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Α' «ΑΝΕΚΔΟΤΑ» TOY ΛΑΟΥ

Ά πό αρχαιότατων χρόνοον, ώς τώρα, από τό στόμα του αγράμματου 
λαοΰ, λεγόταν καί λέγονται, διάφορες διηγήσεις, σάν μύθοι, σάν παραμύθια, 
μά καί σάν γεγονότα πραγματικά. Καί είναι βεβαίως τόσο αληθοφανείς, έκ 
πρώτης δψεως, ώστε νά είναι πιστευτές άπό το λαό, αλλά νά εντυπωσιάζουν 
ακόμη καί τούς μορφωμένους. Σάν παράδειγμα φέρνω τούς μύθους τής άρ- 
χαιάτητος, άπό τούς οποίους οι Α ρχαίοι "Ελληνες πεζογράφοι καί ποιηταί 
ένεπνεύσθησαν καί έγραψαν τά αθάνατα εκείνα θεατρικά έργα.

"Ετσι εύκολα, νομίζω οτι μπορούμε νά τά θεωρήσουμε δλα αυτά, σάν 
απλά στήν άρχή γεγονότα, πού περνώντας άπό τή σκέψη ευφαντάστων αν
θρώπων, μεγαλοποιήθηκαν καί μέ τις διάφορες έκάστοτε προθήκες, πήραν 
τή μορφή πού τά άκούμε καί τά διαβάζουμε σήμερα.

Πσλλά καί διάφορα ανέκδοτα τού λαού αναφέρουν δλοι οί διακεκριμένοι 
"Ελληνες λαογράφοι, άπό διάφορες περιοχές τής πατρίδος μας.

Ε μείς παραθέτουμε μερικά, πολύ φτωχά βέβαια, στον 33ο Τόμο τών 
«Θρακικών», καί τώρα τά παρακάτω, άπό τό Σουφλί.

1. Τ ρ ε ι ς  χ ρ υ σ έ ς  σ υ μ β ο υ λ έ ς :
Κάποτε ένας πατέρας πάντρεψε τό γυιό τους καί στήν παρατήρηση, γιατί 

δέν τού δίνει καί χρήματα, τού είπε: Σού δίνω τρεις, συμβουλές, πού άν τις 
φυλάξης, θά έχουν άξία χρυσού.

«Μιά φορά κι’ έναν καιρό, διηγείται δ πατέρας, ένας άνθρωπος πανδρεύ- 
θηκε καί πήρε μιά ωραία γυναίκα μέ τήν οποία ζούσαν πολύ καλά. ’Επειδή 
ήταν αρκετά πλούσιος, έσχετίζετο μέ δλους τούς προκρίτους τού χωριού, αλλά 
καί επισήμους ξένους. ’Έτσι, εγνωρίσθηκε καί μέ τον ’Αστυνόμο, καί πολλές 
φορές τού έκανε καί τραπέζι στό σπίτι. Τά χρόνια δμως περνούσαν καί παι
διά δέν άπέκτησαν. "Ετσι άναγκάσθηκαν νά υιοθετήσουν ενα ξένο.

Μιά μέρα, προσκάλεσε στό σπίτι του τό φίλο του Αστυνομικό νά τού 
κάμη τραπέζι, καί γιά νά τον εύχαριστήση, έσφαξε ένα αρνί, παραδόξους δέ, 
τό κεφάλι τού ζώου τό έθαψε πίσω άπό τή σκάλα. ’Ακόμη δέ προσεποιεΐτο τον 
κατηφή, καί σέ παρατήρηση τής γυναίκας του, γιατί ήτο στενοχωρημένος, τής ά- 
πεκάλυψεν υπό εχεμύθειαν, δτι έκαμεν ένα έγκλημα. "Οτι έσκότωσε, δήθεν, έναν 
άνθρωπο πού τον προσέβαλε, καί τό μέν σώμά του, τό έρριξε στό ποτάμι, τό 
δέ κεφάλι του, τό έκρυψε πίσω άπό τις σκάλες τού σπιτιού.
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Κατά τά άλλα περιποιήθηκαν τον φίλο ’Αστυνομικό καθώς έπρεπε μέ 
τό ψητό τό αρνί, μά τό κρασί είχε τελειώσει, κι’ επειδή θεώρησε γι’ αύτό υπαί
τια τή γυναίκα του πού δέν φρόντισε ν’ άγοράση δσο· χρειαζόταν τής έ'δωκεν 
ένα χαστούκι, πηγαίνοντας αμέσως στο διπλανό μπακάλη ν’ άγοράση κι’ άλλο. 
Βρήκε δμως τήν ευκαιρία κι αύτή νά τον έκδικηΟή. Στήν σύντομη αύτή απου
σία του, άπεκάλυψε τό μυστικό πού τής είπε δ άντρας της, πού δταν γύρισε 
τό φαγοπότι συνεχίσθηκε,. καί εληξε πολύ εύχάριστα.

Έ ν τώ μεταξύ δ ’Αστυνομικός, ώς είχε υποχρέωση άλλως τε, κατήγ
γειλε τό δραματικό γεγονός, καί σέ λίγο δ δήθεν δολοφόνος, σύζυγος, μέ χει
ροπέδες ώδηγήθηκε στήν αγχόνη. "Όμως, δέν εύρίσκετο κανείς νά σύρη τό 
κάθισμα, διότι δλοι οι χωριανοί τον ήξευραν ώς τον καλύτερο άνθρωπο, καί 
δέν παρεδέχοντο μέ κανένα τρόπο δτι έγκλημάτισε. Στήν αμηχανία αύτή, βρέ
θηκε πρόθυμος τότε δ υιοθετηθείς γυιός του νά έκτελέση τό θετό πατέρα του. 
Κατάπληκτος τότε δ τίμιος τω δντι οικογενειάρχης, αναγκάσθηκε νά άποκα- 
λύψη τήν πραγματική αλήθεια, δπότε καί τό γεγονός αύτό έμεινε παροιμιώ- 
δες.

Καί τελείωσε τήν παραπάνω διήγηση δ πατέρας, δίνοντας στο γυιό του 
τίς τρεις όπως τού εΐπε χρυσές συμβουλές:

α) ’Αστυνομικό φίλο μήν κάνης.
β) Μυστικό στή γυναίκα σου μήν άποκαλύψης.
γ ) ΤίαΟετημένο παιδί μήν πάρης».
2. Δ υ ο  Ι ξ υ π ' ν ο ι  χ ρ α σ ο π ο υ λ η τ ά δ ε ς :
<οΠρίν πολλά χρόνια, δυο έξυπνοι Σουφλιώτες «άρκαντασαΐοι» ( = 'φίλοι), 

αγόρασαν ένα βαρέλι κρασί συνεταιρικά καί τό έβαλαν στο κάρρο, νά πάνε στήν 
Όρεστιάδα νά τό πουλήσουν.

"Οταν είχαν βγή μιά ώρα έξω άπό τό Σουφλί, δ ένας εΐπε: «'Όλαν άν- 
τάσ(η) ( =  ρέ φίλε μου), εγώ δίψασα, θά πιω έναν μαστραπά ( =  κύπελλο) 
κρασί νά ξιδιψάσου. Καί λέγοντας αύτά, γύρισε τον «κουρνά» 1 άπ’ τό 
βαρέλι, γέμισε τό μαστραπά καί κατέβασε τό ώραΐο γλυκό κρασάκι μονορού
φι. 'Όμως, έψαξε στήν τσέπη, καί έπιασε τή μοναδική δραχμή πού εΐχε καί τήν 
εδιοσε στον άλλο λέγοντας πάλι: Νά κι μιά δραχμή άμα, νά μήν «ζιουμνιώνς» 
( =  ζημιώνης).

Δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε νά πούμε οτι, δέν εΐχαν πάρει ψωμί 
καί φαγητό, ούτε φυσικά καί χρήματα, γιατί υπολόγιζαν, ώς τό μεσημέρι νά 
φθάσουν στον προορισμό τους, δπότε θά πουλούσαν τό κρασί καί μέ τά χρή
ματα αύτά, θά έτρωγαν στο μαγειρείο, αλλά καί θά τούς έμεναν καί γιά τά 
έξοδα τών οικογενειών τους.

(1) Κουρνάς - Κάνουλα.
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Δέν πέρασε πολλή ώρα, καί λέει κι ό άλλος μέ τή σειρά του. «Όλαν ρέ 
άντάσ’(η )“ κι γώ δίψασα. Ά  πιω κι γώ έναν μαστραπά κρασί, άψού νιρό 
δέν πήραμε μαζί μας». Κι’ ακόμα κάθιση; τοΰ άπαντά ό φίλος του. ΙΙράγματι 
γέμισε τότε κιαυτός τό μαστραπά, καί τόν κατέβασε λαίμαργα, ενώ ευθύς έβγα
λε τή ιδραχμή που είχε πάρει, καί τήν έ'δωκε πίσω, λέγοντας: «Νά πάρι κι σύ 
τ’ δραχμή, νά μή ζιουμνιώνς».

Κι δλο διψούσαν κι δλο έπιναν, κι δλο τήν δραχμή δ ένας στον άλλο πα- 
ρέδιίδε, μέχρις δτου σκνίπα στό μεθύσι καί τραγουδοδντας, πανευδαίμονες εφθα- 
σαν στον προορισμό τους. "Ομως τό βαρέλι ήτο τελεάος κενό, κι αυτοί μέ 
άδεια τά χέρια, έκτος απ’ τή δραχμή, μετά μεγάλης δυσκολίας ιέπέστρεψαν 
στά ίδια, διηγούμενοι τό γεγονός, πού έκανε δλους νά σκάσουν στά γέλια.

3. Π  ε ρ ι ή λ θ ε σ τ ά  χ έ ρ ι α  μ ο υ  έ ν α  π ρ α κ τ ι κ ό ν  
συνεδριάσεως τάχα, τής Δημογεροντίας Σουφλίου τού 1895, έπί τή αιτήσει 
αύξήσεως τών αποδοχών μιας διδασκαλίσσης. Περιέχει τόσα αισχρόλογα, πού 
ντρέπομαι νά τά γράψω.

Β' ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ— ΠΑΡΟΙΜ ΙΑΙ

Ό  λαός, προσέχει πάρα πολύ τά διάφορα γεγονότα τής καθημερινής ζωής, 
καί τώρα αλλά καί πάντοτε, τά δέ διδάγματα τά εκφράζει περιληπτικά πολλές 
φορές καί μέ δυο λόγια, καί τά παραδίδει, σάν πολύτιμο θησαυρό, άπό γενεά 
σέ γενεά. ’Έτσι δημιουργήθηκε τό άπειρο πλήθος τών π α ρ ο ι μ ι ώ ν ,  πού 
χρησιμεύουν σάν οδηγός στις αποφάσεις πού πρέπει νά παίρνουν εκείνοι πού 
θέλουν νά επιτύχουν μετά βεβαιότητος ένα ορθόν αποτέλεσμα.

■Μία άπλουστάτη άπόδειξις τής χρησιμότητος τών παροιμιών, εΐναι τό 
δτι πολλές απ’ αυτές σώζονται άπό τά πανάρχαια χρόνια. "Ομοια σχεδόν, είναι 
καί τά διάφορα ηθικά άποφθέγματα, αλλά οί παρουμιώδεις φράσεις, πού μάς 
ενδιαφέρουν καί μάς τώρα, καί πού τίς πήραμε σάν θέμα μας.

Θά αναφέρουμε λοιπόν μερικές τέτοιες φράσεις, καί θά τίς άναλύσουμε 
συντομώτατα, γιά ν’ αποδείξουμε τό βάθος τής σοφίας τού λαού. Μάλιστα δέ, 
διαλέγουμε τίς πιο ιδιότυπες, καί οχι πολύ μακρυνής εποχής, άπό τούς ιδιω
ματισμούς τιον, φανερές δτι έχουν γεννηθή στό Σουφλί.

1. «Γ ε ι ρ ο υ σ ί ν’ (η ), 6 α σ ι λ ο υ σ ί ν’ (η)» πού ερμηνεύεται
αυτολεξεί: ή υγεία, είναι βασιλεία. Δηλ. δποιος έχει σταθερή υγεία, εΐναι ευ
τυχισμένος σάν βασιληάς.
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Και άναφέρεται: Πρώτα σ’ εκείνους πού έχουν ,μέν δλα τά καλά, χρή
ματα, περιουσία, οικογένεια, άλλα δέν έχουν υγεία, καί επομένως ολα είναι 
άχρηιστα. "Ύστερα, άναφέρεται καί σέ κείνους πού ενώ έχουν άρίστη υγεία, 
διαρκώς μεμψιμοιροΰν δήθεν γιά τά χάλια τους, μιά καί τά θέλουν ολα έν 
τάξει. Κι αυτούς τούς κατακρίνει δ λαός καί τούς λέει: "Ε! κύριοι. Ή  πραγμα
τική ευτυχία έγκειται μόνο στήν υγεία. ’Αλλά καί οι ’Αρχαίοι έλεγαν: Ή  
υγεία μέγα δώρον τών Θεών εις τούς ανθρώπους.

2. « Θ ι ό ς  κ ι  ή ψ χ ή τ’, κ ι  δ ι ά β ο υ λ ο υ ς  τ ο ΰ  π ι-
τ σ ί τ ’». Πού θέλει νά πή: Ό  Θεός ας κρίνη την ψυχή του, κι ό διάβολος, τό
πετσί του, τό σώμά του. Γνωρίζει δ λαός, οτι τήν ψυχή τοΰ ανθρώπου τήν κα- 
τεξουσιάζει δ Θεός, καί τής απονέμει τό απόλυτον δίκαιον, ενώ τό σώμα καί 
δή τοΰ άμαρτωλοΰ, τό διεικδικεί δ διάβολος, καί τό υποβάλλει σέ φρικώδη βα
σανιστήρια, εις τό «πΰρ τό εξώτερον, τό ήτοιμασμένον τώ διαβόλω καί τοΐς 

Ά γγέλοις1 αύτοΰ».
Ή ταν δηλ. τόσο βαθειά ή χρ)κή πίστη στά περασμένα χρόνια, ώστε 

δταν έμάθαινε ένας Σουφλιώτης, οτι δ συνέταιρός του, τον έκλεβε, αλλά δέν 
ήμποροΰσε νά βεβαιωθή περί αύτοΰ, τότε τον άφινε στήν κρίση τοΰ Θεοΰ μέ 
τά παραπάνω λόγια. ("Ιδε σχετ. καί εις 33ον Τόμ. Θρακ.).

>3. «Τ’ ψ έ ν’(ε ι) ψ ά ρ’ (ι),  σ τ ά  χ ε ί λ’(η)» =  Τοΰ ψήνει
ψάρι στά χείλη. Ή  φράση αύτή αποδίδεται συνήθως, στήν κακιά εκείνη γυ
ναίκα, πού κάνει τόσο μαρτυρική τή ζωή τοΰ άνδρα της, ώστε νά φλογί
ζουν τά χείλη του άπό τή στενοχώρια, καί πού 'μπορεί έτσι σ’ αύτά νά ψηθή 
καί ψάρι άκόμη! Βέβαια, δέν παύει άπό τοΰ νά είναι αύτό μιά υπερβολή, μά 
άμα έμβαθύνει κανείς πιό πολύ, θά καταλάβη γιατί τό λέει αύτό δ λαός.

4. « Δ έ ν  r  ρ ώ 'ί τ η ν έ ψ (η) μ έ ν ο υ ς ,  ν έ  β ρ α σ μ έ 
ν ο υ  ς». Είναι τόσο περίεργη ή νοοτροπία ώρισμένων ανθρώπων, σπανίοον 
ευτυχώς, ώστε είναι άδύνατον νά συμφωνήσουν καί μέ τον πιό ήρεμο καί νου
νεχή συνομιλητή των. Συνεχώς αντιρρήσεις,, διαρκώς άντιγνωμίες καί θορυ
βώδεις άρνήσεις, καί γιά τό πιό άπλούστατο ζήτημα. Ή !  αύτόν τον άνθρωπο, 
άνδρα ή γυναίκα, τον καταδικάζει δίκαια δ λαός μέ τήν παραπάνω παροιμιώ- 
δη φράση: Δέν τρώγεσαι χριστιανέ μου, ού'τε ψημένος, οΰτε βρασμένος.

5. «Β ή κ ι ψ ε ί ρ α  σ τ ο ύ  γ ι α κ ά » .  ΤΊ παροιμία άναφέρεται 
στους νεόπλουτους εκείνους, πού δέν άφίνουν ευκαιρία, άπό τοΰ νά έπιδειχθοΰν, 
σέ κέντρα, στον περίπατο, καί στούς χορούς ιόν παλιό καιρό. Δέν παραλεί

1. Ε ις τούς άπεσταλμένους ύπ* αύτοΰ, δ ι’ αύτούς πού άκολουθοΰν τά κελεύ- 
σματά του.
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πουν επίσης άπό τοΰ νά παριστάνουν τον έξυπνο, παντοΰ και πάντοτε, «κι δπου 
δέν τούς σπέρνετε, κι εκεί φυτρώνουν».

β. «Ο ύ λ’ (ο ι) γ ι λ ο ΰ σ α ν μ I τ’ ί ιμ έ ν α, ξ ι κ α ρ δ ί ζ ο υ -  
μ α ν  κ ι  γ ώ» ( =  'Όλοι γελούσαν, «κοροΐδευαν» μ’ έμενα, έσκαζα καί 
γώ στά γέλια).

Ή  παροιμία λέγεται γιά τούς αφελείς εκείνους, πού Ινώ, δλοι γελούν είς 
βάρος τους, κατόπιν ειρωνειών, πού απευθύνει 6 «έξυπνος τής παρέας», γε
λούν κι’ αυτοί ξεκαρδιστικά κι απονήρευτα, έτσι δέ τά γέλια τής παρέας απο
κτούν μιά κεκτημένη ταχύτητα. Τότε ακριβώς σκάει κι ή βόμβα τής παροιμίας, 
γιά νά παραλύση άπό τά γέλια ή παρέα, άλλά ό'χι σπάνια καί γιά νά τραυμα
τίση σοβαρά τά άθώα θύματα τών «πονηρών».

7. « Θ α ρ ρ ε ί ς  κ ι  ι μ π ά τ ρ ι σ α ν  τ ά  κ α ρ ά β ι α  τ ’». 
( =  Νομίζεις καί βούλιαξαν τά καράβια του). Είναι μερικοί άνθρωποι, πού 
καί γιά τήν πιο παραμικρή κακοτοπιά, αισθάνονται τόση στενοχώρια, ώστε 
νά περπατούν ή νά στέκουν κατηφεϊς, συλλογισμένοι, καταστενοχωρημένοι καί 
βωβοί, κι έτσι σάν σχόλιο έρχεται στο στόμα τών γνωστών τους, ή έν λόγω 
παροιμία πού, άν κι έχει λίγη δόση είρωνίας, λέγεται σάν συμβουλή αποκατα
στάσεις ς.

.8. ' Ά μ α  ν τ ι β ι ρ ν τ ί σ (η) τ’ ά μ ά ξ ( ι) , δ ρ ύ μ’ (ο ι)
π ο υ λ λ ο ί!». ( =  'Όταν άναποδογυρίση τό αμάξι, δρόμοι πολλοί) !

Τό γεγονός αύτό, έγινε εκτατε παροιμιώδες, καί άποδίδεται σέ κάθε περί
πτωση, πού άπό όποιαδήποτε άπροσεξία έχει συμβή ένα άνεπανόρθωτο συνή
θους κακό.

9. «*Ά ρ ι ζ ι  Μ ά ρ  ο υ  τ ο ύ  χ ο υ ρ ό ,  β ρ ή κ ι  ά ν τ ρ α
γ κ α ϊ ν τ α τ ζ  ή». ’Ανέκαθεν έλέγοντο ευμενέστατα σχόλια, γιά τίς γυ
ναίκες ή καί γιά τούς άνδρες έκείνους πού μετέρχονται χίλια δυο τεχνάσματα 
μέχρις οτου επιτύχουν αύτό πού θέλουν. Φυσικά, χρειάζεται δμως καί ανάλογη 
εξυπνάδα, πονηριά, έπιτηδειότητα ή καπατσωσύνη, δπως καλύτερα λέγεται. 
Οί άνθρωποι αυτοί, υπήρχαν, υπάρχουν καί θά υπάρχουν διαρκώς. Έ γώ  άτο- 
μικώς δέν άποκρύπτω τό θαυμασμό μου σ" αύτούς, καί τούς καλοτυχίζω, διότι 
σ’ δλες τίς περιπτώσεις πετυχαίνουν θαυμάσια. Καί πιο πολύ ή Μάρω τής 
παροιμίας μας πού επειδή τή; άρεσε ό χορός, βρήκε άνδρα «γκαϊντατζή» δηλ. 
νά ξεύρη νά παίζη «άσκαυλο», ώστε νά μπορή νά χορεύη κατά βούλησιν καί 
άνεξόδως.

ΙΌ. «’Ά  ν τ α β ρ έ  χ ’ (η), μ α ζ ώ ν ο υ ν  ν ι ρ ό». Δηλαδή
δταν σοΰ δίδεται ή κατάλληλη εύκαιρία, πρέπει νά τήν έκμεταλλευΟής. Μ’ βλα
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ταΰτα, πολλοί είναι που παίρνουν αφρόντιστα τό ζήτημα, καί μένουν υστέρα 
«στά κρΰα τοΰ λουτροΰ», όπως άλλη παροιμία συμπληρώνει. ’Ακόμη ή παροι
μία άναφέρεται γιά κείνους, που ενώ ή περίσταση τάφερε νά παίρνουν πολλά, 
αυτοί, τά ξοδεύουν ασυλλόγιστα, χωρίς νά μαζεύουν τίποτε στήν άκρη, κι 
έτσι όταν σταματήση ή βροχή τών αγαθών, είναι πιά αργά, καί μένουν μ’ 
άδεια τά χέρια. Καί τότε τούς λένε όλοι ειρωνικά τήν παροιμία, συμπληρώ- 
νοντάς την όμως καί μΤ αυτήν: «Τί έχεις Γιάννη; Τ ί εΐχα πάντα».

Γ'. ΝΕΟΤΑΤΗ ΕΚΔΟΧΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ο ΝΟ Μ ΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ Α Λ Λ Α  ΤΙΝΑ

"Ενας πολύ γέρος, ώς 88 χρονών, πού ήξευρε καλά τόν πατέρα μου καί 
τόν παποΰ μου, διότι, ήσαν καί γείτονες, μοΰ άφηγήθη τά έξης:

Εΐχε νά ελθη στό Σουφλί 56 έτη. Παλληκάρι τότε έφυγε στή Ρουμα
νία. ’Από κεΐ, περιπλανήΟηκε γιά νά καταλήξη καί πάλι στή Ρουμανία... 
Έκεΐ, άπό εργάτης, σιγά-σιγά έγινε έργοστασιάρχης, κι έφτασε νά έχη ώς 
1200 εργάτες καί επανήλθε στήν 'Ελλάδα, διά νά έγκατασταθή στή Ρόδο, 
οπού καί διατηρεί πάλι μικρό κατάστημα 'Ορθοπεδικών.

"Οταν ήτο εδώ στό Σουφλί, είχαν, μοΰ λέγει, Σαπωνοποιείο κι ένα Χάνι 
(Ξενοδοχείο) καί Παντοπωλείο. Σήμερα, ανεψιοί του διατηροΰν τό «Χάνι», 
είδος πανδοχείου, καί καφενείο, έν παρακμή, αλλά καί «μικρό μηχανουργείο».

Σ ’ ερώτησή μου γιά τήν ονομασία τής πόλεώς μας. μοΰ άπήντησεν οτι: 
Οι πρώτοι κάτοικοι τοΰ Σουφλίου, ήσαν άπό τό Σούλι, καί καθόταν σέ χαμό
σπιτα καί καλύβες, καί ώνόμαζαν τόν οικισμόν των «Σούλι». Οί Τοΰρκοι όμως, 
τούς ήνάγκασαν νά τό λέγουν «Σουφλί» έκ τής Τουρκικής λέξεως «Σούλφ» 
πού θά πή, ξεγραμμένο, διότι πράγματι συνέβη τό Σούλι, νά άλωθή, άπό τόν 
Άλή - Πασσά.

Δ'. «ΤΑ ΠΡΟ 100ΕΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΠΟΤ.».

(12 - 2 - 1961) (’Αφηγητής μου ό Πάπο — Βλάσ. Βλασακούδης, έτών 87) 
καί Πάπο — Ά πόσ τ. Τσαμίτας, τοϋ Ή λ . έτών 85).

Ό  "Εβρος, πού εΐναι ό μεγαλύτερος ποτ. τής Ελλάδος καί τών Βαλκα
νίων μετά τό Δούναβη, διασχίζει άπό τά πανάρχαια χρόνια τήν ομώνυμη πε
διάδα, καί χύνεται στό Θραικ. Πέλαγος, μεταξύ Αίνου καί Ά λεξ) πόλεως. Γιά 
τήν ονομασία του «"Εβρος» καί «Μαρίτσα» έχουν γραφή πολλά, καί επομέ
νως δέν θά άναφέρουμε, τίποτα, παρά μόνον ότι, ή μέν ονομασία «"Εβρος»
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είναι προχριστιανική, άρχαιατάτη, ή δέ «Μαρίτσα» είναι μεταχρ)κή, Βυζαντ. 
εποχής. Δίκαια δέ τήν ονομάζουμε πεδιάδα τοΰ 'Έβρου, διότι είναι γέν
νημα τών άπό 1Ο0)δων αιώνων προσχώσεων τοΰ ποταμοΰ. Μή φανή παρά
δοξον, δτι υπήρχε εποχή καθ’ ήν αί έκβολαί τοΰ ποταμοΰ ήσαν κοντά στά βρα- 
χοόδη τείχη τοΰ Διδυμ)χου. Καί άλλη δέ απόδειξη: Σκάβοντας τό 1938 στήν 
αυλή τοΰ Σχολείου Λαγηνών γιά τή θεμελίωση ενός κτισίματος, οί εργάται 
έβγαζαν άπό τό βάθος τών 2% μέτρων, καί πολλά θαλάσσια όστρακα.

Ή  παράδοση λέγει δτι οτά παλιά χρόνια,, ό 'Έβρος ήτο πλωτός καί γιά 
πλοία, δπως γίνεται καί τώρα έν καιρώ πλημμύρας. Είναι γεγονός δμως οτι 
συν τω χρόνιο, καί δή άπό δΟετίας τά νερά τοΰ ποταμοΰ δλο καί λιγοστεύουν 
ένεκα τών αρδευτικών έργων πού γίνονται επί τών παραποτάμων τοΰ ’Άρδα 
καί Τόντζιου, στο Βουλγαρικό έδαφος, στο Τουρκικό, καί άπό πέρσι καί στο 
Ελληνικό, ώστε νά είναι βατός σ’ δλα σχεδόν τά μέρη. Τό καλοκαίρι μάλι
στα μέ τήν ανομβρία, μόνο πού δέν στερεύει.

Στά παλιά λοιπόν χρόνια, τόσον ή συγκοινωνία στον ύδάτινο δρόμο τοΰ 
ποταμοΰ, δσο καί ή επικοινωνία μέ τήν άντιπέραν όχθη, ήταν ένα πρόβλημα δύσ
κολο. Είχα δέ ακουστά δτι ή συγκοινωνία, γινόταν μέ τά «σάλια» καί ή επι
κοινωνία μέ τά «καράβια».

1. Τ  ά « σ ά λ ι α » .  Στήν ερώτησή μου, τί γνωρίζουν γιά τά «σάλια», 
οί άφηγηταί μου πού άνέφερα στήν αρχή, μού άπήντησαν ώς εξής: Τά «σά
λια» αύτά, δέν τά προλάβαμε εμείς στήν (ώριμη ηλικία· μας, μά έχουμε κά
ποια άμυδρή παράσταση άπό τά παιδικά μας χρόνια. Ή  λέξη, «σάλι» είναι 
Τουρκική καί σημαίνει πλωτό μεταφορικό μέσο. Τά «σάλια» λοιπόν ήταν κάτι 
μεγάλα ιδιότυπα καράβια, πού τά χρησιμοποιούσαν γιά. μεταφορικά μέσα, 
στον 'Έβρο κυρίως πριν γίνη ή Σιδηρ)κή γραμμή, άλλά καί μετά σάν φθηνό 
μέσο, μέχρι τό 1880, οπότε καί σταμάτησαν οριστικά. Οί μεταφορές εμπο
ρεύματος στο Σουφλί, γινόταν κυρίως άπό τήν Αίνο. ’Έφερναν «κιοΰπες» 
( =  πιθάρια), ψάρια, λάδι, σαπούνι, ελιές καί αλάτι.

