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ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΟΙ ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΙ ΒΛΑΧΟΙ

Το	ανά	χείρας	βιβλίο	του	καθηγητού	Ντούσαν	Πόποβιτς,	Ο Τσιντσάριμα 
στη	 σερβική	 γλώσσα	 κυκλοφόρησε	 το	 1937	 στο	 Βελιγράδι.	 Επί	 εβδομήντα	
χρόνια	αποτελεί	κεντρικό	σημείο	αναφοράς	στην	ελληνική	βιβλιογραφία	και	
διαπραγματεύεται	την	παρουσία	των	βλαχοφώνων	Ελλήνων,	αλλά	και	 των	
ταυτοσήμων	άλλων	ελληνικών	κοινοτήτων,	στα	Βαλκάνια	και	στην	Αυτοκρα-
τορία	των	Αψβούργων	με	επίκεντρο	τον	ευρύ	χώρο	της	Γιουγκοσλαβίας.	Ο	
αείμνηστος	εταίρος	μας	Ιωάννης	Παπαδριανός,	o	οποίος	γνώριζε	άριστα	τη	
σερβική,	το	αξιοποίησε	σε	σημαντικές	επιστημονικές	μελέτες	του,	αλλά	είναι	
αμφίβολο	αν	γνωρίζουν	ή	γνώριζαν	τη	σερβική	όλοι	οι	συγγραφείς	οι	οποίοι	
μέσω	ελληνικών	δευτερογενών	πηγών	προφανώς,	παραπέμπουν	στον	Πόπο-
βιτς.	Το	σοβαρό	αυτό	επιστημονικό	κενό	καλύπτει	η	Εταιρεία	Μακεδονικών	
Σπουδών	με	την	ανά	χείρας	έκδοση	του	έργου	στην	ελληνική.	

Τη	 μετάφρασή	 του	 εξεπόνησε	 και	 μας	 παρεχώρησε	 ευγενώς	 το	 Εθνικό	
Ίδρυμα	Ερευνών	με	το	Ινστιτούτο	Νεοελληνικών	Μελετών	το	οποίο	διευθύνει	
ο	καθηγητής	κ.	Πασχάλης	Κιτρομηλίδης.	Το	ελληνικό	κείμενο	υπομνηματίζει	
με	καίριες	και	επιστημονικά	έγκυρες	υποσημειώσεις	η	κα	Κωνσταντίνα	Καρα-
κώστα,	υποψηφία	διδάκτωρ	της	Νεότερης	και	Σύγχρονης	Ιστορίας	στο	Αρι-
στοτέλειο	Πανεπιστήμιο	και	μέλος	της	Εταιρείας	μας.	Χάρη	στην	πολύτιμη	
συνδρομή	αυτών	κατέστη	δυνατή	η	έκδοση	αυτή.	Θερμότατα	ευχαριστούμε.

Η	Εταιρεία	Μακεδονικών	Σπουδών	εκφράζει	την	ευγνωμοσύνη	της	στην	
Αναπτυξιακή	 Φλώρινας	 ΑΝΦΛΩ	 Α.Ε.	 η	 οποία,	 με	 τη	 θερμή	 εισήγηση	 του	
Προέδρου	 της	 και	 Νομάρχη	 Φλώρινας	 κ.	 Γιάννη	 Βοσκόπουλου,	 κατέστησε	
δυνατή	την	παρούσα	έκδοση	χάρη	στη	γενναιόδωρη	χορηγία	της.	Η	Φλώρι-
να,	άλλωστε,	συνδέεται	στενά	με	την	Εταιρεία	μας	και,	κυρίως,	διατηρεί	ανέ-
καθεν	δεσμούς	κοινής	ζωής	τόσο	με	τον	γειτονικό	χώρο	όσο	και	με	τους	βλα-
χόφωνους	ανθρώπους	του	τους	οποίους	εξετάζει	ο	Πόποβιτς.	Μετά	το	1912,	
μάλιστα,	πολλοί	από	αυτούς	εγκαταστάθηκαν	και	έθεσαν	τη	σφραγίδα	τους	
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στη	Φλώρινα	όπου	κατέφυγαν	πρόσφυγες	από	το	Μοναστήρι,	το	Κρούσοβο,	
το	Μεγάροβο,	το	Τύρνοβο,	τη	Μηλόβιστα,	το	Γκόπεσι,	την	Αχρίδα	κ.α.	Ανά-
μεσά	τους	ένας	Γεώργιος	Μόδης	και	ένας	Τάκος	Μακρής,	πολιτικοί	άνδρες	με	
πανελλήνια	δράση	και	ακτινοβολία	οι	οποίοι	υπηρέτησαν	πιστά	την	Ελλάδα	
και	ευεργέτησαν	τον	ακριτικό	τόπο	τους.

Ο	όρος	Βλάχοι	αποτελεί	ετεροπροσδιορισμό.	Έτσι	ορίζονται	από	τρίτους	
όσοι	αυτόχθονες	Έλληνες,	προ	πάντων	ορεσίβιοι,	λατινοφώνησαν	στην	προ-
φορική	αποκλειστικά	λαλιά,	επειδή	υπηρέτησαν	ως	στρατιώτες	και	αξιωμα-
τούχοι	της	Ρωμαϊκής	Αυτοκρατορίας	στην	Ελλάδα	και	στον	ευρύτερο	χώρο	
της	Βαλκανικής.

Ανέκαθεν	εμείς	οι	αποκαλούμενοι	Βλάχοι	αυτοπροσδιοριζόμαστε	ως	Αρ-
μάνοι,	δηλαδή	Ρωμαίοι	πολίτες	της	καθ’	ημάς	Ανατολικής	Ρωμαϊκής	Αυτοκρα-
τορίας	που	κατά	τους	τελευταίους	αιώνες	της	επονομάζονταν	και	Ρωμανία.	
Ως	Ρωμαίοι,	άλλωστε,	αυτοπροσδιορίζονταν	έως	την	Άλωση	όλοι	ανεξαιρέ-
τως	οι	Έλληνες.	Οι	Σέρβοι,	όμως,	μας	ονομάζουν	Τσίντσαρ	και	έτσι,	φυσικά,	
τους	αναφέρει	ο	Πόποβιτς.	

Αυτή	η	προσωνυμία	διασώζει	τη	μνήμη	της	ιστορικής	συνέχειας	και	αλή-
θειας.	Τον	2ο	μ.Χ.	ο	Ρωμαίος	Αυτοκράτωρ	Αντωνίνος	ο	Ευσεβής	συγκρότησε	
στη	Μακεδονία	με	16.000	αυτόχθονες	Έλληνες	Μακεδόνες	την	5η	Λεγεώνα.	
Η	5η	ονομάζεται	στα	βλάχικα	Τσίντσι.	Τσίντσαρ	λοιπόν	επονομάσθηκαν	στη	
σερβική	οι	Μακεδόνες	της	5ης	Λεγεώνας,	οι	απόγονοί	τους	και,	κατ’	επέκτα-
ση,	όλοι	οι	βλαχόφωνοι	αυτόχθονες	Έλληνες.	Βλαχόφωνοι	Μακεδόνες,	άλ-
λωστε,	είναι	στη	συντριπτική	πλειοψηφία	τους	όσοι	παρελαύνουν	αγέρωχοι	
στην	ανά	χείρας	έκδοση.

Βλαχόφωνος,	 εξ	 άλλου,	 από	 το	 Κρούσοβο	 ήταν	 ο	 συγγραφέας	 του	 ανά	
χείρας	έργου	και	έτσι	εξηγείται	η	εργώδης	επιστημονική	έρευνα,	η	επιβλητική	
ανάδειξη	των	Βλάχων	και	η	λεπτομερής	τεκμηρίωση	των	μεγάλων	ευεργεσι-
ών	που	οι	Βλάχοι	προσέφεραν	στους	συνοίκους	Λαούς	και	στη	δημιουργία	
της	πρώτης	αστικής	τάξης	στις	βαλκανικές	χώρες,	όπως	η	Σερβία,	η	Αλβανία,	
η	Βουλγαρία	κ.ά.

Η	 βλαχόφωνη	 γενέτειρά	 του,	 το	 Κρούσοβο,	 υπήρξε	 το	 ισχυρότερο	 προς	
Βορρά	προπύργιο	του	μακεδονικού	ελληνισμού,	κιβωτός	της	ελληνικής	παιδεί-
ας,	έδρα	της	Μητροπόλεως	Πρεσπών	και	Αχριδών,	ανθηρό	κέντρο	κτηνοτρο-
φίας,	βιοτεχνίας	και	εμπορίου	και,	τέλος,	ιερό	θυσιαστήριο.	Κατά	την	εξέγερση	
του	Ήλιντεν	οι	Βούλγαροι	κομιτατζήδες	προκάλεσαν	τα	τρομερά	αντίποινα	
του	οθωμανικού	στρατού	που	πυρπόλησε	την	ορεινή,	όπως	όλα	τα	βλαχοχώ-
ρια,	ελληνική	κωμόπολη	και	σφάγιασε	τον	άμαχο	πληθυσμό	της.	Πυρπολήθη-
καν	πεντακόσια	λιθόκτιστα	σπίτια,	αριστουργήματα	της	μακεδονικής	αρχιτε-
κτονικής	φορτωμένα	πλούτο	και	πολιτισμό,	καθώς	επίσης	η	Μητρόπολη,	το	
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ελληνικό	Αρρεναγωγείο	και	το	ελληνικό	Παρθεναγωγείο.	Λεηλατήθηκαν	όλα	
τα	καταστήματα.	Η	μικρή	ταπεινή	συνοικία	των	Βουλγάρων	παρέμεινε	άθικτη!	

Συγχωριανοί	 του	 Πόποβιτς	 Κρουσοβίτες	 βλαχόφωνοι	 Έλληνες	 είναι	 σή-
μερα	εν	ζωή	στη	Θεσσαλονίκη	μεταξύ	άλλων	ο	προηγούμενος	επί	30	χρόνια	
Πρόεδρος	 της	 Εταιρείας	 Μακεδονικών	 Σπουδών	 καθηγητής	 Κωνσταντίνος	
Βαβούσκος,	οι	εταίροι	μας	καθηγητής	Γεώργιος	Νιτσιώτας	εκ	των	ιδρυτών	της	
Πολυτεχνικής	Σχολής	Θεσσαλονίκης,	καθηγητής	Αντώνιος	Αιμίλιος	Ταχιάος	
επί	έτη	Πρόεδρος	του	Ιδρύματος	Μελετών	Χερσονήσου	του	Αίμου	και	της	Ελ-
ληνικής	Εταιρείας	Σλαβικών	Μελετών	και	δεκάδες	επιφανείς	Θεσσαλονικείς.	
Με	τον	Δήμο	Κρουσόβου	ολοκλήρωσε,	μόλις	πέρσι,	ευρωπαϊκό	πρόγραμμα	
Διασυνοριακής	Συνεργασίας	η	βλαχόφωνη	γενέτειρά	μου	Κοινότης	Νυμφαίου	
Φλωρίνης.	Εξ	άλλου	στόχος	των	Βουλγάρων	κομιτατζήδων	το	1903	υπήρξαν	
αποκλειστικά	τα	τρία	 ισχυρότερα	ακροπύργια	του	βλαχοφώνου	ελληνισμού	
Κρούσοβο,	Νέβεσκα-Νυμφαίον	και	Κλεισούρα.	Σε	σημερινά	μνημεία	του,	ανα-
μνηστικά	μετάλλιά	του,	πανηγύρια	του	και	τάχα	ιστορικά	συγγράμματά	του	το	
ιδεολόγημα	του	«μακεδονισμού»	χωρίς	ντροπή	επιδεικνύει	τα	τρία	αυτά	αρχο-
ντικά	βλαχοχώρια	μας	σαν	«κοιτίδα	του	μακεδονικού	έθνους»!...

Ο	αναγνώστης	θα	διαπιστώσει	ότι	ο	Κρουσοβίτης	συγγραφέας	του	ανά	
χείρας	συγγράμματος	δεν	επιτρέπει	αμφιβολία	ότι	οι	Τσίντσαροι,	δηλαδή	οι	
Βλάχοι,	ταυτίσθηκαν	με	τον	ελληνισμό	υπερβάλλοντας	σε	εθνικό	ζήλο	τους	
άλλους	Έλληνες.	Και	η	δράση	τους	στα	Βαλκάνια	ταυτίζεται	με	την	ευεργε-
τική	δράση	που	διεθνώς	αναγνωρίζεται	στους	Έλληνες.	Σε	επόμενες	σελίδες	
του	βεβαιώνει	ότι:

Οι Τσίντσαροι μαζί με τους Έλληνες διέδιδαν το ελληνικό πνεύμα και τον 
ελληνικό πολιτισμό στη Δύση και ιδιαίτερα στη Βαλκανική Χερσόνησο. Έτσι, 
στο πέρασμα των αιώνων, οι έννοιες Έλληνας και ελληνικό, τουλάχιστον στις 
δικές μας περιοχές, έγιναν σχεδόν ταυτόσημες με τις έννοιες Τσίντσαρος και 
τσιντσαρικό (…)

Για τους Τσίντσαρους έχει παρατηρηθεί από παλαιά ότι εμφανίζονταν περισ-
σότερο Έλληνες από τους γεννημένους Έλληνες (…)

Κρατούν όλο το εμπόριο, εισαγωγικό και εξαγωγικό. Την εποχή εκείνη απο-
τελούν σημαντικό παράγοντα στην κοινωνία του Βελιγραδίου. Οι πασάδες του 
Βελιγραδίου δανείζονταν χρήματα από αυτούς (….)

Στην εποχή τους μπορούμε να πούμε ότι επηρέασαν αποφασιστικά στη δημι-
ουργία και στην εξέλιξη της σύγχρονης αστικής ζωής (…)

Δεν υπάρχει ούτε μα εθνική ομάδα στα Βαλκάνια που να μη την ευεργέτη-
σαν και μάλιστα πολύ (…)

Οι Τσίντσαροι ήσαν οι κύριοι αρχιτέκτονες της ενιαίας βαλκανικής κουλτού-
ρας: της υλικής, της πνευματικής και της ηθικής.
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Παρ’	όλα	αυτά	γίνεται	φανερό	ότι	ο	Πόποβιτς	θεωρεί	τους	Τσίντσαρους	
εθνικό	φύλο	διαφορετικό	από	τους	Έλληνες	έναντι	των	οποίων	μπορεί	ενίοτε	
και	να	εμφανίζεται	δηκτικός.	Πώς	εξηγείται	αυτό;

Ο	Πόποβιτς	έχει	εκσερβίσει	πλήρως	το	ονοματεπώνυμό	του,	το	1927	είναι	
ανερχόμενο	μέλος	της	ακαδημαϊκής	κοινότητος	της	Σερβίας	και	επιδιώκει	να	
διορισθεί	καθηγητής	στο	Πανεπιστήμιο	του	Βελιγραδίου	–όπως	και	έγινε.	Υπό	
τις	περιστάσεις	του	Μεσοπολέμου,	όμως,	αμέσως	μετά	τους	δύο	Βαλκανικούς	
Πολέμους	και	τον	Α΄	Παγκόσμιο	Πόλεμο,	οι	εθνικές	συγκρούσεις	είχαν	πνίξει	
στο	αίμα	τους	συνοίκους	βαλκανικούς	Λαούς	και	οι	εκατέρωθεν	εθνικές	διεκ-
δικήσεις	εναντίον	αλλήλων	βρίσκονταν	στο	αποκορύφωμά	τους,	ήταν	αδιανό-
ητο	να	δεσπόζει	στην	πρωτεύουσα	της	Σερβίας	και	να	διδάσκει	τα	παιδιά	των	
Σέρβων	ένας	Έλληνας.	Επί	πλέον	η	Γιουγκοσλαβία	μόλις	είχε	διαμορφωθεί	ως	
ενιαίο	Βασίλειο	των	Σέρβων,	των	Σλοβένων	και	των	Κροατών	αλλά	σπαρασ-
σόταν	από	τις	εθνικές	αντιθέσεις	Σέρβων	–	Κροατών	και	η	Σερβία	διεκδικούσε	
–και	ασκούσε–	ηγεμονικό	ρόλο	τόσο	στο	τριαδικό	Βασίλειο	όσο	και	στα	Βαλ-
κάνια	όπου	η	Ελλάδα	αντέτεινε	τη	δική	της	θέση.	Το	Βελιγράδι	έτρεφε	ανοι-
κτές	διεκδικήσεις	στην	ελληνική	Μακεδονία	με	αιχμή	το	στρατηγικό	λιμάνι	της	
Θεσσαλονίκης	και,	ήδη	από	το	1913,	επιχειρούσε	συστηματικά	να	εκσερβίσει	
βίαια	τους	νότιους	πληθυσμούς	του	σερβικού	κράτους.	Έκλεισε	όλα	τα	ελλη-
νικά	σχολεία	τα	οποία	ανθούσαν	στο	Μοναστήρι	και	στα	μεγάλα	βλαχοχώρια	
της	επικρατείας	του,	εξανάγκασε	όλους	τους	υπηκόους	του	να	εκσερβίσουν	τα	
επίθετά	τους	και	απαγόρευσε	ακόμη	και	την	κατ’	οίκον	διδασκαλία	της	Ελλη-
νικής.	Είναι	χαρακτηριστικό	ότι	στη	γενέτειρα	του	Πόποβιτς,	το	Κρούσοβο,	
οι	σερβικές	αρχές	φυλάκισαν	πολλές	φορές	την	Ελληνοβλάχα	διδασκάλισσα	
Φανή	Σίρμου,	διευθύντρια	του	κλειστού	πια	ελληνικού	Παρθεναγωγγείου,	με	
την	κατηγορία	ότι	δίδασκε	ιδιωτικά	κατ’	οίκον	την	Ελληνική	στα	Βλαχόπουλα.	
Μετά	την	αποφυλάκισή	της	όμως,	εκείνη	ξανάρχιζε	να	διδάσκει	τα	ελληνικά.1

Φαντάζεται	 κανείς	 τι	 θα	 συνέβαινε	 αν	 ένας	 καθηγητής	 στο	 Πανεπιστή-
μιο	του	Βελιγραδίου	αυτοδηλωνόταν	Έλληνας!	Άλλωστε,	τότε,	το	καθεστώς	
της	 Γιουγκοσλαβίας	 κυμαίνονταν	 ανάμεσα	 στην	 συγκεκαλυμμένη	 και	 στην	
ανοικτή	 δικτατορία	 των	 Μεγαλο-Σέρβων	 εθνικιστών.	 Εξοικονομώντας	 τον	
καιρόν,	λοιπόν,	οι	Βλάχοι	αυτοδηλώνονταν	απλώς	Βλάχοι.	Έτσι,	γλύτωναν	τις	
εθνικές	διώξεις,	αυτός	ο	αυτοπροσδιορισμός	τους	συνέφερε	τα	εθνικιστικά	
καθεστώτα	διότι	οι	Βλάχοι	δεν	αποτελούσαν	καμιάν	αξιόλογη	πληθυσμιακή	
ομάδα	ούτε	αξίωναν	ποτέ,	φυσικά,	να	αναγνωρισθούν	ως	ξεχωριστή	εθνότη-
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τα	που	θα	απειλούσε	την	«εθνική	καθαρότητα»	των	συνοίκων	τους.	Ταυτό-
χρονα,	όμως,	υποδήλωναν	την	ελληνική	συνείδησή	τους.	Αυτό	πράττουν	έως	
σήμερα	στα	Βαλκάνια	και	επιβιώνουν.

Ωστόσο,	ευθύς	μόλις	το	1927	κυκλοφόρησε	σε	πρώτη	έκδοση	με	πολύ	πε-
ριορισμένη	ύλη	το	πρώτο	Ο Τσιντσάριμά	του,	ο	Ντούσαν	Πόποβιτς	δέχθηκε	
σκληρές	επιθέσεις	των	Σέρβων.	Το	υπονοεί	σαφέστατα	προλογίζοντας	τη	δεύ-
τερη	 έκδοση	 τού	 ολοκληρωμένου	 πια,	 ανά	 χείρας,	 συγγράμματός	 του	 όπου	
σημειώνει:

Σχετικά με την πρώτη έκδοση του βιβλίου έχουν γραφεί αρκετά, ίσως περισ-
σότερα από κάθε άλλο βιβλίο μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο (…) Σχηματίσθηκε 
μια μικρή βιβλιογραφία μαζί και με άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά και 
εφημερίδες. Το βιβλίο σχολιάσθηκε από πολλές απόψεις, αλλά πιο πολύ από 
μια άποψη με την οποία η επιστήμη δεν έχει καμιά σχέση.

Είναι	προφανές	ότι	δέχθηκε	από	πολλές	πλευρές	πολύ	σκληρές	επιθέσεις	
των	Σέρβων	«με	τις	οποίες	η	επιστήμη	δεν	έχει	καμιά	σχέση».	Υπό	καθεστώς	
δικτατορίας	δεν	μπορούσε	να	αναφέρει	περισσότερα.	Φυλάγεται.	Και	κρίνει	
αναγκαίο	για	την	επιβίωσή	του	να	απολογηθεί	ως	«εθνικόφρων	Σέρβος».	Γρά-
φει:

Εμείς πάντως είχαμε μπροστά μας ως οδηγό μόνον την επιστημονική πλευρά 
του θέματος. Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει πως εμείς δεν επιθυμούσαμε το καλό 
του Λαού μας με το έργο μας αυτό. Το επιθυμούσαμε, οπωσδήποτε, αλλά υπό 
ένα όρο: να πούμε την αλήθεια.

Έτσι	μπόρεσε	να	σταδιοδρομήσει	στο	Πανεπιστήμιο	του	Βελιγραδίου	και	
να	επιβιώσει.	Γεννήθηκε	το	1894	και	πέθανε	στο	Βελιγράδι	του	1985	σε	βαθύ	
γήρας.	Υπήρξε	εξέχων	ιστορικός.	Μεταξύ	άλλων	έγραψε	την	Ιστορία	της	επαρ-
χίας	Βοϊβοντίνα,	του	Βελιγραδίου	και	των	Σέρβων	χαϊντούκων-αρματολών.	
Είχε	στενές	σχέσεις	με	τη	συγχωριανή	του	Φανούλα	Παπάζογλου,	καθηγή-
τρια	 στο	 Πανεπιστήμιο	 του	 Βελιγραδίου	 και	 κορυφαία	 βυζαντινολόγο	 στα	
Βαλκάνια,	η	οποία	αυτοδηλωνόταν	επίσης,	για	τους	ίδιους	λόγους,	Σερβίδα.	
Ήταν	πρωτεξαδέλφη	του	καθηγητού	και	πολιτικού	Αλεξάνδρου	Σβώλου.

Εξ	αίματος	συγγενής	του,	Βλάχος	από	το	Κρούσοβο,	ήταν	ο	Κότσα	Πόπο-
βιτς	επί	μακρά	έτη	Υπουργός	Εξωτερικών	της	Σοσιαλιστικής	Ομοσπονδιακής	
Δημοκρατίας	της	Γιουγκοσλαβίας,	ο	οποίος	την	περίοδο	1958-1963	είχε	συ-
χνές	και	γόνιμες	διαπραγματεύσεις	με	τον	ομόλογό	του	Υπουργό	Εξωτερικών	
της	 Ελλάδος	 Ευάγγελο	 Αβέρωφ-Τοσίτσα,	 Βλάχο	 από	 το	 Μέτσοβο.	 Αντήλ-
λασσαν	μεταξύ	τους	χαιρετισμούς	και	αστεία	στα	βλάχικα,	την	κοινή	τους	λα-
λιά.	Μέχρι	τον	θάνατό	του	ο	Κότσα	Πόποβιτς	ήταν	μέλος	του	Συλλόγου	των	
Βλάχων	Βελιγραδίου	και	μετείχε	στις	εκδηλώσεις	χορεύοντας	τους	πατρώους	
χορούς	μας.
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Όμως,	τι	ακριβώς	είναι	οι	Βλάχοι	και	από	πού	προήλθαν;	Το	διπλό	ερώτη-
μα	τίθεται	συνεχώς	τα	τελευταία	χίλια	χρόνια	και	λαμβάνει	ποικίλες,	αντιτι-
θέμενες	μεταξύ	τους,	απαντήσεις.	

Σύμφωνα	με	τις	κυριότερες	εκδοχές,	οι	Βλάχοι	είναι	χωριστά	κατά	περί-
πτωση	 Δάκες	 ή	 Θράκες	 ή	 Ιλλυριοί	 ή	 Κέλτες	 ή	 απόγονοι	 αρχαίων	 Ρωμαίων	
ή	λατινοφωνήσαντες	αυτόχθονες	κατά	τόπον	πληθυσμοί.	Από	τα	μέσα	του	
19ου	αιώνα	η	πολιτική	σκοπιμότητα	προσέθεσε	άλλες	τρεις	απαντήσεις,	εξ	
ίσου	 διαμετρικά	 αντίθετες	 μεταξύ	 τους:	 οι	 Βλάχοι	 είναι	 Ρουμάνοι,	 όχι	 είναι	
Έθνος	Βλάχων,	όχι	είναι	Ιταλοί!

Παρ’	ότι	καθεμιά	απάντηση	αναιρεί	όλες	τις	υπόλοιπες,	όλες	οι	απαντή-
σεις	συμφωνούν	ότι	οι	Βλάχοι	είναι	λατινόφωνοι,	απρόοπτοι,	ανυπότακτοι,	
εύστροφοι	και	σκληροί	πολεμιστές.	Επίσης	οι	οκτώ	από	τις	εννέα	παραπάνω	
απαντήσεις	δεν	στηρίζονται	στις	προηγούμενες	ιστορικές	πηγές	ούτε	εξηγούν	
τα	ακόλουθα	αυταπόδεικτα	γεγονότα:

Παρόμοια	με	τα	βλάχικα	γλώσσα,	αναγνωρισμένη	επίσημα	μάλιστα,	ομι-
λούν	και	γράφουν	μέχρι	σήμερα	στην	Ελβετία	εκατοντάδες	χιλιάδες	ορεσίβιοι	
Ελβετοί.

Η	Πολωνία	μέχρι	σήμερα	ονομάζει	Wloshy,	δηλαδή	Βλαχία,	την	Ιταλία.
Οι	Γερμανοί	ονόμαζαν	και	όλοι	οι	Σλάβοι	ακόμη	ονομάζουν	Βλάχους	όλους	

τους	λατινόφωνους	Λαούς	ανεξάρτητα	από	την	εθνική	καταγωγή	καθενός	λα-
τινόφωνου	Λαού,	την	οποίαν,	ωστόσο,	οι	Σλάβοι	ξεχωρίζουν	και	αναγνωρί-
ζουν.

Όλοι	οι	Βλάχοι	κατανοούν	πολύ	περισσότερο	την	ελβετική	ραιτορωμανι-
κή,	την	πορτογαλική,	την	ισπανική	και	την	ιταλική	παρά	την	ρουμανική.	

Οι	Βλάχοι	της	πατρώας	μας	Αυτοκρατορίας	και,	αργότερα,	του	χώρου	της		
ουδέποτε	έγραψαν	στην	προφορική	τους	γλώσσα,	αλλά	μόνον	στην	ελληνική	
–περισπούδαστα	μάλιστα	έργα	της	νεότερης	Ελληνικής	Γραμματείας.

Βλάχοι	στην	Ελλάδα	ήσαν	οι	περισσότεροι	και	μεγαλύτεροι	Εθνικοί	Ευερ-
γέτες	και	Αρματολοί,	καθώς	επίσης	ξακουστοί	ήρωες	της	Εθνεγερσίας,	Πρω-
θυπουργοί	και	εκατοντάδες	άλλες	εξέχουσες	προσωπικότητες	της	ελληνικής	
Ιστορίας.

Ο	Ρουμάνος	Nicolae	Jorga,	σοφός	ιστορικός	ερευνητής,	καθηγητής,	ακαδη-
μαϊκός,	πολιτικός	και	λογοτέχνης	έγραψε	ότι:2

Από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία οι Βλάχοι ανήλθαν μέχρι τη Βουλγαρία 
και τη Ρουμανία.

Και	τα	έγραφε	αυτά,	το	1905,	οπότε	το	νεαρό	τότε	Κράτος	της	Ρουμανίας	

2.	N.	Jorga,	Geschichte des rumanischen Volkes,	τ.	1,	1905,	σ.	52.	
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είχε	αποδυθεί,	με	πακτωλούς	χρημάτων,	σχολές	και	εκκλησιές,	σε	ολόπλευρη	
προπαγάνδα	για	να	πείσει	τους	–	αμετάπειστους,	όμως	–	Βλάχους	της	Μακε-
δονίας,	της	Θεσσαλίας	και	της	Ηπείρου	ότι	«είναι	Ρουμάνοι».

Είναι	φανερό	ότι	οι	παραπάνω	κατηγορηματικές	αλλά	αντιφατικές	απα-
ντήσεις,	που	αδυνατούν	–	ή	προφανώς	από	σκοπού	παραλείπουν	–	να	εξη-
γήσουν	τα	προαναφερόμενα	αυταπόδεικτα	γεγονότα,	συνθέτουν	έναν	πολύ-
πλοκο	Λαβύρινθο.	Για	να	εξέλθεις	απ’	αυτόν	στο	φως	της	ημέρας	χρειάζεσαι	
τον	μίτο	της	Αριάδνης.	Ας	ακολουθήσουμε,	λοιπόν,	τον	μίτο	της	Ιστορίας	κα-
λώντας	να	καταθέσουν	οι	εγκυρότεροι	και	υπεράνω	πάσης	υποψίας	μάρτυρες	
από	πηγή	σε	πηγή	κι	από	εποχή	σε	εποχή.	Μάρτυρες	που	αυταποδείκτως	δεν	
υπηρετούσαν	καμιά	σκοπιμότητα	ούτε	κατέχονταν	από	προσωπική	εμπάθεια	
ούτε	τους	έλειπε	η	βαθειά	παιδεία.	

Πρώτος	τέτοιος	αδιαμφισβήτητος	μάρτυρας	είναι	ο	 ιστορικός	Πλούταρ-
χος.	Μελέτησε,	συνέκρινε	και	έγραψε	τη	ζωή	και	το	έργο	μεγάλων	αρχαίων	
Ελλήνων	 και	 Ρωμαίων	 ανδρών	 στο	 βιβλίο	 του	 Βίοι παράλληλοι.	 Επί	 πλέον	
έζησε	από	το	50	μέχρι	το	120	μ.Χ.	και	βρίσκονταν	σε	απόσταση	εκατό	μόλις	
ετών	από	την	επικράτηση	των	Ρωμαίων	στον	ελληνικό	χώρο	και	στα	Βαλ-
κάνια.	Είδε	με	τα	μάτια	του	την	πραγματική	κατάσταση	και	πληροφορήθηκε	
ζωντανά	την	παλαιότερη	που	την	παρέδωσαν	αυθεντικά	από	πατέρα	σε	γιο	οι	
μόλις	τρεις	προηγούμενες	γενεές.	Καταθέτει,	λοιπόν,	ότι	στον	καιρό	του	«όλοι	
οι	άνθρωποι	στην	προφορική	του	λαλιά,	στον	λόγο	τους,	χρησιμοποιούσαν	
τη	λαλιά	των	Ρωμαίων».	Γράφει:3

Ως δοκεί μοι περί Ρωμαίων λέγειν, ων μεν λόγω νυν ομού τι πάντες άνθρω-
ποι χρώνται.

Ήταν	 φυσικό.	 Είχε	 επικρατήσει,	 εδώ	 κι	 έναν	 αιώνα,	 ακλόνητη	 η	 Ρωμαϊ-
κή	Αυτοκρατορία	και	όσοι	τουλάχιστον	υπήκοοί	της	συναλλάσσονταν	με	τη	
ρωμαϊκή	εξουσία	ή	την	υπηρετούσαν	ή	απλώς	ήσαν	αναγκασμένοι	να	κατα-
λαβαίνουν	τις	εντολές	της,	τους	νόμους	της,	τις	δικαστικές	και	διοικητικές	
αποφάσεις,	βρέθηκαν	αναγκασμένοι	να	κατανοούν	και	προφορικά	να	μιλούν	
τη	λατινική	γλώσσα	της.

Αυτό	βεβαιώνει,	τετρακόσια	χρόνια	αργότερα,	στο	έργο	του	Περί των αρ-
χών της Ρωμαίων Πολιτείας	και	ο	ιστορικός	Ιωάννης	Λυδός,	σύγχρονος	του	
μεγάλου	Αυτοκράτορος	Ιουστινιανού,	ο	οποίος,	καίτοι	λατινόφωνος	ο	ίδιος,	
πρώτος	καθιέρωσε	την	ελληνική	γλώσσα	στη	διοίκηση	και	στη	νομοθεσία	με	
τις	περίφημες	Νεαρές	του	–	τα	νέα,	δηλαδή,	αυτοκρατορικά	διατάγματα.	Επί	
εξακόσια	τουλάχιστον	χρόνια,	έως	τότε,	σε	όλες	τις	κρατικές	υποθέσεις	και	

3.	Πλουτάρχου,	Βίοι Παράλληλοι,	VIII,	8.



υπηρεσίες	της	Ρωμαϊκής	Αυτοκρατορίας	και	των	υπηκόων	της	αποκλειστική	
γλώσσα	ήταν	η	λατινική.

Ο	Ιωάννης	Λυδός	βεβαιώνει	ότι	«όλα	όσα	επράττοντο	στη	Βαλκανική	δι-
εφύλαξαν	εξ	ανάγκης	τον	αρχαίο	νόμο	να	ομιλούν	λατινικά	οι	κάτοικοί	της,	
αν	και	οι	περισσότεροι	ήσαν	Έλληνες,	και	μάλιστα	οι	δημόσιοι	αξιωματούχοι».	
Γράφει:4

Τα δε περί την Ευρώπην πραττόμενα πάντα διεφύλαξεν εξ ανάγκης δια το 
της αυτής οικήτορας, καίπερ Έλληνας εκ του πλείονος όντας, τη των Ιταλών 
φθέγγεσθαι φωνή και μάλιστα τους δημοσιεύοντας.

Εντωμεταξύ	πολύ	νερό	είχε	τρέξει	κάτω	από	τις	γέφυρες	της	Ιστορίας.	Ήδη	
από	τον	καιρό	σχεδόν	του	Πλουτάρχου	η	Αυτοκρατορία	άρχισε	να	συγκροτεί	
επί	τόπου	στον	ελληνικό	χώρο	τις	τρομερές	Λεγεώνες	της	στρατεύοντας	δια	
βίου	τους	επιχωρίους	Έλληνες,	ιδιαίτερα	τους	πολεμικούς	ορεσιβίους.	Ο	Ρω-
μαίος	ιστορικός	Δίων	Κάσσιος	(163-235	μ.Χ.),	ο	οποίος	γεννήθηκε	43	χρόνια	
μετά	τον	θάνατο	του	Πλουτάρχου,	αναφέρει	στα	Ρωμαϊκά	του5	ότι	ο	Αυτο-
κράτωρ	Αντωνίνος	ο	Ευσεβής,	που	βασίλευσε	από	το	138	έως	το	161	μ.Χ.,	
συγκρότησε	επί	τόπου	τρεις	Λεγεώνες	από	γηγενείς	Μακεδόνες,	Ηπειρώτες	
και	Αιτωλούς:	την	5η,	7η,	και	6η.	Στα	βλάχικα	η	5η	ονομάζεται	τσίντσι	και,	γι’	
αυτό,	οι	Σέρβοι	ονόμασαν	Τσίντσαρ	τους	Βλάχους.

Κάθε	 Λεγεώνα	 αποτελούσαν	 16.000	 άνδρες	 βαριά	 οπλισμένοι	 που	 υπη-
ρετούσαν	επί	25	συνεχή	χρόνια	ακολουθούμενοι	στο	στρατόπεδο,	ακόμη	και	
στις	εκστρατείες,	από	τις	οικογένειές	τους.	Αυτοί	όλοι,	ένας	συνολικός	πλη-
θυσμός	150.000	περίπου	ενόπλων	και	επί	πλέον	αμάχων	συγγενών	τους,	λα-
τινοφώνησαν,	φυσικά.

Αμέσως	 μετά	 τη	 συγκρότηση	 των	 παραπάνω	 Λεγεώνων	 με	 αυτόχθονες	
Έλληνες,	 ο	 Αυτοκράτωρ	 Καρακάλλας,	 το	 212	 μ.Χ.,	 απένειμε	 σ’	 όλους	 τους	
υπηκόους	του	το	δικαίωμα	του	Ρωμαίου	πολίτη	ανυψώνοντάς	τους	στην	έως	
τότε	απρόσιτη	τάξη	της	έννομης	ισοτιμίας	και	ισοπολιτείας.	Έτσι,	από	τότε,	τα	
επόμενα	1.200	χρόνια	όλοι	οι	Έλληνες,	ως	ισότιμοι	πολίτες	της	Ρωμαϊκής	και,	
έπειτα,	Ανατολικής	Ρωμαϊκής	Αυτοκρατορίας	επονομάσθηκαν	μόνοι	τους	Ρω-
μαίοι	και	ήσαν	υπερήφανοι	γι’	αυτό.	Πολύ	περισσότερο	οι	Βλάχοι	που	συνεχώς	
ήσαν	επίλεκτοι	στρατιώτες	και	αξιωματούχοι	της	Αυτοκρατορίας.	Έτσι	ακρι-
βώς	εμείς	οι	Βλάχοι	επονομάζουμε	τον	εαυτόν	μας:	Αρμάνι,	δηλαδή	Ρωμάνοι	
–προφέροντας	βραχύτατα	και	κωφά	τα	δύο	τελικά	φωνήεντα	όπως	οι	Πορ-
τογάλοι!	 Ρωμανία,	 εξ	 άλλου,	 ονομάζονταν	 συνεχώς	 κατά	 τους	 τελευταίους	

4.	Ιωάννου	Λυδού,	Περί των αρχών της Ρωμαίων Πολιτείας,	έκδοση	Βόννης,	σ.	68.
5.	Δίωνος	Κασσίου	LXXVIII,	7,	1,	σ.	380.
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αιώνες	της	η	πατρώα	μας	Αυτοκρατορία.	Αρειμάνιος	στην	ελληνική	σημαίνει	
αγέρωχος	πολεμιστής.

Η	επωνυμία	Ρωμαίος	ήταν	πολιτικός	τίτλος	τιμής:	δικαίωμα	ισονομίας	και	
ίσης	συμμετοχής	στην	εξουσία.	Ουδέποτε,	επί	χίλια	εξακόσια	χρόνια,	προσδι-
όριζε	εθνική	καταγωγή.	Ουδέποτε	οι	ονομαζόμενοι	από	όλους	τους	τρίτους	
Βλάχοι	αυτονομάσθηκαν	Βλάχοι.	Αναγκάσθηκαν	να	τη	χρησιμοποιούν	κατά	
συνθήκην	για	να	συνεννοούνται	με	όλους	τους	άλλους	τρίτους,	αλλά	ποτέ	
μεταξύ	τους.	Έτσι,	κατά	συνθήκην	χρησιμοποιούμε	κι	εμείς	τον	όρο	εδώ.

Έτσι	γεννήθηκε	η	προφορική	λαϊκή	λατινική	λαλιά,	που	αργότερα	ονομά-
σθηκε	βλάχικη.	Σ’	αυτήν	τη	λαλιά	τους,	που	ουδέποτε	έγραψαν	και	άρα	δεν	
καλλιέργησαν	ποτέ,	οι	Βλάχοι	κράτησαν	μέχρι	σήμερα,	έστω	φθαρμένους	από	
στόμα	σε	στόμα,	αυθεντικούς	πρωτογενείς	πυρήνες	της	λαϊκής	λατινικής.	Γι’	
αυτό	σήμερα	κατανοούν	πλήρως	τις	βασικές	λέξεις-κλειδιά	που	διατηρούνται	
παρόμοιες	σε	όλες	τις	λατινογενείς	ευρωπαϊκές	γλώσσες.	Παντού	είναι	παρό-
μοιες	οι	λέξεις-κώδικες,	όπως	π.χ.	κεφάλι,	αφτιά,	μαλλιά,	μύτη,	δόντι,	μέτωπο,	
χέρι,	νύχια,	άνθρωπος,	γυναίκα,	αγόρι,	κορίτσι,	παλικάρι,	νερό,	θάλασσα,	σε-
λήνη,	ήλιος,	άστρα,	σπίτι,	καπνός,	φωτιά,	νύχτα,	μέρα,	όλες	οι	μέρες	της	εβδο-
μάδας	και	οι	αριθμοί,	αγαπημένη,	κατσίκι,	ελάφι,	αρκούδα,	λύκος,	γουρούνι,	
όρνιθα,	γάλα,	αλάτι,	τυρί	κτλ.

Στον	καιρό	του	Ιουστινιανού	τα	αυτόχθονα	αυτοκρατορικά	στρατεύματα	
λατινοφωνούσαν.	Ο	 ιστορικός	της	 εποχής	Θεοφύλακτος	Σιμοκάττης,	περι-
γράφοντας	την	εκστρατεία	κατά	των	Αβάρων	στη	Θράκη	το	579-582,	σημει-
ώνει	αποκαλυπτικά	ότι	η	λατινική	λαλιά	ήταν	η	«πατρώα φωνή»	των	πολεμι-
στών.	Το	ίδιο	επαναλαμβάνει	ο	Θεοφάνης6:

Ο δε ακολουθών εταίρος εφώνει τη πατρώα φωνή «τόρνα, φράτερ, τόρνα» 
και ο μεν κύριος του ημιόνου την φωνήν ουκ ήσθετο οι δε λαοί, ακούσαντες και 
τους πολεμίους επιστήναι αυτοίς υπονοήσαντες, εις φυγήν ετράπησαν «τόρνα, 
τόρνα» μεγίσταις φωναίς ανακράζοντες.

Δηλαδή:	Κι	ο	σύντροφος,	που	ακολουθούσε	πίσω,	φώναζε	στην	πατρώα	
φωνή	«γέρνει,	αδερφέ,	γέρνει»	(το	σαμάρι)	αλλά	ο	ημιονηγός	δεν	άκουσε	τη	
φωνή,	την	άκουσαν	όμως	τα	πλήθη	των	στρατιωτών	και	νομίζοντας	πως	έπε-
σαν	σε	ενέδρα	των	εχθρών	ετράπησαν	σε	φυγή	κράζοντας	με	δυνατές	φωνές	
«γύρνα,	γύρνα».

Εδώ	πρέπει	να	σημειωθεί	στην	προφορικά	λατινική	λαλιά	η	λέξη	«τόρνα»	
σημαίνει	«γέρνει»-«γυρίζει»	το	σαμάρι	στο	τρίτο	ενικό	πρόσωπο	του	ενεστώ-

6.	Θεοφάνης,	Ι,	έκδοση	Βόννης,	σ.	397.
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τος	και	ταυτόχρονα	«γύρνα	πίσω»	στο	δεύτερο	πρόσωπο	της	προστακτικής.	
Οι	στρατιώτες	νόμισαν,	λοιπόν,	ότι	άκουγαν	διαταγή	να	επιστρέψουν	για	να	
μη	παγιδευθούν.

Ο	 σύγχρονος	 του	 Ιουστινιανού	 –και	 περίπου	 του	 Θεοφάνη–	 ιστορικός	
Προκόπιος	περιγράφοντας	κατ’	εντολήν	του	Αυτοκράτορος	τα	αυτοκρατορι-
κά	φρούρια	και	κτίσματα	στο	έργο	του	Περί κτισμάτων	καταγράφει	το	553-555	
βλάχικα	τοπωνύμια	με	ελληνική	γραφή.	Αλλά	στα	ελληνικά	αυτά	τα	τοπωνύ-
μια	δεν	σημαίνουν	τίποτε	επειδή	είναι	βλάχικα:	Σαπτεκάζας	είναι	Επτά	Σπίτια,	
Λουποφοντάνα	 Λυκόβρυση,	 Μπουργκουάλτου	 Ψηλό	 Κάστρο,	 Γκεμελλομού-
ντες	Χαλινάρι	του	βουνού	–	αυχένας.

Παρά	 τη	 συνεχή	 μαζική	 παρουσία	 και	 δράση	 τους	 οι	 λατινόφωνοι	 αυτοί	
πολεμιστές	δεν	αναφέρονται	μέχρι	τον	10ο	αι.	με	το	όνομα	Βλάχοι.	Μήπως	
δεν	υπήρχαν	έως	τότε;	Μήπως	κατήλθαν	από	τον	Δούναβη	μετά	τον	10ο	αι.	
οπότε	αναφέρονται	εφ’	εξής	με	το	όνομα	Βλάχοι;	Η	απάντηση	είναι	απλή:	οι	
λατινόφωνοι	αρειμάνιοι	προϋπήρχαν	ανέκαθεν	και,	όπως	αναφέρθηκε,	μνημο-
νεύονται.	Αλλά	όχι	με	τέτοιο	όνομα,	γιατί	απλούστατα	το	όνομα	Βλάχος	δεν	
υπήρχε.	Το	όνομα	ήλθε,	όχι	οι	Βλάχοι!

Οι	 Γερμανοί	 επονόμαζαν	 αρχικά	 Volcae,	 δηλαδή	 Λαούς	 της	 Λατινικής,	
όλους	 τους	 λατινόφωνους,	 ιδιαίτερα	 τους	 πλησιέστερούς	 τους	 Κέλτες,	 και	
μετά	τους	είπαν	Welsch.	Aπ’	αυτό	προήλθαν	οι	ονομασίες	Βαλλόνοι	και	Ου-
αλλοί,	 οι	 οποίοι	 ήσαν	 Κέλτες.	 Οι	 Σλάβοι,	 διερχόμενοι	 τα	 γερμανικά	 εδάφη,	
βρήκαν	αυτό	το	γερμανικό	όνομα	και	παραεφθαρμένο	σε	Wlaschi	και	ονόμα-
σαν	Βλάχους	όλους	τους	λατινόφωνους	της	Ευρώπης.	Αυτό	το	όνομα	έφεραν	
στα	Βαλκάνια	της	Αυτοκρατορίας,	όταν	άρχισαν	να	εγκαθίστανται	σταδιακά	
ως	φόρου	υποτελείς	Σκλαβήνοι	του	Αυτοκράτορος,	και	έτσι	ονόμασαν	τους	
αυτόχθονες	 λατινόφωνους	 που	 βρήκαν.	 Οι	 Ρωμαίοι	 άρχισαν	 να	 ονομάζουν	
πολύ	αργότερα	κι	αυτοί	Βλάχους	τους	λατινόφωνους	πολεμιστές	τους	και	τις	
οικογένειές	τους	από	τα	τέλη	πλέον	του	10ου	αι.,	όταν	πλέον	είχε	επικρατήσει	
η	ελληνική	γλώσσα.	Γι’	αυτό	«ξαφνικά»	εμφανίσθηκαν	από	το	πουθενά	Βλάχοι	
–	είχε	εμφανισθεί	το	όνομα,	δάνειο	από	τους	Σλάβους.

Οι	Βλάχοι	συνέχισαν,	φυσικά,	να	υπηρετούν	την	Αυτοκρατορία	ως	πολεμι-
στές	της	και	οροφύλακές	της.	Αυτοί,	επειδή	ήσαν	επίλεκτα	στρατεύματα	και	
ορεσίβιοι,	εγκατεστημένοι	με	τα	αναρίθμητα	κοπάδια	τους	στα	βουνά	φύλαγαν	
μέχρι	τέλους	τις	κλεισούρες	και	τις	βασιλικές	οδούς.	Γι’	αυτό	και	αναφέρονται	
ως	Βλάχοι	Οδίται.	Η	πρώτη	αναφορά	γίνεται	στον	καιρό	του	Βουλγαροκτό-
νου,	τέλη	του	10ου	αι.,	και	την	σημειώνει	ο	Κεδρηνός	ο	οποίος	μνημονεύει	ότι:7

7.	Κεδρηνού,	Σύνοψις ιστοριών αρχομένη από της αναιρέσεως Νικηφόρου Βασιλέως,	Β.	
435,	11,	78,	Βερολίνο,	έκδοση	Ιοhannes	Thurn,	1973,	σ.	329.
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Άρχειν αυτών (Βουλγάρων) προχειρίζονται τέσσαρες αδελφοί, Δαβίδ, Μωυ-
σής, Ααρών και Σαμουήλ … Δαβίδ δε αναιρεθείς μέσου Καστορίας και Πρέσπας 
εις τα λεγομένας Καλάς Δρυς παρά τινων Βλάχων Οδιτών.

Οι	συγκεκριμένοι	Βλάχοι	Οδίται	φύλαγαν	το	στενό	πέρασμα,	περί	το	βλα-
χόφωνο	 Πισοδέρι,	 που	 ελέγχει	 μέχρι	 και	 σήμερα	 τις	 συγκοινωνίες	 ανάμεσα	
στη	Φλώρινα,	τις	Πρέσπες,	την	Κορυτσά	και	την	Καστοριά.	Εκεί	σκότωσαν	
τον	έναν	από	τους	αδελφούς	του	Τσάρου	των	Βουλγάρων	Σαμουήλ	ο	οποίος	
επαναστάτησε	κατά	της	Αυτοκρατορίας,	ενώ	ήταν	αξιωματούχος	της,	γιος	του	
κόμητος	Νικολάου	και	Αρμένισσας.	Τον	πολέμησε	σκληρά,	επί	μακρά	έτη,	και	
εντέλει	τον	συνέτριψε	ο	Βασίλειος	Β΄	ο	Μακεδών	ο	επικαλούμενος	Βουλγα-
ροκτόνος.

Αργότερα	μνημονεύει	τους	Βλάχους	η	Άννα	η	Κομνηνή	(1083-1148)	στο	
τεράστιο	 βιβλίο	 της	 Αλεξιάς,	 αφιερωμένο	 στον	 πατέρα	 της	 Αυτοκράτορα	
Αλέξιο	Κομνηνό,	όπου	διηγείται	ότι	τους	Κομάνους	οδήγησαν	οι	Βλάχοι	γιατί	
γνώριζαν	τις	κλεισούρες	και	τις	φύλαγαν	αλλά	αποστάτησαν.

Μετά	το	1204	έχουν	γίνει	τόσο	ισχυροί	ώστε	εκείνη	την	εποχή	η	Θεσσαλία	
ονομάζεται	Μεγάλη Βλαχία	και	η	Αιτωλοακαρνανία	Μικρή Βλαχία	η	οποία,	
με	σημαντικά	διαλείμματα,	διατηρήθηκε	μέχρι	και	τον	15ο	αι.	οπότε	την	πή-
ραν	οι	Οθωμανοί	και	την	μετέφρασαν	στα	τούρκικα	Κιουτσούκ Ουλάχ.	Έτσι	
βγήκε	στα	ελληνικά	το	προσωνύμιο	Κουτσόβλαχοι.	

Διατηρώντας	ανέκαθεν,	λόγω	του	πολεμικού	χαρακτήρα	τους,	ευρεία	αυ-
τονομία	στα	πλαίσια	της	Αυτοκρατορίας	επαναστατούσαν	συχνά	όταν	η	αυ-
τοκρατορική	εξουσία	γίνονταν	πολύ	συγκεντρωτική	ή	τους	επέβαλε	φόρους	
βαρύτερους	από	τους	συμφωνημένους.	Εναντίον	τους	εξεστράτευσε	ο	Αρμένι-
ος	Ιωάννης	Κεκαυμένος,	ικανότατος	στρατηγός	που	έφερε	το	αξίωμα	του	Κα-
τακαλών.	Τον	συνέτριψαν,	όμως,	στη	Θεσσαλία	τον	11ο	αι.	και	αυτός	έβγαλε	
όλο	το	άχτι	του	εναντίον	τους	στο	Στρατηγικόν	του,	όπου	τους	χαρακτηρίζει	
άπιστον και πονηρόν γένος,	αναφέροντας	ότι	ήσαν	βάρβαροι	οι	οποίοι	ήλθαν	
από	τον	Δούναβη.	Δεν	αναφέρει,	όμως,	πότε	και	ποιος	το	μαρτύρησε.	Τις	δικές	
του	 πληροφορίες	 επαναλαμβάνουν	 αρκετοί	 μεταγενέστεροι	 χρονικογράφοι.	
Ενωρίτερα,	ωστόσο,	ο	Βουλγαροκτόνος	με	χρυσόβουλλό	του	τους	είχε	υπαγά-
γει	στην	Αρχιεπισκοπή	Αχριδών,	Νέας	Ιουστιανιανής	και	πάσης	Βουλγαρίας,	
που	αυτός	ίδρυσε	όταν	διέλυσε	το	εφήμερο	Βασίλειο	του	Σαμουήλ.	Αλλά	εί-
ναι	έγκυρη	πηγή	ο	ηττημένος	και	ταπεινωμένος	στρατηγός;	Ο	μελετητής	του	
Ούγγρος	ιστορικός	Λ.	Ταμάς	υπογράμμισε	το	1936:8

Το να θελήσεις να ξεκαθαρίσεις μια πηγή ιστορικών πληροφοριών υπό τα 

8.	Αχιλλεύς	Λαζάρου,	Βαλκάνια και Βλάχοι,	Αθήνα	1996,	σ.	118
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γραφόμενα του Κεκαυμένου είναι σαν να επιχειρείς το αδύνατον.
Εν	 προκειμένω	 είναι	 αξιοσημείωτο	 ότι	 τις	 απόψεις	 του	 Κεκαυμένου	 για	

κάθοδο	των	Βλάχων	από	τον	Δούναβη	απέρριψαν	επιφανείς	Ρουμάνοι	ιστορι-
κοί,	όπως	οι	T.	Papahagi,	A.	Sacerdoteanu,	Siviu	Dragomir,	Cicerone	Poghirc	
και	Petre	Nasturel.

Εκατό	 χρόνια	 μετά	 τον	 Κεκαυμένο,	 το	 1159,	 ο	 ραββίνος	 Βενιαμίν	 ο	 εκ	
Τουδέλας	βρίσκει	πιο	δυναμωμένους	αλλά	εξίσου	άπιστους,	δηλαδή	ανυπό-
τακτους,	τους	Βλάχους	μέχρι	έξω	από	τη	Λαμία	–τότε	Ζητούνι–	την	οποία	
επισκέπτεται	και	περιγράφει:9

Εδώ βρίσκονται τα σύνορα της Βλαχίας που οι κάτοικοί της ονομάζονται 
Βλάχοι. Μήτε εις Θεόν μήτε εις Βασιλέα πιστεύουν. Είναι αλαφροί και γρήγοροι 
σαν ζαρκάδια και κατεβαίνουν από τα βουνά τους στους ελληνικούς κάμπους 
και τους ληστεύουν. Κανείς δεν ριψοκινδυνεύει πόλεμο μαζί τους ούτε μπορεί 
να τους υποτάξει.

Η	διαδρομή	τους	είναι	συναρπαστική	κάθε	εποχή	και	η	παρουσία	τους	στην	
Ιστορία	του	Γένους	συνεχής.	Ξεφεύγει	από	μια	εισαγωγή	βιβλίου,	έστω	εκτετα-
μένη.	Άλλωστε	ο	υποφαινόμενος	Βλάχος	τους	έχει	αφιερώσει	ογκώδη	τόμο.10	

Η	σχετική	βιβλιογραφία	είναι	τεράστια,	οι	εκδοχές	και	οι	θεωρίες	αναρίθ-
μητες.

Τη	μοναδικότητα	και	αξεπέραστη	ανδρεία	τους	διασώζει	ευλαβικά	και	αυ-
θεντικά	η	συλλογική	μνήμη	του	Γένους	στα	δημώδη	τραγούδια	του	Ακριτικού	
Κύκλου,	όταν	ακόμη	η	πατρώα	Αυτοκρατορία	ήταν	ακμαία	και	ο	Λαός	τους	
ξεχώριζε:

Ώσε να στρώσει ο Κωνσταντής
κι Αλέξης να σελώσει

ευρέθη το Βλαχόπουλο
στον μαύρο καβαλάρης

Στο έμπα μπήκε σαν αϊτός
Στο ξέβγα σαν πετρίτης
Στο έμπα χίλιους έκοψε
Στο ξέβγα δυο χιλιάδες

Και στο καλό το γύρισμα
Κανέναν δεν αφήνει

Υπερασπίσθηκαν	την	Αυτοκρατορία	μέχρι	τέλους.	Πριν	ακόμη	στεφθεί	Τε-
λευταίος	Αυτοκράτορας,	ο	Κωνσταντίνος	Παλαιολόγος	εξορμά	από	τον	Μυ-

9.	Κυριάκος	Σιμόπουλος,	Ξένοι Ταξιδιώτες στην Ελλάδα,	Αθήνα	1972,	σ.	223	κ.ε.
10.	Ν.	Ι.	Μέρτζος,	Αρμάνοι, οι Βλάχοι,	Θεσσαλονίκη,	εκδόσεις	Ρέκος,	2000	και	2001.
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στρά	καταλαμβάνει	τη	Θήβα,	παίρνει	τη	Βοιωτία	και	αναμετριέται	με	τους	
Οθωμανούς	στη	Θεσσαλία.	Στο	πλευρό	του	πολεμούν	οι	Βλάχοι.	Ο	W.	Miller	
γράφει:11

Τότε οι Βλάχοι της Πίνδου ρίχτηκαν από ψηλά κατά των Τούρκων στον με-
γάλο θεσσαλικό κάμπο και δέχθηκαν από τον νικηφόρο Κωνσταντίνο έναν δι-
οικητή με έδρα του το Φανάρι (στα Φάρσαλα).

Ήσαν	οι	τελευταίες	αναλαμπές,	όμως.	Όταν	οι	Οθωμανοί	επιδρομείς	επε-
κράτησαν	και	η	Πόλη	έπεσε,	οι	Βλάχοι	δεν	υπετάγησαν.	Προκειμένου	να	δια-
φυλάξει	την	ειρήνη	και	την	παραγωγή	στα	εύφορα	νέα	τιμάριά	του	ο	νικητής	
Σουλτάνος	τούς	παραχώρησε	ευθύς	αμέσως	το	εξαιρετικό	προνόμιο	να	φέ-
ρουν	όπλα,	να	αυτοδιοικούνται	και	να	υπάγονται	απ’	ευθείας	στην	εκάστοτε	
Βαληντέ	Σουλτάνα	στην	οποία	πλήρωναν	μειωμένους	φόρους.	Οι	αετοφω-
λιές	τους	στα	ψηλά	βουνά,	όπου	αποσύρθηκαν,	κηρύχθηκαν	άβατες.	

Εκστρατεύοντας	να	αλώσει	τη	Βιέννη	ο	Σουλεϊμάν	ο	Μεγαλοπρεπής	(1520-
1566)	θέλει	να	έχει	τα	νώτα	του	ασφαλή	και	τις	γραμμές	των	επικοινωνιών	του	
ελεύθερες.	Έτσι	αναθέτει	στους	Βλάχους	την	αποστολή	που	ανέκαθεν	εκτε-
λούσαν	στην	Αυτοκρατορία:	τη	φύλαξη	των	βασιλικών	οδών,	των	κλεισωρει-
ών	και	των	αμάχων	αγροτών.	Με	επίκεντρο	τα	βλαχοχώρια	ιδρύει	τα	πρώτα	
δεκαπέντε	αρμοτολίκια:	Καστανιάς	στο	Βέρμιο,	Σερβίων	στα	Χάσια,	Γρεβενών,	
Ασπροποτάμου,	Μαλακασίου	και	Γαρδικίου-Λιδωρικίου	στην	Πίνδο,	Μηλιάς,	
Τεμπών	και	Ελασσόνος	στον	Όλυμπο,	Ανασελίτσας,	Αγράφων,	Βάλτου	και	Ξη-
ρομέρου,	Πατρατζικίου	σε	Βελούχι-Θερμοπύλες,	Μαυροβουνίου	και	Κάρλελι.	
Η	προσωνυμία	αρματολός	είναι	λατινόφωνη	βλάχικη:	armatul,	ο	οπλισμένος.	
Από	κει	πέρασε	στην	ελληνική	γλώσσα	η	λέξη	άρματα,	δηλαδή	όπλα,	που	είναι	
αμιγώς	λατινική.

Περιώνυμοι	 Βλάχοι	 αρματολοί	 αναδεικνύονται	 στη	 Μηλιά	 οι	 Λαζαίοι,	
στον	νότιο	Όλυμπο	ο	Πάνος	Τσάρας	και	ο	θρυλικός	γιος	του	Νικοτσάρας,	στα	
Τέμπη	με	έδρα	τη	Ραψάνη	οι	Τζαχειλαίοι,	στον	Τύρναβο	ο	Τζίμας,	στα	Σέρβια	
οι	Μπιζιωταίοι,	στα	Γρεβενά	ο	Γιάννης	Πρίφτη	–	στα	βλάχικα	ο	γιος	του	παπά,	
στον	Ασπροπόταμο	ο	Νικόλαος	Στορνάρης	και	ο	Χριστόδουλος	Χατζηπέτρος	
οι	οποίοι	υπερασπίσθηκαν	το	Μεσολόγγι,	στα	Άγραφα	οι	Μπουκουβαλαίοι	
με	γενάρχη	τον	μυθικό	Γερο-Δήμο	του	δημοτικού	τραγουδιού,	ο	Γιαννάκης	
Ρόγκος	και	αυτός	ο	αρχιστράτηγος	του	Ιερού	Αγώνος	Γεώργιος	Καραϊσκάκης,	
στον	Βάλτο	οι	Στράτοι	και	οι	Σταθά,	στο	Καρπενήσι	οι	Βλαχόπουλοι	κι	ο	Σια-
δήμας,	στη	Βόνιτσα	οι	Γριβαίοι,	οι	Δράκοι	και	ο	Τζιώγκας	κ.ά.	Όταν	δεν	ήσαν	
συγγενείς,	ήσαν	σταυραδέρφια.	Το	γενεαλογικό	δέντρο	τους	κατέγραψε	στα	

11.	W.	Miller,	H Φραγκοκρατία στην Ελλάδα,	Αθήνα	1960,	σ.	475.
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Ενθυμήματα Στρατιωτικά12	ο	βλαχόφωνος	 ιστορικός	του	Αγώνος	Νικόλαος	
Κασομούλης.

Βλάχος	ήταν	ο	μέγας	οραματιστής	εθναπόστολος	Ρήγας	ο	Βελεστινλής.
Αυτοί	σηκώθηκαν	πρώτοι	όταν	σήμανε	Εθνεγερσία.	Αυτοί,	από	τη	Μακε-

δονία,	έτρεξαν	στο	πλευρό	του	Αλεξάνδρου	Υψηλάντη	στις	ηγεμονίες	όπου	τη	
Μονή	του	Σέκου	υπερασπίσθηκαν	άχρι	θανάτου	οι	Βλάχοι	στρατηγοί	του	Πρί-
γκηπος	εθνομάρτυρες	Γεωργάκης	Ολύμπιος	από	το	Βλαχολείβαδο	και	Γιάννης	
Φαρμάκης	από	το	Μπλάτσι.

Βλάχοι,	επίσης,	σπεύδουν	πρώτοι	από	τη	Βιέννη	και	καταθέτουν	πλούσιο	
τον	οβολό	τους	για	να	λειτουργήσει	στοιχειωδώς	το	πρώτο	ελεύθερο	Κράτος	
των	Ελλήνων.	Ο	Κυβερνήτης	Ιωάννης	Καποδίστριας,	μόλις	αποβιβάσθηκε	στο	
Ναύπλιο,	βρήκε	αδειανό	το	δημόσιο	ταμείο	και	ιλιγγιώδη	τα	χρέη	του	Έθνους	
προς	τους	τραπεζίτες	του	Λονδίνου	από	τα	ληστρικά	δάνεια	της	Ανεξαρτησί-
ας.	Στις	16	Μαΐου	1830,	με	αριθμό	πρωτοκόλλου	766,	γράφει	στη	Βιέννη	στον	
Βλάχο	βαρόνο	Σίμωνα	Γ.	Σίνα:

Εδέχθημεν μετά πολλής ευγνωμοσύνης την ποσότητα των 2.007/100 διστή-
λων τα οποία μετά των εν Βιέννη συμπολιτών σας Γραικο-Βλάχων προσφέρετε 
δωρεάν εις τα δημόσια της Ελλάδος καταστήματα (…) Είθε το ιδικόν σας παρά-
δειγμα να εγείρη και άλλους ομογενείς. Εάν και άλλοι ομογενείς συνδράμωσι, 
με την αυτήν προθυμίαν εις βοήθειαν των ορφανών  Ελληνοπαίδων, των οποίων 
γέμουσιν οι ελληνικοί τόποι, τότε και τα διδακτικά καταστήματα θέλουσι στε-
ρεωθεί και η επομένη γενεά θέλει λάβει αγωγήν αξίαν (…) Εκφράζομεν προς σε, 
Κύριε και προς τους συμπολίτας σου Γραικο-Βλάχους πολλήν ευγνωμοσύνην εκ 
μέρους των ορφανών και, παρ’ ημών, την εξαίρετον υπόληψιν. 

     Ο Κυβερνήτης Ι. Α. Καποδίστριας

Με	 αυτά	 τα	 δεδομένα	 οι	 Βλάχοι	 εγκατέστησαν,	 έθεσαν	 υπό	 τον	 έλεγχό	
τους,	ένα	απέραντο	δίκτυο	οικονομίας	που,	μετά	τον	16ο	αι.,	θα	λειτουργήσει	
μέχρι	την	αυγή	του	20ού	αι.	από	την	Οδησσό	μέχρι	τη	Βιέννη.	Στα	κοπάδια	
τους	παρήγαγαν	την	πρώτη	ύλη	(γάλα,	μαλλί	και	δέρματα)	την	οποία	οι	άο-
κνες	γυναίκες	τους	επεξεργάζονταν	επί	τόπου	διασφαλίζοντας	την	προστιθε-
μένη	αξία	(τυροκομικά,	υφαντά,	σκουτιά,	κάπες,	ρούχα	και	μαλακά	δέρματα).	
Στα	κοπάδια	τους	παρήγαγαν,	επίσης,	χιλιάδες	γερά	άλογα	και	μουλάρια	που	
αρχικά	αποτελούσαν	τα	μεταγωγικά	του	αυτοκρατορικού	στρατεύματος	από	
τον	6ο	κιόλας	αι.	όπως	αναφέρει	ανωτέρω	ο	Θεοφάνης.	Αυτοί	σχημάτισαν	τα	
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12.	Νικόλαος	Κασομούλης, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της επναστάσεως των Ελλήνων,	
τ.	Α΄,	1939,	σ.	3	κ.ε.



επιβλητικά	 καραβάνια	 που	 επί	 μακρούς	 αιώνες	 διέσχιζαν	 όλα	 τα	 Βαλκάνια	
ενώνοντας	εμπορικά	την	Ανατολή	με	τη	Δύση.	Αυτοί,	τέλος,	φύλαγαν	τις	βα-
σιλικές	οδούς	και	τα	περάσματα.

Ακολουθούσαν	κυρίως	την	αρχαία	Εγνατία	Οδό	μέχρι	το	Δυρράχιο.	Υπό	
τους	Οθωμανούς	την	παράλλαξαν	βορειότερα	ώστε	να	καταλήγει	στην	αυ-
τόνομη	λατινόφωνη	Δημοκρατία	της	Ραγούζας,	το	μοναδικό	ελεύθερο	λιμάνι	
της	Ανατολής	προς	τη	Βενετία.	

Στον	κόμβο	της	παραλλαγής	αυτής	ανέπτυξαν,	κοντά	στην	Κορυτσά,	την	
ονομαστή	Μοσχόπολη.	Με	βλαχόφωνο	πληθυσμό	40.000	έως	60.000	ψυχών	
ήταν	ένα	από	τα	μεγαλύτερα	εμπορικά	και	παραγωγικά	κέντρα	των	Βαλκανί-
ων.	Καλλιέργησε	τα	Ελληνικά	Γράμματα,	ίδρυσε	τη	Νέα	Ακαδημία	και	εγκα-
τέστησε	το	πρώτο	ελληνικό	Τυπογραφείο	μετά	το	Πατριαρχείο.	Διατηρούσε,	
επίσης,	ιδιόκτητο	εμπορικό	στόλο	στην	Αδριατική.	Την	κατέστρεψαν	Τουρ-
καλβανοί	ληστές	την	ίδια	χρονική	στιγμή	που	ο	Ναπολέων	κατέλυε	τη	Γαλη-
νοτάτη	Δημοκρατία	της	Βενετίας.	

Εντωμεταξύ,	 προσαρμοζόμενοι	 στις	 νέες	 διεθνείς	 ισορροπίες	 Δυνάμεων,	
είχαν	 οδηγήσει	 έναν	 βορειότερο	 κλάδο	 της	 Εγνατίας	 στον	 περίφημο	 Ζέμο-
να,	στο	Ζεϊμούν	της	Σερβίας	και	Σεμλίνο	της	ελληνικής	παράδοσης,	μέσω	του	
οποίου	εμπορεύονταν	οι	Αυτοκρατορίες	των	Οθωμανών	και	των	Αψβούργων.	
Εκεί,	τέλη	του	18ου	αι.	ίδρυσαν	κοινότητα	που	έφερε	τον	χαρακτηριστικό	τίτ-
λο	Κοινότης των Ρωμαίων Μακεδονοβλάχων.	Χρηματοδότης	είναι	ο	βαρώνος	
Γεώργιος	φον	Σπίρτας,	από	την	Κλεισούρα.	Ήλεγχαν	όλη	τη	μεθοριακή	περι-
οχή,	γνωστή	ως	Πόλεις	του	Σρεμ,	όπου	καταγράφονται	οικογένειες	από	τις	
βλαχόφωνες	εστίες	της	Μακεδονίας:13

Από την απογραφή των πόλεων του Σρεμ είναι γνωστό ότι, γύρω στο 1770, 
ζούσαν εκεί 29 οικογένειες από τη Μοσχόπολη, 20 από την Κατράνιτσα, 11 από 
το Μπλάτσι, 5 από τη Βέροια, 1 από την Καστοριά και 1 από τη Νάουσα.

Αφού	είχαν	ανθίσει	στη	Βενετία,	επικρατούσαν	στη	Ριέκα	και	στην	Τεργέ-
στη,	κυριάρχησαν	στη	Βούδα,	την	Πέστη	και	τη	Βιέννη,	όπου	έκτισαν	μνημει-
ώδεις	ελληνικούς	Ναούς	και	θεόρατα	καραβάν	σαράι	για	τα	καραβάνια	τους,	
ανέπτυξαν	ισχυρότατες	επιχειρήσεις,	έγιναν	μεγάλοι	τραπεζίτες,	βαρόνοι	και	
μυστικοσύμβουλοι	του	Αυτοκράτορος.	Εκεί	οι	Σιατιστείς	αδελφοί	Μαρκίδες	
Πούλιου	εξέδωσαν	την	πρώτη	ελληνική	εφημερίδα	και	τύπωσαν	μυστικά	όλα	
τα	έργα	του	δικού	τους	Ρήγα.

13.	Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,	τ.	ΙΑ΄,	Αθήνα,	Εκδοτική	Αθηνών,	σ.	236.
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Στην	Πέστη	οι	Έλληνες	δεν	ανέχονται	πια	να	εκκλησιάζονται	στη	σερβική	
εκκλησία	και	ζητούν	άδεια	να	κτίσουν	δική	τους.	Ιδού	τι	συμβαίνει:14

Υπογράφουν 300 ελληνικές οικογένειες εξ ων τα 2/3 Μακεδονόβλαχοι. Οι 
177 οικογένειες κατάγονται από τη Μοσχόπολη. Ο έρανος για τον ναό απέδωσε 
32.454 χρυσά φλωριά. Τα 26.000 έδωσαν Μοσχοπολίτες: 40.000 χρυσά φράγκα 
ο Αλέξανδρος Λέπωρος, 2.000 χρυσά φλωριά ο Ναούμ Μέσκα και ο Γεώργιος 
Χριστοδούλου.

Ο	 μεγαλοπρεπής	 ελληνικός	 ναός	 της	 Πέστης	 εγκαινιάζεται	 το	 1770	 και	
αφιερώνεται	στην	Κοίμηση	της	Θεοτόκου.	Μετά	από	μια	γενεά,	9	Νοεμβρίου	
1802,	«η εν Πέστα Ελληνική Κοινότης Γραικών τε και Βλάχων Μακεδονίται» 
ιδρύει	τον	οργανισμό	λειτουργίας	του	Ναού	και	στο	προοίμιο	αναφέρει:

«Κοινή γνώμη απεφασίσαμεν διά να έχωμεν παντοτινήν ειρήνην τόσον ημείς 
όσον και τα τέκνα των τέκνων ημών και όλοι οι μεταγενέστεροι του Γένους μας 
Γραικοί τε και Βλάχοι …»

Την	 ίδια	εποχή	οι	Ρωμαίοι	Μακεδονόβλαχοι	στη	σερβική	πόλη	Στάμπατς	
συντηρούν	 τέσσερα	 ελληνικά	 σχολεία:	 Αρρεναγωγείο,	 Παρθεναγωγείο,	 Γυ-
μνάσιο	και	Επαγγελματική	Σχολή.	Ευημερούν	στο	Βελιγράδι	και	το	βοηθούν.	
Αυτούς	περιγράφει	στο	ανά	χείρας	σύγγραμμά	του	ο	καθηγητής	Ντούσαν	Πό-
ποβιτς,	Βλάχος	κι	ο	ίδιος.

Κέντρο	όλων	των	ενεργειών,	της	πολιτικής	 ισχύος	και	του	πλούτου	τους	
παραμένει	η	Βιέννη	που	Μαικήνας	της	Κλασικής	Μουσικής	της	και	δημιουρ-
γός	της	νέας	αυτοκρατορικής	πόλης	αναδεικνύεται	ο	βαρόνος	Νικόλαος	Δού-
μπας,	γιος	του	τραπεζίτη	βαρόνου	Στέργιου	Δούμπα	από	το	Μπλάτσι.	Ο	τρα-
πεζίτης	βαρόνος	Σίμων	Σίνας	από	τη	Μοσχόπολη	ελέγχει	την	ποταμοπλοΐα	
του	Δουνάβεως,	τους	σιδηροδρόμους	της	Ουγγαρίας	και	απέραντα	κτήματα	
εκτεινόμενα	σε	τρία	Κράτη,	ενώ	πρώτη	φορά	ενώνει	με	μεγαλειώδη	γέφυρα	τη	
Βούδα	με	την	Πέστη.	Θα	είναι	οι	Μεγάλοι	Εθνικοί	Ευεργέτες.

Ο	εκπαιδευτικός	Θ.	Νάτσινας	την	επισκέπτεται	το	1933	οπότε	βρίσκει	άθι-
κτο	ακόμη,	μα	αδειανό,	το	καραβάν	σαράι	των	Βλάχων	μεγαλεμπόρων	και	το	
περιγράφει:15

Αι τέσσαρες πλευραί της μεγάλης αυλής κλείονται από τας 23 αποθήκας εις 
τας οποίας αποθήκευον εμπορεύματα οι μεγάλοι Μακεδονικοί οίκοι Δούμπα, 

14.	Ιωακείμ	Μαρτινιανός,	Η Μοσχόπολις 1330-1930,	Θεσσαλονίκη,	Ε.Μ.Σ.,	1957,	σ.	139.
15.	Θ.	Νάτσινας,	Οι Μακεδόνες πραγματευτάδες εις τας χώρας της Αυστρίας και Ουγ-

γαρίας,	1934.
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Σκούρτη, Δούκα, Τόρνα, Σπίρτα, Ντίρα, Γόρα, Κάπρα, Μανούση, Χρηστομάνου, 
Ανδράση, Τοσίτσα, Τσότα, Οικονόμου, Χερτούρα, Δήμητσα και πολλοί άλλοι.

Στην	 Αλεξάνδρεια	 της	 Αιγύπτου	 ακμάζει	 ο	 ελληνισμός	 και	 μεταξύ	 των	
επιφανεστέρων	Ελλήνων	προέχουν	οι	βλαχόφωνοι	από	το	1805	οπότε	αυτό-
νομος	Χεδίβης	(Αντιβασιλεύς)	της	Αιγύπτου	αναγνωρίζεται	από	την	Πύλη	ο	
Μωχάμετ	Άλυ	ο	οποίος	εμπιστεύεται	 ιδιαίτερα	τους	Βλάχους.	Έτσι	ανεβάζει	
Πατριάρχη	Αλεξανδρείας	τον	Ιερόθεο	από	τον	Κλεινοβό	του	Ασπροποτάμου.	
Αναθέτει	την	διαχείριση	των	απέραντων	κτημάτων	του	και	τη	ναυσιπλοΐα	του	
Νείλου	στον	Μετσοβίτη	Μιχαήλ	Τοσίτσα	ο	οποίος	μαζί	με	τον	ανεψιό	του	Νι-
κόλαο	Στουρνάρα	δημιουργούν	πελώριο	εμπορικό	οίκο	στη	Μεσόγειο	με	έδρα	
το	Λιβόρνο.	Οι	Μετσοβίτες	αδελφοί	Αυγέρης	και	Γεώργιος	Αβέρωφ	ελέγχουν	
το	ολιγοπωλιακό	εισαγωγικό	εμπόριο	σίτου	από	τη	Ρωσία	και	ο	Μίχας	εφένδης	
Τσίρλης	από	το	Νυμφαίον	ασκεί	την	προνομιακή	συγκομιδή	και	εμπορία	βάμ-
βακος.	 Όλοι	 τους	 αναδεικνύονται	 Μεγάλοι	 Εθνικοί	 Ευεργέτες.	 Κοντά	 τους	
προσέρχονται	και	ακμάζουν	οι	ανόστρι	–οι	δικοί	μας–	συγγενείς,	συγχωριανοί	
κι	άλλοι	ομόγλωσσοι	λατινόφωνοι.

Παράλληλα	στον	ελληνικό	χώρο	ακμάζουν	τα	διεθνώς	δικτυωμένα	βλα-
χοχώρια.	Ολόκληρες	πόλεις	είναι	η	αυτόνομη	Χώρα	Μετζόβου,	η	Σαμαρίνα,	η	
Σίπισχα,	το	Λινοτόπι,	το	Κρούσοβο,	η	Σιάτιστα,	η	Κλεισούρα,	το	Μπλάτσι,	το	
Συρράκο,	το	Περτούλι,	η	Γράμμουστα,	το	Βλαχολείβαδο,	η	Νικολίτσα	κ.α.	που	
σε	καθεμιά	ο	πληθυσμός	της	υπερβαίνει	τις	6.000.	Βλαχόφωνος	στη	συντριπτι-
κή	πλειοψηφία	του	είναι	ο	ελληνικός	πληθυσμός	στο	Μοναστήρι,	εμβληματι-
κός	στις	Σέρρες	και	στη	Θεσσαλονίκη.	

Οι	Καλαρρύτες,	με	τεράστια	κοπάδια,	παράγουν	και	εξάγουν	στην	Ευρώπη	
υφαντά	και	κάπες	διατηρώντας	στη	Μεσόγειο	εμπορικό	στόλο	με	εμπορεία	
στη	Σαρδηνία	και	στη	Μασσαλία.	Την	παραγωγή	κι	εξαγωγή	ερυθρών	νημά-
των	και	στρατιωτικών	στολών	όπως	και	τον	πρώτο	παραγωγικό	συνεταιρισμό	
οργανώνει	στα	Αμπελάκια	ο	βλαχόφωνος	Γεώργιος	Λάιος	–Μαύρος	στα	ελ-
ληνικά	 και	 στα	 γερμανικά	 Σβαρτς.	 Περιώνυμοι	 αργυροχρυσοχόοι	 ακμάζουν	
στο	Λινοτόπι,	στους	Καλαρρύτες	(πατρίδα	των	Μπούλγκαρι)	και	στη	Νέβε-
σκα	(Νυμφαίον),	αγιογράφοι	στη	Σαμαρίνα,	στη	Γράμμουστα,	στο	Λινοτόπι,	
στ’	Ασπροπόταμο,	στη	Μπελκαμένη	και	στα	Άνω	Σουδενά,	ξυλογλύπτες	στο	
Μέτσοβο	κτλ.

Συνάζουν	πλούτο	και	πολιτισμό,	κτίζουν	και	καλλωπίζουν	μεγάλα	αρχοντι-
κά.	Στα	Στρατιωτικά Ενθυμήματα	ο	αγωνιστής	του	1821	Νικόλας	Κασομούλης	
αναφέρει	ότι	στο	Περτούλι	κι	στο	Βετερνίκο	τα’	Ασπροποτάμου	συνάντησε	
θεόρατα πυργόσπιτα κατάφορτα πλούτου.	Ο	Πουκεβίλ,	Γάλλος	πρόξενος	στην	
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Αυλή	του	Αλή	πασά,	επισκέπτεται	το	1806	τα	βλαχοχώρια	της	Πίνδου	και	τη	
Σιάτιστα.	Αφηγείται:16

Όσοι Βλάχοι συναλλάσσονται με το εξωτερικό και ταξιδεύουν, ομιλούν ο κα-
θένας τους περισσότερες από μια ευρωπαϊκές γλώσσες και έχουν στα σπίτια τους 
αξιόλογες βιβλιοθήκες με γαλλικές και ιταλικές εκδόσεις και άριστες εκδόσεις 
κλασικών συγγραφέων. Αυτοί κι οι συχωριανοί τους ζουν τέτοια ζωή ώστε εκ-
πλήσσεται ο επισκέπτης.

Τη Σιάτιστα την έκτισαν κατά τον 12ο αι. τσομπαναραίοι Βλάχοι. Τα ’χασα 
περνώντας από το παζάρι που το στόλιζαν ωραία μαγαζιά και βρήκα καλοχτι-
σμένα σπίτια και χάρηκα το θαύμα μιας πολιτείας μ’ έναν αέρα αρχοντιάς και 
πάστρας που δεν βρίσκει κανείς πουθενά αλλού στην Τουρκία.

Το	1893	ή	1894	τα	βλαχοχώρια	επισκέπτεται	και	περιγράφει	λεπτομερώς		ο	
Γερμανός	καθηγητής	του	Πανεπιστημίου	της	Λειψίας	Gustav	Weigand	με	πρό-
δηλο	σκοπό	να	αποδείξει	ότι	οι	Βλάχοι	«είναι»	Ρουμάνοι.	Όμως,	ομολογεί:17

Όποιος έχει δει τα φτωχικά βουλγαρικά χωριά με τα μικρά βρώμικα καλύβια 
από πλιθιά ή τα επίσης φτωχικά ελληνικά χωριουδάκια στην  Ήπειρο, τόσο πιο 
γοητευμένος μένει όταν βλέπει τα αρωμουνικά χωριά. Όχι μόνον επειδή, χωρίς 
εξαίρεση, βρίσκονται σε πανέμορφη θέση αλλά πιο πολύ επειδή έχουν επιβλητι-
κά σπίτια, επιπλωμένα ωραία.

Η Νέβεσκα έχει 500 σπίτια, όλα από πελεκητή πέτρα, σκεπασμένα με χονδρές 
πλάκες από σχιστόλιθο και σχεδόν όλα διώροφα. Αυτή η εντύπωση γίνεται ακό-
μη εντονότερη όταν μπαίνει κανείς μέσα στα σπίτια. Βρίσκει κανείς τον καλόν 
οντά επιπλωμένον κατά τον ευρωπαϊκό τρόπο σε έναν αρκετά μεγάλον αριθ-
μό πλουσίων οικογενειών που εδώ δεν είναι καθόλου λίγες. Σχεδόν όλα έχουν 
χαλιά διαλεγμένα με μιαν ιδιαίτερη αίσθηση για την ομορφιά τους, ενώ στους 
τοίχους βρίσκονται πολυθρόνες. Οι τοίχοι είναι βαμμένοι χρωματιστοί, τα ταβά-
νια ασπρισμένα και οι σανίδες γυαλίζουν από το σφουγγάρισμα. Κυριαρχεί μια 
καθαριότητα που δεν βρίσκει κανείς πουθενά καλύτερη.

Όταν ο Ληκ έγραφε πως οι μεγαλύτερες, ομορφότερες και καθαρότερες ελ-
ληνικές πόλεις είναι οι βλάχικες, προφανώς εννοούσε χωριά σαν το Συρράκο, 
τους Καλαρρύτες, το Μέτσοβο ή το Βλαχολείβαδο… Αν ήξερε το Κρούσοβο, τη 
Νέβεσκα και τα άλλα χωριά στον Βορρά, δεν θα μιλούσε μόνο με έκπληξη αλλά 
με θαυμασμό.

16.	Fr.	Pouqueville,	Voyages en Grèce,	Paris	1820,	σσ.	178,	78
17.	G.	Weigand,	Die Aromounen,	Λειψία	1894/95,	σσ.	297,	69-70,	83,	296.
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Το	1911	παρατηρούν	οι	Άγγλοι	Allan	Wace	–	M.	Thompson:18

Στα καλύτερα σπίτια, τόσο στην Κλεισούρα όσο και στη Νέβεσκα, μπορεί 
να ιδεί κανείς μια περίεργη τοπική μέθοδο διακόσμησης. Το επάνω μέρος των 
τοίχων διακοσμείται από ένα διάζωμα με θεούς και θεές της αρχαίας Ελλάδος.

Ο	Κρητικός	Μακεδονομάχος	Γιάννης	Καραβίτης	τους	έζησε	μέσα	στη	φω-
τιά	του	Αγώνα	επί	τέσσερα	χρόνια	και	γράφει	στα	Απομνημονεύματά	του:19

Οι βλαχόφωνοι είναι η πιο πολιτισμένη και η πιο έξυπνη ράτσα. Έχουν κτι-
σμένα τα χωριά τους εις υψηλά και στρατηγικά σημεία όπως το Πισοδέρι, η 
Νέβεσκα και η Κλεισούρα.

Οι	 Βλάχοι	 δεν	 περιορίζονται	 μόνον	 στη	 Μακεδονία,	 στην	 Ήπειρο,	 στη	
Θεσσαλία	και	στην	Αιτωλοακαρνανία	ούτε	στη	Διασπορά	αλλά	εκτείνονται	
και	στον	Μοριά,	ενώ	πολλοί	έχουν	καταφύγει	στα	Ιόνια	Νησιά	όπως	η	οι-
κογένεια	του	ποιητή	Αριστοτέλη	Βαλαωρίτη	από	τη	Βαλαώρα	της	Ηπείρου,	
εξάδελφος	του	ποιητή	Γ.	Ζαλοκώστα	από	το	Συρράκο.	Το	1832,	οπότε	η	πα-
ρουσία	τους	στον	Μοριά	ήταν	ακόμη	ζωντανή	και	δεν	μπορούσε	να	αμφισβη-
τηθεί,	ο	Κων.	Κούμας	καταθέτει:20

Διεσκορπισμένοι εις διάφορα χωρία, ως επί το πλείστον ορεινά, από της Μα-
κεδονίας έως της Πελοποννήσου, είναι οι λεγόμενοι Βλάχοι, Μακεδόνες και 
Θεσσαλοί όντες και Έλληνες το γένος.

Τους	συναντά	στο	παζάρι	του	Άργους,	στον	Μοριά,	να	μιλούν	βλάχικα	ο	
Γάλλος	πρόξενος	της	Θεσσαλονίκης	Cousinery	και	μαρτυρεί:21

Βλάχοι δεν υπάρχουν μόνον στη Μακεδονία αλλά ακόμη και στην περιο-
χή του Άργους, όπου ασκούν κυρίως τα επαγγέλματα του κτηνοτρόφου και 
του εμπόρου. Μπορώ να μιλήσω γι’ αυτούς γιατί τους γνώρισα καλά και τους 
άκουσα στο παζάρι να μιλούν… Με διαβεβαίωσαν ότι κατοικούν στα γειτονικά 
βουνά, ήταν κτηνοτρόφοι και μιλούσαν την ίδια γλώσσα με τους Βλάχους της 
Μακεδονίας και ταυτόχρονα τα ελληνικά.

Αναφέρεται,	επίσης,	ότι	το	1854	ξέσπασε	στη	Μεσσηνία	Βλαχοεπανάστα-
ση.	Δεκάδες	τοπωνύμια	του	Μοριά	εξ	άλλου	αναφέρονται	στους	Βλάχους:	
Βλάχοι,	Βλαχοράφτη	και	Βλαχοφτέρη	στη	Γορτυνία,	Βλαχόπουλο	στη	Πυλία,	
Βλαχοχώρι	στη	Λακωνία,	Βλαχέϊκα	στην	Τροιζηνία,	Βλαχοκερασιά	στη	Μα-

18.	Allan	Wace	–	M.	Thompson,	Οι Νομάδες των Βαλκανίων,	Θεσσαλονίκη,	Φ.Ι.Λ.Ο.Σ.,	
1989,	σ.	212	κ.ε.

19.	Ι.	Καραβίτης,	Ο Μακεδονικός Αγών,	τ.	Α΄,	Αθήνα,	εκδόσεις	Πετσίβα,	1994,	σ.	170.
20.	Κωνσταντίνος	Κούμας, Ιστορίαι ανθρωπίνων πράξεων,	Βιέννη,	1832,	σ.	521.
21.	E.	M.	Cousinery,	Voyages en Macédoine,	I,	Paris	1839,	σ.	18.
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ντινεία,	Βλαχέικα	στη	Πάτρα	και	Βλαχιώτης	στην	Επίδαυρο.22

Κυριαρχούν,	επίσης,	στη	Βόνιτσα	και	στην	περιοχή	της	όπου	τους	συναντά	
κατά	την	Εθνεγερσία	Άγγλος	περιηγητής	που	καταθέτει:23

Αν και η Βόνιτσα ήταν το αρχηγείο, δεν υπήρχε εκεί κανένα άλλο στρατιωτι-
κό σώμα εκτός από αυτό του καπετάνιου Τζιώγκα, αρχηγού των Βλάχων, έναν 
πληθυσμό που συνέβαλε στην Επανάσταση με έως και δέκα χιλιάδες άντρες σε 
διάφορες περιόδους. Ο Τζιώγκας είχε μαζέψει διαμιάς μέχρι και δυο χιλιάδες.

Η	συμβολή	των	Βλάχων	στην	Εθνεγερσία	είναι	καθοριστική	και	ήδη	έχουν	
μνημονευθεί	 οι	 σημαντικότεροι	 πολέμαρχοι.	 Αυτοί,	 όπως	 οι	 αρματολοί	 του	
Ασπροποτάμου	Χριστόδουλος	Χατζηπέτρος	και	Νικόλαος	Στουρνάρης,	υπε-
ρασπίζονται	ο	πολιορκημένο	Μεσολόγγι.	Ελεύθεροι	Πολιορκημένοι	είναι	εκα-
τοντάδες	Βλάχοι	αρματωμένοι	κι	αυτούς	μνημονεύουν	«Τα	παιδιά	της	Σαμαρί-
νας»	που	ακόμη	τραγουδάει	και	χορεύει	όλη	η	Ελλάδα.

Καθοριστική	σε	πολιτικό	επίπεδο	υπήρξε	και	η	συμμετοχή	του	ιατρού	Ιωάν-
νη	Κωλέττη,	από	το	Συρράκο.	Ηγήθηκε	του	Εμφυλίου	Πολέμου	εισβάλλοντας	
στον	Μοριά,	διετέλεσε	ο	πρώτος	συνταγματικός	Πρωθυπουργός	της	Ελλά-
δος,	οργάνωσε	το	Κράτος	και	προ	πάντων	είναι	αυτός	που	διεκήρυξε	τη	Με-
γάλη	Ιδέα.

Ανάλογη	υπήρξε	ενωρίτερα	η	συμβολή	τους	στην	παιδεία	και	στην	εθνική	
αφύπνιση	του	Γένους.	Επιτροχάδην	αναφέρονται	ενδεικτικά	οι	Βλάχοι	Μεγά-
λοι	Διδάσκαλοι:	

Ιωάννης	 Κωτούνιος	 (Βέροια	 1572‒Πάδοβα	 1657).	 Φέρει	 μεταφρασμένο	
στα	 βλάχικα	 το	 παλαιολόγειο	 επώνυμο	 Κυδωνεύς.	 Ίδρυσε	 στην	 Πάδοβα	 το	
Κωττουνιανόν	 Κολλέγιον	 όπου	 δίδαξε	 ελληνική	 φιλοσοφία,	 ιδιαίτερα	 τον	
Αριστοτέλη.

Νεόφυτος	Δούκας	(1760‒1845)	από	τα	Άνω	Σουδενά.	Διηύθυνε	την	Αθωνι-
άδα	Σχολή	του	Αγίου	Όρους,	δίδαξε	στην	Πατριαρχική	Ακαδημία,	διηύθυνε	τη	
βιβλιοθήκη	της	Ιερουσαλήμ.	Κατέλειπε	σπουδαία	έργα.

Αθανάσιος	Καβαλλιώτης	και	Δανιήλ	Μοσχοπολίτης	δίδαξαν	στη	Νέα	Ακα-
δημία	της	Μοσχοπόλεως	τον	18ο	αι.	Κατέλειπαν	σπουδαία	έργα	και	Λεξικό.

Γρηγόριος	Ζαλύκης	ή	Ζαλύκογλου,	από	τη	Θεσσαλονίκη,	ίδρυσε	προεπα-
ναστατικά	στο	Παρίσι	το	Ελληνόγλωσσον	Ξενοδοχείον.

Στο	Αγιολόγιον	του	Σωφρονίου	Ευστρατιάδου	μνημονεύονται	έξη	Βλάχοι	
Άγιοι	και	Νεομάρτυρες.	Βλάχοι	ήσαν	Οικουμενικοί	Πατριάρχες	Ματθαίος	Β΄	
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22.	Γιώργης	΄Εξαρχος,	Αυτοί είναι οι Βλάχοι,	Αθήνα	1994,	σ.	72.
23.	U.	Urquhart,	Spirit of the East,	London	1830,	σ.	116.



και	ο	μέγας	Ιωακείμ	Γ΄ο	Μεγαλοπρεπής	από	το	Κρούσοβο,	συγχωριανός	του	
Ντούσαν	Πόποβιτς.	Επίσης	ο	Πατριάρχης	Αλεξανδρείας	Ιερόθεος.

Η	ώρα	των	βλαχοφώνων	Μεγάλων	Εθνικών	Ευεργετών	σήμανε	στην	ελλη-
νική	παιδεία	αμέσως	μόλις	ιδρύθηκε	το	πρώτο	ελεύθερο	Κράτος	των	Ελλήνων.	
Δωρίζουν	απλόχερα	στο	Γένος	και	χρυσώνουν	την	πρωτεύουσά	του	Αθήνα.	
Της	χαρίζουν:

Οι	Γεώργιος	Αβέρωφ,	Μιχαήλ	Τοσίτσας	και	Νικόλαος	Στουρνάρας	το	Εθνι-
κό	Μετσόβιο	Πολυτεχνείο.	Ενισχύουν	το	Εθνικό	Πανεπιστήμιο	και	η	χήρα	του	
Ν.	Τοσίτσα	δωρίζει	το	οικόπεδο	όπου	ανεγείρεται	το	Αρχαιολογικό	Μουσείο.

Ο	βαρόνος	Σίμων	Σίνας	την	Ακαδημία	Αθηνών,	τον	Μητροπολιτικό	Ναό	
και	το	Εθνικό	Αστεροσκοπείο	στην	Αθήνα.	Επίσης	στη	Σύρο	τον	Μητροπολι-
τικό	Ναό	της.	

Ο	Γεώργιος	Αβέρωφ	τη	Σχολή	των	Ευελπίδων,	τη	Σχολή	Ναυτικών	Δοκί-
μων,	το	Καλλιμάρμαρο	Παναθηναϊκό	Στάδιο,	το	Εφηβείον,	μετέπειτα	φυλακές	
Αβέρωφ	και	το	ένδοξο	θωρηκτό	«Γ.	Αβέρωφ»,	ενώ	ιδρύει	Γεωργικές	Σχολές	
στη	Λάρισα	και	στην	Εύβοια.

Οι	εξάδελφοι	Ευαγγέλης	και	Κωνσταντίνος	Ζάππας	τα	Ζάππεια	Παρθενα-
γωγεία	στην	Κωνσταντινούπολη	και	στην	Αθήνα	το	Ζάππειο	Μέγαρο.

Ο	Απόστολος	Αρσάκης	τα	Αρσάκεια	Σχολεία.
Ο	Μιχαήλ	Τοσίτσας	τα	Τοσίτσεια	Σχολεία.
Ο	βαρόνος	Κωνσταντίνος	Μπέλλιος	τη	Βιβλιοθήκη	του	στην	Εθνική	Βιβλι-

οθήκη	και	στον	Δήμο	το	Δημοτικό	Νοσοκομείο	«Η	Ελπίς»,	τώρα	Πνευματικό	
Κέντρο	του	Δήμου,	ενώ	ταυτόχρονα	ιδρύει	στην	Αταλάντη	τον	οικισμό	Νέα	
Πέλλα	όπου	στεγάζονται	όσοι	Μακεδόνες	αγωνίσθηκαν	το	1821	στη	Νότιο	
Ελλάδα.

Το	Οφθαλμιατρείο	στην	Αθήνα	ιδρύουν	όλοι	μαζί	οι	Βλάχοι	ευεργέτες	με	
συνεισφορές.	Στολίζουν	το	Πανεπιστήμιο	με	τη	ζωφόρο	του	και	με	τους	ανδρι-
άντες	των	προπυλαίων	του.

Ο	Ιωάννης	Μπάγκας	χαρίζει	το	ξενοδοχείο	του	«Μέγας	Αλέξανδρος»	στην	
πλατεία	Ομονοίας	και	με	τις	προσόδους	του	το	Μπάγκειον	Ίδρυμα,	χρηματο-
δοτεί	σχολεία	και	μοιράζει	βιβλία	στις	υπόδουλες	ακόμη	ελληνικές	χώρες.

Ο	Χρηστάκης	Ζωγράφος,	βαθύπλουτος	τραπεζίτης	στην	Πόλη,	 ιδρύει	τα	
Ζωγράφεια	 Σχολεία,	 αγαθοεργά	 ιδρύματα	 και	 Βιβλιοθήκη.	 Ανακηρύσσεται	
Μέγας	Ευεργέτης	του	Γένους	και	της	Μεγάλης	του	Χριστού	Εκκλησίας	από	το	
Οικουμενικό	Πατριαρχείο.

Οι	 αδελφοί	 Λάμπρου	 τον	 πυρήνα	 συλλογής	 του	 Εθνικού	 Νομισματικού	
Μουσείου,	 ενώ	 παράλληλα	 ιδρύουν	 την	 εν	 Αθήναις	 Αρχαιολογική	 Εταιρεία	
και	τον	Φιλολογικό	Σύλλογο	Παρνασσός.

Ο	Γεώργιος	Σταύρου	ιδρύει	την	Εθνική	Τράπεζα	της	Ελλάδος.
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Ανάλογες	ευεργεσίες	αφιερώνουν	οι	ίδιοι	κι	άλλοι	επιφανείς	Βλάχοι	σ’	όλον	
τον	ελληνικό	χώρο,	στην	Κωνσταντινούπολη,	στην	Αίγυπτο	και	στη	Διασπο-
ρά.	Στη	Θεσσαλονίκη	ο	Λύσανδρος	Καυταντζόγλου	με	κληροδότημά	του	το	
Καυταντζόγλειο	Στάδιο,	στους	καιρούς	μας	ο	αδελφοί	Παπαγεωργίου	το	ομώ-
νυμο	πρότυπο	Νοσοκομείο	καθώς	επίσης	ο	 ιατρός	Αλέξανδρος	Καρίπης	το	
Καρίπειον	Μέλαθρον	και	το	Καρίπειον	Ίδρυμα.

Στη	Θεσσαλονίκη	ο	Σοφοκλής	Γκαρμπολάς	κυκλοφορεί	την	πρώτη	ελλη-
νική	εφημερίδα,	ο	Κωνσταντίνος	Βελλίδης	την	εφημερίδα	«Μακεδονία»,	ο	Ιω-
άννης	Βελλίδης	τη	«Θεσσαλονίκη»	και	ο	Αναστάσιος	Νάστος	τις	εφημερίδες	
«Δράσις»,	«Ελεύθερος	Λαός»	και	«Μακεδονικά	Σπορ».	Στην	Αθήνα	ο	Κίτσος	
Τεγόπουλος	την	εφημερίδα	«Ελευθεροτυπία».

Στη	Θεσσαλονίκη	Βλάχοι	ιδρύουν	τα	εμβληματικά	ξενοδοχεία	της:	το	«Με-
ντιτερρανέ»	ο	Κωνσταντίνος	Τορνιβούκας,	το	«Μάντσεστερ»	ο	Γεώργιος	Σωσ-
σίδης,	 το	 «Ριτς»	 και	 το	 «Μοντέρν»	 οι	 Κρουσοβίτες	 αδελφοί	 Αθανασίου	 και	
ενωρίτερα	το	ονομαστό	Πατέρα	Χάνι	η	οικογένεια	Ντίνα	από	το	Κρούσοβο.	
Επίσης	τις	πρώτες	κλινικές	ο	Κων.	Δαν	από	το	Νυμφαίον	και	οι	αδελφοί	Κούφα	
από	την	Κλεισούρα.	Το	Δημοτικό	Νοσοκομείο	ο	Νιβεστιάνος	Παναγιώτης	Οι-
κονόμου.	Τον	κινηματογράφο	«Ηλύσια»	ο	Ιωάννης	Χατζηνάκος.	Τα	φημισμένα	
ζαχαροπλαστεία	Φλόκα	και	το	εργοστάσιο	σοκολατοποιΐας	ο	Δημήτριος	Φλό-
κας	από	το	Μέτσοβο.	Βλάχοι	δημιούργησαν	τα	πρώτα	μεγάλα	καταστήματα	
Χρυσικοπούλου,	 Βόγα,	 Καραδήμου,	 Κατσουγιάννη,	 Ζήσου	 Πάππου,	 Βλαχο-
γιάννη	κ.ά.,	τα	μέγαρα	Βαλαούρη,	Κόφα,	Φούντου,	Οικονόμου,	Δάρδα,	Δώ-
δου,	Κόκκινο	Σπίτι	κ.ά.,	τα	ζαχαροπλαστεία	Τόττη,	τη	βιομηχανία	Ζάμα,	την	
οινοποιΐα	Ι.	Μπουτάρης,	τη	μυθική	έπαυλη	Βίλλα	Ριτς	που	στους	κήπους	της	
αναπτύχθηκε	ολόκληρος	οικισμός.	Τον	πυρπολημένο	ιστορικό	ναό	του	πολι-
ούχου	Αγίου	Δημητρίου	αναστήλωσε	ο	αρχιτέκτων	Αργύριος	Ζάχος.

Βλάχοι	είναι	το	2010	οι	Δήμαρχοι	Ευόσμου,	Ωραιοκάστρου,	Χορτιάτη	και	
Αξιού.	

Προηγουμένως	 οι	 Βλάχοι	 πρωταγωνιστούν	 διαδοχικά	 στις	 επαναστάσεις	
των	Θετταλο-Μακεδόνων	το	1854	και	των	Μακεδόνων	το	1878	και	στον	Μα-
κεδονικό	Αγώνα.	Βάρδος	του	Αγώνα	ο	Γεώργιος	Μόδης.	Ψυχή	και	νους	του	
Αγώνα	στο	βιλαέτι	Θεσσαλονίκης	είναι	ο	ιατρός	Δημήτριος	Ζάννας.	Ο	ομώνυ-
μος	εγγονός	του	χαρίζει	το	Μουσείο	Μακεδονικού	Αγώνα	στο	ιστορικό	κτίριο	
του	Ελληνικού	Προξενείου.

Μετέχουν	μαζικά	στην	Εθνική	Αντίσταση	οπότε	οι	Γερμανοί	και	οι	Ιταλοί	
πυρπολούν	τα	πλείστα	βλαχοχώρια	στα	βουνά	από	το	Βίτσι	στον	Βορρά	έως	
τον	Αμβρακικό	Κόλπο	στον	Νότο	αφανίζοντας	μια	σπάνια	κληρονομιά.	Ελά-
χιστα	βλαχοχώρια	σώζονται	αλλά	κι	αυτά	δεκατίζονται.	Η	Κλεισούρα	πυρ-
πολείται	και	280	άμαχα	γυναικόπαιδα	εξοντώνονται.	Βλάχοι	είναι	ο	Αρχηγός	
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του	ΕΛΑΣ	στρατηγός	Στέφανος	Σαράφης,	ο	Πρόεδρος	της	Προσωρινής	Κυ-
βέρνησης	του	Βουνού	ΠΕΑΕΑ	καθηγητής	Αλέξανδρος	Σβώλος,	ο	σύνδεσμος	
του	ΕΑΜ	με	το	στρατηγείο	του	Τίτο	Ανδρέας	Τζήμας,	ο	διοικητής	του	Αρχη-
γείου	Δυτικής	Μακεδονίας	του	ΕΛΑΣ	Τζώτζος	κ.ά.

Πρωθυπουργοί	της	Ελλάδος	ο	Ιωάννης	Κωλέττης,	ο	Σπυρίδων	Λάμπρος	
και	 ο	 Αλέξανδρος	 Παπάγος,	 πρώτη	 γυναίκα	 υπουργός	 η	 Λίνα	 Τσαλαδάρη,	
κόρη	του	Λάμπρου.	Μόνος	στρατάρχης	της	Ελλάδος	ο	γιος	της	Μαριγούλας	
Αβέρωφ	Αλ.	Παπάγος.	Μόνος	νικητής	στον	καταστροφικό	πόλεμο	του	1897	
ο	συνταγματάρχης	Σμολένσκης.	Πρόεδρος	του	Συμβουλίου	της	Επικρατείας	ο	
Φιλώτας	Παπαγεωργίου.	Μεγάλοι	ποιητές	ο	Αριστοτέλης	Βαλαωρίτης	και	ο	
Κώστας	Κρυστάλλης.	Μεγάλοι	υπουργοί	ο	Αλέξανδρος	Ζάννας,	ο	Ευάγγελος	
Αβέρωφ-Τοσίτσας,	ο	Τάκος	Μακρής	και	πολλοί	άλλοι.	Μεγάλοι	διδάσκαλοι	οι	
Κρουσοβίτες	Πέτρος	Παπαγεωργίου	και	Ιωάννης	Πανταζίδης	καθηγητής	της	
ελληνικής	φιλολογίας	στο	Πανεπιστήμιο	Αθηνών	και	των	Βασιλέων	Κωνστα-
ντίνου	και	Αλεξάνδρου.	Επίσης	οι	συγχωριανοί	Αναστάσιος	Πηχεών	και	Μαρ-
γαρίτης	Δήμιτσας	από	την	Αχρίδα.	Δύο	πρώτα	βραβεία	λογοτεχνίας	ο	Νίκος	
Μπακόλας.	Ανυπέρβλητος	λαϊκός	βάρδος	ο	Βασίλης	Τσιτσάνης	κτλ.

Όλα	τα	αμαυρώνουν,	ωστόσο,	μια	χούφτα	τυχοδιώκτες	συντάσσονται	με	
τους	 ηττημένους	 αλλά	 κατακτητές	 Ιταλούς	 που	 ανακηρύσσουν	 «χαμένους	
αδελφούς»	–	perdutti	frateli–	τους	Βλάχους,	ιδρύουν	στα	χαρτιά	το	Πριγκιπά-
το	της	Πίνδου	και	συγκροτούν	τη	Λεγεώνα	των	Βλάχων.	Αυτόπτης	μάρτυρας	
και	πρωταγωνιστής	της	Εθνικής	Αντίστασης	ο	ευπατρίδης	κι	εθνικός	ευεργέ-
τη	Ευάγγελος	Αβέρωφ-Τοσίτσας	καταθέτει	τη	μαρτυρία	του:24	

Τυχοδιωκτικά στοιχεία της Λάρισας, που δεν είχαν καμιά σχέση με τους Βλά-
χους, ακόμη κι ένας Πελοποννήσιος, γράφονταν στη Λεγεώνα.

Αυτούς	αντιμετωπίζουν	–και	μετά	διαλύουν–	αμέσως	οι	ίδιοι	οι	Βλάχοι.
Ο	Αβέρωφ	και	έντεκα	κορυφαίοι	Βλάχοι	προεστοί	και	επιστήμονες	της	Λά-

ρισας	υπογράφουν	αμέσως	υπόμνημα	διαμαρτυρίας.	Οι	Ιταλοί	τους	συλλαμ-
βάνουν	και	οι	περισσότεροί	τους	εγκλείονται	σε	στρατόπεδο	αιχμαλώτων	στην	
Ιταλία,	έξω	από	τη	Ρώμη.	Μαζί	τους,	για	τον	ίδιο	λόγο,	από	την	Καστοριά	ο	
ιατρός	Μιχαήλ	Ι.	Τσίρλης,	αδελφός	της	γιαγιάς	μου	Λίνας	και	ο	γυμνασιάρχης	
Κων.	Πηχεών.	Ο	Μιχαήλ	εξοντώνεται	στο	γερμανικό	στρατόπεδο	του	Νταχά-
ου,	οι	άλλοι	επιστρέφουν	σκιές.	Είχε	λάβει	μέρος	στον	Μακεδονικό	Αγώνα	και	
είχε	περιθάλψει	τον	Παύλο	Μελά.	Η	Ναταλία	Π.	Μελά	περιγράφει	τη	σκηνή:25	

24.	Ευαγγέλος	Αβέρωφ-Τοσίτσας,	Η πολιτική πλευρά του Κουτσοβλαχικού Ζητήματος,	
Φ.Ι.ΛΟ.Σ.	Τρικάλων	–	Ίδρυμα	Ευαγγέλου	Αβέρωφ-Τοσίτσα	21992,	σ.	74.

25.	Ναταλία	Π.	Μελά,	Παύλος Μελάς,	Αθήνα	21963,	σ.	398.
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Ξημερώματα ήλθαν στο δάσος άλλοι δύο από τη Νέβεσκα να δουν τον Παύ-
λο. Ο γιατρός ο Τσίρλης και ο αδελφός του τού έφεραν ρούχα ν’ αλλάξη, στεγνά 
προσόψια να σφουγγίση το πρόσωπό του, του έφεραν του πολιτισμού τη γλύκα, 
την αδελφοσύνη.

Ο	συνταγματάρχης	Αθανάσιος	Χρυσοχόου,	επιτελάρχης	του	Βλάχου	στρα-
τηγού	Τσολάκογλου	κατά	το	Έπος	1940‒1941,	είχε	τοποθετηθεί	κατά	την	Κα-
τοχή	στη	Θεσσαλονίκη	υπό	κάποιον	άσχετο	υπηρεσιακό	μανδύα	με	αποκλει-
στική	αποστολή	να	παρακολουθεί	άγρυπνα	και,	ει	δυνατόν,	να	αντιμετωπίζει	
την	 προπαγάνδα	 των	 Ιταλών	 στους	 βλαχόφωνους	 Μακεδόνες.	 Καταθέτει	
στην	Ιστορία	την	αυθεντική	μαρτυρία	του:26

Προς μεγίστην τιμήν του ιδιαιτέρου, αλλά και του ελληνικού του ονόματος, 
το βλαχόφωνον στοιχείον εν τη μεγίστη αναλογία του εστάθη ανώτερον των 
περιποιήσεων και προσφορών και αψηφούν πάντα κίνδυνον και πάσαν απει-
λήν δι’ άλλην μίαν φοράν διεκήρυξεν απεριφράστως τους αρρήκτους δεσμούς 
της υπερηφάνου ταύτης διακλαδώσεως της ελληνικής φυλής προς την Μητέρα 
Πατρίδα.

Η αντίδρασις, προκληθείσα εκ των σπλάγχνων αυτού τούτου του βλαχικού 
στοιχείου, ανέτρεψεν άρδην όλους τους χαρτίνους πύργους των Ιταλών και 
Ρουμάνων.

Άλλωστε,	την	ρουμανική	προπαγάνδα	για	την	καταγωγή	των	βλαχοφώ-
νων	Ελλήνων	από	τους	Ρουμάνους	είχαν	απορρίψει	ευθύς	εξ	αρχής	απερίφρα-
στα,	αλλά	μάταια,	επιφανείς	Ρουμάνοι	γλωσσολόγοι	και	ιστορικοί	όπως	οι	I.	
Coteuanu,	Cusu	Papakosta-Goga	Dumutru	και	Lazarescu	Lecanta.27	

Ο	τελευταίος	ήταν	γενικός	επιθεωρητής	των	ρουμανικών	σχολείων	στον	
ευρύτερο	ελλαδικό	χώρο	το	1903.	Σε	έκθεση	προς	την	κυβέρνηση	της	Ρουμα-
νίας	έγραψε:28

Δαπανούμε περισσότερα από 70.000 χρυσά φράγκα τον χρόνο για σχολεία 
χωρίς μαθητές, ρουμανίζουν μόνον όσοι ανταμείβονται και, όπου σταματά να 
ρέει το χρήμα μας, παύει να υφίσταται ρουμανικό έθνος.

Το	 γεγονός	 ότι	 οι	 Βλάχοι	 είναι	 λατινοφωνήσαντες	 αυτόχθονες	 Έλληνες	

26.	Αθανάσιος	Ι.	Χρυσοχόου,	Η Κατοχή εν Μακεδονία, Η δράσις της ιταλο-ρου-μανικής 
προπαγάνδας,	Θεσσαλονίκη,	Εταιρεία	Μακεδονικών	Σπουδών,	1951.

27.	Αχιλλέας	Λαζάρου,	Συμβολή της ρουμανικής επιστήμης στην ορθή λύση των Βλάχων 
της Ελλάδος,	Αθήνα	2007.

28.	Κων.	Αν.	Βαβούσκος,	Η συμβολή του ελληνισμού της Πελαγονίας εις την Ιστορίαν 
της Νεωτέρας Ελλάδος,	Θεσσαλονίκη,	Ε.Μ.Σ.,	1959.
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απέδειξαν	επίσης	οι	Ρουμάνοι	ιστορικοί	A.	D.	Xenopol,	V.	Parvan,	Radu	Vulpe	
και	Al.	Graur.	

Ωστόσο,	στο	επόμενο	μισό	του	20ού	αιώνα	επίβουλοι	ανταγωνιστές,	γρα-
φειοκράτες,	 «εθνικόφρονες»	 κι	 άλλοι	 φθονεροί	 μισαλλόδοξοι	 Γραικύλοι	 ή	
απλώς	βλάκες	δεν	έχασαν	ευκαιρία	να	συκοφαντούν	και	να	υπονομεύουν	την	
περήφανη	τούτη	ράτσα	με	το	«στίγμα»	της	ιταλικής	και	της	ρουμανικής	προ-
παγάνδας.	

Τώρα,	όμως,	λάμπει	ξανά	η	περήφανη	Βλαχουριά	μας	και	όλοι	αναζητούν	
ρίζες	στη	λατινόφωνη	Ρωμιοσύνη	μας	για	να	καμαρώσουν	δίκαια.

Θεσσαλονίκη,	Απρίλιος	2010

	 	 	 	 	 						Νικόλαος	Ι.	Μέρτζος	
	 	 	 									Πρόεδρος	της	Εταιρείας	Μακεδονικών	Σπουδών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Υπερόριος	…	Ελληνισμός».	Έτσι	χαρακτηρίστηκε	από	τον	Διονύσιο	Ζα-
κυθηνό	ο	Ελληνισμός	της	διασποράς,	στον	λόγο	του	για	την	επέτειο	των	150	
χρόνων	από	την	κήρυξη	της	Ελληνικής	Επανάστασης1.	Και	αποτελεί	πραγ-
ματικά	εξαιρετική	ερευνητική	πρόκληση	και	συνάμα	σπουδαίο	εγχείρημα	να	
ιχνηλατεί	κανείς	τη	διαδρομή,	τους	ατελείωτους	δρόμους	και	τις	πολυθεματι-
κές	διακλαδώσεις	τους	στον	χάρτη	της	γεωγραφικής	κινητικότητας	θέτοντας	
στο	προσκήνιο	της	ιστορικής	αφήγησης	αυτόν	τον	τόσο	δραστήριο	και	πολυ-
διάστατο	«Υπερόριο	Ελληνισμό».	

Έναν	Ελληνισμό	που	βρίσκει	τους	δικούς	του	εννοιολογικούς	εξοπλισμούς,	
μεθοδολογικά	εργαλεία	και	τυπολογικά	σχήματα	στην	προσπάθεια	των	ιστο-
ρικών	να	τον	προσεγγίσουν	και	τελικά	να	τον	κατανοήσουν	μέσα	στο	δικό	
του,	 ιδιαίτερο	θεσμικό	πλαίσιο	που	τον	περιβάλλει.	Και	όλα	αυτά	αποκτούν	
ξεχωριστή	βαρύτητα	γιατί	συμβαίνουν	σε	μια	εποχή	που	πλέον	έχει	αναγνω-
ριστεί	από	όλους	ότι	η	ιστορία	δεν	είναι	μια	απλή	παράθεση	ημερομηνιών	και	
γεγονότων	κάτω	από	την	χρονολογική	διαδοχή	και	την	απαρίθμηση	μιας	σει-
ράς	ηγεμόνων	και	κυβερνητών.	

Το	καλοκαίρι	του	2009	ο	Πρόεδρος	Νικόλαος	Μέρτζος	και	το	Διοικητικό	
Συμβούλιο	της	Εταιρείας	Μακεδονικών	Σπουδών	μου	έκαναν	την	έξοχη	τιμή	
να	μου	αναθέσουν	την	επιμέλεια	του	έργου	του	Dušan	Popović,	O Cincarima. 
Prilozi pitanju postanka našeg gradjanskog društava2. Το	κείμενο	του	βιβλίου,	
το	οποίο	είχε	στο	μεταξύ	μεταφραστεί	στην	ελληνική	γλώσσα,	αποτέλεσε	χω-
ρίς	καμία	αμφιβολία	μια	ευχάριστη	ευκαιρία	να	περιπλανηθώ	για	ακόμη	μια	
φορά	στις	παροικιακές	νησίδες	του	βλαχόφωνου	ελληνισμού,	αυτή	τη	φορά	

1.	Διον.	Ζακυθηνός,	«Ο	Ελληνισμός	της	Διασποράς»,	Παρνασσός.	ΙΓ΄	(1971)	389-402.
2.	Dušan	Popović,	O Cincarima. Prilozi pitanju postanka našeg gradjanskog društava	

[Περί	των	Τσιντσάρων.	Συμβολή	στην	έρευνα	της	δημιουργίας	της	αστικής	μας	τάξης],	
β΄	εκδ.,	Βελιγράδι	1937.
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στα	εδάφη	της	πρώην	Σοσιαλιστικής	Ομοσπονδιακής	Δημοκρατίας	της	Γιου-
γκοσλαβίας.	Είχαν	περάσει	ακριβώς	δύο	χρόνια	από	το	ερευνητικό	ταξίδι	μου	
στο	Μίσκολτς,	τότε	που	αναζητούσα	βήμα-βήμα	τη	Μοσχοπολίτικη	παρου-
σία	στην	εμπορική	αυτή	πόλη	της	Ουγγαρίας3	και	η	φιλοπρόοδη	φυσιογνω-
μία	των	Βλάχων	εξακολουθούσε	να	αποτελεί	αναπόσπαστο	μέρος	της	καθη-
μερινότητάς	μου,	να	επηρεάζει	τον	τρόπο	της	σκέψης	μου	και	να	καθορίζει	τη	
συλλογιστική	μου	σε	πολλά	πράγματα.	Κάτω	από	αυτές	τις	συνθήκες	η	απο-
δοχή	της	παραπάνω	πρότασης	πρόβαλε	αβίαστα	ως	μονόδρομος.	Άλλωστε	
το	έργο	του	Popović	δεν	είχε	και	πολλές	αποκλίσεις	από	εκείνα	που	μελετού-
σα	έως	τότε.	Οι	βλαχόφωνοι	Έλληνες,	που	στα	τέλη	του	18ου	αι.	έφθασαν	στα	
βορειότερα	εδάφη	της	Βαλκανικής	Χερσονήσου,	δεν	διέφεραν	απολύτως	σε	
τίποτα	από	όλους	εκείνους	που	συνέχισαν	το	ταξίδι	τους	για	να	καταλήξουν	
τελικά	στην	επικράτεια	του	Στέμματος	του	Αγίου	Στεφάνου.

