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των ραγιάδων της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στό ιδιωτικό δίκαιο τό Κριτήριο 
είχε δικαιοπλαστική ιδιότητα μέ βάση τήν επιείκεια καί τόν ορθό λόγο- τό πειθαρχι
κό δίκαιο τής Κομπανίας είχε προληπτικό καί σωφρονιστικό χαρακτήρα καί άπέβλε- 
πε σέ ανταπόδοση. Γενικά, γράφει ή κ. Δέσποινα-Είρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη, ή Κο
μπανία άναδείχθηκε αυτόνομος, αυτοτελής καί αυτοδίκαιος.

Τά Παραρτήματα καλύπτουν ένα μέγα μέρος του έργου τής κ. Δέσποινας-Εί- 
ρήνης Τσούρκα-Παπαστάθη- πρόκειται γιά διπλωματική έκδοση τών θεσπισμάτων 
τής Κομπανίας από τόν Ελληνικό Κώδικα 976 τής βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής 
’Ακαδημίας (παράρτημα A ' ) καί τών προνομιακών διπλωμάτων τής Κομπανίας (πα
ράρτημα Β ' ), τών όρκων άξιωματούχων τής Κομπανίας, εφημερίου καί όρκου πί- 
στεως μελών καί δικαστικών άποφάσεων (παράρτημα Γ' ). Τό βιβλίο κλείνει μέ περί
ληψη στήν γαλλική, τήν βιβλιογραφία καί τό ευρετήριο.

Ή κ. Δέσποινα-Είρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη συνέγραψε ένα λαμπρό βιβλίο άνα- 
φερόμενο στήν οργάνωση καί τό δίκαιο μιας μοναδικής κατά τήν περίοδο αυτή (17ο- 
18ο αί.) ελληνικής εμπορικής Κομπανίας ή καλύτερα επαγγελματικού σωματείου 
(συστήματος, συντεχνίας).

Στηριγμένη σέ αρχειακό υλικό, τό υλικό δηλ. τού άρχείου τής διοικήσεως τής 
Κομπανίας, ανέλυσε τήν οργάνωση καί τό δίκαιό της γιά πρώτη φορά, στήν ελληνική 
βιβλιογραφία. Ή εργασία της ήταν επίμοχθη δεδομένων τών πολλών κωδίκων καί 
λυτών εγγράφων μέ πολλές δυσκολίες στήν ανάγνωση. Ή άρτια γνώση όμως τής 
εποχής άπό τήν συγγρ. τού χώρου καί τών συναφών προβλημάτων Ιστορίας τού δι
καίου, τής έδωσαν τήν δυνατότητα νά συγγράψει αυτό τό λαμπρό βιβλίο.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Νικ. Α. Λούστα, Δημοδιδασκάλου, Η ιστορία τοϋ Νυμφαίου Νέβεσκας-Φλω- 
ρίνης, Θεσσαλονίκη 21994, σσ. 366+53 πίν.

Ό υπότιτλος τού βιβλίου, τό όποιο εμφανίσθηκε τό πρώτον τό έτος 1988, 
Συμβολή τών Νυμφαιωτών στήν εθνική, ιστορική, οικονομική, πολιτιστική καί παρα
δοσιακή ζωή του δηλώνει σέ γενικές γραμμές τό περιεχόμενο τής μελέτης τού εκλε
κτού Μακεδόνα εκπαιδευτικού.

