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ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΠΕΑΛΑ. 
ΛΙΜΝΟΑΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΥΓΑΣ-ΑΧΡΙΔΟΣ

Είναι φυσικό, ό κάθε άνθρωπος, όταν φθάση στη γεροντική ήλικία, 
να θυμάται νοσταλγικά τή γενέτειρά του, είτε αύτή είναι ή ήταν σημαντι
κός οικισμός, είτε είναι ή ήταν ασήμαντος. "Ολα τής γενέτειρας πατρίδας 
του είναι ύπεραγαπητά, όποιαδήποτε κι αν είναι αύτή. Οί άναμνήσεις τής 
παιδικής ήλικίας άλλωστε κατά κανόνα είναι οί ζωηρότερες καί οί πιό επι
θυμητές. Έτσι κι εγώ τώρα, σέ προχωρημένη ήλικία, νοστάλγησα τή γενέ
τειρά μου, πού,αλλοίμονο, είναι ήδη κατερειπωμένη καί θέλησα νά τής άφιε- 
ρώσω γι’ ανάμνηση λίγες γραμμές γιά τήν άλλοτε ζωή της.

Είχε, φρονώ, τήν προτεραιότητα άπ’ όλα τά βλαχοχώρια τής Βόρειας 
Μακεδονίας πού, όπως είναι γνωστό, σιγά-σιγά σβήνουν άπό τό χάρτη 
είτε βρίσκονται στό ελεύθερο έλληνικό έδαφος είτε σέ ξένο, νά σβήση 
πρώτη. Μιά εκκλησία, στό όνομα τής πολιούχου των Βλάχων 'Αγίας Παρα
σκευής, θά θυμίζη (δέν ξέρω γιά πόσο άκόμη καιρό) τή θέση, τόν τόπο, 
όπου ήκμασε ένα βλαχοχώρι, άπό τά όνομαστά απόκεντρα τέτοια τής Δυτ. 
Μακεδονίας, ή Μ π ε ά λ α.

Γράφω μάλλον αναμνήσεις γιά τό χωριό μου "Ανω Μπεάλα, γιατί 
εργασία συστηματική θά μπορούσε νά γίνη στά νεανικά μου χρόνια. 'Η μα
κρινή άπόστασή του όμως, ό φραγμός των κρατικών συνόρων καί τά διαδρα- 
ματισθέντα μεγάλα γεγονότα τών δύο παγκοσμίων πολέμων, δέν μου έδω
σαν τίς κατάλληλες προς τούτο εύκαιρίες. 'Ως μαθητής τού Διδασκαλείου 
Μοναστηριού, τό 1911-1913, είχα γράψει μερικά σημειώματα γιά τά ήθη 
καί έθιμα τού χωριού. Αύτά όμως, λόγω τής ανωμάλου φυγής μου άπό τό 
σέρβικο στό έλληνικό έδαφος καί λόγω τού ότι άμέσως επακολούθησε ό 
Α' Παγκόσμιος πόλεμος, κατεστράφησαν. "Ετσι μόνον άναμνήσεις καί 
λίγα στοιχεία πού συγκέντρωσα άπό γραίες γιά τά τραγούδια τού χωριού 
κατά τήν όλιγοήμερη επίσκεψή μου στά μέρη εκείνα, μοΰ έπέτρεψαν νά 
γράψω τίς λίγες αύτές γραμμές γιά τή γενέτειρά μου.

"Ας λογισθοϋν τά όσα γράφω γιά τή νεκρή αγαπημένη μικρή πατρίδα 
σάν ένα μνημόσυνό της ιερό. Ικανοποιείται μέ αύτό καί μιά ψυχική άνάγκη 
καί θέληση τού γράφοντος.

"Εγραψα σάν συνέχεια τού χωριού μου στά πεταχτά καί γιά τό δίδυμό 
του άλλο βλαχοχώρι, τήν Κάτω Μπεάλα. Επίσης λίγα γιά τή λιμνο- 
λεκάνη Άχρίδος-Στρούγας, όσα, εννοείται, ήτο δυνατό νά γράψω.
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Α'. ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΠΕΑΛΑ

"Ανω Μπέλιτσα ή Βέλιτσα είχε τήν έπίσημη ονομασία του έπί τουρκο
κρατίας, Μπεάλα όμως απλά τήν ελεγαν οί γηγενείς καί των δύο χωρίων, 
οί όποιοι τήν Κάτω πεδινή συνώνυμη τήν ονόμαζαν άπλώς «Κάμπου». 
Άμφότερα άποτελοϋσαν ενα δίδυμο καί άποκλειστικά βλάχικο χωριό τής 
δυτικής περιοχής Στρούγας-Άχρίδος.

1. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΤΣΗ TOT ΧΩΡΙΟΤ

Ή "Α νω Μπεάλα βρισκόταν στά βορειοδυτικά τής πόλεωςΣτρούγας, 
σέ άπόσταση 10 χιλιομέτρων ύψηλότερά της, σέ άνατολική πλαγιά του 
όρους Γιαμπλάνιτσα καί σέ υψόμετρο 1.300-1.350 μ., παρά τά άλβανογιουγ- 
κοσλαβικά σύνορα. Στά Β.Δ. υψώνεται ή κορυφή Γιαμπλάνιτσα μέ υψομ. 
2.259 μ. Δυτικά είχε τό όρος Σεμπενίκουτ (ύψόμ. 2.180 μ.), του όποιου ό κύ
ριος όγκος βρίσκεται σέ άλβανικό έδαφος. Νότια καί νοτιοδυτικά υψώνε
ται τό ομώνυμο βουνό (Μπέλισκο Μπάρδο κατά τόν χάρτη) καί δυτικώτε- 
ρά του τό ύψωμα Τσούμα (=κορυφή) μέ ύψόμ. 2.200 μ.

Ή τοποθεσία του βρίσκεται σέ πλαγιά κατάφυτη, πού περιβάλλεται 
άπό δάση κυρίως όξυάς (φηγού) (είκ. 1). Τά σπίτια του ήσαν κτισμένα άμφι- 
θεατρικά. Στήν άνατολική άκρη τής τοποθεσίας αύτής υψωνόταν βράχος 
άπότομος καί άπρόσβατος άπό τις τρεις πλευρές, προσιτός δέ μόνο άπό τή 
βόρεια πλευρά. «Μπαρτσίρε» δηλ. Βράχο, τόν άποκαλούσαν. Κυριαρχούσε 
μέ τό ύψος του όλου τού χωριού καί τής γύρω περιοχής του. Στήν άνατολική 
πλευρά τού βράχου αύτοΰ άπλωνόταν μικρός κάμπος, πάνω δέ σέ λοφίσκο 
σώζονταν έρείπια έκκλησίας τού 'Αγίου Γεωργίου καί παλιό νεκροταφείο. 
Στή βόρεια πλαγιά, πού ήταν δασωμένη, ύπήρχε μεγάλη πηγή κατάψυχρου 
νερού, τό όποιο κατηφόριζε στό χωριό. «Βρύσια» τήν ελεγαν, άν καί βλαχό- 
φωνοι. Στά βόρεια είχε δασωμένες παρυφές τού βουνού. Στά νότια είναι τό 
ποτάμι Μπεάλα (ή Μπελίτσα) καί έπάνωθέ του υψώνονται οί πλαγιές τού 
Βλάχικου βουνού, όλες δασωμένες. Τό ποτάμι κυλάει τόν κατήφορο μέ τά 
κρύα δροσερά νερά. "Εχει τις πηγές του στούς πρόποδες των κορυφών Τσού- 
μας καί Γιαμπλάνιτσας καί μέ διαδρομή μέσα άπό μεγάλη χαράδρα μέ πε
λώριους βράχους, ξεχύνεται στόν κάμπο, χαρίζοντας τά νερά του στήν 
Κάτω Μπεάλα. Στή διαδρομή του αύτή σχηματίζει μικρούς καταρράκτες 
καί κοιλώματα βάθους 2-3 μέτρων γεμάτα μέ τις όνομαστές πέστροφες 
(ψάρια τής λίμνης Αχρίδας), πού φθάνουν εως κοντά στις πηγές του. Στά 
δυτικά άνοίγεται κοιλάδα μικρή, πού οδηγεί προς τήν Αλβανία άπό τήν 
τοποθεσία «Κροϋτσε» (=Σταυρός) σέ ύψόμ. 1.700 μ. περίπου.

Οί τοποθεσίες τής περιοχής τού χωριού είχαν τά έξής ονόματα: Στά 
βόρεια μικρή πεδιάδα κατηφορική «Πάτλα-Μαρτίνι», άνατολικά ύψωμα
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γυμνό «Κουρία», άλλο τό «Κατούνι» κι ό βράχος «Μπαρτσίρε». Δυτικά 
λειβάδια μέ ονομασίες «Παδδίτσια» καί «Ντομνιάσκα». Στά νοτιοανατο
λικά μικρό ύψωμα τραπεζοειδές κατάφυτο, «Εικόνα» τό έλεγαν. ’Από τήν 
«Εικόνα» άγνάντευε κανείς, μέσα άπό τό άνοιγμα των ανατολικών υψωμά
των προς τόν κάμπο καί των άντερεισμάτων του ομωνύμου τοϋ χωρίου βου-

ΕΙκ. 1. ’Άποψις τον χωριού ’Άνω Μπεάλα

νοΰ, τό νότιο μέρος τοϋ κάμπου ’Αχρίδας, τήν πόλη Στρούγα κι όλη σχεδόν 
τή λίμνη τής ’Αχρίδας. (Άπό τις πηγές τής λίμνης πού βρίσκονται κοντά 
στη Μονή τοϋ Όσιου Ναούμ—νοτιοανατολικά—διακρινόταν άπό τό ύψωμα 
«Εικόνα» κι άλλα τέτοια τοϋ βουνοΰ—περιέργως—γραμμή ύδάτινη άσπρη 
πάνω στήν επιφάνεια τής λίμνης κατά μήκος αύτής εως τις εκβολές τοϋ 
ποταμοΰ Μ. Δρίνου παρά τή Στρούγα σέ σχήμα ακριβώς ρέοντος ποταμού).

Άνατολικώτερα τοϋ χωριοϋ, προς τόν κάμπο τής Στρούγας, είναι τό 
ύψωμα «Κρεάστα» (=λόφος) μέ κορυφή τραπεζοειδή «Τσιτάτε», πάνω στήν 
όποια σώζονταν έρείπια κάστρου. Τοϋτο δεσπόζει τοϋ κάμπου Στρούγας 
καί ιδίως τής διαβάσεως Ντομποβγιάν τοϋ Δρίνου καί προς Δίβραν.

'Οδεύσεις. Άπό τήν Στρούγα, ακολουθώντας μέρος τής Έγνατίας 
όδοϋ εως τό ϋψος τοϋ χωρίου Ραδολίσστε καί άπό έκεϊ διά τών ύψωμάτων 
τοϋ σλαβικού χωρίου Βίσνιε, σέ 2 % ώρες ανήφορο μέ ήμιονικό δρόμο, 
φθάνει κανείς στό χωριό. "Αλλος δρόμος άπό τόν Κάμπο (άπό τήν Κάτω 
Μπεάλα) προς βορράν άπό τά χωριά Όχτήσι καί Βέφτσανη κι άπό τό δεύ
τερο προς δυσμάς άνηφορικά οδηγεί σέ 2 πλέον ώρες. Κατσικόδρομος
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διά μέσου τής «Κρεάστας», πού σπάνια τόν χρησιμοποιούσαν, οδηγούσε 
σέ 1 ή 1 γ2 ώρα στο χωριό επίσης άπό την Κάτω Μπεάλα.

2. ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΙΔΡΤΣΕΩΣ TOT ΧΩΡΙΟΥ

Πότε ακριβώς πρωτοοικίσθηκε τό χωριό δεν είναι έξακριβωμένο. 
"Οπως έλεγαν οί παραδόσεις του, ή αρχική θέση τής ’Άνω Μπεάλας ήταν 
κοντά στο σημερινό χωριό τού κάμπου Β ε λ έ σ τ α, ανάμεσα απ’αυτό καί 
τό μικρό χωριό Ντομποβγιάν, κοντά στή γέφυρα τού Μαύρου Δρίνου (πο
ταμού), πού είναι στά στενά τά όποια οδηγούν προς τή Δίβρα. Ή Βελέστα 
καί τό Ντομποβγιάν είναι άρβανίτικα (μουσουλμανικά) χωριά. 'Υποτίθεται, 
καί ίσως είναι βέβαιο, άπό μερικά τεκμήρια πού θά άναφέρω παρακάτω,ότι 
οί κάτοικοι αυτής τής Μπεάλας (Βελίτσης) έκτοπίσθηκαν άπό ’Αρβανίτες 
σ’ άγνωστη χρονολογία, πιθανώς στο τέλος τού Που αιώνα. Εγκαταστά
θηκαν τότε οί περισσότεροι μέν κάτοικοι στήν ορεινή θέση (όπου ήτο ή 
Άνω Μπεάλα), οί λιγώτεροι δέ έμειναν πλησίον τής Βελέστας, στή θέση 
τού σωζομένου καί σήμερα χωριού Κάτω Μπεάλα (Κάμπου).

Τό τελευταίο αυτό χωριό, όπως θά γράψω γι’ αυτό σέ ξεχωριστό κεφά
λαιο, δέν διαφέρει ούτε κατ’ έλάχιστον άπό τήν “Ανω. Είναι ό δίδυμος αδελ
φός καί μοιάζαν σ’ όλα σάν δυο σταγόνες νερού.

Τό χωριό άναφέρεται ώς Β έ λ ι τ σ α άπό τόν 12ον αιώνα. Ή Μεγάλη 
Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια τού Πυρσού (Τόμος ΙΔ', σ. 546) γράφει: «Κατά 
τόν Θ' αιώνα Κλήμης μαθητής τού Κυρίλλου καί Μεθοδίου... μετά τήν 
κήρυξιν τού Ευαγγελίου εις τήν Μοραυΐαν έξεδιώχθησαν έκ Μοραυΐας έπτά 
τών μαθητών τούτων, εν οϊς ό Κλήμης. Ούτος κατέφυγεν εις ... Βουλγαρίαν 
καί έγένετο αρχιεπίσκοπος τής προς βορράν τής Άχρίδος Βελίτσης».

Δέν ήταν λοιπόν δυνατόν ή Βέλιτσα νά βρισκόταν τότε στήν όρεινή 
θέση, όπου ύπήρχεν έως τό 1941. Θά ήταν άσφαλώς, όπως αναφέρει καί 
στο βιβλίο του «Ή καταγωγή τών Άρμανιών» ό φίλτατος Σωκράτης Ν. 
Διάκος, στή θέση παρά τή Βελέστα.

Φαίνεται, ότι άπό τόν καιρό τής ρωμαϊκής κατάκτησης οί κάτοικοι 
τής Βελίτσης (Μπεάλας) ήσαν έγκατεστημένοι παρά τή διάβαση τής γέ
φυρας τού Μαύρου Δρίνου, όπου υπήρχε ό σταθμός Pons-Servilius. "Ησαν 
δηλ. φύλακες τής διαβάσεως αύτής άπό τή δυτική στήν άνατολική όχθη 
τού Δρίνου. ’Επίσης ήσαν φύλακες καί τής Έγνατίας όδοΰ άπό τό σημε
ρινό χωριό Δ ό ν (Κ ι ά φ α - Θ ά ν,) «Πυλών τής Δυχνιδοϋ,» εως τή μονα
δική τότε γέφυρα τού σημερινού χωριού Ντομποβγιάν.

Ή Έγνατία οδός τότε άπό Έλμπασάν καί διά τών στενών τής διαβά
σεως Κιάφα-Θάν περνούσε άπό τις παρυφές τών υψωμάτων τού βουνού τής 
Μπεάλας (Μάλι-Βλάϊ) καί «Κρεάστας», κοντά άπό τά σημερινά χωριά 
Φράγκοβα - Ραδολίσστε-Ζαγρατσάνι - Κάτω Μπεάλα - Βελέστα - Ντομποβ-
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γιάν κι έφθανε στή γέφυρα τοϋ Δρίνου. Καί τούτο, διότι ό ποταμός Μ. Δρΐ- 
νος, πηγάζοντας άπό τή βόρεια πλευρά τής λίμνης Αχρίδας, ξεχυνόταν μέ 
πολλά στόμια στον κάμπο προς βορράν κι άποτελοϋσε βάλτο άδιαπέραστο.

Ό βάλτος αύτός εκτεινόταν όσο κι ό κάμπος τής Στρούγας μέχρι τής 
γεφύρας τοϋ Δρίνου παρά τά στενά προς Δίβρα, στά όποια μπαίνει τό πο
τάμι αύτό καί διασχίζει τήν Αλβανία στο βορειοανατολικό μέρος. (Τμήμα 
τοϋ βάλτου αύτοϋ στό δυτικό μέρος τοϋ Δρίνου παρά τά χωριά Ζαγράτσανι- 
Βράνιστα - Λιβαδιά - Βάλτος Shoiim υπήρχε εως τό 1960, οπότε άποξηράν- 
θηκε).

Ή Έγνατία οδός, προ τοϋ 10ου αιώνα, ακολουθούσε τήν άνωτέρω 
γραμμή εως τή γέφυρα τοϋ τωρινού χωριοϋ Ντομποβγιάν καί έκεΐθεν προς 
άνατολάς άπό τά άρβανίτικα χωριά Μουρουνίστε - Τατέσσι - Δολογκόσδδα - 
Κοροσίσστε - Ζαπίν - Τρεμπενίστε, κατέληγε στήν ’Αχρίδα, όπόθεν διά 
τοϋ Πέτρινου Όρους - Ρέσνας - διάβασης Διαβατοΰ (Περιστέρι) κατέληγε 
στήν Πελαγονία.

Ή διάνοιξη τής όδοϋ διά μέσου τής σημερινής πόλης Στρούγας, κατά 
τή βυζαντινή ιστοριογράφο "Αννα Κομνηνή, έγινε στήν εποχή τοϋ φερο- 
μένου ώς βασιλιά των Βουλγάρων Σαμουήλ, ό όποιος είχεν έπαναστατήσει 
κατά των Βυζαντινών μέ πρωτεύουσα άρχικά τήν Πρέσπα καί έπειτα τήν 
’Αχρίδα. Αύτός θά ήταν μάλλον Βλάχος, όπως καί πολλοί στρατηγοί του, 
όχι δέ Βούλγαρος, όπως χαρακτηρίζεται άπό τήν ιστορία. Ό Σαμουήλ) 
κατά τά τέλη τοϋ 9ου αιώνα, αποξήρανε τά έλη άνοίγοντας μεγάλα κανάλια 
καί παρά τήν εκβολή τοϋ Δρίνου έκτισε τήν πόλη Στρούγα (στρουγία=στο- 
μία, άπό τό στραγχός-stricus) καί γέφυρα, γιά τήν άμεση διάβαση τής Έ- 
γνατίας άπό τό τωρινό Ραδολίσστε καί βόρεια τής Γκάλιστας (Γκιάλιστ) 
μέσω Στρούγας, κάτω άπό τά ύψώματα τοϋ 'Αγίου "Ερασμου, δηλ. άπό τή 
βορεινή παραλία τής λίμνης. "Ετσι άποφευγόταν ό κύκλος τής Έγνατίας 
άπό τή διάβαση Ντομποβγιάν.

Μίλησα παραπάνω, κατά τή γνώμη μου, γιά τεκμήρια τής παλιάς θέσης 
τής Μπεάλας παρά τά τωρινά χωριά Βελέστα καί Ντομποβγιάν (άρβανίτικα), 
γιατί:

α) 'Η περιοχή δυτικά των χωριών τούτων άνήκε κατά κυριότητα επί / 
Τουρκοκρατίας, μαζί μέ τή δασωμένη περιοχή των υψωμάτων «Κρεάστα» 
(μέ πυκνά δάση άπό καστανιές), στά δύο δίδυμα χωριά "Ανω καί Κάτω 
Μπεάλα, τά όποια έκαρποϋντο τις άφθονες καστανιές του.

β) Πάνω στήν «Κρεάστα» υπάρχει κορυφή «Τσιτάτε» (=κάστρο) άπο- 
καλουμένη, πού δεσπόζει κυριολεκτικά τής διαβάσεως τής γεφύρας Μ. 
Δρίνου (Ντομποβγιάν) καί πάνω σ’ αυτή ύπήρχαν ίχνη κάστρου.

γ) Οι ’Αλβανοί όνομάζουν τά ύπέρ τή διάβαση Κιάφα-Θάν (Λύν) προς
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Έλμπασάν ύψώματα Μάλν - Βλάϊ1 (βουνό των Βλάχων), κι όλο τό βο- 
ρειοδυτικώτερά του (άπό τό Κιάφα-Θάν εως τό σημερινό σλαβόφωνο χω
ριό Βίσνιε) βουνό λέγεται άπό τούς Σλάβους Μπέλισκο-Μπάρδο (= βουνό 
Βλάχικο τής Μπεάλας, ύψόμ. 1.946-1.642 μ.) νοτιοανατολικά τής Μπεάλας.

δ) Μέρος τής περιοχής τής επί του άλβανικοϋ εδάφους κοιλάδας Ράϊ- 
τσας - Μόκρας στά νοτιοδυτικά του βουνού τής Μπεάλας, όπου υπήρχε 
πυκνό δάσος πεύκων καί ελάτων, ανήκε επί τουρκοκρατίας κι αύτό στήν 
Μπεάλα.

ε) Τά όσα αναγράφει κι ή Μεγάλη Έλλην. Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού 
(τόμος ΙΔ', σ. 546) περί τής έδρας τού αρχιεπισκόπου Βελίτσης.

στ) Τά δυτικά σύνορα τής περιοχής τού χωριού προς τήν ’Αλβανία 
(Τσερμενίκα) ήσαν στή διάβαση τού υψώματος «Σταυρός» (Κροΰτσε), ανά
μεσα στά ύψώματα Γιαμπλάνιτσας (2.259 μ.) καί κορυφής Τσούμας (2.200 μ.). 
Έκεϊ δέ βρίσκονται καί σήμερα τά άλβανογιουγκοσλαβικά σύνορα.

Σ’ άγνωστη λοιπόν χρονολογία οί κάτοικοι τής Μπεάλας (Βελίτσης), 
αναγκάσθηκαν άπό επιδρομή ’Αλβανών προφανώς (ίσως τό 1710) νάέγκα- 
ταλείψουν τήν τοποθεσία τών χωριών Βελέστα-Ντομποβγιάν. Κατέφυ
γαν, ύστερα άπό αιματηρούς άγώνες καί συγκρούσεις προς τά στίφη τών 
Άρβανιτάδων, στά γύρω βουνά.

Κατέληξαν έτσι στήν ορεινή τοποθεσία πού περιγράψαμε. ’Ίσως κατ’ 
άρχάς να ίδρυσαν συνοικισμό σέ τοποθεσία άνατολικά τού χωριού «Ά
γιος Γεώργιος», όπου σώζονταν ερείπια εκκλησίας καί αρχαίου νεκροτα
φείου (νεκροταφείο σύγχρονο τού χωριού εκεί δέν δικαιολογείται, γιατί 
βρίσκεται σ’ άρκετή άπόσταση άπ’ αυτό καί τό χειμώνα, μέ τά πολλά χιόνια, 
ήταν αδύνατη ή μεταφορά τών νεκρών).

Κατά παλιά παράδοση καί άφηγήσεις γερόντων, πάνω στο βουνό καί σέ 
θέση πού ονομαζόταν «Κρεμνός τών νυφών» (Κούβα à μβιάστι-λόρ) 100 
νύφες kuî κορίτσια, γιά νά μή πέσουν στά χέρια τών Τούρκων άναγκάσθη- 
καν, σάν τις Σουλιώτισσες, νά ριχθούν στο βάραθρο προτιμώντας τό θά
νατο άπό τήν άτίμωση.

Ή παλιά εκκλησία τού χωριού τής Αγίας Παρασκευής έφερε χρονολο
γία ίδρύσεώς της τό έτος 1819. Αυτό διαπιστωνόταν άπό επιγραφή πάνω στήν 
πύλη τής έρειπωμένης εκκλησίας, πού σωζόταν εως τό 1964 κατά τήν επί
σκεψή μου εκεί. Ίσως, κατά συμπερασμόν ή καταστροφή τής Μπεάλας 
(Βελίτσης) νά έλαβε χώραν στά τέλη τού 18ου αιώνα (1790-1800). Καμιά 
όμως παράδοση δέν υπήρχε γιά προέλευση τών κατοίκων τού χωριού άπό

1 'Υπάρχει καί σήμερα χωριό μέ τήν ονομασία «Μάλι Βλάϊ» παρά τήν Κιάφα-Θάν 
βλάχικο μέ 60-70 οικογένειες, τό όποιο, φαίνεται, είναι έποικισμός τής Άνω Μπεάλας 
άπό τά παλιά χρόνια.
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άλλα μέρη. "Ισως νά κατέφυγαν πρόσφυγες στήν Μπεάλα μερικοί ομόγλωσ
σοι, σαν σέ αδελφό χωριό, άπό τά μέρη τής Ηπείρου, ώς από τή Γράμμου- 
στα, Νικολίτσα, Μοσχόπολη κ.ά.

Βέβαιο είναι άκόμη ότι τά δυό αυτά βλαχοχώρια, 'Άνω καί Κάτω 
Μπεάλα, άπέφυγαν μέ δέος καί μέ θρησκευτική εύλάβεια κάθε επιμιξία 
τους μέ τούς σλαβόφωνους γύρω πληθυσμούς, άν καί αύτοί ήσαν χριστιανοί 
ορθόδοξοι. Επιγαμίες είχαν άποκλειστικά μεταξύ τους, ενίοτε όμως καί 
μέ βλάχικα χωριά τής περιοχής Πόγραδετς, συχνότερα μάλιστα μέ τό χωριό 
Λάγγα, τό όποιο όμως έπαιρνε κορίτσια άπό τήν Μπεάλα, όχι δέ ή Μπεά
λα άπ’ αυτό. Επειδή δέ είναι φυσικόν τό τέκνο νά διατηρή σχέσεις μέ τή 
μητέρα, μπορούμε νά υποθέσουμε ότι οί κάτοικοι τής Λάγγας ίσως νά εί
χαν τήν προέλευση άπό τήν Μπεάλα. "Αλλως αύτοί θά προσέτρεχαν σ’ άλλα 
χωριά τής Β. ’Ηπείρου.

3. ΤΟ ΚΛΙΜΑ TOT ΧΩΡΙΟΥ

Στό ύψόμετρο 1.300-1.350 μ., πού βρισκόταν τό χωριό, τό κλίμα του 
φυσικά τούς μέν καλοκαιρινούς μήνες ήταν πολύ δροσερό κι ευχάριστο, 
διότι ούδέποτε τό θερμόμετρο, κατά τούς ζεστούς μήνες Ιούλιο - Αύγουστο, 
άνέβαινε πάνω άπό + 20° Κ. *Ηταν άπό τά καλύτερα θέρετρα μέ άφθονες 
βρύσες πού είχαν δροσερό νερό.

Ό χειμώνας άντίθετα ήταν βαρύτατος. "Αρχιζε συνήθως τό Νοέμβριο 
καί τελείωνε τον ’Απρίλη. Τό ύψος τού χιονιού έφθανε τά 3-4 μέτρα. Κάθε 
οδική συγκοινωνία μέ ζώο προς τόν κάμπο διακοπτόταν τελείως. Οί παγε
τώνες στα ολόγυρα νερά είχαν άρκετό πάχος. Κρύσταλλα, σέ σχήματα φαν
τασμαγορικά, κρέμονταν άπό τις στέγες τών σπιτιών. Κρύος καί σφοδρός 
βορειοδυτικός άνεμος άπό τό ύψωμα «Τσούμα» καί τό άνατολικά του άνοι
γμα ξαπολυόταν καί έδερνε άρκετά τό χωριό. Δρόμοι ανοίγονταν διαρκώς 
μέ τά φτυάρια μέσα στό χωριό. Κάθε οικοδεσπότης είχε προβλέψει νά έφο- 
διασθή εγκαίρως μέ τά άπαραίτητα τρόφιμα, νομή για τά ζώα καί καύσιμα 
για όλη τή δύσκολη αυτή περίοδο.

4. ΒΛΑΣΤΗΣΗ - ΠΛΝΙΣ

'Όλα τά γύρω δάση ήσαν πυκνά μέ κύριο δέντρο τήν όξυά (φηγό) κατά 
τό πλείστον. Πεύκα καί έλατα όπήρχαν στό νοτιοδυτικό μέρος τού βουνού, 
όπου ζοΰσαν πολλές αρκούδες. Στά δάση αυτά ύπήρχαν πριονιστήρια γιά 
οικοδομικό Ολικό (σανίδια, καδρόνια, δοκοί κ.λ.).

Τό κάθε σπίτι είχε τό μικρό κήπο, όπου φύτευαν λίγα κρομμύδια, σκόρ
δα, πολλές πατάτες, άφθονα λουλούδια καί λίγες πιπεριές καί ντομάτες, 
πού ώρίμαζαν τόν Αύγουστο. Όπωροφόρα δένδρα είχε πολλές κερασιές 
κι άγριες δαμασκηνιές (κορόμηλα). Τά κεράσια άφθονοϋσαν τόν ’Ιούλιο
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κι Αύγουστο. Λεπτόκαρα καί φράουλες εύωδιαστές ύπήρχσν στις πλαγιές 
του βουνοϋ.

OÎ γύρω πλαγιές τού χωριού ήσαν καταπράσινες μέ τό άφθονο χόρτο 
των λειβαδιών πού θεριζόταν συνήθως τά τέλη ’Ιουλίου καί τόν Αύγουστο. 
Αύτοφυές άφθονο καί μεγάλο χόρτο βρισκόταν στό βουνό, τό δέ ύψος του 
ύπερέβαινε τό μέτρο. Τό αδέσποτο αύτό χορτάρι τό θέριζαν καί τό μάζευαν 
τό καλοκαίρι για τή διατροφή των αγελάδων κάθε οικογένειας. Σ’ αύτά τά 
ωραία λειβάδια τού βουνού έβοσκαν τά πολυπληθή κοπάδια των προβάτων 
καί αγελάδων. Στό βουνό υπήρχαν ακόμα πολλά χόρτα κατάλληλα για τά 
γιατροσόφια καί τό πρωινό ρόφημα.

Άγρια ζώα ζούσαν πολλά στα δάση, λαγοί, άλεποΰδες, λύκοι, αρκού
δες, ζαρκάδια, κουνάβια κ.ά. (Ρώσσος πρόσφυγας φυσιοδίφης, εγκαταστα
θείς τό 1920 στή Στρούγα, δημιούργησε ζωολογικό κήπο καί μουσείο εκεί 
άπό τήν ποικιλία τής πανίδος τού βουνού τής Μπεάλας καί από τά διάφορα 
είδη πτηνών καί πετρωμάτων τής περιοχής της. Τό μουσείο αύτό σωζόταν 
καί τό 1964, μάλιστα μέ τήν επιμέλεια ειδικών κυβερνητικών υπαλλήλων 
ήταν περισσότερο πλουτισμένο).

Κάθε σπίτι έτρεφε μιά έως τρεις άγελάδες γιά τό γάλα καί τό τυρί τής 
οικογένειας, πού είχε συνήθως όλο τό χρόνο. Είχε διαμορφωθή χωριστός 
τύπος αγελάδας βουνήσιας, πού έβοσκε στα κοινοτικά άφθονα χορτάρια 
τού βουνού.

Επίσης σέ κάθε οικογένεια άπαραίτητη ήταν ή διατροφή ενός ή δύο 
χοίρων. Είχε έτσι τό άπαραίτητο κρέας. Άπ’ αύτά έκαναν παστουρμά, τά 
λουκάνικα, τό λίπος καί τις τσιγαρίδες γιά τή χειμερινή περίοδο. Οί χοίροι 
σφάζονταν τό Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, πάντοτε προ τών Χριστουγέννων.

’Αλλά καί τις απαραίτητες κότες είχαν. Ή βοσκή τους τό καλοκαίρι 
ήταν έλεύθερη κι άφθονη.

Κάθε οικογένεια είχε άκόμα καί τά άπαραίτητα αιγοπρόβατα. Οί πλού
σιες οικογένειες είχαν 1.000 καί πλέον κεφάλια, ενώ οί φτωχότεροι 10-20. 
Τά πλούσια αύτά κοπάδια τού χωριού διαχείμαζαν στή Μουζακιά τής Αλ
βανίας (κάμπος βορείως τού Αύλώνος) καί στήν περιοχή Καβάγιας (βο- 
ρείως τού Σκοΰμπι ποταμού). ’Έρχονταν τόν Απρίλη κι έφευγαν στό χει
μαδιό τό φθινόπωρο. Οί τσομπάνοι (ποιμένες) τών κοπαδιών αύτών ήσαν 
Άρβανιτόβλαχοι. Κανένας άπολύτως κάτοικος γηγενής τής Μπεάλας δέν 
έκανε τόν τσομπάνη. Τή δουλειά κι επίβλεψη τών κοπαδιών τών αιγοπρο
βάτων τού χωριού είχαν αποκλειστικά οί Άρβανιτόβλαχοι (Φαρσαριώτες 
τούς λέγαμε) μέ άμοιβή, πού έπαιρναν άπό τά προϊόντα τών αιγοπροβάτων 
μέ ειδική συμφωνία τών κατόχων τους, πού κύριο επάγγελμα είχαν τό εμπό
ριο. Οί Φαρσαριώτες αύτοί, κάτοχοι κι αυτοί ποιμνίων έφεραν τήν άνοιξη 
στό χωριό καί τις οικογένειές τους. Τό φθινόπωρο έφευγαν όλοι μέ τις οί-
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κογένενες. Οί στάνες των αιγοπροβάτων στήνονταν ψηλά στο βουνό, όπου, 
όπως είπαμε, έβρισκαν άφθονη βοσκή τά ζώα.