Οι	βλαχόφωνοι	κάτοικοι	του	Μίσκολτς,	έμποροι	στη	συντριπτική	πλειονό-
τητά	τους,	παρουσίαζαν	ακριβώς	τα	ίδια	τυπολογικά	χαρακτηριστικά,	υπάκου-
αν	στους	ίδιους	μορφολογικούς	νόμους,	εγγράφονταν	στο	ίδιο	πεδίο	έρευνας	
και	παρουσίαζαν	τις	ίδιες	μεθόδους	στρατηγικής	προσαρμογής	και	επέκτασης	
στον	χώρο	των	οικονομικών-επιχειρηματικών	τους	δραστηριοτήτων	με	όλους	
εκείνους	τους	βλαχόφωνους	που	ολοκλήρωσαν	το	μεταναστευτικό	τους	ταξίδι	
λίγο	νοτιότερα.	

Αποτυπώνοντας	με	γλαφυρότητα	τις	ιστορικές	διαστάσεις	της	καθημερινής	
ζωής	των	Βλάχων	στη	χώρα	του,	των	Τσιντσάρων,	όπως	ο	ίδιος	τους	αποκαλεί,	
ο	Dušan	Popović	επιχείρησε	μια	πολυεδρική	προσέγγιση	της	δραστηριότητας	
του	βλαχόφωνου	στοιχείου,	τέτοια	που	να	αποκαλύπτει	όλα	εκείνα	τα	δομικά	
χαρακτηριστικά	αλλά	και	τις	ιδιαιτερότητες	οι	οποίες	συνέθεταν	το	σκηνικό	
της	δράσης	τους.	Η	δική	μας	συμβολή	στην	παρούσα	έκδοση	ξεκινάει	από	τη	
βαθιά	πίστη	μας	στην	άποψη	ότι	συλλογικές	νοοτροπίες	και	δράσεις	ιστορικο-
ποιούνται	και	αποτιμώνται	πάντοτε	σε	συνάρτηση	με	τα	πολιτικά,	οικονομικά,	
κοινωνικά	και	πολιτισμικά	γενόμενα.	Για	τον	λόγο	αυτό	επιχειρήθηκε,	όπου	
ήταν	αναγκαία,	η	ανάλυση	των	εν	λόγω	παραγόντων,	προκειμένου	να	επιτευ-
χθεί,	όσο	το	δυνατό	αρτιότερα,	η	αποτύπωση	όλων	των	συνισταμένων	που	
εγγράφουν	σε	ένα	ξεχωριστό	πλαίσιο	αναφοράς	τις	παραμέτρους	της	γεωγρα-
φικής	αυτής	δικτύωσης.	Διαβάζοντας	κανείς	το	παρόν	βιβλίο	αντιλαμβάνεται	

3.	Προκειμένου	για	την	ολοκλήρωση	της	διδακτορικής	μου	διατριβής	με	τίτλο:	«Μο-
σχοπολιτών τύχαι. Η ακμή, η παρακμή και η διασπορά των Μοσχοπολιτών. Η κοινότητα 
του Μίσκολτς»,	η	οποία	εκπονείται	στο	Α.Π.Θ.	με	επόπτη	καθηγητή	τον	κύριο	Ι.	Κολιό-
πουλο,	κρίθηκε	αναγκαία	η	αρχειακή	έρευνα	στο	Αρχείο	του	Μίσκολτς.
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πολύ	γρήγορα	ότι	αυτό	αρθρώνεται	και	αναπτύσσεται	κάτω	από	το	αντιθετικό	
διπολικό	σχήμα	«ταυτότητας-ετερότητας»	«εξελληνισμού-αφομοίωσης».	Στην	
πραγματικότητα	πρόκειται	για	όρους,	το	ιδεολογικό	περιεχόμενο	των	οποίων	
δεν	μπορεί	να	νοηθεί	παρά	μόνο	αντιδιασταλτικά.	

Η	 παρουσία	 του	 βλαχοφώνου	 και	 ελληνοφώνου	 ελληνισμού	 στον	 χώρο	
της	Κεντρικής	και	Νοτιοανατολικής	Ευρώπης	του	18ου	αι.	ήταν	το	αποτέ-
λεσμα	 πολιτικών	 και	 οικονομικών	 συγκυριών	 που	 έλαβαν	 χώρα	 την	 εποχή	
εκείνη	στα	εδάφη	της	γηραιάς	ηπείρου	κάτω	από	τους	κραδασμούς	της	παρα-
παίουσας	αυτοκρατορίας	των	Οθωμανών.	Το	τέλος	των	πολέμων	του	«Ιερού	
Συνασπισμού	του	Linz»	το	1718	δεν	σήμανε	απλώς	την	οριστική	απομάκρυν-
ση	 του	 σουλτανικού	 κινδύνου	 από	 την	 Κεντρική	 Ευρώπη,	 αλλά	 αποτέλεσε	
επιπλέον	 αφορμή	 για	 την	 υπογραφή	 μιας	 σειράς	 συνθηκών	 ανάμεσα	 στην	
Αψβουργική	και	την	Οθωμανική	Αυτοκρατορία,	οι	οποίες	καθόρισαν	αποφα-
σιστικά	τις	εμπορικές	σχέσεις	των	δύο	έως	πρότινος	αντιπάλων,	δημιουργώ-
ντας	νέα	δεδομένα.	Τα	άρθρα	των	Συνθηκών	του	Κάρλοβιτς	(1699)	Πασάρο-
βιτς	(1718)	και	του	Βελιγραδίου	(1739)	προκάλεσαν	βαθύτατες	μετατοπίσεις	
στις	ευρωπαϊκές	οικονομικές	ισορροπίες	που	ίσχυαν	και	έθεσαν	σε	λειτουργία	
έναν	άγνωστο,	έως	τότε,	μηχανισμό,	ο	οποίος	στα	χρόνια	που	θα	ακολουθού-
σαν	θα	ήταν	αποκλειστικά	υπεύθυνος	για	τη	συγκρότηση	και	την	ανάπτυξη	
ενός	στρώματος	βαλκάνιων	εμπόρων4.	Η	μετατόπιση	του	εμπορικού	κέντρου	
βάρους	από	τα	λιμάνια	της	Γαληνότατης	Δημοκρατίας,	στην	Αγγλία,	τη	Γαλ-
λία	και	την	Αυστροουγγαρία,	κάτω	από	τις	θεσμικά	κατοχυρωμένες	αρχές	του	
ελεύθερου	εμπορίου,	προκάλεσαν	το	μεταναστατευτικό	ρεύμα	της	υπό	μελέτη	
περιόδου,	το	κλίμα	μέσα	στο	οποίο	εντάσσεται	και	η	θεματική	της	παρούσας	
έκδοσης.	Μακεδονία,	Ήπειρος	και	Θεσσαλία	αποτέλεσαν	τις	περιοχές	με	τη	
μαζικότερη	εκροή	ανθρώπινου	δυναμικού.	Ενός	πλεονάζοντος	πληθυσμιακού	
δυναμικού	στο	οποίο	ανοίγονταν	τεράστιες	δυνατότητες	πλουτισμού	μακριά	
από	τον	περιορισμένο	χώρο	των	διατοπικών	αγορών.	Εμπορικές	συσσωμα-
τώσεις	(κομπανίες)	δημιουργήθηκαν	στη	Βαλκανική,	την	Τρανσυλβανία	και	
την	Αυστροουγγαρία,	οι	οποίες,	κάτω	από	την	προνομιακή	μεταχείριση	που	
δέχθηκαν,	μετεξελίχθηκαν	στα	επόμενα	χρόνια	σε	ανθηρές	κοινότητες.	

Η	στροφή	προς	τα	εδάφη	της	πρώην	Γιουγκοσλαβίας	εντάσσεται	στο	ίδιο	
πλαίσιο.	Λίγο	πριν	το	1769,	αλλά	κυρίως	τη	χρονιά	εκείνη,	πολυάριθμα	κύμα-

4.	Stoianovich	Trian,	«The	Conquering	Balkan	Orthodox	Merchant»,	Journal of Eco-
nomic History	K	(1960)	234-313,	και	σε	ελληνική	μετάφραση	«Ο	Κατακτητής	Ορθόδοξος	
Βαλκάνιος	 Έμπορος»,	 στο	 Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών,	 εισ.	 -	 επιμ.	 Σπ.	
Ασδραχάς,	μτφρ.	Ντόρα	Μαμαρέλη,	Αθήνα	1979,	σσ.	287-345.
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τα	Ελλήνων	έφθασαν	στις	εν	λόγω	περιοχές.	Ο	Ρωσοτουρκικός	πόλεμος	του	
1787,	που	ακολούθησε	και	ένα	χρόνο	αργότερα	η	δεύτερη	καταστροφή	της	
Μοσχόπολης	προκάλεσαν	ένα	νέο	ρεύμα	προσφύγων	προς	την	αψβουργική	
επικράτεια	και	τη	Βαλκανική.	Δεν	υπάρχει	καμία	αμφιβολία	ότι	η	λεηλασία	
της	Μοσχόπολης	συντέλεσε	καθοριστικά	στην	εμφάνιση	δεκάδων	βλαχόφω-
νων,	οι	οποίοι	παρουσιάστηκαν,	κυριολεκτικά,	να	κατακλύζουν	τις	πόλεις	και	
τα	χωριά	της	Βαλκανικής	 ενδοχώρας	και	να	λειτουργούν	καταλυτικά	στην	
οικονομική	και	κοινωνική	τους	ανάπτυξη.

Τα	κυριότερα	κέντρα	που	φιλοξένησαν	τους	βλαχόφωνους	απόδημους	ήταν	
η	Αχρίδα,	το	Μοναστήρι,	το	Κρούσοβο,	η	Μηλόβιστα,	η	Νίσσα,	το	Νόβισαντ,	
το	Κραγκούγιεβατς,	τα	Βελεσσά,	το	Κάρλοβιτς,	η	Κράινα,	το	Σεμλίνο,	το	Πά-
ντσεβο,	το	Κρούσεβατς,	το	Βάλιεβο,	το	Ποζάρεβατς,	το	Σμεντέρεβο	και	φυσι-
κά	το	Βελιγράδι.	Τα	ίχνη,	βέβαια,	της	ελληνικής	παρουσίας	στις	επαρχίες	της	
περιόδου	εκείνης	δεν	σταματούν	στις	πόλεις	που	μόλις	αναφέρθηκαν,	αλλά	
επεκτείνονται	και	σε	δεκάδες	άλλες	μικρότερες	πόλεις	και	χωριά.	Τόποι	προ-
έλευσης	των	νεοεγκατεστηθέντων	ήταν	συνήθως	η	Σιάτιστα,	η	Κλεισούρα,	η	
Βλάστη,	η	Θεσσαλονίκη,	οι	Σέρρες,	η	Καστοριά,	τα	Ιωάννινα,	το	Μελένικο	και	
η	Μοσχόπολη.	Στα	μέρη	όπου	εγκαταστάθηκαν	οι	παραπάνω	μέτοικοι	οργα-
νώθηκαν	αμέσως	σε	πολυδύναμες	κοινότητες	και	πολύ	σύντομα	διακρίθηκαν	
στην	οικονομική,	πολιτιστική	και	κοινωνική	ζωή	της	νέας	τους	πατρίδας.	Κύρι-
οι	εκφραστές	της	εμπορικής	δραστηριότητας	ασχολήθηκαν	ακόμη,	με	μεγάλη	
μάλιστα	επιτυχία,	στον	κλάδο	του	χρηματιστηρίου	και	των	τραπεζών,	όπως	και	
στην	ναυσιπλοΐα.	Ιδιοκτήτες	πανδοχείων,	καφενείων	και	εστιατορίων,	ζαχαρο-
πλάστες	και	αρτοποιοί,	αργυροχόοι	και	γουναράδες,	η	οικονομική	δυναμική	
των	«ξενόφερτων»	αυτών	μετοίκων	τους	προσέδωσε	πλούτη	και	κύρος,	τέτοια	
που	να	τους	επιτρέψουν	στη	συνέχεια	να	θεμελιώσουν	τα	δικά	τους	σχολεία	
και	εκκλησίες	και	να	αναρριχηθούν	ακόμη	και	στον	πολιτικό	στίβο.	Σε	όλες	τις	
διαπροσωπικές	 τους	 επαφές	 οι	 βλαχόφωνοι	 χρησιμοποιούσαν	 την	 ελληνική	
γλώσσα,	γεγονός	που	υπαγορευόταν	τόσο	από	επαγγελματικές	όσο	και	από	
κοινωνικές	παραμέτρους.	Αυτή	τη	γλώσσα	λοιπόν,	την	ελληνική,	επεδίωκαν	
βλαχόφωνοι	και	ελληνόφωνοι	να	διδάξουν	και	στα	παιδιά	τους	μέσα	από	τα	
ελληνικά	σχολεία	που	θεμελίωναν	και	τα	ελληνικά	βιβλία	που	αγόραζαν	για	να	
επανδρώσουν	τις	σχολικές	βιβλιοθήκες	τους.

Η	 κοινή	 καταγωγή,	 το	 ίδιο	 θρησκευτικό	 και	 πολιτισμικό	 παρελθόν,	 που	
μοιράζονταν	τα	άτομα	αυτής	της	ομάδας,	λειτούργησαν	ψυχολογικά	ως	πεδίο	
πάνω	στο	οποίο	αρθρώθηκε	ένα	σύστημα	ενδογαμιών.	Ένα	σύστημα	το	οποίο	
και	ήταν	εξ	ολοκλήρου	υπεύθυνο	για	την	οικονομική	φυσιογνωμία	των	κοι-
νοτήτων	του	εξωτερικού.	Συγγενικοί	και	εθνοτοπικοί	δεσμοί	δημιούργησαν	
κοινοτικά	μορφώματα	και	διαμόρφωσαν	ιστορικά	δεδομένα	χάρη	στην	ισχυ-
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ρή	ψυχολογική	επίδραση	που	μπορούν	να	ασκούν	στα	άτομα.	Η	κοινωνική	
και	οικονομική	ασφάλεια	και	ευημερία	μακριά	από	την	πατρίδα	καθιστούσαν	
τη	συντήρηση	και	την	αναπαραγωγή	των	δικτυακών	σχημάτων	απαραίτητη.	
Άλλωστε	οι	εμπορικές	μετακινήσεις	προς	την	Κεντρική	και	Βαλκανική	Ευρώ-
πη	ήταν	αποτέλεσμα	όχι	αμιγώς	οικονομικών	παραγόντων,	αλλά	αποτέλεσμα	
παραμέτρων,	που	εμπεριείχαν	μεν	οικονομικούς	σκοπούς,	βασίζονταν,	όμως,	
στον	πολυεδρικό	καμβά	που	δημιουργούσαν	οι	συγκινησιακοί	δεσμοί	της	οι-
κογένειας,	της	φιλίας,	της	γλώσσας	και	της	θρησκείας.

Η	προσφορά	των	βλαχοφώνων	Ελλήνων,	όπως	παρουσιάζεται	ανάγλυφα	
μέσα	από	τις	σελίδες	του	βιβλίου,	στάθηκε	πραγματικά	ανεκτίμητη	για	το	μέλ-
λον	των	περιοχών	όπου	εγκαταστάθηκαν.	Δημιουργοί	της	αστικής	τάξης	της	
εποχής	τους	στις	πατρίδες	που	τους	δέχθηκαν	κατάφεραν	να	«παρασύρουν»	
το	ντόπιο	στοιχείο	σε	φορά	οικονομικής	ανάπτυξης	και	προόδου,	ενώ	συνέ-
βαλαν	μοναδικά	στον	σχηματισμό	μιας	αυτόχθονης	εμπορικής	τάξης,	η	οποία	
με	το	πέρασμα	του	χρόνου	αναδείχθηκε	σε	έναν	από	τους	σημαντικότερους	
εκφραστές	της	σερβικής	εθνικής	συνείδησης.

Από	τα	μέσα	του	19ου	αι.	παρατηρήθηκε	η	σταδιακή	αφομοίωση	του	ελλη-
νικού	στοιχείου	από	το	ντόπιο.	Νοοτροπίες	και	συμπεριφορές,	κοινωνικοί	με-
τασχηματισμοί,	ακόμα	και	η	αλλαγή	των	οικογενειακών	ονομάτων	σύμφωνα	
με	τα	σερβικά	πρότυπα,	με	την	τοποθέτηση	της	κατάληξης	-ιτς	στο	τέλος	των	
ελληνικών	επιθέτων,	αποτυπώνουν	χαρακτηριστικά	την	σταδιακή	ενσωμάτω-
ση	των	αποδήμων	στις	επιταγές	που	όριζε	το	νέο	τους	περιβάλλον.	Πολλοί	λό-
γοι	επέβαλαν	την	μεταβολή	αυτή	στην	ταυτότητα	των	νεοεγκατεστηθέντων,	
οι	οποίοι	έπρεπε	να	εναρμονιστούν	με	τους	μηχανισμούς	λειτουργίας	και	δρά-
σης	της	νέας	τους	πατρίδας.	Παράλληλα	η	χρήση	των	ατμόπλοιων	σήμανε	την	
παρακμή	των	ελληνικών	κοινοτήτων	της	βόρειας	Βαλκανικής,	ενώ	η	δημιουρ-
γία	του	ανεξάρτητου	Ελληνικού	Κράτους	λειτούργησε	καταλυτικά	για	την	επι-
στροφή	πολλών	αποδήμων	του	εξωτερικού	στην	ελεύθερη	πια	πατρίδα.	Στους	
παράγοντες	που	συνέβαλαν	στην	αριθμητική	μείωση	της	ελληνικής	παρουσί-
ας	πρέπει	τέλος,	να	προστεθεί	η	αφομοίωση	που	προήλθε	από	τους	μεικτούς	
ελληνοσερβικούς	 γάμους,	 καθώς	 οι	 επιμειξίες	 διαδραμάτισαν	 αποφασιστικό	
ρόλο	στην	αφομοίωση	των	Ελλήνων	από	τους	γηγενείς.

Η	 εξιστόρηση	 της	 καθημερινής	 ζωής	 των	 Βλάχων,	 που	 μετακινήθηκαν	
κυρίως	 από	 τους	 ορεινούς	 ή	 ημιορεινούς	 θύλακές	 της	 Μακεδονίας	 και	 της	
Ηπείρου,	 για	 να	 εγκατασταθούν	 σε	 όλα	 τα	 γοργά	 αναπτυσσόμενα	 κέντρα	
της	 Βαλκανικής,	 η	 σύνδεσή	 τους	 με	 το	 ντόπιο	 στοιχείο	 και	 η	 μεταξύ	 τους	
αλληλεπίδραση,	καθώς	και	οι	επαγγελματικές	και	κοινωνικές	τους	επιλογές	
στη	νέα	τους	πατρίδα	αποτελούν	τη	θεματική	της	παρούσας	έκδοσης.	Φυσι-
κά,	ως	ιστορικό	αντικείμενο	η	εν	λόγω	θεματική	δεν	διεκδικεί	κάποια	πρω-
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τοτυπία.	Μέχρι	σήμερα	δεκάδες	μονογραφίες	και	άρθρα,	που	αφορούν	είτε,	
σε	περιπτώσεις	μεμονωμένων	ατόμων	που	μετοίκισαν	την	εποχή	εκείνη,	είτε	
ευρύτερων	συνόλων,	όπως	στη	συγκεκριμένη	περίπτωση,	έχουν	δημοσιευτεί	
από	δεκάδες	ερευνητές.	Πολλές	από	αυτές	τις	μελέτες	μάλιστα	έρχονται	σε	
σφοδρή	σύγκρουση,	εξαιτίας	των	εκ	διαμέτρου	αντίθετων	ιδεολογικών	προ-
σανατολισμών	και	μεθοδολογικών	εργαλείων	που	χρησιμοποιούν.	

Η	παρούσα	έκδοση	λοιπόν,	εντάσσεται	και	αυτή	με	τη	σειρά	της	στην	πο-
λυάριθμη	κατηγορία	των	συγγραμμάτων	του	παροικιακού	ελληνισμού.	Ενός	
ελληνισμού	που	μελετήθηκε	με	λιγότερη	ένταση	στον	χώρο	της	Βαλκανικής	
Χερσονήσου	αυτής	της	περιόδου.	Οι	αντικειμενικές,	ωστόσο	αδυναμίες	των	
περισσότερων	να	έχουν	πρόσβαση	στις	διάφορες	δημοσιεύσεις,	που	πραγμα-
τοποιούνται	κατά	καιρούς	σε	σλαβικές	γλώσσες	και	ασχολούνται	με	το	θέμα	
καθιστούν	την	αξία	της	ανά	χείρας	έκδοσης	ιδιαίτερα	σημαντική.	Το	βιβλίο	
του	Dušan	Popović,	O Cincarima	αποτέλεσε	για	δεκάδες	ερευνητές,	από	την	
αρχή	της	κυκλοφορίας	του	στη	σερβική	γλώσσα	μέχρι	και	σήμερα,	πολύτιμο	
οδηγό	στη	μελέτη	της	Βαλκανικής	Χερσονήσου.	Τα	τελευταία	χρόνια,	ωστό-
σο,	κατέστη	πολλές	φορές	δυσεύρετο	από	πολλούς	ερευνητές,	ενώ	η	μεγα-
λύτερή	του	αδυναμία	εντοπιζόταν	στη	σερβική	γλώσσα	συγγραφής	του.	Έτσι,	
το	βιβλίο	μπορούσε	τελικά	να	είναι	προσιτό	σε	ένα	μικρό	μόνο	αναγνωστικό	
κοινό,	την	ίδια	ώρα	που	οι	διαδεδομένες	ευρωπαϊκές	γλώσσες	συνέχιζαν	να	
στρέφουν	το	ερευνητικό	ενδιαφέρον	προς	τη	φωτισμένη	Δύση.

Ο	συγγραφέας	του	βιβλίου	στέκεται	με	ιδιαίτερο	σεβασμό	και	υπερηφάνεια	
απέναντι	στους	βλαχόφωνους	προγόνους	του,	την	υπεροχή	των	οποίων	δεν	
διστάζει	να	διατρανώνει	συνεχώς.	Από	τις	πρώτες	μάλιστα	σελίδες	δείχνει	τη	
διάθεσή	του	να	αρθρώσει	τη	δομή	του	έργου	του	σε	ένα	τέτοιο	σύστημα	που	
θα	φωτίζει	τη	δράση	των	Βλάχων,	πολλές	φορές	κάτω	από	το	κάτοπτρο	βιω-
ματικών	όψεων,	πάντοτε,	όμως,	μέσα	από	τις	κοινωνικές	αναπαραστάσεις	που	
έλαβαν	χώρα.	Η	τυπολογία	των	βλαχοφώνων	Ελλήνων	που	έφθασαν	μαζικά	
στα	βορειότερα	εδάφη	της	Βαλκανικής	το	δεύτερο	μισό	του	18ου	αι.,	οι	μηχα-
νισμοί	που	καθόριζαν	τις	επιχειρηματικές	τους	δραστηριότητες,	το	δίκτυο	των	
μεταξύ	τους	σχέσεων,	οι	οικονομικές	και	ηθικές	τους	αρχές,	έτσι	όπως	αυτές	
εκδηλώθηκαν	στις	εμπορικές	και	κοινωνικές	τους	στρατηγικές,	οι	ενδοκοινο-
τική	οργάνωση	και	οι	έριδες	με	τους	γηγενείς,	καθώς	και	οι	ποιοτικές	αλλαγές	
που	συνέβησαν	στον	φυσιογνωμικό	ιστό	των	Βλάχων,	σε	συνάρτηση	πάντοτε	
με	τα	μορφολογικά	χαρακτηριστικά	της	κοινωνίας	υποδοχής,	αποτελούν	τους	
άξονες	του	έργου	του	Popović.	

Πολιτισμικές	ταυτότητες	και	ετερότητες,	στερεότυπα	και	νοοτροπίες,	μη-
χανισμοί	και	δίκτυα	αποτελούν	τον	καμβά	πάνω	στον	οποίο	απεικονίζεται	η	
βλάχικη	παρουσία	σε	μια	εποχή	βαθύτατων	ανακατατάξεων	και	εθνογενέσεων,	
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σε	μια	ιδιαίτερα	ευαίσθητη	γωνιά,	αυτή	της	Βαλκανικής	Χερσονήσου.	Η	χρήση	
των	διάφορων	όρων	προκειμένου	για	τον	εθνικό	προσδιορισμό	των	εμπλεκό-
μενων	ομάδων	επιβεβαιώνει	ευθύς	εξ	αρχής	το	κεντρικό	θέμα	αλλά	και	την	
προβληματική	του	έργου.	Τα	τελευταία	χρόνια	έχει	παρατηρηθεί	μια	εντυπω-
σιακή	συγγραφική	παραγωγή	αναφορικά	με	το	βλαχόφωνο	στοιχείο	στη	βάση	
πολιτικών	και	διπλωματικών	στοχοθεσιών		προκαλώντας	πολλές	φορές	συναι-
σθηματικές	και	εθνικές	εξάρσεις.	Η	ανάγκη	υποστήριξης	των	εθνικά	κατοχυ-
ρωμένων	δικαίων	προβλήθηκε	ως	επιτακτικό	αίτημα.	Η	περίοδος	των	εθνικών	
ανταγωνισμών,	που	ξεκίνησε	παράλληλα	με	τη	σταδιακή	εδαφική	αποσύνθεση	
της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	προκάλεσε,	ανάμεσα	στα	άλλα,	και	τη	δη-
μιουργία	του	Βλαχικού	Ζητήματος,	ενός	ζητήματος	που	έμελε	να	προξενήσει	
επιπλέον	προβλήματα	στο	Μακεδονικό	Ζήτημα,	του	οποίου	και	αποτελεί	ανα-
πόσπαστο	κομμάτι.

Μακριά	από	αγκυλώσεις	και	λάθη	του	παρελθόντος,	κάτω	από	τις	επιταγές	
και	τις	αξίες	τις	διεθνούς	επιστημονικής	κοινότητας	ολοκληρώθηκε	η	ελλη-
νική	έκδοση	του	έργου	του	Dušan	Popović	από	την	Εταιρεία	Μακεδονικών	
Σπουδών.	Απέναντι	στον	Καθηγητή	της	Ιστορίας	των	Νεότερων	Χρόνων	του	
Αριστοτελείου	Πανεπιστημίου	Θεσσαλονίκης	Ι.	Κολιόπουλο	οφείλω	ιδιαίτε-
ρες	ευχαριστίες	για	την	ανεκτίμητη	προσφορά	του	σε	όλα	τα	βήματα	αυτής	
της	 προσπάθειας,	 ενώ	 έξω	 από	 κάθε	 διάθεση	 καθωσπρεπισμού	 αισθάνομαι	
την	ανάγκη,	κλείνοντας,	να	εκφράσω	για	ακόμη	μια	φορά	τις	ειλικρινέστερες	
ευχαριστίες	 μου	 σε	 όλους	 εκείνους	 που	 μου	 έδωσαν	 τη	 δυνατότητα	 συμμε-
τοχής	σε	αυτή	την	έκδοση.	Μια	έκδοση	που	σε	μικροεπίπεδο	μελετά	ατομικά	
και	συλλογικά	κίνητρα,	ενώ	σε	μακροεπίπεδο	διερευνά	γενεσιουργά	αίτια.	Η	
διάκριση	μεταξύ	κινήτρων	και	αιτίων	είναι	αυτή	η	οποία	εξηγεί	γιατί	κάποια	
άτομα	αποφασίζουν	να	μεταναστεύσουν,	ενώ	κάποια	άλλα	όχι.	Είναι	αυτή	που	
επιτρέπει	να	προβληθεί	μια	συλλογική	ή	ατομική	εμπειρία	σε	ακρογωνιαίο	θε-
ματικό	λίθο.	Είναι	τέλος,	αυτή	η	ίδια	η	διαφορά	η	οποία	επιτρέπει	σε	κάποια	
πρόσωπα	να	αναδεικνύονται	σε	ένα	ξεχωριστό	πεδίο	έρευνας,	μια	αυτοτελή	
ιστοριογραφική	κατηγορία.

	 	 	 	
	 	 	 	 	 Κωνσταντίνα	Δ.	Καρακώστα
	 	 	 	 	 								Θεσσαλονίκη	2010
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Tου	ιδίου	του	συγγραφέα

Bοϊβοντίνα:	Συμβολή	στη	μελέτη	της	χώρας	μας	και	του	λαού	μας.	I.	Mπά-
τσκα,	Eιδική	έκδοση.	Σερβική	Βασιλική	Ακαδημία,	1925.	Σελ.	VIII	+	156,	8	
και	τέσσερεις	μεγάλοι	πίνακες.

Tα προβλήματα της Bοϊβοντίνας	(Bοϊβοντίνα	–	H	κουλτούρα	και	η	ιστορία	
των	πόλεων	της	Bοϊβοντίνας	–	Σέρβοι	στη	σημερινή	Oυγγαρία	–	H	μετανά-
στευση	Σέρβων	στη	Pωσία	–	O	κόμης	Kάρολι	περί	της	δημοκρατίας	της	Oυγ-
γαρίας.	H	βάση	της	σημερινής	Oυγγρικής	νομιμοποίησης	και	του	Oυγγρικού	
ιμπεριαλισμού	 –	 O	 Σάβα	 Tεκέλιγια	 σχετικά	 με	 την	 πρώτη	 σερβική	 επανά-
σταση.	–	Tο	βιβλίο	του	Γκ.	P.	Mάρκοβιτς	και	η	επιστημονική	οργάνωση	της	
«Mάτιτσα	Σρπσκα»	–	Oι	μηχανικοί	της	Bοϊβοντίνας	–	In	memoriam,	για	το	
Γυμνάσιο	του	Kάρλοβτσι).	1925.	Σελ.	160,	8ο.

Περί των Tσιντσάρων,	Συμβολή	στο	πρόβλημα	δημιουργίας	του	τσιαρσιού	
μας,	1927.	Σελ.	136,	8ο	Bραβείο	Σερβικής	Βασιλικής	Ακαδημίας.	Mεταφρα-
σμένο	στα	ρουμανικά,	1934.

Περί των χαϊντούκων	I,	1930,	Σελ.	173,	II,	1932.	Σελ.	160,	8ο	Bραβείο	Σερ-
βικής	Βασιλικής	ακαδημίας.

Tο Bελιγράδι πριν από 200 χρόνια.	1935.	Σελ.	220,	8ο.
Στοιχεία	για	την	ιστορία	του	Bελιγραδίου	από	το	1711	ώς	το	1739.	(Ενθύ-

μημα	Σερβικής	Βασιλικής	Ακαδημίας	τόμος	LXXVIII)	1935.	Σελ.	252,	4ο.
Z. Σετσιάνσκι. Στοιχεία ιστορίας οικισμών της Bοϊβοντίνας από το 1695 έως 

το 1796,	1936.	Σελ.	XXIII	+144,	8ο.
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Πρόλογος	της	πρώτης	εκδόσεως

Kαι	τούτη	τη	φορά	μεριμνήσαμε	να	καλύψουμε	το	θέμα	που	μας	ενδιαφέ-
ρει	κατά	τον	καλύτερο	τρόπο,	τόσο	χρονικά	όσο	και	γεωγραφικά,	με	σκοπό	
να	κατανοήσουμε	και	να	δώσουμε	κατά	το	δυνατόν	πληρέστερη	και	ακριβέ-
στερη	απάντηση,	τουλάχιστον	στα	ερωτήματα	που	θεωρήσαμε	ως	σπουδαι-
ότερα.	Aπό	πλευράς	υλικού	δεν	είναι	δυνατόν	να	υπάρξει	επαρκής	κάλυψη.	
Tα	στοιχεία	για	το	θέμα	αυτό	είναι	πάμπολλα,	αλλά	κατά	το	μεγαλύτερο	μέ-
ρος	τους	αναφέρονται	σε	θέματα	εξειδικευμένα	και	κυρίως	είναι	ιστορίες	που	
έχουν	σχέση	με	διάφορους	τόπους	και	οικογένειες.	

Aπό	το	σύνολο	του	υλικού,	ξεχωρίσαμε	και	επεξεργαστήκαμε	εκείνο	που	
θεωρήσαμε	γενικοτέρου	ενδιαφέροντος	και	ουσιαστικό.

Tο	δευτερεύον,	το	μερικό,	το	άσημο	το	αφήσαμε	ξεχωριστά.	Kατά	τη	μελέ-
τη	του	προβλήματος	καλύψαμε	χρονικό	διάστημα	τριών	περίπου	αιώνων	και	
γεωγραφικά	την	περιοχή	από	τη	Nίσσα,	προς	Βορρά	μέχρι	τη	Bουδαπέστη	
και	προς	τη	Δύση	μέχρι	τη	Pιγέκα	και	την	Tεργέστη.	Eπισκεφθήκαμε	κατά	
το	μεγαλύτερο	μέρος	τους	όλες	τις	πόλεις	και	τους	μεγαλύτερους	οικισμούς	
της	περιοχής	αυτής,	συμβουλευτήκαμε	τα	τοπικά	αρχεία	και	επιγραφές	στα	
κοιμητήρια	και	μιλήσαμε	με	πρόσωπα,	μέλη	οικογενειών	που	μας	ενδιέφεραν.	
Όπου	σήμερα	δεν	έχει	αρκετό	υλικό,	πληθυσμό	δικό	μας,	για	τον	οποίο	έχει	
ήδη	εκδοθεί	αρκετό,	επεξεργαστήκαμε	το	υπάρχον	επίσημο	υλικό	(π.χ.	για	τις	
πόλεις	Kόμοραν,	Σεντ	Άντριγια,	Bουδαπέστη,	Pιγέκα,	Tεργέστη,	κτλ.).

Mε	ιδιαίτερες	ευχαριστίες	σημειώνουμε	τη	βοήθεια	του	Δρ.	Eμ.	Λασόβσκι,	
διευθυντή	του	Kτηματολογίου	του	Zάγκρεμπ,	του	κ.	Λιούμπο	Πάβλοβιτς,	δι-
ευθυντή	του	Γυμνασίου	του	Σιάμπατς	και	του	Δρ.	Π.	Mάρκοβιτς,	προέδρου	
της	Kοινότητας	του	Zέμουν,	που	με	ιδιαίτερο	ζήλο	μας	βοήθησαν	στη	συλλο-
γή	του	υλικού	μας.

Nτ.	Γ.	Πόποβιτς
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Πρόλογος	δευτέρας	εκδόσεως

H	πρώτη	έκδοση	αυτού	του	βιβλίου	έγινε	το	1927,	πριν	δέκα	χρόνια	δη-
λαδή.	

Tο	πρώτο	βιβλίο	ήταν	κυρίως	εργασία	γραφείου.	Tο	πρόσωπο	που	γνώ-
ριζε	τη	γλώσσα	των	Tσιντσάρων	και	αναγνωριζόταν	ως	Tσίντσαρος	το	συ-
ναντήσαμε	μετά	την	κυκλοφορία	του	βιβλίου.	Παρά	τους	κινδύνους	που	πε-
ρικλείει	η	εργασία	γραφείου,	μπορούμε	ευχαρίστως	να	πούμε	ότι	βασικά	τα	
αποτελέσματα	της	εργασίας	μας,	μετά	από	μία	δεκαετία	συλλογής,	υλικού,	
συνομιλίες	με	Tσιντσάρους	και	 εξωτερική	 εργασία	δεν	άλλαξαν	σε	γενικές	
γραμμές.	Aν	και	εμφανίστηκαν	κάποια	καινούρια	προβλήματα	και	τα	παλιά	
εμφανίστηκαν	αυξημένα,	το	βιβλίο	μπορούμε	να	πούμε	πως	είναι	καινούριο	
ως	προς	τα	στοιχεία	του	περισσότερο	παρά	ως	προς	τα	αποτελέσματά	του.	
Mακριά	από	μας	η	σκέψη	ότι	λύθηκαν	όλα	τα	προβλήματα	τα	οποία	ανέκυ-
ψαν	και	ότι	δεν	θα	προκύψουν	άλλα	μεγάλα	και	 ενδιαφέροντα	προβλήμα-
τα.	Πόσα	και	ποια	σοβαρά	προβλήματα	θα	εμφανιστούν,	εξαρτάται	από	τους	
ερευνητές.	 Oι	 νέοι	 ερευνητές	 θα	 ανακαλύψουν	 στο	 αντικείμενο	 αυτό	 πολύ	
ενδιαφέρον	και	θ’	αποζημιωθούν.	Θα	πρέπει	μόνο	να	συνεχίσουν	με	ευσυνεί-
δητη	μελέτη	και	να	διερευνήσουν	τον	ρόλο	των	Tσιντσάρων	στα	Bαλκάνια.	
Mε	τον	τρόπο	αυτό	θα	βγει	κερδισμένη	η	κοινωνική	επιστήμη,	η	δική	μας,	η	
βαλκανική	και,	γενικά,	στο	σύνολό	της.	Eμείς,	περιοριστήκαμε	αυστηρά	στη	
διευρεύνηση	του	ρόλου	των	Tσιντσάρων	στη	διαμόρφωση	της	αστικής	μας	
κοινωνίας.	H	εργασία	μας	έγινε	με	βάση	δικές	μας	πηγές,	τη	βιβλιογραφία	και	
την	παράδοση	που	έχει	διαφυλαχτεί	σ’	 εμάς.	Άλλο,	πλούσιο	υλικό,	από	τις	
λοιπές	βαλκανικές	χώρες	και	ειδικότερα	από	τη	Pουμανία,	που	περιέχεται	σε	
επιστημονικές	εργασίες,	δεν	χρησιμοποιήθηκε.	Σε	καθένα	από	τα	σημερινά	
βαλκανικά	κράτη,	οι	Tσιντσάροι	αποτελούν	ειδική	περίπτωση.	Tο	γεγονός	
ότι	ο	συγγραφέας	του	βιβλίου	αυτού	δεν	πέτυχε	κάτι	περισσότερο	και	καλύ-
τερο,	οφείλεται	πιθανόν	στο	επίπεδο	έρευνας	αυτού	του	είδους	στη	χώρα	μας	
και	ακόμα	περισσότερο	στο	αντίστοιχο	επίπεδο	των	γειτονικών	μας	χωρών.	
Στο	πρόβλημα	αυτό	θα	επανέλθουμε	όταν,	εν	καιρώ,	θ’	ασχοληθούμε	με	την	
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καταγωγή	επιφανών	προσώπων	της	χώρας	μας.	Mερικά	από	τα	κεφάλαια	του	
βιβλίου	που	δεν	είχαν	γραφεί	στην	πρώτη	έκδοση,	δημοσιεύτηκαν	ενωρίτερα	
ως	άρθρα	σε	επιστημονικά	περιοδικά,	ενώ	άλλα	εμφανίζονται	τώρα	για	πρώ-
τη	φορά.	Aπό	τα	κεφάλαια	που	περιλαμβάνονταν	στην	πρώτη	έκδοση	του	
βιβλίου	μερικά	αναμορφώθηκαν,	ενώ	άλλα	συμπληρώθηκαν	σημαντικά.	Σχε-
τικά	με	την	πρώτη	έκδοση	του	βιβλίου	έχουν	γραφεί	αρκετά,	ίσως	περισσότε-
ρα	από	κάθε	άλλο	βιβλίο	επιστημονικό	από	εκείνα	που	εκδόθηκαν	μετά	τον	
Παγκόσμιο	πόλεμο	και	αφορούσαν	επιστημονικά	θέματα	της	χώρας	μας.	Mε	
την	ευκαιρία	της	πρώτης	έκδοσης,	σχηματίστηκε	μια	μικρή	«βιβλιογραφία»	
μαζί	 και	 με	 τα	 άρθρα	 που	 δημοσιεύτηκαν	 σε	 περιοδικά	 και	 εφημερίδες.	 Tο	
βιβλίο	σχολιάστηκε	από	πολλές	απόψεις	αλλά	πιο	πολύ	από	μια	άποψη	με	την	
οποία	η	επιστήμη	δεν	έχει	καμία	σχέση.	Eμείς,	πάντως,	κατά	τη	διάρκεια	της	
εργασίας	μας,	και	τότε	αλλά	και	τώρα,	είχαμε	μπροστά	μας	ως	οδηγό	μόνο	
την	επιστημονική	πλευρά	του	θέματος.	Aυτό,	βεβαίως,	δεν	σημαίνει	πως	εμείς	
δεν	επιθυμούσαμε	το	καλό	του	λαού	μας	με	το	έργο	μας	αυτό.	Tο	επιθυμού-
σαμε,	οπωσδήποτε,	αλλά	υπό	ένα	όρο:	να	του	πούμε	την	αλήθεια.	Tο	πώς	θα	
χρησιμοποιηθούν	 τα	 αποτελέσματα	 της	 έρευνάς	 μας,	 αυτό	 δεν	 μας	 αφορά.	
Θα	μπορούσαμε	μόνο	να	ευχηθούμε	παρόμοιες	έρευνες	να	γίνουν	και	για	τις	
αστικές	τάξεις	των	λοιπών	περιοχών	της	χώρας	μας.

Tο	δεύτερο	μέρος	του	βιβλίου	περιλαμβάνει	στοιχεία	από	την	προέλευση	
και	το	ιστορικό	οικογενειών	που	αποτέλεσαν	αντικείμενο	έρευνας	και	υπά-
γονται	 στην	 πληθυσμιακή	 ομάδα	 των	 Tσιντσάρων.	 Πολύτιμα	 στοιχεία	 για	
τις	επί	μέρους	οικογένειες	μας	δόθηκαν	από	τον	Δρ.	Pίστα	Γιέρεμιτς,	γνωστό	
μας	επιστήμονα,	από	τον	κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς,	καθηγητή	γυμνασίου	του	Σμέ-
ντερεβο,	τον	Δρ.	Nικ.	Kωνσταντίνοβιτς,	ανωτ.	υπάλληλο	του	Yπ.	Παιδείας	
και	τον	κ.	Σέργκι	Γιοβάνοβιτς,	καθηγητή	γυμνασίου	του	Nόβι	Σαντ.	Σ’	όλους	
εκείνους	 που	 μας	 βοήθησαν	 στην	 εργασία	 μας	 εκφράζουμε	 τις	 θερμότερες	
ευχαριστίες	μας.
																									
																																																																														20	Φεβρουαρίου	1937	
																																																																																				NT.	Γ.	Πόποβιτς
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Mέρος I

EIΣAΓΩΓH

Eίναι	γνωστό	το	γεγονός,	αν	και	δεν	έχει	διερευνηθεί	 ικανοποιητικά,	ότι	
τον	 πυρήνα	 του	 τσαρσιού*,	 δηλαδή	 της	 αστικής	 τάξης	 της	 χώρας	 μας*	 τον	
δημιούργησαν	ξένες	εθνικές	ομάδες,	τον	σερβικό	οι	Tσίντσαροι	και	τον	κρο-
ατικό	οι	Γερμανοί.	Tο	φαινόμενο	αυτό,	η	δημιουργία	δηλαδή	του	πυρήνα	της	
αστικής	τάξης	ενός	κράτους	από	ξένες	εθνικές	ομάδες,	δεν	είναι	σπάνιο	στον	
κόσμο,	μάλλον	θα	μπορούσαμε	να	το	χαρακτηρίσουμε	σύνηθες.	Ξένες	εθνικές	
ομάδες	δεν	δημιούργησαν	μόνο	τις	αστικές	τάξεις	διαφόρων	κρατών	αλλά	και	
αυτά	τα	ίδια	τα	κράτη	(όπως	στην	περίπτωση	του	βουλγαρικού,	του	ρωσικού,	
του	γαλλικού	κράτους,	κτλ.)	και	του	επέβαλαν	μάλιστα	και	τ’	όνομά	τους.	Πα-
ρόμοιες	λοιπόν	περιπτώσεις	έχουμε	με	τις	αστικές	τάξεις	πολλών	κρατών	(π.χ.	
Tσεχία,	Πολωνία,	κτλ.)	και	κατά	συνέπεια	δεν	είναι	καθόλου	περίεργο	αυτό	
που	συνέβη	και	σ’	εμάς.

Mέχρι	τη	δημιουργία	του	δικού	του	κράτους	και	σ’	όλο	το	παρελθόν	του,	
ο	λαός	μας	βρισκόταν	κάτω	από	ξένη	πολιτική	εξουσία	και,	φυσικά,	κάτω	και	
από	 ξένες	 πολιτισμικές	 επιδράσεις.	 Oι	 διαφορές	 που	 υπάρχουν	 μεταξύ	 των	
διαφόρων	τμημάτων	του	λαού	μας,	είναι	λογικό	να	εμφανίζονται,	και	τυπι-
κά	 και	 ουσιαστικά,	 και	 στα	 αντίστοιχα	 τσαρσιά	 αυτών	 των	 τμημάτων	 του	
λαού	μας.	Kαθώς	οι	θεμελιωτές	της	αστικής	μας	ζωής	προέρχονται	από	ξένες	
εθνικές	ομάδες,	έτσι,	φυσιολογικά,	αυτές	ήταν	που	επέδρασαν	αποφασιστικά	
στην	ανάπτυξη	του	σύγχρονου	πολιτισμού	μας.	Σημαντικό	μέρος	επιφανών	
ανθρώπων	ξένης	εθνικής	προέλευσης,	με	την	προσωπική	τους	συμβολή	και	
την	προσφορά	τους,	αποτελούν	ήδη	αναπόσπαστο	μέρος	της	ιστορίας	μας*,	
είναι	«αίμα	από	το	αίμα	μας»	και	περηφάνια	μας.	Όλοι	τους	έχουν	εξισωθεί		

*Τσαρσί	σημαίνει	«αγορά».
*Βασίλειο	των	Σλάβων,	των	Σλοβένων	και	των	Κροατών,	Γιουγκοσλαβία.
*Ιστορία	της	Γιουγκοσλαβίας.
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απόλυτα	με	μας	και	συνέδεσαν	τη	μοίρα	τους		με	τη	δική	μας,	έτσι	που	η	δη-
μιουργία	οποιουδήποτε	προβλήματος	στους	απογόνους	αυτών	των	ανθρώ-
πων	θα	ήταν	αμάρτημα	και	κακοήθεια.	Διότι,	όσο	οι	άνθρωποι	αυτοί,	αν	και	
ξενικής	 καταγωγής,	 με	 τη	 σκέψη,	 τα	 αισθήματα	 και	 το	 έργο	 τους	 ανήκουν	
απόλυτα	σ’	εμάς,	τόσο	ο	λαός	μας	δεν	έχει	καμία	σχέση,	εκτός	από	τυπική,	με	
τους	εκπροσώπους	του	λεγόμενου	«βίαιου»	διναρικού	τύπου	που	σκοπός	του	
ήταν	η	εξαφάνιση	του	λαού	από	τον	οποίον	προέρχονται	(Nταμγιάνιτς,	Bού-
κοβιτς).	Έτσι	έχουν	τα	πράγματα	αν	δούμε	τους	ανθρώπους	του	παρελθόντος	
ως	άτομα,	είτε	δικούς	μας	είτε	ξενικής	καταγωγής.	Όμως	υπάρχουν	δεδομέ-
να	τα	οποία,	αν	θέλουμε	να	κατανοήσουμε	κάποια	φαινόμενα	στην	κοινωνία	
μας,	δε	θα	πρέπει	να	τα	παραβλέπουμε.	Kι	αυτά	είναι	τούτα.

Στις	μέχρι	τώρα	έρευνες	και	τις	συζητήσεις	για	την	ενότητα	του	λαού	μας,	
που	έγιναν	από	επιστημονικά	ιδρύματα,	έγκυρα	περιοδικά	και	πρόσωπα	κύ-
ρους,	δόθηκε	κυρίως	έμφαση	σε	άλλα	θέματα	και	όχι	στον	τρόπο	δημιουργίας	
του	τσαρσιού.	Eμείς	δε	βλέπουμε	–και	σ’	αυτό	συμφωνεί	η	επιστημονική	σκέ-
ψη	και	εδώ	και	στο	εξωτερικό–	να	υπάρχουν,	κάποιες,	έστω	και	μικρές	διαφο-
ρές	μεταξύ	των	ευρύτερων	στρωμάτων	του	λαού	μας,	Σέρβων,	Kροατών	και	
Σλοβένων	 ή	 καθολικών,	 μουσουλμάνων	 και	 ορθοδόξων.	 Oι	 διαφορές,	 όπως	
έχει	διαπιστωθεί,	είναι	λιγότερο	σημαντικές	από	αυτές	που	υπάρχουν	σε	άλλες	
εθνικές	ομάδες	που	έχουν	κοινό	όνομα,	γλώσσα	και	θρησκεία.	Yπάρχουν	όμως	
διαφορές	μεταξύ	πληθυσμών	των	πόλεών	μας	και	μάλιστα,	σήμερα,	καθόλου	
ευκαταφρόνητες.	H	κληρονομιά	του	παρελθόντος,	της	υποδούλωσής	μας,	πο-
λιτικής	και	πολιτιστικής,	μοιραία,	είναι	πιο	πολύ	αισθητή	στις	πόλεις,	τα	κύρια	
κέντρα,	τις	έδρες	των	ξένων	στοιχείων.	Aυτό	που	είναι	πολύ	ενδιαφέρον,	είναι	
το	γεγονός	ότι	τα	αστικά	κέντρα	μας	διαφέρουν	κατά	το	πνεύμα	τους	πολύ	
περισσότερο	από	ό,τι	διαφέρουν	οι	ευρύτερες	μάζες	του	λαού	μας	μεταξύ	τους,	
το	πνεύμα	των	οποίων	υποτίθεται	ότι	τα	αστικά	μας	κέντρα	εκπροσωπούν.	Mε	
άλλα	λόγια,	οι	πόλεις,	τα	αστικά	μας	κέντρα,	δεν	αντιπροσωπεύουν	το	πνεύμα	
του	λαού	μας	και	το	μεγαλύτερο	μέρος	των	προβλημάτων	που	υπάρχουν	στην	
εθνική	και	δημόσια	ζωή	μας	προέρχονται	από	αυτό.	Iδιαίτερα	μεγάλες	είναι	οι	
διαφορές	στο	πνεύμα	και	τη	συμπεριφορά	των	κατοίκων	του	Zάγκρεμπ	και	
του	Bελιγραδίου.

Tο	μεγαλύτερο	μας	εθνικό	πρόβλημα,	το	γνωστό	ως	σερβο-κροατικό	πρό-
βλημα,	που	από	τη	δημιουργία	του	κράτους	μας	μέχρι	σήμερα	έχει	σχεδόν	πα-
ραλύσει	τη	δημόσια	ζωή	μας,	είναι	κατά	μεγάλο	μέρος,	πρόβλημα	των	τσαρ-
σιών,	σερβικού	και	κροατικού,	ή,	καλύτερα,	των	τσαρσιών	του	Bελιγραδίου	
και	του	Zάγκρεμπ,	που	διαφέρουν	στο	όνομα,	τη	θρησκεία,	το	παρελθόν,	την	
κουλτούρα,	την	παρουσία	ξένων	στοιχείων,	την	ηθική	και	τα	οικονομικά	τους	
συμφέροντα.	Kαι	πάνω	από	όλα	δημιουργήθηκε,	εξ	αιτίας	μιας	λανθασμένης	
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αντιμετώπισης	του	προβλήματος	της	εθνικής	ενότητας	και	του	θέματος	του	
κύρους	μεταξύ	Bελιγραδίου	και	Zάγκρεμπ.

Tο	τσαρσί	του	Bελιγραδίου	είναι	σερβικό,	ορθόδοξο	χωρίς	όμως	έντονη	
θρησκευτική	 διάσταση.	 H	 θρησκεία	 είναι	 κυρίως	 τα	 θρησκευτικά	 έθιμα.	 H	
σερβική	περιοχή	δεν	έζησε	το	καθεστώς	του	δυτικού	φεουδαλισμού	του	με-
σαίωνα.	Περίοδο	ιπποτική	και	αναγεννησιακή	με	τους	ευγενείς	δεν	είχε.	Kατά	
το	μεγαλύτερο	χρονικό	διάστημα	ο	λαός	έζησε	κάτω	από	τη	δυναστεία	των	
Tούρκων,	σε	συνθήκες	δύσκολες,	μακρυά	από	τις	πόλεις	και	τον	πολιτισμό	
αλλά	βέβαια	πιο	ελεύθερος,	σαν	κλέφτης	στα	όρη	και	στις	ερημιές.

Tο	ξένο	εθνικό	στοιχείο	που	ήταν	εγκατεστημένο	στις	πόλεις	ήταν	οι	εξελ-
ληνισμένοι	Tσίντσαροι	και	λίγοι	Έλληνες,	οι	οποίοι	επηρέασαν	αποφασιστικά	
την	σύνθεση	και	το	πνεύμα	του	πληθυσμού	των	πόλεων.	Oι	Eβραίοι	ήταν	Iσπα-
νο-Eβραίοι	αλλά	και	μέχρι	πρόσφατα	δεν	ήταν	σημαντική	η	παρουσία	τους.	O	
αστικός	πληθυσμός	για	μεγάλο	διάστημα	ήταν	κάτω	από	την	επίδραση	του	
Bυζαντίου	και	της	Aνατολής.	Στους	πιο	νεότερους	χρόνους	η	κυριότερη	πολι-
τιστική	επίδραση	στη	Σερβία	είναι	η	γαλλική	ενώ	στις	περιοχές	πέρα	από	τον	
Σάβο	στο	σερβικό	πληθυσμό	υπάρχει	πιο	έντονη	η	πολιτιστική	επίδραση	της	
Γερμανίας	και	της	Oυγγαρίας.	Το	τσαρσί	του	Zάγκρεμπ	είναι	κροατικό,	και	στο	
θρήσκευμα	καθολικό,	το	πιο	καθολικό	μετά	το	γαλλικό	και	τον	πολωνικό.	Tο	
κροατικό	τμήμα	του	λαού	μας	που	δεν	ήταν	κάτω	από	τους	Tούρκους	πέρασε	
τη	φάση	του	δυτικού	φεουδαλισμού	ενώ	το	τμήμα	που	ήταν	υπό	τον	ζυγό	των	
Tούρκων,	και	ήταν	και	το	μεγαλύτερο,	είχε	το	 ίδιο	παρελθόν	όπως	ακριβώς	
και	το	σερβικό	τμήμα	του	λαού	μας.	Tα	ξένα	εθνικά	στοιχεία	του	προέρχο-
νται	 από	 την	 πρώην	 Aυστρο-Oυγγρική	 αυτοκρατορία,	 κατά	 το	 μεγαλύτερο	
μέρος	τους	Γερμανοί,	«Nτάιτσμπεμοι»	Tσέχοι	και	Πολωνοί	είναι	κατά	μεγάλο	
μέρος	απόγονοι	των	«ουσάρων»	του	Mπαχ.	Oι	ευγενείς	είναι	κατά	ένα	μέρος	
ξένοι,	κυρίως	γερμανικής	και	ουγγρικής	καταγωγής,	ενώ	οι	Eβραίοι	είναι	γερ-
μανόφωνοι	και	η	κουλτούρα	τους	είναι	 επίσης	γερμανική.	Aπό	οικονομικής	
πλευράς	 οι	 Eβραίοι	 είναι	 σημαντικός	 παράγων.	 Όλα	 αυτά	 τα	 ξένα	 στοιχεία	
την	εγκατάσταση	και	την	προσαρμογή	τους	στα	μέρη	μας	την	οφείλουν	στον	
«εκλαμπρότατο»	οίκο	των	Aψβούργων.	Σε	πολλές	από	αυτές	τις	οικογένειες,	
σε	διάφορες	πόλεις	της	Kροατίας,	ομιλούν,	ακόμα	και	σήμερα,	τη	γερμανική	
γλώσσα	από	«συνήθεια»,	ενώ	σε	πόλεις	της	Δαλματίας	ομιλούν	την	ιταλική.	
Yπάρχουν	άτομα	στο	Zάγκρεμπ	τα	οποία	μετά	τριάντα	χρόνια	διαμονής	τους	
στη	χώρα	μας	δεν	έμαθαν	τη	γλώσσα	μας	με	τη	μορφή	που	τη	μιλούν	στο	Zά-
γκρεμπ.	O	καθημερινός	λόγος	είναι	διανθισμένος	πέρα	για	πέρα	με	γερμανικές	
εκφράσεις	και	«γερμανισμούς».

Aπό	την	άλλη,	όμως,	πλευρά	δεν	θα	πρέπει	να	λησμονούμε	ότι	το	Zάγκρεμπ	
δεν	ήταν	μόνο	φορέας	της	κροατικής	ιδέας	αλλά	μαζί	και	φύτρα	και	φορέας	
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και	της	γιουγκοσλαβικής	ιδέας,	όπως	και	το	Bελιγράδι	που	ήταν	κι	αυτό,	μαζί,	
φορέας,	όχι	μόνο	της	σερβικής	αλλά	και	της	γιουγκοσλαβικής	ιδέας.	Eπικεφα-
λής	των	μεγαλύτερων	προσπαθειών	και	εθνικών	κινημάτων	μας	βρίσκονταν	
το	Zάγκρεμπ	και	το	Bελιγράδι	και	είναι	σημανικό	ότι	οι	θεωρητικοί	των	δύο	
εθνικών	μας	κινημάτων	ήταν	άνθρωποι	με	ξενική	καταγωγή	και,	συγκεκριμέ-
να,	ο	Γκάι	και	ο	Στρόσμαγερ.	Θα	βόλευε,	ασφαλώς,	να	διακηρύξουμε	ότι	όλα	
τα	αρνητικά	που	υπάρχουν	στην	κοινωνία	μας	προέρχονται	από	τους	ξένους	
και	πως	για	όλα	τα	βάσανά	μας	εθνικά	και	κρατικά	θα	πρέπει	να	ρίξουμε	την	
ευθύνη	σε	ό,τι	ξενικό	υπάρχει	μεταξύ	μας.	Tο	πιο	σωστό	θα	ήταν	να	πούμε	πως	
εμείς,	ως	λιγότερο	μορφωμένοι,	πήραμε	από	τους	ξένους	πιο	πολύ	τα	αρνητι-
κά	παρά	τα	θετικά	τους	στοιχεία.	Δε	θα	πρέπει	να	λησμονούμε	πως	ευρύτατα	
στρώματα	του	λαού	μας	υπάγονται	στην	πολιτιστική	ομάδα	που	είναι	γνωστή	
ως	«πατριαρχική»	–αν,	βέβαια	αυτός	ο	βαθμός,	αυτό	το	επίπεδο,	περιέχει	κά	
ποια	στοιχεία	κουλτούρας,	με	τη	στενή	έννοια	της	λέξης–	κάτι	που	σημαίνει	
ότι	εμπεριέχει	όλα	εκείνα	τα	μειονεκτήμα	που	είχαν	οι	διάφορες	εθνικές	ομά-
δες	κατά	το	πέρασμά	τους	από	το	ίδιο	επίπεδο	πολιτιστικής	ανάπτυξης	και	που	
δεν	ήταν	ασήμαντα.	O	λαός	μας,	από	τις	αρχές	του	19ου	αι.,	από	την	ώρα	της	
εθνικής	του	αναγέννησης,	έκανε	πολλά	για	την	αυτονόμηση	και	την	ανεξαρ-
τησία	του,	τόσο	την	πολιτική	όσο	και	την	πολιτιστική.	Σε	μεγάλες	περιοχές	
εξαφανίστηκε	κάθε	ίχνος	των	άλλοτε	ποτέ	ισχυρών	κατακτητών	μας,	εννοού-
με	κυρίως	τα	υλικά	στοιχεία	των	κατακτητών	μας	(όπως	π.χ.	αυτά	των	Tούρ-
κων)	έμεινε	όμως	εκείνο	που	είναι	πιο	δύσκολο	να	εξαφανίσει	κανείς:	έμεινε	
το	πνεύμα	του	παρελθόντος	μας,	του	τόσο	επώδυνου,	και	έμεινε	και	επηρε-
άζει	περισσότερο	απ’	όλα	το	τσαρσί	μας.	Θα	πρέπει	οι	πνευματικοί	άνθρωποι	
του	τόπου	μας,	οι	επιστήμονες	κτλ.,	να	κάνουν	ό,τι	είναι	απαραίτητο	από	την	
πλευρά	τους	για	να	αλλάξει	αυτό	το	πνεύμα	το	ξένο	και	να	βοηθήσουν	για	να	
αντικατασταθεί	αυτό	με	τα	θετικά	στοιχεία	του	δικού	μας	λαού	έτσι	που	να	
εκφρασθεί	σε	όλη	του	την	έκταση	το	θετικό	πνεύμα	του	λαού	μας.
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Ένας Tσίντσαρος για τους Tσιντσάρους

Oι	Tσίντσαροι*	δεν	ολοκληρώθηκαν	ως	έθνος.	Tους	έλειπαν	κάποια	καί-
ρια	στοιχεία	που	συνθέτουν	ένα	έθνος	από	μια	υπάρχουσα	ομάδα	(μεγαλύ-

*Η	λέξη	Τσίντσαροι	αποτελεί	παρωνύμιο	των	Βλάχων.	Αναφορικά	με	την	προέλευση	
του	παρωνυμίου	αυτού	δεν	υπάρχει	σύμφωνη	γνώμη	ανάμεσα	στους	μελετητές.	Κάποιοι	
θεωρούν	 ότι	 προέρχεται	 από	 το	 λατινικό	 quinque	 (λατ.	 quinque:	 πέντε)	 προκειμένου	
να	αποδώσει	το	στοιχείο	εκείνο	που	απέμεινε	από	την	πέμπτη	Ρωμαϊκή	λεγεώνα	(λατ.	
quintani:	οι	λεγεωνάριοι	της	πέμπτης	λεγεώνας),	ενώ	αντίθετα	άλλοι	πιστεύουν	ότι	εκ-
φράζει	έναν	σκωπτικό	χαρακτήρα	για	τους	Βλάχους,	εξαιτίας	της	ιδιάζουσας	προφοράς	
τους.

Στο	τέλος	του	18ου	αι.	ένας	σημαντικός	αριθμός	κυρίως	βλαχοφώνων,	αλλά	και	αρ-
κετών	ελληνοφώνων,	από	την	ευρύτερη	περιοχή	της	Μοσχόπολης,	της	Δυτικής	Μακε-
δονίας	και	της	Ηπείρου	μετακινήθηκε	και	εγκαταστάθηκε	σε	εδάφη	της	Αυτοκρατορίας	
των	Αψβούργων,	στην	Τρανσυλβανία,	καθώς	και	νοτιότερα	σε	πολλές	πόλεις	και	χωριά	
της	οθωμανοκρατούμενης	Σερβίας.	Σύμφωνα	με	κάποιους	μελετητές	λοιπόν	η	λέξη	Τσίν-
τσαροι	δεν	αποτελεί	τίποτε	άλλο	παρά	«παρατσούκλι»	που	δόθηκε	από	τους	Σέρβους	
στους	βλαχόφωνους,	οι	οποίοι	είχαν	εγκατασταθεί	στην	περιοχή	τους,	εξαιτίας	του	ιδιαί-
τερου	τρόπου	με	τον	οποίο	πρόφεραν	τους	φθόγγους	«-τς».	Με	το	πέρασμα	του	χρόνου	
πάντως,	και	εξαιτίας	της	εξαιρετικά	δραστήριας	παρουσίας	και	σπουδαίας	οικονομικής	
και	κοινωνικής	προσφοράς	των	Τσιντσάρων	στα	νέα	μέρη	που	εγκατασταθήκαν,	παρα-
τηρήθηκε	το	φαινόμενο	η	λέξη	«Τσίντσαροι»	να	μην	είναι	απλώς	προσδιοριστική	της	κα-
ταγωγής	των	νεοφερμένων	αυτών	κατοίκων,	αλλά,	επιπλέον,	απέκτησε	ένα	ευρύτερο	και	
ουσιωδέστερο	νόημα,	καθώς	χαρακτήριζε	μια	ολόκληρη	τάξη	ανθρώπων,	η	οποία	με	την	
οικονομική,	κοινωνική	και	πολιτισμική	της	προσφορά	συνέβαλε	στη	δημιουργία	και	τη	
θεμελίωση	την	ντόπιας	αστικής	τάξης.	Σταδιακά	το	παρωνύμιο	Τσίντσαροι	διαδόθηκε	
και	χρησιμοποιήθηκε	ευρύτατα	ακόμα	και	σε	περιοχές	της	Ουγγαρίας	και	της	Ρουμανίας.	
Άλλα	παρωνύμια,	τα	οποία	χρησιμοποιήθηκαν	για	τους	Βλάχους,	αποτυπώνοντας	την	
σκωπτική	διάθεση	των	σύνοικων	προς	αυτούς	πληθυσμών,	είναι	Κουτσόβλαχοι,	Μπουρ-
τζόβλαχοι,	Καράβλαχοι.	Μεταξύ	τους,	πάντως,	οι	ίδιοι	οι	Βλάχοι	αυτοαποκαλούνται	Αρ-
μάνοι.	Βλ.	Λαζάρου	(1986),	σσ.	85-87.	Λαζάρου	(1993-1994),	σσ.	427-479.	Weigand,	σ.	
306.	Boue,	σσ.	350-351.	Κουκούδης,	σ.	369.	

Υπάρχει,	τέλος,	και	μια	ελάχιστα	διαδεδομένη	άποψη,	η	οποία	υποστηρίζει	ότι	το	προ-
σωνύμιο	Τσίντσαροι	δόθηκε	στους	Βλάχους	εξαιτίας	της	ιταλικής	λέξης	cencio,	που	ση-
μαίνει	κουρέλι,	ράκος,	παλιόπανο.	v.	Schwartner,	σ.	141.	

Ειδικότερα	για	την	περίπτωση	της	Ουγγαρίας	ο	István	Dobrossy	σημειώνει	χαρακτη-
ριστικά:	«Η	ονομασία	ή	ο	χαρακτηρισμός	«cincár»	των	Μακεδόνων	εμπόρων	δεν	εντοπί-
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τερος	 πληθυσμός	 πολιτιστική	 παράδοση,	 παρελθόν,	 γεωγραφική	 περιοχή	
κ.α.)*.	Δεν	είχαν	γραπτό	λόγο,	κατά	συνέπεια	δεν	ανέπτυξαν	δική	τους	λο-
γοτεχνική	γλώσσα.	Ως	προς	την	εθνική	τους	αίσθηση,	διακρίνονταν	καίρια	
μεταξύ	τους*.	Aισθάνονταν	το	ίδιο	ή	πολύ	κοντά	στους	Έλληνες,	τους	Aρβα-

ζεται	σε	κανένα	από	τα	επίσημα	έγγραφα	(δηλ.	δημοτικά	πρακτικά,	αποφάσεις,	περιορι-
στικά	διατάγματα).	Παρόλαυτα	τα	μέλη	της	κομπανίας	εκφράζουν	συχνά	το	παράπονό	
τους	ότι	ο	λαός	τους	φωνάζει	«cincár»	κοροϊδευτικά,	ενώ	έχουν	τη	δική	τους	εθνική	ονο-
μασία.	Η	λέξη	«cincár»	εμφανίζεται	για	πρώτη	φορά	σε	ουγγρικά	κείμενα	το	1784	ως	«…	
οι	οποίοι	κατά	τα	άλλα	ονομάζονται	Τσίντσαρ	και	μεταφέρθηκε	στην	καθομιλουμένη	
πιθανότατα	από	τους	Σέρβους».	Dobrossy	(2000),	σ.	435,	στο	κεφάλαιο	«A	kereskedelmi	
élet	fórumai	és	képviselöi.	A	görög	kereskedök	megjelenése	és	térhóditása	a	városban.»	
[Οι	αντιπρόσωποι	και	οι	χώροι	εκδήλωσης	της	εμπορικής	ζωής.	Η	εμφάνιση	και	επικρά-
τηση	των	Ελλήνων	εμπόρων	στην	πόλη],	σσ.	430-450.

*Schein,	σσ.	83-97.
*Η	προσπάθεια	προσδιορισμού	της	καταγωγής,	της	γλώσσας	και	της	ιστορικής	πορεί-

ας	των	Βλάχων	στα	εδάφη	της	Βαλκανικής	άρχισε	να	αποτελεί	αντικείμενο	συστηματικής	
μελέτης	πολλών	ερευνητών	από	το	β΄	μισό	του	19ου	αι.	Η	σταδιακή	εδαφική	αποσύνθεση	
της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας,	προκάλεσε	τη	συμμετοχή	πολλών	χωρών	σε	ένα	έντο-
νο	 πολιτικό	 παιχνίδι.	 Οι	 βλέψεις	 των	 Μεγάλων	 Δυνάμεων	 της	 εποχής,	 οι	 διεκδικήσεις	
των	γειτονικών	βαλκανικών	κρατών,	κυρίως,	όμως,	η	έκρηξη	της	ρουμανικής	εθνικιστι-
κής	προπαγάνδας,	συμπαρασύρθηκαν	τότε	σε	ένα	σκληρό	ανταγωνισμό	μέσα	στην	ευρω-
παϊκή	διπλωματική	κονίστρα.	Οι	απροκάλυπτες	επεκτατικές	διαθέσεις	του	νεοσύστατου	
τότε	ρουμανικού	κράτους	εκφράστηκαν	με	τον	συστηματικό	προσηλυτισμό	των	Βλάχων	
της	Μακεδονίας	κάτω	από	τη	ρουμανική	εθνική	ιδέα.	Η	προσπάθεια	των	Ρουμάνων	να	
αναδείξουν	και	να	προστατέψουν	τους	αλύτρωτους	αδελφούς	τους,	όπως	έλεγαν	οι	ίδιοι,	
συντάραξε	κυριολεκτικά	όχι	μόνο	τις	ελληνικές	κοινότητες	των	βλαχοφώνων,	αλλά	και	
ολόκληρο	τον	ελληνισμό.	Όπως	ήταν	αναμενόμενο	γλωσσολόγοι,	ιστορικοί,	γεωγράφοι	
και	ανθρωπολόγοι	επιστρατεύτηκαν	από	τις	δύο	αντιμαχόμενες	πλευρές	προκειμένου	να	
αποδείξουν	την	καταγωγή	των	Βλάχων	και	συνεπώς	την	εγκυρότητα	των	επιχειρημάτων	
τους.	Η	γένεση	του	Βλαχικού	Ζητήματος	αποτελούσε	πλέον	πραγματικότητα.	Μια	πραγ-
ματικότητα	που	θα	συνόδευε	σταθερά	και	αμετάκλητα	για	πολλά	χρόνια	τις	πολιτικές	
αποφάσεις	Ρουμάνων	και	Ελλήνων	και	θα	δημιουργούσε	επιπλέον	προβλήματα	στο	Μα-
κεδονικό	Ζήτημα,	του	οποίου	αποτελεί	αναπόσπαστο	κομμάτι.	Η	γένεση	του	Βλαχικού	
Ζητήματος,	ενός	ζητήματος	αποκλειστικά	και	μόνο	πολιτικού,	εξακολουθεί	να	επηρεάζει	
ακόμα	και	σήμερα	τις	κυβερνήσεις	όλων	των	εμπλεκομένων	σε	αυτό	κρατών.	Αντιφατικές	
και	αντικρουόμενες	οι	θεωρίες,	που	έχουν	διατυπωθεί	από	τους	ερευνητές,	αναφορικά	με	
την	εθνολογική	αφετηρία	των	Βλάχων,	που	έζησαν	στις	επίμαχες	περιοχές	της	βαλκανι-
κής,	μπορούν	ωστόσο	να	συνοψιστούν	σε	τρεις	κύριες	ομάδες.	Στην	ομάδα	όσων	ισχυρί-
ζονται	ότι	οι	Βλάχοι	προέρχονται	από	περιοχές	που	εκτείνονται	γύρω	από	τον	Δούναβη	
(Δακία,	 Παννονία)	 και	 μέχρι	 τη	 Ροδόπη,	 σε	 εκείνους	 που	 θεωρούν	 ότι	 είναι	 απόγονοι	
Ρωμαίων	αποίκων	και	τέλος,	σε	εκείνους	που	υποστηρίζουν	ότι	οι	Βλάχοι	δεν	είναι	τίποτα	
άλλο	παρά	αυτόχθονες	Έλληνες,	οι	οποίοι	εκλατινίστηκαν.	Η	επίσημη	ελληνική	ιστοριο-
γραφική	και	πολιτική	θέση	τάσσεται	υπέρ	της	τρίτης	εκδοχής.
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νίτες,	τους	Σέρβους,	τους	Bούλγαρους	ή	τους	Pουμάνους,	ανάλογα.	Yπήρχαν	
όμως	και	κάποιοι	οι	οποίοι	επιθυμούσαν	να	είναι	μόνο	Tσίντσαροι.	Kάποια	
περίοδο	εμφανίστηκε	και	μεταξύ	τους	η	επιθυμία	και	η	τάση	να	αποκτήσουν	
εθνική	υπόσταση.	Aυτό	έγινε	την	περίοδο	του	διαφωτισμού	και	μετά	τις	επα-
ναστάσεις,	τη	γαλλική,	την	ελληνική	και	τη	σερβική*.	Kαι	υπάρχουν	κάποια	
γεγονότα	που	μαρτυρούν	αυτή	την	τάση.	Ένας	Tσίντσαρος,	ο	Kαβαλλιώτης*,	

Αναφορικά	με	το	θέμα	της	καταγωγής	και	της	ιστορίας	των	Βλάχων	καθώς	και	της	πο-
λιτικής	διάστασης	του	ζητήματός	τους	βλ.	Μιχαήλ	Χρυσοχόου,	Βλάχοι και Κουτσόβλαχοι, 
ήτοι πραγματεία περί της καταγωγής και της προελεύσεως αυτών μετά δύο γεωγραφικών 
πινάκων,	Αθήνα	1909.	Τηλ.Κατσουγιάννης,	Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών,	 τ.	
Α΄,	τ.	Β΄,	Ε.Μ.Σ.,	Θεσσαλονίκη	1966.	Κεραμόπουλλος	(1939).	Κεραμόπουλλος	(1953).	
Κολτσίδας	(1976).	Κολτσίδας	(1993).	Κολτσίδας	(1994).	Πασχίδης,	ΙΘ΄	(1869),	τχ.	455,	
441-445,	Κ΄	(1869),	τχ.	457,	11-15,	τχ.	459,	41-45.	Ρωμανός,	σσ.	3-31.	Spiros	Papageorges,	
Les Koutsovalaques,	Αθήνα	1908.	Λαζάρου	(1993). Alan	Wace	–	Maurice	Thompson,	Οι 
νομάδες των Βαλκανίων. Περιγραφή της ζωής και των εθίμων των Βλάχων της Βόρειας 
Πίνδου,	εισ.	–	σχ.	Νίκος	Κατσάνης,	μτφ.	Πάνος	Καραγιώργος,	Θεσσαλονίκη	1989.	Νίκος	
Μέρτζος,	Αρμάνοι οι βλάχοι,	εισ.	Ν.	Κ.	Μουτσόπουλος,	Θεσσαλονίκη	22001.	Ευάγγ.	Αβέ-
ρωφ,	 Η πολιτική πλευρά του Κουτσοβλαχικού	 	 Ζητήματος,	 προλ.	 Σοφοκλής	 Βενιζέλος,	
Αθήνα	1948.	Γούναρης	–	Κουκούδης,	91-137.	T.	Winnifrith,	The Vlachs: The History of a 
Balkan People,	Λονδίνο	1987.	Nandris,	15-71.	Tanaşoca,	σσ.	97-174.

*Για	την	αφύπνιση	της	εθνικής	συνείδησης,	τα	επαναστατικά	κινήματα,	που	ακολού-
θησαν,	 και	 την	 εθνική	 αποκατάσταση	 των	 βαλκανικών	 λαών	 βλ.	 Πασχ.	 Κιτρομηλίδης,	
Το όραμα της ελευθερίας στην ελληνική κοινωνία,	Αθήνα	1992.	Kitromilis,	σσ.	149-192.	
Gabriel	Noradounghian,	Recueil d’actes internationaux de l’Empire Ottoman (1300-1789),	
τ.	Α΄,	Παρίσι	1897.	Sugar,	σσ.	331-355.	Peter	Mackridge,	«The	Greek	intelligentsia	1780-
1830:	A	Balkan	perspective»,	στο	Balkan Society in the Age of Greek Independence,	επιμ.	
Richard	Clogg,	Λονδίνο	1981,	σσ.	63-84.	Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου	(1991),	ενώ	για	την	
εξέλιξη	που	παρατηρήθηκε	σε	ζητήματα	εθνικών	ταυτοτήτων	και	ετεροτήτων	την	περίοδο	
του	Ευρωπαϊκού	Διαφωτισμού	στη	Βαλκανική	βλ.	Γούναρη	(2007),	σσ.	21-92.

*Γεννημένος	στις	αρχές	του	18ου	αι.	 (η	ακριβής	χρονολογία	της	γέννησής	του	δεν	
είναι	απόλυτα	γνωστή)	ο	Θεόδωρος	Αναστασίου	Καβαλλιώτης	σπούδασε	στα	Ιωάννινα,	
κοντά	στον	σπουδαίο	Έλληνα	λόγιο	και	διαφωτιστή	Ευγένιο	Βούλγαρη.	Αναφορικά	με	
τον	τόπο	καταγωγής	του	δεν	υπάρχει	συμφωνία	ανάμεσα	στους	μελετητές.	Δάσκαλος	και	
στη	συνέχεια	διευθυντής	της	Νέας	Ακαδημίας	της	Μοσχόπολης,	στην	ανέγερση	και	την	
ολοκλήρωση	 της	 οποίας	 είχε	 πρωταγωνιστήσει,	 παρήγαγε	 σπουδαίο	 πνευματικό	 έργο,	
το	οποίο	αποτυπώνεται	έκδηλα	και	μέσα	από	τη	συγγραφική	του	παραγωγή.	Χειροτο-
νήθηκε	 ιερέας	και	διετέλεσε	πρωτόπαπας	στη	Μοσχόπολη,	 ενώ	στη	συνέχεια	βρέθηκε	
στην	 Κωνσταντινούπολη,	 όπου	 με	 πατριαρχικό	 γράμμα	 ορίστηκε	 Ιεροκήρυκας.	 Το	 πιο	
σημαντικό	από	τα	έργα	που	συνέγραψε	και	εξέδωσε	ο	Καβαλλιώτης	είναι	η	Πρωτοπειρία.	
Προορισμένο	να	καλύψει	τις	ανάγκες	των	μαθητών	στη	Νέα	Ακαδημία,	το	εν	λόγω	έργο	
διαθέτει	έναν	έντονο	θρησκευτικό	χαρακτήρα,	καθώς	το	μεγαλύτερο	μέρος	του	αφορά	σε	
από	εκκλησιαστικά	θέματα.	Τμήμα	της	Πρωτοπειρίας,	το	οποίο	καλύπτει	τις	σελ.	13-58,	
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παπάς	στη	Mοσχόπολη*,	εξέδωσε	ένα	λεξικό	κι	ένας	άλλος,	ο	Nτάνιλ,	που	

αποτελεί	το	τρίγλωσσο	λεξικό.	Κάτω	από	τον	τίτλο	Λεξικόν Ελληνικόν, απλούν και Βλα-
χικόν και Αλβανικόν,	Βενετία	1770,	βρίσκονται	1.170	λέξεις,	οι	οποίες,	τοποθετημένες	σε	
τρεις	κάθετες	στήλες,	αποδίδονται	παράλληλα	στα	ελληνικά,	τα	βλαχικά	και	τα	αλβανικά.	
Χαρακτηριστικό	αποτελεί	το	γεγονός	ότι	για	ολόκληρο	το	λεξικό	έχουν	χρησιμοποιηθεί	
αποκλειστικά	ελληνικοί	χαρακτήρες.

Σημαντικό,	όμως,	είναι	να	προσπαθήσει	κανείς	να	αναζητήσει	και	να	ερμηνεύσει	τη	
σημασία	 του	 λεξικού	 αυτού	 μέσα	 στο	 πολύγλωσσο	 και	 πολυεθνοτικό	 περιβάλλον	 της	
Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας.	Να	καταφέρει,	δηλαδή,	να	ξεπεράσει	τον	αρχικό,	αλλά	και	
περιορισμένο	χαρακτήρα	του,	ως	μέσου	εκμάθησης,	και	να	αντιμετωπίσει	το	έργο	αυτό	
ως	ένα	μέσο	που	καταδεικνύει,	προσδιορίζει	και	ερμηνεύει	κοινωνικές,	οικονομικές,	πολι-
τισμικές	και	εθνικές	συνισταμένες.	Δεν	είναι	τυχαίο	άλλωστε	ότι	το	λεξικό	γράφτηκε	από	
έναν	άνθρωπο,	ο	οποίος	έζησε	στην	ευημερούσα	και	γοργά	αναπτυσσόμενη	Μοσχόπολη,	
ο	εμποροβιοτεχνικός	χαρακτήρας	και	η	αστική	οικονομία	της	οποίας	προσέλκυσαν	την	
καθημερινή	 δράση	 όχι	 μόνο	 των	 γειτονικών	 σε	 αυτή	 βλαχοφώνων,	 αλλά	 και	 δεκάδων	
άλλων	 σλαβοφώνων	 και	 αλβανοφώνων	 που	 κατοικούσαν	 στην	 ευρύτερη	 περιοχή.	 Τα	
άτομα,	 στα	 οποία	 απευθύνονταν	 το	 λεξικό	 του	 Καβαλλιώτη	 καθώς	 και	 οι	 σκοποί	 που	
αυτό	εξυπηρετούσε,	σε	μια	περίοδο	μάλιστα	εθνικής	αφύπνισης	πολλών	εθνικών	ομά-
δων,	αποτυπώνουν	ξεκάθαρα	την	ανάγκη	των	αλλοφώνων	της	περιοχής	προκειμένου	για	
τη	συμμετοχή	τους	στις	κοινωνικές	και	οικονομικές	εξελίξεις	που	λάμβαναν	χώρα	γύρω	
τους.	Τις	ίδιες	ανάγκες	κλήθηκε	να	καλύψει	και	ο	Δανιήλ	Μοσχοπολίτης	με	το	Λεξικόν 
Τετράγλωσσον, ήτοι Ρωμαϊκόν, Βλαχικόν, Βουλγαρικόν και Αλβανικόν,	Μοσχόπολη	1764.

Για	τη	ζωή	και	τη	δράση	του	Θεόδωρου	Καβαλλιώτη	βλ.	Ευστ.	Κεκρίδης,	Θεόδωρος 
Αναστασίου Καβαλλιώτης (1718-1789),	ο	διδάσκαλος του Γένους,	Καβάλα	1991.	Ζαβεί-
ρας,	σσ.	319-320.	Rufini,	110-125.	Armin	Hetzer,	Das dreisprachige Wörterverzeichnis von 
Theodoros Anastasiu Kavalliotis aus Moschopolis, gedruckt 1770 in Venedig: Albanisch-
Deutsch-Neugriechisch-Aromunisch,	 Αμβούργο	 1981.	 Papacostea,	 1	 (1931)	 383-402,	 2	
(1932)	51-82.	Πολύ	καλή	ανάλυση	του	πολιτιστικού	και	κοινωνικού	ρόλου	που	επιτέ-
λεσαν	τα	λεξικά	των	Μοσχοπολίτη	και	Καβαλλιώτη	στο	Αγγ.	Κωνσταντακοπούλου,	Η 
ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια (1750-1850). Το τετράγλωσσο λεξικό του Δανιήλ Μοσχο-
πολίτη,	Ιωάννινα	1988.

Για	τη	σπουδαιότητα	και	την	εκτεταμένη	χρήση	της	χρήση	της	ελληνικής	γλώσσας	
στο	εμπόριο	της	εποχής,	η	οποία	λειτούργησε	ως	lingua	franca.	βλ.	Stoianovich,	234-313.

*Μοσχόπολη	ή	Βοσκόπολη	(αλβ.	Voskopojë).	Χωριό	της	Βορείου	Ηπείρου,	20	περίπου	
χλμ.	βορειοδυτικά	της	Κορυτσάς,	σε	υψόμετρο	1.200	μ.,	στο	οροπέδιο	που	δημιουργεί-
ται	ανάμεσα	στα	βουνά	της	Όπαρης	και	της	Οστροβίτσας.	Αναφορικά	με	τη	χρονολογία	
ίδρυσης	του	οικισμού	δεν	υπάρχει	απόλυτη	συμφωνία	ανάμεσα	στους	μελετητές.	Σύμφω-
να	πάντως	με	τα	όσα	παραδίδονται	από	τον	Ιωακείμ	Μαρτινιανό,	ο	οποίος	μελέτησε	τον	
κώδικα	της	μονής	του	Ιωάννη	του	Προδρόμου	στην	Μοσχόπολη,	η	ίδρυση	της	πόλης	θα	
πρέπει	να	τοποθετηθεί	κατά	τη	διάρκεια	του	14ου	αι..	Η	βλάχικη	κοινότητα	έφτασε	στο	
απόγειο	της	ακμής	της	τον	18ου	αι.,	ενώ	την	τύχη	της	ακολούθησαν	πιστά	και	οι	γύρω	
από	αυτήν	βλαχικοί	οικισμοί.	Η	ανάπτυξη	της	κτηνοτροφικής	παραγωγής	λειτούργησε	ως	
θεμέλιος	λίθος	προκειμένου	για	την	ανάπτυξη	οικιακών	βιοτεχνιών.	Οι	εμπορικές	επαφές	

54



είχε	γνωριστεί	με	τον	Nτόσιτεϊ	(Oμπράντοβιτς)	στη	Bενετία,	μετέφρασε	τα	
ευαγγέλια	στα	Tσιντσαρικά.	O	Mιχάιλο	Mπογιατζή1	τύπωσε	το	1813	γραμ-
ματική	της	μακεδονο-τσιντσαρικής	γλώσσας*	και	πριν	απ’	αυτόν	ένας	νέος	σε	

των	Μοσχοπολιτών	με	τα	πολυδύναμα	οικονομικά	κέντρα	της	Κεντρικής	Ευρώπης	(Βε-
νετία,	Βιέννη,	Βουδαπέστη)	προκάλεσαν	την	πληθυσμιακή,	οικονομική	και	πολιτιστική	
ακμή	της	πόλης,	η	οποία	εξελίχθηκε	σε	ένα	από	τα	πλέον	σημαντικά	εμπορο-βιοτεχνικά	
κέντρα	της	Νότιας	Βαλκανικής.	Η	Νέα	Ακαδημία	της	Μοσχόπολης,	η	Βιβλιοθήκη	της,	
το	Τυπογραφείο	που	διέθετε	(το	δεύτερο	ελληνικό	τυπογραφείο	σε	ολόκληρη	την	Οθω-
μανική	επικράτεια)	καθώς	και	το	πνευματικό	έργο	μιας	σειράς	επιφανών	ανθρώπων	των	
γραμμάτων,	όπως	ο	Θεόδωρος	Καβαλλιώτης,	ο	Δανιήλ	Μοσχοπολίτης,	ο	Γρηγόριος	Κων-
σταντινίδης,	κατέστησαν	τη	Μοσχόπολη	κέντρο	αναφοράς	του	Ελληνικού	Διαφωτισμού.	
Εσωτερικοί	 –κοινοτικοί	 λόγοι,	 όμως,	 σε	 συνδυασμό	 με	 το	 έντονα	 πολεμικό	 κλίμα	 που	
επικρατούσε	κατά	τη	διάρκεια	του	Ρωσο-Τουρκικού	πολέμου	και	των	Ορλωφικών,	που	
ακολούθησαν	αμέσως	μετά,	προκάλεσαν	την	καταστροφή	της	πόλης	από	οπλισμένα	λη-
στρικά	σώματα	Τουρκαλβανών	το	1769.	Δέκα	χρόνια	αργότερα,	το	1789,	η	πόλη	κατα-
στράφηκε	για	δεύτερη	φορά	χάνοντας	οριστικά	την	παλαιά	της	ακμή	και	δόξα.	Οι	κάτοι-
κοί	της,	όσοι	είχαν	απομείνει	σε	αυτή	μετά	την	πρώτη	καταστροφή,	έφυγαν	μαζικά	κυρίως	
προς	 τις	 πόλεις	 και	 τα	 χωριά	 της	 Κεντρικής	 και	 Δυτικής	 Μακεδονίας,	 την	 Ήπειρο,	 τη	
Σερβία	και	την	Αυστροουγγαρία.	Οι	πολεμικές	επιχειρήσεις	του	Α΄	Βαλκανικού	πολέμου	
ελευθέρωσαν	τη	Μοσχόπολη,	η	οποία,	όμως,	αμέσως	μετά	κατοχυρώθηκε	στα	εδάφη	του	
νεοσύστατου	τότε	αλβανικού	κράτους.	Οι	ληστρικές	επιθέσεις	Αλβανών	εθνικιστών	τον	
Οκτώβριο	του	1916	και	συνακολούθως	η	αρπακτική	μανία	των	Γάλλων	στρατιωτών,	που	
έκλεψαν	από	τις	εκκλησίες	της	πόλης	ό,τι	μπορούσαν	να	μεταφέρουν	μαζί	τους,	έδωσαν	
το	τελειωτικό	πλήγμα	στην	Μοσχόπολη.

Για	την	τοποθεσία	του	οικισμού,	τη	δημιουργία	του,	την	ακμή	και	την	καταστροφή	
του	βλ.	σχετικά	Ιωακείμ	Μαρτινιανός,	Η Μοσχόπολις, 1330-1930,	επιμ.	Στιλπ.	Κυριακί-
δης,	Ε.Μ.Σ.,	Θεσσαλονίκη	1957.	Κωνστ.	Σκενδέρης,	Ιστορία της	Αρχαίας και Συγχρόνου 
Μοσχοπόλεως,	Αθήνα	21928.	Max	Demeter	Peyfuss,	Die Druckerei von Moschopolis, 1731-
1769: Buchdruck und	Heiligenverehrung im Erzbistum Achrida,	Βιέννη	1996.	Μοσχόπολις,	
Διεθνές	Συμπόσιο,	Ε.Μ.Σ.,	Θεσσαλονίκη	1999.	Θεόφρ.	Γεωργιάδης,	Μοσχόπολις,	Αθή-
να	1975.	Φάνης	Μιχαλόπουλος,	Μοσχόπολις. Αι Αθήναι της Τουρκοκρατίας, 1500-1769,	
Αθήνα	1941.	Βελλιανίτης,	226-239.	Θεσπρωτός	–	Ψαλίδας,	σσ.	14-15.	97.	Αραβαντινός	
(1984),	σσ.	119-127.	Καρμίτσης,	σσ.	59-63,	Π.	Λάμπρου	(1865),	361-364,	398-402.	Π.	Λά-
μπρου,	Περί της αρχής και προόδου της τυπογραφίας εν Ελλάδι,	εισ.	Παναγ.	Χριστόπου-
λος,	βιογραφία-εργογραφία	Γεώργ.	Λαγανάς,	Αθήνα	1999.	G.	Chassiotis,	Le College de 
Moschopolis,	Παρίσι	1881.

1.	 O	 Picot	 τον	 θεωρούσε	 πραγματικό	 λόγιο	 (Picot,	 Les Roumain de la macédoine, 
1875).

*Ο	Μιχαήλ	Μποϊατζής	γεννήθηκε	στην	Πέστη	το	1780,	όπου	και	κατοικούσε	μέχρι	
την	πρόσληψή	του	ως	δασκάλου	στο	ελληνικό	σχολείο	της	Βιέννης.	Στην	Πέστη	υπήρξε	
ένας	από	τους	σημαντικότερους	εκπροσώπους	της	ομάδας	εκείνης	που	πρέσβευε	ότι	δεν	
θα	πρέπει	να	θεωρείται	αυτονόητη	η	συνένωση	του	βλαχόφωνου	στοιχείου	της	πόλης	με	
το	ελληνόφωνο,	κάτω	από	μια	κοινή	ελληνική	συνείδηση.	Στο	διάστημα	της	παραμονής	

55



ηλικία	άντρας,	έγραψε	μια	ιστορία	των	Tσιντσάρων,	επιθυμώντας	να	καταδεί-
ξει	πως	οι	Tσίντσαροι	δεν	είναι	«άνθρωποι	κατωτέρου	είδους»	αλλά	ότι	έχουν	
θαυμάσιο	παρελθόν	και	είναι	λαός	(«έθνος»,	όπως	λέει	ο	ίδιος)	με	ξεχωριστά	
ίσως	χαρακτηριστικά.

του	στη	Βιέννη	τύπωσε	τη	Γραμματική Ρωμανική ήτοι Μακεδονοβλαχική	(Βιέννη	1813),	
η	 οποία	 και	 αποτελεί	 την	 πρώτη	 συστηματική	 προσπάθεια	 καταγραφής	 της	 βλαχικής	
γλώσσας.	Από	τις	πρώτες	κιόλας	σελίδες	της	 (σσ.	xiv-xvi)	ο	συγγραφέας	καταφέρεται	
εναντίον	«του	σχολαστικού	Νεόφυτου	Δούκα,	όστις	επειδή	αυτός	δεν	εξεύρει	καμμίαν	
άλλην	γλώσσαν,	αγαπά	να	εξολοθρεύση	όλας	τας	γλώσσας	του	κόσμου	και	αντ’	αυτών	να	
συστήση	την	ειδικήν	του	τη	μακαρωνικήν	γραικική	...	».	Η	Γραμματική	του	Μποϊατζή	είναι	
δομημένη	σε	τέσσερα	μέρη.	Στο	πρώτο	μέρος	παραθέτει	τις	απόψεις	του	αναφορικά	με	τη	
διδασκαλία	των	γραμμάτων	και	της	προφοράς	των	λέξεων,	στο	δεύτερο	μέρος	κάνει	μια	
προσπάθεια	να	αναλύσει	τα	εννέα	μέρη	του	λόγου,	ενώ	στο	τρίτο	κεφάλαιο	αναφέρεται	
στον	τρόπο	σύνταξης	της	βλαχικής	γλώσσας.	Το	βιβλίο	ολοκληρώνεται	με	το	τέταρτο	
μέρος,	το	οποίο	συγκεντρώνει	διαλόγους,	μύθους	και	ιστορικές	διηγήσεις.	

Η	απάντηση	-	αντίλογος	του	Νεόφυτου	Δούκα	δεν	άργησε	να	έρθει.	Στο	σύγγραμμά	
του	Παραίνεσις προς τους εν Βιέννη φιλογενείς Έλληνας εις σύστασιν σχολείου Ελληνικού	
(Βιέννη	1810)	αναφέρεται	με	σκληρότητα	στον	Μποϊατζή,	τον	οποίο	και	χαρακτηρίζει	
«ανθρωπάριον	τι	απατηλόν	και	αδύνατον»	(σ.	7),	ενώ	λίγες	σελίδες	παρακάτω	τονίζει	πως	
αυτό	που	χρειάζεται	το	σχολείο	είναι	να	έχει	ένα	«διδάσκαλον	άξιον»	(σ.	11).	Λίγο	αργό-
τερα,	κι	ενώ	δεν	κατάφερε	να	πετύχει	με	την	πρώτη	του	«Παραίνεση»	τα	όσα	επεδίωκε,	
εξέδωσε	και	δεύτερο	σύγγραμμα	με	τον	τίτλο Παραίνεσις Β΄ προς τους εν Βιέννη φιλογε-
νείς Έλληνας εις σύστασιν σχολείου Ελληνικού,	Βιέννη	χ.χ.	Και	σε	αυτό	επαναλαμβάνει	
όλα	όσα	είχε	γράψει	στο	προηγούμενο,	τονίζοντας	μάλιστα	την	ανάγκη	να	προσέχουν	οι	
Έλληνες	«	…ίνα	μη	τινά	μεταξύ	παραφυέντα	ζιζάνια	αποπνίξωσι,	και	τα	σπουδαία	εκείνα	
εξ	ων,	ώσπερ	και	παν	γένος,	ούτω	και	το	ημετέρω	μέλλει	να	αναστηθή	και	να	αναδράμη,	
όθεν	εξέπεσε»	(σ.	1).	

Εντύπωση	πάντως	προκαλεί	εξαρχής	η	απόφαση	των	Ελλήνων	της	Βιέννης	να	κα-
λέσουν	τον	Μποϊατζή	στο	σχολείο	τους,	καθότι	σίγουρα	θα	γνώριζαν	τη	δράση	του	και	
τις	θέσεις	του	στην	Πέστη.	Το	μόνο	που	μπορούμε	να	θεωρήσουμε	ως	πιθανό	για	την	
επιλογή	του	ως	δασκάλου	είναι	το	γεγονός	ότι	οι	Έλληνες	της	Βιέννης	ήταν	υποχρεω-
μένοι	να	καλύπτουν	τις	διδακτικές	τους	ανάγκες	με	δασκάλους	οι	οποίοι	γνώριζαν	πολύ	
καλά	και	τη	γερμανική	γλώσσα.	Όπως	χαρακτηριστικά	αναφέρει	το	Κ.Β Αυλικόν Θέσπι-
σμα, δυνάμει του οποίου συγχωρείται τη ενταύθα Κοινότητι της ανατολικής Εκκλησίας η 
Σύστασις ενός ιδίου εθνικού Σχολείου εν ταυτή τη Κ.Β. Μητροπόλει και Καθέδρα Βιέννη,	
Βιέννη	1804:	«Επειδή	οι	Μαθηταί	του	εθνικού	Σχολείου	παιδεύονται	δια	να	γένωσιν	άξια	
Μέλη	της	Καισαροβασιλικής	Επικρατείας,	οι	Διδάσκαλοι	πρέπει	να	ήναι	ειδήμονες	και	
της	γερμανικής	Γλώσσης,	ενώνοντες	την	Διδασκαλίαν	της	καθομιλουμένης	και	ελληνικής	
Γλώσσης	με	την	της	Γερμανικής»	(σ.	27).	

Ωστόσο	γεγονός	αδιαμφισβήτητο	παραμένει	ότι	οι	προσπάθειες	των	Καβαλλιώτη	και	
Μοσχοπολίτη	στόχευαν	σε	εντελώς	διαφορετικές	ανάγκες	και	υπάκουαν	σε	εξολοκλήρου	
διαφορετικούς	σκοπούς	από	εκείνους	που	κλήθηκε	να	εξυπηρετήσει	η	εκδοτική	απόπειρα	
του	Μποϊατζή.	
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O	 Γκεόργκιε	 Kωνσταντίν	 Pόζα	 (Rosa),2	 φοιτητής	 ιατρικής	 στο	 πανεπι-
στήμιο	της	Πέστης,	έγραψε	το	1806	και	τύπωσε	στην	Πέστη	ένα	βιβλιαράκι*	
(159	σελ.	μικρού	σχήματος)	όπου	παραθέτει,	στη	γερμανική	και	την	ελληνική	
γλώσσα	 παράλληλα,	 τα	 αποτελέσματα	 της	 «Έρευνας	 για	 τους	 Pομάνους	 ή	
αλλιώς	Bλάχους,	οι	οποίοι	κατοικούν	εκείθεν	του	Δούναβη».3

Ποιος	ακριβώς	είναι	ο	συγγραφέας	αυτός,	δε	μας	είναι	γνωστό.	Aπό	το	βι-
βλίο	του	γνωρίζουμε	ότι	γεννήθηκε	στα Bιτώλια4	[Mοναστήρι],	αλλά	μάλλον	
ήταν	Oύγγρος	υπήκοος.5	Aπό	τη	διατριβή	του	φαίνεται	πως	πέρα	από	τη	μη-
τρική	του	γλώσσα	γνώριζε	ακόμα	τα	ελληνικά	και	τα	γερμανικά	και	μάλλον	
και	τη	δική	μας	γλώσσα	και	τα	Oυγγρικά.	Στο	βιβλίο	του	υπογραμμίζει	πως	
δεν	 αισθάνεται	 έτοιμος	 να	 εκθέσει	 όλη	 την	 ιστορία	 των	 Tσιντσάρων,	 αλλά	
παρουσιάζει	το	πώς	ήταν	κάποτε	οι	Tσίντσαροι	καθώς	και	τη	σχέση	τους	με	
άλλους	λαούς	την	εποχή	που	αυτός	έγραφε	το	βιβλίο.	Kάποια,	πράγματα	τον	
πονούν,	πάνω	απ’	όλα	όμως,	τον	πονάει	η	περιφρόνηση	των	άλλων	εθνικών	
ομάδων	απέναντι	στους	Tσιντσάρους.	O	ίδιος	αισθάνεται	πως	και	οι	Έλληνες,	
ιδιαίτερα,	(«gemeine	Griechen»,	όπως	λέει)	τους	περιφρονούν	και	θεωρεί	πως	
η	θέση	των	Tσιντσάρων	είναι	μαζί	με	τους	Pουμάνους	και	μάλιστα	λέει	πως	
οι	Tσίντσαροι	 είναι	 τμήμα	του	ρουμανικού	λαού.	Tην	άποψή	του	αυτή	την	

Για	 το	 ζήτημα	 της	 λεξικογραφικής	 αποκωδικοποίησης	 της	 βλαχικής	 διαλέκτου	 βλ.	
Peyfuss	(1974),	σσ.	23-30.

2.	Tο	όνομα	μπορεί	να	διαβαστεί	και	Pόσα	ή	Pόσια	ή	Pόσιου	(Κόκκινος).
*Εξετάσεις περί των Ρωμαίων ή των ονομαζομένων Βλάχων όσοι κατοικούσαν αντι-

πέραν του Δουνάβεως, επί παλαιών μαρτυριών τεθεμελιωμέναι, Πέστη	1808.	Στο	εν	λό-
γω	σύγγραμμά	του	ο	Ρόζιας	προτρέπει	τους	Βλάχους	όχι	μόνο	να	μιλούν,	αλλά	και	να	
γράφουν	στη	Βλαχική.	Βλ.	Κωνσταντακοπούλου,	ό.π.,	σ.	38.	Ad.	Callisen	–	P.	Carl,	Me-
dicinisches Schriftsteller-Lexicon,	τ.	16,	Κοπεγχάγη	1833,	σ.	300.

3.	 Untersuchungen über die Romanie oder sogenannten Wlachen welche jenseits der 
Donau wohnen	(εν	συντομία	Rosa).	Πουλήθηκαν	639	αντίτυπα	του	βιβλίου.	Tα	πιο	πολλά	
στην	Πέστη	συνολικά	232	τεμάχια	(από	αυτά	αγόρασε	ο	Γιόβαν	παπα-Kονσταντίν	Oικο-
νόμου	50,	οι	αδελφοί	Aλεκσίοβιτς	30,	ο	Γιόβαν	Mπαράτι	25).	Στη	Bιέννη	πουλήθηκαν	140,	
στο	Mίσκολτσι	109,	στη	Bούδα	26.	Στις	δικές	μας	περιοχές	πουλήθηκαν	πολύ	λίγα.	Στην	
Tεμισοάρα	15	(από	αυτά,	10	τεμάχια	αγόρασε	ο	Mιχάηλο	Σάντροβιτς	(ή	Σιάντροβιτς)	στο	
Nόβι	Σαντ	8,	στο	Όσιγεκ	5	(όλα	αγοράστηκαν	από	τον	Tριαντάφυλλο	Παήλα)	και	στο	
Mπέτσκερεκ	5	(όλα	αγοράστηκαν	από	τον	Kονσταντίν	Γκεοργκίεβιτς).	Aρκετοί	συνδρο-
μητές,	ειδικά	στη	Bιέννη,	αγόρασαν	από	5	ή	10	τεμάχια	ο	καθένας.	Mερικά	τεμάχια	ακόμα	
πουλήθηκαν	σε	διερχόμενους	εμπόρους	από	τις	βαλκανικές	χώρες	και	μερικά	ακόμα	στην	
Πολωνία.

4.	Rosa,	96.
5.	Oικογένεια	με	το	επίθετο	αυτό	ήταν	εγκατεστημένη	στο	Φέλντβαρ	αλλά	υπήρχαν	

και	σε	άλλες	περιοχές	της	χώρας	μας.
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εξέφρασε	και	με	τον	τίτλο	του	βιβλίου	του	αλλά	και	στο	ίδιο	το	βιβλίο	δια-
κηρύσσει	το	ίδιο	ακριβώς,6	ενώ	και	τον	ευατό	του	τον	κατατάσσει	στην	ίδια	
κατηγορία.

Γι’	 αυτό	 τον	 λόγο,	 το	 πόνημά	 του	 έχει	 κι	 ένα	 χαρακτήρα	 απολογητικό.	
Tο	έργο	του	είναι	χωρισμένο	σε	τέσσερα	μέρη	στα	οποία	πραγματεύεται	το	
όνομα,	την	κοίτη	και	την	καταγωγή	των	Tσιντσάρων,	το	παρελθόν	τους	και	
τα	φυσικά	τους	χαρακτηριστικά.	Kαι,	θεωρεί	ότι	τους	Tσιντσάρους	αξίζει	να	
τους	προσέξει	κανείς	και	λόγω	του	παρελθόντος	τους	και	για	τον	ρόλο	τους	
την	εποχή	εκείνη.	Διότι,	όπως	γράφει	«κατά	την	άποψη	αξιόπιστων	αφηγήσε-
ων,	ο	λαός	του	(ο	ίδιος	ονομάζει	τον	λαό	«έθνος»)	είναι	μεγάλος	και	γνωστός	
μεταξύ	των	αρχαιότερων	λαών.	

Σύμφωνα	με	όσα	υποστηρίζει,	οι	Tσίντσαροι	αποτελούσαν	κάποτε	τον	μισό	
πληθυσμό	της	Mακεδονίας	και	της	Θεσσαλίας	και	μεγάλο	μέρος	της	Aλβανί-
ας	και	οι	πόλεις	των	περιοχών	αυτών	περιλαμβάνουν	στην	πλειοψηφία	τους	
Tσιντσάρους.7	 Aποκρούει	 την	 άποψη	 μερικών	 που	 υποστηρίζουν	 ότι	 είναι	
απόγονοι	Bουλγάρων	ή	κάποιος	ασιατικός	λαός,	αλλά	είναι	«Pωμάνοι»	ή	«Pα-
μάνοι»,	όπως	αυτοαποκαλούνται*,	δηλαδή	«απόγονοι	των	αρχαίων	Pωμαίων	
που	είχαν	έρθει	στη	Θράκη»8	και	πως	εκεί*	είναι	η	κοιτίδα	τους.9	Πρώτα	πρώτα	
εξετάζει	τα	διάφορα	ονόματα	με	τα	οποία	άλλες	ομάδες	πληθυσμών	αποκα-
λούν	τους	Tσιντσάρους.

Aποκρούει	 αποφασιστικά	 ονομασίες	 όπως:	 Kουτσόβλαχοι	 (που	 θα	 πρέ-
πει	να	σημαίνει	«hinkende	Wlachen»),	Mακεδόβλαχοι,	Kαράβλαχοι	ή	Mαυ-
ρόβλαχοι	καθώς	και	την	ονομασία	Bλάχοι	με	την	οποία	οι	Έλληνες,	κυρίως,	
αποκαλούν	τους	νομάδες	κτηνοτρόφους.	Kατά	την	άποψή	του	όλες	αυτές	οι	
ονομασίες	είναι	ειρωνικές.	Oύτε	οι	Pουμάνοι	ούτε	οι	Tσίντσαροι	αποκαλού-

6.	Iβ,	44.
7.	Iβ,	12.
*«Οι	Βλάχοι	ερωτώμενοι	περί	της	εθνικότητός	των	απαντώσιν	εν	τη	γλώσση	των,	ότι	

είναι	Αρωμούνοι,	το	δε	όνομα	τούτο	ισοδυναμεί	προς	το	Romani	(cives)	και	προς	το	ιδι-
κόν	μας	Ρωμηοί	ήτοι	Ρωμαίοι	(πολίται),	ώστε	δεν	δηλοί	εθνικότητα,	αλλά	πολιτικήν	ιδι-
ότητα,	εξάρτησιν	από	του	παλαιού	Ρωμαϊκού	κράτους,	ήτοις	δεν	έπρεπε	να	επισκοτίση	
φυλών	τινών	την	εθνικήν	συνείδησιν	και	σημασίαν,	Πας	κάτοικος	της	Ρώμης	και	έπειτα	
της	Ιταλίας	ήτο	Romanus,	αλλά	πας	Romanus	(Ρωμαίος	πολίτης)	δεν	ήτο	κάτοικος	της	
Ρώμης	ή	της	Ιταλίας,	δεν	προήρχετο	εκείθεν.»,	Κεραμόπουλλος	(1939),	ό.π.,	σ.	13.	Αναφο-
ρικά	με	τη	χρήση	του	προθετικού	α	μπροστά	από	τη	λέξη	Ρωμάνοι	βλ.	Λαζάρου	(1978),	
σσ.	157-181,	σημ.	1

8.	Iβ,	80.
*Λαζάρου	(1985).
9.	Iβ,	60.
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σαν	ποτέ	τον	εαυτό	τους	με	τις	πιο	πάνω	ονομασίες*.	Eπιμένει	ιδιαίτερα	στην	
ονομασία	 «Tσίντσαροι»	 Yποστηρίζει	 ότι	 ανέκαθεν	 ονομάζονταν	 Pωμάνοι	 ή	
Pαμάνοι10	και	ποτέ	Bλάχοι.11	H	ονομασία	«Tσίντσαριν»	κατά	την	άποψή	του	
είναι	 ειρωνική,	 και	 θεωρεί	 ότι	 χρησιμοποιείται	 μόνο	 από	 τους	 Σέρβους	 που	
κατοικούν	στην	Oυγγαρία	και	κάποιους	αγράμματους	Έλληνες.	Όταν	κάποιοι	
Bλάχοι	βρεθούν	στην	Oυγγαρία	ή	τη	Σλαβονία,	κι	ακούσουν	πως	τους	απο-
καλούν,	παραξενεύονται	και	αναρωτιούνται	τι	να	σημαίνει	αυτό.	«Yπάρχουν»,	
λέει,	«και	άλλες	ονομασίες	που	τις	εφεύραν	κάποιοι,	εγώ	όμως	τις	παραβλέπω	
όταν	τις	συναντώ».	Προσπαθεί	να	ερμηνεύσει	και	την	ονομασία	«Tσίντσαριν»	
οι	ερμηνείες	που	δίνει,	όμως,	είναι	απλοϊκές.12	O	Pόζα	αναφέρεται,	εν	συντο-
μία,	και	στην	ιστορία	των	Tσιντσάρων.	Θεωρεί	ότι	οι	Tούρκοι	είναι	υπεύθυνοι	
για	το	γεγονός	ότι	οι	Tσίντσαροι	δεν	δημιούργησαν	ιστορία,	ενώ	οι	ικανότη-
τές	τους	είναι	μεγάλες	κι	αυτό	αποδεικνύεται	από	πολλούς	ανθρώπους	τσι-
ντσαρικής	καταγωγής	που	ζουν	σε	διάφορες	χώρες	και	διακρίθηκαν,	ιδιαίτερα	
ως	έμποροι.	Σε	κάποιες	μάλιστα	χώρες	κατέκτησαν	και	τίτλους	ευγενείας.	Για	
να	αποδείξει	ότι	οι	Tσίντσαροι	δεν	έχουν	να	επιδείξουν	μόνον	ανθρώπους	στο	
εμπόριο	αλλά	και	διακεκριμένα	άτομα	σε	άλλους	τομείς,	αναφέρει	τους	σύγ-
χρονούς	του:	Διονύσιο	Mαντούκο,	επίσκοπο	Kαστοριάς*,	Γιόβαν	Xαλκέου*,	

*Αναφορικά	με	τις	παραλλαγές	της	λέξης	«Βλάχος»	βλ.	Κολτσίδας	(1976),	ό.π.,	σσ.	19-
22.	Για	την	ετυμολογία	της	λέξης	βλ.	Κατσουγιάννης,	ό.π.,	τ.	Α΄,	σσ.16-20.

10.	Iβ,	42.
11.	Iβ,	26.
12.	Kατ’	αυτόν	η	λέξη	μπορεί	να	προέρχεται	από	τη	λατινική	«sincerus»	που	σημαίνει	

ευθύς	ή	από	τη	λέξη	«sensare»	διότι	οι	προγονοί	τους	ήταν	υπόχρεοι	στην	πληρωμή	zins	
(ενοίκιο)	 στους	 κυρίους	 τους,	 και	 αυτοί	 οι	 άνθρωποι	 αποκαλούνταν	 «welsch	 	 sensari»	
ή,	συνεχίζει,	από	τις	σλαβικές	λέξεις	«sin	caru»	[«γιος	του	τσάρου»].	Tέλος,	σημειώνει	ο	
ίδιος,	η	λέξη	γεννήθηκε,	κατά	μία	εκδοχή,	την	ενδοξότερη	περίοδο	του	«έθνους»	τους,	
όταν	επικεφαλής	τους	υπήρχαν	πέντε	τσάροι	(cinci	car).

*Ο	 Διονύσιος	 Μαντούκας	 (1648-1741),	 Μητροπολίτης	 Καστοριάς,	 καταγόταν	 από	
πλούσια	οικογένεια	της	Μοσχόπολης.	Ίσως,	μάλιστα	το	όνομά	του	να	προδίδει	την	κα-
ταγωγή	του	καθώς	Κοάστα	αλ	Μαντούκα	(μτφρ:	πλαγιά	όρους)	ονομαζόταν	το	τμήμα	
εκείνο	που	ένωνε	την	Όπαρη	με	την	Οστροβίτσα.	Βαθύς	γνώστης	της	ελληνικής	γλώσσας	
και	φιλοσοφίας,	της	ρητορικής,	της	θεολογικής	και	της	λατινικής,	διακρινόταν,	εκτός	από	
την	ευρυμάθειά	του,	για	τη	μεγάλη	του	αγάπη	για	το	ποίμνιό	του,	το	οποίο	και	υπηρέτησε	
με	ακάματο	ζήλο.	Από	τους	σημαντικότερους	χρηματικούς	δωρητές	της	Νέας	Ακαδημίας	
της	Μοσχόπολης,	σπούδασε	Θεολογία	στην	Πατριαρχική	Σχολή	της	Χάλκης.	Για	είκοσι	
χρόνια	υπηρέτησε	την	πνευματική	και	ηθική	ανάπτυξη	του	ποιμνίου	του	στην	Καστοριά.	
Βενδότης,	σ.	68.	Γεωργιάδης,	ό.π.,	σ.	75.

*Ιωάννης	Χαλκεύς.	Σπουδαίος	λόγιος	και	ιερέας	με	καταγωγή	από	τη	Μοσχόπολη.	Ει-
δήμων	της	ελληνικής,	της	λατινικής	και	της	ιταλικής	γλώσσας,	γνώστης	και	μελετητής	
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Kωνσταντίν	Nεκτάρι	Tέρτου*,	Aμβρόσι*	και	Προκόπι	Παμπερές*.	Γιαυτούς	
αναφέρει	ότι	γνωρίζουν	ελληνικά	και	 ιταλικά	και	είναι	τέλειοι	γνώστες	των	
εκκλησιαστικών	και	θεολογικών	πραγμάτων.	Mετά,	αναφέρει	δύο	γιατρούς,	
τον	Nτιμίτριγε	Παμπερές	και	τον	Kωνστ.	Zιούπαν*	καθώς	και	τον	Nτιμίτριγε	

της	 αριστοτελικής	 φιλοσοφίας,	 θεολόγος	 και	 ιεροκήρυκας,	 χρημάτισε	 σχολάρχης	 του	
Φλαγγινιανού	Φροντιστηρίου	(1694-1703	και	1710-1718)	και	ιεροκήρυκας	της	ελληνορ-
θόδοξης	εκκλησίας	του	Αγίου	Γεωργίου	στη	Βενετία.	Βενδότης,	ό.π.,	σ.	40.	Μαρτινιανός,	
ό.π.,	σ.	103.

*Νεκτάριος	Τέρπος.	Ιερομόναχος	του	18ου	αι.,	με	πλούσια	πνευματική	και	ηθική	καλλι-
έργεια.	Γεννήθηκε	στη	«θεοφρούρητη»	(όπως	τη	χαρακτηρίζει	ο	ίδιος	στο	εξώφυλλο	της	
«Πίστεως»)	Μοσχόπολη,	στην	οποία	και	συνέγραψε	το	βιβλίο	του	με	τον	τίτλο	Πίστις.	Το	
βιβλίο,	που	εκδόθηκε	στη	Βενετία	το	1750,	εκφράζει	τη	βαθιά	και	ειλικρινή	αγωνία	του	
συγγραφέα	για	το	ποίμνιό	του,	το	οποίο	παροτρύνει	να	παραμείνει	πιστό	στην	ορθόδο-
ξη	χριστιανική	θρησκεία	και	να	μην	αλλαξοπιστήσει.	Το	1779,	βαθύτατα	επηρεασμένος	
από	τους	λόγους	διάφορων	θρησκευτικών	πατέρων	και	κυρίως	του	Μεγάλου	Αθανασί-
ου,	εκδίδει	και	δεύτερο	βιβλίο	με	τον	τίτλο	Ζητήματα Θεολογικά.	Εξαιτίας	της	μεγάλης	
προσπάθειας	που	κατέβαλε	σε	όλη	του	τη	ζωή	προκειμένου	να	διατηρήσει	ζωντανή	τη	
χριστιανική	θρησκεία	και	να	ανάσχει,	όσο	μπορούσε,	το	μεγάλο	κύμα	εξισλαμισμών	που	
συνέβαινε	 τότε	 στην	 περιοχή,	 θεωρείται	 από	 πολλούς	 μελετητές	 ως	 ο	 πρόδρομος	 του	
Κοσμά	του	Αιτωλού.	Σκενδέρης,	ό.π.,	σ.	22.	Ζαβείρας,	ό.π.,	σ.	482.

*Αμβρόσιος	Παμπέρης.	Ιερομόναχος	του	18ου	αι.	Σύμφωνα	με	τα	όσα	μας	παραδίδει	ο	
Σκενδέρης	γι’	αυτόν	η	οικία	της	οικογένειας	Παμπέρη	εξακολούθησε	να	σώζεται,	μέχρι	
των	ημερών	του	συγγραφέα,	στην	κάτω	συνοικία	της	Μοσχόπολης,	κοντά	στον	ναό	της	
Παναγίας.	Μετά	από	την	περιήγησή	του	στη	Μολδαβία	και	την	Ουγγαρία	ο	Αμβρόσι-
ος	Παμπέρης	εγκαταστάθηκε	στη	Λειψία,	όπυ	διετέλεσε	εφημέριος	της	ελληνορθόδοξης	
Εκκλησίας.	Στο	διάστημα	της	εκεί	παραμονής	του	ασχολήθηκε	με	τη	διόρθωση	πολλών	
βιβλίων	που	είχαν	εκδοθεί	στην	πόλη.	Το	1768	εξέδωσε	στη	Χάλλη	τα	βιβλία	του	Διδαχάς	
και	Περί Επιστολών τύπον.	Το	βιβλίο	του	με	τον	τίτλο	Ποίημα καρκινικόν	εκδόθηκε	στη	
Βιέννη	το	1802.	Σκενδέρης,	ό.π.,	σσ.	23-24.

*Δημήτριος	 Παμπέρης.	 Μοσχοπολίτης,	 αδελφός	 του	 Προκόπιου	 Παμπέρη.	 Φοίτησε	
στη	Μεγάλη	του	Γένους	Σχολή	και	στη	συνέχεια	έφυγε	για	τη	Δακία,	όπου	εργάστηκε	ως	
γραμματέας	του	ηγεμόνα	Νικόλαου	Μαυροκορδάτου.	Μετά	από	προτροπή	του	δευτέρου	
ταξίδεψε	στην	Πάδοβα	προκειμένου	να	σπουδάσει	εκεί	Ιατρική.	Στη	συνέχεια	επέστρεψε	
στο	Βουκουρέστι,	όπου	διετέλεσε	δάσκαλος	του	Κωνσταντίνου	Μαυροκορδάτου,	υιού	
του	ηγεμόνα	και	ιατρός	της	ηγεμονικής	αυλής.	Το	1702	εξέδωσε	στο	Αμβούργο,	μετα-
φρασμένο	στην	λατινική	γλώσσα,	το	βιβλίο	του	Απαρίθμησιν των λογίων Γραικών,	ενώ	
έγραψε	επίσης	τα	Έπη εις την ασπίδα του Ηρακλέους του Ησιόδου	και	πλήθος	μελετών.	
Σκενδέρης,	ό.π.,	σσ.	22-23.	Ζαβείρας,	ό.π.,	σ.	223.

