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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΒΑΛΛΑΧΑΔΩΝ

Μεταξύ τών πόλεων Σιατίστης, Καστοριάς καί Γρεβενών τής Δυτικής
Μακεδονίας ύπήρχον πέντε εως εξ χωρία τουρκικά,1 τα όποια ώμίλουν
καθαρά τήν ελληνικην γλώσσαν χωρίς να γνωρίζουν ούτε γρΰ" τουρκικά.
Αυτοί έφυγαν ως ανταλλάξιμοι στα 1923. Ώνομάσθησαν Βαλλαχάδες
>5πό τόν τουρκικόν δρκον β ά λ λ α χ ί, δηλ. μ α τ ό ν Θ ε ό ν , διεκρίνοντο
δε δια τήν εργατικότητα, τήν εντιμότητα καί τήν λιτότητα των. Σχέσεις
tfyov μόνον με τους "Ελληνας χριστιανούς, μισούσαν τους Τούρκους και
τους Τουρκαλβανούς, ώρκίζοντο εις τό όνομα τή; Παναγίας, εδιδον λάδι
εις τα παρακκλήσια, ήναπτον κηριά εις τα εικονίσματα, διασκέδαζαν με
τραγούδια ελληνικά καί δεν τους ξεχώριζε τίποτε άπό τους χριστιανούς* μόνον
ποΰ ώνομάζοντοΤοΰρκοι. Ούτε γράμματα τουρκικά εγνώριζον ούτε προσευχάς.
Τώρα πότε έγιναν Τούρκοι ; Οί ίστορικοί δς αποφανθούν. Ήμεΐς.
§κ παραδόσεων γνωρίζομεν δτι ετούρκευσαν περί τόν Ι Ζ ' α ί ώ ν α , άφοΰ καί
επίθετα μέχρι σήμερον υπάρχουν μεταξύ αυτών καί τών γειτονικών χριστια
νικών χωρίων. Δηλαδή προ εκατόν ετών εύρίσκοντο με τό αυτό επίθετον
χριστιανοί και Τούρκοι, με χωράφια άδελφομοίρια και μεταξύ των εγνώριζαν δτι ήσαν εξαδέλφια τρίτα, τέταρτα ή καί πέμπτα. Κατωτέρω πάραθέτομεν μερικά από τα τραγούδια, ποΰ τραγουδούσαν.
1.
'Εψές στο δνειρό μου καί στον ύπνο μου
ηράε μια μανρομμάτα καί μέ ξύπνησε.
Ξυπνώ και δεν τη βλέπω, κλαίγω, λιπο&νμώ,
τα ρούχα μου ξεσχίζω καί τα βλαστημώ.
Στη στράτα, * που πηγαίνω, βρίσκω ίνα δεντρί*
στα μήλα φορτωμένο και πάνω μια ξαν&ειά.
Κάνω να πάρω μήλο, πιάνω το χέρι της,
Χριστά και Παναγιά μου, να γένω ταίρι της,
Κάνω να πιάσω φύλλο, πιάνω το στή&ο της,
Χρίστε και Παναγιά μου, να μπω στο στρώμα της.
1
1

[Ό συγγραφεύς έννοεϊ
Στο δοόμο

μ ο υ σ ο υ λ μ α ν ι κ ά . — Σ. τ. Δ.]
» η μ ι α μηλιά.
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2.
'Εσύ 'σα* παντρεμένη—μωρή

Σιέγκου—
ίχεις καί παιδιά,
τον αντρα σου τον φαρμακώνεις, φαρμάκι τον ποτφς,1
καί τά παιδιά τ* αφήνεις γϋρο στη γειτονιά,
στο Μπουγατσκο να πάνης, στον Τούλα κιρατζή,
να στείλης èva γράμμα καί μια πικρή γραφή,
νά στείλης τοΰ Χαλίλη, γρήγορα να έρϋή.
«Νύχτα μέρα να κάνης—Χαλίλη
μου—
στό σπίτι νά βιεϋής.
Μας πάτησαν οί κλέφτες—Χαλίλη
μου—
μας πήραν το βρακί,
το κρέμασαν ατό τσινάρι Χαλίλη μου—
νά σκάζουν9 οί εχ&ροί.

Σαράντα πέντε Κυριακές κ3 εξήντα δυο βδομάδες
δεν είδα τήν αγάπη μου, ôèv είδα τήν καλή μου.
Μια Κυριακίτσα το πρωί τήν είδα στολισμένη,
μέ δυο μαντήλια στο λαιμό καί τέσσερα ατά χέρια
καί orò χορό, που χόρευε, δλο μπρουσχά τραβούσε,
κα\ μα το μάτι τήν βαρώ καί μέ τά χείλη τήν λέω.
«Ποΰ' σαν Ιψές, ποΰ 'σαν προχ&ές, αγάπη μου;3
— Ίψές ήμουν στην μάννα μου, προψές στην αδερφή μου,
καί τώρα μείναμε τά δυό, τα δυο τ* αγαπημένα,
καί φίλησε κι αγκάλιασε, ως που να ξημερώση,
ώς που νά βγή δ Αυγερινός κ' ή Πούλια μ& τ' αστέρια.»

