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Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Ο Υ Π· Α Λ Ε Ξ Α Κ Η 

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ 

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Συστηματική μελέτη για την ελληνική οικογένεια και τις συγγενικές 
σχέσεις από άποψη ιστορική και εθνογραφική δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. 
Έχουν πραγματοποιηθή ορισμένες επιτόπιες έρευνες από ξένους κυρίως 
επιστήμονες με τή μέθοδο της κοινωνικής ανθρωπολογίας, πού συνίσταται 
στη συμμετοχή, παρατήρηση, λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση, αλλά αυ
τές δεν άρκοΰν για να μας δώσουν πλήρη εικόνα για όλη την έκταση του 
ελληνικού χώρου και του ελληνισμού. Για νά μπορέσουμε να καταλήξουμε 
σε γενικότερα συμπεράσματα είναι απαραίτητη μία μέθοδος πού νά συνδυά
ζει την ιστορική έρευνα με την εθνογραφική ανάλυση, σύμφωνα με τή θεω
ρία και τα διδάγματα της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η συμμετοχή, πα
ρατήρηση και ανάλυση μόνες δεν άρκούν για τή μελέτη κοινωνίας σαν 
την ελληνική πού έχει τόσο παλαιά ιστορία. Ό Goody υποστηρίζει οτι 
σε τέτοιες κοινωνίες, για νά έχουμε μία ικανοποιητική εικόνα ενός συστή
ματος σάν συνόλου μέσα στο χρόνο και στο χώρο, είναι απαραίτητα περισ
σότερα συμπληρωματικά στοιχεία, πέρα από την εντατική μελέτη μικρών 
ομάδων και χωρίων1. Στον τομέα αυτον εκτός από την ιστορική έρευνα υπάρ
χουν μεγάλα περιθώρια συστηματικής έρευνας με ειδικά ερωτηματολόγια, 
ώστε νά είναι δυνατό νά μελετηθή Η λεπτομερής εξάπλωση των διαφόρων 
στοιχείων πού έχουν σχέση με την οικογένεια και τή συγγένεια. 

Στην παρούσα εργασία θά επιδιώξουμε νά δώσουμε μία εικόνα του θε
σμού της οικογένειας και της συγγένειας στη Θράκη για τή χρονική περίοδο 
από τά τέλη του 19ου αΐώνα μέχρι σήμερα, δηλ. για μία περίοδο κατά την 
οποία η ελληνική οικογένεια και η κοινωνία υπέστησαν μεγάλες μεταβολές. 

1. J a c k C o o d y , Comparative Studies in Kinship, Λονδίνο «Routledge 
and Kegan Paul» 1969, στο κεφάλαιο Comparative Sociology and the Decoloniza
tion of the Social Sciences, σ. 4. 
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Τα στοιχεία πού θα αναλύσουμε δεν αφορούν μόνο τή δυτική ελληνική Θρά
κη, αλλά και την ανατολική και τή βόρεια (Ανατ. Ρωμυλία). Ιδιαίτερη ση
μασία θα δοθή στις αγροτικές περιοχές. 

Πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε 
ορισμένα στοιχεία σχετικά με την έθνοϊστορία της περιοχής κατά τους νεώ
τερους χρόνους. Μέχρι τά 1878 (συνθήκη Βερολίνου), οπότε η Ανατ. Ρω
μυλία ανακηρύχθηκε αυτονομη υπό την επικυριαρχία του σουλτάνου, όλη 
η Θράκη άνηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την κατοικούσαν Έλ
ληνες (γηγενείς, ήμινομάδες Σαρακατσάνοι στη Ροδόπη και Ηπειρώτες, 
Έλληνες πού μιλούσαν και αρβανίτικα και πού μετανάστευαν στη Θράκη 
κατά τή διάρκεια της τουρκοκρατίας), Βούλγαροι και βουλγαρόφωνοι μου
σουλμάνοι (Πομάκοι) στη Ροδόπη και τέλος Τούρκοι και Τουρκόγυφτοι 
(μουσουλμάνοι). Ό πληθυσμός της Θράκης στα 1878 σύμφωνα με στατιστι
κές έφθανε τους 2.058.000 κατοίκους και περιελάμβανε 843.000 Έλληνες, 
314.000 Βουλγάρους, 658.000 Μουσουλμάνους και 243.000 κατοίκους πού 
άνηκαν σε άλλες θρησκείες2. 

Μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους (συνθήκη Βερολίνου 1878) 
Η ιστορία της Θράκης περνάει από διάφορα στάδια πού επηρεάζουν τή μελ
λοντική της εθνολογική σύσταση. Στα 1885 Η Βουλγαρία προσαρτά πραξι
κοπηματικά την 'Ανατ. Ρωμυλία και στα 1913 παίρνει με τή συνθήκη του 
Βουκουρεστίου τή δυτική Θράκη. Στα 1919 με τή συνθήκη του Νεϊγύ Η δυτική 
Θράκη παραχωρείται στην Ελλάδα. Τέλος με τή συνθήκη της Λωζάννης 
(1923) Οι Τούρκοι άνακτοϋν την ανατολική Θράκη πού είχε παραχωρηθή— 
εκτός από την περιοχή της Κων/πόλεως—στην Ελλάδα με τή συνθήκη των 
Σεβρών (1920), και αναγνωρίζουν την ελληνική κυριαρχία στη δυτική Θρά
κη. Συγχρόνως αποφασίζονται ανταλλαγές τών πληθυσμών. με τή συνθήκη 
του Νεϊγύ Οι Έλληνες της Ανατ. Ρωμυλίας εγκαθίστανται υποχρεωτικά στην 
Ελλάδα και Οι Βούλγαροι της Ελλάδας, με εξαίρεση τους βουλγαρόφωνους 
μουσουλμάνους (Πομάκους) της δυτικής Θράκης, εγκαθίστανται στη Βουλ
γαρία. με τη συνθήκη της Λωζάννης Οι Έλληνες (χριστιανοί) της ανατολι
κής Θράκης και της Μ. 'Ασίας εγκαθίστανται στη Ελλάδα. Γίνεται εξαίρε
ση για τους Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως. Επίσης Οι Τούρκοι (μου
σουλμάνοι) της Ελλάδας εγκαθίστανται στην Τουρκία. 'Εξαιρούνται Οι 
Τοϋρκοι (μουσουλμάνοι) της δυτικής Θράκης πού παραμένουν σαν αντιστά
θμισμα για τους Έλληνες της Κωνσταντινουπόλεως. 

Μετά τις ανταλλαγές των μειονοτήτων ό πληθυσμός της δυτικής Θράκης 
ανέρχεται σε 336.954 κατοίκους, από τους οποίους 105.000 είναι μουσουλμά

2. Βλ. σχετικά L o r e n z D i e f e n b a c h , Völkerkunde Osteuropas, 
Darmstadt 1880, 1, σ. 18. 
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νoι (88.000 Τούρκοι και Τουρκόγυφτοι και 17.000 βουλγαρόφωνοι, Πομάκοι) 
και 230.933 Έλληνες (χριστιανοί)3. Οι κάτοικοι της υπαίθρου πού είναι συ
νήθως γεωργοί και κτηνοτρόφοι ζουν σε εθνολογικά αμιγείς Η μεικτούς οι
κισμούς, τουρκικούς και ελληνικούς. Αντίθετα στις κωμοπόλεις και στις 
πόλεις, οπού καταγίνονται και με άλλες ασχολίες, Οι πληθυσμοί είναι πάν
τοτε μεικτοί. 

Απ' όσα παραθέσαμε παραπάνω είναι ευνόητο ότι τα στοιχεία πού θα 
αναφέρουμε για την ανατολική και βόρεια Θράκη εϊναι προγενέστερα του 
1919 και 1923, πριν δηλ. γίνουν Οι ανταλλαγές των πληθυσμών. Αντίθετα 
τα στοιχεία πού αναφέρονται στη δυτική Θράκη προέρχονται από έρευνες 
πού έγιναν κυρίως μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο. Επομένως η παρούσα με
λέτη της ελληνικής οικογένειας στη δυτική Θράκη θα περιορισθή στους 
γηγενείς Έλληνες και σ' όσους ήσαν εγκατεστημένοι εκεί πριν από τα 1919 
και 1923. Δεν αναφέρεται σ' αυτούς πού έγκατεστάθηκαν μετά τις χρονολο
γίες αυτές παρά μόνο εφ' όσον προέρχονται από τή βόρεια και ανατολική 
Θράκη. από τή μελέτη δηλ. εξαιρούνται Οι Μικρασιάτες (Πόντιοι κ.α.) 
και τούτο γιατί μερικές φορές παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε σύγ
κριση με τους άλλους κατοίκους στις οικογενειακές συνήθειες. Έπί πλέον 
δεν έχει μεσολαβήσει αρκετός χρόνος από την εγκατάσταση τους στη δυτι
κή Θράκη, ώστε να εξαφανισθούν οι διαφορές αυτές. 

Κατά την περιγραφή και ανάλυση θα γίνεται μερικές φορές αναγκαστι
κά χρήση του εθνογραφικού ενεστώτα, χωρίς αυτό νά σημαίνει οτι είναι 
βέβαιο πώς τά στοιχεία πού αναφέρονται διατηρούνται στο ακέραιο. Άλλω
στε αυτό πάντοτε συμβαίνει, όταν κανείς αναφέρεται σε κοινωνίες πού είναι 
πιθανό, αλλά όχι βέβαιο, οτι έχουν αλλάξει στη δομή τους. 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Απ' όσα στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα για την υπό εξέταση περίοδο, 
δεν αποδεικνύεται Η ύπαρξη ευρύτερων συγγενικών ομάδων του τύπου της 
γενιάς Η του γένους (lineage, clan)4 με αρχηγούς και νομική υπόσταση 
οπως συναντώνται σ' άλλες περιοχές της Ελλάδας π.χ. τή Μάνη 5. το μονα
δικό σχετικό παράδειγμα αναφερόμενο στο χωριό Κισσάρι της κοινότητας 
Λαβάρων Διδυμοτείχου, οπού έχουμε δηλ. διαίρεση τών κατοίκων του χωριού 

3. Βλ. σχετικά Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφή 1951. 
4. Μ. F o r t e s , the Structure of Unilineal Descent Groups. American 

Anthropologist 55 (1953) 17-41. 
5. J. N. A n d r ο m e d a s, Women Vengeance and Unilineal Descent 

Groups in Mani, mimeo. 
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σε γένη με προστάτη έναν Άγιο, δεν μας διαφωτίζει επί της ουσίας του θέ
ματος 6. 

Κατά κανόνα ένα χωριό στη Θράκη κατοικείται από συγγενείς βασικά 
πατροπλευρικούς (patrilateral), αλλά μερικές φορές και μητροπλευρικούς 
(matrilateral), εφ' όσον έχουμε και ενδογαμία στο χωριό. Όλοι όμως αυτοί 
οι πατροπλευρικοί συγγενείς δεν απαρτίζουν κατά την κοινωνική ανθρωπο
λογία οργανωμένα γένη η οργανωμένες γενιές. Οι πιο στενοί πατροπλευρι
κοί συγγενείς αποτελούν τις γνωστές μεγάλες Η σύνθετες πατριαρχικές οι
κογένειες (composite, joint family), που είναι και οι μόνες οργανωμένες 
συγγενικές ομάδες 7 με κοινή ιδιοκτησία και κοινή κατοικία. 

Η μεγάλη η σύνθετη οικογένεια μπορεί να αποτελείται από τρεις Η 
και περισσότερες γενεές (generations), δηλ. παππούδες, παντρεμένα παιδιά 
(συνήθως γιους, σπανιότατα κόρες) και εγγόνια. Μερικές φορές έχουμε και 
δισέγγονα, δηλ. τέσσερις γενεές. Η μεγάλη οικογένεια μπορεί να περιλαμ
βάνει τριάντα ως τριάντα πέντε μέλη. Παλαιότερα όλοι αυτοί κάθονταν γύρω 
από το ίδιο τραπέζι και έτρωγαν από την ίδια ταιανάκα (κούπα). Το μαγείρεμα 
γινόταν σε κοινή εστία (τζάκι) 8 πού αποτελούσε και το στοιχείο της αυτονο
μίας κάθε μεγάλης οικογένειας. Όταν παντρεύονταν τα κορίτσια πήγαιναν 
στο σπίτι του γαμπρού, ενώ τα αγόρια έπαιρναν τις γυναίκες στο σπίτι τους. 
Ο γάμος δηλ. ήταν άνδρο-πατροτοπικός (viri-patrilocal). Οι αδελφοί έμε
ναν μαζί, δσο ζούσε ό πατέρας τους, και συνέχιζαν να ζουν και μετά το θά
νατο του, εφ' όσον ήταν σε θέση να συνεργαστούν. Σ' αυτή την περίπτωση 
αρχηγός της μεγάλης οικογένειας γινόταν ô μεγαλύτερος αδελφός και έπρε
πε όλοι να τον υπακούουν και να τον σέβονται. 

Παλαιότερα ό χωρισμός των αδελφών γινόταν μόνο όταν η μεγάλη οι
κογένεια αυξανόταν αρκετά και δεν χωρούσαν όλοι κάτω από την ίδια στέ
γη. Τότε οι αδελφοί μοίραζαν την περιουσία της μεγάλης οικογένειας και 
έφτιαχναν ξεχωριστά νοικοκυριά. με τις νεώτερες εξελίξεις Οι αδελφοί χω
ρίζουν ενωρίτερα, ακόμα κι αν ζή ό πατέρας τους. Πιο πρόσφατα ό χωρισμός 
γίνεται αμέσως μετά το γάμο των μεγάλων αδελφών. Οι τελευταίοι μετακομί
μίζουν σε άλλο σπίτι πού τους χτίζει ό πατέρας τους κοντά στο δικό του, 

6. Κ. Λ. ( = Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθη
νών), χφ 3055 σ. 16, Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Π ά τ ρ ω ν α ς κ. α., Κισσάριον Λαβά
ρων Διδυμοτείχου, 1966. 

7. Κ. Λ., χφ 3085 σ. 16, ' Ι ω ά ν ν η ς Λ α ζ ά ρ ο υ κ.ά., Πετράδες Διδυ
μοτείχου, 1966. Χφ 2374 σ. 63, Ε ύ σ τ ρ. Τ σ ε ζ μ ε τ ζ ή , Πάλλη Όρεστιάδος, 
1959. Χφ 3053 σ. 2, 6, Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ α ρ α ν ι κ ο λ α ί δ η ς , Διδυμότει-
χον, 1966. 

8. Κ ω ν σ τ . Κ ο υ κ ί δ η , Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων παραγομένων έκ 
της τουρκικής. ΑΘΘ ( = Α ρ χ ε ί ο ν Θρακικού Θησαυρού) 25 (1960) 162. 
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αφού τους δώσει και μέρος της περιουσίας του. Σ' αυτή τή περίπτωση Η εγ
κατάσταση μετά το γάμο είναι άνδρο-νεοτοπική (viri-neolocal). Έτσι διά
φορες συγγενικές οικογένειες κατοικούν Η μία κοντά στην άλλη. απ' αυ
τό τον κανόνα εξαιρείται ο μικρότερος γιος η μοναχοκόρη ή η μικρότερη 
κόρη πού μένουν πάντοτε με τους γονείς. Έτσι η νέα οικογένεια αντικαθι
στά την παλαιότερη των γονιών. Ο κύκλος δηλ. αναπτύξεως της οικιακής 
ομάδας9 στα χωριά παλαιότερα ήταν μεγαλύτερος,ενώ τώρα είναι μικρότερος. 
στη θέση των συνθέτων οικογενειών τώρα έχουμε πυρηνικές οικογένειες 
(nuclear family), καθώς και ενα είδος ευρείας οικογένειας (extended fami
ly) με τους γέρους γονείς, ενα παιδί παντρεμένο και τα παιδιά του 10. Πρέ
πει να άναφερθή ότι πυρηνικές οικογένειες συναντώνται από πολύ ενωρίς 
κυρίως στις μεγάλες πόλεις και κωμοπόλεις της Θράκης, όπως Κωνσταντι
νούπολη, Φιλιππούπολη, Σαράντα Εκκλησίες κ. ά., επομένως Η εξέλιξη 
αυτή δεν είναι κάτι καινούργιο εκεί. 

Έφ ' όσον δεν επέλθει διάσπαση της μεγάλης οικογένειας, αναγνωρίζε
ται σαν αρχηγός ο πατέρας (παππούς). "Ολοι υπακούουν σ' αυτον. Εκείνος 
κρατάει τα χρήματα, στέλνει τον καθένα στη δουλειά, αγοράζει, πουλάει 
χωρίς νά δίνει λογαριασμό. Κατ' αυτον τον τρόπο παρατηρείται το φαινόμενο 
άνδρες ηλικίας τριάντα - σαράντα χρονών με τρία - τέσσερα παιδιά να μήν 
έχουν δική τους γνώμη. Όταν πεθάνει ο πατέρας, την αρχηγία, όπως αναφέρ
θηκε, αναλαμβάνει ό μεγαλύτερος αδελφός ιτ. 

