ίρημένου" υλικού, ιάλλά καί τήν έν συνεχεία έξεύρεσιν χώρου, ΐνα, έν καιρώ, καί μετά τήν άξιοιλόγησιν τού υλικού τήν .καταγρα
φήν καί τήν ταξινόμησιν αΰτοΰ προελθωμεν ιείς τήν τοποθέτησίν του κατά πό
λεις καί χωρία, ώς καί κατά συγγενείς ομάδας, ώς έμπρέπει είς μίαν άρτίαν
Μουσειακήν Λαογραφικήν Συλλογήν.
Έάν δέν μέ τρέφη μίαταία ελπίς, όραμαΐτΐίζίομιαι, ιάπό τοΰιδιε, ιταιχειαν τήν
κατάρτισιν τής Συλλογής, ήτις έγκαίινιάξομένη κατά πανηγυρικόν τρόπον Όά
παραδοΌή ©ίς τήν υπηρεσίαν τής Λαογραφικής ’Επιστήμης, πρός μελέτην καί
ερευνάν r/ αί ιθά χρησιμεύση ώς πόλος έλξιεως, οΰ ιμονον τών βιδ ικών επιστημόνων, αλλά κυρίως, τών έντοπίω\' καί ξένων τουριστών, έπί οικονομική ώφελεία τοΰ τόπου καί προβολή αΰτοΰ άνά τό Πανελλήνιον.
Καθ·’ ημάς ή συντειλεσθεϊσα ά,χρι τοΰδε παρ’ υμών λαογραφική εργασία
διά συγγραφής, δέν αποτελεί τό παν διά τήν ’Επιστήμην καί τό ’'Εθνος, άλλ’
είναι τό ήιμισυ τοΰ όλου, πρός άρτίωσιν τοΰ οποίου κάλεΧσθε εις ευγενή άμιλ
λαν καί νέας θυσίας.
Διατυπώνομεν δέ άπό τοΰδε τήν άποψιν, ότι ιθά ή το· ευκταίϊον, δπως, τας
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τυχόν συλλεγησομένας λαϊκάς ενδυμασίας του παρελθόντος, .φροντίσατε νά έμφανίσητε εν τψ συνόλω των, είς ομοιώματα άνθ.ρώπων τής εποχής εκείνης, τή
εύγενή επικουρία τών δεσποινίδων τών «Σπιτιών του Παιδιού» ή άλλων παρα
γόντων τών χιορίων .σας, καθ’ όσον οσημέραι ή (λαϊκή Ιενδυ|μ.ασία τείνει εις
έξαφάνιαιν ένεκεν τής Α.Μ. τής Μόδας!
•Οίκοθεν νοείται, ότι είς τήν έκθεισιν τής Μουσειακής λαογραφικής Συλ
λογής ιθά δίδη τό τιμητικόν «παρών» έκαστη πάλις ή χωρίον διά του ονόμα
τος του ισυλλσγέως, του δανειστού ή δωρητού λαογραφικής αξίας, αντικείμενων.
Τής παρούσης παρακαλούμεν, όπως λάίβωσι γνώσιν, ενυπογράφως, απόν
τες.
Ό ’Έπιΐθεω.ρητής
Ν. Μ ΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ Υ Π Η ΡΕΣΙΑ Κ Ο Ν
’•Εν Διδυματιείχω τή 1ι3 ’Ιουνίου 1966
Δ ιά
Τους Διευίθυντάς Σχολείων καί Νηπιαγωγείων
"Ε δ ιρ α ς τ ω ν
Έπιστρέφαντες λαογραφικάς εργασίας διδασκάλων Σχολείουι σας, έν χει
ρόγραφό) ικαί διακτυλοιγραφήσει, παρακαλούμεν ιθίειριμώς, όπως συμφώνως προς
νιεωτέριας οδηγίας τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, προέλθητε είς τά εξής:
1. Τάς εν έκαστη σελίδι πειριεχομένας ΐδιωματικάς ή αγνώστους λέξεις
ή τάσεις έρμηνεύσητε είς το κάτω μέρος τής σελδδος, ή είς τό περιιθώιριον
ή έν π&ριπτώσει στενότητος χώρου όπισθεν αυτής διά τής αναγραφής παιραπειμπτικού σημείου (αστερίσκου ή αριθμού) έπί τής άνω δεξιάς (επιφανείας της
ερμηνευόμενης αγνώστου ή Ιδιωματικής λέξεως ή φράσεως, εάν δεν εχη γίνει
ή ερμηνεία αυτών.
2. Παράσχητε έστω καί ιείς τό τέλος τής όλης εργασίας τήν υπεύθυνον
πληροφοριίαν, εάν τά τυχόν περιγραφόμενα έθιμα, αί δοξασίαι, δεισιδαιμονίαι,
προλήψεις κλπ. εξακολουθούν καί σήμερον ίσχύοντα.
(3. Περιγράψητε τόν οικισμόν ή τήν περιοχήν έν γένει ήτοι τήν γεωγρα
φικήν ιθέσιν τού οικισμού, τήν διαμόρφωσιν τού Ιέδάφους, τόν πληθυσμόν καί
παν άλλο σχετικόν.
Παριάκλησις διά τήν άμεσον έπίδοσιν τών εν λόγω εργασιών είς τους δι
δασκάλους, διά τήν συμπλήρωσιν τών αίτουμένων στοιχείων καί τήν επιστρο
φήν τούτων ήμιν μέχρι καί τής 25ης τρέχοντος μηνός.
Εύχαριστούμεν
Ή ’Επιτροπή
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Μία φιλότιμη λαογραφική προσπάθεια στην εκπαιδευτική
περιφέρεια Διδυμοτείχου — Σουφλίου που πέτυχε χάρι στη
δραστηριότητα του Έτπθεωρητοΰ κ.

Ν.

καί

δασκάλων.

τήν

φιλότιμη

προσπάθεια τώ ν

Μανεσιώτη

Έ πιμ ελείφ : Κ Ο Ν Τ Ο Υ Π Α Σ Χ .
(Δημοδιδασκάλου)

ΛΙ Γ Α

Λ Ο Γ Ι Α

Έδώ καί δυο χρόνια τώρα οτήν ’Εκπαιδευτική Περιφέρεια Διδυμοτεί
χου — Σουφλίου, άρχισε μια λαογραφική προσπάθεια, καρπός της οποίας
υπήρξε ή παρουσίαση του πρώτου πυρήνα του Λααγραφικού Μουσείου, τά
εγκαίνια του οποίου συνέπεσαν με τή δάπτιιση του Διαδόχου τού Θρόνου τήν
29ην ’Ιουνίου 1967.
Στον ανελέητο αυτό αγώνα της πολυκαιρίας νά έξαφανίζη χρόνια περαημένων εποχών καί τής μοντερνοφάνειας, που σάν νέο φρούτο πάντοτε τής
αστυφιλίας, τείνει νά Ιέξαφανίση απ’ τά χωριά μας κάθε τοπικό λαϊκό χρώ
μα, μιά φιλότιμη προσπάθεια τών δασκάλων τής Περιφερείας Διδυμοτείχου
— Σουφλίου, άντιτάχθηκε μέ μοναδικό όπλο τή ‘γνωστή σ’ όλους Εθνική φιλο
τιμία καί δεν άργησε νά δρή ανταπόκριση στις υπάρξεις Εκείνες, πάνω στις
όποιες ο χρόνος μαζί μέ τις ρυτίδες καί τ’ άλλα σημάδια, χάραξε βαθιειές
νασταλγικές αναμνήσεις παλιών εποχών.
Αυτοί ήταν σί πρώτοι πού μάς άνοιξαν αρχικά τήν ,καρδιά τους, για νά
μάς περιγράφουν, ό,τι ανεξίτηλα τυπώθηκε ιστήν ψυχή τους σάν παράδοση
καί σάν ανάμνηση κι’ ύστερα μάς άνοιξαν τά σεντούκια τους, σάν ζωντανοί
ιστοριογράφοι τής Λαογραφίας μας, για νά μάς παρουσιάσουν καί τά ντο
κουμέντα τών λόγων τους.
'Όλοι, όσοι ασχοληθήκαμε μέ τή λαογραφική αυτή προσπάθεια, πήραμε
κάτι παραπάνω άπ’ τούς απλοϊκούς αυτούς ανθρώπους τών χωριών μας. Κι’
αυτό τό κάτι παραπάνω δέν ήταν μήτε τά οικογενειακά τους κειμήλια, πού μάς
Εμπιστεύτηκαν νά ίδιαφυλάξωμε στο Λαογραφικό μας Μουσείο1, σάν Έθνικα
κειμήλια, μήτε καί ή απόλαυση, από πρώτο χέρι, τών τόσο συγκινητικών άφη-
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γήσεων, πού καταγράφηκαν σέ 136 λασγραφικές 'συλλογές, τις οποίες στεί
λαμε στήν ’Ακαδημία Αθηνών και στο βραΜίκο Κέντρο για εκτύπωση'.
Αυτό τό κάτι που πήραμε είναι οι ζωντανές ’Εθνικές Παρακαταθήκες.
Στους απλοϊκούς αυτούς ανθρώπους, πού σαν αφανείς ήρωες όλων τών ’Εθνι
κών μας τραγωδιών κράτησαν σφ ικτοδεμένους, ιάπό γενιά σέ γενιά, τούς κρί
κους τής ’Εθνικής μας συνειδήσεως, ‘βρίσκει κάνεις ολοζώντανη τήν πορεία
τής Πάτρίδος μας. Αθάνατη Ελληνική Γενιά, πόσο ξέρεις στ’ αλήθεια νά
φυλάς σάν κόρη οφθαλμού τό μεγαλείο σου μέσα στ’ απλό και τ’ ανεπιτή
δευτο ! .. .
Στους απλοϊκούς αυτούς ανθρώπους χρωστούμε κι ό,τι κατωριθώσαμε νά
παρουσιάσουμε ατό Λααγριαφικό μας Μουσείο.
’Αποδίδοντας την τιμή, πού τόσοι ταίριαζε, στά γεροντικά ζευγάρια τών
χωριών, τα όποια τόσο πρόθυμα μάς βοήθησαν στην λααγραφική μιας προ
σπάθεια, τούς τοποθετήσαμε καί ιμεΐς μέ τό τζάκι τους στο πιο επίκαιρο ση
μείο τής πρώτης*αιθούσης τού Μουσείου μας.
Μέ τη Λαιοιγραφική μας αυτή προσπάθεια, πού προσωρινά στεγάσαμε
σέ δυο αίθουσες τού Β ' 6)θεσίου Δημοτικού Σχολείου' Διδυμοτείχου, κάναμε
ένα βήμα θετικό καί σταθερό. Ό αείμνηστος Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου,
μιλώντας γιά Θρακικό Λαϊκό Μουσείο, έλεγε:
« Σ ’ ένα Μουσείο εκεί μέσα, σ’ ένα Δημοτικό Σχολείο, ήμποιρεΐ από
τώρα νά ίδρυθή, τό πρώτο· Λαϊκό Θρακικό Μουσείο, όπου· νά συγκεντρώνωνται τά λαϊκά αριστουργήματα τής λαϊκής μας τέχνης, πού είναι ποιλλές τέ
χνες, γιά νά θαυμάζη ό ξένος, δ περαστικός διαβάτης, ό ίδιος δημιουργός
λαός. Ό δεσμός μας μέ τά περασμένα, ή νοσταλγία καί ή ανάμνηση πρός
τά περασμένα, είναι ένα πολύ σπουδαίο σημάδι, ότι ή Θρακική ψυχή' δέν
καταΐλύεται καί δέν υπάρχει φόβος νά κοτάλυθή ποτέ».
Τώρα πού ό δρόμος οδηγεί στην ολοκλήρωση τής πολιτισμένης αυτής
προσπάθειας, άς ελπίσουμε πώς καί οί αρμόδιοι κάτι θά κάνουν.
Ιούνιος 19,67
ΤΟ

Ξ Ε Κ Ι Ν Η Μ Α

’Ά ν σήμερα ιβρισκώμαστε τιπραστά σ’ ένα αποτέλεσμα, πού μέσα του εύ
κολα κανείς ξεδιαλύνει μιά ενθαρρυντική πορεία πρός τήν τελική επιτυχία,
τό ξεκίνημα ωστόσο χριειάσθηκε αρκετή φαντασία, εξαντλητική δραστηριό
τητα κι’ ακλόνητη πίστη στην προσπάθεια.
Δέν είναι εύκολο νά ξεκινά κανείς στη δημιουργία ενός Μουσείου μόνος
του, χωρίς νάχη ιστό χέρι τίποτε. Γιατί, άν μέν πετύχη ή προσπάθεια, όλοι
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τήν λέν ηρωισμό καί τήν θαυμάζουν. ’Ά ν όμως, άπατύχη; Τήν λεν ουτοπία
και τήν χλευάζουν.
Αυτό ακριβώς ιεΐνατ εκείνο πού μάς κάνει οτήν αρχή δειλά, δειλά κι’
αθόρυβα νά 'συγκεντρώνουμε πληροφορίες, μετά τό ύλικό καί τέλος τό πλάνο
για τήν επιτυχία.
Τώρα που ή προσπάθεια πέτυχε μπορούσε νά 'θαυμάσουμε τήν ηρωική
απόφαση του Έπιθεοορητού ,μας κ. Ν. Μαν&σιώτη πού, μόνος του, στην αρ
χή, βρήκε όλο τό θάρρος σε μιά :εμπ\ευσμένη του 'εγκύκλιο, πού αυτούσια θά
παροθέσωμε πιο κάτω, νά πριοφητέψη τά έξης:
«’Εάν δεν μέ τρέφη. μαιτα'ία ελπίς, οραματίζομαι ,άπό τούδε ταχιεΐαν τήν
κατάριτισιν τής συλλογής, ήτις εγκαινιαζομένη κατά πανηγυρικόν τρόπον, θά
παραδιοιθή είίς τήν υπηρεσίαν τής Λαογραφικής ’Επιστήμης, προς μελέτην
καί ερευνάν καί θά χρησιμεύση ώς πόλος ελξεως, ού μόνον τών ειδικών επι
στημόνων, ιαλλά κυρίως τών (εντοπίων καί ξένων τουριστών, επί οικονομική
ώφελεία τού τόπου καί προβολή αυτού άνά τό Πανελλήνιον».
Τό βάρος τής προσπαίθείας στο ξεκίνημα αδίστακτα τό έπωμίσιθηκε μόνος
του, γιατί πίστευε πολυ περισσότερο απ’ όλους ιμας στην ’Εθνική, σημασία τού
Ααογραφ'ΐκού Μουσείου·. Ή πίστη αυτή τού σφυρηλατήθηκε στη διάρκεια
ενός ίέκπαιδευτικού του· ταξειδ'ίου στις Η.Π. ’Αμερικής, όπου διεπίστωσε πώς
τά Λαογραφικά Μουσεία ήταν τόποι ’Εθνικής ύπερηφανείας. Καί μεϊς πού
ύπερηφανευόμαστε γιά τήν τρισένδοξη καταγωγή μας, δυστυχώς, δεν είχαμε
τίποτα!...
Στις περιπτώσεις όμως αυτές τό πάν Ιδέν είναι μόνο ή καλή διάθεση.
Είναι καί ιοί γνώσεις. Γιατί ή Λαογραφία σήμερα αποτελεί ’Επιστήμη καί μά
λιστα είναι μιά απ’ τις καινούριες επιστήμες, πού συνάπτεται μέ ,τά ιάντικείμιενα
ερεύνης καί άλλων επιστημών, όπως της Εθνογραφίας, τής Ιστορίας, τής
Κοινών ιολογίας κλπ.
Τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας πού 'διευθύνει επά
ξια ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Σπυριδάκης, ση
μαντικά 'βοήθησε τό ξεκίνημα. 'Ικανός αριθμός ειτυπων του· «'Οδηγιαι δια
τήν συλλογήν λαογραφικού υλικού», άπ&στάλησαν στον ’Επιθεωρητή κ. Mar
νεσιώτη γιά νά τίς προω'θήσει μέ μιά εμπνευσμένη εγκύκλιο σ’ όλα τά Σ χο
λεία τής δικαιοδοσίας του.
Γιά μιά ακόμη φορά, ή φιλότιμη ανταπόκριση τών δασκάλων, επάξια
ετίμησε τόν κλάδο στην άκριτική αυτή περιοχή. Συνολικά, 1'3β λοαγραφικες
συλλογές πήραν τό δρόμο γιά τ·ό Κέντρο Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογρα
φίας, γιά νά άποσπάσουν απ’ τόν υπεύθυνο· καίθηγητη κ. Γ. Σπυριδακη, πολυ
κολακευτικά σχόλια.
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«Τρώγοντας έρχεται ή όρεξη», .λέγει ιμιά λαϊκή μας παροιμία. Ή πρώτη
ενθαρρυντική ανταπόκριση τών δασκάλων, έδωσε φτερά -στις ελπίδες, γιά μιά
ολοκλήρωση τής λαογραφικής αυτής προσπαθιείας μέ τήν δημιουργία ενός
Λαογραφίκού Μουσείου στό Διδυμότειχο. Και πάλι τό προσκλητήριο σάλπι
σμα τής υπ’ άριθ1. ι2.583)ι20)4.11.1966 του Έπυθεωρητου κ. Ν. Μανεσιώτη,
βρήκε τους .δασκάλους πάνοπλους στις επάλξεις.
Νομίζω, πώς εΐναι αρκετά πειστικά τά παρακάτω έγγραφα:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠ ΙΘ ΕΩΡΗΣΙΣ Α)ΒΑΘΜ ΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ
ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΤ
Άριθ. Πρωτ. 2583.
Έγκ. 20.
Έ ν Διδυμοτείχω τή 4 Νοεμβρίου 1966
Π ρό ς
'Άπαντας τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς τής καθ'5 ημάς ΙΙεριφερείας
(Διά τών Διευθυντών των)
"Ε δ ρ α ς τ ω· ν
Έν συνεχεία τής υπ5 άριθ. 1794) 1,ι3 ) 10.9.1965 ήμετέρας εγκυκλίου δια
ταγής, καί κατόπιν του άποσταλέντας ήμΐν υπ’ άιρϊθ. 75^5) 26.10.1966 έγ
γραφου τής Άκαίδημίας Αθηνών (Κέντριον Έρεύνης 'Ελληνικής Λαογρα
φίας), δ'ΐ’ ου αυτή εκφράζεται κολακευτικώτατα, ευχαριστούσα άμα καί συγχαίρουσα υμάς δι’ άποσταλείσας, μέσω ημών 1213 -συλλογάς λαογραφικής ύ
λης, πριααγόμεθα νά κοινοποιήσιημεν Ιένδταφέρον -απόσπασμά τι έκ τής έν λόγφ
αποστολής, παρακαλουντες άμα διά την μετ’ ιάκρας ευσυνειδησίας άνταπόκρισιν υμών είς τό υποδεικνυάμενον, ώς κατωτέρω, ΰψίστης Εθνικής καί πο
λιτιστικής αξίας εργον, τής Ιδρυσεως αυτοτελούς Λαογραφ.ικοϋ Μουσείου' ή
Μουσειακής Συλλογής, έν τή περιφερείςι.
Τό 'ενδιαφέρον απόσπασμα έκ τής είρημένης έπιστολής, έ,χει ουτω :
«Έπιτρέψατέ μου-, τέλος νά σάς παρακαλέσω καί δι’ έτερον -συναφές
ζήτημα. Είς τό έντυπον τεΰχιος τών οδηγιών μου, άπό σελ. 1.42— 145, υπάρ-
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χιει κατάλογος αντικειμένων του λαϊκού πολιτισμού, τά οποία έπίσης είναι
άναγκαΐον νά συγκεντρώνωνται πρός ΐδρυσιν Μουσειακών Συλλογών, προτού
ταύτα εξαφανισθούν.
Σχετικώς, «σας γνωρίζω, ότι ιείς τήν γειτονικήν Βουλγαρίαν, τήν στιγμήν ταυτην, υπάρξουν έν λειτουργία αυτοτελή· Ααο γραφικά Μουσεία είς
Σόφιαν κα! Φιλιππούπολιν, πρός δέ και άλλα 38, ώς Μουσειακά! Συλλογα!
αντικειμένων του λαϊκού πολιτισμού, συστεγαζόμεναι είς έπαρχιακάς πόλεις,
μέ τά ’Αρχαιολογικά Μουσεία.
Σάς συγχαίρω και πάλιν ίδιά τήν ολην προσπάθειαν σας ταυτην πρός
μελέτην και ιδιάσωσιν του λαϊκού τουτου, |ΐκ παράδόσεως, πολιτισμού τών νεό
τερων Ελλήνων εις τήν περιφέρειαν σας».
Κατόπιν τών προεκτείθέντων και μέ γνώμονα τήν ώς εΐρηται κατατοπι
στικήν εγκύκλιον ημών, εν συνδυασμώ και πρός τήν εκ νέου μελέτην τοϋ δω
ρεάν προσφερθέντος υπό τής ’Ακαδημίας Αθηνών βιβλίου, υπό τον τίτλον
«Όιδηγίαι πρός ισυλλογήν λαογραφικής ύλης», ώς και τής εύρυτέρας μελέτης
υμών (περί λαογραφίας, παριακαλοϋίμεν όπως προέλθη,τε ιείς τάς κατωτέρω
ενεργείας πρός συγκέντρωσιν του ενυπάρχοντας και διασωζομένου είσέτι λαογραφικοϋ θησαυρού, 'έξ αυτούσιων 'αντικειμένων ή φωτογραφιών αυτών έν
έκάατη πόλει ή χωιρίω, Ιπ! τφ τέλει ίδρύσεως Μουσειακής Συλλογής, ήτις
ενδέχεται, είς τήν πορείαν τοϋ χρόνου, πλουτιζομένη αρκούντως, νά μετα
τροπή ιείς αυτοτελές Ααογιραφικόν Μουσεϊον τής ’Εκπαιδευτικής Περιφέρει
ας Διδυμοτείχου· — Σουιφλίου.
’Αναγκαίου τυγχάνει νά λεχ'θή ένταϋθα, ότι τό ουσιώδες είς τήν λαϊκήν
τέχνην, δέν .είναι ή εξωτερική μορφή τοϋ αντικειμένου, αλλά τό περιεχόμενον
αϋτοϋ. ’Εκείνο, όπερ καθορίζει τήν λα,ϊκήν τέχνην, είναι, όχι ή εξωτερική
παράστασις, αλλά τό πνεϋμα, ή ιδ έα .. . Είς τήν λαϊκήν τέχνην, πρωτεύοντα
ρόλον, δέν παίζει ή τελειότης τής κατασκευής, άλλα ή ζωντανή και ενεργός
ιδέα.. Ή λαϊκή τέχνη ιδέν λαμβάνει τήν αξίαν της από τήν τεχνικήν δεξιότητα
τοϋ κατασκευαστοϋ, άλλα άπό τήν αφελή πίστιν κα! τήν εσωτερικήν έννοιαν,
ήτις 'μεταδίδεται εκ τής ψυχής τοϋ κατασκευαστοϋ είς τήν τοιαύτην τοϋ αγορα
στού.
Ή μελέτη τής τέχνης τοϋ λαοϋ ήρξατο άφ’ ής εποχής έγένετο αντιλη
πτός ο επιβλαβής διά τήν τέχνην ρόλος τής μηχανής. Ή σπουδή δέ αυτής,
δέν είναι διόλου παλαιά, 'ανάγεται μάλλον είς τό τέλος τοϋ 19ου αίώνος και
άποσκοπεΐ ιείς τήν γνώσιν τής ψυχικής ιδιομορφίας τοϋ λαοϋ μας.
Κάθε λαός, ώς γνωιστόν, είναι τά μάλα υπερήφανος ίδιά τήν εκ κληρίονο-μίας τέχνην του. Εις τάς ξένας χώρας μηδέ έξαιρουμέΛων κα! τών ΒαίλκανΊκών, τά Μουσεία Λαϊκής Τέχνης, θεωρούνται τόποι ’Εθνικής υπερήφανε ίας.
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Τό τοιοΰτον διεπιστώσαμεν εσχάτως m l έν τοϊς Η.Π.Α., ένθα μάς έδόιθη.,
λόγω σπουδών, ή ευκαιρία νά έπισκεφΰώμεν πλεΐστα όσα Μουσεία m l νά
έκτιμήσωμεν δεόντως τά αισθήματα υπερηφάνειας καί εθνικού έγωί'σμοΰ του
λαοΰ τής ’Αμερικής, οσάκις ιέπεσκέπτοντοι ομάδες ’Αμερικανών, έκ διαφόρων
Πολιτειών, Τοπικά ή Πολιτειακά Μουσεία Λαϊκής Τέχνης.
Εις τήν χώραν μας, δυστυχώς, ίδέν εχοιαεν ι&ϊισέιτι τό Μουσειον ή μάλλον
τά πολλά Μουσεία καί τάς Μουσειακάς Συλλογάς διά νά όιατηρήσωμεν τά
έργα τής Λαϊκής μας Τέχνης.
Έ ν πρ οκειμένω, ιέχομεν τήν γνώμην, δτι δύνασθ'ε υμείς, έν συνεργασία
μετά τών λοιπών συναδέλφων σας, και υπό τήν συντονιστικήν προσπάθειαν
τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ Σχολείου σας, νά έξεΰρετε αξιόλογου υλικόν, άναγόμενον
εις τόν υλικόν, κοινωνικόν ή καί πνευματικόν βίον τοΰ λαοΰ μας, διά τής έν
αρχή άνιχνεύσεως αΰτοΰ έκ πληροφοριών γερόντων κατοίκων τοΰ χωρίου σας,
ή καί έξ ιδίας προσωπικής πείρας.
Μειτά τήν άνίχνευσιν τοΰ ΰλικοΰ, δέον νά πείσητε, διά καταλλήλου διαφωτίσεως, τόν κάτοχον αΰτίοΰ, περί τής Εθνικής ισκοπιμότητος, ήτις επιβάλ
λει την δια,τήρησιν τών έχόντων λαίοιγραφικήν αξίαν αντικειμένων, καθ’ όσον,
μετά παρέλευσιν ΙΟετίας, ιθά έχουν, μάλλον, έκλείψει ταΰται, έπί μεγίστη
’Εθνική καί Πολιτιστική ζημία τής χώρας.
Διά τά τυχόν ιμή δωρεάν προσφερόμενα υπό τών κατόιχων των, έχό\τοον
δμως μεγίστην λαογραίφικήν αξίαν, αντικείμενα, δύνασθε νά προέλθητε, έν
ανάγκη, ιείς τήν αγοράν τούτων, καταΐβάλλοντες μετά φειδοΰς, συμβολικώς,
χρηιματικόν τι ποσόν μέχρις υψους 100 δραχμών, είς 'βάρος τοΰ Σχολικού
σας Ταμείου.
"Αμα τή συγκεντρώσει τοΰ ιέν λόγω ΰλικοΰ, δπερ, δέον νά είναι οπωσ
δήποτε άξιΐόιλαγαν άπό λαογραφικής απόψεως, καί νά ανάγεται είς τό άπώτεριον παρελθόν, πέραν τοΰ 19ου αίώνος, δέον δ Διευθυντής έκαστου Σχο
λείου περιοχής Έκκαθιαριίστικοΰ Τμήματος Διδυμοτείχου, νά παραδώση
τό ίσυλλεγέν υλικόν, έπί αποδείξει, είς τόν Διευθυντήν τοΰ Δ ' Δημοτικού
Σχολείου τής πόλεως, πρός έναποθήκευσίν του, διά τά περαιτέρω·.
Τοΰτ’ αυτό νά γίνη καί έκ μέρους τών Διευθυντών τής περιοχής Έκκα'θ'αριστικοΰ Τμήματος Σουφλίου, ιοίι οποίοι θά παραδώισουν τό έν λόγω λαο
γραφ ικόν υλικόν ωσαύτως, έπί αποδείξει, ιείς τον Διευθυντήν τοΰ Α '. Δημο
τικού Σχολείου Σουφλίου. Παράκλησις, δπως ή παράδοσις τοΰ έν λόγιο συλλεγησομένου ΰλικοΰ, λάβη χώραν μέχρι τής 20ής Δεκεμβρίου.
Διά τής παροΰσης προιβαίνομεν είς τήν συγκρότησιν δυο ’Επιτροπών, έκ
τών Διευθυντών τών τε Δημοτικών Σχολείων καί Νηπιαγωγείων τών πόλεων
Διδυμοτείχου καί Σιουφλίου, ait όποΐατ 'θά έχουν υπό τήν φροντίδα των, οΰ
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μόνον τήν συγκέντρωσιν του είρημένου Ιυλικοϋ, -άλλα m i τήν έν συνεχεία έξεύρεσιν χώρου, ίνα, έν καιρώ, καί .μετά τήν άξιολόγησιν του υλικοΰ, τήν κ α τ α 
γραφήν καί τήν ταξινόμησιν αΰτοΰ, προέλθωμεν ©ίς τήν τοποθέτησίν του, Μαία
πόλεις καί χωρία, ώς καί κατά συγγενείς ομάδας, ώς ιέμπρεπει ©ίς μίαιν Μου
σειακήν Λιθογραφικήν Συλλογήν.
Έάν δεν ιμέ τρέφη ματαία έιλπίς, οραματίζομαι, από τοϋδε, ταχειαν τήν
κ-οοτάρτισιν της Συλλογής, ήτις έγκαινιαζομένη κατά πανηγυρικόν τρόπον, Οά
παραδαθή ©ίς τήν υπηρεσίαν τής Λαογραφικής Επιστήμης, προς μελέτην
και έρευναν καί θά χρησιιμεύση ώς πόλος έλξιεως, ου μόνον τών ειδικών επι
στημόνων, αλλά κυρίως, τών ιέντοπίων καί ξένων τουριστών, επί οικονομική
ώφελειία του τόπου καί προβολή αυτοΰ άνά τό Πανελλήνιον.
Καθ’ ημάς, ή -συντελεσθεΐσα άχρι τουδε παρ’ ημών λαογραφική εργασία,
διά συγγραφής, δεν αποτελεί τό παν, διά τήν ’Επιστήμην καί τό ’Έθνος, άλλ’
είναι τό ήμισυ του όλου, προς άρτίωισιν του όποιου καλεΐσθε -είς ευγενή άμιλλαν
καί νέας 'θυσίας.
Διατυπώνομεν δέ από τουδε τήν άποψιν, δτ,ι θά ή το ευκταΐον, όπως τάς
τυχόν συλλεγησομένας λαϊκάς ένδυμασίας, του παρελθόντος, -φροντίσητε νά έμφανίσητ-ε έν τω συνόλω των, είς ομοιώματα ανθρώπων τής εποχής εκείνης,
τή ευγενή επικουρία των δεσποινίδων «Τών Σ π ιτιών του Παιδιού» η άλλων
παραγόντων του χωρίου σας, καθ’ όσον όσηιμέραι ή λαϊκή ενδυμασία τείνει
είς έξαφάνισιν ενεκεν τής Α.Μ. τής Μόδας!. . .
Οίκο'θεν νοείται, ότι είς την έκθεσιν τής Μουσειακής Λαογραφικής Συλ
λογής, (θά δίδη τό τιμητικόν παρών έκαστη πόλις ή χωρίον διά του ονόματος
του συλλογέως, του δανιειστου ή δωρητου λαογραφικής αξίας αντικείμενων.
Τής παρούσης παρακαλούμεν, όπως λάβωσι γνώισιν, ένυπογράφως, απαντες».
Ό Επιθεωρητής
Ν. Μ ΑΝΕΣΙΩΤΗΣ
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ Ν ΕΡΕ Τ Ν Η Σ
ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ά ριθ;. Πρωτ. Α.Α. 7:55.
Έ ν Άθήναις τή 2·6 ’Οκτωβρίου 1966
Άξιότιμον ίΚον Ν. Μανεισιώτην
’Επιθεωρητήν τής Αλθμίου Έκπαιδεύσεως Περιφέρειας Διδυμοτείχου
Είς Δυδημότειχον
Κύριε Έπιθεωρητά,
’Ανταποκρινάμενοιι ιεΐίς τό ύπ’ ιάριίθ. 1ι848) 12.8. έ,έ. έγγραφον υμών,
έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσίομεν είς υμάς ευχαρίστως, ότι έλήφθησαν είς τό
Κέν,τρον τής Ελληνικής Λαογραφίας (πρώην Λαογραφικόν Άρχεΐον) αΐ
παρασκευασθίεΐσαι διά φραντίδος υμών καί άπασταΐλείσαι είς ημάς 1ί23 συλλαγαί λααγραιφικής ύλης, αΐ οποΐαι κατηρτίσθηισαν 'συμφώνως πρός τάς οδη
γίας υμών υπό εκπαιδευτικών λειτουργών τής Περιφερ,είας σας.
Έ κ τής προχείρου έπισκαπήσεως τής περιεχομένης είς αύτάς ύλης, παρετηρήσαμεν, στι αύται ιείς ικανόν αριθμόν έχουν καταρτισθή μετ’ ευσυνειδη
σίας καί προσοχής, πράγμα τό οποίον εμφαίνει τό ιίδιαίτερον ενδιαφέρον τών
συλλογέων αυτών πρός τον λαϊκόν πολιτισμόν τής περιοχής των, τού οποίου
ή γνώσις, ώς γνωστόν, πλήν τής επιστημονικής σημασίας αυτού, συντελεί έτι
μέγιστα, ού μόνον είς τήν άρτιωτέραν διδασκαλίαν τού μαθήματος τής πατρι
δογνωσίας, αλλά καί είδικώτερον είς τήν γόνιμον επίδρασιν τού εκπαιδευτικού
λειτουργού ιείς τήν κοινωνίαν του.
At συλλαγαί αύται, μετά τών αναμενομένων, ώς σημειώνετε, ετέρων έν
δεκα,, ιθά κριίθούν κατά τό κρατούν παρ’ ήμίν ίεθίος, διά τήν απονομήν τιμητι
κής διακρίσεώς τίνος υπό τής ’Ακαδημίας, κατά τό προσεχές έτος 1967.
’Επιτρέψατε μου, τέλος, νά σάς παρακαλέσω καί δι’ έτερον συναφές ζή
τημα. Είς τό έντυπον τεύχος τών οδηγιών μου, οπό σελ. 142—145, υπάρχει
κατάλογος αντικειμένων τού λαϊκού πολιτισμού, τά 'όποια επίσης είναι άναγκαίον νά συγκεντρώνωνται πρός ίδρυσιν Μουσειακών Συλλογών, προτού ταΰτα εξαφανισθούν.
Σχετικώς σάς γνωρίζω, ότι «ίς τήν γειτονικήν Βουλγαρίαν, τήν στιγμήν
ταυτην, υπάρχουν έν λειτουργία, αυτοτελή Λαογραφικά Μουσεία ιείς Σόφιαν
καί «ίς τήν Φιλιππούπολιν, πρός δέ καί άλλα 38 ώς Μουσειακοί Συλλαγαί αν
τικειμένων του λαϊκού πολιτισμού, συστεγαζόμεναι ιείς έπαρχιακάς πόλεις μέ
τά ’Αρχαιολογικά Μουσεία.
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Σας συγχαίρω καί πάλιν (διά τήν ολην προσπάθειαν 'σας τούτην πρός
μελέτην και ιδιάσωσιν του λαϊκού τούτου, εκ παραδόσεως, πολιτισμού τών νεωτέρων Ελλήνων, είς τήν περιφέρειαν (σας.
Μετά πάσης τιμής
Ό Διευθυντής
Γ. Κ. ΣΠ ΤΡΙΑ Α Κ Η Σ
Καθηγητής τού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ Ε ΡΕ ΤΝ Η Σ
ΤΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
Άριίθ. Πρωτ. Α.Α. 768.
Έ ν Άθήναιΐς τή 2α Δεκεμβρίου 1966
Αξιότιμων Κον Ν. Μανεσιώτην
Επιθεωρητήν τής Α)ιθμίου Έκπαιίδεύσεως Περιφερείας Διδυμοτείχου
Είς Διδυμότειχον
Ευχαρίστως γνωρίζομεν ©ίς ημάς τήν λήψιν από ημερών τής ύπ’ άριίθμ.
2583),20)4.11.1966 εγκυκλίου σας πρός τούς ύφ’ υμάς εκπαιδευτικούς λει
τουργούς, περί συγκεντρώσεως ύπ’ αυτών αντικειμένων τής, έκ παραδόσεως,
λαϊκής τέχνης, βαναύσου καί υψηλής, πρός τόν σκοπόν ΐδρύσεως τοπικών
Μουσειακών Συλλογών καί αυτοτελούς Λαογραφίκού Μουσείου ©ίς τήν περι
φέρειαν σας.
Αίσθανόμεθα ύπαχρέωισιν καί \έξ επιστημονικού καθήκοντος, νά συγχαρώμεν υμάς ίδιά τό ζωηρόν καί άξιον παντός επαίνου ενδιαφέρον σας, πρός
διάσωσιν τών μνημείων τού, έκ παραιδόσεως, λαϊκού πολιτισμού μας, προτού
ταύτα, υπό τήν πίεσιν τού συγχρόνου αστικού πολιτισμού, καί τής τεχνικής
προόδιου, έξαφανισθούν.
Άντιστοίχως, σημειούμεν επίσης μετ’ εξαιρετικής ίκανοποιήσεως καί τήν
κατανόησιν, τήν οποίαν έχετε περί τής παιδευτικής αξίας τού λαϊκού έν γένιει
πολιτισμού καί, κατά 'συνέπειαν, τής σημασίας τής γνώσεως αυτού υπό τών
δασκάλων, ιού μόνον πρός πληιρεστέραν ιέκτέλεσιν τού 'διδακτικού καθήκοντος
αυτών, άιλλά καί τού εύρύτεριον κοινωνικού.
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Ευχόμενα, όπως ή δλη επιστημονική, παιδευτική ικιαι γενικότερου εθνική
προσπάθεια σας, αΰτη, ιε'ίς τήν «κριτικήν περιφέρειαν, εις ήν υπηρετείτε, έχη
πλήρη επιτυχίαν, παρακαλούμεν δέ υμάς όπως εν καιρώ γνωρίσητε εις ήιμας,
ει 'δυνατόν, τό έξ αυτής αποτέλεσμα.
Μετά πάσης τιμής
Ό Διευθυντής
Γ. Κ. ΣΠ Τ ΡΙΔ Α Κ Η Σ
Καθηγητής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕ ΤΝ Η Σ
ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
Άριίθ. Πρωτ. Α.Α. 784.
’Έν Άθήναις τή 12η Δεκεμβρίου 1966
Άξιάτιμον Κιολ' N. Μανιεσιώτην
Επιθεωρητήν τής Α)θμίου Έκπαιδεύσεως Πι&ρίφιερευας Διδυμοτείχου
Είς Διδυμότειχον

’Έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ιείς υμάς, ότι, εν συνεχεία τών ήιδη άποσταλεισών παρ’ υμών 136 συλλογών λαογραιφικής υλης, ΰπδ τών υφ’ υμάς εκ
παιδευτικών λειτουριγών, περί τών οποίων, τό ήμέτερον υπ’ άριθ. Α.Α. 705
έγγραφον, έλάβομεν καί τάς διά του υπ’ άριθ. 2847) 25.11.1966 έγγραφου
σας συμπληρωματικούς άποσταλείσας 11 σύλλογός.
Διά τήν εξαιρετικής σπουδαιότητος προσπάθειαν σας ταυτην, διά τήν
διάσωσιν τών μορφών του έκ παραΐδόσεως λαϊκού πολιτισμού, έπιθυμουαεν,
διά μίαν έτι φοράν, νά σάς έκφράσιομεν τάς θερμά ς ευχαριστίας ήμών.
Μετά πάσης τιμής
Ό Διευθυντής
Γ. Κ. ΣΠ Τ ΡΙΔ Α Κ Η Σ
Καθηγητής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών
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Ή συνισταμένη τής λασγριαφικής (μας προσπάθειας, ήταν ή παρουσίαση
του Λαίογραφίκοϋ ιμας Μουσείου καί ή παράδοσή του· στο κοινό. Είναι καθι-

Ό 'Αγιασμός

ερωμένο κάθε παρόμοια περίπτωση, ’Εθνικοκοινωνικής έκδηιλώσεως, νά περνά
άπδ '.μια τιμητική ήμερα, τά έ γ κ α ί ν ί α, κατά τά όποια μέσα στά πλαί
σια θρησκευτικής εάλαβείας καί κατανύξειως, παρουσιάζουμε, τά ταπεινά μας
εργα ατό Μεγάλο Δημιουργό, σέ μιά ικεσία ολόψυχη γιά μια καιθαγίαση καί
τελεσφόρο εΰόδωση τής προσπάθειας μας.
5
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Στις περιπτώσεις αυτές, Επίσης, προσκαλούμε την κοινωνία καί τούς εκ
προσώπους της, γιά νά ενώσουν μαζί ,μας τις ικεσίες τους τήν ώρα τού 'Αγια
σμού, ν’ ακούσουν ιλίγα λόγια γιά τήν προσπάθεια ιμας, νά πανηγυρίσουν τό
γεγονός, νά ΐΟαυιμάσουν τό κουλό καί νά 'συμβάλλουν ·στήν καίλλιτέρευισή του,
γιατί κάτι, πού 'απ’ τήν κοινωνία προέρχεται, σ’ αυτήν ανήκει.
'Η πανηγυρική ήιμέρα τών εγκαινίων, αυνέπεισε μέ τό ευτυχές γεγονός
τής βαπτίσεως τού Διαδόχου τού Ελληνικού Θρόνου. Θά μπορούσαμε νά πούμε
πώς ή δλη μας προσπάθεια, τήν ημέρα αυτή, άντήίλλαξε τήν λαμπρότητα μέ
τήν επισημότητα. Προσέδωσε λαμπρότητα ιστό ευτυχές γεγονός, καί κέρδισε
επισημότητα ή δλη προσπάθεια.
Τά 'εγκαίνια πρασεκλήιθησαν νά τιμήσουν ό 'Τπαυργός ‘Βορείου· 'Ελλά
δος, ό Νομάρχης "Εβρου, ό Καθηγητής τού Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνι
κής Λαογραφίας κ. Γ. Σπυρεδάκης, ιό κλήρος καί οί Πολιτικές καί Στρατατ
τικές ’Αρχές τού τόπου καί σάμπας ό λαός τού Διδυμοτείχου, Σουιφλίου καί
περιφερείας.
’Από τούς προσκεκλημένους, δέν μπόρεσαν νά προσέλθουν, γιά λόγους
εκτάκτου ανάγκης, ό 'Τπουργός Βορείου 'Ελλάδες κ. Πατίλης, ωσαύτως καί
ό Καθηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Γ. Σπυριδάκης, οι όποιοι καί
άπέστείλαν, αυθημερόν, τά παρακάτω τηλεγραφήματα:

Β Α ΣΙΛ ΕΙΟ Ν ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ Π Ο Τ ΡΙΈ ΙΟ Ν Β Ο ΡΕΙΟ Τ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ά ριίθ. Π ροκ. 6807.

Έν Θεσσαλονίκη τή 28.6.1967
Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
ΝΟΜΑΡΧΗΝ Ε Β ΡΟ Τ
Άλεξανδρούπολιν
Παρακαλούμεν, λόγω κωλύματος, έκπροσωπησητε 'Τπουργόν Βορείου
Ελλάδος καί Γενικόν Γραμματέα 'Τπουργείου Βορείου Ελλάδος ιεγκαίνΐια
Λαογραφικού Μουσείου Διδυμοτείχου.
Ε.Τ.Β,Ε.
Γενικός Γραμματεύς
Ν. ΓΚΑΝΤΩΝΑΣ
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Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
E JI.T . Α Ρ. 862.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΝ ΠΡΏΤΟΒΑΘΜΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ
Καν ΜΑΝΕΣ ΙΏΤΗΝ
ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟΝ
«ΛΤΠΟΤΜΑΙ ΟΤΙ ΛΟΓΩ ΚΩΛΎΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΔΤΝΑΜΑΙ ΠΑΡΑΣΤΩ Ε ΙΣ ΕΓΚ Α ΙΝ ΙΑ ΤΜ ΕΤΕΡΑΣ Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Σ ΣΤΟΠ. ΣΤΓΧΑΙΡΩΝ ΤΜΑΣ ΘΕΡΜΩΣ ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜ ΟΝ ΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟ
Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Ν ΕΡΓΟΝ Σ Α Σ ΕΎΧΟΜΑΙ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΗΤΕ
Ε ΙΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ Τ Η Σ ΧΩΡΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙ
ΓΜΑ ΜΙΜΗΣΕΩΣ». ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ ΣΠ Τ ΡΙΔ Α Κ Η Σ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑ
ΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΤΗΣ .ΚΕΝΤΡ-ΟΎ Ε ΡΕ Τ Ν Η Σ
ΤΗ Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.
’Επίσης, τηλεγράφημα άπέστείλε καιί ή «π. 'Ελένη Φιλιππίδου άπ’ τήν
’Αλεξανδρούπολη, ή ακούραστη αυτή ίέριεια της λαϊκής τέχνης, τό όποιαν και
αμέσως παραΟ έτουιμε:
Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Η Μ Α
Νικόλαον Μανεσιώτην
’Επιθεωρητήν Στοιχειώδους Έκπαιιδεύσεως
Διδυμότειχον
Εύχαρ ιστώ ©ιερμά γιά τιμητικήν πρόισικλησίν σας στοπ. Συγκινημένη άπό
λαογραιφική προσφορά σας συγχαίρω ολόψυχα καί εύχομαι πλούσια δραστηρΊότητα πλήρη επιτυχία ωραίου σκοπού σας.
Ελένη Φιλιππίδου
Εις τά εγκαίνια παρέστησαν ό Νομάρχης "Εβρου κ. I. Σαμπατακάκης,
ό Διευθυντής Νομαρχίας κ. Παπακωνσταντίνου, ό "Επαρχος Διδυμοτείχου κ.
Ε. Τσοπάνος, ό Στρατιωτικός Διοικητής τής 99ης Σ.Δ Ι. υποστράτηγος κ.
Α. Ζαλοχώρης, ιμειτά τοΰ Επιτελείου Του καί λοιπών αξιωματικών τής Φρου
ράς, 'ό ιερός κλήρος τής πόλεως, ό Δήμαρχος κ. Σ . Χατζηγεωργίου, οί προϊ
στάμενοι τών Δημοσίων 'Τπηρεσιών καί Νομικών Προσώπων, καί πλήθη κό
σμου, άπό τό Διδυμότειχον, τό Σουφλί καί τά χωρτά. Τιμητικόν στρατιωτικόν
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απόσπασμα μέ τήν Στρατιωτικήν Μουσικήν απέδωσε τιμάς είς τόν Στρα
τιωτικόν Διοικητήν, κατά τήν πριοισέλευσίν του.
Μετά τήν ιέπαρσιν τής σημαίας, άρχισε ή τελετή, τών εγκαινίων.
Οι πρωινές εκδηλώσεις ιέπί του ευτυχούς γεγονότος τής βαπτίσεως τοϋ
Διαδόχου του Ελληνικού Θρόνου, ή παρουσία τόσων επισήμων, τό πλήθος τοϋ
κόσμου που 'συνέρρευσε ατό τίς πόλεις ,κ'αί τά χωριά, ιοί ποικιλόχρωμες τοπικές
ενδυμασίες τών μουισικοχορευτικών συγκροτημάτων τής περιοχής, ή πυρετώδης προετοιμασία τής ’Οργανωτικής Επιτροπής, τά εμβατήρια τής Στρα
τιωτικής Μουσικής, τά τοπικά τραγούδια 'απ’ τό γνωστό καί πέρα άπ’ τόν
τόπο μας συγκρότημα τοπικών τραγουδιών τοϋ Δαΐτσίδη Καραφύλλη, ή επι
θεώρηση τής παράτας άπό τό Στρατηγό, δλα μαζί συνέθεταν μιά ’Εθνική πα
νηγυρική ατμόσφαιρα, γεμάτη Εθνική έξαρση καί παλμό·, καθώς μέ τήν
ανάκρουση: τοϋ Εθνικού μας "Ύμνου ή Γαλανόλευκη 'θριαμβευτικά πετοϋσε
πρός τά αιθέρια.
Τέτοιες στιγμές, στιγμές ’Εθνικές, ιθά μπορούσαμε νά πούμε, μάς ανε
βάζουν -ψηλότερα άπ’ τήν καθήμερ-ινότητα, τή χίμαιρα, τίς μικρότητες, τόν
εγωισμό καί τά προσωπικά μίση καί πάθη κι’ ελεύθερους άπό κάθε προκατά
ληψη μάς ανοίγουν τά μάτια γιά νά διοΰμε τή θέση: μας ιμέσα στήν αιωνιότητα
καί μάς καθοδηγούν στον Εθνικό μας ρόλο, πού οδηγεί στά Εθνικά μας πε
πρωμένα.
'Πραεξάρχοντος τού Πανοσιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου, στρατιωτικού
ίερέως, κ. Σωτηρίου, καί ίβοηίθιουμένου υπό τού 'ιερού κλήρου .τής πόλεως,
μέσα σέ μιά κατανυκτική ατμόσφαιρα, έψάλη δ καθιερωμένος 'Αγιασμός.
Τήν προσφώνηση τών επισήμων καί τή σύντομη, ανασκόπηση τής λαο
γραφικής προσπάθειας, ανέπτυξε δ Επιθεωρητής τής Α)θμίου Έκπαιδεύσεως Περιφερείας Διδυμοτείχου, μέ τά παρακάτω λόγια:
«Μέσα είς τό εύρύτατσν πλαίσιον τών εθνικών εκδηλώσεων, μετά τήν
Έθνοσωτήριον 21ην ’Απριλίου, ή όποια θά λάμπη ΐέσαεί ιείς τό ιστερέωμα καί
θά ίσταται ίσοτίμως προς τάς επετείους τής 28ης ’Οκτωβρίου καί τής 25ης
Μαρτίου, έρχεται σήμερον ή τελετή, τών (εγκαινίων τού Αααγραφικιού Μουσείου
τής ’Εκπαιδευτικής Περιφερείας Διδυμοτείχου' — Σουφλίου, διά νά πρόσθεση
μίαν εύχάριστον έθνικήν καί καλλιτεχνικήν νότον καί νά επιβεβαίωση άπολύτως τό είθνικοκοινωνικόν καί λααπαιδευτικόν εργον τών αγαπητών μας διδα
σκάλων.
Ή ιέγκαιινίασις τού Λαογραφίκού Μουσείου, συμπίπταυσα μέ τό εθνικόν
καί χαρμόσυνον γεγονός τής βαπτίσεως τής Α.Β.Ύ. τού Διαδόχου τού 'Ελλη
νικού Θρόνου καί τιθεμένη υπό τόν αστερισμόν τούτου, είναι καρπός συλ
λογικής προσπάθειας τών εκπαιδευτικών μας λειτουργών. Οϋτοι οίστρηλατού-
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μενοι πάντοτε από ιτά 'Ιερά, τά Εθνικά καί τά Πάτρια «δωσαν τήν ψυχήν των,
το ιεΐναι των, διά νά όλοκληρωίθή ή ερευνά και ή συλλογή· τών ιυψίστης σημα
σίας κειμηλίων, βάναυσου καί υψηλής τέχνης, καί νά φθάσωιμεν σήμερον εις
τήν ιευχάριισταν Οέσιν νά τελέσωμεν Ιπιισήμως τά εγκαίνια υπό τάς ευλογίας
τής ’Εκκλησίας καί τήν ιάιμέριστόν συμπαράστασιν του Κράτους, του Στρα
τού καί τής Κοινωνίας.

Ό ’Επιθεωρητής κ. Ν. Μαυεσιώτης προσφωνεί τούς
πρ οσκεκλη μένους.

Ή ιδέα ιδιά τήν ιδρυσιν του Λαο γραφικού ιμας Μουσείου, ήρχιισε κυο
φορούμενη προ 5)ιετίας, όταν τό πρώτον ήλθιον ώς ’Επιθεωρητής «ίς τήν νευ
ραλγικήν ταύτην περιοχήν, τήν ευρ.ισκαμέιιην ιειίς τό ιμεταίχιμιον δύο κόσμων καί
δύο πολιτισμών, «νάιμεσα ©ίς ’Ανατολήν καί Δύσιν. Άργατερον, ή ιδεα αυτη,
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μετά μακράν κυοφορίαν, ήρχισε νά τίθεται ©ίς έμπρακτον εφαρμογήν, άφοΰ
διή,νυσε τρεις φάσεις, τρία στάδια αληθούς δημιουργίας.
Έίς τό πρώτον στάδιον, ή συλλογική προσπάθεια τών αγαπητών μας
διδασκάλων, έδωσε την επιτυχή 'συγγραφήν, έκδιοσιν καί κυκλοφορίαν του
άξ ιολόγου βιβλίου «'Ιστορία τών Σχολείων τής ’Εκπαιδευτικής Περιφερείας
Διδυμοτείχου — Σουφλίου» τό όποιον πέραν τής ©πιστημονικότητος καί ίστορικότητός του αποτελεί πνευματικόν μνημόσυνίον είς τήν στρατιάν τών εκπαι
δευτικών λειτουργών τής Περιφερείας, αί όποιοι ©ποίησαν καί ©δίδαξαν τον
λαόν μας, φρονηματίσαντες τούτον μετά ζήλου καί πάθους «Γιά Χριστό καί γιά
Πατρίδα».
Είς τήν δεύτερον φάσιν ή έν λόγω προσπάθεια έδωσε τήν συγγραφήν
136 αυτοτελών λαογραιφικών Εργασιών - μελετών συνολικού όγκου 1.50Ό καί
πλέον σελίδων, αί όποΐαι μετά από ιαπηκριβωμέναν επιστημονικόν έλεγχον
έστάλησαν είς τήν ’Ακαδημίαν Αθηνών, διά νά εξυπηρετήσουν τό ’Έθνος καί
τήν Έπυστήμην. ’Επ’ ευκαιρία δέον νά έξαριθή τό ειδικόν ενδιαφέρον τής
Ακαδημίας ’Αθηνών, ή οποία έσπευσε νά ιμας έιφαδιάση μέ τά βιβλία ειδικών
όδηγιών διά τήν έρευναν καί μελέτην, του λααγραφικου μας θησαυρού, καί
προ,σήλθεν ηθικός ιένισχυτής δι’ επιστολών κλπ. είς τήν όλην προισπάθειάν
μας, διά τοΰ Διευίθυντοΰ του Κέντρου Λααγραφικής Έρεύνης, Καθηγητοΰ
κ. Σπυριδάκη. Πρός τήν Ακαδημίαν ’Αθηνών έκφράζσμεν τήν -επίσημον ταΰτην ώραν θερματάτας ευχαριστίας.
Παραλλήλως αί 13 6 συγγραψαί - μελέτα ι τών αγαπητών μας διδασκά
λων έστάλησαν καί πρός τό· «Θρακικόν ΚένΤραν» τό όποιον' πάνυ πραθύμως
άνέλαιβε την δωρεάν ©κτύπωσιν καί διάθεσιν τούτων διά τον ίδιαν σκοπόν.
’Ακολούθως είς τήν .συνέχειαν τών άνιδ'ΐατ&λών έθνικοκοινωνικών παιδευ
τικών καί έξόχως επιστημονικών εργασιών τών διδασκάλων μας είς τρίτην
φάσιν, ήλθεν ή ιδρυσις τοΰ σήμερίον ιέγκαινιάζαμένουι Λαογραφικου Μουσείου
τής Περιφερείας, τό όποιον μέλλει νά εξυπηρέτηση πολλαπλώς καί πολυΐρόπως τήν εθνικήν ιδέαν, τήν Επιστήμην, τον Τουρισμόν, τήν Θράκην μας,
γενικωτεραν, καί είδικώτερσν τήν πόλιν του Διδυμοτείχου, πού αποτελεί άδιά■ψευσταν άπόδειξιν τής συνεχείας τής άειζώου 'Ελληνικής .φυλής 'άπό τής άρχαιότητος είς τό Βυζάντιον καί μέχρι τών καθ’ ήμάς χρόνων.
Ή γνώσις τής Λαογραφίας τοΰ τόπου οδηγεί είς μεγάλας δυνατότη
τας βελτιώσεως τής ζωής τών κατοίκων καί καταπολεμεί τήν επιθυμίαν τής
αστυφιλίας καί τής μεταναστεύσεως.
Πιστεύσμεν άκράδάντως, καί τό διακηρύττσμεν — στεντορία τή φωνή —
ότι ή γνώσις τής λαογραφίας, ή ιδρυσις Ααογραφικών Μουσείων ή Μουσεια
κών Συλλογών ε'ϊς κάθΐε εκπαιδευτικόν ή Κοινωνικόν 'Ίδρυμα, θά τόνωση
τά αγνά καί παλαιά ήθη καί έθιμα, ιθά άποτρέψη τήν έρήμωσιν τής όμορφης
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Ελληνικής Επαρχίας, θα αξιοποίηση τό ελληνικό χωρεό, θά δώισχ) εργα
σίαν είς τούς κατοίκους τής υπαίθρου, θά δώση νέα μοτίβα ©ίς τήν Βιοτε
χνίαν, τήν Βιομηχανίαν !διά νά δημιουργήσουν νέα, πρωτότυπα σχέδια, ,καιλλιτιεχνικώς άνοάτερα των ξένων, ασυναγώνιστα είς τόν στίβον τής ελευθέριας
αγοράς. Άνάλογον προσπάθειαν καταβάλλει από ©τών ή Βασιλική Πρόνοια
διά τών «Σπιίτιών του Παιδιού» επιτυχούσα νά περισώιση αρκετά παραδο
σιακά, «Φολκλορικά» ιστοεχεία, ©ίς πείσμα του καλπάζοντας μηχανικού πολι
τισμού κα'ι τού πανδαμάτορος χρόνου·.

Ε π ίσ η μ ο ι καί μή, αποδίδουν τήν τιμή στή γαλανόλευκη πού πετα στα αιθέρια

Τό εγκαινιίαΐζάμενσν Λαογραφικόν Μουσεΐον τής Περιφεριείας μή νομισθή
ότι είναι άρτιον ιάπό πάσης άπόψεως. Τούτο, αποτελεί τό πρώτον βήμα
είς μίαν ©ύγενή προσπάθειαν τών εκπαιδευτικών μας, ή δπο-ία μέλλει νά ισυνεχισθή καί έπεκταίθή επ’ άγαθώ Παιδιείας, Έθνους, Κράτους καί Κοινωνίας.
Ή σημαντικωτέρα έλλειψίς του είναι -σήμερον ή μόνιμος καί κατάλλη
λος στέγη, ’Εδώ όπως βλέπετε, πρίασωρινώς έστεγάσθη, διότι δέν κατέστη
δυνατόν νά ©ξευριεθή άλλος τις χώρος. Προβάλλει 00εν επιτακτική· ή ανάγκη
στεγάσεώς του μονίμως από τού Σεπτεμβρίου καί πέραν. Κάμνομεν έκκλησιν
είς πάντα αρμόδιον καί φίλον τής έΐθνικιολαϊκής τέχνης δεα την επιλυσιν τού
σαβαρωτάτου τούτου προβλήματος. Άναγκαΐαν είναι να λεχθή ενταύθα, οτι,
παν ο,τι, έγινε μέχρι σήμερον, έγένετα άνευ Ιπιχορηγήσεώς τίνος, άνευ, χρη
μάτων καί υλικών μέσων, έφθ'άσαμεν έως εδώ, χάρες ©ίς την πιστιν, τον εν
θουσιασμόν καί τόν πατριιωτισμόν τών διδασκάλων μιας, δε’ αυτο και παρα
καλούμεν ή κρίσις ημών νά είναι δίκαια καί καλόπιστος. . .

η
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Δράττομαι τής ,ευκαιρίας, διά νά εκφράσω δημοσίως τάς άπειρους ευχα
ριστίας μου κα:! τήν πλήρη ευαρέσκειάν μου διά τό ισυντελεσθέν 'εξόχως £)0Vir
κόν εργσν, προς τούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς τής Περιφερείας. Τούς
παρακαλώ δέ νά συνεχίσουν άόκνως, τάς προισπαίθείας των διά τήν άρτίωσιν
τούτου, ιδιάτι, φρονώ, στι αύτοί πρώτοι βά δοκιμάσουν τήν εσωτερικήν χαράν
κα! ίκανοποίησιν έκ τού έίργου· των.
Χαιρετίζω επ’ ευκαιρία, Ιεκ βαθέων, τήν τιμητικήν /δι’ ημάς προσέλευ
σήν τών Αρχών κα! τών ’Επισήμων κα! ιεκφράζω τάς θερμοίτάτας ευχαριστίας
προς τήν Άξιότιμον Διοίκηση» τής 99 Σ.Δ.Ι. διά τήν συναντίληιψιν κα! συμπαιράστασίν της, ού μόνον εις τό παρόν κα! είς τήν εγκαινιαζ|ομένην ταύτην έκδήλωσιν, αλλά κα! δι’ άιλλας ιθιετικάς κα! έποιικοδομητικάς ενεργείας, επ’ ώφελεία τοϋ Σ χολείου κα! τού συνόλου.
'Ωσαύτως, εύχαριστοϋμεν τούς Διευίθυνιτάς τών Α ' κα! Β ' Τομέων «Τών
Σπιτιών τού Παιδιού», οί όποιοι μετά μεγάλης προίθυμίας έπέτρεψαν τήν συμ
μετοχήν τών τροφίμων των ©ίς τήν παρούσαν εθνικήν εκδήλωσιν κα! είδικώτερον τάς νεάνιίδας ,Καρωτής, Λαβάρων υπό τον λαϊκόν καλλιτέχνην τού άσμα
τος κ. Δοϊτσίδην, ώς κα! τήν Διεύθυνσιν τοΰ Λυκείου Σουφλίου κα! τάς μα
θήτριας αυτού ιμετά τοϋ καθηγητοΰ Σωματικής ’Αγωγής πού ©πεμελήθη τής
έμφανίσεως τού τμήματος.
Τέλος, εύχαριστοϋμεν πάντας υμάς, κύριοτ, οί όποιοι προσήιλθατε τιμητικώς ©ίς τήν ©κδήλωσιν ;έπ! τούς εγκαινίοις τού Ααογραφικού Μουσείου, τό
οποίον παραδίδεται μέ τάς καλυτέρας τών ιεύχών, ίδιά νά εξυπηρέτηση τό
’Έθνος κα! τον λαόν μας.
Διαδηλώνων δέ τήν πίστιν μου, ιεπί τήν αξίαν τής Ααϊκής Τέχνης κα!
τής Λαογραφίας, αναφωνώ :
Ζήτω· τό ’Έθνος
Ζήτω ό Βασιλεύς
Ζήιτω δ νεοφώτιστος Διάδοχος τού Ελληνικού Θρόνου
Ζήτω ό γενναίος 'Ελληνικός Στρατός.

ΤΟ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ ΙΚ Ο Λ Α Ο Γ ΡΑ Φ ΙΚ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Ο ί 'θύμησες απ’ τά παλιά τά ξεχασμένα, πιο εύκολα ξυπνούν όταν
μπροστά στις αισθήσεις μας ξαναζωντανεύουν σκηνές ιάπ’ τά περασμένα, πού
άφησαν ιβαθιά τ’ ίάχνάρια τους στο είναι μας, ιστό είναι τοϋ Ααοϋ μας. ’Άλ
λωστε σ’ αυτό τό ξαναζωντάνεμα ποντάρει και ή λαογραφία γιά τήν επιτυ
χία τοϋ σκοπού της.

τό

λ α ο γ ρ α φ ικ ο Ν μ ο υ σ ε ιο ν
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"Ενα πρόγραμμα άπό τοπικά τραγούδια καί χορούς, ιμέ τά πιο διαλεχτά
συγκροτήμοπα τής περιοχής μας .εΚίαιι δ,τι χρειάζεται γιά ιμιά ψυχολογική
προθέρμανση, ώστε οί προσκεκλημένοι ιμας νά αντιμετωπίσουν σέ ,λυγο τά
ε κ θ έ μ α τ α , τοΰ λαογραφίκού ιμας Μουσείου μέ τήν πρέπουσα εθνική σοβαρό
τητα.

Οί χορευτικοί δμιλοι έτοιμοι γιά τδ πανηγυρικό πρόγραμμα

Σωστή γαρνιτούρα ό ισπήκερ τής γιορτής, συμπληροόνιει και γεμίζει τό
πρόγραμμα μέ μιά '.φροντισμένη καλλιτεχνική προσπάθεια, πού προδιαθ'έτει,
πληροφίοιριεΐ καί έπεξηιγει ουσιώδεις μικρολεπτομέρειες.
Καί τώρα νά μπροστά στά μάτια μας τό ξαναζωντάνεμα τής εθνικής
μας πορείας. Τραγούδια καί χοροί μέ τό διαλεχτό λαϊκό συγκρότημα τής Καρωτής, σ’ ένα πρόγραμμα άπό χορούς καί τραγούΙδια πού ή λαϊκή, μούσα
μ’ άφθονη καλλιτεχνική διάθεση; φιλοτέχνησε ανεπιτήδευτα ανάμεσα ατούς
καημούς, τίς χαρές καί τούς πόθους τού ξωμάχίοιυ, τού ζευγά καί τού τσομ
πάνη στον κάμπο, στό μαντρί καί ιστό μπαΐρι.
Τραγούδια γνήσια θ'ρακιώτικα μέ τό βετεράνο τής Καρωτής Καραφύλλη
Δοϊτσίδη.
«Είχαν λαλιά τ’ άλλα πουλιά
μά ένία ήταν μοναχά
άπ9 ολα τους τ’ αηδόνι».
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Τό πρόγραμμα τού .συγκροτήματος παρουσίασε ή ιδίς Κούτρα Βασι
λική, δημήσσα τής Καρωτής, μέ τά παρακάτω περίπου λόγια:
«Τό μουσικίοχορευτικό συγκρότημα τής Καρωτής, τό όποιο αποτελούν
κυρίως νεάνιδες του Σπιτιού τού Παιδιού Καρωτής καί εαια μουσικό συγκρό
τημα από λαϊκά μουσικά όργανα ιμέ 'επικεφαλής τόν γνωστό καί πέρα από
τά ελληνικά χώματα (εκτελεστή- -τοπικών τραγουδιών Δοίϊτσίδη Καραφύλλη,
πού μέ τό πατρογονικό ταυ όργανο τό «τζιμπίσι», κριατά τήν συνέχεια ,τής ορ
φικής τέχνης καί τής λαογραφικής μας παραδόσεως, μαζί ιδέ καί μέ τό χο
ρευτικό συγκρότημα τού Σπιτιού τού Παιίδιού τών Λαβάρων, ·0ά σάς παρου
σιάσουν ένα πρόγραμμα ,άπό τοπικούς -χορούς, οίι οποίοι τόσοι πολύ χορεύτηκαν
από τις περασμένες, γιατί όχι καί τις τωρινές γενιές, κάτω από τό Ορακιωτικο
γαλανό ουρανό».
Τήν στιγμή αυτή, οι κοπέλες τών Σπιτιών τού παιδιού Καρωτής καί
Λαβάρων μέ τις γραφικές τοπικές ενδυμασίες τους εντυπωσιακά μπαίνουν
στο πρόγραμμα σέ δυο παράλληλους κύκλους μέ τόν «μανίδηλάτο» χορό
«Άνθούλα μ5 είσι αμουρφη». Οί μαινδή,λες ιάνεμίζουν πρόσχαρα στον αέρα,
μαγνάδια .θαρρείς κλεμμένα από κάποια μακρόσυρτη νεραϊδίστικη χορευ
τική πομπή, κάποιου θρακιώτικου δάσους. Τά πόδια .θαρρείς καί δεν πα
τούν στο χώμα, τά σώματα κινούνται άρμοινκά γεμάτα χάρη κι’ ομορφιά, κα
θώς τό τραγούδι αντηχεί στον 'θρακιωτικο αϊιθέρα.

Κοπέλες τής Καρωτής μέ τοπικές ενδυμασίες σέ μιά φιγούρα του χοροΰ «Μανδηλατος»

τ ό ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Μ Ο ΥΣ Ε ΙΟ Ν ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
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«Άνθούλα μ’ εΐσιι ομουριφη, δμουρφη κι νόστιμη! (δίς)
σά νασι άγγιιλούδ'ΐ, Άνθούλα μ’ μαυρουμάτα, Άνθούλα μ’ καραγκιάζα (δίς)
Χαράς τή μάννα π* σ’ εκανι, κι που σι μιγάλουισι (δ'υς)
μ! μέλι ζυμουμένη Άνθούλα μ’ μαυρίουμάτα, Άνθούλα μ’ κα.ραγκιόζα (ιδίς)
Τά φρύδιας εΐνι γιαϋτανά, ιστού μάγουλους ιέίχειις ελιά (δίς)
τού στόιμα δαχτυλϋδι Άνθούλα μ’ μαυρουμάτα Άνθιούλα μ’ καραγκιόζα (ιδ'ις)
Στή σειρά τώρια ό κοισευτός (τρεχάτος) χορός: «Μάννα κι γιος μα
λώσανε».

Κοπέλες τών Λαβάρων σέ μιά φιγούρα τοϋ «Κοσευτοΰ»

Μάννα κι γιος μαλώσανε σ’ ένα στενό σοκάκι (δίς). Μάννα νηλέγει
τούν ή γιο κι γιός, λέει, κι γ ιός λέει τή μάννα.
— Νηγιέ μ’ πού τ’ν ηύρις αύτήν τήν νιά (ιδίς)
αυτήν τήν νιά, τήν νιά τήν καραγκι,όζα; (δίς).
— Α π ’ τού χουρό τή ιδιάλιίξια (ιδίς)
πού μέσ’ πού τά, πού ιμέσ’ πού τά κουρίτσια (ιδίς)
Πού δυο "ψηλές, πού δυό λιγνές (ιδίς)
πού δυό μακρου, πού ιδυό ιμαικρουμαλλούσις (ιδίς).
Αρκετά κουραστικός ό κοσευτός, πυρρόχρωμα χρωμάτισε τά πρόσωπα
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τών κοριτσιών, πού σάν ιέρειες τής θρακιώτικης Τερψιχόρης, άφοΰ. εξάν
τλησαν όλη τους τήν ζωντάνια σέ μιά εντίανη χορευτική .σπονδή. Τά αναμμένα
τους πρόσωπα κάτι 'θυμίζουν απ’ τήν πρόσχαρη .συντροφιά της ορφικής λα
τρείας, ιστό ιξανάσαιμα π’ αφήνουν τά όργανα όσο νά προσγειωθούν σέ νέο
χορευτικό -σκοπό.
Ή προσγείωση όιμιαλή όίδηγεϊ αυτή τήν φοιρά τά βήιματα τών κοριτσιών
στον ταπεινό χορό: «Τρεις λιγερές τρεις άμορφες».

Κοπέλες τών Λαβάρων σέ μια φάση τοΰ χοροΰ «Ταπεινός»

Τρεις λιγερές τρεις όμορφες μαζεύαν τούν 'Αγιόγιουνου
ιμαζεΰαν τούν 'Αγιόγιουνου. κι τού ,μιλισσουβότανου.
κι’ τδ'μασαν τ’ άπόμασαν έκατσαν κι τού φούντίουσαν,
κι δΐψασι μιά λιγερή, στήν κρύα βρύσι κατέβηκι
κι βρίσκει έναν νιούτσικου κουμμένου τού χειράκι του.
— Δόσιμου Άνθούλα τού τσιμπέρς’ νά ιδέσου τού χειράκι μου.
— Στού σπίτι θά τού πάρουμι ξένε μου νά τοΰ γιάνουμι.
'Ώρα γιά κάτι πιο εύθιμο και πρόσχαρο μετά τήν συγκινητική πρόταση
τής Άνθίοιύλας. Τά λαλήματα παίρνουν στις νότες τους «Τό τραγούδι τοΰ
'Αγιόγιουνου» (όλα τά λουλούδια ανθίζουνε τό Μάη), χορός συρτός συγκαθιστός.

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦ I KON Μ Ο ΥΣ Ε ΙΟ Ν ΔΙΔΥΜ Ο ΤΕ ΙΧ Ο Υ
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«"Ολα τά λουλούδια ανθίζουνε τό Μάη· (δίς).
Μάνιο ,τό λουλούδι του Γιάννη τό Βοτάνι
δεν ανθίζει δεν ανοίγει δεν ιμοσχοβολάει
δέν ανθίζει δεν μοσχοβολά.
Του Γιάννη τό βοτάνι άνθ'ίιζει ισίτή γιορτή του (δίς)
εχει μιά ξεχωριστή καί (μυρωδιά δική, του.
Παν τό κόβουν κοπελές καί κάνουν τήν γιορτή, του.
'Αγιόγιουνους στου σύνουρου του Γιάννη του βουτάνι (δίς).
Παν, τού κόβουν κοτελές τού βάζουν ιστού καζάνι
κι τού καν σιτήν «κκλησιά κι ψηλού τραγουδάνι (δίς).
Στήν «κκλησιά 'θά πάρουνε ή κάθιε μιά τή φιουντα τ’ς
κι καίζουντας κι ρίχνουντας κι ψιίλουτραγουδώντας
κι μιά μιά φεύγοντας τή φούντα τους κρατιώντας.

Κορίτσια του ομίλου Λαβάρων στο χορό «Συρτός συγκαθιστός»

Συγκινητικό ιτό ξαναζωντάνεμα του κλάδωνα καί τής καλλινίτσας μάς
ξανάφιεριε στο νού τις γεμάτες μυστήριο γραφικές Εκείνες γιορτές κού βγαλμένες απ’ τήν ανθρώπινη αδυναμία ν’ ιάκοσπάση τά μυστικά από τό αύριο σκά
ρωνε χίλια δυο τεχνάσματα καί τερτίπια δσο κι’ αν πίστευε ιστό πεπρωμένο.
Τί νά ιπή κανείς; «Κοινή μας ή τύχη, τών 'θνητών καί τό μέλλον αόρατον».
Ό χορός καί τό τραγούδι, μιά ολοκληρωμένη, .συναισθηματική, έκφραση,
ένα 'ψυχικό ξιεχείίλισμα του εσωτερικού κόσμου τού λαού μας δεν άφησε ανεγγιχτη καμμιά πτυχή τής ζωής. 'Ο πόιθας καί το πάθος στα εγκόσμια είναι για

«ΘΡΑΚΙΚΑ»

ολους τούς ανθρώπους, άσχετα τώρα αν ή κοινωνική 'θέση τής παπαδιάς και
τής παπαδοπούλας ιστίς έγκόρμιες σχέσεις τοΰ χωριού πρέπει νά είναι κάπως
πιο αυστηρή, πιο πουριτανική 'θά λέγαμε. Γι’ αυτό και ή λαϊκή μούσα έχει
τόν ιδικό της τρόπο καί πρωτότυπο μάλιστα, νά άποιθανατίζη και τά πιο αθώα
παραστρατήματα, >σάν και τό παρακάτω, δπως μάς τό παρουσιάζει τό συγκρότημια ισ’ ένα χορευτικό ιμοτίβο ισυρτού.

Λαβαριωτοπουλες λυγερόκορμες στό χορό «Συρτός»

Τ ’ς παπαδιάς τ’ς παπαδιάς τά παραθύρια (δίς)
τ’ς παπαδιάς τά παραθύρια κάθουντι δυό μαύρα φρύδια.
Κάθουνσι, κάθουντι κι άγναντεύουν (ιδ'ις)
κάθουντι κι άγναντεύουν τά καράβια πώς διαβαίνουν.
(ΙΙώς δια βαί- πώς διαβαίνουν φορτωμένα (δίς)
πώς διαβαίνουν φορτωμένα, φορτωμένα τό στολίδι.
Φιορτωμέ - φορτωμένα τό στολίδι (δίς)
φορτωμένα τό στολίδι που φορούν άρχοντοπούλες.
Μόσχο γιά μόισχο γιά τά παλληκάρια (δίς).
Μόσχο γιά τά παλληκάρια, τού φκιασίδι για τά κουρίτσια.
Ό χορός, μέ τόν όποιο πρόκειται, τό 'συγκρότημα νά ,κλείση τό πρόγραμμά
του, μάς μεταφέρει πολύ επίκαιρα στ’ αθέριστα χωράφια πού περιμένουν τούς
θεριστάδες νά τά (θερίσουν μέσα σ’ ενα ιάληιθι.νο γιορτάσι, πού Οά κάνη τή
δύσκολη δουλειά τού 'θεριστή πιο πρόσχαρη καί 'θά τού δροσίση τήν καρδιά
μέσα στό λιόκαμμα τού καλοκαιριού.

ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦ I KON Μ Ο ΥΣ Ε ΙΟ Ν ΔΙΔΥΜ ΟΤΕ ΙΧ ΟΥ
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«Γιάννης θέριζι μαζυ μι τήν καλή του». Χορός ζωναιράδικος.
«Γιάννης θέριζι μαζυ μι τήν καλή του (ιδ'ις)
ισυνουρ! - συνουρίστηκαν πριουσφυγού - προυσφυ γούλα μου.
συνουρ'ι - συνουρίστηκαν Θρακιωπού - Θρακιωπούλα μου·.

Κοπέλες του « Σ π ίτι παιδιού» Λαβάρων σ’ ένα χορό «Ζωναράδικο»

Συνουρίστηκαν κι έβαλαν σίτου μπάξι (δίς)
κι’ αν μι ίδιά- κι αν μι διάβης Γιάννη προσφυγού - προσφυγούλα μου
,κι αν μ'ι 'διά- κι αν μι διάβης Γιάννη Θρακιωπού - Θριακιωπούλα μου
Κι αν μι διάβης Γιάννη, άλλη καλή 'θά πάρης (ιδ'ις)
κι άν σι διά- κι’ άν σι διάβου Γιάννη πρίοσφυγου - προσφυγούλα μου
κι άν σι διά- κι άν σι διάβου Γιάννη Θρακιωπού - Θρακιωπούλα μου.
Κι άν σι διάβου Γιάννη, άλλουν καλό θά κάρου (δίς)
Γιάννης α - Γιάννης άδιαβη προιφυγού - προσφυγούλα μου
Γιάννης ά - Γιάννης άδιαβη Θρακιωπού - Θρακιωπούλα μου».
Ό χορός πάντα σέ δυο ξεχωριστούς κύκλους από λιγερόκορμες χωριατοιποΰλες τής Καρωτής και τών Λαβάρων, μ’ αψεγάδιαστες τοπικές ενδυμα
σίες, ή μια καλύτερη απ’ τήν άλλη, .ακολουθεί τό ρυθμό τοϋ τραγουδιού μέ
τέτοιο αέρα, π’ όλους μάς παρασύρει σέ μιά αυθόρμητη χορευτική διάθεση,
πού βρίσκει τήν κατάληξή της σέ μιά ρυθμική κίνηση του χεριού ή τοϋ
ποιδιοϋ.
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’Αθάνατε 'Έλληνα, πώς δέν αλλαξιές στά πέρασμα τών καιρών. .. Πώς
τα κατάφερες κι’ έμεινες άνέγγιχτος .στην ψυχή στο διάβα τών αιώνων. .. Λές
νάνσι αυτό, τό μυστικό τής αιωνιότητας -σου; "Ας “ψάξουν τότε οι λαοί στη
λαογραφία ιμας γιά νά τό βρουν.
Στο ξετυλιγιμα τών κύκλων, πότε απ’ τήν Καρωιτή, καί πότε απ’ τά
Λάβαρα, ιμέ σκέρτσα, φιγούρες καί ρυθμικές ιαχές "I. . . χου . . . χού . . . ,
αληθινά ξόμπλια τής χορευτικής ιδεξιοτεχνίας τών χορευτικών συγκροτημά
των, αγωνίζεται ό κάθε κύκλος γιά λογα,ρ.ιοΐσμό του· πώς νά άποσπάση. επά
ξια τήν προσοχή ιμας. Καί ιμεΐς γεμάτοι έκπληξη απ’ τό ιθέαιμα, συνεπαρμένοι
απ’ τη λαογραφική ατμόσφαιρα, περήφανα καμαρώνουμε τόν λαογραφικό
μας θησαυρό.
Σ ’ όλα αυτά, πού ή προσπάθεια τών δασκάλων κατώιρ'θωσε νά υλο
ποίηση .σήμερα ιστή λαογραφική αυτή .εκδήλωση, χρειάζεται κάποια εξήγηση
γιά τό δάσκαλο καί τη λαογραφία, πού τήν έδωσε δ Διευθυντής ,τού Γ ' Δημο
τικού Σιχολείου Διδυμοτείχου κ. Χρηστός Για\νάπουλος ιμέ τά παρακάτω
λόγια:

'Ο μιλία με θέμα ή Λαογραφία καί ο δάσκαλος

«Οί 'θαυμάσιοι χορευτικοί όμιλοι ιμέ τις λαϊκές ορχήστρες καί τά ,φανταχτερά χρώματα τών τοπικών ενδυμασιών ζωντανεύουν στην φαντασία (μας πα
λαιούς καιρούς καί θορυβώδεις εκδηλώσεις παλαιοτέρων ανθρώπων τού τόπου
καί ιμάς άνασυνδέουν μέ τάς γονιμοποιούς πνευματικός καί φυσικάς πηγάς
τής γής τών πάτερου' ιμας.
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Είναι δ ζωντανός πολιτισμός τοϋ λαοΰ ιμας, πού ερευνά ή επιστήμη· τής
Λαογραφίας, κυρίως από τοϋ Γ850, όταν ο μισελλην Falmerayer ιμέ τήν πειριβόητη θεωρία του περί έκσλαυϊσμού τών Ελλήνων, πιροεκάλεσε (σεισμική ανα
ταραχή καί ανάγκασε τούς τότε λογίους ;μας νά στραφούν επειγόντως προς τά
παντοειδή μνημεία τοϋ λαϊκού ιβίιου, γιά ν’ αντλήσουν τις αδιάσειστες άποιδείξεις περί συνεχείας τής ελληνικής φυλής.
Ειδικότερα ήρθε ατό προσκήνιο ή θι&ω.ρύα τοϋ Αριστοτέλη περί άνακυκλήσεως τοϋ παλαιοτέριου πολιτισμού, βάσει, τής όποιας ό ;κόσμος δημιουργεΐται, φθείρεται καί. άναδημιουργιεΐταιι συνεχώς άπό τά έγκαταλειμιματά του,
Οιεωρτα δμίοία ιμέ τόν περ'ι έπιίβιώσεως νόμον τοϋ ’Άγγλου (εθνολόγου Taylor,
ό όποιος παριετήρησε, δτι καί στις πιο εξελιγμένες εποχές υπάρχουν αρκετά
στοιχεία παλαιών περιόδων, λείψανα παλαιών δοξασιών, τά όποια μολονότι
δύσκολα προσαρμόζονται στή σύγχρονη εποχή ικαί τις σημερινές τάσεις της
ζωής, είναι βαίθειά ριζωμένα στή λαϊκή ψυχή καί δυσαίπόσπαστα άπό τή ση
μερινή ζωή. ’Οφείλονται στή 'δύναμη τής συνήθειας καί στό φύσει συντη
ρητικό πνεύμα τοϋ λαού.
Καί 'δέν πρέπει νά λησμονούμε, οτι κάτω άπ’ τό 'φλοιό τής λογικής κι
νούνται ιμέ ειδικούς των νόμους ορμές καί συναισθήματα, πού ρυθμίζουν σκέ
ψεις καί πράξεις. Καί αυτό είναι τό 'βάθος τής λαϊκής ιδιανοήσεως, τό όποιον
πρέπει απαραίτητος νά λαμβάνεται ύπ’ όψιν ιάπό τούς θέσει οδηγούς τού
λαού μας.
Έκτοιτε ή Λαογραφία1 προσ&λαιβε εθνικό χαρακτήρα καί σοβαρές επι
στημονικές διαστάσεις. Μελετά δλες τις πλευρές τού1λαϊκού πολιτισμού (υλική,
πνευματική καί κοινωνική), αποκαλύπτει διαρκώς τίς δημιουργικές δυνάμεις,
ανάγκες καί ικανότητες τού ’Έθνους μας καί αποβαίνει ύψίστης εθνικής ση
μασίας καί 'διαρκούς έπικαιρότητος γιά μάς τούς Έλληνες.
Έχοντες τ’ ανωτέρω ύπ’ δψιν, καί τό γεγονός, οτι πλησιέστερα προς τό
λαό βρίσκεται ό δάσκαλος, εύκολα κατανοούμε τήν συνάφεια τού έργου του
ιμ έ τή Λαογραφία. Κατ’ ανάγκην, λοιπόν, καί εθνικήν επιταγήν ό δάσκαλος,
ως φορεύς τού λογίου πολιτισμού, οίκο/δομεί πάνω στά θεμέλια τοϋ λαϊκού
πολιτισμού γιά νά ιδιευικολύνη τό έργο του καί νά καλλιεργήση πιο άνετα τήν
αγάπην πρός τά ανεκτίμητα κειμήλια τής πατρογονικής κληρονομιάς. % ’
δείγμα μικρό τής συνειδητοποιήσεως τής υψηλής του αποστολής αποτελούν καί
οι σημερινές εκδηλώσεις, παρά τόν φόρτο εργασίας πού έχει στον τοΙμέα τών
κυρίων καθηκόντοον του.
Πέρα όμως άπό τήν εθνική καί παιδευτική προσφορά της, ή Λαογρα
φία τροφοδοτεί καί τή γνήσια ελληνική τέχνη, πού ιδέν είναι άλλη άπό τή
λαϊκή, γιατί αυτή συγγενεύει μέ τήν παράδίοιση κι’ έχει τις ρίζες ,της στον
αρχαίο ελληνικό πολιτισμό καί τή Βυζαντινή Τέχνη·. Καί είναι ευτύχημα, πού
6

82

«ΘΡΑΚIΚΑ»

σήμερα ή μόδα, αφού περιπλανήθηκε γιά πολύ ιοιτά ξένια μοτίβα, ξαναγυρίζει
με σεμνοπρεπεια στις πηγές της καί ιμάς 'γοητεύει μέ τήγ απλότητά της, και
τήν αρχοντιά της.
Μερικοί έχουν αντίθετη γνώιμη. 'Όμως ένα έργο λαϊκής τέχνης ιδέν
πρέπει νά το κρίνωμε από τήν έξωτίθρική παράσταση καί τήν καλαισθητική
αξία. Αυτό είναι ιδευτ&ρεύον. Ή ουσία τής λαϊκής τέχνης έγκειται ιστό· .ιδεο
λογικό της περιεχόμενο, που εμπνέει καί είναι μάλλον -συμβολική, όπως συμ
βολικά είναι καί τά παιδικά έργα, που κατευθύνει σημιερια τό Σχολείο στά
χνάρια τής γνήσιας Λαϊκής Τέχνης από τή νηπιακή ηλικία.
Σέ τρεις λοιπόν κατευθύνσεις μπορεί νά δώση υλικό ,ή μελέτη, τού λαϊκού
πολιτισμού σήμερα: Στην ιστορία, τήν εκπαίδευση καί τήν Τέχνη, ιδιαίτερα
δέ τή Βιοτεχνία σέ σχέση μέ τήν οικονομία τού τόπου: Ποια απ’ όλες όμως θά
εχη τό προβάδισμα στον τόπο (μας; Θά δείξη τό μέλλον. Πάντως υπάρχουν
πολλές εστίες λαϊκής βιοτεχνίας σέ όλα τά (διαμερίσματα τής χώρας μέ
προϊόντα (μεγάλης αισθητικής καί πρακτικής αξίας. ’Αρκεί νά ενισχυθούν.
Παράδειγμα τά μεταξωτά Σουφλίου, τά χαλιά Άλειξανδρουπάλεως, μέ γνή
σια λαϊκή τεχνοτροπία, δπως τήν επιμελείται μέ πάθος ή κ. Φιλιππίδου, τά
καριαμελωτά υφαντά Σουφλίου- — Διδυμοτείχου, οί φλοκάτες ’Εδέσσης, τά
χαλιά Αίγίνης καί Άράχω-βας, οι παντόφλες Μετσόβου καί ένα σωρό άλλα.
Πλουσιότατο τό λαϊκό μοτίβο περιμένει τήν τειχνήτρα μέλισσα νά τό τα
ξινόμηση αισθητικά ιστήν πηγή του καί νά τό μείταφέρη στο εργαστήρι καί
τήν κατανάλωσι.
Αυτός πρέπει νά είναι ό μελλοντικός στόχος όλων μας, άν θέλωμε νά
ξαναβ-ρούμε τόν εαυτό μας καί στον τομέα αυτό, καί νά εξασφαλίσαμε μιά
μόνιμη παραγωγική καί οικονομική βάση στά χέρια τού λαού μας.
Μπορεί ή 'Ελλάδα μας νά ξαναφορέση τά ‘γιορτινά της, χωρίς τόν κίν
δυνο νά χάση τόν προσανατολισμό της ιστήν πορεία τού' Δυτικού πολιτισμού.
’Ίσια - ίσια θά κάνη πιο έντονη τήν παρουσία της σ’ ένα πολιτισμό, πού αυτή
έχει θεμελιώσει.
Οί σημερινές ιέκδηλώσεις, πού -σκοπό έχουν νά προβάλουν τό τοπικό
χρώμα καί νά ενθαρρύνουν τήν προσήλωση- στίς ωραίες παραδόσεις τού λαού
μας, αποτελούν τό πρώτο στάδιο τών προσπαθειών μιας (τό σίοιβαρώτ&ρο ισως),
άλλα καί τό τελευταίο γιά ιμάς τούς δασκάλους. Τή -συνέχεια πρέπει νά άναλάβουν άλλοι.
Περισώσαμε δ,τι μπορέσαμε νά βρούμε στίς κασέλες τών χω-ριών μας,
πού κινδυνεύουν ν’ άδειάσουν ιστό πέρασμα τού χρόνου.
"Ας ευχηθούμε καί άς ελπίζουμε, ότι τό τέλος τών δικών μας προσπα
θειών, θά γίνη μέ τόν καιρό απαρχή προσπαθειών άλλων φιλοτέχνων παρα
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γόντων τού τόποι*, καί 'ότι ή λαϊκή δημιουργία 'θά ©δρχ) ολο τό μυστικό γιά
μιά γ νήπια αποκάλυψή της».
'Η παρένθεση αυτή ήταν μιά ανάπαυλα ιστό πρόγραμμα υστέρα από τήν
ένταση που δημιούργησε τό πρώτο 'συγκρότημα. ’Ηταν ο,τι έπρεπε στη δημή
τού προγράμματος γιά νά εναλλαγή ιμέ τίς χορευτικές εκδηλώσεις τού συγκρο
τήματος ιτού Λυκείου Σ ουφλίου, ο’ ενα άπλό δείγμα λαογραφικής προσπά
θειας ιάπ’ τό καλλιεργημένα ανθοκήπιο τής λαϊκής εστίας τού Σουφλίου, πού
πιστό στις λαογραφίκές του παραδόσεις δέν αφήνει ούτε μιά 'στιγμή ευκαι
ρίας, πού νά μή δείξη μέ υπερηφάνεια τήν πολύτιμη λαϊκή του παράδοση.

Λιγερόκορμες Σουφλιωτοποΰλες στό χορό «Καλαματιανός»

"Ενας ίδμιλας από λιγι&ρόκο,ρμι&ς Σουιφλιωτοπούλες μ’ επικεφαλής τον
άξιο καθηγητή τής Σωματικής ’Αγωγής κ. Σπύρο ΙΤαπαδόγιαννη πού ή θε
τική του προσφορά στην περισυλλογή, προθολή καί διάδοση τών λαϊκών μας
χορών δισο πριν στά Δίκαια, άλλο τόσο τώρα στο Σουφλί, μάς δίνει σήμερα
τήν χαρά νά τον καμαρώσουμε σ’ ενα πρόγραμμα ιχοιρών καίι τραγουδιών πού
καλύπτουν σχεδόν τό πανελλήνιο.
Τό πρόγραμμα ανοίγει μέ τον Καλαματιανό. Τό χοιρό πού χορεύτηκε
τόσο πολύ ώστε τό μοτίίβο τών 7) 8 πού άκολουθιεΐ ό ρυθμός του νά καθιερωθή
σάν γνήσιος 'Ελληνικός μας ρυθμός.
Τραγουδούν καί χορεύουν οί Σουφλιωτοπούλες ιμας μέ τή συνοδεία τής
Στρατιωτικής Μουσικής στους πα,ρακάτω τονισμένους στίχους:
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Τήν πί - μανναμ’ τήν πίτα πδκραγε ό σπανός (δίς)
ήταν κι’ αμάν αμάν ήταν κολοκυθένια (δίς)
Τά χέρ - ιμάνναμ’ τά 'χέρια πού τήν έπλασαν (ιδίς)
ήταν κι αμάν αμάν ήταν μαλαματένια (ιδίς)
Κι δ ψού - μανναιμ’ κι ό φούρνος πού τήν έψησε (ιδίς)
ήτανε ιμαριμαρένιος.

Ή στιγμή τής εθνικής υπερηφάνειας

'Όταν ήμουνα δέκα χρονώ κοράσι
ήμουν μικρό κι ανήλικο δέν ήξερα απ’ αγάπη.
Τήν ένόμιζα πώς ήταν παιχνιδάκι
ιμά τώρα τό κατάλαβα ήταν πικρή φαρμάκι.„„
Νιάτα, νιάτα γεμάτα δροσιά καί φρεσκάδα, ζωντανή εθνική μας ελπίδα,
αναδρομική είικόνα τού χθές, καμάρι τού ισήμερα, όραματίισμοί τής μεγάλης
ιδέας της αύριο.
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Σεις είστε ή αιώνια ζωντάνια τής φυλής ιμας.
Ό παντοτεινός Απρίλης τής ,γενιάς μας.
Αιώνιοι νέοι. ’Απ’ τον 'Όμηρο ώς σήμερα, γαιλουχημέναι ιμέσ’ τους θρύ
λους καί τίς παραδόσεις τής φυλής μας.
Προάγγελοι τής ’Εθνικής μας ανάτασης, σέ σάς στηρίζει ή πατρίδα, τίς
ελπίδες της. Άπό σάς περιμένουμε νά -ξαναζωντανέψετε θρύλους καί παραδό
σεις ξεθωριασμένες άπό ταπεινές καί ματαιόδοξες αντεθνικές σκοπιμότητες.
Μέ σάς μόνον μπορεί ό θρύλος νά γίνη πριαγματικέτης. Ό ^Αγγελος πού
περιμένει ό Μαρμαρωμένος Βασιλιάς γιά νά άναστηθή δέν βρίσκεται πιά στον
ουρανό. ’Έχει πρ-οσγειωθή. Έδώ κοντά μας. Είναι ζωγραφισμένος στις μορφές
σας. Τό μήνυμα -τής 21ης ’Απριλίου σάς καλετ στον εθνικό σας αυτό ρόλο·.
Τό πρόγραμμα συνεχίζεται μέ τόν τσάμικο, τό χορό τής ελληνικής λεβεν
τιάς, τόν σφιχτοδεμένο ιμέ τίς πιο φωναχτές ιστορικές και έθνικοκο'ΐνωνικές μας
εκδηλώσεις, το -χίοιρό τής κλεφτίουριάς. Καμαρώνουμε όλοι τόν εθνικό μας αυτό
χορό, καθώς οί νότες τής Στρατιωτικής Μουσικής, πρόσχαρες, λεβέντικες καί
αεράτες ξεσπούν μέσα μας ισέ ιμιά αυθόρμητη χορευτική διάθεση.
Κάθιε τι πού θυμίζει εθνικό παρελθόν, αξίζει Την ευγνωμοσύνη μας. Μέσα
σέ κάθε παλιό καί λησμονημένο, πασπαλισμένο- πλούσια απ’ τή σκόνη τής λήθής, κρύβεται μιά σπίθια εθνικής υπερηφάνειας μιάς καταγωγής πού δσο τα
πεινή κι άν είναι, εΐναι άρικετή νά β-οηιθήίση τό σήμερα γιά ένα καλύτερο αύριο.
Έ νας άλλος χορός, Ό Κ α σ τ ορ ι α ν ό ς, παίρνει τώρα τή. σειρά του.
Π-οιά μυστικά άραγε τοΰ χ-οροΰ αυτού νά βρίσκωνται κρυμμένα ζηλοτυπία κάτω
απ’ τό ιάπατηλό άντικαθϊρέφτισμα τής λίμνης; Κάτι πάνε νά άποκαλύψουν οι
στίχοι τοΰ χορού αυτού.

Κορίτσια τοϋ Λυκείου Σουφλίου μέ τοπικές φορεσιές στον καστοριανό χορό «Τό μετάνιωσες»
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«Στην Καστοριά μάς ©φερες κακό βρε Πηνελόπη (ιδ'ις)
καί τώρα καί τώρα (δίς) τό μετάνοτωσες, τό μετάνοιωσες (δίς)
Ή τανε νάχης ποθιερά, Πηνελόπη: τραλαλά (ιδίς)
καί τώρα, κιαί τώρα (δίς) τό μετάνοιωσες, τό μετάνοιωισ©ς (δίς)».
Τραγούδια βγαλμένα άπ’ τή ζωή απλοϊκών ανθρώπων τοϋ χωριού πού
τόσία τραγουδήθηκαν, ισιτή χώρια οπού πατούμε ξαναζωντανεύουν· ισημερία στή
λαογραφική μας αυτή προσπάθεια τό χθες, γιά νά τό ενώσουν μέ τό σήμερα
γιά ένα αισιόδοξο· μέλλον.
Ν τ ά χ τ l ρ ι ν τ ά χ τ ι ρ ι . . . : Χορός τού Τριγώνου Όρεστιάδος πού
περισυνέλεξε .καί προβάλλει ιδ κ. Παπαδόγιαννης μέ τούς παρακάτω στίχους:

Λιγερόκορμες Σουφλιωτοποΰλες στδν τοπικό χορό τοϋ Τριγώνου Ό ρεστιάδος
«Ν τάχτιρι, ντάχτιρι». Τ ά περισσότερα κορίτσια τοϋ ομίλου συμμετείχαν στήν
περιοδεία άνά τάς Η νω μ ένας Πολιτείας ’Αμερικής μέ τό Σουφλιώτικο μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Τά παιδιά τής Ε λλάδος» καί άπέσπασαν κολακευτικά
σχόλια τοϋ ’Αμερικάνικου τύπου.

«Τ’ όμαυριφου κουρτσοϋδ’ (ι) γινιά δεν έχ’ (©ι)
τού βαίθύ πηγάδ1’(ι) πάτου δέν εχ5(ιει).
Ντάχτιρι ντάχτιρι, ντάχτιριριν ντάχτιρι ντάχτιρι ντάχτιριρί.
Λιοΰζουνταν χτινίζαυνταν
στού καροάτ (ι) γυαίλίζουνταν.
ντάχτιρι κλπ.
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Στού καρούτ’ (ι) γυαλίζιουνταν.
μουναχή τ’ς άρέζουνταν.
Ντάχτιρι . .. κλπ.».
Καημοί, βάσανα και λαχτάρες, περασμένα απ’ τό χωνευτήρι τής λαϊκής
Μούσας, γίναν ισίο^ξε, περνώντας μ’ απλά κι ασήμαντα (επεισόδια στην εθνική
μας τραγουιδυστική Ιστορία κράτησαν μέχρι σήμερα σφιχιτοδεμένη; τήν εθνική
μας συνείδηση.

Κοπέλες τοϋ Σουφλίου στο χορό «Γιαννάκης»

Καί τώρα τό πρόγραμμα συμπληρώνουν Σουφλιώτικα τραγούδια καί
χοροί:
Τό χόριό «Γ ι α ν ν ά κ η ς» τραγουδούν καί χορεύουν τά κοιρίτσια τοΰ
Σουφλιώτικαυ όμιλίου ιστούς παρακόυα.) ιατίχιους:
«"Ενα χρό - Γιάννημ’ Γιαννάκημ’ ενα χρόνου κι ενα μήνα
ενα χρόνου κι ενα μήνα στην άγ'άπη μου· δεν πήγα.
Ψες πηγά Γιάννημ’ Γιαννάκημ’ ψες πήγα κι δεν τή βρήκα,
ψες πήγα κι δέν τήν βρήκα, μούπαν πάει στού πανηγύρι
Μούπαν πάει Γιάννημ’ Γιαννάκημ’ μούπαν πάει στού πανηγύρι
Μούπαν πάει στού πανηγύρι νά μου φέρει χρυσό μαντήλι.
Νά μου ψέ - Γιάννημ’ Γιαννάκημ’ νά μου φέρει χρυσό μαντήλι.
Τού ιμαντήλι βούλις βούλις δμουρφίς Σουφλίλσταπούλις».
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’Ακολουθεί δ ισουφλιώτικος συρτός «Λέν ήρθι Μαής».
Λέν ήρθι Μαής αμάν γκελ’ (ί ) αμάν
Λεν ήρθιι Μαής κι άνοιξη.
Ή ρθι Μαής κι άνοιξη ήρθι, ήριθι τού καλουκα,ίριι (δίς).
Λέν ανθίζουν τά αμάν γκελ αμάν,
Λέν ανθίζουν τά τριαντάφυλλα.
’Ανθίζουν τά τριαντάφυλλα τά μΙοιυ - τμμουσικουμυρισιμένια (δίς).
Λέν άσπρου τριαντά - αμάν γικ&λι άιμάν
Λέν άσπρου τραντάφυλλου φου,ρώ.
Λέν άσπρου τραντάφυλλου ιφουρώ ,κι θέ - κι θ&λαυ νά τού βάψου (δίς).
Λέν κι άν θά τοϋ βά - αμάν γκέλι αμάν
Λέν κι άν θά τοϋ βάλου -στή βαφή.
,κι άν θά τού βάλου >στή βαφή πουλλές, πίουιλλές καρδιές θά κάψου· (δίς).
Ό Όμιλος τοϋ Λυκείου Σουφλίου θά κλείση ιτό πρόγραιμιμά του μέ τό πιο
πολυτραγουδιισίμένο καί πολυχιορευιμ&νο τραγούδι τήν «Σ ο υ λ τ ά ν α Σ ου
φ λ ί ο υ τ ο ύ δ1α».

Καί πάλι πρόσχαρες καί άεράτες οί Σουφλιωτοποΰλες στον πιό χαρακτηριστικό
γιά τή ζωηράδα του χορό «Σουλτάνα Σουφλιουτούδα». Ό χορός αύτός κρατά
μέχρι εξουθενώσεως τών χορευτών του.

«Κι στούν άπάν τού μαχαλά Σουλτάναιμ’ Σουλτάναιμ’ (δίς)
ιστούν άλλουν παραπάνου Σουλτάναμ’ Σουφλιουτούδα. (δίς).

ΤΟ Λ ΑΟ ΓΡΑΦ ΙKON Μ Ο ΥΣ Ε ΙΟ Ν ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧ ΟΥ
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Τήν αγαπούσα άπό μικρή. Σουλτάναιμ’ Σουλτάναμ’ (δίς)
ν’ αύξήνη. νά τήν πώρου Σουλτάναιμ’ Σουφλιουτούδα. (δίς)
K l αύτ’ (η.) αύξηνει χι πλάτην ι Σίουλτάναιμ’ Σ-ουλτάναμ’ (ιδίς)
κι’ άλλουν καλόν έπήρε Σουλτάνα μ’ Σουφλιουτούδα (δίς).
Κι μένα ιμί πίαράτηοιι Σουλτάνα μ’ Σουλτάνα |μ’ (δίς)
σάν καλαμιά στούν κάμπου Σουλτάνα μ’ Σουφλιουτούδα (δίς)».
Ό χορός κυριολεκτικά άναψε, τά πόδια πετοϋν χωρίς καμμιά διάθεση γιά
νά σταματήσουν γι’ αύ,τό καί ό ιδ|μιιλος σάν «πότ - πουρί» δυναμώνει τό χορό
τροφοδοτώντας τον μ’ άλλα δυο τραγούδια τονισμένα πάνω· ιστό ίδιο ρυθμικό
μοτίβιο μέ διαφορετικές όμως μελωδίες τό καθένα.
«Ποιός ποταμός ποτά θάλασσα ποιά βρύση ιδέν βουλώνει
ποιιά βρύση δέν θουλώνει.
’Ά ντι γιούργια γιούργια, γιούργια γιούργυα
άντι κι χιουιρός θέλει τραγούδια
άντι γιούργια γιούργια γιούργια γιούργια
άντι τά Σιουφλιώτικα τά τραγούδια.
ΙΊοιός νέος έ - παντρεύτηκε καί δέν τό μετανοιώνει
καί δέν τό μετανοιώνει.
άντι γιούργια γιούργια' γιούργια κλπ.
Τούν πιίθιρό τήν πϋθΐιρά καλά νά τούς κυττάζης
καλά νά τούς κυττάζης.
άντι γιούργια γιούργια γιούργια γιούργια κλπ.».
«"Ηταν πένα έξη νταήδις (δίς).
’Έ - μπρέ πεντέξη νταήδις. Χά χά χά πεντέξη· νταήδις.
Πήραν δλοΊ τούς ,μπαλτάδ'ΐς (δίς)
’Έ - μπρέ ιμπρέ τούς ιμπαλτάδις χά χά χά τούς μπαλτάδις.
ΙΙήρανι τού ρέμα, ρέμα (δίς).
’Έ - ,μπρέ μπρέ τΙού ρήμα ρέμα, χά χά χά .τού ρήμα, ρέμα,
Βρήκαν έ - να κούφιου δέντρου (δίς)
Έ - μπρέ μπρέ κούφιου δέντρου χά χά χά κούφιου1δέντρου.
Είχι μέσα κουκουίβάγις (δίς).
’Έ - μπρέ μπρέ κουκου'βάγις χά χά χά κουκουίβάγις.
’Έκατσαν κι τίς μαίιράστκαν (δίς).
’Έ - μπρέ μπρέ κι τίς μοιράστκα,ν χά χά χά κι τίς μοιράσιτκαν.
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'Όλοι πήραν άπου δύο· (δίς)
Έ μπρε μπρε άπου δυο χά χά χά άπουδυο.
Του Γιαιννάικη' τοϋν δόπαν μία (δίς).
’Έ - μπρε 'μπρε τουν δοοαιν μία χά χά χά του δοσαν μία,
γάνιασι κι δέν τήν πήρι (δίς).
5Έ - μπρε ιμιπρέ m δέν τήν πήρι χά χά χά κι δέν τήν πήρι,
Πάειι υιτου σπίτι τ’ άγανιασμένους (δίς).
"Έ - μπρε μπρέ γωνιασμένους χά χά χά γανιιαισμένους».

Ή παιδική μαντολινάτα τοΰ Δημ. Σχολείου Λαβά
ρων μέ τόν δημιουργό της καλλιτέχνη μουσικό δά
σκαλο κ. Δ. Πατρώνα στήν πρώτη της καλλιτεχνι
κή εμφάνιση.

Αθάνατα τοπικά τραγούδια, αξέχαστοι λαϊκοΊ χοροί, πόισο μιλάτε, βαθιά
στις καρδιές μας. Στά βήματά σας βρίσκεται ή 'έκφραση, τής ζωτικότητας τής
Φυλής μας καί στο ρυίθμό σας ό Εθνικός παλμός τής Πατρ·ίδος μας.
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Μ’ ένα χρώμα απαλό, συγκινητικό, γαρΜριισίμιένο από δυο ντουέτα μέ
κρυστάλλινες παιδικές φωνές καί άφθίονη γοητευτική αρμονία ή ν,εοσύιστατη
παιδική μαντολινάτα του Δημοτικού Σχολείου' Λαίβάρων δίνει μιά καινούργια
πικάντικη, μορφή σίτο κλείσιμο του πανηγυρικού προγράμματος.
'Ι ί παιδική μανδολινάτα του Δημοτικού Σχολείου' Λαβάρων, κάτω απ’ τήν
καλλιτεχνική καθοδήγηση του καλλιτέχνη 'δασκάλου Πατρώνα Δημητρίου, σήμέρα στά πρώτα της καλλιτεχνικά φτερουγίσματα μέσα στον Θρακιώτικο ’Ορ
φικό αιθέρια, μέ λίγη ακόμα πείρα καί πολλές ελπίδες κι όνειρα γιά μιά πε
τυχημένη εξέλιξη·, στην εκτέλεση του πραγράμματός της περιμένει από μάς
μιά ενθαρρυντική μας εκδήλωση, ένα χειροκρότημα, σάν ευχή στην πετυχη
μένη της καλλιτεχνική προσφορά.
'Η παιδική αυτή προσφορά πολυ συγκινητική, ιδιαίτερα συνεκίνησε τους
καλεσμένους μιας, πού ξέσπασαν σ’ ακατάσχετα χειροκροτήματα στή λήξη τόύ
καλλιτεχνικού προγράμματος.