Π ώ ς  έ κ ι ν ο ΰ ν τ ο τ ά « σ ά λ ι  α». Βεβαίως, ού'τε μέ μηχα
νή, οΰτε καί πανιά, άλλ’ αποκλειστικά μέ τά χέρια. Κι δταν τό «σάλι» έκινεί- 
το πρός τή δ)νση τοΰ νεροΰ τό πράγμα ήτο εύκολώτατο, γιατί έχρησιμοποιεΐ- 
το μόνον ένα κουπί, πού βοηθούσε στήν κατεύθυνση, ή καί ένα πανύψηλο κον
τάρι 7-8 μέτρων, πού τό λέγανε «σουρίκι» καί πού κάθε λίγο τό βύθιζαν ώς τό 
βυθό τοΰ ποταμοΰ. Μέ τον τρόπο αύτό κατέπλεαν σ’ δλο τον 'Έβρο μέσα σέ 
λίγες ώρες, κάνοντας στάσεις άν ήθελαν καί οτά παρέβρια. χωριουδάκια. 
’Αφάνταστες δμως ήσαν οί δυσκολίες, δταν τά «σάλια» έκινοΰντο άντιθέτως 
τοΰ ρεύματος, δηλ. πρός τή δ )νση τών πηγών. Στήν περίπτωση αύτή, έστε- 
ρέθ3ναν στο κέντρο τοΰ καραβιού ένα χονδρό καί ψηλό ξύλο σάν κατάρτι. Α π ’
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αυτό, υστέρα έδεναν 'δυο σχοινιά χονδρά καί στερεά, πού οί άκρες των έφθα
ναν στίς όχθες, γιά νά πιάνουν οι εργάτες πού μοιρασμένοι στις δυο μεριές τοΰ 
ποταμού, τούς παίρνανε άπό τά χωριά πού έπρόκειτο νά περάσουν τά «σάλια», 
γιά νά μην πληρώνουν μεγάλα μεροκάματα. 'Ή έκκίνησις γινόταν μέ τό σύνθη
μα τοΰ καπετάνιου - έμπορου ας τον πούμε, καί μέ τά ρυθμικά του επιφωνή
ματα: «Οΰλ’(οι) μαζί,ι,ι,» «Μάρσ», «’Άντι,ι,ι». Κι δταν οί όχθες ήσαν κα
θαρές, δεν εΐχαν δηλ. δένδρα καί βάτους, καλά. "Ομως, στήν περίπτωση, πού 
ήταν δασωμένες καί απότομες, τότε ή κίνησις τοΰ καραβιού γινόταν πολύ 
δύσκολα καί φυσικά αργή, καί στήν ανάγκη μέ πιό πολλούς εργάτες, πού τούς 
βρίσκανε, δπως είπαμε, στά πλησιόχωρα. "Οταν ήθελαν νά ξεκουρασθούν, έδε
ναν τά σχοινιά στά δένδρα τών οχθών. ’Έτσι, μέ κόπους καί βάσανα άνέπλεαν 
τον ποταμό κι δταν ’έφθαναν στον προορισμό τους, απέλυαν δλους τούς εργά
τες, καί μέ αμάξι μετέφεραν τά εμπορεύματα άπό τά καράβια, στά μαγαζιά 
τους. Κι’ αύτό διήρκεσε είπαμε ώς τά 1880, διότι μετά ταΰτα, οί μεταφορές 
γινόταν αποκλειστικά μέ τό σιδηρόδρομο.

2. Τ ά  κ α ρ ά β ι α »
Γιά τήν επικοινωνία πάλι μέ τήν άπέναντι όχθη, χρησιμοποιούσαν βάρ

κες μικρές, 5 -1 0  θέσεων τό πολύ, καί στενόμακρες πού έμοιαζαν μέ γόνδολες, 
καί τις κινούσαν πέρα-δώθε μέ σουρίκια καί κουπιά.

'Υπήρχαν δμως καί καράβια μεγάλα, για νά παίρνουν, αμάξια φορτω
μένα, φύλλα, ή Δημητριακά, καρπούζια, πεπόνια, άλλά καί 50-100 άνθρώ- 
πους.

Τέτοια καράβια, είχαν άρκετά στό Σουφλί, διότι, άς σημειωθή οτι, 10 - 15 
χιλ. στρ. χωράφια καί μπαχτσέδες τού Σουφλίου, βρισκόταν στήν άντιπέραν 
δ'χθη. Είχαν άνάγκη, επομένως, οί γεωργοί νά πηγαινοέρχωνται στά κτήμα
τά των μέ καράβια, ιδίως κατά τήν εποχή τής εκτροφής τών κουκουλίων.

Τά κατασκεύαζαν δέ ή μόνοι των δσοι μπορούσαν ή ειδικοί, καθώς οί 
μυλωνάδες όπως κι άλλού άναφέραμε, μέ ξύλα πεύκης ή καλύτερα, δρυός.

"Ενα μεγάλο τέτοιο καράβι, γιά τή διακίνηση άνθρώπων καί εμπορευ
μάτων, ήταν στό σημείο τού "Εβρου, πού καί σήμερα άκόμη ονομάζεται «σκά
λα». Τό καράβι αύτό ήτο κοινοτικό, καί τό ενοίκιαζαν διά πλειοδοσίας, διά
φοροι. Ό  ναύλος είχε ενα «μεταλλίκι», γιά δέ τά αμάξια, 4 μεταλλίκια. Κ ι ώς 
τότε, τό καράβι πήγαινε μέ τά «σουρίκια». Τούτο δμως, άπαιτούσε καί μεγάλη 
τέχνη καί μεγάλη δύναμη, γιά νά μήν παρασύρεται τό καράβι άπό τό ρεύμα 
τού ποταμού. Τό καράβι, δούλευε χειμώνα - καλοκαίρι. ’Ιδίως κάθε Σάββατο, 
πού γινόταν στό Σουφλί τό «παζάρι», χιλιάδες χιορικοί, «τό δίχως άλλο», έπρε
πε νά περάσουν.
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Μιά χρονιά, θυμούμαι είχε παγώσει δ ποταμός, χι αναγκαστήκαμε νά κό
ψουμε τόν πάγο σέ πλάτος τέτοιο, όόστε νά χωρή τό καράβι, νά περνάη.

Μάλιστα δέ, όχι μιά κα'ι δυο φορές, αλλά πολλές φορές, πάγωνε τόσο πολύ 
ό "Εβρος, ώστε νά μπορούν οι άνθρωποι νά περνούν πέρα - δώθε, καί μόνοι των, 
καί μέ τά ζώα τους, αλλά καί νά κατρακυλούν ώς κείθε, μεγάλα βαρέλια μέ 
κρασί, πού τό πουλούσαν στ’ άντικρυνά χωριά.

’Άλλο ενα τέτοιο μεγάλο καράβι υπήρχε, καί στήν τοποθεσία «ξ' κ '( ι)» , 
κοντά στό χωριό Μάνδρα, δπου υπήρχαν στήν άντικρυνή όχθη ώς 3000 στρ. 
χωράφια καί μπαχτσέδες Σουφλιώτικοι, πού άπό τότε μένουν ακαλλιέργητα.

Γιά τήν επικοινωνία λοιπόν ιμέ τό «πέρα» οί πλούσιοι κτηματίαι «πλήρω
ναν, σάν ετήσιο δικαίωμα, 30 γρόσια.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α) Είς έρώτησίν μου πρός τούς γέροντες, Ά θ . Κουροΰδην ετών 70, Ά π . 
Τσιαμίταν ετών 85, καί Νικ. ΙΙαπαβλασάκην ετών 73, εάν, δταν ήταν παιδιά, 
τραγουδούσαν καί τά κάλανδα «τών Φώτων», μοΰ είπαν δτι, γιά νά μαζεύουν 
δώρα, καθώς τραγουδούσαν τήν παραμονή τών Χριστουγέννων «Χριστούγιανα 
—Προυτούγιαννα», έτσι τραγουδούσαν καί τήν παραμονή τών Φώτων «Σήμερα 
ν’τά Φώτα κι φουτισμός», αλλά καί τήν Πρωτοχρονιά, μέ ένα ραβδί στό χέρι 
φώναζαν «Σούρβα-σούρβα, κόλιαντα-κόλιαντα».

β) Άκόμη δτι, καί ή εορτή τών Γραμμάτων (30 ’Ιανουάριου) έορτάζετο 
λαμπρά προ 60-100 ετών, καί δτι εδώ στό Σουφλί οί Παντοπώλαι έκαμναν «μι- 
κίκια» ( =  λουκουμάδες) καί κερνούσαν τήν ημέρα αυτή δλους τούς γνωστούς 
των.

γ) Στό «παζάρι» ( =  έβδομ. αγορά) τού Σουφλίου πού γίνεται κάθε Σάβ
βατο, ερχόταν μεγάλο πλήθος χωρικών απ’ δλα τά γύρω χωριά, εντεύθεν καί 
έκεϊθεν τού "Εβρου, γιά νά πουλήσουν διάφορα είδη, αλλά καί ν’ αγοράσουν. 
Κι’ ερχόταν κατά κανόνα «πεζή» μέ τρουβάδες, καλάθια, μέ κουβά,δες γεμά
τους τυρί, νύρι, βούτυρο καί άλλα, διανύοντας αποστάσεις 10-20 χιλιομ. εύκο
λα, άκοπα, αγόγγυστα. Κατά τό μεσημέρι, αγόραζαν άπό τά φουρνάδικα χάσικο 
ψωμί, καί χαλβά μηλέϊνιο, λέγοντας: «Ρέ καλό μ’ πηδί» (άν ήτο ηλικιωμένος) 
ή «Ρέ άντάεΐι» (άν ήσαν συνομήλικοι), δόσι μ’ ένα χάοδκου ψουμί, κι ένα 
γιούζ’(ι) ( =  έκατοδράμι) χαλβάν μηλιέϊνιουν». Καί καθόταν σέ μιά γωνιά ή 
οπουδήποτε στήν άκρη τού πεζοδρομίου, κι έτρωγαν μέ μεγάλη όρεξη καί λαι
μαργία! Οί εύπορώτεροι αγόραζαν «τσιβιρμέ» ( =  αρνί ψητό) άπό τούς υπαί
θριους μαγείρους.
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Τό τί γινόταν έξ άλλου στά πανηγύρια, είναι άλλο πράγμα που χρειάζεται 
ειδική περιγραφή. Ή  συρροή τοΰ πλήθους ήτο τόση, ώστε νά φθάνη τις 6—6.000 
ανθρώπους, “Ελληνες κα'ι Τούρκους, μοΰ λένε οί γέροι. Κι δλοι αυτοί φιλοξε
νούνταν άπό τούς Σουφλιώτες, έκτος άπό μερικούς πού διενυκτέρευαν στά «Χά
νια» ( — Ξενοδοχεία) καί άλλους στό ύπαιθρο. Καί γινόταν δύο πανηγύρια στό 
Σουφλί: τό Ιο, στις 9 Μαίου καί τό 2ο, στις 26 ’Οκτωβρίου.

δ) Μέ συνομιλίαν μου πού είχα στις 18..3.1968, άπό τον πάπο ’Αθανάσιον 
Τσιομπανούδην, ήλικίας άνω τών 86 ετών, έπληροφορήθην τά έξης:

1. Μ ο υ σ ι κ ή  X α λ κ ί ν η, «Μ π ά ν τ α »  σ τ ό  Σ ο υ φ λ ί .  
ΪΙρύ 70 καί πλέον ετών, είχε όργανωθή «Μπάντα» άπό 60 όργανα, τά όποια 
παρηγγέλθησαν στή Γερμανία, καί έπληρώθησαν έν μέρει άπό τούς μουσικούς 
παίκτας, πού ευπορούσαν, άλλά κυρίως άπό τήν Εφορείαν τών Σχολείων. Ό  
αρχιμουσικός λεγόταν Άντών. Έπταμηνίδης, καταγόμενος άπό τή Ραιδεστό. Τά 
γραφεία τής Μουσικής ήταν στό σπίτι τοΰ Άναστ. Παπαναστασίου ή Άνα- 
στάσ(η) Έφέντη όπως τον έλεγαν τότε, πατρός τοΰ διακεκριμένου τώρα Β ιο
λίστα Σταύρου Παπανασίου. Στό σπίτι αύτό στεγάζονται ήδη τά Κατηχητι
κά Σχολεία Σουφλίου. Πιό μπροστά βέβαια, είχε δημιουργηθή ορχήστρα έγ
χορδων, μέ άρχιμουσικόν ένα παλαιολαδίτην, μέ «μούσι» αγνώστου επωνύμου, 
καί άπό τά μέλη αυτής, έσχηματίσθη ό πυρήν τής Μουσικής. «"Από δλους έκεί- 
νους μόνον εγώ ζώ, μοΰ λέγει ό αφηγητής μου Τσιομπανούδης. Ενθυμούμαι 
όμως καί τούς Χρ. Κουκόλην, Σταματάκην, Δημ. Ευσταθίου, ΆΟαν. Εύστα- 
Οίου, Χριστόδ. Γκόρτσιανταν, Δημ. Τερζούδην, Δημ. Σταυρινέν, Παναγ. Δε- 
μερτζήν κλπ. Διήρκεσε δέ ή Μουσική άπό τό 1ι908-:1912. "Ητο τόσο καλά οργα
νωμένη., κι έπαιζε τόσο ωραία, ώστε δλοι όσοι άκουγαν θαύμαζαν καί μάς έλε
γαν «μπράβο». ’Εγώ έπαιζα άλλοτε κλαρίνο, άλλοτε φλάουτο, κι είχα μεγάλη 
κλίση στή μουσική. Ή  «μπάντα» έπαιζε στις Πλατείες έπ’ ευκαιρία τών μεγά
λων Χριστ)κών Εορτών, Χριστούγεννα, Πάσχα, Άπόκρηες, άλλά καί στούς 
γάμους τών πλουσίων οικογενειών, πού έδιναν καί μπαξίσια στούς μουσικούς. 
Ό  Γ. Καψαλίδης, ήτο στήν ορχήστρα. Ή  Μουσική έπαιζε υποχρεωτικά καί στις 
Τουρκικές Έθν. γιορτές. Μετά τό 1912 πού άρχισαν τά πολεμικά γεγονότα 
μέσα στή γενική σύγχυση, προσθέτει ό συνομιλητής μου πού είναι άρκετά έγ- 
γράμματος, γιατί πήγε λέγει ώς τήν 7η τάξη, δέν έμεινε όρεξη τέτοια, κι’ έτσι 
ί] Μουσική διελύθη «όλοσχερώς». Ξανάγινε όμως μετά τήν άπελευθέρωση τής 
Θράκης στά 19.24-25 μέ αρχιμουσικόν τον καθηγητή τοΰ Γυμνασίου Βραχά- 
μη, κι’ ύστερα τον Χρ. Γκαϋφύλια, βαρελοποιό, γιατί ό Βραχάμη,ς περιορίσθη- 
κε στή Μανδολινάτα τοΰ Γυμνασίου, μέ βοηθούς του, τό Γιώργο Τσιτσιπάπα, 
ταμιακόν υπάλληλο, καί τον Κώστα Βογιατζή, δάσκαλο. Σήμερα τήν Μουσική 
τή διευθύνει ό κ. ’Αριστείδης Χριστοφόρου (ή Ά ριστές), Δημοτ. υπάλληλος,
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καί τήν εχει καταρτίσει δσο ποτέ άλλοτε. Ή  μουσική παίζει και πάλι σ' δλες 
τις Εθνικές γιορτές καί εκτάκτως στήν πλατεία τής πόλεως, δπου παιανίζει πο
λύ έπιτυχώς διάφορα εμβατήρια, άλλα καί πολλά παλαιά Σουφλιώτικα τρα
γούδια.

Επαναλαμβάνω δτι, αρχιμουσικοί ήσαν: 1) Χρ. Γκαϋφύλιας, ά947-1957,
2) Κων. Μπογιατζής, 1958-63, 3) Ά πό τό 1963-1965, δέν υπήρχε μουσική, 
4) δ κ. Άριστ. Χριστοφόρου 1965 έλος τώρα, (19β'8).

2. Σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ς  ό σ υ ν ο μ ι λ η τ ή ς  μ ο υ ,  λέγει: Κα
θώς ενθυμούμαι καλά, ενώ μιά μέρα ήμουν στο καφενείο τοΰ παπού σου Χρ. 
Μπαμπαλίτη, είδα τον πατέρα σου παπα Σταμάτη νά διαβάζη μιά Ελληνική 
Εφημερίδα. Κατά κακήν τύχην, εΐχεν έλθει τή στιγμήν εκείνην κι ένας Τούρ
κος ταγματάρχης. Τήν έκρυψε αμέσους τήν εφημερίδα δ πατέρας σου, μά είχε 
καταλάβει δ Τούρκος κι έθύμωσε πολύ. Είδε κι έπαθε τότε δ παπούς σου νά 
καθησυχάση τον Τούρκο, μά μέ τήν αυστηρή σύσταση νά διαβάζουν είς τό 
εξής μόνο τουρκικές εφημερίδες. ’Έλα όμως πού ή λαχτάρα τής ελεύθερης Ε λ 
λάδας, μάς έκαιγε τόσο πού μέ κάθε τρόπο, προσπαθούσαμε δλοι μας νά βρούμε 
καμμιά εφημερίδα τών Αθηνών άπό ταξιδιώτες» νά διαβάσουμε τά κατορθώ
ματα τού Ελληνικού στρατού.

3. Θ υ μ ο ύ μ α ι  ε π ί σ η ς  δ τ ι ,  μ ε τ ά  τ ό πραξικόπημα 
τοΰ «Έντέκιοϊ», ήλθε στο Σουφλί ένας Τούρκος στρατηγός μέ 30 χιλ. στρατό, 
μέ πολύ κακές διαθέσεις, καί θά κατέστρεφαν τό Σουφλί, έάν δέν πρωτοστατού
σαν ο'ι καλοί πατριώτες προύχοντες, α) Πασχάλης Μανάβης καί β) Χατζηχρή- 
στος Νταούλας.

Καί κατώρθωσαν νά σώσουν τήν πόλη, άπό σφαγή καί καταστροφή, έπι- 
δεικνύοντες τά παράσημα, πού τούς είχε δώσει ο Σουλτάνος Χαμίτ, διότι προ 
ετών, είχαν σώσει μέ βάρκες τούς κατοίκους τών τουρκικών χωριών κοντά 
στον 'Έβρο «Χάντζιας» ( =  Τάρσιον) καί «Τσιαικιρτζή» ( =  Πυρόλιθος), 
τών όποιων οί κάτοικοι, είς μίαν πλήμμυραν τού 'Έβρου, έκινδύνειψχν νά πνι
γούν.

Πρός τον σκοπόν αυτόν μάλιστα, είχαν επιτάξει τήν ξυλεία δλων τών ξυ
λεμπόρων τής πόλεως καί έκαναν πολλές βάρκες, μέ τίς όποιες διεπεραίωσαν 
ανθρώπους καί ζώα καθώς καί οικοσκευές, σέ άσφαλές μέρος.

Σήμερα τά χωριά αύτά δέν κατοικούνται, διότι τούς πρόσφυγες πού 
είχαν έγκατασταΟή έκεϊ μετά τήν εκκένωση τής Ά ν. Θράκης, ή 'Ελληνική Κυ- 
βέρνησις προ ετών τούς έγκατέστησε στο χωρίο Τυχερό, διά τούς αυτούς λό
γους, τών επικινδύνων δηλ. πλημμυρών τού 'Έβρου ποταμοΰ.
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4. ’Ε ν θ υ μ ο ύ μ α ι  ά  ικ ό μ η δ τ l, δ πατέρας σου Παπασταιμάτης, 
ήτο δ πιο εγγράμματος δάσκαλος κα'ι δ πιο άξιοσέβαστος ίερεύς τοΰ Σουλφίου, 
καλλίφωνος.

5. " Ο τ α ν ,  σ τ ά  1 9 1 2  ή λ θ α ν  ο ι  Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  σάν 
προσωρινοί σύμμαχοι τών Ελλήνων εναντίον ιών Τούρκων, τούς υποδέχθη
κε δμάς ενόπλων Σουφλ ιωτών, πράγμα πού έκαμε άρίστην έντύπωσιν οχι μό
νον σ’ αύτούς, αλλά καί στον συνοδεύοντα Αυστριακόν Πρέσβυν. Ή σαν δέ 
300 Βούλγαροι ιππείς καί δύο χιλ. «ντομπρσβόλτσκιδες» ( =  έθελονταί ρακέν
δυτοι). Κατά τήν εκστρατείαν των εναντίον τοΰ Γιαιβέρ Πασσά, έπί κεφα
λής ήσαν οί ένοπλοι Σουφλιώται ώς ατρόμητοι πολεμισταί.

"Οταν έφθασαν κοντά στον Πέπλο, τούς βρήκε ό αύτομολήσας από τόν 
Τουρκ. στρατό Σουφλιώτης Πασχ. Φούσκας, δ όποιος διηγήιθηικε τήν οίκτρά 
κατάσταση τών Τούρκων, ώς εκ τών κακουχιών, καί δτι ήσαν έτοιμοι νά πα- 
ραδοΟοΰν, πράγμα πού έγινε δπως ολοι ξεύρουμε. Λεπτομέρειες τοΰ γεγονότος 
τούτου, θέλει αναφέρει δ ύποφ. είς ειδικόν κεφάλαιον

6. Ό  θ α λ λ ε ρ ό ς  γ έ ρ ο ν τ α ς  Β λ ά σ ι ο ς  Β λ α σ ά κ η ς, 
γιά τά «καντάρια» τοΰ Σουφλίου μάς λέγει τά έξης: 'Υπήρχαν 4 καντάρια. 
Τό Ιο ήτο εδώ πού είναι τώρα ή Στρατ. Λέσχη, αλλά μπροστά άπό χρόνια, 
τό μετέφεραν κοντά στό Σταιθμό, στην πλατεία δπου τό σπίτι τοΰ Νίκου 
Τ ιάκα.

Τό 2ο, ήτο στοΰ ’Αραμπατζή τό πηγάδι, διότι τότε δ δημόσιος δρόμος 
κατέβαινε άπό κεΐ, περνούσε άπό τοΰ Καλδόγλου, άπό τοΰ Καλπάκα καί άπό 
τό «γκετσεμέκι» δηλ. τή διασταύρωση τής σιδηρ. γραμμής, ακολουθούσε δπως 
καί τώρα πρός Κίοϊντερε. "Οταν ομθ3ς κατά τό 190ι6 έγινε τοΰ Ίταλοΰ ή φά- 
βρηκα ( =  τό ιμεταξεργοστάσιο), γιά νά περνά δ δρόμος κοντά άπ’ τό εργο
στάσιο, χαράχθηκε δπως είναι σήμερα.

Τό 3ο καντάρι ήτο στό σταυροδρόμι «Κασπάρ’ (η)» καί τό 4ο στό παρεκ
κλήσι τοΰ Προφ. Ήλία.

Ή  ζύγισις, έγίνετο δπως καί σήμερα. Άφαιροΰσαν τό άπόβαρο τοΰ αμα
ξιού καί φορολογούσαν τό υπόλοιπο. Ή  φορολογία ήτο 12%, είς είδος. Μόνο 
άπό τά σταφύλια έπαιρναν δραχμές.

Π ιο παλιά, ή φορολογία γινόταν κατά προσέγγισιν μέ τό μάτι, άλλ’ έτσι 
γίνονταν αδικίες. Τά καντάρια, τά έφερε πρώτος δ έμπορος Σταματάκης, καί 
γιά νά πληρωθή τήν αξία τους, επί πλέον τοΰ φόρου 12%, έπαιρνε άπό τόν 
καθένα ένα δίλεπτο. Ό μ ω ς γιά νά μή γίνεται κι αύτό, συμφωνήσαν δλοι κι 
έβαλαν ένα ποσόν καί τά ξεπλήρωσαν. Τά καντάρια χρησιμοποιήθηκαν κανο
νικά ώς τό 1913, πού ήλθαν οί Βούλγαροι.

Ή  πλειοδοσία τής «δεκάτης» γινόταν ενώπιον τοΰ Δημάρχου καί τοΰ
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Τούρκου γραμματέως, και κατεκυρώνετο σε πλουσίους εμπόρους όπως ό Νι,κ. 
Τιάκας, ό Ά 0 . Κόκαλης, ό Γκιρτζής, ό Σταμ. Κούκος κλπ. Οί πλειοδόται τής 
δεκάτης, συνήθως κέρδιζαν, αλλά καμμιά φορά καί έχαναν, καθώς ό πάπο 
Σταματάκης. w

Ό  Ιδεκατιστής έμπορος, μπορούσε νά νοικιάση καί ενα χωριό, αλλά καί 
πολλά χωριά, όπου ειχε καί αποθήκες. Τή δεκάτη τών χωριών τήν προεκή- 
ρυσσεν ό «Καημακάμης» ( =  ό έπαρχος) Σουφλίου.

7. Φ ω τ ι σ μ ό ς  σ π ί τ ι  ώ ν  κ α ί  π ό λ ε ω ς  Σ ο υ φ λ ί ο υ  
τ ό  1867-19:67. ’Αφηγητής μου ό πάπο-Ήλ. Καζαικος ετών 75. "Οταν ήμουν 
παιδί 10-12 χρόνων, θυμούμαι ότι είχαμε στό σπίτι λάμπα, τενεκεδένια μέ 
«μέγκενε» ( =  μηχανισμός φυτιλιού) καί λαμπουγυάλι. Οί λάμπες ήταν μι
κρές τού τοίχου, και γιά τά καφενεία καί μαγαζιά μεγάλες άπό No 14-<24, 
κρεμαστές άπό τό ταβάνι ( =  οροφή). Στά παλιότερα χρόνια, όλα τά σπίτια 
μά κυρίως τά φτιοχόσπιτα, «φωτίζονταν μέ «καντήλια» ( =  λυχνάρια) διαφό
ρων σχεδίων καί μεγεθών. Ή ταν τενεκεδένια, καί άναΐβαν άλλα μέ γκάζι 
( =  πετρέλ. καθαρό) κι άλλα μέ λάδι. "Έβγαζαν όμως πολύ καπνό, καί γιαυτό 
τά σκάλωναν μέσα στό τζάκι, ή σέ ειδικό λυχνοστάτη.

Πολλές φορές κι ένα πήλινο πιάτο μέ ένα φυτίλι ή σκέτο βαμβάκι, γινό
ταν λυχνάρι, μέ λίγο σαμόλαδο γιά καύσιμη ύλη. Ή ταν όμως πάντα εστία 
κινδύνου, ιδίως όταν μέ τό λυχνάρι πηγαίνανε νύχτα στ’ αχούρια νά περιποιη- 
θούν τά ζώα. Τά μαγειρεία, όπως τό δικό μας, έκτος άπό τήν κρεμαστή λάμπα, 
σκάλωναν έξω κι ένα λυχνάρι άσετυλίνης γιά τά εξωτερικά τραπέζια. Λυχνά
ρια τέτοια, χρησιμοποιούσαν γενικώς στά «παγκίρια» ( =  πανηγύρεις). Κι 
έβγαζαν πολύ δυνατό φώς. Τέτοια δυο μεγάλα φανάρια χρησιμοποιούσε κι δ 
σιδηρ. Σταθμός Σουφλίου ώς τά 1925.

’Ακόμα παλιότερα χρησιμοποιούσαν καί δαδί. Δαδί χρησιμοποιούσαν καί 
στά χρόνια τής κατοχής (1941-44) άικόμη καί λυχνάρια, μέ λάδι, λυωμένο 
«ξύγκι», διότι ή μηχανή ρεύματος δέν λειτουργούσε ελλείψει καυσίμιον.