Τ* ακούσατε, [το μά&ατε\* τ'ι γένικι τούτην τήν εβδομάδα;
Χασάν βεης παντρεύεται καί παίρνει τήν Άρζούλα.
Τήν παίρνει μΗν κι μια βραδεία, ίνα Σαββάτο βράδυ.
Τρεϊς μέρες κάμνει χή χαρά, τρεις μέρες, τρεις βδομάδες,
τήν Κυριακή σηκώνεται κράζει τον πε&ερό του.
' [ Ό σι. άμειρος. Διορθωιέος :
ιόν άνιρα σ* φαρμακώνεις, φαρμάχι ιόν ποιφ;.—Σ.ι.Δ]
* "Η ν α χ α ί ρ ω ν ι u ι. [ Coöto προιιμόιερον.—Σ. χ. Δ ]
Β
[ Ό σιίχος άιελη;. — Σ . ι . Δ ]
* [Πλεονάζει.—Σ.ι.Δ.].
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και βγήκε
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κάνης.1

ξένα.
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κι ό κιρατζής
άπο το

και τον
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το γυιό

το

μου,

τσιφλίκι,

βουλιοΰμαι

μο πόνους

νά φύγωμε
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μά 6 ζωντανός

δυο,

στα έρημα

καί με~ τους αναστεναγμούς
Τον λόγο

νά μή

δλ' αυτά, σέ δίδω

να ξενετευϋώ

με δάκρυα

σο δίδω το

κι άνιψέ
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φαρμακωμένη,

παρηγοριά

ôèv

έχει.

νταγιαντούν.9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΥΡΚΑΣ

[ Έ π ι τη ευκαιρία της δημοσιεύσεως τών ανωτέρω φσμάτων τών
Βαλλαχάδων, τα όποΐα περιέσωσεν ή μνήμη τοΰ θαλερού πρεσβύτου κ.
Κ. Τσούρκα, εθεώρησα σκόπιμον να συγκεντρώσω εδώ τάς υπάρχουσας
περί αυτών πληροφορίας.
Ποΐοι ήσαν οί Βαλλαχάδες ή Βαλλααδες ούτοι μας λέγει δ κατάγράψας τα ανωτέρω οίσματα' ήσαν μωαμεθανοί, ομιλούντες τήν Ιλληνικήν
και κατοικοΰνχρς μεταξύ τών πόλεων Σιατίστης, Καστοριάς και Γρεβενών
της Δυτικής Μακεδονίας, οΐτινες άνεχώρησαν ως ανταλλάξιμοι είς τήν
Τουρκίαν.
Κ α θ ' δσον γ ν ω ρ ί ζ ω , ό πρώτος σημπώσας τήν παρουσίαν αυτών
ύπήρξεν ό Pouqueville, μολονότι δέν τους ονομάζει με τό όνομα Βαλλαχάδες, με rò όποιον ήσαν γνωστοί εις τους γειτνιάζοντας "Ελληνας. Ούτος,
ώς γνωστόν, πλην της άλλη; Ελλάδος περιήλθε, κ α θ ' δ ν χρόνον ήτο πρό
ξενος της Γαλλίας παρά τω Ά λ ή Πασςί, και τήν Δυτικήν Μακεδονίαν, τα
1
8
9

[Ό σιίχος άιε'.ής.—Σ.ι Δ.]
Το tyayoûôi αύιό δέν είναι ιών Βαλλαχάδων, είναι ιοΠ Βογαισικοϋ.
| Ό σιίχος ατελής.— Σ.ι Δ.]
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δε τών περιηγήσεων αύτοΰ εξέθεσεν εις τό πολύ γνωστόν βιβλίον του
V o y a g e de la G r è c e , εκδοθέν είς πρώτην εκδοσιν τό 182C. Ό P o u q u e ville, ώς είπον, δέν ομιλεί περί Βαλλαχάδων ούτε και λέγει δτι Ιχρησιμοποίουν Τούρκοι τήν Ιλληνικήν γλώσσαν, δμιλεϊ δμως περί μεγάλης άνακαλύψεως, τήν οποίαν έκαμε, Τούρκων Βαρδαριωτών, οίτινες είναι γνωστοί
1
εκ τής βυζαντινής Ιστορίας. " O t i δμως οί Βαρδαριώται ούτοι τοΰ P o u q u e 
ville είναι oí Βαλλαχαδες προκύπτει §κ τοΰ γεγονότος, δτι κέντρον αυτών
8
κατά τόν περιηγητήν είναι ή Άνασελίτσα μετά τών περί αυτήν χωρίων,
δπου κυρίως οί τελευταίοι κατφκουν. Ό P o u q u e v i l l e , άναχωρήσας εξ Ά ν α ·
σελίτσης δια τήν Καστορίαν, διέρχεται δια τοΰ χωρίου V a ï p ê s , χωρίου
Βαλλαχάδων,* φθάνει μέχρι τοΰ ποταμού Γραμούση, τόν Οποίον διελθυόν»
ανέρχεται προς τους C h e r b a d è z , χωρίον, καθώς λέγει, κατοικούμενον υπό
χριστιανών και Τούρκων ειρηνικών, ασχολουμένων περί τήν κτηνοτροφίαν
καί τήν γεωργιαν. Έ κ τού ύψους Εκείνου βλέπει δια πρώτην φοράν τήν
Καστορίαν. «Ήμίσειαν λεύγον προς ανατολάς, λέγει,* είδον τό
Dislapo'
εν καί ήμισυ μίλλιον προς βορράν τήν B o b i s t a · τρία μίλλια περαιτέρω τό
T o u r i καί C o u s t o u r a c h i 8 , χωρία κεκαλυμμένα υ π ό αμπελώνων, κατοικούμενα δε υπό πληθυσμού μεικτού εκ χριστιανών και μωαμεθανών Βαρδα
ριωτών, οί οποίοι είναι ονομαστοί ώς οί ήμερώτατοι και φιλοΕενότατοι
τής Μακεδονίας.» 6 Τήν γνώμην τοΰ Pouqueville περί τής Ιγκαταστάσεως
Βαρδαριωτών Τούρκων είς τήν περιοχήν ταύτην εδέχθη καί δ Tafel êv τ φ
περί Θεσσαλονίκης έργω του, 7 νομίζω δμως δτι Ιδειξα Επαρκώς δτι οί
Βαρδαριώται Τούρκοι ούτε προς τους Πέρσας τού Θεοφόβου έχουν σχέσιν,
1