ΤΟ Α Ν Ο ΙΓΜ Α Τ Ο Υ Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ Υ

Γεμάτος συγκίνηση, ό κ. Νομάρχης, λίγο πρίν προχωρήση ιστό κόψιμο
τής ταινίας, χαιρέτησε, τήν προσπάθεια μέ τά παρακάτω περίπου λόγια!:
«Είμαι βαθειά συγκεκινημένος, ιδιότι μου δίδεται ή ευκαιρία νά επικοι
νωνήσω διά πρώτην φοράν μαζί σας ε’ις μίαν τοιαύτην Ίθνικοκοινωνικήν έκδήλωσιν.
Πιστεύω πώς αυτή ή έκδήλωσις ιθ’ άποτ&λέση απαρχήν καί δι’ άλλας
παρόμοιας εκδηλώσεις που ιθ'ά μάς δώσουν τήν ευτυχία νά τάς ΐέγκαινιάσωμεν
καί νά επικοινωνή.σωμεν καί πάλι μαζί σας.
Μπορώ νά σάς διαβείβαιώσω τήν άπόιφασιν τής ’Εθνικής μας Κυιβερνήσεως, οπ,ως προσέξη ιδιαίτερα τό χωριό, τήν ελληνική "Τπαιθρο.
Ή ’Εθνική μας Κοβέρνησις, πιστή είς τήν φωνήν τής Πατρίδος, είναι
αποφασισμένη νά βαδίση σταθερά καί αποφασιστικά είς τόν δρόμον τών Ε θ νι
κών μας Πεπρωμένων καί καλεΐ δλους τούς Έλληνας νά άγωνισθούν είς το
πουρόν της. Τούτο είναι τό εθνικόν μας συμφέρον.
Έάν εύρεθούν καί (μερικοί, οί όποιοι δεν ιθά Οίε,λήσουν νά συμιμοριφωθ'ούν
πρός τάς Έθνικάς μας έπιταγάς, τούς πληροφορίοήμεν ότι ούδεμίαν θέσιν έχουν
είς τήν πατρίδα μας.
Ή Ελλάς είναι, ίδιά τούς "Ελληνας καί δι’ οί,ΐδένα άλλον.
Μέ τάς σκέψεις αύτάς καί μέ την πεπαίθησιν ότι θά βαδίσωμεν είς ένα
καλύτερον μέλλον, παράδίδω τό πολιτισμένο αυτό έργον τών διδασκάλων μας
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εις τήν διάθιεισιν του Ελληνικοί) και ξένου κοινού κα! σάς καλώ νά άνμφωνήσφμεν:
Ζήτω τό ’Έθγος
Ζήτω ό Βασιλεύς
Ζήτω ή Εθνική μας Κυβέρνησις».
Συγκινητική πάντοτε ή επίσημη παρουσία τοΰ Κράτους στις περιπτώσεις
αυτές, συντημεύει τήν απόσταση κυβερνώντων καί κυβιερνωμένων ισέ ιμιά έγ,κάρδιια ιέπαφή γεμάτη κατανόηση κα! στοιργή.
Το '’Τπουργεΐο Εθνικής Παιδείας κα! θρησκευμάτων (μή (μπορώντας λόγω
ηύξημένων υποχρεώσεων νά παριευρεθή ιδι’ αντιπροσώπου του (μάς άπέιστειιλε
τήν παρακάτω (επιστολή:
ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Ν ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ
Τ Π 0 Τ Ρ ΙΈ 1 0 Ν ΕΘ Ν ΙΚ Η Σ ΠΑ ΙΔΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙ ΟΝ ΤΠΟΤΡΓΟΤ
Δ. Τ.
Έν Άθήναις τή 10.7.1967
Πρός τόν κ. Επιθεωρητήν Πρωτοβαθμίου Έκπαιδεύσεως
Διδυμοτείχου κ. Μανεισιώτην
Είς Διίδυμότειχον
Ό κ. 'Τπουργός λαβών γνώσιν τηλεγραφικής πρασκλήσεώς σας ευχαριστεί (θερμώς πλήν όμως λόγω ηύξημένων
ΰποχριεώισΘων δεν ήδυνήθη νά π,ροισελθη είς εγκαίνια Λαογραφικοΰ Μουσείου.
Εντολή 'Τπουργοΰ
Ό Διευθυντής τοΰ Γραφείου
Ευστάθιος Ίωαννίδης
Καινοπίαίησις
Γραφεΐον 'Τπουργοΰ.
Δυο άκόιμα αίθουσες γεμάτες από λαογραφικό υλικό παραδίδονται ιστήν
άκριτική αυτή γωνιά τής Π,ατρίδος ιμας, στη σύγχρονη κα! τις ερχόμενες γε
νιές γιά νά τις παρατηροΰν κα! νά διδάσκωνται γύρω απ’ ιτό ξεκίνημα και τήν
πορεία .τής Εθνικής μας ζωής.
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Στό διάδρομο καί στις δυό αίθουσες, πού φροντισμένα (στολίστηκαν ιμέ
μπόλικη καλαισθητική διάθεση, βρίσκονται στυβαγιμένες απίθανες (συλλογές
λαογραφίκού υλικού, άπό είδη ρουχισμού, οικοσκευής κλπ. μέχρι σφραγίδες
και εικονίσματα παμπάλαια, ποΰ, ξεκίνησαν άπό τά άπομεμακρυσμένα χωριά
τής περιφερείας χάρις στή φιλότιμη, προσπάθεια των δασκάλων μας, γιά νά
ψθάσουν ισάν δώρα στή γενικώτερη. προσπάθιεια, τής 'Περιφέρειας ιμας ν’ από
κτηση τό Λαιογραφικό της Μουσείο, πού σήμερια Εγκαινιάσαμε.
(Κάτω άπ’ τις εύθυμες νότες τής παιιιδικής μανιδίοιλινάτας τών Λαίβάρων,
πού διάχυτες γεμίζουν μέ αρμονικούς ήχους τό χώρο τοϋ Λαογραιρικού Μούτ
σε ίου, σωστή· κοσμοιπλημμύρα κατακλύζιειι τις αίθουσες γιά νά ιδή και νά καμιαρώση ξειφτίδ'ΐα άπό παλιές περασμένες ιάναμνήσεις, παγιδευμένες άπ’ τά γυρί
σματα τού χρόνου, πού ξαναζωντανεύουν άπ’ τό λήίθιαργίοι λησμονιάς παλιές κα
λές κ α ι δύσκολες εποχές, σωστά αγκωνάρια τής Εθνικής οικοδομής τοϋ σή
μερα.
'Όλοι περιεργάζονται τά Εκθέματα ιμέ σοβαρότητα καί ενδιαφέρον γιά νά
διαπιστώσουν πως τό εργον τής Λαογραφίας είναι Επιστημονικό και 'συγχρόνως
’Εθνικό. ΒιλέπΙουν παλιά αντικείμενα πού κάποτε, καί σήμερια ακόμα, χρησιμο
ποιούνταν καί χρησιμοποιούνται στά χωριά μας ,στίς καθημερινές ανάγκες, καί
διαβεβαιώνουν πώς «ή Λαογραφία πολύ δίκαια 'θεωρείται ώς βάσις πάσης
λαϊκής μορφώσεως καί πηγή αληθούς αγάπης πρός τήν πατρίδα».
Νά καί μερικές γνώμες Επισκεπτών τού Μουσείου μας:
«Οί ιλαιογραφικοί θησαυροί έχουν υεραστίαν σημασίαν διά τό ’Έθνος μας,
δι’ αυτό εχίομεν χρέος ιερόν νά περισώσωμεν αυτούς άπό τό πέρασμα τού χρό
νου καί τάς νέας μορφάς τής ζωής».
«Τά Μουσεία τής Λαϊκής Τέχνης είναι τόποι Εθνικής υπερηφάνειας, εί
ναι ή ζώσα ιστορία τής Φυλής μας».
Αυτά καί άλλα πολλά σχόλια ακούει κανείς άπό επίσημα καί άνεπίσημα
στόματα, πού συζητούν γεμάτα Ενθουσιασμό γύρω άπ’ τή γενικώτ&ρη προσπά
θεια μας.
Ό κ. Νομάρχης, πληροφορείται τήν ελλειψιν μονίμου λαογραφικής στέ
γης καί υπόσχεται νά συμβάλη 'θετικά στήν Εξεύρεση τρόπου μονίμου στ,εγάσεως τού Λαογραφίκού Μουσείου, πού αποτελεί στολίδΊ τής πόλεως, καύχημα
τών κατοίκων καί ιϊΐδϊαίτερα τών δασκάλων, πού τό ώργάνωσαν.
Ή ώρα όμως περνά καί σέ λίγο οί Επίσημοι Εξέρχονται γιά τήν υποστολή
τής σημαίας.
Οί Επίσημοι έφυγαν. Ό κόσμος μέχρι άργά μπαινοβγαίνει μέσα ιστό' Μου
σείο καί 'θαυμάζει τά εκθέματα. Συζητήθηκαν καί λέχθηκαν πολλά, γύρω άπό
τό Μουσείο άπό Επίσημα καί ανεπίσημα χείλη. Πιό ισυγκινητικές ήταν οί ευχές
πού έδιναν οί γέροι καί οί γριές. 'Ένα σωρό καινούργιες δωρεες, συγκινητικές
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προσφορές τών προσκυνητών του Μουσείου ιμας, αν ιμή τ! άλλο, σφράγιζαν τήν
αναγνώριση πού ταίριαζε ιστή λαογραφική μας προσπάθεια.
'Ποιός όμως είχε νού και κουράγιο νά συγκρατήση όλες αυτές τις λεπτο
μέρειες;
’Έχουν περάσει αρκετές ώρες από τόιτε πού ή νύχτα σκόρπισε τά σκοτά
δια της και ό κόσμος δέν λέγε'ι ακόμα νά άρα/ιώση στις αίθουσες. ’Οργανωτική
Επιτροπή' καί Επιθεωρητής, αφού ιμειρίμνησαν γιά τήν ψυχαγωγία καί τα
κτοποίηση τών συγκροτημάτων, δροσίζονται κάτω ιστόν αυλόγυρο τού Μουσείου
κατάκοποι άπ’ τήν κούραση τής ημέρας. Κανείς δέν5μπορούσε νά σκεφίθή τί-

Ό κ. Νομάρχης “ Εβρου καί άλλοι επίσημοι επεξεργάζονται τά εκθέματα
τοϋ λαογραφικοΰ μας Μουσείου.

ποτα άλλο από τήν επιτυχία τής προισπαθείας μας στά πρώτα της κι ολας βή
ματα. 'Όλοι μαζί κι ο καθένας χωριστά τις ’ίδιες σκέψεις κάναμε. Εζμασταν
κατάκοποι καί ευτυχισμένοι, γιατί άπ’ τό τίποτα:, χωρίς καμιμιά οικονομική βοή
θεια από πουθενά κρθάσομε στο σημείο αυτό. Κι ακόμα είναι νωρίς γιά νά υλο
ποιηθούν έργο καί εντυπώσεις.
Τό λαϊκό προσκήνυμα στο Λαογραιφικό Μουσείο συνεχίστηκε άλλες δυό
εβδομάδες κι ακόμα συνεχίζεται. Κάθιε μέρα, πρωΐ κι απόγευμα, ή αίθουσες,
•δέν μένουν ποτέ αδειανές. 'Η φήμη τού Λαογριαφικοΰ Μουσείου διαδόθηκε
πολύ γρήγορα στά χωριά κι οι προσκυνητές κάιθίε μέρα καί πληθαίνουν. Δί
πλα στά ιάρχικά εκθέματα, ένα σωρό καινούργια πήραν θέση από δωρεές τών
επισκεπτών τού Μουσείου.

ΤΟ Α ΑΟ ΓΡ Α Φ ΙKON Μ Ο ΥΣ Ε ΙΟ Ν ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧ ΟΥ
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Παραθέτουμε (μερικά στιγμιότυπα απ’ τό λαϊκό προσκύνημα στο Ααο γρα
φικό ιμας Μουσείο ανταποδίδοντας τήν τιμή.

Χαριτωμένες Σουφλιωτοποΰλες καμαρώνουν δίπλα στον άργαλειδ υπερήφα
νες για τί άπ5 το χτένι και τή σαΐτα θά περάσουν ολα τά προικιά τους.

ΤΟ Λ Α Ο Γ ΡΑ Φ ΙΚ Ο Ν Μ Ο Υ ΣΕ ΙΟ Ν Δ ΙΔ Υ Μ Ο Τ Ε ΙΧ Ο Υ

Τώρα που ή πρώτη παραζάλη Εφυγε, μπορούμε ιμέ τήν ησυχία μας κα!
ιμεϊς νά μπούμε σάν επισκέπτες ιστό Ααογραφικό Μουσείο καί ιμέ τή γλώσσα τής
πέννας καί τά μάτια του φακού νά παρατη ρήσωμεν τά εκθέματα.
"Αν καί ή θέση αυτή του Μουσείου δεν ιεΧναι ή οριστική όπως καί ή το
ποθέτηση τών αντικειμένων γιατί τό Μουσείο στερείται μονίμου (στέγης, εμείς
θά παρουσιάσουμε τήν ενβατώαα κατάσταση γιά νά ιφανή ότι τό υλικό πού εκ
θέσαμε ήταν υπέρ αρκετό γιά ξεκίνημα ενός Λαογραφ'ΐκού Μουσείου καί γιά
νά προλάβουμε αυτούς πού δεν ετυχε νά δουν τις συλλογές μας καί πού θάθελαν ίσως νά πουν πώς κάναμε πολύ κακό γιά τίπίοτε.
Καί νά σκεχρθή κανείς πέος πριν λίγους μήνες, τις περασμένες άπόκρηες,
ένα μικρό μόλις μέρος απ’ τις λαογραφιΐκές μας συλλογές «κάλυπτε τόν περισ
σότερο χώρο στην έκθεση Λαϊκής θριαικιώτικης ενδυμασίας καί χειροτεχνίας,
στήν αίθουσα τής Φ.Ε.Ξ. τής Ξάνθης.
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Νά τί γράφει σ’ ένα σύντομο σημείωμα που (μοιράστηκε ιστό καινό .λίγο
πρ'ιν άπ’ τά εγκαίνια τής εκθέσεως .στή Φ.Ε.Ξ. ο κ. Στέφανος Ίωαννίδης, ή
ψυχή δλης εκείνης τής εργασίας.
«Κι’ είναι άκό)μα .άλλοι μικριοί πυρήνες στό· Διδυμότειχο, στό. Σουφλί καί
στά Λάβαρα, στήν Κοματινή, που έχουν .συγκεντρώσει αξιόλογο υλικό. Νιώ
σαμε ενα συναίσθημα μειανεκτικότηΐας, δταν προχτές μ’ ένα ταξίδι - αστραπή
πηγαιμέ νά συγκεντρώσωμε αυτό τό υλικό. "Ολοι έχουν συλλέξει άπό κάτι.
’Εΐμεΐς τίποτα! ...» .

Στιγμιότυπο

άπ* άπ’ τό λαϊκό προσκύνημα στό Μουσείο πού τόσο εντυπώ
σιασε ολους.

01 πυρήνες που αναφέρει ό κ. Ίωαννίίδης κι ένα σωρό άλλοι αξιόλογοι
πυρήνες, πού δέν πρόφτασε νά δή στό ταξίδι αστραπή, πού αναφέρει, καθώς
καί ιάρκετό καινούργιο, υλικό πού συγκεντροόθηκε τους τελευταίους μήνες, καλύ
πτουν .ασφυκτικά τό χώρο τών δυό αϊιθουισών τοΰ Β ' Δημ. Σχολείου Διδυμοτεί
χου, πού καί σέ χωρητικότητα είναι αισθητά μεγαλύτερες απ’ τήν αίθουσα τής
Φ.Ε.Ξ. τής Ξάνθης.
Ή σύγκρισι δέν γίνεται γιά νά μειώσουμε τή δουλειά πού παρουσίασε ή
Ξάνθη. "Ισια, ίσια τής χρωστούμε καί ευγνωμοσύνη, πού μάς άνοιξε τά μάτια
νά .δΐιοιργανώισωμε κάτι καλύτερο. Ή σύγκριση γίνεται γιά νά (σχηματίσουν μιά
ΪΙδέα γιά τό Λαογραφικό μας Μουσείο· κι αυτοί πού ι&πισκέφθηκαν την αίύθίουσα
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τής Φ.Ε.Ξ. στην Ξάνθη. και δέν ήταν λίγες οι χιλιάδες τών επισκεπτών, όπως
προσωπικά διεπίστωσα τότε, γιατί έλαχε σέ μένα νά συνοδεύσω τό 'λαογιραφ.υκό
υλικό στην Ξάνθη.
Μπαίνοντας ατό Λαογραφικό Μουσείο· καί κάτω απ’ τήν πινακίδα. «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΤΣΕΙΟ» δυο Ορακιώτικες φιγούρες στον τοίχο, από ιδώ κι εκεί
φροντίζουν1 γιά τήιν ύποιδο'χή μας.
Στο διάδρομο τό άλικο που είναι ΐεσστειθειρ-ένο δέν είναι καιθαρά λαοφραφικό. Θαυμάσια ωστόσο πρίοΐδιαΟέτει ιμέ τις βρακιώττκιες σιλουεττες πάνω· σέ
χάρμπσρ, μέ μιά σειρά φο>τογραφιών από πλήθος θρακιώτικων εκδηλώσεων
στον τόπο μας, μειρικους πίνακες ελληνικών τοπικών ενδυμασιών, ιμέ μερικές
ελαιογραφίες Οαακικών τοπίων, Θρακών καλλιτεχνών μάς κιινεί τό ενδιαφέρον
νά πριοχωιρήσωμεν .στην πρώτη: κι ολας αίθουσα.

Διάδρομος δεξιά

Στο φόντο κυριαρχεί τό μπλε καί τό άσπρο, ισ’ ένα καλόγουστο συνδυα
σμό. Τά υλικά βρίσκονται μέσα ισέ πρίαθήκες, στον τοιχίο, καί πάνω· στά τρα
πέζια, που βρίσκονται ατό κέντρο τής αίθουσας. ’Αλλά νομίζω πώς εδώ ό 'φα
κός τά παρουσιάζει καλύτερα από τό γλωσσίδι τής πέννας,
’Ά ν καί δλες οί συλλογές μέσα 'στην αίθουσα είναι τό ίδιο· ίένδιαφέρουσες,
ας ιμας ιέ,πιτραπή νά συγκεντρώσοχιε τήν προσοχή μας σ’ ό,τι εντυπωσιάζει πε·ρισσότειριο.
Στην πιο τιμητική γωνιά, στο βάθος δεξιά, τό τ ζ ά κ ι, πιστό αντίγραφο
απ’ τό ιθιρακιοότικο παραγώνι, πού γύρω του χρόνια καί χρόνια, μαζεμένες οί
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θρακιώτικες γενιές περιουσίαν τις (δύσκολες χειμωνιάτικες μέρες m l τις άγριες
κι ολο φοβέρα βρακιώτιικιες νυχτιες τόπε που δαιμονισμένα ό βοριάς ιμέ χιονο
θύελλες κι αστροπελέκια φοβερίζει να σαρώση δ,τι στο δρόμο του βρή.
Τό άντυφέγγιισμα που (δίνουν τά τεχνικά κάρβουνα; της ηλεκτρικής συ
σκευής, μέ τις άνταύγιες που τεχνικά αναδύονται, μέσα απ’ τή βρακιά, ξανα-

ΓΓρώτη αίθουσα μπαίνοντας άριστερά

ζωντανεύουν παλιές λησμονημένες εποχές στά ευτυχισμένα και συγχρόνως γε
μάτα στοχασμό πρόσωπα τοϋ γέρου καί τής γριάς που τιμητικά βάλαμε στή
θέση αυτή γιά νά τιμήισωμε τον κάθε γέρο καί γριά, που τόσο μάς ένειθώρρυναν στά πρώτα βήματα τής λαογριαφικής μας προσπάβειας. Μά καί γιά ένα
λόγο ακόμα παραπάνω, γιατί τό παρελθόν ανήκει στους γέρους, τό παρόν σέ
μάς καί τό μέλλον στή νεολαία μας. "Ύστερα -είναι, νομίζω, καί ή πλευρά τής
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γενικής προσφοράς τοΰ τζακιού στήν εθνική διαπαιδαγώγηση στα ζοφερά χρό
νια τοΰ εθινικοΰ μας κατατρεγμού, .'άροοεΤ νά σκεψθή κανε'ις πώς άπό παππού
σέ παιιδ'ι καί σ’ έγκόνι, άπό στόμα ισέ στόμα Ιδιοισώθηκαν .εθνικές παραδόσεις
καί θρύλοι, πού κράτησαν ξάγρυπνη τή σπίθα κάτω άπό τά χαλάσματα ,κα'ι
τή ιστάχτη, ποΰ οπή πρώτη ευκαιρία θά άνα&ε ή λευτεριά τή δάδα της. Μά-

Πρώτη αίθουσα δεξιά γωνία στό βάθος
«Τό Θρακιώτικο Παραγώνι»

λίστα, γύρω ιστό τζάκι, ανάμεσα .στις γοητευτικές ιστορίες γιά νεράιδες καί
μάγισσες, γιά στοϋχιετωμένα καί γιά ξωτικά, θαυμάσια ποτιζόταν ή διψαισμένη
γιά λευτεριά ελληνική ψυχή μέ τίς λιγοστές γνώσεις τοΰ παπποΰ καί τής για
γιάς, γιά ηρωικά κατορθώματα, άνιεπανάληπτα, τών πρίογόνων ιμας, ποΰ τά γι
γάντωνε καί τά θερίευε τό τρώς καί τό σκοτάδι άπ’ τ’ αλλόκοτο παιχνίδισμα
πούκαναν οί φλόγες, καθώς ξεκολλούσαν άπ’ τ’ αναμμένα κούτσουρα τοΰ πα.ρα-
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γωνιΐοΰ. Τέτοιες αλλόκοτες (σκέψεις τριγύριζαν ατό είναι τών απομάχων.. της
ζωής καί τών παλληκαριών ώσπου υγραίνονταιν τά μάτια από ;κάποιο βουίβό
γιά τήν ώρα ήφαιστιακό ξέσπασμα. Κι ήταν αυτό ή Μοολύτιερη. συγκόλληση. τών
κρίκων τής εθνικής μας συνειδήισεως.

Πρώτη αίθουσα στο βάθος εμπρός « Ή Θρησκευτική
συλλογή».

Συγκινητική επίσης είναι ή (Οίρηΐσικευτική μας συλλογή. Είκονισματάκια
ξεθωριασμένα, παμπάλαια, ίιειριά κειμήλια {μεταφυτεμένα απ’ τις χίαμένίες πα
τρίδες σέ κάποια απ’ τις εθνικές ίμιας τραγωδίες, οταν νοικοκυριά ολόκληρα, πού
τάφκιαξαν τά χρόνια ή τραγική -στιγμή τά ίσιτιβαξε στον άραιμπά κοντά στον
άρρωστο, τό γέρο, ;τή γριά και τά κουτσούβελα, γιά νά τά στείλη στον ατέλειωτο
και άνεπίστρεπτο δρόμο τής προσφυγιάς.

τ ό ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΝ Μ Ο ΥΣ Ε ΪΟ Ν ΔΙΔΥΜ ΟΤΕ ΙΧ ΟΥ
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Σφραγίδες εκκλησιαστικών επιτροπών παμπάλαιες, ξυλόγλυπτα, καί σφρα
γιστοί γιά ,τά πρόσφορα, ,αλα μαίζί τοποθετημένα ισέ κατάλληλο: φόντο- ΌρησκευTuxioru τοπίου-, ιμας δημιουργούν τήν μυστικοπαθή εκείνη, ισυγκίνηιση, πού νιώ
θουμε όταν επισκεπτόμαστε απόμερα έρημικά ξωκκλήισια, οπού ή μυρουδιά
τής μούχλας καί τοΰ ,λιΐβανιοΰ, τό ίσίβηισιμένο κοντύλι καί τό καψοκερι μάς ξεση
κώνουν εσωτερικά σέ μιά (θρησκευτική ιδιαίθιεση γιά (μιά αυτοσχέδια προσευχή.

Μιά σειρά γεωργικά εργαλεία και εΐδη οικοσκευής.

Καί τί ίδέν εντυπωσιάζει στήν αίθουσα αυτή; Μήπως ή γωνιά ιμέ τά ερ
γαλεία τοΰ γεωργού λιγώτιερο;
Μιά σειρά .από ξύλινα (δοχεία γιά νερό καί φαγητό πα|μπάλαια κα'θώς τά
βλέπεις σκέπτεσαι .τη δροσιά πού χάρισαν τόσες φορές ατά φλογισμένα χείλια
τών (0θρ ιιστάδων μέσα ατό λιόκαμμα τΐοΰ καλοκαιριού, καί τήν πείνα πού δάμα
σαν τοΰ ζευγολάτη πάνω στήν πάλη; του μέ τά χώματα.
Ι1)ΐό πέρα ή γωνιά τοΰ τσομπάνη ιμέ τις άγκλίτσες, τίς 'φλογέρες, τά τσα
ρούχια, τά κουδούνια μικρά καί μεγάλα, άθελα; σέ μεταφέρουν στο μαντρί καί
στο λόγγο κι άκοΰς φυσικές ποιμενικές αρμονίες από κουιδιουνίσματα, βελάσματα
αρνιών, γαυγίσματα σκύλων καί φλογέρες αμούστακου τσομπάνου.
Αρκετά εντυπωσιάζει καί ή γωνιά τ’ άργαστη,ριιοΰ ιμέ τόν αργαλειό, τό
τσικρίκι, τήν ανέμη, τίς ρόκες, τ’ αδράχτια, τά μυτάρια καί τά λανάρια πού
χρόνια καί χρόνια τώρα ντύνουν καί στολίζουν ανθρώπους ,καί (σπιτικό.
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Τήν δλη ιε,ίκόνα τής πρώτης ιοϋϋθιο/ύσης συμπληρώνουν αί, πολυποίκιλτες ψανταχτερές στολές στις βιτρίνιες καί ιστόν τΐοΐχο, τά (διάφορα ύφιαντά, κεντήματα,
χαλιά, καθώς και, τά διάφορα στολίδια:, κοσμήματα καί χαϊμαλιά ανδρικά καί
γυναικεία, φυλαχτά καί ενα σωρό άιλλα έργα λεπτά γεμάτα χάρη·, φανταισία καί
τέχνη: από χερτ κάποιου· ανώνυμου λαϊκού τεχνίτη.

'Η γωνιά τοΰ Τσομπάνη

Προχωρούμε ιστη (δεύτερη αίθουσα γιά νά καμαρώσουμε τίς συλλογές απ’
τό Σ ουψλί, τά Άά6αρια, τους Ψα'θάδες κι άλλους μικρίούς καί μεγάλους αξιό
λογους λαίογρσφικους πυρήνες τής περιοχής.
Καί ίέιδώ ο φακός μιλάει καλύτερα απ’ τό γλωσσίδι τής πέννας. Στην αί
θουσα αυτή εντυπωσιάζουν 6 ψαθ'ΐώτικος 'αργαλειός, πού κάνει τίς ψάθες,
τ’ αναντικατάστατα επιστρώματα στις όλα ζεστασιά χαμοκέλες τών φτωχικών
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χωριών μας. Σήμερα τά παρκεταρΊσμιένα δάπειδα των μοντέρνων διαμερισμά
των θυμίζουν κάτι ιάπό τό γλύστρημα, πού έκαμνιε κάθε φορά ή καινούργια
ψάθα και μιείς παιδιά τότε πάνω της ,κάναιμιε τό γλύστρημα παιχνίδι κι έτσι χαι
ρόμαστε το καινούργιο απόχτημα του οπιτιου.

Τί> θρακιώτι,κο «άργαστήρι».

Έδώ εντυπωσιάζουν επίσης οι πολύχρωμες τοπικές στολές πάνω ιστόν
τοίχο, οι κούκλες στίς βιτρίνιες κλπ., τά είδη οικοσκευής και τά λοιπά λαιογραφΐκά στοιχεία.
’Εκείνο που εχει σημασία στην δλη αυτή προσπάθίεια είναι ή γενικότερη
ανταπότκριση πού βρήκαμε απ’ δλα τά κοινωνικά στρώματα. Φαίνεται, ή φιλό
τιμη προσπάθεια μας έπεισε τόν κόσμο· γιά τήν ανάγκη τής 'συγκεντρώσεως
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δλων τών λαιογραφικών υλικών στό Λαογραφικό Μουσείο· γιά Ιδιαιφύλαξη. 'Έτσι
εξηγείται ή ά'θΐράα προσφορά 'αντικειμένων λαίογραιφικής αξίας στό Λαογριαcp-υκό μας Μουσείο.
,
: I !i ; . ?

Πάνω στό τρ α π έ ζι: Θρακιώτικα στολίδια, φυλαχτά, χαϊμαλιά άνδρικά καί γυναικεία.

Ό ψαΟιώτικος άργαλειός πού κάνει τίς ψάθες στή 2η αίθουσα.

Θέλουμε νά πιστεύουμε πώς οι αρχικές μας προσπάθειες και προθέσεις
στό νά ξεκινήσουμε στή δημιουργία ενός λαογραφίκού Μουσείου' μέ τήν άμέρι-
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dry] συμπαράσταση του λαού, γιά νά τό καμαρώνει περήφανα :σάν κτήμα του,
στά πρώτα τουλάχιστον βήματα πέτυχε ικανοποιητικά. ’Έγινε 6,τι. μπορούσε
νά γίνει. Μπαροΰν νά γίνουν και περισσότερα ιμέ (μιά .ευρύτερη κι έπηυ.ξημένη

Ε κ θ έμ α τα 2ας αιθούσης

προατά&εια, αρκεί κάτι νά προσφέρουν κι αυτοί που δεν προσέφεραν ακόμα,
στή λαογραφική αυτή προσπάθεια.
(Και γιά νά κλείσω άς μου επιτρέψη ό συνάδελφος κ. Χρ. Γιαννόπουλος
νά χρησιμοποιήσω μερικές τόσο ιέπίκαιρες περικοπές τής ομιλίας του:
«Ή Ελλάδα· μας μπορεί νά ξαναφορέση πάλι τά γιορτινά της χωρίς τον
κίνδυνο νά χάση τόν προσανατολισμό της στην πορεία του Δυτικού Πολιτισμού.
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’Ίσια, ίσια θά κάμη πιο έντονη τήν παρουσία της <σ* ενα πολιτισμό που αυτή
έ'χει ιθιειμελιώαει. ..
Ή λαϊκή Τέχνη πρέπει νά ξαναβηή ιδλο τό -σεβασμό που τής ταιριάζει,
άφοΰ αυτό είναι καί τό βαθύτερο μυστικό γιά ιμιά γνήσια αποκάλυψή της».

Στολές καί καθίσματα

ΛΛΟΓΡΛΦΙΚΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τ Ω Ν Κ Α Τ Ο ΙΚ Ω Ν ΤΟΥ Χ Ω Ρ ΙΟ Υ Θ Ο Υ Ρ ΙΟ Υ , Π Ε Ρ ΙΦ Ε ΡΕ ΙΑ Σ
Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ

Εισαγωγή.
Τό Θούριο βρίσκεται ιέπάνω ιστό δημόσιο δρόμο, μεταξύ Διδυμοτείχου
και Όρειστιάδος. Τό χωριό έχει περίπου 1..2Ό0 κατοίκους ικιαΐ είναι έδρα
ομώνυμης κοινότητας. Στήν εποχή της τουρκοκρατίας λέγονταν «Ούριλού» καί
ήταν τσιφλίκι κάποιου αγά. Οί σημερινοί κάτοικοι είναι πρόσφυγες άπό τήν
’Ανατολική Θράκη. Ή παληά του πατρίδα δέν απέχει παρά 3—4 ώρες ποδα
ρόδρομο ιάπό τό σημερινό τίους χωριό, στήν αντίπερα όχθη τού "Εβρου. Τό
χωριό τους λεγόταν Έλευίθερρχώρι καί υπαγόταν διοικητικά στήν Άδριανούπαλη. Οί κάτοικοι τού Θουρίου λέγονται «γκαγκαβούζηδες». Οί γκαγκαβούζηδες κατοικούσαν στήν περιοχή ’Αδριανουπόλεως καί Ούζούν Κεουπρού
(Μακρά Γέφυρα), καί υπολογίζονταν σέ 20 χωριά συνολικά. Μετά τήν ανταλ
λαγή τών πληθυσμών κατά τό 1922 (σκόρπισαν καί άλλοι (βρέθηκαν στη Βουλ
γαρία, όπου καί παρέμειναν καί έν συνεχεία ιέκβουλγαρίσθ'ηκαν, άλλοι μετανάστευσαν ώς πρόσφυγες σέ διάφορα μέρη τής Μακεδονίας, ιένώ οί περισσότε
ροι ύστερα άπό διάφορες περιπλανήσεις άνά τήν Βουλγαρία καί Μακεδονία
έπέστρε'ψαν πλησίον της ’Αδιριανουπόιλεως, μέ τήν ιέιλπίδια νά εγκατασταθούν
στήν πατρικήν τους γή καί πάλι. ’Έτσι παρ1έμειναν στήν περιοχή Όρειστιάδας καί κατοικούν στά χωριά Θούριο, Σαγήνη, Οίνόη, Κλεισώ, Λειπτή, αρ
κετοί δέ Ιδιαμένουν μέσα στήν Όρεστιάδα. Μητρική γλώσσα τών γκαγκαβούζηδων είναι ή τουρκική, παρά τό γεγονός, δτι στό χωριό των τό Έλευίθεροχώρι λειτουργούσε Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο (άπό τόν περασμένο αιώνα. Οί
γεραντότεροι δέν γνωρίζουν καθόλου τήν ελληνική, ιένώ οί νέΐοΐι τήν γνωρίζουν
δπως τήν έμαθαν ιστό σχολεΐοι ’Έτσι μνημεία τού λόγου πού νά μπορούν νά
γραφούν στήν ελληνική δέν υπάρχουν. Δέν υπάρχουν τραγούδια, ποιήματα,
μύθοι, παροιμίες κλπ. διατυπωμένα σέ ελληνική διάλεκτο. Αυτό δέν μειώνει
καθόλου τήν ελληνική καταγωγή τών γκαγκαβούζηδων, απεναντίας είναι πρός
τιμήν των, δτι αναγκασμένοι έπί αιώνες νά μιλούν τήν τουρκική, γλώσσα, άν τέ
ξαν στις παντοΐες πιέσεις τΐού καταχτητή καί ίδέν εκτουρκίστηκαν. 'Υπάρχει
ή παράδοση, οτι οί γκαγκαβούζηδες έχασαν τήν γλώσσα τους άπό τό εξής

108

Δ. ΚΤΕΝΙΔΗ -

B. ΘΕΟΔΟΣ ΙΟΓΛΟΥ

γεγονός: Προ αίίώνων, οί Τούρκοι στήν προσπάθίειά τους νά εκτουρκίσουν τούς
ελληνικούς πληθυσμούς τής επικράτειας των έθεσαν το εξής δίλημμα προ τών
γκαγκαβούζηδων: ή ιθά αλλάξετε τήν γλώσσα σας ή τήν πίστη, σας, άλλοιώς 0ά
σάς άφανίσωμε. Οί πρόγονοί των προτίμησαν να. αλλάξουν τήν γλώσσα των
καί νά κρατήσουν τήν πίότι τους, ιμέ τήν βεβαιότητα, ότι έτσι ι0ιά γλυτώισουν
τον Ι&κτουρκισμό, όπως καί έγινε. 5Εδώ πρέπει νά εξηγήσωμε από που προέρ
χονται ιοί γκαγκαβούζηδεις καί πώς πήριαν τό όνομά τους. Τίς πληροφορίες
μάς έδωσε ό συμπαθής καί μόνος γνωρίζων γράμματα γέρος Ευάγγελος Άντωνιάδης ή Γκαντίίδης. 'Η καταγωγή τών γκαγκαβούζηδων, λέει ή παράδοση,
είναι από τήν Μικρά Άσία. Κάπου ιέκει στά ενδότερα τής χώρας αυτής κα
τοικούσε ιό λαός αυτός όταν οί Τούρκοι έγιναν κύριοιι τών άλλοτε βυζαντινών
εδαφών. Στήν προσπάθεια τους οί Τούρκοι νά έκτουρκίσουν τούς ελληνικούς
πληθυσμούς, (συνάντησαν1 πείσμονα αντίσταση άπύ τόν αδάμαστο1 καί ρ/αρτερικό αυτό λαό. Τότε αποφάσισαν νά τούς (εξορίσουν καί γιά τιμωρία τούς
έστειλαν στήν περιοχή τής Θράκης. ’Επειδή ιδέ ή παληά τους πατρίδα ονομα
ζόταν «Γκάγκαμπα», ονομάστηκαν καί αυτοί «γκαγκαβούζηδες». Σήμερα οί
γκαγκαβούζηδες ζούνε ειρηνικά στο χωριό τους, (ασχολούμενοι κυρίως μέ τήν
γεωργία, ιείναι άκριαιφνεΐς πατριώτες καί πρασπαίθούν νά έκμάθόυν καλά τήν
Ελληνική γλώσσα. ’Άνθρωποι θιετικοί καί καρτερικοί, προοδεύουν καί παρακοιλουίθούν τήν εξέλιξη τού πολιτισμού· μέ πρασίοιχή καί 6'ετικότητα.
’Ή '0 η κ α I e (θ ι μ α.
Γραφικά καί όμορφα είναι τά ήθή, καί έθ'ιμα τών κατοίκων τού θουρΐου.
’Εδώ ιθά παραθέσωμε μερικά ιάπό (εκείνα πού έχίουν κάθαρό· τοπικό χρώμα,
τέτοια δηλαδή πού (δέν άπαντώνται σέ άλλα μέρη τής Ελλάδος. Αρχίζαμε μέ
τά ήθη καί έθιμα πού έχουν σχέση μέ τό γεωργικό επάγγελμα. Στο Θούριο
μπορεί κανείς νά ιδή τά άγνά ήθη τού πρωτογόνου άλτρουιϊσμού. Βλέπομε
πολλές φορές ημέρα Κυριακή, τήν ώρα πού ό παπάς αρχίζει τήν λειτουργία,
ομάδες απλών γεωργών νά όδεύουν πρός τά χωράφια, όπου 'θά έκτελέσουν έξ
ίσου 'θεάρεστο έργο. ‘Πηγαίνουν νά καλλιεργήσουν τό χωράφι τού συγχωρια
νού τους πού τού ήρθε συμφορά ή είναι άρρωστος καί δέν μπορεί νά δουλέψη. ’Άλλες φορές 'βλέπομε καραβάνια ιάπό βο’ίδόκαρα πού πηγαίνουν νά
φορτώσουν πέτρα. Κάποιος συγχωριανός χτίζει σπίτι καί οί συμπατριώτες
του τόν βοηθούν στη μεταφορά τής πέτρας. Αύιτό (θά γίνη γιά κάθε οικογε
νειάρχη πού ·θά χτίση καινούργιο σπίτι. Τό καλοκαίρι, όταν έχη ισυγκεντρωθή ή σοδειά τού καλοκαιριού, μαζεύονται όλου οί γείτονες καί συγγενείς
σέ ένα ισπίτι από βράδίς καί τά καθαρίζουν. Τό άλλο βράδυ τό ίδιο γίνεται, σέ
άλλο σπίτι κλπ. 'Η εργασία αυτή λέγεται «μιντσί».
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Σπορά.
Ή σπορά είναι (εργασία Ιερή. Πριν άρχίση ό γεωργός θά κάνη τήν
προσευχή που. Τήν πρώτη ήμερα τής 'σποράς ουδέποτε (δανείζουν αντικείμενα
ή χρήματα 'σ’ όποιονδήποιτε. Ούτε και ψήνιουν ο,τι 'δήποτε. Δεν ψήνουν ψω|μί,
δεν .μαγειρεύουν φαγητό, γενικά 'στή φωτιά δέν πρέπει νά μπή δ,τι προέρχε
ται ιάπό τήν γεωργική σοδειά. Φεύγει τό «μπεριεικέτι».
"Οταν ό ζευγάς φτάση στο χωράφι, <θά κατεβάση, από τό αμάξι τά διά
φορα σύνεργα τής δουλειάς του καί κατόπιν 'θά κατεβάση καί τό σαικοά μέ τό
σπόριο1, πού 'θά τό τοποθέτηση μέσα στο χωράφι όπου' θά σπείρη. Τό σακκί μέ
τό σπόρο δέν ,πρέπει νά μένη στο αμάξι, .αλλά .μέσα στο χωράφι γιά τό όποιο
προορίζεται. Τό νόημα αύτοΰ τοϋ εθίμου είναι, ότι :έφ’ όσον ο .σπάρος έφτασε
στό χωράφι, πρέπει, νά μείνη, Ιεκεϊ καί νά ρτζώ'σηι.
Θέρισμα.
Σήμερα τό θέρισμα γίνεται κυρίως μέ μέσα (μηχανικά. Μόνον μικρά
αγροτεμάχια θερίζονται μέ τό πρωτόγονο δρεπάνι. Έ ν ,πάση περιπτώσει ή ερ
γασία αυτή διατηρεί τήν γραφικότητά της. Θεριστές καί θερίστριες βρίσκον
ται, πρωί - πρωί στό χωράφι. Οί θερίστριες έχουν τό κεφάλι καλυμμένο μέ
μαντήλι ντόπιας κατασκευής γιά νά προφυλάγωνται ,άπό τήν ζέστη τού ήλιου,
ενώ οί άνδιρες φοιροΰν τή συνηθισμένη: τραγιάσκα.
Στό χωράφι συνήθως άραδιάζονται, κατά ζεύγη. Ό άνίδιρας κατασκευάζει
τό δειματάκι καί αφήνει λίγα χερόβολα επάνω, ακολουθεί ή γυναίκα, ή όποια
συμπληρώνει τήν ποσότητα τών σταχτών καί δένει τό δεμάτι.
Οί τσορμπατζήδες (πλούσιοι) παίρνουν μιερ,οκαμαπάρηδες (μερασάδες
τούς λένε). Οί θεριστάδες μπαίνοντας μέσα στό χωράφι τού τσορμπατζή, θε
ρίζουν μερικά χερόβολα, δένουν έλα δεμάτι καί τό στήνουν όρθιο, ζητώντας
από τό αφεντικό τό «μπαχτσίσι», συνήθως χρηματικό δώρο, πού θά τό γλεν
τήσουν τό ίδιοι βράδυ στό καφενεδάκι τού χωριού. Κατόπιν αρχίζει ή εργα
σία. Τά τραγούδια καί τά πειράγματα δέν λείπουν. Εκείνος πού διακρίνεταιι γιά
τήν,πολλή του εργασία, αυτός δηλ. πού προχωριεΐ πρώτης, λέγεται διραγουμάνος,
ενώ (εκείνος πού μένει τελευταίος ακούει τά πειράγματα καί τίς ειρωνείες τών
υπολοίπων, άποκαλεΐται δέ «κουριούκ» (ούραγός). "Οταν θά ιθιερισθή καί τό
τελευταίο χωράφι κάθε νοικοκύρη, θά αφή σουν μιά τούφα στάχυα, αθέριστα,
■συνήθως όπου τά στάχυα είναι πυκνά. Έκιεί, όπως είναι φυτρωμένα στή γή,
τά πλέκουν καλλιτεχνικά, σάν τά μαλλιά τής γυναίκας, έτσι (άστε τά κεφάλια
τών σταχυών νά συγκεντρώνωνται σέ ένα σημείο. Τό σύμπλεγμα αυτό λέγεται
«Άλάχ σα,καλούτ» (τού Θεού τά γένεια).
Καί αφού τελείωσε τό θέρισμα, τώρα πια στό κάθιε σπίτι γίνεται μιά
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έορταστική έκιδήλωση (κιρτσμάς). Ή /οικοδέσποινα μαγειρεύει ο,τι καλύτερο
φαγητό νομίζει, ολη ή οικογένεια κάθεται ιστό τραπέζι καί τρώνε ιμέ μεγάλη
όρεξη, ενώ οι μεγαλύτεροι τραβούν μερικά ποτήριο ούζο ή ρετσίνα.
' Α λ ώ ν ι σ μ α.
Στις μέριες μας τό αλώνισμα γίνεται μέ τίς σύγχρονες μηχιανές, τίς θεριζοαίλωνιιστικές ή τίς καθαρώς άλωνιστικές. Κάθε νοικοκύρης φροντίζει τά
μεγάλα αγροτεμάχια νά τά Οερίση μέ τήν ιθεριζοαλωνιστική, ενώ τά μικρά τά
θερίζει μέ τό χέρι, δπως γράψαμε πιο πάνω, καί τά αλωνίζει στήν πατόζα,
γιά νά ίεξασφαλίση τό άχυρο γιά τά ζώα του. Τό αλώνισμα ιμέ τίς δουκάνες,
είναι πλέον μιά ρομαντική ανάμνηση γιά όσους είναι μεγαλύτεροι τών 10— 20
ετών. Παρ’ όλα αυτά τό καλό νομίζουμε >θά είναι νά κάμωμε μιά σύντομη
περιγραφή. Πριν άρχίση τό άλώνιισμα τών αταχυών, γινόταν οί προκαταρκτι
κές εργασίες. Ό νοικοκύρης καθάριζε τό αλώνι άπό τά ιχόρτα καί τά διάφορα
αντικείμενα. Κατόπιν ερριχνε νερό νά πατίση αρκετά καί μέ μιά κυλινδρική
πέτρα, πού τήν έσερνε επάνω μέ τά χέρια τό πατούσε νά ίσοπεδωΟή καί νά
συμπιεστή τό χώμα. Άφού στέγνωνε αρκετά, άπλωνε τά στάχυα καί άριχιζε
τό αλώνισμα. ’Εννοείται, δτι έπρεπε ή αρχή: νά γίνη πάντοτε Δευτέρα, «ντουγαλούν κιιαύν», δηλαδή ευλογημένη μέρα.. Δίπλα στό αλώνι έφτιαχνε ένα τσαρ
δάκι μέ κλαδιά ή πανιά γιά νά ξεκουράζεται καί νά τρώη, δεδομένου δτι ό
κάμπος είναι συνήθως άδενίδρος. Ή εργασία τοϋ αλωνίσματος μ’ αυτόν τόν
τρόπο ήταν πολύ κοπιαστική καί μονότονη, γι’ αυτό οί μεγαλύτεροι ευγνωμο
νούν τήν επιστήμη καί τήν τεχνική πού τούς απάλλαξε άπό τίς ταλαιπωρίες
αυτές.
"Τστερα άπό τό αλώνισμα φροντίδα τού γεωργού νά πάη τό σιτάρι στό
μύλο. ’Από τό αλεύρι τής καινούργιας σοδειάς γίνεται τό πρώτο ψωμί, ή
πρώτη ζυμωσιά. Έ να άπό τά ψωμιά αυτής τής ζυμωσιάς μοιράζεται στή
γειτονιά. Είναι τό «Άλάχ έκμέκ» δηλαδή τό ψωμί τού Θεού. Άπό τήν ίδια
ζυμωσιά ή νοικοκυρά φτιάχνει καί ένα κουλούρι, πού τό ψήνει μαζί μέ τά
άλλα ψωμιά. Αυτό τό κρεμάει ιέπάνω άπό τήν κυρία είσοδο τού σπιτιού άπό τό
μέσα μέρος, καί έκεί μένιει κρεμασμένο, έως δτου βγή ή σοδειά τού επομέ
νου χρόνου. Τό ψωμί τής πρώτης ζυμωσιάς 'θά καθίση νά φάη ολόκληρη ή
οικογένεια, στό χαμηλό τραπέζι, γιά νά ευχαρίστηση τό Θεό, πού έδωσε τά
μπερεκέτια καί πρώτ’ άπ’ δλα· τό ευλογημένο σιτάρι ιάπό σπου γίνεται τό γλυκό
καί αγιασμένο ψωμί. Κάθε οικογένεια όταν καθίση στό τραπέζι γιά φαγητό,
ποτέ δέν ξεχνάει νά δά>ση τό μερίδιο στό ισκύλσ καί στή γάτα. ’Εδώ όμως γί
νεται μιά εξαίρεση.. Άπό τό πρώτο ψωμί τής χρονιάς μπορεί νά φάη ή γάτα,
οχι όμως καί δ σκύλος. Πιστεύουν οί απλοϊκοί κάτοικοι τού Θουρίου, δτι ό
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σκύλας μπορεί νά τούς πάρη τήν τύχη. IV αυτό 10ά δώσουν στο σκύλο νά φάη,
αφού φύγουν κα! γιορτάσουν πρώτα αυτοί.
Φ ν χ ι κ ό ς κ ό σ μ ο ς.
01 κάτοικοι του Θουρίου ασχολούνται κυρίως μέ τήν σιτοκαλλιέργεια.
Καλλιεργούν κυρίως ποικιλίες μαλακών 'σιταριών. "Άλλοτε δεν έκαμαν χρήση
λιπασμάτων, εδώ όμως κα! λίγα χρόνια άρχισαν νά 'χρησιμοποιούν τά λιπά
σματα σύμφωνα μέ τις οδηγίες τών γεωπόνων κα! αύξησαν τήν παραγωγή
των σημαντικά. ’Εκτος από τό σιτάρι καλλιεργούν εντατικά κα! καλαμπόκι,
σκουπόχορτο, φασόλια κα! μποστανικά. ’Έχουν 'αποκτήσει ιδιαίτερη πείρα
στήν καλλιέργεια τών φυτών αυτών, ακολουθούν ίδέ τ!ς οδηγίες τών γεωπόνων
κα! αλλάζουν κάθε τόσο τίς ποικιλίες προς όφελος τής παραγωγής. Τά πεπο
νοειδή είναι προσφιλής καλλιέργεια, διότι από τό χωριό λείπουν σχεδόν παντε
λώς τά διάφορα φρούτα. Κατά τούς μήνες τής ώρίμασής των αποτελούν καθη
μερινή τροφή καί αντικαθιστούν συνήθως τό μαγειρευμένο φαγητό. Τά κο
λοκύθια τά φυτεύουν συνήθως ανάμεσα στά καλαμπόκια καί τά χρησιμοποιούν
γιά τροφή τών ζώων, υπάρχουν ομως μερικά από αυτά πού είναι γλυκά κα!
μ’ αυτά κάνουν τίς νόστιμες κολοκυθόπιτες, πού μέ μεγάλη τέχνη παρασκευά
ζουν οι γυναίκες. "Ενα αρκετά σημαντικό προϊόν είναι κα! ό κολοκυίθάσπορος από τόν όποιο παίρνουν αρκετά χρήματα.
Ά πό δένδρα τό χωριό είναι φτωχό. Στις όχθες τού "Εβρου καί τών ρε
ματιών φυτρώνουν άγριοϊτιές. Ευδοκιμούν λένε κα! οί καρυδιές, αλλά οί κά
τοικοι δέν φυτεύουν, γιατί έχουν παράδοξες άντιλήψες γιά τό φύτεμα τής κα
ρυδιάς. "Οποιος φυτέψη, λένε, καρυδιά, ;θά πε'θάνη, όταν ό κορμός της φθάση
σέ πάχος τό πάχος τού δικού του κορμιού.
Κα! ένα άνέκταδο γιά τό καρπούζι: "Οταν, λέει, οί άνθρωποι ανακάλυ
ψαν τόν γλυκό αυτό καρπό, δίσταζαν νά τόν δοκιμάσουν. Τέλος ένας αποφά
σισε. "Οταν ρωτήθηκε άπό τούς άλλους μέ τί μοιάζει, απάντησε: σαν «κάρ»
κα! «μπούζ». (Κάρ = χιόνι, μπούζ = πάγος).
Ζωϊκός

κ ό σ μ ο ς.

Οί Θουριώτες ασχολούνται κυρίως μέ τήν διατροφή βοοειδών. ’Ιδιαιτέ
ρως επιδίδονται στις ζωοπαχύνσεις, ιάπό όπου έχουν σημαντικά εισοδήματα.
Ή αγελάδα είναι τό αγαπημένο ζώο. Μ’ αυτήν κάνιει τίς γεωργικές εργασίες,
άπό αυτήν παίρνει τό γάλα, τό μοσχάρι. Σ ’ αυτές δίνουν συνήθως ονόματα
γυναικών, Μαρία, Παρασκευίούλα κλπ. Βόδια βλέπει κανείς λίγα στο χωριό,
γιατί τά χοόματα είναι μαλακά κα! ή καλλιέργεια γίνεται εύκολα κα! μέ αγε
λάδες. ’Ονόματα βοΐδιών: σιαρή (ξανθός), ντίκου, γιαϋμάν κλπ. Στά παληότερα
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χρόνια τό 'σπουδαιότερο ζώο ήταν τό πρόβατο. Κάθε σπίτι είχε τό κοπάδι του
καί επομένως τόν ιδιικό του ποιμένα. Συνήθως ιδ μεγαλύτερος γυιός ήταν ό
τσομπάνος τής οικογένειας. Διάφορα ονόματα δίδονται, ατά πρόβατα;: καραγκιόζα, μπελά, κούζα, τσίπα (ιμέ μικρά αυτιά), ρουγούσα (μέ κέρατα) κλπ.
Οι τσοιμπάνηδιες βοσκούσαν τά πρόβατα στα λεγάμενα τσαΐρια (λιβάδια). Τά
μαντριά βρίσκονται μέσα στό χωριό, γιατί (μεγάλα κοπάδια /δέν υπήρχαν. Μο
νότονη,, αλλά καί ειδυλλιακή ήταν 'ή ζωή τών βοσκών. Είχαν αποκτήσει πέτρα
επάνω· στή· δουλειά τους καί πίστευαν ισέ διάφορες δε'ϋσιΐδαιμονίες. ΟΊ ίδιοι οΊ
τσομπάνηδες ή καί οΊ οικείοι άρμεγαν τα πρόβατα τό βράδυ. Μετά τό άρμε
γμα μερικές σταγόνες γάλα έπρεπε νά ραντίσουν τήν γή .απ’ ευθείας απ’ τό
μαστό τοϋ' ζώου, νά εύλογηθή ή γή νά δώιση μπόλικο ιμπερεκέτι.
Ό μεγάλος 'εχθρός τών κοπαδιών, ό λύκος, δέν ελλε,ιπε καί απότήν .πε
ριοχή θίουιρΐου. Οι βοσκοί γνωρίζουν πώς νά τόν αντιμετωπίσουν. Κάθιε κοπάδι
ακολουθείται καίι από τους πιστούς μαντρόσκυλουις. Τό καλοκαίρι, πολλές φο
ρές αναγκάζεται νά διανυικτ&ρεύση έξω· μαιζ'ι 'μέ τό κοπάδι. Φροντίζει λοιπόν νά
κοιμάται πρός τό μέρος από όπου πιστεύει, ότι μπορεί νάρθη ό λύκος, από τό
μέρος της .ρεματιάς π.χ. "Οταν τύχη νά κοιμηιθή καί χάση τό κοπάδι, θά τό
άναζητήσιη πρός τό μέρος από όπου φυσάει ό αέρας. Τά πρόβατα όταν βαδί
ζουν μοναχά, πηγαίνουν πρός τήν αντίθετη; κατεύθυνση τοϋ άνεμου.
Παράξενα έθιμα συναντά κανείς γύρω από τήν ποιμενική ζωή. Τήν εποχή
τής γέννας π.χ. ό τσομπάνος όέν πρέπει νά άλλάξη ρούχα καθ’ όσο διάστημα
διαρκεΐ αυτή, από τήν ήμερα δηλαδή πού γέννησε ιή πρώτη προβατίνα ώς τή
μέρα που θά γέννηση, καί ή τελευταία.
’Άλλο παράξενο έθιμο είναι τό λεγόμενο ,κούρτ γιουρτουσού (γιορτή τών
λύκων). Τρεις μέρες προ τής σαρακοστής τών Χριστουγέννων καί τρεις συνέ
χεια απ’ αυτές, έξη ημέρες .δηλαδή μέ μέσο τήν πρώτη ημέρα τής σαρακοστής
σέ κάθιε σπίτι κρύβιουν τά ψαλίδια καί δέν τά χρησιμοποιούν. Πιστεύουν έτσι,
ότι δένουν τά στόματα τών λύκων. Τόση μεγάλη, είναι, ή πίστι τους σ’ αυτό τό
έθιμο, ώστε μπορούσε νά ξυιλοκοιπηθή γυναίκα άπ’ τόν άντρα της, άν τύχαινε
νά κάνη χρήση: τού ψαλιδιού τις μέριες αυτές. Πολλές φορές γύρω από τό κο
πάδι πετοϋν καρακάξες. 'Ο τσομπάνης απ’ αυτό καταλαβαίνει, ότι περιφέρε
ται καί παραμονεύει λύκος. Τό γεγονός ίσως εξηγείται, ότι οί καρακάξες ακο
λουθούν τούς λύκους γιά νά πάρουν μερίδιο από τό περίσσευμα τής λείας των.
Ή συμφωνία μισθώσεως τσομπάνη γίνεται στίς 14 ΣεπτεμΙβρίου, ήμερα
τού Σταυρού. Μετά τήν συμφωνία τό αφεντικό κάνει κουρμπάνι. Σφάζει ένα
αρνί, άφαύ προηγουμένως ΐό έχει ταΐσει τρία κομμάτια, αλάτι καί τό έχει θυ
μιατίσει. Τό ψήνει κατόπιν /στό φούρνο καί το κομίζει στην εκκλησία νά τό ευλογήση ό παπάς. Ή τελετή τής ευλογίας γίνεται ενώπιον τών 'έκκλησιαζομέ-
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νων καί κατόπιν τό ψητό μοιράζεται ιστόν κόσμο. Τό ιδιεξ'ι πλευρό (δίδεται στον
παπά ώς δώρο.
Προλήψεις

γ ι ά τ ά ζώα.

'Όταν ό διαβάτης συνάντηση άλεπσΰ στό δρόμο και περάση άπό μπροστά
του, ή δουλειά του 0ά πάη καλά. ’Αντίθετα τό κόψιμο του δρόμου άπό λαγό
σημαίνει, οτι ή δουλειά δέν θά πάη καλά. Ή κάττα όταν1λαλή δπως ό χόκοΟοιριας,
φέρνει γουρσουζιά, κάποιο κακό (θά συμβή στό σπίτι.
Τό σκυλί όταν (σέρνεται ιέπάνω στήν κοιλιά, ιεΐναι ιμήνυμα ισυμιφαράς. Συνήθως προμηνύει ιθάνατο. Τό σκυλί επίσης όταν γαυγίζη μέ τήν πλάτη γυρισμένη
πρός τήν πόρτα είναι κακό σημάδι. Τό γύρισμα τής πλάτης πρός το αφεντικό
θεωρείται ώς σημάδι, δτι (απομακρύνεται άπό αυτόν ή ευτυχία.
Γιά τά λέλέκια λένε πώς, όταν έρθουν' την άνοιξη πρέπει νά σέ βροϋν όρ
θιο γιά νά πάη καλά ή χρονιά. ’Ά ν τύχη καί τά Ίδης καθιστός ή ξαπλωμένος,
ή χρονιά Οά πάη ανάποδα. Καί του κούκου τό πρώτο λάληιμα άν τό άκούσης
χορτάτος Οά είσαι ευτυχής Ιολον τό χρόνο, 'δηλαδή τά καλά δέν θά ιλείψουν άπό
τό σπίτι σου, άν δμως τόν άκούσης νηστικός, Οά πεινάσης τήν ίδια χρονιά.
Κτενίδης Δημήτριος
Διδάσκαλος
Κ α τ ο ι κ ί α.

Τά σπίτια στό Θούριο σήμερα είναι χτισμένα σέ καινούργιο στυλ. Στά τε
λευταία χρόνια παρατηρεΐται μιά τάση νά ιάντικατασταΟοΰν δλα τά παληά σπί
τια μέ καινούργια γερά, άνετα καί υγιεινά. ’Έτσι χτίζονται, σπίτια μέ τσιμεντενέσεις στά θεμέλια, μέ πλατιά παράθυρα καί μέ ενα μικρό μπαλκίονάκι μπρο
στά. Τά παλιά είναι κατασκευασμένα κατά μεγάλο μέρος ιάπό κιρπίτσια (ωμά
πλιθιά), παράθυρα μικρά καί πολλές 'φορές (στερεωμένα μέ τρόπο πού νά μην
ανοίγουν καθόλου. Πόρτες καρφωτές μονόφυλλες χωρίς παραθυράκι, τό δά
πεδο στρωμένο μέ χώμα καί σέ κάθε δωμάτιο ένας καναπές χτιστός άπό κιρπίτσια. Τό σπίτι ήταν χωρισμένο συνήθως στά εξής χωρίσματα: Τά χαγιάτι, δη^
λαίδή τό σαλόνι πού συνήθως ήταν μικρό χωρίς (έπιπλα ή στρωσίδια, μιά κ ρ ε 
βατοκάμαρα, στρωμένη μέ ψάθες καί ή κουζίνα πού ήταν καί τό μεγαλύτερο
δωμάτιο, γιατί καί ώς τραπεζαρία χρησιμοποιούνταν. Μαγαζά λεγόταν ή κου
ζίνα, σέ έναν τοίχο ήταν χωμένο ένα μεγάλο τζάκι. Μέσα 'σ’ αυτό τό δωμάτιο
πού ήταν συνήθως καί αυτό στρωμένο μέ ψάθια, ικαιθόταν δλη την μέρα ή οικο
γένεια καί εκεί μέσα δεχόταν καί τούς ξένους. Μέσα στήν κρεββατίοκάμαρα μιά
ξύλινη εξέδρα στηριγμένη σέ χτιιστά πόδια, χρησίμευε νά ισιτοιβάζωνται επάνω
τά «στρώματα καί τά άλλα αντικείμενα:, γιατί έπιπλα δέν υπήρχαν. 'Ως αποθήκη
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χρησίμευε ένα -μέρος τής μ-αγαζάς. Ή όροιφή έλλειπε άπό δλα τά δωμάτια.
Γι’ αυτό τό λόγο, ή στέγη επικαλυπτόταν οειροσιτεγώς ιμέ καλάμια καί λάσπη,
πάνω άπό τά όποια τοποθετούνταν τά κεραμίδια. Πρέπει νά σημειω'θή, ότι
τά παλιότ&ρ-α σπίτια χτίζονταν κυρίως ιμέ ξύλινο σκελετό πριν γεμίσουν οι τοίχοι
μέ ωμά τούβλα. Απαραίτητο συμπλήρωμα, τής κατοικίας αποτελεί καί σήμερα
ό φούρνος, ό όποιος είναι κτισμένος μέσα σ’ ένα ευρύχωρο δωμάτιο λίγα μέ
τρα μακρυά άπό τήν κυρίως οικία. Αυτός -είναι κτισμένος επίσης μέ ωμά πλί
θια, αλλά τό δάπεδό του, ή πλάκα, είναι στρωμένη μέ πέτριν-ες πλάκες αγορα
σμένες άπό λατομεία κοντινού χωριού. Ή οροφή επίσης κατασκευασμένη μέ
ψημένα τούβλα. Τό δωμάτιο τού φούρνου χρησιμεύει τό καλοκαίρι γιά κουζίνα
καί τραπεζαρία. ’Εκεί μέσα μαγειρεύει ή νοικοκυρά, πήζει τό τυρί, πλένει, εκεί
μέσα τρώνε. Τό τραπέζι είναι ένα χαμηλό -στρογγυλό τραπέζι (σωφρας) στηριζόμενο σέ δύο μονοκόμματα πόδια άπό χοντρό -σανίδι. ’Εκεί γύρο-γύρο κά
θονται όλοι επάνω σέ μαξιλάρ-ια καί τρώνε -άπό ένα μεγάλο πιάτο.
Τό μόνο έπιπλο -στά παλιά χρόνια ήταν ένα μπαούλο) ξύλινο. Τά καθί
σματα έλλειπαν παντελώς, οί οικείοι κάθονταν -συνήθως επάνω -στήν ψάθα σταυ
ροπόδι ή επάνω σέ μαξιλάρια ύφαντοποίκιλτα γεμισμένα ιμέ άχυρο ή μέ βαμ
βάκι.
Ή αυλή συνήθως περιφραζόταν άλλοτε μέ καλάμινο τοίχο. Τά καλάμια
βρίσκονται άφθονα στον "Εβρο, καλάμια άπό σκουπόχορτο. Πολλές φορές μέ
αυτά προστατεύουν τους βορεινούς τοίχους τού σπιτού άπό την διάβρωση,
φτιάχνοντας προστατευτικό ψάθινο- κάλυμμα. "Ενα μικρό κηιπάριο πλουτισμένο
πολλές φορές μέ γλάστρες στολίζει τήν αυλή. Τό χειμώνα βέβαια ή λάσπη απα
ραίτητη-. 'Η έξοδος κλίνει μέ μιά πλατιά πόρτα ιάπό ξύλινα κάγκελα, στηριζομένη -επάνω -σέ δυο πόδια ιάπό τό μέιρίοις που ανοίγει κιαί σέ περιστρεφόμενη
βάση 'άπό τό -άλλο μέρος. Σκοπός τής ύπάρξεώς της, νά μή μπαίνουν ξένα ζώο
καί νά μή φεύγουν τού σπιτιού.
Διαφορετικό ήταν τό σπίτι σέ πολύ παλιότερα χρόνια -στο χωριό τής κατα
γωγής, τό Έλευθεροχώρι. 'Ο διάδρομος, τό σαλόνι δηλαδή, στο σπίτι αυτό ήταν
ανοιχτό άπό εμπρός. "Ετσι τά κυρίως δωμάτια επικοινωνούσαν άπ’ ευθείας μέ
τόν εξωτερικό χώιρο. Τά παράθυρα έλλειπαν παντελώς, γιατί ή ύπαρξή τους
ήταν επικίνδυνη, γιά τούς -οικείους. Τό βράδυ οί πόρτες έκλειναν ερμητικά και,
τά παράθυρα δέν θά μπορούσαν νά προφυλάξουν τούς οικείους άπό τούς λη
στές. Έκτος τούτου ιθά έδιναν καί στόχο μέ τό φως πού 'θά άφηναν νά έκφεύγη. Τά δωμάτια λοιπόν φωτίζονταν μέ φεγγίτες πού είχε ή στέγη.
Έ ν δ υ μ α σ ί α.
"Ομορφη καί γραφική -είναι ή φορεσιά τών γκαγκαβσύζηδων ιδίως τών
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γυναικών. Στήν περιφέρεια τής Όρεστιάδας οι γυναίκες τών γκαγκαβ-ούιζηδ-ων
διακρίνοντιαι, μεταξύ τών άλλων, γιά τήν παράξενη καί -ιδιότυπη στολή τους. "
Πριν όμως περιγράψωμε τήν -φορεσιά τής γυναίκας 0ά δώσωμε ιμιά -σύντομη
περιγραφή τής ανδρικής ενδυμασίας.
Οί άνδρες ντύνονταν μεγαλοπρεπώς παλιότερ-α, γιατί τώρα δ πολιτισμός
στήν ίσοπεδωτική του ενέργεια, τους έχει· ντύσει -όλους -ομοιόμορφα μέ τήν
ευρωπαϊκή -στολή. Τό ανδρικό λοιπόν ένδυμα άπετελεΐτο από τά έξης κομμά
τια1: α) Πουκάμισο άσπρο βαμβακερό πού έφτανε μέχρι τούς γοφούς. 6) Επάνω
άπό τό πουκάμισο ένα άλλο πού λέγεται φέρμενη. γ) Τό γιλέκο -βαμβακερό τό
καλοκαίρι καί μάλλινο- τό χειμώνα καί δ) ’Αντερί, επέχον θέση -σακακιού. ’Από
κάτω -φορούσαν τό -συνηθισμένο πστούρι, -εσωτερικά άσπρο καί εξωτερικά
μπλε, τό καλοκαίρι βαμβακερό καί τό χειμώνα μαύριο μάλλινο. Στή μέση ζω
νάρι, χρώμα βυσσινί. Τών γέρων, χρώματος ιμαύρ-ου πολλές -φορές. Τό γιλέκο
εΐχε χρώμα κόκκινο ή κίτρινο ή άσπρο ·σέ ύφανση ψηφωτή. Στό κεφάλι φο
ρούσαν σαρίκι καί, μεταγενέστερα, καλπάκι.
Τό γυναικείο- ένδυμα :άπο-τελεΐται άπό τά έξης κομμάτια: Πουκάμισο άσπρο
κεντημένο -στό γιακά κιαί -στά μανίκια ιμέ μεταξωτή ρκλω-στή- καί πούλιες. Γ-ελέκι
κεντημένο ή -στολισμένο μέ βελούδο ή μέ δαντέλα άσπρη. ’Επάνω στό γιιλέκι ζι
πούνι μέ δ-ίπλες καί πιέτες, -εφαρμοστό -στή ιμέση καί φουντωτό ιστούς γοφούς,
στολισμένο -μέ άσπρες δαντέλλες. Π-άνω άπό τό πουκάμισο δύ-ο ή τρεις φούστες
μέ πιέτες καί διπλές -φουντωτές, -σέ -διάφορα χρώματα, κόκκινο, κόκκινο μέ
μαύρο, πράσινο ή πολύχρωμες. Κατά τό βάδισμα οί φ-ούστες μέ τίς αρμονικές
κινήσεις δίνουν χάρη καί λεβεντιά στή γυναίκα. Μπρο-στά αιά ιιακριά ποδιά
μέχρι τόν -αστράγαλο, κεντημένη -μέ κούκλες -φτιαγμένες στον αργαλειό. Έσωτερικώς -φορούν καί σήμερα ακόμη πολλές γυναίκες μιά πολύ φαρδειά κιλόιττα φτιαγμένη, άπό πέντε πήχεις ύφασμα, πού δένει κάτω άπό τά ύναια μέ
σχ-οινάκια άπό τό ίδιο ύφασμα.
Τά παιδιά -σήμερα ντύνονται -άπό τούς γονείς των σύμφωνα μέ δ,τι ώρ-αΐο
έχει ιε-φεύρει ή βιομηχανία καί ή τεχνική τής ενδυμασίας, ανάλογα μέ τήν οικο
νομική τους κατάσταση. Στά παλιά χρόνια, διηγούνται οί μητέρες, φορούσαν
αγόρια κορίτσια μέχιρις ηλικίας οκτώ ετών ένα πουκάμισο- καί ένα φουστάνι. Τά
μεγαλύτερα -αγόρια έπί πλέον ένα πστούρι, δπως οί μεγάλο-ι, δεμένο -στή -μέση
μέ πλεκτό κορδόνι (βρακοζούνα) καί σταυρωτό -στή ράχη.
Αυτά είναι τά καλά γιορτινά ρούχα. Τά ίδια φορούσαν καί τίς καθημερι
νές ή κατά τή διάρκεια τής δουλειάς, άλλα -αυτά ήσαν τά κάπως φθαρμένα. Οί
άνδρες ιστή δουλειά φοιρούν ιμιά ποδ-ιά μαύρη ή καφέ υφαντή, δπως οί μπακά
ληδες μέσα στό μαγαζί. Τό -διακριτικά τού γαμπριάτικου ενδύματος ήταν ένα
πρίασόψια κεντημένο- μέ πούλιες, -πού τό φορού-σαν -σάν ποδιά.
Τό λυφιάτικο ένδυμα τό ίδιο-, -άπό μεταξωτό όμως ύφασμα, κόκκινο πέπλο
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ή ροζ μέχρι τούς αστραγάλους, (μια τσόχινη γούνα, φλουριά στό λαιμό και ένα
άσπρο μαντήλι κεντημένο μέ πούλιες.
Οι τσομπάνηδες το χειμώνα φέρουν επί πλέον ένα χοντρό πανωφόρι, τό
«γιαμουλιόκι», χωρίς μανίκια, ιάιλλά μέ δύο τρύπες στίς άκρες γιά νά περνούν
τά χέρια. Είναι από ύφαμένο μαλλί χονδρό καί έχει χρώμα υποκίτρινο ή στακτόμαυρο·.
Ό αγροφύλακας φορούσε άλλοτε τήν ίδια στολή ακριβώς πού φορούσαν
καί οι άλλοι καί διακρινόταν από τήν κορώνα πού 'φορούσε στό καλπάκι. 'Όλα
τά παραπάνω ρούχα, έκτος από τό νυφιάτικο φόρεμα, ήταν χειροποίητα, κλω
σμένα στό αδράχτι και ύφαισμένα στον αργαλειό από τήν οικοδέσποινα.
'Τ π ό δ η σ η.
Τό κλασσικό υπόδημα τών γκαγκαίβούζηδων είναι τό γνωστό τσαρούχι.
Κατασκευάζεται ,άπό δέρμα γουρουνιού ή βοδιού. ΟΊ κάλτσες είναι χειροποίη
τες, τσουράπια. Τό χειμώνα, πάνω· από τις κάλτσες περιτυλίσσονται τά πιάλια,
μακρόστενες άσπρες λουρίδες μάλλινες. Στό βαλτώδες καί υγρό έδαφος τής
κοιλάδας τού 'Έβρου, τά είδη αυτά προφυλάασουν τούς άνΐδίρες, πού ασχολούν
ται μέ (εξωτερική εργασία, από τούς ρευματιρμούς καί αρθριτικά. Τις γιορτές
φορούσαν παπούτσια δερμάτινα φτιαγμένα κατά τέτοιο· τρόπο, πού νά φοριούν
ται καί στά δυο πόδια. Αυτά λέγονται τουλούμπες καί βρίσκονται καί σήμερα
ακόμη στήν αγορά τού Διδυμοτείχου καί τής Όριεστιάδας. ·Οί γυναίκες καί τά
παιΐδιά γυρνουσαν συνήθως ξυπόλητες. Ή καλύτερη καί πιό άξια γυναίκα ήταν
αύτή πού περπατούσε επάνω στό χιόνι ξυπόλητη. Τα παπούτσια πού φορούσαν»
λεγόταν καυντούρια. Τό τσουράπια των (δέν διέφεραν πολύ ιάπό τά ανδρικά:
χονδρά μάλλινα, τά φορούσαν οί περισσότερες μόνον τό χειμώνα.
Τά ιάγόρια, όταν έμπαιναν στήν ήβη, φορούσαν καί αυτά τά τσαρούχια μέ
τά μπιάλια, καί αυτό τούς εξύψωνε τά ισυναίσθημα, ήταν πλέον άνδρες, πού σέ
ενα - δυο χρόνια (μπορούσαν νά παντρευτούν.
Κάλυμμα

τ |ο υ κ ε φ α λ >ι ο ύ,

Το ανδρικό κάλυμμα, ιοπως προαναφέραμε, ήταν τό σαρίκι καί τό καλπάκι. Σήμερα ή τραγιάσκα είχαι σχεδόν απαραίτητη, λείπει δέ μόνον από την
νεολαία.
Τό γυναικείο κάλυμμα είναι τό τσεμπέρι. ’Αγοραστό σέ διάφορα χρώματα,
κόκκινο, κίτρινο, καφέ καί ιμέ διάφορες παραστάσεις ίέπάνω, πουλιά, λουλούδια,
δένδρα, κ. ά. Γύρο - γύρο έχει άσπρη δαντέλλα, πού στέκεται όρθια όταν φο
ριέται, ιμέ πιάστρες καί καρφίτσες. Μπροστά 'στό μέτωπο τό τσεμπέρι άφηνε
ένα μέρος από τά μαλλιά ακάλυπτο καί σ’ αυτό τό σημείο τοποθετούσαν διάκο-
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σμητικές καρφίτσες σέ σχήμα αστεριού ώς δώδεκα τον αριθμό. σχηματίζοντας
τόξο. Ή κόμη χτενίζεται στο ίσιο σχήμα μέ μιά χωρίστρα στη μέση, καταλήγει
δέ σέ πλεξίδες, δυο, τέσσερες ή καί περισσότερες. Στά παίλιάτερια χρόνια σι
πλεξίδες δέν κοβόταν ποτέ καί αφηνόταν νά πέφτουν πολλές φορές ώς τόν
αστράγαλο. Ό κεφαλόδεσμος ιάποτελεΤται άπό μαύρη μάλλινη, κλωστή, χωρι
σμένη σέ τρία κλωνάρια καί χρησιμεύει στο πλέξιμο τών μαλλιών. Στις γιορ
τές άλλοτε διακοσμούσαν τό κεφάλι μέ μεταξωτές κορδέλλες στολισμένες μέ
πούλιες. Αυτές τίς περνούσαν μέσα ιάπό την πλεξίδα καί τίς άφηναν νά κρε
μιόνται ελεύθερες.
Καλλωπισμός

γ υ ν α ί κ ώ ν.

Σκουλαρίκια χρυσά. Γιά περισσότερη ασφάλεια ήσαν δεμένα ιμέ μιά κορδέλλα, πού .καί αυτή. καρφιτσωνόταν στο τσεμπέρι. Στο λαιμό κρεμούσαν διά
φορα χρυσαφικά αξίας, ντούμπλες, πεντόλιρα, φλουριά, είκοσάρ.ια, ραμμένα σέ
κίτρινη μεταξωτή κορδέλλα. Στο χέρι περνούσαν πέντε κοκκάλιν.α βραχιόλια
σέ ιδιάφορα χρώματα. Δαχτυλιόια χρυσά καί ασημένια, μέ διαμαντόπετρες σέ
απλό σχήμα, ή ταυτότητες.
Ψιμύθια γυναικών: Οι γυναίκες τού Θουρίου, όπως καί τής περιοχής όλες
οί γυναίκες, κάνουν μεγάλη χρήση καλλυντικών, δικής των κατασκευής. Τό κυ
ρίως καλλυντικό είναι τό ξυίδάτο, φτιαγμένο άπό ξύδι καί ασπράδι αυγού.
Χρήση αύτού γίνεται σέ όποιαδήπατε ώρα τής ημέρας, δι’ (έπαλείψεως ιστό πρό
σωπο.
Τροφές.
Ό διατροφή τών κατοίκων τού Θουρίου είναι μονότονος, άποτελοημένη
άπό λιτά φαγητά, μεταξύ τών οποίων δεσπόζουν τά όσπρια, πού είναι ντόπιο
προϊόν σέ αρκετά αφθονία. Ή κρεοφαγία είναι περιορισμένη. Τό δεκαπενθή
μερο τών Χριστουγέννων γίνεται αρκετή κατανάλωση κρέατος, χοιρινού. Παρατηρείται μεγάλη κατανάλωση τουρσιών, για ΐί έδώ λείπουν οι έληές καί οί
ξεροί καρποί.
Τά 'γεύματα είναι κυρίως δυο. Τό πρωϊνό καί τό βραδυνό. Τό μεσημβρινό
αντικαθίσταται μέ έλα κομμάτι ψωμί πού τρώγεται στο πόιδι. Τό πρωϊνό' γιεύμα
άποτελεΧται ιάπό τραχανά 'σπιτικής κατασκευής. Ό τραχανάς αυτός παρα
σκευάζεται τό φθινόπωρο μέ κομμάτια άπό κόκκινες πιπεριές, κομμάτια κολοκυ
θιού καί ιάλεύρι. Στο χαρμάνι ρίχνεται καί λίγο σουσάμι κοπανισμένο καί κα
τόπιν ξεραίνεται. 'Ολόκληρο τό χρόνιο κατόπιν κάθε πρωί, αυτός αποτελεί τό
πρωϊνό γεύμα. Οί κάπως ευκατάστατοι ρίχνουν ιστή σούπα τού τραχανά κατά
τό .βράσιμο καί τυρί, οπότε γίνεται πιο νόστιμος καί θριεπτικώτερος.
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Τό βράδυνό γεύμα παίρνει χαρακτήρα οικογενειακής ιεροτελεστίας.. "Ολα
τά μέλη τής οικογένειας πρέπει νά είναι παράλυτα. Ό πατέρας αγκαλιάζοντας
ένα μεγάλο καρβέλι, κόβει πολλές και! μεγάλες φέτες ψωμί καί τις τοπαθίετεϊ
επάνω ατό χαμηλό τραπέζι, γύρω στό ό,ποιο κάθονται σταυροπόδι όλοιι. Ή οι
κοδέσποινα αδειάζει φαγητό σ’ ένα μεγάλο πιάτα, από τό όποΐο τρώνε όλοι.
Τά συνηθισμένα τοπικά φαγητά είναι τά εξής: Τό πρωι τραχανάς ή
γιουφκάδες. Γιουφκάδιες λέγονται σι χυλοπίτες, παρασκευάζονται δέ ώς εξής.:
Ζυμώνουν ιάλεύρι, γάλα κα'ι αυγά, ανοίγουν φύλλα πού τά στεγνώνουν στον ήλιο
και τά κόβουν σέ μικρές λουρίδες. Τά ξεραίνουν κατόπιν καί τά διατηρούν γιά
τό χειμώνα. Παλιότερα συνηθιζόταν καί ένα άλλο φαγητό, πού τό λέγανε ρουσνίτσα. Ή παρασκευή του είναι 'ή ακόλουθη: Μέσα σέ μιά λεκάνη ρίχνουν αλεύρι
καί λίγο νερό, ανακατεύουν κατόπιν αρκετή ώρα καί τό ιάλεύρι γίνεται βώλοι
από πηκτό ζυμάρι. Μ’ αύτό κάνουν σούπα στήν όποια προσθέτουν τυρί ή μυ
ζήθρα.
'
ί
Τό απογευματινό γεύμα τό (αποτελεί κυρίως ή φασ,ουλάδα, συμπλήρωμα δέ
συνηθισμένο τό τουρσί από λάχανο, ντοιμάτες, πιπεριές, μελιτζάνες. Πολλές φο
ρές τό τουρσί ιδίως από λάχανο, παίρνει τή 'θέση τού μαγειριεμμένου φαγηιτού*
μέσα στό ζουμί βουτούν ολα τά μέλη τής οικογένειας τό ψωμί τους ,καί τρώνε
σάν συφάΐ τό λάχανο. Έδώ πρέπει νά σημειώσωμε, στι τό ψωμί αποτελεί τό βα
σικό στοιχείο τού γεύματος. Γ ι’ αύτό οί κάτοικοι λένε «βά φάμε ψωμί» καί όχι
φαγητό, ιάσχέτως μέ τό τί σερβίρουν ιστό τραπέζι. Μέ τό πέρασμία τού χρόνου
αλλάζει καί ή διαιτητική τών κατοίκων. Χρόνο μέ τό χρόνο ή ποικιλία τών φα
γητών αυξάνεται, ιάλλά καί πάλι άποτελεϊται κατά μέγα μέρος από φυτικές
τροφές. Τό κρέας, όπως καί πιο πάνω γράψαμε, τρώγεται άφίθονο τά Χρι
στούγεννα καί τό Πάσχα. Κατανάλωση· ψαριών 'συνήθως γίνεται ιάπό αυτά πού
ψαρεύονται στό ποτάμι, τόν "Εβρο, σαζάνια, γιαγίνια καί άλλα. "Οταν έργάζωνται εξω στά χωράφια τρώνε πάντοτε 'σχεδόν ξερή τροφή, τυρί, ισκόρδα,
ελιές, τουρσί. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα, γιατί γίνεται τόση μεγάλη κατανά
λωση ψωμιού.
Σ τίς διάφορες οικογενειακές εκδηλώσεις, γάμο, βαφτίσια, σαράντα κλπ.,
απαραίτητο φαγητό είναι τό κατόπουλο ιμέ πιλάφι ή άρνί ιμέ πατάτες ή πιλάφι.
Τό ψωμί παρασκευάζεται όπως συνήθως μέσα σέ ξύλινες σκάφες, μέ προπαρασκευή τής ιάρτοζύμης .από παλιό ζυμάρι. ’Εδώ στό θούριο παρασκευάζε~
ται μιά μαγιά σπιτίσια από τό λουλούδι ενός φυτού, πού ή επιστημονική ονο
μασία του είναι άγνωστη, ενώ οί ντόπιοι τό λένε άσπρη κληματαριά, επειδή
μοιάζει πολύ μέ κληματαριά. Τό λουλούδι αυτού τού φυτού μαζεύουν καί τό
βράζουν, μέ τό 'χυμό του δέ ζυμώνουν, λίγο ιάλεύρι καί τό ζυμάρι αύτό, αφού
τό άφήσουν νά πάθη ζύμωση, τό ξεραίνουν καί τό διατηρούν επί δύο - τρεις
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μήνες χιρηισι,μαποιώντιας το γιά μαγιά. Τό ψωμί μέ τέτοια μαγιά γίνιεται εύγευ
στο και αποκτά 'ευχάριστη μυρωδιά.
Τό ψωμ! ισήμερα γίνεται άπό καθαρό σιταρένιο αλεύρι, ενώ σέ παλιότερα
χρόνια πού ό κάμπος πλημμύριζε καί τό σιτάρι σπάνιζε, γινόταν άπό καλαμπόκι
καί καμμιά φορά άπό σκουπόχορτο.
Σέ πιο παλιά χρόνια, εκτός άπό τό ψωμί που παρασκεύαζαν στό φούρνο,
κάνανε καί πρόχειρο μέ τόν εξής τρόπο: Μέ ιλίγο αλεύρι φ,τιάχναν ζυμάρι
άζυμο καί τό ψήνανε στή θράκα. Πάνω στά κάρβιουνα ήταν τοποθετημένη μια
πλάκα πήλινη, πού πυρωνόταν επί αρκετή ώρα. Έκεί επάνω έμπαινε το ζυ
μάρι απλωμένο σέ σχήμα πίταλιάς καί άφού ψηνόταν ιάπό τήν μια μέρια, το
γύριζαν καί άπό τήν άλλη.
Β ι ο τ £ χ ν ί α.
Ό μόνος κλάδος τής βιοτεχνίας πού συναντάται στο Θούριο, είναι ή υφαν
τουργία καί λιγώ.τε,ρο ή πλεχτική καί τό κέντημα. Ή υφαντική μέ τόν αργα
λειό άπαβιλέπει στήν εξασφάλιση ενδυμάτων γιά τήν οικογένεια καί ταπιων γιά
τό στρώσιμο τών σπιτιών, ουδέποτε δέ καί διάθεση στήν αγορά.
Τό (εργαλείο τής υφαντικής είναι ό συνηθισμένος άργαλειός, αυτός πού
συναντάται σ’ ιολα τά χωριά τού 'Έβρου. Τά προϊόντα τής ύφανσης είναι, υφά
σματα μάλλινα καί 'βαμβακερά. Καί έδώ δ πολιτισμός έκανε τήν εμφάνισή του.
Μόνον άτομα περασμένης ηλικίας φορούν τά ντόπια ρούχα, καμωμένα άπό υφά
σματα τού χεριού. Έ ν πάση περιπτώσει, ύφαίνονται χοντρά μάλλινα υφά
σματα, τά λεγάμενα «σαγιάκ» γιά ανδρικές ενδυμασίες καί λεπτότερα μάλλινα
επίσης γιά γυναικεία χειμερινά ρούχα. 'Τφαίνιονται επίσης βαμβακερά γιά
έσώρρουχια καί εξωτερικά καλοκαιρινά.
Τό μαλλί είναι συνήθως σπιτικής παραγωγής. Τό πλύσιμο γίνεται μέσα
σέ πέτρινο «γιάλάκι» (στέρνα), απλώνεται ιέπάνω σέ 'φράχτες ή στό λιβάδι νά
στεγνώση καί κατόπιν ξάνεται άπό τίς γυναίκες. Τό λανάρισμα γίνεται σέ μηχιανοκάητο εργαστήριο έπί πληρωμή. Ή γιαγιά καί νυφούδα τό γνέθουν καί
κάνουν κουβάρια. Μέ τό γλιτήρι τά κάνουν ίθυλές (κούκλες), καί κατόπιν τό
βάφουν. Τό βάψιμο γίνεται μέ χρώματα τού Ιεμπορίίου, ενώ παλιότερα γινόταν
μέ διάφορες φυτικές χρωστικές ουσίες. Τά μάλλινα τά βάφιαν,ε μέ καρυδό
φυλλα, ενώ γιά τά βαμβακερά χρησιμοποιούσαν φούμο, γιά μαύρο, κυίδωνόφυλλα καί ριζάρι. Τά χονδρά 'μάλλινα, τά σαγιάκια, ύφαίνονται πρώτα, στέλ
νονται σέ εργαστήριο γιά νεροτριβή καί κατόπιν βάφονται.
Γιά τά βαμβακερά τό νήμα αγοράζεται, γιατί τό υγρό έδαφος δέν ευνοεί
τήν καλλιέργεια τού βαμβακιού.
Τό στημόνι γιά δίλα τά υφάσματα προέρχεται άπό τήν άγορά. Σέ παλιά
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χρονιά iTo έγνεθαν οί γυναίκες. To υφάδι βέβαια είναι, σπιτικό. Δυο σχέδια κυ
ρίως συνηθίζονται για τά υφάσματα πού προορίζονται να γίνουν ενδύματα: τό
ίσιο καί τό δίμητο. Μέ χρωματιστές .κλωστές πού τις τοποθετούν κατά τό διάσίμΐο, δίνονται ατά υφάσματα διάφορα οχήματα, τετράγωνα, ορθογώνια, εναλ
λάξ κλπ.
Γιά επίστρωση ή γιά κουβέρτες, χαλιά, ντιβανάπανα .κλπ. ύφαίνεται ένα
είδος πού λέγεται καραμελωτό, σέ διάφορα σχήματα. Τό σχήμα πού θά δοθή
έξαρτάται άπό τό πέρασμα στους μίτους. Δηλαδή κατά πώς Όά περαστή τό
στημόνι ιστούς τέσσερις μίτους, θά γίνη καί το σχήμα.
Τά φλοκάτα είναι ένα είδος ύφασμα πού προορίζεται γιά κουβέρτες καί
ντιβανάπανα. Ή ύφανσή τους γίνεται μέ ένα ζάλο πού λέγεται σπάθη, καί το
ποθετείται πίσω· άπό τούς μίτους καί ισηκώνει τίς κλωστές.
Μέ τό πλέξιμο φτιάχνονται μάλλινα ρούχα χειμερινά -καί κάλτσες, δηλαδή
μπλούζες, ζακέττες, πουλόβερ κλπ.
Τά ρούχα τά ράβει ό ράφτης τά ανδρικά καί ή μοδίστρα τά γυναικεία.
’Άλλοτε τά γυναικεία τά έρραβε ή κάθε νοικοκυρά στο χέρι, άλλά καί τά αν
δρικά δέν χρειάζονταν μεγάλη τέχνη, νά ραφούν, γιατί δπως περιγράψαμε
στο ειδικό κεφάλαιο, ήσαν φαρδειά πουτουρια, χωρίς χάρη καί κομψότητα.
Τά γυναικεία φορέματα διακοσμούνται μέ σχέδια κεντημένα 'άπό τίς ίδιες
τίς γυναίκες. Τό πουκάμισο καί τό γιλέκι είχαν διάφορα πλουμιά, άπό σειρήτΐα καί δαντέλλες. ΤΙ ποδιά επίσης στο κάτω μέρος. Άπό τά άνΙδρικά ρούχα
μόνον τό γιλέκι. Σήμερα τό κέντημα περΊωρίατηκε ιμόνον ιστή. διακόσμηση μαξιιλαριών, κ ρεβατό γύρων καί πετσετών»
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Σ

ΒΙΟΣ

Γ έ ν ν η σ η.
"Οπως σ’ δλα τά μέρη τής πατρίδας μας καί στο θούριο, ή μεγαλύτερη
χαρά ενός νιόπαντρου ζευγαριού είναι ή γέννηση τού πρώτου παιδιού. Κρυφός
πόθος τοΰ ζευγαριού, άλλά καί όλων τών συγγενών είναι ή ένδειξη εγκυμοσύ
νης τής νιόπαντρης. Γι’ αυτό ,μετά τό γάμο ακολουθούν οί σχετικές ευχές. Γυ
ναίκα πού δέν μπορεί νά τεκναποιή.ση, αισθάνεται (μειονεκτική καί τά κουτσομπο
λιά δέν λείπουν. Συνήθως οί στείρες χρησιμοποιούν διάφορα ιμέσα γιά νά πετύχουν τεκνοποίηση, δπως τριψίματα στην κοιλιά καί στήν μέση. Τοποθέτηση
στήν κοιλιά ζεστών αντικειμένων, κερμμιδιών, τούβλων κλπ. Βράζουν γάλα, τό
αδειάζουν μέσα στο δοχείο καί δπως είναι ζεστό κάθεται (επάνω ή επιθυμούσα
καί μή δυναμένη νά τεκνοποίηση.
Γιά τήν πρόληψη τής εγκυμοσύνης χρησιμοποιούν διάφορα μέσα, κυρίως
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βότανα -και άλλα. Βράζουν δαφνόφυλλα καί πίνουν τό ζουμί. Τό υδ·υο γίνεται
καί μέ φλούδες κρεμμυδ ιού. Πίνουν επίσης «ιααρβιά» άπό μαλλί, όταν δηλαδή
ζεματοΰν τό μαλλί γιά νά .το πλύναυν, 'στραγγίζουν τά βρώμικα νερά καί τά
πίνουν.
Μεγάλη χαρά ιστό σπίτι, όταν ή γυναίκα 'δείχνη σημεία εγκυμοσύνης. Πύ
θιος βέβαια τό πρώτο παιδί νά είναι αγόρι. Μέτρια προληπτικά γιά την γέν
νηση αγοριού ή κοριτσιού δέν είναι γνωστά.
Προκειμέναυ περί αποβολής πιστεύεται, ότι ή άποβάλλουσα δέν είναι γερός
οργανισμός καί κάτά συνέπειαν μικρές 'ικανότητες τεκνοποιήσεως έχει.
Ά πό τό σχήμα τής κοιλίας κιαΓι τις πανάδες του προσώπου οι γιρηές
προσπαθούν νά προείπουν τό γένος του εμβρύου. "Οταν ,ή κοιλιά εχη σχήμα
σφαιρικό καί οί γοφοί εξέχουν, πολλοί πιστεύουν ότι τό παιδί θά είναι κορί
τσι, ,ένω όταν ή κοιλιά εχη όξεΐα πρίοιεξοχή θά είναι αγόρι. Γίνεται επίσης καί
ενα άλλο είδος μαντείας. "Οταν κόψουν κοτόπουλο, ή γρηά τού σπιτιού ή κά
ποια θεία, ξεχωρίζει προσεκτικά τή. χολή καί την τοποθετεί επάνω στήν ανθρα
κιά. ’Ά ν ή χολή έκραγή, τό παιδί θά είναι αγόρι, άλλσιώς θά είναι κορίτσι.
Διάφορες, προλήψεις επικρατούν σχετικώς μέ την προφύλαξη, τής εγκύου.
"Οταν πηγσίνη σέ κηδεία π.χ. δένει στό δάκτυλό της μιά κόκκινη κλωστή.
Δέν πρέπει νά τρώη κεφάλι από ιμικρό 'ψάρι, γιαπί βουλώνει ή μύτη. τού εμ
βρύου .καί δέν μπορεί νά άναπνεύση.
Τήν ημέρα του Άγιου Συμεών ή έγκυος δέν πρέπει νά πιάση αντικείμενο
πού κόβει ή τρυπάει, μαχαίρι, ψαλίδι, βελόνη σουβλί κλπ., διότι μπορεί τό
παιδί νά γεννηθή σημαδεμμένα. Γι’ αυτή τήν πρόληψη λένε καί ένα ανέκδοτο:
"Οταν ή Παναγία πήγαινε νά ισαραντίση, τήν συνάντησε στό δρόμο 6 αδερφός
της Τρύφων, πού τήν έπέπληξε πού πήγαινε νά ισαραντίση, λόγω τής πρωίμου
συλλήψεώς της.
Μετά άπό τό σαράντισμα αυτή γύρισε ιστό σπίτι της καί λέει ιστή νύφη της
νά πάη ιστό αμπέλι, όπου ό άνδρας της καί δ αδελφός τής ίδιας κόπηκε. Ή
νύφη παίρνει βαμβάκι, καί πανί νά πάη νά περιποιηθή τόν άνδρα της, αλλά πρός
έκπληξή της τόν βλέπει γερό. Τού αναφέρει τά λόγια τής αδελφής .του καί
αυτός τής δείχνει μέ ποιό τρόπο κόβει τά κλήματα καί κάνοντας τήν χειρονο
μία κάβιει τή μύτη του. ’Έτσι ό "Αγιος Τρύφωνας, πού ισημάδεψε τόν εαυτό
του, σημαδεύει καί τά παιδιά πού βρίσκονται σέ Ιμβρυώδη κατάσταση.
Τοκετός.
Τόν ,τοκετό τόν ιένεργεΐ ή πρακτική μαμή, «ή (μπάμπω», γιατί πάντοτε είναι
γρηά. ΤΙ επίτοκος τοποθετείται μέσα σέ μια ξύλινη λεκάνη τής πλήσεως,
επάνω ιστήν όποια έχει τοποίθετηθή ένα σανίδι γιά νά κάθεται. Γιά νά διευκο-
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λυνθή ο τοκετος, η επίτοκος κ^-^utrail άπό τήν '0ύρα η τήν τυλίγουν σέ μια
κουβέρτα καί τήν τραμπαλίζουν, ή ακόμα τήν πιάνει ό 'σύζυγος πλάτη, μέ πλάτη
και τήν τραντάζει. Σέ περίπτωση δυστοκίας κάνουν διάφορα ξόρκια. Φέρνουν
στή ιμνήιμη αυτόν τόν ξένον πού παραβρέθηκε ιστό σπίτι προ τού τοκετού, παίρνουν
μια κλωστή από τά ρούχα του καί τήν καίνε έτσι, ώστε οί καπνοί νά περιιβάλουν
τήν επίτοκο, ή ακόμη πλένει αυτός τά χέρια ταυ καί τά βρώμικα νερά συγκεν
τρώνονται γιά νά τά πιή ή επίτοκος καί νά γέννηση ιεύκοιλα. ’Ίσως μ’ αυτόν
τόν τρόπο πετυχαίνουν νά τής προκαλέσουν αηδία καιί τάση, πρός ίεμετό, οπότε
αναγκάζεται νά τανυθή καί έτσι διευκολύνεται ή έξοδος τού παιδιού.
Μετά τόν τοκετό τόν υμένα καί τό «άκλσυθο» (τό ύστερο) τά θάβουν.
"Οταν δέν πέφτη τό «άκλουθιο» πιέζουν τήν λεχώνα μέ τήν σκούπα στον αφαλό
ή τής βάζουν τά μαλλιά της στό στόμα γιά νά άηδιάσηι. ’Ά ν τό παιδί εχη ιστήν
πλάτη του λίπος, σημαίνει, δτι, δέν είναι γερό καί 'οπωσδήποτε σέ μερικές μέ
ρες θά πειθάνη.
Ή λεχώνα έπί τρεις μέρες μένει ξαπλωμένη, ύστερα ιάπό τίς όποιες έρχε
ται καί τή σηκώνει ή «μπάμπω», ή όπο'ία καί τήν κάνει μπάνιο. Πυρώνονται
τρεις πέτρες, οί όποιες, όπως είναι ζεστές τοποθετούνται σέ δοχείο μέ νερό.
Πάνω άπό τούς ατμούς τού δοχείου κάθεται ή λεχώνα. Αμέσως μετά τόν το
κετό τήν θυμιατίζουν ιμέ λιβάνι, φλούδα άπό κρεμμύδι καί λίγο ξύλο άπό τό
κατώφλι 'τής πόρτας. Τρεις μέρες ένα πρόσωπο πρέπει νά μένει ιμαιζί της μέρα
- νύχτα. Κοντά στό κεφάλι της τοποθετούνται οί μίτοι τού άργαλειού. τό δρε
πάνι καί ένα σκόρδο περασμένο σέ κόκκινη κλωστή.
Γιά νά κα'τεβάση γάλα τής προσφέρουν σούπες, τραχανάδες καί κρομ
μύδια.
Τό βρέφος μόλις γεννηθή τό πλένει ή μαμή, τού κόβει τόν άφαλό καί βά
ζει ιέπάνω κομμένο μαλλί καί κατόπιν τό αλατίζει. Κάθε φορά πού τού κάνουν
μπάνιο σ το ν άφαλό τοποθετείται καμμένο μαλλί.
Τό σπαριγάνωμα γίνεται πρόχειρα μέ δ,τι βρε'θή εκείνη τήν ώρα. Μετά τό
σπαργάνωμα ή μαμή τοποθετεί τό νεογέννητο στά πόδια τής μητέρας, εκείνη τό
κλωτσά, ή μαμή ρωτάει: τί κλωτσάς; καί ή μητέρα άπαντά: αρνί κλωτσώ. Ή
μαμή πηγαίνει ένα μπουκάλι νερό στον παπά για νά τό διαίβάση.
Οί συγγενείς καί οί γειτόνισσες επισκέπτονται τήν μητέρα καί τής πηγαί
νουν γλυκίσματα, συνήθως κρέμες καί ρυζόγαλο ενώ στό μωρό προσφέρουν
ρούχα, χρυσαφικά κλπ.
Οί οικείοι κάνουν τραπέζι στούς ιουγγενεΐς μέσα στήν εβδομάδα πού ακο
λουθεί άπό τή γέννηση. Στό τραπέζι παίρνει μέρος καί ή ιμέλλουσα νά βάφτιση
τό παιδί νουνά. Σέ περίπτωση πού τό παιδί θά βάφτιση ά,νδρας τόν αντιπρο
σωπεύει ή σύζυγος, ή μητέρα ή ή αδερφή. Ή νουνά φέρνει μαζί της ενα ψωμί
καί φαγητό. Τό ψωμί τοποθετεί επάνω στό κεφάλι καί τό κάνει κομμάτια μέ
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τή δύναμη τών χεριών, τά οποία μοιράζει στούς συνδαιτυμόνες. Οι συγγενείς
γυναΐπες πιάνουν άπό τις μασχάλες τήν νουνά καί τήν άνιασηκώνουν φωνάζοντας «άξια». Μετά τό φαγητό·, στη μέση τοΰ τραπέζιου τοποθετείται ενα ποτήρι
καί ή κάθε μιά .ρίχνει μερικά κέρματα, δώρο γιά τό παιδί.
Ή λεχώνα ώς τήν ημέρα πού ιθά σαρανσίιση δέν πηγαίνει σέ ξένα σπίτια.
Στο εσωτερικό τών ρούχων της κρεμάει ένα πέταλο, γιά φυλαχτό. Κάθε βράδυ
πριν ,κοιμηιθή ραντίζει τό δωμάτιο μέ τό αγιασμένο νερό πού έπέστρεψε ή μαμή
ύστερα άπό τό διάβασμα του παπά. "Όταν ισκοτεινάση μέσα στά δωμάτιο δπου
κοιμάται δέν μπαίνει κανείς, παρά άν πριν (θυμιατίσουν ή ό σύζυγος άνάψη
τσιγάρο.
Στο πέρασμα κηδείας ή γάμου ή λεχώνα κρύβεται. ’Ά ν παρά τή θέλησή
της συναντηθή μέ κηδεία, βγάζει ένα αντικείμενο ιά π ό πάνω της, τσεμπέρι,
μαντήλι ή καί μερικές κλωστές άπό ρούχο καί τό τοποίθετεΐ επάνω στον πεθα
μένο. ’Ά ν συναντηθούν στο δρόμο δύο λεχώνες άνταλλάσουν σημάδια.
Κατά τό διάστημα τού 40)ημέρου φέρει ή λεχωνιά μαζί της μιά γαλάζια
χάντρα καί ένα σκόρδο περασμένα σέ κόκκινη κλωστή, γιά νά μή βαισκαθή.
’Ά ν τύχη καί σταματήση τό γάλα τής λεχούς, πιστεύουν, ότι ΐβαακάθηκε καί
πηγαίνει καί διαβάζεται σέ καμμιά γρηά.
Τό σαράντισμα γίνεται μέρα Σάββατο, ιάιφσΰ προηγουμένως, μητέρα καί
παιδί έκαναν μπάνιο. Μετά .άπό τήν τελετή τού σαραντίσματος, επισκέπτεται,
πρώτα τρία συγγενικά σπίτια καί κατόπιν επιστρέφει ιστό σπίτι της. Τήν άλλη
μέρα, Κυριακή, προσκομίζει τό φιλοδώρημα στήν Εκκλησία.
Πριν ή μητέρα κατεβάση γάλα, μιά άλλη μητέρα πού έχει μικρό προσφέ
ρει τό γάλα τη,ς ιστό νεογέννητο. Ό ;θηλασμός διαρκεί όσο καιρό ή μητέρα κατε
βάζει γάλα, ασχέτως ηλικίας τού παιδιού.
Τό παιδί κοιμάται σέ μιά κούνια πού μοιάζει σαν σκάφη ξύλινη καί λέ
γεται μπισίκι.
Τήν τρίτη μέρα άπό τήν γέννησή του· πιστεύεται, οτι 'θά ’ρίθούν οί μοίρες
νά τού γράψουν τήν τύχη. ’'Εκείνο τό βράδυ ή γιαγιά τού φοράει ένα πουκαμισάκι δώρο δικό της.
"Οταν άρχίζη ή πρώτη οδοντοφυΐα, ό πρώτος πού θά δη τό πρώτο δόντι
πρέπει νά τοΰ κάνη δώρο. ’Επί ένα 'χρόνο τά μαλλιά καί τά νύχια τού παιδιού
δέν κόβονται.
Ή ιβάπτιση γίνεται σύντομα, σέ μικρή ηλικία. "Οταν τά αβάπτιστο κλαιη,
επιθυμεί νά του δώσουν τό όνομά του. Ό νουνός είναι οικογενειακός, δηλαδή
αυτός πού στεφάνωσε τούς γονείς κλπ. Στην Ιεκκλησία τό παιδί τό μεταφέρει
ή μαμή. Τό όνομα τό δίνει ό νουνός, οί γονείς δέν έχουν γνώμη. Μετά τήν τε
λετή. τής βάφτισης ό νουνός ■πηγαίνει το παιδί στο σπίτι, ακολουθούμενος απο
τούς καλεσμένους, ενώ τά μικρά παιδιά τού χωριού, μόλις άκουσουν τό ονομα
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από τόν παπά, τρέχουν νά τό πληροφορήσουν ιστή μηιτέρα, ή όποια δίνει φιλο
δώρημα ιστό πρώτο παιδί πού θά τής πή ποιο είναι τό όνρμα του παιΐδιού της.
Τά άναδιεκτά ποτέ δέν παντρεύονται μεταξύ τους.
Τό ετοιμοθάνατο αβάπτιστο βαπτίζεται άπό τους σπιτικούς κάτω άπό τό
εικονοστάσι, τού σπιτιού.
Δουλσύδη Βάγια
Διδασκάλισσα
’Επιμέλεια διδασκάλου
Κτενίδη Δημητρίου

Γ ά μ ο ς.
Πριν λίγα χρόνια ακόμη Ιοί προγαμιαίες σχέσεις μεταξύ τών δύο φύλλων
ήσαν τελείως ανύπαρκτες. Τά κορίτσια ήσαν κλεισμένα στό σπίτι καί έβγαιναν
έξω στη γειτονιά ή οπουδήποτε ήθελαν νά πάνε πάντα συνοδευάμενα άπό ένα
άλλο πρόσοοπο τού ισπιτιού. Στά παλληκάρια ουτιε .καλησπέρα επιτρεπόταν, άλλαιώς ιμποριούσαν νά παρεξηγηθούν για όχι καλής διαγωγής. Τά παλληκάρια
κοίταζαν ίάπό μακρυά τά κορίτσια ,καί δέν τολμούσαν νά πληισιάσουν. Τή νύχτα
τριγυρνούσαν γύρω άπό τά σπίτια τών κοριτσιών, ίσως καί μπορέσουν νά δια
κρίνουν καμμιά σιλουέτα ιάπό τις χαραμάδες τών παροθυριών. Πολλές φορές ή
συμπεριφορά των ·άπέναντι τών1 κοριτσιών ήταν βάρβαρη καί όχι λίγες φορές
οί εκδηλώσεις τοον πρωτόγονες. "Ολα αυτά τά έπέβαλλε ή ηθική τής έποιχής
εκείνης, ηβική πού κληρονομήθηκε άπό την εποχή τής Τουρκοκρατ'ίας. Για εκ
λογή συντρόφου ζωής άπό τά ίδια πρόσωπα ουτιε λόγος. Οί γονείς διάλεγαν τόν
σύντροφο ή την σύντροφο καί οί πριοιξενητάδες φ&ρναν σέ πέρας τό έργο. Ό
νέος ή ή νέα ήσαν υποχρεωμένοι νά δεχθούν ώς σύντροφο της ζοοής των τό
πρόσωπο πού εκλέξανε οί γονείς των καί νά μή φέρουν καμμιά αντίρρηση.
Ή κατάσταση αυτή έχει αλλάξει έν ιμέρει καί τείνει νά έξαλειφθή. Τά ήθη
έχουν ιεξευγενισθή αρκετά καί οί νέοιι δέν βλέπουν μέ βάρβαρες διαθέσεις τις
νέες, ιάλλά ή (συμπεριφορά τους είναι περισσότερο φιλική .καί Γιπποτική. Οί γο
νείς .βέβαια εξακολουθούν νά ορίζουν ποια θά είναι ή μελλοντική σύντροφος
τού γυιιού τους, αλλά ή τάση αυτή χρόνο μέ τό χρόνο παραχωρεί τή θέση της
στήν άνεξαρτοποίηση τών νέων.
Ή ηλικία κατά τήν όποια συνάπτεται ό γάμος είναι μάλλον ακατάλληλη
σύμφωνα ιμέ τά δεδομένα τής πολιτισμένης κοινωνίας. Τά κορίτσια ιστήν ηλι
κία τών 16— 18 χρόνου* πρέπει νά άρραβωνιαστούν οπωσδήποτε, γιατί άν πε
ράσουν τά 20, δύσκολα κατόπιν βρίσκουν γαμπρό. Τ ’ αγόρια πριν πάνε στρα
τιώτες πρέπει νά παντρευτούν1 γιατί μετά Ιθιεωριούνται πλέον «κάρτικοι» δηλαδή
μπαγιάτικοι.
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Τό συνοικέσιο γίνεται ώς εξής: "Οταν ό νέος ή οι γονείς τοα> έχουν δια
λέξει τήν νύφη, (στέλνουν έναν ιάπό τό σόι τους να πάη! να τη ζητηση. kmo τους
γονείς της' δέν πηγαίνουν οι 'γονείς του νέου. Ή ζήτηση του λογου γίνεται,
οίαδήποτε αέρια άπό βραδίς, πλήν Παρασκευής και Δευτερας βράδυ, και αφού
οί 'ενδιαφερόμενοι· έχουν πεισθή ότι ή απάντηση τών γονιών τής κοπέλας θά
είναι θετική. Μετά τό δόσιμο του λόγου πίνουν κρασί στήν υγεία τών νέων καί
υστέρα ιάπό δυό μέρες πηγαίνουν τά «σημάδια». Αυτά τά πηγαίνει κάποιος
θείας του γαμπρού, είναι δέ γιά τή νύφη ένα μαντήλι του κεφαλιού καί δυό
φλουριά. 'Η νύφη δίνει γιά τό γαμπρό καί τόν πεθίερό άπό ένα ζευγάρι κάλ
τσες καί γιά τήν πεθερά ιμιά μαντήλα. Μόνον άνδ,ρες πηγαίνουν τά σημάδια.
Δέκα πέντε μέρες μετά άπό τό δόσιμο του λόγου, γίνεται ό επίσημος αρραβώ
νας, στό σπίτι τής νύφης. Οι γονείς τοΰ γαμπρού μαζί μέ τό σόϊ του φορτω
μένοι. μέ δώρα πηγαίνουν στό σπίτι τής νύφης. Ό γαμπρός πηγαίνει μόνος
του. Τά δώρα είναι φόρεμα, παπούτσια1, σκουλαρίκια, δαχτυλίδι καί ντοΰμπλιες.
Μαζί τους όμως αί συγγενείς τοΰ γαμπρού φέρνουν καί μιά μπαγάτσα, δηλαδή
ψωμί άζυμο, που γιά νά φούσκωση έχουν βάλει ιστό ζυμάρι σόδα. Αυτό είναι
ζωγραφισμένο μέ τίς μύτες τοΰ πηρουνιοΰ καί στολισμένο μέ χρυσόχαρτα. Οι
δυό συμπέθεροι, σπάζουν τό ψωμί επάνω σ’ ένα μπουκάλι καί κατόπιν τό κομ
ματιάζουν, άπό τά κομμάτια δέ τρώνε όλοι οί παρευριισκόμενοι. ’Απ’ αυτό τρώνε επίσης καί όσοι. τήν άλλη μέρα πηγαίνουν νά έπιισκεφίθοΰν τή νύφη, νά τή
συγχαρούν καί νά δούν τά δώρα της. Μετά τό σπάσιμο τοΰ ψωμιοΰ ακολουθεί
τό σχετικό γλέντι. ’Ά ν οί. οικείοι τού γαμπρού είναι καλοστεκούμενοι Οικονο
μικά, φέρνουν μαζί τους καί όργανα.
Μιά βδομάδα μετά .άπό τόν α ρ ρ α β ώ ν α ό προξενητής συνοδεύει τόν γαμ
πρό γιά τό σπίτι τής νύφης. Σέ παλιότερα χρόνια ή νύφη υποχρεωνόταν νά
κοιμηθή ιμέ τόν γαμπρό καί νά παρουσίαση κατόπιν σημεία ,παρθενΊας. Τό
πρωτόγονο αυτό έθιμο έχει έκλείψει σχεδόν τελείως. Έ ν πάση περιπτώσει ό
γαμπρός χορηγεί στή νύφη κάμποσα κιλά μαλλί καί φελεμένι (κλωστή γιά
ύφανση), γιά νά κάνη τήν προίκα της.
Άπό μέρους τής νύφης δίνονται επίσης δώρα σ’ όλους τούς μετασχόατας
στον αρραβώνα συγγενείς τοΰ γαμπρού, στις γυναίκες μαντήλες καί στούς άνδρες κάλτσες καί πετσέτες, στό γαμπρό δέ πουκάμισο καί πιουλόβερ πού ή
νύφη τό έπλεξε μόνη της. Τά δώρα δέν ,τά παίρνουν τήν βράδυά τού αρρα
βώνα, αλλά τήν έπομέση στέλνουν κορίτσια πού μαζί τους φέρουν καραμέλλες,
σταφίδες καί μαστίχα, γιά νά κεράσουν τή νύφη καί τούς ισυμπείθέρους. Ή
νύφη δέν τρώει άπό τοΰτα, μήπως είναι, μαγεμένα. Ή νύφη στολίζει τά κεφά
λια τών κοριτσιών μέ λουλούδια καί κατόπιν τά δίνει τά δώρα καί τά ξαπο
στέλνει.