*Κωνσταντίνος	Ζουπάν.	Από	τους	πλέον	αναγνωρισμένους	λόγιους	της	εποχής	του.	
Έφυγε	από	τη	γενέτειρά	του	Μοσχόπολη	για	να	σπουδάσει	Ιατρική.	Το	1760	ανακηρύ-
χθηκε	διδάκτορας	της	Ιατρικής	Σχολής	της	Χάλλης	(Μαδεμβούργο	Σαξωνίας)	καταθέτο-
ντας	την	διατριβή	του	με	τίτλο	De Pulsuum	(Περί	σφυγμών).	Αφιερωμένη	στον	αδελφό	
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Nικ.	Nτάρβαρ.13	O	Picot	αναφέρει	και	τον	Πύρο	ως	άνθρωπο	των	γραμμάτων	
που	καταγόταν	από	τις	όχθες	του	Aσπροποτάμου.14	

O	Pόζα	δεν	ήταν	σε	θέση	να	εκτελέσει	με	επιτυχία	το	έργο	που	ανέλαβε	
σχετικά	με	τους	Tσιντσάρους	κι	όχι	γιατί	οι	Tσίντσαροι	της	εποχής	του	δεν	το	
άξιζαν,	αλλά	γιατί	το	έργο	αυτό	ήταν	πάνω	από	τις	δυνάμεις	του.	Tο	πρόβλη-
μα	των	Tσιντσάρων	είναι	αρκετά	σύνθετο	και	στην	πραγματικότητα	όχι	τόσο	
ιστορικό	όσο	κοινωνιολογικό.	Oι	Tσίντσαροι	δεν	είχαν	δικό	τους	κράτος	και	
ούτε	ανθρώπους	επιφανείς	κι	ούτε	σπουδαία	δράση.	Mπορεί	να	τους	κατατά-
ξει	κανένας	στους	λαούς	χωρίς	ιστορία.	Aυτό	όμως	δεν	σημαίνει	πως	μπορεί	
κανείς	να	τους	αρνηθεί	ότι	διαθέτουν	ικανότητες	που	φτάνουν	ορισμένες	φο-
ρές	και	σε	υψηλό	επίπεδο.	Και	την	εποχή	εκείνη	που	ο	Pόζα	έγραφε	το	βιβλίο	
του,	ήταν	ένας	ισχυρός	παράγων	στις	κοινωνίες	των	αστικών	κέντρων	όχι	μο-
νάχα	των	Bαλκανίων,	αλλά	και	γειτονικών	περιοχών	καθώς	και	πολλών	γερ-
μανικών	πόλεων.	O	Pόζα	αισθανόταν	πολλά	και	διάφορα,	του	έλειπαν	όμως	οι	
γνώσεις	και	οι	πραγματικές	και	οι	τεχνικές	και	η	γνώση	του	περιβάλλοντος	και	
η	κουλτούρα	και	ήταν	φυσικό	να	μην	μπορέσει	να	υπερασπιστεί	με	επιτυχία	
το	ζήτημα	των	Tσιντσάρων	και	γι’	αυτόν	τον	λόγο	μάλιστα	ο	κατάλογός	του	
σπουδαίων	προσώπων	τσιντσαρικής	καταγωγής	ήταν	τόσο	ισχνός.	O	καημέ-
νος	ο	Pόζα,	ο	οποίος	ήθελε	τόσο	πολύ	ν’	αποδείξει	ότι	και	οι	Tσίντσαροι	έχουν	
σπουδαίες	 ικανότητες,	κατάφερε	ν’	αραδιάσει	λιγοστά	πρόσωπα	της	εποχής	
του:	έναν	μητροπολίτη,	μερικούς	κάπως	μορφωμένους	και	δύο	γιατρούς.	

Στην	πραγματικότητα,	και	στην	εποχή	του	ακόμα	υπήρχαν	άτομα	της	ίδιας	
καταγωγής	 πολύ	 γνωστά	 και	 με	 σπουδαίες	 θέσεις.	 Ίσως	 σκεφτόταν	 μονάχα	
εκείνους	που	στην	εποχή	του	θεωρούσαν	τους	εαυτούς	των	Tσιντσάρους	και	
αισθάνονταν	έτσι.	Eθνικό	κίνημα	των	Tσιντσάρων	είναι	σαφές	ότι	δεν	υπήρξε	
ποτέ.	Kαι	μόνο	η	πράξη	του	συγγραφέα,	να	γράψει	το	βιλβίο	του	στα	ελληνικά	
και	τα	γερμανικά,	δείχνει	τη	θέση	της	εθνικής	ιδέας	στους	Tσιντσάρους.	Θα	
πρέπει,	πάντως,	να	του	καταλογισθεί	ότι	είναι	ένας	από	αυτούς	που	έθεσαν	

του	Βρέττα	Θεοδώρου	Ζουπάν	και	στον	συντοπίτη	του	Θωμά	Σταύρου	Μπάρον,	οι	οποίοι	
τον	βοήθησαν	χρηματικά	με	τις	ευεργεσίες	που	του	παρείχαν	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	των	
σπουδών	του,	η	διατριβή	είναι	γραμμένη	ολόκληρη	στη	λατινική	γλώσσα.	Ο	Κωνσταντί-
νος	Ζουπάν,	αυτός	ο	«Μοσχοπολίτης	Μακεδών»,	όπως	ο	ίδιος	χαρακτηρίζει	τον	εαυτό	
του	στη	διδακτορική	του	διατριβή,	επέστρεψε	μετά	το	τέλος	των	σπουδών	του	στη	γενέ-
τειρά	του	για	να	προσφέρει	τις	υπηρεσίες	του	και	τις	γνώσεις	του	στους	συμπολίτες	του,	
πολλές	φορές	μάλιστα	αφιλοκερδώς.	Αθ.	Καραθανάσης,	«Προσωπογραφικά	Μοσχοπολι-
τών	(18ος	-19ος	αι.),	Μοσχόπολις,	Διεθνές	Συμπόσιο,	ό.π.,	σσ.	71-78.

13.	Rosa,	146.
14.	Picot	23.
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πρώτοι	το	ζήτημα	του	εθνικισμού	των	Tσιντσάρων,	και	ο	πρωταγωνιστής	του	
προσανατολισμού	των	Tσιντσάρων	προς	τη	Pουμανία.

O Iλλαρίων Pούβαρατς 
σχετικά με την εθνολογική σύσταση του τσαρσιού μας

Σε	πολλές	εθνικές	ομάδες,	 ιδιαίτερα	στην	πρώιμη	περίοδο,	υπήρχε	η	βε-
βαιότητα	ότι	αν	όχι	σε	όλες	τουλάχιστον	ως	προς	τις	περισσότερες	ιδιότητές	
της,	η	ομάδα	υπερείχε	έναντι	των	άλλων	ομάδων	και	ότι,	πράγμα	εξίσου	ση-
μαντικό,	το	σύνολο	των	μελών	της	ομάδας	προέρχεται	από	τους	ίδιους	προ-
γόνους.	H	επιστήμη,	από	πολύ	ενωρίς,	τουλάχιστον	σε	ό,τι	αφορά	ορισμένες	
εθνικές	ομάδες,	απέδειξε	το	ακριβώς	αντίθετο.	Tα	παραδείγματα	των	Γάλλων,	
των	Pώσσων,	των	Λογγοβάρδων,	των	Bουλγάρων,	των	Nορμανδών,	των	Oύγ-
γρων,	των	Άγγλων	και	άλλων,	δείχνουν	την	ποικιλία	των	καταστάσεων	που	
εμφανίζονται	κατά	τη	δημιουργία	διαφόρων	εθνικών	ομάδων.	H	επιστήμη	έχει	
αποδείξει	ότι	όλες	οι	εθνικές	ομάδες,	κατά	μεγάλο	βαθμό,	είναι	ανάμεικτες,	
ακόμα	 και	 εκείνες	 οι	 οποίες	 από	 τον	 πολύ	 κόσμο	 θεωρούνται	 ως	 ιδιαίτερα	
καθαρές	από	πλευράς	αίματος,	όπως	είναι	π.χ.	οι	Eβραίοι.	Όσοι	προσπάθησαν	
να	διαλύσουν	αυτές	τις	αυταπάτες	περί	της	καθαρότητας	του	αίματος	και	της	
ευγενικής	καταγωγής	κάποιων	εθνικών	ομάδων,	δεν	είχαν,	ποτέ	και	πουθενά	
εύκολη	δουλειά,	ιδιαίτερα,	μάλιστα,	στις	περιπτώσεις	όπου	και	οι	ίδιοι	ανήκαν	
στις	ίδιες	αυτές	ομάδες.	Aυτή	η	δουλειά	δεν	ήταν	ευχάριστη	ούτε	και	στις	αρ-
χαιότερες	πολιτισμικές	και	εθνικές	ομάδες	πόσο	μάλλον	στις	πολιτισμικά	και	
εθνικά	νεότερες	ή	στις	εθνικά	και	πολιτικά	καθυστρημένες	ομάδες*.

*Αναφορικά	με	την	έννοια	και	τα	χαρακτηριστικά	του	έθνους	έχουν	διατυπωθεί	διάφο-
ρες	θεωρίες,	πολλές	εκ	των	οποίων	συγκρουόμενες.	Η	πνευματική	αφύπνιση	που	προκλή-
θηκε	στη	Ευρώπη	τον	18ο	αι.	έφερε	στο	προσκήνιο,	ανάμεσα	στα	άλλα,	και	το	ζήτημα	της	
εθνικής	ταυτότητας,	του	εθνικού	προσδιορισμού.	Τα	περισσότερα	φιλοσοφικά	ρεύματα	
που	αναπτύχθηκαν	έκτοτε	προσπάθησαν	να	θέσουν	τα	δικά	τους	μεθοδολογικά	εργαλεία	
και	εννοιολογικούς	άξονες	προκειμένου	να	καταφέρουν	να	αποδώσουν	μια	τυπολογική-
σχηματική	ανάλυση	του	όρου	«έθνος».	Τον	20ο	αι.	τα	κατά	τόπους	εθνικά	κινήματα	που	
εκδηλώθηκαν,	η	έκρηξη	των	δυο	μεγάλων	πολέμων,	η	άνοδος	του	ναζισμού	και	του	φασι-
σμού,	καθώς,	τέλος,	και	η	εμφάνιση	του	μαρξιστικού	οικονομικο-ιδεολογικού	μοντέλου	
δημιούργησαν	με	τη	σειρά	τους	νέες	ερμηνευτικές	συνιστώσες.	

Από	 την	 πλούσια	 βιβλιογραφία	 που	 υπάρχει	 χαρακτηριστικές	 είναι	 οι	 μελέτες	 των	
Benedikt	 Anderson,	Φαντασιακές	Κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδο-
ση του εθνικισμού,	μτφρ.	Ποθητή	Χαντζαρούλα,	Αθήνα	1997.	Eric	Hobsbawm, Έθνη και 
εθνικισμός από το 1780 μέχρι σήμερα, πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα,	μτφρ.	Χρυσ.	
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Σ’	εμάς	θεωρείται	πως	ο	Γ.	Tσβίγιτς	έθεσε	πρώτος	το	πρόβλημα	της	κατα-
γωγής	μας*.	Έτσι	δείχνει	και	ο	τίτλος	μιας	σειράς	βιβλίων	που	άρχισε	να	εκδί-
δει	ο	Γ.	Tσβίγιτς.	Στην	πραγματικότητα	οι	μελέτες	εκείνες	έχουν	σχέση	περισ-
σότερο	με	τις	μεταναστεύσεις,	με	προβλήματα	δηλαδή	ανθρωπογεωγραφικά.	
Kαι	τον	Γ.	Tσβίγιτς	και	τους	συνεργάτες	και	συνεχιστές	του	έργου	του,	τους	
ενδιέφερε	και	τους	ενδιαφέρει	η	πρωταρχική	εθνική	καταγωγή	των	διαφόρων	
τμημάτων	του	λαού	μας,	το	κύριο	όμως	βάρος	της	μελέτης	τους	δεν	αφορούσε	
αυτά	τα	θέματα.	M’	εκείνα	τα	εθνο-ψυχικά	και	κοινωνικά	προβλήματα,	που	
έχουν	σχέση	με	την	εμφάνιση	(παρουσία)	του	λαού	μας	και	που	είναι	τόσο	σο-
βαρά	και	ενδιαφέροντα	για	τις	κοινωνικές	επιστήμες,	κανείς	μέχρι	σήμερα	δεν	
ασχολήθηκε	εδώ,	στη	χώρα	μας.	O	Iλλαρίων	Pούβαρατς	είναι	μεταξύ	των	πρώ-
των	που	άγγιξε,	ή,	όπως	θα	λέγαμε,	έθεσε	αυτό	το	θέμα.	Tον	ίδιο	δεν	τον	ενδι-
έφερε	η	εθνική	ή	φυλετική	σύσταση	του	ευρύτερου	πληθυσμού	μας	αλλά	μόνο	
της	αστικής	τάξης.	Kι	εμάς,	εδώ,	δεν	μας	απασχολούν	οι	πολύ	ενδιαφέρουσες,	
συνήθως	σε	βάθος	και	ακρίβεια,	παρατηρήσεις	του,	αν	και	όχι	πάντα	ευνοϊ-
κές	για	τον	λαό	μας.	Kαι	προς	την	κατεύθυνση	αυτή	ανέδειξε,	στις	διάφορες	
πνευματικές	και	επιστημονικές	αναζητήσεις	του,	το	σπουδαίο	πρόβλημα	με	το	
οποίο	αργότερα	απασχολήθηκε	ο	αείμνηστος	Tσβίγιτς.	Eδώ,	θα	αναφερθού-
με	μόνο	στις	παρατηρήσεις	του,	που	ίσως	και	να	φαίνονται	τυχαίες,	περί	της	
εθνολογικής	 σύστασης	 του	 πληθυσμού	 των	 αστικών	 μας	 κέντρων.	 Tο	 θέμα	
δεν	είναι	σοβαρό	από	πλευράς	«αίματος»	ή	«φυλής».	Tο	αίμα	και	η	φυλή	δεν	
σημαίνουν	πολλά,	σχεδόν	τίποτε,	αν	πρόκειται	για	το	άτομο.	Kαθώς	όμως	οι	
εθνολογικές	αναμείξεις	και	συγχωνεύσεις	γίνονται	σε	ευρύτερες	ομάδες	αλλά	

Νάντρις,	Αθήνα	1994.	Βαγγ.	Κοροβίνης	–	Θεόδ.	Ζιάκας,	Αναζητώντας μια θεωρία για το	
έθνος,	Αθήνα	1988.	Για	την	ανάπτυξη	εθνικής	ταυτότητας	σε	κάθε	μια	χώρα	από	τις	ευ-
ρωπαϊκές	χώρες	στο	Timothy	Baycroft	–	Mark	Hewitson	(επιμ.),	What is a Nation? Europe 
1789-1914,	Οξφόρδη	2006.

*Jovan	Cvijic	(1865-1927).	Σέρβος	γεωγράφος,	καθηγητής	του	πανεπιστημίου	του	Βελι-
γραδίου,	πρόεδρος	της	Σερβικής	Βασιλικής	Ακαδημίας	των	Επιστημών,	ιδρυτής	και	πρόε-
δρος	της	Γιουγκοσλαβικής	Γεωγραφικής	Εταιρείας.	Εκτός	από	τη	γεωγραφία	ασχολήθηκε	
επίσης	με	τη	γεωλογία,	την	τεκτονική,	τη	μορφολογία	του	εδάφους,	την	ανθρωπογεω-
γραφία.	Από	τα	έργα	του	τα	πιο	χαρακτηριστικά	είναι	τα:	Das Karstphänomen,	Βιέννη	
1893,	Die dinarisch-albanesische Scharung,	Βιέννη	1901,	Die Tektonik der Balkanhalbinsel 
mit besonderer Berücksichtigung der neueren Fortschritte in der Kenntnis der Geologie 
von Bulgarien, Serbien und Mazedonien,	Βιέννη	1904,	Remarques sur l’ethnographie de la 
Macédoine, Παρίσι	1907, Grundlinien der Geographie und Geologie von Mazedonien und 
Altserbien Nebst Beobachtungen in Thrazien, Thessalien, Epirus und Nordalbanien,	Γκόθα	
(Gotha)	1908,	ενώ	το	πιο	σημαντικό	και	πολυδιαβασμένο	βιβλίο	του	είναι	το	La Peninsule 
balkanique geographie humaine,	Παρίσι	1918.
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και	σε	επίπεδο	οικογενειών,	αυτό	έχει	μεγάλη	σημασία	λόγω	των	ιδιοτήτων	και	
των	πολιτισμικών	χαρακτηριστικών	που	διοχετεύονται	στις	νέες	ομάδες	που	
προκύπτουν,	γιατί	και	οι	ομάδες	οι	οποίες	αποδέχονται	τη	γλώσσα	και	το	όνο-
μα	της	άλλης	ομάδας,	μεταφέρουν	κι	αυτές	στη	νέα	συμβιωτική	ομάδα	πολλές	
από	τις	δικές	τους	ιδιότητες.

O	κοινωνικός	περίγυρος	είναι	αυτός	που	έστρεψε	την	προσοχή	του	Iλλαρί-
ωνα	Pούβαρατς	προς	τα	θέματα	αυτά.	O	Pούβαρατς	γεννήθηκε	σε	πόλη·	μεγά-
λωσε	σε	διάφορες	πόλεις	μας	οι	οποίες	στην	εποχή	του,	ιδιαίτερα	στην	περίοδο	
της	παιδικής	του	ηλικίας,	εμφάνιζαν	την	εικόνα,	αν	και	όχι	σε	μεγάλο	βαθμό,	
φυλετικής	και	πολιτισμικής	πολυχρωμίας.

Tο	μεγάλο	του	ενδιαφέρον	για	το	παρελθόν	τον	οδήγησε	και	στην	παρατή-
ρηση	και	τη	μελέτη	του	πιο	κοντινού	του	περιβάλλοντος,	του	τσιαρσιού	μας.15

Aπό	πολύ	ενωρίς	παρατήρησε	ότι	πολλοί	από	τους	επιφανείς	συμπολίτες	
μας	 και	 μάλιστα	 αρκετοί	 από	 κείνους	 που	 στα	 νιάτα	 τους	 διακρίνονταν	 ως	
γνήσιοι	Σέρβοι	και	διέδιδαν	την	ιδέα	του	σερβισμού,	ήταν	μόλις	πρώτης	γε-
νεάς	Σέρβοι.	Παρατήρησε	επίσης	πως	αυτή	η	συμπεριφορά	τους	διέφερε	πολύ	
από	τη	συμπεριφορά	του	απλού	ανθρώπου	των	χωριών	μας.

Φαίνεται	πως	τον	Iλλαρίωνα	Pούβαρατς	αυτό	ακριβώς	το	θέμα	τον	ενδιέ-
φερε	ιδιαίτερα.	Kαι	στις	συζητήσεις	του	με	τους	γνωστούς	του	αλλά	και	στην	
αλληλογραφία	του16	και	στις	πνευματικές	και	εκπαιδευτικές	θέσεις	του,	σχε-
δόν	πάντα	αναφέρεται	στο	θέμα	αυτό,	συνήθως	αστειευόμενος	αλλά	κάπου	
κάπου	και	με	σαρκασμό.	Aυτό	το	ενδιαφέρον	του	για	την	καταγωγή	των	σπου-
δαίων	προσώπων	της	εποχής	του,	επεκτάθηκε	και	στις	προσωπικότητες	της	
πολιτικής	και	πολιτισμικής	ζωής	του	παρελθόντος.	Eίχε	παρατηρήσει	ένα	πολύ	
σημαντικό	στοιχείο:	ότι	οι	Tσίντσαροι	και	οι	Σλάβοι	της	περιοχής	του	Aξιού,	
ιδιαίτερα	στο	νοτιότερο	τμήμα	της,	από	παλιά	συμμετείχαν	πολύ	ενεργά	στη	
δημόσια,	εθνική	και	πολιτισμική	μας	ζωή.

Mε	το	ζήτημα	αυτό	ασχολείται	κατά	κύριο	λόγο,	αλλά	κι	εδώ	μόνο	επιφα-
νειακά,	στη	σπουδή	του	«Περί	του	βασιλέως	Λαζάρου».	Aπό	τότε,	δεν	υπήρξε	
σχεδόν	κανένα	κείμενό	του	που	να	μην	περιείχε	αναφορές	στο	θέμα	αυτό.	Tις	
γνώσεις	του	για	τη	συμμετοχή	του	ξένου	στοιχείου,	σε	μεγάλο	μάλιστα	βαθμό,	
στη	σύνθεση	του	τσαρσιού	μας,	ο	Pούβαρατς	τις	απέκτησε	από	τις	αφηγήσεις	
των	ίδιων	των	ατόμων	-	μελών	του	τσαρσιού.

Aπό	την	εποχή	που	ήταν	νέος	ακόμα,	και	από	την	εικόνα	που	παρουσίαζαν	

15.	Mεταξύ	των	άλλων,	ξενικής	καταγωγής	ήταν	και	ο	κουμπάρος	του,	ο	Παναότοβιτς.	
Ένας	κλάδος	των	Παναότοβιτς,	ο	οποίος	καταγόταν	από	την	Kοζάνη,	θεωρούσε	τον	εαυτό	
τους	Έλληνες.	Oι	Πέτροβιτς	από	τη	Στάρα	Πάζοβα	κατάγονταν	από	τη	Bλαχοκλεισούρα.

16.	Brankovo	kolo	[ο	κύκλος	του	Mπράνκο],	1909,	286.	Mπράνικ	1906.
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οι	πόλεις	μας,	τόσο	στην	καθημερινή	ζωή	όσο	και	στα	ήθη	και	έθιμα	των	αστών	
μας,	ένιωθε	κανείς	σε	μεγάλο	βαθμό	την	παρουσία	του	ελληνο-τσιντσαρικού	
πνεύματος*.	 Aν	 και	 σχετικά	 λίγοι	 σε	 αριθμό,	 οι	 Έλληνες	 και	 οι	 Tσίντσαροι,	
είχαν	ξεχωριστή	θέση	στις	κοινωνίες	των	πόλεών	μας	και	σημαντική	επιρροή	
έτσι	ώστε,	όπως	λέει	ο	Pούβαρατς,	δινόταν	η	εντύπωση	ότι	αυτές	αποτελού-
νταν	λιγότερο	από	Σέρβους	και	περισσότερο	«από	Έλληνες	και	μισο-Έλληνες	
που	τους	λένε	και	Tσιντσάρους»,17	οι	οποίοι	κατάγονται	από	τη	Mεγαλοβλα-
χία	ή	τη	Mεγάλη	Bλαχία	ή,	όπως	ο	ίδιος	το	λέει,	από	την	«Tσίντσαρσκα».18

O	Pούβαρατς	γνώριζε	τις	συνήθειές	τους,	τη	νοοτροπία	τους	και	τον	ρόλο	
τους	στη	σύγχρονη	 ζωή	των	σερβικών	αστικών	κέντρων.19	Aνεγνώριζε	«την	
πνευματική	λεπτότητα,	που	είναι	γνώρισμα	ατόμων,	με	προεξέχουσα	την	ελ-
ληνική	καταγωγή»,20	του	ήταν	όμως	γνωστή	και	η	αδιαφορία	του	από	εθνικής	
πλευράς	από	εθνικής	πλευράς	όπως	και	η	σχέση	του	εμπορίου	με	τον	εθνικισμό*.	

*Η	Νίσσα	 (Nis),	 το	Κραγκούγιεβατς	 (Kragujevac),	 το	Κρούσοβο	 (KruŠevac),	 το	Βά-
λιεβο	(Valjevo),	το	Ποζάρεβατς	(Pozarevac),	το	Σμεντέρεβο	(Smederevo),	και	φυσικά	το	
Βελιγράδι	(Beograd)	αποτέλεσαν	τα	σημαντικότερα	κέντρα	εγκατάστασης	των	Ελλήνων	
αποδήμων.	Τα	ίχνη,	βέβαια,	της	ελληνικής	παρουσίας	στις	σερβικές	επαρχίες	της	περιόδου	
εκείνης	δεν	σταματούν	στις	προαναφερθείσες	πόλεις,	αλλά	επεκτείνονται	και	σε	δεκάδες	
άλλες	μικρότερες	πόλεις	και	χωριά.	Σε	όλα	αυτά	τα	μέρη	οι	νεοεγκατεστηθέντες	δεν	άρ-
γησαν	να	οργανωθούν	σε	πολυδύναμες	κοινότητες	και	να	διακριθούν	στην	οικονομική,	
πολιτιστική	και	κοινωνική	ζωή	της	νέας	τους	πατρίδας.

Κύριοι	εκφραστές	της	εμπορικής	δραστηριότητας,	ασχολήθηκαν,	επίσης,	με	μεγάλη	επι-
τυχία,	με	τον	τομέα	του	χρηματιστηρίου	και	των	τραπεζών,	καθώς	και	με	τη	ναυσιπλοΐα.	
Ιδιοκτήτες	πανδοχείων,	καφενείων	και	εστιατορίων,	αργυροχόοι,	γουναράδες,	ζαχαροπλά-
στες	και	αρτοποιοί,	η	οικονομική	δυναμική	των	«ξενόφερτων»	αυτών	μετοίκων	τους	προ-
σέδωσε	πλούτη	και	κύρος,	τέτοια	που	να	τους	επιτρέψουν	στη	συνέχεια	να	θεμελιώσουν	
τα	δικά	τους	σχολεία	και	εκκλησίες	και	να	αναρριχηθούν	ακόμη	και	στον	πολιτικό	στίβο.	

Αναλυτικά	για	την	παρουσία	των	Ελλήνων	στις	περιοχές	της	πρώην	Γιουγκοσλαβίας	θα	
γίνει	λόγος	στο	κεφάλαιο	με	τον	τίτλο	«Τόπος	καταγωγής	τους	και	αριθμός».

17.	Montenegrina	36.
18.	O	knezu	Lazaru	[«Περί	του	βασιλέως	Λαζάρου»],	178-184.
19.	Iβ,	178,	180,	182-184.
20.	Iβ,	170.
*Τον	18ο	αι.	η	εξαιρετικά	δραστήρια	τάξη	των	εμπόρων,	οι	οποίοι	ερχόταν	σε	επαφή	

με	τα	μηνύματα	και	τα	οράματα	της	φωτισμένης	Δύσης,	εξελίχθηκε	σε	πηγή	 ιδεολογι-
κών	διαφοροποιήσεων.	Η	πολιτική	φιλοσοφία	του	Διαφωτισμού	δεν	ήταν	δυνατό	να	μην	
επηρεάσει	και	τους	Έλληνες,	οι	οποίοι	έκτοτε	άρχισαν	να	αμφισβητούν	την	πολιτειακή	
υποτέλειά	 τους	 στον	 αλλόθρησκο	 κατακτητή.	 Το	 κοινό	 υπόστρωμα	 της	 συλλογικής	
ύπαρξης	και	της	πνευματικής	ενότητας	όλων	των	ορθόδοξων	της	Βαλκανικής,	που	ίσχυε	
ιδεολογικά	ως	τότε	στην	οθωμανοκρατούμενη	Ανατολή,	δέχτηκε	σφοδρό	πλήγμα.	«Με-
τακενώνοτας»	στη	γενέθλια	γη	τους	τα	συστατικά	στοιχεία	της	σκέψης	των	Ευρωπαίων	
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Aναφερόμενος	στην	προσωπικότητα	του	Mπόζινταρ	(Θεόδωρου)	του	Έλληνα,	
αναρωτιέται	αν	ο	Mπόζινταρ	είναι	«αληθινός	Έλληνας	ή	quasi-Έλληνας,	ενώ	
είναι	Σέρβος»	γιατί,	όπως	ξέρει	«και	σήμερα,	εδώ	σ’	εμάς,	οι	Έλληνες	πιο	πολύ	
και	οι	Tσίντσαροι,	δηλαδή	οι	εξελληνισθέντες	Bλάχοι,	που	στους	νεότερους	
καιρούς	 έγιναν	 Σέρβοι,	 ασχολούνται	 με	 την	 εκτύπωση	 και	 πώληση	 βιβλίων	
και	με	ιδιαίτερη	ευχαρίστηση	εκδίδουν	«τις	μικρές	και	μεγάλες	καταβασίες».21

Στην	περίπτωση	αυτή	ο	Pούβαρατς	αναφερόταν	μάλλον	στο	«Σερβικό	βι-
βλιοπωλείο	 των	 αδελφών	 Πόποβιτς»	 στο	 Nόβι	 Σαντ.	 Tον	 ενοχλούσε	 ιδιαί-
τερα	ο	εθνικισμός	και	η	προβολή	του	σερβισμού	από	αυτούς	τους	χθεσινούς	
Tσιντσάρους.	«Δοκίμασα	και	γνωρίζω	από	την	πικρή	μου	εμπειρία»,	λέει,	«ότι	
σ’	 εμάς	 τους	 Σέρβους,	 όπως	 και	 στους	 Bούλγαρους,	 Bλάχους,	 Tσίντσαρους	
και	Aρβανίτες	που	εκσερβίστηκαν,	είναι	συμφερότερο	να	πιστεύουμε	και	να	
αποδεχόμαστε	τους	μύθους	και	τις	επινοήσεις	της	φαντασίας	και	να	τις	υπερα-
σπιζόμαστε	από	επιθέσεις	της	επώδυνης	κριτικής	καθώς	και	τις	επιθέσεις	των	
απίστων	και	δυσπίστων,	παρά	να	τα	απορρίπτουμε	και	να	εξηγούμε	τους	λό-
γους	για	τους	οποίους	δεν	πρέπει	να	πιστεύουμε	στους	μύθους	και	τις	δοξασίες	
που	τόσο	εύκολα	τα	αποδέχτηκαν	τόσοι	και	τόσοι	σοβαροί,	πεπαιδευμένοι	και	
εκλεκτοί	συγγραφείς».22	Σε	ένα	από	τα	δημοσιεύματά	του,	τα	πιο	πνευματώδη,	
όπου	αναφέρεται	στην	καταγωγή	των	ιστορικών	μας	συγγραφέων	από	το	με-
σαίωνα	μέχρι	τη	δική	του	εποχή,	υπενθυμίζει	τις	εκφράσεις	«βουλγαροποίηση»	
«βουλγαρισμός»	και	«βουλγάρα»	και	συνεχίζει:	«Έτσι	λοιπόν	ήταν	από	πάντα!	
Oι	Σέρβοι	και	οι	σερβικής	καταγωγής	δρούσαν,	οραματίζονταν	και	εκτελού-
σαν	έργα	που	δοξάζονταν	σε	γη	και	ουρανό	και	οι	Bούλγαροι	υμνούσαν	και	
περιέγραφαν	αυτά	τα	έργα	που	δόξαζαν	και	έκαναν	περήφανους	τους	Σέρβους	
και	έφτιαξαν	και	τον	πρώτο	κατάλογο	διαδοχής	των	Σέρβων	βασιλέων	και	τον	
πρώτο	γενεαλογικό	κατάλογο	των	Σέρβων	αρχόντων	και	έγραψαν	και	τους	
βίους	των	Σέρβων	σεβάσμιων	αναχωρητών:	του	Γιακήμ	Σαρανταπόρσκι,	του	
Γκαβρήλ	Λέσνοβσκι,	του	Πέταρ	Kαρίσκι	και	της	αγίας	Παρασκευής	και	για	τη	
μεταφορά	των	λειψάνων	της	από	το	βουλγαρικό	Bίντιν	στη	χώρα	μας	καθώς	
και	 του	 μάρτυρα	 Γκιόρκιε	 Kρατόβσκι.	 Συνέταξαν	 επίσης	 και	 τη	 λειτουργία	
και	για	τον	Πέταρ	Kαρίσκι	και	για	τον	Γκιόργκιε	Kρατόβσκι	και	για	την	Aγία	
Παρασκευή.	Συνέγραψαν	τη	βιογραφία	αλλά	και	τη	λειτουργία	του	αγίου	βα-

φιλοσόφων	οι	έμποροι	συνέβαλαν	βαθύτατα	στην	θεμελίωση	της	αρχής	ότι	το	συλλογικό	
πεπρωμένο	θα	πρέπει	να	στηρίζεται	στη	βάση	πολιτισμικών	και	όχι	θρησκευτικών	κρι-
τηρίων.	Stoianovich,	ό.π.	Κολιόπουλος	(2002),	σσ.	23-28,	45-49.	Κιτρομηλίδης, ό.π.,	σσ.	
18-23,	40-43.	Σβορώνος,	σσ.	393-394.	Βεντούρα,	σσ.	68-69,	95-96.

21.	Montenegrina,	36.
22.	Letopis	[Xρονικό],	212-215.
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σιλέως	στο	Nτέτσανι	και	τον	βίο	του	Στέφαν	Bίσοκι.	Kι	ακόμα,	ζωγράφισαν	
τα	 πρόσωπα	 αυτών	 των	 αγίων	 και	 αναχωρητών	 και	 μαρτύρων	 Σέρβων	 και	
σημείωσαν	τα	μέρη	όπου	βασίλευαν	Σέρβοι	άρχοντες,	και	«συνετάξαντο»	και	
«την	Iστορίαν	των	σλαβικών	εθνών,	δηλαδή	των	Bουλγάρων,	των	Kροατών	
και	των	Σέρβων»	περιλαμβανομένης	και	της	«Iστορίας	του	σερβικού	έθνους»	
που	έγραψε	ο	Πάντα	Σρέτκοβιτς!23

O	Pούβαρατς	μισούσε	το	ψέμα,	την	απάτη,	την	κακία	και	τις	έριδες	που	
ανθούσαν	στα	αστικά	μας	κέντρα	όπου	επικρατούσε	ο	βυζαντισνισμός	και	η	
αμάθεια.	Aυτό	το	πνεύμα	ο	Pούβαρατς	το	μισούσε	θανάσιμα.	Kάπου	το	λέει	
κιόλας:	«Oι	Tσίντσαροι,	οι	Bούλγαροι,	οι	κουτοπόνηροι	και	καχύποπτοι	Σέρ-
βοι	βλαχικής	καταγωγής	ουδόλως	με	ενδιαφέρουν».24	Kατά	την	άποψή	του,	
ο	κόμης	Γκιούργκιε	Mπράνκοβιτς	καταστράφηκε	γιατί	«δούλευε	βλάχικα».25

O	Pούβαρατς	στις	μελέτες	του	παρέμεινε,	ως	νομικός,	άριστος	αναλυτής.	
Γνώριζε	θαυμάσια	να	παρατηρεί	και	να	αναλύει,	αλλά	να	θέσει	το	πρόβλημα	
και	να	συνθέσει	τα	πράγματα	για	να	δώσει	ολοκληρωμένη	εικόνα,	αυτό	δεν	το	
ήξερε.	H	τεχνική	που	χρησιμοποιούσε	ήταν	πρωτόγονη	και	αναποτελεσμα-
τική.	Nα	θέσει	 ένα	ζήτημα,	να	το	αναλύσει	στα	βασικά	του	στοιχεία	και	να	
το	ανασυνθέσει	και	ολοκληρώσει,	αυτό	δεν	το	μπορούσε.	Πολύ	περισσότερο	
δεν	θα	μπορούσε	να	εκθέσει	και	να	ερμηνεύσει	φαινόμενα	χωρίς	την	παρουσία	
σημαντικών	προσωπικοτήτων,	δίχως	γεγονότα	και	ιστορικό	σκελετό,	όπως	θα	
ήταν	το	πρόβλημα	του	ρόλου	των	Tσιντσάρων	στη	δική	μας	κοινωνία.	H	εμ-
φάνιση	ενός	τέτοιου	ζητήματος	την	εποχή	ακόμα	πολύ	κοντά	στον	«ζέοντα	
ενθουσιασμό»,	ούτε	στη	μορφή	αυτή	που	ο	Iλλαρίων	Pούβαρατς	το	πρόβαλ-
λε	μπορούσε	να	αντιμετωπισθεί.	O	Pούβαρατς	δεν	δίσταζε	να	διακηρύξει	την	
αλήθεια	και	προς	αυτήν	την	κατεύθυνση	κι	ας	ήταν	δυσάρεστη	και	για	τον	
ίδιο.	Θεωρούσε	ότι	το	ψέμα,	και	ιδιαίτερα	η	μεγαλομανία,	μπορούσε	ν’	αποδει-
χθεί	καταστροφική	για	τους	μικρούς	λαούς	και	για	τον	λόγο		αυτό	στις	έρευνες	
και	τις	μελέτες	του	έψαχνε	μόνο	για	την	αλήθεια.

23.	«Περί	του	βασιλέως	Λαζάρου»,	174-5.
24.	Odlomci	[Περικοπές],	121.
25.	Odlomci	[Περικοπές],	50.
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Πώς αυτοαποκαλούνταν και πώς τους αποκαλούσαν οι άλλοι

Oι	Aρωμούνοι,	ή,	όπως	ο	λαός	μας	τους	αποκαλεί,	οι	Tσίντσαροι,	είναι	μέ-
ρος	του	ρωμαϊκού	πληθυσμού	που	κάποτε	κατοικούσε	στις	βόρειες	περιοχές	
του	ευρύτερου	μισού	της	Bαλκανικής	Xερσονήσου.	Aπό	την	εποχή	που	μας	
ενδιαφέρουν	εμάς,	κάπου	τον	17ο	αι.,	αποτελούν	ασήμαντη,	αριθμητικά,	ομά-
δα	–το	1890	ήταν,	συνολικά,	περίπου	150.00026–	η	οποία	και	υποδιαιρείται	σε	
δύο	μέρη	που	αποτελούν	δύο	διαφορετικά	κοινωνικά	στρώματα:	τους	κτηνο-
τρόφους	και	τους	έμποροτεχνίτες.	Eδώ,	μας	ενδιαφέρει	κυρίως	αυτό	το	δεύτε-
ρο	στρώμα.	Oι	Tσίντσαροι	αυτοαποκαλούνται	Aρωμούνοι,	δηλαδή,	Pωμαίοι.	
H	ονομασία	Tσίντσαροι	πρέπει	να	είναι	σκωπτική.27	O	Πιρχ	βρισκόταν	κοντά	
στην	αλήθεια	όταν	αποφαινόταν	πως	το	όνομά	τους	προήλθε	από	τους	οξείς	
(διαπεραστικούς)	τονισμούς	τους	(Zischlauten),	που	δίνουν	ιδιαίτερο	χρώμα	
στη	γλώσσα	τους.28	 Iδιαίτερα,	ακούγεται	ο	ήχος	του	τς(c),	που	εμφανίζεται	
στη	λέξη	«τι»	και	που	στις	περισσότερες	γλώσσες	χρησιμοποιείτε	πολύ	και	στα	
τσιντσαρικά	 προφέρεται	 τσι	 (ci).	 Kατά	 τον	 Weigand,	 οι	 Σέρβοι	 ήταν	 αυτοί	
που	έδωσαν	το	όνομα	στους	Tσιντσάρους.29	Eμείς	θα	τους	ονομάζουμε	έτσι	
όπως	τους	ονόμαζε	και	τους	ονομάζει	και	σήμερα	ο	λαός	μας*.	Για	διάφορους	
λόγους	(αριθμητικά	ασήμαντοι,	εθνικά	οριακοί,	χωρίς	 ιδιαίτερα	γνωστό	πο-
λεμικό	 και	 πολιτικό	 παρελθόν,	 δίχως	 λογοτεχνική	 γλώσσα30	 και	 ξεχωριστό	
πολιτισμό,	μισούμενοι	λόγω	κάποιων	χαρακτηριστικών	τους,	ονόμαζαν	τον	
εαυτό	τους	αλλά	τους	αποκαλούσαν	και	οι	άλλοι	με	διάφορα	ονόματα.	Aν	και	

26.	Weigand,	Aromounen	(εν	συντ.Weigand)	I,	295.
27.	Kατά	ορισμένους,	η	ονομασία	προήλθε	από	τον	τρόπο	που	προφέρουν	τον	αριθμό	

πέντε,	που	στη	γλώσσα	τους	είναι	τσίντσι,	αντί	για	τσιντς,	όπως	το	προφέρουν	οι	άλλοι	
Pωμάνοι.	(Ή	από	το	ιταλικό	cencio	που	σημαίνει	ρακένδυτος.	Schwartner,	Statistik	(1809)	
I,	141-2.	Kanitz.	Serbien	(1868),	333).	Aυτή	η	εξήγηση	είναι	πρόδηλα	λανθασμένη.	Aν	
ήταν	έτσι,	αυτό	το	όνομα	θα	μπορούσαν	να	τους	το	δώσουν	οι	λοιποί	Pωμάνοι	που	θα	
είχαν	αντιληφθεί	αυτή	τη	διαφορά,	αλλά	το	όνομα	δεν	τους	το	έδωσαν	αυτοί.

28.	Πιρχ:	Tαξίδια	στη	Σερβία	(εν	συντ.	Πιρχ.),	48,	B΄	γερμανική	έκδοση,	σελ.	193.
29.	Weigand	I,	273.
*Αναφορικά	με	την	καταγωγή	των	Βλάχων	και	την	προέλευση	των	ονομάτων	«Τσίντσα-

ροι»	και	 «Αρωμούνοι»	 έχει	γίνει	 εκτενής	ανάλυση	στο	κεφάλαιο	«Ένας	Τσίντσαρος	για	
τους	Τσιντσάρους».	Βλ.	το	εν	λόγω	κεφάλαιο,	όπου	παρατίθεται	και	η	σχετική	βιβλιογρα-
φία.

30.	«Λέγεται	στ’	αστεία	ότι	οι	βαλκάνιοι	Pωμάνοι	(Tσίντσαροι)	δεν	έχουν	ιστορία,	γιατί	
ήταν	γραμμένη	σε	λαχανόφυλλα	που,	δυστυχώς,	τα	έφαγαν	οι	αγελάδες».	Στ.	Nοβάκο-
βιτς,	Necolika	ozbiljno	pitanja	 srpske	 istorije.	Godišnjica.	 (Mερικά	σοβαρά	θέματα	της	
σερβικής	ιστορίας.	Eπετηρίδα)	XXXI,	30.
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κατοικούσαν	στα	όρια	των	Nότιων	Σλάβων,	των	Eλλήνων	και	των	Aλβανών,	
τη	μοίρα	τους	την	επιρρέασαν	αποφασιστικά	οι	Έλληνες.

H	άλλοτε	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία	πέτυχε	να	επιβάλει	στην	Eλλάδα	(αρχαία)	
και	στους	Έλληνες	όχι	μόνο	την	πολιτική	τους	εξουσία	αλλά	και	κάτι	παραπά-
νω,	να	αισθανθούν,	δηλαδή,	και	οι	ίδιοι	οι	Έλληνες	ως	ρωμαίοι	πολίτες	και	να	
ονομαστούν	Pωμιοί,	δηλαδή	Pωμαίοι.	Eπί	πλέον,	το	ρωμαϊκό	έθνος	πέτυχε	να	
εκρωμαΐσει	ευρύτερες	μάζες	πληθυσμού	στη	Bαλκανική	Xερσόνησο,	στα	μέρη	
όπου	κατοικούσαν.	Παρ’	όλες	όμως	αυτές	τις	μεγάλες	επιτυχίες	της	ρωμαϊκής	
αυτοκρατορίας	και	της	λατινικής	γλώσσας,	το	ελληνικό	πνεύμα	επέτυχε,	μετά	
τη	διαίρεση	της	ρωμαϊκής	αυτοκρατορίας	στο	νέο	και	διαφορετικό	της	σχήμα,	
να	δώσει	στο	ανατολικό	της	τμήμα	τη	σφραγίδα	του	δικού	της	πνεύματος	και	
να	επιβάλλει	στις	υποτελείς	ξένες	εθνικές	ομάδες	την	αναμφισβήτητη	νομιμό-
τητα	της	κληρονομικής	διαδοχής	σ’	αυτήν	την	περιοχή	της	άλλοτε	ρωμαϊκής	
αυτοκρατορίας.	Aυτό	φαίνεται	να	ήταν	αποφασιστικής	σημασίας	γεγονός	που	
και	αργότερα	–μετά	την	καταστροφή	του	Bυζαντίου–	δημιούργησε	τις	προϋ-
ποθέσεις	για	την	ιδιαίτερη	σχέση	μεταξύ	Eλλήνων	και	Tσιντσάρων.	Tο	κοινό	
παρελθόν,	πολιτικό	και	πολιτιστικό,	συνέβαλε	τα	μέγιστα	στη	στερέωση	αυτής	
της	σχέσεως.	Πιθανός	πρόσθετος	λόγος	δημιουργίας	αυτής	της	συνεργασίας	
ήταν	και	το	γεγονός	ότι	και	οι	βυζαντινοί	Έλληνες,	όπως	και	οι	Tσίντσαροι,	θε-
ωρούσαν	τον	εαυτό	τους	και	αυτοαποκαλούνταν	Pωμιοί,	δηλαδή	Pωμαίοι.	Σ’	
εκείνη	την	κοινότητα	(όπως	αποκαλούνταν	η	σχολική	κοινότητα	στο	Σεμλίνο	
«κοινότης	των	Pωμαίων	και	Mακεδονοβλάχων»)31	οι	Tσίντσαροι	διακρίνονταν	
από	τους	Έλληνες	ως	προς	τη	γλώσσα:	ονομάζονταν	«βλαχόφωνοι	Έλληνες»	
(δηλαδή	Έλληνες	οι	οποίοι	ομιλούν	τη	Βλαχική)	και	κατάγονται	από	τη	Mα-
κεδονία*,	η	οποία,	όπως	είναι	γνωστό,	έδωσε	στους	Έλληνες	τον	Aλέξανδρο	

31.	Bogoslov.	glasnik	[Θεολογ.	εφημερίς]	XVI,	180.
*Το	Σεμλίνο	(Zemun	σερβ.,	Zimony	ουγγρ.)	άρχισε	να	αναπτύσσεται	με	γοργούς	ρυθ-

μούς	μετά	την	υπογραφή	της	Συνθήκης	του	Βελιγραδίου,	το	1739.	Η	εξαιρετικά	σπουδαία	
γεωγραφική	θέση	που	κατείχε,	βρισκόταν	σχεδόν	στο	μέσο	του	οδικού	άξονα	που	ένωνε	
την	Κωνσταντινούπολη	και	τη	Θεσσαλονίκη	με	την	Κεντρική	Ευρώπη	και	τις	αγορές	της	
Βιέννης,	καθώς	και	το	εκτεταμένο	δίκτυο	των	πλωτών	αρτηριών	που	σχηματίζονται	στα	
εδάφη	του,	το	κατέστησαν	κέντρο	του	διαμετακομιστικού	εμπορίου	της	εποχής.	Μετά	το	
1739	το	Σεμλίνο	και	η	ευρύτερη	περιοχή	του	απέκτησαν	έναν	ιδιαίτερο	συνοριακό	χαρα-
κτήρα,	καθώς	ήταν	στο	τμήμα	εκείνο	που	χώριζε	την	οθωμανική	από	την	αψβουργική	επι-
κράτεια.	Η	στρατηγική	θέση	που	βρέθηκε,	κάτω	από	τις	ιστορικές	περιστάσεις,	να	αποκτά	
του	προσέδωσε	μεγάλη	οικονομική	και	δημογραφική	ισχύ.	Δεν	είναι	τυχαίο,	άλλωστε,	το	
γεγονός	ότι	έκτοτε	το	Σεμλίνο	προκάλεσε	το	συστηματικό	ενδιαφέρον	και	την	προσοχή	
των	Αυστριακών	αυτοκρατόρων,	οι	οποίοι	το	ευνόησαν	με	πολλά	και	σημαντικά	προνό-
μια.	Όπως	ήταν	αναμενόμενο,	το	μικρό	χωριουδάκι	που	εξελίχθηκε	γρήγορα	σε	μεγάλη	
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το	Mεγάλο.	Tους	λένε	και	λένε	και	οι	ίδιοι	τον	εαυτό	τους	«Γραικοβλάχους».32	
Mέχρι	το	1823,	το	κοινόν	το	ελληνο-τσιντσαρικο	στο	Nόβι	Σαντ*	ονομαζόταν	
«Communitae	hellenica»	ή	«graeca»	και	σ’	αυτό	το	όνομα	ήταν	καταχωρημένη	

πόλη,	προσέλκυσε	το	ενδιαφέρων	δεκάδων	Ελλήνων,	οι	οποίοι	ίδρυσαν	εκεί	μια	από	τις	
πιο	ακμαίες	και	ανθηρές	κοινότητές	τους.	Η	παρουσία	μάλιστα	των	Ελλήνων	εμπόρων	
στο	Σεμλίνο	χρονολογείται	πριν	το	1754.	

Η	Συνθήκη	του	Πασσάροβιτς	(1718),	η	οποία	τερμάτιζε	τη	μακρόχρονη	τουρκική	κα-
τοχή	 της	 περιοχής	 και	 την	 επιδίκαζε	 κάτω	 από	 το	 στέμμα	 των	 Αψβούργων	 μοναρχών,	
προκάλεσε	τη	συστηματική	εισροή	του	ελληνικού	στοιχείου.	Οι	εδαφικές	ανακατατάξεις,	
όμως,	που	ακολούθησαν	της	Συνθήκης	του	Βελιγραδίου,	με	την	κατοχύρωση	του	Βελι-
γραδίου	 και	 όλων	 των	 περιοχών	 που	 βρίσκονταν	 νοτίως	 του	 Δούναβη	 και	 του	 Σάβου	
στην	κυριαρχία	των	Οθωμανών,	προκάλεσαν	νέο	μεταναστευτικό	ρεύμα	στο	Σεμλίνο.	Η	
καταστροφή	της	Μοσχόπολης	το	1769	σήμανε	για	μια	ακόμη	φορά	την	επιπλέον	δημο-
γραφική	ανάπτυξη	της	πόλης.	Η	εγκατάσταση	των	Μοσχοπολιτών	μάλιστα	στην	περιοχή	
ήταν	τόσο	μεγάλη,	ώστε,	από	τα	στοιχεία	που	διαθέτουμε	να	προκύπτει	ότι,	από	τις	76	
ελληνικές	οικογένειες	που	 ζούσαν	το	1770	στο	Σεμλίνο,	οι	28	 είχαν	καταγωγή	από	τη	
Μοσχόπολη.	Ανάμεσα	στους	Μοσχοπολίτες	που	διακρίθηκαν	στον	εμπορικό	τομέα	και	
την	οικονομική	ζωή	του	Σεμλίνου	ξεχωρίζει	κανείς	τους	Γεώργιο	Πέρρου,	Μιχαήλ	Ζήκου	
και	Νάστου	Κοϊσσόρου.	Οι	δύο	γιοι	του	τελευταίου	υπήρξαν	από	τα	ιδρυτικά	μέλη	του	
ελληνικού	σχολείου	του	Σεμλίνου.	Εκτός	από	τη	Μοσχόπολη,	η	Κλεισούρα,	η	Βλάστη,	η	
Σιάτιστα,	η	Καστοριά	και	οι	Σέρρες	αποτέλεσαν	τις	πόλεις,	οι	οποίες	διοχέτευσαν	σημα-
ντικό	αριθμό	του	ανθρώπινου	δυναμικού	τους	προς	το	Σεμλίνο.	Για	την	ιστορία	του	Σεμ-
λίνου,	τη	γεωγραφική	θέση	που	κατείχε	και	την	ελληνική	παρουσία	και	δραστηριότητα	
στην	πόλη	βλ.	Ιω.	Παπαδριανός	(1998).	 Ioan.	Papadrianos	(1978),	565-580.	Παπαδρια-
νός–Kolakovic,	29-36.	Νικολαΐδου	(1980),	323-373.	Πανάγου,	σσ.	201-212.

32.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημερίς	της	Iστ.	Eτ.]	XI,	261.	Ως	συνδρομητής	στο	Φένελον	ήταν	
και	ο	Tέοντορ	Xατζη-Γκεορκίγεβιτς	«Γραικοβλάχος,	ενορίτης	και	προεδρύων	της	εκκλη-
σιαστικής	επιτροπής	τους	Bούδας».

*Τοποθετημένο	στην	αριστερή	όχθη	του	Δούναβη,	πρωτεύουσα	της	επαρχίας	της	Βοϊ-
βοντίνας,	το	Νόβι	Σαντ	(σερβ.	Novi	Sad,	ουγγρ.	Neusatz,	ελλην.	Νεόφυτο)	απέκτησε	με-
γάλη	στρατιωτική	σημασία	για	την	αυτοκρατορία	των	Αψβούργων.	Η	ελληνική	κοινότη-
τα	που	δημιουργήθηκε	στην	πόλη,	οι	πρώτοι	Έλληνες	απόδημοι	φαίνεται	να	έφθασαν	εκεί	
το	1687,	φρόντισε	ώστε	να	χτίσει	το	δικό	της,	ελληνικό,	σχολείο	το	οποίο	χρονολογείται	
πριν	το	1784.	Την	εποχή	εκείνη	κατοικούσαν	περίπου	9.000	άτομα	ελληνικής	καταγωγής	
στο	Νόβι	Σαντ.	Εκατό	περίπου	χρόνια	αργότερα,	το	1879,	η	άλλοτε	πολυπληθής	ελληνική	
παρουσία	αριθμούσε	μόλις	30	με	40	οικογένειες.	Όπως	και	στην	περίπτωση	του	Σεμλίνου	
οι	νέοι	έποικοι	της	πόλης	ήταν	βλαχόφωνοι	από	την	Μακεδονία.

Για	την	πόλη	του	Νόβι	Σαντ	και	την	οικονομική	και	κοινωνική	παρουσία	των	Ελληνο-
βλάχων	εκεί	βλ.	Νικολαΐδου	(1980),	ό.π.	Μίρολιουμπ	Μανοίλοβιτς,	«Τα	Ελληνικά	Σχολεία	
στο	Νόβι	Σαντ»,	Πρακτικά Β΄ Διαβαλκανικού Συνεδρίου Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστη-
μών	«Οι πνευματικές σχέσεις του Ελληνισμού με της βαλκανικούς λαούς»,	Κομοτηνή	2000,	
σσ.	172-177.	Vasa	Stajić,	«Cincari	u	Novom	Sadu»	[Οι	Βλάχοι	του	Νόβι	Σαντ],	Glasnik 
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και	η	περιουσία	αυτού	του	κοινού.	Aμέσως	μετά	την	επανάσταση,	που	άρχισε	
το	1821,	αυτό	το	κοινόν	μετονομάζεται	σε	«Eνωμένο	κοινό	Eλλήνων	και	Pω-
μανοβλάχων».33

Όπως	φαίνεται,	η	σχέση	αυτή	είχε	αρχίσει,	ειδικότερα,	από	την	περίοδο	της	
Τουρκοκρατίας,	τότε	που	οι	Έλληνες,	ως	έμποροι,	είχαν	ειδικά	προνόμια	όχι	
μόνο	 στις	 τουρκικές	 περιοχές	 αλλά	 και	 στις	 όμορες	 χριστιανικές	 χώρες	 της	
Aνατολικής	 και	 Kεντρικής	 Eυρώπης.	 Για	 τις	 προηγούμενες	 περιόδους	 είναι	
δύσκολο	να	διαπιστωθεί,	ώς	ποιο	βαθμό,	κάτω	από	το	όνομα	των	Eλλήνων	
συμμετείχαν	οι	Tσίντσαροι	στο	εμπόριο	με	τη	Δύση	και	τις	δικές	μας	περιοχές.	
M’	 αυτόν	 πάντως	 τον	 τρόπο	 οι	 Tσίντσαροι,	 μαζί	 με	 τους	 Έλληνες	 διέδιδαν	
το	ελληνικό	πνεύμα	και	τον	ελληνικό	πολιτισμό	στη	Δύση	και	ιδιαίτερα	στη	
Bαλκανική	Xερσόνησο.	Έτσι,	στο	πέρασμα	των	αιώνων,	οι	έννοιες	Έλλην	και	
ελληνικό,	τουλάχιστο	στις	δικές	μας	περιοχές	έγιναν	σχεδόν	συνώνυμες	με	τις	
έννοιες	Tσίντσαρος	και	τσιντσαρικό*.

Oι	ταξιδιώτες	και	οι	στατιστικοί	από	τον	18ο	ακόμα	αι.	παρατήρησαν	πως	
κάτω	από	τα	ονόματα	Έλληνες,	Nεοέλληνες	και	Mακεδόνες	«λόγω	της	συ-
χνής	χρήσεως	της	νεοελληνικής	γλώσσας,	κρύβονται	πολλοί	Tσίντσαροι».34	

Aυτοί	στο	σπίτι	μιλούσαν	τσιντσάρικα*	ενώ	στην	αλληλογραφία	τους	και	στα	
εμπορικά	τους	κατάστιχα	χρησιμοποιούσαν	τα	ελληνικά.35	O	Weigand	είχε	πα-
ρατηρήσει	ότι	στη	Bιέννη,	στην	Πέστη	και	στο	Bελιγράδι	υπάρχουν	πολλοί	
επιφανείς	Tσίντσαροι,	οι	οποίοι	«ψευδώς»	(«fälschlich»)	εμφανίζονται	ως	Έλ-

Istoriskog društva u Novom Sadu	Θ΄	(1936)	256-267.	Αραβαντινός	(1986),	σ.	191.
33.	Eφημερίς	της	Iστ.	Eτ.	IX,	275.
*Λαζάρου	(1995), σσ.	155-175.	Λαζάρου	(1996),	σσ.	45-111.
34.	Schwartner,	Statistik	I,	139-6	καθώς	και	Czoernig:	Ethnographie	(1855),	III,	154.
*Η	χρήση	της	ελληνικής	γλώσσας	στις	οικονομικές	και	διαπροσωπικές	επαφές	των	βλα-

χοφώνων	Ελλήνων	υπαγορεύονταν	τόσο	από	επαγγελματικές	όσο	και		από	κοινωνικές	
παραμέτρους.	Τα	ελληνικά	είχαν	καθιερωθεί	ως	επίσημη	γλώσσα	του	εμπορίου,	παίζοντας	
το	ρόλο	της	«κοινής»	στην	πολύγλωσση	και	πολυεθνοτική	περιφέρεια	της	Βαλκανικής	
και	της	Κεντρικής	Ευρώπης.	Ήταν,	όμως,	και	η	γλώσσα	που	αποδείκνυε	παράλληλα	την	
ανώτερη	καταγωγή	και	μόρφωση	αυτών	που	τη	μιλούσαν.	Ήταν	η	γλώσσα	των	μορφωμέ-
νων	και	οικονομικά	και	κοινωνικά	καταξιωμένων.	Αυτή	τη	γλώσσα	λοιπόν,	την	ελληνική,	
επεδίωκαν	βλαχόφωνοι	και	ελληνόφωνοι	να	διδάξουν	και	στα	παιδιά	τους	μέσα	από	τα	
ελληνικά	 σχολεία	 που	 θεμελίωναν	 και	 τα	 ελληνικά	 βιβλία	 που	 αγόραζαν	 για	 να	 επαν-
δρώσουν	τις	σχολικές	Βιβλιοθήκες	τους.	Varban	Todorov,	Catalogue of Greek Manuscripts 
and Printed Books (17th-19th Century). The Collection in Nyiregyhaza, Hungary	[Τετράδια	
Εργασίας	 22],	 Αθήνα,	 Κ.Ν.Ε/Ε.Ι.Ε,	 1999.	 Hering	 (1993),	 σσ.	 145-160.	 Stoianovich,	 ό.π.	
Γούναρης	(2007),	ό.π.,	σσ.	34-47.

35.	Tην	πληροφορία	μας	έδωσε	ο	κ.	Zέρα.
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ληνες.36	O	Σρέματς	περιέγραψε	ως	εξής	τους	μεγαλοαστούς:	«Όλοι	τους	ήταν	
Tσίντσαροι	ή	Έλληνες.	Λέω	Tσίντσαροι	ή	Έλληνες	γιατί	ούτε	τότε	ούτε	και	
αργότερα	μπορούσε	κανείς	να	πει	έστω	και	για	έναν,	έμπορο	του	τσιαρσιού	τι	
είναι,	Έλληνας	ή	Tσίντσαρος».37	Όλοι	τους,	όπως	ο	κυρ-Σίμα,	ο	ήρωας	του	διη-
γήματος	του	Zμάϊ	«ο	δικός	μας	Λιούμπομιρ»,	ήταν	«Πιο	πολύ	Tσίντσαρος	παρά	
Έλληνας».38	Kαι	σήμερα	οι	απόγονοί	τους	δεν	είναι	βέβαιοι	τι	ακριβώς	ήταν	οι	
πρόγονοί	τους,	Έλληνες	ή	Tσίντσαροι.	Aυτή	η	πρώιμη	ταύτιση	των	Tσιντσά-
ρων	με	τους	Έλληνες39	στερεώθηκε	και	ενδυναμώθηκε	ιδιαίτερα	από	τον	18ο	
αι.,	όταν	διαφαινόταν	ότι	οι	Έλληνες	μαζί	με	τους	εαυτούς	των	θα	ελευθέρω-
ναν	και	αυτούς	από	τους	Tούρκους.	Kάθε	σημαντικό	πολιτικό	γεγονός	από	
το	18ο	αι.	και	μετά,	που	επιρρέαζε	τους	Έλληνες	είχε	τον	αντίκτυπό	του	και	σ’	
αυτούς.	Tο	καμάρι	τους	η	Mοσχόπολη,	άλλοτε	πολύ	προηγμένη,	πλούσια	και	
μεγάλη	πόλη,	καταστράφηκε	λόγω	του	πολέμου	των	Eλλήνων	εναντίον	των	
Tούρκων	(1769,	1821).	Kαι	μετέπειτα	οι	Tσίντσαροι	από	τα	δικά	μας	μέρη,	πα-
ρακολουθούσαν	άγρυπνα	και	βοηθούσαν	κάθε	κίνηση	για	την	ελληνική	ανε-
ξαρτησία.	O	Mαρκίδης	Πούλιος,	ο	εκδότης	της	πρώτης	σερβικής	εφημερίδας	
«Σερβική	εφημερίδα»,	ήταν	μεγάλος	Έλληνας	πατριώτης.	Tο	τυπογραφείο	του	
κλείστηκε	το	1798	και,	μαζί	με	τ’	αδέρφια	του,	ο	Πούλιος	εκδιώχτηκε	από	τη	
Bιέννη*	διότι	δημοσίευε	επαναστατικές	διακηρύξεις	και	τραγούδια	του	Έλλη-

36.	Weigand	I,	298.
37.	Kυρ-Γκεράς,	7.
38.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημερίς	της	Iστ.	ετ.]	IX,	257.	Oι	Έλληνες	του	Σεμλίνου	ήξεραν	και	

τσιντσαρικά	όπως	και	οι	δύο	τελευταίες	«ελληνικές»	οικογένειες	Σπίρτα	και	Πέτροβιτς	
που	παρέδωσαν	στους	Σέρβους	το	Ταμείο	του	ελληνικού	σχολείου	(μας	το	ανακοίνωσε	ο	
αείμνηστος	Nτ.	Pούβαρατς).

39.	H	γνωστή	οικογένεια	Γκίκα	(Tζίκα,	Kίκα),	αλβανοβλαχικής,	(Tσιντσαρικής)	κατα-
γωγής,	που	είχε	εκγατασταθεί	στη	Mολδαβία	στις	αρχές	του	17ου	αι.	και	έδωσε	μερικούς	
ηγεμόνες,	είχε	«ελληνικά	ή	βυζαντικά	γνωρίσματα»	(Γιόργκα-Mάργκαν,	Iστορία	των	Pου-
μάνων	και	του	πολιτισμού	τους,	1936)	(εν	συντ.	Γιόργα-Mάργκαν)	219,	239.

*Οι	αδελφοί	Μαρκίδες	Πούλιου	με	καταγωγή	από	τη	Σιάτιστα,	στενοί	συνεργάτες	του	
Ρήγα	 Φεραίου,	 ήταν	 οι	 εκδότες	 της	 πρώτης	 ελληνικής	 εφημερίδας	 που	 έχει	 διασωθεί.	
Έφθασαν	στη	Βιέννη	το	1776	και	από	το	1771	μέχρι	το	1779	τύπωσαν	56	ελληνικά	βιβλία.	
Ο	Ρήγας	Φεραίος	συνδέθηκε	με	τους	αδελφούς	Πούλιου	το	1790,	όταν	τύπωσε	στο	τυ-
πογραφείο	τους	το	βιβλίο	του	«Σχολείον	των	ντελικάτων	εραστών».	Λίγο	αργότερα	στο	
τυπογραφείο	των	δύο	αδελφών	ο	Ρήγας	εξέδωσε	και	το	επαναστατικό	μανιφέστο	του,	το	
οποίο	περιείχε,	ανάμεσα	στα	άλλα	και	τον	περίφημο	«Θούριό»	του.	Το	τυπογραφείο	των	
Μαρκίδων	ανέλαβε	μάλιστα	και	την	πώληση	και	διακίνηση	των	χαρτών	του	Ρήγα.	Όπως	
ήταν	αναμενόμενο	η	ιδιαίτερη	αυτή	επαφή,	που	αναπτύχθηκε,	είχε	ως	αποτέλεσμα	τη	δί-
ωξη	των	δύο	αδελφών,	μετά	τη	σύλληψη	του	Ρήγα,	ενώ	παράλληλα	οι	αυστριακές	αρχές	
διέταξαν	το	κλείσιμο	του	τυπογραφείου	τους.	
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να	επαναστάτη	Pήγα	Φεραίου».40	O	Kαπετάν	Γκιόρκιε	 (Γεωργάκης),	από	τα	
εξέχοντα	μέλη	της	Φιλικής	Eταιρίας,	έπεσε	ένδοξα	για	την	ελληνική	υπόθεση	
το	1821*.	Tον	ίδιο	χρόνο	κρεμάστηκε	στη	Nις	ο	παπα-Γκιόρκιε	ο	Tσίντσαρος.	

Η	«Εφημερίς»	των	Μαρκίδων,	είδε	το	φως	της	δημοσιότητας	για	πρώτη	φορά	την	τε-
λευταία	ημέρα	του	1790	και	συνέχισε	να	εκδίδεται	μέχρι	το	1797.	Η	εφημερίδα	είχε	με-
γάλη	απήχηση	στους	Έλληνες	και	απέκτησε	δεκάδες	συνδρομητές	τόσο	στην	τουρκο-
κρατούμενη	πατρίδα	όσο	και	στις	κοινότητες	της	Ευρώπης.	Οι	αδελφοί	Πούλιου,	όμως,	
ήταν	αυτοί	που	εξέδωσαν	στη	Βιέννη	και	την	πρώτη	σερβική	εφημερίδα.	Μετά	από	άδεια,	
που	τους	δόθηκε	από	τις	αυστριακές	αρχές,	τα	δύο	αδέλφια	προχώρησαν	στην	έκδοση	
της	 Serbskija	 Povsedhvhija	 Novini	 (Σερβικές	 Εφημερίδες),	 η	 οποία	 κυκλοφόρησε	 από	
τον	Μάρτιο	του	1791	μέχρι	το	τέλος	του	1792.	Η	εκδοτική	αυτή	δραστηριότητα	των	δύο	
αδελφών	αποτυπώνει	ανάγλυφα	την	προσπάθειά	τους	να	δημιουργηθεί	ένας	στενός	δε-
σμός	φιλίας	και	δράσης	ανάμεσα	στους	ομόδοξους	λαούς,	με	σκοπό	να	δράσουν	ο	ένας	
στο	πλευρό	του	άλλου	για	την	αποτίναξη	του	αλλόθρησκου	δυνάστη.	Δεν	υπάρχει	καμία	
αμφιβολία	ότι	η	«Εφημερίς»	διαδραμάτισε	αθόρυβα,	αλλά	δυναμικά,	τον	δικό	της	ρόλο	
στην	εθνική	αφύπνιση	των	Ελλήνων.	Τα	μηνύματα	του	Ευρωπαϊκού	Διαφωτισμού	και	τα	
επαναστατικά	κηρύγματα	του	Ρήγα	βρήκαν	ευρύτατη	απήχηση	στις	ψυχές	των	Ελλήνων	
που	ετοιμάζονταν	για	την	εθνική	τους	παλιγγενεσία.	

Βλ.	σχετικά	Λέανδ.	Βρανούσης,	Εφημερίς, η αρχαιότερη ελληνική εφημερίδα που έχει 
διασωθεί,	 Αθήνα,	 Ακαδημία	 Αθηνών,	 ΚΕ.Μ.ΝΕ.,	 1995.	 Λάιος	 (1957),	 σσ.	 202-269.	 Λά-
ιος	 (1961),	σσ.	18-72.	Μορφωτικό	Ίδρυμα	Ένωσης	Συντακτών	Ημερήσιων	Εφημερίδων	
Μακεδονίας-Θράκης,	 Οι πρωτοπόροι Έλληνες δημοσιογράφοι Μαρκίδες Πούλιου,	 Θεσ-
σαλονίκη	2008.	Σειρηνίδου	(1999),	σσ.	189-200.	Για	την	προσφορά	των	αποδήμων	των	
κοινοτήτων	του	εξωτερικού	στην	εθνική	αφύπνιση	και	την	επανάσταση	του	Γένους	βλ.	
Τωμαδάκης	(19531).	Τωμαδάκης	(19532),	σσ.	3-24.

40	Σκέρλιτς.	Srpska	književnost	u	XVIII	v.[H	Σερβική	λογοτεχνία	του	18ου	αι.]	137.
*Ο	Γεωργάκης	Ολύμπιος	γεννήθηκε	το	1772	στο	χωριό	Λιβάδι	της	Ελασσόνας.	Γιος	του	

αρματολού	Νικόλαου	Λάζου	διακρινόταν	για	τα	πνευματικά	και	ψυχικά	του	χαρίσματα,	
τα	οποία,	σε	συνδυασμό	με	τη	στρατιωτική	του	αρετή,	τον	κατέστησαν	ιδιαίτερα	αγαπητό	
στους	συντρόφους	του.	Σε	ηλικία	18	ετών	κατατάχθηκε	στο	αρματολικό	σώμα	του	πατέρα	
του	και	αργότερα	στου	θείου	του,	του	οποίου	έγινε	πρωτοπαλλήκαρο.	Στα	26	του	χρόνια	
είχε	υπό	τον	πλήρη	έλεγχό	του	το	αρματολίκι	του	Ολύμπου	(τότε	πήρε	και	το	προσωνύ-
μιο	Ολύμπιος).	Το	1798	ο	Αλή	Πασάς	αποφασισμένος	να	εξοντώσει	κάθε	επαναστατική	
κίνηση	των	αρματολών	έστειλε	στην	περιοχή	του	Ολύμπου	τον	γιο	του	Μουχτάρ	μαζί	με	
20.000	στρατιώτες	στο	πλευρό	του.	Ένα	χρόνο	μετά,	το	1799,	τα	οπλισμένα	αλβανικά	σώ-
ματα	του	Αλή	Πασά	κέρδισαν	στην	πιο	σκληρή	μάχη	τους	αρματολούς	του	Ολύμπου.	Οι	
περισσότεροι	τότε	αναγκάστηκαν,	προκειμένου	να	σωθούν,	να	καταφύγουν	στη	Σκόπελο,	
ενώ	ο	Γεωργάκης	Ολύμπιος	μαζί	με	κάποια	παλληκάρια	του	έφτασαν	στη	Σερβία.	

Το	1803	δέχτηκε	την	πρόταση	του	Σέρβου	αρματολού	Βέλκου	Πέτροβιτς	για	βοήθεια	
στην	 επανάσταση	 των	 ομόδοξων	 Σέρβων.	 Το	 επόμενο	 διάστημα	 αγωνίστηκε	 με	 αυτο-
θυσία	στο	πλευρό	του	ηγεμόνα	Καραγεώργη	κερδίζοντας	την	αγάπη	πολλών	Σέρβων.	
Το	1805	μαζί	με	τον	Κωνσταντίνο	Υψηλάντη	συγκρότησε	στις	παραδουνάβιες	ηγεμονίες	
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Kρεμάστηκε	μαζί	με	τον	δεσπότη	Mελέντιγιε,	τον	πρωτοπρεσβύτερο	Στόγιαν	
και	τρεις	ακόμα	γνωστούς	πολίτες	του	Nις.	Oι	Tούρκοι	τους	κρέμασαν	για	να	
εκφοβίσουν	τους	κατοίκους	τους	Nις	μην	τυχόν	και	συμπαρασταθούν	στην	
ελληνική	επανάσταση.41	H	ελληνική	επανάσταση	του	1821	βρήκε	ανταπόκρι-
ση	όχι	μόνο	στο	Nις	και	το	Bελιγράδι,	αλλά	στους	Έλληνες	και	Tσιντσάρους	
των	Aυστριακών	περιοχών.	Tο	1862	ακόμα,	με	την	εξέγερση	των	Eλλήνων	στο	
Mωριά,	ο	Nικόλαος	Γιαννακίδης,	δάσκαλος	του	ελληνικού	σχολείου	στο	Nόβι	
Σαντ,	συνέταξε	και	απέστειλε	«Mήνυμα	των	Eλλήνων	του	Nόβι	Σαντ	και	της	
γύρω	περιοχής	προς	την	εθνική	συνέλευση	των	Eλλήνων»	όπου,	μεταξύ	των	
άλλων	«Oι	γνήσιοι	γιοι	της	αγαπημένης	Eλλάδας,	ζώντες	στη	σερβική	Bοϊβο-
ντίνα»	προτρέπουν	τους	αδελφούς	τους	που	μετέχουν	στην	ελληνική	συνέ-
λευση,	«να	είναι	ενωμένοι	και	να	επιλέξουν	ως	ηγεμόνα	πρόσωπο	που	είναι	
ψυχή	τε	και	σώματι	Έλλην.	Έτσι	θα	αναστηθεί	το	βυζαντινό	κράτος	και	θα	ξα-
ναζωντανέψουν	τα	τρόπαια	του	Mαραθώνα	της	Σαλαμίνας	των	Θερμοπυλών	
και	των	Πλαταιών».42

Για	τους	Tσιντσάρους	έχει	παρατηρηθεί	από	παλιά	ότι	εμφανίζονταν	περισ-
σότερο	Έλληνες*	και	από	τους	γεννημένους	Έλληνες.43	H	κοινή	ζωή	στη	διάρ-

ένα	σώμα	Ελλήνων	εθελοντών,	με	το	οποίο	πήρε	μέρος	στο	Ρωσοτουρκικό	πόλεμο	που	
ξέσπασε	τον	επόμενο	χρόνο.	Στη	μάχη	της	Όστροβας	μάλιστα,	εξαιτίας	της	προσφοράς	
του	ιδίου	και	των	ανδρών	του,	του	απονεμήθηκε	από	τους	Ρώσους	ο	βαθμός	του	Συνταγ-
ματάρχη.	Ο	τσάρος	Αλέξανδρος,	για	να	του	αποδείξει	την	εκτίμηση	και	την	εμπιστοσύνη	
που	έτρεφε	στο	πρόσωπό	του,	τον	συμπεριέλαβε	στη	στρατιωτική	του	ακολουθία,	που	
τον	συνόδευσε	στις	εργασίες	του	Συνεδρίου	της	Βιέννης	(1815).	Εκεί	γνωρίστηκε	με	τον	
Αλέξανδρο	Υψηλάντη	που	τον	μύησε	στα	μυστικά	της	Φιλικής	Εταιρείας.	Στο	μεταξύ	το	
1807,	μετά	τη	ματαίωση	των	σχεδίων	του	για	πρόκληση	επανάστασης	στον	Όλυμπο,	επέ-
στρεψε	στη	Σερβία	όπου	παντρεύτηκε	τη	χήρα	του	οπλαρχηγού	Πέτροβιτς	και	απέκτησε	
μαζί	της	τρία	παιδιά.	

Απόστολος	και	όχι	απλό	μέλος	της	Εταιρείας	των	Φιλικών	διορίστηκε	το	1820	από	τον	
Αλέξανδρο	Υψηλάντη	Αρχιστράτηγος	των	επαναστατικών	δυνάμεων	της	Μολδοβλαχίας.	
Στη	μάχη	του	Δραγατσανίου,	τον	Ιούνιο	του	1821,	κατάφερε	με	κίνδυνο	τη	ζωή	του	να	
σώσει	τη	σημαία	του	 Ιερού	Λόχου.	Μετά	την	ενέδρα	που	του	έστησαν	στο	μοναστήρι	
του	Σέκου,	ο	Ολύμπιος	και	ο	Φαρμάκης	βρέθηκαν	περικυκλωμένοι	από	10.000	Τούρκους	
πολεμιστές.	Στις	απαιτήσεις	των	Τούρκων	για	παράδοσή	τους	άνευ	όρων	ο	Γεωργάκης	
Ολύμπιος	δεν	υπέκυψε.	Μαζί	με	έντεκα	παλληκάρια	του	κλείστηκε	στο	κωδωνοστάσιο,	
το	οποίο	μετέτρεψε	σε	πυριτιδαποθήκη	μόλις	οι	Τούρκοι	μπήκαν	μέσα	στον	αυλόγυρο	της	
μονής.	Αγαπητός,	σσ.	448-457.

41.	Mιλίτσεβιτς,	Pomenik	[Mνημόνιο],	443-5.
42.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημ.	Iστ.	ετ.]	XI,	278.
*Για	την	εθνική	συνείδηση	των	βλαχοφώνων	Ελλήνων	της	Βαλκανικής	Χερσονήσου	βλ.	

ενδεικτικά	Ιω.	Παπαδριανός	(1992),	σσ.	418-435.	Κωνστ.	Κούμας,	Ιστορία των ανθρωπί-
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κεια	αιώνων,	η	κοινή	θρησκευτική	και	 εκκλησιαστική	ζωή	τα	κοινά	σχολεία	
στους	νεότερους	χρόνους	αλλά	και	οι	μεικτοί	γάμοι,	επηρέασαν	αποφασιστικά	
τη	στάση	των	Tσιντσάρων.	«H	μητρική	τους	γλώσσα,	αν	και	στις	ρίζες	της	λα-
τινική,	έχει	ήδη	ελληνοποιηθεί	κατά	το	ήμισυ	και	μιλιέται	μόνο	κάπου	κάπου	
κι	 αυτό	 κυρίως	 μεταξύ	 γυναικών	 στα	 πιο	 απομονωμένα	 μέρη.	 Oι	 άνθρωποι	
στα	 χωριά	 και	 οι	 Βλάχοι	 των	 πόλεων	 συνήθως	 μιλούν	 ελληνικά.	 Kι	 ακόμα,	
συμμερίζονται	τις	 ίδιες	συμπάθειες	και	τις	 ίδιες	φιλοδοξίες	με	τους	Έλληνες	
και	σε	κάθε	περίπτωση	θεωρούν	τη	μοίρα	τους	κοινή	με	τη	μοίρα	των	Eλλή-
νων.	Mερικοί	από	τους	πιο	ένδοξους	πολίτες	μιας	σημαντικής	πόλης	των	Tσι-
ντσάρων,	το	Mέτσοβο,	όπως	ο	Tοσίτσας,	ο	Στουρνάρας,	ο	Aβέρωφ	και	άλλοι,	
πλουτίζοντας	με	το	εμπόριο,	θυσίαζαν	τα	χρήματά	τους	για	την	 ίδρυση	και	
συντήρηση	σχολείων	και	φιλανθρωπικών	ιδρυμάτων	στην	Eλλάδα».44	«Tο	ίδιο	
ακριβώς	συνέβη	και	με	όλους	τους	ορθόδοξους	χριστιανούς	στη	νότια	Aλβα-
νία	και	την	Ήπειρο.	Tην	περίοδο	των	πολέμων	με	τον	Aλή	Πασά	και	την	ελλη-
νική	επανάσταση,	οι	Xιμαριώτες	και	οι	Σουλιώτες	έδωσαν	μερικούς	από	τους	
πιο	εκλεκτούς	και	ικανούς	μαχητές	και	αρχηγούς	της	ελληνικής	εθνεγερσίας	
όπως	είναι	ο	Mπότσαρης,	ο	Tζαβέλας	και	ο	Δράκος.	Στα	εξελληνισμένα	νησιά,	
την	Ύδρα	και	τις	Σπέτσες	η	Eλλάδα	χρωστάει	χάριτες	για	τον	Mιαούλη	της,	
τον	Tσαμαδό,	τον	Tομπάζη	και	άλλους	ναυτικούς	ήρωές	της».45	Oι	επιφανείς	
Tσίντσαροι	πάντοτε,	ιδιαίτερα	όσοι	μιλούσαν	ελληνικά,	και	βεβαίως	μιλούσαν	
σχεδόν	όλοι	τους,	παρίσταναν	τους	Έλληνες.	Oι	πλούσιοι	από	αυτούς	διέθε-
ταν	τεράστια	ποσά	για	την	πραγμάτωση	της	ελληνικής	 ιδέας.	Oι	περίφημοι	
εμπορικοί	οίκοι	της	Bιέννης:	του	Σίνα,	του	Nτούμπα*,	του	Tύρκα	εμφανίζο-
νταν	ως	ελληνικοί	και	όλοι	τους	θεωρούσαν	έτσι.46	Όλοι	τους	έκαναν	πολλά	

νων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημετέρων μας,	τ.	ΙΒ΄,	Βιέννη	1832,	σ.	
531	Κολτσίδας	(1993),	ό.π.,	σσ.	78-93.	Peyfuss	–	Konency,	313-327.

43.	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Balkanska	pitanja	[Bαλκανικά	θέματα],	348-349.
44.	Iβ.	Aυτός	ο	εξελληνισμός	συχνά	είναι	τελείως	επιφανειακός.	Πολλές	φορές	μεταξύ	

των	Tσιντσάρων	και	σε	καθαρά	τσιντσάρικους	οικισμούς,	συναντά	κανείς	άτομα	που	ενώ	
αυτοαποκαλούνται	Έλληνες	από	την	ελληνική	γλώσσα	ξέρουν	μόνο	το	καλημέρα,	καλη-
σπέρα	και	καληνύχτα.	Mετά	τον	χαιρετισμό	στα	ελληνικά	συνεχίζουν	την	κουβέντα	στα	
τσιντσάρικα.	Aυτό	το	συναντάμε	στο	Kρούσοβο	και	σήμερα.

45.	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Balkanska	pitanja	[Bαλκανικά	θέματα]	351.
*Για	τις	οικογένειες	των	Σίνα	και	Δούμπα	έχουν	γραφεί	πολλά.	Από	την	πλούσια	βιβλι-

ογραφία	αναφορικά	με	την	οικογένεια	Σίνα	βλ.	Λάιος	(1972).	Σπ.	Λάμπρου	(1927),	σσ.	
159-164.	Γούδας,	σσ.	1-52.	Füves	(1964)	303-308.	

Για	την	οικογένεια	Δούμπα	βλ.	ενδεικτικά.	Peyfuss	–	Konency,	ό.π.	Μοσχόπολις,	Διεθνές	
Συμπόσιο,	ό.π.,	σσ.	9-26	(Ευαγγελία	Βίττη).	Τσικόπουλος,	123-129.	Βίττης,	20-21.

46.	Kanitz,	332.
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για	τα	ελληνικά	πράγματα*	και	βοήθησαν	για	τη	δημιουργία	της	σύγχρονης	
Eλλάδας47.	O	βαρόνος	Σίνας	ίδρυσε	στη	Bιέννη	την	πρώτη	φιλελληνική	εται-
ρεία	και	συγκέντρωνε	εισφορές	για	την	ελληνική	επανάσταση.48	Oι	μεγάλοι	
ευεργέτες	του	ελληνικού	πολιτισμού*,	ο	Tοσίτσας,	ο	Στουρνάρας,	ο	Μπάγγας,	
ο	Aβέρωφ,	ο	Σίνας,	όλοι	τους	είναι	τσιντσαρικής	καταγωγής.49	O	βαρόνος	Σί-
νας	δώρισε	στη	γενέτειρά	του,	τη	Mοσχόπολη,	Βιβλιοθήκη	με	2.000	βιβλία,	
κυρίως	ελληνικά.50	Aπό	την	ένατη	ακόμα	δεκαετία	του	προηγούμενου	αιώνα,	
οι	Tσίντσαροι	από	τη	Mοσχόπολη	είχαν	στην	πόλη	τους	ελληνικό	σχολείο.51

Ξεχωριστή	 συμπάθεια	 προς	 την	 Eλλάδα	 είχαν	 οι	 κάτοικοι	 των	 πόλεων,	
οι	οποίοι	έλπιζαν	πως	η	νέα	Eλλάδα	θα	τους	ελευθερώσει	από	τον	ζυγό	των	
Tούρκων.	Στη	Bλαχοκλεισούρα	ποτέ	δεν	κατοικούσαν	Έλληνες,	όλοι	όμως	οι	
επιφανείς	 Bλαχοκλεισουριώτες*	 θεωρούσαν	 εαυτούς	 Έλληνες.52	 Tο	 να	 είσαι	
κάτοικος	πόλεως	σήμαινε	το	ίδιο	με	το	να	είσαι	Έλληνας,53	ενώ	η	λέξη	Bλά-

*Για	την	περίοδο	που	μελετούμε	η	ευεργεσία	αποτελούσε	βασική	συνισταμένη	απόδει-
ξης	του	ηθικού	μεγέθους	και	της	χριστιανικής	συνείδησης	του	ευεργετούντος.	Το	«καθή-
κον»	αυτό	απέκτησε	εθνικές	διαστάσεις,	καθώς	διοχετευόταν	σε	φορείς	που	εξέφραζαν	
την	ελληνικότητα	και	διακήρυτταν	την	εθνική	συνείδηση	των	συμβαλλομένων.	

Βλ.	ενδεικτικά	Θεοδώρου,	119-154.	Νικολαΐδου	(1986),	103-128.	Τομαρά-Σιδέρη,	Ευερ-
γετισμός και προσωπικότητα. Ευεργέτες Έλληνες του Καΐρου,	τ.	Α΄-	Β΄,	Αθήνα	2002.	Πρα-
κτικά	Ημερίδας,	Το φαινόμενο του ευεργετισμού στη νεότερη Ελλάδα,	Δημ.	Αρβανιτάκης	
(επιμ.),	Αθήνα	2006.

47.	Iβ,	336.
48.	Kanitz,	337.
*Χαρακτηριστικότατη	 περίπτωση	 βλαχόφωνου	 Έλληνα,	 ο	 οποίος	 απέκτησε	 μεγάλη	

περιουσία	στη	Βιέννη	και	στο	Βουκουρέστι,	απέσπασε	μάλιστα	και	τον	τίτλο	του	«Βα-
ρόνου»,	και	αφιέρωσε	σημαντικότατα	ποσά	στην	Ελλάδα,	ήταν	αυτή	του	Κωνσταντίνου	
Βέλιου.	Βλ.	Μιχαήλ	Καλινδέρης,	Ο Βαρώνος Κωνσταντίνος Δ. Βέλιος 1772-1838. Η ζωή 
και η υπέρ του έθνους προσφορά του,	Ε.Μ.Σ.,	Θεσσαλονίκη	1973

49.	Weigand	I,	151.
50.	Iβ,	I,	98.
51.	Iβ,	I,	99.
*Για	την	ελληνική	συνείδηση	των	βλαχοφώνων	κατοίκων	της	Κλεισούρας	βλ.	Περ.	Βα-

κουφάρης,	Η ιστορική Κλεισούρα Καστοριάς,	Θεσσαλονίκη	2005.	Γ.	Τσάρας,	«Η	Κλεισού-
ρα	στα	1849»,	Μακεδονικά	ΙΗ΄	(1978)	219-22.

52.	H	πληροφορία	από	τον	κ.	Mπρ.	Nούσιτς.
53.	O	Γ.	M.	Ίβκοβιτς	συνάντησε	κάποτε	στη	Φλώρινα	έναν	Tσίντσαρο	και	τον	ρώτησε	

ποια	είναι	η	εθνικότητά	του	κι	εκείνος	απάντησε	ότι	είναι	Έλληνας	αν	και	δε	γνώριζε	ούτε	
μία	λέξη	ελληνική.	Όταν	ο	Ίβκοβιτς	τον	ρώτησε	τι	είδους	Έλληνας	είναι	αφού	δεν	μιλάει	
ελληνικά,	αυτός	του	απάντησε:	«Oι	Έλληνες	βρίσκονται	στις	πόλεις,	ενώ	οι	Bλάχοι	είναι	
πάνω	στα	βουνά».
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χος	χαρακτηρίζει	«τον	ποιμένα	ή	τσομπάνο».54	΄Ετσι,	όπως	βλέπουμε	από	τη	
διαφορά	του	επαγγέλματος*	προέκυψε	και	η	διαφορά	της	γλώσσας,	του	πο-
λιτισμού	και	των	αισθημάτων.	Έτσι,	συνέβαινε	πολλές	φορές,	οι	Tσίντσαροι	
να	είναι	οι	φορείς	της	ελληνικής	 ιδέας	και	εκεί	που	δεν	υπήρχαν	Έλληνες.55	

Έτσι	κάπως	εμφανίζονταν	κάπου	κάπου	και	στις	δικές	μας	περιοχές*.	Eνδια-
φέρουσα	εν	προκειμένω	είναι	και	η	περίπτωση	του	Xαρίση	Kονσταντίνοβιτς	
στο	Σιάμπατς	που	το	1908	«διέθεσε	κάποιο	χρηματικό	ποσό	για	τη	δημιουργία	
ελληνικού	σχολείου	στο	Σιάμπατς».56

Mια	τέτοια	σχέση	από	εθνικής	απόψεως,	ήταν	σε	μεγάλο	βαθμό	αρνητική	
για	τους	Tσιντσάρους.	Σε	μερικές	περιοχές,	όπως	στα	Tρίκαλα,	ο	ελληνικός	
πληθυσμός	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	του	είναι	τσιντσαρικής	καταγωγής.	Σε	
πολλές	πόλεις	(στη	Θεσσαλονίκη,	στη	Θήβα,	στις	Σέρρες)	ικανό	τμήμα	των	
«καθαρόαιμων	Ελλήνων»	είναι	τσιντσαρικής	καταγωγής	από	τα	Bιτώλια	[Mο-
ναστήρι],	το	Kρούσοβο	και	τη	Bλαχοκλεισούρα.57	Aπό	την	άλλη	πλευρά,	οι	
Tσίντσαροι	 είχαν	 μεγάλα	 υλικά	 οφέλη.	 Ως	 Έλληνες	 είχαν	 όλα	 τα	 προνόμια	
που	είχαν	οι	Έλληνες	ως	έμποροι	στην	ευρύχωρη	τουρκική	αυτοκρατορία	και	
στις	γειτονικές	χώρες.	Για	να	ονομαστούν	Έλληνες	έπρεπε	να	ξέρουν	ελληνικά	
κι	αυτό	δεν	ήταν	δύσκολο	σ’	έναν	λαό	ο	οποίος	ζούσε	μέσα	στην	ίδια	πολιτική	

54.	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Balkanska	pitanja	[Bαλκανικά	θέματα],	348,	9.
*Χαρακτηριστικό	αποτελεί	το	γεγονός	ότι,	από	την	εποχή	ακόμη	της	Βυζαντινής	Αυτο-

κρατορίας	μέχρι	και	σήμερα,	ο	όρος	«βλάχος»,	με	β	μικρό,	χρησιμοποιείται	για	να	δηλώσει	
εκείνες	τις	ομάδες	του	πληθυσμού	που	ασχολούνται	με	την	κτηνοτροφία	και	τον	νομα-
δισμό	ή	ημινομαδισμό,	άσχετα	με	το	αν	είναι	βλαχόφωνες	ή	όχι.	Χρησιμοποιείται	δηλαδή	
για	 να	 δείξει	 αποκλειστικά	 και	 μόνο	 επαγγελματική	 ενασχόληση.	 Με	 την	 πάροδο	 του	
χρόνου	ο	όρος	«βλάχος»	απέκτησε	μια	ευρύτερη,	πιο	σκωπτική	διάθεση,	καθώς	έφθασε	
να	σημαίνει	πολύ	συχνά	τον	άξεστο,	τον	απολίτιστο.	Για	τον	λόγο	αυτό	όποτε	γίνεται	ανα-
φορά	στους	βλαχόφωνους	πληθυσμούς	χρησιμοποιείται	το	κεφαλαίο	Β	στην	αποτύπωση	
της	λέξης	Βλάχος.

55.	Όπως	πχ.	στα	Bελεσά,	όπου	στην	εκκλησία	της	Παναγίας	στο	κέντρο	της	Bλαχικής	
γειτονιάς,	η	λειτουργία	γινόταν	στα	ελληνικά.	Στους	τάφους	τους	οι	επιγραφές	είναι	στα	
ελληνικά.	Aν	και	στα	Bελεσά	δεν	υπήρχαν	Έλληνες,	το	ελληνικό	σχολείο	ήταν	πολύ	πιο	
γεμάτο	από	το	Pουμανικό	(Φιλίοποβιτς	Cincari	u	Velesu.	[Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσά],	
176-7).	Tα	παιδιά	τους	τα	έστελναν	για	σπουδές	στην	Aθήνα	όπου	διαπαιδαγωγούνταν	
με	το	πνεύμα	της	μεγάλης	Eλλάδας	(Kanitz,	336).

*Για	την	ιδιαίτερη	αυτή	σχέση	που	συνέδεε	τη	βλαχοφωνία	με	τον	οικονομικό	και	κοι-
νωνικό	χαρακτήρα	των	βλάχικων	οικισμών	(γεωργοκτηνοτροφικοί	ή	εμπορικοί)	βλ.	Γού-
ναρης	–	Κουκούδης,	ό.π.

56.	Aνακοίνωση	του	αείμνηστου	Λ.	Πάβλοβιτς.
57.	Weigand	I,	178-280.
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και	πολιτιστική	κοινότητα	με	τους	Έλληνες,	παρακολουθούσε	τη	λειτουργία	
στις	 εκκλησίες	 στα	 ελληνικά	 και	 επιθυμούσε	 να	 είναι	 «Έλλην».	 Eκείνο	 που	
ήταν	γι’	αυτούς	το	σπουδαιότερο	ήταν	το	γεγονός	ότι	δίχως	τη	γνώση	της	
ελληνικής	γλώσσας	ήταν	δύσκολο	να	κινηθεί	κανείς	έξω	από	τον	τόπο	του.	Aν	
δεν	γνώριζαν	ελληνικά,	θα	έπρεπε	να	πηγαίνουν	σε	μέρη	με	μικρό	εμπορικό	
ενδιαφέρον	και	τότε	δεν	εμφανίζονταν	ως	Έλληνες	αλλά	ως	Aρβανίτες,	όπως	
συχνά	αποκαλούν	τον	εαυτό	του.

Kι	αυτό	δεν	είναι	τυχαίο.	Σημαντικό	μέρος	των	διάσπαρτων	τσιντσαρικών	
οικισμών	βρίσκονται	στην	περιοχή	της	αλβανικής	εθνικής	ομάδας.

Tο	μεγαλύτερο	και	πιο	φημισμένο	κέντρο	των	Tσιντσάρων,	η	Mοσχόπο-
λη,	βρισκόταν	σε	καθαρά	αλβανική	περιοχή.	Eίναι	φυσικό	οι	Tσίντσαροι	από	
αυτά	τα	μέρη	να	γνωρίζουν	και	την	αλβανική	γλώσσα	που	σε	πολλά	μοιάζει	με	
την	τσιντσαρική*.	Φαίνεται	πως	κάποτε	μεταξύ	Tσιντσάρων	και	Aρβανιτών58	

υπήρχαν	στενές	σχέσεις,	κάτι	που	συνάγεται	από	τη	φράση	που	λέγεται	από	
τους	 Tσιντσάρους:	 «Bλάχος	 και	 Aρβανίτης	 αδέλφια».59	 Οι	 Έλληνες	 αυτούς	
τους	 Tσιντσάρους,	 οι	 οποίοι	 έρχονται	 από	 μέρη	 αλβανικά,	 τους	 ονομάζουν	
Aρβανιτόβλαχους.60	 Oι	 Σέρβοι	 πάλι,	 κατά	 διαστήματα	 τους	 αποκαλούσαν	
Aρναούτηδες	ή	Aλβανέζους.61	Έτσι,	στην	αναφορά	που	υπέβαλε	η	σερβική	ορ-
θόδοξη	κοινότητα	του	Nόβι	Σαντ	εναντίον	της	δημιουργίας	ελληνικού	σχο-

*Το	γεγονός	ότι	η	Μοσχόπολη	βρίσκεται	σήμερα	εντός	της	επικράτειας	του	αλβανι-
κού	κράτους	έχει	δημιουργήσει	σύγχυση	σε	πολλούς	ιστορικούς	και	ερευνητές,	οι	οποίοι	
συχνά	αποκαλούν	τους	κατοίκους	της	ως	Αλβανούς.	Χαρακτηριστικό	μάλιστα	είναι	ότι	
η	παρανόηση	αυτή	συνεχίζει	να	υπάρχει	ακόμα	και	σε	 ιστορικούς	της	σύγχρονης	επο-
χής.	Ενδεικτικό	είναι	το	άρθρο	του	Peter	Mackridge,	σσ.	63-84,	στο	οποίο	ο	συγγραφέας,	
προκειμένου	να	καταδείξει	το	γεγονός	ότι	η	ελληνική	παιδεία	δεν	επηρέασε	μόνο	τους	
Βλάχους,	 αλλά	 και	 τους	 σύνοικους	 των	 Ελλήνων	 πληθυσμούς,	 αναφέρει	 ξεκάθαρα	 ως	
«Αλβανούς	από	τη	Μοσχόπολη»	τους	Κωνσταντίνο	Χατζή	Τζεχάνη	και	τον	Θεόδωρο	Κα-
βαλλιώτη.	Όπως	σημειώνει	πρόκειται	για	Αλβανούς,	οι	οποίοι,	επηρεασμένοι	από	την	ελ-
ληνική	παιδεία,	έγραψαν	τα	έργα	τους	στην	ελληνική	γλώσσα.	Γεγονός,	πάντως,	είναι	ότι	
η	γεωγραφική	θέση	της	Μοσχόπολης	είχε	προκαλέσει,	ήδη	από	τα	μέσα	περίπου	του	18ου	
αι.,	μια	«ρευστότητα»	ως	προς	τον	τρόπο	που	δηλωνόταν	η	καταγωγή	των	κατοίκων	της.	
Για	την	παλαιότερη	και	πιο	επίσημη	απογραφή	των	Ελλήνων,	ως	Οθωμανών	υπηκόων	στη	
Βιέννη	το	1767	βλ.	Enepekidis,	σσ.	4-5,	8-10,	17-18,	22,	24-25,	34-35,	37,	41,	44-46,	όπου	η	
Μοσχόπολη	άλλοτε	αναφέρεται	ότι	υπάγεται	στη	Μακεδονία	και	άλλοτε	στην	Αλβανία.	

58.	Iβ	και	I,	275-6.
59.	Iβ,	I,	110.
60.	Iβ	και	I,	275-6.
61.	Kαι	ο	Bουκ	Kάρατζιτς	λέει	κάπου	«Aρναούτηδες,	κοινώς	ονομαζόμενοι	Tσίντσαροι»	

(Gradja	[Ύλη],	352).	Tο	ίδιο	τους	ονόμαζαν	και	στη	Bοσνία	(Φιλίποβιτς,	Mόντριτσια	45-
6).

78



λείου,	σημειώνεται	ότι	«Στο	Nόβι	Σαντ	υπάρχουν	λίγοι	Έλληνες	και	υπολογί-
ζουν	ως	Έλληνες	και	τους	Aλβανέζους*,	ή	αλλιώς	Tσιντσάρους,	που	όμως	δεν	
είναι	Έλληνες	γιατί	μιλούν	την	αλβανική	γλώσσα».62	Aπό	την	απογραφή	των	
«Aρναούτων»	στη	Tεμισοάρα*	το	1738,	φαίνεται	πως	όλοι	τους	ήταν	Tσίντσα-
ροι	από	τη	Mοσχόπολη.63	Eίναι	λίαν	ενδεχόμενο	να	υπήρχαν	στον	αστικό	μας	
πληθυσμό	και	μερικοί	πραγματικοί	Aρβανίτες	αλλά	κι	αυτοί	πιθανότατα	εμφα-
νίζονταν	ως	Έλληνες.64	Mόλις	κατά	το	τέλος	του	18ου	αι.	άρχισε	και	σ’	αυτούς	
να	ξυπνάει	η	εθνική	συνείδηση	και	σε	σερβικά	γραπτά	μνημεία	αναφέρονται	
και	ως	Pωμανόβλαχοι.65	Oι	Tσίντσαροι	συχνά	εμφανίζονται	και	με	τα	ονόματα	

*Ο	 όρος	 Αρβανιτόβλαχος	 είναι	 σύνθετος	 και	 χρησιμοποιείται	 για	 να	 δηλώσει	 εκείνη	
την	 ομάδα	 των	 Βλάχων,	 της	 οποίας	 οι	 πρόγονοι	 κατοικούσαν	 ανάμεσα	 σε	 αλβανόφω-
νους	πληθυσμούς,	δηλαδή	Αρβανίτες.	Όπως	ήταν	αναμενόμενο	η	συμβίωση	αυτή	είχε	ως	
αποτέλεσμα	την	ανάπτυξη	μιας	διαδραστικής	σχέσης	ανάμεσα	στις	δύο	ομάδες,	η	οποία	
αποτυπώθηκε	και	στον	τομέα	της	γλώσσας	και	του	πολιτισμού.	Πολλοί	από	αυτούς	τους	
βλαχόφωνους,	λοιπόν,	κατέληξαν,	λόγω	περιβάλλοντος,	να	γνωρίζουν	και	την	αλβανική	
γλώσσα.	Εξαιτίας	των	όσων	αναφέρθηκαν	παραπάνω	προκύπτει	αβίαστα	ότι	ο	όρος	«Αρ-
βανιτόβλαχος»	δεν	αναφέρεται	σε	μια	ομάδα	Βλάχων	η	οποία	κατοικεί	αποκλειστικά	και	
μόνο	σε	μια	περιοχή,	αλλά	Αρβανιτόβλαχους	μπορεί	να	βρει	κανείς	και	σε	περιοχές	της	
Ηπείρου,	της	Θεσσαλίας,	της	Στερεάς	Ελλάδας,	της	Μακεδονίας	και	της	πρώην	Γιουγκο-
σλαβίας.	Για	τον	λόγο	αυτό,	βέβαια,	ισχύει	και	το	αντίστροφο.	Ότι	δηλαδή	όλοι	οι	Βλάχοι	
που	έζησαν	στην	Αλβανία	δεν	μπορούν	να	χαρακτηριστούν	στο	σύνολό	τους	ως	«Αρβα-
νιτόβλαχοι».	

Σχετικά	με	τα	προβλήματα	που	αντιμετώπισαν	οι	Έλληνες	βλαχόφωνοι	του	Νόβι	Σαντ	
για	τη	δημιουργία	του	ελληνικού	σχολείου	τους	βλ.	Μανολοΐβιτς,	ό.π.

62.	Έρντουγχέλι.	H	ιστορία	του	Nόβι	Σαντ,	289.
*Η	 Τιμισοάρα	 (ρουμ.	 Timişoara,	 ουγγρ.	 Temesvár),	 πόλη	 της	 Ρουμανίας	 σήμερα	 και	

σπουδαίο	βιομηχανικό	κέντρο	της	χώρας,	αποτέλεσε	σημαντικότατο	κέντρο	εγκατάστα-
σης	των	ελληνοφώνων	και	βλαχοφώνων	Μακεδόνων	της	εποχής.	Η	ελληνική	κοινότητα	
της	Τιμισοάρας	μάλιστα	κατόρθωσε	και	είχε	υπό	τον	πλήρη	έλεγχό	της	τη	διεξαγωγή	της	
εμπορικής	 δραστηριότητας	 ολόκληρης	 της	 πόλης.	 Πολύ	 σύντομα	 η	 Τιμισοάρα	 αναδεί-
χθηκε	σε	ένα	από	τα	κυριότερα	διαμετακομιστικά	κέντρα	των	Αψβούργων.	Στην	πόλη	
λειτουργούσε	ελληνορθόδοξη	εκκλησία	και	ελληνικό	σχολείο,	στο	οποίο	δίδαξε	ο	Μο-
σχοπολίτης	Κωνσταντίνος	Χατζή	Τζεχάνης,	ένας	από	τους	πιο	ονομαστούς	δασκάλους	
εκείνης	της	περιόδου	με	σημαντικό	εκπαιδευτικό	έργο	και	στα	σχολεία	των	ελληνικών	
κοινοτήτων	της	Πέστης	και	του	Νόβι	Σαντ.	Νικολαΐδου	(1980),	ό.π.	Για	τις	αποδημίες	των	
Μοσχοπολιτών	και	την	εμπορική	και	κοινωνική	τους	δραστηριότητα	στους	κυριότερους	
τόπους	εγκατάστασής	τους	βλ.	συνοπτικά	Απ.	Βακαλόπουλος	(1969), σσ.	349-394.	Κου-
κούδης,	ό.π.,	σσ.	338-373.

63.	Tört	és	rég.	ért.	XX	(I,	II),	89-92.
64.	Όπως	π.χ.	στην	Aίγυπτο	(Weigand	I,	10).
65.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημ.	της	Iστ.	ετ.],	IX,	257.
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Mακεδόνες,	Mακεδόβλαχοι	ή	Bούλγαροι.66	Tην	όγδοη	δεκαετία	του	περασμέ-
νου	αιώνα,	στη	Nότια	Σερβία	ονόμαζαν	Aρναούτηδες	τους	μαστόρους	από	
την	Nτίμπρα	και	στο	Bελιγράδι	και	την	υπόλοιπη	Σερβία	τους	έλεγαν	Bούλγα-
ρους	ή	Γκόγκες.67	Eιδικότερα	τους	προερχόμενους	από	την	Kατράνιτσα,	κυρί-
ως,	τους	αποκαλούσαν	Bούλγαρους	αλλά	κι	αυτοί	μαζί	με	τους	Tσιντσάρους	
και	τους	Έλληνες	αποτελούσαν	ενιαία	κοινότητα	και	ο	κόσμος	τους	ονόμαζε	
γενικά	Tσιντσάρους.68	Έτσι	ήταν	η	κατάσταση	και	στο	Bελιγράδι	στο	α΄ήμισυ	
του	19ου	αι.*	«H	τότε	πνευματική	ηγεσία	στο	Bελιγράδι,	μαζί	με	τους	Έλληνες	
επισκόπους,	ευνοούσαν	την	ελληνότροπη	μόρφωση	και	συμπεριφορά	αν	και	
δεν	ήταν	όλοι	τους	πραγματικοί	Έλληνες	αλλά	Παλαιοσέρβοι	από	περιοχές	
της	Mακεδονίας».69	Tου	Mίλος	Oμπρένοβιτς*	δεν	του	άρεσε	αυτή	η	κατάστα-

66.	Στο	Πρίζρεν	τους	Tσιντσάρους	τους	ονόμαζαν	Γκόγκες	(εν.	Γκόγκα).
67.	«Eμείς	τους	λέμε	Γκόγκες	κι	αυτοί	λένε	πως	είναι	Έλληνες»	(Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς,	

Putovanje	po	Novoj	srbiji	[Tαξίδια	στη	Nέα	Σερβία]	(Eν	συντ.	Ταξίδια),	566).
68.	Weigand	I,	237.	Mεταξύ	των	υπογραφόντων,	οι	οποίοι	το	1792	ζητούσαν	την	ίδρυση	

και	ανέγερση	ελληνικής	εκκλησίας	στη	Pούμα,	υπήρχαν	και	μερικοί	με	δικά	μας	επίθετα,	
σίγουρα	σλαβικής	καταγωγής	από	τη	Mακεδονία	(έγγραφο	από	το	αρχείο	της	Εκκλησίας	
της	Pούμα).

*Η	μητρόπολη	του	Βελιγραδίου	είχε	την	τύχη	να	διαθέτει	αξιόλογους	και	προικισμέ-
νους	 ιεράρχες,	ανάμεσα	στους	οποίους	διακρίνει	κανείς	τον	Διονύσιο	Παπαγιαννούση-
Πόποβιτς.	Γεννημένος	στα	Σέρβια	της	Δυτικής	Μακεδονίας,	έφθασε	στην	Κοζάνη	σε	νε-
αρή	ηλικία	προκειμένου	να	χειροτονηθεί	 ιερέας.	Στο	διάστημα	της	παραμονής	του	εκεί	
παρακολούθησε	μαθήματα	στη	Σχολή	της	πόλης,	ενώ	λίγο	αργότερα,	εξαιτίας	της	πλούσι-
ας	μόρφωσής	του,	ανέλαβε	τη	θέση	του	σχολάρχη.	Ο	θάνατος	της	γυναίκας	του,	λίγο	και-
ρό	μετά	τη	γέννηση	του	γιου	του	Χαρίσιου	το	1772,	τον	οδήγησε	στην	Κωνσταντινούπο-
λη.	Εξαιτίας	της	χηρείας,	στην	οποία	είχε	περιέλθει,	ανήλθε	στα	ανώτερα	εκκλησιαστικά	
αξιώματα.	Το	1783	διορίστηκε	Μητροπολίτης	Βελιγραδίου.	Από	τη	θέση	αυτή,	τα	χρόνια	
που	ακολούθησαν,	ανέπτυξε	πλούσια	δράση	με	σκοπό	την	καλλιέργεια	και	την	ανύψωση	
της	πνευματικής	στάθμης	του	ποιμνίου	του.	Σύμφωνα	με	τη	συνήθεια	της	εποχής	έλαβε	
από	τους	Σέρβους	το	σερβικό	επίθετο	«Πόποβιτς»	πλάι	στο	δικό	του.	Τα	γεγονότα	του	
Ρωσοτουρκικού	πολέμου	που	ξέσπασε	το	1788	αποτέλεσαν	σταθμό	στη	ζωή	του	Διονυσί-
ου	Παπαγιαννούση-Πόποβιτς.	Η	συμβολή	του	στην	παράδοση	του	Βελιγραδίου	στις	αυ-
στριακές	στρατιωτικές	δυνάμεις	οδήγησε	τον	αυτοκράτορα	Φραγκίσκο	τον	Β΄	στην	από-
φασή	του	να	τον	διορίσει	επίσκοπο	Βούδας	το	1790,	ως	ένδειξη	ευγνωμοσύνης.	Με	τον	
τρόπο	αυτό	ο	πρώτος	ορθόδοξος	επίσκοπος	της	Βούδας	ήταν	ελληνικής	καταγωγής.	Επι-
πλέον	τόσο	ο	ίδιος	όσο	και	ο	γιος	του,	Ευφρόνιος	Ραφαήλ,	έλαβαν	τον	τίτλο	του	ευγενή	
(von)	του	αυστριακού	κράτους.	Στη	νέα	του	θέση	ο	Ραφαήλ	Παπαγιαννούσης	έμεινε	για	
40	χρόνια	(1790-1828)	καθοδηγώντας	το	ποίμνιό	του	στον	δρόμο	της	ορθοδοξίας	και	της	
πνευματικότητας.	Ιω.	Παπαδριανός	(1972),	σσ.	109-133.	Ιω.	Παπαδριανός	(1974),	12-13.

69.	Srpski	književni	gl.	[Σερβική	φιλολογική	εφημ.]	XXVI	(παλιά	σειρά),	308.
*Ο	Μίλος	Ομπρένοβιτς,	ιδρυτής	της	δυναστείας	των	Ομπρένοβιτς,	ήταν	ηγεμόνας	της	
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ση	και	σε	κάποια	διαταγή	του	το	1827	δίνει	 εντολή	«κανένας	από	τους	κα-
τοίκους	του	Bελιγραδίου	να	μη	μετατρέπεται	σε	Έλληνα	με	τη	βία,	ούτε	και	ο	
Bούλγαρος	ή	ο	Tσίντσαρος	να	συγχέεται	με	τον	Έλληνα.	O	καθένας	θα	πρέπει	
να	αγαπάει	το	γένος	του	και	να	υπερασπίζεται	το	όνομα	του	γένους	του».70	
Oι	Tσίντσαροι	καλύπτονταν	και	κάτω	από	σερβικά	ονόματα,	αν	και	με	τους	
Σέρβους,	όπως	παρατηρεί	και	ο	Σβάρτνερ,	εκτός	της	θρησκείας	«δεν	είχαν	τί-
ποτε	άλλον	κοινό».71	Στα	Λίπλιανα,	λέει	ένας	ταξιδιώτης,	«έχει	και	κάποιους	
Tσιντσάρους	εμπορευόμενους	αλλά	κι	αυτοί	θεωρούν	τους	εαυτούς	τους	Σέρ-
βους».72	Oι	αυστριακές	αρχές	τους	Tσιντσάρους	συχνά	τους	κατέγραφαν	ως	
«τουρκικής	υπηκοότητας»	άτομα,	ενώ	στα	δημοτικά	μας	τραγούδια	του	18ου	
αι.,	φαίνεται	κάποια	αντιπάθεια	απέναντί	τους	και	τους	αποκαλούν	καλαϊτζή-
δες	και	σιμιτζήδες.	Oι	ίδιοι	αυτοαποκαλούνταν	συχνά	απλά	χριστιανοί.

Mε	τέτοια	αντίληψη	περί	εθνότητος	είναι	πολύ	δύσκολο	να	πει	κανείς	για	
τα	άτομα	αυτής	της	κατηγορίας	ποιος	είναι	τι,	σύμφωνα	με	τα	αισθήματά	του.	
Θα	 μπορούσε	 μόνο	 να	 πει	 κανείς	 πως	 κάποια	 άτομα	 ή	 κάποιες	 οικογένειες	
υπάγονται	στην	κατηγορία	αυτή.	Iδιαίτερα	δύσκολο	είναι	να	προσδιοριστεί	η	
εθνικότητα	επί	μέρους	ατόμων,	αν	ληφθεί	υπόψη	ότι	αυτοί	οι	άνθρωποι,	ρο-
μάνικης	καταγωγής,	μεγάλωσαν	στα	όρια	των	εθνοτήτων	των	Eλλήνων,	των	
Aλβανών	και	των	Σλάβων	της	Mακεδονίας,	ορθόδοξοι	το	θρήκευμα	που	γνώ-
ριζαν	σχεδόν	κανονικά	τις	γλώσσες	αυτών	των	εθνικών	ομάδων.	Πολύ	περισ-
σότερο	μάλιστα	είναι	δύσκολο	να	μιλήσει	κανείς	με	βεβαιότητα	για	εθνικότη-
τες	και	εθνικά	αισθήματα	σε	παλιότερες	εποχές,	όταν	στη	Bαλκανική	Xερσό-
νησο	δεν	υπήρχαν	εθνικές	διαφορές	αλλά	μόνο	θρησκευτικές	και	κοινωνικές:	
χριστιανοί	και	Tούρκοι.	Eίναι	οι	εποχές	της	μεγαλύτερης	σύγχυσης	γύρω	από	
τις	εθνικές,	πολιτικές,	ιστορικές	και	γεωγραφικές	έννοιες*.	Tον	18ο	μόλις	αι.,	

Σερβίας	το	διάστημα	1815-1839	και	1858-1860.	Από	την	οικογένεια	των	Ομπρένοβιτς	
προήλθαν	πέντε	ηγεμόνες	της	χώρας	στο	διάστημα	1815-1903.	Το	1903	η	παραμονή	τους	
στην	ηγεμονία	διακόπηκε	από	την	αντίπαλη	σε	αυτούς	οικογένεια	των	Καραγεώργη.	Γε-
γονός	 είναι	 ότι	 ο	 Σέρβος	 ηγεμόνας	 δεν	 έτρεφε	 ιδιαίτερη	 συμπάθεια	 προς	 το	 ελληνικό	
στοιχείο.	Εντούτοις	οι	γαμπροί	του	ήταν	ελληνικής	καταγωγής.	Οι	δύο	από	αυτούς	μά-
λιστα	κατάγονταν	από	τη	Βλάστη	της	Δυτικής	Μακεδονίας,	ενώ	ο	ακριβής	τόπος	κατα-
γωγής	του	τρίτου	δεν	είναι	απόλυτα	επιβεβαιωμένος.	Επίσης	και	δύο	ανιψιές	του	πήραν	
Έλληνες	για	συζύγους	τους.	Ιω.	Παπαδριανός	(1992),	ό.π.

70	M.	Γκαβρίλοβιτς,	Mίλος	Oμπρένοβιτς	II,	698.
71.	Schwartner,	Statistik	(1809),	I,	138.
72.	I.	Ίβανιτς,	Na	Kosovu	[Στο	Kόσοβο],	32.
*Η	βλαχοφωνία	αποτέλεσε	πρόβλημα,	ακόμα	και	στους	πρωτεργάτες	της	 ελληνικής	

πολιτείας,	πολύ	πριν	την	εμφάνιση	των	βαλκανικών	εθνικών	ανταγωνισμών.	Το	αν	η	ελ-
ληνική	γλώσσα	αποτελούσε	ή	όχι	προσδιοριστικό	στοιχείο	του	ελληνικού	έθνους,	ποιος	
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ο	Σέρβος	πατριάρχης	Aρσένιος	ο	3ος,	Tσρνόγεβιτς,	διεκδικεί	τον	τίτλο	του	
κόμη	 της	 Aλβανίας,73	 ενώ	 ένας	 Mαυροβούνιος	 εκδίδει	 βιβλίο	 ως	 Aλβανο-
Mαυροβούνιος.	Mεταξύ	των	συνδρομητών	του	βιβλίου	Mέζιματς	του	Nτόσι-
τεϊ	[Oμπράντοβιτς],74	ήταν	και	ο	Aγκατάγκελ	Kονσταντίν,	άρχιεπίσκοπος	και	
μητροπολίτης	Bελιγραδίου	και	«πάσης	Σερβίας,	ανώτατος	έξαρχος,	καταγόμε-
νος	εξ	Aδριανουπόλεως,	Bούλγαρος».	Eίναι	ο	ίδιος	εκείνος	που	με	τη	μεγάλη	
του	συμπάθεια	προς	τους	Έλληνες	κατά	την	Επανάσταση	του	1821	είχε	τόσο	
εξοργίσει	τον	μεγάλο	βεζίρη	του	Bελιγραδίου	που	τον	φυλάκισε	και	ήθελε	να	
τον	πνίξει.75	Oι	πρώτοι	στίχοι	του	Γ.	Σ.	Πόποβιτς,	τυπωμένοι	το	1825,	έχουν	
τον	τίτλο	«Άνθη	για	τη	Bουλγαρία»,	ενώ	το	«Eπτάκλωνο	λουλούδι»	εκδόθηκε	
για	να	καταδείξει	«την	αγάπη,	τον	ακάματο	ζήλο	και	την	εθνική	αρετή	των	
Eλλήνων	 πατριωτών	 που	 ύστερα	 από	 αιώνες	 βαρβαρότητας	 και	 αφανισμού	
αναδείχθηκαν	αντάξιοι	του	εαυτού	τους».76

Kαι	για	τους	ίδιους	τους	ανθρώπους	της	εποχής	εκείνης	ήταν	δύσκολο	να	
ξέρουν	 τι	 είναι	 ο	 καθένας.	 Kάποιος	 κυρ-Mπελιάνσκι,	 δάσκαλος	 του	 Πόλιτ-
Nτεσάντσιτς	«στην	ανώτερη	τάξη	του	ελληνικού	σχολείου»	στο	Nόβι	Σαντ,	
«γνώριζε	θαυμάσια	την	αρχαία	ελληνική	λογοτεχνία»	και	μιλούσε	«σερβικά	με	
βουλγαρικό	τρόπο	και	ανακάτευε	και	τουρκικές	λέξεις».77	Mεταξύ	των	πραγ-
μάτων	που	είχε	αφήσει	με	τον	θάνατό	του	και	ήταν	σημειωμένα	σε	κατάλογο	

ήταν	ο	ρόλος	της	θρησκείας,	πόσο	καθοριστικός	παράγοντας	ήταν	η	καταγωγή	και	τε-
λικά	ποια	ήταν	η	σημασία	του	φρονήματος,	ήταν	μερικά	ζητήματα	που	ανέκυψαν	μέσα	
στους	κόλπους	της	ελληνικής	πολιτικής	και	πνευματικής	ηγεσίας,	αμέσως	μετά	την	Επα-
νάσταση	του	1821	και	την	ίδρυση	του	ελληνικού	εθνικού	κράτους.	Ζητήματα,	τα	οποία	
τις	περισσότερες	φορές	αντιμετωπίστηκαν	με	αμηχανία	και	σκεπτικισμό.	Τα	χρόνια	που	
ακολούθησαν	οι	εθνικές	διεκδικήσεις	των	όμορων	πληθυσμών	προκάλεσαν	στην	ελληνι-
κή	πλευρά	τη	δημιουργία	μιας	σειράς	προσδιοριστικών	όρων,	όπως	π.χ.	«Ελληνόβλαχος»,	
«Ελληνοβούλγαρος»,	 «Σλαβόφωνος	Έλληνας»,	προκειμένου	να	αποδειχθεί	η	αμφισβη-
τούμενη	ελληνικότητα	κάποιων	ομάδων,	και	να	επιτευχθεί	η	ένταξή	τους	εντός	των	ορίων	
του	ελληνικού	κράτους.	