Οί μαθηταί μέ δυσκολία πολλή διάβαζαν κοντά 'στό φώς τής φωτιάς τού 
τζακιού, τού δαδιού καί τού κανδυλιού, κι όμως απέδιδαν πολλά!...

Σ τά  παλιά χρόνια ακόμη είχαν καί φανάρια μέ «σπαρματσέτα» ( =  κε
ριά παραφίνης) γιά νά ταγίζουν τά ζώα, άλλά καί νά πηγαίνουν στά «νυ
χτέρια».

Ή  Δημαρχία γιά τό φωτισμό τής πόλεως, είχε κατά μήκος τών δρόμων 
μεγάλα φανάρια στηριγμένα σέ σιδερένιους πασσάλους καί μέσα λάμπες πε
τρελαίου πού τίς άναβαν μόλις σκοτείνιαζε καί τις έσβυναν μόλις χάραζε οί 
«πασβάντηδες» ( =  νυκτοφύλακες).

Κι ήσαν αυτοί 4, όσες καί οί Συνοικίες τής πόλεως. Κάθε Συνοικία δέ,
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είχε κι από ενα μουχτάρη. Ό  Δήμαρχος έλέγετο Μουχτάρμπασης. Πασβάν- 
τηδες παλιούς, 'θυμούμαι τούς: Χαρ. Πύργαρη, τον Χρ. Βλασάκη, τον ΙΙασχ. 
Παρθένο και τον Νικ. Νικολτσιούδη. ’Αλλά ας κάμουμε τήν παρέκβαση, να 
ποϋμε επ’ ευκαιρία μερικά γιά τούς «Πασβάντηιδες». Τούς έπλήρωνε δ Δήμος 
χι είχαν υποχρέωση έκτος άπό τό άναμμα τών φαναριών χαί νά φυλάγουν 
δλη τή νύχτα τήν πόλη, άπό τούς κλέφτες, καί, νά καλούν συναγερμό έν ώρα 
κινδύνου. Είχαν πάντα στο χέρι μιά χονδρή ξύλινη μαγκούρα πού ή βάση της 
ήτο σιδερένια, πού κάθε τόσο τή χτυπούσαν βαδίζοντας στούς δρόμους, γιά 
νά δηλώνουν τήν παρουσία τους. Πολλές φορές, καθώς κατηφόριζαν τούς 
πλακόστρωτους δρόμους, πετούσαν τή μαγκούρα αύτή, και μέσα στή σιωπή τής 
νύχτας, ακουόταν ένας τρομακτικός κρότος, πού έκανε νά φοβούνται δλοι καί 
δή οι λωποδύτες πού τυχόν βγαίνανε γιά «σόϊντισμα» ( =  κλοπή).

Οί πασβάντηδες, ήταν διαλεγμένοι δλοι ένας κι ένας, παλληκαράδες, ρω
μαλέο ι, άτρόμητοι, μεγαλόσωμοι πού νά προκαλούν φόβο καί σεβασμό.

Τά κανίδήλια καί τά φανάρια καταργήθηκαν οριστικά κατά τό 1928, 
δταν τήν πρώτη ήλεκτροπαραγωγό μηχανή τήν έγκατέστησεν ό εργολάβος 
Λρούγας.

Τήν πρώτη βραδυά μάλιστα πού έγιναν τά εγκαίνια κι οί δρόμοι έπλημ- 
μύρισαν άπό πλούσιο φώς σάν παραδεισένιο, δέν τήν ξεχνά κανείς Σουφλιώ- 
της, γιατί δλοι βγήκαν στούς δρόμους, καί τή νύχτα εκείνη γυρνούσαν έορτα- 
στικά ώς τά χαράματα τό 1931, τήν επιχείρηση τήν άγόρασαν οί: Ο'ίκονομί- 
δης, Τερζούδης, κι 6 πλούσιος βλάχος Γκίκας τό δέ 1957 ή Δ.Ε.Η. ( =  Δη- 
μοσ. ’Επιχ)σις ηλεκτρισμού).

8. Ή  σ υ ν ά δ ε λ φ ο ς  δ ι δ)σ σ α Μ ο ύ τ λ ι α Π  η ν ε λ., 
μού είπεν δτι. γιά τή θεραπεία τού «ϊκτέρου» οί γρηές χρησιμοποιούσαν ένα 
πρωτότυπο φάρμακο: Καίγανε στήν άκρη ένα ξερό κλαδάκι βασιλικού καί μ’ 
αύτό ξύνανε ένα σημείο στον ουρανίσκο ή κάτω άπ’ τή γλώσσα. Σέ 2-3 φο
ρές, ό ίκτερος έθεραπεύετο έκ τοΰ άσφαλούς.

9. Ή  ρ ώ τ η σ α  τ ό Γ  ι ώ ρ γ η, Μ π α μ π ά ρ α, γυιό τού 
«Τιτέλ’(η)» ( =  ’Αριστοτέλη Μπαμπάρα) άπό ποιόν έμαθαν τήν τέχνη τού 
χαλβατζή καί μπουζατζή, καί μού είπεν δτι, αυτός κι δ άδελφός του Δημήτρης 
άπ’ τον πατέρα τους, καί κείνος άπό κάποιον ’Αρβανίτη Ήπειρώτη πού ερχό
ταν στά πανηγύρια καί πουλούσε χαλβά καί μπουζά. Ό  χαλβάς, ήτο δ «τσι,ρ- 
λουχαλβάς» δ «μηλέϊνιος» δ «καρυδένιος» κι δ «σαμέϊνιος».

Τον καρυδένιο χαλβά τον χρησιμοποιούσαν τήν Κυριακή τής Τυρινής γιά 
τό «χάσκαρ’(η)».

Καί τον έπαιζαν έτσι: Ά πό τό ταβάνι τού δωματίου κρεμούσαν ένα σπόγ
γο πού έφθανε ώς ένα μέτρο άπό τό πάτωμα. Στήν άκρη τού σπόγγου έδεναν
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ενα αρκετά μεγάλο κομμάτι καρυδένιο χαλβά. Τά παιδιά έπαιρναν θέση γύρω 
απ’ τό χαλβά. Τότε, ό αρχηγός τής οικογένειας έπιανε τό σπάγγο, και πλη
σίαζε τό χαλβά στά ανοιχτά στόματα τών παιδιών, και τόν γυρνοΰσε γύρω - γύ
ρω. Τά παιδιά, έπί πολύ ώρα, προσπαθούσαν νά δαγκώσουν τό σκληρό χαλβά, 
μά δεν τό κατώρθωναν κα'ι γέλια ακράτητα, έδιναν τόν τόνο μιάς εξαιρετικά 
εύθυμης γιορτής. 'Όταν τέλος κάποιος κατώρθωνε νά κράτηση στά δόντια τόν 
χαλβά, δλοι φωνάζανε δυνατά «Μπράβοοο!».

Τόν «τσιρλουχαλβά» πάλι τόν πουλούσαν στά πανηγύρια. Τόν βάζανε μέ
σα σέ μεγάλα κασόνια. ’Ακόμα και σήμερα πουλάει δ Γιώργης Μπαιμπάρας 
τέτοιον χαλβά. Δέν υπήρχε Σουλιώτικο σπίτι πού νά μήν είχε προμηθευθή μι
σό ώς ένα κιλό τσιρλουχαλβά. Ή το  πολύ νόστιμος, κι έμοιαζε μέ τόν άφρό 
τής πάστας. Και ξοδευόταν 4.00-500 κιλά τέτοιος χαλβάς πού γινόταν μέ ζά
χαρη κα'ι χόρτο «τσιέν’(ι)».

Έ ξ  άλλου στούς δρόμους τού Σουφλίου πουλούσαν κα'ι άλλα αναψυκτι
κά κα'ι θερμαντικά, δπως, 1) τό μποζά, ένα πυκνόρρευστο παρασκεύασμα μέ 
ζάχαρη, κεχρί, κα'ι ζυμάρι, πού πουλάει ακόμα στούς δρόμους τό καλοκαίρι, ό 
Δημήτρης Μπαμπά ρ ας.

2) Λεμονάδα, πού πουλούσαν σέ τεράστια μετάλλινα δοχεία, κρεμασμέ
να άπό τόν ώμο οι Αρβανίτες, καθώς είδα πριν πολλά χρόνια και στή Θεσ
σαλονίκη.

3) Σαλέπι, τούτο τό πουλούσαν τό χειμώνα, σάν θερμαντικό, σέ φλυτζάνια 
καφέ, ή ποτήρια χονδρά κρασιού. Τέτοιο έπιναν πρωΐ-πρωΐ, οι αγουροξυπνη
μένοι, κα'ι οι εργάτες πηγαίνοντες στήν εργασία τους. 'Ως τά 195Ί-1!952, ήτο 
ακόμη ένας γέρο-Σουφλιώτης, πού γυρνούσε στούς δρόμους καί πουλούσε. ’Ακό
μη έκανε καί ό καφεπώλης Χαράλ. Ντιώνιας στό καφενείο του.

Ό  πάπο-Θανάσης Τσιομπάνογλου ή Μπόκογλου, μού ειπεν οτι, καί σή
μερα ακόμη, κάθε αποκριά, πουλάνε μέ τό γυιό του στό Ζαχαροπλαστείο τους, 
2.000-ώ.000! κιλά χαλβά, σαμέϊνιο καί καρυδένιο, πού τόν προμηθεύονται 
οχι μόνο οί Σουφλιώτες μά καί οί χωρικοί.

10) (27.12.1967). Ά πό τόν Άπόστ. Τσιαμίταν, στήν ερώτησή μου άν 
κρατούσαν τή νηστεία τών Χριστουγέννοον, μού εΐπε τά εξής:

Νηστεύαμε, γενικώς δλοι οί Σουφλιώτες, μικροί-μεγάλοι, άνευ έξαιρέσεως. 
Ά νδρες καί γυναίκες, υγιείς καί ασθενείς άκόμη. Νηστεύαμε μέ μεγάλο φα
νατισμό. Σ ’ οποίον δέν «κρατούσε» κι έτριογε, τού έδειχναν μεγάλη αδια
φορία, τόν έλεγαν «Ούβρό» ( =  Εβραίο), καί «Τούρκου» ( =  Τούρκον, δηλ. 
άπιστον). Κανείς λοιπόν δέν χαλούσε τή «Σαρακοστή» αυτή, αλλά καί τού 
Πάσχα καί τού 15)αύγουστου. Επίσης καθ’ όλη τή διάρκεια τού έτους, ένή- 
στευαν κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή, άπό λάδι, ψάρι καί κρέας. Κι δσο πλη
σίαζαν τά Χριστούγεννα, χαιρόταν δλοι πάρα-πολύ, περιμένοντας μέ άγιον ία
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νά φάνε καί νά χορτάσουν, γάλα, βούτυρο, τυρί, κρέας, κοττόπουλα, μπίμπες, 
κάζες, καί δή τά περίφημα χριστουγεννιάτικα φαγητά «μπαμπού», «πιρζόλις» 
καί γλυκά, «μπακλαβού» καί «καντιΐφ’(ι)».

Τήν επίβλεψη τών σφαγίων οικιακών ζώων τήν είχαν οί «νοικοκυρές». 
’Έπρεπε νά τά παχύνουν πολύ. Καί τό κατώρΟωναν. Παρ’ δλον οτι δέν είχαν 
τότε βελτιωμένες ράτσες πουλερικών καί χοίρων, συχνά τά γουρούνια είχαν 
βάρος άνω τών 100 οκάδων ( =  12.80 γρα,μμ. =  ή μία οκά), οί μπίμπες ώς 5 
οκάδες, οι χήνες ώς 8 όκ. Τις χήνες, μερικοί τις κλείνανε σέ στενό κλουβί μέ 
τά πόδια τους καρφωμένα, καί έπιπροσθέτως τις τάγιζαν βώλους άπό ζυμάρι. 
’Έτσι τις παχαίνανε πάρα-πολύ.Τήν εποχή αυτή τού χρόνου γινόταν καί οί 
γάμοι, καί μάλιστα μέ τά καινούρια κρασιά γύρο.) στις 2·6 ’Οκτωβρίου, προ 
τής νηστείας βέβαια.

Μή λησμονήσο) νά σού πώ, λέγει ό ίδιος, οτι κατά Σεπτέμβριον, ολα τά 
σπίτια έκαναν 'Αγιασμό. Έκαλούσαν δηλ. τον παπά, μέ τή .σειρά σέ κάθε 
σπίτι, οπού καί 'Αγίαζε μέ τήν τελετή τοΰ 'Αγιασμού τό «σπόρο» τής νέας 
σποράς, πού ιέγίνετο άπό 15 Σ)βρίου, ώς τά τέλη Νοεμβρίου τό πολύ, ανά
λογους τών καιρικών συνθηκών. Πόντιος οί προκομμένοι γεοοργοί ώς τον «"Αϊ 
Αημήτρη», έτελείωναν οπωσδήποτε τή σπορά τών Δημητριακών.

Τ ό  ά ν α μ μ α  τ ο ΰ  τ σ ι γ ά ρ ο υ .

Τον παλιό καιρό, πού σπάνιζαν τά σπίρτα, κι ούτε υπήρχαν οί διαφό
ρων τύπων σημερινοί αυτόματοι «αναπτήρες» (Θ.1ι2.67), τό τσιγάρο, τό άνα
βαν μέ καρβουνάκια, .πού τά κρατούσαν μέ τή μασιά τού τζακιού ή μέ κανένα 
αναμμένο κλωναράκι. Στό σπίτι, τό καρβουνάκι τό πήγαινε ή νύφη στον πε
θερό, άπό τιμή καί σεβασμό, μά καί τά μικρά έγγονάκια τό εΐχαν μεγάλη χα
ρά, νά δώσουν φωτιά στον παποΰ.

Στό καφενείο πάλι, εΐχαν ένα πήλινο τασάκι πάνω σέ κάθε τραπέζι, σάν 
δπως τώρα τά «στακτοδοχεΐα» κι ό καφετζής πρόσεχε ποιοι καπνίζουν, γιά νά 
τούς πηγαίνη καρβουνάκι στό «τάσι». Καμμιά φορά όμως τού τό υπενθύμιζαν 
κι οί πελάτες, λέγοντας: «Ρέ καφετζή, φέρι μας ενα καργανούδ’ ( ι), νά άνά- 
ψουμιν τού τσιγάρου».

Εΐχαν δμως στις δίπλες τού «ζουναριού» γιά κάθε ενδεχόμενο, οί καπνι
στές, καί μιά τσακμακόπετρα άπ’ τις δοκάνες, ένα μακρύ βαμβακερό φυτίλι ή 
«ίσκα» μουριάς, καί ένα σιδερένιο ειδικό έλασμα, πού κτυπώντας το καταλλή
λως στήν τσακμακόπετρα, άναβαν μέ τό σπινθηρισμό τό φυτίλι, καί μ’ αύτό τό 
τσιγάρο τους. Λίγο άργότερα, εΐχαν έφευρεθή τά «τσακμάκια»,1 πού ήσαν

1. Λέξη πεποιημένη, άπό τον παραγόμενο ήχο του κτυπήματος.
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δύο ενωμένοι μετάλλινοι σωληνίσκοι, πού στόν έναν υπήρχε τροχίσκος μέ τσακμα
κόπετρα στερεωμένη άπό ένα βιδωτό ελατήριο, καί στον άλλο ένα μα
κρύ κόκκινο ή λευκσβαμβακερό φυτίλι, μέ ένα σφαιροειδές γαντζάκι, 
ώστε, μετά τό άναμμα τοΰ τσιγάρου, νά κλείνη ερμητικά τόν σωληνίσκο, ωστε 
νά σβύνη εντός, τό αναμμένο φυτίλι. Καί διαρκοΰσε αύτό πολλούς μήνες, χωρίς 
τήν άνάγκη 'βενζίνης. Οί κάπως ευκατάστατοι, χρησιμοποιούσαν σπίρτα τής 
εποχής εκείνης πού τάλεγαν «γκιμπρίτια». Οί τσορμπατζήδες κάπνιζαν «ναρ- 
γκιλέ». Τόν καπνό ή καθώς τόν έλεγαν τότε «τιουτιούν» τόν κόβανε οί ίδιοι, ή 
τόν άγόραζαν έτοιμο κομμένο, συσκευασμένο σέ ειδικό πακέττο, μαζί μέ φυλλά
διο, άπό τσιγαρόχαρτα. Στήν κατοχή (1'941— 44) χρησιμοποιούσαν κομμέ
νο καπνό καί μή ύπάρχοντος σιγαροχάρτου, φύλλα άπό βιβλία, ή φύλλα άπό 
«παλιά δεφτέρια». Χρυσές δουλειές κάνανε τότε μερικοί Σουφλιώτες, πουλών
τας χειροποίητα τσιγάρα, ή τής μαύρης άγοράς τσιγάρα Τούρκικα ή Βουλ- 
γάρικα .Έ να  πολύ σπουδαίο γεγονός μάς διηγήθηκε σχετικά, δ γιατρός Ό - 
ρεστιάδος κ. Λάκης Παπάζογλου: Στό διάστημα τής κατοχής είχαν ένα εργά
τη πού τόν στέλνανε στά κτήματα. Κάθε βράδυ ομως τούς ζητούσε καί μερι
κά χαρτιά, γιά νά τυλίγη τά τσιγάρα του. Κ ι’ είχαν πολλά χαρτιά, ιδίως άπ’ 
τόν παποΰ των ΙΊασχ. Παπάζογλου, γνωστόν συγγραφέα γεωργικών βιβλια
ρίων καί τ. πρόεδρο Γεωργ. Συνεταιρισμών. Καί κόντευε νά έξαντληθή ή φυλ- 
λάδα αυτή, όταν έπρόσεζαν δτι άποτελούσε συγγραφήν άπό ιστορικά άπομνη- 
μονεύματά του περί Σουφλίου. 'Όμως, ήταν πιά άργά. ’Απωλέσθη μιά πολύτι
μη εργασία, ενός παλαιού πνευματικού άνθρώπου, περί Σουφλίου, κι είχε γί
νει καπνός!

Τό « T id v z ic h » ,  ένα παλιό έθιμο.

Τί σημαίνει ή λέξη ακριβώς, δέν γνωρίζω, ούτε καί έάν είναι Ελληνι
κή. Μάλλον τήν νομίζω γιά Τουρκική.

Ή το  δμως τό «γιάντιοΐι» ένα έθιμο, ένα παιγνίδι μπορούμε νά τό πούμε, 
πού δλοι μας τό παίζαμε στά παιδικά μας χρόνια, άλλά καί μεταξύ ήλικιωμέ 
νων. «ΐΓιάντιοδ» λέγανε οί παλιοί Σουφλιώτες, ένα διχαλωτό στηθαίο κοκκα- 
λάκι τής κόττας, πού οποίος τοπαιρνε στή μερίδα τού φαγητού του, τό έπιανε 
άπό τό ένα άκρο καί έλεγε: Ποιος ·θέλ’(ει) νά παίξουμιν «γιάντιΌι»! Τότε, 
δποιος έπροθυμοποιείτο περισσότερο, έπιανε άπό τό άλλο άκρο, καί τραβού
σαν συγχρόνως. Μέ τό τράβηγμα αύτό, τό γιάντιυΐι κάποτε έσπαζε καί σ’ βποιον 
έμενε τό μεγαλύτερο κομμάτι, κέρδιζε, κι’ ήταν ό τυχερός τού γεύματος, ενώ 
ολοι γελούσαν.

«Γιάντιοδ» έβαζαν τά παυδιά κάθε οικογένειας μεταξύ των, άλλά καί με
ταξύ τών φίλων των, άγόρια καί κορίτσια, μόλις άρχιζε ή Μ. Τεσσαρακοστή

11
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και δή δταν πλησίαζε τό Πάσχα, μέ αντάλλαγμα κόκκινων αυγών, όσων κα
νόνιζαν μεταξύ των, κα! καθώς μού λέγει ή μικρή μου κόρη Μαίρη, δέκα γιάν- 
Tich, γιά ένα αυγό. Τό παιγνίδι έγίνετο έτσι:

"Οταν συμφωνούσαν δύο άγοράκια ή κοριτσάκια, νά παίξουν «γιάντιοδ», 
σάλιωναν μέ τή γλώσσα τον άντίχειρα τοΰ δεξιού χεριού, καί μετά ενώ άκουμ- 
βούσαν άντίχειρα μέ άντίχειρα, έλεγαν, σάν 'είδος δρκου: «10 γιάντιείΐ, ένα αυ
γό !». Ά πό τή στιγμή εκείνη κι’ ύστερα, εάν τό ενα παιδί έδιδε ένα όποιοδή- 
ποτε αντικείμενο στ’ άλλο, έπρεπε νά πή εγκαίρως: «τό ξεύρω». ( =  πθύ προσ
παθείς 'δηλ. νά μέ γελάσης). Έάν ήτο άφηρημένο τό παιδί καί λησμονούσε 
νά πή «τό ξεύρω», δ άλλος εφώναζε: «’Γιάντιοΐι», κι έτσι έγραφε είς βάρος τού 
άλλου ένα γιάντιοΐι, κ.ο.κ. Έάν είχε βάλει καί μέ άλλα παιδιά τέτοιο στοίχημα, 
σημείωνε σ’ ένα χαρτί, πόσα καί άπό ποιους κέρδιζε ή έχανε.

Φυσικά, κάθε φορά, υπενθύμιζαν τά παιδιά τό ένα τό άλλο, πόσα «γιάντιοδ» 
είχαν κερδισμένα ή χαμένα.

ΙΤνόταν δηλ. κάτι παρόμοιο καθιος μέ τό στοίχημα τών μεγάλων, καί τήν 
ημέρα τού Πάσχα, έδιδαν ή έπαιρναν αυγά ανάλογα μέ τά «γιάντιοδ». ’Ά ν  εί
χαν π.χ. κερδισμένα 20 γιάντιοδ, παίρνανε δύο αυγά απ’ αυτόν πού «γελού
σαν» ( — έξ απατό ύσαν). Καί φυσικά, κέρδιζαν πάντα οί μεγαλύτεροι είς βάρος 
τών μικρών αδελφών τους κι εΐχαν, βέβαια, φασαρίες, καυγάδες καί κλάματα, 
αλλά καί γέλια.

Ή  κόρη μου, μαθήτρια τής Ε ' Δημοτ., μού λέγει δτι παίζουν καί τώρα 
ακόμη τά κοριτσάκια «γιάντιοδ», μεταξύ των.

Είναι δέ γεγονός απόλυτα εξακριβωμένο δτι τό παιγνίδι αύτό, χρονολο
γείται εδώ στο Σουφλί, άπό τήν εποχή τών παπούδων και τών προσπαπούδων.

Δέν γνωρίζω, άν τό παίζουν καί σ’ άλλες περιοχές τής Ελλάδος, καί πώς 
τό παίζουν.

Λ έ ξ ε ι ς  τ ινές  Ιδ ιω μα τ ισ μώ ν  Σ ο ν φ λ ί ο υ , μέ άρχαΐζουσαν σημα
σίαν καί άλλαι διάφοροι.

Εις τό βιβλίο τού Σταμ. Ψάλτη «Στατιστικά στοιχεία τής Θράκης», 
(1911), ευρισκόμενον είς τήν βιβλιοθήκην Γ ' Σχολ. Σουφλίου, άναφέρον- 
ται σχετικώς τά εξής: «Είς τό Σουφλίον, όμιλούνται καί πολλαί άρχαΐζουσαι 
λέξεις, ή δέ στολή τών γυναικών, ομοιάζει μέ τήν τοιαύτην τών γυναικών τής 
’Ηπείρου.

Βεβαίως οι λέξεις αυτές εΐναί κατάλοιπα τής καλής εποχής τής ακμής 
τής Βυζ. Αυτοκρατορίας, ή δέ παραφθορά των, οφείλεται είς τήν πλήρη παρ
ακμήν τής Ελληνικής 'Παιδείας, κατά τά έτη τής δουλείας.



ΛΑΟ ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 163

ά it κ ά ζ ο υ = ά  π ε ι κ ά ζ ω ( =  συμπεραίνω, καταλαβαίνω). 
π ρ ο υ β ο υ δ ώ = π ρ ο ε υ ο δ ώ  =  (στέ?<.νω κάποιον, κάπου). 
’μ ο υ λ ο υ γ ώ = = ό μ ο λ ο γ ώ  — (διηγούμαι, λέγω αληθινά).
’-ψ λ ώ ν ο υ =  ιι ψ η λ ώ ν ω  = (ψ ηλώ νω ). 
χ α μ π λ ά) ν ο υ =  χ α μ η λ ώ ν ω =  (χαμηλώνω), 
ά κ σ α ί ν ο υ =  α ύ ξ ά ν ω =  (μεγαλώνω). φρ. «ΤΩ ! Πόσου άκσινις ρ έ !». 
θ ε ΰ γ ο υ^^φ ε ύ γ ω (φρ. Οεύγα, ρέ, ’πού τού μπίλιά) ( = μπελά), 
ερθουμι =  έρχομαι, (φρ. Έρθουμι. πού τ’ δλειά). 
π ι π κ ώ ν ο υ μ η =  πίπτω κάτω καί γίνομαι κουβάρι, 
π ι π κ ώ ν ο υ =  γκρεμίζω έναν άλλο, άναποδογυρίζω. 
π α α ί ν ο υ =  πηγαίνω, φρ. «Πάει αυτή» — χάθηκε γιά πάντα, 
σ υ ν τ υ χ α ί ν ο  υ~συναντώ κάποιον. ( =  συντυγχάνω). 
ά ρ έ ζ ο υ = ά  ρ έ σ co =  (μοΰ αρέσει ένα πράγμα), 
τ ι τ ο l ώ ν ο υ =  τοιούτον τί πράττω, =  κάνω ένα έργο, μαστορεύω, 
γ κ ο υ λ ι α φ ί ζ ο υ =  κ ο λ α φ ί ζ ω— κτυπώ, λερώνω, φρ. εις άνα-

στρεφόμενον μέ παρέα κοριτσιών. «Άρέειζ, γλιέπου, νά γκουλιαφίζιση μι τά
κουρτσούδια» =  Σού αρέσει, βλέπω, νά τά λές μέ τά κοπελούδια.

'Υπάρχουν βέβαια, και πολλά άλλα ρήματα στή Σοοφλιώτικη ίδιωμ. διά
λεκτο, μά είναι άρκετά τά παραπάνω, σάν παράδειγμα. Παρακάτω Οά άνα- 
φέρω καί μερικές άλλες λέξεις, και χάριν πρωτοτυπίας, αλλά, καί διά τό πό
σον διαστρέφει τήν Έθν. γλώσσα, ό αγράμματος λαός!

Σ α ρ α κ ο υ σ τ ή =  Τεσσαρακοστή (Χριστουγέννων —  Πάσχα).
'Α ϊ, ξ ι ά ρ ς =  τών άγιων Ταξιαρχών (8 Νοεμβρ.). Μου φαίνεται οτι ή 

λέξις «άϊξιάρς», ούδαμώς αποδίδει τήν πραγματικήν εορτήν, άλλά αδύνατον 
νά τό πετύχη καί καλύτερα ή απαίδευτη γλώσσα τού λαού(1).

φ  τ σ ί=βυτίον, βαρέλι.
γ κ ο υ ν τ ο ύ λ σ ι =  κατρακυλισε, ρ. γκουτελώ.
μ α τ σ ο ύ δ’ ( ι) =  γατάκι.
τ ς’ έ ν τ σ α ν ά λ λ’(οι) =  τούς έντυσαν τούς άλλους, 
μ ο ΐ ρ α =  μερίς φαγητού. Φρ. «Διέτι ρέ! Γώ δυο μοίρις έχου στού πνάκι 

μ’» =  (δύο τεμάχια κρέας).
«Γλιέπου ότι, τς π’ ούλνους μπαμπάτσκις μοίρις ούλου διαλέγς».

