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ΔΗΑΓΧΓΖ
1
 

 

Ζ Διιάδα κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ηελ ζπλζήθε ηνπ 

Βνπθνπξεζηίνπ, ην 1913, ελζσκάησζε λέα εδάθε ζηνλ θνξκφ ηνπ εζληθνχ ηεο 

θξάηνπο. ηελ Μαθεδνλία ππήξρε πιεζψξα κεηνλνηηθψλ νκάδσλ, κε ή ρσξίο κεηξηθή 

γιψζζα ηελ ειιεληθή, κε ηνλ κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ λα μεπεξλάεη ζε αξηζκφ φιεο 

ηηο ππφινηπεο νκάδεο. ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία κεγάινο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ 

Βαιαάδσλ. Ζ νκάδα απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ην 

αληηθείκελν έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζε Βαιαάδεο ελλννχκε ηνπο ειιελφθσλνπο 

κνπζνπικάλνπο πνπ θαηνηθνχζαλ ζε ρσξηά ηεο θνηιάδαο ηνπ Άλσ Αιηάθκνλα, 

δειαδή ζηνπο ζεκεξηλνχο λνκνχο ηεο Κνδάλεο θαη ησλ Γξεβελψλ. Τπάξρνπλ 

αλαθνξέο γηα Βαιαάδεο ζηελ πεξηνρή ηεο Υξνχπηζηαο, ζεκεξηλφο λνκφο Καζηνξηάο, 

θαη ζηελ Διαζζφλα. Οη Βαιαάδεο φκσο θαηά θαλφλα δνχζαλ ζηνπο θαδάδεο ηεο 

Αλαζειίηζαο, λπλ επαξρίαο Βνΐνπ, θαη Γξεβελψλ, κε ηηο αλαθνξέο ηνπο ζηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο λα είλαη κεκνλσκέλεο. Ζ νκάδα απηή θαηνηθνχζε αλάκεζα ζε 

ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο θαη απνηεινχζε ζεκαληηθφ αξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

πεξηνρήο. Οη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη απηψλ ησλ πεξηνρψλ εμηζιακίζηεθαλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη αληαιιάρζεθαλ κε ηνπο ρξηζηηαλνχο ηεο 

Σνπξθίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο ηεο Λσδάλλεο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηνκνξθία θαζψο 

ζπλδπάδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα κε ηελ κνπζνπικαληθή ζξεζθεία. Απηφ είλαη θαη ην 

ζηνηρείν πνπ ηελ θαζηζηά πνιχ ελδηαθέξνπζα απφ άπνςε κειέηεο. Ζ ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο κέζα ζηηο πεξηνρέο ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο είλαη θάηη 

ζπλεζηζκέλν εθείλε ηελ επνρή θαη δελ πξέπεη λα πξνθαιεί εληχπσζε. Τπάξρνπλ θαη 

άιιεο κνπζνπικαληθέο νκάδεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ εμηζιακηζκνχο θαη δηαηήξεζαλ 

ηελ ειιεληθή ηνπο γιψζζα ή πην γεληθά, παξνπζηάδνπλ ηέηνηα «αληηθαηηθά» 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη Σνπξθνθξεηηθνί, νη Σνπξθνγηαλληψηεο ηεο Ζπείξνπ νη 

αιβαλφθσλνη θαη ζιαβφθσλνη κνπζνπικάλνη, νη Βιαρφθσλνη Καξαηδνβαιήδεο ηεο 

Μαθεδνλίαο, νη Ληλνβάκβαθνη ή Κισζηνί ηεο Κχπξνπ, νη Νηνλκέδεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο, νη Οθιίηεο ηνπ Πφληνπ θαη νη ηαπξσηνί ή Κξσκιήδεο ηνπ Πφληνπ.
2
 

                                                           
1
 Τςζτλακα, 2009, ςελ. 289-290. 

2
 Τςζτλακα, 2011, ςελ. 175. 
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Δίλαη φιεο νκάδεο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη γηα απηφ αθξηβψο έρνπλ 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ.    

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νκάδαο ησλ Βαιαάδσλ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε 

έθθξαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο πηζηεχσ. Ο ηξφπνο δσήο ησλ Βαιαάδσλ, ηα ήζε θαη 

ηα έζηκά ηνπο, αλ θαη εμηζιακηζκέλνη, ηαίξηαδαλ απφιπηα κε απηά ησλ ρξηζηηαλψλ 

γεηηφλσλ ηνπο θαη απείραλ αξθεηά απφ ηηο ζπλήζεηεο ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο 

Σνπξθίαο. Ζ ειιεληθή γιψζζα απφ ηελ κηα πιεπξά θαη ε κνπζνπικαληθή πίζηε απφ 

ηελ άιιε έθεξαλ ηνπο Βαιαάδεο αληηκέησπνπο κε ην ζέκα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη 

ηνπο έθαλαλ αληηθείκελν δηεθδίθεζεο θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ Αηγαίνπ. 

Ζ Γπηηθή Μαθεδνλία έρεη πινχζηα ειιεληθή παξάδνζε θιεξνλνκεκέλε απφ 

αξραίνπο ρξφλνπο. Ο πινχηνο απηφο ησλ εζληθψλ παξαδφζεσλ βξίζθεηαη ζηελ 

ζξεζθεπηηθή, θνηλσληθή, γισζζηθή θαη ιανγξαθηθή δσή ησλ θαηνίθσλ. Ζ 

πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ Βαιαάδσλ παξνπζηάδεη κεγάιν ζεσξεηηθφ θαη αθαδεκατθφ 

ελδηαθέξνλ.   

 

 

ΚΟΠΗΑ ΔΞΔΣΑΖ 

 

Γελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε κηα νκάδα αλζξψπσλ ρσξίο λα θάλνπκε 

αλαδξνκή ζην παξειζφλ. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηήο ηεο νκάδαο, ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ζηελ Διιάδα πξηλ ηελ Αληαιιαγή, 

θαζψο θαη φηη έρεη απνκείλεη απφ απηνχο ηε ζεκεξηλή επνρή, 100 πεξίπνπ ρξφληα 

κεηά ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο. Ο ηξφπνο εμεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο ζα γίλεη κε 

θνηλσληνινγηθή ζθνπηά εμεηάδνληαο ηελ γιψζζα, ηελ ζξεζθεία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα 

θαη ηελ δηαηήξεζε απηψλ ζηελ θαηλνχξηα ηνπο παηξίδα. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο, ηελ δσή ησλ Βαιαάδσλ ζηελ Διιάδα, ζηελ Σνπξθία θαη ζηελ 

ζεκεξηλή επνρή. Ο ηξφπνο πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη 

κέζα απφ βηβιηνγξαθηθέο πεγέο θαη άξζξα. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην ζα 

αζρνιεζνχκε κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ Βαιαάδσλ. Τπάξρνπλ 

δηάθνξεο ζεσξίεο γηα ηελ θαηαγσγή απηήο ηεο νκάδαο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 

θεθάιαην, θαζψο θαη δηάθνξεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν 

εμηζιακηζκνχ ηεο. Αλαθέξνληαη φια ηα ρσξηά, ακηγή θαη κεηθηά, ησλ θαδάδσλ ηεο 
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Αλαζειίηζαο θαη ησλ Γξεβελψλ, φπνπ θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο φηη θαηνηθνχζαλ 

Βαιαάδεο πξηλ ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηελ Σνπξθία, θαη αξηζκνί, φπνπ απηνί ππάξρνπλ, 

ζρεηηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο νκάδαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, ην νπνίν απνηειεί θαη ηελ πξψηε ρξνληθή πεξίνδν, ζα 

καο απαζρνιήζεη ε θαζεκεξηλή δσή ησλ Βαιαάδσλ ζηελ Διιάδα, νη ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο ρξηζηηαλνχο γείηνλέο ηνπο, φπνπ ηα ρσξηά ήηαλ κεηθηά, αιιά θαη νη πξνζπάζεηεο 

πνπ έγηλαλ λα εληαρζνχλ ζηνλ ειιεληθφ εζληθφ θνξκφ κεηά ηελ ζπλζήθε ηνπ 

Βνπθνπξεζηίνπ κε ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηνρήο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηα 

ζχλνξα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Μεγάιε ζεκαζία δίλεηαη ζηε ζξεζθεία ηνπο θαη ηνλ 

ηξφπν έθθξαζεο ησλ πηζηεχσ ηνπο, ζηα ήζε θαη ζηα έζηκα πνπ δηαηεξνχζαλ θαη 

θπζηθά ζηελ γιψζζα νκηιίαο ηνπο.  

ηαζκφο ζηελ πνξεία ησλ Βαιαάδσλ είλαη ε ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο πνπ ηνπο έθξηλε αληαιιάμηκνπο θαη ηνπο κεηέθεξε ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ 

Αηγαίνπ. Σν ηξίην θεθάιαην αζρνιείηαη κε απηήλ ηελ ζπλζήθε, ην πψο έβιεπε ηελ 

πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ Βαιαάδσλ ην ειιεληθφ θξάηνο αιιά θαη ην πψο εθιάκβαλαλ 

νη ίδην νη πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο, νη απινί άλζξσπνη, απηήλ ηελ Αληαιιαγή. 

Αλαθέξνληαη επίζεο, φιεο νη δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ ζην ηαμίδη ηνπο πξνο ηελ 

Σνπξθία θαη ε κηθξή ζπλχπαξμε ζηηο ίδηεο νηθίεο κε ηνπο νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο, 

πνπ πξψηνη έθηαζαλ ζηηο θαηλνχξηεο παηξίδεο ηνπο.  

ην ηέηαξην θεθάιαην, δεχηεξε ηζηνξηθή πεξίνδνο, δίλεηαη βάξνο ζηηο 

δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζε έλα θαηλνχξην ηφπν. Οη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη κεηά 

απφ έλα καθξχ ηαμίδη μεξηδσκνχ ήξζαλ αληηκέησπνη κε έλα θξάηνο πνπ είρε 

πηνζεηήζεη κηα απζηεξή θνζκηθή ηδενινγία θαη δελ ήηαλ αλεθηηθφ ζε δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο. Δμεηάδεηαη ην πφζν επεξεάζηεθε ε δσή ησλ Βαιαάδσλ κέζα ζε έλα 

ηέηνην θιίκα, νη αιιαγέο ζηα ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ ηνπο θαη αλ θαη κε πνηνλ ηξφπν 

δηαηήξεζαλ ηελ γιψζζα θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο.  

Έρνληαο κειεηήζεη νιφθιεξε ηελ πνξεία ηεο νκάδαο ησλ Βαιαάδσλ 

εξρφκαζηε ζην ζήκεξα θαη ζηελ ηξίηε ηζηνξηθή πεξίνδν. ην πέκπην θαη ηειεπηαίν 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ 

Σνπξθία. Οη απφγνλνη ησλ πξνζθχγσλ είλαη ειεχζεξνη λα αλαδεηήζνπλ ηηο ξίδεο 

ηνπο. Πνηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπο άθεζαλ νη πξφγνλνί ηνπο θαη πφζα 

γλσξίδνπλ γηα απηήλ; Δθδειψζεηο, ήζε θαη έζηκα ιακβάλνπλ ρψξα ζε δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο. Πσο εθιακβάλνπλ νη επφκελεο γεληέο ησλ Βαιαάδσλ απηέο 

ηηο εθδειψζεηο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ θνπιηνχξα ησλ κεγαιχηεξσλ; Σέινο, 
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εμεηάδνληαη ηα ηαμίδηα ησλ Βαιαάδσλ ζηηο παηξνγνληθέο νηθίεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

απαληεζεί ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ην αλ νη λένη ζήκεξα αηζζάλνληαη παηξίδα ηνπο ηα 

ρσξηά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.    

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

 

Σν ζέκα ησλ Βαιαάδσλ απνηειεί κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, πνπ ζπγθηλεί αθφκα θαη δηάθνξνπο ηζηνξηθνχο. Οη βηβιηνγξαθηθέο, 

φκσο, αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηνπο Βαιαάδεο παξνπζηάδνπλ κηα έλδεηα. Αξρηθά σο 

πξνο ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν εμηζιακηζκνχ ηνπο. Γελ ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο πνπ λα 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη ζηνλ εμηζιακηζκφ ησλ πιεζπζκψλ 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε είλαη απφ άξζξα, 

δεκνζηεπκέλα ζε δπηηθνκαθεδνληθά πεξηνδηθά, φπσο Βνταθή Εσή, Γπηηθνκαθεδνληθφ 

Ζκεξνιφγην, Νεαπνιίηηθα θ. ά., απφ αλζξψπνπο πνπ θαηάγνληαη απφ ηελ πεξηνρή. 

Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα θηιηξάξνληαη πξηλ ηελ ρξήζε ηνπο θαζψο ππάξρεη 

κέζα ηνπο ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε. Γηαηππψζεθαλ αξθεηέο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαγσγή ησλ Βαιαάδσλ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, κε ηνλ Καιηλδέξε λα εμεηάδεη 

πην αληηθεηκεληθά θαη ζθαηξηθά ην δήηεκα. Τπάξρνπλ αξθεηά θείκελα πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ δσή ησλ Βαιαάδσλ πξηλ απφ ηελ Αληαιιαγή, κε πιηθφ πνπ 

πξνθχπηεη θπξίσο απφ πξνθνξηθέο παξαδφζεηο ηεο πεξηνρήο ή απφ πεξηεγήζεηο 

εξεπλεηψλ ζηελ πεξηνρή.   

Οη πξφζθπγεο ζην ηαμίδη ηνπο γηα ηηο λέεο παηξίδεο ππέζηεζαλ κεγάιε 

ηαιαηπσξία θαη θαθνπρίεο. Ο Bruce Clark αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Ζ αλζξψπηλε 

νδχλε πνπ πξνθιήζεθε απφ απηήλ ηελ καδηθή αλαθαηάηαμε ζπάληα βξήθε έθθξαζε 

ζηελ ινγνηερλία ή ηελ επίζεκε ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο. ηελ 

ειιεληθή εθδνρή, ε παξνπζία θαη κφλν ησλ κνπζνπικάλσλ ζηελ Διιάδα – ρψξηα ην 

γεγνλφο φηη πνιινί ήηαλ ειιελφθσλνη θαη βαζηά ξηδσκέλνη ζηα παηξηθά ηνπο ρψκαηα 

– ζπρλά απνζησπάηαη».
3
 Καη απφ ηηο δπν ρψξεο ππάξρνπλ αξθεηέο εμαηξέζεηο 

αλζξψπσλ πνπ ρξφληα κεηά ηελ Αληαιιαγή ζπάλε ηελ ζησπή ηνπο, πεξηγξάθνληάο 

καο ηηο θαηαζηάζεηο θαη κνηξάδνληαη καδί καο ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο.    

                                                           
3
 Bruce Clark, 2007, ςελ. 199. 
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Ζ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα ζρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ 

κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ πνπ θαηνηθνχζαλ ζηα εδάθε πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ 

Διιάδα θαη αξγφηεξα αληαιιάρζεθαλ κε ρξηζηηαλνχο απφ ηελ Σνπξθία παξνπζηάδεη 

κεγάια θελά. ηελ Διιάδα ε έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζηνπο ρξηζηηαληθνχο 

πιεζπζκνχο πνπ έγηλαλ κεηά ηελ Αληαιιαγή θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη 

αγλνεί ηνπο αλζξψπνπο πνπ γηα δεθαεηίεο θαηνηθνχζαλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Οη 

κνπζνπικάλνη πνπ αληαιιάρζεθαλ ππνινγίδνληαη ζηνπο 388.146 κε 463.534, 

αξηζκφο πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο πνπ δέρηεθε ε Διιάδα, αιιά 

θαζφινπ ακειεηένο φηαλ κηιάκε γηα αλζξψπνπο πνπ πέξαζαλ ηα ίδηα δεηλά ζην ηαμίδη 

θαη ίδηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο κε απηά ησλ ρξηζηηαλψλ. Ο κέζνο Έιιελαο δελ 

είλαη θαζφινπ ελεκεξσκέλνο ζρεηηθά κε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο θαη απηφ ίζσο 

νθείιεηαη ζηελ βαξχηεηα πνπ δφζεθε φιε ζηνπο ρξηζηηαλνχο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο. 

ε εξεπλεηηθφ φκσο επίπεδν, καο θάλεη εληχπσζε πσο ηφζα ρξφληα έκεηλε 

αλεμεξεχλεηε απηή ε πηπρή ηεο ηζηνξίαο ηεο αληαιιαγήο πιεζπζκψλ.
4
 εκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ δσή ησλ Βαιαάδσλ ζηελ Σνπξθία, γηα ηελ ζξεζθεπηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά, ηελ γιψζζα θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ εζίκσλ παίξλνπκε απφ ηελ 

επηηφπηα έξεπλα ηεο Σζέηιαθα ζηηο πεξηνρέο ηεο Σνπξθίαο φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ νη 

Βαιαάδεο.   

Σν ίδην θελφ ζε βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ Σνπξθία. 

Σελ ηειεπηαία κφιηο δεθαεηία παξαηεξνχκε ηελ δεκηνπξγία ζπιιφγσλ γηα ηνπο 

αληαιιαρζέληεο πιεζπζκνχο, ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα ηξαγνχδηα, ηνπο ρνξνχο θαη γεληθά νιφθιεξε ηελ 

θνπιηνχξα ησλ αλζξψπσλ απηψλ.  Σελ πεξίνδν κεηά ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο 

πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο ηέηνησλ ζπιιφγσλ δελ έβξηζθαλ αληαπφθξηζε ιφγσ ηεο 

απζηεξήο εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ. Σν 2001 είλαη ην έηνο 

ίδξπζεο ηνπ Ηδξχκαηνο Αληαιιαγέλησλ ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, κε έδξα ην 

Μπέτνγινπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
5
  

 

 

 

 

                                                           
4
 Τςζτλακα, 2011, ςελ. 173. 

5
 Τςζτλακα, 2011, ςελ. 173. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 1
η
  

Ζ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΒΑΛΑΑΓΧΝ 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Γηνπξνχθσλ Σνχξθσλ ζηηο κηθξέο εχθνξεο 

πεδηάδεο ηεο Γπηηθήο  Μαθεδνλίαο, δπηηθά ηνπ Βεξκίνπ, νη Έιιελεο θάηνηθνη 

εθδηψθνληαη απφ ηα πεδηλά θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηα βνπλά, ζηηο πιαγηέο θαη ζηα 

νξνπέδηα. Κάπνηνη απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ απηψλ ζα απνηειέζνπλ αξγφηεξα 

ηελ νκάδα ησλ Βαιαάδσλ.
6
  

Οη Βαιαάδεο, νη εμηζιακηζκέλνη Έιιελεο ησλ πεξηνρψλ ηεο Αλαζειίηζαο θαη 

ησλ Γξεβελψλ, νλνκάζηεθαλ έηζη εμαηηίαο ηεο ζπρλήο ρξήζεο ηνπ ηνχξθηθνπ φξθνπ 

vallahi, πνπ ζεκαίλεη «κα ην Θεφ».
7
 Ο ραξαθηεξηζκφο «Βαιαάδεο», πνπ δφζεθε πξηλ 

απφ ηελ Αληαιιαγή ηνπ 1923 ζηνπο ίδηνπο απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο γείηνλέο ηνπο, 

εκπεξηέρεη κηα εηξσλεία, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηνλ εμηζιακηζκφ ηνπο, σο 

επαίζρπληε ελέξγεηα.
8
 Γλσζηνί είλαη επίζεο θαη κε ην φλνκα Φνχηζεδεο, απφ ηηο 

πξνζθσλήζεηο ζπγγεληθψλ θαη νηθείσλ πξνζψπσλ, θαζψο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο 

ιέμεηο «αδειθνχηζη κ’» γηα ηνλ αδεξθφ, «θνπηζέια κ’» γηα ηνπο άληξεο θαη «θίηζα 

κ’» γηα ηηο γπλαίθεο.
9
 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο είλαη φηη παξφιν πνπ 

εμηζιακίζηεθαλ, δηαηήξεζαλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ηελ ειιεληθή. Γελ έραζαλ  

ηελ ζπλείδεζή ηεο θαηαγσγήο ηνπο, ηεξψληαο κέζα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο ηα ειιεληθά 

ήζε θαη έζηκα, ζεβφληνπζαλ ηηο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο, ηηκνχζαλ ηνπο αγίνπο, 

ηδηαίηεξα ηνλ Άγην Γεψξγην, θαη είραλ εηθνλίζκαηα αγίσλ κέζα ζην ζπίηη ηνπο πνπ 

ηηκνχζαλ κε δένο.
10

 Γηαηεξνχζαλ ηα παιηά νλφκαηα ησλ ιφθσλ ηεο πεξηνρήο (Άγηνο 

Αζαλάζηνο, Πξνθήηεο Ζιίαο, Άγηνο Νηθφιανο θαη άιια) θαη ζε φπνηα ζεκεία 

βξηζθφηαλ εμσθιήζηα ηα θξφληηδαλ νη γπλαίθεο ησλ Βαιαάδσλ.
11

  

 

 

                                                           
6
 Βαθαιφπνπινο, 1969, ζει. 43. 

7
 Γθιαβίλαο, 2001-2002, ζει. 145. 

8
 Σζέηιαθα, 2012. 

9
 Γξφζνο, 2008, ζει. 53. 

10
 Γξφζνο, 2008, ζει. 49. 

11
 Βαθαιφπνπινο, 1969, ζει. 317. 
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ΚΑΣΑΓΧΓΖ 

Γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ Βαιαάδσλ έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο ζεσξίεο θαη 

εηθαζίεο. Κάπνηνη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ ηελ γλήζηα ηνχξθηθε θαηαγσγή ηνπο, 

θάπνηνη ζεψξεζαλ πσο ήηαλ Βαξδαξηψηεο Σνχξθνη, άιινη φηη κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ 

Μηθξά Αζία ζηηο πεξηνρέο ηεο Αλαζειίηζαο θαη ησλ Γξεβελψλ θαη αξθεηνί 

πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ην αλ ε θαηαγσγή ηνπο είλαη βιάρηθε. Αθφκα θαη νη ίδηνη νη 

Βαιαάδεο δεκηνχξγεζαλ έλαλ κχζν ππνζηεξίδνληαο ηελ ηνπξθηθή θαηαγσγή ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ πην εχθνια απνδεθηνί ζηελ λέα ηνπο παηξίδα κεηά απφ ηελ 

Aληαιιαγή. Κπξίαξρε ζεσξία, ηελ νπνία απνδέρνληαη νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο, γηα 

ηελ θαηαγσγή ηνπο είλαη απηή ησλ εμηζιακηζκέλσλ Διιήλσλ. Απηφ απνδεηθλχεηαη 

απφ ην φηη γλψξηδαλ άξηζηα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη απφ ηα ήζε θαη ηα έζηκα πνπ 

ηεξνχζαλ, κε θάπνηα λα είλαη παιηνρξηζηηαληθά θαη λα δηαηεξνχληαη ρξφληα. Ο 

Βαθαιφπνπινο ζεκεηψλεη πσο ε ειιεληθή γιψζζα ηνπο είλαη έλα αδηάςεπζην 

ζηνηρείν γηα ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ηνπο.
12

  

Ζ σπόθεζη ηης ηούρκικης καηαγωγής: 

Ο Καιηλδέξεο αλαθέξεη ηελ πεξηήγεζε ηνπ Leake ζηα ρσξηά ηεο Αλαζειίηζαο 

θαη ησλ Γξεβελψλ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1805. Ο Leake πεξηγξάθεη φια ηα ρσξηά πνπ 

πέξαζε σο ηνχξθηθα. Γηαπηζηψλεη πσο ηα ρσξηά απηά θαηνηθνχληαλ πνιχ πξηλ απφ ην 

1805, ρσξίο φκσο λα θάλεη θακία αλαθνξά ζηελ γιψζζα ησλ θαηνίθσλ ή ζην αλ 

απηνί νλνκάδνληαλ Βαιαάδεο, θαζψο ε ζξεζθεία ήηαλ ε εηδνπνηφο δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνλ Σνχξθν θαη ηνλ Έιιελα.
13

   

Έλα ρξφλν κεηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ Leake, ην 1806, ν Pouqueville, πνπ 

δηέζρηζε απηέο ηηο πεξηνρέο, κηιάεη γηα ηνχξθηθα ρσξηά ρσξίο φκσο αλαθνξά ζηελ 

πξνέιεπζή ηνπο. Μαο παξέρεη φκσο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Λεηςίζηαο ή 

Αλαζειίηζαο, φπσο ηελ νλνκάδνπλ νη Έιιελεο, ε νπνία είλαη απνηθία 

εμειιεληζκέλσλ Βαξδαξηψησλ πνπ εγθαηέζηεζαλ εθεί νη ζνπιηάλνη. Αλαθέξεη 

επίζεο πσο ζηηο πεξηνρέο βφξεηα ηεο Αλαζειίηζαο θαηνηθνχζαλ κεηθηνί πιεζπζκνί, 

πνπ απνηεινχληαλ απφ ρξηζηηαλνχο θαη κσακεζαλνχο Βαξδαξηψηεο.  Ο Pouqueville 

                                                           
12

 Βαθαιφπνπινο, 1969, ζει. 317. 
13

 Καιηλδέξεο, 1997, ζει. 330 – 331. 
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δελ αλαθέξεη εάλ νη εθεί πιεζπζκνί κηινχζαλ κφλν ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη νχηε ην 

φλνκα Βαιαάδεο.
14

  

Ο Παπαδφπνπινο ππνζηεξίδεη πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ Βαιαάδσλ 

ήηαλ εθηνπξθηζζέληεο ειιελφθσλνη ρξηζηηαλνί ηεο Μηθξάο Αζίαο, έλα κηθξφηεξν 

ήηαλ ληφπηνη Έιιελεο θαη έλα αθφκα κηθξφ πνζνζηφ ήηαλ Αξβαλίηεο. Χο απφδεημε 

απηνχ αλαθέξεη: ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζηάιζεθαλ Γηνπξνχθνη 

Σνχξθνη γηα ηελ ππνδνχισζε ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ. Ζ ζπλελλφεζε φκσο ήηαλ 

αδχλαηε ιφγσ γιψζζαο θαη έηζη κεηαθέξζεθαλ εθεί ειιελφθσλνη νκνεζλείο ηνπο, θαη 

κάιηζηα ηεο αίξεζεο ησλ Μπεθηαζήδσλ, απφ ηελ Μηθξά Αζία πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξνθνξνχληαη ηηο θηλήζεηο ησλ αληαξηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηνχξθηθεο δηνίθεζεο. 

Κάπνηνη απφ ηνπο ληφπηνπο Έιιελεο θαηέθπγαλ ζε νξεηλέο θαη άγνλεο πεξηνρέο, ελψ 

θάπνηνη άιινη αιιαμνπίζηεζαλ θαη έηζη δηαηήξεζαλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο. Απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ θάπνηα ρσξηά θαίλνληαη ζηα ραξηηά ρξηζηηαληθά θαη ζε κεηέπεηηα 

θαηαγξαθέο δείρλνπλ κνπζνπικαληθά. Ο Παπαδφπνπινο ππνζηεξίδεη αθφκα πσο 

ζηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ είραλ ηελ επθαηξία λα βαπηηζηνχλ ρξηζηηαλνί γηα λα 

παξακείλνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, θάηη πνπ έθαλαλ κφλν 4 – 5 άηνκα.
15

 ηηο πεξηνρέο 

ηεο Αλαζειίηζαο θαη ησλ Γξεβελψλ δελ αλαθέξεηαη κε γξαπηέο πεγέο ε παξνπζία 

Γηνπξνχθσλ Σνχξθσλ. Αθφκα, πνιιέο πεγέο κηιάλε γηα ηνλ εμηζιακηζκφ ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ έιαβε ρψξα ζε εθείλε ηελ πεξηνρή. Γελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ήδε 

άιιε ζξεζθεία. Καλέλαο άιινο εξεπλεηήο δελ ππνζηεξίδεη απηήλ ηελ άπνςε.    