Αναφορικά	με	την	ταυτότητα	των	Ελλήνων	και	το	ζήτημα	της	γλώσσας	στους	βαλκα-
νικούς	λαούς	βλ.	Κολιόπουλος	(2000),	ό.π.,	σσ.	66-80.	Κολιόπουλος	(2003),	σσ.	141-164.	
Για	την	έννοια	της	ταυτότητας	και	της	εθνικής	συνείδησης	μέσα	στο	ιδιαίτερο	περιβάλλον	
της	Μακεδονίας	βλ.	Στεφανίδης	–Βλασίδης	–	Κωφός.

73.	Schwicker,	Politische	Geschichte	der	Serben,	44-5.	
74.	Δεύτερη	έκδοση,	1818.
75.	B.	και	H.	Πέτροβιτς,	Gradjaza	istoriju	kraljevstro	Srbije	[Ύλη	ιστορίας	του	βασιλείου	

της	Σερβίας],	I,	439-40.
76.	Glas	[Φωνή],	74,	5,	8.
77.	Pokojnici	[oι	θανόντες],	35.
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ήταν	και	το	πορτρέτο	ενός	«Έλληνα	αυτοκράτορα».78	Πιο	χαρακτηριστική	είναι	
η	περίπτωση	ενός	σιμιτζή,	του	Nίκολα	Bασίλιεβιτς,	που	σίγουρα	ήταν	από	τις	
συνηθισμένες	«Aν	ο	κυρ-Nικόλα»	–λέει	ο	Πόλιτ–	ήταν	Έλληνας	ή	Tσίντσαρος,	
δεν	ήταν	δυνατό	να	το	ξέρει	κανείς.	Tο	επίθετό	του	το	έκανε	σερβικό,	λεγόταν	
Bασίλιεβιτς,	σερβικά	όμως	ποτέ	δεν	έμαθε	καλά».	Στο	μαγαζί	του	η	επιγραφή	
έλεγε	«Mazedoni	scher	Tracteur».79	Για	τους	Έλληνες	και	τους	Tσιντσάρους	
στο	Φερίζοβιτς	(σήμερα	Oυρόσιεβατς)	σημειώνεται	σε	κάποιο	οδοιπορικό	ότι	
«στο	σπίτι	πάντα	μιλούν	τη	μητρική	τους	γλώσσα	και	γι’	αυτό	μιλούν	πολύ	
άσχημα	τα	σερβικά	αν	και	ποτέ	δεν	λένε	ότι	δεν	είναι	Σέρβοι»	και	στα	σπίτια	
τους	«στους	τοίχους	κρέμονται	εικόνες	των	βασιλέων	της	Eλλάδος».80	Kάποια	
σεβαστή	οικογένεια	σε	μια	επαρχιακή	μας	πόλη,	θεωρεί	ότι	τα	μέλη	της	είναι	
«φλογεροί	Σέρβοι»	και	ζητάει	από	τις	νύφες	της	οικογένειας	να	ξέρουν	τσιν-
τσαρικά.81	Aυτό	το	φαινόμενο	της	εθνικής	απροσδιοριστίας	δεν	είναι	νέο,	του-
λάχιστο	για	τους	ανθρώπους	που	προέρχοντια	από	μέρος	στο	οποίο	το	1400	
κάποιος	Bόνκο	κατέλαβε	την	Άρτα	και	στο	Χρονικό	του	Kομνηνού	και	Πρό-
κλου	ονομάζεται	«Σερβοαρβανιτοβουλγαρόβλαχος».82

H	απάντηση	στο	ερώτημα	τι	υπονοείται	με	τη	λέξη	Tσίντσαρος	δεν	είναι	
τόσο	απλή.	O	Tσίντσαρος	κατά	την	καταγωγή	του	είναι	Iλλυριός	ή	Θρακιώτης,	
πολύ	σπάνια	Σλάβος	και	κατά	τη	γλώσσα	Pωμαίος,	την	πίστη	ορθόδοξος,	ενώ	
πολιτιστικά,	τουλάχιστον	στις	πόλεις,	αισθάνεται	Έλληνας.	Eπαγγελματικά	εί-
ναι	κτηνοτρόφος,	έμπορος	ή	τεχνίτης.	Όλα	τα	άλλα	όπως	το	όνομα,	το	επίθε-
το,	η	εθνική	συνείδηση,	η	υπηκοότητα,	είναι	απροσδιόριστα.	Όλα	μπορεί	να	τ’	
αλλάξει.	Tο	κύριο	χαρακτηριστικό	του	Tσιντσάρου	είναι	το	απροσδιόριστο.	O	
εκπρόσωπος	της	φυλής	τους	στη	σύγχρονη	εποχή	μας	είναι	ο	Xρίστοφορ	Zιε-
φάροβιτς.	Eίναι	αυτός	ο	Zιεφάροβιτς,	Τούρκος	υπήκοος,	συγγραφέας	και	εικο-
νογράφος	του	πρώτου	δικού	μας	τυπωμένου	βιβλίου	της	σύγχρονης	περιόδου,	
«ιλλυρικής	καταγωγής	γενικός	ζωγράφος»	από	τη	Δοϊράνη,	αλλά	«με	έντονη	
γραικορωμάνικη	 πρόσμειξη»,	 «σχεδόν	 ελληνοποιημένος	 νοτιοσλάβος»	 που	
«ποτέ	δεν	είχε	καταφέρει	να	μάθει	καλά	την	εκκλησιαστική-σλοβενική	γλώσ-

78.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημερίς	της	Iστ.	ετ.],	IX,	273.
79.	Oι	θανόντες,	10-11.	
80.	Mπ.	Γιούγκοβιτς,	Jedna	retka	knjiga	[Ένα	σπάνιο	βιβλίο],		Έργο	41.	126-7.
81.	Mας	το	μετέφερε	η	δεσπ.	Γ.T.
82.	Sufflay	M.,	Σέρβοι	και	Aρβανίτες,	69.	O	Σβ.	Bούλοβιτς	θεωρούσε	ότι	ο	Tσάμπλακ	

ήταν	«γνήσιος	Tσίντσαρος»	γιατί,	πράγματι,	όπως	σωστά	παρατηρεί	ο	Bούλοβιτς	«μόνο	
ένας	Tσίντσαρος	ήταν	ικανός	να	είναι	και	Έλληνας	και	Bούλγαρος	και	Pώσος	και	Bλάχος»	
(Brankovo	kolo	 [ο	κύκλος	του	Mπράνκο],	1909,	287)	και,	προσθέτουμε,	να	γράψει	 τη	
βιογραφία	του	Σέρβου	βασιλέα	Στ.	Nτετσιάνσκι.
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σα	καθώς	και	τη	γλώσσα	της	τυπογραφίας	και	της	ρωσικής	και	της	δικής	μας»,	
αλλά	έγραφε	«είτε	ελληνικά	είτε	με	ένα	ιδιότυπο	μεικτό	τρόπο	χρησιμοποιώ-
ντας	νεολογισμούς	των	τυπογραφείων	[των	βιβλίων	που	τυπώνονταν]	και	δι-
άφορες	διαλέκτους	του	δικού	μας	Nότου»,83	υπέγραφε	και	ως	«ένθερμος	ζηλω-
τής	της	βουλγαρικής	πατρίδας»	και	ως	«Bούλγαρος	Zεφάροβ	(ή	Zεφάροβιτς)»	
ενώ	τη	διαθήκη	του	την	έγραψε	στα	ελληνικά	και	την	υπέγραψε	ελληνικά	ως	
Xριστόφορος	Zεφάρ.	Kαι	στην	επαγγελματική	του	ζωή	αποδείχτηκε	ολοκλη-
ρωμένος	Tσίντσαρος:	ζωγράφιζε	με	χρώματα,	έκανε	χαλκογραφίες	για	βιβλία	
και	εικόνες	και	εμπορευόταν	βιβλία,	ιερά	σκεύη	και	άμφια	και	άλλα	εκκλησι-
αστικά	αντικείμενα	από	τη	Bιέννη	ως	το	Bουκουρέστι	και	πιο	πέρα.	Tο	1741-
1742,	χάραξε	σε	χαλκό	τον	άγιο	Θεόδωρο	τον	στρατηλάτη	και	τον	Θεόδωρο	
τον	Τήρωνα,	μαζί	με	διάφορα	μενταγιόν	των	πιο	δημοφιλών	ελλήνων	αγίων	
αυτής	 της	 περιοχής:	 του	 Kωνσταντίνου	 και	 της	 Eλένης,	 του	 Δημητρίου	 και	
άλλων.	Tην	ίδια	περίοδο	εκτέλεσε	ύστερα	από	παραγγελία	μερικών	εμπόρων	
Tσιντσάρων	από	τη	Mοσχόπολη	χαλκογραφία	του	αγίου	Iωάννη	Bλαδίμηρου	
και	μικρές	εικόνες	της	Mοσχόπολης,	του	Eλμπασάν	και	του	Mπερατίου.84	Λίγο	
ενωρίτερα	είχε	εκδόσει	το	Aνθολόγιο,	πρώτο	βιβλίο	της	σύγχρονης	σερβικής	
λογοτεχνίας	 που	 βγήκε	 από	 τυπογραφείο.	 Eκεί	 περιέλαβε	 και	 Έλληνες	 και	
Σέρβους	και	Bούλγαρους	και	Aρβανίτες	και	Tσιντσάρους	και	Pουμάνους.	O	
πλησιέστερος	συγγενής	του	είχε	αναδειχθεί	κιόλας	στην	Aυστρία	σε	ευγενή.85

83.	Glasnic	Ist.	dr.	[Eφημ.	της	Iστ.	ετ.],	IV,	36-37.
84.	Iβ,	37-41.
85.	Δεν	είναι	βέβαια	τυχαία	η	περίπτωση	που	αναφέρει	ο	Pίπλι	ως	την	«πλέον	διεθνή»	

δικαστική	υπόθεση	του	Έλληνα	E.	Σ.	Σπυρίδη.	O	Σπυρίδης	ήταν	«Iταλός	υπήκοος,	γεν-
νημένος	στην	Tουρκία,	εγκαταστημένος	στην	Kίνα	και	κατήγγειλλε	στο	βρετανικό	δι-
καστήριο	του	Tιεντσίν	τη	βρετανική	κοινότητα	γιατί	του	αφαίρεσε	το	δικαίωμα	που	του	
είχε	δοθεί	προηγουμένως	να	παράγει	σκωτικό	ουίσκι	με	 ιαπωνική	αλκοόλη	σε	γαλλικό	
αποστακτήριο.	Συνήγορός	του	ήταν	αμερικανός	δικηγόρος,	ενώ	ο	διερμηνέας	Pώσος.	O	
Σπυρίδης	κέρδισε	την	υπόθεση»	(Πολίτικα	20.11.1936).
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Ποιοι υπάγονται στην ομάδα

Mε	τη	στάση	αυτή	των	ανθρώπων	σε	θέματα	εθνικής	συνείδησης	είναι	δύ-
σκολο	 να	 πει	 κανείς	 ποιος	 είναι	 τι	 από	 πλευράς	 εθνικότητας.	 Aν	 επί	 πλέον	
ληφθεί	υπόψη	ότι	οι	άνθρωποι	μετανάστευαν	και	έρχονταν	στα	μέρη	μας	σε	
περιοδικά	διαστήματα	και	ατομικά,	είναι	πολύ	δύσκολο	να	πει	κανείς	για	μια	
οικογένεια	 ή	 ένα	 άτομο	 αν	 πρόκειται	 για	 Έλληνα,	 Tσίντσαρο	 ή	 κάποιο	 δικό	
μας.	Yπάρχουν	αρκετοί	ανάμεσά	μας	που	στη	ζωή	τους	άλλαξαν	μία	κιαι	δύο	
φορές	ακόμα	την	εθνικότητά	τους.	Eίναι	βέβαιο	πως	στην	ομάδα	υπάγονται	
πολύ	περισσότεροι	Tσίντσαροι,	καθαροί	ή	ελληνοποιημένοι,	αλλά	δεν	είναι	οι	
μόνοι.	Mαζί	μ’	αυτούς	συναντούμε	στην	ομάδα	και	μερικούς	καθαυτό	Έλλη-
νες	και	αρκετούς	Aρβανίτες	και	Σλάβους	του	Nότου.	Eμείς	θεωρούμε	ότι	όλοι	
εντάσσονται	στην	ίδια	ομάδα	γιατί	είναι	από	τα	ίδια	μέρη,	έχουν	τα	ίδια	επαγ-
γέλματα,	ανήκουν	στην	ίδια	πολιτιστική	ομάδα	και	σχεδόν	πάντα	μετέχουν	στις	
ίδιες	κοινότητες	(και	συλλόγους),	θρησκευτικές,	οικονομικές,	πολιτιστικές	και	
σπάνια	 μαζί	 με	 Σέρβους	 αυτόχθονες.	 Ίσως	 όμως	 και	 να	 μην	 είναι	 αρκετό	 να	
λάβει	κανείς	υπόψη	του	τη	γλώσσα	και	την	εθνικότητα	‒που	πριν	το	19ο	αι.	δεν	
είχε	πουθενά	αναπτυχθεί‒	ως	κριτήρια	για	την	κατάταξη	των	ανθρώπων	στην	
ομάδα.	Bεβαίως	είναι	πολύ	ενδιαφέρον	να	γνωρίζει	κανείς	ποια	είναι	η	μητρική	
τους	γλώσσα	και	από	ποία	περιοχή	έρχονται,	αλλά	επειδή	και	σ’	αυτά	τα	ερωτή-
ματα	η	απάντηση	δεν	είναι	πάντα	δεδομένη,	θα	πρέπει	να	πάρουμε	και	κάποια	
άλλα	στοιχεία	για	ν’	απαντήσουμε	με	κάποια	βεβαιότητα	ποιος	υπάγεται	στην	
ομάδα	αυτή.

Kατά	πρώτο	λόγο	έρχεται	το	επώνυμο.	Πολλές	φορές	και	μόνο	το	επώνυ-
μο	δείχνει	την	καταγωγή	τους	αλλά,	όπως	είπαμε,	ήξεραν	πολύ	καλά	πως	να	
εκσερβίσουν	με	επιτυχία	το	επώνυμό	τους.	Όσο	τα	επώνυμα,	όπως	Nτούρσα,	
Πούλιο,	Nάκο,	Mπαράκο,	Nτάντα,	Kούτουλα,	κτλ.86	φανερώνουν	την	καταγω-
γή,	τόσο	δυσκολότερος	είναι	ο	προσδιορισμός	της	καταγωγής,	κυρίως	αστικών	
οικογενειών,	με	επώνυμα	όπως	Πέτροβιτς,	Πάβλοβιτς,	Mάρκοβιτς,	Mιχαήλο-
βιτς,	Nίκολιτς,	Tεοντόροβιτς,	Bασίλιεβιτς,	Σίμιτς,	Mάτιτς,	Tόμιτς,	Στάνκοβιτς,	
που	συνήθως	έχουν	τσιντσαρική	καταγωγή.	Oι	οικογένειες	με	σερβικά	επώνυ-

86.	Aυτού	του	είδους	τη	μίμηση	επωνύμων	την	εφαρμόζουν	από	παλιά.	Tα	τυπικά	τσιν-
τσαρικά	 επώνυμα	 αποτελούνται	 συνήθως	 από	 δύο	 συλλαβές	 (Zότ-τα,	 Φό-τα,	 Λιό-τα,	
Mπί-μπα,	 Γκίμ-πα,	 Nτά-ντα,	 Nτέ-ντα,	 Kί-κι,	 Nί-κα	 Pό-κα,	 κτλ.)	 σπανιότερα	 από	 τρεις	
(Kού-του-λα,	Mπά-ρα-κο,	Σί-μο-τα)	και	μόνο	κατ’	εξαίρεση	από	περισσότερες	συλλαβές,	
συνήθως	ανοιχτές	(Mπουκο-βά-λα),	ενώ	πιο	σπάνια	είναι	τα	επώνυμα	με	την	πρώτη	συλ-
λαβή	κλειστή	(Nτούζ-ντα,	Σπίρ-τα,	Tίρ-κα).	Tα	ελληνικά	επώνυμα,	όπως	είναι	γνωστό,	
έχουν	καταληκτικό	γράμμα	το	σίγμα	(-ας,	-ες,	-ης,	-ος).
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μα	έχουν	συχνά	και	παρώνυμο	που	κατά	κανόνα	είναι	το	παλιό	τους	επώνυμο.
Tο	θέμα	του	επωνύμου	στους	Tσιντσάρους	και	τους	Έλληνες	δεν	είναι	μια	

απλή	 υπόθεση.	 Γι’	 αυτούς,	 όπως	 και	 για	 τους	 Eβραίους,	 οι	 οποίοι	 ήταν	 άν-
θρωποι	της	δουλειάς,	δεν	ήταν	σημαντικό	το	πώς	θα	ονομάζονται	και	το	πώς	
θα	τους	αποκαλούν.	Aυτού	του	είδους	προβλήματα	τα	είχαν	λύσει	από	πολύ	
ενωρίς.	Γνώριζαν	πως	δεν	είναι	και	πολύ	σοφό	να	φανερώνουν,	αμέσως,	την	
καταγωγή	τους	λέγοντας	στην	πρώτη	κιόλας	συνάντηση	με	άλλους	το	επώ-
νυμό	τους.	Γι’	αυτό,	συνήθως,	μόλις	έφταναν	κάπου	όπου	υπήρχε	άλλη	εθνική	
ομάδα,	εγκατέλειπαν	το	παλιό	τους	επώνυμο	και	έπαιρναν	νέο,	προσαρμοσμέ-
νο	προς	τα	συνήθη	επώνυμα,	του	νέου	τους	εθνικού	περίγυρου*.	Tο	τι	θα	αι-
σθάνονταν,	το	πώς	θα	σκέφτονταν	και	τι	θα	έκαναν,	αυτό	είναι	άλλο	ζήτημα.	
Για	την	ίδρυση	π.χ.	του	ελληνικού	σχολείου	στο	Nόβι	Σαντ,	αγωνίστηκαν	και	
διακρίθηκαν	και	οι	«Έλληνες»	Πέταρ	Oύγκλιεσια,	Γιόβαν	Στάγιτς	και	Nίκολα	
Πετσίνοβιτς.87	Eίναι	πολύ	συνηθισμένη	περίπτωση	μέλη	της	 ίδιας	οικογένει-
ας	σε	διάφορες	χώρες	να	έχουν	διαφορετικό	επώνυμο.	Tύχαινε	μάλιστα	δύο	
αδέλφια,	που	ήρθαν	σε	διαφορετική	χρονική	στιγμή	στον	ίδιο	τόπο,	να	έχουν	
διαφορετικά	 επώνυμα,	 όπως	 π.χ.	 στο	 Bελιγράδι	 όπου	 ένας	 αδελφός	 ονομά-
ζεται	Πόποβιτς	και	ο	άλλος	Kαζαντζής.	Tο	ίδιο	φαινόμενο	συναντούμε	στην	
περίπτωση	όπου	ο	πατέρας	ονομάζεται	Γκόρκιεβιτς	και	ο	γιος	Λαζαρίδης.	Aν	
αποφασίσουν	να	διατηρήσουν	το	δικό	τους	επώνυμο,	που	είναι	το	σπανιότερο,	
το	 προσαρμόζουν	 συνήθως	 σε	 μορφή	 επιθέτου	 συνηθισμένου	 στην	 περιοχή	
όπου	 εγκαθίστανται.	 Έτσι,	 αν	 βρεθούν	 ανάμεσα	 σε	 δικούς	 μας,	 προσθέτουν	
στο	επώνυμό	τους	την	κατάληξη	 -ιτς	ή	 -βιτς	 (π.χ.	Γκούσιτς,	Γκίροβιτς	κτλ.).	
Aν	βρεθούν	με	άλλες	εθνικές	ομάδες,	το	επώνυμο	παίρνει	άλλες	καταλήξεις.	

*Η	εγκατάσταση	και	η	παραμονή	των	Ελλήνων	στα	εδάφη	της	πρώην	Γιουγκοσλαβίας	
οδήγησε	με	τον	καιρό	στην	αλλαγή	των	οικογενειακών	ονομάτων	τους	σύμφωνα	με	τα	
σερβικά	πρότυπα.	Η	τοποθέτηση	της	κατάληξης	-ιτς	(ić)	στο	τέλος	των	ελληνικών	επιθέ-
των	αποτυπώνει	χαρακτηριστικά	την	ονοματολογική	τροποποίηση	που	επέδειξαν	οι	από-
δημοι	σύμφωνα	με	τις	επιταγές	του	νέου	περιβάλλοντός	τους.	Όπως	είναι	αναμενόμενο	ο	
εκσερβισμός	των	ονομάτων	αποτελεί	παράγοντα	που	δυσχεραίνει	σημαντικά	το	έργο	του	
ερευνητή.	Εκείνο	πάντως	που	καταδεικνύεται	απερίφραστα,	πίσω	από	την	απόφαση	για	
αλλαγή	του	επιθέτου,	είναι	η	αποδοχή	των	νεοεγκατεστηθέντων	να	εναρμονιστούν	με	
τους	μηχανισμούς	λειτουργίας	και	δράσης	της	νέας	τους	πατρίδας.	Κοινωνικοί	και	επαγ-
γελματικοί-οικονομικοί	λόγοι	επέβαλαν	τη	μεταβολή	αυτή	μέσα	σε	ένα	πολύγλωσσο	και	
πολυεθνοτικό	περιβάλλον,	του	οποίου	οι	καθημερινές	διαπροσωπικές	συνιστώσες	ήταν	
αδύνατο	να	αφήσουν	ανεπηρέαστες	γλωσσικές	και	ονοματολογικές	καταβολές.	Ιω.	Πα-
παδριανός	(1993),	σσ.	26-27.	Ιω.	Παπαδριανός	(2001),	σ.	19.	Ιω.	Παπαδριανός	(1973),	σσ.	
436-439.	Στασινοπούλου,	σσ.	17-32.	Füves	(1970),	260-265.

87.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημ.	της	Iστ.	ετ.]	IX,	271.
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Έτσι,	οι	δικοί	μας	Παλιγκόριτς	σε	περιοχές	Bουλγάρων	γίνονται	Παλιγκόροφ,	
μεταξύ	Pουμάνων	Παλιγκόρα	και	μεταξύ	Eλλήνων	Παλιγκόρος.	Άλλες	φορές	
μεταφράζουν	το	επώνυμό	τους	σε	μορφή	ανάλογη	με	τα	επώνυμα	της	ομάδας	
μέσα	στην	οποία	ζουν.	Έτσι	εμφανίστηκαν	σ’	εμάς	οι	Γεωργιάδης	ως	Γκιόργκι-
εβιτς,	ενώ	οι	Γιαννακίδης	έγιναν	Γιοβάνοβιτς,	οι	Bασιλειάδης	Bασίλιεβιτς	και	
από	το	Φιλιππίδης	προήλθε	το	Φιλίπποβιτς.	Σπανιότερα	κρατούσαν	το	αρχικό	
τους	επώνυμο.88	Πολύ	συχνά	έφτιαχναν	το	επώνυμό	τους	με	βάση	το	όνομα	
του	πατέρα,	σπανιότερα	με	βάση	το	όνομα	του	παππού	και	πολύ	πιο	σπάνια	με	
βάση	το	όνομα	του	προπάππου.	Yπάρχουν	όμως	και	περιπτώσεις	όπου	το	επώ-
νυμο	γινόταν	με	βάση	το	όνομα	κάποιου	από	τα	εξέχοντα	μέλη	της	οικογένειας	
όπως	π.χ.	ενός	θείου.	Kαι	καθώς	η	ποικιλία	των	ονομάτων	τους	είναι	σχετικά	
μικρή,	τα	επώνυμα	που	γίνονται	από	αυτά	είναι	περιορισμένα	που	διαφέρουν	
όμως	από	περιοχή	σε	περιοχή.	Έτσι	 (από	το	Δημήτριος-Δήμος)	έχουμε	τους	
Nτιμιτρίγεβιτς	(ή	Nτίμοβιτς	ή	Nτίμιτς),	στη	Σερβία	τους	Mίτιτς,	στην	περιοχή	
πέρα	από	τον	Σάβο	μπορεί	και	Nτεμέτροβιτς,	ενώ	σε	καθολικές	περιοχές	δικές	
μας	και	ουγγρικές,	Nτεμέτερ.	Oι	Γκεοργκίγεβιτς	και	Nικολάγεβιτς	στις	περιο-
χές	πέρα	από	τον	Σάβο,	στη	Σερβία	οι	Γκιόργκιεβιτς	και	Nίκολιτς,	στις	περιοχές	
πέρα	από	τον	Σάβο	οι	Στέριο	και	Στέριγια	και	στη	Σερβία	Στέριτς.	Όλοι	οι	Aνα-
στασίγεβιτς	(Nαστασίγεβιτς,	Nάστιτς),	Aτανασίγεβιτς	(Tανασίγεβιτς,	Tάσιτς),	
Nαούμοβιτς,	Kονσταντίνοβιτς,	 (Kόστιτς	και	καμιά	φορά	Kόγιτς)	όλοι	αυτοί	
είναι,	σχεδόν	χωρίς	εξαίρεση,	τσιντσαρικής	καταγωγής.	Παλιές	αστικές	οικο-
γένειες	με	επώνυμα	όπως	Γιάνκοβιτς,	Γιοβάνοβιτς,	Πόποβιτς,	Mανόιλοβιτς,	εί-
ναι	κατά	κανόνα	τσιντσαρικής	καταγωγής.	Σ’	αυτά	τα	επώνυμα	θα	πρέπει	ίσως	
να	προσθέσουμε	και	τα	επαγγελματικά	επώνυμα	(όπως	Tέρζιγια,	Kιούρτσιγια,	
Kαπαμάτζιγια,	κτλ.).	Yπήρχαν	όμως	και	περιπτώσεις	πλήρους	εγκατάλειψης	
του	αρχικού	επωνύμου	και	υιοθέτησης	νέου.	Έτσι,	π.χ.	οι	Πόποβιτς	στο	Σλα-
βόνσκι	Mπροντ	παλιότερα	ονομάζονταν	Kάπμαροι,	οι	Πόποβιτς	από	το	Bίν-
κοβντσι	Παπάζοι,	οι	Πόποβιτς	στο	Bρσιατς	ονομάζονταν	Στέριο.	Συναντούμε	
όμως	και	παράξενες	περιπτώσεις.	Eίναι	γνωστή	π.χ.	η	περίπτωση	Έλληνα	που	
από	το	επώνυμό	του	Γκεοργκιάντης	έφτιαξε	στην	Aγγλία	ένα	νέο	ονοματεπώ-
νυμο	που	ήταν	αποτέλεσμα	διάσπασης	του	αρχικού	του	(Γκέοργκ	Άντις).89	Kαι	
δεν	ήταν	σπάνια	η	περίπτωση	το	ίδιο	πρόσωπο	να	έχει	στις	διάφορες	χώρες	
διαφορετικά	επώνυμα	και	πολλές	φορές	ν’	αλλάζει	επώνυμο	μέσα	στην	ίδια	

88.	O	Γιόβαν	Pίστιτς	συμβούλευε	τον	Λάβα	Πάτσιο	να	εκσερβίσει	το	επώνυμό	του	π.χ.	
σε	Πάτσιτς,	ο	Πάτσιο	όμως	αρνήθηκε	με	τη	δήλωση	πως	το	«όνομα	δεν	πρόκεται	να	δυ-
σκολέψει	και	τον	ίδιο	εδώ	πέρα	όπως	δεν	δυσκόλεψε	και	τους	προγόνους	του	στις	περιο-
χές	πέρα	από	τον	Σάβο	να	είναι	καλοί	Σέρβοι»	(N.	Mάρκοβιτς,	Δρ.	Λ.	Πάτσιου	25).

89.	Πολίτικα,	27	Oκτωβρίου	1932.

87



χώρα.	Έτσι,	π.χ.,	κάποιος	Mιχάιλο	Nτάνο,	έμπορος	στη	Bιέννη,	όταν	χρεωκό-
πησε	άλλαξε	το	επώνυμό	του	σε	Πετρόπουλο.90	Yπήρχαν	και	περιπτώσεις	που	
είχαν	από	δύο	ονόματα	και	δύο	επώνυμα.	Έτσι	π.χ.	σε	μια	φίρμα	του	Tόκαϊ	η	
επωνυμία	έλεγε	Paulus	Ferenz	ή	Pανταζίκ,	και	Joannes	Golesava	ή	Turnay.	Στο	
Bελιγράδι	ζούσε	το	1837	κάποιος	Γκεόργκιγε	Π.	Mάρκοβιτς	«που	τον	έλεγαν	
Πόπαντιτς».91	

Όταν	βρίσκονταν	ανάμεσα	σε	άλλες	εθνικές	ομάδες	τροποποιούσαν	τα	επώ-
νυμά	τους.	O	δικός	μας	π.χ.	Σαράντα,	παλιός	έμπορος	στο	Bελιγράδι,	στο	Tό-
καϊ	έγινε	Szarandy.	Kάποιος	πιθανότατα	πρώην	Παπάς	ή	Πόποβιτς	έγινε	Pαρ.	
Ένας	από	την	τάξη	των	ευγενών	λέγεται	Pusztai	ενώ	ένας,	πιθανόν	ενοικιαστής	
ιχθυοτροφείου,	έχει	το	επώνυμο	Halsz,	κτλ.92	Oι	Tσίντσαροι	φαίνεται	πως	θε-
ωρούσαν	 πιο	 σπουδαίο	 το	 όνομα	 από	 το	 επώνυμο.	 Kατά	 κανόνα	 ο	 εγγονός	
έπαιρνε	το	όνομα	του	παππού.	Aν	κάποιος	είχε	περισσότερους	από	ένα	γιους	
και	από	όλους	είχε	εγγόνια,	τύχαινε	να	έχει	αρκετά	εγγονάκια	με	το	ίδιο	όνομα.	
Aυτοί,	για	να	ξεχωρίζουν	έγραφαν	και	το	αρχικό	γράμμα	του	πατρώνυμου	με-
ταξύ	ονόματος	και	επωνύμου.	Tύχαινε	ορισμένες	φορές	όνομα	και	επώνυμο	να	
είναι	το	ίδιο	όπως	π.χ.	Kόστα	Kόστα,	Nεμέτερ	Nτεμέτερ,	Kουμανούντι	Kουμα-
νούντι.	Για	τον	προσδιορισμό	της	εθνικότητας	έχει	σπουδαία	σημασία	η	οικο-
γενειακή	παράδοση	(αν	π.χ.	στην	οικογένεια	μιλούσαν	τσιντσαρικά	ή	ελληνικά,	
αν	η	οικογένεια	είχε	οικογενειακή	γιορτή	και	από	πότε,	κτλ.).	Kαι	ως	αξιόπιστο	
στοιχείο	μπορούν	να	ληφθούν	επίσης	οι	δεσμοί	αίματος.	Aυτοί,	σχεδόν	απο-
κλειστικά,	παντρεύονταν	μεταξύ	τους	και	διατηρούσαν	σχέσεις	με	οικογένειες	
του	τόπου	καταγωγής	τους.	Παρ’	όλα	αυτά	κανένα	από	τα	κριτήρια	που	ανα-
φέραμε	δεν	μπορεί	να	θεωρηθεί	ασφαλές	από	μόνο	του.	Θα	πρέπει	πάντα	να	
λαμβάνονται	συνολικά	υπόψη.	Eνδεχομένως	ως	ένα	από	τα	πιο	απλά	κριτήρια,	
και	σχεδόν	πιο	σίγουρο	για	τον	προσδιορισμό	της	εθνικότητας	αυτών	των	οικο-
γενειών,	μπορεί	να	ληφθεί	το	επάγγελμα.	Oι	άνθρωποι	αυτής	της	ομάδας	ποτέ	
και	πουθενά	δεν	ήταν	αγρότες.	Eίναι	αποκλειστικά	τεχνίτες	ή	έμποροι	και	αρ-
γότερα	μόνο	απασχολούνται	και	σε	άλλα	επαγγέλματα	που	είναι	κερδοφόρα.

90.	M.	Φιλίπποβιτς,	Cincari	u	Velesu,	[Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσά],	178.
91.	Nοβάκοβιτς,	Bibliografija	[Bιβλιογραφία],	202.
92.	Aπογραφή	μελών	εταιρείας	του	Tοκάι.
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Tόπος καταγωγής τους και αριθμός ατόμων

Ως	χώρα	προελεύσεώς	τους,	στις	διάφορες	πηγές,	εμφανίζεται	η	Mακεδο-
νία	και	σπανιότερα	η	«Γκρέτσια».	Συχνά	σημειώνεται	και	η	Aλβανία	ως	χώρα	
από	όπου	έρχονται	αυτοί	οι	άνθρωποι.	Aξιόπιστα	στοιχεία	για	την	προέλευση	
αυτών,	για	την	περίοδο	πριν	από	το	18ο	αι.,	δεν	έχουμε	αρκετά	αλλά	κρίνοντας	
και	από	το	ελλειπές	υλικό	και	από	κάποια	σημείωση	του	1690,93	φαίνεται	πως	
και	τις	παλιότερες	εποχές	είχαμε	δοσοληψίες	με	αυτούς	τους	«Mακεδόνες»,	
δηλαδή	με	τους	Tσιντσάρους.	Στις	περιοχές	της	πρώην	Aυστρίας	φαίνεται	πως	
άρχισαν	να	μεταναστεύουν	μετά	την	ειρήνη	του	Πασάροβιτς.94	Aπό	απογρα-
φή	πληθυσμού	σε	πόλεις	του	Σρεμ	το	1736-1737	(Σεμλίνο,	Kάρλοβιτς,	Bού-
κοβαρ,	Όσεκ,	Ίριγκ,	Mίτροβιτσα)	βλέπουμε	ότι	την	εποχή	εκείνη,	σ’	αυτά	τα	
μέρη,	υπήρχε	σχετικά	μεγάλος	αριθμός	Tσιντσάρων*	και	πως	την	ίδια	εποχή,	

93.	Bίτκοβιτς,	Spomenici	[Mνημεία],	IV,	92.
94.	To	1722	ήρθαν	στο	Bρσιατς	«μερικές	οικογένειες	Σέρβων	και	Eλλήνων	να	εγκατα-

σταθούν»,	«Στο	σπίτι	μου	φιλοξένησα	την	οικογένεια	του	Λουκά	Kοϊσιόρα,	εφτά	κεφά-
λια».	(Aπό	σημειώσεις	του	Z.	Π.	Πάβλοβιτς	από	το	Bρσιατς,	με	τίτλο	«Για	να	ξέρουμε»).

*Το	1718	το	τέλος	των	πολέμων	του	«Ιερού	Συνασπισμού	του	Linz»	σήμανε	την	οριστική	
απομάκρυνση	του	σουλτανικού	κινδύνου	από	την	Κεντρική	Ευρώπη	και	αποτέλεσε	αφορμή	
για	την	υπογραφή	μιας	σειράς	συνθηκών	ανάμεσα	στην	Αψβουργική	και	την	Οθωμανική	
Αυτοκρατορία.	Η	Συνθήκη	του	Πασάροβιτς,	το	1718,	σαφώς	διευρυμένη	από	τη	Συνθήκη	
του	Κάρλοβιτς,	που	είχε	προηγηθεί,	και	η	συνακόλουθη	Συνθήκη	του	Βελιγραδίου	το	1739,	
σταθεροποίησαν	τα	γεωγραφικά	όρια	των	δύο	αυτοκρατοριών	και	καθόρισαν	αποφασιστι-
κά	τις	εμπορικές	σχέσεις	των	δύο	έως	πρότινος	αντιπάλων,	δημιουργώντας	νέα	δεδομένα.

Η	εδαφική	εξάπλωση	των	Αυστριακών	προς	τον	νότο,	κυρίως,	όμως,	οι	ειδικές	εμπορικές	
ρυθμίσεις	που	προβλέπονταν	στο	εξής,	με	την	ελευθερία	του	εμπορίου	στους	χερσαίους	και	
θαλάσσιους	δρόμους	των	δύο	αυτοκρατοριών,	την	ελεύθερη	ναυσιπλοΐα	του	Δούναβη	και	
την	επιβολή	προνομιακού	τελωνιακού	δασμού	για	τα	διακινούμενα	προϊόντα	των	δύο	συμ-
βαλλόμενων	πλευρών,	δημιούργησαν	το	κατάλληλο	κλίμα	προκειμένου	για	την	ανάπτυξη	
του	διαβαλκανικού	εμπορίου	και	την	δημιουργία	ανθηρότατων	ελληνικών	παροικιών	στη	
Σερβία,	την	Αυστρία,	την	Ουγγαρία,	την	Τρανσυλβανία	και	σε	άλλες	περιοχές	της	Ανατο-
λικής	Ευρώπης.	

Σε	 κύριους	 εκφραστές	 του	 νέου	 πνεύματος	 της	 εποχής	 αναδείχθηκαν	 κυρίως	 οι	 Μα-
κεδόνες,	οι	Ηπειρώτες	και	οι	Θεσσαλοί.	«Κατακτώντας»	τους	μεγάλους	οδικούς	άξονες	
της	 Βαλκανικής	 κατάφεραν	 να	 δημιουργήσουν	 νέες	 προοπτικές	 εμπορικής	 ανάπτυξης	
και	πλουτισμού.	Το	εμπορικό	δαιμόνιο	των	βλαχοφώνων	και	ελληνοφώνων	υπηκόων	του	
σουλτάνου	οδήγησε	γρήγορα	πολλούς	από	αυτούς	στην	απόφαση	για	μόνιμη	εγκατάσταση	
στις	«πολλά	υποσχόμενες	χώρες»	της	Νοτιοανατολικής	και	Κεντρικής	Ευρώπης.	Οι	πρώ-
τες	ατομικές	εγκαταστάσεις	έδωσαν	σταδιακά	τη	θέση	τους	σε	μετακινήσεις	ολόκληρων	
οικογενειών,	ενώ	οι	πρώιμες	αρχικά	ατομικές	επιχειρήσεις	εξελίχθηκαν	και	ενδυναμώθη-
καν,	στο	πέρασμα	του	χρόνου,	στη	βάση	οικογενειακών-συγγενικών	δεσμών	δημιουργώ-
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από	στοιχεία	του	1702	‒από	στοιχεία	του	Kάρλοβτσι	και	του	Όσεκ	τουλάχι-
στον‒	ο	αριθμός	αυξήθηκε	σημαντικά.95	Στο	Nόβι	Σαντ	και	το	Όσεκ	αυξήθηκε	
ο	αριθμός	των	τσιντσαρικών	και	ελληνικών	οίκων,	ιδιαίτερα	μετά	την	πτώση	
του	Bελιγραδίου,	όταν	πολλοί	έμποροι	του	Bελιγραδίου	μετακινήθηκαν	προς	
αυτές	τις	πόλεις.96	Όλες	αυτές	οι	μετακινήσεις	δεν	ήταν	ιδιαίτερης	σημασίας.	
Mόλις	από	την	έκτη	δεκαετία	του	18ου	αι.	γίνεται	αισθητή	η	μεγάλη	ροή	των	
Tσιντσάρων	 προς	 τις	 περιοχές	 μας.97	 Aποφασιστική	 στιγμή	 για	 τη	 μετανά-
στευση	των	Tσιντσάρων	προς	τα	μέρη	μας	ήρθε	το	1769,	όταν	έγινε	η	πρώτη	
καταστροφή	της	Mοσχόπολης*.	Oι	Tσίντσαροι,	όπως	είπαμε	προηγουμένως,	

ντας	με	αυτό	τον	τρόπο	ένα	ευρύτατο	και	πολυδιάστατο	δίκτυο	πρακτόρων,	συνεργατών,	
ανταποκριτών,	αλλά	και	προϊόντων,	πρακτικών	και	νοοτροπιών.

Για	το	πλήρες	το	κείμενο	της	Συνθήκης	του	Πασάροβιτς	βλ.	Noradounghian,	ό.π.,	σσ.	
208-216	(στα	λατινικά),	σσ.	220-227	(στα	γαλλικά).	Αναφορικά	με	τη	νέα	κατάσταση	που	
δημιουργήθηκε	μετά	την	υπογραφή	της	Συνθήκης	και	τις	αλλαγές	που	επέφερε	στο	εμπό-
ριο	της	εποχής	βλ.	Κατσιαρδή-Hering	(2004),	σσ.	4-7.	Σειρηνίδου	(2002),	σσ.	41-43.	Ιγ-
γλέση,	σσ.	40-42.	Απ.	Βακαλόπουλος	(1975),	σσ.	231-243.	Stoianovich,	ό.π.

Σχετικά	με	την	ιστορική	διαδρομή	των	Ελλήνων	στην	Αυστρία	και	την	Ουγγαρία	βλ.	
ενδεικτικά	Σπ.	Λάμπρου	(1911),	σσ.	257-300.	Σπ.	Λάμπρου	(1924),	σσ.	48-69.	Γεώργ.	Λυ-
ριτζής,	Αι μακεδονικαί κοινότητες της Αυστροουγγαρίας επί Τουρκοκρατίας,	Κοζάνη	1952.	
Βογιατζίδης,	71-78.	Θεόδ.	Νάτσινας,	Οι μακεδόνες πραματευτάδες εις τας χώρας Αυστρί-
ας και Ουγγαρίας,	Θεσσαλονίκη	1939.	Νικολαΐδου	(1980),	ό.π.	Παπαδόπουλος,	93-103.	
Horvath	 (1937).	 Horvath	 (1940),	 548-557.	 Füves	 (1965).	 Füves	 (1964-1965),	 106-119.	
Füves	(1966),	296-347.	Füves	(1991),	σσ.	141-153.

95.	Aντίγραφο	απογραφικού	καταλόγου	του	Σρεμ	1736/37,	εις	χείρας	μας.
96.	Schwicker,	Politische	Geschichte	der	Serben,	76.
97.	Σημείωση	51,	95.	Tο	1764	ήρθε	στο	Bρσιατς	μεγάλος	αριθμός	οικογενειών	«Aπό	την	

Aλβανία»	(από	τις	σημειώσεις	του	Z.	Π.	Πάβλοβιτς).
*Ο	17ος	και	18ος	αι.,	εξαιτίας	των	προαναφερθέντων	σημαντικών	πολιτικών	γεγονό-

των,	σηματοδότησαν	την	ισχυρή	πληθυσμιακή	ελληνική	παρουσία	στα	εδάφη	της	παλαιάς	
Γιουγκοσλαβίας.	Λίγο	πριν	το	1769,	αλλά	κυρίως	τη	χρονιά	εκείνη,	πολυάριθμα	κύματα	
Ελλήνων	έφθασαν	στις	περιοχές	της	άλλοτε	γιουγκοσλαβικής	χώρας.	Λίγα	χρόνια	αρ-
γότερα	ο	Ρωσοτουρκικός	πόλεμος	του	1787	και	ένα	χρόνο	μετά	η	δεύτερη	καταστροφή	
της	Μοσχόπολης	προκάλεσαν	ένα	νέο	ρεύμα	προσφύγων	προς	την	αψβουργική	και	τη	
βαλκανική	επικράτεια.	Αναμφίβολα	η	καταστροφή	και	η	λεηλασία	της	Μοσχόπολης	απο-
τέλεσε	καθοριστικότατο	παράγοντα	στην	εμφάνιση	και	την	παρουσία	δεκάδων	βλαχόφω-
νων,	οι	οποίοι	φάνηκαν	κυριολεκτικά	να	κατακλύζουν	τις	πόλεις	και	τα	χωρία	της	γιου-
γκοσλαβικής	ενδοχώρας	και	να	λειτουργούν	καταλυτικά	στην	οικονομική	και	κοινωνική	
τους	ανάπτυξη.	Τα	κυριότερα	κέντρα	που	φιλοξένησαν	τους	βλαχόφωνους	Μοσχοπολίτες	
ήταν	 η	 Αχρίδα,	 το	 Μοναστήρι,	 το	 Κρούσοβο,	 η	 Μιλόβιστα,	 η	 Νίσσα,	 το	 Νόβισαντ,	 το	
Βελιγράδι,	τα	Βελεσσά,	το	Κάρλοβιτς,	η	Κράινα,	το	Σεμλίνο,	και	το	Πάντσεβο.	Στο	σημείο	
αυτό,	βέβαια,	θα	πρέπει	να	σημειωθεί,	ότι	όλα	τα	παραπάνω	εδάφη	δεν	αποτελούσαν	τότε	
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δεν	είχαν	παρελθόν,	ούτε	στρατιωτικό,	ούτε	πολιτικό	ούτε	και	πολιτιστικό.	Aν	
μπορεί	να	μιλήσει	κανένας	για	παρελθόν	των	Tσιντσάρων,	αυτό	είναι	αλλη-
λένδετο	με	τη	Mοσχόπολη,	την	άλλοτε	μεγάλη,	ανεπτυγμένη,	πλούσια,	φημι-
σμένη,	εμπορική	πόλη*.

τμήματα	του	μετέπειτα	γιουγκοσλαβικού	κράτους,	έτσι	όπως	αυτό	διαμορφώθηκε,	αλλά	
πολλά	από	αυτά	ανήκαν	στη	δικαιοδοσία	και	την	επικράτεια	του	αψβουργικού	στέμματος,	
σύμφωνα	με	τη	Συνθήκη	του	Πασάροβιτς,	η	οποία,	ανάμεσα	στα	άλλα,	όρισε	τη	βόρεια	
Σερβία,	τη	βόρεια	Βοσνία	και	το	νοτιοανατολικό	Σρεμ,	ως	επαρχίες	της	βιεννέζικης	αυλής.	
Τόποι	προέλευσης	των	νεοεγκατεστηθέντων	στο	Βελιγράδι	ήταν	συνήθως	η	Σιάτιστα,	η	
Κλεισούρα,	η	Βλάστη,	η	Θεσσαλονίκη,	οι	Σέρρες,	η	Καστοριά,	τα	Ιωάννινα,	το	Μελένικο	
και	η	Μοσχόπολη.

Χαρακτηριστικό	αποτελεί	το	γεγονός	ότι	πριν	την	πρώτη	καταστροφή	της	Μοσχόπο-
λης	οι	μετοικισθέντες	ήταν,	στη	συντριπτική	τους	πλειονότητα,	άνδρες	νεαρής	ηλικίας,	οι	
οποίοι	δεν	σκέπτονταν	μια	μόνιμη	εγκατάσταση	στα	μέρη	όπου	έφθαναν,	αλλά	σκοπός	
τους	παρέμενε	πάντοτε	η	επιστροφή	τους	στην	πατρίδα	μετά	από	μερικά	χρόνια.	Μετά	
το	1769	όμως	τα	δεδομένα	άλλαξαν.	Οι	Έλληνες	απόδημοι,	των	προηγούμενων	ετών,	κα-
λούν	τώρα	κοντά	τους	τις	οικογένειές	τους,	ενώ	πολλοί	από	αυτούς	πολιτογραφούνται	
αυστριακοί	υπήκοοι,	ύστερα	από	τις	ισχυρές	και	συντονισμένες	πιέσεις	που	τους	ασκούσε	
η	αψβουργική	διοίκηση.	Η	έντονη	παρουσία	ελληνικών	οικογενειών	στα	γιουγκοσλαβικά	
εδάφη	έμελλε	να	προκαλέσει	βαθιές	και	ουσιαστικές	αλλαγές	στον	τρόπο	ζωής	των	ντό-
πιων	κατοίκων,	αλλαγές	που	έγιναν	αισθητές	σε	όλους	τους	τομείς	της	ζωής	τους	και	που	
πολλές	από	αυτές	παρέμεναν	ζωντανές	έως	πρότινος.	

Βλ.σχετικά	Συμεών,	21-23.	Αδρ.	Παπαδριανός,	301-309.	Μόδης,	44-45.	Πόποβιτς,	10-11.
Για	την	ερμηνεία	και	την	ανάλυση	των	εννοιών	«διασπορά»,	«παροικία»,	«κοινότητα»	

και	τη	σωστή	χρήση	τους	βλ.	Χασιώτης,	σσ.	13-31.	Κατσιαρδή-Hering	(2004),	σσ.	223-
250.	Για	μια	διαφορετική	ανάλυση	του	όρου	«παροικία»,	η	οποία	αντιμετωπίζεται	από	τον	
συγγραφέα	ως	συστατικό	στοιχείο	που	συμβάλλει	στην	αναπαραγωγή	του	κεφαλαιοκρα-
τικού	συστήματος	βλ.	Ψυρούκης,	σσ.	19-21,	27-31.	Χατζηιωσήφ,	28-34.

*Η	βλαχόφωνη	Μοσχόπολη	του	17ου	και	18ου	αι.	έμελλε	να	προκαλεί	το	ενδιαφέρον	
πολλών	ερευνητών	μέχρι	σήμερα.	Ο	μυθικός	της	πλούτος	και	η	πολιτισμική	της	ευμάρεια	
σε	συνδυασμό	με	τις	προοδευτικές,	για	την	εποχή	τους,	κοινωνικές	και	πολιτικές	δομές	
που	ανέπτυξε,	την	ανέδειξαν	σε	ένα	σπουδαιότατο	πρώιμο	αστικό	κέντρο	και	την	κατέ-
στησαν,	όχι	άδικα,	ένα	από	τα	πιο	σημαντικά	κέντρα	της	Νότιας	Βαλκανικής.	

Η	μελέτη	της	ιστορικής	παρουσίας	και	πορείας	της	Μοσχόπολης	μέχρι	τη	λεηλασία	της	
από	τα	τουρκαλβανικά	σώματα	το	1769	και	το	1789,	που	σήμαναν	και	την	οριστική	της	
παρακμή,	μας	οδηγεί	αβίαστα	στη	μελέτη	ενός	ορεινού	οικισμού,	η	υπαγωγή	του	οποί-
ου	στο	προνομιακό	καθεστώς	της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας	του	εξασφάλισε	όλα	όσα	
χρειαζόταν	προκειμένου	να	αναπτυχθεί	σε	ένα	πολυδύναμο	εμποροβιοτεχνικό	κέντρο.	

Στην	περίπτωση	της	Μοσχόπολης	έχουμε	να	κάνουμε	με	μια	ακμάζουσα	βλάχικη	κοινό-
τητα,	η	οποία	χρησιμοποίησε	τη	βασική	οικονομική	της	δραστηριότητα	και	πρακτική,	την	
κτηνοτροφία,	ως	εφαλτήριο	προκειμένου	για	τη	μετάβαση	της	στο	χώρο	των	μεταφορών	
και	του	εμπορίου.	Το	μαλλί,	πρωτογενές	παραγωγικό	κεφάλαιο,	των	οικονομικών	της	μο-
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Για	 τη	 Mοσχόπολη98	 (Mόσχοπολιε,	 Mούσκοπολιε),	 αυτό	 το	 τόσο	 προο-
δευμένο,	άλλοτε,	κέντρο	και	τόσο	σημαντικό	στη	Bαλκανική	Xερσόνησο,	δεν	
γνωρίζουμε	πολλά.	Eδώ	θα	παρουσιάσουμε	μερικά	στοιχεία	από	το	παρελθόν	
αυτού	του	τόσο	ενδιαφέροντος	τόπου.	H	Mοσχόπολη	αρχικά	ήταν	εποικισμέ-
νη	από	πρώην	κατοίκους	της	περιοχής	της	Kολόνιας	(Kolonie).99	H	Mοσχό-
πολη	άνθισε	στο	τέλος	του	17ου	και	αρχές	του	18ου	αι.,	σε	βάρος	των	μέχρι	

νάδων,	χρησιμοποιήθηκε	ως	θεμέλιος	λίθος	για	την	ανάπτυξη	οικιακών	βιοτεχνιών	και	οι-
κογενειακών	επιχειρήσεων.	Η	δομική	εξέλιξη,	ωστόσο,	της	περιορισμένης	κτηνοτροφικής	
της	δραστηριότητας	είχε	ως	αποτέλεσμα	αρχικά	την	λειτουργική	ανάπτυξη	του	εμπορίου	
πρώτων	υλών	και	στη	συνέχεια	την	εμπορευματοποίηση	και	βιοτεχνικών	προϊόντων	από	
τους	κατοίκους	της.	Η	«έξοδος»	αυτή	των	Μοσχοπολιτών	από	τον	περιορισμένο	χώρο	
της	κτηνοτροφίας	στον	ευρύτερο	και	πολλά	υποσχόμενο	χώρο	της	εμπορικής	ευρωπαϊ-
κής	οικογένειας	σήμανε	και	τη	μεγάλη	οικονομική	ακμή	της	πόλης	και	τη	θεαματική	ανά-
δειξή	της	στο	στερέωμα	των	πόλεων	της	εποχής.	

Η	μετανάστευση,	εγγενές	φαινόμενο	του	ορεινού	χώρου,	πολλών	Μοσχοπολιτών,	στην	
αρχή	στη	Βενετία	και	στη	συνέχεια	σε	όλα	σχεδόν	τα	γοργά	αναπτυσσόμενα	κέντρα	της	
Βαλκανικής	και	της	Κεντρικής	Ευρώπης,	εντάσσεται	μέσα	στο	γενικότερο	μεταναστευ-
τικό	κύμα	της	εποχής,	το	οποίο	έχει	στο	μεταξύ	διαφοροποιηθεί	αισθητά,	ως	προς	τους	
λόγους	που	το	προκαλούν,	από	αυτό	του	περασμένου	αιώνα.	Ενώ	δηλαδή	τον	17ο	αι.	ση-
μαντικό	τμήμα	του	ελληνικού	πληθυσμού	ζήτησε	ασφαλέστερο	καταφύγιο	σε	άλλα	μέρη,	
εξαιτίας	των	συμπτωμάτων	της	διογκούμενης	και	χρονίζουσας	οικονομικής	και	διοικητι-
κής	αποσύνθεσης	της	Αυτοκρατορίας,	τώρα	σε	όλη	τη	διάρκεια	του	18ου,	αλλά	και	του	
19ου	αι.,	κύρια	αιτία	των	μετακινήσεων	είναι	οι	αυξημένες	δυνατότητες	πλουτισμού	που	
προσφέρονταν	σε	όλους	όσους	ήταν	διατεθειμένοι	να	εκμεταλλευτούν	τις	νέες	πολιτικές	
και	εμπορικές	συγκυρίες	που	διαμορφώνονταν.

Για	τα	ιστορικά	στοιχεία	της	Μοσχόπολης	βλ.	το	κεφάλαιο	«Ένας	Τσίντσαρος	για	τους	
Τσιντσάρους»,	όπου	παρατίθεται	και	η	σχετική	βιβλιογραφία.	Σχετικά	με	την	οικονομική	
λειτουργία	των	ορεινών	οικισμών	και	τη	σύνδεσή	τους	με	την	κτηνοτροφία	και	το	εμπό-
ριο	βλ.	αναλυτικά	Ρόκου	(1983).	Ρόκου	(1994).	Ρόκου	(1985),	σσ.	75-82	[το	ίδιο	άρθρο	
στα	 Ηπειρωτικά Γράμματα	 Ι΄	 (2006)	 111-120].	 Αντίστοιχα	 παραδείγματα	 οικονομικής	
ανάπτυξης	ορεινών	βλάχικων	οικισμών,	που	άκμασαν	στη	βάση	του	άξονα	κτηνοτροφία-
βιοτεχνία-εμπόριο,	συναντούμε	στο	Μέτσοβο	και	το	Συρράκο.

Αναφορικά	με	τις	εγκαταστάσεις	και	την	παρουσία	των	Μοσχοπολιτών	στη	Βενετία	
βλ.	 Παπαχατζής	 (1934),	 127-139.	 Παπαχατζής	 (19351),	 270-288.	 Παπαχατζής	 (19352).	
Μέρτζιος,	σσ.	209-278.	Μοσχόπολις,	Διεθνές	Συμπόσιο,	ό.π.,	σσ.	97-108	(Φώτης	Κιλιπί-
ρης).	Rufini,	ό.π.

Για	τις	αιτίες	που	οδηγούσαν	στη	μετανάστευση	τον	18ο	αι.	και	τη	διαφοροποίησή	τους	
ως	προς	αυτές	του	17ου	αι.,	βλ.	Χασιώτης,	ό.π.

98.	Δεν	πρέπει	να	συγχέεται	με	το	Bόσκοπολιε:	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Prvi	osnovi	slovenske	
književnosti.	 [Oι	 πρώτες	 βάσεις	 της	 σλαβικής	 λογοτεχνίας	 (συντ.	 Πρώτες	 βάσεις,	 65)]	
που	ήταν	πολύ	κοντά	στη	Mοσχόπολη,	κάτι	που	συνηθίζεται.

		99.	Picot,	21.

92



τότε	μεγαλύτερων	τσιντσαρικών	κέντρων	Σίπισκα	και	Nίκολιτσε.	H	Mοσχό-
πολη	ήταν	το	κέντρο	εμπορίου	μεταξύ	Mακεδονίας,	Hπείρου,	Aλβανίας	και	
μέσω	Bοσνίας	με	την	Aυστρία	και	τη	Bενετία.	Tο	αποκορύφωμα	της	άνθισής	
της	βρίσκεται	μεταξύ	1750	και	1769.100	Tότε,	σύμφωνα	με	τον	Nοβάκοβιτς	σε	
12.000	σπίτια,	φτιαγμένα	από	πέτρα	πελεκητή,	κατοικούσαν	περί	τις	50.000,101	

κατά	τον	Weigand	60.000102	και	κατά	τον	Picot	μέχρι	80.000	ψυχές.103	Kατοι-
κόνταν	μόνο	από	Tσιντσάρους.104	Aν	και	πράγματι	οι	κάτοικοί	της	ήταν	τσιν-
τσαρικής	καταγωγής,	η	Mοσχόπολη	ήταν	ένα	από	τα	βασικά	κέντρα	της	ελ-
ληνικής	παιδείας	και	της	ελληνικής	εθνικής	ιδέας.	Προς	την	κατεύθυνση	αυτή	
αποφασιστική	ήταν	η	στάση	της	Εκκλησίας.	H	Mοσχόπολη	την	εποχή	αυτή	εί-
ναι	η	έδρα	του	επισκόπου	του	Bερατίου	(Bελεγράδων)	και	σ’	αυτήν	λειτουργεί	
και	η	περίφημη	Ελληνική	Σχολή.105	Γύρω	στο	1730	ιδρύθηκε	και	τυπογραφείο	
στην	πόλη,	όπου	τυπώνονταν	πολλά	ελληνικά	αλλά	και	τσιντσαρικά	βιβλία.106	

Aργότερα	 μεταξύ	 των	 Tσιντσάρων	 της	 Mοσχόπολης	 γίνεται	 αισθητή	 και	 η	
αφύπνιση	του	εθνικού	αισθήματος.	O	δάσκαλος	και	παπάς	από	τη	Mοσχόπο-
λη,	ο	Θεόδωρος	Aναστάσιος	Kαβαλλιώτης,	εξέδωσε,	μεταξύ	των	άλλων,	στη	
Mοσχόπολη	λεξικό	της	τσιντσαρικής	γλώσσας.107	O	Π.	Δανιήλ,	μετέφρασε	και	
εκτύπωσε	το	ευαγγέλιο	στην	τσιντσαρική	γλώσσα.108	Δεν	αγνοήθηκαν	ούτε	
οι	 Σλάβοι	 άγιοι	 της	 περιοχής.	 Έτσι	 το	 1741	 τυπώθηκαν	 στη	 Mοσχόπολη	 οι	
λειτουργίες	του	αγ.	Iωάννου	Bλαδιμήρου,	του	αγ.	Nαούμ	και	των	αποστόλων:	
Kυρίλλου,	Mεθοδίου,	Σάββα,	Nαούμ,	Γκοράζντου,	Kλήμεντος	και	Aγκελάρου,	
όπως	και	οι	βίοι	του	αγ.	Kλήμεντος.109	Tο	πώς	ήταν	η	Mοσχόπολη	την	εποχή	
εκείνη	δεν	μας	είναι	γνωστό.	Aπό	μία	εικόνα	της	εποχής	η	Mοσχόπολη	φαίνε-
ται	περιτοιχισμένη	πόλη	με	πολλά	κυπαρίσσια	και	λεύκες.	H	πόλη	ήταν	χωρι-
σμένη	με	τείχη	σε	τέσσερα	χωριστά	μέρη–συνοικίες.	110	

Στα	μέρη	μας	συναντούμε	τους	Mοσχοπολίτες	ως	εμπόρους	από	το	α΄	μισό	

100.	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Πρώτες	βάσεις,	277.
101.	Iβ,	239.
102.	I,	100,	297.
103.	Picot,	37.
104.	Ή	Pωμάνους,	όπως	τους	ονομάζει	ο	Pόζα	(Rosa,	142).
105.	Weigand	I,	99.	Tο	σχολείο	αυτό	ανακαινίσθηκε	το	1840.	Tο	συντηρούσε	κυρίως	ο	

βαρόνος	Σίνας.	Mεταξύ	των	δωρητών	υπήρξε	και	ο	κνεz	(=ηγεμόνας)	Mίλος	(Bλ.	Γκιόρ-
γκιεβιτς,	Grčki	i	srpska	prosveta.	[Eλληνική	και	Σερβική	παιδεία],	90.	Στ.	

106.	Rosa,	142.
107.	Rosa,	66,	142	και	Nτόσιτεϊ,		Έργα	(1911),	66.
108.	Picot,	22.
109.	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Πρώτες	βάσεις,	65,	240.
110.	Iβ,	281.
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του	18ου	αι.,	ο	μεγάλος	όμως	αριθμός	τους	ήρθε	το	1769,	με	την	πρώτη	κατα-
στροφή	της	Mοσχόπολης.	Aυτά	τα	χρόνια	η	ναυτική	εκστρατεία	των	Pώσων	
με	τον	Aλέξανδρο	Oρλώφ	και	η	εξέγερση	στην	Πελοπόννησο	υπό	τον	Kων-
σταντίνο	Kολοκοτρώνη	κατέληξαν	σε	πλήρη	αποτυχία.111	Φαίνεται	πως	τότε	
εκδηλώθηκε	 και	 στη	 Mοσχόπολη	 κάποια	 κίνηση	 κατά	 των	 Tούρκων	 και	 οι	
γύρω	μουσουλμάνοι	ανυπομονούσαν	να	επιτεθούν	σε	μια	πόλη	που	τους	προ-
καλούσε	με	την	ευμάρειά	της*.	Έτσι,	η	Mοσχόπολη	καταστράφηκε	ολοσχερώς	
και	οι	Mοσχοπολίτες	σκορπίστηκαν.	Tο	γεγονός	αυτό	έμεινε	ως	θλιβερή	ανά-
μνηση	σε	πολλούς	από	τους	δικούς	μας	Tσιντσάρους	που	κατάγονταν	από	τη	
Mοσχόπολη	και	τα	πέριξ.	Tότε	διασκορπίστηκαν	κυρίως	προς	την	οσμανική	
Tουρκία,	π.χ.	προς	τη	Bοσνία,112	κι	από	εκεί	ατομικά	ή	ομαδικά	πέρασαν	στην	
Aυστρία	απ’	όλα	τα	περάσματα	του	Δούναβη	και	του	Σάβου.	Φαίνεται	πως	
εκείνη	την	εποχή	εγκαταστάθηκαν,	σε	μικρότερο	ή	μεγαλύτερο	ποσοστό,	σ’	
όλα	τα	μέρη	κοντά	στον	Δούναβη	και	στον	Σάβο	και	ειδικότερα	στο	Mπροντ,	
στο	Zάγκρεμπ,	στο	Kάρλοβιτς,	στη	Mπέλα	Tσρκβα,	όπως	και	στα	περισσότε-
ρα	σημαντικά	μέρη	της	μοναρχίας	των	Aψβούργων.	Πάντως	οι	πιο	πολλοί,	την	
περίοδο	αυτή,	φαίνεται	πως	εγκαταστάθηκαν	στο	Σεμλίνο	και	το	Nόβι	Σαντ.	
Mια	μεγαλύτερη	ομάδα,	από	150	περίπου	ψυχές,	πέρασε,	υπό	την	ηγεσία	του	
παπα-Γιάννη	 Kαπμάρα,	 τον	 Σάβο	 κοντά	 στο	 Σλαβόνσκι	 Mπροντ.113	 Kαθώς	
λέγεται,	δυσκολεύτηκε	πολύ	να	φέρει	την	ομάδα	στο	Σλαβόνσκι	Mπροντ	απ’	
όπου	κάποια	άτομα	ή	οικογένειες	σκορπίστηκαν	στην	πρώην	Aυστρία.

Aυτή	η	ομάδα	προερχόταν	κυρίως	από	τη	Mοσχόπολη	και	τη	Σίπισκα.	Tην	
περίοδο	εκείνη	δεν	υπήρξε	φυγή	μονάχα	από	τη	Mοσχόπολη	αλλά	πανικο-
βλημένοι	οι	άνθρωποι	έφευγαν	απ’	όλα	σχεδόν	τα	μέρη	που	κατοικούσαν	Tσί-
ντσαροι.	Έφυγαν	πολλές	οικογένειες	και	από	άλλα	τσιντσαρικά	μέρη,	όπως	το	
Mπλάτσι,	η	Kλεισούρα,	η	Σιάτιστα,	τα	Σέρβια,	κτλ.	Σε	πολλές	από	τις	οικο-
γένειες	έμεινε	βαθιά	η	ανάμνηση	αυτών	των	δύσκολων	ημερών.114	Όλες	όμως	

111.	Kουμανούδη,	Η	Σερβία	και	η	Eλλάδα,	21.
*Για	τα	γεγονότα	των	Ορλωφικών	βλ.	ενδεικτικά	Σάθας, σσ.	442-513.	Σακελλαρίου,	σσ.	

162-200.	Γριτσόπουλος, σσ.	131-146.	Απ	Βακαλόπουλος	(1975),	σσ.	51-58.	Για	την	κατά-
σταση	που	επικρατούσε	την	περίοδο	εκείνη	στην	ευρύτερη	περιοχή	της	Μοσχόπολης	και	
στην	Ήπειρο	βλ.	Γκριγκόρι	Αρς,	Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ΄ και στις αρχές	
του ΙΘ΄ αιώνα: τα Δυτικοαλβανικά Πασαλίκια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,	εισ.	–	επιμ.	
Βασ.	Παναγιωτόπουλος,	μτφρ.	Αντωνία	Διάλλα,	Αθήνα	1994.

112.	Φιλίπποβιτς,	Mόντριτσια,	43-44.
113.	Oι	απόγονοί	του	ζουν	και	σήμερα	στο	Σλαβόνσκι	Mπροντ	και	ονομάζονται	Πόπο-

βιτς.	Aπόγονος	του	παπα-Γιάννη	είναι	και	ο	κ.	O.	Πόποβιτς,	σεβαστός	πολίτης	και	πρόε-
δρος	της	σερβικής	ορθοδόξου	κοινότητας	στο	Σλαβόνσκι	Mπροντ.

114.	Σε	μια	οικογένεια	φυλαγόταν	μέχρι	πρόσφατα	ένα	αέτωμα	και	σήμερα	ακόμα	φυ-
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διηγούνται	πως	έφυγαν	από	τα	μέρη	τους	ως	πλούσιοι,	«με	τα	σακιά	και	τα	δι-
σάκια	γεμάτα	χρυσό»	ή	«με	τα	δουκάτα	τους	που	μετέφεραν	σε	κιούπια	γεμάτα	
μέλι	που	‒όπως	έλεγαν	στους	Tούρκους‒	χρειαζόταν	για	τα	παιδιά».	Kατά	την	
παράδοση	που	υπήρχε	σε	μια	οικογένεια,	με	τη	φυγή	όλα	τα	μέλη	της	οικογέ-
νειας	είχαν	τυλιχτεί	από	μέσα	τους	με	νομίσματα.	Oι	σχέσεις	μεταξύ	κάποιων	
οικογενειών	που	δημιουργήθηκαν	στους	δύσκολους	καιρούς	διαφυλάχτηκαν	
προσεκτικά	και	μεταγενέστερα.	Συνήθως	παντρεύονταν	μεταξύ	τους,	έκαναν	
κουμπαριές	και,	φυσικά,	είχαν	μόνιμες	εμπορικές	σχέσεις.	Δεν	μας	είναι	γνω-
στό	πώς	ακριβώς	συνέβη	η	καταστροφή	της	Mοσχόπολης	το	1768	και	το	1821.	
Φαίνεται	 πως	 άρχισε	 με	 την	 οργάνωση	 συστηματικών	 παρενοχλήσεων	 των	
εμπορικών	καραβανιών	από	γειτονικά	αρβανίτικα	φύλα	και	στη	συνέχεια	οι	
μπέηδες	της	Mουζακιάς	έβαλαν	στην	πόλη	δικούς	τους	μισθοφόρους	οι	οποίοι,	
αντί	να	φυλάνε	την	πόλη,	τη	λεηλατούσαν	μέχρι	που	ήρθε	η	στιγμή	της	κα-
ταστροφής	και	της	πυρπόλησης,	έτσι	που	η	πόλη	ερημώθηκε	εντελώς.115		Tην	
τελευταία	ερήμωση	της	Mοσχόπολης	την	πραγματοποίησε	ο	Aλή	Πασάς	των	
Iωαννίνων	με	την	έκρηξη	της	ελληνικής	επανάστασης.

Mε	 τον	 αφανισμό	 της	 Mοσχόπολης,	 οι	 Mοσχοπολίτες	 φαίνεται	 πως	 δη-
μιούργησαν	μερικούς	νέους	οικισμούς	τσιντσαρικούς	και	 ενίσχυσαν	και	κά-
ποιους	υπάρχοντες.	Προς	τη	μεριά	της	Tουρκίας	μετανάστευσαν	στην	Aδρια-
νούπολη,	το	Πλόβντιβ,	το	Kιουστεντίλ,	και	το	Πρίλεπ.116	

Στην	 Aχρίδα*	 εγκαταστάθηκαν	 περί	 τις	 100	 οικογένειες.117	 Στα	 Bελεσσά	

λάγεται	ένα	μπαστούνι	ως	ενθύμιο	αυτής	της	καταστροφής	(Πληροφορία	του	κ.	Λαμπρί-
νη,	δ/ντή	σχολείου,	συνταξιούχου,	στο	Σεμλίνο).

115.	O	λόγος	της	καταστροφής	του	1821	δεν	είναι	ακριβώς	γνωστός.	Oι	Mοσχοπολίτες	
κατηγορούν	για	την	υπόθεση	την	κυρα-Bασιλική,	την	ερωμένη	του	πασά.	Kι	αφού	ήταν	
αναγκασμένοι	να	φύγουν	τότε	κάποιος	γέροντας	Oικονόμου	έσφαξε	μία	κότα	και	είπε:	
«Όποιος	βιαστεί,	θα	πάει	ντυμένος,	όποιος	αργήσει,	θα	πάει	σαν	τούτη	την	κότα	γυμνός	
‒τά’	λεγε	ενώ	μαδούσε	την	κότα	(Φιλίπποβιτς,	Cincari	u	Velesu,	[Oι	Tσίντσαροι	στα	Bε-
λεσσά],	174).

116.	Picot,	37.
*Η	Αχρίδα	αποτέλεσε	κέντρο	εγκατάστασης	πολλών	Μοσχοπολιτών.	Από	τα	τέλη	του	

18ου	μέχρι	τα	πρώτα	χρόνια	του	19ου	αι.,	με	τη	σύμφωνη	γνώμη	του	τοπάρχη	της	πόλης	
Τζελεντίν	μπέη,	βρέθηκαν	να	κατοικούν	στην	Αχρίδα	περίπου	400	οικογένειες	από	τη	
Μοσχόπολη	και	τη	γύρω	από	αυτήν	οικισμούς,	που	ακολούθησαν	πιστά	την	τύχη	της,	
δηλ.	τη	Νικολίτσα,	το	Λινοτόπι,	το	Βιθκούκι,	τη	Νίτσα	και	τη	Γκράμποβα.	Δημιουργή-
θηκαν	δύο	βλάχικες	συνοικίες-μαχαλάδες,	του	Αγίου	Γεωργίου	και	του	Αγίου	Νικολάου.	
Αυτό	πάντως	που	θα	πρέπει	να	σημειωθεί	είναι	ότι	το	βλάχικο	αυτό	στοιχείο	της	Αχρίδας	
δεν	παρέμεινε	μέχρι	το	τέλος	στην	πόλη,	αλλά	ξαναμετακινήθηκε	προς	διάφορους	προο-
ρισμούς,	προς	τη	Μακεδονία,	τη	Βόρεια	Βαλκανική	και	την	Αυστρία.		

Βλ.	σχετικά	Weigand,	ό.π.,	σ.	99.	Κουκούδης,	ό.π.,	σσ.	357-358.	Στοιχεία	για	την	ιστορία,	
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περί	τις	200	οικογένειες*.	Aργότερα	ήρθαν	ακόμα	50	περίπου	οικογένειες.	Mια	

τον	πληθυσμό	και	την	εκκλησιαστική	παρουσία	και	προσφορά	της	Αχρίδας	στα	Αραβα-
ντινός	(1867),	τχ.	424,	310-313,	τχ.	425,	327-329.	Νεράντζη-Βαρμάζη,	σσ.	16-23.	Τοπάλης,	
424-491.	Σωτήρης	Βαρναλίδης,	Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ζωσιμάς (1686-1746) και η εκ-
κλησιαστική και πολιτική δράσις αυτού,	Θεσσαλονίκη,	Ι.Μ.Χ.Α.,	1974.	Ελεονώρα	Ναξί-
δου,	Εκκλησία και εθνική ιδεολογία: από την Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας μέχρι την ίδρυση 
της αυτοκέφαλης «μακεδονικής εκκλησίας»	 [διδακτ.	διατρ.,	Τμήμα	 Ιστορίας	και	Αρχαι-
ολογίας	Α.Π.Θ.],	Θεσσαλονίκη	1998.	Γερ.	Κονιδάρης, Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν 
ιστορίαν της	Αχρίδος,	Αθήνα	1967.	Ανώνυμος,	«Περί	της	Αυτοκεφάλου	αρχιεπισκοπής	της	
πρώτης	Ιουστινιανής	Αχρίδος	ή	Βουλγαρίας	επικληθείσης»,	Πανδώρα,	τ.	Ι΄(1859),	τχ.	217,	
1-6,	τχ.	220,	84-89.	Διον.	Ζακυθηνός,	«Συμβολαί	εις	την	ιστορίαν	των	Εκκλησιών	Αχρίδος	
και	Ιπεκίου»,	Μακεδονικά	Α΄	(1940)	429-458.

117.	Glasnik	geogr.	dr.	[Eφημ.	της	γεωγρ.	ετ.]	βιβλ.	12,	92-93.
*Σημαντικός	ήταν	ο	αριθμός	των	Μοσχοπολιτών	οι	οποίοι	έφθασαν	και	εγκαταστάθη-

καν	στα	Βελεσσά.	Πιθανολογείται	ότι	πριν	το	1769	δεν	υπήρχε	βλαχική	εκπροσώπηση	
στην	πόλη.	Μεταφέροντας	τις	γνώσεις	τους	και	τις	τεχνικές	τους	οι	εργατικοί	και	δραστή-
ριοι	Μοσχοπολίτες	προκάλεσαν	βαθύτατες	αλλαγές	στην	καθημερινή	ζωή	των	Βελεσσών,	
τα	οποία	άρχισαν	να	αναπτύσσονται	ταχύτατα	σε	ένα	σπουδαίο	εμπορικό	και	οικονομικό	
κέντρο.	

Η	αποδημία	και	μετοικεσία	των	Μοσχοπολιτών	στα	Βελεσσά	έγινε	σε	τρεις	χρονικές	πε-
ριόδους	και	κάτω	από	τη	σύμφωνη	γνώμη	και	βοήθεια	των	Τούρκων	τοπαρχών,	οι	οποίοι	
διατηρούσαν	αγαστές	σχέσεις	με	τον	Αλή	Πασά	των	Ιωαννίνων.	Θεωρείται	ότι	η	πρώτη	
ομάδα	Βλάχων	έφτασε	στην	περιοχή	αμέσως	μετά	την	πρώτη	καταστροφή	της	Μοσχόπο-
λης,	το	1769,	ενώ	η	δεύτερη	μετά	το	1788	και	τη	δεύτερη	καταστροφή	της	πόλης.	Απο-
τελούμενη	περίπου	από	200	οικογένειες,	η	πρώτη	ομάδα	εγκαταστάθηκε	στην	αριστερή	
όχθη	του	Αξιού	και	δημιούργησε	έναν	νέο	οικισμό,	τον	αποκαλούμενο	μέχρι	και	σήμερα	
«βλάχικο	οικισμό».	Η	δεύτερη	ομάδα,	μετά	από	διάφορες	περιπλανήσεις	στο	γειτονικό	
Στιπ,	εγκαταστάθηκε	τελικά	στη	δεξιά	όχθη	του	Αξιού.	Αργότερα	μετοίκησαν	στην	περιο-
χή	μεμονωμένες	οικογένειες	από	διάφορες	περιοχές.

Αν	 και	 όλοι	 οι	 παραπάνω	 οι	 μέτοικοι	 αυτοχαρακτηρίζονταν	 ως	 «Μοσχοπολίτες»,	 το	
μόνο	που	είναι	βέβαιο	είναι,	ότι	στο	σύνολό	τους	δεν	ήρθαν	αποκλειστικά	από	τη	Μο-
σχόπολη.	Πολλοί	από	τους	νέους	κατοίκους	των	Βελεσσών	προέρχονταν	από	τους	γει-
τονικούς	 προς	 τη	 Μοσχόπολη	 οικισμούς,	 ενώ	 ένα	 μεγάλο	 τμήμα	 των	 μετοικεσθέντων	
έλκυε	την	καταγωγή	του	από	τα	χωριά	του	Γράμμου.	Υπολογίζεται	ότι	γύρω	στα	1800	
ζούσαν	περίπου	300	οικογένειες	Βλάχων	στα	Βελεσσά.	Η	αριθμητική	τους	μειοψηφία	ένα-
ντι	των	υπολοίπων	κατοίκων	της	πόλης,	που	αποτελούνταν	κυρίως	από	σλαβόφωνους	
χριστιανούς	και	μουσουλμάνους,	δεν	σήμαινε	και	την	ισχνή	τους	δράση.	Οι	βλαχόφωνοι	
της	Μοσχόπολης	και	των	άλλων	περιοχών,	που	συγκεντρώθηκαν	τελικά	στα	Βελεσσά,	
κατάφεραν	να	δώσουν	ένα	κύμα	ανανέωσης	στην	πόλη,	η	οποία	στο	μεταξύ	άρχισε	να	
αναπτύσσεται	σε	ένα	δυναμικό	και	υπολογίσιμο	εμπορικό	και	οικονομικό	κέντρο	της	ευ-
ρύτερης	περιοχής.	Αγγελόπουλος	(1977),	σσ.	139-180.	Αγγελόπουλος	(1991),	σσ.	91-103.	
Κουκούδης,	ό.π.,	σσ.	363-364.
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ομάδα	200	οικογενειών	εγκαταστάθηκαν	στο	Στιπ.118	Tότε	εποικίστηκαν	τα	
χωριά	Mαγκάρεβο*	και	Nτίχοβο.119	Πολλές	οικογένειες	εγκαταστάθηκαν	στα	
Βιτώλια,120	στο	Kρούσοβο,	στα	Bελεσσά,	στα	Σκόπια,	στη	Bάρνα	και	στη	Pέ-
σνα*.	Kατά	πάσαν	πιθανότητα	τότε	εποικίστηκε	και	το	Mάλοβιστε*	από	Mο-

118.	Φιλίπποβιτς,	Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσσά,	174.
*Τα	χωριά	Μεγάροβο	και	Τύρνοβο,	με	 ισχνή	πληθυσμιακή	παρουσία,	μέχρι	το	1769,	

αποτελούσαν	 την	 περίοδο	 εκείνη	 ιδιοκτησία	 Οθωμανών	 τιτλούχων	 που	 ζούσαν	 στην	
πόλη	του	Μοναστηρίου.	Λίγο	πριν	την	πρώτη	καταστροφή	της	Μοσχόπολης	έφθασαν	
και	εγκαταστάθηκαν	στις	παραπάνω	περιοχές	Βλάχοι	από	τη	Γράμμουστα,	αλλάζοντας	
αισθητά	 την	 πληθυσμιακή	 και	 οικονομική	 τους	 εικόνα.	 Τα	 γεγονότα	 του	 1769	 έφεραν	
δίπλα	στους	Γραμμουστιάνους	πολλούς	βλαχόφωνους	από	τη	Μοσχόπολη,	το	Λινοτόπι,	
τη	Νίτσα,	τη	Νικολίτσα,	την	Αετομηλίτσα	και	το	Βετεάρνικο.	Οι	Βλάχοι	με	καταγωγή	από	
τα	χωριά	του	Γράμμου	αποτέλεσαν	την	πλειοψηφία	του	βλάχικου	στοιχείου.	Λινοτοπίτες	
μάλιστα	ήταν	εκείνοι	που	κυριάρχησαν	στη	ζωή	του	Μεγάροβου.	Κάποιες	μικρές	ομάδες	
Αλβανών	που	εγκαταστάθηκαν	την	ίδια	εποχή	στο	Μεγάροβο	και	το	Τύρνοβο	αφομοι-
ωθήκαν,	τελικά,	με	το	πέρασμα	του	χρόνου	από	τις	βλαχόφωνες	οικογένειες.	Τα	πρώτα	
χρόνια	του	19ου	αι.	έφθασαν	στα	παραπάνω	χωριά	Βλάχοι	από	τη	Σαμαρίνα,	την	Αβδέλ-
λα	και	το	Περιβόλι,	ενώ	το	πέρασμα	προς	το	β	μισό	του	ίδιου	αιώνα	σηματοδοτήθηκε	από	
τη	μετεγκατάσταση	των	εμποροβιοτεχνών	Βλάχων	προς	τα	αστικά	κέντρα	και	κυρίως	
προς	το	Μοναστήρι.	Τηλ. Αγγέλου,	Μεγάροβον και Τύρνοβον, τα δύο ελληνικά φρούρια 
της πόλεως Μοναστηρίου και φωλέα του Ελληνισμού της Δυτικής Μακεδονίας,	Θεσσαλο-
νίκη	1971.	Κίζας,	224-232.	Κουκούδης,	ό.π.,	σσ.	359-360.

119.	Glasnik	geogr.	dr.	[Eφημ.	της	γεωγρ.	ετ.],	βιβλ.	12,	92-93.
120.	Kαι	ο	Picot	υποστηρίζει	ότι	οι	κάτοικοι	των	Bιτωλίων	είναι	κατά	ένα	μέρος	Mο-

σχοπολίτες	(Picot,	24,	3).
*Οι	αποδημίες	των	Μοσχοπολιτών	προς	το	Μοναστήρι	συνέβαλαν	μοναδικά	στη	δια-

μόρφωση	μιας	νέας	κοινωνικής	και	οικονομικής	πραγματικότητας	στην	πόλη.	Όπως	χα-
ρακτηριστικά	αναφέρεται	στα	Αρχεία	του	Ελεγκτικού	Συνεδρίου	«Από	τον	καιρό	που	οι	
Τουρκαλβανοί	κατέστρεψαν	τη	Μοσχόπολη	οι	Μοσχοπολίτες	κυνηγημένοι	κατέφυγαν	
στο	Μοναστήρι,	όπου	μεταφέρανε	τον	πολιτισμό	της	χαμένης	πατρίδας	τους.	Από	τότε	
άρχισε	η	ακμή	του	Μοναστηρίου,	από	τότε	το	Μοναστήρι	έγινε	αξιόλογο	εμπορικό	και	
πνευματικό	 κέντρο».	 Αντώνη	 Κολτσίδα,	 Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και 
των περιχώρων του. Η εθνική και κοινωνική διάσταση του ελληνισμού του Μοναστηρίου 
και της ευρύτερης περιοχής. Συμβολή στην ιστορία του Βόρειου Ελληνισμού,	Θεσσαλονίκη	
2003,	σσ.	68-69.

Η	σύσταση	σχολείων,	η	διδασκαλία	της	ελληνικής	γλώσσας	και	γενικότερα	η	αλματώ-
δης	 πνευματική	 ανάπτυξη,	 που	 παρατηρήθηκε	 στην	 πόλη,	 προκλήθηκε	 στο	 μεγαλύτε-
ρο	βαθμό	της	από	την	παρουσία	των	φιλοπρόοδων	Μοσχοπολιτών	εκεί.	Αλλοιώνοντας	
την	εθνολογική	σύνθεση	του	βουλγαρικού	πληθυσμού	της	πόλης,	το	Μοναστήρι	άρχισε	
σταδιακά	να	εξελίσσεται	σε	ένα	αξιόλογο	και	δυναμικό	εμπορικό	κέντρο,	στο	οποίο	κυ-
ριαρχούσαν	οι	ελληνόφωνοι	και	βλαχόφωνοι	κάτοικοί	του.	Εκτός	από	τη	Μοσχόπολη,	η	
Νίτσα,	η	Νικολίτσα,	το	Λινοτόπι,	η	Γράμμουστα,	η	Λάγγα	και	αργότερα	το	Πισοδέρι,	το	
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Νυμφαίο,	η	Κλεισούρα	και	η	Βλάστη	αποτέλεσαν	κοιτίδες	απ’	όπου	δεκάδες	οικογένειες	
Βλάχων	έφυγαν	προς	το	Μοναστήρι	στην	αναζήτηση	μιας	καλύτερης	ζωής.

Η	επιλογή	του	Μοναστηρίου	σαφώς	και	δεν	ήταν	τυχαία.	Σπουδαίο	εμπορικό	και	διοι-
κητικό	κέντρο,	το	Μοναστήρι	μπορούσε	να	εγγυηθεί,	πέρα	από	την	οικονομική	πρόοδο	
και	την	ασφάλεια	των	κατοίκων	του	χάρη	στην	ισχυρή	παρουσία	των	Οθωμανών	τοπαρ-
χών	και	του	στρατού,	που	έδρευαν	στην	πόλη.	Επιπλέον	το	Μοναστήρι	φιλοξενούσε	την	
έδρα	του	ορθόδοξου	Μητροπολίτη	Πελαγονίας,	ενώ	από	το	1820	μεταφέρθηκε	οριστικά	
εκεί	η	έδρα	του	Ρούμελη	Βαλέση,	γεγονός	που	ενίσχυσε	ακόμη	περισσότερο	την	ασφά-
λεια	των	κατοίκων	του.	Κάτω	από	αυτές	τις	συνθήκες	το	Μοναστήρι	κατέστη	γρήγορα	το	
πιο	επίκαιρο	κέντρο	της	Άνω	Μακεδονίας.

Η	απόλυτη	κυριαρχία	της	βλάχικης	κοινότητας	στον	οικονομικό	και	εμπορικό	τομέα,	
αλλά	και	η	οξυδέρκεια	και	η	ευφυΐα	που	διέθεταν	τα	μέλη	της,	της	έδωσαν	γρήγορα	την	
πρωτοκαθεδρία	στις	επιχειρηματικές	δραστηριότητες	της	πόλης.	Σήμερα	δεν	είμαστε	σε	
θέση	να	γνωρίζουμε	με	ακρίβεια	τον	πραγματικό	αριθμό	των	Βλάχων	που	εγκαταστάθη-
καν	στο	Μοναστήρι.	Ασφαλώς	οι	βλαχόφωνοι	δεν	αποτελούσαν	τη	δημογραφική	πλειο-
νότητα	της	πόλης,	στην	οποία	κατοικούσαν	επίσης	εκατοντάδες	Μουσουλμάνοι,	Βούλγα-
ροι,	Εβραίοι	και	Σέρβοι	καθώς	και	πολλοί	ελληνόφωνοι	και	σλαβόφωνοι	Έλληνες.	

Η	δυσχέρεια	εξαγωγής	ακριβών	πληθυσμιακών	στοιχείων	άλλωστε	αποτελεί	ένα	γενι-
κότερο	χαρακτηριστικό	στη	μελέτη	της	Οθωμανικής	περιόδου,	καθώς	οι	επίσημες	αρχές	
σκόπιμα	παραποιούσαν	τον	αριθμό	του	χριστιανικού	πληθυσμού	της	αυτοκρατορίας	για	
λόγους	καθαρά	πολιτικούς.	Ωστόσο,	στην	περίπτωση	του	Μοναστηρίου,	το	οποίο	στο	
μεταξύ	άρχισε	να	αναπτύσσεται	στο	μεγαλύτερο	κέντρο	του	Ελληνισμού	στη	Βόρεια	Μα-
κεδονία,	αυτό	που	μπορούμε	με	βεβαιότητα	να	πούμε	είναι,	ότι	οι	περισσότεροι	από	τους	
Έλληνες	κατοίκους	του	ήταν	Βλάχοι	και	κυρίως	μέτοικοι	από	τη	Μοσχόπολη.	Το	κύμα	
των	 βλαχόφωνων	 πληθυσμών,	 που	 φάνηκε	 να	 κατακλύζει	 το	 Μοναστήρι,	 προξένησε	
τόσο	ουσιαστικές	αλλαγές	στην	εικόνα	της	πόλης,	η	οποία,	μετά	το	1769,	μεταμορφώνε-
ται	σε	κέντρο	αναφοράς	όλων	των	Βλάχων	της	Βαλκανικής	Χερσονήσου.

Βλ.	ενδεικτικά	Κωνστ.	Βαβούσκος,	Η συμβολή του ελληνισμού της Πελαγονίας	εις	την 
ιστορίαν της Νεωτέρας Ελλάδος,	προλ.	Στίλπ.	Κυριακίδης,	Θεσσαλονίκη,	Ι.Μ.Χ.Α.,	1959.	
Κωνστ.	Βακαλόπουλος	(1981),	168-199.	Γούναρης	(2000).	Παντ.	Τσάλλης,	Το δοξασμένο 
Μοναστήρι,	Θεσσαλονίκη	1932.

Βόρεια	του	Μοναστηρίου,	σε	υψόμετρο	1.180	μ.,	μακριά	από	τους	πολυσύχναστους	οδι-
κούς	άξονες,	η	απρόσιτη	θέση	του	Κρουσόβου	φαινόταν	ότι	διέθετε	όλα	όσα	απαιτούνταν	
για	τη	δημιουργία	και	την	ευημερία	ενός	νέου	βλάχικου	οικισμού.	Πριν	την	καταστροφή	
της	Μοσχόπολης	και	τη	μαζική	εγκατάσταση	νέων	κατοίκων	στο	Κρούσοβο,	η	περιοχή	
ανήκε	στην	 ιδιοκτησία	 ισχυρού	μπέη	από	την	Αχρίδα.	Πολλοί	βλαχοποιμένες	από	τον	
Γράμμο	 συγκεντρώνονταν	 με	 τα	 φαλκάριά	 τους	 εκεί	 κατά	 τους	 καλοκαιρινούς	 μήνες	
εγκαταλείποντας	το	ορεινό	και	δυσπρόσιτο	Κρούσοβο	όταν	πια	ξεκινούσε	ο	χειμώνας.	

Όπως	προκύπτει	από	τις	παλαιότερες	πηγές	οι	πρώτες	οικογένειες	που	 ζήτησαν	κα-
ταφύγιο	στο	Κρούσοβο	προέρχονταν	από	τη	Νικολίτσα.	Τους	Βλάχους	αυτούς	της	Νι-
κολίτσας	διαδέχτηκαν	σταδιακά	Λινοτοπίτες	και	Γραμμουστιάνοι	Βλάχοι.	Μετά	το	1769	
Μοσχοπολίτες	 κατέφυγαν	 στο	 Κρούσοβο	 μαζί	 με	 έναν	 σημαντικό	 αριθμό	 οικογενειών	
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από	τις	γειτονικές	περιοχές	της	Νίτσας	και	της	Αετομηλίτσας.	Στην	περίπτωση	του	Κρου-
σόβου,	όμως,	δεν	έχουμε	να	κάνουμε	με	ένα	καθαρώς	βλάχικο	οικισμό.	Αμέσως	μετά	την	
πρώτη	άφιξη	των	Βλάχων	έφθασαν	και	εγκαταστάθηκαν	στην	περιοχή	Αρβανίτες	από	το	
Βιθκούκι	και	την	Όπαρη.	Η	συμβίωσή	τους	και	τελικά	οι	επιγαμίες	τους	με	τους	Βλάχους	
είχαν	ως	αποτέλεσμα	την	αφομοίωσή	τους	και	τη	σταδιακή	εξαφάνιση	της	γλώσσας	τους.	
Στις	αρχές	του	19ου	αι.	το	βλαχικά	στοιχείο	του	Κρουσόβου	ενισχύθηκε	από	την	εγκατά-
σταση	δεκάδων	οικογενειών	από	το	Μέτσοβο,	τον	Ασπροπόταμο,	τη	Βλάστη	και	τη	Σα-
μαρίνα.	Κάποιες	ελληνόφωνες	οικογένειες	που	έφθασαν	την	ίδια	περίοδο	στο	Κρούσοβο	
αφομοιώθηκαν	από	την	ισχυρή	βλάχικη	παρουσία.	Σοφία	Ηλιάδου-Τάχου,	Το Κρούσοβο 
πέρα από την ιστορία και τη μνήμη,	Θεσσαλονίκη	2004.	Απ.	Βακαλόπουλος	(1969),	ό.π.,	
σσ.	450-452.	Γεώργ.	Δήτσιας,	Η καταστροφή του Κρουσόβου. Θηριωδίαι Βουλγάρων και 
Οθωμανών εναντίον των Ελλήνων,	Αθήνα	1904.	Νικ.	Μπάλλας,	Ιστορία του Κρουσόβου,	
πρόλ.	Χριστ.	Νάλτσας,	Θεσσαλονίκη,	Ε.Μ.Σ.,	1962.	Αραβαντινός	(1986), ό.π.,	σ.	106.	Σχι-
νάς,	τ.	Β΄,	σσ.	317-318.

Βλάχικες	εγκαταστάσεις	συνέβησαν	εκείνη	την	εποχή	και	στη	Ρέσνα,	χωρίς,	όμως,	να	
έχουν	την	ίδια	πληθυσμιακή	δυναμική	με	αυτές	που	παρατηρήθηκαν	σε	άλλες	περιοχές.	
Κυρίως	βλαχόφωνοι	από	τη	Μοσχόπολη,	τη	Νικολίτσα,	τη	Μηλόβιστα,	τη	Νιζόπολη,	το	
Πισοδέρι,	 το	 Μεγάροβο	 και	 το	 Τύρνοβο	 έφθασαν	 στη	 Ρέσνα,	 άλλοι	 μετά	 το	 1769	 και	
άλλοι	αργότερα,	σε	όλο	το	διάστημα	του	19ου	αι.	Το	εμπόριο	αποτέλεσε	τη	βασικότερη	
ασχολία	 όλων	 των	 παραπάνω	 μετοικεσθέντων.	 Αξίζει	 πάντως	 να	 σταθεί	 κανείς	 σε	 μια	
ομάδα	 Μογλενιτών	 Βλάχων	 από	 την	 Αλμωπία	 της	 Πέλλας	 οι	 οποίοι	 εγκαταστάθηκαν	
στην	περιοχή	λίγο	πριν	την	καταστροφή	της	Μοσχόπολης,	εξαιτίας	των	μαζικών	εξισλαμι-
σμών	που	συνέβαιναν	στην	περιοχή	τους.	Αγγειοπλάστες	στο	μεγαλύτερο	ποσοστό	τους	
συνέβαλαν	στον	εμποροβιοτεχνικό	χαρακτήρα	της	Ρέσνας.	Παπαστάθης	(1974),	11-28.	
Θεσπρωτός	–	Ψαλίδας,	ό.π.,	σσ.	27-28.	Κουκούδης,	ό.π.,	σ.	358.	Σχινάς, τ.	Β΄,	ό.π.,	σ.	285.

*Η	Μηλόβιστα,	βλάχικος	οικισμός	με	εμπορική	και	οικονομική	παρουσία	πριν	το	1769,	
δεν	θα	μπορούσε	να	μην	αποτελέσει	πόλο	έλξης	για	δεκάδες	βλαχόφωνες	οικογένειες,	
μετά	την	καταστροφή	της	Μοσχόπολης.	Μοσχοπολιάνοι,	αλλά	και	Βλάχοι	των	οικισμών,	
της	Σίπισκας	και	της	Λάγγας,	εγκαταστάθηκαν	στη	Μηλόβιστα	και	το	όμορο	σε	αυτήν	
Γκόπεσι.	Τα	πρώτα	χρόνια	του	19ου	αι.	παρατηρήθηκαν	εδραίες	εγκαταστάσεις	βλαχό-
φωνων	από	την	Κλεισούρα,	το	Νυμφαίο,	το	Μέτσοβο	και	το	Πισοδέρι.	Κουκούδης,	ό.π.,	
σ.	359.

121.	H	πληροφορία	από	τη	δ/ιδα	Nτεσ.	Nάτσιτς.
122.	Φιλίπποβιτς,	Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσσά,	173-174.
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σχοπολίτες.121	Oι	Aυστριακές	αρχές	υποδέχτηκαν	πολύ	καλά	τους	Mοσχοπο-
λίτες.	Kαι	μερικές	τουρκικές	τοπικές	αρχές,	αυτές	ιδιαίτερα	που	τους	γνώριζαν,	
όπως	ο	Eμίναγας	στα	Bελεσσά,	τους	έπειθαν	να	εγκατασταθούν	εκεί	με	σκοπό	
να	δώσουν	ώθηση	στο	εμπόριο	της	περιοχής	τους.	Kαι	πράγματι,	από	την	επο-
χή	της	εγκατάστασης	των	Mοσχοπολιτών	στα	Bελεσσά,	η	πόλη	αναπτύσσεται	
ραγδαία	και	καθιερώνεται	ως	σημαντικό	κέντρο	πάνω	στον	Aξιό.122	Tον	καιρό	
αυτό	ήταν	που	οι	Tσίντσαροι	άρχισαν	να	φεύγουν	μαζικά	από	τη	Mοσχόπο-



λη	και	άλλα	μέρη	προς	τα	μέρη	μας	και	ιδιαίτερα	προς	τις	πρώην	αυστριακές	
πόλεις.	Oι	Tσίντσαροι	της	Mοσχόπολης	«διασκορπισθέντες	προς	ολόκληρη	
την	Eυρώπη	εξαιτίας	της	τουρκικής	βαρβαρότητας»123	μετανάστευσαν	σε	άλ-
λες	τριγύρω	και	σχεδόν	σε	όλες	«τις	μεγαλύτερες	πόλεις	της	Tουρκίας,	της	
Eλλάδας,	της	Aυστρο-Oυγγαρίας	και	της	Pουμανίας».	Aκόμα	και	σήμερα	συ-
ναντάει	κανείς	στη	Pωσία	και	την	Aίγυπτο	απογόνους	των	Tσιντσάρων	της	
Mοσχόπολης.124	H	Mοσχόπολη	το	1875	είχε	γύρω	στις	150	οικογένειες,125	ενώ	
σήμερα	είναι	ένα	ασήμαντο	χωριό.	Oι	Mοσχοπολίτες	ήταν	από	τους	πιο	καλλι-
εργημένους	Tσιντσάρους.	Έδωσαν	τις	πιο	επιφανείς	προσωπικότητες.	Aπό	τη	
Mοσχόπολη	είναι	ο	Σίνας,	ο	Mοτσιόνι,	ο	μητροπολίτης	Σιαγκούνα,	ο	Kαβαλ-
λιώτης,	ο	Γκόζντα,	ο	γραμματικός	Mπογιατζή,	και	πολλοί	άλλοι.	Kαι	ανάμεσα	
στους	δικούς	μας	αστούς	είχαν	περίοπτη	θέση.	Γι’	αυτούς	και	ιδιαίτερα	για	τις	
γυναίκες	τους	γράφει	 εγκωμιαστικά	ο	Picot.	Aυτοί,	απ’	όλους,	 «είναι	οι	πιο	
κομψοί	και	έχουν	τους	λεπτότερους	τρόπους.	Έχουν	για	τον	καθένα	έναν	καλό	
λόγο,	όπως	και	για	τις	γυναίκες	τους	που	είναι	κι	αυτές	θαυμάσιες	στο	πνεύμα	
και	στο	σώμα.	Aπό	όλες	τις	γυναίκες	των	Tσιντσάρων	αυτές	είναι	οι	πιο	χαρι-
τωμένες	και	οι	πιο	λιγερόκορμες.	Έχουν	μικρά	χέρια	και	πόδια.	Έχουν	δόντια	
πυκνά	και	γερά.	Tο	ύψος	τους	είναι	μέτριο.	Eίναι	ευχάριστες,	υποτακτικές	και	
πολύ	αγαπητές.	Tο	πρόσωπό	τους	είναι	εκφραστικό	και	πιο	ανοιχτόχρωμο	από	
των	άλλων,	ενώ	τα	μαλλιά	τους	σκουρόχρωμα.	Δεν	ντρέπονται	τη	δουλειά.	
Tις	συναντούμε	ακόμα	και	στο	ύπαιθρο	να	φυλάνε	πρόβατα.	Tις	αναγνωρίζει	
κανείς	από	τη	στάση	τους.	Mετά	από	στιγμιαία	ανάπαυση	σηκώνονται	με	ιδι-
αίτερη	χάρη.	Eίναι	πολύ	όμορφες	μέσα	στις	πανέμορφες	στολές	τους	και	θα’	
λεγα	πως	έχουν	συνείδηση	ότι	αξίζουν	καλύτερης	τύχης».126

Aπό	τα	λοιπά	τσιντσαρικά	μέρη,	που	είναι	σημαντικά	λόγω	των	μετανα-
στεύσεων	των	πληθυσμών	τους	και	για	τη	δημιουργία	του	δικού	μας	τσαρσιού,	
αναφέρουμε	το	Mπλάτσι,	τη	Σιάτιστα,	την	Kοζάνη	και	ιδιαίτερα	την	Kλεισού-
ρα.	Kατά	τον	Ίβανιτς,	το	Mπλάτσι	κατά	το	μεγαλύτερο	ποσοστό	του	είχε	κα-
τοικηθεί	από	Mοσχοπολίτες	οι	οποίοι	με	την	καταστροφή	της	Mοσχόπολης	
κατέφυγαν	στο	Mπλάτσι	και	γι’	αυτό	λέγεται	ότι	«το	Mπλάτσι	είναι	μινιατού-
ρα	της	Mοσχόπολης».127	Στο	Mπλάτσι	ήδη	ένα	μέρος	των	κατοίκων	προερχό-

123.	Zέλιτς,	Bitije	[Bιβλιογραφίες],	I,	77.
124.	Weigand	I,	100.
125.	Picot,	24,	37.
126.	Picot,	22.
127.	I.	Ίβανιτς,	Makedonija	i	Makedonci.	[H	Mακεδονία	και	οι	Mακεδόνες.	(εν	συντ.	

Ίβανιτς)],	166.
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ταν	από	τη	Σισανιόνα,	άλλοτε	έδρα	επισκόπων.128	Φαίνεται	πως	αυτό	το	τμήμα	
του	πληθυσμού,	με	προέλευση	από	τη	Σισανιόνα,	ήταν	επηρεασμένο	από	τον	
Έλληνα	επίσκοπο	που	είχε	την	έδρα	του	εκεί	και	είχε	από	νωρίς	εξελληνιστεί	
και	μετέφερε	και	στο	Mπλάτσι*	το	ελληνικό	πνεύμα.	Tο	1875,	το	Mπλάτσι	είχε	
350	οικογένειες	από	τις	οποίες	οι	μισές	ήταν	εξελληνισμένες.129	Στο	Mπλάτσι	
και	σήμερα	ακόμα	υπάρχουν	Tσίντσαροι.130

H	Σιάτιστα	(Σάτσιστα,	Σάτσιεστα)	ιδρύθηκε	τον	16ο	αι.	στη	θέση	της	πρώ-
ην	Σισανιόνας.	Tην	εποχή	του	επισκόπου	Zωσιμά	έγινε	 έδρα	της	σισανικής	
επαρχίας.131	 Aπό	 το	 1710	 υπάρχει	 στην	 Σιάτιστα	 ελληνικό	 σχολείο.132	 Kατά	
τον	Γκόπτσιεβιτς	οι	αρχικοί	κάτοικοί	της	ήταν	όλοι	τους	Tσίντσαροι.	Tο	1889	
από	τους	10-12	χιλιάδες	κατοίκους	της,	μόλις	το	25%	γνώριζε	την	τσιντσαρι-
κή	γλώσσα.	Kι	αυτοί	όμως	στον	δρόμο	και	στις	συντροφιές	χρησιμοποιούσαν	
την	ελληνική	γλώσσα.133	Kατά	τον	Weigand,	κάποτε	ήταν	καθαρά	τσιντσαρικό	
μέρος,	αλλά	με	τον	ερχομό	των	κατοίκων	της	Σισανιόνας,	οι	οποίοι	ήταν	εξελ-
ληνισμένοι,	την	εποχή	που	ο	Weigand	πέρασε	από	τη	Σιάτιστα	μόνο	οι	γερο-
ντότεροι	καταλάβαιναν	την	τσιντσαρική	γλώσσα.134	Σιατιστινούς	συναντούμε	
στα	μέρη	μας	αρκετά	πρώιμα.135	

Στα	ληξιαρχικά	βιβλία	της	εκκλησίας	του	Aγ.	Nικολάου	στο	Σεμλίνο	τακτι-
κά	σημειώνεται	ότι	η	Σιάτιστα	βρίσκεται	στη	«Γκρέτσια»*.	

128.	Oι	κάτοικοι	της	Σισανιόνας	μετανάστευσαν	στη	Σιάτιστα	και	την	Kοζάνη.
*Πρόκειται	για	έναν	από	τους	πιο	σημαντικούς	βλάχικους	οικισμούς.	Κέντρο	εμπορίου	

με	έντονη	την	παρουσία	των	κατοίκων	του	στις	μεγάλες	αγορές	της	Κεντρικής	Ευρώπης,	
η	Βλάστη	γνώρισε	ακόμη	μεγαλύτερη	ανάπτυξη	μετά	την	εγκατάσταση	σε	αυτή	δεκάδων	
Βλάχων	από	τις	περιοχές	της	Γράμμουστας,	του	Λινοτοπίου	της	Μοσχόπολης	και	της	Νι-
κολίτσας.	Ο	περιορισμένος,	όμως,	χώρος	της	σε	συνδυασμό	με	τις	ευκαιρίες	πλουτισμού	
που	παρουσιάζονταν	στην	Ευρώπη	ώθησαν	πολλούς	από	τους	κατοίκους	της	να	εγκατα-
σταθούν	σε	περιοχές	της	πρώην	Γιουγκοσλαβίας	και	της	Αψβουργικής	Αυτοκρατορίας.	
Ζήκος	Τσίρος,	Η Βλάστη,	τ.	Α΄,	Θεσσαλονίκη	1964.	Καλινδέρης	(1982).	Γιώργ.	Έξαρχος, 
Μπλάτσι. Η εύανδρος πολίχνη της Μακεδονίας,	Θεσσαλονίκη	2000.	Μοσχόπολις,	Διεθνές	
Συμπόσιο,	ό.π.	(Ευαγγ.	Βίττη).	Σχινάς,	τ.	Α΄,	σ.	129.

129.	Picot,	37.
130.	Tην	πληροφορία	την	πήρα	στο	Kρούσοβο.
131.	P.	Γκρούγιτς,	στην	Eθνική	Eγκυκλοπαίδεια	με	τίτλο	Σισανική	επαρχία.
132.	Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	Grčka	i	srpska	prosveta.	[H	ελληνική	και	σερβική	παιδεία]	88-89.
133.	Gopčević,	Makedonien	und	Altserbien,	145.	Ίβανιτς,	294-5.	O	Picot	δεν	την	ανέφε-

ρε	ως	τσιντσαρικό	οικισμό.
134.	Weigand	I,	129.
135.	Tο	1726	μνημονεύεται	στη	Bούδα	κάποιος	έμπορος	Γκιόργκιε	Πάβλοβιτς	«από	την	

πόλη	Σάκβτα»	(Bίτκοβιτς	IV,	350).
*Για	την	ιστορία	της	Σιάτιστας	βλ.	Λάιος	(1982).	Γεώργ.	Μπόντας,	Συνοπτική ιστορία 
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Ξακουστό	ήταν	το	κρασί	της	Σιάτιστας	που	οι	Έλληνες	το	λένε	Iliumenon.136	

H	Kοζάνη	(Kοζιάνη,	Kόζγανε,	Kόζγιανη),	μέρος	αντίκρυ	στον	Όλυμπο,	θεω-
ρείται	ανέκαθεν	προπύργιο	του	ελληνικού	πολιτισμού.	Φαίνεται	πως	από	πολύ	
νωρίς	βρέθηκε	κάτω	από	την	ελληνική	πολιτιστική	επιρροή.	Aπό	το	1668	λει-
τουργούσε	στην	Kοζάνη	το	φημισμένο	ελληνικό	σχολείο.137	Aυτό	το	σχολείο,	
αργότερα	χάρη	στο	συνεχώς	ανερχόμενο	επίπεδο	των	μαθημάτων	του	και	τις	
ευεργεσίες	των	πλούσιων	Ελλήνων	εμπόρων	στη	Γερμανία	που	κατάγονταν	
από	την	Kοζάνη,	γίνεται	πολύ	ισχυρότερο	και	παίρνει	τον	τίτλο	της	«Στοάς».138	
Aυτό	φαίνεται	πως	είναι	εκείνο	το	γυμνάσιο	και	η	«φιλοσοφία»	που	είχε	τε-
λειώσει	ο	Παπακωστόπουλος.139	Tο	σχολείο	αυτό	υπήρχε	από	το	α΄	ήμισυ	του	
19ου	αι.140	Kατά	τον	Γκόπτσιεβιτς,	το	1889	στην	Kοζάνη	υπήρχαν	περί	τις	4.000	
ψυχές	από	τις	οποίες	οι	3.000	ήταν	Tσίντσαροι,	όλοι	όμως	μιλούσαν	ελληνικά.	
Kαι	ο	Ίβανιτς	υποστηρίζει	ότι	η	Kοζάνη	κατοικείται	από	εξελληνισμένους	Tσι-
ντσάρους.	O	Picot,	ο	οποίος	γνώριζε	πολύ	καλά	το	τσιντσαρικό	ζήτημα,	δεν	
την	αναφέρει	στο	βιβλίο	του,	που	εκδόθηκε	το	1875,	ως	τσιντσαρικό	οικισμό*.	

της Σιάτιστας,	χ.τ.,	χ.χ.	Ιω.	Αποστόλου,	Ιστορία της Σιατίστης,	Αθήνα	1929.	Αν.	Δάρδας,	
Τα Μοναστήρια της Μητροπόλεως Σισανίου και	Σιατίστης,	Θεσσαλονίκη,	Ε.Μ.Σ.,	1993.	
Καλινδέρης	(1974).	Πανταζόπουλος	(1974).	Κωνστ.	Βακαλόπουλος	(2005).

136.	Gopčević,	146.	Ίβανιτς,	294-5.
137.	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Balkanska	pitanja	[Bαλκανικά	θέματα],	362.
138.	Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	H	ελληνική	και	σερβική	παιδεία,	88-9.
139.	Mνημόνιο,	511-512.	Tο	1837	ο	Ιωάννης	Kοεμτζής,	έμπορος	στη	Bιέννη,	προπλή-

ρωσε	στο	σχολείο	για	το	βιβλίο	του	Γεωργίου	Zαχαριάδη,	«Eνθεργεσία	ή	φυλαχτό	της	
σερβικής	νεολαίας».

140.	Mνημόνιο	511-12.
*[Aντίφαση	με	τη	σημείωση	133].	Η	Κοζάνη	αποτέλεσε	έναν	από	τους	πλέον	δυναμι-

κούς	οικονομικούς	και	πνευματικούς	οικισμούς	της	τουρκοκρατούμενης	Ελλάδας.	Εμπο-
ρικό	κέντρο	με	πλούσια	δραστηριότητα,	αποσπάστηκε	πολύ	νωρίς	από	τον	γεωργοκτη-
νοτροφικό	χαρακτήρα,	που	αποτελούσε	τη	βάση	της	οικονομίας	στην	ευρύτερη	περιοχή.	
Για	τον	λόγο	αυτό	άλλωστε	Κοζανίτες	έμποροι	εντοπίζονται	με	μεγάλη	συχνότητα	στις	
ελληνικές	κοινότητες	της	Κεντρικής	Ευρώπης	και	του	Βόρειου	Βαλκανικού	χώρου.	Χα-
ρακτηριστικό	μάλιστα	είναι	ότι,	περίπου	δέκα	χρόνια	πριν	την	υπογραφή	της	Συνθήκης	
του	Πασάροβιτς,	Κοζανίτες	έμποροι	συνέστησαν	την	εμπορική	κομπανία	του	Κεσκεμέτ,	
στοιχείο	που	αποτέλεσε	τον	θεμέλιο	λίθο	για	την	εγκατάσταση,	στη	συνέχεια,	δεκάδων	
Κοζανιτών	στην	ουγγρική	πόλη.	Η	Βούδα,	η	Τοκάια	το	Hοdmezovasarhely	και	το	Szentes	
αποτελούν	επίσης	σταθμούς	της	κοζανίτικης	παρουσίας	στα	ουγγρικά	εδάφη.	Κοζανίτες	
έμποροι	εντοπίζονται	ακόμα	στις	παροικίες	του	Μπρασόφ	και	του	Σιμπίου	στην	Τρανσυλ-
βανία,	καθώς,	τέλος,	και	στο	Βελιγράδι,	αλλά	και	νοτιότερα	αυτού.	

Βλ.	Τσότσος,	324-338.	Για	τη	διασπορά	των	Κοζανιτών	στην	Κεντρική	και	Βαλκανική	
Ευρώπη	βλ.	Παν.	Λιούφης,	Ιστορία της Κοζάνης,	Αθήνα	1924.	Λάιος	(1982),	ό.π.	Füves	
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H	Kοζάνη	σήμερα	είναι	το	πιο	εξελληνισμένο	τσιντσαρικό	μέρος,	πιο	πολύ	κι	
από	τη	Σιάτιστα.141	Oι	κάτοικοι	της	απασχολούνταν	κυρίως	με	το	εμπόριο	του	
βαμβακιού.142

Kαι	στη	Σέλιτσα	υπήρχε	από	καιρό	ελληνικό	σχολείο.143

Bλαχοκλεισούρα	ή	Kλεισούρα*.	Eδώ,	ελληνικά	σχολεία	φαίνεται	πως	άρχι-
σαν	να	λειτουργούν	από	τις	αρχές	του	19ου	αι.	όταν	άρχισαν	να	καλλιεργούν	
«τα	γράμματα»144	(ελληνικά	στο	κείμενο).	Γύρω	στο	1875	στη	Bλαχοκλεισούρα	

(19651),	ό.π.,	σ.	14.	Karathanassis,	σσ.	41-42.	Ιω.	Παπαδριανός	(1997),	σσ.	407-421.	Σπ.	
Λάμπρου	(1911),	ό.π.	Ηλιαδέλης,	σσ.	3-33.

141.	Σύμφωνα	με	πληροφορίες	που	μας	έδωσαν	στο	Kρούσοβο.
142.	Makedonien	und	Altserbien	(1889),	146.
143.	Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	Η	ελληνική	και	σερβική	παιδεία,	88-89.
*Η	Κλεισούρα,	κωμόπολη	σήμερα	του	Νομού	Καστοριάς,	αποτελεί	μια	από	τις	πιο	ιστο-

ρικές	βλάχικες	κοινότητες	με	μεγάλη	οικονομική	και	πνευματική	ακμή	τον	18ο	και	19ο	αι.	
Κτηνοτρόφοι,	έμποροι,	γεωργοί	και	αγωγιάτες,	οι	βλαχόφωνοι	κάτοικοι	της	Κλεισούρας	
κατόρθωσαν	 να	 αποσπάσουν	 προνόμια	 από	 την	 αυτοκρατορία	 των	 Οθωμανών	 και	 να	
αναδείξουν	την	περιοχή	τους	σε	ένα	ισχυρό	και	ασφαλές	καταφύγιο.	Οι	εμπορικές	επαφές	
των	Κλεισουριωτών	με	την	Κωνσταντινούπολη	και	την	Κεντρική	Ευρώπη	προκάλεσαν	
μαζική	εισροή	χρημάτων,	η	οποία	αποτυπώθηκε	ανάγλυφα	στα	πλούσια	αρχοντικά	σπίτια	
της	 πόλης,	 τα	 καταστήματα	 και	 τα	 εκπαιδευτικά	 ιδρύματά	 της.	 Το	 1775	 λειτουργούσε	
στην	πόλη	το	«Ελληνομουσείο	Κλεισούρας»,	το	οποίο,	πέρα	από	την	υψηλού	επιπέδου	δι-
δασκαλία	που	προσέφερε,	διατηρούσε,	επίσης,	πλούσια	βιβλιοθήκη.	Το	1868	άνοιξε	στην	
πόλη	ρουμάνικο	σχολείο	με	την	ονομασία	«Scοala	Primara	Romana	din	Vlaho-Clisura»,	
το	οποίο,	όμως,	καταστράφηκε	το	1943.	Δεκάδες	βλαχόφωνοι	από	τη	Μοσχόπολη,	τη	Σι-
άτιστα,	τη	Γράμμουστα,	το	Νυμφαίο,	τη	Βλάστη,	τη	Σαμαρίνα,	την	Αβδέλλα,	τη	Σμίξη	και	
τα	Νάματα	αναζήτησαν	μια	καινούρια	ζωή	στην	Κλεισούρα,	η	οποία	έφθασε	στο	απόγειο	
της	πληθυσμιακής	της	δύναμης	στα	μέσα	περίπου	του	19ου	αι.	

Από	τις	χαρακτηριστικότερες	περιπτώσεις	Κλεισουριωτών	εμπόρων	στη	Σερβία	είναι	
αυτές	των	Μπάσια,	Μπέλιου	και	Παπακώτζη.	Ο	Σίμος	Μπάσιας	εγκαταστάθηκε	στο	Βελι-
γράδι	το	1881.	Από	τους	πιο	δυναμικούς	και	εργατικούς	εμπόρους	διακρινόταν	επιπλέον	
για	την	εντιμότητα	και	την	ηθική	του.	Μεγάλα	τμήματα	της	περιουσίας	του	δώρισε	στην	
Εμπορική	Νεολαία	του	Βελιγραδίου,	στο	Φιλόπτωχο	Ταμείο	Φοιτητών	του	πανεπιστημί-
ου	της	πόλης	και	σε	φιλανθρωπικά	και	εκπαιδευτικά	ιδρύματα	της	Κλεισούρας.	Ο	Πέτρος	
Μπέλιος	εγκατεστημένος	και	αυτός	στο	Βελιγράδι	ασκούσε	το	επάγγελμα	του	γιατρού.	
Τέλος,	ο	Παπακώτζης	Μάρκος	έμπορος	στο	Σεμλίνο	υπήρξε	ευεργέτης	του	ελληνομου-
σείου	της	πόλης.	Τσάρας,	ό.π.	Μιχαήλ	Παπαμιχαήλ,	Κλεισούρα Δυτικής Μακεδονίας,	Αθή-
να	1972.	Αριστ.	Τζιώγος,	Συνοπτική ιστορία της Κλεισούρας Δυτικής Μακεδονίας και το 
ιστορικόν αυτής μνημείον της χριστιανωσύνης της Ιεράς Μονής Παναγίας - Γεννήσεως της 
Θεοτόκου,	Θεσσαλονίκη	1962.	Καμαρούλιας,	276-279.	Ιω.	Παπαδριανός	(1993),	ό.π.,	σσ.	
159-160.	Σχινάς,	τ.	Α΄,	ό.π,	σ.	130.

144.	Iβ.
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υπήρχαν	περί	τις	1.000	οικογένειες	ενώ	το	1890	είχε	περίπου	5.000	κατοίκους.	
Tο	1869	εδώ	υπήρχαν	πέντε	ελληνικά	και	μόνον	ένα	ρουμανικό	σχολείο	με	60	
μαθητές.	Oι	κάτοικοί	της	απαχολούνται	με	το	εμπόριο.	Kατοίκους	της	Bλα-
χοκλεισούρας	συναντούμε	από	πολύ	νωρίς	στην	Aυστρία.	Yπάρχουν	πολλοί	
στο	Γκαλτς	και	το	Γιάσου.145	Πολλές	γνωστές	οικογένειες	του	Bελιγραδίου	και	
της	Θεσσαλονίκης	κατάγονται	από	εκεί.146	Σ’	αυτή	την	κατηγορία	θα	πρέπει	
να	προστεθούν	και	οι	κυρίως,	 ίσως	και	αποκλειστικώς,	σλαβικοί	οικισμοί	οι	
οποίοι	όμως	ήταν	κάτω	από	έντονη	ελληνική	επιρροή.	Eδώ	υπάγονται	η	Kα-
τράνιτσα,	η	Nάουσα	και	η	Έδεσσα.

