
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 11, Αρ. 1 (1971)

  

 

  

  George Rosen, Die Balkan Haiduken. Ein Beitrag
zur innern Geschichte 

  Ι. Κ. Βασδραβέλλης   

  doi: 10.12681/makedonika.955 

 

  

  Copyright © 2015, Ι. Κ. Βασδραβέλλης 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Βασδραβέλλης Ι. Κ. (1971). George Rosen, Die Balkan Haiduken. Ein Beitrag zur innern Geschichte. Μακεδονικά,
11(1), 417–425. https://doi.org/10.12681/makedonika.955

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:54:43
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George Rosen, Die Balkan Haiduken. Ein Beitrag zur innem Geschichte, Clawen- 
thums, I. M. Brodhaus, Leipzig 1878.

Τον τελευταίο καιρό έπεσε στά χέρια μου μία παλιά έργασία του Γερμανού συγγρα
φέα George Rosen για τούς Σλάβους χαϊδούκους των Βαλκανίων, ή όποια παρουσιάζει 
σημαντικόν ένδιαφέρον διά τούς βορείους γείτονας τής Ελλάδος καί ιδίως τούς Βουλγά
ρους, γενικά δέ τούς Ιστορικούς τής Βαλκανικής Χερσονήσου. Έξ όσων γνωρίζω ή έργα
σία αυτή δέν είναι γνωστή στούς Έλληνας Ιστορικούς, άλλα δέν τήν άναφέρουν είς τήν 
βιβλιογραφίαν των καί οί άλλοι Ιστορικοί τών Βαλκανίων, οί μεταπολεμικός άσχοληθέν- 
τες μέ αυτό τό θέμα.

Έθεώρησα λοιπόν σκόπιμον νά δημοσιεύσω έδώ σύντομον περίληψιν τού έργου 
τούτου για νά δώσω πληροφορίες στούς ενδιαφερομένους μέ τό θέμα των κλεφτών κυρίως 
καί τής ληστείας είς τα Βαλκάνια όπως αότή έξελίχθηκε μέ τήν πάροδον τού χρόνου.

Ή έθνογραφική ιστορία τών Βαλκανίων είναι πολύ μπερδεμένη. ’Ονόματα άρχαίων 
λαών, τοπωνυμίων, οροσειρών, ποταμών καί οίκισμών δέν ξεχωρίζονται εύκολα. Ή έμφά- 
νιση τής ληστείας σ’ αυτούς τούς χώρους έχει σχέση μέ τήν μετακίνηση τών παλαιών 
λαών καί οί Βέσσοι, πού είναι άπό τούς παλαιοτέρους, τό έτος 72 π.Χ. διώχθηκαν άπό τό 
Ρωμαίο στρατηγό Μ. Λούκουλο καί έγκατεστάθηκαν νότια τής όροσειράς, πού όνομά- 
ζεται Bessica. Αύτό άναφέρεται άπό τόν Όράτιο στό έργο του «Bello furiosa Thrace». 
’Αργότερα ό Ρωμαίος ποιητής Nolanus τούς χαρακτηρίζει σκληροτέρους άπό τό χιόνι 
καί ό Στράβων πού γεννήθηκε στά 65 π.Χ. καί ζοϋσε έως τά 23 μ.Χ. τούς άποκαλεΐ «λη- 
στάς», γιατί ανάμεσα σ’ αύτούς ΰπήρχον πολλοί λησταί, ό δέ Άπάλας γράφει, ότι όλες 
οί έπαρχίες έτρεμαν στό άκουσμά τους.

Έτσι άπό παλιά άπέκτησαν τά Βαλκάνια τούς «ληστάς» τους πού δέν κατώρθωσε νά 
ξερριζώση ούτε τό Ρωμαϊκό κράτος στήν άκμή τής δύναμής του. Οί λαοί έν τφ μεταξύ 
είχαν άλλάξει, τά έθιμα όμως είχαν μείνει τά ίδια.

Τό Βουλγαρικό κράτος τού Μεσαίωνα χάρις στό Δούναβη, πού ήταν φυσικό σύνορο 
στά Βαλκάνια, κατώρθωσε νά κυριαρχήση στό τμήμα τού άνατολικοΰ κράτους πού έπεσε 
στά όριά του καί νά έξαπλώση τίς ληστρικές όμάδες (Raüberzüge) έως σχεδόν τήν Κων
σταντινούπολη. Τά Βαλκάνια δέν ήταν ποτέ όρόσημο καί γι’ αύτό έχαναν τήν πολιτική 
σπουδαιότητα οί έπαναστάτες πού κατοικούσαν σ’ αύτά. Οί ληστείες δέν άπέκτησαν ιστο
ρικό χαρακτήρα, καί σπάνια άναφέρονταν στή λογοτεχνία. Αύτό δέν ίσχυε μόνο γιά τήν 
βυζαντινή περίοδο, άλλά καί γιά τήν τουρκική. Άπό τό γεγονός ότι ό άπεσταλέμνος τού 
Τουρκικού κράτους Busbeque ταξίδεψε άνενόχλητα τόν 16ον αιώνα στήν Κωνσταντινού
πολη, μέσα άπό τά έδάφη τών χαϊδούκων, μεταξύ Σόφιας-Φιλιππουπόλεως, ύποθέτομεν 
ότι κάτω άπό ισχυρούς βασιλείς, όπως ό Σουλεϊμάν Β', περιωρίστηκαν οί ληστείες.

Τόν Μάϊον τού 1665 ό Άγγλος γραμματεύς τής πρεσβείας Πώλ Ρικώ ύστερα άπό 
πολλά χρόνια παραμονής στήν Κωνσταντινούπολη, έπιστρέφοντας μέσω Βελιγραδιού 
καί Βιέννης στήν πατρίδα του, έκανε τόν ίδιο δρόμο μέ τόν Busbeque. Ό ίδιος έγραψε στό 
έργο του «Ή σημερινή κατάσταση στήν ’Οθωμανική Αύτοκρατορία»: «Πήγα στή Σόφια 
περνώντας άπό τις τοποθεσίες τού Αίμου πού οί Τούρκοι όνομάζουν Derwend Kapysi 
(Πύλη τών Στενών). Ό άνήφορος είναι άπότομος καί προσοδοφόρος γιά τούς ληστάς 
πού έχουν έκεϊ σπηλιές καί άλλου είδους καταφύγια. Στήν κορυφή βρίσκεται ένα βουλγα
ρικό χωριό, όπου οί γυναίκες μιλούν καί κυκλοφορούν έλεύθερα μέ τούς ξένους, ένώ οί 
άντρες φροντίζουν γιά τά χωράφια καί τά ζώα ή κρύβονται άπό φόβο τών Τούρκων, καί 
πού είναι τό μόνο μέρος πού μπορούν νά διανυκτερεύσουν. Άπό τήν άλλη μεριά τού βου
νού κατηφορίζοντας περνά κανείς μέσα άπό ένα στενό μονοπάτι άνάμεσα σέ βουνά καί σέ 
δάση. Αύτό τό μέρος τό έπισκέπτονται οί χαϊδοΰκοι άπό έπτά πόλεις τής Μολδαβίας,
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Ούγγαρίας καί άλλων χωρών, καί άπό έκεϊ έπιτίθενται στα καραβάνια καί κατρακυλούν 
βράχους για να κάνουν μεγάλη φασαρία, σάν να είναι σφαίρες άπό κανόνια. Όπως μοΰ 
έχουν πει, σ’ ένα τέτοιο Δερβένι 18 ληστές έχουν ληστέψει πάνω άπό τριακόσιους έμπο
ρους».