Κάθε οικογένεια επεδίωκε νά αποκτήσει πολλά παιδιά πού καμμία φορά 
ξεπερνούσαν τα δώδεκα. Ήθελαν αγόρια για τα χωράφια και τ' αλέτρι. Γι' 
αυτό, αν είχαν μόνο κορίτσια έκαναν και αλλά παιδιά μέχρι νά αποκτήσουν 
αγόρια. Για τον αριθμό των παιδιών δεν υπήρχε πάντοτε σύμφωνη γνώμη. 
Άλλοι δεν ήθελαν και τόσα πολλά και επέκριναν τις καρποφόρες γυναίκες 
λέγοντας πώς γεννούν σαν «σκύλες». Άλλοι έλεγαν πώς δεν πειράζει, γιατί 
το καθένα έχει τή τύχη του 12. Γενικά ήθελαν τις οικογένειες πολυμελείς, 
γιατί χρειάζονταν πολλά εργατικά χέρια στα χωράφια, αφού Η καλλιέργεια 
της γης ήταν εκτακτική (extensive). 

Οι συγγενείς λέγονται γενιέδες και λαλάδες (κυρλκ. θείοι) και καθορί
ζονται συνοπτικά με τους όρους: γενιά, κούδα, σκλητάδα, σισιλές (σιξιλές) 

9. M e y e r F o r t e s , Introduction στο The Developmental Cycle in 
Domestic Groups, έκδ. Jack Goody, C.U.P. 1971, σ. 1-13. 

10. Κ. Λ., χφ 3089 σ. 19, 26, Π α ν α γ ι ώ τ η ς Κ ε ρ ε ζ ο ύ δ η ς , Πύ
θιον Διδυμοτείχου, 1966. Χ ρ ή σ τ ο υ Γ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Λαογραφικά 
Πραγγίου Έβρου. ΑΘΘ 30 (1964) 364. 

11. Κ. Λ., χφ 3085, ενθ' άνωτ., σ. 16. Χφ 2374, ενθ. άνωτ., σ. 63. 
12. Κ. Λ., χφ 3063 σ. 17, Σ ο φ ί α Κ ρ υ σ τ α λ λ ί δ ο υ , Καρωτή Δι

δυμοτείχου, 1966. Χφ 3089, 6νθ' άνωτ., σ. 19. 
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και σόι (οικογένεια). Οι οροί αυτοί αναφέρονται κατά βάση στους συγγενείς 
από τον πατέρα και σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως με την έννοια συγγέ
νεια, χρησιμοποιούνται και για τους συγγενείς από τή μητέρα, δηλ. αναν
τάν-μπαμπαντάν κατά τους τουρκικούς όρους. Στη Θράκη δεν γίνεται ενι
αία χρήση των ορών αύτών,άλλά έχουμε μεγαλύτερη η μικρότερη χρήση τους 
κατά περιοχές. Όταν οι όροι αναφέρονται στους συγγενείς της μητέρας, 
πρόκειται κυρίως για τους πατροπλευρικούς συγγενείς. 

Η γενεαλογία από τον πατέρα έχει μεγαλύτερη έκταση απ' οτι η γενεα
λογία της μητέρας, κυρίως επειδή υπάρχει κοινό επώνυμο σε πολλές πατρο
πλευρικές οικογένειες του ίδιου χωριού. Η συγγένεια ωστόσο δεν έχει καμ
μία δύναμη πέρα από τον όγδοο βαθμό, δηλ. από τα τριτοξάδελφα. Στην πε
ρίπτωση αυτή οι συγγενείς το μόνο πού αναφέρουν είναι οτι υπάρχει μεταξύ 
τους μακρυνή συγγένεια. Έξ άλλου Οι συγγενικές μεγάλες οικογένειες, 
ενώ θεωρητικά αποτελούν μία γενιά (lineage), στην ουσία δεν έχουν ανάμεσα 
τους κανένα δεσμό και καμμία νομική σχέση. Ο δεσμός της συγγένειας κα
θορίζεται με το αίμα. «Είμαστε ενα γαίμα» σημαίνει «είμαστε συγγενείς» 
ή «το γαίμα τραβάει», «το γαίμα νερό δεν γίνεται» 13 . 

Κατά την μελέτη αυτών τών συγγενικών ομάδων δημιουργείται το πρό
βλημα αν μπορούμε πάντοτε νά τις χαρακτηρίζουμε άρρενογονικές (agna
tic), τή στιγμή πού πολλές φορές στη μεγάλη οικογένεια έχουμε και γαμ
προύς, ιδιαίτερα όταν αυτοί παίρνονται σαν σώγαμπροι για μοναχοκόρες 
καθώς και για τή μεγαλύτερη ή τή μικρότερη κόρη. Σ' αυτή την περίπτω
ση ό γάμος είναι γυναικο-πατροτοπικός (uxori-patrilocal). Έπί πλέον η 
συγγενολογική ορολογία και το κληρονομικό δίκαιο, για τα όποια θα γίνει 
λόγος πιο κάτω, επιτρέπουν νά δεχθούμε οτι υπάρχει εδώ μία ελαστικότητα 
και ότι μερικές φορές έχουμε νά κάνουμε με άρρενο-θηλυγονικές (cognatic) 
ομάδες, κυρίως στις πόλεις και τα παράλια. Είναι πάντως εξακριβωμένο ότι 
παλαιότερα στα χωριά είχαμε άρρενογονική κληρονόμηση (agnatic inheri
tance) και ότι Οι γυναίκες κληρονομούσαν μόνο όταν έλειπαν οι άρρενες 
απόγονοι. Τα κληρονομικά δικαιώματα τών γυναικών παρουσιάζονται τε
λευταία και σε σχέση με την αποδιοργάνωση της μεγάλης οικογένειας. 

Η ελληνική μεγάλη οικογένεια στη Θράκη έχει πολλά κοινά εξωτερικά 
στοιχεία με την αντίστοιχη τουρκική (aile)14 και τή σλαβική (zadruga)15. 

13. Κ. Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ ο υ , Παροιμίαι και παροιμιώδεις εκφράσεις Πε
τροχωρίου (Τσακηλίου) Μέτρων. Θρακικά 15 (1941) 195. 

14. J e a n C u i s e n i s r , materiax et hypothèses pour une étude des 
structures de la parenté en Turquie. L' Homme IV (1964), No 1, σ. 83. 

15. E u g e n e A. H a m m e l , Alternative Social Structures and Ritual 
Relations in the Balkans, εκδ. Prentice - Hall, Inc., Englewood, Cliffs, New 
Jersey 1968, σ. 13 κεξ. 
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από άποψη όμως εσωτερικής οργανώσεως (συγγενολογικής ορολογίας, 
κληρονομικών δικαιωμάτων και γάμου) Οι διαφορές με την τουρκική είναι 
αντίθετα πολύ μεγάλες. Το ίδιο ισχύει και για τή μεγάλη οικογένεια (za-
druga) στη Γιουγκοσλαβία και τή δυτική Βουλγαρία. Μεγαλύτερες ομοιό
τητες έχει η ελληνική θρακική οικογένεια με την οικογένεια στην κεντρική 
και νότια Βουλγαρία16. Πιστεύουμε ότι οι ομοιότητες αυτές οφείλονται σε 
μία επίδραση του ελληνικού στοιχείου πού ασκήθηκε κατά την εποχή του 
Βυζαντίου, αλλά και τή νεώτερη εποχή 17. 

Ό παλαιότερος λοιπόν τύπος οικογενειακής οργανώσεως στη Θράκη 
πού τείνει τώρα να εκλείψει ήταν Η μεγάλη πατριαρχική οικογένεια. Η απο
διοργάνωση της μεγάλης οικογένειας άρχισε από τα τέλη του 19ου αιώνα 
και πήρε μεγάλη έκταση στα πρώτα πενήντα χρόνια του 20ου αιώνα και ι
διαίτερα μετά τους Βαλκανικούς και τους δύο παγκόσμιους πολέμους. οι 
κυριώτεροι λόγοι της άποδιοργανώσεως αυτής είναι : 1) Η απελευθέρωση 
της περιοχής από τους Τούρκους, των οποίων Η γενικότερη γεωργική πολι
τική ευνοούσε τή διατήρηση των μεγάλων νοικοκυριών. 2) Η ανάπτυξη 
τών πόλεων σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθυσμοϋ και τή δημογραφική 
πίεση. Η αύξηση του πληθυσμοϋ είχε σαν συνέπεια την αναζήτηση άλλων 
τρόπων διαβιώσεως και την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τών αγρών. Οι 
γιοι τών αγροτών προτιμούν τώρα νά εγκαταλείψουν μία μεγάλη ή μικρή 
περιουσία και να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό (παλαιότερα Ρωσία, Ιτα
λία, πρόσφατα Βέλγιο, Γερμανία) ή νά εγκατασταθούν στις πόλεις, όπου υ
πάρχουν περισσότερες δυνατότητες βελτιώσεως τών ορών ζωής18. Η μετα
νάστευση και η αστυφιλία αυξήθηκαν πολύ τον τελευταίο καιρό στη Θρά
κη19. 3) Πέρα από τους ιστορικούς και οίκονομικο-δημογραφικούς ό αυξη
μένος ατομισμός καθώς και η ισχυρή επίδραση πού ασκείται από τή νότια 
Ελλάδα σε ο,τι άφορα την οικογένεια και τους συγγενικούς θεσμούς. 

16. I v a n c k a G e o r g i e v a , The Bulgarian Kinship System. Ethnologia 
Slavica 3 (1971) 154, 156. 

17. Σημαντική επίδραση άσκησαν το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως 
και Η βυζαντινορωμαϊκή νομοθεσία σε ο,τι έχει σχέση με το οίκογενειακο και κλη
ρονομικό δίκαιο της Βουλγαρίας, βλ. Ν ί κ ο λ. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ , Εκ
κλησία και δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου έπί Τουρκοκρατίας. Επετηρίς 
Σχολής Νομικών και Οικονομικών Έπιατημών Παν/μίου Θεσσαλονίκης 8 (1960 - 63) 
703, 719 - 720, 754 και 770. 

18. Χ ρ ή σ τ ο υ Γ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Λαογραφικά Πραγγίου Έβρου. 
ΑΘΘ 30 (1964) 364. 

19. Βλ. σχετικά B e r n a i K a y s e r , 'Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδος, 
έκδ. Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, 'Αθήνα 1968, σ. 83, 89, 105 και 108. 
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Η ΣΥΓΓΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Η μελέτη της συγγενολογικής ορολογίας έχει μεγάλη σημασία για τον 
καθορισμό της δομής της συγγένειας και των σχέσεων των συγγενών20. στη 
Θράκη οι συγγενολογικοί όροι χαρακτηρίζονται από μεγάλη πολυμορφία 
πού πρέπει να οφείλεται στο γεγονός οτι Η περιοχή είναι σημείο συναντή
σεως τριών διαφορετικών εθνοτήτων (της ελληνικής, της τουρκικής και της 
βουλγαρικής) και στη σχετική απομόνωση των διαφόρων μικροπεριοχών. 
Μερικοί μή ελληνικοί όροι δεν οφείλονται μόνο στην αλληλοεπίδραση των 
τριών εθνικών στοιχείων αλλά και στο γεγονός ότι Η απλή νοτιοελληνική 
αμφίπλευρη (bilateral) ορολογία μή μπορώντας να διαφοροποιήσει ορισμέ
νους συγγενείς στη δομή της συγγένειας στη Θράκη παίρνει τους απαραί
τητους όρους από την τουρκική και τή βουλγαρική γλώσσα. Παρ' όλα αυτά 
η ελληνική οικογένεια διατηρεί το χαρακτήρα της κι ο δανεισμός ξένων 
όρων δεν είναι μηχανικός, αφού Οι όροι αυτοί προσαρμόζονται στη δομή 
της ελληνικής οικογένειας. 

Παράλληλα με την αποδιοργάνωση της μεγάλης οικογένειας και οι 
συγγενολογικοί όροι υπέστησαν σημαντικές μεταβολές. Συνήθως η σημασία 
τους εκτείνεται και οι όροι γίνονται περισσότεροι ταξινομικοί. Έτσι η συγ-
γενολογική ορολογία κατά τή σημερινή περίοδο πλησιάζει περισσότερο 
προς την κοινή ελληνική από άποψη δομής και ταιριάζει περισσότερο σε μία 
πυρηνική οικογένεια με αμφίπλευρο χαρακτήρα21. Έξ αιτίας των αλλαγών 
αυτών οι δυσκολίες για «τή σημαντική» των όρων είναι μερικές φορές πολύ 
μεγάλες, ιδιαίτερα όταν οι πληροφορητές, είτε γιατί δεν θυμούνται ακριβώς 
είτε γιατί δεν τους εντοπίζεται η προσοχή στην ακριβή σημασία του όρου, 
δεν δίνουν ακριβείς πληροφορίες. 

Οι συγγενολογικοί όροι μπορούν να μελετηθούν με διαφόρους τρόπους: 
από άποψη εθνικής προελεύσεως, από άποψη ίστορική-ετυμολογική και τέ
λος από άποψη συστηματική δηλ. σαν μία δομή ή ένα σύστημα. Εμείς εδώ 
θα επιδιώξουμε να μελετήσουμε τους όρους αυτούς από άποψη κυρίως συ
στηματική και σε σχέση πάντοτε με τή θρακική οικογένεια. Ιστορική και 
ετυμολογική αναφορά θα κάνουμε μόνο στο βαθμό πού είναι απαραίτητο 
για την κατανόηση του θεσμού της οικογένειας στη Θράκη. 

Οι συγγενολογικοί όροι μπορούν νά χωρισθούν σε δυο κατηγορίες : 
σε όρους αναφοράς και σε όρους προσφωνήσεως πού άλλοτε είναι κοινοί 

20. Α. R. R a d c 1 i f f e B r o w n , the social organization of Australian 
tribes, (Kin Terms and Kin Behaviour). Oceania 1 (1930) 426 - 56. 

21. J a c k G o o d y , the Analysis of Kin Terms, στο Kinship, έκδ. 
Jack Goody, Penguin modern sociology Readings, Λονδίνο 1971, σ. 302. 
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με τους προηγούμενους και άλλοτε διαφέρουν. Οι πρώτοι είναι εκείνοι πού 
αναφέρονται κατά τή συζήτηση με τρίτους και Οι δεύτεροι αυτοί πού είναι σε 
χρήση, όταν προσφωνούμε η καλούμε τους συγγενείς. Η συγγενολογική 
ορολογία διαφέρει πάντοτε κατά το πρόσωπο πού μιλάει, την ηλικία του 
δηλ. και το φύλο του. στη Θράκη, σε σχέση με τή νότια Ελλάδα, η συγγε
νολογική ορολογία είναι λιγότερο ταξινομική και περισσότερο αναλυτική, 
δηλ. δεν χρησιμοποιείται ένας γενικός όρος για περισσότερους συγγενείς 
αλλά αντίθετα ειδικοί για κάθε συγγενή. με τή συγγενολογική ορολογία 
μπορούμε να προσδιορίσουμε μέχρις ενός βαθμού τις διαφορές του φύλου 
και της γενεάς, την εγκατάσταση μετά το γάμο, τή σειρά της γεννήσεως, 
την εξουσία στην οικογένεια καθώς και το βασικό κληρονομικό δίκαιο. 

Συγκεκριμένα για τους συγγενείς εξ αίματος έχουμε τους έξης όρους : 
για τον πατέρα22 εκτός από τον ελληνικό όρο πού εκφέρεται μπατέρας, 
έχουμε και άλλους, όπως τάχους, (τάτης, τάτας), μπαμπάς (μπαμπάς, πά
πας) και χαϊδευτικά μπαμπάκας. Ο όρος τάτους είναι περισσότερο αρ
χαιοπρεπής. Στα τουρκικά ο πατέρας είναι ατα, στα σλαβικά τάτκο, ενώ 
στα αρχαία ελληνικά τάτας. Ο όρος μπαμπάς είναι τουρκικός, προελεύ
σεως όμως περσικής ή αραβικής. Εκτός από τους όρους αυτούς σε χρήση 
είναι και Οι όροι κύρης και αφέντης 23 (άφέντιτ, άφέτ), Οι οποίοι χαρα
κτηρίζουν περισσότερο τον πατέρα σάν φορέα εξουσίας. (Efendi στα 
τουρκικά σημαίνει κύριος και ό ίδιος όρος χρησιμοποιείται από τους 
Έλληνες της Θράκης για τον παπά). 

Οι όροι για τή μητέρα είναι επίσης πολύμορφοι. Η μητέρα24 λέγε
ται νενε (νινε), νενέκα, μάλε, μάννα και χαϊδευτικά μα. Ό όρος νενε χρη
σιμοποιείται από τους Τούρκους αλλά και αυτός έχει παλαιά καταγωγή 
(πρβλ. άρχ. νένος, νένα). 