Τό πρώτο κεφάλαιο αρχίζει μέ τήν Εισαγωγή, όπου, μεταξύ τών άλλων, ό μύθος 
μέ τις παραλλαγές του, γιά τήν ίδρυση τού χωριού μέ πρώτους οικιστές ένα ζευγάρι 
ερωτευμένων παιδιών, ή αναζήτηση τής προελεύσεως τού ονόματος Νιβεάστα, ή 
έποίκησή του άπό πρόσφυγες τής Νικολίτσας γύρω στά μέσα τού Που αί., ή ομαδική 
φυγή ορισμένων οικογενειών πρός τήν Τζουμαγιά κ.ά. Άσχολεϊται, επίσης, ό συγγρ. 
μέ τήν καταγωγή τών Βλάχων, τήν βλαχική διάλεκτο, τήν προσωνυμία Βλάχος, τήν 
προσφορά τών Βλάχων στούς εθνικούς αγώνες, τήν άδιάσπαστη ενότητά τους μέ τόν 
υπόλοιπο Ελληνισμό. Καί όταν αυτά γράφονται άπό ένα Νεβεσκιώτη Μακεδόνα 
έχουν τήν σημασία τους. Στήν συνέχεια ό συγγρ. γράφει γιά τήν ζωή καί τήν προκοπή 
τών παλαιών συγχωριανών του, τά έπαγγέλματά τους, τούς ξενιτεμούς τους, τίς δυ
σκολίες τους στά ξένα, αλλά καί αυτές τών δικών τους στό χωριό, τίς κοινωνικές συ
νήθειες, τίς τάξεις, τήν μέριμνα- καί όλα αυτά νά φαντάξουν σήμερα σάν όνειρο μέσ’ 
άπό τίς ξεθωριασμένες φωτογραφίες, τά αρχοντικά, τά καλντερίμια, τά κοινοτικά
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κτήρια.
Στό δεύτερο κεφάλαιο ό συγγρ. κάμει λόγο γιά τήν συμβολή τών Νεβεσκιωτών 

στους άγώνες τού Έθνους καί κυρίως γιά τήν αντίστασή τους κατά των Βουλγάρων 
καί Ρουμάνων προπαγανδιστούν του τέλους τού 19ου καί άρχών του 20ού αί. μέ τήν 
παράθεση εγγράφων μαρτυριών (έκδεδομένων καί ανεκδότων) πού πιστοποιούν τόν 
αγώνα τους αυτόν καί τήν προσήλωσή τους, εκκλησιαστική μέν στό Πατριαρχείο, 
εθνική δέ στόν Ελληνισμό. Σημαντική είναι άπό κάθε άποψη ή δημοσίευση επιγρα
φών καί ενθυμήσεων άπό βιβλία (εκκλησιαστικά κυρίως) τού Νυμφαίου τής περιόδου 
1693-1798 έως 1901 πού αφορούν στήν οικονομική καί εκκλησιαστική ζωή του.

’Ακολούθως ό κ. N. Α. Λ. άσχολειται μέ τούς Νεβεσκιώτες άγωνιστές, κλέφτες 
καί τούς καπετάνιους τού Μακεδονικού ’Αγώνα (Ζιουρκαιοι, Παντέκας) πού διακρί- 
θηκαν στήν Επανάσταση τού 1878 καί όλα αυτά επί τή βάσει επισήμων αλλά καί προ
φορικών μαρτυριών τήν δράση τής οικογένειας Ζιούρκα παρακολουθεί καταλεπτώς 
ό συγγρ. Στό σημείο αυτό έχει τήν ευκαιρία, γυρίζοντας πίσω μές τόν χρόνο, νά μιλή
σει γιά τίς άρβανιτικές επιδρομές στό χωριό, τίς σχέσεις τους μέ τόν Άλή Πασά. 
Ιδιαίτερο κεφάλαιο άφιερώνει ό κ. Ν. Λ. στήν Νέα Φιλική Εταιρεία τού 1867, τούς 
στόχους της καί τίς δραστηριότητές της κατά τήν Επανάσταση τού 1878, τήν σύλ
ληψη τών Ιδρυτών της, τήν καταδίκη τους, τήν εξορία τους στήν Μέση ’Ανατολή. 
’Ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνει ό συγγρ. στά γεγονότα τού 1878 καί τήν πληθωρική 
συμμετοχή τών Νεβεσκιωτών σ’ αυτά· τόν απασχολεί κατόπιν ό Μακεδονικός ’Αγώνας 
καί περιγράφει τά δεινοπαθήματα τού χωριού άπό τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες, 
τήν ψευδεπανάσταση τού Ίλιντεν, τά συνακόλουθά της σέ βάρος τών Ελλήνων. 
Παραθέτει, ακόμη, τίς θυσίες τών Νεβεσκιωτών, τήν δράση τού Μιχαήλ Τσίρλη, επι
κεφαλής τής τοπικής Επιτροπής, τήν παρουσία τού Παύλου Μελά στό Νυμφαίο καί 
διηγείται λεπτομερώς τά γεγονότα πού διεξελίχθησαν στό χωριό του. Στήν συνέχεια ό 
κ. Ν. Λ. παρουσιάζει τούς Ιερολοχίτες τού Νυμφαίου, αυτούς δηλ. πού αντιμετώπι
σαν τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες τήν περίοδο 1912-1913, καθώς καί τήν προσφο
ρά τών Νυμφαιωτών στούς πολέμους τού 1912-1913 καί τήν μικρασιατική εκστρα
τεία, αρκετοί εκ τών όποιων ήσαν εθελοντές πού ήλθαν άπό τήν ’Αμερική.