126

Δ. ΚΤΕΝΙΔΗ -

Β. ΘΕΟΔΟΣ ΙΟΓΛΟΥ

Ό γάμος γίνεται 'συνήθως τό Φθινόπωρο ή τήν ’Άνοιξη, ή μετά το Δωδεκαήμερο, ή τέλεσή του δέ παίρνει πανηγυρική' μορφή. Άπό τήν Δευτέρα οΊ
συμπέθερο,l πηγαίνουν στήν αγορά νά ακονίσουν τά σχετικά. Τήν Τρίτη δέν
κάνουν τίποτε. Τήν Τετάρτη πηγαίνουν τά ρούχα τής νύφης στη μοδίστρα. Τήν
Πέμπτη ιοί μητέρες τών μελλονύμφων καλούν τίς συγγένισσες νά βοηθήσουν.
Αυτές πού καλούν τίς λένε άιλιακτζήΐδιες, δηλαδή παραστεκάμενες. Ζυμώνουν
ψωμί, καθαρίζουν φασόλια καί αποτελεί (όνουν ο,τι ή νύφη δέν μπόρεσε νά τα
κτοποίηση άπό τήν προίκα της.
Στο σπίτι τού γαμπρού τήν Παρασκευή τό πρωΐ βγάζουν ένα φλάμπουρο
(μπαϊράκι) πού τό περΊφέρουα' μέσα ιστό χωριό τραγουδώντας καί έτσι κατα
λαβαίνει ό κόσμος δτι άρ'χισε ό γάμος.
Τό φλάμπουρο αυτό είναι φτιαγμένο άπό κομμάτια πανί, 'ένα άσπρο καί
ένα γαλάζιο, στή μέση δέ έχει ένα σταυρό καταακευασμένον άπό αρμάδα ψη
μένων καλαμποκιών καί σταφίδες. Τά καλαμπόκια καί οί σταφίδες είναι περα
σμένα σέ κλωστή εναλλάξ άνά ένα, ολο δέ τό σύστημα κρέμεται άπό ένα κον
τάρι δπως ή σημαία. Στήν κορυφή' τού κονταριού τοποθετείται ένα κόκκινο
μήλο στολισμένο μέ βασιλικό. Κορίτσια τών οποίων οί γονείς ζούν, τήν ίδια
μέρα ψήνουν μπογάτσες, δηλαδή άζυμο ψωμί, τίς όποιες διακοσμούν μέ διά
φορα σχήματα καί χρυσόχαρτα καί τίς πασαλείφουν μέ γλυκό. Τό απόγευμα
τής ίδιας ημέρας (Παρασκευή), 'στρώνουν στήν αυλή, μιά ψάθα καί επάνω μιά
μισάλα (τραπεζομάνδηλο') επάνω στήν όποια τοποθετούν τίς (μπογάτσες, τή μιά
πάνω στήν άλλη καί τίς σκεπάζουν 'μέ μιά κόκκινη μαντήλα. Έρχονται κατόπιν
τά όργανα μέ τή συνοδεία τών οποίων χορεύουν οί συγγενείς 'γύρω άπό τις
μπογάτσες. ’Ά ν δ γαμπρός εχη αδελφή,, αυτή βάζει, νυφικά καί χορεύει μαζί
μέ τούς άλλους.
Μετά τό χορό σπάζουν τά ψωμιά καί τά μοιράζονται.
Στο σπίτι τής νύφης τήν ίδια μέρα τά κορίτσια τακτοποιούν τήν προίκα
καί τήν ιάραδιάξουν σέ εμφανή μέρη τού σπιτιού, γιά νά τήν δούν οί προσ/α
λεσμένοι. Τό Σάββατο καί στά δυο σπίτια βάζουν τά φαγητά νά βράσουν. Τό
ξύρισμα τού γαμπρού γίνεται τό απόγευμα τού Σαββάτου υπό τόν ήχοι τών
οργάνων. Τά κορίτσια τραγουδούν διάφορα τραγούδια καί ρίχνουν σ’ ένα δί
σκο διάφορα κέρματα γιά τόν κουρέα. Μετά τό ξύρισμα παίρνουν τά δώρα
τής νύφης, τό νυφικό, τή γούνα, τά παπούτσια, ένα ψωμί, λίγο φαγητό καί μέ
τά οργιανα πηγαίνουν χορεύοντας στο σπίτι της. Ή νύφη περιμένει καθιιισμένη
σ’ ένα κάθισμα πάνω στήν πόρτα περιστοιχισμένη άπό τούς δικούς της. Τήν
κτενίζουν καί τήν ντύνουν τό νυφικό της. Σ ’ δλη αύτή τή διάρκεια τό· πρό
σωπό της τό έχει σκεπασμένο μέ κόκκινη μαντήλα καί κρατεί ένα καίθ,ρέφτη καί
καθρεφτίζεται. Με)τά τό στόλισμα ή μαντήλα άποσύρεται καί ή νύφη, φιλά τά
χέρια τών κοριτσιών πού τήν περιστοιχίζουν. Έν τώ μεταξύ έχουν φθάσει καί
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οί απεσταλμένοι από τα ισπίτι τοϋ γαμπρού, οί όποιοι άπαθέτουν τά δώρα στά
πόδια τής νύφης καί αυτή ιμέ τή σειρά της περνάει όλους. Τό βράδυ τής ίδιας
ημέρας πηγαίνουν πάλι μέ τά όργανα στή νύφη τόν «κινά», μιά χρωστική ου
σία γιά τήν βαφή τών ‘δακτύλων. Μέσα στό πιάτο που είναι τοποθετημένος ό
κινάς ιεΐναι. καί τρεις λαμπάδες. Μέ τήν παράδοση χορεύουν m l ένα μικρό
χορό νύφη και νουνά, τόν «χορό του κινά». Μέ τη σειρά όλοι παίρνουν τόν κινά
στά χέρια τους καί τόν χορεύουν ρίχνοντας μέσα ιστό πιάτο άπό ένα κέρμα.
Μετά τό χορό βάφουν τά χέρια τους όλες οί κοπέλλες καί πηγαίνουν στά
σπίτια τους.
Τήν Κυριακή τό πρωί παίρνουν τήν προίκα μέ τό κάρο καί τήν πηγαίνουν
στό σπίτι του γαμπρού. Κατόπιν μέ τά όργανα παίρνουν καί τή νύφη καί τήν
πηγαίνουν στήν εκκλησία, οπού γίνεται τό ιστεφάνωμα κατά τά συνηθισμένα.
Φιλούν όλοι οί συγγενείς τά στέφανα καί κατόπιν μέ τά όργανα χορεύοντας
πηγαίνουν -στό σπίτι τού γαμπρού. 'Η κουμπάρα μέ τή νύφη στέκονται μπρος
στήν πόρτα, όπου βγαίνει ό πείθειρός καί τάζει τής νύφης ένα παλΙληκάρι, δη
λαδή γαμπρό, καί ένα πρόβατο ή έναν τέντζερε. Βγαίνει κατόπιν ή πεθερά
μέ τό τσεκούρι στό χέρι καί χορεύει, τρεις γύρους γύρο άπό τή νύφη χτυπώντας σέ κάθε γύρο τό τσεκούρι μιά φορά κάτω στή γή καί μιά φορά στό
μέτωπο τής νύφης. Αυτή τής φιλά τό χέρι καί εκείνη τής ιδίνει ένα φλουρί
ή μιά λίρα. Τό γλέντι συνεχίζεται μέχρι αργά τήν νύχτα.
Τό νυφικό κρειββάτι τό στρώνει ή νουνά. Τήν πρώτη νύχτα τό ζευγάρι
δέν κοιμάται μαζί. 'Ο γαμπρός κοιμάται στό σπίτι τής κουμπάρας καί ή νύφη
μέ μιά κοπέλλα. Τήν Δευτέρα τό πρωί γαμπρός καί κουμπάροι πηγαίνουν στο
σπίτι τού πρώτου. Έκεϊ ή κουμπάρα ανάβει τις λαμπάδες τού κινά καί σπρώ
χνει τόν γαμπρό μέσα στό δωμάτιο τής νύφης, αφού τόν εχει ξεντύσει συμβιο
λικά. Αυτή περιμένει, έξω άπό τό δωμάτιο καί φωνάζει «άντε γαμπρέ τελείωνε».
Αυτός όταν τελείωση, φωνάζει τήν κουμπάρα καί δείχνει τό σεντόνι μέ τά ση
μάδια τής παρθενιάς. Τό σεντόνι αύτό ιτό τοιποιθετούν μέσα σ’ ένα πανέρι και
τό χορεύουν, ρίχνοντας μέσα καί χρήματα. Τό γλέντι συνεχίζεται ώς τό βράδυ.
Τήν πρώτη Τετάρτη μετά τό γάμο πηγαίνουν τά κορίτσια στό σπίτι τής νύ
φης. ’Εκεί γεμίζουν τά μανίκια τής νύφης ιμέ κεχρί καί χρήματα καί βο,ύιτυιρο.
Τήν παίρνουν καί τήν οδηγούν στή βρύση τού χωριού, οπού αυτή προσκυνά
τρεις φορές καί αλείφει τή βρύση μέ βούτυρο, ενώ συγχρόνως .ρίχνει μέσα στη
λεκάνη τής βρύσης τό κεχρί καί τά χρήματα. Στο τρίτο προσκύνημα τά ρί
χνει όλα.
Τό Σάββατο πηγαίνει στή μητέρα της, κάνει μπάνιο καί τό βράδυ, κοι
μάται έκεϊ.
Μερικά έθιμα τις πρώτες ήμερες τού γάμου: Δέν βγαίνει έξω ώς τήν
ημέρα πού θά έπισκεφθή τή βρύση. Έ πί σαράντα ημέρες δέν πρέπει νά συναν-
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τηση άλλη νύφη ή (λεχώνα. ’Ά ν τύχη' καί συντήση καμμιά άπ’ αυτές, ιτρτε αλ
λάζουν μεταξύ τους κάποιο αντικείμενα, καρφίτσα, τσιμπιδάκια, παραμάνα κλπ.
Το πέπλοι καί τά τέλια τά φαρεΐ έπί σαράντα μέρες.
Θεαδόσιογλου Βασιλική
Νηπιαγωγός
Επιμέλεια διδασκάλου
Κτενίδη Δημητρίου
Κ η. δ ε ί α.
Τό 'θλιβερό αυτός γεγονός αρχίζει δπως 'συνήθως σ’ δλα τά μέρη της Ε λ
λάδας. "Όταν δ ιάσθιενής καταλάβη οτι τελείωσαν όχι, μόνο οι (μέρ,ες του αλλά και
οι ώρες του, ζητεί τόν παπά νά τόν εξομολογήση και κατόπιν φωνάζει τά παι
διά του καί δλους τούς 'συγγενείς, δίνει τίς τελευταίες του συμβουλές στά παι
διά καί τά εγγόνια του καί τίς τελευταίες του ευχές. Συμβουλεύει νά είναι
μονιασμένοι καί αγαπημένοι· καί νά :μή ξεφύγουν ιάπό' τίς ηθικές αρχές της οι
κογένειας. Δίνει, επίσης ευχές, νά προκόβουν καί νά ευτυχήσουν δλοιι «χώμα
νά πιάνετε, χρυσάφι νά γίνεται». Οί οικείοι φωνάζουν τόν κουρέα καί τόν ξυ
ρίζει, άν είναι άντρας. Ό ετοιμοθάνατος συνήθως έκφράζει τήν τελευταία του
επιθυμία, νά καπνίση ενα τσιγάρο, ή δ,τιδήποτε άλλο.
’Ά ν ή πάλη ιμέ τό θάνατο διαρκή πολλές ώρες άπό τήν ώρα που έπεισε
σέ κομματώδη κατάσταση, φωνάζουν τόν παπά νά Ιδιαβάση εύ'χή ή φωνάζουν
δσους ήσαν παρεξηγημένοιι ιμαζί του καί δέν συγχω ρέθηκαν, νά (συμφιλιωθούν,
γιατί πιστεύουν πέος αυτή είναι ή αιτία που δέν βγαίνει ή ψυχή του ! Τό ξεψύχημα 'θεωρείται ώς θέληση τής μοίρας, τελείωσαν οί ιμέρες του, τόσες τόν είχε
γράψει δ θεός, ή μοίρα.
Μετά τό ξεψύχηιμα τοϋ κλείνουν τά μάτια καί τό στόμα καί τόν πλένουν
μέ αγιασμό σέ δλο τό σώμα. Τό ντύσιμο γίνεται, ιάπό συνομήλικους τού νεκρού.
Ό νεκρός ντύνεται μέ τά καλά του ριούχα. Πολλοί έχουν φυλαγμένα τά γαμ
πριάτικα τους ρούχα καί μέ αυτά οδηγούνται στήν τελευταία τους κατοικία.
Οί γυναίκες 'φυλάγουν τά χρυσά τέλια ιμέ τά όποια είχαν στολιστη στό γάμο
τους καί εκφράζουν (επιθυμία μέ αυτά νά στολιστη καί δ νεκρός τους (δ εαυτός
τους). "Οταν αί οίοοεΐοω καταλάβουν δτι, δ ασθενής κοντεύει νά πεθάνη, τόν το
ποθετούν στό καλύτερο δωμάτιο τού σπιτιού, άν ρμως πεθάνη ξαφνικά, παρα
μένει στό δωμάτιο πού ξεψύχησε.
Οί συγγενείς καί φίλοι, φέρνουν λουλούδια καί τόν ραίνουν. Μέ αυτά πλέ
κουν ιστεφάνι καί στολίζουν τό φέρετρό του. Μέσα σ’ ένα ταψί πού έχει σιτάρι
ανάβουν κεριά. Τό σιτάρι αυτό τό πηγαίνουν' μετά τήν ταφή στήν εκκλησία καί
τό παίρνουν μετά άπό σαράντα ιμέρες γιά νά κάνουν ιμέ αύτό τό μνημόσυνο.
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Καμμιά εργασία δέν επιτελείται στό σπδτι πού κρατούν πεθαμένο. Συγγενείς
γυναίκες τον μοιρολογούν ιμέ αυτοσχέδια μοιρολογια. Οί. μοιρίαλογήτριες κάθον
ται κάτω στο δάπεδο καί όταν ,κλαΐνε σκύβουν τό κεφάλι πρός τό κεφάλι /τού
νεκρού. Τό ξιενύχτημα τοϋ νε,κροϋ είναι απαραίτητο. Ό νεκρός είναι σκεπα
σμένος μέ τό σάβανό του, ενώ προσέχουν να (μη ιμπή μέσα στο δωμάτιο γάτα.
Ό καθρέπτης μένει άναποίδογυρισμένος.
Αύτους ιπού ξενυχτάνε τους δίνουν 'δώρο μιά πετσέτα ή ιμιά στάμνα ή ένα
ποτήρι στά σαράντα. Τήν νύχτα δέν μοιρολογούν καί ή πόρτα μένει ανοιχτή.
'Τπάρχει ή δοξασία ότι σαράντα μέριες ιάπό ιτό θάνατό του ή ψυχή του
περιφέρεται γύρω άπό τό σπίτι.
Τό 'φέρετρο τό κατασκευάζουν οί συγγενείς. Μόιλις βγάλουν τόν νεκρό
άπό τό σπίτι, τινάζουν όλα τά αντικείμενα, σπουπίζουν ,καί στό μέρος οπού κ:ειτόταν ό νεκρός ισπάζουν ενα αυγό καί ενα πιάτο ή κεραμίδι. Τά σπουπίδια τά
ρίχνουν έξω λέγοντας «νά φύγη τό κακό έξω άπό τό σπίτι». Ή μεταφορά τοϋ
νεκροϋ ιστήν εκκλησία γίνεται μέ σκεπασμένο κεφάλι. ’Ά ν κανείς πταρνιιστή
τήν ώρα που βγάζουν /τόν νεκρό, λένε ότι δέν είναι ισέ καλό του.
Τόν τάφο τόν άνοίγουν τέσσερα άτομα. Πριν αρχίσουν νά σκάβουν, θυ
μιατίζουν καί ρίχνουν κρασί στον τόπο όπου θά (άναιγή τό μνήμα. Μετα την
διάνοιξη τοϋ τάφου κάθονται καί τρώνε λίγο ψωμί καί σχω'ρνάνε τον πεθα
μένα.
Πριν τοποθετήσουν τόν νεκρό μέσα στον λάκο ρίχνουν λίγο κρασί. Τοϋ
λύνουν τά πόδια καί τά χέρια. Μετά την τοποθέτηση ό παπάς παίρνει χώμα
άπό τρία διαφορετικά σημεία καί ρίχνει -επάνω στό φέρετρο. Επάνω σ’ εινα
κεραμίδι γράφει τό σημείο ΙΣ ΧΣ καί τό ρίχνει κι’ αυτό μέσα. Μετά τό σκέ
πασμα τοποθετούν τά σκαπανικά ιέργαλεΤα πάνω στον τύμβο καί εκεί επάνω
σπάζουν μιά στάμνα γεμάτη νερό. Οί παρευριιακάμενες γυναίκες σπεύδουν νά
βρέξουν τά χέρια τους, γιά νά ξελαφρώση ή ψυχή τους.
,Κατά τήν ΙέπιΙστραφή στό σπίτι, μέσα στην αυλή είναι τοποθετημένο ένα
μπακίρι ιμέ νερό, ένα πιάτο επίσης γεμάτο νερό καί, λίγα κάρβουνα σβησμένα.
Καθένας παίρνει ένα κάρβουνο καί τό πετάει πίσω του καί κατόπιν πλένει τά
χέρια του σίτο πιάτο. Ή σημασία τοϋ εθίμου αϋτοϋ είναι ότι απεύχονται την
επανάληψη τέτοιου γεγονότος στό -σπίτι αυτό.
Οί συγγενείς καί οί φίλοι κάθονται, ισέ τραπέζι καί τρώνε γιά νά συγχωρέσουν τόν πεθαμένο. Μετά τό τραπέζι, ξεσκονίζουν όλο τό σπίτι.
Τά μνημόσυνα γίνονται στις 3 ημέρες, στις 9, στις 40 ήμερες, στους 3
μήνες, στους 6, στους 9 καί στό χρόνο, αποτελούνται δέ άπό κόλυβα καί λει
τουργίες.
Ή επίσκεψη στό νεκροταφείο γίνεται κάθε Σάββατο επί ένα έτος συνέ
χεια. Μαζί παίρνουν ένα μπουκέτο βασιλικό τό χειμώνα ή λουλούδια μέ τά
9
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όποΐα ,ραίνουν τό μνήμα. ’Ανάβουν κεριά καί θυμιατίζουν. ’Επάνω στό μ\ήμα
ρίχνουν νερό γιά νά τό φρεσκάρουν.
Σέ 40 μέριες πιστεύουν, ότι ό νεκρός φουσκώνει καί -σκάζει.
Οί γυναίκες πενθουν φορώνοαις μαύρα, ενώ οί άντρες αφήνουν ώς συνή
θως τήν γενειάδα νά μεγαλώση.
Πάνω στον τάφο τοποθετείται σταυρός πέτρινος ιμέ τό ονομα καί τά έτη
γεννήσ&ως καί θανάτου, -ανάλογα μέ τήν οικονομική κατάσταση τών οικείων. Οί
ποιό ευσεβείς καί άοκνοι φυτεύουν λουλούδια καί περιποιούνται τόν τάφο.
’Βπιμέλ&ια
Κτενίιδη Δημητρίου
Διδασκάλου

θεοδόσιογλου Βασιλική,
Ν ηιπιαγωγός

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Ο ΡΓΑΝΩ ΣΗ Κ Α Ι Λ Α -ΙΚ Ο ΔΙΚ Α ΙΟ

α) Κοιλότητα.
1) ’Οργάνωση- της Κοινότητος παλιότερα:
Ή -οργάνωση τής Κοινότητας 'δέν /διέφερε άπό τή σημερινή. 'Υπήρχε ό
πρόεδρος, ό οποίος δέν ήταν αιρετός .καί λεγόταν «μιουν,τιούρ». Τήν έδρα του
τήν είχε στήν παλιά Βύσσα. Σέ κάθε ΐχωριό τής Κοινότητας υπήρχε δ σύμ
βουλος (άζάς). Τά δικαιοόματα τού προέδρου καί τών άζάδων ήταν μεγάλα.
Μπορούσαν καί νά επιβάλουν τιμωρίες γιά μικρσπαραιβάσεις.
Ώ ς υπάλληλοι τής Κοινότητας θεωρούνταν καί ό Γραμματέας (κιατίπ),
οί αγροφύλακες (κουρουτζιού) καί οί άμπελοφύλακες (ιμπεχιτσήδες). 'Όλους
αύτού-ς φυσικά τούς πλήρωνε ή κοινότητα.
Ή ιθόση τού Ιερέα ήταν υψηλή,. Οί κάτοικοι πολύ πιο θρήσκοι άπό σή
μερα, ιέκκλησιάζ-ονταν τακτικά καί πλήρωναν ιοί ίδιοι, τόν παπά, γιά -τήν εκτέ
λεση τών θρησκευτικών του καθηκόντων, σέ είδος.
2) Κοινοτικοί φόροι:
Κοινοτικά κτήματα γιά -σπορά ή βασική, όπως υπάρχουν σήμερα, δέν υπήρ
χαν. Κάθε οικογενειάρχης είχε πολλά κτήματα. Τά έσοδα όμως τής Κ-οι-νότητος άπό τή Ιδεκάτη (ίισιούρ) ήσαν πολλά. ’Από τά κάθε είδους προϊόντα ή
Κοινότητα είσέπραττε τό ενα Ιδέκατο. Κάθε χωρικός ήταν υποχρεωμένος νά με-
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ταφέρη '6 ίδιος τό 'δέκατοι τής σοδειάς του στις κοινοτικές αποθήκες (χαμπάρμπελι). ’Ά ν γέμιζαν· οί αποθήκες, λόγω τής μεγάλης σοδειάς, ήταν ύποχρεωΐμένος νά παραδώση, τό ποσό πού χρωστούσε στήν Άδριανούπολη!, γιατί άλλοιώς πλήρωνε /μεγάλο πρόστιμο.
’Εκτός άπό τή φορολογία στά γεωργικά πριοϊόντα, υπήρχε καί ή διπλή
φορολογία στά ζώα. Πλήρωναν φόρο στήν κοινότητα τόν λεγάμενο ότλάκ - παραασύ, ανάλογα βέβαια μέ τόν αριθμό ,καί τό είδος τών ζώων, τόν ίδιο όμως
φόρο πλήρωναν καί στό κράτος.
Γιά τά φρούτα είχαν άλλη φορολογία πού την άποκαλούσαν «νιταντι-ές».
Στό σημείο αυτό πρέπει νά σημειωθή τό εξής περίεργο: Σέ κάθ'ε περιοχή άμπελιών υπήρχε ό άμπελοφύλακας (μπεχτσής). Ό άνθρωπος αύτός κραΐτούσε
στά χέρια του ένα μεγάλο ραβδί πού αντικαθιστούσε τά σημερινά λογιστικά
βιβλία. Κάθε νοικοκύρης είχε δικαίωμα νά έπισκεψθή τό αμπέλι του μόνον
τήν Κυριακή. Αφού γέμιζε τό καλάθιι του σταφύλια, περνούσε μπρος άπό τόν
άμπείλοφύλακα, ό όποιος σημείωνε πάνω στό ιραβίδί του καί σ’ ώρισμένο σημεΐο γιά τόν καΙθένα ΐχαρίαγιές μ’ ενα σουγιαδάκι. ’'Ετσι μιά γραμμήι αντι
στοιχούσε σέ μιά επίσκεψη. ΤΙ διαδικασία αυτή ΐέπαναλαμβανόταν μέχρι το τέ
λος τής συγκομιδής. '"Γιστερα ό άμπελοφύλακας μαζί μέ κάθιε νοικοκύρη χωρι
στά μετρούσαν τίς γραμμές (κερτικ) καί υπολόγιζαν τό σύνολο τών παραχίθ'εΛ'των σταφυλιών. Ή φορολογία πάνω σ’ αυτά ξεπειρνούσε τό δέκατο τής όλης
παραγωγής.
Σήμερα πάλι οι ίδιοι αμπελουργοί διορίζουν ιάμπελοφύλακα, πού διαμένει
μέρα - νύχτα στήν περιοχή τών αμπελώνων ώς τήν ήμερα τού τρύγου·, άλλα
τά καίθήκσντά του περιορίζονται στή διαφύλαξη τής περιουσίας τών αμπελουρ
γών καί μόνο. Αμείβεται βέβαια άπό τούς ιδιοκτήτες τών άμπελιών ανάλογα
μέ τίς εκτάσεις πού έχει ό καθένας.
3) Κοινωνικές τάξεις:
Σήμερα κοινωνικές τάξεις δέν υπάρχουν. Στά παλιά χρόνια, έπί τουρκο
κρατίας βέβαια, υπήρχαν οί πλούσιοι (τσορμπατζήδιες) καί οί φτωχοί (φου
καράδες). Οί πρώτοιΐ /φορούσαν ωριαία φορέματα καί παπούτσια, ενώ οί δεύ
τεροι περιφέρονταν μέ φτωχικά ρούχα καί ξυπόλητοι ή μέ τσαρούχια. Ντροπή
ήταν πλούσιος νά ντύνεται φτωχικά ή φτωχός νά φοιρή παπούτσια.
β) Οικογένεια:

Αρχηγός τής οικογένειας θεο>ρεΐται ό γεροντώτερος άρρενας στήν ο’ικογένεια. Σήμερα τίποτε τό ξέχωρο, τό άξιο λόγου ιδέν παρουσιάζει ό αρχη
γός. Παλιότερα όμως ή 'θέση του στήν οικογένεια ήταν κάτι τό πολύ υψηλό.
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"Ο,η έλεγε ό αρχηγός έπρεπε να ©κτελήτα/ι χωρίς καμμιά αντίρρηση. Αυτός
διάλεγε τή νύφη γιά τούς γυιοΰς /καί τους έγγονούς του. Είίχε δικαίωμα νά τ·ιμωρήση ίόπαιοδήποτε μέλος τής οικογένειας γιά παραπτώματα, ιμέ οποίο τρόπο
ήθελε.
Συνήθως πατέρας, 'παιδιά, έγγόνια, δισέγγονα συζοΰσαν. ’Έτσι παρου
σίαζαν ιμεγαλΰτερη δύναμη .σέ δύσκολες στιγμές, σέ περίπτωση π.,%. έπίθεσεως
έκ ρέρους ληστών. Σήμερα λίγο ή -καί καθόλου μένουν οί νιόπαντροι μιαζί μέ
τους γονείς.
’Ά ν μιά γυναίκα ήταν άτεκνη, έκανε δωρεές στήν 'εκκλησία νά τήν βοηθήιση ό Θεός νά τής συγχωρέση τίς αμαρτίες καί νά τής δώση. παιδί.
γ) Συνεργασία καί (αλληλοβοήθεια:
Σήμερα συνηθίζονται οί (δανεικές, δηλαδή πηγαίνει ιμιά - δυο μέρες ένιας
στό κτήμα τοΰ άλλου καί προσφέρει Εργασία. ιΚαιτόιπιν ό άλλος ανταποδίδει τήν
προσφερθεΐσα ιέργασία βοηθώντας κ·ι’ αυτός τίς ανάλογες ημέρες.
Σέ παλιότερα χρόνια εκτός άπό τίς 'δανεικές (εντουσλεμέ), είχαν καί
τούτο: στους πάμφτωχους που δέν είχαν οΰτε ζευγάιριί. ζώων πρόσφεραν βοήθ'εια χωρίς αντάλλαγμα. 'Πήγαιναν δηλαδή αί ευκατάστατοι χωρικοί στά κτή
ματα τών φτωχών, τά ώργωναν καί τά έσπερναν γιά λογαριασμό τών νοικοκυραίων τους.
Γι’ ανέγερση σχολείων ή ιέκκλησίας προσφέρουν όλοι τιάρα, όπως καί πριν,
.προσωπική εργασία.
δ) Εθιμικό δίκαιο τοΰ λαοϋ:
Α '. Γενικές αρχές.
Παλιότερα άπό δεκαοχτώ ιέτών καί άνω ιδ νέος καί ή νέα θεωρούνταν ενή
λικοι. Πρό τοΰ 1922 συνεΐτιαιρ'ΐσμοί δέν υπήρχαν.
Β '. Ενοχικό δίκαιο.
Σέ κάθε άγοραπωλησία1καί κατά τήν ώρα τής συμφωνίας δίδεται, τό λε
γόμενο καπάρο. Σέ περίπτωση μετάνοιας τοΰ πωλητοΰ τό καπάρο έπιστιρέφεται στό /διπλάσιο, ενώ σέ περίπτωση μενανοίας τοΰ άγαραστοΰ δέν έπιστρέφεται. ’Άλλοτε οί περισσότερες συμφωνίες ιάγαραπωλησίας γινόταν χωρίς κα
πάρο/. Ό λόγος <εφ’ όσον δόθηκε αποτελούσε συμβόλαιο·.
Δάνειο: Τά χρηματικά δάνεια γίνονται σήμερα, όπως καί σέ παλιότερα
χρόνια μέ γραμμάτια ή 'ενώπιον μαρτύρων ή καί χωρίς μάρτυρες, μέ μόνο τό
δόσιμο τοΰ λόγου' τών ενδιαφερομένων. Οι τόκοι άλλοτε ήααν πολΰ υψηλοί,
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ξεπερνοϋσαιν πολλές φορές τό εξήντα τοΐς εκατόν τοϋ δανιεισθέντος χρήματος.
Πωλήσεις: 01 πωλήσεις γίνονταν άλλοτε ιμ.έ προφορική' συμφωνία παρου
σία μαρτύρων. Πολύ σπάνια πήγαιναν «σέ συμβολαιογραφείο. Καθένας προτι
μούσε νά πουλήση τά κτήματά του σέ συγγενείς.
Γ '. Εμπράγματο δίκαιο:
'Κυριότητα πράγμαΤος: Προκιειμένου γιά αγροτικά κτήματα, σήμερα απαι
τείται συμβόλαιο ή τίτλος κυριότητας. Σέ παλιότερα χρόνια τό συμβόλαιο ήταν
φαινόμενο σπάνιο. "Οσο γιά τά ζώα, άλλοτε καί στά σημερινά χιρόνια τά ση
μαδεύουν χαράζοντας ένα μέρος άπό τά κέρατά τους.
Δ λ Οικογενειακό δίκαιο:
Μνηστεία: Γιά νά μνηστιευίθοΰν δυο νέοι 'δέν λαμβάνεται σχεδόν καθόλου
ύπ’ οψη ή ηλικία. Πολλές φοιρές, επειδή γίνεται διανομή γεωιργικών κλήρων
σέ άκτήμονες οικογένειες, οι νέοι καί οί νέες άριριαβωνιάζονται άπό δεκατεσσά
ρων ιχρόνων. Σέ λίγες μέρες παντρεύονται γιά νά προλάβουν τή διανομή. ’Από
τήν ήμερα τού αρραβώνα οί νέοι αποκτούν όλα τά δικαιώματα τών συζύγων.
Στά παλιά χρόνια δ άριριοιΙβώντας γινόταν ώς εξής: ’Από μέριους τού γαμπρού
τρεις - τέσσερις ηλικιωμένοι άντρες πήγαιναν καί ζητούσαν τήν κοπέλλα άπό
τόν πατέρα της. "Αν ό πατέρας ή ό αρχηγός τής οικογένειας έδινε τό λόγο
του, προχωρούσαν στίς λεπτομέρειες. Τυπικά ρωτούσαν τήν κοπέλλα άν δέχε
ται, αλλά, όποια καί άν ήταν ή απάντησή της, δέν μετέβαλλε τήν άπόφαση
τού αρχηγού της Οικογένειας. 'Ο πατέρας Τού νέου διόριζε στον πατέρα τής
νέας δυός - τρεις χρυσές λίρες ('μπαμπά χάκ). Είναι ενα έθιμο πού άσφαλώς
προήλθε ιάπό τούς ανατολικούς λαούς καί πού συνηθίζεται άκόμη μεταξύ τών
μουσουλμάνων. Ό νέος αναλάμβανε όλα τά έξοδα γιά τήν προετοιμασία τής
προίκας. Μέχρι τήν ήμερα τού γάμου οί μνηστευμένοι, αντίθετα προς δ,τι
συμβαίνει σήμερα, δέν έρχονταν μεταξύ τους σέ επαφή,.
Γάμος: Ή ηλικία γιά τό γάμο δέν 'έχει σημασία σήμερα, παλιότερα όμως
έπρεπε .καί οί δυο νά είχαν περάσει τά ©ίκοσιένα χρόνια. Σέ περιίπτωσηι θανά
του τής συζύγου καί εφ’ οσον υπάρχει παιδί ή περιουσία ή προερχόμενη, άπό
τήν μητέρα παραμένει στον πατέρα. ’Ά ν δέν ύπάρχη παιδί ή περιουσία τής συ
ζύγου, έπιστρέφεται στον πατέρα της. Τό ίδιο γίνεται καί μέ τό θάνατο τού
συζύγου.
Ε '. Κληρονομικό δίκαιο:
Διανομή της πατρικής περιουσίας δυνατό νά γίνη καί έν όσω ζή ό πατέ
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ρας. Κρατεί αυτός ένα μικρό ίμερος τής περιουσίας για τον εαυτό του καί τήν
υπόλοιπη τήν μοιράζει. Μετά ιτό 'θάνατό του τά παιδιά μοιράζονταν Εξ ίσου
τήν πατρική περιουσία. Στά παλιά χρόνια δικαίωμα κληρονομιάς είχαν μά\ο
τ’ -αγόρια.
Σ Τ '. Εμπορικό δίκαια:
Κάθε βδομάδα γινόταν άλλοτε τό ζωοπάζαρο (χαϊβάν-παζάρ). Πλήθος
ζώων καί ανθρώπων 'συγκεντρωνόταν οπήν περιοχή τοΰ παζαριού. Κατά τήν πώληση τοΰ ζώου, άφοΰ γινόταν ή συμφωνία ό πωλητής έπαιρνε μιά χούφτα χώμα
καί τό πασπάλιζε -'επάνω στα ζώο ιάπό τό κεφάλι ώς τήν ουρά. Μ’ αυτό τόν
τρόπο νόμιζε δτι πουλούσε τό ζώο, αλλά οχι καί τήν τάχη αΰτοΰ.
Ζ ; . Ποινικό δίκαιο.
Παλιότερα, αλλά καί σήμερα, ό ραβδισμός, τό χαστούκισμα καί άλλες ση
μαντικές ποινέ-ς ήσαν 'συνηθισμένες. Τό ξύρ'ίρμα τής μισήις .κόμης, πού Εφαρ
μόζανε άλλοτε γιά μικροπαραβάσεις, έχει Εξαλειφθή. Στον Εγκληματία, μιά
άπό τίς μιεγάλες τιμωρίες που τοΰ (επέβαλλαν ήταν καί ή τοποθέτηση πυρωμέ
νης πυροστιάς Επάνω στό κεφάλι ταυ.

Λ Α Τ Κ Η ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η
1. Δοξασίες τοΰ λαοΰ για τίς ασθένειες καί τά αίτιά τους.
Αίτια φυσικά: Πίστευαν καί πιστεύουν καί σήμερα, δτι οί άρρώστεαες
μπορεί νά προέρχωνται ιάπό κρυολόγημα, άπό ιστενοχώρια, άπό κακή. διατροφή
ή ιάπό κακό μάτι.
Αΐτια υπερφυσικά: Πιστεύεται οπτ μια αρρώστια ιμποιρεΐ νά στέλνεται άπό
τό Θεό ή άπό τό φάντασμα ή άπό τίς νεράιδες (τζιαντού).
2. ’Ονόματα ασθενειών: Ντολαζια (κρυολόγημα), τσιτέκ (ευλογιά), πα
νούκλα κλπ.
Τρόπος θεραπείας τών ασθενειών:
Σ έ περασμένα χρόνια ‘υπήρχαν γρηές, .που έίκαμναν τή δ;ιάγνωση τών
ασθενειών. Μετά τή διάγνωση 'μέ ένα ματσάκι (βασιλικό καί μέ γλυκό νερό
ράντιζαν τό μέρος στό όποιο είχε ουρήσει ό άρρωστος τή νύχτα. ’Ά ν ό άρ
ρωστος δεν γινόταν καιλά, έκαναν κουλούρια γλυκά καί τά άφηναν κοντά στή
βρύση τοΰ χωριοΰ άπό βραδίς. Τό πρωΐ ό πρώτος ποΰ πήγαινε στή βρΰση
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έπρεπε να τά φάη, γιά νά γίνη καλά δ άρρωστος. "Άν καί πάλι δέν γιατρευόταν
ό άρρωστος, άφηναν έξω ιάπό τό σπίτι του ©να πιάτο μέ γλυκό, γιά νά χό
φάη ή αρρώστια, πού της έδιναν άνθροόπινη μορφή, /και νά φύγη. Τέλος πή
γαιναν τόν άρρωστο στό Χότζα νά τόν ·διαΐβάση. ’Ά ν τελιικά ό άρρωστος πέθίαινε, ιλέγαν: γραμμένο ήταν.
4. ’Αρρώστιες τών· ζώων.
’Αρρώστιες τών ζώων ©Ιναι οι έξης: Τό 'φούσκωμα (σιστη)., ή ευλογιά
(τσιτσέκ) ή ζάλη (καράγιανακ) καί άλλες. Χαρακτηριστικός είναι ό τρόπος
θεραπείας τής τελευταίας αρρώστιας. Μαζευόταν όλο τό χωριό, αφού προηγού
μενους έσβηναν όλες τίς φωτιές μέσα ιστό χωριό, ισέ μέρος πού ισυνώρευαν τρία
χωριά. ’Εκεί τρίβοντας δύο ξύλα άναβαν φωτιά. "Τστερα ό αγελαδάρης τοΰ
χωριού έβγαζε όλα τά ρούχα του καί περνούσε ένα - ένα όλα τά ζώα τού χω
ριού πάνω 'άπό τή, φωτιά. ’Έτσι πίστευαν πώς ή αρρώστια έφευγε ιάπό τά ζώα.
’Ά ν πάλι 'συνέχιζαν τά ζώα νά ,είναι άρρωστα έλεγαν: /κάποιος δέν θά είχε
σβήσει καλά τή φωτιά στό ισπίτι του, τή' μέρα τής τελετής.

Π Α ΡΑ ΔΟ ΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι ΔΑΙΜΟΝΙΚΩΝ Ο'ΝΤΩΝ
Πίστευαν καί πιστεύουν ακόμη στήν ύπαρξη νεράιδων, φαντασμάτων, δια
βόλων κλπ. Στά παλιά χρόνια φαντάζονταν, πώς σέ (ορισμένο μέρος εξω άπό
τό χωριό καί κατά τά μεσάνυχτα πιάνονταν ιστό χορό οί νεράιδες καί όποιος
περνούσε εκείνη τήν ώρα απ’ εκεί τόν έπαιρναν ιστό χορό καί δέν τόν άφη
ναν νά ξαναγυρίση στό σπίτι του. Τό ίσκιωμα πιστεύουν ότι επιδρά ιστόν άν
θρωπο. "Οταν κανείς παθαινη άπό ίσκιωμα πηγαίνει ιστό Χότζα καί τόν δια
βάζει.

ΝΕΚΡΟ Ι ΚΑΙ ΨΤΧΕΣ
Ή ‘ψυχή τού νεκρού επί σαράντα μέριες περιφέρεται ιμέσα στό σπίτι υπό
μορφή μυΐγας. Τήν τεσσαρακοστή μέρα ξενυχτίούν οί οικείοι γιά νά ξαποστειλουν τήν ψυχή στον άλλο κόσμο. ’Ά ν τύχη καί περάση γάτα επάνω άπό
νεκρό, θά πεθάνη καί άλλος άπό τό ΐδτο σπίτι. Γι’ αυτό τήν πρώτη βραδιά πού
ξενυχτούν τό νεκρό, δέν αφήνουν τή' γάτα νά μπή μέσα στό δωμάτιο. "Οταν δ
παπάς πηγαίνη τόν νεκρό ατό νεκροταφείο, δέν πρέπει νά γυρίση καί νά δή
πρός τά πίσω, γιατί αυτό σημαίνει, οτι θά πάη καί άλλον άπό τό ίδιιο /σπίτι.
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Μετά εννέα χρόνια ξεθάβουν τό νεκρό. ’Ά ν δέν εχη λυώαει, είχε πολλές
αμαρτίες.

ΑΣΤΡΟ Λ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
α) Ό ή λ ι ιοι ς κ α ι τό ιφ ε γ γ ά :ρ ί . Ό ήλιος και τό φειεγάρι είναι
άΐδέλφια. Ή κηλίδα του φεγγαριού είναι ίμια κίτρινη, γελάδα. 'Όΐταν γίνεται
έκλειψη σελήνης οί μάγισσες κατεβάζουν τήν γελάδα στή γή καί γι’ αυτό, χά
νεται τό φεγγάρι. Τότε οι άντρες πυροβολούν τις νύχτες γιά νά ξαναφύγη
ή γελάδια καί νά πάη στό φεγγάρι. 'Όταν γίνεται εκλειψη, ήλιου, ο Θεός
πήρε ενα κομμάτι ιάπ’ αυτόν καί απειλεί τους ανθρώπους, πώς, αν δέν καθί
σουν φρόνιμα, 'θά ιρ'ίξη καί θά τούς κάψη.
Π ρ ό γ ν ώ σ η τ ο ύ κ α ι ρ ο ύ . Ό τα ν ό ήλιος άπό μιά μεριά τ|ου ρί
χνει πιο πολλές άκτίνες, λόγω μερικής ισυννεφιάς, θά βρέξη. ’Ά ν τό φεγγάρι
εχη στεφάνι, ό καιρός θά χαλάση.
β) Ά σ τ έ ρ ί α. Στον καθένα ιάντιστοιχει ενα αστέρι του ουρανού. Ό τα ν
τό αστέρι χαθή, τότε χάνεται καί ό άνθρωπος ιστόν όποιο ανήκει.
Γ α λ α ξ ί α ς. Κάποιας ιέίκλεψε άχυρο Ιαπό τό νουνό του, αλλά ό Θεός
τόν τιμώρησε καί τό ισκόρπισε στον ιούρανό. Δέν πρέπει λοιπόν νά κλέβουμε
τόν νουνό μας γιατί θά ιμάς τιμωρήση ό Θεός.
Π ο ύ λ ι α . Τήν ’εβαλε ό Θεός γιά νά υπολογίζουν οι άνθρωποι τήν ώρα.
Μ ε γ ά λ η ά ρ κ τ ο ς . Ή ταν κάποτε αμάξι ιέπάνω ιστή γή. Επειδή τά
ζώα πού ιτό έσερναν κινδύνευαν άπό τούς λύκους, τά πήρε 6 Θεός πάνω ιστόν
ούριανό.
Μ ή ν ε ς. Τυχερός μήνας είναι ό Μάης.
Τυχερές μέρες τής εβδομάδας, ή Κυριακή καί ή Δευτέρα. Τήν Τρίτη καί
τό Σάββιατοι δέν γίνεται έναρξη καμμιάς εργασίας. Ό Σαββατογεννημένος
ματιάζει. Ή 14η κάθε ιμηνός είναι τυιχερή μέρα.
γ) Ά ν ε μ ο ι. Ό Θεός έχει κλεισμένους τους άνεμους καί δταν θ'έλη
τούς αμολάει. ’Ά ν ιβρειθή κανείς μέσα σέ ανεμοστρόβιλο, χάνει τή, φωνή του.
Ά σ τ ρ α π ή. Ό 'Άγιος Ήλίας κυνηγάει τό θηρίο λάμια καί ρίχνει φω
τιά νά τό ,σκοτώση. ’Ά ν ή λάμια πιή τό νερό τού ουρανού, δέν βρέχει.
’Ί ,ρ ι ς. Βράχηκε τό ζωνάρι τού Θεού καί τό άπλωσε νά στεγνώση. Ό τα ν
τά πρόβατα τινάζονται ή λαλούν οι πετεινοί, θά βρέξη. 'Όταν πρόκειται νά
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χιονίση, τά ζώα .τρώνε λαίμαργα. ΤΙ γάτα είναι, στραμμένη καί νίιβετια/ι προς
τό (μέρος απ’ οπού ιθά ερ'θη ή β,ροχή. "Οταν τά πουλιά πηγαίνουν κοπάδια πρός
τόν νότο, 'θά χαλάση ό καιρός.
ιΚοτινης Γεώργιος
Διδάσκαλος
Επιμέλεια διδασκάλου
ΚτιενΟδη Δημητρίου

ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Παιδικά καί αθλητικά αγωνίσματα:
Σιτά χρόνια μας τά παιδιά παίζουν δ,τι παίζουν όλα τά 'Ελληνόπουλα. Τό
ποδόσφαιρο είναι τό αγαπητό παιγνίδι, μικρών καί μεγάλων. Τά κορίτσια τρελλαιίνονται νά παίζουν ώρες όλόκληρες μέ τό τόπι πάνω ίσε κα|μ|μιά τσιιμεντόπλακα.
Στά παλιά χρόνια τό κύριο καί μοναδικό αγώνισμα στό όποιο μέ μεγάλη
μαινία ’επιδίδονταν τά παιδιά καί οί έφηβοι, ήταν τό πάλεμα. ’Από τήν ηλικία
τών έξ - επτά χρόνων μέχρις δτίου ένηλικιώθοΰν καί παντρευθούν, γυμνάζονταν
μέ τό αγώνισμα αυτό, πού είχε καταστη αναγκαίο λόγω τών έπικραΐτουσών κοι
νωνικών -συνθηκών.
"Οπως είναι γνωστό στό άγιονισμα αυτό παίρνουν μέρος δύο άτομα τιθέ
μενα τό ένα απέναντι ατό -άλλο σάν άντίιπαλοι. ’Ισοπαλία δέν υπάρχει. ΝικηΓ
τής ιάναδεικνύεται Ιεκεΐνσς, πού Ιθά καταφέ-ρη νά ρίξη τόν αντίπαλό του κάτω καί
θά κατορ'θώση, νά άναποιδογυρίση όίιατε οί ωμοπλάτες του νά έφάπτωνται στό
έδαφος. Θεωρείται επίσης νικητής αυτός πού 'θά κατορθώση νά άνασηκώση
τόν αντίπαλο καί νά τόν φέρη τούμπα πάνω άπό τούς διικούς /του' ώμους. Χτυ
πήματα άπαγοιρεύονΙταΊ.
Άγωνιζόμενοι άπό μικρά παιδιά, όταν έφταναν στήν εφηβική ηλικία δυα·κρίνονταν οί καλλίτεροι παλαιστές. Μεταΐξύ των αναπτύσσονταν εύγενής άμιλλα
καί μάθαιναν νά άγωνίζωνται βασιζόμενοι ,μόνο στις δικές τους δυνάμεις.
Παλαιστικοί αγώνες γίνονταν στά πανηγύρια καί -στις μεγάλες γιορτές.
Σ ’ -αυτούς έπαιρναν ,μέρος οί καλλίτιερ-οι παλαιστές καί άναδεικνυόταν ό πρώ
τος. 'Τπηρχαν καί άθλοίθετήματα, ϊσυνήθως ένα αρνί, σπάνια δέ καί χρηματικά
ποσά.
"Ολοι οί .παλαιστές, αλλά κυρίως ό πρωταπαλαιστής ε}χαιρ-αν· έκτιμήσεως
καί τούς καμάρωνε δλο τό χωριό. Τυχερή ή καπέλλα πού παντρευόταν τό πιό
γερό παλληκάρι.
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Α. ΚΤΕΝΙΛΗ -

X. Γ ΚίΟΫΡΔΑ

Χοροί, μουσική καί μουσικά όργανα :
'Όλοι οί, χοριοιί πού χορεύονταν ατά παιλιά χρόνια χορεύονται και σήμερα.
Είναι δέ αυτοί ’oil εξής: 1) συρτός, 2) ντουιλαμάς, 3) κλαρίνο κασάπικο,
4) γκάιντα σιουμέ, 5) καρσιλαμάς. Άπό αυτούς ο συρτός, τό κλαρίνο καισάπικο κα'ι ό καρσιλαμάς, είναι μικτοί, δηλαδή 'χορεύονται από άντρες και γυναί
κες. Οί άλλοιι είναι καθαρώς ανδρικοί. ’Ιδιαίτεροι γυναικείοι χοροί 'δέν υπάρ
χουν.
"Ολοι οί χοροί χορεύονται σ’ όλες τίς περιστάσεις, γιλέντια, γάμους, άποκρηές, ονομαστικές γιορτές, πανηγύρια κλπ. Ό καρσιλαμάς χορεύεται ισυνήθως ιστούς γάμους.
Ό συρτός χορεύεται ιάιπό πολλούς. Είναι κυκλικός χορός, όπου οί χορευ
τές πιάνονται άπό τά χέρια. Είναι ό γνωστότατος συρτός καί χορεύεται μέ τό
τραγούδι «Βαγγελιώ κυρά Βαγγελιώ».
Ό ντιουλαμάς, πού, όπως είπαμε, είναι χορός ανδρικός, χορεύεται άπό
άνδρες, πού στέκονται άντικρυστά, γιΓ αύτό καί λέγεται συγκαθιστός.
Ό χορός κλαρίνο κασάπικο ή χασαποσέριβ'ΐκο χορεύεται σέ κύκλο. Οί χο
ρευτές πιάνονται άπό τούς ώμους. Είναι,χορός γρήγορος μέ γρήγορο ρυθμό.
Ό χορός γκάιντα συουσμέ χορεύεται άπό δύο άντρες καί (μπορεί νά χαρακτηρισίθή στατικός χορός, γιατί οί χορευτές δέν κάνουν 'βηματισμούς, άλλά
κινούν ρυθμικά 'διάφορα μέλη τού σώματός των, ανάλογα μέ τόν ρυίθμό μου
σικής. Τό όνομά του τό πήρε ιάπό ,τό μουσικό όργανο γκάιντα (άσκαυλος) μέ
τή μουσική τού οποίου χορεύεται.
Ό καρσιλαμάς είναι καθαρώς χορός τού γάμου. Χορεύεται άπό τό οόϊ
τής νύφης όταν πηγαίνουν την προίκα στό σπίτι τού γαμπρού. Είναι χορός ρυθμικώτατίος καί οί χορευτές κρατούν ιστά χέρια τους ενα αντικείμενο, συνήθως
άπό τήν προίκα τής νύφης, καθρέπτη, σκούπα, τέντζερε κλπ.
Στον συρτό τραγουδούν οί σργανοπάΐχτες. Ό ντουλαιμάς χορεύεται μέ
σόλο μουσική.
Ό χορός γκάιντα σιουσμέ χορεύεται μέ μουσική μόνο άπό γκάιντα, ενώ
όταν σταματάη τό όργανο τραγουδούν οί όργανοπαϊχτες. Αύτό γίνεται διαδο
χικά.
Ό καρσιλαμάς χορεύεται μόνο μέ μουσική χωρίς τραγούδια. Στό χορό τηιρείται πάντοτε σειρά μεταξύ τών χορευτών. ΓΙριοκειμένου γιά γιορτή ή πανηγύ
ρι, 'μπροστά χορεύει ό γεροντώτερος καί άκολουθ'ούν οί άλλοι, ανάλογα μέ τήν ηλι
κία τους. Σέ οικογενειακό γλέντι τόν χορό τόν σέρνει ό άρχηγός -τής οικογέ
νειας, ενώ στό γάμο ό γαμπρός μέ τή νύφη, άκολουίθιούν οί συμπέθεροι καί τε
λευταία οί λοιποί.
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ΜΟ Τ Σ I Κ Η
01 παλιοί λαϊκοί .σργ,ανοπαΐκτες έχουν πε'Οάνει χωρίς νά έχουν κληροδο
τήσει τή ‘μουσική, του τέχνη σέ νεώτερους.
Τά μουσικά όργανα διακρίνονται σέ πνευστά και έγχορδα. .Πνευστά είναι
τό κλαρίνο καί ή γκάϊντα. Έ γχορδα τό 'βιολί καί τό οΰτι.
Τό τκλαρίνο είναι τό γνωστό ισ’ όλη τήν Έλλάίδα.
Ή γκάϊντα (άσκαυλος) είναι, ένα πνευστό όργανο λαϊκής έπινοήσεως.
Κατασκευάζεται άπό όιλόκληιρο δέρμα άρνιοΰ. Μετά τό γδάρσιμο, τό· δέρμα
καίθαρΐζεται ιάπό τό μαλλί, αλατίζεται καί ‘αφήνεται ιστόν ήλιο νά ξεραΙθή. Κα
τόπιν δένουν τίς τρύπες που έχουν μείνει ιάπό τά άκρα, /τήν έδρα καί τόν αυ
χένα, αφήνοντας ελευθερίες τίς τρύπες τών μπροστινών άκρων. Στή, μια απ’
αυτές εφαρμόζεται ένας μικρός ξύλινος σωλήνας καί στήν άλλη ένας μακρύς
κάπως σωλήνας επίσης ξύλινος μέ τρύπες σάν φλογέρα.
Ό όργαναπαίχτης γεμίζει τόν .ασκό αέρα άπό1τόν μικρό ισωλήνα, ό όποιος
βγαίνοντας άπό τόν άλλο σωλήνα μετατρέπεται σέ μουσικό ήχο. Φράσσοντας
άλλοτε τήν μιά καί άλλοτε τήν άλλη τρύπα μέ τά δάχτυλά του· ό όργανοπαίχτης
σχηματίζει τίς μουσικές νότες.
Τό ούτι είναι έγχορδο που μοιάζει τιέ μπουζούκι, μέ τή ‘διαφορά που έχει
κατά πολύ μικρότερη τήν ξύλινη λαβή, κατά μήκος τής όποιας είναι τεντωμέ
νες ιοί χορδές.
Οί όργαναπαΐκτες πληρώνονται, όταν παίζουν σέ γιορτές, πανηγύρια κλπ.
Εκείνος πού παραγγέλλει τό τραγούδι δίνει αμοιβή τήν λεγάμενη «πάρσα».
Επιμέλεια
Κτενίδη Δημητρίου
Διδασκάλου

Γκιαύρδας Χαράλαμπος
Διδάσκαλος

ΗΘΗ Κ Α Ι ΕΘΙΜΑ ΚΑΤΑ Τ ΙΣ ΓΙΟ ΡΤΕΣ

Τά ήθη καί .έθιμα τοΰ ’Ορθοδόξου Χριστιανικού κόσμου παρατηρούνται
καί εδώ. Έκτος βέβαια άπό τά γνωστά στό Πανελλήνιο έθ:ΐμα υπάρχουν καί
■τοπικά, πού στον ξένο καμμιά φορά φαίνονται παράδοξα, άλλά καί τέρπουν μέ
τήν γραφικότητά τους.
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Δ. ΚΤΕΝΙΔΗ

Τήν παραμονή «τών Χριστουγέννων π^χ. εκτός άπό τά συνηθισμένα κά
λαντα, τά παυδυά έιδώ 'στό Θούριο πραγματοποιούν ικαί άλλο ιεΐΐδίος καλάντων.
Τά ξημερώμαΐτα της παραμονής σηκώνονται ιάπό τό ,κρεββάτι τους, ντύνονται
βιαστικά, παίρνουν ενα καλάθι «στό χέρι καί βγαίνουν ατό δρόμο. Σέ λίγη ώρα
τό χωριό γεμίζει άπό φωνές. Οί πιτσιιρικάδιες πηγαίνουν ατά πιό γνωιστά σπί
τια καί τρωνάζουν «κόλιντα», «κόλιντα», «κόλιντα». Οί νοικοκυρές έχουν ξυπνή
σει ήδη καί βγαίνουν καιί τά δέχονται. Δίνουν διάφορα· δώρα. ’Άλλοτε, τό μόνο
δώρο ήταν λίγες φούχτες καλαμπόκι, ενώ τώρα προτιμιούνται τά φρούτα καί
τά γλυκίσματα.
ΠαρρμοΊΟ έθιμο υπάρχει καί για τά ξημερώματα τής Πρωτοχρονιάς.
Τρεΐς - τέσσερις ώριες πριν ξημερώση, τό χωριό γεμίζει άπό φωνές. Αυτή τή
φορά φωνάζουν «σούρμπα». Ή νοικοκυρά ανοίγει την πόρτα καί τά μπάζει
μέσα ατό σπίτι. Ό έπί κεφαλής ,τής παρέας κρατεί στό .χέρΊ ιμιά βέργα, πού
τήν έχουν ξεφλουδίσει μ’ ένα μαχαίρι, αλλά ιοί σχίζες κρατούν' άπό μιά άκρη
καί σχηματίζουν μιά φούντα. Τή βέργα αυτή τήν επιθέτει επάνω στά κεφάλια
ολων τών μελών τής οικογένειας, πρώτα βέβαια στού αρχηγού. ΤΙ σιπιτανοικοκυρά κόβει ένα κομμάτι ξύλο άπό τίς σχίζες καί τό κρατεί. Τό πρωί ζε
σταίνει νερό μέσα στό όποιο έχει ρίξει τό κομμάτι «τή σχίζα, καί μ’ αυτό
λούζονται όλοι. 'Πιστεύουν, οτι μ’ αύτόν τόν τρόπο διαφυλάττουν τήν υγεία
τους γιά ύλο. τό χρόνο. "Ο,τι γίνεται ιμέ τούς ανθρώπους, γίνεται καί μέ τά ζώα,
εκτός άπό τό μπάνιο βέβαια. ’Έτσι τά ζώα πού αγγίχτηκαν μέ τό ξύλο τών
παιδιών θά είναι ευλογημένα αλο τό χρόνο.
Πρέπει νά σημειώσαμε, οτι τά παίδιά πριν μπούν μέσα στό σπίτι τραγου
δούν τό εξής:
Σούρμπα,1 σούρμπα, γιά χαρά,
γιά σταφίδα, γιά παρά.
"Οσες τρύπες ιστό ντριμόν2
κι’ άλλα τόσα γίδια,
δώσει ιμας καρύδια
σπάστ’ στά κεραμίδια.
Σήκου, ισήκου αφέντη μ’
κι’ άν κοιμάσαι σήκου κάτσι,
σήκου, άναψε τή· λάμπα
σήκου δώσει μας καρύδια
σπάστ’ στά κεραμίδια.

1. σούρμπα = σάς έγγίζομε γιά νά ζήσετε πολλά χρόνια (λέξη μάλλον βουλγάρικη).
2. ντριμόν = κόσκινο πού κοσκινίζουν τό σιτάρι.
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’Άλλο ένα γραφικώτατιο Ιθ'ΐιμίοι που εφαρμόζεται εδώ στό θούριο είναι
ή «καμήλα». Λαμβάνει χώρα τήν παραμονή τού Αγίου Βασιλείου'. Στά πα
λιά χρόνια έτελεΐτο από μιά ομάδα νέων, αλλά σήμερα σχηματίζονται ποιλλές
ομάδες καί κατασκευάζουν πολλές καμήλες. Ή κατασκευή τής καμήλας γίνεται
κατά τον ακόλουθο τρόπο: Κατασκευάζουν πρώτα ένα πλαίσιο ιάπό ξύλα σέ
σχήμα Ισοσκελούς τραπεζίου μέ τις πλάγιες πλευρές μεγαλύτειριες ιάπό τις πα
ράλληλες, οί όποιες εξέχουν λίγο. ’Επάνω ισ’ αύτό τό πλαίσιο στηρίζουν ένα
σκελετό :άπό βέργες μουριάς καμπουρΊαστό. Πάνω ιστό σκελετό αύτό εφαρμό
ζουν κουβέρτες χρώματος σιταχτί καί έίτίσι σχηματίζεται ό κορμός τής καμή
λας. "Ενα κομμάτι ξύλο τυλιγμένο μέ δέρμα λαγού αποτελεί τό λαιμό καί ένα
κρανίο προβάτου ή .σκύλου αποτελεί τό κεφάλι. Δύο γυαλιστεροί βώλοι απο
τελούν τά μάτια καί μιά κόκκινη πιπεριά τή γλώσσα. Ή ούρα κατασκευάζεται
μέ μιά λωρίδα άπό προίβιά ή ιμέ μιά φούντα από μαλλιά κατάλληλα πλεγμένα.
"Ολο αύτό τό σύστημα τό άναισηκώνουν ίδυό νέοι, τό ισώμα τών όποιων κρύβε
ται καί προβάλλουν μόνον τά τέσσερα πόδια. Σ,τό λαιμό κρεμούν ένα κουδούνι.
Ό καμηλάρης μεταμφιέζεται μέ γυναικεία ρούχα σέ ανατολίτη. Στό πρόσωπο
ρίχνει φούμο καί γίνεται σάν άράπης.
"Ενας τής παρέας κάνει τόν ταμία καί ,οιί υπόλοιποι ακολουθούν. ’Ά ν κα
νείς γνωρίζη μουσικό όργανο, συνοδεύει τήν καμήλα στίς παραστάσεις. . .
Ξεκινούν λοιπόν καί επισκέπτονται τά σπίτια τού χωριού ιμέ τή σειρά. Αυτοί
πού 'υποβαστάζουν τό σώμα τής καμήλας, μέ κατάλληλες κινήσεις παριστάνουν
τό περπάτημά της. "Οταν μπούν στήν αυλή τού σπιτού, τό όργανο παίζει κάποι σκοπό καί ή καμήλα χορεύει. Δηλαδή οί ύποβαστάζοντες κάνουν διάφο
ρες κινήσεις μιά μπρος καί μιά πίσω·, άλλοτε χαμηλώνει ό ένας καί άλλοτε
ό άλλος, ενώ ό μπροστινός στρέφει καί τό κεφάλι τής καμήλας πρός διάφο
ρες (διευθύνσεις. Ό καμηλάρης μέ μιά βέργα στό χέρι προσποιείται τόν πα
λιάτσο, κάνοντας πώς δέρνει τήν καμήλα ή τήν διατάζει. Οί νοικοκυρές μέ με
γάλη ευχαρίστηση δίνουν κάτι στά παιδιά καί αυτά φεύγουν νά συνιεχίσουν άλ
λου. Στό έθιμα αύτό αποδίδεται, ή ερμηνεία οτι παριστάσει τόν ερχομό τού
"Αη - Βασίλη, ό όποιος ιστά χρόνια 'εκείνα, πού ελλειπαν τά συγκοινωνιακά
μέσα, ταξίδευε μέ καμήλα.
Β α σ ι λ ό π ι τ α. Ή βασιλόπιτα παρασκευάζεται καί κόβεται τήν
παραμονή τής Πρωτοχρονιάς, όπως παρασκευάζεται μιά συνηθισμένη τυρό
πιτα. ’Αξιοπερίεργος είναι ό τρόπος τού κοψίματος. Ή νοικοκυρά μοιράζει
νοερά τήν περιουσία τής οικογένειας σέ τόσα μέρη, όσα τά μέλη τής οικογέ
νειας. Μέσα στήν πίτα κατά διαστήματα τοποθετεί διάφορα σημάδια, γιά τις
κότες π.χ. ενα ξυλαράκι μέ τρεις διχάλες, 'όπως τό πέλμα τής κότας, γιά τό
αμπέλι ένα κομμάτι κλιματσίδας, γιά τά χωράφια ένα στάχυ, γιά τά ζώα ένα
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άχυρο κλπ. 'Or,αν τεμαχίζεται ή πίττα καί πάρη ο καθένας το μερίδιό του, τότε
με αγωνία ψάχνει νά βρή τό .σημάδι, γιά νά ιδή πιο μέριοις τής περιουσίας τοΰ
ετυχε. Μαζί ιμέ τήν πίττα παρασκευάζεται καί ενα ψωμί, δπως τά άλλα, άλλά
ή νοικοκυρά τό σταλίζει ιμέ ©να αλέτρι καί ζυγό πού τά ζωγραφίζει επάνω στό
ψωμί μέ λουρίδες ζυμαριού. Τό ψωμί αυτό θυμιατίζεται καί τά δΐια,κοισμητικά
δίδονται ατά ζώα, ενώ τό ΐδιο τό ψωμί τό τρώνε οί άνθρωποι.
Στις 7 Τανου,αριίου, τήν ήμερα τού 'Αγίου Ίωάννιου, τελείται ©να ©Θιμο
παράξενο. 'Όσοι παντρεύτηκαν τόν προηγούμενο χρόνο ύφίστανται μιά δοκι
μασία ιάπό τόν κουμπάρο τους. Αυτό βέβαια ιεξαρπάται άπό τίς διαθέσεις καί
τόν χαρακτήρα τού κουμπαριού. Μετά τή λειτουργία ό κουμπάρος πηγαίνει
στό σπίτι τού γαμπρού. Παίρνει ιμέ ©να δοχείο νε,ρό καί καταβρέχει τούς οι
κείους. Κατόπιν οδηγεί γαμπρό καί νύφη ιστό πλησιέστ&ριο ποτάμι ή ρυάκι ή
λίμνη καί τού δίνει εντολή νά πεση μέσα. Ό γαμπρός είναι υποχρεωμένος νά
πέση, άλλως ιδέν ήταν άξιος νά λέγεται κουμπάρος καί χαλάει τό κουμπαριό.
Μετά τό πέσιμο στό νερό ο γαμπρός φεύγει γιά τό σπίτι νά άλλάξη ρούχα, ό
δέ κουμπάρος φεύγει ικανοποιημένος γιά τό δικό του σπίτι. ’Ανάλογη δοκιμα
σία ύφίσταται καί ή γυναίκα τού γαμπρού. Ή κουμπάρα της τήν οδηγεί στή
βρύση ή στό πηγάδι καί τήν καταβρέχει μ’ εναν κουβά νερό. Κατόπιν τήν «ψή
νει καί πηγαίνει στό σπίτι νά ιάλλάξη ρούχα. Τό έθ'ιμο αύτό 'διατηρείται ακόμη
μέ πιο πολιτισμένη μορφή. Σέ κάθε σπίτι δηλαδή έχουν έτοιμο, λίγο ζεστό νερό
καί ό κουμπάρος ιμ’ εκείνο βρέχει λίγο στό μέτωπο όλους τούς σπιτικούς καί
κατόπιν κάθονται στό τραπέζι καί τρώνε όλοι μαζί.
Παρόμοιο έθιμο υπό μορφή διασκεΐδάσεως γινόταν έξω ιστήν πλατεία τού
χωριού μεταξύ τών άνδρών. “Ηταν ένα είδος στοιχήματος στό όποιο κέρ
διζε ©κείνος πού ήταν κάπως χου'βαρίδάς καί δέν τρομοκρατιόταν άπό τήν τόλμη
τών άλλων. Μιά παρέα συνελάμβαν© κάποιον καί τού έκανε τήν έξης πρόταση:
ή δίνεις ιδυό κιλά π.χ. ούζοι ή ιθά σέ ρίξωμε στό ποτάμι νά βραχής. ’Ά ν αυτός
δέν ήταν τσιγγούνης, απαντούσε: εγώ δίνω τρία κιλά γιά νά ρίξω εσένα.
Αυτός 6 πλειοδοτικός διαγωνισμός τρόπον τινά κατέληγε ιμέ τό βρέξιμο τού
ενός καί τήν καταβολή έκ μέρους τού άλλου τού αντιστοίχου χρηματικού πο
σού. Πολύ κυνηγούσαν τούς ξένους, άλλά σέ βάρος τών φιλοξιενουντων αυτούς
συγγενείς ή φίλους. Προκειμένου δηλαδή αυτοί νά προστατέψουν τούς μουσαφίριδες τους από τήν δοκιμασία, προτιμούσαν νά πληρώσουν τό αντίτιμο τού
συμφωνηθέντος οινοπνευματώδους ποτού. Οί γεροντώτεροι θυμούνται έλ"αν αγά
άπό τήν Άδριανούπολη, πού τήν ημέρα αυτή πήγαινε σέ διάφορα χωριά καί,
διασκέδαζε μέ τό έθιμο αύτό, στό όποιοι βέβαια έβγαιν© πάντοτε νικητής, γιατί
κανείς ιδέν ©ΐχε τήν δυνατότητα νά τόν συναγωνιστή στήν πλειοδοσία.

ΛΑ0ΓΡΑΦ1 ΚΑ ΘΟΥΡΙΟΥ ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧ ΟΥ

143

’Ή θη κα'ι έθιμα τών άπάκριεω.
Τά καρναβάλια πολύ συνηθισμένα, άπω; σ’ ιάλη τήν Ελλάδα. Κυρίως γί
νονται ιτά ,μικρά παιδιά μέ έτοιμες μάσκες ή τυλίγοντας τό κεφάλι (μ9 ένα τσεμ
πέρι. Οί νεώτεροι πηγαίνουν σέ συγγενικά ισπίτια καί ζητούν συγχώρεση άπό
τούς ιμεγαιλυτέριοιυς.
Τό άπακρηάτικο γλέντι γίνεται ομαδικά. Συγγενείς καί φίλοι συγκεντρώΛΐονται ιά* ένα σπίτι καί τρωγοπίνουν. Τό σπουδαιότερο γεγονός τού γλεντιού
είναι ό χαλβάς. Κρεμούν μέ μιά γλωστή ένα κομμάτι καρυδοχαλβά άπό τό
ταβάνι, Ιέπάνω ακριβώς άπό τό τραπέζι. Μέ ιμιά ώθηση ό χαλβάς αρχίζει νά
κάνη κυκλικές κινήσεις πάνω άπό τά κεφάλια τών συγκαθημένων, ιένώ εκείνοι
μέ τό στόμα καί χωρίς ν’ απλώσουν τά χέρια προσπαθούν νά τόν αρπάξουν.
'Όποιος τόν πιάση ε ίν α ι δ τυχερός τής χρονιάς.
Γιορτή τού 'Αγίου Γεωργίου.
Οι γειτονίες, αφού ετοιμάσουν τό φαγητό ατό ταψί, αρνί οπωσδήποτε μέ
πατάτες ή ρύζι, 'συγκεντρώνονται α’ ένα .σπίτι απαυ υπάρχει φούρνος. Ρίχνουν
τά ταψιά στό φούρνο, τόν σφραγίζουν καί ώς οταυ ψηθούν, οί άντρες ούιζοπίνουν καί οί γυναίκες χορεύουν. 'Όταν ψηθιούν τά φαγητά, παίρνει δ καθέ
νας τό ταψί του, άφού ανταλλάσσουν μεταξύ των μεζέδες, καί πηγαίνει στό
σπίτι του νά φάη μέ τήν οικογένεια του.
Γ άμος.
'Ένα παράξενο έθιμο γινόταν άλλοτε άμέσως μετά τό γάμο. Τό νέο ζευ
γάρι ζευόταν στό ζυγό, δπως τά υποζύγια, δ κουμπάρος κρατούσε το αλέτρι,
οί .συμπέθεροι ρίχνανε σπόρο ισ5 ένα κομμάτι ιάπό τόν κήπο καί αυτοί ήσαν
υποχρεωμένοι νά οργώσουν τό κομμάτι αυτό γιά νά σκεπάσουν τό σπόρο. Στό
έθιμο αυτό αποδίδεται ή έννοια τής ευχής: νά σπείρη καί νά γεννίαβολήση τό
νέο ζευγάρι, δπως βλαστάν&ι ή γή.
Κτενίδης Δημήιτριιος
Θούριο, 26.2.1966
Διδάσκαλος

Σ η μ ε ί ω σ η : Τό ’έθιμο τού 'Αγίου Γεωργίου διατηρείται σέ ζωηρό
τόνο. Τά λοιπά 'έθιμα καί προλήψεις ‘διατηρούνται, έν μέρα, αλλά σχεδόν έχίοιυν
έξαφανιιστή. 'Όπου γράφεται ή φράσις «άλλοτε γινόταν» ή «πίστευαν», σημαί
νει, δτι .σήμερα τά έθ ιμα καί οί έν λόγω ιδοξασίες δέν ύφίστανται. πλέον ή υπάρ
χουν μόνον ιός ανάμνηση.
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Στό Θούριο* ιζή ένας γέρος μέ το όνομα Τσοιράλης Αθανάσιος. Ό κόσμος
τον άποκαλεΐ «Ταγιάρ παπσύ». Σέ ερώτησή ιμας γιατί ,τόν άποκαιλούν μ’ αύτό
το τούρκικο όνομα, ιμάς απάντησαν, οτι δ γέρος αυτός κατά τήν προέλαση τού
ελληνικού στρατού τό 1919, συνέλαβε κοντά σιτό χωριό του, ιστήν περιφέρεια
’Αδριανουπόλεως, τόν Τούρκο στρατηγό Ταγιάρ πασά καί τόν παρέδωσε στον
Ελληνικό στρατό.
Ή Ιστορία, όπως μάς τήν διηγήιθηκε δ ίδιος δ γέρος, έχεχ ώς εξής:
Κοντά ιστήν Άδριιανιούπολη, όταν προήλαυνε δ Ελληνικός στρατός, δ
στρατός τού Ταγώ ρ πασά διαλύθηκε καί δ ιδιιος πέταξιε τή στολή του καί
μεταμφιέστηκε σέ Τούρκο: 'χωρικό. Σκοπός του ήταν ασφαλώς νά ξεγλυστρήση
ανάμεσα άπό τις έλληνοκραιτούμιείνες περιοχές κιαί νά φτάση ιστήν Κωνσταντι
νούπολη, πού την κρατούσαν στρατεύματα τών μεγάλων δυνάμεων. Αύτό βέ
βαια δέν τό ήξερε ό γέρος, που τότε νέος στην ηλικία ήταν άριχιτσομπάνης
σ’ έναν Τούρκο αγά.
Ό Ταγιάρ πασάς ιμέ πολιτικά ρούχα πλησίασε στήν στάνη-] καί ζήτησε
νερό άπό έναν τσομπάνη, τόν Γκαϊδατζή Ζαψείρη πού ζή ιέιπίσης εδώ .στο Θού
ριο. Ό Τσοιράλης έδωσε εντολή νά ’ρΐθ'ή μέσα δ ιξένος, άιλλ’ εκείνος άρνήίθηκε.
Τότε υποψιάστηκε καί πήγε δ ίδιος κοντά στον ξένο, τού έδωσε νιειρό, αλλά συγ
χρόνως τόν συνέλαβε. Ό Ταγιάρ διαμαρτυιρήιθηκε, Ιάλλά δ Τσοιράλης δέν τον
άφησε. Τόν ώδήγηαε στο χωριό και. τόν έμπασε ιμέσα σ’ ένα καφενείο γιά νά
ρωτήση άν τόν γνωρίζουν. Πρίν όμως ρωιτήιση ένας Τούρκος ξεφώνισε: "Α .. .
δ δικός μιας δ Ταγιάρ πασάς!. .. Δέν χάνει καιρό δ Τσαράλης καί ιμιάζί μέ τούς
συντρόφους του, πού οπλοφορούσαν ολοτ, τον οδηγούν στήν πλησιέστειρη στρα
τιωτική μονάδα, όπου καί τόν καρύδωσαν. Ό διοικητής τού Συντάγματος τού
έδωσε συγχαρητήρια καί τόν ριυτησε τί άμοιβή 'θέλει. "Ενα μάνλιχερ· απάν
τησε αυτός. Τό μάνλιχιερ τού τό έδωσαν, αλλά συγχρόνως τού πήραν τά στοι
χεία καί άνέφεραν σχετικά στό γενικό ΐέπιτελεΐο. "Ύΐστερα άπό λίγους μήνες
ταγματάρχης τού 'Ελληνικού στρατού διεξήγαγε ιάνακρ-δαεις κατόπιν διαταγής
τού 'Τπαυργεδου Εθνικής Άμύνης γιά νά τού δώσουν σύνταξη,. Τά ΕπακολουΟήσαντα όμως πολιτικά γεγονότα, πού είχαν ώς 'αποτέλεσμα τήγ πτώση, τού
* Τό χωριό άπέχει 11 χιλιόμετρα άπό τό Διδυμότειχο καί 8 άπό τήν Ό ρεστιάδα. Είναι χτισμένο στή βάση ενός γηλόφου. "Ενα μέρος τών σπιτιών είναι χτισμένα
στήν πλαγιά του λόφου, τό δέ σχολείο στήν κορυφή. ’Ανατολικά απλώνεται ό πλούσιος
κάμπος τοΰ "Εβρου. Τό ποτάμι άπέχει 5 χιλιόμετρα άπό τό χωριό. Δυτικά εκτείνονται
καλλιεργημένοι γήλοφοι. Τό έδαφος είναι πηλώδες καί τό χειμώνα λασπίζει πολύ, τόσο
πού καμμιά γεωργική εργασία δέν μπορεί νά γίνη. Τό κλίμα είναι βαρύ* φθινόπωρο καί
άνοιξη υπάρχει μιά περίοδος ομιχλών. 'Υψόμετρο 30 μέτρα.
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Ελευθερίου Βιενίζέιλου, συντελεσανε να χαθή ή -υπόθεση και να ξεχαστή ή
πράξη του άνθιρώπου αυτού τελείως.
’Αργότερα, άταν έπήλθ'ε ε'ίρήνη και εξομαλύνθηκαν οι 'διπλωματικές σχέ
σεις μεταξύ τών δύο κρατών, ό 'στρατηγός έφτασε στήν Άδριανούπολη καί
ζήτησε νά συναντηθή ιμαζί του, αιλλ’ αυτός φοβήθηκε.
Τώρα ζή ειρηνικά στό χωριό ιμέ τήν ανάμνηση τών γεγονότων, χωρίς νά
έκφράζη κανένα παράπονο γιά τήν παραγνώριση τής πράξης του. Τό μάνλιχερ τοϋ τό πήραν οι Γϊερμανοί και ,τό 'μόνο που τού έμεινε ίεΐναι τό παρατσούκλι
«Ταγιάρ παποΰς».
Κτενίδης Δημήτριος
Διδάσκαλος

ΛΛΟΓΡΛΦΙ ΚΛ

Λαϊκή

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙ ΧΟΥ

Π ί σ τ ι ς.

Στά παλιά χρόνια αί άνθρωποι πίστευαν πολύ σ’ δ,τι τίοιύς έλεγαν οί με
γάλοι .καί τό ’έκαναν.
Κατά τήν νηστεία τών Χριστουγέννων 40 μέριες καί 40 νύχτες ιστά τρα
πέζια, τραγουδούσαν:
«Ή Παναγιά κοιλοπονούσε Χριστό νά φέρη. σ’ αυτόν τόν κόσμο».
Τό βράδυ τών Χριστουγέννων στό τραπέζι που έτρωγαν 9 φαγητά τρα
γουδούσαν «Χριστούγεννα, Χρίστο ύγετνα τώρα Χριστός γεννιέται, κι’ άναθρέφεται μέ μέλι καί μέ γάλα. ’Απόψε 'θ’ άνακατεβή στής εκκλησίας τήν πόρτα.
Θά ιστρώση τό στρωματάκι του να κάτση νά διπλακρένη (δικάση).
Δίκαια νά ,κριίνη τήν ’Ανατολή, δίκαια τή σχολασμένη: (Δύση).
"Οποιος τ’ άκούση χαίρεται κι’ δποιίος τ’ άκούση αγιάζει.
'Όποιος τά καλοψοιυγκραστή (άκούση καλά) παράδεισο κερδαίνει (κερ
δίζει)».
Τήν παραμονή τη·; Πρωτοχρονιάς έστρωναν πλούσιο, τραπέζι, τραγουδούσαν ωραία, αγνά, πατριωτικά τραγούδια', καί χόρευαν αγνούς ελληνικούς χορίοιύς.
’Έκοβαν τήν Βασιλόπιτα, πρώτα τήν γλυκόπιιτα καί έπειτα τήν τυρόπιτα.
Στήν πρώτη είχαν τόν παρά καί στήν άλλην μικρά κλωναράκια άπό τήν
μουριά. Σ ’ ιδποιον έπεφταν τά κλωναράκια αυτός θά -σήκωνε ,τό βάρος τής
περιιιποιήσειως τών κουκουλίων (σηροτροφίας).
Τόν παρά τόν έβαζαν σέ ένα ποτήρι, ιμέ κρασί. ’Έπιναν λίγο δλοι άπό τό
ποτήρι ιεκείνο, ιμετά τό έβαζαν επάνω στην πίτα.
’Επάνω σέ στρογγυλό τραπεζάκι (σοφρά) έβαζαν τήν πίτα, ιμιά κότα
μαγειρεμένη καί δ,τι άλλο καλό φαγητό ή γλυκό είχαν, καί τό τραπεζάκι αυτό
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τό έβαζαν κάτω ιάπό τά εικονίσματα, γιά νά ελιθη ό 'Άγιος Βασίλειος νά φάη.
Τήν ήμερα τής Πρωτοχρονιάς έπρεπε νά τούς .κάνη ποδαρικό ένας χαρού
μενος άνθρωπος, πού >θά ερχόταν ιστό .σπίτι ιμέ γεμάτα χέρια. Θά κτυπούσε
όλους 'στήν πλάτη μέ τήν σιδερένια μασιά (τσιμπίδια) γιά νά γίνουν σιδερένιοι.
Κατά τά δωδεκάμερα δ κόσμος Ιδέν καβίσύρτιζαν κουκιά, ιδ>έν έψηναν κα
λαμπόκια γιατί, ήρχούνταν οί Καρικάτζελοι κα'ι τούς έλεγαν : — Θά σάς μπή
ξουμε στά λανάρια.
’Ά ν οι κοπέλλες έβγαιναν Γέξω τή νύχτα, τις έπιαναν, τις έλεγαν: — Θέ
λουμε νά σέ κάνουμε νύφη.
Ή κύπελλα έλεγε:
— Ή νύφη .θέλει πολλά πράγματα. Θελειι καλο νυφικό. Θέλει παπούτσια.
Θέλει ιβέιλο. Θέλει κι’ ένα σακκούλι φλουριά.
"Ολα .αυτά ή καπέλλα τά έλεγε σιγά ώσπου νά λαλήσουν οι πετεινοί κα'ι
νά .φύγουν οι καρκάντζειλοι κα'ι νά μείνουν όλα στήν νύφη..
Πίστευαν πώς ιοί καλλικάντζαραι ήταν τά χαρούμενα παιδιά ένος βασιληά πού όλη μέρα χόρευαν, γελούσαν κα'ι τραγουδούσαν.
Τά παιδιά αυτά τά ζήλεψαν, τά καΐταράστηκαν, έγιναν ζώα και καλλικαντζαροι.
Οι, καλλικάντζαραι άπό τήν ημέρα τών Χριστουγέννων, κάθονται πόνο.) στις
μπατζάδιες (καμιινάδες) καί -φεύγίοιυν όταν τελειώσουν οί γιορτές τών Χρ.ιστουγέννων.
"Οταν ένα παιΐδί γεννιόταν τό Χριστούγεννα, νόμιζαν όλοι ότι, γινόταν
καιλλικάντζαρος.
Οί καλλικάντζαροι γύριζαν έξω τήν νύχτα καί πήγαιναν στήν άκρη τών
ποταμιών. "Οποιος άνθρωπος περνούσε άπό εκεί οί καλλικάντζαροι ανέβαιναν
στον ώμο του κι’ έπρεπε ό άνθρωπος νά τούς γυρίση σέ 7 πηγάδια.
Οί παππούδες έλεγαν ότι τά Χριστούγεννα, οί καλλικάντζαιροι πηγαίνουν
κάτω άπό τή γη καί θέλουν νά κόψουν τό δέντρο πού 'επάνω του στηρίζεται ή
γη, άλλά δέν τό καταφέρνουν.
Πολλές γυναίκες έβαζαν στό τζάκι μπακλαβά καί έρχονταν οί καλλικάντζαραι καί τόν έτρωγαν.
"Οποια γυναίκα έβαζε στό τζάκι μπακλαβά περίμενε ξυπνητή γιά νά δη
τούς κίαλλικάντζαρους.
Μιά γυναίκα τά δωδεκάμερα άπλωσε τή νύχτα τά ρούχα της έξω καί ήλ'θαν οί καλλικάντζαροι καί τά πήραν.
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Παραμύθια γιά τούς καλλικαντίζάρους.
1) Μιά φορά κι’ έναν καιρό, ζούσε ένας μυλωνάς και μιά γυναίκα πού
δέν τον αγαπούσε, γιαίτι ήταν ιμάγισίοια.
Μιά μέρια ό μυλωνάς πήγε στο μύλο, τότε ή μάγισσα κάλεσε τούς καιλλικαΛτζαριους κα'ι τούς έταξε πολλά φλουριά, άν τής πιάσουν τόν υπερήφανο
μυλωνά και τής τόν φέρουν.
Ήθελε νά τόν κάνη άντρα της, αλλά αυτός δέν τήν πρόσεχε καίΟόλου.
Οί καλλικάντζαιραι πήγαν ιστό μύλο, επιασαν τόν μυλωνά και μάλιστα τόν
πλήγωσαν.
Πληγωμένο τόν πήγαν στην γυναίκα μάγισσα.
Αυτή έδωσε τά φλουριά ατούς καλλικάντζαριους, γιάτρεψε τις πληγές του
ακατάδεχτου μυλωνά, τόν άναψε πληγή ιστά στήθη καί τόν παντρεύτηκε. ’Έτσι,
χάρις στους καλλικάντζαρους, έγινε ό μυλωνάς βασιληάς.
2) Μιά φορά κάποιος πήγε ατό μύλο. Έκεϊ ό ,μυλωνάς είχε πολύ δου
λειά. "Οταν τόν άλεσε ήταν σκοτεινά. Ό μυλωνάς είπε ιστόν άνθρωπο νά κοτμηθή υτό μύλο, γιατί άν πάη τέτοια ωρα ατό σπίτι του θά βγουν οί καλλικάντζαιριοι.
Ό άνθρωπος είπε τότε στον μυλωνά, βάλε με μέσα ισ’ ένα τσουβάλι καί
σ’ άλλο τσουβάλι τ’ αλεύρι μου καί φόρτωσε με στό γάιδαρο μου. Ό μυλωνάς
έκανε οπως τού είπε. Ό φορτωμένος γάιδαρος πήγε έτσι μέχρι τό ποτάμι,
τότε πηίδά επάνω .στό γάιδαρο ό καλλικάντζαρος. Τό γαϊδούρι άρχισε α μ έ σ ω ς
νά τρέχη καί πήγε στό σπίτι του. Πήραν τότε οί σπιτικοί τόν καλλικάντζαρο,
τόν εδεσαν μέ ψάθινο ιαχουνί καί τόν έβαλαν κάπου. Κοντά τίου έβαλαν πολλά
καρύδια.
Μετά ή οικογένεια πήγε στήν εκκλησία. "Οταν γύρισαν άπό τήν εκκλη
σία στήν θέσι τού καιλλικάντξαρου είδαν μιά άμορφη, κοπέλλα.
Τήν πήραν καί τήν πήγαν στον παππού, μ’ αυτή· χάθηκε.
3) Μιά φορά κι’ έναν καιρό ζούσε μιά οικογένεια πού είχε ένα μικρό κο
ριτσάκι. Ή μητέρα άρρώστησε καί πέθανε. Τότε τό .πήρε μιά άλλη γυναίκα
πού είχε ένα κοριτσάκια
Τό κοριτσάκι αύτό δέν τό αγαπούσε. Τό είχε σάν δούλα της.
Μιά βράδυ ά των Χριστουγέννων είπε τό κορίτσι: Θά βγω νά τινάξσ) τόν
σουφρά έξω. Μόλις φάγανε τό βράδυ, βγήκε τό κοριτσάκι καί τίναξε τόν σού
φρα; (στρογγυλό τραπέζι).
Αμέσως τό πήρανε τά καρκαντζέλια, τό πήγαν σ’ ένα πηγάδι καί τό έδω
σαν λίρες καί φουστάνια. Μετά. τό άφησαν νά πάη στό σπίτι του.
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Μόλις τά είδε αυτά ή γυναίκα έστειλε τό άλλο βράδυ τό δικό της κορί
τσι νά τινάξη τόν σούφρα καί νά πάρη δ,τι πήρε τό παρακόριτισό της.
"Έκανε έτσι καί τό κορίτσι της. Τό πήραν καί ιεκείνο τά καρκαντζέλια, τό
έδωσαν ιλίριες καί φουστάνια καί τό είπαν νά γιαλιστή (καθριειπτιστή).
Έσκυψε εκείνο στό πηγάδι νά γιαλιιστή. Τότε 'έκείναι τό σκούντηξαν μέσα
καί έπεσε καί πνίγηκε.
Αυτά μου τά είπε ή γηραιά κυρία Θεωνίτσα Πατσά.

’Έ θ ι >μα Ά π ο κ ,ρ ι ά ς.
Σ,τά π,αλιά τά χιόνια δέν ντύνονταν καρναβάλλυα. Τά καρναβάλλιια αυτά
τά κάνουμε τώρα. Τότε γίνονταν τά δωδεκάμερα καί λέγονταν καλλικάνιτζαροι.
Εΐχαν όμως τό έθιμοι νά άλληλοσυ γχωρούνται συγγενείς καί ξένοι.
Τό βράδυ της Κυριακής μαζεύονταν ατά σπίτια 2— 3 οικογένειες καί
απόκρευαν μαζί.
’Εάν ήταν άρρ αβων ιασμένη καμμιά καπέλλα, έπρεπε ό πεθερός της νά
την στείλη μπιμπίνα, (γαλοπούλα) μέ φλουρί καί καρυδένιιο χαλβά. Ή νύφη
μαγείρευε καί 'μαζεύονταν όλοι οί συμπεθέραι γιά νά φάνε. Μόλις τελείωναν
τό φαγητό έτρωγαν τυρί, γιαούρτι, κι’ ένα βραστό αυγό, γιατί ξανά αυγό
θά έτρωγαν τό Πάσχα. Μετά τό φαγητό άρχιζε τό γλέντι μέ αγνά τραγούδια
καί ελληνικούς χορίούς. Επακολουθούσε τό γλέντι του αυγού καί τού χαλβά.
Έδεναν σέ κλωστή ένα βρασμένο αυγό. .Κάθονταν δλοι κάτω σταυροπόδ'ΐ ιμέ τά χέρια πίσω καί προσπαθούσαν νά πιάσουν ιμέ τό στόμια τό αυγό
πού τό γυρνούσε γύρω - γύρω δ μεγαλύτερος τής παρέας.
Τό ίδιο γινότανε καί μέ τό χαλβά. Μέ τήν διαφορά δμως δτι στήν κλω
στή πού έδεναν τόν χαλβά έδεναν κόμπους, δσοι ήτα,ν εκείνη, τή βράδυά μέσα
στό σπίτι. Κρεμούσαν τόν 'χαλβά άπό τό ταβάνι. Ό γιεροντώτερος γυρνούσε
τό σχοινί καί άρχιζε τότε ό ιστομαΐτοπόλεμος.
Πριν άρχίση ό ισταματοπόλεμος, γυρνούσαν τόν χαλβά τρεις φορές πάνω
άπό τά κεφάλια δλων. Μετά, μέσα σέ γέλια καί ,χαρές ιδταν νικίούσε ένας, δηΓ
λαδή έπιανε μέ τό στόμα του τόν χιαλβά, τότε έβαζαν στήν κρεμασμένη κλωστή
φωτιά καί παρακολουθούσαν τήν κλωιστή νά καίγεται. ’Ά ν ή κλωστή και
γόταν κατ’ ευθείαν έως επάνω, τότε ήταν χαρούμενοι δλοι. Έάν σταματούσε
σέ κόμβο τό κάψιιμιο τής κλωιστής έλεγαν πώς αυτός πού δ κόμβος ήταν δικός
του ή θά άρρωστήση ή θά πεθάνη.
’Άλλοι λέγανε πώς μέ τό κάψιμο τής κλωστής καίνε άπό ιτό σπίτι, τούς
ψύλλους.
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Φρόντιζαν κατά τό άυυοικιρηάτωα) τραπέζι νά μή ψταρνιιστή κανείς γιατί
τήν άλλη χρονιά τήν ίδια μέρα καί ώρα, τρώγοντας 'θά πείθάνη.
Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας έκαναν γιορτή τοΰ καρναβαλλιοΰ κά
νοντας τόν «Κιοπέκ - Μπέη», δηλαδή τόν «Σ.κυλό - Μπεη». Ή ήμερα τοΰ κιοπέκ - μπεη ήταν ήμερα ελευθερίας γιά τους σκλάβους Έλληνας τής περιιοχής ,τοΰ Διδυμοτείχου. Μέ τόν «κίοπέκ - μπεη» καί τίς χανούμισες σοτάριζαν
τους άφιεντάδες τους τους Τούρκους.
Τί ήταν δ «κιοπέκ - μπεής»; Έ νας παχύς "Ελληνας ντυνόταν Τούρκος
ΐμπέης, μέ ναργιλέδες καί τσιμπούκια (πίπες). ’Ανέβαινε επάνω στό γαϊδούρι
καί καθόταν μεγαλόπρεπα πάνω στά 'σαμάρι σάν σέ Οίρόνο'. Κοντά του ήταν
πολλές 'χανοΰμισες (άνδρες μεταμφιεσμένοι). "Ηταν καί πολλοί ντυμένοι τήν
λεβέντικη τσολιάδικη στολή. Είχαν έναν άνδρα μεταμφιεσμένο σέ έγκυοι γυ
ναίκα. "Ηταν μιά άλλη βλαχόπουλα που αυτή ήταν ή μαμή· "Ηταν καί πολ
λοί ντυμένοι χωριαιτοποΰλες που έγνείθαν.
Μέ τόν «κιοπέκ - μπέη» οι "Ελληνες διαλαλοΰσαν τόν πόθο τους γιά
τήν πολυπόθητη λευτεριά καί τους δενόταν ή ευκαιρία νά τραγουδήσουν χω
ρίς ιφόβο τά αθάνατα κλέφτικα τραγούδια.
Ή βλαχόπουλα που ξεγεννούσε τήν έγκυο γυναίκα ήθελε νά ιδηλώιση
δτι γρήγοιρα οι Έλληνες 'θά ελευθερωθούν 'άπό' τόν ζυγό τής σκλαβιάς.
"Οσο πολύ χόριευιαν εκείνη τήν ήμέρ,α τοΰ «κιοπέκ - μπεη» πίστευαν δτι
τόσο πολλά βαμβάκια 0ά έχουν παραγωγή.
Γλεντούσαν, μάζευαν λεφτά καί βοηθούσαν τίς 'φτωχές 'Ελληνικές οικο
γένειες ή μάζευαν τά χρήματα γιά τόν αγώνα.
Μετά τό γλέντι άναβαν φωτιά καί έκαιγαν τό 'φέσι τοΰ μπέη καί τήν
σκλαβιά καί πηδούσαν επάνω· .άπό τήν φωτιά γιά νά καοΰν Ιοί 'ψύλλοι τους και.
νά ιμήν τους τσιμπούν τό καλοκαίρι. Τραγουδούσαν δέ αυτό:
«Παιδιά άν 'θέλετε λευτεριά καΐί κλέφτες νά γενήτε
έμενα νά ρωτήσετε τόν γέρο καπετάνιο
δώδεκα χρόνια έκανα ιστούς κλέφτες καπετάνιος
μέ φόβο· τρώμε τό ψωμί μέ ιφόβο περπατάμε
καί τήν γλυκειά ελευθερίά μέ πόθο καρτερούμε».
Τραγούδι

δ « Ά e τ ό ς».

"Ενας αητός καθότανε κι’ δλο τή γή κοιτούσε
Έκοίταζε τά νύχια του καί σιγοτραγουίδιοΰσε
"Αχ αητέ μου, άχ 'αητέ μου όμορφε καμαρωτέ μου
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Σου κλέψανε τήν πέριδικα μέσα άπό τά φτερά σου
’Ά χ άηιτέ μου, αχ αητέ μου όμορφε καμαρωτέ μου.
Τρέξε νά βρής τήν πέρδικα νά βρής τήν χαρά ίσου.
Τά όιηγήθηκε αυτά ή γηραιά κυρτά Χιρυσή Μπουριά.

Η

Β Α Ρ Β Α Ρ Α

Στήν περιοχή τοΰ Διδυμοτείχου τήν ήμερα, τής εορτής τής 'Αγίας Βαρ
βάρας ισέ άλα τά σπίτια ιμοτράζουν και τρώνε βαρβάρα.
Ά πό λίγες μέρες πιο .μπροστά κοπανίζουν τό σιτάρι απαλά γιά νά βράση
εύκολα. Βάζουν στήν κατσαρόλα νερό, τό ιαιτάρι, διάφορα φρούτα καί μυρω
δικά καί ζάχαιρι τά βράζουν, βάζουν κανέλλα καί μοιράζουν ισέ όλα τά γνωστά
σπίτια.
Τό εθιΐιμον τής Βαρβάρας έπεκράτησε διότι ή Α γία Βαρβάρα είναι
προστάτης τών χηρών καί ορφανών καί τών παιδικών.
Τά βοηθεΐ νά μή βγάλουν ^σπευριά. Κυρίως όμως γίνεται γι’ αυτόν τον
λόγο.
Στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας μιά μέρια πήραν οί Τούρκοι τήν άπάφαισι
νά 'δηλητηριάσουν τους Χριστιανούς "Ελληνας τοΰ Διδυμοτείχου. "Εδωσαν εν
τολή στους φούρναρηδες νά βγάλουν τό ψοομί .και νά βάλουν μέσα δηλητήριο,
νά φαρμακαϊθ'οΰν οί "Ελληνες. Οί "Ελληνες κοιμοΰντίαν ανυποψίαστοι. Τότε σέ
μιά έλάρείτη γυναίκα παρουσιάσθηκε ή Α γία Βαριβάρα (τήν άλλη μέρα ήταν
ή γιορτή της) καί τής λέγει: Θά ειδοποίησης αμέσως όλους τούς Χριστιανούς
νά μήν πάνε νά πάριουν ψωμί άπό τους φούρνους γιατί τούς περιμένει μεγάλο
κακό. Θά πεθάνουν όλοι γιατί τά ψωμιά έχουν δηλητήριο. Άλλά νά βράσιετε
όλοι σιτάρι καί 'επί τρεις ιμέρες νά βράζετε καί νά τρώτε σιτάρι.
Οί Τοΰρκοι ξαφνιάστηκαν πού ιδέν πήγαιναν οί "Ελληνες νά πάρουν
ψωμί. "Οταν τό εμαίθιαν δέν ξαναπείραξαν τούς Χριστιανούς. Οί Χριστιανοί
άπό τότε βράζουν καί μοιράζουν Βαριβάρα.
Ή

Λ α μ π ά δ α τών Φ ώ τ

ν.

Τά Φώτα ή νουνά αγόραζε καί έστελνε στό ιβαπτιστήρι (άναδεκτόν) της,
μιά μεγάλη λαμπάδα πού τήν στόλιζαν μέ μήλα καί σύκα.
Ό

Ά γ ι α σ μ ός τώ ν

'Τ ιδ ά τ ω ν κ α ί

X ω ρ α φ ι ώ ν.

Κατά τήν ήμερα τών Φώτων ό ίερεύς μετά τόν άγ'ΐασμόν τών υδάτων,
έπαιρνε αγιασμό καί πήγαινε ιστά χωράφια καί τά αγίαζε.
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Τώρα δέν πηγαίνει στά χωράφια δ ίειρεύς αλλά δ κάθε γεωργός παίρνει
αγιασμό και πηγαίνει νά άγιάση ·τά χωράφια Ταυ.
’Α ν τ α λ λ α γ ή

Τ σ ο υ ρ e κ ι ώ ν.

Τήν Μεγάλη Πέμπτη βάφουν κόκκινα 'αυγά. ’Έχουν Ετοιμα τά τσουρέκια. Βάζουν σέ δίσκο τσουρέκια, αυγά καί γλυκό καί στέλνουν oil κουμπάροΊ
άναιμιεταξΰ τους τσουρέκια.
’Εάν ύπάρχη εκεί καί κανένα παιδάκι, τότε δ νουνός του, του στέλνει
λαμπάδα λουλουδάτη (σάν τήν νυφική λαμπάδα).
Τά

κόλλυβα τών 'Αγίων

Θεοδώρων.

Τό κορίτσια ετοίμαζαν κόλλυβα γιά τους ζωντανούς καί τά πήγαιναν στήν
εκκλησία, νά τά διβάση δ παπάς. Μετά τό διάβασμα άπό τόν παπά, Επαιρναν
λίγα κόλλυβα καί τά Εβαζαν κάτω άπό τό μαξιλάρι τους καί πίστευαν ότι θά
δουν τό πρόσωπο του μέλλοντος συζύγου των.
Ή

πίττα

του 'Αγίου

Φανουρίου.

Στήν εορτή του 'Αγίου Φανουρίου κάνουν τά κορίτσια νηστίσιμη λαδερή
πίττα. Τήν πηγαίνουν στήν εκκλησία, τήν ιδιαβάζει δ ίεριεύς. Κόβουν, μοιρά
ζουν καί κρατούν τά κορίτσια τήν πρώτη μπουκιά τους, όπως μέ τήν Βαισιλόπιττα, τήν βάζουν κάτω από τό μαξιλάρι τους, καί «βλέπουν αυτόν πού θά πά
ρουν άνδρα.
Τ ά Λ α ζ α ρ ά κ ι α.
Τήν ημέρα του Ααζάρυυ, Εντυναν μερικά παιδιά μέ άσπρα μακρυά που
κάμισα, τά Εδιναν καλαθάκια κι’ αυτά πήγαιναν στά σπίτια χόρευαν καί τρα
γουδούσαν:
«Λάζαρε καί τίμιε
στήν άγια καίτεσαι
».
Οί γυναίκες τά Εδιναν αυγά καί λεπτοκουκια (κουκιά μουσκεμμένα στό
νερό).
Τ ό Ψ υ χ ο σά β β α τ ό

τής Π εντηκοστής.