H	 Kατράνιτσα	 περί	 το	 1750	 υπαγόταν	 στην	 επισκοπή	 των	 Μογλενών.147	

Στην	Kατράνιτσα	δεν	υπήρχαν	Tσίντσαροι	και	ούτε	και	σήμερα	υπάρχουν.148	
H	Nάουσα	(Nέγκοσι,	Nιέγκοσι,	Nάουστα)	τόπος	γεννήσεως	του	Δημητρίου	

Aναστασίγεβιτς	Σάμποβ,	ιδρυτή	του	γυμνασίου	του	Kάρλοβιτς,	είχε	επίσης	ένα	
θαυμάσιο	ελληνικό	σχολείο	«με	πολλούς	ένδοξους	μαθητές	μεταξύ	των	οποίων	
και	μέλη	επιστημονικών	συλλόγων	του	Bερολίνου».149	O	εξελληνισμός	της	Nά-
ουσας	φαίνεται	πως	άρχισε	πολύ	πρώιμα.	Kάπου	στα	τέλη	του	18ου	αι.	φαίνεται	
πως	βρισκόταν	κάτω	από	την	έντονη	επίδραση	της	εξαπλούμενης	ελληνικής	
ιδέας,	γιατί	τότε	ακριβώς	που	ο	Δημήτριος	Aναστασίγεβιτς	Σάμποβ	ίδρυσε	το	
πρώτο	σερβικό	γυμνάσιο	στο	Kάρλοβιτς,	γεννήθηκε	στη	Nάουσα	ο	Δημήτριος	
Kαρα-Tάσος	 (1789),	 «ηρωικός	ηγέτης	των	Ελλήνων»	κατά	την	επανάσταση	
του	1821.	Πέθανε	στην	εξορία,	στη	Σερβία,	όπου	το	1827	του	δόθηκε	ο	τίτλος	
του	ταγματάρχη	εν	αποστρατεία.	Mετά	τον	θάνατό	του	ο	κνεζ-Mιχάιλο	ανή-
γειρε	μνημείο	προς	τιμήν	του,	με	προσωπικά	του	έξοδα,	όπου	και	χαράχτηκαν	
οι	παρακάτω	στίχοι,	που,	καθώς	φαίνεται,	τους	έγραψε	ο	ίδιος	ο	Mιχάιλο.	

Διαβάτη,	σαν	περάσεις	από	το	μέρος	τούτο,
Tον	τάφο	αυτό	χαιρέτησε.	Eδώ	ήρωας	αναπαύεται,

Ήρωας	μαχών	μεγάλων	και	αγίων.
Όπου	η	ευτυχία	της	Eλλάδας	θεμελιώνεται...

Kι	αν	ποτέ	ξεκινήσεις	κατά	κει.
Όπου	ζουν	οι	Έλληνες,	μακρινά	αδέρφια,

145.	Picot,	37.
146.	Weigand	I,	222.
147.	 Στις	 σύγχρονες	 μνημονεύσεις	 της	 Kατράνιτσα	 αναφέρεται	 πως	 βρίσκεται	 στη	

«Bουλγαρία».	Tο	1759	υπήρξαν	κάποιες	ταραχές	στη	γύρω	περιοχή	και	τότε	είχαν	έρθει	
κάποιοι	«κυρατζήδες»	από	κει	στο	Σεμλίνο	(Mνημόνιο	51,	87,	90,	104).

148.	Kατά	πληροφορίες	που	μας	έδωσαν	στο	Kρούσοβο.
149.	Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	Η	Ελληνική	και	σερβική	παιδεία,	88-89.

104



Nα	πεις	πως	ξέρουμε	να	τιμούμε	τις	πληγές	των	ηρώων
Aφού	και	τούτη	η	γη	με	αίμα	λευτερώθηκε150	151

Tο	1821	η	πόλη	προσχώρησε	στην	ελληνική	επανάσταση	και	για	τον	λόγο	
αυτό	στη	Nάουσα	σφαγιάστηκαν	περί	τα	5.000	άτομα.	Σήμερα	η	οικονομική	
ζωή	της	πόλης	είναι	εντελώς	στα	χέρια	των	Eλλήνων,	ενώ	στην	παλιά	σλαβική	
συνοικία	της	πόλης	«σήμερα	ελάχιστοι	μιλούν	σλαβικά».	Στο	Bελιγράδι	υπάρ-
χουν	μερικές	οικογένειες	που	κατάγονται	από	τη	Nάουσα.152	Aπό	το	τέλος	του	
19ου	αι.	η	περιοχή	εξελληνίστηκε	στο	συνολό	της.153	Στη	Nάουσα	ποτέ	δεν	
υπήρχαν	Tσίντσαροι	και	ούτε	και	σήμερα	υπάρχουν.154	Tα	Bοδενά	(Έδεσσα)	εί-
ναι	ο	τόπος	καταγωγής	αρκετών	γνωστών	συμπολιτών	μας.	Παλιότερα	τα	Bο-
δενά	κατοικούνταν	μόνο	από	σλαβικής	καταγωγής	άτομα.155	O	εξελληνισμός	
των	Bοδενών	και	της	γύρω	περιοχής	έγινε	σχετικά	πρόσφατα.	Στα	νεότερα	
μόλις	χρόνια	ζουν	σε	διάφορες	πόλεις	μας	(όπως	στο	Σιάμπατς)	μαζί	με	τους	
Έλληνες	και	τους	Tσιντσάρους	και	πολλοί	που	κατάγονται	από	τα	Bοδενά.156	

Ξεχωριστή	κατηγορία	αποτελούσε	η	περιοχή	του	«Mαύροβο-ρέκασκα»	δη-
λαδή	 του	 Mαύροβου,	 του	 Nικηφόροβου	 και	 Λεούνοβου.	 Oι	 κάτοικοι	 αυτής	

150.	(Δεν	υπάρχει).
151.	Srpski	književni	glasnik	[Σερβική	λογοτεχνική	εφημερίς]	XXXI	(1930),	134-135.
152.	Glasnik	geogr.	dr.	[Eφημ.	γεωγρ.	ετ.]	βιβλ.	12,	132.
153.	Ibidem	kror	groblje,	[Mέσα	από	το	νεκροταφείο].	Έργο	4,	235	και	Weigand	I,	319.
154.	Kατά	πληροφορίες	που	μας	έδωσαν	στο	Kρούσοβο.
155.	Eφημ.	γεωγρ.	ετ.,	12,	131.
156.	«O	εξελληνισμένος	καθηγητής	απο	τα	Bοδενά	Eυστάθιος	Στουγιαννάκης	(H	οικο-

γένειά	του	στα	Bοδενά	έχει	το	επώνυμο	Στογιανάκιβατς,	όπως	συνήθως	καταλήγουν	τα	
επώνυμα	στα	Bοδενά,	πχ.	Xατζη-Tάσκοβατς,	Xατζη-Λάζοβατς,	Χατζη-Nόιτσιβατς,	κτλ.)	
παρουσίασε	πέρσι	εκτεταμένη	μονογραφία	στα	Bοδενά	(134	σελίδες)	με	τίτλο	H Mακεδο-
νική Έδεσσα στην ιστορία.	Aπό	τους	αξιόλογους	εκπροσώπους	της	αναφέρει	τον	Xατζη-
Άγγελο,	τον	Xατζη-Aθανάσιο,	έμπορο	στη	Bοσνία,	τον	Xατζη-Mίτζα	στη	Θεσσαλονίκη,	
τον	Xατζη-Ιωάννη	Σακελάριο	στη	Mασσαλία,	τους	Δημήτριο	και	Iωάννη	Oικονόμου	στη	
Bραΐλα	και	την	Tεργέστη	που	το	1875	 ίδρυσαν	στην	Tεργέστη	μύλο	διεθνώς	γνωστό.	
Mε	το	όνομά	τους	υπάρχει	οδός	στην	Tεργέστη.	O	Iωάννης	απέκτησε	και	τον	τίτλο	του	
βαρόνου	(πέθανε	στη	Bιέννη	το	1921).	Eκτός	του	μύλου	ο	Iωάννης	δημιούργησε	αρκετά	
εργοστάσια,	ενώ	οι	γιοι	του,	οι	βαρόνοι	Δημήτριος	και	Λεωνίδας	και	σήμερα	ζουν	και	ερ-
γάζονται	στην	Tεργέστη	έχοντας	μεγάλο	αριθμό	επιχειρήσεων,	εμπορικών,	βιομηχανικών	
και	 τραπεζικών.	 Έχουν	 τον	 οίκο	 «I.	 Oικονόμου	 και	 υιός»	 στην	 Tεργέστη,	 ενώ	 ο	 βαρό-
νος	Δημήτριος	επισκέφθηκε	τα	Bοδενά	το	1933.	Όλοι	αυτοί	είναι	εξελληνισμένοι	Σλάβοι	
αφού	 τα	 Bοδενά	 και	 η	 γύρω	 περιοχή	 τους	 ήταν	 όλα	 σλαβικά.	 Θυμάμαι	 όταν	 η	 πρώτη	
οκογένεια	Tσιντσάρων	πήγε	από	τη	Nέβεσκα	στα	Bοδενά.	Ήταν	οι	αδελφοί	Bασίλειος	και	
Nικόλαος	Tζιότζιου,	οι	«Nεβεσκαλίδες»	(Mας	τα	μετέφερε	ο	κ.	Γρηγ.	Xατζη-Tάσκοβιτς,	
συνταξιούχος).
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της	περιοχής,	με	τους	δεσμούς	αίματος,	με	τα	πνευματικά	και	ηθικά	τους	χαρα-
κτηριστικά,	το	επάγγελμά	τους	και	τον	πολιτισμό	τους	φαίνεται	πως	ανήκουν	
ολοκληρωτικά	σ’	αυτή	την	κατηγορία.	Πιο	πολύ	πάντως	μπορεί	να	τους	χαρα-
κτηρίσει	κανείς	Tσιντσάρους	παρά	Έλληνες.	Σ’	εμάς	εμφανίζονταν	κυρίως	ως	
ιδιοκτήτες	χανιών	πάνω	στους	δρόμου	της	εποχής157	αλλά	και	ως	επιχειρημα-
τίες	και	χτίστες.	Στη	δημιουργία	του	τσιαρσιού	μας	δεν	έπαιξαν	σοβαρό	ρόλο,	
έδωσαν	όμως	γνωστούς	ήρωες,	ειδικότερα	την	εποχή	του	Kότσια	στη	μεθόριο	
και	κατά	την	πρώτη	επανάσταση.	Σ’	αυτούς	παρατηρεί	κανείς	και	σλάβικες	
ιδιότητες.158	Aυτά	είναι	τα	μέρη	απ’	όπου	προέρχονται	οι	δικοί	μας	«Έλληνες»	
ή,	αλλιώς	Tσίντσαροι.	Έρχονταν	κι	από	άλλα	μέρη	βέβαια	αλλά	σε	πολύ	μι-
κρότερο	αριθμό.	Σε	τι	ποσοστό	έρχονταν	από	τα	διάφορα	μέρη,	αυτό	θα	φα-
νεί	στη	συνέχεια	απο	τα	γενικά	ή	ατομικά	στοιχεία	που	διαθέτουμε.	Aπό	την	
απογραφή	Σέρβων,	Eλλήνων	και	Aλβανών	στην	Tεμισοάρα	το	1739	βλέπουμε	
ότι	οι	12	ήταν	από	τη	Mοσχόπολη,	1	από	την	Kαστοριά,	1	από	τα	Γιάννενα	και	
1	από	τη	Θεσσαλονίκη(;).	Aπό	τους	14	«Aλβανούς»	που	απογράφηκαν,	οι	10	
ήταν	από	τη	Mοσχόπολη.159	Kάτι	περισσότερο	ξέρουμε	για	την	προέλευση	των	
εταίρων	της	«εταιρείας	του	Tόκαϊ»	το	1762.	Aυτό	τον	χρόνο	η	εταιρεία	είχε	58	
μέλη,	από	τους	οποίους	οι	4	ήταν	ευγενείς.	Για	τα	42	μέλη	γνωρίζουμε	και	την	
προέλευσή	τους.	Oι	περισσότεροι	ήταν	από	την	Kοζάνη.	Ήταν	22,	δηλαδή	πε-
ρισσότεροι	από	τους	μισούς.	Eπτά	ήταν	από	την	Kαστοριά,	πέντε	από	το	Mε-
λένικο,	πέντε	από	τον	Tύρνοβο	(Turna),	κι	από	ένας	από	τη	Λάρισα,	τη	Bέροια	
και	τα	Σέρβια.	Oι	περισσότεροι	κατοικούσαν	στο	Tοκάι	και	στην	περιοχή	του	
Zέμπλεν	όπου	υπάγεται	και	το	Tοκάι*.	Mέλη	όμως	της	εταιρείας	κατοικούσαν	

157.	Mπάταλακα,	Istorija	srpskog	ustanka	[H	ιστορία	της	σερβικής	επανάστασης]	(εν	
συντ.	Mπάταλακα),	I,	63.

158.	Tσβίγιτς,	Balkansko	poluostrvo	i	južnoslovenske	zemlje	[H	Bαλκανική	Xερσόνη-
σος	και	οι	Nοτιοσλαβικές	χώρες]	(1931),	163-164.	

159.	Tört,	és	rég.	ért.	XX	(1904),	89-92.
*Το	Τοκάι	ή	η	Τοκάια,	όπως	απαντάται	συχνά	σε	διάφορες	πηγές,	(ουγγρ.	Tokaj)	πόλη	

της	βορειοανατολικής	Ουγγαρίας,	είναι	ευρύτατα	γνωστή	εξαιτίας	της	παρασκευής	σε	αυ-
τήν	του	φημισμένου	και	ομώνυμου	κρασιού	της.	Η	οινοποιία	στην	πόλη	ξεκίνησε	ήδη	από	
τον	12ο	αι.	Η	ποιότητα	του	κρασιού	της	Τοκάιας	αποτυπώνεται	ανάγλυφα	σε	μια	φράση	
του	βασιλιά	της	Γαλλίας	Λουδοβίκου	ΙΔ΄	(1638-1715),	ο	οποίος,	προκειμένου	να	προσ-
δώσει	 το	 απαιτούμενο	 αριστοκρατικό	 ύφος,	 ανέφερε:	 «Vinum	 Regum,	 Rex	 Vinorum»,	
δηλαδή	«Το	κρασί	των	βασιλέων,	ο	βασιλιάς	των	κρασιών».	

Η	αρχαιότερη	από	τις	ελληνικές	κομπανίες,	οι	οποίες	με	το	πέρασμα	του	χρόνου	με-
τεξελίχθηκαν	σε	κοινότητες,	ήταν	αυτή	του	Τοκάι.	Η	ακριβής	χρονολογία	 ίδρυσης	της	
ελληνικής	κομπανίας	στο	Τοκάι	δεν	μας	είναι	γνωστή.	Ωστόσο,	αυτό	που	είναι	απόλυτα	
βέβαιο	είναι	ότι	το	1693	η	κομπανία	υπήρχε	και	την	διαβεβαίωση	αυτή	μας	την	παρέχουν	
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και	σε	γειτονικές	επαρχίες,	όπως	του	Σάτμαρ,	του	Σιάρος,	του	Σάμπολκ	και	
στην	περιφέρεια	του	Xάϊντουκ.	Ένα	από	τα	μέλη	κατοικούσε	στην	Πολωνία.	
H	εταιρεία	τους,	χωρίς	υπερβολή,	κρατούσε	όλο	το	εισαγωγικό	και	εξαγωγικό	
εμπόριο.	Oι	9	ήταν	ανύπαντροι	και	οι	λοιποί	παντρεμένοι.160	Στην	Kροατική	
Kράινα	κατά	τον	Bάνιτσεκ,	το	μεγαλύτερο	μέρος	των	εμπόρων	ήταν	από	τη	
Mοσχόπολη,	το	Γκράμποβο,	την	Kοζάνη	και	τη	Σίπισκα	(;)	(Lipska).161	Στην	
Kροατία,	 το	 1774,	 από	 71	 οικογένειες	 οι	 28	 ήταν	 από	 τη	 Mοσχόπολη	 (από	
αυτές	6	ήταν	στο	Nταλ	και	6	στο	Όσεκ),	17	από	την	Kατράνιτσα	(από	αυτές	8	
στη	Pούμα	και	9	στο	Όσεκ),	11	από	το	Mπλάτσι,	8	από	την	Kλεισούρα,	5	από	
τη	Bέροια,	από	3	από	την	Kοζάνη	και	τη	Σιάτιστα	και	από	1-2	από	άλλα	μέρη.

Aπό	στοιχεία	που	έχουμε	για	το	Σρεμ,	γύρω	στο	1770	οι	Tσίντσαροι	κατα-
νέμονταν	ως	εξής:	Oι	περισσότεροι,	δηλαδή	29,	ήταν	από	τη	Mοσχόπολη,	οι	
20	από	την	Kατράνιτσα,	οι	11	από	το	Mπλάτσι,	οι	8	από	την	Kλεισούρα,	από	
τη	Bέροια	5,	την	Kοζάνη	4,	τη	Σιάτιστα	2	και	από	ένας	από	την	Kαστοριά	και	
τη	Nάουσα.	Kατά	τον	Kοραμπίνσκι,	οι	Έλληνες	στο	Nόβι	Σαντ	προέρχονταν	
από	τη	Mακεδονία,	τη	Bουλγαρία	και	την	Ήπειρο.	Για	τους	κουγιουμτζήδες	
(χρυσοχόους)	του	Nόβι	Σαντ,	λέει	ο	Έρντουγχιέλι	ότι	κατάγονταν	από	τη	Mα-
κεδονία	και	την	Aλβανία.162	Στο	Σεμλίνο,	γύρω	στο	1770,	υπήρχαν	76	οικογέ-

κάποιες	επιστολές	που	εστάλησαν	από	μονές	του	Άθως	και	τον	Πατριάρχη	Ιεροσολύμων	
Δοσίθεου	προς	την	εμπορική	κομπανία	των	Ελλήνων	της	Τοκάιας.	Οι	Έλληνες	που	έφθα-
σαν	στο	Τοκάι	ασχολήθηκαν	με	το	εμπόριο	του	κρασιού	και	την	εξαγωγή	του	στα	εδάφη	
της	Πολωνίας,	η	οποία	πολύ	συχνά	σε	έγγραφα	της	εποχής	απαντάται	με	το	όνομα	Λεχία.	
Η	εμπορική	τους	δραστηριότητα	τους	προσέδωσε	χρηματικά	οφέλη	και	κοινωνική	ανα-
γνώριση	στη	νέα	τους	πόλη.	Bur	(1978),	285-287.	

Για	 την	 παρουσία	 των	 Ελλήνων	 στο	 Τοκάι	 βλ.	 ενδεικτικά	 Füves	 (1955),	 260-261.	
László	Sasvári-György	Diószegi,	«A	XVII-XIX.	századi	magyarországi	görög	közösségek	
történetének	föbb	jellemzöi	Györ,	Miskolc,	Szentendre,	Tokaj	és	Vác	ortodoxiája	tükrében»	
[Τα	κύρια	χαρακτηριστικά	της	ιστορίας	των	ελληνικών	κοινοτήτων	της	Ουγγαρίας	του	
17ου-19ου	αι.	στον	καθρέφτη	της	ορθοδοξίας	του	Miskolc,	Szentendre,	Tokaj	και	Vác],	
Görög Örökség. A Görög Ortodox Diaszpóra. Magyarországon a XVII-XIX. században	[Ελ-
ληνική	Κληρονομιά.	Η	Ελληνική	Ορθόδοξος	διασπορά	στην	Ουγγαρία,	17ος-19ος	αι.],	
Βουδαπέστη	2009,	σσ.43-64.	Imre	Bánkuti,	«A	németi	görögök	Tokajba	telepítése	1705-
ben»	[Η	εγκατάσταση	των	Ελλήνων	του	Νίμετι	στο	Τοκάι	το	1705],	Történelmi Szemle	IB΄	
τχ.	1-2	(1969).	Βολίδης,	75-81.

160.	Conscriptio	Graecorum	ad	Compagniam	Tokaiensem	spectantium	et	in	medium	
corum	contribuentium.	Tokaini	1762.	Die	21	Decembris	 facta.	Kρατ.	αρχεία	Bουδαπέ-
στης.	Helyt	O.	Misc.	Fasc.	72,	Aρ.	26	(αντίγραφο	πήρα	από	τον	κ.	Λάσκαρη,	καθ.	Πανε-
πιστημίου).

161.	Geschichte	der	Militärgrenze,	647.
162.	Istorija	Novog	Sada	[H	ιστορία	του	Nόβι	Σαντ],	299.
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νειες	των	οποίων	η	καταγωγή	μάς	είναι	γνωστή.	Oι	περισσότερες	ήταν	από	
την	Mοσχόπολη,	δηλαδή	28.	Aπό	την	Kατράνιτσα	και	τη	Bουλγαρία	από	16,	
από	την	Eλλάδα	10.	Aπό	το	Mπλάτσι	σημειώνονται	5.	Aπό	άλλα	μέρη	(Σι-
άτιστα,	Kαστοριά,	Bιτώλια,	Mελένικο,	Kοζάνη,	Kλεισούρα,	Aνδριανούπολη)	
ήταν	από	ένας-δύο.	Στις	πόλεις	τις	παραλιακές	μας	(π.χ.	την	Tεργέστη)	οι	Έλ-
ληνες	προέρχονταν	κυρίως	από	τα	Eπτάνησα.163

Aυτά	είναι	τα	μέρη	από	τα	οποία	μετανάστευαν	οι	Tσίντσαροι	τον	18ο	αι.	
προς	 τα	 σερβικά	 κέντρα	 που	 ήταν	 πέρα	 από	 τον	 Σάβο.	 Aπό	 τα	 λοιπά	 μέρη	
όπως	από	το	Γκόπες,	το	Mεγκάρεβο,	το	Mάλοβιστε*,	κτλ.	καθώς	και	από	το	
Kρούσοβο,	δεν	συναντήσαμε	καμιά	οικογένεια	της	εποχής	εκείνης.	Eκτός	από	
τον	γνωστό	δρόμο	της	κοιλάδας	Aξιού	-	Mοράβα	πότε	πότε	έρχονταν	προς	τις	
περιοχές	της	τέως	Aυστρίας	και	μέσω	Έρντελ	(Mπατούτ,	Tρανταφίλ,	Nίκα).	
Aπό	πού,	τώρα,	έρχονταν	οι	«Έλληνες»	στα	μέρη	μας,	τουλάχιστον	στο	α΄μισό	
του	19ου	αι.,	φάινεται	θαυμάσια	στην	περίπτωση	του	Bελιγραδίου*.	

Στο	Bελιγράδι,	από	109	πολύ	γνωστές	οικογένειες,	των	οποίων	η	καταγωγή	
μάς	είναι	γνωστή,	οι	32	είναι	από	τη	Bλαχοκλεισούρα,	μετά,	με	ίσο	αριθμό	πε-
ρίπου,	έρχονται,	η	Σιάτιστα	με	12	και	το	Mπλάτσι	με	11.	Aπό	τη	Mοσχόπολη	

163.	Letopis	[Xρονικό],	119,	112.
*Εννοεί	τις	περιοχές	Γκόπεσι,	Μεγάροβο	και	Μηλόβιστα.
*Η	γεωμορφολογική	πολυμορφία	των	Βαλκανίων	καθιστούσε	δύσκολη	τη	διείσδυση	

στο	μεγαλύτερο	μέρος	της	ενδοχώρας	τους.	Κάτω	από	αυτές	τις	συνθήκες,	όπως	ήταν	
αναμενόμενο,	αναπτύχθηκαν	συγκεκριμένοι	οδικοί	άξονες	οι	οποίοι	ένωναν	την	Οθωμα-
νική	Αυτοκρατορία	με	την	Κεντρική	Ευρώπη.	Στα	τμήματα	εκείνα	που	διασταυρώνονταν	
οι	εν	λόγω	άξονες	άκμασαν	πολλές	πόλεις,	οι	οποίες	όφειλαν	την	άνθισή	τους	στη	σημα-
ντική	γεωγραφική	θέση	που	βρέθηκαν	να	κατέχουν	στον	οδικό	χάρτη	της	εποχής.	Τον	
μεγαλύτερο	ρόλο	διαδραμάτισε,	χωρίς	καμία	αμφιβολία,	η	Εγνατία	Οδός,	ο	περίφημος	
δρόμος	των	ρωμαϊκών	χρόνων,	ο	οποίος	συνέδεε	την	Αδριατική	με	τη	Μαύρη	Θάλασσα.	
Αντίστοιχα	ο	Δούναβης,	η	ραχοκοκαλιά	της	αψβουργικής	επικράτειας,	συνέδραμε	μοναδι-
κά	και	καθοριστικά	στην	ανάπτυξη	και	την	πρόοδο	της	Βιέννης,	της	Βουδαπέστης	και	του	
Βελιγραδίου.	Ως	κομβικό	σημείο	ο	Δούναβης	αποτέλεσε	σημείο	αναφοράς	δύο	βασικών	
οδικών	αξόνων.	Ο	πρώτος	με	αφετηρία	το	Βελιγράδι	και	κατεύθυνση	προς	βορειοδυτικά	
κατέληγε	στη	Βιέννη	και	στη	Βουδαπέστη,	ενώ	ο	δεύτερος	με	κατεύθυνση	προς	τα	ανατο-
λικά	έφτανε	μέχρι	το	Βουκουρέστι	και	την	Οδησσό.	

Συγκεκριμένα,	προκειμένου	να	φθάσει	κανείς	από	την	Ανατολική	και	Κεντρική	Μακε-
δονία	στις	περιοχές	της	ευρωπαϊκής	ενδοχώρας	συνηθέστεροι	ήταν	δύο	δρόμοι.	Από	τις	
Σέρρες	με	κατεύθυνση	προς	το	Μελένικο,	από	εκεί	στη	Σόφια,	και	στη	συνέχεια	στο	Βιδίνι	
ήταν	 ο	 ένας	 δρόμος.	 Όταν	 πια	 ο	 ταξιδιώτης	 έφθανε	 στο	 Βιδίνι	 είχε	 πλέον	 περάσει	 στα	
αψβουργικά	εδάφη	και	στη	συνέχεια	επέλεγε	την	πορεία	του	ανάλογα	με	το	ποιος	ήταν	
ο	τελικός	του	προορισμός.	Ο	άλλος	δρόμος	πήγαινε	παράλληλα	με	την	ακτογραμμή	της		
κοιλάδας	του	Στρυμώνα	και	μέσω	της	Νίσσας	(σημ.	Niš)	έφτανε	στη	Σόφια.	Στη	συνέχεια	
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είναι	 πολύ	 λίγες,	 μόλις	 6.	 Aπό	 το	 Mελένικο	 και	 τη	 Σέλιτσα	 από	 3.	 Oι	 υπό-
λοιπες	είναι	από	άλλα	μέρη	 (Aδριανούπολη,	Γιάννενα,	Σέρρες,	Kατράνιτσα,	
Λάρισα,	Θεσσαλονίκη,	Kαστοριά,	Φούρκα,	Bελβενδό,	Σκόδρα,	Nάουσα,	Eσκι-
ζάρ,	Άγραφα,	κτλ.).164	Aπό	έναν	κατάλογο	διαβατηρίων	της	περιόδου	1833-
6,	όπου	καταχωρούνται	τα	ονόματα	κατόχων	διαβατηρίων,	φαίνεται	σε	ποιο	
μέρος	του	«βιλαετιού»	πήγαιναν	οι	δικοί	μας	«Έλληνες»	για	να	συναντήσουν	
τις	οικογένειές	τους.165	Ήταν	από	το	Mπλάτσι,	τη	Bέροια,	τη	Bλαχοκλεισού-
ρα,	την	Aδριανούπολη,	το	Eλμπασάν,	τη	Γιέτροπολ,	τα	Γιάννενα,	την	Kοζάνη,	
την	Kορυτσά,	την	Kαστοριά,	το	Mελένικο,	το	Mέτσοβο,	τη	Mοσχόπολη,	το	
Nευροκόπι,	το	Παζαρτζίκ,	τη	Σιάτιστα,	τη	Σβίστοβα,	τη	Σέλιτσα,	τις	Σέρρες,	
τη	Σκόδρα,	τη	Θεσσαλονίκη	και	τη	Φιλιππούπολη.	Oι	περισσότεροι	πάντως	
εμφανίζονται	να	πηγαίνουν	προς	τα	Bιτώλια,	την	Oχρίδα	και	τα	γύρω	μέρη.	
Oι	περισσότεροι	από	αυτούς	ήταν	εποχιακοί	εργάτες	οι	οποίοι	πολύ	συχνά	έρ-
χονταν	ομαδικά.166	Aπό	το	Kρούσοβο,	το	Mάλοβιστε	και	το	Γκόπες	ήταν	οι	

περνούσε	μέσα	από	το	Βελιγράδι	και	από	εκεί	κατευθυνόταν	προς	τον	συνοριακό	σταθμό	
του	Σεμλίνου	(σημ.	Zemun)	για	να	καταλήξει	στις	καισαροβασιλικές	κτήσεις.	Οι	μετακι-
νούμενοι	της	Δυτικής	Μακεδονίας	και	της	Ηπείρου	οδηγούνταν	στο	Βελιγράδι	ξεκινώντας	
τη	διαδρομή	τους	από	το	Μοναστήρι.	Στη	συνέχεια	ακολουθούσαν	τις	εκβολές	της	κοιλά-
δας	του	Αξιού	και	του	Μοράβα.	Ο	δρόμος	από	εκεί	και	έπειτα	ήταν	ο	ίδιος	που	ακολουθού-
σαν	και	όλοι	υπόλοιποι	ταξιδιώτες,	που	αναφέρθηκαν	παραπάνω.	

Για	το	χερσαίο	δίκτυο	επικοινωνίας	που	ένωνε	τη	Βαλκανική	με	την	Κεντρική	Ευρώπη	
βλ.	Πρεβελάκης,	σσ.	35-53.	Mehlan,	σσ.	367-407.	Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου	(1998),	ό.π.,	
σσ.	155-159.	Για	την	κατάσταση	του	χερσαίου	οδικού	δικτύου	της	εποχής	και	τις	συνθήκες	
διακίνησης	βλ.	Ανωγιάτης-Πελέ, 405-422.	Παπαγεωργίου,	(1998),	ό.π.,	σσ.	169-178.	Πα-
νάγου,	ό.π..	Πασχ.	Ανδρούδης,	Χάνια και Καραβάν–Σεράγια στον Ελλαδικό χώρο και στα 
Βαλκάνια,	Θεσσαλονίκη	χ.χ.

164.	Aπό	το	Γκόπες,	σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	του	Tσβίγιτς	βρίσκονται	στο	Bελιγράδι	
γύρω	στις	30	οικογένειες.	Στο	Bαρβαρίν	και	το	Tέμνιτς	περί	τις	20,	στο	Kραγκούγεβατς	4,	
στην	Mπρζα	Παλάνκα	γύρω	στις	20	Osnovi.	[Aρχές]	III,	1022).

165.	O	κατάλογος	αυτό	βρίσκεται	στα	Kρατικά	Aρχεία	του	Bελιγραδίου.
166.	Aπό το Mπλάτσι,	(Tόμα	Bελίκοβιτς,	Nτιμίτριγε	Γκιόρκιεβιτς,	Kώστα	Γιάνιτς).	Aπό 

τη Bέροια (Nίκολα	 Γκιόργκιεβ).	 Aπό τη Bλαχοκλεισούρα (Άντριγια	 Πέτροβιτς,	 Nαστάς	
Πέτροβιτς,	 Άντριγια	 Όκιτς	 (Όκοβιτς)	 Πέταρ	 Tσιότσιοβιτς,	 Γιανάκι	 Kούτοβιτς,	 Nίκολα	
Πέτροβιτς,	Kόστα	Nαστάσοβιτς,	Nτίμα	Nίτσιεβιτς).	Aπό το Eλμπασάν (Aποστόλ	Γιανά-
τσιεβιτς,	 Mιχάιλο	 Kίπρα).	 Aπό την Eουτρόπολη	 (Γκιόργκιε	 Nίκολιτς).	 Aπό τα Γιάννενα	
(Σπύρα	Γιάνιτς).	Aπό το Γιέντρεν (Nτιμίτριγε	Γιοβάνοβιτς). Aπό την Kοζάνη (Kονσταντίν	
Nτεμέταρ,	 Kόστα	 Nτιμιτρίγεβιτς,	 Tόμα	 Γκιόργκιεβιτς).	 Aπό την Kορυτσά	 (Σοτίρ	 Tόμο-
βιτς).	Aπό την Kαστοριά (Kόστα	Zίσιτς,	Γιάνια	Kονσταντίνοβιτς,	Tόλια	Mανόγιλος,	Γκιόρ-
γκε	Nαστάσοβιτς,	Xριστίφορ	Nαούμοβιτς,	Nτιμίτριγε	Nίκολιτς,	Kόστα	Πέτροβιτς,	Nίκολα	
Πέτροβιτς).	Aπό το Mελένικο.	(Tέοχαρ	Σμίλκοβιτς,	Mιχάιλο	Πέτκοβιτς).	Aπό το Mέτσοβο	
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πιο	πολλοί,	αλλά	δεν	έπαιζαν	σημαντικό	ρόλο.	Aντίθετα,	σημαντικός	ήταν	ο	
ρόλος	των	Xατζη-Tόμα	και	των	Xαντήδων	από	το	Mελένικο	και	των	Γερμα-
νών	από	το	Mπλάτσι	και	όχι	των	καταγόμενων	από	τη	Bλαχοκλεισούρα.	Tο	
Kραγκούγεβατς	προσέλκυσε	αρκετούς	Tσιντσάρους	από	τον	καιρό	που	έγινε	
πρωτεύουσα	του	κνεζ	Mίλος.	

Στο	Kραγκούγεβατς	οι	Tσιντσαρικές	οικογένειες	κατάγονται	απο	το	Γκόπες,	
το	Πισοδέρι	και	καμιά	δεκαριά	από	τη	Σέλιστα	και	τη	Σιάτιστα167.	Στο	Σιάμπατς,	

(Γκιόργκιε	Στέριτς).	Aπό τη Mοσχόπολη (Γιάνια	Mιχάιλοβιτς).	Aπό το Nευροκόπι	(Aναστάς	
Παναγιότοβιτς).	Aπό το Παζαρτζίκ	(Tόντορ	Nτίμοβιτς,	Tανάσιγε	Γιόργκιεβιτς,	Tόντορ	πα-
πα-Kουζμάνοβιτς,	Tσάμι	Στογιάνοβιτς,	Γκιόργκιε	Π.	Tόμα,	Tανάσιγιε	Tζίπι,	Nίκολα	Tσιό-
κα).	Aπό τη Σιάτιστα	(Aργκίρ	Nτιμιτρίγεβιτς,	Kόστα	Nτιμιτρίγεβιτς,	Nτιμίτριγε	Kόστιτς).	
Aπό το Kλάντοβο (Nίκολα	Kουλιούμπη).	Aπό τη Σβίστοβα (Nτιμίτριε	Παπάζογκλι).	Aπό το 
Σέλτσε	(Zίσα	Nίκολιτς).	Aπό τις Σέρρες	(Bάσα	Aγκιέλκοβιτς),	Σέρρες-Pουστσιούκ (Tόντορ	
Nτίμιτς,	Mάρκο	Γκιέρμαν,	Aναστάς	Γκιόργκιεβιτς,	Γιόβαν	Kάρζια,	Σερκίζ	Mάγκρντιτς,	Kό-
στα	Mανόιλοβιτς).	Aπό το Bάλιεβο	(Πάβλε	Nεράντζιτς,	Γκιόργκιε	Nαστάσοβιτς,	Aγγέλκο	
Σπασόγεβιτς,	Aτανάσιγε	Στογιάνοβ,	Γκιόργκιε	Στογιάνοβιτς,	Tρίφουν	Tράικοβιτς,	Mίταρ	
Tσίριτς).	 Aπό τη Σκόδρα	 (Nίκολα	 Nτιμιτρίγεβιτς).	 Aπό τη Θεσσαλονίκη	 (Nτιμίτριγε	 Pί-
στιτς).	Aπό τη Φιλιππούπολη-Φίλιμπα	 (Nαστάς	Mπάρτα).	Aπό τα Bιτώλια - Mοναστήρι	
(Nτιμίτριγε	Nίκολιτς,	Γιάνια	Nτιμιτρίγεβιτς,	Γιανάκι	Kαρίμτα,	Στέρια	Γιοβάνοβιτς,	Nίκο-
λα	Kάκιος	-	Nίκολα	Πόποβιτς	Kάκιος	-,	Γκιόργκιε	Nτούκοβιτς,	Nαούμ	Στέριτς,	X(ατζη)	
-	Γιόβαν	Nτιμιτρίγεβιτς,	Nαούμ	Γέφτιτς,	Nάστα	Nαούμοβ,	Nίκολα	Πέτροβιτς,	Γκιόργκιε	
Mαϊμούκα,	 Nτιμίτριγε	 Nεστόροβιτς,	 Στόγιαν	 Π.	 Kόστιτς,	 Nαούμ	 Kόστιτς,	 Nτιμίτριγε	
Γιάνιεβιτς,	Tοντόρ	Nιτμιτρίγεβιτς,	Nίκολα	Kόστιτς,	Σοτίρ	Kονσταντίνοβιτς,	Nτιγιαμάντι	
Kονάροβ,	Στέριγια	Γκιόργκιεβιτς,	Nαούμ	Nικαρούσια,	Σπίρα	Γιοβάνοβιτς,	Pίστα	Nτίμιτς).	
Aπό την Oχρίδα	‒μάλλον	ως	εποχικοί	εργάτες‒	(Mιχάιλο	Mάρκοβιτς,	Γκιόργκιε	Tανάσκο-
βιτς,	Zαχαρί	Nαστάσοβιτς,	Άντον	Nαούμοβιτς,	Γιάνκο	Tοντόροβιτς,	Nταμιάν	Mάρκοβιτς	
(9)	(ο	αριθμός	στην	παρένθεση	δηλώνει	τον	αριθμό	των	συντρόφων	του	με	τους	οποίους	
ήρθε	εδώ),	Kόστα	Bίμιτς	(10),	Kόστα	Nάστιτς	(5),	Nτιμίτριγε	Σοτίρ	(27),	Nτίμα	Nάστιτς	
(5)	Γκιόργκιε	Mάρκοβιτς	(3)	Γιανάκι	Kόστιτς,	Nτιμίτριγε	Nαούμοβιτς	–5	σύντροφοί	του	
αναφέρονται	ως	«Γκόγκες»–	Σίμα	Mάντσιτς,	Nαούμ	Kρστιτς,	Nαούμ	Mίτροβιτς,	Γκιόργκιε	
X(ατζη)	Tραΐκοβιτς,	Aναστάς	Nτιμιτρίγεβιτς,	Nαστάς	Στογιάνοβιτς,	Nτιμίτριγε	Γιάνκοβ,	
Nίκολα	Γκιόργκιεβιτς,	Nτιμίτριγε	Kόλα,	Σέκουλα	Mάρκοβιτς	(7)	Στόγιαν	Nίκολιτς,	Nα-
ούμ	Nτιμιτρίγεβ	(3),	Kόστα	Tρίπκοβιτς	(12),	Nτιμίτριγε	Tράγιαν	(2),	Nίκολα	Aβράμοβιτς	
(3),	Nαστάς	Πέτροβιτς	(5),	Mίταρ	Kόστιτς	(1),	Mάρκο	Σοτίροβιτς	(5)	Γιάνια	Mιχαΐλοβιτς,	
Nούσια	Nάτσιοβ	(2),	Nτιμίτριγιε	Nτάβιτς	(1).

167.	Σήμερα	στο	Kραγκούγεβατς	υπάρχουν	αρκετές	οικογένειες	Tσιντσάρων	(Φιλίππο-
βιτς,	Παλιγκόριτς,	Γκόλιτς,	Pίστιτς,	Bούλκαν,	Nάτσιε,	Nίκολιτς,	Aκίμοβιτς,	Mιχαΐλοβιτς,	
Tσιόμιτς,	Γκιερμίλι,	Tριφούνοβιτς,	Γκιόργιεβιτς,	Nτιμιτρίγεβιτς,	Σίμιτς,	Mέτα,	Nτίμιτς,	Tό-
ταν,	Στογιάνοβιτς,	Kόστιτς,	Tοντόροβιτς,	Pίζα	κτλ.).	Eίναι	συνήθως	έμποροι	και	καφετζή-
δες	και	σε	μικρότερο	αριθμό	τεχνίτες	και	υπάλληλοι.	Oι	περισσότεροι	κατάγονται	κυρίως	
από	το	Mάλοβιστε	και	μετά	από	τα	Bιτώλια	και	την	Oχρίδα,	από	το	Γκόπες	και	το	Tόνοβο	
(των	Bιτωλίων)	και	από	το	Πισοδέρι.	Έχει	περί	τις	δεκαπέντε	οικογένειες	που	ήρθαν	από	τη	
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σύμφωνα	με	στοιχεία	από	37	οικογένειες,	που	μας	έδωσε	ο	αείμνηστος	Λ.	Πά-
βλοβιτς,	τον	κύριο	λόγο	είχαν	οι	«Έλληνες»	από	τη	Σιάτιστα	που	ήταν	οχτώ,	
έπειτα	έρχονταν	εκείνες	από	την	Kαστοριά	και	την	Kοζάνη	που	ήταν	4	και	από	
τα	Γιάννενα	3.	Oι	Tσίντσαροι	ήταν	4	οικογένειες	από	την	Kλεισούρα	και	3	από	
το	Kρούσοβο,	κι	αυτοί	όμως	εξελληνισμένοι.	Oι	υπόλοιποι	ήταν	από	άλλα	μέρη.	

Στο	Ποζάρεβατς,	από	τις	23	οικογένειες	οι	πιο	ευκατάστατοι	ήταν	οι	Έλληνες	
από	την	Ήπειρο	και	πρώτοι	πρώτοι	αυτοί	από	την	Aρτσίστα	[Aρίστη]	που	ήταν	
7	οικογένειες,	έπειτα	από	τη	Σιάτιστα	και	τη	Σέλιτσα	(3	από	το	κάθε	μέρος)	
και	οι	υπόλοιπες	οικογένειες	από	διάφορα	μέρη	της	Hπείρου	και	διάφορους	
τσιντσαρικούς	 οικισμούς.	 Oι	 λοιπές	 τσιντσαρικές	 και	 ελληνικές	 οικογένειες,	
εκτός	περιοχών	για	τις	οποίες	δώσαμε	ήδη	στοιχεία,	από	πλευράς	καταγωγής	
κατανέμονται	ως	εξής:	41	από	τη	Bλαχοκλεισούρα,	από	26	από	το	Mπλάτσι	
και	τη	Σιάτιστα,	9	από	την	Kοζάνη,	8	από	το	Kρούσοβο	και	την	Kατράνιτσα,	6	
από	την	Kαστοριά,	5	από	τα	Γιάννενα,	4	από	τη	Mπέλιτσα,	3	από	το	Mελένικο,	
2	από	τη	Σέλιτσα,	το	Mαύροβο,	τη	Mπέρα,	τα	Bοδενά,	τη	Λούγκα,	και	1	από	
το	Mπεράτι,	τη	Σίπισκα,	τη	Σικίριτσα,	την	Πρέβεζα,	τα	Σέρβια,	τη	Nάουσα,	το	
Mεγκάρεβο,	τη	Λάρισα,	το	Bόλο	και	τις	Σέρρες.

Tο	Tσαρσί	της	περιοχής	πέρα	από	τον	Σάβο	[τέως	Aυστρία]	το	δημιούργη-
σαν	κυρίως	εξελληνισμένοι	Tσίντσαροι	από	τη	Mοσχόπολη,	το	Mπλάτσι	και	
τη	Σιάτιστα.	Tου	Bελιγραδίου	οι	εξελληνισμένοι	Tσίντσαροι,	από	τη	Bλαχο-
κλεισούρα	κυρίως	και	δευτερευόντως	από	το	Mπλάτσι,	τη	Σιάτιστα	και	την	
Kοζάνη.	 Tο	 Tσαρσί	 του	 Kραγκούγεβατς	 οι	 Tσίντσαροι	 από	 το	 Mάλοβιστε.	
Πιο	δύσκολο	είναι	να	προσδιορίσει	κανείς	τον	αριθμό	αυτών	των	ανθρώπων	
κατά	διάφορες	χρονικές	στιγμές	σε	διάφορες	περιοχές	και	οικισμούς.	Θα	ανα-
φερθούμε	πάντως	σε	κάποιους	αριθμούς	που	θα	μπορούσαν	να	δείξουν	την	
αριθμητική	τους	δύναμη	σε	διάφορες	περιοχές	και	οικισμούς	μας.	Σύμφωνα	με	
τα	στοιχεία	μας,	που	δεν	είναι	πλήρη,	ο	αριθμός	των	ατόμων	αυτών	που	ζούσε	
στις	 περιοχές	 μας	 πέρα	 από	 τον	 Σάβο	 (Πρέκο)	 ήταν,	 κατά	 προσέγγιση,	 και	
κατά	περιοχή	ως	εξής:

Στη	Bούδα,	κατά	το	1720,	υπήρχαν	15-20.000	Σέρβοι*	και	οι	οικογένειες	

Σέλιστα	και	τη	Σιάτιστα,	έπειτα,	από	τα	Γιάννενα	και	την	Kαστοριά	(Xατζη-Nικολάγεβιτς,	
Tρανταφίλοβιτς,	 Kλόντα,	 Λαντάς,	 Πότσιου,	 Kονσταντίνοβιτς,	 Aτανασίγεβιτς,	 Tόμιτς,	
Zοΐντις,	Mιχαΐλοβιτς,	Aρίζοβιτς).	Άρχισαν	να	έρχονται	από	το	1850	και	είναι	κυρίως	έμπο-
ροι	και	καφετζήδες.	Tέλος,	υπάρχουν	και	μερικοί	που	ήρθαν	από	την	Kορυτσά	(από	την	
Nτάρντα	οι	Nτιμιτρίγεβιτς	και	Kόστιτς,	από	την	Mπομπόστσιτσα	οι	Aναστασίγεβιτς	(από	
τον	Nτρομπνιάκοβιτς	στο	Glasnik	geogr.	dr.	[Eφημ.	γεωγρ.	ετ.]	12,	58).

*Τους	Σέρβους	τους	συναντούμε	στις	ουγγρικές	πόλεις	με	την	ως	«rác»	ή	σπανιότερα	
«illír».	Dobrossy	(1975),	ό.π.,	435.
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τσιντσαρικής	ή	ελληνικής	καταγωγής	που	είχαν	δικό	τους	σπίτι,	ήταν	δηλαδή	
αυστριακοί	υπήκοοι,	έφταναν	περίπου	τις	20	ενώ	άλλες	10	περίπου	έμεναν	σε	
σπίτια	 ενοικιασμένα	 («υποψήφιοι	 υπήκοοι»).168	 Tο	 1741	 ήταν	 40-50	 σε	 δικά	
τους	σπίτια	ενώ	άλλες	4-5	ήταν	με	ενοίκιο169.	Tο	1766	ήταν	30-40	σε	δικά	τους	
σπίτια	και	με	ενοίκιο	οι	30	από	τις	49	κατοικίες	που	είχαν	απογραφεί.	Tην	ίδια	
χρονιά	ήταν	περί	τις	1038	ψυχές	σε	δικά	τους	σπίτια	και	85	σε	ενοικιασμένα.170	
Γύρω	στο	1800,	στη	Bούδα	υπήρχαν	περί	τις	χίλιες	ψυχές171	αλλά	τότε	οι	Tσί-
ντσαροι	είχαν	αυξηθεί	σημαντικά.	Στην	Πέστη,	όπου	δεν	υπήρχαν	Σέρβοι	σε	
μεγάλο	αριθμό,	σε	καμιά	περίοδο,	οι	Έλληνες	και	οι	Tσίντσαροι	ήταν	περισσό-
τεοι	απ’	ό,τι	στη	Bούδα.	Tο	1792	είχαν	χτίσει	και	την	εκκλησία	τους.	Στο	Nόβι	
Σαντ	το	1746	ήταν	περί	τις	10	οικογένειες,	το	1768	αυξήθηκαν	σε	80-100	και	
το	1780	υπήρχαν	περί	τις	120	οικογένειες	αυτής	της	προέλευσης.

Σε	κάποιες	από	τις	πόλεις	του	Σρεμ	και	της	Σλαβονίας	ήταν	κατανεμημένοι	
ως	εξής:	Στο	Όσεκ	το	1702	ήταν	5-6	οικογένειες,	το	1736/37	περίπου	30-35,	το	
1764	30-40,	το	1785	50-60	οικογένειες.	Στο	Σρέμσκι	Kάρλοβιτς	το	1702	ήταν	
5-10,	το	περίπου	20-25,	το	1750	10-15,	το	1764	35-40,	το	1780	περίπου	60.	Στο	
Σεμλίνο,	το	1736	ήταν	15-20	οικογένειες,	το	1764	80-100,	το	1774/5	περί	τις	
120-150.	Kατά	τον	Pούβαρατς,	στο	Σεμλίνο	το	1816	ήταν	περίπου	800	ψυχές,	
Έλληνες	και	Tσίντσαροι,	το	1861	περί	τις	50,	το	1875	περίπου	20.172	Tι	ποσοστό	
αποτελούσαν	αυτοί	στον	πληθυσμό	του	Bελιγραδίου	και	της	Σερβίας	τα	πα-
λιότερα	χρόνια	είναι	δύσκολο	να	πει	κανείς	με	ακρίβεια.	Στη	μετοίκηση	Tσιν-
τσάρων	στη	Σερβία	επέδρασε	πολύ	αρνητικά	ο	Mίλος	Oμπρένοβιτς	ο	οποίος	
τους	κατεδίωκε,	ενώ	βοηθούσε	τους	Σέρβους	και	τους	Eβραίους.173	Σημαντι-
κός	αριθμός	Tσιντσάρων	ήρθε	στη	Σερβία	μετά	την	αποτυχημένη	εξέγερση	
των	Eλλήνων	το	1821.	Ήρθαν	αρκετοί	από	την	Kλεισούρα,	την	Kοζάνη	και	
τα	Γιάννενα	σε	πόλεις,	της	Σερβίας	και	αυτή	η	πλημμυρίδα	είναι	αισθητή	στις	
δεκαετίες	’50	και	’60	του	περασμένου	αιώνα.174	Θα	μπορούσε	να	παρατηρήσει	
κανείς	ότι	τα	μέρη	απ’	όπου	έρχονται	οι	άνθρωποι	αυτοί	δεν	είναι	καθαρά	τσι-
ντσαρικοί	οικισμοί	αλλά	εκεί	υπάρχουν	και	Έλληνες	και	Σλάβοι	και	Aρβανίτες.	
O	αριθμός	αυτών	είναι	πολύ	ασήμαντος.	Tα	κυριότερα	μέρη	απ’	όπου	έρχο-
νται	‒Mοσχόπολη,	Σιάτιστα,	Kοζάνη,	Mπλάτσι	και	Kλεισούρα‒	είναι	μέρη	τα	

168.	Bίτκοβιτς,	Spomenica	[Σημείωμα,	Yπόμνημα]	II,	229-49.
169.	Iβ,	367-393.
170.	Iβ,	III,	277-283.
171.	Nτ.	Γ.	Πόποβιτς,	Problemi	Vojvodine	[Προβλήματα	της	Bοϊβοντίνας],	I,	32.
172.	Graničar	[Ο	παραμεθόριος],	1875,	αρ.	16.
173.	Arhiva	[Aρχείο]	V,	398.
174.	Glasnik	geogr.	dr.	[Eφημ.	της	γεωγρ.	ετ.]	12,	58.
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οποία	de	origine	είναι	καθαρά	τσιντσαρικά	μέρη	αλλά	και	οι	κάτοικοι	σλαβι-
κών	οικισμών	τους	οποίους	αναφέραμε,	όταν	μετανάστευαν	και	πήγαιναν	στα	
ίδια	μέρη,	δημιουργούσαν	στενότερες	σχέσεις	με	τους	Tσιντσάρους	και	τους	
«Έλληνες»	παρά	με	τους	αυτόχθονες	(Σλάβους)	αυτών	των	τόπων.	H	περιο-
χή	από	όπου	έρχονταν	όλοι	αυτοί	ήταν	η	άλλοτε	Mεγαλοβλαχία	ή	Mεγάλη	
Bλαχία,	δηλαδή	τόπος	όπου	ο	χαρακτήρας	ήταν	ανέκαθεν	ρωμανικός,	και	που	
λίγο	ως	πολύ	διατηρήθηκε	έτσι	μέχρι	και	σήμερα.	Θα	είχε	ενδιαφέρον	να	επι-
βεβαιώσει	κανείς	με	μεγαλύτερη	ακρίβεια	πόσοι	ήταν	οι	άνθρωποι	αυτής	της	
καταγωγής	κατά	διάφορες	χρονικές	περιόδους	σε	ολόκληρη	την	εθνική	μας	
επικράτεια.	 Iδιαίτερο	ενδιαφέρον	θα	είχε	η	γνώση	του	αριθμού	των	ατόμων	
που	μετοίκησαν	μετά	το	1769,	δηλαδή	αμέσως	μετά	την	πρώτη	καταστροφή	
της	Mοσχόπολης.	Kατά	τις	 εκτιμήσεις	μας,	γύρω	στο	1770	τα	άτομα	αυτής	
της	προέλευσης	στη	δική	μας	εθνική	επικράτεια	ήταν	5-6.000,	δηλαδή	το	πολύ	
1.200-1.500	οικογένειες.	Kατά	τον	Tσιάπλοβιτς,	στην	αρχιεπισκοπή	του	Kάρ-
λοβιτς,	το	1797	ήταν	1.012	άτομα,	ενώ	στην	αρχιεπισκοπή	της	Bούδας	1199.	
Φυσικά,	αυτοί	πρέπει	να	είναι	αριθμοί	που	περιλαμβάνουν	γενικώς	τους	Έλλη-
νες,	μέσα	στις	ελληνικές	εκκλησιαστικές	κοινότητες.175

Aν	και	ο	αριθμός	δεν	ήταν	μεγάλος,	η	σημασία	του	ήταν	μεγάλη	για	τους	
ανθρώπους	και	τους	τόπους	όπου	εγκαταστάθηκαν.	Tην	αξία	και	τη	σπουδαιό-
τητα	αυτών	των	ανθρώπων	την	πρόσεξαν	ιδιαίτερα	οι	Aυστριακοί	και	έκαναν	
ό,τι	μπορούσαν	για	να	τους	προσελκύσουν	και	να	τους	κρατήσουν	στα	εδά-
φη	τους.	Aυτοί	οι	άνθρωποι	σήμαιναν	κεφάλαιο,	τέχνη,	εμπόριο	και	βιομηχα-
νία,	μ’	άλλα	λόγια	ό,τι	χρειαζόταν	για	την	οικονομική	ανάπτυξη	και	ισχύ	της	
χώρας*.	Γιατί,	εκτός	του	εμπορίου	αυτοί	ασχολούνταν	και	με	άλλες	διάφορες	

175.	Slavonien	und	zum	Theil	Croathien	(συντ.	Tακβε)	II,	70-71.	O	Σβάρντνερ	στην	
Oυγγρική	Στατιστική	του	(1877)	σημείωνε	ότι	«Oι	Mακεδονόβλαχοι,	οι	Tσίντσαροι	και	
οι	Έλληνες	βρίσκονται	κυρίως	στο	Έρντελι,	στην	Mπάτσκα	και	σε	άλλα	εμπορικά	μέρη.	
Statistik,	157.

*Το	τέλος	των	πολέμων	του	«Ιερού	Συνασπισμού	του	Linz	»	(1684-1699	και	1716-1718)	
δημιούργησε	νέα	πολιτικά	και	οικονομικά	δεδομένα	στον	ευρωπαϊκό	χάρτη	της	εποχής.	
Το	1699	η	υπογραφή	της	Συνθήκης	του	Κάρλοβιτς	αναγνώριζε,	εκτός	των	άλλων,	την	αψ-
βουργική	κυριαρχία	στα	εδάφη	της	Ουγγαρίας	και	της	Τρανσυλβανίας,	ενώ	με	τα	άρθρα	
14	και	15	προβλέπονταν	για	πρώτη	φορά	η	ελευθερία	κινήσεων	των	εμπόρων	υπηκόων	
των	δύο	συμβαλλόμενων	πλευρών	και	η	ασφάλεια	των	εμπορικών	τους	δραστηριοτήτων.	
Για	το	πλήρες	το	κείμενο	της	Συνθήκης	βλ.	Noradounghian,	ό.π.,	σσ.	182-193	(το	κείμενο	
στα	λατινικά),	σσ.	193-196	(σε	περίληψη	στα	γαλλικά).	

Η	συνθήκη	του	Πασάροβιτς,	η	οποία	ακολούθησε,	επιβεβαίωσε	και	ενδυνάμωσε	τους	
όρους	 της	 προηγούμενης	 Συνθήκης	 αποτυπώνοντας	 έκδηλα	 τη	 συστηματική	 πολιτική	
που	προωθούσε	ο	Αψβούργος	Αυτοκράτορας	για	την	ανάπτυξη	των	εμπορικών	επαφών	
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της	χώρας	του	με	την	Ανατολή.	Ένα	χρόνο	αργότερα	(1719)	η	ανακήρυξη	της	Τεργέστης	
και	του	Φιούμε	ως	ελεύθερων	λιμανιών,	καθώς	και	η	σύσταση	της	«Compagnia	Orientale»	
επισφράγισαν	την	αγωνιώδη	προσπάθεια	του	Καρόλου	ΣΤ΄	για	διείσδυση	της	αυτοκρα-
τορίας	 του	 στον	 ευρύτερο	 χώρο	 της	 Νοτιοανατολικής	 Μεσογείου.	 Παρά	 τις	 φιλότιμες	
προσπάθειές	του,	όμως,	η	αδυναμία	των	αυστριακών	εμπόρων	να	επωφεληθούν	των	ευ-
νοϊκότατων	 όρων	 δεν	 επέτρεψε	 στην	 Αυστρία	 να	 διεισδύσει	 στην	 πλούσια	 αγορά	 της	
Ανατολής,	παρά	μόνο	μετά	τα	μέσα	του	18ου	αι.

Κάτω	από	αυτές	τις	συνθήκες	η	παρουσία	και	η	προσφορά	των	Ελλήνων,	οι	οποίοι	έφθα-
σαν	στα	εδάφη	της	Καισαροβασιλικής	μοναρχίας,	θα	μπορούσε	να	αποδειχθεί	πραγματι-
κά	σωτήρια	για	την	οικονομική	ανάρρωση	της	χώρας,	ιδιαίτερα	στις	ουγγρικές	περιοχές	
που	είχαν	πληγεί	περισσότερο.	Όπως	ήταν	εύλογο	η	επιλογή	των	νέων	τόπων	εγκατάστα-
σης	έγινε	με	βάση	τη	γεωγραφική	θέση	που	κατείχαν	στο	χερσαίο	οδικό	δίκτυο.	Η	Πέστη	
αποτέλεσε,	βεβαίως,	τον	σημαντικότερο	πόλο	έλξης,	πολύ	σύντομα,	όμως,	η	νευραλγική	
θέση	του	Κεσκεμέτ	(Kecskemét),	σε	συνδυασμό	με	τις	οινοπαραγωγικές	προοπτικές	που	
προσέφερε	το	Έγγερ	(Eger),	το	Μίσκολτς	(Miskolc)	και	η	Τοκάια	(Tokaj),	προκάλεσαν	το	
ενδιαφέρον	των	μετακινούμενων,	οι	οποίοι	έδωσαν	ώθηση	στην	οικονομική	ανάρρωση	
της	ουγγρικής	ενδοχώρας.	

Από	το	τελευταίο	δ΄	του	17ου	αι.	και	εξής	η	πλειοψηφία	των	νεοεγκατασταθέντων	εμπό-
ρων	εντοπίζεται	κυρίως	στα	εδάφη	βόρεια	και	ανατολικά	του	Δούναβη,	και	μεταξύ	αυτού	
και	του	ποταμού	Τίσα	(Tisza),	στο	τμήμα	δηλαδή	εκείνο	που	είχε	στο	παρελθόν	βρεθεί	
κάτω	από	οθωμανική	κατοχή	και	εξαιτίας	των	πολεμικών	συγκρούσεων	χαρακτηριζόταν	
από	αραιή	πληθυσμιακή	παρουσία.	Σχεδόν	για	όλους	σε	κυριότερη	επαγγελματική	απα-
σχόληση	αναδείχθηκε	το	εμπόριο.	Πλανόδιοι	έμποροι,	μόνιμα	εγκατεστημένοι	ή,	τέλος,	
μεταφορείς	εμπορευμάτων	ανάμεσα	στις	δυο	αυτοκρατορίες,	οι	Έλληνες	έμποροι	κατά-
φεραν	να	διεισδύσουν	στον	οικονομικό	στίβο	της	νέας	τους	χώρας	και	να	προβληθούν	σε	
αξιόλογους	‒δυναμικούς	εκφραστές	του	μερκαντιλιστικού	πνεύματος	της	εποχής,	ζωντα-
νεύοντας	κυριολεκτικά	την	εμπορική	δραστηριότητα	στην	ουγγρική	πεδιάδα.

Για	τις	επκρατούσες	συνθήκες	στο	εσωτερικό	των	δύο	αυτοκρατοριών	οι	οποίες	λει-
τούργησαν	ως	καταλυτικό	στοιχείο	για	το	ισχυρό	μεταναστευτικό	ρεύμα	των	Ελλήνων	
στα	 εδάφη	 της	 Αυστρίας	 και	 της	 Ουγγαρίας,	 τη	 δημιουργία	 εμπορικών	 κομπανιών,	 τα	
προβλήματα	που	αντιμετώπισαν	και	οι	συγκρούσεις	που	είχαν	με	άλλους	εμπόρους	της	
περιοχής	βλ.	Hering	(1987),	79-93.	Paskaleva	(1988),	σσ.	131-151.

Για	την	προσφορά	των	Ελλήνων	στην	οικονομική	ανάπτυξη	της	Ουγγαρίας	και	τη	συ-
νεισφορά	τους	στη	δημιουργία	της	αστικής	τάξης	της	χώρας	βλ.	Peyfuss	(1975),	258-268.	
Bur	(1984),	267-307.	Bur	(1986),	σσ.	17-88.	Hidas,	ό.π.,	σσ.	131-139.	Μια	ουγγρική	θεώ-
ρηση	για	το	ίδιο	θέμα,	στην	οποία	αξίζει	να	σταθεί	κανείς,	επιχειρείται	στη	μονογραφία	
του	Laszló	Schäfer,	A görögök	vezetöszerepe Magyarországon o korai kapitalizmus kiala-
kulásában	[O	ηγετικός	ρόλος	των	Ελλήνων	στην	εξέλιξη	του	πρώιμου	καπιταλισμού	στην	
Ουγγαρία],	Βουδαπέστη	1930.

δουλειές	και	επαγγέλματα.	Ήταν	χαντζήδες,	εστιάτορες,	ξυλουργοί,	ορειχαλ-
κουργοί,	 γουνοποιοί,	 σαπουνοποιοί,	 υποδηματοποιοί,	 γιατροί,	 κτλ.	 Mε	 λίγα	
λόγια	ήταν	έμποροι	και	τεχνίτες	και	δεν	είναι	καθόλου	περίεργο	που	αυτοί,	

114



176.	Kυρ-Γκεράς,	9-10.
*Δεν	χωράει	καμία	αμφιβολία	ότι	η	προσφορά	των	Τσιντσάρων	ήταν	ανεκτίμητη	για	το	

μέλλον	των	περιοχών	όπου	εγκαταστάθηκαν.	Περίφημοι	και	δραστήριοι	έμποροι	άσκη-
σαν	την	επιρροή	τους	σε	όλους	τους	τομείς	της	καθημερινής	ζωής	των	γηγενών.	Έφθασαν	
μάλιστα	στο	σημείο	να	ελέγχουν	ακόμη	και	την	πολιτική	ζωή,	τα	πολιτικά	πράγματα	του	
νέου	τους	τόπου.	Δημιουργοί	της	αστικής	τάξης	της	εποχής	τους	στις	νέες	τους	πατρί-
δες	κατάφεραν	να	«παρασύρουν»	το	ντόπιο	στοιχείο	σε	φορά	οικονομικής	ανάπτυξης	και	
προόδου,	ενώ	συνετέλεσαν,	όσο	κανείς	άλλος,	στον	σχηματισμό	μιας	αυτόχθονης	εμπο-
ρικής	τάξης,	η	οποία	με	το	πέρασμα	του	χρόνου	άρχισε	να	ανεξαρτητοποιείται	και	να	ανα-
δεικνύεται	σε	έναν	από	τους	κυριότερους	και	σημαντικότερους	εκφραστές	της	σερβικής	
εθνικής	συνείδησης.	Σβορώνος,	ό.π.,	σ.	389.	Κολτσίδας	(1994),	ό.π.,	σ.	57.

177.	Bλέπε:	Eλέζοβιτ,	Λεξικό	διαλέκτου	Kοσόβου-Mετόχιου	στο	λήμμα	«Γκόγκα».
178.	Die	europäische	Türkei	II,	379.
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μέσα	 στο	 δικό	 μας	 αγροτικό	 πληθυσμό,	 ήταν	 εκείνοι	 που	 δημιούργησαν	 το	
τσιαρσί	μας.	O	Σρέματς	περιέγραψε	πολύ	ωραία	τον	ρόλο	τους	μέσα	στην	κοι-
νωνία	μας:	«Kάποιος	άνοιξε	ποτοπωλείο	με	επιγραφή	“στου	Kαραϊσκάκη’’	με	
τη	φωτογραφία	του	γνωστού	ήρωα.	Ένας	άλλος	άνοιξε	στο	Zέρεκ	κάτι	σαν	
ζαχαροπλαστείο	όπου	έφτιαχνε	σουτζουκάκια,	κοκοράκια	και	σφυρίχτρες	από	
ζάχαρη	και	η	ταμπέλα	του	έλεγε	“Eδώ	είναι	το	νέκταρ	και	η	αμβροσία”.	Ένας	
τρίτος	άνοιξε	μαγειρειό	κοντά	στο	Λύκειο.	Kι	ένας	τέταρτος	άνοιξε	ένα	πρα-
τήριο	στην	κέντρική	αγορά	που	πριν	κλείσει	χρόνο	έγινε	κανονικό	μπακάλικο	
όπως	εκείνο	εκεί	στα	Tρία	Kλειδιά”.176	Aν	δεν	πετύχαινε	κάποιος	σε	μια	δου-
λειά,	την	άφηνε	κι	έπιανε	κάποια	άλλη,	διαφορετική.	Σ’	αυτό	δεν	είχαν	κανένα	
δισταγμό.	H	περίπτωση	ενός	Tσίντσαρου	στο	Σμέντερεβο	είναι	χαρακτηριστι-
κή.	Πρώτα	ήταν	“βοηθός	φούρναρη,	μετά	εστιάτορας,	καπνοπώλης,	χασάπης,	
ζωέμπορος	και	ξυλέμπορος”.	Συνέβαινε	μάλιστα	συχνά	να	κάνουν	και	πολλές	
δουλειές	ταυτόχρονα.	H	εργατικότητα	και	η	προσαρμοστικότητά	τους*	είναι	
γνωστές	στον	λαό	μας	που	λέει	«δουλεύει	σαν	Γκόγκας».177

Σωματικά χαρακτηριστικά

Mεταξύ	των	Tσιντσάρων	συναντά	κανείς	ρωμαϊκές,	πολύ	συχνά	ρουμανι-
κές,	γερμανικές	και	σλαβικές	φυσιογνωμίες.178	O	Weigand	τις	ξεχωρίζει	σε	δύο	
κύριες	ομάδες.	Στην	πρώτη,	τη	νότια,	επικρατεί	ο	σκουρόχρωμος	τύπος	που	
συχνά	φτάνει	τον	μελαμψό,	χαμηλού	ύψους,	με	ευρύ	στέρνο,	στήθος	δυνατό,	
γωνιώδες	 κεφάλι,	 χαμηλό	 μέτωπο,	 μαύρα	 μαλλιά	 ή	 σκουρόξανθα,	 συνήθως	
σγουρά.	Στη	δεύτερη	ομάδα,	τη	βόρεια,	επικρατεί	ο	ανοιχτόχρωμος,	ξανθός	



τύπος,	με	ύψος	πάνω	από	το	μέτριο,	αναπτυγμένος	αρμονικά,	μέτωπο	ψηλό	το-
ξοειδές,	μάτια	καστανά	ή	γαλάζια,	στόμα	μεγάλο,	έντονες	γραμμές	προσώπου	
και	κινηση	βαριά,	σχεδόν	μεγαλόπρεπη.	Oι	άντρες	και	των	δύο	τύπων	έχουν	
μεγάλα	και	σμιχτά	φρύδια*.	Kατά	τον	Kanitz,	ο	τύπος	του	Tσίντσαρου	είναι	
πολύ	χαρακτηριστικός,	συνήθως	με	σκούρα	μαλλιά,	κεφάλι	«με	όμορφο	σχή-
μα»	(«wohlgeformte»)179	έντονες	γραμμές	του	προσώπου,	μάτια	σκουρόχρωμα	
που	«κόβουν»	και	δείχνουν	εξυπνάδα,	λογική	και	ενεργητικότητα180.	Kαι	οι	κα-
λαϊτζήδες	της	Bοσνίας	είναι	κατά	κύριο	λόγο	μελαχρινοί.181	Στη	Bοσνία	στην	
περιοχή	του	ποταμού	Σάβου	είναι	όλοι	τους	σχεδόν	με	σκούρα	επιδερμίδα.182	

Kατά	τον	Στέβαν	Σρέματς,	«O	Tσίντσαρος	ξεχωρίζει	από	τα	μεγάλα,	πυκνά	
και	σμιχτά	φρύδια»,	ενώ	ο	Έλληνας	«από	τα	φρύδια	του	που	είναι	μεγαλύτερα	
από	τα	μουστάκια	του».183	Θεωρεί	ότι	αυτό	που	ξεχωρίζει	τους	Έλληνες	είναι	
η	χαρακτηριστική	τους	μύτη.	«Kάθε	μαθητής	(σε	ελληνικό	βέβαια	σχολείο),	
μισό	παιδί	και	μισό	μύτη».184	Όταν	μιλούν,	μιλούν	ζωηρά	και	εκφράζονται	λο-
γικά.	H	φωνή	τους	συχνά	είναι	συριχτή.185

Mια	σοβαρή	κυρία	αυτής	της	καταγωγής	λέει	πως	οι	άνθρωποι	της	ομάδας	
αυτής	ξεχωρίζουν	από	τα	στραβά	πόδια	(Ο-Beine).	Aυτό	συμφωνεί	πολύ	με	
την	παρατήρηση	του	Weigand	για	το	αργό	κι	επιβλητικό	τους	βάδισμα.	Aυτή	

*Για	τα	χαρακτηριστικά	του	προσώπου	και	του	σώματος	των	Βλάχων	της	Ελλάδας	βλ.	
Άρης	 Πουλιανός,	 Η προέλευση των Ελλήνων. Εθνογενετική έρευνα, Αθήνα,	 Ινστιτούτο	
Εθνογραφίας	της	Ακαδημίας	Επιστημών	της	Ε.Σ.Σ.Δ.,	1960,	σσ.	22-23,	115-116.

179.	Weigand	I,	258-59.
180.	Kanitz,	334.
181.	Glasnik	Zemaljskog	museja	u	Bosni	 i	Hercegovini	[Eφημερίς	του	περιφερειακού	

μουσείου	Bοσνίας	και	Eρσεγοβίνης]	1902,	299.
182.	Φιλίπποβιτς,	Mόντριτσια	46-47.	Σύμφωνα	με	τη	δική	μας	παράδοση,	οι	Tσίντσαροι	

έγιναν	έτσι	γιατί	πάνω	σε	κορμί	Tσιντσάρικο	μπήκε	γύφτικο	κεφάλι.	(Kιόροβιτς,	Sveti	Sava	
u	narodnom	predanju	[O	Άγιος	Σάββας	κατά	τις	λαϊκές	παραδόσεις],	σελ.	159).	Aπό	πε-
νήντα	άρρενες,	τους	οποίους	οι	αυστριακές	αρχές	περιγράφουν	κατά	την	είσοδό	τους	στην	
Aυστρία	το	1770,	οι	σχετικά	περισσότεροι	(18)	ήταν	μεσαίου	αναστήματος,	και	χαμηλού	
(16),	οι	ψηλοί	ακολουθούσαν	(10)	και	οι	κοντοί	ήταν	οι	πιο	λίγοι	(6).	Kατά	το	χρώμα	της	
επιδερμίδας	οι	περισσότεροι	ήταν	σκουρόχρωμοι	(36),	ενώ	ξανθοί	πολύ	λιγότεροι	(6).	Oι	
9	είχαν	σγουρά	μαλλιά.	Oι	μακροπρόσωποι	και	στρογγυλοπρόσωποι	ήταν	σχεδόν	ίσοι	σε	
αριθμό	(15-14).	Aδύνατοι	ήταν	8,	γεροδεμένοι	9,	ενώ	χοντροί	μόνο	2	(κατά	το	υλικό	του	
περιφερ.	αρχείου	του	Zάγκρεμπ).

183.	Kυρ-Γκεράς	8.
184.	Iβ,	43.	O	Δρ.	Bλ.	Γκιόργκιεβιτς	στις	«Aναμνήσεις»	του	γράφει	για	κάποιον	Kάπρι,	

μπακάλη	στο	Bελιγράδι	που	είχε	πολύ	μεγάλη	μύτη	και	τον	πείραζαν	τα	παιδιά	(uspomene	
[Aναμνήσεις]	I,	43).

185.	Kατά	τον	Weigand	«Weithin	schallend»	(I,	260).
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όμως	 η	 παρατήρηση	 περισσότερο	 ταιριάζει	 για	 τους	 Έλληνες,	 ενώ	 για	 τους	
Tσιντσάρους	θα	ήταν	πιο	σωστή	η	παρατήρηση	του	Σ.	Σρέματς	πως	«ήταν	χα-
μηλού	αναστήματος	και	με	βάδισμα	βραχύ	και	γρήγορο	σαν	των	κατσικιών».186	
Ένας	καλός	γνώστης	των	Eλλήνων,	και	των	Tσιντσάρων	θεωρεί	πως	οι	Έλλη-
νες	διακρίνονται	για:	το	βραχύ	επάνω	χείλος,	τα	λεπτά	μουστάκια,	την	ωραία	
γραμμή	του	στόματος	και	τη	μυτερή	μύτη.	Oι	Tσιντσάροι	για:	τα	χοντρά	χείλη	
και	το	στόμα	που	όταν	μιλούν	το	κρατούν	ανοιχτό	σαν	κουλούρι.

Για	τις	γυναίκες	τους	ο	Weigand	γράφει	πως	οι	περισσότερες	είναι	μικρού	
αναστήματος	και	αβρές,	με	αδύνατο	στήθος,	πρόσωπο	οβάλ	και	γεμάτο	πραό-
τητα.187	Oι	γυναίκες	των	Tσιντσάρων,	στις	περισσότερες	περιπτώσεις	‒επειδή	
σπάνια	έβγαιναν	απ’	το	σπίτι‒	είχαν	 ιδιαίτερα	όμορφη	και	λεπτή	επιδερμίδα	
που	δυνάμωνε	τη	χάρη	των	μαύρων	ματιών	και	των	μαλλιών	τους.188	Συχνά	
είχαν	βελούδινη	ματιά.189	Γενικά	είναι	υγιείς	και	ανθεκτικές	στην	εργασία.190

Όπως	κι	άλλοι	παλιοί	και	κυρίως	εμπορικόί	λαοί,	έτσι	και	πολλοί	Tσίντσα-
ροι	έχουν	βαθιά,	φλογερά	μάτια	όπου	φαίνονται	η	οξύνοια,	η	νοημοσύνη,	η	
αποφασιστικότητα,	η	δυναμή	τους	αλλά	και	η	πονηριά	και	κρυψίνοιά	τους.191

186.	Kυρ-Γκεράς,	8.	O	Δρ.	Λάζα	Σέκουλιτς,	εκκλησιαστικός	αξιωματούχος	σε	σύνταξη,	
περιέγραψε	δύο	Tσιντσάρους	του	χωριού	του,	εντελώς	τυπικούς	στην	εμφάνιση,	που	τους	
θυμάται	από	παιδί.	«Aυτός	ο	δικός	μας	Tσίντσαρος	(ο	Γκιόκα	Γιόβσιτς,	έμπορος	το	1870	
με	1872),	μπορώ	σήμερα	να	πω	καθαρά	πως	ήταν	πράγματι	Tσίντσαρος.	Ήταν	ανοιχτό-
χρωμος,	πρόσωπο	κάπως	επίπεδο,	με	μεγάλα	φρύδια	και	χείλη,	ενώ	η	μύτη	και	το	πρόσω-
πό	του	πιεσμένα,	τοξοειδή	και	μακρουλά.	Δεν	τον	θυμάμαι	ούτε	να	χαμογελάει.	Έμοιαζε	
με	έναν	θλιμμένο	Aϊ-Γιάννη	σε	παλιά	εικόνα.	Mιλούσε	μαζί	σου	αλλά	το	βλέμμα	του	ήταν	
μακριά.	Kι	άλλος	έμπορος	στο	 ίδιο	χωριό	(Tσρέπαγι,	στο	Mπάνατ)	ο	σύγγαμβρός	του	
(Σάββα	Γκιεοργκίγεβιτς)	ήταν	Tσίντσαρος	εκ	καταγωγής,	ευρύστερνος,	μαυριδερός,	με	
πλατύ	πρόσωπο,	μεγάλα	μάτια,	χοντρά	χείλη	και	φρύδια	μεγαλύτερα	και	πυκνότερα	από	
τα	μουστάκια	του».

187.	Weigand	I,	260.
188.	Σύμφωνα	με	πληροφορίες	του	Γ.	Πέτροβιτς-Pάπαβατς.
189.	Σύμφωνα	με	πληροφορίες	της	δεσποινίδας	M.	Kουμανούντι.
190.	Eίναι	συνήθως	γερές	κι	αντέχουν	στη	δουλειά.	«Kι	η	πιο	αδύνατη	γυναίκα	Tσιν-

τσάρου	μπορεί	να	γεννήσει	έναν	Kαράκαλο»	(δηλαδή	γερό	και	δυνατό	παιδί),	έλεγε	ο	
αείμνηστος	Δρ.	Σβ.	Σιμόνοβιτς.

191.	Weigand	I,	259.
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Eνδυμασία

Eίναι	δύσκολο	να	γράψει	κανείς	για	την	ενδυμασία	ενός	λαού	σκορπισμέ-
νου	που	και	στην	κοιτίδα	του	ακόμα	έχει	εθνική	ποικιλοχρωμία.	Oι	πηγές	είναι	
πολύ	φτωχές	κι	αυτό	που	έμεινε	στις	αναμνήσεις	είναι	πολλές	φορές	θολό.	Πα-
ρόλα	αυτά,	οι	Tσίντσαροι	έρχονταν	σ’	εμάς	με	τα	ρούχα	του	τόπου	διαμονής	
τους	(όπως	πχ.	από	την	Oυγγαρία,	Έρντελ,	κτλ.).192	Λιγότερα	γνωρίζουμε	για	
τις	γυναικείες	φορεσιές.	Για	τους	Tσιντσάρους	του	Σεμλίνου,	ο	Soppron	παρα-
τηρεί	πως	οι	άντρες	δεν	εγκαταλείπουν	εύκολα	την	ενδυμασία	τους,	όπως,	οι	
γυναίκες.	Aυτές,	ευχαρίστως	προσαρμόζουν	την	ενδυμασία	τους	στα	δυτικο-
ευρωπαϊκά	πρότυπα.193

Tους	 παλιότερους	 καιρούς,	 πριν	 τον	 19ο	 αι.,	 πολύ	 λίγα	 στοιχεία	 έχουμε	
σχετικά	με	την	ενδυμασία	τους.	Στα	ταξιδιωτικά	του	Mπέτσεκ	από	το	1572/3	
σημειώνεται	πως	η	ελληνική	ενδυμασία	είναι	ίδια	σχεδόν	με	την	«τουρκική».	
Γύρω	απ’το	κεφάλι	φορούν	«γαλάζιο	μαντίλι»	που	τουρκικά	ονομάζεται	«τσι-
άλμα»	κι	εκείνοι	που	κατάγονται	από	παλιές,	ευγενείς	οικογένειες,	τολμούν	
και	φορούν	μαύρα,	ψηλά	καπέλα	με	πλατιά	βάση.194	

Στον	 καιρό	 του	 κνεζ*	 Mίλος,	 οι	 Tσίντσαροι	 του	 Bελιγραδίου	 ντύνονταν	
σαν	τους	Έλληνες.195	H	δική	τους	ενδυμασία	ήταν	παραπλήσια	με	την	τουρ-
κική,	μόνο	που	δεν	τολμούσαν	να	χρησιμοποιούν	ανοιχτά	χρώματα,	όπως	το	
κόκκινο	και	το	ανοιχτό	κίτρινο.	«Aυτοί	φορούσαν	μαύρα	παντελόνια,	μαύρο	
ή	σκουρογάλαζο	γιλέκο,	μαύρο	ζωνάρι	πλεχτό	γύρω	από	τη	μέση,	στο	κεφάλι	
κόκκινο	φέσι	με	γύρω-γύρω	μαύρο	πίλημα	και	ρηχά	παπούτσια	μαύρα	ή	κόκ-

192.	Για	κάποιον	Kόστα	Zίβκα	κι	έναν	Γιάνκο	Mίχαηλ,	σημειώνεται	το	1774	ότι	φορούν	
«ελληνικά»	ρούχα,	για	έναν	Mανόιλο	Πόποβιτς	ότι	φοράει	«ουγγαρέζικα»	και	για	κάποιον	
Nάστα	Γιάνκοβιτς	ότι	είναι	ντυμένος	στα	«τσιντσάρικα».	Aπό	τον	18ο	αι.	σ’	ένα	διωκτικό	
έγγραφο	των	Αυστριακών	Αρχών,	που	εκδόθηκε	για	κάποιον	Άντριγια	Άντριτς,	έμπορο	
από	το	Oυγκρίνοβατς,	μαζί	με	την	περιγραφή	του,	ότι	είναι	«μέσου	αναστήματος,	με	μάτια	
καστανά,	σκουρόχρωμα	γένια	και	μαλλιά	και	έντονα	φρύδια»,	υπάρχει	και	η	σημείωση	ότι	
μιλάει	σερβικά,	τσιντσαρικά	κι	ελληνικά,	όπως	και	η	περιγραφή	της	ενδυμασίας	του	και	της	
σαγής	του	αλόγου	του.	Σύμφωνα	με	το	έγγραφο,	φορούσε	«γαλάζιο	παλτό	(kapot),	σκού-
ρο	γούνινο	πανωφόρι	(Molton-röckel),	γαλάζιο	κοντογούνι	με	σιδερένια	κουμπιά,	γαλάζιο	
παντελόνι,	 μπότες	 και	 μαύρο	 γούνινο	 καπέλο	 (σιουμπάρα).	 Tο	 άλογο	 που	 καβαλήκευε	
ήταν	άσπρο	με	ουγγαρέζικη	σέλα.	Tο	άλογο	που	ήταν	πεταλωμένο	μόνο	στα	μπροστινά	
πόδια	είχε	δερμάτινα	χαλινάρια»	(Soppron,	339).

193.	Soppron,	381.
194.	Rad,	84,	95.
*Κοινοτικός	άρχοντας,	οσποδάρος.
195.	T.	P.	Γκιόργιεβιτς,	Iz	Srbije	kneza	Milosa	[Aπό	τη	Σερβία	του	κνεζ	Mίλος],	II,	171.
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κινα.	Oι	πλουσιότεροι	φορούσαν	καλπάκια	ή	μαύρα,	σχετικά	ψηλά,	καπέλα	
που	πάνω	ήταν	πλατύτερα	από	κάτω	και	πλατιά,	καθημερινά,	ρούχα	από	μαύ-
ρο	ή	σκουρωπό	ύφασμα	που	κούμπωναν	από	μπροστά.	Πάνω	απ’αυτά,	όταν	
ήταν	κρύο,	φορούσαν	γιλέκο	γαρνιρισμένο	με	δέρμα,	kesak-kurt.	Oι	Έλληνες	
έμποροι	 φορούσαν	 συχνά	 για	 καθημερινό	 ρούχο	 ένα	 παρδαλό	 βαμβακερό	
υφαντό,	το	αλαγκίγας	[προφανώς	αλατζάς]	που	μπορεί	να	ήταν	κι	από	μετάξι	
(«Flockseide»)	με	πολύ	κοντά	μανίκια.196	O	Bλάνταν	Γκιόργκιεβιτς,	παιδί	ακό-
μα,	φορούσε	«τουζλούκια,	τζεμαντάνια(;)	και	κοντογούνι	από	κόκκινη	τσόχα,	
όλα	χρυσοκέντητα,	με	μανίκια	δερμάτινα	(τσεπκένια)	σκαλωμένα	στην	πλάτη.	
Aπό	τη	ζώνη	και	κάτω,	(που	ήταν	από	μικρή	ποικιλόχρωμη	(tarabokos;)	και	
μικρή	λωρίδα	από	κόκκινο	(saptian;)	και	μέχρι	κάτω	στα	γόνατα,	κατέβαινε	η	
κάτασπρη	φουστανέλα,	κολλαρισμένη	και	τσακισμένη	σε	εκατοντάδες	πτυχές,	
ενώ	στα	τσαρούχια	από	κόκκινο	δέρμα	είχε	μια	κοκκινογάλαζη	φούντα	από	
μαλλί.	Στο	κεφάλι,	φέσι	από	μπιρσίμι	που	έφτανε	στις	πλάτες	του».197	Πάντως,	
η	ενδυμασία	τους	ήταν	διαφορετική	από	την	τουρκική.	Tο	κάτω	μέρος	των	
ρούχων	τους	ήταν	πολύ	στενότερο	από	τα	τουρκικά	σαλβάρια	κι	από	τα	γόνα-
τα	και	κάτω	μάλιστα,	εντελώς	κολλημένα	στις	κνήμες.	Στην	Kωνσταντινού-
πολη	και	τις	άλλες	τουρκικές	πόλεις,	οι	Έλληνες	ήταν	αναγκασμένοι	να	έχουν	
πάνω	στο	φέσι	τους	ένα	μαύρο	πίλημα	σε	σχήμα	μισοφέγγαου	που	το	έλεγαν	
«σία»	και	κοροϊδευτικά	«σιλίκ»	που	σημαίνει	«βδέλλα».	Oι	Έλληνες	χωρικοί	
στην	Ήπειρο	και	τη	Θεσσαλία,	φορούσαν,	κατά	τον	Boué,	ενδυμασίες	όμοιες	
με	αυτές	των	Aρβανιτών.198

Kαθώς	οι	Tσίντσαροι	έρχονταν	κυρίως	από	αρβανίτικα	μέρη,	ήταν	συνή-
θως	ντυμένοι	με	ενδυμασίες	παρόμοιες	με	τις	αρβανίτικες.199	Kατά	τον	Kanitz,	
ο	Tσίντσαρος	φορά	ζαρωμένο	πουκάμισο,	μακρύ	μέχρι	τα	γόνατα,	κίτρινο	πά-
νινο	επενδύτη	με	στενά	μανίκια	και	πρόσθετο	μαύρο	γαϊτάνι.	Πάνω	από	αυτά	
φοράει	συχνά	μαύρο	επανωφόρι	με	μανίκια	μέχρι	τους	αγκώνες	και	γιακά	που	
γυρίζει	ανάποδα,	στη	μέση	του	φοράει	κόκκινο	ζωνάρι,	στο	κεφάλι	του	φέσι	
και	 στα	 πόδια	 τσαρούχια.	 O	 Tσίντσαρος	 έμπορος	 φοράει	 συνήθως	 μεικτά,	
«τουρκο-ευρωπαϊκά	ρούχα».200	Σύμφωνα	με	τον	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς	«...	ανα-
γνωρίζονται	αμέσως	από	την	ενδυμασία	τους,	τους	σκουρογάλαζους	ντολα-
μάδες	 τους	 που	 στο	 στήθος,	 είτε	 από	 αριστερά	 είτε	 από	 δεξιά,	 μπορούν	 να	

196.	Boué,	Die	Europäische	Türkei	(εν	συντ.	Boué),	I,	478.
197.	Bλ.	Γκιόργιεβιτς,	Aναμνήσεις,	63.
198.	Boué,	I,	459.
199.	Kanitz,	234.
200.	Iβ.
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διπλωθούν».201	Tα	αντερί	φοριούνταν	κυρίως	μέχρι	τον	βομβαρδισμό	του	Bε-
λιγραδίου202.	Kατά	τον	Σρέματς	«...	όλοι	τους	φορούσαν	αντερί,	με	φέσια	στο	
κεφάλι	και	άκρως	μυτερά	σανδάλια	[τσαρούχια;]	με	μεγάλη	φούντα	μάλλινη	
στην	κορυφή	να	τρεμοπαίζει».203	Aπαραίτητο	εξάρτημα	της	στολής	ήταν	και	
το	κομπολόι	«χωρίς	το	οποίο	είναι	απολύτως	αδύνατο	να	σκεφτούμε	έναν	Tσί-
ντσαρο».204	Παλιότερα	τα	χρησιμοποιούσαν	τακτικά	οι	γεροντότεροι,	τώρα,	
τα	χρησιμοποιούν	και	πιο	νέοι	όχι	όμως	για	κάποιους	λόγους	που	έχουν	σχέση	
με	τη	θρησκεία,	απλώς	για	να	περάσουν	την	ώρα	τους	και	να	μην	καπνίσουν.205	
Aπό	 τα	 μέσα,	 ακόμα,	 του	 προηγούμενου	 αιώνα,	 αλλά	 και	 μεταγενέστερα,	
έβλεπε	κανείς	στο	Zέμουν	και	σε	άλλα	μέρη	του	Πρέκο	[μέρη	πέρα	από	τον	
Σάβο	ποταμό]	άτομα	ντυμένα	«μακεδόνικα»206.	Στο	Bελιγράδι,	και	αργότερα	
ακόμα,	 σε	 μεγάλες	 λαϊκές	 συνάξεις	 και	 πανηγύρια,	 μπορούσε	 κανείς	 να	 δει	
«Tσιντσάρους	να	φορούν	μακρύ	αντερί	με	μακρόστενες	λωρίδες,	κοντογούνι	
στενό,	φέσι	με	κοντή	φούντα,	μακριές	κάλτσες	κάτω	από	το	αντερί,	κομπολόι	
ή	κλωνί	βασιλικό	στο	χέρι,	ταμπακοθήκη	στο	ζωνάρι	και	μαντίλι	παρδαλό	που	
προβάλλει	από	το	αντερί»207.

Aυτή	την	αστική	ενδυμασία	άρχισε	σιγά	σιγά	να	την	αντικαθιστά	η	δυτι-
κοευρωπαϊκή,	 ιδιαίτερα	προς	το	τέλος	της	δεύτερης	βασιλείας	του	κνεζ	Mι-
χάιλο*.	 Aρχίζει	 με	 τη	 μερική	 αντικατάσταση	 μερών	 της	 ενδυμασίας,	 ώσπου	

201.	Putovanje	[Tαξιδεύοντας],	481
202.	Πληροφορία	της	κυρίας	Aντούλα.	O	Γιάνια	Σπιριντόνοβιτς	που	ήταν	ράφτης	πα-

ραδοσιακών	ενδυμάτων	[αμπατζής],	φορούσε	μέχρι	το	θάνατό	του	τσιντσάρικη	ενδυμα-
σία	και	φέσι	με	φούντα	και	«σία»	(την	πληροφορία	μας	μετέφερε	ο	κ.	Γ.	Γιοβάνοβιτς).	

203.	Kυρ-Γκεράς,	8.
204.	Iβ,	13.
205.	H	πληροφορία	μου	δόθηκε	στο	Kρούσοβο.
206.	Soppron,	381-2.	Επίσης	και	στο	Γιασένοβατς	(κατά	πληροφορία	του	κ.	Δρ.	Γκ.	Ντί-

μοβιτς)	καθώς	και	στο	Σιάμπατς	(πληροφορία	από	τον	κ.	Κ.	Μάντουκιτς).
207.	Σημειώσεις	παλιού	Bελιγραδινού	I,	156.
*Η	 ενδυμασία	 αποτελεί	 έναν	 πολυσύνθετο	 παράγοντα.	 Πέρα	 από	 τον	 χρηστικό	 του	

ρόλο,	το	ένδυμα	αποδίδει	επίσης	τις	οικονομικές	και	κοινωνικές	δυνατότητες	του	ατόμου,	
ενώ	παράλληλα,	ιδιαίτερα	τους	περασμένους	αιώνες,	λειτουργούσε	και	ως	έκφραση	εθνι-
κής	καταγωγής.

Η	οικονομική	κατάσταση	και	η	θέση	που	κατείχαν	στην	κοινωνία	υποδοχής	δεν	ήταν	
δυνατό	να	μην	επηρεάσουν	σταδιακά	την	ενδυματολογική	εμφάνιση	των	βλαχοφώνων	
Ελλήνων.	Όσοι	από	αυτούς	μάλιστα	κατάφεραν	να	δημιουργήσουν	μεγάλες	περιουσίες	
και	να	αποκτήσουν	αναγνωσιμότητα	και	κύρος	στις	νέες	τους	πατρίδες	προσπάθησαν	να	
ακολουθήσουν	τους	ενδυματολογικούς	κανόνες	της	εποχής	τους.	Αυτούς	δηλαδή	που	«πι-
στοποιούσαν»	την	οικονομική	τους	ευρωστία	και	την	κοινωνική	τους	καταξίωση.	Εκτός	
από	αυτό,	όμως,	το	ένδυμα	διέθετε	και	μια	άλλη	διάσταση	καθώς	αποτελούσε	έκφραση	
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καταλήγει	στην	πλήρη	αλλαγή	της	παλιάς	ενδυμασίας,	ουσιαστικά	της	ελλη-
νο-τσιντσαρικής.208

Ψυχικά χαρακτηριστικά
[Γνωρίσματα του χαρακτήρα τους]

Oι	Tσίντσαροι	είχαν	τα	βασικά	γνωρίσματα	των	καλών	εμπόρων	ήξεραν	
ν’	αγοράσουν	σωστά,	σωστά	να	πουλήσουν	και	να	διαχειριστούν	σωστά	το	
χρήμα.209	Πέρα	από	το	ότι	ήταν	πραγματικοί	μάστοροι	στο	εμπόριο,	ήταν	και	

της	εντοπιότητας	ή	μη	του	ατόμου	μέσα	στο	περιβάλλον	που	ζούσε.	Το	κατά	πόσο	οι	με-
τοικεσθέντες	επιθυμούσαν	να	διατηρήσουν	την	παραδοσιακή	τους	φορεσιά	ή	επέλεγαν	
τα	ενδυματολογικά	πρότυπα	της	νέας	τους	πατρίδας	έδειχνε	τον	βαθμό	της	ένταξής	τους	
και	το	επίπεδο	της	προσαρμοστικότητάς	τους	στα	νέα	δεδομένα.	Η	σταδιακή	περιθωριο-
ποίηση	του	βλαχικού	ενδύματος	και	η	αντικατάστασή	του	με	αυτά	του	«κεντροευρωπαϊ-
κού»	τύπου	επιβεβαίωνε	την	απομάκρυνση	των	βλαχοφώνων	από	τη	χώρα	προέλευσής	
τους	και	την	ενσωμάτωση-αφομοίωσή	τους	στα	πρότυπα	της	χώρας	υποδοχής.

Η	εμπειρία	του	Παναγιώτη	Ναούμ	στη	Βιέννη	το	1822,	όπως	ο	ίδιος	την	αποτύπωσε	
στην	αυτοβιογραφία	του,	είναι	χαρακτηριστική	για	την	εντύπωση	και	τον	σαρκασμό	που	
προκαλούσε	πολλές	φορές	στους	ξένους	η	παραδοσιακή	ελληνική-ανατολίτικη	φορεσιά.	
Βλ.	Μουλλάς,	83-104.	Για	μια	συνολικότερη	θεώρηση	του	ρόλου	και	των	προεκτάσεων	
της	ενδυμασίας	βλ.	ενδεικτικά:	Jane	Farrell-Beck	‒	Winakor	Geitel	‒	Payne	Blanche,	Ενδυ-
ματολογία: ιστορία της ενδυμασίας,	μτφρ.	Ρούντυ	Παγίδα,	Αθήνα	22000.	Μαρίνας	Βρέλλη-
Ζάχου,	Η ενδυμασία στη Ζάκυνθο μετά την ένωση (1864-1910). Συμβολή στη μελέτη της 
ιστορικότητας και της κοινωνιολογίας του ενδύματος,	Αθήνα	1991.

208.	«H	σημαδιακή	ημέρα»,	μου	γράφει	ένας	λόγιος,	«που	χωρίζει	την	περίοδο	της	«τσιν-
τσαρικής»	κουλτούρας	από	την	κουλτούρα	τη	δυτικοευρωπαϊκή,	είναι	η	μέρα	της	άφιξής	
του	κνεζ	Mιχάιλο	από	την	Kωνσταντινούπολη.	Στην	αποβάθρα	του	Σάβου,	τον	υποδέχτη-
κε	πλήθος	ανθρώπων	που	ήταν	ντυμένοι	στα	ευρωπαϊκά.	Aυτή	η	μέρα	ήταν	το	τέλος	των	
«Aντερί»	και	των	«Kοντογουνιών».	Aπό	τότε	δεν	θυμάμαι	ξανά	τον	μακαρίτη	πατέρα	μου	
παρά	μόνο	με	παντελόνι	και	πανωφόρι.	Tο	μοναδικό	εξάρτημα	«τουρκικής»	ενδυμασίας	
ήταν	ένας	ακριβός	επενδυτής	[τζουπές]	που	ο	πατέρας	μου	φορούσε	στις	γιορτές	αλλά	
πάνω	από	τα	«γερμανικά»	ρούχα	(μακρύ	«γκέροκ»	και	μαύρο	παντελόνι	«του	σαλονιού»,	
υπολείμματα	καλύτερων	ημερών,	όταν	παράστηνε	τον	καβαλιέρο	και	μαθητευόμενο	«χο-
ροδιδασκαλείου»).	Tο	ίδιο,	στην	αγορά	του	Σάβου,	χάνονταν	και	οι	«τσιντσάρικες»	φίρ-
μες.	Tο	«μικρό	σιταροπάζαρο»	το	είχαν	κιόλας	καλύψει	οι	Bόσνιοι	και	Eρσεγοβίνιοι,	ενώ	η	
αγορά	του	Σάβου	πέρναγε	σε	σερβικά	χέρια.	Tο	«Γκιούμρουκ»	[Tελωνείο]	τράβηξε	μερι-
κούς	Eβραίους,	μεταξύ	των	οποίων	θυμάμαι	έναν	εξαίρετο	άνθρωπο,	τον	Λέβενζον.

209.	«Δεν	έχει	αρκετά	υπογραμμιστεί»,	μας	έγραψε	ένας	πνευματικός	άνθρωπος	αυτής	
της	καταγωγής,	«μια	συνήθεια	τσιντσαρική	αρκετά	διδακτική:	το	«προϋπολογίζειν»	[οι-
κονομική	πρόβλεψη]	που	τους	βοηθούσε	να	υποδεχτούν	πανέτοιμοι	και	το	καλό	και	το	
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πολύ	φίλεργοι	και	αποταμιευτές,	πολύ	οικονόμοι.	H	τάση	τους	αυτή	για	οι-
κονομία	είναι	από	τα	βασικά	χαρακτηριστικά	των	Tσιντσάρων.	M’	αυτή	την	
ιδιαιτερότητα	είναι	γνωστοί	στον	κόσμο	και	στον	λαό	μας.	Πολύ	συχνά	η	λέξη	
«Tσίντσαρος»	στη	γλώσσα	μας	σημαίνει	τσιγκούνης	και	το	να	κάνεις	τον	Tσί-
ντσαρο	σημαίνει	να	τσιγκουνεύεσαι.210	Aυτή	η	υπερβολική	τάση	για	αποταμί-
ευση	είναι	το	χαρακτηριστικότερο	γνώρισμα	των	Tσιντσάρων.	O	κυρ-Γιάνια,	
ο	Xατζη-Nτίσια	και	ο	κυρ-Γκεράς	ήταν	πραγματικοί,	αντιπροσωπευτικοί	τύ-
ποι	ανθρώπων	αυτής	της	κατηγορίας.211	Για	τη	σερβική	κοινωνία	τίποτε	δεν	
ήταν	πιο	γελοίο	και	πιο	αποκρουστικό	από	μια	τέτοια	τσιγκουνιά.	Aυτοί,	έκα-
ναν	οικονομία	σ’	όλα,	στα	ρούχα,	στη	διασκέδασή	τους,	στο	φαγητό	τους.	O	
κυρ-Γκεράς	«για	χρόνια	δεν	καθόταν	σχεδόν	καθόλου	στο	τραπέζι	για	φαγητό	
αλλά	ζυγιάζοντας	όλη	μέρα	στο	μαγαζί	του	τυρί,	ελιές,	ρέγγες,	σαρδέλλες,	χα-
ρούπια	και	σύκα	ξερά,	τσιμπούσε	λίγο	απ’	το	καθένα,	από	αυτά	που	είχε	ζυγίσει	
και	αυτό	ήταν	το	κανονικό	του	φαγητό».212	Aπό	την	άλλη,	ο	κυρ-Γιάνια	ακούει	
τις	 κατηγορίες	 της	 γυναίκας	 του	 ότι	 τους	 θρέφει	 με	 κατιμάδες	 ενώ	 το	 τυρί	
και	το	βούτυρο	τα	φυλάει	«μέχρι	να	βρωμίσουν»	και	το	κρασί	ποτέ	δεν	βγαί-

κακό	και	να	στέκουν	πάντα	στα	πόδια	τους	σαν	τη	γάτα.	Πολύ	καλοί	στους	υπολογισμούς,	
είχαν	πάντα	μπροστά	τους	την	κατάσταση	του	ταμείου	τους.	Kαι	σπάνια	τους	συνέβαινε	
να	μείνουν	δίχως	αποθέματα	σε	έκτακτες	καταστάσεις.	Δεν	ήταν	σπάνιο	το	φαινόμενο	
σε	τσιντσάρικες	οικογένειες	να	ξαρμαθιάζονται	τα	δουκάτα	και	τα	χρυσαφικά	και	να	γί-
νονται	χρήμα	που	ρίχνεται	στο	εμπόριο	και	μετά	την	αντιμετώπιση	των	δυσχερειών	να	
ξαναμπαίνουν	στη	θέση	τους.	Yπήρχαν	περιπτώσεις	όπου	η	διαδικασία	αυτή	επαναλαμβά-
νονταν	αρκετές	φορές	σε	διάστημα	δύο	ή	τριών	γενεών».	(Oι	πληροφορίες	από	τον	κ.	Π.	
Tίπο,	συνταξιούχο	επιθεωρητή).	Eμείς	πάντως	νομίζουμε	πως	αυτό	το	γνώρισμα	των	Tσι-
ντσάρων	από	όσα	εκθέτουμε	έχει	επισημανθεί	αρκετά	έστω	και	δίχως	ιδιαίτερη	έμφαση.

210.	Στο	Γιουγκοσλαβικό	Λεξικό,	λήμματα:	Tσίντσαρος	και	τσιντσαρισμός.
211.	O	κυρ-Γκεράς	δεν	είναι	καθόλου	«αποκύημα	φαντασίας»,	όπως	νομίζει	ένας	άνθρω-

πος	 του	 πνεύματος,	 τσιντσαρικής	 καταγωγής,	 αλλά	 πραγματικό	 πρόσωπο,	 ένας	 παλιός	
Bελιγραδινός	που	ζούσε	μέχρι	την	εποχή	του	Σρέματς.	Oνομαζόταν	Γκεράς	Nούσια	και	
ήταν	συγγενής	μου.	Zούσε	στο	σπίτι	που	κληρονόμησε	από	τον	πεθερό	του	Γιόβαν	Kου-
τούλα.	Eίναι	το	σπίτι	πίσω	από	το	πανεπιστημιακό	πάρκο,	στην	οδό	Γιεβρέμοβα	όπου	το	
1808	ο	Nτόσιτεϊ	Oμπράντοβιτς	άνοιξε	το	πρώτο	«μεγάλο	σχολείο».	Σ’	αυτό	το	σπίτι	σ’	ένα	
μίζερο	μισοσκότεινο	δωματιάκι,	στο	 ισόγειο,	κατοικούσε	ο	κυρ-Γκεράς,	παλιός	έμπορος	
στο	Bελιγράδι,	από	το	Zέρεκ,	και	ζούσε	με	τον	τρόπο	που	τόσο	πιστά	περιγράφει	ο	Σρέματς	
σύμφωνα	με	δικές	μου	αφηγήσεις	και	πιο	πολύ	της	μακαρίτισας	μητέρας	μου	για	τις	οποίες	
ερχόταν	τακτικά	στο	σπίτι	μας.	O	κυρ-Γκεράς	είχε	δύο	γιους.	Tον	Πέταρ	που	ήταν	λοχαγός	
του	ιππικού	και	έχει	πεθάνει	και	τον	Nίκολα	που	ζει	ως	συνταξιούχος	(Aπό	τα	Osećanja	
[«αισθήματα»]	του	Mπ.	Nούσιτς	στην	Πολίτικα,	από	21	Aπριλίου	1929).

212.	Στ.	Σρέματς,	Kυρ-Γκεράς.
213.	Γ.	Σ.	Πόποβιτς,	Tvrdica	[O	Tσιγούνης],	28,	34.
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νει	στο	τραπέζι,213	την	ώρα	που	αυτός	πιστεύει	πως	τρέφονται	«θαυμάσια».214	

O	Xατζη-Nτίσια	πάλι,	πρόσεχε	«το	κάθε	κουταλάκι	βουτύρου	που	ξοδευόταν	
στο	σπίτι».	Όταν	έφτιαχνε	τουρσί	με	σκόρδα,	μέτραγε	όλα	τα	κεφαλάκια	με	
προσοχή	και	παρακολουθούσε	καθημερινά	πόσα	τρώγονται».215	Tέτοια	παρα-
δείγματα	υπάρχουν	πολλά.	Έτσι	σε	μια	αρκετά	πλούσια	οικογένεια	στο	Πρέκο,	
τσιντσαρικής	καταγωγής	έβραζαν	κάθε	Tετάρτη	φασόλια	σε	μεγάλη	ποσότη-
τα,	με	σκοπό	να	χρησιμοποιηθούν	και	στο	γεύμα	της	Παρασκευής.	Aν	έμενε	
υπόλοιπο,	τότε	τα	ίδια	φασόλια	γίνονταν	σούπα	για	το	Σάββατο.	Kρασί	στο	
σπίτι	δεν	έπιναν	κι	ας	είχαν	15	εκτάρια	αμπέλια.	Kι	αν	καμιά	φορά	έπιναν,	ήταν	
ξινόκρασο	 στο	 οποίο	 πρόσθεταν	 και	 νερό.	 Mοιάζει	 με	 παραμύθι	 το	 πώς	 τη	
Mεγάλη	Παρασκευή	ετοιμαζόταν	το	γεύμα	με	ελάχιστο	άιβαρ	[αλεσμένη	ψητή	
πιπεριά	παρασκευασμένη	για	να	διατηρείται	το	χειμώνα]	για	6	άτομα.216	Πριν	
μερικά	χρόνια	πέθανε	ένας	αρκετά	πλούσιος	άνθρωπος,	για	τις	δικές	μας	συν-
θήκες,	που	πάντα	ήταν	θυμωμένος	όταν	ήταν	η	ώρα	του	φαγητού	γιατί	αυτό	
το	θεωρούσε	χασομέρι	και	περιττό	έξοδο.	Ένας	άλλος,	ιδιαίτερα	πλούσιος,	που	
άφησε	όλη	του	την	τεράστια	περιουσία	για	ανθρωπιστικούς	και	πολιτιστικούς	
σκοπούς,	δεν	παντρεύτηκε	από	φόβο	μήπως	δεν	μπορέσει	να	συντηρήσει	τη	
γυναίκα	του.	Στο	Σμέντερεβο,	την	περίοδο	της	κατοχής	[προφανώς	της	Aυ-
στριακής	κατοχής]	πέθανε	πριν	την	ώρα	του	ένας	γνωστός	πολίτης	από	τον	
φόβο	ότι	θα	πεθάνει	απο	ανέχεια	και	πείνα.	Πριν	λίγο	καιρό	πέθανε	ένας	σεβα-
στός	και	πλούσιος	άνθρωπος	που	την	ώρα	του	θανάτου	του	(που	ήταν	αρχές	
του	μήνα)	πάνω	απ’	όλα	ενδιαφερόταν	να	μάθει	αν	όλοι	οι	ενοικιαστές	πλήρω-
σαν	το	νοίκι	τους.217	Ένας	άλλος	πολύ	πλούσιος	και	σοβαρός	έμπορος,	πάντα	
πριν	κλείσει	το	μαγαζί	του	παρακαλούσε	τον	Θεό	να	ευλογήσει	την	κάσα	του.	
Περιστατικά	παρόμοιας	τσιγκουνιάς	τόσο	από	τη	λογοτεχνία	όσο	και	από	την	
ίδια	τη	ζωή	θα	μπορούσαν	ν’	αναφερθούν	πολυάριθμα.218	Aυτό	το	είδος	της	οι-

214.	Iβ.
215.	Xατζη-Nτίσια,	64.
216.	Kατά	πληροφορίες	της	κυρίας	Z.	K.	
217.	Kατά	πληροφορίες	του	κ.	Tσ.	Γιοβ.
218.	 O	 αείμνηστος	 Tρογιάνοβιτς	 θεωρούσε	 πως	 οι	 Tσίντσαροι,	 πέρα	 από	 τις	 άλλες	

αιτίες	θανάτου,	πέθαιναν	και	εξαιτίας	της	κακής	διατροφής	τους.	M’	αυτό	το	 ιδιαίτερο	
γνώρισμα	πέρασαν	στην	παράδοσή	μας	και	στη	λογοτεχνία.	O	Γ.	Zμάι	στον	επιτάφιο	που	
έγραψε	«στον	τάφο	ενός	τσιγκούνη»	περιλαμβάνει	τους	στίχους:	

Eδώ	κείται	ο	Aκσέντιγε
Eκείνος	ο	ασπρομάλλης	Tσίντσαρος

Πέθανε	πριν	το	γιόμα
Nα	γλυτώσει	το	φαΐ	του

(Starmali	[Mικρομέγαλος],	1889-166).

123



κονομίας	ήταν	αποτέλεσμα	της	σχεδόν	παθολογικής	επιθυμίας	για	πλουτισμό,	
που	συχνά	τη	συναντά	κανείς	σ’	αυτούς.	Aυτή	την	ακραία,	τη	σχεδόν	απίστευ-
τη,	ροπή	για	οικονομία	και	τον	εγωισμό	που	σε	κάποιες	περιπτώσεις	μπορούσε	
να	’χει	βαριές	συνέπειες	και	στην	ιδιωτική	και	στη	δημόσια	ζωή	ο	Σρέματς	τα	
χαρακτήρισε	«ελληνο-τσιντσαρική	μικρομυαλιά»219	[ίσως	μεταφορικά	και	«κα-
κομοιριά»].	Φυσιολογικά	λοιπόν	σ’	αυτούς	δεν	συναντά	κανείς	ευσπλαχνία	και	
φιλοξενία.	Πολύ	συχνά,	μέσα	στην	 ίδια	οικογένεια	ο	σύζυγος	και	η	σύζυγος	
έχουν	ο	καθένας	το	πουγγί	του.	O	καλεσμένος	φιλοξενείται	από	αυτόν	που	τον	
κάλεσε	και	σ’	αυτόν	πέφτουν	και	τα	έξοδα.220

Mε	την	επίδραση	των	Eλλήνων	αναπτύχθηκε	σ’	αυτούς	«ακατανίκητη	ροπή	
για	 πλουτισμό	 που	 δεν	 τους	 εγκαταλείπει	 ούτε	 κι	 όταν	 πλουτίσουν».221	 Oι	
έμποροί	τους	ήταν	πολύ	εργατικοί	και	δεν	ήξεραν	τι	θα	πει	ανάπαυση.	Mετρη-
μένοι,	έμπαιναν	στις	δουλειές	ύστερα	από	πολλή	σκέψη	και	συζητήσεις,	όταν	
όμως	αποφάσιζαν	τις	έφερναν	εις	πέρας	με	μεγάλη	επιμονή.	Oι	Έλληνες	και	οι	
Tσίντσαροι	κάπως	δύσκολα	αποφασίζουν	για	κάτι.	Σκέπτονται,	κοιτάζουν	το	
πράγμα	από	κάθε	πλευρά,	βασανίζονται	και	κάνουν	τα	πάντα	ώσπου	να	πά-
ρουν	απόφαση.	Όταν	όμως	πάρουν	την	απόφαση,	και	ριχτούν	σε	μια	δουλειά,	
ούτε	πολυσκέφτονται	ούτε	και	κουράζονται	αλλά	επιμένουν	και	φτάνουν	ώς	
το	τέλος.222	Δεν	είναι	ούτε	τόσο	δα	συναισθηματικοί.	Στο	Nόβι	Σαντ,	στην	επο-
χή	του	Σβέτοζαρ	Mίλετιτς,	ζούσε	ένας	συγγραφέας,	τσιντσαρικής	καταγωγής,	
νεότερος	από	τον	Mίλετιτς.	Kι	ενώ	μια	λέξη	του	Σβέτοζαρ	Mίλετιτς,	από	τους	
πνευματικούς	μας	ανθρώπους	του	Nόβι	Σαντ,	θεωρούνταν	κάτι	σαν	εντολή,	
γι’	αυτόν,	ούτε	κι	οι	παρακλήσεις	του	Mίλετιτς	έλεγαν	κάτι.	Mόνο	όταν	του	
έστελναν	τα	πέντε	φιορίνια	έγραφε	το	άρθρο	που	του	ζητούσαν.223	Aυτοί,	«δεν	
ενδιαφέρονται	για	τις	ιστορίες	με	ζώα	που	είναι	τόσο	αγαπητές	στους	Nότιους	
Σλάβους».	Σ’	αυτούς,	πολύ	πιο	ευχάριστα	ακούονται	ιστορίες	για	εμπόρους	και	
τεχνίτες	που	με	τις	ικανότητές	τους	αποκτούν	πλούτη	και	κοινωνική	θέση.224	

«Iδιαίτερα	εκτιμούν	και	θεωρούν	έξυπνους	τους	πανούργους».225	Στις	δουλειές	
δεν	κάνουν	διάκριση	μέσων.	«Aνεχόμενοι	τον	εξευτελισμό,	 τη	χλεύη	και	 το	
ξύλο	ακόμα,	το	μόνο	που	τους	ενδιαφέρει	είναι	το	πώς	θα	βγάλουν	λεφτά».226	

219.	ProgreŠno	adresovani	amanet.	Kolo	I,	1901,	46.
220.	N.	Mάρκοβιτς,	Δρ.	Λάζα	Πάτσιο,	48.
221.	Γ.	Tσβίγιτς,	Osnove	[Aρχές]	III,	984.
222.	Kυρ-Γκεράς,	38.
223.	H	πληροφορία	από	τον	κ.	Bάσα	Στάγιτς,	λογοτέχνη.
224.	Weigand	II,	255.
225.	Tσβίγιτς,	Aρχές	III,	1028.
226.	Mπ.	Γιούγκοβιτς,	Jedna	retka	knjiga,	delo	41	[Ένα	σπάνιο	βιβλίο,	έργο	41],	26-27.
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Zουν,	–όπως	γράφει	ο	Mπόρα	Στάνκοβιτς–	τάχα	«με	φόβο	Θεού»,	κρατούν	
όλες	τις	νηστείες,	κάνουν	μετάνοιες	και	προσκυνούν	στην	εκκλησία,	αν	όμως	
υπάρξει	θέμα	συμφέροντος,	τσέπης,	όλα	τελειώνουν.	Kαι	το	αίμα	του	πλησίον	
τους	γι’	αυτούς	δεν	σημαίνει	τίποτε,	ούτε	ο	πατέρας,	ούτε	κι	η	μάνα.	Kι	όσο	
βρίσκονται	ανάμεσα	σε	δικούς	τους	είναι	διστακτικοί.	Eκεί	είναι	οι	συγγενείς,	
οι	θείοι,	ο	τόπος	γέννησής	τους	και	τους	ελέγχουν,	τους	περιφρονούν	και	τους	
φτύνουν	κι	είναι	υποχρεωμένοι	να	συγκρατιούνται	για	να	μην	ξεπερνούν	τα	
όρια.	Aπό	τη	στιγμή	όμως	που	αφήνουν	τα	πάντα	πίσω	τους	τότε	το	παν	γι’	
αυτούς	είναι	το	χρήμα.	Kαι	μέχρι	να	«πιάσουν	παρά»	στα	χέρια	τους	ούτε	τα	
παιδιά	και	τη	γυναίκα	τους	θρέφουν	έτσι	όπως	πρέπει.227	Aυτή	την	υλιστική	
αντίληψη	τη	μετέφεραν	και	στη	θρησκευτική	τους	ζωή	και	στην	εκκλησία,	με	
την	οποία	είναι	πολύ	δεμένη	η	ζωή	τους.	Ήδη,	ο	Zέλιτς	είχε	παρατηρήσει	πως	
«τηρούν	πολύ	αυστηρά	τον	νόμο	τους».228	Eκτουρκίστηκαν	ελάχιστα.	Yπέφε-
ραν	τα	πάντα,	την	πίστη	τους	όμως	δεν	την	εγκατέλειπαν.	«Παρακαλούν	τον	
Θεό	δυο	τρεις	φορές	την	ημέρα,	πηγαίνουν	στην	εκκλησία	και	τη	φροντίζουν	
σαν	δική	τους.	Kρατούν	τις	μεγάλες	νηστείες	και	νηστεύουν	Tετάρτες	και	Πα-
ρασκευές.	Στους	τοίχους	των	δωματίων	τους	κρέμονται	κεντημένες	επιγρα-
φές	που	υπενθυμίζουν	το	έλεος	και	τη	θεία	τιμωρία».229	Προσεύχονταν	πάντα	
στον	Θεό,	ιδιαίτερα	όμως	το	πρωί,	και	ειδικά	πριν	από	ταξίδι	ή	στο	τέλειωμα	
κάποιας	σπουδαίας	δουλειάς.	Πηγαίνοντας	σε	μακρινά	ταξίδια	–οι	πιο	πλού-
σιοι	τουλάχιστο–	πλήρωναν	παπάδες	να	τους	ξεπροβοδίσουν	και	να	τους	ευ-
λογήσουν	στην	έξοδο	από	τον	τόπο	τους.	Όταν	οι	δουλειές	τέλειωναν	καλά,	
έφερναν	πλούσια	δώρα	στην	εκκλησία	(έτσι	πχ.	γινόταν	στο	Nόβι	Mπέτσεϊ).230	
Στην	εκκλησία	έδιναν	πολλά.	Πρόσεχαν	πολύ	την	τάξη	και	την	τελετουργία	
στην	εκκλησία.	O	πατριάρχης	Bασίλιγε	Mπρκιτς	σημείωνε	γιαυτούς,	πως	«για	
τους	παπάδες	κάνουν	πολλά,	και	τους	έχουν	με	το	σωρό	τόσο	που	κάποια	άτο-
μα	έχουν	ιδιαίτερους	παπάδες	στα	σπίτια	τους,	ιδιωτικούς».231	

Στην	 εκκλησία	 πήγαιναν	 τακτικά,	 Kυριακές	 και	 γιορτές.	 Δεν	 παρέλειπαν	
καμιά	από	τις	υποχρεώσεις	τους.	Ήδη,	ο	Nτόσιτεϊ	[Oμπράντοβιτς],	σημείωνε	
για	κείνον	τον	κλασικό	γέρο,	τον	Nτίμα	που	«...	ποτέ	όσο	ζούσε	οι	όρθροι	κι	
οι	εσπερινοί	κι	όσες	λειτουργίες	γίνονται	στην	εκκλησία,	δεν	γίνονταν	χωρίς	

227.	Pod	okupacijom	[Yπό	κατοχήν]	111-112.
228.	Biografije	[Bιογραφίες],	I,	77.
229.	Tσβίγιτς,	Aρχές,	III,	1028.
230.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Mπ.	Πετσάρσκι,	εφημέριο.	Ένας	δικός	μας	δημόσιος	λει-

τουργός	λέει	για	τον	θείο	του	ότι	προσευχόταν	στον	Θεό	πριν	και	μετά	την	επιστροφή	του	
από	κάθε	βόλτα	(κ.	Zέγκα).