Τό σύνολο των αιγοπροβάτων του χωριού, στά καλά χρόνια επί τουρ
κοκρατίας, έφθανε τις 30.000. Μετά τό 1912 όμως, οπότε ή ’Αλβανία έγινε 
ανεξάρτητο κράτος, δεν έπετρέπετο άπό τούς ’Αλβανούς τό παραχείμασμα 
των ποιμνίων τού χωριού στά μέρη όπου είχαν προηγουμένως τά χειμαδιά 
τους. Γι’ αύτό οί Φαρσαριώτες χώρισαν τά κοπάδια τους καί άφοϋ άπέκτη- 
σαν τήν άλβανική ύπηκοότητα, εγκαταστάθηκαν μονίμως πιά στην ’Αλβα
νία. Έτσι τά περισσότερα αιγοπρόβατα πού άνήκαν στούς γηγενείς κατοί
κους τής Μπεάλας πουλήθηκαν καί λίγα κοπάδια μέ 10.000 περίπου κεφά
λια έπετράπη άπό τό Ελληνικό Κράτος νά διαχειμάζουν στήν περιοχή 
Χαλκιδικής καί Κιλκίς έως τό έτος 1916. Κατά τό 1916, λόγω τής καταλή- 
ψεως τής περιφερείας Άχρίδος άπό τά βουλγαρικά στρατεύματα καί τής 
έκτοπίσεως των κατοίκων ’Ανω καί Κάτω Μπεάλας στήν Βουλγαρία, ή 
κτηνοτροφία αύτή τού χωριού, μαζί μέ τά άλλα ύπάρχοντά του, καταστρά
φηκε εντελώς.

5. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Οί κάτοικοι τής "Ανω Μπεάλας, βλαχόφωνοι όλοι, άνέρχονταν κατά 
τήν τελευταία στατιστική τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τού 
έτους 1905, σέ 350 οικογένειες καθαρώς έλληνοχριστιανικές, γιατί σ’αύτή 
κατοικούσαν καί περί τίς 20 οικογένειες βλαχόφωνες, μουσουλμανικές 
όμως τό θρήσκευμα. Οί μουσουλμάνοι κάτοικοι μιλούσαν κι αύτοί στά σπί
τια τους βλάχικα. "Ερχονταν σέ επιμιξία μέ τά γύρω μουσουλμανικά άρβα- 
νίτικα χωριά, γι’ αυτό στά τελευταία χρόνια είχαν καταντήσει δίγλωσσοι. 
Αεγόταν ότι άλλαξοπίστησαν σέ έπιδρομή ’Αλβανών ακολουθώντας αρχη
γό τους, ό όποιος έπεδίωξε οφέλη άπό τήν τουρκική κυβέρνηση καί φυλάρ
χους ’Αλβανούς. Παρά ταΰτα οί συγκάτοικοι αύτοί μουσουλμάνοι ούδέποτε 
έβλαψαν τήν Ελληνική Κοινότητα, μάλλον ύπεστήριζαν στήν τουρκική 
κυβέρνηση τά ζητήματά της καί γενικά καί ιδιωτικά. Είχαν τό τζαμί τους, 
άλλα στά σπίτια τους διατηρούσαν κρυφά εικόνες τής 'Αγίας Παρασκευής 
καί τού 'Αγίου Γεωργίου καί δεν παρέλειπαν, κατά τίς χριστιανικές γιορτές, 
νά στέλνουν στήν έκκλησία τής 'Αγ. Παρασκευής κεριά μέ τήν όκά καί 
λάδι μέ τενεκέδες.

Τό καλοκαίρι, άπό τό μήνα ’Απρίλη (άπό τόν'Άη-Γιώργη, 23’Απριλίου) 
εως τέλος τού Σεπτέμβρη, ό πληθυσμός τού χωριού αύξανόταν. Έφθαναν 
άπό τή Μουζακιά καί Καβάγια τής ’Αλβανίας οί Φαρσαριώτες (Άρβανι- 
τόβλαχοι) μέ τά κοπάδια τών αιγοπροβάτων τού χωριού, πού, όπως άναφέ- 
ραμε καί στό άμέσως προηγούμενο κεφάλαιο, διαχείμαζαν εκεί. "Εφεραν 
μαζί τους καί τίς οίκογένειές τους, οί όποιες άνέρχονταν σέ 40-50. Έτσι
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ό πληθυσμός του χωρίου τούς καλοκαιρινούς μήνες ύπερέβαινε κατά πολύ 
τις 450 οικογένειες.

Οί ξενητεμένοι άνδρες τού χωριού, σαν έμποροι οί περισσότεροι στα 
μέρη τής'Αλβανίας (Δίβρα, Μάτι κ.λ.), προτιμούσαν να μείνουν στα σπί
τια τους για 2-3 μήνες, για να άπολαύσουν τίς δροσιές τού καλοκαιριού 
καί τά αγαθά τής οικογένειας.

Τά σπίτια τού χωριού κτισμένα αμφιθεατρικά ήσαν από πέτρα κι άσβέ- 
στη, μέ πρόσοψη ασβεστωμένη κάτασπρη. Ή σκεπή τους ήταν άπό χονδρά 
σανίδια όξύσια· ελάχιστα σπίτια εϊχαν σκεπή άπό σχιστολιθικές πλάκες. 
Λαμαρίνες εκείνο τον καιρό ή δεν ύπήρχαν ή ήσαν πολύ ακριβές. Κεραμί
δια δέν άντεχαν στο βάρος των χιόνων καί στούς παγετώνες. Οί σκεπές των 
σπιτιών άποχιονίζονταν τακτικά, για νά απαλλαγούν άπό τό βάρος τού χιο
νιού πού έφθανε συνήθως τά 3-4 μέτρα. Τά χιόνια ελυωναν τον ’Απρίλη ή 
Μάη.

Τά κτήρια, δίπατα ή τρίπατα, στό ισόγειό τους είχαν αποθήκες καί βοη
θητικούς χώρους. Στά επάνω πατώματα είχαν, τά πλεϊστα, δωμάτια καθη
μερινά, ύπνου καί ύποδοχής στρωμένα πάντοτε μέ φλοκάτες κόκκινες καί 
μέ μεντέρια. Καρέκλες σπάνιζαν, ώς καί ιδιαίτερα κρεβάτια, χαλιά όμως 
πολύχρωμα καί άλλα μάλλινα στρωσίδια ήσαν απαραίτητα.

"Εως τό έτος 1912, οπότε αύτά τά μέρη κατελήφθησαν άπό τό σέρβικο 
στρατό, τό χωριό βρισκόταν σέ άκμή. Άπό τής εποχής όμως αυτής άρχισε 
σιγά-σιγά νά φθίνη. Μερική καταστροφή των κτηρίων του έπαθε τά χρόνια 
1916-1918, όπόταν οί κατακτητές Βούλγαροι έξετόπισαν τόν πληθυσμό του 
(σάν γραικομάνικο) στήν παλιά Βουλγαρία (στά μέρη τής Σούμλας καί 
Βιδινίου) καί στήν παλιά Σερβία, μέρος τής όποιας κατείχαν τότε.

Μετά τήν ανακωχή τού Α' Παγκοσμίου πολέμου, τό 1918-1919, επα
νήλθε ό μισός πληθυσμός τού χωριού, ένώ ό άλλος άποδεκατίσθηκε άπό 
τίς κακουχίες καί τήν άρρώστεια τής ισπανικής γρίπης. (Πολλοί τότε άπό 
τούς έπιστρέφοντας άπό τή Βουλγαρία μέσω Θεσσαλονίκης έξέφρασαν 
τήν έπιθυμία νά έγκατασταθοΰν στήν Ελλάδα, άλλα δυστυχώς καμιά προσ
οχή δέν δόθηκε άπό τό επίσημο Κράτος).

Τό τελικό όμως χτύπημα, τό θανατηφόρο, τό δέχθηκε τό 1941-1944, 
οπότε κατεστράφη τό χωριό έκ θεμελίων άπό τούς κατακτητές ’Ιταλούς 
καί ’Αλβανούς, γιατί χρησίμευε ώς καταφύγιο τών άνταρτών τού Τίτο (άρ- 
χηγοΰ τότε τών Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων). Μένει άκόμα όρθια μόνον 
ή έκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής, έτσι δέ αύτή θά θυμίζη, ποιος ξέρει 
γιά πόσο άκόμη καιρό, ότι έκεΐ υπήρξε κι έζησε ένας άκμαϊος οικισμός.

Οί κάτοικοι τής "Ανω Μπεάλας βρίσκονται σκόρπια εγκατεστημένοι 
στήν Κάτω Μπεάλα, Στρούγα, ’Αχρίδα, Βελιγράδι καί ’Αμερική.

28
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6. ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Οΐ άνδρες,δλοι σχεδόν, άπό τα πρώτα χρόνια τής τουρκοκρατίας, ασχο
λούνταν μέ τό έμπόριο, περισσότερο μανιφατούρας καί ειδών παντοπω
λείου. Στίς πόλεις Στρούγα, ’Αχρίδα, Τίρανα καί Δυρράχιο οί μεγαλύτε
ροι έμποροι ήσαν άπό τήν Μπεάλα (είκ. 2,3). Οί περισσότεροι όμως ήσαν 
σκορπισμένοι στα χωριά τής Δίβρας καί Μάτι (’Αλβανίας) (είκ. 4). Αίγοι

Είκ. 2. ’’Εμπορος τής Μπεάλας τό έτος 1912

είχαν έγκατασταθή μονίμως στο Δυρράχιο καί Τίρανα, όπου είχαν εύδοκιμή- 
σει ώς έργοστασιάρχες σαπωνοποιίας κ.λ. καί επιστήμονες. (Τέτοιες ήσαν 
οί οικογένειες Χοβδάρη καί Παντέκη, μέλη δέ τής τελευταίας είχαν έγκα
τασταθή καί στο Έλμπασάν). Είχαν φθάσει άκόμη ώς έμποροι καί στή Σερ
βία (Ζεμούν καί άλλου), όπως άναφέρει στό βιβλίο του ό καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου Βελιγραδιού Πόποβιτς. (Τό βιβλίο τούτο έξεδόθη τό 1927 
μέ τίτλο «Κουτσόβλαχοι-Συμβολή στή δημιουργία τής Σερβικής αγοράς», 
ονομάζει δέ σ’ αυτό τούς Κουτσοβλάχους «Έλληνισμένους Βλάχους)».

Σέ όλα σχεδόν τά σπίτια τού χωριού, όπως καί στό πατρικό μου σπίτι 
βρίσκονταν παμπάλαια άρματολικά κειμήλια, τουφέκια, καρυοφύλλια μα- 
κρύκανα, κουμπούρια μέ άσημένια λαβή, γιαταγάνια καί σπαθιά καί πολλά 
άλλα έξαρτήματά τους. (Μέ τά έμπροσθογεμή τέτοια όπλα, πού στον επι
κρουστήρα είχαν τσακμακόπετρες, πυροβολούσαμε στις γιορτές καί πηγαί
ναμε καί κυνήγι).
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Οί γυναίκες καί τα κορίτσια ήταν νοικοκυρές. ’Ασχολίες, εκτός των 
οικιακών, είχαν τή βιοτεχνία χαλιών, βελέντζας, φλοκάτης, ύφανση μάλ
λινων καί βαμβακερών ύφασμάτων, πλέξιμο καλτσών κ.ά. Το υφαντήριο 
σέ κάθε σπίτι έπιανε ιδιαίτερο μέρος κι ήταν απαραίτητο. Ή ρόκα κι ή 
ροδάνη μέ τό κάτασπρο μαλλί γιά τό γνέσιμο αποτελούσαν τά άπαραίτητα

ΕΙκ. 3. Οικογένεια εμπόρου από τη Μπεάλα, εγκατεστημένη στη Στρούγα

εργαλεία, ιδίως τών γραιών. Στά υφαντήρια ΰφαιναν μάλλινα καί βαμβα
κερά ύφάσματα, αφού τά τέντωναν καί τά άσπριζαν στον ήλιο, τά κατεργά
ζονταν γι’ άσπρόρουχα, ενδυμασίες, υποκάμισα κ.λ. Τό κέντημα τού χε
ριού απέδιδε ώραΐα χειροτεχνήματα κι ήταν κύριο μέλημα τών κοριτσιών 
καί τών νεαρών γυναικών. Τό κέντημα τού χεριού είχε προοδεύσει κι άπό 
τή διδασκαλία τών κοριτσιών στο σχολείο άπό τις νεαρές δασκάλες καί 
προπάντων τά τελευταία χρόνια.

Κάθε νοικοκυρά φιλοτιμιόταν γιά τήν καθαριότητα τών ασπρορούχων 
καί γενικώς τού όλου νοικοκυριού, πού έπρεπε νά είναι άμεμπτη. "Ολα τά 
οικιακά σκεύη, έπιπλα, ρουχισμός, στρωμνές κ.λ. έλαμπαν άπό καθαριό
τητα. Ή όλη κατοικία έπρεπε νά λάμπη άπό καθαριότητα.

Τά έτοιμαζόμενα μάλλινα είδη (χαλιά-βελέντζες κ.λ.), ως καί τά εν χρή- 
σει, οί γυναίκες είχαν τή φροντίδα νά τά πλύνουν σέ ειδικά πλυντήρια (ντρα- 
στιάλες). Σέ κάθε νερόμυλο γιά τό άλεσμα σιτηρών (κι ήσαν τέσσαρες), 
τέτοια πλυντήρια (ντραστιάλες) ήσαν άπαραίτητα. Οί νερόμυλοι εργάζον
ταν μέ τό άφθονο νερό τού ποταμιού Μπελίτσα. Ή ντραστιάλα ήταν ως 
έξης: Λίγο παρακάτω άπό τό μύλο—πάντοτε σέ κατηφορικό μέρος—άπό τό
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αύλάκι πού έβγαινε άπό τό μύλο το νερό χυνόταν μέσα σε σωλήνα, απαράλ
λακτο σαν του μύλου (άπό ύψος 3-4 μέτρων) μέ αρκετή δύναμη σέ παραχω
μένο κάτω ξύλινο μεγάλο κάδο σχήματος κώνου, πού στό επάνω μέρος είχε 
διάμετρο δύο μέτρων καί στό κάτω ήταν πολύ στενό. 'Η περιδίνηση του 
άφθονου καθαρού νερού, όταν ξαπολυόταν μέσα στον κάδο ήταν μεγάλη.

ΕΙκ. 4. ’Έμπορος της Μπεάλας σε αρβανιτοχώρι

Έτσι τά ριπτόμενα στον κάδο άντικείμενα πλυσίματος περιδινούμενα μέ 
τήν ορμή τού νερού, καθαρίζονταν καί πλένονταν θαυμάσια. Τό επάνω μέ
ρος τού κάδου σκεπαζόταν άπό δικτυωτό σκέπασμα πού άφηνε μόνο τή 
διαρροή τού νερού. Τά πλυνόμενα εξάγονταν μέ ξύλο μακρύ πού στό κάτω 
μέρος είχε σίδηρο δίκην άγκύρας. Ή διακοπή τού νερού, πού κατέπιπτε 
στον κάδο, γινόταν μέ ειδικό στρόφαλο. Γιά τόν καθαρισμό αυτό τό άντί- 
τιμο, πού καταβαλλόταν στό μυλωνά, ήταν μηδαμινό.

Τό ψωμί ζυμωνόταν άπό καθαρό σιταρίσιο άλεύρι μέσα στό σπίτι 
καί ψηνόταν ή στό συνηθισμένο φούρνο ή σέ ειδικό πήλινο τέτοιο, πού 
άπό πάνω πυρακτωνόταν μέ γάστρα. Οί βλάχικες πίτες ήσαν τό συνηθισμένο 
τακτικό έδεσμα στό τραπέζι.

Οί πτωχές γυναίκες μετέφεραν στήν πλάτη ή μέ ζώα μόνες τά απα
ραίτητα γιά τό χειμώνα ξύλα καί φρύγανα, ώς καί τό χορτάρι άπό τό βουνό 
γιά τή νομή τής άγελάδας των.

Γιά τόν πολιτισμό καί τήν καθαριότητα γενικά τού χωριού έγραψε ό
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Σέρβος καθηγητής του Πανεπιστημίου Βελιγραδιού Ντουσάν Πόποβιτς, 
ό όποιος περιώδευσε στά περισσότερα βλαχοχώρια, στό βιβλίο πού άναφέ- 
ραμε παραπάνω. Εξυμνεί σ’ αυτό τήν άμεμπτη καθαριότητα καί τον ανώ
τερο πολιτισμό πού βρήκε στά βλαχοχώρια, σε αντίθεση μέ τά σλαβόφωνα 
χωριά πού χαρακτηρίζονταν για τήν κατώτερη στάθμη τού πολιτισμού.

7. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Οί άνδρες παλαιότερα φορούσαν φουστανέλλες άσπρες, φέρμελες, 
τουζλούκια καί ντουλαμά, όπως διατηρούνταν σε κάθε σπίτι σαν κειμήλια,

ΕΙκ. 5. λτεαρό ζευγάρι τής Μπεάλας

κατόπιν όμως ώς έμποροι στήν ’Αλβανία φορούσαν μάλλινα ένδύματα, σαλ
βάρια μέ παλτά ιδιόρρυθμα (καπούτσια) καί παπούτσια κοντά χονδρά. Τά 
παπούτσια ήταν χωρίς κορδόνια, γιατί τά έβγαζαν πάντοτε γιά νά μή λερώ
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νουν τα στρωσίδια μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιο. 'Όταν έρχονταν άπό τά 
ξένα (’Αρβανιτιά), φορούσαν φορεσιά παραπλήσια μέ τή λεγάμενη φράγκικη 
(είκ. 5, 6).

Οί νέοι καί τά παιδιά φορούσαν μάλλινα ροϋχα (τζακέτες, πανταλόνια 
χονδρά πού κουμπώνονταν στις κνήμες καί περιδένονταν μέ περικνημίδες

Είκ. 6. Νεόνυμφοι άπό την Κάτω Μπεάλα

μάλλινες) καί παπούτσια έπίσης χονδρά σάν των άνδρών. Ή όλη περιβολή 
τους ήταν κατάλληλη για τά δριμύ ψύχος του χειμώνα.

Τά καλοκαίρι τά ροϋχα ήταν οπωσδήποτε ελαφρά άπό λινά ή βαμβα
κερά υφάσματα.

Ή γυναικεία ένδυμασία συνίστατο άπό φουστάνια άπό άλατζά καί άπό 
διάφορα υφάσματα τοϋ εμπορίου. Οί νέες γυναίκες καί τά κορίτσια προτι
μούσαν τά άνοικτοϋ χτυπητού χρώματος ύφάσματα, οί δέ ήλικιωμένες καί 
οί γραίες χρώματος, ώς έπί τά πλεΐστον, καφέ, ή πρασίνου κλειστού, ή μώβ. 
Στο κεφάλι φορούσαν σκέπη. Οί νέες φορούσαν πάντοτε ώραΐες μεταξωτές 
σκέπες διαφόρων χρωμάτων (πρασίνου, ρόζ, κόκκινου κ.λ.) καί οί ήλικιω- 
μένες γυναίκες πρασινωπού ή μώβ χρώματος. Οί μαθήτριες τοϋ σχολείου 
ήσαν άσκεπεις. Στις γιορτές ιδίως οί νέες φορούσαν τά πλούσια γκιρδάνια 
(κολιέδες) μέ τά χρυσά φλουριά διαφόρου αξίας (μονόλιρα, πεντόλιρα κ.λ.).
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8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ή οικονομική κατάσταση των κατοίκων ήταν γενικά καλή. Κάθε οι
κογένεια είχε τον ξενητεμένο της (έμπορο), δπως άναφέραμε στο μέρος 
«άσχολίες των άνδρών». "Οσοι είχαν καταστήματα σέ πόλεις καί κέντρα 
μεγάλα διακρίνονταν γιά τόν πλούτο καί τήν κάποιαν εύμάρεια. Στά σπίτια 
όμως των οπωσδήποτε πλουσίων δέν ευρισκε κανείς έπιπλα κ.λ. μεγάλης 
άξίας καί τούτο γιά εύνοήτους λόγους, επειδή τό χωριό περιβαλλόταν άπό 
άρβανίτικα χωριά.

Οί λίγοι φτωχοί δέν είχαν τό κρέας μόνο (χοιρινό κ.λ.) στις γιορτές, 
άλλα καί τρόφιμα καί χρηματική βοήθεια πού, μέ τή διακρίνουσα αλληλεγ
γύη, τούς έδιδε ό κάθε γείτονας. Πλήν τούτων καί τό ταμείο τής έκκλησίας 
ερχόταν άρωγός πάντοτε σ' αυτούς καί ιδίως τις μεγάλες γιορτές τής χρι
στιανοσύνης.

Τό κάθε σπίτι φρόντιζε άπό τούς καλοκαιρινούς μήνες καί τό φθινό
πωρο να έφοδιασθή μέ τά άπαραίτητα προς διατροφήν είδη, σιτάρι, αλεύρι 
καί πολλά άλλα (τυρί, μυζήθρα, χυλοπίτες, τραχανάς κ.ά.). Οί κατσίκες 
οί οίκόσιτες (1-4) έδιναν τό απαραίτητο γάλα, όταν έλειπε αύτό άπό τις άγε- 
λάδες πού έτρεφε κάθε σπίτι, αλλά καί τό γουρούνι, τό μανάρι (άρνί, κα
τσίκι, πρόβατο) έδιναν τό απαραίτητο κρέας.

Άλλα καί οί άσχολίες των γυναικών στή βιοτεχνία των χαλιών, βελέν- 
τζας κ.λ., όπως άναφέραμε στό οικείο κεφάλαιο, προσπόριζαν άρκετά οφέλη 
στις οίκογένεις αυτές.

9. ΦΤΛΕΤΙΚΑ - ΓΛΩΣΣΑ

Οί κάτοικοι τής Μπεάλας, αν καί απομακρυσμένοι άπό τά πνευματικά 
κέντρα τού Ελληνισμού καί βλαχόφωνοι, θεωρούσαν τόν εαυτό τους "Ελ
ληνα. Δέν αγνοούσαν τήν εθνική τους καταγωγή. Άπό τά παλιά χρόνια δια
τηρούσαν τήν εκκλησία καί τό ελληνικό σχολείο έως τό 1912.

Μέ τήν έλληνική καταγωγή των Κουτσοβλάχων έχουν άσχοληθή 
πολλοί. Αλλά, φρονώ, επιστημονικά καί διεξοδικά τό ζήτημα αυτό άνα- 
λύει ό φίλτατός μου Σ. Ν. Διάκος στό βιβλίο του, «Ή καταγωγή τών Άρμα- 
νιών», Θεσσαλονίκη, Α' εξάμηνο 1965.

'Υπήρξε στό χωριό, γιά λίγο καιρό, μιά ελάχιστη μειοψηφία ρουμανί- 
ζουσα. 'Η ρουμανική προπαγάνδα, ξοδεύοντας αφειδώς τό χρυσό καί στηρι- 
ζομένη στήν ομοιότητα τής κουτσοβλάχικης γλώσσας μέ τή ρουμανική 
(λατινικής προελεύσεως καί οί δύο), προσπάθησε καί έδελέασε 4-5 οικογέ
νειες κατά τό έτος 1906. Μέ τήν έπίσημη υποστήριξη τής τουρκικής κυβερ- 
νήσεως άνοιξαν σχολείο ρουμανικό μέ δύο δασκάλους καί μιά δασκάλα. 
Μά κι οί μαθητές τους δέν ύπερέβαιναν σ’ αριθμό τούς δασκάλους. Ήθέ- 
λησαν μέ συνδρομή καί τού καϊμακάμη (πολιτικού διοικητοΰ) Άχρίδος νά
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πάρουν τήν παλιά έκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής γιά νά ιερουργούν, 
μά μπροστά στήν έκκλησία αυτή καί στον Τούρκο καϊμακάμη είχαν παρα- 
ταχθή πλήθος γερόντων καί νέων καί πολλών γυναικών, οί όποιοι προέβα- 
λαν έπίμονη άρνηση γιά τήν παραχώρηση τής έκκλησίας. Ό κοτζάμπασης 
(πρόεδρος) του χωριού άνέμιζε μπροστά στον καϊμακάμη τό σουλτανικό 
φιρμάνι τής ίδρύσεως τής έκκλησίας. ’Έτσι ματαιώθηκε γιά πάντα ή παρα
χώρηση έκκλησίας στούς ρουμανίσαντες. ’Αλλά οί έλάχιστοι, βλέποντες 
τήν περιφρόνηση ή μάλλον τήν καταφρόνησή τους από τήν πλειονότητα 
τών κατοίκων, έξεδίωξαν τούς Ρουμάνους υστέρα άπό ένα χρόνο, τό 1907.

Στό χωριό, όπως αναφέρω στό κεφ. «πληθυσμός», υπήρχε ή μικρή μειο
ψηφία τών μουσουλμάνων, οί όποιοι ήσαν βλαχόφωνοι. Με αύτούς οί "Ελ
ληνες κάτοικοι εζησαν πάντοτε ειρηνικά καί ούδέποτε παρουσιάσθηκαν 
προστριβές. Ύποσυνειδήτως καταλάβαιναν τήν αληθινή καταγωγή τους.

Τό καλοκαίρι, άπό τόν ’Απρίλη έως τόν Όκτώβρη, παραθέριζαν, στό 
χωριό, όπως μιλήσαμε κι άλλου, κι οί Φαρσαριώτες (Άρβανιτόβλαχοι) οί 
τσομπάνηδες τών ποιμνίων του χωριού. Μέ αύτούς, άν καί ομόθρησκοι 
καί ομόγλωσσοι, σε καμία έπιγαμία δέν έρχονταν οί γηγενείς κάτοικοι. 
Οί Φαρσαριώτες ήσαν δίγλωσσοι. Μιλούσαν τά βλάχικα μέ ιδιόρρυθμη 
προφορά καί άρβανίτικα. Στό χωριό όμως κι άνάμεσά τους έκαναν χρήση 
τής βλαχικής, άλλά όλα τά τραγούδια τους τά είχαν στα άρβανίτικα. Διέ
φεραν άκόμη άπό τούς έντόπιους κατοίκους στά ήθη καί έθιμά τους. 'Απ' 
αύτούς οί πιό εύποροι, περί τις 10 οικογένειες, είχαν έγκατασταθή μόνιμα 
στό χωριό κι είχαν άφομοιωθή μέ τούς γηγενείς.

Ή γλώσσα τών κατοίκων τής Μπεάλας ήταν ή κουτσοβλαχική, ή αύτή 
σχεδόν μέ τών άλλων Κουτσοβλάχων τής Μακεδονίας καί Ηπείρου, μέ τούς 
ξεχωριστούς ιδιωματισμούς φυσικά. "Αν καί πλησίον τής ’Αλβανίας, ανά
μεσα άπό σλαβόφωνα καί άλβανόφωνα χωριά, διατήρησαν άνόθευτη τή 
γλώσσα.

Οί γυναίκες μιλούσαν μόνο τή μητρική τους (κουτσοβλαχική) γλώσσα. 
Τήν ελληνική γλώσσα τή μάθαιναν άπό τό νηπιαγωγείο όλοι. Οί άνδρες 
όμως, λόγφ τής έργασίας των στά άρβανίτικα μέρη, μιλούσαν όλοι σχεδόν 
τήν άλβανική.

Στήν κουτσοβλάχικη αύτή γλώσσα διέκρινε κανείς άρκετές άρχαϊες 
έλληνικές καί μάλιστα ομηρικές λέξεις. (Τήν κούνια τή λέγανε σαρμανί- 
τσα — όμηρ. σάλμανον, πρόβατο = όϊα κ.λ.).

Ή ελληνική γλώσσα ήταν σέ χρήση στήν άλληλογραφία τού έμπο- 
ρίου, άπό λίγους όμως πού είχαν έμπορικές συναλλαγές μέ έμπορους Μονα
στηριού καί Θεσσαλονίκης. Οί περισσότεροι άλληλογραφοΰσαν στήν κου
τσοβλαχική, γράφοντάς την ιδιόρρυθμα μέ τά έλληνικά ψηφία.
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10. ΘΡ1ΙΣΚΕ1Λ

Οί κάτοικοι της Μπεάλας ήσαν, έκτος τής μωαμεθανικής μειοψηφίας, 
χριστιανοί ορθόδοξοι.

Τό χωριό είχε δυό έκκλησίες επ' όνόματι τής Αγίας Παρασκευής 
την παλιά καί τή νέα. Ή παλιά εκκλησία κτίσθηκε τό έτος 1819, όπως άνα- 
γραφόταν στήν έξωτερική είσοδό της, στό νάρθηκα, καί σωζόταν έως τό 
1944. Τώρα κεΐται σέ έρείπια.

Ή νέα εκκλησία τής 'Αγ. Παρασκευής σώζεται, μέσα στό ερειπωμένο 
χωριό, άθικτη. Πάνω σέ λόφο στό βορεινό μέρος του χωριοϋ, πού δέσποζε 
έπιβλητικά όλου του χωριού, κτίσθηκε υψηλότερα άπό τήν παλιά καί 
έγκαινιάσθηκε τό έτος 1892. Ή έλληνική επιγραφή μέ μεγάλα κεφαλαία 
γράμματα μαρτυρεί τήν ηλικία της. Αριστερά άπό τήν κυρία μεσημβρινή 
είσοδο στον κυρίως ναό, πάνω άπό τό παγκάρι, διαβάζει κανείς: «Τά έγ- 
καίνια τής εκκλησίας ταύτης έτελέσθησαν έν ετει 1892 Ιουλίου 26».

Τό τέμπλο μέ τις εικόνες μέ τις έλληνικές έπιγραφές είναι σέ πολύ 
καλή κατάσταση. Ελάχιστες εικόνες μέ σλαβικές έπιγραφές έχουν προσ- 
τεθή. Κατά τήν έπίσκεψή μου τό 1964 βρήκα πολλά ελληνικά έκκλησια- 
στικά βιβλία, όπως: 1) Άνθολόγιον, τυπωμένο στή Βενετία, στά έλληνικά 
τυπογραφεία «Φοίνικος» τό έτος 1845. 2) Ώρολόγιον τό Μέγα, τυπωμένο 
στά ίδια έπίσης τυπογραφεία τό έτος 1870. 3) Τυπικόν, τυπωμένο στήν 
’Αθήνα τό 1901 στά τυπογραφεία Άνέστη Κωνσταντινίδου. 4) ’Απόστολος, 
τυπωμένος στή Βενετία στά τυπογραφεία «Φοίνικος» τό έτος 1851.

"Ολα τά άλλα έλληνικά βιβλία, όπως έμαθα, τά είχαν μαζέψει κάτω 
άπό τήν 'Αγία Τράπεζα στό ιερό. "Οπως ένθυμοΰμαι άπό τά παιδικά μου 
χρόνια υπήρχαν στήν έκκλησία καί άλλα βιβλία τυπωμένα στά τυπογραφεία 
Μοσχοπόλεως. Δέν τά άνεζήτησα στό ιερό, γιατί έλειπε ό άρμόδιος επί
τροπος τής έκκλησίας.

Κάτω άπό τις μεγάλες εικόνες τού τέμπλου ύπήρχαν, προ τού 1912, 
κι όλες οί εικόνες τής παλιάς έκκλησίας, πολύ παλιές, πού δέν είδα κατά 
τήν έπίσκεψή μου.

'Ιερείς είχε δυό τό χωριό γηγενείς, οί όποιοι μεταβίβαζαν κληρονο
μικά τό έπάγγελμά τους.

Μεγάλη τέτοια οικογένεια ήταν των Άφέντηδων (Παπά), τής όποιας 
τελευταίος έλληνας ιερέας ήτο ό Παπασωτήρης. Κι ό δεύτερος τελευταίος 
έλληνας παπάς τού χωριού ήταν τής οικογένειας ΓΙίντου, ό Παπασταύρος.

Κι οί τελευταίοι αυτοί ιερείς τού χωριού είχαν τή σκληρή μοίρα νά 
ύποστοΰν, μαζί μέ όλο τό χωριό κατά τό έτος 1916, έξορία άπό τούς Βουλ
γάρους, πού είχαν καταλάβει τότε έκεϊνα τά μέρη, στήν παλιά Βουλγαρία 
καί Σερβία. Κι οί δύο άπό τις κακουχίες άπέθαναν στήν έξορία.
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Οί Σέρβοι, μετά τήν κατοχή των μερών εκείνων (1912), είχαν έπιτρέψει 
να τελήται ή θεία λειτουργία στήν έλληνική γλώσσα, λίγες δε μόνο δεήσεις 
νά εκφωνούνται σλαβιστί. 'Ύστερα όμως άπό τό θάνατο των δύο τελευταίων 
έλλήνων παπάδων του χωριού μόνο σλάβος παπάς ιερουργούσε μιά φορά 
σέ 3 ή 4 έβδομάδες.

(Φύλακες καί πρόθυμες γιά τήν καθαριότητα καί φροντίδα γενικά, καθ’ 
όλο τό διάστημα τού καλοκαιριού, βρήκα κατά τήν έπίσκεψή μου εκεί 
δυο γριές γειτόνισσές μου στό πατρικό σπίτι. Ή μιά είχε τήν οίκογένειά 
της στό Βελιγράδι κι ή άλλη στό Ζέμουν. Νοστάλγησαν κι ήλθαν στή γε
νέτειρά τους στα γεράματα. Μένανε σέ καλύβα όλο τό καλοκαίρι καί μέ 
άγάπη, εύλάβεια κι άφοσίωση ύπηρετοΰσαν καί περιποιούνταν τήνέκκλησία).

Έκκλησιαστικώς τό χωριό ύπαγόταν στήν Ιερά Μητρόπολη Πρε- 
σπών καί ’Αχριδών. “Εδρα τού Μητροπολίτου ήταν τό Κρούσοβο.