P o u q u e v i l l e , Voyage de la Grèce. 2 e edit. Paris, 1826, τ. Ill σ. 74 κέ.
' "Ενθ" άν. τ. II, 509. La ville de Lepchista, ou Lepsini, que les Grecs
appellent Anasélitzas, fut fondée dans le quatorzième siècle, par une colonie
Bardariote devenue mahométane, que les sultans faisaient succéder aux chrétiens qu' ils avaient massacrés ou traînés en esclavage.
B
Βλ. Β. Δ. Ζ c» τ ο υ Μ ο λ ο σ σ ο ύ , 'Ηπειρωτικοί μακεδόνικα! μελεται. Τόμ.
Δ'. Δρομολόγιον τής 'Ελληνικής χερσονήσου άρχαιολο/ικόν, Ιστορικόν, γεωγραφικόν,
στρατιωτικόν, στατιστικόν καί εμπορικό ν. Τεΰχ. Γ'. Μακεδονία καί Σερβία. 'Αθήναι
1887, σ. 251 «Βαΐπεζη 1)2 ώρ. από "Ανω Σελίτσα [Άνασελίτσα] προάστειον 150
οΙκο)ν 1000 ψ. Βαλλαάδων έκτεΟυλημμενων ζώντων από τους γεωργούς χριστιανούς
τών πέριξ χριστιανικών χωρίων, οιιινες καλλιεργοΰσι τσς γαίας.»
» ΈνΟ' άν. τ. II, 515.
5
Παραθέτω τά ονόματα όπως τά γράφει δ Pouqueville, διότι δεν ταυτίζονται
απολύτως προς τά σήμερον γνωστά ονόματα τών χωρίων τών Βαλλαχάδων.
0
"Ενθ' άν. τ. II, 515. Πλην τών ανωτέρω χωρίων δ Pouqueville εν σ. 508 ανα
φέρει ώς μωαμεθανικά τά Piliori καί Vinia. Τό χωρίον Trapézitza αναφέρει ώς
Ιδιοκτησίαν τοΰ άγιάνη τής Λεψίστας, τό δέ Marchista ώς τσιφλίκιον έλληνικόν.
7
T h . T a f e l , De Thessalonica ejusque agro. Dissertatio geographica..
Berolini, 18J9, σ. 77 κέ.
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τους οποίους ό Θεόφιλος διέσπειρε κατά τούρμας ανά τα θέματα, ούτε
και προς τους Βαλλαχάδες, διότι ήσαν εγκατεστημένοι πολύ άνατολικώτερον,
εϊς τάς οχθας τοΰ Άξιου, όπως δεικνύει και τό ό'νομά των και αλλαι περί
1
της επισκοπής Βαρδαριωτών πληροφορίαι.
"Ολοι, οί μετά τον Pouqueville γράψαντες περί Βαλλαχάδων, εγχώ
ριοι κυρίως λόγιοι η "Ελληνες ταξειδιώται, δέχονται, δπως και ό περισώσας τα ολίγα ςίσματα, συμφώνως προς τήν επιτόπιον παράδοσιν, ό'τι ούτοι
ήσαν "Ελληνες εντόπιοι εξισλαμισθέντες, οίτινες καί τήν ελληνικήν γλώσσαν διετήρησαν, αλλοί καί πολλά ήθη καί εδιμα καί θρησκευτικός ακόμη
δοξασίας και πεποιθήσεις και λατρευτικός πράξεις χρισηανικάς. Διαφορά
γνωμών υπάρχει μόνον ώς προς τόν χρόνον της εξισλαμίσεως αυτών.
Παλαιόταίος τούτων, καθ' όσον γνωρίζω, είναι δ "Ελλην λοχαγός τοΰ
μηχανικού Β. Νικολαΐδης, όστις, περιοδεύσας περί τα μέσα τοΰ παρελθόντος
αιώνος τήν Τουρκίαν, επεσκέφθη καί την περιοχήν τών Βαλλαχάδων κα·
παρέχει αρκετός περί αυτών πληροφορίας. 2 Ούτος προφανώς κατά τοπικήν τών Βαλλαχάδων παράδοσιν αφηγείται τα τής εξισλαμίσεωτ αυτών
ώς έξης.
« Προ δύο περίπου αιώνων δύο "Ελληνες νεανίαι ήχθησαν εις Κων
σταντινούπολη είς τό παλάτιον τοΓι Σουλτάνου και εξισλαμισθέντες ώνομάσοησαν ό μεν Σιναν Τσαούς, ό δε Χουσ*ΐν Τσαούς. Έπανελθόντες
βραδύιερον εις τήν πατρίδα των, τό χωρίον Λοΰφρι, τοΰ οποίου τα ερεί
πια σφζονται ακόμη παρά τήν Λεψίσταν, ήρχισαν κηρύττοντες τόν ΐσλαμισμόν' είχον πολλούς βοηθούς* βοηθούμενοι υπό τής πιέσεως, ή οποία
εβάρυνε τους χριστιανούς (ενθουσιασμένους εκ τής ελπίδος, δτι θα φέρουν
δπλα και θα αποβούν εις τό μέλλον κύριοι από δούλων), προσηλύτισαν
αρκετούς, οιτινες κατφκησαν τήν Λεψίσταν καί τα πέριξ χωρία.
Οί δυο ούτοι αρχηγοί ελαβον ώς ανταμοιβήν τόν τίτλον τοΰ βεη,
τόν όποιον διατηρούν ακόμη οί απόγονοι των. Άλλ' ή αριστοκρατία αύτη
1
έπληούνθη ύπερβαλ?,υντως, καθ όσον ό Άλή Πασάς τών 'Ιωαννίνων διέ1