Ζ ηνχξθηθε θαηαγσγή φκσο ησλ Βαιαάδσλ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

ζπλήζεηέο ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπ νίλνπ απφ απηνχο, πνπ είλαη απαγνξεπκέλε ζηνπο 

κνπζνπικάλνπο, ε ζπάληα πνιπγακία, νη δνμαζίεο θαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, 

ηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπο θαη θπζηθά ε γιψζζα ηνπο απνηεινχλ πξνβιήκαηα ζηελ 

απνδνρή ηεο ζέζεσο πσο νη Βαιαάδεο θαηάγνληαη απφ ηνπο Σνχξθνπο.
16

  

 

 

 

                                                           
14

 Καιηλδέξεο, 1977, ζει. 332 – 336.  
15

Παπαδφπνπινο, 1979, ζει. 118. 
16

 Καιηλδέξεο, 1977, ζει. 336.  
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Ζ σπόθεζη ηης νηόπιας καηαγωγής:  

Οη Weigand (1889) θαη Wace θαη Thompson, πεξηεγεηέο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αλαζειίηζαο θαη ησλ Γξεβελψλ παξαηεξνχλ πσο νη θάηνηθνη ήηαλ κσακεζαλνί, πνπ 

κηινχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη νλνκάδνληαλ Βαιαάδεο. Ο 

Weigand, ιφγσ ησλ ζθνχξσλ καιιηψλ θαη καηηψλ θαη ηνπ ζρήκαηνο ηεο κχηεο ηνπο, 

απνξξίπηεη ηελ ζιαβηθή θαηαγσγή, ππνζηεξίδνληαο ηελ ειιεληθή. Οη Weigand θαη 

Wace θαη Thompson ζπζρεηίδνπλ ηελ βιάρηθε θαηαγσγή κε ηνπο Βαιαάδεο ρσξίο 

φκσο λα ηελ απνδέρνληαη νη ίδηνη. Οη Βιάρνη νλφκαδαλ ηνπο ειιελφθσλνπο 

κνπζνπικάλνπο Βαιαάδεο θαη έιεγαλ πσο είραλ βιάρηθε θαηαγσγή, θαζψο ε 

νλνκαζία ηεο νκάδαο απηήο έρεη βιάρηθεο ξίδεο. Απηή ε άπνςε δελ κπνξεί λα 

επζηαζεί, θαζψο δελ ππάξρνπλ βιάρηθα ηδηψκαηα ζηελ γιψζζα ηνπο. Δμάιινπ ζηελ 

επαξρία ηεο Αλαζειίηζαο δελ ππήξραλ βιαρνρψξηα θαη ζηα Γξεβελά απηά πνπ 

ππήξραλ δελ θαηνηθνχληαλ απφ Βαιαάδεο.
17

 

Ο Καιηλδέξεο, κεηά απφ επηζθέςεηο ζηα βαιαάδηθα ρσξηά, άθνπζε ηηο ιατθέο 

παξαδφζεηο φπνπ ζέινπλ ηνπο Βαιαάδεο εμηζιακηζκέλνπο Έιιελεο. Ο Λνπθφπνπινο, 

ν Αγγειήο, ν Νηθνιατδεο θαζψο θαη πνιινί αθφκα εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

ειιεληθή θαηαγσγή ηεο νκάδαο. Τπάξρεη βέβαηα αζπκθσλία ζρεηηθά κε ην ρξφλν πνπ 

αιιαμνπίζηεζαλ θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ. Οη 

ζπλήζεηεο ηεο νκάδαο ησλ Βαιαάδσλ, ηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπο πνπ είλαη φκνηα κε 

απηά ησλ ρξηζηηαλψλ, νη καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ θαηνίθσλ, ε ειιεληθή γιψζζα θαη 

νη δηάθνξνη εμηζιακηζκνί καξηπξνχλ ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ησλ Βαιαάδσλ.
18

  

Απφ ην ρσξηφ Γθηλφο, πνπ βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ Λεηςίζηα 

(Νεάπνιε), ζψδεηαη έλα αθνξηζηηθφ έγγξαθν ηνπ κεηξνπνιίηε ηζαλίνπ 

Αγαζαγγέινπ, ρσξίο φκσο ηελ ρξνλνινγία. Δίλαη κηα απφδεημε γηα ηελ ρξηζηηαληθή 

θαηαγσγή ησλ Βαιαάδσλ ηνπ ρσξηνχ απηνχ, θαζψο πξνέξρεηαη απφ ηελ επνρή πνπ νη 

εθεί θάηνηθνη ήηαλ ρξηζηηαλνί.
19

  

 

 

                                                           
17

 Καιηλδέξεο, 1977, ζει. 337 – 339.  
18

 Καιηλδέξεο, 1977, 340, 358.  
19

 Βαθαιφπνπινο, 1969, ζει. 319. 
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Ο μύθος ηων Βαλαάδων ζτεηικά με ηην καηαγωγή ηοσς: 

Ζ ηαπηφηεηα ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ησλ Βαιαάδσλ απνηέιεζε πξφβιεκα θαη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηελ λέα ηνπο παηξίδα. Ζ Σζέηιαθα 

αλαθέξεη ηελ δεκηνπξγία ελφο κχζνπ ζρεηηθά κε ηελ ηνχξθηθε θαηαγσγή ηνπο, απηφλ 

ηνπ Bekir Fikri, ν νπνίνο έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. χκθσλα κε 

απηφλ, νη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη απφγνλνη ησλ 

πξψησλ θαηαθηεηψλ ηεο Μαθεδνλίαο, ησλ Salur, ελφο γέλνπο ησλ Ογνχδσλ Σνχξθσλ, 

νη νπνίνη είραλ ηνπνζεηεζεί απφ ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα 

εμηζιακηζηνχλ θαη λα ππνηαρζνχλ νη ρξηζηηαλνί θάηνηθνη. Ο Bekir Fikri ήηαλ 

ειιελφθσλνο κνπζνπικάλνο, κε θαηαγσγή απφ ην Σζνχξριη ηνπ θαδά Γξεβελψλ θαη 

αμησκαηηθφο ηνπ Κνκηηάηνπ ηνπ Νενηνπξθηθνχ Κηλήκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο. 

Πνιέκεζε λα παξακείλεη ηνχξθηθε ε πεξηνρή ησλ Γξεβελψλ ηελ πεξίνδν φπνπ 

νιφθιεξε ε πεξηνρή δηραδφηαλ αλάκεζα ζε Διιάδα, Σνπξθία θαη Βνπιγαξία. Οη 

απφςεηο φκσο ηνπ Bekir Fikri δελ απνδεηθλχνληαη ηζηνξηθά θαη ε πξνζπάζεηά ηνπ λα 

απνδείμεη ηελ ηνχξθηθε θαηαγσγή ησλ ειιελφθσλσλ κνπζνπικάλσλ ζηεξείηαη πεγψλ 

θαη καξηπξηψλ. ε αληίζεζε κε ηηο πεξηνρέο ηεο Κνδάλεο, ησλ Κατιαξίσλ ή ησλ 

Γηαλληηζψλ πνπ καξηπξείηαη ε εγθαηάζηαζε Γηνπξνχθσλ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Άλσ 

Αιηάθκνλα δελ απνδεηθλχεηαη ε κεηαθνξά λνκάδσλ απφ ηελ αλαηνιηθή Σνπξθία.
20

  Ζ 

ρξηζηηαληθή θαηαγσγή ηνπ πιεζπζκνχ απηνχ απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη 

αλακθηζβήηεηα ηζρχεη.
21

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Σζέηιαθα, 2009, ζει. 295 – 296. 
21

 Σζέηιαθα, 2009, ζει. 290. 
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ΥΧΡΗΑ ΠΟΤ ΚΑΣΟΗΚΟΤΑΝ ΒΑΛΑΑΓΔ
22

 

Με βάζε ηελ έξεπλα ηνπ Καιηλδέξε ζηελ επαξρία ηεο Αλαζειίηζαο ηα 

βαιαάδηθα ρσξηά είλαη ζην ζχλνιν 34, κε 16 απφ απηά λα είλαη ακηγή θαη ζηα 18 λα 

βξίζθεηαη κεηθηφο πιεζπζκφο. ηελ επαξρία ησλ Γξεβελψλ βξίζθνπκε 19 ρσξηά, 11 

κε ακηγή πιεζπζκφ θαη 8 κε κεηθηφ.
23

 Παξαηεξνχκε πσο απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ Αιηάθκνλα ππάξρνπλ κφλν 2 ρσξηά ηεο επαξρίαο ηεο Αλαζειίηζεο, ε Γηάγθνβε 

(ακηγέο) θαη Βξνγγίζηα (κεηθηφ) θαη 4 ησλ Γξεβελψλ, νη Αγαιαίνη, ην Βέληδη, ν 

Νεζηλίθνο θαη ε Σφξηζηα. Σα πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη απφ ηελ δεμηά πιεπξά, ιφγνπ 

ηνπ πην εχθνξνπ θαη πεδηλνχ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο.
24

  

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΧΡΗΧΝ (ζηηο παξελζέζεηο νη λέεο νλνκαζίεο ησλ ρσξηψλ) 

 

Υσξηά κε αμιγείς πιεζπζκνχο ζηελ Αναζελίηζα: 

 Βαήπεζη ή Βαίπεο (Υεηκεξηλφ) 

 Γηάγθνβε (Μεζνπφηακνο) 

 Γθηλφζη ή Γθηλφο (Μνιφρα) 

 Λάε ή Λάτ (Πεπνληά) 

 Λεηςίζηη (Νεάπνιε) 

 Πιαδφκηζηα (ηαπξνδξφκη) 

 Ππισξνί ή Πεινπξί (Ππιψξην) 

 Ρέληα (Γηρείκαξξνλ) 

 Βίληαλε (Λεπθάδη) 

 Μαδγθάλη (Αριάδη) 

 Βξφζηηαλε (Άγηνη Αλάξγπξνη)  

 Σζαβαιέξη (Κνηιάδη) 

 Σζεξαπηαλή ή Σζεξαπηαλή (Γιπθνθεξαζηά) 

 ηξφηζηαλε (Λεχθε) 

                                                           
22

 Γηάθνξνη κειεηεηέο αλαθέξνπλ ρσξηά ζηα νπνία θαηνίθεζαλ νη Βαιαάδεο, φπσο  ν Βαθαιφπνπινο, 

ν Γξφζνο θαη άιινη (Βαθαιφπνπινο, 1969, ζει. 318-319, Γξφζνο, 2008, ζει. 49).ην θείκελν 

ιακβάλνπκε ππφςε ηνλ θαηάινγν ηνπ Καιηλδέξε σο ηνλ πην πιήξε.  
23

 Καλινδζρησ, 1977, ςελ. 20-21. 
24

 Καλινδζρησ,  1977, ςελ. 323. 
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 Βξφληξηδα ή Βξφληηδα (Βξνληή) 

 Βνπδνπξίλα (Νέα πάξηε) 

 

Υσξηά κε μεικηούς πιεζπζκνχο ζηελ Αναζελίηζα: 

 Βξνγγίζηα (Καινλέξη) 

 Βειίζηη (Αζπξνχια) 

 Γίζιαπν (Γξαγαζηά)  

 Λακπάλνβνλ (ήκαληξν)  

 Ληθλάδεο 

 Μεζνινγγφζηη (Μεζφινγγνο) 

 Μπνκπνχζηη (Πιαηαληά)  

 Πιάδνπκε ή Πιάδνκε (Οκαιή) 

 Ρέδλη (Αλζνχζα) 

 Ρεζνχιηα (Βέινο) 

 Σζαθλνρψξη (Αλζνρψξη) 

 Σζνηχιη  

 νινκίζηη (ηέξλα)  

 πγθφιιη (Παξφρζεηνλ) 

 Σξαπνηνχζηη (Κιεηζψξεηα)  

 Σζηάξηζηα (Άγηνη Θεφδσξνη)  

 Φπηψθε 

 Υνπηνχξη (Λεπθνζέα) 

 

Υσξηά κε αμιγείς πιεζπζκνχο ζηα Γρεβενά: 

 Γθνπκπιάξ ή Γθνκπιάξη (Μεξζίλα - Μπξζίλα) 

 Κξίθηζη (Κηβσηφο) 

 Κπξαθαιή 

 Μειηά 

 Νηνβξάληνβν ή Γνβξάληνβν (Βαηφιαθθνο) 

 Νεζηλίθνο (Νεζί) 
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 Πεγαδίηζα   

 Βξάζηηλν (Αλάβξπηα) 

 Κάζηξνλ  

 Αγαιαίνη  

 Σφξηζηα (Πνληηλή)  

 

Υσξηά κε μεικηούς πιεζπζκνχο ζηα Γρεβενά: 

 Βέληδηα ή Βέληδη (Κέληξνλ) 

 Γξεβελά 

 Νηφβξαλε ή Νηφβξηαλε (Έιαηνο) 

 Νηνβξνχληζηα ή Γνπβξνχληζηα (Κιεκαηάθη) 

 εηξήλη κεγάιν  

 νχκπηλν (Κνθθηληά) 

 Σξηβέλη (χδεληξνλ)   

 Σζνχξριη (Άγηνο Γεψξγηνο)  

 

ην ζχλνιν ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο, καδί κε ηνλ ζεκεξηλφ Ννκφ Γξεβελψλ, κέζα 

απφ ζηαηηζηηθνχο πίλαθεο ηνπ 1923 ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 

1920, νη κνπζνπικάλνη αλέξρνληαλ ζε 66.500, απφ ηνπο νπνίνπο νη 11.600 ήηαλ 

ειιελφθσλνη, νη 54.900 ηνπξθφθσλνη θαη 100 αιβαλφθσλνη. Σν 1923 (31 Μαΐνπ) 

ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθή πνπ ζηέιλεη ν γεληθφο δηνηθεηήο Μαθεδνλίαο Α. Λάκπξνπ 

ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, νη Βαιαάδεο ηεο Αλαζειίηζεο αλέξρνληαη ζε. 7.408.
 25

 

χκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηνπ Τπνδηνηθεηή ηεο Δπαξρίαο Αλαζειίηζαο ην 1922 ζην 

Σζνηχιη θαηνηθνχζαλ 150 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο Βαιαάδσλ θαη 40 ρξηζηηαληθέο 

ειιεληθέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 10 ήηαλ ληφπηνη γεσξγνί ελψ νη ππφινηπεο 

εγθαηαζηάζεθαλ εθεί γηα εκπνξηθνχο ιφγνπο πξνεξρφκελνη απφ ηε ακαξίλα θαη ηε 

Φνχξθα.
26

 ην ζχλνιφ ηνπο νη Βαιαάδεο πνπ αληαιιάρζεθαλ ην 1924 δελ 

μεπεξλνχζαλ ηνπο 20.000.
27

  

                                                           
25

 Γθιαβίλαο, 2008, ζει. 22, ηνπ ηδίνπ 2009, ζει.41. 
26

 Γθιαβίλαο, 2001-2002, ζει. 159. 
27

 Καιηλδέξεο, 1977, ζει. 322. 
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Μέζα απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ ππνδηνηθεηή ηεο Αλαζειίηζεο βιέπνπκε ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηα ρσξηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Α’ Βαιθαληθνχ 

πνιέκνπ. Φπζηθά, νη Βαιαάδεο δελ έκεηλαλ ακέηνρνη, παίξλνληαο κέξνο ζε πνιεκηθέο 

ζπγθξνχζεηο θαη ιεειαζίεο. Κάπνηνη  απφ ηνπο Βαιαάδεο βνεζνχζαλ ηνλ ηαθηηθφ 

ζηξαηφ, θάπνηνη αθνινχζεζαλ ηνλ Μπεθήξ θαη κεξηθνί ελήξγεζαλ απηφλνκα. Μεηά 

ηελ ήηηα ησλ Σνχξθσλ ζηελ ηάηηζηα νη ληφπηνη ρξηζηηαλνί θαη ηα αληάξηηθα ζψκαηα 

ιεειαηνχζαλ θαη ππξπνινχζαλ ηα κνπζνπικαληθά ρσξηά, θάηη πνπ είλαη θαλεξφ απφ 

ηελ θαηάζηαζε ησλ ρσξηψλ αθφκα θαη 10 ρξφληα αξγφηεξα. ε αληίζεζε φκσο κε φηη 

ζπλέβαηλε ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, ζηελ Γπηηθή δελ έρνπκε κεγάιεο 

κεηαλαζηεχζεηο κνπζνπικάλσλ. ηελ επαξρία Αλαζειίηζαο 76 νηθνγέλεηεο (214 

άηνκα) άθεζαλ ηηο θαηνηθίεο ηνπο κέρξη ην 1914, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ.
28 

ΔΞΗΛΑΜΗΜΟ  

Δμηζιακηζκνί ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ έγηλαλ απφ ηελ αξρή ηεο εμαπιψζεσο 

ησλ Σνχξθσλ ζηε Μηθξά Αζία, κα νη κειεηεηέο θαη νη ηζηνξηθνί δελ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηνλ αθξηβή ρξφλν. Σν πηζαλφηεξν είλαη πσο έγηλαλ ζηαδηαθά, 

μεθηλψληαο απφ ην 1076.  

Πνιινί εμηζιακηζκνί παξαηεξνχληαη ηνλ 18
ν
 αηψλα θάησ απφ ηηο δχζθνιεο 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ χπαηζξν. Οη θαηαπηέζεηο ησλ κπέεδσλ θαη νη 

ζπλερείο ιεζηξηθέο επηδξνκέο αιβαληθψλ ζηηθψλ, θπξίσο κεηά ηα Οξισθηθά, πνπ 

δηέπξαηηαλ θάζε είδνο απζαηξεζίαο, νδήγεζαλ πνιινχο θαηνίθνπο, πνπ δελ ήζειαλ λα 

αθήζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, λα πξνζέιζνπλ ζην Ηζιάκ. Αξγφηεξα, κε ηνλ Αιή Παζά  ηεο 

Ζπείξνπ λα επηβάιιεηαη ζηελ Ήπεηξν, ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ζηελ Θεζζαιία 

παξαηεξνχληαη λένη εμηζιακηζκνί, αηνκηθνί θαη νκαδηθνί. Ο Αιή Παζάο έδσζε ηνλ 

ηίηιν ηνπ κπέε ζε φζνπο βνήζεζαλ πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηηο 

εθζηξαηείεο ηνπ ζε δηάθνξα κέξε, θαζψο θαη ζε πνιινχο λενθψηηζηνπο. Απηνί 

δηέκελαλ ζηα ηζηθιηθνρψξηα ζηηο ιεγφκελεο θνχιηεο (δηψξνθα νηθήκαηα ζαλ πχξγνη 

κε πνιεκίζηξεο, kule=πχξγνο). Ο ηίηινο επγελείαο ηνπ κπέε δηλφηαλ αδηαθξίησο ζε 

αλζξψπνπο ακαζείο θαη εμαζιησκέλνπο, κέζα ζε απηνχο θαη ζηνπο Βαιαάδεο, θαη 

έηζη θαηάθεξε λα ράζεη ηελ αμία ηνπ. Ο παξαθάησ δηάινγνο ραξαθηεξίδεη ηελ 

                                                           
28

 Γθιαβίλαο, 2001-2002, ζει. 153-154. 
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θαηάζηαζε: -Πάκε, κπέε, γηα μχια ή γηα θξχγαλα. -   Βαιαά, δελ έρσ ηζαξνχρηα.
29

 Οη 

θαζαξνί Σνχξθνη, πνπ κηινχζαλ ηελ ηνπξθηθή, ήηαλ ειάρηζηνη θαη θπξίσο ζηνλ 

ζηξαηφ θαη ζηελ αζηπλνκία.
30

       

Δπηδξνκέο, αζπδνζίεο, ιεζηείεο, αξπαγέο θαη βηαζκνί ησλ Σνπξθαξβαληηψλ 

θαίλεηαη λα είλαη γηα θάπνηνπο εξεπλεηέο νη αηηίεο πνπ αιιαμνπίζηεζαλ νη θάηνηθνη 

ηεο πεξηνρήο, επηιέγνληαο λα κείλνπλ ζην ηφπν ηνπο ρσξίο ηε βία.
31

 Οη ληφπηνη ιφγηνη 

ήηαλ πεπεηζκέλνη γηα ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ησλ εθεί πιεζπζκψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ έιιεηςε πεγψλ σζήζεθαλ ζηελ δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ απφςεσλ. Οη 

Βαιαάδεο παξνπζηάζηεθαλ ζαλ απνισιφηα πξφβαηα, πνπ κεηά απφ ζθιεξέο πηέζεηο 

θαη βίαηνπο ηξφπνπο αζπάζηεθαλ ην Ηζιάκ. Τπεχζπλνο γηα ηνλ εμηζιακηζκφ ηνπο 

ζεσξήζεθε ν Αιή Παζάο ησλ Ησαλλίλσλ, ηνπ νπνίνπ ε ζθιεξή πνιηηηθή άθεζε 

ζεκάδηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ ρξηζηηαληθή θαηαγσγή ησλ 

Βαιαάδσλ θαη ν απφερνο ηεο ηπξαλλίαο ηνπ Αιή Παζά νδεγνχλ ζε απηφ ην 

ζπκπέξαζκά απηνχο πνπ αζρνιήζεθαλ κε απηφ ην ζέκα.
32

   

Ο Αιή Παζάο ησλ Ησαλλίλσλ έκεηλε γλσζηφο γηα ηηο θηελσδίεο, ηελ 

πιενλεμία, ηνπο ζπειιψδεηο ζπκνχο ηνπ, ηελ παξάινγε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ 

δηθηαηνξηθή  δηαθπβέξλεζε. Ο θαηάιιεινο άλζξσπνο γηα λα ηνπ απνδνζνχλ φια ηα 

δεηλά ηεο επνρήο. Πεξηεγεηηθά θείκελα ηεο επνρήο, φκσο, αλαθέξνπλ ηελ θαιή 

θαηάζηαζε ησλ εθθιεζηψλ θαη ηεο εθθιεζηαζηηθήο παηδείαο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αιή 

Παζά θαη ε παξάδνζε ιέεη πσο δφζεθε απφ ηνλ ίδην άδεηα αλέγεξζεο λανχ ζην 

κεηθηφ ρσξηφ Ρέδλη ηεο Αλαζειίηζαο, ην 1811. Οη δηψμεηο πνπ ππέζηε ε ρξηζηηαληθή 

θνηλφηεηα είραλ ζθνπφ ηελ απφζπαζε ρξεκάησλ θαη απνζθνπνχζαλ ζε πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο, θαη φρη ζξεζθεπηηθέο. Δμηζιακηζκνί βέβαηα ζπληειέζηεθαλ θαη ηελ 

επνρή ηνπ Αιή Παζά, ηίπνηα φκσο δελ απνδεηθλχεη ηε καδηθφηεηα ηνπο, αθνξνχζαλ 

θπξίσο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο.  

Τπάξρνπλ ρσξηά πνπ νη θάηνηθνί ηνπο εμηζιακίζηεθαλ ηελ πξψηε δεθαεηία 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ίζσο θαη αξγφηεξα.
33

 Δλδείμεηο ησλ πξφζθαησλ εμηζιακηζκψλ ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη θαη ηα ειιεληθά επψλπκα νξηζκέλσλ Βαιαάδσλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα Υαζάλ Μπηκπξάδεο, Μερκέη Γήκνπ θ.ά. Δίραλ ηα ίδηα επίζεηα κε άιινπο 

                                                           
29

 Βαθαιφπνπινο, 1969, ζει. 324 – 327. 
30

 Αλζεκίδεο, 1995, ζει. 94. 
31

 Αλζεκίδεο, 1995, ζει. 94. 
32

 Σζέηιαθα, 2009, ζει. 291. 
33

 Σζέηιαθα, 2009, ζει. 292 – 293.  
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Έιιελεο, κε ρσξάθηα «αδειθφκνηξα» θαη γλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο σο ηξίηα, ηέηαξηα 

ή πέκπηα μαδέξθηα.
34

 Σα πνζνζηά φκσο πνπ εμηζιακίζηεθαλ ζε πξνεγνχκελε 

πεξίνδν είλαη κεγαιχηεξα.
35

 Καη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ 

θαλεξψλνπλ πσο ν εμηζιακηζκφο πξνεγείηαη ηνπ Αιή Παζά. Ζ ηεξαπνζηνιηθή δξάζε 

ηνπ Κνζκά ηνπ Αηησινχ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαζειίηζαο θαη ησλ Γξεβελψλ ην β΄ κηζφ 

ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ηα ζηνηρεία απφ ηνλ εθθιεζηαζηηθφ θψδηθα ηεο πεξηνρήο θαη ηα 

πεξηεγεηηθά θείκελα θαλεξψλνπλ πσο ν εμηζιακηζκφο ήηαλ παιαηφηεξνο ηνπ Αιή 

Παζά.
36

  

Ο Καιηλδέξεο, ν νπνίνο κειέηεζε δηάθνξα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ηνλ θψδηθα 

ηεο Μνλήο ηεο Εάβνξδαο, ζπκπεξαίλεη πσο ν εμηζιακηζκφο μεθίλεζε κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ παηδνκαδψκαηνο, δειαδή κεηά ην 1670 επί νπιετκάλ Γ΄. Δληάζεθαλ 

κεηά ηνλ ηνπξθναπζηξηαθφ πφιεκν ηνπ 1737 - 1739 θαη έιαβαλ κεγάιε έθηαζε 

χζηεξα απφ ηα Οξισθηθά, ζηα ρξφληα ησλ ζνπιηάλσλ Υακίη Α΄(1774 – 1789) θαη 

ηνπ δηαδφρνπ ηνπ ειίκ Γ΄, δειαδή ζηα ρξφληα ηνπ Αιή Παζά.
37

 

Με βάζε θάπνηεο καξηπξίεο επηηχκβησλ πιαθψλ, ε αξρή γηα ηνλ εμηζιακηζκφ 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αλάγεηαη ζηνλ 16
ν
 αηψλα, ίζσο θαη ζηνλ 15

ν
 

αηψλα. Ζ κνπζνπικαληθή ζξεζθεία θαίλεηαη λα εμαπιψλεηαη κε πην γξήγνξν ξπζκφ 

απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα θαη κεηά. ηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ησλ εμηζιακηζκψλ ζηελ 

πεξηνρή πνπ εμεηάδνπκε είλαη ε ηζηνξία δχν λέσλ παηδηψλ απφ ην ρσξηφ Λνχθξη, πνπ 

νδεγήζεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη εθεί εμηζιακίζηεθαλ. ηαλ επέζηξεςαλ 

ζηελ παηξίδα ηνπο, έρνληαο αιιάμεη ηα νλφκαηά ηνπο ζε ηλάλ – Σζανχο θαη Υνπζεΐλ 

– Σζανχο, κε θεξχγκαηα πξνζπάζεζαλ λα πξνζειπηίζνπλ ηνπο θαηνίθνπο. Οη 

ζπλερείο ηαιαηπσξίεο θαη θαηαπηέζεηο ησλ θαηαθηεηψλ βνήζεζαλ ζηελ απνδνρή ηνπ 

Ηζιάκ, ε νπνία ζεσξήζεθε ζαλ ιχηξσζε απφ φια απηά ηα δεηλά. Οη δπν λένη ζαλ 

αληακνηβή πήξαλ ηνλ ηίηιν ηνπ κπέε, ν νπνίνο δηαηεξήζεθε θαη απφ ηνπο απνγφλνπο 

ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε απηήλ ηελ ηζηνξία κε ηνπο δχν λένπο λα εμηζιακίδνληαη 

ζηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, νη εμηζιακηζκνί ζηα ρσξηά απηά έιαβαλ ρψξα κεηά ηα κέζα 

ή ζηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα, θαζψο πέξαζαλ αξθεηά ρξφληα πνπ παξέκεηλαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. Σελ ρξνλνινγία απηή εληζρχεη θαη ν Φσηφπνπινο κηιψληαο γηα 

ηνπο Βαιαάδεο ηεο Βξνγθίζηαο θαζψο επίζεο θαη ν θαηάινγνο ηεο Εάβνξδαο, φπνπ 

                                                           
34

 Βαθαιφπνπινο, 1969, ζει. 324 – 327. 
35

 Σζέηιαθα, 2009, ζει. 292 – 293.  
36

 Σζέηιαθα, 2009, ζει. 291. 
37

 Αλζεκίδεο, 1995, ζει. 93. 
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ην 1692 ζεκεηψλνληαη ρξηζηηαληθά ρσξηά, ελψ αξγφηεξα, ηα ίδηα ρσξηά, θαίλνληαη 

ακηγψο κνπζνπικαληθά (Βέληδη, Αγαιαίνη, Πεγαδίηζα, Σφξηζηα, Νηζηλίθνο, 

Γθνκπιάξ θ.ά.).
38

 

πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, πσο νη εμηζιακηζκνί ησλ Βαιαάδσλ ζπληειέζηεθαλ 

ζηαδηαθά, μεθηλψληαο ίζσο απφ ηνλ 15
ν
 αηψλα, εληείλνληαη ζηα κέζα ηνπ 17

νπ
 αηψλα 

θαη ζπλερίδνληαη ηνπο επφκελνπο αηψλεο. Ο ρξηζηηαληζκφο ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, 

φπσο αλαθέξεη ν Βαθαιφπνπινο, απφ ηελ επνρή ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ Σνχξθσλ σο 

ηελ επαλάζηαζε, ακχλεηαη βήκα πξνο βήκα αιιά ζηαδηαθά ράλεη έδαθνο. Ζ 

Σζέηιαθα, κεηά απφ κειέηε ησλ πεγψλ θαη επηηφπηα έξεπλα, αλαθέξεη, ρσξίο λα 

απνθιείεη κεηαζηξνθέο ιφγσ βίαο, πσο νη Βαιαάδεο είλαη έλα παξάδεηγκα 

νηθεηνζεινχο πξνζρψξεζεο ζην Ηζιάκ θαηφπηλ θαηήρεζεο θαη κέζσ ηνπ 

κπζηηθηζηηθνχ ηάγκαηνο ησλ Μπεθηαζήδσλ.
39

 Ζ χπαξμε ζεκαληηθψλ ηεθέδσλ κέζα 

ζηα ρσξηά θαη νη δνμαζίεο ηνπ Μπεθηαζηζκνχ κεηαμχ κειψλ ηεο νκάδαο θάλνπλ ηελ 

νηθεηνζειή πξνζρψξεζε ζην Ηζιάκ πξάμε κεκπηή, ε νπνία δελ έρεη εμεηαζηεί ζαλ 

πηζαλή απφ ηνπο Έιιελεο κειεηεηέο. Ζ εθδήισζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπο 

αηζζήκαηνο δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν παξά ζπλδπαζκφο ηνπ ρξηζηηαληθνχ παξειζφληνο 

θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπγθξεηηζκνχ θάησ απφ ηελ ζθεπή ηνπ ηάγκαηνο ησλ 

Μπεθηαζήδσλ.
40
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 Βαθαιφπνπινο, 1969, ζει. 324 – 327. 
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 Σζέηιαθα, 2009, ζει. 293. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ 2
η
 

ΠΡΧΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: Ζ ΕΧΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

 

Με βάζε ηηο πεγέο θαη ηελ επηηφπηα έξεπλα ηεο Σζέηιαθα, ε πεξίπησζε ησλ 

Βαιαάδσλ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηεο κηα πεξίπησζε νηθεηνζεινχο πξνζρψξεζεο ζην 

ηζιακηζκφ. ε αληίζεζε κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο εμηζιακηζζέληεο πιεζπζκνχο ησλ 

Βαιθαλίσλ (Αιβαλνί, Πνκάθνη), νη Βαιαάδεο εληάρζεθαλ ζην κπζηηθηζηηθφ ηάγκα 

ησλ Μπεθηαζήδσλ κεηά απφ θαηήρεζε. Φπζηθά δελ απνθιείνληαη νη πεξηπηψζεηο ηνπ 

εμηζιακηζκνχ ιφγσ βίαο. ηελ Γπηηθή Μαθεδνλία ππήξμε κεγάιε δηάδνζε ηνπ 

Μπεθηαζηζκνχ θαη καξηπξνχληαη δνμαζίεο απηνχ ηνπ δφγκαηνο κεηαμχ ησλ 

Βαιαάδσλ, θαζψο θαη ε χπαξμε ηεθέδσλ κέζα ζηα ρσξηά ηνπο. Σν ζξεζθεπηηθφ ηνπο 

θέληξν ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία ήηαλ ν ηεθέο ζηελ Γξαγαζηά, ν νπνίνο παξέκεηλε κεηά 

ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηεθέδσλ ην 1826, κε απφθαζε ηνπ Μαρκνχη Β’ λα δηαιχζεη ην 

ηάγκα ησλ Μπεθηαζήδσλ, θαη ζεκαληηθή ζξεζθεπηηθή ζεκαζία θαίλεηαη λα έρεη θαη 

ν ηεθέο ηεο Βνπδνπξίλαο (Νέα πάξηε).  Ζ Σζέηιαθα αλαθέξεη: «Ζ εθδήισζε ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ ηνπο αηζζήκαηνο, πνπ δελ ήηαλ ηίπνηα άιιν απφ έλαο ζπλδπαζκφο ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ παξειζφληνο ηνπο θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπγθξεηηζκνχ θάησ απφ ηε 

ζθέπε ηνπ ηάγκαηνο ησλ επηηήδεησλ Μπεθηαζήδσλ, κεηαθξάζηεθε σο ζπλείδεζε ηεο 

θαηαγσγήο θαη ηεο ζξεζθείαο ηνπο».
41

    

Σν κπεθηαζηθφ δφγκα αλήθε ζηα δεξβηζηθά ηάγκαηα, ηα νπνία θήξπηηαλ έλαλ 

ιατθνχ ηχπνπ Ηζιάκ κε πνιιά ζηνηρεία απφ ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία θαη ηηο ιατθέο 

ρξηζηηαληθέο δνμαζίεο. Έηζη, γεληθά ζηα Βαιθάληα, ην θαηλφκελν ηνπ ζξεζθεπηηθνχ 

ζπγθξεηηζκνχ είλαη έληνλν, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε κηαο κνπζνπικαληθήο 

ζξεζθείαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ιαηξεία ησλ αγίσλ, ηελ χπαξμε εηθφλσλ, ην 

βάθηηζκα θαη άιιεο ρξηζηηαληθέο δνμαζίεο.
42

 Σν κπεθηαζηθφ δφγκα δηαθξίλεηαη γηα 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο φπνπ ππήξραλ απφ 

ηφπν ζε ηφπν. Τπήξρε, βέβαηα, ν βαζηθφο δνγκαηηθφο ππξήλαο ηνπ αιιά δηέθεξε απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή, πεξηθιείνληαο κέζα ηνπ ζηνηρεία κε δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε. 

Ήηαλ πην εχθνιν, ινηπφλ, λα δηαδνζεί θαη λα γίλεη απνδεθηφ απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο.` 
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ηελ πεξίπησζε ησλ Βαιαάδσλ, δέρηεθε πνιιέο ρξηζηηαληθέο επηξξνέο 

πξνζαξκφδνληαο θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ αλαιφγσο θαη θαηάθεξε λα δηαηεξεζεί 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.
43

     

Μέζα απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ ππνδηνηθεηή ηεο Αλαζειίηζαο, Γ. Υαξηζίνπ, νη 

νπνίεο ζηάιζεθαλ ην 1922 ζην λνκάξρε ηεο Κνδάλεο Π. Εαραξίηζα, παίξλνπκε 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ βαιαάδηθνπ πιεζπζκνχ, αλ 

θαη θχξηνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Οη πεξηζζφηεξνη 

κνπζνπικάλνη ζηα ρσξηά ηεο Αλαζειίηζαο είραλ δερηεί ηελ επηξξνή ηνπ 

Μπεθηαζηζκνχ εμ αξρήο, αλ θαη ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε ηνπ ρσξηνχ Γθηλφζην πνπ 

επεξεάδεηαη κφιηο ην 1922.
 44

  

Απφ ηηο εθζέζεηο είλαη θαλεξή, αθφκα, κηα δηακάρε αλάκεζα ζην νξζφδνμν 

ζνπληηηθφ Ηζιάκ θαη ηνπ Μπεθηαζηζκνχ. Οη ρνηδάδεο ήηαλ πην θαλαηηθνί, ζε ζρέζε 

κε ηνπο Μπεθηαζήδεο πνπ ζεσξνχληαλ πην θηιήζπρνη, αιιά κε πην ρακειφ βηνηηθφ 

θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν απφ απηφ ησλ ζνπληηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ρσξηφ Βίληαλλε, 

κε Μπεθηαζήδεο θαηνίθνπο ήηαλ εχθνξν, αιιά δελ είρε λα πξνζθέξεη πνιιά απφ 

άπνςε πνιηηηζκνχ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζνπλίηεο ζην Μπνπκπνχζηη φπνπ είλαη νη πην 

πνιηηηζκέλνη κνπζνπικάλνη ηεο πεξηθέξεηαο θαη δελ αλαθέξνπλ αγξνηηθέο δεκηέο, 

θαζψο ν ρφηδαο ηνπο απνηξέπεη απφ ηηο παξεθηξνπέο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

ν ππνδηνηθεηήο.
45

       

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε ηδενινγία ησλ Νεφηνπξθσλ ήξζε αληηκέησπε κε 

ηελ λέα ειιεληθή αζηηθή ηάμε θαη ζε αληίδξαζε απηνχ μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα γηα 

ην ρηίζηκν ηδακηψλ θαη ηνχξθηθσλ ζρνιείσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχζαλ 

ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη. ην Σζνηχιη, ζεκαληηθή θσκφπνιε ηεο πεξηθέξεηαο, 

ππήξρε κφλν έλαο ηεθέο θαη κφιηο ην 1890 ρηίζηεθε έλα ηδακί. Αξθεηά ρξφληα κεηά 

ηελ πξνζάξηεζε ησλ Νέσλ Υσξψλ, ζηα κηζά ρσξηά ηεο Αλαζειίηζαο θαη ησλ 

Γξεβελψλ ζπλαληάκε ηεθέδεο θαη ζηα ππφινηπα ηδακηά. Οη Σνχξθνη δψληαο πιένλ 

κέζα ζε έλα μέλν εζληθφ θξάηνο ζπζπεηξψζεθαλ θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

θαλαηηζκνχ απέλαληη ζηνπο Έιιελεο γείηνλέο ηνπο ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππήξρε ε 

επηξξνή ησλ ρνηδάδσλ, ησλ νπνίσλ ε ζηάζε είλαη πην ζθιεξή απφ ηε κεηξηνπαζή πνπ 

θξαηνχζαλ νη Μπεθηαζήδεο.
46
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Οη Βαιαάδεο βξίζθνληαλ αλάκεζα ζηελ κνπζνπικαληθή ζξεζθεία θαη ζηελ 

ρξηζηηαληθή ζπλείδεζε. Ο Μερκέη απφ ηελ Οκαιή (Πιάδνπκε) φηαλ ηνλ ξσηνχζαλ νη 

ρξηζηηαλνί γείηνλέο ηνπ αλ είλαη Σνχξθνο ή Έιιελαο απαληνχζε: «Σνχξθνο είκαη, κα 

ηελ Παλαγία». Άιινη δηάινγνη πνπ έκεηλαλ γλσζηνί είλαη: «Θα θαο θξέαο Αιή; 

Κξέαο; ρη, ζήκεξα είλαη Παξαζθεπή», «Σνχξθνο είζαη Υαζάλε; Οχγη! Ση ιέο! Ο 

παππνχο κνπ ν Βαζίιεο ήηαλ ρξηζηηαλφο, Μπηιάα», «ηνλ θαηξφ ηνπ Αιή Παζά 

ηνχξθεςε, κα ηελ Παλαγία», «Σξσο ηπξί Αιή; ρη, είλαη Παξαζθεπή πνπ ζηαχξσζαλ 

νη Δβξαίνη ηνλ Υξηζηφ».
47

 

Οη Βαιαάδεο δνχζαλ κέζα ζε απηή ηελ πεξίεξγε θαηάζηαζε, θαζψο δελ 

έλησζαλ νχηε θαζαξνί Σνχξθνη νχηε Έιιελεο. Αιιά θαη νη ίδηνη νη Σνχξθνη δελ ηνπο 

ζεσξνχζαλ δηθνχο ηνπο, νχηε θαη νη Έιιελεο. Ο Αλζεκίδεο καο αλαθέξεη ηελ ηζηνξία 

ελφο παπά απφ ηνλ Άγην Γεψξγην, πνπ δελ άληεμε ηηο ηχςεηο απφ ηελ άξλεζε ηεο 

πίζηεο ησλ παηέξσλ ηνπ θαη απηνθηφλεζε πέθηνληαο ζε βαζχ γθξεκφ, αλάκεζα απφ 

ηνλ Άγην Γεψξγην θαη ηε Λφρκε.
48

    

 

 

ΉΘΖ ΚΑΗ ΈΘΗΜΑ 

 

Οη Βαιαάδεο γλψξηδαλ ηα κπζηήξηα ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, ηηο γηνξηέο 

θαη ηηο λεζηείεο ηεο θαη ζεβφληνπζαλ ηηο εθθιεζίεο θαη ηα παξεθθιήζηα. 

Γηαηεξνχζαλ  πνιιά ρξηζηηαληθά έζηκα θαη θπξίσο απηά ηεο Πξσηνρξνληάο θαη ηνπ 

Πάζρα. Σελ πξσηνρξνληά έθνβαλ ηελ βαζηιφπηηα κε ην θαζηεξσκέλν θινπξί, έλα 

θξπκκέλν λφκηζκα, ζεσξψληαο ηπρεξφ γηα ηελ ππφινηπε ρξφληα φπνηνλ ην πεηχραηλε, 

ν νπνίνο κπνξνχζε λα ην μνδέςεη ή λα ην ξάςεη ζην πξψην ζαθί ζηαξηνχ, πνπ 

θξαηνχζαλ γηα ηνπο ζπφξνπο, θαζψο ζεσξνχζαλ πσο ζα θέξεη ηχρε θαη πινχζηα 

ζνδηά. Σν Πάζρα νη ρξηζηηαλνί γείηνλέο ηνπο, ηνπο πξφζθεξαλ θφθθηλα απγά, ηα 

νπνία δερφληνπζαλ κε ραξά. Αθφκα, ηεξνχζαλ ζηα ζπίηηα ηνπο ην έζηκν ηεο 

«αλνημηάηηθεο πάζηξαο». Μεγάιν ζεβαζκφ έδεηρλαλ θαη γηα ηελ γηνξηή ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ. Σελ γηφξηαδαλ ζηελ εμνρή κε ηξαγνχδηα, ρνξνχο θαη ςήζηκν αξληνχ ζηε 

ζνχβια ρσξίο λα δηαθέξνπλ νη ενξηαζκνί απφ απηνχο ησλ ρξηζηηαλψλ. Πνιινί 

κνπζνπικάλνη ηεο πεξηνρήο πνπ εμεηάδνπκε ηζρπξίδνληαλ πσο απηήλ ηελ κέξα 
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γηνξηάδνπλ ηελ κλήκε ηνπ αγίνπ ηνπο Khidr, πνπ φπσο απνδεηθλχεηαη είλαη ν Άγηνο 

Γεψξγηνο. Παξφια απηά, ζηελ άιιε πιεπξά, γηα ηνπο Αζηάηεο Σνχξθνπο απηή ε κέξα 

δελ έρεη κεγάιε βαξχηεηα, θάηη πνπ απνδεηθλχεη ηελ ρξηζηηαληθή επίδξαζε ηνπ 

εζίκνπ.
49

  

ηα ρσξηά ησλ Βαιαάδσλ δηαηεξνχληαλ ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο θαη θάπνηεο 

κέξεο νη ρξηζηηαλνί ηεινχζαλ ιεηηνπξγίεο. Οη γπλαίθεο ησλ Βαιαάδσλ έπαηξλαλ ηα 

παηδηά ηνπο θαη καδεχνληαλ έμσ απφ ηηο εθθιεζίεο, φπνπ, κεηά ην πέξαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο, δεηνχζαλ απφ ηνπο ηεξείο λα ρξίζνπλ ηνπο αξξψζηνπο κε ιάδη απφ ηελ 

θαληήια ηνπ αγίνπ, απφ ηνλ νπνίν δεηνχζαλ θαη βνήζεηα. Αλ ν άξξσζηνο 

γηαηξεπφηαλ έπξεπε λα πξνζθέξνπλ ζηελ εθθιεζία ιάδη θαη θεξηά. Αλεμάξηεηα φκσο 

κε ηνπο αξξψζηνπο θξαηνχζαλ θαη άιια απφ ηελ ρξηζηηαληθή ζξεζθεία, φπσο ην λα 

πξνζθέξνπλ ρξήκαηα, ιάδη ή θεξηά ζε εθθιεζίεο ησλ γεηηνληθψλ ειιεληθψλ ρσξηψλ 

θαζψο πίζηεπαλ πσο απηφ ζα βνεζνχζε ζηελ επεκεξία θαη ηελ πγεία ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο.
50

   

Οη Βαιαάδεο, φπσο θαη νη ρξηζηηαλνί, πίζηεπαλ ζην θαθφ κάηη θαη είραλ κηα 

ηεξνηειεζηία γηα λα απαιιαρζνχλ απφ απηφ. Υξεζηκνπνηνχζαλ έλα είδνο 

Δζηαπξσκέλνπ, πνπ νλφκαδαλ «κνλφθεξν», θαη βπζίδνληάο ην ζε θαζαξφ λεξφ 

γηάηξεπαλ ηνλ καηηαζκέλν απφ ην θαθφ κάηη. Απηή ε ζπλήζεηά ηνπο θαίλεηαη λα 

θξαηάεη απφ ηνπο ρξφλνπο πνπ νη ίδηνη ή νη πξφγνλνη ηνπο ήηαλ ρξηζηηαλνί, αθνχ ε 

ρξεζηκνπνίεζε ζθαιηζηψλ εηθφλσλ είλαη απαγνξεπκέλε ζηελ κνπζνπικαληθή 

ζξεζθεία.
51

    

ην κνλαζηήξη ηεο Εάβνξδαο αθηέξσλαλ θάιηζεο, αγειάδεο θαη βφδηα φηαλ 

ρηππνχζε θάπνην βαξχ ζαλαηηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε «ηζπαληθή 

γξίπε», ην 1917, εμ αηηίαο ηεο νπνίαο ζξήλεζαλ πνιιά ζχκαηα ζε φιε ηελ 

Μαθεδνλία. Γηα πξνζηαζία απφ ην ζαλαηηθφ, νη πηζηνί έθαλαλ κεηαθνξά ηεο εηθφλαο 

ηνπ κνλαζηεξίνπ, πηζαλφηεηα ηεο Εάβνξδαο. Οη Βαιαάδεο καδί κε ηνπο ρξηζηηαλνχο 

πξνζθχλεζαλ ηελ εηθφλα, ξαληίζηεθαλ κε αγίαζκα, ζπκηαηίζηεθαλ θαη επινγήζεθαλ 

απφ ηνλ ηεξσκέλν πνπ ηελ κεηέθεξε.
52

 Αθφκα, επηζθέπηνληαλ νη ίδηνη ην κνλαζηήξη 

ζε πεξίπησζε κηαο βαξηάο κνιπζκαηηθήο αξξψζηηαο ζηα δψα ηνπο θαη πξφζθεξαλ 

πινχζηα δψξα.
53
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Αξθεηνί Βαιαάδεο έθαλαλ πάλσ ζηελ πφξηα ηνπο ην ζρήκα ηνπ ζηαπξνχ απφ 

πίζζα, θάηη πνπ ζεσξνχληαλ πσο πξνζηάηεπε απφ ην θαθφ, θαζψο ε θφιαζε ησλ 

ρξηζηηαλψλ είλαη κηα ιίκλε απφ πίζζα.
54

 ηηο νηθίεο ηνπο βξίζθνπκε εηθφλεο αγίσλ θαη 

ηνπο βιέπνπκε λα νξθίδνληαη ζηνλ Υξηζηφ θαη ηελ Παλαγία.
55

 ηαλ δχκσλαλ ςσκί 

θξαηνχζαλ ηελ ζπλήζεηα λα ην ζηαπξψλνπλ πξηλ ην ςήζηκν.
56

 Έθηηαρλαλ γιπθά θαη 

ληζεζηέδεο. Έπιεθαλ δαληέιεο θαη χθαηλαλ ζεγθνχληα, βειέληδεο θαη θηιίκηα. ιεο 

απηέο ηηο αζρνιίεο ηηο είραλ θαη νη ρξηζηηαλέο.
57

  

Αθφκα, πίζηεπαλ ζηηο Μνίξεο, ηξεηο κεγάιεο ειηθηαθά γπλαίθεο, πνπ 

εξρφληνπζαλ ηξεηο κέξεο κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνχ θαη απνθάζηδαλ γηα ην 

κέιινλ ηνπ. Απηή ε αληίιεςε είλαη πξνρξηζηηαληθή θαη ηελ ηεξνχζαλ νη Βαιαάδεο 

φπσο αθξηβψο θαη νη ππφινηπνη Έιιελεο. Έληπλαλ ην λενγέλλεην κε φκνξθα ξνχρα, 

έβαδαλ ζην καμηιάξη φια ηα ρξπζαθηθά ηεο κεηέξαο ηνπ θαη θάπνηεο γπλαίθεο 

έζηξσλαλ θαη ηξαπέδη κε ςσκί θαη θξαζί γηα ηηο Μνίξεο. Αλ ην κσξφ ήηαλ θνξίηζη, 

ηνπνζεηνχζαλ έλα λφκηζκα ζην ηξαπέδη ελψ αλ ήηαλ αγφξη κειάλη, πέλλα θαη ραξηί. 

Οη θηλήζεηο απηέο είραλ ζθνπφ λα θαινπηάζνπλ ηηο Μνίξεο, ησλ νπνίσλ ε θξίζε γηα 

ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ήηαλ ακεηάηξεπηε.
58

 ιεο απηέο νη αληηιήςεηο, νη δνμαζίεο θαη 

νη ηειεηνπξγίεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ ηαηξηάδνπλ κε απηέο ησλ κνπζνπικάλσλ. Ζ 

θξάζε «κηα θξνπκδφηζνπθια καο ρνπξίδ» δείρλεη πφζν ιίγν δηαθέξνπλ απφ ηνπ 

ρξηζηηαλνχο.
59

      

Οη πεξηγξαθέο πνπ έρνπκε γηα ηνπο Βαιαάδεο είλαη φηη ήηαλ θηιήζπρνη θαη 

θηιφμελνη. Ζ γεσξγία θαη θηελνηξνθία ήηαλ νη βαζηθέο αζρνιίεο ησλ Βαιαάδσλ.
60

 

Δίραλ ζηελ θαηνρή ηνπο, ηνπο πεξηζζφηεξνπο αγξνχο ηεο πεξηνρήο, ελψ νη ρξηζηηαλνί 

είραλ απνκαθξπζκέλα ακπέιηα θαη ρσξάθηα. Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ απηφ 

πσο είραλ εμηζιακηζηεί πξνθεηκέλνπ λα ζψζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο.
61

  

 

Ξερψξηδαλ απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο απφ ην θεθαινδέζηκν πάλσ απφ ην θέζη 

ηνπο.
62

 Ζ ελδπκαζία ησλ αληξψλ πεξηιάκβαλε ηελ θνπζηαλέια θαη ην θέζη, ην νπνίν 

ην ηχιηγαλ κε άζπξε ηαηλία, ελψ νη ρξηζηηαλνί κε καχξε. Οη γπλαίθεο θνξνχζαλ 
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θνξέκαηα θαη θνξνχζαλ καληίια (καρξακάο), ε νπνία θάιππηε νιφθιεξν ην 

πξφζσπν εθηφο απφ ηα κάηηα.
63

 

  Σα ζπίηηα ηνπο μερψξηδαλ απφ απηά ησλ ρξηζηηαλψλ απφ ηα παξάζπξα ησλ 

γπλαηθείσλ δηακεξηζκάησλ πνπ ζε ζρέζε κε ησλ αληξψλ ήηαλ πην ςειά θηηζκέλα. 

Απηφ ήηαλ έλα πξνιεπηηθφ κέηξν πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

απφ ηνπο Σνχξθνπο.
64

 Οη Βαιαάδεο έρηηδαλ δίπαηα ζπίηηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

Αζηάηεο Σνχξθνπο πνπ ήηαλ κνλψξνθα. Ζ Margaret Hardie – Hasluck πνπ 

επηζθέθηεθε απηά ηα ζπίηηα πεξηγξάθεη ηα ζπίηηα ησλ Βαιαάδσλ, φπνπ ήηαλ 

θαινδερνχκελε, ζαλ ρψξνπο κε θαζαξφ αέξα ηεο ππαίζξνπ, ζε αληίζεζε κε απηά ησλ 

Σνχξθσλ πνπ εηζέπξαηηε έλα αίζζεκα αθηινμελίαο κπαίλνληαο κέζα ζε θιεηζηνχο 

θαη απνπληθηηθνχο ρψξνπο.
65

     

Ο Pouqueville, πνπ πεξηεγήζεθε ζηα βαιαάδηθα ρσξηά, παξνπζηάδεη ηνπο 

θαηνίθνπο ζπάηαινπο, κε αζρνιίεο  κφλν ηα γιέληηα θαη ην θπλήγη, ρσξίο αλάγθε 

απνηακίεπζεο ρξεκάησλ ιφγσ ησλ πινχζησλ ρσξαθηψλ ηνπο. Πεξηγξάθεη αθφκα έλα 

γακήιην γιέληη: νη θαιεζκέλνη, πεξηζζφηεξνη απφ δηαθφζηνη, θαζφηαλ ζε ράιθηλα 

επηρξπζσκέλα ηξαπέδηα, γλσζηά σο ζηλά, ηξψγνληαο θξέαο γξήγνξα κε ηα ρέξηα. 