'Ως γνωστόν, μέχρι τού έτους 1874 έδρα τού Μητροπολίτου ήταν ή 
’Αχρίδα. Τό 1874 όμως μέ σουλτανικό βεράτιο ιδρύθηκε Βουλγαρική Μη
τρόπολη στήν ’Αχρίδα (όπως καί στό Μοναστήρι τό 1893). Ή έδρα τού 
Μητροπολίτου ορίσθηκε στό Κρούσοβο, γιατί οί περισσότεροι κάτοικοι 
τής περιοχής ’Αχρίδας, λόγοι τής μεγάλης ρωσικής προπαγάνδας πού ασκή
θηκε προ τού 1870 καί ως σλαβόφωνοι είχαν προσχωρήσει στό βουλγαρι- 
σμό. Ρώσοι αξιωματικοί, μέ τό πρόσχημα τού έμπορου, περιέτρεχαν άπό 
τό έτος 1860 τή μακεδονική ύπαιθρο μέ τή σλαβική προπαγάνδα τους φθά- 
νοντες κι έως τό Δυρράχιο τής ’Αλβανίας.

Όλες τις γιορτές τής εκκλησίας τις τηρούσαν οί κάτοικοι μέ πολλή 
εύλάβεια. Νήστευαν αύστηρά όλες τις καθιερωμένες νηστείες τών Χρι
στουγέννων, τού Πάσχα, τών 'Αγίων Αποστόλων καί τού 15/αύγουστου. 
Πολλές μάλιστα γυναίκες βαστοΰσαν τό τριημέρι τής άρχής τής Μεγάλης 
Σαρακοστής.

Τό βράδυ τής Κυριακής τής Τυροφάγου, μετά τόν έσπερινό στήν εκ
κλησία, στον όποιο πήγαιναν οί περισσότεροι κάτοικοι τού χωριού καί 
μετά τό άνάγνωσμα προσευχών άναφερομένων στή συγγνώμη, συγχώρηση 
κι άφεση τών αμαρτιών, οί δύο παπάδες, άφοΰ άλληλοασπάζονταν, στέκον
ταν μπροστά στό δεσποτικό θρόνο κρατώντας ό ένας τό ιερό ευαγγέλιο. 
Οί γέροι πρώτοι, κατά σειράν ήλικίας, προσέρχονταν ό ένας πίσω άπό τόν 
άλλο καί λέγοντας ό καθένας «συγχώρα με αφέντη», άσπάζονταν τό χέρι 
τών παπάδων κι ύστερα έκαναν αριστερά του σειρά γιά νά άλληλοσυγχω- 
ρηθοΰν μέ τούς επομένους. ’Ακολουθούσαν οί άνδρες κι οί νέοι μέ τις ίδιες 
διατυπώσεις, μέ τελευταία τά παιδιά. ’Αποτελούσαν έτσι μιά σειρά άλλη- 
λοσυγχωρουμένων γενικά όλοι. Κατά τήν ίδια διατύπωση καί σειρά περ
νούσαν, ύστερα άπό τήν άποχώρηση τών άνδρών κι οί γυναίκες.

Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας, μετά τό δείπνο, γινόταν τό «χάμ-χάσκα».
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'Ένα βρασμένο καθαρισμένο αύγό, δεμένο μέ άσπρη κλωστή στην άκρη 
του πιτόξυλου, περιφερόταν γύρω άπό το άνοικτό στόμα τοϋ καθενός. Οί 
γύρω από τό τραπέζι μέ ανοικτό μόνο τό στόμα, χωρίς τή βοήθεια των χε
ριών, προσπαθούσαν να τό πιάσουν. Ό επιτήδειος ήταν ό τυχερός τοϋ «χάμ- 
χάσκα». Ή κλωστή πού κρεμόταν τό αύγό καιγόταν όλη στό ξύλο.

Τήν ίδια βραδυά συνηθιζόταν συγγενικές οικογένειες φέρνοντας ή 
καθεμιά τά φαγητά κ.λ. νά συντρώγουν όλες μαζί.

Προ τοϋ δείπνου αύτοϋ γινόταν τό συγχώριο άνάμεσα στούς συγγε
νείς κατά τή σειρά ήλικίας. Πάντως καθήκον θεωρούσαν οί νεώτεροι συγ
γενείς νά έπισκέπτωνται τούς μεγαλυτέρους τους ενωρίς τό βράδυ τής Κυ
ριακής, ζητώντας συγχώρηση.

Καθ' όλη τήν ήμέρα τής Κυριακής τής Τυροφάγου σ' όλο τό χωριό 
αντιλαλούσαν τουφεκιές, εκδηλωτικές τοϋ έορτασμοϋ καί ιδίως τό βράδυ 
στό δείπνο. Άμιλλα κι ανταγωνισμός γινόταν μεταξύ των συνοικιών γιά 
τό βρόντο καί τον αριθμό τών τουφεκιών.

"Ολα τά άποφάγια τής Κυριακής τής Τυροφάγου τά μάζευαν σέ τσου
βάλια καί σακκίδια οί γύφτισσες τών γύρω χωριών, πού κατέφθαναν ένωρίς 
τό πρωί τής Δευτέρας.

'Η Καθαρή Δευτέρα δέν γιορταζόταν όπως άλλοϋ. Οί γυναίκες τήν 
ήμέρα αύτή πρώτη δουλειά θεωρούσαν τό καθάρισμα καί τό πλύσιμο τών 
μαγειρικών σκευών κ.λ. μέ άφθονη σαπουνάδα καί σταχτόνερο, γιά νά μή 
μείνη ούτε καί τό παραμικρό ίχνος λίπους. "Ολα έπρεπε νά είναι καθαρά, 
όλο τό σπίτι έπρεπε νά λάμψη άπό καθαριότητα. (Ή γιαγιά μου σέ ερώτηση 
«γιατί καθαρίζονται τόσο τά σκεύη αύτά», μοϋ απάντησε, όπως ενθυμούμαι 
άπό τότε πού ήμουν σέ ήλικία 10 έτών, «είναι μεγάλη άμαρτία νά μένουν 
άρτυμένα τά μαγειρικά σκεύη, μά καί ή καθαριότητα αύτή θά μάς θυμίζη 
καί τήν καθαριότητα τής ψυχής μας στή Σαρακοστή γιά νά υποδεχθούμε 
χαρούμενοι τήν Ανάσταση...»).

Επίσης άπαραίτητο ήταν, τό κάθε σπίτι νά βράση κοπανισμένο σιτάρι. 
Ό χυλός τοϋ σιταριοΰ ήταν άριστο μέσο καθαρισμού τοϋ στομαχιού.

Μέ λαμπρότητα γιορτάζονταν προ πάντων οί γιορτές τοϋ Πάσχα καί 
τού Άγιου Γεωργίου. Στις γιορτές αύτές τό κάθε σπίτι καί τό φτωχότερο 
είχε τόν οβελία, άρνί ή κατσίκι. Τό Πάσχα τά κόκκινα αυγά βάφονταν άπό 
τήν Μεγ. Πέμπτη καί έξακολουθητικώς βάφονταν κάθε έβδομάδα έως τήν 
γιορτή τής Άναλήψεως. Ήταν άφθονα αύτά κι ανταλλάσσονταν μεταξύ 
συγγενών προ πάντων τών δύο χωριών. Τό γλέντι τό Πάσχα άπό τήν Κυρια
κή, όλη τήν έβδομάδα καί μέχρι τής Κυριακής τοϋ Θωμά μέ τά μουσικά 
όργανα καί τούς δημόσιους χορούς, ήταν άμείωτο. Στις γιορτές αύτές καί 
τό καλοκαίρι συνήθως γέμιζε τό χωριό άπό ξενητεμένους.

Κάθε οικογένεια γιόρταζε καί ορισμένο άγιο. Στή γιορτή αύτή δεχό-
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χαν επισκέψεις, αλλά παρέθετε καί γεύματα. Γιορτάζονταν έπίσης μόνο 
οί ονομαστικές γιορτές των άρρένων μελών τής οικογένειας.

Κατά τις γιορτές των άγιων ή εικόνα του έορταζομένου άγιου περι- 
φερόταν σέ πολλά σπίτια του χωριού άπό παιδιά, πού έψαλλαν σ’ αύτά τό 
άπολυτίκιο του άγιου. Στό δίσκο τής εκκλησίας, πού έφεραν τά παιδιά, 
συνεισέφεραν τά σπίτια άνάλογο χρηματικό ποσό γιά τήν εκκλησία.

Ή γιορτή των Θεοφανείων έορταζόταν ιδιαίτερα κατά συνοικίες καί 
σέ περίοδο, κάθε μιά, 5-6 ετών. Γιορτή τού Σταυρού τήν άποκαλοΰσαν. 
"Ολη ή συνοικία πού γιόρταζε συνεισέφερε κατά οικογένεια άνάλογα 
ποτά καί μεζέδες. Στή μεγάλη αίθουσα τού σχολείου, πάνω σέ μεγάλα 
τραπέζια καί πάγκους, κερνιόταν ύστερα άπό τή θεία λειτουργία όλο τό 
χωριό. Εκεί, σάν σέ δημοπρασία, προσφερόταν χρηματικό ποσό γιά τό 
Σταυρό, υπέρ τής Εκκλησίας. Τό ποσό αύτό έφθανε τις 100 χρυσές λίρες.

Τά κάλαντα λέγονταν άπό τά παιδιά τήν παραμονή τών Χριστουγέν
νων. Τό αντίτιμο τών τραγουδιών, πού λέγονταν έλληνικά, ήσαν κουλούρια 
συνηθισμένα, κουλούρια σέ σχήματα κούκλων κ.λ., κάστανα, μήλα, κα
ρύδια καί σταφίδα. (Μπροστά άπό πολλά χρόνια τραγουδιούνταν στά Κά
λαντα τραγούδια άκαταλαβίστικα, ώς «Κόληνδε-Μέληνδε...», τά όποια δέν 
διασώθηκαν).

Ή εκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής γιόρταζε στις 26 ’Ιουλίου. Στό 
πανηγύρι, πού ήταν γιά όλο τό χωριό, γιόρταζαν όλα τά σπίτια, πού φιλο
ξενούσαν έπισκέπτες κι άπό τά γύρω σλαβόφωνα χωριά.

Ή εκκλησία στολιζόταν άνάλογα. Εύσεβεις περιέβαλλαν όλη τήν 
εκκλησία ολόγυρα μέ κηρί καμωμένο σά μακρύ σχοινί. Λάδι καί κηριά 
προσέφεραν στήν έορτάζουσα εκκλησία, δήθεν ιεροκρυφίως, κι οί μωαμε
θανοί κάτοικοι τού χωριού, πού γιόρταζαν αύτή τή γιορτή καί τού 'Αγίου 
Γεωργίου, διατηρώντας στά σπίτια τους κρυφά εικόνες τών αγίων στούς 
όποιους άναβαν τά κανδήλια.

Οί μουσουλμάνοι τού χωριού είχαν τό τζαμί τους. Βαστοΰσαν τό ρα
μαζάνι (νηστείες), καθ’ όλο τό διάστημα τού όποιου τό τύμπανο στή δύση 
τού ήλιου τούς καλοΰσε νά καταλύσουν τή νηστεία καί τις πρωινές ώρες 
νά τήν έπαναλάβουν γιά τήν ήμέρα. Κατά τό μπαϊράμι δέχονταν επισκέ
ψεις τών Χριστιανών.

Τά κόκκινα αυγά τού Πάσχα ήσαν περιζήτητα γι αύτούς. Κατά τήν επί
σκεψή τους στά χριστιανικά σπίτια δέχονταν τέτοια γιά όλα τά μέλη τής 
οικογένειας τους, θεωρώντας αύτά καί φάρμακο στίς άρρώστειες.

Τό Σάββατο τού Λαζάρου καί τήν Κυριακή τών Βαΐων τά κορίτσια 
μαζεύονταν στήν αύλή τής εκκλησίας. ’Εκεί έστηναν χορό καί τραγου
δούσαν ιδιόρρυθμα άκαταλαβίστικα τραγούδια. Ύστερα χωρίζονταν σέ 
παρέες. Κάθε παρέα γυρνοΰσε στά σπίτια, όπου τραγουδούσαν χορεύοντας
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τά ιδιόρρυθμα τραγούδια. 'Υπήρχαν στίχοι τραγουδιού για έγκυο γυναίκα, 
γι’ άνύπανδρο κορίτσι, για γέροντες, για νεόνυμφους, ώς καί γιά τόν παπά 
ιδιαίτεροι1.

Μερικούς μόνο στίχους από τά άκαταλαβίστικα αύτά τραγούδια μπό
ρεσα να συλλέξω. Τούς παραθέτω στό κεφάλαιο των τραγουδιων τού χωριού. 
Ώς μαθητής τού Διδασκαλείου Μοναστηριού είχα κάμει μια συλλογή, 
οπωσδήποτε ικανοποιητική, των τραγουδιων αύτών με σκοπό να έρμηνευ- 
θοϋν, άν ήτο δυνατόν, άπό ειδικούς. Τά έπακολουθήσαντα όμως πολεμικά 
γεγονότα τό 1912 καί ή προσφυγή μου στήν Ελλάδα με εμπόδισαν νά τά 
παραλάβω. Καί τό χειρότερο, τό έτος 1915 όλα τά βιβλία τής πατρικής μου 
βιβλιοθήκης, μαζί μέ τή συλλογή αύτή των τραγουδιων, κατεστράφησαν 
άπό τούς Βουλγάρους έπιδρομεΐς, πού κατέλαβαν τά μέρη εκείνα. (Παρεμ
πιπτόντως αναφέρω, ότι ό πατέρας μου, έμπορος στά Τίρανα 'Αλβανίας 
επί πολλά ετη, φιλομαθής κι αύτοδίδακτος, είχε πλουτίσει τή βιβλιοθήκη 
μέ πολλά βιβλία. ’Έτσι ύπήρχαν σ’ αύτή τό Ψαλτήρι, ή ’Οκτώηχος, ό 
’Απόστολος κ.ά., πού στις πρώτες σελίδες άνέγραφαν τά 24 γράμματα τού 
άλφαβήτου μέ κόκκινα γράμματα. Μέ αύτά μάθαιναν στό παλιό σχολείο 
άνάγνωση καί γραφή. Σώζονταν βιβλία τυπωμένα στό τυπογραφείο Μοσχο- 
πόλεως παλιά κι ένα λεξικό έλληνο-αλβανικό πού συγγραφέας του ήταν, 
όπως ενθυμούμαι καλά, ό Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης. Αύτός ήταν δάσκα
λος, τελειόφοιτος τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής Κωνσταντινοπόλεως, 
καταγόταν άπό τό Έλμπασάν καί δίδαξε στά σχολεία τής πατρίδας του, 
άλλά καί των Τιράνων πολλά χρόνια. Κοντά του ό πατέρας μου, στενός 
φίλος του, μορφώθηκε όσο μπόρεσε).

Στήν τοποθεσία «Κλημίτσα», άνατολικά τού χωριού καί σ’ άπόσταση 
μισής όίρας, στή νοτιοδυτική πλευρά τού υψώματος «Κρεάστα» καί σέ ύψω
μα πάνω άπό τή χαράδρα πού διαρρέεται άπό τό ποτάμι Μπελίτσα, βρίσκον
ταν τά ερείπια τής Μονής τού 'Αγίου Κλήμεντος. Αύτός, ώς γνωστόν, 
υπήρξε άρχιεπίσκοπος κατ’ άρχάς Βελίτσης καί κατόπιν Άχρίδος. Πότε 
κατεστράφη ή μονή αύτή δέν είναι γνωστόν, άλλά καί κανένα στοιχείο 
σέ μάρμαρο ή πέτρα, σχετικό μ’ αύτή, δέν διασώθηκε.

Οί κάτοικοι των δυο χωριών (’Άνω καί Κάτω Μπεάλας), μαζί μέ τή 
μικρή ελληνική κοινότητα Στρούγας, διατηρούσαν τό μοναστήρι τής Πα
ναγίας, πού σώζεται καί σήμερα σέ βραχώδη παραλία τής λίμνης τής Ά- 
χρίδος κοντά στό χωριό Γκάλιστα ή Γκιάλιστα (άρβανίτικο).

1 Τό Σάββατο του Λαζάρου πρωί έτρεχαν καί τά άγόρια στά σπίτια καί μάζευαν 
αυγά. Δέν έλεγαν ιδιαίτερο τραγούδι, άλλά έψελναν τό άπολυτίκιο «Τήν κοινήν ’Ανάστα- 
σιν...». Όπως έλεγαν οί γέροι, στά παλιά χρόνια είχαν ιδιαίτερα τραγούδια, πού άπαγο- 
ρεύθηκαν αργότερα άπό τούς δασκάλους.
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Επίσης μαζί μέ όλους τούς "Ελληνες τής περιφέρειας Άχρίδος κατέ
βαλαν κάθε προσπάθεια καί φροντίδα γιά τη διατήρηση τής έλληνικότη- 
τος τής Μονής τού Όσιου Ναούμ. Αύτή σώζεται καί σήμερα στη νοτιο
ανατολική παραλία τής λίμνης ’Αχρίδας, σάν μουσείο των Γιουγκοσλά
βων. Δίπλα στή μονή αύτή είναι οί πηγές τής λίμνης, πού έρχονται κάτω 
άπό το άνατολικό βουνό άπό τή Μεγάλη λίμνη τής Πρέσπας. Ό Όσιος 
Ναούμ φερόταν ώς άπόστολος τού χριστιανισμού στά μέρη εκείνα καί 
γιορταζόταν στις 20 ’Ιουνίου, ένω ό Άγ. Κλήμης δέν γιορταζόταν καθό
λου στό χωριό.

Στή βιβλιοθήκη αύτής τής Μονής (Όσιου Ναούμ) σώζονταν πολλά 
κειμήλια, αρχαία βιβλία καί ίσως καί χρυσόβουλλα των Βυζαντινών Αύτο- 
κρατόρων. Όπως ακόυσα τό έτος 1936 άπό τόν ήγούμενο τής Μονής Στέ
φανο, άπό τό Βεράτι ’Αλβανίας, όλα τά βιβλία κ.λ. κάηκαν άπό φανατικό 
Σέρβο ανώτερο άξιωματικό, κατά τό τέλος τού Α' Παγκοσμίου πολέμου, 
γιατί άπλώς ήσαν έλληνικά κι όχι σέρβικα.

Στό Μοναστήρι αύτό τού Όσιου Ναούμ έπρόκειτο, όπως έμαθα τό 
1911 άπό τόν τότε μητροπολίτη Πρεσπών καί ’Αχριδών, νά ίδρυθή έλληνικό 
οικοτροφείο άρρένων καί έλληνικό σχολείο μέ γυμνασιακές τάξεις, γιά 
τήν μόρφωση τών παιδιών τής περιοχής Άχρίδας-Πρέσπας καί Πόγραδετς. 
Αύτά θά συντελούσαν στήν επαναφορά στά πάτρια μεγάλου πληθυσμού 
τών μερών αύτών, αλλά οί έπακολουθήσαντες πόλεμοι καί ή κατάληψη 
τών περιοχών αύτών άπό τούς Σέρβους έματαίωσαν τόν έθνωφελή αύτό 
σκοπό.

11. ΕΚΠΛΙΔΕΪΣΙΙ

Ή τουρκική κυβέρνηση, όπως είναι γνωστόν, δέν ένδιαφερόταν καθό
λου γιά τήν εκπαίδευση τών άλλοφύλων πληθυσμών τής ’Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας. Μάλλον διέκειτο εχθρικά καί μάλιστα στά παλιά χρόνια 
κατεδιώκετο άπηνώς κάθε προσπάθεια γιά εκπαίδευση τών έλληνοπαίδων 
(δάσκαλοι, παπάδες, νυκτερινά σχολεία).

Γιά τήν εκπαίδευση τών Ελληνικών Κοινοτήτων τής ’Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας, άφ’ ότου επετράπη, έφρόντιζαν οί ίδιες οί Κοινότητες μέ 
έπίβλεψη τού οικείου μητροπολίτου, ό όποιος διόριζε τούς δασκάλους 
καί έξασκοΰσε καθήκοντα έπιθεωρητοΰ τών σχολείων.

Σχολείο στό χωριό, όπως έμαθα άπό τόν πατέρα μου, προ τού έτους 
1830 δέν υπήρχε. Μάλλον άρχισε νά λειτουργή τέτοιο άπό τό 1845, γιατί 
ό πατέρας μου έφοίτησε σέ τέτοιο σχολειό του Ψαλτηρίου κι ’Οκτωήχου 
άπό τό 1850. Τό σχολειό αυτό ήταν μ’ ένα δάσκαλο μέ λίγα γράμματα, πού 
δίδασκε τούς μαθητές του τά πρώτα γράμματα άπό τό Ψαλτήρι κ.λ., πού 
έφεραν στήν αρχή τά 24 γράμματα τού άλφαβήτου μέ κόκκινα γράμματα.
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Μέ τά λίγα αυτά γράμματα οί κάτοικοι τοϋ χωρίου επιδίδονταν στο εμπό
ριο. ’Έγραφαν κουτσοβλάχικα μέ έλληνικούς χαρακτήρες.

Στο παλιό αυτό σχολείο διδάσκονταν άπαραιτήτως τό τροπάριο, πού 
έλεγε: "Αρξον χειρ μον αγαθή, γράφον γράμματα καλά,

Mi] δεχθης καί παιδενθής 
καί στον φάλαγγα βαλθής.

"Ανθρωπος αγράμματος, ξνλον άπελέκητον.
Φεγγαράκι μον λαμπρό κ.λ.

'Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών από τον δάσκαλο αύτόν ήταν αυστηρή. 
Ξυλοδαρμός μέ μεγάλη βέργα, ρόπαλο καί φάλαγγας ήταν σε ήμερησία 
διάταξη.

Οί γονείς ήσαν θερμοί κι αύστηροί συνήγοροι τοΰ δασκάλου στήν 
αγωγή των παιδιών. «Τά κόκκαλα δικά μου καί τό κρέας δικό σου», δηλω
τικό τοϋ ενδιαφέροντος τους.

'Έως τό 1900 ή Κοινότης έκανε μόνη ο,τι μπορούσε γιά τήν έκπαίδευ- 
ση μέ τέτοιο δάσκαλο, τοΰ όποιου ή άμοιβή δέν ξεπερνοϋσε, όλο τό σχο
λικό έτος, τις 10 λίρες χρυσές.

’Έχω ιδίαν αντίληψη από τέτοιο σχολείο, γιατί πρωτοπήγα σ’ αύτό 
τό έτος 1899. Οί παραστάσεις μου από τήν πρώτη φοίτηση στό σχολείο 
τοϋ «Φάλαγγα» παρέμειναν ζωηρές σ’ όλη μου τή ζωή. ’Ιδού καλύτερα πώς 
περιγράφω τήν πρώτη ήμέρα, πού πήγα στό σχολείο. Είναι ένα διήγημά 
μου, τό όποιο δημοσιεύθηκε στό περιοδικό «’Εκπαιδευτικόν Βήμα» τοϋ Συλ
λόγου τών Δημοδιδασάλων Θεσσαλονίκης τό 1947 (άριΟ. φύλ. 27/1-5-1947).

«Αναμνήσεις από τό σχολειό τοϋ Φάλαγγα
Στά 1899 ετοιμάζομαι να πάω στό σχολείο γιά πρώτη φορά. Τό σχο

λείο τοΰ χωριοϋ μου, ένός όρεινοΰ χωριοϋ τής Δ. Μακεδονίας, σωριασμένο 
τώρα σέ ερείπια άμορφων ογκολίθων άπό τούς έχθρούς καί τις καταδρομές 
άπό τά πολεμικά γεγονότα. Βρισκόταν στό μεσοχώρι, δίπλα στις δύο εκ
κλησίες. Στή μέση τής μεγάλης αύλής του ύψωνόταν ένας αιωνόβιος πλά
τανος κι άπό κάτω του ή κρυσταλλένια βρύση. Τό κτήριο τοΰ σχολείου, 
κτισμένο, όπως όλα τά σπίτια τοϋ χωριοϋ, άπό κάτασπρη πέτρα. Μακρου
λό, τύπου μονοταξίου, σκεπασμένο μέ σχιστόλιθες πλάκες, δύο αίθουσες 
διδασκαλίας, μιά μεγάλη καί μιά μικρή, ενα δέ μικρό δωμάτιο χρησίμευε 
γιά κατοικία τοΰ δασκάλου.

'Η μητέρα μου άπό μέρες μέ έτοίμαζε. Έρραψε τήν πάνινη σάκκα μου, 
αγόρασε τό άβάκιο μέ τό κονδύλι δεμένο σ’ αύτό κι όταν ήλθεν ή μέρα πρωΐ. 
πρωΐ μοϋ κρέμασε στον ώμο μου τή σάκκα, πού δέν παρέλειψε νά βάλη μέσα 
καρύδια καί κάστανα βρασμένα. Δέν παρέλειψε ακόμα νά κάμη τή σύστα
ση στό μεγαλύτερο μου αδελφό νά μέ προσέχη στό δρόμο...
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Στην είσοδο του σχολείου άπό μέσα, σά θυρωροί, στέκονταν δυο με
γάλα αγόρια. Τό ένα, γειτονόπουλό μου, μπαίνοντας μέ χτυπάει στήν πλά
τη, λέγοντας φιλικά «καλώς ώρισες! χαϊρλίδικα». 'Οδηγούμαι σέ μιά θέση 
στά μακρουλά πολύεδρα θρανία της... προκαταρκτικής τάξεως... (έτσι λέ
γανε τότε τό Νηπιαγωγείο).

Γυρίζω τό βλέμμα δεξιά, άριστερά, φοβιτσιάρικα σάν ύπνωτισμένος. 
Άντικρύζω τή μακρουλή αίθουσα, μέ τούς κάτασπρους φρεσκοβαμμένους 
τοίχους καί τό ταβάνι, γεμάτη άπό παιδιά. 'Άντικρύ μου, στό δυτικό μέρος 
τής αίθουσας, σ’ άνοικτό χώρο, υψώνεται ή έδρα του δασκάλου, ψηλή, έπι- 
βλητική. Ψηλά άπό τήν έδρα, έπάνω στον τοίχο, μιά πελώρια έντοιχισμένη 
εικόνα τής Παναγίας μέ τό Χριστό στήν άγκαλιά της. 'Η έδρα άδεια. Δεξιά 
κι αριστερά τής έδρας κρεμασμένα στον τοίχο διακρίνονται δυό κοντά
ρια, σάν κοντάρια τών προσκόπων, δεμένα μέ σχοινιά άπό τις άκρες σάν 
αορτήρες όπλων. Παραπέρα, στό μαυροπίνακα κοντά, μιά θήκη ξύλινη, γε
μάτη άπό βέργες διαφόρων μεγεθών.

"Ολη ή αίθουσα βούϊζε άπό τό θόρυβο, άπό τή μελέτη, από τήν άνά- 
γνωση πού γινόταν μεγαλόφωνα. Κάποια στιγμή σηκώνομαι έπάνω στό 
θρανίο, άντικρύζω δίπλα στήν έδρα ενα καναπέ-ντιβάνι, πάνω στό όποιο 
βρισκόταν μακάρια ξαπλωμένος ό δάσκαλος. Ρωτώ ένα φίλο μου, γειτονό- 
πουλο, πού είχε δυό χρόνια στήν προκαταρκτική.

—Θά παίξωμε, Γιώργο, καί τ’ αλογάκια εδώ; δείχνοντας τά κρεμα
σμένα στον τοίχο κοντάρια. — Θά ΐδής, καϋμένε, γρήγορα τί κλωτσιές 
θά δώση στον άέρα ό τυχερός καβαλλάρης του...! Είναι φάλλαγγας... Σέ 
λίγο άπορροφημένος άπό τά χάρτινα κοκοράκια, πού μου μάθαινε νά φτιά
χνω ό φίλος μου, άκούω δυνατό χτύπημα στήν έδρα. "Ενας πελώριος, άθλη- 
τικοΰ τύπου άνδρας, ντυμένος μισοχωριάτικα, μέ μέτωπο πλατύ, φρύδια 
πυκνά, μύτη χονδρή πλατειά, μουστάκια μεγάλα σά σκαντζόχοιρου κρε
μασμένα προς τά κάτω, μέ χέρια μεγάλα... βρέθηκε όρθιος.

Μ’ ένα νεύμα του ανεβαίνει στήν έδρα ένα μεγάλο παιδί. "Ολοι όρθιοι 
σταυρώνουν τά χέρια. ’Αρχίζει ή προσευχή! "Αγιος ό Θεός... Παναγία Τριάς 
ίλάσθητι τάς άμαρτίας... Πάτερ ήμών—καί εν χορώ ψάλλεται τό Εύλογητός 
εΐ Χριστέ ό Θεός ήμών ό Πανσόφους τούς άλιεϊς... Ή εντύπωση άπό τήν 
προσευχή αύτή μου έμεινε, γι’ όλη μου τή ζωή, βαθειά μέσα στήν ψυχή μου.

Ό δάσκαλος, άπόφοιτος τής Σχολής τού Ψαλτηρίου καί ’Οκτωήχου, 
παίρνει τόν κατάλογο στά χέρια καί, αφού έκανε προσκλητήριο τών με
γάλων παιδιών — για μάς τούς μικρούς δέν ένδιαφερόταν καθόλου — δια
πιστώνει ότι απούσιαζαν μερικά παιδιά. Δέν χάνει καιρό. Οί επιτηρητές 
κάθε τμήματος, σ’ ένα νεύμα του, βρέθηκαν στή θέση τους μέ τή βέργα στό 
χέρι. Διατάζει μερικά παιδιά νά τόν ακολουθήσουν καί βγαίνει μαζύ τους 
έξω απ’ τό σχολείο.
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Πέρασε αρκετή ώρα, ϊσως μια καί πλέον. Στο διάστημα αυτό οι επι
τηρητές, άφοϋ έβαλαν σκοπούς σέ κατάλληλη θέση για να αναγγείλουν 
τήν έπιστροφή του δασκάλου, έδωσαν τό σύνθημα του γλεντιοϋ!

Στο χώρο, προ τής έδρας, πού ήταν αρκετά εύρύχωρος, λαμβάνουν 
χώραν όλα τά παιγνίδια, καραγκιοζλίκια, άστεΐα, έλληνορωμαϊκή πάλη 
μέ αρκετούς διαπληκτισμούς καί άποτέλεσμα, αιμάτωμα μύτης καί γρα
τσουνίσματα. Αυτά, εννοείται, γίνονταν μόνο άπό τή μεγάλη τάξη, όπως 
τήν άποκαλούσαμε τότε. "Ολοι οί άλλοι μαθητές στά θεωρεία, πάνω στά 
θρανία. Πειθαρχία σιδηρένια έπικρατούσε!... Ποϋ να τολμήσουν οί μικρό
τεροι τέτοια! Αυτοί μόνο νά βλέπουν καί να ακούουν έπρεπε.

Κάποια ώρα οί σκοποί ειδοποιούν. Ό θόρυβος των παιγνιδιών παύει, 
ώς διά μαγείας. Ή βοή τής ομαδικής άναγνώσεως έπαναλαμβάνεται αμέ
σως. Διακόπτεται τώρα άπό μάκρυνες κραυγές καί κλάμματα. Ό δάσκαλος, 
καταϊδρωμένος, κατακόκκινος, μέ τό χονδρό ροζιασμένο μπαστούνι στο 
χέρι του, μπαίνει πρώτος. "Ολη ή τάξη-σχολεϊο σηκώνεται στό πόδι. Νε
κρική ήσυχία. Ακολουθεί ή κουστωδία έχοντας στή μέση δυό ... λιποτά
κτες μέ δεμένα χέρια.

’Αρχίζει ή δίκη τών λιποτακτών. Ό δάσκαλος πάνω στήν έδρα, δικα
στής καί πρόεδρος, απαγγέλλει φωναχτά τήν κατηγορία εναντίον τών λι
ποτακτών για τήν άνταρσία τους. Μάρτυρες κατηγορίας παρελαύνουν. Ό 
ένας κατηγορούμενος, πνιγμένος στά δάκρυα καί μέ λυγμούς απολογείται. 
Ό άλλος δέχεται αδιαμαρτύρητα τήν κατηγορία. Σέ λίγο επακολουθεί ή 
καταδίκη τους! 'Η τιμωρία; Ό Φάλαγγας!!

Στό Φάλαγγα! φωνάζουν οί κατήγοροι. Ό δάσκαλος μειδιά έπιχαρί- 
τως. Οί μαθητές είναι αντάξιοί του! Δυό παιδιά εύσωμα ξεκρεμοϋν τό ένα 
άπό «τά αλογάκια μου». Ό πρώτος τών καταδικασθέντων, ένα συμπαθη
τικό παιδί, ατρόμητο, άνατρέπεται, ξαπλώνεται άνάσκελα. Τά δύο του πό
δια σηκώνονται κάθετα, προσδένονται διά περιστροφής τών σχοινιών τού 
ίεροεξεταστικοϋ οργάνου. Οί δυό άκρες τού κονταριοϋ-φάλαγγα βαστιού
νται άπό δύο παιδιά έκατέρωθεν έτσι, ώστε νά δίνουν στά πόδια έπικλινή 
θέση. ’Αρχίζει τό ξυλοφόρτωμα στά γυμνά πέλματα. "Ενας μαθητής, 16 χρο- 
νών περίπου, στάσιμος χρόνια στή μεγάλη τάξη, πολύτιμος όμως συνερ
γάτης τού δασκάλου στις παιδονομικές ένέργειές του, είχε τήν εξαιρετική 
εύνοιά του, έκανε τό δήμιο. Ό δάσκαλος μετρά. Ό δήμιος ρυθμικά μ’ όλη 
τή δύναμη (άλλοτε ανάλογα μέ τή συμπάθεια ή αντιπάθεια προς τόν κατη
γορούμενο) χαϊδεύει μέ τή χονδρή βέργα τά πέλματά του. Οί θεατές όρ
θιοι, αμίλητοι πάνω στά θρανία, παρακολουθούν τό δράμα. Τό θύμα άπό 
τόν αριθμό 5 ζητεί έλεος, σφίγγοντας μ’ όλη τή δύναμη τά δόντια του σέ 
κάθε κτύπημα. Υπόσχεται, μετανοώντας, πειθαρχία καί επιμέλεια στό μέλ
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λον. Ό δάσκαλος όμως καί ό δήμιος δέν συγκινουνται. Στον αριθμό 10 
διατάζεται ή παύση. ’Αρκεί τόσο.