Ό κ. Ν. Λ. έξιστορεΐ, κατόπιν, καί μάλιστα τώρα άπό προσωπική εμπειρία τήν 
περίοδο τής Κατοχής καί τά χρόνια τής μετακατοχικής τραγωδίας: τήν άντίσταση τών 
κατοίκων, τά λάθη τού Ε.Α.Μ. καί τίς ανεξέλεγκτες δραστηριότητες τών άνταρτών, 
τήν τραγική Πρωτομαγιά τού 1947, κατά τήν όποια δημιουργήθηκαν πολλά δυσάρε
στα πού οδήγησαν στήν διαίρεση τού χωριού καί στήν άρχή τού τέλους τής έρη- 
μώσεώς του: οί φόνοι, οι καταστροφές, ό εθνικός διχασμός, ή τραγική Πρωτομαγιά 
τού 1947, τά πρόσωπα τού δράματος, όλα αύτά συνιστοΰν ταυτοχρόνως καί συγκλο
νιστική προσωπική μαρτυρία.

Στό τρίτο κεφάλαιο τό άφιερωμένο στά σχολεία ό συγγρ. εξετάζει τούς λόγους 
τής άναπτύξεως τών σχολείων (πλούτος τών κατοίκων καί έφεση στά γράμματα), 
εκφράζει τήν λύπη του γιά τήν άπώλεια τών αρχείων καί τήν Ικανοποίησή του πού ό 
ίδιος περιέσωσε δ,τι μπορούσε. ’Αναφέρει μαρτυρίες γιά τά σχολεία, τίς σπουδές τών 
Νυμφαιωτών στήν Κλεισούρα, τήν ίδρυση Παρθεναγωγείου τό 1867 άπό τήν Ζωή 
Μιχαήλ Τσίρλη, τά διδασκόμενα μαθήματα, τήν λειτουργία του, τό κληροδότημα Θ. I. 
Τσίρλη (1910), τό όποιο γιά άγνώστους λόγους δέν άξιοποιήθηκε, τήν ίδρυση τής 
Νικείου Σχολής άπό τόν άπόδημο Νεβεσκιώτη Ίω. Νίκου τό 1927, τό κληροδότημα Ν. 
Μ. Μιχαηλίδη (1908) πού καί αύτό δέν άξιοποιήθηκε. Ό κ. Ν. Λ. άναφέρεται, επίσης, 
στήν συμβολή τών προκρίτων τής εκκλησίας τού 'Αγίου Νικολάου, τής Μητροπόλεως
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Καστοριάς μέ βάση τά πρακτικά τής δημογεροντίας καί συναφείς άρχειακές πηγές. Ό 
συγγρ. χρησιμοποίησε καί τά αρχεία τής Νικείου Σχολής, όσα δηλ. διεσώθησαν, άφοΰ 
τά πρό του 1902 έχουν καταστραφει. Μέ βάση τά διασωθέντα αρχεία ό κ. Ν. Λ. παρέ
χει καταλόγους διδασκάλων, άριθμούς μαθητών, βιογραφικά σημειώματα καί άκόμη 
στοιχεία γιά τό Νηπιοτροφειο Νυμφαίου που άρχισε νά λειτουργεί μετά τό 1943 καί 
έκλεισε προσφάτως «ελλείψει νηπίων».