Βλέπουμε λοιπόν πώς ήταν όργανωμένες σέ γενικές γραμμές οί συμμορίες στή βόρεια 
Βαλκανική Χερσόνησο. Άλλα ό Άγγλος ταξιδιώτης δέν άναφέρει καθόλου τά βουλγα
ρικά έθνη. Παίρνει άραγε άπό βουλγαρική πηγή αύτό πού γράφει; 'Υποθέτουμε ότι τά κάτω 
τοϋ Δουνάβεως έθνη είναι Βούλγαροι πού κάτω άπό τήν προστασία τής τουρκικής κυριαρ
χίας πέρασαν τό ποτάμι κατά χιλιάδες μέ τά κοπάδια τους.

Ή λέξη χαϊδούκος (στούς Τούρκους χαϊντούτ, Βουλγάρους χαϊντούτιν) χαϊδοΰκος= 
σέρβικός τύπος) έχει ούγγρική καταγωγή1. Στούς παλαιότερους Τούρκους ιστορικούς 
σημαίνει τό ούγρικό πεζικό καί συναντάται μαζί μέ τήν ούγγρική λέξη katana (haidud 
καί katana=πεζικò καί ιππικό). Ό Busbeque όμως δέν άναφέρει τί έμαθε γιά τούς Ούγ
γρους «χαϊδόνες», βοσκούς-πολεμιστάς καί συγχρόνως ληστάς.

Οί χαϊδόνες ήταν όπλισμένοι βοσκοί Ούγγροι, πού συνέχιζαν μέ τή μορφή ληστείας 
τον πόλεμο κατά τών Τούρκων στις τουρκοκρατούμενες περιοχές τής χώρας τους.

’Επειδή οί Τούρκοι έβλεπαν ότι οί ίδιοι λησταί ύπήρχαν καί στα Βαλκάνια έδωσαν 
καί στούς ληστάς τής Βουλγαρίας τό ούγγρικό όνομα. Οί χαϊδούκοι γιά αιώνες έμειναν 
οί ίδιοι. Περιώρισαν τήν καλλιέργεια τής γης καί τήν βιοτεχνία στις περιοχές όπου δροΰ- 
σαν, λυμαίνονταν τό έσωτερικό έμπόριο, κρατούσαν τόν πληθυσμό τής όροσειράς σέ χα
μηλό έπίπεδο, άποξένωναν τούς βόρειους Βουλγάρους άπό τούς νότιους.

Οί Βούλγαροι πού πάντα έμεναν πίσω στήν τέχνη, τήν βιομηχανία, καί τόν πολιτι
σμό, δέν ένδιαφέρονταν γιά τήν πολιτισμένη Εύρώπη. Είναι ή πιό άσημη άπό τις σλαβι
κές φυλές. Οί συγγραφείς άνεδείχθησαν άπό τόν λαό, γιατί οί ίδιοι φρόντιζαν νά μένουν 
στήν άφάνεια.

Δύο Άγγλοι, οί Saint-Clair καί Ch. Brophy, έζησαν γιά έπαγγελματικούς λόγους 3 χρό
νια στή Βουλγαρία στήν περιοχή τής Βάρνας. Άν καί κρατήθηκαν μακριά άπό έπιδράσεις, 
όμως δεσμεύθηκαν άπό κάποια συμπάθεια γιά τό τουρκικό στοιχείο καί κάποια άντιπάθεια 
γιά τούς Βουλγάρους. Είς τό έργο τους «Διαμονή στή Βουλγαρία» βρίσκουμε αξιοσημείω
τες παρατηρήσεις. Δίδουν μεγάλη σημασία στις συμμορίες καί τούς αφιερώνουν μεγάλο 
μέρος τού έργου τους (ένα κεφάλαιο μέ τίτλο «Ληστεία στά Βαλκάνια»), Οί παρακάτω 
πληροφορίες είναι άπό τό βιβλίο τους: «Υπάρχουν τρία είδη ληστών στή Βουλγαρία:
1. Οί τσελεμπή τώνΒαλκανίων,ΒαΙοεη-ΤεοΙιεΙεΜή Eiden vom Walde-εύγενεϊς τού δάσους.
2. Οί χιρσίζ ή συνηθισμένοι λησταί τού δρόμου.
3. Οί χαϊδούκοι ή πανελεύθεροι Τούρκοι δολοφόνοι (Vogelfreien).
Οί πρώτοι είναι όλίγοι, απόγονοι παλαιών οικογενειών πού καταδιώκονται άπό τούς 
Τούρκους γιά κάτι πού έκαναν καί γιά νά σωθούν τρέχουν στό δάσος. Ή ζωή τους έκεϊ, 
παρά τούς κινδύνους, είναι εύχάριστη, ληστεύουν μόνο Αρμενίους ή Έλληνας πού πάνε 
άπό τή Βάρνα στήν Άδριανούπολη κι έχουν μαζί τους χρήματα. Σέ κάποιο στενό απ' 
όπου περνά ό δρόμος, ξεπετιέται ξαφνικά ό τσελεμπής τών Βαλκανίων καί φωνάζει: Dûr’ 
wer para! (Σταμάτα, δώσε τά λεφτά σου). Έξ άλλου καλύτερα είναι νά γλυτώσης τή ζωή 
σου καί άς χάσης τά λεφτά σου. Πολλοί άφοΰ ληστευθοΰν, άν έχουν μαζί τους άστυνο- 
μική συνοδεία, πυροβολούν στον αέρα καί συνεχίζουν τό δρόμο τους γιά τή Βάρνα κι 
όταν φτάσουν έκεϊ, άναφέρουν ότι συνάντησαν ληστάς καί σκότωσαν πολλούς άπ’ αυτούς

1. Σημ.: Όπως έγραψα στήν έργασία μου, Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδο
νίαν, έκδοσις β', Θεσσαλονίκη 1971, σ. 32 ύποσ. 2, ή λέξις έχει άραβική προέλευση.
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καί έσωσαν μετά βίας τή ζωή τους. Τό θΰμα συνεχίζει τό ταξίδι ευχαριστημένο πού 
έσωσε τή ζωή του, χωρίς νά παραπονεθή όμως, γιατί ξέρει δτι οί λησταί μπορεί να τον 
έκδικηθοϋν.

Οί τσελεμπήδες τοϋ δάσους δέν είναι κοινοί λησταί, μοιάζουν τούς περιπλανόμενους 
ίππότας τοϋ μυθιστορήματος. Είναι πάντα έτοιμοι νά έξασκήσουν μέ άγρια έτοιμότητα 
τήν δικαιοσύνη καθώς καί νά βοηθήσουν τόν άδικημένο. Ποτέ δέν πυροβολούν πρώτοι 
καί γενικά οί φόνοι είναι έλάχιστοι. "Οταν περάση καιρός καί ξεχασθή ή ύπόθεσίς των, 
ξαναγυρνοϋν στά χωριά τους καί γίνονται έργατικά μέλη τής κοινωνίας τους καί δείχνουν 
τήν ίδια τιμιότητα μέ τούς περισσοτέρους μωαμεθανούς χωρικούς. Γνωρίζω πολλούς 
Τούρκους πού υπήρξαν τσελεμπήδες τοϋ δάσους, κι άλλους πού είναι τώρα. Όποιος θέλει 
νά κάνη τήν ίδια προσπάθεια μέ ένα Έλληνα έμπορο ή Βούλγαρο χωρικό δέν μπορεί. Θά 
άπορή κανείς πού μιλάμε γιά τούς ληστάς άπολογητικά ή έπαινετικά, όταν όμως συγκρί- 
νη κανείς τούς τσελεμπήδες τών Βαλκανίων μέ τίς άλλες κατηγορίες ληστών, αύτοί φαί
νονται άγιοι.