Ό δεύτερος των καταδικασθέντων, άφοϋ σ’ όλο τό διάστημα τής δια
δικασίας αύτής ύπέστη τό μαρτύριο τής ψυχικής αγωνίας, δέν μπόρεσε νά 
βαστάξει στο τέλος. Είχε χάσει τό χρώμα τοϋ προσώπου του. Ήμιλυπόθυ- 
μος ’έπεσε στά χέρια των δυο δημίων του. Έτσι ή τιμωρία του άνεβλήθη 
δι\.. εύθετώτερο χρόνο! Ζαρωμένος άπό τό φόβο παρακολούθησα μέ αγω
νία καί μέ σφιγμένη τήν καρδιά τό δράμα τής τιμωρίας.

—Φοβήθηκες; μου ψιθύρισε ό φίλος μου.
—Μή φοβάσαι, αυτά μόνο οί μεγάλοι τά παθαίνουν. Τά αλογάκια σου 

εκείνα δέν είναι γιά μάς...».—

'Έως τά 1900-1901 ή Κοινότητα έκανε ό,τι μπόρεσε στό σχολείο μέ 
τέτοιο δάσκαλο, πού συνήθως έξασκοϋσε κι άλλο επάγγελμα γιά νά ζή, 
άφοϋ δέν τού έπαρκοϋσε ό μισθός του. Άπό τό 1903-1904 βελτιώνεται ή 
κατάσταση τής έκπαιδεύσεως στό χωριό. Πριν προχωρήσω όμως, θά ανα
φέρω ακόμη μερικά άπό τά σπαρταριστά παιδονομικά μέσα του παλιού 
σχολειού, πού έθεταν σέ ενέργεια οί δάσκαλοι αύτοί, εκτός άπό τό φάλαγ
γα πού ήταν τότε στις δόξες του. Τιμωρίες στις παλάμες μέ βέργες (χτυπή
ματα έως 50 φορές). Τά χτυπήματα γίνονταν καί στό πισινό μέρος. Μελά- 
νιασμα τού προσώπου μέ μελάνη γραφής. Τό μελάνιασμα μόνο στό σπίτι 
έπιτρεπόταν νά έξαφανισθή, ή οπωσδήποτε μετά τήν άπόλυση άπό τό σχο
λείο. Παραμονή όρθιου τοϋ τιμωρουμένου σ’ ένα πόδι, γιά μισή ή περισ
σότερη ώρα καί μέ τό πρόσωπο γυρισμένο στον τοίχο, χωρίς έναλλαγή 
των ποδιών. Παραμονή πάνω στά γόνατα στό επάνω μέρος τοϋ θρανίου 
(γραφείο) μέ κρεμασμένα άπό τόν τράχηλο ένός ή δύο δοχείων νεροΰ (στα
μνιών τών 5-10 οκάδων). Φυλάκιση στό υπόγειο τοϋ σχολείου, σκοτεινό μέ
ρος πού δέν είχε ϋψος περισσότερο των 0,30-0,40 τοϋ μέτρου. Παραμονή 
πάνω στά γόνατα επάνω στό γραφείο τοϋ θρανίου μέ τό βιβλίο στό χέρι 
γιά διάβασμα. Νηστείες καί περιορισμοί στό ιδιαίτερο καγκελόφρακτο 
μέρος. Θά άναφέρω άκόμη μιά τιμωρία, πού άναστάτωσε καί τό σχολείο 
καί τό χωριό όλο καί πού θά είχε πολύ δυσάρεστα επακόλουθα γιά τό γέρο 
δάσκαλο. Συνέβη όταν ήμουν μαθητής στή Β' τάξη τοϋ δημοτικού. Μαθη
τής τής Γ' τάξεως ήλικίας 11 έτών, άτακτος υπέρ τό δέον, υβριστής, κου
τσομπόλης καί φλύαρος άναστάτωνε κάθε λίγο καί λιγάκι τό σχολείο όλο. 
'Ύβρισε καί κουτσομπόλευε τό δάσκαλο. Συνελήφθη έπ’ αύτοφώρω. Ώς 
δραστική τιμωρία ένόμισε ό ταλαίπωρος δάσκαλος νά τοϋ φράξη τό στόμα! 
Μέ τή βοήθεια μεγάλων μαθητών γέμισε τό στόμα του μέ στάχτη άπό ξύλα. 
Τό παιδί κινδύνεψε νά πάθη ανακοπή! Τό πώς άπηλλάγη άπό τήν πολύ
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δυσάρεστη αύτή ιστορία ό δάσκαλος, αυτό οφείλεται στή μεγαλοφροσύνη 
της γερουσίας του χωρίου.

’Από τό 1900 τό χωριό είχε δύο σχολεία, ενα άρρένων καί ενα θηλέων. 
Τό σχολείο θηλέων ήταν σε ξεχωριστό διδακτήριο (ιδιωτικό σπίτι) μέ μιά 
δασκάλα. ’Ιδιαίτερα κάνει εντύπωση τότε ή διδασκαλία τής δασκάλας, τά 
παιδονομικά της μέσα, οί χοροί πού δίδασκε στις μαθήτριες, τά τραγού
δια καί τά κεντήματα. Όποια άντίθεση μέ τό σχολείο άρρένων καί τό δά
σκαλό του! Δέν ένθυμοΰμαι δυστυχώς τό όνομα τής δασκάλας αυτής, κατα
γόταν όμως άπό τά χωριά πλησίον τού Μοναστηριού.

Στό σχολείο θηλέων φοιτούσαν στήν άρχή 30-40 κορίτσια, μικρά τά 
περισσότερα, αλλά γρήγορα σέ λίγα χρόνια ξεπέρασαν τόν άριθμό 120 
καί μέχρις ήλικίας 14 έτων.

Άπό τό 1903-1904 διορίζονται 3 δάσκαλοι στό σχολείο άρρένων καί 
2 δασκάλες. Ό άριθμός των άρρένων μαθητών έφθανε τούς 200 καί των κο- 
ριτσιών τά 120. Τότε, ένθυμοΰμαι, διορίσθηκαν οί Θεμιστοκλής Τόσκος 
μέ τήν άδελφή του Θεανώ άπό τήν ’Αχρίδα, ’Αριστοτέλης Τζιόγος άπό τήν 
Κλεισούρα Καστοριάς καί ό γηγενής ’Αβραάμ Παπά, τελειόφοιτος τού 
Γυμνασίου Κερκύρας. ’Επίσης παρέμεινε καί ή άπό έτων ύπηρετοϋσα δα
σκάλα. Ό Θεμ. Τόσκος ήταν άπό τούς μορφωμένους δασκάλους μέ σπουδές 
ολίγων χρόνων καί στή Γερμανία. Τά τελευταία χρόνια μέχρι τού 1935-36 
ύπηρέτησε στά σχολεία τής πόλεως Θεσσαλονίκης.

Στούς δασκάλους μέρος των μισθών καταβαλλόταν άπό τήν Κοινό
τητα, μαζί μέ τήν κατοικία καί τήν καύσιμη ύλη, πού διδόταν πάντοτε δω
ρεάν σ’ όλους τούς δασκάλους εως τό 1912.

Τούς διορισμούς έκανε ή Μητρόπολη καί τούς άλλους μισθούς, πού 
δέν κατέβαλλε ή Κοινότης, έπλήρωνε μέσω τής Μητροπόλεως τό Έλλ. 
Προξενεΐον Μοναστηρίου.

Σημειώνω παρακάτω μερικά ονόματα δασκάλων, πού υπηρέτησαν στό 
χωριό εως τό 1912, έννοεϊται όσα συνεκράτησα στή μνήμη μου.

Ναούμ Παπαναούμ άπό τήν ’Αχρίδα, ’Αβραάμ Παπάς άπό τήν Μπεάλα, 
Ποσειδών Παπάς άπό τήν Μπεάλα, Θεμιστοκλής Τόσκος άπό τήν ’Αχρίδα, 
Θεανώ Τόσκου άπό τήν ’Αχρίδα, Γεώργιος Παρτάλης άπό τήν Κλεισούρα 
Καστοριάς, ’Αριστοτέλης Τζιόγος άπό τήν Κλεισούρα Καστοριάς, ’Ιωάν
νης Καραφυλλίδης άπό τό Μοναστήρι, Ελένη Καραφυλλίδου άπό τό Μο
ναστήρι, Εύάγγελος Οίκονομίδης άπό τή Δροσοπηγή Φλωρίνης, ’Αντώ
νιος Παπαναούμ άπό τό Τύρνοβον Μοναστηρίου, Άθηνά Παπαναούμ άπό 
τό Τύρνοβον Μοναστηρίου, Άνδρέας Παπασπυρίδωνος άπό τήν ’Αχρίδα, 
Νικόλαος (;) άπό τήν Κρήτη.

Ό τελευταίος έκδιώχθηκε άπό τάς τουρκικάς άρχάς γιά τήν έντονη 
έθνικιστική προπαγάνδα.
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Δεν ένθυμοΰμαι τα ονόματα 2-3 δασκαλισσών, γιατί τότε φοιτούσα ώς 
μαθητής στό Γυμνάσιο καί Διδασκαλείο Μοναστηριού.

Οί πλεϊστοι από τούς παραπάνω δασκάλους ήσαν τελειόφοιτοι τού 
Ύποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης, οί δέ δασκάλες του Άνωτέρου Παρθε
ναγωγείου Μοναστηριού.

Ό διορισμός κάθε δασκάλου γινόταν γιά ενα σχολικό έτος μέ μισθό 
ετήσιο 25-40 οθωμανικές χρυσές λίρες. Ό μισθός κανονιζόταν από τή 
Μητρόπολη, ανάλογα μέ τά χρόνια υπηρεσίας καί τά προσόντα σπουδών. 
Ό διορισμός άνανεωνόταν στήν άρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Ή Κοινό
τητα, όπως είπαμε, έδιδε σ’όλους δωρεάντήν κατοικία καί τήν καύσιμο ύλη.

Τό σχολικό έτος άρχιζε τήν Ιην Σεπτεμβρίου καί έληγε στις 30 ’Ιου
νίου. Στό χωριό παρετείνετο ή λειτουργία τού σχολείου καί γιά τούς μήνες 
’Ιούλιο κι Αύγουστο, μ’ ενα ή δυό δασκάλους, γιά να φοιτούν τά παιδιά των 
οικογενειών τών Φαρσαριωτών, πού θά. άνεχώρουν τό φθινόπωρο στά χει
μαδιά.

Ό Μητροπολίτης Πρεσπών-Άχριδών, πού έκανε καί τόν ’Επιθεωρητή 
τών σχολείων, ερχόταν γιά επιθεώρησή τους άπό τις 15 ’Ιουνίου συνήθως 
καί παρέμενε μέχρι τής 1ης 'Ιουλίου.

Τήν 30ή ’Ιουνίου γινόταν μπροστά τό Δεσπότη ή τόν άντιπρόσωπό 
του καί στούς σχολικούς εφόρους ή σχολική γιορτή γιά τή λήξη τών μα
θημάτων. Σ’ αύτή τή γιορτή εξετάζονταν οί μαθητές στή διδαχθεΐσα ύλη 
τών μαθημάτων καί έδίδοντο τά ενδεικτικά καί τά απολυτήρια. Στό σχολείο 
θηλέων ή γιορτή γινόταν τις άπογευματινές ώρες τής ίδιας ήμέρας.

ΊΤ 30ή ’Ιανουάριου, τών Τριών 'Ιεραρχών, έορταζόταν στά σχολεία 
μεγαλοπρεπώς. Ήταν γιορτή τών γραμμάτων. Γινόταν σχολική γιορτή, 
αλλά καί μέ έξετάσεις τών μαθητών στή διδαχθεΐσα έως τότε ύλη. Μισές 
εξετάσεις τις λέγαμε.

Τονίζω ότι καθ’ όλο τό σχολικό έτος στον έσπερινό κάθε μεγάλης 
γιορτής καί τό πρωί στή λειτουργία, όπως του Σαββατόβραδου καί τής 
Κυριακής, όλοι οί μαθητές τού σχολείου, άπό τήν Γ' τάξη κι απάνω, οδη
γούνταν στήν εκκλησία. Οί καλλίφωνοι μαθητές βοηθούσαν τούς ιεροψάλ
τες, οί όποιοι συνήθως ήσαν οί δάσκαλοι. Ή ανάγνωση τού «’Αποστόλου» 
γινόταν άπό όλα τά παιδιά, κατά σειράν άπ’ όλες τις τάξεις τού σχολείου, 
άπό τή Δ' τάξη κι άπάνω.

’Έτσι λοιπόν όλοι οί κάτοικοι τού χωριού — άνδρες, γυναίκες — ιδία 
άπό τό έτος 1904, έγνώριζαν στοιχειώδη ανάγνωση καί γραφή.

Τό χωριό, μακριά άπό τά πνευματικά κέντρα τού Ελληνισμού (Μονα
στήρι, Θεσσαλονίκη), δέν έπεδίωξε νά άναδείξη μορφωμένα παιδιά, εκτός 
έλαχίστων. Ή φοίτηση όμως στό δημοτικό σχολείο έθεωρεΐτο υποχρέωση.

Μέ τά στοιχειώδη όμως γραμματικά έφόδια οί κάτοικοι τού χωριού
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καί μέ τήν έργατικότητά τους άνεδείχθησαν καλοί έμποροι. Διατήρησαν 
έτσι το χωριό σέ άνθηρότητα οικονομική εως τό έτος 1912.

12. ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

Τα ήθη του χωρίου ήσαν αυστηρά. Ουδέποτε παρατηρήθηκε εκτροπή 
νέου, είτε σέ σεξουαλικά ζητήματα ή σ’ άλλα ήθικής φύσεως.

Οί μουσουλμάνοι κάτοικοι του χωρίου σέβονταν αυστηρά τά ήθη των 
χριστιανών, οί σχέσεις τους δέ πάντοτε ήσαν άρμονικές μεταξύ τους. Οί 
γυναίκες καί τά κορίτσια περιφέρονταν ελεύθερα καί μέσα στο χωριό καί 
εξω στήν έξοχή. Δέν ενοχλούντο ποτέ ούτε άπό τούς συγχωριανούς μου
σουλμάνους ούτε άπό τούς ’Αρβανίτες γείτονες (Τσερμενίκα) καί στο βουνό 
επάνω, όταν πήγαιναν γιά συλλογή χόρτου, ξύλευση κ.λ.

α) 'Αρραβώνας
"Οπως άνέφερα κι άλλου, ή έπιγαμία μεταξύ των δύο χωριών μόνο ήταν 

αύστηροτάτη. Καμιά φορά, όπως ενθυμούμαι, δέν παραβιάσθηκε ό ήθικός 
αύτός κανόνας. Τήν επιμιξία μέ τά άλλα γύρω χριστιανικά, άλλά σλαβό
φωνα, χωριά τή θεωρούσαν βδέλυγμα καί εθνική εντροπή. "Ετσι οί συγγέ
νειες μεταξύ των συγχωριανών καί τών δύο χωριών είχαν στενέψει, ιδίως 
τά τελευταία χρόνια, άφοΰ ήσαν τόσο πυκνές καί συνήθεις. Επιγαμίες γί
νονταν, αραιά καί πού, καί μέ τό Πόγραδετς ’Αλβανίας, όπου είχαν έγκα- 
τασταθή μονίμως έμποροι άπό τό χωριό καί μέ τό βλαχόφωνο χωριό Λάγγα, 
στό όποιο όμως πάνδρευαν κορίτσια μόνο.

Ό αρραβώνας, μεταξύ φιλικών οικογενειών, τών παιδιών γινόταν άπό 
τή μικρή ήλικία, ακόμα άπό τή νηπιακή. ’Απέβλεπαν σέ περαιτέρω σύσφιξη 
τών δεσμών τους. "Ετσι άρραβωνιασμένα μικρά παιδιά μεγάλωναν καί φοι
τούσαν στό σχολείο. Μόνο όταν έφθαναν, τό μέν αγόρι σέ ήλικία άνω τών 
18 ετών καί τό κορίτσι άπό τά 14, τελούσαν τό γάμο. Στον αρραβώνα αυτό 
δινόταν καί άπό τά δυό μέρη άπλά ενα σημάδι. ’Επίσημος άρραβώνας γι
νόταν αργότερα.

Ό έπίσημος άρραβώνας έτελεΐτο πάντοτε μέ τήν παρουσία ιερέα, ό 
όποιος, κατά τό τυπικό τής εκκλησίας, εκανε τήν ιεροτελεστία τού αρρα
βώνα. Τέτοια ιεροτελεστία κατά τόν άρραβώνα επιτρεπόταν τότε άπό τήν 
’Εκκλησία. Γι’ αυτό ό άρραβώνας δέν ήταν εύκολο νά διαλυθή τότε. "Ε
πρεπε γιά τήν διάλυσή του νά γίνουν αύστηρές διατυπώσεις στήν 'Ιερά 
Μητρόπολη. "Ετσι σπανιώτατα διαλύονταν άρραβώνες.

Οί άρραβώνες γίνονταν, ώς έπί τό πλεΐστον, μέ συνοικέσια. Μεσάζον
τες ήσαν περισσότερο γυναίκες κατάλληλες, οί οποίες έπαιρναν ώς φιλο
δώρημα φόρεμα ή ζευγάρι παπουτσιών. Προίκα σέ χρήμα μετρητό ή σέ 
άκίνητη περιουσία δέν συμφωνούσαν κατά τόν άρραβώνα. Σπάνια δινόταν
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τέτοια προίκα. Μόνο σέ είδη ρουχισμού καί οικιακής χρήσεως δινόταν, 
περιλαμβάνοντο δέ ύποχρεωτικώς καί τά πρός τούς συγγενείς του γαμβρού 
διδόμενα δώρα.

’Ολίγον προ τού γάμου καλοΰσαν τόν παπά τής ενορίας ή άλλον εγγράμ
ματο γιά νά συντάξουν τό προικοσύμφωνο, κατά τό πρότυπο τέτοιων προι
κοσυμφώνων τού παλιού καιρού, μπροστά σέ δύο μάρτυρες. Ό άντιπρό- 
σωπος τού Μητροπολίτου στό χωριό παπάς κι ό πρόεδρος (κοτζαμπάσης) 
έπεκύρωναν κι έβεβαίωναν τή σύνταξη τού προικοσυμφώνου μέ τήν ύπο- 
γραφή καί τή βούλλα. Στό προικοσύμφωνο άναφερόταν λεπτομερώς ή όλη 
προίκα, άλλα καί ό ρουχισμός τής μελλούσης νύφης.

'Ο αρραβώνας γινόταν καί εν άπουσία άκόμη τού γαμβρού από τούς 
γονείς καί συγγενείς του, όταν φυσικά απούσιαζε στά ξένα. Ή υποψήφια 
νύφη έβγαινε μόνο στην αίθουσα ύποδοχής συνοδευομένη από νύφες καί 
κορίτσια συγγενείς, γιά νά κεράση τό γλυκό. Προηγείτο πάντοτε τό κέρα
σμα τού σερμπετιού (γλυκό τσίπουρο βρασμένο ζεστό). Τή νύφη φιλοδω
ρούσαν οί μέλλοντες πεθεροί καί συγγενείς μέ φλουριά, ή άλλα χρυσά 
νομίσματα. Σάν σημάδι πάντοτε τού αρραβώνα ήταν ένα σημαντικό φλουρί. 
Στόν αρραβώνα ανταλλάσσονταν δώρα, υποκάμισα, κάλτσες, σκέπες κ.ά.

Τό περίεργο είναι ότι ή άρραβωνιασμένη, έξω από τό σπίτι της, κρυ
βόταν άπό τόν άρραβωνιαστικό καί τούς συγγενείς του. Στό σπίτι της, 
οσάκις τήν έπισκεπτόταν ό αρραβωνιαστικός της, παρουσιαζόταν πάντοτε 
συνοδεία τής μητέρας της ή άλλων συγγενών καί στούς άλλους συγγενείς 
σπάνια παρουσιαζόταν.

Στις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές (Πάσχα, Χριστούγεννα) έστέλνοντο 
σχετικά δώρα στήν άρραβωνιασμένη άπό τό σπίτι τού γαμβρού.

β) Γ ά μ ο ς
Σέ κοινωνία γάμου ήρχοντο οί μεν άρρενες άμα τή συμπληρώσει τού 

20οΰ έτους τής ήλικίας καί συνήθως τού 25ου τοιούτου, τά δέ κορίτσια καί 
άπό τού Μου έτους. Τό πηδάλιο τής εκκλησίας, σχετικά μέ τήν τυχόν συγ
γένεια τών μελλονύμφων, έτηρεΐτο μέ θρησκευτική εύλάβεια.

Γάμος μέ αλλοφύλους, όπως έτόνισα καί προηγουμένως, έθεωρεΐτο 
βδελυρός. Ή επιγαμία γινόταν άποκλειστικά ανάμεσα στις κουτσοβλάχι- 
κες οικογένειες καί τών δύο χωριών ή κι άλλων Κουτσοβλάχων σ’ απομα
κρυσμένα μέρη (Λάγγα, Πόγραδετς, Έλβασάν κ.ά.).

Ή προετοιμασία τού γάμου άρχιζε πολύ ένωρίς. Συνήθως οί γάμοι 
τελούνταν τούς καλοκαιρινούς μήνες καί τό φθινόπωρο. Ό κυρίως γάμος 
διαρκοΰσε άπό τό Σάββατο τό άπόγευμα έως τήν Τετάρτη, δηλ. 4 ήμέρες. 
Οί συγγενείς βοηθούσαν στις προετοιμασίες. Τό σιτάρι γιά τά ψωμιά τού 
γάμου πλυνόταν έγκαίρως, άφοΰ κοσκινιζόταν μέ τραγούδια. Τό άλεύρι τό
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κοσκίνιζαν έπίσης καί το έπλαθαν σέ καρβέλια οί γυναίκες μέ τραγούδια. 
Τό ψωμί ψηνόταν στο φούρνο καί σέ ποσότητα πού υπολογιζόταν ανάλογα 
μέ τούς συνδαιτημόνες καί για γεύματα πολλά καί για. όλη τή διάρκεια τού 
γάμου. Αυτό γινόταν 2-3 ήμέρες προ του γάμου. Ή στέψη γινόταν τήν Κυ
ριακή καί στήν έκκλησία, μόνο οί έρχόμενοι σέ β' γάμο στεφανώνονταν 
στό σπίτι.

Τήν Πέμπτη, προ τού γάμου, ή τήν Παρασκευή έφερναν άπό τή στάνη 
τά άνάλογα άρνιά, κατσίκια ή πρόβατα γιά τό ψητό κρέας καί τό Σάββατο 
πρωί σφαζόταν τό βόδι, ή άγελάδα στείρα, ή 2-3 μοσχάρια γιά τά φαγητά 
(έντράδες). ’Εννοείται ότι ή ποσότης τού κρέατος έξηρτάτο άπό τήν οικο
νομική κατάσταση τής οικογένειας τού γαμβρού. Έπίσης τό Σάββατο τό 
άπόγευμα σφάζονταν καί τά άρνιά καί άλλα γιά τά ψητά. Ειδικοί μάγειροι 
καί τσομπάνοι προσλαμβάνονταν γιά τις ύπηρεσίες αύτές.

’Ανάλογη προετοιμασία γινόταν καί στό σπίτι τής νύφης. Λίγες μέρες 
(5-6) προ τού γάμου μαζεύονταν εκεί κορίτσια συγγενών καί φιλενάδες τής 
νύφης κι έβαζαν μαζί μ’ αυτή τόν κανά (βαφή) στό κεφάλι. Σ’ όλες τις προε
τοιμασίες (μιά ή δυό έβδομάδες πρωτύτερα) τό σπίτι τής ύποψηφίας νύφης 
άντηχοΰσε άπό τραγούδια καί χορούς των κοριτσιών.

Μιά ή δυό ήμέρες προ τού γάμου, άπεσταλμένοι εφερναν άπό τό βουνό 
τό δέντρο τού γάμου — τίζε τόλεγαν —, όμοια μέ τά τωρινά χριστουγεν
νιάτικα δέντρα άπό πεύκο ή έλατο. Συμβόλιζε τή γονιμότητα, τήν αύξηση 
των μελών τής οικογένειας, όπου έτελεϊτο γάμος.

Ό γαμπρός, πού άπουσίαζε συνήθως στά ξένα, έφθανε μιά εβδομάδα 
νωρίτερα. Τήν Παρασκευή τό πρωί πήγαινε στήν έκκλησία καί μετελάμβα- 
νε τών άχράντων μυστηρίων.

'Ορίζονταν 3-4 ψρατάτοι (μπράτιμοι), άπό τούς φίλους τού γαμπρού, 
οί όποιοι άναλάμβαναν υπηρεσία γκαρσονιού στό γάμο.

Τό άπόγευμα τού Σαββάτου έφθαναν τά μουσικά όργανα τού γάμου. 
"Ενα ή δυό βιολιά, ένα λαούτο κι ένα ντέφι ήταν ή σύνθεση τών μουσικών, 
ή δύο πίπιζες μ’ ένα νταούλι. Τά πλούσια σπίτια έπαιρναν καί δύο μουσικές. 
Έπίσης καί στήν οικογένεια τής νύφης, άνάλογα μέ τήν οικονομική κατά
σταση, είχε μουσικά όργανα, άλλά μόνο γιά τό Σάββατο βράδυ καί τήν 
Κυριακή μέχρι τής στέψεως. Στό σπίτι τού γαμπρού οί μουσικοί καπαρώ
νονταν έως τήν Τετάρτη.

Προσκλητήρια (έντυπα ή χειρόγραφα) στό γάμο δέν άποστέλλονταν 
μέσα στό χωριό, παρά μόνο σέ συγγενείς καί φίλους πού διέμεναν μακριά.

Τό άπόγευμα τού Σαββάτου πρώτος έκαλείτο ό κουμπάρος. Όμάδα 
νέων, μ’ ένα ή περισσότερα μέλη τής οικογένειας τού γαμπρού, μέ τά μου
σικά όργανα μετέβαιναν στό σπίτι τού κουμπάρου. Τιμητικά φέρνανε αυτόν
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στο σπίτι τοϋ γάμου, όπου τον ύποδέχονταν ό γαμπρός καί οί συγγενείς 
του τοποθετώντας τον σέ τιμητική θέση στήν αίθουσα.

Ό κουμπάρος-νουνός ήταν το πλέον τιμώμενο πρόσωπο στο γάμο ή 
στα βαπτίσια. Είχε πάντοτε τήν πρωτοκαθεδρία, όποιαδήποτε ήλικία κι άν 
είχε. Κάθε οικογένεια είχε τόν κουμπάρο-νουνό καί δέν τον άλλαζε καμιά 
φορά. Τήν οικογένεια του κουμπάρου αντιπροσώπευε πάντοτε ό έκάστοτε 
αρχηγός της. Έτσι διαδοχικά ή οικογένεια αυτή τοϋ κουμπάρου-νουνοϋ 
στεφάνωνε ή βάπτιζε τά παιδιά σε συνέχεια γενεών.

Ή πρόσκληση στό γάμο μέσα στό χωριό γινόταν από ομάδα νέων. Οί 
νέοι, μετά τήν πρόσκληση τοϋ κουμπάρου, μέ τά όργανα επικεφαλής περιέ- 
τρεχαν τά συγγενικά καί φιλικά σπίτια μέ πλόσκα γεμάτη κρασί καλοϋ- 
σαν στό γάμο.

Οί συγγενείς καί φίλοι έστελναν ή πήγαιναν δώρα στό γάμο. Τό δώρο 
αυτό άποκαλοϋσαν κανίσκον. Τέτοια ήσαν άρνί ζωντανό, ένα μεγάλο στρογ
γυλό καρβέλι (ψωμί 4-5 οκάδων) ζυμωμένο ειδικά μέ 1 μπουκάλι γλυκό 
κρασί, γλυκίσματα σε ταψιά (μπακλαβάδες, κανταΐφια, τρίγωνα κ.λ.), ή 
οικιακά σκεύη (ταψιά, γκιούμια, ταβάδες-χάλκινα είδη). Μέ κανίσκου πή
γαιναν οί συγγενείς κι οί φίλοι καί μετά τό γάμο.

Τό Σάββατο βράδυ, μετά τή δύση τοϋ ήλιου συνήθως, πήγαιναν νά στο
λίσουν τό δέντρο τοϋ γάμου (τίζε) σέ μιά κεντρική πλατεία. Μέ τά όργανα 
μπροστά καί τό δέντρο άπό πίσω, όλο τό συγγενολόγι τοϋ γάμου ακολου
θούσε γιά τό στολισμό τοϋ δέντρου αύτοϋ. Εκεί οί γυναίκες ολόγυρά του 
μέ τραγούδια τό στόλιζαν μέ κόκκινο μαλλί καί μέ μήλα επίσης κόκκινα 
στήν κορυφή. 'Ολόγυρά του στηνόταν χορός κι έτσι στολισμένη ή τίζια 
μεταφερόταν στό σπίτι τοϋ γαμπροϋ καί στηνόταν στό μπροστινό μέρος 
του, δπου διετηρεΐτο άρκετούς μήνες. Συμβόλιζε, όπως γράψαμε, τή γονι
μότητα, τήν αύξηση δηλ. τών μελών.

Τό γλέντι τοϋ γάμου άρχιζε άπό τις βραδυνές ώρες τοϋ Σαββάτου καί 
διαρκοΰσε όλη τή νύχτα, έως τις πρωινές ώρες τής Κυριακής. Οί προσκε
κλημένοι άνδρες, στούς όποιους συγκαταλέγονταν πολλές φορές ’Αρβανί
τες καί Τοϋρκοι αστυνομικοί καί στρατιωτικοί, διασκέδαζαν σέ ξεχωριστή 
αίθουσα, ενώ σ’ άλλη αίθουσα γλεντοΰσαν οί νέοι, οί νέες κι οί γυναίκες.

Προ τοϋ φαγητού κερνούσαν ποτά, κονιάκ, ρακί, ρούμι μέ άφθονους 
μεζέδες (συκωτάκια, μπουμπουρέκια κ.λ. αρνιών). Τό γλέντι τους συνοδευό
ταν μέ τόν κρότο τών τουφεκιών.

Τή νύχτα τοϋ Σαββάτου προ τοϋ δείπνου ομάδα άνδρών καί γυναικών 
καί νέων μέ τά όργανα έβγαιναν έξω γιά να κλέψουν τό νερό, όπως τό έλε
γαν. Μέ πολλά φανάρια, τό κυριώτερο μέ ένα πυρσό μεγάλο, προχωρούσαν 
στό σκοτάδι. Πάνω σ’ ενα ψηλό κοντάρι έντυναν στό επάνω μέρος μέ κου
ρέλια, ανάμεσα στά όποια έβαζαν αρκετή ποσότητα στάχτη καί περιβρε-
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χόμενη κάθε λίγο μέ πετρέλαιο, αποτελούσε τον πυρσό πού τούς έφεγγε στο 
σκοτάδι. Αύτός άποτελοΰσε τό κυριώτερο φως. Δυο κορίτσια, των οποίων 
οί γονείς έπρεπε νά ζούν, γέμιζαν άπό λίγο νερό άπό τρεις διαδοχικές βρύ
σες. Μέ τό νερό αύτό ζύμωναν αλεύρι κι έπλαθαν μιά τούρτα μέ στα
φίδα καί δύο περιστέρια, πού συμβόλιζαν τό ζεύγος των μελλονύμφων. Τά 
δυο αυτά περιστέρια ψημμένα τοποθετούνταν πάνω στό τζάκι τού δωμα
τίου τού γαμπρού, τήν δέ τούρτα έσπαζε ή νύφη σέ σχήμα σταυρού, όταν 
έμπαινε στό δωμάτιο αύτό καί μοιραζόταν άπ’ αυτό άπό ένα κομμάτι σ’ όλους.

Χοροί συνηθισμένοι των άνδρών ξεχώριζαν ό τσάμικος, ό χασάπικος, 
ό πολίτικος καί άλλοι. Οί γυναίκες χόρευαν τό συρτό, τόν πολίτικο κι άλ
λους ιδιορρύθμους μέ τραγούδια βλάχικα.

Καί μέσα στό σπίτι τού γάμου κι εξω, κατά τίς διαδρομές, βροντούσαν 
τουφεκιές, ενδεικτικές τού τότε γλεντιοΰ. Πολλοί άνδρες τού χωριού οπλο
φορούσαν έλεύθερα. Τά καραδαγλίτικα περίστροφα ήσαν τότε στις δόξες 
τους. Ή τουρκική κυβέρνηση δέν έπενέβαινε νά τά άπαγορεύση στήν Μπεά
λα. Καί πολλά άλλα είδη όπλων, ώς γκράδες καί μάνλιχερ τελευταία, βρί
σκονταν σέ πολλά σπίτια.