Πίστευαν ότι οί ψυχές μετά τήν Άνάστασι τού Κυρίου1περιφέρονταν στον
κόσμο.
Τήν βραδυά τής Πεντηκοστής έπεστρειφαν στήν θέισι τους γι’ αύτό Επαιρ
ναν στά χέρια τους καθρέπτες, πήγαιναν στά πηγάδια. Έσκυπταν έπάνω άπό
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τα πηγάδια, ’έβλεπαν ιμέσα στον καίθρέπτη « ί έβλεπαν τις ψυχές πού περνούσαν. Τήν ήμερα τής Πεντηκοστής γονάτιζαν .επάνω ισέ φύλλα καρυδιάς. Τά
φύλλα αυτά μετά τά έβαζαν, μέσα στά σεντούκια τους, νά μην πειράζη. ό σκώρος τά ρούχα τοιυς.
Επίσης τήν ήμερα; τής Πεντηκοστής τήν ώρα πού γονατίζουν έχουν μαζί
τους οί γυναίκες μπουκαλάικι μέ νερό και χύνουν τρεις φοιρές γιά τούς πεθα
μένους τους.
Τήν ήμερα τής Πεντηκοστής στό Διδυμότειχο γίνεται ή ιλιτάνευσις τής ει
κόνας τού Σοκήρος Χιριιστού. Έάν ή εικόνα κατά τήν περιφορά, είναι ελα
φρά, τότε ή χρονιά είναι .καλή. ’Ά ν είναι βαριειά, τότε ή χρονιά είναι δύσκολη.
Τού

Αγίου

Ί ω άννου τού Π ροδρόμου.

Στις 29 Αύγούστου πού είναι δ Αποκεφαλισμός τοΰ Αγίου Ίωάννου τού
ΓΙρίοΙδρόμου νηστεύουν τελείως κα'ι άπό λάδι. Τρώνε ξυνά καί πικρά. Δέν τρώνε
μαύρο σταφύλι καί δέν κόβουν τό κεφάλι τού καρπουζιού -καί τού πεπονιού.
Στό ήλιοβαισίλευμα τής ημέρας αυτής ανάβουν φωτιές γιά νά καούν οί
ψύλλοι τους.
’Επίσης (τήν ήμερα αυτή) κάνουν καί κλήδωνα.
Κ λ ύ >δ ω ν α ς

ή

Κ α λ η ν ί τ σ α.

Εκείνη πού θά γίνη Καληνίτσα πρέπει νά είναι πρωτάρα (πριωτότοκη) καί
νά γίνη συνέχεια τρία χρόνια, όταν γιίοιρτάζη τά γενέθλιά του δ "Αγιος Ιω άν
νης δ Πρόδρομος, 24 ’Ιουνίου.
Παίρνουν ενα κουβαδάκι καί βάζουν μέσα νερό άπό τρία πηγάδια. Τό κουβιαίδάκι τό παίρνει ή Καληνίτσα μαζί ιμέ Ιδυό κορίτσια καί πηγαίνουν στά σπίτια
τής γειτονιάς.
’Εκεί τό κάθε άτομο ρίχνει μέσα στό κουβαδάκι ένα σημάδι, δακτυλήθρα,
κουμπί καί άλλα πράγματα, χωρίς νά βλέπη ή Καληνίτσα.
Στό δρόμο τά κορίτσια, μέ τήν Καληνίτσα ντυμένη νύφη, τραγουδούν ενα
τραγούδι:
«Καληνίτσα μου πρωτοστέφανη
Μάνα σου σ’ έστειλε
Γιά κρύο νερό καί γιά δροσερό».
Άφού μαζέψουν σημάδια άπό τά γειτονικά σπίτια σκεπάζουν τό κουβα
δάκι καί τό βάζουν κάτω άπό μιά τριανταφυλλιά.
"Ολα αυτά γίνονται την παραμονή..
Τήν άλλη μέρα τής γιορτής τού Ίωάννου τού Προδρόμου μαζεύονται σέ
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ενα αέριος εκείνοι πού έχουν δώσει σημάδια. Στή ιμέση κάθεται ή Κμληνίτσα,
έχοντας μπροστά της Ινα καθρέφτη. Κοιτάζει τόν καθρέφτη. ικιαι βγάζει ενα
σημάδ ι άπό το κουΐβαδάκι.
Μιά άλλη κοπέλλα διαβάζει ενα σπχάκι άπό τό ημερολόγιο και τό δίνει
μαζί ιμέ. τό σημάδι σ’ αυτήν πού τό είχε δώσει.
Αύτό γίνεται 'συνέχεια ώσπου νά τελειώσουν οίλα τά σημάδια καί φύγουν
δλες οι γυναίκες.
01 Νεράιδες.
Οί νεράιδες ήταν κάτι ξωτικά πού ζοΰσαν στίς όχθες τών ποταμών καί
τραγουδούσαν ώραΐα τραγούδια καί χόρευαν μαγευτικούς χορούς. Ή ταν δέ
πάρα πολύ άμορφες.
'Ένας νέος τις είδε καί τις παρακολούθησε ιμέρα καί νύχτα.
Μπόρεσε καί έκλεψε μιας νεράιδας τήν μαντήλα.
Οί νεράιδες άν δέν είχαν τήν μιαντήλα τους δέν μπορούσαν νά μπουν στό
νερό.
Αυτή ή νεράιδα καταπόΐδι.ασε,1 τόν νέο καί τόν παρακαλούσε νά τής δώση
τήν ιμιαντήιλα της. Ό νέος όμως δέν τήν έδωσε τήν μαντήλα, τήν έκρυψε στά
κεραιμύδια τών παληών σπιτιών.
'Η νεράιδα αναγκάστηκε νά παντρευιθή τό ν νέο. 'Όλο όμως τόν ρωτούσε
γιά τήν μαντήλα της. 'Όταν έκαναν παιδιά, ό νέος λυπήθηκε τήν γυναίκα του
νεράιδα, φαντάσθηκε δη τώρ;α πού έχει παιδιά δέν ιθά φύγη, καί τής φανέ
ρωσε τό ίμερος πού είχε κρυμμένη, τήν μαντήλα; Αυτή όταν έλειψε δ άνδρας
της πήγε, πήρε τήν μαντήλα, τήν φόρεσε, άφησε τάν άνδρα της, τά παιδιά της,
πήγε στό ποτάμι καί έγινε πάλι νεράιδα.
Τ ά Φαντάσματα.
Πίστευαν πώς τό φάντασμα είχε αδελφό τόν Μπούμπαυλα. Ό Μποήμπουλας ήταν δυνατός. Ό άδελφός του τόν ζήλευε καί παρεκάλεσε τήν μάγισσα νά
τού πή πού έ|χει τή δύναμί του δ αδελφός τίου.
Ή μάγισσα τού είπε δτι ή δύναμις τού αδελφού του βρίσκεται στό δε^
ξαο άίστράγαλό του. Μιά μέρα έκει πού κοιμόταν ό Μποήμπουλας μαζί μέ τόν
άιδελφό του, πήγε αυτός νά τόν σκοτώση, πάλεψαν καί νίκησε ό Μποήμπουλας
καί ήμεινε αυτός μόνος σάν δυνατός πού ήταν. Άπό τότε δ άλλος παρουσιάζε
ται, σάν φάντασμα.

1. καταπόδιασε = πηγε άπδ πίσω του.
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Πίστευαν οι παλαιοί δτι τά φαντάσματα, αν έβλεπαν έναν άνθρωπο να
ξεκινά τά μεσάνυχτα τότε παρουσιάζονταν εμπρός του.
Κάποτε ένας ξεκίνησε ιμέ τό κάρου του νά πάη ο’ ενα (διπλανό χωριό.
Στό δρόμο πού πήγαινε, έφτασε σε μιά βρύση. Σ ’ εκείνη τή βρύση είδε εναν
ωραίο χορό, τόν έσερναν λεβέντες άνιδρες ντυμένοι τσολιάδες και γυναίκες ντυ
μένες Σουλιώτικα. 'Όταν ό χωρικός έφτασε στή βρύση τόν σταμάτησαν κα!
ολος εκείνος ό κόσμος πού χόρευε πήδησε επάνω στό κάρρο. Ό χωρικός χτύ
πησε τά ζώα του, μά αυτά ιδέν προχωρούσαν.
Τά κτύπησε, τά ξανακτύπησε, τά ζώα δέν προχωρούσαν. Τότε ό χωρικός
θυμήθηκε τά λόγια της γιαγιάς του.
«Σταμάτησε στή βρήση και πειρίμενε νά ιλαιλήσουν τά κοκόρια».
Μόλις λάληισαν τά κοκόρια τά ζούζουλα 'εκείνα έφυγαν χωρίς νά πειρά
ξουν τόν χωρικό. Ό χωρικός χαρούμενος πού δέν επαιθε τίποτε τράβηξε γιά
τό σπίτι του.
Μερικοί άνθρωποι έπαιρναν ενα 'ψωμί στό χέρι (ιμιά κουλούρα) καί καλοΰσαν τό φάντασμα. Οί άνθρωποι καλούσαν τό φάντασμα για νά ένω'θή τό θη
λυκό ιμέ τό αρσενικό καί τ’ ανάποδα τ’ αρσενικό ιμέ τό θηλυκό.
Στά παλαιά χρόνια μιά οικογένεια είχε ένα αμπέλι. Κίοιντά στ’ αμπέλι ήταν
μιά βρύση στεγνή (ξερή).
Ή οικογένεια είχε ένα παιδί 15 χρονών πού μέ τό γαϊδούρι του πήγαινε
στήν πόλη νά φέρη ψωμί.
Έκεΐνο τό γαϊδούρι πήγαινε στήν βρύση κι’ έβαζε την μούρη του μέσα
στήν βρύση. Τό παιδί χτυπούσε τό γαϊδούρι, τό τσιμπούσε νά προχωρήση,
εκείνο δέν προχωρούσε.
Άπό την βρύση έβγαινε ένα φάντασμα, ένα παιδί τυλιγμένο στις φα
σκιές πού κατρακυλούσε καί πήγαινε στά πόδια τού γαϊδάρου.
Στά σύνορα τού αμπελιού ήταν κι’ ένα ρυάκι. Τό παιδί 'φοβόταν πολύ.
Είπε στον πατέρα του: —Πατέρα, εγώ (δέν ξαναπηγαίνω άπό τό αμπέλι μας.
Τότε πήρε δ πατέρας τό γαϊδούρι καί πήγε. ’Έφτασε στήν βρύση. Τό
γαϊδούρι έκανε τά ίδια. Βγήκε τό φάντασμα, τό είδε ό πατέρας, τρόμαξε καί
δέν ξαναπήγε πιά στ’ αμπέλι.
Τά χρόνυα Ιεκεϊνα ο κόσμος δέν μπορούσε νά πάη στά βουνά καί στά δάση,
γιατί στό δρόμο έβγαιναν οί δράκοι, καί τόν έτρωγαν.
Επίσης άν έμενε έξω την νύκτα πέρα άπό τίς 12 τά μεσάνυχτα τούς καταπόόιιάζαν τά φαντάσματα. Τότε αυτοί εξω άπό τά σπίτια τους φώναζαν τίς
γυναίκες τους νά βάλουν θυμίαμα γιά νά φύγουν τά φαντάσματα καί νά μή
πάνε μέσα.
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Έγώ παιίδί μου, άκουγα τόν μπαμπά που μου ελεγε δτι «ενα βράδυ, πού
πήγαινα στό δράμια αντάμωσα μιά βρύση, επάνω στήν βρύση καθόταν ενα
κατσίκι».
Τό κατσίκι εκείνο ήλθε μπερδεύτηκε στά πόδια μου. Έγώ έκανα νά τό
σκοτώσω, άλλά πριν τό 'σκοτώσω-, τά χέρια μου γέμισαν αίματα.»
Μου τά είπε ή γραία Δέσποινα Μπούρα.
Δ ε ι ο ι δ α11 μ ο ν ί ε ς.
Λάλησε κουκουβάγια καί τήν ακόυσες, 'θά πείθάνης.
Τό πρωί που πας γιά 'δουλειά, άν ιδής μαύρο κόκορα,, 'θά χαΐλάση ή δου
λειά σίου.
Τά μεσάνυχτα πού φοννάζει ό κούκος βγαίνουν τά φαντάσματα.
’Ά ν ένας παντρεμένος .σπείρη ιμαΐζί μέ τήν γυναίκα του δένΙδρο καρυδιά,
καί ό κορμός τής καρύδιάς γίνη. ισάν τον λαιμό της γυναίκας του, τότε ή γυ
ναίκα ταυ πεθαίνει·.
Σ ’ όποιο σπίτι τό βράδυ φωνάζει επάνω -στά κεραμύδια ή κουκουβάγια,
ή ουρλιάζει το :σκυλί, κάποιος άνθρωπος άπό τό σπίτι ιθά πεθάνη.
’Ά ν πε’θάνη κανένας καί τόν περάση σκύλος ή γάτα, τότε γίνεται ζού
ζουλο καί φανερώνεται τήν νύχτα ό’ όλες τίς γυναίκες πού τόν ξαγρύπνησαν.
"Οταν ένα αστέρι πέφτη, τότε πεθαίνει ένας άνθρωπος.
"Εάν τήν νύχτα 'μα'σάς μαστίχα είναι οάν νά ιμασάς τά κόκκιαλα τών πεθα
μένων σου.
Λέγανε ακόμη, άν τό βράδυ σφυρίξης τότε μαζεύονται γύρω σου, οί διά
βολοι.
Έάν ράβης ένα ρούχο πού τό φορείς τότε πρέπει νά ιμασάς τήν άκρη άπό
τό ρούχο σου ή ένα σίδερο ή άλλο ισκληρό πράγμα, γιατί τότε ράβονται τά
δόντια σου.
Βρυκόλακας γίνεται ένας άνθρωπος όταν πεθάνη καί στά ρούχα του, καθήση γάτα. ’Ή όταν ή γάτα περάση ιέ]μπρός άπό τό φέρετρό του.
’Ά ν ιμιά γυναίκα περάση· ιέπάνω ιάπό ένα τυλιγάδι, πρέπει νά 'φτύση τρεις
φορές γιά νά σω,θή.
’Ά ν τό ισκυλί κλαίη έξω άπό τήν πόρτα τού σπιτιού του, τότε πεθαίνει
ό νοικοκύρης τού σπιτιού.
’Ά ν κανένας πέθ'αινε καί είχε καιμμιά πληγή, που δέν έκλεισε, αυτός δ πε-
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θιαμένο" σέ 40 μέρες ιστφοόνονταν και πήγαζε ατό σπίτι του καί τάκανε όλα
ανω - κάτω.
Τετάρτη καί Παρασκευή νά νύχια σου μην τά κόψης καί Κυριακή μή λουσθής άν Θέλης νά πιρακόψης.
’Ά ν άπό τά νεκροταφεία περάση γάτα, γίνεται φάντασμα.
Μαύρο πράγμα καί δη σίδερο, δέν κάνει τό βράδυ νΓά βγάλης έξω άπο
τό απίτι σου.
Ά ν κόβης τά νύχια σου νά τά μαζεύης καί νά τά καις, γιατί άλλοιώς
όταν πεθάνης θά σ’ ακολουθήσουν. Έκεϊ δέ πού θά πας όταν πεθάνης θα σέ
ρωτήσουν τί τά έκανες τά νύχια σου;
(Τά είπε ή γρηά Δόμνα Κακαλίδαυ)
Ό

Κυνηγός

Μέ τήν σάκκα ίμου μιά μέρα
μ’ ένα οπλο φτωχό
κυ νηγούσα περιστέρια
σ’ ένα δάσος μοναχό.
Χαρά ήταν δλη ή φύσις
ή γή καί δ ουρανός
πού Ανατολή καί Δύσις
ήταν όλος γαλανός.
Έδρασιά ε ίχαν τά φύλλα
καί 'σκορπούσε ή αυγή
καί λάλούσαν φύλλα μήλα
μέ γλυκεία γλυκειά φωνή.
Τά τρυγόνια ταίρι-ταίρι
στήν καλή τους τή φωληά
μάς λαλούνε είς τήν φτέρη
καί αλλάζουν τή φωληά.
Σέ μιά πεύκη άπό κάτω
κάθηοα ν’ άναπαυθώ
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καί φυσούσε τό αγέρι
μυρωδάτο ατό τό βουνό.
Άντίκρυσα μιά μικρούλα
μέ αρνάκια δυο μαΐζί
κόρη ήταν βασκαπούλα
όλο νειάτα καί ζωή.
Τά σγουρά ξανθά μαλλιά της
έπετούσαν μιά χαρά
είς τούς ώμους της πλατειά
καί μαγεύουν όλων τήν καρδιά.
Μάγεψε καί τήν δική μίαυ
Μ’ αγαπά, τήν αγαπώ
αύτό είναι, τό πουλί μου
αύτό «κόμη κυνηγώ
αυτό εΐναι πουλί μου
φανερά νά σάς τό πώ.

Ό

Μ ι χ άλ -Μπ έη ς

Μιχάλ - Μπέης βουλεύτηκε
τόν Τούρκο γιά νά χάση
ιιέ τετρακόσια κάτεργα (στρατιώτες)
μέ έξηνταδυό γαλόνια ('αξιωματικούς).
Μπροστά πηγαίν’ τά κάτεργα
κατόπι τά γαλόνια
βρέξη, Θεέ μιου, μιά βροχή
μιά σιγανή ψιχάλα
νά κατακάτση (νά διάλυθή) ή καταχνιά
νά σηκωθή αντάρα.
Νά μετρηθή τ’ ασκέρι ιμας
τό τούρκικο καί τό ρωμέϊκο
μετρήθηκε, τό τούρκικο
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εννιά χιλιάδες λείπουν
μετρήθηκε ταυ Μιχάλ - μπέη
ένας λεβέντης λείπει.
(Τά είπε ή γ,ρηά Χιρ·υσή Μπούρα)

Ή

Ξε ν η τ ιά

Ποτά μάνα εχει δυό παιδιά
στον πόλεμο σταλμένα;
καί ποιά μάνα τά καρτερεί
καί ποιά τά περιμένει;
Καί κείνα ψάρια ψάρευαν
στής Αρμενίας τόν κάμπο.
Δέν ίσε θαρρούσα, 'θάλασσα, νερό νά κατεβάσης
καί συ νερό κατέβασες, δενδίράκια ξεριζώνεις
ξερίζωσες καί ιμιά μηλιά στά μήλα φορτωμένη
κάνει τά μήλα κόκκινα, τά φύλλα συιρμαιτένια.
"Οποιος τά κόψη κόβεται, καί οποίος τά φάει πεθαίνει
’Ά ς τό ιείχιε φάει ή μάνα μου, νά μην -είχε κάνει καί μένα
Κι άν ιμουκανε, μου φύλαξε κι άν μοϊίδωσε στά ξένα
Τά ξένα είναι βαρετά, βαρύτερα καί άπό τό χάρο
Ό χάρος περνάει κι αστοχεί, κι ή ξιενητιά θυμιέται
Καί ή ξενητιά καί ή όρφάνεια σ’ ένα ζύγι, ζυγιάζονται.

Ό

Π ό λ ε μ ιοι ς

Τρία άδελφάκια, εΐμασταν, τά τρία άράδα - αράδα
τό ένα τηράει κατ’ Αϊβαλή., τ’ άλλο ιστό Ζαμπαθράκη (Σαμοιθρ.)
τό τρίτο τό καλύτερο τής Άϊβαλίως τής λέει:
«ΚαΙλά είσαι Άιβαλιώ νά φλάεισαι γιά τούτη, τή βδομάδα
Θά βγουν τά φίδια φοβερά, ’Οχιές φαρμακωμένες
Τόν λόγο δέν απόσωσε, πραφταίνειτ’ Άλή Πασά
τασκέρι, σά φίΐδι πυρωμένο.
Πέφτουν τά μπρουιστόφυλλα1 σάν τής έληάς τά φύλλα
1. μπρουστόφυλλα - εμπροσθοφυλακή.
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πέφτουν τά ρωμιοκέφαλα
Νά ιμετίρηΐθή το Τούρκικο, Ίννιά χιλιάδες λείπουν
νά μιετρηθή το 'Ελληνικό, ένας λεβέντης λείπει
Νά κι ό λεβέντης πρόφτασε πάνω στ’ άλογο καβάλλα
και πίσω στά καπούλια του φέρνει τή βασιλοπούλα.

Δ ρ ί ιμ ι ε ς
Οι ντρίμιες γίνονται τον Αύγουστο. "Αμα δέν βρέξη δέν λούζονται, γιατί
όποιος λουιστή βγάζει ντρίμιες (κόκκινα σπυράκια).
Γιά χα λουστή ή νά πλύνη ρούχα, πρέπει νά βάλη ιμέσα στό νερό ένα.
καρφί.

Ή

αγάπη

πρός

τόν

Θεόν

"Ηταν ένα ζευγάρι παντρεμένοι .καί είχανε ένα άγαράκι 6 χρόνων.
Μιά μέρα, δ άνδριας έλειπε. Τότε τής φανερώθηκε δ Θεός καί κτύπησε
τήν πόρτα τού σπιτιού της, ενώ έξω είχε μεγάλη βροχή καί μεγάλη κατα
στροφή.
’Ακούει ή κυρά τήν πόρτα, βγαίνει καί βλέπει ένα γέρο βρεγμένο. Τόν
παίρνει, τόν φωνάζει ιμέσα καί τόν βάζει κοντά ιστό τζάκι.
Κάθεται εκείνος κοντά ιστό τζάκι κια.ί ζεσταίνεται. Βγάζει τά βρεγμένα
ρούχα του καί τού δίνει δικά της στεγνά ρίούχα, τού πλένει τά πόδια καί τού
δίνει νά φάη, γιατί ιστό σπίτι της είχε απ’ όλα, καί τόν ρωτά:
— Πές μου τί 'θέλεις, γιατί στό .σπίτι ιμου έχω απ’ όλα.. Τάλεγε όλα αυτά
ή γυναίκα, γιατί δέν ήξερε ότι. μπροστά της είχε τόν Θεό.
Ό Γέρος τής λέγει — ’Αφού ιμού λες νά ζητήσω ό/τι θέλω, εγώ θέλω
νά κόψης τό παιδί σου. Αυτή τού λέγει — "Οταν θά ελθη δ σύζυγός ιμου, θά
τού τό πω.
Ό Γέρος φεύγει. ’Έρχεται δ σύζυγός της καί τού λέγει — Ή λθε στο
σπίτι, μας ένας γέρος, τού έδωσα ιάπ’ όλα όσα έχουμε, μά δέν ήθελε. Θέλει
νά κόψουμε τό παιδί μας. — Καλά, γυναίκα, τής λέγει δ άνίδρας της. Νά
τό κόψουμε, καί δ Θιεός θά μάς δώση, άλλο. Τό έκοψαν τό παιδί τους.
Καθάρισαν τά έντερά τουι, τό γεμίσανε όπως γεμίζουν τό αρνί. Τό έρι
ξαν ιμέσα στό φούρνο καί τόν σφραγίσανε.
Ό Γέρος πού είδε αύτό, χάρηκε. Τό αρνί άρχισε νά ψήνεται. Ό Γέρος
ήλθε, χαμογέλασε στους γονείς, καί χάθηκε.
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Τότε οί γονείς άνοιξαν τό φούρνο κα'ι «Ιδιαν τό παιδί μέσα ιστό φσϋιρνο
ζωντανό, νά 'διαβάζη τό "Αγιο Ευαγγέλιο.
Τότε οί γονείς .πίστεψαν στό ίθαύμα του Θεού, που ευχαριστήθηκε γιατί
'θυσίασαν τό παιδί τους.
Πίστεψαν μέ δλη τήν καρδιά τους ιστόν θεό καί δ θεός τους έδωσε δλα
τά αγαθά του πλούσια.
Τά είπε ή γρηά Καικαλίδου.

Ή

αρραβώνα

Στά παληά χρόνια γίνονταν χοροί, σΐίς πλατείες καί έκει γνωριζόταν τό
αγόρι ιμέ τό κορίτσι. 'Ά μα άρέΙζονταν, τό φανέρωναν 'στους γονείς των ,καί έ
στελναν πρ'οξιενηιτάδες.
’Ά ν ομως δέν άρέζονταν, οί γονείς φρόντιζαν νά στείλουν προξενητάδες. 'Όταν δέχονταν καί τά δυο σπίτια, ή νύφη φιλούσε τά χέρια όλων.
Μετά μιά βδομάδα, ιμαΐζεύονταν πάλι δλοι οί ισυγγεΥεις τών δυό σαϊτιών
στό σπίτι .της νύφης, κάπου 50 άτομα.
’Έβγαινε ιμετά ή νύφη καί φιλούσε τά χόρια υλών, καί .αυτοί τής δώρι
ζαν χρήματα καί χρυσαφικά.
Μετά κερνούσε ή νύφη, καί ό γαμπρός μαζί ρακί καί τραγουδούσαν
δ γαμπρός καί ή νύφη. Μετά τρώγανε, χορεύανε.
Τά ιδαχτυιλίδΤα τ’ άλλαζε δ παπάς γιά νά είναι ευλογημένος ό αρραβώνας.
Χορεύανε ιμέ μουσική καί γκάϊντα.
Μετά δώριζε ή νύφη στους συγγενείς τού γαμπρού, τά δώρα της καί
φεύγανε.
Ό

Γάμος

Τά παληά τά χρόνια, δ γάμος γινόταν διαφορετικά ιάπό τώρα. ’Άρχιζε
δ γάμος τήν Δευτέρα; καί τελείωνε τήν άλλη Δευτέρα.
Ό γαμπρός εστελνε, στον μέλλοντα πείθιερό του, τόν πατέρα του ιμέ πολ
λά δώρα. Μιλούσαν οί δυο γονείς καί κανόνιζαν πότε. θά γίνη δ γάμος.
'Η νύφη, ιάπό κείνη τήν ημέρα, δέν έβγαινε ΐεξω. ’Έπαιρνε τίς φιληνάδες της καί πήγαιναν στό λουτρό νά κάνουν μπάνιο. Μετά γύριζαν στό σπίτι
τής νύφης. Έκεΐ γλεντούσαν, σιδέρωναν καί ετοίμαζαν τά προικιά γιά νά
ελθη δ γαμπρός νά τά πάρη.
Τό σαπούνι καί τ’ άλλα έξοδα τού λουτρού, τά πλήρωνε δ γαμπρός.
11
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Στο λουτρό πήγοοιναν τήν Τετάρτη. Τήν Πέμπτη, έστρωναν τήν προίκα.
ΤΙ πεθερά έστελνε στή νύφη, κόκκινο πουκάμισο, -κόκκινη ,σκέπη και χρυ
σό ζουνάρι.
Ή νύφη ερραβε τό πουκάμισο, τό φορούσε καί εστειλνε καί αυτή στό
γαμπρό πουκάμισο.
Τήν Παρασκευή έστελναν «τόν κουμπάρο (νουνό) ιρακί, κουφέτα, μα
στίχα καί μοίραζαν, δηλαδή ό γαμπρός καί ή νύφη, ,κάλούσαν τούς συγγενείς
καί τους φίλους τους, ,στέλνοντας ένα κοριτσάκι, πού κρατούσε |μπουκάλι ρακί,
ή 'κρασί ιμέ γαρύφαλλα. "Οσοι έπιναν άπό τό μπουκάλι, ήταν αυτό σημάδι
δτι θά πάνε στό γάμο.
Τήν Παρασκευή, τά κορίτσια - συγγενείς τού γαμπρού πήγαιναν μέ όρ
γανα—θιολιά, ταμπούρλα, καραμούζες, στό σπίτι τής νύφης καί έπαιρναν τήν
προίκα μέ δυό βιαδάμαιξα.
Ή νύφη έκανε προζύμια, καλοϋσαν τούς συγγενείς καί διασκέδαζαν.
Τής έδυαν στό χέρι ενα μήλο καί ή νύφη χόρευε τήν γίκνα.·1
Είχαν -επίσης καί άλλα όργανα, λατέρνα, γκάιντα καί ίλαλήματα.
Οι πλούσιοι παντρεύονταν μέ λατέρνες κα!ί ιοιι φτωχοί μέ γκάιντες.
Τό Σάββατο τό (απόγευμα, μαζεύονταν όλοι οι συγγενείς τού γαμπρού
στό σπίτι, καί έβαζαν στά χέρια καί στά φρύδια τους, Καϊσί μπογιά.
"Ολοι μαζί πήγαιναν -στό 'σπίτι -τής νύφης καί έβαζαν στά χέρ-ια καί στά
φρύδια τής νύφης καί πήγαιναν πάλι στού γαμπρού τό σπίτι. Έάν κανένας
συγγενής τού γαμπρού πήγαινε μόνος ιστό σπίτι τής νύφης, τόν 'μαύριζαν μέ
καπνιά άπό τό τζάκι.
Τό ΐδιιοι γινόταν, άν πήγαινε συγγενής τής νύφης στού γαμπρού τό σπίτι.
Τήν Κυριακή τό πρωΐ μετά τήν θεία λειτουργία, πήγαιναν τά κορίτσια
στό -σπίτι τής νύφης καί τήν έντυναν.
Σιτήν άρίχή τήν έντυναν μάλλινα ρούχα. Στό κεφάλι της έπάνω έβαζαν
ενα κουτί κι έπάνω έρριχναν τό βέλο, μιισό ήμπρός καί μισό πίσω1. Είχε κι ένα
κόκκινο μαντήλι.
Περπατούσε, περιπατούσε καί προσκυνούσε. Τραγουδούσαν δέ τραγούδια
ήρωϊκά.
’Αργότερα, φορούσε άσπρο νυφικό ώραΐο, μέ άσπριοι 'βέλο καί γιρλάντα
ιμέ άσπρα άνθη, άσπρα γάντια, άσπρες κάλτσες καί άσπρα παπούτσια.
Μετά δ γαμπρός πήγαινε μέ όργανα, έπαιρνε πρώτα τόν κουμπάρο καί
μετά πήγαιναν στή νύφη. ’Εάν ή νύφη ήταν ιάπ’ άλλο χωριό, ετοίμαζαν ένα
αμάξι. Έπάνω ιστό αμάξι έβαζαν μιά ψάθα καί μιά κουβέρτα. ’Έβαζαν δυο
1. χορός τής κοιλίας.
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μαξιλαράκια νά καθήση ή νύφη. Οί άνίδρες γέμιζαν 'μπουκάλια μέ ούζο καί
κρασί Οί γυναίκες κρατούσαν καίθρέφτιες καΐί χόρευαν καί τραγουδούσαν—
\ α , ΐχα, χ:α-ΐχου χού. . . ’Έτσι χορεύοντας, έφΙθαναν ιστό σπίτι τής νύφης.
Ή νύφη περίμενιε ισιτήν πόρτα, κρατώντας καθρέφτη στά χέρια της. ’Έ 
πρεπε ιμέσα άπό τόν καθρέφτη, νά ;βιρή καί νά δη τόν γαμπρό.
Άπό τό προπ τήν νύφη τήν 'έντυναν οί φιληνάδες της, τραγουδώντας.
Τής τραγουδούσαν τραγούδ'ια λυπητερά, γιά νά κλάψη.
Πήγαιναν κατόπι την νύφη ιστό δωμάτιο που ήσαν οί γονείς της, τούς
φιλούσε τό χέρι καί δλίοιΐ εκλαιγαν.
Μετά έκρυβαν τήν νύφη καί έβαΐζαν τόν γαμπρό νά πληρώση.
Ό κουμπάρος έπαιρνε τήν νύφη καί δ,τι προικιά 'είχε, τήν έβαζαν στ’
αμάξι καί χορεύοντας πάλι, έφευγαν, γιά νά πάνε ατό χωριό του γαμπρού,
κι άπό κεΐ στήν εκκλησία.
"Οταν έφευγαν από /τό ισπίτι τής νύφης, ή μάνα τής έριχνε άπό πίσω ρύ
ζι, ζάχαιρι καί καραμέλλες.
Τά στεφανώματα γίνονταν στήν ΐέκκλησία. "Οταν ό παπάς τούς έδινε νά
πιούν άπό τό ποτήρι τό κρασί, ό παπάς έσπαζε τό κρασοπότηρο λέγοντας, δσα
κομμάτια έγινε, τόσα παιΐδιά νά κάνουν.
"Οταν τελείωνε τό μυστήριο, πήγαιναν ιστό σπίτι του γαμπρού.
Οί συγγενείς τού γαμπρού τραγουδούσαν — «’Έβγα κυρά μα,νίτσα,1
έίβγα νά δής τό γοιό σου, τήν νύφη πού σέ 'φέρνει. Μιά πέρδικα στά πράσινα
ντυμένη, στά κόκκινα ζωσμένη».
Ή μάννα τού γαμβρού περίμενιε ιστήν πόρτα, έβαζε ένα σίδερα ή τσε
κούρι, νά πατήση ή νύφη, επάνω, ή τήν κτυπούσε ιμέ τήν μασιά γιά νά είναι
σιίδι&ρένια. ’Έβαζε στήν πόρτα 'βούτυρο γιά νά περάση ή νύφη .καί τής έδινε
■ψωμιά καί τάβαζαν κάτω, ιστίς μασχάλες της, τής έδιναν καί γλυκό γιά νά
είναι γλυκέιά ή ζωή τους.
Τό Σαββατόβραδο έσπαζαν ψωμί γιά τό γούρι, καί τό έσπαζε ένας νεοστεφανωμένος.
Επίσης, ή πεθερά έδινε στή νύφη σισάμι, διότι τό σισάμι συμβολίζει
τά πολλά παιδιά καί τήν ευτυχία.
Πρίν μπουν ιστό σπίτι τού γαμπρού, ή νύφη κρατούσε ενα μήλο καί τό
πετούσε καί σ’ οποίον έπεφτε, τό έπαιρνε.
’Έκανε ή νύφη τρεις μετάνοιες, τήν .σκέπαζαν μέ σεντόνι, τήν έπαιρνε
στήν άγικαλιά του ό γαιμπρός καί τήν πήγαινε ιμέσα στό ισπιίτι καί άρχιζε τό
γλέντι.
1. μάννα = πεθερά.
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Πήγαινε ή νύφη στό δωμάτιό (της; καί έδινε ισ5 όλους δώρα. Τά έδινε τότε
ή νύφη, ή τήν Δευτέρα. ’Έδινε πετσέτες, πουκάμισα .κι εκείνοι τήν δώριζαν
χρυσαφικά, ενώ αυτή τούς προσκυνούσε και φιλούσε τά χέρια τους.
Τήν Δευτέρα, οι ισυγγενείς τής νύφης πήγαιναν γλυκά στον γαμβρό.
Τήν Δευτέρα, μετά τά δώρα, έκαναν παλαΐστρες. Τήν Τρίτη, διασκέδα
ζαν πάλι. Τήν Τετάρτη πήγαιναν τήν νύφη, στήν βρύσι .καί τήν ασήμωνε.
’Έτσι τελείωνε ο γάμος καί ’έφευγαν οί γκάιντες καΐί τά ίλαίλήματα.
Τήν εβδομάδα τού γάμου γέμιζαν τό '.φούρνο τρεις φορές ιμέ ψοΰμί. ’Έ 
σφαζαν δ αρνιά, έπαιρναν 30 κιλά λάχανα, 10 κιλά .ρύζι, 50 κιλά ούζο, 15
κιλά μέντα.
Στά κορίτσια, πού μέ τό μπουκάλι τό ούζο καλοΰσαν τόν κόσμο, (δώριζε
ή νύφη μαντήλια. Στον πείθίερό της δώριζε ή νύφη πουκάμισο υφαντό, στήν
πεθίερά πουκάμισο υφαντό, καί ιστούς συγγενείς 'μαντήλια καί υφαντά που
κάμισα.
Τό ίδιο σΐίς ιΟεϊες, καί τά έξαδιέλφια, μαντήλες καί μαντήλια.
Τό Σάβατο, όταν ό κουρέας ,έριχόταν καί ξύριζε τόν γαμπρό, ένας ηλικιω
μένος ισυγγενής τού γαμπρού κρατούσε μιά μεγάλη πετσέτα καί όλοι τραγου
δούσαν.
Τά είπε ή γρηά Σφαρέγκα.

Ή

Β άπ τισις

Ή βάπτιισις γινόταν σχεδόν ιόπως καί σήμερα. Μέ τήν διαφορά, ότι οί
γονείς δέν πήγαιναν στήν εκκλησία, άλλά έμεναν στό σπίτι.
'Όταν δ παπάς στήν εκκλησία έλεγε τό όνομα τού παιδιού, τότε έτρεχαν
τά παιδιά ιστόν πατέρα ιστό .σπίτι νά τοϋ πουν τό όνομα κι ίέκεΐνος τά έδινε
δραχμές.
Μετά τήν βάπτισιν, δ ίερεύς ψάλλοντας πήγαινε εμπρός καί ιάπό πίσω ή
Μουνά, κρατώντας τό παιδί μέ αναμμένες λαμπάδες, πήγαιναν ιστό σπίτι τοϋ
πατέρα καί γλεντούσαν. Τώρα, όλα τελειώνουν στήν εκκλησία.
Κατ’ άλλους, δέν πήγαιναν στήν 'εκκλησία, άλλά βάζανε τό παιδί στήν σκαφίδα. ’Αντί λάδι, βάζανε σισαμόλαΐδο.
"Τστειρα βάζανε τό παιδί μέσα ιστό νερό, τό ξεπλεναν καλά, τό έβαζαν
κολώνια. Στό τέλος, έδιιναν δώρα ιστό νουνό, ιστή νουνά και έπαιζαν τά ντα
ούλια.
Στά παληά 'χρόνια, στην βάπτιση πήγαιναν μόνο γυναίκες καί τίς κερ
νούσαν παξιμάδι. Ή νουνά στό τέλος μοίραζε δραχμές.
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κηδεία

'Όταν ένας πέιθαινε, χτυπούσαν τήν καμπάνα λυπητερά. Μετά έστελναν
άνθρωπο νά πή στούς συγγενείς ικαί γνωστούς τού νεκρού.
’Έντυναν τόν νεκρό με σάβανο, τόν ξάπλωναν ατό κρεβ'βάτι, έδεναν τά χέ
ρια του σταυρωτά καθώς καί τά πόδια του, καί έβαζαν κεριά.
Γύρω στό νεκρό μαζεύονταν οί συγγενείς καί οί γείτονες καί ξιενυχτούσαν. 'Ένας ιδιάβαζε ψαλτήρτ καί οί άλλοι έλεγαν τραγούδια λυπητερά, πού
τά λένε μοιρολόγια.
Στά μοιριοιλόγια ελεγαν όλη τή* ζωή τού πείθ'αμένου, όσα ύπέφερε στή
ζωσή του. Σέ κείνους πού ξενυχτοϋσαν, κερνούσαν καφέ καί τούς έβαζαν νά
φάνε. ’Άναβαν Ιδε κεριά, καντήλα καί .θυμιατήρι. Στά (χέρια τού νεκρού έβα
ζαν χρήματα γιά νά πληρώση τόν 'χάροντα, πού ©ά τόν περάση άπό τό πο
τάμι. ’Επίσης καί ένα εικόνισμα γιά νά χαιρετούν.
Στά πόδια τοΰ νεκρού έβαζαν 8 μαντήλια, γι’ αυτούς πού Ιθά τόν ση
κώσουν, γιά τό ευαγγέλιο, γιά τόν καντηλανάφτη, τόν νεκροθάφτη, καί τά
παιΐδιά. Οί γνωστοί έφερναν ιστόν νεκρό λουλούδια μέ κερί, άναβαν τό κερί,
θύμιαζαν τόν νεκρό, έκαναν 3 μετάνοιες καί χαιρετούσαν τόν νεκρό καί πάλι
έκαναν μετάνοιες καί κάθονταν γιά παρηγοριά.
’Έστελναν στήν εκκλησία σέ ένα κουτί σιτάρι, τό ελεγαν δέ αυτό σαρανταλείτουιργο.1 ’Έχαναν λειτουργία.
"Οταν πλησίαζε ή ώρα γιά .τήν εκκλησία, ξανακτυπούσε ή καμπάνα λυ
πητερά. ’Έρχονταν ό ίερεύς μέ τόν ψάλτη καί τόν καντηλανάφτη. ’Έχανε ό
ίερεύς τρισάγιο. ’Έβαζαν τόν νεκρό ιστό φέρετρο.
Τόν σήκωναν καί τόν πήγαιναν στήν εκκλησία. Έκεί έκαναν τήν νεκρώ
σιμη ιάκολουθία, αποχαιρετούσαν τόν νεκρό καί πήγαιναν ιστά μνήματα.
Έκεί γινόταν τρισάγιο καί έθαβαν τόν νεκρό. "Οταν κατέβαζαν τόν νεκρό
στό μνήμα, κάθονταν δλοι στά γόνατα καί έρριχναν χώμα.
Πρόισφεραν ελιές, τυρί καί παξιμάδι στούς γέρους, ιένώ ιστούς νέους κουφέτα. Μετά πήγαιναν άπό τά μνήματα στό σπίτι τού νεκρού.
Ό παπάς Ιδιάβαζε τίς τελευταίες παρηγορητικές ευχές, έδινε στον κα
θένα μια ιμπουκιά ψωμί καί έπιναν άπό τό ποτήρι τό κρασί οί συγγενείς.
"Οσο κρασί ιέμενε έπρεπε νά τό πιή ό Πατέρας ή ή Μητέρα, ή άλλο αγα
πημένο πρόσωπο τού νεκρού, γιά νά πιή όλη τήν πίκρα.
Μετά έβαζαν τραπέζι μέ φασολάδα καΐί ίριζόγαλο (μέ ρύζι, μέ λερό καί
ζάχαρι καί κανέλλα). "Οταν έβαζαν τόν νεκρό' ιστό μνήμα, είχαν κανάτα μέ
νερό καί τήν έσπαζαν έπάνω στό μνήμα καί γύριζαν άπό τά μνήματα στό σπίτι
1. Μένει στήν εκκλησία 40 ήμερες.
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τού νεκρού. ’'Επλυναν όλοι τά χέρια τους καί έτρωγαν γιά νά συγχωρήσουν
τόν νεκρό.
Πρ'ιν ξεψυχήση ό άνθρωπος, βλέπει δλους τούς ισυγγενείς του πού έχουν
πείθανε ι, καθώς καί αγίους.
'Όταν βγαίνη ή ψυχή· τοϋ νεκρού, μέσα ατό’ σπίτι ραγίζει λαμπογ ιάλι,
ή καθρέφτης.
'Όταν πειθαίνη ό άνΙθρωπος, αναποδογυρίζουν τόν καθρέφτη, ντύνουν τό
σπίτι ατά ιμαύρα. Ντύνονται και οι συγγενείς τού νεκρού ιμαϋρα, καί είχαν την
καικιά -συνήθεια νά μην πηγαίνουν στήν Ιεκκλησία τρία χρόνια.
Τά είπαν οι κυρίες
Τζίρα, Μποϋρα, ΙΙατσιά.

Τ ί

κάνουμε

ιδ τ α ν

σπέρνουμε

Τήν ήμερα πού !θά σπειίρουμε σιτάρι στό χωράφι, δέν κάνει νά δώσουμε
τίποτα, διότι δίνουμε τήν τύχη μας.
'Όταν φεύγη δ σπόρος άπό τό σπίτι, βράζουμε κοτόπουλο καί σταχτομπουγάτσια (πίττα ψημένη στήν στάχτη).
Αυτά πηγαίνουμε καί τά τρά>με ιστό χωράφι.
Βγάζομε τά κόκκαΐλα, τά μαζεύουμε καί τά φυτεύουμε μέσα σ’ ενα λάκκο
καί ευχόμαστε νά γίνη ό καρπός σάν ,τό κάκκαιλα.
’Αφού σπείρουμε τό σιτάρι, δέν κάνει νά -ψήσουμε μερικές μέριες ψωμί,
διότι θά καή ό σπόρος.
Τά είπε ή Κια Σ ιαλαμάγκα
’Εκ τών έθίμων τούτων, έξακολουθ'ούν νά ’ισχύουν καί σήμερον:
1.— Τό έθιμο τών ίεννέα (9) φαγητών στό τραπέζι τών Χριστουγέννων.
2.— Τό ποδαρικό τής Πρωτοχρονιάς.
3.— Τά έθιμα τής ’Αποκριάς μέ τόν «Κιοπέκ - Μπέη».
4.— Τό έθιμον τής Βαρβάρας.
5.— Ό 'Αγιασμός τών ύδάτων.
6.— Ή ανταλλαγή τών τΐσουρεκιών.
7.— Τά κόλλυβα τών 'Αγίων Θιεοδώρων.
8.— Ή πίττα τού 'Αγίου Φανουρίου.
9.— Ή λιτάνευση τής εΐκόνος τού Σωτήρας Χριστού.
10.— Ό κλύδωνας καί τ’ άλλα έθιμα τής εορτής τού 'Αγίου Ίωάννου.
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11.— Οι δεισιδαιμονίες.
12.— Οί. Δρίμιίες.
13.— Του γάμου Απλοποιήθηκαν τώρα.
14.— Τής κηδείας.
15.— Τής σποράς.
Τά 'είς τήν λααγραφικήν αυτήν Εργασίαν άναιφ&ράμενα ιείθ'ίμα καί δοξα
σίες, ιέγίνοατο καί 'γίνονται ιστήν ημιορεινήν ή μάλλον λοκρώδη περιοιχήν τής
Ιστορικής καΐί αρχαίας πόλεως ΔΙΔΤΜΟΤΕΙΧΟ'Ν, άριίθίμουσηις περί τους
8.000 κατοίκους, καί ευρισκόμενης είς τό διαμέρισμα τής 'Ελλάδος, τήν
ΘΡΑΚΗΝ, καί έξ αυτής είς τόν Νομόν Έβριου. Ή ιθέισις τής πόλεώς μας
είναι ατό βορειοανατολικό μέρος τής 'Ελλάδας μας.

ΛΛΟΓΡΛΦΙΚΛ ΠΘΑΙΛΣ ΛΙΛΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η Κ Α Ι ΙΣ Τ Ο ΡΙΑ Χ Ω ΡΙΟ Υ

Τό ίχωρίον Ποιλιά κειται παρά τήν παραμεθόριον ζώνην άπέχον έκ της
Βουλγαρίας περί τά ιδύο ‘χιλιόμετρα. Είναι κτισμένον ιείς -μέρος επικλινές και
ή περιοχή του είναι κατά τό πλευστόν πεδινή.. Έξωθεν τού χωρίου- διέρχεται
6 ΈρυΟιραπόταμας, αστις είναι παραπόταμος, τού "Εβρου, ι’έχων τάς πηγάς του
ειίς τό βουλγαρικόν έδαφος. (Εύρίσκεται περιτριγυρισμένων Ιάπό τά χωριά
Άλεπαχώρι. ΆβΙδέλλα, Λ-άΙδη, καί απέχει ιάπό τό Διδυμότειχον ·— - (μετά τού
όποιου -συνδέεται οίκονομικως — είκοσι οκτώ χιλιόμετρα. Μέχρι τό 1-922 οί
κάτοικοί του ήσαν μόνο Τούρκοι. Άπό- τήν Μικρασιατικήν όμως καταστροφήν
καί εντεύθεν ήλθαν καί ,εγκατειστάίθηισαν οί πρώτοι Έλληνες προερχόμενοι εξ
Ανατολικής Θράκης, εκ 'τής Βουλγαρίας, καί έκ τών γειτονικών χωρίων Λα
δής καί Μεταξάδων.
Σήμερον ή σΰνθιεσις τού χωρίου έχει αλλάξει ριιζικώς, καθ’ όσον οί Τούρ
κοι οί φερόμενοι ώς γηγενείς τού χωρίου, έχουν φύγει .είς τήν Τουρκίαν πλήν
πέντε οικογενειών καί έχουν έγκατασταθή ιείς τάς θέσεις των Αθίγγανοι όμιλ-οΰντες τήν Τουρκικήν καί διατηρούντες τά ήθη καί -έθιμα τών άπελθ'όντων
Τούρκων. Ό πληθυσμός τού χωρίου (ανέρχεται σήμερα είς 368 άτομα εξ ών
148 Έλληνες, 197 Αθίγγανοι καί 23 Τούρκοι. Ή γλώσσα ήτις (επικρατεί εί
ναι ή τουρκική, κατεχομένη -άριστα άπό όλους τους Έλληνας, οίτινες είναι
υποχρεωμένοι νά ομιλούν ταύτην, καθ’ όσον οί υπόλοιποι κάτοικοι τού χωρίου
ελάχιστα κατέχουν τήν Ελληνικήν καί τινές εξ αυτών ούιδόλως. Στά ήθη καί
έθιμα τού χωρίου βλέπεις τήν επίδραση τού τουρκαγύφτικης νοοτροπίας.
Ό φερετζές τών Τουρκσγυφτιισσών έχει σοβαράν έπίδρασιν καί στις γυ
ναίκες τών Ελλήνων. Αυτές παρουσιάζουν μίαν δειλίαν καί ένα φόβον πρός τούς
άνΙδρες, καί ’ιδίως πρός τούς ξένους, πού πολλές φορές είναι ανεξήγητος. Πολ
λές φορές έχουν φτάσει μέχρι τέτοιου σημείου, ώστε τινές έξ αυτών αποφεύ
γουν νά μιλήσουν .καί στον Ιδάσκαλο τού χωρίου /διότι -φοβούνται μήπως παρεξηγηθίούν άπό τούς άνδρες τους, οί όποιοι είναι κα|χύπθπται καί εξαιρετικά ζη
λότυποι.
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Ή 'φιλοξενία είναι γιά τούς περισσοτέρους άγνωστος. Ξένος για νά έλθη
νά μείνη ιστό χωρίο είναι άίδΰνατον, καθ’ όσον ,ούδείς καί μέ οΐανδήποτε αμοιβή
τον ίδέχείται ατό σπίτυ του’. Καί νά σκεφθή κανείς ότι ιάτεό τό χωρίον περνάνε
καθημερινώς ξένοτ καί έπρεπε καλώς έχόντων τών πραγμάτων νά είχιον έξοικειωθή πολύ αλλά τούτο .δέν γίνεται 'διότι ή .ανομοιογένεια,τού χωρίου τούς κά
νει επιφυλακτικούς. Τά ήθη καί εΐθυμ-ά τους δέν παρουσιάζουν κάτι τό ιδιαί
τερον καί ξεχωριστόν, καΐθ1’ όσον άπαντες είναι πρόσφυγες προερχόμενοι εκ
διαφορετικών μερών, καί διότι τό ύπάριχον ξένον στοιχείον είς τό χωρίον πλεο
νεκτεί είς αριθμόν καί τυγχάνει περΊσσότερον εκδηλωτικόν.
Ούνω τά ήθη καί έθιμα τών Ελλήνων τού χωρίου ώχριούν ιμπροστά ατά
τουρκογύφτικα. 01 "Ελληνες τού χωρίου σου δίνουν τήν εντύπωση ότι μένουν
προσωρινά καί ότι είναι φιιλοξενοήμενοΊ στό χωριό, ισκεπτόιμενοι .συνεχώς τούς
τόπους πραελεύσεώς των, ιδίως οί προερχόμενοι Ιέξ ’Ανατολικής Θράκης. Ώ ς
πρόσφυγες προερχόμενοι 'έκ διαφορετικών μερών παρίουισιάζουν ποικιλίαν εθί
μων μή δυναιμένων όμως νά εκδηλωθούν ιέμφανώ.ς, λόγω τού μικρού αριθμού
τών κατοίκων. Είς τήν .σημερινήν εποχήν όμως παρατηρείται τάσις άποκρυαταλλώσεως γνησίων καί σταθερών εθίμων ιμέ τήν ενεργόν ισυμπαράιστασιν τών
νέων, οιτινες ιάρχίζουν σιγά-σιγά νά κυριαρχούν «ίς τό χωριό, τών παλαιιοτέρ.οον τιθεμένων ε'ίς δευτερεύουσαν μοίραν. Είναι μία τάσις ή οποία θά συνεχισθή ιέπί δόα καί τρεις δεκαετίες μέχρις δτου ό κυκεών τών ήΙθών καί εθίμων
τών παλαιστέρων έ'κκαθαρισθή καί άποκρυσταλλωθή είς ήθη, καί εθιιμα τών
γνησίων κατοίκων τού χωρίου. ’Ήδη ήρχιισαν νά εμφανίζωνται δειλά - δειλά τά
πρώτα γνήσια καί σταθερά ήθ'η καί 'έθιμα, ιμέ κυριώτεραν τό τού γάμου'. Στα
θεροποιείται πρώτον, διότι όλοι οί νέοι οΐτινες συνήψαν τόν γάμον τους — καί
τον συνάπτουν είς ιμικράν ηλικίαν — δημιουργούν ένα έθιμον δικό τους μέ
στοιχεία (άπό όλα τά έθιμα τών γόμων τών πατέρων τους' μή άποκρυσταίλλωθέν
όμως τελείως, παρουσιάζει είς τάς εκδηλώσεις του ποικιλίαν καί ανομοιογένειαν.
Είναι δηλαδή, μία μεταβατική κατάστασις, ήτις, ώς άναφέραιμεν, Ιθά συνεχισθή
καί είς τό μέλλον μέχρις ότου οί σημερινοί νέοι μέ τήν βαθμιαίαν (άποχώρησιν
έκ της ζωής τών παλαιΙοτέρων, άναλά'βουν ολοκληρωτικά τήν ηγεσίαν τού χω
ρίου δημιουργούντες κατάστασιν δική τους ήτις θά ιάπαλλαγή άπό τήν ανο
μοιογένεια καί θά είναι γέννημα καί θρέμμα τού χωρίου. Θά είναι όμως παράλειψις ασυγχώρητη νά μή άναφερΙθή τις περιγράφοντας τά ήθη .καί εθ'ιιμα
τού χωρίου, είς τό έθ'ΐμον τού γάμου·, τό όποιον μέσα ιστόν κυκεώνα τών υπο
λοίπων, παρουσιάζει κάποιιαν τάξιν καί σταθερότητα, σημεΐον παρήιγορον, έλπιδοφόρον διά τήν εξέλιξιν καί σταθεροποΐησιν τών ειυρ·ισκομένων ιέτι είς ρευστό
τητα.
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Γ ιε ν ι κ ά : Ώ ς άνεφέρ'θη ©ίς τήν Ιστορίαν του χωιρίου καί τών κατοίκων, ή
ήθιική· ιειίς τήν Παλιόν είναι -αυστηρών αρχών διό δύο λόγους: iliov. 01 περισσό
τεροι κάτοικο-ι τοΰ χωρίου είναι Αθίγγανοι, οίτινες ώς Μουσουλμάνοι έχουν ήθτκή κλειστή έπηρ-εάζουσαν -ουτω καί τήν τών Ελλήνων. 2ον. Ώ ς πρόσφυγες
έγκατασταιθέντες τήν τελευταίαν τεσσαρακονταετίαν τυγχάνουν (επιφυλακτικοί
μή πρισσαρμοισΙθέντες ετι πρός τάς τοπικός συνθήκας καί τους γηγενείς κατοίκους
τής περιοχής. Οι νέοι καί οί νέες τοΰ χωρίου μεταβαίνουν ©ίς τήν ηλικίαν τής
ήβης κάτω άπό τήν αυστηρόν Ιέπιτήρησιν τών γονέων τίοιυς, άποιφεύγοντες τάς
οίασδήποτε μεταξύ των εκδηλώσεις. Οί παρέες που γίνονται στά άλλα χωριά
—· τά λεγάμενα νυχτέρια — -είς τήν Παλιάν είναι άγνωστες, καί μόνον χωριστά οί άρρενες μέ τάς Οηλείας δύνανται νά -συγκενπρώνωνται δ ιασκε.δ άξαντες
τρόπον ,τινά.
Οί γάμοι καί διά τους άρρ-ενες καί διά τάς ιθήλεις γίνονται ώς εττί τό
πλεΐστον μέ υποψηφίους καί ΰποψήφ-ιες άπό άλλα χωριά, καθ'5 όσον μικρόν
τό χωρίαν — μόλις 148 άτομα — είναι -σχεδόν όλοι τους συγγενείς, εμπόδιον
άνυπέριβλητον 'διά τό μυστήριον τοϋ γάμου. 'Η ηλικία ©ίς τάς νέας ίδιά τήν τέλεσιν τοΰ γάμου των άρχεται άπό τοΰ 115ου ©ως τοΰ 1·8ου .©τους. Είς ισπανίας
περιπτώσεις -φθάνει μέχρι τό 20όν, -ουδέποτε όμως πέραν αύτοΰ, θεωρούμενης τής
νέας -ώς γεροντοκόρης, μή ΰπάρχοντος καί τοΰ καταλλήλου ίδιιά -τήν ηλικίαν γαμ
πρού, καθΓ όσον καί αυτοί έρχονται ©ίς 'γάμου κοινωνίαν άπό τοΰ Ιδεκάτου εβδό
μου μέχρι- τοΰ -εικοστού. Ή εκλογή τών ισοζυγών γίνεται -σύμφωνα μέ τήν ηθι
κήν των Ιδιακρινομένην διά τήν συντηρητικότητά της καί τήν εμμονήν της ειίς
πεπαλαιωμένας ιδέας καί αντιλήψεις διά τόν γάμον.
Οΰτω διά τάς νέας εάν Ι&κίλέξουν αύταβο-ύλως τόν -σύζυγον — πράγμα
σπάνιον — πρέπει τουλάχιστον νά -είναι καί τής απολύτου προτιμήσεως τών γο
νέων των. Τίς περισσότερες φορές όμως ΰποχρεοΰνιται τυφλοίς όμμαισιν -νά παντρ-ευτοΰν τόν ΰποίδεικνυόμενον υπό τών γονέων ανεξαρτήτως ©άν τόν -θέλουν ή
δχι. Στους νέους δέν γίνεται πάντα κατ’ αυτόν τόν τρόπον — πλήν ελάχιστων
περιπτώσεων όφειλσμένων είς -άδυναμίαν πρός τους γονείς — καθ-Τ δα ον τινές
έξ αυτών διατρέχοντες τήν εφηβικήν ηλικίαν ξ,εισποΰν ιειίς αντιστάθμισμα τής
μέχρι τότε καταπιέαεώς των καί 'εκλέγουν αύτοβαύλως τό έτερον ήμισύ των,
φέροντες τούς γονείς των προ τετελεσμένου γεγονότος, καί ΰποχρεοΰντες αυ
τούς νά δώσουν τήν -κατά συνθήκην ισυγκατάθεισίν των, καί εάν ακόμη έχουν
σοβαρός αντιρρήσεις διό τήν πράξιν τοον.
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μ ν η : ισ τ ε ί α:

Ό γάμος δίς Πόλιάν γίνεται αρκετές φορές τη μεσολαβήσει προξενητού,
αατις όμως πρέπει νά ιέίναι τής απολύτου1εμπιστοσύνης του υποψηφίου ή τής
ύποψηφίας — άναλόγως τής περιπτώσεως — τποίύ απευθύνεται. Πολλές φορές
μάλιστα ή επιτυχία ή 'αποτυχία ενός συνοικεσίου έξαρτατιαι ιάπό πας Ικανότη
τας του προξενητού, αστις πρέπει νά έχη ιστούς λόγους του πειθώ διά νά έπιτυγχάνη νά άρη τάς τυχόν επιφυλάξεις ή καί αντιδράσεις του ενός τών υπο
ψηφίων. Διά τούτο δίδεται μεγάλη σημασία ειίς τό π,ρόοωπον τοΰ προξενητοΰ,
τόν όποιον, εκτός τών ,αναφερθέντωιν προσόντων, πρέπει νά τόν διακρίνη σοβα
ρό της καί εχεμύθεια έξασκοΰσα επίδραση ιστούς ένδιαφ&ρμμένους. 'Η μνηστεία
δέν παρατείνεται πέραν τοΰ εξαμήνου, καί ώς /έκ τούτου ή ηλικία τών μνηστευομενων .συμπίπτει ιμέ τήν τοϋ γάμου. Έ φ ’ δσον τε,λιικώς καί τά δύο μέρη
μείνουν ισύμφωνα κατά τάς διαπραγματεύσεις, τότε ορίζεται ή ήμερα καθ’ ήν
θά γίνη ιέπισήμως ο ιάρ.ριαβών, γινόμενος πάντοτε στό σπίτι τής νύφης, παρισταμένων τών οικείων, συγγενών καί ιφίλων τοΰ γαμπρού. Ή είσοδος μέισα στό
σπίτι τοΰ γαμπροΰ καί τόν συνοδευόντων αύτόν πρέπει νά γίνη μέ τό δεξί
πόδι, διότι άλλοιώς, τό θεωρούνε δπως τό λένε έδώ «γρουσιαυζιά». Τά δώρα πού
φέρνουνε προορίζονται γιά ,τή νύφη, τούς γονείς της καί τούς πολύ στενούς
συγγενείς της. Δέν παρουσιάζουν όμως καμμ.ιά πρωτοτυπία καθ’ δσον θέλοντες νά παρουσιαστούν πολιτισμένοι καί προιοιδευμένοι, μιμούνται τά δώρα τών
κατοίκων τών πόλεων.
Γίνεται ή αλλαγή τών' δακτυλίων οπότε επακολουθεί τό καθιερωμένο γλέντι, απαραίτητο διά τήν εύόδωσιν τοΰ άρραΐβώνος καί .τήν κατάληξίν του· είς
αίσιον1πέρας. Μ έχρι τής τ&λέσεως δμως τοΰ γάμου· ό γμμπρός ίδέν πάει καθό
λου ιστό σπίτι τής νύφης, ούτε επιτρέπεται νά τήν βλέπη. Ό γάμιος τίς περισ
σότερες φορές γίνεται τούς χειμερινούς μήνες, καθ1’ ασον την εποχή αυτή
δέν έχουν δουλειές καί μπορούν νά προετοιμαστούν' καταλλήλως γιά τήν χαρά
δπως λένε εδώ. Παράνυμφος γίνεται συνήθως κάποιος 'συγγενής, αλλά πολλές
φορές καί κάποιο φιλικό πρόσωπο. Παράνυιμψες ιμπαίνουν συγγενείς τής νύ
φης άνύπανδρες καί νεαρές είς τήν ηλικίαν. Τά ψωμιά ίδιά τόν γάμον ζυμώνουν κορ'ίτσια άνύπανδιρα πού ζοΰν καί οί δύο τους γονείς. Τήν ημέρα πού θά
γίνη ό γάμος μεταφέριεται ή προίκα τής νύφης. Ό γαμπρός μέ τούς συγγενείς
του καί μέ τά όργανα τής μουσικής έρχεται τό πρωί νά παραλάβη τήν νύφη
καί φυσικά καί την προίκα της. Φθάνοντας εξω άπό τό ισπίτι, ένώ ή μουσική
αρχίζει νά παίζη χορεύουν οί ισυγγενεΐς τής νύφης καί τοΰ γαμπροΰ. Μέσα στό
σπίτι τά κορίτσια του χωριού άρχίζουν νά σταλίζουν, νά κτενίζουν, καί γενικά
νά περιποιούνται τήν νυφούδ'α, όπως τήν λένε έδώ, γιά νά τή θαυμάση δλο τό
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χωριά. Ή προίκα ευρίσκεται έκτείθιειμένη επιδεικτικά ©τό σαλόνι και περιλαμ
βάνει καΐί τά πλέον μικροπράγματα τού νοικοκυριού. Εισερχόμενοι oil προσκε
κλημένοι 'διά. νά κερασθούν και νά ευχηθούν στους γονείς, αρχίζουν και τό
σχετικό κουτσομπολιό >συγκρίνοντας τήν προίκα ιμέ κάποια άλλη. "Οταν τε
λείωση τό στολιατα τής νύφης, αρχίζουν κλαίγοντας τό τραγούδι:

Σήμερα μαύρος ουρανός
σήμερα μαύρη μέρα
σήμερα όλοι (θλίβονται
καί τά βουνά λυπούνται
σήμερα ξεχωρίζονται
μάννα καί θυγατέρα.
Ή μάννα είναι πέρδικα
κι ή κόρη περιστέρα.
Σ ’ αφήνω γειά μανούλα μου
σ’ αφήνω γειά πατέρα
αφήνω γιά τήν μάννα μου
τριών λογιών φαρμάκιατό ένα νά πίνη τό πρωί
τό άλλο τό μεσημέρι
του τρίτου τού φαρμακερό
όταν (δειπνεύη ό ήλιος.
Δώσ5 μοι μάννα μ’ τού χέρι σου
ν’ αποχαιρετιστούμε
•δώστ’ μου καί ρουχάκια μου
νά πάω νά πηγαίνω.
5Ά χ σ’ αφήνω γειά μαννούλα μου
σ’ ιάιφήνω γειά πατέρα
αφήνω γειά στά άΐδέλφια μου
καί γειά σ’ ολον τόν κόσμον
θά φύγω μάννα μακριά
θά κάνω άλλον πατέρα
θά κάνω άλλα αδέλφια
κι’ σάς θά σάς ξεχάσω.

Μετά βγαίνει ή νύφη καί αρχίζει νά ,χορεύη καί αυτή όχι όμως μέ τόν
γαιμπρό. ’Εκείνο πού κάνει -εντύπωση είναι ©τι όχι μόνον (δέν χορεύει μαζί
του, άλλα συτε τόν κοιτάζει.
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Κατά τον χορόν φιλάει τό χέρι τών παριαταμένων στό χορό οι όποιοι
τής δίνουν ένα ασημένιο κέρμα. Τερματισίθέντος τον ιχοροα> αρχίζει ή μετα
φορά τής προίκας επάνω στο κάρρ.ο ή στό τρακτέρ·, άναιλόγως τής άποστάσεως που έχουν νά διανύσουν. Τά καλύτερα πράγματα τής προίκας τίθενται
μπροστά γιά νά φαίνωνται και νά τά θαυμάζουν άπό τά μέρη πού ιθά περά
σουν. Στό ίδιο μεταφορικό μέσο ανεβαίνουν καίι ή νυφούδα μέ τόν γαμπρό
κα'ι οι προσκεκλημένοι. Πολλές φορές όμως τό πλήθιος τών προσκεκλημένων,
αναγκάζει τούς 'συγγενείς νά πάρουν Ιδύο μεταφορικά μέσα, ένα δια τούς .συγ
γενείς τού γαμπρού καί ένα διά τούς ισυγγενείς τής νύφης. Στό δρόμο ή μου
σική παίζει καί όί προσκεκλημένοι τραγουδούν. Φθάνοντας στό σπίτι τού
γαμπρού ή μητέρα τούς περιμένει στολισμένη έξω άπό τό χωριό καί ή οποία
οδηγεί πεζή τήν νύφην της είς τό σπίτι. Π ριν .μπη, μέσα πρέπει νά πατήιση
ένα σίδερο μέ τό δεξί της πόδι γιά νά γίνη σιδερένια στό σπίτι. Μετά κατευθύνανται διά τήν εκκλησία, όπου καί γίνεται τό μυστήριον τού γάμου. Ή νύφη
τήν στιγμήν αυτήν κάνει μετάνοιες στούς προσκεκλημένους διά νά τήν συγ
χωρήσουν .καί νά την ευχηθούν.
Κατά τήν διάρκεια τού μυστηρίου οί συγγενείς τής νύφης φαίνονται
λυπημένοι μέχρι τού σημείου νά αρχίζουν νά κλαινε έπηρρεάζοντες καί τήν
μέλλουσα σύζυγον είς τάς συγκινήσεις των. Νομίζουν ότι εκείνη τήν στι
γμή αποχωρίζονται γιά πάντοτεινά καί ότι ή νύφη θά τούς ξεχάση όλότελα.
"Οταν γίνη τό 'μυστήριο ή νυφούδα καί ό γαμπρός πηγαίνουν στο ισπίτι ενώ
οί υπόλοιποι κατευθύνονται στό καφενείο γιά τό καθιερωμένο γλέντι, απα
ραίτητο διά τήν στερέωσιν του τελεσίθέντος μυστηρίου. Είναι κάπως παρά
ξενο καί βάρβαρο νά μή συμμετέχουν στό γλέντι τών συγγενών καί αί νεό
νυμφοι. Είναι κάτι πού δέν συναντάται εύκολα ισέ άλλα χωριά. Τούτο γίνε
ται, ώς φαίνεται, διότι έχουν έπηρρ.εασθή .άπό τά έθιμα τού γάμου τών *Αιθιγγάνων πού γίνεται αύτό.
Τό γλέντι συνεχίζεται μέχρι αργά τό ιβράδυ χωρίς νά φανούν καθό
λου οί νεόνυμφοι. Τήν Δευτέρα τό πρωί, οί συμμετέχοντες στό γιλέντι πηγαί
νουν στό σπίτι τού γαμπρού καί ενώ παίζει ή μουσική αρχίζουν νά τραγου
δούν τραγούδια τά όποια όμως Ιδέν παρουσιάζουν καμμιά πρωτοτυπία καθ’’
όσον .είναι τής ΐεποχής μας. Ο ί νεόνυμφοι βγαίνουν στήν πόρτα καί κερνούν
τούς .συγκεντρωθεντας αί όποιοι ιμέ τήν σειρά τους τούς εύχονται νά κάνουν
πολλά καί γερά παιδιά καί νά ιζήσουν ενωμένοι μέχρι νά πείθάνουν. Στον
χορό τών συγκεντρωθέντων λαμβάνουν μέρος καί οί ίδιοι χαρεύοντες διά πρώτην φοράν πιασμένοι χέρι μέ χέρι. Τοιουτοτρόπως τελειώνουν οί εκδηλώσεις
τού κυρίως γάμου. ’Επί τρεις συνεχείς ημέρας οί νεόνυμφοι δέν βγαίνουν
καθόλου έξιο, καί μόλις τήν Τετάρτην ημέραν ό γαμπρός αρχίζει νά παρου
σιάζεται στό καφενείο.
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Τήν έπομένην Κυρ κακήν τοϋ γάμου ή μητέρα τοϋ γαμπρού πηγαίνει
τήν νύφη στήν εκκλησία οπού γιά πρώτη φορά μετά τό γάμο τήν βλέπουν οι
γονείς της, οίτινες όλοι μαζί αναχωρούν γιά τό· πατρικόν της σπίτι συνοδεύον
τας την. Τής έκδηλώσεως τούτης συμμετέχουν οι συγγενείς άμφοτέρων καί
ό κουμπάρος. ’Εκεϊ γίνεται διασκέδαίσις έν στενω κύκλω καθ’’ όλην τήν ημέ
ραν, άναχωρούντων τών νεόνυμφων καί τών συγγενών τοϋ γαμπρού τάς βραδυνάς ώριας διά τήν κατοικίαν των.
Αύταί είναι αι εκδηλώσεις τού γάμου είίς Παλιάν αίτινες ώς άνεφέρθη
είς τήν αρχήν δέν παρουσιάζουν πρωτοτυπίαν, σταθερότητα καί ποικιλίαν διά
νά εμβαθύνη τις είς τήν περιγραφήν των, περισσότερο. Εκείνο όμως πού κά
νει εντύπωση είναι (ορισμένα τραγούδια πού τραγουδιούνται κατά τάς διαφό
ρους συγκεντρώσεις είς τά ισπίτια. Καί ιδού μερικά άπό αυτά:
Τ ’ άρχοντα γυιός παντρεύεται
κι παίρνει προσφυγούλα
ό πιιθηρός καί ή πιίθηρά
βγήκανε στού κυνήγι
κυνήγησαν, κυνήγησαν
καί κυνηγό δέν βρήκαν
6 πιιθηρός κι’ ή πϋθηρά
τά δένδρα ξερριζώνουν
βρίσκουν δυο φίδια ζωντανά
οχιές ιμέ δυο κεφάλια.
Τά πήραν καί τά πήγαιναν
στού ιμάγειρα πηγαίνουν
— Νά μάγειρα μαγείρεψε
'θαλασσινό είν5 τό ψάρι.
Δουιμί νά βάλης στού πιπέρι
Δουμί καί στό ιφαρμάκι
κι, στ’ άλας νά μην τό κοιτάξ’ς.
Τά πήραν καί τά (πήγαιναν
στή νύφη τά πηγαίνουν'.
— ’Έλα νύφημ’ νά φας ψωμί
ψάρια τηγανισμένα
—·γώ έφαγα στή μάννα μου
κι’ ήρθα χορταμένη

— κι’ μείς τ’ άντέτ’ μας
είν’ αύτό τρείς πηρουνιές νά χάφτουν

ΑΑΟΓΡΑΦI ΚΑ Π Ο Δ ΙΑ Σ ΔΙΔΥΜ ΟΤΕΙΧ ΟΥ

Χ άφτε ι μιά μπούκα χάφ τει -δυο
στού τρίτου φαιριμαικώΐθκει.

Τά δυό χεράκια σταύρουσι
στούν πιθηιρότς πηγαίνει.
— Δώσι ιμ’ άψεντάκι μ ’ λίγου νιρό
καρδούλαμ’ φαριμακωθΐκει.
— Πάτ’ ήρθεις ,κι μοί δούληίψις
κι τί νιρό γυρεύεις.
Τά 'δυό χειράκια σταύρουνε
στήν πιίθηράτς πηγαίνει
■δώσ’ μοι μάννα ιμ’ λίγου νιρό
καρδούλα μ’ φαρμαίκώΐθΐκει.
— ·Μά συ νιρό 'δέν ήφερεις
κι. τί νιρό γυρεύεις.
Τά (δυό χειράκιατς 'σταύρουνει
κι στούν καλότς πηγαίνει
— Δώσιιμ’ καλέ λίγου νιρό
Τά χείλη μ’ φαρμακώθκιει
κι’ τού λαΐνι άρπαξει
στήν κρύα βρύσ’ πηγαίνει
δ σου νά πάη νά γυρίσ’
καλούδιατ’ φαρμακώίθικει
κι’ τή βρήκε ι πιίθάμένη.

Έ ρχουμι άπ’ τήν Άνατουλή
μή μιά χρυσή φρυγάδα.
’Έχουμι 'σκλάβους Ομορφους
στά ισίδηρα δημένους
κι’ σκλάβους αναστέναξε
που πάνω άπό τήν πρύμνη
κι’ δ καπετάνιος τ’ άκουσι
κι’ στάθηκε ή φρυγάδα.
— Ποιος -εΐν’ αυτός π:ου αναστέναξε
πού πάνω άπό τήν πρύμνη
άν εΐν’ άπό τούς ναύτες μου
νά τούν έλευίθίερώσω κι’ άν
εΐν’ 'άπό τούς Βούλγαρους νά τόν εσκλαβώσω
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κυ* ό σκλάβος αναστέναξε
πού πάνω άπό τήν πρύμνη.
— Έ γώ εΐμ’ πού αναστέναξα
— Σκλάβε, πεινάς, σκλάβε Ιδιτψοός
σκλάβε ρούχα σου λείπουν;
— Ούδέ πεινώ ουδέ διψώ
ουδέ ρούχα 'μου λείπουν.
Θυμήθηκα πουν τόπου ιμου
τήν δόλια ιμου γυναίκα
τριών ίμερων γαμπρός ήμουν
δώδεκα χρόνια σκλάβους
Πορτοκαλιά εφύτεψα
στής φυλακής τήν πόρτα
πορτοκαλάκια έφαγα
κι ακόμα δέν έβγήκα.
—- Σκλάβε μ ’ γιά τραγουδήσει
νά ισέ Ιέξελευίθίερώσω
— Πολλές φορές τραγούδησα
κι’ λευίθέριά δέν είδα.
— Σύρε ιρέ σκλάβο ιστό καλό
σύρε; και στήν ευχή μας.
Στό διρόμου όπου πήγαινε
άντάμουσει ένα γέρο.
—-Γειά σου χαρά σου γέροντα
— Καλώς το τό λεβέντη.
— ·Που πού έρχεσαι βρέ γέροντα
και πού πηγαίνεις τώρα;
—■Έ ρχουμ ι απ’ τού μικρό χουριό
κι’ πάω στήν πολιτεία.
Τό εΐπει κι’ τού πάθιε του
κι γνωρίσει τού πατέρατ.
— Τρέχα πη|δί μου γρήγουρα
γυναίκα ισου παντρεύεται
κι’ άλλουν άντρα κάνει.

Ξένους ήμαν κι’ ήρ'θα τώρα
άπου μέρους μακρυνό
κι’ κανέναν δέν γνωρίζω
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πού 'Θά. μείνω μιά βράδυ ά.
Κι’ κανέναν δικόμ’ 'δέν ’έχω
αχ τά βάσανά μου που νά πώ
έμεινα ιστούς άπουλιάνους
μέσ5 στά έρμα τά βουνά
χάνου τά πουλιά γειτόνους.
κι’ τά δένδρα συντρουφιά
’Άνοιξαν τά δένδρα άλα
άνοιξαν κι’ οι μυγδαλιές
γέμισαν τά περιβόλια
άσπρης κι’ μελαχροινές.
'Όλοι αγαπούν τά ξένα
αγαπούν τά μακρυνά
μά κι’ εγώ φτουιχός καϋμένους
αγαπώ .στά μαικρυνά.
Μ* αγαπούνε δυο κοπέλλες
καΐι τις αγαπώ κι’ γώ.
Ποιά νά πάρου, ποιά ν’ αφήσου
το θαυμάζουμι ,κι’ γώ.
Μά νά ήτανε ό νόμος
νά τις πάρω κα'ι τις δυό,
πάλι σΐκέπτουμι και λόγου
πώς κανείς δέν πήρει δυό.

’Ά σπρα μου περιστέρια
κι’ μαύρα μου πουλιά
παυλύ ψηλά πήγατε
κι’ διαίβαίνητει
πηράστει άπ’ τού χωριό μου
κι’ χαμηλώσηιτε
νά γράψου ένα γράμμα
κι’ μιά λιανή γραφή
νά πάτη στην καλή μου
καί ιστήν μάννα μου
νά μή μέ παντιχένουν
νά μή μέ καρτερούν.
Έ γώ εδώ πού ήρ'θα
12
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έδώ θά παντρευτώ.
Θά πάρω ενα κορίτσι
δεικαιοιχΙτώ χρόνων.

Τής μάγισσας ή κόρη
τής γιέβας ή άγγαυνιά
μαγεύει δλουν τούν κόσμουν
κι’ δλουν τούν ντουνιά
μαγεύει τά καράβια
κι’ Ιδέν άρμένουν πιά
μαγεύει κι’ τά πουλάκια
κι’ ιδέν πεταΰνται πιά
έμάγεψε κι’ μένα
κι’ δέν μπορώ ν’ ρθώ.
"Οταν κυνώ νά ερίθου
όλα ιχιόνι κι’ βροχές
κι’ όταν γυρίζω πίσαυ
ήλιους κι’ ξαστεριά
σιλώνου· τ’ άλογό μου
μά ξεσιλώνεται. Φορώ κι’
τά άρματά μου· κι’ ξαρματώνονται.

Τά ήθη και ’έθιμα στήν Παλιά, δπως έτονίαίθη και στήν αρχή δέν έχουν
ακόμη άπακρυσταλλώθή, καθ'’ δσον οι κάτοικιοι τοΰ χωριού εΐναι πρόσφυγες άπό
διαφορετικά μέρη, πολλοί τών όποιων Ιεγκαΐτίειστάθηισαν τά τελευταία δεκαπέντε
χρόνια. ιΒύρδσΙκιοΜτίαι σέ ιμιά μεταβατική καΐτάσταση — πού θίά συνεχιστή έπί
πολλά ιάκάμη χρόνια — μέχρις οτου τό χωριό αποκτήσει 'ομοιογένεια, γι’ αυτό
καί δέν μπορεί κανείς νά έμβιαΙθύνη, 'περισσότερον είς αυτά, καθ? δσον δύνανται ύστερα άπό πολλά χρόνια νά αλλάξουν ριζικά.
Γεωγραφική

θ έ σ ι ς.

Τό χωριό ιεύριΊσκεται στό βορειοδυτικό τμήμα τού Νοιμού "Έβρου καί απέ
χει άπό τήν Βουλγαρία 2 χιλιόμετρα. Πριν άπό τό 1922 δέν ήταν κτισμένο
στή σημερινή του θέση αλλά ευρίσκέτο μέσα στόλ' κάμπο. Ήναγκάσθησαν δμως
\»ά τό μεταφέρουν γιατί έίπλημμύριζε ο Έρυθ'ροπόταμος καί ιέκινΙδύνευαν oil κά
τοικοι νά πνιγούν. Σήμερα είναι κτισμένο 760 μέτρια βοριείιως τού Έρυθροπιοτάμου σέ μιά πλαγιά καί δέν διατρέχει κανένα κίνδυνο άπό τό νερό.
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Πληθυσμός.
Μέχρι τό 1922 ήταν .καίθαρό τουρκικό χωριό ιμέ λίγους τσιγγάνους. Μετά
Ομως τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν άρχισαν νά .εγκαθίστανται oil πρώτοι
"Ελληνες και νά φεύγουν σι γηγενείς Τούρκοι. Αύτό συνεχίστηκε μέχρι τό
1950 οπότε ήλθαν καί εγκαταστάθηκαν στήν Πολιά καί μιειρικοί άπό τά γειτο
νικά χωριά Λάδης καί ΜεταξάΙδων. Συγχρόνως μέ τους "Έλληνες έγκατεστάθησαν καί άλλοι Τσιγγάνοι καί έτσι έχουμε σήμερα 1·48 "Ελληνες, 197 Τσιγ
γάνους καί 2.3 Τούρκους. Σύναλον 368.
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Μέ ποιους τρόπους καίθίαίγιάζειται μία καινουργής βίκων. Φυλακτά.

«Ά μ α έχ’ κανένας, μιά καινούργια εικόνα, τήν ποοαίν’ αν’ άκκλησιά. Ίκεϊ
40 ιμερις κάβιτι με σ’ τού "Αγιου Βήμα κι Παπάς τήν διαβάζ’ σί κάθ1’ λειτουρ
γία. "Ύΐστιρα όντα τήν πα'ίρν’ δίν’ παράδις ότι ’ιθέλ’ καθένας».
Φυλακτά άπό τζμιον ξύλον φορούν έσωτερικώς ©ίς τά ενδύματα των.
Εντός μικρού τεμαχίου1υφάσματος, περικλείουν έλάχιίστο τίμιοιν ξύλο, πού εύλογειται άπό τόν Παπά ιειίς 40 συνεχείς λειτουργίες καί καθαγιάζεται.
θέσ-ις τού εικονοστασίου' έν τή οικία.
Τό ©ίκοναστάσιον τοποθετείται .είς τήν κρεβατοκάμαραν τής οικίας, είς
τόν ανατολικόν τοίχον. Είς αύτό φυλάσσουν, τόν αγιασμόν καί τά διάφορα άνθη
που παίρνουν κατά διαφόρους έορτάς άπό τήν εκκλησίαν.
Νηστεία.
Τετάρτη καί Παρασκευή νηστεύουν «γιά χάρ·’ τού Χριστού άμα δέν νηστεύ’ς 'θά σ’ ερθη κανένα κακό».
Ή >θεία μετάληψις.
Τά βρέφη άμα βαπτισ/θ'ούν πρέπει νά μεταλάβουν τρεις Κυριακές διαδο
χικές. Κάποιος 'άπό τούς συγγενείς ή καί ή μητέρα του, φέρνει τό παιδί στήν
εκκλησία. Μαζί τους φέρνουν καί τίς λα|μ,πάΙδες τής βιαπΐίσεως, οί όποιες καίνε
στά μανουάλια τήν ώρα πού μεταιλαμβάνει τό βρέφος.
Τό Μέγα Σάββατον καί τήν Παραμονή τών Χριστουγέννων, μεταλαμιβάνουν τά παιδιά. Τήν νύκτα δέ .της Άναστάσεως καί τών Χριστουγέννων, οί μεγά
λοι, αφού παρακολουθήσουν ολόκληρον τήν λειτουργίαν.
«Τήν παραμονή πού -θά πάη κανένας νά μεταλάβ’, ιλούζητι, κάβ, τά νύχιατ’ άπ’ τά 'χέρια κι τά πόδια, <βάζ’ κάθΙαρά ρού|χια, ξιμουλουγιέτι κ,αί σχουρνιέτι μ’ όσους είν’ μαλουμένος κι πααίν’ <σν’ άκκλησιά».
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Τάματα.
«Τάζ’ καίθένας ο,τ’ μπουρεΐ ή ο,τι έχ’ λάδ’ ιάρνί, πιτνό, νήμα, χαιλιά, κουβέρτις, πιτσέτις κιι άλλα. "ΟνΤα εχ’ς άρρωστεια τάε,ιζ’ ισιτούν «Αϊ - Μηνά δ,τ’
θ'έΐλ’ς: γνέματα, κουιβ&ρτις, κιιρ.ιά, λάιδΓ κι παραίχίαλας, «Αϊ Μηνά μ’ δώσι μ’
τν’ ύγειά μ’».

Επικλήσεις; «Θ ιέ μου Παναγιά ιμ’ νά |μί ·βισυη|θ'άς», «"Αϊ - Ζγιώιρ να μι
βουηΐβάς». "Αμα τάξ’ αρνί του ,πααΟν’ς σν’ άίκκληισιά κι ίκεϊ ταυ πλούν.
"Αμα τάξ’ κου,ριμπάν ταυ σφάειιζ’ ατούς σπίτ’ κι τΐού μοι,ράζ’ στ’ γειταυνιά, οπού ενα κουιμμάτ’ ωμό».
Θυσία πετεινού κατά τούς γάμους: "Οταν ό γαμπρός πηγαίνη νά πάρη τήν
νύφη ιάπό τό 'σπίτι της, σφάζει έναν κάκκαρα ατό κατώφλιον .της βύρας «για νά
είν’ ιστεργιουμέν’».

Σκλάβωμα παιδιών.
«"Αμα δέν ζοιύν τά παιΙδιά μιας μάνας, δντα γινιέτι τ’ άλλου τού ισκιλαιβώναυν.
Τό ζυιάζουν δ,σου βάρους έχ’ τόσου ιλά'δ'Γ πα α ίν’ ιμάναΐτ’ στού Χριστό η σ’ δποιίουν
"Αγιου τάξ’. Τού πιρνούν οπού μιά ‘χαλκάδα σιίδηρένια, γιά νά γίν’ σάν τού
σίδηρου γιρό. Τάζ’ νά κάν’ κουιριμπάν’ ενα αρνί .στ’ γιουρτή του "Αγιου πού
τάζ’ τού πιδί. Ή γιαγιά τ’ ,κι ιμπάμπου τού πιρνούν (απ’ τιούν κόρφου τσ’».
Έγκοίμησις εις εκκλησίας.
Στήν εκκλησία κοιμούνται τήις Παναγίας, τού Σταυρού τρεις νύχτες, τήν
Μ. Παρασκευή «γιά γιρουισύν» καί οπόταν τάζουν στίς διάφορες εορτές τών
'Αγίων.
Παναΐα φανερώνητι σάν μπαμπού μι τά ιμαύρα .ρούχα κι τ’ μαύρη τ’ μαν
τήλα.
Χιριστός εριτι μί τά μπαμπαλιάρκα τά .ρούχα κι’ αδύνατους.

'Αγιαισμαί.
'Αγιασμό κάναυμ* στού κινούργιου τού ίσπιτ’. Φουνάζουμι τούν Παπά κι
τσ’ γειίτόνισις. "Αμα γίν’ αγιασμός άίπού κείνουν βάζουμ’ μέσα στά μπουκαίλούδια σί κάθ5 κώχ’ τού σπιτιού βάζουμι απ’ ενα.
"Αμα εχ’ς κανένα κακό .στού ιαπίτσ’ κάθΐι μήνα, γιά κάθι χρόνου κάν’ς
άγιαισμό.
"Αμα Ι χ ’ς καμιά άρρώστεια πααίν’ς στίούν παπά νά πάρς ευχή κί σί βάζ?
τού πετραχήλ’ στού κιφάλ’ άπάν κί σί διαβάζ’ τν’ ιεύχή.
"Οντα κλαΐν5 τ’ νύχτα τά μικρά πίδιά κι δέν ήσυχάζνε, τά δίν’ νά πιούν
άπ’ τού νιρό πού πλύν’ παπάς τά χέρια τ’ ύστιρα άπ’ τ’ λειτουργία.

182

Λ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ι Σ Σ Η Σ ΕΛΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΛΟΫ

"Οντα διαβάζ’ παπάς συ’ άκκλησιά τού "Αϊ - Βαγγέλιου πααίνουν .κι στέκουντι απ’ κατ’ γιά γιρουσύν’.
'Ό ντα τά πϋδιά εΐν’ άρρουστα τά πααίνουν αυτά γιά τά ρούχα τσ’ σν’ άΐΧτ
κλησιά, τ ’ αφήνουν κατ’ γιά νά ,πιράσΡ παπάς απ’ άπάνου τσ’ όντα βγαίζουν
τ’ άγιία. "Αμα δέν βρεχ’ γιά νά έν’ ααυδιειά μαζεύουντι ούλ’ χσυριανίοί, παίρνουν
τά εικονίσματα άπ’ τά σπίτια τσ’ κι πααίνουν στ’ μαρτσούδα. μαζί ιμί τούν παπά
κι κάνουν δέησ’ γιά νά βρεξ’. Κείν’ τ ’ μέρα νηστεύουν.
Άπαριχαί.
"Οταν τελειώσουν τήν συγκομιδή δλων τών καρπών γιορτάζουν1 τόν
«κιρτσμά»' «σφάζνε ιμιά κόττα, γιά πλάθουν ιμιά πίττα κι’ τρών’ ούλ, μΐ χαρά
γιατί γιάμσαν τ’ αμπάρια».
"Οντα γίνουν τά σταφύλια τούν "Αϊ - Σ ουτήρ πααίνουν σταφύλια σν’
άκκλησιά, τά διαβάζ’ παπάς κι άιμα σχουλάσ’ άκκλη)σιά ιούλ, παίρνουν οπού μιά
ρώγα οσ’ ,εΐν’ ίκεΐ.
"Οντα κάνουμι τού κινούργιου· ψουμ'ι τρεις ιδαγκουσιές πρώτις, τις πιάνουμ’ μι τού δέξου τού χέρ-’ τού πιρνούμι τού χέρ’ πίσου άπ’ τού κιιφάλ’ κι
τού βάνουμ’ ιοτού στόμα εΐν’ γιά καλό.
"Οντα κάν’ς κινίοιύργιου φούρνου κάν’ς κλουρούδια τά μοιράευζ’ στ’ γειτουνιά. Τ ’ άχουν γιά τού ιλυσιάρκου τού σκλί. "Αμα σΐ δαγκώσ’ τρώς μιά δαγκουσιά.
"Οντα βγάειζ’ τού σπόρου του στιάρ’ τήν πρώτ’ μέρα, κάνς’ μιά μπουγάτσια τήν ψήν’ς στήστάχτ’ (σταχτουμπόγαιτσα). "Ύΐστιρα τήν πααίν’ς στού χουριάφ’ τήν παίρν’ κε'&νιους πού σπέρν’ κόΐβ’ ενα κουματαύδ’ κΐ τού παροχών’ στού
χώμα. "Τστιρα ούλ’ μαζί ΐδσ’ εΐνι Ικεΐ κουντά κάίθουντι κι τρών’. "Οσου· άπουμείν’ τού παραχώνουν στού χουράφ’ σπίτ’ ίδέν τ’ γυρνούν. Τού άλέβιρ πού θά
φκιάεισ5 τ’ μπογάτσα, πρ-έπ’ νά εΐν’ άσπρου γιά νά βγάλ’ς άσπρου στιάρ.
Πρόσφορα, άρτοι.
’Ονομασία: Λειτουργιά. Αυτήν τήν ψτειάνουν o il μεγάλης ηλικίας γυναί
κες άφοϋ πρώτα πλυθούν καί αλλάξουν τά ρούχα τους. «Τό προζύμι» της λειτουργιάς εΐναι ίΐδιιαβτερια κάθΙαρό, ισέ καθαρό μέρας φυλαγμένο. Κατά τίς διάφοιρες εορτές τήν προσφέρουν στήν ιέΐκκλησιά ιμαζί μ,έ θυμίαμα. Στό τέλος τής
Θείας Λειτουργίας παίρνουν ύψωμα.
'Ό ταν έχη τήν ονομαστική του εορτή κανείς φτιάχνει αρτοκλασία εις τήν
εκκλησία. «"Οντα θ'έλ’ς νά κάμ’ς άρτου, φτειάνουν πέντι λειτουργίες κι’ τσ’
πααίνουν σν’ άκκλησιά ιμαζί πααίν’ ένα· πιίατούθ1’ στιάρ άβραστου ένα καυκί (πο
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τήρι) κρασί πάν’ στού κρασί βάζουν λάΙδ’ κι ,κίαίει ώσπου νά Τοΰ Ιδιιαβάζ’ πα
πάς. ,Κόβου νενία /xιo^μιμάπ:, ’ Τοΰ βάζνίε μέισ’ τού κρασί κι βάζουν νά τοΰ φάη
■κείνους πού γιουιρτάζ’. "Τ.στιρια τούν κόβουν κι τούν μοιράζνε σ* οΰλουν τούν
κόσμου πού είνι σν’ άκκλησιά».
"Οποιους έχ’ ταγμένου to’ γισυρτές πααίν’ λάθ’ ισν·’ άκκλησιά».
"Ανθη ιειίς τήν Εκκλησία.
"Ανθη είς τήν εκκλησία προσκομίζουν κατά τήν 14η Σεπτεμβρίου (Β α 
σιλικό).
«Τό ιμισουσαράκουστου» και τόν επιτάφιο.

«Τοΰ Σταυροΰ (14 Σιεπτεμβρίίο/υ) παίρνομμι ιάπ’ τν’ άκκλησιά βασιλικό
κι τούν ιέίχσηχι νά καμνιζουμι πού βάσκαμα. Μί τοΰν βασιΐλκό ιφτειάν’ς πριουζύμ’.
Μόλις άιπαυλύκ’ άκκλησιά θά πάρις άλέβιίρ κι νι,ρό θ’ άναίπιιάσ’ προυζύμ’,
θά τού κάνς ίάπού πάν’ ενα 'σταυρό ιμί τού χ©ρ’ κι 'θά βάλς κι τού βασιίλκό
άπού πάν’ ΰστιρα ιθά τού ισκιπάης.
'Ως τού μιισμέρ’ γινιτι τού προυζύμ5 άλλά όέν κάν’ νά δώσ’ ιδανκό σ’ άλ
λοον άπό τούτου τού προυζύμ’»·
Σ,πονδαί οΐνου: "Αμα άναφέρουμ’ όνουμα μακαρίτ’ χύνομι λίου κρασί γιά
νιρό απ’ τού πουτήρ·’ μας ιστ’ γης».
Πανηγύρεις.
’Ονομασία: Πάν’ - γκίρ. ΤΤ πανήγυρις τοΰ χωρίου Πυθίου ισυνεστήιθη εις
άνάμνησιν τοΰ γεγονότος τών (εγκαινίων τής εκκλησίας του.
Κατά την Πατήγυριν επισκέπτονται τά χωρίον πολλοί κάτοικοι τών πέριξ
χωρίων καί ιδιάφοιροι μικροπωιλητές μέ πολλά παιγνίδια καί γλυκά ίδιά μικρούς
καί μεγάλους. Οί έπισκέπτες φιλοξενούνται 'υπό τών κατοίκων τοΰ χωρίου είς
τάς οικίας των. "Ολοι 'είναι προετοιμασμένοι διά νά φιλοξενήσουν τούς ξέ
νους. «Τ’ μέρια τοΰ ΙΤανγκίρ’ πάλιΐβαν οί πεχλιβάνβις, τά ΛΤαούλια χ,τυποΰσαν
κι κείν’ πάλιβαν, οποίους νικούσι επιρνι ενα πρόβατου γιά δικό τ*».
"Εθιμα τελούμενα κατά τάς έορτάς της 'Α γίας Βαρβάρας.
«Βαρβάρα βαρβαρών’
Σάββας σαβανών’
κι "Αη Ν ικόλας παραχών5».
Τό κρύο δυναμώνει καί αρχίζουν οί χιονοπτώσεις.
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Τήν εορτήν της 'Αγίας Βαρβάρας όλοι φτειάνουν ενα γλυκό το όποιον
ονομάζεται βαρβάρα. Παρασκευάζεται δέ ώς εξή ς: Ξεφλουδίζουν τό σιτάρι
αφού πρώτα τό κοπανίσουν υγρό ισέ ξύλινο γουδί, τό πλένουν καί τό βάζουν
νά βράση. Μέσα βάζουν ιάπό λίγα σπέρματα, ρυζιού, φασολιών, καλαμποκιών,
ρεβυθιών, κουκιών. Επίσης βάζουν ιμεσα ρύζι, σταφίδες, σύκα, ζάχαρι, καρύ
δια, αμύγδαλα και διάφορα ιμυρωδικά. Μετά τό βράσιμο πρώτα δίνουν νά φάνε
ολα τά ζώα του σπιτιού καί μετά τρώνε οί άνθρωποι. Τούτο γίνεται γιά νά
έχουν «γιρουσύν’» τά ζώα. Επίσης μοιράζουν σ’ όλη τήν γειτονιά.
Ή 'Α γία Βαρβάρα 'θεωρείται πραστάτις τών παιδιών κατά τής ευλογίας.
Παρασκευάζουν δέ τήν «βαρβάρα» γιά νά τήν βγάνουν «γλυικειά τήν ευλογη
μένη», βάζουν έ'πίσης λίγα άπό διάφορα σπέρματα «γιά νά πεισ’ αριά ή εύλογημέν’».

Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι.
«Τ’ μέρα τής βαρβάρας άλείφουν τού π’τζιάκ’ νά εϊνι καίθαρό γιά νά μήν

έχ’ χούχιλου τού στιάρλ Τιού πριουί πρώτους πού μπαίν’ στού σπίτ’ τούν βάζουν
κι άνα,κατεβ’ τ ’ φαυΤιά κι ιλέει πλιά, άμπάριία γιμάτα, γιριομσύν’, πουλλά πρό
βατα, κατσίκια, μουσκάρια κλπ. "Τστιρα τουν βάζουν νά κάτσ’ σταυρουπόδ’
γιά νά βγάλουν άγλήγιουιρα πλιά νά κάτσουν κόιττις. "Αμα έίρΐτ’ σερνικός βγαίζουν ούλου πειτνάρια, άμα ερτ’ Ιθηΐλ’κός βγαίζουν πλαδούδις. "Αμα κι’ ερτ’
καμιά ούρσούζα λέν ότι δέν θά πάη καλή ίδιλειά τσ’. "Οπουους 'έίχ’ πρόβατα γιά
βουβσλινά τήν τρώει τή βαρβάρα τν’ άίλλ’ μέρια. "Αμα γίν’ άσπηρ βαριβά,ρα
χιουνίζζ άμα γίν’ μάβηρ δέν χιουνίζ».
'Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου).
’Ονομασία: "Αη Νικόλας. «"Οποιους έχ’ τάμα κάν’ κουρμπάνλ Σ φ άζ’ ένα
αρνί στού σπίτι τ’ τού ιθυμιατίζ, τού μαετρέβ’ κι τού μοιράζ’ .στά σπίτια».

'Αγίου Σπυρίδωνος (12 Δεκεμβρίου).
Δοξασίαι:
«Μέρα μεγάλων’ σπειρί - σπειρί».
«Δέν τρων’ καλαμπόκια σπειριά γιατί όποιιους τρώει βγάζ* ισπυριά».

Τού 'Αγίου Μαδέστου (1ι8 Δεκεμβρίου).
«Γισυιρτάζσυν τά πράματα. Πααίνουν στιάρ’ σν’ άκΐκίλησιά τού διαβάζ’ πα
πάς κάν* άγιαρμό. "Τΐστιρα παίρνουν άπ’ ,τού ιστιάρ’, κι 'δίνουν ιστήν ταή στά
πράματα κί τούν αγιασμό τού ιρίχν’ στά πρόβατα».
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Έορταί δώδεκαημέρου (24 Δεκεμβρίου -— 6 Ίανουαρίου).
’Ονομασία: Δουδ ικάμιρα.
«Τά Δουδ ικάμιρ α ντή νύχτα ιδέν 'σφυρίζουν γιά νά μή μαζουχτοϋν Καρκαντζέλια. Δωδ ικά μέρις εΐν’ αφώτιστα ντά νερά κι ιλέν, ούλα .τά κακά ιεΐν’ δξου
ώς νάκιζιρίξ’ Σταυρός σ’ δλους τού χουριό. Ούιλις αυτές τσ’ μέρις δέν πλένουν,
όντα λούζουνπ δέν χύνουν τά νερά όξου.
Ρόκις νά ιμήν έχν’ μαλλί τ νύχτα .'θά τσ’ καίτρήσουν τά Καρκα/ντζέλια.
Τά αδράχτια τού γνέμα πρέπ’ νά τά τλιγαιδιάζν’.
Καλλικάντζαροι.
’Ονομασία αυτών: Καρκαντζέλια ή Καρκαντζαλεαι.
Μορφή καί προέλευσις: «Εν’ -σάν μικρά άνθρουπούδια, μαύρα μ,ί άσπρις
χάπις Μαί σκουφιά στού κιΐφάλ’. ’Έρχουντι άπού ικάτ’ άπ’ τ’ γης. Ούλου τού
χρόνιου πιλιχάν’ ιμ'ι τά τσιχούρια νά .κόψουν τού δέντρου π’ βαστάει τ’ γης.
Βγαίζουν μι τ’ γέννηισ’ τοϋ Χριστού κι φεύγουν τά Φώτα, όντα ψαυτίζουντι
τά νιρά. ’Έρουντι μέσ’ στά σπίτια άπ’ τού μπαιτζιά κι κατράν, τσ’ άρχινημένις
δίλειές».
Τρόποι αποτροπής: Τοποθ'&τοϋν είς τά τζάκια ένα υψηλό ξύλο καί στήν
κορυφή τού ξύλου, σκαλώνουν ένα άγκαίθωιτό κλαδί γιά νά καθίσουν έπάνω «τά
καρκαντζέλια» καί νά μην ιδυνηθοϋν νά κατεβούν μέσα ιστό σπίτι.
Λαϊκαί διηγήσεις: «Βγαίζουν μόλις νυχτιό σ’ κι φεύγουν τά μισάνυχτα
ονταν ιλαλήσ’ πέτνους. "Αμα σι βρουν οξου στού δρόμου ντ’ νύχτα σί πιδεύν’,
Ρουτοϋν: Τί θέλς; Θέλου ένα πκάμσου, βέλου κουντούρια, βέλου φακιόλ’, θέ
λου φλουριά ιάπ’ ούλα τά πράματα. Σ ί άλάζν’ καλά-καλά σί κάν’ νύ,φ’ άμα
προυφτάσουν κι λαλήσν’ τά πειτνάρ ια ισ’ ίάφήν’ κι’ φεύγν’ άμα ιδέν προυφτάσουν
νά λαλήσν’ τά πειτνάρια σί ρίχνουν5 στού πχεαάδ’ κί χάνιίσι».
Χριστούγεννα.
Χοιροσφάγια: Τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, συγκεΛτρώνονται δμάδες μικρές οί άνδρες καί σφάζουν τά γουρούνια τών συγγενών των. Άπαραιτήτως κάθιε σπίτι πρέπει νά εχη τό δικό του γουρούνι μικρό ή μεγάλο στό μέ
γεθος. «'Αμα κανένας δέν έχ’ γρούν’ σφάζ’ κόττα».
Μαντεία: «Κτάζουν άμα ισχίσν’ κλιά πώς εΐν’ ή ιοιπλήνα. 'Αμα εΐν’ τού
ψιλό μέρους μιπρουστά λέμι πίσουν ιεΐν’ χμώνας. "Αίμα εΐν* ιμπρουιστά τού χουν-
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τρό λέμι περασ? χμώνας. Ούλα τά πιδιά τά κάν’ ιμιά βούλα ιμ'ι τού γ ’ αίμα ιστού
τσισκάτ, γιά νά έχν* νσικουκυρέοι πουλλή σουδειά».
"Αμα κανένα πιδί είνι μιγάλου κι κατράει· τού δίν’ νά φάη τ’ μούρ’ γιά
νά μή κατράη».
«Τά κουρ Ουσία τρων’ τ’ νουιρά γιά νά μεγαλώσν’ τά μαλλιάτσ’».
Τήν παραμονή το βράδυ πρέπει άπορα ιιτήτως ιστό τραπέζι νά υπάρχουν
εννέα φαγητά τά πάντα νηστήισιμα και άμαγείριευτα. («Γιά νά βρίσκουντι -ατού
σπίτ’ ούλου τοΰ χρόνου πουλλά φαγιά». Ε πίσ ης τήν ήμερα της παραμονής συνη
θίζουν νά .μαγειρεύουν φασόλια.
Χριστόψωμα: Ζμώνουμι ιμιά ιμπσυγάτσια άπάν’ βάζουμι στουλίδια μέ τού
ζμάρ’, ενα ζγό κι δυό ΐθ'ημουνιές γίνιτι καλά κί τήν ι[ήγουμι. "Αμα ψθή τ ’ δί
νουν σ’ ένα ,πιόί τ’ ύάζ’ -στού κιφάλ’ τ ’ κί ιτήι οκών’ τίριεΐς φουρές ισ’ άπάν.
"Τστιρα τήν κόβουμι κ ί τήν τρώμι. Τού ζγό κι τσ’ ΐθημουνιές ,τσ’ δίναυιμι στά
πράματα γιά νά εΐν* γιρά».
Ειδικά φαγητά διά τήν τράπεζαν τών Χριστουγέννων: Τήν ήμερα τών
Χριστουγέννων παρασκευάζουν εΓιδίκο φαγητό γιά τό τραπέζι πού ονομάζεται
«ΐμπάμπου». Αύτό -άποτελεϊται ιάπό ένα κημμάτι παχύ έντερο είιδικά καθαρι
σμένο, πού τό γεμίζουν ιμέ γΐιμά, σηκώτια, ρύζι καί πολλά (μυρωδικά. Βράζεται
σέ σιγανή φωτιά ιμέ λίγο νερό καί είναι ναστιμώτατο φαγητό απαραίτητο ισέ
κάθε Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
’Έ θιμα περί τήν εστίαν: Τό πρωι τών Χριστουγέννων βάζει ή νοικοκυρά
στή φωτιά ένα μεγάλο1«κούτσουρο» πού καίει δώδεκα ήμερες συνέχεια.
Τά κάλαντα: Τήν παραμονή τών Χριστουγέννων αργά τή νύχτα γυρί
ζουν στά ισπίτια οί μεγάλοι παρέες - παρέες κρατώντας -ξύλινες ράβδους καί
φωνάζουν «ΚΟ». Ο ί νυκοκυρέοι τούς δίνουν φιλοδώρημα χρήματα, καλαμπό
κια, κουκιά, αμύγδαλα, καρύδια, κλπ.
Τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, γυρίζουν τά παιδιά αμάδες - ομάδες
στά ισπίτια καί τραγουδούν τά κάλαντα’ τούς δίνουν φιλοδώρημα, χρήματα,
φρούτα, καρύδια, αμύγδαλα καί κρέας χοιρινό.
Διανυκτέρευίσις: Τήν νύχτα της παραμονής τά κορίτσια ανοίγουν τά παράθύρα καί ξενυχτούν, νά Ιδιουν τό άνοιγμα τού ουρανού. Πιστεύουν ότι κατά
τήν στιγμήν πού ανοίγει δ ουρανός όπου εΐναι κρυμμένα χρήματα μέσα στή
γή βγάζουν -φωτιά. ’Επίσης υπάρχει πίστις ότι εύχή τού ιάγρυπνούντος εκπληρούται.
Μεταμφιέσεις: «Τ’ μέρα τού Χστού γίνουντι ιμπαμπουσιαρέοι. Φουρούν
μουχαεργιια κί στά πουδάρια κάλτσούνια, στού πρόσουπου τσιμπερια. Σ τ ’ μέση
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tier1 κριμαν’ κουδούνια μιγάλα γκζυρνούσαν ιστα σπίτια κι στού 'δρόμου φουβέρζαν τά κουρέτσια. Μάζιβκαν γρουνίσιου, παράδις κι’ άλλα πουιλλά πράματα.
"Οποιους δέν έδουνι δώρου τούν βλαιστμοιύσαιν».
’Ανήμερα τα Χριστούγεννα τά παλληκάρια τού χωριού χωρίζονται σέ μι
κρές ομάδες ,άποτελοΰμενες άπό τέσσερα άτομα καί γυρίζουν σέ Ιύλο τό χω
ριό «στά ισπίτια. Σέ κάθιε σπίτι ιμπαίνουν ιμέσα, κάθονται «καί άρχίζουν νά τρα
γουδούν ιέναιλλάξ δύο - δύο τό παρακάτω τραγούδι. Οί παρέες αυτές ονομά
ζονται Ρουγκάτσια. "Ολοι πρέπει νά βρίσκωνται στό σπίτι όταν περνούν τά
Ρουγκάτσια- κλειστό σπίτι ιδέν πρέπει νά βρουν. Τόχουνε σέ κακό. Κάθονται
τραγουδούν, παίρνουν τό γλυκό τους καί τό φιλοδώρημά τους.