Ενδιαφέρον είναι καί τό υποκεφάλαιο Ρουμανικό Σχολείο καί Προπαγάνδα, 
όπου παρουσιάζεται ή δράση των ρουμανιζόντων, ή διχόνοια πού ένέσπειραν, οί 
άντιδράσεις των Νυμφαιωτών, ή φιλορουμανική στάση τών τουρκικών αρχών, ή συ
νεργασία των ρουμανιζόντων μέ τούς κομιτατζήδες καί τούς Γερμανοβουλγάρους 
κατά τήν Κατοχή. Στό επόμενο υποκεφάλαιο ό λόγος γιά τήν εκκλησιαστική ιστορία 
καί ζωή τού χωριού, τό βαθύ θρησκευτικό αίσθημα τών κατοίκων, τήν λατρεία τής 
Παναγίας —εκτενής είναι εδώ ό λόγος γιά τήν εκκλησία τού 'Αγίου Νικολάου (1867), 
πού καταστράφηκε τό 1947 από τόν καπετάν Άμύντα καί πού άποκατέστησαν οί 
Νυμφαιώτες μέ τήν γενναία βοήθεια τής 'Ένωσης Συντακτών ’Αθηνών. Στό ίδιο υπο
κεφάλαιο παρουσιάζονται οί ιερείς τής περιόδου 1850-σήμερα, τά βιογραφικά τους, 
οί ενθυμήσεις τών εκκλησιαστικών βιβλίων κλπ. Παρατίθενται οί επιτύμβιες επιγρα
φές τού 'Αγίου Νικολάου, πού άνασταίνουν τήν ιστορία τού χωριού.

Στό πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται ό τύπος τής οικίας τού Νυμφαίου, τά αρχο
ντικά, τά υλικά, άναφέρεται ή παρουσία Ήπειρωτών μαστόρων πού έκτισαν κατοι
κίες, βρύσες, γεφύρια στό Νυμφαίο μέ απαράμιλλη μαεστρία. Καί άκόμη τά επαγγέλ
ματα, οί άσχολίες τών κατοίκων: ή κτηνοτροφία στήν αρχή, τό εμπόριο αργότερα, ή 
ξενιτειά καί ό πλούτος, οί ραφτάδες, οί χρυσοχόοι, οί κυρατζήδες· φυσικά ό κ. Ν. Λ. 
άσχολεΐται περισσότερον μέ τούς χρυσοχόους, τήν τέχνη τους, τά εργαλεία τους, τήν 
διασπορά τους στά Βαλκάνια. Άναφέρεται, άκόμη, στήν προκοπή τών Νεβεσκιωτών 
πού πλούτισαν στήν Αίγυπτο χάρη στήν βοήθεια τού άντιβασιλέα Φουάτ άπό τόν 
καιρό τής γνωριμίας τους στήν Καβάλα. Μέ ένα λόγο πολλοί Νεβεσκιώτες έγκατέλει- 
ψαν τό κασελάκι τού χρυσοχόου καί έγιναν μεγαλέμποροι καί βιομήχανοι, όπως οί 
οικογένειες Τσίρλη, Σωσσίδη κ.ά. Δέν λείπει ή άναφορά καί τών άλλων επαγγελμάτων 
όπως παντοπώλες, ράπτες, κρεοπώλες, φωτογράφοι, βιβλιοδέτες, κουρεΐς, ξυλουργοί, 
ύφασματοπώλες, άλευροπώλες, γαλακτοπώλες κ.ά. Ό κ. Ν. Λ. άφιερώνει μέ περισσή 
άγάπη σελίδες τού βιβλίου του στούς επισήμους, δημοσίους υπαλλήλους, δημοσιο
γράφους, ζωγράφους, παλαιοτέρους καί νεοτέρους, καταγομένους άπό τό Νυμφαίο- 
άποδεικνύεται, τοιουτοτρόπως, ή άδιάπτωτη συνέχεια τής πνευματικής ζωής τού 
Νυμφαίου.