Ή δεύτερη κατηγορία οί χιρσίζ ή λησταί τοϋ δρόμου είναι ή μεγαλύτερη πληγή 
τής χώρας. Ό χιρσίζ είναι ραγιάς κατά κανόνα πού άλλαξε τό βαπτιστικό χριστιανικό 
όνομα σέ μωαμεθανικό, φορά χοντρό τουρμπάνι στο κεφάλι του άντί τοϋ καπέλλου τών 
Βουλγάρων χωρικών καί περνά γιάΤοΰρκος. Όταν είναι ή συγκομιδή κακή καί οί φόροι 
πιεστικοί πηγαίνει στά χριστιανικά χωριά, κλέβει άλογα, πρόβατα, πιάνει ταξιδιώτες, 
άπάγει χωριατόπαιδα στά βουνά καί ζητά λύτρα. Μόλις άντιληφθή τό πλησίασμα τοϋ 
θύματός του, στήνει τό όπλο τόυ έτσι, ώστε νά έχη στόχο τόν δρόμο πού θά περάση ό 
ταξιδιώτης καί πυροβολεί χωρίς νά μπορή νά σώση ό άλλος τή ζωή του δίνοντας μόνος 
του τά χρήματά του. "Αν έπιτύχη τόν στόχο κλέβει τά πάντα, θάπτει τό πτώμα μακριά 
στό δάσος καί πηγαίνει στό πλησιέστερο χωριό γιά νά μεθύση μέ τούς συντρόφους του. 
Ίσως τό θϋμα νά είναι άπό τό ίδιο χωριό πού έπισκέπτονται γιά νά γλεντήσουν οί δο
λοφόνοι. Οί χωρικοί τό καταλαβαίνουν, χωρίς όμως νά μποροϋν νά κάνουν τίποτα. Δέν 
ύπάρχει κανένα χωριό ραγιάδων στή Βουλγαρία, στό όποιο μερικοί άπό τούς κατοίκους 
νά μήν ύπήρξαν λησταί, έτσι, ώστε νά ύπάρχη πάντα κάποια άπειλή. ΓΓ αυτό τούς άφή- 
νουν ήσυχους. Στήν άρχή έκλεβε ό χιρσίζ μόνο ζώα, μά σιγά σιγά έξάπλωσε τή δραστη- 
ριότητά του καί σέ δολοφονίες. Είναι πολύ δύσκολη ή καταπολέμηση αύτής τής κατη
γορίας τών ληστών γιατί κάθε χωριό ραγιάδων γίνεται μέ τή θέλησή του ή όχι συνερ- 
γός τών ληστών. Ένας χωροφύλακας μοΰ είπε: «τί μπορούμε νά κάνουμε; οί χωρικοί 
τούς πληροφορούν γιά όλες τίς κινήσεις μας καί τούς πηγαίνουν τρόφιμα». Έτσι κά
νουν τά στραβά μάτια γιατί άν συλλάβουν έναν χωρικό σύνεργό, θά βρεθή άλλος νά τόν 
άντικαταστήση. Ό χωροφύλακας δέν μπορεί νά συλλάβη κανένα, γιατί θά ξεσηκωθή τό 
χωριό κι αύτόν δέν θά βρεθή κανείς νά τόν προτατεύση. Μόνο άν υπήρχε στό χωριό όρ- 
γάνωσις γιά τήν προστασία τοϋ χωροφύλακα θά τό έκανε.

Υπάρχουν καί χιρσίζ πού περιορίζουν τίς ληστείες τους στά άλογα, στά παιδιά, στά 
πρόβατα, χωρίς νά τολμοϋν νά πειράξουν τούς ταξιδιώτες. Δέν βρίσκεται καμιά οικογέ
νεια ραγιάδων μέλος τής όποιας νά μήν έχη κλέψη ζωντανά κι αυτό έξηγεϊται άπλούστατα. 
Είναι «βουλγαρική δικαιοσύνη»: κάποιος μοΰ έκλεψε τά βόδια μου κι έγώ θά κλέψω άπό 
κάποιον άλλο. Άν τοϋ κλέψουν δύο, πάει στό γειτονικό χωριό καί κλέβει τέσσαρα.

Ή τρίτη κατηγορία είναι ό χαϊδοϋκος ή έλεύθερος σάν πουλί. Ξεχωρίζει άπό τίς άλ
λες δύο κατηγορίες γιατί δέν έχει κανένα φίλο έξω άπό τή συμμορία του· αύτό τοϋ προσ
φέρει διπλή άσφάλεια μέ τήν άκαταστασία τοϋ άστυνομικοϋ συστήματος τής Τουρκίας 
καί μέ τόν φόβο πού έμπνέει. Περιορίζεται σπάνια σέ άπλή ληστεία καί σκοτώνει άπό 
καθαρή ευχαρίστηση. Μέ ένα-δυό χρόνια άνενόχλητης δράσεως άποκτάτήν δύναμη τοϋ
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άτρωτου καί ot χωρικοί, πού εύχαρίστως θά τον παρέδιδαν στους Τούρκους, φοβούνται 
τώρα τήν έκδίκηση.

Ένας γνωστός ληστής χαϊδοϋκος ήταν ό Kara-Kostia άπό το έλλη νικό χωριό ”Ακ-Ντερέ 
στή Ρούμελη, κοντά στο Cap-Emireh. Αύτός έδρασε μόνος ή μέ μια συμμορία άπό τρεις 
ανδρες καί γυναίκες καί ήταν ό τρόμος τής έπαρχίας. Είχε οργανώσει ένα σύστημα μέ 
ύποκατάστατα άλογων (Ersatz) καί τή μιά στιγμή βρισκόταν έδώ, τήν άλλη έκεΐ. Δέν τού 
έφτανε νά σκοτώνη τά θύματά του, άλλά τά βασάνιζε κιόλας κατά τρόπο πού δέν έφτανε 
ούτε τήν βαρβαρότητα των συμμοριτών τής Νότιας ’Ιταλίας. ’Έτσι πρόσφερε ή κυβέρνηση 
μεγάλη άμοιβή γιά τό κεφάλι του.

’Αποφάσισε λοιπόν ένας Τούρκος, ό Χασάν άπό τό Οΰιματζίνα (;) νά ξεκαθαρίση τή 
χώρα άπ’ αύτό τό κακό, νά σκοτώση τούς χαϊδούκους καί νά έκμηδενίση τις συμμορίες 
τους. Στά νειάτα του υπήρξε κι αύτός τσελεμπής τών Βαλκανίων.