Κατά τό πιοτό συνηθιζόταν ένας τρόπος, πού τόν άποκαλοΰσαν ντου- 
λία καί σήκωμα ντονλίας, άπό παρέα μερακλήδων γινόταν. ’Έτσι άρχιζαν: 
'Οριζόταν άπό μερικούς άρχηγός, πού θά διηύθυνε τό πιοτό αυτό (ντουλία) 
καί λεγόταν ντονλμπάς. Αύτός καλοΰσε άπό τήν παρέα τούς έπιθυμοΰντας 
καί δυναμένους νά λάβουν μέρος στήν ντουλία (πιοτό). Στό δίσκο τοποθε
τούνταν στήν αρχή δύο ποτήρια γεμάτα τσίπουρο. Τά πρώτα αυτά ποτή
ρια πίνονταν «στήν ύγειά τού γαμπρού καί τής νύφης» (μελλονύμφων ή 
νεονύμφων). Τήν άρχή έκανε ό ντουλμπάσης, πού έφιστοΰσε τήν προσο
χή ότι στά ποτήρια δέν πρέπει νά μένη ούτε σταγόνα. Τά ποτήρια αύτά 
(2 στήν άρχή), πάντοτε γεμάτα, επρεπε οί μετέχοντες τής παρέας (ντου- 
λίας) νά τά πιουν μονορρούφι κατά τή σειρά όλοι όπως ήσαν καθισμένοι, 
έκφωνοΰντες τό «πίνω στήν ύγειά...». Τά ποτήρια των νεονύμφων γεμιζό- 
μενα καί πάλι παρέμεναν στό δίσκο, άκολουθοΰσαν δύο άλλα γιά τήν υγεία 
των γονέων τού γαμπρού. Οί προπίνοντες ήσαν ύποχρεωμένοι άναφέροντας 
τό «πίνω στήν ύγεία τού γαμπρού καί τής νύφης» καί πάλι νά άδειάσουν τό 
ίδιο καί τά έπόμενα ποτήρια. Σ’ αύτά των γονέων προσετίθεντο καί ύπέρ 
των αδελφών κ.λ., άναλόγως τών μελών τής οικογένειας καί έπεκτείνονταν 
καί σ' άλλιον συγγενών. 'Έτσι ό αριθμός τών γεμάτων μέ ποτό (τσίπουρο, 
κρασί) ποτηριών στό δίσκο μπορούσε νά φθάση τά 50 καί έπάνω. Στον 
διστάζοντα ή άδυνατοΰντα νά συμμορφωθή έπεβάλλετο πρόστιμο άπό τόν 
αρχηγό (ντουλμπάση). Ή ποινή ήταν διπλασιασμός τού ποτού ή έν άδυ- 
ναμία, μαύρισμα τού προσώπου του μέ καπνιά τζακιού καί χορός 5-10λεπτών 
τής ώρας. Μπορεί νά φαντασθή κανείς τί επακολουθούσε στήν παρέα αύτή.
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Σημειωτέον ότι ό προπίνων ήτο ύποχρεωμένος, κατά τήν πρόποση, σηκώ
νοντας ενα-ενα κατά σειρά τά ποτήρια καί μέ τη σειρά πού ορίσθηκε σέ 
τίνος προπίνει, νά μνημονεύη όλα τά όνόματα άπό τήν άρχή (γαμπρού, 
νύφης, γονέων κ.λ.). Κάθε λάθος γιά τή σειρά καί τά όνόματα κολαζόταν 
μέ πρόστιμο. "Ετσι ή εύθυμη παρέα έφθανε σέ ... ευθυμοτάτη κατάσταση 
γρήγορα ...

Ό άρχηγός είχε τό δικαίωμα νά διακόπτη γιά λίγο τό πιοτό, γιά νά έπα- 
κολουθήση χορός ορισμένης διάρκειας. ’Ακόμη διακοπτόταν τό πιοτό, 
αν ήταν προ τού δείπνου, γιά νά συνεχισθή κατόπιν μέ κρασί έως ότου ετί
θεντο οί περισσότεροι άκοντες εκτός... τής παρέας.

Τά ποτά συνοδεύονταν μέ άφθονους μεζέδες. Ό χορός καί τό πιοτό δια
κοπτόταν σέ κάθε παρέα γιά τό γεύμα ή δείπνο. Σέ κάθε δωμάτιο, σάλα κ.λ. 
οί καλεσμένοι κάθονταν σταυροπόδι ολόγυρα άπό στρογγυλά χαμηλά τρα
πέζια ή μεγάλα τετράγωνα (ειδικά γιά τούς γάμους φτιαγμένα) ή μακρόστενα 
κι έτρωγαν. Πετσέτες άτομικές μόνο στούς επισήμους έδιδαν, όλοι οί άλλοι 
είχαν μακρουλές τέτοιες γιά 10-12 άτομα.

"Οπως συνηθιζόταν, πρώτα έσέρβιραν τή σούπα, επακολουθούσε ή 
έντράδα καί τό ψητό. Πάνω σέ κάθε τραπέζι έβαζαν μιά ή δυό μεγάλες πια
τέλες μέ φαγητό καί ταψιά γεμάτα μέ ψητό κι ό καθένας έπαιρνε ό,τι καί 
όσο ήθελε. Τελευταίο σερβιριζόταν τό πιλάφι μέ άφθονη ζάχαρη πασπα
λισμένο, ή γλυκίσματα, μπακλαβάς, κανταΐφι κ.ά., πού ήσαν άφθονα άπό 
τά δώρα (κανίσκου). Τό κρασί ήταν μπόλικο σέ κάθε τραπέζι.

Στο δωμάτιο όπου έτρωγαν επίσημοι (κουμπάρος κ.λ.) οί μουσικάντη- 
δες (συνήθως βιολιστές) τραγουδούσαν έλληνικά ή τούρκικα τραγούδια. 
Φημισμένοι μουσικάντηδες, γιά πολλά χρόνια, στήν περιφέρεια ’Αχρίδας 
ήσαν κάποιος Κλήμης καί Ναούμτσης άπό τήν ’Αχρίδα, πού άμιλλώνταν 
πολλοί νά τούς καπαρώνουν στο γάμο. Τό γλέντι τελείωνε τό Σαββατό
βραδο ή τις πρωινές ώρες τής Κυριακής.

Πρώτο μέλημα στό σπίτι τού γαμπρού τό πρωΐ τής Κυριακής ήτο ή 
ετοιμασία τού γαμπρού, τό ξύρισμα καί τό ντύσιμο. Στή μέση του δωματίου 
(ή στήν αύλή τό καλοκαίρι) ό γαμπρός κι ό κουρέας κι ολόγυρά τους οί 
γυναίκες τραγουδούν τό σχετικό τραγούδι. Μέ τή σειρά συγγενείς kuî φί
λοι ρίχνουν στή λεκάνη ξυρίσματος άσημένια νομίσματα (μετζήτια, τέ
ταρτο λίρας κ.ά.) γιά τόν κουρέα.

Μέ άλλο σχετικό τραγούδι ντύνανε τό γαμπρό.
Στό σπίτι τής νύφης. Ή έτοιμασία τής προίκας γινόταν σ’ 

όλο τό διάστημα τού άρραβώνα. Τήν Κυριακή προ τού γάμου, ή τις πρώτες 
ήμέρες τής έβδομάδος, καλοΰσαν όλες τις φίλες καί συγενεΐς τής μελλό- 
νυμφης νά ίδοΰν τήν προίκα. Αύτή καί τά δώρα τής νύφης εως τήν Πα
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ρασκευή ή τό Σάββατο πρωί επρεπε νά μποϋν σ’ενα μεγάλο κιβώτιο, εΙδικά 
παραγγελμένο. Ή δλη προίκα δενόταν σέ άνάλογα δέματα.

Τό νυφικό φόρεμα, άσπρο ή άλλου χρώματος άνοικτοϋ, ραβόταν άπό 
ράπτριες μέ τή βοήθεια πολλών φιλενάδων τής μελλούσης νύφης.

Ετοιμασίες, άνάλογα μέ τήν οικονομική κατάσταση τής οικογένειας 
τής νύφης, γίνονταν εγκαίρως για γεύματα κ.λ.

Τά δώρα τής νύφης γιά τό γαμπρό κι όλους τούς συγγενείς του (εσώ
ρουχα, μανδήλες, κάλτσες, κ.λ.), μέ τή σχετική έτικέττα, έπάνω στήν οποία 
γραφόταν τό όνομα τοϋ αποδέκτου, έξετίθεντο επίσης μέ τήν προίκα. Στήν 
προίκα άπαραίτητα ήσαν τό στρώμα, παπλώματα, φλοκάτες, βελέντζες, 
χαλιά κ.ά.

Διασκεδάσεις μέ μουσικά όργανα, ή χωρίς αύτά, γίνονταν καί στό σπίτι 
τής νύφης, αλλά μόνο τό Σαββατόβραδο.

Τό Σάββατο τό βράδυ πήγαιναν παρέα άπό τό γαμπρό μετά όργανα στό 
σπίτι τής νύφης γιά μιά ή δύο ώρες μόνο.

Τήν Κυριακή όμως τό βράδυ, μετά τή στέψη, πολλοί συγγενείς τής 
νύφης πήγαιναν ομαδικά στό σπίτι τοϋ γαμπρού, συνήθως μετά τό δείπνο, 
γιά διασκέδαση.

Τήν Κυριακή πρωί στολιζόταν ή νύφη άνάμεσα στις φίλες της μέ τά 
σχετικά τραγούδια. Μέ συγκίνηση μεγάλη τό άπόγευμα άποχαιρετοΰσε 
τούς συγγενείς καί φίλες της. Άπό τό πρωί πού στολίσθηκε εφερε καλύ- 
πτρα άσπρη ή ρόζ.

Μετά τήν έτοιμασία τοϋ γαμπροϋ, κύριο μέλημα ήταν νά πάρουν τόν 
κουμπάρο μέ τήν παρέα του μέ τή συνοδεία τών μουσικών οργάνων. Μετά 
τό γεϋμα ξεκινοϋσε ή γαμήλια συνοδεία γιάνά πάρουν τή νύφη. Ξεκινώντας 
ό γαμπρός στό κατώφλι τοϋ σπιτιοϋ, κάνοντας τό σημείο τοϋ σταυροϋ, ανα
ποδογύριζε δοχείο γεμάτο νερό καί έρραίνετο μέ ρύζι άπό τή μητέρα του. 
Προηγείτο τής συνοδείας ή μουσική, ακολουθούσε ό κουμπάρος, πίσω του 
ό γαμπρός πού συνοδευόταν άπό τούς φρατάτους (μπράτιμους) καί φίλους 
του καί μετά ή όλη παρέα, επικεφαλής τής οποίας ήτο νεάνις φέρουσα στό 
κεφάλι δίσκο μέκουφέτα καί ρύζι. Τά κουφέτα αύτά καί τό ρύζι άνακατεύον- 
ταν μέ όμοια στό σπίτι τής νύφης (δηλωτικό τής συνάψεως τής συγγένειας).

Τελευταία άκολουθοΰσαν ενα ή δύο άλογα, πάνω στά όποια καβάλα 
ανέβαζαν παιδί (άγόρι), τοϋ όποιου οί γονείς επρεπε νά ζοΰν. Τά άλογα 
προορίζονταν γιά τή μεταφορά τής προίκας στό σπίτι τοϋ γαμπροϋ.

Κατά τή διαδρομή, τόσο στή μετάβαση στό σπίτι τής νύφης όσο καί 
στήν εκκλησία καί τήν επάνοδο στό σπίτι τοϋ γαμπροϋ, ρίχνονταν τουφε- 
κιές, τό σύνθημα τών οποίων έδιναν άξιωματικοί τοϋ στρατού καί τής χω
ροφυλακής, πού ήσαν καλεσμένοι.

Οί συμπέθεροι, άπό τό σπίτι τής νύφης, έβγαιναν προς υποδοχήν μέ
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μπουκάλια κρασί καί ποτήρια. 'Ύστερα από άστεΐα πειράγματα καί το 
σχετικό κέρασμα, έξω άπό τό σπίτι, ή γαμήλια συνοδεία τοϋ γαμπρού έμ
παινε μέσα στο σπίτι, οπού, άν δεν είχε προηγηθή ή τέλεση τής ιεροτελε
στίας τοϋ άρραβώνα, γινόταν αύτή άπό τον ιερέα.

Μετά τήν άνταλλαγή των κουφέτων καί ρυζιοϋ καί τό φόρτωμα τής 
προίκας, ή συνοδεία ξεκινούσε γιά τή στέψη στήν έκκλησία.

Ή προίκα όδηγειτο κατ’ εύθεϊαν στό σπίτι τοϋ γαμπρού, πάνω δέ σ’ 
αύτή έβαζαν πάντοτε άγόρι μέ γονείς πού ζοϋσαν.

Ή συνοδεία τοϋ γάμου τώρα μέ προπορευομένη τήν τοϋ γαμπροϋ ξε- 
κινοϋσε γιά τήν έκκλησία. Τή νύφη, όταν έβγαινε άπό τό σπίτι, έρραιναν 
μέ ρύζι, όπως καί στό δρόμο άπό τά συγγενικά σπίτια καί άλλα. Τή νύφη 
συνόδευε έως τήν έκκλησία ό πατέρας της ή άδελφός της.

Στέφανα γιά τή στέψη είχε κοινά γιά όλους ή έκκλησία άσημένια. Κατά 
τή στέψη έρραίνοντο οί νεόνυμφοι μέ ρύζι καί λουλούδια.

Στό σπίτι άνέμενε τούς νεονύμφους ή πεθερά καί ό πεθερός. Ή νύφη 
έπρεπε νά πατήση τό κατώφλι μέ τό δεξί πόδι καί παίρνοντας άπό πιάτο 
πού βαστοϋσε ή πεθερά φρέσκο βούτυρο, άλειφε τό άνώφλι τής πόρτας 
μ’ αύτό σέ σχήμα σταυροϋ.

Μέσα στό σπίτι κοβόταν, στό κεφάλι τοϋ γαμπροϋ καί τής νύφης, ή 
τούρτα (πού είχε ζυμωθή μέ τό νερό των 3 βρύσεων). Άπ’ αύτήν έτρωγαν οί 
νεόνυμφοι καί κομμάτια μοιράζονταν σ' όλους.

Τό βράδυ τής Κυριακής εξακολουθούσε τό γλέντι μέ συμμετοχή καί 
των συγγενών τής νύφης, οί όποιοι προσέρχονταν μετά τό δείπνο.

Τή Δευτέρα τό μεσημέρι προσκαλοϋνταν οί συγγενείς τής νύφης στό 
γεΰμα, οί γυναίκες συγγενείς της έφεραν σέ πιάτα τηγανίτες πασπαλισμέ
νες μέ ζάχαρι (αντί άχνης).

Τό άπόγευμα τής Δευτέρας, όπόταν ή νύφη άπέβαλλε τήν καλύπτρα, 
στήν αύλή τοϋ σπιτιοϋ στηνόταν χορός. Στό κεφάλι τοϋ χοροϋ ήταν ό 
κουμπάρος μέ τό γαμπρό καί τή νύφη, μ’ όλους τούς συγγενείς. Τραγου
διόταν ξεχωριστό τραγούδι στό χορό αύτό μέ συνοδεία των οργάνων. 
(Πολύ λίγα, δυστυχώς, άπό τά βλάχικα τραγούδια τοϋ γάμου κ.ά. μπόρεσα 
νά βρω, πού τά παραθέτω σέ ειδικό μέρος στή συνέχεια).

Τό βράδυ τής Δευτέρας έξακολουθοϋσε ή διασκέδαση. Σέ ορισμένη 
ώρα, μετά τό δείπνο καί μετά τό χαιρετισμό τών συγγενών καί μέ τις εύχές 
τών γονέων του, όδηγειτο στό γαμήλιο δωμάτιο, όπου στή συζυγική πα
στάδα τον άνέμενε ή νεόνυμφη συμβία του.

Τό πρωί ή νύφη κερνούσε όλους τό σερμπέτι κι ή πεθερά, άφοΰ πα
ρουσιαζόταν σ’ αύτή τό δείγμα τής άγνότητος τής νύφης (σινδόνια κρε
βατιού), έκανε τηγανίτες, πού μοίραζε σ’ όλους.
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γ) Γέννηση παιδιού
Στήν εγκυμοσύνη ή γυναίκα δέν έβγαινε έξω από το σπίτι μετά τη 

δύση του ήλιου γιά τό φόβο των άερικών.
'Ο τοκετός γινόταν μέ τή βοήθεια πρακτικής μαμμής του χωριού, πού 

φαίνεται ότι τα κατάφερνε άρκετά καλά στή δουλειά της. "Εκανε χρήση 
πρακτικών φαρμάκων, πού συνέλεγε από χόρτα τού βουνού.

ΓΗ λεχώ έμενε κατάκοιτη επί 3 ήμέρες, ύποβαλλόταν δέ πολλές φορές 
καί σέ δίαιτα. Έθήλαζε απαραιτήτους τό νεογέννητο ή στήν ανάγκη έπαιρ
νε τροφό θηλάζουσα γυναίκα, ή οποία τό θήλαζε καί επί ένα έτος.

Ή οικογένεια εόρταζε τό τριημέρι τού νεογέννητου. Τότε οί συγγενείς 
δώριζαν στή μητέρα καί τό παιδί χρυσά ή ασημένια νομίσματα. Στό μέτωπο 
τού νεογέννητου από τά μαλλιά κολλούσαν μέ κηρί χρυσό ή ασημένιο νό
μισμα, πάντοτε κωνσταντινάτο. Τέτοια κρεμούσαν καί στό λαιμό τού μι
κρού.

Τά μεσάνυχτα, στό τριημέρι τού νεογέννητου, έπρεπε νά βασιλεύη 
άπόλυτη σιωπή σ’ όλο τό σπίτι. Οί τρεις μοίρες έγραφαν τή μοίρα τού παι
διού.

Τό παιδί θήλαζε έως τά δυό χρόνια. Παράλληλα τρεφόταν καί μ’ άλλες 
τροφές καί προ πάντων μέ γάλα αγελάδας, πού βρισκόταν σέ κάθε σπίτι.

Ή γέννηση άγοριοΰ στήν οικογένεια έθεωρεϊτο εύλογία θεού. Κάθε 
συζυγικό ζευγάρι άποκτούσε πολλά παιδιά.

Σέ κάθε οικογένεια, στήν όποια συζοΰσαν δύο καί τρεις αδελφοί έγγα
μοι, τά παιδιά τοιν μεγάλωναν μαζί κι αγαπημένα.

δ) Β ά π τ ι σ η
Ή βάπτιση των παιδιών γινόταν στήν εκκλησία, ύστερα από εξ περί

που μήνες άπό τή γέννησή τους. Νουνός ήτο πάντοτε ό νουνός τής οικο
γένειας. Τό πρώτο παιδί, όπως καί σήμερα, έπαιρνε τό όνομα τού παππού 
ή τής γιαγιάς. Τά ονόματα σχεδόν όλων ήσαν ελληνικά καί άγιων τής έκ- 
κλησίας.

Στα βαπτίσια παρακάθονταν σέ γεύμα οί συγγενείς καί φίλοι, οί όποιοι 
φυσικά έφεραν τά σχετικά δώρα στό μικρό. Μετά τή βάπτιση έμοιράζονταν 
καί στό σπίτι καί σέ συγγενικά τέτοια τηγανίτες.

ε) Θάνατος
Ό νεκρός θαπτόταν, κατά τά κρατούντα, στό νεκροταφείο τής έκκλη- 

σίας. Στό στόμα τού νεκρού ή στό χέρι του έβαζαν νόμισμα, συνήθως 
άσπρα (τά διόδια τού Χάρου). Στό νεκρό έλεγαν τά μοιρολόγια. 'Υπήρχαν 
ειδικές μοιρολογίστρες στό χωριό. Τό πένθος τής οικογένειας γιά τό 
νεκρό ήτο αύστηρό.
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13. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Το χωριό το διοικούσε συμβούλιο άπό γέροντες, πού λέγονταν άζάόες. 
Ό πρόεδρος λεγόταν κοτζαμπάσης. Τό συμβούλιο είχε τή μέριμνα τής 
κατανομής των φόρων του Δημοσίου καί γενικά γιά τό χωριό, όπως τώ ση
μερινά κοινοτικά συμβούλια.

Ύπήγετο διοικητικός στον καϊμακάμη τής Άχρίδος καί στό βιλαέτι 
Μοναστηριού. Δικαστικώς ύπήγετο στή Στρούγα, όπου έδρευε ένας δικα
στής (σάν εϊρηνοδίκης), καί στήν ’Αχρίδα, όπου ύπήρχαν μεγαλύτερα δι
καστήρια.

Εκκλησιαστικός υπαγόταν στή Μητρόπολη ΓΤρεσπών καί ’Αχριδών 
μέ έδρα τό Κρούσοβο.

'Εκκλησιαστική ’Επιτροπή καί Σχολική ’Επιτροπή έκλέγονταν άπό 
κάποια γενική συνέλευση των άνδρών, όπως καί τό Συμβούλιο τής Κοινό
τητας, άλλά ήταν ύπό τήν έγκριση των αρμοδίων τής κυβερνήσεως. Πάν
τως τά όργανα τής κυβερνήσεως άπέφευγαν τήν ένεργό άνάμιξή τους στήν 
έσωτερική διοίκηση του χωριού.

14. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Οί θρησκευτικές γιορτές, όπως άνέφερα παραπάνω, έορτάζονταν μέ 
θρησκευτική εύλάβεια καί σ’ αύτές εκφράζονταν κυρίως οί κοινωνικές 
εκδηλώσεις, τόσο ανάμεσα στούς συγγενείς καί φίλους, όσο καί όλων των 
κατοίκων.

Ή γιορτές του ’Αγίου Γεωργίου καί Αγίου Δημητρίου άποτελοϋσαν 
χρονική αφετηρία καί τερματισμό των διαφόρων μισθώσεων, τής προσλή- 
ψεως ύπαλλήλων, τσομπάνων κ.λ. Οί γιορτές αυτές γιορτάζονταν άπ’όλους 
κι άπό τούς μωαμεθανούς τού χωριού. Ή γιορτή τού’Αγίου Γεωργίου ήταν 
καί γιορτή τής άνοίξεως.

Ή γιορτή τής ’Αγίας Παρασκευής, πολιούχου των Κουτσοβλάχων, 
ώς γνωστόν, έδιδε ευκαιρία σέ πολλές εκδηλώσεις κοινωνικές των κατοί
κων τού χωριού.

Τό Πάσχα μέ τόν ερχομό τής άνοίξεως καί μέ τήν ’Ανάσταση τού Χρι
στού γιορταζόταν πανηγυρικά άπ’ όλους.

Τά Χριστούγεννα γιορτάζονταν σέ οικογενειακές συγκεντρώσεις στά 
σπίτια, μέ διασκεδάσεις καί φαγοπότι. Κάθε σπίτι είχε τό βαρέλι μέ τό 
κρασί. Κρασί παλιό, πολλών έτών, φυλαγόταν σέ μικρά βαρέλια ή σέ σφρα
γισμένα μπουκάλια. Τήν πρώτη ήμέρα των Χριστουγένων κάθε σπίτι έκαμε 
πίτα (ειδική τυρόπιτα), τήν οποία έπρεπε νά κόψη (γιά τό καλό τού σπιτιού) 
ένα πρωτότοκο άγόρι. "Αν στό σπίτι δέν ύπήρχε τέτοιο παιδί, καλοΰσαν 
άπό άλλο σπίτι. ’Επάνω στήν πίτα αυτή έβαζαν σταυρωτά κλαδιά δέντρου, 
κομμένα φρέσκα.
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Σέ κάθε σπίτι είχαν, άπ’ όλο το καλοκαίρι, τόν οίκόσιτο χοίρο, τό 
κατσίκι, άρνί ή πρόβατο, πού τά έτρεφαν ιδιαιτέρως για τό κρέας κ.λ. ’Από 
τό χοίρο ιδιαίτερα είχαν τό κρέας, πού έκαναν παστρουμά καπνιστό ή τό 
άλάτιζαν σέ βαρέλι, τό λίπος, τά λουκάνικα καί τις τσιγαρίδες γιά όλο τό 
χειμώνα. Τά λουκάνικα αποτελούσαν τό πρόχειρο φαγητό καί μεζέ στά 
πιοτά.

Είχαν άκόμη τά βαρέλια μέ τουρσιά λάχανα, τουρσιά πιπεριές καί 
ντομάτες, πράσα θαμμένα στο χώμα, πού διατηρούνταν όλο τό χειμώνα 
νωπά, άφθονες δέ πατάτες, των όποιων ή παραγωγή ήταν έξαίρετη (καλλιερ
γούνταν σέ μέρη όπου μεγάλωνε ή φτέρη).

Φρούτα, μήλα, κάστανα, άχλάδια, καρύδια κ.ά. προμηθεύονταν άπό 
τήν Κ. Μπεάλα ή άπό ιδιόκτητα κτήματα. Τά φρούτα αύτά, όπως καί στα
φύλια, φυλάγονταν σέ ιδιαίτερο διαμέρισμα τού σπιτιού επάνω σέ φτέρη.

Τά κάστανα ήταν μπόλικα, γιατί ή κάθε οικογένεια είχε στήν κατοχή 
της ορισμένες καστανιές στις πλαγιές τής «Κρεάστας». Τά κάστανα ή ξη
ραίνονταν ή θάπτονταν στο χώμα, όπως τά πράσα, γιά τό χειμώνα.

Τό γάλα, ή γιαούρτη καί τό βούτυρο αγελάδας άπό λίγα σπίτια έλειπαν 
τό χειμώνα. Ή γιαούρτη φυλαγόταν σέ πήλινα μεγάλα δοχεία (κιούπια).

Τό τυρί, μπάτζο (φέτα δέν ύπήρχε), σέ άρμύρα έτοιμαζόταν άπό τούς 
καλοκαιρινούς μήνες, τά περισσότερα σπίτια τό είχαν άπό τά πρόβατά τους.

’Έτσι κάθε οικογένεια είχε τά άπαραίτητα εφόδια καί γιά τό χειμώνα. 
Τά είδη παντοπωλείου προμηθεύονταν άπό τά 4-5 παντοπωλεία πού ύπήρχαν 
στο χωριό.

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ TOT ΧΩΡΙΟΤ

Ήταν φυσικό ή εύμάρεια καί γενικά όλες οί βιοτικές εκδηλώσεις τών 
κατοίκων τής Μπεάλας, πού θεωρούνταν αρχοντικές άπό τά γύρω χωριά 
καί ιδιαίτερα άπό τά άρβανίτικα, τών οποίων τό έπίπεδο τής ζωής καί γενικά 
τού πολιτισμού ήτο χαμηλό, νά προκαλοΰν τό φθόνο τους. ’Αλλά ακόμα 
καί τό φυλετικό μίσος τών σλαβοφώνων (Βουλγάρων) ξεχωριστά εναντίον 
τής ’'Ανω Μπεάλας ήτο μεγάλο.

Οί προύχοντες τού χωριού, άφοΰ έπεδόθηκαν στό εμπόριο, άπό τά 
παλιά έφρόντισαν νά εξασφαλίσουν τή φιλία τών γειτόνων Αλβανών καί 
προ πάντων τής Τσερμενίκας. Γιά νά έδραιωθή μάλιστα ή φιλία μέ τούς 
τελευταίους πλήρωνε τό χωριό, σά δώρο, ώρισμένο ποσό χρυσών λιρών 
στό φύλαρχο τής Τσερμενίκας Μπιτσάκ, κατά χρονικά διαστήματα, τό 
όποιο γιά λόγους εγωισμού στά τελευταία χρόνια δέ δεχόταν.

"Ετσι κάθε λεηλασία, ληστεία, κλοπή ή όποιαδήποτε ενόχληση κα
τοίκου τής Μπεάλας, άπό οίονδήποτε καί οπουδήποτε τής περιοχής, κολα
ζόταν αύστηρά άπό τούς Μπιτσάκ τής Τσερμενίκας, άκόμη καί μέ φόνο.
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Κι αύτό γιατί στην τουρκοκρατία οί ’Αλβανοί όπλοφοροΰντες καί οργανω
μένοι κατά φάρες (φυλές) ήσαν άνεξέλεγκτοι άπό τις τουρκικές αρχές. Τα 
ποίμνια του χωριοϋ, πού έβοσκαν στο βουνό πού γειτνίαζε μέ τήν Τσερμενί- 
κα, ήσαν στην άπόλυτη φύλαξη καί προστασία τους1.

Μεμονωμένες κλοπές καί ληστείες άπό ’Αλβανούς συνέβησαν εξω 
καί μέσα στό χωριό σέ εποχή μετά τήν ανακήρυξη τοϋ Τουρκικού Συντά
γματος (Χουριέτ, 1908), όπόταν οί ’Αλβανοί είχαν περιορισθή στά άνεξέ- 
λεγκτα δικαιώματά τους άπό τούς Νεοτούρκους.

Στό χωριό είχε έγκατασταθή, λόγφ τής γεωγραφικής θέσεώς του, καί 
σταθμός χωροφυλακής μέ ενα ονμπαση καί 3-4 ζαπτιέδες (χωροφύλακες) 
στον Κουλά. 'Η παραμονή τής χωροφυλακής στό χωριό δέν ήταν σταθερή. 
Πολλές φορές έλειπε αύτή γιά πολλά χρόνια.

Κάποτε, γιά πολύ λίγο καιρό, έγκαταστάθηκε καί διμοιρία στρατού, 
στήν όποια ύπηρετοΰσαν μαύροι στρατιώτες άπό τά μέρη τής ’Αραβίας.

Γενικά οί ληστές, οί προερχόμενοι άπό οίοδήποτε μέρος τής ’Αλβα
νίας (κι οί περισσότεροι ήσαν άπό τά μέρη τής Δίβρας), δέν άποτολμοΰσαν 
ληστείες, είτε ποιμνίων είτε άλλες εις βάρος τού χωριού, γιατί φοβούνταν 
άπό τούς διαφόρους φυλάρχους τής ’Αλβανίας (Δίβρας-Μάτι), όπου ήσαν

1. Δηλωτικό του σεβασμού τών γειτόνων ’Αλβανών προς τό χωριό είναι καί τό έξης 
γεγονός:

Τό Σεπτέμβριο τοϋ 1913 ό σέρβικός στρατός άποστρατευθείς άφησε γιά τή φύλαξη 
των συνόρων πάνω στό βουνό προς τήν Αλβανία έλάχιστους όριοφύλακες. Οί ’Αλβανοί, 
ανοργάνωτοι ακόμη στό νεοσύστατο κράτος τους καί διεδικοϋντες καί τήν περιφέρεια 
’Αχρίδας, θεώρησαν κατάλληλη τήν εύκαιρία τότε νά έξορμήσουν μέ τά μπουλούκια τους 
γιά νά καταλάβουν τά διεκδικούμενα μέρη. Έφθασαν χίλιοι περίπου απ’ αυτούς στό χω
ριό καί έδήλωσαν επίσημα ότι τά προνόμια καί ή φιλία τους μέ τό χωριό θά μένουν πάντα 
σεβαστά άπ’ αυτούς. Παραμένων άκόμα στό χωριό τότε δέχθηκα τήν έπίσκεψη ενός όπλο- 
φόρου Άλβανοϋ, πού συνοδευόταν άπό πατριώτη φίλο μου. Ό ’Αλβανός αυτός, όπως 
έμαθα κατόπιν, ήτο ύπασπιστής (πρωτοπαλίκαρο) τοϋ άρχηγοΰ φυλάρχου τών Μπι- 
τσάκ τής Τσερμενίκας. Ζήτησε άπό μένα μερικά φυσίγγια όπλου μάνλιχερ έλληνικοϋ 
καί νά πάω νά έπιδείξω στόν αρχηγό του τό όπλο αύτό. Γιά τήν κατοχή όπλου τέτοιου 
ή ακριτομυθία τοϋ φίλου είχε προστρέξει. Τό έλληνικό μάνλιχερ βρέθηκε στήν κατοχή 
τοϋ άδελφοϋ μου άπό δώρο ’Αρβανίτη πού είχε μετάσχει στή μάχη τοϋ Σόροβιτς (’Αμυν
ταίου, Όκτ. 1912) καί είχε λαφυραγωγήσει πολλά τέτοια. Πήρα 50 φυσίγγια τοϋ όπλου 
αύτοϋ καί πήγα, χωρίς βέβαια όπλο, στόν άρχηγό ’Αλβανό. Μόλις μέ είδε κι έμαθε ποιος 
είμαι σηκώθηκε αυτός όρθιος καί άφοϋ μέ έχαιρέτησε κατά τον άρβανίτικο τρόπο μοϋ 
είπε: «Είσαι ό υιός τοϋ Ναούμ, ε!, φοβήθηκες νά μή σέ βλάψω έγώ ό Μαχμούτ Μπιτσάκ 
ό φίλος σας; 'Ημείς τό κεφάλι μας δίνομε γιά τό χωριό αύτό καί τούς φίλους μας!».

Οί γενναίοι Άρβανιτάδες, άντιστάσεως μή ούσης τότε, κατέλαβαν τήν ’Αχρίδα κι 
εφθασαν έως τό Πέτρινο όρος. Χάρηκαν μόνον γιά λίγες ημέρες τά άπελευθερωθέντα 
μέρη. Έν τώ μεταξύ εφθασαν μεραρχίες σέρβικου στρατοϋ καί σάρωσαν τά μπουλού
κια αυτά πού τά έδιωξαν πέραν τών συνόρων.
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έμποροι άπό την Μπεάλα καί είχαν την προστασία τους. Κάθε ληστρική 
πράξη τους άνακαλυπτόταν εύκολα.

16. ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΧΩΡΙΟΤ

Δυστυχώς επίσημα στοιχεία γιά την ιστορία του χωρίου γενικά δεν 
υπάρχουν. Θά άναφέρω μόνο όσα έμαθα άπό γέρους τού χωριού, άπό παρα
δόσεις καί πληροφορίες πού ζήτησα, όταν ακόμη ήμουν μαθητής του Δι
δασκαλείου. Πολύ γρήγορα έπειτα επακολούθησαν τά πολεμικά γεγονότα 
καί δέν δόθηκε πιά εύκαιρία μετέπειτα νά μάθω περισσότερα. Τά όσα εξέ
θεσα εις τό κεφ. «’Ασχολίες των άνδρών» βεβαίως αποτελούν μέρος τής 
ιστορίας τοϋ χωρίου, εκθέτω όμως καί τά παρακάτω ύπό τάς προϋποθέσεις 
πού άνέφερα άμέσως προηγουμένως.