Σιαράντα ιμέρις έχουμε
Χριστό πού καρτερούμε
κι άπό Σαράντα κι ύστερα
απόψε Χριστός γεννάται.
Χριστός γεννάται σήμερον
έν Βηθλεέμ τήν πόλη
οί συριανοί άγάλλονται
χαίριετ9 ή κτίσις δλη.
Έ ν τώ σπηλαίφ τίκτεται
έν φάτνη τών αλόγων
ό βασιλεύς τών ουρανών
ό ποιητής τών αλοσν.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι
τό δόξα έν ύψίστοις
καί τούτο άξιον έστί
ή τών ποιμένων πίστις.
Έ κ τής Περσίας έρχονται
τρεις μάγοι μέ τά δώρα
"Αστριον ‘λαμπρόν τούς όίδηγεί
χωρίς νά λείψη ώρα.
Φθ'άσαντες στήν 'Ιερουσαλήμ
μέ πόθο έν ρωτώσι
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ttooj εγεννήΐθη ό Χριστός
νά παν’ νά τον εύρώσι.

Διά Χριστόν ως ήκουισεν
δ Βασιλεύς Ηρώδης.
Αμέσως έταράχθη
εγινε (θηριώδης.
"Οτι πολλά φοβήθηκε
διά τήν Βασιλείαν
μή τοΰ τήν πάρη ό Χριστός
καί χάση τήν αξίαν.
Κράζει τούς μάγους καιί ρωτά
που δ Χριστός γεννάται
είς Βηθλεέμ ήξεύρουιμε
ώς ή γραφή διηγαται.
Τούς ιεΐπε νά υπάγουνε
νά παν’ νά τόν εύροΰνε
νά τόν «προσκυνήσουνε
νά πάν, νά τόν είπουνε.
'Όπου ύπάγη καί αύτός
γιά νά τόν προισκυνήση.
Μέ /δόλον δ μισάθεος
γιά νά τόν άφανίση.
Βγαίνουν οί ιμάγοι τρ έχοντας
καί τόν αστέρα· βλέπουν.
Φως θεϊκόν κατέβαινε
καί ιμέ χαρά προστρέχουν.
Έν τφ 'σπηλαίω έρχονται
βρίσκουν τή Θεοτόκο,
έίβάστα .στάς ιάγκάλας της
τόν άγιόν της τόκο.
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Γονατιστοί τόν προσκυνούν
καί δώρα τοΰ χαρίζουν,
σμύρνα, χρυσό καί λίβανον
Θεό τόν έφημίζουν.
Τή σμύρνα δέ ώς άνθρωπο
χρυσό ώς Βασιλέα
τή λίβανον δέ ώς Θεό
■σ’ δλην τήν ατμόσφαιρα.
’Αφού τόν έπροσκύνησαν
καί παρευιθύς μισεύουν
καί τόν 'Ηρώδη μελετούν
νά πάγουν γιά νά ευρουν.
Πλήν άγγελος εξ ουρανού
βγαίνει τούς εμποδίζει,
’Άλλην οδό νά πορευθούν
αύτός τούς (διορίζει.
Καί πάλιν άλλος "Αγγελος
τόν ’Ιωσήφ προστάζει
είς Αίγυπτον νά πορευιθή
έκεί νά ήσυχάση,
Νά πάρη καί τήν Μαρίαν
μαζί μέ τόν ΤΙό της,
γιιατί Ηρώδης τόν ζητεί
τόν τόκο τόν δικό της.
Χιλιάδες δεκατέσσερες
σφάξαν σέ μία μέρα,
Θρήνον, κλαυθμόν καί όδυρμόν
έχει κάθε μητέρα.
’Ιδού όπου σάς είπαμε
'Όλη τήν υμνωδία,
τού ’Ιησού μας τού Χριστού
Γέννησιν τήν αγίαν.
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Δώστε καί μάς τόν κόπο μας
δ,τι είναι όριισμός σας
καί ό ’Ιησούς μιας δ Χριστός
νά εΐναι βοηθός σας.
Χρόνους πολλούς νά χαίρεσβε
πάντα ευτυχισμένοι.
Σωματικως m l ψυχικώς
νά είσβε πλουτισμένοι.
Χρόνια πο/λλά.
Μαντεύματα εκ τού καιρού : «'Όσου πιο πουλλά χιόνια εχ’ τού Χστού τό
σου πιο πουλλά μπερεκέτια ιθ’ εχ’ τού καλουκαίρ’». Πηγαίνουν επισκέψεις σέ
συγγενικά σπίτια και εύχονται τούς εορτάζοντας καί τούς ιμεγαλυτέρους.

Πρωτοχρονιά.
«Τό βράδ’ τής Προυτουχρουνιάς κάθ1’ νοικουκυρά τιλάθ1’ πίττα κι μέσα
βάζν’ τά σμάδια, ιμιά ιμπουντζίκα γαλάζια για τ’ ιάλουγα, ιμιά τσιατάλα γιά τσ’
κόττις, Ενα κάρβουνου γιά τά μπβάλιια, ενια άχυρου γιά τά ιχιουιράψια, ιμιά άμπιλάβιργα γιά τ’ άμπέλ’, ενα ξύλου μισιάς γιά τά πρόβατα. 'Όποιου ισμάδ’ σΐ
πέσ’ κείνα εΐν’ δικά σ’ άν πέσ’ κισιά παράδις ιθά είν’ τυ,χηρός πααίν’ άνάβ’ μιά
λαμπάδα σν° άκκλησιά».
Κ όψιμο τής πίττας: Τό βράδυ τής παραμονής ,κόβουν τήν πίττα. Τή βά
ζουν ιστό τραπέζι και γύρω του (συγκεντρώνονται τά ιμέΙλη τής οικογένειας.
Παίρνει δ οικοδεσπότης τό μαχαίρι, γυρίζει τό ταψί μέσα ιστό όποιο είναι ή
πίττα, κάνει ενα σταυρό στην πίττα καί εύχεται «κΐαί τού χιριόν’ γιιροιί». Κόβεται
ή πίττα τόσα κομμάτια δσα είναι τά μέλη τής οιίκογενείας καί τήν μοιράζει
κατά ισειράν ήλικίας, αφού άφήση τό πρώτο κομμάτι γιά τό σπίτι. Ψάχνουν
κατόπιν γιά νά βριούν τά σημάδια. Τί έπεσε στον καίθένα καί μετά τήν τρώνε.
«Τ’ μέρα τής Προυτσυίχριουνιάς π|ρουι - πρσυι ζμών, νοικουκυρά ζμάρ, μι
καθάριου άλέβιρ, κί φκειάν’ βαισιλίτσις. Μί ένα καλάμ’ τίς κάν’ άπου πάν’ τρύπις.
'Όσις τρύπιις έχν’ τό,σοιυ τού ιστάχ’ 10ά είνι γιΐμάτου. "Αμα είν’ άσπιρις βασιιλίτσις !θά γίν’ άσπρου τούς στιάρ’. "Τστιρα τίς ψήνουν κι τσ’ τρών1’.
Τά κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς: Τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς γυρί
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ζουν τά παιδιά 'στίς γειτονιές γιά τά κάλαντα. Κρατούν σίτο χέρι ράβδους και
καλαθάκια στολισμένα ιμέ (διάφορα χρωματιστά χαρτιά και τραγουιδ·οΰν: «"Αη
Βασίλης έρχεται. . .». Οί νοικοκυρές τά δίνουν διάφορα δώρα «κόλιαντα»
σύκα, σταφίδες, μήλα, πορτοκάλια, χρήματα, αμύγδαλα·, καρύδια, χαρούπια.
Τά πετούν σκορπισμένα στήν αυλή και εκείνα τρέχουν ποιος ©ά μάζέψη τά πε
ρισσότερα.
Μεταμφιέσεις: «Τ’ μέρα τσ’ Προυτουιχρουνιάς ντύνιτ’ ένας "Αη Βασίλ’ς
μι κάκνα μακρά ρούχα κι άσπρα γένια. Τούν ανεβάζουν ψλά στού γαϊδούρ, κι
τούν γκίζυρνιούν σ’ ούλου τού χιουιριό τραγδούν κιόλας "Αη ΒιαίσΟλης έρχιτι κι
μαζεύουν δώρα».
Όνειραμαντεία: «Τήν πρώτ’ χαψιά άπ’ τήν πίττα τήν παραμονή τσ’ Πρίουτουχρουνιας τ’ βάζουν τά καυρίτσια όντα κοιμηθούν απ’ κατ’ τού προυσκέφαλαυ τσ’ κι’ στούν ύπνου τσ’ γλέιπουν κείνιουν πού θά πάρν’».
Προλήψεις: «Κείν τ’ μέρα βερεσιά δέν δίνουν τίπουτις».
Προσέχουν νά μή* κλάψουν, νά μή χάσουν τίποτε διότι αύτό θά τά παίθαίνουν καθ’ ολην τήν διάρκεια τού έτους.
«Τρανός μήνας (’Ιανουάριος) άμα μπουμπουνίζ’ δέν ,τώχουιμε σί καλό.
Πααίνουμι χτυπούμι τ’ αμπάρια».
θ ε ο φ ά ν e ι α.
’Όνοιμα εορτής: Φώτα. Τήν παραμονή τών Φώτων γίνεται αγιασμός στήν
εκκλησία.
«Μεγάλους αγιασμός». "Ολοι παίρνουν στά σπίτια .των καί όπως είναι νη
στικοί πίνουν τρεις γουλιές ό καίθ'ένας. ’Επίσης ρίχνουν αγιασμό στά νερά, στά
πηγάδια, στά χωράφια, στά αμπέλια γιά νά αγιάσουν όλα.
«Τούν Μεγάλου αγιασμό τούν τιμαρεύουν μέσ’ ένα ιμπουκαλούδ’ κι τούν
έχουν ούλου τού χρόνου άμα ιβασκαίνουντι πίνουν άιπού λίγο κι βρέχουν τού
κιφάλ’ τσ’ τούν άλλου χρόνου παίρνουν καινούργιου».
«Τά Φώτα τ’ μέρα παβρν’ ιτά εΐϊικιουνίοματια κιάθι ενα άπ’ τού σπίτι τ ’ παίρν’
κι τού σταυρό άπ’ τν5 «κκλησιά κι. ούλ’ μαζί μί τούν παπά πααίν’ στ’ μιαρτζούδα κι ρίχν’ μέσ’ στού νιρό τούν σταυρό. "Οποιίιους είν’ κ’ γιιάξ ρουικώνιίτι
κί τού ιπαίρτύ "Τστιρα ούλ γκυρνούν ούλου του χουιριό μί στ’ εικόνις κι τού
σταυρό στά χέρια μαζί κι μί τούν παπά».
Τού 'Αγίου Ίωάννου (7 ’Ιανουάριου).
«Τούν "Αη Γιάνν’ όποιουν ηύρ ίσκαν στού δρόμου τούν έπιιρναν, τούν εβαζναν πάν’ ιστ’ άμάξ’ κι τούν πάηναν στ’ μαρτζούδα. Ίκ εϊ τούν βουτούσαν τρεις
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φαυιρές .μέσα στού νιρό ώσπου βρηχουινταν καΐλα - καιλά. "Τστιίρα τούν άντέβαίζαν ισίτ* άιμάξ’ κι 'tow πάηιναν ούλ’ ιμαζί στού σπίτι τ’. ’Έβαζναν ά\τρις '’στοί
χημα ποιος παιάναν θά βρέξ’ κι βρεχουνταν γιά γιρουσύν».
Τοΰ 'Αγιον Αθανασίου (18 Ίανουαρίου).
«*Άη Θανάησ’ άμα έ'ρθ’ κουπρές ασπρίζουν».
«ΚάΙθι σπίιτ’ κείν’ τ’ μέρα κάν’ καυριμπάν’ πρόβατου γιά γιριαυσύν: Φυλάει
ούλου τού χαυριό μας».
«Δέν ζμώνουν νοικοκυρές δέν πλένουν εΐν’ κακό νά δλέ-ψ’ μιγάλ’ γιουρτή».
Τής 'Τπαπαντής (2 Φεβρουάριου).
«Σαράντα του Χτσού μιγάλ’ γιουρτή».
Τοΰ 'Αγίου Συμεών (3 Φεβρουάριου).
’Απαγορεύεται .στις έγκυες νά ιέκτελέσουν δποιανίδήίποτε εργασία γιά νά
μή γίνη τό παιδί «σημαδιακό».
«Τ’ 'Ά η Συιμυοΰ δέν κόβν’ ούτ’ μί τσικουρ, ούτ’ ιμί ιμαχαίρ’ ούτ’ μι ψαλίδ’
γιά νά μή πάΐθ’ κανένα πιδί σί καμμιά έγκυα κι κουιπετ γλώσσα τ’. Τήν κρατούν
κι γιά τά έγκυα τά πράματα νά μή πάθν’ κανένα κακό».
Τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους (10 Φεβρουάριου).
«'Άη Χαράλαμπους μιγάλ’ γΐίοιυρτή ούλις τσ’ γιουρτές τσ’ ιμαζών’».
Ά π ό κ ρ ε ω.
Γενικά: ’Ονόματα τών εβδομάδων τοΰ Τριωδίου.
2α 'Εβδομάδα: ’Ονομάζεται «άρτσια ούρτσια γιατί .τρών’ οτ’ ν’ εΐνι». Τό
Σάββατο κάνουν μιλίνίς κι τσ’ μοιράζουν στά σπίτια». Μιγάλις άπουκριές.
.3η Εβδομάδα: «’Άσπρη βδουιμάδα γιατί τρών’ τυρί, γάλα δέν τρών’
κριάς κι ψάρια. Μικρή άπουκριά».
Μεταμφιέσεις: Οι μεταμφιέσεις γίνονται καΐθ’ ολην τήν διάρκειαν τοΰ
Τριωδίου. Περισσότερον άμως τήν Κυριακή τής Τυρινής καί τήν ΚαΟαράν
Δευτέραν.
’Ονομασία μετημφιεσμένων: Καρναβάλια.
Τύποι τούτων: Ντύνονται γαμπρός, νύφη, γιατρός, γιάτρισσ.α, τσιγγάνοι,
διάβολος, άράπης, Καίδής, αρκούδα, άρκοάδιάρης. Μεταχειρίζονται όποιανδή-
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ποτέ στολή και προσωπίδα ακόμη κα! τήν πλέον απίθανη γιά νά πετύχουν μίαν
σπουδαίάν μεταμψίεισιν.
Δραματικα! παραστάσεις;, σατυρισμαί: Τό Δικαστήριο: Συλλαμβανουν καποιιον 'στό δρόμοι κα! τόν δικάζουν 'διά φιανταστικα ιεγκλημαΐτα’ αίθ'αχο,σις του
κατηγορουμένου κατόπιν χορηγήσεως σπουδαίου1 φιλοδωρήματος. Παράστασις
κηδείας, αμάδες στρατί οιτών κλπ.
Φ ω τ ι έ ς.
Φωτιές: «Μπουριμπουνότα ανάβουν τσ’ μιγάλις τσ’ άπουκριές (.Κυριακή
τής Κ ρεωφάγαυ). Σ ! κάθ1’ γειτουνιά άλάβν’ άπου μιά μιγάλ’ μπουρμπουνάτα,
πηδούν τά πιιδιά κι καυπέλλις πάν’ απ’ τ’ φουΐτιά κι φουνάζν’ ψείρ-υς κι κόνδις
στ’ άλλ’ ντ’ γειτουνιά ή τσ’ τάδμ τοΰ πκάμισαυ».
Τσικνουπέφτη: Γίνεται χοίρος στήν πλατεία, α! γυναίκες αφήνουν τά φα
γιά κα! πηγαίνουν στον χορό κα! έτσι μπορεί νά ,τσικνώσουν. «Μιας τσί,κνουσι.
τοΰ φαΐ».
Ψυχοσάββατο: Παρασκευή κολλυβών «γιά νά σχωρείθοΰν τά πεθαμένα».
Κατά τήν ημέραν αυτήν επισκέπτονται ,τούς τάφους κα! μαιρίζουν χαλβά και
κρασί.
Κυριακή τής Τυροφάγου: «Κάθι σπίτ’ θά φκειάσ’ τυρόπιττα γιά νά φαν’
αυλ’ μαζί. Τού βράδ’ γίνιτι χουρός στήν πλατεία, χορεύουν κι γέρ’ κι νιοί μι
τ’ όργανα κι πιάνουν,τι άπ’ τά Ιζνάρια. Του βράδ’ οι μικρό! πααίν’ στους μεγά
λους γιά νά σχουριίθοΰν, φιλούν τά χέρια κι κάθουντι αυλ’ κι τρων’. Μαζί τσ’
έχουν κι κρασ! κι χαλβά, τρων’ ουλ’ κι πίνουν κι ηύχιιοΰντι καλό Πάσχα».
«"Ενα κουμάτ’ χαλβά τοΰν κριμάν’ ιάπ’ τοΰ ταβάν μ! τού σκνί, γύρου - γύ
ρου κάθουντι ουλ*. Γυρίζ’ τοΰ σκν! γύρου ένας μιγάλους κι ουλ’ έχν’ τού στόμα
ανοιχτό κι’ πουλιμάν* νά τοΰ δαγκώσουν κι’ \ά πάρν’ τοΰ χαλβά».
Τό πρωΐ τής Κυριακής τής Τυροφάγου: ο! νοικοκυρές μαζεύουν τήν στά
χτη άπό τή φωτιά κα! τις φλούδες τών αυγών και τις πετοΰν μακρύ ά άπό τό
σπίτι σ’ ένα σταυροδρόιμι «γιά νά φύγν’ ψύλλ’ μακρυά».
ΠαιΙδιαί: «Μ! μιά τσιατάλα ξλένια σκώνουν τά ισκλιά ψλά».
Κ α 'θ α ρ ά Δ ε υ τ έ ρ α.
’Όνομα: Καιθ'αρουΙδευτέρα. «Πλένουν τά πιάτα κι τσιντσιρέοι μ! σταχτόνιρου γιά νά ξαρτυίθοΰν».
Μεταμφιέσεις: «Τιράζ’ πλατεία καρναβάλια, γίνιουντι άραπάδις, καιμήλις,
13
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άρκούδις, γιατρός κι. φουβιρίιζν’ τά πιίδιά πι τα’ .μιεγάλ’. Χορεύουν στήν πλα
τεία».
Λ
Πιρολήτμεις: «Τήν Καθαροάδευτέρα πρέπ’ νά γι,μίσ’ τ’ άδράχτ’ γιά νά
είν’ γιμάτου τού στάχ’».
Τήν ιΚιάθιαρά Αευτέρα κρατούν τριήρείρία, δέν τρώνε ουτιε ψωμί ούτε νειρό
πίνουν.
Τά κορίτσια γιά νά πΕράσουν τόν καιρό τους καί νά ξβχάισουν τήν πείνα
τουις βγαίνουν ιστήν δξοιχή καί παίζουν |μ.έ τά πορτοκάλια. «Τήν Τιτιράδ’ άμα
παν, αν’ ιάκκλησιά νά πάρουν άντίδίουρου πααίνουΐν λαγγίτις, καλαΙμίπούκιια βρα
σμένα κι τά μαιράιζν’ στά πιίδιά πού ειν’ αν’ άκικληΐσι,ά. 'Άμα τύχ’ κι κανένας δέ
βαστάς’ πιάνουν,τας τρίιμιρου κι πιίθάν’ τούν παραχών’ ιστήν κουπρά. Δέν τούν
βγάζν’ τού λείψανου τ’ άπ’ τήν πόρτα γιατί κουλάακει ψυχή τ’ τούν βγάζν, άπ’
τού μπατζιά».
Σάββατο τών 'Αγίων Θεαδώρων.
«Πααίνουν σν’ άκκληισιά πουρτουκάλια ιμπουντζίκια κι τά βάζν’ .στήν Παναία τ ’ αφήνουν ίκεΐ σαράντα ιμέρις. Τ ’ "Αη Βαϊοΰ τά παίρνουν τσ’ μπουντζίκις τσ’ φουρουν άπατου1τσ’ κι τά πουρτουκάλια τά κόβν’ κι ούλ’ τρων’ άπού
λίου για γιρουσύν.
Σ ν’ άκκληισιά παίν’ στιάρ, κι κλοόρια τά διαιβάζ’ παπάς κι τά μ,οιράζν’
γιά γιροιυίσυν. Τά ικιουρίίτσια παίρν’ απ’ τρεις ΘουΙδώρ’ τρία σπιε,ιιριά στιάρ', κι
τά βάζν’ άπ’ κάτ’ άπ’ τού .προυσκέφαιλου τσ’ γιά νά δουν στούν ύπνου τσ’ κείνουν πού 'θά πάρουν. Σπέρουν τά ,κουρίτσια .σ’ έλα ιμέρους στιάρ’ κι λέν’ "Αη
μ’ Θώδίαυρη αυτός πού ·μ’ αγαπάει νάρτ’ στού στιάρ’ νά μί βρή».
Τής Σ ταυροπροοκηνήισειος.
’Όνομα τής εορτής: Μισουσαράκουστου. Μεγάλη εορτή.
Σ ν’ άκκλησιά μοιράζν’ λουλούδια τά βάζν, στού εικόνισμα κι’ όταν βαισκαίνουνίτι ιάτνίθιροϊπ’, γιά τά πράματα, τά κα,πνίζν’ ιμί αυτά. Τ’ μέιρια τού,τ’ γίουρτάζουν Σ ταυ ρ,ουδις.
Γαμπροί ξινουχουρί,τ’ πααίνουν στ’ πιιθιρά.
Νοικουκυρές ιμιτράν τ’ αυγά πόσα Ιμασαν γιά τήν Πασχαλιά».
Πρώτη Μαρτίου
'Τπάιρχει πίστις οτι αρχίζει ή καλοκαιρία μέ τήν ελευσι. τού Μαρτίου καί
διατυποϋται είς τήν ακόλουθον φράση. «Μάρ’τσ’ ιμέσα ιμεις αξου».
«Μάρ’τσ’ ιμιά γιλάει ίμια κλαίει γιατί εχ’ ίννιά γναΐκις». Πρωί - πρωί πριν
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βγή ο ήλιος σέ κάθε αυλή ιθ* ανάψουν φωτιά μέ τ άχυρα. Τά παιδιά τοΰ σπιτιΐοΰ, πηΐδοΰν πάνω οπό τή φωτιά γιά νά διώξουν τούς ψύλλους. Τήν φωτιά
αΐύτήν τήν ανάβουν «γιά νά καψαΙλίσν’ τά δένδρα νά μήν πιαώίσν’. «Καψαλί
ζουμε τοΰ Μάρ,τ λέμι».
«Τήν πρώτ’ ιμέρα τοΰ Μάοτ’ δέν’ ιστού χέρ’, στού λιμό, στά πουδάρια,
στά δάχτυλα κλουστή άσπηρ κι κιόικνη κλουίομέν’ ιμαζί γιά νά μή τσ’ πιάΐσ’
Μάρτσ’ ,κι μαυρίσουν. ’Όντα; τά βάζν’ τά νουματβζουν τούτου τ’ χιλδόνα, τού
του τού λείλέκ’, τ’ άλλου τού φίδ’.
"Οποιου 'γλέπουν εν πρωτιά τού βγάιζν’ κι τού κίριμαν ισ’ ένα τσταλί κι λεν’
νά πάρ’ς τν’ αρρώστια μ’».
Ποτιστή; ρήσεις. — ΛιεΊΐσιδιαιμονίαι.

Οί γυναίκες κάθε γειτονιάς ισυγκεντροΰνται σέ ενα σπίτι καί μοιράζουν
τίς πρώτες ημέρες τοΰ Μαρτίου. Παρατηρούν τί καιρό ·θά κάνη στήν ημέρα έκάστηις καί συμπεραίνουν, πώς ιθά πειράσηι κάιθε μία δλο τό χρόνο. ’Ά ν ιεΐνιαι
ήλιος θά πέραση γελαστή καί χαρούμενη δλο τό χρόνο·. ’Ά ν εΐναι συννεφιά θά
εΐναι πάντα στεναχωιρημένη. ’Ά ν 6ριέχη„ Οά κιλαίη, συνεχώς κλπ.
«Τίς τρεις πρώτις μέρις δέν πλένουν, δέ δ ή1’ φωτιά σί κανέναν».
Τών Αγίων Σαράντα (9 Μαρτίου).
«Τούν "Αη Σαράντ’ φκιειάνουν 40 ιλαγγίτις ,κι μοι,ράζν’ σ’ ούλ’ ντ’ γειτουνιά σαράντα φάη σαράντα πιή, σαράντα δώτ’ γιά τήν ψχή.
Πααίνουν κι καρφών’ ολαγγίιτις στά χουράφιια, δσις τρύπις ,εχ’ ιλαγγίτα
τόσα κλουνάρτα καν’ τού στιάρ’. Κείν’ τ’ μέρα, σαράντα δέντρα ισπερν’ σα
ράντα κϋλουστές κιντοΰν τά κουρίτσια. Σ,πέρν, βασιιλ’κό κι ντουιμάτις γιά νά
φουντώσν’. Χιαυιρτάρ’ ιμί σαράντα κίουμπέοι μαζέβιγουν τά κουΐρΐτίσια κι λούζουντι γιά νά τρανέψν’ τά μαλλιά, τσ’».
Τοΰ Εύαγγελισμοΰ (25 Μαρτίου).
’Αργία, δέν εργάζονται. «Εΐν’ μιγάλ’ γιουρτή».
«Πουρνό - πουρνό παΐρν’ μιά τζουμάκα κι κτποΰν τσ’ ντενεκέδις κι λεν’
φεύγατι φίδια. κ·ι γκουγκουιστέ-ρις σήμ’ρα εΐν’ τοΰ Βαγγελισμου».
Τήν ημέραν τοΰ Εύαγγελισμοΰ απαραίτητο φαγητό σέ κάθε σπίτι εΐναι
τό ψάρι παστό ή φ·ρέσκο.
Π ·ρ ω τ α π ρ ι λ ι ά.
«Λεν ψέμιματα γιά νά ·6γάΙζν’ τά πράματα πουλύ γάλα».
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ΈαρτκχΙ τοΰ Πάσχα.

ή

Σάββαταν τοΰ Λαζάρου: ’Ονομασία εορτής: Π,ρουτσυλάζαρους.
«Ντύνουντι κουιρίτσια μικρά Λαζαρέοι ιμί μα,κρά κοκ’να «φουστάνια, έχουν
or’ χέιρΊΐα τσ’ ντεφ’ κι’ χουιρέβν’ άποώ απίΐτ’ σ·ί KTjrCr’ τραγδυΰν κιόλας ήριθ'ι, Λά
ζαρους ήλθαν τά Βάϊα. "Αμα τελειώισ’ τοΰ αυγκάθιαμα κάθιτι Λάζαρους σιά’
κάτ’ στ!α;υΐ|ροιττοόι5’ κακά - καλά γιά νά κάτσουν κόττις κίλώασις κι νά βιγάλν’
πλιά. "Ύιστιρα τούν Λάζαρου τούν δίνις’ αυγά κι ενα πνάκ’ άλέίβιρ».
ΔεισιΙδαιμονίαι: «Δέ λούζουν™ τούτ’ τ’ μέρα γιά νά μή γυρνάη τοΰ κιφάλ’
τσ’ κι ζαλίζουντι».
'Κυριακή τών Βαΐων: ’Όνομα τής εορτής: «Τ’ "Αη Βαϊιοΰ».
«Δυό προυτουατέφανοι άντρις πάηναν ατούν κάμπουι κι ιεκουβκαν κάμπουσα σουούτια κι τά ιπάηναν ισν’ άκκληαιά, ΐκεϊ τά διάβαζ’ πατάς κι’ ύιστιρα
τά μοίραζ’ στούν κόσμου. Τοΰτ’ τά κλαδιά τά λεν’ Βάϊα».
«Καθένας άμα τάρ’ .απ’ τούν παπά τοΰ κλαδί', τ’ τοΰ κτάζ’ άμα εχ’ πουιλλά
μπουμπούκια λεν’ τού >σάμ’ θά γίν’ καλό. "Αμα έχ’ λίγα μπουμπούκια δέ θά
γίν’ καλό τού σάμ».
«Τά Βάϊα τάχσυν γιά νά καπνίζουν™ γιά τοΰ μάτ’».
Τήν ήμερα τής Κυριακής τών Βαΐων συνηθίζουν νά τρώνε όλοι. ψάρι πα
στό ή φρέσκο.
Μεγάλη Εβδομάδα.
Τήν Μεγάλη Εβδομάδα «κρατούν τρίμηρου Πεφτ’, Παρασκευή, τοΰ Σαβ
βάτου τού βράδ’ μιΤαλαβαίνουν».
«Τοΰ ΜεγαλουΙβίδόμαδου δέν τραγδοΰν, δέ χουιρεύουν. Τούν αργαλειό τούν
σκουρποΰν γιαΐι εΐν’ Χριστός 'σταυρουμενους κι ε.ΐν’ κακό».
ΔΙ. Δευτέρα, ΔΙ. Τρίτη: Καίθαριότητα τών οικιών, ιάαβέατωμα, σ,φουγγάρισμα.
Μ. Τετάρτη: Γίνεται ιεύχέλαιο ιστό '.σπίτι. "Οποιος θέλει κάνει. «Καλούν
τρεις παπάδες κι τ’ γείτουνιά κι πααίν’ ιοΰλ’ ατού ισπίτ’ κι παπάδις κάνουν τού
εύχέλαιαυ. ΔΙαίειρέβ’ νοιίκουκυρά ούλου1νηστή,σιμκχ. 'φαγιά κι τρων’ ουλ’ καλιααμέν’ μαζί κι παπάδις».
«Τήν Τιτράδ’ τού βράδ’ βάφουν νοικοκυρές δυό αυγά κόκκινα γιά νά
μή τά σπάοϊ άσημαντριους νά ιεΐν’ γιρά, κι τά βάζν’ ατού εϊκονοστάσ’. "Οταν
πεφτ’ ΐχαλάζ’ παίρνουν ένα, τού βγάζουν άξιου μαζί μι τήν πιιριουΐστιά κι τρία
μπσυμπόλια άλας γιά νά αταμα'τήσ’ τοΰ χαλάζ’. Τούν άσήμαντρου άμα τούν
κρατήισ’ τρία χρόνια στιού είικουναστάσ’ γΐνιτι μπουντίζίίκα. Τήν τρίτ’ μέρα τσ’
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Πασχαλιάς .παίρνουν ενα άσήιμαντρου κι λίγου αγιασμό κι τά παραχών’ στού .λ
χουράφ’ είν’ καλό γιά τ’ σουδειά».
Μ. 'Πέμπτη: ’Ονομασία: Κόκκινη Πέφτ’, χαλαζουπέφτ’. «Δέν δουλεύν’
τ’ μέρα τούτ’ γιά νά μή πέφτ’ χαιλάζ’. Μιταλαβαινουν κι’ βάφνε τ’ αυγά». Ό
άρΐίθμός τών αυγών είναι απεριόριστος. Γιά βαφή μεταχειρίζονται «Φιδουλάπατα, μπούγιά, κρΐουμδόφλα. Σαράντα ιμέρις (δέν τ’ χύνουν τήν μπούγιά κι’
βάφν’ απουτι θέλν’». Οι πενΟούντες δέν βάφουν κόκκινα αλλά άλλο χρώμα.
Τιό κοκκιναπίειφτιάτικο πανί: «Τού πραυιΐ ισκόνιτ’ ναικουκυιρά πρού μή
βγή ήλιους κι κριίμάει σξου άπ’ τήν πόρτα γιά στού παράθυρου ένα κάκ’νίου
πανί τού βράδ’ τού παίρν’ μέσα.
Τ ’ Μ. Πέφτ’ οί γ ’ναΐκις τού ύψωμα πού παίρν’ ύστιρα ιάπ’ τ’ λειτουργία τού βάζν’ στά ιείκουνίσματα κι τού φλάν ούλου τού χρόνου, όσου νά βάλ’ν
κινούργιου στή 'θέση τ’».
«Τ’ Μ. ΙΙέφτ’ βγαίνουν οι ψχιές οξου σαράντα ιμέρις είν’ ώς τ’ άναληψιού
τότ’ γουναιτίζουν, προυισκυνάν τού θιό κι γυρίζν’ ιστούν τόπου τσ’. Τ’ μέρια τούιτ’
ούλ’ ξαγρυπνούν σν’ άκκλησιά τού Χστό πουν’ ισταυρουμένους».
Δεισύδαιμονίαι: «Δέν άπιλών’ ρούχα άσπρα γιαπί πέφτ’ χαλάζ’ δέν κουπανίζν’ ρούχα ,χουντρά. Δέν άλείφν’ κείν’ τ’ μέρια τού σπίτ’ νά μή καϊντίσ’ Χρι
στός πού κουΐσιάζ’ όντα τούν κυνηγούν νά τούν πιάσν. Πιίθιιρά ιστέιλν’ τ’ νύφ’
σουργκούτσια, λαμπάδα, φούσταν’, παντόιφιλις».
Μεγάλη Παρασκευή: «Ούλ’ τ’ μέρα κτυπάει καμπάνα λυπητιρά. Τά κουρίτσια στουλίζν’ τούν επιτάφιου μί λουλούδια πού τά παίρν’ άπ’ τά σπίτια κι
τά μοιρολογούν τού μοιριουίλόϊ τσ’ Παναγίας. Ούλοίυς κόσιμουις πααίν’ λουλούδια
κι κιρί στούν επιτάφιου. Άνάβν’ κιρί προυσκνάν τού Χστό κι πιιρνούν άπ’ κάτ’
τρεις ψουρές ιάπ’ τούν επιτάφιου γιά νά μή πουνάη τού κιφάλ’ τσ’».
'Η περιφορά: 10 ή ώρα τό βράδυ κτυπάει ή καμπάνα καί ολοι κρατών
τας τις λαμπάδες των πηγαίνουν ιέικικλησία. ’Εκεί βγάζουν δημοπρασία τή (σταύ
ρωση, ψάλλουν τά κορίτσια καί οί ψάλτες τά εγκώμια καί μετά σχηματίζεται
ή πομπή γιά τήν περιφορά τού επιταφίου. «Μπρουΐστά πααίν’ τά εξαπτέρυγα,
ύστιρα παπάς κι ψάλτ’ς, κατόπ’ σταυρός, ύστιρα (επιτάφιους κι πού πίσου κό
σμους. Στά χέρι,α τσ’ έχν’ «ναμμένις Ιλαιμπάδις. Γκ’ίζυρνούν ένια γύρου τού χουριό. Σ ί κάθ'ι σταυροδρόμ’ σταματούν κι ψάλ’ παπάς. Στού δρόμου άνάβν’ μιγάλις φουτιές κι δντα φτάν’ κουντά επιτάφιους ρίχν’ μέσα ιστ’ φουτιά θυ
μίαμα. ’Απ’ τά Ιδέξα μπαίνουν μέσ’ σν’ άκκλησιά.
Στήν πόρτα τσ’ άκκλησιας σ’κώναυν άψλά τούν επιτάφιου κι πιρνούν ούλ’
άπ’ κατ’».
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Τά λουλούδια καί τά κεριά τοΰ επιταφίου: «Ά μα γυρίσουν το-ύν επιτά
φιου ισν’ άκκλησιά παίρν’ κι λουλούδια κι τά έχν’ γιά νά καπνίζν’ τού βάσκαμα.
Τά κιιριά απ’ τούν επιτάφιου τ άφην’ σν5 άκκλησιά. Μέσ’ ατού σπίτ’ δέν τά
πααίνουν γιατί εΐν’ άπό τούν πιΟαμένουν».
Φαγητά: «Τ’ Μεγάλ’ Παρασκευή οΰτι μαειρέβν’ ούτι φουτιά άνάβν’
ξύδ’ δέν τρών’. Τρών’ νιρό'βραστα φαγιά, εΐν’ νηστεία».
Διειίσιδαιμονίαι: Καρφί δεν κορφών’, χώμα δέν ανακατών’ ιδέν κοιιμοΰντι
γιαιτί Χστός εΐν’ πιΟαμένους ξαπλουμένους κάτ’».
Μέγα Σάββατον : «Τά μιισάνυκτα. .κίτυΐπάει καμπάνα κι ούλ παιαίΛ'’ σν’
άκκλησιά στούν καλό τοΰ λόου. "Οντα λέη παπάς «Δεΰτε λάβετε φώς» σβήν’
ουλις λαμπάδις κι τά καντήλια κι πααίν1’ παίρν’ κινούρισυ φώς. "Οποιους
προυφτάσ’ κείνους παίρν’ πρώτους ιεΐν’ καλό νά πάρ’ πρώτους γιά τ’ γιρουσυν. "Τστι,ρα καλός λόους (’Ανάσταση) βγαίν’ δξου: άπ’ τν’ άχικληισιά κι διαβάζ’ παπάς. "Οντα λέη Χριστός Άνέστη ,κτυποΰν καμπάνις, ρΐχν’ πυρο'βολισμιοί, πιάνουντι άπ’ τούς χέρ’ κί λεν’ «Χριστός Άνέστη, Χρόνια πολλά κι τοΰ
χρόν’ γιιριοί. Ούλ’ σπάιζν’ αυγά στού ιμαντάΐλ’ τσ’ πάρταις τσ’ άκκλησιάς γιά
νά 'εΐν’ γιρσί σά σίδηρου».
ιΚίουλοΰρες τής Λαμπρής: «Έφκιαναιμ’ χλουρις ιμί σταυρό κί σάμ’ στ’
μέσ’ κι μπουγάτσις στού ταψί. Ά π ’ άπάν’ άπ’ τ’ μπουγάτσια έβαναμ’ σάμ’
κι ένα κάκνου αυγό. Τήν Κυριακή πάηνιαμ’ σν’ άκκλησιά μιά κλούρα κι αυγά
κι τά δίναμ’ στούν παπά».
Δώρα : «Νύφ’ στέίλ’ τήν πΐιθιιρά τσ’ αύιγά κι κλούρα, πιιθιρά στέλ’ τ’ νύφ’
σουργκούτσια δακτυιλίδ’ Μπσυντζίκις».
Δεισιδαιμονίαι: «ίΚαλό εΐν’ νά πιίθάν’ς μαζί μέ τοΰ Χστό».
Κ υ ρ ι α %ή τ ο ΰ Π ά σ χ α.
’Όνομα εορτής: Πασκαλιά.
«Οί λαμπάδις τσ’ Πασχαλιάς, εΐν’ λουγιών λουγιών κίτρινες κι άσπρις.
Τσ’ νύφ’ς εΐν* άσπηρ μή καυρδέλλις, σκαλιστή μή λουλούδια».
«!Τήν Κυριιακήι τ ’ δευτεροανάστασ’ Ιβγ/αΐίν δημοπρασία ή Ά ϊα Άνάστασ’ κι ύστιρα άραδιάζουντι ούλ’. Τά έξαπτέρυγα κείνους πού έχ’ τν’ άνάστασ’ παπάς, ψάλ ’τς κι κόσμους μί τά κιιρ.ιά στά χέρια τσ’. Γκ’ζυρνοΰν ούλου
τοΰ χουριό. Στα σταυροδρόμια .στέκουντι κι ψάλλ’ παπάς. "Τστιρα γυρνοΰν
σν’ άκκλησιά».
Αναστάσιμος, χαιρετισμός: Χριστός Άνέστη —· Αληθώς Άνέστη.
Έπίσκεψις νεκροταφείων: «Τ’ μέρα· τήν Πασκαλιά έπιρναμι αυγά, κλοιό-
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ρια, (ρυζόγαλου κι πάηναιμι στά μνημόρια. Τά κλούρια κι του ,ρυζόγαλου τα*'
μοίροζαμι τ’ αυγά τά γκουτλοάσαιμι. πάν’ απ’ του μνημύρ’ κι πάηναν τα πιδακια κι τά μάζι'βγαν».
Επιστροφή άπό τήν ’Ανάσταση.: «'Όντα γυρίζν’ ιάπ’ τουν καλο λοου
φέρνουν τισ’ ιλα|μ!πάδις άνίαμένις μί τού κινιούιργιιου1 φως. Πααιΐν’ ιστα δέντρα
πού ιδ'έν κιαριπούν ,μί τ’ λαμπάδα άνιαΐμ|μ®ν’. Τρεις ιφιουιρές τού τλουϊρνάς του
προυσκνάς τού δεντριού κι λες: 'Τ’ άρίμουιτιια νά κρατήσ’. "Τσιτιρα παιαίνζ’
μέσα ιστού σπίτ’ σβήν’ς τήν κανίτήλα .κι rev’ άνάβ’ς ιμί τού κινούιργιου τού φως».
Χρήσεις τών κεριών: «ΜΙ τ’ λαμπάδα '.απ’ τούν καλο ιλοου γητιευουν
τ’ άνιμουπύρουμα (έρυσίπελας). Παίρνουν ιάπ’ ενα τισουβάλ’ μαλλιά, βάζνίουν
ενα κόκκινου πανί ιστού μάγίλου πού ©χ’ άνιμουπύρουμα, καιν’ μί κιείν’ τ’ λαμ
πάδα τά μαλλιά πεφτ στάχτ, στού πανί κι πιιρνάει. τ’ άνιμιουπύρουμοι».
.Νυκτερινόν γεύμα: «Τροον’ σούπα, ρυζόγαλου, τσιγκρίζουν αυγά κι
κλούρια. Τά αύγότσιφιλα δέν πρέπ’ νά τά πατή’ης γιά νά ιμή βγάλ’ς μουϊάδις
(σπειιριά). Τά ρίχν’ς μιακρυά απ’ τού σπίτ’ς.
Χορός τού Πάσχα: Ό χορός γίνεται στήν πλατεία τού χωριού. Χορεύουν
δλοι, γέροι καί νέοι, πιάνονται κατά σειράν ηλικίας. Τραγουδούν ειδικά πα
σχαλινά τραγούδια, δπως τό παρακάτω;
Ν.αργκαβάνι μ’ ισιβνταλί
πόντι ήγικεις .χι. πλάτυνις
κι’ έδισις αυτά τά ντάλια
τά κουρφουντάλια.
Τσ’ Πασχαλιάς κά’ τού κιντί
Κατερίνα μ’ αμάν
Καλός λόους διίαβάζουνταν.
Τά κουρίτσια χόριβαν.
Χρηστούς σέρνει τού χουρό
Κατερίνα τούν καμαρών’
’Ίσια Χρήστου μ’ τού χουρό
’Ίσια τού φισάκι σ’.
«"Τίσπρα άπ’ τήν Πασκαλιά κρατούσαμι Ιφτά Πέφτης Χαλαζουπέφτης
δέν έκαιμναμι δ’λειά γιά τού χαλάζ’ς,
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Κυριακή τού Θωμά:

ΕΛΕΝΗΣ ΓΡλΜ Μ ΑΤ!ΚΟ ΓΛΟ Ϋ

«Χορεύν’ γ’ναΐκις ξυπόλτις».

Του 'Αγίου Γεωργίου: «Ούλ’ πααίν’ ισν’ άκκληισιά κι άμα άπουλύκ’ άκκλησιά πααίν’ στούν καλέ (πύργος) κι ιάντιβαιίν’ άπάν’ γιά γιρουσύν. Κάνουν
κούνις δξου 'στά .δεντριά κι. κνοϋνιτι τώιχν’ γιά καλό».
«Ουλ’ σφάζν’ ιάιρνί, κάνουν κουρμπάν, ανοίγουν μιά γούρνα κουντά στ*
αρνί άνάβν’ μέσα κιρί κι μί τού 'θυμιάμα τού (θυμιατίζουν τ’ ιάρνί. Παρέϊς παρέϊς καιν’ φουρνέοι οί γ ’ναυκις κι’ κάν’ γκιβέτσια. Κριάς ρύζ’ πράσινου
κρουιμδΌυΙδ1’ κι γυόσμου. Μέσα στού γκιιβέτσ’ βάζν’ κι τού ϋψουμα πού παίρν’
άπ’ τν’ άκκληισιά. Βαφτούν κι αυγά».
Πρωτομαγιά.
«ΓΙιααίνουν άπού βραδύς δΟου κι μαζεύν’ καλαμπόκια, κιτίτιρνα, άσπρουλαύλουίδα κι άλλα λουλούδια. Τοϋ πρσυΐ τν’ άλλ’ τ’ μέρα ίσυνιουργιοϋντι νοικαυκυρές, ποτά ιθά σ’κουΐθή προυμήι βγή ήλιους κι τά κριμάν τά ιλουλούιδια τσ’
πάρτις, στά παράθυρα κι στά πράματα»,
’Έθιμα 1ης Μαΐου: «Του πουρνό χάφτουν λίγου ψουιμάκ’ γιά νά μή
τ’ ισπάσ’ κανένας κούκους κι βρουμάει τοϋ στόμα τσ’. Στουλίζν’ ντ’ βρύσ’ κι
παίρν’ μαγιάτ’κου νιρο κι πίν’ ούλ’ στού σπίτ, Βάζν’ λουλούδια στ’ μέσ’ κι
στού κιφάλ’ τσ’ γιά νά μή τσ’ πουνάν. Μί τήν κουπρά κάνουν σταυρό σνή
πόρτα. Βάζουν κουιπρά στά πράματα στού τσιακάτ’ κι στά
καπούλιατσ’ γιά
νά μή τά τσιμπούν τά κνούπια. Τά πιδιά βάνουν άπού μιά
βούλα μίκουπρά
στού τσιακάτ’ γιά νά μή τά τσιμπούν ψύλλ’.
'Όποιους άργάει νά σκουΐθ'ή ,κείν’ τ ’ μέρα τούν αλείφουν στά μούτσουνα
κουπρά.
Τού πουρνό κόσμους ιβγαίν’ δξιου ό μ ά δις ^.όμάδις, παίρνουν μαζί τσ’
μπουγάτσια, αυγά κόικ’να, μαΐσιου τυρί, σκόρδα, κρουιμμύδια φρέσκα κι’
άλλα πράματα.
Ί κ ε ι σιτά Ιδέντρα κάνουν κι κούνια κι κνούνίτι γιά γιρουσύν: Χουρέβν’
κι τραγδούν».

Ή ρθε Μάης κι άνοιξη
τού Μάη ιμ’ τού Μάη μ’
ήρίθε κατακαϋμένους.
Μάης μαραίνει τά πιδιά
κι Θέρους τά κουρίτσια
τού Μάη μ’ τού Μάη ιμ’
Μάη μ’ κατακαϋμένους.
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Μαγεία: «Τήν Προυτουμαγιά οι ιμαΐστρις βγαίζουν δξου· κι οοάν’ μά
για κι κείνα πιάν5ri μέρα Τούτ’».
Δεσιδαιμονίαι: «Τήν Προυτουμαγιά ιμαίζέβν’ τ ά κουρίτσια ντιμτσίκια μ ι
αγριάδα ιτά βράζν’ ικι Ιλουζουντι ,μΐ τού νιρό ,τσ’ για γιρουισύν. "Οποιους έΐχ’
πρέκνις πραυιμή βγή ήιλιιους πααίν’ μί τ’ ιδρουισιά ιστ’ φακή κι’ άκουμπάιει
τ’ μούρη τ’ τρεις φουιρές γιά νά φύγ’ πρέκνα. Γκουντίλουντι γναικις κι τά
κουρίτσια στού χουρτάρ’ γιά νάν’ ιδρασιρά. Δέν ζαών’ ψουιμί γιατί οΰλου τού
χρόνου τού ψουιμί τσ’ 0ά μουχλιάζ’. Δέν καμώνουν 'δέν πααίνουν ατού χουράφ’ γιατί κουτίσαιίνουντι τά πράματα».
Του 'Αγίου Κωνσταντίνου: "Οποιους ,εχ’ ταγμένου οιφάζ’ αρνί. Γίνουντι
χουραι σν’ Πιλατεϊα του χουρτοΰ».
Τής ’Αναλήψεως: «Τ’ άναληψιού ισκιπάζουντι ιμ’ ένα κόκ’νου> πανί,
πααίνουν στά πχιάδια ωρα 12 μια’μέρ’, σκύβουν μέσα βάνουν άπάν’ ιστού
κιφάλ’ έναν καθρέιφτ’ κι γλέπουν τσ’ πιίθμμέν’».
Σάβίβατο Πεντηκοστής: «Φκ&ιάνουν κλούρια, .βράζν στιάρ’ κόβουν
κουιμμάτια τυρΊ κι τά πααίνουν στά μνηιμόρια κι τά μαιράζν’. Οι 'ψχιές απ’
τήν Πασχαλιά ώς τσ’ 50 τσ’ Πασχαλιάς εΤν’ δξου ,κάίθουντι πάν’ ιστά δέν
τρα κι ιστά βλαστάρια στ5 άμπελ’ γιά τούτου ώς τότι δέν κόφτουν βλαστάρια
γιά νά μή, πέΐαν’ σί ψχιές πού είν’ πάν’ σ’ αυτά κι κλάψνλ Δέν άιφήν’ ρούιχα
άπλουισμένα δξου τά μαζέβν’ πρίν βασιλέψ’ ήλιους γιά νά ιμή πάν* κι’ κάτσουν
σ’ αυτά ψ’χιές. "Αμα άπουμείν’ κανένα ρούχου δξου τ’ νύχτα, δέν του παίρν’
μέσα αλλά τ’ άλλ’ τ’ μέρα του νιρουπιρνούν».
Κυριακή της Πεντηκοστής: ’Όνομα εορτής: Τά 50 τής Πασχαλιάς.
«Τσ’ πενήντα τσ5 Πασχαλιάς πααίνουν σν’ άκκληισιά μι τά καρυδόφλα
στού χ&ρ’ κι ένα ιμπσυκαλούδ’ νιρό. Βάζν’ τά καρυΙδύφλα κάτ’ μπρσυιστά τσ’
κι γουνατουν πάν’ σ’ αυτά ρίχνουν κι λίγου νιρό γιά τα* ψχιές πού πιρνούν.
"Ύστιρα τά καρυδόφλα τά πααίν’ στού σπίτ’ κι τά βάζν’ μέσ’ τά σεντούκια
γιά νά ιμή τρων’, μάλτσις τά ρούχα.
Τσ’ Πινήντα τσ’ Πασχαλιάς πάϊναμι ούλ’ στού Χιρίστό· σν’ άΐχκλησιά στού
Δι’ΐμόιτίχου. Πλαϊάζαμι τού βράδ σν’ άκίκλησιά τού Χιστού γιά γιρουσύν’.
"Ύστιρα τ’ μέρια γίνουνταν Παν’ κίρ. Ούλ’ ιάραδιάζουνταν στού χουρό, κάθε
χουριό χσριβαν κι τού «δικό τσ’ τού χουρό».
Τού 'Αγίου Πνεύματος: Μιγάλ’ γιουριτήι ιδέν δλέβν’.
Τό Γενέθιλιον Τωάννου τού Προδρόμου: «"Αη Γιάνν’ς φερ* τύχ’. Τού
βράδ’ ξημιρώντα "Αη Γιάνν’ς παίρν’ τρία ισυκόφ’λα τά νουιματίζν’ κι τ’ άφναν

202

Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΣ Σ Η Σ ΕΛΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΛΟΥ

πάν, στά.κιρσμίδ:ΐα.νά ξαστρισ.τού,ν ούλ’ τ’.νύχτα. Τού πουρνό τά κτάζν’ηποιουνου μαραγκιάζ’ 'δέν τούν παίρ’ς οποιουνου εΐν’ πράσινου κείνουν .παίρ’ς».
Τού 'Αγίου Παντελεήμονος: «Μιγάλ’ γιουρτή 'δέν διλέβν’. Εΐνι γιατρός
γιά τσ’ κτσούς.
1η Αύγουστου: ’Αρχίζει ή νηστεία τού 1ι5 Αύγουστου. «Τήν πρώτ’
τ’ μέρα τούν Αύγουστου1 δέν ίλούζουντι γιά νά μή γίνουμ’ άλλατζιάδκις. Τσ’
ιδώδικα πρώτις μέρις τούν Αύγουστου^ κτάζν’ τι κιιιρός κάν’ κι. βρίσκουν τι
κιρό θά ,κάν’ ουλις. τσ’ μήνς. Μιά μέρα .εΐν’ γιά ενια·' μήνα».
Τής Μεταμορφώσεως (G Αύγουστου): «Τούν 'Ά η Σουτήρ’ πααίνουν
■σν’.·άκκλησιά κΙλούρια γχ,ι. σταφύλια,· τά Ιδιαίβάζ’ παίπάς ,κι’ ύστιρα τά μοΐράζν’
■στούν κόσμου γιά γυρουισύν’. Κείν’ τ’ ιμέρα τρών’ ψάρ’».
, Τής .Κοιμήσεως τής ■ Θεατά/ου (15 Αύγουστου): <<Παναΐα μιγάλ’
γιουρτή ούλ’ . παίρνουν μιταλαβιά. Γίνουντι πουλλά Πακγίρ.ια».
Τά εννιάμερα τής Παναγίας: «Τά ίννιάμιρα τσ’ Παναγίας άτονους εχ’
ταγμένου πααίν’ στού Δι,’μότχαυ σν’ άκκλησιά τσ’ Παναΐας κι πιλαγιάζ’ γιά
γιρουισύν.
.
·.’.·ε, .
.·
.
Άποκεφάλισις τού 'Αγίου Ίωάννου (2*9 Αύγουστου): «Πατλατζιάν, παναϊρί». Μεγάλη νηστεία.
«Δέν τριών’ μαύρου σταφύιλ’ δέν ,πιάν’ μαχαίρ’ νά κόψουν ούτε ψουμί, τού
κόβν’ άπού βραδύς' γιά μί τά χέρια,, δέν κόβν’ τού καρπούζ’ ιαπ’ άπάν, ούτι.
τρών9 κόκ’νου καρπούζ’ μόν’ κίτιρνου κι τού .σπάζουν καταγής».
Τρ,Πενείθιλιιον τής Θεοτόκου (8. Σεπτεμβρίου):. ΓΙανήγυρι.ς εις τό χωρίον
είς άνάμνησιν τού γεγονότος τών εγκαινίων.
,Γ
-)■'Τής ύψώσεως τού Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου): «Τού Σταυρού ούιλους
κόσμους πααίν’ [σν5 άκκλησιά βασιλικό γιατί ακεΐ. πού βρήκαν τού Σταυρό φυ
τρουν’· βασιλικός. Παπάς τούν διαβάζ’ ,κι ύστιρα τούν μοιράζ’ στούν κόσμου».
Μέ τόν βασιλικό γίνεται παρασκευή νέου προζυμιού όπως άναφέραμεν είς τήν
άρχήν ,τής εργασίας μας. »
.. .
·
-««Τού Σταυρού πιάνουντι κι, αφήνουν τισουμπανέοι. Κείν’ τ’ μέρα δέν κοΊμούντι γιατί ,ούλου τού κα!λουκαίρ’: Όά. κμάση κι δέν θά διλέβς. Τήν Πασχαλιά
νά κίοιίμ,ηθής τούν 'Ά η Ζγιώρ· νά τού πλήσ’». ·
..·...
Τού Αγίου ΔημητρΙου(26:Όικτοιιβρ'ίου) : «Τούν 'Ά η Δημ,ήτρη χουΐριεύουν
στήν "πλατεία γιά; πρώτ’ φουρά ούλα τά κουρίτσια κι.τά παίλ’κάρια, ύστιρα άπ’
τού: καλουκαίρύ Αρχίζουν τά προυξινιά κι άρραβώνις κι τού λεν’, Ίσάμ πα-
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ζαρί. Έργάτ’ τελειώνουν κ ι πιάνουντι κινούργιοι. ’Ανοίγουν κι δουκιμάξουν
τά κινούργια κρασιά».
Τών Ταξιαρχών: ’Όνομα εορτής: "Αη Ξιάρς. Μιχαήλου Χαρχαγγέλου.
Τούν γιουρ τάζουν κι δεν κάνουν δλειά γιά τίσ’ άρρ ωστε ιες».
Τοΰ 'Αγίου Μηνά: Ό "Αγιος Μηνάς ιφανερώνει τά κλοατιιμαΐα καίι δλα τά
χαμένα. «"Αμα χάσ’ τίπουτα κι :δέν μπουρεις νά τού βρής πααίν’ς κι άνάβ’ς
στοΰ "Αη Μηνά ενα κιρί κι λες "Αη Μηνά μ’ φανέρουστου μ’ κι κείνους τοΰ
φανιρών’».
Σαρακαατήι Χριστουγέννων: «Τού Σαραντάμιρου άπουκρεύουν γιά τά
Χριστούγεννα. Γράφν’ τά ούνόματα τσ’ πιθιαμέν’ κι παπάς τά μνημουνέβ’ ουλ’
τ’ Σαρακουοτή».
Τά Είσόδια τής Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου): Δοξασίαι γεωργών: Ό σπό
ρος πού ·ήχει σπαρή έως τήν 2Ίην Νοεμβρίου* φυτρώνει αμέσως. "Οσια· χωρά
φια 'σπείρονται αργότερα λέγονται «γκιοιμέδις» καί φυτρώνει τό σιτάρι δύο ήμε
ρες μετά τά Χριστούγεννα.
Τοΰ 'Αγίου Άνδρέα: Ιίίστις οτι «Τοΰ κρύου άντρειέιβ’».
"Ε ;θ ι μ α σ π ο ρ ά ς.
«Άρχινάμι νά σπέρνουμε οτίς 14 Σεπτεμβρίου. Σ,ταύρουνει κι σπέρνει.
Τήν πρώτ’ τ’ μέρα τούν ρίχνουν ιοΰλουν τούν σπάρου' δέν γυρνούν πίσου
στού ισπίτ’. Πρώτ’ ιμέρια νά είσ’ χουρταμένους γιά νά ιεΐν’ γιμάτου τοΰ στιάρ’.
Πρώτ’ φουρά τούν σπόρου τούν βγάζν’ απ’ τοΰ σπίτ’ τήν Δευτέρα κι τήν Τιτράδ’ τ’ νύχτα προυμή ξημιρώσ’ γιά νά μήν άνταμώσν’ καέναν στού δρόμου».
"Ε ;θ' ί μ α ΰ ε ρ ι σ μ ο ΰ.
"Οντα πάν, νά θιρίσν’ πρώτ’ φουρά οί έργάτ’ κόβουν τού πρώτου διμάτ’
κι τού στάν’ μπρουστά στού ναικουκΰρ’ οριθιου κι τού λεν’ παπαδιά, νοικουκύρ’ς ριίχν’ παράδις. ’Όντα ΐθτρίισν’ κι καένας ιδέν προυφταίν’ τούν άφή,νουν πί
σου, τούν τλίγουν κι τούν κάνιουν «οΰτς ούτς».
Τ ρ ύ γ ο ς ά μ π ε λ ι ώ ν.
«"Οντα τρυγούν τ’ άμπέλ’ ιστού τελευταίου τ’ άμάξ’ βάζν’ ένα καρά τσιαλί
άπού πάν’ άπ’ τά σταφύλια».
Πύθιον, 10 ’Ιανουάριου' 1966
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤ IΚΟΓΛΟΤ
'Η Διδασκάλισσα

ΤΑ

11 Ρ

ΟΥΓΚΑΤΣΙΑ „

(Τών Λ α β ά ρ ω ν Δ ιδ υ μο τε ίχου )

Π Ρ Ο ΛΟ Γ Ο Σ

"Οπως κάθε χρόνο έτσι καί τά ΐΐιφετεινά Χριστούγεννα εφερ-αν στήν θύ
μηση evoc παμπάλαιο έθιμα τοϋ χωριού ‘μου, τά «Ρουγκάτσια». "Ενα έθ ιμο
που ικοντά ατά τόσα άλλα πού λησμονήθηκαν καί πού τόσο άσπλαγχνα παρα
μέρισε ό σνομπισμός κοντεύει καί αύτό νά γίνη κτήιμα τής λήθης.
Οί χρονιάρες μέρες είναι τόσο ιστενά συλδείδεμένες ιμέ τό ωραίο αύτό' έθιμο
τών «Ρουγκαιτσιΐών» πού ιοί μεγαλύτεροι στήν ηλικία κάθιε χρόνο, κάθιε και
νούργια Χριστούγεννα, νοιώθουν ένα μεγάλα κενό μέσα τους, σάν βλέπουν
τήν παλαιά τους κληρονομιά νά μένη λησμονημένη. «"Εχουν χάσει τά Χρι
στούγεννα τή χάρη τους», «πούναι τά παλαιά τά χρόνια τά δικά μας» λένε καί
ένας αναστεναγμός βγαίνει άπό τά στήθη τών' παλαιών εκείνων ανθρώπων καί
τά παράπονα ‘γίνονται 'ατέλειωτα τις μεγάλες αυτές ήμέριες καθώς ή σκέψη τους
φέρεται νοσταλγικά στά περασμένα, ιστά χρόνια τά καλά.
Βλέπετε, οί μεγάλοι εχιουν· /συνηθίσει σ’ ενα δικό τους τρόπο νά γιορτά
ζουν τά Χριστούγεννα καί κάθε καινοτομία τούς στενοχωρεΐ, τούς θλίβει, τούς
εξοργίζει. Τι νά κάμωιμε όμως; Ό κόισμος ιάλλάζει, παρέρχεται. Τά πάντα ώς
«ΐιμάτιον παλαιωθήσονται». Είναι νόμος τής ζωής τόν πατέρα νά τόν διαδέχεται
ό γυιός, τό παλαιό νά τό διαδέχεται τό νέο. Ευχή μας τό κάθιε νέο νά είναι
καλύτερο άπό τό παλαιό.
Ώ ς τόσο μιά αναδρομή στό παρελθόν, στίς καθάριες εκείνες πατριωτικές
καί Χριστιανικές έκίδηλώσεις τοϋ λαοϋ μας, πού ξεχωρίζουν γιά τό πάναγνο
αίσθημα καί τόν έντονο θρησκευτικό παλμό, πού έχουν καθάρια ελληνικότητα
καί δείχνουν τό στενό δεσμό μέ τό χώμα τής πατρίδας κάτι θά μάς διίδάξη, σέ
κάτι θά μάς ώψέλήση. Είναι άλλωστε ένα χρέος πού πρέπει νά εκπληρωθή.
’Ίσως είναι τό καλύτερο μνημόσυνο γιά κείνους πού τά έκαμαν καί τά
έζησαν.
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■Παραμονή Χριστουγέννων. Ό καιρός γλυκός κα'ι απαλός. Οι χριστου
γεννιάτικες ετοιμασίες πού έκαμαν άνω - κάτω τό ισιπίτι βαδίζουν πρός τό τέρμα.
Τά χριστόψωμα, οι κουραμπιέδες, τά κουιλουράκια πηγαινοέρχονται στό φούρνο.
"Ολο τό χωριό στό πόδι·. Ό κόσμος βιάζεται γιά νά προλάβη νά κόμη όλες
τίς απαραίτητες ετοιμασίες γιά τήν αυριανή μεγάλη ήμερα.
Καί τό βράδυ συγκεντρωμένοι όλοι στά ισπίτια τους θά άκούνε όμορφες
ιστορίες άπό τόν παππού. Οί ξενητεμένοι πού γύρισαν στό χωριό γιά νά
γιορτάσουν μαζί μέ τούς δικούς τους πόσα δέν θά έχουν τώρα νά διηγηθούν
άπό τά ξένα. . . 'Ιστορίες πού θά κάμουν τά μικρά παιδιά νά μην τά παίρνη
ό ύπνος καί τούς μεγάλους νά παρακολουθούν μ’ ανοιχτό τό στόμα.

— Μαμά, πότε θά ’ρθούνε τά «ρουγκάτσια»; Ρωτά κάθε τόσο ή Έλενίτσα πού δέν λέει νά κίλείση μάτι καί είναι συνεχώς ανυπόμονη.
— Θά ’ρθούνε, παιδί μου, μή βιάζεσαι. "Οπου νάναι θά φθάσουν.
— Μαμά, τά ρουγκάτσια έχουν ποδάρια; ρωτά καί ό μικρός Τάκης πού
ακούσε πέρυσι κάτι άπό τόν πατέρα του γι’ αυτά, ενώ ή Έλενίτσα ξεσπά σέ
ακράτητα γελοία μέ τήν αφελή ερώτηση τού μικρού Τάκη.
Αυτή ή ατμόσφαιρα επικρατεί ιστό κάθε σπίτι καί αυτές οί στιχομυθίες
δίνουν καί παίρνουν ώσπου νά τούς έπισκεψθούν τά ρουγκάτσια.
*
Ό ίδιος πυρετός επικρατεί καί στούς ,ριαυγκατσάδες. Άπό μέρες τώρα
ετοιμάζονται. ’Έχουν κάνει πολλές δοκιμασίες στά τραγούδια καί είναι, καθ’
όλα έτοιμοι τώρα. Θά άνταποκριθούν πλήρως στις προσδοκίες τοΰ χωριού.
’Έχουν χωρισθή σέ δύο τσέτες - ομάδες. ΤΙ κάθιε ,τσέτα έχει τόν Τσότρατζή της (αρχηγό) καί δώδεκα άλλα μέλη, τά «ρουγκάτσια».
Ό Τσότρατζης συμβολίζει τόν Χριστό.
Τά ρουγκάτσια συμβολίζουν τούς δώδεκα μαθ'ητάς.
’Έχουν τόν γραμματέα τους πού ιθά κρατή λογαριασμό καί έναν ταμία

1.
Τό £θιμον τούτο εξακολουθεί καί σήμερον υφιστάμενον, άλλά βαίνει όσημέραι πρός
εξαφανισμόν.
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γιά νά ειϊισπράττη τά φιλοδωρήματα άπό τά σπίτια που ;θά έπισκεψθούν.
Μέ τό σούρουπο αρχίζει καί ή συγκέντρωσή τους.
Άφοΰ συγκεντρωθούν δλοτ οι «Ρουγκατσάδες» στό προκαθ'ω,ριισμένο μέ
ρος ξεκινούν έν χοιρω καί συνοδεία μουσικού οργάνου «γκάϊδας» νά πάν στήν
εκκλησία. Τό άπό «Θεού άρξασθε» είναι βαΟειά ριζωμένο στήν "ψυχή τού λοήόύ
μας. Θά πάν νά πούν τά κάλαντα στήν Παναγιά και ιστόν «Χριστόν ’Αφέντη».
Νά «τραγουδήσουν» τήν Γέννησή του, τά παίθήματά του καί τό φρικτό ‘θάνατό
Του πάνω στό σταυρό.
Σέ λίγο φθάνουν. Ό Τσόρμπατζης ΐδίδειτό σύνθημα καί τό τραγούδιΐ αρ
χίζει.
Χρίστούγιεννα Χριστούγεννα
τώρα νά Χριστός γεννιέται
γενννέται καί ιάνατρέφεται
στους ουρανούς νά πάη.
Έκεϊ πού πάει κι στάθηκε
χρυσό(νο) δένδρο ξεβγήκε
χρυσά ήταν τά κλωνάρια του
κι όλονάργυρα φύλλα
κι αυτά λιανοκλώναρα
κι αυτά νά προιφητούσαν
πού προφητούσαν κι έλεγαν
γι’ αμαρτωλούς γιά ψεύδους
καί μένα τόν αμαρτωλό
άς κρίν’ ή δικαιοσύνη.
Κάτω στον Γιίεροσοληισιμό2
καί ;στόν κεριών τόν τάφο
έκεϊ σκυντζεύουν3 τόν Χριστό
παράνομοι. Εβραίοι.
Τόν Πέτρο τόν προθόδησαν
στήν Χα(να)ιλικιά νά πάη.
— ΚαΙλή,μ’ γιά πένΙεψέ4 μας καρφιά
καρφιά σάν τά πηροϋνια.
Τής Χαλίκι άς παραιτιιομός
νά μάς πενέψης κι άπό πέντε
Τά 'δυο βάρτα στά χέρια του

2. 'Ιεροσόλυμα. 3. Τυραννοΰν. 4. Προμήθεψέ μας.
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τά δυό στά γόνατά του
τό τρίτο τό φαρμακερό
βάρτο νάμπη στήν καρδιά του.
Αφού .εκπληρώσουν τό 'χρέος τους προς τόν «Χρίστον Άφενττφ>, θα απο
χωρήσουν και θά αρχίσουν νά γυρίζουν στά σπίτια. Κάθε σπίτι 'θα τους .ύποδεχΌή μέ μεγάλη χαρά καί Όά άκούση τό τραγούδι τής ιέπυθυμίας του. Εΐναι
θρησκευτικό καθήκον ν’ άνοιξης τήν πόρτα τοΰ σπιτού σου καί νά δεχιθής τά
«ρουγκάτσια». Ό κάθιε νοικοκύρης εχβι υποχρέωση να βγή στήν πόρτα καί νά
τά καλωσορίση. Ή παραμονή ιδιαρκεΧ λίγο σέ κάθε σπίτι, γιατί ή νύχτα παρ’
δτι εΐνοα ιμιεγά,λη ’δέν είναι ίέν τούτρις ιάρκε,τή. γιά νά έπισκεφθούν τά «Ρουγκάτσια» σλα τά σπίτια τού χωριού .καί πρέπει νά βιαστούν. "Οταν μπούν μέσα,
αφού κερασθούν, αρχίζουν τό τραγούδι πού Όά παραγγείιλη ό νοικοκύρης. Έάν
εΐναι ιερωμένος θά τού πούν:
Σή,κω ισιαμπάν5 Αφέντη μου
καί κάτσε στό θρονί σου
πάρτο τό ροϊδί6 στά χέρια σου
καί νίψου καί κατέβα
κι- οί νικκλησιές άσήμαναν
τά .μοναστήρια ψέλνουν
καί τά γραιμ.ματικόπουλα
διαβάζουν τά ευαγγέλια
Κι’ ή παπαδιά στολιζουνταν
νά πάη νά προσκύνηση.
Νά προσκύνηση τήν Παναγιά
καί τόν Χριστόν ’Αφέντη.
— Προσκύνησε προσκύνησε
καί πίσω νά γυρίσης.
Έάν σπούδασε καί εΐναι γραμματισμένος Όά τΐ::ύ πούνε «πώς έκατσε καί
τάγνωσε στ’ άστρα καί στό φεγγάρι».
Γγραμματικός γραμματευτής
γραμματικός αφέντης
Πώς έκατσε καί τάγνωσε

5. Έ πάιΐω . 6. Τσιότρα. = ξύλινο δοχείο νεροϋ.
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στ* Άστρα καί στο φεγγάρι
καί κτυΜίηξιαν7 τά ηφριχΑ flow
κ’ έχυσε το μελάνι
κ’ έβαψε νιος το ρούχα του
κ’ έβαψε τά σκουτιά ταυ.
Τηλιάλ βάζουν στό μαχαλά
νά πλύν’ τοΰ νιοΰ τά ρούχα.
Κανείς δέν τους άκσυισε
κανείς ιδέν τους άπελογήθΐκι.
Μόν’ ή κόρη πού τόν ήθελε
κι’ αυτή τόν αγαπούσε
βάζει τό δάκρυ της νερό
τό σάλι της σαπούνι
τά πλένει ιμιά τά πλένει δυο
στό τρίτο δέν τά πλένει.
—ΊΙάρε τζένα|μ’8 τά ρυύιχα σου
καί συρτα:9 σίτήι μάνα σου.
— Σαν είχα μάνα κι’ αδελφή
δέν τάφερνα σ’ εσένα.
’Εδώ τόν ξένο δέν τόν κλαΐν
τόν ξένο δέν λυπούνται
έ'δώ τό χώμια αγοραστό
καί πέτρα μέ τό δράμι.
Έάν είναι άξιωματοϋχος μέσα στό χωριό θά τοϋ πούνε:
Γιά ϊδεστε τό Άρχοντόπουλο
καί τί καμάρες10 έχει.
— Καμάρες γυιέ ιμ’ καί χαίρεσαι
παίξεις καί καμαρώνεις
καί τ’ άλογό σ’ άπό φλουρί
καί σέλα σ’ ασημένια
καί δσα πουλιά πετούμενα
•στή σέλα του γραμμένα
καί τά σκαλαπατήματα
όλο μαργαιριτάρι
καί πότε ισιώντας τήν ουρά
μέ τόν κινά11 βαμμένο.
7. Τρεμούλιασαν. 8. Καλέ μου. 9. Πήγαινε τα. 10. Υ περηφάνειες. 11. Κόκκινο.
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Εκείνος πού ό χρόνος τού άσπρισε τά .μαλλιά ,και βαστάζει στους ώμους
του πολλά χρόνια θά άκούση τό έξης τραγούδι:
Άφέντημ’ κι δλα πρωτόγερε12
πρωτόγερος τής χώρας.
Αυτόν ό γυιός ορμήνευε13
νά βγή στό μεσοχώρι.
— Πάρε τήν πατερίτσα σου
κι έ'βγα άγάλλια - άγάλλια
κι δπου βρής τά φτωχά παιδιά
δίκαια νά τά δικαίωσης
κι δπου βρής τά μωρά παιδιά
δίκαια νά τά μερώισης.
Κι άπλωσε τά χέρια σου στήν
αργυρή σου τσέπη
καί βγάλε χρυσομάνδηλο
χρυσό κομποδεμένο
γιά λύσε το γιά δέσε το
καί κάνε με τήν τιμή του.
’Άλλο τραγούδι θά άκούση δ νέος οικογενειάρχης, πού δεν έβλεπε τήν
γυναίκα του τόσο όμορφη, τώρα πού τήν παντρεύθηκε. Τά «Ρουγκάτσια» θά
τού απαντήσουν μέ τό στόμα τής γυναίκας του πώς γιά νά γίνη όμορφη νά
πάη στήν ’Άδριανούπολη καί νά τής άγο.ράση μποχά -μποχά,14 ασημένιο ζουνάρι καί σκουλαρίκια κυκλωτά καί τότε θά γίνη όμορφη καί άσπρη.
Άρχόντς μέ τήν Άρχόντισα
στήν σκάλα κατεβαίνουν
στήν σκάλα καί στή δρομασιά15
καί στήν Άγιοκίλ&ιισούρα
Γυρνάει Άρχόντς καί τήν ρωτάει
καί τήν καλοξετάζει.
— Κόρη μ’ γιά δέν ’σαι όμορφη
κόρη μ* γιά δέν ’σαι άσπρη
— Σάν θέλεις νά ’μην όμορφη
σάν θέλεις νά ’μην άσπρη
12. Ό γεροντώτερος του σπιτιού. 13. Συμβούλευε. 14. Κοκκινάδι, 15. Πλησίον
του δρόμου.
14
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σύριε στήν ’Αίδρταν.ούπιολη
κι έβγα ισιτό Περιστέρι
κι -αγόρασε μποχά - μποχά
καί ασημένιο ζνάρι
καί ισκουλαρίκια κύκλω τά
καθένα μέ τό γράμμα
νά σιωμαι16 νά λυγίζουμαι.
νά φαίνεται τό γράμμα.
Κα! τότες θά ’μην άμορφη
και τότες Ιθά ’μην άσπρη.

ή

'Ένας ύμνος γιά τήν δύναμη τής γυναίκας πού γίνεται 'θεριό, όταν βλέπη
νά κυνηγούν ιτήν αγάπη της, τόν άνιδρια πού αγάπησε, «Χίλιοι πεζοί κα! τριακό
σιοι καβαλαραϊοΊ» γιά νά τόν ισικοτώ·σουν. Γυρίστε πίσο.) προστάζει ιστούς μπιζουργιάννηδες κα! ατούς καβαλαραίους γιαιτ! Οά κάμω «μάνες δίχως γυιούς
κα! \ωφάδες 'δίχως άνδρες».
Κα! νιος στήν Χάν17 παντάδραξε
στήν Άδριανό18 πηγαίνει
χίλιοι πεζό! τόν κυνηγούν
τριακόσοι καβαλαραΐοι
κι ού.δ’ οι πεζοί τόν έφταναν
κι ούδ’ οι καβαλαραΐοι.
Μόν’ ή κόρη πού τόν ήθιελε
κα! αυτή τόν αγαπούσε
ώ ρ!ς-ώρ!ς19 τόν έφτανε
ώρ!ς τόν προσπερνούσε.
— Γυρίστε πίσω ιμπιζουριάν20
κ’ εσείς καβαλαραΐοι
νά μή σάς κάμω γυρισμό
κα! πίσω νά γυρίστε.
Θά κάμω μάνες δίχο>ς γυιούς
νυφάδες δίχως άνδρες.
Θά κάμω κα! τήν παλιά άγάπ’
νά χύση μαύρο .δάκρυ.

16. Κουνιέμαι.
20. ‘Τφασματοπώλαι.

17. Π ολιτεία.

18.

Άδριανούττολις.

19.

Σ τιγμ ές — στιγμές.
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Γεμάτο άπό σατυρικό πνεύμα και είρωνευτική διάθεση είναι τό τραγούδι
γώ τους νέους που ιθά αποφασίσουν ιμόνοι τους, χοίρίς την βιοήίθειια και την
συγκατάθεση τών γονέων τους, νά βρούνε την σύντροφο της ζωής τους.
Και ικίνησι κινήτσικους21
νά πάη νά άρραβωνιάση.
Κα'ι βάζει νιος στήν τσέπη του
κάν δυό κάν τρεις %ιλιάδες
κα'ι βάζει και στον κόρφο του
άλλες εννιά χιλιάδες
ώσπου ν’ ιάνέβη τά βουνά
νά κατείβή στους κάμπους
πίνοντας τά γλυκά κρασιά
φιλώντας τά κοράσια
κι έσωσε νιος τά γρόσια του
κι εσωσε τά φλουριά του.
Στήν μάνα του προβόδησε
μέ τό πουλί τ’ αηδόνι.
— Μαλή μ’ γιά πένεψέ μας φλουριά
μαλή ιμ’ γιά πένεψέ μας άσπρα.
—1Σάν θέλεις γυιέ μου νά χαρής
σάν θέλεις νά κερδίσης
παρ’ τό καντήλ* στά χέρια σου
κα'ι γύρνα μοναχός σου.
Νά ρθή ή νιά στά χέρια σου
κι ή άλλ* στά γόνατά του
κι ή τρίτη ή μικρότερη;
νά ρθή στήν αγκαλιά σου
νά τήν κρατάς στά χέρια σου
νά τήν φιλάς στά μάτια
στά μάτια στά ματόφυλλα
στό φρύδι καγκελοΰτσο.
Νά πώχ5 τό μάτι, σάν ελιά
τό φρύδι σάν γαϊτάνι.
Νά πώχη τό ματόφυλλο
σάν φραγκικό δοξάρι.

21. Ευκίνητος.
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Άλλα -και τά παιδιά τοΰ Σχολείου θά ακούσουν τό τραγούδι τους. Ό «Μό
σχος» ό πολυκανακάρης, τόν «έκρουε» δ δάσκαλος /καί ή δασκάλα μέ τή
χρυσή τήν βέργα, γιαπί ό νους ήταν πέρα στίς μαυρομάτες.
Μάνα ιμ’ τό γυιό σ’ τό- γυιόκα σου
τόν πολυκανακάρη.
Τόν ελουζες τόν χτένιζες
στον δάσκαλο τόν στέλνεις.
Κι ό δάσκαλος τόν εκρουζε
μέ τήν χρυσή τήν βέργα
Τόν κρούει κι ή δασκάλισσα
μέ δυο κλωνάρια μόσχου.
—'Μόσχου σιά πουν5 τά γράμματα σ5
Μόσχου σ>ά πουν’ δ νους σου;
■
— Τά γράμματα μεσ* στό χαρτί
κι δ νους μου πέρα πέρα
πέρα ιστ'ις μαυρομάτες.
Στήν μάνα που κρατά στήν αγκαλιά της βυζαχτάρικο είναι αφιερωμένε
τό παρακάτω τρογούδι:
'Ένα μικρό μικρούτσικο
σαββατο γεννημένο
Σαββάτου μέρα γεννηθείς
τήν Κυριακή βαφτιέται
και τήν Δευτέρα τοϋ ταχιά22
τηλ ιάλης τηλ ιαλίζε ι.
Τηλιάλ5 βάζουν στον μαχαλά
νά βγή νά τους παλαίψη.
Κανείς και δέν τούς ακούσε
κάνεις δέν τούς άπελογήθκι.
Μόν* ή κόρη πού τόν ήθελε
κι αυτή τόν αγαπούσε
βάζει τό στήθος μάρμαρο
τ'ις πλάτες άνδρωμένιες.
Σάν έκαμαν5 και πιάστηκαν

22. Πολύ πρω ΐ τήν άλλη μέρα.

Λα ο γ ρ α φ ι κ α
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απ’ τό πρωί ως τό βράδυ
και τό μικρό διαμαντερό
καθάριο δακτυλίδι.
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Στους μπιζουργιάνηδες (Ιμ,πόρους) πού ιμέ μουλάρια μετέφεραν τά εμπο
ρεύματα τους από τήν «Ντομπρουτσά» καί τήν Ιίροΰσα αψηφώντας μυρίους
καί μεγάλους κινδύνους άπό κλέφτες καί ςχαραμήδες», στό 'θάρρος καί στήν
τόλμη τών «μπιζού,ργιαναίων» θά άφιερωθή τό έπόιμενο τραγούδι:
"Ενας ,καλός πραματευτήςκι όμορφος μπι'ζουργιάνης23
στό Ντουμπρουίτσά24 παζάρευε
■στήν Προύσα ξαγοράζει.
Παζάρευε κι αγόραζε
όλων καλά τά ρούχα
εννιά μουλάρια φόρτωνε
όλων καλά τά ρούχα.
Στό δρόμο κεΧ πού πήγαινε
στή στράτα πού διαβαίνει
■ψιλή λαλίτσα έσερνε
όσο κι άν ήμπορούσε.
- - Ν ά , άς μ’ ήταν Κλέφτες ατά βουνά
άς μ’ ήταν χαραμήδες.
Τόν λόγο τ’ δέν απόσωσε25
καί συρμιλιά26 δέν πήρε
νά φτού καί κλέφτες έφτασαν
νά φτού καί χαραμήδες27
Μόν’ τόν σταυρό του εκανε
καί τό σπαθί του βγάζει.
Δεξιά μεριά τούς έκοβε
ζερβά τούς θημωνιάζει.
Σαράντα κλέφτες έκοψε
σαράντα χαραμήδες.
Μόνο τόν ένα άφησε
κι’ αυτόν τά μάτια βγάζει
νά γκιζιρνάη,28 νά μολογάη
23. ’Έ μπορος. 24. Πόλη τής Βουλγαρίας. 25. Τελείωσε. 26. Α ναπνοή. 22. ’Α λή
τες 28. Γυρίζει.
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νά περπατάη νά λέη:
— Σ αράντα κλέφτες ήμασταν
Σαράντα χαραμήδες.
Στους δημασυντήρητους τότε υπαλλήλους ήταν ;άφι.εραμμένο τό παρακάτω
τραγούδι. Τό ίδιο λέγεται κα! σήμερα στις οικογένειες πού έχουν αξιωματι
κούς στον Στρατό.
Δέν σούπρεπε αφέντη μου
νά σέβς29 σ3 αυτήν τήν χώρα
μόν’ σούπρεπε αφέντη, μου
νά σέβς στό Σαλονίκι
νά κάθεσαι στό πάπλωμα
νά άκουμπας στά γιόίζια30
νά κοσκινίζης τά φλουριά
νά ντρεμονίζης31 τ’ άστρα
κι’ αυτά τά κοσκινίσματα
κέραστα αφέντη μ’ κέραστα
,κι ας πιούνε στήν ύγειά ισου.
Στήν έτοιμη γιά γάμο κόρη πού «γίδιαζε» στούς ουρανούς κα! τό τύλιγε
στούς κάμπους, λέγεται τό παρακάτω τραγούδι:
Κόρη μετάξι γίδιάζε
μετάξι μισουδιάζει
στούς ουρανούς τό γίδιάζε
στούς κάμπους τό τυλίγει
μέσα στή μέσ’ τή, θάλασσα
βάζει νά τό γυφάνη.
Βάζει τόν ήλιο αργαλειό
κα! τό φεγγάρι χτένι.
Κι δ ήλιος έσκανδάλιασε
κι αργά νά βασιλέψη.
Τι είδες ήλιεμ’ κα! τρόμαξες
κι άργάς νά βασιλέψης.
— Ά π ’ τ’ αργαλειού τό τρούντισμα

29. Ν ά μπης. 30. Πρασκεφάλια άπό προβιές. 31. Κοσκινίζεις.
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τής κόρης τά τραγούδια
είδα κι5 ιέγώ και τρόμαξα
κι’ αργώ νά βασιλέψω.
Στήν έτοιμη γι’ αρραβώνα κόρη λέγεται τό παρακάτω τραγούδι:
Κόρη μ’ στό τρίτο σ’ κάγκελο
τί ατέκ’ς άκουμπηισμένη
κι απ’ τό φλουρί Ιδεν φαίνεσαι
κι ιάπό μαργαριτάρι
καί άπό γαλάίζ’ μποίχά - μποχά
δέν μπορείς νά σιγυρίσης32
τρία παιδιά τής ακόυσαν.
Που μέσα άπό τήν πόλη
τόνα τήν στέλ’ μπουχά - μπουιχά
τ’ άλλο τήν ιστέλλει ρόιδα
τό τρίτο τό καλλίτερο
τά μήλα στό ιμανίδήλι.
— Πάρε κόρη μ’ τά μήλα σου
καί βάλτα στό ισεντούκι
γιά νά μυρίζουν τά σκουτιά
σάν κίτσια,33 σάν τραντάφλου
σάν κίτσια, σάν τραντάφυλλα
σάν δλα τά λουλούδια.
Στήν μάνα καί στήν μονάκριβη κόρη της πού «τήν έκρυβε στους ουρα
νούς» θά πουν:
Μάνα μ’ τήν θυγατέρα μάνα μ’ τήν ακριβή σου
τήν εχεις κι ολο μονάκριβη
στους ουρανούς τήν κρύβεις
κι άνοίχθηκε καί ουρανός
καί φάνηκε κι ή κόρη
καί φάν’καν τά σγουρά τ’ς μαλλιά
τά αρχοντικά τ’ς πλεξίδια
τότ’ έπρεπε καί νιούτσικος

32. Στρίφογυρίσης. 33. Λουλούδια
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νά σκύψ’ νά τήν άρπάξη
να την κρατα -στα %&Qia τον
νά τή φυιλάη «τά μάτια
στά .μάτια τά ματόφυλλα.
\

\

~

\

r

Α

Το γεροντοπαλλήκαρ ο. ιδέν απουσιάζει κι’ αυτό άπό τό προσκλητήριο τών
ρουγκατσιών.
Αφέντη μ’ κι άφεντάκι μου
πέντε φορές αφέντη μ’
πέντε κρατούν τό λόγο σου
κα'ι πέντε τ5 άλογό σου
καί άλλοι πέντε παρακαλούν
αφέντη μ’ καβαλίκα34
'Αφέντη μ’ καβαλίκεψε
σέ σέλινο μουλάρι
νά πώιχ’ τά νύχια μάρμαρα
τά πέταλ’ ασημένια
καί τά είκιοιστέσσειρα καρφιά
δλο μαργαριτάρι
καί άπό τήν σχόλα στήν ουρά
μέ τόν κινά35 βαμμένο.
Στό πολύ μικρό κορίτσι ·θά πούνε:
Μουρί - μουρί μικρούτσικη
τ’ άρχόλτου ιθυγατέρα
τίς δίνει θ'ειά τ’ς μέ τό φλουρί
τήν Μπρούσα36 μέ τ’ άσημι
καί αύτό τό Άδρανούιπολι
μέ τ’ άξιο παλληκάρι.
Μιά παραλλαγή τού δημοτικού τραγουδιού «Γεφύρι τής ’Άρτας» εΐναι
καί τό τραγούδι πού λέγεται γιά τούς ντουγκέριιδες (κτίστες).
Σ αρανταπέντε μάστοροι
καί εξήντα δυό καλφάδες
άρχίνιισαν γιοφύρ’ νά φκιάν’37
34. "Ιππευσε. 35. Κόκκινο χρώμα. 36. Πόλη Μ. Ά σ ία ς. 37. Κάμνουν.
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ταυ Παύλου τό γιοφύρι
δλημ&ρίτσα τόφκιαχναν
τ’ ιάργά ■ντο βράδ’ γκρεμούσε
ήριθε πουλί καί κόνεψε38
στήν δεξιάν καμάρα
μό-ν’ έλαλούσε κι’ έλεγε
μόνο λαλάει καί λέγει.
—-Μαστόρ οι μή παι'δέβεστε
μαστόρ’ μή τυρανιέστε
εδώ γιοφ-ύρ’ δέ- γίνεται
γιοφΰρ’ δε% θεμελιώνει
μόν’ 'θέλει τοΰ πρωτομάστορα
τοϋ Κάλφα τή γυναίκα
τότες γιοφύρι θά γίν’ έίδώ
γεφύρ’ Οά θεμελιώση.
Τού μαθητή προ-βόδησε39
νά πάη νά τήν φωνάξη
καί κίνησε καί πάγινε
κοντά είς τήν μοοστόρσα.
— Κ ια λ ώ ς τόν μαθητούδ5
— Ά ϊντες - άϊντές μαστόρ-ισα
μαστουρουζο-ύμ’ -σέ θέλει
καί τί μού θέλει δ μάστορας
καί τί μού ,κράζ’ αφέντης
έχω ψωμί πού γίνεται
καί τό παιδί στήν κούνια.
— Καί τό ψωμί σου- γίνεται
καί τό παιδί κουνιέται.
•— ’Άϊντες - άϊντές μαστόριισα
μαστουρουζούμ’ σέ θέλει
— ’Άν μέ φωνάζη γιά καλό
νά λάξω καί νά έλθω
κι’ άν μέ φωνάζη γιά κακό
ετσ’ ποϋμαι, ετσ’ νά έρθω.
— "Άιντε - άιντε μαστόρισα
πώς είσαι ετσ3 νά ερθης.
Καί κίνησαν καί πήγαιναν
38. Στάθηκε. 39. ’Έ στειλε.
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κίνησαν καί πηγαίνουν
καί πάν’ κοντά κα'ι πάν’ σιμά
κοντά καί στό γιοφύρι.
— Καλημερίς σας ιμάστοροι
— Καλώς την τήν μαστόρσα
Και τί μέ 'θέλεις μάστορα
και τι μέ κράζ’ αφέντη.
— Τό δαχτυλίδι ξέγυρα
στήν δεξιά καμάρα.
— Μένα μπουμπάζουμ40 κουϊμτζής (χρυαοχόας)
καί άλλο δαίχλύδ* σέ κάνει
■
—-Τό δαχτυλΐδ’ ήταν καλό
καί τ’ όνομα γραμμένο
— Μένα μπουμπάζουμ’ κουιμτζής
καί τ’ ονοιμα στό γράφει.
— ’Άϊνίχες - άϊντές μαστόρισα
νά σέβης41 νά τό βγάλης
καί κίνησε καί σέβηκε τό
δακτυλΐδ’ νά βγάλη.
Κι ένας της ρίχνει τόν άσίβέστ’
ό άλλος ρίχν’ τις πέτρες.
Πέρνει καί ό πρωτομάστορας
καί εκείνος τήν αλείφει.
— Πώς τρέμει τό κορμάκι μ.αυ
νά τρέμη τό γιοφύρι.
Πώς πέφτουν τά μαλλάκια μου
νά πέφτουν οί διαβάτες.
— Κόρη μ’ τόν λόγο σ’ άλλαξε
καί άλλη κατάρα δώσε.
—· Σίδερο τό κορμάκι μου
σίδερο τό γιοφύρι.
Πώς τρέχ’ τό γαλατάκι μου
νά τρέχουν οί διαβάτες.
Τρεις άδεριφίτσες ήμασταν
κι οί τρεις ειίς τά γεφύρια
ή μιά κρατάει τό Δούναβη

40. Πατέρας μου. 41. Νά μπης μέσα.
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ή άλλ’ τον Καρναιβάτη
ή τρίτη ή Μικρότερη
τοΰ Παύλου τό γιοφ ύρι.. .
Στήν μικρή μοναχοκόρη 0ά ποΰνε:
Μάναμ’ τή θυγατέρα σου
μάνα μ’ τή μοναχή σου.
Τήν έλουζες, τή .στόλιζες
Γραμματικό τής δίνεις
κι’ αυτή γραμματικό δέ-» θέλει
μόν’ θέλει τό γυιό τοΰ Ρήγα
νά πώχ’ τά σπίτια τά ψηλά
τά μάρμαρα στρωμμένα.
Νά πώχ’ τά χίλια πρόβατα
τά πεντακόσια γίδια.
Ό τσομπάνης «μέ τις ε'ννέα χιλιάδες πρόβατα» Θά άκούση:
Έννηά χιλιάδες πρόβατα
τρία αδέλφια τά .βόσκουν
τό’ νά πηγαίνει γιά ψωμί
καί τ’ άλλο στήν αγάπη.
’Απόμκει42 Γιάννης μοναχός
κι κείνος πού κοιμήθ’κε
κι’ .εκείνος πού κοιιμήθ’κε
τρεις ήμερες καί τρεις νύχτες.
Σάν εκανε καί ξύπνησε
τά πρόβατα δέν βρήκε.
Πέρνει τοΰ δρόμου τό δρομί
πέρνει τό μονοπάτι
βρίσκει τό λύκο ποΰρχεται
στέκει καί τόν ρωτάει.
— Λύκε μ’ δέν είδες πρόβατα
δέν είδα προβατίνες
σ’ αυτή τή ράχη άντικρύ
κόμα στήν παρακεΐθε.
42. Έ μ εινε.
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— Έχει εΐδα, Γιάννη ιμ’ πρόβατα
έχει εϊδα προβατίνες
σάλτσα43 νά πάρω πρόβατα
καί πήρα προβατίνα.
Ή σχόλα ή γκουτξιούκισα44
σάλτση νά μέ δαγκώσ’
’Απ’ έχ άπό μέ δάγκωσε
μαλλί δέν θά φυτρώση
άπ’ έχ άπό μέ σβάρνυζε
χορτάρ’ δέν θά 'φυτρώση
εννιά ραχίτσες μ’ έδιωξε
καί τή δεξιά μοσ πλάτη
ένα πλευρό μέ τσάπισε
καί δέκα παραπάνω·.

ή

Στό χρονικό διάστημα πού μεσολαβεί κατά τήν μετάβασή τους άπό σπίτι
σέ σπίτι γιά νά μή παρατηρήται χασμωδία τραγουδοΰνται τά εξής άσματα:
’Απ’ αρχοντικά σπίτια βγαίνουμε
•σ’ αρχοντικά 'θά πάμε.
Μέρ’ έδώ ιμας είπανε κι ήρθαμε
στό νιό μας τόν αφέντη
νά ποχ’ τά σπίτια τά ψηλά
τά μάρμαρα στρωμένα.
Καί δταν ή ώρα εΐναι περασμένη θά πούνε:
Κι άν κοιμάσαι κόρη μου ξύπνησε
κι άν κάθεσαι έβγα έξω
νέρ κι άν κάθεσαι στήν παραστιά
γιά σούμπα45 τό τσουκάλι.
Καί τό απόγευμα ανήμερα τών Χριστουγέννων θά στήσουν τά ρουγκάτσια
τόν μεγάλο χορό στήν πλατεία τού χωριού. Έκεί Οά μαζευτή δλο τό χωριό.
Μικροί καί μεγάλοι, μάνες μέ τά βυζαχτάρικα στήν αγκαλιά καί γέρου μέ τίς

43.
Α πλώ νω τό χέρι νά άρπάξω κάτι.
σάω τήν φωτιά ν’ άνάψη.

44. Μέ κομμένη ούρα-κολοβή. 45. Φυ»
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πατερίτσες. Θά άνάψη τό γλέντι γιά χαλά καί θά βαστάξη πολλές ώρες. Θά
χαρούν δλοι.
Θά τραγουδήσουν καί θά πουν:
Σείς παιδιά μ5 σείς παλληκάρια
νά σάς πώ νά φουγκραστήτε
στό χορό ν’ άραίδιαστήτε.
Τόν αφέντη, μας τόν πήραν
καί τόν παν’ στό Σ α λ-νίκ ι
βοεβόδια νά τόν κάνουν
βοεβάδα νά τόν κάνουν.
Μπαργιαχτάρη στά κορίτσια
Τούρκοι μέ τά μαχαιρίτσια
καί Ρωμηοί ιμέ τά κορίτσια.

Τά καημένα τά κορτσούδια
πάν’ νά μάσουν τά λουλούδια
καί τά βρίσκουν πέττε Τούρκοι
κι άλλοι πέντε γένι,τσάροι.
— Δός τα μένα τά λουλούδια.
— Δέν τά 'δίνω ’γώ ιέσένα
θά τά δώσω τόν μπασιά μου46
νά τά βάλη στήν καιλπάκα47
νά κατέβη στό συγήρι48
νά τόν δουν τά παλληκάρια
νά σφαχτουν ιμέ τά χατζάρια49
Τούρκοι μέ τά μαχαιρίτσια
καί Ρωμηοί ιμέ τά κορίτσια.
Καί έτσι θά περάσουν τά Χριστούγεννα μέ τραγούδια καί χαρές, μέ γε
λοία καί λαχτάρες, αφήνοντας πίσω τους νοσταλγικές αναμνήσεις.

46. Γαμπρό μου. 47. Στό καπέλο. 48. Πανηγύρι. 49. Μαχαίρια.
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Δυτικά τοΰ Διδυμοτείχου, σέ άπόστασιν 5 χιλιομέτρων και στήν αριστερή
όχθη τοΰ Έρυθροποτάμου εύρίσκεται ,τό χωριό Κουιφόβουνο. Ώνομάσθη έτσι
γιατί πραγματικά τό βουνό τοΰ χωρίου είναι κο'ΰφιο.
Σ ’ αυτά 'β.ριέΟηκαν κατά καιρούς 'σπηλιές καί τελευταία, ατά 1962, ανακα
λύφθηκε ενα μεγάλο σπήλαιο ιμέ ωραίους σταιλακτίτες καί σταλαγμίτες. Τό σπή
λαιο αύτό αναμένει τήν έχίδήλωσιν τοΰ κρατικού ενδιαφέροντος γιά νά έξερευνηθή άπό σπηλαιιολόγους καί νά γίνη ή τουριστική έΐκιμετάλλευσίς του.
Τό χωριό είναι αρκετά παλαιό καί οΊ περισσότεροι κάτοικοί του εντόπιοι.
Μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή τοΰ 19.22 ήλθαν καί εγκαταστάθη
καν στό χο>ριό μερικές οικογένειες προσφύγων άπό τήν ’Ανατολική Θράκη.