Σ τ . Π. Κ ιι ρ ι α κ ί δ ο υ, Βυζαντινοί μελεται II - V, σ. 252 κε., 258. Είναι
περίεργος η πληροφορία τοΰ P o u q u e v i l l e δτι είδεν εΙς χεΐοιις Βαρδαριωτών (δηλ.
Βαλλαχάδων) εύαγγέλιον είς τουρκικήν γλώσσιν, τοΰΟ'δπερ άποχελ-,Λ οι* αΰιον τεκμήριον τής παλαιά; τουρκικής αύεών κ α ι α γ ω γ ή ς . Ά λ λ α ποίου αΐώνος ήτο τό εύαγγέλιον
αυτό καί πόιε ot Βαρδαριώιαι έξελληνίσθησαν, δια \ά έκμουσουλμανισθώσι κατόπιν;
4
Τάς εντυπώσεις καί τό δρομολόγιον αύιοϋ ό Νικολοΐδης έδημοσίευσε γαλλιστί
μέ τον τίτλον: Β. Ν i c o 1 a i d y,
L e s T u r c s et la T u r q u i e c o n t e m p o r a i n e .
I t i n é r a i r e et c o m p t e - r e n d u d e v o y a g e s d a n s les p r o v i n c e s O t t o m a n e s . P a r i s
3859. Την πληροφορίαν, δτι oucoç έχει πληροφορίας περί Βαλλαχάδων, καθώς καί
τήν κατωτέρω περί ούτών βιβλιογραφίαν οφείλω είς ιόν κ. Ά π . Βαχαλόπυυλον. Λ'
περί Βαλλαχάδων πληοοφορίοι τυϋ Νικολαΐδου ευρίσκονται έν τόμ. Β', ο. 216 κέ.
ύπό ιόν τίιλον L e s a p o s t a t e s du d i s t r i c t d ' A n a s s é l i t z a n o m m é s V ' A l l a h a c i é s .
80
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νειμεν άφθόνως τους τίτλους τοΰ βεη, τους βαθμούς τοΰ καπετάνιου καί
ιού φύλακος τών δερβενιών είς ανθρώπους αμαθείς και άγρο'ικους.
'Ορμώμενοι εκ τής αρχής ταύτης και χάρις είς τήν εονοιαν, ι\ν «πολαμβάνουσιν οί εξωμόται εν Τουρκίο;, εντός δλίγου ενεφανίσθησαν ώς πο
λυάριθμοι τυραννίσκοι, οιτινες ήσκησαν τήν σκληρότητα αυτών κατά τών
σκληροτράχηλων απίστων, οιτινες Ιμενον πιστοί εις τήν θρησκείαν τοΰ
Χρίστου. Τούτο ουδόλως ήμπόδισε τό πλήθος τών τιτλούχων τούτων μω
αμεθανών να εύρίσκωνται ε!ς μεγίστην αθλιότητα. Είναι περίεργον νά
τους άκούη κανείς να ομιλούν.
— Άλή μπέη, εκοψες ξύλα;
—"Οχι, Χασάν μπέη. "Ας πάμε καλύτερα να μασούμε φρύγανα. Είναι
λιγώτερο κουραστικό.1
Ώ ς προς τους εξωμότας τής υπαίθρου τό πράγμα είναι διάφορον.
Μ ή έχοντες τήν άλαζονείαν, τήν χαρακτηρίζουσαν τους Τούρκους, και μή
γνωρίζοντες ακριβώς διατί τους ονομάζουν μουσουλμάνους, στενάζουν υπό
τόν ζυγόν τών ανυπόδητων μπέηδων τής πόλεως' καλλιεργούν τήν γήν δπως
οί χριστιανοί καί δέν διαφέρουν αυτών ειμή κατά τό λευκόν σαρίκιον, τό
όποιον αντικαθιστά παρ' αύτοΐς τό μαΰρον κάλυμμα τών γκιαούρηδων.
Πρφοι, φιλόξενοι, εύδιοίκητοι, εμφανίζουσι καταπληκτικήν αντίθεσιν προς
τους άλλους εξωμόιας, οϊτινες είναι σκληρότεροι τών αληθινών μουσουλμά
νων, δπως λ. χ. οί τής Βοσνίας καί τής Κρήτης.
Έπισκεπτόμεθα δύο χωρία των. Δέν εύρίσκομεν ούτε τζαμί ούτε
μιναρέν. Τό μόνον πράγμα, τό όποιον διακρίνει αυτά άπό τα χριστιανικά,
είναι ότι τα παράθυρα των δωματίων τών γυναικών είναι ανοιγμένα ύψηλότερον άπό τά παράθυρα τών δωματίων τών ανδρών. Έ α ν κρύπτουν τα
χαρέμια των, τό κάμνουν όχι δια να χρησιμοποιήσουν τό παιδαριώδες
δικαίωμα τών πιστών, άλλα δια να απομακρύνουν τάς οίκογενείας των
από τους Τούρκους, οί όποιοι, μολονότι ομόθρησκοι, δέν παύουν να είναι
τύραννοι των.
Οί καλοί αυτοί άνθρωποι μάς δέχονται εϊς τό Ισωτερικόν τών
κατοικιών των' δέν μάς αποκρύπτουν δτι εχουσι να ύποφέρωσι».
Ό Νικολαΐδης συνεχίζων παραθέτει διάλογον μετά νεαράς μωαμεθα
νής Έλληνίδος και κατωτέρω2 διάλογον μετά τίνος Ιμάμη, καταγόμενου
1