Έπηλαλ παγσκέλν θξαζί, πνπ πξνζθέξνληαλ απφ θαινληπκέλνπο λεαξνχο θαη 

δηαζθέδαδαλ κε ηελ ζπλνδεία νξγάλσλ.
66

        

Ο γάκνο ησλ Βαιαάδσλ γηνξηαδφηαλ κε ηα ίδηα έζηκα φπσο απηά ησλ 

ρξηζηηαλψλ. Υφξεπαλ, νκαδηθφ καθξφζπξην ζπξηφ, θαη ηξαγνπδνχζαλ δηάθνξα 

ηξαγνχδηα αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, ην ληχζηκν ηεο λχθεο, ην μχξηζκα ηνπ 

γακπξνχ, άιιν γηα ην πάξζηκν ηεο λχθεο απφ ην παηξηθφ ζπίηη ηεο θαη άιιν γηα ην 

θαισζφξηζκα ηνπ γακπξνχ ζην ζπίηη.
67

  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ηξαγνχδηα πνπ εμηζηνξνχλ απφπεηξεο 

πξνζειπηηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ηζιακηζκφ: 

-Γίληζη Σνχξθα, θφξε κνπ, ηελ πίζηε ζνπ λ’ αιιάμεηο, 

λα πξνζθπλήζεηο ηνπ ηδακί, ηελ εθθιεζία λ’ αθήζεηο, 

-Κάιιηα λα ηδψ ηνπ αίκα κνπ ηε γε λα θνθθηλίζεη 

παξά λα ηδψ ηα κάηηα κνπ Σνχξθνο λα ηα θηιήζεη.
68
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ΓΛΧΑ 

 

Ζ κεηξηθή γιψζζα ησλ Βαιαάδσλ είλαη ε ειιεληθή. Σνχξθηθα γλψξηδαλ κφλν 

φζνη ππεξέηεζαλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ζηελ Σνπξθία.
69

 Οη ππφινηπνη 

δηαηήξεζαλ αλφζεπηε ηελ ειιεληθή ηνπο γιψζζα. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη φηη νη 

γλψζεηο ηνπο ζηελ ηνχξθηθε γιψζζα πεξηνξηδφηαλ ζε κεξηθέο εθθξάζεηο, πνπ θαη 

απηέο ηηο είραλ αιινηψζεη: Βαιαρά=κα ηνλ Θεφ, ζειακαιέθνπκ= ραίξεηαη, 

κεξρακπά= θαιψο φξηζεο, αιιάρ κπηλ κπεξηθηάη βεξζίλ= ν Θεφο λα ζνπ δίλεη ρίιηα 

θαιά. ηηο βξηζηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ιέμε «αληίρξηζηε». Γελ γλψξηδαλ νχηε ηνπο 

απινχο ηχπνπο ηηο κσακεζαληθήο ζξεζθείαο θαη ελψ ήμεξαλ γηα ηελ χπαξμε ηνπ 

θνξαλίνπ δελ κπνξνχζαλ λα ην δηαβάζνπλ.
70

 ηα νλφκαηά ηνπο έδηλαλ ειιεληθέο 

θαηαιήμεηο, γηα παξάδεηγκα ην νπιετκάλ ην άιιαμαλ ζε νχιηνο, ην Αρκέη ζε 

Μέηθνο, ην Ηκπξαήκ ην κεηέηξεςαλ ζε Μπξάηθνο θ. ά. Αθφκα, δηαηήξεζαλ ηα 

ειιεληθά ηνπσλχκηα ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, φπσο Λνγγάο ζην Νεζί ησλ 

Γξεβελψλ.
71

 ρεηηθά κε ηελ άγλνηά ηνπο ζηελ ηνχξθηθε γιψζζα ιέγεηαη ε παξαθάησ 

ηζηνξία: έλαο Σνχξθνο αγάο πεξλψληαο απφ ηα Γξεβελά γηα ηα Γηάλλελα δήηεζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηνχξθηθα ρσξηά πνπ ζα ζπλαληνχζε ζηνλ δξφκν ηνπ. Σνπ 

απάληεζαλ πσο κφλν ζηελ Πεγαδίηζα ζα ζπλαληνχζε Σνχξθνπο θαη εθεί αθφκα ζα 

ρξεηαδφηαλ δηεξκελέα γηα λα ζπλελλνεζεί. Παξαμελεκέλνο ν αγάο κεζνιάβεζε ψζηε 

λα ζηαινχλ ζηελ πεξηνρή Σνχξθνη απφ ηελ Αλαηνιή, αιιά κφλν δέθα νηθνγέλεηεο 

ζηελ Κηβσηφ θαη πέληε ζηελ Πεγαδίηζα θαηάθεξαλ λα επηβηψζνπλ.
72

  

Έλα άιιν ζεκείν πνπ επηζεκαίλεη ηνλ πξψην ξφιν ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

ζηε δσή ησλ Βαιαάδσλ είλαη, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, πσο 

φηαλ αγαπάλε, φηαλ ηξαγνπδάλε, φηαλ νλεηξεχνληαη, φηαλ θιαίλε θαη πελζνχλ ην 

θάλνπλ ζηελ κεηξηθή γιψζζα ηνπο, απηήλ πνπ δηδάρηεθαλ απφ ηνπο γνλείο κέζα ζην 

ζπίηη.
73

   

ε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Βνΐνπ νκηιείηαη ην βφξεην γισζζηθφ ηδίσκα, ην νπνίν 

δηαθξίλεηαη απφ ηα άιια ιφγσ ηεο πξνθνξάο ηνπ θαη ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ. Σν 

ιεμηιφγην απηφ απνηειείηαη απφ ιέμεηο ηεο δεκνηηθήο, πνπ έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζην 

βφξεην ηδίσκα, απφ ιέμεηο πνπ είλαη θαζαξά ηδησκαηηθέο θαη έρνπλ ερνπνηεζεί, απφ 
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νκεξηθέο θαη αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο θαη απφ μέλεο, ζηνλ κεγαιχηεξν βαζκφ 

ηνχξθηθεο. Ζ καθξνρξφληα ηνχξθηθε θαηνρή επεξέαζε θαη ην ιεμηιφγην, αθήλνληαο 

πίζσ ηεο θαηάινηπα, ιέμεηο ηεο θαζεκεξηλήο θαη δεκφζηαο δσήο.
74

     

Ο Σζηηζειίθεο, ζηε λνπβέια ηνπ, καο δίλεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηελ γιψζζα ησλ θαηνίθσλ. Ο πξσηαγσληζηήο ηεο Υάηξνο, θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ 

Νηζηλίθνο, έκαζε ηα πξψηα ηνχξθηθα γξάκκαηα απφ ηνλ ρφηδα ηνπ ρσξηνχ, αιιά θαη 

απηά ήηαλ κηζά, θαζψο φινη κηινχζαλ ειιεληθά. Ο Υάηξνο αθηέξσζε πνιχ ρξφλν ζηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ λα πείζεη ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ, νη νπνίνη αησξνχληαλ αλάκεζα κε 

κηα ειιεληθή θαη ηνχξθηθε ηαπηφηεηα, πσο είλαη θαη νη ίδηνη Έιιελεο, επεηδή κηινχλ 

ηελ ίδηα γιψζζα. ηνλ πφιεκν πνπ μέζπαζε αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο, ηνπο Σνχξθνπο 

θαη ηνπο Βνχιγαξνπο ν Υάηξνο πξνέηξεπε ηνπο Βαιαάδεο λα κελ αλαθέξνπλ ζηελ 

ηνχξθηθε δηνίθεζε ηα ειιεληθά ζψκαηα θαζψο ζηελ δηακάρε αλάκεζα ζηνπο 

Έιιελεο θαη ηνπο Βνχιγαξνπο απηνί ζα έπξεπε λα είλαη κε ηνπο πξψηνπο. Ο 

πξσηαγσληζηήο παληξεχηεθε θνπέια πνπ ήμεξε ειιεληθά γηα λα κπνξεί λα 

ζπλελλνείηαη κε ηελ ίδηα θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο. ηαλ πέζαλε ν παηέξαο ηνπ αλέιαβε 

απηφο ηα θαζήθνληα ηεο θιεηζηήο εθθιεζίαο, θάηη πνπ μεθίλεζε λα θάλεη ν παππνχο 

ηνπ θαη ζπλέρηζε ν παηέξαο ηνπ. Πίζηεπε πσο έρεη δηαθνξά ε ζξεζθεία κε ην έζλνο. 

Ήηαλ Έιιελεο, κηινχζαλ ειιεληθά θαη δελ είρε ζεκαζία πνπ ήηαλ κνπζνπικάλνη. 

Σνπο δέρηεθε κε ραξά ν αξρηζηξάηεγνο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, Κσλζηαληίλνο, θαη 

κίιεζαλ καδί ηνπ θαζαξά ειιεληθά. Σνπο δηαβεβαίσζε πσο δελ έρνπλ ηίπνηα λα 

θνβεζνχλ γηα ηελ ζξεζθεία ηνπο θαη ην έζλνο ηνπο. Αθφκα θαη ζηα δηθαζηήξηα θαη 

ζηα θξαηηθά γξαθεία κηινχζαλ φινη ειιεληθά. Ήηαλ φκνξθν λα κπνξνχλ λα 

ζπλελλνεζνχλ ζηελ δηθή ηνπο γιψζζα. Καηαιάβαηλαλ πνπ αλήθνπλ. Σα πξάγκαηα 

γηα απηνχο ηνπο Έιιελεο έγηλαλ πεξίπινθα κφλν φηαλ, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

μεθίλεζαλ λα έξρνληαη νη πξψηνη πξφζθπγεο θαη ε ζξεζθεία λα άξρηδε παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηα έζλε.
75
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ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

Παξφιν πνπ ε νκηινχκελε γιψζζα ήηαλ ε ειιεληθή, ε εθπαίδεπζε ηνπο 

γίλνληαλ ζηα ηνχξθηθα φπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ ππνδηνηθεηή. 

ηα κνπζνπικαληθά ζρνιεία ηνπ Σζαθλνρσξίνπ θαη ηνπ Λακπάλνβνπ, ηα 25 κε 30 

παηδηά πνπ κηινχζαλ ειιεληθά, δηδάζθνληαλ ηνχξθηθα. Σν ίδην κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε θαη γηα ηα ρσξηά Γηάγθνβα θαη Μπνπκπνχζηη ηα νπνία είραλ 

Σνχξθνπο δαζθάινπο, κε ηνλ δεχηεξν κάιηζηα λα είλαη θαλαηηθφο ελάληηα ζην 

ειιεληθφ θαη κπεθηαζίδηθν ζηνηρείν. Δμαίξεζε απνηειεί ην ρσξηφ Γθηλφζην, φπνπ 

ππάξρεη δηνξηζκέλνο απφ ηελ θπβέξλεζε Έιιελαο δάζθαινο. Ζ δηδαζθαιία ηεο 

ηνπξθηθήο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φηη ζπλέβαηλε ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο φηαλ 

κε δηθή ηνπο ζέιεζε δηδάζθνληαλ ειιεληθά.
76

 Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δελ 

αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ επαλέληαμε ησλ ειιελφθσλσλ κνπζνπικάλσλ ζηνλ 

ειιεληθφ εζληθφ θνξκφ, θάηη πνπ ζα ήηαλ κηα εχθνιε ππφζεζε δεδνκέλεο ηεο 

κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Ο ππνδηνηθεηήο κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ εχρεηαη ε 

παξνπζία Έιιελα δαζθάινπ ζην ρσξηφ Γθηλφζην λα είλαη έλα κέηξν πνπ ζα επεθηαζεί 

θαη ζηα ππφινηπα.
77

 

 

Μέζα απφ έγγξαθν ηνπ γεληθνχ δηνηθεηή Κνδάλεο – Φιψξηλαο, Κ. Καδάδε, 

πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πιεξνθνξνχκαζηε ηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ζηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία. Σα κνπζνπικαληθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ 

ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο ζηηο πεξηθέξεηεο Γξεβελψλ, Αλαζειίηζαο, Φιψξηλαο θαη 

Καζηνξηάο, είλαη 82, κε 83 δαζθάινπο θαη 2.305 καζεηέο. Δλψ, ζηελ κέζε 

εθπαίδεπζε αλαθέξνληαη κφλν 3 καζεηέο ζην Γπκλάζην αξξέλσλ Κνδάλεο γηα ην 

ζρνιηθφ έηνο 1920-1921. Σα πεξηζζφηεξα ζρνιεία ζηεγάδνληαλ ζε ηδακηά θαη  

δηδάζθνληαλ αλαγλσζηηθά βηβιία απφ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ην Κνξάλη 

κε δαζθάινπο ρσξίο κεγάιε κφξθσζε, θπξίσο ρνηδάδεο. Οη πφξνη ησλ 

κνπζνπικαληθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ήηαλ αλεπαξθείο. Οη καζεηέο 

καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή ζε κφιηο 13 ζρνιεία απφ Έιιελεο δαζθάινπο, θπξίσο ζε 

θνηλφηεηεο φπνπ ππάξρνπλ θαη ειιεληθά ζρνιεία. Οη κνπζνπικάλνη, ζε κεξηθά ρσξηά, 

δελ δέρνληαλ ηνπο ρξηζηηαλνχο δαζθάινπο θαη πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δηψμνπλ ηνπο 

πξνζέθεξαλ ζηάβινπο γηα ηελ δηακνλή ηνπο. Απηφ ην πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα είρε 
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ιπζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε κνπζνπικάλσλ γηα ηελ ειιεληθή, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνέξρνληαη απφ ηηο ηάμεηο ησλ Βαιαάδσλ ή ησλ Σνπξθνθξεηηθψλ.
78

 Κάηη αθφκα 

πνπ δπζθφιεπε ηελ γισζζηθή αθνκνίσζε ησλ αιιφγισζζσλ πιεζπζκψλ αιιά θαη 

ησλ νκφγισζζσλ είλαη ε ρξήζε ηεο θαζαξεχνπζαο. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο 

Βαιαάδεο, ε ηνχξθηθε γιψζζα θαηλφηαλ δπζλφεηε αιιά θαη ε θαζαξεχνπζα ήηαλ γηα 

απηνχο ην ίδην μέλε.
79

 

 

 

ΥΔΔΗ ΒΑΛΑΑΓΧΝ ΚΑΗ ΥΡΗΣΗΑΝΧΝ 

 

Οη Βαιαάδεο, θπξίσο ζηα κεηθηά ρσξηά, είραλ γείηνλεο ρξηζηηαλνχο, γεγνλφο 

πνπ είλαη αλακελφκελν λα δεκηνπξγήζεη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. Οη ρξηζηηαλνί, 

απηνί πνπ δελ είραλ παηδηά, θαηάθεπγαλ πνιχ ζπρλά ζηνλ εγνχκελν ηνπ κνλαζηεξίνπ 

ησλ Βαιαάδσλ, ζην Νηίζιαπν (Γξαγαζηά) ησλ Οληξίσλ, ν νπνίνο ήηαλ θεκηζκέλνο 

γηα ηηο γεηεηέο ηνπ. Έπιελαλ, αθφκα, ην πξφζσπφ ηνπο κε ην λεξφ πνπ έζηαδε απφ ην 

ηαβάλη ηνπ κνλαζηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα γηαηξεπηνχλ απφ νξηζκέλεο αξξψζηηεο θαη 

πξνζέθεξαλ ρξήκαηα θαη θεξηά. Άιιε κηα πεξίπησζε αιιειεπίδξαζεο είλαη απηή ηνπ 

παπά θαη ηνπ ρφηδα ηνπ Σξηβελίνπ (ρσξηφ κε αλάκεηθην πιεζπζκφ ρξηζηηαλψλ θαη 

κνπζνπικάλσλ), νη νπνίνη έγξαθαλ ζεξαπεπηηθέο γεηεηέο. Σν πεξίεξγν απηήο ηεο 

πεξίπησζεο είλαη ην φηη νη κνπζνπικάλνη πήγαηλαλ ζηνλ παπά ελψ νη ρξηζηηαλνί ζηνλ 

ρφηδα. Γηα απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ε ζξεζθεία ηνπο έπαηδε κηθξφ ξφιν πξνθεηκέλνπ 

λα γηαηξεπηνχλ νη άξξσζηνη.
80

  

ε θάπνηα ρσξηά, νη ζρέζεηο ησλ Βαιαάδσλ κε ηνπο γείηνλέο ηνπο γηλφηαλ πην 

ζηελέο κε επηζθέςεηο, εηδηθφηεξα ενξηαζηηθέο εκέξεο, ηελ εκέξα ηνπ Μπατξακηνχ 

ζηνπο Βαιαάδεο θαη ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα ζηνπο ρξηζηηαλνχο.
81

 ε θάπνηνπο 

κεηθηνχο νηθηζκνχο νη γπλαίθεο πξνζθσλνχζαλ ηηο άιιεο «θνπκπάξα» θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ηνπο έλσλαλ θαη καθξηλέο ζπγγέλεηεο.
82

 Οη ζρέζεηο ηνπο ήηαλ θηιηθέο, αλ 

θαη θπζηθά ππήξραλ θαη εμαηξέζεηο. Οη Βαιαάδεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ 

αλάπηπζζαλ γακήιηεο αληαιιαγέο κε ηνπο ηνπξθφθσλνπο κνπζνπικάλνπο ηεο 
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πεξηνρήο, ηνπο Κνληάξνπο.
83

 ηε λνπβέια ηνπ Σζηηζειίθε γίλεηαη αλαθνξά γηα ηνλ 

γάκν ηνπ θεληξηθνχ ήξσα κε κηα ειιελφθσλε θνπέια, ε επηινγή ηεο νπνίαο 

ραξνπνίεζε ηδηαίηεξα ηελ κεηέξα ηνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλελλνεζεί καδί ηεο. 

Οη ζρέζεηο ηνπο έγηλαλ πεξίπινθεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Α’ Βαιθαληθνχ 

Πνιέκνπ, φπνπ ππήξραλ πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε Έιιελεο θαη Σνχξθνπο. 

Οη Σνχξθνη ππξπνινχζαλ θαη ιεειαηνχζαλ ηα ζπίηηα ζηα ρξηζηηαληθά ρσξηά, ζε 

θάπνηα απφ απηά λα ζεκεηψλνληαη θαη ζθαγέο. Μεηά ηελ ήηηα ησλ Σνχξθσλ ζηε 

ηάηηζηα, νη ρξηζηηαλνί, θπξίσο ηα αληάξηηθα ζψκαηα, ζε αληίπνηλα ππξπφιεζαλ 

κνπζνπικαληθά ρσξηά, φπσο ε Βξνγγίζηα θαη ε Γηάγθνβα. ην δεχηεξν κάιηζηα, νη 

Μνπζνπικάλεο έπεζαλ ζηα βαζηά λεξά ηνπ πνηακνχ βιέπνληαο ηνπο αληάξηεο θαη 

ηνπο ηαηηζηηλνχο ρσξηθνχο λα κπαίλνπλ ζην ρσξηφ ηνπο ππξπνιψληαο θαη 

ζθαγηάδνληαο. ηε κπζηζηνξεκαηηθή πεξηγξαθή ηεο δσήο ησλ Βαιαάδσλ, ηνπ 

Σζηηζειίθε, βιέπνπκε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θεληξηθνχ ήξσα λα πείζεη ηνπο 

θνβηζκέλνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ πσο δελ έρνπλ ηίπνηα λα θνβνχληαη θαζψο είλαη θαη 

νη ίδηνη Έιιελεο, αλήθνπλ ζην ίδην κηιέηη, έρνπλ ηελ ίδηα γιψζζα. «Δμάιινπ», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, «πφιεκνο ήηαλε θαη ην επεηζφδην απηφ απνδείθλπε πσο 

κφλν νη Διιελίδεο ζα κπνξνχζαλ λα ζθνησζνχλ έηζη γηα ηελ ηηκή ηνπο, ζαλ άιιεο 

νπιηψηηζζεο». Οη θαηαζηξνθέο θάπνησλ ρσξηψλ είλαη νξαηέο θαη κεηά απφ 10 

ρξφληα, φπσο ζα δηαπηζηψζεη θαλείο αλ δηαβάζεη ηηο εθζέζεηο ηνπ ππνδηνηθεηή ηεο 

Αλαζειίηζαο.
84

   

 

   

ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΝΣΑΞΖ ΒΑΛΑΑΓΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ 

ΚΟΡΜΟ 

 

Μεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Υσξψλ ε ειιεληθή δηνίθεζε μεθίλεζε κηα 

πνιηηηθή αθνκνίσζεο ησλ αιιφθπισλ θαη αιιφγισζζσλ πιεζπζκψλ, ε νπνία 

επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηνπο ζιαβφθσλνπο ρξηζηηαλνχο Οξζφδνμνπο. Ζ ππφζεζε ηνπ 

εμειιεληζκνχ ησλ ειιελφθσλσλ κνπζνπικάλσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

ζεσξνχληαλ εχθνιε ππφζεζε θαη πξνσζήζεθε θπξίσο απφ ηνπηθνχο θνξείο. ηε 

λνπβέια ηνπ Σζηηζειίθε, πεξηγξάθνληαη νη πξνζπάζεηεο θαηνίθσλ ησλ βαιαάδηθσλ 

ρσξηψλ λα πείζνπλ ηνπο ππφινηπνπο πσο ην έζλνο μερσξίδεη απφ ηελ γιψζζα θαη φηη 
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νη ίδηνη ήηαλ Έιιελεο έρνληαο σο κεηξηθή ηελ ειιεληθή γιψζζα. Αθφκα, νη 

πξνζπάζεηεο είλαη θαλεξέο ζηηο εθζέζεηο ηνπ Παχινπ Καιιηγά, νπνχ ην 1918 γξάθεη 

κεηαμχ άιισλ: «Οη Βαιαάδεο είλαη πιεξέζηεξνη πξνο ηνλ ειιεληζκφ. Ζ αθνκνίσζε 

απηψλ ζα είλαη πιήξεο, φηαλ πεηζζνχλ, φηη ε ζξεζθεία, δελ είλαη ην γλψξηζκα ησλ 

Δζλψλ, αιιά ε εζληθή ζπλείδεζε θαη ε θαηαγσγή». ηνλ επίινγν ηεο λνπβέιαο, 

αλαθέξεηαη ε ζπδήηεζε ηνπ Σζηηζειίθε θαη ηνπ Ίσλα Γξαγνχκε ζρεηηθά κε ηνλ 

εμειιεληζκφ απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ. Καη νη δπν ζπκθσλνχλ πσο ε έληαμε ησλ 

Βαιαάδσλ ζηνλ εζληθφ θνξκφ ήηαλ δήηεκα ρξφλνπ, θάπνηα απφ ηα παηδηά ηνπο ζα 

ζπνχδαδαλ θαη ζα εξρφηαλ πίζσ γηα λα δηνξηζζνχλ δάζθαινη ζηα ρσξηά. Απηφ θαη 

κφλν ζα αξθνχζε γηα λα αθππληζηεί ε εζληθή ζπλείδεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ ζηέγε ηνπ κνπζνπικαληθνχ θαλαηηζκνχ. Παξφια απηά ην 

ειιεληθφ θξάηνο αδηαθφξεζε θαη δελ εθάξκνζε θακηά πνιηηηθή γηα ηνλ εμειιεληζκφ 

ηνπο. Απφ ηελ ελζσκάησζε, ην 1912, δελ ζπζηήζεθε θαλέλα ηκήκα ή Τπνπξγείν γηα 

απηφλ ηνλ ζθνπφ, νχηε θαη έγηλε θάπνηα άιιε ζνβαξή ελέξγεηα. Έηζη, ην 1923, 

πεξίπνπ 20 ρηιηάδεο Βαιαάδεο ζηάιζεθαλ ζηελ Σνπξθία, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο 

πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο, πνπ φξηδε ηελ αληαιιαγή κε βάζε ην ζξήζθεπκα.
85
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ΔΝΟΣΖΣΑ 3η 

Ζ ΤΝΘΖΚΖ ΣΖ ΛΧΕΑΝΝΖ 

 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ, ζπζηάζεθαλ λέα 

θξάηε ηα νπνία δεηνχζαλ εζληθή νκνηνγέλεηα ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ 

ήηαλ ε δεκηνπξγία πνιιψλ πξνζθπγηθψλ θπκάησλ θαη ε ππνγξαθή ζπκβάζεσλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ γηα εζεινχζηα αληαιιαγή πιεζπζκψλ. Μεγάιν πξφβιεκα 

δεκηνπξγήζεθε κε ηελ πλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1913, φπνπ 

δηακνξθψλεηαη έλαο λένο πνιηηηθφο ράξηεο, βξίζθνληαο ηνπο ρξηζηηαληθνχο θαη 

κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο ησλ Βαιθαλίσλ ζε αλαδήηεζε ηεο εζληθήο ηνπο 

ηαπηφηεηαο. ια απηά νδήγεζαλ ζηελ αλαπφθεπθηε θνξχθσζε ησλ εζληθηζκψλ θαη ε 

ζξεζθεία έγηλε ην ζπλψλπκν ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο. ιεο απηέο νη ζπδεηήζεηο θαη 

νη αλαδεηήζεηο νδήγεζαλ, ην 1923, ζηελ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, φπνπ θαη θξίζεθε ε 

ηχρε απηψλ ησλ πιεζπζκψλ.
86

     

Ζ ζπλδηάζθεςε ζηε Λσδάλλε ήηαλ απηή, πνπ κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, 

θαζφξηζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο. 