22. Κ. Λ., χφ 384 σ. 53, Κ ω ν σ τ. Γ. Κ ο υ ρ τ ί δ ο υ, Γλωσσάριον 
Σουφλίου, 1892. Χφ 394 σ. 1, Κ ω ν σ τ. Γ. Κ ο υ ρ τ ί δ ο υ , Συλλ. των ζών
των μνημείων της νεοελλ. γλώσσης της εν Άδριανουπόλει και τοις πέριξ αύτης 
λαλουμένης, 1884. Χφ 3535 σ. » 87, Σ ο υ λ τ ά ν α Π ο λ ι τ σ ά κ η - Π α π α 
δ η μ η τ ρ ί ο υ , Ξυλαγανή Κομοτηνής (προσφ. από Μεγάλο Βογιαλίκι Ανατ. 
Ρωμυλίας), 1971. Χφ 2068 σ. 5, Ά. Π ρ ω ι κ ο π ο ύ λ ο υ, Καρωτή Διδυμοτεί
χου, 1954. Χφ 3085 σ. 16, Ί ω. Λ α ζ ά ρ ο υ , Πετράδες Διδυμοτείχου, 1966. Κ. 
Μ υ ρ τ ί λ ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Ερμηνείαι και σημειώσεις εις τα τραγού
δια Φιλιππουπολιτών. ΑΘΘ 1 (1934 - 1935) 262. 

23. Ζ., Λαογραφικά Σαμακοβίου. Θρακικά 17 (1942) 192. 
24. Κ. Λ., χφ 394 ενθ' άνωτ., σ. 2. Κ α τ ί ν α ς Β ε ΐ κ ο υ - Σ ε ρ α 

μ έ τ η, Γλωσσάριον Επιβατών. ΑΘΘ 26 (1961) 294. Κ. Κ ο υ κ ί δ η, Λε-
ξιλόγιον έλλ. λέξεων παραγομένων εκ της τουρκικής. ΑΘΘ 25 (1960) 155. Φ ι
λ ή μ ω ν Τ ζ ό μ π α ρ η ς , Λαογραφικά - Γλωσσικά Στενημάχου. ΑΘΘ 12 (1945 -
46) 212. Κ. Μ υ ρ τ ί λ ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Έρμηνείαι και σημειώσεις εις 
τα τραγούδια φιλιππουπολιτών, ένθ' άνωτ., σ. 262. Κ. Λ·, χφ 2068 ένθ' ανωτ., σ. 5, 
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Oι όροι για τον αδελφό του πατέρα 25 είναι ντιούντιους, λαλάς (λάλος) 
μπάρμπας, τσούτσος, τσίτσης. Αντίθετα ό όρος για τον αδελφό της μη
τέρας είναι καθαρά τουρκικός : dαγής ή dαής26. Η χρήση αύτοϋ του 
όρου, δηλ. Η διαφοροποίηση του συγγενούς αύτοϋ από τον αδελφό του 
πατέρα, βρίσκεται σε συνάρτηση με την πατροτοπική εγκατάσταση καθώς 
και με το ότι τα κληρονομικά δικαιώματα είναι πατρογραμμικά (pa
trilineal) : μπορεί κανείς νά κληρονομήσει από τον αδελφό του πατέρα 
του αλλά οχι από τον αδελφό της μητέρας του. Ό όρος άαγής (μαζί με 
τους όρους λαλάς και μπάρμπας) ύστερα από τις νεώτερες εξελίξεις στην 
οικογένεια, μπορεί νά σημαίνει το θείο και από τις δύο πλευρές (μητέ
ρας και πατέρα). Χρησιμοποιείται επίσης σε ένδειξη σεβασμού από τους 
μικρότερους για τους ηλικιωμένους, άσχετα από συγγένεια. σε ορισμένες 
περιοχές της βόρειας Θράκης χρησιμοποιείται σπανιότατα για το θείο 
από τή μητέρα και ο όρος βονίτσους27, βουλγαρικής προελεύσεως. 

Ό παππούς 28 από τον πατέρα λέγεται πάππους και αφέντης, κι από τή 
μητέρα πάλι παππούς. Η γιαγιά29 από τον πατέρα λέγεται γιαγιά, νενέ, τρανή 
νινέ, μανή (μανέ, μανίτσα) και μπάμπω. Η γιαγιά από τή μητέρα λέγεται 
γιαγιά, μαμάννα και μπάμπω. Στους συγγενείς αυτούς παρατηρούμε μία 
μικρή διαφοροποίηση : ό παππούς από τον πατέρα λέγεται και αφέντης, 
γιατί έχει την αρχηγία της μεγάλης οικογένειας. 'Επίσης σε μερικές πε
ριοχές Η γιαγιά από τον πατέρα διαφοροποιείται, γιατί και αυτή άσκεΐ 
εξουσία επί των παιδιών, όπως Η μητέρα (π.χ. τρανή νινέ). 

25. Κ. Λ., χφ 384, ενθ' άνωτ., σ. 53. Χφ 180 σ. 99, Ά σ τ έ ρ ι ο ς Ζ ή κ ο ς, 
Σύμμικτα Άδριανουπόλεως, 1892. Χφ 3054 σ. 63, Χ ρ υ σ ή Χ ρ η σ τ ί δ ο υ , 
Λαγός Έλληνοχωρίου Διδυμοτείχου, 1966. Χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 5. Χφ 3807 σ. 
408, Μ ι ρ ά ν τ α Τ ε ρ ζ ο π ο ύ λ ο υ - Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ , Λαογραφική 
αποστολή εις νομον Πιερίας, χωρίον Κίτρος (προσφ.έκ Καβακλίου Θράκης), 1975. 

26. Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Γλωσσάριον Μαίστρου Ανατ. Θράκης. ΑΘΘ 
9 (1942 - 43) 214. Κ α λ λ . Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ ο υ , Επαρχία Μέτρων και Αθύ
ρων, το Πετροχώρι (Τσακήλι). ΑΘΘ 4 (1937 - 38) 109. Ζ., Λαογραφικά Σαμακο
βίου. Θρακικά 17(1942) 192. Χ ρ ή σ τ ο υ Π α π α σ τ α μ α τ ί ο υ - Μ π α μ π ά 
λ ί τ η, Γλωσσάριον Σουφλίου. Θρακικά 33 (1960) 213. Κ ω ν σ τ. Δ. Β α φ ε ί 
δ ο υ, Γλωσσάριον Καλλιπόλεως. Θρακικά 46 (1972 - 73) 330. Κ. Λ., χφ 180 ενθ' 
άνωτ., σ. 99. Χφ 2068 ενθ' άνωτ., σ. 5, (όπου περί Μ. Δερείου). Χφ 3807 ενθ' 
άνωτ.. σ. 408. Χφ 2392 σ. 429, Σ τ έ φ α ν ο ς Ή μ ε λ λ ο ς , Λαογραφική απο
στολή εις περιοχήν Ξάνθης (χωρίον Κυψέλη), 1966. 

27. Κ. Λ., χφ 3807, ενθ' άνωτ., σ. 408. 
28. Ζ., Λαογραφικά Σαμακοβίου. Θρακικά 15 (1941) 330 και Χρήστου Παπα

σταματίου - Μπαμπαλίτη, ενθ' άνωτ., σ. 214. 
29. Κ α τ ί ν α ς Β ε ΐ κ ο υ - Σ ε ρ α μ έ τ η , Γλωσσάριον Επιβατών, ενθ' 

άνωτ., σ. 294. Κ. Λ. χφ 394 ενθ' άνωτ., σ. 2. Χφ 3057 σ. 4, ' Α θ α ν ά σ ι ο ς 
Π α ύ λ η e, Κοτρωνιά Δαδιάς Σουφλίου, 1966. Χφ 2065, ενθ' άνωτ., σ. 5, 
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Τα ξαδέλφια30 λέγονται από τους τρίτους άδελφοπαίδια και μεταξύ 
τους ξαδέρφια. Εδώ πρέπει να άναφερθή ότι έχουμε επί πλέον δύο σπά
νιους ορούς : για τον ξάδελφο κουσιουρής31 και πιθανώς για την ξαδέλφη 
μεταφορικά καλίνω 32. Οι όροι αυτοί δεν είναι ξεκαθαρισμένοι. Πάντως, 
ό ορός κονσιονρής προέρχεται από παλαιότερο τύπο κονσονρίνονς23 λατι
νικής προελεύσεως από το consobriims, απ' οπού προέρχεται το εύρω-
ρωπαϊκό cousin. Σ' αυτή την περίπτωση ό ορός κονσιονρής πρέπει να δη
λώνει τον ξάδελφο γενικά. Ο όρος καλίνω είναι βουλγαρικός και δη
μιουργεί περισσότερα προβλήματα. Καλίνω καλείται στη βουλγαρική 
ορολογία Η μικρότερη αδελφή από τή γυναίκα του αδελφού. Η καλίνω 
έχει ιδιαίτερη θέση στην τελετή του γάμου του μεγάλου άδελφοΰ 34. Στην 
ελληνική θρακική ορολογία καλίνω λέγεται σε μερικά χωριά της περιο
χής του Μικρού Αίμου Η ξαδέλφη που διατηρεί επίσης τή σπουδαία θέση 
στο γάμο του ξάδελφου της. Δεν γνωρίζουμε όμως αν μ' αυτό τον όρο 
καλείται η ξαδέλφη του άνδρα από τή γυναίκα του. Πιστεύουμε ότι ο 
όρος αυτός είναι μάλλον τελετουργικός και δεν διαφοροποιεί τα ξαδέλ
φια. Εφ' όσον λοιπόν και οι δύο όροι κονσιονρής και καλίνω δεν διαφο
ροποιούν τά σταυρωτά από τα παράλληλα ξαδέλφια (cross, parallel cou
sins) τοΰτο σημαίνει ότι η απαγόρευση στους Έλληνες του γάμου των 
ξαδελφιών ήταν πάντοτε πολύ αυστηρή 35. 

30 Κ. Λ., χφ 5057, ενθ' άνωτ., σ. 4. 
31. Αυτόθι. 
32. Γ ε ω ρ γ ί ο υ Ά . Μ έ γ α , Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας. Επετη

ρίς τον Λαογραφικού 'Αρχείου 2 (1940), 126, 142, 143 και 147. 
33. Βλ. σχετικά Κ ω ν σ τ . Ν ι κ ο λ α ΐ δ η , Λεξικον της Κουτσοβλαχι-

κής, Αθήνα 1909, σ. 241 και Κ ω ν σ τ . Χ ρ ι σ τ ο φ ο ρ ί δ η , Λεξικάν Αλ
βανό - Έλληνικόν, Τίρανα 1961, σ. 175. 

34. I v a n c k a C e o r g i e v a , The Bulgarian Kinship System, ενθ' 
άνωτ., σ. 156. 

35. Σταυρωτά ξαδέλφια λέγονται τα παιδιά αδελφών αντιθέτου φύλου. Παράλ
ληλα ξαδέλφια λέγονται τά παιδιά αδελφών του ιδίου φύλου. σε ορισμένες κοινω
νίες τα σταυρωτά ξαδέλφια μπορούν να παντρευτούν, σε άλλες τα παράλληλα 
(μουσουλμάνοι). Στην περίπτωση πού τά σταυροοτά ξαδέλφια επιτρέπεται να παν
τρευτούν συνήθως γίνεται διαφοροποίηση τών όρων πού αναφέρονται σ' αυτά από 
τους όρους για τά παράλληλα. Αντίθετα, όταν δεν επιτρέπεται ό γάμος στα σταυ
ρωτά ξαδέλφια, τότε οι όροι γι' αυτά και τά παράλληλα είναι οι ίδιοι. Όταν οι 
όροι για όλα τα ξαδέλφια είναι ίδιοι αλλά διαφορετικοί από τους όρους, για τους 
αδελφούς, έχουμε το συγγενολογικό σύστημα των Έσκιμώων (Eskimo System). 
Όταν οι όροι δεν διαφέρουν από τους όρους για τους αδελφούς, έχουμε το σύ
στημα της Χαβάης (Hawaian System). Επομένως το ελληνικό σύστημα ονοματο
λογίας τών ξαδελφών ανήκει στην κατηγορία τών Έσκιμώων και δίνει την ονομα
σία σε όλη τή δομή της ελληνικής οικογένειας και της συγγένειας, (βλ. σχετικά 
G e o r g e P. M u r d o c k , Social Structure, The Free Press, New York, 
Collier - Macmillan Limited, Λονδίνο 1967, σ. 5, 120, 227 . 228 και 287), 
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Ο μεγαλύτερος αδελφός 3 6 καλείται από τους μικρότερους τσίτσης 
(τσίτσους), bατσής (bασης, bατής) , bεbές, και η μεγαλύτερη αδελφή 37 κα
λείται από τις μικρότερες bούλιου (bούλα), τσάτσα, κάκου (κάκω). O 
πρωτότοκος γιος λέγεται από τον πατέρα και τή μητέρα προυτάρς, ο με
σαίος μισγιός, το τελευταίο παιδί ετεροκλάδι ή αποτεκνούδι (χαϊδεμένο). 

Η αδελφή του πατέρα και της μητέρας 38 λέγεται άμ(ν)ια, τέτη (τέτα), 
θείτσα, τσάτσα, κάκου, λέλιου. Οι όροι τσάτσα, κάκου και τέτα ενδέχεται 
να σήμαιναν παλαιότερα τή θεία από τον πατέρα. Οι οροί τσάτσα και 
τέτα συνδέονται ετυμολογικά με το τσίτσης και τάτας. "Αλλωστε ô ορός 
τέτα άλλου σημαίνει τή θεία από τον πατέρα 39. 

Από την ανάλυση και σύγκριση των δρων αυτών των συγγενών εξ 
αίματος καταλήγουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Βλέπουμε τή χρήση 
του όρου αφέντη για τον πατέρα και τον παππού από τον πατέρα, γιατί 
ο πατέρας ή παππούς είναι ό απόλυτος κύριος στην ατομική ή την με
γάλη οικογένεια. Βλέπουμε επίσης τή χρήση τών ιδίων δρων για τή μη
τέρα και τή γιαγιά από τον πατέρα πού εξηγείται από την κοινή συγ
κατοίκηση και την κοινή εξουσία επί τών παιδιών. Έ ξ άλλου κοινός 

36. Χ ρ ή σ τ ο υ Π α π α σ τ α μ α τ ί ο υ - Μ π α μ π α λ ί τ η , Λαογρα
φικά Σουφλίου. Θρακικά 33 (1960) 211. Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Γλωσσάριον 
Μαΐστρου Ανατ. Θράκης. ΑΘΘ 9 (1942 - 43) 218. Β. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η , Γλωσ
σάριον του Δογάν - Κιόϊ Μαλγάρων. ΑΘΘ 1 (1934-35) 144. Κ. Λ., χφ 3054, 
ενθ' ανωτ., σ. 64. Χφ 3085, Ενθ' άνωτ., σ. 16. 

37. Κ. Λ., χφ 384, Ενθ' άνωτ., σ. 44. Χφ 464 σ. 2, Γ. Ά . Μ έ γ α, Πρό
χειρον έκ Μεσημβρίας της Θράκης Λεξιλόγιον 1911. Χφ 3054 ένθ άνωτ., σ. 64. 
Χφ. 2068 ενθ' άνωτ., σ. 5. Κ α τ ί ν α Β ε ΐ κ ο υ - Σ ε ρ α μ έ τ η , Γλωσσάριον 
Επιβατών. ΑΘΘ 26 (1961) 318. Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Γλωσσάριον Μαΐ
στρου Ανατ. Θράκης. ΑΘΘ 9 (1942 - 43) 218. Β. Δ η λ η γ ι ά ν ν η , Γλωσσά
ριον του Δογάν - Κιόϊ Μαλγάρων. ΑΘΘ 1 (1934 - 35) 144. Έ λ α ί α ς Α γ α-
θ α γ γ έ λ ο υ , Γλωσσάριον Λουλεβουργάς. Θρακικά 7 (1936) 338. Κ. Χ ο υ ρ-
μ ο υ ζ ι ά δ ο υ , Γλωσσάριον Τσακηλίου. Θρακικά 15 (1941) 284. Χ ρ ή σ τ ο υ 
Π α π α σ τ α μ α τ ί ο υ - Μ π α μ π α λ ί τ η , Λαογραφικά Σουφλίου. Θρακικά 
33 (1960) 211. 

38. Κ. Α., χφ 384, ενθ' άνωτ., σ. 31. Χφ 394, ένθ' άνωτ., σ. 1. Χφ 3054, 
Ενθ' άνωτ., σ. 64. Χφ 3057, ενθ' άνωτ., σ. 4. Χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 5. Χφ 3807, 
ενθ' άνωτ., σ. 408. Κ α τ ί ν α ς Β ε ΐ κ ο υ - Σ ε ρ α μ έ τ η , Γλωσσάριον Επι
βατών, ενθ' άνωτ., σ. 318. Φ ι λ ή μ ω ν Τ ζ ό μ π α ρ η ς , Λαογραφικά - Γλωσ
σικά Στενημάχου. ΑΘΘ 12 (1945 - 46) 200. Β. Δ η λ η γ ι ά ν ν η , Γλωσσάριον 
του Δογάν - Κιόϊ Μαλγάρων, 6νθ' άνωτ., σ. 145. Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Γλωσ
σάριον Μαΐστρου Ανατ. Θράκης, ένθ' άνωτ., σ. 218. Κ. Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο υ, 
Λαογραφικά Σωζοπόλεως (γλωσσάριο). Θρακικά 19 (1944) 294. Χ ρ ή σ τ ο υ Π α 
π α σ τ α μ α τ ί ο υ - Μ π α μ π α λ ί τ η , Λαογραφικά Σουφλίου, ενθ' άνωτ., σ. 209. 