Έπί τουρκοκρατίας, γιά πολλά χρόνια, φαίνεται ότι οί κάτοικοι τής 
Μπεάλας εξακολουθούσαν άπό τή βυζαντινή εποχή νά είναι φύλακες τής 
διαβάσεως Κιάφα-Θάν, παρά τό Λύν δυτικά τής λίμνης Άχρίδος, άπότήν 
όποια περνάει ή Έγνατία, καί των ορεινών διαβάσεων άπό Τσερμενίκα 
’Αλβανίας διά τής Μπεάλας στον κάμπο Στρούγας, ώς καί τής διαβάσεως 
γεφύρας τού Μαύρου Δρίνου Ντομποβγιάν.

Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ύστερα άπό τή ρωμαϊκή κατάκτηση τής 
Δ. Μακεδονίας καί ’Ηπείρου οί λεγόμενοι σήμερα Κουτσόβλαχοι, γνήσιοι 
"Ελληνες, άπετέλεσαν τήν 5ην καί 6ην λεγεώνα των Ρωμαίων (Τσιντσάρ, 
δηλ. Πεμπταίους μάς άποκαλοΰσαν καί μάς άποκαλοΰν καί σήμερα στα 
μέρη έκεΐνα οί σλαβόφωνοι κάτοικοί των). Μέσω δε αύτών των λεγεώνων 
έξελατινίσθησαν στή γλώσσα οί Κουτσόβλαχοι.

’Έτσι καί στή ρωμαϊκή, τή βυζαντινή έποχή καί έπί τουρκοκρατίας 
γιά πολλά χρόνια, οί κάτοικοι τής Μπεάλας έξακολουθοΰσαν νά έχουν 
κυρία εργασία τους τή φύλαξη διόδων. 'Όπλα καί σύνεργα τής έποχής 
18ου καί 19ου αίώνος σώζονταν άρκετά σάν κειμήλια, έως τά τελευταία 
χρόνια, σ’ άρκετά σπίτια τού χωριού. Άπό τής έποχής όμως των επιδρομών 
των ’Αλβανών (ίσως στα 1760-1800) οί κάτοικοι τής Μπεάλας άρχισαν σιγά- 
σιγά νά έπιδίδωνται στο εμπόριο στις κοντινές πόλεις (Στρούγα, ’Αχρίδα, 
Έλμπασάν, Τίρανα) καί στό εξωτερικό (Σερβία, Κροατία) καί κατόπιν 
στά χωριά τής ’Αλβανίας (Δίβρα, Μάτι). "Οπως έγραψα κι άλλοϋ, στά ση- 
μειώματά μου αύτά, ό Σέρβος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Βελιγραδιού 
Ντ. Πόποβιτς άναφέρει στό βιβλίο του «Συμβολή στή Σέρβική ’Αγορά» 
έμπορους άπό τήν Μπεάλα στό Ζέμουν κι άλλοϋ.

"Εως τό 1870 πάνω-κάτω ούδεμία διάκριση, άπό άπόψεως έθνικής καί 
θρησκευτικής, ύπήρξε μεταξύ όλων τών κατοίκων τής περιφέρειας Άχρί
δος. "Ολοι είχαν ελληνικές έκκλησίες καί έλληνικά σχολεία, όπου μπο
ρούσαν. Άπό τής έμφανίσεως όμως τού βουλγαρισμοΰ, πού έγινε μέ άνα-

30
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γνώριση άπό την τουρκική κυβέρνηση ξεχωριστών Βουλγάρων επισκόπων, 
άρχισε ή διαμάχη γιά τήν επικράτηση των Βουλγάρων στή Μακεδονία 
μέ εξόντωση του ελληνικού στοιχείου.

Τό 1888, όπως άναφέρει ό ακούραστος εθνικός μαχητής, πολιτευτής 
Φλωρίνης καί Μοναστηριακής τήν καταγωγή Γ. X. Μόδης στο βιβλίο 
του Ό «Μακεδονικός ’Αγών καί ή νεώτερη Ιστορία» (σελ. 130), ό καθη
γητής Σ. Πηχεών από τήν Αχρίδα οργάνωσε επαναστατικό κίνημα στο 
όποιο μυήθηκαν πολλοί έμποροι κι άλλοι άπό διάφορα μέρη τής Μακε
δονίας, μεταξύ των οποίων ήσαν καί μερικοί άπό τήν Μπεάλα καί ό ίδιος 
ό πατέρας μου Ναούμ Α. Τοπάλης, όπως μου είχε διηγηθή καί είχε γράψει 
σέ απομνημονεύματά του, τά όποια δυστυχώς δεν διεσώθησαν.

Έτυχε μάλιστα, συμπτωματικά μέ τήν ώς άνω επαναστατική κίνηση 
των Πηχεωνικών, όπως ονομάσθηκε, κατά τό χρόνο εκείνο (1888) νά συμβή 
στον πατέρα μου καί τό έξης σοβαρό γεγονός. Αυτό μαζί μέ τήν κατηγορία 
τής συμμετοχής του στα «Πηχεωνικά» οδήγησε τον πατέρα στις φυλακές 
Μοναστηριού, γιά νά δικασθή ώς επαναστάτης. Τό γεγονός τό άναφέρω 
όπως τό άκουσα άπό τον ίδιο. 'Ο πατέρας μου μαζί μέ τούς δύο αδελφούς 
είχε άπό πολλά χρόνια στά Τίρανα τής ’Αλβανίας εμπορικό κατάστημα. 
Ή φίρμα τού καταστήματος, όπως καί στήν άλληλογραφία, ήταν «Ναούμ 
Άν. Τοπάλης καί αδελφοί» τουρκιστί καί ελληνιστί. Τό 1888 έπισκέφθη- 
καν τον πατέρα μου στο κατάστημά του εκεί δύο έμποροι ξένοι, οί όποιοι, 
όπως τον διαβεβαίωσαν, κατάγονταν άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί είχαν 
κατάστημα στήν Πόλη μέ υποκατάστημα στή Θεσσαλονίκη. Αύτοί, οί δή
θεν έμποροι, έξέφρασαν τήν επιθυμία τους νά συνεργασθοΰν έμπορικώς. 
(Σημειωτέον ότι οί έμποροι άπό τήν Μπεάλα στήν ’Αλβανία είχαν εμπο
ρικές σχέσεις μέ εμπόρους περισσότερο 'Έλληνας, των πόλεων Μοναστη
ριού καί Θεσσαλονίκης). Φιλοξενήθηκαν άπό τον πατέρα μου καί μέσα 
στο κατάστημά του έγραψαν επιστολές, πού περιέκλεισαν καί ταχυδρό
μησαν σέ φακέλλους τού καταστήματος μέ τήν επιγραφή πού άναφέραμε. 
Οί δυο αύτές εμπορικές (;) επιστολές, άγνωστο πώς, περιήλθαν στά χέρια 
τής τουρκικής αστυνομίας. Άπό αύτές άποκαλύφθηκε ότι έπρόκειτο γιά 
δύο Ρώσους άξιωματικούς. Αυτοί μέ τό πρόσχημα του εμπόρου περιόδευαν 
όλη τή Β.Δ. Μακεδονία καί είχαν φθάσει έτσι καί στά Τίρανα. Διέδιδαν τή 
σλαβική προπαγάνδα καί ότι προστάτρια τών Χριστιανών τής Βαλκανικής 
Χερσονήσου ήταν ή Μεγάλη Ρωσία, μέ τή βοήθειά της δέ πρέπει νά ξεση
κωθούν όλοι εναντίον τών Τούρκων γιά νά ελευθερωθούν.

Μέ αύτή τήν κατηγορία καί έν συνδυασμώ τής συμμετοχής του στά 
«Πηχεωνικά» συνελήφθη ό πατέρας μου τό 1888. "Ολη ή περιουσία του 
κατασχέθηκε καί λεηλατήθηκε καί σιδηροδέσμιος μεταφέρθηκε άπό τά 
Τίρανα στο Μοναστήρι μέ τήν κατηγορία τού επαναστάτου. Διέτρεξε τον
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κίνδυνο τής καταδίκης στην έσχατη των ποινών, άλλα χάρις στήνέπέμβαση 
τοϋ πασά Τοπτάνη καί του φυλάρχου Ζώγου των Τιράνων, άπαλλάχθηκε 
ό πατέρας μου διαδοχικών ποινών καί άπολύθηκε άπό τις φυλακές στις 25 
Μαρτίου 1889, ήμέρα του Ευαγγελισμού. (Ό πασάς Τοπτάνης καταγόταν 
άπό τά Τίρανα καί ήταν υπουργός στην τουρκική κυβέρνηση καί συνδεό
ταν μέ φιλία μέ τόν πατέρα μου, ό δέ Ζώγου ήταν φύλαρχος άπό τήν περι
φέρεια Μάτι ’Αλβανίας εγκατεστημένος στά Τίρανα κι είχε υπό τήν προ
στασία τόν πατέρα μου καί τούς άδελφούς του, τών οποίων τό κατάστημα 
ήταν ιδιοκτησία του. Έπρόκειτο για τόν πάππο τοϋ τέως βασιλιά τής ’Αλ
βανίας Άχμέτ Ζώγου).

"Οπως μου διηγήθηκε ό πατέρας μου, στό κίνημα Πηχεών είχαν μυηθή 
περί τούς 20 οπλοφόροι άπό τήν Μπεάλα. Αύτοί είχαν έτοιμασθή κι είχαν 
φθάσει στό Πέτρινο όρος (άνάμεσα ’Αχρίδας καί Ρέσνας). «

Τό 1897 πέντε κάτοικοι τής Μπεάλας είχαν καταταχθή στά άνταρτικά 
σώματα τής Δυτ. Μακεδονίας, πού συγκροτήθηκαν τότε. Τά όνόματά τους 
άναφέρονταν άπό γέρους τοϋ χωρίου.

Τό 1903 καί στό διαβόητο «Τλιντεν» (20 ’Ιουλίου, τήν ψευδοεπανά
σταση δηλ. τών Βουλγάρων) δέν έπετράπη στούς δήθεν ελευθερωτές νά 
καταφύγουν στήν Μπεάλα ή στήν περιοχή της, παρά τις ύποσχέσεις καί 
άπειλές τών Βουλγάρων. Ένστικτωδώς άντέδρασαν καί δέν έμπιστεύθηκαν 
στά κηρύγματά τους.

Τό 1904-1908, στον Μακεδονικό’Αγώνα, τό χωριό άντετάχθη στή βουλ
γαρική προπαγάνδα. Οί κομιτατζήδες Βούλγαροι δέν τολμοϋσαν νά πλη
σιάσουν τό χωριό. Τούναντίον τά άνταρτικά (ελληνικά) σώματα τής περιο
χής Στρούγας μέ τούς οπλαρχηγούς Δημήτρη Νέστορα άπό τή Ραδογκόσδα 
(χωρίο παρά τό Λύν) καί Άλέκο Παπαϊωακείμ (υιό τοϋ ιερέα Στρούγας Πα- 
παϊωακείμ Τσικάρη, ό όποιος εΐχεν έγκατασταθή καί άπέθανε προ όλίγων 
ετών στήν "Εδεσσα), περιθάλπονταν καί έβρισκαν στό χωριό άσφαλές κατα
φύγιο. Στό σώμα αύτό είχε καταταγή καί ό Τούνης Νίτσου-Τοπάλης άπό 
τήν Μπεάλα, ό όποιος έφονεύθη άπό τούς Βουλγάρους τό 1916, όταν κατε- 
λήφθησαν τά μέρη έκεΐνα άπό τά βουλγαρικά στρατεύματα.

Τό 1916 οί Βούλγαροι έξετόπισαν καί έξόρισαν τόν έλληνικό πληθυ
σμό τής Μπεάλας — ’Άνω καί Κάτω — στήν παλιά Βουλγαρία καί στήν 
παλιά Σερβία (στήν περιφέρεια Νίσας), όπόθεν μετά τήν άνακωχή τοϋ Α' 
Παγκοσμίου Πολέμου, έπέστρεψε άποδεκατισμένος άπό τις κακουχίες καί 
τήν άσθένεια τής ισπανικής γρίπης.

"Ετσι τό χωριό ξαναζωντάνεψε άπό τό 1919 έως τό 1941. Τό 1941 όμως, 
όταν τά μέρη έκεΐνα περιήλθαν στήν κατοχή τών ’Ιταλών καί ’Αλβανών, οί 
κάτοικοι τοϋ χωριοϋ έκδιώχθηκαν όλοι γενικώς καί τά σπίτια τους κατε- 
στράφησαν άπό τά θεμέλια, έμεινε δέ άθικτη μόνο ή έκκλησία τής Αγίας
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Παρασκευής. Κι όλα αυτά γιατί οί παρτιζάνοι του Τίτο (αρχηγού τής Γιουγ
κοσλαβίας) έβρισκαν λαμπρό καί ασφαλές καταφύγιο στό χωριό.

Την άλλοτε ύπαρξη λοιπόν βλαχοχωριού, πού βρισκόταν στά πέρατα 
τής Β.Δ. Μακεδονίας, θά θυμίζουν τα ερείπιά του αύτά κι ή εκκλησία του. 
Καί τό χωριό αύτό ήταν στή γωνιά εκείνη από τά μοναδικά γιά τον άρχαϊο, 
απλό καί ιδιόρρυθμο πολιτισμό του.

Β'. ΚΑΤΩ ΜΠΕΑΛΑ - ΚΑΜΠΟΥ

Τό χωριό Κάτω Μπεάλα τό άποκαλούσαμε απλώς Κάμπου. 
Μπεάλα λέγανε μόνο τήν “Ανω Μπεάλα.

Ή έπίσημη ονομασία του ήταν καί αυτού Κάτω Μπέλιτσα ή 
Βέλιτσα. Είναι τό έτερο ταίρι, βλαχοχώρι τής "Ανω Μπεάλας. Είχαν 
τόση ομοιότητα άναμεταξύ τους καί τά δυό, πού δέν ξεχωρίζονταν σέ τίποτε. 
Αύτό ύφίσταται καί σήμερα.

Ή θέση του είναι ανατολικά τής "Ανω Μπεάλας, στον κάμπο καί στά 
ριζώματα των υψωμάτων «Κρεάστας» καί «Τσιτάτε». ’Απέχει κατ’ εύθεΐαν 
γραμμή άπό τήν "Ανω περί τά 5 χιλιόμετρα, ό δρόμος όμως αυτός δέν είναι 
πολύ βατός, μάλλον είναι κατσικόδρομος καί πολύ άνηφορικός.

Γειτονεύει άνατολικά μέ τό σλαβικό χωριό Βράνιστα, άπέχον περί τά 
2 χιλιόμετρα, νοτίως μέ τό χωριό Ζαγράτσανη καί τά τέως έλη (βάλτο 
Shoum), προς βορράν σ’ άπόσταση 3 χιλιομ. έχει τό χωριό Όχτήσι (πού 
άλλοτε θά τό λέγανε ’Οκτώ Έκκλησίαι=Όκτωκλής=Όχτής), άρβανίτικο 
χωριό, καί βορειοανατολικά σ’ άπόσταση 2-2 % χιλιομ. είναι τό χωριό 
Βελέστα, άρβανίτικο κι αύτό κοντά στή γέφυρα του ποταμού Μαύρου Δρί- 
νου καί τού χωριού Ντομποβγιάν (άρβανίτικου), όπου στή ρωμαϊκή καί 
πρωτοβυζαντινή έποχή υπήρχε ό σταθμός τής γεφύρας διαβάσεως (Pons 
Servilius).

Συγκοινωνούσε μέ τήν "Ανω Μπεάλα άπό δυό δρόμους, Ό ένας, διά 
μέσου τού χωρίου Όκτήσι καί πλησίον τού χωρίου Βέφτσανη (καρρόδρο- 
μος έως τή Βέφτσανη) καί έκεΐθεν άνηφορικά προς βορράν (μουλαρόδρο- 
μος) σέ 2-2 /2 ώρες. Ό άλλος ανηφορικός άπό μέσα άπό τό χωριό Βίσνιε 
(σλάβικο) νοτιοδυτικά σέ 2 ώρες περίπου. Υπήρχε κι ό δρόμος διά μέσου 
τού υψώματος «Κρεάστα», αλλά δέν έχρσιμοποιεΐτο, ώς ανώμαλος.

Είχε έως τό 1912 πληθυσμό περί τις 60-70 οικογένειες κουτσοβλά- 
χικες (έλληνικές) καί 4-5 άρβανίτικες, πού είχαν έγκατασταθή άπό τό χωριό 
Βελέστα. Σήμερα (1970) θά εχη περί τις 180 οικογένειες άπό τις όποιες 40- 
50 άρβανίτικες.

Κι αυτό τό χωριό ύπέστη τά ίδια δεινά καί τούς ίδιους διωγμούς μέ τήν 
"Ανω Μπεάλα κατά τά ετη 1916-1918.

Τό 1919, κατά τήν επιστροφή των έκτοπισθέντων δύο χωρίων άπό τή
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Βουλγαρία, έγκαταστάθηκαν σ’ αύτό μερικές οικογένειες άπό τήν "Ανω 
Μπεάλα, υστέρα δέ άπό τήν πλήρη καταστροφή ταύτης κατά τό 1941-1944 
έγκαταστάθηκαν καί πολλές άλλες. Έτσι ό πληθυσμός του χωριοϋ Κάτω 
Μπεάλα άνέρχεται σήμερα (1970) σέ 180 οικογένειες περίπου.

"Οπως πληροφορούμαι τελευταία απειλείται νά έποικισθή μέ πολλές 
οικογένειες άρβανίτικες ακόμη άπό τήν πλησίον Βελέστα, γιατί είχε έκταση 
μεγάλη — μήκος 1 (Λ χιλιόμετρα.

Οί κάτοικοι τής Κάτω Μπεάλας (Κάμπου) δέν διέφεραν σέ τίποτε άπό 
τούς άδελφούς αυτών τής ’Άνω Μπεάλας. Είναι απ’ αυτούς πού έγκαταστά
θηκαν στήν τοποθεσία αύτή μετά τήν καταστροφή τής Μπεάλας (Βελίτσης), 
πού ήταν κοντά στή σημερινή Βελέστα, φύλακες έως τότε τής διάβασης τού 
Δρίνου (γεφύρας) προς άνατολάς.

Πότε ακριβώς έγινε ή πρώτη έγκατάσταση τού χωριού άύτοϋ σ’ αύτή 
τή θέση είναι ανεξακρίβωτο. Πάντως οί κάτοικοι καί των δύο χωριών είχαν 
στενούς συγγενικούς δεσμούς, τά αύτά ήθη καί έθιμα καί συνεπώς τά όσα 
έγραψα γιά τήν Άνω (εκτός φυσικά τής ιδιοτυπίας των τοποθεσιών) ισχύουν 
άπολύτως καί γιά τήν Κάτω Μπεάλα.

Τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τής Κάτω Μπεάλας είναι ή απασχόληση 
τών κατοίκων καί μέ τήν γεωργία. "Εχουν ιδιόκτητα χωράφια, άμπέλια 
καί κήπους. Στις γεωργικές πάντως δουλειές ελάχιστοι άνδρες ασχολούνταν. 
Οί περισσότεροι ήσαν έμποροι στή Δίβρα. Γιά τις γεωργικές τους ασχολίες 
είχαν μισθωτούς άπό τά γύρω σλαβόφωνα χωριά, ή τις άφηναν στις γυναίκες 
τους.

Τά σπίτια τού χωριού, λιθόκτιστα ή πλινθόκτιστα (μονώροφα, διώροφα), 
μέ τις σχετικές γεωργικές εγκαταστάσεις, είναι πολύ αραιά κτισμένα. Ή 
όλη έκταση τού χωριού υπερβαίνει σέ πλάτος τό ένα χιλιόμετρο καί σέ μή
κος τό ένα καί μισό χιλιόμετρο. 'Ολόγυρα άπό τά περισσότερα σπίτια έχουν 
(ή είχαν) άρκετή έκταση μέ κήπους καί χωράφια, πού σπέρνονταν τά περισ
σότερα μέ καλαμπόκι, κολοκύθια, φασόλια κ.λ. καί πολλά όπωροφόρα 
δέντρα. Τό πότισμα τών κήπων καί χωραφιών είναι πλούσιο μέ τά άφθονα 
καθαρά νερά τού ποταμιού Μπελίτσα, πού κατεβαίνει άπό τήν τοποθεσία 
πού ήταν άλλοτε ή "Ανω Μπεάλα, όπως έγραψα στό σχετικό κεφάλαιο 
γιά τήν τελευταία.

'Η οικονομική κατάσταση τών κατοίκων τού χωριού αύτοΰ, πού άσχο- 
λοΰνταν καί μέ τό εμπόριο καί μέτή γεωργία, ήταν κάπως καλύτερη άπό τής 
’Άνω Μπεάλας. Παρά ταΰτα όμως έζήλευαν γενικά τήν πιό νοικοκυρεμένη 
καί ασύγκριτα καλύτερη διαβίωση τών κατοίκων τής τελευταίας, ιδίως 
γιά τις δροσιές καί τό ώραΐο κλίμα τού χωριού αυτού.

Τό χωριό είχε έκκλησία επ’ όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου,
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κτισμένη, αν θυμάμαι καλά, το έτος 1901. Φαίνεται δτι τότε αύτή άνοικο- 
δομήθηκε στα παλιά θεμέλιά της, γιατί υπήρχε παλιά εκκλησία.

Οί έλληνικές επιγραφές, γιά τό κτίσιμο καί τά εγκαίνια τής εκκλησίας 
σώζονται καί επάνω στις εικόνες των άγιων.

Είχε ένα ιερέα κι ένα δάσκαλο "Ελληνα. Ή ρουμανική προπαγάνδα δεν 
εϊσεχώρησε.

Ή έκκλησία καί τό σχολείο έλειτούργησαν έλληνικά έως τό 1912. 
"Ενας δάσκαλος, καταγόμενος άπό τό Πισοδέρι Φλωρίνης καί ονομαζό
μενος Γρηγόριος Χασόπουλος, ύπηρέτησε έπί δέκα καί πλέον έτη στο σχο
λείο τοϋ χωρίου. Στά τελευταία χρόνια, άπό τοϋ 1906, είχε ίδρυθή καί δη
μοτικό σχολείο θηλέων.

Τελευταίος δάσκαλος τοϋ σχολείου τούτου, κατά τό σχολικό έτος 1912- 
1913 ήταν ό ’Ιωάννης Σημαντήρας καταγόμενος άπό τό Γιαγκοβέτσι Ρ έ- 
σ V α ς (Π ρ έ σ π α ς), τώρα δέ συνταξιούχος στή Φλώρινα. Τό σχολικό 
έτος αύτό, δυστυχώς, υπήρξε τό τελευταίο γιά τήν εκπαίδευση στά χωριά 
εκεί. 'Ο αγαπητός μου συνάδελφος Ί. Σημαντήρας θυμάται μέ συγκίνηση 
ζωηρά τήν τελευταία ύπηρεσία στό μακρυνό αύτό χωριό. ’Αλησμόνητα γι’ 
αύτόν είναι τά συνταρακτικά γεγονότα πού συνέβησαν τότε καί κινδύνεψε 
σοβαρά κι αύτή ή ζωή του άπό τούς βουλγάρους κομιτατζήδες. Εϊχεν αρχί
σει τό 1912 ό πόλεμος των Βαλκανικών Συμμάχων εναντίον τής 'Οθωμανικής 
Αύτοκρατορίας. Ό σέρβικός στρατός (όπως κι ό έλληνικός) είχε προσλά- 
βει έθελοντές σάν προπομπούς (προσκόπους), γιά τήν παρενόχληση του 
ύποχωροϋντος τουρκικού στρατού, κομιτατζήδες, οί όποιοι είχαν δράσει 
στά μέρη εκείνα στον Μακεδονικό ’Αγώνα (1900-1908). ’Έτσι στό χωριό 
έφθασε καί ομάδα τοϋ βουλγάρου διαβοήτου άρχικομιτατζή Πέτρι Τσά- 
ουλεφ όνόματι. Πρώτη δουλειά αύτοΰ τοϋ άπελευθερωτοϋ (;) ήταν νά 
έξοντώση κάθε τι τό έλληνικό στά μέρη αυτά σάν άσύδοτος, προ τής άποκα- 
ταστάσεως τής τάξεως άπό τον σέρβικο στρατό. Ό μέν δάσκαλος Ί. Σημαν
τήρας κατόρθωσε νά διασωθή, άλλα οί δύο ιερείς τοϋ χωριοϋ Παπαπασχά- 
λης Παπακλήμης καί Παπαχρήστος Παπά έπεσαν θύματα τής βουλγαρικής 
θηριωδίας, έσφάγησαν αγρίως. Είναι καί οί δύο οί τελευταίοι έ λ λ η- 
νες παπάδες, ύστερα άπό τήν κατάληψη των μερών εκείνων άπό τούς 
Σέρβους, οί όποιοι, ώς γνωστόν, άπαγόρευσαν έκτοτε τη λειτουργία τών ελ
ληνικών έκκλησιών καί σχολείων. "Επεσαν κι αύτοί γιά τά έλληνικά ιδεώδη 
στή μακρυνή αύτή γωνιά. 'Υπήρξαν κι οί δύο συγγενείς μου.

Σημειωτέον ότι οί βούλγαροι κομιτατζήδες είχαν επιχειρήσει, κατά τον 
Μακεδονικό ’Αγώνα, πολλές φορές τή δολοφονία προυχόντων, ιερέων, δα
σκάλων καί άλλων άντιδρώντων στούς σκοπούς των εκ τών δύο άδελφών 
χωριών "Ανω καί Κάτω Μπεάλας. Είχαν όμως άποτύχει χάρη στην
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οργανωμένη άμυνα καί των όλίγων έλλήνων άνταρτών καί των κατοίκων καί 
μέ τήν υποστήριξη των φίλων ’Αλβανών.

’Αναφέρω όμως μια τέτοια άπόπειρα δολοφονίας εναντίον τοϋ ίερέα 
Παπαπασχάλη, πού έγινε μέ δραματικές συνθήκες το έτος 1907 στήν Κ. 
Μπεάλα. 'Η αυτοθυσία τής γυναίκας του παπαδιάς έσωσε τότε τή ζωή 
του, άλλα αύτή έπεσε ήρωϊκά, αφού τραυματίσθηκε θανάσιμα. Είχε προαι- 
σθανθή αύτή μπροστά από πολλές ήμέρες τό κακό πού θά συνέβαινε στο 
σπίτι της1.

Καθ’ όλη τή διαδρομή τής ζωής τοϋ χωρίου, οί κάτοικοί του, άδελφω- 
μένοι μέ τούς ’Άνω Μπελιάνους, έμειναν πιστοί στα πάτρια καί στήν ελλη
νική ιδεολογία.

Π. ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΛΑΧΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΠΕΑΛΑΣ

Θά γράψω πολύ λίγα μόνο άπό τά κουτσοβλάχικα τραγούδια των δύο 
χωριών, γιατί μιά τέτοια πλήρης συλλογή τους προϋποθέτει έργασία συ
στηματική καί έπιμελημένη, πράγμα πού δεν έπεχείρησα τόν καιρό πού 
έπρεπε. Μιά συλλογή τέτοια, όχι βέβαια πλήρη, οπωσδήποτε όμως καλή, 
είχα κάμει στά 1911-1912, ώς μαθητής τοϋ Διδασκαλείου Μοναστηριού. 
Δυστυχώς όμως τόσο αύτή ή συλλογή τών τραγουδιών, όσο κι άλλα δυσ
εύρετα παλιά βιβλία τής πατρικής μου βιβλιοθήκης κατεστράφησαν άπό

1. Στήν απόπειρα αύτή τής δολοφονίας τοϋ Παπαπασχάλη συνέβη τό έξής ψυχικό 
φαινόμενο πού άναφέρω άπό προσωπική μου αντίληψη. 'Η αείμνηστη παπαδιά (πρώτη 
έξαδέλφη μου), λίγες ήμέρες προ τής δολοφονικής άποπείρας, παραπονιόταν ότι αισθα
νόταν περιοδικό πόνο σέ ώρισμένο μέρος τής ώμοπλάτης καί έξέφραζε ότι μεγάλο κακό 
θά συμβή στό σπίτι της. "Ενα πρωινό Σαββάτου ημέρας τοϋ Αύγούστου 1907 (μου διαφεύ
γει ή ακριβής ημερομηνία) όΠαπαπασχάλης έτοιμάσθηκε νά πάη μόνος του, χωρίς 
τή συνοδεία τοϋ σωματοφύλακα του ’Αρβανίτη, ό όποιος τόν συνόδευε πάντοτε, στήν πόλη 
Σ τ ρ ο ύ γ α, πού απέχει απ’ έκεΐ περί τά 5 χιλιόμετρα. Ή παπαδιά του, κατεχομένη άπό 
έντονη κακή προαίσθηση έκείνη τήν ήμέρα, έπέμενε παρακαλώντας τον νά μή ξεκινήση 
μόνος. Ό παπάς όμως άνένδοτος, ατρόμητο παλικάρι, δεν έλαβε ύπ’ όψη τις παρακλήσεις 
της. "Ετσι ακολουθούμενος άπό τήν παπαδιά, άμα ώς βγήκε άπό τήν εξώπορτα τής αύλής 
τοϋ σπιτιοϋ του, δέχθηκε δύο πυροβολισμούς άπό δύο βουλγάρους κομιτατζήδες, πού είχαν 
στημένη ένέδρα πίσω άπό ένα φράχτη κήπου καλομποκιοΰ. Ή μιά τουφέκια άστόχησε, 
ή δεύτερη όμως βρήκε τήν παπαδιά, ή οποία σαν προπύργιο είχε σταθή μπροστά στον 
αγαπημένο της σύζυγο. Τό βόλι τήν ηύρε ακριβώς στό μέρος τής ωμοπλάτης πού άπό 
ήμέρες αισθανόταν τόν δριμύτατο περιοδικό πόνο. "Υστερα άπό δύο ήμέρες άπέθανε, σάν 
ήρωΐδα έλληνίδα κι αύτή.

Κατά τή γνώμη μου τό γεγονός είναι ψυχικό φαινόμενο. Έν μέρει, κατά τούς άσχο- 
λουμένους μέ τήν έρευνα τών ψυχικών φαινομένων, έξηγείται μέ τήν τηλεπάθεια, ό θα
νάσιμος όμως τραυματισμός της στό μέρος ακριβώς στό όποιο αισθανόταν σφοδρό περιο
δικό πόνο πώς έξηγείται; Είναι άπό τά άνεξερεύνητα άδυτα τής ανθρώπινης ψυχής.
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τούς Βουλγάρους τό 1916. Ήταν χαρακτηριστικά τά τραγούδια πού είχα 
συλλέξει τότε καί μάλιστα άπό τό στόμα συγγενών μου, πού τά γνώριζαν 
πολύ καλά. Θά καταγράψω έδώ όσα τραγούδια μπόρεσα νά σημειώσω στήν 
όλιγοήμερη έπίσκεψή μου στά αγαπημένα μου εκείνα μέρη τό 1964, ρωτών
τας γυναίκες, πού δυστυχώς άπό τό πέρασμα τόσου χρόνου δέν τά καλο- 
θυμοϋνταν.

Πρώτα άπ’ όλα εχω τά τραγούδια, πού λέγονταν τό Σάββατο τού Λαζά
ρου καί τήν Κυριακή τών Βαΐων.

Τό Σάββατο του Λαζάρου καί τήν Κυριακή τών Βαΐων τά κορίτσια 
(άπό ήλικίας 12 έτών καί επάνω, όπως έγραψα στό κεφάλαιο «Θρησκεία» 
για τήν ’Άνω Μπεάλα) μαζεύονταν στον περίβολο τής εκκλησίας τό πρωί' 
καί τραγουδούσαν χορεύοντας τά άκαταλαβίστικα τραγούδια, όπως θά τά 
διαβάση κανείς παρακάτω. "Υστερα παρέες-παρέες ξεχύνονταν στις συνοι
κίες. Σέ κάθε σπίτι ελεγαν τό σχετικό με τή σύνθεση τής οικογένειας τρα
γούδι (χωριστά γιά έγγυο γυναίκα, χωριστά γιά άνύπανδρο κορίτσι, χωριστά 
για νεονύμφους, ακόμα καί γιά τόν παπά).

"Εγραψα τούς στίχους, κατά τό δυνατόν, όπως λέγονταν τραγουδιστά. 
Τά τραγούδια αυτά ήσαν πολλά (πάνω-κάτω 20), αλλά τόσο παρεφθαρμένα, 
ίσως άπό τό χρόνο, πού δέν είναι δυνατό νά βγάλη νόημα κανείς.