'Αλλη μιά Ιστορία γιά τούς χαϊδούκους μάς διηγήθηκε πριν λίγες μέρες ένας κάτοι
κος τού χωριού Γιαζαμπάτς πού υπήρξε μάρτυρας μιας τραγωδίας. Ένας Έλληνο-Βούλ- 
γαρος, ό Στηρίων, άπό τό Άκ-Ντερέ, γυρνοΰσε μέ μιά συμμορία άπό 30-40 ληστάς καί λή
στευε καί σκότωνε. Τελικά πέθανε έξ αιτίας ένός καυγά του μέ έναν άπό τούς συντρόφους 
του. Ό παλιότερός του φίλος, ό νέγρος Άμπντουλάχ, τόν έκδικήθηκε. Οί λησταί ήταν 
στό χωριό Κουρούκιοϊ (τότε άντρο ληστών καί τώρα μιά έργατική άποικία περιπλανώ- 
μενωνΤατάρων) κοντά στό Άκ-Ντερέ καί περικυκλώθηκαν άπό στρατιώτες πού τελικά τούς 
σκότωσαν όλους. Τούς είχε προδώσει ό Άμπντουλάχ. Μόνο ό Στηρίων έπέζησε καί καθώς 
σηκώθηκε πληγωμένος, ό προδότης του σήκωσε τό πιστόλι νά τόν χτυπήση: «Χτύπα», 
φώναξε ό Στηρίων. «Δέν μπορώ», άπάντησε ό Νέγρος, «κάποτε είμαστε φίλοι». «Τότε 
θά σκοτωθώ μόνος μου», είπε ό πρώτος. Άρχισε τότε ό Στηρίων νά τραγουδά, πώς μέ 
τόν προδότη του βρίσκονταν μαζί σέ εύτυχισμένες στιγμές, κι ό νέγρος σκέπασε τό πρό
σωπό του κι άρχισε νά κλαίη καί ό Στηρίων τόν σκότωσε καί πέθανε ό ίδιος.

Ή διαφορά άνάμεσα στούς τσελεμπή τών Βαλκανίων καί τούς χαϊδούκους φαίνεται 
άπό τή συζήτηση πού είχαμε μέ τόν Χαλίλ, ένα μωαμεθανό τσελεμπή τού δάσους. Τόν 
ρωτήσαμε γιά τόν Στηρίωνα. Είπε ότι άπέφευγε τούς Τούρκους όταν ζούσε, γιατί ήξερε 
ότι κάποιος άπό αύτούς μπορούσε νά τόν σκοτώση. «Δηλαδή», ρωτήσαμε,«δέν είναι τσε
λεμπής;». Έμεινε έμβρόντητος καί άπήντησε ότι ένας τσελεμπής δέν κλέβει τά πτώματα, 
ούτε σκοτώνει γυναίκες καί παιδιά. Έδώ τελειώνει ή διήγηση τών δύο Άγγλων.

Ό Βούλγαρος Παναγιώτ Χίτωφ (Panajot Hitow) άπό τό 1858 καί έπί 10 χρόνια δια
σχίζει τά Βαλκάνια σάν βοϊβόδας1, άρχηγός μιας συμμορίας χαϊδούκων, καί ώς τώρα είναι 
ό μοναδικός έκ τών όμοιων του. Είναι ό μόνος πού άνέδειξε τή συγγραφική τέχνη καί 
περιέγραψε σέ ένα βιβλίο πού έξέδωσε στό Βουκουρέστι στή βουλγαρική γλώσσα τή ζωή 
του καί μιά σειρά σημειώσεις γιά τή ζωή άλλων βοϊβόδων. Ό Παναγιώτ δέν έδωσε μιά 
συστηματική μελέτη γιά τούς χαϊδούκους, όπως οί δυό Άγγλοι, άλλά διηγήθηκε μόνο 
αύτά πού έζησε ό ίδιος. Λέγει ό Παναγιώτ ότι ό Τούρκος ποτέ δέν ληστεύει έναν άλ
λον Τούρκον ή μωαμεθανόν έτσι, ώστε ένας άπό τούς λόγους πού οί Βούλγαροι λησταί 
καί ταξιδιώτες λένε ότι είναι Τούρκοι, γιατί έτσι νιώθουν έξασφαλισμένοι άπέναντι στις 
τουρκικές συμμορίες. Ό Βούλγαρος, κατά τήν άποψη τού Παναγιώτ, είναι ύπ’ αΰτήν τήν 
έννοια πολύ λιγώτερο άκριβής. Δίκαια λοιπόν δέν τόν παίρνει ό γνήσιος χαϊδοϋκος στήν 
κοινωνία του, γιατί ένώ ή ονομασία χαϊδοϋκος γιά τούς Τούρκους προκαλεϊ έντροπήν, γιά

1. Σημ.: Τό όνομα Παναγιώτ = Παναγιώτης δέν είναι βουλγαρικό ή σλαβικό γενι- 
κώτερα. "Ισως νά είναι έκσλαβισθείς Έλλην ή Βλάχος τών βαλκανικών βουνών. Πάντως 
πρόκειται περί όνομαστοΰ χαϊδούκου τών Βαλκανίων.
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τον Παναγιώτ αποτελεί τίτλον τιμής, πού όμως δέν άξίζει γι’ αυτόν πού ληστεύει τούς 
όμοϊδεάτας καί συμπατριώτες του. Τήν διαφορά των ληστών των δύο έθνοτήτων δείχνουν 
καί τα έξης: ό Παναγιώτ ό ίδιος δέν ύποστηρίζει τήν στάση του βουλγαρικού λαού 
απέναντι στούς χαϊδούκους, θεωρεί τούς τσορμπατζήδες καί τούς πνευματικούς, άντεθνι- 
κούς καί τα κλοπιμαία δέν έπιστρέφονται όταν άνακαλυφθή ότι τό έμπορικό καραβάνι 
πού ληστεύθηκε ήταν βουλγαρικό μεταμφιεσμένο σέ τουρκικό. Είναι άξιοσημείωτο πό
σες πολλές καί φοβερές ληστείες συμβαίνουν στην ’Ανατολή. Παρ’ όλο πού τήν πίστη, 
έμπιστοσόνη καί κάθε ανώτερο συναίσθημα τό κοροϊδεύουν, ό ’Ανατολίτης χτυπά μόνο 
προς όρισμένες κατευθύνσεις. Μέ κάποια άπλοϊκότητα, όπως σφάζει ό χασάπης τό ζώο, 
σφάζει κι αύτός τούς άλλοθρήσκους,αλλοεθνείς συμπολίτες του χωρίς καν να βασίζεται σέ 
θρησκευτική δικαιοσύνη. Ό Παναγιώτ παρουσιάζει τούς φόνους-ληστεΐες του σαν δίκαια 
τιμωρία για κακές πράξεις των Τούρκων καί για τις κλοπές ένός ισχυρίζεται ό Πανα
γιώτ ότι μπορεί να πάρη έκδίκηση γιά όλο τό έθνος. Ό Παναγιώτ έμοιαζε μέ έναν τσε- 
λεμπή των Βαλκανίων, πού όταν σταματούσε τις ληστείες του, μπορούσε νά κυκλοφορή 
έλεύθερα άνάμεσα στούς συμπολίτες του.