39. Η ο w a r d F. S t e i n , Structural Change in Slovak Kinship, Ethno
logy XJV (1975), No 1, σ. 99 - 100, 
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όρος τσίτσης χρησιμοποιείται για το θείο από τον πατέρα και το μεγάλο 
αδελφό γιατί μετά το θάνατο του πατέρα την εξουσία την αναλαμβάνει ο 
μεγάλος αδελφός ή ο μεγάλος θείος. Επίσης κοινοί ταξινομικοί όροι 
χρησιμοποιούνται για τις μεγαλύτερες αδελφές και τις θείες : συγκεκρι
μένα αί όροι τσάτσα, κάκου σημαίνουν και τή μεγαλύτερη αδελφή αλλά 
και τή θεία. Η διαφοροποίηση του μεγάλου άδελφοϋ (τσίτσης ή μπα-
σής) από τους μικρότερους συνδυάζεται με τή διαδοχή στη μεγάλη οικο
γένεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι διαφοροποίηση παρατηρείται και στα 
κορίτσια. Η μεγαλύτερη αδελφή καλείται από τις μικρότερες μπούλα, 
τσάτσα ή κάκω και αυτό οφείλεται στη συνήθεια Η μεγαλύτερη αδελφή 
να αναπληρώνει τή μητέρα, όταν αυτή λείπει ή όταν πεθάνει. 

Άλλο ι όροι πού χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν συγγενείς 
είναι : άδερφοξάδελφοι, τα πρώτα ξαδέλφια· μηλαδέλφια, τα ετεροθαλή 
αδέλφια· μηλοξάδελφοι, τα ξαδέλφια από μηλαδελφούς. το θετό παιδί 
καλείται ψνχοπαίδι (ψυχογιός, ψνχοκόρη) και Οι θετοί γονείς παραμάνα, 
παραπατέρας. Τα δίδυμα καλούνται διμάρκαί0. Ο αδελφός καλείται καρ
ντάσης ή αδρεφός, η αδελφή καρντάσα Η άδρεφή. Ο αδελφός του παππού 
λέγεται ντιούντιους ή μεγαλομπάρμπας. Τα παιδιά του ξαδέλφου μικρανε
ψιοί. Η σύζυγος καλείται αβραντίνα41 και τα παιδιά του άνδρα ή της γυ
ναίκας από τον πρώτο γάμο προγόνια. 

Οι συγγενολογικοί όροι για τους συγγενείς εξ αγχιστείας έχουν ορι
σμένες ιδιοτυπίες σχετικές με το φύλο, εκείνου πού μιλάει και με την 
εγκατάσταση ύστερα από το γάμο. Ο πεθερός 42 λέγεται πιθιρος και προσ
φωνείται από τή νύφη αφέντης, αφεντάκης. Η πεθερά43 πιθιρά και καλεί
ται από τή νύφη κεράκα ή μάννα, μανίτσα. Οι συμπέθεροι καλούνται 
σμπεθεροι (σμπέθερος, σμπεθέρισα) ή σφάτοι. Η νύφη καλείται από τους 
συγγενείς του άνδρα νύφη και ννφούδα. Ο γαμπρός44 καλείται από τον 
πεθερό γαμπρός και από τους αδελφούς της κοπέλλας bασιάς (bασιάκους) 
ή bάτης (αδελφός - σεβαστός). Οι σύγγαμβροι καλούνται μπατζανάκηδες. 

40. Κ. Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ ο υ , Γλωσσάριον Τσακηλίου. Θρακικά 15 
(1941) 197. 

41. Κ. Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ ο υ , Γλωσσάριον Τσακηλίου. Θρακικά 13 
(1940) 366. 

42. Κ. Λ., χφ 3057, ενθ' άνωτ., σ. 4. Χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 3 και 5. Χφ 
3085, ενθ' άνωτ., σ. 16. 

43. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 5. Χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 15. Κ. 
Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ ο υ , Γλωσσάριον Τσακηλίου. Θρακικά 15 (1941) 217. 

44. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 5. Χφ 3085, ενθ'άνωτ., σ. 16. Χφ 3089, ενθ' 
άνωτ., σ. 18. Χ ρ ή σ τ ο υ Π α π α σ τ α μ α τ ί ο υ - Μ π α μ π α λ ί τ η , Γλωσ
σάριον Σουφλίου, ένθ' άνωτ., σ. 211, Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Γλωσσάριον Σκο
πού Ανατ. Θράκης. ΑΘΘ 5 (1938 - 39) 241, 
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Η συννυφάδα45 λέγεται ίγκε (και η γυναίκα του θείου) και συννυφάδα. Ο 
γυναικάδελφος (κουνιάδος)46 καλείται από το γαμπρό καΐνης. Ο μεγάλος 
αδελφός του άνδρα (κουνιάδος) καλείται από τη νύφη αφέντης και ο μι
κρότερος αδελφός του bασιάς (bασιάκους). Η μεγάλη αδελφή του άνδρα 
(κουνιάδα)47 καλείται από τη νύφη κυράτσα, κυρασίρου, ενώ οι μικρότε
ρες αδελφές του άνδρα (κουνιάδες) κυρατσούδες. 

Οι συγγενολογικοί όροι της αγχιστείας χαρακτηρίζουν την ανώτερη 
του ανδρικού στοιχείου καθώς και των συγγενών του γαμπρού σε σχέση με 
τη θέση της νύφης πού μπαίνει σε μία εντελώς ξένη οικογένεια. Όπως ο 
πατέρας και ο παππούς είναι για τους γιους και εγγονούς ο αφέντης, έτσι 
είναι και για τη νύφη ο πεθερός ο αφέντης και η πεθερά η κεράκα. Ο κουνιά
δος επίσης είναι για τή νύφη ό αφέντης και οι κουνιάδες κυράτσες και κυρα
τσούδες (από το κύριος-κυρά-κερά). Η χρήση εξ άλλου των όρων bασιάς, 
bασιάκους, bατής, μπατζανάκης για τους γαμπρούς, τους μικρούς αδελφούς 
τους και τους συγγάμβρους χαρακτηρίζουν κατά το γάμο την ανώτερη θέση 
τους, εφ' όσον ετυμολογικά προέρχονται από το τουρκικό bas (=κεφάλι), 
δηλ. αρχηγός (πρβλ. μπασής=o μεγάλος αδελφός). Mε τις νεώτερες εξελίξεις 
η συγγενολογική ορολογία της αγχιστείας απλοποιείται και παίρνει περισ
σότερο αμφίπλευρο χαρακτήρα με χρήση όρων αίματοσυγγένειας π.χ. μάν
να αντί για κεράκα ή πατέρα αντί για αφέντη. Επίσης χρησιμοποιούνται 
τά ονόματα για τους άλλους συγγενείς εξ αγχιστείας. 

Πολλοί από τους παραπάνω όρους χρησιμοποιούνται σαν όροι προσφω-
νήσεως, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί 
δεν επιτρέπεται καθόλου η προσφώνηση τους από τους μικρότερους με τα 
ονόματα τους, π.χ. ό μικρός αδελφός δεν θα καλέσει τον μεγαλύτερο με το 
όνομα του αλλά θα τον πή «μπασή», το παιδί τη μητέρα θα την πή «νενέ» 
και τον πατέρα «μπαμπά» ή «μπατέρα». Επίσης πολλοί όροι αιματοσυγγέ
νειας ιδιαίτερα εκείνοι των «ανιόντων» και πλαγίων συγγενών χρησιμο
ποιούνται και χάρη σεβασμού για ξένους κυρίως ηλικιωμένους π.χ. θείτσα 
κάκου, μπαμπού, μπάρμπας, dαγής, παππούς κ. ά. Τούτο πάντοτε σε σχέση 
με την ηλικία αυτού πού μιλάει και αυτού πού προσφωνεί. 

Νεώτερες τάσεις στη συγγενολογική ορολογία επιβάλλουν μεγαλύτερη 
απλοποίηση τών δρων και χρήση εξ ολοκλήρου αμφίπλευρης ορολογίας που 
προέρχεται κατά βάση από νοτιοελληνικά πρότυπα, όχι μόνο από άποψη 
δομής αλλά και λεξιλογίου. Τούτο οφείλεται και στην αλλαγή της δομής 
της οικογένειας και σε αυξανόμενη χρήση της κοινής νεοελληνικής γλώσ

45. Κ. Λ., χφ 3054 ενθ' άνωτ., σ. 63. 
46. Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Γλωσσάριον Σκοπού Ανατ. Θράκης, ενθ' 

άνωτ., σ. 245. 
47. Κ· Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 5. Χφ 3085, ενθ' άνωτ., σ. 16, 
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σας στη θέση του θρακικού ιδιώματος. Η τυπική αμφίπλευρη συγγενολογική 
ορολογία αναπτύσσεται αρχικά κυρίως στα αστικά κέντρα, όπου από πολύ 
ενωρίς έχει επικρατήσει ό τύπος της πυρηνικής μικρής οικογένειας (nu
clear family). από τα αστικά κέντρα απλώνεται προς τις αγροτικές περιοχές, 
όπου βαθμηδόν επικρατεί. 

ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ 

Το πρώτο στάδιο για τή δημιουργία μιας νέας οικογένειας είναι ο αρ
ραβώνας. στη Θράκη τα συνοικέσια γίνονται συνήθως με προξενητές48. 
Τούτο συνέβαινε συχνότερα παλαιά, ενώ τώρα τά πράγματα έχουν άπλοποι
ηθή και οι νέοι γνωρίζονται πολλές φορές μόνοι τους49. 

Ο προξενητής ή η προξενήτρα στέλνεται συνήθως από τή μεριά του 
γαμπρού, είναι δέ συγγενής του ή, πολλές φορές, γνωστός της οικογένειας 
της νύφης50. Υπάρχουν όμως και επαγγελματίες προξενήτρες51. Στην αρχή 
στέλνονται σαν προξενητές άνδρες και αν αυτοί αποτύχουν, τότε στέλνονται 
γυναίκες52. Το να ζητηθή ό γαμπρός από τή μεριά της νύφης είναι σπανιό
τατο, ιδιαίτερα στά χωριά. Αν ποτέ συμβή κάτι τέτοιο, γίνεται πάντοτε με 
ενα αίσθημα ντροπής53. Όπως και σε αλλά μέρη της Ελλάδας καταφεύγουν 
συχνά στη μαγεία για την επιτυχία του προξενιού. Επίσης αποφεύγεται να 
γίνεται προξενιό στη χάση του φεγγαριού ή μέρα Τρίτη 54. 

Ο προξενητής συζητεί με τους γονείς της κοπέλλας για το συνοικέσιο. 
Αν οι γονείς δεν δεχθούν, βρίσκουν κάποια δικαιολογία, όπως οτι η κόρη 

48. Κ. Λ. χφ 2066 σ. 13, Ε λ ε υ θ έ ρ ι ο ς Σ α ρ α κ ι ν ί δ η ς , Κωστί 
Θράκης, 1954. Χφ 3006 σ. 18, Π η ν ελ. Β ο γ ι ο τ ζ η κ. α., Κουφοβούνιον 
Διδυμοτείχου, 1965. Χφ 3062 σ. 7, Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ σ ο μ π α ν λ ι ώ τ η ς , 
Κυανή Διδυμοτείχου, 1966. Χφ 3058 σ. 3, Π ά ν α γ. Γ κ α μ ψ ά λ α ς κ. α., 
Λύρα Φυλακτοϋ Σουφλίου, 1966. Χ ρ ή σ τ ο υ Π α π α σ τ α μ α τ ί ο υ , Λαο
γραφικά περιφερείας Διδυμοτείχου και δημοτικά άσματα Σουφλίου. Θρακικά 18 
Χ1943) 303. 

49. Κ. Λ., χφ 3060 σ. 4 - 5 , Ν ι κ ό λ α ο ς Χ α τ ζ η π α ν α γ ι ώ τ η ς , 
Πολιά Διδυμοτείχου, 1966. 

50. Κ. Λ. χφ 3083 σ. 6, Ό δ υ σ. Ά μ α ξ ό π ο υ λ ο ς κ. ά., Ασβεστά
δες Διδυμοτείχου, 1966. Χφ 2374 σ. 105, Μ α ρ ι ά ν θ η Σ β ή ν ο υ , Βάλτος 
Όρεστιάδος, 1959. Χφ 3064 σ. 5, Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Τ α τ α ρ ί δ η ς κ. ά., Λάβαρα 
Διδυμοτείχου, 1966. Κ. Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο υ , Λαογραφικά Σωζοπόλεως. Θρα
κικά 19 (1944) 273. 

51. Κ. Λ. χφ 2066, ενθ' άνωτ., σ. 13. 
52. Κ. Λ., 3062, ενθ' άνωτ.. σ. 7. 
53. Κ. Λ., χφ 2392 σ. 110, Σ τ έ φ α ν ο ς Δ. Ή μ ε λ λ ο ς , Λαογρ. άποστ. 

εις περιοχήν Ξάνθης (χωρία "Αβδηρα, Μάνδρα, Κιμμέρια και Κυψέλη), 1961. 
54. Κ. Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο υ, Λαογραφικά Σωζοπόλεως. Θρακικά 19 

(1944) 273. 
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τους είναι μικρή ή οτι δεν είναι έτοιμη, δεν έχει δηλ. τελειώσει τα προικιά 
της. Εάν δεχθούν, συμφωνούν για το ποσό πού θά προσφερθή από τους γο
νείς του γαμπρού στον πατέρα της νύφης (μπαμπά-χακί) η, στα τελευταία 
χρόνια, για το τράχωμα (προίκα) 55 πού θα δώσει ό πατέρας της νύφης στο 
γαμπρό. Έάν έλθουν σε συμφωνία, κανονίζουν πότε θά γίνει ο αρραβώνας, 
πότε δηλ. θα βάλουν τά σημάδια, τά πρώτα δαχτυλίδια (λογοσούμαδα) και 
πότε τα δεύτερα, τα επίσημα (συνιβάσματα) δ6. 

Παλαιότερα η νύφη δεν είχε γνώμη στο ζήτημα της επιλογής του γαμ
πρού57. Αντίθετα εϊχε μεγάλη βαρύτητα η γνώμη του παππού της οικογένει
ας58. Σε περίπτωση που οι γονείς της νύφης δεν θέλουν το γαμπρό, είτε για
τί είναι φτωχός είτε για άλλο λόγο αλλά αυτή τον θέλει, ακολουθεί συχνά 
εκούσια απαγωγή59. Δεν είναι σπάνια και η ακούσια απαγωγή στην περίπτω
ση πού αρνείται η νύφη το γάμο. Όταν η κόρη φύγει από το σπίτι με τον αγα
πημένο της, ο πατέρας της ενδέχεται στην αρχή να την αποκληρώσει, να 
την κάνει δηλ. απόπαιδο, αλλά αργότερα, όταν πιά έχει γίνει ο γάμος, συνή
θως επέρχεται συμφιλίωση60. 

Ο αρραβώνας γίνεται με μεγάλη λαμπρότητα στο σπίτι της νύφης. Αν
ταλλάσσονται δώρα μεταξύ των μελλονύμφων (φόρεμα, παπούτσια, μαντήλια, 
πουκάμισα), καθώς και μεταξύ των συμπεθέρων. Πληρώνεται επίσης τελε
τουργικά το μπαμπά-χακί, ολόκληρο ή το μισό το υπόλοιπο δίνεται κατά 
το γάμο. Ο αρραβώνας γίνεται μπροστά στο εικονοστάσι και ανάβεται συμ
βολικά το καντήλι61. Ο αρραβώνας γνωστοποιείται στο χωριό με τρεις πυ
ροβολισμούς πού ρίχνοντααι εξω από το σπίτι της νύφης από τους συγγενείς 
του γαμπρού. Σε μερικά χωριά ό γαμπρός δεν παίρνει μέρος στον αρραβώ
να62. 

Οι αρραβώνες συνήθως κρατούν δύο εως τρία χρόνια. Μερικές φορές 
όμως φθάνουν και τά εξη χρόνια, εωσότου ετοιμάσει η νύφη τά προικιά της. 

55. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π. Κ ι α κ ί δ ο υ , Ιστορία Σαμμακοβίου και Περιχώρων, 
ενθ' ανωτ., σ. 123. Θεοχ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Δορκάδος. ΑΘΘ 
30 (1964) 325. 

56. Δημ. Ά. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκεπαστού Ανατ. Θρά
κης. ΑΘΘ 10 (1943 - 44)193. 

57. Κ. Λ., χφ 2066 ενθ' άνωτ., σ. 4. Χφ 3066, ενθ' ανωτ., σ. 18. Χφ 3060, 
ενθ' άνωτ., σ. 4. Χφ 3062, ενθ' άνωτ., σ. 7. Χφ 3627 Α σ. 10, Π α ν α γ . Αν
δ ρ ε α δ ά κ η ς , Μαράσια Όρεστιάδος, 1963. 