1. Μοΰ δίδεται άφορμή ν’ άναφέρω το ανέκδοτο εκείνο τοΰ νεαρού έπιστήμονα, 
πού φιλοξενώντας τον πατέρα του σέ κύκλον συναδέλφων του, τούς είπε νά μην τον 
παρεξηγοΰν, διότι ήτο εντελώς α π α ί δ ε υ τ ο ς .  «Βρέ, γώ είμ ι ά π έ δ ι φ τ ο υ ς !  
Δέκα χρόνια γιά  νά σί σπουδάσου άπ’ τού προυΐ ώς τού βράδ’ (υ), δέν π  ι δ ε ύ ο υ- 
μ α ν  μί τά χουρώφια κι μι τά πρόβατα; !...
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π ι ρ ό ν’(ι.) =  περόνη, πηροΰνι φαγητού. Φρ. Μί τού πιρόν’(ι) τά βγά- 
ν’(ει) τά γράμματάσ(ι).

λ α β ί δ α =  λαβίς φαγητού, κουτάλι ή άλλως: χλιάρ’(ι) , χλιαρούδ’(ι). 
σ α π  λ α ν τ  ώ = μ  α χ α ι ρ ώ ν ω. Φρ, «Τούν σαπλάτσαν τούν άθρου- 

που ρέ!».
ν τ ι ρ λ ι κ ώ ν ο υ = τρώγω υπερβολικά. Φρ. «Ντιρλίκουσι, νά χουρτά- 

εισς».
α φ (υ) χ ώ =  λυπούμαι, συμπονώ. Φρ. «'Αμα άθρουπους! Χ ίτσ(ι) δέν 

dap (υ) χά ε ι!».

κ λ ο υ ν ά ρ ι α =  κλωνιά μουριάς. Τά κλωνιά αυτά τά μαζεύανε ολοι οί 
Σουφλιώτες κατά τήν εκτροφή τών κουκουλίων (Μάϊος - Ιούνιος), καί τά 
κάνανε δεμάτια. 'Ησαν δέ τά κλωνιά όλόΐσα, γιατί προέρχονταν άπό κλαιδευιμέ- 
νες μουριές. Τά τοποθετούσαν άρχικώς στήν αυλή γιά νά ξεραθούν, στον 
καυτό ήλιο τού καλοκαιριού. Καί τό φθινόπωρο, τά βάζανε στό κελάρι, γιά 
τή θερμάστρα καί τό φούρνο. Ενθυμούμαι δτι πρωταρχικό μου καθήκον ώς 
δ)ντού Σχολείου ήτο, νά 'συστήσω είς δλους τούς μαθητάς, νά φέρουν άπό ενα 
δεμάτι «κλωνάρια», στήν άποθήκη τού Σχολείου, γιά τό χειμώνα. 'Όσα κλω
νάρια περίσσευαν, τά πουλούσαν στά φουρνάδικα γιά καύσιμη ύλη. "Ομως, 
ήδη οί φούρνοι άρχισαν νά γίνωνται ηλεκτροκίνητοι. Μέ τά κλωνάρια οί μά
νες .κι’ οί μπαμπάδες, δέρνανε τά κακά παιδιά. Μά κι’ οί δάσκαλοι!

γ κ ο υ λ ι ό κ ο υ τ ο υ  ς=γυμνός, γκάλιαβους, γκουλιαβούδια. 
σ κ ί σ μ α τ α =  κομματάκια αποξηραμένων καρπών, (βερύκοκκα, απί

δια, δαμάσκηνα, κράνια, τσάπουρνα, κλπ.). Τά τρώγανε τό χειμώνα τά παιδιά, 
καί τά τάραζε ή δυσεντερία, κι ή διάρροια, διότι ώσπου νά ξεραθούν δπως ήταν 
μέσα σέ ταψιά πάνω στά κεραμίδια, διαβιούσαν σ’ αυτά εκατομμύρια μυίγες.

σ κ ρ ό φ  α =  γουρούνα μέ γουρουνόπουλα, καί κατ’ έπέκτ. ή χοντροκομ
μένη, καί κάθε κακιά γυναίκα.

ν τ ι ο υ ' β α ν έ  ς =  δ ελαφρόμυαλος καί ντιουντιουβάνς. 
σ α τ σ ι ά κ’(ι) = τό  έξέχον μέρος τής στέγης, Ο,δΟ— ΌβΟ μ.
Σατσιάκια φαρδυά είχαν κυρίως τά μαγαζιά τής άγοράς, τού παλιού βέ

βαια καιρού, γιά νά μή 'βρέχονται οί βιτρίνες, άλλά καί νά καταφεύγουν κι οί 
πελάτες έν ώρα βροχής. Παρά ταύτα, υπάρχουν καί σήμερα μερικά.

ά σ τ ρ ι χ ι ά (1) = Τ ό  σχηιματιζόμενο έπί τού εδάφους άνοιγμα μετα
ξύ ενός ή δύο σατσιακιών, δύο συνεχομένων σπιτιών.

Τούτο, δυνατόν νά είναι πλάτους 1— 1% μ. καί μήκους δσο οί οικοδομές.

1) Ή  λέξις ϊσως νά παράγεται άπδ τίς λέξεις: «άστρα—έχει». Καί πράγματι 
άν είναι νύκτα, καί κυττάζει κανείς πρύς τά πάνω, θά ΐδή τά άστρα.
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Χωρεί δηλ. νά πέραση ελεύθερα ένας καί δύο άνθρωποι. Τέτοιες δαιδαλώδεις 
άστριχιές, ήσαν καί είναι πολλές σέ διάφορα μέρη τού Σουφλίου.

μ π ι τ ι ο ύ ν κ α  καί μπιντιβίδκα—δλόικληρα, απαράλλακτα. Φρ. Αύτδ 
τούγκζαν’(ι) , μιντιούνκους, μπαμπάς τ’ «Αύτό τού κουρτσούδ (ι) , μπιντιβίδκ’ 
(η ), ιμάνα τ’».

τ ι τ ί κ’( ι ) = τ ό  έσχατον σημεΐον, τό κατακόρυφον.
Φρ. «Τούν ΐφιρα στού τιτίκ’(ι)» = (τόν έφερα στο αδιέξοδο).
ά ρ α -μ ά ρ α τ ς =  ’Έτσι άς είναι. Συγχο)ρειστε τον.
μ π ο υ  μ π λ ι ά τ  σ κ α  =  ’έντομο κολεόπτερο, στακτοκόκκινο, πού άμα 

τό πιάσης μυρίζει άσχημα.
άλάν’ (ι) —  ντουφάν’(ι) =  άνω - κάτω. Φρ. Τάκαμις αλάνι( l )  —  ντου- 

φάν’(ι) .
μ π ά Τ α =  αρκετά. Φρ. «Μπάϊα καρύδι ς μάς έφιρις, μαισ’(ι) - αλλά».

Τρία α Ιν ίγμα τα  τοΰ παλιού καιρού, στο Σουφλί.

1. ’Ά μ υ α λ ο υ ς ,  μ α λ λ ι ά  δ έ ν  έ χ ’ (ει), κ ώ λ ο υ ν έ - 
χ ’ (ει), ν ο ύ ρ ά δ έ ν  έ χ ’(ει).

Ε ί ν α ι  ό β ά τ ρ α χ ο ς. ’Άμυαλος, τό αιώνιο θύμα τών φειδιών 
καί τών πελαργών, άποκαλεϊται δ βάτραχος άπό τό σοφό πνεύμα τού λαού.

Καί δτι, οί βάτραχοι είναι δειλότεροτ καί τών λαγών.
Ή  παράδοση μάλιστα λέει πώς όταν οί δειλοί λαγοί, τά άλλα αιώνια 

θύματα τών κυνηγών καί δλων τών άρπακτικών ζώων καί τών αετών, ά- 
πηλπισιμένοι πήγαν νά ριχτούν ομαδικά δλοι μαζί τάχα, στάθηκαν στήν δχθη 
καί γέλασαν πολύ, όταν είδαν τούς βατράχους φοβισμένους νά ρίχνωνται μέ
σα στο νερό. Καί ιμετάνοιωσαν, καί γύρισαν πίσο3 στις φωλιές των.

2. ’Ό  π λ α τ α  σ τ ’ ό' π λ α τ α, κ ι  ρ α φ ή  δ έ ν  έ' χ ’ (ει).
( ’Όπλατα =  μπάλωμα). Έρμην.: Μπάλωμα στο μπάλωμα, καί ραφή δέν

έχει. Είναι ή χελώνα. Τό όστρακό της, τό Όεωρεΐ δ λαός, σάν μπάλωμα στο 
μπάλωμα, χιορίς ραφή, καίθώς βλέπει τόν βάτραχο χωρίς ουρά.

3. Γ α ϊ δ ο ύ ρ’(ι) δ έ ν  ε ί μ ι, σ α μ ά ρ’(ι) έ χ ο υ, 
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς  δ έ ν  ε ί μ ι, π ι ρ π α τ ώ κ ι  γ  ρ ά φ ο υ.

(Είναι δ σαλίγκαρος, κοχλίας). Είναι νά μή θαυμάζη κανείς μέ τήν πνευ
ματική δύναμη τού αγράμματου λαού, πού δίνει· τόσο πετυχημένες παρομοιώ
σεις !

Κι’ ήρθε ή ευκαιρία νά έκμυστηρευθώ δτι, τέτοιος θαυμασμός, μ’ έχει 
συνεπάρει στήν ασχολία μου μέ τή Λαογραφία.

Καί τώρα πάλι μερικές λέξεις.
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Ά  ν τ έ σ σ α =  αλεύρι άσπρο, φαρίνα προελεύσεως ώς Ό  δ υ σ σ ο ϋ 
(= - άντέσσα). Μέ το αλεύρι αύτό, χάνανε οί. φούρναρηδες τά σιμιτια, τά κου
λούρια, τίς σπαθούδι.ς, τίς βραχιουνούδις, τίς φριντέλις κλπ.

Τ σ ι α ρ σ ί =  άγορά φρ. «Κ ι ο π έ x τ σ ι α ρ σ ί» ( =  σκυλί τής 
αγοράς). Τή φράσι αυτή τή λέγανε, γιά τούς ανθρώπους, πού αντί νά πάνε 
νά έργασθοΰν στά κτήματα, γυρίζουν άσκόπως στήν άγορά.

Κουκουνίτσια =  φασόλια άσπρα βραστερά.

Σουργκί =  περίπτερο λυόιμενο. Σουργκιά τέτοια κάνανε, κάθε Σάββατο 
στό παζάρι, οί ερχόμενοι έκ Διδ)χου υπαίθριοι υποδηματοποιοί, καί σκαλώ
νανε σέ ειδικά ξύλα, ειδών - ειδών παντούφλες γυναικείες, καί παπούτσια, του- 
λουμπατζίδικα, γειμενετζίδικα, κουν τ ου ρατζ ίδ ικα κλπ., άκόμη καί τσαρούχια 
άπό κατειργασμένο δέρμα έτοιμα, άλλά καί είς τεμάχια πρός κατασκευήν άπό 
τους ίδιους τούς αγοραστός. Μερικά τέτοια σουργκιά θυμούμαι καί γώ στη
μένα ώς τά 198Ό - 3.2. Έκτοτε, έλειψαν, εξαφανίσθηκαν άπαξ διά παντός.

Π  έ τ ν ο υ ς =  πετεινός. Κ λ ο υ σ α ρ ά — κλώσσα.
’Ά  γ ο υ ρ ο υ ς =  άγόρι παλήκαρος.

Μ π α σ ι ά κ’(ι) — καρπός καλαμποκιού. Τά μπασάκια τά μαζεύανε 
τρυφερά μέ τό γάλα τους, πριν δηλ. σκληρύνουν οί σπόροι των, καί τά τρώγανε 
βρασμένα ή καί ψημένα στή θράκα. Καί σήμερα άκόμη, όχι μόνο στά χωριά, 
μά βλέπω άκόμα καί εδώ στή Θεσ)νίκη, νά πουλάνε ψημμένα καλαμπόκια. 
Άπό ένα είδος καλαμπόκια ( — άραβόσιτος) πού τά λένα «τσιαρκέζικα», όταν 
ξεραθούν καλά, τά έκκοκίζουν, καί ψήνοντας τα σέ ειδικά «ντουλάπια» σάν τού 
καφέ, κάνουν τίς λευκές «πατλάκες», σάν τίς νυφάδες χιονιού, καί τίς τρώνε 
πολύ τά παιδιά. Καί τέτοιες βλέπω έδώ, γεμάτες σακκούλες μεγάλες άπό νάϋ- 
λον, στά «στέκια» τών στραγαλατζήδων.

Μ π ά τ σ α ρ ο υ ς - ζωγραφιά. Φρ. «ιΓλιέπου μπατσαρέοι». Καλύτερα, 
μπάτσαρος, είναι ζωγραφιά όχι καλή, παλιάτσος νά πούμε.

Φρ. Τί. ζουγραφίειζς1 ρέ; Μπατσαρέοι κι. παλιατσέοι. Οί μανάδες, γιά νά 
μερώσουν τά μωρά τους νά μήν κλαΐνε, τά δείχναν μπατσαρέους. Άλλά καί οί 
αγράμματοι τού παλιού καιρού, ευχαριστούντο νά βλέπουν τούς μπατσαρέους 
τών βιβλίων.

Σ η μ.: Πλήρες λεξιλόγιο μέ Σουφλιώτικες λέξεις. Βλέπε είς 3ι3ον τόμ. 
Θρακικών σελ. 192. κ. έ.

1. Ζ ο υ γ ρ α φ ίε ιζ ς  — αναγραμματισμός ~  ζουγραφίζεις.
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Η ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ 

ΤΟΥ ΝΕΟΥ Μ ΕΤΑΞΟ  -  ΕΡΓΟ ΣΤΑΣΙΟ Υ Σ Ο Υ Φ Λ ΙΟ Υ

Λίγο πιό έξω από τό Σουφλί, καθώς μπαίνουμε από τή βόρεια πλευρά 
τής πόλείος, βλέπουμε νά προβάλη κατά μήκος τής δημοσίας οδού Ά λεξ)πό
λεως —  Όρεστιάϋος —· Συνόρων ενα τεράστιο κτίριο, που δταν πρύ Ιδετίας 
έκτίζετο, έπλάθοντο τά πιό γλυκά όνειρα μικρών καί μεγάλων, διότι μέσα σ’ 
αυτό θά έγίνετο ή κατεργασία τών κουκουλίων τής παραγωγής τών κατοίκων 
τοΰ ξακουσμένου μεταξιού Σουφλίου.

Έπλάθοντο όνειρα ευτυχίας γιά τούς γονείς, νά χορτάσουν καί νά ντύ
σουν τά αγαπημένα τους παιδιά, καί τά παιδιά πάλιν, οτι θά μπορέσουν να 
έργασθούν, άλλα μέσα σ’ αύτό, άλλα δέ νά σπουδάσουν, γιά νά γίνουν δλα χρή
σιμοι πολίται πρός πρόοδον τής πόλεώς των, άλλά κυρίως τής Μεγάλης καί 
ενδόξου Πατρίδος των, τής αθανάτου Ελλάδος.

Καί ειχε όνομασθή τό εργοστάσιο αύτό NEON, διότι κατόπιν τής κάμ
ψεως τής τιμής τών κουκουλΐων εις τήν Παγκόσμιον αγοράν, ή παραγωγή τής 
εκτροφής έιμειώθη καί δλα τά μέχρι τότε υπάρχοντα 3 παλαιά εργοστάσια 
μετάξης εΐχαν κλείσει διά παντός τάς πύλας τιον, γιά νά μείνουν χίλιοι περί
που έργάται καί έργάτριαι, πού είργάζοντο σ’ αυτά, άνεργοι καί αΐ οίκο γε
ν ειαί των γυμναί καί πεινασμέναι. Καί δμως τό Ν'ΕΟ'Ν αύτό έργοστάσιον, πού 
μέ τόσους κόπους καί βάσανα έκτίσθη υπό τών αρμοδίων παραγόντων, παρά 
τάς υποσχέσεις τοΰ Κομματικού Φαυλοκρατικού εκείνου παρελθόντος, δέν έλει- 
τούργησε ποτέ, γιά νά φθάση εις τό οδυνηρόν σημεΐον, συν τώ χρόνο.) νά κα- 
τερειπωθή καί νά παρουσιάζη καί μέχρις αυτής τής στιγμής πού γράφονται 
τά λόγια αυτά, μίαν οίκτράν κατάστασιν. ’Έτσι τά όνειρα πού είπαμε παρα
πάνω, έμειναν φρούδα. Οι Σουφλιώται μέ θλιιμμένην τήν ψυχή, μή εχοντες νά 
απασχοληθούν μέ τήν προσφιλή τους έκ παραδόσεως εργασία τής εκτροφής 
καί επεξεργασίας τιον κουκουλ ίων, ήναγκάζοντο νά έκπατρΐζωνται γιά νά βγά
λουν τό ψωμί. των, τά δέ παιδιά νά θεωρούν ώς μοναδικόν καταφυγών τής 
μορφώσεώς των τήν Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν Άλεξ)πόλεως, ελάχιστα δέ 
νά δύνανται λόγω τού οικονομικού αδιεξόδου, νά ακολουθούν άνωτέρας έπι- 
στημονικάς σπουδάς.

Η Κ Ο Υ Κ Ο Λ Ο  - ΑΓΟ Ρ Α Σ Ο Υ Φ Λ ΙΟ Υ

α) Ι ϊ ώ ς  γ ί ν ε τ α ι  σ ή μ ε ρ α .

Ή  λειτουργία τής κουκολο-ίάγοράς Σουφλίου, εφέτος άρχισε τήν 17 
’Ιουνίου 19ι68. Πριν άπό μέρες βεβαίως, δ Δήμος Σουφλίου ετοίμασε τό γνα)-
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στο χώρο στήν τοποθεσία «Χαρέτσι.α», παραπλεύρως τοΰ Γυμνασίου ικα'ι Δυτ. 
τοΰ Έθν. Γυμναστηρίου μέχρι τής Σιδηροδρομικής Γραμμής.

Είναι μια έκταση 7.000 τ. μετρούν, «στεγασμένη πρόχειρα μέ πασσάλους 
καί κλαδιά άπό λεύκες, ώστε νά είναι προφυλαγμένη άπό τόν ήλιο καί έν μέρει 
άπό τή βροχή. ’Έτσι σχηματίζεται μιά ωραία δροσερή έτκτεταμμένη σκιά, 
κάτω άπό τήν οποία, στο κέντρο είναι τοποθετημένη ή πλάστιγγα τοΰ Δήμου 
Σουφλίου, δπου ειδικός υπάλληλος κάνει δλες τίς ζυγίσεις τών άγοραζομένων 
κουκουλίων καί πρός διαπίστωσιν τής άκριβοΰς ποσότητος, άλλά καί διά τόν 
υπολογισμόν τής 10)λεπτού εισφοράς υπέρ τοΰ Δήμου.

Στή βόρεια πλευρά εΐναι εγκατεστημένος ένας υπαίθριος μπουφές μέ με
ζεδάκια καί αναψυκτικά. Στήν όλη ευρύχωρη έκταση, είναι κι δλας στιΐβαγμένα 
σέ σακκιά, άφθονα κουκούλια, χλωρά, κατά τό λεγόμενον, απ’ τήν παραγωγή 
στήν κατανάλωση, παραγωγών άπό τό Σουφλί μά καί άπό τά χωριά, πού τά 
φέρνουν μέ ι&ωδάμαξα, άλλά καί μέ πλατφόρμες - τρακτέρ.

Κι έχοντας ύπ’ όψιν δ ύποφαιν. σχετικήν άνακοίνιυσιν τοΰ Δήμου, μετέ- 
βη επί τόπου τήν 17)6) 6'8, δπου καί «χαιρέτησε τούς γνωστούς του παρα- 
γιογούς, ώς καί τόν παρευρισκόμενον επί της τάξεως έκ μέρους τής 'Τποδ)σεως 
Χωροφυλακής, Ενωμοτάρχην κ. Καπετανάκην. Ή  αγορά άνοιξε, μέ τήν κα- 
θωρισθεΐσαν υπό τής Έ θν. Κυβερνήσεως αρχικήν τιμήν ασφαλείας τών 47 
δραχμών κατά ικιλόν, καί μέ πρώτον πωλητήν κουκουλ ιών τόν κ. Έλευθ. Τιά- 
καν, καί πρώτον άγοραστήν τόν κ. Τάκην Παπατσαρούχαν. Ό  Δ)ντής τοΰ 
νέου Μεταξεργοστασίου Σουφλίου κ. Δημ. Σακελλαρίδης προσέφερε διά 
τά Α ' ποιότητος κουκούλια δρχ. <50. Ή  «κοινοπραξία» τών κουκουλοπαραγω
γών προέβη μάλιστα σχετικώς είς τήν εξής άνακοίνωσιν έκφωνηθεϊσαν άπό τήν 
μικροφιονικήν έγκατάστασιν τοΰ Δήμου: «Σηροτρόφοι, τό Κρατικό Μετα- 
ξεργοστάσιο Σουφλίου, Οά άγοράση κουκούλια Α ' ποιότητος πρός 50 δρχ. 
τό κιλό, καί Β ' ποιότητος πρός 47 δρχ. 'Όλοι δσοι θά πουλήσουν κουκούλια 
στο εργοστάσιο, θά συμμετέχουν κατά 30% τών βιαμηχ)κών κερδών καθώς 
καί 50% τών κερδών τής εξαγωγής τών κουκουλίων. Πρώτη φορά οί παρα
γωγοί, έκτος τής αξίας τών κουκουλίων των, θά έχουν καί μέρισμα άπό βιομη
χανικά κέρδη». Ή  άγαραπωλησία τών χλωρών κουκουλίων, θά διαρκέση 15-20 
μέρες. Επομένως τό ζενίθ τών πωλήσεων θά εΐναι κατά τά τέλη τής τρεχού- 
σης έβδομάδος, δπότε καί ή κίνησις είναι τέτοια, ώστε νά κατακλύζεται δλος ό 
χώρος καί μάλιστα δύσκολα νά επαρκή. 'Ως πρός τήν τιμήν τών κουκουλίων, 
ήκουσα καί πολλούς σηροτρόφους, άλλά καί έκ στόματος τοΰ Δημάρχου Σου
φλίου κ. Έλευθ. Κακαλή, δτι αί καθωρισθεΐσαι 47-50 δρχ. κατά κιλόν, μόλις 
καλύπτουν τά έξοδα καί τόν άφάνταστόν κόπον καί μόχθον τών παραγοογών. 
Καλόν θά ήτο, έάν σύμφωνα φυσικά μέ τά δεδομένα τής παγκόσμιας άγο- 
ράς τών κουκουλίων, άνήρχετο ή τιμή κατά χιλιόγραμμον τίς 55->60 δραχμές.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 169

Β&βαίως το δλον ζήτη,μα τής πωλήσεως τών κουκουλίων είναι αληθώς δαιδα- 
λώδες καί δέον δπως άντιμετωπισθή παρά τών ειδικών γεωπόνων καί άρμο- 
δίων παραγόντων τον 'Τπουργείου Γεωργίας έν συν εν νοήσει μετά τών Ση- 
ροτρόφοον.

Ώ ς πρός τήν ποσότητα τών κουκουλάον, αύτη είς τήν αγοράν Σουφλίου 
προβλέπεται νά φθάση τούς 500-'600 τόννους. Τήν πρώτην ήμερα ζυγίσθηκαν 
4'Λ τόννοι. Ή  ποιότης είναι μέν άρίστη, άλλ’ οί βόμβυκες εΐναι μικροί έν συγ- 
κρίσει μέ άλλες χρονιές. Ό  μεταξόσπορος εΐναι καί πάλιν παραγωγής ’Ιαπω
νίας. ’Ά ς  έξετάση τά ζήτημα ό αρμόδιος γεωπόνος. ’Επ’ ευκαιρία ημείς εύχό- 
μεθα δι’ εφέτος καί στούς παραγωγούς καί στούς εμπόρους ίκανοποίησιν τών 
προσδοκιών των, καί μέ τό καλό καί γιά τού χρόνου.

β) Ι σ τ ο ρ ι κ ά  κ α ί  Λ  ο γ  ρ α φ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α . .

’Ά ν καί δέν υπάρχουν επίσημα δεδομένα, μπορούμε νά συμπεράνουμε 
δτι «ή κουκουλαγορά πρέπει νά χρονολογείται άπό τά 1867-70 περίπου, γιά 
νά φθάση στό ζενίθ στά 19,10-14, οπότε ή πωλουμένη ποσότης άνήρχετο στά 
1.500.000 κιλά, έξ ών τό 1.000.000 παρήγοντο μέσα στό Σουφλί. Δέν απο
τελεί τούτο καμμίαν υπερβολήν, δεδομένου δτι υπήρχαν σηροτρόφοι, καθώς ό 
πάπο Γιάννης Μπρίκας, ό Μαλιαχούστιας, δ Μπουντζιούκας καί πολλοί άλλοι 
πού «φύλαγαν» ( =  έξέτρεφαν), 20-30 κουτιά μεταξοσπόρου κάθε χρόνο, μέ 
μέση απόδοση 60-70 κιλά τό κάθε κουτί. Τό Σουφλί εΐχε τότε 2.500 οικογέ
νειες. Κ ι’ άν βάλουμε μέσον δρον εκτροφής 4 κουτιά γιά κάθε οικογένεια, 
γιατί είναι βέβαιον δτι δλες «φύλαγαν» κουκούλια, μέ 70 κιλά, επεται οτι σέ 
κάθε νέα εσοδεία παρήγοντο περί τά 700.000 κιλά.

Τ ά κουκούλια τ ’ αγόραζαν έμποροι άπό τό Σουφλί, καθώς οί Μπρικαϊοι, 
Τσακιραιοι, Καλπακαΐοι, καί άπό άλλες πόλεις τής Θράκης, άλλά καί τού εξω
τερικού, Γάλλοι καί ’Ιταλοί.

Τότε είχαν άνεγερθή τά περίφημα «ιΜπετζεκλίκια» δηλ. οί τεράστιες 
«σπιταρώνες» μέ ένα μόνο δωμάτιο δπου εμενε σαρδελληδόν ολη ή οικογένεια, 
καί δλος δ άλλος χώρος γιά τά κουκούλια, μέ δ)όροφα 4 )όροφα «κρεββάτια», 
εγκατεστημένα μονίμους, έτοιμα γιά κάθε ετήσια εκτροφή.

Επίσης, τότε έγιναν καί τά «Χαρέτσια», έκεΐ πού τώρα εΐναι ή Βορεινή 
πτέρυγα τού Έθν. Γυμναστηρίου, μέ σειρές άπό στερεές τούβλινες κολώνες, 
ξύλινη οροφή καί ευρωπαϊκά κεραμύδια. Ή το  κτίσμα αξίας, ιδιοκτησία τού 
Δήμου Σουφλίου καί έσώζετο άν δέν άπατώμαι έως τό 1925, οπότε, καί κατε- 
δαφίσθη διά νά παραχωρηθή πρός κατασκευήν τού Γυμναστηρίου. Ή  λέξη 
«χαρέτσι» μού εΐπαν κάτι γέροι δτι εΐναι ’Αραβική καί σημαίνει τήν τελειωτι
κή φάση τής αγοραπωλησίας. 'Πράγματι, δταν έληγε ή συμφωνία μεταξύ πα
ραγωγών καί εμπόρου, δ ειδικός «κήρυξ» έφώναζε: X ά α α ρ ε τ σ’ (ι) ( =
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τέλος). Άλλ’ ας φέρουμε ενα παράδειγμα: 'Ό πως ήταν συγκεντρωμένα δλα 
τά κουκούλια μέ τον κάθε. νοικοκύρη, περνούσαν κα'ι τά έβλεπαν δλοι οι έμπο
ροι. Έ νας άπ’ αυτούς έδιδε μία γενική τιμή, γιά τά κίτρινα π.χ. 55 δρχ., πού 
τά λέγανε και «χρυσάφι». Τ ’ άσπρα κουκούλια φθηνότερα, καί τά λέγανε 
«μπαϊντατί».