Ήηαλ κηα ζπλζήθε εηξήλεο, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Λσδάλλε ηεο Διβεηίαο ζηηο 24 

Ηνπιίνπ 1923 απφ ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηηο άιιεο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία (1919-1922), 

θαζψο θαη ζηελ πλζήθε ησλ εβξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΔΓ (πνπ δελ 

ζπκκεηείρε ζηελ πξνεγνχκελε ζπλζήθε).
87

 

Οη αληαιιαγέο κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηελ πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο δελ ήηαλ έλα θαηλνχξην θαηλφκελν. Δίραλ ήδε, πξηλ απφ ηελ πλζήθε ηεο 

Λσδάλλεο, ζπλαθζεί άιιεο δχν πιεζπζκηαθέο αληαιιαγέο: ην εηδηθφ Πξσηφθνιιν 

ηεο Σνπξθν - βνπιγαξηθήο πλζήθεο ην 1913 θαη ε χκβαζε κεηαμχ Διιάδαο θαη 

Βνπιγαξίαο, ππνγεγξακκέλε ηελ ίδηα κέξα κε ηελ πλζήθε ηνπ Νετγχ. Ζ αληαιιαγή 

πνπ ππνγξάθεθε ζηε Λσδάλλε δηέθεξε απφ ηηο ππφινηπεο ζε ζεκαληηθά ζεκεία. Ο 

αξηζκφο ησλ αληαιιάμηκσλ πιεζπζκψλ ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάινο θαη ε αληαιιαγή 

είρε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. Έπεηηα απφ δχν κήλεο θαη 31 ζπλεδξηάζεηο επηηξνπψλ 

θαη ππνεπηηξνπψλ, ηηο πεξηζζφηεξεο απφ νπνηεζδήπνηε άιιεο επηηξνπέο ζηελ 

πλδηάζθεςε, απνθαζίζηεθε ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ ρξηζηηαλψλ ππεθφσλ ηεο 
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Σνπξθίαο κε ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο ηεο Διιάδαο. Χο βαζηθφ θξηηήξην γηα 

ηελ αληαιιαγή ιήθζεθε ην ζξήζθεπκα. Τπήξμε κεγάινο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε 

ην θξηηήξην πνπ ζα θαζφξηδε ηνπο αληαιιάμηκνπο πιεζπζκνχο. ηα ρξφληα πξηλ απφ 

ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, ε ζξεζθεία έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ θξαηψλ. Ζ θπιεηηθή θαηαγσγή ή ε εζληθή 

ζπλείδεζε είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηνχλ κε απνηέιεζκα λα ιεθζεί σο θξηηήξην ε 

ζξεζθεία.
88

   

 

Απφ ηνπο αληαιιάμηκνπο πιεζπζκνχο εμαηξέζεθαλ νη Έιιελεο θάηνηθνη ηεο 

λνκαξρίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Θξάθεο, θαζψο 

θαη νη θάηνηθνη ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ. Μεηαθηλήζεθαλ απφ ηε Μηθξά Αζία θαη 

ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε ζηελ Διιάδα 1.650.000 Σνχξθνη ππήθννη, ρξηζηηαληθνχ 

ζξεζθεχκαηνο  (κε θάπνηνπο λα ππνζηεξίδνπλ ηελ κεηαθνξά 2.000.000) θαη απφ ηελ 

Διιάδα ζηελ Σνπξθία 670.000 Έιιελεο ππήθννη, κνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο.
 89

  

Ζ απνδνρή ηεο πλζήθεο απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδνο δεκηνχξγεζε θχκα 

δηακαξηπξηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο. Θα πξέπεη φκσο λα ιάβνπκε ππφςε καο ηηο 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο έγηλε απηή ε επηινγή, ε νπνία ζα δεκηνπξγνχζε 

ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο αδηθίεο πνπ ζα πξνμελνχζε. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, κεηά ηα γεγνλφηα ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο, ε 

αλαρψξεζε ησλ κνπζνπικάλσλ απφ ηελ ρψξα θαίλεηαη λα ήηαλ ε θαιχηεξε ιχζε 

πνπ κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη ν Βεληδέινο, ίζσο θαη ε κφλε, δεδνκέλεο ηεο 

θαηάζηαζεο κε ηνπο πξφζθπγεο.
 90

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΒΑΛΑΑΓΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο Λσδάλλεο, νη ζχλεδξνη απνθάζηζαλ 

πσο ζα έπξεπε λα εξσηεζνχλ θαη νη ίδηνη νη Βαιαάδεο γηα ην αλ ήζειαλ λα 

αληαιιαρζνχλ ή φρη. Οη θάηνηθνη ησλ βαιαάδηθσλ ρσξηψλ ζπγθεληξψζεθαλ ζηα 

ηδακηά θαη απνθάζηζαλ, έπεηηα απφ δεκνςήθηζκα, πσο δελ επηζπκνχζαλ ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζηελ Σνπξθία. Τπέβαιαλ, κάιηζηα, ππφκλεκα ζηε λνκαξρία ηεο 
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Κνδάλεο λα βαθηηζηνχλ ρξηζηηαλνί πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ, κα δελ ιήθζεθε 

ζνβαξά ππφςε. Οη Βαιαάδεο ζπλέρηζαλ φκσο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξακνλή 

ηνπο. πζηάζεθαλ δηάθνξεο επηηξνπέο, απφ ην 1922 σο θαη ηελ αληαιιαγή ηνπο, νη 

νπνίεο επηζθέπηνληαλ ηελ λνκαξρία θαη κε φπιν ηελ ρξηζηηαληθή ηνπο ζπλείδεζε 

δεηνχζαλ ηελ εμαίξεζε απφ ηελ Αληαιιαγή, απνρσξψληαο ρσξίο θαλέλα 

απνηέιεζκα.
91

 πλερίζηεθαλ λα γίλνληαη πνιιέο ελέξγεηεο θαη λα ζηέιλνληαη αηηήζεηο 

θαη εθζέζεηο πνπ πεξηέγξαθαλ ηελ ηδηάδνπζα πεξίπησζε ησλ Βαιαάδσλ θαη ηελ 

επηζπκία ηνπο λα εμαηξεζνχλ ηεο Αληαιιαγήο. ε έθζεζε ηνπ Α.Α. Πάιιε, ππεχζπλνπ 

γηα ηα ζέκαηα ηεο Αληαιιαγήο, αλαθέξεηαη πσο δελ πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθνχο 

κνπζνπικάλνπο αθνχ αλήθνπλ ζηελ αίξεζε ησλ Μπεθηαζήδσλ. Μηα αθφκα αίηεζε 

γηα παξακνλή ησλ ειιελφθσλσλ κνπζνπικάλσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππέβαιε ν 

Μηραήι Καξαληθφιαο ζην Ννκάξρε Κνδάλεο, ζηηο 13-1-1925, πξνθεηκέλνπ λα 

παξακείλεη ζηελ Διιάδα ν ππάιιεινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πνπ αλαηξάθεθε κε 

ρξηζηηαληθή ζπλείδεζε. Ο λεαξφο 25ρξνλνο δέρεηαη λα βαθηηζηεί αλ απηφ ζα ηνλ 

εμαηξέζεη απφ ηελ Αληαιιαγή.
92

  

Τπήξρε βέβαηα θαη κηα κεξίδα, θπξίσο κπέεδεο, πνπ πίζηεπαλ πσο ζηελ 

Σνπξθία ζα απνθηνχζαλ κεγάια θηήκαηα θαη δεκφζηεο ζέζεηο. Με ηελ ειπίδα ινηπφλ,  

κηαο θαιχηεξεο δσήο, θαζψο θαη κε ηα ηηκάξηα θαη ηα κεγάια ηζηθιίθηα πνπ ηνπο 

έηαδαλ νη Σνχξθνη, κέξνο ηεο ηνπξθηθήο πξνπαγάλδαο, μεθίλεζαλ πξνζπάζεηεο λα 

κεηαπείζνπλ ηνλ πιεζπζκφ. Οη  πξνζπάζεηεο απηέο ελαληίνλ ηεο παξακνλήο ησλ 

Βαιαάδσλ εθθξάδνληαη θαη κέζα απφ άξζξα ηνπ Μ. Σδψλε ζε εθεκεξίδα ηεο 

Κνδάλεο «Ζρψ ηεο Μαθεδνλίαο».
93

 Πνιινί απφ ηνπο θαηνίθνπο βιέπνληαο ηελ 

αδηαθνξία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο γηα ην δήηεκά ηνπο άξρηζαλ λα βιέπνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε κεηαθνξά ηνπο ζηελ Σνπξθία.
94

 Θα πξέπεη ίζσο λα αλαθεξζεί 

πσο νη κνπζνπικάλνη πνπ ηάζζνληαλ ππέξ ηεο παξακνλήο θηλνχληαλ ζηνλ ρψξν ησλ 

αληηβεληδειηθψλ, ελψ φζνη επηζπκνχζαλ ηελ αληαιιαγή ήηαλ κε ηελ βεληδειηθή 

παξάηαμε. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, φκσο, νη Βαιαάδεο έκεηλαλ πηζηνί ζηελ αξρηθή 

ηνπο ζηάζε γηα παξακνλή ζηελ Διιάδα, θάηη πνπ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα 

ζπιιαιεηήξηα θαη απφ ηελ πξφζεζή ηνπο λα εθρξηζηηαληζηνχλ.  
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Μέρξη ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ρξηζηηαλνχο 

γείηνλέο ηνπο δελ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Οη ρξηζηηαλνί έβιεπαλ 

κε αλεθηηθφηεηα ηελ αιιαγή πίζηεο ησλ Βαιαάδσλ, ζαλ «μαδέξθηα» πνπ είραλ 

εγθαηαιείςεη ηελ νηθνγελεηαθή εζηία. Με ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ρσξψλ ζηελ 

Διιάδα, ην λα γίλνπλ ρξηζηηαλνί ήηαλ ζρεηηθά εχθνιν γηα απηνχο πνπ επέιεμαλ απηήλ 

ηελ νδφ θπξίσο γηα λα ηνπο επηηξέπεηαη ν γάκνο κε ρξηζηηαλνχο. Έλα κηθξφ θχκα 

εθρξηζηηαληζκνχ παξαηεξείηαη θαη πξηλ απφ ηελ Αληαιιαγή, θίλεζε πνπ ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε είδε κε θαρππνςία, θαζψο, ήηαλ έηνηκε λα ηνπο δηψμεη θαη ε ηνχξθηθε 

θπβέξλεζε λα ηνπο δερηεί.
95

   

Απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη θπξίσο ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

, ε ηνπηθή ηνπξθηθή 

ειίη, πνπ θηινμελνχληαλ πιένλ ζε έλα μέλν εζληθφ θξάηνο, απέθηεζε κηα πην 

θαλαηηθή ζηάζε θαη ζπζπείξσζε ηνλ κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ γχξσ ηεο. Οη 

Νεφηνπξθνη πξφηεηλαλ κηα ηδενινγία πνπ αληαπνθξηλφηαλ ζε κηα απηνθξαηνξία πνπ 

θαηέξξεε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη ε ειιεληθή αζηηθή ηάμε θξφληηδε γηα ηε δηθή 

ηεο εζληθή ηαπηφηεηα.
96

 ιεο απηέο νη εζληθηζηηθέο θηλήζεηο νδήγεζαλ ηνπο 

πιεζπζκνχο ζε κηα ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Ζ Σζέηιαθα αλαθέξεη 

πσο νη φξνη Έιιελαο θαη Σνχξθνο ήηαλ εθείλε ηελ επνρή αζαθείο θαη ζα απνθηνχζαλ 

αξγφηεξα ηε ζεκεξηλή ζεκαζία ηνπο.
97

 Οη πξφζθπγεο ζα πξνζιάκβαλαλ κηα εζληθή 

ηαπηφηεηα πνιιά ρξφληα κεηά ηελ αληαιιαγή ηνπο. 

Ζ γεληθφηεξε εηθφλα πνπ  έρεη ζρεκαηηζηεί γηα ηνπο Βαιαάδεο είλαη απηή ησλ 

κε θαλαηηζκέλσλ κνπζνπικάλσλ, πνπ δνχζαλ αξκνληθά κε ηνπο ρξηζηηαλνχο 

γείηνλέο ηνπο θαη δηαηεξνχζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ζπλείδεζε ηεο ειιεληθήο 

ηνπο θαηαγσγήο. Οη ραξαθηεξηζκνί, θαζψο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο γείηνλέο ηνπο θαη 

ηελ ειιεληθή θξαηηθή εμνπζία πνηθίιινπλ βέβαηα απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ. Τπάξρνπλ θαη 

νη απφςεηο πνπ ζέινπλ ηνπο Βαιαάδεο θαλαηηθνχο κνπζνπικάλνπο, λα έρνπλ 

δηαπξάμεη αδηθίεο θαη βηαηφηεηεο ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ, πεξηζζφηεξεο θαη απφ απηέο 

ησλ Κνληάξσλ. εκαληηθφ ξφιν ζε φια απηά παίδνπλ θαη ηα ζξεζθεπηηθά πηζηεχσ 

ησλ θαηνίθσλ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ηνπο ζνπλίηεο λα ηαπηίδνληαη κε ηνπο 

θαλαηηθνχο κνπζνπικάλνπο ζε αληίζεζε κε ηνπο Μπεθηαζήδεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην 

Σζαθλνρψξη ε παξνπζία ελφο θαλαηηθνχ Σνχξθνπ δαζθάινπ άιιαμε ηελ επηινγή ησλ 

θαηνίθσλ γηα δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Σν Μπνπκπνχζηη βξίζθεηαη επί ηεο 
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επηξξνήο 5-6 ρνηδάδσλ. Ο Αγγειήο αλαθέξεη γηα ηνπο Βαιαάδεο ηνπ Σζνηπιίνπ πσο 

ε θηιία ηνπο γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο ήηαλ επηθαλεηαθή, θαζψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

κηζνχζαλ νηηδήπνηε ειιεληθφ θαη κεηαλάζηεπζαλ κε ηελ ζέιεζή ηνπο ζηελ Σνπξθία. 

Μέζα απφ ηηο εθζέζεηο ηνπ ππνδηνηθεηή, βιέπνπκε πσο ε Γηάγθνβε, ρσξηφ πνπ 

ππέζηε ηηο κεγαιχηεξεο θαηαζηξνθέο απφ ηα αληίπνηλα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, έρεη 

έληνλα ηνπξθηθά αηζζήκαηα θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο ρξηζηηαλνχο θάζε άιιν παξά 

αξκνληθέο είλαη. ηε Βίληαλε, απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζρέζεηο ησλ Βαιαάδσλ κε 

ηνπο γείηνλέο ηνπο, φπσο καξηπξνχλ νη πξφζθπγεο, ήηαλ πνιχ θαιέο ζηελ εμάκελε 

ζπγθαηνίθεζή ηνπο. Πέξα φκσο απφ ηηο αληίζεηεο κε ηελ παξακνλή απφςεηο, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

επηζπκνχζε λα παξακείλεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, αλ θαη απηή ε επηζπκία δελ ιήθζεθε 

ππφςε.
98

        

Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κνπζνπικαληθήο νκάδαο, πνπ παξαπέκπνπλ ζε έλαλ 

«ειιεληθφ» ραξαθηήξα δεκηνχξγεζαλ πξνβιεκαηηζκνχο ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε  

γηα ην αλ ζα έπξεπε λα παξακείλνπλ ή φρη ζηα ειιεληθά εδάθε. Οη ειιεληθέο αξρέο 

ζεσξνχζαλ πσο ν κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο ηεο Μαθεδνλίαο δερφηαλ επηξξνέο θαη 

θαλαηίδνληαλ απφ εγεηηθέο νκάδεο κνπζνπικαληθψλ θνηλνηήησλ, ζξεζθεπηηθνχο 

ιεηηνπξγνχο θαη κεγαινγαηνθηήκνλεο. Γελ ήηαλ φκσο απφ ηηο πεξηνρέο πνπ 

αζθνχληαλ δηπισκαηηθέο απνζηνιέο απφ ηελ Σνπξθία. Οη αξρέο γλψξηδαλ πσο ήηαλ 

θηιήζπρνη θαη εξγαηηθνί πνιίηεο θαη πσο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ θαινί Έιιελεο 

ππήθννη.
99

 Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο δελ πξνρψξεζαλ ζε πνιηηηθέο εμαλαγθαζκνχ 

κεηαλάζηεπζεο ησλ κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ησλ Νέσλ Υσξψλ θαζψο ζα είρε 

επηπηψζεηο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ζα ιεηηνπξγνχζε θαη σο πξφζρεκα γηα 

δηψμεηο Διιήλσλ θαηνίθσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Δπηζπκνχζαλ ηελ 

παξακνλή ηνπ κνπζνπικαληθνχ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, αιιά νη ζρέζεηο ηνπο 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ θαρππνςία ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο θξίζεσλ, φπσο κε ην 

Μαθεδνληθφ Μέησπν, φπνπ νη κνπζνπικάλνη αληηκεησπίδνληαλ ζαλ ζπλεξγάηεο ησλ 

Βνπιγαξνγεξκαλψλ.
100

  

Γηα ην ειιεληθφ θξάηνο ζα ήηαλ εχθνιε ππφζεζε ε αθνκνίσζε ησλ 

Βαιαάδσλ αιιά δελ αζρνιήζεθε ζνβαξά κε απηφ ην δήηεκα. Σν 1918 ν Παχινο 

Καιιηγάο θάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο ησλ 
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κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ ηνλίδνληαο πσο δελ είλαη ε ζξεζθεία  γλψξηζκα ησλ 

εζλψλ αιιά ε εζληθή ζπλείδεζε θαη ε θαηαγσγή.
101

 ε έθζεζή ηνπ πξνο ηελ 

Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε Θεζζαινλίθεο ην 1918 αλαθέξεη: «Γηα ηνπο 

κνπζνπικαληθνχο πιεζπζκνχο ε εξγαζία καο είλαη επθνιφηεξε (…), δελ είλαη 

απαηηεηηθνί νη κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί. Αξθεί δη’ απηνχο, εάλ πξνζηαηεχζνπκε 

ηελ δσή, ηελ ηηκή θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο. Αξθεί δη’ απηνχο εάλ ελψπηνλ ησλ αξρψλ 

δελ κεηνλεθηνχλ (…). Με ηνλ ηξφπν απηφ ν κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο ζα θαηαζηεί 

ν κάιινλ επάγσγνο πιεζπζκφο. Καη εθπνιηηηδφκελνο παξάιιεια ζα ζπλεζίζεη λα 

ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ, αθνχ απειπηζηεί πεξί ηεο επαλφδνπ ηνπ Σνπξθηθνχ θξάηνπο, 

σο Διιεληθφ πιεζπζκφ, σο αλαπφζπαζηνλ κέινο ηνπ Διιεληθνχ Έζλνπο».
102

     

 

ΤΝΤΠΑΡΞΖ ΥΡΗΣΗΑΝΧΝ ΜΔ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ 

 

Οη ρξηζηηαλνί ηεο Σνπξθίαο, νη νπνίνη κεηαθηλήζεθαλ πξψηνη πξνο ηα 

ειιεληθά εδάθε, βξήθαλ ηα ζπίηηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο 

θαηεηιεκκέλα απφ ηνπο ειιελφθσλνπο κνπζνπικάλνπο πνπ δελ είραλ κεηαθηλεζεί 

αθφκα. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα ππάξμνπλ πεξίνδνη, δηάξθεηαο ιίγσλ κελψλ ή θαη 

ρξφλνπ, φπνπ νη αληαιιάμηκνη πιεζπζκνί έπξεπε λα κνηξαζηνχλ ηα ζπίηηα θαη ηα 

ρσξάθηα ηνπο. Μηα νηθνγέλεηα πξνζθχγσλ εγθαζίζηαλην ζε έλα απφ ηα δσκάηηα ησλ 

ήδε θαηνηθεκέλσλ νηθηψλ.
103

 Απηή ε αλαγθαζηηθή ζπκβίσζε, πνπ ζπλέβε φρη κφλν 

ζηα ρσξηά ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Βφξεηα Διιάδα, 

άθεζε σξαίεο αλακλήζεηο ζε πνιινχο απφ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, παξά ην γεγνλφο 

πσο νη κνπζνπικάλνη έβιεπαλ, ρσξίο λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηακαξηπξεζνχλ, ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπο λα επηηάζζεηαη θαη ην φηη νη λενθεξκέλνη ρξηζηηαλνί ήζειαλ λα 

ρηίζνπλ ηελ δσή ηνπο απφ ηελ αξρή.
104

 Γεκηνπξγήζεθαλ θηιίεο, θάπνηνη έδηλαλ 

ζπκβνπιέο γηα ηνπο θαηλνχξηνπο ηφπνπο πνπ ζα κεηαθεξφηαλ κε ηελ «άιιε» πιεπξά 

λα ηνπο πξνζθαιεί ζηηο κειινληηθέο νηθίεο ηνπο. Σν παξάδνμν ηεο ππφζεζεο είλαη 

πσο νη κειινληηθνί Σνχξθνη πνιίηεο κηινχζαλ ειιεληθά θαη νη κειινληηθνί Έιιελεο 

κηινχζαλ ηελ ηνχξθηθε γιψζζα. Ζ ζπλελλφεζε ηνπο γηλφηαλ ζηα ηνχξθηθα, θαζψο 

απηή ε γιψζζα ήηαλ πην νηθεία γηα ηνπο ειιελφθσλνπο κνπζνπικάλνπο.
105
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ΑΝΣΑΛΛΑΓΖ ΠΛΖΘΤΜΧΝ 

 

Ζ Σνπξθία ήζειε λα ηνπο πάξεη θαη ε Διιάδα λα ηνπο μεθνξησζεί. Οη 

πιεζπζκνί πνπ αληαιιάρηεθαλ ππέζηεζαλ κεγάιεο θαθνπρίεο, αλαγθαζηηθέο πνξείεο 

θαη ηαμίδηα κε πινία ζηα νπνία ππήξραλ αξθεηέο επηδεκίεο. Ζ έμνδνο ησλ ρξηζηηαλψλ 

ηεο Σνπξθίαο ήηαλ πνιχ πην δχζθνιε ππφζεζε απφ απηήλ ησλ κνπζνπικάλσλ ηεο 

Διιάδαο, θαζψο έθπγαλ κέζα ζηελ δίλε ηνπ πνιέκνπ, ρσξίο λα ζεκαίλεη πσο ε 

αληαιιαγή ησλ δεχηεξσλ ήηαλ ιηγφηεξν εμνπζελσηηθή.
106

  Οη Βαιαάδεο ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο πνπ αληαιιάρζεθαλ ππνινγίδνληαη ζηνπο 20 κε 22 ρηιηάδεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη αλαρψξεζαλ ην 1924 θαη θάπνηνη ηελ άλνημε ηνπ 1925. ην ρσξηφ Νεζί 

ησλ Γξεβελψλ, νη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ δελ έθπγαλ ακέζσο κεηά ηελ πλζήθε, 

πέξαζαλ ηνλ ρεηκψλα καδί κε ηνπο πξφζθπγεο πνπ ήξζαλ απφ ηε Μηθξά Αζία.  

Ζ ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο πξνέβιεπε κηα επηηξνπή απφ Σνχξθνπο θαη 

Έιιελεο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηελ κεηαθνξά ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηνλ έλα ηφπν 

ζηνλ άιιν. Ζ Δπηηξνπή Απνθαηάζηαζεο Διιήλσλ Πξνζθχγσλ δελ έδξαζε κε ηελ 

απαξαίηεηε απνηειεζκαηηθφηεηα, θαζψο δελ είρε νχηε ηα ρξήκαηα νχηε ηα εδάθε πνπ 

απαηηνχληαλ γηα φινπο απηνχο ηνπο πξφζθπγεο. Σελ κεηαθνξά ησλ κνπζνπικάλσλ 

ηεο Διιάδαο αλάιαβαλ νη Σνχξθνη ηεο επηηξνπήο θαη ε Δξπζξά Ζκηζέιελνο, πνπ γηα 

ιφγνπο ππεξεθάλεηαο, δελ δέρηεθαλ εμσηεξηθή βνήζεηα.
 107

 Καζήθνλ ηνπο ήηαλ λα 

βνεζήζνπλ φινπο ηνπο αληαιιάμηκνπο κνπζνπικάλνπο λα ζπληάμνπλ έλαλ αθξηβή 

θαηάινγν ηεο πεξηνπζίαο πνπ άθελαλ πίζσ ηνπο, κε ζθνπφ λα απνδεκησζνχλ γηα 

απηά φηαλ ζα έθηαλαλ ζηελ λέα ηνπο παηξίδα. Πξαθηηθά απηή ε δηαδηθαζία ήηαλ 

πνιχ πνιχπινθε θαη έηζη νη ηδηνθηήηεο ζπηηηψλ έδηλαλ ηνλ πξφρεηξν ππνινγηζκφ ζηνλ 

ηνπηθφ δεκνγέξνληα θαη αλαιάκβαλε απηφο ηελ παξάδνζή ηνπ ζηελ επηηξνπή. ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ππεχζπλσλ ήηαλ αθφκα λα εμεηάζνπλ πνηεο νηθνγέλεηεο είραλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ ηα λαχια ηνπο θαη γηα φζεο δελ είραλ λα ηνπο 

εμαζθαιίζνπλ ειεχζεξε επηβίβαζε. ηήζεθαλ αληίζθελα γηα ηνπο απφξνπο θαη ε 

Δξπζξά Ζκηζέιελνο ηνπο κνίξαζε μχια θαη θάξβνπλα λα δεζηαζνχλ. Φξφληηζε 

επίζεο λα εκβνιηάζεη ηνπο κειινληηθνχο Σνχξθνπο πνιίηεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

ειέγμεη ηηο επηδεκίεο πνπ θπθινθνξνχζαλ ζην ιηκάλη.
108
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ζνη θξίζεθαλ αληαιιάμηκνη θφξησζαλ ηα ππάξρνληά ηνπο ζε θάξα, 

παίξλνληαο καδί θαη φζα δψα κπνξνχζαλ, κέρξη ην θαξαβάλη ηνπο λα θηάζεη ζην 

ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη λα πάξνπλ ην πινίν γηα ηελ λέα ηνπο δσή. Σα 

θαξαβάληα έθαλαλ ζηάζεηο, πνιιέο θνξέο θαη πνιπήκεξεο, ζε πφιεηο φπσο Βέξνηα ή 

Κνδάλε.
109

 Οη ειηθησκέλνη αθεγνχληαη ηνλ ζξήλν θαη ηνλ πφλν ηνπο θαηά ηνλ 

μεξηδσκφ ηνπο, ληψζνληαο νη ίδηνη Έιιελεο.
110

 πλήζηδαλ λα ιέλε ζε ζρέζε κε ηνπο 

ρξηζηηαλνχο γείηνλέο ηνπο πσο «Μηα θξνπκδφηζνπθια καο ρνπξίδ».
111

 ηελ 

κεηαθνξά ηνπο πήξαλ καδί κε ηηο απνζθεπέο ηνπο, ηα παηξνγνληθά ηνπο εηθνλίζκαηα 

θαη ρψκα απφ ηελ παηξίδα ηνπο.
112

 Πξηλ ηελ αλαρψξεζε γηα ηελ θαηλνχξηα παηξίδα 

ηνπο θάπνηνη Βαιαάδεο πξνζεπρήζεθαλ ζηηο εθθιεζίεο ησλ ρσξηψλ ηνπο δεηψληαο 

ηελ πξνζηαζία ησλ αγίσλ ζε απηήλ ηελ θαηλνχξηα δσή.
113

  

Οη αλακλήζεηο ελφο δαζθάινπ απφ ηα Γξεβελά, πνπ παηδί αθφκα αηζζαλφηαλ 

απνξία βιέπνληαο ηνπο κνπζνπικάλνπο θίινπο ηνπ λα αλαρσξνχλ απφ ηα ζπίηηα 

ηνπο, καξηπξνχλ πνιιά ζπλαηζζήκαηα: «Ήκνπλ δψδεθα ρξνλψλ. Θπκάκαη έλα 

πιήζνο αλζξψπσλ λα πεξπαηάεη αξγά αιιά ζηαζεξά (απφ ηα πεξίρσξα ησλ 

Γξεβελψλ) πξνο Κνδάλε, άιινη κε ηα πφδηα άιινη θαβάια ζε δψα. Δίδα ηνπο 

γεξνληφηεξνπο λα ζθνππίδνπλ ηα κάηηα ηνπο κε καληίιηα ελψ νη λεφηεξνη θαηλφηαλ λα 

πεξπαηνχλ κε πεξηζζφηεξε αηζηνδνμία, ίζσο επεηδή θαληαδφηαλ κηα θαιχηεξε δσή 

ζηε λέα ηνπο παηξίδα. Μεηαμχ ηνπο βξηζθφηαλ έλαο νηθνγελεηαθφο καο θίινο θαη ηνλ 

ζπκπφλεζα. Αηζζάλζεθα ηελ αλάγθε λα πάσ θνληά ηνπ θαη λα ηνπ ςηζπξίζσ «ψξα 

θαιή» αιιά θάηη, δελ μέξσ ηη, κε ζπγθξάηεζε. Αθφκα ηνπο βιέπσ κπξνζηά κνπ έλαλ 

– έλαλ μερσξηζηά θαζψο έθεπγαλ. Μεξηθνί γχξηζαλ θαη ραηξέηεζαλ κε ηα θφθθηλα 

θέζηα ηνπο ρξηζηηαλνχο πνπ είραλ καδεπηεί γηα ην θαηεπφδην. … Σν επφκελν άββαην 

επέζηξεςα ζην ρσξηφ κνπ θαη έκαζα απφ ηνλ κηθξφ κνπ αδεξθφ φηη θαη απφ ην δηθφ 

καο ρσξηφ είραλ θχγεη νη Σνχξθνη. Ζ ζεία καο ηνλ ζήθσζε ζηνπο ψκνπο θαη ηνπ 

έδεημε ηελ κεγάιε κάδα αλζξψπσλ πνπ θαηεθφξηδαλ πξνο ην Κξίθηζη (Κηβσηφο). Ο 

αδεξθφο κνπ δελ μέραζε πνηέ απηή ηελ ζθελή. Ζ ζεία ηνπ είπε «λαη παηδάθη κνπ, 

θνίηαμέ ηνπο θαιά γηα λα ηνπο ζπκάζαη». Ο αδεξθφο κνπ ηεο είπε «ζέιεηο λα πεηο φηη 

ν Υάξεο θαη ν Φέμνο, ν Ληάκαο θαη Μαδάο θεχγνπλ φινη;» «λαη παηδί κνπ, δελ ζα 
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κείλεη νχηε έλαο», ηνπ απάληεζε ε ζεία βιέπνληάο ηνπο λα ράλνληαη ζην γχξηζκα ηνπ 

δξφκνπ κε θάπνηα κειαγρνιία ζηα κάηηα.»
114

 

Ζ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή πιεζπζκψλ, πνπ κεηαθίλεζε ηέηνην κεγάιν φγθν 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, πέηπρε κηα ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα, κα φρη 

κηα γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή. Απηή ε αληζνξξνπία πξνθάιεζε αξθεηά πξνβιήκαηα 

ζηνπο ειιελφθσλνπο κνπζνπικάλνπο πνπ έγηλαλ Σνχξθνη πνιίηεο θαη ζηνπο 

ηνπξθφθσλνπο ρξηζηηαλνχο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιάδα.
115
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ΔΝΟΣΖΣΑ 4
η
  

ΓΔΤΣΔΡΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: Ζ ΕΧΖ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΑΦΗΞΖ ΣΖΝ ΣΟΤΡΚΗΑ 

 

Ζ άθημε ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ζηα εδάθε ηεο Σνπξθίαο ζπλέπεζε 

κε ηελ αλαδηνξγάλσζε θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο. Ζ επίζεκε 

ηδενινγία ηνπ θξάηνπο επηβιήζεθε ηφζν απφιπηα ζηνλ πιεζπζκφ πνπ ηνλ έθαλε 

ππέξκαρφ ηνπ. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο πσο ελψ ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ ζε 

θακία πεξίπησζε φπσο ηα πεξίκελαλ νη πξφζθπγεο θαη ππήξμαλ κεγάια πξνβιήκαηα 

ζηελ αθνκνίσζε ηνπο, νη ίδηνη κηιάλε κε ηα θαιχηεξα ιφγηα γηα ηα θαηνξζψκαηα ηεο 

λενζχζηαηεο Γεκνθξαηίαο.
116

 ε έλαλ θφζκν φπνπ βαζίιεπαλ ν θφβνο θαη ε 

ζχγρπζε, ε πεπνίζεζε πσο ν Κεκάι είλαη έλαο ραξηζκαηηθφο εγέηεο πνπ ζα 

πξνζηάηεπε ηα δηθαηψκαηα ηνπο απέλαληη ζε άιινπο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζην λα 

ζπκθηιησζνχλ κε ηελ ηδέα ηεο αληαιιαγήο ηνπο.
117

 

πσο είδακε θαη ζην θεθάιαην γηα ηελ Αληαιιαγή, ππήξμε κηα πξνπαγάλδα 

απφ ηελ πιεπξά ησλ Νεφηνπξθσλ πξνθεηκέλνπ λα πείζεη ηνπο Βαιαάδεο πσο ζηελ 

Σνπξθία ζα έβξηζθαλ έλαλ «παξάδεηζν». Μεηά απφ έλα καθξχ ηαμίδη γεκάην δεηλά, 

κε πεξηπηψζεηο φπνπ ειηθησκέλνη θαη κηθξά παηδηά έραζαλ ηελ δσή ηνπο, 

δηαπίζησζαλ πσο ηα ζπίηηα πνπ ηνπο πεξίκελαλ είραλ ιεειαηεζεί απφ ηνπο ληφπηνπο 

θαη νη πεξηνπζίεο πνπ πεξίκελαλ δελ ππήξραλ. Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε θέξδηζε ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ηεο κε δηάθνξεο άιιεο πξαθηηθέο. Σνπο επηθχιαζζε κηα 

ελζνπζηψδε ππνδνρή ζηα ηνχξθηθά ιηκάληα κε ηα πιήζε λα δεησθξαπγάδνπλ. 