58. Κ. Λ., χφ 3627 Α, ενθ' άνωτ. σ. 10. 
59. Κ. Λ., χφ 2066 ενθ' άνωτ., σ. 4. Χφ 3535, ενθ' άνωτ., σ. 61. Χφ 2068 

ενθ' άνωτ., σ. 10. Χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 20. 
60. Κ. Λ., χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 21. 
61. Κ. Λ., χφ 2374, ενθ' άνωτ., σ. 107 και 117, 
62. Κ. Λ., χφ 2066, ενθ' άνωτ., σ. 4. 
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Κατά τή διάρκεια του αρραβώνα οι αρραβωνιασμένοι δεν βγαίνουν ποτέ 
μαζί εξω. Επίσης οι επισκέψεις του γαμπρού στο σπίτι της νύφης δεν είναι 
πολύ συχνές63.Περιορίζονται στις μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, Απόκριες, 
Πάσχα, οπότε οι μελλόνυμφοι, αλλά και οι άλλοι συγγενείς, ανταλλάσσουν 
δώρα. Παλαιότερα, οι επισκέψεις γίνονταν μόνο στο σπίτι της νύφης και 
πάντοτε παρουσία κάποιου συγγενικού προσώπου της νύφης ή του γαμπρού. 
Τώρα όμως υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία σε σημείο πού ο γαμπρός να μπο
ρεί να κοιμηθή στο σπίτι της νύφης64. 

Παρά την μεγάλη διάρκεια τους οι αρραβώνες διαλύονται σπανιότατα. 
Στην περίπτωση αυτή τα δώρα επιστρέφονται, είτε μόνο από τους υπαίτιους 
είτε, υστέρα από συμφωνία, και από τους δύο. Σε περίπτωση διαλύσεως του 
αρραβώνα ο γαμπρός πλήρωνε αποζημίωση στη νύφη, γιατί εθεωρείτο προσ
βλημένη και ντροπιασμένη και πολύ δύσκολα θα μπορούσε να παντρευτή. 

Μεγάλη είναι η λαμπρότητα και τά μαγικά «δρώμενα» πού χαρακτηρί
ζουν το γάμο (χαρά, dγουν'). Για το γαμπρό και τή νύφη αποτελεί ενα από 
τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής τους. Η νύφη ιδιαίτερα θεωρείται «ιε
ρώτατο πρόσωπο». Οι τελετές δείχνουν ότι ό γάμος έχει χαρακτήρα μυή
σεως στην ωριμότητα, είναι δηλ. διαβατήρια τελετή (rite de passage). Τού
το συμβαίνει, εφ' όσον δεν υπάρχει μία ξεχωριστή τελετουργία αυτού του 
είδους για τους νέους και ιδιαίτερα για τις γυναίκες (για τους άνδρες δεχό
μαστε σαν διαβατήρια τελετή τη θητεία στο στρατό). 

Τα τραγούδια του αποχωρισμού της κόρης από τη μάννα της δείχνουν 
έκδηλα το χαρακτήρα της άνδρο-πατροτοπικής εγκαταστάσεως: 

»χαιρέτα νύφ , χαιρέτα τη μάννα σ' και το κύρη σ', 
θα κάνης άλλη μάνα και άλλη παραμάννα 
θα κάμης άλλα αδέρφια και αλλά αξαδέρφια 
και τα δικά σου ξένα» 65. 

Ειδική τελετουργία καθορίζει τά σχετιζόμενα με την εξακρίβωση της 
παρθενίας της νύφης (αγνείας έλεγχος)66. Υπάρχουν παραδείγματα που η 
εκπαρθένευση της νύφης γίνεται από το γαμπρό παρουσία και με τή βοήθεια 
της νουνας (=κουμπάρας) και μερικές φορές όχι φυσιολογικά αλλά με το 
δάχτυλο του67. Συνηθέστατα επίσης η παρθενία ελέγχεται με το λευκό που

63. Κ. Λ., χφ 3084 σ. 2, Μ α ρ ί α Μ ο ύ τ λ ι α , Λυκόφως Σουφλίου, 1966. 
64. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 8. 
65. Γ. Π α π α θ α ν α σ ί ο υ , Λαογραφικά στοιχεία του χωρίου Χανδρά. ΑΘΘ 

18 (1953) 270. 
66. Κ. Λ., χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 31. Χφ 2066, ενθ' άνωτ., σ. 20. Χφ 3535, 

ενθ' άνωτ., σ. 75. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π. Κ ι α κ ί δ ο υ , 'Ιστορία Σαμμακοβίου και 
Περιχώρων, ένθ' άνωτ., σ. 128. 

67. Κ. Λ., χφ. 3062, ενθ'άνωτ., σ. 13. Γ. Π α π α θ α ν α σ ί ο υ , Λαογρα
φικά στοιχεία του χωρίου Χανδρά, ενθ' άνωτ., σ. 272. 
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κάμισο της νύφης η το σεντονι πού περιφέρεται την άλλη μέρα του γάμου 
στους συγγενείς του γαμπρού και επιδείχνεται στην πεθερά μέσα σε ένα πα
νέρι, όπου ρίχνονται χρήματα και δώρα για τή νύφη πού τίμησε το γάμο της68. 
Αν η νύφη δεν βρεθή παρθένα, μπορεί να σταλή πίσω στους γονείς της ή να 

παραμείνει μετά από συμφωνία μεταξύ των συμπεθέρων και εφ' όσον δεχθή 
ο γαμπρός69. Πάντως σ' αυτή την περίπτωση η θέση της νύφης δεν είναι κα
θόλου ευχάριστη στο σπίτι των πειθερικων: περιφρονείται, δέρνεται, βρίζε
ται. Επίσης θεωρείται μεγάλη ασέβεια για μία νύφη πού δεν είναι παρθένα 
να τελέσει το γάμο της στην εκκλησία, κοντά στο Άγιο Βήμα. Παλαιότερα, 
σ' αυτή την περίπτωση, ο γάμος γινόταν στο σπίτι, όπως γίνονταν όλοι οι 
γάμοι επί τουρκοκρατίας. 

Κουμπάρος γίνεται ό νουνος του γαμπρού (λέγεται και σύντεκνος). 
Εάν αυτός για διάφορους λόγους δεν μπορεί, τότε δίνει σε κάποιον άλλον 
(συγγενή η μή) την άδεια70. Συνήθως όμως η κουμπαριά μένει στην ίδια οι
κογένεια. 

Τά παιδιά παντρεύονται κατά σειρά ηλικίας71 και οχι πρώτα τα κορίτσια 
και ύστερα τα αγόρια, όπως συνηθίζεται άλλου. Οι άνδρες παντρεύονται αρ
κετά νέοι είκοσι με είκοσι πέντε χρονών και οι κοπέλλες ακόμα νεώτερες, 
δεκαπέντε με είκοσι χρονών. Αρραβώνες από τή νηπιακή ηλικία δεν παρα
τηρούνται τουλάχιστον σήμερα· μόνο μεταξύ γονιών δίνονται υποσχέσεις 
χάρη αστεισμού. Παλαιότερα όμως δεν έλειπαν και τέτοιες περιπτώσεις. 
Θεωρείται μεγάλο καύχημα για τή νύφη νά πάρει νεώτερο της άνδρα, γεγο
νός που οι παλαιότεροι το θεωρούσαν σαν προϋπόθεση για την προκοπή του 
ανδρογύνου, γιατί η γυναίκα ήταν μυαλωμένη: «όντα γναίκα είν' τρανή 
τότι τ' άντρόϋνον προυκόβ'» 72. Προτιμούσαν επίσης οι νέες γαμπρούς που 
δεν είχαν πάει στο στρατό. Έτσι συνήθως οι άντρες αρραβωνιάζονταν ή 
παντρεύονταν πριν κάνουν τη θητεία τους. Μετά το στρατό ήταν δύσκολο να 
βρουν νύφη στό χωριό τους, τους θεωρούσαν «γέρους» και έπρεπε νά ανα
ζητήσουν σύζυγο σε άλλο χωριό73. Το γεγονός ότι παντρεύονται σε μικρή 
ηλικία μπορεί νά εξηγηθή από την ανάγκη πού υπήρχε για εργατικά χέρια 
στά χωράφια. Έξ άλλου ο πρώιμος γάμος δεν δημιουργούσε προβλήματα 
στη νέα οικογένεια, αφού στη μεγάλη σύνθετη οικογένεια αυτή βρισκόταν 
υπό την προστασία του πατέρα του γαμπρού. 

68. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 10. Χφ 2066, ενθ' άνωτ., σ. 20. 
69. Κ. Λ., 2068, ενθ' άνωτ., σ. 10. 
70. Κ. Λ., χφ 2066, ενθ' άνωτ., σ. 14. 
71. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 9. Δημ . Ά. Π ε τ ρ ο π ο ύλ ο υ, 

Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Άνατολ. Θράκης. ΑΘΘ 8 (1941-42) 170. 
72. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 6 και 8. Χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 28. 
73. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 8. 
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ΜΠΑΜΠΑ - ΧΑΚΙ ΚΑΙ ΤΡΑΧΩΜΑ 

Στα περισσότερα χωριά της Θράκης συναντάται, αλλά τείνει σήμερα νά 
εκλείψει, ό θεσμός της εξαγοράς της νύφης, γνωστός σαν μπαμπά-χακί74 

που στα τουρκικά σημαίνει «το δικαίωμα του πατέρα». Το μπαμπά-χακί μέ
χρι τα τελευταία χρόνια (μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο) ήταν πολύ συνηθι
σμένο στην περιοχή του Έβρου, αλλά παλαιότερα και στην υπόλοιπη Θρά
κη, με εξαίρεση τά αστικά κέντρα. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας το έθι
μο αυτό εμφανίζεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας75 με διαφορετικές 
ονομασίες, όπως γαρλίκι, πορταριάτικα. 

Στη Θράκη το μπαμπά-χακί ήταν ενα χρηματικό ποσό πού πρόσφεραν 
οι γονείς του γαμπρού ή και ο ίδιος ο γαμπρός στον πατέρα της νύφης. Εάν 
δεν υπήρχαν χρήματα, τότε του έδιναν μαλλί, μπαμπάκι, νήμα, αλλά και 
ζώα76. Η συμφωνία για το ποσό πού θα έδιναν σαν μπαμπά-χακί γινόταν ανά
μεσα στον προξενητή και τους γονείς της νύφης77. Εάν συμφωνούσαν, προ
χωρούσαν στο συνοικέσιο. το ποσό καταβαλλόταν εϊτε ολόκληρο κατά τον 
αρραβώνα είτε το μισό τότε και το υπόλοιπο στό γάμο78. Η πληρωμή γινό
ταν σχεδόν τελετουργικά: τά χρήματα ρίχνονταν σε ενα σινί (οικιακό σκεύ
ος)79. το ποσό επί τουρκοκρατίας μπορούσε νά φτάσει κατά καιρούς από 
πεντακόσια μέχρι δυο και τρεις χιλιάδες γρόσια (Η πληρωμή γινόταν σε 
τουρκικές χρυσές λίρες)80 και ήταν πολύ μεγαλύτερο για μια όμορφη κο
πέλλα ή ενα γαμπρό πλούσιο. 

74. Κ. Μ υ ρ τ . Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Βούλγαροι ή Έλληνες ήσαν οι Κα-
ρυφται; Θρακικά 13 (1940) 189. Κ. Κ ο υ κ ί δ η , Λεξιλόγιον ελληνικών λέξεων 
παραγομένων εκ της τουρκικής, ενθ' άνωτ., σ. 147. Κ. Λ., χφ 3085, ενθ' άνωτ., 
σ. 13. Χφ 3075 σ. 4, Δ έ σ π ο ι ν α Β λ α ΐ δ ο υ , Λαογραφικά στοιχεία Μουσουλ
μάνων κατοίκων πόλεως Διδυμοτείχου, 1966. Χφ 3080 σ. 4, Ι ω ά ν ν η ς Κ ο υ 
φ ό ς , Ελαφοχώριον Διδυμοτείχου, 1966. Χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 10. Χφ 2374, 
ενθ' άνωτ., σ. 84- 85. Χφ 3064, ενθ' άνωτ., σ. 5. Χφ 3055 σ. 10. Δ η μ . Πά
τ ρ ω ν α ς , Κισσάριον Λαβάρων Διδυμοτείχου, 1966. Χφ 3234 σ. 23, Α ρ ι σ τ ο φ ά 
ν η ς Π. Κ ο υ λ ε ρ ή ς , Άμφια Ροδόπης (προσφ. έκ του χωρίου Χάσκιοι - Κα
θάριον Ανατ. Θράκης), 1968. Χφ 2343 σ. 287, Δ. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Σ τ . Κα
ρ α κ ά σ η , Ψαθάδες Διδυμοτείχου, 1960. Χφ 229 σ. 198, Σ. Μ α ν α σ ί δ η ς , Χα-
τζηγήριον Κισσάνης, 1880. Χφ 1104 σ. 10 και 21, Γ. Ά . Μ έ γ α ς , Μεσημ
βρία Άνατολ. Θράκης, 1937. 

75. Κ. Λ., χφ 2336 σ. 44, Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Σ ε ϊ τ α ν ί δ η ς , Σουφλί, 1956. 
76. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 7, Ν. Β α φ ε ί δ ο υ, Λαογραφικά Δι

δυμοτείχου και Σουφλίου (κατά άνακοίνωσιν Χρήστου Παπασταματίου). Θρακικά 
18 (1943) 303. 

77. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 7. 
78. Κ. Λ., χφ 1687 σ. 11, Δ η μ . Σ ε ϊ τ α ν ί δ η ς , Σουφλί 1951. 
79. Κ. Λ., χφ 3062, ενθ' άνωτ., σ. 7. Χφ 3054, ενθ' άνωτ., σ. 10. 
80. Κ. Λ., χφ 3084, ενθ' άνωτ., σ. 1 - 2. Χφ 2336, ενθ' άνωτ., σ. 44. Ν. 

Β α φ ε ί δ ο υ , Λαογραφικά Διδυμοτείχου και Σουφλίου, ενθ' άνωτ., σ. 333. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



68 Ελευθερίου Π. Αλεξάκη 

Οι Ελληνες της Θράκης θεωρούσαν το μπαμπά-χακί σαν δίκαια πλη
ρωμή, γιατί ήταν αμοιβή του πατέρα πού ξόδεψε για νά μεγαλώσει τή νύφη81 

ή γιατί χρειαζόταν για να συμπληρωθούν τα προικιά (ρούχα, στρώματα κ.ά.) 
της νύφης-82 γι' αυτό το λόγο άλλωστε δίνονταν μπαμπάκι, μαλλί ή νήμα83. 
Άλλοι αντίθετα υποστηρίζουν οτι ο γάμος με μπαμπά-χακί ήταν μια στυγνή 
αγοραπωλησία. Από κοινωνιολογική άποψη το έθιμο αυτό πρέπει να τοπο
θετηθή στη γενικότερη κατηγορία του γνωστού από την ανθρωπολογία 
«Bridewealth»81. Tο μπαμπά-χακί δεν είναι απλώς ενα μικρό δώρο-τέτοια 
δώρα άλλωστε ανταλλάσσονται κατά το γάμο—αλλά μία ασφάλεια του γά
μου, αφού το ποσό αυτό έπρεπε νά έπιστραφή σε περίπτωση διαλύσεως του 
γάμου με υπαιτιότητα της γυναίκας. Το μπαμπά-χακί ήταν επί πλέον και μία 
αποζημίωση στην πατέρα της νύφης για την απώλεια των εργατικών χεριών 
της κόρης του. 

Ό θεσμός της προικοδοτήσεως της νύφης με ακίνητα και χρήματα (τρά
χωμα) 8S είναι νεώτερο φαινόμενο στις αγροτικές περιοχές της Θράκης και 
οφείλεται σε επιδράσεις της νότιας Ελλάδας. Κατά τα τελευταία χρόνια ο  
θεσμός αυτός τείνει νά γενικευθή, ενώ αντίθετα το μπαμπά-χακί εξαφανίζεται. 

Η αλλαγή αυτή, δηλ. η αντικατάσταση της εξαγοράς της νύφης (μπα
μπά-χακί) με την προικοδότηση, οφείλεται στη γενικότερη αλλαγή της δο
μής της κοινωνίας και της οικογένειας. Η προικοδότηση της νύφης άποτε

81. Κ. Λ., χφ 3062 ενθ' άνωτ , σ. 7. 
82. Η νύφη παλαιότερα δεν έπαιρνε ακίνητα ή χρήματα για προίκα (κοινώς 

λεγόμενο τράχωμα) αλλά μόνο προικιά δηλ. ρούχα, κλινοσκεπάσματα, έπιπλα, βλ. 
σχετικά Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 9. Χφ 3064, ενθ' άνωτ., σ. 7. Χφ 3057, 
ενθ' άνωτ., σ. 6. Χφ 1687 ενθ' άνωτ., σ. 14. Χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 29. Οικο
ν ό μ ο υ Χ. Λ ο υ ΐ ζ ο υ , Λαογραφικά Ταϊφυρίοο Καλλιπόλεως. Θρακικά 6 
(1935) 321. 

83. Κ. Λ., χφ 2374, ενθ'άνωτ., σ. 107. Χφ 3058 σ. 4, Παναγ . Γκαμψά-
λας, Λύρα Φυλακτού Σουφλίου, 1966. 

84. M i c h e l P a n o f f , M i c h e l P e r r i n , Dictionnaire de Γ Ethnolo
gie, έκδ. Petite Biblioteque Payot, Παρίσι 1973 σ. 48. 

85. Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ου, Δύο έγγραφα έκ Φ/πόλεως του 19 αιώνος, 
Θρακικά 2 (1929) 364. Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, Κώδιξ Νικηφόρου Φ/πόλεως, 
Θρακικά 15 (194Î) 72. Κ. Χο υ ρ μο υζ ι ά δ ο υ, Γλωσσάριον Τσακηλίου, ένθ' 
άνωτ., σ. 282. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π. Κ ι α κ ί δ ο υ , Ιστορία Σαμμακοβίου και Πε
ριχώρων. Θρακικά 33 (1960) 123. Κ ω ν σ τ . Χ α τ ζ ο π ο ύ λ ο υ , Σαράντα Έκκλη-
σίαι. Θρακική Έπετηρις 1897 σ. 194. Μ υ ρ τ ί λ ο υ Φθινοπωρινά κύματα ['Ανατ. 
Ρωμυλία]. Θρακική Έπετηρίς 1897 σ. 211. Κ α τ ί ν α ς Βε ΐκο υ - Σε ρ α με τη, 
Γλωσσάριον Επιβατών, ένθ' άνωτ., σ. 315. Θεοχ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ , Λαο
γραφικά Δορκάδος. ΑΘΘ 30(1964)325. Χ ρ ή σ τ ο υ Γ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , 
Λαογραφικά Πραγγίου Έβρου. ΑΘΘ 30 (1964) 364. Κ. Λ., χφ 1104, ενθ' άνωτ., 
σ. 54. Χφ 2392, ενθ' άνωτ., σ. 111. 
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λεί επίσης και μία ασφάλεια για το γάμο, έφ' όσον ό γαμπρός είναι υποχρεω
μένος να επιστρέψει την προίκα σε περίπτωση διαλύσεως του γάμου. Συν
δυάζεται όμως με το δικαίωμα των γυναικών νά κατέχουν έγγεια ιδιοκτησία, 
κάτι πού δεν υπήρχε πρίν, και έχει σχέση και με την ανάπτυξη των πόλεων 
και τή μετανάστευση. Οι γονείς ενδιαφέρονται τώρα να βρουν γαμπρούς 
απ' τις πόλεις με μία καλή δουλειά, δημόσιους υπαλλήλους κ.ά. για να εξα
σφαλίσουν τις θυγατέρες τους. Ένας τέτοιος γάμος επιτυγχάνεται με καλή 
προίκα86. Η προίκα πρέπει να συσχετισθή και με τή μετανάστευση και την 
αστυφιλία, γιατί το αρσενικό στοιχείο, πιο κινητικό, εγκαταλείπει τα χωριά 
και τα χωράφια τών γονιών με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η αριθμητική 
αναλογία ανδρών -γυναικών. Οι γαμπροί σπανίζουν στα χωριά και γι' αυτό 
προσελκύονται με την προίκα. Παλαιότερα πολλές Ελληνίδες στην Ανατ. 
Ρωμυλία προτιμούσαν να παντρεύονται Βουλγάρους, γιατί αυτοί δεν ζητού
σαν προίκα87. Εξαιρετικά όμως όμορφες κοπέλλες παντρεύονται και χωρίς 
προίκα88. 

Ενώ λοιπόν το μπαμπά-χακί είναι, όπως είδαμε, κατά κάποιο τρόπο μια 
αποζημίωση στην οικογένεια της νύφης, το τράχωμα είναι μια αποζημίωση 
πού δίνεται στο γαμπρό, εφ' όσον η γυναίκα, όταν ζή στην πόλη, δεν εργά
ζεται, αλλά παραμένει στο σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά. 

Οι Θράκες υποστηρίζουν διάφορες απόψεις για την παραπάνω αλλαγή. 
Άλλοι λένε, όπως προαναφέρθηκε, ότι το μπαμπά-χακί ήταν μία στυγνή αγο
ραπωλησία και ότι έπρεπε νά καταργηθή89. Άλλοι ισχυρίζονται ότι παλαιό
τερα Η γυναίκα είχε μεγαλύτερη αξία και ότι ήταν το ισχυρό φύλο90, αφού οι 
άνδρες έπρεπε νά πληρώσουν πολλά χρήματα για νά τις αποκτήσουν, ενώ 
τώρα έχουν χάσει τή δύναμη τους, επειδή δεν μπορούν νά βρουν εύκολα 
άνδρα χωρίς προίκα91. Άλλοι αναφέρουν ότι η προίκα είναι η αιτία για την 
οποία πολλές φτωχές κοπέλλες, υγιείς σωματικά και ηθικά δεν παντρεύον

86. Κ ω ν σ τ . Χ α τ ζ ο π ο ύ λ ο υ , Σαράντα Έκκλησίαι, ενθ' άνωτ., σ. 194. 
Μ ο ρ τ ί λ ο υ Φθινοπωρινά κύματα [Ανατ. Ρωμυλία], ένθ' άνωτ., σ. 211. K.M. Ά-
π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Δύο εγγαφα έκ Φ/πόλεως του 19 αίωνος, ενθ' άνωτ., σ. 364. Κ. 
Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Κώδιξ Νικηφόρου Φ/πόλεως, 6νθ'άνωτ., σ. 72. Κ. Χουρ
μ ο υ ζ ι ά δ ο υ , Γλωσσάριον Τσακηλίου, ενθ' άνωτ., σ. 282. Κ. Λ., χφ 3089, 
ενθ' άνωτ., σ. 30. 

87. Κ ω ν σ τ . Χ α τ ζ ο π ο ύ λ ο υ , Σαράντα Έκκλησίαι, ενθ' άνωτ., σ. 194. 
Μ υ ρ τ ί λ ο υ Φθινοπωρινά κύματα [Ανατ. Ρωμυλία], ενθ' άνωτ. σ. 211. 

88. Κ. Α., χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 30. 
89. Κ. Α., χφ 1687, ενθ' άνωτ., σ. 11. 
90. Κ. Α.. χφ 3234, ενθ' άνωτ., σ. 23. 
91. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π. Κ ι α κ ί δ ο υ , Ιστορία Σαμμακοβίου και Περιχώρων, 

ενθ' άνωτ, σ. 123. Μ υ ρ τ ί λ ο υ Φθινοπωρινά κύματα [Ανατ. Ρωμυλία}, ενθ' 
άνωτ., σ. 211. Χ ρ ή σ τ ο υ Γ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Λαογραφικά Πραγγίου 
Έβρου, ενθ' άνωτ., σ. 364. 
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ται92, ενώ αδελφοί και πατέρες απογυμνώνονται από την ακίνητη περιουσία 
πού αλλάζει κυριότητα σα νυφικό εξάρτημα93. Πρέπει να σημειωθή εδώ ότι 
υπάρχουν και περιπτώσεις βίαιης διαλύσεως αρραβώνων από χωρικούς εξα
γριωμένους για την προικοδότηση της νύφης94. Ωστόσο ο θεσμός της προί
κας έχει επικρατήσει. 

Η προικοδότηση της νύφης γίνεται με ειδικό έγγραφο, προικοσύμφωνο, 
πού καλείται προικοχάρτι ή εγκλαβή 95. Σ' αυτό αναφέρονται λεπτομερώς, 
όσα δίνει ο πατέρας στη νύφη κινητά και ακίνητα. Το έγγραφο αυτό συντάσ
σεται συνήθως κατά τον αρραβώνα. Έγγραφα προικοδοτήσεως πού σώζον
ται στην Επισκοπή Φιλιππουπόλεως δείχνουν ότι η προικοδότηση της νύ
φης με ακίνητα ήταν πολύ παλαιά συνήθεια σε ορισμένες περιοχές της Θρά
κης και κυρίως στην Ανατ. Ρωμυλία. Το φαινόμενο τούτο παρατηρείται στα 
αστικά κέντρα96. 

Ό θεσμός του μπαμπά-χακί δεν μπορεί νά άναχθή στην προχριστιανική 
εποχή παρά την μαρτυρία του Ηροδότου και άλλων ιστορικών ότι οι Θρά
κες αγόραζαν τις γυναίκες τους έναντι χρημάτων πολλών 97. Και τούτο γιατί 
η διατήρηση του θεσμού αυτού, μέσα από τις περιόδους εξελληνισμού της 
Θράκης, είναι απίθανη. Είναι μάλλον πιο σωστό νά συσχετισθή ό θεσμός 
με μία ισχυρή σλαβική Η τουρκική επίδραση, όπως άλλωστε δείχνει και Η 
ονομασία του, σε συνδυασμό όμως με τις ειδικές τοπικές οικολογικές συνθή
κες και τις οικονομικές ασχολίες των Ελλήνων της Θράκης. 

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ένας τρόπος για να καθορισθή Η δομή της οικογένειας είναι νά μελετη
θή ο μηχανισμός, με τον οποίο η περιουσία, κινητή ή ακίνητη μεταβιβάζε

92. Χ ρ ή σ τ ο υ Γ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Λαογραφικά Πραγγίου Έβρου, 
ενθ' άνωτ., σ. 364. 

93. Αυτόθι. 
94. Ο ι κ ο ν ό μ ο υ Χ. Λ ο υ ΐ ζ ο υ , Λαογραφικά Ταϊφυρίου. Θρακικά 6 

tl935) 321. 
95. Δ. Π ετ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Λαογραφικά Μαΐστρου Ανατ. Θράκης, ΑΘΘ 9 

(1942-43) 187. Κ α τ ί ν α ς Β ε ΐ κ ο υ - Σ ε ρ α μ έ τ η , Γλωσσάριον Επιβατών, 
ενθ' άνωτ., σ. 265. Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Δύο έγγραφα έκ Φ/πόλεως του 
19 αίώνος, ενθ' άνωτ., σ. 364. Κωνστ . Χ α τ ζ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σα
ράντα 'Εκκλησιών. Θρακικά 2 (1929) 453-454. Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Προι
κοσυμφωνιων Κωδιξ Νικηφόρου >της ιεράς Μητροπόλεως Φ/πόλεως (1835 - 1859). 
Θρακικά 10(1938) 386. Κ. Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο υ , Λαογραφικά Σωζοπόλεως. Θρακι
κά 19 (1944) 274. Κ. Α., χφ 1104, ενθ' άνωτ., σ. 54. 

96. Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Κώδιξ Νικηφόρου Φιλιππουπόλεως. Θρακικά 
15 (1941) 72. 

97. Η ρ ό δ ο τ ο ς, Ε (Τερψιχόρη), 6. Ξ ε ν ο φ ώ ν , Κύρου Άνάβασις, 
VII 2,38. Η ρ α κ λ ε ί δ η ς Π ο ν τ ι κ ό ς, XXVII THRACUM. 
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ται κατά την κυκλική ανάπτυξη της οικογενειακής ομάδας στα επιζώντα μέ
λη της οικογένειας. στη Θράκη Η περιουσία μπορεί να είναι γη (χωράφια, 
βοσκότοποι,) οικήματα (σπίτια, μαγαζιά κ.ά.), ζώα (πρόβατα, γίδια, χοίροι, 
αγελάδες κ.α.), αντικείμενα του νοικοκυριού και διάφορα ατομικά είδη (ρου
χισμός, ενδύματα, κοσμήματα). 

Παλαιότερα, όταν Η μεγάλη οικογένεια (joint family) βρισκόταν σε 
πλήρη ανάπτυξη, όλη η περιουσία, κινητή και ακίνητη, άνηκε σ' αυτή την 
οικογένεια και ιδιαίτερα στο διευθύνοντα, δηλ. τον πιο ηλικιωμένο άρρενα 
(παππού, πατέρα, μεγάλο αδελφό κ.α.). την εποχή αυτή η περιουσία, και 
κυρίως Η έγγεια, δεν διαιρεΐτο εύκολα. Ο πατέρας προσπαθούσε, όσο ζούσε, 
να κρατήσει τους παντρεμένους γιους κοντά του. Στη μεγάλη αυτή οικο
γένεια, είτε αυτή αποτελείτο από ενα πατέρα και τους παντρεμένους γιους 
με τά παιδιά τους είτε από έναν αριθμό παντρεμένων αδελφών, υπήρχε ενα 
κοινό ταμείο, από το οποίο όλοι κάλυπταν τις ανάγκες τους. Όταν όμως οι 
αδελφοί δεν μπορούσαν να συνεργασθούν, τότε μοίραζαν την πατρική πε
ριουσία σε ϊσα μερίδια και χώριζαν. Η πατρική περιουσία μοιραζόταν μόνο 
μεταξύ των αδελφών. Τά κορίτσια δεν έπαιρναν τίποτα98, αλλά οι αδελφοί 
είχαν υποχρέωση να τά προστατεύσουν, ιδίως αν ήσαν ανύπαντρα. σε ελά
χιστες περιπτώσεις τους άφηναν κάτι για να κάνουν τά προικιά τους. το μοί
ρασμα της πατρικής περιουσίας γινόταν συνήθως με λαχνό, (κλήρο, κληρο
τεμάχιο), για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις στο μοίρασμα των κτημάτων. 
Έ ν τούτοις μερικές φορές οι συγκρούσεις μεταξύ των αδελφών για τα κτή
ματα ήσαν και αιματηρές. Εκτός από την περιουσία οι γιοι κληρονομούσαν 
και τά χρέη του πατέρα τους και έπρεπε να τα ξοφλήσουν από κοινού100. 
Η κληρονομιά λεγόταν μράς101. 

Μεταγενέστερα, όταν η μεγάλη οικογένεια άρχισε νά διαλύεται, ο πα
τέρας έκανε διαθήκη έγγραφη ή προφορική στο μουχτάρη (πρόεδρο) του 
χωριού102 με σκοπό νά αποφευχθούν οι κληρονομικές διαφορές μετά το θά
νατο του. Κληροδοτούσε όλη σχεδόν την περιουσία στα αγόρια, αλλ' άφη
νε ενα μερίδιο στη γυναίκα του (αντρομοίρι) και σπάνια στις κόρες του. 
Το μερίδιο πού έπαιρναν οι κόρες ήταν εντελώς συμβολικό και κυρίως δινό
ταν στις ανύπαντρες. Πολλοί για ασφάλεια το κληροδοτούσαν με αγοραπω
λησία103. Οι αδελφοί και η μητέρα σε σχέση με τις αδελφές και τις κόρες 

98. Κ.Λ., 3089, ενθ' άνωτ., σ. 19. 
99. Δ η μ . Ά . Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Ανατ. 

Θράκης. ΑΘΘ 8 (1941 - 42) 169. 
100. Κ. Λ., χφ 2066, ενθ' άνωτ., σ. 5. 
101. Κ. Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ι ά δ ο υ , Γλωσσάριον Τσακηλίου. Θρακικά 15 (1941) 240. 
102. Δ η μ . Ά . Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας 'Ανατ. 

Θράκης, ενθ' άνωτ., σ. 169. 
103. Χ ρ ή σ τ ο υ Γ. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Λαογραφικά Πραγγίου Έβρου. 

ΑΘΘ 30 (1964) 402. Κ. Λ. χφ 2066 ενθ' άνωτ., σ. 5. 
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έπαιρναν πάντοτε διπλάσιο μερίδιο104 από την ακίνητη περιουσία. Σ' αυτή 
την περίπτωση, αν υπήρχε ανύπαντρο αγόρι, έμενε με τή μητέρα του και αυτό 
κληρονομούσε το μερίδιο της (γεροντομοίρι ή γηροκομι) μαζί με το πατρικό 
σπίτι, οπού θά έμενε μαζί της105. 

Στα παλαιότερα χρόνια τά κληρονομικά δικαιώματα των γυναικών ήσαν 
ανύπαρκτα στα χωριά. Τά κορίτσια έπαιρναν μόνο τά προικιά τους και σπα
νιότατα μπορούσαν να κληρονομήσουν ακίνητη Η κινητή περιουσία από τή 
μητέρα τους. Παρά την ύπαρξη νόμου πού θέσπιζε προίκα και κληροδότηση 
σε όλα τά τέκνα, τά κορίτσια, επειδή έφευγαν εξω με το γάμο και πολλές 
φορές μακριά, σε αλλά χωριά, δεν έπαιρναν γη. 