Τότε ό κήρυκας, «φώναζε: «Κύριοι, κύριοι. ’Άρχεται ή αγορά άπό τον
κ ......................, χρυσάφι 55 δραχμές. «’Ά  α α ρ ε τ σ’ ( ι ) !». Έ χ ε ι κανείς;
Ξαφνικά άκουόταν άλλος έμπορος πού έλεγε 56 δραχμές. Αμέσως ό κήρυξ έφώ- 
ναζε: Κύριοι, κύριοι, ό κ.. (τάδε) 56 δραχμές. Κι’ έτσι γινόταν ό πλειοδοτι
κός διαγωνισμός, δπου έφθανε ένας στις 60 π.χ. δραχμές. Καί μέσα στή γε
νική σιγή, ό κήρυξ έφώναζε. Ό ... (τάδε) 60 δραχμές. ’Έ χει κανείς; Καί μή 
ύπάρχοντος άλλου πλειοδότου 6 κήρυξ έπανελάμβανε τώρα τρεις φορές: «’Άρε- 
τσ’(ι) μίααα, ’Άρεεετσ’(ι) , δύο». Καί τέλος, με πιό δυνατή φωνή: «’Άρεεεε- 
τσ’(ι)» κι αύτό έσήμαινε τήν κατακύρωση, οπότε καί αγόραζε 6 έμπορος αυτός 
δλα τά κουκούλια τής άρεσκείας του πρός 60 δρχ. Τά κουκούλια,, μετεφέρον- 
το άποκλειστικά μέσα σέ καλάθια, ποτέ μέ σακκιά.

Τά καλάθια αυτά ήταν ειδικώς κατασκευασμένα, στερεά καί μεγάλα ώστε 
νά χωρή τό καθένα 25-ιΒΟ κιλά. Αυτά τά διέθεταν οί έμποροι καί τά έπαιρναν 
άπ’ αυτούς οί παραγωγοί, γιά νά τά μεταφέρουν στήν αγορά, κι άπό κεϊ μετά 
τήν συμφωνίαν, κατά τά προηγηθέντα, στήν ’Αποθήκη τοΰ ’Εμπόρου. Στις 
άποθήκες τών εμπόρων, υπήρχαν καί τά «άποπνικτήρια». 'Ήσαν δέ αυτά σάν 
ντουλάπες μέ θέσεις γιά 10 τελλάρα ξύλινα, εις τρόπον ώστε νά κυκλοφορεί 
μεταξύ αυτών καυτός ατμός, άπό ένα μεγάλο καζάνι μέ νερό πού έβραζε μέ 
ξύλα. Κατά τό I960, ό σηροτροφ. Συνεταιρισμός εγκατέστησε ειδικό μηχά
νημα πού είναι ακόμη έν χρήσει καί βρίσκεται παραπλεύρως τοΰ Γυμνασίου. 
Μέ αύτό, ή άπόπνιξις γίνεται τελειότερα καί προ παντός ταχύτερα. Κατόπιν, 
εργάτες καί εργάτριες αδέιαζαν τά κουκούλια σέ μικρούς σωρούς, καί τά «κα
θάριζαν διαλέγοντας τά διπλά καί τά λερωμένα. Στήν εργασία αύτή απασχο
λούνταν 500-1000 εργάτριες, κι έτσι δέν υπήρχε λόγος οί κοπέλλες τοΰ Σου
φλίου νά σπουδάζουν, ούτε καί οί νέοι. 'Όμως τά κουκούλια έν τώ μεταξύ, 
άρχισαν νά .παρακμάζουν. Τά 4 μεταξουργεία τής πόλεως έκλεισαν, κι οί κο
πέλλες έτράπησαν στις σπουδές, κυρίως στήν Παιδαγ. ’Ακαδημία Άλεξαν- 
δρουπύλεως, άλλά καί μερικώς στό Πανεπιστήμιο. Κι αύτός άλλως τε είναι 
άρχικώς ό λόγος, πού τό Σουφλί ’έγινε τό φημισμένο δασκαλοχώρι, άφοΰ πρός 
τό παρόν έχουμε περί τούς 500 δασκάλους καί δασκάλες. ’Έτσι ομοτς κι ή 
στάθμη τοΰ πολιτισμοΰ άνήλθε, καί. ή οικονομική κατάσταση τής πόλεως έβελ- 
τιώθη σημαντικά.
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Ο ΤΡΥΓΟΣ ΣΤΟ Π Α Λ ΙΟ  Σ Ο ΥΦ Λ Ι

Κατά τά παλιά χρόνια, ήτοι άπό 50·ετίας καί πιο μπροστά, τά κυριώτερα 
προϊόντα τοΰ Σουλφίου ήσαν τά κουκούλια και τά σταφύλια.

Μάλλον δέ πρέπει νά είναι βέβαιον, οτι προτού ξαναρχίση ή καλλιέργεια 
τών κουκουλίων, καθώς γράφουμε σέ άλλο κεφάλ. τών «Άαογραφικών» μας, 
στον 33ο τόμο τών «Θρακικών», κυριωπέρα απασχόληση τών Σουφλιωτών, 
ήταν ή αμπελουργία, σέ πριοτόγονη δμως κατάσταση, καθώς τήν είχαν διδά
ξει οί θεοποιηθέντες αρχαίοι πρόγονοι Βάκχος καί Διόνυσος. Άπόδειξις δτι, 
δλοι οί πέριξ τοΰ Σουφλίου λόφοι ήταν κατάσπαρτοι, άπό αμπελώνες. "Ομως 
ή έπακολουθήσασα εκδίωξις τών Σουφλιωτών άπό τούς καταλαιβόντας τήν 
Θράκην Βουλγάρους (1914-1918), είχεν ώς αποτέλεσμα δλοι οί αμπελώνες 
αυτοί νά κατα στραφούν καί έκτοτε νά έγκαταλειφθοΰν όρυστικώς, άπό τούς 
μή ιέπιστρέψαντας ιδιοκτήτες των, καί έτσι σήμερα, φαίνονται οί τόποι, σάν 
δασώδεις εκτάσεις μέ τά κλήματα είς άγρίαν ήδη κατάστασιν, γιά νά θυμί
ζουν δτι άπό δώ πέρασαν οί Βούλγαροι!

Ευτυχώς δέ δτι, κατά τά τελευταία τούτα χρόνια, μετά τήν παρακμή τών 
κουκουλιών, ένεκα τών χαμηλών τιμών πωλήσεώς των, λόγω τής έφευρέσεως 
τής τεχνητής μετάξης, οί κάτοικοι τού Σουφλίου, έπεδόθηκαν πάλι στήν εντα
τική καλλιέργεια τών άμπελιών καί έν μέρει όπιο ροφόρων δένδρων, βεβαίως 
μέ τήν χορήγησιν μακροπροθέσμου δανείων άπό τήν Ά γροτ. Τράπεζα τής 
Ελλάδος.

’Έτσι πολλά άπό τά έγκαταλελειμένα κτήματα τών πέριξ λόφων ξανα- 
καλλιεργήθησαν μέ αμπελώνες. Άλλά καί σοβαρές εκτάσεις πρός τή Β.Λ)κή 
πεδιάδα «Κίοϊντερε» (Τρανό Ρέμμα), έχουν καλυφθή ήδη επίσης μέ άμ- 
πελώνες, πού αποδίδουν εκατοντάδες χιλιάδες κιλά θαυμάσια επιτραπέζια 
σταφύλια τών ποικιλιών «Ροζακί Θράκης» καί «χαφούζ - Άλή» γιά εξαγωγή 
στο εξωτερικό, αφού οί ποικιλίες αυτές ωριμάζουν αργά, διάστημα κατά τό 
οποίο έχουν καταναλωθή τάλλα σταφύλια, κι ή τιμή τους είναι άρκετά συμ- 
φέρουσα. Δέν συμβαίνει, δμως τούτο γιά τά σταφύλια τών ορεινών εκτάσεων, 
πού ύπερωριμάζουν, κι είναι άναγκασμένοι οί καλλιεργηταί νά τά πουλούν 
στήν εξευτελιστική τιμή τής 1-2 δραχμές κατά κιλόν. Προ 70 ετών τά στα
φύλια έτιμώντο δύο «μεταλίκια» ή οκά.

Δέν συμφέρει δ’ επίσης καί ή οινοποίησή των, γιά τό λόγο οτι, ού'τε έχουν 
δλοι τά κατάλληλα μέσα, άλλ’ ούτε θά μπορούσε νά πουληθή τόσο κρασί, αφού 
παραδόξως δλοι. οί μερακλήδες προτιμούν τή ρετσίνα καί τή μπύρα, κι οχι τό 
αγνό κρασάκι πού κάνει γερό κορμί παληκαρίσιο καί μάγουλα ρόδινα. Καί θά 
έπαναλάβω κι εδώ, τό δτι οί παλιοί Σουφλιώτες, [τή έχοντας πού νά διαθέσουν 
τό άφθονο κρασί των, τό χρησιμοποιούσαν γιά τό φτιάσιμο λάσπης γιά τό
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πλινθοκτίσιμο, αντί νερού, καί το λεγόμενο άπό τούς «Καρακατσέληδες» ( =  
επάνω μαχαλίτες) στούς «καιμπιώτες». «Κάτστιν ρέ ντούζ(ι)κα, νά μήν άπου- 
λύκουμιν τά κρασιά μας κι σάς πνίξουμιν». Τό όποιο σημαίνει δτι τό πρόβλη
μα τής πωλήσεως τοΰ κρασιού, ήταν καί τότε έξ ίσου μεγάλο. Λεν θά ξεχά- 
σουμε καί τό οτι, τότε, πολλές χρονιές ερχόταν έμποροι άπό τή Γαλλία καί 
μάζευαν τά κρασιά γιά νά τά κάμουν σαμπάνια καί τά χρυσοπουλήσουν. Πόσο 
καλό θά ήταν, θέτω ύπ’ οψιν τών Αρμοδίων, νά γινόταν στό Σουφλί καιθώς 
εγινε προσφάτως τό Κρατικό εργοστάσιο μετάξη,ς, κι ένα εργοστάσιο οίνο- 
ποιήσεως τών σταφυλιών! Θά βοηθούσε αφάνταστα τήν πρόοδο τής πόλεως 
καί τήν οικονομική ανάπτυξή της. Άλλά καί μιά πού τό φέρνει ό λόγος, κι 
ένα εργοστάσιο, μεγάλο κάπου στον Νομό 'Έβρου, παστεριώσεως καί επε
ξεργασίας τού γάλακτος δλων ανεξαιρέτως τών κτηνοτροφών, δμως κατά τά 
πρότυπα τών μεγάλων τοιούτων εργοστασίων τών προηγμένων Κρατών τής 
Δ. Ευρώπης καί δή τής ’Αμερικής. Καί τονίζουμε, επ’ ευκαιρία, μέ ολη τή 
δύναμη τής ψυχής μας καί τής πατριωτικής καρδιάς, δτι, έάν τό Κράτος προ- 
σέξη καθιος πρέπει εδώ, τούς γεωργικούς τομείς— μεταξουργία, άμπελουργία 
καί κτηνοτροφία, καθιος ό Νομός Έβρου είναι καί σιτοβολώνας, θά γίνη σω
στός παράδεισος, καί τό καύχημα τής Ελλάδος.

Καί  τώρα, πώς έγίνετο ό « τρύγος» .

,Πρίν άρχίση «ό τρύγος» έβγαινε εγκαίρως ή Δημοπρασία τής «Δεκάτης», 
άπό τήν Τουρκ. Οίκον. ’Εφορεία, καί τήν αγόραζε σέ πλειοδοτικό διαγωνισμό, 
δποιος ήθελε κι ειχε χρήματα, πάντως γνωστός πλούσιος έμπορος, ένας ή καί 
2 - 3  συνέταιροι. Αυτοί καθώριζαν καί τίς μέρες γιά τά φαγώσιμα σταφύλια τής 
οικογένειας, δύο φορές τήν εβδομάδα, Πέμπτη καί Κυριακή, μέ 1 - 2 καλα- 
θάκια «γεμισέ». 'Όμως τά έγραφαν γιά λογαριασμό τού καθενός, καί τά υπο
λόγιζαν στή γενική ποσότητα τού αμπελιού.

'Όταν ωρίμαζαν καλά-καλά ολα τά σταφύλια, κατά διαταγήν τού φορο- 
ενοικιαστού, ό «τελιάλης» ( =  κήρυκας) τού Δήμου, γυρνώντας δλους τούς 
κεντρικούς δρόμους τής πόλεως, φώναζε δυνατά καί ορεξάτα: «Τήν (τάδε) 
μέρα, ούλ’(οι) νά πάτι στούν τρύγου». Καί μετά άπό πυρετώδη προετοιμασία 
κατά τήν παροιμία «θέρος, τρύγος, πόλεμος», ήταν δλοι έτοιμοι. 'Όμως σέ δλα 
τά σταυροδρόμια τών εισόδων στήν πόλη, ήτοι 1) «’Αραμπατζή πηγάδ’(ι) , 
2) Δούλ’(η) πηγάδ’(ι) , δ ) Καλαϊτζή καί 4) Σταίθμό», οί Γραμματείς τών 
φοροενοικιαστών έγκαθιστούσαν τά «τεφτέρια» τους, καί περίμεναν τό γυρι
σμό. Πιο παλιότερα, τό μέτρημα τών σταφυλιών γινόταν μέ τόν κυβισμό, τή 
βοήθεια τού Γαλλ. μέτρου, πού τό βύθιζαν στά γεμάτα αμάξια, ή μέσα στά 
«πουστάβια». Ή ταν δέ τά «πουστάβια» κάτι μακρόστενα κυλινδρικά βαρέλια, 
χωρητικότητος 500-600 οκάδων, καί τά κάνανε ·οί «φουτσητζήδες» δηλ. οί βα
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ρελάδες, δπως καί «φτσιά» ( =  βαρέλια). 'Όμως έτσι γινόταν μεγάλη, φασα
ρία, άπό διαφωνίες τών νοικοκυραίων καί τών Γραμματέων, οί οποίοι σχεδόν 
πάντοτε, έκ συμφέροντος, τάβγαζαν περισσότερα. Γιαυτύ, στά 1;880, ό μεγα- 
λέμπορος Σταματάκης, έγκατέστησε πρώτος τά μεγάλα «καντάρια» καί ζυ
γιζόταν τοΰ λοιπού τά σταφύλια κι δλα ταλλα γεωργικά είδη μέ ακρίβεια καί 
δικαιοσύνη.

"Ένα τέτοιο καντάρι σώζεται ώς τά σήμερα, καί βρίσκεται, σέ έρειπώδη 
κατάσταση, απέναντι άπό τή σύγχρονη αύτόματη γεφυροπλάστιγγα τοΰ Άλ- 
βανοΰ, στήν πλατεία Τιάκα.

Ή  αξία τοΰ φόρου που ήτο 8%, έπλη,ρώνετο πάντοτε εις χρήμα. ’Ά ν 
χρεωστοΰσε κανείς καί φόρον άλλον Δημοσίου ή Δημοτικόν, έπρεπε νά τον 
πληρώση, άλλως δέν μποροΰσε νά τρύγηση καί τά σταφύλια κατάσχονταν.

Τά σταφύλια, αν δέν τά πουλούσαν τά έκαναν κρασί, ρακί, καί «γυαλί», 
δηλ. ένα είδος ζελατίνας που έβγαινε άπό τά τσίπουρα, περασμένα άπό τή 
«σφίχτρα». Τή ζελατίνα τή μάζευαν άπό τό καζάνι μέ ξύλα, καί τήν πουλού
σαν άκριβά, μά δέν είναι γνοοστό σέ τί τή χρησιμοποιούσαν οί έμποροι.

Σ τ’ αμπέλι κατά τό διάστημα τού τρύγου, άκουγόταν γέλια καί τραγούδια, 
καί κατά τήν δρεξι τών τρυγητάδων επακολουθούσε καί χορός, δτι δηλ. γινό
ταν καί στήν Ελληνική Άρχαιότητα. Καί διαρκούσε δ τρύγος άπό τις 1ιΟ-2δ 
’Οκτωβρίου δηλ. 10-15 μέρες, διότι όπως είπαμε τά αμπέλια ήσαν πάρα πολλά. 
Καί παρατήρησε ό συνομιλητής μου, δτι παρ’ δλα ταύτα σήμερα, μέ όλιγό- 
τερες εκτάσεις άμπελιών, ή παραγωγή σταφυλιών είναι μεγαλύτερα τής τότε. 
Τούτο διότι ή καλλιέργεια γίνεται επιμελέστερα, καί κατά τό σύστημα «κορ- 
δονιών» δηλ. μέ τά κλήματα απλωμένα πάνω σέ 4 σειρές σύρματα, στηριγμένα 
σέ μεγάλους, ψηλούς κέδρινους πασσάλους.

’Έτσι ή σημερινή ποσύτης παραγομένων επιτραπέζιων σταφυλιών, φθά
νει τις 400-500.000 κιλά, καί άλλα 1Ό0.000 κιλά, οίνοποιήσιμα.

Τά σταφύλια, μερικώς μέν τά πουλούσαν στούς οίνεμπόρους, γενικώς δέ 
τά έρριχναν στις «μπόμπες» δπως ώνόμαζαν τά τεράστια πατητήρια, καί μετά 
τό πάτημα μάζευαν τό κρασί στά «φτσιά» ( — στά βυτία, βαρέλια), ή «φτσού- 
δια» ( =  βαρελάκια).

Τό πάτημα, ή σύνθλιψις δηλ. γινόταν ώς εξής: "Ένας ή δύο άνδρες, άφού 
έβγαζαν παπούτσια, κάλτσες, παντελόνια, ανέβαιναν μέ σκάλα κι έμπαιναν 
στήν τεράστια «μπόμπα» καί επί ώρες τσαλαπατούσαν μέχρις δτου συνθλι- 
βούν δλα τά σταφύλια. Λάβαιναν βέβαια καί τις σχετικές προφυλάξεις μή ζαλι
στούν άπό τό δημιουργούμενο άπό τή ζύμωση διοξείδιο.

Στον πάτο τού βαρελιού κοντά στον «κουρνά» ( =  κάνουλα), έβαζαν ένα 
είδος άκανθίνου θάμνου, ή δεμάτια άπό τιναγμένες σησαμιές, εις τρόπον ώστε,
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δταν μετεγγίζετο 6 «μούστος», δηλ. το γλεύκος, νά .μήν τρέχουν και σπόροι στα- 
φυλιών.

Στο 'βαρέλι πού ήθελαν νά μείνη τό κρασί γλυκό, έρριχναν και σινάπι.
Τό άλλο τό άφιναν νά βράση φυσικώς, και τό έλεγαν «μπροΰσικο» ( =  

δηλ. σάν τής Μπροόσας, πόλεως τής Μ. Ά ο ία ς).1

Ά πό τόν γλυκό «μούστο», οί. νοικοκυρές έκαναν τό «πικμέζ’(ι) ( =  πετι
μέζι), τά «ριτσέλια», τή «σταφλαρμιά», τή «μουσταλευριά», σέ ποσότητες πού 
νά είναι, αρκετές γιά όλη τή διάρκεια τού χειμώνα, άλλά κι ώς τά νέα σταφύ
λια. Λεπτομέρειες κατασκευής των, γράφουμε στύ ειδικό κεφ. «Φαγητά καί 
γλυκά τού παλαιού Σουφλίου».

Τά «ριτσέλια» ήσαν ή πλέον πρόχειρη θρεπτική τροφή κυρίως τών παι
διών. Τό δέ «πικμέζι», άντικατάστατον τής ζάχαρης καί τού μελιού στά διάφο
ρα γλυκίσματα καί στο «κατσιαμάκι» ( =  (βραστό καλαμποκίσιο αλεύρι). Τό κρα
σί τό πίνανε δλοι, μικροί - μεγάλοι, άνίδρες καί γυναίκες μετά τό φαγητό, άλ
λά κυρίως στά. «νυχτέρια» ( =  σάν τά σημερινά νυκτερινά πάρτυ), στις μεγά
λες γιορτές σάν κέρασμα, άλλά καί στούς αρραβώνες, γάμους κλπ., γιαυτό 
κάθε Σουφλιώτης άφινε γιά. οικιακή κατανάλωση 200— 000 οκάδες κρασί, 
γλυκό καί μπρούσικο. ίΚαί στο σημείο αύτό, άς μού επιτροπή ν’ άναφέρω τό 
εξής περίεργο γεγονός: Καθώς μού άνέφεραν οι μαθηταί μου άλλ’ άντελή- 
φ'θην καί. ό ίδιος, προ ολίγων μόλις ετών, ένας άσυνείδητος μπαμπάς, επί πο
λύ χρονικό διάστημα, έτρεφε τό νόθο μωρό του μέ σχέτο ■ψωμί καί κρασί, κι’ 
είχε καταστή τό καημένο ανώμαλο, άπ’ τήν αναγκαστική αύτή οινοποσία στά 
δύο μόλις χρόνια τής ζωής του! Μέ τίς σύντονες δμως ενέργειες τού ύποφ. καί 
τού παπά τής ενορίας, τού πάτερ Σπυρίδωνος, τό παιδί αύτό είσήχθη σέ ορ
φανοτροφείο τών ’Αθηνών, καί έκεΐθεν υίοθετήθη υπό φιλάνθρωπων. Α νά
λογη ήτο, ή παραγωγή καί κατανάλωση καί τού «ρακιού», πού έκαναν άπό 
άπόσταξη τών «τσίπουρων» τό γνωστό τσίπουρο.

Άπό τό 1920— 2'5, μετά τήν άπελευθέρωση τής Θράκης, τή δεκάτη τού 
τρύγου καί τών άλλων γεωργικών ειδών τήν προεκήρυσσε τό ελληνικό Δημόσι
οι1 (διά τής Οίκον. ’Εφορείας. Μετά ταύτα οί Δήμοι ή οί Κοινότητες, καί τώ
ρα τελευταία πάλι τό Δημόσιον, διά τής καταβολής τού 3% επί τών πωλουμένων 
ποσοτήτων σταφυλών καί άλλων γεωργικών ειδών, είς τούς εμπόρους.

1. Μάλλον έκ τοϋ ιταλικού « b ru S C O »  - τραχύ, ξυνό, στυφό, (οίνος αυστηρός).
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Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  ΣΤΟ Σ Λ Υ Φ Λ Ι

Ά πό πληροφορίες τίς όποιες έλαιβα από τά άξιοσέβαστα γεροντάκια, τόν 
πάπο Νικόλ. I Ιαπαβλασάκη, τόν πάπο Νικ. Χατζάρα, άλλά καί άπό άλλους 
κατά τι νεωτέρους (65—-75 ετών), αναφέρω δτι ή εορτή τοΰ Ά γ . Δημητρίου 
έθεωρεΐτο σάν ,μία άπό τίς κυριώτερες γιορτές τοΰ υποδούλου τότε 'Ελληνι
σμού τής Άνατ. καί Λυτ. Θράκης, τόσο στις πόλεις δσο καί στά χωριά. ( ' ) .

'Ο 'Ά γ . Ληιμήτριος 'έλέγετο «ξελευΟερωτής», διότι ξελευθέρωνε διαφό
ρους δουλευτάδες άπό τούς «αφέντες» των. Κατ’ έπέκτασιν δέ έτρεφαν δλοι καί 
τήν κρυφήν ελπίδα, δτι ό 'Ά γιος θά τούς «ξελευθέρωνε» καί άπό τόν τουρ
κικό ζυγό, γιά νά γιορτάζουν ελεύθεροι, σέ ελεύθερη πατρίδα, καθώς πράγμα
τι ξελευθέρωσε στις 20 Όκτωβρ. 1912 καί τή Θεσσαλονίκη.

Μέ άνέκφραστη, προ πάντων αγωνία, περίμεναν τή 'μεγάλη αυτή γιορ
τή, δπως είπαμε καί παραπάτα» οί πάσης φύσεως ύπηρέται, τσομπάνηδες, γελα- 
δάρηδες, χοιροβοσκοί, κ.λ.π.

Κατά τήν παραμονή τοΰ Ά γ . Δημητρίου, ή 2— 3 μέρες ιένωρίιτερα, έλη
γε τό προφορικό πάντοτε Συμβόλαιό τους μέ τά αφεντικά, κι άφοΰ έπαιρναν 
τό υπόλοιπο τής είς χρήμα αμοιβής των ( =  λίρες Τουρκίας, μετζίκια, γρό- 
σια), ξαναγύριζαν στά σπίτια τους, στά χωριά τους, πεζή μέ ένα τρουβά 
στον ώμο, γιά νά συνεωρτάσουν μέ τούς δικούς των, καί τούς χωριανούς των, 
τόν προστάτη των 'Ά γιο.

Τό Συμβόλαιο αύτό, δέν έλύετο, σέ καίμμιά σχεδόν περίπτωση, ένωρίτε- 
ρα, έξ άμφοτέρων τών μερών.

Καί υπό τάς σκληροτέρας άκόιμη συνθήκας εργασίας καί ζωής, προ πάν- 
των δταν τύχαινε εργάτης κάποιος, κανένα σκληροτράχηλο καί τυραννικό «α
φεντικό», ήτο αδύνατον, είπαμε, νά λύση τή συμφωνία νωρίτερα, καί γιά τό 
λόγο νά ιμή φανή ασυνεπής, άλλά καί έπί τω φόβορ, μή δυσφημισθή ώς κα
κός καί αναξιόπιστος «δούλους». Καί ΐσχυε απόλυτα ή παροιμία τοΰ λαοΰ : 
«'Ένας λόγους, ένας πιθαμός». 'Τπήρχαν πολλάκις περιπτώσεις, μοΰ είπεν 
ένας άπό τούς άφηγητάς μου, καθ’ άς, «άφεντικά» ( =  έργοίδόταί), προσέβαλ
λαν, ύβριζαν χυδαιότατα, έπέπλητταν, άκόμη καί έδερναν τούς «δούλους» των, 
άλλά παρά ταΰτα, οί ταλαίπωροι αυτοί, άκόμη καί οίκογενειάρχαι, είς ούδεμί- 
αν περίπτωσιν, έφευγαν, άλλ’ ύπέμεναν τά πάντα, κάθε έξευτελισμόν, μέ άφάν- 
ταστον καρτερίαν καί υπομονήν. Περίμεναν μέ άγιον ίαν δμως, τόν «ξελευθερω-

1. Κάθε μεγάλη γιορτή έλέγετο ιδιωματικά’ «σύνουρο» ( =  δριον τοΰ χρόνου). 
Τέτοια «συνόρατα» ήταν: Χριο'τούγεννα, Πάσχα, 15 Αύγούστου τής Παναγίας, 26 
’Οκτωβρίου κ. όί.
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τή» τους, "Αγιο Δημήτριο, νά τούς λύτρωση άπό τις πίκρες τής σκληρής ερ
γασίας των.

Τό πόσον έτιμάτο ή γιορτή αυτή, εγίνετο φανερόν καί άπό τις εντατικές 
προετοιμασίες ολων, καί δή τών Αημητράδων. Ό  Δηιμήτρης, έλέγετο ιδιωμα
τικά «Μουτιός», ή «Μήτης», ή «Μήτηλης», ή δέ Δήμητρα έλέγετο «Μούτιου» 
κι ή γυναίκα τοΰ Δημήτρη «Μουτιόϊνα».

Λοιπόν, τό παζάρι τοΰ Σουφλίου πού γίνεται κάθε Σάβιβατον, προ τής 
εορτής αυτής έξαιρετικώς, ήτο πλουσιώτατον.

'Ό λοι οί χωρικοί τών πέριξ, μέ τρουβάδες καί καλάθια, έσπευδαν νά που
λήσουν τά είδη πού διέθεταν, κόττες, αύγά, βούτυρο, τυρί κ.λ.π. μά καί νά 
προμηθευθοΰν δ,τι χρειαζόταν καί δή ρουχισμόν. Τό αύτό έκαναν καί οί Σου- 
φλιώτισσες νοικοκυρές. Μέ τό ζεμπίλι στό χέρι, ομάδες - ομάδες έφθαναν στήν 
άγορά, άπ’ δλες τις συνοικίες τής πόλεως, Σ έχ , Γενή, Άποστόλ, Μ αργαζί, 
γιά νά αγοράσουν παν δτι θά τούς έχρειάζετο γιά  όλη τή βδομάδα άλλά καί 
ειδικά γιά  τή μεγάλη ιμέρα τοΰ 'Αγίου.