Άπό τά ενδιαφέροντα κεφάλαια τού βιβλίου είναι τά άφιερωμένα στίς ενδυμα
σίες τών Νυμφαιωτών, στήν οικοτεχνία μέ κύριο εργαλείο τόν άργαλειό, τού όποιου 
παρατίθενται καί σχέδια, στά ονόματα, στά έπίθετα, στά τραγούδια. Τό έβδομο κε
φάλαιο κάμει λόγο γιά τήν Διοίκηση, Πολιτική, Οικονομική, τά Τ.Τ.Τ., τήν Χωρο
φυλακή καί τήν ιστορία πού διέγραψαν στήν σύνολη ιστορία τού Νυμφαίου. Στό 
όγδοο κεφάλαιο ό συγγρ. παρουσιάζει τούς έθνικούς ευεργέτες (Μ. Τσίρλης, Ζωή 
Τσίρλη, Δ. Μιχαηλίδης, Θωμαΐς Μιχαηλίδου, Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Μίσσιος, Ίω. Νίκου, 
Θεόδ. Δώδος, Γ. Σωσσίδης, Δημ. καί Βασιλική Σωσσίδη, Π. Οικονόμου, Ν. Μέρτζιος, 
Ν. καί Μαρία Φίστα, οικογένεια Μπουτάρη), τών όποιων παραθέτει καί σύντομα 
βιογραφικά σημειώματα. Ακολουθεί τό ένατο κεφάλαιο μέ τήν έξέταση τών συλλό
γων καί συνδέσμων πού λειτούργησαν στό Νυμφαίο μέ τήν άναφορά καί κανονισμών 
ορισμένων έξ αυτών. Στό δέκατο κεφάλαιο ό κ. Ν. Λ. κάμει λόγο γιά τό δάσος τού
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Νυμφαίου πού άπό τό 1923 περιήλθε στό ελληνικό δημόσιο καί τό 1943 στην Κοι
νότητα· αναφέρει μάλιστα τό Ιστορικό των ενεργειών τής Κοινότητας γιά την 
απόκτησή του, άλλά καί την πανίδα καί χλωρίδα του, καθώς καί τά τοπωνύμιά του.

Ό κ. N. Α. Λ. μάς έδωσε την ιστορία ενός άπό τά πλέον ιστορικά χωριά τής 
Μακεδονίας, πού είναι καί ή γενέτειρά του. Μέ την πληθωρική παράθεση τών πηγών, 
μέ τίς προσωπικές μαρτυρίες του, μέ τήν χρήση τών περισωθέντων άρχείων άνέστησε 
έναν ολόκληρο κόσμο: τόν μυθικό κόσμο τού Νυμφαίου.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Γεωργίου Κ. Βουλτσιάδη, Ή Προσωτσάνη μέσα άπό τήν Ιστορία - Τά γεγονότα 
στην 'Ανατολική Μακεδονία (1450-1994), Ό Μακεδονικός ’Αγώνας, Οί τρεις βουλ
γαρικές κατοχές - Ή ’Αντίσταση - Ό ’Εμφύλιος, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 437

Είναι ευτύχημα πού τά τελευταία χρόνια τοπικοί λόγιοι, μέ περισσότερη άπό 
τούς λεγομένους ειδικούς διάθεση, άσχολοΰνται μέ θέματα τής ιστορίας τής τοπικής 
πατρίδας τους. Τέτοια είναι ή περίπτωση τού κ. Γ. Κ. Βουλτσιάδη πού συνέθεσε τήν 
Ιστορία τής κωμοπόλεως Προσωτσάνη, γνωστής στόν πολύ κόσμο γιά τίς θυσίες της 
κατά τίς τρεις βουλγαρικές κατοχές πού γνώρισε στόν αιώνα μας.