Σνληδφηαλ ζπλέρεηα ν ξφινο ηνπ Κεκάι σο πξνζηάηε ηνπο. Πνιινί αλαθέξνπλ πσο ν 

ίδηνο ν Κεκάι ηνπο κεηέθεξε ζηελ αγθαιηά ηνπ θαη ηνπο βνήζεζε λα ηαθηνπνηεζνχλ. 

ηελ πξνζπάζεηα λα απμεζεί ην θχξνο ηνπ ηνχξθηθνπ θξάηνπο απνξξίθζεθε θάζε 

μέλε βνήζεηα ζηελ κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ πνπ ην ίδην είρε αλαιάβεη.
118

  

 Οη κνπζνπικάλνη ηαμίδεπαλ ηξεηο σο δέθα κέξεο ζε πινία πνπ ήηαλ 

θνξησκέλα κε πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απφ φζνπο κπνξνχζαλ λα θνπβαιήζνπλ. Οη 

θακπίλεο ήηαλ πξνλφκην κφλν ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ κε απνηέιεζκα νη 

ππφινηπνη λα θάζνληαη ζηνπο δηαδξφκνπο θαη ζην θαηάζηξσκα. Έγηλαλ πξνζπάζεηεο 
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λα κνηξαζηεί γάια ζε εππαζείο νκάδεο κα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αθέζεθε ζηελ 

ηχρε ηνπ. Δλδηαθέξνληα είλαη ηα δεκνζηεχκαηα ζηηο εθεκεξίδεο εθείλεο ηηο κέξεο. Ζ 

Σνπξθ εζί, εθεκεξίδα ηεο κχξλεο, γξάθεη: «Παγσκέλν ρηφλη… παλχςεια θχκαηα 

θαη φιεο νη δπλάκεηο ηεο θχζεο δελ ζηάζεθαλ ηθαλέο λα εκπνδίζνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα… Αιιά ιφγσ ηεο πξφζθαηεο θαθνθαηξίαο θαζπζηέξεζε, ιίγεο κφλν 

κέξεο, ν αγψλαο γηα λα γπξίζνπλ νη κεηαλάζηεο αδειθνί καο ζηελ ζπιαρληθή αγθαιηά 

ηεο κεηέξαο παηξίδαο».
119

  

Ζ κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ ππφ ηελ αηγίδα ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο 

ζεσξήζεθε ζξίακβνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εθθξάδεη ηελ αιήζεηα, θαζψο ην 

ηνπξθηθφ θξάηνο, πνπ κεηά βίαο δηνηθνχζε ηελ Αλαηνιία, θαηάθεξε λα εθηειέζεη ηελ 

απνζηνιή ηνπ θαη λα κεηαθέξεη ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδαο, ρσξίο κεγάιεο 

απψιεηεο, ζηα εδάθε ηνπ.
120

 Αλάκεζα ζηνπο αμησκαηνχρνπο ηεο ηνπξθηθήο 

θπβέξλεζεο είραλ μεζπάζεη αξθεηέο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην πνηα πινία ζα έπξεπε 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ.
121

 

Ζ κεηαθνξά ησλ πξνζθχγσλ ήηαλ έλα πνιχ δχζθνιν θνκκάηη πνπ θιήζεθαλ 

λα αληηκεησπίζνπλ ε Διιάδα θαη ε Σνπξθία, ηφζν ζε αλζξσπηζηηθφ φζν θαη ζε 

νηθνλνκηθφ επίπεδν. Ζ Σνπξθία, κέζα ζην δπλαηφ πλεχκα ηνπ εζληθηζκνχ ηεο, 

απνθάζηζε λα αλαιάβεη κφλε ηεο ηελ κεηαθνξά κε ηα πινία πνπ ήδε δηέζεηε. Ο 

Μνπζηαθά Νεηζαηί, επηθεθαιήο ηνπ λεντδξπζέληνο ππνπξγείνπ κεηεγθαηάζηαζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην εζληθφ ζπκθέξνλ απέξξηςε ηηο πξνζθνξέο ησλ μέλσλ θξαηψλ 

θαη πξφηεηλε ηελ κεηαθνξά λα ηελ αλαιάβνπλ θξαηηθέο επηρεηξήζεηο, ε Δζληθή 

Ναπηηιηαθή Δηαηξεία θαη ε Γηνίθεζε Πινήγεζεο. Σα θαξάβηα πνπ δηέζεηαλ νη 

ηνπξθηθέο επηρεηξήζεηο ήηαλ παιηά θαη θαζφινπ αμηφπηζηα θαη κε απφθαζε ηεο 

θπβέξλεζεο δφζεθαλ 600 ρηιηάδεο ηνχξθηθεο ιίξεο γηα ηελ αγνξά θαηλνχξησλ πινίσλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δζληθήο Ναπηηιηαθήο Δηαηξίαο. Ο Ολνχξ Γηιληηξίκ, αλαιπηήο 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο αληαιιαγήο κνπζνπικάλσλ θαη ρξηζηηαλψλ, ηνλίδεη πσο ε 

ηνχξθηθε πιεπξά δελ ελδηαθέξζεθε λα παδαξέςεη κε ηηο μέλεο εηαηξίεο, νη νπνίεο 

θαηέζεηαλ πνιχ πην ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο.
122
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ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΒΑΛΑΑΓΧΝ 

 

Παξά ηελ επηζπκία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ειιελφθσλσλ κνπζνπικάλσλ γηα 

παξακνλή, ηα θαξαβάληα ηνπο πέξαζαλ ην Αηγαίν γηα λα ελζσκαησζνχλ ζε κηα 

θνηλφηεηα πνπ θακηά παξάδνζε δελ ηνπο ζπλέδεε. Σν θαινθαίξη ηνπ 1924 

αλαρψξεζαλ θαη νη ηειεπηαίνη αληαιιαρζέληεο Βαιαάδεο. Ζ Σνχδια ήηαλ κηα απφ ηηο 

θχξηεο εηζφδνπ ησλ αληαιιαρζέλησλ ηεο Μαθεδνλίαο, θαζψο ην παιηφ λαπηηθφ 

λνζνθνκείν είρε κεηαηξαπεί ζε ινηκνθαζαξηήξην. Οη πξφζθπγεο πεξλνχζαλ απφ έλα 

ρακάκ ή αηκφινπηξν θαη ν ξνπρηζκφο ηνπο έπξεπε λα απνιπκαλζεί.
123

 

Δγθαηαζηάζεθαλ ζηελ αλαηνιηθή Θξάθε, ζηελ Πξνχζα, ζην Νηεληδιί,  ζην 

Μαληέλ θνληά ζηελ Άγθπξα, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κχξλεο θαη ηνπ Ατδηλίνπ, 

ζηελ Καππαδνθία θαη ζε κεγάια αζηηθά θέληξα ζηελ Σνπξθία.
124

 

ηηο νηθνγέλεηεο πνπ θξίζεθαλ αληαιιάμηκεο, θηάλνληαο ζηελ λέα παηξίδα, ζα 

ηνπο δηλφηαλ έλα ζπίηη θαη γε αλάινγα κε απηά ηεο Διιάδαο, αιιά αξρηθά ην 

ηνχξθηθν θξάηνο κπνξνχζε λα δψζεη κφλν ην 17,5% απηήο ηεο πεξηνπζίαο. Έηζη, 

πνιινί απφ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ήξζαλ αληηκέησπνη κε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, κε 

εμαίξεζε απηνχο πνπ είραλ αξθεηά ρξήκαηα γηα λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο.
 125

 

 

 

ΔΠΗΖΜΖ ΗΓΔΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤΡΚΗΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

 

Με ηελ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο ηέζεθαλ θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο 

Σνπξθίαο. Ο Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ θαη ε επίζεκε εζληθή ηνπ ηδενινγία, 

γλσζηή σο θεκαιηζκφο, είρε σο ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο Σνπξθίαο, ηελ 

κεηαηξνπή ηεο ζε έλα ζχγρξνλν θαη αλεμάξηεην θξάηνο ζηα πξφηππα ησλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ θξαηψλ ηεο επνρήο. Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ απφθαζε 

αληαιιαγήο πιεζπζκψλ κε βάζε ηελ ζξεζθεία. Ζ θπξίαξρε ζέζε ηεο ζξεζθείαο δελ 

ζπκβαδίδεη κέζα ζε έλα θνζκηθφ θξάηνο. Ζ ηαχηηζε ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο κε ην Ηζιάκ ηνπο γπξίδεη πίζσ ζην νζσκαληθφ ηνπο παξειζφλ, 

πξάμε πνπ πξνζπαζνχζαλ λα απνθχγνπλ. Ζ πνιηηηθή θαη πλεπκαηηθή ειίη ηνπ 
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θξάηνπο δελ δπζθνιεχηεθε λα πηνζεηήζεη ηελ εληαία θαη αδηάζπαζηε απηή ηδενινγία. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο φκσο θαη νη πξφζθπγεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηνί, 

πξνζπάζεζαλ λα απνπνηεζνχλ θάζε ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο θαη θνπιηνχξαο.
126

   

Άλζξσπνη δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ έγηλαλ δεθηνί ζαλ Σνχξθνη πνιίηεο κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα ηεξνχλ ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη λα κηινχλ ηελ ηνχξθηθε 

γιψζζα, ππφ ηελ ζηέγε ηνπ ζπλζήκαηνο «επηπρηζκέλνο φπνηνο νλνκάδεηαη Σνχξθνο». 

Αθνινπζψληαο έλα ηέηνην ζχλζεκα, ην παξειζφλ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ 

ελψζεθαλ κε ηελ ηνχξθηθε δεκνθξαηία έπαπε λα έρεη ζεκαζία.
127

    

Οη φξνη Σνχξθνο θαη Έιιελαο ήηαλ αξθεηά ζπγθερπκέλνη θαη αθαηαλφεηνη 

θαη ζα απνθηνχζαλ ηελ ζεκεξηλή ηνπο ζεκαζία αξθεηά ρξφληα κεηά αιιά θπξίσο 

κεηά ηελ Αληαιιαγή. Ζ Σζέηιαθα, κεηά ηελ επηηφπηα έξεπλά πνπ δηεμήγαγε, 

δηαπίζησζε πσο πνιινί πξφζθπγεο ηεο πξψηεο γεληάο αλέθεξαλ πσο ήηαλ Σνχξθνη. 

Μεηά απφ δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο θαη πνιχ αλάιπζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

πσο ελλννχζαλ Μνπζνπικάλνη θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ φξν Σνχξθνο κε ηελ έλλνηα 

ηνπ κηιέη θαη φρη απηή πνπ δηακνξθψζεθε κεηά ηνλ 20
ν
 αηψλα.

128
        

 

 

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΒΑΛΑΑΓΧΝ ΣΑ ΣΟΤΡΚΗΚΑ ΔΓΑΦΖ 

 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ην λενζχζηαην ηνπξθηθφ θξάηνο είρε λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ πνπ έγηλαλ πξφζθαηα Σνχξθνη 

ππήθννη. ιεο νη νκάδεο είραλ κνπζνπικαληθή πίζηε, κα κε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα 

ε θάζε κηα μερσξηζηά. Ζ Σνπξθία εθάξκνζε δηάθνξεο πνιηηηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

ελζσκαηψζεη ηνλ δηαθνξεηηθφ απηφ πνιηηηζκφ ζηελ ηνχξθηθε θνηλσλία.
129

 Ζ 

ζξεζθεία δελ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν κφλν ζηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο, σο θξηηήξην 

γηα ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, κα θαη ζηελ κεηέπεηηα δσή ησλ θαηνίθσλ θαη 

ζηελ ελζσκάησζε ζηηο θαηλνχξηεο ηνπο παηξίδεο. Ζ νξζφδνμε ζξεζθεία ήηαλ απηή 

πνπ βνήζεζε ζηελ νκαιή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα. Ζ Σνπξθία, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ,  κεηά ηελ Αληαιιαγή, πηνζέηεζε κηα ηδενινγία ελφο 
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θνζκηθνχ θξάηνπο πνπ εμνβέιηδε ηελ ζξεζθεία σο ζηνηρείν ηαπηφηεηαο ησλ 

ηνχξθηθσλ πιεζπζκψλ.
130

  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ν Μνπζνπικαληζκφο ήηαλ κελ ε θπξίαξρε 

ζξεζθεία, κα πνιινί πξφζθπγεο πνπ ήηαλ εληαγκέλνη ζηα δεξβηζηθά δφγκαηα ππείραλ 

πνιχ απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο ηζιακηθήο πίζηεο ζηελ Σνπξθία. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο δηαθνξεηηθήο πξφζιεςεο ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαπηφηεηαο είλαη νη 

ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ησλ νπνίσλ νη πξαθηηθέο 

άζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ πηζηεχσ ηνπο απνηεινχλ πνιχ ελδηαθέξνπζα 

πεξίπησζε.
131

        

Οη Βαιαάδεο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ήηαλ εληαγκέλνη ζην ηάγκα ησλ 

Μπεθηαζήδσλ, ην νπνίν είρε αξρίζεη απφ ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα λα ράλεη έδαθνο 

ιφγσ ηεο επίζεκεο εζληθήο ηδενινγίαο. Σα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ αληαιιαγή ηνπο νη 

ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη, θαη θπξίσο εθείλνη ησλ νπνίσλ ηα ρσξηά ήηαλ πην θνληά 

ζηνλ κπεθηαζηθφ ηεθέ ησλ Οληξηψλ ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, ζπλέρηζαλ λα 

ιαηξεχνπλ ηα ιείςαλα θαη ηα ηεξά αληηθείκελα πνπ κάιηζηα είραλ κεηαθέξεη απφ ηελ 

Διιάδα. Οη Μπεθηαζήδεο δίδαζθαλ ηελ ππεξβαηηθή εκπεηξία θαη πίζηεπαλ ζηελ 

αγηνζχλε ζνθψλ αλζξψπσλ, ζεσξψληαο πσο ε επηξξνή ηνπο ζα ζπλερηδφηαλ θαη κεηά 

ζάλαηνλ θαη πσο ηα ζψκαηα, ηα ξνχρα θαη ηα πξνζσπηθά είδε είλαη πξάγκαηα ηεξά. 

Απηέο νη πξαθηηθέο ζηγά - ζηγά εμαιείθζεθαλ κέζα ζε έλα θξάηνο πνπ δελ είλαη 

θαζφινπ αλεθηηθφ ζε ηδηάδνπζεο ζξεζθεπηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
132

   

Οη Βαιάαδεο πήξαλ καδί ηνπο ζηελ λέα ηνπο παηξίδα δηάθνξα πξάγκαηα πνπ 

ζεσξνχζαλ ηεξά. Κάηνηθνη απφ ηελ Πιαδνκίζηα, θεχγνληαο γηα ηελ Αλαηνιία πήξαλ 

ηα ζθεχε απφ ηνλ ηεθέ ηνπ ρσξηνχ ηνπο, θαζψο θαη δηάθνξα πξνζσπηθά αληηθείκελα 

ελφο ζνθνχ γέξνληα πνπ ηνπο ζπκβνχιεπε φζν ήηαλ αθφκα ελ δσή. ηελ Σνπξθία, κε 

ην θξάηνο λα δηαθσλεί ξηδηθά κε ηηο κπζηηθηζηηθέο θαη απφθξπθεο κνξθέο ηνπ Ηζιάκ, 

δελ ήηαλ εχθνιν λα δηαηεξεζνχλ νη αηξέζεηο θαη έηζη νη πηζηνί ζηαδηαθά άξρηζαλ λα 

εγθαηαιείπνπλ ηα πηζηεχσ ηνπο θαη ηα αληηθείκελα, πνπ κέρξη πξηλ ιάηξεπαλ.
133

  

Ο Κεκάι ηφληζε ζε νκηιία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ζξεζθεία: «Σν λα δεηά θαλείο 

βνήζεηα απφ έλαλ λεθξφ (πξνιήςεηο ησλ πηζηψλ) είλαη ληξνπή γηα κηα πνιηηηζκέλε 

θνηλσλία. Αξλνχκαη θαηεγνξεκαηηθά λα πηζηέςσ φηη ζήκεξα, κε ηα θψηα ηεο 

επηζηήκεο, ηεο γλψζεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζηελ πνιηηηζκέλε 
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θνηλσλία ηεο Σνπξθίαο ππάξρνπλ αθφκε άλζξσπνη ηφζν πξσηφγνλνη πνπ επηδεηνχλ 

ηελ πιηθή θαη εζηθή ηνπο επεκεξία ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ ζεΐρε».
134

  

Οη Βαιαάδεο ζπλεηδεηά επέιεμαλ ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο 

πηζηεχσ. Σν φηη ππαγφηαλ ζην κπεθηαζηθφ δφγκα ζήκαηλε πσο αθνινπζνχζαλ ηνλ 

θνκθνξκηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ. Έηζη, δελ ππνρξενχληαλ λα πεγαίλνπλ ζην ηδακί, λα 

ηεξνχλ ηελ λεζηεία ζην Ρακαδάλη θαη λα θάλνπλ πξνζεπρέο. ια απηά ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ειιεληθή γιψζζα ηνπο, ηνπο θαζηζηνχζαλ απίζηνπο ζηνπο κνπζνπικάλνπο ηνπ 

ζνπληηηθνχ Ηζιάκ, απφξξνηα ηνπ νπνίνπ ήηαλ ηα ξαηζηζηηθά ζρφιηα. Γηα πξνζηαζία 

ησλ ίδησλ αιιά θπξίσο ησλ παηδηψλ ηνπο, νη Βαιαάδεο πξνηίκεζαλ λα αθήζνπλ πίζσ 

ηηο ζπλήζεηεο ηνπ παξειζφληνο θαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ επίζεκε ηδενινγία ηεο λέαο 

ηνπο παηξίδαο.
135

   

   

 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΣΖΝ ΝΔΑ ΠΑΣΡΗΓΑ 

 

Ζ Σνπξθία επαλαπξνζδηνξηδφηαλ νιφθιεξε. Οη Βαιαάδεο, θαη γεληθά φινη νη 

λενθεξκέλνη, δελ ήηαλ ηα κφλα άηνκα πνπ έπξεπε λα ζπλεζίζνπλ κηα λέα θαηάζηαζε. 

Οη ληφπηνη θάηνηθνη αληηκεηψπηδαλ θαη νη ίδηνη δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο κε ηελ παιηά 

ζενθξαηία λα παχεη λα ππάξρεη, ηελ αιιαγή ηνπ αιθαβήηνπ, επηιέγνληαο ην ιαηηληθφ, 

αθφκα θαη ε ιέμε «Σνχξθνο» μεθίλεζε λα παίξλεη κηα θαηλνχξηα ζεκαζία.
136

   

ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζήο ηνπο νη Βαιαάδεο αληηκεηψπηζαλ θνηλσληθφ 

ξαηζηζκφ, φπσο ήηαλ θπζηθφ, αιιά θαη δπζθνιίεο ιφγσ ηεο ειιεληθήο ηνπο γιψζζαο, 

θαζψο θαλέξσλε κηα κε θαζαξή ηνπξθηθή θαηαγσγή. Σν 1930 ππήξμαλ επηθξηηηθά 

ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ ππνζηεξίδνληαο πσο ε Σνπξθία 

έραζε ηνπο «γλήζηνπο εμ αίκαηνο Σνχξθνπο» δερφκελε έλαλ κηθξφηεξν αξηζκφ 

αλζξψπσλ πνπ θαη’ εμαίξεζε ηεο ζξεζθείαο ήηαλ ζε φια ηνπο «Έιιελεο». Ζ 

Βξεηαληθή πξεζβεία ζηελ Σνπξθία αλέθεξε: «Μνπζνπικάλνη απφ εδάθε, ηα νπνία 

ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο… ζα δηαζθνξπηζηνχλ κεηαμχ 

γλήζησλ ηνχξθηθσλ πιεζπζκψλ, έηζη ψζηε λα ράζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

γελέηεηξάο ηνπο θαη κεηά απφ κηα γεληά λα γίλνπλ Σνχξθνη».
137
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Οη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη δηέθεξαλ απφ ηηο ππφινηπεο νκάδεο 

πξνζθχγσλ ιφγσ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ πηζηεχσ ηνπο. Ζ 

θαρππνςία θαη ν ξαηζηζκφο απφ ηνπο γχξσ ηνπο ήηαλ αλακελφκελα. Οη Βαιαάδεο, σο 

κηα θαηλνχξηα νκάδα ζε έλα θξάηνο, είραλ σο πξνηεξαηφηεηα λα πξνζαξκνζηνχλ θαη 

λα εληαρζνχλ ζηελ ηνχξθηθε θνηλσλία. θφπηκα άθελαλ πίζσ ηνπο πνιιά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θαζψο απηή ε δηαθνξεηηθφηεηά εξρφηαλ αληηκέησπε κε ην 

ηνχξθηθν θξάηνο πνπ ήζειε φινη νη ππήθννί ηνπ λα απνθηήζνπλ κηα λέα ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα. Ζ Σνπξθία απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, πξνζπαζνχζε λα βξεη ηζνξξνπία 

σο λενζχζηαην θξάηνο απνξξίπηνληαο ην νζσκαληθφ παξειζφλ ηεο.
138

   

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Βαιαάδσλ ήηαλ θαλεξά ζε φιεο ηηο πηπρέο 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Απηφ νδήγεζε ηνπο ππφινηπνπο θαηνίθνπο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξνπο φξνπο ζρεηηθά κε ην ρξηζηηαληθφ ηνπο παξειζφλ, πνιιέο 

θνξέο εηξσληθνχο, θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο. Οη Βαιαάδεο ήηαλ γλσζηνί σο 

«κνπζνπικάλνη ηνπ Αιή Παζά», «half-infidels» (=κηζφ-άπηζηνη) θαη «Rum tohumu, 

Rum fidani» πνπ ζεκαίλνπλ ειιεληθνί ζπφξνη.
139

  Υαξαθηεξίζηεθαλ αθφκα σο 

«gavur fidani» (=θχηξα απίζησλ) εξρφκελνη ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο 

αληαιιαρζέλησλ, πνπ νη Σνχξθνη νλνκάηηδαλ «ηνπξθφζπνξνπο» ή «ηνπξθνκεξίηεο». 