Ό Ζώτος αναφέρει το σκώμμα ύπο διάφορο ν πως μορφήν.
—Πάμε, βεη, για ξύλα η για φρύγανα.
— Βαλαά, δέν εχω τσαρούχια.
Παραθέτει δέ καί το εξής.
—Δός μοι τα τσαρούχια σου να πάβ ό βεης για νερό.
—Τα έχει ό βεης στο μύλο, βαλαά.
» Έν σ. 253.
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Ικ Βαλλαχάδων τών Γρεβενών, αποκαλουμένου δ'υπό τών εγχωρίων Κονιάρων Γκιαούρ - ΐμάμ, ήτοι απίστου ίμάμη. Εις τους διάλογους αυτούς είναι
καταφανής ή σύγχυσις, ή οποία έπεκράτει εις τήν συνείδησιν τών αμαθών
και αφελών τούτων χωρικών, οί όποιοι ίσχυρίζοντο μεν δτι ήσαν Τούρ
κοι, διετήρουν δμως και συνείδησιν τής ελληνικής των καταγωγής καί
άνεμείγνυον είς τά μουσουλμανικά των έθιμα όρκους και έθιμα χριστια
νικά. Ώ ς παράδειγμα αναφέρει ό Νικολαΐδης τους εξής διάλογους.
— Λοιπόν είσαι Τούρκος, Μουσταφά;
— Είμαι, μα τήν Παναγιά.
— Θέλεις να φφς κρέας, Άλή ;
—'• Κρέας ; "Οχι ! σήμερα είναι Παρασκευή.
Ό ιμάμης εξ άλλου απαντών είς τήν εροίτησιν, τί θα εκαμνον, άν
αντί τοΰ Σουλτάνου κατελάμβανε τήν εξουσίαν χριστιανός, λέγει σαφέστεçoV «Θα φυλάξωμεν τήν θρησκείαν μας, θα μείνωμεν μωαμεθανοί, άλλα
κατά τά άλλα θα είμεθα πάντοτε "Ελληνες».
Τήν ανωτέρω περί εξισλαμίσι-ως τών Βαλλαχάδων παράδοσιν αναφέ
ρει και ό Ζώτος,1 προσθέτων δ α οί δύο πρώτοι εξισλαμισθέντες νεανίαι
ώνομάζοντο ώς χριστιανοί Κωνσταντίνος καί 'Αθανάσιος και δ α παρέχωρήθησαν εις αύιούς πλην τών στρατιωτικών βαθμών και τα δικαιώματα
και προνόμια τών προνομιούχων οικογενειών τών κατακτητών τών χρόνων
Μωάμεθ τού Β'. Συνεχίζων λέγει δ α ό εξισλαμισμός ένετάθη καί βραδύτερον, επι τών χρόνων τού Άλή Πασά. 'Αναφέρει δε καί τους υπό τοΰ
Νικολαΐοου παρατιθεαένους διάλογους υπό άλλην δμως παραλλαγήν.
— Τούρκος είσαι, Χασάνη ;
— Ούγι ! Τί λές ! Ό πάππος μου Βασίλειος ήταν χριστιανός, βαλαά,
Στον καιρό τ 1 Άλή Πασά ειούρκεψε, μά τήν Παναγιά.
— Τρως τυρί, Άλή ;
— "Οχι! Κ'είν' Παρασκευή, ποΰ σταύρωσαν οί Εβραίοι τόν Χριστό.
Οί διάλογοι αυτοί είναι προφανώς σκώμματα, πλασθέντα υπό τών
συγκατοίκων χριστιανών, δια νά δείξουν ακριβώς τήν σύγχυσιν, ή οποία
¿πεκράτει είς τους Βαλλαχάδες μεταξύ τών παλαιών αυτών χριστιανικών
δοξασιών και συνηθειών και τής νέας μουσουλμανικής αυτών πίστεως.
Τοιαύτα σκώμματα, αναφερόμενα δχι μόνον είς τήν θρησχευακήν
1