Τή διαφορά μεταξύ τών χιρσίζ καί των χαϊδούκων τήν έδειξαν οί δυό Άγγλοι λιγώ- 
τερο έντονη. Ό χαϊδοΰκος ήταν ό πιό διψασμένος γιά αίμα άπό τούς δύο. Στήν πραγματι
κότητα ό χιρσίζ είναι ό κοινός ληστής κάθε χώρας, ό χαϊδοΰκος όμως είναι ό ίδιάζων 
άντάρτης τών Βαλκανίων, πού ασκεί τό επάγγελμα του σαν έθνική υπόθεση καί σύμφωνα 
μέ μερικούς κανόνας πού τού έχουν μεταδοθή άπό τούς παλαιοτέρους. Ό χιρσίζ μοιάζει 
τόν Ευρωπαίο γκάουνερ (κλέφτη-απατεώνα) καί δέν συνδέεται μέ καμιά τάξη γιά τή δράση 
του. Ό χριστιανός χιρσίζ, πού τριγυρνα ντυμένος σάν Τούρκος καί έμφανίζεται στούς 
Τούρκους σάν Βούλγαρος καί στούς Βουλγάρους σάν Τούρκος, σχηματίζει τήν κατά 
παράδοση βαθύτερη έννοια τού κλέφτη τών Βαλκανίων, είναι ό γνήσιος Κοκοσάρ, γιά 
τόν όποιο, κατά τόν Παναγιώτ, ντρέπεται ό χαϊδοΰκος.

Ή γνώμη τών δύο Άγγλων είναι πολύ άπόλυτη. Δέν είναι σπάνιες οί τουρκικές καί 
τσιτάκ (μωαμεθανο-βουλγαρικές) συμμορίες πού πολλές φορές ευνοούν τούς όμοθρήσκους 
τους. Ό Τούρκος, όσο σάν κλέφτης κατέχεται άπό όρισμένο άριστοκρατικό συναίσθημα, 
τόσο δέν θέλει νά στηρίζεται σέ έξωτερικές καταστάσεις γιά νά έπιτυγχάνη τού σκοπού 
του. "Οπως οί δυό Άγγλοι, συμφωνούμε κι έμεϊς ότι οί χαρακτηρισμοί, λησταί τού δρόμου 
καί παράνομοι (outlaw) γιά τούς χιρσίζ καί τούς χαϊδούκους άντιστοίχως, είναι πολύ 
κατάλληλοι. Ό χαϊδοΰκος έκτος άπό ληστής τού δρόμου έχει καί τό έξής Ιδιάζον γνώ
ρισμα: έξ αιτίας κάποιας μεγάλης παρανομίας του δέν μπορεί νά ξαναγυρίση σπίτι του, 
δέν έχει πιά καμιά πατρίδα. Ό χιρσίζ έχει καί φίλους πού πολλές φορές τόν βοηθούν. 
Ό χαϊδοΰκος είναι καταδικασμένος άπό τήν άρχή. Ό χιρσίζ χάρις στήν φροντίδα τής 
άσφάλειας καί τής τουρκικής δικαιοσύνης καί χάρις στον φόβο τών άδικημένων νά τόν 
κατηγορήσουν, μένει συχνά όλη τή ζωή του άτιμώρητος καί σέ περίπτωση καταγγελίας 
μέ τή δύναμή του έξαλείφει κάθε άπειλή τιμωρίας. Ό χαϊδοΰκος άντιθέτως έχει πίσω του 
τή φωτιά, άνήκει στή δικαιοδοσία τού άρχηγοΰ τής συμμορίας νά καταδικασθή σέ θάνατο 
ή νά σταλή πίσω στήν πατρίδα του. Οί χαϊδοΰκοι αισθάνονται έπαναστάται κατά τής 
κυβερνήσεως καί σχηματίζουν συμμορίες. Άπό πληροφορίας πού δίνει ό Παναγιώτ άπό 
τά τραγούδια τών χαϊδούκων μαθαίνομε γιά τήν όργάνωσή τους. Γιά νά σ’ έμπιστευθοΰν 
σάν μέλος τής όμάδος πρέπει νά είσαι συγγενής ή προσωπικά γνώριμος. Συχνά μερικοί 
νέοι άνδρες έρχονται κοντά ό ένας στον άλλο μέσιρ μιας όργανώσεως τών Νοτίων 
Σλάβων.

Άπό αυτούς τούς νέους ό καθένας μπορεί νά ένεργήση στον κύκλο τών γνωστών του. 
Τά μέλη πρέπει νά συνηθίσουν στήν ζέστη, στο ψύχος, στήν πείνα, στήν δίψα, σέ μακρι
νές πορείες στά βουνά, στον πόνο. Μεγάλος άριθμός τών μελών μιας συμμορίας είναι βο
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σκοί,πού τούς άρέσει όμως περισσότερο ή περιπετειώδης ζωή τού ληστού άπότή μονότονη 
άπασχόληση μέ τά κοπάδια.

Μόλις μαζευτή ή συμμορία έκλέγουν ένα αρχηγό κι έναν ύπαρχηγό καί μοιράζουν 
τά όπλα. Ό άρχηγός έχει τόν τίτλο τού βοϊβόδα, ή καί stari-βοϊβόδα. Ό δεύτερος έπικε- 
φαλής είναι ό μπαϊρακτάρης πού κρατεί τή σημαία τής συμμορίας κι όταν λείπη ό άρχηγός 
αναλαμβάνει τήν διοίκηση. Ή έκλογή τού άρχηγοΰ είναι τελείως έλεύθερη καί τό γεγονός 
ότι έχει συγκεντρώσει τούς περισσοτέρους συντρόφους του, δέν σημαίνει ότι θά πάρη καί 
τό άξίωμα τού βοϊβόδα. Δίκαια τό άξίωμα αύτό τό παίρνει αυτός στον όποιον εχει μεγα
λύτερη έμπιστοσύνη γιά τό θάρρος του.

Τό άξίωμα τού βοϊβόδα είναι δύσκολον γιατί έχει όλη τήν εύθύνη. Πρέπει νά προετοι- 
μάζη τις καθημερινές έπιχειρήσεις γιά τόν έπιούσιο καί νά φροντίζη γιά τήν άσφάλεια 
τής όμάδος. Κύριο φαγητό είναι τό ψωμοτύρι. Τό ψωμί τό κάνουν μόνοι τους άγοράζοντας 
ή κλέβοντας άλεύρι άπό τά γειτονικά χωριά. Γιά μεγαλύτερη παραμονή στό ύπαιθρο χρη
σιμοποιούν καί παστό προβατίσιο κρέας, πού αν καί κρύο, τό τρώνε στήν άνατολή γιατί 
διατηρείται περισσότερο. Πίνουν πολύ κρασί πού παράγει σέ μεγάλες ποσότητες ή Βουλ
γαρία. Ή μαεστρία τού βοϊβόδα φαίνεται άπό τήν έκλογή τού τόπου διαμονής. Συνήθως 
διαλέγουν κάποιον στρατιωτικό δρόμο άπαραίτητο γιά τόν έμπορικό κόσμο άλλά καί όχι 
πολυσύχναστο. Γιά νά άποκτήσουν τά άπαραίτητα μέσα διατροφής καί νά πληροφορη- 
θοΰν γιά τις κινήσεις τών ταξιδιωτών, πρέπει νά βρουν προσεκτικά διαλεγμένες τοποθε
σίες κοντά στα χωριά πού νά τούς προσφέρουν άσφάλεια, καταφύγιο καί μέρη όπου νά 
μπορούν νά παραπλανήσουν αύτούς πού τυχόν θά τούς κυνηγήσουν. Άπό τό καλοκαίρι 
άκόμη σκέπτεται ό βοϊβόδας γιά τό ξεχειμώνιασμα τής συμμορίας.