Δπηδεηψληαο ηελ απνδνρή ηεο λέαο ηνπο παηξίδαο, έγηλαλ πην ζπληεξεηηθνί ζηελ 

ζξεζθεπηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά πξνζεγγίδνληαο ην ζνπληηηθφ Ηζιάκ θαη φρη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ Μπεθηαζηζκνχ πνπ ήδε αθνινπζνχζαλ.140  

Οη Βαιαάδεο, πξηλ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, βξηζθφηαλ ζε κηα 

ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. ηαλ έθηαζαλ ζηε λέα ηνπο παηξίδα, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηνί ζπγθξφηεζαλ απφ ηελ αξρή κηα ηδηαίηεξε 

ηαπηφηεηα. Γεκηνχξγεζαλ έλαλ κχζν ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ηνπο, απηφλ ηνπ Bekir 

Fikri, ν νπνίνο ππνζηήξηδε πσο νη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο είλαη απφγνλνη ησλ πξψησλ θαηαθηεηψλ ηεο Μαθεδνλίαο, ησλ Salur, θαη 

πνιέκεζαλ ζηα ρσξηά ησλ Γξεβελψλ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ ηνχξθηθεο νη 

πεξηνρέο. Κάηη ηέηνην, φπσο είδακε θαη ζην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ησλ 

Βαιαάδσλ, ζηεξείηαη ηζηνξηθήο ηεθκεξίσζεο, θάηη φκσο πνπ δελ εκπφδηζε ηελ 

δηάδνζή ηνπ. Μέζν γηα λα επηλνήζνπλ ηνλ κχζν ζρεηηθά κε ηελ ηνχξθηθε θαηαγσγή 

ζηάζεθε ν φξνο «παηξηψηεο» ή «patriyotlar». Ο φξνο απηφο απέθηεζε κεγάιε 
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ζεκαζία θαη ηζηνξία ζηελ πξνζπάζεηα απνδείμεσο απηήο ηεο θαηαγσγήο. Οη 

ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη απνθαινχληαλ κεηαμχ ηνπο «παηξηψηεο», κε ηελ έλλνηα 

ηνπ ζπληνπίηε, ηνπ ζπκπαηξηψηε. Λφγσ ηνπ ζπρλνχ αθνχζκαηνο ηεο ιέμεο θαη άιινη 

πξφζθπγεο ή θαη ληφπηνη άξρηζαλ λα ηνπο απνθαινχλε έηζη, αιιάδνληαο ηελ ιέμε κε 

ηελ πξφζζεζε ηεο ηνχξθηθεο θαηάιεμεο ηνπ πιεζπληηθνχ αξηζκνχ «-lar». Έηζη, ζηνλ 

φξν, γηα ράξηλ ηνπ κχζνπ, δφζεθε άιιε ζεκαζία, απηνχ ηνπ αλζξψπνπ πνπ αγαπάεη 

ηελ παηξίδα ηνπ θαη αγσλίδεηαη γηα απηήλ. Οη κνπζνπικάλνη πνπ πνιέκεζαλ καδί κε 

ηνλ Bekir Fikri ήηαλ ηφζν γελλαίνη πνπ ηνπο δφζεθε απφ ηνλ ζνπιηάλν Μερκέη ηνλ 

Πνξζεηή ν ηίηινο «vatansever», ηνπ παηξηψηε δειαδή πνπ αγαπάεη ηελ παηξίδα 

ηνπ.
141

      

Οη πεξηζζφηεξνη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη αγλννχλ απηφλ ηνλ κχζν, αιιά 

θαη πάιη ππνζηεξίδνπλ κε θάζε ηξφπν ηελ ηνχξθηθε θαηαγσγή. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθε 

απφ φινπο θαη γηα φινπο ηνπο ειιελφθσλνπο κνπζνπικάλνπο πνπ αληαιιάρζεθαλ, 

κα γηα απηνχο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Θξάθε, ζηηο πεξηνρέο Selimpasa, 

Kumburgas, Silivri θαη Catalca. Ζ Θξάθε ήηαλ κηα πεξηνρή πνπ θηινμελνχζε κεγάιν 

αξηζκφ πξνζθχγσλ, απφ δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαη κε πνηθίιεο γιψζζεο. Ήηαλ έλα 

ςεπδψλπκν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ φινπο ηνπο άιινπο πξηλ γίλεη 

απηνπξνζδηνξηζκφο, κε αιιαγκέλε βέβαηα ζεκαζία. Ζ ιέμε απηή είλαη άγλσζηε ζε 

απηνχο πνπ δνχλε γηα παξάδεηγκα ζηελ Καππαδνθία, φπνπ θαηνηθνχζαλ ειιελφθσλνη 

κνπζνπικάλνη θαη ληφπηνη, νκάδεο πνπ μερψξηδαλ κεηαμχ ηνπο θαη έηζη δελ 

δεκηνπξγήζεθε έληνλε αλάγθε απηνπξνζδηνξηζκνχ.
142

    

ρεηηθά κε ηελ ειιεληθή γιψζζα, ππνζηεξίδνπλ πσο έδεζαλ πάλσ απφ 500 

ρξφληα κε ηνπο Έιιελεο κε απνηέιεζκα λα μεράζνπλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη 

λα κάζνπλε ειιεληθά. Τπάξρεη κεγάινο δηραζκφο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

πηζηεχνπλ ζηελ ειιεληθή – ρξηζηηαληθή θαηαγσγή ηεο νκάδαο θαη ζε φζνπο ηνπο 

ζεσξνχλ Σνχξθνπο, θηάλνληαο νξηζκέλεο θνξέο ζε αθξφηεηεο. Απηφ θαλεξψλεη, 

ζχκθσλα κε ηελ Σζέηιαθα, ην πξφβιεκα ηεο ηαπηφηεηαο ηεο νκάδαο πνπ 

εμαθνινπζεί κεηά απφ ηφζα ρξφληα λα πθίζηαηαη.
143

      

Οη Βαιαάδεο, έθηνο απφ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηελ 

αιιαγή θιίκαηνο. Ζ κεηαθνξά, θπξίσο ησλ αλζξψπσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο, απφ ηα 

νξεηλά ρσξηά ηεο Αλαζειίηζαο θαη ησλ Γξεβελψλ, κε ηνλ θξέζθν αέξα,  ζε επίπεδεο 
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εθηάζεηο θπηεκέλεο κε ειηνηξφπηα, επζχλεηαη γηα ην πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ ην νπνίν 

είλαη πςειφηεξν ηνπ θαλνληθνχ. Ο Bruce Clark αλαθέξεη ηα ιφγηα ελφο πξφζθπγα 

πνπ κεηαθέξζεθε ζηελ επξσπατθή πιεπξά ηεο Ηζηακπνχι: «Ήξζακε απφ έλα κέξνο 

φπνπ ν αέξαο είλαη ηφζν θαζαξφο πνπ κπνξείο λα θξεκάζεηο έλα ζθαγκέλν αξλί απφ 

έλα δέληξν γηα κέξεο ή θαη εβδνκάδεο ρσξίο λα ζαπίζεη. Αιιά εδψ έρεη ηφζε πγξαζία 

πνπ νχηε ζην ςπγείν δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ην θξέαο».
144

 

 

 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΔΘΗΜΧΝ 

 

Ζ Σνπξθία δίδαμε ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πσο ν Κεκάι Αηαηνχξθ έρεη 

ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη θαη λα θξαηά αζθαιείο ηνπο πνιίηεο ηνπ, νη νπνίνη ζε 

αληάιιαγκα ζα έκελαλ πηζηνί ζηελ γιψζζα, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηα ηδεψδε ηεο ρψξαο, 

ρσξίο δηαρσξηζκνχο αλακεηαμχ ηνπο.
145

 Οη Βαιαάδεο ζεβάζηεθαλ ηνπο φξνπο πνπ 

έζεηε ε λέα ηνπο παηξίδα θαη ε πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζνχλ θαη λα γίλνπλ 

απνδεθηνί ήηαλ αμηέπαηλε. Παξφια απηά φκσο, δελ είλαη εχθνιν λα  μεξηδψζεηο ζε 

έλα ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφζα ήζε, έζηκα θαη γεληθά νιφθιεξν ηνλ ηξφπν 

δσήο θάπνησλ αλζξψπσλ. Οη Βαιαάδεο, πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο πφιεηο θαη ζηα 

ρσξηά ηεο αλαηνιηθήο Θξάθεο, πξνζπάζεζαλ λα μεράζνπλ γξήγνξα ηελ κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ππέζηεζαλ απφ ηελ νκηιίαο ηνπο.  

Οη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη, Σνχξθνη ππήθννη κεηά ην 1924, παξά ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λνζηαιγνχζαλ ηελ παηξίδα πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο. Σν 1950 ν 

Νηαιίπεο, θάηνηθνο ηεο θεληξηθήο Μηθξάο Αζίαο, επηζθέθηεθε σο πξνζθπλεηήο ην 

ρσξηφ ηνπ, Σζνχξριη Γξεβελψλ, δίλνληάο καο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ Βαιαάδσλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ κεηά ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ. Αλαθέξεη πσο ε 

νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή δσή δελ έρεη αιιάμεη πνιχ θαη εμαθνινπζεί λα κνηάδεη κε 

απηή ησλ παιαηψλ ρξηζηηαλψλ ζπγρσξηαλψλ. Γηαηεξνχλ ηα ηζνπξριηψηηθα ήζε θαη 

έζηκα, κε ηνπο γάκνπο ηνπο ιίγν λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο πνπ γηλφληνπζαλ ζην 

παιηφ ρσξηφ. Οη ιατθνί νξγαλνπαίρηεο ζπκνχληαη θαη παίδνπλ ηξαγνχδηα κε 

ειιεληθνχ ζθνπνχο. ζν γηα ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπο, ε πίζηε ηνπο ζηνλ 

Άγην Γεψξγην, ηνλ Σξνπαηνθφξν, θαη ζηελ Αγία Παξαζθεπή, ζεξαπεχηξηα ησλ 

αζζελεηψλ ησλ νθζαικψλ, θαζψο θαη άιια ιαηξεπηηθά έζηκα, έκεηλαλ, φπσο 
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αλαθέξεη ν Νηαιίπεο, αηφθηα. Σελ ιαηξεία ησλ δχν απηψλ Αγίσλ εμέθξαζε θαη  κηα 

πξνζθπλήηξηα, ζχδπγνο Βαιαά, πνπ επηζθέθηεθε ηνλ λαφ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηε 

Βξνγγίζηα, αθήλνληαο δψξα κέζα ζ’ απηφλ θαη ζθάδνληαο έλαλ θφθνξα ζηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν, πξνο ηηκήλ ηεο Αγίαο.
146

    

ηελ Νίγδε, πεξηνρή εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ Σνπξθία, απέθεπγαλ ηηο 

επηκεημίεο κε ηνπο ληφπηνπο, δηαηεξνχζαλ ηα ειιεληθά έζηκά ηνπο θαη ηελ γιψζζα 

ηνπο, παξά ηηο ζθιεξέο επηθξίζεηο ησλ Σνχξθσλ. Αθφκα θαη νη λέεο γεληέο έρνπλ σο 

κεηξηθή γιψζζα ηελ ειιεληθή. Σν παξάπνλν ελφο θαηνίθνπ ηεο Νίγδεο θαίλεηαη απφ 

ηελ παξαθάησ θξάζε: «Αρ, νη άηηκνη, καο μεγέιαζαλ θαη καο ήθεξαλ εδψ».
147
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ΔΝΟΣΖΣΑ 5
η
 

ΣΡΗΣΖ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ 

 

ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ – ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ  

 

Οη απφγνλνη ησλ πξνζθχγσλ, θαη εηδηθφηεξα ησλ ειιελφθσλσλ 

κνπζνπικάλσλ, δελ έρνπλ πνιιά λα ζπκνχληαη απφ ην παξειζφλ ησλ πξνγφλσλ ηνπο 

θαη ηηο κπεθηαζηθέο δνμαζίεο πνπ απηνί αθνινπζνχζαλ. Ζ Σζέηιαθα, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηεο, παξαηήξεζε πσο ππάξρεη κηα ζχγρπζε ζρεηηθά κε ην ζέκα 

ησλ Μπεθηαζήδσλ, νη νπνίνη έρνπλ γίλεη ζπλψλπκν ηνπ Αιεβηζκνχ ζηελ Σνπξθία. Σα 

ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πίζηε ησλ δπν απηψλ νκάδσλ δελ έρνπλ κεγάιεο θαη 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο. Απηή ε ζχγρπζε θαηέζηεζε δχζθνιε ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην παξειζφλ ηεο νκάδαο ησλ Βαιαάδσλ. Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο παίξλνπκε απφ ηνλ Σνχξθν δεκνζηνγξάθν Iskender Ozsoy, ν νπνίνο 

πξφιαβε ηνπο γεξνληφηεξνπο θαηνίθνπο ηεο ηνχξθηθεο Θξάθεο ελ δσή, ησλ νπνίσλ νη 

αλακλήζεηο απφ ην παξειζφλ ήηαλ πην έληνλεο. Μαο αλαθέξεη, πσο νη πεξηζζφηεξνη 

αθνινπζνχζαλ ηηο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπ κπεθηαζηζκνχ ζηελ Μαθεδνλία, θάηη 

πνπ κεηψζεθε ή θαη εμαιείθζεθε κεηά ηελ Αληαιιαγή ηνπο, ιφγσ ηεο επίζεκεο 

πνιηηηθήο.
148

  

 

Όροι και ασηοπροζδιοριζμοί  

Οη απφγνλνη ησλ αληαιιαρζέλησλ ειιελφθσλσλ κνπζνπικάλσλ εξκελεχνπλ 

ηνλ φξν «παηξηψηεο» κε ηελ έλλνηα ηεο αθνζίσζεο ζηελ παηξίδα ηνπο θαη απηφ, ε 

εζληθή άπνςή ηνπο, είλαη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ζηελ θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηάο 

ηνπο. πσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη πξφζθπγεο απνπνηήζεθαλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζνχλ θαη λα γίλνπλ απνδεθηνί ζηελ 

λέα ηνπο παηξίδα. Φπζηθφ επαθφινπζν είλαη λα μεραζηεί ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα απφ 

γεληά ζε γεληά. ήκεξα, ρξφληα κεηά ηελ Αληαιιαγή, παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα 

λα μαλαέξζεη ζηελ επηθάλεηα ε γιψζζα θαηαγσγήο ηνπο, κε ζθνπφ λα ζσζεί φηη έρεη 

απνκείλεη απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο. Έρνπκε κάιηζηα ηελ δεκηνπξγία θάπνηνπ 

ζπιιφγνπ ζηελ Θξάθε, γηα λα ζψζεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, νλφκαηη «Buyuk Mubadele 

Dernegi». εκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε πσο φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ γιψζζα ηνπο 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ιέμε «patriyotca» απνθεχγνληαο ηηο «rumca» θαη «yunanca». Απφ 

απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο βιέπνπκε πσο νη ίδηνη απηνπξνζδηνξίδνληαη. Αθφκα έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα, είλαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «mubadil» πνπ ζεκαίλεη αληαιιαρζέληεο 

θαη φρη ηνπ «muhacil», δειαδή ηνπ φξνπ «πξνζθχγσλ» πνπ ραξαθηεξίδεη έλαλ 

κεγάιν αξηζκφ νκάδσλ ηεο Θξάθεο.
149

  

Οη λένη ζήκεξα είλαη ειεχζεξνη λα ςάμνπλ ην παξειζφλ ηνπο, θαζψο ηα 

πξνβιήκαηα ελζσκάησζεο, απνδνρήο θαη ηεο γεληθφηεξεο επηβίσζεο ζε έλα 

θαηλνχξην ηφπν αλήθνπλ πιένλ ζην παξειζφλ θαη ζηνπο πξνγφλνπο ηνπο.
150

    

Οη δεχηεξεο ή ηξίηεο γεληέο ησλ ειιελφθσλσλ κνπζνπικάλσλ ζεσξνχλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο Σνχξθνπο, ρσξίο λα απνθιείνληαη νη πνιιέο πεξηπηψζεηο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ αληαιιάρζεθαλ νη ίδηνη θαη έγηλαλ έλα κε ηνπο ππφινηπνπο Σνχξθνπο πνιίηεο. Σν 

ηνπξθηθφ θξάηνο παξείρε ζε φινπο ηνπο ππεθφνπο ηνπ ζηγνπξηά θαη ηα απαξαίηεηα 

κέζα επηβίσζεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπο. Οη ίδηνη νη πξφζθπγεο, 

ελζσκαησκέλνη ζε έλα θξάηνο ην νπνίν δελ δερφηαλ ην παξειζφλ θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά πνπ θνπβαινχζαλ, δελ ήηαλ πάληα εχθνιν λα παξαδερηνχλ φηη 

ζεκαληηθά θνκκάηηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο βξηζθφηαλ έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο 

Σνπξθίαο. Σν παξάδεηγκα ηεο επίζθεςεο ηνπ Ηδά Δξφι ζηελ γελέηεηξά ηνπ, ην 2003, 

καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε ηα ζέκαηα ηαπηφηεηαο ησλ ειιελφθσλσλ 

κνπζνπικάλσλ. Ο Ηδά Δξφι, δελ λνζηαιγεί ηελ παηξίδα ηνπ θαη ηνλ ηφπν πνπ 

γελλήζεθε, ζεσξψληαο παηξίδα ηνπ ην κέξνο φπνπ κεγάισζε, ηελ Σνπξθία. 

Δλδηαθέξνλ έρεη ε εθκπζηήξεπζή ηνπ ζε έλαλ δεκνζηνγξάθν κεηά ην πέξαο ηελ 

επίζθεςήο ηνπ: «Πήγα ζην κέξνο φπνπ ήηαλ θάπνηε ζην ζπίηη κνπ αιιά δελ ην 

βξήθα, ππήξραλ κφλν θάηη αγξνί. Οη λένη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο, Έιιελεο απφ ην 

Καξακάλ ηεο θεληξηθήο Σνπξθίαο, είραλ ρηίζεη έλα ζπίηη δίπια ζην δηθφ καο θαη κε 

πξνζθάιεζαλ. πγθηλήζεθα πάξα πνιχ φηαλ πάηεζα ην ρψκα πνπ γελλήζεθα. 

Παηξίδα κνπ είλαη ε Σνπξθία αιιά ζα ήζεια λα κελ είρε γίλεη ε αληαιιαγή 

πιεζπζκψλ, ζα ήζεια λα δνχζακε αθφκα εθεί. ηαλ είδα ην ρσξηφ κνπ φια άιιαμαλ 

κέζα κνπ. Ζ Σνπξθία είλαη ε παηξίδα κνπ αιιά ζε απηφλ ηνλ (ειιεληθφ) ηφπν ζα 

κπνξνχζακε λα έρνπκε θαιή δσή. Σψξα πηα δελ γίλεηαη ηίπνηα». Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ε νηθνγέλεηα ησλ Διιήλσλ ηνπ Καξακάλ είρε θηινμελεζεί πξνζσξηλά ζην ζπίηη 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Ηδά Δξφι πξηλ ε ηειεπηαία αλαρσξήζεη γηα ηελ Σνπξθία.
151
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Ζ κληρονομιά ηοσ παρελθόνηος και ο ηρόπος έκθραζής ηης 

Οη Βαιαάδεο, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ζπλεηδεηά εμάιεηςαλ ην παξειζφλ. 

Παξφια απηά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ζηνηρεία δηαηεξνχληαη αθφκα θαη αλέπαθα 

ζηελ δσή ηνπο, αιιά κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αιιαγέο πνπ 

δέρηεθε ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Ζ κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη φζεο πξαθηηθέο, ήζε θαη 

έζηκα έθεξαλ καδί ηνπο απφ ηελ Διιάδα παξακέλνπλ θαη ζήκεξα ζηε δσή ηνπο, αιιά 

ζρεηίδνληαη κφλν κε ηνλ ιατθφ πνιηηηζκφ ηνπο. Πιένλ κε ηνλ φξν ζξεζθεία ελλννχλ 

ην ζνπληηηθφ Ηζιάκ θαη δηαθξίλεηαη μεθάζαξα απφ ηηο γηνξηέο ηεο ιατθήο πίζηεο ηνπο, 

ηνπ μερσξηζηνχ πνιηηηζκνχ ηνπο ηηο νπνίεο νλνκάδνπλ ζηα ηνχξθηθα «bizim 

bayramlari», κε ειιεληθή κεηάθξαζε «γηνξηέο ηεο παηξίδαο».
152

   

Οη Βαιαάδεο θαη γεληθφηεξα φινη νη πξφζθπγεο πνπ έθηαζαλ ζηα εδάθε ηεο 

Σνπξθίαο ην 1923 – 1925 αθνινχζεζαλ ηε λέα πνιηηηθή γξακκή ηεο θαηλνχξηαο ηνπο 

παηξίδαο. Σν θξάηνο δελ άθελε πεξηζψξηα γηα ηελ έθθξαζε δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ 

θαη κφλν κεηά ην 1950 ππάξρεη κηα ραιάξσζε ζε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα ε νπνία άλνημε 

ηνλ δξφκν ην 1964 ζε εθδειψζεηο πνπ ζθνπφ είραλ ηνλ ενξηαζκφ δνμαζηψλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε κπζηηθηζηηθά ηάγκαηα ηνπ Ηζιάκ. Σν ηνχξθηθν θξάηνο 

αληηκεηψπηζε απηέο ηηο ενξηέο σο έλαλ ηξφπν λα πξνζειθχζεη ηνπο ηνπξίζηεο θαη έηζη 

ηηο δέρηεθε επίζεκα. Με κηθξέο εμαηξέζεηο, θαη νη ίδηνη νη Βαιαάδεο έδηλαλ ζε απηέο 

θνιθινξηθφ θαη ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα ρσξίο λα έρνπλ ζξεζθεπηηθά θίλεηξα, θάηη 

πνπ ηνπο απελνρνπνίεζε ζηα κάηηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ έπεηζε πσο νη ενξηέο 

απηέο δελ απνηεινχλ απεηιή γηα ην θνζκηθφ θξάηνο.
153

  

 

Δκδηλώζεις, Ήθη και Έθιμα 

Σξηήκεξεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο πξνο ηηκήλ ηνπ Υαηδή Μπεθηάο Βειή 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηνλ Αχγνπζην, κε αθεηεξία ην 1964 θαη έθηνηε 

ιακβάλνπλ ρψξα θάζε ρξφλν. ηνλ ηάθν ηνπ Αγίνπ ζα βξεη θαλείο ηελ εμήο 

επηγξαθή: «Ο Υαηδή Μπεθηάο Βειή ενξηάδεηαη θαη ηηκάηαη σο κεγάιε κνξθή ζηελ 

ηνπξθηθή ηζηνξία, σο εθθξαζηήο πξννδεπηηθψλ ηδεψλ γηα ηελ επνρή ηνπ, ν νπνίνο 

είρε θαηαδείμεη κεγάιε πίζηε ζην πεπξσκέλν ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ».
154

  

Μηα αθφκα εθδήισζε ηεο ιατθήο πίζηεο είλαη ν ενξηαζκφο ηνπ Υηληηξειέδ 

(Hidrellez). Απηή ε γηνξηή έρεη ηηο ξίδεο ηεο βαζηά ζην ρξφλν, ζε δηάθνξνπο 

                                                           
152

 Τςζτλακα, 2011, ςελ. 187-188. 
153

 Τςζτλακα, 2011, ςελ. 189. 
154

 Τςζτλακα, 2011, ςελ. 189. 



54 
 

πνιηηηζκνχο ηεο Αλαηνιή, πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ή ηνπ 

Ηζιακηζκνχ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Ηζιάκ ν ενξηαζκφο ηνπ Υηληηξειέδ, πνπ 

πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηνλ ενξηαζκφ ηνπ εξρνκνχ ηεο άλνημεο, ζεσξείηαη κηα 

κπεθηαζηθή γηνξηή. Οη αγξνηηθνί πιεζπζκνί γηφξηαδαλ ζηηο 6 Μαΐνπ ηελ άλνημε θαη 

ζηηο πεξηνρέο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μηθξά Αζίαο ην Υηληηξειέδ είλαη ζπλδεδεκέλν 

κε ηελ ρξηζηηαληθή γηνξηή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, φπνπ ζην Ηνπιηαλφ εκεξνιφγην 

ζπκπίπηνπλ νη εκεξνκελίεο.  Ο άγηνο Υηδίξ ζπλδεφηαλ, εθηφο απφ ηνλ Άγην Γεψξγην, 

θαη κε ηνλ Άγην Υαξάιακπν ή ηνλ Πξνθήηε Ζιία. Οη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ γηνξηή, έρνληαο εληάμεη ηηο δηθέο ηνπο εθδειψζεηο ζε 

επίπεδν ιατθήο ιαηξείαο, φπσο αθξηβψο θαη νη ππφινηπνη Σνχξθνη πνιίηεο. Ζ 

Σζέηιαθα καο πιεξνθνξεί πσο κφλν νη παιηέο γεληέο ζπκνχληαη θαη αλαγλσξίδνπλ 

απνκεηλάξηα ηνπ ρξηζηηαληθνχ – κπεθηαζηθνχ παξειζφληνο ηνπο, ελψ νη λένη 

αλαθέξνληαη ζε απηέο ηηο γηνξηέο φπσο νη ππφινηπνη Σνχξθνη.
155

  

Δλδηαθέξνλ είλαη λα αλαθεξζεί ην ρσξηφ Yesil Burc ηεο Καππαδνθίαο, φπνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ θάηνηθνη απφ ηελ Κηβσηφ Γξεβελψλ (ζεκεξηλή νλνκαζία). Λφγσ ηεο 

απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο, νη θάηνηθνί ηνπ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ 

πνιιά ζηνηρεία απφ ηελ πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά. Οη γεξαηφηεξνη ηεξνχλε αθφκα 

θαη ζήκεξα έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θχθιν δσήο, ζηα νπνία βξίζθνπκε πνιιέο 

νκνηφηεηεο κε αληίζηνηρα έζηκα ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία. Αθφκα, αλ θαη νη λεφηεξεο 

γεληέο πξνηηκνχλ ηνλ γεληθφ φξν ηεο ενξηήο Hidrellez, γηα ηνπο παιαηφηεξνπο 

πξφθεηηαη γηα γηνξηέο πξνο ηηκήλ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη Αρηιιείνπ, ηνπηθψλ αγίσλ 

ηεο πεξηνρήο ησλ Γξεβελψλ.
156

       

Αθφκα έλα ρσξηφ, φπνπ ν πιεζπζκφο ηνπ δηαηήξεζε ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο 

παηξίδαο ηνπ, είλαη ην Elbasan (ακηγέο ειιελφθσλσλ πξνζθχγσλ). Οη πξνεγνχκελνη 

θάηνηθνη ηνπ ήηαλ Ρσκηνί πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιάδα αθήλνληαο πίζσ ηνπο 

ρξηζηηαληθνχο ηφπνπο ιαηξείαο. Οη Βαιαάδεο βξήθαλ ζην ρσξηφ έλα εθθιεζάθη, 

πηζαλφλ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο, θαη ην θξφληηδαλ ηφζν ηνλ πξψην θαηξφ ηεο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο φζν θαη ηα επφκελα ρξφληα, δεηψληαο κάιηζηα απφ ηνλ δήκαξρν 

άδεηα γηα ηελ αλαζηήισζε ηνπ φηαλ άξρηζε λα θαηαξξέεη. Οη αξρέο φκσο δελ 

επέηξεςαλ λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, αλ θαη νη θάηνηθνη ήηαλ πξφζπκνη λα αλαιάβνπλ ηα 

έμνδα, θαζψο απηέο νη πξαθηηθέο θαη θπξίσο φζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ησλ αλζξψπσλ απφ ην θαθφ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ επίζεκε 
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ηδενινγία. Οη Βαιαάδεο έθαλαλ ηάκαηα, άλαβαλ θεξηά θαη δεηνχζαλ ηε βνήζεηα ηεο 

Αγίαο φηαλ είραλ πξνβιήκαηα, ηελ νπνία νλφκαδαλ κπάκπσ. ηαλ θάπνηνο δηθφο 

ηνπο αξξψζηαηλε ηνλ κεηέθεξαλ ζην εθθιεζάθη, φπνπ παξέκελε κηα λχρηα πίλνληαο 

απφ ην λεξφ ηεο πεγήο, ην αγηνλέξη.
157

       

Οη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη δελ ήηαλ εχθνιν λα απαξλεζνχλ φιεο ηηο 

ζπλήζεηεο θαη ηα πηζηεχσ ηνπο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα θξεκαζηά θαη ηνπο 

μχιηλνπο ζηαπξνχο  πνπ ππάξρνπλ αθφκα ζηελ θαηνρή ηνπο. Σα θξεκαζηά ζπλήζσο 

είραλ πάλσ ηνπο έλα καηάθη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ην θαθφ αιιά αθφκα θαη 

θνκκάηηα απφ πέηξεο ηεο ηεξήο ζπειηάο ηνπ κπεθηαζηθνχ ηεθέ ησλ Οληξηψλ  ζηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία.
158

 Αθφκα θαη ζε κέξε πην αζηηθά, φπσο ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, 

πνιιέο ζξεζθεπηηθέο δνμαζίεο θαη πηζηεχσ έρνπλ δηαζσζεί κεηαμχ ησλ ειιελφθσλσλ 

κνπζνπικάλσλ.
159

  

Αξθεηνχο εξεπλεηέο απαζρφιεζε ην ζέκα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πνπ 

άθεζαλ πίζσ ηνπο νη πξφζθπγεο. Ο Οδφη κάδεςε δεθάδεο ηζηνξίεο απφ αλζξψπνπο 

πνπ γελλήζεθαλ ζηελ Διιάδα. ηελ αξρή νη άλζξσπνη ήηαλ δηζηαθηηθνί θαη δελ 

ήζειαλ λα κνηξαζηνχλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλακλήζεηο κε θάπνηνλ άιιν. Ζ επηζπκία 

ηνπ Οδφη φκσο λα θαηαγξάςεη απηέο ηηο ηζηνξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ έπεηζε ηνπο αλζξψπνπο λα αλνηρηνχλ θαη λα κηιήζνπλ γηα ην παξειζφλ 

ηνπο.
160

  

 

ΣΑΞΗΓΗΑ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Σνπξθία, κέζα απφ ζπιιφγνπο, γίλεηαη ζπιινγή 

πξνθνξηθψλ ηζηνξηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ ε αληαιιαγή πιεζπζκψλ επεξέαζε ηελ 

δσή ηνπο. Οη κνπζνπικάλνη πνπ θξίζεθαλ αληαιιάμηκνη ην 1923 θαη αλαγθάζηεθαλ 

ρσξίο λα ππνινγηζηεί ε γλψκε ηνπο λα αθήζνπλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ κηα 

θαηλνχξηα δσή ζε κηα άιιε ρψξα ζπκνχληαη αθφκα, ρξφληα κεηά, ηνλ ηφπν ηνπο. 

Παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ ζπιιφγνπ είλαη ην Ίδξπκα Πξνζθχγσλ ηεο πλζήθεο ηεο 

Λσδάλλεο, ν νπνίνο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο ειηθησκέλνπο Σνχξθνπο πνιίηεο λα 

κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο αλακλήζεηο ηνπο απφ ηελ Διιάδα. Παξάιιεια 
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κε απηφ, ρξεκαηνδνηεί κηα ζεηξά ηαμηδηψλ ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ λα επηζθεθηνχλ 

ηνπο ηφπνπο πνπ κεγάισζαλ νη ίδηνη ή νη πξφγνλνί ηνπο. Δθηφο φκσο απφ ηηο νκαδηθέο 

εθδξνκέο, κεκνλσκέλνη απφγνλνη ησλ Βαιαάδσλ επηζθέπηνληαη κέρξη θαη ζήκεξα 

ηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ηνπο.
161

  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο θαη ησλ νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ πνπ άθεζαλ 

πίζσ ηνπο ηελ Σνπξθία γίλνληαη ίδηεο ελέξγεηεο, ζπιινγή καξηπξηψλ, ηαμίδηα ζηηο 

νηθίεο ηνπο θαη ζηα ρψκαηα ηεο παηξίδαο πνπ κεγάισζαλ, ηα νπνία πξνεγνχληαη ζε 

ρξφλν απφ απηά ησλ κνπζνπικάλσλ. Σα ηειεπηαία 10 ρξφληα θαη νη επηζθέςεηο ησλ 

Σνχξθσλ ζηελ Διιάδα άξρηζαλ λα πιεζαίλνπλ. ε νιφθιεξε ηελ Μαθεδνλία 

ζεκεηψλνληαη απμεκέλνη αξηζκνί επηζθεπηψλ, κε ηελ Θεζζαινλίθε θαη ην κλεκείν 

ηνπ Κεκάι Αηαηνχξθ, ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ζήκεξα ην ηνπξθηθφ πξνμελείν. ε απηφ 

βνήζεζε ε ζχλαςε ζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο Turkish Airlines θαη ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ πψιεζε θζελψλ εηζηηεξίσλ, ην 

2014, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη κεηψζεθαλ νη απνζηάζεηο ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

Δγλαηίαο νδνχ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη επηζθέςεηο απφ ηελ γείηνλα ρψξα 

έγηλαλ πην ζπρλέο, κε ηνπο Βαιαάδεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο, θαη ηα ρσξηά ηεο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο λα δέρνληαη φιν θαη κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο επηζθεπηψλ. Οη 

θπξηφηεξνη πξννξηζκνί ησλ απνγφλσλ ησλ Βαιαάδσλ είλαη ην Σζνηχιη, ε ηάηηζηα 

θαη ε Νεάπνιε.
162

  

Οη Βαιαάδεο αλαθαιχπηνπλ ζηηο παηξίδεο ησλ πξνγφλσλ ηνπο, φηη έρεη 

απνκείλεη απφ ηηο νηθίεο ηνπο θαη επηζθέπηνληαη κλεκεία πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί απφ 

ηελ επνρή πξηλ ηελ Αληαιιαγή. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ην κλεκείν ηνπ Νεζάη παζά 

ζηελ Νεάπνιε πνπ πξνζειθχεη αξθεηνχο επηζθέπηεο. Ο Νεζάη παζάο ήηαλ κηα 

ηζηνξηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο πεξηνρήο πνπ έδεζε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

  – αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα θαη βνήζεζε ζην λα ζπληειεζηνχλ ζεκαληηθά έξγα ζηελ πεξηνρή. Οη λανί ηεο 

Αγίαο Σξηάδαο θαη ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ην ξνιφη θαη ην λνζνθνκείν ήηαλ θάπνηα 

απφ απηά. Ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ ειιεληθήο θαηαγσγήο Βαζηιηθή, ε νπνία κεηά 

ηνλ ζάλαηφ ηνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Με επηζπκία ηνπ παζά, ν 

ίδηνο εληαθηάζηεθε ζε χςσκα ζηελ είζνδν ηεο πφιεο θαη φρη ζην κνπζνπικαληθφ 

λεθξνηαθείν. Σν κέξνο φπνπ ζάθηεθε νλνκάδεηαη ηνπ Παζά ην κηδάξη, δειαδή ην 

κλήκα ηνπ Παζά. Ζ ζαξθνθάγνο ηνπ Νεζάη παζά απνηειεί ζήκεξα πξνζθχλεκα γηα 

ηνπο κνπζνπικάλνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο. Ζ αξρηθή ζέζε ηεο ζαξθνθάγνπ ηνπ 
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παζά έρεη αιιάμεη θαη πιένλ νη κνπζνπικάλνη ηελ επηζθέπηνληαη ζε έλα αιζήιην 

ζηελ είζνδν ηεο πφιεο, πνπ ν δήκνο θξφληηζε λα δεληξνθπηέςεη.
163

   

Μαδί κε ηνπο απνγφλνπο ησλ Βαιαάδσλ ηαμηδεχνπλ θαη Σνχξθνη πνπ δελ 

έρνπλ ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ζηα πιαίζηα εθδξνκήο θαη ηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή. ιν 

απηφ ην ηνπξηζηηθφ ξεχκα απφ ηελ Σνπξθία απνηειεί έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ηνπξηζκνχ, θπξίσο ηνπ δήκνπ Βνΐνπ αιιά θαη ησλ Γξεβελψλ, φπνπ ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε θαη νη θάηνηθνη βιέπνπλ ζεηηθά. Δθηφο απφ ηηο νξγαλσκέλεο εθδξνκέο, 

πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζε θάπνηνλ άιιν ηφπν, πξνθαζνξηζκέλεο 

εθδξνκέο ζε ζπγθεθξηκέλα κέξε, ππάξρνπλ θαη ηα ηαμίδηα πνπ γίλνληαη ή γηλφηαλ απφ 

αλζξψπνπο κφλν γηα ζεβαζκφ ζηνπο πξνγφλνπο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξηά.  

 

ΔΠΗΚΔΦΔΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΜΑΡΣΤΡΗΔ ΒΑΛΑΑΓΧΝ 

 

Οη ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη επηζθέπηνληαη ηνπο ηφπνπο ησλ πξνγφλσλ 

ηνπο, δείρλνληαο ζεβαζκφ ζην παξειζφλ ηνπο. Φάρλνπλ λα βξνχλε ηηο νηθίεο ηνπο, νη 

νπνίεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπλ θαηεδαθηζηεί ή αιιάμεη ηειείσο. Απφ 

ηζηνξίεο ησλ γνλέσλ ή ησλ παππνχδσλ ηνπο, ζπγθηλεκέλνη, ςάρλνπλ λα βξνχλε 

θάπνην ζηνηρείν ζηα ρσξηά πνπ λα ζπλδέεηαη κε απηέο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

ξεπνξηάδ δεκνζηνγξάθνπ απφ ηελ εθεκεξίδα «Υξφλνο», πνπ παξαβξέζεθε ζηελ 

επίζθεςε 100 Σνχξθσλ ζηελ Νεάπνιε, ην 2012: «Ξαθληθά αληηθξίδνπλ έλαλ ζπίηη 

θηηαγκέλν κε πιηζηά θαη ζπγθηλεκέλνη αξρίδνπλ λα ην θσηνγξαθίδνπλ, γηαηί, φπσο 

ιέλε είλαη ζίγνπξνη φηη βξηζθφηαλ εθεί πξηλ απφ πνιιά ρξφληα, φηαλ ζηελ πεξηνρή 

δνχζαλ νη γνλείο θαη νη παππνχδεο ηνπο».
164

  

Ο Σνπξράλ Σαγηάλ, πξψελ ππνπξγφο ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, επηζθέθηεθε 

ηελ γελέηεηξα ησλ γνλέσλ ηνπ, ην ρσξηφ Κηβσηφο ζηα Γξεβελά. Οη γνλείο ηνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ην 1924 ζηελ Σνπξθία, λένη ηφηε, θαη κηινχζαλ θαιχηεξα ηα 

ειιεληθά παξά ηα ηνχξθηθα. Ο Σνπξράλ Σαγηάλ έθαλε απηφ ην ηαμίδη ζηε κλήκε ηεο 

κεηέξαο ηνπ θαη ηνπ παηέξα ηνπ, πνπ ιφγσ ηεο ηεηακέλεο αηκφζθαηξαο κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Σνπξθίαο δελ κπφξεζαλ λα μαλαπάλε ζηελ Κηβσηφ. Ο ίδηνο αλαθέξεη: 

«Οη γνλείο κνπ είραλ κεγάιν ζπίηη κε απιή, άινγα θαη ππεξέηεο, αιιά ηψξα, φπσο 

αλαθάιπςα, ζην ζεκείν πνπ ήηαλ θάπνηε ην ζπίηη έρεη κείλεη έλαο ζσξφο απφ πέηξεο. 

Αηζζάλζεθα κέζα κνπ έλα βάξνο θαη έζθπςα λα καδέςσ ιίγν ρψκα. Ο παηέξαο κνπ 
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ήζειε ηφζν πνιχ λα μαλαδεί απηφ ην κέξνο, πνπ έθαλα ην ηαμίδη απφ ζεβαζκφ γηα 

ηνπο πξνγφλνπο κνπ. Οη ηάθνη καο είραλ θαηαζηξαθεί θαη έηζη απιψο πξνζεπρήζεθα 

γηα φινπο φζνπο είραλ πεζάλεη εθεί πξηλ ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ…».
165

  

Ο Ηζά Δξφι είλαη Σνχξθνο πνιίηεο πνπ γελλήζεθε ζηελ Διιάδα ην 1920, 

ζπκάηαη ηνπο γνλείο ηνπ λα κηιάλε ειιεληθά κεηαμχ ηνπο, παξφιν πνπ φζν πεξλνχζαλ 

ηα ρξφληα ηα άθελαλ πίζσ ηνπο, θαη λα αθνχεη ηηο ηζηνξίεο ησλ πξνγφλσλ ηνπ απφ ηελ 

παηξίδα πξνζπαζψληαο λα αλαδεηήζεη ηελ πξνέιεπζε ησλ κνπζνπικαληθψλ 

πιεζπζκψλ ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο.
166

  

ηελ πεξηνρή Κπδσληψλ (ην Ατβαιί) θαηνηθνχλ Βαιαάδεο, νη νπνίνη 

πξνέξρνληαη απφ ην Σζνχξριη Γξεβελψλ θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο. Ο Γεκήηξηνο 

Ρακαληάλεο, επηζθέπηεο ζηελ Σνπξθία καο πιεξνθνξεί πσο ζπλάληεζε ηνπο 

αλζξψπνπο απηνχο, πνπ ηνπ επηθχιαζζαλ κηα ζεξκή ππνδνρή κε αγθαιηέο θαη θηιηά, 

δείρλνληαο κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο θαζψο θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

άθεζαλ πίζσ ηνπο.
167

 

Ο Λ. Παπατσάλλνπ, δάζθαινο απφ ηελ θνξπθή Βντνπ, ην 1960 κηιψληαο κε 

έλαλ Βαιαά ζηε ζπλνηθία Σαμίκ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αλαθέξεη ηα ιφγηα ηνπ: 

«Αρ νη αζηφθνπβ’ καο μεγέιαζαλ ηνπ ’24 θη καο μεζπίηνπζαλ απνχ ηελ παξηίδα». Σνλ 

πφζν  ελφο Βαιαά θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ απφ ηελ Καππαδνθία λα επηζθεθηνχλ ην 

ρσξηφ ηνπο, ην Κξίθηζη, κεηαθέξεη θαη ν Αλαζηαζηάδεο, ην 1973.
168
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζε ε νκάδα ησλ Βαιαάδσλ, νκάδα 

κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο ζπλδπάδεη ηελ ειιεληθή γιψζζα κε ηελ 

κνπζνπικαληθή ζξεζθεία. Σν ζέκα εμεηάζηεθε απφ θνηλσληνινγηθή ζθνπηά, δίλνληαο 

βαξχηεηα ζηνλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη νη Βαιαάδεο εμέθξαδαλ ηηο ηδενινγηθέο ηνπο 

αληηιήςεηο. Ζ ηζηνξηθή πνξεία ησλ ειιελφθσλσλ απηψλ κνπζνπικάλσλ δηαηξέζεθε 

ζε ηξεηο πεξηφδνπο, ζηελ πεξίνδν πνπ θαηνηθνχζαλ ζε ειιεληθά εδάθε,  ζε απηήλ πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ δσή ηνπο ζηηο λέεο παηξίδεο, κεηά ηελ ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο, θαη 

ζηελ ζχγρξνλε.  

Γηα λα απνθηήζνπκε κηα πην πιήξε θαη εκπεξηζηαησκέλε άπνςε, ζεσξήζακε 

ζθφπηκν λα εμεγήζνπκε πνηνη είλαη απηνί νη Βαιαάδεο. Αλαθέξζεθαλ φιεο νη απφςεηο 

πνπ έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ηνπο. Απφ ηελ κειέηε ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα πσο δνχζαλ ζηα εδάθε ηεο 

επαξρίαο ηεο Αλαζειίηζαο θαη ησλ Γξεβελψλ, νκηινχζαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη 

ήηαλ νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί, φπσο νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη εθείλσλ ησλ πεξηνρψλ. 

Απφ ηνλ 16
ν
 αηψλα, ίζσο θαη απφ ηα ηέιε ηνπ 15

νπ
, φπνπ ηα εδάθε αλήθαλ πιένλ ζηελ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία μεθίλεζαλ νη πξψηνη εμηζιακηζκνί. Ο αθξηβήο ρξφλνο είλαη 

άγλσζηνο, αιιά ν 19
νο

 αηψλαο ηνπο βξίζθεη εμηζιακηζκέλνπο. Ζ νκάδα ησλ 

Βαιαάδσλ εληάρζεθε ζην δφγκα ησλ Μπεθηαζήδσλ, κηαο αίξεζεο ηνπ Ηζιάκ, ε νπνία 

δελ ήηαλ ηφζν απζηεξή φζν ην ζνπληηηθφ θαη έηζη θαηάθεξε λα ηνπο πξνζειπηίζεη. 

Απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ησλ βίαησλ θαη νκαδηθψλ εμηζιακηζκψλ, 

ρσξίο λα ππνινγίδνληαη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο. Άιισζηε, κέζα ζηελ επηθξάηεηα 

ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ε ηζηνξία έρεη λα καο δψζεη πνιιά παξαδείγκαηα 

αλζξψπσλ πνπ εμηζιακίζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα αλέιζνπλ ζε ζέζεηο 

εμνπζίαο, δηαηεξψληαο ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο θαη ηελ γιψζζα ηνπο. Οη Βαιαάδεο, 

επνκέλσο είλαη εμηζιακηζκέλνη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ ηνπ Άλσ Αιηάθκνλα, πνπ 

πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηελ ζπρλή ρξήζε ηεο θξάζεο Vallahi (=κα ηνλ Θεφ) θαη 

δηαηήξεζαλ ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ηελ ειιεληθή. 

Ζ πξψηε ηζηνξηθή πεξίνδνο πνπ εμεηάδεηαη ζηελ εξγαζία ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ηξφπν δσήο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπο ηελ πεξίνδν θαηνίθεζήο ηνπο ζηηο επαξρίεο 

Αλαζειίηζαο θαη Γξεβελψλ, θαη γεληθά κε φια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηεο νκάδαο. Οη Βαιαάδεο, εληαγκέλνη ήδε ζε κνπζνπικαληθφ δφγκα, 

ζπλέρηζαλ λα πηζηεχνπλ ζε δνμαζίεο πνπ ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ 
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ρξηζηηαληζκφ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ επηζθέπηνληαλ 

εθθιεζίεο θαη αγηάδνληαλ γηα λα έρνπλ θαιή ηχρε ή λα γηαηξέςνπλ ηνπο αξξψζηνπο. 

Απηφ είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλν, θαζψο άλζξσπνη πνπ επί ρξφληα πίζηεπαλ θαη 

ηεινχζαλ ζπγθεθξηκέλεο δνμαζίεο δελ είλαη εχθνιν λα ηηο απαξλεζνχλ ιφγσ ηεο 

αιιαγήο ηεο πίζηεο ηνπο, πφζν κάιινλ ζηελ πεξίπησζε ησλ Βαιαάδσλ, φπνπ ην 

κπεθηαζηθφ δφγκα πνπ ελζηεξλίζηεθαλ ήηαλ ειαζηηθφ θαη αλεθηηθφ ζε φ,ηη αθνξνχζε 

ήζε θαη έζηκα επηκέξνπο νκάδσλ. Οη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ρξηζηηαλνχο γείηνλέο ηνπο 

ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ πνιχ θηιηθέο, πξάγκα πνπ θαίλεηαη απφ ηηο αλαθνξέο πνπ 

έρνπκε γηα επηζθέςεηο κεηαμχ ηνπο, φπνπ ηα ρσξηά ήηαλ κεηθηά. Σν γεγνλφο φηη 

δηαηήξεζαλ ηελ ειιεληθή ηνπο γιψζζα ζίγνπξα βνεζνχζε ζε απηφ.  

Μεηά ηελ ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Υσξψλ, νη πεξηνρέο πνπ θαηνηθνχζαλ νη 

ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη πεξηήιζαλ ζην ειιεληθφ θξάηνο, ην νπνίν μεθίλεζε κηα 

πνιηηηθή αθνκνίσζεο ησλ αιιφθπισλ θαη αιιφγισζζσλ πιεζπζκψλ. Ζ νκάδα ησλ 

Βαιαάδσλ, παξά ηηο πηέζεηο ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, δελ ιήθζεθε ζνβαξά ππφςε ζε 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία, αλ θαη ζεσξνχληαλ εχθνιε ππφζεζε ιφγσ ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο. Ζ εθπαίδεπζή ηνπο γίλνληαλ ζηα ηνχξθηθα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε 

δαζθάινπο νπαδνχο ηνπ ζνπληθνχ Ηζιάκ. Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο, πνπ απνηειεί 

ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία απηήο ηεο νκάδαο, δεκηνχξγεζε ζχγρπζε ζηνπο Βαιαάδεο πνπ 

παξά ηελ «ειιεληθφηεηά» ηνπο ζα άθελαλ ηνλ ηφπν ηνπο θαη ζα αληαιιάζζνληαλ κε 

βάζε ηελ ζξεζθεία. Ζ ηνχξθηθε πιεπξά μεθίλεζε πξνπαγάλδα θαη εμπκλνχζε ηνλ 

Κεκάι Αηαηνχξθ θαη ηελ δσή πνπ ηνπο πεξίκελε ζηελ Σνπξθία θαη απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ε ειιεληθή δηνίθεζε δελ έδηλε ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία ζηηο εθζέζεηο πνπ 

δεηνχζαλ ηελ εμαίξεζε ησλ Βαιαάδσλ απφ ηελ Αληαιιαγή. Οη Βαιαάδεο ήηαλ ζε 

πιήξε ζχγρπζε ηαπηφηεηαο θαη γεληθφηεξα, κε εμαίξεζε ηηο αλψηεξεο θνηλσληθά 

ηάμεηο, έκεηλαλ ακέηνρνη ζηηο δηάθνξεο εμειίμεηο πνπ ηνπο αθνξνχζαλ. Οη φξνη 

Έιιελαο θαη Σνχξθνο εθείλε ηελ πεξίνδν δελ είραλ ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ ζήκεξα. 

Χο Σνχξθνη ζεσξνχληαλ νη κνπζνπικάλνη, αθνχ ην ηνπξθηθφ θξάηνο κεηά ηελ 

Αληαιιαγή απέθηεζε ηε κνξθή πνπ έρεη ζήκεξα. Ζ ζξεζθεία απνηεινχζε ηφηε ην 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Έηζη, κέρξη ην 1925, φινη νη 

ειιελφθσλνη κνπζνπικάλνη πήξαλ ηνλ δξφκν γηα ηελ θαηλνχξηα παηξίδα ηνπο. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηνπο, πνπ εμεηάζηεθε, αθνξά ζηηο αιιαγέο πνπ 

επήιζαλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Βαιαάδσλ κεηά ηελ Αληαιιαγή. ινη νη 

πξφζθπγεο πνπ αληαιιάρζεθαλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο αληηκεηψπηζαλ, φπσο ήηαλ 

θπζηθφ, πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο. Ζ άθημε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ ζηελ 
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Σνπξθία ζπλέπεζε κε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο λα επηβάιεη κηα εληαία 

θνζκηθή ηδενινγία ζηνπο ππεθφνπο ηεο, ζηα επξσπατθά πξφηππα. Οη ειιελφθσλνη 

κνπζνπικάλνη, επηδηψθνληαο λα γίλνπλ απνδεθηνί ζηελ λέα ηνπο παηξίδα, άθεζαλ 

πίζσ ηνπο θάζε ηη πνπ ζχκηδε ηελ πξνεγνχκελε δσή ηνπο. Σα πξνβιήκαηα επηβίσζεο 

ζε έλα θαηλνχξην θξάηνο δελ ηνπο άθελαλ ηα πεξηζψξηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ 

πνιηηηζηηθή ηνπο θιεξνλνκηά, πνπ ηε ζπλέζεηαλ ε γιψζζα, ε ζξεζθεία θαη ην 

πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ ηφπσλ θαηαγσγήο ηνπο. Σν θξάηνο πνπ ηνπο ππνδέρηεθε 

δελ άθελε πεξηζψξηα ζε φπνηνλ ήζειε λα ζεσξείηαη Σνχξθνο ππήθννο, λα εθθξάδεη 

ηελ δηαθνξεηηθή ηνπ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα, αθφκα θαη αλ απηή θξαηνχζε ρξφληα 

νιφθιεξα. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα μεραζηεί ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη νη 

επφκελεο γεληέο λα  αγλννχλ ή λα γλσξίδνπλ κφλν ιίγα πξάγκαηα γηα ηελ πνιηηηζκηθή 

θιεξνλνκηά πνπ νη πξφγνλνί ηνπο άθεζαλ πίζσ ηνπο.      

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ηζηνξηθή πεξίνδνο ζπλδέεηαη κε ηελ ζεκεξηλή επνρή. 

Έλαλ αηψλα ζρεδφλ κεηά ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ παξαηεξείηαη κηα 

πξνζπάζεηα ζπιινγήο φισλ απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ αληαιιάρζεθαλ. Οη ειηθησκέλνη, ζηελ αξρή δχζθνια, 

κηινχζαλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο πξηλ απφ ην 1923. Οη εξεπλεηέο θαηάθεξαλ φκσο λα 

καδέςνπλ θάπνηεο καξηπξίεο αλζξψπσλ, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο καο δείρλνπλ ηελ 

ζπγθίλεζή ηνπο απφ ηα ηαμίδηα πνπ έθαλαλ πίζσ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο ή ηελ 

έθθξαζε ελδηαθέξνληνο γηα λα γπξίζνπλ θαη λα μαλαδνχλ ηα κέξε φπνπ κεγάισζαλ, 

φζν αθφκα ην επηηξέπεη  ε πγεία ηνπο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη φκσο, είλαη ην πσο 

αηζζάλνληαη νη δεχηεξεο θαη νη ηξίηεο γεληέο γηα απηά ηα κέξε θαη ην παξειζφλ ησλ 

πξνγφλσλ ηνπο. Οη λεφηεξεο απηέο γεληέο ησλ Βαιαάδσλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

επηζθέπηνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηα ρσξηά ηνπ Βνΐνπ θαη ησλ Γξεβελψλ 

θαη ζπκκεηέρνπλ ζε ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο ζηελ Σνπξθία πνπ αθνξνχλ ην 

κπεθηαζίδηθν παξειζφλ ησλ πξνγφλσλ ηνπο. Ση ζεκαίλνπλ φκσο φια απηά γηα ηελ 

ηαπηφηεηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ; Οη λέεο γεληέο ζήκεξα ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο 

Σνχξθνπο, αζπάδνληαη ην ζνπληηηθφ Ηζιάκ θαη εθιακβάλνπλ απηέο ηηο εθδειψζεηο σο 

έθθξαζε ηεο ιατθήο πίζηεο ηνπο θαη ηνπ μερσξηζηνχ πνιηηηζκνχ ηνπο. Έηζη, κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ζήκεξα ζψδνληαη δνμαζίεο αηψλσλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη θαη δελ 

επεξεάδνπλ ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ ζξεζθεία. Πνιιά απφ ηα ηαμίδηα ζηελ 

Διιάδα έγηλαλ εθπιεξψλνληαο επηζπκίεο ησλ πξνγφλσλ ηνπο θαη ζπλερίζηεθαλ θαη 

ζπλερίδνληαη αθφκα ζαλ νξγαλσκέλεο εθδξνκέο ζε έλαλ φκνξθν ηφπν.    
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Θεσξνχκε αξθεηά πηζαλφ, φηη αλ ε Αληαιιαγή δελ γηλφηαλ ζε ηφζν ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ Νέσλ Υσξψλ ζηελ Διιάδα κέρξη ηελ 

ζπλζήθε ηεο Λσδάλλεο, νη Βαιαάδεο ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ 

ειιεληθφ εζληθφ θνξκφ, ιφγσ ηεο ειιεληθήο ηνπο γιψζζαο, θαη ίζσο λα επαλέιζνπλ 

θαη ηππηθά ζηνλ ρξηζηηαληζκφ. Ζ ηδενινγηθή πίεζε πνπ δέρηεθαλ ζηελ Σνπξθία θαη ε 

ππεξεθάλεηα γηα ηα θαηνξζψκαηα ηνπ λένπ ηνπο θξάηνπο, ηνπο ζηέξεζε ηελ επθαηξία 

ηεο έθθξαζεο ηεο νδχλεο πνπ έλησζαλ γηα απηά πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο, αθφκα θαη 

ηελ επθαηξία λα κηιήζνπλ ειεχζεξα γηα ην παξειζφλ ηνπο. Έηζη, νη επφκελεο γεληέο 

κεγάισζαλ κέζα ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκφ, ζε έλαλ άιιν θφζκν, 

δεκηνπξγψληαο κηα άιιε ηαπηφηεηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά απφ απηά πνπ 

ζπλέζεηαλ ηελ νκάδα ησλ Βαιαάδσλ. Σηκνχλ, σζηφζν, θαη ζέβνληαη ην παξειζφλ 

ησλ πξνγφλσλ ηνπο, ρσξίο φκσο λα αηζζάλνληαη νη ίδηνη φηη αλήθνπλ θάπνπ αιινχ 

πέξα απφ ηελ αγθαιηά ηεο Σνπξθίαο.   
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