’Ιδιαίτερα προετοιμάζονταν, καί δικαίως, οί άγοντες τήν ονομαστική τους 
γιορτή, οί οποίοι καί προσκαλοΰσαν σέ όλονύκτια γλέντια ( =  νυχτέρια), τούς 
συγγενείς καί φίλους, παρουσιάζοντας άφθονους μεζέδες, μέ ρακί καί πρό 
πάντων άφθονο καινούργιο κρασί. Κ ι είναι τοΰτο πολύ φυσικό, γιά τον λόγον 
δτι, οί γεωργικές οικογένειες, τήν εποχήν αυτή συγκεντρώνουν δλες τις τελευ
ταίες καί καλύτερες σοδειές τους, καλαμπόκια, φασόλια, βαμβάκι, σταφύλια 
γιά κρέμασμα, κυδώνια, μήλα, χειμωνιάτικα άπΐδια, καί «μούσμουλα». Μάλι
στα τά σταφύλια, ωραία - κεχριμπαρένια, τά κρεμούσαν στά δοκάρια τοΰ κε
λαριού, δένοντάς τα κατά ζεύγη μέ γνεσμένη βαμβακερή κλωστή, καί τάχαν 
γιά  ιδία χρήση μά καί γιά κέρασμα, ώς τό Μάρτιο μήνα, κι δπως σταφιδιά
ζανε, γινόταν γλυκύτατα και. νοστιμώτατα.

Τ ά κυδώνια πάλι, τά κρεμούσαν σέ καρφιά στον «ούντά» τών μουσαφίρη
δων, κι όπως ήταν κίτρινα καί γυαλιστερά, ήταν αληθινά στολίδια καί τά πρόσ- 
φεραν καθαρισμένα καί σέ φέτες στούς επισκέπτες.

'Η  γιορτή άρχιζε μέ τό γενικό εκκλησιασμό ιδίως τών έορταζόντων, μέ 
τό πλούσιο μεσημβρινό γεύμα, καί προχωρούσε μέ τις επισκέψεις, μέ τον απο
γευματινό χορό στις πλατείες «Σαρμπνάρ’ (ι)» , «Μπουχόρ’(ι)» , «Γίλαδαρά», 
καί εληγε μέ τά «νυχτέρια».

Κατά τήν ημέραν αυτή επίσης «άλλαζαν τά κουμπαρούδια», κερνούσαν 
τίς νύφες, καί γίνονταν πολλοί αρραβώνες καί γάμοι.

Στό διάστημα τής διδ)κής μου υπηρεσίας στά χωριά τής περιφ. Διδ)χου 
καί Σουφλίου (H980— 1940) δέν θά λησμονήσω μίαν ζωηράν εικόνα, καθ’ 
ήν, πρό καί μετά τήν εορτήν τού 'Αγ. Δημητρίου, σέ. όλη τή διάρκεια τής ημέ
ρας, άλλά κυρίως τό απόγευμα, έβγαιναν πρός συλλογήν τού «δίκηου» των,
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(= τώ ν  είς είδος δικαιωμάτων) δ παπάς, δ άγροφύλαξ, δ κλητή ρ, κα'ι δί,οι 
οί άλλοι δικαιούχοι, αγελαδάρηδες, χοιροβοσκοί κλπ. Προς τόν σκοπόν αυτό, 
τριγυρνούσαν σ’ δλο τό χωριό, άπό τό ενα σπίτι στο άλλο, καί αδέιαζαν στ’ αμά
ξια των τό είδος τό όποιο προθΰμως τούς προσέφεραν διά τό ετήσιον δικαίω
μά τους κατά οικογένειαν, ή κατά κεφαλήν ζώου.

Βεβαίως, άπό ετών ήδη έπαυσε τό άτοπον αύτό, διότι πράγματι ύπεβίβαζε 
τά πρόσωπα αύτά είς τό χαμηλό τω ό'ντι επίπεδο τού επαίτου, περιορισΟέν μό
νον γιά τόν αγελαδάρη καί τό χοιροβοσκό, αν καί, καί αύτοί τώρα παίρνουν είς 
χρήμα τό «δίκηο» τους.

Έ ξ  άλλου, 2— 3 μέρες μετά τή γιορτή τού Ά γ . Δημητρίου, οί ΐδιοι πάλι 
άνθρωποι, παίρνανε τόν τουρβά τους μέ λίγο ξερό ψωμί μέσα —  καί λέγω ξε
ρό ψωμί, γιατί χάριν οικονομίας ζύμωναν πολλά ψωμιά ώστε νά επαρκούν γιά 
8— 10 μέρες κάθε ζυμωσιά —  καί περιπλανόταν άπό χωριό σέ χωριό, γιά 
νά υπηρετήσουν δπου ή αμοιβή τους ήταν συμφερότερη. σ’ δλο τό χωριό, ή 
σέ πλουσίους τσιορμπατζήδες. Πέρασαν βέβαια χρόνια πολλά καί δέν θυμού
μαι ακριβώς τί ποσόν εδικαιούντο, άλλά άπό τό εισόδημά τους αύτό, έπρεπε νά 
διαθρέψουν τίς πολυμελείς συνήθως, οικογένειες τους, τίς γυναίκες τους, τά 
παιδιά τους καί τούς γέροντες γονείς τους. Τούτο έπαναλαμβανόταν κάθε 
χρόνο, μέχρις δτου κατώρθωναν νά δημιουργήσουν δική τους εργασία, καθώς 
πολλοί τσομπάνηδες έκαναν δικά τους κοπάδια.

Μερικές φορές, έπαιρναν καί άδεια γ ιά  λίγες μέρες, νά πάνε νά δούν καί 
τούς δικούς τους. Μά τό πόσο ύπέφεραν γενικώς οί άνθρωποι αύτοί, είναι ανώ
τερο πάσης περιγραφής.

"Άλλως τε οί σημερινοί έργάται καί ίδιωτ. υπάλληλοι, αμείβονται τόσο 
καλά, κι δπως είναι άσφαλισμένοι καί νομικώς κατοχυρωμένοι, ούδαμώς συγ- 
κρίνονται μέ εκείνους τούς δυστυχείς. Καί δή οί σημερινοί Δημόσ. 'Τπάλλη- 
λοι. Ενθυμούμαι καλά πού μού έλεγεν δ πατέρας μου δτι, όταν εΐργάζετο ώς 
διδάσκαλος στο Σουφλί στά 1890— 19Ί4, έπληρώνετο άπό τήν Δημογερον
τία, 2;5 λίρες τό χρόνο, γ ι’ αύτό αναγκάσθηκε νά γίνη καί παπάς.

Κατά τό διάστημα αύτό τής εορτής τού Ά γ . Δημητρίου συμπίπτει καί 
ή «ζωοπανήγυρης τού Σουφλίου», ή δποία συνεχίζεται καί σήμερα. Γίνεται δέ 
στον «κάμπο», 200 μ. παρακάτω άπ’ τό Γυμνάσιο, καί λίγο πιο πίσω άπ’ τό 
«άνάχωμα», κοντά στά παλιά σφαγεία. Ή  ζωοπανήγυρις αύτή, προκηρύσσε
ται άπό τό Δήμο Σουφλίου καί διαρκεί ι3 μέρες, πάντοτε Πέμπτη, Παρασκευή 
καί Σάββατο πού γίνεται καί τό εβδομαδιαίο «παζάρι». Συγκεντρώνονται δέ 
άπό τούς κατόχους των πρός πιολησιν παντός είδους ζώα, πρόβατα, κατσίκια 
γελάδια καί ίπποειδη. Τόν κύριο ρόλο παίζουν οί «τζαμπάζηδες» δηλ. οί ζωέμ- 
ποροι. Σέ ειδικό περίπτερο πού λέγεται «τσιαρδάκι» (=σκέπαστρο μέ κλα
διά), εΐναι εγκατεστημένος δ φοροαγοραστής, δ δποίος καί παρακολουθεί τήν

12
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κίνηση 8λων τών συμφωνιών, προς είσπραξιν τοΰ «φόρου ποολουμένων ζώων». 
Σ έ  ειδικά άλλα τσιαρδάκια είναι οί υπαίθριοι μεζετζήδες, πού προσφέρουν 
■ψητά τής σχάρας «σιουτζούκια» ( =  λουκάνικα), καί κεφτεδάκια, στούς με- 
ρακλήδες, κυρίως ξένους. ’Απαραίτητος κατά τήν διαδικασίαν τής αγοραπω
λησίας είναι καί ή παρουσία τών «ζουρνατζήδων» καί «νταουλτζήδων» κατσίβε
λων ( = γΰ φ τω ν ), οί οποίοι δίδουν τώ δντι ιδιαίτερον τόνον στό πανηγύρι, παί
ζοντας άδιακόπως διαφόρους σκοπούς, αργούς καί γρήγορους, υπό τον ρυθμι
κόν καί έκκωφαντικόν κρότον τοΰ νταουλιοΰ.

Είναι δέ τό «νταούλι» πανάρχαιο είδος κακότεχνου τυμπάνου άπό κατειρ- 
γασμένο δνειο δέρμα, πού τό χτυπάει δ μουσικός! μέ ειδικόν υποκόπανο.

Τό συγκρότημα! αύτό σημειωτέον, κάμνει καί τήν έναρξη τοΰ πανηγυρι
ού ώς εξής: Ά φ οΰ παίξη μερικούς σκοπούς σέ κεντρικό σημείο τής αγοράς, 
αρχής γενομένης άπό τό Δημαρχείο, περιέρχεται γιά τό «μπαξίσι», δλα τά κα
ταστήματα μέ τό εμβατήριο «τοΰ άητοΰ δ γυιός», καί κατόπιν κατηφορίζει πρός 
τον κάμπο δπου ή ζωοπανήγυρις, σταματά δέ στά μεζετζήδικα, πρός ■ψυχαγω
γίαν τών μερακλήδων, πού αρχίζουν αμέσως τον «καρσιλαμά», πρωτόγονο χο
ρό τών γύφτων.

Στήν προχθεσινή μάλιστα πανήγυρι (Όκτώβρ. 1967), είδα καί ένα γε
ροντάκι πού έπαιζε μέ αφάνταστη έξαρση καί ενθουσιασμό, τή «γκάιντα» του 
( =  άσκαυλος). Τό αύτό γεροντάκι τό είδα νά παίζη στοΰ «Σαπουντζή τό χάνι», 
μέ τό ίδιο πάντοτε μουσικό πάθος, έχοντας ιμπρσστά του, στό τραπέζι, κι ένα 
ποτηράκι ρακί, μέ ντοματίτσα γιά μεζέ. ’Ήθελα πολύ νά ήξευρα τί άραγε νά 
δραματίζετο τήν ώρα εκείνη δ αφανής αύτός καλλιτέχνης παίζοντας τούς αρ
γούς σκοπούς του, καί καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια ν’ αποδώση τέλεια τούς 
πιό γλυκύφωνους μουσικούς φθόγγους, ενώ τό μπάσο τής γκάιντας του, συνέ- 
δεεν άρραγώς τή συνοχή τών τραγουδιών.

Πιστεύω δτι θά έλεγε νοερώς αύτά: Ά κοΰτε τις τελευταίες νότες τοΰ 
πανάρχαιου άσκαύλου, πού τερματίζει τον ρόλο του άπαξ διά παντός. Διότι 
πράγματι, τά πίκ - άπ καί τά τρανζίστορ, εξετόπισαν ήδη δλα τά παλιά λαϊκά 
όργανα καί τούς τραγουδιστάδες, έκτος άπό τά άναχρονιστικά άθλια «τέλια» 
τών μπουζουκ ιών.

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Ν  ΣΤΙΓΜ ΙΟ ΤΥΠ Ο Ν

Είναι άπόγευμα τής 25.12.19*60. Τά κοριτσόπουλα καί τά παιδόπουλα 
τής γειτονιάς, άρχίζουν ν’ αναδεύουν μέ χάχανα δώθε - κείθε, ύστερα άπό τό 
γερό φαγοπότι τής ημέρας, «Μπάμπου», «πιρζόλις», «μπακλαΐβοΰ».

Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι στέκουν στή γωνιά τοΰ Μπαΐρα. Ό  ένας άρχί- 
ζει νά φουσκώνη ένα πετσί καί δέν άργεί νά σχηματισθή στήν αγκαλιά του μιά



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 179

αριστοτεχνική «γκάιντα». Τούς παρακολουθώ μέ μεγάλη συγκίνηση απ’ τδ βο
ρεινό παράθυρο του σπιτιού μου. Ετοιμάζει δ γέρο - μουσικός τό πρίμο, στρι
φογυρίζει τό μπάσο κι οι αρχικοί γρυλισμοί, γρήγορα γίνονται μελωδικοί, καί 
παίρνουν τό σκοπό ενός παμπάλαιου «τραπεζικού» τραγουδιού.

Ταλαντευόμενοι κι οί δυο απ’ τά γηρατειά μά κι απ’ τό κρασί, αρχίζουν 
νά προχωρούν αργά, αργά κατά μήκος τού κεντρικού δρόμου, κατά τήν άγο
ρά, άσφαλώς πρός έπίσκεψιν φίλων τους έορταζόντων.

Ωραία καί αγνή εικόνα πού θυμίζει τή ζωή τού παλαιού Σουφλίου. Είναι 
πιστεύκο άπό τίς τελευταίες τέτοιες εικόνες, ένας επίλογος τών πάλαι ποτέ εθί
μων τού Σουφλίου, πού χάνονται άνεπιστρεπτεί!

Φεύγουν οί τελευταίοι γέροι γιά τήν άλλη ζωή, παίρνουν' δμως μαζί των 
καί τά έθιμά των.

3Έτσι, πέρασαν τόσοι και τόσοι άνθρωποι στήν απέραντη ροή τών αίώ 
νων καί Οά περάσουμε καί μεΐς κατά τήν σκληράν πραγματικότητα, και έτσι 
ακριβώς θά διαδέχεται ή μία γενιά τήν άλλη. Καί ή μέν ιστορία Οά γράφη τά 
ανθρώπινα γεγονότα, οί άνθρωποι θά αύταπατώνται μέ τή ματαιότητα όλων 
τών αγαθών τοον, ή δέ γή δέν πρόκειται νά χορτάση ποτέ, άπό ανθρώπινα ά
ψυχα κορμιά. Μόνο τό πνεύμα θά προβάλλη στις κεφαλές τών ζώντων ανθρώ
που», κι οί αθάνατες ψυχές θά μετεωρίζωνται στά αχανή δώματα τού μόνου Α 
θάνατου κι’ αληθινού Θεού, Δημιουργού τού Ουρανού και τής γής. Ό ποια α
νέκφραστα μυστήρια! Δέξου Θεέ. μας μέ εύμένεια στήν αγκαλιά Σου, καί τίς 
δικές μας ταπεινές χριστιανικές ψυχές, γιά νά σέ Δοξάζουμε είς τούς αιώνας 
τών αιώνων! ΑΜΗΝ.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ Π Ρ Ο ΣΤΑ ΤΑ Ι ΤΩ Ν  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν

Ή  30ή Ιανουάριου, εορτή τών Τριών Ιεραρχών, ήτο ένα σπουδαίο επί
σης ορόσημο, καί γιά δλους τούς Χριστιανούς, κυρίως ομοκ γιά τά Σχολεία καί 
τούς Εκπαιδευτικούς τού παλιού εκείνου καιρού, γιά τούς δασκάλους εννοώ, 
άλλά καί τούς καθηγητάς δπου υπήρχαν Γυμνάσια, καθώς στήν Άδριανούπολη 
καί Κωνσταντινούπολη. 'Όλοι επομένους βρισκόταν σέ ετοιμασία, κυρίως δ
μως οί διδάσκαλοι, έπρεπε νά οργανώσουν καί σχολικές γιορτές, απ’ τήν επι
τυχία τών οποίων έξηρτατο ή δλη άξια των, έν πολλοϊς δέ καί ή αύξηση τού 
μισθού των. Γιά νά σχηματίσω λοιπόν μιά καλή εικόνα τής εορτής, δπως έγί- 
νετο τότε, προ 60— 100 ετών, ήρώτησα πολλά καί διάφορα ηλικιωμένα γερον
τάκια, καθώς καί τόν ξάδερφό μου Χρ. Παρθένο (70) χρονώιν, πού θαυμάζω 
τή μνήμη του, μά καί τό δτι είναι λαλίστατος, καί πρόθυμος νά άπαντήση σέ 
δλες μου τίς ερωτήσεις.

Σ τό Σουφλί τότε ήσαν τρία Σχολεία: α) τό «Κούτσουρο» ( =  σημερ. Β '
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Σχολ.), β) τό Γ ' Σχολείο (που στεγαζόταν σέ ίδιο διδακτήριο στήν πλατεία 
«Σάρπ - Μπουνάρ» καί που τώρα βρίσκεται σέ ερείπια μετά τό κάψιμό του 
στά 1948) καί γ) τό Παρθεναγωγείο, (τό σημερινό Α ' Σχολείο). Καί πρώ
τα, γινόταν γενικός 'εκκλησιασμός τών μαθητών, κι’ υστέρα όλη ή άλλη γιορ
τή σέ κάθε σχολείο χωριστά.

Τό πρόγραμμα περιείχε τήν ομιλία τοΰ Δ)ντοΰ καί μετά ποιήματα, τραγού
δια καί διαλόγους, θρησκευτικού καί εθνικού περιεχομένου. Διεξήγετο δέ στή 
μεγάλη αίθουσα τοΰ σχολείου, πού γέμιζε άπό κόσμο, άλλά κυρίως μέ τήν πα
ρουσία τών ’Αρχών τοΰ τόπου, καί δή τών Σχολικών ’Εφόρων, οί όποιοι παρα
κολουθούσαν τή δραστηριότητα καί ικανότητα τοΰ κάθε δασκάλου χωριστά, 
καί σ’ αύτό μεγάλη σχέση εΐχε ή καλή απόδοση τών μαθητών, στά ποιήματα, τά 
τραγούδια καί τούς διαλόγους.

‘Πολλές φορές ερχόταν στή γιορτή κι αυτός ό πρόξενος τής 'Ελλάδος Κα- 
νελλόπουλος, πού έμενε στο ΔεΙδέ - Ά γάτσ’(ι) ( =  ’Αλεξανδρούπολη). ’Έ 
παιρνε μάλιστα μαζί του καί τόν ακόλουθό του φουστανελλά, πού εδινε φτερά 
στή φαντασία τών σκλάβων, γιά μιά γρήγορη λευτεριά r/α ί Ελλάδα Μεγάλη. 
Κι,’ οποίον δάσκαλο αντιλαμβανόταν αξιότερο καί πατριωτικότερο, διέταζε μυ
στικά τήν αύξηση τοΰ μισθού του, καί ιδιαιτέρα περιποίησή του. ’Έτσι μοΰ 
διηγήθηκεν ό πατέρας μου Παπασταμάτης, οτι διέταξε κάποτε τήν αύξηση 
τοΰ μισθού του καί τά έξοδα γιά τήν αλλαγή τής φορεσιάς του μέ εύροοπαϊκά 
ρούχα. Μά τίποτε δέν κάνανε οί ’Έφοροι, πού άλοίμονό τους άν έμυνούσε τά 
παράπονά του στον πρόξενο. Στήν έκκλησιά οί διδάσκαλοι έκαναν μνημόσυ
νο μέ κόλυβα, καί πάνω ζωγράφιζαν μέ κανέλλα καί τούς τρεις Ιεράρχες. Τέ
τοιος ειδικός έθεωρεϊτο ό πατέρας μου. Στήν Ιερή τελετή στήν εκκλησία, λά
βαιναν μέρος όλοι καί οί 14 ιερείς τού Σουφλίου. Οί μπακάληδες, πάλι, λά
βαιναν κι’ αύτοί ,μέρος στήν ίδια τελετή μέ αρτοκλασία στήν εκκλησία, καί 
στο σπίτι μέ λουκουμάδες, πού τούς μοιράζανε σ’ όλους τούς συγγενείς, στούς 
πελάτες, καί στά φιλικά γειτονικά τους σπίτια. Κι ήταν όλα ανεξαιρέτως τά 
μαγαζιά κλειστά, τό δέ απόγευμα, στις πλατείες στηνότανε χοροί. Ή  μουσική 
επίσης, έπαιάνιζε διάφορα δημοτικά καί εθνικά τραγούδια, όπως τό «Μαύρ’ 
είν’ ή νύχτα στά βουνά», καί « Ώ  λυγερόν καί κοπτερόν σπαθί μου». Καί μ’ 
όλα ταύτα οί Τούρκοι δέν ετολμούσαν νά τούς έμποίδίσουν. Είχαν μίαν περί
εργον αδυναμίαν, μού λέει ό συνομιλητής μου διά τά σχολεία, άλλ’ οχι όμως 
καί γιά τίς εκκλησίες. Έ ξ  άλλου οί "Ελληνες, τούς ξεγελούσαν μέ δωροδο
κίες.

Άπό τόν αείμνηστον Γ. Μπρίκαν φαρμακοποιόν, έπληροφορήθην καί τά 
εξής: "Οτι όλα τά Σχολεία έώρταζαν άπό κοινού, είς τήν αίθουσαν τής «’Αστι
κής Σχολής», μέ δ)ντήν κάποιον διδάσκαλον Ξυλάνην. Έγίνετο γενικός εκκλη
σιασμός τών μαθητών, καί παρακολούθησις τής αρτοκλασίας τών παντοποΛών
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καί τών κόλυβων τών Σχολείων. Ε ίς τήν αίθουσαν τοΰ Σχολείου καταλλήλως 
διακοσμημένην, έλέγοντο ποιήματα, άσματα και μύθοι δηλ. διάλογοι. Ό  διευ
θυντής άπήγγελε τον πανηγυρικόν λόγον, θρησκευτικού περιεχομένου, άλλά 
καί κατά τό δυνατόν εθνικού.

Έ κ  τών έπαγγελματιών, λουκουμάδες μοίραζαν κυρίως οί «γιαχανατζή- 
δες». .Πάντως, ή εορτή τών Τριών 'Ιεραρχώ ν έωρτάζετο μέ μεγάλη μεγαλο
πρέπεια, καί τήν ήμερα αυτή διδάσκαλοι καί μαθηταί είχαν τήν τιμητικήν 
των. 'Ό μω ς, καί όλη ή πόλις ελάιμβανε έορταστικήν όψιν.

Σήμερα ή αίγλη αυτή έχει παρέλθη. Εορτάζεται μόνον δι? αρτοκλασίας 
καί γενικού εκκλησιασμού τών μαθητών καί τών Εκπαιδευτικών. Τά κατα
στήματα είναι ανοικτά καί άργούν μόνον τά Σχολεία.

ΥΔΡΟΜΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Ε ίς τό κεφάλ. *Υ δ ρ ό μ υ λ ο ι , είχομεν ύπ’ όψιν τους Μ ύ λ ο υ ς  γενικώς, 
είς τους οποίους άλεθαν οί άνθρωποι τών γενεών πού πέρασαν, ήτοι πρό ΙΟΟετίας 
καί πέραν, τό σιτάρι, τό καλαμπόκι καί δλα τά δημητριακά των, γ ιά  τό αλεύρι 
γιά  δική των χρήσι, άλλά καί γ ιά  τά ζώά των. Κ ι ήταν ενα αλεύρι πιτυροΰχο 
100% πού μέ τό κοσκίνισμα, γινόταν ένα ψωμί μαΰρο χαμηλής ποιότητος έν 
συγκρίσει μέ τό σημερινό κατάλευκο ψωμί, πού τό χαίρονται έξ ίσου πλούσιοι 
καί φτωχοί, έργάια ι καί άγρόται.

Καί μάλιστα τό ψωμί τοΰ παλιοΰ καιρού, δέν ήταν σχέτο σιταρίσιο, άλλά 
«άνακάτευμα», σμιγό, άπό σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, σίκαλι, ανάλογα μέ τις 
οικονομικές δυνατότητες τής οικογένειας, καί τοΰ πλήθους φυσικά τών μελών 
αυτής, συνήθως όχι κάτω τών 5 ψυχών, άλλά ώς 10 ικι ώς 15 ψυχών. "Εχω ύπ’ 
οψιν καί σήμερα άκόμη τέτοιες πολυμελείς οικογένειες στό Σουφλί, καί δή μιά, 
πού άπετελεΐτο άπό 14 ψυχές, δηλ. 12 παιδιά καί οί δύο σύζυγοι. Τά παιδιά 
αυτά ήσαν δλα μαθηταί μου.1 Μάλιστα δέ, τό αστείο είναι δτι, δ Βενιαμίν τής 
οικογένειας όνόματι Στέλιος ( =  Στυλιανός) δταν ήτο στήν Α'' τάξι, ένα έξυ
πνο διαβολάκι, δέν ήξευρε εύχερώς νά μοΰ άπαρριθμήση δλα τά αδέλφια του 
άγύρια καί κορίτσια. "Ενα μεγάλο αδελφό του πού υπηρετούσε στρατιώτης, 
τύν λησμονούσε στ’ όνομα κι έλεγε: «Κι δ στρατιώτης μας». Άκόμη, δτι έτρω
γαν ήμερησίως ·5-6 ψωμιά σπιτίσια, καί μαγείρευε ή μάνα του τό φαγητό στή 
«μπακίρα», ( =  είδος μικρού χάλκινου καζανιού).

Δέν προτίθεμαι 'βέβαια νά ετυμολογήσω τή λέξη «μύλος», άλλά μέ τή 
λέξη αυτή νοούμε ένα μηχάνημα πού γυρίζει περιστροφικώς. Μύλους κάνουν

1. Τώρα δέ, άν λογαριάσουμε καί τά εγγόνια, πρέπει νά είναι πάνω άπδ 30 
ψυχές, πού άν κατοικούσαν δλοι μαζί, Οά γέμιζαν μιά πολυκατοικία !
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τά παιδάκια δταν θέλουν νά παίξουν. Ο ι 'μεγάλοι λένε: μάς τακανες μύλο, 
και εννοούν: μάς περιέπλεξες τά ζητήματα, τις  υποθέσεις.

«Μύλο» δταν έλεγαν οι παπούδες μας, εννοούσαν τόν τόπο δπου άλεθαν 
τά σιτηρά τους. Κα'ι τέτοιοι μύλοι ήσαν: Ο ι ποταμόμυλυι, οί «Μαρτσόμυλοι» 
( =  οί μύλοι τής Μαρίτσας =  τού "Εβρου ποτ.) οί ανεμόμυλοι, κι οί ίππο- 
κίνητοι μύλοι. ’Αργότερα φάνηκαν κι οί «φάβ ρίκες» ( =  οί. μηχανοκίνητοι 
μύλοι).

Είδος μύλων ήσαν καί οί «χερόμυλοι», δπου κάνανε τό «πληγούρι» ( =  
μπουλγκούρ’ (ι) δπως τό έλεγαν οί παλιοί Σουφλιώτες), καί τή «φάφα» ( =  
σπασμένες φακές), ή σπασμένα μπιζέλια, (αρακά). Μύλους είχαν καί γιά  τό 
άλεσμα τού καφέ, ή τής κάβου ρντισμένης σίκκαλης, ή ρεβιθιών, μέ τά όποια 
κάνανε είδος ελαφρού καφέ, άβλαβούς δηλ, .

Δέν είναι επίσης θέμα μας ή έξέλιξις τών μύλων, άπό άρχαιοτάτης 
εποχής, καί δέν μπορούμε ούτε καν νά καθορίσουμε πώς άλεθαν τά σιτηρά των 
οί αρχαίοι "Ελληνες.

Μπορούμε δμως νά πούμε μέ βεβαιότητα οτι είναι μηχανική βελτίωσις 
τών καί σήμερα εν χρήσει μικρών «χερόμυλων», πού αποτελούνται άπό δύο 
πέτρες κυκλικές, δι,αμ. 0,2'5 περίπου, τοποθετημένες ή μία πάνω στήν άλλη.