Όταν τό καλοκαίρι δέν κερδίσουν τίποτα ή χάσουν άπό άτυχία αύτό πού κέρδισαν, 
ξεχειμωνιάζει ή συμμορία στά βουνά, αλλιώς κατεβαίνει στά χωριά. Στήν πρώτη περί
πτωση βρίσκουν κάποια φυσική σπηλιά ή, έπειδή τά Βαλκάνια έχουν λίγες σπηλιές, 
χτίζουν καλύβες μέ κλαδιά δένδρων. Τότε βέβαια οί συνθήκες είναι πολύ άσχημες. Στον 
Παναγιώτ έτυχε 2 φορές νά περάση έτσι τόν χειμώνα. Ή άρχή τού χειμώνα καί τού καλο
καιριού στά Βαλκάνια ρυθμίζονται άπό τά κοπάδια (πότε κατεβαίνουν καί πότε άνεβαίνουν 
στό βουνό).

Σάν άρχή τής άνοίξεως είναι ή 25η Μαρτίου, έορτή τής Παναγίας, άλλά τό βου
νό μένει άδειο ώσπου νά έρθουν οί βοσκοί μέ τά κοπάδια τους. Ό καθένας πού έρχεται 
στή συμμορία εχει δικό του όπλο, όσοι όμως βοσκοί δέν έχουν, τούς δίνει ό βοϊβόδας. 
Τά πολεμοφόδια τά δίνει πάντα ό βοϊβόδας. Όσα όπλα δέν χρειάζονται τά θάπτουν στά 
βουνά' τό ίδιο κάνουν τό φθινόπωρο πού άποσύρεται ή συμμορία στά χειμαδιά της. Ή 
άνασυγκρότηση καί ό έπανεξοπλισμός τής συμμορίας τήν άνοιξη πανηγυρίζεται σάν 
γιορτή. Οί χαϊδοϋκοι υπολογίζουν πολύ στήν άψογη μεταχείριση τών όπλων καί γι’ αύτό 
δέν φέρνουν μαζί τους τις παλάσκες.

Τά καθήκοντα τού μπαϊρακτάρη είναι δύσκολο νά τά προσδιορίσουμε. Εκτός άπό 
σημαιοφόρος στέκεται βοηθός πάντα στό πλευρό τού βοϊβόδα καί άντικαθιστά αυτόν 
κατά τήν άπουσία του. Στις έπιχειρήσεις, όπως μάς διηγείται ό Παναγιώτ, τό ένα τέ
ταρτο άπό τά λάφυρα λαμβάνει ό χαϊδοΰκος, τό 1 h ό μπαϊρακτάρης καί ‘/2 ό βοϊβόδας. 
Στις μόνιμες συμμορίες ό βοϊβόδας παίρνει τά μισά άπό τά λάφυρα γιατί αυτός συντηρεί 
καί έξοπλίζει τήν συμμορία.

Όσο καιρό χαμογελά ή τύχη στήν συμμορία, όλοι είναι ικανοποιημένοι. Μιά φορά 
όμως άν πάη άσχημα μία έπιχείρηση, ή έγκαταλείψη ή διοίκηση τής έπαρχίας τήν 
συνήθη άπάθειά της, άκολουθοΰν μάχες καί ή συμμορία προσπαθεί νά ξεφύγη μέσα άπό 
τά δάση, ή άν δείξουν όλιγώτερη προθυμία νά βοηθήσουν οί χωρικοί, τότε ρίχνουν τό βά
ρος στον βοϊβόδα κι ό καθείς κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο. Τότε τή μεγαλύτερη σημασία
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γι’ αύτόν έχει ή ασφάλεια του καί πρέπει έγκαίρως να δημιουργήση δεσμούς έξω άπό 
τήν όμάδα τών χαϊδούκων καί παντού πρέπει νά εχη άνθρώπους πού νά είναι πρόθυμοι να 
τόν βοηθήσουν. Ή μεγαλύτερη άπαγοήτευσή του είναι νά δή νά τον εχη προδώσει άκόμη 
καί ô σημαιοφόρος του. Συχνά πάντως ή προδοσία εισχωρεί στή συμμορία του.

Δέν συμφωνούμε μέ τούς δύο "Αγγλους ότι ό χαϊδοΰκος ένεργεϊ άπό καθαρή δίψα για 
αίμα καί εύχαρίστηση. Βέβαια πρέπει νά παραδεχθούμε ότι στήν έπαρχία τής Βάρνας, πού 
κατοικειται άπό Τούρκους καί μερικούς Βουλγάρους χαϊδούκους, αύτό συνέβαινε, διότι 
κι ό Παναγιώτ μάς δίνει παραδείγματα.

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι ένας άρχηγός χαϊδούκων σκοτώνει τα θύματά του, 
κι έτσι αποκτά τή φήμη ότι δέν θέτει σέ κίνδυνο τή ζωή των συντρόφων του καί βρίσκει 
πιό πρόθυμα συντρόφους παρά άντιφρονοΰντας. Ένας δεύτερος λόγος για νά σκοτώνη 
είναι γιά νά μήν άφήση μάρτυρες σέ περίπτωση πού θά περάση άπό δίκη. Έτσι κι ό Πα
ναγιώτ διέταξε μιά φορά κι έσφαξαν όλο τό προσωπικό στό σπίτι τού καντή τού Sliwen 
πού λήστεψαν. Τρίτος λόγος είναι ή έθνική συνείδηση, πού στούς Νότιους Σλάβους 
άποτελεϊ υψηλό συναίσθημα. Γιά πολλούς Βουλγάρους τό νά σκοτώνης Τούρκους καί άθώα 
παιδιά είναι κάτι τό άξιέπαινο πού οΐ ίδιοι δέν μπορούν νά τό κάνουν, άλλά τό άκοΰν μέ 
εύχαρίστηση. Αύτή τήν έξαρση τής έθνικής συνείδησης χρωστούν οί Σλάβοι στό μοσχο- 
βίτικο πανσλαβισμό καί χρονολογείται αμέσως μετά τόν πόλεμο τής Κριμαίας. "Ως τότε 
ήταν οί Βούλγαροι-χαϊδοΰκοι καί έπαναστάτες κατά τής τουρκικής κυβερνήσεως.

Δέν ήτο όμως πόλεμος λαού έναντίον λαού. Έδώ ό πανσλαβισμός δείχνει σημεία 
επιτυχίας. Κατώρθωσε νά κάνη τό χάσμα Βουλγάρων-Τούρκων αγεφύρωτο. Τό Βουλγα
ρικό Έθνος όμως έφτασε σ’ αύτό τό άποτέλεσμα πληρώνοντας άκριβά μέ αίμα. Γιά τά 
θύματα τών έπιχειρήσεων τών χαϊδούκων είναι άδιάφορο άν οί λόγοι πού κινούσαν τόν 
Παναγιώτ ήταν έθνικοί ή άπλώς εύχαρίστηση γιά τήν αίματοχυσία τών συμπολιτών.

"Αν οί Βούλγαροι βλέπουν στούς χαϊδούκους εθνικούς ήρωες, καί κάποιο κατάλοιπο 
τής παλιάς άνεξαρτησίας τού λαού τους, τό ίδιο βρίσκεται άντιστοίχως στούς χαϊδούκους 
τής Σερβίας στήν άρχή τού 19ου καί στούς κλέφτες τών Ελλήνων κατά τήν διάρκεια τού 
άγώνα τής άνεξαρτησίας τους.