’Ιδού μερικά άπ’ αύτά, πού γιά τήν καλύτερη άπόδοση τά γράφω μέ 
λατινικούς χαρακτήρες. 1

1
Cenaikalenavrinji kale 
Μ ir ana novlanovluzare
Cetoramerjìa torà ghiour ghinina ghourghounaparistofiìi
Gourgoulimoiyherak in
cenavlojerakin
ghourghounaparistofiìi
Mivrihevrihevrintsi
Kiandroukacivoidonajia
Nismamveloperasso
Nismamvelo
Ghourghoucialekiafto
Printonatoflambo
Flambourassiboucilaki
Pombianiastapothano
Pombiania
Stapaliana
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2
Ninandrojinitsiri
Moikalistaghourghourata
Statinghratistanajia
vivliostanajia
Stamastofilikori
Jianissoplikori
Jianikikirkostimetro
Marghalidroni
Marghalintaspirti

3
Noumaremikrotsikidikrano 
Kranostalaimirano 
Stef anojioustroughano 
Stefanolioumou - Lioumouskroumou

4
Ninargholimoigherak in
Moissenavrogherak in
Ghourghounaparistofili
Mivrihcvrihewintsi
Kiandroukassivoidonajia
M i vrihe vrihe win tsi
Nismamveloperasso
Nismatnveloghourghoussiale
Kiaftoprinnatof/ambo
Flambourassiboussilak i
Pombianiastapothano
Pombianiastapoliano

5
Ninarfininanandrokinissi
Ninastratissirojissi
Ninaavaggelismo
Papapapassofentissi

6
Noumiremikrotsitsidihranou
Hronoustaraissitanikranou
Mikromikromargharitonomarghari
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Dinispìfidikratipoidilaghighiourghinì
Noudianadiplossaïvidi
Kiandroumoutoukirioidaspiti
Thignidopotirli
Papassoufindi

Kiantamossikiriou

’Ιδού καί μερικά τραγούδια τού χωριού γιά τό γάμο τους :

’Π! λέλε (ματa τσί νντίκάτσα μάτα.
”Ω, νον μην κάτσα ννή τσιβά ννΐ τζίτσε.
Μ à μΐ πιτρεάτσε τι οϋνα απα άράτσε 
ώ! απα άράτσε νον σστίου γιονσισβονάμε, 
ώ! σονμ τσιτάτε τού λιβάδε βιάρδε.
’Ώ! σι αμινάρα τρέη τουφέκι άνάλπε.
Ω! σβατανάρα τρέη τζόννι, τζόννι παρματέφτσι! 

*ΩΙ άτσελ κάμα μάρλε τζίσε: 
uà') λελε ντάντο!»
Άτσελ ννιονλτζουκάνλλιου τζίσε:
«ώ λελε μβιάστα!»
Άτσελ καμαννίκλου τζίσε:
«λέλε φιάτα!»
Φιάτα ίαονσίτα σσνί ννκιρδασίτα.

Ή μετάφραση
“Ω! δμορφη κόρη

'Η μετάφραση

Οϋνα λιλίτσα
Οϋνα λιλίτσα άρόσσια
Τού γκαρδίνα άξιάνα
Ντάη, ντάη, ντάντα άμιά (δίς)

Κούμ owl η:άκ(ου) σοναρονπ(ου) 
Μπιλιάία βά avvi άδούκ(ον) 
Ντάη-ντάη-ντάντα άμιά. (δίς)

ΣσΙ πίστα αβλία σουαρονκ(ον) 
Τζόνε σι άννιουρζιάσκα 
Φιάτε σΐ ισονσιάσκα.

Κόκκινο λουλούδι
"Ενα λουλούδι κόκκινο 
Σε κήπο ξένο,
Γλνκειά μου μάνα! (δίς)
Πώς dà μπορέσω να τό κόψω, 
Τον μπελά μου θέ να βρω, 
Γλνκειά μου μάνα! (δίς)

Θά τ<) ρίξω πάνω απ’ την αυλή,
Παλικάρι θά μυρίση
και κορίτσι Où άρραβωνιαστή.

2
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'Ώ! δμορφη κόρη, γιατί ή μάνα σον aè μαλιόνει; 
ιό! δε με μαλώνει, οντε κάν τίποτε μοϋ λέει,
Μόνο με στέλνει για ένα νερό, κρύο νερό!
’Ώ! Κρύο νερό δεν ξέρω που πηγάζει 
’Ώ! Κάτω άπό λόφο, σε χλοερό λιβάδι!
’Ώ! άκούσθηκαν δυνατές τρεις τονφεκιές.
Σκοτωθήκαν τρεις έμποροι, τρία όμορφα παλικάρια!
'Ο μεγαλύτερος άναστενάζοντας λέει:
«Μάνα μου!»
'Ο μεσαίος αναστέναξε και λέει:
«Γυναίκα μου!»
Κι ô τρίτος ό μικρότερος βογγώντας λιέει:
«Καημένο μου κορίτσι!
Κορίτσι άρραβοη«ασμένο, με το γάμο μη ευλογημένο!»

Γιανταριαντή
Γιανταραντή ντασούρα άμιά.
Κα μά γίνε ζαήρ1 στη λλιά.
Κάρα σμι λλιά κατιού σμίδα.
—Τού Μούντσηλλ ντ'ι μέσα λάη χίλια άμιά.
—Ντάντα άμιά τσί ννι φιτσέσσι;
Τζόνε ντιπάρτε ννι διντέσσι!
—Τάσννι χίλια άμιά.
Κά κά τζόνιλε άτάον νον άρε ίονβά!

'Η μετάφραση
’Όμορφη μου χαϊδεμένη ξύπνα!
Γιατ έρχεται δ άνδράδελφος (κύρης) νά σε πάρη ! 
—"Αν με πάρη, ποϋ θά με πάη;
—Πέρα απ’ τα ψηλά βουνά, κόρη μου.
—Μάνα μου, μάνα, τί μοϋκανες;

3
Ννίκα ννι μι βρούσσι 
Ννίκα μι λουάσσι.
Τζόνε κάρα σ’ φούτζα 
Μίνι ιού βά σμιαλάσσι!

Μικρούλα μ’ αγάπησες, 
Μικρούλα με πήρες. 
"Ανδρα μου, άμα φύγης 
’Εμένα ποϋ θά μ’ άφήσης;

4

1. Ζαήρ, άρχ. δαήρ= άνδράδελφος.
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’Άνδρα πολύ μακριά μοϋδωκες!
—Σώπα, κόρη μου γλυκεία,
Σαν το δικό σου ανδρα, 
άλλος στον κόσμο δεν υπάρχει.

5
Τσί μονσσάτε ψιάτιλε 
Τσί μονσσάτε ψιάτιλε 
Φιάτιλε σσι νβιάστιλε 
Κάντον γιν σαρμπατόριλε 
Ντ'ι σι νβέσκον άρμάτιλε!
Τζόνλλι τρέκ(ου) κάλε, σσι σψράγγου, 
Κού ψλονριάλε πρί κιέπτον.
Τσί σινβιρίνα φιάτιλε;
Κάνδον άτζούγκου άξιάνιλε;
Ντι λα φούγγ(ον) τζόνλλι,
—Τζόνλλι φονγγ σσι νάσε πλάγγου 
Σσι πάλμιλε μά σσά λι φράγγου!
Παν καν σάντον άξιάνιλε 
Μπάτε, Ντουάμνε, μπάτιλε.

Ή μετάφραση 
Τί όμορφα κορίτσια,
Τί όμορφα κορίτσια!
ΟΙ νύφες κα'ι τα κορίτσια,
"Οταν ερχωνται οΐ γιορτές,
Στολίζονται με τα καλά τους.
Μπροστά στους νιονς που διαβαίνουν 
Με τά φλουριά στο στήθος 
Περήφανα περνούνε.
Γιατ είν ανταριασμένα τά κορίτσια;
Τά κορίτσια κι οι νύφες;
Φθάνει ό καιρός τον ξενητεμον,
Φεύγουν τά παλικάρια. Φεύγουν.
Τά παλικάρια ξενητεύονται 
Κι αυτές κλαϊνε γοερά,
Κλαϊνε καί τά χέρια χτυπούνε.
"Ωσπου υπάρχει ή ξενητειά και θρηνούνε, 
Θεέ μου, αφάνισε την ξενητειά,
’Αφάνισε τη!
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6. Καί άλλο για τήν ξενητιά 
Σκουάλα νβιάστα
Σκουάλα νβιάστα, κα βά σννι ψνγγ,
Νκλό, ντιπάρτε βά σμί δούγγ.
Σκουάλα, ντάννι τρέϊλε πιστόλι·,
Σ’ννί λι πόρτου, μπλίνε, γκριάλε,
Τρεϊλε ούάρε σι σ χαρισέσκα,
Σσι σ’ άμ'ιν οϋνα πιστόλα
ΣσΙ ντρονντουιάσκα τούτα χονάρα.
Σσι σ’ άμ'ιν ντ'ι ντάονα ώρι 
Σσι σμί αβντα μούντσι σσι ννιόρι.
Σσι σ’ άμ'ιν σσι λά τρέϊ ονάρα 
Σσι σμί πλάγκα τοντς δίν χωάρα.
—Οϋμπλιτσο, λάϊ τζόνε άλέπτου,
Τα σννιαμίνν οϋνα πιστόλα
Σσ νον ννιαρμάν(ον) φάρα τίνι ν χονάρα.

'Η μετάφραση
Σήκω γυναίκα, γιατί φευγιό,
Μακριά πολύ-πολύ μισεύω,
Σήκω, δός μου τά τρία πιστόλια 
Να τά φορέσω βαρεία γεμάτα!
Τά τρία νά πρέποννε καλά 
Καί θά ρίξω μια τονφεκιά,
Θά τραντάξη όλο το χωριό.
Νά ρίξω καί δυο φορές 
Νά βουήξουν βουνά καί λαγκαδιές!
Θά ρίξω καί τήν τρίτη 
”ΟΣ ή χωρά νά με κλάψη!
—Γέμισέ τα, παλικάρι μ’ διαλεχτό,
Θά ρίξης μιά τονφεκιά
Νά μή μείνω δίχως εσένα στο χωριό.

Το παρακάτω τραγούδι, όπως διεπίστωσα, το τραγουδούν καί σ’ άλλα 
βλαχοχώρια, ώς τό Μεγάροβο, Τύρνοβο, Νιζόπολη, Πισοδέρι καί Νέβεσκα 
(Νυμφαίο). Δεν γνωρίζω αν τό τραγουδούσαν κι άλλου.

7. Νού νντι αράδε φιάτα ννίκα,

Τά σι γίνν λά νόη (δίς).
—Λά νόη αρε μουντέ άνάλτον,
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Σσί νον βάς πότς σ/.ον τρέτς (δίς)
—Πιτονρνίκλλια βά σμ'ι φάκου 
σσί μίνη λά βόη βά σγίνου.
—Νον ντ’ άράδε φιάτα ννίκα 
σσί νον γιν’ λα νόη.
Λά νόη άρε μπάιλτα μάρε,
Σσί νον βασ’ πότς σου τρέτς.
—Πέσκον μάρε βά σμί φάκον 
Σσί μίνη λα βόη βά σγίνου!
-Noi, νντ'ι άράδε φιάτα ννίκα 
Τα σί γινν’ λά νόη,
Λά νόη άρε σουάκρα άράουρα 
Σσί νον βασ’ πότς τά στρέτς!
—Σουάκρα άράονα σσί μβιάστα μποννα,
Ντάονλε βάσ’ τριτσέμ,
Σσί μίνη λά βόη βά σγίνου.

'Η μετάφραση
Μη γελιέσαι, μικρό κορίτσι,
Γιά ναλθης σε μάς.
Άνάμεσά μ,ας είναι βουνό ψηλό 
Καί νά πέρασης δε θά μπορής!
—Πέρδικα θέ νά γενώ
καί το ψηλό βουνό θά διαβω,
Κι εγώ σέ σάς Οά ’ρθώ.
—Μη γελιέσαι, μικρό κορίτσι,
Ναλθης σε μάς.
Άνάμεσά μας είναι λίμνη μεγάλη.
—Ψάρι μεγάλο θά γενώ 
Κι εγώ σε σάς θε νά ’ρθώ.
—Μη γελιέσαι, μικρό κορίτσι,
Ναλθης σε μάς.
Σε μάς είσαι πεθερά κακία 
Καί νά περάσης δε θά μπορής.
—Πεθερά κακιά, καλή νύφη,
01 δνό μας θά περάσωμε 
Κι εγώ σε σάς Οά ’ρθώ.

Δ'. ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΠΕΑΑΑΣ 

’Αφέντου ή Παπά—Βάλκου ή Μπάλκου—Βερούσης — Βέσιας — Γεωρ- 
γώνιου — Γ ιάννου — Γ κίκας — Γ κιούρης — Γ κιόκου — Γ κόζιου — Γ ροσ-
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δάνης — Δάλβου ή Ντάλβας — Δήμου — Δημήτρη — Δέμης — Δούκας — 
Κιόσας — Κιούρου — Κίζιας — Κελέσιου — Κωστόνιου — Κώτσιας — 
Λιάμπρου — Μαρένας — Μαζάτου — Μάρκη — Μάρκου — Μάχος— Μαρ- 
κουλέτσου — Μπέλιας — Μισάρας — Μπουλάσιου — Νανούσης — Νάης 
— Νάνου — Νίτσου — Ντούτσιας — Ούνας — Ούκου — Ούάϊα — Οϋκας — 
Πάνου — Παντέκης — Πίντου — Πύρας — Ράμη — Ράφτη — Σιούτας — 
Σκάκας — Σέρμπου — Σκούρτα — Τάρτσας — Τοπάλης ή Τοφάλου1 — Τσέ- 
τση — Τσόντη — Τσόμπας — Χοβδάρης. Κάθε έπώνυμο άντιπροσώπευε ΙΟ
Ι 5 οικογένειες, οί όποιες διακρίνονταν άπό το κύριο όνομα πάππου ή προ
πάππου.

Ε'. ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΜΝΟΛΕΚΑΝΗ ΑΧΡΙΔΟΣ-ΣΤΡΟΥΓΑΣ

Χωρίς να εχω καμιά ειδικότητα ή κατάρτιση, παρά μόνον μέ τις 
στοιχειώδεις γνώσεις καί τήν πείρα τής ζωής άπό τά νεανικά μου χρόνια, 
γράφω λίγα, πού άφοροϋν γενικά τήν περιφέρεια Άχρίδας-Στρούγας. ’Άν 
τά όσα γράφω είναι ορθά, ας τά κρίνουν οί ειδικοί.

Ή λιμνολεκάνη τής Αχρίδας είναι στο βορειοδυτικό τμήμα τής Μα
κεδονίας. Δασσαρητία λεγόταν άλλοτε. ’Επί τουρκοκρατίας στή γεωγραφία, 
πού διδασκόμαστε στα σχολεία, δέν ξεχωριζόταν άπό τή Μακεδονία. Σύ
νορα προς τά βορειοδυτικά τής Μακεδονίας είναι τό σημερινό βουνό Γιαμ- 
πλάνιτσα (ύψ. 2.259 μ.) καί προς βορράν καί βορειοδυτικά τό όρος Σκάρδος.

Ή λιμνολεκάνη τής Άχρίδος περικλείεται πρός άνατολάς άπό τήν 
οροσειρά Πέτρινο, Γκαλίτσιτσα, Μαλισάτ (Μάντεσεκ), πού τή χωρίζουν άπό 
τό ύψίπεδο των λιμνών Πρεσπών (Μεγάλης-Μικρής) καί του κάμπου Ρέσ- 
νας. Πρός τά δυτικά άπό τήν οροσειρά Γιαμπλάνιτσα-Μπέλιτσκο Μπάρδο, 
στά νότια τοϋ όποιου βρίσκεται ή διάβαση Κιάφα-Θάν πρός τήν’Αλβανία 
καί παρακάτω τό βουνό τής Μόκρας. Πρός νότο άπό τά υψώματα 'Οσίου 
Ναούμ τής περιφερείας Πόγραδετς ’Αλβανίας. Πρός βορράν είναι τά υψώ
ματα τής Μαλεσίας κι ή Δέβριτσα.

Τό μεγαλύτερο μέρος τής λεκάνης ’Αχρίδας καταλαμβάνει ή λίμνη 
Αυχνΐτις ή Λυχνιδός, όπως λεγόταν άπό τούς αρχαίους. Ή λίμνη αύτή 
είναι ή δεύτερη τής Βαλκανικής μέ μήκος άπό νότον πρός βορράν 30 πε
ρίπου χιλιομέτρων καί πλάτος 15-20 χιλιομέτρων. ’’Εχει μέσα καί πηγές, 
έρχόμενες ύπογείως άπό τή μεγάλη λίμνη τής Πρέσπας, κοντά στή Μονή

I. Τό επώνυμο Τοπάλης άναφέρεται προ τής κατακτήσεως τοΰ Βυζαντινού Κράτους 
άπό τούς Τούρκους. Γι’ αύτό ή οικογένεια μου είχε καί τό έπώνυμο Τοφάλου, παράγωγο 
άπό τό Τόφαλος (δυνατός εύσωμος).

Οί οικογένειες τών έξισλαμισθέντων (όλιγαρίθμων) Βλάχων διατήρησαν οί περισσό
τερες τά προ τής έξισλαμίσεως έπώνυμα, ώς Σκούρτα, Μάλτση, Μπαίμα, Δέμη, Ράμα κ.ά.
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του Όσιου Ναούμ. Βρίσκεται σέ ύψόμετρο έπάνω άπό τήν επιφάνεια τής 
θάλασσας 687 μ. με επιφάνεια 277 τετρ. χιλιομ. Τό μέγιστο βάθος τής λί
μνης φθάνει τα 286 μέτρα. Ή διαύγεια του νερού τής λίμνης, όπως λέγεται, 
παραβάλλεται μέ την τής λίμνης Γενεύης. ’Έχει 18 ειδών ψάρια, άπό τά 
όποια ονομαστότερα είναι οί πέστροφες τριών λογιών. Σήμερα τά 5/7 τής 
παραλιμνίου όχθης άνήκουν στή Γιουγκοσλαβία καί τά 2/7 στήν ’Αλβανία.

Στή βορειοανατολική όχθη τής λίμνης βρίσκεται ή πόλη ’Αχρίδα ή 
"Οχρίδα, ή άρχαία πόλη Λυχνιδός τών Δασσαρητών, όπως γράφεται στήν 
ιστορία, ένώ χωριό Λύν υπάρχει καί σήμερα στό δυτικό μέρος τής λίμνης, 
κοντά στή διάβαση Κιάφα-Θάν. Ή ’Αχρίδα εχει σήμερα περί τις 20 χιλιά
δες κατοίκους καί προσελκύει κατά τούς θερινούς μήνες πολλούς τουρίστες. 
Γιά τήν πόλη αύτή έχουν γραφή πολλά καί περιττόν είναι νά ασχοληθώ 
μέ οίοδήποτε άλλο γεωγραφικό ή άλλο στοιχείο.

Άπό τό βόρειο μέρος τής λίμνης πηγάζει ό Μαύρος Δρίνος, πού άπ’ 
εδώ διατρέχει τό βορειοανατολικό μέρος τής ’Αλβανίας καί συναντώντας 
τό Λευκό Δρίνο χύνονται μαζί στό Άδριατικό Πέλαγος. Στό στόμιο, όπου 
βγαίνει άπό τή λίμνη, βρίσκεται ή πόλη Στρούγα ^στομία-στραγχός-stri- 
cus). Αύτή διχάζεται άπό τόν Δρίνο σ’ ανατολικό καί δυτικό τμήμα (είκ. 7). 
Τό βάθος τού ποταμού, κατά τή διαδρομή του άπό τή λίμνη, διά μέσου τής 
πόλεως καί πέραν αύτής, είναι εως 3 μέτρα καί τό πλάτος περί τά 4-5 μέτρα. 
Ή σημερινή πόλη συνδέεται μέ τρεις γέφυρες. Έπί τουρκοκρατίας υπήρχε 
μία ξύλινη γέφυρα, πάνω στήν οποία βρίσκονταν κουρεία μέ Τούρκους 
κουρεϊς καί μεγάλη ξύλινη πλατειά σκάλα. Άπό τή σκάλα αύτή υδρευόταν 
όλη σχεδόν ή πόλη άπό τό Δρίνο, γιατί δέν υπήρχαν φρέατα, ένώ άπό ετών 
σήμερα εχει καλό νερό άπό άρτεσιανά φρέατα. Στό άνατολικό τμήμα τής 
Στρούγας κατοικούσαν έπί τουρκοκρατίας άποκλειστικά Τούρκοι καί λί
γοι ’Αρβανίτες. Στό δυτικό τμήμα τής πόλεως ήσαν χριστιανοί. Σήμερα, 
πού οί πλεΐστοι Τούρκοι έχουν μεταναστεύσει στήν Τουρκία, κατοικοΰνται 
καί τά δύο τμήματα άπό χριστιανούς Σλάβους, Βλάχους καί άπό ’Αρβανίτες 
(μουσουλμάνους) καί Γύφτους.

Ή Στρούγα στήν τουρκοκρατία ήτο μεγάλο έμπορικό κέντρο, γιατί 
εκτός τών κατοίκων τής περιφερείας της έρχονταν στήν άγορά της καί 
άλλοι άπό τις άρβανίτικες περιοχές Τσερμενίκα, Ράϊτσα καί Μόκρα. Ή 
άγορά της ήτο σπουδαιότερα τής ’Αχρίδας. "Ολοι σχεδόν οί έμποροι μανι
φατούρας ήσαν άπό τήν "Ανω Μπεάλα.

Έως τό 1912 ή Στρούγα έπί τουρκοκρατίας ήταν άσημη κωμόπολη 
μέ πληθυσμό εως 3-4.000 κατοίκους, άπό τούς όποιους οί μισοί ήσαν Τούρ
κοι (τουρκόφωνοι), ’Αρβανίτες, Γύφτοι κι οί άλλοι Βούλγαροι, "Ελληνες 
σλαβόφωνοι ή βλαχόφωνοι. ΤΗταν όμως, όπως αναφέρω παραπάνω, σπουδαίο 
έμπορικό κέντρο.
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Μέχρι του 1876 στή Στρούγα καί σ’δλη τήν περιοχή τής Άχρίδος είχαν 
έλληνικά σχολεία καί έλληνικές έκκλησίες. "Ολοι οί κάτοικοι ήσαν συνδε_ 
δεμένοι μέ τήν ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία καί έλάμβαναν έλληνική μόρ. 
φωση στά σχολεία, ανεξάρτητα αν καί πολλοί ομιλούσαν τό λεγόμενο σλα
βικό ιδίωμα. Τό σλαβικό αυτό ιδίωμα σήμερα έχει αλλάξει σέ πολλά, δέν

ΕΙκ. 7. Οί εκβολές τον ποταμού Δρίνου στην πόλη Στρούγα

είναι τό ίδιο μέ τό παλαιό, τό όποιο ήταν ένα γλωσσικό ιδίωμα ανάμικτο 
άπό σλαβικές λέξεις, πάμπολλες παρεφθαρμένες έλληνικές, τουρκικές κι 
άρβανίτικες. (Για τή γλώσσα αύτή έχει συγγράψει προ πολλοϋ σχετικό λε
ξικό ό γυμνασιάρχης Τσιούλκας, άπό τά μέρη τής Καστοριάς).

Ό Γάλλος Victor Bérard περιοδεύσας στή Μακεδονία αναφέρει στό βι
βλίο του «La Turquie et THellénisme contemporain», β' έκδοση, σελ. 125, ότι 
τό 1892 συνάντησε στήν περιοχή Άχρίδος σλαβόφωνο, ό όποιος του είπε 
κατά λέξη, «οί πατέρες μας ήσαν "Ελληνες καί κανένας δέ μιλούσε για Βουλ
γάρους».

Τό έλληνικό σχολείο τής Μονής του Όσιου Ναούμ Άχρίδος εως τό 
1890 περίπου ήταν φυτώριο, πού έβγαζε εγγραμμάτους μέ στοιχειώδεις βέ
βαια γνώσεις. Άπ’ αύτούς άλλοι έπιδίδονταν στό διδασκαλικό έπάγγελμα, 
πού έξασκοϋσαν στά περίχωρα, κι οί περισσότεροι στό έμπόριο. Στά πρώτα 
φύλλα τοϋ Ψαλτηρίου καί τής ’Οκτωήχου, πού χρησίμευαν για τήν πρώτη 
άνάγνοιση, άναγράφονταν μέ κεφαλαία καί μικρά κόκκινα γράμματα τά 24 
γράμματα τής έλληνικής γλώσσης.

"Οσοι άπό τούς ξενοφώνους μάθαιναν οπωσδήποτε γραφή καί άνάγνωση 
καί δέν ήξεραν καλά τήν έλληνική γλώσσα έγραφαν στήν αλληλογραφία
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καί στις άλλες γραφικές ασχολίες τή μητρική τους γλώσσα μέ τα ελληνικά 
στοιχεία.

Στή Στρούγα δίδαξε στο έλληνικό σχολείο της τό 1838 ό σπουδαίος 
τότε δάσκαλος Δημήτριος Μιλαδινίδης, ό πολύς έπειτα άρνησίπατρις Μ ι- 
λ α δ ί V ω φ. Ό πάππος του, όπως πληροφορήθηκα από ήλικιωμένους 
κατοίκους τής Στρούγας, ήταν Ήπειρώτης τήν καταγωγή. Έξασκούσε τό 
επάγγελμα τοϋ αγγειοπλάστη. Φαίνεται ότι θά κατέφυγε στα μέρη έκεΐνα 
άπό τά πρώτα χρόνια τοϋ Άλή πασά μαζί μέ άλλους δικούς μας Κουτσο- 
βλάχους. Ό υιός τούτου λεγόταν Χρηστός, πατέρας των δύο περίφημων 
αδελφών Δημήτρη καί Κωνσταντίνου Μιλαδινίδου-Μιλαδίνωφ κατόπιν. 
Κι αυτός εγκατεστημένος στή Στρούγα έξασκοϋσε κληρονομικά τό 
επάγγελμα τοϋ πατέρα του, δηλ. τοϋ αγγειοπλάστη. Νυμφεύθηκε γυναίκα 
γηγενή άπό σλαβόφωνη οικογένεια τοϋ Μάτη, ύστερα καί σήμερα Μ ά τ ε φ.

Ό πατέρας λοιπόν τών αδελφών αύτών Μιλαδινίδη-Μιλαντίνωφ Χρή- 
στος, έχοντας άσφαλώς συγγενείς στά Γιάννενα καί θείο στό Βεράτι ’Αλ
βανίας, έστειλε μέ δαπάνη τοϋ θείου τό μεγαλύτερο γυιό του Δημήτριο, 
ύστερα άπό φοίτηση στό σχολείο τοϋ Όσιου Ναούμ, να σπουδάση στή Ζω- 
σιμαία Σχολή Ίωαννίνων. Άπό τή Σχολή βγήκε ό Δημήτριος μέ άριστες 
επιδόσεις στά ελληνικά καί στά άρχαΐα συγγράμματα. Τόν άδελφό του 
Κωνσταντίνο σπούδασε επίσης ό ίδιος Δημήτριος στή Ζωσιμαία Σχολή καί 
στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, όπου σπούδασε φιλολογία. Αυτός άναδείχθηκε 
ποιητής καί τά ποιήματά του γράφηκαν στήν ελληνική.

Καταγωγή λοιπόν τών άδελφών αύτών ήτο άπό πατέρα Ήπειρώτη καί 
μητέρα σλαβόφωνη τής οικογένειας Μάτη. 'Η τελευταία αύτή οικογένεια 
ύφίσταται καί σήμερα στή Στρούγα μέ τήν επωνυμία Μ ά τ ε φ. (Πιθανώς 
κι αυτή ή οικογένεια νά έκσλαβίσθηκε στή γλώσσα, γιατί μέ επωνυμία τέ
τοιες οικογένειες έλληνικές υπήρχαν στήν περιφέρεια Στρούγας-Άχρίδος).

Δέν εξακριβώθηκε γιά τόν πάππο τών Μιλαντίνωφ αν ή γυναίκα του ήταν 
έλληνόφωνη ή βλαχόφωνη καί τό όνομά του.("Ενας έκ τών παρισταμένων συμ
πατριώτης μέ τόν πληροφοριοδότη μου έξέφρασε τήν εκδοχή ότι ό πάππος 
τών Μιλαντίνωφ θά λεγόταν Μελάς Ντΐνος. Κύριο όνομα συνηθέστατο 
σλαβικό έπικρατεί τό «Μ ί λ α ν» (’Αγάπιος έλληνικό). Τό Μελάς Ντΐνος 
θά μεταβλήθηκε σέ «Μιλαντίνωφ»).

Κατά τή βιογραφία τοϋ Δημητρίου Μιλαντίνωφ, ύστερα άπό διδασκα
λία στό έλληνικό σχολείο στήν πατρίδα του Στρούγα, δίδαξε στό έλλη
νικό σχολείο τής Άχρίδος. Έκεΐ τό 1845 τόν έπισκέφθηκαν οί δύο Ρώσοι 
μοναχοί (;), προπαγανδιστές τής πανσλαβιστικής ιδέας Βίκτωρ Γρήγο
ρο β ι τ ς καί Θεόδωρος Ούσπένσκη. Αύτοί πιθανώς, ή μάλλον κατά 
τή γνώμη μου, ως συμπεραίνω άπό τά όσα περιγράφω γιά τό γεγονός τοϋ πα
τέρα μου τό 1888 (τό έκθέτω στό κεφ. «Αίγα ιστορικά τοϋ χωριοϋ») καί άπό



Τά χωριά "Ανω καί Κάτω Μπεάλα 483

τό ό,τι προήλθαν άπό τή μονή Ζωγράφου 'Αγ. ’Όρους), όπου παρέμειναν γιά 
ελάχιστο χρόνο γιά νά καλύψουν τήν πραγματική ιδιότητά τους, ήσαν Ρώ
σοι αξιωματικοί ειδικά έκπαιδευμένοι στήν πανσλαβιστική προπαγάνδα. 
Ό μεν πρώτος Β. Γρηγόροβιτς ήτο άνώτερος στο βαθμό καί ό δεύτερος απλώς 
ακόλουθός του, γιατί στο σλαβικό βιβλίο γιά τόν Δ. Μιλαντίνωφ μόνο γιά 
τον Γ ρηγόροβιτς υπάρχει εκτενής περιγραφή γιά τή δράση, ένω ό Ούσπένσκη 
δέν άναφέρεται ή μόνο ότι ήτο συνοδός του.

Αύτός λοιπόν ό Βίκτωρ Γρηγόροβιτς, άφοϋ γνωρίσθηκε στή Στρούγα 
καί μέ τή μητέρα του Δ. Μιλαντίνωφ, ή όποια, όπως άνέφερα, ήτο σλαβό
φωνη, διέφθειρε μέ άφθονα χρηματικά μέσα κι αύτόν καί τήν οικογένεια τής 
μητέρας του Μάτη άπό εθνικής άπόψεως. Οί πλούσιες παροχές τής ρωσι
κής προπαγάνδας έκαναν τόν θαυμαστή αύτό τοϋ έλληνικοΰ πνεύματος, α
κραιφνή "Ελληνα στό φρόνημα, νά γίνη άρνησίπατρις.

Κι οί δυό αδελφοί Μιλαντίνωφ κι οί άλλες συγγενικές τους οικογένειες 
καί ιδιαίτερα τοϋ Μάτη (κατόπιν Μάτεφ) μέ τά άφθονα μέσα πού απέκτη
σαν συνέτειναν σύν τω χρόνφ νά άλλάξη τό έλληνικό φρόνημα ή πλειοψη- 
φία των κατοίκων τής πόλεως Στρούγας καί τής Άχρίδος μέ τά σλαβόφωνα 
περίχωρά τους. Ή οικογένεια μάλιστα Μάτεφ υπήρξε άπό τις πρωτεργάτιδες 
καί στον μετέπειτα Μακεδονικό ’Αγώνα. Μέλη τής οίκογένειάς της ήσαν άπό 
τά πρώτα δρώντα στό βουλγαρικό κομιτάτο. Καί μέχρι τοϋ 1944 έθεωρεΐτο 
άπό τις πιό πλούσιες οικογένειες τής Στρούγας.

Στον έκβουλγαρισμό τής περιοχής Στρούγας-Άχρίδος βρήκαν στήν 
αρχή άρκετή αντίσταση κι άρνηση εκ μέρους των κατοίκων της οί προπαγαν- 
διστές τής σλαβικής ιδέας μέχρι σχεδόν τοϋ 1870-1880.

Πιστές κι άφοσιωμένες στά πάτρια μέσα στή Στρούγα έμειναν, υστέρα 
άπό σθεναρά άντίσταση στούς βουλγαρίσαντες, περί τις 30 οικογένειες. 
Χωριά τής περιοχής δυτικά τής λίμνης μέ κέντρο τή Ραδοχόσδα, κι αρχηγό 
τόν έλληνα οπλαρχηγό Δημήτρη Νέστορα, Ραδοχόσδα όπως άποκαλεΐτο, 
ώς καί τά άπόρθητα δίδυμα βλαχοχώρια Άνω καί Κ. Μπεάλα διατήρησαν 
ακμαίο τό εθνικό φρόνημα εως τό 1912.

Δυτικά τοϋ Δρίνου ποταμοϋ τά περισσότερα, ή μάλλον τά πλεΐστα χω
ριά, ώς καί τά βόρεια τοϋ κάμπου τής Στρούγας ήσαν άρβανίτικα- λίγα ήσαν 
σλαβόφωνα.

Ό κάμπος τής Στρούγας, κατά τό περισσότερο έλώδης ήταν άκατοί- 
κητος σχεδόν.

Μή έκβουλγαρισθέντα σλαβόφωνα χωριά βόρεια τής Στρούγας, παρα- 
ληφθέντα άπό τήν είσχωρήσασα εν τω μεταξύ σέρβική προπαγάνδα, έδή- 
λωσαν σέρβική εθνικότητα. Τέτοιες οικογένειες ήσαν σάν μειοψηφία στό 
μεγάλο χωριό Βέφτσανη καί σ’ ολόκληρα τά χωριά Ποδγορίτσα, Λαμπού- 
νιστα καί μερικά άλλα. Οί κάτοικοι των τελευταίων αυτών χωριών, κατά
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τήν αντίσταση στή βουλγαρική προπαγάνδα καί το βουλγαρικό κομι
τάτο, είχαν συστήσει ένοπλα σέρβικά σώματα, τά όποια είχαν στενή 
συνεργασία μέ τά ελληνικά άνταρτικά του Άλέκου Παπαϊωακείμ άπό τή 
Στρούγα καί τοϋ Δημήτρη Ραδοχόσδα. Διατήρησαν αύτά τήν ορθόδοξη χρι
στιανική θρησκεία καί υπάγονταν εκκλησιαστικά στον Μητροπολίτη Πρε- 
σπών καί ’Αχριδών πού, ώς γνωστό, ή έδρα του ήταν τό Κρούσοβο. Ό 
Μητροπολίτης ΓΓρεσπών-Άχριδών κάθε χρόνο επισκεπτόταν κι αύτά τά 
σέρβικά χωριά μαζί μέ τά άλλα ελληνικά τής περιοχής του.