Στην ειδική περίπτωση πού ό πατέρας είχε μόνο κορίτσια ή ένα κορίτσι, 
τότε την περιουσία δεν την έπαιρναν οι αδελφοί του, αλλά οι κόρες του και η 
γυναίκα του. Πάντως η συνήθεια διέφερε από χωριό σε χωριό. Όταν η πατέ
ρας είχε ένα κορίτσι, έπαιρνε μέσα γαμπρό, σώγαμπρο106, στο όνομα του ο
ποίου έγραφε με πράξη συμβολαιογραφική ένα μέρος της περιουσίας του. 
Το υπόλοιπο μέρος του το άφηνε μετά το θάνατο του και άφου ό σώγαμπρος 
θα είχε δείξει έμπρακτα την αφοσίωση στον πεθερό και την κόρη του.107 

Αν ό πατέρας εΐχε περισσότερα κορίτσια, τότε τά πράγματα δεν ήσαν τόσο 
απλά. Σε ορισμένα χωριά ο πατέρας έπαιρνε το σώγαμπρο για το κορίτσι 
πού αγαπούσε ιδιαίτερα,108 σε αλλά χωριά για το τρανό (μεγάλο) ή για το 
μικρότερο,109 ενώ σε αλλά χωριά κατά κανόνα για το μικρότερο. Οι παραλ
λαγές αυτές εξηγούνται από τις διαφορές στις οικονομικές και κοινωνικές 
δομές των χωριών. Συνήθως τά αλλά κορίτσια, πού παντρεύονταν έξω, δεν 
έπαιρναν τίποτα. Σπανιότατα έδινε και σ' αυτά ό πατέρας κάτι για συγχώρε
ση, κανένα χωράφι ή λεφτά.110 Ακόμη πιο παλαιά σ'όρισμένα χωριά οι αδελ
φοί του πατέρα κρατούσαν την περιουσία του μετά το θάνατο του, αν αυτός 
δεν είχε γιους και δεν έδιναν τίποτα στις κόρες του. Αυτό είχε σάν αποτέ
λεσμα την αντίδραση του Πατριαρχείου (αρχές 18ου αΐώνα), πού επιδίωξε 

104. Δ. Ά . Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Ανατ. 
Θράκης. ΑΘΘ 8 (1941-42) 169. Δ. Ά. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκο
πού 'Ανατ. Θράκης. ΑΘΘ 5 (1938 - 39) 159. Κ. Λ., χφ 3535, ενθ' άνωτ., σ. 90. 

105. Κ. Λ., χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 19 και 32. Χφ 2066 σ. 1-2, Ιωάν
νης Πα ρ α σκ ευ ό πο υλ ο ς Διδυμότειχον, 1966. Χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 6. 

106. Κ. Λ., χφ 3089, ενθ' άνωτ. σ. 31. 
107. Δ. Ά. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Ανατ. 

Θράκης, ενθ' άνωτ., σ. 170. 
108. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 10. 
109. Κ. Λ., χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 31. 
110. Αυτόθι. 
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με ειδική διάταξη 111 νά άποκαταστήση το δίκαιο. Κορίτσι πού δεν υπά
κουε στον πατέρα του και έφευγε με τον άγαπητικό του άποκληρωνόταν.112 

Με τις νεώτερες εξελίξεις της οικογένειας στη Θράκη, την ανάπτυξη 
των πόλεων, την μετανάστευση, τα κληρονομικά δικαιώματα αλλάζουν μορ
φή. Η μεγάλη οικογένεια θεωρείται οτι ανήκει στο παρελθόν. Οι οικογενεια
κοί θεσμοί αρχίζουν τώρα νά γίνονται πιο ευέλικτοι και ελαστικοί. Ο πατέ
ρας μοιράζει την περιουσία του και στα αγόρια και στά κορίτσια, ακόμη κι 
όταν βρίσκεται στη ζωή. Τούτο συμβαίνει, γιατί οι γιοι και οι κόρες, όταν 
παντρευτούν, ζητούν το μερίδιο τους. Τα παιδιά παντρεύονται κατά σειρά 
ηλικίας.113 Το μικρότερο αγόρι μένει στο σπίτι τού πατέρα, για να διατηρη
θή το επώνυμο της οικογένειας. το παιδί αυτό κρατάει το μερίδιο του καθώς 
και το πατρικό σπίτι μαζί με το μερίδιο των γονιών του (γηροκόμι). 

Ο χωρισμός των νέων ζευγαριών από την οικογένεια γίνεται το φθινό
πωρο. Οι γάμοι τελούνται συνήθως το Γενάρη, αλλά οι νεόνυμφοι μένουν 
στο σπίτι όλο το χειμώνα, την άνοιξη και το καλοκαίρι και εργάζονται μαζί 
με τους γονείς. Το Σεπτέμβρη παίρνουν το μερίδιο τους στο χωράφι, ενα 
ζευγάρι, ενα αμάξι, καινούργιο σπίτι, τρόφιμα, σπόρο και ζουν χωριστά.114 

Τα κορίτσια παντρεύονται εξω αλλά για νά ευοδωθή ένας τέτοιος γάμος εί
ναι απαραίτητη η προίκα σε χρήματα ή γη. Οι αδελφοί επιδιώκουν νά κρα
τήσουν τή γη και έτσι εργάζονται και δίνουν στις αδελφές κυρίως χρήματα 
για αγορά οικίας ή διαμερίσματος στην πόλη. Όταν ο πατέρας έχει μόνο 
κόρες, παντρεύει έξω τις μεγάλες με προίκα και κρατάει τή μικρότερη του 
παίρνοντας σώγαμπρο στο σπίτι. 

Αν κανείς πεθάνει άτεκνος, τότε η περιουσία του περιέρχεται στους α
δελφούς του (άδερφομοίρι). Αν δεν έχει καθόλου συγγενείς, τότε αφήνει την 
περιουσία στην εκκλησία (βακούφι). Η τεκνογονία έχει ιδιαίτερη σημασία 
για την κληρονόμηση της περιουσίας. Όποιος δεν έχει παιδιά θεωρείται 
στιγματισμένος. Αν είναι άνδρας λέγεται κισίρης (άγονος), αν είναι γυναί
κα ξίρα (στείρα). Πιστεύεται οτι οι άνθρωποι αυτοί έχουν τιμωρηθή από το 
θεό : «συ αν ήσαν καλή δε θα σι χώριζι (=ξεχώριζε) κι ό θιός ! Ξίρα / » 1 1 5 

Πάντως όσοι δεν έχουν παιδιά επιδιώκουν να υιοθετήσουν κανένα ορφανό 

111. Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Σ. Γ κ ί ν η ς , Περίγραμμα "Ιστορίας του Μεταβυζαντι
νού Δικαίου, Πραγματείαι της 'Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 26, 'Αθήναι 1966, σ. 164, 
(όπου Διάταξις ΠΚ 'Ιερεμίου Γ', 1715 - 1733). 

112. Κ. Α., χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 21. 
113. Κ. Α., χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 26. 
114. Κ. Α., χφ 2066, ενθ' άνωτ. σ. 4 - 5. 
115. Κ. Α., χφ 3063 σ. 17, Σ ο φ ί α Κ ρ υ σ τ α λ λ ί δ ο υ , Καρωτή Διδυμο

τείχου, 1966. Χφ 3057 σ, 5, Α θ α ν ά σ ι ο ς Π α ύ λ η ς, Κοτρωνιά Δαδιάς ξου. 
φλίου, 1966, 
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αγόρι Η κορίτσι (παραπαίδι, παρακόρη, ψυχογιός, ψυχοκόρη), για να αφή
σουν σ' αυτό την περιουσία τους.118 Τα παιδιά αυτά μπορεί νά είναι είτε μα
κρινά ανήψια είτε ολότελα ξένα. 

Όταν μια γυναίκα άτεκνη μένει χήρα, μπορεί νά παραμείνει στο σπίτι 
του πεθερού, πού την προστατεύει, ή νά γυρίσει στον πατέρα της.117 Αν θέ
λει, μπορεί να ξαναπαντρευτή κανένα χήρο. Τότε όμως φεύγει από τον πε
θερό της. Αν μια χήρα έχει παιδιά και θέλει νά φύγει για νά ξαναπαντρευ
τή, κρατάει τα κορίτσια, ενώ αφήνει τα μεγάλα αγόρια στον πεθερό της για 
νά τον κληρονομήσουν.118 Όταν μια γυναίκα πεθάνει ατεκνη η προίκα επι
στρέφεται στους γονείς της ή τους αδελφούς της,119 σε μερικά όμως χωριά 
μπορεί να παραμείνει και στον άντρα της.120 Επίσης σ' αυτή την περίπτωση 
το μπαμπά-χακί παραμένει στον πατέρα της ή στους αδελφούς της.121 Αν 
έχει παιδιά, τότε η περιουσία της (προίκα) μένει κατά κανόνα στον άντρα 
της (γυναικομοίρι), για νά την κληρονομήσουν τά ορφανά της.122 Το μερίδιο 
της γυναίκας είναι κτήμα του άνδρα, πού το διανέμει στα παιδιά κατά το 
δοκούν. 123 Όταν η γυναίκα θέλει διαζύγιο, ο άνδρας της δεν δίνει πίσω 
την προίκα της. Αντίθετα, αν χωρίσει αυτός, της τά δίνει ολα. Τά αγό
ρια τότε πηγαίνουν με τον πατέρα και τά κορίτσια με τή μητέρα χωρίς 
διατροφή.124 

Από τά παραπάνω συνάγεται οτι υπάρχει μια καταφανής σχέση τών κλη
ρονομικών δικαιωμάτων με την ολη δομή της οικογένειας, την εγκατάσταση 
μετά το γάμο, την συγγενολογική ορολογία κ.λπ. Είχαμε δηλ. παλαιότερα 
μια άρρενογονική συγγενική ομάδα με δικαιώματα ιδιοκτησίας, ενώ τελευ
ταία μια άρρενο-θηλυγονική συγγενική ομάδα με δικαιώματα ιδιοκτησίας. 
Η εξέλιξη αυτή παρακολουθεί τις άλλες αλλαγές στη δομή της οικογένειας. 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 

Οι σχέσεις μεταξύ τών συγγενών καθώς και τά συναισθήματα που τους 
συνδέουν καθορίζονται από τή δομή της οικογένειας. Μεγάλη σημασία 

116. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 11. 
117. Κ. Λ., χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 32. Χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 10. 
118. Κ. Λ., χφ 3089, ενθ' άνωτ., σ. 32. 
119. Δημ. Ά . Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Ανατ. 

Θράκης. ΑΘΘ 8 (1941 - 42) 169. 
120. Κ. Λ·, χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 10. 
121. Αυτόθι. 
122. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Ά. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκοπέλου-Πέτρας 

'Ανατ. Θράκης, ενθ' άνωτ., σ. 169. 
123. Κ. Λ., χφ 2066, ενθ' άνωτ., σ. 5. 
124. Κ. Λ., χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 11, 
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για την κατανόηση των σχέσεων αυτών έχει, όπως είδαμε παραπάνω, η με
λέτη της συγγενολογικής ορολογίας.125 

Πρώτα - πρώτα οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά είναι αυστηρά τυ
πικές. Ιδιαίτερα οι σχέσεις των γιων με τον πατέρα χαρακτηρίζονται από 
φόβο και είναι πολύ συγκρατημένες.126 Για τά παιδιά ο πατέρας ήταν ο αφέν
της, δηλ. ό κύριος. Ακόμη και παντρεμένοι γιοί, έπρεπε να υπακούουν στο 
πατέρα και να κάνουν τις δουλειές που τους καθόριζε.127 Στο αργαστήρι (κα
φενείο) πού σύχναζαν οι μεγάλοι, οι νέοι δεν πήγαιναν,128 ιδιαίτερα οι γιοί 
ποτέ δεν πλησίαζαν, όταν ήξεραν οτι ήταν μέσα ο πατέρας τους. Αν τους 
έβλεπε εκεί, μπορούσε και να τους κτυπήσει.129 Υπήρχαν χωριστά καφενεία 
για τους νέους και για τους γέρους. Ποτέ επίσης ό πατέρας δεν εκδήλωνε την 
αγάπη του στα μικρά παιδιά του. Λένε : «έκαμαν τότι πολλά πιδιά κι αυτά 
φοβούνταν τον μπαμπά κι δεν έπιρναν θάρρος. Ούτι επιρναν τα πιδιά στην 
αγκαλιά. Ίγώ αγαπώ τα πιδιά μου τα χαίρουμι μα στην αγκαλιά μ' δεν πήρα 
ούτι πιδί ούτι αγγόνι, όταν μεγάλωναν τα πιδιά τότι έκαμναν ότι ήθελαν.1Ζ0 

Τά παιδιά καλούνται από το όνομα του πατέρα τους. Αν όμως αυτός έχει 
πεθάνει, καλούνται από το όνομα της μητέρας ή της γιαγιάς τους, π.χ. ο Γιάν
νης της Μαρίας ή ο γιος της Ελένης.131 Σχετικά με την ονομασία των παι
διών παλαιότερα στη βάπτιση ο νουνός έδινε οποίο όνομα ήθελε, τώρα το 
πρώτο αγόρι παίρνει το όνομα του παππού από τον πατέρα του και το πρώτο 
κορίτσι της γιαγιάς πάλι από τον πατέρα του. Τά υπόλοιπα παιδιά παίρνουν 
ονόματα από τους γονείς της μητέρας τους. Αν πεθάνει ένας γονιός πριν 
από τή βάπτιση, τότε το παιδί παίρνει το όνομά του, ακόμη και αν είναι δια
φορετικού φύλου π.χ. Εύθύμιος-Ευθυμία.132 

Οι σχέσεις μεταξύ των αδελφών στη μεγάλη οικογένεια καθορίζονταν 
από την ηλικία. Ο μεγαλύτερος αδελφός πού θα διαδεχόταν τον πατέρα στη 
διοίκηση του νοικοκυριού είχε πάντοτε ενα αίσθημα ευθύνης απέναντι στα 
μικρότερα αδέλφια του. Εθεωρείτο ο προστάτης τους. Αυτά πάλι όφειλαν σ' 
αυτον απεριόριστη υπακοή και βαθύ σεβασμό, όπως και στον πατέρα τους. 

125. Α. R. B a d c l i f f e B r o w n , the social organization of Australian 
tribes, (Kin Terms and Kin Behaviour), ενθ' άνωτ., σ. 426 - 56. 

126. Κ. Α., χφ 3053 σ. 2 - 3 , Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ α ρ α ν ι κ ο λ α ΐ δ η ς , Δι
δυμότειχον, 1966. 

127. Κ. Α., χφ 2374, ενθ' άνωτ., σ. 63, 
128. Χ ρ ή σ τ ο υ Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Λαογραφικά Πραγγίου Έβρου, ενθ' 

άνωτ., σ. 364. 
129. Κ. Α., χφ 3085, ενθ' άνωτ., σ. 16. 
130. Κ. Α., χφ 3053, ενθ' άνωτ., σ. 3. 
131. Κ, Α., χφ 3057, ενθ' άνωτ., σ. 4. 
132. Κ. Π α π α ϊ ω α ν ί δ ο υ, Λαογραφικά Σωζοπόλεως. Θρακικά 19 

(1944) 272, 
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Πάντως με τις νεώτερες εξελίξεις της οικογένειας τα πρωτεία του μεγάλου 
αδελφού έχουν μειωθή αισθητά. Έξ αιτίας της ασάφειας των ρόλων των αδελ
φών Οι συγκρούσεις μεταξύ τους είναι πολύ συνηθισμένες. Κι αυτό γιατί 
μεγαλύτερη σπουδαιότητα έχει αποκτήσει τώρα ό μικρότερος γιος (αποτε
κνούδι), εφ' όσον αυτός θα διαδεχθή τον πατέρα στο σπιτικό του. Έτσι τα 
αισθήματα των γονιών προς το μικρότερο παιδί είναι πιο λεπτά. Συγκρού
σεις επίσης γίνονται πολλές φορές για προβλήματα κληρονομικά σχετιζό
μενα με τα χωράφια. 

Μεταξύ των κοριτσιών και των γονιών δεν υπάρχουν συνήθως προβλή
ματα. Βέβαια τά κορίτσια εκ τών πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν στενές 
σχέσεις με τον πατέρα τους, γιατί πάντοτε δουλεύουν κοντά στη μητέρα τους· 
ακριβώς γι αυτό το λόγο είναι περισσότερο δεμένα συναισθηματικά μαζί της. 

Ό,τι ισχύει για τους αδελφούς μέσα στη μεγάλη οικογένεια ισχύει και 
για τις αδελφές. με τις νεώτερες εξελίξεις όμως, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρ
χουν αρσενικά παιδιά, σπουδαιότερη θέση έχει η μικρότερη κόρη, για την 
οποία ο πατέρας θα φέρει το σώγαμπρο. Γι' αυτό υπάρχει πάντοτε μια επιφύ
λαξη στις σχέσεις τών μεγάλων αδελφών προς τή μικρή. 

Η θέση του σώγαμπρου σε σχέση προς τους γονείς και τους συγγενείς 
της γυναίκας του δεν είναι και τόσο επίζηλη.133 Ο σώγαμπρος, για να αναγ
κασθή να εγκατασταθή σε ενα ξένο σπίτι, συνήθως διαθέτει περιορισμένα 
περιουσιακά στοιχεία. Η ζωή σε ενα ξένο σπίτι υπό την συνεχή επίβλεψη 
της πεθεράς και του πεθερού, που έχουν αυξημένες απαιτήσεις απ' αυτον,134 

είναι πολύ δύσκολη. το γεγονός έχει γίνει με επιτυχία αντικείμενο πολλών 
παροιμιών και παροιμιομύθων : «κάποτε έγδερναν μιαν αλεπού ζωντανή 
και την ρωτούσαν πώς αισθάνεται κι αυτή απάντησε καλύτερα από το σώ
γαμπρο». 135 

Οι σχέσεις μεταξύ τών συννυφάδων μπορεί νά είναι εχθρικές, αλλά συ
χνά και φιλικές. Οι σχέσεις όμως κουνιάδων και νύφης είναι πάντοτε δύσκο
λες, όπως λέει και η παροιμία : «.νύφη κι ανδραδέλφη το κακό τ ' αγκάθι — 
δυο σνννυψαδίτσες σαν περιστερίτσες». 136 

Η νύφη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο νέο σπιτικό της. Ξένη, 
πολλές φορές μάλιστα από άλλο χωριό, είναι υποχρεωμένη νά υπηρετεί και 
νά σέβεται όλους τους εξ αγχιστείας συγγενείς της. Παλαιότερα καλή νύφη 

133. Κ. Λ., χφ 3055 σ. 16, Δημ. Π ά τ ρ ω ν α ς κ.α., Κισσάριον Λαβάρων 
Διδυμοτείχου, 1966. 