"Ενθ' άν. σ. 252.
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τών Βαλλαχάδων σύγχυσιν, αλλά καί ε'ις τήν άθλίαν οϊκονομικήν κατάστασιν, εϊς τήν οποίαν είχον περιέλθει 'ιδίως οί εξ αυτών τιτλοφορούμενοι
μπέηδες, ήσαν, φαίνεται, πολυάριθμα, πλην δε τών ανωτέρω μνημονευθέν
των συνελέγησαν καί τίνα υπό τοΰ Κ. Μπέντα. 1
Ώ ς προς τήν οϊκονομικήν κατάστασιν τών Βαλλαχάδων μπέηδων
άξια προσοχής είναι και δσα λέγει περί αυτών Ó Pouqueville. Ούτος*
χαρακτηρίζει αυτούς ώς στρατιωτικήν άριστοκρατίαν, δπως και πράγματι
ήσαν είς παλαιοτέρους χρόνους, παραβάλλει δ' αυτούς προς τους Γάλλους
φεουδάρχας τοΰ Ι Ε ' αιώνος. «"Εχουν, λέγει, τήν φήμην, δτι είναι σπάτα
λοι και φίλοι τής τραπέζης, ελαττώματα όχι σπάνια είς τους Τούρκους.
Ό βίος αυτών ολόκληρος διέρχεται είς συμπόσια ή τό κυνήγιον χωρίς να
φροντίζουν νά αποθησαυρίζουν ουδέ νά σκέπτωνται δια τό μέλλον, τό
όποιον επαναλαμβάνεται δι' αυτούς δπως αί ώραι τοΰ έτους, παρέχον εις
αυτούς ακένωτους θησαυρούς τρυγητών καί συγκομιδών». Περαιτέρω 6
Pouqueville αφηγείται ία τής υποδοχής αυτού υπό τοΰ άγιάνη τής Άνασελίτσας, δστις εώρταζε τους γάμους του. Διακόσιοι και πλέον Τούρκοι
προύχοντες τής Μακεδονίας ήσαν συνηθροισμένοι είς τήν αΐιΐουσαν τού
συμποσίου πέριξ στρογγυλών χάλκινων τραπεζών επιχρυσωμένων, επί τών
οποίων τά πινάκια διεδέχοντο άλληλα. "Ετρωγον κατά τήν συνήθειαν τών
πρωτογονικών άνί^ρώπων σχίζοντες τά κρέατα δια τών δακτύλων ταχέως
καί χωρίς να ομιλούν. Νέοι δε ακόλουθοι, πλουσίως ενδεδνμένοι, προσέφερον κατόπιν εις κύπελα επίχρυσα ouov μετά πάγου, καθ' δν χρόνον οί.
μουσικοί εκαμνον να άντηχή το μέγαρον και αί αύλαι εκ τών ήχων τών
βαρβάρων αυτών οργάνων καί τών έπιφημιών». Ό Γάλλος πρόξενος, ό
όποιος ήτο συνηθισμένος εις τήν πολυτέλειαν τοΰ Άλή Πασά, εκδηλώνει
τόν θαυμασμόν του δια τήν πολυτέλειαν τοΰ άγιάνη και τόν φιλόφρονα
τρόπον, με τόν όποιον τόν μετεχειρίσθη, προσενεγκών μάλιστα εις αυτόν
κατά τήν άναχώρησίν του καί πολυτελές άργυροΰν τουρκικόν μελανοδοχεΐον. Ή διαγωγή εν γένει καί ή ζωή τοΰ άγιάνη και τών λοιπών απέηδων
και ή χρήσις τοΰ οίνου,8 ή οποία είναι άπηγορευμένη ε'ις τού: μουσουλ
μάνους, δεικνύουν τήν ελληνικήν καταγωγήν τών συγκεντρωθέντων είς τό
συμπόσιον.
Άντίθετον προς τήν τού Pouqueville εικόνα τής αριστοκρατίας
ταύτης παρουσιάζουν τα σκώμματα, καθώς καί αί πληροφορίαι τυύ·
Νικολαΐδου καί τού Ζώτου. Ή μεταβολή αύτη οφείλεται ασφαλώς αφ*
ενός μεν εις τόν σπάταλον αυτής βίον, άφ' ετέρου δε, ώς παρατηρεί ό1
Κ. Μ π έ ν τ α , "Ανέκδοτα άπό ι ή ζωη τών περίφημων Βαλαάδων.
Μακιδονικον ημεοολόγιον Ν. Σφινδόνη. 19.8, σ. 235 κέ.
8
* " Ε ν θ ' άν. σ. 511.
P o u q u e v i l l e , ε ν θ ' άν. I I , 28.
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Ζώτος, είς τό φιρμάνιον τοΰ Γκιουλχανέ (1839) τοΰ σουλτάν Μετζίτ, δια
τού οποίου κατηογήθησαν τά προνόμια τών βέηδων, ανεκουφίσθησαν δ' οί
χριστιανοί χωρικοί από τών άργυρολογιών και διαρπαγών αυτών.
Ώς προς τόν χρόνον τής έξισλαμίσεως τών Βαλλαχάδων υπάρχει, ώς
εΐπομεν, διαφορά γνωμών. Ό Pouqueville 1 λέγει δτι ή Λεψίστα ή Άνασελίτσα εκτίσθη κατά τόν ΙΔ' αιώνα υπό αποικίας εξισλαμισθέντων Βαρ
δαριωτών, τους οποίους οί σουλτάνοι ύποκατέστησαν εις τους χριστιανούς,
τους οποίους εΐχον σφάξει ή εξανδραποδίσει, ουδέν δμως τεκμήριον τής
γνώμης αυτού προσκομίζει. Έ κ τών νεωτέρων άλλοι μεν θέτουν αυτήν
είς παλαιοτέρους αιώνας, IT', ΙΖ' ή I H ' , καί άλλοι εις τους χρόνους
τού Άλή Πασά. Αί εξενεχθεΐσαι δμως γνώμαι είναι κατά τό πλείστον
άτεκμηρίιυτοι. Μόνον ό Καλινδέρης προσήγαγε θετικά τίνα σχετικά τεκμήρια,9
εκ τών οποίων δύνανται να καθορισθώαιν άπώτατον και εγγύτατον δριον.
Τό πλησιέστερον χρονικώς προς ημάς τεκμήριον είναι ό υπό τοΰ
αρχιεπισκόπου Σισανίου εϊς τάς τελευταίας σελίδας τού λεγομένου κωδικός
τού Ζωσιμά τής Σιατίστης γραφείς κατάλογος τών χωρίοον, τών περιλαμ
βανομένων είς τήν έπαρχίαν Σισανίου εν ετει 1797. Έ ν τφ καταλόγω
τούτω σημειούνται πλην τών χριστιανικών καί τα μωαμεθανικά χωρία τών
Βαλλαχάδων, ώς καί τά μεικτά εκ χριστιανών καί μωαμεθανών. Ώστε ή
εξισλάμισις αυτών είναι ασφαλώς παλαιοτέρα τής χρονολογίας τού κατα
λόγου, δηλ. τού έτους 1797. Πλην δμως τοΰ τεκμηρίου τούτου ό Καλινδέρης ορθώς έσημείωσε καί άλλο έκ τού κωδικός τής Μονής Μεταμορφώ
σεως, τής επιλεγόμενης τής Ζάμπορδας. Έ ν τφ κώδικι τούτω αναγρά
φονται εν ετει 1692 ονόματα χριστιανών δωρητών καί ιερέων εκ χωρίων,
τά όποια είναι γνωστά ώς αμιγή μωαμεθανικά, ώς τό Βέντζι, οί Άγαλαΐοι, ή Τόριστα, ή Πηγαδίτσα κ.τ λ. Έ π ί τη βάσει τού τεκμηρίου τού
του κατά τόν Καλινδέρην ή έξισλάμισις τών Βαλλαχάδων θά έπρεπε νά
τεθή μετά τό έτος 1692. Κατά ταύτα ή εξισλάμισις εγένετο μετά τό 1692,
αλλά προ τοΰ 1797.
Εις τά τεκμήρια ταύτα δύνανται, νομίζω, νά προστεθώσι καί δύο
άλλα. Πρώτον ó Pouqueville κατά τό ταξείδιόν του εύρε τά χωρία μωα
μεθανικά, ουδέν« δε λόγον κάμνει περί προσφάτου αυτών εξισλαμίσεως
υπό τού Άλή Πασά. "Αρα καί προ τούτου ήσαν μωαμεθανικά. Δεύτερον
ή παράδοσις τών Βαλλαχάδων, δτι οί πρώτοι έξισλαμισθέντες ήσαν δύο
εγχώριοι νεανίαι, άχθέντες είς Κωνσταντινούπολιν, δσονδήποτε και αν
θεωρηθή πλάσμα, προϋποθέτει καί ώς πλάσμα ακόμη τό παιδομάζωμα, τό
1