Ή  κάτω πέτρα είναι σταθερή. Ή  επάνω, τρίβεται τή βοήθεια μικρού 
χερουλιού, κυλιόμενη πάνω στήν πρώτη. Ή  επάνω πέτρα, είς τό κέντρον της 
φέρει οπήν, άπό τήν οποία εξέρχεται άξων στερεωμένος στήν κάτω πέτρα. 
Ά π ό  τήν οπή αυτή, ρίχνομε τό πρός άλεσιν είδος, λίγο-λίγο, ενώ συγχρόνως 
περιστρέφομε τήν πέτρα. Τούτο, κατέρχεται ,καί διαμοιράζεται μεταξύ τών 
εσωτερικιον επιφανειών. 'Τπό τό βάρος δέ τής επάνω πέτρας, καί τής τριβής 
τών δύο επιφανειών γίνεται ή άλευροποίησις, καί τό αλεύρι, ψιλό ή χονδρό, 
άνάλογα μέ τήν ποσότητα πού ρίχνουμε, βγαίνει έξ δλων τών πλευρών. Φυσι
κά οί δύο πέτρες, με ειδικό κτύπημα μέ ειδικό σκάλισμα τών εσωτερικών επι
φανειών των, γίνονται ακιδωτές, τή βοήθεια δέ τών ακίδων καί τής τριβής 
των, γίνεται ή άλευροποίησις. Κάτω άπό τίς πέτρες, είναι απλωμένη μιά «μι- 
σάλα», ένα καιθαρό τετράγωνο υφαντό βαμβακερό πανί, οπού συγκεντρώνεται 
τό «άλεσμα».

Τούς χειράμυλους αυτούς τούς κάνουν καί σήμερα άκόμη ειδικοί επιδέ
ξιοι τεχνΐται, άπό πέτρα πολύ σκληρή. Ο ί αυτοί τεχνίτες, κάνουν καί τά «σάτ- 
σια», δηλ. κάτι κυκλικές πέτρες σχετικώς λεπτές καί πολύ λείες άπό καί τίς 
δύο επιφάνειες. Πάνω στό «σάτσι» κάνουν οί χωρικοί τίς «λαγκίτες» πού εΐναι 
άκριβώς σάν τίς άλευρόπιτες πού πουλάνε τώρα καί είς τά «Bar» τών πόλεων, 
πού τίς ψήνουν μέ ηλεκτρισμό πάνω σέ λείες σιδηρές επιφάνειες, άπό ζυμάρι 
λευκό παχύρρευστο.
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Άλλά γιά  τίς «λαγκίτες» θά .μιλήσουμε λεπτομερώς καί στο ειδικό κεφάλ.: 
Τ ί φαγητά καί τί γλυκά τρώγατε οί Παλιοί Σουφλιώτες.

Λοιπόν, τήν δλην λαογραφικήν μας μελέτην περί υδρόμυλων, τήν κατα- 
τάσσωμεν υπό τά έξης κεφάλαια:

1. 'Τδρόμυλοι Σουφλίου.
2. 'Τδρόμυλοι Λαιβάρων.
3. Μαρτσόμυλοι Σουφλίου.
4. Ανεμόμυλοι Λαβάρων.

1. Υ δρόμυλοι Σουφλίου

Τό Σουφλί ήταν μεγάλη καί ξακουστή πόλη, καθώς αναφέρουμε λεπτο
μερώς στον '33ο τόμο τών Θρακικών, καί που λέει καί τό τραγούδι: «Ινι του 
Σουφλί τρανό χουριό, τρανό κί ’πηνιμένου». Κι έπρεπε νά έχη πολλούς υδρό
μυλους γιά νά κάνουν τό ψωμί τους οί γεροί καί -δυνατοί Σουφλιώτες, κι οί 
άντρειωμένες Σουφλιώτισσες. Κι είχαν πράγματι, πολλούς, καί ρεμματόμυλους 
καί Μαρτσόιμυλους.

Οί ρεμματόμυλοι, βρισκόταν κατά μήκος τού ρυακιού πού τρέχει άκα- 
τάπαυστα καί σήμερα ακόμη φυσικά, καί πού λέγεται «Κιόϊ-ντερέ» ( - τού χω
ριού τό ρέμμα).

Καί γιά νά έχω μιά κάποια Ιδέα περί τής λειτουργίας τών ύδρομύλων καί 
δή ποίων καί πόσοι μύλοι, λειτουργούσαν τότε οτά παλιά χρόνια, διάλεξα ώς 
συνομιλητή μου τό θείο μου έκ μητρός πάπο Χρ. ιΠατρώνα ετών 82 (14.4. 
1961), δ οποίος μού είπεν δτι, άπό τόν κάτω ρούν τού Κιόϊ-ντερέ, πρός τά 
άνω λειτουργούσαν οί εξής μύλοι: 1) Τού Ί .  Τόλκα, ερείπια ούτινος σώζον
ται ώς τά σήμερα. 2) Τού Καλαϊτζή. .3) Τού Γκουτζέλλα. 4) Τού Βασιλι
κού. 5) Τού Γκούντλη, πατρός του Χριστοφ. Γκούντλη, ξυλουργού. 6) Τών 
αδελφών Γκαμπζάλλα καί 7) Τού Χρ. Μόκουτζια, στήν τοποθεσία Ρουσβάν(ι) 
— Κουσίνια. Μύλοι ήσαν ακόμη καί στο Μαγγάζι. τού Μαρθάρη, καί στο Τρα- 
νό-Ρέμμα τού Άλτιναλμάζη·. Οί μύλοι αύτοί ήσαν κτισμένοι κλιμακηδόν, δ 
ένας ύπερθεν τού άλλου σέ απόσταση μερικών ΙΟΌδων μέτρων. Ό  μηχανισμός 
των, ήταν άπλούστατος. Τό κυριώτερο τμήμα ήτο δ μεγάλος κάθετος κινητή
ριος τροχός ολόσωμος, μέ συνεχόμενους ξύλινους βεβαίως κουβάδες, πού κα
θώς γέμιζαν μέ νερό, ανάγκαζαν τόν τεράστιο τροχό σέ κυκλική κίνηση. Ό  
τροχός πάλι αυτός τή βοήθεια οδοντωτών άλλων τροχών, μετέδιδε γρήγορη 
κίνηση στις πέτρες, πού βρίσκονταν στο στεγασμένο τμήμα τού μύλου, δπου 
ήσαν άποθηκευμένα τά σιτηρά καί δπου έμεναν κι οί μυλωνάδες. Λεπτομέρειες, 
γιά τήν ονοματολογία καί τή λειτουργία, γράφουμε στο επόμενο κεφάλαιο.
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'Τδρύμυλοι Λαβάρων. 'Υδρόμυλους έν λειτουργία είδε καί δ ύποφ. ά) στό χω
ριό Γαλαρινό Χαλκιδικής τό 1930 δτε ήμην μαθητής στήν 'Ιερατ. Σχολή 
'Αγ. Αναστασίας, άλλά καί στό χωριό Λύρα Σουφλίου, δτε ήργαζόμην ώς 
δημοδ)λος (1934-1936) καί ήτο μυλωνάς κάποιος Σουφλιώτης Πασχ. Μου- 
τρίκας μέ τό γέρο πατέρα του. "Ομως, καί οί δύο αυτοί μύλοι λειτουργούσαν 
μέ οριζόντια φτερωτή. Ή  ποιότης τού αλεύρου τών νερόμυλων ήταν μέν άρκε
τά καλή, όχι δμως σάν τά σημερινά λευκότατα άλευρα τών κυλινδρομύλων. 
Λόγω συναγωνισμού, τά σιτηρά τά παραλάμβαναν οι μυλωνάδες άπό τά σπίτια 
τών πελατών καί μέ άλογα τά μετέφεραν ώς τούς μύλους των. Κάπως δηλ. 
σάν καί τώρα, πού οί κυλινδρόμυλοι παραλαμβάνουν καί παραδίδουν κατ’ οί
κον τά άλευρα τών γεωργών, μέ. τά τεράστια φορτηγά των αυτοκίνητα, δπου 
έχουν καί πλάστιγγα ζυγίσεώς των. "Ομιος, δταν χιόνιζε, τότε ήταν μεγάλη 
τυραννία. Ήναγκάζοντο αυτοί πού ήθελαν νά άλέσουν, νά πάρουν στή ράχι τό 
σακκί, νά ανοίξουν δρόμο μέσα στά χιόνια, γιά νά φθάσουν ώς τούς μύλους 
4-5 χιλμ. μακρυά!

’Ενθυμούμαι, μού είχε πει ό μακαρίτης ήδη συνομιλητής μου, δτι ένας 
μύλος λειτουργούσε, δταν ήμουν 7 - 8  χρόνων, στό ρέμμα τού επάνω μαχαλά, 
απέναντι στού Μπαλτζή, δπου μέχρι σήμερα βρίσκεται ό μικρός καταρράκτης 
(Δηλ. κατά τό 1895-1900). ’Άλεθε δμως μόνο γιαρμάδες γιά τά ζώα. Κι 
ήταν τού παπού τού Ά θ . Τσιακίρη, πού κατοικεί στό ίδιο σημείο.

Τ ά δικαιώματα αλεστικών ήσαν 8-10%, ανάλογα μέ τον επαγγελματικό 
συναγωνισμό τών μυλωνάδων.

Ο ί μύλοι αυτοί, λειτουργούσαν μόνο τό χειμώνα, τό πολύ ώς τέλη Μαΐου, 
δηλ. ώς τήν εποχή πού στείρευαν τά ποταμάκι·./, έκτος άπό τούς Μαρτσάμυ- 
λους, πού λειτουργούσαν άκατάπαυστα, χειμώνα . καλοκαίρι, δλο τον χρόνο.

θυμούμαι επίσης, διηγείται δ ίδιος, μία χρονιά πού είχε παγώσει ή Μα- 
ρίτσα ( — ό 'Έβρος), κόπηκε ένας «Μαρτσόμπλους», παρασύρθηκε στό πο
τάμι, καί 45 μέρες δέν μπορούσε κανείς νά πλησιάση εκεί, κι ό καημένος ό 
μυλωνάς, κόντεψε νά πεθάνη άπό τήν πείνα καί τό κρύο. Φώναζε «βοήθεια». 
Καί τότε, δ «καημακάμης» καί άλλοι πήγαν νά τον σώσουν, πράγμα 
πού έγινε ευτυχώς, άλλά μέ μεγίστη δυσκολία. ’Έτσι ζούσαν παιδί μου, οί 
άνθρωποι έ κείνοι!

Πρώτος πού έφερε στό Σουφλί μύλο μέ μηχανή, ήτο κάποιος ’Αλκιβιά
δης, έμπορος. Τό μύλο αύτό τον κατάστρεψαν δταν ήλθαν οί Βούλγαροι στά 
1914, δπως καί τον τεράστιο μύλο τού Προκόπαπα στό Δεδεαγάτσ’(ι) ( =  
Ά λεξ)πολι). Στά 1920, τό μύλο τού Άλκϋβιάδη τον άγόρασε δ τ|κομάς Δημ. 
Φούσκας, κι άπ’ αυτόν οί σημερινοί έργοστασιάρχαι άδελφοί, Ν. Γκαργκάνα, 
πού τον έβελτίωσαν έξ ολοκλήρου, καί λειτουργεί ήδη μέ τά πλέον σύγχρονα 
μηχανήματα, ηλεκτροδοτούμενος άπό τή Δ.Ε.Η. ’Έχουν προστεθή καί πτέρυ
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γες, μέ λανάρες κα'ι νηματουργεία. Έ ξ  άλλου καί δ συνάδελφός μου διδ)λος 
Άχιλλ. Τζιαμτζής μοΰ εΐπεν οτι, προ ΙΟΟετίας, μύλον ίπποκίνητον εΐχεν δ 
πάππος του στό σπίτι το)ν, πρός άλεσιν ί δικών των σιτηρών καί ξένων.

Μοΰ δ ιέφυγεν ανωτέρω ν’ αναφέρω οτι ό μύλος Γκαργκάνα επί Γερμα
νικής κατοχής 1941-44, ελλείψει καυσίμων, έλειτοΰργει ώς ατμοκίνητος μέ 
ένα ΰπεράξιον εμπειροτέχνην μηχανικόν, τόν φίλον ιμου ’Απόστολον Τσίτσιον, 
ήδη συνταξιοΰχον.

2. 'Υδρόμυλοι Λαβάρων

(Σουφλί, 1 5 )8 )4968)..................Ή ταν παλαιά μου επιθυμία νά έπι-
σκεφθώ γιά νά ίδώ καί γράψω καί γιά τους «’Υδρόμυλους» τοΰ χωριοΰ «Λά
βαρα», πού σώζονται άκόμη σάν λείψανα τοΰ παλαιοΰ καιροΰ, ή μάλλον σάν δείγ
ματα τής τεχνικής προόδου καί τοΰ πολιτιστικού επιπέδου τοΰ λαοΰ, πάνω στό 
ζήτημα αύτό πριν 50 χρόνια, πριν 100 χρόνια, καί φυσικά δέν ξεύρουμε ακρι
βώς πόσα, μέσα στά βάθη τών αιώνων πού πέρασαν.

'Κι ή επιθυμία μου αυτή πραγματοποιήθηκε στις 28 Άπριλ. 1967, ημέ
ρα Μεγ. Παρασκευή. Σ τις 4 μ. μ., μέ συντροφιά τή γυναίκα μου, ξεκινούμε 
άπό τό Σουφλί μέ τό «Μηχανάκι» τό συνηθέστατο αυτό μεταφορικό μέσο τής 
σήμερον, πού άντικατέστησε τό γαϊδουράκο τής παλιάς εποχής, καί στις 4 .6 0 ', 
βρισκόμαστε στά Λάβαρα καί μάλιστα κοντά στό ποταμάκι τοΰ χωριοΰ. Στό 
σημείο ομως εκείνο, άντικρύζουμε καί τήν Εκκλησία τοΰ χωριοΰ κι άμέσως 
τάξαμε σάν πρώτο μας σκοπό, νά προσκυνήσουμε τόν ’Επιτάφιο, γιατί ώς γνω- 
στό, είναι έθιμο παλιό νά προσκυνούνε οί καλοί Χριστιανοί καί άλλους Ε π ι
ταφίους άλλων ’Εκκλησιών, έκτος τοΰ τής ενορίας των. Κι εμείς, συνεπείς τής 
παραδάσεως αυτής, είχαμε πάει πριοτήτερα στον Επιτάφιο τής 'I . Μονής 
Κορνοφωλιάς καί τώρα εδώ στά Λάβαρα.

Εντύπωση μάς κάνει μιά επιγραφή σέ μαρμάρινη πλάκα πού βρίσκεται 
εντοιχισμένη ακριβώς πάνω άπό τήν Είσοδο τοΰ Ί .  Ναοΰ. Προσπαθούμε νά 
τή διαβάσουμε, μά τά σκαλιστά βεβαίως γράμματα είναι σέ δύσκολη Βυζαν
τινή γραφή, κι ελάχιστες λέξεις κατανοούμε, εύκολα δμως τή χρονολογία άνε- 
γέρσεως, 4864. Προχωρήσαμε, ανάψαμε άπό ένα κερί στήν εικόνα τοΰ 'Αγίου 
’Αθανασίου μέ τό όνομα τοΰ όποιου τιμάται, καί κατόπιν προσκυνήσαμε τόν 
«Επιτάφιο». Κάτω καί γύρω εΐναι στ ρ (υμένες «ψάθες» δπου κάθονται πολλές 
γυναίκες, ώς έπί τό πλεΐστον ηλικιωμένες μέ τήν παλιά τους ντόπια φορεσιά. 
Καί έχουν τό έθιμο, νά συντροφεύουν δλη τήν ημέρα αυτή κι δλη τήν νύχτα, 
τόν ’Εσταυρωμένο Ί .  Χριστό. Είδαμε επίσης καί δτι, δλες οί Εικόνες τοΰ Τέμ
πλου, ήσαν καλυμμένες μέ κουρτινάκια σκοτεινού χρώματος.
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Κατά τήν έξοδό μας άπό τό Ναό συναντήσαμε ενα χωρικό, τόν κ. Πασχ. 
Ούζούνη, γνώριμό μου πριν πολλά χρόνια, άπό τό 1930, δτε είχαμε κατατα- 
γή ώς κληρωτοί στο 29 Σ .Π . Κατηφορήσαμε μαζί πρός τό ποταμάκι, δπότε 
τοΰ είπα τό σκοπό τής έπισκεψεώς μου στο χωριό, καί προθυμοποιήθηκε νά 
μάς φανή χρήσιμος μέ τό νά μάς πάη ώς τους μΰλους, γιά νά δώ τόν τρόπο 
λειτουργίας των καί τούς φωτογραφήσω. Τέτοια χρονιάρα μέρα, μάς λέει, 
δέν πήγα στο χωράφι, κι ευχαρίστως Οά σάς πάω. Καί προχωρούμε. Στήν 
αρχή συναντήσαμε έναν ερειπωμένο υδρόμυλο, πού θέλημα νά τόν φωτογρα
φήσω, άλλά έστάθη άδύνατο ένεκα ακαταλλήλου φωτισμού, άλλά δέν ήτο καί 
έν λειτουργία. Πάρα-πάνω, λέει, εΐναι άλλος καί πού φωτίζεται καλά καί πού 
δουλεύει. Πράγματι άφού περάσαμε άπό ερείπια καί άλλων δύο μύλων, φθά- 
σαμε σ’ έναν άλλο τόν πιο άκραϊο, πού ήτο έν λειτουργία άπό τό πρωΐ ακόμη. 
Πλάϊ στο μύλο ήταν κι ενα χοιροστάσιο, δπου διακρίναμε μιά Θυλικιά — σκρό- 
φα κατά πώς τή λένε οί χωρικοί—  (γουρούνα) καί καμμιά 20ριά χοιρίδια, 
πού έτρεχαν ομαδικά μέσα στήν ευρύχωρη αυλή, άπό τή μιάν άκρη στήν άλ
λη, συνέχεια, σχεδόν άσταμάτητα. Παρακεΐ'θε ένα σκυλάκι γαύγιζε δυνατά, 
θορυβημένο άπό τήν παρουσία μας. Έ ν πρώτοις, φωτογράφησα δίς τόν λει- 
τουργούντα μύλο, άπό τήν πλευρά τής «Φτερωτής», γιά ν’ αποθανατίσω κατά 
τίνα τρόπο λειτουργεί,, καί γιά νά περιληφθούν οί φωτογραφίες αυ
τές στο περιοδικό «ΘΡΑΚΙΚΑ», δπου καί δημοσιεύονται τά Λαογραφικά μου. 
Μετά μπήκαμε στο μύλο. Χαιρετήσαμε τό μυλωνά καί μάς είπε πώς λέγεται 
Ταμίας Χρήστος. Παρέαν ήτο καί ό γυιός του Σταμάτης Ταμίας. Προθυμό
τατα άπαντά τό ήρεμο γεροντάκι στις ερωτήσεις μας. Μάς εΐπε δτι τό μύλον 
αυτόν τόν κατασκεύασε δ μπαμπάς του στά 1902, δταν εΐχαν χωρίσει, κι αυτός 
μέ τόν αδελφό του άπό τή συνεργασία τους στον άλλο μύλο πού 'βρίσκεται λί
γο παρακάτω. Μάς τόν δείχνει. Βρίσκεται σέ εντελώς έρειπώδη κατάσταση 
καί κτίστηκε στά 1ι896.

Σέ σχετική ερώτησή μου άλλη μάς άπαρριθμεΤ τήν ονοματολογία τών 
εξαρτημάτων τού μύλου, ώς εξής: Ό  μεγάλος τροχός, πού άποτελεΐται άπό 
πολλά συνεχόμενα ξύλινα κουβαδάκια σ’ δλη τήν περιφέρειά του, λέγεται 
«Ντουλάπι». Ά πό τό κέντρο τού τροχού αυτού είναι εφαρμοσμένος στερεοδ- 
τατα ένας τεράστιος άξονας πολύ χονδρός, πού στηρίζεται σέ δυο άκραΐες βά
σεις σταθερώτατες. Ό  άξονας αυτός, πού λέγεται καί «Μάνα», γυρνά έναν 
άλλο τροχό μικρότερο, πού είναι οδοντωτός καί λέγεται «Τσιάρκι». Αύτό τό 
Τσιάρκι πάλι, γυρνά ένα άλλο ξύλο χονδρό, τό «Φανάρι». Αύτό συνδέεται στε
ρεά μέ τήν πέτρα πού περιστρέφεται. Στο κέντρο τής επάνω πέτρας εΐναι μιά 
οπή στήν δποία πέφτει τό «γέννημα», δηλ. τό σιτάρι, τό κριθάρι, τό καλαμπόκι 
ή δτι άλεσμα σχεδόν σπυρί - σπυρί άπό ένα εργαλείο σέ σχήμα ανεστραμμέ
νης κόλουρης τετράγ. πυραμίδας, καί πού λέγεται «Κοφίνι».
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’Άλλοτε στά πολύ παλαιά χρόνια, μάς λέει ό μυλωνάς, πού είναι γέρος ώς 
75 χρόνων, μά καλοστεκούμενος, τό άλεσμα, γιά νά πέση στήν πέτρα, τό σπρώχ
νανε μέ ξυλαράκι. Μ’ αύτό ήταν πολύ κουραστικό και δή στις νυχτερινές ώρες, 
πού Οά έπρεπε νά κοιμάται ό μυλωνάς. Καί στενοχωριούνται πολύ δλοι οί μυ
λωνάδες, επειδή δέν κοιμούνταν τή νύχτα, ό')σπου μιά βραδιά παρουσιάστηκε 
ένας διάβολος καί έδειξε σ’ ένα μυλωνά ένα ειδικό εργαλείο, πού έκτοτε ονο
μάζεται «Διάβολος» ή «Τσικλ-ντάκ( ι)». Αύτό άποτελεΐται άπό μιά βέργα ορι
ζόντια πού πιάνεται άπό τό «Κοφίνι» κι άκουμπάει μέ δυο άλλα μικρά ξυλα- 
ράκια πάνω στήν περιστρεφομένη πέτρα. Στό πλάϊ δεξιά είναι κι ένα κουδούνι 
πού κρέμεται μέ ενα σχοινάκι. Τούτο τις νυχτερινές ώρες μεταβάλλεται σέ ξυ
πνητήρι, μέ σκοπό νά ξυπνά τό μυλωνά δταν είναι άνάγκη. Καί γιά νά καταλά
βουμε καλύτερα, μάς έδειξεν ό καλός μας μυλωνάς, πώς ή πάνω άκρη τού «Δια
βόλου» μπαίνει καί καλύπτεται άπό τό άλεσμα καί σ’ άρκετό βάθος τού γεμά
του «κοφινιού», ενώ άπό τήν άλλη άκρη κρέμεται τό κουδούνι, ένα μεγάλο 
κουδούνι σάν αυτά πού κρεμάνε στά κριάρια τού κοπαδιού. 'Όταν λοιπόν στή 
διάρκεια τής νύχτας, λίγο λίγο τελειώση τό άλεσμα, πρός στιγμήν άπελευθε- 
ρώνεται ή άκρη του διότι δέν υπάρχει ανάλογη πίεση, καί έτσι άκουμπά τό 
κουδούνι πάνω στήν πέτρα, οπότε καί κάνει ένα έκκωφαντικό καθώς άκούσα- 
με κουδούνισμα, άπό τό όποιο φυσικά ξυπνά υποχρεωτικά ό μυλωνάς, καί ξα
ναγεμίζει τό κοφίνι.

Εντύπωση μάς έκανε τό δτι δλα άνεξαιρέτως τά εργαλεία τού μύλου 
είναι ξύλινα, άτεχνα, πρωτόγονα μά πολύ στερεά. Καί κάθε μυλωνάς τ’ άντι- 
καθιστούσε έν περιπτώσει φθοράς των, φτιάνοντάς τα μόνος του, χρησιμο
ποιώντας ξύλα άπό καραγάτσι ( =  πτελαία).

Μάς λέγει άκόμη ό μυλωνάς δτι, τήν τέχνη τήν έμαθε άπό μικρό παιδί 
άπό τον πατέρα του, καί κείνος ομοίως άπό τον πατέρα του, καί κείνος πάλι 
απ’ τον προσπάππο του.

Στήν παρατήρησή μου δτι πρέπει κι ό γυιός τώρα ν’ άκολουθήση τήν 
τέχνη τού πατέρα του, διαμαρτυρόμενος λιγάκι άπαντά οτι, δέν πρόκειται νά 
γίνη μυλωνάς καί θά τον εγκατάλειψη τό μύλο φυσικά γιατί ό ίδιος έμαθε 
μαραγκός ( =  ξυλουργός) καί δέν συμφέρει, λέγει, ν’ άπασχολεΐται μέ εργα
σία. πού δέν άφίνει κανένα ουσιώδες κέρδος, γιά τις σημερινές αυξημένες 
άνάγκες τής ζωής.

Παρά ταύτα, οί νερόμυλοι στά παλιά χρόνια άποτελούσαν τή μοναδική 
βιομηχανία γιά τό άλεσμα τών σιτηρών τού χωριού, μαζί μέ μερικούς άνεμό- 
μυλους, γιά λειτουργία τών οποίων θ’ άναφέρουμε επίσης σέ ιδιαίτερο κεφά
λαιο. Δέ θά ήταν άσχετο θαρρώ νά είπώ δτι, δέν ξεύρω στά Λάβαρα, πάντως 
στό Σουφλί υπήρχαν τότε καί ιπποκίνητοι άλευρόμυλοι σάν τού γέρο-Τζιαμ- 
τζή, άλλά καί οί γνωστοί «Μαρτσόμυλοι».
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'Ο νερόμυλος πού είδαμε αλέθει σήμερα 150-200 κιλά το 24)ωρο. Κατά 
τή Γερμανική Κατοχή δμως (1941-1944) άλεθε 1.500-2.000 κιλά.

•Πρέπει νά πούμε κα'ι τό δτι ό μύλος, εκτός από τό θάλαμο τών μηχανη
μάτων, έχει και ιδιαίτερο δωματιάκι γιά τόν ύπνο τού μυλωνά.

Επαναλαμβάνουμε τέλος οτι, τά κυριώτερα εργαλεία τού μύλου είναι:
3.) Ντουλάπι. 2) Τσιάρκι μέ τό Φανάρι. 3) Πέτρα. 4) Κοφίνι. ·5) Άλευρω- 
τή ( =  Εύρύχοορη ξύλινη άποΟηκούλα, δπου έπεφτε τό αλεύρι άπό τήν Ιίέτρα 
ψιλότερο-χονδρότερο αλεύρι. 7) Τσι-κ-λ-ντάκ’ (ι) ή Διάβολος, πού ειδοποιεί 
τό μυλωνά νά ξαναβάζη άλεσμα.

Γιά τό σταμάτημα τού μύλου, διατάζει δ μυλωνάς τό βοηθό του: «Σπρώξι 
τού ούλούκ’(ι) , ή Σάπτσι τού ούλούκ’(ι)».

Γιά τό ξεκίνημα πάλι τού μύλου, διατάζει: «Τράβα τού ούλούκ’(ι)».
"Οσο γιά τά αλεστικά δικαιώματα, ισχύει ή «Δεκάτη», δηλ. στά 10 κιλά 

αλέσματος, τό ένα κιλό είναι τού μυλωνά.
Έ ξ  άλλου δ παλιός μου φίλος μπάρμπα-.Νικόλας Χατζάρας, Λαβαριώτης 

κι αυτός πού μένει δμως άπό χρόνια στό Σουφλί, ένα θαλερό γεροντάκι ώς 
85 χρόνων, μέ στριμμένο ακόμη τό μουστάκι καθέος στά χρόνια πού υπηρετούσε 
στις Όμάδες τών Μακεδονομάχων (1908-1914;, μού λέγει συμπληρωματικά 
(30.12.1967) πάνω στό ϊδιο ζήτημα κα'ι τά εξής:

Ό  σιδερένιος άξονας μέ τό φανάρι, πού τόν γυρίζει τό τσιάρκι, περνά 
άπό τό κέντρο τής κάτω μυλόπετρας .πού είναι ακίνητη, είναι στερεωμένος στήν 
πάνω πέτρα, ή δποία καθώς γυρνάει γρήγορα, σπάει τό σιτάρι, κα'ι τό άλευ- 
ροποιεΐ. Γιά νά γίνη δμως αύτό, οί μυλόπετρες φέρουν σ’ δλη τήν εσωτερική 
έπιφάνειά τους κάτι δοντάκια πού άμα μέ τό γύρισμα φθαρούν, τότε δ μυ- 
λωνάς αναστρέφει τή βοήθεια ειδικού μοχλού τήν πάνω μυλόπετρα, καί μ’ ένα 
σφυράκι, ξανακάνει τά δοντάκια. Αύτό συμβαίνει κάθε 24-48 ώρες, ανάλογα 
μέ τήν άνθεκτικότητα τής πέτρας.

