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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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τύπο σχολείο άρρένων καί Παρθεναγωγείο, πού συντηρούνταν από τήν Φιλόμουσο 
’Αδελφότητα «Ήώς». Ό κ. Γ. Β. επισημαίνει τήν πυκνότητα των αρχαιοελληνικών 
ονομάτων πού έδιδαν οί Προσωτσανιώτες, ελληνόγλωσσοι, δίγλωσσοι καί τρίγλωσ
σοι, αμυνόμενοι, έτσι, κατά των εχθρών τού Γένους. Στήν συνέχεια παρουσιάζονται οί 
προσπάθειες τών Έξαρχικών στήν Προσωτσάνη, ό Μακεδονικός ’Αγώνας, ή ψευδεπα- 
νάσταση τού Ηλιντεν, ή αντίσταση τών κατοίκων μέ επικεφαλής τόν μητροπολίτη 
Δράμας Χρυσόστομο Καλαφάτη, πού οργάνωσε τόν αγώνα συνεπικουρούμενος από 
τούς προκρίτους Λέων. Βουλτσιάδη, Άδάμου Μάκρη, Παπαϊωάννη Μάκρη, Δημ. Α. 
Μήτσα, Γ. Παπούλη, Κ. Ράγια καί πολλούς άλλους πού οργάνωσαν καί ένοπλα τμή
ματα. Ό συγγρ. στό σημείο αύτό παραθέτει μέ λεπτομέρειες τήν οργάνωση τής Προ- 
σωτσάνης άπό τόν Χρυσόστομο καί τούς συνεργάτες του, μεταξύ τών όποιων, πλήν 
τών άναφερθέντων, διακρίθηκαν καί οί Νικήτας Δρακόπουλος, αξιωματικός τής 
Χωροφυλακής, καί ό καπετάν Τζάρας, πού ήταν ό άνθυπολοχαγός, Στρατής Σπλη- 
ναρίδης, ό οποίος είχε άρχικά υπηρετήσει ώς διδάσκαλος στήν Προσωτσάνη. Στό 
σημείο αύτό ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν περίπτωση τριών ηρώων τής περιοχής, τού 
Χρ. Βογιατζή, τού διγλώσσου Άρμεν Κούπτσιου καί τού Βασ. Κομπόκη.

Στό όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται ή οικονομική, πολιτιστική καί κοινωνική 
κίνηση καί ζωή στήν κωμόπολη· ό κ. Γ. Β. άναφέρεται εδώ στήν καλλιέργεια τού κα
πνού, πού είναι ή βασική ενασχόληση τών κατοίκων, στό εμπόριο, ατούς συνεταιρι
σμούς, στούς καταστηματάρχες, στόν ρόλο τής μουσικής καί τής Φιλομούσου ’Αδελ
φότητας «Ήώς», στήν ζωή τού χωριού, στήν κίνηση τού βιβλίου, στις διασκεδάσεις 
τών κατοίκων, στά έθιμα τού γάμου, τών εορτών τής ’Ορθοδοξίας, κ.ά. Σέ ειδικό 
υποκεφάλαιο ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν πορεία τών έργασιών άνεγέρσεως τού σχο
λείου, τίς συνδρομές τών κατοίκων, τούς πρωτεργάτες, τούς χορηγούς, τήν αρχιτε
κτονική τού κτηρίου- καί φυσικά τούς πρώτους επιστήμονες τής Προσωτσάνης, πά
ντα, βεβαίως γιά τήν πρώτη δεκαετία τού 20ού αί.

Ό συγγρ. επανέρχεται στόν Χρυσόστομο Καλαφάτη καί στόν αγώνα του κατά 
τών Έξαρχικών, μιλεΐ γιά τήν απομάκρυνσή του τόν Σεπτέμβριο τού 1907, τήν λύπη 
τών Προσωτσανιωτών πού συνέχισαν όμως τήν επιτυχή αντίστασή τους κατά Βουλ
γάρων, ρουμανιζόντων, Τούρκων. Άναφέρεται, στήν συνέχεια, στό Σύνταγμα τών 
Νεοτούρκων, στήν επιστροφή τού Χρυσοστόμου στήν Δράμα τόν Αύγουστο τού 1908 
καί στήν βραχεία παραμονή του εκεί, καθώς καί στήν επίσκεψή του στήν κωμόπολη. 
’Ακολουθούν τά σχετικά μέ τήν δεύτερη απομάκρυνση τού έθνομάρτυρος μητροπο
λίτου (θέρος τού 1909), τά εγκαίνια τού νέου σχολείου τό ίδιο έτος, τήν άναδιορ- 
γάνωση τών σχολείων.