’Αρχικά ό κ. Γ. Κ. Β. άσχολεΐται μέ τά άφορώντα στήν ίδρυση τού οικισμού περί 
τό 1450 άπό βλαχόφωνους Έλληνες, τήν ετυμολογία τού ονόματος Πρός-Τσιάν (= τό 
κουδούνι), τήν, σύν τώ χρόνο), αύξηση τού πληθυσμού μέ τήν άφιξη κατοίκων τών γει
τονικών οικισμών Καρλίκοβατ, Ρεσίλοβας, Νευροκοπίου. Αιώνες πέρασαν, τρεις καί 
πλέον, καί ό οικισμός πορεύθηκε άσφαλώς δοκιμαζόμενος όπως όλη ή τουρκοπατη
μένη Μακεδονία· στις άρχές τού 18ου αί. σημειώνεται μία πληθυσμιακή έκρηξη, μέ 
τήν συρροή Ελλήνων καί Τούρκων άσχολουμένων μέ τήν καπνοκαλλιέργεια καί τήν 
άμπελουργία καί οί οποίοι είχαν έπωφεληθεΐ άπό ορισμένα ευνοϊκά μέτρα τής Πύλης 
γιά τήν δυνατότητα ελεύθερης διακινήσεως πληθυσμών. Τό 1760 κτίσθηκε καί ή 
εκκλησία τών Ταξιαρχών.

Στό κεφάλαιο Ή Προσωτσάνη κατά τόν 19ο αί. ό συγγρ. άναφέρεται στήν 
οικονομική άνοδό της χάρη στήν εργατικότητα τών κατοίκων καί τήν Ικανή διοίκηση 
τού γνωστού ’Ισμαήλ μπέη τών Σερρών. Στήν κωμόπολη κυριαρχούσε πλέον τό βλα- 
χόφωνο ελληνικό στοιχείο, ενώ δέν έλειπαν καί ορισμένοι βουλγαρόφωνοι μέ ρευστή 
εθνική συνείδηση, άρκετοί άπό τούς όποιους, λίγο άργότερα, πέρασαν στήν Εξαρχία. 
Σημαντικός ήταν καί ό ρόλος στήν ενίσχυση τής εθνικής συνειδήσεως τών κατοίκων 
τού μητροπολίτου Δράμας Γερμανού (1831)· τότε κτίσθηκε καί ή εκκλησία τών Είσο- 
δίων τής Θεοτόκου, πού κάηκε τό 1949, καί τό σχολείο. Στά μέσα τού 19ου αί. εμφα
νίσθηκε καί στήν Προσωτσάνη καί ό Πανσλαβισμός, τόν όποιο άντιμετώπισε μέ άγώ- 
νες καί θυσίες ολόκληρος ό ελληνικός πληθυσμός μέ επικεφαλής τούς προκρίτους Ν. 
Λιάμη, I’. Κ. Βουλτσιάδη, Λέων. Γ. Βουλτσιάδη, Δ. I. Βογιατζή, Χρ. I. Βογιατζή, Δώδο 
κ.ά., γιά τούς όποιους ό συγγρ. παρουσιάζει σύντομα βιογραφικά στοιχεία. Ό συγγρ. 
άσχολεΐται, κατόπιν, μέ τόν ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 1877-1878, τήν απόπειρα 
δολοφονίας τού Ν. Λιάμη άπό τούς έξαρχικούς, τήν συνθήκη τού Βερολίνου, τήν 
άνθιση τών σχολείων καί τών συλλόγων στήν Προσωτσάνη, όπου λειτουργούσε πρό-
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