Κανείς Βούλγαρος δέν άμφιβάλλει ότι οί Τούρκοι θά φύγουν άπό τά μέρη τους καί 
θά γίνουν αύτοί καί πάλι κύριοι τής όροσειράς.

Όταν ό χαϊδοΰκος άποβλέπει στήν μελλοντική άπελευθέρωση άπό τόν τουρκικό 
ζυγό, μόνο τά Βαλκάνια κάνουν δυνατή αύτή τήν άπελευθέρωση. Τά Βαλκάνια είναι ό 
προστάτης τών χαϊδούκων. Ό βοσκός καί ό χαϊδοΰκος, λέει ό Παναγιώτ, είναι οί μόνοι 
έλεύθεροι άνθρωποι τής Τουρκίας. Ή φαντασία τού Νότιου σκιαγραφεί όλα αύτά πιό 
ώραϊα άπ’ ό,τι είναι στήν πραγματικότητα. Ή ιδιοσυγκρασία τού Νοτιοσλάβου ύποβοηθεϊ 
τήν ιδεολογία του νά γίνη πλούσιος μέ τις ληστείες. Έτσι οί χαϊδοΰκοι γιά τόν πλη
θυσμό είναι άντικείμενο ζωηρής συμπάθειας καί γι’ αύτό ό πληθυσμός τούς βοηθά όταν 
μπορή.

Τό πρώτο πού ξεχωρίζει τούς χαϊδούκους είναι ή ξεθωριασμένη, χοντροφτιαγμένη 
στολή. Πολλές φορές άγοράζει άπό παζάρια στολές τουρκικές καί έμφανίζεται ό βοϊβό- 
δας καθώς καί ό σημαιοφόρος του ντυμένοι μέ χρυσοκεντημένο ντουλαμά.

"Οχι μόνο οί βοσκοί, αλλά καί ό ύπόλοιπος πληθυσμός τής χώρας ένώνεται μέ τούς 
χαϊδούκους. Ό Παναγιώτ γράφει σχετικά ότι οί χαϊδοΰκοι καί άλλες συμμορίες τών Βαλ
κανίων παίζουν σημαντικό ρόλο στή δημοτική ποίηση. "Υπάρχουν δύο συλλογές«Balgar- 
ski Narodni Pjoesni» τών άδελφών Μιλαντίνωφ, «Baigarski Narodni Sbomik» τού Βασ.Τσο- 
λάκωφ, ποιήματα τών Βουλγάρων τών Βαλκανίων. Οί άδελφοί αύτοί άναφέρουν καί τόν 
τόπο καταγωγής τού ποιήματος όταν τόν ξέρουν, ό Τσολάκωφ όμως όχι. Οί άδελφοί Μι- 
λαντίνωφ δίνουν 18 ποιήματα μέ τίτλο «Aidutski», ύπάρχουν όμως καί άλλα ύπό διάφορε-
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τικούς τίτλους. Πολυαριθμότερα καί χαρακτηριστικότερα είναι τοϋ Τσολάκωφ από διά
φορα μέρη τών Βαλκανίων καί κυρίως από τήν περιοχή τοϋ Σλίβεν που άνέφεραν οί βοϊ- 
βόδαι στις σημειώσεις τους. Καμιά άπ’ τίς τρεις συλλογές δέν έπαναλαμβάνει ποίημα 
πού ύπάρχει στις άλλες δύο.

Οί Νοτιοσλάβοι παραπονιούνται ότι σέ περιοχές ανακατεμένου πληθυσμού, ό έλ- 
ληνικός κλήρος καθώς καί ή τουρκική κυβέρνηση άπαγορεύουν στους Βουλγάρους νά 
τραγουδοϋν αύτά τα τραγούδια.

Οί καθολικοί πού ζοϋν στή Ρούμελη βάζουν μεγάλες τιμωρίες σ’ αυτούς πού δέν τη
ρούν τούς νόμους τής νηστείας καί συγχωροϋν τούς ληστάς επιβάλλοντας τίς ίδιες τιμω
ρίες. Ό Παναγιώτ λέει ότι κάποτε τά όπλα του τά είχε εύλογήσει ή εκκλησία. Δίκαια 
κατηγορούν οί όρθόδοξοι τούς καθολικούς, ότι πολλοί φραγκισκανοί ύπήρξαν προσω
πικά χαϊδοϋκοι, κι όταν εγινε γνωστό μετά τόν πόλεμο τής Κριμαίας καί βρέθηκαν πτώμα
τα στή βρύση τής έκκλησίας, μόνο τό προσωπικό ενδιαφέρον ένός μεγάλου καθολικού 
κυριάρχου καί ή μεσολάβησή του στον σουλτάνο τούς γλύτωσαν άπό τήν ποινή θανά
του πού έπέβαλε τό τουρκικό δικαστήριο.

Οί παλαιότεροι βοϊβόδες δέν σκέφτονταν τήν πολιτική, ό Παναγιώτ όμως τήν έσκέ- 
πτετο καί δείγματα επιρροής των χαϊδούκων στή πολιτική ζωή τής χώρας βλέπομε στο 
έργο του.

Έδώ τελειώνει ή έν περιλήψει μετάφραση τής έργασίας τοϋ G. Rosen. Παραλείπω 
δείγματα δημοτικών καί κλέφτικων τραγουδιών πού βρίσκονται στις σελ. 48 καί 60 τοϋ 
τοϋ έργου. Στή σελ. 48 βρίσκω τό τραγούδι Räubergelubde ('Ιερά υπόσχεση τών ληστών) 
καί στή σελ. 60 Des Haidukenmädchens Hochzeit (Ό Γάμος τών κοριτσιών τών χαϊδού- 
κων), πού άποτελοϋν προσπάθεια άτυχης πλαστογραφήσεως έλληνικών, σερβικών καί ρου
μανικών τραγουδιών, παρ’ όλον ότι καί οί Βούλγαροι έχουν δικά τους καθαρώς τραγού
δια τών χαϊδούκων καί άλλα δημοτικά-λαϊκά.

Ή άνωτέρω έργασία τοϋ George Rosen παρουσιάζει στοιχεία γιά τήν δράση τών 
χαϊδούκων τής Βουλγαρίας. Κατά τήν γνώμη μου πρόκειται μάλλον γιά περιηγητικό 
ρεπορτάζ, όπου διηγείται τί ακούσε στήν Βουλγαρία γιά τούς ληστάς γενικά — άσχολεϊ- 
ται άλλωστε μέ τήν περιοχή τοϋ άνατολικωτάτου Αίμου (άνατολικά τών οδεύσεων Άδρια- 
νουπόλεως-Πρεσλάβας-Σιλίστριας, περιοχής πού είχε έποικισθή, ώς γνωστόν, ισχυρό
τατα άπό μικρασιάτες Τούρκους έποίκους καί άπό Τουρκοτατάρους Τσιουτάκ άπό τή 
Ρωσία).

Άνακριβώς ονομάζει τσελεμπήδες τούς ορεσίβιους ληστάς καί νομίζω ότι συγχέει 
τήν λέξη αυτή μέ τήν παρόμοια (τζιεμπελή=όρεινός). Είναι άξιοσημείωτος όμως ό χαρα
κτηρισμός αύτών σάν παλληκάρια ληστών καί όχι σάν δειλών δολοφόνων, όπως θεωρούν
ταν οί λησταί τών κάμπων (οί χιρσίζ).