"Ένθ· άν. Π, σ. 509.
* Μ ι χ. Λ. Κ α λ ι ν δ έ ο η . Σηιιειώματα [ατομικά (έκ τής Δυτ. Μακεδονίας).
Πτολεμαΐς, 1939, σ. 6, 45-6.
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οποίον, ώς γνωστόν, ί!ληξε περί τά τέλη τοΰ ΙΖ'αϊώνος. Πρέπει λοιπόν ή
εξισλάμισις να ήρχισε προ τοΰ τέλους τού αίώνος τούτου. Βεβαίως τύ δριον
τού 1692 τού κωδικός τής Ζάμπορδας είναι σημαντικόν, άλλ' ή ύπαρξις
εισέτι χριστιανών είς τά χο)ρία δέν είναι άπίθανον νά οφείλεται εις τα
γεγονός, δτι ό εξισλαμισμός δέν έγένετο βιαίως καί όμαδικώς, άλλα προυχώρησε βαθμηδόν. Άλλα και το γεγονός, δτι προ τής ανταλλαγής τών
πληθυσμών ώρισμένα χωρία ήσαν καθαρώς μα>αμεθανικά, δεν έχει απόλυ
τον άποδεικτικήν σημασίαν δια τους παλαιοτέρους χρόνους, διότι κατά τήν
όρθήν παφατήρησιν τοΰ Καλινδέρη ή σύστασις τών χωρίων τούτων ένεκα
μετακινήσεων τών πληθυσμών δέν παρέμενε πάντοτε ή αυτή. Ή παρατήρησις αύτη εξασθενίζει τήν γνώμην, δτι αποκλείεται ό εξισλαμισμός προ
τού 1692. Κατά ταύτα, εάν λάβωμεν υπ' δψιν δ α Ó εξισλαμισμός ήρχισε
προ τού τέλους τοΰ Ι Ζ ' αίώνος, άλλα κατά τό 1692 ύφίσταντο ετι αρκετοί
χριστιανοί είς τά κατόπιν καθαρώς μωαμεθανικά χωρία, πράγμα τό όποιον
δεικνύει δτι δέν είχε λάβει ακόμη τήν εκτασιν, τήν οποίαν έλαβε κατόπιν,
νομίζω δτι τήν έ'ναρξιν αυτού δυνάμεθα άκριβέστερον να θέσωμεν περί τό
τρίτον τέταρτον ή τά μέσα τού ΙΖ' αιώνος. Εννοείται δτι δέν είναι άπίθανον
νά εξηκολούθησε σποραδικώς καί μέχρι τέλους τοΰ I H ' αιώνος ένεκα οικονο
μικών κυρίως πιέσεων τών μπέηδων, τών Τουρκαλβανών καί τοΰ Άλή,
δστις μετέβαλλεν είς τσιφλίκια τά χριστιανικά χωρία, άθρόαι δμως εξισλα
μίσεις κατά τους χρόνους τούτους με τά υπάρχοντα σήμερον τεκμήρια δέν
φαίνονται πιθαναί.
Πόσα καί ποία ήσαν τά Ιξισλαμισθέντα χωρία δέν είναι ακριβώς
γνωστόν. Ό κατάλογος τού Νεοφύτου σημειώνει τά κατά τους χρόνους
αυτού μωαμεθανικά χωρία, εσχάτως δ' ό Δρόσος ¿"δημοσίευσε κατάλογον
αυτών τής Άνασελίτσης και τών Γρεβενών,1 εχω δμως τήν Ίδέαν, δτι αμφό
τεροι δέν δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς Οριστικοί. Νομίζω δτι θά ήτο δυ
νατόν νά συλλεχθώσι καί άλλα ι περί τών Βαλλαχάδων* πληροφορία« καί
δτι είναι αναγκαία μία συστηματική περί αυτών μελέτη, ή οποία θά διεφώτιζε μίαν μικράν θλιβεράν σελίδα τής ιστορίας τοΰ Ελληνισμού τής
Μακεδονίας κατά τους χρόνους τής τουρκοκρατίας. Δια τόν μέλλοντα νά
άσχοληθή περί αυτήν παραθέτω ενταύθα καί τήν ύπόλοιπον βιβλιογραφίαν,
τήν υπό τοΰ κ. Ά π . Βακαλοπούλου σημειωθεΐσαν.
Λ ά μ π ρ ο υ Κ ο υ τ σ ο ν ί κ α , Γενική ίστορία τής Ελληνικής Ε 
παναστάσεως. 'Αθήναι, 1863, τ. 1, σ. 124.—Γ. Π. Σ. Π., Οί Βαλαάδες.
1

