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Νικολάου Γ. Φίστα, Τό Νυμφαΐον. Συμβολή εις την με
λέτην των Βλάχων. Θεσσαλονίκη 1962. Σύνδεσμος τών απανταχού Νυμ- 
φαιωτών «Ό "Αγιος Νικόλαος». 8ον σ. 61.

Τό φυλλάδιον είναι προϊόν πλημμυρούσης αγάπης τού συγγραφέως 
προς τήν ωραίαν ορεινήν πατρίδα του καί ζωηροί’ ελληνικού πατριωτισμού. 
Τό φυλλάδιον διαιρείται εις δυο μέρη, ών τό πρώτον υπό τήν επιγραφήν 
«Π επραγμένα» είναι κυρίως λόγος τού συγγραφέως, αντιπροέδρου 
τού «Συνδέσμου τών απανταχού Νυμφαιωτών», επί τή επετείιρ τής ίδρύ- 
σεως αυτού, τό δε δεύτερον, υπό τον τίτλον «’Αναμνήσεις», περιλαμβάνει 
ποικίλας σκέψεις καί πληροφορίας, σχετικός προς τό χωρίον καί τούς κα
τοίκους του. Έκ τών τίτλων είναι προφανές δτι δεν πρόκειται περί συ
στηματικής μελέτης διά τό χωρίον καί τούς Βλάχους, άλλα περί έκφράσεως 
εντυπώσεων, αναμνήσεων καί συναισθημάτων τού συγγραφέως. "Εν τού- 
τοις μεταξύ αυτών έγκατασπείρονται καί διάφοροι ενδιαφέρουσαι πληροφο- 
ρίαι, αί όποΐαι θά ήδύναντο να είναι χρήσιμοι διά μίαν συστηματικωτέραν 
μελέτην. Έκ τούτων άναφέρομεν δείγματος χάριν τάς κατωτέρω.

'Ως προς τό κατά παράδοσιν όνομα τού χωρίου «Νέβεσκα» ό συγ- 
γραφεύς άποκρούων παλαιοτέρας ετυμολογίας δέχεται δτι τούτο έχει σχέσιν 
προς τό νιάο (=χιών) καί σημαίνει τόπον χιονοσκεπή ή πρός τινα άλλην 
λέξιν, σημαίνουσαν «αθέατος». Ώς πρός τον χρόνον τής κτίσεως αυτού ού- 
δεμία κατά τον συγγραφέα υπάρχει έγγραφος μαρτυρία. Πάντως κατά τό 
1670 τό χωρίον υπήρχε, εφ’ δσον εις αυτό κατέφυγον πρόσφυγες έκ Νικο- 
λίτσας, Μοσχοπόλεως κτλ. Τό χωρίον άρχικώς έ'κειτο εις τό πεδινόν Ζά- 
ζαρι, ένεκα δμως τών τουρκαλβανικών επιδρομών καί δηώσεων αί κάτοικοι 
ήναγκάσθησαν να μετοικήσουν είς τα ορεινά.

Τό χωρίον κατοικεΐται υπό Βλάχων, περί τής καταγωγής τών οποίων 
ό συγγραφεύς δέχεται τάν γνώμην τού εκ Πισοδερίου Σωκράτους Λιάκου 
απορρίπτουν τάς γνώμας τού Κεραμοπούλλου, Δασκαλάκη, Βέη κτλ. Ποια 
δμως ή γνώμη αύτη δεν λέγεται ρητώς. Έκ τών λεγομένων κατωτέρω (σ. 
24) υπό τού συγγραφέως φαίνεται οΰτος πιστεύων δτι οί Βλάχοι ήσαν γνή
σιοι Δωριείς Μακεδόνες, οι όποιοι κατοικούντες εις τάς ορεινός διαβάσεις 
ήλθον εις στενήν επαφήν πρός τούς "Ρωμαίους φρουρούς, παρά τών οποίων 
παρέλαβον τήν γλώσσαν. Νομίζω δτι τα πράγματα εξειλίχθησαν διαφορε
τικά. 'Ο γλωσσικός εκρωμαϊσμός τών Μακεδόνων δφείλεται εις τήν υπηρε
σίαν αυτών εις τον ρωμαϊκόν στρατόν, δπως είς τό αυτό γεγονός οφείλεται 
καί ό γλωσσικός εκρωμαϊσμός τών Γαλατών, τών 'Ισπανών κ.τ.λ. Είναι 
γνωστόν δτι υπήρχε Μακεδονική λεγεών, εγκατεστημένη παρά τον Δούνα- 
βιν. Αύτη διά νά ονομάζεται Μακεδονική, απετελεΐτο προφανώς από Μα- 
κεδόνας, καί κυρίως ορεινούς, οι όποιοι ένεκα τού αγόνου τού εδάφους αυ
τών εδέχοντο προθύμως να καταταγούν είς τάς ρωμαϊκός λεγεώνας, δπου
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καί εξεμάνθανον τήν παρεφθαρμένην στρατιωτικήν γλώσσαν των 'Ρωμαί
ων, εφ’ δσον ή υπηρεσία αυτών κατά κανόνα έξετείνετο εις μίαν εικοσαετί
αν. Μετά τήν άπόλυσιν αυτών εγκαθίσταντο συνήθως εις τον τόπον τής κα
ταγωγής των, φέροντες μεθ’ εαυτών καί τήν ρωμαϊκήν γλώσσαν. Ό συγ
γραφείς ορθώς αποκρούει οίανδήποτε σχέσιν τών Κουτσοβλάχων τής Μα
κεδονίας προς τούς 'Ρουμάνους τής Δακίας, είναι όμως ανακριβές το λεγό
μενον δτι ό Τραϊανός εγκατέστησε 'Ρωμαίους άποίκους εις τήν Δακίαν, διά 
να απόκρουση τάς έπιδρομάς τών θύννων καί τών Σλάβων, οί οποίοι δεν 
είχον ακόμη εμφανισθή εις τον ορίζοντα.