Υ Λ Ι Κ Ο Σ

Β Ι Ο Σ

Κ α τ ο ι κ ί α : Τό σπίτι ήιτο πλινθόκτιστο ή ιμέ πλεκτές βέργες καί χρι
σμένο μέ λάσπη μέσα κι’ έξω. Παράθυρο άφιναν στή σκεπή (φεγγίτης), μία
θύρα, ταβάνι μέ κλαίδιά καί κεραμύδια μεγάλα (35X20). Άπό τό εσωτερικό
τής .σκεπής φαινόταν τά δοκάρια (γριντιές) ,καί στή μέση κεντρικό στήριγμα
ξύλινο (ντρέκι). Στον τοίχο τζάκι πολύ μεγάλο γιά νά καίγωνται ξύλα κρε
μασμένα |μέ αλυσίδα αίωρούμενα, γιατί χρησίμευαν αυτά ,καί γιά θέριμανσι καί
γιά φωτισμό.
’Έ ΰ Ί μ α κατά τήν τοποΦέτησιν τής σ κ επ ή ς.
Μαζεύονταν οί νέες τοΰ χωρίου καί χορεύοντας (πατώντας τό χώμα του)
έλεγαν τραγούδια γιά τό καλό ριζικό καί παινέματα γιά τούς ιμαστόρους καί τόν
σπιτονοικοκύρη. «Φκιάνουν τά σπίτιια τά ψηλά κι ώ χ ! Παναγιώτη μ’ λέβιεντα,
τά (μάρμαρα στρωμένα Παναγιώτ’ ιμοναχοπαίδ. (Καλεσ (αν) μασ,τόρ άπό τό
Σουφλί, μαστόρ άπ’ τοΰ Σαλτίκ (Λάβαρα:) ωχ Παναγιώτη μ’ λέβεντα κλπ.».
Προηγουμένως τοποθετούσαν ισταυρό στήν κορυφή τοΰ σπιτιού. Πριν νά
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βάλουν κεραμύδια ό πρωτομάστορας φώναζε ευχόμενος σ’ οποίον δώριζε που
κάμισα, πετσέτες, μαύδήίλια κλπ. «Άλάχ ιμπέν μπιερεκέτ βιερσίν», ιδηλ. δ Θεός να
του 'δώιση πολλά άγαίθά. Ό πρωτομάστορας έπαιρνε πουκάμισο δώρο τοΰ νοι
κοκύρη και μαστόροι τ’ αλλα.
Στά .θεμέλια έσφαζαν μαύρη κότα γιά νά στεριώση τό κτίριο καί έκαμναν
αγιασμό 'βάζοντας απ’ αυτόν σέ κάθε γωνιά άπό ένα μπουκάλι. Τήν κότα τήν
έτρωγαν οι μαστόροι.
Τά παλιά σπίτια ιδέν -είχαν χωρίσματα. "Ολος δ χώρος ένα. Τό άνω μέρος
τοϋ -τιοίχοιυ ώς τή σκεπή ήταν άκτιστο καί τό χειμώνα έκλεινε μέ παντζούρια
ξύλινα (γκρομπατζάνια). Σέ μερικά ισπίτια υπήρχε καί προίθάλαμος (’χα
γιάτι) μπροστά απ’ τό μοναΐδικό δωμάτιο, στηριζόιμενο· σέ 2—'3 στύλους (ντρέκια) 'δοκάρια. Θερινός κοιτώνας: Μέσα σ’ αυτόν έμεναν δλοι. ανεξαιρέτως καί
έκοιμώντο- στή σειρά.
’Έ π ι π λ α καί ακεύηΣκαμνιά καί καθίσματα (ένα κομμάτι κορμού ιδένδρου μέ 3 πόδια). Άντι
τραπεζιού εΐχαν τό «σινί - σνι». Έ να μεγάλο ξύλινο ταψί--χείλος γυριστό,
65—-70 εκατοστά διάμετρο, βάση ξύλινη πελεκητή εσωτερικώς, όπου μέσα χω
ρούσε τό κεφάλι ανθρώπου. Οί γυναίκες μ’ αυτό πήγαιναν τά καλύβα στήν εκ
κλησία.
Πιάτα ξύλινα (ξύλο σκαλιστό) «γκουβέτα» εκ τού γούβα. ’Έτρωγαν μέ
ξύλινα κουτάλια κι ολοι άπ’ τό ΐδιο πιάτο. Τεντζερέδες χάλκινοι, ύστερα οί
πλίνθινσι οί τωρινοί. Πολλοί κάθονταν σταυροπόδι κι’ έτρωγαν. Εικονίσματα
παλαιά πού μέ καπάκια έκλεινιαν γιά τόν φόβο τών κατακτητών. Γιά φυτίλι
βαμβάκι. Χοαμάτινο ταψί πού έψηνιαν μπουγάτσες (άζυμο) «ιμπόντσα» κι άπό
πάνω καυτή στάχτη. Γιά χυιλόιπητες (λαγκίτες) εΐχαν πέτρινη πλάκα κι έβα
ζαν τό χυλό έπάνω (σάτσι).
Ε ΐ ό η ρ ο υ χ ι σ μ ο ύ : Βελέντζες (,υφαντά μέ τρίχα γίδας καί προβά
του). Μαξιλάρια ίδια πολύ μεγάλα γεμάτα μέ παλαιά ρούχα γιά πολλά άτομα.
’Αντί πετσέτες ένα πανί υφαντό χονδρό μάλλινο καί βαμβακερό. 'Ένα γιά όλους.
Ψάθες άπά κάτω. Τά στρωσίδια τά στοίβαζαν σέ ιμιά γωνιά καί αυτό άποτελούσε τό «γίκο». Ά π ’ όλα τ’ άλλα δέ υπήρχαν.
Β ο η θ η τ ι κ ο ί χ ώ ρ ο ι : 'Ένα κτίριο γιά σταύλ-ο, αχερώνα καί απο
θήκη καί εκεί αμπάρια πλεκτά γιά τά προϊόντα. 'Ορνιθώνας τά δένδρα. Φούρνο
εΐχε τό κάθε σπίτι πολύ μεγάλο γιά πολλά ψωμιά. Χαμηλοί, θολωτοί μέ κεραμυίδοκόμματα.
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Έιρ γ ά λ ε ίο. : Φιουρνόφτυαρο ξύλινο,, τό «γικέλμιπερα». "Ενα ξύλο μέ ένα
σανίδι κάθετο, μπροστά γιά νά τραβούν τά κάρβουνα. Κι’ άλλο ξύλο πού στήν
άκρη είχε ενα πανί, τόβρεχαν καί ιμ’ αύτό σκούπιζαν τή στάχτη «σφούγγια».
Κι’ ένα ξύλο· γιά νά συγυρίζουν τά ξύλα εδώ κι’ έκεϊ (σοντραύσο).
Α υ λ ή : Μεγάλη, φράχτη ιμέ αγκάθια. "Ολα τά εργαλεία τοϋ γεωργού
έκεϊ κι’ ώς ετυχε.
Π ο ι μ ε ν ι κ ή κ α λ ύ β α : Πλέγμα βέργινο, κι’ άπό πάνω καί γύρω
χώμα, μέ χαντάκι γύρω - γύρα)'. Γιά τόν τισομπάνο τό μαντρί, σκεπαστό τόν
χειμώνα. Τό καλοκαίρι εξω στρούγκα μέ περίφραγμα αγκάθινα γιά τό άρ
μεγμα.
"Ε νδυμα.
Φ ο ρ ε σ ι ά : Οί άνδρες: Σιαλβάρι, παντελόνι μάλλινο μέ φαρδιά ποδανάρια πού στένευαν κάτω, κι επάνω δένονταν μέ βρακοζώνες (πάνινη ζώνη).
Καί τό καλοκαίρι τό ίδιο αλλά βαμβακερό (τό βρακί) χρώματος γαλάζιου (γυράνιου) υφαντά δλα.
’Επάνω πουκάμισο υφαντό, βαμβακερό μέ φαρδιά μανίκια, δεμένα μέ κλω
στές ραμμένες ένθεν καί ’ένθεν. Γιακάς υποτυπώδης (λωρίδα κατά μήκος τής
τραχηλιάς. Πάνω άπό τό πουκάμισο χονδρό μάλλινο γιλέκο κεντημένο χρωμα
τιστό χωρίς μανίκια, δίχως κουμπί. Στή μέση έμπαινε τό ζουνάρι πάνω άπ’
αυτό. Τό ζουνάρι μαύρο μέ άσπρες ρίγες μάλλινο μακρύ δέκα μέτρα, στήν άκρη
καί κρόσια.
Τόν χειμώνα επανωφόρι μάλλινο μέ στενά μανίκια, μέ γαϊτάνι μαύρο. Εί
δος κοντογούνι. Κουμπιά μέ .σύρμα πού κούμπωσε στό ένα πλευρό.
Γυναίκες: Βασικό φόρεμα τό πουκάμισο, άσπρο μέ κεντήματα καί πούλια
γύρω, κάτω καί στήν άκρη τών φαρδυών μανικιών. Μερικά είχαν χρωματιστές
λωρίδες στά μανίκια (μπασμάδες).
’Επάνω τό φουστάνι χωρίς μανίκια γαλάζιο βαμβακερό, πάνω άπ’ τό γό
να καί γύρω κεντημένο μέ πέρδικες καί άσπρα καί στό στήθος γιά νά διευκολΰνη τό βήλασμα είχαν τρύπες καί πολλά κεντήματα - γαϊτάνια.
Ζ ο υ ν ά ρ ι : Τής καίθιεμιάς μάλλινο· υφαντό ϊσα μέ τρεις όριές* καί τις
γιορτές μετάλλινο (χαλκό) ιμέ αλυσίδες (μιά άπ’ αυτές είχε παράδες κρεμα
σμένους) .
Π ο δ ι ά : Μάλλινη υφαντή, κεντητή, στενή ώς τό γόνα μέ φούντες πολύ
χρωμες. Σκούφια, πού δένονταν κάτω στό λαιμό καί εφάπτονταν στά μαλλιά.
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Στό κεφάλι τ σ ε μ π έ ρ ι δεμένο πίσω. Πάνω άπ’ αύτό μαντήλα υφαντή
φυλή πού .δένονταν κάτω καί τελευταία ιμέ φούντες χρωματιστές πού τίς σταύ
ρωναν μέ χάρι επάνω μέ ένα βελόνι.
Κ α λ ύ μ μ α τ α κ ε φ α λ ή ς : Σ αρίκι ύφανιτο ενα κομμάτι (σερβετα)
είχαν κεντήματα πού παρίσιταναν φίδια, στήν άκρη, κράσια. Τυλιχτό στό κε
φάλι.
Παυδιά: Τά ίδια κα'ι τά μικρά κορίτσια όπως και oil μεγάλες καί τά αγό
ρια όπως οί άνδρες πλήν των ζωναριών, τσεμπεριών κλπ., άλλά πιο απλά.
Οί ποιμένες: "Οπως οί άνδρες, άλλά επάνω ιστό ζωνάρι δερμάτινες πα
λάσκες όπου έβαζαν τά πιστόλια (έμπροισθ'ογιεμή - ντολμάδες), τα κουταλοπηρουνα, τούς αναπτήρες κλπ.
' Τ π ό δ η σ ι ς : Οί άνίδρες μάλλινα υφαντά κομμάτια (ιμπιάλια ή ποδοπάνια) δίχως κάλτσες. Τσαρούχια ,μέ μεγάλα σχοινιά άπό γίδινη τρίχα πολύ
μεγάλα γιά νά συγκρατούν καί τά ποδσπάνια. Στά ποδοπάνια έκλειναν μέσα
τίς κάτω άκρες τού παντελονιού.
Οί γυναίκες: Μάλλινες κάλτσες πολύχρωμες ώς τό γόνα καί δερμάτινα
υποδήματα (γ ιμ ιν ιά ).
Τά παιδιά: ’Ή τσαρούχια ή ξυπόλητα (τά τσαρούχια άπό δέρμα χοίρου
καί όνου).
Κόμμω σις ηαϊ καλλω π ισ μός.
Οί άνδρες: Τά κούρευαν μέ τό ψαλίδι καί άφιναν μπροστά λίγα μαλλιά.
Οί γυναίκες: Τά μαλλιά τους δέν τά έκοΐβαν καθόλου καί τά έπλεκαν δυό
πλεξίδες. ’Έβαζαν κορδέλλες πού λεγόταν (κάνουρα) μέ διάφορες χάνδρες καί
κανένα ισταυρουδάκι καί κογχύλια γιά μάτιασμα καί στο κάτω μέρος χρωματι
στές φούντες. Στις δύο πλευρές κρεμούσαν κάτι σάν πέταλλα πού είχαν κρεμαρμένα κάτι σάν παράδες. Στό λαιμό ένα «γκιουρνιάνι»* πού ήταν χάλκινο μέ
κρίκους πλεγμένους μεταξύ τους. Πολλές φορές έβαζαν πολλές σειρές χάνδρες
καί κρεμόταν στό στήθος. Σέ ιμιά κεντημένη κορδέλλα εΐχαν κρεμασμένα φλου
ριά καί ντούμπλες. Στά χέρια βραχιόνια χάλκινα φαρδιά. 'Ύΐπήρχα,ν καί γυά
λινα βραχιόλια. Στά δάχτυλα φορούσαν χάλκινα άλλά εντυπωσιακά δαχτυλίδια. Άπό φτιασίδια δέν χρησιμοποιούσαν τίποτα.
Τροφές.
Ψ ω μ ί : Καλαμπόκι ιμέ λίγη σίκαλη καί κριθάρι.
15
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Φ α γ η τ ό : ’Όσπρια. Κ α' τ σ ι α μ ά κ ι (καμωμένο ιμέ αλεύρι καλαμπο
κίσιο μέσα σέ ζεματιστό -νειρο καί τό πιεριέχυναν μέ χοιρινό λίπος). Ρ ο υ σ ν ίτ σ ια : Ζύμωναν τό σιταρίσιο αλεύρι ;μέ λίγο νερό έτσι πού νά μή; γίνη καλά
ζύμη κι9 ερριχναν ι&κεΐνα τά κομματάκια μέσα σέ βραστό νερό καί άλλοτε έβα
ζαν ξύδι ή σύβρασι* ιμέ λίγο λάδι. Μ π ο υ λ α μ ά τ σ ι : Μέ κσλαμποκ-ίσιο
αλεύρι πολύ αραιό καί ιμέ λίγο ξύδι. Κ άσ ια : "Οπως τό μπουλαιμάτσι μέ σύβρασι ή ιμέ γάλα. Λ ια γ γ £τ ε ς : Ζύμωναν πολύ άραιΐο ζυμάρι καί άφοΰ εκαιγαν τό σάτσι* .τό άλειφαν μέ λάδι κι’ έβαζαν επάνω άπό αυτό τό χυλό καί μέ
ένα σιδερένιο φτυάρι τό γύριζαν ιάπό τήν άλλη: μεριά καί 'ψηνόταν. Π ί τ τ ε ς :
Μέ μπληγούρι, ή μέ χόρτα ή μέ πράσα καί μπληγούρι μαζί μέ γάλα καί μέ
κολοκύθι. Χ ό ρ τ α : Μπουλάσια,* αγριόχορτα, σπανάκια καί γιά καρύκευμα
είχαν τό μάλαίΟρο, μανιτάρια. Κ ρ έ α ς : ’Έτρωγαν τά Χριστούγεννα πού έσφα
ζαν τά γουρούνια τους, τό Πάσχα καί τήν Πανηγύρι. Π ο τ ά : Ούζο καί
κρασί.
Ψ ω μ ί : Μέ τήν καινούργια .εσοδεία στό πρώτο ζύμωμα έπαιρναν ενα
κομμάτι ζυμάρι καί τό γυρνούσαν γύρω άπό τό λαιμό καί μετά τό έβαζαν στό
στόμα.
Γ λ υ κ ί σ μ α τ α : Μιά πίττα μέ λίγο σουσάμι, καί λίγη ζάχαρι μέσα σέ
φύλλα άπό ζυμάρι.
Γεωργία.
Σ π ό ρ ο ς : Τόν Λεκαπενταύγουιστο κάθε γεωργός πήγαινε στήν εκκλη
σία λίγο σπόρο, γιά νά ευλογηθή καί τόν ανακάτευε μέ τόν υπόλοιπο σπόρο.
Έ θ ιμ ο : Τήν ημέρα πού πρωτοέβγαιινε γιά τήν νέα σπορά άπό τό σπίτι
δέν δάνειζε τίποτε. Καί 6 ίδιος ό γεωργός έτρωγε πολύ γιά νάναι χορτάτος
κι’ ό σπόρος καί δυνατός.
Π ρ ο γ ν ω σ τ ι κ ά τ ώ ν γ ε ω ρ γ ώ ν : "Οταν τήν Πρωτοχρονιά
έχη ομίχλη, θά είναι καλή σοδειά. "Οταν τοΰ Προφήτη Ήλία βρέξη, θά εΐναι
καλή ή σοδειά. (Ό Προφήτης Ήλίας είναι πολιούχος τοΰ χωριού). "Οταν ό
ουρανός τό ηλιοβασίλεμα είναι κόκκινος προβλέπεται καλή ή έποιμένη, ήμερα.
Κι οταν έχη σύννεφο γύρω του, τήν άλλη μέρια ιθά βρέξη,. Τό φεγγάρι, δτ,αν έχη
«αλώνι»* καί ή μύτη του (ένα άκρο) βλέπη στό Νότο προμηνύε,ται βροχή.
"Οταν οί πετεινοί λαιλήσουν νωρίς ιστίς 10 τό βράδυ ό καιρός θά χαλάση. "Οταν
δέν δουλεύουν τά μυρμήγκια (σταματούν νά κινούνται), πρόκειται νά χαλάση
η καιρός.
Γ ε co ρ γ ι κ ά ε ρ γ α λ ε ΐ α : ?Αμάξι ξύλινο (παλαιότερα χωρίς στε
φάνια σιδηρά). ’Αλέτρι ξύλινο, ζυγός ξύλινος. Άξίνα (φκέντρα ή ξιάλι) ξύ-
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λινή ιμέ ενα πλατύ σίδερα στήν άικρη γιά τό ξύσιμο τού άροτρου. Σ'βαρνα ξύλινη
μέ πλεκτές 'βέργες, κασμάδες, δικέλια, τσαπιά, κλαδευτήρια, τσεκουριά, δρε
πάνια- ξύλινες λαβές μέ έσωχές ιδπου έμπαιναν τά 'δάχτυλα γιά νά πιάσουν τό
σιτάρι. Τά ζώα έσερναν μέ σχοινιά ή αλυσίδες.
' Ό ν ο μ α σ ί ε ς ζ ώ ω ν : Βόδια,
άλογα.

αγελάδες,

βουβάλια, γαϊδουράκια,

Γιά νά μάθουν ένα νέο ζώο στό ζυγό τό έβαζαν ιάριστερα 'δίπλα σε ενα μα
θημένο. Ή ζεύγος νέων ζώων ανάμεσα σέ μαθημένα καί γύρω απ’ τό λαιμό
τών καινούργιων έβαζαν 'δερμάτινο περιλαίμιο γιά νά μην πληγώνεται.
' Ά σ θ έ ν ε lε ς ζ ώ ω ν : ’Άύθρακας (κελεμπέκι): Γιατρεύεται μέ χά
πια (δίστολ.). Φούσκωμα άπό πολύ πράσινο χόρτο ή σιτάρι, καί καλαμπόκι.
Σιάπι: Μόλυνσι στό στόμα καί στά δάχτυλα ανάμεσα (μεταίδοτική ασθένεια).
Κουρμπατζίκι: ’Εσωτερική μόλυνσι. Κρυολογήματα. Δέν μπορούν νά κι
νηθούν. Φάρμακα: Εντριβή μέ σκόρδο — ξύδι — ούζο γιά τό κρυολόγημα.
Γιά τό φούσκωμα κουρκούτι* μέ καμιπόχωμα ή καθάρισμα άπό πίσω καί τρύ
πημα ιμέ μαχαίρι στή ΐθέσι τού στομάχου.
Σ π α ρ ά : Γίνεται τό φθινόπωρο μέ τά πρωτοβράχια τού ’Οκτωβρίου
γιά τά δημητριακά. Καλαμπόκι αρχές ’Απριλίου. Βαμβάκια Μάιο. 'Όταν κινά
γιά τό χωράφι κάνει σταυρό. Στό χωράφι δργώνει κατά λουρίδες καί σπορές
(νταβλίμια).
Τ ρ ό π ο ς σ π ο ρ ά ς ; Σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, μπιζέλια, σουσάμι, ρεβύθια, φακές, βαμβάκι, τριφύλλι 'σκορπίζονται μέ τή φούχτα. Ό αραβόσιτος, τά
φασόλια, κρεμμύδια, σκόρδα, ή 'σκούπα κατά φωλιές.
Στον αγρό προ τών λιπασμάτων έρριχναν τήν κοπριά καί άχυρα σά
πια. Γιά νά εΐναι καλό καί νά δέχεται ήλιο τό ώργωναν άρχή τού καλοκαιριού
γιά νά τό ψήνουν οί ήλιακές ακτίνες. Συχνά τό άφιναν άσπαρτο (άγρανάπαυισι).
Β ο τ ά ν ι σ μ α : Μόνο σκάλισμα γινόταν σέ μερικά άπ’ αυτά (σουσάμι,
βαμβάκι, αραβόσιτος, φασόλια, σκούπα, κρεμμύδια, σκόρδα κλπ.) πότισμα δέν
γινόταν.
ΤΙ ε ρ ι γ ρ α φ ή ·θ ε ρ ι σ μ ο ύ : Μπαίνουν στή σειρά μέ τόν γρηγορώτερο καί δυνατότερο (δραγουμάνο) μπροστά. ’Έθιμα πρό, κατά καί μετά τόν
θερισμό δέν υπάρχουν.
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eΑ λω νιομός.
*
Ή μεταφορά ιμέ κάρα τά συνηθισμένα δίχως κανάτια,.* Στή θέση τους
έβαζαν χονδρά ξύλα κατά μήκος τοϋ κάρου* και στά άκρα δεξιά - αριστερά γιά
νά συγκροτούνται τά δεμάτια ψηλές βέργες.
Τ ό α λ ώ ν ι : ’Έξυναν τή γή ιμέ τσαπιά κα! σέ ισχήμα· κύκλου ιμέ διάμε
τρο περίπου ΙιΟ μέτρα τό πότιζαν και άφοϋ στέγνωνε έρριχναν λυμένα τά δε
μάτια, τά όποια έφάπτοντο μέ τήν πειριφέιρεια τοϋ αλωνιού κα! τά καλάμια τής
πρώτης απ’ έξω σειράς κα! τά άλλα ιστήν τύχη, σέ μικρό πάχος. Τό ζευγάρι
σέρνει πίσω του ένα ξύλο· (τσιιβγκάρι) μέ τό οποίον είναι δεμένο ένα πλατύ βαρύ
ξύλο μέ ελαφρό γύρισμα (ντουΐκάνα) πρός τά ,επάνω μπροστά. ,Κάτω απ’ αύτό
σφηνωμένες σκληρές πέτρες κοφτερές πρός τά κάτω, πού τρίβοντας τά στάχυα
χωρίζουν απ’ αυτά τούς σπόρους τοϋ 'σιταριού ιοίι όποιοι κατακάθονται ιστό αλώνι
κι* επάνω μένουν τά καλάμια πού όσα πάει γίνονται μικρά καμμάτια (άχυρο).
Τήν ημέρα γίνονταν ένα αλώνι. Το ’βράδυ μαζεύονταν μέ ιτ!ς «σγραμποϋλες»
(ένα σανίδι κοφτερό -στήν άκρη πού ήταν καρφωμένο* κάθετα ισ’ ένα μεγάλο
ξύλο). Οίι σπόροι πού έμειναν κάτω σκουπίζονταν κι’ αύτο! στή στίβα μέ άχυρο
κα! ό χωρισμός των σπόρων άπ’ τό άχυρο γίνονταν μέ τό λίχνισμα. (Μέ ένα
ξύλινο φτυάρι έρριχναν ψηλά τό αλώνισμα κι’ ΐένώ οί σπόροι ώς βαρύτεροι έπε
φταν κάθετα, τό άχυρο πε!τώντας ιμέ τόν ιάέρα μαζευόταν πιό πέρα. ’Ά ν δέν φυ
σούσε αέρας τό λίχνισμα γίνονταν τήν άλλη ήμερα).
Ή μέτρηισι τής εσοδείας εΐίς τό αλώνι γίνονταν βάσει τού κιλού. "Ενα με
τάλλινο κυλινδρικό δοχείο (σνίκι) μέ λαβή έπάνω πού χωρούσε 7 κιλά κα! 680
γραμμάρια.
Ά λ ε σ μ α : Αύτό γίνονταν σέ νερόμυλο πού τόν έλεγαν «κουτσοαύλο».
Κα! σ’ αυτόν ή αμοιβή δίνονταν μέ τό σνίκι.* Μονάδα βάρους τοϋ χωριού.
’Έ θ ι μ α : Στό μύλο οπού συνήθως ξενυχτοϋσαν, οί μέλλοντες νά άλέσουν
έβαζαν αλεύρι κα! μ’ αύτό κατασκεύαζαν άζυμο 'ψωμί. Κι’ ενώ αύτό ψήνονταν
στή θρακιά τοϋ τζακιού γύρω - γύρω άπ’ αύτό κάθονταν οί πελάτες κι’ άκουγαν φαιδρές διηγήσεις τού μυλωνά. Ό μυλωνάς ρολόϊ του είιχ,ε τό λάλημα τών
πετεινών κα! τό γκάρισμα τού γαϊδάρου.
Χ ε ι ρ ό μ ύ λ ο ς : Σ ’ αυτόν άλεθαν αλεύρι κα! μπληγούρι.
"Ενα άλλο είδος μύλου ήταν ό λεγόμενος «ντε,ρμενέ» δηλ. μόλος γυρισμέ
νος μέ άτι: Δύο μεγάλες πέτρες, πού γυρίζονταν άπό ζεύγος άλογων’ ή όνων.
Καί. σ’ αύτό άλεθαν αλεύρι, μπληγούρι κα! γιαρμάδες.*
’Α μπελουργία*
1) Φ ύ τ ε υ σ ι ς : Τήν άνοιξι, συνήθως Μάρτιο.

Λα ο γ ρ α Φι κ Α

κουφοβοϋνου
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2) ιΚ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α : Ξελάκκυσμα to φθινόπωρο καί λίπανσι ταυταχρόνως. Τό κλάδευιμα γίνονταν τόν Μάρτιο. Γιά νά μή φάνε τά σκαθάρια τά φύλλα
έδεναν τήν άναιξι ενα χαρτί ανάμεσα ισέ κορμό καί φύλλα γιά νά εμποδίσουν τό
άνέβασμα αυτών.
3) ’Α σ θ έ ν ε ι ε ς : Φυλοξέρα, γεράματα. Κατά τά γεράματα κόβουν
τό κούτσουρο κάτω άπ’ τά κλαδιά γιά νά βγάλη αυτό νέα βλαστάρια.
4) Τ ρ υ γ η τ ό ς : Εϊδη σταφυλιών: Χαφούζ- Άλή, Παμίτι, Ροιζακί,
Τσιαούση, Κυραιτσούδες (πρώιμα).
Τά πρώτα σταφύλια τά κόβουν τόν Δεκαπενταύ γούστο. Αυτά τά πήγαι
ναν ,στήν εκκλησιά γιά τήν καλή σοδειά. Καλούνται κοπέλλες στά δανεικά καί
τρυγούν τραγουδώντας.
Ή μεταφορά γίνεται μέ αμάξια καί ,τό πάτημα γίνεται στό σπίτι, στά
βαρέλια μέ τά πόδια. Στήν κάνουλα τοποθετούσαν ιάπό μέσα ένα χόρτο μέ μι
κρά ’φύλλα πού χρησίμευαν σάν φίλτρο γιά νά μή βουλώνουν τά τσίπουρα τήν
κάνουλα. Γιά γλυκό κρασί «τραβούσαν» αμέσως τήν επομένη καθώς καί γιά
πιτμέζι. Τό μπρούσικο έμενε μαζί μέ τά τσίπουρα 6, 7, 8 ημέρες.
’Από τά τσίπουρα έβγαζαν τό ούζο ·σέ ειδικά .καζάνια πού ήταν δυσεύ
ρετα.
Τ ρ α γ ο ύ δ ι τού κρασι ού.
Σέ δυό βουνά άνάμεσα κλήματα 'φυτεμένα
κάνουν σταφύλι ραζακί καί τό κρασί μοσχάτο.
"Οποιος τό πιει δραοίζεται καί πάλι άναζητά το.
Ά ς τόχε πιει κι ή μάννα μου νά μή μ’ είχε κάν’ καί μένα
Κι’ άν μ’ εκανε μ’ έφύλαξε καί μούδωισε στά ξένα.
Τά ξένα είναι βαρετά, βαρύτερα άπ’ τό χάρο.

Τά αμπελόφυλλα χρησίμευαν καί γιά κατασκευή ντοιλμάδων καί τοποθε
τούνταν στήν τουρσή γιά προφύλαξι άπό μύκητες.
Έ & ιμα τών γεωργών.
Γιά νά γίνεται ομαδική κι’ .ευχάριστη ή δουλειά ,καλεί ό έχων εργασία
γνωστούς στούς Ιοπσίους αργότερα αυτός ιθά ιάνταποΐδώση τήν εργασία. 01 ούτω
εργαζόμενοι είναι οί «μιροσάδες» ή τά δανεικά. Τό ίδιοι γίνεται κατά τόν τρύγο
της ιάμπέλου, στό ξεφλούδισμα τών καλαμποκιών οπου γίνονται τά νυχτέρια,
υπό τό φώς τής λάμπας καί οπου ιμέσα σέ τραγούδια καί κεράσματα γίνονται
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πσλλάκις καί οί άρεσες (φλερτ). Τότε γίνεται συνήθως και ή «τζιαμάλα». Εϊ~

\

r

λ

t

δος καρναβαλιού απο μιά παρέα για 'ψυχαγωγία.

Λ

Έ να ικ ί α σ ι ς α γ ρ ώ ν : Συνήθως μισιακά (ιμισά καί μισά) ή τό
τρίτο ό ιδιοκτήτης καί τά 2)ι3 ό καλλιεργητής.
’Α γ ο ρ α π ω λ η σ ί α α γ ρ ο ύ : Συμβολαιογράφος ήτο ό μουχτάρης
(προεδρικός τίτλος επί τουρκοκρατίας), ό παπάς και ,μερικοί άλλαι προύχον
τες τού χωριού. Τό ίδιο καί μέ τά 'ζώα. Ενδιάμεσος ό μεσίτης πού έπιανε
τά χέρια τών ενδιαφερομένων καί «χαϊρλάντιζε» έλεγε «κάντε χαΐρι» καί μετά
τό κλείσιμο της δουλειάς έπαιρνε κι’ αυτός τήν αμοιβή, του. Στό τέλος δλοι
έπιαναν τόν «κιρμά», κέρασμα επί τω έορτασμώ τού γεγονότος.
Φ ύ λ α ξ ι τ ώ ν ά γ ρ ώ ν : Μισθώνονταν άπ’ τό χωρ ιό ένας ό μπεχτσής
ή κουρίουτζής (αγροφύλακας) «παλληκαράς», ό όποιος μπορούσε νά επιβληθή
στους ατίθασους βοσκούς ή άλλους παραβάτες. Έφερνε μαζί του μιά μαγκούρα
(τζιουμάκα), σφυρίχτρα γιά την ίδουλειά του καί μαχαίρι ιστό σελάχι, γιά ατο
μική του ασφάλεια. ’Ανέβαινε σέ δένδρο ψηλό δπου συνήθως εΐχε καί καλύβα
(υπνοδωμάτιο·) ή σέ ύψωμα κι άπό κεϊ παρατηρούσε τά γύρω κι δταν έβλεπε
παράβασι σφύριζε γιά νά συμμορφωθούν οί παραβάτες.
Φυτικός κόσμος.
Ό π ω ρ ο φ ό ρ α : ’Αχλαδιές, άγριαχλαδιές (γκαρτσές), κερασιές, βυσινιές, αμυγδαλιές, ροδακινιές, βερυκοκιές, άγριοβερυκοκιές, καρυδιές, μουσμου
λιές, κυδωνιές, δαμασκηνιές, μουριές (τρέφονται κουνέλια).
Δ α σ ικ ά : Βαλανιδιές, κέδρα, καραγάτσια, βράψα, καλαθιές, πλατάνια,
ακακία, κυιπαρίσια, πεύκα.
Θ ά μ ν ο ι : 'Πουρνάρια, γάβρα, γκιργκένια.
Χ α μ ο μ ή λ ι : 'Ως ρόφημα, σπαίθόχορτο γιά ρόφημα βρασμένο, μέσα
σέ ούζο γιά κρύωμα, στομαχόπονο κλπ. σέ λάδι γιά πληγές.
Φύλλα κ υ δ ω ν ι ά ς :
Μέντα:

Γιά ρόφημα.

Γιά ρόφημα.

ΙΙοιμενικδς βίος.
Ό ν ο μ α σ ί α π ο ι μ έ ν α ς : Τσαμπάνας, προβατάρης, τσομπάναρος. Τό
κοπάδι: «Μπουλούκι».
Ό γιδοβοσκός: «κατσικάρης». Τό κοπάδι επίσης «μπουλούκι».
Ραβδί βοσκού: Σκαλιστή χονίδρή βέργα δπου επάνω παρίστανε κεφαλή
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φιδιού υυνήθως ή κριαριού. Σ ’ αυτήν .μέ γραμμές (κιρτίκια) '.φαίνονταν ό αρι
θμός ιτών προβάτων ταυ1%αι οι δεκάδες χώριζαν μέ μια μεγάλη γραμμή,
Χρήση: Γιά ατομική ασφάλεια, νά ιστηρίζεται, νά κυνηγά το ;κοπάδι και
νά πήδα, τά ρήματα. Είχε καί μικρότερη 'βέργα ψιλή (ίβίτσα ή ψισκίνη). Μ’ αυτή
χτυπούσε τά πρόβαΤα όταν ήταν κου ρεμμένα. Κι5 αυτή ήταν σκαλιστή.
Τ ό κ ο π ά δ ι : Τά άρσενικά, τό κριάρι «κότσι» ένα ή δυο ή τρία. Αυτό
που βαδίζει πρώτο λέγεται «ισέκι» κι’ αυτό τό προσέχει ό τσομπάνος ιδιαίτειρα.
Αυτό έχει κουδούνι κι’ άλλα ·στολί|δια στό λαιμό. Πρώτα αυτό σηκώνει ό
τσομπάνος δταν 'θέλει νά μετακίνηση τό κοπάδι. Τό ’ίδιο κι δταν εΐναι νά τά πε
ράση άπό νερό αυτό περνά πρώτο.
Τά βηλυκά τά νέα (1 έτους) λέγονται «αρνιά». Τόν 2ο. χρόνο «μπλιάρια»
που γεννούν τό πρώτο άρνί. Τά 6— ·7 χρόνων ιθηλυκά λέγονται «μαρίες».
Τά άσπρα μέ μαύρο ιστό 'μάτι «καραγκιζούδια». Τά εχονιτα, μαύρο χρώμα
καί άσπρο στό κεφάλι «σακάρικα», τά άσπρα «μπελούδια».
Τά θηλυκά μέ κέρατο «ρεγκοΰσες». Τά εχοντα μεγάλους μαστούς «μαζάρες», μέ μικρούς «τσιμπρουδίσκα». Τά εχοντα κοντές ουρές «γκουτζίκα», τά
μέ μεγάλη ουρά καί φαρδειά «κουϊρουκλδδικα».
Γ ί δ ι α : Τό αρσενικό, τράγος «ποΰρτσιος». ΟΊ ονομασίες Ίδιες μέ τών
προβάτων. Τά ολόμαυρα, άλλά μέ κόκκινα φρύδια, αυτιά καί πόδια λέγονται
«γκάρα». Τά άσπροκόκκινα «πλάβες», τά γκρίζα «σίβες».
Τ ά κ ο υ δ ο ύ ν ι α : Τά μεγάλα στενόμακρα «τρακανάρες», τά στρογ
γυλά «λιουμπιρτέκια». Τά χάλκινα σάν καμπάνες «τούσια». Τά μικρά «καμπάνερ> γιά τά μικρά γίδια.
Τόποι βοσκής τών προβάτω ν.
Τόν χειμώνα ιστό 'βουνό, τό καλοκαίρι ιστόν κάμπα. Τά γίδια όλο τό χρόνο
στό βουνό. Οι τσομπάνήδιες προτιμούνε τά πρόβατα νά κρυώνουν αρκεί νά χορ
ταίνουν. ’Ενώ τά γίδια έστω καί νηστικά νά έχουν ζεστασιά.
Βοσκότοποι :

Νοικιάζουν αντί {ορισμένης ποσότητας μαλλιού.

Γ ε ν ν ο υ ν άπό Δεκέμβριο —1’Απρίλιο. Τά εχοντα γεννήσεις «σαμάλια»
τά στείρα «κισίρικα».
’Ά ρ μ ε γ μ α : "Οταν πουληθούν τά αρνιά αρμέγονται τά εχοντα γεν
νήσει. Τό άρμεγμα γίνεται σε «γκιούμια», κυλινδρικά δοχεία (καρδάρες), πλατειά ρηχά δοχεία.
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Τ υ ρ ο κ ο μ ί α : Καρδάρες, καζάνι ικαί γιά τό στράγγισμα οί «τσαντί
λες»* και'ι «μπάτιες» δοιχεχα χωμάτινα άπ’ οπου έπιναν τό γάλα:
Π ρ ο ϊ ό ν τ α : Τυρί, γιαούρτι, βούτυρο, τυρόγαλο (τρόγαλο) νάρι,* κεσικι (ξυνόγαλο ή ντριοΐβαντήρι), άργιάνι.
Τ ό κ ο ύ ρ ε |μ μ α : Μέ μεγάλο ψαλίδι τόν Μάϊο.
’Α σ θ έ ν ε ι ε ς π ρ ο β ά τ ω ν : «Κελεμπέκι» κατεβαίνουν τά λαιμά
τους. «Φαρμάκωμα» όταν έτρωγε παχνιασμένο χόρτο. Θεραπεία! Αυγό μέ ζάχαρι τό δίνανε, ή ξύδι μέ οκόρδα.
Τ ά γίδια:

«Ίλισέκι* καί καρά Ίλισέκι», «Τσελεικμές».*

Σ υ ν ή θ ε ι ε ς π ο ι μ έ ν ω ν : Οί ποιμένες πλέκουν μόνοι τίς κάλτσες
τίς μάλλινες. Μάλλινο νήμα καί μιά μόνη 'ξύλινη βελόνη, άπό κρανιά καμωμένη.
Σκαλιστές ρόκες τίς εκαμναν αί τσομπάνηδες καί τίς δώριζαν ©τίς καλές
τους, κι αυτές γιά πληρωμή τους κεντούσαν μέ πούλια τά μανιδήλια τους γιά τό
λαιμό καί κάτω άπ5 τό καπέλο.
Τραγούδια καί μουσικά ό'ργανα τών π ο ιμ έ ν ω ν (παραδόσεις).
Μ ο υ σ ικ ά ό ρ γ α ν α :
ξύλο.

«Καβάλο» ίάπό καλάμι, γκάϊδες, φλογέρα άπό
Τραγούδι.

Μιά βοσκοπούλα έμορφη, στις ρεματιές γυρνάει
βόσκει τά προβατάκια -της καί σιγατραγουδάει.
Μαλλί κρατεί στά χέρια της, τή ρόκα της καί γνέθει
καί μέ χαρά περίμενε τόν τσέλιγκα νά ερθη.
Νά καί τό τσελιγκόπαυλο ’πό μιά καλή ραχούλα
σιγά - -σιγά κατέβαινε κοντά στή βοσκοπούλα.
Γειά σου Γιαννούλα σ’ έφερα χαμπέρι νά χαροήμε.
’Εκεί θά γίν’ ό γάμος μας, εκεί θά παντρευτούμε.

Π-ρόβατα, μάντρες καί σκυλιά, αμπέλια μέσ’ τούς κάμπους
άλα Ιθά μάς τά δώσουνε, Γυαννούλα μου, ιστούς γάμους.
"Αγιοι προστάτες π ο ιμ έν ω ν — Θυσίες.
" Α γ ι ο ς Μ ό δ ε σ τ ο ς : Κάνουν άρτο καί μοιράζουν. Μέσα στά πα
χνιά* τών προβάτων βάζουν άρτο.
"Αγιος Γεώργιος:
ζαν κομμάτια σ’ δλο τό χωριό.

"Εκαμναν τό «κουρμπάνι» θυσία. Καί μοίρα
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Μ ελισσοκομία.
Κ υ ψ έ λ η : «Κοφίνι». Έ να κοφίνι σαν κόλουρο πυραμίδα αλειμμένο
απ’ εξω μέ κοπριά.
Τ ό μ ά ιζ ε ιμ α τ ο υ μ ε λ ι σ σ ι ο ύ : Στά χέρια τους κρατούν κλωνάρι
άπό ένα φυτό «μέλισσα» καί τό κοφίνι. Κουνώντας τόν μέλισσα φωνάζουν «κόν
-κόν» και «χού-χού» καί αϊ μέλισσες πηγαίνουν στό κοφίνι, η καίνε κοπριά σέ
μιά κεραμίδα γιά τόν ίδιο σκοπό.
Κ υ ν ή γ ι.
" Ο π λ α : Ό «τσίφτες» τό όίκανο ή «ντολμάς».* Τσαρούχια, φυσιγγιο
θήκη μέ κρίκους γιά νά κρεμιέται τό κυνήγι. Σκυλί.
Μ ύ 10 ο ς : 'Όταν τρέχη ό λαγός γιά νά πειραχτούνε οί κυνηγοί λέει ό
ένας ιστόν άλλον, νά πάρη μιά πέτρα καί νά ιχτυπήση τό γόνατό του καί έτσι
θά πέση 6 λαγός.
Ζω ϊκός κόσμος.
Ζ ώ α : Βόδια, ονος (γαϊδούρι ή γκατζιάλι), άλογο (άτι - φοράδα), λύ
κος, αλεπού, λαγός, κοράκι (κάργα), ποντίκι, γεράκι (καριτίλι), περιστέρι, κου
κουβάγια, φίδι, σαύρα, μυρμήγκι.
Β ιο τε χ ν ία .
"Ολα τά υφάσματα (μάλινα — βαμβακερά) γίνονται στον αργαλειό.
Μ’ αυτόν γίνονταν καί τά οικιακής χρήσεως, καί αυτά πού φορούσαν.
Τό βαμβάκι λαναρίζονταν σέ τουλίπες καί ύστερα τοποθετούνταν ισέ ρόκες
καί γνέθονταν απ’ τις γυναίκες. Μετά βάφονταν, μαζεύονταν στά καλάμια, τό
γίδιαίζαν (τύλιγμα στό ιάντί) τό περνούσαν απ’ τά «μυιτάρια»* καί τό χτένι καί
μέ τή χρήσι .τής σαΐτας τό ύιφαιναν.
Ε ίδ η ύ φ α ινομένω ν ύφασμάτω ν.
Βελέντζα, κυλίμια, κουβέρτες, στρώματα, γιά πουκάμισα, παντελόνια, πε
τσέτες, γιά παλτά, μαύδήλες, ζουνάρ-ια, ποιδοπάνια, δισάκια, σκεπάσματα γιά τά
ζώα κλπ.
Ε ΐ δ η : Τό ίδιο «ψιλό» καί τό «δίμητο».
Τό μαλλί πρώτα τό «άνοιγαν», καθάριζαν άπ’ τις ξένες ουσίες καί ύστερα
ακολουθούσε ή ίδια διαδικασία μέ τό βαμβάκι.
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Β α φ ι κ ή : Τά υφάσματα βάφονταν: καφέ χρώματος μέ καρυδόφυλλα,
μαύρο μέ θράψα, κόκκινο μέ «ροάδι» ή «ροζάρια», Μαΐφέ ιμέ κυιδονάφυλλα ή βυσινόφυλλα. Κίτρινα μέ ξερό καλάμι σίκαλης, καφέ μέ ικαπνιιά.

Π λ ε χ τ ά : Μόνο τις κάλτσες, έχοντας μιά βελόνα κι’ αυτή καμωμένη
μέ ενα κομμάτι σύρμα.
Ξ υ λ ο τ ε χ ν ί α : Μέ τό σκεπάρνι μοναδικό όργανο κατασκεύαζαν τά
σκαμνιά, ,τούς καναπέδες, τούς ζυγούς των άμαξιων κλπ.
Ξ υ λ ο γ λ υ π / τ ι κ ή : Ρόκες, ιάνέιμες, '.αργαλειοί, κουτάλια κλπ. κατα
σκευάζονταν απ’ τό χέρι τοΰ γεωργού.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Σ

ΒΙΟΣ

Α ' Γ έννηση.
Παιδοποιια: Λένε στά μικρά πώς ή μπάμπω (γιαγιά) πηγαίνει μέ καλάθι
και φέρνει απ’ τό ρέμα τό παιδί.
Ό άτεκνος περιφρονεΐται καί λέγεται περιφρονητικά «κιαίρης» = άγονος.
Ή ιστοίρα καταφεύγει στις γύψτισσες καί αυτές τής δίνουν μικρά τσου
κάλια πού τά ζεσταίνουν καί σάν .βεντούζες τά βάζουν γύρω στή μέση. ή της
δένουν τή μέση μέ ζωνάρια. ’Ή μέ τό γάλα τό ζεστό πού ό αχνός του στό σώμα
τής γυναίκας πίστευαν πώς φέρνει αποτελέσματα κατά τής στειρότητος. Γιά
τόν ΐδιο σκοπό χρησιμοποιούν λίπος άπ’ τά γεννητικά όργανα ενός ζώου «αανξάρι» ή «βίδρα».
Τρόποι ιέκτρώσεως: Σήκωναν βάρη, έβαζαν στήν κοιλιά μεγάλες πέτρες,
έπιναν ζωμό ιάπό άγρια χόρτα. Πολλές άπ’ αυτές πέθαιναν κατά τήν διάρ
κεια τού πρωτογόνου αυτού τρόπου έκτ,ρώσεως.
Προγνωστικά γιά τό γένος τού ίέμβρύου : ’Έρριχναν αλάτι στό κε
φάλι τής εγκύου. Κι αυτή χωρίς νά ξέρη, άν πρωτοξυιαθή ιστό κεφάλι, θά γίνη
κορίτσι, ή στό πρόσωπο αγόρι. ’Ά ν είχε κοιλιά μπροστά μεγάλη ή έγκυος, έλε
γαν δτι θά γίνη αγόρι. Κι’ άν είχε γοφούς μεγάλους κατά τήν εγκυμοσύνη θά
γίνη κορίτσι. Πίστευαν πώς δ,τι χρώμα έχει τό πρόσωπο πού βλέπει όταν καταλάβη τήν εγκυμοσύνη της τέτοιο χρώμα θά έχη καί τό παιδί.
'Όταν έπρόκειτο νά γεννηιση έπαιρναν χόρτα καί ιέπάνω σ’ αυτά κοιμόταν
ή επίτοκος, γιά νά γεννηθή τό βρέφος. ’Άνοιγαν τό σεντούκι γιά νά γεννηθή
γρήγορα τό παιδί. Τίς πρώτες 2—-3 ημέρες τό θήλαζε άλλη γυναίκα «παρα
μάνα». Τό έλουζαν καί τό άλειφαν μέ αλάτι καί τό έδεναν μέ τσεμπέρι γιά νά
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γίνη ιστρογγυλό τό κεφάλι του. Τοΰ έβαζαν στό λαιμό ενα σκόρδο καί μια
χάνδρα κι’ ενα φλουράκι. Τό ’ίδιο καί ή ιμάννα.
Μέσα στό νερό οπού έλουζε ιτό παιδί ή γιαγιά γιά πρώτη, φορά έρριχναν
άσημένια νομίσματα καί καρφιά γιά νά γίνη γερό σάν σίδερο. Τό αβάπτιστο
αγόρι «γκούλιος», τό κορίτσι «τσίπος».
Ό επισκέπτης ερριχνε καί στό βρέφος καί στή μητέρα χρήματα.
Γίνονταν τραπέζι γιά τά γεννητούρια κι’ ήταν προσκεκλημένες μόνον δλες
οι γυναίκες τοΰ χωρίου κι’ αυτές αργότερα πήγαιναν στή λεχώ φαγητό.
Ή ιλεχώ : Σαράντα μέρες μένει μέσα καί δίπλα της έχει μυτάρια καί
ρόκα μέ ένα σκόρδο ή κρεμμύδι καί στό προσκέφαλό της έχει εσώρρουχα τοΰ
άνδρός της. "Οταν μείνη μόνη σέ ένα δωμάτιο1, παίρνει κοντά της τή σκούπα. Τίς
νύχτες ιδέν βγαίνουν έξω απ’ τίς σκάλες.
Μετά 40 ημέρες πήγαινε στήν εκκλησία μαζί μέ τό παιδί καί ό παπάς τή
«σαράντιζε», τής διάβαζε ευχές.
'Η λεχώ έτρωγε ρύζι πού τδ'καμναν φαγητό, ριζόγαλο κλπ. καί επινε ούζο
δταν πονοΰσε ή κοιλιά.
"Οταν σταματούσε τό γάλα τής λεχοΰς αυτή πήγαινε στον αγελαδάρη πού
έφευγε καί παρακαλοΰσε: "Οπως σείς θά αποκτήστε τό γάλα, έτσι νάρθη καί σέ
μένα.

"Οταν εκλαιγε τό παιδί έπαιρναν κουρέλι άπό ροΰχα ανθρώπου πού νόμι
ζαν πώς τό βάσκανε καί τό κάπνιζαν.
Β ά π τ ισ ις .
Ά ν ά δ ο χ ο ς (νουνός): Συνήθως ήταν κληρονομικό καί οικογενειακό
τό κουμπαριό. Στήν εκκλησία τό πήγαιναν οί μαμές. Μετά τήν τελετή μικρά
παιδιά έτρεχαν νά πάνε ιστούς γονείς τοΰ παιδιοΰ (πού ιδέν 'επιτρεπόταν νά πάνε
στήν εκκλησία) τό «μιζντέ» τό νέο όνομά του. Ό νουνός έπαιρνε μετά τή βάπτισι τό παιδί .στήν αγκαλιά καί τό πήγαινε στό σπίτι. Στήν σκάλα τοΰ σπιτιού
τοΰ παιδιοΰ πατούσε ένα σίδερο φτυάρι πού τοθαζαν Ιεκει γιά νά εΐναι σιδερένιο
τό παιδί. "ΟΠστερα πήγαιναν παπάς καί ψαλτάδες καί νεωκόρος στό σπίτι καί
άφοΰ τούς έκαμναν τραπέζι τούς δώριζαν μαντήλι κι’ έφευγαν.
Τό ετοιμοθάνατο αβάπτιστο παιΙδί έπαιρνε ή ό νουνός ή ή μαμή καί έκα
μναν ιστό κορμί ιτου ττό σημεΐον τοΰ σταυροΰ, ιμπροστά στό εικόνισμα δίνοντας
συγχρόνως καί τό όνομα.
Τό π α ιδ ί μ ετά τή σ υ μ π λ ή ρ ω σ ι έτους.
Τ α χ τ ά ρ ι σ μ α : «Μικρό παιιδί ιδέν εΐχαμι τόν πούρτσιο χόρευά με».
"Οταν τό παιδί άργοΰσε νά πε,ρπατήση τοΰ έκαμναν «περπατούνα». Έ να
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κάθισμα σάν περιφέρεια κύκλου, τόβαζαν μέσα σ’ αύτό ,κι’ αυτό πιάνονταν χα!
ισορροπούσε.
Στά παλαιά σχολεία δίδασκαν άνθρωποι που γνώριζαν γραφή, άνάγνωσι
και άρίθμησι. Πληρώνονταν απ’ τό χωριό. Σπίτια' αντί γιά σχολείο πολλάτκις.
Τιμωρίες : Νηστείες, γονάτιζαν οι μαθηταί σ,τά (καλαιμπάκια ή φασόλια,
δέρνονταν μέ βέργα άπό κυδωνιάς κλωνάρια.
Γ άμος .
Οι ‘ελεύθεροι δέν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Τό -αντίθετοδημιουργούσε σχόλια
δυσμενέστατα καί πολλάκις τέτοια γεγονότα αποτελούσαν Θέματα γιά κου
τσομπολιά ,κα! γιά τραγούδια πού οι γυναίκες τραγουδώντας τά χόρευαν στήν
πλατεία (γιά νά φρονηματίσουν τις άλλες ελεύθερες), Τήν εκλογή εκαμναν ο!
συμπέθεροι. Αύτο! κανόνιζαν τά τού προξενιού. Οί δυο νέοι παντρεύονταν πολύ
μικροί (1;6 χρόνων περίπου).
Π ρ ο ξ ®ν ε ι ά : Πήγαινε προ-ξενητής τού γμμβρού στή νύφη, κι’ αυτός
συνεννοείτο· μέ .τούς γονείς της νύφης δίχως αυτή νά ρωτηθή.
"Οταν ταίριαζε τό προξενείο, ό πατέρας τού παιδιού ιέίπαιρνε μιά πετσέτα
(σημάδι), μέσα σ’ αύτό έβαζε λίγο ιάπ’ δλους τούς καρπούς βασιλικό, φλωρί καί
μιά δαγκωματιά ψωμί ιάπ’ τού γαμβρού τό «στόμα. Τό ίδιο έκαμνε καί ό πατέ
ρας τής νύφης καί συναντιούνταν ιστό σπίτι τής νύφης. Γονάτιζαν οί δυο συμ
πέθεροι καί προισκυνοϋσαν άλλήλους τιριείς φορές, άλλαζαν τά μαντήλια (.σημά
δια) καί ύστερα «από μιά εβδομάδα ή νύφη δεχόταν τό γαμβρό κι’ όλο τό σόϊ
τού γαμβρού. ιΚι’ Ινώ ή νύφη φιλούσε χέρια, αυτοί τής δώριζαν. "Τίστερα τούς
έκαμνε τραπέζι καί όλοι έφευγαν πλήν τού γαμβρού.
’Έ ϋ 'ίμ α προ της τελετή ς.
ΟΊ περισσότεροι γόμοι γίνονταν τόν ’Οκτώβριο· καί Μάιο.
Π ρ ο σ κ λ ή σ ε ι ς : Ό γαμβρός άπό τήν Πέμπτη έκαμνε κουλούρα. Τήν
πήγαιναν στό νουνό γιά νά τού είπούν πώς τήν Κυριακή θά γίνη ό γάμος.
Έκεϊ τήν έκοβαν .καί τήν -μοίραζαν στους συγγενείς. Οί νέες τού χωριού ζύ
μωναν άλλες κουλούρες, τις ιέκοβαν κqμμάτ^α καί καθώς τις μοίραζαν οί κοπέλλες σ’ ολο τό χωριό καλούσαν δλους στό γάμο. "Τστερα άρχ.ιζαν αμέσως τό
χορό, πού συνεχίζονταν έως .την Κυριακή. Τό Σάββατο βράδυ- ό γαμβρός μέ
τούς συγγενείς καί μέ όργανα πήγαινε στής νύφης κρατώντας ένα πιάτο πού
είχε κίτρινη ιμπογιά (γίκνα). Τό έπαιρνε ή νύφη καί κρατώντας το χόρευε.
Μετά τρεις γύρους τό εδινε στις κοπέλλες καί αυτές έρρι,χνιαν χρήματα μέσα
στή «γίκνα». Καί αφού χόρευαν έβαφε ή νύφη τά χέρια ώς τόν αγκώνα άπ’ τό
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κίτρινο χρώμα τής «γίκνας» κι’ έπρεπε αύτό τό χρώμα νά τό διατηρήση 40
ήμέρες. 'Όταν χόρευαν τή «γίκνα» άλλες ,κοπέλλες ίδίπλωναν τήν προίκα τής νύ
φης και! άλλες τήν τραγουδούσαν και τέριχναν βασιλικά.
Τραγούδι.
Στρώσε μάνα μ’ τά στρώματα νά πέσουμε άντάιμα
κι άκόμ’ απόψε εΐμ’ εδώ καί αύριο θά φύγω.
Θά πάω γώ μάνα ιμου πού παν τά χελιδόνια
τά χελιδόνια ιθά γυρνούν κι’ ’γώ άκόμ’ θά πάω.
Τήν Πέμπτη ό νουνός έκαμνε τό φλάμπουρο (μπαϊράκι). Έπαιρνε ένα
μεγάλο καλάμι και έβαιζεν επάνω ένα ιμήλο τυλιγμένο μέ χρυσόχαρτο (βαράκι).
Τά κορίτσια περνούσαν σέ μιά κλωστή πατλάκες (καλαμπόκια ψημένα), σταφί
δες καί ζουμπλάκια καί τά έβαζαν γύρω άπό τό μήλο. ’Επίσης έβαζαν καί δυο
μαντήλια κεντημένα.
Τήν Κυριακή τό πρωΐ μαζεύονταν όλοι οί .'συγγενείς τού γαμβρού καί οί
φίλοι του στό 'σπίτι του. Τούς έκανε τραπέζι. Καί έπειτα μέ τά όργανα καί
κρατώντας στά χέρια μπουκάλια μέ ούζο καί πιάτα ιμέ μεζέδες, χορεύοντας πή
γαιναν -στον νουνό. Ό νουνός 'στεκόταν ιστήν πόρτα .μέ ένα μπουκάλι ούζο1καί
τούς κερνούσε όλους. Σέ ένα παλληκάρι εδινε τό φλάμπουρο καί ένα άνθος
καμοομένο μέ παράδες. ’Επίσης έδινε ένα άνθος στό γαμβρό. Κρατούσε καί ό
ίδιος άνθος.
Ξεκινούσαν καί πάλι καί πήγαιναν στό σπίτι τού γαμβρού κι’ έστρωναν
τραπέζι στον νουνό. Μαζί μέ τόν νουνό πήγαιναν πάλι ιστό /σπίτι τής νύφης χο
ρεύοντας. Τό Σάββατο βράδυ, ή πεθερά έστελνε στή νύφη ένα ζευγάρι παπού
τσια .καί ένα ζευγάρι κάλτσες. 'Ένιαν καθρέφτη καί ένα κουτί μέ αμύγδαλα,
καρύδια, χτένια καί σαπούνι. Επίσης στή μητέρα τής νύφης καί στον άιδελφό
της στέλνει παπούτσια.
"Οταν φθάσουν στό σπίτι τής νύφης μιά κοπέλλα στέκεται στά προικιά
και ζητάει χρήματα γιά νά τούς δώση τά .δώρα καί άλλα χρήματα γιά τά προι
κιά. Ό νουνός Ιδίνει τά χρήματα καί παίρνουν τά προικιά μέ τά χέρια καί
χορεύοντας μέ τά όργανα τά πηγαίνουν στό σπίτι τού γαμβρού. ’Εκεί είχαν
δεμένα σχοινιά στήν αυλή καί άπλωναν όλα /τά προικιά καί τά δώρα γιά νά τά
βλέπουν οί χωρικοί.
Οί υπόλοιποι συγγενείς έτρωγαν' στή νύφη, καί έπειτα ή νύφη θά
έπρεπε νά χαιρετήση τούς δικούς της καί νά φύγη γιά τήν /εκκλησία οπού θά
γινόταν ή στέψι.
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’Έδινε crDoijg γονείς της ιάπό ενα μαντήλι καί τούς 'χαιρετούσε ιδεξιά καί
αριστερά από τό κεφάλι τους καί οί σλλοιΐ τραγουδούσαν:
«Δέν σ’ έλεγα μαύρ’ μάνημ’ τούν ξένου μην τούν ιθέλης
καί ιμήν τούν συιμμαζώνης. Ξένους γυρεύει τή κόρη κι’ ή
κόρησ’ γυρεύει τούν ξένου. Σοί γέλασαν μαύρ’ ιμάνημ’
σέ πήραν του κουρτσάκισ’ για μιά ιζυγιά παπούτσια
γιά εν>α ίδαχτυλίδι».
«Καί σείς καλές ισυντέκνοις κοντοκαρτερ έΐσετε νά χαιρετήσ’
ή νύφη τί μάνιατσ’ τοϋ μπαμπά της, τ’ άδέριφιατσ’ τά ξαδέρφιατσ’
’Έβγα - έβγα μουρ’ ιμάνημ’ νά δής τούν ήλιου πώς δέρ’
πώς κυμαιτίζει, ’έτσι δέρ·’ κι τσ’ κάρσ’ καρδίτσα
δσου νά ξ.ιΐχουρίση πουτσ’ μάννατσ’ τν’ άγκαλίτσα.
Ά φίνει γειά τή μάννα της τρία γυαλιά φαρμάκι.
Έ να νά πίνη τό πρωί καί τ’ άλλο τό μεσημέρι».
'Όταν έφευγε ή νύφη τής τραγουδούσαν:
«Σήμερα μαύρος ουρανός σήμερα μια,ύρη μέρα
σήμερα ξεχωρίζονται μάννα κι’ ή θυγατέρα. .
Σήμερα ·στειφανώνεται αητός και περιστέρα.
Χωρίζ’ ή μάννα άπ’ τό παιδί καί τό παιιδί πουτ’ μάννα.
Τό τρίτο τό φαρμακερό δταν δειπνούν δ κόσμος.
Δειπνούν οί μάννες μέ παιδιά κι εγώ ιμέ τό φαρμάκι».
Έπειτα βγαίνει στήν πόρτα, γυρίζει ιτό κεφάλι της πρός τά μέσα καί
προσκυνούσε τρεις φορές καί ή μάννα της έπαιρνε ένα κόσκινα μέ τό βαμβακό
σπορο καί καραμέλλες καί πετούσε στή νύφη. Τελευταία κυλούσε καί τό κό
σκινο.
Ή νύφη, έπαιρνε μαζί της τή ρόκα: της, τό τσαπί καί τό δρεπάνι της.
Τρεις κοπέλλες τής έδιναν άπό τρεις μπουκιές ψωμί καί ώς τό βράδυ δέν έτρωγε
τίποτε.
’Ε νδυμα σ ία τον γ α μ β ρ ο ύ .
Τήν Κυριακή τό πρωί μαζεύονταν τά παλληκάρια .στό σπίτι τού γαμβρού
καί καλού σαν τόν κουρεία γιά νά ξυρίση τόν γαμβρό. ’Ενώ τόν ξύριζαν, οί
γυναίκες τραγουδούσαν:
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«Μπεπμέριμ’ τά ξουράφια icnoro ικαιλα να τ ιακονιισης
νά ιμήν ματώσης τόν γαμπρό να μην και τον πληγωσης.
Τόν έχει μάννα τ’ μοναχό μικρόν και κανακάρη
πέντε καλές τόν ΐάγαπούν1και τρεις καλές κοπελλες
καί μιά από την άλλη λέγονταν κι’ ούλες κρυφά ρωτιούνταν.
"Αντε καί άς τόν .πάρουμε ιάπό τι ιμας καμμία».
Μετά του φορούσαν τό πουκάμισο άσπρο που ήταν κεντημένο στό γιακά
κα'ι οί μαν ικέτες κεντημένες καί βράκα: γαλάζια.
Στό λαιμό φορούσε ενα κόκκινο μαντήλι. Καί τό άνθος του νουνιοΰ. Φο
ρούσε κι ενα γιλέκο κεντημένο μέ μαύρα γαϊτάνια (σειρίτυα). Στά πόδια φο
ρούσε μάλλινες χρωματιστές κάλτσες, καί παπούτσια (τουλούμπες). Στό κε
φάλι φορούσε ένα κόκκινο ύφασμα μέ κεντημένα έπάνω φίδια.
6Ε νδυμασ ία τής ν ύ φ η ς.
Τήν νύφη την στόλιζε ή νουνά. Φορούσε κόκκινο πουκάμισο κεντημένο
στον ποίδόγυρο καί στά μανίκια, μέ διάφορα χρώματα. 'Ένα φόρεμα κόκκινο μέ
(άσπρες ρίγες χωρίς μανίκια, στό στήθος είχε ιδύο ανοίγματα κεντημένα γύρω γύρω καί κάτω ιάπό τίς μασχάλες ένα κομμάτι διαφορετικό κόκκινο ύφασμα.
Κάτω στον ποδόγυρο είχε κίτρινο γαϊτάνι. 'Ένα ιζουνάρι ασημένιο στή, μέση
πού ή νύφη τό κρατούσε μέ τά χέρια της. Ποδιά διαφορετικού χρώματος κεν
τημένη,. Κάλτσες μάλλινες χρωματιστές καί παπούτσια δερμάτινα. Χτενιζόταν
μέ δυό πλεξίδες καί έβαζαν μπροστά λίγο· γλυκό γιά νά ιμήν πειτούνιε καί κοντά
στά αυτιά έκοβαν άπό λίγα μαλλιά καί τά γύριζαν πρός τά εμπρός. Στις πλε
ξίδες έβαζαν κορδέλλες καί κανουιρίδες,* καμωμένες μέ χάνδρες καί βασκαντούρες καί τέλια άσπρα. Επίσης τέλια φορούσαν καί στό κεφάλι καί λουλούδια
καμωμένα ιάπό χαρτιά χρωματιστά καί επάνω έβαζαν' ένα κόκκινο τούλι πού
σκέπαζε καί τό πρόσωπο.
QH τ ελ ε τή τον γ ά μ ο υ .
Πηγαίνοντας στήν εκκλησία τήν νύφη τήν ιέπιανε άπό τό χέρι ή νουνά.
Καί πίσω άπό την νύφη στεκόταν μιά γυναίκα καί πρόσεχε νά μή πάρουν έπάνω
άπό τή νύφη τέλια καί τής κάνουν μάγια. Επίσης καί πίσω άπό τόν γαμβρό
στεκόταν ένας άνδρας.
Χορεύοντας έφταναν στ·ήν εκκλησία. Κατά την ώρα τής στέψεως ή νύφη
κρατούσε μιά λαμπάδα'. Οίνο πίνουν, δ γαμβρός, ή νύφη, δ νουνός.
Κατά τόν χορό τού Ήσαΐα ράνουν τούς νεόνυμφους μέ βαμβακόσπορο,
ρύζι καί καραμέλλες. "Οταν τελείωση ή τελετή γιά νά τούς κάνουν (άξιος) τούς
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σηριώνουν επάνω τόν γαμβρό, τή νύφη, τόν νουνό, τήν νουνά καί τούς,, λένε νά
τούς τάξουν, 'δηλαδή νά τούς περάσουν πιοτό. Άφού τελείωνε ή τελετή, περνού
σαν όλοι καί φιλούσαν τά στέφανα και 'έδιναν ευχές (νά ζήσετε). Οί κοπέλλες
έκλεβαν άπό τή νύφη τέλια καί έβαζαν στό μαξιλάρι τους. Τό βράδυ οποίον
έβλεπαν ιστό όνειρό τους, εκείνον Ιθά παντρεύονταν. Σέ ολο τόν δρόμο ή νύφη
κυττούσε πρός τά κάτω καί προσκυνούσε.
Βγαίνοντας άπό τήν έκκλησία τούς συνώδευε καί ό ιερέας, έως ότου νά
τούς συνάντηση ή ομάδα τών οργάνων ιμέ τό φλάμπουρο.
Στό δρόμο γιά νά σταματούν καί νά χορεύουν μερικές γυναίκες έπεφταν
μπροστά ιστούς νεόνυμφους λέγοντας πώς είχαν πατήσει αγκάθι, καί άφού τούς
έδιναν κρασί 'σηκώνονταν πάλι. Τούς νεόνυμφους ακολουθούσαν όλοι οί συγγε
νείς εκτός άπό τούς γονείς της νύφης.
Σ ’ αυτούς πήγαιναν στό ,σπίτι τους οί ισυγγενεΐς του1μέ μπογάτσια καί
φαγητά, στήν παρηγοριά καί έτρωγαν όλοι μαζί.
"Οταν έφταναν ιστήν αυλή, ή πεθερά έβγαινε μέ τό κόσκινο πού είχε βαμ
βακόσπορο, ρύζι καί καραμέλλες καί τούς πετούσε. Άφού τελείωναν κυλούσε
τό κόσκινο τρεις φορές 'μπροστά στό ζευγάρι. Έ πειτα άρχιζαν νά χορεύουν ό
πεθερός καί ή πεθερά ώς πού νά ιφτάσουν στήν πόρτα. Τότε ή νύφη έπαιρνε
ένα μπρίκι πού είχε φέρει άπό τή μάννα της γεμάτο νερό καί μιά πετσέτα καί
ερριχνε ιστόν πεθερό καί στούς μεγάλους συγγενείς νερό καί αυτοί τής πετούσαν κάτω χρήματα, γιά νά σκύψη νά τά μαζέψη ή νύφη.
"Τστερα άρχιζαν νά τραγουδούν:
«"Έβγα, έβγα μάνναμ’ νά δής τού γιόσ’ τί φέρει
μιά πέρδικα γραμμένη στά κόκκινα ντυμένη
στά άσπρα στολισμένη.
Νά σέ βγάλ’ 'άπ’ τή γωνίτσα νά σέ βγάλ’ πού τά δαυλίτσια*
νά σέ ιρίξη στή γωνίτσα».
"Τστερα έδιναν στή νύφη λίγο λίπος καί εκανε τέσσαρες σταυρούς, ενώ
πατούσε ίέιπάνω· σ’ ένα υνί, καί ενα φτυάρι γιά νά είναι σιδερένια. Ή νουνά
τήν πήγαινε κάτω άπό την κανδήλα πού έκαιγε.
Μετά έπαιρναν ένα μικρό άγοράκι καί τό έβαζαν στό γαμβρό. Εκείνος
τό τσιμπούσε .καί αύτό εκλαιγε. Μετά τό έδιναν στήν νύφη γιά νά τό ήσυχάση. Τό έπαιρνε ο καθένας άπό τρεις φορές καί μετά ή νύφη τού δώριζε ένα
μανδήλι. "Εστρωναν τραπέζι τήν νουνά καί μετά έβγαιναν νά χορέψουν. Τούς
έβαζαν μπληγούρι μέ φασόλια καί τουρσί μέ φασόλια. "Ετρωγαν όλοι μαζί άλλά
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μέ τά 'δάχτυλα- (μόνον ό νουνός είχε πηρούνι,
έτρωγε ΐδΊαιτερίοι φαγητό μπλη
γούρι μέ κρέας.
’Αφού έτρωγαν έβγαιναν έξω και έπαιρνε ο νουνος το χοίρο. Ακολουθούσε
ή νουνά, ή νύφη, ό γαμπρός, ή πεθερά μέ τόν πεθερό κα'ι μετά όλοι οί συγ
γενείς. Ό νουνός γύριζε τρεις φορές κρατώντας στό χέρι του ένα μπουκάλι
κρασί καί τραγουδούσαν.
«Τή νύφη που θά πάρουμε γκελ* ιματούδ ι ιμου
εΐναι παραπονιάρα αλήθεια σάς τό λέγω.
Νύφη ιάντά* τήν φωνάζουμι κι’ κείν’ οροί θά λέγη.

Νύφη ιαντά τή φωνάζουμι κι’ κείν’ σκασμός θά λέγη».
Συνεχίζεται ό χορός μέ τήν νουνά καί ή νύφη ίδωρίζει οτόν νουνό καί στήν
νουνά χρήματα καί τούς φιλάει τά χέρια καί τά χρήματα τά ιδίνουν στά όρ
γανα.
Δωρίζει τόν νουνό πουκάμισο καί τήν νουνά ιμανδήλα, τόν πεθερό που
κάμισο, τήν πεθ'ερά ιμανδήλα, καί όλους τούς συγγενείς μανδήλες. Μέ τήν
σειρά παίρνουν τό χορό, ή νύφη, ό γαμβρός, ή πεθερά, ό πεθερός καί τραγου
δούν' :
«Αυτά τά μαύρα πού φορείς Έλένηιμ’ αμάν
έγώ θά σου τά βγάλω, θά σου φορέσω κόκκινα
καί πάλι θά σέ πάρω.
Αυτά τά μαύρα πού .φορείς δέν τά φορείς γιά λύπη
μόν’ τά φορείς γιά ομορφιά 'Ελένη, ιμου, Ελένη.
Σ ’ αυτόν τό άσπρον τόν λαιιμάσ’ Έλένηιμ’ αμάν δέν πρέπουν
μαύρα χάνδρα Ελένη μου, πρέπουν άσημογκέρτανα*
μέ ασημένιες αλυσίδες.
Σ ’ αυτά τά χέρια τά παχειά δέν πρέπουν μαύρες γκρίμνιες*
μόν’ πρέπουν '.ασημένιες γκρίμνιες. ’Ά χ Ελένη μου Ελένη
σύ μέ τρέλλανες καϋμένη».
'Όταν βράιδυαζε μαζευόταν όλοι συγγενείς καί ξένοι καί έστρωναν τρα
πέζια, καί πήγαιναν ψωμί, φαγητό, ό δέ γαμβρός έβαζε τό πιοτό κι’ έτρωγαν
όλοι μαζί. Μετά τό φαγητό ή νύφη 'δώριζε τούς συγγενείς μαντήλια. Μαζί
ταυς πήγαινε κι’ ένας άνδ,ρας και στον καθένα πού πήγαιναν νά τού δωρίσουν
δ άνδρας φώναζε δυνατά. «Ήχουχού». Καί ιμετά τού έβαζαν' ιτό δώρο καί αυ
τός δώριζε τήν νύφη χρήματα. Τά έβαζαν ιμέ τίς καρφίτσες στό στήθος, τής
νύφης. Πάλι συνέχιζαν τό χορό μέ τραγούδια:
16
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Τ ρ α γ ο ύ δ ια .
Μή πατάτε καί βαρνάτε καί ξυπνάτε τον καλό μου
τόν καλό τόν άγαπητικό μου.
’Έχω χρόνια δέν τόν είδα καί βδομάδες παραπάνω
•ψές τόν είδα -στό πηγάδι, πού έβγαίζε κρύο νεράκι.
’Άγουρος πού τή φραγκιά κόρη απ’ τήν ’Ανατολή
■ήλθαν κι’ ανταμώθηκαν σιτούν απλή τούν ποταμού .
Κό.ρη τούν παρακαλεΐ, πέρασε μένα αγόρι πέρα άπ’ τούν ποταμό,
πέρασε μένα αγόρι μου νά πάρ’ τού γκιιουρντάνι μου.
Δέν τούν θέλουν κόρη. μου δέν τού καταίδέχουμι.
Πέρασιμ’ πέρα αγόρι μου νά πάρ’ τά βραχιόλια μου.
Δέν τά θέλου κόρη μου δέν τά καταδέχουμι.
Πέρασιμ’ πέρα αγόρι μου !θά σού δώσω φίλημα.
Θά ισού δώσω φίληιμα., φίληιμα κι αγκάλιασμα.
Σάν αητός τήν άρπαξε πέρα τήν έπέρασε.
Δώσημ’ κόρημ’ τό φιλί πού μούταξες.
Στάσου, στάσου αγόρι, μου νά φανούν τά σπίτια μας
κι τά κεραμύδια μας.
Φάνηκαν τά σπίτια τους κι τά κεραμύδια τους.
’Έβγα - έβγα μάννα μου γάιδαρο πού γέλασα
μ’ ένα πιάτου πίτυρα δύο καλάθια κότσαλα.
Καί τόν μακροισχοινίζει* σ’ ένα παλιουχώραφου
έχει ιάγρόιδα σάν πουλό νά .κουνάη τά δόντια του
σάν τού παλιού γάιδαρου».

«Δώ τσουμπάνης κιεΐ τσουμπάνης πάει. στά κορίτσια
κούρντισε ι ένα τσιαντίρι βάν’ τή γκίγκα* του λαμπάδα.
Τήν καρδάρα του καντήλα κάν’ μινάνες σάν γκιζάνι*
καί σταυρό σάν κατσίβελο».

«Τούτη νύχτα, γ ’ άλλη νύχτα ’έκαμα τή γης κρ©βιβάτι
καί τήν πέτρα μαξιλάρι.
Σκίσε αγόρια’ τού νεράτίζ’ γιά νά δής τήν κόρη μέσα
πώς άνθίζ’ πώς λουλουδιάζει πώς κιτρινομαραγκιάΐζει.
Σάν τό θέρο τά κορίτσια, σάν τό Μάη τά παλληκάρια».

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΟΥΦΟ ΒΟΥΝΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

243

Στό σταϋλο είχαν ενα κρεββάτι ιμέ σανίδια καί άφού περνούσε ή ώρα πή
γαιναν τούς νεόνυμφους πιάνοντας άπό .τό χέρι οί 'συγγενείς νά κοιμηθούν,
καί έκεϊ κοιμώνταν έως ότσυ αποκτούσαν παιδί.
’Αντί γιά σινδόνι έβαζαν ένα παλιό άσπρο πουκάμισο. "Τστερα άπό λίγη
ώρα ή πεθερά πήγαινε ιμέ ένα (κόσκινο καί έπαιρνε τό πουκάμισο, γιά νά
δείξη σέ όλους τήν παρθένιά της νύφης. Πήγαιναν πρώτα στή νουνά καί
μετά σέ όλες τις γυναίκες καί έρριχναν μέισα χρήματα.
Ό πεθερός άπό τόν ενθουσιασμό του έσφαζε ένα αρνί. ’Ά ν όμως συνέβαινε τό αντίθετο τότε ήταν όλοι στενοχωρημένοι καί δέν (μιλούσαν. Μετά, τό
κόσκινα τό χόρευαν καί στό τέλος έφευγαν όλοι μέ όργανα καί πήγαιναν στό
νουνό που τους έβαζε καί έτρωγαν γλυκό ρύζι.

Τ ή Δευτέρα
ή

τ ό π ρ ω ΐ.

Τή Δευτέρα τό πρωί σηκώνονταν οί νεόνυμφοι πολυπρωίγιά
νύφη νερό στον πεθερό καί στήν πεθερά νά πλυθούν.

νά ρίξη

Ή νύφη τό πρωί έτρωγε ρυζόγαλο. Στή μητέρα τής νύφης έστελναν
ένα πιάτο γλυκό καί ούζο, καί τήν καλοϋσαν νά πάη ιστό σπίτι τοϋ γαμβρού.
Συγκεντρώνονταν πάλι όλοι οί συγγενείς καί χόρευαν. Κατά τις 10 τό πρωΐ
όλοι. μαζί χορεύοντας πήγαιναν στό πηγάδι μαζί μέ τήν νύφη καί χόρευαν
γύρω άπό τό πηγάδι. "Οσα μικρά παιδιά πήγαιναν στό σπίτι, τής νύφης αυτή
τούς έδινε καραμέλλες άπό τό κουτί πού τής έστειλε ή πεθερά. Ό χορός συνε
χιζόταν ώς τό βράδυ καί μετά έφευγαν.
Τήν Τετάρτη τό πρωΐ οί νεόνυμφοι, πήγαιναν στό σπίτι τής μητέρας τής
νύφης. Ή μητέρα της είχε έτοιμο νερό, λουζόταν ή νύφη καί τούς έδινε νά
φάνε. Τήν ίδια ήμερα τό απόγευμα πήγαινε ή νύφη μέ τήν λαΐνα της στό πη
γάδι, καθόταν εκεί έως αργά καί όποιος πήγαινε ίεκεΐ τοϋ γέμιζε τις λάχνες
του καί Ιεΐκεϊνοι τήν κερνούσαν χρήματα, φρούτα, ή στολίδια.
Τρεις ήμερες οί νεόνυμφοι έμεναν στό σπίτι. Τήν Τετάρτη τό βράδυ
ένας συγγενής τοϋ γαμβρού καλούσε τούς νεονύμφους καί τούς έκανε τρα
πέζι. Τούς δώριζε χρήματα καί τούς κρατούσε καί κοιμώνταν έκεϊ.
’Ά ν μέσα στίς 40 ημέρες ή νύφη συναντούσε άλλη νύφη άλλαζαν τά δαχτυλδδια τους καί ύστερα άπό λίγες ήμερες πάλι έπαιρναν τά δικά τους. Σέ
κηδεία, δέν πήγαιναν επί 40 ημέρες.
"Οταν συμπληρώνονταν 40 ημέρες πήγαιναν στήν εκκλησία καί ή νύφη
πήγαινε ένα πουκάμισο στην Παναγιά.
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Τ ελ ευ τή (πεΰ'αμ ός).

*

Πιστεύεται δτι 'Ερχεται τό τέλος καί εΐναιι θέλημα Θεού. "Οταν έχουν
ένα ασθενή καί είναι βαρετά άρρωστος καί ακουστή ουρλιαχτό σκυλιού ή φωνή
κουκουβάγιας ή λαλήση κόττα λένε δτι ό ασθενής '0ά πεθάνη.
Τ ά προ

τή ς

τ ε λ ε ν τ ή ς.

’Ά ν ό ετοιμοθάνατος τό ζητήση /θ'ά έλθη δ ιερέας νά καινωνήστ) τόν
ασθενή. .Πολλοί ζητούν συγχώριεσι άπό αλους τους συγγενείς καί γνωστούς,
άλλοι πάλι ιδέν βέλουν κανένα. Γιά τόν ετοιμοθάνατο λένε δτι άγγελοιδέρνεται.
"Εχουν ιάναίμιμένο τό κανδήλι καί γυρίζουν τόν άρρωστο ατό (δεξιό πλευρό. ’Ά ν
ό ασθενής δέν ξεψυχάη, λένε δτι έχει κάνει κακό ισέ άλλους ή τόν έχουν καταριαστή οι γονείς του.
’Ά ν έως δτου ξεψυχήση εχη. τά ιμάτιια του (ανοιχτά κάποιον περιμένει.
’Ά ν δ ασθενής βλέπη στον ύπνο του συγγενείς του νεκρούς, γρήγορα θά.
επέλθη ό θάνατος.
Έ ιθ ι μ α ,μ ε τ ά τ ή ν τ e λ ε υ τ ή ν.
"Οταν δ ασθενής ξεψυχήση τότε σι παρευρισκόμιενοι κάνουν τόν σταυρό
τους καί λέγουν δτι ξαπόστασε, μάς άφησε (χρόνους.
"Ενας 'άπό τούς οΐίκείους ιθά κτυπήση τήν καμπάνα γιά νά ειδοποιηθούν
δλοι, στό χωριό γιά τό ιθάνατό του.
Θά τού κλείσουν τά μάτια καί θά τού δέσουν ένα μαντήλι περασμένο
κάτω άπό τό σαγώνι καί δεμένο επάνω ατό κεφάλι, θ ά πλένουν τό σώμα του
μέ κρασί καί άν εχη καμμιά πληγή ιθά τήν κάψουν μέ λάδι. Τού φορούν κα
θαρά ρούχα. Γιά σάβανο βάζουν ένα κομμάτι ύφασμα υφαντό, άσπρο ή ριγέ
άπό επάνω, καί ένα άπό κάτω. Τού φορούν παπούτσια καινούργια καί (δένουν
ιά πόδια του ιμέ μιά κλωστή. Σταυρώνουν τά χέρια του επάνω ατό στήθος
καί γιά μαξιλάρι 'βάζουν λουλούδια, σκεπασμένα μέ ένα κομμάτι, ύφασμα.
Γιά νά ιμήν ξαναπατήση ό χάρος ιστό ’ίδιο σπίτι κτυιπούν ένα καρφί ατό
πάτωμα. Ό νεκρός στρώνεται κάτω ατό πάτωμα καί εΐναι «(στραμμένος προς
άνατολάς. Στό κεφάλι του τοποθετείται ένα ταψάκι γεμάτο αλεύρι, γιά νά τοπο
θετούνται τά κεριά καί ένα θυμιατήρι γιά (θυμίαμα. Μέχρις δτου θάψουν τόν
νεκρό ιδέν σκουπίζουν στό σπίτι.
Θ ρ ή ν ο ς κ ·α ί μ ο ι ρ ο λ ό γ ι.
Οί συγγενείς τού νεκρού κάθονται γύρω άπό αυτόν καί τόν μοιρολογούν.
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"Αλλοτε πολύ καί άλλοτε λίγο ανάλογα ιμέ τήν ήλιικία τού Οανάντος. Άποκαλούν
τόν νεκρό μέ τό οναμά του και αν είναι νέος τόν μοιρολογούν τραγουδώντας
οι συγγενείς του:
Μ ο ι ρ ο λ ό γ ι.
«Όσιοι μέ βλέπουν και γελώ 'θαρρούν καχίρ* δέν έχω
,μένια καρδιά μου μαύρισε σάν τήν έληά τή μαύρη
σάν τό ταψί τ’ αγάνωτο τό χαλκωμένο.
Τί νά τήν κάνου τήν καρδιάιμ’ τήν παραπονεμένη;
ώρες μέ βάν’ κι γελώ·, ώριεις μέ βάν’ κα'ι κλαίω.
Νά ξεψυχήσω ψεύτικα νά σηκωΐθή αλήθεια;
νά δicb ,ποιος μοί κλαίει καί ποιος ιμέ λυπτέται;
Μουν’ ή μάνναμ’ πού μέ γέννησε κι ή άδελφήμ’ τρυγόνα.
Μή κλαίει κι’ ή Κάλούδα μου και χύνει μαύρο δάκρυ;
Καί κείν’ τό δάκρυ π’ έχυνε νά γίνουν μιαΰρα φίδια,
νά τήν τρώνε τήν καρδιά νά τήν θανατώνουν».

«Ό ήλιος βασιλεύει κι’ ή μέρα σβύνεται
κι’ μένα τό πουλί μου σ’ αλλού σιμαζώνητει.*
Στά δέντρα στής καρφίτσες Ιεκετ μμαζώνητει
κι’ ορφανεύεται».
Φ ύλ α ξ ι ς τού

ν ε κ ρ ο ύ.

"Οταν δ άρρωστος ξεψυχήση τό μεσημέρι ή τό απόγευμα τότε τόν κρα
τούνε (ξενυχτούν) όλη τήν νύχτα και μένουν όσοι θέλουν, συγγενείς, γειτόνοι
καί φίλοι. Κατά τήν νύχτα σκεπάζεται τό πρόσωπο'τού νεκρού καί ή θύιρα μέ
νει ανοικτή. Τό έχουν κακό νά πηδήση 'ή γάτα. Ό σ οι ξενυχτούν τόν νεκρό τούς
δίνουν πετσέτες. 'Όσοι πηγαίνουν στή κηδεία ρίχνουν επάνω στο νεκρό χρή
ματα, πηγαίνουν λουλούδια, ανάβουν κερί καί ρίχνουν κρασί ιστό πάτωμα.
Ταφή.
Φέρετρο δέν έχρησιμοποαεΐτο·. Έτοποίθετείτο ό νεκρός μέ μιά κουβέρτα
έπάνω στό κάρρο καί τόν μετέφεραν στό νεκροταφείο.
Όσους νεκρούς τούς πήγαιναν στήν εκκλησία ιέχιρησιμοποιείτο κοινό φέ
ρετρο τής εκκλησίας (κίμς) τό όποιον επέστρεφαν πάλι στήν εκκλησία.
Ό νεκρός μεταφέρεται άπό τούς συγγενείς ειίς τήν εκκλησίαν ή νεκροτα
φείο. Μετά τήν μεταφοράν τό δωμάτιο καί δλο ·τό σπίτι σκουπίζεται. Ό νεκρός
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μεταφέριεται ιμέ κεκαλυμμένο τό πρόσωπο. "Οταν ό νεκρός ©βρίσκεται μακρυά
άπό την Εκκλησία ή νεκρώσιμος ακολουθία τελείται ιστό (σπίτι ικαί όλοι κρατούν
κεριά. "Ενας άπό τούς οικείους μένει στό ισπίτι. Ά ν στήν κηδεία πταρνισθή
κάποιος τότε λέγουν ότι 'θά πάρη και άλλον. ’Επίσης τό ’ίδιο πιστεύουν και άν
τό λείψανο είναι γελαστό. ’Ά ν εχη τά μάτια ταυ ανοιχτά κάποιον περίμενε.
Έ ν τ α φ ι α σ μ ό ς.
Τό άνοιγμα του τάφου γίνεται υπό τών 'συγγενών καί πλησίον τών νεκρών
συγγενών των. ’Εκτός εάν είναι επιθυμία του νεκρού νά τοποιθειτηθή είς τόν
ίδιο τάφο μέ άλλον νεκρόν.
Λύνονται τά χέρια, τά πόΙδιια καί ό λαιμός του νεκρού καί τοποθετείται
δ νεκρός μέ τό σάβανα 'στον τάφο. (Κόβουν ένα κομμάτι άσπρο πανί κομμένο μέ
τά χέρια ή μέ μιά πέτιρια καί τοποθετείται σέ σχήμα σταυρού επάνω είς τόν
νεκρόν. Μέσα στον τάφο αφήνουν ένα (μπουκάλι μέ νερό καί περιχύνεται ό νε
κρός μέ κρασί.
Σκεπάζεται δ νεκρός μέ χώμα, ρίχνοντας άπό μιά φτυαριά όλοι, καί λέ
γοντας: «Θεός σχωρέστον». Βάζουν μετά σανίδια καί συνεχίζεται τό σκέπεισμα
του τάφου.
Άφού σκεπασθή δ τάφος καί πλυθούν όλοι, τή στάμνα πού έχει τό νερό
τήν σπάζουν επάνω στον τάφο. ’Έπειτα μοιράζεται σέ όλους σιτάρι (κολοβά)
καί ψωμάκια άζυμα.
Έ (θ ι μ α μ ε τ ά

τήν

ταφήν

τού

ν ε κ .ρ ο ύ.

"Οταν έπιστρέφουν στό ισπίτι πλύνονται όλοι άπό ενα κανάτι πού χύνε
ται συνέχεια νερό χωρίς νά σταματήση γιατί άν ισταματηση ’θά πείθάνη κι’ άλ
λος. Πλένονται έξω στήν αυλή καί (σκουπίζονται.
Στρώνεται κοινό τραπέζι παρηγοριάς. Στρώνεται ένα τριαπεζομάνίδηλο στό
πάτωμα, καί κάθονται, όσοι 'θέλουν γύρω - γύρω καί τρώνε έστω καί μιά μπου
κιά. 'Ετοιμάζουν ιφασόλια καί μπληγούρι, προσφέρουν καί κρασί. Έ πί 40 ημέ
ρες ή ψυχή 'τού νεκρού γυρίζει εδώ κι’ εκεί. Τήγ τρίτη, ήμερα συγκεντρώνονται
πάλι οί συγγενείς καί ιμοιράζονται σέ δλους κεριά. Έ ρχεται δ παπάς, διαβάζει
ευχές καί μοιράζουν σέ όλους σιτάρι, ψωμάκια (,τά τρίτα). Τό ίδιο γίνεται
καί στίς εννέα ημέρες. 'Ύιστερα άπό 40 ημέρες (τά σαράντα) γίνεται μνημό
συνο καί τό πηγαίνουν στήν (εκκλησία μ.α|ζί ιμέ ψωμάκια (κλουρούδια) καί
άφού τά διαβάση δ παπάς μοιράζονται σέ όλους. Μνημόσυνο) γίνεται στους τρεις
μήνες, ιστούς έξη, ιστούς εννέα καί στό χρόνο.
Τά Ψυχοσάββατα πηγαίνουν κρασί καί κεριά >στόν τάφο. (Τά Ψυχοσάβ
βατα είναι πέντε).
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“Οχιατν περνούν τα "Αγια κατά την Θεία Λειτουργία, αναβουν κεριια και
τά τοποθετούν ατό πάτωμα τής Εκκλησίας γιά να έχουν οι νεκροί μπροστά
τους φως.
’Ά ν τό σώμα ιμείνη άλειωτο τό έχουν καταραμένο.
Π έ ν ΰ ο ς.
’Επί σαράντα ήμερες οί άνίδρες μένουν αξύριστοι οί δέ γυναίκες φορούν
πολλά ρούχα, δέν λούζονται εννέα ημέρες καί κατεβάζουν ώς κάτω την μανδήλα.
Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς : Ό χαιρετισμός γίνεται μέ χειραψία καί δ μικρότε
ρος φιλάει τό χέρι τού μεγαλυτέρου,
Π ρ ο π ό σ ε ι ς : Γίνονται μόνον τήν άποκρηά, τό ΙΙάσχα καί τα Χριστούγεννα. Πρώτοι κερνιούνται οί μεγαλύτεροι καί μετά οί μικροί. Εύχονται
«στήν ύγειά σας».
Ε ύ ιχ έ ς : Ευχές λέγονται κατά τήν γέννησι, βάπτίσι, γάμο, τις εορτές
τών Χριστουγέννων, τού Πάσχα, τήν ιάπακρηά καί κατά τόν θάνατο.
’Α φ ο ρ ι σ μ ό ς κ α ί ’Α ν α θ έ μ α τ α.
'Όποιος συζούσε χωρίς νά στεφανωθή ήταν αφορισμένος άπό τόν Ιερέα
έως ατού γινόταν’ ή στέψη.
" Ο ρ κ ο ι : Σέ ώρισμένες περιπτώσεις γιά νά γίνουν πιστευτοί κάνουν
δρκους, στή ζωή τους, ιστά παιΙδιά τους, ατούς γονείς τους, .στους άγιους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

ΒΙΟΣ

Ή πίστις είς τόν Θεόν γίνεται σύμφωνα μέ τό Ευαγγέλιο. 'Η έπίκλησις
τού Θεού, τού Χριστού καί τής Παναγίας γίνεται στον κίνδυνο, .στό φόβο καί
στή δυστυχία. Προσφυγή είς τούς αγίους γίνεται όταν βρίσκεται κανείς σέ κίν
δυνο ή σέ άρρώστεια. 'Ως προστάτες θεωρούν δλους τούς άγιους. Θαυματουρ
γός εικόνα θεωρείται ιτού Προφήτου Ήλία. Γι’ αύτό πολλοί ασθενείς πηγαί
νουν τά βράδυα στήν ’Εκκλησία καί ίδιανυκτερεύουν πιστεύοντας πώς Βά για
τρευτούν.
Τ ά μ α τ α : "Οταν κανείς ιθόλη νά ζητήση κάποια χάρ,ι ή νά ευχαρί
στηση τό Θεό κάνει τάματα. Καί δίνει αρνάκια, κατσικάκια, ρούχα, χρήματα
καί λάδι.
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' Α γ ι ά σ μ α τ α : 'Αγιασμός γίνεται σίτά νεόκτιστα σπίτια καί ,τό φθι
νόπωρο κατά την πρώτη σπορά. Τόν 'Αγιασμό που παίρνουν τά Θεοφάνεια καί
τοΰ 'Αγίου Τ,ρύφωνος τόν ραντίζουν στά αμπέλια καί στά σπαρμένα χωράφια.
’Έ .0 ι ιμ α τ ο ΰ λ α ϊ κ ο ΰ ε ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ .
Τ ή ς 'Α γ ί α ς Β α ,ρ β ά ρ α ς : Βράζουν τήν λεγάμενη 'βαρβάρα δηλ.
βράζουν σιτάρι καί βάζουν μέσα ισΰκα, σταφίδες, μήλα καί ψημένο σουσάμι,
χτυπημένο στό γουδί. Τό σιτάρι τό έχουν ξεφλουδίσει.
Τ ή ν π α ρ α μ ο ν ή τ ιό ν X ρ ι σ ιτ ο υ γ έ ν ν ω ν : Σφάζουν τά γου
ρούνια. Τό απόγευμα τής ιδίας ημέρας οί νοικοκυρές ετοιμάζουν εννέα φα
γητά, τά όποια βάζουν στό τραπέζι άφοΰ γυρίσουν άπό τήν εκκλησία. Τήν
προηγούμενη τής παραμονής ζυμώνουν ψωμί καί κάνουν μικρά ψωμάκια (κουλουρούίδια). Τό πρωΐ κιατά τίς 3— 4 τά μικρά ιπαιΐδιά γυρίζουν άπό σπίτι σέ
σπίτι καί φωνάζουν (κόλιαντα) καί οί νοικοκυρές τούς δίνουν άπό ένα ψωμάκι
ή σύκα ή μήλα ή καρύδια ή χρήματα.
Τ ή ν π α ρ α ιμ ο ν ή τ ή ς Π ρ· ω· τ ο· χ. ρ ο ν ι ά ς : 'Ετοιμάζουν πίττες
καί βαισιλόπιττια στήν οποία τοποιΟιειτοΰν ενα νάμισιμκκ καί σέ όποιον πέση, εκεί
νος θά είναι ό τυχερός τής χρονιάς. Κόβεται τή νύχτα άπό τόν αρχηγό τής
οικογένειας καί σέ τόσα κομιμάτια όσοι είναι οί οίκεΐοιι προσίθέτοντας άπό ένα
κομμάτι γιά τόν Θεό, γιά τά ζώα καί γιά τόν καρπό καί μοιράζεται στον καθένα.
Τ ή ν Ά π ό κ ρ ε ω : Τήν τελευταία Κυριακή τής Αποκριάς .σφάζον
ται κοτόπουλα, κάνουν καί πίττες γιά νά κρατήσουν νηστεία όλη τή τεσσαρα
κοστή καί νά κοινωνήσουν τό Πάσχα.
Τήν ημέρα τής ’Αποκριάς γίνεται ένας ιάπό τό χωριό μπέης, τόν στολί
ζουν καί τόν βάζουν έπάνω ισέ ένα κάρ,ρο. ’Έτσι όπως είναι τόν γυρίζουν στό
χωριό, καί μαζεύουν σιτάρι. ’Έπειτα συγκεντρώνονται όλοι στήν πλατεία τοΰ
χωριοΰ καί χορεύουν. "Οσοι 'θέλουν μπορούν νά μεταμφιεσθοΰν καί νά χορέ
ψουν μαζί μέ τόν μπέη. Ό μπέης παίρνει ένα αλέτρι που τό τραβούν άλλοι άνδριες καί σπέρνει ρίχνοντας σιτάρι, καί λέγοντας ευχές, ώστε νά έχουν μεγάλη
παραγωγή καί μαζί μέ τίς ευχές πολλά σόκιν.
Τό 'απόγευμα πουλοΰν τό σιτάρι που μαζεύουν, αγοράζουν κρασί, καί τό
πίνουν σέ ένα καφενείο. Ή γυναίκα τοΰ μπέη λέγεται «μπέηνα».
Τό βράδυ πηγαίνουν οί μικρότεροι ιστά σπίτια τοΰ νουνοΰ τους, τών συγ
γενών των καί συγχωρουνται.
Τό Πάσχα κάνουν τά τσουρέκια, βάφουν αυγά καί σφάζουν αρνάκια ή
κατσικάκια.
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'Όλες οί άλλες γιορτές γιορτάζονται τυπικά, πηγαίνοντας στήν εκκλησία.
Μάναν ή γιορτή τοΰ Προφήτου Ήλία (.πολιούχου τοΰ χωριού) γιορτάζεται μ.εγαλοπρεπώς (κάνοντας πανηγύρι. Συγκενπρώνιειται πολύς /κόσμος άπό τά γύρω
χωριά, προσεύχονται (πολλοί .μάλιστα ξενυχτοΰν στήν εκκλησία) καί έπειτα χο
ρεύουν.
Τραγούδια

τοϋ

χωρίου.

Κάτω ιστά πέντε /μάρμαρα στά έξη λιίΟ'αριίτσια
κάθεται, κόρη άρρωστη κόρη, ραιβωνιαισμένη.
Κιαί μάννα της, τής λάλησε καί μάννα της, τής λέει.
Σήκω· Μαριαμ’ κι’ άλλαξε ,σταυρουποϋδι,αιστεΐς κι κάτσε
τά ισυμπεθέρια έρονται πού μέσα άπού ιτήν πάλι.
Κ α ί γώ σάς λέου Ιδέν μπορώ καί σεις μι λέτε σηκού.
Γ ιά πιάστημι σηκώστημι κι βάλτημι νά κάτσου
ικαί δώσημ’ τά χρυσά κλειδιά απ’ τή χρυσή τή τσέπη
ν’ ανοίξω τοΰ σιντούκιμ’ νά βγάλω .τά χρυσά ρούχαμ’
τά γύρου κεντημένα.
Κι’ άλλαξ’ τη μικρή άδιρφίμ’ κι δόσταντη νά πάη
νά μή ιάισκημίζη Κωνσταντής νά μή ιάσκημίζ τ’ ασκέρι
κι μένα θά μί Οάψητι σιτής ιέκκλησιάς τήν πόρτα.
Κι’ άν,τα περνάει ό Κωνσταντής, νά ρίχνει μαύρο δάκρυ.
Μάνναμ’ τί κακό εΐν’ αύτό κι’ πώς θα. τοΰ βαστάξουμε
δέν μ’ εδουσαν τήν Μαρίαμ κι μ’ ιέίδουσαν τήν μπαλντούζουμ.
Μπορτουζούδη Χρυσή
ετών 40
Πραματευτής κατεβαίνει πού τσ’ βαρβαριάς τά μέρη
σέρνει μουλάρια δώδεκα μ’ ασήμι φορτωμένα.
Χέμ* περπατει Χέμ τραγουδιεχ

καί σεις βουνάμ’ ψηλά βουνά κλεύτις νά μή έχ,τβι.
Τοΰ λόγουτ’ δέν άπόσουσι άλλου λόγου δέ λέει
νά κι κλιφτάδις πρόφτασαν 42 ναυμάτοι.
Χείρισαν νά κόφτουν τά σχοινιά χείρσαν νά ξεφουρτώνουν.
Μή τά κόφτει τά έρημα κι μή τά ξεφουρτώνΙτει.
πιάστηκαν τά χεράκια μου νά λύνω καί νά δένω.
Σάν τ’ άκουσι πρωτόκλεφτας πολύ τούν κακουφάνκει,
Τρεις μαχαιριές τούν έδουσι ανάμεσα στά στήιθια.
Γέμσει τοΰ στάματ’ γιόματα, τά χείλη του φαρμάκι.
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Τά δόνιτιατ’ λιανουχύΟηκαν σάν τοϋ λιανό τοϋ ρύζι
γλουσίτσα του βιλβίκαζε* σαν το χελιδανάκι.
Πού είσαι ώρέ ιμάννα ιμου νά ιμή 'δής κερί νά μέ άνάψης.
ΠούιΟε είναι ώρέ μάννα σου πούθ.ε είναι κι’ δ μπμμπάς σου;
Μάννιαμ’ .είναι απτά Γιάννενα μπαμπάς μου άπ’ τήν ΙΙροϋσα
εχω κι ενα καλδ αδελφό στους κλέφτις καπετάνιος.
Στήν άγκαλιάτ’ τόν άρπαξε και στο γιατρό ιτούν πάει.
Γιατρέ μου πιάσει γρήγορα τούν άδειριφόμ’ νά γιάνης.
Τούν κοίταξτ τούν κοίταξι, αυτός γιατρειά δέν έχει.
Είναι άδερφοκτύπηιμα καί γιατριεμούς δέν έχει.
Πάρτε ψκιάρια πάρτε κασμά τούν τάφου μας νά φκιάστι
ούτε φαρδύ ούτε στενό μόνο γιά δυο νουμάτοι.
Μπορτουτζούδη Χρυσή
Γιάννης τή Μάϊδω θέλει καί τήν αγαπά
κι’ Μάϊδω δέν θέλει δέ τόν αγαπά.
Γύρισ’ καί παένει καί στήν κάλιατ* καί ιστήν άδελφήιτ’
Όρμίνιψ κάλιοιμ’ κάλιομ’ καρντασίμ κι’ άδελφήμ’
δέ σ’ άρμηνεύου Γιάννημ’ δέν κουιλάζουμι δέν κιριματίζουμι
Ντύσει γνυκίσια ρούχα τής κόρης πρόσωπο
κι έβγα στού μισουχώρι κι Ιδιαλάλησι
πάρε κι τή ροκίτσασ’ κι ψιλόγνισι.
’Άντε, άιντε κορίτσια σείς καί νιόπαντρες
νά πάμε για λινίτσια* γιά τριαντάφυλλα.
Χείρισαν κι παένουν ούλα παίζοντας κι όλα ρίχνοντας.
Μάϊδω νά ήταν Γιάννης τί θέλεις νά κάν’ τί θέλεις νά δείξ’
Γιά νά ήταν Γιάννης θά δέ σφάζουμαν θά δέ κόφτουιμαν.
Μάϊδω γώ είμαι Γιάννης (θά δέ ισφάζισει θά δέ κόφτησει.
Μπορτουζούδη Χρυσή
Άνδρέας ήταν κυνηγός Άνδρέας κυνηγούσε
κυνήγησε κυνηγάτε .άπ’ τό πρωΐ ώς τό βράδυ.
’Άφσι τ’ γυναίκατ’ μοναχή μέ τό παιδί στό σπίτι.
Τό έλουσε τό χτένισε καί στό σχολεία τό στέλνε»
καί τή μιλάντ’ τήν ξέχασει καί γύροι νά τήν πάρη.
Βρίσκει τήν μάνιατ’ πούπιζι μέ ξένα παλληκάρια.
Τόνοιωσα μάνναμ’ τόνοιωσα κι θά τού μαρτυρήσου.
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Τί είδες βρε σκυλάπαιδο καί τί θά μαρτυρήσης;
Καιλά εΐδιαν τά μάτια μου κακά θά μαρτυρήσω·.
Κακά ε’ίδι,αν τά μάτια μου κακά θά μαρτυρήσω.
Κι σάν αρνί τόν έπαιρνε ατά γόνατα τόν αφάγ&ι
Και στά τζιγέρια,τ* έβγαζε ιστό μάγειρα τά πάει
Τά μεγείρεψε αυτά τά άρνοτζιγερα.
Κα! ρίξε. ιδύο, χούφτες κίμινο κα! ιδύο χούφτες πιπέρι.
Κι’ στ’ άλας βρε μάγειρα ,κι’ στ’ άλας μην τού κιοιτάξης
Νά κι Άνδρέας που έρχεται τά ατό ψηλό ιμπαλκόνι.
Φέρνει λαγόδις δώδεκα περδίκια δεκαπέντε
φέρνει κι ένα ,καλό τουλ! νά πάϊξ’ ό Κωνσταντίνος.
Καλημέρα γυναίκα (μου τού είν’ ό Κωνσταντίνος;
Τόν έλουσα τόν χτένισα κα! στό Σχολειό τόν στέλνω.
Πατάει μία στό ζουγκί* κα! στό Σχολειό πηγαίνει.
Καλημέρα σου· δάσκαλε πού είναι ό Κωνσταντίνος;
’Έχω τρεις μέριες νά τόν δώ κα! τιριεΐς νά τόν διαβάσω.
Κι’ ακόμα τρεις άν ίδέν τόν ίδώ ιτό νού μου γώ 'θά χάσω.
Δεξιά βαρνάει τό άλογο στό σπίτι του πηγαίνει.
Πού εΐναν γυναίκαμ’ τό παιδ! πού εΐν’ ό Κωνσταντίνος;
Τόν έλουσα τόν χτένισα καί στή νουτάτ’ τόν στέλνω.
Πατάει μιά στό ιζούγκι του κα! στη νουνάτ’ παένιει.
Καλημέρα σου νουνάμ’ πού εΐν’ ό Κωνσταντίνας;
’Έχω τρείς μέρες νά τόν (δώ κα! τρεις νά τόν δωρήσω.
Κι’ (ακόμα τρείς άν δέν τόν ίδώ ψυχή ιθά παραδώσω.
Δέξα βαρνάει τό άλογο .στό σπίτι του πηγαίνει.
Πού εΐναι γυναίκαμ5 τό παιδί, πού εΐν, ό Κωνσταντίνος;
Τόν έλουσα τόν χτένισα κα! στη γιαγιάτ’ τόν στέλνω.
Πατάει μία στό ζουγκ! κα! στή γιαγιάτ5 πηγαίνει.
Πού είναι μητέριαμ’ τό παιδί πού ιεΐν’ ό Κωνσταντίνος;
’Έχω τρείς μέριες νά τόν δώ καί τρεις νά τόν φιλήσω
κι ακόμα τρείς άν δέν τόν δώ ψυχή. Ιθά παραδώσω.
Δεξά βαρνάει τό άλογο στό σπίτι του παένει.
Πού εΐναι μούρ’ σκύλλα τό παιδ! πού εΐν’ ό Κωνσταντίνος;
Κάτσε νά φας κάτσε νά πιής ν’ ιάρθή κι’ ό Κωνσταντίνος.
Βάζει τραπέζια δώδεκα καί πιάτα ασημένια.
Κι μέ την πρώτη πηιρουνιά ψιλή φωνη ακούει.
’Ά ν είσαι σκύλος δάγκασε κα! λύκος νά μέ φας,
Κι’ άν είσαι ό πατέρας μου σκύψε κα! φίλησε με.
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’Απ’ μαλλιά τήν έπιασε στο μύλο τήν παένει.
nt
r
if
■> /
*
Ο' f
’Άλεσε μύλειμ’ άιλεισε αλεύρι, για νά βγαλης.

^

Κουτερίδου ’Αγγελική
Στά δεκαπέντε τού Μαΐού π’ ανθίζει το λουλούδι,
ακούσατε κι 'θά σάς πώ τής Σοΰσας το τραγούδα :
Ή Σ ούσα ήιταν έμορφη τής Σμύρνης τό καμάρι.
Ά γάτας τόν τσερί - μπασέ τ’ άξιο παλλημάρι.
Ά γάτας την άγάπας χιρόνια, δεκατεσσάρων
.καί τό μικρό άδελφάκι, της μέσα στό ιεΐίκοσσάρων.
Μιά Κυριακή, ένα πρωΐ πού Σούσα έκαίθόταν
Χρυσό μαντήλι κένταε μέ δάκρυα στά μάτια.
Βγήκε μάνναν’ τήν έρωτάει συχνά τήν εξετάζει.

Τί έχεις Σούσα μου καί κλαΐς βαθειά κι,’ αναστενάζεις;
’Όνειρο είδα μάννα μου πικρό φαρμακωμένο.
ΕΤιδα τό άδελφάκι μου στό αίμα βουτηγμένο.’.
’Όνειρο εΐναι Σούσα ιμου όνειρο καί Ιθά περάση.
καί τό μικρό άδελφάκι σου στά ξένα θά γεράση.
Μιά Κυριακή ένα πρωΐ πού πετεινοί λαλοϋσαν
κι άκούν τήν πόρτα νά β,ροντά, συχνά πυκνά βροντάει.
’Άνοιξε Σούσα μ’ άνοιξε ήρίθε τό άδειρφάκι σ’
κρύο νερό καί .δροσερό νά διροσιστή ή καρδιά μου.
Χρυσό ποτήρι άρπαξε στήν κρύα βρύσ’ πηγαίνει.
Κρύο νερό καί δροσερό προσφέρ” στον αδερφό της.
Δέν θέλω Σ ούσα μ’ τό νερό, ιδέν είμαι διαβασμένος
Μόν’ θέλω τόν τσερί - μπασέ τό άξιο παλληκάρι.
Ά π ’ τά μαλλιά τήν άρπαξε στά γόνατα τή βάζει
τό ιμαχαιράκι τ’ έβγαλε στά στήθεια της τό βάζει.
ΓΧού είναι δ τσερί - μπάσες τό άξιο παλληκάρι;
νά μέ στολΐσ’ τόν τάφο μου λιανό μαργαριτάρι.
Κουπαρανίδης Δήμος
ετών 65
Σείς περήφανα πουλιά πού πετάτε στά ψηλά
σάν πετάξετε νά πάτε, στήν Πατρίδα τή γλυκεία.
Νά σάς δοάσω ένα γράμμα μέ μιά ψιλή γραφή
νά τό δώσετε στήν μάνναιμ’ νά μή μέ περιμένει πιά.
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Έ γώ πατώθηκα Τζουμάϊα* άφησα γυναίκα χήρα ·
καί ιπαιίδάκια ορφανά.
μέ,σ’ 'ιούς δρόμους να γυρίζουν πειναισμενα και γυμνά.
"Οσα1χτήματα κι αν έχω ίδώατε τα στό ιβασιληά.
\’ά αγαράση πια κανόνια, να χτυπήσουν τήν Τουρκιά.
Έλληνες δέν θέλουν Τούρκοι ·μέ χιοιτζάδες ιμέ τζαμιά.
"Ελληνες θέλουν τήν Σοφία μέ σσρονταίδυό .εκκλησίες.
"Ελληνες τί πειριμέντε καί δέν κάνετε φτερά
νά πετάζετε νά πάτε μέσα στήν "Αγια Σόφιά.
Μπαρμπαράκης Γεώργιος
Του Βαϊτσ’ μουρ’ Δεισποινούδαμ’
του Βαϊτσ’ τούν Καραγκιόζη
του Ναϊτσ’ τουν Καραγκιόζη
πάν κι επιασαν στ’ αμπάρια.
Καί τουν δέν’ τά χέρια πίσω
κι τουν δέν’ μουρ’ Αεισποιινούδαμ’
κι τούν δέν’ τά χέρια πίσου
κι παέν’ νά τουν κρεμάσουν.
Μπαριμπαράκης Γέώργιος
Τόν Δημητρό τό Δημητρό τόν βάρεσαν στούν Κάμπου
ξαπλουμένος μαύρα πουλιά τούν λουγυρνούν
κι άστρα τόν παραστέκουν.
Κι ενα πουλί καλό πουλί στά στήθη τ’ κουνημένου
κι τά πουλιά τά λάλησι καί τά πουλιά τά λέει.
Σύρτε πουλιάμ’ στον τόπο σας κι αηδόνια στίς φωλιές σας.
"Οσο νά βγή ή ψυχίταα του καί στό Θεό νά πάη.
Κι αν πάτε στον τόπο του κι’ αν πάτε στήν πατρίδα του
Οά βγή καλή τ’ νά σάς ριοτήσ’ κι άν βγή Λ'ά σάς ξιτάξη
νά 'μην τής πήτε πέθανε, νά πήτε πώς παντρευκει.
Κάνει τήν πέτρα πιθηρά τήν μαύρη γής γυναίκα.
Κι αυτά τά λιανασνούιρΛ'α,ρα αδέρφια κι άξιαίδέρφια.
"Ενα πΐίδί καλό πιιδί έν’ άξιο παλληκάρ.ι.
τό ζήλευε ή γειτονιά πού δέν ραΐζουν τά βουνά.
’Ά τό ζήλεψε καί Βούλα μιά μικρή παπαδοπούλα.
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Τό ζήλεψε κι ή μάννα του πήρε νά βρή τή .λαύρα του
·'
άνδρια 'θέλει νά τούν κάνη καί ιστεφάνι νά τού βάλη (ιδίς).
’Ά χ μιά πισιμένια* μέρα άλλαξι σάν περιστέρα.
Πιδίμ’ εγώ σέ αγαπώ καί ντ ρέπουμε νά σου τό πώ.
Ά ν δ ρ α θέλου νά σί κόμου κι στιφάνι νά σί βάλου.

Μάνναμ’ τρελλή μάνναμ’ ιζουρλή πιά μάννα παίρνει τό παιδί;
’Ά χ μάνναμ’ ξιμουραμένη ιμ’ εχεις τήν καρδιά κομμένη..

*0 (σκλάβος άναστέναξι καί ή φρεγάδα στάθη.
Ποιος εΐναι, κι αναστέναξι καί ή φρεγάδα στάθη;
’Ά ν είναι ιάπό τους ναύτες μου μισθό νά τόν υψώσω
άν είναι άπό τούς σκλάβους μου νά τόν (ελευθερώσω.
Πουλλές φουρές 'τραγούδησα κι ’λευθεριά δέν είδα.
Πολλούς καρπούς έφύτεψα κι ’λευίθεριιά δέν είδα.
Ζουγκί χτυπάει τ’ άλουγου τ5 ιστό σπίτι του νά πάη.
Στή στράτα πού έπήγαινε στή στράτα πού διαβαίνει,
άντάμσυισι ενα γέροντα αμπέλια πού κλαδεύει
Πές μου' νά ζήσης γέροντα αμπέλια πού κλαδεύεις
πες μου νά ζήσης γέροντα ποιανού είναι τ’ αμπέλια;
Τής ξενητειάς τής ερημιάς τού γυιού μου τού Πιαννάκου.
Πού ήταν τριών μηρών γαμπρός ιδώΐδεκα χρόνια σκλάβος,
κι σήμερα γυναίκα του μ’ άλλον τήν ευλογούσε.
Πές μου νά ζήσης γέροντα στά στέφανια προφταιίνου;
’Άν έχης άλογο γοργό στά στέφανα προφταίνεις
κι άν έχης άλογο αργό στά δώρα 'θά προφτάσης.
Ζουγκί κτυπάει τ’ άλουγου τ’ στά δώρα τούς προυψταιίνει.
Καλώς τουνε τούν 'ξένου μας νύφη νά τούν κιράσης.
'Όλοι κιρνούν γρόσια κι φλουριά κι αυτός τού δαχτυλίδι
Κερνάει μιά κιρνάει δυό στά μάτια τούν κοιτάζει.
'Ώρα καλή συμπεθεριό στά σπίτια σας νά πάτι.
καί σύ προσωρινέ γαμπρέ ειίς τό καλό νά πας
κι μένα ήρθε ό άνίδρας μου τού πρώτου' μου στιφάνι
τά μάτια μ’ εΐναι γελαστά δέν εΐναι δακρυσμένα,
γιατί ήρθε ό λεβέντης μου άπό μαικρυά άπ’ τά ξένα.
Μπορτζούδη Χρυσή
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’Εκ τών εθίμων σώζονται σήμερον, είς τήν ζωήν τοΰ χωριού, τά περισσό
τερα, ώς λ. ·χ. τών γεωργών, τών ποιμένων, τά της γεννήσεως, βαπτίσεως “κλπ.
Άπό τά έθιμα τοΰ γάμου Ιέλάχιστα .σώζονται. Ό γάμος τοΰ χωριού τείνει
νά άμοιιάση τόν 'της πόλεως, λόγω γειτνιάσεως, χάνοντας τήν παλαιόν του γρα
φικότητα. Τό ίδιο ήλλα'ξαν ήθη, κ α ί προλήψεις επί τοΰ ίθανάτου. Μένουν ομως
σχεδόν ανέπαφα άπό τήν έλευσιν τοΰ χρόνου τά έθιμα τών εορτών Α γίας Βαρ
βάρας, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Άπόκρεω, Προφήτου Ήλία κλπ.
Τήν παλαιάν γραφικήν πολυκέντητον ενδυμασίαν εχει αντικαταστήσει ή
ευρωπαϊκή φούστα καί πιστοί στά παλαιά μένουν ιμόνον οί γριές καί οί γέροι
του χωριού.
Οί δεισιδαιμονίες ,καί οί προλήψεις έχουν εκλειψει, σχεδόν όλοσχερώς, άπό
τήν νέα γεννεά. Στάζονται καί δ(«τηρούνται μόνον ιάπό ελάχιστους παλαιούς, καί
ιδίως γριές, τοΰ χωριοΰ. Φθίνουν ιδέ όλο .καί περισσότερο καί τείνουν νά έξαφανισθ^οΰν μαΙζί μέ τήν άπερχομένη γενεά.

ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟΝ

Χωριό τής Δυτικής Θράκης, υπάγεται στον Νομό 'Έβρου καί στήν επαρ
χία Διδυμοτείχου, δυτικά αυτού καί είς άπάστασιν δ χιλιομέτρων περίπου·.
Τά ισπίτια τοΰ χωρΊοΰ εΐναι σπαρμένα ισέ δύο μεγάλα άντερίσματα τοΰ
εδάφους που έχουν κατεύθυνσιν ιάπό Δυσμών πρός Άνατολάς καί μήκος περί
που τρία χιλιόμετρα. Άνάμεσά τους, χωρίζοντας τα στά δύο,, τρέχει χείμαρ
ρος πού κάποτε γύριζε νερόμυλους. Μέ τήν πρωτεύουσα τής επαρχίας συν
δέεται μέ άμαίξητό δρόμο καί ιμέ. καθόλου τακτική συγκοινωνία, παρά τό μι
κρόν τής άποστάσεως πού τό χωράΐζει άπ’ αυτήν, ’Επ’ αυτής τής όίδοΰ καί είς
άπόστασιν 1.500 περίπου μέτρων ανατολικά τοΰ χωριοΰ υπάρχει, λόφος ύψους
100 μέτρων περίπου, γυμνός άπό βλάστηση, καί ιμέ πολλές σπηλιές, ώστε νά
δίνη τήν (εντύπωση κούφιου βουνού. Άπό εκεί πήρε τό χωριό τό ονομια «Κουψόβουνον». Μέσα σ’ αυτές τίς σπηλιές, δπως καί στις σπηλιές ενός διπλανού λο
φίσκου, βρέθηκαν ολόκληρες αίθουσες μέ σταλακτϊτες καί σταλαγμίτες σπάνιας
αξίας, πού εΐναι σίγουρο πώς θά καταστραφοΰν άπό τά έκεΐ λειτουργοΰντα
λατοιμεΐα, εάν δέν γίνη έγκαιρη επέμβαση τών αρχών τοΰ τόπου· γιά τήν αξιο
ποίησή. τους.
Τά σπίτια τοΰ χωριού εΐναι κτισμένα στις δυό πλευρές τών προιαναφερθέντων άντερισμάτων. Τό μήκος τοΰ χωριοΰ έχει τήν άπό Δ. πρός Α. κατεύ
θυνση τών άντερισμάτων καί εΐναι δυσανάλογο πρός τό πλάτος του (μήκος
1.500 μ. καί πλάτος 700 μ. περίπου).
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Τήν βόρεια πλαγιά κατοικοΰν οι ντόπιοι, παλαιοί κάτοικοι, τήν
νόη.α
οί νέοι, πρόσφυγες εκ τής ’Ανατολικής Θιράκης. Ό -διαχωρισμός -εντοπίων καί
προσίφύγων υφίσταταιι ακόμα είς δ,ιτι αφορά τήν τοποθεσίαν τών οικιών, τών
κτημάτων των, τήν 'συνεργασίαν, τήν φιλίαν καί γενικώς τάς σχέσεις τών κα
τοίκων.
Τό έδαφος είναι αρκετά γόνιμον. Παράγει, στό ιμέν ορεινό αγρόκτημα,
άφθονα 'σιτηρά, κρειμύδια, σκόρδα κλπ., εις ίδέ τήν κοιλάδα τοΰ Έρυθροποτάμου· (παραποτάμου τοΰ "Εβρου) αρκετά κηπευτικά είδη καί όσπρια,
■Γύρω άπό τό ήδη καλλιεργούμενο έδαφος υπάρχουν απέραντες άνεκμετάλλευτες εκτάσεις δπου φύονται θάμνοι πρίνου καί βαλανιδιάς (άλλοτε ήσαν
δάση), άφθονη τροφή γιά τά γιδοπρόβατα τοΰ χοιριοΰ, τό όποιον έχει αρκετά
ανεπτυγμένη τήν κτηνοτροφίαν τών μικρών ζώων. ’Ά ν γίνη έκχέρσωση. καί εν
συνεχεία ιεκμετάλλευση τών εκτάσεων αυτών, ή παραγωγή τοΰ χωρίου θά πολλαπλαισιασθή.

Ε Ρ ΜΗΝ Ε Υ Τ Ι Κ Δ Ι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΕΥΡΕΤΗΡΙ ΟΝ
Α
Α λ ώ ν ι φ ε γ γ α ρ ιο ύ = Κυκλικό νέφος γύρω άπό τό φεγγάρι.
’Ά ν τ α = δταν.
Ά σ η μ ο γ έ ρ ν τ α ν α (τά) — ’Ασημένια περιδέραια.
Β
Β ιβ λ ίκ α ξε (ρήμα) =

φώναξε.
Γ

Γ κ ιο υ ρ ν τά νι (τό) = τό περιδέραιο.
Γ ια ρ μ ά δ ε ς (οί) = χονδρό άλεσμα μέ σιτάρι, καλαμπόκι κ λ π ., τροφή τών ζώων.
Γ κέλ (τουρκ. λέξη) — ελα.
Γ κ ρ ίμ νιες (οί) = βραχιόλια.
Γ κ ίγ κ α (ή) = άγκλίτσα.
Γ κ ιζά νι (τό) = τό μικρό παιδί.
Δ
Δ α υ ?ά τσ ια (τά) =

άναμμένα ξύλα.
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ζ
Ζ ουγκί (τό) = Μυτερό έγχειρίδιον, δπλον τοϋ τουρκικού στρατού.

I
Ί λ ισ έ κ ι (τό) =

Τό πρίξιμο τοΰ ζώου.
Κ

Κ ουρκούτι (τό) — χυλός.
Κ α ν ά τια (τά) = σανίδες στά πλάγια τοΰ άμαξιοϋ.
Κ α ν ο υ ρ ίδ ες (οί) = πολύχρωμα πούλια.
Κ α χιρ (τουρκ. λέξη) - Ν τέρτι, καϋμός.
Κ ά λ ιο (ή, κύρ. όνομα) — Καλούδα.
Λ
Λ ινίτσ ια (τά) =

’Ά γρ ιο ι λαλέδες, άγριολούλουδα.
Μ

Μ π ο υ λ ά σ ια (τά) = ’Αγριόχορτα πλατύφυλλα.
Μ υ τά ρ ια (τά) = ’Εξαρτήματα άργαλειοΰ.
Μ α κ ρ ο σ κ ο ινίζει (ρήμα) = Τόν δένει μέ μακρύ σχοινί σέ πάσαλο, δπως τά ζώα.
Μ π α λ ν το υ ζ ο υ (ή) — Κουνιάδα.
Ν
Ν όρι (τό) = τυρόγαλο.
Ν το λ μ ά ς (ό) — έμπροσθογεμές δπλον κυνηγίου.

Ο
Π α χ ν ιά (τά) = Οί φάτνες.
Π ιο ιμ έ ν ια (έπίθ. ή) = ή επίσημη.
Σ
Σ ύ β ρ α σ η (ή) - τό κάψιμο τοΰ λαδιοΰ.
Σ ά τ σ ι (τό) = πέτρινη πλάκα δπου ψήνεται ό χυλός.
Σ νίκι (τό) = Μεταλλικό δοχείο, 7,680 κιλών, μονάδα βάρους τοΰ χωριοΰ.
Σ μ α ζώ ν η τ ει (ρήμα) = συμμαζεύεται, συχνάζει.
Τ
Τ σ α ν τ ίλ ε ς (οί) = άραιό ύφασμα.
Τ σ ελ εκ μ έ ς (ό) — επιληψία ζώου.
Τ ζ ιγ έ ρ ια (τά) = τά σικότια.
Τ ζ ο υ μ ά ϊα (ή, κύρ. όνομα) = Ή Τζουμαγιά.

17

Η ΣΥΜ ΒΟΛΗ ΤΟΥ Π Ρ Ω Τ Α ΓΟ ΡΟ Υ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ Ν ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
*Υπό Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ Μ Ο ΥΚ ΑΝ Ο Υ

Δημοσιεύομεν κατωτέρω επιστημονικήν μελέτην του έκ Θράκης
καταγόμενου, τελειόφοιτου της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
’Αθηνών, κ. Δημητρίου Μούκανου, υπό τόν τίτλον: «Ή συμβολή τοΰ Πρωταγόρου είς τήν αρχήν τοϋ Υποκειμένου». Ό κ. Δημήτριος Μούκανος έβραβεύθη, ώς γνιυστόν, κατά τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής 28ης Δε
κεμβρίου 1968 τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών διά τά τρία φιλοσοφικά του
έργα:
1) 'Ελληνική φιλοσοφία καί Χριστιανισμός.
2) Πλάτων, ’Αριστοτέλης καί σύγχρονος Φυσική.
3) Τό πρόβλημα τής αξίας είς τήν φιλοσοφίαν τής πράξειος.
Ή βράβευσις έγένετο κατόπιν εύμενεστάτων εισηγήσεων τών ’Ακα
δημαϊκών κ.κ. Π. Κανελλοπούλου, Ίω . Θεοδωρακοπούλου καί Κων) νου
Τσάτσου, τόσον είς τήν τάξιν τών ’Ηθικών καί Πολιτικών έπιστημών,
δσον καί είς τήν 'Ολομέλειαν τής ’Ακαδημίας, οπου έβραβεύθη παμψηφεί.
Έ κ τής Συντάξεως τών «Θρακικών»

Ή Ιρευνα τού υποκειμενικού .κόσμου ήρχίσε τό πρώτον είς τήν αρ
χαιότητα άπό τούς σοφιστάς.1 ’Ήδη είς τήν φιλοσοφίαν έχει προηγηθή ή
πρώτη μεταφυσική οκέψις, ή οποία άπό τού 6ου π.Χ. αίώνος ιεστράφη πρός
τόν αντικειμενικόν κόσιμόν. Ή μεταφυσική αύτη σκέψΐς άνε'ζήτησε τήν πρώτην αρχήν, εκ τής οποίας παρήχιθη ή ποικιλία τών μορφών τής ύλης. Ή πρώτη
1. Ή σοφιοτική χαρακτηρίζει τά τελευταία 50 έτη τοΰ 5ου π. X. αίώνος. Οΐ σοφισται καυχώνται δτι διδάσκουν τήν πολιτικήν αρετήν (πρβλ. Π λάτ. Ί π π . II, 368 b -d ,
Π ρω ταγ. 318 d, 319 a). Τοΰτο είναι τό 'κ ο ιν ό ν χαρακτηριστικόν τών τεσσάρων μεγά
λων σοφιστών, τούς οποίους περιέγραψε ό Πλάτων είς τήν έπομένην γενεάν. Ό Π ρω 
ταγόρας ήτο άπό τά ’Ά βδηρα, ήκμασε περί τό 440 π. X. καί ήτο γνωστός διά τήν
άδιαφορίαν του πρός τήν θρησκείαν. Οί άλλοι τρεις ήσαν ό Γοργίας, ό Πρόδικος καί
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αρχή ιεΐνοα ίμια υλική ιουλία. Αυτός είναι 6 υλοζωισμός τών Ίώνων. Μιαν ση
μαντικήν ιστ,ροιφήν κάμνει ή ισκέψις τών Πυθαγορείων, κατα την οποίαν ουσία
του .κόσμου· εΐναι εν νοητόν ,σιτϊοιυχιεΐον. Φθάνομεν ουτω εΐς ενα μεταφυσικόν
δυϊσμόν. 'Υπάρχει ή ύλη, άλλ’ υπάρχει και ή μορφή. Ή μορφή αΰτή εΐναι
ό αριθμός, ό όποιος όντως υπάρχει. Εις τό ισηιμεΐαν όμως τοΰ το ή ερμηνεία
τοΰ κόσμου αγνοεί τήν έννοιαν τής κινήσεως. Τό νεον τοΰτο στοιχιεΐον φερει
εις τήν επιφάνειαν ό Ηράκλειτος. Ή κίνησις εχει ρυίθιμόν κα'ι τάξιν, ήτοι δια
λεκτικήν ιάναγκαιότητα. Εις τό γίγνεσθαι ομως αυτό τοΰ Ηρακλείτου ό 'Παρ
μενίδης άντιθέτει τό άναλλοιίωτσν Εΐναι, τό όποιον συλλαμβάνει μόνον ή νσησις. Ή κίνησις και ή φύσις κατά τόν Παρμενίδη αποτελούν τό μή όν. 'Η γνώ
σις τής ύλης καί τών φαινομένων εΐναι ασταθής και απατηλή. Ή φιλάτης και
τό νεΐκος τοΰ Έμπεδοκλέους, ό Νους τοΰ Άναξιαγόρου, ό όποιος διεκόσμησε
τά πάντα, τά άτομα κατόπιν τοΰ Δημοκρίτου, τά όιποΐα εΐναι άδιάτμητα καί
διαικρίνονται μόνον διά τής μορφής, τής Ιθ'έσεως καί τής διατάξιεως, χωρί
ζονται ιδέ διά τοΰ (κενού χώρου, πάντα ταΰτα (απαρτίζουν τήν κοσμολογίαν τών
προσωκρατικών φιλοσόφων. Οι μεγάλοι αΰτοίί φυσιολόγοι,] ιάπηλλαγμένοι τής
μαγείας καί τοΰ μύθου, πρώτοι ετράπησαν πρός τήν ερμηνείαν τής φύσεως
καί τήν άναζήτηισιν τής πρώτης αρχής. Τό βασικόν εΐναι δτι ταυτοχρόνως μέ
τήν ερευνάν αυτήν εγεννήίθησαν καί αί πρώται εννοιίαι καί τά προβλήματα τής
φιλοσοφίας. Τό πνεύμα εχει εισχωρήσει εδώ ιέντός τής φύσεως κατά τοιοΰτον
τρόπον, ώστε εΐναι αδύνατον νά ιδιακρίνη τάς ικανότητάς του καί τόν ρόλον
ό 'Ιπ π ία ς. 'Ο Α βδηρίτης σοφιστής καί Δημοκρίτου μέν ακροατής οίκοι έγένετο...........
πατήρ γάρ ήν αύτώ Μαιάνδριος πλούτω κατεσκευασμένος παρά πολλούς τών έν τή
Θράκη
το δέ άπορεΐν φάσκειν, είτε είσί θεοί είτε ούκ είσί, δοκεϊ μοι Π ρω ταγό
ρας έκ τής Περσικής παιδεύσεως παρανόμησαν μάγοι γάρ έπιθειάζουσι μέν οίς άφανώς δρώσι, τήν δέ έκ φανερού δόξαν τοΰ θείου καταλύουσιν ού βουλόμενοι δοκεΐν
παρ’ αύτοΰ δύνασθαι. διά μέν δή τοΰτο πάσης γης υπό ’Αθηναίων ήλάθη. . . (Β λ. Ι ί.
D iels-W . K ranz, Die F ra g m e n te d er V o rso k ra tik er, Z iiric h -B erlin 1964, II, σ. 255).
Π ερί τής σοφιστικής βλ. καί W ilhelm C apclle, Die V o rso k ra tik e r, B erlin 1961 2
σ. 317 κ. έξ. Βλ. επίσης καί W a lte r B rocker, Die G eschichte d e r P hilo so p h ie v o r
S o k rates, F ra n k f u rt 1965, σ. 112 κ. έξ. Βλ. καί Η . C om perz, S o p h istik und R h eto rik , L eipsig u n d B erlin 1912, σελ. 126 κ. έξ., 200 κ. έξ.
1.
Θεολόγους τούς ονομάζει ό W ern er Jaeg er. Τό &ργον του : T he T heology of
th e E a rly G reek P h ilo so p h ers, O xford 1947. Περί τών προσωκρατικών βλ. καί Jo h n
B u rn e t : E a rly G reek P hilo so p h y , L o ndon 1958 4. Βλ. καί K u rt H ild e b ra n d t :
F riilie G riechische D enker, B onn 1968. Βλ. καί U m die B egriffsw elt d er V orso
k ra tik e r ( H erausg eg eb en von H an s - G eorg G a d a m e r), D a rm s ta d t 1968. Βλ. καί
K irk - R av en : T he P re so c ra tic P h ilo so p h ers, C am bridge 1962. Πλουσιωτάτην βι
βλιογραφίαν περί τών προσωκρατικών βλ. καί W . T o to k : H a n d b u c h d er G eschichte
der P hilosophie I (A lte rtu m ), F ra n k f u rt 1964, σ. 104 κ. έ ξ . - 129. Π ερί τοΰ Π ρω ταγόρου βιβλιογραφία βλ. W . T o to k , ένθ. άν., σ. 131, 132.
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του. Δέν ύφίσταται εδώ ή μεταγενεστέρα βουσυκή διάκρισίς της φιλοσοφίας
μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου.
Ό πρώτος ακριβώς, δ οποίος διέγνωσε τήν αυτοτέλειαν του υποκειμένου
καί πρσσεπάθη,σε νά άποίσπάση τούτο, άπό τήν ,κηίδειμονόαν τού αντικειμένου,
εΐναι δ Πρωταγόρας. Τό υποκείμενον ©δώ καθίσταται κέντρον τού κόσμου.
’Αντικειμενική αλήθεια δέν υπάρχει. Τό μέτρον ίδι’ όλα είναι, τό υποκείμε
νον. Ή αλήθεια είναι σχετική.2 «Πάντων χρημάτων μέτρον άνίθρωπος τών
μέν όντων ώς έστι, τών δ’ ιούκ όντων ώς ούκ εστι».3 Παν πράγμα ήρτηται έκ
της γνώμης, τήν οποίαν έκαστος άνθρωπος έχει περί αυτού. Δίκαιον, άγαιθόν
καί καλόν είναι πάν δ,τι έκαστος νομίζει. Δίκαιον καί καλόν είναι διά μίαν
πάλιν δ,τι άν αυτή νομίζη τοιούτον' «οίά γ ’ άν έκάστη πόλει δίκαια καί καλά
δακή, ταύτα καί είναι αυτή, έως άν αυτά νομίζη»,4 «ούκούν καί περί πολιτι
κών, καλά μέν καί αισχρά καί δίκαια καί άδικα καί όσια καί μή, οΐα άν έκά
στη πόλις οίηθεΐσα θήται νόμιμα ιαύΐνή, ταύτα καί είναι, τή αλήθεια έκα
στη».5
Ό ΙΙλάτων είς τόν «Θεαίτητον» καί τόν «Κρατύλον» παραβάλλει τήν διδα
σκαλίαν τού Πρωταγάρου πρός τήν τού Ηρακλείτου καί ιέλέγχει τήν γνώμην,
κατά τήν δποίαν ή αΐσΰ'ησις είναι ή μόνη πηγή τής γνώσεως* «Άλλ’ ούιδέ γνώσιν είναι φάναι είκός, ώ Κρατύλε, εΐί ιμεταπίπτει πάντα χρήμ.α.τα καί μηδέν
μένει».6 «εί πάντα κινείται, πάσα άπόκριιισις περί δτου άν τις άποκρίνηται,
δίμοιίο>ς ορθή είναι».7 Έ φ ’ δσ,ον τά πάντα .φέρονται· καί ιάλλοιούνται, ή γνωσιολαγία τού ΐέιμπειρισμού αντιφάσκει πρός έαυτήν. Επομένως δσοι, ταυτίζουν
τό αληθές πρός τήν αΐσθησιν, διαπράττουν λογικόν σφάλμα' «τών αδυνάτων
δή τι συμβσίνειν φαίνεται, εάν τις επιστήμην καί αίσθησιν ταύτόν φή είναι».8
Ή αΐσθησις άναφέρεται είς τήν πολλαπλότητα τής εμπειρίας καί δέν είναι
πηγή της γνώσεως. Πάν ο,τιι νομίζει κανείς είναι κατά τόν Πρωταγόραν αλη
θές. Τούτο όμως άγει είς τό συμπέρασμα βτι καί ή αλήθεια τής αρχής τού

2. «έπεί φησι (Πρωταγόρας) πάσας τάς φαντασίας καί τάς δόξας αληθείς ύπάρχειν καί τών πρός τι είναι τήν άλήθειαν (Σέξτ. Έ μ π ειρ . Π . μαθ. 7, 60) ».
3. Πρβλ. Διογ. Λαέρτ. Θ, 54 καί Σέξτ. Έ μ π ειρ . Π . μαθ. 7,60 καί Π λάτ. Κρατ.
385 e κ. έξ. καί Θεαίτ. 152 a. Βλ. καί W ilhelm N estle, Die V o rso k ra tik e r, S tu ttg a r t
1956 *, σ. 173 κ. έξ.
4. Π λάτ. Θεαίτ. 167 c, 168 b.
5. Π λάτ. Θεαίτ. 172 b, 177 c.
6. Π λάτ. Κρατ. 385 e κ. έξ., 439 b κ. έξ., 440 a.
7. Π λάτ. Θεαίτ. 183 a.
8. Π λάτ. Θεαίτ. 164 b. Βλ. καί τήν Ικδοσιν του οΐκου A rtem is - V erlag Z u 
rich : Die A nfange d er A b en d lan d isch en P hilosophie, 1949, σ. 158 κ. έξ.
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Πρωταγόρου έξαρτάται άπό τόν ισχυρισμόν τοΰ τυχόντος.9 Ή υποκειμενική
δμως διαπίστωσις τοϋ έκάστοτε συγκεκριμένου υποκείμενου· .δεν δύναται να
άπατελέση γνώσιν, διότι οΰτω 0ά υπάρχουν τόισαι γνώσεις, σσα και τά ΰπ ο
κ©ιμ©νικά σχετικά κριτήρια. ’Έπειτα έφ’ όσον ό άνθρωπος ιείναι ίμέτρον πάν
των χρημάτων, διατί νά μή είναι ίμέτρον κα'ι τά ζώα, &φ’ όσον κα'ι αυτά έχουν
αΐσθησιν; Κατά τήν θεωρίαν τοΰ Πρωταγόρου· τό ΰποκε'ίμιενον 'δεν μενει πάν
τοτε. τό τδιον, άλλ’ .είναι μία διαδοχή (συνειδήσεων, ούτως ώστε ή παρούσα έντύπωσις είναι διάφορος τών άλλων. 'Η αΐσΟησις δέ έκάστης διαδοχικής συνειδήσεως τοΰ ατόμου είναι καί ή αλήθεια. Τοΰτο βεβαίως .κατά λογικήν αναγ
καιότητα οδηγεί ©ίς τό γεγονός, ότι δσον περισσότεροι είναι οι έχοντες αντί
θετον γνώμην πρός τό αξίωμα τοΰ Πρωταγόρου, τόσον τοΰτο ιείναι ανύπαρ
κτον.10 Τίποτε δέν ιείναι καθ1’ ©αυτό έν, λέγει ό Πρωταγόρας καί ή σοφιστική
σκέψις, αλλά κάθε τι, τό όποιον1 λέγρμεν περί τών αισθητών πραγμάτων,
ισχύει μόνον· σχετικώς ίέ'ν σχέσει πρός τό φυσικοψυχαλογικόν υποκείμενον, «εστι
μ'έν γάρ οΰδέποτ’ ούδέν, αεί δέ γίγνεται».11 'Η αλήθεια τοποθετείται τήν πα
ρούσαν στιγμήν τής άμεσου αίσθήαεως. Τό χαρακτηριστικόν λοιιπόν τής θεω
ρίας τοΰ Πρωταγόρου είναι ή τροποπαίησις τής πραγματικότητος έκ μέρους
τοΰ .συγκεκριμένου ανθρώπου: Κατά τόν Πρωταγόραν ό άνθρωπος κατασκευά
ζει τήν πραγματικότητα, τά δέ πράγματα δέν έχουν άφ’ έαυτοΰ των ΰπαρξιν, αλλά μεταβάλλονται άναλόγως πρός τάς συνθήκας. 'Η αλήθεια εΐναι σχε
τική πρός μίαν κατάστασιν ή πρός έν πρόσωπαν. 'Όσον άφορα τούς θίεοΰς δέν
γνωρίζει ούτε άν υπάρχουν οΰτε άν δέν υπάρχουν. Προβάλλουν ποιλλά έμπόδια πρός τοΰτο, τό 'σκοτεινόν τοΰ προβλήματος καί ή βραχύτης τοΰ βίου.12
'Ό ,τι άναζητεΐται, είναι ό άνθρωπος καί ή ορθολογιστική μάρφωσις. Παρά
ΓΙλάτωνι ομως — καί έδώ έγκειται ή άντίθεσις — ό Πρωταγόρας διηγείται
ένα περίφημου ιμΰθον καί λέγει ιότι ό Ζευς έσωσε τήν άνθρο^πότητα άπό τήν
καταστροφήν ιδίδονν ©ίς τούς ανθρώπους τήν 'δικαιοσύνην καί τήν αιδώ ώς εμ
φύτους άρετάς, αί όποΐαι τούς βοηθούν νά ιδρύουν πόλεις καί νά δημιουρ
γούν κοινωνικήν ζωήν.13
9.
Βλ. έκτεταμένας άναλύσεις είς Δημητρίου Μούκανου, Πλάτων, ’Αριστοτέλης
καί σύγχρονος φυσική, Ά θήναι 1968, σ. 35 κ. έξ.
10. Βλ. Δημ. Μούκανου, £νθ. άν. σ. 37.
11. Π λατ. Θεαίτ. 152 d, e.
12. Πρβλ. Διογ. Λαέρτ. Θ, 51, «περί μέν θεών ούκ έχω είδέναι. . . ».
13. Π λάτ. Π ρω ταγ. 320 C - 323 a : Ή ν γάρ ποτε χρόνος, δτε θεοί μέν ήσαν, θνη
τά δέ γένη ούκ ήν. Ε π ε ιδ ή δέ καί τούτοις χρόνος ήλθεν είμαρμένος γενέσεως. . . ’Ή δ η
δέ καί ή ειμαρμένη ημέρα παρήν, έν ή Ιδει καί άνθρωπον έξιέναι έκ γης είς φώς . . .
Οΰτω δη παρεσκευασμένοι κ α τ’ άρχάς άνθρωποι ωκουν σποράδην, πόλεις δέ ούκ ήσαν. . .
Εζήτουν δή άθροίζεσθαι καί σώζεσθαι κτίζοντες πόλεις. "Οτ* οδν άθροισθεΐεν, ήδίκουν
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Ή δύναμις καί ή αυτονομία τοΰ ανθρώπου, ήτοι ή αρχή τοϋ ύποκειμέλ'ου, έπιβειβαιούται κατά τούς .σ ο φ ία ς εις τήν πολιτικήν. Ό νόμος -Είναι τε
χνητός καί αυθαίρετος. Ώ ς έκ τούτου άντιτίθίεται πρός τήν φύισιν. Ή κατάληξις όμως αυτής τής αντιλήψεως είναι πλέον ό πολιτικός κυνισμός.
Ό Πρωταγόρας διήκουσε τού Δημοκρίτου καί πρώτος εφη δύο λόγους
είναι πειρί παντός πράγματος ιάντικθΐιμένους άλλήλαις.14 Τά ισιαζόμενα αυτού
βιβλία είναι τά έξης: Τέχνη εριστικών, Π ερί πάλης, Π ερί τών μαθημάτων,
Π ερί πολιτείας, Περί φιλοτιμίας, Π ερί αρετών, Π ερί της έν ΐάρχή καταστάσεως, ΙΧερί τών έν 'Άιδου, Π ερί τών ούκ όριθώς τοϊς ανίθρώποιις πρασσομένων, Προστακτικός, Δίκη υπέρ μισθού, Αντιλογιών αβ.15
Εις τό ίσημεϊον τούτο παραπέτο μεν τό χωρίον τού Πλάτωνος: «έγώ οϋν
τούτων τήν έναντίαν άπασαν οδόν ελήλυίθα, καί ομολογώ τε σοφιστής είναι
καί παιιδεύειν ανθρώπους16. . . οί μέν γάρ άλλοι λωβώνται τούς νέους· τάς
γάρ τέχνας αυτούς πεφευγότας άκοντας πάλιν αϋ άγοντες έιμβάλλσυσιν εις
τέχνας, λογισμούς τε καί αστρονομίαν καί γεωμετρίαν καί μουσικήν διδά
σκοντες (καί άμα είς τόν 'Ιππίαν ιάπέβλεψεν) , παρά δ’ εμέ άφιικόμενος μαθήσεται ού περί άλλου του ή περί ου ήκει. Τό δέ μάθημά έιστιν εύβουλία περί
τών οίκε ίων, όπως άν άριστα τήν αυτού οικίαν ίδ'ΐιοικοΐ, καί περί τών τής πόλεως,
όπως τά τής πόλεως ιδυνατώτατας άν εχη καί πράττ&ιν καί λέγειν.17 ... ΣΩ. Δοκεΐς
γάρ μοι λέγ&ιν τήν πολιτικήν τέχνην καί ύπισχνεΐσθαιι ποιείν άνδρας αγαθούς
πολίτας. — Αυτό μέν ουν τούτό έιστιν, ύφη, ώ Σώκριαιτες, τό επάγγελμα ο επαγ
γέλλομαι. 18
Ε ίς τόν Μένωνα τονίζονται τά έξης: «οίδα γάρ άνδιρα ενα Πρωταγό
ραν πλείω χρήματα χρησάμιενον άπό ταύτης τής ισοφίας ή Φειδίαν τε, ος ού
τως περιφανώς καλά εργα ήργάζετο, καί άλλους δέκα τών άνδριαντοπαιών. . .
Πρωταγόρας δέ άρα όλην τήν Ελλάδα έλάνθανεν διαφθείρων τούς συγγιάλλήλους άτε ούκ έχοντες τήν πολιτικήν τέχνην, ώστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο. Ζεύς οδν δείσας περί τώ γένει ημών, μή άπόλοιτο πάν, Έ ρ μ ή ν πέμπει άγοντα εις
άνθρώπους αιδώ τε καί δίκην, £ν’ εΐεν πόλεων κόσμοι τε καί δεσμοί, φιλίας συναγωγοί. . . Καί νόμον γε θές παρ’ έμοΰ, τόν μή δυνάμενον αΐδοϋς καί δίκης μετέχειν κτείνειν ώς νόσον πόλεως. Κρίσεις περί τοϋ μύθου τούτου βλ. είς Γ. Μιστριώτου, Π λάτω 
νος Πρωταγόρας, Ά θή να ι 1906 8 σ. 15, 16.
14. Β 6 α., Διογ. Λαέρτ. Θ, 51. Π ερί τοϋ ύποκειμενισμοΰ καί τής σχετικοκρατίας
τοΰ Πρωταγόρου βλ. ωσαύτως είς τό εργον τοΰ W ilhelm Capelle : Die V o rso k ratik er ένθ, άν., σ. 327 κ. έξ., 330 κ. έξ.
15. Βλ. περί τής ζωής καί τής διδασκαλίας τοΰ Πρωταγόρου έν Η . Diels —W.
K ranz, Die F ra g m e n te d e r V o rso k ra tik e r, ένθ. άν. σ. 253, 255. [80 (74 )J P ro ta 
goras A. L eben u n d L ehre.
16. Π λατ. Π ρω ταγ. 317 b.
17. Π λατ. Π ρω ταγ. 318 d.
18. Π λατ. Π ρω ταγ. 319 a.
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γνομένους και μοχθηρότερους άπαπέμποον ή παιρελάμβαινεν πλεΐν ή τετταράκοντα έτη, οίμαι γάρ αυτόν άιπαθανετν ΐέγγυς καί έβδομηκονίτα έτη γεγο
νότα, τετταράκοντα. δέ έν τη τέχνη οντα». 19
'Ως ιεΐττοιμεν, κατά τόν Πρωταγόραν «πάντων χρημάτων ιμέτιριον έσιτίν άν
θρωπος, τών μέν δντων ώς εστίν, τών ιδέν ιούκ δντων ώς ουκ εστιν».20 «μέτρον μέν
λιεγων τό· κριτήρυον, χρημάτων, ώς δυνάμει φάσκ&ιν πάντων πραγμάτων κριτήριον
είναι τόν άνθρωπον, τών ιμέν όνιτων ώς έστιν, τών δέ ουκ δντων ώς ουκ εσιτιν. καί
διά τούτο τίιθησι τά φαινόμενα έκάστω μόνα, καί ούτως εισάγει τό· πρός τι. φησίν
ούν ό άνήρ την ύλην1ρευιστήν ιεΐναι... τους δέ ανθρώπους άλλοιτε άλλων άν,τιλαμβάνεισίθαι παρά τάς διαφόρους αυτών διαθέσεις ... γίνεται τιοίνυν κατ’ αυτών τών
όνιτων κριτήριον ό άνΙθρωπιος. πάντα γάρ τά φαινόμενα τοΐς άνθιρώποις καί έστιν,
τά ίδέ ιμηδενί τών ιάνθρώπων φαινόμενα ουδέ εστι».21 'Ο ’Αριστοτέλης έν τοτς
«ίμετά τά φυσικά» τονίζει: «εκείνος (Πρωταγόρας) έφη πάντων είναι χιρημάτων
μέτρον άνθρωπον, ουδόν έτερον λέγων Ιη τό ιδιοκουν έκάστω τοΰτο καί είναι
παγίως* τούτου δέ γιγναμεΛίοιυ τό αυτό ισυμβαιίνει καί είναι καί ,μή είναι, καί
κακόν καί αγαθόν είναι, καί τάλλα τά κατά τάς Ίαντικειμένας λεγόιμενα φά
σεις, διά τό ιπολλάκις τοισδί μέν φαίνεσθαι τόίδε εΐναι καλόν τοΊίσδί δέ τουναν
τίον, μέτρον δ’ είναι τό ψαινόμενον έκάστφ».22 Καί αλλαχού: «,καί τό τόν
ήττα> δέ λόγον κριείττω ποιείν [Β Bb] τούτ’ Ι&στίν. καί έντεύΟεν δικαίως εδυσχέρ,αίνον οί άνθρωποι τό Πρωταγόρου επάγγελμα’ -ψευδός τε γάρ έστιν. καί
ουκ αληθές άλλά φαινάμενυν είκός, καί έν ούδεμια τέχνη άλλ’ ,έν ρητορική
καί εριστική».23
Τό απόσπασμα τού Πρωταγόρου περί τών θεών, περί τού οποίου εϊπομεν ανωτέρω, εχει ώς έξης:ν
ς;;
«περί μέν ΰέών ιούκ ’έχω είδέναι, οώθ1’ ώς είσίν ούθ’ ώς ουκ είσίν οΰθ’
όποιοι τινες ιδέαν" πολλά γάρ· τά κώλύονίτα είιδέναι η τ’ άδηλότης καί βραχύς
ων δ βίος τού ανθρώπου».24 Κατά τόν Διογένην τόν Λαέρτιον «πρώτος έφη
Πρωταγόρας δύο λόγους- είναι περί παντός· πράγματος άντικε ιμένους άλλήλους».25

Τ .· ·
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19. Π λάτ. Μέν. 91 d, e.
20. Η . D iels - W . K ran z, Die F ra g m e n te , ένθ. άν. Β 1.
21. Diels - K ran z, ένθ. άν., P ro ta g o ra s A: L eben u n d L ehre, σ. 258.
22. Ά ρισ το τ. μετά τά φυσ. Κ 6. 1062 b 13.
23. Ά ρισ τοτ. ρητορ. Β 24. 1402 α 23. Βλ. καί. έν Diels —K ran z, ενθ. άν. σ. 260.
24. Diels - K ranz, ένθ. άν. Β. 4. Βλ. καί Σέξτ. Έ μ π ειρ .
Π . μαθ. 9, 57 : ό δέ
Πρωταγόρας ρητώς που γράψας· Περί θεών οΰτ’ εί είσίν, οΰθ’ όποΐοί τινές είσι, δύνα
μαι λέγειν πολλά γάρ έστι τά κωλύοντά με. Βλ. καί F ra g m e n ta P h ilosophorum
G raecorum , vol. II, P arisiis M DCGG L X V II (υπό F r. Guil. A ug. M ullach iu s), σ. 131.
25. Διογ. Λαέρτ. θ , 51 καί D iels - K ran z, ένθ. άν. Β 6 α. Βλ. S te p h a n u s Byz an tiu s ν. "Αβδηρα : πλειστοί δ* Ά βδη ρ ΐτα ι ύπό τών πινακογράφων άναγράφονται, Ν ι-
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Ένταΰθα παραίθέταμεν, οσα περί τοΰ Πρωταγόρου διασώζει Διογένης
ό Λαέρτιος είς τό ένατον βιιβλίον τοΰ έργου του, τό οποίον άναφέρεται είς τόν
βίον καί είς τάς γνώμας τών εν φιλοσοφία εύδοκιμησάντων:
«ΙΙ,ρωταγόρας Άρτέμωνος ή, ώς ’Απολλόδωρος καί Δεινών έν Περοικοϊς, Μαιανδ,ρίου ’Αβδηρίτης, καθά ψησίν Ήριακλεΰδης ό Ποντικός έν τοις
περί νόμων, ος καί Θουρίοις νόμους γράψαι φηισίν αυτόν* ώς δ’ Εΰπολις έν
Κόλαξ'ΐ, Τήιος* φησι γάρ.
’Ένδον μέν γά ρ έστι Πρωταγόριας ό Τήιος. ούτος καί Πρόδικιος ό Κεϊος λό
γους άναγινωσκοντες ήρανίζοντο' καί Πλάτων εν τω Π,ρωταγόιρα φησι βαρύφωνον ιείναι τόν Πρόδίικον. ιδιήκιουισε δ ’ ό ΐΠ(ρω!ταγόρας Δημοκρίτου. έκαλεΐτό τε Σ οφία, ώς φησι Φαβωρΐνος έν παντοδαιπή ιστοιρία. καί πρώτος εφη
δύο λόγους ιείναι περί παντός 'πράγματος άντικειμένους άιλλήλοις' οΐς καί
συνηρώτα, πρώτος τοΰτο πράξας. αλλά καί ήρξατό που τοΰτον τόν τρόπον
«Πάντων χρημάτων μέτρον άνίθρωπας, τών ιμέν όντων ώς ©στί, τών δ·’ οΰκ
όντων ώς ούκ ©στιν» έιλεγέ τε μηδέν είναι αμυχήν παρά τάς αισθήσεις, καθά
καί Πλάτων φηισίν έν Θεαιτήτω, καί πάντ’ είναι αληθή, καί άλλαχοΰ δέ τοΰτον ήρξαίτο τόν τρόπον* «Περί μέν 'θιεών ούκ ’έχω ©ίιδέναι ιοΰθ’ ώς ©ϊισίν, ούιθ'’ ώς ούκ είσιίν* πολλά γάρ· τά κωλύοντα είδε ναι, ή ιτ’ ,άδηλότης καί βραχύς ών ό ’βίος τοΰ αν
θρώπου». διά ταύτην δέ τήν αρχήν τοΰ συγγράμματος έξεβλήθη πρός ’Αθη
ναίων* καί τά βιβλία αύτοΰ κατέκαυισαν έν τή άγορα, υπό κήρυκι άναιλεξάμενοι παρ’ έκαστου τών κεκτημένων. οΰτος πρώτος μισθόν ©ίσεπράξατο μνας
εκατόν* καί πρώτος μέιρη χρόνου διώρυσε καί καιρού δύναμιν έξέίθετο· καί
λόγων αγώνας έίθετο καί 'σοφίσματα τοΐς πραγματσλαγοΰσι προισήγαγε* καί τήν
διάνοιαν ,άφείς πρός τοΰνομα διελέχθη καί τό νυν έπιπολάζον γένος τών ερι
στικών έγέννηΐσεν* ΐνα καί Τίμιον φηισί περί αύτοΰ,
Πρωταγόρης τ’ έπίμικτος έριζέιμεναι εύ ευδώς. ούτος καί τό Σωκρα
τικόν είδος τών λόγων πρώτος έκίνησε. καί τόν Άντισθένους λόγον τόν πειρώμενον άπαδεικνύειν ώς ιούκ έστιν άντ.υλέγειν, ούτος πρώτος διείλεκται, καθά
φησι Πλάτων εν Εύθυιδήμω. καί πρώτος κατέδειξε τάς πρός τάς θέσεις επι
χειρήσεις, ώς φησιν Άρτειμιίδωρος ό διαλεκτικός έν τω πρός Χρύσιππον, καί
πρώτος τήν καλουμένην τύλην, έφ’ ής τά φορτία Ιβαστάζουσιν, εύρεν, ώς φησιν ’Αριστοτέλης έν τώ περί παιδείας* φορμοφόρος γάρ ήν, ώς καί ’Επίκου
ρός που φησι. καί τοΰτον τόν τρόπον ήρίθη πρός Δημόκριτον, ξύλα δείδεκώς
όφθείς. διεΐλέ τε τόν λόγον πρώτος ©ίς τέτταρα, εύχωλήν, έρώτησιν, άπόκρισιν, εντολήν* οί 'δέ, είς έπτά, διήγησιν, έρώτησιν, άπόκρισιν, εντολήν,
καίνετος έποποιός καί Π ρωταγόρας, δν Εϋδοξος Ιστορεί τόν ήσσω λόγον κρείσσω πεποιηκέναι καί τούς μαθητάς δεδιδαχέναι τόν αυτόν καί ψέγειν καί έπαινεΐν. Βλ. καί
F ra g m e n ta P h ilo so p h o ru m G raecorum , £νθ. άν. σ. 134.
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απαγγελίαν, εύχωλήν, κλήσιν, ούς καί πυθμένας είπε λόγων. Άλκιδάμας δέ
τέτταρας λόγους φησί, φάσιν, άπόφασιν, έρώτησιν, προσαγόριευσιν* πρώτον δέ
τών λόγων εαυτού άνέγνω τόν περί 'θεών, ου τήν αρχήν άνω· παριεθέμεθα*
άνέγνω 'δ’ Άθή,νησιν ιέν τή Εύριπίδου οικία ή, ώς τινες, έν τή Μεγακλείδου*
άλλοι δ’ ιέν Λυκείω, μαθ'ητού τήν φωνήν αύτώ χρήσαντος Άριχαγάρου τού
Θεοδότου. κατηγόρησε δ’ αυτού Πυθοδωρος Πολύζηλου, εις τών τετρακοσίων* Αριστοτέλης δ’ Εύαθλόν φησιν. Έ σ τι δέ τά ισιαζόμενα αυτού βιβλία
τάδε’ Τέχνη εριστικών, περί πάλης, περί τών μαθημάτων, περί πολιτείας,
περί φιλοτιμίας, περί ιάρετών, περί τής έν αρχή καταστάσεως, περί τών εν
'Άι5ου, περί τών ούκ όριθώς τοϊς άνθρώποιις πρασσομένων, Προστακτικός, Δίκη
υπέρ μισθού, ’Αντιλογιών δύο. καί ταύτα μέν αύτφ τά βιβλία* γέγραφε δέ καί
Πλάτων ©ίς αυτόν διάλογον. Φησί δέ Φιλόχορος, πλέοντος αυτού ές Σικε
λίαν, τήν ναΰν καταποντώθήναι* καί τούτο αίνίττεισθαι Εύριιπίδην εν τώ ΊξιίονΓ
ενιοι δέ κατά τήν οδόν τελευτήισαι αυτόν, βιώσαντα έτη πρός τά ένενήκαντα*
’Απολλόδωρος δέ φησιν έιβδομήκαντα, 'σοφισιτεϋσαι δέ τεσσαράκοντα καί άκμάζειν κατά τήν τετάρτην καί ογδοηκοστήν ’Ολυμπιάδα" εστι καί ©ίς τούτον ήμών
ούτως έχιον*
Καί σεύ, Πρωταγάρη, φάτιν έκλυον, ώς άρ’ Άθηνέων ©κ ποτ’ ίων καθ1’
οδόν πρέσβυς έών ιέθανες· είλετο γάρ σε φυγεΐν Κεκροπος πόλις* αλλά σύ μέν
που Παλλάδας άστυ (μύγες, Πλουτέα δ’ ούκ έφυγες.
Λέγεται δέ ποτ’ αυτόν ιάπαιτούντα τόν μίσθιόν Εύαθλον τόν μαθητήν,
εκείνου είϊπόνΤος, «άλλ’ ούδέπω νίκην νενίκηκα», ε!ίπε.ϊν, «άλλ’ εγώ μέν
άν νικήσω, ότι Ιεγώ 'ένίκησα λαΙβεϊν με δει εάν δέ σύ, ότι σύ». Γεγονε δέ καί
άλλος Πρωταγόρας άστριοιλόγος, είς όν καί Ευφοριών έπικήδειον έγραψε* καί
τρίτος ιστωϊκός φιλόσοφος.26
Ό Πρωταγόρας εμφανίζεται ώς ή άντίδρασις κατά τού Πλάτωνος. Ό
έλεγχος καί ή κριτική τής 'θεωρίας τής γνώσεως, τόν όποιον έκληροδότησεν
είς τήν φιλοσοφίαν ό Πλάτων, ελέγχεται είς τούς νεωτέρους χρόνους άπό έν
φιλοσοφικόν κίνημα, τό όποιον κατίσχυσε τής Άγγλοσαξωνικής κυρίως φιλο
σοφίας. Τό κίνημα τούτο ονομάζεται Πραγματισμός καί τρέφει μεγάλην (συμ
πάθειαν προς τόν Πρωταγόραν. Είς έκ τών κορυφαίων τού Πραγματισμού, ό
F. C. S. Schiller, ©ίς έν 'βασικόν έργον του27 κρίνει τήν πλατωνικήν θεωρίαν
τής γνώσεως, τής όποιας άντίπους είναι ό Πραγματισμός, καί δεικνύει τάς
26. Βλ. Διογ. Ααέρτ. Θ. 50 - 56 (C o b et). Βλ. κ α ί: De P h ilo so p h o ru m ac sop h is ta ru m qui fu e ru n t a n te P la to n e m stu d iis Ilo m ericis, υπό G. O. F ried el (partic u la p rim a, D e S o p h istis), 1873, σ. 5 - 1 8 .
27. F . C. S. Schiller : S tu d ies in H u m an ism , M acm illan 1912 2. Βλ. καί τήν
μελέτην του : P la to or P ro ta g o ra s, O xford 1908.

266

ΔΗΜΗΤΡ I ΟΥ ΜΟΥΚΑΝΟΥ

πλάνας, ©ίς τάς όποιας ϋπέπεσεν ό -Πλάτων. Τονίζει τέλος τον Ουμανισμόν
τοϋ Πρωταγόρου. Ό Schiller πιστεύει ότι οί σοφι,σταί τά μέγιστα συνέβαλον
είς τήν πρόοδον τών μεταφυσικών καί τών λογικών μελετών, ή συμβολή όμως
αυτή ήγνοήθη^, Ιδιότι ένοθεύθη υπό τοϋ Πλάτωνος και τοϋ Άρυστοτελους κα
τόπιν. Π ερί τοϋ Πρωταγόρου ό Schiller λέγει, ότι ό αφορεσμός του «Πάντων
χρημάτων μέτρον άνθρωπος», εάν πρίοιεκάλει τήν !δέθυσαν προσοχήν καί δέν
συνήντα τήν άντίδρασιν τοϋ Πλάτωνος, ιθά ηύνόει τήν ερευνάν καί τήν επιστή
μην. "Ομως τό magnum opus τοϋ Πρωταγόρου περί τής ’Αλήθειας έρρύφθη
είς τάς 'φλόγας καί ό σοφιστής οϋτος ύπέστη μαρτυρικόν θάνατον.28
Ό άφορισμος τοϋ Πρωταγόρου κατά τόν Schiller ιείναι ιάκριβώς όπως
καί τό «Γνώθι σαυτόν» τών Δελφών, ιδιότι έίδώ πλέον άναίβλύζει ό υποκειμενι
κός παράγων τής ανθρώπινης γνώσεως. Τό πρόβλημα ρμως ιένταϋθα είναι τό
εξής: Τόν όρον «άνθρωπος» πρέπει νά ©κλάβωμεν έν ιεύρεία έννοια; Τίνι
τρόπω γίνεται, ή μετάβασις άπό τής υποκειμενικής άληθιείας τοϋ ατόμου είς
τήν αντικειμενικήν αλήθειαν τοϋ κόσμου; Έ δώ έγκειται τό πρόβλημα. Ή τροποποίησις τής πραγιματικότητος τόσον, εντός τοϋ άνίθιρώπου όσον καί έκτος αύτοϋ εΐναι τυχαία;
'Υπάρχουν ακόμη καί άλλα προβλήματα: Α ί Ιθιεωρίαι, τάς οποίας 6 Πλά
των αναφέρει είς τόν Πρωταγόραν, εΐναι πράγματι βεωρίαι τοϋ σοφιιστοϋ;
Μήπως ό Πλάτων έν τώ «Θεαιτήτω» δέν κατανοεί πλήρως τάς θεωρίας τοϋ
Πρωταγόρου, ιδία 'δέ το δόγμα τής τροποποιήσεως τής πραγματ.ικότητος;
Ό, Schiller τονίζει ότι ή μεγαλειώδης ιάρχή τοϋ Πρωταγόρου παρηρμηνεύθη
καί εχλευάσθη29 ©ις, τήν πλατωνικήν φιλοσοφίαν. Πάσα αλήθεια κατασκευάζε
28. Schiller, S tu d ies in H u m an ism , ένθ. άν. σ. σ. 32 - 38. Ό F. C. S. Schiller
εις τό έργον του «Π ραγματισμός καί ούμανισμός, μετάφρ. *Ελ. Λαμπρίδη, Ά θήναι
1929» παραθέτει ένα διάλογον μέ- τόν τίτλον «Π ρωταγόρας ό ούμανιστής», ό όποιος εύρέθη δήθεν, είς τά ερείπια τοϋ ναοΰ τοΰ Διονύσου είς τήν Μένδην, μικράν πόλιν τής
Θράκης·,,, άφιερωμένην είς τήν παραγωγήν καί τήν Χατανάλωσιν τοΰ οίνου. Ό διάλογος
ούτος υπερασπίζει τήν μεγάλην φυσιογνωμίαν τοΰ Πρωταγόρου άπό τήν έσφαλμένην
έπίθεσιν τοΰ Π λάτωνος (βλ. σ. 26 κ. έ ξ .). Αί πληροφορίαι τοΰ Π λάτωνος είναι άναληθεϊς, είναι μία καθαρά άπάτη. Ούδέ μία λέξις είναι άληθής, τονίζει ό Ά ντίμω ρος (βλ.
σελ. 31). Διά τοΰ «άνθρωπος» ό Π ρωταγόρας έννοεϊ τήν άνθρωπότητα, λέγει ό Φιλόνοος. Έ π ειτίχ ή κρίσις τόΰ φρονίμου δύναται νά εΐναι καλυτέρα άπό τήν κρίσιν τών
άλλων (βλ. σ. 3 5 ) Δέν είναι σωστόν, παραδέχεται ό Φιλόνοος, νά εξηγώμ,εν τούς λό
γους τοΰ Πρωταγόρου μέ τήν έννοιαν δτι ή γνώσις είναι μόνον αΐσθησις (σ. 36). Ό
άνθρωπος κατασκευάζει τήν άλήθειαν καί ή άλήθεια εΐναι τό ωφέλιμον (σ. 38). Διά τό
έν 6 Πρωταγόρας δέν όμιλεΐ. Ά ρ κ ειτα ι είς τά πολλά (σ. 41). Ό άνθρωπος δέν εΐναι
μέτρον τοΰ κόσμου, άλλά καί δημιουργός (σ. 47). Είναι βασική ή άντίθεσις πρός τούς
Έ λεά τα ς, κατά τούς οποίους τό "Ολον, τό Έ ν , υπάρχει άμετακίνητον.
29. Βλ. καί Ε . Π . Παπανούτσου : 'Ο Π ραγματισμός ή Ούμανισμός, Α λεξάνδρεια
1924, σ. 72, 73.
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ται· από τόν συγκεκριμένον άνθρωπον. ’Αληθείς ϊδέαι είναΐι εκ εΐναι, πας όποιας
δυνάμεθα νά ιέπαληθιεύσωμεν. Ή αλήθευα ιείναι κατηγόρημα τής σκέψεως, τήν
όποιαν μαρφώνομεν ημείς περί τής πραγματυκοτητος. Ανιευ ημών δεν δύναται νά ύπαρξη αλήθεια, Το δέ πείραμα είναι ή κύρωισι,ς καί ή αποδοχή τής
άιληθίείας. Ό Πρωταγόρας καί τό κίνημα τού 'Πραγματισμού συμφωνούν είς
όλα τά ανωτέρω. Πρός τήν αρχήν τού Πρωταγόρου ισυμφωνεΐ καί ό ισχυρι
σμός τού Nietzsche, κατά τόν όποιον παν δ,τι κατά 'συνθήκην άποκαλούμεν
αλήθειαν είναι τό βιΐοίλογικώς ή κοινωνιολογικούς ωφέλιμον. Ό Πρωταγόρας
δέχεται τά αισθητά ώς απολύτως αληθή διά μόνον τον αίσθανόμενον καί διά
τήν ·στιγμήν μόνον, κατά τήν όποιαν ούτος αισθάνεται καί νοιεΐ αυτά.
Πάντα ταύτα άνασκευάξονται υπό τού Πλάτωνος ιείς τον «Θεαιτητον».
Έ φ ’ δσον αίσΟάνεσθαι καί ιέπίστασθαι είναι τό αυτόν, τότε δταν βλεπη τις
γραμματικά στοιχεία καί ακούει λαλουμένης βαρβαρικής τίνος γλώσσης, πρέ
πει νά εΐπωμεν 'δτι γινώσκιει αυτήν, έστω καί άν δέν τήν εννοή.30
Άπό τών πλατωνικών διαλόγων έχομεν άρκετάς ειδήσεις περί τής δι
δασκαλίας τού εξ Άβδήρων ισοιφιστού. Αί 'γνώσεις μιας βεβαίως είναι ατε
λείς, δεδομένου δτι τό σύγγραμμα τού Πρωταγόρου «Αλήθεια» έρρίφθη είς
τάς φλόγας διά τάς άντιθρησκευτικάς του άριχάς.31 Ό Πρωταγόρας έταξίδευσεν είς τήν Σικελίαν, άλλ’ έμεινε αρκετά καί εις τάς Αθήνας. Ό Περι
κλής άνέθεσεν ιείς τόν Πρωταγόραν τήν νομοθεσίαν τών θούριων, οί όποιοι
ίδρύθησαν είς τά 444/43.3:2 ΕΓίδομεν δτι 6 Διογένης ό Λαέρτιος παραθέτει
30. Π λάτ. Θεαίτ. 163 a - 165 d . Βλ. καί Θεαίτ. 159 b — 160 a, 166 - 168 c. Βλ.
έπίσης Θεαίτ. p. 152 a, d. καί Ά ρισ τοτ. μετά τά φυσ. Γ 4, ρ. 1007 b ed. B ekker.,
μετά τά φυσ. Η 3, ρ. 1047 a.
31. Πληροφορίας δυνάμεθα νά άντλήσωμεν : D iogenes L a e rtiu s lib. IX , 50. Suidas ν. Πρωταγόρας' ’Αβδηρίτης, υιός Ά ρτέμω νος ή καί Μαιανδρίου. P h ilo stra tu s v it.
S ophist, p. 494 (ed. K ay ser). S te p h a n u s B y za n tiu s ν. Ά βδη ρα p. 6 ed. M einek.
Βλ. F ra g m e n ta P h ilo so p ho ru m G raecorum , vol. II, P arisiis M DGCC L X V II. σ.
65 κ. έξ. (επιμέλεια τοϋ F r. G uil. Aug. M u llaclliu s). Ε ίς S uidas V. Πρωταγόρας" o5τος πρότερον ήν φορτοβαστάκτης, έντυχών δέ Δημοκρίτα) ήράσθη λόγων. Βλ. καί Π λάτ.
Π ρω ταγ. ρ. 317 C, 349 a : σύ γ ’ αναφανδόν σεαυτόν ύποκηρυξάμενος είς πάντας τούς
Έλληνας, σοφιστήν έπονομάσας, σεαυτόν άπέφηνας παιδεύσεως καί αρετής διδάσκαλον,
πρώτος τούτου μισθόν άξιώσας άρνυσθαι. Βλ. καί Διογ. Λαέρτ. Θ. 52 : ούτος πρώτος
μισθόν είσεπράξατο μνας εκατόν. Βλ. καί Π λάτ. Π ρω ταγ. ρ. 309 d, ρ. 310 e καί Ά ρ ιστοτ. μετά τά φυσ. Γ. 5, ρ. 1009 a ed. B ekker. Βλ. καί Π λάτ. Θεαίτ. ρ. 161 C :
τήν δ’ άρχήν τοΰ λόγου τεθαύμακα, δτι ούκ εΐπεν άρχόμενος τής ’Αλήθειας, δτι πάντων
χρημάτων μέτρον έστίν ύς ή κυνοκέφαλος. Βλ. μαρτυρίας τών άρχαίων συγγραφέων περί
τών άποσπασμάτων τοΰ Πρωταγόρου είς F ra g m e n ta P h ilo so p h o ru m G raecorum , vol.
I I , ενΟ. άν. σ. 130 κ. έξ.
32. Βλ. A lbin L esk y : 'Ιστορία τής ’Αρχαίας 'Ελληνικής Λογοτεχνίας, μετάφρ.
Α. Τσοπανάκη, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 489.
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κατάλογον έργων τοΰ Πρωταγόρου. Ό κατάλογος αυτός 'θά ήδύνατο νά άυαχθή είς τήν άλεξανίδρινήν βιβλιοθήκην. Ή κριτική 'φω ς ΐεξέτασις τών τίτλων
δημιουργεί πολλά προβλήματα.33 Τό κύριον έργον του, τό όποιον άπέβλεπιε
πρός τήν παιδείαν του .πολίτικου ανθρώπου, ήτο τό «Αλήθεια ή καταιβάλλοντες». 'IT πρώτη φράσις του έργου «Πάντων χρημάτων...» είναι σήμερίον
άντικείμενον συζητήσεως. Ποια ή σημασία τής λέξεως «χρήματα»; Νοεί άντικείμενια ή αξίας; Ή έννοια του ανθρώπου είναι γενική ή ατομική; Τό μέτρον
—· άνθρωπος μάς ενθυμίζει τήν ενότητα τής σκέψεως καί του είναι του Παρμενίδου, υπό τήν μορφήν όμως τοΰ α το μ ικ ο ύ ανθρώπου, τοΰ τυχαίου υποκειμένου.34 Έδώ έγκειται ή άντίθεσις τοΰ Πρωταγόρου πρός τήν διδασκαλίαν
τοΰ Παρμενίιδου. 'Τπάρχει εις απεριόριστος σχετικισμός είς τάς ανθρωπίνους
σχέσεις.
Περί τής φύσεως καί τής γενέαεως τοΰ κράτους διετύπωισεν ό Πρωτα
γόρας τάς απόψεις του είς τό εργον «Περί τής έν αρχή καταστάσεως», ώς
καί είς τόν ομώνυμον πλατωνικόν .διάλογον (ι3:20 c κ. έξ.), τοΰ οποίου απο
σπάσματα «μνημονεύσοιμεν ανωτέρω. Ενταύθα .δίδει ιμίαν 'θεωρίαν διά την
γένεσιν τοΰ ανθρωπίνου πολιτισμοΰ. Καί τήν 'θεωρίαν ταυτην χαρακτηρίζει
ή (αισιοδοξία κατ’ άντίθεσιν πριός τήν απαισιόδοξον εικόνα τοΰ 'Ησιόδου· περί
τής διαδοχής καί παρακμής τών πολιτισμών. Ή ιθεωρία άλλως τε τής προόδου
είναι παραδοχή καί τής σοφυστικής καί του διαφωτισμού τοΰ 18ου αίώνος.
ΙΙάντως δ σχετικισμός τοΰ μέτρον - άνθρωπος δέν επιτρέπει τήν εισαγωγήν
γενικών ιάξιών, όπως τής ηθικότητας καί τής .δικαιοσύνης. Έδώ ακριβώς κλο
νίζονται τά θίεμέλια τής πολιτικής ζωής. Ή αντινομία τοΰ Πρωταγόρου είναι
εδώ δύσκολος.
Αί «Άντιλογίαι» ήσαν τό πλέον έκτεταμένον έργον τοΰ Πρωταγόρου.
Διά πάν πράγμα υπάρχουν δύο λόγοι αντίθετοι. Οί ίδισσοί λόγοι κυριαρχούν
είς όλους τούς τομείς τής ζωής. Έντεΰθίεν καί ή άποψις «τόν ήττω λόγον
κρείττω ποιεχν».
Παρά ταΰτα ή μεγίστη, ισυμβιολή τοΰ Πρωταγόρου είς τήν φιλοσοφίαν
είναι ή στροφή πρός τόν υποκειμενικόν κόσμον' του ανθρώπου1. Είς τήν σοφι
στικήν τό πρώτον προβάλλει ή αρχή τοΰ υποκειμένου. Ό νοΰς στρέφεται άπό
τοΰ κόσμου είς τόν εαυτόν του. Τό υποκείμενον γίνεται κέντρίον του κόσμου.
'Η φυσιολογία καί ή κοσμολογία τών προσωκρατικών δέν είχον ιθέσει τό υποκείμενον ώς .βασικήν τομήν ιεις τήν ιστορίαν τοΰ πνεύματος. Ό Πρωταγόρας
πρώτος άνεκάλυψε τό κράτος του υποκειμένου. Αυτή είναι ή 'θετική συμβολή
τοΰ Πρωταγόρου καί της σοφιστικής. Τό σφάλμα έδώ είναι ότι τό ΰποκείμε33. Βλ. A lbin L esk y . ενθ. άν. σ. 490.
34. Βλ. A lbin L esk y , ενθ. άν. σ. 492.
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νον ιδέν εΐναι τό λογικώς .άναγκαιον, 'άλλά τό τυχαΐαν καί το καθ’ έκαστον. II
αΐσΟησις έν τέλει καί όχι ό νους ,εΐναι τό κριτήριον τής αλήθειας.
Πάντως ή έννοια τοϋ υποκειμένου' αρχίζει την ζωην της άπο τον Πρω
ταγόραν. Είς τό πλατωνικόν καί αριστοτελικόν σύστημα 'θά προσλάβη μέγα
βάθος. Ή μετακλαισσι,κή εποχή καί οί ελληνιστικοί χρόνοι δεν θά τό αναζη
τήσουν, όπως ακριβώς ο Σωκράτης. ΠοΙλύ περισσότερον ιθά το Ιαγνοήση όλος
ό Μεσαίων, τοϋ όποιου ή σκέψις προσδιορίζεται άπό τήν νοσταλγίαν τοϋ υπερ
βατικού. Ή ’Αναγέννησις όμως 'θά τό άποκαταστήση. Θά προβάλλη τήν άνΟίρωποκεντρ ικήν ερμηνείαν τού κόσμου. Cogito, ergo sum, θά τονίση ό Des
cartes. Τό μέτρον - άνθρωπος τού Πρωταγόρου Ιέπανεμιφίανΐζεται Ιέ'δώ, ώς
καθαρόν όμως λογικόν υποκείμενον. Ό ορθολογισμός τού 17ου αιώνας παρά
τήν μεταφυσικήν του τάσιν θά ιάσχοληιθή πολύ μέ τό υποκείμενον. Ό Kant
είς τόν 18ον αιώνα 'θά θέση τό υποκείμενον είς τό κέντρον τοϋ κόσμου. Ό
νούς εΐναι ό 'δημιουργός τής ©ίκόνος τοϋ κόσμου. "Οχι φυσικά τό μέτρον - άν
θρωπος τοϋ Πρωταγόρου, άλλ’ 6 καθίαρος λόγος 'μέ τάς a priori κατηγορίας
του. Ή έννοια τοϋ υποκειμένου 6ά άναπτυχθή βαθέως κατόπιν άπό τάς δύο
νεοκαντιανάς σχολάς, τήν τού Marburg καί τής Βάδης, άν καί μάλιστα έ;δώ
κατά τρόπον απόλυτον καί μονόπλευρον. "Ολαι αί λογακριατικαί τάσεις μέχρι
καί σήμερον, ισυμπεριλαμβανομένης .καί ιαύτής τής επιστημονικής προόδου καί
τών νεωτάτων ιθεωρ ιών τής Φυσικής, αποκαλύπτουν τό μέγα βάθος τού υπο
κειμένου, τό όποιον εφερεν ε'ίς τό προσκή,νιον τής φιλοσοφικής ζωής πρώτος
δ Πρωταγόρας. Αυτή εΐναι ή μεγάλη, συμβολή τοϋ Πρωταγόρου είς τήν ιστο
ρίαν τής φιλοσοφίας.
Ό Πρωταγόρας παρεΐδε τάς προ αυτού άκαρπους θεωρίας περί τής
αρχής τών δντων καί τής γενέσεως τοϋ κόσμου3'5 καί έστράφη πρός τά ζητή35 Κύριαι πηγαί διά τάς θεωρίας τα ύ τ α ς: Διογένους Λαερτίου, Π ερί βίων καί
δογμάτων τών έν φιλοσοφία ευδόκιμησάντων βιβλ. 10. Πορφυρίου, άποστϊάσματα τής
φιλοσόφου Ιστορίας. D o x o g rap h i G raeci, zu sa m m en g e ste llt von D iehls, B erlin 1879.
Συλλογαί άποσπασμάτων : P h ilo so p h o ru m graec. v e te ru m rell. colleg. K arsten ,
B rux. 1832 - 1838.
F ra g m e n ta p h ilo so p h o ru m G raecorum , ed. M ullach, P aris 1875 - 1881, 3 τόμ.
Τστορίαι τής φιλοσοφίας : B ran d is, H a n d b u c h der G eschichte der g rie c h isc h rom ischen P hilosophie, είς τρία μέρη μέχρι τοΰ Άριστοτέλους, B erlin 1 8 3 5 - 1866.
B randis, G eschichte d er E n tw ick lu n g en d er g riech. P hilosophie, 2 τόμ. Berlin
1 8 6 2 - 1864. Z eller, P hilo so p h ie d er G riochen, 3 τόμ. Z eller, G ru n d riss der Ges
ch ich te der a lte n P hilosophie, L eipsig 1886 2. U eberw eg, G ru n d riss d er G eschichte
d er P hilosophie, I μέρος ή φιλοσοφία τών άρχαίων, 8η έκδ. έπιμελεία H ein re, B er
lin 1894.
Ή άνωτέρω βιβλιογραφία είναι ειλημμένη εκ τής 'Ιστορίας τής Ε λληνικής Γραμ
ματολογίας τοΰ W . C hrist, μεταφρασθείσης έκ τής τρίτης γερμανικής έκδόσεως ύπό
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μαπα της ήΟυκής ικαί τής πολιτικής. Ή νέα αιυτη φο·ρά τής διανοήσεως ήτο
πομπώδης ,καί Ιΐπΐ'δευκτική. Ό έν Άβδήοοις γεννηθείς ιδιήγε μέν βίου πλάνητα, .εξέλεξε δ’ δμως τάς Αθήνας ώς κυρίαν έδραν τής επϋδευκτκκής αυτού
ένεργείας. Το 411 έκατηγορήθη ώς ιάσεβής και ιέίφυγεν εξ Ά'θηνών.36 Πλέων
είς Σικελίαν ιεΰριε τόν θάνατον έν τή θαλάσση ικαταποντίισθέντος του πλοίου.
Ό σκαπός πάντως τής σοφιστικής καί τοΰ Πρωταγόρου ήτο ή διάλυσις τής
πύστεως ιείς τά παρ «δεδομένα καί ή τελεία μεταβολή τής αγωγής ικαί παι
δείας. Δύνατιαι. ίδέ νά παραβληΐθή πρός τό πνεύμα τών έγικυκλοπα«δικών τής
δεκάτης όγδοης εκατονταετηρίδος. 'Ο Πρωταγόρας καί ό Γοργίας, ώς εΐδομ:εν, έΐλάμιβανον μισθόν εκατόν μνών.37 Ό Πρόδικος έδίιδασκε τήν γραμμα
τικήν, τό περί ορθότητος ονομάτων, αντί 50 δ,ραχ. καί συντομωτέραν τινά
γραμματικήν αντί μιας δραχμής.38
’Εκ του συγγράμματος τοΰ Πρωταγόρου περί τοΰ δντίος, έν τω όποίφ
ήρ ίξε πρός τούς Έλεάτας, παιρ&λαβε πολλά καί αυτός ό Πλάτων.39 Έ κ τοΰ
περί ορθοεπείας μανθάνομεν δτι αυτός πρώτος διήρεσε τόν λόγον είς τέσσαρα,ς τρόπους (τους άνεφέραμεν ανωτέρω)40 καί είς τρία γένη, άρρεν, θήλυ
καί σκεύος.
Ή ιθιεωρία τοΰ Ηρακλείτου ήακηαεν έιπίδρασι.ν επ’ αΰτοΰ. Διό καί τονί
ζει: «μηδέν είναι παρά τάς αισθήσεις».4'1 Οΰδέν ιμόνιμον καί βέβαιον υπάρ
χει ούτε έν τοΐς πράγμασιν, ούτε ιέν τή γνώσει. Ό Σωκράτης άντιιθέτως, άν
καί μετέθεσε τόν κρι,τήριον τής αλήθειας 'έκ τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου ειίς τόν
Λυσάνδρου Κώνστα, τόμ. Λ Ά θήναι 1900, σ. 755 καί παρατίθεται ύφ’ ήμών προς
τοΐς άλλοις ώς σχετική βιβλιογραφία διά τούς πρώτους θεολογήσαντας προσωκρατικούς
φιλοσόφους. Βλ. W. C hrist, ένθ. άν. σ. 756 κ. έξ.
36. Ώ ς κατήγορου αναφέρει ό ’Αριστοτέλης, παρά Διογένει Λαερτίω Θ. 54, ένα
τών τετρακοσίωυ, του ΠυΟόδωρου. Βλ. καί W . C hrist, έυθ. άν. σ. 765, 766.
37. Διογ. Λαέρτ. Θ. 52. Βλ. καί Σου'ί'δαν έν λέξει Γοργία.
38. ΙΙρβλ. W . C hrist, ενθ. άν. σ. 767.
39. Βλ. παραπομπήν είς W . C h rist, ενθ. άν. σ. 767.
40. Εύχωλή είναι ή εύκτική καί εντολή ή προστακτική. Βλ. Ά ρισ τοτ. 'Ρητορ. Γ,
65 : «Τέταρτον, ώς Π ρωταγόρας τά γένη τών ονομάτων διήρει, άρρενα καί θήλεα καί
σκεύη». Ό αύτός έλεγεν, οτι τό αύτό όνομα δύναται νά έχη διπλοΰν γένος έν διαφόροις
χρόνοις καί έν διαφόροις διαλέκτοις. Βλ. καί την ύποσημ. 1 είς Γ. Μιστριώτου : Π λά
τωνος Πρωταγόρας, ένθ. άν. σ. 41. Ό Πρωταγόρας καί του σολοικισμόν έυόμιζε σχε
τικ ό ν διότι ή αυτή λέξις ή ή αύτή φράσις δύναται νά είναι ορθή ή ήμαρτημένη, καθ’ δ
σον ό ερευνητής κρίνει έκ τής ιδίας ή έξ άλλης διαλέκτου. Φαίνεται δέ, παρατηρεί ό
Μιστριωτης (ενθ. άν. σ. 41), δτι καί ό ’Αριστοφάνης τήν ’Ορθοέπειαν του Π ρω ταγό
ρου είχεν ύπ’ δψει είσάγων τόν Σωκράτη διαλεγόμενον πρός τόν Στρεψιάδην περί γέ
νους ονομάτων. Περί τοΰ Πρωταγόρου βλ. καί Σπυρίδ. Μωραΐτου : Π λάτων (Ζωγράφειος Ε λληνική Βιβλιοθήκη) τόμ. Β, Λειψία 1908, σ. σ. 437 - 4 4 3 .
41. Διογ. Λαέρτ. Θ, 51.
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εσωτερικόν, παραδέχεται μίαν λογικήν αντικειμενικήν αλήθειαν. Ή σοφι
στική 'θηρεύει τήν φαινομένην σοφίαν καί όχι τήν αλήθειαν καί την επιστή
μην. Είς τόν «Πρωταγόραν» ό Σωκράτης ζητεί νά μάθη παρα τοΰ Τπποκρατους τόν ζήλον αΰτοΰ, ό όποιος είναι τάσις πρός τήν σοφιστικήν τέχνην.
Ό Πρωταγόρας ΰπισχνεΐται νά -διδάξη είς τόν νέον τόν άρισταν τρόπον, ίνα
διοικήση τάς τε ιδίας καί δημοσίας υποθέσεις, ήτοι τήν πολιτικήν τέχνην.42
Είναι όμως διδακτή ή πολιτική τέχνη; έρωτα ό Σωκράτης. Ή έπίδ,ειξις τοΰ
Πρωταγόρου γίνεται μετ’ ευφυΐας. Ένω όμως ©ίς τόν μύθον τονίζει οτι ό Ζευς
έπεμψε τόν Έρμήν, ίνα δι.αυείμη ©ίς τους άλίθρώπους τήν αιδώ καί τήν δίκην,
κατόπιν πειράται, όπως απόδειξη ότι ή αρετή δεν είναι έμφυτος, αλλά προϊόν
διδασκαλίας καί άσκήσεως.43 Ό Πρωταγόιρας γινώσκει μόνον Ιμπειρικήν τινα
αρετήν, ήτοι ©ύδουλίαν περί τών ιδιωτικών καί πολιτικών υποθέσεων, ενώ ό
Σωκράτης επιστημονικήν αρετήν. Ό Πρωταγόρας ισχυρίζεται τό διδακτόν
της αρετής. Έδώ καθίσταται έμφανής ή εσωτερική άντίφασις μεταξύ τών δύο
θεμελιωδών αρχών τής σωκρατικής φιλοσοφίας, ήτοι άφ’ ενός (μέν ότι δέν
γνωρίζσμεν τί είναι αρετή καί δέν δυνάμείθα νά δυδάξωμεν αυτήν, άφ’ ετέρου
δέ 'ότι ή αρετή ταυτίζεται πρός τήν γνώσιν καί επομένως είναι .διδακτή. Ή
αρετή βεβαίως είναι διδακτή, διότι είναι γνώσις διά διαλεκτικής μεθόδου, δέν
υπάρχουν όμως διδάσκαλοι της αρετής. Αληθής διδάσκαλος τής αρετής εί
ναι ό διαλεκτικός άνή,ρ. Οί σοφισταί δέν ασκούν διαλεκτικήν.44 "Ο,τι τονίζουν
κυρίως είναι ή σχετικό της τών αξιών. Τό άγαίθόν καί τό κακόν καθορίζονται
άπό τόν νόμον καί τό έθίος. Δίκαιον είναι τό συμφέρον τοΰ ισχυρότερου. ΤΙ
ήΌική καί τό δίκαιον ισχύουν νόμω και, όχι φύσει. "Ο,τι πορίζει ωφέλειαν είς
τόν ίσχορόιτερον, τούτο είναι δίκαιον. Ή δικαιοσύνη, είναι ζήτημα δυνάμεως
καί ισχύος τών έκάστοτε κυβερνώντων. Αΰταί είναι αί αντιλήψεις τών σοφι
στών.45
Ό ιδρυτής τής σοφιστικής πρώτος ©τόλμησε νά όνομά,ση εαυτόν σοφι
στήν. «Σύ γ ’ αναφανδόν σεαυτόν ύποκηρυξάμενος είς πάντας τούς 'Έλληνας,
σοφιστήν έπονομάσας, σεαυτόν άπέφηνας παιδεύσεως καί αρετής διδάσκαλον,
42. Μετά τήν μακράν εισαγωγήν άρχεται το κύριον ζήτημα τοΰ διαλόγου, τό
όποιον περιέχει λόγους καί άντιλογίας περί τοΰ διδακτοΰ της άρετής (Πλάτ. Π ρω ταγ.
319 a - 328 d ) , περί τής ταυτότητος τών μερών τής άρετής (Π ρωταγ. 329 e - 3 3 4 c ) ,
ερμηνείαν τοΰ Σιμωνιδείου άσματος (Π ρωταγ. 338 e - 347 a ) καί διάλογον πρός άπόδειξιν, οτι ή άνδρεία άνάγεται είς τήν έπιστήμην (348 —360 e).
43. Βλ. έκτενεστάτας άναλύσεις είς Γεώργιον Μιστριώτην, Πλάτωνος Πρωταγόρας,
Ά θήναι 1906 3, σ. 18 κ. έξ.
44. Πρβλ. Δημητρίου Μούκανου : Τό πρόβλημα τής άξίας είς τήν φιλοσοφίαν τής
πράξεως, ’Αθήναι 1968, σ. 97, 98.
- ι
45. Βλ. καί Δημ. Μούκανου, τό πρόβλημα τής άξίας, £νθ. άν., σ. 88.
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πρώτος τουτου μισθόν άξιώσας αρνυσθαι».46 eO ίδιος (διηγείται εν τώ όμωνήμφ διαλόγω τόν τρόπον της λήψεως τοΰ μιαθοΰ. 'Έ^οοστος μαθητής' ή έδιδε
τόν μισθόν, ή ερχόμενος εις ιερόν ΛοοκτεΙθίετε τό άργυριον.47 Τόν Πρωταγόραν
έτίμων ιδια της εαυτών φιλίας ό Κάλλιας, ό Περικλής, ό Ευριπίδης και πλεΐστοι άλλοι.48 Ή συμβολή του είς τήν αρχήν τοΰ υποκειμένου υπήρξεν αξιό
λογος, αν καί ή άλήθιεια είναι σχετική τυρός μίαν κατά στασιν ή πρός εν πρόσωπον. Τό μέτρον - άνθρωπος ήτο ή μεγάλη στροφή, τήν οποίαν έπραγματοποίηισεν είς τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας. Έκτοτε ή αρχή αΰτη τοΰ υποκει
μένου αποτελεί μίαν τών θεμελιωδών αρχών τής φιλοσοφίας.

46. Π λάτ. Π ρω ταγ. 349 a.
47. Π λάτ. Π ρω ταγ. 328 b.
48. Τό έτος τής γεννήσεως εΐναι τό 480 π. X., τής δέ κατηγορίας και τοϋ θανάτου
τό 415 π. X. Ή άντίληψις αϋτη στηρίζεται δι’ επιχειρήματος άπό τόν Γ. Μιστριώτην,
Πλάτωνος Πρωταγόρας, ένθ. άν. σ. 38.
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(Λ Α ΚΩ Ν ΙΚ ΟΣ)

Ό Ιωάννης Πετρουνάκος γεννήθηκε στήν Άρεόπολη στά 1871. Προερ
χόταν άπό μιά έξέχουσα Μανιάτικη οικογένεια. Ό πατέρας του, Πέτρος Πε
τρουνάκος, ήταν γιατρός καί ή μητέρα του τό γένος Καπετανάκου—Μαυρομιχάλη.
Φοίτησε στό Δημοτικό καί Ελληνικό σχολείο τής Άρεοπόλεως καί στά
Γυμνάσια Τριπόλεως καί Καλαμάτας. Γράφτηκε στή Νομική Σχολή τοΰ
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί πήρε τό δίπλωμά του μέ τό βαθμό «άριστα». Δικηγόρησε γιά λίγο καί ίδρυσε Νομικό φροντιστήριο στήν ’Αθήνα. Κατόπιν
ακολούθησε τόν δικαστικό κλάδο οπου διακρίθηκε γιά τήν νομική του κατάρ
τιση, τήν ακεραιότητα τοΰ χαρακτήρος του καί τό ανώτερο δικαστικό ήθος του.
Έθεωρεΐτο στήν εποχή του άπ’ τούς διαπρεπέστερους δικαστικούς καί
μιά νομική αύθεντία. Έ τυχε πολλών διακρίσεων καί παρασήμων σάν άναγνώρισι τών ύπηρεσιών πού προσέφερε στήν πατρίδα.
’Έγραψε πολλά βιβλία νομικοΰ περιεχομένου καί έδημοσίευσε πλήθος άρ
θρων σέ περιοδικά καί εφημερίδες πάνω σέ κοινωνικά καί επιστημονικά θέ
ματα. Είσηγήθη διάφορες μεταρρυθμίσεις σχετικά μέ τό θεσμό τοΰ Άνωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου καθώς καί τήν αιτιολογία τών άποφάσεών του έπί κρίσεως δικαστών καί τήν άναγραφήν τής γνώμης τής μειοψηφίας.
Ή προσωπικότητά του δμως δέν περιωρίσθηκε μέσα στά πλαίσια τής δικα
στικής δραστηριότητός του. Ασχολήθηκε παράλληλα μέ τήν λογοτεχνία καί ειδικώτερα μέ τήν ποίησι, πού ή κριτική τήν υποδέχθηκε μέ ενθουσιασμό. Τά
ποιήματά του είναι σκορπισμένα σέ περιοδικά, εφημερίδες καί άνθολογίες τής
εποχής του. Τό ποίημά του «Ή Φιλημένη» θεωρήθηκε ενα άριστούργημα στό
είδος του καί έμελοποιήθη άπό τόν γνωστό συνθέτη Σακελλαρίδη καί μετεδόθη
καί άπό ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Ό I. Πετρουνάκος ήταν όπαδός τής γνήσιας δημοτικής γλώσσης καί είχε
προτείνει τήν εισαγωγήν της στά νομικά. ’Εκτός άπό ποιήματα έγραψε διηγή
ματα, χρονογραφήματα καί εντυπώσεις. Συχνά τόν βρίσκουμε νά γράφη καί μέ
τό «Ταΰγετος» καί «Λακωνικός» καί «Χειμώνας». Τπό τόν τίτλον «Χαΐρε
Άδριανούπολις» έξέδιοκε συλλογήν έντυπώσεών του είς δούδεκα επιστολάς, άπό
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τήν θλιβεράν έκκένωσιν τής Θράκης τά 1922 τής όποιας ύπήρξεν αότόπτης
μ,άρτυς. Ύπηρέτει τότε ώς Έφέτης είς τό Έφετεΐον Άδριανουπόλεως. Γλώσσα
ρέουσα, συγκλονιστικαί εντυπώσεις, εικόνες θλίψεως καί δυστυχίας, βαθεΐα ψυ
χολογία, διακρίνουν τό εργον του τοΰτο.
’Άν ή Θέμις δέν τόν άρπαζε άπό τήν Μοΰσα τόσο νωρίς, άσφαλώς ό I. Πετρουνάκος θάταν σήμερον στήν κορυφή τής πυραμίδος τής ποιήσεως καί λογο
τεχνίας.
Τό 1937 δταν ήταν Πρόεδρος Έφετών, παραιτήθηκε κουρασμένος άπό τις
άλλεπάλληλες μεταθέσεις πού τόν είχαν φοβερά ταλαιπωρήσει.
Πέθανε τόν Απρίλιον τοΰ 1951 άφοϋ διήνυσε μακραίωνα βίον ώς δικα
στής, ώς επιστήμων, ώς ποιητής άλλά πρωτίστως ώς άνθρωπος άξιος μιμήσεως.

X A IΡ Ε

ΑΔΡ Ι ΑΝΟΥΠΟΑΙ Σ

!

Α'
Φίλτατέ μοι,
Φαντάζεσαι τήν κόπωσιν, τήν 'δποίαν «δοκίμασα κατόπιν τών περιπετειών
και τών 'ανυπερβλήτων (δυσχερείων τού· ταξιδιού μου. Έάν δέ «ίς τόν κάματον
πρόσθεσης καί τήν άποκαρδίωσιν τοΰ Έλληνος, τοΰ παραστάντος Ικ,εΐ επάνω
είς τήν κατάλυσιν τής κυριαρχίας τοΰ Κράτους του, είμαι βέιβαιος, Ιοτι θά μέ
κρίνης (επιεικώς, παραμελήσαντα 'επί τασοΰτον χρόνον τήν 'αλληλογραφίαν μας.
’Αρχίζω ή'δη νά συνέρχωιμαι. Είς τά βάθη τής ψυχής μου συντελεϊταί. τι
παρόμοιον τοΰ φυσικού φαινομένου, τοΰ οποίου τοσάκις εχομεν παρασιτή μάρ
τυρες, ήτοι τοΰ ήλιου, τοΰ άνατέλλοντος καί διαλύοντος τήν ομίχλην τής νυκτός.
Είς τήν καρ'δίαν μου τοΰτεστιν ιάναιγεννάται ή ελπίς. Έδραιοΰται ασημέραι ή πεπο'ίιθησις, οτι ή άπολεσθείσα Έλληνικωτάτη Θράκη >θά έπανέλθη τά
χιστα ©ίς τάς άγκάλας τής Μητρός Πατρίδος. ΠεποιίΟησις, ήν δικαιολογεί ή
άρξαμένη ήδη Εθνική άνασύνταξις, ή (εγκαινιασθείσα περιλάμπρως υπό τής
Έπαναστάσεως, ήτις έκ τοΰ αποσυντεθειμένου' στρατού έιδημιούργησεν ώς διά
μαγείας νέον τοιοΰτον, απολύτους πειθαρ χούντα.
'Τπό τό Κράτος τής ψυχολογικής ταύτης καταστάσεως ισυνεχίζω τάς πρός
σέ ©πιστολάς μου ποθών νά σοιί απεικονίσω διά βαχέων τήν σπαρακτικήν τρα
γωδίαν τής έ'κκενώσεως τής Άδριανουπόλεως, έπελθούσης Ιε’ξ αιτίας τής αφρο
σύνης ημών καί δή φεΰ! μετά τό μεσουράνημα τής Ελληνικής δόξης!
Τρεις ή τεσσαρας ημέρας προ τής υπογραφής τοΰ πρωτοκόλλου τών Μουδανιών ήλθαν πρός ιέπίσκεψίν μου ©ίς τήν Άδριανούπολιν οί δύο αδελφοί μου.
Τήν επί τή ιάιφίξει των χαράν μας Ιπολλαπλασίαισεν ή ήμιεπισήμως (εκ τής
Στρατιάς) κυκλοφορήσασα εΐδησις, οτι δ Χάριγκτων εκάλεσε τόν στρατόν
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μας να διαβή τά σύνορα τής Τσατάλτζας καί δτι έτέθησαν ήδη έν ,πορεία εννέα
όλα ήμέτερα συντάγματα. Ή εϊδησις άτυχώς ιδέν ήτο αληθής, ή !δ’ έπακοιλουθήσασα ©μπρακτος διάψευσις αυτής ιδια τής υπογραφής τού ιέν λόγω πρω
τοκόλλου άνεστάτωσε τήν πόλιν καί προεκάλεσε τήν απόγνωσιν καί τήν φυγήν,
τάς οποίας Οά πειραθώ νά σκιαγραφήσω ειίς έπαμένας ©πιστολάς μου.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

Β'
Φίλτατέ μοι,
Είς τήν προηγουμένην επιστολήν μου έκαμα λόγον περί τής άπογνώσεως
καί τής φυγής, αϊτινες επηκολούθησαν τήν αναγγελίαν τής υπογραφής τού
πρωτοκόλλου τών Μουδανιων. ’Οφείλω ήδη νά σοί ιδωσω ίΐδέαν καί τού χα,ρακτήρος καί τής έκτάσεως τών συνεπειών τούτων τής άποφασισθείσης έκκενώσεως τής ’Ανατολικής Θράκης υπό τού ήμετέρου Στρατού καί τής καταλύσεως
τής επ’ αυτής Ελληνικής κυριαρχίας
θ ά έπλανάτο πας, οστις, κατ’ έπίφασιν κρίνων, ήθ'ελε χαρακτηρίσει ώς
πανικόβληΐτον τόν χριστιανικόν πληθυσμόν τής τλήμονος χώρας. Πώς ήτοι δυ
νατόν νά μεταδοθή καί άναπτυχθή ιέν Θράκη πανικός, αφού ό ιέχθρός εύρίσικετο
μακράν, ιείς τήν αντίπεραν όχθην τών Στενών, εκτός δέ τής μεγάλης έδαΐφικής
άπαστάσεως, ήτις έχώριζεν αυτόν ιάπό τούς έκπατρυζομένους, παρενετίθεντο ή
θάλασσα καί τά βρεττανικά τηλεβόλα;
Διά τούτο δέν παρετηρήθη, μεταξύ τών φευγόντων ουίδημία έκδήλωσις συγχύσεως καί αλλοφροσύνης ©κ τών συνήθων έν ώρα πανικού, οπότε (ώς άλλοτε
συνέβη) ή μήτηρ αρπάζει ξένον τέκνον αντί τού ιϊίδικού της καί τρέπεται είς
φυγήν ή ό έμποιρος τής Δράμας επί τή εΐϊδήσει τής προσεγγίσεως τού βουλγα
ρικού συρφετού κατέρχεται ιδρομαίως είς 'Καβάλαν κρατών τεμάχιον υφάσμα
τος, τό όποιον ιέκλαμβάνει ώς τήν κλείδα τού καταστήματος του!
'Όλως τουναντίον οί Άδριανουπολΐται, άπέλπιδες έν ταύτώ καί 'ψύχραι
μοι, γνωρίζοντες τήν άναμένουσαν αυτούς έν προσεχεϊ μέλλοντι τύχην, άπειδήμουν συναποκομίίζοντες τά πολυτιμότερα καί /χρησιμότερα αντικείμενα τής κι
νητής των περιουσίας. Και εσπευδον πρός ιάποφυγήν όχι τού μακράν ©τι ευρι
σκομένου έχιθοού, άλλά τού άπό ώρας ©ίς ώραν έντεινομένου συνωστισμού.
’Έχοντες δέ πείραν τού Τούρκου έκ τού μακρού παρελθόντος ιέκώφευον πρός
πάσαν προτροπήν καί πρός πάσαν σύστασιν παρα/μονής.
’Αλλά δέν ήσαν μόνοι οί 'Έλληνες, ιδέν ήσαν αί ’Αρμένιοι καί έν μέρει
οί Ίσραηλϊται, οί φεύγοντες έκείθεν. Μετ’ αυτών ή καί προ αυτιών ©φευγον καί
πολλοί Όιθωμανοί, έκτεθέντες μέχρι τότε υπέρ τού 'Ελληνικού καθεστώτος καί
καταφώρως συμπαθήσαντες τούς 'Έλληνας.
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Έ ξ αυτών οί άναλα'βόντες οίανίδήποτε ελληνικήν υπηρεσίαν, οι ιδιόκτητα
ι
ή
οικιών οί έκμισθώσαντες δωμάτια ειίς 'Έλληνας αξιωματικούς, ώς καί οί ύιπογράψαντες αναφοράς υπέρ τής Ελληνικής Αιοικήσεως, δλοι αυτοί έπεζήτησαν
τήν διά του εκπατρισμού σωτηρίαν.
’Αγαπητέ ιμοι ιφίλε, δσον και άν θέλω νά δμιλήσω μετριοτρρύνως περί τών
λιτών αυτών ιέπιστολήν μου, δέν σοι αποκρύπτω τόν πειρασμόν, τόν οποίον δοκιμάζω άναλογιζόμενος τό Συιμβούλιον τό συγκροτηθέν ©ίς Μουδανιά. Αυσθάναμαι λοιπόν ακατανίκητον τήν 'επιθυμίαν νά ©ύριισκόμην καί έγώ εκεί κρατών
άνά χειρ ας μεταφράσεις τών γραμμών τούτων καί είς τάς τρεις γλώσσας τής
Άντάντ. Καί ήθελον νά θέσω ταύτας υπ’ δψει τών ανδρείων ©κείνων στρατιω
τών, ουτινες τοσάκις έπολέμησαν υπέρ τής 'ελευθερίας καί νά τούς ερωτήσω τά
επόμενα:
«Σεις οί Ευρωπαίοι, οΐτινες τόσην εκδηλώνετε ευαισθησίαν 'διά τά δημο
ψηφίσματα τών λαών, είδατε κανέν τοιούτον εύγλωττότερον τής ομαδικής καί
ακατάσχετου φυγής τών κατοίκων τής Θράκης, τούς 'οποίους ή «πόφαισίς σας
επαναφέρει υπό τόν «παρόδιειγμάτιστον ζυγόν;
'Τπήρξε πουθενά γνησιωτέρα καί πλέον αναμφισβήτητος έκφρασις τής
κατά τά πολιτεύματα σας κυριάρχου λαϊκής θελήσεως υπέρ τής καταλυομένης
καί κατά τής επαναφερομένης κυριαρχίας; Άνεγνώσατε είς καμιμίαν ιστορίαν,
οτι καί ομόθρησκοι τών έ'πανερχαμένων κυριάρχων Ιάπεδοκίμασαν διά τής άναχωρήσεώς των τήν είς αύτύς κατακύρωσαν τής κυριίαρχίας;».
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

Γ'
Φίλτατέ μοι,
'Η είκών, τής οποίας έπέπρωτο νά παραστώ αύτόπτης μάρτυς έν Θράκη,
ύπήρξεν δικών πλήρους κοινωνικής άπασυνθ'έσεως. Οί ισχυρότατοι ηθικοί δε
σμοί οί συνίδέοντες τιούς ανθρώπους προς τήν γήν καί πρός τήν κοινωνίαν ταύ
την, έν αΐς ιέγεννήθησαν καί άνετράφησαν, ιέθραύισθησαν άποτόμως υπό τής
φρίκης, τήν οποίαν τοΐς ένέπνευσεν ό έπερχόμενος Δυνάστης. Καί έγκαταλείψανιες εστίας καί θήκας προγόνων έλα'βον τήν τραχεΐαν καί δακρύθρεκτον
οδόν τής εξορίας. Έπανελήφθη δηλ. τήν σήμερον 8,τι συνέβη προ πέντε ολο
κλήρων εκατονταετηρίδων, δτε τό πρώτον οί Τούρκοι επέδραμον είς τήν Εύρώπην. Έκτοτε οότοι ου'δενός τήν εμπιστοσύνην κατώρθωσαν νά κερδίσωσι,
παριαμείναντες αναλλοίωτοι καί αδιόρθωτοι, Οί Τούρκοι οί ισημερινοί κατ’ ούδέν διοιφέρουσι νοητικώς καί ψυχικώς τών στρατιωτών τού Πορθητού, μηδα
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μώς βελτιωθέντες ή έπηρεαισΟέντες έκ τής έπί ήμίσειαν χιλιετηρίδα γειτνιάσεως
καί τοΰ συνοικισμού των μετά ιλαών χριστιανικών καί πεπολιτισμένων. ’Εάν 'δε
ύπάρχη διαφορά μεταξύ τών δύο, τόσον ιάπ’ άλλήλων άπεχουσών, Ιστορικών πε
ριόδων, ή διαίφοιρά αύτη ισυνίσταται είς τοΰτο, οτι τότε προήιλαυνον ώς κατακτηταί .στηριζάμενοι έπί τής -σπάθης των καί τής ιδίας των ισχύος, ενώ σή
μερον επανέρχονται, δθεν έδιώχθησαν, χειραγωγούμενοι υπό τών χριστιανικών
Δυνάμεων τής Δύσεως!
Έν πάση περιπτώσει οί Τούρκοι επανέρχονται είς τήν ’Αδριανούπολιν
τοσούτω μάλλον ευχαρίστως, καθ’ ιδσον αύτη θεωρείται ή ιερά έν Ευρώπη πό
λις των καί ύπήρξεν ή πρωτεύουσα τού Κράτους των προ τής άλώσεως της
Κωνσταντινουπόλεως.
Είχεν αρχίσει ήδη τό βραδύ καί ιέναγώνιον ψυχορράγημα τής Βυζαντι
νής Αυτοκρατορίας, δτε ή προϊούσα ’Οθωμανική παλίρροια κατέκλυαε τήν πόλιν τού Μεγάλου Ρωμαίου Αύτοκράτορος. Έκεϊ τότε έσφυρηλατήθησαν αί άλύσεις τής Βασιλίδος τών πόλεων καί έκεΐθεν έξεπέμφθησαν κατ’ αυτής αί ανή
μεροι ’Ασιατικοί όριδαί καί τό απειρομεγέθες τηλεβόλον τού Ούρβάν, διά νά
εξαπολύσουν εναντίον της τήν καταστροφήν καί τόν θάνατον.
'Αλωθέν τό Βυζάντιον έγένετο ή οριστική· πρωτεύουσα τής ’Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, ή δέ Άδριανούπολις παρέμεινεν ή πόλις ή θρησκευτική καί ή
πόλις τών ιστορικών αναμνήσεων.
Δέν εχω τόν καιρόν καί τήν διάΙΟεσιν νά παρατείνω τήν Ιστορικήν ταύτην
παρένθίεσιν, άλλ’ ούτε καί νά ένδιατρίψω είς τήν περιγραφήν τών άρχαιίων τζα
μιών, τά όποια πολυάριθμα κοισμούσι τήν πάλιν. Μοί είναι δμως αδύνατον νά
παρατρέξω ήμνημόνευτιον τό περικαλές καί ύπέρίλαιμπρο'ν τέμενες τού Σουλτάν
Σελήμ τό κείμενον είς τό βορειοανατολικόν μέρος τής πόλεως. Έκτίσθη τή επι
μελείς .καί άναλώμασι τού ρηθέντος Σουλτάνου καί είναι αληθές εντρύφημα τών
όφθαήμών. Έφαίνετο ολόκληρον άπό τού παραθύρου τού γραφείου μου, ώς δέ
τό είχον ,διαρκώς υπό τάς όψεις μου, έτέλουν πρός αύτό ενδομύχως καί διηνεκώς λατρείαν καλλιτεχνικήν έν τή σκέψει καί τή πεποιθήσει, δτι άποτελεΐ μίμησιν τής Ελληνικής Τέχνης. Αί τεράστιαι διαστάσεις του δέν συναπαρτίζουσιν ογκον (ή λέξις είναι πεζή) αλλά πραγματικώς ιθιεϊον μεγαλείον, οί δέ πανύ
ψηλοι, οί ούρανομήκεις τέασαρες μιναρέδες του, είναι τόσον λιγυροί καί τόσον
κομψοί καί έχουσι τόσον άνέικφραστον λεπτότητα γραμμών, ώστε δέν γνωρίζω
πώς τούς είχα κατά νούν παρομοιάσει πρός τεραστίους εύθυγράμμους πυραύ
λους, έξορμώντας πρός τόν ουρανόν!
Τ πό τούς παμμεγέθεις θολούς τού τεμένους τού Σελήμ άς τελέσωσι τώρα
οί Τούρκοι τήν ευχαριστήριον δέησίν των πρός τόν ’Αλλάχ επί τή ανακτήσει

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΟΥ

278

τής Θράκης. Τά ετη ομως 'θά παρέρχωνται τό εν ιμιετά τό άλλο και ή θέλησις
τών αύθις δουλωθέντων Ελλήνων θά παραμείνη αδάμαστος. Ό πάθος τής ελευ
θερίας άσβεστος 'θά θερμαίνη τά στήθη των, ή δέ ζωίτικότης τής φυλής των θά
κατεργάζεται, τό 0αΰμα τής νέας απολυτρώσεως.
Ή δικαιολογία τής Ιιλπίδος ταυ της ευρίσκεται εκεί παρά τόν "Εβρον και
εΐναι ό έκ τοΰ χάους τής Ελληνικής Καταστροφής αύτοδημιουργηΟείς Στρα
τός !
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

Δ'
Φίλτατέ ιμοι,
Επειδή δέν μετέβης ττοιτέ είς Άδριανούπολιν, ισκόπιμον κρίνω, ΐνα προτού
έπιληφθώ τοΰ κυρίου θέματός του (τής περιγραφής τής μετοικεσίας τών Θρα
κών) σοί δώσω γενικήν τινα Ιδέαν αυτής.
Ή πόλις αριθμεί σήμερον — ή μάλλον ήρίθμει — 50 χιλιάδας κατοίκων.
Ή κυρία αρτηρία της, ή λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου', χιορίζει αυτήν είς
6ΰο .ανεξάρτητα απ’ άλλήλων τμήματα. Καί τό μέν πρός τ’ αριστερά τώ άνερχομένω εκ τοΰ ποταμοΰ (ρέοντας είς τά κράσπεδα τής πόλεως) αποτελεί τήν
Ευρωπαϊκήν συνοικίαν, τό δέ πρός τά δεξιά τήν Τουρκικήν. Αί οδοί τής πρώ
της εΐναι εύθε,ΐαι καί κανονικοί, αί ιδέ οιίκίαι κατά τό πλεΐστον ευπρόσωποι.
Τουναντίον οί δρόμοι τής Τουρκικής συνοικίας είναι στενοί, σκολιοί καί ακανό
νιστοι, ©στρωμένοι Ιδέ διά λίθων κατά τό τουρκικόν σύστημα τών καλδεριμιών.
Αί οίκίαι είναι πεπαλαιωμένοι καί παρημελημέναι. Σημειωτέον, άτι αί οιίκίαι
άμφοτέρων τών ιέν ,λόγφ τμημάτων τής πόλεως εΐναι ξύλιναι καί πέτρινα εΐναι
μόνον τό Διιοιικητήριον καί τά τζαμιά. Είς τήν Ευρωπαϊκήν ομως συνοικίαν αιΐ
οίκίαι εΐναι καί εξωτερικώς έπικεχρισμέναι καί βεβαμμέναι, ενώ αί τής Τουρ
κικής ιέ’χουν κατά τό πλεΐστον τήν ειλικρινή, ιάλλά καί πένθιμον οψιν τών πεπα
λαιωμένων σανίδων, έξ ών απαρτίζονται.
’Εάν εΐχες ΪΙδέαν τής Σιβηρικής δριμύτητος τοΰ θρακικοΰ χειμώνας, Όά
ήπόρεις, πώς έπιζώσιν αΰτοΰ οί κάτοικοί της μέσα είς αυτούς τούς περιστε
ριώνας. Διά νά καταστώσιν ούτοι οπωσδήποτε κατοικήσιμοι κατά τήν εποχήν
τών παγετών, δέον κάθε δωμάτιον καί κάθε διάδρομος νά εχη ιδιαιτέραν θερ
μάστραν, ή οποία πρέπει νά εΐναι διαρκώς άνημμένη. "Οταν δέ σβεισθή πλέον
άφ’ έαυτής ή πυρά κατά τάς μεταμεσονυκτίους ώρας, επέρχεται τόσον γοργή
καί απότομος ή πτώσις τής θερμοκρασίας, ώστε τό ύδωρ ευρίσκεται τήν πρωίαν
παγωμένον καί μέσα είς αυτούς τούς κοιτώνας!
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Καθ’ ά ιμ’ έβεβαίωσαν, ό περυσινός χειμών υπήρξε βαρύτατος έν Άδριανουπόλει. Ό υδράργυρος τοΰ θερμομέτρου κατήλθεν είς τούς 1·8 βαΐθ)μούς
υπό τό ιμήδέν, τά δέ περά τοΰ "Εβρου έπάγωσαν καί άνωθεν αύτοΰ διήρχοντο
φορτωμένοι βοϊδάμαξαι! ΟΊ πάγοι είς τάς οδούς τής πόλεως ήσαν πόσον 'συνε
χείς καί τόσον ολισθηροί, ώστε πολλάκις άγνωστοι πρός άλλήλους διαβσπαι τείνοντες τάς χειρ ας άλληιλοϋποστηρίζοντο καί ιέβάδιζον χειροκροτούμενοι.
Τρομοκρατηθέντες έκ τών ανωτέρω διηγήσεων εϊχομεν αρχίσει άπό τοΰ
Αύγουστου ν’ ιάποπαιμιεύωμεν καύσιμον ύλην διά τόν φετεινόν χειμώνα, τόν
όποιον όμως <ρεΰ! δέν ήτο γεγραμμένον άνωθεν νά διέλθωμεν έν Άδριανουπάλει. Φαίνεται ιαμως, δτι τά προμηνύματα αύτοΰ ήσαν ενθαρρυντικά. Ή φετεινή ιέσαδεία τών κυδωνιών υπήρξε πενιχρά, γεγονός, οπε,ρ έκπαλαι ή κοινή
παρατήρησες είθεώρησεν ώς προάγγελον ήπιου χειμώνος.
Είς τάς πινακίδας τάς γαλανολεύκους τών οδών άμφοτέρων τών συνοι
κιών φιγουράρουν ένδοξα ονόματα τής ένδοξου ιστορίας ιμας — τά ονόματα
τών Αθηνών, τής Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ Περικλέους, τοΰ Νικηφόρου, τοΰ
Θεοφίλου, τής Κασσιανής, τοΰ Αεωνίίδου. . . ΙΙοΐαι χείρες βέβηλοι Τούρκου
μαινομένου εκ μισελληνισμού Ό’ άπασπάσωσι τώρα τό τίίμιόν σου όνομα έΐκ
τής δδοΰ, είς τήν οποίαν έκαθήμην, ώ Αθάνατε ύπερασπιστά τών Θερμο
πυλών !
Καί ποιος διαβάτης 'θ’ άναγγείλη σήμερον είς τούς Λακεδαιμονίους όχι
πλέον τό καύχημα τοΰ τρισενδόξου θανάτου σου, αλλά τόν πόνον τής ψυ
χής σου; . . .
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

Ε'