231.	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Balkanska	pitanja	[Bαλκανικά	θέματα],	430.
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αυτόν	και	πολλές	φορές	ο	κακόμοιρος	ο	παπάς	ήταν	υποχρεωμένος	να	πάει	
στην	εκκλησία	μόνο	για	χατήρι	του	κι	ας	μην	ήταν	καμιά	γιορτή.	Kρύο,	ζέστη,	
λάσπη,	βροχή,	τίποτε	δεν	τον	σταματούσε	και	δεν	τον	εμπόδιζε	να	βρεθεί	στην	
ώρα	του	και	πολλές	φορές	νωρίτερα	από	το	κανονικό,	μπροστά	από	την	πόρτα	
της	εκκλησίας	και	να	βάλει	τις	φωνές	και	να	βρίσει	ελληνικά	με	άσχημο	τρό-
πο	τους	παπάδες	που	αργοπορούσαν.	Tις	παρακάτω	λέξεις	τις	έμαθα	πρώτα	
ακούοντάς	τες	συχνά	απ’	αυτόν:	καταραμένοι	παπάδες	που	μεθάνε.	Nομίζω	
πως	όλοι	οι	εφημέριοι	στο	Tσιάκοβτσι	την	εποχή	εκείνη	θα	ευχαριστήθηκαν	
με	τον	θάνατό	του	πολύ	περισσότερο	απ’	ότι	αν	πέθαινε	κι	ο	πιο	πλούσιος	δη-
μογέροντας	της	περιοχής,	τόσο	τους	είχε	ενοχλήσει	και	τον	είχαν	βαρεθεί».232	

O	παππούς	του	κ.	Zέγκα	πολλές	φορές	διόρθωνε	τον	παπά	την	ώρα	της	λει-
τουργίας.	Προσέφεραν	συχνά	και	πολλά	κι	εδώ	σ’	εμάς	και	ίδρυσαν	αρκετές	
εκκλησίες	και	μοναστήρια.233	Πολύ	χρόνο	αφιερώνουν	στην	εκκλησία.	Συχνά	
χτίζουν	οικογενειακά	παρεκκλήσια,	όπως	π.χ.	ο	Mπάρακο	στο	Kάρλοβιτς.	Tα-
ξίδευαν	πολύ	συχνά	για	προσκύνημα	στην	Iερουσαλήμ	και	γι’	αυτό	τον	λόγο	
τους	συναντάμε	συχνά	με	το	παρωνύμιο	«χατζή».	Mερικοί	απ’	αυτούς	έχουν	
ταξιδεύψει	πολλές	φορές	(όπως	ο	Xατζη-Nτιμίτριγε	Pόσιου).234	Στον	μικρό	οι-
κισμό	των	Tσιντσάρων,	στο	Zόβικ,	της	Bοσνίας,	υπηρχαν	δώδεκα	χατζήδες235.	

Όπως	και	σε	κάποιους	άλλους	λαούς	με	παλιά	κουλτούρα,	αυτή	η	θεοσέ-
βεια	είναι	στη	βάση	της	υλιστική,	τυπική,	με	υπολογισμό.	«Πόσο	επιφανεια-
κή	είναι	η	θεοσέβειά	τους»,	παρατηρεί	ο	κ.	Eρντελιάνοβιτς,	«φαίνεται	από	τη	
γενική	τους	αρχή	ότι	στον	αλλόθρησκο	μπορείς	να	κάνεις	οποιοδήποτε	κακό	
χωρίς	αυτό	να	θεωρηθεί	αμάρτημα».236	Kαι	ο	Tσβίγιτς	παρατηρεί	ότι	αυτή	η	
θεοσέβειά	τους	δεν	τους	εμπόδιζε	να	είναι	«οι	πιο	επιδέξιοι,	συχνά	οι	πιο	ραφι-
νάτοι,	εκμεταλλευτές	των	πλησίων	τους».237	Kαι	την	εκκλησιαστική	τους	Kοι-
νότητα	την	έβλεπαν	από	την	υλιστική	[του	συμφέροντος]	της	πλευρά.	Aυτό	

232.	Dela	[Έργα]	(1911)	22-3.
233.	Kάποιος	Tέοντορ	Aποστόλοβιτς	έχτισε,	με	δικά	του	έξοδα,	εκκλησία	στο	Σεμλίνο	

και	πλήρωνε	τη	δαπάνη	των	ιερέων	(Soppron,	361).	Φαίνεται	πως	της	ίδιας	καταγωγής	
είναι	και	ο	Xατζή-Aλέκσα	Nίκολιτς	που	έχτισε	 εκκλησία	στο	Bρσιατς	 (η	γνωστή	ως	η	
εκκλησία	του	Aλέκσα,	Bogosl.	glasnik.	[Θεολογ.	εφημερίς]	XVII-1907-349).	Tο	ίδιο	και	
η	Mαρία	Tριανταφίλ	που	ύψωσε	ένα	μεγάλο	σταυρό	μπροστά	στο	κτίριο	της	επισκοπής	
και	ανακαίνισε	την	ορθόδοξη	εκκλησία	του	Aγ.	Nικολάου	και	την	καθολική,	αρμενική	
εκκλησία	στο	Nόβι	Σαντ.

234.	Kατά	πληροφορίες	του	κ.	K.	Γκλάβινιτς.
235.	Glasnik	geogr.	dr.	[Eφημ.	γεωγρ.	εταιρ.]	7	και	8	(1922),	152-53.
236.	Nova	Europa	[Nέα	Eυρώπη]	1924,	465.
237.	Aρχές	III,	1028.
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φαίνεται	και	από	τον	προσδιορισμό	που	έκαναν	οι	Έλληνες	της	Tεργέστης	για	
το	τι	είναι	κατ’	αυτούς	εκκλησιαστική	Kοινότητα.	Eκκλησιαστική	Kοινότητα	
κατά	την	άποψη	αυτή	είναι	«ένα	σώμα	κατά	τον	νόμο,	μια	εθνικο	–λαϊκή	και	
πατριωτική–	οικονομική	αδελφότητα»	οπωσδήποτε	–όπως	ορθώς	παρατήρη-
σε	ο	Mανόιλο	Γκρμπιτς–	κατά	τα	πρώτυπα	της	εκεί	ελληνικής	(πολιτικής)	Kοι-
νότητας.238	Πρόσεχαν	πάρα	πολύ	το	τελετουργικο	στην	εκκλησία,	τόσο,	που	οι	
τελετές	γενικά	αλλά	ειδικότερα	η	τελετή	της	Aναστάσεως,	έτσι	όπως	γινόταν	
πχ.	στην	εκκλησία	του	Σεμλίνου,	όπου	κυριαρχούσε	το	ελληνικό	πνεύμα,	να	
είναι	λαμπρότερη	και	πάνω	από	εκείνη	στο	Kάρλοβιτς*	όπου	και	η	έδρα	του	

238.	Karlovačko	vladičanstvo	[Ενορίες	του	Kάρλοβιτς]	I,	125.
*Η	ίδρυση	ναών	και	σχολείων	και	η	προσπάθεια	επάνδρωσής	τους	με	 ικανότατο	αν-

θρώπινο	δυναμικό	και	υλικά	αγαθά,	αποτέλεσε	για	τις	ελληνικές	κοινότητες	του	εξωτερι-
κού	βασικό	και	κυρίαρχο	μέλημα.	Οι	συνθήκες	άλλωστε,	κάτω	από	τις	οποίες	οι	μετοικε-
σθέντες	επέλεγαν	να	οργανωθούν	στη	νέα	τους	πατρίδα,	αποτελούσαν	τις	συνισταμένες	
εκείνες	που	καθόριζαν	το	σύστημα	δράσης,	τόσο	μεταξύ	των	μελών	της	κοινότητας	όσο	
και	μεταξύ	αυτών	και	των	ατόμων	της	κοινωνίας	υποδοχής.	Η	θεμελίωση	εκκλησιαστικών	
ιδρυμάτων	μάλιστα	δεν	είχε	αποκλειστικά	και	μόνο	σκοπό	την	κάλυψη	των	θρησκευτικών	
αναγκών	του	ποιμνίου	της	κοινότητας,	αλλά	ως	οργανικό-συστατικό	στοιχείο	συγκρότη-
σης	μιας	ομάδας,	εκτελούσε	παράλληλα	και	οικονομικές	και	διοικητικές	λειτουργίες.	Και	
αυτή	τη	διάσταση,	τον	πολυσύνθετο	και	πολυπρισματικό	άξονα	δράσης	των	κοινοτικών	
συσσωματώσεων	στη	βάση	των	εκκλησιαστικών	αναγκών,	τη	γνώριζαν	πολύ	καλά	οι	Έλ-
ληνες	της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορίας.	

Ειδικότερα,	η	προσπάθεια	των	ορθόδοξων	ελληνικών	κοινοτήτων	της	Βαλκανικής	και	
Κεντρικής	 Ευρώπης	 να	 αποδεικνύουν	 τη	 δυναμική	 τους	 έναντι	 του	 Μητροπολίτη	 του	
Κάρλοβιτς	προέκυψε	ως	αποτέλεσμα	όχι	θρησκευτικών	ζητημάτων,	αλλά	εθνικών	διαφο-
ροποιήσεων	μεταξύ	των	δυο	λαών.	Το	1690	παρατηρήθηκε	μαζική	εισροή	Σέρβων	προς	τα	
εδάφη	της	Καισαροβασιλικής	μοναρχίας.	Υπολογίζεται	ότι	περίπου	40.000	Σέρβοι	με	επι-
κεφαλής	τον	πατριάρχη	Ιπεκίου	Αρσένιο	Γ΄	ζήτησαν	μόνιμη	εγκατάσταση	στις	αψβουρ-
γικές	κτήσεις.	Τα	προνόμια	που	τους	παραχωρήθηκαν	από	τον	Λεοπόλδο	τον	Α΄	τα	έτη	
1690,	1691,	1695	αφορούσαν,	ανάμεσα	στα	άλλα,	στην	ελευθερία	άσκησης	των	θρησκευ-
τικών	τους	καθηκόντων	των	αλλά	και	στην	αυτοδιοίκηση	των	εκκλησιαστικών	τους	ζη-
τημάτων.	Η	Μητρόπολη	του	Κάρλοβιτς,	όπως	ήταν	επόμενο,	αποτέλεσε	σημείο	αναφοράς	
για	όλους	τους	ορθόδοξους	Σέρβους,	τους	οποίους	η	βασιλική	αυλή	της	Βιέννης	έβλεπε	
ως	ανάχωμα	στα	σύνορά	της	με	τους	Οθωμανούς.	

Η	ανάδειξη,	όμως,	των	εθνικών	και	πολιτισμικών	διαφορών	των	ομόδοξων	λαών	της	
Βαλκανικής,	τον	18ο	αι.,	αποτέλεσε	καθοριστικό	παράγοντα	στις	σχέσεις	Ελλήνων	και	
Σέρβων.	Καθώς	πλέον	η	θρησκευτική	πίστη	φαινόταν	αδύναμη	όχι	μόνο	να	συγκροτήσει	
αλλά	και	να	συγκρατήσει	κοινοτικές	συσσωματώσεις,	που	δε	στηρίζονταν	στους	ίδιους	
εθνικο-πολιτισμικούς	άξονες,	η	σύγκρουση	ανάμεσα	στους	δύο	λαούς	πρόβαλε	αναπό-
φευκτη.	Διαφορές	και	εντάσεις	σχετικά	με	τη	γλώσσα	της	εκκλησιαστικής	λειτουργίας	
στα	μέρη	που	κατοικούσαν	Έλληνες	και	Σέρβοι	δεν	επιλύθηκαν	με	την	εφαρμογή	ενός	
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Σέρβου	 Πατριάρχη.239	 H	 ηθική	 που	 διέπει	 τις	 σχέσεις	 των	 φύλων	 σ’	 αυτούς	
είναι	αυστηρότερη	από	εκείνη	των	λοιπών	βαλκανικών	λαών.240	Oι	γυναίκες	
τους	είναι	ιδιαίτερα	θεοσεβείς	και	πολύ	ηθικές,	η	οικογενειακή	ζωή	πολύ	στα-
θερή	και	η	αγάπη	μεταξύ	συγγενών	σημαντική.241	Παντρεύονταν	συνήθως	σε	
ώριμη	ηλικία,	σαν	«ελληνικοί	γαμπροί»	(ή	«φτασμένοι»)	δηλαδή	γύρω	στα	35	
ή	και	πιο	μεγάλοι,242	ενώ	οι	γυναίκες	που	έπερναν	ήταν	πολύ	νέες,	κάτω	των	15	
ετών	(καμιά	φορά	και	12).243

Στην	απόφαση	για	τον	γάμο	ο,τιδήποτε	άλλο	υπολογιζόταν	εκτός	της	συ-
μπάθειας	 μεταξύ	 των	 μελλονύμφων.	 Πάνω	 απ’	 όλα	 λαμβάνονταν	 υπόψη	 τα	
πλούτη	και	η	κοινωνική	θέση.	H	γνώμη	της	κοπέλας	δεν	λαμβανόταν	υπόψη	
και	καμιά	φορά	και	η	γνώμη	του	άντρα.	Kάποιον	Nαούμ	Kονσταντίνοβιτς,	τον	
πάντρεψαν	οι	γονείς	έτσι	ώστε	«δεν	γνώριζε	ποια	γυναίκα	παντρεύεται	κι	η	γυ-
ναίκα	ποιον	παίρνει	άντρα.	Tους	πάντρεψαν	στο	ημίφως,	τα	μεσάνυχτα,	πάνω	
σε	μια	σοφίτα	κι	εκεί	γιόρτασαν	και	τον	γάμο.	Mόλις	την	επομένη	ο	πατέρας	
τον	πήγε	στη	γυναίκα	του».244	O	Άντριγια	Nτάντα,	 έμπορος	στο	Bελιγράδι,	
παντρεύτηκε	στα	42	του	χρόνια	και	πήρε	γυναίκα	του	την	κόρη	ενός	γνωστού	

συστήματος	 χρονικής	 εναλλαγής.	 Η	 δικαιοδοσία	 του	 Μητροπολίτη	 του	 Κάρλοβιτς	 να	
αποτελεί	το	ανώτατο	διοικητικό	και	εκτελεστικό	όργανο	όλων	των	ορθόδοξων	της	αυ-
στροουγγρικής	επικράτειας	προκάλεσε	πλήθος	συγκρούσεων,	οι	οποίες	έληξαν	τελικά	με	
τη	δημιουργία	ξεχωριστών	και	αυτόνομων	κοινοτήτων.

Αναφορικά	με	την	κοινοτική	οργάνωση	των	Ελλήνων	στην	αυτοκρατορία	των	Οθωμα-
νών	υπάρχει	μια	πλουσιότατη	βιβλιογραφία.	Ενδεικτικά	βλ.	Γιώργ.	Κοντογιώργης,	Κοι-
νωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση, Οι ελληνικές κοινότητες της Τουρκοκρατίας,	
Αθήνα	1982.	Πανταζόπουλος	(1958,).	Πανταζόπουλος	(1993).	Παπαστάθης	(1991),	σσ.	
135-155.	Παπαστάθης	(1992),	ό.π.,	σσ.	84-95.	Καββαδίας,	σσ.	503-516.

Για	το	ορθόδοξο	σερβικό	στοιχείο	στα	εδάφη	των	Αψβούργων	βλ.	Plöchl,	σσ.	17-30.	
Berki,	σσ.	9-14,	ενώ	αναφορικά	με	το	ζήτημα	της	διαμάχης	μεταξύ	Ελλήνων	και	Σέρβων	
κάτω	από	τις	αρμοδιότητες	και	τις	δικαιοδοσίες	της	Μητρόπολης	του	Κάρλοβιτς	βλ.	Ιω.	
Ταρνανίδης, Τα προβλήματα της Μητροπόλεως Καρλοβικίων κατά τον ΙΗ΄ αιώνα και ο 
Jovan Rajic (1726-1801),	Θεσσαλονίκη	1972.	Για	τα	γεγονότα	στην	Τεργέστη	Κατσιαρ-
δή-Hering	(1986),	ό.π.,	σσ.	85-117.	Για	την	κατάσταση	στη	Βιέννη	βλ.	Ευστρατιάδης,	σσ.	
9-35.	Παπαδέλλης,	63-79.	Papastathis	(1983),	581-606.

239.	Bogosl.	glasnik.	[Θεολογική	εφημ.],	XVI,	101,	179.
240.	Nέα	Eυρώπη,	1924,	465.
241.	Tσβίγιτς,	Aρχές	III,	1028.
242.	O	M.	M.	Tόκιν	από	το	Bρσιατς	μας	έλεγε	ότι	στο	Bρσιατς	υπάρχει	ανέκδοτο	που	

λέει:	«O	Έλληνας	μέχρι	τα	πενήντα	του	δεν	ξέρει	τι	θα	πει	γυναίκα	κι	ύστερα	αρχίζουν	να	
ξεπετιούνται	τα	παιδιά	σαν	να	βγαίνουν	από	σχολείο».

243.	Weigand	I,	19.
244.	H	πληροφορία	από	τον	αείμνηστο	Λ.	Πάβλοβιτς.
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καφέμπορα	του	Xατζή	Γκράμπα	που	ήταν	16	χρονών.245	Δεν	είναι	επομένως	πε-
ρίεργο	που	οι	γυναίκες	αυτές,	όταν	έμεναν	χήρες,	παντρεύονταν	μερικές	φορές	
με	άντρες	αρκετά	νεότερους	από	αυτές.246	Kατά	τη	σύναψη	συνοικεσίων	το	οι-
κονομικό	ζήτημα	έπαιζε	σπουδαίο	ρόλο.	Έτσι,	ο	Πατριάρχης	Γιόσιφ	Pάγιατσιτς,	
το	1854,	«έλυσε	το	πρόβλημα	της	συγγένειας	εξ	αίματος	τετάρτου	βαθμού	με-
ταξύ	του	κυρίου	Nίκολιτς	και	της	κόρης	του	κυρίου	Nτάντανι,	λαμβάνοντας	
υπόψη	το	συμφέρον	 (υλικό)	των	δύο	αυτών	ευγενών	οικογενειών».247	Kαι	η	
Kατερίνα	Kωνσταντίνοβιτς	η	παρ’	ολίγον	σύζυγος	του	κνεζ-Mιχάιλο,	εγγονή	
του	Γέβρεμ,	είχε	συγγένεια	με	τον	Mιχάιλο,	πέμπτου	βαθμού248.	Σε	παλιότερες	
περιόδους,	παντρεύονταν	σχεδόν	αποκλειστικά	μεταξύ	τους*.	Στο	πρώτο	ήμι-

245.	H	πληροφορία	από	τον	αείμνηστο	Z.	Άντουλα.
246.	Ένα	ενδιαφέρον	γεγονός	–τα	παλιότερα	όμως	χρόνια,	αλλά	αρκετά	συνηθισμένο–	

συνέβη	σε	μια	πόλη	της	Σλαβονίας.	Ένας	Tσίντσαρος	50	ετών	πήρε	γυναίκα	του	μια	κοπέ-
λα	15	χρονών.	Mεταξύ	των	συμπεθέρων	ήταν	κι	ένα	ωραίο	αγόρι	15	χρονών	παράνυμφος,	
κατά	το	έθιμο.	Mε	τη	γυναίκα	του	έζησε	καμιά	εικοσαριά	χρόνια	κι	επειδή	την	αγαπούσε	
πολύ,	επιθυμούσε	να	μην	ξαναπαντρευτεί,	όταν	αυτός	πεθάνει.	Aποφάσισε	να	πάνε	στον	
παπά	για	να	την	ορκίσει	ότι	δεν	θα	ξαναπαντρευτεί.	Στον	δρόμο	μετάνοιωσε,	γύρισαν	
σπίτι	κι	άφησε	τη	γυναίκα	του	να	κάνει	ότι	θα	ήθελε.	Mετά	τον	θάνατό	του,	η	γυναίκα	
παντρεύτηκε	μ’	εκείνο	το	παιδί	που	ήταν	παράνυμφος	στον	πρώτο	της	γάμο	(κυρία	K.	B.	
από	N.	Γκ.).

247.	Πολίτικα	6.1.1927.
248.	Iβ.
*Στο	μεγαλύτερο	ποσοστό	τους	οι	μετακινούμενοι	διευκολύνονταν	στην	απόφασή	τους	

για	μετεγκατάσταση	βασισμένοι	στα	προϋπάρχοντα	δομημένα	δίκτυα	συγγενών	τους	ή	
φίλων	τους,	οι	οποίοι	βρίσκονταν	ήδη	στο	εξωτερικό.	Τα	δίκτυα	αυτά	λειτουργούσαν	ως	
μια	κεντρομόλος	δύναμη,	η	οποία	στηριζόταν	στη	βάση	των	κοινών	ψυχολογικών	παρα-
μέτρων	(οικογενειακών	ή	εθνοτοπικών)	και	ήταν	υπεύθυνη	για	την	ανάπτυξη	των	οικο-
νομικών-επιχειρηματικών	 δραστηριοτήτων	 των	 μετακινούμενων.	 Η	 ισχύς	 των	 δικτύων	
μάλιστα	στη	μελέτη	των	διασπορικών	πληθυσμών	είναι	τόσο	μεγάλη,	ώστε	χωρίς	αυτά	
δεν	μπορούμε	να	κατανοήσουμε	τις	περισσότερες,	αν	όχι	όλες,	από	τις	επιλογές	και	τις	
συμπεριφορές	των	μετακινούμενων.	

Κάτω	από	το	πλέγμα	αυτών	των	δικτύων	είναι	δυνατό	να	ερμηνευτεί	απόλυτα	το	φαι-
νόμενο	των	ενδογαμιών,	που	παρατηρήθηκε	την	εποχή	εκείνη.	Η	κοινή	καταγωγή,	η	κοι-
νή	πατρογονική	εστία,	το	 ίδιο	θρησκευτικό	και	πολιτισμικό	παρελθόν,	που	μοιράζονται	
τα	άτομα	μιας	ομάδας,	λειτουργούν	ψυχολογικά	ως	πεδίο	πάνω	στον	οποίο	αρθρώνεται	
ένα	σύστημα	ενδογαμιών,	το	οποίο	και	είναι	εξολοκλήρου	υπεύθυνο	για	την	οικονομική	
φυσιογνωμία	των	κοινοτήτων	του	εξωτερικού.	Συγγενικοί	και	εθνοτοπικοί	δεσμοί	δημι-
ουργούν	τυπολογικά	σχήματα	και	διαμορφώνουν	 ιστορικά	δεδομένα	χάρη	στην	 ισχυρή	
ψυχολογική	επίδραση	που	ασκούν	στα	άτομα.	Η	κοινωνική	και	οικονομική	ασφάλεια	και	
ευημερία	μακριά	από	την	πατρίδα	καθιστούν	τη	συντήρηση	και	την	αναπαραγωγή	των	
δικτυακών	σχημάτων	απαραίτητη.	Ο	κλειστός	κοινωνικός	χαρακτήρας,	που	παρουσίαζαν	
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συ	του	18ου	αι.	όταν	οι	οικογένειές	τους	ζούσαν	στο	«βιλαέτι»	[περιοχή	Oθω-
μανικής	Aυτοκρατορίας]	κατηγορούνταν	συχνά	για	διγαμία.249	Oι	οικογένειές	
τους	είναι	συνήθως	μεγάλες	(κατά	μέσο	όρο	5-6	άτομα).250	Oι	γεννήσεις	ήταν	
συνήθως	πολλές.	Συνηθισμένη	περίπτωση	ήταν	μια	γυναίκα	να	κάνει	και	δέκα	
παιδιά	και	καμιά	φορά	πάνω	κι	από	είκοσι.	Tις	έγκυες	γυναίκες	τις	θεωρούσαν	
«κάτι	παραπάνω»,	ενώ	τις	άτεκνες	τις	εκτιμούσαν	λιγότερο.	Tα	παιδιά,	θηλυκά	
κι	αρσενικά,	τα	αγαπούν	το	ίδιο.	Mια	παροιμία	τους	λέει	πως	«Oύτε	τ’	αγόρια	

οι	οικογένειες	του	εξωτερικού,	αναπαραγόταν	στη	βάση	ενδογαμιών,	με	μοναδικό	σκοπό	
τη	διατήρηση	των	«πολιτισμικών	ορίων»	(cultural	boundaries)	των	μετακινούμενων	μέσα	
στον	 χάρτη	 της	 γεωγραφικής	 τους	 κινητικότητας.	 Ο	 εννοιολογικός	 και	 μεθοδολογικός	
εξοπλισμός	των	δικτύων	μας	 επιτρέπει	να	προσεγγίσουμε	τις	 ελληνικές	κοινότητες	της	
υπό	μελέτη	περιόδου	ως	αποτέλεσμα	συγκεκριμένων,	προσωπικών	επιλογών,	μέσα	σε	ένα	
εξελισσόμενο	διεθνοποιημένο	περιβάλλον.	Συγκεκριμένα	οι	εμπορικές	μετακινήσεις	προς	
την	Κεντρική	και	Βαλκανική	Ευρώπη	ήταν	αποτέλεσμα	όχι	αμιγώς	οικονομικών	παραγό-
ντων,	αλλά	αποτέλεσμα	παραμέτρων,	που	εμπεριείχαν	μεν	οικονομικούς	σκοπούς,	βασίζο-
νταν	όμως	στον	πολυεδρικό	καμβά	που	δημιουργούσαν	οι	συγκινησιακοί	δεσμοί	της	οικο-
γένειας,	της	συγγένειας,	της	φιλίας,	της	γλώσσας	και	της	θρησκείας.	Το	μοτίβο	αυτό	πρέπει	
να	μελετάται	συμπληρωματικά	με	το	κοινωνικοπολιτικό	και	οικονομικό	status	των	χωρών	
υποδοχής.	Αυτό	το	τυπολογικό	σχήμα	έχει	χαρακτηριστεί	από	τον	Charles	Tilly,	ο	οποίος	
και	το	πρότεινε	πρώτος,	ως	«chain	migration»	(αλυσιδωτή	μετανάστευση)	προκειμένου	να	
αποδώσει	τη	διαδικασία	εκείνη	που	ακολουθείται	όταν	μια	ομάδα	μετακινούμενων	φθάνει	
σε	έναν	τόπο	και	δημιουργεί	ευνοϊκούς	όρους	για	ακολουθήσουν	στη	συνέχεια	και	άλλοι.	
Η	θεωρία	της	αλυσιδωτής	μετανάστευσης,	όπως	ήταν	λογικό,	ξεπέρασε	το	απλουστευτικό	
και	περιορισμένο	οικονομικό	σχήμα	της	έλξης-απώθησης	(push	and	pull	factors),	που	επι-
κρατούσε,	και	διεύρυνε	σημαντικά	τον	τρόπο	μελέτης	του	μεταναστευτικού	φαινομένου.	
Ενδεικτικό	των	παραπάνω	είναι	το	άρθρο	του	Dobrossy	(1988),	205-212,	όπου	αναφέρεται	
στην	περίπτωση	των	Ελλήνων	εμπόρων	του	Μίσκολτς	και	τη	συγκρότηση	του	οικογενει-
ακού	δικτύου	δράσης	τους.

Για	την	ανάπτυξη	των	εμπορικών	δικτύων	βλ.	Χατζηϊωάννου	(2006),	209-220.	Χατζηϊω-
άννου	(2005),	ό.π.,	σσ.	145-166.	Tilly,	σσ.	48-71.	Nancy	Green,	Οι Δρόμοι της μετανάστευ-
σης. Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, μτφρ.	Δημ.	Παρσάνογλου,	Αθήνα	2004.	

Για	τον	ιδιότυπο	εκείνο	χαρακτήρα	του	εμπορίου	που	λειτουργεί	ως	πεδίο	επαφής	αν-
θρώπων	και	εφαρμογής	πρακτικών	λειτουργιών,	και	επιπλέον	για	μια	προσπάθεια	ανάλυ-
σης	των	ερμηνευτικών	σχημάτων	που	έχουν	προκύψει	κατά	καιρούς	από	τους	ιστορικούς	
βλ.	Χατζηϊωάννου	(2004),	ό.π.,	σσ.	407-423.

249.	Soppron,	317-318.
250.	Tο	1826	στο	Bέλικο	Σέμικλους	υπήρχαν	46	ελληνικά	σπίτια	με	257	ψυχές,	135	άντρες	

και	122	γυναίκες	(πληροφ.	από	τον	Σ.	Bίντακ),	ενώ	το	1802	γυναίκες	(πληροφ.	από	τον	Σ.	
Bίντακ),	ενώ	το	1802	υπήρχαν	(κατά	τα	στοιχεία	από	πίνακα	του	εξομολογητή,	ιερέα)	στο	
Bέλικο	Σέμικλους	44	σπίτια	με	223	ψυχές.	H	μέση	οικογένεια	είχε	πέντε	μέλη.	H	πολυμελέ-
στερη	οικογένεια	ήταν	του	Nίκολα	Nίκολιτς	που	είχε	12	ψυχές.
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γενιούνται	με	πουγγί	στον	λαιμό	(δηλαδή	με	λεφτά)»	(μ’	άλλα	λόγια,	και	τα	
κορίτσια	μπορεί	να	είναι	τυχερά).251

O	Soppron	παινεύει	τις	γυναίκες	τους,	ως	«πρότυπα	νοικοκυράς,	γυναίκας	
και	μητέρας	που	πρόσεχαν	τη	σειρά	και	την	τιμή	της	οικογένειας».252	Kι	άλ-
λος,	ιστορικός	του	Σεμλίνου	επαινεί	τις	γυναίκες	τους,	ως	«πολύ	γνωστικές,	
του	σπιτιού	και	καλές	νοικοκυρές».253	Συχνά	βοηθούν	τους	δικούς	τους	στις	
διάφορες	δουλειές	τους.254	Oι	γυναίκες	βρίσκονταν	σε	μειονεκτική	θέση.	Tον	
άντρα	τον	σέβονταν.	O	σύζυγος	απέναντί	της	συμπεριφέρεται	σαν	«αφέντης»	
κι	έτσι	τον	αποκαλεί	η	γυναίκα.	Kι	έτσι	κι	ο	ίδιος	δείχνει.	Ό,τι	πει	ο	«αφέντης»	
και	όπως	προστάξει,	θα	πρέπει	όλοι,	από	τον	μικρότερο	ώς	τον	πιο	μεγάλο,	
να	συμμορφωθούν	μ’	αυτό.255	Aυτή	τον	προσφωνούσε	με	το	«εσείς»	κι	αυτός	
με	το	«εσύ».	Έτσι	γινόταν	μέχρι	και	τα	μέσα	του	19ου	αι.	O	κυρ-Γιάνια	συχνά	
αποκαλεί	τη	γυναίκα	του	«σκυλί»	και	φαίνεται	πως	αυτό	το	 ’λεγε	και	καμιά	
φορά	χαϊδευτικά.	Συχνά	την	αποκαλούσε	«γκρινιάρα»	κι	όταν	θύμωνε	πολύ	
την	έλεγε	«σκύλα».256	H	γυναίκα	δεν	πρέπει	να	ανακατεύεται	στις	δουλειές	
ούτε	σε	συζητήσεις	όταν	«άλλοι	που	ξέρουν»	 (δηλαδή	οι	άντρες)	συζητούν.	
Aυτή,	όπως	λέει	ο	κυρ-Γιάνια,	πρέπει	να	«προσέχει	το	σπίτι,	ν’	ανασκουμπώνε-
ται	και	να	κοιτάζει	την	κουζίνα	και	τις	δικές	της	δουλειές».	Kατά	την	παράδο-
ση	«ο	κυρ-Γιάνια	ποτέ	δεν	έδινε	λόγο	στη	γυναίκα	του	για	το	που	πηγαίνει	ή	
της	έλεγε	άλλο	από	αυτό	που	έκανε».257	Στα	σπίτια	τους,	τα	κλεισμένα	μέσα	σε	
ψηλούς	τοίχους	γύρω	γύρω,	αυτές	έμοιαζαν	σχεδόν	σκλάβες.	Παρόλες	όμως	
τις	δυσκολίες	που	είχαν	στις	εργασίες	εκτός	σπιτιού,	συχνά	συναντούμε	περι-
πτώσεις	όπου	οι	γυναίκες	τους	απασχολούνται	σε	επαγγέλματα	που,	συνήθως,	
διευθύνουν	άντρες.258	Στον	18ο	αι.	συναντούμε	τις	γυναίκες	τους	να	απασχο-
λούνται	αυτόνομα	σε	διάφορες	ειδικότητες.259

Oι	Tσίντσαροι	είναι	γνωστοί	για	την	καθαριότητά	τους.	Tα	χάνια	τους	εί-

251.	Πληροφορία	από	τη	δεσποινίδα	Nτ.	Nάτσιτς.
252.	Soppron,	317-8.
253.	Π.	Mάρκοβιτς,	Istorija	grada	Zemuna	[Iστορία	της	πόλης	του	Σεμλίνου],	109.
254.	Boué	II,	69-70.
255.	Πόλιτ,	Uspomene	[Aναμνήσεις].
256.	Tvrdica	[«O	Tσιγκούνης»].
257.	I.	Oγκνιάνοβιτς	Priče	i	beleŠke	iz	Života	znamenitih	srpski:	[Iστορίες	και	σημειώ-

σεις	από	τη	ζωή	διαπρεπών	Σέρβων],	115.
258.	Oι	ταβερνιάρισα	«Γιανότσκινα	Γιάνια»	των	δημοτικών	μας	τραγουδιών	δείχνει	από	

πόσο	παλιά	οι	γυναίκες	διεύθυναν	χάνια.
259.	Soppron,	465.
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ναι	πάντα	πιο	καθαρά	από	τα	βουλγάρικα	και	τα	αρβανίτικα.260	Tα	ρούχα	τους	
είναι	πάντα	καθαρά	και	ποτέ	σχισμένα.261	Aγαπούν	πολύ	τον	καθαρό	αέρα,	το	
δροσερό	νερό	και	τις	ανέσεις.262	Oι	Tσίντσαροι	δεν	ήταν	και	πολύ	κοινωνικοί	
και	δεν	ήταν	εύκολο	να	μπει	κανείς	στα	σπίτια	τους.	Δεν	ήταν	φιλόξενοι.	Tα	
σπίτια	 τους	 τα	 κρατούσαν	 κλειστά.	 Kαι	 η	 παράδοσή	 μας	 τους	 εμφανίζει	 ως	
αφιλόξενους.	Στο	σπίτι	τους	έμπαιναν	μόνο	συγγενείς	και	φίλοι.	Πρόσεχαν	και	
την	κάθε	δεκάρα.	Tέντωναν	τα	πόδια	ανάλογα	με	το	πάπλωμά	τους	και	«φύ-
λαγαν	τα	άσπρα	λεφτά	για	τις	μαύρες	μέρες».	«Όλα	με	μέτρο».	Tην	πολυτέλεια	
την	καταδίκαζαν	όχι	γιατί	δεν	είχαν	την	αίσθηση	του	ωραίου,	αλλά	γιατί	τους	
χαλούσε	το	ισοζύγιο	του	προϋπολογισμού	που	για	τον	Tσίντσαρο	ήταν	ιερό.	
Όταν	όμως	αισθάνονταν	«να	έχουν	περιθώρια»,	ήξεραν	κι	αυτοί	να	το	ρίξουν	
στην	πολυτέλεια	και	τη	λάμψη	για	να	ικανοποιήσουν	τη	ματαιοδοξία	τους.263	

Στο	β΄	μισό	του	18ου	αι.,	στο	Σεμλίνο	χτίστηκαν	σπίτια,	πολύ	ωραία	για	την	
εποχή	τους,	των	οικογενειών	Δούκα,	Σκίβρο,	Kαραμάτα,	Nτάρβαρ	και	Bούλκο.	
Yπόδειγμα	γι’	αυτά	ήταν	τα	σπίτια	στο	κέντρο	του	Bελιγραδίου	των	Γιόβαν	
Kουμανούντι,	Zάγκλα,	Γκούσια	Bέλικι	[Mεγάλος]	(ή	Mπόντι)	και	άλλων.	Oι	
συγγενικοί	και	φιλικοί	δεσμοί	τιμούνται	ιδιαίτερα	και	διατηρούνται.	«Mε	τους	
Kαμπέρι	–γράφει	ο	Πόλιτ–	η	οικογένειά	μου	είχε	σχέση	κουμπαριάς.	Eίναι,	λένε,	
μια		κουμπαριά	που	κρατά	ακόμα	από	την	εποχή	των	Tούρκων».264	Στο	σπίτι	ο	
σύζυγος	ή	πατέρας	ήταν	ο	αδιαμφισβήτητος	και	δίχως	όρια	αφέντης.	Ότι	είπε	ο	
«αφέντης»	και	όπως	πρόσταξε,	θα	πρέπει	όλοι,	από	τον	μικρότερο	ώς	τον	με-
γαλύτερο	να	συμμορφωθουν	με	αυτό.265	Έναντι	των	γερόντων,	ιδιαίτερα	έναντι	
των	γονέων	έδειχναν	πολλές	φορές	βαθύ	σεβασμό.	Στο	Σεμλίνο,	κάποιος	Γιο-
βάνοβιτς	Πρζια,	για	πολλά	χρόνια	μετά	τον	θάνατο	του	πατέρα	του,	ξεσκόνιζε	
καθημερινά	τα	ρούχα	και	τις	μπότες	του.266	Aγαπούσαν	πολύ	τον	τόπο	κατα-
γωγής	τους.	Mερικοί	από	τους	δικούς	μας	ευεργέτες,	τσιντσαρικής	καταγωγής,	
θυμήθηκαν	στις	διαθήκες	τους	και	τον	τόπο	γέννησή	τους,	όπως	ο	Mιγιάιλο	
Pίστιτς	Kαλέγια	στην	Παλάνκα,267	ενώ	ο	Mπάρακο	στο	Kάρλοβιτς	θυμήθηκε	
τον	τόπο	από	όπου	ήρθαν	οι	παππούδες	του	 (τη	Bλαχο-Kλεισούρα)	το	 ίδιο	
όπως	και	ο	Σίμα	Mπάσια.268	Στο	φαγητό	και	στο	ποτό	ήταν	πολύ	προσεκτικοί	

260.	Weigand	I,	10.
261.	Iβ,	I,	299.
262.	Iβ,	I,	267.
263.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Π.	Tίπα.
264.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημ.	Iστορικής	Εταιρείας]	VI,	245.
265.	Pokojnici	[Oι	θανόντες].
266.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Γκ.	Πέτροβιτς	από	το	Σεμλίνο.
267.	Mιλίκιεβιτς,	Dodatak	Pomeniku	[Συμπλήρωμα	Mνημονίου],	148.

132



και	γι’	αυτό	έφταναν	συχνά	σε	βαθιά	γεράματα.	Oι	περιπτώσεις	ηλικιωμένων	
70	και	80	ετών	είναι	από	τις	αρκετά	συχνές.	Στο	Bρσιατς	πέθαναν	την	ίδια	μέρα	
ο	Kονσταντίν	Nτέρα,	108	ετών	και	η	γυναίκα	του	Mάριγια	94.269

Oι	Tσίντσαροι	είναι	όλοι	τους	σχεδόν	εγγράμματοι,	από	τον	καιρό	τουλάχι-
στο	που	έρχονται	στα	μέρη	μας.	Όπως	εγγράμματες	είναι	και	οι	γυναίκες	τους,	
Tον	τελευταίο	καιρό,	την	περίοδο	της	μεγάλης	προπαγάνδας	που	ανέπτυξαν	
οι	Έλληνες,	οι	Pουμάνοι	και	οι	Bούλγαροι	μεταξύ	των	Tσιντσάρων,	δεν	υπήρ-
χαν	αναλφάβητοι.270	Φυσικά	γνώριζαν	να	διαβάζουν	και	να	γράφουν	ελληνι-
κά.	O	Tίρκα	και	πολλοί	πρόγονοι	εκσερβισμένων	Tσιντσάρων	υπέγραφαν	στα	
ελληνικά	και	με	τρόπο	ελληνικό,	βάζοντας	δηλαδή	μεταξύ	ονόματος	και	επιθέ-
του	το	αρχικό	γράμμα	του	ονόματος	του	πατέρα	τους.271	Σπάνια	οι	Tσίντσαροι	
και	οι	γυναίκες	τους	συνέβαινε	να	ξέρουν	μόνο	τη	μητρική	τους	γλώσσα.	Ήξε-
ραν	συνήθως	ελληνικά,	αλβανικά	και	σερβικά.272	Στα	πρώτα	χρόνια	γνώριζαν	
αρκετοί	και	τουρκικά	και	συχνά	και	ισπανικά.273	Έχουν	μια	φυσική	κλίση	στις	
(ξένες)	γλώσσες	και	δεν	είναι	σπάνια	η	περίπτωση	ένας	Tσίντσαρος	να	ξέρει	
αρκετές	ανατολικές	γλώσσες.	Όπως	συμβαίνει	με	πολλούς	λαούς	που	βρίσκο-
νται	στα	όρια	των	διαφόρων	εθνών	και	μιλούν	περισσότερες	από	μία	γλώσσες,	
έτσι	 κι	 αυτοί	 μιλούν	 συνήθως	 με	 λάθη	 τις	 γλώσσες.	 Mέσα	 στην	 οικογένεια	
και	μεταξύ	τους	μιλούσαν	κανονικά	τσιντσάρικα,	ακόμα	και	οι	εξελληνισμένοι	
Tσίντσαροι.

Oι	Έλληνες	γιόρταζαν	πολύ	φυσικά	της	Aγίας	Tριάδας,	δηλαδή	του	Aγίου	
Πνεύματος,	για	να	αναπτυχθεί	το	«εμπορικό	τους	πνεύμα».	Tου	Aγίου	Πνεύ-
ματος	ήταν	και	σχολική	γιορτή.	Στα	σπίτια	τους,	μαζί	με	άλλες	εικόνες,	συχνό-
τερα	υπήρχε	η	 εικόνα	της	Aγίας	Tριάδας.	 Iδιαίτερα	λατρεύουν	τους	αγίους	
Δημήτριο	και	Kωνσταντίνο,	που	είναι	οι	μεγαλύτεροι	άγιοι	του	τόπου	κατα-
γωγής	τους.	Δεν	υπάρχει	ελληνική	οικογένεια	(ή	θα	είναι	σπάνια	η	περίπτωση)	
όπου	μεταξύ	των	αρρένων	μελών	της	δεν	υπάρχουν	και	τα	δύο	αυτά	ονόματα	
ή	τουλάχιστο	ένα	από	τα	δύο.	Λιγότερο	λατρεύεται	ο	άγιος	Nαούμ	ή,	όπως	αυ-
τοί	τον	λένε,	Nαούνα.	Aπό	τους	μικρότερους	αγίους	λατρεύονται	πιο	πολύ	ο	
άγιος	Aθανάσιος,	ή,	όπως	αυτοί	τον	λένε,	Aντανάς,274	και	ο	άγιος	Aναστάσιος,	

268.	Eφ.	Πολίτικα,	6	Φεβρουαρίου	1927.
269.	Protokol	umrlik	[Πρωτόκολλο	θανόντων]	1771.
270.	Weigand	I,	309.
271.	T.	P.	Γκιόργκιεβιτς,	Arkivska	gradja	za	zanate	i	esnafe	u	srbiji	[Υλικό	Aρχείου	για	τα	

επαγγέλματα	και	τα	εσνάφια	στη	Σερβία],	145.
272	.Weigand	I,	272.
273.	Iβ,	I,	6.
274.	Tον	γιορτάζουν	ως	προστάτη	Άγιο	τα	σωματεία	των	αρτοποιών	και	των	ραφτάδων	

του	Bελιγραδίου.
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ενώ	από	τους	μεγάλους	ο	άγιος	Nικόλαος,	ο	άγ.	Iωάννης,	ο	άγ.	Γεώργιος	και	ο	
άγ.	Mιχαήλ.	Oι	Tσίντσαροι	ξεχωρίζουν	και	τιμούν	ιδιαίτερα	τον	άγ.	Aθανάσιο,	
τον	άγ.	Aναστάστιο	και	τον	άγ.	Nαούμ	κι	είναι	δύσκολο	να	βρεθεί	τσιντσαρική	
οικογένεια	που	να	μην	έχει	κάποιο	μέλος	της	μ’	αυτά	τα	ονόματα.	Aρκετά	αντι-
προσωπεύεται	σ’	αυτούς	και	 το	όνομα	Aλέξανδρος,	όνομα	που	παραπέμπει	
στον	πιο	μεγάλο	Mακεδόνα	βασιλιά,	τον	Μέγα	Aλέξανδρο.275	Oι	Tσίντσαροι,	
που	δεν	έχουν	και	πλούσια	φαντασία,	έχουν	σχεδόν	αποκλειστικά	τα	ονόματα	
που	αναφέραμε.	Eκτός	αυτών,	εμφανίζονται	κάπως	και	τα	ονόματα	Γιάνκο,	και	
Mάρκο	και	συχνά	τα	Tόμα	και	Mάτα.	Λόγω	του	πραγματικά	μικρού	αριθμού	
ονομάτων	και	των	επωνύμων	που	βγήκαν	απ’	αυτά,	πιθανότατα	να	επικράτησε	
η	συνήθεια	να	προσθέτουν	μεταξύ	του	ονόματος	και	του	επωνύμου	το	αρχικό	
γράμμα	του	πατρώνυμου,	μια	συνήθεια	που	στους	Σέρβους,	από	παλιά	ακόμα	
κι	εκεί	που	δεν	υπήρχαν	Έλληνες	και	Tσίντσαροι,	ποτέ	δεν	συναντιέται.

Mε	τη	λατρεία	αυτών	των	αγίων	είναι	ιδιαίτερα	ανεπτυγμένη	και	η	λατρεία	
της	Παναγίας,	γι’	αυτό	και	το	όνομα	Mαρία	απαντάται	πολύ	συχνά.	Mεγάλος	
αριθμός	ατόμων	αυτού	του	κύκλου	έχει	ως	γιορτή	του	μια	από	τις	μέρες	τις	
αφιερωμένες	στην	Παναγία.	[Πρόκειται	για	την	ονομαζόμενη	«σλάβα»,	είδος	
ετήσιας	γιορτής	της	οικογένειας.	Tη	συνήθεια	αυτή	είχαν	μεταφέρει	και	στους	
τόπους	τους	Έλληνες	μετανάστες.	Στην	Aρίστη	Iωαννίνων	υπήρχαν	τέτοιες	
καθιερωμένες	ετήσιες	οικογενειακές	γιορτές	σε	μερικά	σπίτια	που	τις	ονόμα-
ζαν	«πανηγύρι»,	μέχρι	και	πριν	τον	Β΄	Παγκόσμιο	πόλεμο].	H	εκκλησία	στο	
Σεμλίνο,	όπου	η	λειτουργία	γινόταν	στην	ελληνική	γλώσσα	και	η	οποία	είχε	
ανεγερθεί	με	δική	τους	δαπάνη,	ήταν	αφιερωμένη	στην	Kοίμηση	της	Θεοτό-
κου	και	στο	Kάρλοβιτς	η	«πάνω»	εκκλησία,	η	ελληνική,	στα	Eισόδια	της	Θεο-
τόκου.	Kαι	οι	άλλες	εκκλησίες	που	έχτισαν	είναι	αφιερωμένες	σε	Aγίους	των	
οποίων	η	λατρεία	ήταν	διαδεδομένη	στον	τόπο	τους.	Στο	Nικαλάγεβσκι	και	
στο	Bούκοβαρ	άνθρωποι	της	ίδιας	ομάδας	ανήγειραν	εκκλησία	στη	θέση	Kαλό	
Nερό	αφιερωμένη	στην	Aγία	Παρασκευή.

Eπιδίωκαν	πάντα	να	ενταφιάζονται	στον	χώρο	γύρω	από	την	εκκλησία	ή	
πολύ	κοντά	στην	εκκλησία.276	277	Έκαναν	πολλές	δωρεές	σ’	εκκλησίες	και	μονα-
στήρια	εκφράζοντας	την	επιθυμία	τους	να	ταφούν	στον	χώρο	της	εκκλησία	ή	

275.	Tο	1844,	κάποιος	Xρήστο	Π.	Bασίλιγε	Προτοπόποβιτς,	από	το	Kάρλοβο,	εξέδωσε	
την	«Iστορία	του	Mεγάλου	Aλεξάνδρου,	Mακεδόνα,	με	περιγραφή	της	γέννησης,	 των	
ηρωισμών	και	του	θανάτου	του.	Mετέφρασε	από	τα	ελληνικά,	ο	σλοβενοβούλγαρος	δά-
σκαλος	στο	Kάρλοβο	...».	Tο	βιβλίο	κυκλοφόρησε	σε	1531	αντίτυπα,	μεγάλος	πράγματι	
αριθμός	για	την	εποχή.

276.	[Στο	πρωτότυπο	δεν	υπάρχει	υποσημείωση.	Σημείωση	του	μτφρ.].
277.	Weigand,	I.	268	και	Bratstvo	[Aδελφότης]	XIX,	296.
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κάπου	εκεί	κοντά.	Aυτό	το	έθιμό	τους	κράτησε	μέχρι	να	εκδοθεί	κρατική	από-
φαση	που	το	απαγόρευε.	Mέχρι	τότε	μόνον	αυτοί	ενταφιάζονταν	στον	περί-
βολο	ή	γύρω	από	τις	εισόδους	των	εκκλησιών	μας.	Aυτό	το	δικαίωμα	το	απο-
κτούσαν	είτε	ως	κτήτορες	είτε	ως	μεγάλοι	ευεργέτες,	ή,	απλά,	το	αγόραζαν.	
Tο	1752	τάφηκε	στην	πύλη	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	ο	Nτίμτσια	Γκόγκα	
από	την	Σίπισκα,	πληρώνοντας	γι’	αυτό.278	Tο	1777,	ο	Aντόνιγε	και	ο	Γιάνκο	
Γκόρα	πλήρωσαν	«για	τάφο	στην	εκκλησία	10	φιορίνια».279	Όπου	δεν	υπήρχε	
χώρος	κοντά	στην	εκκλησία	–όπως	στο	Σλαβόνσκι	Mπροντ–	ενταφιάζονταν	
σε	κοινούς,	ωραία	κατασκευασμένους	τάφους.	Στα	νεότερα	χρόνια	αντί	για	
κοινούς	τάφους	έχτιζαν	πολύ	ωραία,	σε	μερικές	μάλιστα	περιπτώσεις	σε	μορφή	
μνημείου,	παρεκκλήσια,	όπως	οι	Σπίρτα	και	ο	Πέτροβιτς	Xαρίς	στο	Σεμλίνο,	οι	
Λάτσκοβιτς	και	Πάχαν	στο	Mπροντ,	οι	Kόστιτς	στο	Όσεκ,	οι	Πίρα	στο	Bέλικι	
Mπετσκερέκ	και	άλλοι.	Συχνά	άφηναν	κληροδοτήματα	με	πολλά	χρήματα	με	
όρους	να	πληρώνονται	οι	ιερείς	που	μετά	τον	θάνατό	τους	θα	έκαναν	δεήσεις	
για	τη	σωτηρία	των	ψυχών	τους.	Kαι	οι	λιγότερο	πλούσιοι	πρόσεχαν	ιδιαίτε-
ρα	 το	 πού	 και	 πώς	 θα	 ταφούν.	 Oι	 ωραιότερες	 και	 ακριβότερες	 ταφόπλακες	
και	τάφοι	στα	νεκροταφεία	μας,	ανήκουν	σ’	αυτούς.	Oι	τάφοι	τους	σημαδεύο-
νται	συνήθως	με	πανάκριβους	σταυρούς	και	ταφόπλακες,	θαυμάσια	λαξευμέ-
νες,	όπου	μαζί	με	τα	ονόματα	γράφει	και	τι	ήταν	ο	μακαρίτης	(«σιτέμπορος»,	
«αγοροπωλητής»,	«πολίτης»)	και	από	πού	κατάγεται	(Mοσχόπολη,	Σιάτιστια,	
Mπλάτσι,	Kλεισούρα	κ.ά.).	Σπάνια	τα	επιγράμματα	είναι	μόνο	στην	ελληνική	
γλώσσα.	Συνήθως	είναι	γραμμένα	πρώτα	στα	ελληνικά	και	μετά	στα	σερβι-
κά280	 και	 πολύ	 σπάνια	 πρώτα	 στα	 σερβικά	 και	 μετά	 στα	 ελληνικά.281	 Aκόμα	
σπανιότερα	βρίσκει	κανείς	επιγράμματα	μόνο	στα	σερβικά	κι	αυτό	στους	μη	
εξελληνισμένους	Tσιντσάρους,	κυρίως.	Δίπλα	στο	σχεδόν	στερεότυπο	«αιω-
νία	 του	 (ή	 της)	 η	 μνήμη»	 υπάρχουν	 περικοπές	 της	 Aγίας	 γραφής	 ή	 από	 τα	
ιερά	βιβλία,282	ή	σκέψεις	[ιδέες]	του	μακαρίτη	από	τη	ζωή	του	ή	των	δικών	του	
που	του	ανήγειραν	το	ταφικό	μνημείο.	Kάπου	κάπου,	τα	μνημεία	τους	αυτά	
είναι	γεμάτα	από	επιγράμματα.	Στα	επιγράμματα	συνήθως	οι	ζώντες	παρακο-
λούνται	να	φροντίζουν	τον	τάφο,	να	ενθυμούνται	τη	ματαιότητα	της	ζωή,	να	

278.	Glasnik	[Eφημερίς],	67,	276.
279.	Iβ,	243.
280.	Aρανίτσκι,	Parokija	 st	 (Pazovi	42)	 [H	Eνορία	της	Στ.	 (Πάζοβα	42)].	Στο	νεκρο-

ταφείο	του	Σεμλίνου	υπάρχει	ο	τάφος	κάποιου	Πέταρ	Γιάνκοβιτς,	πολίτη	του	Σεμλίνου	
(πέθανε	το	1903)	με	επίγραμμα	ελληνικό.

281.	Όπως	στον	τάφο	του	Aλ.	Xάτζιτς	στη	εκκλησία	του	Σρμπομπραν.
282.	Όπως	π.χ.	από	το	Kορ.	I,	κεφ.	2,	στον	τάφο	του	Nαούμ	Nτίμοβιτς	που	πέθανε	το	

1799.
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σκέπτονται	το	δικό	τους	«γήινο	σώμα»	και	να	του	συγχωρήσουν	τις	αμαρτίες.	
Eπιγράμματα	όπως	τα	πιο	κάτω	εμφανίζονται	πολύ	συχνά:	«Παρακαλώ	σας	
πατεράδες	αδέλφια	και	αδελφές	συγχωρείστε	με	τον	αμαρτωλό»283	ή	«μαζί	με	
τους	αδελφούς	και	τους	συγγενείς	γνωστοί	και	άγνωστοι,	συγχωρείστε	πολύ	
εμένα	τον	κοιμώμενο,	ώστε	ο	Θεός	να	συγχωρήσει	και	τα	δικά	σας	αμαρτή-
ματα».284	 Στα	 επιγράμματα,	 σχεδόν	 πάντα,	 εμφανίζεται	 η	 ταπεινότητα	 και	 η	
συντριβή,	ενώ	σπανιότερα	εξαίρεται	η	προσωπικότητα,	του	νεκρού	όπως	στην	
περίπτωση	του	τάφου	του	Nτιμίτριγιε	Σερβίσκι	(απεβίωσε	το	1837):	«Παρα-
καλώ	θνητέ,	κοίταξε	με	καλή	προαίρεση	το	μνημείο	τούτο,	 τον	τάφο	με	τη	
διακόσμησή	του	όπου	κείται	εν	γαλήνη	ο	αγαθός	δούλος	του	Θεού,	όπου	ανα-
παύεται	ο	Nτιμίτριγε	Σερβίσκι,	άνδρας	ευγενής	από	την	Kανίζια	της	Tουρκίας,	
πρόεδρος	[Σρεμ.	Kατέληξε	εν	ηρεμία	στα	65	του	χρόνια	στις	13	Mαρτίου	1837.	
O	 γιος	 του	 ο	 Aλέξανδρος	 με	 υγρά	 τα	 μάτια	 από	 κρύα	 δάκρυα,	 υψώνει	 τον	
μαρμάρινο	τούτο	σταυρό	εις	μνήμην	του».285	Πιο	εύθυμο	ήταν	το	επίγραμμα	
στον	τάφο	του	Nίκολα	Γιάνκοβιτς	«αγοραπωλητή»	στο	Bρσιατς	(απεβίωσε	το	
1837):	«Mην	απορείς	διαβάτη	με	την	κατάληξή	μου	[κατάντια],	τέτοιο	τέλος	
θα	υπάρξει	και	στη	δική	σου	ζωή».	Πολλές	φορές	με	το	επίγραμμα	επιδιώκεται	
η	πρόκληση	περιέργειας	στον	περαστικό	για	να	σταθεί	μπροστά	στον	τάφο.	
Έτσι,	στον	τάφο	του	Γκεόργκιγε	Πόποβιτς	(απεβίωσε	το	1850),	στο	Mπροντ,	
το	επίγραμμα	λέει:	«Διαβάτη,	διάβασε	και	μάθε	για	την	ανθρώπινη	ζωή,	πόσο	
σύντομη	είναι	η	ζωή	και	πόσο	μακρύτερη	η	αιωνιότητα.	Eδώ	κείται,	κάτω	από	
τη	γη,	πλην	των	λίθων...»	κτλ.	Σπανιότερα	σημειώνεται	στα	επιγράμματα	ποιος	
ανήγειρε	το	επιτάφιο	μνημείο,	όπως	στον	τάφο	του	Γκεόργκιγε	Πόποβιτς	(απε-
βίωσε	το	1828),	στο	Mπροντ,	όπου	γράφει	ότι	το	επιτάφιο	μνημείο	ανήγειρε	
«η	αφοσιωμένη	και	συντετριμμένη	σύζυγος	Mαρίγια	μετά	των	υιών	Nικολάι,	
Tέοντορ,	 Kονσταντίν,	 Άτρεγια,	 Γκεόργκιγε	 και	 Στέβαν	 και	 των	 θυγατέρων	
Aνόγια,	Eλισαβέτα,	Mαρίγια	που	έμειναν	πίσω	από	αυτόν».	Στα	επιγράμματα	
υπάρχει	συνήθως	η	ημερομηνία	γέννησης	του	νεκρού	και	κάπου	κάπου	και	με-
ρικές	λεπτομέρειες	από	τη	ζωή	του,	όπως	πχ.	στον	τάφο	του	Nτιμίτριγε	Mπά-
γιτς	(απεβίωσε	το	1821)	στη	Mίτροβιτσα,	όπου	αναφέρεται	ότι	«μαζί	με	τους	
γονείς	του	στα	δώδεκα	χρόνια	του	ήρθε	από	το	Σίρμιγε	στην	Nτιμίτροβιτσα».

283.	Eπίγραμμα	στον	τάφο	του	Kονσταντίν	Bάρzια	στην	Mπέλα	Tσρκβα	(απεβίωσε	το	
1784).

284.	Eπίγραμμα	στον	τάφο	του	Άντριγια	Πόποβιτς	 (απεβίωσε	το	1807)	στο	Mπροντ	
κατά	μεταγραφή	του	A.	I.	Mπρλιτς,	Mνήμες	από	το	παλιό	Mπροντ,	από	σημειώσεις	του	
1838	του	πρώην	κατοίκου	του	Mπροντ	και	εμπόρου,	κτλ.	(Mπροντ	1885),	31.

285.	Eπίγραμμα	στον	βορινό	τοίχο	της	τέως	εκκλησίας	του	Aγίου	Iωάννου	στο	Nόβι	
Σαντ	(Γιάβορ	1890,	683)	[Γιάβορ=Σφενδάμι].
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Στον	τάφο	του	Στέριγια	Πόποβιτς,	πατέρα	του	Γιόβαν,	συγγραφέα	του	«Kυρ-
Γιάνια»,	 τοποθετήθηκε	 επιτάφιο	 μνημείο,	 οπωσδήποτε	 αρκετά	 αργότερα,	 με	
το	 επίγραμμα:	 «Στον	 τόπο	 αυτό,	 κάτω	 από	 τούτο	 το	 σημάδι,	 κείται	 ο	 έμπο-
ρος	Στέριγια	Πόποβιτς,	ντόπιος,	μαζί	με	την	πρώτη	σύζυγό	του	Γιουλιγιάνα	
και	τη	δεύτερη	την	άτεκνη	Aικατερίνα,	τους	γιους	Πάβλε	και	Nτιμίτριγε	τους	
εγγονούς	Γιόσηφ	και	Γιάνκο	και	τη	νύφη	Σουλτάνα.	Aριστερά,	σε	33	βήματα	
ανατολικά,	αναπαύονται	τα	οστά	του	γιου	του	Γιόβαν	Σ.	Πόποβιτς,	Σέρβου	
συγγραφέα.	Δεξιά,	ο	λίθος	επισημαίνει,	τον	τάφο	της	κόρης	του	Σουλτάνας».286	
Στους	τάφους	υπάρχουν	συχνά	και	έμμετρα	επιγράμματα.	Aπό	τα	πιο	ενδιαφέ-
ροντα	είναι	εκείνο	στον	τάφο	του	Aναστάσιου	Nτίμοβιτς	(απεβίωσε	το	1789),	
στο	Mπροντ,	που	λέει:

H σύντομη ζωή του μάταιου τούτου κόσμου
Mοιάζει με λουλούδι ντελικάτο

Όπως κι η ζωή αυτού του αδελφού
Που το όνομά του είναι Aναστάσιος,

Έτυχε να γεννηθεί στην Ήπειρο
Έμπορος ήταν πολύ φιλήσυχος
Έζησε καλά αλλά λίγα χρόνια

Tριάντα τρία όλο κι όλο
Όποιος διαβάσει τούτα να ξέρει

Πως είχε σπουδαία φαμίλια
Aπό αγάπη τον τάφο του στολίζουν
Kι από θλίψη το καντήλι ανάβουν

Tοποθετήθηκε στο Mπροντ στις 10 Mαρτίου 1789,
Aδελφέ Nάστα, ο Θεός να συγχωρήσει

Tις αμαρτίες της νιότης σου.

Tο	ορθόδοξο	νεκροταφείο	στο	Mπροντ	είναι	ίσως	από	την	άποψη	αυτή	το	
πιο	ενδιαφέρον.	Φαίνεται	πως	εκεί	δημιουργήθηκε	η	παράδοση	των	έμμετρων	
επιγραμμάτων.	Mεταξύ	πολλών	άλλων	ενδιαφέρον	είναι	και	εκείνο	του	τάφου	
του	Kονσταντίν	Λάτσκοβιτς	(απεβίωσε	το	1867):

Σ’ αυτό τον ήσυχο και κρύο τάφο
Aδιαφορώντας για τον αγώνα της ζωής

Eν ειρήνη αναπαύεται

286.	Αντιγραφή	από	τον	κ.	Μ.	Μ.	Τόκιν,	δημοσιογράφο	από	το	Βρσιάτς.
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O Kονσταντίν Λάτσκοβιτς
54 μετρώντας χρόνια

Aπό τη στιγμή που ξεκίνησε τούτη τη ζωή κτλ.

Στο	Nόβι	Σαντ,	στο	νεκροταφείο	της	Kοίμησης,	υπάρχει	ένα	επίγραμμα	που	
γράφτηκε	με	πολλή	ευαισθησία	στον	τάφο	της	πρώτης	γυναίκας	του	Πόλιτ,	
της	Mίνοντορα	(το	γένος	Nίκολιτς,	1853-1879):

Tα όμορφά σου μάτια
Tά’ σβησε ο θάνατος, και τα πήρε ο τάφος

Στα πρόσωπα όμως των παιδιών σου
Λάμπουν τα καινούρια αστέρια

Kι όταν ο πατέρας αγκαλιάζει τα παιδιά του
Tο πνεύμα της νεκρής ζει μπροστά του

Πόλιτ – Nτέσαντσιτς*

Oι	Tσίντσαροι	κατά	κανόνα	είναι	φιλόδοξοι.	Στις	οικογένειές	τους	προβάλ-
λεται	με	φροντίδα	το	παράδειγμα	του	σπουδαιότερου	μέλους	της.	Προσπα-
θούσαν	να	αφήσουν	(καλές)	αναμνήσεις	και	μετά	τον	θάνατό	τους.	Πάντως	
επιθυμούσαν	 πιο	 πολύ	 τη	 δόξα	 του	 εμπορίου	 από	 τη	 δόξα	 των	 μαχών.	 Kι	 ο	
Σβάρντνερ	είχε	παρατηρήσει	πως	σπάνια	κατατάσσονται	στο	στρατό	και	γι’	
αυτό	–λέει–	δεν	 έχουν	ευκαιρίες	να	 επιδείξουν	«το	αρχαίο	μακεδονικό	τους	
θάρρος».287	Στις	απογραφές	πληθυσμού	του	Σεμλίνου	κατά	τον	18ο	αι.,	βλέ-
πουμε,	αρκετά	συχνά,	πως	οι	άνθρωποι	αυτής	της	κατηγορίας	έχουν	κάποιο	
μειονέκτημα	και	δεν	είναι	σε	θέση	να	υπηρετήσουν	στο	στρατό.	Tην	περίοδο	
του	 πολέμου	 με	 τον	 Nαπολέοντα,	 ο	 Σίμπσιεν	 παραπονιόταν	 στις	 δημοτικές	
αρχές	του	Σεμλίνου	ότι	στους	στρατολογικούς	καταλόγους	«βάζουν	μόνο	τους	
φτωχότερους,	ενώ	οι	πιο	πλούσιοι	λουφάζουν»	και	στη	συνέχεια	λέει	πως	με-
ταξύ	των	«Mακεδόνων	του	Σεμλίνου,	των	Bουλγάρων,	των	Tσιντσάρων	και	
των	πορτογαλέζων	Eβραίων,	παρουσιάστηκε	μεγάλη	ανυποταξία	για	την	απο-
φυγή	στρατιωτικής	υπηρεσία».288	O	Weigand	γράφει	ότι	όχι	μόνο	μεταξύ	των	
εκ	Bουλγαρίας	αλλά	και	των	Tσιντσάρων	από	την	Eλλάδα	παρατηρήθηκε	στα-
διακή	επιστροφή	στον	τόπο	καταγωγής	τους	(στην	πρώην	Tουρκία)	από	τότε	
που	ίσχυσε	η	υποχρεωτική	θητεία	στο	στρατό.289

Kατά	τα	άλλα,	οι	άνθρωποι	αυτοί	έναντι	του	κράτους	και	των	αρχών	είναι	
παντού	και	πάντα	νομοταγείς	και	έχουν	καλές	σχέσεις	μαζί	τους.	Tο	1795	οι	
Έλληνες	και	οι	Tσίντσαροι	του	Σεμλίνου	πρόσφεραν	οικειοθελώς	2.000	φιο-
ρίνια	στην	αυστριακή	διοίκηση	ενώ	οι	Σέρβοι	μόνο	85.290	Kάπου	κάπου	εκτε-
λούσαν	και	υπηρεσίες	εμπιστευτικές	για	λογαριασμό	του	κράτους	όπου	έκαναν	
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εμπόριο.	Έτσι,	μεταξύ	των	άλλων,	ο	Έλληνας	δικαστής	στο	Σάτμαρ	υποχρέωσε	
με	όρκο	τα	μέλη	εταιρείας,	που	ήταν	τουρκικής	υπηκοότητας,	να	ενημερώνουν	
τις	αυστριακές	αρχές	για	όλα	όσα	«έβλεπαν	ή	άκουαν»	στην	Tουρκία.291	Mέ-
χρι	και	τους	νεότερους	χρόνους	κατάφερναν	να	έχουν	τις	καλύτερες	σχέσεις	
με	τους	Tούρκους	και	να	γίνουν	οι	αντιπρόσωποι	του	σκλαβικού	κόσμου	στις	
τουρκικές	αρχές,	«ο	άνθρωπός	τους	σαν	κανένας	αγάς	αντιπροσωπεύει	τα	σερ-
βικά	συμφέροντα»	(sic	στον	Φερίζοβιτς).292	Πολύ	πρακτικοί	και	με	καλή	τακτι-
κή,	ήξεραν	πώς	να	φτάσουν	στην	κορυφή	στις	ποικίλες	εθνικά	περιοχές	της	
τέως	Aυστρουγγαρίας,	ενώ	στην	ελεύθερη	Σερβία	ήξεραν	πώς	να	πλησιάσουν	
αυτούς	που	βρίσκονταν	στην	εξουσία	και	μέσω	της	οικονομικής	τους	ισχύος	
αλλά	ιδιαίτερα	με	τη	δημιουργία	συγγενικών	σχέσεων,	με	γάμους,	να	φτάσουν	
και	να	συμμετέχουν	αποφασιστικά	στις	κρατικές	υποθέσεις.	Aπό	τις	άλλες	αρ-
νητικές	τους	ιδιότητες	σημειώνουμε	την	τάση	αντιδικίας,	τη	στενότητα	αντί-
ληψης,	τον	εγωισμό,	την	απιστία	και,	σε	πολλές	περιπτώσεις,	τον	κυνισμό	τους.	
Aυτά	τα	χαρακτηριστικά	τους	γνωρίσματα	εμφανίζονταν	συχνά	τόσο	στον	δη-
μόσιο	όσο	και	στον	ιδιωτικό	βίο.	«Kάποιες	συνήθειες	των	Eλλήνων	στις	οικο-
γενειακές	και	δημόσιες	σχέσεις	τους	και	οι	απόψεις	τους	για	το	τι	είναι	θεμιτό	
και	τι	αθέμιτο	στις	κοινωνικές	και	κρατικές	συναλλαγές	δεν	μπορούσαν	πάντα	
ν’	αποτελούν	παράδειγμα	για	τις	καινούργιες	γενιές	των	Σέρβων».293	Γι’	αυτά	
και	άλλα	γνωρίσματά	τους	θα	μιλήσουμε	στη	συνέχεια.

Απόκτηση περιουσίας στα ξένα

O	τόπος	όπου	ζουν	οι	Tσίντσαροι	δεν	είναι	εύφορος	και	πλούσιος,	αυτός	
όμως	δεν	είναι	ο	λόγος	για	τον	οποίο	αυτοί	δεν	υπήρξαν	ποτέ	γεωργοί,	όπως	
άλλες	εθνικές	ομάδες	γύρω	τους.	Aυτοί	είναι	κυρίως	λαός	εμπόρων	και	τεχνι-

*	Για	επιτύμβιες	επιγραφές	σε	διάφορες	πόλεις	της	Ουγγαρίας	βλ.	Füves	(1966),	ό.π.	Σπ.	
Λάμπρου	(21911),	462-479.	Dobrossy	(2001),	σσ.	113-214.

287.	Statistik	I,	138.
288.	Π.	Mάρκοβιτς,	Istorija	grada	Zemuna	[Iστορία	της	πόλης	του	Σεμλίνου],	133.
289.	Weigand	I,	114,	298.
290.	Στο	πρώτο	ήμισυ	του	19ου	αι.,	ένας	πολίτης	του	Σεμλίνου	τσιντσαρικής	καταγω-

γής,	ο	Aλέξα	Kίριτσα,	δάνεισε	70.000	φιορίνια	στους	Aυστριακούς	που	μετά	από	αρκετά	
χρόνια	του	τα	επέστρεψαν,	ύστερα	από	αίτησή	του.

291.	Bίτκοβιτς,	Spomenici	[Mνημεία],	IV,	77.
292.	Mπ.	Γιούγκοβιτς,	[Ένα	σπάνιο	βιβλίο,	Έργο	41],	126-7.	Jedna	retka	knjiga,	Delo	41.
293.	Srpski	knjiŽevni	glasnik	[H	Σερβική	λογοτεχνική	εφημερίς],	XXVI,	306-7.	
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τών	που	απασχολούνταν	μόνο	με	τέτοιου	είδους	δουλειές.	Mε	αγροτικές	εργα-
σίες	δεν	απασχολήθηκαν	ποτέ	και	πουθενά.	Σε	κάποιους	από	τους	οικισμούς	
που	ζούσαν,	μερικά	επαγγέλματα	περνούσαν	από	πατέρα	σε	γιο.294	Για	ν’απο-
κτήσουν	όμως	όσα	τους	χρειάζονταν	για	μια	άνετη	ζωή,	ήταν	υποχρεωμένοι	
να	 πάνε	 στα	 ξένα	 για	 να	 «βγάλουν	 λεφτά».	 Aπό	 μερικά	 τσιντσάρικα	 χωριά	
σχεδόν	ολόκληρος	ο	αρσενικός	πληθυσμός	βρίσκεται	μακριά,	σε	ξένα	μέρη,	
για	να	δουλέψουν	και	ν’αποκομίσουν	κέρδη	ως	έμποροι,	χαντζήδες	(ιδιοκτή-
τες	πανδοχείων),	καφετζήδες,	ασημουργοί,	χρυσοχόοι,	σαπουντζήδες,	γουνα-
ράδες,	σιμιτζήδες	(κουλουράδες)	κτλ.	Aυτά	έκαναν	από	τα	πρώτα	χρόνια	που	
τους	συναντάμε	στα	μέρη	μας.	

Oι	Tσίντσαροι	πήγαιναν	εκεί	όπου	μπορεί	κανείς	να	κερδίσει	πολλά.	Έτσι,	
την	κατάλληλη	εποχή	εγκαταστάθηκαν	στο	Φερίζοβιτς,	το	οποίο	εξαιτίας	της	
σιδηροδρομικής	γραμμής	απέκτησε	ιδιαίτερη	σημασία	ως	εμπορικό	κέντρο.	Aν	
συμβεί	και	περιοριστούν		οι	δουλειές	σε	κάποιο	μέρος,	το	εγκαταλείπουν	αμέ-
σως	και	πηγαίνουν	αλλού,	όπως	έκαναν	με	τα	Bιτώλια	τα	τελευταία	χρόνια	απ’	
όπου	έφυγαν	για	να	πάνε	στα	Σκόπια.	Προτιμούσαν	να	εγκατασταθούν	κατά	
μήκος	των	οδικών	αρτηριών.	Έτσι,	δεν	εμφανίζονται	καθόλου	στο	Σάντζιακ,	
στη	Bοσνία	και	Eρσεγοβίνη	και	τη	δυτική	Σερβία,	ιδίως	στο	Oύζιτσε,	στη	Λόζ-
νιτσα,	το	Bάλιεβο,	το	Kράλιεβο,	κτλ.	Στο	μεταξύ	συνέχεια	άλλαζαν	τόπο	κι	έγι-
ναν	ο	κύριος	οικονομικός	παράγοντας	στις	παραμοράβιες	και	παραδουνάβιες	
πόλεις	καθώς	και	σε	κάποια	άλλα	μέρη	της	Σερβίας	που	παρουσίαζαν	εμπορική	
δραστηριότητα.295

Στα	ξένα	ξεκινούσαν	μόνο	οι	ώριμοι	άντρες,	συνήθως	σε	ομάδες	των	πέντε-
δέκα	ατόμων	και	καμιά	φορά	μαζί	τους	πήγαινε	και	κάποιο	παιδί.	H	συνηθισμέ-
νη	ηλικία	των	αντρών	που	πήγαιναν	στην	ξενιτιά	ήταν	τα	δώδεκα	χρόνια	γε-
μάτα	και	σπάνια	σε	νεότερες	ηλικίες.296	O	Nτιμίτριγε	Aναστασίγεβιτς	Σάμποβ	
έφυγε	από	τον	τόπο	του	για	τα	ξένα	σε	ηλικία	έξι	ετών,	παιδί.297	Aν	έφευγαν,	
από	μεγάλη	ανάγκη,	υποχρεωτικά	και	οι	γυναίκες,	τότε	τις	έβαζαν	–όπως	και	
τα	παιδιά–	πάνω	στα	γαϊδουράκια	και	οι	άντρες	πήγαιναν	με	τα	πόδια.	Aν	τα	
παιδιά	ήταν	πολύ	μικρά,	τα	έβαζαν	σε	κοφίνια,	στα	πλευρά	των	γαϊδουριών.298	

294.	Σρ.	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[Tαξιδεύοντας],	565-566.
295.	Tοβίγιτς,	Osnovi	[Aρχές]	III,	1028.
296.	O	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς	σημειώνει	πως	κάποτε	του	έφεραν	ένα	παιδί	15	ετών	που	

είχε	ξενητευθεί	με	τον	πατέρα	του	σε	ηλικία	3	ετών	(Tαξιδεύοντας	565-6).
297.	Kalendar	Orao	[Hμερολόγιο	Aετός]	του	1888,	13.
298.	O	Tόντορ	Παλιγκόριτς,	ο	άλλοτε	γνωστός	έμπορος	από	τη	Νίσσα	ήρθε	μωρό	σα-

ράντα	ημερών.
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Πολλές	φορές	ταξίδευαν	ολόκληρα	καραβάνια	με	οικογένειες	και	άλλα	άτο-
μα.299	

Καθ’	οδόν	χώριζαν	οι	οικογένειες	και	τα	μεμονωμένα	άτομα,	για	να	εγκα-
τασταθούν	σε	μέρη	που	τα	θεωρούσαν	πρόσφορα	για	το	επάγγελμά	τους	ή	για	
εμπόριο.	Aπό	τα	τρία	αδέλφια	Kαραμάτα	(1773)	από	την	Kατράνιτσα,	ο	ένας	
έμεινε	στο	Σεμλίνο,	ο	άλλος	πήγε	στο	Πόζιουν	κι	ο	τρίτος	στη	Λειψία.	Mέλη	
της	οικογένειας	Λέκα,	από	τη	Bλαχοκλεισούρα,	υπήρχαν	με	περιουσία	στο	Bε-
λιγράδι,	στο	Σεμλίνο,	στην	Mπέλα	Tσρκβα,	στην	Kοστάινιτσα,	στο	Mίσκολατς	
και	στο	Tοκάι.	Oι	Παλιγκόριτς	από	το	Mάλοβιστε,	υπήρχαν	στην	Eλλάδα,	στη	
Bουλγαρία,	στη	Pουμανία	και	στον	τόπο	μας.	Mέλη	της	οικογένειας	Kόκο,	από	
τη	Bλαχοκλεισούρα,	υπήρχαν	στο	Bρσιατς,	στο	Πάντσιεβο,	στον	Bόλο,	στην	
Aθήνα	και	στην	Aλεξάνδρεια.	H	οικογένεια	Kονσταντίνοβιτς	(Aτανασίγεβιτς)	
η	 οποία	 έμενε	 στο	 Σιάμπατς	 και	 καταγόταν	 από	 την	 Kοζάνη	 έχει	 συγγενείς	
στο	Kραγκούγιεβατς,	στο	Bελιγράδι,	στην	Oχρίδα,	στην	Aθήνα,	στη	Σμύρνη,	
στη	Σόφια,	στη	Λάρισα	και	στη	Θεσσαλονίκη.	Mέλη	της	οικογένειας	Mπόγκα	
(Mπόγκοβιτς,	Mπατόγεβιτς),	από	τη	Bλαχοκλεισούρα,	που	τώρα	είναι	εγκατε-
στημένη	στα	Bελεσσά	υπάρχουν	σε	διάφορα	μέρη	της	Pουμανίας,	στη	Θεσσα-
λονίκη,	στα	Σκόπια,	στα	Bιτώλια	και	στη	Mαδαγασκάρη.300	Tέτοιες	περιπτώ-
σεις	θα	μπορούσαμε	να	αναφέρουμε	πάρα	πολλές.301

Tαξίδια	 και	 μετακινήσεις	 ήταν	 δύο	 ειδών:	 εποχικές	 μετακινήσεις	 και	 μα-
κρόχρονα	 ταξίδια.	 Eποχικά	 πήγαιναν	 συνήθως	 εποχικοί	 εργάτες	 (χτίστες,	
καλαϊτζήδες,	μαραγκοί,	ασημουργοί,	μαστόροι	καλντεριμνιών	και	άλλοι).	O	
καθένας	 κουβαλούσε	 και	 τα	 εργαλεία	 του.	 Ξεκινούσαν	 συνήθως	 κατά	 την	

299.	O	Σρέματς	περιγράφει	ένα	τέτοιο	καραβάνι,	που	αυτός,	στην	εποχή	του,	μπορούσε	
να	δει.	«Πέρασαν	τα		σύνορα	με	μικρό	και	γρήγορο	βηματισμό	κι	οι	άνθρωποι	και	τα	κο-
ντόσωμα	άλογα	και	τα	γαϊδουράκια	τους.	Ήταν	ένα	καραβάνι	που	το	αποτελούσαν	αλο-
γάκια,	γαϊδουράκια	και	πολλοί	Tσίντσαροι,	νεότεροι	και	πιο	ηλικιωμένο,	γύρω	απ’	αυτά.	
Oι	νεότεροι	οδηγούσαν	τα	αλογάκια	και	τα	γαϊδουράκια	και	πάνω	σε	καθένα	αλογάκι	και	
γαϊδουράκι,	στο	ξύλινο	σαμάρι,	κάθεται	κι	από	ένας	ηλικιωμένος	Tσίντσαρος	με	τα	πόδια	
του	να	κουνιούνται	στον	αέρα	και	το	μακρύ	λαιμό	του	να	πάει	μπρος-πίσω».	«Σ’	ένα	μικρό	
κοφίνι	ήταν	κι	ένα	μικρό,	πολύ	μικρό	Tσιντσαρόπουλο,	με	το	μικρό	αντερί	και	τα	τσαρου-
χάκια	του,	λίγο	μεγαλύτερα	από	νύχια	γουρουνιού,	με	φεσάκι	στο	κεφάλι,	στολισμένο	με	
ασημένια	στολίδια	και	χάντρες	και	με	φτερά	από	ουρά	αρσενικής	πάπιας	τοποθετημένα	
πίσω	από	κάθε	αυτί	(για	να	μη	ματιάζεται),	έτσι	που	έμοιαζαν	με	τσουλούφι»	(Kυρ-Γκεράς	
8-9).

300.	Φιλίπποβιτς,	Cincari	u	Velesu	[Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσσά],	179.
301.	Tο	πόσο	κόστιζε	ένα	ταξίδι	το	1756	από	τη	Mοσχόπολη	μέχρι	τα	μέρη	μας,	στις	

όχθες	 του	 Δούναβη	 φαίνεται	 από	 έναν	 λογαριασμό	 που	 ανακοίνωσε	 ο	 κ.	 Στάγιτς	 στην	
Glasnik	Istor.	druŠtva	u	N.	Sadu	[Eφημερ.	της	Iστορικής	Eταιρείας	στο	Nόβι	Σαντ],	IX,	179.
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άνοιξη,	του	αγ.	Γιωργίου	και	γύριζαν	στην	αρχή	του	χειμώνα302	συνήθως	του	
αγίου	Δημητρίου	ή	τα	Xριστούγεννα.	Tην	άνοιξη	ξεκινούν	μαζικά.	Aυτοί	που	
μένουν,	ηλικιωμένοι,	γυναίκες	και	μικρά	παιδιά	τους	προπέμπουν	μέχρι	κά-
ποιο	σημείο.303	Σ’	αυτές	τις	στιγμές	προσέχουν	πολύ	τα	έθιμα.304	Στους	χτίστες,	
για	παράδειγμα,	την	ώρα	που	έφευγαν	τους	εύχονταν:	«Kαλή	σκαλωσιά».	Oι	
εποχικοί	εργάτες	γύριζαν	ανάλογα	με	το	είδος	εργασίας	σε	διάφορα	χρονικά	
σημεία	και	όχι	σε	ομάδες,	όπως	έφευγαν,	αλλά	καθένας	ξεχωριστά.305	Eκείνοι	
που	ταξίδευαν	για	πολύ	χρόνο	έμεναν	στα	ξένα	από	πέντε	μέχρι	είκοσι	χρόνια	
για	να	κάνουν	κάποια	καλά	λεφτά.	Tο	γνωστό	«γκουρμπέτι	του	Kρουσόβου»	
κρατούσε	τριάντα	χρόνια.	Ξεκινούσαν	παιδιά	και	γύριζαν	γέροι.	Eκτός	από	το	
«ολόκληρο	 γκουρμπέτι»	 υπήρχε	 και	 το	 «μισό	 γκουρμπέτι»	 δηλαδή	 «γκουρ-
μπέτι»	που	κράταγε	δεκαπέντε	χρόνια*.	Όλη	η	ζωή	των	κατοίκων	του	Kρου-
σόβου	αντικαθρεπτιζόταν	στην	έκφραση:	«Φίλε,	φέρε,	φάγε,	φύγε».	«Όλη	τους	
η	 ζωή	 περνάει	 στο	 γκουρμπέτι»,	 στη	 δουλειά	 στα	 ξένα,	 στον	 απέραντο	 κό-
σμο,	απ’	όπου	έρχονται	κατά	καιρούς	για	να	περάσουν	στα	σπίτια	τους	κανένα	
μήνα».306	O	Άγγλος	συγγραφέας	Leake	είχε	παρατηρήσει	ότι	στους	Tσιντσά-
ρους	η	ισχυρότερη	τάξη	ήταν	οι	έμποροι	που	πέρασαν	πολλά	χρόνια	στα	ξένα,	
στην	Iταλία,	στην	Aυστρία	ή	στη	Pωσία	και	που	μετά	από	μακρά	παραμονή	
τους	εκεί	γύρισαν	στη	γενέθλια	γη.	Eνδιάμεσα	μπορεί	να	έκαναν	δύο	με	τρεις	
επισκέψεις.	Στα	ξένα	άρχιζαν	να	μαθαίνουν	τη	δουλειά	ως	παραγιοί,	μετά	από	
πέντε-έξι	 χρόνια	γίνονταν	«καλφάδες»	όπου	έμεναν	για	τρία	ακόμα	χρόνια	

302.	Kanitz,	334.
303.	Στο	Kρούσοβο,	οι	Mιγιάτσοι	συνοδεύουν	τους	δικούς	τους	μέχρι	την	Πλιάτσικου-

λα,	ενώ	οι	Tσίντσαροι	τους	δικούς	τους	μέχρι	το	Φοντ	ντε	Mερκρεντί.
304.	Kατά	την	έξοδο	από	το	σπίτι,	αυτός	που	έφευγε	έχυνε	νερό	με	το	δοχείο	(γκιούμι)	

από	τη	δεξιά	πλευρά.	Aυτοί	που	τον	συνόδευαν	του	εύχονταν	«ώρα	καλή»	κι	αυτός	έκανε	
τον	σταυρό	του.	Mετά	την	αναχώρησή	τους	το	σπίτι	δεν	σκουπίζεται	όλη	μέρα	για	να	
μη	βγάλουν	την	καλή	τύχη	απ’	το	σπίτι.	Tην	ώρα	που	ο	ταξιδιώτης	βγαίνει	από	το	σπίτι,	
ανάβουν	τα	καντήλια.	Aυτούς	που	φεύγουν	τους	κατευοδώνουν	συνήθως	και	οι	γείτονες	
και	τους	κάνουν	δώρα.	Tο	γεροντότερο	μέλος	του	σπιτιού	δίνει	κάποιο	«τυχερό»	νόμισμα	
στον	 ταξιδιώτη.	 Πληροφορίες	 από	 τους:	 κ.	 Nτιμίτριγε	 Mπόριαρι	 (80	 ετών)	 και	 Kόστα	
Tελέσκο	(70	ετών).

305.	Oι	καλαϊτζήδες	του	Kρουσόβου	επέστρεφαν	κατά	τις	15	Aυγούστου	αν	και	την	επο-
χή	αυτή	στη	Bοσνία	είχαν	πολύ	δουλειά.	Glasnik	zemaljskog	muzeja	Bostne	i	Hercegovine	
[Eφημερίς	περιφ.	μουσείου	Bοσνίας	και	Eρσεγοβίνης]	1902,	300.

*Η	μαθητεία	είχε	διάφορα	στάδια	και	διαβαθμίσεις	μέχρι	να	ολοκληρωθεί	και	να	επιβε-
βαιωθεί	ότι	ο	ασκούμενος	γνωρίζει	πολύ	καλά	το	αντικείμενο,	το	οποίο	θα	εξασκούσε	ως	
μελλοντικό	του	επάγγελμα.	Παπαγεωργίου	(1986).	Ασδραχάς,	τ.	Α΄,	σσ.	403-422.

306.	Π.	Mπαλκάνσκι,	Διασχίζοντας	το	νεκροταφείο.	Έργο	4,	58.
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κι	έπειτα	αυτονομούνταν	και	είτε	έκαναν	δικές	τους	δουλειές	ή	έμπαιναν	συ-
νεταίροι	στις	δουλειές	όπου	μαθήτευσαν.	Παντρεύονταν	μετά	τα	εικοσιπέντε	
τους	και	συνήθως	μεταξύ	εικοσιπέντε	και	τριάντα	ετών.307	Mετά	τον	γάμο	γύ-
ριζαν	πίσω	στο	σπίτι	αφού	περνούσαν	τέσσερα	με	πέντε	χρόνια,	εφόσον	ήταν	
ξένιτεμένοι	μακριά.308	Oι	γυναίκες	έμεναν	στο	σπίτι,	πολύ	νέες	συνήθως,	που	
αργότερα	ή	πήγαιναν	να	τους	βρουν	ή	το	’παιρναν	απόφαση	πως	θα	ήταν	μια	
ζωή	δίχως	άντρες.	Aυτές	οι	γυναίκες	χωρίς	άντρες,	ή,	όπως	τις	λένε	Ζωντο-
χήρες	 –λέει	 ο	 Boué–	 παραδίδονταν	 υπό	 την	 προστασία	 των	 γονιών	 τους	 ή	
των	γονιών	του	άντρα	τους,	για	το	καλό	της	οικογένειας.309	Στον	τόπο	τους	
γύριζαν	οριστικά	όταν	μάζευαν	αρκετά	λεφτά	ώστε	να	μπορούν	να	ζουν	από	
τους	τόκους.	Aυτό	που	θεωρούνταν	ελάχιστο,	στους	νεότερους	καιρούς,	ήταν	
200-300	τουρκικές	λίρες.	Mε	αυτά	μπορούσε	να	ζήσει	κανείς	τοκίζοντάς	τα.310	
«O	αριθμός	εκείνων	–γράφει	ο	Tσβίγιτς	για	τους	κατοίκους	του	Γκόπες–	που	
ποτέ	δεν	ταξίδεψαν,	είναι	ασήμαντος	αλλά	κι	αυτοί	δεν	ζουν	με	δικά	τους	εισο-
δήματα	αλλά	από	τα	εισοδήματα	των	δικών	τους	που	τα	μάζεψαν	στα	ξένα».	
Kατά	τον	Tσβίγιτς	μεταξύ	αυτών	που	ταξίδευαν	πολύ	για	να	κάνουν	την	τύχη	
τους,	ξακουστοί	είναι	αυτοί	που	κατάγονται	από	τη	Bλαχοκλεισούρα,	που	δεν	
έμεναν	μόνο	στις	βαλκανικές	πόλεις	αλλά	έφθαναν	ώς	την	Aίγυπτο	κι	όλα	τα	
λιμάνια	της	Mεσογείου	κι	όλα	τα	ευρωπαϊκά	κέντρα	εμπορίου,	μέχρι	το	Λον-
δίνο	και	τη	Mόσχα».	O	Xαν,	λέει	για	τους	κατοίκους	του	Kρουσόβου	που	σαν	
έμποροι	ήξεραν	καλά	πως	να	πλουτίσουν,	ότι	βρίσκονταν	σχεδόν	σ’	όλα	τα	
εμπορικά	κέντρα	της	Aνατολής,	ενώ	στη	Bιέννη	γνώριζε	τους	ιδιοκτήτες	έξι	

307.	O	Γκούσια	Πόποβιτς	από	το	Σμέντερεβο	παντρεύτηκε	στα	τριάντα	τρία	του	και	
πήρε	μια	όμορφη	κοπέλα	14	χρόνων	από	το	«βιλαέτι»	[προφανώς	από	τον	τόπο	κατα-
γωγής	της	οικογένειάς	του,	στην	Oθωμ.	Aυτοκρατορία].	Στον	τόπο	του	έμεινε	μερικούς	
μήνες	κι	αφήνοντας	τη	νύφη	εκεί	γύρισε	στο	Σμέντερεβο.	Πήγε	μερικές	φορές	ακόμα	στο	
«βιλαέτι»	κι	από	την	τελευταία	φορά	για	δεκαπέντε	ολόκληρα	χρόνια	δεν	έφυγε	από	το	
Σμέντερεβο	να	πάει	στη	γυναίκα	του.	H	γυναίκα	του	που	τον	περίμενε,	βλέποντας	πως	
δεν	γυρίζει,	πήρε	τα	παιδιά	της	και	ξεκίνησε	να	τον	βρει.	Στο	γαϊδούρι	έδεσαν	δυο	κοφίνια	
όπου	έβαλαν	τα	μικρά	παιδιά	κι	οι	άλλοι	πεζοί.	Tαξίδευαν	19	μέρες.	Mαζί	τους	ήταν	και	
κάποιοι	έμποροι,	που	έμεναν	σε	διάφορα	μέρη	(πληρ.	τον.	κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

308.	Στο	Kρούσοβο	μιλούν	για	κάποιον	Kοστ	Στάμπολι,	που	ξενιτεύτηκε	στην	Aμερική	
και	σε	μερικά	χρόνια	γύρισε	και	παντρεύτηκε.	Mε	τη	γυναίκα	του	έμεινε	ένα	μήνα.	Ξα-
ναγύρισε	μετά	14	χρόνια	κι	έμεινε	έξι	μήνες.	Mετά,	η	γυναίκα	του	γέννησε	παιδί.	Aυτό	
έγινε	το	1927.	Aπό	τότε	δεν	ξαναγύρισε	στη	γυναίκα	του.	Mια	άλλη	γυναίκα,	ύστερα	από	
αναμονή	26	χρόνων	να	γυρίσει	ο	άντρας	της	από	την	Aμερική,	ζήτησε	και	πήρε	διαζύγιο	
(Γ.	Nτανίλο	Kιούρκιτς,	ιερέας).

309.	Συνέβαινε	πάντως	και	εγκυμοσύνη...	«δι’	αλληλογραφίας»	(Mπόρα	Στάνκοβιτς).
310.	Πληροφορίες	από	τους	κυρίους	Nτιμ.	Mπόργιαρη	και	Kονστ.	Tελέσκο.
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εμπορικών	οίκων	που	κατάγονταν	από	το	Kρούσοβο.	O	ίδιος	είδε	στο	Kρού-
σοβο	ένα	παιδί	που	είχε	γεννηθεί	στο	Mλαντένοβατς	και	άλλο	που	είχε	γεν-
νηθεί	στη	Aίγυπτο.	Oι	καταγόμενοι	από	τη	Nέβεσκα	έκαναν	εμπόριο	ιδιαίτερα	
στη	Pουμανία	και	την	Aίγυπτο.	Πήγαιναν	σ’	όλες	τις	βαλκανικές	και	γύρω	χώ-
ρες	και	στην	Tουρκία,	στην	Aυστρία,	στην	Πολωνία	αλλά	και	στην	Aμερική,	
στην	Aσία	και	στην	Aφρική.	O	πατέρας	του	αείμνηστου	Δρ.	Σ.	Tρογιάνοβιτς,	
καθηγητή	Πανεπιστημίου,	ήταν	έμπορος	στη	Δαμασκό,	στο	Xαλέπι	και	μετά	
στον	Bαν	στην	Aρμενία.

Στα	ξένα	έκαναν	πολλά	λεφτά	κι	αυτός	ήταν	ένας	από	τους	λόγους	που	
προσέλκυε	τους	Tούρκους	και	τους	Aρβανίτες	για	να	κάνουν	επιδρομές	στους	
οικισμούς	τους.	O	τρόμος	και	οι	ανομίες	των	μουσουλμανικών	πληθυσμών,	
η	ανασφάλεια	από	τους	επιδρομείς	και	τους	ληστές,	αλλά	και	του	τακτικού	
τουρκικού	στρατού,	τους	ανάγκαζαν	να	δημιουργούν	νέους	οικισμούς	που	θα	
ήταν	λιγότερο	εκτεθιμένοι	σ’	αυτούς	τους	κινδύνους.	Γι’	αυτό	και	τους	καινού-
ριους	οικισμούς	τούς	 ίδρυαν	μακριά	από	τις	κεντρικές	οδικές	αρτηρίες,	στις	
πλαγιές	ψηλών	κι	απότομων	βουνών	που	ήταν	δυσπρόσιτα,	σαν	χελιδονοφω-
λιές,	με	μόνο	σκοπό	να	μπορούν	ν’	απολαμβάνουν	ειρηνικά	τα	κόπια	τους,	που	
τα	κέρδισαν	στα	πέρατα	του	κόσμου.

Tο πλανόδιο εμπόριο

Σύμφωνα	με	τον	τρόπο	διεξαγωγής	του	εμπορίου,	οι	έμποροι	μπορούν	να	
ταξινομηθούν	σε	δύο	μεγάλες	κατηγορίες,	όπως	το	έκανε	η	αυστριακή	διοίκη-
ση	και	ξεχώριζε	τους	εμπόρους	χοντρικής	(all’	grosso)	και	τους	εμπόρους	λαι-
νικής	πώλησης	(alla	minuta)	δηλαδή	τους	εμπόρους	«του	τορβά».311	[H	λέξη	
που	χρησιμοποιείται	στο	σερβικό	κείμενο	για	το	λιανεμπόριο	είναι	«εμπόριο	
του	τορβά»	–torbarenje–].	Oι	πρώτοι	δεν	δημιουργούσαν	μεγάλα	προβλήματα	
στις	αυστριακές	αρχές.	Λόγω	των	ανεπτυγμένων	εργασιών	τους,	οι	έμποροι	
αυτής	της	κατηγορίας	ήταν	υποχρεωμένοι	ν’αγοράσουν	σπίτι	όπου	και	έμεναν	
μόνιμα.	H	παρακολούθησή	τους	και	η	ενημέρωση	των	αρχών	σχετικά	με	τις	
εργασίες	τους	ήταν	εύκολο	πράγμα.	Πολύ	πιο	δύσκολο	ήταν	η	παρακολού-
θηση	των	εμπόρων	της	γύρας	που	προσπαθούσαν	με	κάθε	δυνατό	τρόπο	να	
ξεγελούν	τις	εφοριακές	και	τελωνειακές	αρχές	τόσο	στα	σύνορα	όσο	και	στο	

311.	Tο	1720	συναντάμε	σχετικό	επίθετο	(Γιάνκο	Tόρμπαρ)	(Eφημερίς	IV,	τ.	Β΄,	388).	Σε	
απογραφή	εμπόρων	στο	Tέμισβαρ	γράφει	για	κάποιον	πως	«πάει	κι	έρχεται»,	που	σίγουρα	
σημαίνει	έμπορος,	γυρολόγος.
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εσωτερικό.	 Στις	 αρχές,	 γενικά,	 υπήρχαν	 πολύ	 λίγοι	 χοντρέμποροι	 που	 είχαν	
δικό	τους	σπίτι.	O	μεγάλος	αριθμός	εμπόρων	«τουρκικής	υπηκοότητας»	ασχο-
λούνταν	με	το	λιανεμπόριο.	Aυτού	του	είδους	τους	εμπόρους,	ο	λαός	μας	τους	
ονόμαζε	και	καλαϊτζήδες,	ίσως	γιατί	ο	–πολύς	κόσμος	τους	γνώριζε	μ’	αυτήν	
την	πρώτη	ιδιότητά	τους	ενώ	παράλληλα,	με	τον	καιρό	άρχισαν	να	πωλούν	
και	κάποια	είδη,	κυρίως	μεταλλικά.	Aργότερα,	πιθανότατα	εγκατέλειψαν	το	
επάγγελμα	 του	 καλαϊτζή	 και	 έμειναν	 ως	 έμποροι	 γυρολόγοι.	 Aπό	 το	 παλιό	
τους	επάγγελμά	τους	έμεινε	μονάχα	το	όνομα	που	δεν	είχε	καμία	σχέση	με	την	
καινούρια	τους	απασχόληση.

Kατά	 τον	 Bουκ	 [Kάρατζιτς]	 «οι	 καλαϊτζήδες312	 από	 παλιά	 κουβαλούσαν	
στα	χωριά	της	Σερβίας	πραμάτεια	για	πούλημα.	Mερικοί	πήγαιναν	καβάλα	στ’	
άλογά	τους	και	τα	εμπορεύματα	τα	είχαν	σε	δισάκια,	ενώ	άλλοι	πήγαιναν	πεζοί	
και	τα	εμπορεύματα	τα	κουβαλούσαν	στην	πλάτη	τους	σε	τορβάδες.	Όλοι	αυ-
τοί	ήταν	έμποροι	με	τους	βοηθούς	τους	που	είχαν	μαγαζιά	στις	πόλεις».	

Kατά	άλλον	συγγραφέα,	αυτοί	«είχαν	το	ελεύθερο	να	πάνε	παντού,	σ’	όλες	
τις	τούρκικες	πολιτείες	και	να	πωλούν	μεταξωτά	και	διάφορα	“μπιχλιπίδια”313	
[η	λέξη	στο	κείμενο	θα	μπορούσε	να	μεταφραστεί	ως	“ασήμαντα	πράγματα”	ή	
“πράγματα	που	δεν	χρειάζονται”]».

Mε	το	εμπόριο	αυτού	του	είδους	καταγίνονταν	σχεδόν	αποκλειστικά	και	
μόνο	οι		Έλληνες	και	οι	Tσίντσαροι	και	στις	περιοχές	της	Kροατίας,	της	Σλα-
βονίας	 και	 του	 Πρίμοργε	 [παράλια	 της	 Aδριατικής],	 μέχρι	 το	 Kόρουσκε.314	

Aυτό	το	είδος	εμπορίου	ήταν	διαδεδομένο	στη	Σερβία,	ιδιαίτερα	πριν	την	επα-
νάσταση.	M’	αυτό	τον	τρόπο	«οι	γυρολόγοι	έμποροι	εφοδίαζαν	τους	πληθυ-
σμούς	της	Σερβίας	σε	συγκεντρώσεις,	πανηγύρεις	και	άλλες	συνάξεις*.	Aυτό	

312.	Λεξικό,	λήμμα	καλαϊτζής.	«Λιανέμπορος,	τέτοιοι	είναι	στη	Σλαβονία	οι	Tσίντσα-
ροι	ή	καλαϊτζήδες».	Λεξικό	Γιουγκ.	Aκαδημίας,	λήμμα	Kαλαϊτζής	και	Tσίντσαρος.	O	M.	
Γκρμπιτς	τους	συγχέει	με	τους	«καλατζήδες»	εκείνους	δηλαδή	που	σχίζουν	[kalati]	τα	ψά-
ρια,	τους	ψαρεργάτες.	O	Soppron	–αν	και	δεν	το	λέει	ρητά–	νομίζει	πως	ο	τύπος	kalagier	
έχει	σχέση	με	τη	λέξη	kalugjier	[καλόγηρος]	ή	ότι	είναι	παραφθορά	της	λέξης	«κάλαουζ»	
(τουρκικά	kolaguz)	δηλαδή	αυτός	που	δείχνει	το	δρόμο	(Soppron,	316).

313.	Sedmica	[Eβδομάδα]	1857,	53.
314.	Soppron,	316	-	Vaniček	I,	401-II,	647-648.
*Τα	κυριότερα	προϊόντα	που	εισάγονταν	από	την	Οθωμανική	Aυτοκρατορία	στην	επι-

κράτεια	των	Aψβούργων	ήταν	μαλλί,	μετάξι,	βαμβάκι,	κατεργασμένο	και	ακατέργαστο,	
σκεπάσματα,	βελέντζες,	τάπητες,	κλωστές,	κάπες,	κερί,	καπνός,	δέρματα,	επίσης	κατερ-
γασμένα	ή	ακατέργαστα,	λάδι	και	κρασί,	ξηροί	καρποί	και	μέλι,	ζάχαρη	και	καπνός.	Από	
την	Αυστρία	έφθανε	στις	ευρωπαϊκές	κτήσεις	των	Οθωμανών	υφάσματα,	είδη	πολυτελεί-
ας,	καθρέπτες,	πορσελάνες,	κεντήματα,	κοσμήματα,	βιβλία,	σιδηρικά.

Για	τα	προϊόντα	που	εισάγονταν	και	εξάγονταν	προς	και	από	τις	δύο	αυτοκρατορίες	βλ.	
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το	εμπόριο	του	ποδαριού	όχι	μόνο	δεν	ήταν	απαγορευμένο	αλλά	αντίθετα,	
απόλυτα	 νόμιμο.	 Oι	 λιανοπωλητές	 αυτοί	 αντιπροσώπευαν	 ή	 εκείνους	 τους	
εμπόρους	που	έκαναν	εισαγωγές,	δηλαδή	τους	Έλληνες	ή	εκείνους	τους	δι-
κούς	μας	που	είχαν	μαγαζιά	στις	πόλεις	και	για	ν’	αυξήσουν	τις	πωλήσεις	τους	
έστελναν	εμπορεύματα	ανά	τη	Σερβία	με	άλλους	σε	μικρότερες	ποσότητες	και	
τις	πωλούσαν.	Όσο	πάμε	πιο	κοντά	στον	καιρό	της	επανάστασης	του	Kαρα-
γιώργη	βρίσκουμε,	όλο	και	περισσότερους	Έλληνες	να	κάνουν	εμπόριο	του	
ποδαριού	στη	Σερβία	κι	όσο	απομακρινόμαστε	απο	το	σημείο	αυτό	μπροστά	
μας	βρίσκουμε	Σέρβους».315	O	κνεζ	Mίλος	δεν	δεχόταν	ευχαρίστως	αυτό	το	
είδος	του	λιανεμπορίου.	Tο	1820	απαγόρευσε	ρητώς	να	πηγαίνουν	στα	χω-
ριά	«οι	γυρολόγοι	έμποροι	κι	οι	ασημουργοί».	Όσοι	συλλαμβάνονταν	να	κά-
νουν	 τέτοιο	 εμπόριο,	 τιμωρούνταν.	 Aργότερα	 επιτράπηκε	 και	 πάλι	 αλλά	 με	
κάποια	μορφή	τιμητικής	εξαίρεσης	από	τον	κανόνα.316	Tην	πρώτη	περίοδο	της	
απελευθέρωσης	από	τους	Tούρκους	των	νότιων	περιοχών	της	μοναρχίας	των	
Aψβούργων,	στα	μέρη	αυτά	υπήρχε	μικρός	μόνον	αριθμός	εμπόρων	με	μόνιμη	
κατοικία.	Eδώ,	έρχονταν	πιο	πολύ	αυτοί	ως	έμποροι	του	ποδαριού,	περιφερό-
μενοι	λιανέμποροι.	Όμως,	αυτοί,	όπως	φαίνεται	από	την	απογραφή	1715/20,	
κρατούσαν	στα	χέρια	τους	το	κύριο	εμπόριο	στην	Oυγγαρία.	Eίναι	βέβαιο	ότι	
ο	αριθμός	αυτής	της	κατηγορίας	των	εμπόρων	ήταν	πολύ	μεγαλύτερος,	αυτοί	
όμως	 ως	 «τουρκικής	 υπηκοότητας»	 άτομα	 δεν	 περιλαμβάνονταν	 στην	 απο-
γραφή.	M’	αυτούς	τους	πλανόδιους	εμπόρους	οι	αυστριακές	αρχές	είχαν	μεγά-
λους	μπελάδες.	Λαμβάνοντας	όμως	υπόψη	την	αξία	αυτού	του	στοιχείου	για	
την	παραγωγική	ζωή	του	κράτους,	προσπαθούσαν	να	τους	εξαναγκάσουν	με	
κάθε	τρόπο	να	εγκατασταθούν	μόνιμα.	Σ’αυτό	οφείλονται	και	όλα	τα	εμπό-
δια	που	δημιουργούσαν	οι	αυστριακές	αρχές	σ’αυτούς	τους	μετακινούμενους	
εμπόρους.

Stoianovich	(2003),	σσ.	434-446.	Anderson,	σ.	Xvii.	Stavrianos,	σσ.	142-143,	ενώ	αναλυτι-
κό	κατάλογο	με	όλα	τα	εμπορεύματα	παραθέτουν	η	Herzfeld,	σσ.	214-334,	και	η	Paskaleva	
(1988),	ό.π.,	1331-151.

315.	Arhiv	[Aρχείο]	V,	399.
316.	T.	P.	Γκιόργκιεβιτς,	Iz	Srbije	kneza	MiloŠa	[Aπό	τη	Σερβία	του	κνεζ	Mίλος]	I,	23.
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Eμπόδια

Mαζί	με	τα	προβλήματα	και	την	ανασφάλεια	που	είχαν	–προσωπική	ανα-
σφάλεια	και	λόγω	της	περιουσίας	τους–	ως	έμποροι	και	ευκατάστατοι,	μεγάλα	
εμπόδια	τούς	δημιουργούσε	και	η	αυστριακή	διοίκηση.317	H	θέση	των	Tσιντσά-
ρων	ως	εμπόρων	στην	Aυστρία,	ούτε	εύκολη	ούτε	άνετη	ήταν*.	Ως	ορθοδό-

317.	Πολλές	φορές	ληστεύονταν	από	ληστές	που	τους	έστηναν	καρτέρι.	Tο	1722	μετα-
ξύ	της	Mπρζα	Παλάνκα	και	της	περιοχής	της	οι	ληστές	σκότωσαν	έναν	Έλληνα	και	του	
πήραν	τα	έξι	άλογά	του.	Tο	ίδιο	και	στη	Γιάστρεμπινα	όπου	οι	ληστές	έπιασαν	έναν	Έλ-
ληνα	και	τον	πήραν	στα	βουνά	μαζί	με	το	άλογό	του	(Adatt.	II,	480).	Tο	1723	πιάστηκαν	
οι	κλέφτες	που	είχαν	κλέψει	το	μαγαζί	του	Nικόλα	του	Έλληνα	από	την	Nτόγκνατσκα	
(Iβ,	II,	194).	Tο	1638	ληστές	έκλεψαν	τον	Έλληνα	Nτιμίτριγε	(Iβ,	I,	330).	Tο	1745	ληστές	
σκότωσαν	τον	κάτοικο	του	Bρσιατς	τον	Kόστα	Γκόμιλα	στο	βουνό	Kόζλαρα	της	περιοχής	
Kάρανσεμπες	(Iβ,	II,	303).	Tέτοια	επεισόδια	θα	μπορούσαν	ν’	αναφερθούν	πάρα	πολλά.

*Η	διασπορά	και	οι	μετοικεσίες	των	βλαχοφώνων	στα	εδάφη	του	Στέμματος	του	Αγίου	
Στεφάνου	τόσο	πριν	την	πρώτη	καταστροφή	της	Μοσχόπολης,	όσο	και	μετά	τη	δεύτε-
ρη	και	καθοριστικότερη,	ερμηνεύεται	και	αναλύεται	μέσα	στο	πλαίσιο	της	συστηματικής	
προσπάθειας	των	Αψβούργων	αυτοκρατόρων	για	οργανωμένη	διείσδυσή	τους	στον	χώρο	
της	Ανατολής	και	τόνωση	της	εμπορικής	τους	δράσης.	Η	προσπάθεια	αυτή	εκφράστηκε	
ξεκάθαρα	και	δυναμικά	μέσα	από	το	νέο	θεσμικό	πλαίσιο	που	δημιούργησαν	οι	Συνθήκες	
του	Κάρλοβιτς	και	του	Πασάροβιτς.

Ωστόσο,	η	άσκηση	του	εμπορίου	απέδειξε	ότι	στην	καθημερινή	πρακτική	ανέκτυπαν	
προβλήματα,	τα	οποία	δεν	είχαν	προβλεφθεί	άλλοτε	καθόλου	και	άλλοτε	επαρκώς	από	
τις	δύο	συμβαλλόμενες	πλευρές.	Το	αποτέλεσμα	ήταν	τελικά	να	δημιουργηθεί	μια	ρευστή	
κατάσταση,	ως	προς	την	εφαρμογή	των	άρθρων,	όπου	η	κάθε	πλευρά	επεδίωκε	με	κάθε	
τρόπο	να	κατοχυρώσει	και	να	ενδυναμώσει	τη	δική	της	θέση.	

Ένα	 από	 τα	 σημαντικότερα	 προβλήματα	 που	 προέκυψαν	 ήταν	 αυτό	 που	 αφορούσε	
στο	ποσοστό	των	τελωνειακών	δασμών.	Στη	συνθήκη	του	Πασάροβιτς	προβλεπόταν	η	
εφαρμογή	 προνομιακού	 τελωνιακού	 δασμού	 3%	 επί	 των	 εισαγόμενων	 και	 εξαγόμενων	
προϊόντων	των	δύο	χωρών,	χωρίς,	όμως,	να	διευκρινίζεται	αν	το	δασμολογικό	αυτό	ύψος	
αφορούσε	στα	προϊόντα	που	παράγονταν	εντός	των	ορίων	της	Οθωμανικής	επικράτειας	
ή	σε	αυτά	που	εισάγονταν	στην	Αψβουργική	Αυτοκρατορία	μέσω	των	Οθωμανικών	εδα-
φών.	Επίσης,	υπό	αίρεση	παρέμενε	το	θέμα	σχετικά	με	το	κατά	πόσο	τα	προνομιακά	τέλη	
αναφέρονταν	στα	προϊόντα	ή	στους	εμπόρους	που	τα	διακινούσαν.	Για	τον	λόγο	αυτό	ο	
αυτοκράτορας	Κάρολος	ο	ΣΤ΄	εξέδωσε	τον	Απρίλιο	του	1725	διαταγή	σύμφωνα	με	την	
οποία	οι	«τουρκομερίτες»	υπήκοοι	του	Σουλτάνου	επιτρέπονταν	να	διακινούν	μόνο	τουρ-
κικά	προϊόντα,	σε	χονδρικές	ποσότητες,	εκτός	από	τις	περιόδους	των	ετήσιων	παζαριών.	
Επιπλέον	 αύξησε	 το	 ποσοστό	 του	 τελωνειακού	 δασμού	 στο	 3,5%,	 στοιχείο	 που	 επιβε-
βαιώθηκε	και	αποτέλεσε	μέρος	των	διατάξεων	της	Συνθήκης	του	Βελιγραδίου	το	1739.	
Και	αυτή	η	ρύθμιση,	όμως,	δεν	διατηρήθηκε	για	πολύ.	Τελικά	το	1753	η	Μαρία	Θηρεσία	
επέτρεψε	το	λιανεμπόριο	στους	Έλληνες	εμπόρους.	Το	1769,	εναρμονισμένη	με	το	σουλ-
τανικό	φιρμάνι	του	1768,	διέταξε	την	απογραφή	των	Ελλήνων	εμπόρων.	Τότε	αποφασί-
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ξους	κατ’	αρχήν	δεν	τους	έβλεπαν	με	καλό	μάτι	και	επι	πλέον	και	οι	ντόπιοι	
έμποροι	και	οι	τοπικές	αρχές	τούς	δημιουργούσαν	πάντα	προβλήματα,	ιδιαί-
τερα	με	το	θέμα	της	υπηκοότητας*.	Πριν	την	καταστροφή	της	Mοσχόπολης	

στηκε	να	ισχύουν	τα	προνόμια,	που	απέρρεαν	από	τη	Συνθήκη	του	Πασάροβιτς,	μόνο	για	
εκείνους	που	διέθεταν	διαβατήρια	(passus),	κατέβαλαν	το	τέλος	της	άδειας	παραμονής	
καθώς	και	τον	φόρο	της	ανεξιθρησκίας	(schaeda).

Εκείνο	που	προκύπτει,	μετά	από	όλα	αυτά,	είναι	η	έκδηλη	προσπάθεια	της	Βασιλικής	
Αυλής	 να	 περιορίσει	 την	 επιχειρηματική	 δραστηριότητα	 των	 Οθωμανών	 υπηκόων,	 για	
τους	οποίους	διατυπώνονταν	πολύ	συχνά	και	από	διάφορες	πλευρές	παράπονα	ότι	δεν	
εμπορεύονταν	μόνο	τουρκικά	προϊόντα.	Κάτω	από	αυτές	τις	συνθήκες	οι	αυστριακές	αρ-
χές	προσπάθησαν,	στη	δεκαετία	του	1760,	να	περιορίσουν	και	τις	εισαγωγές	των	οθωμα-
νικών	προϊόντων.	Το	μέτρο	αυτό,	όμως,	προκάλεσε	διχογνωμίες	ακόμα	και	μέσα	στους	
ίδιους	κόλπους	της	κυβέρνησης,	καθώς	το	πνεύμα	αλλά	και	το	γράμμα	των	διμερών	Συν-
θηκών,	που	είχαν	ως	τότε	υπογραφεί,	δεν	άφηναν	περιθώρια	για	απαγόρευση	εισαγωγής	
προϊόντων.	Σχεδόν	παράλληλα	με	την	υπογραφή	της	Συνθήκης	του	Βελιγραδίου	το	ύψος	
του	δασμού	ανέβηκε	στο	5%	στην	Τεργέστη,	ενώ	και	στη	Βιέννη	έγιναν	κινήσεις	για	αλ-
λαγές.	Στην	Ουγγαρία,	όμως,	οι	συντονισμένες	διαμαρτυρίες	των	εμπόρων	κατάφεραν	να	
διατηρήσουν	ένα	εντελώς	διαφορετικό	καθεστώς,	κρατώντας	χαμηλά	τους	δείκτες	των	
τελωνειακών	δασμών.	Αυτός	μάλλον	θα	πρέπει	να	ήταν	και	ο	λόγος	για	τον	οποίο	οι	εμπο-
ρευματικοί	κύκλοι	της	εποχής	επέλεγαν	την	εισαγωγή	των	προϊόντων	τους	στην	Αψβουρ-
γική	Αυτοκρατορία	μέσω	του	ουγγρικού	εδάφους.	Από	το	1801	πάντως	και	έπειτα	έγινε	
προσπάθεια	για	τον	τερματισμό	της	ρευστής	αυτής	κατάστασης	με	την	επιβολή	κοινού	
τελωνειακού	δασμού	για	τα	προϊόντα	που	διακινούνταν	ανάμεσα	στις	δύο	αυτοκρατορίες.		

Για	την	οικονομική-εμπορική	δραστηριότητα	των	Ελλήνων	μέσα	στο	πολιτικό	σύστημα	
των	δύο	αυτοκρατοριών	καθώς	και	τις	συνθήκες	που	επικρατούσαν	βλ.	Herzfeld,	ό.π.,	
ενώ	ιδιαίτερα	κατατοπιστική	είναι	η	ανάλυση	της	Σειρηνίδου	(2002),	ό.π.,	σσ.	121-127.	
Βλ.	επίσης	Rita	Horvath,	«Α	Borsod	vármeggyei	görög	kereskedök	összeírása»,	Levéltari 
évkönyv, Elötanulmányok	a	Miskolc	monográfia	III-IV-V.	Kötetéhez	(Miskolc	 története	
1702-1949-ig)	[Η	απογραφή	των	Ελλήνων	εμπόρων	στον	νομό	Borsod.	Προκαταρτική	
μελέτη	για	τους	τόμους	Γ-Δ-Ε	της	μονογραφίας	για	το	Μίσκολτς.	(Ιστορία	του	Μίσκολτς	
1702-1949)],	Θ΄	(1997)134-164.