'Αληθέστατα είναι δσα λέγει περί τής ρουμανικής προπαγάνδας και 
περί τών ελληνικών αισθημάτων τών κατοίκων τοΰ Νυμφαίου, άλλα καί τών 
Έλληνοβλάχων εν γένει, οί όποιοι έλαβον μέρος εις δλους τούς αγώνας 
τοΰ έ'θνους καί ιδίως εις τον Μακεδονικόν. Δυστυχώς δμως τα δι’ αυτόν 
λεγάμενα είναι πολύ περιληπτικά, ενφ λεπτομερέστεροι πληροφορίαι θά ή- 
σαν, διά τάς σημερινός μάλιστα περιστάσεις, πολύ χρήσιμοι.

Τό λεγόμενον δτι ό Βουλγαροκτόνος ήτο Μακεδών υπό τήν άρχαίαν 
σημασίαν τής λέξεως, ώς φαίνεται πιστεΰων ό συγγραφεΰς, δεν είναι ακρι
βές. Είναι γνωστόν δτι κατά τούς βυζαντινούς χρόνους τό δνομα Μακεδο
νία άπεδίδετο εις τό θέμα, τό όποιον είχε πρωτεύουσαν τήν Άδριανούπο- 
λιν, δηλ. εις μέρος τής Θράκης.

’Αξιοσημείωτου είναι τό τοπωνύμιου X λ έ ρ ν ο υ διό τήν Φλώριναν. 
Είναι ακριβώς τό υπό τοΰ Καντακουζηνοΰ άναφερόμενον εις τήν περιοχήν 
ταύτην φρούριον καί πόλισμα «Χλερηνοΰ», προς τό όποιον εταύτισα ήδη 
πρό καιροΰ τήν Φλώριναν1.

’Αξιόλογοι είναι καί αϊ πληροφορίαι, αί διδόμεναι περί τών αποδή
μων Νυμφαιωτών, περί τών εκ τοΰ χωρίου επιστημόνων καί λογίων, περί 
τών πεσόντων εις τάς μάχας, περί τών ευεργετών τοΰ χωρίου, περί τών 
συλλόγων, περί διαφόρων τοπωνυμιών κτλ. Ευχής έργον θά ήτο, αν ό φι- 
λόπατρις συγγραφεύς άπεφάσιζε να πραγματευθή συστηματικώτερον τό τοΰ 
χωρίου του συμπληρώνων τό παρουσιαζόμενα εις τό πατριωτικόν του φυλ- 
λάδιον κενά.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΛΗΣ

’Ίωνος Στεφάνου Δραγούμη, Ή Μονή τοΰ Προδρό
μου καί τό χωριό Λάκκος τών Σερρών. ’Απάντηση τοΰ ”1. Στ. Δρ. (1878- 
1920), γραμμένη γαλλικά τον ’Οκτώβριο τοΰ 1903 από τάς Σέρρες, σέ γράμ
μα "Ελληνα φίλου του από τό Παρίσι. Μετάφραση Φιλίππου Στεφάνου 
Δραγούμη. Άνάτυπον εκ τοΰ Δ' τόμου τών «Σερραϊκών Χρονικών». Ά- 
θήναι 1961. 8ον σ. 27.

1 Βλ. σ 19 Φλώρινα (Χλερνου) καί σ. 57 Κάλε ντέ Χλέρνου. Πρβλ. Ελληνι
κά, τόμ. 17, σ. 405.
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