Φίλτατέ μοι,
Ή εύρεΤα κεντρική λεωφόρος τής Άδριανουπόλεως, περί ής σοί (ομί
λησα ήδη, συναντώσα τόν "Έβρον είς τό δυτικόν άκρον της στρέφει δεξιά
καί συνεχίζεται εξω πρός τό ιΚαραγάτς, ένίθα είναι ό σιδηροδρομικός στα
θμός. Είναι έστρωμένη καΐθ’ ολην αυτής τήν διαδρομήν μέ λίθους πελεκη
τούς, ομαλούς, καί Ισομεγέθεις, μήκους μιας σπιθαμής καί πλάτους παλάμης
περίπου. 'Ως δέ είναι ιάμφίκυρτος .ασφαλίζει τούς διαβάτας κατά τής λάσπης
καί τοΰ κονιορτοΰ, Οροεΐ δ’ έκ τής διαβάσεως τών αμαξών καί τών κάρων,
ώς Ιέάν ,χάλαζα νά έπληττε σκληράν επιφάνειαν. Τό τμήμα τής όδοΰ τό μετά
τάς γέφυρας τοΰ "Εβρου είναι εύρύτατον καί έχει εκατέρωθεν πεζοδρόμια
καί πέραν αυτών συστάδας δένδρων άειίθαλών καί (εν γένει φύτησιν σπαργώσαν. Φθάνομεν είς τό Καραγάτς.
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Το Καραγάτς (ή αρχαία Όρεστιάς) είναι τό ώραΐον πραάστειον τής
Άδριανουπάλεως .και απέχει αυτής περίπου πέντε χιλιόμετρα. ’Έχει ωραίον
φυσικόν περιβάλλον καί στολίζεται υπό θαυμασίων έπαύλεων καί τών κατοι
κιών τών Ευρωπαίων προξένων.
Λύο κυρίως είναι τά κέντρα τής Άδριανουπόλεως, .τό καιφιενεΐον «ή Ένωσις» και ό «Κήπος τής Βασιλίσσης». Άμφότερα ομως εΐναι ιθερινά καί έν
πάση περιπτώσει ιάνεπαρκή έν σχέσει πρός τόν πληθυσμόν τής πόλεως. Έλλείπουσιν εντελώς ζυθοπωλεία, τά δε ζαχαροπλαστεία εΐναι μικρά καί στε
νάχωρα, συστήματος, ούτως είπείν, ανατολικού., κατάλληλα μάλλον διά τήν
επί ποδός συναλλαγήν παρά διά νά χρησιμεύωσιν ώς κέντρα συναθροίσεως καί
άνέσεως κόσμου κομψού καί ώς μέρη καταναλώσεως χρόνου1σχολής.
Ή τα παροιμιώδης μέιχρι πέρυισιν ή φ'θήνεια τής Άδριανουπόλεως καί
έν γένει τής Θράκης. Φ.αντάσου, δτι τά κατόπουλα έπωλούντο προ ολίγων
ακόμη μηνών αντί δυο δραχμών έκαστον καί όλα δέ τά τοϋ βίου χρειώδη ήσαν
άσυγκρίτως εύθηνότερα ή ιέν οιωδήποτε άλλω μέρει τής λοιπής Ελλάδος.
Εσχάτως ομως έπεξετάθη καί έκεί ή Ελληνική ακρίβεια καί μάλιστα κάπως
άποτόμως.
Τά κοτόπουλα ύπερέβησαν τάς δέκα καί δώδεκα δ.ρα,χμάς μέ τάσεις μείζονος ϋπερτιμήσεως. Τό λάδι κατά τήν δίμηνον .έν Άδριανουπόλει διαμονήν
μου έΟεωρεΐτο εϋθηνόν, έάν έπωλεϊτοι πρός 1ι5 δραχμάς λιανικώς καί τό σα
πούνι πρός 1ι2! Άπό τά κρεοπωλεία έξηφανίσίθη τό αρνί άνιτικαιταισταιθέν μέ
χονδρά καί 'γέρικα σφάγια, πωλοήμενα πρός 12 δραχμάς τήν όκάν. Έ ν γένει
δέ ό βίος κατέστη άκριβώτατος έν Άδριανουπόλει, ένεκα τής ϋπερτιμήσεως
τής τουρκικής λίρας ή κατ’ άλλους ένεκα τής. συντελεσθείσης 'Ελληνικής διεισδύσεως, εΐσαγουσης παντού καί μεταδιδούσης μετά τής ήπίας καί φιλελευθέρας διοΊκήσεως τά κατηριαμένον μικρό'βιον τής ακρίβειας.
Μόνον' δύο πράγμαΐτα ήσαν εύθηνά ®ίς τήν Θράκην, τά γευστικότατα καί
γλυκύτατα καί ιάρωματικώτατα πεπόνια της, πωλοήμενα μέ τό κομμάτι καί
οχι ,μέ τήν όκάν, καί τό νοστιιμώτατον μαύρο καί άσπρο α|χο|μί, τό κατασκευαζόμενον ·έξ ιέγιχωρίου· σίτου. Τό πρώτον έπωλεΐτο πρός δύο καί τό δεύτερον
πρός διόμισυ δραχμάς τήν όκάν.
Είς τήν οδόν Λεωνίδου, παραπλεύρως τής οικίας μου, είχε τό κατάστημά
του δ περιποιητικότατος ’Οθωμανός παντοπώλης Άμέτ, πωλών έν αύτώ είδη
τή αλήθεια εκλεκτότατα. Μέ ϋπεδέχετο πάντοτε μέ πολλούς τεμενάδες καί μέ
πολλά «έφένδιμ» καί «προθυμοποιείτο νά στέλλη είς τό σπίτι καί τό μικρότερο
ψώνιο.
'Όταν ομως ήρχετο ή τραγική στιγμή τοϋ λογαριαισμοϋ, δταν επί τοϋ
στίράτσου έγραφε .είς τήν γλώσσαν του βουστροφηδόν τά είδη καί τάς τιμάς
των, ήμην βέβαιος, οτι θ’ ακούσω έξαγγελλόμενο ν άθροισμα ύπερβαΐνον τόν
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ημερήσιον μσθόν ανώτερου υπαλλήλου, συμπεριλαμβανομένων τών επιδομάτων
καί τών προσαυξήσεων.
Κεντρική, αγορά δεν υπάρχει είς την Άδριανούπαλιν και δια τούτο τα
κρεοπωλεία καί τά μανάβικα είναι σκορπισμένα άνά τήν πάλιν. 'Υπάρχει όμως
τό «Μπαλούκ Παζάρ» ήτοι τό ίχθυοπάζαριον δπου πωλοΰνται συγκεντρωμένα
τά ψάρια τοΰ ποταμού, υπάρχει ίδέ καί τό σκεπαστόν Άλή - Παζάρ περιλαμβάνον εν τώ κλειστώ του χοόρω πολυπληθή καί παντοειδή μαγάζετα., έξαιρέσει παντοπωλείων καί έν γένει πρατηρίων ειδών τροφικής παραγωγής.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

ΣΤ'
Φίλτατέ μοι,
Πολυ προ τής υπογραφής τοΰ πρωτοκόλλου τών ΜουΙδανιών καί απ’ αυ
τής ακόμη τής αναγγελίας τής Μικρασιατικής συμφοράς, υπάλληλοι καί αξιω
ματικοί ΰπηρετοΰντες εν Άδριανουπόλει είχον άποστείλει είς τήν Παλαιόν
Ελλάδα τάς οικογένειας των καί τάς άποσκευάς των. Θά ήμην ευτυχής, εάν
Οά μοί ήτο δυνατόν νά τούς εΐχον καί έγώ μιμηθή, διότι ούτως θ'* άπέφευγον
τό μαρτύρων τής αναχωρήσεως κατά τήν ώραν τής γενικής φυγής, μαρτύ
ρων, τό οποίον, σέ βεβαιώ, μοί έστοίχισεν ετη ολόκληρα τής ζωής μου.
Αί σποραδικά! αύταί αναχωρήσεις καί αί διά τών οδών παρελάσεις τών
φορτωμένων αποσκευών είχον ήδη 'έμπνεύσει είς τούς κατοίκους τήν αόρι
στον υπόνοιαν τής ιέπερχομένης καταιγίδος, ούδείς όμως ιειφαντάζετο αυτήν τό
σον εγγύς. Ή πρόνοτα τών εντοπίων έξεδηλώθη μόνον είς τήν περισυλλογήν,
είς τήν μείωσιν τών συναλλαγών καί είς τήν αναστολήν έπιχειρήσεων αποφα
σισμένων ήδη.
Έ ν τή άξιεπαίνψ προσπάθεια, τήν οποίαν κατέβαλλε τό κέντρον, διά τήν
έξοικονόμησιν τήν ταχυτέραν τών εκατοντάδων' χιλιάδων Μικρασιατών προσ
φύγων, συνεσώρευσε πλείστους οσους έξ αυτών καί είς τήν Ανατολικήν Θρά
κην καί εντός αυτής ταύτης τής ’Αδριανουπόλεως τοποθετηθέντες προιχείρως
μέσα είς σχολεία καί εις τζαμιά, έξαιρουμένου τοΰ τεμένους τοΰ Σελήμ. Κα
τόπιν, όμως, οταν ή κατάστασις ήρξμτο έπιδεινουμένη καί αί άλληλαναιιριούμεναι, ημέραν παρ’ ημέραν, εύχαρ,ιστοδυσάρεστοι ειδήσεις ήναπτον καί εσβυνον άλληλοδιαδόχως είς τά βάθη τών ψυχών μας τήν φλόγα τής ελπίδες, έλήφθη πρόνοια πρός μετατόπισιν τών προσφύγων. Ή ρχισε λοιπόν τότε ή διά
τής κεντρικής λεωφόρου πένθιμος εκείνη λιτανεία -τών βραδυκίνητων βοΐδαμαξών έπιταχθεισών επίτηδες υπό τής Διοικήσεως, καί ή έπ’ αυτών παράτα-
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σις τοΰ μαρτυρίου τών δύσμοιρων Κείνων υπάρξεων. Καί έβλεπες νά παρελαύνη ενώπιον ίσον ή Δυστυχία m o μορφήν οιικτρών ΰπολειμμάτων τής αν
θρώπινης ζωής [καί .περιουσίας καί διηρωτάσο έπί τω θεάματι, διατί ό Πανά
γαθος Θεός 'άπηρνήθη είς τους έν Μικρασί,α διώκτας καί αυτήν τών ζώων
καί τών θηρίων άκόιμη στοργήν!
Ή αναχώρηαις τών προσφύγων ύπήρξεν ό πρόλογος τής ιμεταγενεστέ
ρας άσυγκρίτως δ’ εύρυτέρας μετοικεσίας, τής οποίας μοί έπέκλοοσεν ή Μοίρα
νά γίνω όχι μόνον θεατής, αλλά καί μέτοχος. 'Η έκ τοΰ γεγονότος έντύπωσις
ύπήρξεν άλλη μέν παρά τοΐς Τουρκιο/ις, άλλη ίδέ παρά τοΐς Άρμενίοις καί
τοΐς "Ελλησιν. Αί δύο τ&λευταΐαι «μειονότητες» ήρχισαν νά συσ,κευάζωνται
πρός ιφυγήν, έξ ένστικτου, ιοΰτως είπεΐν, καί πίκρας πείρας, ασιρραινόμεναι
καί άναμετροΰσαι τόν φρυκτόν κίνδυνον. Ένώ άλως τουναντίον οί Τούρκοι
έπεδείκνυον 'διά τής μορφής καί τοΰ 'βλέμματος τήν εύχαρίατησιν καί τόν πό
θον τής ίέπικειμένης επιτυχίας καί ήρχισαν νά γίνωνται ΐΟρασύτεροι, έιφ’ δσον
μέ τήν πάροδον τών ήμερών καί τών ωρών ή ελπίς των προσελάμβανε τήν
σάρκα καί τά οστά τής πραγματικότητος. Αυτοί αί καταστηματάρχου Τούρ
κοι, οί τέως μελιστάλαχτου πρός τούς χριστιανούς πελότας των ώφθησαν ήδη
έγείροντες άφοβώτερα τ’ άναστήματά των, έπαυσαν τάς φιλοφρονήσεις καί
τάς ιδοιυλικάς εκφράσεις των καί άπεκρίνοντο μέ μονοσύλλαβα καί μέ φωνήν
τραχεΐαν.
Έάν αί ίέπυστιολαί μου αύ,ται θά ή'δύναντο νά φιλοδοξήίσωσι, λόγω τής
φιλαλήθειας καί άκριβολογίας των, τόν τίτλον τοΰ πιστοΰ ημερολογίου τής
Θρακικής τραγωδίας, διά τόν λόγον ακριβώς τοΰτον οφείλουν νά ■ψυχολογή
σουν είδικώτερον τάς Όθωμανίδας. 'Τπό to θάλπος καί τό φώς τής ανεξί
θρησκου καί ήπιας καί φιλαλλήλου, ίσως δέ καί άνεξικάτου Ελληνικής Κατο
χής δ Θήλυς μουσουλμανικός κόσμος τής Άδριανουπόλεως έζησεν ημέρας αλη
θούς ευτυχίας. Έκυκλοφόρει .ελεύθερος καί σεβαστός ιάνά τάς οδούς τής
«Έδρινέ», εΐχεν άπορρίψει τό γιασμάκι, είχε συνάψει φιλικωτάτας σχέσεις μέ
τας Έλληνίδας κυρίας καί έν γένει χωρίς νά χάση τίποτε έκ τής πατροπαραδότου σεμνότητας καί έπιφυλάξεώς του εΐχεν αίσθητώς προοδεύσει είς τόν
πολιτισμόν. Τιάρα ιοί Κεμαλικοί θά έιπυβάλουν πάλιν τίς τάς χανιούμ νά καλΰψουν τό πρόσωπον μέ τό γιασμάκι καί θά τάς στείλουν νά έπαναλάβουν τήν
όπισθεν τών κ αφασίων κατασκόπευσιν. Πώς λοιπόν νά μην Θλιιβώσιν, δπως
πραγματι,κώς καί είλικρινώς έθλίβησαν, διά τήν άναχώρηισιν τών Ελλήνων;
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ
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Ζ
Φίλτατέ μοι,
Έκ τών μέχρι τούδε έκτεθέντων είς τάς πρσηγουιμένας επιστολας μου
δέν δύναται, νομίζω, ν’ άπομείνη ή ελάχιστη αμφιβολία, ό τ ι παοα τάς αρχας
τάς διακηρυχΟείσας κατά τήν διάρκειαν τοΰ 'Μεγάλου Πολέμου καί τάς επακαλουιθησάσας αυτόν Διασκέψεις ή Θράκη ύπήχθη, αΰθις ατό τούς Τούρκους
εναντίον τής ιέκΙδεδηλωμένης αντιθέτου θελήσεως τών 4)5 τοϋ- πληθυσμού της.
Π.ρός άπόδειξιν δέ τοΰ δεδικαιολογημένου τής φυγής τών κατοίκων τής άτυ
χούς ιχώρας καί τής έλλείψεως έμπιστοισύνης Ιέκ ιμέρους των πρός τούς νέους
Κυριάρχους, άρκοΰιμαχ νά υοί παριαθέσοο κατωτέρω τά νεώτατια άνακίαινωθέντα τού Γραφείου τού τύπου τής Θράκης δημοσιευθέντα εΐίς τάς εφημερί
δας τής Θεσσαλονίκης τής 17 καί 18 Όκτώβρίου 1922. Έ ξ αύτών βεβαιούται, ότι πριν ή ακόμη λήξει ή υπό τού πρωτοκόλλου τών Μουδανιών ταχθείσα
προθεσμία, πρός άναχώρησιν τών κατοίκων τής ’Ανατολικής Θιράκης, ήρχισαν
οί Τούρκοι τό ισύνήθες εργον των τής σφαγής, τής αρπαγής και τής λεηλα
σίας μεταξύ τών χριστιανικών πληθυσμών. Τά περί ών ό λόίγος ίέίπίσημα
άνιακαινωΐθέντα έχιουισιν επί λέιξει ώς εξής:
«’Απόσπασμα ΙΙεζικού ,όδεύον άπό Ήρακλείας είς Τυρολόην συνεπλάκη
μετά τριών τουρκικών 'συμμοριών, φονευθέντων ,τινών ενόπλων Τούρκων. Φάλαγξ αυτοκινήτων μεταΐβαίνουσα1ιεις Β'ΐζύιην είπυροβιολήθη υπό Τούρκων κατοι
κούν τού χωρίου Πυγλιαλή. Είς τό αύτό ισημεΐον ΐέληστεύΟη γυνή πρόσφυξ,
παρά τής οποίας άφήρεσαν δύο βόας καί δύοι αγελάδας.
Χωροφύλακες μεταβα'ίνοντες δι’ 'υπηρεσίαν ιέπυροβολήιθησαν έξωθι τού
χωρίου Μοργίση ανεπιτυχούς. Εκατόν ’ένοπλοι Τούρκοι ιέπετέθησαν κατά τού
Μπαμπαζάνη ιόδηγούντος τό έκ 380 αιγοπροβάτων ποιμνών του άναγκάσαντες
αυτόν νά τό εγκατάλειψη. Όγδοήκοντα Τούρκοι ώπλισμένοι δι’ Ιοπλων καί πελέκεων έπετέθησαν κατά τού Προδρόμου καί 20 ετέρων πουμένων οδηγούν,των
τά ποίμνιά των ιεις δάσος τού Σαντζακιού Μαιλγάρων διακομίααντες 26 αγε
λάδας καί ιφονεύσαντες τόν πίοιμένα ΙΤ,ατλιούρην.
Τήν 8 ’Οκτωβρίου εστάλη, έκ Χαριουπάλεως συνεργειον ιέκ ,2 στρατιωτών
καί τεσσάρων χωροφυλάκων πρός άποκατάστασιν τής τηλεφωνικής συγκοινω
νίας μετά τής Ραιδεστού. Μετά 24 ουράς, μή έπανελθόντων τών άνδρών, άπε•στάλη έφιππον Ιάπόισπασ,μα χωροφυλακής πρός έξακρίβωσιν·. Μή έπανελθόντος καί τούτου, μετέβη πρός άνίίχνευσιν ανθυπομοίραρχος μετά 48 ιππέων.
Τά δύο αποσπάσματα ούδαιμού εύρέιθησαν.
Είς τήν Μακράν Γέφυραν άφίκετο ιδ αστυνομικός 'σταθμάρχης Βε.ρκές
Γαυσελήμ μετά δύο χωροφυλάκων υπό Τούρκων τραυματισμένων.
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Είς τό χωρίον Μουργίακο ιεφονεύθη τίς πολίτης καί άπήχ'Οη ιμία Έλληννίς νεάνις. Είς τήν Τυρ αλόην 5 ποιμένες όδηγούντες τα ποίμνιά των έκ
450 προβάτων ύπέστησαν έπίθεσιν παρά του τουρκικού πληθυσμού. Έκ τών
έν λόγω ποιμένων τρεις δι&σόοθησαν είς Συλή'βριαν, οι δέ δύο άλλοι έξηφανίσθησαν.
Είς τό χωρίον Γκιάνος οι Τούρκοι κάτοικοι πόντιε χωρίων ιείσήλθίον πρός
διαρπαγήν τών ΐέγκαταλειφθ'έντων αντικειμένων καί σιτηρών. Ό αστυνομικός
σταθμάρχης Άσυλου μετέβη ιέπί τόπου καί άντήλλαξε πυροβολισμούς μετά
τριών ένοπλων Τούρκων 'χωρικών, οιτινες έτράπησαν ©ίς φυγήν.
Έ ίς βέσιν Σούβλα πέντε Τούρκοι ένοπλοι έπετέθησαν κατά παραπήγμα
τος ,εντός τού οποίου έκοιμάτο ό Α. Ζωγράφος, εργολάβος τών Αγγλικών έρ
γων καί ό Τζαβάνη Κεγάρ καί τούς έλήστευσαν, άφαιρέσαντες παρά τού πρώ
του 91 λίρας καί 1 ώρολόγιον καί παρά τού δευτέρου 55 λίρας. Παρά τό
χωρίον Γκιζίιμπαίζα τρεις ’Αρμένιοι μεταβαΐνοντες ©ίς τήν Δυτικήν Θράκην,
έληστεύθησαν υπό ενόπλων Τούρκων. Τά ονόματα τών παθόντων εΐναι Λά
ζαρος Βρουσαλιάν, Φραγκούς Τιολιάν καί Α. Κασπαριάν.
Ό υποδιοικητής τής χωροφυλακής Καλλιπόλεως μεταβάς είς Μηργίτσαν
πρός άνασύστα,σιν τού σταίθμού ύπέστη, έπίθεσιν παρά τών Τούρκων κατοίκων,
οιτινες καταλαβόντες τά πέριξ υψώματα ήμπόδιζον αυτόν νά προχωρήση. 01
Τούρκοι ούτοι κατέιχουν 400 όπλα καί 1 πυροβόλον.
Έ ν Άρκαδιουιπόιλει Τούρκοι μετά γυναικών καί παιδιών λεηλατούν τάς
Έλληνικάς οικίας. Είκοσι ένοπλοι Μουσουλμάνοι μετέβησαν είς Σκοπόν καί
συνεπλάκησαν μετά τής δυνάμεως τού αστυνομικού σταθμού. Έφονεύθη εις
Τούρκος, έτραυματίσθησαν δύο καί συνελήιφθ'ησαν τέισσαρες.
Είς τό χωρίον Καραγάτς δίωρον άπέχον τής Άρκαδιουπόλεως, ©ίσήλθοτ’
300 περίπου ένοπλοι ιππείς Τούρκοι. Είς τό χωρίον Βρύση έδηλητηριάσθη εις
χωροφύλα,ξ έκ βουτύρου πωληθέντος υπό Τούρκου. Απόσπασμα έκ 1ι5 χωρο
φυλάκων ιδιερχόμενον έκ τών περιφερειών τών σταθμών Άκονίου καί Γεωργοπόλεως έπυιρπολειτο διαρκώς καθ’ ό'δόν. Είς τό χωρίον Δερβενάκι τό αύτό
απόσπασμα ύπέστη έπίΐθίεσιν 50 ενόπλων Τούρκων ευρισκομένων έκιε.1 πρός λεηλασίαν.
Κατά πληροφορίας στρατιωτικής πηγής συνεκεντρώιθησαν πλησίον τών
συνόρων ιέντός χαράδρας 500 Τούρκοι φέροντες πυροβόλα σκοπεύοντες νά
καταλάβουν τά φυλάκια τών συνόρων άπό τού Εύξείνου μέχρι τού Έβρου.
Ό Τουρκικός ό'χλος είσώρμησεν είς τάς έγκαταλελειμμένας οιικίας τής
Άρκαδιουπόλεως καί διήρπασε καί κατέστρεψε αύτάς. Διήρπασε δέ τάς κανδήλας καί λοιπά σκεύη τού Λαού, καθώς καί τά γραφεία τής δημογεροντίας.
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Επίσης ελεηλατήθησαν αί άποθήκαι τών εμπορευμάτων τοΰ σιδηροδρομικού
σταθμού Άρκαιδ ιουπόλεως.
Είς τό παρά τήν Ραιιδεστόν χωρίον Ίσμαϊλή πεντ,ε αικογενειαι προσφυ
γών συνελήφθ ησαν καθ’ οδόν υπό τών Τούρκων καί ·έτραυματίσθη,σαν δια πελέκεων. Τέσσαρες Ιδιεσώθησαν, τών δέ λοιπών αγνοείται ή τμχη.
•Είς Μάλγαρα πρόσφυγες μεπαΐβαίνοντες είς Πεσέκιοι πρός εξευρεσιν
αραμπάδων προισε'βλή'θησαν υπό τών Τούρκων /κατοίκων. Έτραυματίσθησαν
τρεις. Είς τάς υποδιοικήσεις Άνακταρίου .καί Βιζύης Τούρκοι έξεγερθέντες
εκρόνέασαν στρατιώτας καί πολίτας μεταΐβαίνοντας πρός παραλαβήν μειταφορικών ιμέσων.
Είς Χαριούπολιν προσέβαλον ιμετακινουμένους πρόσφυγας φονεύσαντες
ένα. ΟΙ Τούρκοι κάτοικοι τοΰ χωρίου Τζερκέλ Μουσελιμ άιίτε στάθη σαν ένόπλως άπαγορεύσαντες τήν είσοδον ©ίς τό χωρίον μικρού μεταβατικού στρατιω
τικού ιάποσπάσμαΐτος. Επίσης οί αυτοί έπετέθησαν παρά τό χωρίον Λάκοι κατά
διειρχοιμένων προσφύγων, φονεύσαντες δέκα καί τραυματίσαντες τόν σταθμάρ
χην καί τρεις χωροφύλακας.
Έ πί τής οδού Μπουργίσκης - Παυλίκιοϊ άνεκαλύφθη τό πτώμα Χριστιανίής τριακοντούτιίδος φονευθείσης υπό τών Τούρκων. Ό σταθμάρχης Γραικού
προσεβλήθη υπό 130 ένοπλων Τούρκων άναγκασίθείς κατά τήν συμπλοκήν νά
υποχώρηση είς Μάλγαρα. Οί Τούρκοι κάτοικοι τού χωρίου Μούργοκα έπε
τέθησαν κατά τών διερχομένων προσφύγων φονεύσαντες πολλούς. Ή Σ ιδηροδροιμική αμαξοστοιχία μεταξύ Μακράς Γέφυρας καί Παυλίκιοϊ έπυροβολή θη έν κινήσει υπό Τούρκων.
Κατά τού Σταθμάρχου Παυλίκιοϊ έπετέΐΟησαν ένοπλοι ’Οθωμανοί καί
έλαβε χώραν συμπλοκή. Οί Τούρκοι τού χωρίου ισταματήσαντες 90 άμαξας
έλληνικάς μεταφερούσας πρόσφυγας καΐτεκρεούργησαν πολλούς. Δέκα Τούρκοι,
μετέβησαν είς τήν παρά τό χωρίον Μάνδρα σιδηροδρομικήν γραμμήν σκοπούντες τήν ιάνατίναξίν της, άλλ’ έγένοντο αντιληπτοί παρά στρατιωτικού φυλα
κίου. Κατά τήν γενομένην συμπλοκήν έχρηισιιμοποιήθησαν παρά τών Τούρκων
χειροβομβίδες. Κατά τού χωρίου Μέγα Ζαλούφι επτά Τούρκοι έπετέθησαν ένόπλως .κατά 40 ύποληφΌενσών οικογενειών.
Τήν 1.1ην ’Οκτωβρίου ό Αστυνομικός .σταθμάρχης Μαλγάροον μετά τών
άνδρών του συνεπλάκη παρά. τό χωρίον Νωρίκον μετά 50 Τούρκων ενόπλων
έξ ών πέντε εφονεύθηισαν. Τούρκοι ©πυροβόλησαν άνεπιτυχώς καπά άνδρών
τού αστυνομικού σταθμού Εύάνδρου. ’Εντός τού χωρίου Καστραιζάς ένεφανίσΟησαν >500 ένοπλοι Τούρκιοιΐ καί περιιεκυκλώθησαν υπό δυνάμιεως 200 στρα
τιωτών. Έπηκολούθησε πολύωρος συμπλοκή, καθ’ ήν έπυρπολήθη υπό τών
Τούρκων τό χωρίον.

286

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΟΥ

Άπώλειαι ήμετερων 2 στρατιώται νεκροί. Αί τών Τούρκων άγνωστοι.
Είς τό χωρίον Καραίχαλί συνηίθροίισθησαν εκατόν ένοπλοι Τούρκοι κάτοι
κοι λεηιλατοΰντες τά ιέγκαταλειπόμενα χωρία. Τούρκοι κάτοικοι τοΰ χωρίου
Μάνδρα ,καί περίχωρων περιεκύκλωσαν τό ■στρατιωτικόν ιφυλάκιον τής σιδηρο
δρομικής γραμμής* ή ιμάχηι ίέξακαλαυίθεΐ. Άπεστάλη ιεπί τόπου δύναμις ΓαλΧ'ικοΰ στρατοΰ. "Απαντα τά ΐέγκαταλειφθέντα είίδη ,καί οί ιδημητριακοί καρποί
υπό τών κατοίκων τών Ελληνικών χωρίων τής περιφερείας Βιζύης διηρπάγησαν υπό τών Τούρκων».
Είς 'άντίθοσιν τής ανωτέρω ©Ικόνος καί ©ίς ,άντιπαραΐβολήν τοΰ Έλληνικοΰ
πρός τόν Τουρκικόν πολιτισμόν 'επιφυλάσσομαι ν’ άντιπαραθέσω είς προσεχή
έπιστσλήν ,μου τό ιμνηιμειώδες 'συγχαρητήριον τοΰ Χάριγκτων πρός τόν ’Αρχι
στράτηγον ,κ. Νίδερ ίδιά τήν άμεμπτον εκκένωσιν υπό τοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ
τής ’Ανατολικής Θράκης.
Άρκοΰμαι σήμερον μόνον νά μνημονεύσω τήν σημαντικήν άνταπόκρισιν
τοΰ ΓΓώ'λ Έριό) άνταποκριτοΰ ,'έν Θράκη τής Παρισινής «Ζουρνάλ». Ό ειδικός
οΰτος απεσταλμένος τής 'εγκρίτου Γαλλικής Έφημερίδος είχεν ακούσει ευρι
σκόμενος ιέν Κωνσταντινουπόλει ‘διαδόσεις περί Ιέμπρησμών καί δηώσεων γενομένων ιέν Θράκη υπό τοΰ άποχωροΰντος Έλληνικοΰ Στρατοΰ. Πρός έλεγ
χον τών διαδόσεων τούτων έπέβη αεροπλάνου καί Ιδιέτρεξεν επ’ αΰ'τοϋ άπό ϋλαχίστου ύψους ολόκληρον τήν ιδύσμοιρον χώραν ©ίς διάστημα 4 ωρών. Καί
γράφει συν τοίς άλλοις δ κ. Έριό) είς τήν εφημερίδα του: «Εντός τεσσάρων
ωρών είχα διατρέξει δι’ αεροπλάνου ολόκληρον σχειδόν τήν δυστυχή Θοάκην.
Τό βέβαιον είναι, άτι οί Τούρκοι, δέν θά τήν εΰρουν ήρειπωμένην, δπως φο
βούνται. Δύναμαι έν σ υ ν ε ιδ ή σ ε ι νά βεβαιώσω, οτι δέν είδα τήν 'δήωσιν,
τήν οποίαν πλανώμενοι .εφαντάζοντο οί ιέν Κωνσταντινουπόλει». Ή βεβαίωσις
αυτή ,προερχτμένη έκ μέρους δημοσιογράφου φιλικώς διακειμένου πρός τούς
Τούρκους, είναι ιδ μεγαλύτερος έπαινος τοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ. Άπεχιόρησεν
οΰτος έκ Θράκης χωρίς νά ήττηθή έν παρατάξει. Έφυγεν έκεΐθεν ναι μέν
υπάκουων είς τήν φωνήν τής Πατρίδας, πάντως όμως δέν έξ έφερε παράπονον, ούτε διέπραξεν έν τή ιέν λόγω αγανακτήσει του τήν παραμικρόν ασχή
μιαν. ’Ά ς πρόσθεση λοιπόν είς τήν ’Ένδοξον Ιστορίαν του καί τήν δλόχρυσον
αυτήν σελίδα.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

Η'
Φίλτατέ μοι,
Τάς δύο ή τρεις τελευταίας ημέρας τοΰ Σ επτεμβρίου ή γενική φυγή έλαβε
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τήν μεγαλυτέραν της έντασιν, συνεγισθεΐσα υπό τήν ϊιδιαν κλίμακα (μέχρι τής
άναχωρήσεώς μας, γενομένης τήν 4ην ’Οκτωβρίου.
Ευνόητων (είναι, οτι. κατά τάς ήμερος ΙκίΡίνας ή ζηιτησις μεταγωγικών
μέοων .ύπερέβαινε κατ’ ανάγκην α,ίσθητώς τήν προσφοράν αυτών, φαινομενον
τό όποιον Οά παρουσιάζετο καί εις τήν Ευρώπην υπό παρόμοιας συνθηκας.
Λιά τόν ανωτέρω λόγον .πολλοί κιατήριχιονιτο εΐϊς τό Καΐριαγάτς κιαί εικιεΤ
κατελάμβιανον τους καταιφθ ανιόντας κατάφορτους αραμπάδες και άνειριχόμιεναι
επ’ αυτών μετά τό ξεφόρτωμά των Ιπέιστρειφον μετ’ αυτών είς τήν πόιλιν πρός
φόρτωσιν τών ίδικών των πραγμάτων. Τό ζήτημα όμως ήτα, πώς Οά κατήρχετο κανείς είς τό Καραγάτς, διά Λ'ά άγκαζάρη βοϊδάμαξαν. Τά επιβατικά αυ
τοκίνητα τών εταιρειών τών ένεργουσών τήν διαρκή καί καθημερινήν συγκοι
νωνίαν ’Αιδριίανουπόλεως — Καραγάτς αντί 2 δραχ. κατ’ άτιομσν, έπολιορκούντο κατά τοιούτον τρόπον τάς ημέρας εκείνας άμα τή άνόδω καί άφιξει
των είς τόν συνήθη σταθμόν των παρά τήν κεντρικήν λεωφόρον, ώστε πολλοί
καί έπί ολόκληρον ημέραν άναμείναντες έκεϊ δέν ήδυνήθησαν νά εϋρωσι θ'έσιν.
Αί άμαξαι έξ άλλου καί αί ταλίκαι είχαν σχεδόν έξαφανισθή, διότι οί
άμαξηλάται. (Τούρκοι κατά τό πλεΐστον) ή έκαναν κρυφίως χρυσές δουλειές
ή πρός αποφυγήν τών ένεργθυμένων υπό τής αργής επιτάξεων μεταφορικών
μέσων έφυγάδευον ή έκρυπτον αυτάς. Είς μίαν τοιαΰτην έφ’ άμάξης έκ Κα
ραγάτς ,κατά τάς τελευταίας ημέρας άνοδόν μου ιέπειθαναγκάσθημεν μετά τών
συνταξεϋδιωτών μου υπό τοϋ σπεύδεντος νά έξαφανισθή Αμαξηλάτου νά κατέλθωμεν είς τήν είσοδον τής πόλεως, μετά τήν γέφυραν τοϋ ποταμού. 'Ένεκα
τών ιάνωιτέρω λόγων πολλοί άπεφάσιζον καί, κατήρχοντο πεζή είς Καραγάτς.
Αλλά καί ό άρχέγονος αυτός τρόπος τής συγκοινωνίας κατέστη δυσχερέ
στατος άπό τής Κυριακής, 2ας ’Οκτωβρίου*. Τήν νύκτα τεύ Σαΐββάτου πρός
τήν Κυριακήν ήνοιξαν οί καταρράκται τοϋ ουρανού καί ήρχισεν ή συνεχής
καί αδιάκοπος εκείνη βροχή, τήν οποίαν τόσον είχον βαρυνθή είς τήν Μακεδονίαν. Φαντάζεσαι τώρα, τήν οίκτράν θέσιν τών ιφευγόντων, ,καίθημένων έπί
τών όγκων τών φορτισμένων πραγμάτων των καί δεριομένων υπό τής βροχής,
ή οποία άλλως τε ουδόλως έπέδρα, έπί τών έζευγμένων «βουβάλων, μετά τής
αυτής πάντοτε αργοκίνητου μακαριότητας συρόντων τά κάρα. Καί οι μέν κά
τοικοι τής Άδριανουπόλεως καί οί άλλοι αστικοί πληθυσμοί τής εκκενουμένης
Θράκης άπέβλεπον είς εν οπωσδήποτε σύντομον τέρμα τού μαρτυρίου των διά
τής άφίξεώς των είς τους σιδηροδρομικούς σταθμούς. ’Αλλά ποιος άνευ φρί
κης θά ήδυνατο ν’ άναλογισΟή τό άτέρμον ταξίδι ον τών έγκαταλειπόντων τάς
εστίας των αγροτών έπί τών ταλαντευόμενων άραιμπάδ'ω'\Γ, μέσα είς πέλαγος
λάσπης, υπό τήν άίδυσώπητον μάστιγα τού ϋδατος καί τόν άμεσον κίνδυνον
τής επιδρομής τών ληστών;
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Τήν Ιδίαν {εκείνην νύκτα ιμας έξύπνησαν καί μάς άνεστάτωσαν «συνεχείς
καί ομαδικοί πυροβολισμοί ρ ιπτάμενοι εντός τής πάλεως. ’Ητο αδύνατον νά
μάθωμεν τί συνέβαινε κατά τήν ώραν εκείνην, μέσα είς τήν ερημιάν καί τό
βαθύτατον σκότος, πού «'βασίλευαν έξω. Έν πάση περιπτώσει όμως άπεφασίσαιμεν νά έπισπευσωμεν τήν άναΐχώρησίν μας προς προληψιν και αποφυγήν
τής εντελούς άποίθαρρύνσεως, ήτις ήδύνατο νά μάς καταλάβη και νά μάς
παραλύση.
Τήν πρωίαν διεδόθησαν απαίσια είς τήν γειτονιά μας. Έλεγετο 'έκεί παρά
πολλών καί ύπεστηρίζετο παρά προσώπων, τά όποια διΐσχυρίζοντο, οτι υπήρ
ξαν αύτάπται μάρτυρες, δτι είς τάς ιδύο μετά τά μεσάνυκτα πολυμελής συμ
μορία Τούρκων, έξωθεν είσβαλόντων είς τήν πάλιν καί μέχιρις όίδόντων ώπλισμένων, ιέπέδραμε κατά τού 'Τπακαταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης, εφόνευσε τόν φυιλάττοντα σκοπόν καί ήνοιξε μάχην μετά τής φρουράς αυτής,
καθ’ ήν πολλοί έπεσαν εκατέρωθεν, μόλις ίδέ καιτωρ'θώθη ή απόκρουσις καί ό
διασκορπισμός τών επιδρομέων ίδιά τής κατεσπευσμένης επί τόπου σφίξεως
ίσχυράς στρατιωτικής δυνάμεως.
'Όταν έξήλθον κατόπιν είς τήν πάλιν, έμαθαν, δτι πάντα ταύτα ήσαν μύ
θοι καθαροί καί δτι οί νυκτερινοί άθ'.ρόοι πυροβολισμοί έρρίφθησαν υπό τής
φρουράς τών φυλακών πρός εκφοβισμόν τών «φυλακισμένων, έξεγερίθέντων καί
διά βοής καί άλλαλαγιμών ζητούντων τήν άπ&λευθέρωισίν των, λόγω τής προσε
χούς καταλήψεως τής πόλεως υπό τών Τούρκων.
Ή ήμερα τής Κυριακής διήλθεν έν ησυχία. Είς τόν κεντρικόν δρόμον
έδυσκοιλεύεισο νά περάσης άπό τού ενός πεζοδρομίου' είς τό άιλλο ένεκα τής
συνεχούς καί άδιακόπου παρελάσεως τών φορτωμένων αραμπάδων, τών κατερ,χαμένων πρός τό Καραγάτς. Ή οψις τής πόλεως έλάμβανε ιάπό ώρας είς
ώραν πενθιμοτέραν οψιν μέ τήν εξακολουθούσαν υπό τήν βροχήν έκκένωσιν
καί τό κλείσιμόν τών μαγαζιών. Άνε ζητείς τά γνωστά σου καταστήματα, άπό
τά όποια 'έσυνήθιζες νά ψωνίζης καί τά εύρισκες κλειστά. Έγύριισα έ!δώ καί
έκεί κάιμποσην ώραν πρός εύρεσιν σπόγγου, σακορράφας καί καρφιών διά τό
μπαλάρ'ΐσμα τών αποσκευών μας, παριαλειπών έπιμειλώς νά ειίσέλίθω ειίς τουρ
κικά μαγαζιά ίδιά νά αποφυγω τά ι&ϋρκχτν’υκά βλέμματα, τά όποια εφανιταζάμην,
οτι ιθά συνήντων έκεί ζητών τά ρηιθέντα εΐδη.
Κλείω τήν παρούσάν μου παραιθέτων (κατά τήν δοΐθεισαν διά τής προη
γούμενης επιστολής μου ύπάσχεσιν) τό συγχαρητήριοί’ τηλεγράφημα τού Χάριγκτων πρός τόν 'Έλληνα ’Αρχιστράτηγον καί τήν άπαράμιλλοιν είς ύψος καί
λεπτότητα ήμερησίαν διαταγήν τού τελευταίου, δι’ ής άνεκοίνωσεν αυτό είς τόν
Στρατόν.
«Έπιΐρέψατέ μοι. νά σάς έκφράσο.) τήν ειλικρινή μου έκτίμησίν διά τόν
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τρόπον, ιμέ τόν οποίον εξασφαλίσατε τήν ιάπσχώρησιν του στρατού σας υπό
τάς τόσον ,σκληράς ταυτας περιστάσεις κα'ι τόν θαυμασμόν μου διά τόν τρό
πον, καθ’ δν δ στρατός ©κράτησε τήν πειθαρχίαν καί στρατιωτικήν του αξίαν.
ΧΑΡΙΓΚΤΩΝ»
Ίίδού καί ή διαταγή τού κ. Νίδερ:
«Αισθάνομαι ιδιαιτέραν ίκανοποίησιν μεταΐδίδων τάς 'ευμενείς ,ταύτας κρί
σεις τού Ιδιοικητού τών συμμαχικών στρατευμάτων Βρεττανού στρατηγού, άνηκούσας .κιαίθ·’ ολοκληρίαν ©ίς τάς διοικήσεις, τούς αξιωματικούς καί τά στρα
τεύματα τού Γ ' καί Δ' Σωμάτων Στρατού ώς καί ©ίς τάς λοιπάς μέχρι τούδε
εύρισκομένας εν τή Ανατολική Θράκη μονάδας καί σχηματισμούς.
Πέπεισμαι, δτι ή έκ μέρους αλλοδαπού ιεξέχον,τος στρατιωτικού άναγνώρισις τών προσόντων τού Ελληνικού Στρατού, ώς εργάτου τής τάξ,εως καί
τού πολιτισμού, ίθά τόνωση ημάς πάντας ©τι μάλλον είς τή,ν εύορκον έκτέλεσιν
τού καθήκοντος καί τήν τήρησιν τής πειθαρχίας καί τής τάξεως, ©φ’ ών εδρά
ζεται τό οίκοίδόμημα τού στρατού, πιστού οργάνου τής Πατρίδος.
Ό "Ελλην στρατιώτης διά τής καλής ταύτης στάσεως του κατά τήν έκ*
τέλεσιν τού έπιβληθέντος αύτω οδυνηρού καθήκοντος, τής έκκενώσεως 'Ελ
ληνικής χώρας δι’ αίματος άπελευθερωθείσης, κατέδειξεν, δτι Ιδύναται νά καταπνίξη καί νά εγκαρτέρηση τόν πατριωτικόν πόνον του καί δτι δέν λησμονεί
τόν ’υψηλόν αυτού προορισμόν, ώς εκπολιτιστικού παράγοντος.
ΝΙΔΕΡ»
Προσθέτω δύο λέξεις, 'διότι δέν δικαιούμαι νά συνυπογράψω καί έγώ τό
ανωτέρω αριστούργημα.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

Θ'
Φίλτατέ μοι,
Μία άπό τάς μεγαλυτέρας δυσχερείας τού βίου, αί όποται κατά τάς απαί
σιας εκείνας ημέρας έδημιουργήθηισαν είς τήν Άδριανούπολιν, ήτο καί ή
σπάνις τού ψωμιού. Αύτη έπήλθεν έκ δύο λόγων, πρώτον, διότι ενεκεν έλλείψεως μεταγωγικών μέσων οί λειτουργούντες .’φούρνοι ίδέν ήδύναντο νά προμη
θεύονται πάντοτε δλην τήν ήμερησίως άναγκαιούσαν ©ίς αυτούς ποσότητα
αλεύρου καί δεύτερον, Ιδιότι πολλοί αρτοποιοί είχον ήδη φύγει καί μεταξύ τού
των καί δ γείτων μας.
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Ετέθην λοιπόν εις άναζήτησιν ψωμιοΰ. Τη βαηίθεία καί τη ύποδεί|ει τοϋ
μανάβη μας, εύγενεστάιτου καί προθυμότατου ανθρώπου, ώς είναι συνήθως οί
Θράκες, ιεΰρισν ενα φούρνον, είς τό έίαωτβρΊκόν δταμέρισμοι τοΰ οποίου· έκρυ
πτε το βουνόν ιολόοαληοcrv άπό φρέσκες κουραμάνες έκ καθαρού Ορακικοΰ σί
του. Ό φούρναρης έδυστρόπησε νά μοί ιδιάση πλέον τής μιας κουραμάνας χω
ρίς νά δικαιολογή τήν άρνησίν του ταυτην. Τέλος μετά πολλάς συζητήσεις
έπείσίθη έπί τή δηλώσει -μιου,· οτι είμαι ξένος κιαί ότι, προ,κειμένου ν’ αναχω
ρήσω οίκογενειακώς, είχον ανάγκην άφθονωτέρου έφοδιασμου. Έφορτώθημεν τότε έγώ, ο μικρός υιός μου καί ό μικρός υπηρέτης τοΰ μανάβη μέ αρκε
τές ορεκτικές κουραμάνες καί τάς έπήγαμιεν ©ίς το σπίτι, έρωτώμενοι καθ’ οδόν·1
υπό τών 'διαβατών περί τοΰ μέρους,, είς τό όποιον έπωλοΰντο και καθο'δηγοΰντες αυτούς πρός άνεόρεσίν του.
Τήν εσπέραν τής ιδίας εκείνης ημέρας (Κυριακής 2 Όκκυβρίου) συνήλΟεν είς. τήν τελευταίαν ίδιάσκετρίν του τό Συμβούλων τών Έφετών. Τό αληθώς
ώραίον μέγαρον, είς τό όποιον ήτο έγκατεστημένον τό Έφετείον Άδριανουπόίλεως, ήτο παλαιόν ’Οθωμανικόν αχιοιλεΐιον έπιίσκευαισίθέν καί εύπρι-πισιθέν
μετζά τήν Ελληνικήν .κατοχήν, εσχάτως 'δέ καί έπιπλωΐθέν θαυμασίως. Ή διάσκεψις εκείνη ήδ,υνατο νά όνομασθή επικήδειος.
Έπρόκειτο εν τή ύστάτη εκείνη, δικαστική ένεργεία νά κηδευθή ή κυ
ριαρχία τοΰ Κράτους, έν όνάματι τοϋ οποίου ιάπενέμετο ή δικαιοσύνη, 'Τπό τό
ηλεκτρικόν φως τά πάντα ήταν πένθιμα κατά τήν εσπέραν εκείνην άπό τών
μορφών τών συνελθόντων δικαστικών λειτουργών μέχρι τών αρχείων καί τών
βιβλίων, τά όποια είχον συσσωρευίθή είς τό μέσον τής αιθούσης, ιδιά νά ισυσκευασθοΰν καί άποσταλούν· είς Δεδεαγάτς. ’Οδυνηρότατη ύπήρξεν ή στιγμή,
καθ’ ήν έπί μιας ΰποθέσεως προ έκυπτε ν ή ιάνάγκη: τής ένεργείας περαιτέρω
άνακρίσεως έν Ραίδεστώ.
Καί τις θά ένήργει τήν άνάκρισιν ταότην, άφού ή Ραιίδεστός μετ’ όλίγας ημέρας, 6ά ετίθετο υπό τήν Κεμαλικήν εξουσίαν;. . .
Μέσα είς τήν σύγχυσιν καί τήν σπουδήν, αίτινες, ώς ήτο φυσικόν, έπεκράτουν πανταχοΰ, όλη ή μέριμνα καί ή προσοχή τών αρχών συνεκεντρώθη,
ώς έδει, είς τήν μετακόμιση» καί έξασφάλισιν τών αρχείων των. Γραιμματεύς
άποκέντρου τίνος ειρηνοδικείου έφερε τό ίδικόν του είς Άδριανουπολιν καί
ή ρώτησε τήν υπηρεσίαν τής έν τή Γενική Διοικήσει Διετιθύνσεως τής Δικαιο
σύνης, που έπρεπε νά τό παραδώση. ’Έλαβε τήν άπάντησιν, ότι έπρεπε νά
κατέλθη είς Άλεξανίδρουπολιν (ούτως ώνομάσθη τό Δεδεαγάτς είς άνάμνησιν
τοΰ αειμνήστου Βασιλέως ’Αλεξάνδρου) καί παραδώση τά έγγραφα έπί απο
δείξει είς τόν έκεϊ συνάδελφόν του. ’Έκπληκτος ό λεπτολόγος υπάλληλος ήρώτησε «καί ποια διάταξις τοΰ Όργανισμοΰ τών Δικαστηρίων επιτρέπει τοΰτο;».
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Τήν έπομένην (ημέραν Δευτέραν, 3ην ’Οκτωβρίου) ή βροχή εξακολου
θεί. 'Η το ή παραμονή τής άναχωρήαεώς ,μας και έκρινα ακόπιμον να κατέλθω
•είς Καραγάτς, ίδιά νά βεβαιωθώ απολύτως, ότι ηδυναμεθα ν αναιχωρησωμεν
τήν επιούσαν συμπαρ αλαμβάνοντες καί τάς υπολοίπους προχείρους αποισκευας
'μας (τάς κυριωτερας καί περισσοτέρας εΐχομεν 'στείλει κατόπιν υπεράνθρω
πων προσπαθειών πρό τινων ημερών είς Δράμαν με γνωστόν μας προσωπον
αναχώρησαν δι’ Αθήνας).
Μετέβην λούπαν από τής 8ης πρωινής είς τόν σταθμόν τών αυτοκινήτου1.
Άνεμε να εκεί επί δυο καί πλέον ώρας υπό τήν βροχήν καί μετέσχον άκάρπως
πλευστών εφόδων πρός κατάληψιν θέσεως έπί τών καταφΟανόντων· αυτοκινή
των. Τέλος ή έπέμβασις φίλου (αξιωματικού τής χωροφυλακής μοί έξησφάλΐισε
τό εν τρίτον του παρά τόν σοχρέρ χώρου ενός αυτοκινήτου, διότι μετ’ έμοΰ
άνήλθ'αιν καί άλλοι δυο ακόμη. Οΰτω πως στριμωγμένοι έξεκινήσαμεν μέ ίλιγ
γιώδη ταχύτητα, ής ένεκεν ή πίπτουσα βροχή ήρχετο ιέπάνω μας καί μάς έρράπιζε κατά πράσωπον.
Έτρέχαιμεν είς τό μέσον τής οδοΰ καί τής διπλής .σειράς τών ατελεύτη
των άραιμπάδων, τών όποιων τό συνεχές τρίξιμον έφ'θαινειν είς τάς ιάκοάς μας
τρόπον τινα ώς διηνεκής διαμαρτυρία τοΰ έκπατρτζομένου πληθυσμού.
Μοί ήλθαν τότε είς τόν νουν οί περιβόητοιι προφητικοί λόγοι Διονυσίου
τοΰ Αρεοπαγίτου, τοΰ οποίου ή εορτή συνέπιπτε κατά τήιν ημέραν ©κείνην.
«’Άγνωστος πάσχει θεός, δι’ δν τάδε ιτό παν ιέζόφωταί τε καί σεσάλευται».
Άνάγων ιδέ τήν ρήσιν ταότην εις τάς σημερινός περιστάσεις άνεζή,τησα διά
τής σκέψεως καί άνεκάλυψα τήν αληθώς άγνωστον είς τήν σύγχρονον επο
χήν θεάν, τήν πάσχουσαν καί κακοποιουμένην σήμερον μετά τών κατοίκων
τής Θράκης — τήν Φιλανθρωπίαν!
Λ Α Κ Ω Ν ΙΚ Ο Σ

I'
Φίλτατέ μοι,
’Ητο άπερ (γραπτόν τό θέαμα, πρό τοΰ οποίου· εύρέθην είς τόν σταθμόν.
Πρό τής κυρίάς εισόδου του είχον έπισιορευθή λόφοι αληθείς μπόγων,
μπαούλων, δεμάτων, αποσκευών έν γένει. Έ ν τώ μέσω δέ ή ©πάνα) τών παν
τοειδών αυτών πραγμάτων (.άψυχων πλήν εύγλωττων μαρτύρων κατ’ ιδίαν
οικιακών τραγωδιών) ιεκάίθηντο άνδρες, γυναίκες καί παιδ ία υπό αμβρέλλας,
ψάθας ή σκεπάσματα καί άνέμενον τήν σειράν των, τήν άπελπιστικώς βραδύνουσαν, διά νά φορτώσουν καί νά έπιβιβαισθοΰν.
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’Όπισίθεν δέ τοΰ σταθμού και παρακάτω, προ τής απέραντου αποθήκης
του-, ή συγκέντρωσα; τών πρός φόρτωσιν αντικειμένων «φίθασεν αληθώς είς
τό μή περαιτέρω. Οί τοίχοι τής αποθήκης ιδέν έφαίνοντο υπό τά πρόχειρα
αυτά υψώματα. Ενιαχού ιδέ τά ύπερεκχειλίζοντα δέματα είχαν άκουμπήισει και
επί τής στέγης, όμοια μέ κήματα λυσσαλέα ώς ΰπερπηδώντα τους υψηλούς
βράχους τής ιάκτής! Θέαμα γραφικώς ιέκδηλωτιικόν τής πρός φυγήν επιθυμίας
τών κατοίκων!
Έπανήλιθον είς τήν πόλιν εντός ταλίκας, περιεχούσης έπιβάτας διπλά
σιους τών θέσεων της. Μετά μεσημβρίαν άπησχολήθην μέ τάς προετοιμασίας
τοΰ ταξιδιού, περί δέ τήν δυσιν τοΰ ήιλίου Ιδιήλθον πρός .στιγμήν διά κάποιαν
εργασίαν άπό τήν ’Ανω τέραν Λιοίκησιν τής Χωροφυλακής. Καί εκεί ειυρίσκον,το όλοι εν κινήσει καί εναποθέτουν τά βιβλία καί τά αρχεία ιέντός κιβω
τίων. Έίς εν ιέξ αυτών έπίμηκες καί άπαίσιον, ώς φέρετρον, είδον έναπατεθειμένην καί τήν σημαίαν τοΰ Καταστήματος. Ή Κυανόλευκος κήδευομένη!
Ή το τό .συμπλήρωμα τής άπογνώσεως τής λυμαινομένης τήν ψυχήν μου. Άποχαιρετήσας έσπευσα πρός τήν κλίμακα, καί ίένώ καιτη,ρχόμην εσταμάτησα εις
τό μέσον αυτής καί εκεί μόνος καί αόρατος Εκλαυσα πικρώς. . . Θά ξανακυμαιτίσης υπέρ τάς σ'τέγας τής Άδριανουπόλεως, ώ γλυκύ Συμβολαν τής Ε θνι
κής Ένότητος ί ’Έθνος, τό όποιον έπέζησε δουλείας στυγερός πέντε ολοκλή
ρων αιώνων, ’Έθνος τό οποίον έν αυτή τή Καταστροφή του έδημιοΰργησε
Στρατόν, οιος ό κατέχων σήμερον τόν 'Έβρον, είναι αδύνατον νά μή έπανευρη έν πρασεχεΐ μέλλοντι τήν οδόν τών πεπρωμένων του!
Πριν ή ,κατέλθω ακόμη ιείς τό ισόγειον, τρομερά καταιγίς έξερράγη έξω
μετά σφοδρότατης χαλάζης καί κεραυνών. Ή θύελλα ισυιμπληιροΰσα τό έργο.ν
τής βροχής!
’Αντί ν’ άνέλθω πάλΐΛ', ίέκάθησα κάτω έσωθεν τής 'Θήρας, κλεισθείσης υπό
τοΰ σκοπού χωροφύλακος, ιδιότι ό άνεμος καί ή χάλα,ζα είσέβαιλλον εντός. Ό
νεαρός οπλίτης ήτο Λαμιεύς καί υπηρετεί είς τήν Θράκην άπό τής καταλήψεώς της υπό τοΰ Έλληνικοΰ Στρατοΰ. "Ητο περίλυπος ό λεβέντης, διότι
έμελλε νά τήν εγκατάλειψη υπό τοιαΰτας συνθήκας. Επειδή δέ Εξω πάρετε ίνειτο ή κακοκαιρία, μοί διηγήθη πολλά περί τής φθήνιας, τήα* οποίαν εύρεν
είς τήν Θράκην καί περί τοΰ ψύχους τοΰ χειμώνας της. Πέρυισιν ΰπηρέτει είς
κάποιον .σταθμόν, εντός τοΰ οποίου, μολονότι ή .σόμπα δέν Εσβυνεν ούτε τήν
νύκτα, αυτός δέ έκοιματο σκεπαζόμενος ιμέ οκτώ κουβέρτες, έν τούτοις δέν
κατώρΙθωνε νά ζεσταθή. Έσταμά,τηΙσεν επ’ ολίγον καί Επειτα ιέξη,κολουθησε μέ
προφανή συγκίνησιν! «Οί Θράκες νά ξαναγίνσυν ισικλάβοι, τό χο^ράει ό νοΰς
σου ; Αυτοί είναι Έλληνικώτερο.ι άπό έμάς τούς Παλαίισελλαιδίτίες. Δέν είδες,
πού δέν έχει προφορά ή διμιλία τους; Σ'οΰ κουβεντιάζουν καί νομίζεις, δτι άκοΰς
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Αθηναίους, Καλαματιανούς, Π ατρινούς... Νά ιμέ θυμηθής! ιθά τούς ζητή
σουν γρήγαρία αυτιοΐ, πού τούς (διώχνουν. . . Μποριούν oil Τούρκοι νά ζήσουν χωρίς τούς "Ελληνας;».
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

ΙΑ'
Φίλτατέ μοι,
Θά εξακολουθήσω τήν αφήγησήν μου έ ξ ιστορών τα κατ’ εμε. Ουτω δε
μανθάνων τά ατομικά μου συμύάντα, /θά ηχηματίσης ιδέαν τής γενικής εί,κόνος τής φυγής, τών περιπετειών και τού εκπατρισμού τών κατοίκων τής δύσ
μοιρου Θράκης.
Έξυπνήσαμεν περί τά έξημερώματα τής τελευταίας ημέρας τής έν Άδριανουπόλει διαμονής μας. Ησυχία ιέπεκράτει έξω, ή δέ βροχή είχε παυσει.
Έπληισίαισα ιείς τδ παράθυριον κιαί παρετήρηαα τόν ουρανόν ήτο αϊ,θριόκατος* μέ τήν καταιγίδα τής χθεσινής εσπέρας είχε ξεθυμώνει ή κακοκαιρία.
"Οταν δέ μετ’ ολίγη,ν ώραν είσέδυισαν είς τά δωμάτιά ιμας αιί πρώται ολόχρυ
σοι ακτίνες τού άνατελλοντος ήλιου·, ήσθάνθημιεν υποχωρούν ιτό παράπονον τό
πιέζον τήν καρδιαν μας καί άναζωογονούμενον εν αυτή τό 'θάλπος τής έλπίδος.
Τής καλοκαιρίας άποκατασταΟείσης, ήτο έξησφαλισμένη. έν πάση περιπτώσει ή κάθοδός μας είς τό Καραγάτς* θά κατηρχόμεθα ιέν ιάνάγκη καί πεζοπορούντες. Δέν εΐχεν έξευρειθή ακόμη ό περιπόθητος αραμπάς, έπί τού οποίου
θά έφορτώναμεν τάς ύπολειπομένας άποσκευάς μας. Έξήλθον πρός άναζήτησιν καί εύρεσιν τοιούτου. Συντελεσιθέντος δέ μετά Ιδύο ώρας τού θαύματος αυ
τού, έξεκινήσαμεν πρός άναχώρησιν περί τήν ένδεκάτην οέραν. Έρημία επεκράτει είς τόν δρόμον μας. Καί ενώ ό αραμπάς έξηφα.νίζ©το όπισθεν ενός
τζαμιού πρός τόν μεγάλον δρόιμον, ημείς είσήλθ'Ομεν· είς γειτονικόν μπακάλικο,
διά ν’ άποχαιρετήσωμεν τόν φίλον μας Άμέτ. Τού εΐπαμεν «ιεχε γειά» καί αυ
τός ιμας άπήντησεν διά τής λέξεως «ιάντίο» χωρίς νά προσίθέση τίποτε περισ
σότερον καί χωρίς νά έκδηλώση κανέν συναίσθημα.
Ό απέναντι φούρνος ήτο ανοικτός. 'Τπεθέσαμεν, οτι ό φούρναρής μας
έπανήλθεν. Είσήλθομεν διά νά άποχαιρετήσωμεν καί αυτόν. Άλλ’ άτυχώς ό
φούρναρης δέν εΐχεν έπανέλθιει. 'Απλώς δ φούρνος εΐχεν ένοικιασίθή άπό άλ
λον ομότεχνόν του, Ό'θοΛμανόν αυτόν. Τούτο μάς τό άνεκοίνωσεν είς άπται
στον Ελληνικήν ό Τουρκόπαις, δ κατ’ εκείνην την στιγμήν ευρισκόμενος έκεί
μέσα. «ϋώς σέ λένε;» τόν ή ρώτησα. Μέ ιέκύτταξεν άιμηχανών, ιέιμειδίασε κατά
παράδοξόν· τινα τρόπον καί μετά δισταγμού άπή\τησε· «Κεμάλ».
Διατί άρά γε έμειίδίασεν;
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Έξήλθομεν είς τήν κεντρικήν 'δίδον βρίθουσαν πάντοτε βο'ύδαμαξών και
λάμπουσαν υπό /τον ήλιον. Είτε λόγψ τών ιέκ τής κυκλοφορίας εμποδίων, είτε
ένεκεν αορίστου τίνος και ιάνεξηγήτου '.συναισθήματος α,ϊίδοϋς διωλισθήσαμεν
καί έκρύβημεν, είς τάς παραλλήλους παρόδους καί ιδι’ αυτών καί τοϋ σκεπα
στού Άλή - ΙΙαζάρ έξήλθομεν είς τόν σταθμόν τών αυτοκινήτων. 'Όταν σημάνη πάλιν ή ώρα τής Ελληνικής Επανόδου, θά είσέλθωμεν είς τήν Άδριανούπολιν ιδιά τής Κεντρικής Λεωφόρου: Είς τόν σταθίμόν τών αυτοκινήτων
έπιεικράτει ή αυτή κατάστασις' ιετίθύς αμέσως ιάντελήφιθημεν, οτι 'θά ήτο· άσιτεΐον
νά ίέλπίσωμεν είς τήν έξεύρεσιν όχι πέντε θέσεων (αί οποΐαι μάς ιέχρειάζοντο)
άλλ’ οϋτε μιας. Επειδή δέ ούτε άμαξα ούτε ταλ,ίκα έφαίνετο πουιθιενά είς τόν
ορίζοντα, ασυζητητί συνεχίσαμεν τήν οδοιπορίαν μας, καί μετ’ ολίγον ιέφθάσαμεν είς τήν γέφυραν τοϋ 'Έβρου. Έκει ή πορεία μας κατέστη δυσχερέστατη,
διότι, τά κάρα καί τά αυτοκίνητα καί οί πεζοί καί οί ίππεις άπετόλουν μάζαν
τόσον συμπαγή, ώστε χωρίς υπερβολήν έκτνδυνιεύσαμεν νά .συνθλιβώμεν έπί του
τείχους τής γέφυρας. Τέλος διωλισθήσαμεν είς τήν ανοικτήν οδόν καί επειδή
εΐχομεν ήδη κουρασΟή, εκτός δέ τούτου έπλησίαζε καί ή μεσημβρία, έσταθμεύσαμεν ιεις τήν μαρμαρίνην κρήνην, τήν ,κειμένην πρός τ’ αριστερά τοϋ δρό
μου καί ©φάγαμεν τυρί καί ψωμί, τό μαϋρο ψωμί τής (εξορίας.
Ή περαιτέρω πορεία μας ύπήρξεν εύκολος καί άνετος έπί τοϋ δεξιού πε
ζοδρομίου τής εύρυτάτης οδού, προστατευόντων ημάς διά τής σκιάς των τών
δένδρων του κατά τοϋ θάλπους τοϋ σχεδόν θερινού ήλίου.
Θά ©φεύγαμεν ιμέ τό ιτακτικόν τραίνον τήν 6 μ. μ. Τά άλλα τραίνα, τά
όποια άνεχώρουν κατά τό διάστημα τής ημέρας ήσαν έκτακτα καί ειδικά προσφυγικά τραίνα άποτελούμενα άπό ανοικτά βαγόνια καί άπό σκευοφόρους.
Έκαθήισαμεν είς τό απέναντι τοϋ σταθμού καψενεΐον άναμένοντες τόν
καΐθ υστερούντα αραμπά μας καί τό άνοιγμα τοϋ ζυγιστηρίου διά τήν παράδοσιν καί φόρτωσιν τών πραγμάτων μας. Γέρων κάτοΊκας τοϋ Καραγάτς ήλθε
καί έκάθησε παραπλεύροκ μας. Παρετήρησεν έπί πολλήν ώραν άφωνος εκείνο
τό δ η μ ο ψ ή φ ι σ μ α τ ή ς φ υ γ ή ς. 'Έπειτα 'χωρίς νά στρέψη πρός τό
μέρος μας είπεν ώσεί μονολογών «δέν ξέρω·, τί ιθά κερδίσουν οί Τοϋρκο/. που
μάς διώχνουν!. . . νά ίδούμε ποιος ιθά ισπείρη γιά νά θερίσουν αυτοί!». Δέν
έκρατήίθην καί ή ρώτησα τόν γέροντα' «μάς διώχνουν ή φεύγομε;». «Έστράφη
έκπληκτος καί μέ παρετήρησεν' έπειτα είπε* «ιμάς διώχνει ιή κακία τους. . . τό
ίδιο δέν είναι;. . . γι’ αύτό δ·έ φεύγεις καί τοϋ λόγου σου;».
Μετ’ ολίγον ήνοιξεν ό Σταθμός καί ήρχισε τό μαρτύρων τής φορτώσεως.
Δέν ήτο μόνον' τό ζήτημα νά έλθη ή σειρά σου μέσα είς εκείνον τόν κυκεώνα,
άλλ’ έπρεπε νά έλεγχθώσιν αΐ έπί τής πλάστιγγος έπιισωρευμέναι άποισκευαί
σου υπό τοϋ αυστηρού βλέμματος τοϋ απολυταρχικού σταθμάρχου, οστις κα-
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λουμένος έκάστατε υπό τής υπηρεσίας καί εμψανιζόμενος προ τοϋ παραθύρου
τοϋ ζυγιστηρίου έξήρει καί άπέρριπτε τά αντικείμενα, τα οποία ενομιΐζεν, οτι
θα κατελάμβονον είς την σκευοφόρον χώρον περ'ίσσοτερον. Ούτως είΟυσ-ιασΙθησαν
καί έγκατελείφιθησαν ίεχιει οί καρέκλες μας, ενα τραπέζι, τό κλουβί τών φαγητών
χαι ή σκάφη. . .
Τήν τελευταίαν ταυτην κληροδοτώ είς τούς Κειμαλιχούς διά νά πλυθούν
από τά αίματα τού έθνομάρτυρος Χρυσοστόμου; χαι τών απειραρίθμων άλλων
αμάχων θυμάτων των.
Είναι παράδοξος χαί πρωτοφανής ή μέθοδος τής -διατιμήσεως κομίστρων
χαι εισιτηρίων, τήν οποίαν εφαρμόζει ή Γαλλική εταιρεία ή εκμεταλλευόμενη
τόν -σιδηρόδρομον τής ’Avarολικής Θράκης. Λαμβάνει ώς βάσιν τήν -είς Ε λ
ληνικά χαρτονομίσματα έκάστοιτε αξίαν τού Γαλλικού φράγκου- και, διά τούτο
ή διατίμηισις κυμαίνεται καί μεταβάλλεται -άπό ημέρας είς ημέραν. Οϋτω δι’
αλας μιας τάς αποσκευάς έδώσαμεν κατά τάς άρχάς Αύγουστου έκ Δείδεαγάτς είς
Άδριανούπολιν 413 δραχμάς. Κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου: έπλη,ρώσαμεν διά
μόνα τά -3)4 τών ίδιων πραγμάτων μας (προαποσταλέντα, ώς έρρή-θη, μέ τό
γνωστόν μας πράσωπον) διά τήν αυτήν άπόιστασιν, ήτοι ίεξ Άδριανουπόλεως
είς Δεδεαγάτς δραχ. 535.
Μέσα είς τό διαμέρισμα εκείνο τού Σταθμού είχε παραφρονήσει αίφνιδίως άπό τάς 'στενοχώριας καί τάς συγκινήσεις γέρων Άδριανουπολίτης φεύγων μετά τής Οικογένειας ταυ. ’Εν τή παραφροσύνη του ιεθεώρησεν εαυτόν
υπάλληλον τού σιδηροδρόμου- εχοντα τό δικαίωμα νά έιπεμβαίνη είς τάς με
ταξύ τών φορτωτών κ-αί τών ζυγιστών άναφυομένας διαφοράς. Καί τόν
ήκουες είς έκάστην τοιαύτην παρουσιαζομένην περίστασιν νά δρύεται κυριολεπτικώς ιέν τή υπερασπίσει τών -συμφερόντων τού σιδηροδρόμου, ενώ αί τρεις
θυγατέρες του προσεπάθουν νά τόν συγκρατήσωσι κλαίουισαι.
Μετά τόν άίθλον τής φο-ρτώσεως είσήλθίομεν κατόπιν είς τό βαγόνι από
τής 4ης ώρας, πρόνοια, ήτις κατεδείχιθη σοίψή- ιέκ τών υστέρων, -διάτι κατόπιν
διαρκώς μέχρι τής εκκινήσεως τού τραίνου άνοιγαν τάς θύρας τών- βα-γονιών
ταξιδιώται άσθμαίνοντες καί άπηλπιαμένο-ι, είς ιμάτην έρευνώντες πρός ευρεσιν θέσεως καί παντού γινόμενοι ιδεκτοί δι’ ενός «πλήρες». Τέλος έ-σήμανεν
ό κώδων τού Σταθμού διά τρίτην φοράν, έσύριξεν ή μηχανή καί. . . έξεκινήΓ
σαμεν!. .. X a Xρ ε Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ ι ς ! . .. Ήλθμμεν ®ίς τάς 9 Αύ
γουστου μέ τάς λαμπροιτέρας ελπίδας καί ιφεύγομεν τήν 4 ’Οκτωβρίου κατό
πιν τής ιδιαταχιθείσης υπό τής Ευρώπης έξώσεως. Σέ άφίνομεν! Τό αίμα τό
Ελληνικόν τό χυθέν διά την παγκόσμιον ελευθερίαν καί διά τήν ίδικήν σου,
έχύθη είς μάτην! 'Τπείκομεν εις τήν βίαν καί φεύγομεν μακράν σου! Ή
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οδύνη ιμας όμως είναι τοιαύτη, οΐα θά ήτο, εάν εϊχομεν ριζωθη ,είς τό χώμα
σου καί άποσπώμενοι άπό σού άφίναμεν επάνω σου τεμάχια τής σαρκός
μ ας!.. .
Λ Α Κ Ω Ν ΙΚ Ο Σ

IB '
Φίλτατέ μοι,
Τήν μεταξύ Άδριανουπόλεως καί Δεδεαγάτς ιάπόστασιν διανύει συνήθως
τό τραΐνον είς εξ ώρας. 'Ημείς έκάμαμεν ιδεκαπέντε λόγω της είς τούς διαμέ
σους σταθμούς βραιδυτητος. Μονον είς τό Κουλελή, - Μπουργάς έμείναιμεν πέντε
ολοκλήρους ώρας ιάναμένοντες τό καιθϋιστερημένον τραΐνον, τό άνεριχόμενον
πρός τήν Κωνσταντινούπολιν. Έ κεί παρελάίβομεν πολλούς έπιβάτας καί άπο
σκευάς. Ώ ς (έκ τούτου όλα τά διαμερίσματα καί τό ίδικόν μας ύπερεπληρ ώ
θησαν.
Είς τό Δεδεαγάτς έφθάσαμεν είς τάς Ιιΐ π. ιμ. Έ κεί ή κατάστασις ήτο
άφαντάστως οίκτρά. Χιλιάδες σκηνών ήσαν έατημέναι παρά τόν σταθμόν τοϋ
Γαλλικού σιδηροδρόμου, εντός τών οποίων εΐχον έγκατασταθή πρόσφυγες. Ά λλ’
ήσαν τόσον πολυάριθμα τά δυστυχή ταύτα όντα, ώστε τό μέγιστόν αυτών μέρος
διέμενεν ©ίς τό ύπαιθρον. Τρία ατμόπλοια άνέμενον ©ίς τόν λιμένα, διά νά
μεταφέρωισι τήν επαμένην, δσον τό δυνατόν περισσοτέρους έξ αύ'τών είς Κα
βάλαν καί αλλαχού.
Μόλις έσταματήσαμεν, ©σπευσα είς τόν παρακείμενον σταθμόν τού Έλληr
νικού σιδηροδρόμου, διά νά λάβω πληροφορίας περί τής ώρας τής περαιτέρω
πορείας ιμας. Ένόμιισαν, δτι αστειεύομαι. Μ ά ίδέν γνωρίζετε, μοί άπήντησαν, δτι
άπ’ έδώ καί κάτω δέν λειτουργούν επιβατικά τραίνα, διότι ή γραμμή είναι διαιρκώς άπησχολημένη μέ τάς προσφυγικάς αμαξοστοιχίας, αί οποΐαι ίδέν δέχονται
συνήθεις ©πιβάτας;
Άπεφασίσαμεν νά διανυκτερεύσωμεν είς τό Δεδεαγάτς καί τήν έπομένην
νά μεριμνήσωμεν περί άναχωρήσεως, έστω καί διά 'θαλάσσης. Ά λλ’ ένώ άνεζήτουν άμαξαν διά ν’ άνέλθω ©ίς τήν πόλιν, μοί έδηλώθη παρά πλείστων έκ τών
είς τόν σταθμόν ευρισκομένων, δτι θά έματαιοπόνουν άνερχόμενος πρός τοιού·τον σκοπόν, διότι έπάνω ούτε τρώγλη δεν υπήρχε κενη, καί είς α,υτα δε τα
εστιατόρια τόση ήτο ή συγκέντριοσις, ώστε τούς εκάστατε γευματίζοντας άνέ
μενον άλλοι άπ’ έξω· ίστάμενοι διά νά τούς διαδεχθούν είς τάς τραπέζας!
Έ ν τώ μεταξύ ήνοιξαν οί σκευοφόροι τού τραίνου', μέ τό οποίαν εΐχομεν
έλθει καί ήρχισεν ή έκψόρτωσις -καί παιράδοσις τών αποσκευών. ΕίσέΙδυσα μέσα
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είς τόν συμπαγή ογκον τών άναμενόντων συνταξιίδιωτών ιμου. Ή εκφορτωσις
καί ή παράδοσις έγίνετο ώς εξής: οι (αχθοφόροι τοΰ σταθμοΰ υπό την διευθυνσιν ενός σιδηροδρομικού υπαλλήλου1έπεδείκνυιον εν έκαστον «κομμάτι» προς
ημάς φωνάζοντες' τίνος είναι αυτό; Είς τόν άπαντώντα «δικό μου» παριεδίδετο
τοΰιικ> αμέσως, διότι ή εταιρεία δέν ©φειρε καμμίαν ευθύνην σύμφωνα μέ τήν
γραπτήν δήλωσιν τήν διδομένην είς το Καραγάτς υπό τών φορτωτών.
Άφ>οΰ τέλος πάντων παρελάβομεν μίαν ιπρός μίαν τάς άποακευάς μας, τάς
έτοποΟετήμαμιεν είς τήν ρίζαν ενός δένδρου, διότι από στιγμής ©ίς στιγμήν ήπειλεϊτο· βροχή.
Ήρχίσαμεν τότε ν’ άναμετρώμεν τήν -σοβαρότητα τής καταίστάσεώς μας
καί νά σκεπτώμεθα κατά τίνα τρόπον θά ήδυνάμεθα νά διανυκτερεύσωμεν είς
τό ύπαιθρον, δτε ένεφανίσθ'η έξαίφνης ιένώπιόν μας ό γνωστός ταξιδιώτης, μέ
τόν όποιον εϊχομεν προ ήμερών άποστείλει διά Δράμαν τά άλλα· πράγματά μας.
Καί αυτός εΐχεν άναγκασθή νά παραμείνη είς τό Δεδεαγάτς ελλείψει μέσου
πρός ιέξακοιλούθησιν τοΰ ταξιδιού του, έκοιμάτο είς τήν αστυνομίαν (διότι ήτο
αστυνομικός) τά δέ πράγματά μας είχε τοποθετήσει ·είς μέρος ασφαλές.
Ευτυχώς μετ’ ολίγον έπαρουσιάσθη έκεϊ ώς άπό μηχανής θεός γνωστός
εκ Δράμας κύριος, προϊστάμενος τής περιθάλψεως τών προσφύγων. Άνέλαβεν
άιμέσως καί ημάς υπό τήν προστασίαν του- καί ιμάς έξηαφάλιισε θέσιν εις τήν
σκευοφόρον ενός προσφυγικοΰ τραίνου, τό ‘όποιον θ” άνεχώρει διά Δράμαν τήν
6ην εσπερινήν.
Διήλθομεν όπως- όπως τάς υπολοίπους ώρας τής ημέρας καί έγευιματίσαμεν προχείρους εκεί ιέν ΰπαίθρω. "Οταν δέ περί τήν δύσιν τοΰ ήλιου ήτοιιιμάσθη
τό σωτήριον τραίνον, είσήλθομεν ©ίς τήν σκευοφόρον του μετά τών συναποκομιζοιμένων αποσκευών μας. Ευρομεν ίέκεΐ εγκατεστημένους ήδη καί άλλους συνταξιδιώτας, άύδρας καί γυναίκας, δεκαπέντε τόν ίάριθμόν. ίΠροήρχοντο ολοι
έκ Θράκης. ’Ησαν ευκατάστατοι άνθρωποι καί διηυθ'ύνοντοι ©ίς Γκιιουμουλτζίναν
καί Ξάνθην.
Είχε τόσον ΰπερπληρωθή προσώπων καί πραγμάτων ή σκευοφόρος, ώστε
έδυσχεραίνετο έκεϊ 'μέσα καί ή παραμικροτέρα κίνησις. Έ ν τούτοις ήμεθα ολοι
περιχαρείς διότι έγλυτώναμεν άπό περισσοτέρας περιπετείας.
Τήν έιπαμένην ημείς έ'φθάσαμεν περί τήν ένδεκάτην πρωινήν ώραν είς
Δράμαν κατάκοποι καί άΰπνσι καί διερωτώμενο* ένδαμύχως, μήπως ήτο ονειρον· δ,τι άπό 48 ήδη ωρών εϊχομεν ΐδιει.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ

A IΟ IΚ Ηΐ IΚ Λ

©ΡΑΚΙΚΟ Υ

ΚΕΝΤΡΟΥ

'Η δραστηριότης τοΰ Κέντρου κατά τό χρονικόν διάστημα άπό
τής έκδόσεως τοΰ 42ου Τόμου τών «Θρακικών» τοΰ 1968 έχει
κατά τομείς καί κεφάλαια ώς κάτωθι :
Α' Β ΡΑ Β Ε Υ Σ ΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΩ Δ Ο Υ Σ Ε Κ Π Α ΙΔΕΥ Σ ΕΩ Σ

Αυτή έσυνεχίσθη ιμέ .τόν ίδιον ρυθμόν μεχρις όλοκληρώσεως .της βραβεύσεως αλων τών ύποβαλλόντων -αιτήσεις Δημοτικών Σχολείων τών Νομών
Έβρου ;και Ξάνθης. Ούτως ιάπό τού ’Οκτωβρίου 196 7, ο,τε ήριξαντοι αί έν λόγω
βραβεύσε'ΐς, Ιδιετέθη τό ποσόν τών (δραχμών 208.600, έβραβεύθ'ηισαν δέ διά τήν
επιμέλειαν καί τό ήθος των 430 μαθηταί τής τελευταίας Σ Τ ' τάξεως τών 215
Δημοτικών Σχολείων τών ώς άνω παραμεθορίων Νομών (ιδύο μαθηταί έξ έκάστου Σχολείου).
Κιατά τάς επιδόσεις τών βραβεύσεων τούτων ελαβον χώραν -συγκεντρώσεις
τών μαθητών μετά τών γονέων των, είς τάς -οποίας παρευ-ρέθησαιν οί Διδάσκα
λοι ιμέ -επικεφαλής τούς Έπιθεωρηιτάς, αί -άρχαί τού τόπου, έξήρθη δέ κατ'5
αύτάς ή μεγίστη εθνική -συμβολή τού Ορακικοϋ Κέντρου πρός τήν μαθητιώσαν
νεολαίαν.
Παριάθέτμμεν ιάποσπάσμαχα επιστολών σχετιζομένων μέ τό ώς άνω έργον.
Είς κίριιτικάς καί σχόλια προέβη καί ο τοπικός τύπος: «Ελεύθερη, Θρ άκη» Νο
μού "Εβρου, «Ελληνικός Βορράς» Θεσσαλονίκης, «Προσ-φυγικός Κόσμος»
’Αθηνών, «Δημόκριτος» Ξάνθης κλπ.

«Δέν είναι υπερβολή, εάν εΐπω, δτι ιάπό της -ημέρας καθ’ ήν έλαβε χώραν
ή βράβευσις, εσημειώθη καταφανής διαφορά δσον ιάφορα τήν έκ μέρους των
καΐαβοιλήγ προσπαθειών είς τήν μελέτην καί τήν -επίδειξιν ήθους. "Ολοι τώρα
εντείνουν τάς -δυνάμεις των, ιμέ τήν ελπίδα δτι θά λάβουν τό ,βραβεΐον τό τρέχον
σχολικόν έτος. Ή προσπάθεια -αύτη τού Θρακικού Κέντρου, έστέ βέβαιΟΊ οτι
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συμβάλλει μεγάλως είς τους .σκοπούς του Σχολείου καί Ματ’ επέκτασιν είς τα
μορφωτικόν επίπεδον της νεολαίας, τό όποιον αναβ'ϋβάιζει, ή όπσία νεολαία εΐναι
τό .μέλλον τής Ελλάδος.
Ό Διευθυντής του Σχολείου Λευκοιπέτρας Ξάνθης
Μετά τΐ|μής
(υπογραφή)»

«Σ,τήν τίμια κι αξιέπαινη, αυτή κοινωνική σας αποστολή εύχομαι πάντα
νά έχετε συμπαραστάτη σας τό Θεό, έμπνευιστή και .σύνεργό σας. Εύχομαι ακόμα
νά βρίσκετε ανταπόκριση κα'ι κατανόηση στό. ιμεγάλοι σας. έργο κα'ι νά μπορήτε
πάντα νά νιώθετε βαθιά τήν ικανοποίηση οτι οι κόποι .κι οι θυσίες σας καρπο
φορούν. Ό πηγαίος θαυμασμός μου γιά τήν ακαταπόνητη δράση σας καί ή
περηιφάνεια κι ή συγκίνηση που ένιωσα γιά τή μεγάλη τιμή που μου έγινε, εΐ
ναι τά συναισθήματα που μου εμπνέουν τίς λίγες αυτές γραμμές, μιά πολυ ψυ
χρή, ασφαλώς, έκφραση τών σκέψεων που μέ,κινούν·. 'Πλημμυρισμένος μέ άφατη
συγκίνηση κι ευγνωμοσύνη σάς .απευθύνω ένα ολόθερμο, βγιαλμένο ιάπ’ τά κατάβαθα τής ψυχής μου, ευχαριστώ, σάν την πιο ελάχιστη ένδειξη· τών ανέκφρα
στων συναισθημάτων καί σκέψεων μου.
Δεχθήτε λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τήν έκφραση τής βαθύτατης άφοισιώαεως
κι ευγνωμοσύνης μου.
Μέ σεβασμό κι αλησμόνητη ευγνωμοσύνη
ΗΛ. ΘΕΟΔΟΓΟΤ»

«Τοιαΰται ένέργειαι συντελούν είς τήν άνάπτυξιν του πνεύματος τής ευγενοΰς άμίλλης μεταξύ τών νέων καί υποβοηθούν είς τήν δημιουργίαν καλυτέρων
ανθρώπων. Τό έθνος μας έχει .ανάγκην καλυτέρων νέων. Διότι αυ'τοί θά άποτελέσουν τά βάθίρον έπί του οποίου θά οίκοΐδομηθή τό μέλλον τής φυλής μας. ’Α ξί
ζουν διά τούτο τής ευγνωμοσύνης τοϋ έθνους όλοι. όσοι καθ’ οΐονδήποτε τρόπον
συντελούν είς τήν Ικανοποίησιν τής ανάγκης αυτής.
Μετά τιμής
Ή Διευθύντρια τοϋ Σχολείου Σουνίου Ξάνθης
(υπογραφή.)»

«Ή βράβευα ις αποτελεί τήν απαρχήν ευγενους άμίλλης με'ταξυ τών μαθη
τών είς τόν χώρον της ίέπιμορφώσεως, ιμέ άναμφισβήτητον ακολουθίαν τήν κοι-
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νωνι/κήν άνάπτυξιν 'θεμιελιουμένην επί τής αγάπης, ένάτητιοις καί προόδου.. Στοΐτ
χεΐα άτινα ιέλλείπουσιν Ιικ τής ισημερινής Κοινωνίας ιεπί δυστυχία τής στενωτέρας ημών άλλά καί εύρυτέρας πάντων τών Ελλήνων Πατρ^δος. Εΰχαρ.ιιστοΰντιες, ιεΰχόμε'θα δπως ό Θεός χαρίζη είς 'Ύΐμάς καί ιείς πάντας τους έργάτας τοΰ
καλού, αυνΘργάτας σας, άκμαιότητα. σωματικήν τε καί ψυχικήν πρός έίπιτέλεσιν τοΰ θεάρεστου έργου σας.
Διά πάντας τους ανωτέρω
Ό Διευίθυντής τοΰ Σχολείου Ποιμιενικοΰ
Κ Α Μ ΙΙΟ Τ Ρ ΙΔ Η Σ Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ »

«Ώς Διευθυντής τοΰ Σχολείου Φ,ελώνης Ξάνθης αισθάνομαι, τήν ΰποιχιρέωσιν δπως ιέκφράσω καί πρός υμάς πρασωπικώς τάς πλέον ιθιερμάς κι έγκαρδίους
ευχαριστίας απάντων τών μαθητών καί κατοίκων τοΰ χωρίου1διά τήν ευγενικήν
σας τούτην εκδήλωσι.ν, ενδεικτικήν τής ιάγάπης καί τής (στοργής, μεθ’ ής τό
Θρακικόν Κέντρον περιβάλλει τήν μαθητιώισαν νεολαίαν της Θρακικής γής. Είθε
δ "Τψιστος νά ισάς αξίωση δπως καί κατά τό τρέχον σχολικόν έτος δυνηθήτε, κατ’ ίδιον τρόπον, νά έκ'δηλώσητε τό ενδιαφέρον σας πρός τήν σπουιδάζουσαν νεολαίαν τής Θράκης υυμβάλλοντες ουτω, συν τοΐς άλλοις, καί ©ίς τήν
καλλιέργειαν εΰ γένους άμίλλης μεταξύ τών μάθητών διά πάν ώραΐον, υψηλόν
καί ηθικόν ιδανικόν.
Μετ’ ιάπείρων ευχαριστιών καί φιλικών αισθημάτων,
'Ο Διευίθΰντής τοΰ Σχολείου
Μ ΙΑ Τ ΙΑ Δ Η Σ Κ Α Τ Σ Ή Σ »

« Ή τιμή ή δποία μάς έγένετο έκ μέρους του Θρακικοΰ Κέντρου, οπως επισκεφΙθή καί συντροφεύση τους μικρούς μαθητάς δι’ όλίγας ιστιγμάς, συνεκίνησε
μαθητάς, διδάσκαλον καί κατοίκους.
Ώ ς διδάσκαλος του Σχολείου ευχαριστώ τους έπισκέπτας καί εύχομαι
δπως α ί προσπάθιειαι τοΰ1Θρακικοΰ Κέντρου καρποφορήσουν διά τό μεγαλεϊον
τής πατρΐδος μας.
Ό Διευθυντής τοΰ Σχολείου Καλύβας Ξάνθης
ΔΕΛ Λ ΙΑ Σ ΚΩιΝ)ΝΟΣ»

«’Εν ΙΙρασινάδα .τή 10 ’Απριλίου' 1068.
’Αγαπητέ μας κύρ'ΐε Πρόεδρε. Ή μεγάλη σας χειρονομία διά τήν βρά-
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βευσίν ιμας, οάν καλό! μαθητα! πού είμαστε, ιμας κάνει νά ναιώσωμε μεγάλη ·<
χαρά κα'ι νά πιστεύαμε, ότι πάντα διά τούς καλούς μαίθητάς υπάρχει φιρσντίς.
Σ άς ευχαριστούμε πάρα πολύ και σάς βεβαιιώνουμιε, οτι ή ισκέψις ιμας και! ή
φροντίς μας ιθά εΐναι νά γίνουμε καλύτεροι άνθιρωποι πρώτα, ύστειρα μαίθήτα! κα!
αργότερα χρήσιμοι πολΐτιαι, αντάξιοι τών προγόνων ιμας κα! τής πολυαγαπημένης ιμας Μεγάλης Ελλάδος.
Α ί μαίθήτριαι»

«ΟΊ βραβευθέντες μαίθηιτα! τού άκριτικού χωρίου Καλλιθέας Ξάνθης,
καίθώς κα! άπαντες οι υπόλοιποι, εκφράξουν πρός ύμάς τάς 'θερμοτάτας των ευ
χαριστίας διά τό αταργυκόν ισας ενδιαφέρον. 'Η χειρονομία αύτη ωθεί άπαντας
τούς μαίθητάς εις άμιλλαν ήθους κα! επιμελείας. Έκφράξομεν πρός ημάς τάς
απείρους .'ευχαριστίας μας διά τήν ισυμπαράστασίν ισας πρός τόν φιλόπονον
λαόν τής Θράκης, οιστις ύπέφερε τά πάνδεινα ιδιά νά διατηρήιση τήν φλόγα τής
πίστεως κα! τής Ελευθερίας.
Μετά τιμής κα! ευχαριστιών
Ό ΔιευΙθυντής του Σχολείου
ΚΩΝ)ΝΟ:Σ Μ Α Ν Α Β Η Σ»

Σεβαστοί μας διδάσκαλοι,
Εΐναι μεγάλη ή συγκίνησις πού νοιώθω τήν ατιγμήν αυτήν διά τόν τιμητι
κόν έπαινον πού μου προσφέρετε. Δέν έχει τόισην αξίαν τό πασόν, όσην ιάξίαν
έχει ή χειρονομία τής υπέροχης αυτής όργανώσεως, τού Θιρακικού Κέντρου,
τό όποιον εκδηλώνει έτσι εμπράκτως τήν αγάπην του κα! τήν ιστοιργήν του πρός
τό Ελληνόπουλο. ’Εκφράζω πρός τό θρακικόν Κέντρον άπό τά βάθη τής απα
λής "ψυχής 'μου χίλια ευχαριστώ, κα! υπόσχομαι ότι ιθά άναόειχθώ άνταξία τής
τιμής αυτής, θ ά ήθελα ακόμη νά εκφράσα} τήν άπειρον ευγνωμοσύνην μου· κα!
πρός τόν άκούραιστον πνευματικόν εργάτην τού Σχολείου μας, τόν διίδάσκαλό
ιμου. Διότι ο,τι εΐίμαι τό χρωστώ στον αεβαστόν μου διδάσκαλον. Σ άς διαίβεβαιώ
δέ όλους ότι τό βραβεΐον αυτό 'θά άποιτελή δι’ εμέ τόν ιφάριον πού θά όδηιγή τά
βήματά μου ισ5 όλα τά κατοπινά χρόνια τών σπουδών μουι.
Σ ά ς ευχαριστώ όλους.
Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΑ Β Α Σ ΙΛΕΙΑΔΟΤ»
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Β'

Π ΡΟ ΙΚ Ο ΔΟ ΤΗ ΣΕ ΙΣ

Μέ τόν ιίδι,ον, ώς καί κατά τό παρελθόν, ρυθμόν έσυνεχίσθη, ή παροχή
προικοδοτήσεων εις 28 πτωχάς νεάνιδας 'της Θράκης. Ούτως άπό τών άρχών
του 1967 μέχρι σήμερον διετέθη διά τόν έν λόγω σκοπόν πασόν δραιχ. 140.000,
υπολογίζεται δέ ότι μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους Οά ιδιατεθοΰν καί άλλαι
προικοδοτήσεις πρός συμπλήρωσιν τών ήδη προγραμματιισθειισών.
Γ'

«Θ ΡΑ Κ ΙΚ Α »

Κατά τό μ&σοιλαβήσαν άπό τών άρχών του 1967 διάστημα όιετέθη κονδύ
λων διραχ. 91.105 διά τήν έκτύ,πωισιν καί κυκλοφορίαν τών 41ου καί 42ου
Τόμων τών «Θρακικών», ώς καί διά προκαταβολήν τού παρόντος 43ου Τόμου.
Δ'

ΑΟΙΓΤΑΙ Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Ε ΙΣ

Κατά τό μεσολάβησαν άπό τών άρχών τοΰ 1967 'διάστημα διετέθη κονδΰλιον δρα,χ. 91.105 διά τήν έκτύπωσιν καί κυκλοφορίαν τών 41ου κιαί 42ιου
Τόμων τών «Θρακικών», ώς κιαί διά προκαταβολήν τοΰ παρόντος 43ου Τόμου.
’Εθνικός Κήρυξ Νέας 'Υόρκης, 1 9 -1 -6 8 . Ά π ό τήν πνευματικήν μας ζωήν,
ΤΑ «Θ ΡΑ Κ ΙΚ Α »

Σύγγραμμα έκδιδόμενον υπό τοΰ έν Άθήναις Θρακικοΰ Κέντρου,
κατ’ έπανάληψιν βραβευθέν υπό τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί
άλλων έντοπίων καί ξένων ’Οργανώσεων.
Τό τής γραφής «ό άνθρωπος δέν δύναται νά (επιβίωση δι’ άρτου μόνον»
επαληθεύει καί τρανώνεται οσάκις λαμβάναμεν κάθιε νέον Τόμον τών «Θρακικών». Τά «Θρακικά» έκδίδονται άπό τό «Θρακικόν Κέντρον» τών ’Αθηνών τοΰ
οποίου προΐσταιται άπό μακρών ετών ό έκ Ραιδεστοΰ μεγαλοϊύδεάτης κάι άκάματας επικρατής "Ελλην κ. Φίλιππος Μαναυηλίδης, συγγραφείς, βουλευτής, κατ’
έπανάληψιν 'Υπουργός, ακραιφνής πατριώτης ιμέ παντοίαν δράαιν έθνικήν,
κοινωνικήν, φιλανθρωπικήν, κλπ., μιά ζωή πλήρης, αληθώς παραδειγματική.
’Έχιομεν ΰπ’ όψιν τόν άρτι ιληφθέντα 41ον Τόμον τών «ΘριαΙκιικών», ογκώδη,
καλοτυπφμένον, έκ σελίδων 307, τοΰ οποίου τό περιεχόμενον είναι καθ’ άπαντα
λίαν ενδιαφέρον, έμπνιευστικόν, πατριωτικόν. Έ λ' συντομία παραθ'έτομεν κατω
τέρω· τά κυριώτερα τών θεμάτων του1:
Τό δόγμα Τροΰμαν καί ή ’Ελευθερία τής Ελλάδος. «Διοικητικά τοΰ «Θρακικοΰ Κέντρου», ήτοι: ’Ά ρθρον τής Συντάξεως πρός τόν ’Απόδημον Ελληνι
σμόν καί τά καθημερινώς εμφανιζόμενα νέα γεγονότα. Έ /θεισις τής ’ΑκαΙδη-
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ίμιας ’Αθηνών, σχετικώς ιμέ ;τήν έκ δευτέρου, παρά τά ©ίωίθότα, βράβευσιν τοϋ
θρακικοΰ Κέντρου, διά νέου διπλώματος κα'ι μεταλλίου·, άπονιειμομένων αϋτω
διότι, «άπό τής ιίΐδρύσεώς του (192.7) μέχρι σήμερον, έπραγματοίποίησεν άξιόλογον διράσιν ·σκο%αϋσαν την βοήθειαν τών έν ΈλλάΙδι, μειτά τάς έθνικάς ,καταστραφάς, έγκατασταΌέντων θροβκών κα'ι ενίσχυσιεν, έξ ιδίων πόρων·, πάσαν
προotojθειον βελτιώσεως τών έν Θράκη .συνθηκών τής ζωής. Προς τούτους έξέδωκε τεσισαράκοντα Τόμους,, (και ιμέ τόν παρόντα 41) τοϋ Συγγράμματος «θρακι.κά», ·είς τούς οποίους διασώζεται πολύτιμον κα'ι δυσεύριετον ιστορικόν καί
λαογραφικόν υλικόν περί τοϋ Ελληνισμού τής Θράκης καί τής Ανατολικής Ρω
μυλίας. Τό «θιρακικόν Κέντρον» αποτελεί έξοχου παράδειγμα ιδιωτικής πρωτο
βουλίας ©ίς τόν έιθνιικόν καί πατριωτικόν τομέα».— 'Ιστορικόν Λιιαίθήκης—Περιπέτειιαι Κληροδοτήματος Μητροπολίτου θυατείρων Γερμανού υπέρ τού θιρακικού Κεντριού. — Περί τοΰ 24ου Τόμου τών «θρακικών». — Δωρηταί τού θρακικού Κέντρου, μετά λεπτομερούς πίνακας αυτών μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου
1967. — Γενικαί εκδηλώσεις υπέρ τού θρακικοΰ Κέντρου. — ’Έργα εύποιΐας
τού θρακικοΰ Κέντρου. — Τά «θρακικά» καί λαογραφία. Κριτική τών Λιθο
γραφικών Διδυμοτείχου - Σουφλίου κατόπιν .κοπιώδους κιαί εμπεριστατωμένης
άναγνώσεως δλων τών χειρογράφων τόσον παρά τοϋ Προέδρου· όσον καί τής
Συντάξεως τών «θρακικών». — Λαογραφικά Σιαύριας. — Λαοιγραφικά Κορνοφωλιάς κλπ.
Β. Β.»

'Ως κατ’ έπανάληφιν άνεφερθη. κιατ’ ’Απρίλιον τού 1968 υπέβαλε, τήν
παραίτησίν του άπό Προέδρου' τού θρακικοΰ Κέντρου ό αείμνηστος Φίλιππος
Μανουηλίδης διά λόγους υγείας. Τό Διοικητικόν Συμβούλων συνελΟόν έκτάκ,τως ©ίς 'συνεδρίαν την 8ην’ ’Απριλίου 19'6 8, άφοΰ ©λαιβε γνώσι,ν τών παρά τού
τότε ’Αντιπροέδρου κ. Γ. Γεωργιάδου· !κτ©θ·έντων, δσον αφορά τήν έν λόγορ
παραίτησίν, ήναγκάσθη νά άποιδεχιθή τούτην, όμαφώνως ιδέ άπεφάσισεν δπως,
είς τήν μέλλουσαν νά ισυινέλθη Γενικήν Συνέλευσιν, άνακηρύξη αυτόν ’Ισόβιον
Επίτιμον Πρόεδρον τού Σωματείου, Μέγαν αυτού Ευεργέτην, άναρτήση τήν
εικόνα ;του ©ίς τό γραφειον καί τού άπαστείλη ιθιερμήν ευχαριστήριον έπιατολήν, τήν οποίαν νά έπιδώση, έπιίσκε,πτόμενον αυτόν τό Διοικητικόν Συμβούλιο ν.
Ή Γενική Συνέλευσις ισυνήλίθε τήν 7ην Μαΐου 19ι6'8. Κατ’ αυτήν ό
Προεδρεύουν κ. Γ. Γιεωργιάδης άνεφέρΙθη, είς δλια τά ιάνωτέρω ιέκτιεθέντα ώς
πρός τήν παραίτησίν τού αειμνήστου Μανουηλίδου καί ©ζήτησε τήν έπικύρωσιιν, παρά τής Συνελεύσεως, τών ώς άνω· πριοιταθέντων, ήτις καί έγέυετΚ) όμοφώνως.
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Μετά ταΰτα διά ιμυστικής ψηφοφορίας ©ξελέγηισαν ποαμψηψ&ι «ι δυο τρι
μελείς Έπιιτριαπαί, rj.roι ή ’Εφορευτική; ιέίττί τών ίέικλογών ίεκ τών κ/κ. Α. Γιαννακάκη, Ν. ΙΙαγιωτέλη κιαί Ε. Καραχαλίδη. ,καί ή ’Εξελεγκτική εκ τών κ.κ.
X. Μεΐξελαπουλου, Α. ΖεριβουΙδ'άκη καί Π. Ν ικολαίδη. Ώ ς ημερομηνία, ιεκλογών
πρός .συμπλήρωσιν του 24)|μελοΰς Διοικητικού Συμβουλίου, ωρίσΟη ή 22α,
23η καί 24η Μαιΐου 1968, ισυμφώνως τώ Καταστατικά).
Κατά τάς ιδιενεργηθείσας ιέκλογάς πρασήλθΰν καί Ιέψήιφυσαν 43 μέλη, έξελέγησίαν δέ κατ’ αΰτάς Ιιΐ νέα ιμέλη. πρός ισυμπλήρωσιν τοΰ 24)ιμελοΰς Διοιικητικοΰ Συμβουλίου. Οΰτω τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον ιάπετελέοιθη έκ τών κάτωίθι κ/κ. :
1)
2)
3)
-3)
■5)
6)
I)
8)
9)
10)
11)
12)

Άλεξιιιάίδη Φ.
’Αναστασίου Κ.
Βλαιχοποάλου Λ.
Γενναδίου Α.
Γειριμάνη Π.
Γεωργιάδη Γ.
Γιαννακάκη Α.
Δάμπαση Λ.
Διαμαντοπούλου· Δ.
Βαρΰελίδη Γ.
Ζησοποιιλου Δ.
Καραχαλίδη Ε.

1·3) Λουΐζου Δ.
14) Μαζαιράκη 0 .
15) Μανάκα Δ.
16) Παπαδαπουλου θ .
17) Μιχαηλάτσου Γ.
18) Μπλαμουτση Α.
19) Ο ϊκονόμου· X.
20) Π α γ ιωτέλη Ν .
21) Πολίτη- Α.
22) Σέντερη Α.
.23) Τισατάλα Π.
24) Φωτιάδη Ε.

Τό νέον Διοικητικόν Συμβουλιον κατηρτίσθη εις σώμα κατά τήν συνεδρίαν
του δέ τής 13ης ’Ιουνίου· 1968 εξέλεξε παμψηφεί την Πενταμελή Διευ'θύνουσαν ’Επιτροπήν, ήτις άπετελέοίθη έκ τών κ. κ. :
Γεωργιάδου Γεωργίου, Προέδρου,

Παπάδοπο’ύλαυ Θωιμά, Άναπληρωτοΰ Προέδρου.
Παγιωτέλη Νικολάου, Γενικού Γραιμιματέως.
Τσατάλα Πατρόκλου, Άναπληρ. Γεν. Γρ-αμματεως.
Σέντερη ’Αλεξάνδρου, Ταμίου.

’Απόσπασμα εκτάκτου συνεδριάισεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής
27.1.0.19-6.8:
«'Ο Πρόεδρος τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου κ. Γ. ΓιεωργιάΙδης μιετά βαθύτα
της λύπης αναγγέλλει τόν 'θάνατον τοΰ Φα,λίππου Μανουηλίδου, οστις ΰπήρξεν
ό κυρτότερος ιδρυτής καί έπί τεσσαράκοντα έτη -συνεχώς Πρόεδρος τοΰ Σωιμα-
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τείου καί άφιέρωισεν όλας αύτοΰ τάς δυνάμεις ©ίς την ιέξυπηρέτησιν κιαί προαγω
γήν τών κοινωφελών αύτοΰ ιακσπών, ών ενεικιεν τό Κέντρον Ibti τή παραιτήσεις
του άνεκήρυξεν αυτόν Ισόβιον ’Επίτιμον Πρόεδρον καί Μέγαν αύτοΰ Ευεργέ
την».
Τό Διοικητικόν Συμβούλιων αποφασίζει όμοφώνως:
1) Νά ι&κφρασθοΰν συλλυπητήρια πρός τους οικείους τοΰ μεταστάντος.
2) Νά παριακαλουΐθήσωσι τά μέλη τοΰ Κέντρου την κηδείαν του.
3) Νά κατατείθή στέφανος επί της ισοριοΰ του.
4.) Νά Ιδιατεθή ©ίς .μνήμην του ποσόν δραχ. 5.000 υπέρ αγαθοεργών
σκοπών.
5) Νά δημασιευθή τό παρόν Ψήφισμα διά τοΰ τύπου».
Τήν κήδιειίαν παρηκαλούίθησαν τά ιμ&λη. τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου, τόν επι
κήδειου δέ έξιεφώνησεν ό κ. Γ. Πεωργιάδης ©ιπών τά έξης:
«ΒαΙθειιά είναι ή θλΐψις όλων ημών πού άποτ&λοΰμε τό Θρακιϊκαν Κέντρον,
έπί τώ άκούσματι τοΰ θλιβερού1άγγ&λματος τοΰ θανάτου σου. ’Αιλλά βαίθιειιά είναι ή θλΐψις καί δλων εκείνων πού παρηκολούθησαν ιάπό κοντά τήν ιμακράν γόνιιμον σταδιοδρομίαν σου καί ήσθάνθηισαν τά ευεργετικά της αποτελέσματα. Ξε
κίνησες ιάπό τήν γενέτειρά σου ώς ιέκπρόσωπας εν τφ Κοινοΐβουλίω τής
έλεύθέρας τότε Ανατολικής Θράκης καί ήλθιες έδώ είς τήν Μητέρα Πατρίδα
καί ιμέ τά πολλαπλά σου προσόντα, τήν χαλύβΙδινην ιθ'έλησίν σου1, τήν αλόγιστον
επιιμονήν σου είς τάς επιδιώξεις σου, τόν φλογερόν σου πόθον νά εξυπηρέ
τησης τούς ‘συνανθρώπους σου, άνεδείχίθης κατ’ ιέπανάληψιν 'Τπουργός καί γε
ρουσιαστής καί βουλευτής κιαί υπηρέτησες οχι, ιμόνον τά γενικώτ&ρα συμφέ
ροντα τοΰ τόπου, άλλ’ έδωκες δλην σου τήν ψυχήν είς τήν έξυιπηιρέτησιν δλων
εκείνων, οί όποΐοιι είχον τό ιμεγάλο ατύχημα νά ξερριζωίθοΰν άπό πτίς αγαπη
μένες τους ΙΙατρίδες. 'Τπήρξες ιμία ‘εξέχουσα φυσιογνωμία ανάμεσα είς τόν
πολιτικόν κόσμον.
Γνήσιον τέκναν τής Θράκης έστρεψες τήν προσοχήν σου καί πρός τό Θρακικ'όν Κέντρον, ιτοΰ οποίου υπήρξες ό κυριώτερος ιδρυτής καί έπί τεσσαρά
κοντα συνεχή ετη ό Πρόεδρός του. ’Αφιέρωσες ίδλας σου τάς δυνάμεις είς τήν
προαγωγήν τών σκοπών του, κατέβαλες προισπάθιειιες έγγίζουσες πολλές φορές
τά άρια τής αυτοθυσίας ώστε ή ολη αυτού δραστήριο της νά έπιίσημανθή καί
βραιβευθή ιάπό τό άνώτατον πνευματικόν μας 'Ίδρυμα, τήν ’Ακαδημίαν Α θη 
νών. Δι’ αυτό καί τό Συμβούλιον τοΰ Κέντρου Ιεπί τή υποβολή διά λόγους υγείας
τής παραχτήσεώς σου, σέ άνεκήρυξε ’Ισόβιον ’Επίτιμον Πρόεδρον καί Μέγαν
αΰτοΰ Ευεργέτην. Καί σήμερον; Σήμερον τό Θρακικόν Κέντρον, πού τό είχες
συνηθίσει σέ τόσες δόξες καί χαρές μέ τήν ψυχήν γεμάτην άπό βίλιψιν, μέ ψυχι-
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κήν συντριβήν προσέρχεται νά έκτελέση καθήκον θλιβερόν, νά ισού άπευθύνη δι’
εμού, τόν ύστατον χαιρετισμόν κα'ι νά καταθέση εις έύδειξιν τιμής και βαθύτατης
ευγνωμοσύνης 'στέφανον έπί τής σαρού ισου.
Ό Θεός νά άναπαύση τήν αμυχήν ισου· καί νά είναι ελαφρό τό χωμια. τής
αττικής γής πού θά σέ σκεπάση.
Αίωνία ισου ή μνήμη αγαπημένε μας και αξέχαστε Πρόεδρε».

Κατά τό μεσολάβησαν (διάστημα ιάπε'βίωισαν οί συμπαίτρχώται μας και επί
λεκτα μέλη τής Θράκης, σί Αθανάσιος ’Αναστασίου, Ευεργέτης τού Θρακικοΰ
Κεντριού, ’Αρίστιππος Γεννάδιος Εισηγητής τής Τοπικής ’Επιτροπής Ξάνθης,
πολύτιμος .συνεργάτης κα'ι μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κα'ι ό
Γεώργιος Βερβείλίδης μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου κα'ι πρώην Ταμίας. Τό
Θρακιικόιν Κέντρο ν προέβη είς πολλάς καί ποικίλας εκδηλώσεις, βιογραφίας
δέ τών άνω εκλιπόντων θά δημοσίευση είς τόν προσεχή 44ον Τόιμονν
ΙΙρός συμπλή,ρωσιν τών έκ τών θανάτων τούτων δημυοιυιργηιθέντων κενών
τό Διοικητικόν Συμβούλιον κατά την συνεδρίαν του τής 31ης Μαρτίου 1969
εξέλεξε πα|μιψηφιεί ώςμέλη τούς κ.κ. Κ. Δήμησσαν, Α. Δούλάν -καί Α. Ζαιρίφην.
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