Στό δέκατο κεφάλαιο ό λόγος είναι γιά τούς βαλκανικούς πολέμους, οπότε στόν 
μητροπολιτικό θρόνο τής Δράμας ήταν ό μητροπολίτης ’Αγαθάγγελος ό Μάγνης πού 
συνεργάσθηκε μέ τίς τοπικές εθνικές δυνάμεις καθόλη τήν διάρκεια τής ποιμαντο- 
ρείας του. Ό συγγρ. μιλεΐ στό σημείο αύτό γιά τούς Προσωτσανιώτες άγωνιστές τών 
βαλκανικών πολέμων, στήν υποχώρηση τών Τούρκων, στις ραδιουργίες τών Βουλ
γάρων τού Πανίτσα κατά τών Ελλήνων καί στις βουλγαρικές ώμότητες κατά τού 
τουρκικού άμάχου πληθυσμού τόν ’Οκτώβριο 1912. Στά τέλη ’Ιουνίου 1913 οί 
Βούλγαροι αποχώρησαν, μετά δηλαδή τόν Β ' Βαλκανικό Πόλεμο, καί τά γεγονότα 
αυτά εξιστορεί ό συγγρ. μέ γλαφυρότητα, άλλά καί μέ θλίψη, καθώς καταγράφει τήν 
υποχώρηση τών Βουλγάρων, τήν σύλληψη εγκρίτων Προσωτσανιωτών, τίς σφαγές 
στήν Νιγρίτα καί τό Δοξάτο καί τήν άπελευθέρωση τής κωμοπόλεως.

Στό ένατο κεφάλαιο ό κ. Β. κάμει λόγο γιά τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο καί τήν
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δεύτερη βουλγαρική κατοχή· προηγήθηκε, όμως, ένα διάστημα δημιουργίας μέ τήν 
αύξηση τού πληθυσμού τής κωμοπόλεως άπό νέους κατοίκους πρόσφυγες άπό τήν 
’Άνω Μακεδονία καί τήν Άνατ. Θράκη. Ή αφήγηση εδώ γίνεται τραγική μέ τήν βουλ
γαρική εισβολή στά ελληνικά εδάφη τήν 4/17 Αύγουστου 1916 καί τήν έναρξη τής 
δεύτερης βουλγαρικής κατοχής πού συνοδεύθηκε άπό φόνους, όμηρίες, λεηλασίες, 
βιασμούς· μέ άποκορύφωμα τό «παιδομάζωμα», υπό τήν βουλγαρική εκδοχή τού 
«χριστιανικού άλτρουϊσμοΰ». Χρειάσθηκε νά περάσουν δύο καί πλέον δραματικά 
χρόνια (Αΰγ. 1916-Όκτ. 1918) γιά νά απελευθερωθεί ή Άνατ. Μακεδονία καί φυσικά 
καί ή Προσωτσάνη μετά άπό τήν πληρωμή ενός βαρυτάτου φόρου αίματος καί θυ
σιών, λεπτομέρειες των όποιων παραθέτει ό συγγραφεύς (σ. 229).