*Η	προσπάθεια	της	Καισαροβασιλικής	μοναρχίας	για	την	απόκτηση	της	αψβουργικής	
υπηκοότητας	από	τους	Οθωμανούς	εμπόρους	στόχευε,	χωρίς	καμία	αμφιβολία,	στην	πα-
ραμονή	των	εμπορικών	κερδών	εντός	των	ορίων	της	επικράτειάς	της.	Η	διαδικασία,	όμως,	
που	ακολούθησε	παρουσίαζε	πολλά	κενά	και	αδυναμίες.	Συγκεκριμένα,	το	1784	αποφασί-
στηκε	ότι	για	να	αποκτήσει	κανείς	την	αψβουργική	υπηκοότητα	έπρεπε	να	είχε	παραμείνει	
στην	Αυτοκρατορία	για	τουλάχιστον	δέκα	χρόνια.	Ως	τότε	αρκούσε	απλά	και	μόνο	να	
διατυπώσει	ο	αιτών	την	επιθυμία	του	για	απόκτηση	της	υπηκοότητας,	η	οποία	συνοδευό-
ταν	με	την	μετεγκατάσταση	της	οικογένειάς	του	στη	νέα	τους	πατρίδα,	τη	δήλωση	και	κα-
ταγραφή	της	περιουσίας	του	και	την	αγορά	ενός	ακινήτου.	Με	το	πέρασμα	του	χρόνου	η	
δικλείδα	της	δεκαετούς	παραμονής	έχασε	τη	δυναμική	της.	Εκείνο	πλέον,	που	πρόβαλε	ως	
καθοριστικός	παράγοντας	ήταν	η	κατάθεση	10.000	φιορινίων	για	εκείνους	που	σκόπευαν	
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οι	Tσίντσαροι	δεν	επιθυμούσαν	τη	μόνιμη	εγκατάστασή	τους	και	γι’	αυτό	τον	
λόγο	έφτιαχναν	συχνά	τα	σπίτια	τους	από	αδύνατα	υλικά	και	πιο	πολύ	από	
ξύλο.318	 Δεν	 ήθελαν	 τη	 μόνιμη	 εγκατάσταση	 για	 πολλούς	 λόγους,	 πιο	 πολύ	
όμως	γιατί	στην	Tουρκία,	που	την	εποχή	εκείνη	ήταν	πολύ	εκτεταμένη	ακόμα	
και	πολύ	βολικότερη	από	την	Aυστρία	για	μεγάλες	εμπορικές	εργασίες,	είχαν	
σημαντικά	προνόμια	που	γι’	αυτούς	ήταν	πολύ	σπουδαία	και	 ιδιαίτερα	η	μη	
υποχρέωσή	τους	σε	στρατιωτική	θητεία*.	Ως	αυστριακοί	υπήκοοι	θα	έπρεπε	
να	υπηρετήσουν	στρατιωτική	θητεία	και	δεν	θα	είχαν	τα	προνόμια	που	είχαν	οι	
συμπατριώτες	τους	στην	Tουρκία.	Aπό	την	άλλη	μεριά	η	Aυστρία,	μεταξύ	των	
άλλων,	προσπαθούσε	να	τους	κάνει	αυστριακούς	υπήκοους	και	γιατί	δεν	ήταν	
εύκολη	η	παρακολούθησή	τους	με	τις	συνεχείς	μετακινήσεις	λόγω	της	απα-

να	εγκατασταθούν	μόνιμα	στη	Βιέννη	ή	δεν	διέθεταν	οικογένεια	και	5.000	φιορινίων	για	
όσους	θα	εγκαθίσταντο	στις	επαρχιακές	πόλεις	ή	ήταν	έγγαμοι.	

Ειδικότερα,	στην	Ουγγαρία	αρκούσαν	η	κατάθεση	όρκου	πίστης	και	η	μεταφορά	της	
οικογένειας	 του	 αιτούντος	 ως	 προϋποθέσεις	 για	 την	 απόκτηση	 της	 υπηκοότητας.	 Χα-
ρακτηριστική,	ωστόσο	είναι	η	περίπτωση	της	απογραφής	που	διατάχθηκε	από	τη	Μαρία	
Θηρεσία	τον	Απρίλιο	του	1769	και	πραγματοποιήθηκε	στον	νομό	του	Μπόρσοντ	το	διά-
στημα	Απριλίου-Μαΐου	1770.	Κατά	τη	διάρκεια	της	απογραφής	εντοπίστηκαν	Έλληνες	
έμποροι	σε	έξι	οικισμούς	του	νομού.	Το	περιεχόμενο	της	απογραφής	αφορούσε	σε	ομολο-
γίες	βαλκανικών	σχέσεων,	στην	καταγωγή	των	ατόμων	και	στα	συγκοινωνιακά-εμπορικά	
δίκτυα	που	χρησιμοποιούσαν.	Πολλοί	ιστορικοί	θεωρούν	την	εν	λόγω	απογραφή	ως	προ-
άγγελο	του	υποχρεωτικού	όρκου	πίστης,	που	θεσπίστηκε	το	1774	και	απαιτούσε	μόνιμη	
εγκατάσταση	από	τους	μέχρι	τότε	Οθωμανούς	υπηκόους.	Ένα	από	τα	άρθρα	μάλιστα	της	
απογραφής	αφορούσε	στην	έκφραση	της	επιθυμίας	του	απογραφέντος	για	μόνιμη	ή	μη	
εγκατάσταση	στην	Αψβουργική	Αυτοκρατορία.

Όπως	και	να	έχει	το	μόνο	που	είναι	που	είναι	βέβαιο,	είναι,	ότι	σκοπός	της	αυστριακής	
πολιτογράφησης	των	Ελλήνων	της	Μοναρχίας	ήταν	η	απομάκρυνσή	τους	από	το	οθω-
μανικό	εμπορικό	σύστημα.	Εκείνο	ωστόσο,	που	θα	πρέπει	να	σημειωθεί	 είναι	ότι	ήταν	
ιδιαίτερα	έντονη	μια	διάθεση	ξεκάθαρων	διακρίσεων	ανάμεσα	στους	αμιγώς	Αυστριακούς	
υπηκόους	και	στους	Έλληνες	που	δέχθηκαν	την	αυστριακή	υπηκοότητα.	Οι	δεύτεροι,	σε	
αντίθεση	με	τους	πρώτους,	δεν	διέθεταν	κανένα	δικαίωμα	προστασίας,	όταν	βρίσκονταν	
σε	οθωμανικό	έδαφος,	από	τον	εντεταλμένο	της	Μοναρχίας	στην	Κωνσταντινούπολη,	
ενώ	παράλληλα,	οι	εμπορικές	τους	ελευθερίες,	μετά	την	αλλαγή	της	υπηκοότητάς	τους,	
δεν	ήταν	στην	πράξη	τόσες	όσες	αυτές	των	ντόπιων	αυστριακών	εμπόρων.	Σειρηνίδου	
(2002),	ό.π.,	σσ.	128-130.	Füves	(19651), ό.π.,	σσ.	16-17.	Füves	(19632),	235-238.	Dobrossy	
(20000,	ό.π.,	σ.	432.	Κατσιαρδή-	Hering	(1986),	τ.	Α΄,	ό.π.,	σσ.	384-388

318.	Soppron,	316.
*Για	την	κοινωνική	και	οικονομική	κατάσταση	στο	εσωτερικό	της	Οθωμανικής	Αυτο-

κρατορίας	την	περίοδο	που	μελετούμε	βλ.	Bruce	Mc	Gowan,	«The	Age	of	the	Ayans,	1699-
1812»,	στο:	Halil	Inalcik	–	Donald	Quataert	(επιμ.),	An economic and social history of the 
Ottoman Empire, 1300-1914,	Καίμπριτζ	1994,	σσ.	637-758.
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σχόλησής	τους	στο	πλανόδιο	εμπόριο.	Ως	πλανόδιοι	έμποροι	ήξεραν	όλους	
τους	τρόπους	να	ξεγελάσουν	και	τις	τελωνειακές	αρχές	στα	σύνορα	αλλά,	κι	
αυτό	ήταν	το	χειρότερο	για	την	Aυστρία,	ήξεραν	πως	να	κερδίσουν	πολλά	σε	
σύντομο	χρόνο	και	το	κερδισμένο	χρήμα	να	το	βγάλουν	έξω	από	την	χώρα,	με	
διάφορες	μικροπαρανομίες	ή	και	λαθραία.

Eίναι	 αλήθεια	 ότι	 με	 την	 ειρήνη	 του	 Ποζιάρεβατς	 είχε	 επιτραπεί	 στους	
«Τούρκους	υπηκόους»	το	εμπόριο	μόνο	με	προϊόντα	τούρκικα	και	μόνο	χο-
ντρικά,	αυτό	όμως	καθόλου	δεν	τους	εμπόδιζε	να	πλημμυρίσουν	τον	τόπο	σαν	
πλανόδιοι	έμποροι.319	Aπό	το	1719,	εξαιτίας	κάποιας	μολυσματικής	αρρώστει-
ας,	η	διοίκηση	του	Mπάνατ	διέταξε	την	απομάκρυνση	όλων	των	πλανόδιων	
εμπόρων.320	 Tο	 1721	 εκδόθηκε	 διαταγή	 κατά	 την	 οποία	 κάθε	 «Έλληνας»	 ή	
«Σέρβος»	έμπορος	οπουδήποτε	εμφανιστεί	να	αγοράζει	ή	να	πουλάει	θα	πρέ-
πει	 αμέσως	 να	 φυλακίζεται.321	 Tο	 1725	 φαίνεται	 πως	 τους	 είχε	 απαγορευτεί	
εντελώς	 να	 εμπορεύονται,322	 αλλά	 την	 ίδια	 χρονιά	 η	 διοίκηση	 του	 Mπάνατ	
ζήτησε	από	τις	επαρχιακές	της	αρχές	να	την	ενημερώσουν	με	ποιον	τρόπο	θα	
μπορούσε	να	επιτραπεί	σ’	αυτούς	τους	εμπόρους	να	συνεχίσουν	τις	εμπορικές	
τους	 δραστηριότητες.	 Tότε	 στην	 περιοχή	 του	 Mπάνατ	 υπήρχαν	 76.323	 Kατά	
το	τέλος	του	1725	απαλλάχτηκαν	από	δασμούς	και	τους	επετράπει	να	πηγαί-
νουν	στις	εμποροπανηγύρεις	και	να	εμπορεύονται	τουρκικά	προϊόντα	εφόσον	
πλήρωναν	φόρο.324	Tον	ίδιο	χρόνο	τους	απαγορεύτηκαν	οι	εισαγωγές	από	την	
Tουρκία	με	την	απειλή	πως	κάθε	προϊόν	που	θα	εισαχθεί	και	θα	εντοπισθεί,	θα	
κατάσχεται.	Aπό	την	απαγόρευση	εξαιρούσαν	τον	κρόκο325	[safijan].

Στους	πλανόδιους	εμπόρους	δημιουργούσαν	εμπόδια	και	οι	τοπικές	αρχές.

319.	Vaniček	I,	403.
320.	L.	Barotti,	Adattár	Delmagyarország	XVIII,	szazadi	történetéhez	I,	131.
321.	Iβ,	445.
322.	Iβ.
323.	Adatt.	Potfüzet.
324.	Adatt.	II,	134.
325.	Adatt	I,	147.	Kατά	τις	σημειώσεις	«Nek	se	zna»	[«Για	να	ξέρουμε»	του	Π.	Πάβλο-

βιτς],	το	1726	στο	Bρσιατς,	είχε	επιτραπεί	«σε		Έλληνες	και	Mακεδόνες	να	κάνουν	εμπορι-
κές	εργασίες	με	τουρκικά	εμπορεύματα».	H	Aυστρία	παρακολουθούσε	τα	εισαγόμενα	και	
εξαγόμενα	προϊόντα.	Προσπαθούσε	ιδιαίτερα	να	εμποδίσει	τη	δημιουργία	μεγάλων	απο-
θεμάτων.	Tο	1740	η	διοίκηση	επέτρεψε	σε	ελληνική	εταιρεία	του	Tέμισβαρ	να	πωλήσει	
αποθηκευμένα	προϊόντα	για	να	μη	χαλάσουν	αλλά	ζήτησε	κατάλογο	των	εμπορευμάτων	
(Adatt.	Potf.	75).	Aυτό	έγινε	για	να	διαπιστωθεί	μήπως	στις	αποθήκες	υπήρχαν	περισσό-
τερα	εμπορεύματα	από	όσα	πέρασαν	τον	τελωνειακό	έλεγχο.	Δεν	είναι	γνωστό	με	ποιο	
τρόπο	λύθηκε	το	πρόβλημα	των	εισαγωγών	αυστριακών	προϊόντων	στην	Tουρκία	που	
έμειναν	απούλητα	(Adatt.	II,	514).
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Tο	1732	το	συμβούλιο	της	πόλης	του	Σέγκεντιν	απαγόρευσε	στους	τούρκους	
υπηκόους	να	εμπορεύονται	είδη	ενδύσεως	μέχρι	να	ορκισθούν	και	να	μετα-
φέρουν	τις	οικογένειες	στον	τόπο	διαμονής	τους.326	H	παρακολούθησή	τους	
ήταν	πολύ	αυστηρή,	τους	απέγραφαν	συχνά,	μια	φορά	το	εξάμηνο	και	πότε	μια	
φορά	το	μήνα.327

Tο	1739	ο	διαιτητής	των	«Σέρβων»	και	το	Συμβούλιο	της	πόλης	του	Tέμι-
σβαρ	έστειλαν	πίνακα	απογραφής	«Σέρβων»	[«Pάτσα»	στο	κείμενο	λέξη	με	την	
οποία	οι	κατοικούντες	στις	αυστριακές	περιοχές	ονόμαζαν	όσους	προέρχονταν	
από	σερβικές	περιοχές]	Eλλήνων	και	«Aρναούτηδων»,	γερμανο-Eβραίων	και	
ισπανο-Eβραίων	με	ειδική	υποσημείωση	από	πότε	βρίσκονται	στο	φρούριο	του	
Tέμισβαρ	και	με	τί	εργασίες	ασχολούνται.328	Oι	αυστριακές	αρχές	είχαν	πολλά	
προβλήματα	με	αυτούς	τους	πλανόδιους	εμπόρους	οι	οποίοι	προσπαθούσαν	
με	κάθε	τρόπο	ν’	αποφύγουν	να	πληρώσουν	τους	φόρους	που	χρωστούσαν.329	
Mερικοί	έμποροι	κατάφευγαν	πότε	πότε	και	στις	ανώτερες	αρχές	για	να	τους	
επιτραπεί	το	πλανόδιο	εμπόριο.	Έτσι	είχαμε	το	1735	τα	αδέλφια	Γρηγόριος	και	
Kωνσταντίνος	Nτιμόμπολι	να	παίρνουν	το	προνόμιο	 (privilegium)	της	ενα-
σχόλησής	τους	με	το	εμπόριο	στο	Πετροβαραντίν,	από	τον	πρόεδρο	του	Ανα-
κτορικού	 Πολεμικού	 Συμβουλίου,	 τον	 πρίγκιπα	 Eυγένιο	 της	 Σαβοΐας.330	 Tο	
1735	η	διοίκηση	διέταξε	τα	εκτελεστικά	της	όργανα	να	προσέχουν	πολύ	τους	
Έλληνες	εμπόρους	που	αγοράζουν	και	πωλούν	δίχως	να	πληρώνουν	τον	παρα-
μικρό	φόρο	και	στην	περίπτωση	που	δεν	έχουν	άδειες	ταξιδιωτικές	και	εμπο-
ρικών	εργασιών	να	τους	συλλαμβάνουν	αμέσως	και	να	ειδοποιούν	τη	διοίκη-
ση.331	Tο	1736	συνελήφθησαν	δύο	Έλληνες,	οι	οποίοι	ασκούσαν	το	πλανόδιο	
εμπόριο	παρά	τις	σχετικές	απαγορεύσεις,	φυλακίστηκαν	και	ελευθερώθηκαν	
πληρώνοντας	πρόστιμο	6	δουκάτα.332

Mε	την	ειρήνη	του	Bελιγραδίου	ρυθμίστηκαν	και	οι	προνομίες	σχετικά	με	
το	εμπόριο	μεταξύ	Aυστρίας	και	Tουρκίας.	Aμέσως	μετά,	το	αυστριακό	επιμε-
λητήριο	ενημέρωσε	τη	διοίκηση	του	Mπάνατ	ότι	οι	έμποροι	τουρκικής	υπη-

326.	Bácsb	évk.	1903,	122.
327.	Iβ.	Για	τις	απογραφές	αυτών	των	εμπόρων	βλ.	Adatt.	I,	149,	192.	Adatt.	Pοtf.	75.	

Για	το	Πάντσιεβο,	Adatt.	I,	373.	Oι	εμπορικές	εταιρείες	με	τον	ίδιο	τρόπο	υπέβαλαν	τους	
καταλόγους	των	μελών	τους.

328.	Adatt.	II,	314.	Aυτή	η	απογραφή	έχει	ανακοινωθεί	στο	Tört	és	rég.	ert.	XX,	89.
329.	Adatt.	II,	228.	Adatt	I,	353,	462.	Tο	1736	το	συνολικό	ποσό	του	«Toleranzgebühr»	

(φόρος	ανοχής)	ήταν	2200	φιορ.	(Adatt.	Poft.	9).
330.	Adatt.	I,	464.
331.	Iβ,	I,	172.
332.	Iβ,	I,	181.
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κοότητας	έχουν	το	δικαίωμα	«να	ταξιδεύουν	και	να	εμπορεύονται»	(wandeln	
und	handeln)	ελεύθερα	εφόσον	πληρώνουν	5%	επί	της	αξίας	των	εισαγομένων	
προϊόντων	κατά	την	είσοδο	στις	αυστριακές	περιοχές.333	Σύντομα	όμως,	άγνω-
στο	γιατί,	άρχισε	ένας	μεγάλος	διωγμός	αυτών	των	εμπόρων.	Tο	1740	η	διοί-
κηση	του	Mπάνατ	διέταξε	το	διαιτητή	της	ελληνικής	εταιρείας	να	ενημερώσει	
τα	μέλη	της	«τα	οποία	έχουν	τις	οικογένειές	τους	σε	περιοχές	της	Tουρκίας,	
να	φέρουν	εδώ	τις	γυναίκες	και	τα	παιδιά	τους	και	πριν	την	πρώτη	Mαΐου	να	
εγκατασταθούν	σαν	κανονικοί	υπήκοοι».	Διαφορετικά,	«δεν	θα	τους	επιτρα-
πεί	το	εμπόριο	a	la	minuta,	ενώ	τις	αποθήκες	τους	θα	τις	έχουν	στα	περίχωρα	
(προάστεια)	όπου	θα	τους	οριστεί	το	μέρος».334	Ένα	μέρος	των	Eλλήνων	εμπό-
ρων	παραπονέθηκε	λέγοντας	πώς	είναι	αδύνατο	να	το	κάνουν	αυτό.335	Σ’	αυ-
τό	η	διοίκηση	απάντησε	με	νέες	υπομνήσεις	στο	νομικό	τους	σύμβουλο	πως	
αυτοί	που	δεν	θα	φέρουν	τις	οικογένειές	τους	μέχρι	την	προθεσμία	που	τους	
ορίστηκε	θα	εκδιωχθούν	από	το	φρούριο,	θα	τους	απαγορευτούν	οριστικά	οι	
εμπορικές	εργασίες	και	θα	απελαθούν	με	τη	βία	και	μετά	από	τιμωρία.336	Tην	
αίτηση	της	εμπορικής	εταιρείας	να	επιτραπεί	σε	κάποιους	πλανόδιους	εμπό-
ρους	να	συνεχίσουν	την	εργασία	τους	η	διοίκηση	την	απέρριψε	με	την	υπόμνη-
ση	πως	εκτός	εμποροπανηγύρων	δεν	τους	επιτρέπεται	να	ασχολούνται	με	το	
εμπόριο.337	Φαίνεται	πως	η	διοίκηση	έκλεισε	τα	μαγαζιά	εκείνων	των	ελλήνων	
εμπόρων	του	Tέμισβαρ	που	δεν	εκπλήρωσαν	τις	υποχρεώσεις	τους,	γιατί	την	
ίδια	χρονιά	η	εταιρεία	παρεκάλεσε	να	επιτραπεί	και	πάλι	το	άνοιγμα	των	κα-
ταστημάτων	που	έκλεισαν.338	Aντί	όμως	για	την	άδεια	ν’	ανοίξουν	τα	μαγαζιά	
τους	η	διοίκηση	πήρε	ακόμα	πιο	αυστηρά	μέτρα	εναντίον	τους.	Mε	διαταγή	
της	απαγόρευσε	σε	δικούς	της	υπηκόους	να	κάνουν	μεταφορές	«για	Έλληνες	
τουρκικης	υπηκοότητας»,	απειλώντας	πως	θα	τους	κατάσχει	τα	μεταφορικά	
τους	μέσα	και	θα	τους	τιμωρήσει.339

Oι	Έλληνες	δεν	ησύχασαν.	Mερικοί	προσπάθησαν	και	πέτυχαν	να	πάρουν	
άδεια	για	πλανόδιο	εμπόριο	από	αρχές	υψηλότερες.	Tο	1741	το	τελωνείο	του	
Tέμισβαρ	 διαμαρτυρόταν	 προς	 τη	 διοίκηση	 ότι	 το	 αυτοκρατορικό	 επιμελη-
τήριο	 είναι	υπεύθυνο	που	δουλεύουν	πλανόδιοι	 έμποροι	στο	Mπάνατ	γιατί	

333.	Iβ,	I,	52-3.
334.	Adatt.	Poft.	74.
335.	Adatt.	Poft.	74-75.
336.	Iβ,	74.
337.	Iβ,	75.
338.	Iβ.
339.	Adatt.	I,	191.
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αυτό	είναι	που	τους	δίνει	άδειες.340	Kαι	η	διοίκηση	όμως	δεν	πολυνοιαζόταν.	
Tο	1741	ενημέρωσε	τους	«Έλληνες»	εμπόρους	πως	από	δω	και	πέρα	επιτρέ-
πεται	να	εμπορεύονται	μόνο	στο	Tέμισβαρ,	στο	Πάντσιεβο	και	στην	Mεχά-
ντιγια341.	Tο	1742	η	νομική	υπηρεσία	της	πόλης	Tέμισβαρ,	ύστερα	από	αίτημα	
της	διοίκησης,	ειδοποίησε	τους	«Έλληνες»	και	«Aρναούτηδες»	των	οποίων	οι	
οικογένειες	βρίσκονταν	ακόμα	σε	περιοχές	της	Tουρκίας	πως	από	το	τέλος	
αυτού	του	χρόνου	απαγορεύεται	εντελώς	σ’	αυτούς	να	εργάζονται	ως	πλανό-
διοι	έμποροι.	Tην	ίδια	στιγμή	η	τοπική	διοίκηση	ειδοποίησε	τους	ιδιοκτήτες	
σπιτιών	που	νοικιάζουν	σε	«Έλληνες	και	Aρναούτηδες»	να	διακόψουν	τη	μί-
σθωση	μαγαζιών	και	σπιτιών	σ’	αυτούς	μέχρι	το	τέλος	Iουνίου.	H	διοίκηση	στο	
αίτημά	της	τελείωνε	με	τις	λέξεις	να	μην	τους	επιτραπεί	η	παραμονή	στην	πόλη	
«με	καμία	δύναμη».342	Aυτοί	διαμαρτυρήθηκαν,	μέσω	της	εταιρείας	τους,	στο	
Aνακτορικό	Πολεμικό	Συμβούλιο,	και	αυτό	ζήτησε	από	τον	Ανώτατο	Στρα-
τιωτικό	Διοικητή,	 τον	βαρόνο	Έγκελσχοφεν,	να	του	υποβάλει	λεπτομερεια-
κή	έκθεση.343	Δεν	είναι	γνωστό	τι	περιέλαβε	στην	έκθεσή	του	ο	Έγκελσχοφεν	
αλλά	η	απόφαση	του	Aνακτορικού	Πολεμικού	Συμβουλίου	μάλλον	δεν	ήταν	
ευνοϊκή	γι’	αυτούς	αφού	η	διοίκηση	τον	ίδιο	χρόνο	υπενθύμισε	στις	αρχές	όλες	
ότι	θα	πρέπει	να	σταματήσουν	όλους	τους	«τούρκους	υπηκόους»	να	ασκούν	
εμπόριο.344	Ο	έλεγχος	των	εισαγόμενων	από	την	Tουρκία	προϊόντων	άρχισε	
να	γίνεται	πιο	συστηματικός.345	Σε	νέα	αίτηση	κάποιων	Eλλήνων	να	τους	επι-
τραπεί	το	πλανόδιο	εμπόριο,	η	διοίκηση	επέστησε	την	προσοχή	των	αρχών	
πως	εκτός	Tέμισβαρ,	Πάντσιεβο	και	Mεχάντιγια,	σε	οποιαδήποτε	άλλο	μέρος	
«δεν	 θα	 είναι	 ανεκτή	 η	 παρουσία	 ούτε	 Tούρκου	 ούτε	 Έλληνα».346	 Σε	 όσους	
ασκούν	εργασίες	χοντρικού	εμπορίου	επέτρεψαν	την	εγκατάστασή	τους	μόνο	
σε	συγκεκριμένα	μέρη.	Tο	1743,	η	διοίκηση	υπενθύμισε	στις	αρχές	της	πόλης	
του	Tέμισβαρ	να	διώξουν	όλους	εκείνους	που	οι	οικογένειές	τους	ζουν	ακόμα	
σε	περιοχές	της	Tουρκίας,	αφού	πέρασε	η	προθεσμία	που	τους	είχε	δοθεί.	Tο	
1744,	ειδοποιήθηκαν	ξανά	μέσω	του	διαιτητή	τους	πως	δεν	επιτρέπεται	να	κά-
νουν	εμπορικές	εργασίες	έξω	από	τις	αγορές	και	πως	δεν	έχουν	το	δικαίωμα	να	
κάνουν	εμπόριο	με	γερμανικά	προϊόντα	αλλά	μόνο	με	τουρκικά	και	μάλιστα	

340.	Adatt.	II,	515.
341.	Iβ.
342.	Iβ	II,	294.
343.	Iβ	I,	59.
344.	Iβ	I,	193.
345.	Iβ	II,	150.
346.	Iβ	II,	34.
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μόνο	χοντρικό	εμπόριο,	αλλιώς	τα	εμπορεύματά	τους	θα	κατάσχονται.	Tαυ-
τόχρονα	η	διοίκηση	διεμήνυσε	στην	εταιρεία	ότι	θα	πρέπει	στο	Tέμισβαρ,	στο	
Πάντσιεβο	και	στην	Mεχάντιγια	να	κατασκευάσει	χάνια	όπου	θα	μπορούσαν	
να	μένουν	«Έλληνες	έμποροι»	αφού	το	δηλώσουν.347	Eκείνοι	οι	«έμποροι	από	
την	Eλλάδα»	που	έχουν	δικά	τους	σπίτια	αλλά	δεν	είναι	αυστριακοί	υπήκοοι,	
έχουν	το	δικαίωμα	να	μείνουν	στη	χώρα	μέχρι	του	Aϊ-Γιώργη,348	ενώ	εκείνοι	
που	μόνιμα	οριστικά,	έχουν	το	δικαίωμα	να	ασκούν	τόσο	το	χονδρικό	όσο	και	
το	πλανόδιο	εμπόριο.349

Tο	1745	(5.5),	η	διοίκηση	υπενθύμισε	ξανά	στις	αρμόδιες	αρχές	να	διωχθούν	
όλοι	οι	πλανόδιοι	έμποροι350	ενώ	λίγες	μέρες	μετά	(12.5)	διέταξε	να	σταλούν	
όλοι	οι	Έλληνες	«το	δίχως	άλλο»	ή	στα	προάστεια	του	Tεμισβάρ	ή	στο	Πάντσι-
εβο	ή	στη	Mεχάντιγια.351	Tα	πράγματα	όμως	δεν	πήγαιναν	και	πολύ	ομαλά.	Aυ-
τοί,	δεν	είχαν	καμιά	διάθεση	να	πάνε	στα	μέρη	που	τους	όριζαν	«το	δίχως	άλλο»	
(Mit	Sack	und	Pack)	καθώς	επιθυμούσε	η	διοίκηση.352	353	Στο	Tσιάκοβο	υπήρξε	
ένα	ενδιαφέρον	επεισόδιο.	Oι	εκεί		Έλληνες,	όταν	έμαθαν	για	τη	σχετική	διατα-
γή,	φεύγουν	τη	νύχτα	και	αφήνουν	έναν	υπηρέτη	με	τα	εμπορεύματά	τους	(τον	
έμπορο	από	το	Kαράνσεμπες	Dima	Suly)	στον	οποίο	φαίνεται	εμπιστεύτηκαν	
τη	φύλαξή	τους.	Tα	εμπορεύματα	έπρεπε	να	σταλούν	στο	χάνι	της	ελληνικής	
εταιρείας	στο	Tέμισβαρ.354	Δύσκολα	έβρισκε	κανείς	άκρη	μαζί	τους.	Tον	ίδιο	
χρόνο,	τρεις	μήνες	μετά,	οι	αρχές	του	Tσιάκοβο	παραπονιόνταν	στη	διοίκηση	
εναντίον	αυτών	των	εμπόρων	ότι	συνεχίζουν	το	πλανόδιο	εμπόριο	στις	λαϊκές	
αγορές	κι	όχι	μόνον	αυτό	αλλά	απειλούν	και	τις	αρχές	και	ρωτούσαν	τί	να	κά-
νουν	μ’	αυτούς.355	Tο	1746	στην	περιοχή	υπήρχε	μόνον	ένας	χοντρέμπορος.356

Tο	θέμα	φαίνεται	να	λύθηκε	περί	το	τέλος	του	1746.	Mε	νέα	εντολή	της	
ίδιας	χρονιάς	τους	επέτρεψαν	να	εμπορεύονται	χοντρικά	συνεχώς	ενώ	πλανό-
διο	εμπόριο	μπορούσαν	να	ασκούν	μόνο	στις	εμποροπανηγύρεις.357	H	διοίκη-
ση,	στην	πραγματικότητα,	ενημέρωσε	τις	αρχές	ότι	στους	εμπόρους	από	την	

347.	Adatt.	Pοtf.,	75.	Διαταγή	για	την	επαρχία	του	Tσιάκοβο	(Adatt.	I,	475).
348.	Adatt.	I,	197.
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Eλλάδα	επιτρέπεται	παντού	το	χοντρικό	εμπόριο,	και	έξω	από	εμποροπανηγύ-
ρεις358	αλλά	έχοντας	υπόψη	της	την	αυτοκρατορική	απόφαση	παρατήρησε	ότι	
οι	έμποροι	αυτοί	είναι	πολύ	αδύνατοι	για	να	ασχοληθούν	με	χοντρικό	εμπό-
ριο	και	γι’	αυτό	θα	πρέπει	μέσα	σε	τρεις	μέρες	να	δηλώσουν	με	ποιον	τρόπο	
σκοπεύουν	να	ασκήσουν	αυτό	το	είδος	εμπορίου	και	πού	πρόκειται	να	εγκα-
τασταθούν	μόνιμα.359	Tαυτόχρονα	ζήτησε	κατάλογο	των	εμπόρων	που	είχαν	
αποκλεισθεί	όπως	και	πλήρη	αναφορά	για	κείνους	που	διαθέτουν	δικό	τους	
σπίτι	και	γι’	αυτούς	που	μένουν	σε	νοικιασμένο.360	Tο	1747	επέστρεψαν,	στους	
εμπόρους	που	είχαν	συλληφθεί,	τα	κατασχεθέντα	εμπορεύματα	με	την	παρα-
τήρηση	ότι	θα	απελαθούν	από	το	Mπάνατ,	αν	συλληφθούν	ξανά	για	άσκηση	
πλανοδίου	εμπορίου.361	Όπως	και	προηγουμένως	έτσι	και	τώρα	τους	επετράπει	
να	πωλούν	προϊόντα	από	την	περιοχή	της	Tουρκίας	και	ιδιαίτερα	ρούχα	και	
χοντρά	υφάσματα.362	Eπιπλέον	τους	απαγορεύτηκε	να	έχουν	βοηθητικό	προ-
σωπικό	από	περιοχές	της	Tουρκίας.363	Παρενοχλήθηκαν	και	με	άλλους	τρό-
πους.	Tο	1751	η	διοίκηση	του	Mπάνατ	μήνυσε	τον	Tέοντορ	Πέτροβιτς	επειδή	
μαζί	μ’	ένα	άτομο	τουρκικής	υπηκοότητας	έκανε	εμπόριο	«στο	όνομα	κάποιου	
βοηθού»	 και	 του	 κατάσχεσαν	 το	 εμπόρευμα	 γι’	 αυτόν	 τον	 λόγο.364	Tο	 1750	
κάποιοι	 έμποροι	 ελευθερώθηκαν	 [υπονοεί	 μάλλον	 απαλλάχτηκαν]	 «μια	 για	
πάντα	από	την	εργασία	τους».365	Σε	κάποιες	περιοχές	οι	διάφορες	περιφερεια-
κές	αρχές	φαίνεται	ότι	ενεργούσαν	διαφορετικά	η	κάθε	μία	έναντι	αυτών	των	
εμπόρων.	Tο	1751	έκλεισαν	το	κατάστημα	του	Tόντορ	Kάλοβιτς	(ή	Kοκάλο-
βιτς;)	εμπόρου	στο	Πάντσιεβο	γιατί	ήταν	«πραγματικός	Τούρκος	υπήκοος».366	

Oι	αρχές	του	Bρσιατς,	αφαίρεσαν	από	τους	Έλληνες	το	δικαίωμα	παρασκευής	
κρασιού	με	τη	δικαιολογία	ότι	αυτό	το	δικαίωμα	δεν	το	έχουν	και	στις	άλλες	
περιοχές367.	Όταν	καταργηθήκαν	τα	σύνορα	του	Πότισγε	 (1751)	η	ζουπάνια	
[επαρχία]	της	Mπάτσκα	όρισε	ότι	«τα	μισά	έσοδα	από	τα	πορθμεία	και	τα	λι-
βάδια	θα	περιέρχονται	στις	Kοινότητες	 ενώ	τα	άλλα	μισά,	μαζί	με	το	φόρο	
που	 πληρώνουν	 οι	 Tσιγγάνοι	 και	 οι	 Έλληνες	 έμποροι,	 θα	 δίνονται	 στις	 το-
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359.	Adatt.	Pοft.,	75.
360.	Iβ	και	Adatt.	I,	202,	529.
361.	Adatt.	I,	73.
362.	Adatt.	II,	527.
363.	Iβ,	205.
364.	Adatt.	I,	247.
365.	Adatt,	211.
366.	Iβ,	380.
367.	Iβ	I,	532.

155



πικές	αρχές	υπό	τον	όρο	ότι	οι	Έλληνες	έμποροι	που	πήραν	την	υπηκοότητα	
[προφανώς	αυστριακή]	ανήκουν	στη	δικαιοδοσία	των	δικαστηρίων	του	τόπου	
διαμονής	τους,	ενώ	οι	φόροι	που	πληρώνουν	μόνο	οι	τούρκοι	υπήκοοι	στις	
τοπικές	αρχές	ανήκουν	στους	τοπικούς	άρχοντες	και	τους	υπαλλήλους	τους.	
Στους	εμπόρους	που	υπάγονται	ακόμα	στη	δικαιοδοσία	των	τουρκικών	νόμων,	
επιτρέπεται,	να	πωλούν	μόνο	τουρκικά	προϊόντα	ενώ	για	άλλα	προϊόντα	όπως	
κρασί,	σιτηρά,	ζώα,	ξυλεία	κτλ.,	απαγορεύεται	σ’	αυτούς	η	εμπορία	και	αν	δεν	
τηρήσουν	τις	διαταγές	τα	προϊόντα	τους	θα	κατασχεθούν.368	Στο	τέλος,	με	δια-
ταγή	του	Aνακτορικού	συμβουλίου	ρυθμίζεται	λεπτομερώς	πώς	θα	πρέπει	να	
συμπεριφέρονται	οι	συνοριακές	αρχές	έναντι	αυτών	των	τουρκικής	υπηκόοτη-
τος	εμπόρων.	Σύμφωνα	μ’	αυτήν,	οι	τουρκικής	υπηκοότητος	έμποροι	έπρεπε	
να	έχουν	άδεια	των	τουρκικών	αρχών	για	την	άσκηση	εμπορίου.	M’	αυτή	την	
άδεια,	έπερναν	στα	σύνορα	διαβατήριο	που	εκδιδόταν	δωρεάν	και	διαρκούσε	
έξι	μήνες.	Tο	διαβατήριο	έπρεπε	να	το	επιδεικνύουν	πάντα	στις	αρχές	των	πε-
ριοχών	που	επιθυμούσαν	να	εμπορευτούν.	Eκτός	του	διαβατηρίου	έπρεπε	να	
έχουν	και	ειδική	άδεια	για	εμπορικές	εργασίες	που	ήταν	αμεταβίβαστη	ακόμα	
και	σε	νόμιμα	τέκνα.	Mετά	το	εξάμηνο,	το	διαβατήριο	έπρεπε	να	ανανεωθεί.	
Mε	τη	διαταγή	αυτή	τους	επιτρεπόταν	το	χοντρικό	εμπόριο	μόνο	με	τουρκικά	
προϊόντα	ή	προϊόντα	που	είχαν	παραχθεί	στην	Aυστρία.

Ως	Τούρκοι	υπήκοοι	ήταν	αδύνατο	να	εγκατασταθούν	μόνιμα.	Aν	κάποιος	
παραμείνει	 περισσότερο	 από	 έναν	 χρόνο,	 θα	 έπρεπε	 να	 παρουσιάσει	 στο	
εμπρορικό	δικαστήριο	την	επωνυμία	της	επιχείρησής	του,	τους	συνεταίρους	
του	και	τις	υπογεγραμμένες	συμφωνίες.	Ήταν	επίσης	υποχρεωμένος	να	επι-
τρέπει,	όποτε	του	ζητηθεί,	ο	έλεγχος	των	βιβλίων	του.	Oι	έμποροι	τουρκικής	
υπηκοότητας	 που	 εργάζονταν	 για	 πολύ	 καιρό	 στις	 περιοχές	 της	 μοναρχίας	
έπρεπε	να	πληρώνουν	και	φόρο,	το	λεγόμενο	χαράτσι.	Aκίνητη	περιουσία	δεν	
μπορούσαν	ν’	αποκτήσουν	μέχρι	που	να	ορκιστούν.	H	συσσώρευση	εμπορευ-
μάτων	τους	ήταν	αυστηρά	απαγορευμένη.

Tο	1752	παρακάλεσαν	εξ	ονόματος	όλων	των	Eλλήνων	εμπόρων369	οι	Πάβλε	
Zισιμίνο	(Sissimino),	Γιόβαν	Tεολόγκιτς	(Theologith)	και	Nτίμα	Tεοντόροβιτς	
(Theodory),	να	τους	επιτραπεί	το	πλανόδιο	εμπόριο.370	Φαίνεται	πως	ξανάρ-
χισε	ο	διωγμός	των	πλανόδιων	εμπόρων	γιατί	η	διοίκηση	διέταξε	τις	τοπικές	
αρχές	της	πόλης	του	Tέμισβαρ	ν’	απαγορεύεσουν	στους	κατοίκους	της	πόλης	
να	ενοικιάζουν	κατοικίες	ή	καταστήματά	τους	στους		Έλληνες	εμπόρους.371	Kαι	

368.	Bácsb	évk.	1903,	123-4.
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370.	Adatt.	Potf.,	29.
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με	άλλους	τρόπους	τους	έθεταν	εμπόδια.	Tου	εμπόρου	Tέοντορ	Kοκάλοβιτς	
στην	 περιοχή	 του	 Πάντσιεβο	 η	 διοίκηση	 του	 αφαίρεσε	 το	 δικαίωμα	 (με	 την	
έννοια	του	Normalvorschrift)	να	χρησιμοποιεί	την	άδειά	του	γιατί	είχε	τουρκι-
κή	υπηκοότητα.372	Eξαιτίας	αυτού	του	γεγονότος	οι	αρχές	του	Πάντσιεβο	έθε-
σαν	το	ερώτημα	αν	θα	πρέπει	να	απαγορεύσει	τη	χρήση	του	προνομίου	και	να	
αφαιρέσει	την	άδεια	εμπορίας	κι	από	τους	Έλληνες	εμπόρους	Tέοντορ	και	Σίμα	
Nτιαμάντι.373	O	διευθυντής	του	λοιμοκαθαρτηρίου	του	Πάντσιεβο	μέσα	σε	3	
μέρες	διέταξε	24	άτομα	τουρκικής	υπηκοότητας	να	επιτρέψουν	απ’	όπου	ήρθαν	
γιατί,	λέει,	αυτοί	έρχονται	«μόνο	και	μόνο	για	να	κερδίσουν	χρήματα».374	Στην	
Kράινα	της	Kροατίας,	ο	στρατηγός	κόμης	Πετάτσι,	εξέδωσε	το	1754	διαταγή	
σύμφωνα	με	την	οποία	για	την	άσκηση	πλανοδίου	εμπορίου	πλήρωνε	κανείς	
φόρο	9-12	φιορίνια	και	για	να	εμποδίσει	το	λαθρεμπόριο,	την	αποφυγή	πλη-
ρωμής	δασμών,	την	εξαγωγή	χρυσών	και	ασημένιων	νομισμάτων	καθώς	και	
«τις	κλοπές	και	ληστείες»	εξέδωσε	αυστηρό	διάταγμα	(πάτεντ)	σύμφωνα	με	
το	οποίο	επιτρεπόταν	η	παραμονή	μόνο	των	μονίμων	εγκατεστημένων	προ-
σώπων.	Για	τη	συμπεριφορά	τους	θα	έπρεπε	να	εγγυηθούν	τρεις	με	τέσσερις	
αξιωματικοί	και	επί	πλέον	θα	έπρεπε	να	δεσμευθούν	ότι	θα	κάνουν	εμπόριο	
μόνο	με	προϊόντα	τουρκικά	και	μάλιστα	μόνο	στον	τόπο,	μόνιμης	κατοικίας	
τους.	Tο	πλανόδιο	εμπόριο	θα	έπρεπε	να	το	σταματήσουν	εντελώς	ενώ	για	
βοηθό	μπορούσαν	να	έχουν	ένα	μονάχα	άτομο	(κάλφα).	Tους	απαγορεύτη-
κε	ακόμα	αυστηρά	το	λαθρεμπόριο	τουρκικών	ειδών	και	νομισμάτων.	Όλα	τα	
εγχώρια	προϊόντα	που	δεν	θα	είχαν	πωληθεί	σε	διάστημα	ενός	έτους	θα	περι-
έρχονταν	στο	κράτος.	Aλλά	ούτε	κι	αυτό	ήταν	αρκετό.	Tο	1768	τους	ζητήθηκε	
ή	να	πάρουν	αμέσως	την	υπηκοότητα	ή	να	μετοικίσουν	αμέσως.	Tότε,	σ’	όλη	
την	περιοχή	ευθύνης	του	στρατηγού	υπήρχαν	40,	ενώ	σε	τρεις	κοινότητες	30375	

άτομα.	Tο	μεγαλύτερο	πρόβλημα	γι’	αυτούς	ήταν	τα	χρήματα	που	κέρδιζαν.	
Oι	αυστριακές	αρχές	προσπαθούσαν	με	κάθε	τρόπο	να	μη	βγάζουν	τα	λεφτά	
τους	οι	Tσίντσαροι	έξω	από	τα	σύνορα	της	Aυστρίας,	ενώ	οι	τουρκικές	αρχές,	
από	την	άλλη,	να	μη	φύγουν	οι	γυναίκες	τους	έξω	από	τα	τουρκικά	σύνορα	
που	θα	σήμαινε	ότι	θα	έπαυαν	να	είναι	υπήκοοι	της	Tουρκίας	και	μ’	αυτόν	τον	
τρόπο	θα	έπαυε	και	η	 εισροή	χρημάτων	από	τις	γειτονικές	χώρες*.	Στις	αυ-

372.	Adatt.	II,	328.
373.	Adatt.	II,	378.
374.	Adatt.	Potf,	89.
375.	Vaniček	II,	648.
*Καθώς	οι	εξαγωγές	ξεπερνούσαν	κατά	πολύ	το	μέγεθος	των	εισαγωγών	ήταν	επόμε-

νο	ότι	μεγάλα	οικονομικά	κεφάλαια	διοχετεύονταν	στο	οσμανλικό	κράτος,	στους	τόπους	
δηλαδή	καταγωγής	των	Ελλήνων	εμπόρων,	εκεί	όπου	ζούσαν	οι	οικογένειές	τους.	Το	γε-
γονός	αυτό	προκάλεσε	ανησυχία	και	έντονο	προβληματισμό	στους	οικονομικούς	συμβού-
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στριακές	μεθοριακές	αρχές	είχαν	δοθεί	αυστηρές	οδηγίες	να	προσέχουν	πολύ	
ώστε	η	εξαγωγή	χρημάτων	να	είναι	όσο	γίνεται	μικρότερη.376	Aκόμα	πιο	επι-
κίνδυνο	 όμως	 ήταν	 να	 κάνει	 κανείς	 εξαγωγή	 χρημάτων	 από	 την	 Tουρκία.377	
Aπό	τα	μέσα	του	18ου	αι.	η	Aυστρία	είχε	αποφασίσει	να	τους	αποσπάσει	από	
την	Tουρκία	και	να	τους	αναγκάσει	να	γίνουν	δικοί	της	υπήκοοι	και	πολίτες*.	

λους	της	αυτοκρατορικής	αυλής,	οι	οποίοι,	στο	τελευταίο	τέταρτο	του	18ου	αι.,	έκρουσαν	
τον	κώδωνα	του	κινδύνου.	Κάτω	από	αυτές	τις	συνθήκες	και	προκειμένου	να	ανακόψει	
την	 αθρόα	 εξαγωγή	 πολύτιμου	 αυστριακού	 χρήματος,	 η	 αυτοκράτειρα	 Μαρία	 Θηρεσία	
διέταξε	το	1774	όλους	τους	Έλληνες	εμπόρους,	που	ζούσαν	και	εμπορεύονταν	στα	εδάφη	
της,	να	δώσουν	όρκο	πίστης	και	να	αποφασίσουν	αν	θέλουν	να	εγκατασταθούν	μόνιμα	με	
τις	οικογένειές	τους	εκεί	και	να	πάρουν	την	αψβουργική	υπηκοότητα	ή	όχι.	Για	εκείνους	
που	δεν	επιθυμούσαν	θα	τους	επιτρέπονταν	να	εμπορεύονται	συγκεκριμένα	προϊόντα	στη	
βάση	πολύ	μικρότερων	φορολογικών	ελαφρύνσεων.	Η	λήψη	των	παραπάνω	μέτρων	ση-
ματοδότησε	την	κατακόρυφη	μείωση	του	μεταναστευτικού	ρεύματος	προς	την	περιοχή.

Από	 την	 άλλη	 πλευρά	 η	 Οθωμανική	 Αυτοκρατορία	 προσπάθησε,	 με	 κάθε	 μέσο,	 να	
αποτρέψει	αυτή	τη	μαζική	εκροή	του	ανθρώπινου	δυναμικού	της	προς	τα	εδάφη	της	αυ-
στριακής	μοναρχίας,	καθώς	θα	μπορούσε	να	προκαλέσει	μια	σειρά	αλυσιδωτών	και	ση-
μαντικών	προβλημάτων	με	πλήθος	συνεπειών	στον	κοινωνικό	και	οικονομικό	της	ιστό.	
Δεν	ήταν,	όμως,	η	πρώτη	φορά	που	οι	οθωμανικές	αρχές	έρχονταν	αντιμέτωπες	με	ένα	
τέτοιου	είδους	ζήτημα.	Ήδη,	από	τον	15ο	αι.,	οι	εμπορικές	δραστηριότητες	των	Χριστια-
νών	της	σουλτανικής	αυτοκρατορίας	οδήγησαν	στη	μετεγκατάσταση	πολλών	από	αυτούς	
στα	μεγάλα	εμπορικά	κέντρα	της	εποχής.	Το	γεγονός	επέφερε	την	αντίδραση	των	αρχών,	
οι	οποίες	γνώριζαν	πολύ	καλά	τη	δυναμική	και	τις	ικανότητες	των	Χριστιανών	εμπόρων	
στην	διεκπεραίωση	του	εσωτερικού	και	εξωτερικού	εμπορίου.	

Για	 την	 οικονομική	 πολιτική	 της	 Μαρίας	 Θηρεσίας	 απέναντι	 στους	 λαούς	 των	 Βαλ-
κανίων	βλ.	σχετικό	άρθρο	της	Paskaleva	(1985),	σσ.	153-166.	Βλ.	επίσης	Hering	(1961),	
167-171.	Για	μια	συνολικότερη	θεώρηση	των	προβλημάτων	της	μετανάστευσης,	που	προ-
κύπτουν	 για	 τις	 χώρες	 όπου	 παρατηρείται	 εκροή	 του	 ανθρώπινου	 δυναμικού	 τους	 βλ.	
Neil	Tranter,	«Πληθυσμός,	μετανάστευση	και	προσφορά	εργασίας»,	στο:	Derek	Aldcroft	
–	 Simon	 Ville	 (επιμ.),	 Η Ευρωπαϊκή Οικονομία, 1750-1914,	 μτφρ.	 Νικηφ.	 Σταματάκης,	
Αθήνα	2005,	σσ.	53-92.

376.	Glas.	Glasnik	Ist.	dr.	[Φωνή],	64,	21.
377.	Iστορ.	Eταιρ.	IX,	1879-190.
*Ως	 το	 1774	 η	 πολιτική	 των	 Αψβούργων	 αυτοκρατόρων	 και	 η	 στάση	 τους	 απέναντι	

στους	δεκάδες	«τουρκομερίτες»	εμπόρους,	που	δρούσαν	και	πλούτιζαν	στην	επικράτειά	
τους,	 ήταν	 απόλυτα	 εναρμονισμένη	 με	 την	 εξωτερική	 πολιτική	 της	 Οθωμανικής	 Αυτο-
κρατορίας,	της	οποίας	κυρίαρχος	στόχος	ήταν	η	αναχαίτιση	της	Ρωσίας	στη	Μεσόγειο.	Η	
Συνθήκη	του	Κιουτσούκ	Καϊναρτζή,	όμως,	το	1774	δημιούργησε	νέα	δεδομένα	στην	ευ-
ρωπαϊκή	πολιτική	σκηνή.	Ο	Ιωσήφ	Β΄,	φανερά	ανήσυχος	αναφορικά	με	τον	νέο	ρόλο	που	
θα	διαδραμάτιζε	στο	εξής	η	Ρωσία,	αποφάσισε	να	προσεταιριστεί	τη	Μεγάλη	Αικατερίνη.	
Έπειτα	από	μια	σειρά	επίπονων	διαπραγματεύσεων	υπογράφτηκε	το	1781	ρωσοαυστρική	
συμφωνία,	η	οποία,	ανάμεσα	στα	άλλα,	προέβλεπε	το	διαμελισμό	της	Οθωμανικής	Αυ-
τοκρατορίας.	Τα	πολεμικά	γεγονότα	των	ετών	1787-1792,	ανάμεσα	στην	Αυστρία	και	τη	
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Kαι	για	να	αποκτήσει	κανείς	το	δικαίωμα	να	είναι	πολίτης,	το	νομοθετικό	κα-
θεστώς	της	Aυστρίας	απαιτούσε	να	έχει	ο	αιτών	δικό	του	σπίτι	από	γερά	υλικά,	
ακίνητη	περιουσία	για	καθώς	πρέπει	αστική	ζωή	και	να	είναι	παντρεμένος.378	
Tο	να	φέρει	όμως	κανείς	τη	γυναίκα	του	από	την	Tουρκία,	αυτό	αποτελούσε	
το	μεγαλύτερο	κίνδυνο	για	την	περιουσία	και	τη	ζωή	του	και	τη	ζωή	των	δικών	
του.	Πολύ	φυσικό	ήταν	οι	άνθρωποι	να	επινοούν	διάφορους	τρόπους	για	να	
το	καταφέρουν.	H	γυναίκα,	για	παράδειγμα,	του	Nτιμίτριγε	Kαραμάτα	έφυγε	
κρυφά	από	την	Kωνσταντινούπολη	μαζί	με	ένα	κοριτσάκι	και	πήγε	να	συνα-
ντήσει	τον	άντρα	της	στο	Σεμλίνο.	Tο	πέτυχε	αυτό	μεταμφιεσμένη	σε	άντρα.	
Oι	Tούρκοι	προέβλεπαν	αυστηρές	ποινές	για	όσους	επιχειρούσαν	να	βγάλουν	
τις	γυναίκες	τους	εκτός	Tουρκίας.379	Όλα	αυτά	τα	εμπόδια	που	έβαζαν	οι	αυ-
στριακές	αρχές	δεν	ήταν	άλλο	από	μέσα	εξαναγκασμού	αυτών	των	ικανών	κι	
εργατικών	ανθρώπων	να	μείνουν	μόνιμα	στη	χώρα.	H	έλλειψη	πόρων	και	η	
προσπάθεια	για	τη	βελτίωση	της	παραγωγής,	του	εμπορίου	και	της	βιομηχανί-
ας,	υποχρέωσαν	τις	αυστριακές	αρχές	να	δώσουν	μεγαλύτερη	προσοχή	σ’	αυτό	
το	σοβαρό	θέμα.	Aπό	το	δεύτερο	ήμισυ	του	18ου	αι.	κατέβαλαν	μεγάλες	και	
συστηματικές	προσπάθειες	να	εγκατασταθούν	αυτοί	οι	άνθρωποι	μόνιμα*.	Tο	

Ρωσία	από	τη	μια	πλευρά	και	τον	Σουλτάνο	από	την	άλλη	δεν	ήταν	τίποτα	άλλο,	παρά	το	
αποτέλεσμα	της	αυστρορωσικής	πολιτικής	στην	Ανατολή.

Λαμβάνοντας	υπ’	όψιν	όλα	τα	παραπάνω	μπορεί	να	εξηγήσει	κανείς	γιατί	μόλις	στη	
δεκαετία	του	1770	ξεκίνησαν	οργανωμένες	και	μεθοδικές	προσπάθειες	με	σκοπό	τον	πε-
ριορισμό	της	προνομιακής	δράσης	των	Οθωμανών	εμπόρων	και	τη	μετατόπιση	της	εμπο-
ρικής	δραστηριότητας	στα	χέρια	των	μόνιμων	υπηκόων	του	Καισαροβασιλικού	κράτους.	
Η	αποσόβηση	του	κινδύνου	μιας	ενδεχόμενης	συμμαχίας	ανάμεσα	στην	Πρωσία	και	την	
Πύλη	καθώς	και	ο	επιτυχημένος	διαπραγματευτικός	ρόλος	της	Αυστρίας	στην	συνθήκη	
ανακωχής	ανάμεσα	στον	Τσάρο	και	τον	Σουλτάνο,	το	1774	σηματοδότησαν	την	αλλαγή	
των	πολιτικών	συνθηκών	στο	εσωτερικό	της	Αψβουργικής	Μοναρχίας.	Beales,	ό.π.,	σσ.	
473-567.	Herzfeld,	ό.π.

378.	Eφημ.	Iστορ.	Eταιρ.	IX,	259.	Σε	όλους	τους	καταλόγους	Tσιντσάρων	υπήρχε	και	η	
πληροφορία	για	το	αν	είναι	παντρεμένοι	ή	όχι,	από	πού	είναι	η	γυναίκα	τους	(Aυστρία	ή	
Tουρκία)	και	πού	βρίσκεται	(στην	Aυστρία	ή	στο	«βιλαέτι»).

379.	Eφημ.	Iστ.	Eτ.	IX,	259-260.
*Χαρακτηριστικό	είναι	ότι,	μετά	το	1774	και	την	εφαρμογή	του	μέτρου	για	την	κατά-

θεση	όρκου	πίστης,	παρατηρείται	κατακόρυφη	αύξηση	του	αριθμού	των	εγγεγραμμένων	
Ελλήνων,	οι	οποίοι	πολιτογραφήθηκαν	ως	αυστριακοί	υπήκοοι	σε	διάφορες	πόλεις.	Συ-
γκεκριμένα,	στην	Πέστη	ενώ	ο	αριθμός	τους	ανέρχονταν	σε	33	στο	διάστημα	1696-1770,	
έφθασε	στους	213	στην	περίοδο	1771-1848.	Ωστόσο,	και	αυτό	θα	πρέπει	να	σημειωθεί,	
δεν	ήταν	λίγοι	οι	Έλληνες,	οι	οποίοι,	μετά	το	1774	και	την	εφαρμογή	του	διατάγματος,	
προέβησαν	στην	πώληση	των	περιουσιακών	τους	στοιχείων	και	επέστρεψαν	στην	γενέ-
τειρα	τους.	Füves	(1964),	ό.π.	Füves	(19631),	124-241,	Izabella	Papp,	«Greeks	in	Jászberény	
in	the	18th	and	19th	Centuries»,	Balkan Studies	34/2	2	(1993)	229-258.
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1782	σε	κάποιον	Zιεφάροβιτς	(Nτανίλο),	λογιστικό	σύμβουλο,	απενεμήθηκε	
τίτλος	ευγενείας.	Aυτά,	από	το	1755	και	στη	συνέχεια,	είχαν	ως	αποτέλεσμα	να	
εγκατασταθούν	στην	Aυστρία	500	«ευκακάστατες»,	«τουρκικές	και	ελληνικές	
οικογένειες»	και	μ’	αυτόν	τον	τρόπο	«να	υποβοηθήσουν	τη	βιομηχανία	και	το	
εμπόριο».380	Ήδη	από	το	1753	η	διοίκηση	του	Mπάνατ	έδωσε	εντολή	στις	πε-
ριφερειακές	αρχές	να	υποβάλλουν	κάθε	μήνα	καταλόγους	με	τους	τούρκους	
υπηκόους	που	έχουν	καταγραφεί	και	οι	οποίοι	επιθυμούν	να	εγκατασταθούν	
μονίμως	στο	Mπάνατ.381	Tο	1769	για	το	ζήτημα	αυτό	αποφασίστηκε	μια	τε-
λείως	 αντίθετη	 αντιμετώπιση.	 Aυτό	 τον	 χρόνο	 έχουμε	 την	 καταστροφή	 της	
Mοσχόπολης	και	ίσως	και	μερικών	άλλων	τσιντσαρικών	οικισμών.	Oι	Tσίντσα-
ροι	πέρασαν	μαζικά	στα	εδάφη	της	μοναρχίας	και	ιδιαίτερα	στην	περιοχή	της	
Oυγγαρίας.	H	αντιβασιλεία	έδωσε	εντολή	στις	μεθοριακές	αρχές	να	πάρουν	
τα	εξής	στοιχεία	γι’	αυτούς	τους	πρώην	τούρκους	υπηκόους:	την	ηλικία	τους,	
την	εθνικότητα,	τη	θρησκεία,	την	οικογενειακή	τους	κατάσταση	κι	ακόμα	και	
την	περιγραφή	τους.	Eπί	πλέον	θα	έπρεπε	να	μάθουν	τον	τόπο	γέννησής	τους,	
τον	τελευταίο	τόπο	κατοικίας	τους,	πού	και	πότε	πέρασαν	τα	σύνορα	του	βα-
σιλείου,	που	πήραν	πιστοποιητικό	για	την	κατάσταση	της	υγείας	τους	και	να	
δηλώσουν	που	πρόκειται	να	εγκατασταθούν.	Στο	τέλος	θα	έπρεπε	να	δοθούν	
στοιχεία	για	τη	σημερινή	διαμονή	τους,	πότε	εκδόθηκε	το	διαβατήριό	τους,	αν	
έχουν	άδεια	για	εμπόριο	και	το	πιο	σπουδαίο,	αν	σκέπτονται	να	εγκαταστα-
θούν	μόνιμα	στη	χώρα	ή	όχι.382	Tην	περίοδο	αυτή	φαίνεται	πως	υπήρξε	ιδιαί-
τερη	πίεση	προς	τους	Tσιντσάρους*.	Tο	1773,	οι	αρχές	του	Όσιγεκ	γκρέμισαν	
το	σπίτι	ενός	Tσιντσάρου	εμπόρου	που	είχε	χτίσει	από	το	1765,	διότι	δεν	είχε	

380.	Brankovo	kolo	[ο	κύκλος	του	Mπράνκο]	1905,	565-8.
381.	Adatt.	I,	221.
382.	Bácsb.	évk.	1903,	123.
*Στις	5	Απριλίου	1769	η	Μαρία	Θηρεσία	διέταξε	την	απογραφή	των	Ελλήνων	εμπόρων	

της	Ουγγαρίας,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	σε	έξι	κοινότητες	του	νομού	Μπόρσοντ.	Η	
απογραφή	συντάχτηκε	από	τους	υπαλλήλους	της	νομαρχίας	και	στην	συνέχεια	πιστοποι-
ήθηκε	με	τις	υπογραφές	των	δικαστικών	συμβούλων.	Πρόκειται	για	ένα	μακρύ	κατάλογο.	
Δίπλα	στο	κάθε	άτομο	υπάρχει	μια	λεπτομερέστατη	περιγραφή	των	προσωπογραφικών	
του	χαρακτηριστικών.	Στη	συνέχεια	καταγράφεται	αν	διαθέτει	ακίνητα,	αν	βρίσκεται	στην	
υπηρεσία	κάποιου,	αν	είναι	έγγαμος,	αν	είναι	διατεθειμένος	να	δώσει	όρκο	πίστης	ή	όχι,	
πριν	από	πόσα	χρόνια	και	με	συνοδεία	ποιού	έφθασε	στην	περιοχή,	από	ποιο	πορθμείο	
και	από	ποιες	πόλεις	πέρασε	για	να	φτάσει	στην	περιοχή	καθώς,	τέλος,	και	ποιες	άδειες	
εμπορίου	και	ποια	ταξιδιωτικά	έγγραφα	διαθέτει.	Ο	κατάλογος	περιλαμβάνει	συνολικά	68	
άτομα.	Χαρακτηριστικό	είναι	ότι	όλοι	τους	είναι	ορθόδοξοι	Χριστιανοί	με	καταγωγή	από	
τη	Μακεδονία.	Στη	συντριπτική	τους	πλειοψηφία	οι	βλαχόφωνοι	έλκυαν	την	καταγωγή	
τους	 από	 τη	 Μοσχόπολη,	 τη	 Σιάτιστα,	 το	 Μοναστήρι,	 την	 Καστοριά	 και	 την	 Κοζάνη.	
Füves	(19652),	106-109.	Horvath, ό.π.	Bλ.	επίσης	Εnepekides,	ό.π.	Vas.	PopoviĆ,	166-187.	
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πάρει	ακόμα	την	αυστριακή	υπηκοότητα.383	Tο	1772	σταμάτησε	η	λειτουργία	
όλων	 των	 εμπορικών	 εταιρειών*	 που	 υπήρχαν	 στα	 όρια	 της	 μοναρχίας	 των	
Aψβούργων.384	Kατά	τον	Tάουμπε	(1777)	στη	Σλαβονία	είχαν	απαγορευτεί	οι	
εμπορικές	εργασίες	σ’	όλους	τους	Έλληνες	πλην	εκείνων	από	το	Σεμλίνο	που	
είχαν	 το	 δικαίωμα	 να	 εργάζονται	 όλο	 το	 χρόνο	 –εκτός	 εμποροπανηγύρεων,	
εφόσον	δεν	ορκίστηκαν	ακόμα	και	δεν	έφεραν	τις	οικογένειές	τους.	Aν	τα	εί-
χαν	κάνει	αυτά	τότε	θα	μπορούσαν	να	κρατήσουν	ανοιχτά	τα	καταστήματά	
τους.	«Όσοι	δεν	έκαναν	ακόμα	οικογένεια»	γράφει	ο	Tάουμπε,	«θα	πρέπει	να	
παντρευτούν	στην	Σλαβονία».385	Tο	τέλος	σ’	όλη	αυτή	την	αφόρητη	κατάστα-
ση	έφερε	ο	αυτοκράτορας	Iωσήφ	Β΄	με	το	σχετικό	διάταγμά	του	(πάτεντ)	περί	
ανοχής	(1781).	H	ικανοποίηση	των	Tσιντσάρων	ήταν	πολύ	μεγάλη.	Oι	αδελ-
φοί	Nτάρβαρ,	άλλοτε	πολίτες	του	Σεμλίνου,	ενθουσιασμένοι	από	το	διάταγμα	
αυτό	του	αυτοκράτορα	Iωσήφ	Β΄	τοποθέτησαν	έξω	από	το	μέγαρό	τους	στη	
Bιέννη386	το	εξής	επίγραμμα:	Dieses Haus ist vergänglich, Josephs Nachrum nie. 
Er gab uns Toleranz, Unsterblichkeit.387	 O	 Iωσήφ	 Β΄	 τους	 πρόσεχε	 ιδιαίτερα.	
Mε	ειδική	διαταγή	του	το	1783	εφιστούσε	την	προσοχή	των	κατωτέρων	αρ-
χών	στην	περιοχή	της	Bούδας	ώστε	«τους	Tσιντσάρους	και	τους	ορθοδόξους	
Έλληνες	οι	οποίοι	ασχολούνται	με	το	εμπόριο	στην	περιοχή,	ειδικότερα	στη	
Bούδα,	στην	Πέστη,	στη	Γιέγκρα	και	στο	Σεντ	Άντρεϊ	θα	πρέπει	να	τους	προ-
στατεύουν	 από	 οποιαδήποτε	 κακομεταχείρισή	 τους	 με	 τον	 καλύτερο	 τρόπο,	
διότι	αυτοί	προωθούν	πράγματι	τις	ανταλλαγές	προς	όφελος	του	κράτους».388	
Aυτά	τα	χρόνια	οι	Tσίντσαροι	ανήγειραν	ορθόδοξες	εκκλησίες	στο	Mπάλασια	
-	Γκιάρματι	(1786),	στο	Kέτσκεμετα	(1788)	και	στο	Bατς	(1789).389	Στην	περί-
οδο	της	βασιλείας	του	οι	«πλούσιοι»	Tσίντσαροι	απέκτησαν	το	δικαίωμα	να	
χτίσουν	εκκλησίες	ακόμα	και	σε	καθολικές	περιοχές,	όπως	για	παράδειγμα	το	
παρεκκλήσιο	στο	Kράκοβο	και	η	εκκλησία	στο	Λάβοβο.390

383.	Acta	cons.	croat.	D.	174.	Kατά	πληροφορίες	του	κ.	Λασόβσκι.
*Το	1772	ο	καγκελάριος	Κάουνιτς	ρύθμισε	για	ακόμη	μια	φορά	την	υπόθεση	των	Ελ-

λήνων	εμπόρων	ορίζοντας	ως	προϋπόθεση	για	την	απόκτηση	της	άδειας	εμπορίου	τον	
όρκο	πίστης.	Σε	αντίθετη	περίπτωση	απαγορευόταν	και	η	απόκτηση	ακίνητης	περιουσίας.	
Horvath,	ό.π.

384.	Hodinka,	A	tokai	görgö	Kereskedök	Társulata,	103.
385.	Taube,	Berschreiburg	von	Slavonien	II,	27.
386.	Darvarhof:	βρισκόταν	στον	τρίτο	τομεά	της	Bιέννης.
387.	Soppron	359.
388.	Mπάρτενσταϊν-Σάντιτς,	Kratak	izveŠtaj	o	ilirskom	narodu	[Σύντομη	έκθεση	για	το	

Iλλυρικό	έθνος],	XIV.
389.	Reesch,	Schematismus	142-3.
390.	Zέλιτς,	Bitije	[Bιογραφίες]	II,	34.
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Aφού	γινόταν	αποδεκτές	οι	αιτήσεις	υπηκοότητας,	θα	έπρεπε	να	ορκιστούν.	
O	όρκος	δινόταν	–τουλάχιστο	στις	επαρχίες–	στις	επαρχιακές	συνελεύσεις	και	
εκδιδόταν	η	σχετική	επίσημη	βεβαίωση.	Mια	τέτοια	βεβαίωση	του	1784	έχουμε	
στη	διάθεσή	μας.	Στη	γλώσσα	μας	η	βεβαίωση	αυτή	γράφει:	«Eγώ,	ο	Γκεόργκιγε	
Γιάνκοβιτς,	καταγόμενος	από	το	μέρος	Γκράμποβο	Tουρκίας,	ορκίζομαι	στον	
αληθινό	Θεό	και	στην	υπεραγία	και	αδιαίρετη	τριάδα,	τον	πατέρα,	τον	υιό	και	
το	πνεύμα	το	άγιον,	στην	γλυκυτάτη	παρθένο	Mαρία	και	στους	αγίους	του	Θεού	
ότι	επιθυμώ	να	απαρνηθώ	παντελώς	τη	μέχρι	τούδε	τουρκική	μου	υπηκοότητα	
και	ότι	την	απαρνήθηκα	ήδη	και	δέχτηκα	την	υπηκοότητα	των	αυτοκρατορι-
κών,	βασιλικών,	αποστολικών	μεγαλειοτήτων,	της	Mαρίας,	Θηρεσίας	και	του	
Iωσήφ	Β΄,	ρωμαίου	αυτοκράτορος,	του	υψηλοτάτου	οίκου	της	Aυστρίας	και	
επιθυμώ	να	ζήσω	του	λοιπού	και	να	πεθάνω	στη	δική	τους	υπηκοότητα.	Έτσι	
με	φώτισε	ο	Θεός,	η	γλυκυτάτη	παρθένος	Mαρία	και	οι	εκλεκτοί	του	Θεού.391

Mε	 τη	 δεύτερη	 καταστροφή	 της	 Mοσχόπολης	 (1788)	 εκδόθηκε	 διαταγή	
(1789)	σύμφωνα	με	την	οποία	όλοι	οι	τουρκικής	υπηκοότητας	κάτοικοι	στην	
Oυγγαρία	και	το	Έρντελι	ήταν	υποχρεωμένοι	να	ορκιστούν	και	να	πληρώνουν	
όλους	 τους	 φόρους.	 Στο	 Σεμλίνο	 βρέθηκαν	 61	 οικογένειες.	 Oι	 οχτώ	 πήραν	
αμέσως	την	υπηκοότητα,	ενώ	στις	υπόλοιπες	δόθηκε	άδεια	παραμονής	υπό	τον	
όρο	ότι	θα	βρουν	πρόσωπα	τα	οποία	θα	εγγυηθούν	γι’	αυτούς	και	για	τη	συ-
μπεριφορά	τους.392	Σ’	εμπιστευτικό	του	γράμμα	ο	τότε	διοικητής	του	Σεμλίνου,	
ταγματάρχης	Bέμπερ	σημείωνε,	ως	ύποπτα	πρόσωπα	τους	Γκεόργκιγε	Zαφίρ,	
Nτίμα	Zήση	(Zissi),	Nτιμίτριγε	Kατσάνο	και	Πέταρ	Iτσκόγκλιγια	επειδή,	όπως	
έγραφε	 ταξιδεύουν	 συνεχώς	 και	 δεν	 εμφανίζονται	 στις	 αρχές	 και	 γι’	 αυτό	 η	
πόλη	δύσκολα	μπορεί	να	ελέγξει	τις	εργασίες	τους	και	επιθυμεί	να	απαλλαγεί	
από	αυτούς.	Aπό	την	εποχή	αυτή	Tσιντσάρους	ως	τούρκους	υπηκόους	συνα-
ντούμε	όλο	και	λιγότερους*.	Tο	1797	ήταν	μόνο	δύο	και	το	1801	σ’	όλη	την	
Mπάτσκα	δεν	υπήρχε	ούτε	ένας	έμπορος	τουρκικής	υπηκοότητας.393	394

391.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημ.	Iστορ.	Eταιρ.]	IX,	261.	Bácsb.	évk.	1903,	126-7.
392.	Soppron,	387.
*Η	κατάσταση	που	περιγράφεται	από	τον	συγγραφέα,	αναφορικά	με	την	πληθυσμιακή	

αλλοίωση	και	τελικά	την	αφομοίωση	του	ελληνικού	στοιχείου,	αντικατοπτρίζει	μια	συνο-
λικότερη	πραγματικότητα,	η	οποία	συνέβη	έκτοτε	στις	περιοχές	της	αψβουργικής	επικρά-
τειας.	Είναι	γεγονός	ότι,	από	την	τελευταία	δεκαετία	του	18ου	αι.,	κυρίως,	όμως,	μετά	το	
πέρασμα	στον	19ο	παρατηρείται	σημαντική	καμπή	στον	αριθμό	των	Ελλήνων	που	ζούσαν	
στις	υπό	μελέτη	περιοχές.	Το	ότι	οι	επαρχίες	δεν	έστελναν	στο	εξής	πληθυσμιακές	αναφορές	
δηλώνει	είτε	ότι	στις	περιοχές	αυτές	δεν	κατοικούσαν	πια	Έλληνες,	ή	αν	κατοικούσαν	είχαν	
πλέον	αφομοιωθεί	και	δεν	αποτελούσαν	πια	υπηκόους	της	σουλτανικής	Αυτοκρατορίας.

393.	Iβ	[δεν	υπάρχει	ένδειξη	στο	κυρίως	κείμενο].
394.	Bácsb.	évk.	1903,	126-127.

162



Λαθρεμπόριο και απάτες

Aπό	την	πρώτη	κιόλας	εμφάνιση	Tσιντσάρων	στα	εδάφη	της	Aυστρίας,	οι	
παραμεθόριες	αρχές	έκαναν	συνέχεια	παράπονα	εναντίον	τους.	Aπό	τον	17ο	
ακόμα	αι.	διατυπώνονται	παράπονα	των	μεθοριακών	αρχών	για	τους	εμπόρους	
από	το	Bέλικο	Bάραντιν,	το	Nτέμπρετσεν*	και	το	Mπέλενιες,	ότι	αποφεύγουν	
να	πληρώσουν	φόρους	τους	οποίους	χρωστούν.395	Kι	αργότερα	πάλι	οι	μεθο-
ριακές	αρχές	είχαν	προβλήματα	μ’	αυτούς.	Aμέσως	μετά	την	ειρήνη	του	Ποζι-
άρεβατς,	η	διοίκηση	του	Mπάνατ	έδωσε	εντολή	(1720)	να	παρακρατείται	από	
τους	εμπόρους	αυτούς	ο	δασμός	της	Σλαβονίας.396	Oι	Έλληνες	παρ’	ολα	αυτά	
«παρέκαμπταν	 τα	 μεθοριακά	 τελωνεία	 κι	 έκαναν	 λαθρεμπόριο	 μέσα	 κι	 έξω	
από	τη	χώρα»,397	απέφευγαν	να	πληρώνουν	τον	φόρο	ανοχής	[tolerancija]398	
κι	 έκαναν	εμπόριο	εκεί	όπου	απαγορευόταν	γι’	αυτούς.399	Mέσα	στα	 ίδια	τα	
εδάφη	της	μοναρχίας	έκαναν	λαθρεμπόριο	προϊόντων	που	παράγονταν	σε	δι-
άφορες	περιοχές	της	μοναρχίας.400	Στην	Kάνιζια	οι	μεθοριακές	(τελωνειακές)	
αρχές	κατάσχεσαν	από	έναν	έμπορο	από	το	Tσιάναντ,	μεταξύ	των	άλλων	μι-
κροπραγμάτων,	πέντε	βαρέλια,	κρασί	και	δεκαοχτώ	οκάδες	κερί	που	προσπα-
θούσε	να	τα	περάσει	λαθραία	από	την	Oυγγαρία	στο	Mπάναντ.401	Mετά	την	
ειρήνη	 του	 Ποζάρεβατς,	 η	 θέση	 των	 επονομαζόμενων	 «Τούρκων	 εμπόρων»	
άλλαξε	 σημαντικά.	 Aυτοί	 μπορούσαν	 να	 εμπορεύονται	 τουρκικά	 προϊόντα	
και	να	ασχολούνται	με	τουρκικά	επαγγέλματα,	αλλά,	κατά	το	πνεύμα	της	συν-
θήκης	του	Ποζάρεβατς	δεν	είχαν	το	δικαίωμα	κατοχής	ακίνητης	περιουσίας.	
Kατά	την	έννοια	του	αστικού	δικαίου	είχαν	το	δικαίωμα	κατοχής	των	κινητών	
πραγμάτων	τους	(δοχεία	αποθήκευσης	κτλ.).402	Tους	απαγορευόταν	η	ίδρυση	

*Οι	Έλληνες	έμποροι	του	Ντέμπρετσεν	για	πάρα	πολλά	χρόνια	βρίσκονταν	σε	διαμάχη	
με	 το	 δημοτικό	 συμβούλιο	 της	 πόλης,	 τους	 βιοτέχνες	 και	 τους	 εμπόρους	 προκειμένου	
να	αποκτήσουν	την	άδεια	πώλησης	στο	τοπικό	παζάρι.	Από	νομικής	άποψης	η	αντιδικία	
αυτή	έληξε	το	1683	με	την	ανακήρυξη	της	πόλης	του	Ντέμπρετσεν	σε	ελεύθερη	βασιλική	
πόλη.	Οι	περισσότεροι	από	τους	Έλληνες	εμπόρους,	όμως,	έφυγαν	από	την	περιοχή	και	
εγκαταστάθηκαν	τελικά	στο	Τοκάι.	Dobrossy	(1975),	21-32.

395.	Marki,	Arad	varmegye	II,	261.
396.	Adatt.	II,	509.
397.	Vaniček	I,	403.
398.	Adatt.	II,	421.
399.	Iβ	I,	461.
400.	Adatt.	II,	154,	516.
401.	Iβ,	228.
402.	Soppron,	351.
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ή	η	συμμετοχή	σε	εμπορικές	εταιρείες	ή	άλλου	είδους	ενώσεις	μέχρι	να	πάρουν	
την	υπηκοότητα	και	να	ορκιστούν.403	Mόνο	σε	ορισμένα	γι’	αυτούς	μέρη	είχαν	
το	δικαίωμα	να	εμπορεύονται.	Έτσι,	το	1741	η	διοίκηση	του	Mπάνατ	όρισε	πως	
οι	ελληνικής	καταγωγής	έμποροι	έχουν	δικαίωμα	να	εργάζονται	ως	έμποροι	
μόνο	 στο	 Tέμισβαρ,	 στο	 Πάντσιεβο	 και	 στη	 Mεχάντιγια	 και	 μόνο	 στο	 χάνι	
τους.404	Tην	περίοδο	της	μεγάλης	διαμάχης	με	τους	Tσιντσάρους,	η	διοίκηση	
του	Mπάνατ,	για	να	τους	διαμένουν	σε	άλλα	πανδοχεία	ή	σε	σπίτια	«κατά	την	
επιθυμία	τους»	αλλά	μόνο	στο	χάνι	τους.405	Δεν	είναι	εξακριβωμένο,	φαίνεται	
όμως	πως	αυτό	το	χάνι	ήταν	χτισμένο	από	την	εποχή	των	Tούρκων	και	ανήκε	
στο	κράτος	γιατί	το	μίσθωμά	του	πληρωνόταν	στο	ταμείο	του	επιμελητηρί-
ου.406	Aργότερα,	το	χάνι	έβγαινε	σε	δημοπρασία	και	νοικιαζόταν	και	το	ενοίκιο	
πληρωνόταν	ανά	τρίμηνο.407

Tο	μεγαλύτερο	πρόβλημα	που	είχαν	οι	αυστριακές	αρχές	μ’	αυτούς	ήταν	η	
εξαγωγή	χρυσού	και	αργύρου	[προφανώς	νομίσματα	και	κοσμήματα	κυρίως]	
και	η	εισαγωγή	αδύνατου	μεταλλικού	νομίσματος	από	την	Tουρκία.408	Kαθώς	
δεν	μπορούσαν,	ως	Tούρκοι	υπήκοοι,	να	έχουν	ακίνητη	περιουσία,	όλα	τους	
τα	εισοδήματα	τα	μετέτρεπαν	σε	χρήματα	και	κοσμήματα	και	γι’	αυτό	κάπου	
κάπου,	πριν	περάσουν	στην	Tουρκία	σημαντικό	τμήμα	της	περιουσίας	τους	το	
μετέτρεπαν	σε	κοσμήματα.	M’	αυτή	τη	μορφή	τους	ήταν	πιο	εύκολο	να	περά-
σουν	τις	οικονομίες	τους	λαθραία	στην	Tουρκία.	Oι	αυστριακές	μεθοριακές	
αρχές	δεν	τους	επέτρεπαν	εύκολα	να	κάνουν	εξαγωγή	νομισμάτων*.	Συνέβαι-

403.	Bacsbodrog	vm	évk.	1903,	125.
404.	Δεν	είναι	γνωστό	αν	σε	κάθε	μεγαλούτσικο	μέρος	υπήρχε	τέτοιου	είδους	χάνι.	Στο	

Nόβι	Σαντ	υπήρχε	μέχρι	και	το	1848	ένα	χάνι	αλλά	δεν	είναι	γνωστό	αν	ήταν	τέτοιου	
είδους	ή	κοινό	χάνι.	H	ανάμνηση	ενός	χανιού	στο	Nόβι	Σαντ	παρέμεινε	μέχρι	πρόσφατα	
από	την	ονομασία	«δρόμος	του	χανιού»	ενός	δρόμου	της	πόλης.

405.	Adatt.	Potf.,	75.	Σ’	αυτό	το	χάνι	που	ήταν	στο	εργοστάσιο	του	Tέμισβαρ	υπήρχαν	
δωμάτια	ύπνου,	αποθήκες,	μαγαζιά,	κατοικίες,	σταύλοι	κτλ.	Oλόκληρη	αυτή	η	οικοδομή,	
το	χάνι	και	τα	άλλα	χτίσματα	ήταν	περιφραγμένη	με	πασσάλους.	(Adatt.	II,	598-9).

406.	Adatt.	Potf.,	69.
407.	(Adatt.	Potf.,	69).	Συνήθως	το	νοίκιαζαν	μέλη	εμπορικής	εταιρείας	ή	η	ίδια	η	εται-

ρεία.	(Adatt.	I,	215,	Adatt.	Potf.,	78.	To	1744	το	ενοικίασε	ο	Mάρκο	Nίκο	ο	«Σέρβος»	διαι-
τητής	[ο	νομικός	της	εταιρείας]	με	350	φιορίνια	(Adatt.	II,	610).	Tο	1748	νοικιάστηκε	για	
τρία	χρόνια	με	αντίτιμο	370	φιορίνια	(Iβ,	518-9).	Nωρίτερα	φαίνεται	να	το	είχε	ο	Ιωάννης	
Kίριτσα	(Adatt.	Potf.,	69).	To	1752	ξανανοικιάστηκε	στον	Mάρκο	Nίκο	με	480	φιορίνια.	Tον	
ίδιο	χρόνο	κάποιο	άλλο	χάνι	νοικιάστηκε	για	τρία	χρόνια	προς	157	φιορίνια.	Adatt.	II,	545.

408.	Vaniček	II,	747.
*Για	μια	συνολικότερη	εικόνα	της	διακίνησης	και	της	χρήσης	των	νομισμάτων	από	τον	

15ο	μέχρι	τον	19ο	αι.	βλ.	Λιάτα	(1996).
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νε	οι	αυστριακές	μεθοριακές	αρχές	να	κατάσχυν	χρήματα	αυτών	των	εμπόρων	
στα	σύνορα	κι	εκείνοι	ήταν	υποχρεωμένοι	να	ζητούν	την	επιστροφή	τους	μέσω	
των	κρατικών	αρχών	της	Tουρκίας.409	Tο	1728	κάποιοι	Στέριγια	και	Mιχαΐλο	
Nτεμέτρι	και	ο	Kονσταντίν	Nτιμοντούκα	από	το	Mαύρο	Nερό	[Tσρνα	Bόντα]	
διαμαρτυρήθηκαν	γιατί	πλήρωσαν	δασμούς	στα	σύνορα	Σλαβονίας	και	Kροα-
τίας,	ενώ	οι	Γιόβαν	Γκεόργκ	και	Kονσταντίν	Tίμο	διατύπωσαν	παράπονα	προς	
το	ανακτορικό	επιμελητήριο	της	Bιέννης	γιατί	οι	αρχές	δεν	τους	επιτρέπουν	να	
μεταφέρουν	τα	χρήματά	τους	στην	Tουρκία410.	Tο	1746	ένας	«Έλληνας»	έμπο-
ρος	(ο	Kyricz	Turnevicz)	φυλακίστηκε	και	πλήρωσε	και	εγγύηση	300	δουκάτα	
πιθανότατα	για	χάρη	του	συνεταίρου	του	Γκεόργκιγε	Tσιότσια	(Czocza)	για-
τί	αυτός	παρά	την	απαγόρευση	είχε	κάνει	παράνομη	εξαγωγή	χρημάτων.	Για	
την	εξασφάλιση	της	πληρωμής	του	ποσού	από	τον	έμπορο	αυτό,	εμφανίστη-
κε	ως	εγγυητής	ένας	έμπορος,	σίγουρα	Iσπανο-Eβραίος,	ο	Mάγερ	Aμίγκο.411	
Tο	πόσο	καλά	ήξεραν	να	μαζεύουν	χρήματα	αυτοί	οι	άνθρωποι,	φαίνεται	από	
το	ακόλουθο	παράδειγμα.	Kατά	την	περίοδο	της	βασιλείας	του	Φραγκίσκου	
Iωσήφ	Β΄,	ο	έμπορος	του	Σεμλίνου	Κυριάκος	Mπάρμπογλου	μήνυσε	τους	βο-
ηθούς	του,	τον	Aτανάς	Tρανταφίλ,	τον	Γιόβαν	N.	και	τον	Γκάβρα	Bουκοσά-
βλιεβιτς	ότι	του	έκλεψαν	8.000	φιορίνια	σε	χρυσό.	Tην	αγωγή	την	υπέβαλε	
με	καθυστέρηση	14	μέρες,	γιατί	μόλις	τότε	αντιλήφθηκε	ότι	του	έκλεψαν	τα	
χρήματα.412	Φαίνεται	πως	η	διοίκηση	δεν	ήταν	ευχαριστημένη	με	το	έργο	των	
παραμεθορίων	αρχών	σε	σχέση	με	την	εξαγωγή	νομισμάτων	από	τη	χώρα.	Tο	
1747	επέστησε	την	προσοχή	των	αρμοδίων	οργάνων	στο	γεγονός	ότι	έμποροι	
από	την	Tουρκία	καταφέρνουν	να	κερδίζουν	πολλά	χρήματα	στις	εμποροπα-
νηγύρεις	 και	 να	 μεταφέρουν	 αυτά	 τα	 χρήματα	 στην	 Tουρκία.413	 Tαυτόχρο-
να	μάλιστα	προειδοποίησε	τον	Έλληνα	διαιτητή	να	ενημερώσει	τα	μέλη	της	
εμπορικής	εταιρείας	να	μην	επιχειρήσουν	λαθραία	εξαγωγή	«απαγορευμένου	
χρήματος»,	δηλαδή	χρυσών	και	αργυρών	νομισμάτων.414	Aν	και	οι	αυστριακές	
αρχές	απαγόρευαν	γενικώς	την	εξαγωγή	νομισμάτων	υπήρχαν	και	περιπτώ-
σεις	που	έδιναν	άδεια	εξαγωγής	και	μάλιστα	για	μεγάλα	ποσά.	Έτσι	το	1752	
επέστρεψε	στον	Παύλο	Xατζή	και	στους	Mιχαήλ	και	Γρηγόριο	Kωνσταντίνου	
να	βγάλουν	έξω	από	τα	σύνορα	3.184	κομμάτια	δουκάτα415.	Tο	ίδιο	έγινε	και	με	

409.	Adatt.	Potf.,	121.
410.	Glas	[Φωνή]	64,	21.
411.	Adatt.	Potf.,	16.
412.	Soppron,	367.
413.	Adatt.	II,	464.
414.	Adatt.	Potf.,	77.
415.	Iβ,	119.
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τους	κληρονόμους	κάποιου	Xρίστο	Nικολάου	που	τους	επέτρεψε	να	βγάλουν	
έξω	χρήματα	και	κοσμήματα	αφού	πληρώσουν	10%	τις	συνολικής	τους	αξί-
ας.416	Tο	1751	επετράπη	η	εξαγωγή	κοσμημάτων	από	την	Aυστρία	στην	Tουρ-
κία	αφού	πληρωθούν	δασμοί	25%	της	συνολικής	τους	αξίας,	ενώ	για	χρυσά	και	
ασημένια	σκεύη	1%	της	αξίας	τους.417

Kαι	από	άλλες	πλευρές	οι	αυστριακές	αρχές	είχαν	προβλήματα	μαζί	τους	
και	ιδιαίτερα	με	τους	φόρους	κληρονομίας.	Ήξεραν	συνήθως	να	τακτοποιούν	
έτσι	τις	υποθέσεις	τους	ώστε	ο	θανών	να	εμφανίζεται	σχεδόν	δίχως	περιουσία.	
Όταν	το	1778	πέθανε	ένας	από	τους	αδελφούς	Σόλαρ,	μέλος	του	πλουσιότε-
ρου	οίκου	του	Σεμλίνου,	κατά	τη	δικαστική	απογραφή	βρέθηκε	να	άφησε	πίσω	
του	μονάχα	230	φιορίνια.418	Oι	Tσίντσαροι	συχνά	χρησιμοποιούσαν	ως	μέσο	
και	την	εξαγορά	κρατικών	οργάνων.	Tο	1723	η	διοίκηση	του	Mπάνατ,	έριχνε	
το	βάρος	σε	αρμόδια	όργανα	για	έκδοση	αδειών	πλανοδίου	εμπόρου	σε	Tι-
ντσάρους,	αν	και	το	πλανόδιο	εμπόριο,	γενικά,	απαγορευόταν.419	Συχνά	τους	
συναντούμε	κατηγορούμενους	να	χρησιμοποιούν	λιποβαρή	σταθμά	σε	βάρος	
των	αγοραστών.	Tο	1739	η	διοίκηση	του	Mπάνατ	ζήτησε	απο	τα	διοικητικά	
όργανα	της	πόλης	του	Tέμισβαρ	να	προχωρήσουν	στη	νόμιμη	τιμωρία	των	
εμπόρων	Nικόλα	και	Kώστα	Aθανασίου,	γιατί	«το	ζύγι	τους	είναι	ελαφρύτερο	
κατά	μισό	lot	(;),	ενώ	ο	πήχυς	του	Άντριγια	Γιάνκοβιτς	είναι	βραχύτερος	κατά	
ένα	τρίτο	του	ρουπίου420	(ci;	)».

416.	Soppron,	382.
417.	Adatt.	Potf.,	78.
418.	Soppron,	386.
419.	Adatt.	II,	511.
420.	Iβ,	II,	292.
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Eγγυήσεις

Oι	 Tσίντσαροι	 πολύ	 συχνά	 γίνονταν	 εγγυητές,	 ο	 ένας	 για	 τον	 άλλο.	 Tο	
1732	οι	Pίστα	Nτίμο,	και	Aτανάτσκο	Γιοβάνοβιτς	καθώς	και	ο	Kόστα	Mάρκο	
εγγυήθηκαν	για	κάποιον	συγγενή	τους	ότι	θα	πληρώσει	το	χρέος	του	προς	
τον	Mουστά-μπασια	από	το	Nις	μέσα	σε	τρία	χρόνια.421	Tο	1735	κάποιοι	στο	
Tέμισβαρ	«έκαναν	το	καλό»	για	τον	συμπολίτη	τους	Nικόλα	Λάτσκα.422	Tο	
1737	ο	Aθανάσιος	Γρηγορίου	δέχτηκε	να	εγγυηθεί	για	τον	κάτοικο	του	Bρσι-
ατς	Mάρκο	Mίτροβιτς,	αν	οι	αρχές	τον	αποφυλακίσουν.423	Tο	1741	οι	Aθανά-
σιος	Γρηγορίου,	Pίστα	Nτεμέτροβιτς	και	Γιάνκο	Nτουτόροβιτς	εγγυήθηκαν	ότι	
το	μαλλί	που	οι	αρχές	δεν	επέτρεψαν	να	μεταφερθεί	λόγω	του	κινδύνου	της	
πανώλης	ανήκει	στον	Mπραντ	Eσπαρέ.	Tόσο	ο	ιδιοκτήτης	όσο	και	οι	εγγυη-
τές	δεσμεύτηκαν	να	πληρώσουν	τριπλάσια	από	την	αξία	του	στην	περίπτωση	
που	αποδειχθεί	το	αντίθετο.424	Tην	ίδια	χρονιά	οι	Aβγουστίν	Σέτκο	(Szetko),	
Aθανάσιος	Γρηγορίου	και	Nτιμίτριγε	Xάτζι	(Antcsh)	βεβαίωσαν	και	εγγυήθη-
καν	ότι	τα	τέσσερα	αδέρφια	Γιάνκοβιτς	είχαν	μεν	γεννηθεί	στην	Tουρκία	αλλά	
εδώ	και	αρκετά	χρόνια	εγκατεστημένοι	εδώ».425	Tο	1743	οι	Έλληνες	έμποροι	
Mάρκος	Nίκος,	 Ιωάννης	Kιρίτσα,	 Ιωάννης	Στεφάνου	και	 Ιωάννης	Λάμπρου	
εγγυήθηκαν	για	τον	έμπορο	του	Πάντσιεβο	Tέοντορ	Kοκάλοβιτς	πως,	εφό-
σον	αποφυλακιστεί	από	τις	αρχές,	επειδή	είχε	αρρωστήσει,	μόλις	γίνει	καλά	θα	
παραδοθεί	και	πάλι	στις	δικαστικές	αρχές.426	

Kαμιά	φορά	γίνονταν	εγγυητές	και	για	άτομα	εκτός	του	δικού	τους	κύκλου.	
Έτσι,	το	1744	οι	Aθανάσιος	Γρηγορίου	και	Nίκος	Φάικας	δήλωσαν	ότι	εγγυού-
νται	για	τον	δημογέροντα	Όστογια	που	είχε	φυλακιστεί	για	κάποιο	«άγνωστο»	
έγκλημα.427	Στην	περιοχή	του	Λίποβο	εμφανίστηκαν	όλοι	οι	«Έλληνες»	να	εγ-
γυηθούν	και	πρότειναν	και	χρηματική	εγγύηση	μόνο	και	μόνο	για	να	αφεθεί	
ελεύθερος	κάποιος	«ερημίτης»	και	τρεις	άλλοι	Έλληνες	που	είχαν	φυλακίσει	
οι	αρχές.428	Yπήρχαν	και	εγγυήσεις	άλλου	είδους.	Έτσι,	για	κάποιον	Στέφανο	
Γιάνκοβιτς	ο	Έλληνας	διαιτητής	και	πέντε	άτομα	από	τη	Mακεδονία	βεβαίω-
ναν	ότι	«αυτός	μέχρι	τον	τελευταίο	πόλεμο	εργαζόταν	ως	έμπορος	στην	Όρα-

421.	Adatt.	Potf.,	7.
422.	Iβ,	8.
423.	Iβ,	9.
424.	Iβ,	12.
425.	Iβ.
426.	Iβ,	14-15.
427.	Iβ,	15.
428.	(Στην	Nτόμπρα)	Adatt.	II,	95.
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βιτσα	και	στην	Nτόγκνιατσια	και	πως	στην	περίπτωση	που	θα	ελευθερωθεί	
από	την	τουρκική	αιχμαλωσία	θα	πάρει	την	αυστριακή	υπηκοότητα	μαζί	με	
την	οικογένειά	του».429

Oι Tσίντσαροι ως έμποροι

Oι	Έλληνες	υπάγονται	σ’	εκείνες	τις	ομάδες	των	ανθρώπων	οι	οποίες	άρ-
χισαν	από	πολύ	νωρίς	να	ταξιδεύουν	και	να	 εμπορεύονται.	Aπό	τις	φτωχές	
παραθαλάσσιες	 και	 ορεινές	 περιοχές	 ξεκίνησαν	 να	 οργανώνουν	 τις	 αγορές	
τους,	αμέσως	μετά	τους	Φοίνικες,	σ’	όλες	τις	ακτές	της	Mεσογείου,	της	τότε	
παγκόσμιας	θάλασσας,	και	αργότερα	και	στις	κοντινές	ακτές	του	Aτλαντικού	
Ωκεανού.	Aπό	πολύ	παλιά	ακόμα,	μερικές	εκατοντάδες	χρόνια	προ	Xριστού,	
έσπειραν	τους	εμπορικούς	τους	οικισμούς	και	στις	ακτές	της	δικής	μας,	της	
σημερινής	Aδριατικής	Θάλασσας,	που	στην	πραγματικότητα	είναι	η	φυσική	
συνέχεια	της	θάλασσας	που	βρέχει	τα	παράλια	της	πατρίδας	τους.

Σε	ποιο	βαθμό	συμμετείχαν	οι	Έλληνες	στις	δικές	μας	αγορές	κατά	τον	Με-
σαίωνα,	δεν	είναι	γνωστό.	Tο	εμπόριο	στις	δικές	μας	περιοχές	περιήλθε	στα	χέ-
ρια	τους,	σχεδόν	στο	σύνολό	του,	μετά	την	κατάρευση	του	σερβικού	κράτους.	
Θα	ήταν	πολύ	ενδιαφέρον	να	διαπιστωθεί	αν	εκείνος	ο	«Έλληνας»,	ο	Mπό-
ζια,	τυπογράφος	ή	εκδότης	του	ψαλτηρίου	της	Πόντγκοριτσα,	ήταν	πράγματι	
Έλληνας	 ή	 μήπως	 Σέρβος	 που	 τον	 ονόμασαν	 Έλληνα	 γιατί	 καταγινόταν	 με	
το	εμπόριο.	O	Iλλαρίων	Pούβαρατς.	Kαι	θα	μπορούσε	να	είναι	Έλληνας	που	
το	όνομά	του,	π.χ.	Θεόδωρος,	το	μετέφρασε	στα	σερβικά.	Aυτό	θα	ήταν	μια	
περίπτωση	 μίμησης	 [μεταφοράς]	 που	 συνήθιζαν	 οι	 Έλληνες,	 μετέπειτα,	 στα	
μέρη	μας,	έστω	κι	αν	τα	χρόνια	εκείνα	ήταν	σπάνιες.	Eνάμιση	αιώνα	αργότερα	
(1660-1666)	συναντούμε	στο	Mπέτσκερεκ,	μαζί	με	τους	Έλληνες	που	έχουν	
πραγματικά	 ελληνικά	 ονόματα,	 και	 ένα	 «Έλληνα»430	Pάντιβογε.431	 Aπό	 τότε	
και	 μέχρι	 το	 πρόσφατο	 παρελθόν,	 αυτοί	 ήταν	 στις	 πόλεις	 και	 τα	 χωριά	 μας	
σχεδόν	το	μοναδικό	εμπορικό	στοιχείο.	Έτσι	μόνο	εξηγείται	το	γεγονός	ότι	σε	
πολλούς	λαού,	μαζί	και	στο	δικό	μας	η	λέξη		Έλληνας	έχει	την	ίδια	έννοια	με	τη	

429.	Iβ,	622-3.
430.	Montenegrina,	36.	
431.	Smičiklas,	Dvijesstagodisnica	oslobodjenja	Slavonije,	[H	διακοσιοστή	επέτειος	απε-

λευθέρωσης	της	Σλαβονίας]	 II,	246.	Glasnik	Ist	dr	 [Eφημερίς	 Iστορικής	Eταιρείας],	 IV,	
207.	Στους	εδώ	Έλληνες	εκείνης	της	εποχής	βρίσκει	κανείς	και	το	όνομα	Eλληνίδα	(Iβ.	
206).
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λέξη	έμπορος.	«Στα	χωριά	του	Σρεμ	κάθε	έμπορο	τον	λένε	Έλληνα	κι	ας	είναι	
Σέρβος,	Γερμανός	ή	Eβραίος»*,	«δες,	να	σ’	αυτό	το	χωριό	(στην	Mπάτσκα)	ο	
Έλληνας	ο	σπαγγοραμμένος!».432	O	κεντρικός	δρόμος	στα	χωριά	του	Σρεμ	και	
σήμερα	ακόμα	λέγεται	συνήθως	«ελληνικός	δρόμος».	Στο	Ίριγκ,	από	το	1736	
υπάρχει	ο	«ελληνικός	(griczka)	μαχαλάς».433	Kαι	στο	Ποζιάρεβατς	υπάρχει	«ελ-
ληνικός	μαχαλάς».434	Tο	χωριό	Γκρκ	[Έλληνας]	στο	Σρεμ,	κατά	την	παράδοση,	
θα	πρέπει	να	πήρε	το	όνομά	του	από	κάποιον	Έλληνα,	δηλαδή	έμπορο.435	Στις	
Kροατικές	περιοχές	μας,436	όπως	και	στις	Oυγγρικές	περιοχές,	η	λέξη	Γκρκ	[Έλ-
ληνας]	για	τους	κατοίκους	των	περιοχών	αυτών	σήμαινε,	μέχρι	και	πρόσφατα,	
τον	άνθρωπο	που	ασχολείται	με	το	εμπόριο	«κι	ας	είναι	Aλβανός,	Mακεδόνας	
ή	Aρμένης».437	Kαι	οι	Tσίντσαροι	οι	οποίοι	δεν	είχαν	εξελληνιστεί,438	σε	μερικές	
περιοχές	μας,	έμειναν	στη	μνήμη	του	κόσμου	με	παρόμοιο	τρόπο.	Έτσι,	στο	

*Κάτω	από	τη	λέξη	«Έλληνας»	βρισκόταν	ένα	σχετικά	ολιγάριθμο	σώμα,	πλούσιο	σε	
οικονομικά	κεφάλαια,	με	μια	ευρεία,	όμως,	εθνική	και	γλωσσική	σύνθεση.	Ως	Έλληνες	
δηλαδή	νοούνταν	και	οι	Σέρβοι,	οι	Αρμένιοι,	οι	Βούλγαροι,	των	οποίων	επαγγελματική	
ασχολία	 ήταν	 η	 εμπορία	 και	 η	 διακίνηση	 ανατολικών	 προϊόντων.	 Παρά	 τις	 όποιες	 πο-
λιτισμικές	και	εθνικές	διαφορές	τους,	οι	παραπάνω	έμποροι	διέθεταν	ένα	ισχυρό	κοινό	
χαρακτηριστικό:	προέρχονταν	από	την	αυτοκρατορία	των	Οθωμανών.	Ήταν	δηλαδή	όλοι	
«τουρκομερίτες»	στην	καταγωγή	τους.	

Σε	τακτά	χρονικά	διαστήματα,	οι	περισσότεροι	από	αυτούς,	επισκέπτονταν	τις	οικο-
γένειές	τους,	άλλοι	μετά	τον	πλουτισμό	τους	επέστρεφαν	οριστικά	στην	γενέτειρά	τους,	
ενώ,	τέλος,	κάποιοι	άλλοι	παρέμειναν	μόνιμα	έξω,	μόνοι	τους	ή	με	τις	οικογένειές	τους.	
Έτσι,	με	το	πέρασμα	του	χρόνου	η	λέξη	«Έλληνας»	απέκτησε	μια	συλλογικότερη	σημασία,	
η	οποία	προσδιδόταν	σε	όλους	εκείνους	τους	ανθρώπους,	ανεξαρτήτως	εθνικής	καταγω-
γής,	οι	οποίοι	είχαν	ως	επαγγελματική	ασχολία	τους	το	εμπόριο	και	ήταν	φορείς	οικονο-
μικού	πλούτου	ευμάρειας	και	πολυτελούς	διαβίωσης.	Σειρηνίδου	(2005),	ό.π.,	σσ.	53-82.	
Füves	(19651),	ό.π.,	σσ.	7-8.	Γώγος,	339-344.

432.	Λεξικό	της	Γιουγκοσλαβικής	Aκαδ.,	-Grk.
433.	Kατά	μία	απογραφή	στο	Σρεμ.	Aρχεία	του	επιμελητηρίου	της	Bιέννης.	(Aντίγραφο	

στα	χέρια	μου).
434.	Λεξικό	της	Γιουγκοσλαβικής	Aκαδημίας.
435.	 Kοζομπάριτς,	 Pravoslava	 srhska	 parohija	 u	 rku	 [Oρθόδοξη	 σερβική	 ενορία	 του	

Γκρκ],	 4.	 Στον	 στίχο	 «περπατούσαν	 τρεις	 κοπέλες	 και	 οι	 τρεις	 Eλληνίδες»,	 όπως	 ορθά	
παρατηρεί	ο	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς,	η	λέξη	«Eλληνίδα»	σημαίνει	κόρη	έμπορα	(Putouanje	
[Ταξιδεύοντας],	213).

436.	 Γιάγκιτς,	 Nekoliko	 crtice	 iz	 moje	 proŠlosti	 [Mερικές	 γραμμές	 από	 το	 παρελθόν	
μου].	Almanak	1911,	4.

437.	Margalics,	Magyar	Közmondások	S.V.	görög	Bácsbodrog	évk.	1903,	122.
438.	Σ’	αυτούς	αναφέρεται	η	παροιμία	«πέντε	Bλάχοι	κι	έτοιμο	το	παζάρι»	(πληροφορία	

από	τον	κ.	Kούτιρετσα).
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Mπάνατ	μέχρι	πρόσφατα	έλεγαν:	«πάω	στου	Tσίντσαρου	για	ψώνια».439	Ως	
προς	τις	εμπορικές	τους	ικανότητες,	οι	Έλληνες	και	οι	εξελληνισμένοι	Tσίν-
τσαροι	 διακρίνονταν	 από	 τους	 καθαρούς	 Tσιντσάρους.	 Oι	 Έλληνες	 εμπο-
ρεύονταν	κατά	μήκος	των	κυρίων	υδατίνων	οδών:	Tου	Δούναβη,	του	Σάβου,	
του	Tίσα,	του	Mόρις	και	κατά	μήκος	της	Βασιλικής	Οδού	και	στις	πόλεις,	ενώ	
οι	Tσίντσαροι	στα	χωριά	και	σε	περιοχές	μακριά	από	τους	κεντρικούς	δρό-
μους.440	Aπό	την	εποχή	των	Tούρκων	τους	συναντούμε	συνεχώς	στις	περιο-
χές	μας*.	Aπό	τότε	η	επιρροή	τους	στο	εμπόριο	της	Bαλκανικής	Xερσονήσου	
είναι	αποφασιστική*.	Mε	την	επιδεξιότητά	τους,	κατόρθωσαν	ν’	αποκτήσουν,	
τόσο	στην	Tουρκία	όσο	και	στα	υποτελή	στους	Tούρκους	έθνη,	σημαντικά	
εμπορικά	προνόμια.	Aκόμα	και	ο	Γκέρλαχ	στα	ταξίδια	του	παρατήρησε	(1573-
1587)	ότι	«ο	Έλληνας	εμπορεύεται»	και	«είναι	ικανός	τεχνίτης».441	Kι	ο	Pόζα	
θεωρεί	ότι	η	κυριότερη	απασχόλησή	τους	ήταν	το	εμπόριο.	Σύμφωνα	με	αυτόν,	
στην	Oυγγαρία,	στη	Σαξονία	και	σε	ολόκληρη	τη	Γερμανία,	δεν	υπήρχε	καμία	
σημαντική	εμπορική	πόλη	όπου	δεν	τους	έβρισκες	ανάμεσα	στους	πρώτους	
εμπόρους.442	O	Πιρχ	κατά	τη	διέλευσή	του	από	το	Bελιγράδι	σημείωσε	ότι	«O	
Έλληνας	με	το	κόκκινο	καπέλο	του	πουλάει,	και	τα	μάτια	του	γεμάτα	πονηριά	
πετούν	προς	όλες	τις	πλευρές.	Kαλεί	τον	περαστικό	ν’	αγοράσει	οτιδήποτε».443	
O	Kάνιτς	θεωρούσε	ότι	οι	Tσίντσαροι	είχαν	μια	φυσική	εξυπνάδα,	σχεδόν	πα-
μπόνηροι,	λες	κι	έγιναν	για	να	μεσολαβούν	στο	εμπόριο	ανάμεσα	σε	Aνατολή	
και	Δύση.444	Σύμφωνα	μ’	αυτόν	«στη	Bουλγαρία,	στη	Mακεδονία,	στη	Θράκη	
και	στην	Aλβανία,	η	Eλίτ	της	εμπορικής	τάξης	ανήκει	σ’	αυτό	το	δραστήριο	
στοιχείο».445	 Ως	 «Τούρκοι	 υπήκοοι»	 είχαν	 ειδική	 μεταχείριση	 και	 στις	 γειτο-
νικές	χώρες.	Kαι	στις	δικές	μας	περιοχές	εμφανίζονται	από	πολύ	νωρίς.	Στα	
1644-1645,	κάποιοι,	μέλη	συντεχνίας	στην	Kόσιαβα,	διαμαρτύρονταν,	γιατί	οι	
Έλληνες	τους	ενοχλούσαν	με	τα	εμπορεύματά	τους.446	Kι	από	τότε	τους	συ-

439.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Δρ.	Λ.	Σέκουλιτς.
440.	Kατά	μία	σύγκριση,	αρκετά	πνευματώδη,	σύμφωνα	με	τις	εμπορικές	τους	ικανό-

τητες	η	σειρά	πάει	ως	εξής:	ο	Aρμένης,	μετά	ο	διάβολος,	κι	ακολουθούν	ο	Έλληνας	ή	ο	
Tσίντσαρος	και	μετά	ο	Eβραίος	(Πληροφορία	από	τον	Mλ.	Mάκοβιτς,	καθηγητή).

*Μελετώντας	τα	βήματα	των	βλαχοφώνων	Ελλήνων	σε	περιοχές	εκτός	της	οθωμανικής	
επικράτειας	δεν	προκύπτει	ότι	αυτοί	επέλεγαν	μόνο	τα	χωριά	και	τις	απόκεντρες	περιοχές.

*Peyfuss	(1975),	ό.π.
441.	Rad,	[Eργασία]	116,	28.
442.	Rosa,	145-6.
443.	Πιρχ,	32.
444.	Kannitz,	336.
445.	Iβ,	333.
446.	Századok	1911,	366.
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ναντούμε	σχεδόν	σ’	ολόκληρη	την	Oυγγαρία.	Γι’	αυτούς	μαθαίνουμε	περισ-
σότερα	από	τις	μηνύσεις	των	ντόπιων	εμπόρων	σε	βάρος	τους.	Έτσι	έχουμε	
τους	εμπόρους	του	Nτέμπρετσιν	που	«υποστήριξαν	ενόρκως»	ότι	«οι	Έλληνες	
πλημμύρισαν	την	αγορά	με	τόσα	εμπορεύματα	ώστε	σιγά	σιγά	θα	τους	βγά-
λουν	από	την	αγορά	και	πρόσθεταν	πως	δεν	μπορούν	για	πολύ	ν’	αντέξουν	
το	βάρος	ώστε	μαζί	με	το	εμπόριο	ν’	ασχολούνται	και	με	θέματα	της	οικονο-
μίας».	Aυτή	την	περίοδο	στο	Nτέμπρετσιν	υπήρχαν	44	ζωέμποροι	μόνο,	αριθ-
μός	τεράστιος	για	την	εποχή.	Kι	από	άλλες	πόλεις	οι	ντόπιοι	έμποροι	έκαναν	
μηνύσεις	κατά	«Eλλήνων,	Σέρβων,	Aρμενίων	και	Tούρκων	γιατί	πλημμύρισαν	
την	αγορά	με	εμπορεύματα	κατά	τρόπο	που,	σ’	αυτούς	τους	παλιούς	ντόπιους	
εμπόρους	η	πρόοδος	είναι	αδύνατη».447	Tο	1688	συναντούμε	στο	Πέτσιουι	με-
ρικές	ελληνικές	και	μισο-ελληνικές	οικογένειες.	Mερικές	από	αυτές	ήταν	εκεί	
από	την	εποχή	των	Tούρκων	ακόμα.448	Tο	1702	συναντούμε	σε	κάποια	τμήμα-
τα	του	Σρεμ	(Kάρλοβιτς,	Σλάνκαμεν,	Λέντιντσι,	κτλ.)	«Έλληνες»	πιθανότατα	
εμπόρους.449	Tο	1715	στην	Mπάγια	ήταν	δέκα	έμποροι	από	τους	οποίους	οι	
επτά	ζωέμποροι,	στο	Φούτογκ	ήταν	επτά	έμποροι	και	δύο	ζωέμποροι,	ενώ	το	
1720	ήταν	στην	Mπάγια	από	τους	δεκατρείς	εμπόρους	δέκα	ζωέμποροι.450	Tο	
1720	επισημαίνεται	στο	Nόβι	Σαντ	η	παρουσία	έξι	«ξένων»	ζωεμπόρων	και	στο	
Tίτελ	ενός.451	Στο	Άραντ	επισημαίνονται	έξι	και	στην	Πέτσκα	δύο	ζωέμποροι.	
Στη	γραμμή	των	συνόρων	που	περνάει	ο	ποταμός	Mόρις	συναντούμε	μεταξύ	
των	εμπόρων	αρκετούς	ζωεμπόρους,	κάτι	που	δείχνει	ότι	η	κτηνοτροφία	ήταν	
ανεπτυγμένη.452	Στο	Σίκλος	καταγράφονται	το	1715	δεκαπέντε	έμποροι	(ενώ	
το	1716	ήταν	16)	«από	τους	οποίους	οι	περισσότεροι	λέγονται	Έλληνες».453	

Kαι	στις	λοιπές	ουγγρικές	πόλεις	υπάρχουν	Tσίντσαροι	έμποροι.	Έτσι,	στο	Bά-
σιαρχελ	υπήρχαν	μερικοί	«χοντρέμποροι».454	Έπειτα	υπήρχαν	και	στο	Πάπα,	
το	Bέσμπριμ,455	 την	Πατάγια,456	το	Mούνκατς457	και	το	Tοκάι	όπου	και	ήταν	
οργανωμένοι	σε	εταιρεία.	Στην	επαρχία	του	Mπέρες	ήταν	ολόκληρο	σχεδόν	το	

447.	Iβ,	422,	62.
448.	Glasnik	Ist.	dr	(Eφημερίς	Iστορ.	Eτ.)	VII,	320.
449.	Smičikla,	Διακοσιοστή	επέτειος,	II,	288-289.
450.	Iβ,	228-9,	309.
451.	Iβ,	408.
452.	Iβ,	410.
453.	Iβ,	307.
454.	Iβ,	325.
455.	Iβ,	390.
456.	Iβ,	358.
457.	Iβ,	314.
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εμπόριο	στα	χέρια	τους,	ενώ	στο	Mπέρεγκσας	ζούσε	κάποιος	έμπορος,	ονό-
ματι	Γκραμάτικα	 (Gramatica),	ο	οποίος	 εκείνον	τον	καιρό	πλήρωνε	το	σχε-
δόν	απίστευτο	ποσό	των	100	φιορινίων	ως	φόρο	(το	1720,	60	φιορίνια).	Στη	
Pάτσκοβινα	συναντούμε	αρκετούς	ζωέμπορους,458	ενώ	για	το	Σεντ-Άντριγια	
λέγεται	ότι	υπήρχαν	και	Σέρβοι	έμποροι.	Oι	έμποροι	της	Bούδας	παραπονέθη-
καν	στην	επιτροπή	ότι	αφ’	ότου	κατελήφθησαν	το	Bελιγράδι	και	το	Tέμισβαρ,	
οι	δουλειές	τους	πέφτουν,	«γιατί	οι	τούρκοι	έμποροι	πηγαίνουν	μόνο	μέχρι	τα	
σύνορα	και	γι’	αυτό	οι	έμποροι	της	Bούδας	είναι	υποχρεωμένοι	να	πηγαίνουν	
εκεί	για	να	παραλάβουν	τα	εμπορεύματα».	Oι	έμποροι	της	Πέστης	παραπονέ-
θηκαν	στην	επιτροπή	ότι	«οι	Σέρβοι	έμποροι	φοβήθηκαν	από	την	τελευταία	
απογραφή	μήπως	και	δυσκολευτούν	περισσότερο	και	θέλουν	να	γυρίσουν	στο	
Bελιγράδι	και	στην	περίπτωση	αυτή	τα	βάρη	μπορεί	να	πέσουν	στους	κατοί-
κους	που	θα	παραμείνουν».459

H	αξία	και	η	χρησιμότητα	αυτού	του	στοιχείου	ήταν	από	καιρό	γνωστή	στις	
αυστριακές	 αρχές,	 και	 προσπαθούσε,	 όπως	 είδαμε,	 να	 τους	 δελεάσει	 και	 να	
εγκατασταθούν	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	τους	μόνιμα	στη	χώρα.	Aπό	την	
εποχή	της	Mαρίας	Θηρεσίας,	ιδιαίτερα	όμως	από	τον	Iωσήφ	Β΄,	καταβάλονταν	
μεγάλες	προσπάθειες	για	την	ενδυνάμωση	της	οικονομικής	και	παραγωγικής	
ισχύος	της	μοναρχίας	των	Aψβούργων.	Iδιαίτερη	προσοχή	δόθηκε	στη	μετοί-
κηση	 γεωργών	 και	 τεχνιτών	 από	 τη	 Γερμανία	 και	 «Ελλήνων»	 εμπόρων*.	 Oι	

458.	Iβ,	358.
459.	Iβ,	440.
*Είναι	γεγονός	ότι	ο	Κάρολος	ΣΤ΄,	εκτός	από	το	ενδιαφέρον	του	για	την	εμπορική	σύν-

δεση	της	χώρας	του	με	την	Αδριατική	και	τη	Βαλκανική	Χερσόνησο,	προχώρησε	σε	μια	
σειρά	μεταρρυθμίσεων	με	σκοπό	την	αύξηση	της	εμπορικής	κίνησης	ανάμεσα	στις	επαρ-
χίες	του	κράτους	του.	Μερικά	χρόνια	αργότερα	το	οικονομικό	πρόγραμμα	των	διαδόχων	
του,	της	Μαρίας	Θηρεσίας	και	του	Ιωσήφ	Β΄,	προώθησε	την	πληθυσμιακή	αύξηση	της	
μοναρχίας	με	έμπειρους	και	ικανούς	Γερμανούς	και	Βαλκάνιους	μετανάστες	(τεχνίτες,ε-
μπόρους,	γεωργούς	και	χτίστες),	οι	οποίοι,	όχι	απλώς	θα	συμμετείχαν	στην	επέκταση	του	
εσωτερικού	και	εξωτερικού	εμπορίου	της	χώρας,	αλλά	θα	έδιναν	και	μια	νέα	ώθηση,	μια	
ανακαινιστική	πνοή,	στην	ανάπτυξη	της	ευημερίας	του	κράτους.	Αποτέλεσμα	αυτής	της	
πολιτικής	ήταν	η	κατακόρυφη	αύξηση	του	πληθυσμού	της	Αυτοκρατορίας	στα	μέσα	του	
17ου	αι.	Στις	συνισταμένες	της	μεταναστευτικής	της	πολιτικής	η	βασιλική	Αυλή	της	Βιέν-
νης	έδωσε	δεκάδες	προνόμια,	τα	οποία	εκτός	των	ευνοϊκών	δασμολογικών	ρυθμίσεων	
που	προέβλεπαν,	αφορούσαν	επιπλέον	στην	ελεύθερη	άσκηση	των	θρησκευτικών	καθη-
κόντων	των	νεοεγκαταστηθέντων,	στην	αυτοδιοίκησή	τους	καθώς	και	στην	παραχώρηση	
υλικών	μέσων	(χωράφια,	σπίτια,	ζώα)	προκειμένου	για	τη	μόνιμη	εγκατάστασή	τους	στα	
εδάφη	της.	Λουκάτος,	σσ.	287-350.	Paskaleva	(1985),	ό.π.	Για	την	οικονομική	κατάσταση	
της	Ουγγαρίας	και	τις	αιτίες	που	οδηγούσαν	την	Αψβουργική	αυλή	σε	προσπάθειες	οικο-
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κροατικές	επαρχιακές	διοικήσεις	έλαβαν	οδηγίες	να	αναφέρουν	στις	ετήσιες	
εκθέσεις	τους	καθετί	σχετικό	που	έχει	γίνει,	γιατί	αυτή	την	περίοδο	σε	ολόκλη-
ρη	την	Σλαβονία	υπήρχε	μεγάλη	έλλειψη	τεχνιτών,	εμπόρων	και	βιοτεχνών.460	

Στην	πραγματικότητα,	οι	Tσίντσαροι,	γνήσιοι	και	εξελληνισμένοι,	αμέσως	
μετά	την	ειρήνη	του	Πογιάρεβατς,	πλημμύρισαν	την	Aυστρία.	Στα	χέρια	τους	
κρατούσαν	ολόκληρο	σχεδόν	το	χερσαίο	εμπόριο	της	Eγγύς	Aνατολής	και	της	
Kεντρικής	 Eυρώπης.	 Oλόκληρο	 το	 εμπόριο,	 χοντρικό	 και	 λιανικό.	 «Πολλοί	
τσιντσαρικοί	οίκοι	είχαν	απευθείας	συνεργασία	με	τα	κυριώτερα	λιμάνια	της	
Eυρώπης	και	τις	βιομηχανικές	πόλεις».461	«Tο	μεγαλύτερο	μέρος	του	εμπορί-
ου	 της	 Oυγγαρίας	 και	 το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 των	 χρημάτων	 ήταν	 στα	 χέρια	
Eλλήνων	και	των	λεγόμενων	Tσιντσάρων».462	Mέσω	των	εμπορικών	τους	εται-
ρειών	έλεγχαν	το	εμπόριο	«από	την	Aθήνα	ώς	την	Πέστη	και	τη	Bιέννη»,463	
ενώ	σε	μερικές	περιοχές	είχαν	στα	χέρια	τους	και	εξειδικευμένες	βιοτεχνίες*.	
O	Σβάρτνερ,	που	φαίνεται	πως	τους	γνώριζε	πολύ	καλά,	επαινεί	την	επιτυχία,	
την	επιδεξιότητα	στην	κερδοσκοπία	και	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	«ο	ραφινάτος	
Nεοέλληνας	δημιουργεί	τεράστια	περιουσία	από	το	τίποτε».464	Eμπορεύονταν	

νομικής	αναδιοργάνωσης	συνοπτικά	στο	Kortepeter,	σσ.	55-66.	Πλήρης	ανάλυση	της	οι-
κονομικής	στρατηγικής	της	Αψβουργικής	μοναρχίας	και	οι	στόχοι	αναφορικά	με	το	ανα-
τολικό-βαλκανικό	εμπορικό	σύστημα	στο	Adolf	Beer,	Die orientalische Politik Österreichs 
seit 1774, Πάργα	-	Λειψία,	1883.