Τό πάνω μέρος τοΰ σιδερένιου άξονα, λέγεται «Μπαλτατζίκ’(ι) , καί τό 
κάτω μέρος λέγεται, «Γιουβατζίκ’(ι) . Ά πό καιρού είς καιρόν, οί άξονες λα
δώνονται, γιά νά μήν φθείρωνται.

Καί θά συνεχίσουμε προσεχώς, μέ τό θέμα: Ανεμόμυλοι Λαβάρων, κα
τόπιν ειδικής συνομιλίας μου μέ τόν ώς άνω φίλο μου Λαβαριώτη Νικόλα 
Χατζάρα, πού δούλεψε στά νιάτα του έπί αρκετά χρόνια σέ δικό τους ανεμό
μυλο, στά Λάβαρα, πού στά παλιά χρόνια λεγόταν: Σαλ-τίκ’(ι).

3, Μαρτσόμυλοι Σουφλίου

Τήν τεράστια δύναμη τών νερών τού "Εβρου, τού μεγαλύτερου ποταμού
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τής Ελλάδος, δέν άφήκαν ανεκμετάλλευτη οι έογατικότατοι παλιοί Σουφλιώ- 
τες, κι έτσι κατασκεύασαν κατά μήκος τών Δυτικών οχθών, ποταμόμυλους, 
πού τούς ώνάμαζαν «Μαρτσόμυλους», άπό τό έτερο όνομα τού ποταμού αυτού 
γνωστού ώς «Μαρίτσα»,1 Μάρτσα, πιο ιδιωματικά. Καί γιά τή λειτουργία τών 
Μαρτσόμυλων αυτών διάλεξα ώς αφηγητή' τόν· έξάδελφό μου Γιάννη Π. 
Γκουντιάκα, πατέρα τής θεολόγου καθηγητρίας Φιλοθέης Γκουντιάκα.

Τούτο, διότι είναι και ήλικιωμένος ώς 75 ετών άλλά και ήργάσθη πολλά 
χρόνια σέ δικό τους Μαρτσόμυλο, μέ τό μπαμπά του, και τόν άδελφό του Θα
νάση Γκουντιάκα, ή «Ψύλλο» (παρατσούκλι).

Κατευθύνοντας λοιπόν καταλλήλως τή συζήτησή μας, τόν άφίνω νά μάς 
διηγηθή τά εξής:

Στά παλιά χρόνια, δέν υπήρχαν «φάβρικες», δηλ. μηχανοκίνητοι αλευρό
μυλοι, κι έτσι αναγκάζονταν ολοι ν’ άλέθουν τά σιτηρά τιυν στούς νερόμυλους 
πού υπήρχαν στις ρεμματιές, καθώς στο Κιόΐντερε, στο Τρανό Ρέμμα, στο 
Μαγκάζι, άλλά κυρίως στούς «Μαρι σόμυλους».

Οί Μαρτσύμυλοι αύτοί ( =  ίδιωμ. Μαρτσόμπλοι καί Μαρτσουμπλέοι) 
βρισκόταν σέ μεγάλη άκμή άπό τό έτος 1907 καί πιο μπροστά, τότε πού δέν 
υπήρχαν άλευρόιμυλοι. Ό  πρώτος άλευρόμυλος πού έγινε στο Σουφλί καί πού 
υπάρχει ακόμη σέ εντελώς έρειπώδη κατάσταση, κι είναι τώρα ορνιθοτρο
φείο, ήταν τού Χρ. Αραμπατζή, πατέρα τού πτηνοτρόφου Μιχ. Αραμπατζή. 
Κοντά στού Εβραίου τή φάμπρικα (μεταξουργείο). Δούλευε δέ μέ ατμό. Μετά 
έ'γινε τού ’Αλκιβιάδη, πού τόν αγόρασε άπό χρόνια ό Δημ. Φούσκας μέ λεφτά 
πού εφερε δταν γύρισε απ’ τήν ’Αμερική, καί μετά τόν αγόρασε δ Νικ. Γκαργ- 
κάνας. ’Αλευρόμυλο είχαν κι οί Καραγιώργηδες, τώρα σιδεράδες.

Στούς Μαρτσόμυλους, ερχόταν καί άλεθαν όχι μόνο άπό τό Σουφλί, άλλά 
καί άπ’ όλα τά γύρω χωριά, εντεύθεν καί έκείθεν τού 'Έβρου, Κεσσάνη, Κιου- 
πλί, Μακρά-Γέφυρα, Ντουγαντζή, κλπ.

Τέτοιοι, μύλοι ήταν πολλοί στή σειρά. Πιάνανε άπό τήν τοποθεσία «Ζέρ- 
βα-άνταισί», ώς τή «Σκάλα», 2 απέναντι στο Σουφλί. Καί θυμούμαι τούς εξής 
μύλους.

1) Τού μπαμπά μου Παναγιώτη Γκουντιάκια, δ δικός μας.
2) Τού Τσουλουβή, πού ήταν μέ διπλές πέτρες, πού γυρνούσε μέ δύο

1. Ή  παράδοση μας λέγει, οτι ή ονομασία αύτή τοΰ Έ βρου ποτ. προέρχετα^ 
άπο το ονομα τής όμορφης καί πλούσιας Άδριανουπολίτισας άρχοντοπούλας Μαρίας ή 
Μαρίτσας — (Βλέπε περιοδ. «Θρακικά).

2. «Σκάλα», λέγεται άκόμη ή τοποθεσία, οπού ήταν τό καράβι πού εκανε τή 
συγκοινωνία τών Σουφλιωτών μέ τ ά  έκεϊθεν τοΰ ποταμοΰ άπέραντα χωράφια τους και 
τά διάφορα χωριά.
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«ντουλάπια» καί τον -δούλευαν τρία αδέρφια: Ό  Γιώργης, ό Λημήτρης, κι δ 
Δήμος, παππούς τών κρεοπωλών Δημάκου και Άθαν. Τσουλουβή.

3) Τού Γιάννη Μανάβη, πού είχε κα'ι τά παιδιά τού Θόδουρη και Δη- 
μήτρη·.

4) Τού Μαλιαχούστια, δηλ. τού πάπο-Χατζή, καί τού Θανάση.
5) Τού πάπο Στάμου Παλαΐβοΰζη, μέ τά παιδιά τους, Βασίλη καί Θα

νάση καί
6) Τού Θόδωρη Σέντερη, στήν απέναντι Ά ν. όχθη, καί πού τον κατέ-

σχον οί Τούρκοι μετά τήν κατοχή τής Ά ν. Θράκης στά 19ι23.

Τ ί ά λ ε θ α ν  ο ί ' μ ύ λ ο ι  κ α ί  τ ί «σ ι ο ύ ρ ι» ( =  αλε
στικά) εϊσέπρατταν. ’Άλεθαν, ολα τά σιτηρά, γιά ψωμί, καί «γιαρμάδες» γιά 
τά ζώα. Σκέτο σιτάρι, άλεθαν πολύ λίγο, μόνο γιά λειτουργίες (προσφορές) 
γιά πίττα, καί γλυκίσματα, μυκίκια ( =  λουκουμάδες) καί «μπακλαβού» ( =  
μπακλαβά). “Ολοι άλεθαν «ιάνακάτωμα» ( =  σμιγό), σιτάρι-καλαμπόκι-σίκκα- 
λη, δλα μαζί ενα χαρμάνι. Οί σημερινοί μύλο ι- άλευ ρόμυλο ι παράγουν βέβαια 
άσπρο άρίστης ποιότητος αλεύρι. Άλλά οί παλοί Μαρτσόμυλοι, έκαναν αλεύρι 
γιά ψωμί πιο νόστιμο, -διότι δέν τό καίγανε τό αλεύρι. Οί μυλωνόπετρες, ήταν 
πάντα κρύες.

Τά αλεστικά δικαιώματα τού μύλου, ήσαν 10%, καί η οκά τού αλεύρου ήτο 
3-4 δεκάρες.

Οί κουλουρτζήδες, γιά νά κάνουν τά «κουλίκια» ( — κουλούρια), καί τά 
«σιμίτια», αγόραζαν αλεύρι απ’ τό εμπόριο, καί τό λέγανε «άντέσσα» ( =  
Όδέσσα), ώς προερχόμενον άπό τήν ’Οδησσό τής Ρωσσίας.

Οί φουρνάρηδες μέ «άντέσσα» κάνανε το «χάσικο» ( =  ολόλευκο, άγνό, 
καθαρό) ψωμί, πού τό αγόραζαν καί έτρωγαν οί χωρικοί στά «παζάρια» καί 
τά πανηγύρια, απαραιτήτους καί μέ χαλβά «μηλέϊνιον», δηλ. τον σημερινό σου- 
σαμένιον.

ΙΙρίν γίνουν οί «φάβρικες», τά σιτηρά τά φέρνανε στούς Μαρτσόμυ- 
λους, οί ίδιοι οί παραγωγοί μέ βωδάμαξα ή γκατζιόλια ( =  γαϊδουράκια). Με
τά ομως πηγαίναμε εμείς οί ίδιοι οί μυλωνάδες, καί τά μαζεύαμε άπο τά σπί
τια. Καί μάς προτιμούσαν, καί διότι πηγαίναμε στά πόδια τους, αλλά καί διότι 
κάναμε αλεύρι γιά ψωμί νοστιμώτερο όπως είπαμε καί παραπάνω.

Ε ΐ δ ί] μ α ρ τ σ ό μ υ λ ω ν κ α ί μ η χ α ν ι σ μ ό ς αυτών. "Ησαν 
δύο λογιών: α) Μέ μιά πέτρα, πού γυρνούσε μέ ενα «ντουλάπι» καί β) μέ δύο 
πέτρες, πού γυρνούσαν μέ δύο «ντουλάπια». Δηλ. μύλοι μέ έν ζεύγος πετρών, 
καί μύλοι μέ δύο ζεύγη. Βεβαίους εξαιρέσει ενός, δλοι οί άλλοι μύλοι γυρνού
σαν μέ ένα «ντουλάπι» ( =  φτερωτή). Μία παλιά παροιμία λέγει: καθένας μέ 
τό ντέρτι του κι ού ντεμερτζής μέ τό νερό του. Δηλ. ήτο αφάνταστα μεγάλη
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ή σκοτούρα τοΰ μυλωνά, γιά νά συγκέντρωση τό νερό εϊτε τοΰ ρεμματόμυλου, 
μά πολύ περισσότερο τοΰ μαρτσόμυλου, μέ τά φοβερά νερά τοΰ "Εβρου.

Άλλ’ άς τ’ άφίσουμε τό ζήτημα αύτό, γιά παρακάτω.
"Ολοι οι μαρτσόμυλοι ήσαν τής ιδίας τεχνικής, τής ιδίας κατασκευής. 

Είχαν μήκος ώς 15 μ. καί πλάτος 4 μ. Κάθε τέτοιος μύλος, άπετελεΐτο άπό δύο 
μέρη. "Ενα, οπού ήσαν τά τσιάρκια καί οί πέτρες μέ σανιδένιο πάτωμα σάν 
σαλόνι καί μέ υπόγειο καί ένα ξεχωριστό, παράλληλα στό πρώτο, τό «καρα- 
βούδι» ( =  τό βαρκάκι) μήκους ΙΌ μ. καί πλάτους 1,50 μ., πού σ’ αύτό στη
ρίζονταν ή άλλη άκρη τοΰ «ντουλαπιού», μάλλον ό άξονας πού λέγεται καί 
«μάνα», γιατί έδινε τήν κίνηση σ’ δλα τάλλα εργαλεία.

Ό  μυλωνάς κοιμόταν στον κυρίως μύλο, κι είχε σέ μιά γωνιά πρόχειρο 
τζάκι μέ τρύπα στήν οροφή τής στέγης τοΰ μύλου, γιά νά βγαίνη ό καπνός 
δταν μαγείρευε ή δταν ζεσταινόταν στή φωτιά.

Τό κυριώτερο μηχάνημα είπαμε δτι ήτο τό «ντουλάπι». Ή  λέξη είναι 
τουρκική, καί σημαίνει ένα πράγμα πού γυρίζει διαρκώς. Ντουλάπι λέγανε οί 
μπαξεβάνηδες τό σύστημα τών κουβάδων πού είχαν πάνω στήν «πηγάδα» των, 
τή «χαβούζα» άλλοιώτικα, γιά νά ποτίζουν τούς μπαχτσέδες. Ντουλάπι έλεγαν 
κι οί νοικοκυρές τό ντενεκεδένιο κουτί μέ ένα μακρύ αξονα, πού σ’ αύτό ψή
νανε, ή μάλλον «καψαλίζανε» τόν καφέ, στό τζάκι, στή φλόγα τής φιοτιάς.

Τό ντουλάπι αύτό άπετελεΐτο άπό ένα τεράστιο στερεό δρύινο δοκάρι 
σέ μάκρος 10 μέτρων, καί σέ πλάτος 0,40 μ., τετράγωνο. Ά ρ χ ιζε  άπό τή μέ
ση τοΰ υπογείου τοΰ κυρίως μύλου κι έφθανε ώς τό «καραβούδι» δπου καί 
στηριζόταν, σέ ειδική θέση, ώστε νά γυρίζη εύκολα. Στά  δύο σημεία βέβαια 
δπου έκυλίετο ό άξονας, ήτο κυλινδρικό, καί κυλινδρικά ήσαν τά σημεία τής 
υποδοχής του στό μύλο καί στό καραβάκι.

Είχε άκόμη,· 30 «κόλλια» (ακτίνες δηλ.), άπό 9 σέ κάθε πλευρά, μπηγ
μένα πολύ γερά στό σώμα τοΰ άξονα αυτού καί παράλληλα, μήκους 2% - 3 μ., 
συνδεδεμένα μεταξύ τους, καί στήν άκρη ενωμένα μέ ένα γερό σανίδι πλά
τους 0,50 μ. Αύτά βυθίζονταν μισό μέτρο μέσα στό θολό νερό τοΰ ποταμού, 
καί μέ τήν τρομερή πίεση, γυρνοΰσε ρυθμικά δλο τό ντουλάπι, κι άπ’ αύτό 
έπερνε τήν κίνηση δλο τό μηχανικό σύστημα τοΰ μύλου, όπως είδαμε στούς 
ρεμματόμυλους.

Γιά νά εχη ομως μεγάλη πίεση τό νερό, κάνανε καί τή «ιδέση». Μέ τή 
βοήθεια δηλ. ενός άλλου μικροΰ καραβιού, βάζανε δεμάτια άπό κλαδιά, μέ 
πέτρες μέσα, ώστε νά βυθίζωνται. Τέτοια δεμάτια, βάζοντάς τα τδνα πάνω στ’ 
άλλο καί στερεώνοντάς τα μέ πασσάλους, έφραζαν δλο τό πλάτος τοΰ ποτα
μού (200-ι250 μ.), ώς το «καραβούδι», γιά νά τοέχη τό νερό μόνο άπό τό ση
μείο δπου γύριζε τό «ντουλάπι». ’Εδώ τό βάθος τοΰ ποταμού θά ήταν ώς 5 μ. 
Βέβαια τόσο πολύ νερό πού έχει ό "Εβρος, μπορούσε νά πηδά καί πάνω από
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τή «δέση», μά τό πιο πολύ περνούσε αναγκαστικά από τό ντουλάπι. Κάθε φορά 
τή «δέση» τήν έπεσκεύαζαν, δπου χρειαζόταν. 'Όλα τά εργαλεία τού μύλου, 
έκινούντο μέ «τσιάρκια» ιδηλ. μέ οδοντωτούς ξύλινους τροχούς, καθώς οι τρο- 
χίσκοι τών ώρολογίων. ’Έτσι γυρνούσε, ή έπάνα) πέτρα κι οπο.)ς έκυλίετο στήν 
κάτω πέτρα αλέθονταν τά σιτηρά. Θά σημειώσουμε και πάλι δτι, ενώ δλα τά 
τσιάρκια δέν φαίνονταν γιατί ήταν στον πυθμένα τού μύλου, πάνω στο δάπεδο 
ήσαν μόνον οι πέτρες, καί πάνω απ’ αυτές τό «κοφίνι», «ό διάβολος» κλπ. Στά 
δύο πλάγια τών πετρών ήσαν δύο μοχλοί πού λεγόταν «αγκαλιές». Ά π ’ αυτού 
δ μυλωνάς κανόνιζε τό αλεύρι, νά γίνεται κατά βούλησιν, ψιλότερο ή χονδρό
τερο. Και τούτο, διότι τή βοήθεια τών μοχλών αυτών, κανόνιζε τό διάκενο μετα
ξύ τών δύο πετρών. Γιά τό χονδρό αλεύρι, τό «γιαρμά», άφινε μεγαλύτερο διά
κενο.

Φροντίδα τού μυλωνά επίσης ήτο, τό νά λιπαίνη καί τούς άξονες τών τσαρ- 
κιών μέ λάδι ή μέ λυωμένο σαπούνι. Μάστορας τού μύλου του, ήτο δ κάθε μυ
λωνάς. Μά σάν τέλειοι μάστοροι, πού κάνανε καί καινούριους μύλους στο Σου
φλί κι αλλού φημίζονταν οι: πάπο-Πασχάλαας Μανάβης, καί δ πάπο Μαλια- 
χούστιας.

Ό  μύλος σταματούσε, α) μέ τό «σαΐβάκι», ενα ιέργαλεΐο πού έφραζε τό νερό, 
στο μπροστινό μέρος τού ντουλαπιού, καί β) μέ τό κατέβασμα τής πάνω πέτρας, 
ώστε νά γίνη σώμα μέ τήν κάτω πέτρα. Γιά νά ξεκινήση πάλι δ μύλος, ενεργού
σαν άντιΟέτως, ανέβαζαν τό «σαβάκι» καί τήν πέτρα.

Γιά νά σηκώσουν τό σαβάκι, ή νά τό κατεβάσουν, έπρεπε απαραιτήτους νά 
πιάσουν δύο άνθρωποι, λόγω τής τεράστιας πίεσης τού νερού. Τό «σαβάκι» ήταν 
είδος «ξυλόχτενου άργαλιού».

Οί μυλωνάδες δλοι ήταν πολύ φιλόξενοι. Στούς επισκέπτες, πρόσφεραν 
τήν όνομαστή «μυλοκνάδικη μπογάτσια» ψημένη στή «θράκα» ή πιο καλά στή 
«γάστρα-μπόσνα» ( — χωματένια έξ ολοκλήρου). Άλλά ακόμα καί λουκουμά
δες καί «λαγγίτες» (Βλέπε Θρακικά τόμ. 33ος).

Τό χειμώνα, τούς μύλους τούς τραβούσαν πίσω σ’ ενα κολπίσκο, πού τόν 
λέγανε «κόρφο» μέ κάτι τεράστιες άλυσσίδες χονδρές, δπως τών καραβιών, καί 
τή βοήθεια μοχλού ειδικού, τό «μπουρτζιουκάτι».

Γιά νά μπαινοβγαίνουν άπό τήν ξηρά, μέσα στο μύλο, είχαν ένα ξύλινο 
στερεό διάδρομο, μέ παράλληλα ξύλα, γιά νά μήν γλυστράνε, στο επικλινές 
επίπεδο, καθώς γίνεται στά πλοιάρια κοντά στήν αποβάθρα.

Οί μύλοι, άπό τής κατασκευής των, άντεχαν εύκολα 70-80 χρόνια, δπότε 
καί γίνονταν γενικές επισκευές των. Ή  χρησιμοποιουμένη ξυλεία, ήτο δρύϊνη, 
(ορισμένα εργαλεία άπό ιτιά, καί σανίδια άπό πεύκα ( =  τσιάμια) τής Λα
διάς.
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Οί μυλωνάδες, χειμώνα-καλοκαίρι μένανε στούς μύλους, γιά νά τούς επι
βλέπουν.

4. ’Ανεμόμυλοι Λαβάρων

Τό πώς άνεκάλυψαν καί χρησίμεψαν οί άνθρωποι τον «άνεμο», τον αέρα, 
σάν κινητήριο δύναμη, είναι βεβαίους ενα θέμα πολύ αξιοπρόσεκτο, γιατί αναμ
φισβήτητα τούτο έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο, στον δλο ανθρώπινο πολιτισμό. 
’Αρκεί νά σκεφ'θούμε, πόσο μεγάλη επίδραση είχε μόνο στή ναυσιπλοΐα. Τε
ράστια καράβια μπορούσαν νά πλέουν εύκολα καί γρήγορα σ’ δλες τις θάλασ
σες άλλά καί στούς ’Ωκεανούς ακόμη. Άλλα καί σέ πόσες άλλες χρήσεις, 'δέν 
έφήρμοσαν οί άνθρωποι καί τού παρελθόντος άκόμη αίώνος, τή δύναμη τών 
άνέμοχν, ώς γιά τήν άρδευση χωραφιών καί κήπων, γιά τό γέμισμα ηλεκτρι
κών συσσωρευτών, καί οί Όλλανδοί καί σήμερα άκόμη, γιά τήν απαλλαγή τών 
πολυτίμων εδαφών τιον άπό καταστρεπτικές πλήμμυρες κλπ.

Στήν Ελλάδα, ώς γνωστόν, άνεμομύλους έχρησιμοποίησαν σέ ευρύτατη 
κλίμακα δλα τά νησιά, κυρίους γιά τό άλεσμα τών Δημητριακών,, άλλά καί άλ
λους σκοπούς.

Καί τούτο, διότι οί ακάλυπτοι χώροι τών νησιών, πλήσσονται άπό ισχυ
ρότατους άνεμους. ’Έχω ύπ’ σψιν ένα ορισμένο σημείο τής νήσου Σαμοθρά
κης, δπου πηγαίνοντας, μιά χρονιά παραθερισμού μας, πρός «ιΠαλαιάπολιν», 
άναγκασθήκαμε νά κατεβούμε άπό τά μουλάρια, κι ώς που νά περάσουμε τό μέ
ρος εκείνο, περπατούσαμε, μετά μεγάλης δυσκολίας καί πεζή άκόμη! Καί πα- 
ρετήρησα στον ημιονηγό μας, δτι μέ τον ισχυρότατο αύτό αέρα πού φυσά εκεί 
άκατάπαυστα, θά μπορούσε μέ ειδική εγκατάσταση νά ήλεκτροδοτηθή καί ολό
κληρο τό νησί άκόμη. Σ άς βεβαιώ δτι τούτο δέν αποτελεί καμμιά υπερβολή, 
κι άς τό προσέξουν οί ειδικοί.

Καί επανέρχομαι επί τού θέματός μου, άπό λαογραφική μόνο πλευρά:
Ειχα άκούσει δτι στό χωριό Λάβαρα, ( =  Σαλτκ’(ι) , είχαν κάποτε πολ

λούς άνεμόμυλους. Καί στήν ερευνά μου αυτή, κατέφυγα καί πάλι στον πολύ 
γνωστό μου γέρο-ιΝικόλα Χατζάρα, καθώς άναφέρω καί στό προηγούμενο 
κεφαλ. περί 'Υδρόμυλων Λαΐβάρων, καί ομολογώ δτι εν τώ προσώπω του βρήκα 
τον κατάλληλο άνθρωπο. Στις 10 καί 111 Ίαν. 1968, βρεθήκαμε στό καφε
νείο Κισέ-Μπακάλη, στό Σουφλί, καί στις σχετικές ερωτήσεις μου, μού διη- 
γήθηκε τά εξής:

Είχαμε καί μεις δικό μας ανεμόμυλο, καί δούλευα καί γώ σ’ αυτόν στά 
παιδικά μου χρόνια, ήτοι άπό τά 1900-1910. Τό πέτρινο μέρος τού μύλου τό 
κτίζανε οί κτίστες. Ή ταν κυλινδρικοί, μέ διάμετρο ώς 5 μ. καί ύφος 4-8 μ. 
Κτίζανε μέ λάσπη σχέτη, όχι μέ άσβέστη γιά νά στοιχίζη λιγότερο, καί πάν-
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τότε σέ ύψωμα γιά νά φυσά πολύς αέρας. Μετά τό πέτρινο χτίσμα, άλλοι ει
δικοί τεχνίτες, χτίζανε δλα τά ξύλινα μέρη. Ή  κορυφή ήταν κωνική, σανιδέ
νια. Στό κέντρο, στερέοοναν ενα μεγάλο χονδρό στύλο, διαμ. 0,40-0,50 μ. καί 
ή πάνω άκρη ήταν φτενιότερη, οπού έμπαινε ή «μάννα», άλλο χονδρό ξύλο μα
κρύ ώς 4 μ. πού έβγαινε εξοο άπό τό μύλο, οριζόντια. Έ κει σ’ αύτό, στερέω
ναν 1,2 ξύλα, ακτίνες, ώστε νά σχηματίζουν ένα κύκλο καί στά άκρα τών αχτί
νων στερέωναν κυκλικώς μιά χονδρή άλυσσίδα, κα'ι μετά στερέωναν τά χονδρά 
πανιά, καθώς τά πανιά τών καϊκιών, πάνω στενά, κα'ι κάτω οσο χρειαζόταν 
φαρδειά.

Κάτω στή φαρδιά άκρη κάθε πανιού είχαν στερεά ραμμένο κι άπό ένα 
κυρτό έλασμα σιδερένιο, «τσιγγέλι».Τά πανιά ήταν «κλουριασμένα» ( =  κου- 
λουριασμένα, περιτυλιγμένα), γύρω στ'ις άκτίνες ( =  στά παρμάκια). Τά ξε
τύλιγαν λίγο-πολύ, ανάλογα μέ τή δύναμη τού αέρα, καί μέ τό «τσιγγέλι» τά 
σκάλωναν στήν άλυσσίδα.

Ό  μύλος αυτός μέ τά πανιά, γυρνούσε πολύ δρμητικά, κι άλοίμονο άν 
πήγαινε κοντά άνθρωπος ή ζώο. Τό ζήτημα αύτό τό πρόσεχαν πολύ οί μυλω
νάδες.

'Όταν ήθελαν νά τόν σταματήσουν, τραβούσαν τό δλο σύστημα πρός τό 
μέρος πού δέ φυσούσε άέρας.

Τά άλλα εργαλεία .πού γυρνούσαν τίς μυλόπετρες, ήταν άκριβώς όπως 
καί στούς νερόμυλους πού περιγράψαμε στά προηγούμενα κεφάλαια.

Ό  κάθε μύλος, έν πλήρει λειτουργία, μέ εύνοϊκό άέρα, έβγαζε 50-60 «κιλά» 
τό 24ωρο, δηλ. 500-600 οκάδες- «κιλό» έλεγαν ένα σιδερένιο δοχείο πού γεμά
το ζύγιζε 10 όκ.

Στό χωριό μας τότε, δούλευαν πολλοί μύλοι:
1) Τού Δημήτρη Χατζάρα τού Κων. δ δικός μας δηλ., 2) Τού Παναγ. 

Κέλτσιου. 3) Τού Δημ. Χατζάρα τού Νικολ. 4) Τού Γιάννη Ντούρβα. 5) Τού 
Δημ. Ούζούνη. 6) Τού Τακούτσικου. 7) Τού Παναγ. Τεπετζή. 8) τού Γκάπ- 
τιου. 9) Τού Σταμάτη Άριατζή, καί άλλοι.

Ήσαν κτισμένοι δλοι στή σειρά, Β.Δ. τού χωριού, στό ύψωμα πού λέγε
ται «Στρούγκα», καί λειτούργησαν ώς στά 1923. 'Ένας ή δύο δούλεψαν γιά 
λίγο καιρό καί στή Γερμανική κατοχή, 1941-44.

Σ  Η  Μ. : 'Έ να  τέτοιο μύλο. έκτισε και ό Σταματάκης, στά 1905 στό Σουφλί 
στο άλλοτε εξοχικό Κέντρο «'Ωραία θεά», μοΰ εϊπεν ό Πάπο Νικόλ. Παπαβλασάκης, 
μά δέ λειτούργησε καθόλου, γ ιατί «δέν ταίριασαν οί άέρηδες». — ’Ερείπια τοΰ μύλου 
αύτοΰ σώζονται έκεΐ ώς τά σήμερα.