Στό δωδέκατο κεφάλαιο ό λόγος γιά τήν περίοδο τού Μεσοπολέμου (1920- 
1940), τήν όποια ό συγγρ. χαρακτηρίζει ώς χρυσή εποχή γιά τήν ηρωική κωμόπολη- 
άναφέρονται εδώ οί διαμάχες, κόσμιες οπωσδήποτε, δύο κορυφαίων πολιτικών άντι- 
πάλων, τού ιατρού Άθαν. Γ. Τριανταφυλλίδη καί Γεωργ. Άθ. Παπούλη πού διετέλε- 
σαν επί μακρά χρονικά διαστήματα πρόεδροι τής Κοινότητος (τότε) Προσωτσάνης. 
Ακολουθεί ή καταγραφή τών γεγονότων τής περιόδου μετά τήν απελευθέρωση τού 
1918, τήν συρροή προσφύγων άπό τήν Μικρά Άσία καί τήν Θράκη καί έν γένει τήν 
μεγάλη προσπάθεια γιά οικονομική καί πολιτιστική άνάπτυξη μέ τήν αύξηση τού κα- 
πνεμπορίου, τήν εισαγωγή τού φωτισμού, τήν λειτουργία άλωνιστικών συγκροτημά
των, άλευρομύλων, δικτύου ύδρεύσεως, γεωτρήσεων, τήν εμφάνιση τού βωβού κινη
ματογράφου καί τών χαρτοπαικτικών λεσχών. Ακολούθησε ή οικονομική κρίση 
1931-1932, ή άνάκαμψη καί ή ευημερία μέ τήν κατασκευή νέων έργων, αύξηση τής 
καπνοπαραγωγής, εισροή χρήματος. Τήν άκμή αύτή διέκοψε ό Β' Παγκόσμιος Πό
λεμος, τήν ατμόσφαιρα τού όποιου άπό τήν άρχή ώς τό τέλος δίδει μέ παραστατικό 
τρόπο ό συγγρ.: γερμανική κατοχή μιας ώρας (μόνον!), αλλά, κυρίως, ή σκληρή καί 
απάνθρωπη βουλγαρική κατοχή άπό 21 Απριλίου 1941-φθινόπωρο 1944, πού άφησε 
ερείπια, στάχτες καί αίμα στην Άνατ. Μακεδονία. Ό κ. Γ. Β. εκθέτει λεπτομερώς τήν 
γενικότερη κατάσταση στήν Ελλάδα, τήν εθνική άντίσταση, τά λάθη τής ηγεσίας τού 
ΚΚΕ, αλλά καί τήν εμφάνιση συνεργατών τών Ναζί. Άσχολεΐται ιδιαιτέρως ό συγγρ. 
μέ τήν εξέγερση τής Προσωτσάνης πού ήταν καθαρή «προβοκάτσια» τής βουλγαρικής 
ΟΧΡΑΝΑ, γιά νά καταπνίξει, στήν συνέχεια, στό αίμα τήν Άνατ. Μακεδονία.

Στό χρονικό τής σφαγής ό συγγρ. καταθέτει μέ κάθε λεπτομέρεια τά γεγονότα μέ 
άντικειμενικότητα, τά όποια ό μελλοντικός ιστορικός τής Άνατ. Μακεδονίας οφείλει 
νά λάβει υπόψη του, αφού περιέχονται πολλές αλήθειες μιας πραγματικότητας, τήν 
όποια έζησε ό συγγρ. καί τήν όποια κρίνουμε σκόπιμο νά μήν παρουσιάσουμε εδώ. 
Καλόν, όμως, είναι οί ενδιαφερόμενοι νά διαβάσουν αύτό τό χρονικό. Θά ώφεληθοϋν 
πολύ. Τό αύτό ισχύει καί γιά τό επόμενο ύποκεφάλαιο γιά τήν άπελευθέρωση τής 
Άνατ. Μακεδονίας καί φυσικά καί τής Προσωτσάνης μές τήν εμφύλια διαμάχη καί τά 
εκατέρωθεν σφάλματα.

Στό δέκατο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται ή πρώτη μεταπολεμική περίοδος μέ 
τήν επιστροφή τών φυγάδων, τήν άποκατάσταση τής νομιμότητας, τίς μεταπολεμικές 
δυσκολίες, τίς προσπάθειες άνασυγκροτήσεως, τήν ίδρυση καπνικού συνεταιρισμού, 
αλλά καί τήν δράση παραστρατιωτικών ομάδων πού λυμαίνονταν τήν περιοχή, τήν 
έναρξη τού εμφυλίου σπαραγμού. Ό κ. Γ. Β. δίδει τό γενικό πολιτικό πλαίσιο αύτής 
τής τραγικής περιόδου, προκειμένου νά εξιστορήσει τά συμβάντα στήν Προσωτσάνη. 
Καί αύτό τό κεφάλαιο άποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού ό συγγρ. καταγράφει κατα
στάσεις πού ό ίδιος έζησε καί παραθέτει μέ τόν πλέον άντικειμενικό τρόπο.
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Στό δέκατο πέμπτο κεφάλαιο ό συγγρ. μιλεϊ γιά την πολιτική καί οικονομική 
κατάσταση στήν κωμόπολη μετά τά γεγονότα τών ετών 1946-1950 μέ τις πολλαπλές 
δυσκολίες στήν καλλιέργεια τοϋ καπνού, αλλά καί τήν εργώδη προσπάθεια τών κα
τοίκων γιά ανάκαμψη. Τότε, μετά τά μέσα τής δεκαετίας τού ’50, σημειώνεται καί ή 
μετανάστευση μέ όλα τά άρνητικά παρεπόμενά της, εννοούμε δηλ. τόν δημογραφικό 
καί παραγωγικό μαρασμό. Εξετάζεται, ακολούθως, ή πολιτική ζωή στήν Προσωτσάνη 
γιά τήν περίοδο 1960-1974 καί κατόπιν ή ζωή μετά τήν μεταπολίτευση καί οί προο
πτικές πού άνοίχθηκαν γι’ αυτήν. Έτσι περίπου κλείνει τό όμορφο αυτό βιβλίο τού κ. 
Γ. Β. γιά τήν ιδιαίτερη πατρίδα του· στόν επίλογο, ώς μνημόσυνο, παρατίθενται τά 
ονόματα τών Προσωτσανιωτών πού φονεύθηκαν άπό τούς Βουλγάρους από 30/9/41- 
3/10/41, τά όποια αναγράφονται στήν επιτύμβια στήλη τού Κοιμητηρίου τής κωμοπό- 
λεως.