Τά όσα διηγείται γιά τούς χαϊδούκους είναι αποκυήματα τών Βουλγάρων έθνικιστών, 
τούς όποιους είχαν δημιουργήσει οί Ρώσοι μετά τόν πόλεμο τοϋ 1828 καί, κατ’ αντιγραφήν 
τών έλληνικών θρύλων,προσπαθούσαν νά παρουσιάσουν καί τόν βουλγαρικό λαό ώς εχοντα 
κάποτε άρματολούς καί κλεφταρματολούς. Οί τελευταίοι λέγονταν άπό τούς Τούρκους 
χαϊδούκ (=λησταί) ή χαϊδουτ-κεφερεσή γιά νάμή φαίνεται ότι οΰτοι είχαν έπαναστατήσει 
δικαίως. "Οπως οί Έλληνες άρματολοί, έτσι καί οί βοϊνοϋκοι τής Βουλγαρίας καταργήθη- 
καν μετά τήν άναγνώριση τοϋ Ελληνικού κράτους. Προ τοϋ 1827 υπήρχαν στήν Βουλγα
ρία βοϊνοϋκοι καί χαϊδοϋκοι καί όλοι αύτοί ήσαν κάτοικοι τών Βλαχοχωριών τοϋ Αίμου 
καί τοϋ Άνθαίμου (Σφέδνα-Γκόρα), τά όποια περί τά 1800 έκσλαβίσθηκαν γλωσσικά. Οί 
βοϊνοϋκοι καί χαϊδοϋκοι τής Βουλγαρίας φαίνεται ότι μέχρι τά 1600 ήσαν καθαροί χρι
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στιανοί κατά το πλεΐστον βλαχόφωνοι καί κατόπιν μέχρι το 1821 δίγλωσσοι Βουλγαρό- 
βλαχοι1.

Ό Σέρβος Γκόπτσεβιτς άσχολεΐται εύρύτατα μέ τό θέμα τής πλαστογραφίας δημο
τικών καί χαϊδουκικών τραγουδιών (Makedonien und Altserbien, σ. 267-350). Σχετικά μέ 
τό αυτό θέμα έχει γράψει καί ό'Ελλην καθηγητής λαογράφος καί άκαδημαϊκός Γ. Μέγας 
(Έχουν οί Βούλγαροι δημοτικόν έπος; Άθήναι 1946). Βλέπε καί τό μικρό βιβλιαράκι του 
V. Colocotronis, L’âme bulgare et l’âme grecque d’après la poésie populaire, «Revue de 
Grèce», Supplement gratuit, 1ère année, No 2, Athènes-Paris Octobre 1918. Παρ’ όλα αυτά, 
διεπίστωσα ότι υπάρχουν δημοτικά καί χαϊδούκικα τραγούδια γνήσια βουλγαρικά, με
ρικά όμως ύπέστησαν τήν έπίδραση θρύλων καί παραδόσεων έλληνικών καί σερβικών 
καί τινων ρουμανικών, γιατί οί λαοί γειτονεύουν καί στο διάστημα προ παντός τής τουρ
κοκρατίας τούς συνήνωσαν σέ πολλά θέματα του δημοσίου καί ιδιωτικού βίου τά σκληρά 
βάσανα τής δουλείας καί οί κοινοί πόθοι τής έλευθερίας. Ό Rosen παρασυρθείς προφανώς 
άπό τούς πανσλαβιστάς ύποστηρίζει τάς πλαστογραφίας αύτάς. Δέν είχε τήν ιστορική 
καί λαογραφική κατάρτιση γιά νά άντιληφθή καλά τό θέμα αύτό. Νομίζω πώς θά είχαν 
ένδιαφέροντα πράγματα οί μελέτες των Άγγλων Saint-Clair καί Ch. Brophy τούς οποίους 
μνημονεύει μέ τήν αιχμή ότι ήσαν φιλότουρκοι, επειδή δέν έξύμνησαν ώς ούτοι τούς 
Βουλγάρους. Δέν κατώρθωσα νά εύρω αύτά τά βιβλία.

I. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ

I. Κ. Βασδραβέλλη, ’Αρματολοί καί Κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, β' έκδοσις, Θεσ
σαλονίκη 1970, 8ον, σ. 81, μέ 1 παράρτημα 50 άνεκδότων έγγράφων, σ. 83-146+3 πίνακες.

Στον τόπο μας είναι σπάνιο φαινόμενο ενα ειδικό ιστορικό έργο νά βγή καί σέ δεύτερη 
έκδοση μέσα σέ λίγα χρόνια. Είναι θάλεγε κανείς αύτό μιά τιμητική έξαίρεση. Γιαυτό 
καί χαιρετίζω μέ ιδιαίτερη ικανοποίηση τό βιβλίο τού κ. Γιάννη Βασδραβέλλη, «’Αρμα
τολοί καί Κλέφτες», Θεσσαλονίκη 1970, στή δεύτερή του αύτή έκδοση. Έπειτα ή β' έκ
δοση ένός τέτοιου έργου, όπως ξέρουμε, είναι καί ή καλύτερη άπόδειξη πώς τό έργο αύτό 
άνταποκρίθηκε στο σκοπό του καί Ικανοποίησε καί ειδικούς καί φιλομαθείς καί πώς είναι 
κάτι πού τό άναζητούσε ή έποχή μας. Γιατί όσο κι αν ζοϋμε στήν έποχή τής μηχανής, θέ
λουμε ώστόσο νά μαθαίνουμε πάντα τήν ιστορία τών παπούδων μας, ας είναι καί σάν μιά 
φυλετική παράδοση, όταν κιόλας πρόκειται γιά μιά παράδοση ήρωϊκή. Πολύ περισσότερο 
μάλιστα κινεί τό ένδιαφέρον μας ή παράδοση αύτή, όταν δέν είναι πολύ μακρινή καί τά 
περιστατικά της μέ τά πρόσωπά της μάς τά διηγούνταν χτές οί παποϋδες μας πού τ’ ακόυσαν 
κι αύτοί άπό τούς δικούς τους παποϋδες, μά μέ τή διαφορά πώς οί τελευταίοι αυτοί παπούδες 
είτε έζησαν μέ τό καριοφίλι στό χέρι είτε κουβάλησαν βόλια καί μπαρούτι στούς άγωνι- 
στές έκείνους τής έθνικής μας έλευθερίας, όταν ήταν μικρά παιδιά. Καί αύτό συμβαίνει 
μέ τήν κλεφτουριά καί τούς άρματολούς.

Πράγματι ώς τά 1939 τις πληροφορίες μας γιά τούς Κλέφτες καί τούς Άρματολούς 
τις είχαμε προπάντων άπό τό Fauriel. Άφ’ ότου όμως βγήκαν τά στρατιωτικά ’Ενθυμήματα 
τού Κασομούλη (Κασομούλη N. Κ., ’Ενθυμήματα Στρατιωτικά τής Έπαναστάσεως τών 
Ελλήνων (1821-1832), τ. 1-3, Άθήναι 1939, 1940, 1942) οί γνώσεις μας γι αυτούς πλήθυναν.

1. Είς τό βιβλίο μου Αρματολοί καί Κλέφτες στή Μακεδονία, έ.ά., σ. 9-25, παρα
θέτω τήν μεταπολεμική έλληνική, τουρκική καί βαλκανική βιβλιογραφία έπάνω σ’ αύτό 
τό θέμα.
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