Ζ α χ. Δ ρ ό σ ο υ , ΟΙ Βαλααδες της Άνασελίτσης καί τών Γρεβενών. Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας. 1938, σ. 146 · 9.
* 'Αναφέρω π. χ. τόν πεοιηγητήν L,eake, xoö οποίου τό έργον δέν ήδυνήθην
νά Ιδω.
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Μακεδονικόν ήμερολόγιον. Έ ν Αθήναις, 1911, σ. 113.—Κ. ' Α γ γ ε λ ή , Τό
Τσοτύλιον. Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας. Κοζάνη, 1932, σ. 138- 140,
141.—Ζ α χ. Δ ρ ό σ ο υ , Οί Βαλαάδες τής Άνασελίτσης καί Γρεβενών.
Ήμερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας. Κοζάνη, 1938, σ. 146-9.—Μ ι χ. Καλ ι ν δ έ ρ η , Γραπτά μνημεία άπό τή Δυτ. Μακεδονία χρόνων τουρκοκρα
τίας. Πτολεμαΐς, 1940, σ. 56, 6 0 . — Ί . Ν. Φ ω τ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ιστορία τής
¿ελίτσης—Έρατύρας από τους ρωμαϊκούς χρόνους μέχρι τού 1912 καί εν
μέρει μέχρι σήμερον. Αθήναι, 1939, σ. 67 κε.—Άντ. Δ. Κ ε ρ α μ ο π ο ύ λ λ ο υ , Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι. Έ ν Αθήναις, 1939, σ. 19, 5 8 . —
Ά λ. Λ έ τ σ α , Ό γάμος εν Βογατσικφ. Μακεδόνικα τ. Α', σ. 129,.
ΣΤίΛποΝ π.
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