Μέσα στήν ’Αχρίδα οί "Ελληνες σά μειοψηφία διατήρησαν καί τήν ελ
ληνική γλώσσα, ολόκληρη όμως σημαντική συνοικία της Βλάχων (βλάχικη 
συνοικία άνατολικά καί βόρεια τής πόλεως), άπό έλλειψη εθνικής έλληνικής 
άντιστάσεως, έπεσε στά δίχτυα τής άργυρώνητης ρουμανικής προπαγάν
δας, διατήρησαν όμως τήν ορθόδοξη θρησκεία.

Στά άνατολικά παράλια τής λίμνης ’Αχρίδας μέχρι του Όσιου Ναούμ 
3 ή 4 χωριά διατήρησαν τήν ελληνικότητά τους (Πέστανη, Τραπεζίτσα, 
Κόνσκο, Λουμπάνιτσα). Άπ’ αύτά τό χωριό Πέστανη είχε διατηρήσει γιά 
πολλά χρόνια πρό τοϋ 1900 τή βλάχικη γλώσσα (Π έ σ τ α ν ι, βλαχικά= 
τόπος ψαράδων, πέσστι—ψάρια).

Ειδικά μέσα στή Στρούγα διατήρησαν άκμαΐο τό έλληνικό αίσθημα 
περί τις 30 οικογένειες μέ πρώτες σ’ όλα τις οικογένειες Παπαϊωακείμ-Τσι- 
κάρη καί Γκοτζαμάνη. (Ή οικογένεια Παπαϊωακείμ ήταν τής αυτής μέ τήν 
Τσικάρη). Άπό τήν οικογένεια Τσικάρη άναδείχθηκε πρωτεργάτης στήν 
εθνική άντίσταση ό ’Ιωακείμ. Αύτός, γιά λίγο καιρό, ώς διδάσκαλος στό έλ
ληνικό σχολείο Στρούγας προ τοϋ 1860 υπήρξε ύπέρμαχος τών έλληνικών 
ιδεωδών καί κατόπιν καί ώς ίερεύς. Τον διαδέχθηκε στό δασκαλικό έπάγελ- 
μα ό υιός του ’Αγάπιος πού είχε γεννηθή τό έτος 1868. Ό πατέρας του 
Παπαϊωακείμ είχε γεννηθή τό 1826. ’Απέκτησε αυτός δώδεκα τέκνα, έκ τών 
όποιων οί εννέα άρρενες.

Τούς υιούς Παπαϊωακείμ έγνώρισα στήν παιδική μου ήλικία, ώς καί τό 
γερο-Παπαϊωακείμ σέ γεροντική ήλικία τό έτος 1906 στά 80 περίπου χρό
νια του. Ήταν ψηλός, εύθυτενής παρά τήν ήλικία του, μέ γενειάδα μακριά 
καί εμφάνιση πού ενθύμιζε ιερότητα πατριαρχική.

Άπό τούς υιούς Παπαϊωακείμ ό δεύτερος, αν θυμάμαι καλά, ό ’Αγάπιος, 
φοιτήσας στό Γυμνάσιο Κορυτσάς δίδαξε στό έλληνικό σχολείο Στρού
γας, σάν διάδοχος τοϋ πατέρα του, έως τό 1912, οπότε, ώς γνωστό, έπαψε 
ή λειτουργία τών έλληνικών σχολείων καί εκκλησιών άπό τούς Σέρβους.

Ό ’Αγάπιος Παπαϊωακείμ ανέπτυξε αξιόλογη έθνική δράση μαζί μέ τούς 
άδελφούς του καί τούς άλλους συμπατριώτες του. Πρωτοστάτησε σέ κάθε 
ελληνική ύπόθεση μέ θάρρος άξιοσημείωτο εναντίον τοϋ βουλγαρικού κο
μιτάτου. (Ώς έρασιτέχνης φωτογράφος είχε διακωμωδήσει τόν Βούλγαρο



Τά χωριά "Ανω καί Κάτω Μπεάλα 485

Μητροπολίτη Άχρίδος. Σέ φωτογραφία μέ τρίκ, πού είχε κυκλοφορήσει 
σέ πολλά αντίτυπα στή Στρούγα καί τά περίχωρα κατά μίαν επίσκεψη του 
Μητροπολίτου αύτοϋ τό έτος 1906, παρέστησε αύτόν μέ κεφάλι άρκού- 
δας... Τήν φωτογραφία αύτή έφύλαγε στο αρχείο του).

'Ο ’Αγάπιος Παπαϊωακείμ μετά τό 1912 καί έως τό 1923 δίδαξε στά έλ- 
ληνικά σχολεία τής Κορυτσάς. Μετά τήν άπέλαση δέ όλων των έλλήνων 
διδασκάλων καί καθηγητών άπό τήν Κορυτσά άπό τούς ’Αλβανούς δίδαξε 
έως τό 1928 στο Ξυνό Νερό Φλωρίνης καί άπό τό έτος αύτό ώς διευθυντής τοϋ 
Β' Δημοτικού Σχολείου τής πόλεως Φλωρίνης, όπου σέ ήλικία 64 έτών άπε- 
βίωσε έν υπηρεσία. 'Υπήρξε καί άκραιφνής πατριώτης, αλλά καί σπουδαίος 
εκπαιδευτικός λειτουργός, κάτοχος πολλών παιδαγωγικών γνώσεων, εγκυ
κλοπαιδικός μέ θυμοσοφικές διαθέσεις, πράος καί γλυκύς στούς τρόπους. 
Είχε τήν εκτίμηση καί υπόληψη όχι μόνο τών συναδέλφων του εκπαιδευ
τικών, άλλά κι όλης τής κοινωνίας Φλωρίνης. Ή άφοσίωσή του στό καθή
κον ύπήρξε παραδειγματική. Μέ άλγη ανυπόφορα στά πόδια λίγες ήμέρες 
προ τοϋ θανάτου έλειψε άπό τό σχολείο. (Είχα τήν εύτυχία νά συνεργασθώ 
στό ίδιο σχολείο στή Φλώρινα).

Ή οικογένεια Παπαϊωακείμ άνέδειξε καί τόν έλληνα οπλαρχηγό στήν 
περιφέρεια Στρούγας-’Αχρίδος, τόν Άλέκο. Αυτός, μέ τήν συνεργασία τοϋ 
επίσης ελληνα όπλαρχηγοΰ Δημήτρη Ραδοχόσδα, άπό τό χωριό Ραδοχόσδα 
παρά τό Δύν (Πυλώνα Αιχνιδοϋ αρχαίο), ανέπτυξε πατριωτική δράση εν
αντίον τών Βουλγάρων μέ απαράμιλλη άνδρεία κατά τόν Μακεδονικό ’Αγώνα 
1904-1908. Τό άνταρτικό σώμα τών δύο αύτών οπλαρχηγών είχεν εξευτελίσει 
μέ τή δράση του τόν διαβόητο άρχικομιτατζή όλης τής περιφερείας’Αχρίδος 
Πέτρη Τσαοϋλεφ. Τό άνταρτικό αύτό ελληνικό σώμα είχε στενή συνερ
γασία μέ τό σέρβικο τέτοιο εναντίον τών Βουλγάρων.

Τό 1913 ό Άλέκος Παπαϊωακείμ μέ τούς οπαδούς καί μέ ομάδα ενόπλων 
Σαρακατσαναίων (έλληνοφώνων ποιμένων) στό Πέτρινο βουνό, στις διαβά
σεις άπό ’Αχρίδα προς τή Ρέσνα, κατετρόπωσε καί έτρεψε σέ επαίσχυντη 
φυγή τόν διαβόητο ώς άνω άρχικομιτατζή Π. Τσαοϋλεφ, πού μέ τις συμμο
ρίες του καί τά λεφούσια τών Άρβανιτάδων βάδιζαν νά καταλάβουν τό Μο
ναστήρι. Οί Σέρβοι εύρεθέντες τότε προ άτάκτων ’Αλβανών (οί όποιοι μέ 
τό νεοσύστατο κράτος των διεκδικοΰσαν εδάφη μέχρι καί τοϋ Μοναστηριού) 
είχαν άποχωρήσει μέ ολιγάριθμο στρατό άπό τήν ’Αχρίδα τό Σεπτέμβρη τοϋ 
1913. Ό Άλέκος Παπαϊωακείμ κατέφυγε στήν "Ελλάδα τό 1914. Τιμήθηκε 
επίσημα ώς έλληνας οπλαρχηγός, ετυχε καί γεωργικού κλήρου στήν πόλη 
"Εδεσσα, όπου κι άπέθανε προ ολίγων έτών.

Σημειωτέον ότι ή δράση τόσο τών ελληνικών σωμάτων κατά τοϋ βουλ- 
γαρισμοΰ όσον καί τών άλλων Έλλήνων τής περιφερείας Στρούγας-Άχρί
δος δέον νά έξαρθή πατριωτικώς, γιατί τό έπίσημο έλληνικό κομιτάτο κα-
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μια βοήθεια δεν παρέσχε σ’ αύτούς. 'Η δλη προσοχή του είχε στραφή γιά 
δράση εναντίον των Βουλγάρων στις περιφέρειες Καστοριάς καί Μονα
στηριού στή Δυτ. Μακεδονία. Ή περιφέρεια Άχρίδος άντέστη μέ έγχώ- 
ρια άποκλειστικά στοιχεία καί μέ υλική βεβαίως βοήθεια τοϋ Ελληνικού 
Προξενείου Μοναστηριού όχι τήν πρέπουσα.

Ή οικογένεια Παπαϊωακείμ-Τσικάρη τής Στρούγας προσέφερε άκόμη 
θυσία γιά τήν Ελλάδα τον ένα των άδελφών, τον ’Ιάκωβο. Αύτός έπεσε ήρωϊ- 
κά στήν μάχη τοϋ Κιλκίς τον ’Ιούνιο τοϋ 1913 στον Έλληνοβουλγαρικό 
πόλεμο. Μέ τον άδελφό του Συμεών ό ’Ιάκωβος, φοιτητές κι οί δύο στήν ’Α
θήνα, ό μέν ’Ιάκωβος στή Νομική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου κι ό Συμεών 
στό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέ τήν κήρυξη τοϋ Έλληνοτουρκικοϋ πολέ
μου τοϋ 1912 κατετάγησαν αμέσως έθελοντές στον έλληνικό στρατό.

Ό Συμεών Παπαϊωακείμ, άφοϋ τελείωσε τό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
διορίσθηκε πολιτικός μηχανικός σέ δημόσια ύπηρεσία. Άπέθανε ώς συν- 
ταξιοϋχος προ ολίγων έτών ένταΰθα. ’Από τήν οικογένεια Τσικάρη τής 
Στρούγας άναδείχθηκε στον εκπαιδευτικό κλάδο ό ’Αναστάσιος Τσικάρης. 
'Ως δημοδιδάσκαλος μετεκπαιδευθείς στό Πανεπιστήμιο έργάσθηκε αξιέ
παινα ύπηρετήσας σέ σχολεία τής πόλεως ’Εδέσσης πολλά χρόνια άπό τό 
έτος 1918.

’Επίσης συγγενής τής οικογένειας Παπαϊωακείμ είναι καί ό τέως ’Επι
θεωρητής Δημοτικών Σχολείων άπό τήν ’Αχρίδα "Αγγελος Γιούρτσης.

Γενικά ή οικογένεια Παπαϊωακείμ-Τσικάρη στή Στρούγα προσέφερε 
άνεκτίμητες έθνικές ύπηρεσίες. Υπήρξε τό στήριγμα καί τό παράδει
γμα πατριωτισμού γιά όλους τούς "Ελληνες τής περιφερείας Στρούγας. 
Πρωτοστάτησε μέ άπαράμιλλο θάρρος στον άγώνα γιά τήν επιβίωση καί 
διάσωση των ολίγων έλληνικών εστιών στήν περιφέρεια Στρούγας-Άχρίδος. 
"Εργο άξιόλογο όλων τών Ελλήνων τής περιφερείας Στρούγας καί Άχρίδος 
ύπήρξεν ή διαφύλαξη καί ή διατήρηση τής έλληνικότητος έως τό 1912 
τής ξακουσμένης Μονής τοϋ 'Οσίου Ναούμ Άχρίδος καί τής Μονής Πα
ναγίας Καλλίστης νοτιοδυτικά τής λίμνης Άχρίδος1.

1. Στό βιβλίο «Κώδιξ τής Επιτροπής τής εκκλησίας Αγίου Γεωργίου Στρούγας» τού 
βουλγάρου ’Ακαδημαϊκού του Ινστιτούτου 'Ιστορίας τής Ακαδημίας Σόφιας Ίβάν Σνεγκά- 
ροβ, πού περιήλθε στά χέρια μου καί δωρήθηκε στήν Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών 
τελευταία, αναγράφονται στή σελίδα 34 τα έξής γιά τούς δασκάλους πού χρημάτισαν στή 
Στρούγα:

«Ό τό παρόν έπιτίμιον σημείων (δέν σημειώνει τό ονοματεπώνυμό του), έχρημάτισα 
πρώτος τής φίλης μας Πατρίδος έλληνικός διδάσκαλος. Κατά μαρτυρίαν τών πρεσβυτέρων 
μετ’ αύτόν οί

1) Μήλες Κοιτάν έκ Στρούγας παράλυτος κατά τούς πόδας.
2) Ό έκ Μόκρας Δημήτριος προ του πρώτου.
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Ό Δρίνος ποταμός διαρρέει προς βορρδν τήν μικρή κοιλάδα τής Στρού- 
γας σέ μήκος 12 περίπου χιλιομέτρων. Ή κοιλάδα αύτή εκτείνεται προς 
βορράν εως τά στενά προς Λίβραν καί άπό άνατολάς καί δυτικά περικλείε
ται άπό ύψώματα σέ μήκος 7-10 χιλιομέτρων. ’Ανατολικά είναι τά ύψώματα 
Μελεσίας καί δυτικά ή «Κρεάστα» καί πλαγιές τής Γιαμπλανίτσας καί 
τοϋ Βλάχικου βουνοϋ (Μπέλιστσκο Μπάρδο). Μικροί παραπόταμοι του 
Δρίνου είναι άνατολικά ή Σατέσκα καί δυτικά Σσούμ.

Πάνω στο Δρίνο υπήρχε, εως τον ΙΟον αιώνα μ.Χ. ή μοναδική γέφυρα 
για τήν επικοινωνία των έκατέρωθεν μερών, παρά τό σημερινό χωριό Ντομ- 
ποβγιάν (άρβανίτικο), όπου βρισκόταν κι ό στρατιωτικός σταθμός διαβά- 
σεως τής γεφύρας. "Ολος ό κάμπος τής Στρούγας ήταν βάλτος αδιαπέρα
στος. Τή διάβαση μέσω Στρούγας, όπως αναφέρουν οί Βυζαντινοί χρονο
γράφοι ("Αννα Κομνηνή), άνοιξε ό βασιλιάς Σαμουήλ, ό επαναστάτης αυ
τός κατά των Βυζαντινών Άρβανιτόβλαχος, όπως ισχυρίζεται ό ακάματος 
ιστορικός ερευνητής φίλτατος Σ. Ν. Λιάκος.

Δυτικά τής λίμνης βρίσκεται σήμερα τό χωριό Λύν. Έδώ τοποθετούν 
μερικοί τήν πόλη Έγχελάνες. Τό πιθανώτερο όμως είναι ότι ή άρχαία αυτή 
πόλη Έγχελάνες θά βρισκόταν βορειοδυτικά τής λίμνης, ίσως στή θέση τοϋ 
σημερινού άρβανίτικου χωρίου Γκάλιστα ή Γκιάλιστα, περί τά 3 χιλιόμε
τρα νοτιοδυτικά τής Στρούγας. Στο βορειοδυτικό αυτό μέρος τής λίμνης 
(όπως γνωρίζω καλώς) ό βυθός της είναι βορβορώδης κι εκεί άναπτύσσονται 
τά χέλια κι όπου επί τουρκοκρατίας άλιεύονταν. Τό παραπάνω λοιπόν χο>- 
ριό λέγεται Γκιάλιστα, Ngjal στή λατινική όμως, όπως καί στήν άρβανί- 
τικη είναι τό χέλι. Έγχελάνες δηλαδή θά λέγαμε καί τό χωριό αύτό. ('Όρα 
καί βιβλίο Σ. Ν. Λιάκου «Ή καταγωγή τών Άρμανιών», σελ. ια').

Οί Έγχελάνες, κατά τον άείμνηστο καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου 
Άντων. Δ. Κεραμόπουλλο (άπό τή Βλάστη-Πτολεμαΐδος, στο βιβλίο του, 
Μακεδονία καί Μακεδόνες, 1930, σελ. 13), ήταν πατρίδα καί γενέτειρα τοϋ 
Κάδμου, ό όποιος τό 1500-1400 π.Χ. κατέβηκε στή Βοιωτία κι ίδρυσε τήν

3) "Υστερον ό έξ Όκτισί χωρίου Χρηστός.
4) Τέλος πάντων τώ χιλιοστώ οκτακοσιοστά) τριακοστω ένάτιρ ετει (1839) Δεκεμβρίου 

περί τά τέλη ό έκ Στρούγας Δημήτριος Χρήστου Μηλαδινίδης εύρε έλληνικόν κηφήνα 
άχρηστον έτόσιον (αύτούσιον) άχθος άρούρης τόν έκ Βελεγράδων (Μπερατίου) Κόνωνα 
Κήτζε τοϋ οποίου οί εις τήν Ελλάδα σπουδάζοντες μαθηταί ύπερτεροϋσαν τον αριθμόν 
πέντε σπουδάζοντες τούς Άσωπίους (;) (Αίσωπείους προφανώς) μύθους»...

Διατήρησα πιστά τό κείμενο όπως άναγράφεται στον παραπάνω «Κώδικα», κατά
στιχο τής Εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Στρούγας, στό όποιο αναγράφονται λογαρια
σμοί, δωρεές κ.λ. άπό 1792 εως τό 1865, άκόμα καί γεγονότα πολιτικά στήν έλληνική γλώσ
σα. Οί ύπογραφές τών έπιτρόπων έξακολουθοϋσαν νά άναγράφωνται έλληνικά άπό τούς 
περισσοτέρους, ένω τό κείμενο συντάσσεται άπό τό 1865, σέ άπταιστη βουλγαρική γλώσ
σα, εως καί τό 1912.
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πόλη των Θηβών. Όταν δέ γέρασε γύρισε στή γενέτειρά του Έγχελανες, 
νά πεθάνη καί να ταφή εκεί (όρα καί ανωτέρω βιβλίο Σ. Ν. Λιάκου).

Ό καθηγητής Άντ. Κεραμόπουλλος στή σελ. 13 τού ως άνω βιβλίου 
του (Μακεδονία καί Μακεδόνες) γράφει:

«...’Άλλος λαός φαίνεται είναι οί Έγχελεϊς ή Έγχελανες... ο'ίτινες έξε- 
τείνοντο καί περί τήν Αχρίδα, όπου έπεκράτησαν οί Δασσαρήται... Πό
λις εχουσα τό όνομα Λυχνιδός... ήτο κτΐσμα του Κάδμου... Πόλις Έγχελά- 
νες υπήρχε παρά τό χωρίον Λύν...».

Συμπεραίνεται έτσι ότι ή λιμνολεκάνη Άχρίδος-Στρούγας ύπήρξε λίκνο 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού καί ακόμη κατά τη βυζαντινή εποχή εΐχεν 
ακμαίο έλληνικό πληθυσμό, προ τής καθόδου των Σλάβων στή Μακεδονία.

Άναφέρεται ότι στό βορεινό μέρος τής κοιλάδας τής Στρούγας ύπήρχε 
καί οικισμός μέ τό όνομα Πάτραι, άποικία ή μητρόπολη ίσως είναι οί ση
μερινές Πάτραι τής Πελοπόννησου.

Ό καθηγητής Άντ. Κεραμόπουλλος γράφει στό ίδιο βιβλίο του (Μα
κεδονία καί Μακεδόνες) καί για τα αρχαιολογικά ευρήματα τής περιοχής 
Αχρίδας.

Παρά τό χωρίον Τρεμπένιστα, βορείως καί σε απόσταση 3 /2 χιλιο
μέτρων από τή λίμνη τής Άχρίδος βρέθηκαν έπτά τάφοι σπουδαιοτάτου 
αρχαιολογικού περιεχομένου. Οί έπτά αυτοί τάφοι βρέθηκαν κατά τήν 
κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής άπό Αχρίδα προς Κίτσεβο καί Σκό
πια από τά βουλγαρικά στρατεύματα, τα όποια πολεμούσαν έναντίον των 
τότε συμμάχων Άγγλων, Γάλλων καί Ιταλών νοτίως τής λίμνης κατά τό 
1916-1918. (Γιά τήν κατασκευή τής σιδηροδρομικής γραμμής Άχρίδας-Σκο- 
πίων είχαν άπαχθή άπό τούς κατακτητές Βουλγάρους τής Άνατολ. Μακε
δονίας βιαίως νέοι έφηβοι άπ’ εκεί, ιδίως τής περιφερείας Δράμας. Τό άν
θος αυτό των Ελλήνων θυσιάσθηκε τότε άπό τούς προαιώνιους έχθρούς τής 
Ελλάδος. Πειναλέοι, γυμνητεύοντες βρήκαν σκληρά τό θάνατο εκεί πολλά 
άπ’ αύτά τά έλληνόπουλα...).

Ό πλούτος αυτών των σπουδαίων εύρημάτων μεταφέρθηκε στό Μουσείο 
τής Σόφιας, όπου φυλάγεται καί σήμερα.

Προ τής εύρέσεως τών 7 αυτών τάφων, μέρος των έσυλήθη άπό τούς 
κατοίκους τών γειτονικών χωριών, ιδίως τά χρυσά άντικείμενα. Μερικά 
άπ’ αύτά είδα τό 1920 στά χέρια τών χωρικών άπό τά ώς άνω χωριά.

Στό βιβλίο τού καθηγητοΰ Άντ. Κεραμοπούλλου άναφέρεται επίσης 
ότι «άναμφισβητήτως πρόκειται περί ήγεμονικών τάφων νεκρών πεσόντων 
εν πολέμω τό 520 π.Χ., δτε έβασίλευεν εν Μακεδονία ό Άμύντας ό Α', 
πατήρ τού Αλεξάνδρου τού Α'... ό πλούτος τών έπτά τάφων έξήλθεν έκ 
τών άνακτόρων τών Αίγών... "Ισως τινές ήσαν μέλη τού βασιλεύοντος έν 
Αίγαϊς οίκου... ίσως υποτελείς ήγεμόνες... Πάντως τό άπαραβίαστον τών
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πλουσίων τάφων είναι τεκμήριον, ότι τούλάχιστον άπό της όρύξεως αυτών 
καθ’ όλους τούς ιστορικούς χρόνους, μέχρις ότου ελησμονήθησαν, ή χώρα 
ήτο εν τη έξουσία των Μακεδόνων... τό κατώτατον δηλ. σύνορον του με
γάλου Μακεδονικού Κράτους».

Μετά τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο, ή αρχαιολογική ύπηρεσία τού 
τότε Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών καί Σλοβένων ένήργησε άλλες άνα- 
σκαφές, κοντά πάλι στό χωριό Τρεμπένιστα (1925-1930). Σ’ αύτές άποκαλύ- 
φθηκαν άλλοι πέντε τάφοι μέ σπουδαία επίσης εύρήματα, τά όποια φυλά
γονται στό Μουσείο Βελιγραδιού1.

Τόσο οί Βούλγαροι όσο κι οί Σέρβοι άρχαιολόγοι ίσχυρίσθηκαν, οτι 
τά άποκαλυφθέντα στούς δώδεκα αυτούς τάφους άρχαιολογικά κειμήλια 
άνήκαν σέ φυλάρχους Ίλλυριούς, οί όποιοι είχαν ληστέψει αυτά άπό τό 
Μαντείο των Δελφών. ’Αλλά ό άείμνηστος καθηγητής Άντ. Κεραμόπουλλος, 
σέ διάλεξη πού έδωσε στή Φλώρινα τό 1937, στήν οποία παρέστην κι εγώ, 
άπέδειξε μέ επιστημονικά καί ιστορικά επιχειρήματα ότι τά εύρήματα τών 
δώδεκα τάφων τής Τρεμπένιστας καμιά σχέση δέν έχουν μέ τά τού Μαντείου 
τών Δελφών καί ότι είναι γνήσια προϊόντα τών άνακτόρων τών Αιγών (Ε
δέσσης).

’Ακόμη λέγει ό ’Αν. Κεραμόπουλλος στό παραπάνω άναφερόμενο βι
βλίο του (σελ. 17), ότι οί Ρωμαίοι παρέλαβον τά πατροπαράδοτα σύνορα 
τού βασιλέως Περσέως καί ότι, ώς μαρτυρεί ό Πολύβιος, ό Πυλών Αυχνι- 
δοΰ (τό σημερινό Κιάφα-Θάν) χωρίζει τήν Ιλλυρία άπό τή Μακεδονία.

Ή λιμνολεκάνη λοιπόν τής ’Αχρίδας άποτελούσε τό άκμαϊο βορειο
δυτικό τμήμα τής Μακεδονίας, όπου εζησε κι ήκμασε άπό άρχαιοτάτους 
χρόνους έλληνικός πληθυσμός.

Έξ ιδίας άντιλήψεως γνωρίζω ότι πλησίον τού χωριού Κοροσίστε, 
στήν τοποθεσία λεγομένη «Ζαπίν», λίγο βορειοδυτικά τής Τρεμπένιστας, 
τό 1906 ’Αρβανίτης γεωργός στό χωράφι του βρήκε άγαλμα μαρμάρινο 
παριστάνον κόρη, πολύ ώραΐο καί σέ καλή κατάσταση. Στό βάθρο του είχε

1. Όπως μαθαίνω θετικά, παρά τήν Τ ρεμπένιστα ήρχισαν προ ολίγου καιρού 
(1971-72) νέες άνασκαφές άπό τήν άρχαιολογική ύπηρεσία Γιουγκοσλαβίας. "Εχουν άπο- 
καλυφθή ερείπια οικισμού τού οποίου τό δάπεδο στά κτήριά του είναι μωσαϊκό σέάρίστη 
κατάσταση, κατά διαβεβαίωση συγγενούς μου ό όποιος τό έπεσκέφθη πρό ολίγων μηνών 
(1972). Ευρήματα (άγάλματα κ.λ.) δέν έπιδεικνύονται στούς έπισκέπτες- φυλάσσονται σέ 
ιδιαίτερο κτήριο.

Δικαιούται, ύποθέτω, στό συμπέρασμα στό όποιο καταλήγει ό άείμνηστος καθηγητής 
’Αντώνιος Κεραμόπουλλος, όταν, όπως άναφέρω καί παραπάνω, γράφη στό βιβλίο του 
«Μακεδονία καί Μακεδόνες» (1930, σελ. 16-17): «Πάντως τό άπαραβίαστον τών πλουσίων 
τάφων είναι τεκμήριον... ή χώρα ήτο έν τή έξουσίμ τών Μακεδόνων... τό κατώτατον δηλ· 
σύνορον τού μεγάλου Μακεδονικού Κράτους».
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επιγραφή έλληνική. Τό άγαλμα αυτό, γιά νά μή καταστραφή, παρέλαβε 
ό πατέρας μου, ό όποιος ήτο έμπορος στό χωριό Κοροσίστε. Τήν επιγραφή 
διέσωζεν ό πατέρας μου στά απομνημονεύματά του. Τό άγαλμα αύτό, μαζί 
με άλλες μαρμάρινες πλάκες, μόλις εμαθε τήν άνακάλυψή τους, παρέλαβε 
αύτοπροσώπως ό καϊμακάμης (πολιτικός διοικητής) ’Αχρίδας. Οί έπιγρα- 
φές, τόσο στό βάθρο του άγάλματος όσο στις πλάκες, ήσαν μέ κεφαλαία 
γράμματα, άλλά δυστυχώς δέν διεσώθησαν.

Κοντά επίσης άπό τό χωριό Κοροσίστε - Δολογικόσδα, υπήρχε νε
κροταφείο παλιάς εποχής, γιατί οί ’Αρβανίτες γεωργοί τών γύρω χωριών 
άνεκάλυπταν όργώνοντας νομίσματα άρχαΐα καί βυζαντινής εποχής, τά 
λεγόμενα κωνσταντινάτα.

Στό βορεινό μέρος τής Κάτω Μπεάλας (Κάμπου), σέ άπόσταση 3 χι
λιομέτρων άπ’ αύτή, βρίσκεται σήμερα τό χωριό Όκτής (άρβανίτικο). 
'Ολόγυρα άπό τό χωριό υπήρχαν παλιά έρείπια εκκλησιών. Ή παράδοση 
άνέφερε ότι έκεΐ ήσαν οκτώ έκκλησιές. Γι’ αυτό καί τό χωριό λεγόταν «’Οκτώ 
Έκκλησίαι» (Όκτωκλής τό ελεγαν οί ’Αρβανίτες, σήμερα μετέπεσε σέ 
Όκτήσι).

Κοντά στό χωριό αύτό τό έτος 1917 γεωργός, όργώνοντας τό χωράφι 
του, επεσε μέ τά βόδια καί τό άλέτρι του σέ υπόγεια έκκλησία βυζαντινού 
ρυθμού, σημαντικών διαστάσεων. Τό δάπεδο τής εκκλησίας καί οί εικόνες 
ήσαν μωσαϊκά σέ πολύ καλή κατάσταση. 'Η έκκλησία αύτή έφέρετο έπ’ 
όνόματι τού 'Αγίου Νικολάου. Πάνω σ' αύτή τό 1920 ό τότε βασιλιάς τών 
Σέρβων, Κροατών καί Σλοβένων ’Αλέξανδρος άνήγειρε έκκλησία άλλη μέ 
δική του δαπάνη. Τήν έπισκέφθηκα κατά τά ετη 1927 καί 1936.

Τά περισσότερα χωριά άπό Κιάφα-Θάν (Λύν) εως τήν Τρεμπένιστα, 
όπόθεν άρχικά περνούσε ή Έγνατία οδός, είναι άρβανίτικα (μουσουλμα
νικά).

Προς τά βορειοδυτικά τής λιμνολεκάνης ’Αχρίδας είναι ή ορεινή περι
φέρεια Κοτζατζήκ. ’Ανάμεσα τών προς βορράν διακλαδώσεων τού όρους 
Γιαμπλανίτσα καί τού χαμηλοτέρου βουνού Καρά-Όρμάν ή Στόγκοβα 
Πλάνινα βρίσκεται ή μικρή αύτή περιφέρεια. Τά δυο παραπάνω παράλληλα 
βουνά διασχίζονται άπό τον ποταμό Μαύρο Δρίνο πρός βορράν κι έτσι 
σχηματίζονται στενά, πού καταλήγουν ολίγο προ τής πόλεως Κ. Δίβρας. 
Άπό τά στενά αύτά περνά κι ό δημόσιος δρόμος, πού εως τό έτος 1908 ήτο 
άπλώς βατός, κατά τά ετη όμως 1908-1911 άνοίχτηκε άπό εργατικά τάγματα 
αιχμαλώτων στρατιωτών άφοσιωμένων στό σουλτάνο Άβδούλ Χαμήτ. 
Οί κάτοικοι τού Κοτζατζήκ, κτηνοτρόφοι, άρειμάνιοι τό άνάστημα, είναι 
κατά τό πλεϊστον άλβανόφωνοι.

’Επίσης πρός τά άνατολικά τού Κοτζατζήκ, άνάμεσα άπό τά βουνά 
Καρά-Όρμάν καί Πρόστρανσκο καί βορειοανατολικά τής λιμνολεκάνης



Τά χωριά "Ανω καί Κάτω Μπεάλα 491

Άχρίδος είναι ορεινή μάλλον περιοχή μέ διάβαση (όδική-σιδηροδρομική) 
στο μέσο άπό Αχρίδα προς Κίτσεβο καί Σκόπια, ή Δέβριτσα, Ντέμπαρτσα τή 
λέγαμε. Αύτή κατοικεϊται άπό σλαβόφωνο πληθυσμό, ό όποιος εχει χαρα
κτηριστικά προσώπου διαφορετικά άπό τή σλαβική φυλή κι ύψηλό άνά- 
στημα. Τούς κατοίκους των δύο αύτών περιοχών άποκαλούσαμε Σιόπηδες.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ

RÉSUMÉ

An a s tas e Topalis, Les villages Haut et Bas Beala de la région 
Strouga-Achrid.

L’article, se référé à Haut Beala, village grecovalaque de la Macédoine . 
nord-ouest, appartenant aujourd’hui en Yougoslavie et ayant tombé en dé
cadence.

L’auteur, qui est né à ce village et qui fut s’expatrié jeune, a visité son 
pays natale en 1964, décrit son enfance à son village vers le début de notre 
siècle. Alors, il relate de l'environnement, de la fondation, du climat, de la 
végétation, de la faune et de la population du village Haut Beala. Ensuite, nous 
nous renseignons sur les occupations, l’habillement, la situation économique, 
la langue, la vie religieuse, l’instruction, les mœurs et coutumes, l’admini
stration, les manifestations, l’alimentation et la sûreté des habitants.

D’ailleurs, l’auteur contient à son article quelques chansons en langue 
valaque et des renseignements considérables sur le village Bas Beala. Au 
terme de son article l’auteur donne quelques informations, tant géographiques 
qu’historiques, sur la région Stouga-Achrid.
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