Περιττό νά σημειώσουμε τήν ώφέλεια καί χρησιμότητα τού βιβλίου αυτού πού 
μέ άγάπη συνέθεσε ό κ. Γ. Β. γιά τήν ιδιαίτερη πατρίδα του. ’Αξιοποίηση τών πηγών, 
επιτυχής σύνθεση, λεπτομερείς άφηγήσεις, κατάθεση αγνώστων ειδήσεων πού αφο
ρούν τόν αιώνα μας. Αυτά είναι τά χαρακτηριστικά καί οί άρετές τού βιβλίου. Καί 
μαζί οί εικόνες από πίνακες ζωγραφικής, φιλοτεχνημένοι άπό τόν Ιδιο τόν συγγρ., καί 
πού άναπαριστοΰν τήν ομορφιά αυτής τής ακρώρειας τής Άνατ. Μακεδονίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Νικολάου Άργ. Λούστα, Λαογραφική Μελέτη Νψεάστας = Νέβεσκας = Νυμ
φαίου Φλωρίνης, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 274.

Ό κ. Ν. Ά. Λούστας, επί χρόνια διδάσκαλος στήν Δυτική Μακεδονία καί τήν 
Θεσσαλονίκη, αγάπησε τήν γενέθλια γή, τό Νυμφαιον Φλωρίνης, καί ασχολήθηκε μέ 
τήν Ιστορία της καί τόν πολιτισμό της. Καρπός αυτής τής άγάπης είναι τά δύο βιβλία 
μέ πλούσιο υλικό, χρήσιμο στόν αναγνώστη, αλλά καί στόν ερευνητή. Στόν υπότιτλο 
τού βιβλίου του δηλώνει αυτή του τήν διάθεση πρός τό Νυμφαιον. «Ή αγάπη, γράφει, 
πρός τήν γενέθλια γή καί ή διάσωση τών ήθών καί έθίμων τών βλαχοφώνων Ελλήνων 
υπήρξε τό κίνητρο τής εργασίας μου αυτής». Ό συγγ. ανήκει λοιπόν σ’ έκείνους τούς 
παλαιούς καλούς εκπαιδευτικούς πού δέν μόχθησαν μόνον γιά τήν μόρφωση τών 
νέων, αλλά φρόντισαν νά διασώσουν τήν ιστορία, τά μνημεία τού λόγου, τόν πολιτι
σμό εν γένει τών περιοχών, όπου γεννήθηκαν ή δίδαξαν· γι’ αύτό τούς οφείλουμε βα- 
θειά ευγνωμοσύνη.

Στήν εισαγωγή ό κ. N. Α. παρουσιάζει τά περιεχόμενα καί τήν μεθοδολογία πού 
άκολουθεΤ πρόκειται γιά υλικό πού ό Ιδιος άγγιξε μετέχοντας στόν βίο τών Νυμφαι- 
ωτών συμπατριωτών του άπό μικρό παιδί. Στό πρώτο κεφ. ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τά 
ζητήματα πού άφοροΰν τήν κοινωνική οργάνωση τού οικισμού: παρουσιάζει τίς 
διατυπωθεισες υποθέσεις γιά τήν Ιδρυση τού Νυμφαίου, πιθανώτατα μετά τό 1385, 
τήν ετυμολογία Νιβεάστα άπό τό νι-βεάστα (άρνητικό μακεδονικό μόριο vi + video = 
βλέπω) = άθέατο, τόν ερχομό προσφύγων άπό τήν Νικολίτσα τού Γράμμου, τήν φυγή 
Νυμφαιωτών πρός τά Άνω Πορόια πρό τού 1659, τόν πλούτο τών κατοίκων του, τήν 
συμμετοχή τους στούς εθνικούς άγώνες- τόν άπασχολει, επίσης, ή διοίκηση τού χω
ριού μέ τούς δημογέροντες, τίς ενορίες, τούς φόρους, τούς κοινοτικούς υπαλλήλους,
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