134. Δημ. Α. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ , Λαογραφικά Σκοπέλου - Πέτρας Ανατ. 
Θράκης, ενθ' άνωτ., σ. 170 - 171. 

135. Κ. Λ·, χφ 3055, ενθ' άνωτ., σ. 16. 
136. Ε λ π ι ν ί κ η Σ τ α μ ο ύ λ η - Σ α ρ σ ν τ ή , Από την Άνατ. Θράκη, 

Αθήνα 1956, Α' τόμ., σ. 317, 
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ήταν εκείνη που δεν μιλούσε απ' τή στιγμή που θα έμπαινε στο σπίτι του άν
τρα της, που τις περισσότερες φορές ήταν και το σπίτι του πεθερού και της 
πεθεράς. Επίσης όταν η νύφη έμενε σε ξεχωριστό σπίτι και την επισκέπτον
ταν τα πεθερικά της, δεν έπρεπε να τους κοιτάζει στα μάτια, αλλά να βλέπει 
χαμηλά.137 Παλαιά έπλυνε τά πόδια του πεθερού, τον έντυνε και τον φρόντιζε. 
Πάντοτε όρθια κατά τή διάρκεια του φαγητού, σέρβιρε τους άλλους και η 
ίδια έτρωγε τελευταία.138 Την υπακοή πού όφειλε προς τον άνδρα της συμ
βόλιζε ένα ελαφρό κτύπημα πού της έδινε στο μάγουλο μετά τή στέψη, ενώ 
αυτή του φιλούσε το χέρι. Άλλοτε, μετά το γάμο, έβαζαν τή νύφη να κάνει 
δουλειές για να την πειράξουν: η νύφη άναβε τη φωτιά και κάποιος έχυνε 
νερό και την έσβηνε γελώντας και λέγοντας οτι είναι πετρέλαιο.139 Σε ορι
σμένα χωριά όταν η νύφη, μετά το γάμο, ερχόταν στο σπίτι της πεθεράς, η 
πεθερά περίμενε μ' ένα τσεκούρι και μ' αυτό άγγιζε ελαφρά τά στέφανα. Αυ
τό εκτός από τους άλλους συμβολισμούς, υποδήλωνε την υπακοή πού όφει
λαν οι νιόπαντροι, και κυρίως η νύφη, προς την πεθερά.140 Σε άλλες περι
πτώσεις η πεθερά πρόσφερε στη νύφη πού έμπαινε στο σπίτι μετά τή στέψη 
μέλι η γλυκό για νά είναι πάντοτε οι σχέσεις τους «γλυκές». Οι συγκρούσεις 
νύφης και πεθεράς δεν είναι καθόλου σπάνιες και υπάρχουν πολλές σχετικές 
ιστορίες.141 Οι διαφορές μεταξύ πεθεράς και νύφης πληθαίνουν, όταν το σπί
τι είναι μικρό και η πεθερά κρατάει τα κλειδιά. Σ' ένα μεγάλο σπίτι όμως ο 
άνδρας φροντίζει νά τακτοποιήσει τή γυναίκα του, δηλ. νά της δώσει ιδιαί
τερο δωμάτιο με το κλειδί του για το νοικοκυριό και τά πράγματα της. Έτσι 
προσπαθεί νά αποφύγει τις αφορμές συγκρούσεως μεταξύ των δύο γυναικών. 

Παλαιότερα η θέση της γυναίκας στη Θράκη ήταν απόλυτα μειονεκτι
κή. Οι σχέσεις της με τους άντρες ήταν πολύ περιορισμένες. Στο δρόμο ήταν 
υποχρεωμένη νά χαιρετίσει πρώτη, όπως έκαναν και οι νεώτεροι.142 Οι νέοι 
σηκώνονταν μπροστά στους γέρους και οι γυναίκες μπροστά στους άνδρες. 
Σε περίπτωση κάποιας παρεκτροπής, πάντοτε υπεύθυνη εθεωρείτο η γυναίκα, 
όχι ό άνδρας. Οι γονείς προτιμούσαν και προτιμούν πάντοτε στη Θράκη τα 
αγόρια. Αυτό φαίνεται από την τελετουργία του γάμου, κατά την οποία δί
νουν στα χέρια της νύφης ένα αγόρι, αλλά και από τις σχετικές ευχές στην 

137. Ί . Μ α γ κ ρ ι ώ τ ο υ , Ήθη, έθιμα και προλήψεις του χωριού Ευκα
ρύου. Θρακικά 8 (1937) 390. 

138. Κ. Λ., χφ 2374, ενθ' άνωτ., σ. 63. 
139. Ν ι κ . Β α φ ε ί δ ο υ , Λαογρ. περιφερείας Διδυμοτείχου και Σουφλίου, 

ενθ' άνωτ., σ. 305. 
140. Αυτόθι. 
141. Ε λ π ι ν ί κ η Σ τ α μ ο ύ λ η - Σ α ρ α ν τ ή , ενθ' άνωτ., σ. 317. 
142. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π. Κ ι α κ ί δ ο υ , Ιστορία Σαμμακοβίου και Περιχώ

ρων, (οι γυναίκες στο Σαμμακόβι), ενθ' άνωτ,, σ. 131. 
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εγκυα γυναίκα. Η αγωνία για το φύλο του παιδιού φαίνεται και από την ειδι
κή τελετουργία μπροστά στο εικονοστάσι, πού γίνεται για να προβλέψουν 
το φύλο του.143 Λένε ότι τα αγόρια τα θέλουν για τ' αλέτρια. Συνήθως ήθελαν 
το πρώτο παιδί τους να είναι κορίτσι για να μεγαλώσει τα αλλά και νά βοη
θάει τη μητέρα στις δουλειές,144 όπως δείχνει και η παροιμία: «της καλομάν
νας το παιδί το πρώτο vàv κορίτσι». 

Η θέση του άνδρα ήταν και είναι περισσότερο πλεονεκτική στην οικο
γένεια και στην κοινωνία. Αυτός διηύθυνε και διέταζε, ενώ οι γυναίκες εκτε
λούσαν.145 Σε συζητήσεις μεταξύ ανδρών οι γυναίκες δεν αναμειγνύονταν.146 

Το πρωί ξυπνούσαν πρώτες και κοιμούνταν τελευταίες το βράδυ, πράγμα πού 
γίνεται και σήμερα. Έκαναν όλες τις δουλειές του σπιτιού, ζύμωναν ύφαι
ναν κ.τ.λ. Δεν έτρωγαν μαζί με τους άνδρες αλλά χωριστά, αφού προηγου
μένως τους σέρβιραν.147 Ποτέ δεν κάθονταν στο τραπέζι με μουσαφιραίους. 148 

Υπηρετούσαν τους άνδρες και πάντοτε έπρεπε νά υπάρχει κάποια γυναίκα, 
για νά τους ρίξει νερό νά πλυθούν. Έβγαιναν εξω μόνο για νά πάνε στα χω
ράφια μαζί με τους άνδρες τους και για νερό στη βρύση του χωριού. Δεν 
πήγαιναν ποτέ στο παζάρι. Τα κορίτσια πήγαιναν στην εκκλησία για νά 
κοινωνήσουν μόνο τα ξημερώματα, συνοδευόμενα από τον πατέρα τους.149 

Παρ' όλ' αυτά τα ελληνικά σπίτια δεν είχαν γυναικωνίτη, όπως συνέβαινε 
με τα τουρκικά. Τα κορίτσια μετά τά δεκατέσσερα χρόνια τους δεν μπορού
σαν να βγαίνουν εξω από το σπίτι και αναγκαστικά κοίταζαν πίσω απ' την 
κουρτίνα του παραθύρου.150 Στις πόλεις μάλιστα πού υπήρχαν Τούρκοι τα 
σπίτια είχαν γύρω γύρω μάντρες με ψηλούς τοίχους,151 έτσι πού πολλοί α
γνοούσαν ότι οι γείτονες τους είχαν κόρες. Οι παντρεμένες γυναίκες, όταν 
πήγαιναν στα δημόσια λουτρά, φορούσαν πάντοτε φερεντζέδες για να μήν 
τις πετροβολήσουν οι Τούρκοι.152 Στις άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις τά δύο 
φύλα ήσαν απομονωμένα. Στους χορούς (νυφοπάζαρά) πού γίνονταν την Πρω
τομαγιά (γιορτή τών γυναικών), το Πάσχα, στους γάμους, χόρευαν χωριστά 

143. Με λ π ο με ν η Ε ύ σ τ ρ . Ζ ή σ η , 'Αρραβώνας και γάμος στο Αύδήμι. 
Θρακικά 9 (1938) 308. 

144. Ε λ π ι ν ί κ η Σ τ α μ ο ύ λ η - Σ α ρ α ν τ ή , ένθ' άνωτ., σ. 300. 
145. Κ. Λ., χφ 3053 σ. 2, Ε υ σ τ ά θ ι ο ς Κ α ρ α ν ι κ ο λ α ΐ δ η ς , Διδυμό-

τειχον, 1966. 
146. Κ. Λ., χφ 3085, ενθ' άνωτ.. σ. 17. 
147. Κ. Λ., χφ 2374 ενθ' άνωτ., σ. 63. 
148. Αυτόθι. 
149. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π. Κ ι α κ ί δ ο υ , Ιστορία Σαμμακοβίου και Περιχώρων, 

ενθ' άνωτ., σ. 131. 
150. Κ. Α., χφ 1687, ενθ' άνωτ., σ. 11. 
151. Δ. Β ο γ α ζ λ ή , Λαογραφικά Βορειοθράκης. ΑΘΘ 21 (1956) 202, 
152. Αυτόθι, 
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άνδρες από γυναίκες σε διαφορετικούς κύκλους.153 Παλαιά η μόνη περίπτωση 
να ιδωθούν ενα αγόρι και ενα κορίτσι ήταν στις ομαδικές εκδηλώσεις (χο
ρούς, γάμους) ή στα χωράφια και τή βρύση. Υπάρχουν περιπτώσεις πού ό 
γαμπρός και η νύφη δεν γνωρίζονταν καν μεταξύ τους πριν από τον αρραβώ
να. Σήμερα όμως τα παιδιά γνωρίζονται μόνα τους και δεν είναι καθόλου αξιο
κατάκριτο το να μιλήσει ελεύθερα ενα αγόρι σε ενα κορίτσι. Το αγόρι ή 
το κορίτσι έχουν το δικαίωμα μόνα τους νά διαλέξουν το σύντροφο της ζωής 
τους. Εάν δημιουργηθή συμπάθεια, μπορεί να καταλήξει σε γάμο. Πάντως 
υπάρχει ο έλεγχος από τον πατέρα που προσπαθεί να κατευθύνει τη συμπά
θεια προς τον επιδιωκόμενο σκοπό δηλ. το γάμο, έφ' όσον βέβαια του αρέ
σει ο γαμπρός ή η νύφη και το σόϊ τους. 15i 

Οι σχέσεις των συζύγων είναι καλές, αλλά πάντοτε συγκρατημένες. Οι 
γυναίκες πρέπει να σέβονται και να υπακούουν τους άντρες τους και οι άν
δρες να φροντίζουν τις γυναίκες τους. Γενικά η θέση της γυναίκας εξαρτάται 
από τή θέση των αρρένων μελών της οικογένειας της, δηλ. πατέρα, γιου, 
αδελφού ή άνδρα. 

Υπάρχει η αντίληψη ότι ο άνδρας πρέπει να διευθύνει τή γυναίκα του. Ο 
άνδρας πού τον διευθύνει η γυναίκα του λέγεται κοροϊδευτικά «μαγιωμένος». 
Αυτός πάλι πού δείχνει υπερβολική φροντίδα για την γυναίκα του λέγεται 
«μνίκακας». Οι γυναίκες καλούνται από το όνομα του άνδρα, π.χ. η γυναίκα 
του Γιώργη, Γιώργαινα, του Γιάννη, Γιάνναινα.165 Τα διαζύγια στα χωριά εί
ναι σπανιότατα, στις πόλεις συχνότερα. Συνηθισμένες αιτίες διαζυγίου στις 
πόλεις είναι προβλήματα τιμής η ανικανότητας του άνδρα. 156 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι σχέσεις των 
μελών της οικογένειας εξαρτώνται πρώτα από το φύλο και ύστερα από την 
ηλικία. Πάντως στα νεώτερα χρόνια οι διαφορές αυτές τείνουν νά περιορι
σθούν. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Απ' οσα αναφέραμε μπορούμε νά καταλήξουμε σε ορισμένα συμπερά
σματα σχετικά με τή δομή της ελληνικής οικογένειας στη Θράκη. Παλαιό
τερα, κυρίως στις αγροτικές περιοχές, είχαμε μια μεγάλη σύνθετη οικογένεια 
με αρρενογονικό χαρακτήρα. Η μεγάλη αυτή οικογένεια άρχισε νά άποδιορ

153. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Π. Κ ι α κ ί δ ο υ , Ιστορία Σαμμακοβίου και Περιχώ
ρων, ένθ' άνωτ., σ. 131. Κ. Λ., χφ 1687, ενθ' άνωτ., σ. 12, 

154. Κ. Λ., χφ 3063, Ενθ' άνωτ., σ. 27. 
155. Κ. Λ., χφ 2066, ενθ' άνωτ., σ. 4. Χφ 2068, ενθ' άνωτ., σ. 6. 
156. Κ. Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , Κωδιξ Νικηφόρου Φιλιππουπόλεως 

(1850- 1861). Θρακικά 13 (1940) 277-389. 
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γανώνεται από τα τέλη του περασμένου αιώνα και η αποδιοργάνωση αυτή 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ο νέος τύπος που επικρατεί είναι η πυρηνική 
οικογένεια, η οποία άλλωστε ήταν πιο συνηθισμένη στα αστικά κέντρα και 
από παλαιότερα. Στη δομή της παλαιότερης μεγάλης οικογένειας βλέπουμε 
ομοιότητες με εκείνη της νότιας, κεντρικής και ανατολικής Βουλγαρίας. 
Αναμφισβήτητα σ' αυτές συνέτειναν η κοινή θρησκεία Ελλήνων και Βουλ

γάρων και η γενικότερη πολιτική του Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπό
λεως κατά την βυζαντινή περίοδο και την τουρκοκρατία. Επί πλέον από πολ
λούς όρους της συγγενολογικής ορολογίας φαίνεται ότι ασκήθηκε μεγάλη 
αλληλοεπίδραση μεταξύ του ελληνικού, βουλγαρικού και τουρκικού εθνι
κού στοιχείου. Τούτο οφείλεται στη μακροχρόνια συμβίωση των τριών λαών. 
Σε ορισμένους συγγενολογικούς όρους βλέπουμε και μια μικρή βλαχο-άρβα
νίτικη επίδραση πού πρέπει να οφείλεται στη μετανάστευση στη Θράκη Ελ
λήνων από την Ήπειρο πριν από αιώνες. Ο χαρακτήρας όμως της οικογέ
νειας, παρά τις σχετικές ξένες επιδράσεις, παρέμεινε ελληνικός και η συγ
γένεια βασικά αμφίπλευρη με απουσία μεγάλων οργανωμένων άρρενογονι
κών ομάδων. Σχετικά με το γάμο συναντούμε στις πόλεις από παλαιά το θε
σμό της προίκας και στην ύπαιθρο την εξαγορά της νύφης πού πρέπει νά 
οφείλεται σε σλαβική ή τουρκική επίδραση. Η προίκα γενικεύεται τα τελε-
ταία χρόνια και αντικαθιστά την εξαγορά της νύφης σε όλο το χώρο της Θρά
κης. Αυτό οφείλεται σε επίδραση από τή νότια Ελλάδα και στις νέες οικονο
μικοκοινωνικές συνθήκες πού διαμορφώνονται με την ανάπτυξη των πόλε
ων. Γενικά η οικογένεια τείνει να άπλοποιηθή ακόμη περισσότερο στα χω
ριά. Η συγγενολογική ορολογία και τα κληρονομικά δικαιώματα ακολου
θούν την αλλαγή αυτή και προσαρμόζονται στην νέα εξ ολοκλήρου αμφί
πλευρη δομή της οικογένειας. με την παραπέρα αστική ανάπτυξη αλλά και 
υπό συνθήκες ανάλογης κρατικής οικονομικής πολιτικής η οικογένεια τεί
νει νά πάρει χαρακτήρα καθαρά νοτιοελληνικό (πελοποννησιακό-στερεοελ
λαδικό). Οι σχέσεις τών δύο φύλων γίνονται πιο ελεύθερες. Επίσης περι
ορίζεται κάπως και η αυστηρότητα στις σχέσεις μεταξύ τών μελών της οικο
γένειας πού έχουν διαφορετική ηλικία ή ανήκουν σε διαφορετικές γενεές. 
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