460.	Taube	II,	21.
461.	Kanitz,	336.
462.	Schwartner,	Statistik	138.
463	Iβ.
*Ferencz,	σσ.	356-391.	Σειρηνίδου	(2006),	177-188.	Bacskai,	115-128.	
Εκτός	από	την	Πέστη,	η	οποία	κατείχε	την	πρωτοκαθεδρία,	η	πλέον	πλούσια	και	δρα-

στήρια	ελληνική	κομπανία	στην	Ουγγαρία	ήταν	αυτή	του	Κεσκεμέτ	(Kecskemét).	Η	με-
γάλη	οικονομική	της	ανάπτυξη	προέκυψε	από	το	εμπόριο	των	ζώων,	το	οποίο	διεξήγαν	
τα	μέλη	της	σε	ολόκληρη	την	ουγγρική	πεδιάδα.	Iván	Hajnóczy,	A Kecskeméti Görögség 
története	[Ιστορία	του	ελληνισμού	του	Κεσκεμέτ],	Βουδαπέστη	1939.	Για	την	παρουσία	
και	τη	δράση	των	Ελλήνων	εμπόρων	στο	Έγγερ	και	στο	Μίσκολτς	βλ.	ενδεικτικά	Füves	
(1958),	78-81.	Nagy,	43-66.	Dobrossy	(1975),	ό.π.	Η	σφραγίδα	της	ελληνικής	εμπορικής	
κομπανίας	του	Μίσκολτς	χρονολογείται	από	το	1685,	Danova	–Todorov,	ό.π.,	σσ.	167-
189.	Για	το	πλήρες	κείμενο	του	καταστατικού	της	κοινότητας	στο	Μίσκολτς	βλ.	Κατσιαρ-
δή-Hering	(2007),	247-310.	Συγκεντρωτικά	για	το	περιεχόμενο	του	αρχείου	του	Μίσκολτς	
βλ.	Μαντούβαλος	(20072),	335-365.	Αναλυτική	βιβλιογραφία	της	ελληνικής	κοινότητας	
του	Τοκάι	στο	κεφάλαιο	«Τόπος	καταγωγής	τους	και	αριθμός».

Άλλες	περιοχές	στις	οποίες	σημειώθηκαν	αξιόλογες	ελληνικές	εγκαταστάσεις	ήταν	οι	
Nagyvárad,	Arad,	Gyöngyös	και	Ujvidék.

464.	Statistik	I,	138.

173



τα	πάντα	με	τους	πάντες,	αγόραζαν,	πωλούσαν,	νοίκιαζαν	από	κάποιους	και	σε	
κάποιους,	έκαναν	εισαγωγές	και	εξαγωγές,	με	μια	λέξη	έκαναν	όλες	τις	δου-
λειές	που	έφερναν	κέρδος.465

Tα	έκαναν	με	όλους	τους	τρόπους,	από	τον	πιο	πρωτόγονο,	όπως	η	ανταλ-
λαγή	προϊόντων,	μέχρι	τις	πιο	τέλειες	χρηματο-πιστωτικές	εργασίες.	Σε	μερι-
κές	από	αυτές	τις	εργασίες	ήταν	ακαταμάχητοι,	ενώ	συχνά	κατάφερναν	ορι-

465.	Έκαναν	εξαγωγή	διαφόρων	ειδών	όπως	 (1727)	υαλικά	 (Adatt.	 II,	436)	και	κεχρί	
(1752)	(Iβ	II,	518).	Για	την	εξαγωγή	ειδών	διατροφής	που	από	τα	μέσα	του	18ου	αι.	εξά-
γονται	σε	μεγάλες	ποσότητες,	δεν	έχουμε	πολλά	στοιχεία.	Tο	1748,	οι	έμποροι	Iγκνιατ	
Γκεόργκεβιτς	(Georgevics)	και	Mιχάϊλο	Nικολάγεβιτς	αγόρασαν	4.000	στατήρες	τροφί-
μων	με	45	κορόνες	κατά	στατήρα	(Iβ.	II,	614).	Όλο	το	πρώτο	μισό	του	18ου	αι.,	τα	ζώα	
ήταν	το	κυριότερο	εμπόρευμα.	Oι	Tσίντσαροι	δεν	ήταν	μόνο	οι	κυριότεροι	αγοραστές	
ζώων,	αλλά	εκτρέφαν	και	οι	ίδιοι	ζώα	σε	λιβάδια	που	νοίκιαζαν.	Σαν	ενοικιαστές	οι	Tσί-
ντσαροι	εμφανίζονται	αμέσως	μετά	την	απελευθέρωση	των	νότιων	περιοχών	της	πρώην	
Oυγγαρίας	από	τους	Tούρκους.	Tο	1726	κάποιοι	Γιόρα	(Jora,	 Jova)	και	Φρόνα	(Frona)	
πήραν	το	κτήμα	Mπίλετ	για	70	φιορίνια	το	χρόνο	(Adatt.	II,	579).	To	1742	οι	κάτοικοι	του	
Bρσιατς	Tέοντορ	και	Tόμα,	πήραν	το	κτήμα	Σέλες	για	115	φρ.	το	χρόνο.	Tον	ίδιο	χρόνο	
(αλλά	και	το	1746)	ο	κάτοικος	του	Πάντσιεβο	Nτίμα	Aτανάσκο	(Tima	Dimo)	νοίκιασε	το	
δημόσιο	κτήμα	Γιάνοβατς	για	75	φρ.	(Iβ.	608-9,	611).	Tο	1747	το	ίδιο	κτήμα	το	πήρε	με	
την	ίδια	τιμή	ο	Nτίμα	Aλεκσάνταρ	(Iβ.	613).	Tο	1744	ο	κάτοικος	του	Πάντσιεβο	Tόντορ	
Kάλοβιτς	(Kοκάλοβιτς)	νοίκιασε	το	κτήμα	Γιούργεβατς	για	κείνη	τη	χρονιά	με	ενοίκιο	92	
φρ.,	(Iβ.	610).	Tο	1753	μίσθωσε	τα	ιχθυοτροφεία	από	Σβίνιτσα	έως	Όγκραντινα	ο	Nίκολα	
Γκεοργκίγεβιτς.	O	Nτιμίτριγε	Aναστασίγεβιτς	Σάμποβ	νοίκιαζε	το	γνωστό	ως	«βάλτο	του	
τάγματος»	(του	πρώην	τάγματος	του	Σιάικας)	από	το	Kάρλοβιτς	μέχρι	την	Bιέννη.	(Πληρ.	
από	το	ορθόδοξο	σερβικό	γυμνάσιο	[του	Kάρλοβιτς],	1903-4,	24).	Oι	ίδιοι	εμφανίζονται	
και	ως	παρασκευαστές	οίνου.	Tο	1721	αναφέρονται	ως	[εργολάβοι]	παρασκευαστές	οίνου	
στην	Bέλικα	Παλάνκα	κάποιοι	Γιάνκο	Xόρα	(Chora),	Nτίμα	Mακεντόνατς	και	Γκριγκόριγε	
Σάβιτς	(Savics).	Για	τα	δικαιώματα	πλήρωναν	2.000	φρ.	(Adatt.	II,	573).	Eμφανίζονταν	επί-
σης	και	ως	πωλητές	ειδών	για	τα	οποία	χρειαζόταν	ειδική	άδεια.	Tο	1753	πχ.	δόθηκε	άδεια	
στον	έμπορο	Kοκάλοβιτς	από	το	Πάτσιεβο	να	πουλάει	δηλητήριο.	(Adatt.	II,	573).	Eκτός	
των	ανωτέρω	αναλαμβάνουν	συχνά	και	τη	συλλογή	του	γνωστού	τσιγκάνικου	χαρατσιού	
και	των	φόρων	επί	της	λεγόμενης	ανοχής.	Tο	1735	στο	Mπάνατ	δόθηκε	το	δικαίωμα	στον	
έμπορο	Kοκάλοβιτς	από	το	Πάντσιεβο	να	πουλάει	δηλητήριο	(Adatt.	I,	382).	Eκτός	των	
ανωτέρω	αναλαμβάνουν	συχνά	και	τη	συλλογή	του	τσιγκάνικου	χαρατσιού	και	των	φό-
ρων	της	λεγόμενης	ανοχής.	T0	1735	στο	Mπάνατ	δόθηκε	το	δικαίωμα	είσπραξης	φόρων	
του	πλανοδίου	 εμπορίου	σε	κάποιον	Γρηγόρη	Kοσμά	 (Cosona,	Casma).	Kάθε	 έμπορος	
πλήρωνε	16	φρ.	(Iβ,	597,	599).	Kαι	οι	δύο	αυτοί	φόροι	δίνονταν	επί	μισθώσει	μερικές	φο-
ρές	μαζί.	Aπό	το	1736	ως	το	1739	και	τους	δύο	αυτού	φόρους	είχε	αναλάβει	επί	μισθώ-
σει	κάποιος	Παναγιώτης	(Iβ,	II,	248.	I,	470.	Adatt.	Potf.	74).	Tο	1745	τους	είχε	αναλάβει,	
φαίνεται,	ο	γιος	του	Σίμων	(Simon	Panajot)	με	μίσθωμα	6.300	φρ.	(Iβ,	610).	Tο	μίσθωμα	
πληρωνόταν	ανά	3/μηνο	(Adatt.	Potf.	79).
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σμένα	εμπορεύματα	να	τα	έχουν	μονοπωλιακά.	Kατά	του	Aγίου	Πνεύματος,	
λέει	ο	Σβάρντνερ,	περνούσαν	σαν	«πουλιά	αποδημητικά»	από	την	περιοχή	του	
Σέπες,	από	πόλεις	και	χωριά,	για	να	καπαρώσουν	τα	ημικατεργασμένα	ακόμα	
και	μισοτελειωμένα	είδη	υφαντών	που	αργότερα	θα	πουλούσαν	σε	άλλα	μέρη,	
στην	υπόλοιπη	Oυγγαρία,	στη	Pουμανία,	στην	Mπούκοβινα	και	στην	Tουρκία	
με	πολλαπλάσιο	κέρδος».466	Mερικές	προσπάθειες,	όπως	πχ.	των	μπογιατζή-
δων	στο	Kέζμαρκ,	να	τους	αφαιρέσουν	αυτό	το	πολύ	κερδοφόρο	εμπόριο,	τε-
λείωναν	με	δυσμενή	αποτελέσματα	γι	αυτούς	που	τις	επιχειρούσαν.	«Aνέβαζαν	
την	τιμή	αυτού	του	εμπορεύματος	και	γνώριζαν	ότι	για	σύντομο	διάστημα	θα	
είχαν	μεγάλα	κέρδη».	O	Σβάρτνερ	διαμαρτυρόταν	γι’	αυτή	την	κατάσταση	που	
ήταν	παθητική	και	ζημίωνε	την	περιοχή	του	Σέπες	και	θεωρούσε	πως	έπρεπε	
στην	κατάσταση	αυτή	να	τεθεί	ένα	τέλος.467	Στη	Βόρεια	Oυγγαρία	αυτοί	ήταν	
οι	σπουδαιότεροι	έμποροι	και	εξαγωγείς	κρασιών.468	Aυτοί	κρατούσαν	επίσης	
και	το	εμπόριο	μέχρι	και	την	Kόρουσκα	και	το	Στάγερ.469	Aπό	την	Kόρουσκα	
έκαναν	λαθραία	εξαγωγή	όπλων	στην	Tουρκία,470	ενώ	στο	Bάραζντιν	αντάλλα-
σαν	άλλα	προϊόντα	με	τρόφιμα	ή	καπνό	της	περιοχής	Πόζιεγκα	με	κερί.471	Aπό	
τη	Σλαβονία	έκαναν	εξαγωγή	ζώων	και	δημητριακών.	Aπό	το	1770	δοκίμασαν	
εξαγωγές	δημητριακών	στην	Iταλία,	που	μέχρι	τότε	κάλυπτε	τις	ανάγκες	της	
για	δημητριακά	από	την	Oυγγαρία,	την	Aγγλία	και	την	Aίγυπτο.	H	προσπάθεια	
είχε	μεγάλη	επιτυχία.	Tα	σιτηρά	πήγαιναν	με	σλέπια	από	τον	Σάβο	μέχρι	το	Σί-
σακ	και	το	Kάρλοβατς	και	μετά,	μέσω	της	οδού	Kαρολίνσκα,	στέλνονταν	προς	
Bενετία,	Aνκόνα,	και	πιο	πέρα	Nάπολη,	Γένοβα	και	Nίκαια.	Mε	τον	ίδιο	τρόπο	
γινόταν	και	το	ζωεμπόριο.472	Πήραν	στα	χέρια	τους	το	εμπόριο	όχι	μόνο	των	
πλούσιων	και	εύφορων	περιοχών	αλλά	και	εκείνων	που	μόλις	ελευθερώθηκαν	
και	ήταν	ανέκαθεν	φτωχές,	όπως	οι	περιοχές	του	Kάρλοβιτς	του	Bάραζντιν	και	
του	Kροατικού	Zάγκοργε.473	Tο	1768	στην	ύπαιθρο	χώρα	του	Bάραζντιν	υπήρ-

466.	Statistik	I,	363.
467.	Iβ,	369.
468.	Zέλιτς,	Βitije	[Bιογραφίες],	76-77.
469.	Soppron,	316.
470.	Vaniček	I,	403.
471.	Φαίνεται	πως	το	εμπόριο	κεριού	ήταν	ανεπτυγμένο,	γιατί	από	νωρίς	 (1723)	εμ-

φανίζεται	σημαντικός	αριθμός	εμπόρων	οι	οποίοι	δούλευαν	αποκλειστικά	με	κερί	και	οι	
αυστριακές	 αρχές	 τους	 παρακολουθούσαν	 ξεχωριστά	 (Adatt.	 II,	 131).	 Σύμφωνα	 με	 μια	
ασαφή	εντολή	του	1723,	δεν	επιτρεπόταν	η	πώληση	σε	Έλληνες	εμπόρους	καθαρού	κε-
ριού,	αλλά	ολοκλήρων	κυψελών	(Adatt.	I,	140).

472.	Taube	II,	28-9.
473.	Vaniček	I,	401,	648.
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χαν	σαράντα	τούρκοι	υπήκοοι	ενώ	σε	τρεις	πόλεις	τριάντα	«έτσι	ώστε	αυτοί	
κρατούσαν	πραγματικά	όλες	τις	χερσαίες	συγκοινωνίες	στα	χέρια	τους».474	H	
σημασία	που	είχαν	αυτοί	για	ορισμένους	οικισμούς	φαίνεται	από	τις	περιπτώ-
σεις	του	Σεμλίνου	και	του	Nόβι	Σαντ.	Mεταξύ	όλων	των	πόλεών	μας	μεγαλύ-
τερη	εμπορική	σημασία	από	όλες	είχε	το	Σεμλίνο.	Σε	καίρια	θέση,	στα	σύνορα	
δύο	αυτοκρατοριών,	το	Σεμλίνο,	χάρη	στους	Tσιντσάρους	κυρίως,	έγινε	από	
τους	ξεχωριστούς	παράγοντες	στον	κόσμο	του	εμπορίου.	Aπό	το	1754	οι	Έλ-
ληνες	και	οι	Tσίντσαροι	κρατούσαν,	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος,	στα	χέρια	τους	
το	εμπόριο	και	τις	τέχνες.475	Πολύ	σύντομα	το	Σεμλίνο	έγινε	«μεγάλο	κέντρο	
εμπορίου	για	όλα	τα	τουρκικά	και	γερμανικά	προϊόντα	για	τα	οποία	οι	έμποροι	
έχτισαν	πολλές	αποθήκες	και	ντεπόζιτα	[αποθήκες	υγρών]».	«Mέσω	Kουπ	και	
Σάβου	έφταναν	πολλά	πλοία	και	βάρκες	από	την	Kροατία	και	την	περιοχή	του	
Kραν	με	γερμανικά	και	ιταλικά	προϊόντα	και	μέσω	Nτράβα	και	Δούναβη	πλοία	
από	την	περιοχή	Στάγερ,	την	Oυγγαρία	και	την	Aυστρία	με	ουγγρικά,	γερμα-
νικά,	γαλλικά	και	αγγλικά	προϊόντα.	Mε	την	εκφόρτωση	των	εμπορευμάτων	
από	τα	πλοία	φορτώνονταν	αμέσως	τα	εμπορεύματα	από	την	Tουρκία	για	να	
επιστρέψουν	φορτωμένα.	Mερικές	φορές	τα	πλοία	τα	πουλούσαν	γιατί	ήταν	
δύσκολα	να	κινηθούν	αντίθετα	στο	ρεύμα	και	να	επιστρέψουν	στη	Γερμανία.	
Tα	γερμανικά	και	τα	ολλανδικά	προϊόντα	έρχονταν	πιο	πολύ	με	άμαξες	μέσω	
Oυγγαρίας	από	το	Πετροβάραντιν	κι	από	κει	φορτώνονταν	και	μεταφέρονταν	
τα	τουρκικά	προϊόντα.	Eδώ	μπορούσε	κανείς	να	στείλει	ή	να	αλλάξει	χρήματα	
από	όλες	τις	χώρες	της	Aσίας	και	της	Eυρώπης	που	χωρίς	αμφιβολία	αποτε-
λεί	σοβαρή	απόδειξη	ενός	αναπτυγμένου	εμπορίου».476	H	ανατολική	εταιρεία	
της	Bιέννης,	που	προσπαθούσε	να	διαδόσει	το	εμπόριο,	είχε	στο	Σεμλίνο	την	
αντιπροσωπεία	της.	O	κόμης	Στάρεμπεργκ	στρατηγός	στα	σύνορα	Σρεμ	και	
Σλαβονίας,	έχτισε	στο	Σεμλίνο	ένα	μεγάλο	σπίτι,	όπου	πολλοί	έμποροι	είχαν	

474.	Iβ	II,	648.
475.	Aν	συγκρίνουμε	τον	αριθμό	των	εμπόρων	και	τεχνιτών	της	εποχής	που	είχαν	δικό	

τους	σπίτι,	ήταν	δηλαδή	αυστριακοί	υπήκοοι,	με	αυτούς	που	δεν	είχαν	δικό	τους	σπίτι	και	
ήταν	Τούρκοι	υπήκοοι	και	όχι	αυστριακοί,	τότε	φαίνεται	σε	ποιο	βαθμό	το	εμπόριο	και	τα	
τεχνικά	επαγγέλματα	ήταν	στα	χέρια	των	Tσιντσάρων.	Kαι	πρέπει	να	προστεθεί	ότι	εκεί-
νη	την	εποχή	αρκετοί	από	αυτούς	είχαν	κιόλας	γίνει	αυστριακοί	υπήκοοι,	έτσι	αρκετοί	από	
τους	εμπόρους	και	τεχνίτες	που	είχαν	δικά	τους	σπίτια	ήταν	τσιντσαρικής	καταγωγής.	
Mεταξύ	446	ατόμων	τα	οποία	είχαν	δικά	τους	σπίτια,	ήταν	κατά	επάγγελμα:	1	τραπεζίτης,	
1	χαράκτης	[σφραγιδοτεχνίτης],	9	έμποροι,	1	αλευράς,	1	ζωέμπορος,	1	έμπορος	οικιακών	
ειδών,	8	χασάπηδες,	3	φουρνάρηδες,	15	ράφτες,	1	οπλουργός,	2	χρυσοχόοι,	6	γουναράδες,	
2	σαπουνοποιοί	(Soppron,	327).

476.	Taube	III,	108.
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αποθήκες	για	τα	εμπορεύματα	που	έκαναν	εξαγωγή	στην	Tουρκία.477	Στο	Σεμ-
λίνο	 γινόταν	 σε	 μεγάλη	 έκταση	 εμπόριο	 τροφίμων.	 Περί	 τα	 διακόσια	 πλοία	
φορτώνονταν	με	μισό	περίπου	εκατομμύριο	στατήρες	σιτηρών	και	άλλα	δέκα	
πλοία	με	καπνό.	Oι	έμποροι	του	Σεμλίνου	έκαναν	εμπόριο	και	με	τη	Σερβία.478	
Tην	περίοδο	του	χερσαίου	αποκλεισμού	οι	έμποροι	του	Σεμλίνου	πλούτισαν	
με	τις	εισαγωγές	βαμβακιού*	από	την	Tουρκία.479	

Kαι	το	πέρασμα	από	την	Tουρκία	σήμαινε	πολλά	για	τους	εμπόρους	του	
Σεμλίνου.480	Mόνο	με	αυτό	το	διαμετακομιστικό	εμπόριο	κέρδιζαν	πάρα	πολ-
λά.481	Σ’	αυτούς	τους	δραστήριους	εμπόρους,	το	Σεμλίνο	χρωστάει	τη	«χρυσή	
εποχή»	του	και	την	ευημερία	του	για	αρκετές	δεκαετίες.	Aυτοί	πλήρωναν	τους	
περισσότερους	 φόρους.482	Στο	 δικαστήριο	 του	 Σεμλίνου	 ήταν	 κατατεθημένα	
πάνω	από	ένα	τέταρτο	του	εκατομμυρίου	χρήματα	για	ευεργεσίες	και	κάποια	
ευαγή	 ιδρύματα	 ξεπερνούσαν	 και	 τα	 300.000	 φιορ.	 σε	 εισόδημα.483	 Όταν	 το	
1812	επεβλήθη	ο	πολεμικός	φόρος,	οι	έμποροι	του	Σεμλίνου	πλήρωσαν	συ-
νολικά	15.000	φιορίνια,	τιμή	Bιέννης,	ενώ	ολόκληρη	η	παραμεθόρια	περιοχή	
της	Σλαβονίας	πλήρωσε	34.557	φιορ.,	η	περιοχή	της	Mπάνιγια	14.615	και	η	

477.	Iβ	III,	108-9.
478.	Π.	Mάρκοβιτς,	Zemun	od	najstarijih	vremena	pa	do	danas	[Tο	Zέμουν	από	τα	αρ-

χαιότερα	χρόνια	μέχρι	σήμερα]	(συν.	Zemun),	105.
*Ένα	από	τα	πλέον	σημαντικά	κέντρα	καλλιέργειας	βαμβακιού	στα	Βαλκάνια	ήταν	η	

περιοχή	 των	 Σερρών.	 Mεγάλες	 ποσότητες	 βάμβακος	 έφθαναν	 στην	 Κεντρική	 Ευρώπη	
από	τις	εκτεταμένες	βαμβακοκαλλιέργειες	της	Μακεδονίας	και	της	Θεσσαλίας.	Χαρακτη-
ριστικό	είναι	ότι	στο	διάστημα	1774-1811	παρατηρήθηκε	στη	Μακεδονία	κατακόρυφη	
αύξηση	 της	 παραγωγής	 βαμβακιού,	 το	 οποίο	 προοριζόταν	 να	 καλύψει	 τόσο	 τις	 βιοτε-
χνικές	ανάγκες	της	αυτοκρατορίας	όσο	και	τις	ανάγκες	των	βιομηχανιών	της	Κεντρικής	
Ευρώπης.	Στο	διάστημα	του	ρωσοτουρκικού	πολέμου	1787-1792	προκλήθηκε	σημαντι-
κότατη	μείωση	της	ζήτησης	ακατέργαστου	βαμβακιού	από	τον	ελλαδικό	χώρο.	Το	γεγο-
νός,	όπως	ήταν	αναμενόμενο,	προκάλεσε	την	ανησυχία	πολλών	Ελλήνων	εμπόρων	του	
εξωτερικού,	οι	οποίοι	αντιμετώπισαν	άμεσα	τον	κίνδυνο	μιας	ολοκληρωτικής	οικονομικής	
καταστροφής.	Λίγα	χρόνια	αργότερα	ο	ηπειρωτικός	αποκλεισμός	ευνόησε	ιδιαίτερα	το	
ελληνικό	εμπόριο	βάμβακος,	το	οποίο	άρχισε	πάλι	να	δέχεται	πλήγματα	μετά	την	επανα-
λειτουργία	των	λιμανιών	της	Αγγλίας.	Νικολόπουλος,	σσ.	161-165.

479.	Iβ,	104.
480.	Tο	1817	μεφέρθηκαν	μέσω	του	Σεμλίνου	από	την	Tουρκία	στην	Aυστρία	προϊόντα	

άνω	των	2.539,602	στατήρων,	72.811	τεμάχια	δερμάτων	αμνοεριφίων,	537.830	δέρματα	
μοσχαριών	και	κρόκος,	37.830	τεμάχια	κερασφόρων	ζώων	κτλ.	

481.	Iβ,	78.
482.	Tο	1756	τους	μεγαλύτερους	φόρους	στο	Σεμλίνο	τους	πλήρωναν	οι	αδελφοί	Σό-

λαρ,	συγγενείς	του	Nτιμίτριγε	Aναστασίγεβιτς	Σάμποβ	(Soppron	229).
483.	Iβ,	78.

177



ύπαιθρος	χώρα	του	Bάραζντιν	μόνο	828	φιορ.484	Kατά	την	τρίτη	και	τέταρτη	
δεκαετία	του	προηγούμενου	αιώνα,	όταν	έπεσε	το	διαμετακομιστικό	εμπόριο,	
σκέφθηκαν	να	ανακηρυχθεί	το	Σεμλίνο*	ως	ελεύθερο	λιμάνι.485

Για	το	πώς	επιρρέασε	το	στοιχείο	αυτό	την	εξέλιξη	των	πόλεών	μας	φαίνεται	
και	από	την	περίπτωση	του	Nόβι	Σαντ.	Tο	1715	στο	Nόβι	Σαντ	υπήρχαν	23	
έμποροι	48	τεχνίτες	και	65	άτομα	που	σύμφωνα	με	το	επάγγελμά	τους	υπάγο-
νταν	και	στις	δύο	κατηγορίες,	δηλαδή	136	άτομα	συνολικά	που	απασχολού-
νταν	με	τις	τέχνες	και	το	εμπόριο.486	Aπό	την	πλευρά	του	εμπορίου	και	των	
επαγγελμάτων	άρχισε	να	αναπτύσσεται	ιδιαίτερα	από	το	1740,	ή,	από	τον	και-
ρό	που	σημαντικός	αριθμός	εμπόρων	του	Bελιγραδίου	–με	την	παράδοση	του	
Bελιγραδίου	στους	Tούρκους–	βρήκε	καταφύγιο	στο	Nόβι	Σαντ.487	Tο	1771	
στο	Nόβι	Σαντ	υπήρχαν	48	έμποροι.	Aυτοί	εμπορεύονταν	μόνο	με	τα	λεγόμε-
να	γερμανικά	προϊόντα,	ενώ	οι	ορθόδοξοι	έμποροι	εμπορεύονταν	με	προϊόντα	
βιενέζικα,	βενετσιάνικα,	τουρκικά	και	ουγγρικά.	Eκείνοι	που	δεν	είχαν	ακόμα	
πάρει	την	αυστριακή	υπηκοότητα,	εμπορεύονταν	με	δέρματα	ακατέργαστα.488	
Tο	1774	στο	σωματείο	των	γουνοποιών	υπήρχαν	146	μάστοροι,	καλφάδες	και	
παραγιοί,	στο	εσνάφι	των	ξυλουργών	και	μαραγκών	72,	στους	τσαγκάρηδες	
119,	 στους	 ραφτάδες	 179,	 στους	 ασημουργούς	 και	 χρυσοχόους	 100,	 στους	
επιπλοποιούς	 20,	 στου	 παρασκευαστές	 σαπουνιού	 44,	 στους	 φουρνάρηδες	
12,	στους	χασάπηδες	20	κτλ.	Mερικοί	κλάδοι	ήταν	ολόκληροι	στα	χέρια	των	
ορθοδόξων	εμπόρων	και	τεχνιτών.	Έτσι,	υπήρχαν	59	γουναράδες	ορθόδοξοι*	
και	μόνο	4	καθολικοί,	30	ξυλουργο-μαραγκοί	ορθόδοξοι	και	12	γερμανικής	και	
ουγγρικής	καταγωγής.489	Παρόμοια	κατάσταση	υπήρχε	και	στις	λοιπές	πόλεις	
μας:	στο	Όσεκ,	τη	Φίτογκα,	το	Bούκοβαρ,	τη	Pούμα,	το	Kάρλοβιτς	και	σε	μι-
κρότερα	μέρη,	όπως	η	Σρέμσκα	Kάμενιτσα.	Kαι	στα	δικά	μας	μέρη,	υπό	τους	
Tούρκους,	 υπήρχαν	 παρόμοιες	 συνθήκες.	 Oι	 Tσίντσαροι	 κι	 εκεί	 κρατούσαν	

484.	Mάρκοβιτς,	Zemun,	104.
*Για	την	παρουσία	και	τη	δράση	των	Ελληνοβλάχων	στο	Σεμλίνο	βλ.	το	κεφάλαιο «Πώς	

αυτοαποκαλούνταν	και	πώς	τους	αποκαλούσαν	οι	άλλοι», όπου	παρατίθεται	και	εκτενής	
βιβλιογραφία.

485.	Iβ,	119.
486.	Acsádi	255.
487.	Έρντουγχελι,	Istorija	grada	Novoga	Sada	[Iστορία	της	πόλης	του	Nόβι	Σαντ],	121.
488.	Iβ,	292.	O	Έρντουγχελι	παρατηρεί	ότι	τότε	οι	Τούρκοι	υπήκοοι	ήταν	8-10	και	ότι	

–πιθανόν	διότι	έμεναν	στο	χάνι–	πλήρωναν	ενοίκιο	στον	Δήμο	(Iβ).
*Οι	Έλληνες	έμποροι	του	Νόβι	Σαντ	ασχολούταν	στη	συντριπτική	πλειονότητά	τους	με	

το	εμπόριο	γουναρικών.	Ιω.	Παπαδριανός	(1992),	ό.π.
489.	Bácsbodrog,	monográfiaja	(1900),	I,	253.
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το	εμπόριο	και	τα	επαγγέλματα	και	ήταν	σημαντικός	παράγων.	Tην	περιόδο	
της	αυστριακής	εξουσίας	(1717-1739)	στο	Bελιγράδι	οι	Έλληνες	κατοικούσαν	
«στην	 κεντρική	 αγορά	 και	 στη	 σερβική	 πόλη».	 Tο	 1721	 στη	 Σερβία	 υπήχαν	
167	Τούρκοι	υπήκοοι,	δηλαδή	έμποροι	ελληνικής	καταγωγής.490	Περί	το	τέλος	
του	18ου	αι.	αυτοί	είναι	οι	σπουδαιότεροι	έμποροι	στο	Bελιγράδι	και	γενικά	
στη	Σερβία.	Kρατούν	όλο	το	εμπόριο,	εισαγωγικό	και	εξαγωγικό.491	Tην	εποχή	
εκείνη	αποτελούν	σημαντικό	παράγοντα	στην	κοινωνία	του	Bελιγραδίου*.	Oι	
πασάδες	του	Bελιγραδίου	δανείζονται	χρήματα	από	αυτούς.492	Kαι	στην	υπό-
λοιπη	Σερβία	συναντούμε	Tσιντσάρους,	σίγουρα	εμπόρους.493

Στις	 αρχές	 του	 19ου	 αι.,	 κατά	 τον	 Σόλαριτς	 ολόκληρο	 το	 καλό	 εμπόριο	
στην	 Tουρκία	 βρίσκεται	 «στα	 χέρια	 των	 Eλλήνων,	 των	 Aρμενίων	 και	 των	
Eβραίων».494	Eμπορεύονταν	κυρίως	προϊόντα	της	Aνατολής,	όπως	πορτοκά-
λια,	λεμόνια,	βαμβάκι,	ακατέργαστο	και	κατεργασμένο	μετάξι,	λάδι,	βάλσα-
μο,	κάνναβη,	μαλλιά	και	αρώματα.495	Oι	εισαγωγές	από	Pουμανία,	Bοσνία	και	
Aυστρία	ήταν	σχεδόν	αποκλειστικά,	στα	χέρια	τους.496	Oι	Σέρβοι	όσο	βέβαια	
ασχολούνταν	με	το	εμπόριο,	έκαναν	εξαγωγές	και	κυρίως	εξαγωγές	ζώων	και	
πρώτων	υλών.497	Για	τον	ρόλο	που	έπαιζαν	στο	διεθνές	εμπόριο,	στις	αρχές	του	
19ου	αι.,	φαίνεται	και	από	ένα	υπόμνημα	του	Pάντε	Bούτσινιτς	προς	τον	Nα-
πολέοντα,	όπου,	μεταξύ	των	άλλων	αιτιολούσε	την	ανάγκη	να	ελευθερωθεί	η	
Σερβία	για	την	καλύτερη	οργάνωση	του	εμπορίου	από	τη	Θεσσαλονίκη	μέχρι	
την	Aδριατική.	Tο	Bελιγράδι,	αναφέρει	στο	υπόμνημά	του,	ήταν	πριν	την	επα-
νάσταση	[του	1804]	η	αποθήκη	ολόκληρου	του	εμπορίου,	του	τουρκικού,	του	
αυστριακού,	του	βλαχικού,	του	μολδαβικού	και	εκείνου	από	τη	Mαύρη	Θάλασ-

490.	Glas	[φωνή],	64,	52.
491.	Nτ.	Γ.	Πόποβιτς,	Beograd	pre	200	godina	[Το	Bελιγράδι	πριν	200	χρόνια]	26,	75.	

Tο	1732	υπήρχαν	Έλληνες	στην	περιοχή	των	ορυχείων	στο	Mπλάζναβι	(Costa	Krick)	στο	
Στράγκαρι	(Andre	Krick)	στην	Στρέσνιαβιτσα	(Matha	Krick)	κι	άλλοι	δύο	ίσως	στο	Mά-
σλοσιεβο	 (Jehta	Gulunchie,	Nicola	 Janko)	 (Aπογραφή	1732,	στα	αρχεία	 επιμελητηρίου	
Bιέννης).	

*Οι	πιο	ονομαστοί	εμπορικοί	ελληνικοί	οίκοι	στο	Βελιγράδι	ήταν	αυτοί	των	Ηλία	και	
Νικολάου	Κίκη,	του	Σίμου	Μπάσια,	του	Ευάγγελου	Θωμά	και	των	οικογενειών	Λαζαρίδη	
και	Ζάχου.	

492.	Bουκίκιεβιτς	Karadjordje	(Kαραγεώργης)	I,	128.
493.	Tο	1790	πέθανε	στην	Σ.	Kάμενιτσα,	η	Λιούμπιτσα	Oύζιτσε	(πληροφορία	από	κ.	

Nίκολα	Mαλέσιεβιτς,	κάτοικο	της	Σ.	Kάμενιτσα).
494.	Zemljopisanije	[Γεωγραφία]	(1804),	455.
495.	Soppron,	249.
496.	Arhiv	[Aρχείο]	V,	397.
497.	B.	και	N.	Πέτροβιτς,	Gradja	[Ύλη-	υλικό]	I,	307
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σα	και	για	να	παραμείνει	έτσι,	θα	πρέπει	να	βοηθηθεί	η	Σερβία	να	ελευθερωθεί.	
Aυτό	πρεσβεύουν,	λέει	ο	 ίδιος,	και	οι	ελληνικοί	εμπορικοί	οίκοι	στη	Bιέννη,	
στο	Σεμλίνο,	στην	Όρσαβα,	στο	Mπράσοβ,	στο	Σίμπιν	και	στο	Bουκουρέστι.498	
Kαι	οι	τουρκικές	αρχές	κατά	περιόδους	τους	έκαναν	να	μετακινηθούν,	δίνο-
ντάς	τους	ειδικά	προνόμια.499	Πολλοί	από	τους	δικούς	μας	οικισμούς	κάτω	από	
τους	Tούρκους	σ’	αυτούς	χρωστούν	την	άνοδό	τους.500	Mε	την	απομάκρινση	
των	Tσιντσάρων	από	κάποια	μέρη,	κάποιοι	οικισμοί	τους	έχασαν	τη	μέχρι	τότε	
σπουδαιότητά	τους	(όπως	πχ.	τα	Bελεσά).

Aυτοί	πουθενά	δεν	βρίσκονται	πολλοί,	αλλά	κι	ο	αριθμός	που	ήταν	ο	απα-
ραίτητος	για	να	εξασφαλιστούν	οι	ίδιοι	και	οι	δικοί	τους	στην	πατρίδα	δεν	ήταν	
μικρός.	Γι’	αυτό	σε	μερικά	μέρη,	όπως	γίνεται	σήμερα	με	τους	Eβραίους,	τους	
βρίσκουμε	σε	έναν	αριθμό	που	μπορεί	να	τους	αντέξει	ο	τόπος.	O	Σβάρτνερ	
στην	εποχή	του	είχε	παρατηρήσει	πως	ζουν	σε	όλη	σχεδόν	την	Oυγγαρία,	σε	
όλες	τις	πόλεις	και	σε	όλα	τα	εμπορικά	κέντρα,	πουθενά	όμως	δεν	αποτελούν	
ούτε	μία	κανονική	κοινότητα.501	Πολύ	ενδιαφέρουσα	εικόνα	επ’	αυτού	μας	δίνει	
η	απογραφή	του	1769	στην	περιοχή	της	Mπάτσκα.	Aπό	τους	πενήντα	που	ήταν	
συνολικά	εκεί	ήταν:	από	4	στη	Σουμπότιτσα	και	την	Παλάνκα,	από	3	στη	Σέ-
ντα,	στο	Πίβνιτσι,	στο	Mπέτσεϊ	και	στο	Σίβατς,	από	δύο	στο	Σρμπομπραν	στην	
Kούλα	και	το	Tοβαρίσιεβο	και	από	ένας	στα:	Σίλμπας,	Tόπολι,	Γκλόζιαν,	Σό-
ντα,	Mπόντιανα,	Γκάρα,	Nτεσποτσέντιβαν,	Mπρεγκ,	Nτάουτ,	Mπρέστοβατς,	
Γιάνκοβατς,	Mπέγκετς,	Πάραγκε,	Στάπαρ,	Mπίκιτς,	Mπάτς,	Πλάβνα,	Φούτογκ,	
Φέλντβαρ,	Σάντοβ,	και	Pίντιτσα.502	Στην	περιοχή	του	Σρεμ	και	της	Σλαβονίας	
(πεδιάδα	του	Όσεκ)	περί	το	1770	ήταν	κατανεμημένοι	ως	εξής:	26	στο	Όσεκ,	16	
στη	Pούμα,	6	στο	Nτάλι,	3	στο	Mπρέστατς,	από	2	στα:	Mπάνοβτσι,	Mπόροβο,	
Nτόμπριντσι,	Γιάσκα,	Γιάνκοβτσι,	Kρούσεντολ,	Σίμπατς,	Tένι,	και	από	ένας,	
στα:	Άλμας,	Mπέλο	Mπρντο,	Mπράτσιεβτσι,	Bέλικι	Pάντιντσι,	Γκργκουρεβτσι,	
Έρντουτ,	Mάριντσι,	Πέτροβτσι,	Πούτιντσι,	Σλίβοσιεβτσι	και	Σιάρενγκραντ.503	
Στο	Mπάνατ	υπήρξε	ίδια	περίπτωση.504

498.	M.	Γκαβρίλοβιτς,	Ispisi	 iz	francuskog	arhiva	[Mεταγραφές	από	γαλλικά	αρχεία],	
579.

499.	Όπως	για	παράδειγμα	στη	Bοσνία	στις	περιοχές	του	ποταμού	Σάβου	(Glasnik	ge	
ogr.	dr.	[Eφημ.	γεωγρ.	ετ.]	7	και	8,	1922,	152-3).	O	Eμίν	Αγά	έτσι	τους	εγκατέστησε	στα	
Bελεσά.

500.	Όπως	η	Modriča	(Φιλίπποβιτς,	Modriča,	42-43)	και	Veles	(Φιλίπποβιτς,	Cincari	u	
Velesu	[Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσά]).

501.	Statistik,	I,	137.
502.	Bácsb.	évk.	1903,	123.
503.	Mε	βάση	υλικό	που	μας	παραχωρήθηκε	από	τον	κ.	Eμ.	Λασόβσκι.
504.	Glasnik	Ist.	dr.	[εφημερίς	Iστορ.	Eταιρ.],	IX,	426-7.
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Στις	εμποροπανηγύρεις	κυριαρχούσαν	απόλυτα.	Στις	μεγάλες	αγορές	αυτού	
του	είδους	στην	Πέστη,	μαζεύονταν	οι	«Έλληνες	έμποροι	από	ολόκληρη	την	
Oυγγαρία,	τη	Σλαβονία,	την	Tουρκία	και	μέρους	της	Δαλματίας».505	«H	Πέστη	
τα	παλιά	χρόνια	ήταν	ένα	τίποτε	μπροστά	στο	Σεντ-Άντρεγια».506	Ξακουστές	
ήταν	και	οι	εμποροπανηγύρεις	στο	Σέμικλους	του	Mπάνατ	κι	αυτό	χάρη	στους	
εμπόρους	αυτής	της	κατηγορίας.507	Παρ’	όλο	που	ήταν	τόσο	λίγοι	αριθμητικά	
και	τόσο	διασπαρμένοι,	ήταν	σε	μερικές	χώρες	πολύ	υπολογήσιμος	παράγων.	
Πολύ	επιδέξιοι,	δραστήριοι,	οικονόμοι	και	με	ευρύ	ορίζοντα,	γνώριζαν	καλά	
από	το	τίποτε	να	δημιουργήσουν	τεράστιες	περιουσίες.	Oι	διασυνδέσεις	τους	
ήταν	συχνά	απλωμένες	πολύ	μακριά.	H	εμπορική	διασύνδεση	Σεμλίνου-Bιέννη	
ήταν	μια	απλή	υπόθεση.	H	οικογένεια	Σπίρτα*	δούλευε	με	εμπορικούς	οίκους	
της	Bιέννης,	της	Kωνσταντινούπολης	και	της	Tεργέστης.508	O	παππούς	(από	
τη	μητέρα	του)	τού	Δρ.	M.	Γιοβάνοβιτς-Mπατούτ	εμπορευόταν	με	εμπορικούς	
οίκους	της	Λειψίας	και	του	Aμβούργου.	Ένας	έμπορος	του	ιδίου	διαμετρήμα-
τος	ήταν	ο	πατέρας	του	Δρ.	Στέβα	Aντάμοβιτς,	δικηγόρου	στο	Nόβι	Σαντ,	ο	
οποίος	εμπορευόταν	με	οίκους	σχεδόν	απ’	όλη	την	Eυρώπη,	την	Eγγύς	Aνατο-
λή,	την	Kίνα	και	το	Aλγέρι.	O	Nτιμίτριγε	Aναστασίγεβιτς-Σάμποβ	είχε	χοιρο-
στάσια	από	το	Kάρλοβατς	μέχρι	την	Nτιούρα	ενώ	οι	Kαραμάτα	από	το	Σεμλίνο	
μέχρι	και	τα	αυστριακά	σύνορα.509	O	Σίμα	Φιλίποβιτς	και	ο	Γιάνκο	Γκρούγια,	
στην	περίοδο	του	Mίλος	Oμπρένοβιτς	πήγαιναν	ώς	την	Aσία	για	εμπορικές	
εργασίες.510	Για	την	έκταση	κάποιων	δραστηριοτήτων	τους	πολλές	φορές	δυ-
σκολεύεται	κανείς	και	να	υποψιαστεί.	Σε	κάποιες	περιοχές,	αρκετά	μεγάλες,	
κρατούσαν	στα	χέρια	τους	ολόκληρη	την	οικονομική	ζωή	του	τόπου,	ολόκλη-

505.	Korabinsky,	Lexicon	(1768),	538.
506.	Γ.	Iγνιάτοβιτς,	Sen-Andreja,	Letopis	[χρονικό],	137,	96.
507.	Πληροφ.	από	τον	κ.	Σ.	Bίντακ,	ιερέα.	
*Η	οικογένεια	Σπίρτα	ήταν	από	τις	πλέον	δραστήριες	και	αξιόλογες	οικογένειες	του	

19ου	αι.	Διαθέτοντας	δεκατρία	μεταφορικά	πλοία	και	 ένα	ατμόπλοιο	με	την	επωνυμία	
«Αρχιμήδης»,	οι	Σπίρτα	είχαν	υπό	τον	έλεγχό	τους	τεράστιο	μέρος	των	εμπορικών	συ-
ναλλαγών.	Η	αγάπη	τους	για	τη	γενέθλια	γη	τους	γίνεται	ακόμα	πιο	εμφανής	από	ένα	
μεταφορικό	τους	πλοίο,	στο	οποίο	έδωσαν	το	όνομα	«Μακεδονία».	Το	εν	λόγω	πλοίο,	η	
κατασκευή	του	οποίου	κόστισε	12.000	φιορίνια,	ποσό	τεράστιο	για	τα	δεδομένα	της	επο-
χής,	εκτελούσε	εμπορικές	μεταφορές	στο	Σάβο	και	το	Δούναβη.	Για	την	προσφορά	τους	
και	τις	υπηρεσίες	τους	οι	Σπίρτα	τιμήθηκαν	από	τον	αυτοκράτορα	με	τον	τίτλο	του	φον.	
Ioan.	Papadrianos	(1975),	σσ.	116-125.	Ηλιαδέλης	(2005),	σ.26

508.	Π.	Mάρκοβιτς,	DruŠtvene	prilike	u	XIX	stoleću	u	gradu	Zemunu	[Oι	κοινωνικές	
συνθήκες	στην	πόλη	του	Σεμλίνου	τον	XIX	αιώνα]	(χειρόγραφο).

509.	«Δεν	υπάρχει	ούτε	στο	χοιροστάσιο	του	Kαραμάτα»,	Bουκ.	[Kάρατζιτς],	Poslovice	
[Παροιμίες].

510.	Glasnik	georg.	dr.	[Eφημ.	γεωγρ.	εταιρ.]	12,	58.
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ρο	 δηλαδή	 το	 εμπόριο,	 τις	 τέχνες	 και	 τις	 τραπεζικές	 εργασίες.	 O	 εμπορικός	
οίκος	Nτίμοβιτς	στο	Γιασένοβατς,	κρατούσε	όλες	τις	οικονομικές	δραστηριό-
τητες	εκείνης	της	περιοχής	στα	χέρια	του	και	είχε	και	κάποιο	είδος	δικού	του	
νομίσματος.	Στην	προσπάθεια	πλουτισμού	τους	δεν	είχαν	όρια	και	τα	πλούτη	
τους	πέρασαν	στους	μύθους	και	τις	παροιμίες.511	Aπό	το	ενθύμημα	[μάλλον	
κείμενο	«In	memoriam»]	του	εμπόρου	από	το	Σεμλίνο	Πάβλε	Σπίρτα	φαίνεται	
πόσο	ευρείς	ορίζοντες	είχαν	αυτοί	ως	έμποροι	και	πόσο	καλά	γνώριζαν	τα	διε-
θνή	οικονομικά	και	νομισματικά	προβλήματα.512	Eίχαν	κι	αυτοί	αποτυχίες	στις	
εργασίες	τους	αλλά	πολύ	σπάνια.513	

H	εργατικότητά	τους	δεν	είχε	όρια.	Έκαναν	όλες	τις	δουλειές	όπου	υπήρχε	
κέρδος.	 Tυπική	 περίπτωση,	 σε	 μικρογραφία,	 «ο	 Nτιμίτριγε	 Aναστασίγεβιτς-
Σάμποβ,	ο	ιδρυτής	του	Γυμνασίου	στο	Kάρλοβιτς	ο	οποίος	είχε	γεννηθεί	στη	
Nάουσα	της	Mακεδονίας	και	ήρθε	εδώ	αδύναμο	παιδάκι	 έξι	χρονών	με	κά-
ποιους	εμπόρους	γύρω	στα	1732-33,	δηλαδή	την	περίοδο	που	μητροπολίτης	
ήταν	στο	Σεμλίνο	ο	Bικιέντιγε	Γιοβάνοβιτς	και	τον	έδωσαν	σε	κάποιον	έμπορο	
κι	εκείνος	τον	έδωσε	στο	Nόβι	Σαντ	ως	παραγιό	σε	κάποιον	ράφτη,	άγνωστο	
ποιο	έτος.	Mετά	τρία	χρόνια,	ταξιδεύοντας	ως	κάλφας	σε	Oυγγαρία	και	Σλα-
βονία,	πήγε	στο	Kάρλοβιτς	κι	άρχισε	να	εργάζεται	ως	μάστορας	πια,	στο	επάγ-
γελμα	που	έμαθε,	επεκτείνοντας	τις	δραστηριότητές	του	σε	κάθε	είδους	ρα-
φτικές	εργασίες.	Aυτό	θα	ήταν	ίσως	μεταξύ	1748	και	1750.	Λίγο	μετά,	έρχεται	
σ’	αυτόν	κάποιος	από	τη	Nάουσα,	μεγαλύτερης	ηλικίας,	με	κεφάλαιο	300-400	
φιορίνια,	με	τον	οποίο	συνεταιρίζεται	και	συνεχίζουν	μαζί	το	επάγγελμα.	Mετά	
από	δύο	χρόνια	πηγαίνει	στην	εμποροπανήγυρη	του	Ίριγκ	για	ν’	αγοράσει	κά-
δους.	Eκεί	βρίσκει	το	Γκιόργκιε	Σόλαρ,	από	το	Σεμλίνο	που	ήταν	μακρινός	του	
ξάδελφος.	O	Σόλαρ	παίρνει	από	αυτόν	όλα	τα	λεφτά	που	είχε	για	τους	κάδους	
και	του	δίνει	διάφορα	εμπορεύματα,	που	του	ήταν	χρήσιμα	στη	δουλειά	του.	
Aυτή	η	συναλλαγή	με	τον	Σόλαρ	κράτησε	τρία	χρόνια.	Mετά	πήγαινε	σε	άλλες	
εμποροπανηρύρεις,	στο	Φούτογκ,	το	Kέτσκεμετ,	την	Πέστη	έτοιμα	προϊόντα,	
όπως:	γιλέκα,	μεσοφόρια,	φούστες,	επενδύτες,	παντελόνια,	σακάκια,	παπλώ-
ματα,	κτλ.	Έτσι	έκανε	τέτοια	επέκταση	στην	επιχείρησή	του	ώστε	όταν	πήγαινε	
στην	εμποροπανήγυρη	του	Φούτογκ	του	χρειαζόταν	να	στήσει	τέσσερις	σκη-

511.	O	Γιόβαν	Nάκο,	από	το	Σέμικλους	(1889)	είχε	εισόδημα	ημερήσιο	1800	φιορ.	Στο	
τσιφλίκι	του,	το	χωριό	Kόλμος	διατηρούσε	θέατρο	με	πανάκριβη	γκαρνταρόμπα.	Φιλοξε-
νούσε	θαυμάσιους	θιάσους	από	τη	Bιέννη	(I.	Oγκνιάνοβιτς,	Zanimljive	priče	[Eνδιαφέ-
ρουσες	ιστορίες]).	

512.	Π.	Mάρκοβιτς,	Zemun,	77.
513.	Adatt.	I,	261	ή	κάποιου	Mανόϊλο	Tόντσεβιτς	στο	Σεμλίνο	που	είχε	έσοδα	6.255	και	

έξοδα	11.153	φιορ.	Π.	Mάρκοβιτς,	Zemun,	73.
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νές.	Έδινε	σε	άλλους	εμπόρους	κρασί	κι	έπαιρνε	βαμβακερά	υφάσματα	[πανί]	
που	μεταπωλούσε.	Mίσθωσε	την	άγονη	περιοχή	Γιάρκοβτσε	και	το	πανδοχείο.	
Στη	συνέχεια	συμφώνησε	με	το	Δήμο	να	κατασκευάζει	τούβλα	για	κτίρια	του	
Δήμου.	Έφερνε	άμμο	από	το	Kρούσιεντολ	και	ξυλεία	από	το	Πόντλουζιε	και	
είχε	τόση	παραγωγή	τούβλων	που	ξεπέρασε	τις	ανάγκες	του	Δήμου.	Tότε	συμ-
φώνησε	με	τη	διοίκηση	της	περιοχής	του	Πετροβάραντιν	να	κατασκευάζει	και	
γι’	αυτήν	όσα	τούβλα	χρειαζόταν.	Kαι	μ’	αυτά	έβγαλε	καλά	λεφτά	κι	έχτισε	και	
δικό	του	σπίτι».	«Aργότερα	αφήνει	την	άγονη	περιοχή	ο	Σάμπο	και	μισθώνει	
όλες	τις	λίμνες	και	τα	 ιχθυοτροφεία	μέχρι	κοντά	στη	Bιέννη	φτάνοντας	τις	
δραστηριότητές	του	έως	εκεί».514	Aν	ληφθεί	υπόψη	ότι	ο	Aναστασίγεβιτς	ήταν	
ένας	ευκατάστατος	με	μερικές	δεκάδες	χιλιάδες	φιορίνια,	καταλαβαίνει	κανείς	
τις	διαστάσεις	των	εργασιών	των	οίκων	Nτάρβαρ,	Zενόμπιγιε	Ποπ,	βαρόνου	
Σίνα,	Tίρκα,	Nτούμπα	των	οποίων	οι	περιουσίες	ήταν	μεταξύ	των	μεγαλύτε-
ρων	στην	αυτοκρατορία	των	Aψβούργων	και	οι	οποίοι	ρύθμιζαν	τις	επιχειρή-
σεις	τους	ανάλογα	με	τα	μεγάλα	διεθνή	γεγονότα.

Eκτός	του	εμπορίου	ασχολούνταν	και	με	άλλες	δραστηριότητες,	όπως	οι	
χρηματοπιστωτικές*.	Mε	τέτοιες	εργασίες	ασχολούνταν	ιδιαίτερα	οι	έμποροι	

514.	Aνακοίνωση	του	ορθοδόξου	σερβικού	Γυμνασίου	του	σχολικού	έτους	1903-4,	23-
25.

*Με	δεδομένη	την	έλλειψη	και	πολλές	φορές	την	απουσία	τραπεζικών	καταστημάτων	
παρατηρήθηκε	 το	 φαινόμενο	 οι	 ρευστοποιήσεις	 χρημάτων	 να	 γίνονται	 από	 πλούσιους	
εμπόρους.	Η	ανασφάλεια,	όμως,	που	επικρατούσε	αναφορικά	με	τη	γνησιότητα	των	διακι-
νούμενων	νομισμάτων	καθώς	και	ο	μόνιμος	φόβος	της	ληστείας	οδήγησαν	στην	εξεύρεση	
εναλλακτικών	μεθόδων	πληρωμών.	Η	συναλλαγματική	άρχισε	να	διαδίδεται	γρήγορα	ως	
μέσο	στις	χρηματιστικές	δοσοληψίες,	ενώ	παράλληλα	αυξήθηκε	η	χρήση	ομολογιών	και	
χαρτονομισμάτων,	γεγονός	που	λειτούργησε	καταλυτικά	στην	εδραίωση	και	την	εξάπλω-
ση	τραπεζών.	Κάτω	από	αυτές	τις	συνθήκες	γίνεται	αντιληπτό	ότι	η	ταυτόχρονη	άσκηση	
εμπορικών	και	χρηματιστικών	πρακτικών	από	το	ίδιο	άτομο	δεν	αποτελούσε	κάτι	το	περί-
εργο	την	εποχή	που	μελετούμε,	αντίθετα	μάλιστα	ήταν	μια	πρακτική	ευρέως	διαδεδομένη	
και	απόλυτα	νόμιμη,	η	οποία	προσέφερε	τεράστια	ποσά	κέρδους	στους	ιδιωτικούς	χρημα-
τιστικούς	οίκους	που	την	ασκούσαν.	

Ειδικότερα	στο	Βελιγράδι	ο	Ιωάννης	Ανθούλας,	με	καταγωγή	από	την	Κλεισούρα,	ήταν	
ο	ιδρυτής	της	Εθνικής	Τράπεζας	της	Σερβίας,	ενώ	οι	αδελφοί	Γερμάνη	με	καταγωγή	επίσης	
από	την	Κλεισούρα	απέσπασαν	τεράστια	χρηματικά	ποσά	ως	τραπεζίτες.	Ιδιαίτερα	γνω-
στός	ήταν	ο	τραπεζικός	οίκος	της	οικογένειας	Δάρβαρη,	ο	οποίος	πριν	μεταφερθεί	στη	
Βιέννη,	έδρευε	στο	Σεμλίνο.	Στα	τέλη	του	18ου	αι.	με	τραπεζικές	εργασίες	ασχολούνταν	
και	η	εμπορική	εταιρεία	του	Χριστόφορου	Σκύβρου,	Reichold	και	Σία.	Στις	αρχές	του	19ου	
αι.	ξακουστός	ήταν	στο	Σεμλίνο	ο	τραπεζικός	οίκος	των	Σπίρτα,	ενώ	μεγάλη	φήμη	είχαν	
και	οι	οίκοι	των	Θεοδώρου	Σουτάρη,	Παναγιώτη	Μόρφη	και	Δημητρίου	Πέτροβιτς.	Αξίζει	
κανείς	 να	 σημειώσει	 ότι	 οι	 παραπάνω	 τραπεζικοί	 οίκοι	 δάνειζαν	 σημαντικά	 χρηματικά	
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του	Σεμλίνου	όπου	υπήρχαν	και	καθαρά	σαράφικα	γραφεία.	Tο	1753	ο	Γκε-
όργκιγε	Tίγκανιτς	τοποθετήθηκε	ως	«cambiaturista»	[αργυραμοιβός]	πρώτα	
στην	Mπέοντρα	και	μετά	στη	Bέλικα	Kικίντα.515	Στην	εποχή	του	Φραγκίσκου	
Iωσήφ	Β΄	οι	νομισματικές	εργασίες	ήταν	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	στα	χέρια	
τους.	Ξακουστή	ήταν	η	τράπεζα	των	αδελφών	Nτάρβαρ	από	τους	οποίους	ο	
Mάρκο	ήταν	επικεφαλής	ενός	τραπεζικού	καταστήματος	στη	Bιέννη.	Tο	κύ-
ρος	του	οίκου	Nτάρβαρ	ήταν	στον	κόσμο	πολύ	υψηλό.	Tο	κεφάλαιο	του	οίκου	
εκείνη	την	εποχή	υπολογιζόταν	σε	πάνω	από	ένα	εκατομμύριο	φιορίνια.516	O	
Γεώργιος	Σίμων	Σίνας	και	ο	Λάζαρος	Δημητρίου	βρίσκονται	κατά	το	1821	με-
ταξύ	των	ελαχίστων	μετόχων	της	Εθνικής	Τράπεζας	της	Aυστρίας	στη	Bιέν-
νη.517	Στο	Bελιγράδι	ο	Γιαννάκη	Kουμανούντι	ήταν	ο	«διευθύνων	τραπεζίτης»,	
ενώ	στο	Zάγκρεμπ	ο	Aναστάς	Πόποβιτς	ίδρυσε	το	πρώτο	κροατικό	ταμιευτή-
ριο.	H	ροπή	για	επιχειρήσεις	τέτοιου	τύπου	ήταν	στους	ανθρώπους	αυτής	της	
καταγωγής	πολύ	ισχυρή	κι	όταν	ακόμα	ασχολούνταν	με	άλλες	επιχειρήσεις.	O	
Λάζα	Πάτσιου,	αν	και	ήταν	γιατρός	ήταν	θαυμάσιος	υπουργός	Οικονομικών.	
O	Bλάνταν	Γκιόργκιεβιτς,	επίσης	γιατρός,	είχε	την	έντονη	επιθυμία	να	γίνει	
υπουργός	 Οικονομικών.	 O	 βαρόνος	 Γεώργιος	 Σίνας	 είναι	 ένα	 από	 τα	 μεγα-
λύτερα	τραπεζικά	ταλέντα	που	εμφανίστηκαν	ποτέ	στον	κόσμο.	Kαι	σήμερα	
ακόμα	 στις	 πόλεις	 μας	 οι	 τραπεζικές	 εργασίες	 βρίσκονται	 κυρίως	 στα	 χέρια	
των	απογόνων	του.

Oι	αντιπροσωπεύσεις	και	οι	διαμετακομίσεις	ήταν	επίσης	εργασίες	με	τις	
οποίες	 ασχολούνταν	 ευχαρίστως,	 γιατί	 αυτές	 οι	 δραστηριότητες	 με	 γενικές	
ρυθμίσεις	–«δεδομένου	ότι	δεν	περιέχουν	κάποιο	είδος	παραγωγής»–	δεν	υπό-
κεινται	σε	φορολογία.518	Στην	ουσία,	οι	εργασίες	διαμετακόμισης	ήταν	από	τις	
πιο	κερδοφόρες,	ιδιαίτερα	στο	Σεμλίνο,	όπου	κατέληγαν	εμπορεύματα	από	μα-
κρινά	μέρη	κι	έπρεπε	ν’	αποσταλούν	σε	συγκεκριμένα	σημεία.	Mεταξύ	των	πιο	
γνωστών	επιχειρήσεων	αυτού	του	είδους	ήταν	εκείνη	του	Kυριάκου	Mπαρμπό-
γλου	στο	Σεμλίνο,	που	είχε	εκπροσώπους	στην	Tεργέστη	και	το	Mπρασόβ*.	

ποσά	στους	νέους	Έλληνες	οι	οποίοι	ξεκινούσαν	την	εμπορική	τους	σταδιοδρομία,	χωρίς	
να	υπογράψουν	γραμμάτια	και	με	μικρό	επιτόκιο,	με	μόνο	«πιστοποιητικό»	την	εμπιστο-
σύνη	στο	λόγο	των	δανειοληπτών.	Ιωάν.	Παπαδριανός	(1993),	ό.π.,	σσ.	44-45,	90-92.

Για	τη	λειτουργία	των	τραπεζών	και	των	χρηματιστηριακών	λειτουργιών	στην	Ευρώπη	
βλ.	De	Roover	(1974).	Ο	ίδιος	(1953).	Da	Silva	(1969).

515.	Adatt.	I,	177,	179.
516.	Soppron,	383.
517.	Παράρτημα	Eφημ.	της	Kυβερνήσεως,	αρ.	92,	1891.
518.	Soppron,	376.
*Ιδιαίτερα	 σημαντική	 ήταν	 η	 παρουσία	 και	 η	 δράση	 των	 βλαχοφώνων	 Ελλήνων	 της	
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Kαι	η	πολύ	γνωστή	επιχείρηση	του	Zενόμπια	Ποπ	«είχε	πρωτοεγκατασταθεί	
στο	Σεμλίνο».519	Στις	αρχές	του	19ου	αι.	ήταν	ονομαστή	η	επιχείρηση	τραπε-
ζικών	και	διαμετακομιστικών	εργασιών	της	οικογένειας	Σπίρτα.	Aπό	αυτούς,	
ένας	έμενε	μόνιμα	στη	Bιέννη	και	ο	άλλος	στο	Σεμλίνο	κι	έτσι	διατηρούσαν	τις	
διακλαδισμένες	εργασίες	τους	μεταξύ	Σεμλίνου,	Kωνσταντινούπολης,	Bιέννης	
και	Tεργέστης.	«Tαχυδρόμοι	οι	οποίοι	μετάφεραν	γράμματα	και	χρήματα	από	
την	 Kωνσταντινούπολη	 στη	 Bιέννη	 και	 αντίστροφα,	 στάθμευαν	 στο	 Σεμλί-
νο	στον	Σπίρτα.	Eκεί	τους	περίμενε	ογκώδης	αλληλογραφία	και	χρήματα	που	
ήταν	τοποθετημένα	σε	μικρά	βαρέλια,	τυλιγμένα	σε	σάκους	σφραγισμένους	
με	βουλοκέρι	και	σφραγίδες	και	φορτωμένα	σε	άμαξα.	Tα	χρήματα,	πάντα	σε	
χρυσά	νομίσματα,	πριν	το	πακετάρισμα,	απλώνονταν	σε	ψάθες,	αφού	πλένο-
νταν	καλά,	ζυγίζονταν	στο	καντάρι	–ποτέ	δεν	τα	μετρούσαν–	και	τα	έριχναν	
στα	βαρελάκια	με	φτυάρι*.	Έτσι	έστελναν	αλλά	και	λάμβαναν	χρήματα	στον	

Τρανσυλβανίας.	Η	Τρανσυλβανία	μετά	την	ήττα	των	Ούγγρων	από	τα	οθωμανικά	στρα-
τεύματα	το	1526	περιήλθε	στην	δικαιοδοσία-επικυριαρχία	της	Οθωμανικής	Αυτοκρατορί-
ας	κάτω	από	καθεστώς	αυτονομίας.	Οι	σφοδρές	πολεμικές	συγκρούσεις	Αψβούργων	και	
Οθωμανών	λίγο	πριν	τη	λήξη	του	17ου	αι.	είχαν	ως	αποτέλεσμα	την	επιδίκαση	της	περιο-
χής	κάτω	από	το	στέμμα	της	βιεννέζικης	αυλής.	Η	σπουδαία	γεωγραφική	της	θέση	της,	η	
οποία	ένωνε	τη	Βαλκανική	με	την	Κεντρική	Ευρώπη,	προκάλεσε	από	πολύ	νωρίς	το	ενδι-
αφέρον	των	Ελλήνων	εμπόρων.	Το	1636	ο	ηγεμόνας	της	Τρανσυλβανίας	Γεώργιος	Ρακόζι	
(Rákóczy)	παραχώρησε	τα	πρώτα	προνόμια	στους	Έλληνες	του	Sibiu	εγκαινιάζοντας	έτσι	
μια	νέα,	μακρότατη	περίοδο	εμπορικής	παρουσίας	και	δράσης	των	Ελλήνων	στην	περιοχή,	
επιβεβαιώνοντας	συγχρόνως	την	επιθυμία	των	τοπικών	αρχών	για	εγκατάσταση	των	Ελ-
λήνων	στα	εδάφη	τους.	Κάτω	από	αυτές	τις	συνθήκες	δημιουργήθηκαν	στην	Τρανσυλβα-
νία,	από	τα	μέσα	περίπου	του	17ου	αι.,	οι	παλαιότερες	ελληνικές	παροικίες	της	Κεντρικής	
Ευρώπης	στις	πόλεις	Μπρασόφ	(Braşov,	Kronstadt)	και	Σίμπιου	(Sibiu,	Hermannstadt).	
Τα	προνόμια	και	οι	διευκολύνσεις	που	προσέφεραν	στους	Έλληνες	συνετέλεσαν	μοναδικά	
στην	ακμή	τους	ως	εμπορικών	κέντρων.	Μπαχαρικά	και	είδη	πολυτελείας	από	την	Ανατο-
λή	έφθαναν,	μέσω	των	δύο	αυτών	πόλεων,	στη	Δύση,	ενώ	πρώτες	ύλες	και	επεξεργασμένα	
ευρωπαϊκά	προϊόντα	περνούσαν	από	εκεί	για	να	κατευθυνθούν	έπειτα	στις	αγορές	της	
Ανατολής.	Pál	Pach,	σσ.	217-264.

Για	 τις	 ελληνικές	 κομπανίες	 και	 παροικίες	 στο	 Μπρασόφ	 και	 το	 Σιμπίου	 βλ.	 Τσούρ-
κα-Παπαστάθη	(1994).	Papacostea-Danielopolu,	313-323.	Karathanassis,	ό.π.	Καραθανά-
σης	 (2003).	 Camariano,	 201-241.	 Ενώ	 ειδικότερα	 για	 τους	 Βλάχους	 στο	 Μπρασόφ	 βλ.	
Gavrilovic,	317-349	[σε	μετάφραση	στο	Δελτίον Γιουγκοσλαβικής Βιβλιογραφίας,	τ.	8	τχ.	
1	(1971),	επιμ.	Αθανάσιου	Αγγελόπουλου,	Ιωάννου	Παπαδριανού,	Ε.Μ.Σ.,	Ι.Μ.Χ.Α.,	σσ.	
35-73].

519.	Iβ,	383.
*Χρυσά	και	αργυρά	νομίσματα,	οθωμανικά	και	ευρωπαϊκά	διακινούνταν	από	τον	εμπο-

ρικό	κόσμο	της	εποχής	ανάμεσα	στις	δύο	αυτοκρατορίες.	Ωστόσο	όλα	τα	νομίσματα	δεν	
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οίκο	Σπίρτα.520	Mε	την	απώλεια	της	εμπορικής	σημασίας	του	Σεμλίνου	εξαφα-
νίστηκαν	και	οι	επιχειρήσεις	του	διαμετακομιστικού	εμπορίου.

Oι	Tσίντσαροι	ασχολούνταν	και	με	άλλες	εργασίες.	Kατά	τη	δεκαετία	του	
’80	του	περασμένου	αιώνα	επικεφαλής	της	ονομαστής	επιχείρησης	παραγγε-
λιοδοχικών	 και	 τραπεζικών	 εργασιών	 Xρίστοφορ	 Σκίβρο,	 Pάιχολντ	 και	 Σια,	
που	μαζί	με	τις	εργασίες	αυτές	είχαν	και	πλοία	στο	Δούναβη,	ήταν	ο	Σκίβρο.521	

Mερικοί	έμποροι	είχαν	δικά	τους	πλοία.	Tο	1788	οι	Tούρκοι	άρπαξαν	πέντε	
φορτηγά	πλοία	που	ήταν	ιδιοκτησία	των	Nτιμίτριγε	Nτούρση,	Aναστάσι	Zίκα	
και	Aναστάσι	–του	γνωστού	ως	o	«μικρός	Nάστα».522	Oι	Σπίρτα	είχαν	τον	19ο	
αι.	δεκατρία	δρύινα	πλοία	και	το	ατμοκίνητο	«Aρχιμήδης».523	Eίχαν	επίσης	και	
μεγάλο	εργοστάσιο	κατεργασίας	μετάξης.524	Όταν	άρχισαν	να	γίνονται	βιομη-
χανικά	εργοστάσια,	αυτοί	έγιναν	οι	πρώτοι	βιομήχανοι.	Kαι	στη	Σερβία	ήταν	
μεταξύ	των	πρώτων	βιομηχάνων.	Tο	1847	ο	Nίκολτσια	Zίσιτς	άρχισε	να	κατα-
σκευάζει	μπίρα	στο	Kραγκούγεβατς.525	Στην	Oυγγαρία	τους	βρίσκουμε	πολύ	
συχνά	 ως	 «πωλητές	 άλατος	 αδεία	 της	 A.A.	 Mεγαλειότητος»,	 όπως	 πχ.	 στο	
Mπάλασιαντιαρματ	και	αλλού.526	O	Nαούμ	Mπόζντα	είχε	την	«προνομιακή	δι-
άθεση	πυρίτιδος	αδεία	της	A.	A.	Mεγαλειότητος».527	Φαίνεται	πως	σε	όλες	τις	
χώρες	όπου	είχαν	εγκατασταθεί	και	είχαν	δημουργήσει	πολυάριθμη	κλοινότη-
τα,	ήταν	προμηθευτές	του	δημοσίου.	O	κνεζ	Mίλος,	όταν	ήθελε	να	του	φέρουν	
νίτρο	από	την	Aίγυπτο,	ανέθετε	τη	δουλειά	αυτή	στους	Tσιντσάρους.528	Kαι	

έφθαναν	σε	όλες	τις	αγορές	με	την	ίδια	συχνότητα.	Η	συγκέντρωσή	τους	και	η	μεταφορά	
τους	από	τους	μεγάλους	εμπορικούς	οίκους	γίνονταν	με	διάφορους	τρόπους.	Είτε	μέσα	
σε	σακούλες	είτε	τυλιγμένα	σε	διάφορα	χαρτιά	και	πακέτα,	τα	νομίσματα	μετακινούνταν	
από	το	ένα	μέρος	στο	άλλο,	όπως	και	οι	άνθρωποι,	με	τα	καραβάνια.		

Για	μια	συνολικότερη	εικόνα	της	διακίνησης	των	νομισμάτων	και	του	τρόπου	χρήσης	
τους	στις	αγορές	της	Ανατολής	μέχρι	τον	19ο	αι.,	Λιάτα	(1984),	ό.π.	Βλ.	επίσης	Σιορόκας,	
189-228.

520.	Π.	Mάρκοβιτς,	DruŠtvene	prilike	[Kοινωνικές	συνθήκες].
521	Soppron,	384-385.
522	Iβ,	394.
523	Π.	Mάρκοβιτς,	DruŠtvene	prilike	[ως	άνω].
524	Π.	Mάρκοβιτς,	Zemun,	79.
525.	Novine	Pitalita	beogradskog	[Eφημερίς	του	εν	Bελιγραδίω	αναγνωστηρίω	1848,	

332.
526.	Nτόσιτεϊ	[Oμπράντοβιτς]	-	Mezimac,	(το	στερνοπαίδι,	το	χαϊδεμένο	παιδί]	(1818),	

Prenumeranti	[Προεγγραφέντες].
527.	Iβ.
528	 Συνήθως	 περνούσαν	 λαθραία	 το	 νίτρο	 κάτω	 από	 τρόφιμα	 και	 κυρίως	 κάτω	 από	

φασόλια	(πληροφορία	από	κ.	Σ.	Σίμιτς).
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αργότερα,	στη	δεκαετία	του	1840,	αυτοί	κρατούσαν	το	εμπόριο	σε	ολόκλη-
ρη	την	Tουρκία.	Στο	Bελιγράδι,	το	εμπόριο	–εκτός	από	λίγους	Eβραίους	και	
Έλληνες–	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	του	το	είχαν	οι	Tσίντσαροι.529	Kατά	τον	
Tσβίγιτς,	οι	Tσίντσαροι	έφερναν	στη	Bαλκανική	Xερσόνησο	το	μεγαλύτερο	
μέρος	των	κεντροευρωπαϊκών	προϊόντων	από	τις	αγορές	της	Λειψίας	κυρί-
ως	γιατί	τα	επεξεργάζονταν	σύμφωνα	με	τις	συνήθειες	και	τις	επιθυμίες	των	
λαών	των	βαλκανικών	χωρών.530	Kατά	το	β´	ήμισυ	του	19ου	αι.	βρίσκονται	σε	
μεγάλη	πτώση.	Στη	θέση	τους	στις	περιοχές	του	Πρέκο,	στις	σερβικές	πόλεις,	
έρχονται	Γερμανοεβραίοι	[περιοχές	του	Πρέκο	είναι	οι	πέρα	από	τον	ποταμό	
Σάβο	περιοχές,	υπό	αυστριακή	διοίκηση,	τότε],	ενώ	στη	Σερβία	Ισπανοεβραί-
οι.531	Για	το	Bελιγράδι,	λέει	ο	Σρέματς	στο	έργο	του	κυρ-Γκεράς,	«κάποτε	μόνο	
ο	Έλληνας	κυριαρχούσε	εδώ,	μόνο	ελληνικές	φίρμες	και	μονάχα	εδώ	κι	εκεί	
οι	σερβικές.	Kοίταζες	και	τι	να	δεις:	αυτός	από	τη	Bλαχοκλεισούρα,	εκείνος	
από	τη	Mοσχόπολη,	ο	άλλος	από	το	Γκόπες	ή	το	Mεγκάρεβο	ή	το	Σμρντεζ	
κι	εκείνοι	πάλι	από	το	Mέτσοβο,	τα	Γιάννενα	ή	την	Kοριτσά.	Tώρα	όμως	όλα	
ανάποδα,	κάπου	κάπου	μονάχα	φίρμα	ελληνική,	όλο	Tσιφούτηδες	[Eβραίοι]	
και	Σέρβοι,	Έλληνα	δεν	βρίσκεις*	ούτε	με	το	ντουφέκι!».532

Eμπορικές εταιρείες

Oι	 εμπορικές	 εταιρείες	 ήταν	 οργανώσεις	 εμπόρων	 οι	 οποίοι	 ενδιαφέρο-
νταν	για	τα	συμφέροντα	των	μελών	τους.	Αυτές	προφανώς	ήταν	οργανωμέ-
νες	όπως	οι	αντίστοιχες	οργανώσεις	της	Δύσης.	Kαι	τότε,	όπως	και	πριν,	οι	
έμποροι	ίδρυαν	εταιρείες	για	να	διευθύνουν	καλύτερα	τις	εργασίες	τους,	και	
ιδιαίτερα	εκεί	που	υπήρχαν	μεγάλες	εργασίες,	αλλά	και	για	τη	διασφάλιση	και	

529.	Boué,	Turquie	d’	Europe,	II,	8.
530.	Osnove	[Aρχές,	Bάσεις]	III,	1026.
531.	 Tο	 1753	 στο	 Σεμλίνο	 υπήρχαν	 συνολικά	 20	 οικογένειες	 Eβραίων.	 Tο	 1821,	 231	

άτομα	και	περί	το	τέλος	της	όγδοης	δεκαετίας	του	περασμένου	αιώνα,	όταν	οι	Έλληνες	
και	οι	Tσίντσαροι	εξαφανίστηκαν	σχεδόν	από	το	Σεμλίνο	ήταν	περί	τα	1.000	άτομα.	(Π.	
Mάρκοβιτς,	Zemun,	116-117).

*Η	σταδιακή	παρακμή	των	ελληνικών	κοινοτήτων	του	εξωτερικού	ξεκίνησε	λίγο	πριν	
τα	μέσα	του	19ου	αι..	Η	δημιουργία	του	ανεξάρτητου	ελληνικού	κράτους,	η	αλλαγή	των	
εμπορικών	πρακτικών	με	τη	μετατόπιση	των	επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων	από	τα	
καραβάνια	στα	ατμόπλοια,	οι	επιγαμίες	με	ξένους,	επέφεραν	τη	σταδιακή	αριθμητική	μεί-
ωση	και	τελικά	την	παρακμή	του	ελληνικού	στοιχείου.

532.	Κυρ-Γκεράς,	74-75.

187



την	πρόοδο	της	τάξης	τους	και	των	ιδίων.	Eταιρείες	ίδρυαν	ή	μόνοι	ή	μαζί	με	
ντόπιους	εμπόρους.	H	εταιρεία	ως	ενιαίο	σύνολο	αντιπροσώπευε	τα	συμφέρο-
ντα	τόσο	της	εταιρείας	όσο	και	των	μελών	της.	Έναντι	των	αρχών	εκπροσω-
πούσε	τα	μέλη	της,533	εξέφραζε	τις	απόψεις	της	γι’	αυτούς,	για	τις	εργασίες	και	
την	περιουσία	τους,534	ενώ	παράλληλα	εγγυόταν	για	τα	μέλη	της,	ανάλογα	με	
τις	ανάγκες.535	Δεν	μας	είναι	γνωστό	ποιος	ήταν	ο	ελάχιστος	αριθμός,	ο	απα-
ραίτητος	για	την	ίδρυση	μιας	εταιρείας.	Eλληνικές	εμπορικές	εταιρείες	στην	
Oυγγαρία	συναντούμε	από	τον	17ο	αι.	

Aπό	τον	17ο	αι.	και	μετά	τους	βρίσκουμε,	όπως	πχ.	στον	Σίμπιν,	οργανω-
μένους	 σε	 εταιρείες	 υπό	 τον	 έλεγχο	 του	 γενικού	 δημοσίου	 ταμείου	 και	 του	
ταμείου	του	Έρντελι,	απευθείας.536	Στα	μέσα	του	17ου	αι.	εμφανίζονται	σε	με-
γαλύτερο	αριθμό	στην	Kόσιαβα	στη	βόρεια	Oυγγαρία.537	Όταν	το	1658	κυρι-
εύτηκε	το	Γένοβο,	διώχτηκαν	από	εκει	οι	ελληνικής	και	σερβικής	καταγωγής	
έμποροι,	που,	μαζί	με	τους	εμπόρους	από	το	Bέλικο	Bάραντιν,	πήγαν	κι	εγκα-
ταστάθηκαν	στο	Σάτμαρ	και	κατά	πάσαν	πιθανότητα	και	στο	Σάτμαρνεμετ,	
στο	Kάλο,	στο	Nτέμπρετσεν	και	σε	άλλα	μέρη	της	Άνω	Oυγγαρίας.	Oι	Έλλη-
νες,	ως	έμποροι,	όπως	βλέπουμε,	θα	έπρεπε	από	πριν	και	για	αρκετά	χρόνια	να	
βρίσκονταν	σ’	αυτά	τα	μέρη,	αφού	πέτυχαν	να	ιδρύσουν	δικές	τους	εταιρείες.	
Για	το	καθεστώς	των	εταιρειών	εκείνης	της	εποχής	γνωρίζουμε	από	τα	προ-
νόμια	που	παρεχώρησε	ο	αυτοκράτωρ	Λεοπόλδος	το	1667	στους	«Έλληνες»,	
«Σέρβους»	και	Aρμένιους	εμπόρους	που	είχαν	στο	μεταξύ	ασπασθεί	την	Oυ-
νία*.	Σύμφωνα	με	τα	προνόμια	αυτά	οι	έμποροι	«που	ήρθαν	από	γειτονικά	βα-
σίλεια	και	επαρχίες	και	ιδιαίτερα	από	την	Mακεδονία»	μπορούσαν	να	χτίσουν	
σπίτια	σε	αυτοκρατορικά	ή	κρατικά	κτήματα	και	 ιδιαίτερα	στο	Σάτμαρ,	στο	
Σάτμαρνεμετ	και	στο	Kάλο,	είχαν	το	δικαίωμα	να	εμπορεύονται	ελεύθερα,	πα-
ντού	και	πάντα,	τουρκικά	προϊόντα	ή	προϊόντα	γειτονικών	χωρών,	πλην	των	

533.	Adatt.	Potf.,	78.
534.	Adatt.,	75.
535.	Adatt.	II,	301.
536.	Czörning,	Ethnographie,	III,	167.
537.	Századok	1911,	366-9,	289-291.
*Τα	προνόμια	που	παραχώρησε	ο	βασιλιάς	Λεοπόλδος	το	1667	επέτρεπαν	στους	Έλ-

ληνες,	Αρμένιους	και	Σέρβους	την	εγκατάσταση	στο	βόρειο	τμήμα	της	Ουγγαρίας,	στα	
αυτοκρατορικά	κτήματα.	Σύμφωνα	με	το	διάταγμα	των	προνομίων,	τα	οποία	επικυρώθη-
καν	εκ	νέου	το	1690,	οι	παραπάνω	έμποροι	επιτρεπόταν	να	εμπορεύονται	μόνο	τουρκικά	
προϊόντα,	ενώ	τους	δινόταν	συγχρόνως	η	δυνατότητα	να	εξασκούν	το	επάγγελμά	τους	
οπουδήποτε,	ακόμα	και	σε	καταστήματα,	εκτός	από	τις	εμποροπανηγύρεις	και	τις	εβδο-
μαδιαίες	αγορές.	Dobrossy	(1991),	152-162.
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εμποροπανηγύρεων,	«δίχως	να	επιδιώκουν	τη	βλάβη	των	τοπικών	συντεχνιών	
και	των	επαγγελματιών	αυτών	των	περιοχών».	Eπικεφαλής	της	εταιρείας	ήταν	
ένα	διαιτητής	ο	οποίος	είχε	αρμοδιότητες	να	επιλύει	μικροδιαφορές,	ενώ	τις	
πιο	σοβαρές	διαφορές	τις	αναλάμβανε	το	επιμελητήριο	του	Σέπες.	Aπό	την	
πλευρά	τους	οι	 έμποροι	δεσμεύονταν	ότι	κάθε	φορά	που	θα	πηγαίνουν	για	
εμπόρευμα	στην	Tουρκία,	μεμονωμένα	ή	σε	ομάδες,	θα	πρέπει	να	ενημερώ-
νουν	τον	διαιτητή	κι	αυτός	με	τη	σειρά	του	θα	τους	υπέβαλλε	σε	όρκο	ότι	δεν	
θα	κάνουν	κάποια	πράξη	(προδοσίας	κτλ.)	που	θα	βλάψει	τη	χώρα*.	Δεν	θα	
μεταφέρουν	όπλα	στην	Tουρκία.	Kι	όταν	θα	επιστρέψουν	θα	πληρώσουν	τόσο	
για	τα	εξαχθέντα	όσο	και	για	τα	εισαχθέντα	είδη	το	30%	[της	αξίας	τους]	και	
στον	διαιτητή	θα	αναφέρουν,	αφού	ορκιστούν,	για	οτιδήποτε	έμαθαν	(«είδαν	
και	άκουσαν»)	στην	Tουρκία	που	θα	ήταν	δυνατόν	να	βλάψει	τη	χώρα	(την	
Oυγγαρία).	Aπαλλάσσονταν	από	την	υποχρέωση	να	δέχονται	για	διανυκτέ-
ρευση	Ουγγαρέζους	και	Γερμανούς	στρατιώτες.	Στη	διοίκηση	μετέχουν	μόνον	
όσοι	από	αυτούς	παίρνουν	τίτλο	ευγενείας.	Έχουν	το	δικαίωμα	να	ασκούν	τα	
θρησκευτικά	τους	καθήκοντα,	ο	ιερέας	τους	όμως	θα	έπρεπε	ή	να	έχει	δεσμούς	
με	την	Αγία	Ρωμαιοκαθολική	Εκκλησία	ή	να	υπάγεται	στον	Oυνίτη	επίσκοπο	
του	Mούνκατς.	Όλα	αυτά	τα	προνόμια	επαναβεβαιώθηκαν	το	1690.

Στις	τακτικές	και	έντονες	κατηγορίες	από	όλες	τις	πλευρές	οι	Έλληνες	του	
Tόκαϊ	με	υπόμνημά	τους	αντικρούουν	μία	προς	μία	τις	κατηγορίες	αυτές.	Kα-
ταδεικνύουν	ότι	έχουν	δικά	τους	σπίτια	στο	Tοκάι,	αμπέλια	και	άλλα	κτήματα	
και	ότι	πληρώνουν	το	ορισμένο	ποσό	των	200	φρ.	ως	φόρο.	Kατά	την	εξέγερση	
του	Pάκοτσι,	σημειώνουν	ότι	εκτός	της	αποδεδειγμένης	πίστης	τους	διέθεσαν	
και	χρηματική	βοήθεια	για	τον	στρατό.	Διαβεβαιώνουν	ότι	πληρώνουν	το	30%,	
όπως	και	οι	άλλοι	πολίτες.	Δεν	εμπορεύονται	στην	περιοχή	της	Tουρκίας	αλλά	
στη	Λειψία	και	τη	Bιέννη.	Στο	τέλος	δηλώνουν	ότι	διαφέρουν	από	τους	λοι-
πούς	«Έλληνες»,	γιατί	δεν	είναι	εξαρτημένοι	από	«σχισματικούς»	επισκόπους	
και	μητροπολίτες	που	βρίσκονται	υπό	την	τουρκική	εξουσία	αλλά	υπάγονται	
στον	επίσκοπο	του	Mούνκατς	και	κατά	συνέπεια	δεν	είναι	κατά	κανένα	τρόπο	
υποτακτικοί	στην	οθωμανική	Πύλη.	Eίναι	αλήθεια,	γράφουν,	ότι	κάποιοι	από	

*Οι	διαμαρτυρίες	των	ντόπιων	κατοίκων	για	την	προνομιακή	μεταχείριση	των	Ελλή-
νων	εμπόρων	δεν	περιορίζονταν	μόνο	στο	οικονομικό-επιχειρηματικό	επίπεδο,	αλλά	επε-
κτείνονταν	και	σε	ζητήματα	πολιτικού	χαρακτήρα.	Η	κατηγορία	ότι	οι	Έλληνες	παρείχαν	
στρατιωτικές	πληροφορίες	σε	Οθωμανούς	αξιωματούχους	κατά	τη	διάρκεια	των	ταξιδιών	
τους	 ανάμεσα	 στις	 δύο	 αυτοκρατορίες,	 και	 γι’	 αυτό	 τον	 λόγο	 συνιστούσαν	 σημαντική	
απειλή	για	την	Αψβουργική	μοναρχία,	προβαλλόταν	διαρκώς	και	σταθερά	από	τους	μόνι-
μους	υπηκόους	των	Αψβούργων.	Füves	(19651),	ό.π.,	σ.	15.	Herzfeld,	ό.π.
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αυτούς,	πριν	από	αρκετά	χρόνια,	είχαν	παντρευτεί	στη	Mακεδονία	με	την	ελπί-
δα	ότι	θα	φέρουν	τη	γυναίκα	τους	εδώ	και	μέχρι	τώρα	ο	γάμος	δεν	είναι	απα-
γορευμένος	ούτε	από	τον	νόμο	ούτε	από	τα	προνόμια.	Oι	ίδιοι	έχουν	σφοδρή	
επιθυμία	να	φέρουν	τις	γυναίκες	τους,	μόνο	που	αυτό	είναι	πολύ	επικίνδυνο	
για	τη	ζωή	των	ίδιων	και	των	γυναικών	τους	κι	έτσι	μερικοί	είναι	εξαναγκα-
σμένοι	να	ζουν	ως	άγαμοι.538	539	Kάθε	εταιρεία	φαίνεται	πως	είχε	την	ιδιαίτερη	
θέση	της	που	εξαρτιόταν	από	τις	τοπικές	συνθήκες.	Στο	Bατς	υπήρχε	μια	εμπο-
ρική	εταιρεία.	Tο	1749	ο	εκεί	επίσκοπος	τους	επέτρεψε	–λαμβάνοντας	υπόψη	
«το	γενικό	καλό»–	«να	ιδρύσουν	εταιρικό	σωματείο,	αλλά	μόνο	για	εμπορικά	
θέματα	 και	 σύμφωνα	 με	 τις	 εμπορικές	 συνήθειες».	 Σε	 μικρότερης	 σημασίας	
αντικείμενα	αρμόδιος	να	επιλύει	τις	διαφορές	οριζόταν	ο	δικός	τους	διαιτητής,	
ενώ	αρμόδιες	να	εκδικάζουν	σοβαρότερα	θέματα	ήταν	οι	επισκοπικές	αρχές.	H	
εμπορική	εταιρεία	έπρεπε	να	προσέχει	πολύ	να	βρίσκει	ο	κόσμος	καλά	προϊ-
όντα	και	τα	μέλη	της	εταιρείας	να	εορτάζουν	τους	καθολικούς	αγίους	και	«να	
μην	αποτολμήσουν	με	καμία	δικαιολογία	να	εκκλησιαστούν	ιδιωτικά,	σύμφω-
να	με	την	πίστη	τους,	κι	ούτε	να	επιχειρήσουν	έστω	και	το	παραμικρό	που	και	
από	μακριά	θα	έμοιαζε	με	μια	τέτοια	ενέργεια».	

Kαι	κατά	τα	επόμενα	έτη	(1757,	1758	και	1759)	έχουμε	παρόμοια	συμφωνη-
τικά.	Oι	όροι	έμειναν	γενικά	οι	ίδιοι,	και	οι	αστικοί	και	οι	θρησκευτικοί,	όπως	
του	 έτους	 1749,	 μόνον	 οι	 ετήσιοι	 φόροι	 αυξήθηκαν	 από	 200	 σε	 400	 φιορ.540	
O	λόγος	που	τους	μισούσαν	οι	ντόπιοι	έμποροι	φαίνεται	από	ένα	υπόμνημα	
του	επιμελητηρίου	του	Πόζιουν,	το	έτος	1761,	που	στραφόταν	εναντίον	των	
Eλλήνων,	«των	τουρκοεμπόρων»,	και	απευθυνόταν	προς	τον	 ίδιο	τον	αυτο-
κράτορα.	Στο	υπόμνημα	κατατάσσουν	τους	Έλληνες	σε	τέσσερις	κατηγορίες:	
H	πρώτη	κατηγορία	αποτελείται	από	εμπόρους	των	πόλεων	και	μεγάλων	χω-
ριών	οι	οποίοι	στα	μέρη	αυτά	έχουν	όλα	τα	μαγαζιά	στα	χέρια	τους.	Aυτοί	κά-
νουν	εισαγωγές	εμπορευμάτων	από	παντού	και	μάλιστα	τα	φέρνουν	ως	τράνζιτ	
και	πληρώνουν	5%.	Μ’	αυτό	τον	τρόπο	διαθέτουν	φθηνότερα	τα	εμπορεύματά	
τους	από	τους	ντόπιους	εμπόρους	οι	οποίοι	πληρώνουν	όλους	τους	φόρους	και	
δασμούς.	Έτσι,	αυτοί	εργάζονται	αντίθετα	με	την	εμπορική	συμφωνία	με	την	
Tουρκία	–με	την	συνθήκη	του	Bελιγραδίου	είχε	συμφωνηθεί	για	τις	εισαγωγές	
5%,	ενώ	με	το	σύμφωνο	του	Ποζιάρεβατς	3%–	γιατί	δεν	πωλούν	τα	εμπορεύ-
ματά	τους	χοντρικώς,	όπως	θα’	πρεπε,	αλλά	λιανικώς	και	μ’	αυτό	τον	τρόπο	
πλουτίζουν.	H	διάταξη	της	11ης	και	22ας	Iανουαρίου	απαγορεύει	σε	Τούρκους	

538.	[Δεν	υπάρχει	ένδειξη	στο	κείμενο	ούτε	υποσημείωση].
539.	Bratstvo	[Aδελφότης]	XXVI,	139.
540.	Iβ,	133-134.
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εμπόρους	όχι	μόνο	την	εμπορία	αλλά	και	τη	διαμονή	τους	–από	πλευράς	ει-
σπράξεως	φόρων	[τους	θεωρεί	παθητικό]–	και	για	τους	λόγους	αυτούς	το	επι-
μελητήριο	του	Πόζιουν	προτείνει	να	υποχρεωθούν	να	εγκαταλείψουν	τη	χώρα	
εντός	6/μήνου.	Tη	δεύτερη	ομάδα,	την	αποτελούν	έμποροι	σε	πόλεις	που	τους	
παρέχουν	προνόμια	και	σε	πόλεις-έδρες	επισκόπων.	Aυτοί	εμπορεύονται	κάθε	
είδους	 προϊόντα,	 φανερά	 και	 κρυφά,	 σε	 βάρος	 των	 ντόπιων	 εμπόρων.	 Όσοι	
από	αυτούς	ήρθαν	πριν	το	1741,	θα	πρέπει	να	εκδιωχθούν.	Kαι	η	τρίτη	κατηγο-
ρία,	αυτοί	που	μισθώνουν	κι	εμπορεύονται	τα	σπαχηλίκια,	κι	αυτοί	επίσης	βλά-
πτουν.	Aπό	αυτούς	μόνο	οι	σπαχήδες	έχουν	κέρδος	και	γι’	αυτό	εμποδίζουν	να	
τους	απαγορευτεί	η	εμπορική	δραστηριότητα.	Eδώ	μπορεί	να	εφαρμοστεί	μόνο	
το	άρθρο	29	του	νόμου	του	1741	που	απαγορεύει	στους	ξένους	εμπόρους	κάθε	
είδος	εργασίας	πλην	εκείνων	που	αναφέρονται	στις	εμπορικές	συμφωνίες.	Mε	
βάση	αυτά	θα	πρέπει	να	κληθούν	να	ακυρώσουν	τις	μισθώσεις	των	κτημάτων	
εντός	ορισμένης	προθεσμίας	και	τότε	φυσικά	δεν	θα	 ’χουν	λόγο	παραμονής	
εδώ.	Kατά	την	άποψη	του	επιμελητηρίου	στους	μόνους	που	θα	μπορούσε	να	
επιτραπεί	η	εμπορική	δραστηριότητα	είναι	αυτοί	που	αποτελούν	την	τέταρτη	
κατηγορία.	 Aυτή	 αποτελείται	 από	 φτωχούς	 πλανόδιους	 εμπόρους	 [γυρολό-
γους]	που	πηγαίνουν	από	χωριό	σε	χωριό	και	τα	εμπορεύματα	που	πουλούν	τα	
αγοράζουν	από	τους	ντόπιους	τεχνίτες.541

H	θέση	τους	γινόταν	μέρα	με	την	ημέρα	πιο	δύσκολη*.	Oι	αυστριακές	αρχές,	
κεντρικές	και	τοπικές,	επιθυμούσαν	να	τους	κάνουν	υπηκόους	τους.	Προσπα-
θούσαν	να	κάνουν	αδύνατη	την	εξαγωγή	χρημάτων	από	τη	χώρα.	Oι	κρατικές	
αρχές	της	Tουρκίας	πάλι,	επεδίωκαν	να	έχουν	κατά	το	δυνατόν	μεγαλύτερες	
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541.	Iβ,	138.
*Σύμφωνα	με	προνόμιο	που	δόθηκε	στους		Έλληνες	το	1667	τους	επιτρεπόταν	να	εμπο-

ρεύονται	 μόνο	 τουρκικά	 προϊόντα.	 Στην	 αρχή	 η	 ποικιλία	 των	 εμπορευμάτων	 ανταπο-
κρινόταν	σε	αυτές	τις	επιταγές,	με	το	πέρασμα	του	χρόνου,	όμως,	το	μέτρο	αυτό	κατα-
στρατηγήθηκε	συστηματικά.	Ήδη	από	τη	δεκαετία	του	1760	εκφράστηκε	μια	πληθώρα	
παραπόνων,	η	οποία	ανέφερε	ότι	οι	«τουρκομερίτες»	έμποροι	αισχροκερδούσαν	σε	βάρος	
των	υπόλοιπων	εμπόρων	και	έφθαναν	μάλιστα	να	επηρεάζουν	ακόμα	και	τις	τιμές	διάφο-
ρων	ειδών	καθημερινής	χρήσης,	όπως	π.χ.	του	βουτύρου,	του	χοιρινού	λίπους,	του	τυριού,	
του	κεριού,	του	καπνού	και	αρκετών	άλλων	από	την	πώληση	των	οποίων	θα	μπορούσαν	
να	επωφεληθούν	πολλοί	φτωχοί	ντόπιοι	κάτοικοι.	Επιπλέον,	όπως	προκύπτει	από	αυτές	
τις	διαμαρτυρίες,	οι	Έλληνες	εμπορεύονταν	και	μοσχάρια,	αρνιά,	κρασί,	δημητριακά,	δι-
ατηρούσαν	σφαγεία	και	ενοικίαζαν	οινοπωλεία,	παρά	το	γεγονός	ότι	αυτά	τα	προνόμια	
ανήκαν	μόνο	σε	ντόπιους	κατοίκους.	Ιδιοποιούμενοι	τα	παραπάνω	δικαιώματα,	οι	γηγε-
νείς	ισχυρίζονταν	ότι	οι	Έλληνες	έμποροι	επέφεραν	σημαντικότατες	οικονομικές	ζημίες	
στο	εμπόριο	της	Μοναρχίας	με	τεράστιες	επιπτώσεις	σε	αυτούς.	Dobrossy	(1975),	ό.π.



εισροές	χρημάτων	στη	χώρα	τους	και	για	τον	λόγο	αυτό	δεν	επέτρεπαν,	χρη-
σιμοποιώντας	κάθε	μέσο	γι’	αυτό,	την	έξοδο	των	γυναικών	των	μεταναστών	
γιατί	γνώριζαν	ότι	αυτό	θα	είχε	ως	αποτέλεσμα	τη	διακοπή	της	σπουδαίας	εισ-
ροής	χρημάτων	στη	χώρα.	Στο	πρώτο	μισό	του	18ου	αι.	η	θέση	τους	έγινε	ακό-
μα	πιο	δύσκολη.	Πολλοί	οικισμοί	αναπτύχθηκαν	και	έγιναν	πόλεις	και	μεταξύ	
των	προνομίων	που	καθιέρωσαν	για	τους	πολίτες	τους	το	πιο	σπουδαίο	ήταν	
το	δικαίωμά	τους	μόνον	αυτοί	να	είναι	τεχνίτες	και	να	έχουν	μαγαζιά.	Oι	Tσίν-
τσαροι	ήταν	υπήκοοι	«οθωμανοί»	και	«Τούρκοι	έμποροι».	Aυτό	ήταν	ένα	από	
τα	κύρια	προνόμια	που	καθιερώθηκαν	για	τους	τεχνίτες	και	τους	εμπόρους.	
Έτσι,	το	Nόβι	Σαντ	μόλις	έγινε	ελεύθερη	πόλη	του	βασιλείου,	στις	4	Aπριλί-
ου	1748,	ύστερα	από	αναφορά	Σέρβου	γουναρά,	απαγόρευσε	στους	Έλληνες	
και	στους	Τούρκους	υπηκόους	να	εργάζονται	ως	τεχνίτες.	Tον	ίδιο	μήνα	(23	
Aπριλίου	1748)	με	διαταγή	του	διοικητή	απαγορεύτηκε	το	εμπόριο	με	γερμα-
νικά	προϊόντα,	χονδρικό	και	λιανικό,	στους	Τούρκους	υπηκόους	των	οποίων	οι	
γυναίκες	βρίσκονταν	ακόμα	στην	Tουρκία.	Έτσι	οι	Δημοτικές	Αρχές	του	Nόβι	
Σαντ,	σε	συνεννόηση	με	το	εκλεγμένο	Συμβούλιο,	αποφάσισαν	ότι	θα	πρέπει	
μέσα	σε	έξι	μήνες	οι	Τούρκοι	υπήκοοι	να	φέρουν	τις	γυναίκες	τους	εδώ	ή	να	
παντρευτούν,	αλλιώς	θα	πρέπει	να	πουλήσουν	τα	σπίτια	τους.	Aυτή	η	διαταγή	
έγινε	αυστηρότερη	με	απόφαση	του	Συμβουλίου	της	Aντιβασιλείας	το	1754.	
Tο	1752	η	Mαρία	Θηρεσία	τούς	είχε	επιτρέψει	το	λιανικό	εμπόριο	τουρκικών	
προϊόντων	μόνο	στις	εμποροπανηγύρεις	παντού	αλλού,	μόνο	χονδρικά.542	Tο	
1752	έγινε	συμφωνία	μεταξύ	των	ανακτορικών	εκπροσώπων	της	Iλλυρίας	και	
του	Mπάνατ	και	της	σερβο-ελληνικής	εμπορικής	εταιρείας	στο	Tέμισβαρ	για	
δώδεκα	χρόνια.	Kατά	τη	συμφωνία	η	εταιρεία	είχε	το	δικαίωμα	να	κάνει	λια-
νικό	και	πλανόδιο	εμπόριο	πληρώνοντας	2.000	φιορ.	ετησίως	σε	4	δόσεις.	Για	
όλους	τους	όρους	της	συμφωνίας	εγγυητές	ήταν	και	η	εταιρεία	ως	σώμα	και	
όλα	τα	μέλη	της,	εξίσου.	Kατά	τη	συμφωνία,	την	εταιρεία	εκπροσωπούν	ο	δι-
αιτητής	της	εταιρείας	και	δύο	 ικανά	(bescheidene)	μέλη	τα	οποία	επιλέγει	η	
εταιρεία.	Aυτοί	επιλύουν	και	τις	μικροδιαφορές.	Aν	κάποια	πλευρά	δεν	 ικα-
νοποιείται,	 μπορεί	 να	 προσφύγει	 στην	 ανακτορική	 αντιπροσωπεία.	 Tη	 συμ-
φωνία	στο	όνομα	της	εταιρείας	υπέγραψαν	ο	Γεώργιος	Tίγκανιτς	και	μερικοί	
εταίροι	Σέρβοι	και	Έλληνες.	Aπό	τους	Έλληνες	ήταν	οι	Nτίμο	Mίνο,	Γεώργιος	
Σέκουρι,	Γιάνκο	Nτάνα,	Kώστα	Nτίμο,	Nίκο	Γκλιγκόριγε.543	H	εταιρεία	έκανε	

542.	B.	Στάγιτς,	Cincari	u	Novom	Sadu	[Oι	Tσίντσαροι	στο	Nόβι	Σαντ].	Glasnik	Ist.	dr.	
[Eφημ.	Iστ.	Eτ.]	IX,	259.

543.	N.	Pάντοϊτσιτς,	Ugovor	izmedju	Banatske	i	Ilirske	dvorske	deputacije	i	srpskogrčke	
kompanije	od	1752	[Συμφωνία	μεταξύ	των	ανακτορικών	εκπροσώπων	του	Mπάνατ	και	
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διάφορες	εργασίες.	Συγκέντρωνε	τακτικά	το	φόρο	ανοχής	και	το	χαράτσι	του	
πλανοδίου	εμπορίου.544	Tο	1746	τα	έσοδα	από	τους	φόρους	τα	παρέδωσαν	οι	
«Έλληνες»	στη	«σερβική»	εμπορική	εταιρεία.	Mε	την	ευκαιρία	αυτή,	η	διοίκη-
ση	αποφάσισε	«να	πληρώνουν	οι	Έλληνες	έμποροι	πέρα	από	το	μίσθωμα	των	
1.500	φιορινίων	για	την	εκχώρηση	του	δικαιώματος	συγκέντρωσης	των	φόρων	
και	 τακτικές	 πρόσθετες	 εισφορές	 [φόρος]	 και	 στην	 ανάγκη	 να	 βοηθούν	 και	
στα	μεταφορικά	έξοδα».	Mε	την	ίδια	διαταγή	δόθηκαν	οδηγίες	στις	διοικητικές	
αρχές	να	βοηθούν	την	εταιρεία	στη	συγκέντρωση	των	φόρων.	Kάποια	φορά	η	
διοίκηση	έστειλλε	κατάλογο	εμπόρων	που	δεν	πλήρωσαν	τους	φόρους	στους	
οποίους	ήταν	υπόχρεοι.545	Aυτό	θα	πρέπει	να	είχε	γίνει	ύστερα	από	αναφορά	
του	διαιτητή	της	σερβικής	εμπορικής	εταιρείας.	Tο	1750	τη	συγκέντρωση	αυτή	
ανέλαβε	η	ελληνική	εμπορική	εταιρεία	για	τρία	χρόνια	και	με	το	ίδιο	μίσθω-
μα,546	ενώ	το	1752	την	εργασία	την	πήραν	μαζί	η	ελληνική	και	σερβική	εταιρεία	
για	δώδεκα	χρόνια	με	2.000	φιορίνια	τον	χρόνο.547	Φαίνεται	πως	η	διοίκηση	
από	την	πλευρά	της	δεσμευόταν	ότι	όργανά	της	θα	βοηθήσουν	στη	συγκέ-
ντρωση	των	χρημάτων.548	

Tο	1773	κλείστηκε	μια	νέα,	πιο	σαφής	συμφωνία.	Ήταν	φανερό	ότι	η	εται-
ρεία	προόδευε	από	κάθε	άποψη.	Eκείνον	τον	χρόνο	είχε	350	μέλη	και	στην	
κυβέρνηση	πλήρωσε	συνολικά	4.000	φιορίνια.	Aυτός	ο	αριθμός	μελών	αλλά	
και	το	σύνολο	του	χρηματικού	ποσού	που	κατεβλήθη	επαναβεβαιώθηκαν	για	
τα	12	επόμενα	χρόνια.	Για	το	χρηματικό	ποσό	εγγυήθηκαν,	όπως	και	πριν,	από	
κοινού,	η	εταιρεία	ως	σύνολο	και	το	καθένα	από	τα	μέλη	χωριστά.	Kάθε	μέλος	
πλήρωνε	επί	πλέον	25	φιορίνια.	H	εταιρεία	και	όλα	τα	μέλη	είχαν	δικαίωμα	να	
εμπορεύονται	προϊόντα	κάθε	είδους,	παντού	και	πάντα,	στα	όρια	των	υπαρχό-
ντων	νόμων,	αλλά	ιδιαίτερα	προϊόντα	που	παράγονται	στο	Mπάνατ.	Tόσο	η	
εταιρεία,	όσο	και	τα	μέλη	της	μπορούν	να	μετέχουν	σε	κρατικές	προμήθειες,	να	
μισθώνουν	κτήματα,	να	κατέχουν	οι	ίδιοι	κτήματα,	κτλ.	H	εταιρεία	απέκτησε	
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της	Iλλυρίας	και	της	σερβοελληνικής	εμπορικής	εταιρείας	του	1752].	Glasnik	Ist.	dr.	U	
N.	Sadu	[εφημ.	Iστ.	ετ.	στο	N.	Σαντ]	IX	96-97.	Tο	1752	οι	Tσίντσαροι	του	Nόβι	Σαντ	
δοκίμασαν	να	ιδρύσουν,	μαζί	με	τους	λοιπούς	Tσιντσάρους	της	Mπάτσκα,	εμπορική	εται-
ρεία	αλλά,	δίχως	να	γνωρίζουμε	τους	λόγους,	απέτυχαν.	(B.	Στάιτς,	Compania	graecica	
neoplantensis.	(Glasnik	Ist.	dr.	IX,	188-9)	[Eφημ.	Iστορ.	Eτ.].

544.	Tο	1745	η	εταιρεία	ανέλαβε	την	είσπραξη	φόρων	του	πλανοδίου	εμπορίου	με	μί-
σθωμα	1.500	φιορίνια	(Adatt.	Pοtf.,	76).

545.	Adatt.	I,	202.	Adatt.	Pοtf.,	76.
546.	Adatt.	II,	64.
547.	Adatt.	II,	617.
548.	Adatt.	I,	213.	Adatt.	Pοtf.,	77.



το	δικαίωμα	να	οργανώνει	τέσσερις	φορές	τον	χρόνο	εμποροπανηγύρεις	και	
συγκεκριμένα:	του	αγίου	Iωάννου,	του	αγίου	Γεωργίου,	της	Mεταμορφώσεως	
και	της	Aναλήψεως.	Έπειτα	υπήρχαν	και	διατάξεις	στη	συμφωνία	για	την	ίδρυ-
ση	σχολείων	και	την	προστασία	και	φροντίδα	των	μελών	της	εταιρείας	και	των	
παιδιών	τους.	Oρίστηκε	και	η	αρμοδιότητα	της	εταιρείας	σε	περιπτώσεις	δια-
φορών	μεταξύ	των	μελών	της	και	ορίστηκε	λεπτομερώς	η	σχέση	των	μελών	με	
τα	μη	μέλη.	H	καλλιέργεια	καλών,	συντροφικών,	σχέσεων	μέσα	στην	εταιρεία	
και	 η	 χειραγώγηση	 των	 νέων	 αποτέλεσαν	 αντικείμενο	 ιδιαίτερης	 προσοχής.	
Mεταξύ	των	άλλων,	στη	συμφωνία,	αναφέρθηκαν	και	τα	δικαιώματα	των	άλ-
λων	ομάδων	που	είχαν	εμπορικά	προνόμια,	των	τακτικών	εμπόρων	και	των	γυ-
ρολόγων	(Eβραίων,	εμπόρων	του	Έρντελι,	Oύγγρων,	Σλοβάκων,	Tυρολέζων)	
όπως	και	των	ξένων,	ιδιαίτερα	Τούρκων,	εμπόρων.	Oρίστηκε	και	η	αμοιβή	όσων	
καταγγέλλουν	[παρανομίες	(;)].	Aναφέρονταν	και	τα	δικαιώματα	των	μελών	
(απαλλαγή	από	αναγκαστικές	εργασίες,	αγγαρείες,	υποχρεωτικές	μεταφορές	
και	φιλοξενεία	στρατιωτών).	Aπαγορευόταν	αυστηρά	η	συνεργασία	οποιασ-
δήποτε	μορφής	με	ξένους	υπηκόους	και	ιδιαίτερα	με	τούρκους	υπηκόους.

Tο	1775,	οι	αυστριακές	αρχές	έκαναν	αποφασιστικό	βήμα	για	να	κόψουν	
τις	σχέσεις	μεταξύ	των	«Τούρκων	υπηκόων»	και	των	δικών	τους	στην	πατρίδα,	
στη	Mακεδονία.	Tο	Συμβούλιο	των	Εκπροσώπων	[Aντιβασιλείας	(;)]	διέταξε	
να	τους	απαγορευτούν	οι	εργασίες	στο	εμπόριο	και	τις	τέχνες,	τα	πράγματά	
τους	να	δημευτούν	και	να	κληθούν	να	αναχωρήσουν	αμέσως	για	την	Tουρκία	
ή,	αν	χρειαστεί,	να	τους	εκδιώξουν	με	τη	βία.	Aυτά	θα	έπρεπε	να	γίνουν	μέχρι	
την	1η	Iανουαρίου	1776.	Tην	επόμενη	χρονιά	(9	Iανουαρίου),	το	ίδιο	Συμβού-
λιο	αποφάσισε	ότι	οι	αυστριακοί	υπήκοοι	δεν	έχουν	το	δικαίωμα	να	κάνουν	
διαθήκες	με	τις	οποίες	κληρονομούν	Τούρκοι	υπήκοοι.549	Στα	1775	στα	σύνορα	
της	Σλαβονίας	είχαν	απογραφεί	«και	όσοι	δεν	διέθεταν	ακίνητη	περιουσία	και	
τους	έθεταν	μπροστά	στο	δίλημμα	ή	να	φέρουν	τις	γυναίκες	και	τα	παιδιά	τους	
από	την	Tουρκία	ή	να	εγκαταλείψουν	τη	χώρα».550	H	ίδια	απόφαση*	εκδόθηκε	
και	στην	Oυγγαρία.551

Eπικεφαλής	της	εταιρείας	ήταν	ο	διαιτητής	της	με	6	μέλη	του	διοικητικού	
συμβουλίου	ή	8552	ή	10553	μέλη.	Kαι	ο	διαιτητής	και	το	Δ.Σ.	εκλέγονταν	από	

549.	Iβ,	260-261.
550.	Vaniček	II,	648.
*Paskaleva	(1985),	ό.π..	Herzfeld,	,	ό.π.
551.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημερίς	Iστ.	Eτ.]	IX,	189.
552.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Λάσκαρη.
553.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημ.	Iστ.	Eτ.]	IV,	117,	124.
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το	σύνολο	των	μελών	της	εταιρείας.	O	διαιτητής	στην	περίπτωση	της	σερβο-
ελληνικής	εταιρεία	εκλεγόταν	για	τρία	χρόνια.	Kαι	ο	διαιτητής	και	τα	μέλη	του	
Δ.Σ.	 ορκίζονταν	 στο	 όνομα	 του	 Αυτοκράτορα.554	 Ως	 διαιτητές,	 επιλέγονταν	
συνήθως	σεβαστοί	έμποροι	που	γνώριζαν	περισσότερες	γλώσσες	και	ήταν	σο-
βαροί	και	δίκαιοι.	Για	τις	ιδιότητές	του	αυτές	εκλέχτηκε	στο	Bελιγράδι	και	ο	
Πέτρος	Ίτσκο	ως	διαιτητής	για	την	τήρηση	της	τάξης	στο	εμπόριο.555	H	Aυ-
στρία	πρόσεχε	πολύ	να	τοποθετούνται	σ’	αυτές	τις	θέσεις	έμπιστα	πρόσωπα556	
τα	οποία	με	τις	διασυνδέσεις	τους	και	τη	γνώση	των	συνθηκών	στην	Tουρκία	
θα	της	ήταν	χρήσιμα.	O	διαιτητής	είχε	μισθό,	το	1742,	300	φιορ.,557	ενώ	το	1750,	
400	φιορ.558	Eκτός	του	διοικητικού	συμβουλίου	και	 του	διαιτητή	υπήρχε	και	
ο	σύνδικος.	O	σίντικ	θα	έπρεπε	να	είναι	κατά	το	δυνατόν	νομικός	και	πολύ	
έμπειρος	σχετικά	με	τη	συμπεριφορά	των	αυστριακών	αρχών.559	O	διαιτητής,	
το	διοικητικό	συμβούλιο	και	ο	σύνδικος	εκπροσωπούσαν	την	εταιρεία	προς	
τρίτους	και	τηρούσαν	την	τάξη	στο	εσωτερικό	της.

Oι	διαιτητές	είχαν	σημαντικές	δικαιοδοσίες.	Eκτελούσαν	απογραφές	των	
Eλλήνων	εμπόρων,560	και	μπορούσαν	πιθανότατα,	υπό	ορισμένους	όρους	να	
εκδίδουν	και	άδειες	για	εμπορικές	εργασίες.	O	διαιτητής	είχε	το	δικαίωμα	κα-
τάσχεσης	εμπορευμάτων	για	οφειλή	φόρου	ή	άλλες	αιτίες,561	αλλά	έπρεπε	να	
υποβάλλει	στη	διοίκηση	κατάλογο	των	εμπορευμάτων	που	κατασχέθηκαν.562

H	εταιρεία	–εφόσον	ήταν	ικανοποιημένη	από	την	απόδοσή	τους–	κατά	τη	
λήξη	της	θητείας	τους	απέδιδε	στους	διαιτητές	της	ιδιαίτερη	τιμή	[αναγνώριση]	
αλλά	πολλές	φορές	βρισκόταν	και	σε	αντίθεση	μαζί	τους.	Έτσι,	το	1750	ο	Γε-
ώργιος	Tίγκανιτς,	διαιτητής	της	«ελληνοσερβικής»	εταιρείας	στο	Tέμισβαρ	σε	
αναφορά	του	προς	την	Mαρία	Θηρεσία,	παραπονιόταν	ότι	κάποιοι	έμποροι	στα	
ορυχεία	του	Tέμισβαρ	δεν	πλήρωναν	φόρους	και	μάλιστα	δεν	τον	αναγνώριζαν	
και	ως	διαιτητή	και	παρακαλούσε	να	δοθούν	οι	δέουσες	εντολές	στα	αρμόδια	
όργανα	της	διοίκησης	να	τον	βοηθήσουν	στην	τήρηση	της	τάξεως	μέσα	στην	
εταιρεία.563	O	διαιτητής	και	οι	σύμβουλοι	υπέγραφαν	συμβόλαια	για	λογαρια-
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554.	Adatt.	Pοtf.,	79-80.
555.	Soppron,	436.
556.	Adatt.	II,	517.
557.	Adatt.	Pοtf.,	14.
558.	Adatt.	Pοtf.,	I.,	97.
559.	Glasnik	Ist.	dr.	IV,	96-7	[Eφημ.	Iστ.	Eτ.]
560.	Adatt.	Pοtf.,	79-89.
561.	Adatt.	I,	340.
562.	Adatt.	Pοtf.,	87-8.
563.	Adatt.	Pοtf.,	77.



σμό	της	εταιρεία.564	Oι	διαιτητές	πολλές	φορές	ήταν	αναγκασμένοι	να	εγγυ-
ούνται	για	διάφορα	πράγματα.	Tο	1741	τα	μέλη	της	σερβικής	εταιρείας	Πανα-
γιώτη	Simson,	Tόντορ	Γιάνκοβιτς,	Mιχάιλο	Nτεμέτροβιτς	και	Γκργκουρ	Σάβιτς	
δέχθηκαν	στην	εταιρεία	τους	και	τους	Άντρεγια	Russa,	και	Aτανάσκο	και	Γιάν-
κο	Γιάνκοβιτς	και	 εγγυήθηκαν	γι’	αυτούς	με	τις	περιουσίες	τους.565	 	Έτσι	και,	
το	1748	ο	Έλληνας	διαιτητής	Ιωάννης	Kίριτσα	(Kiricz)	εγγυήθηκε	ότι	κάποιος	
ονόματι	Ιγνάτιο	Nτομίτροβιτς	δεν	θα	ξαναεμφανιστεί,	ποτέ,	στο	Tέμισβαρ.566

H	εταιρεία	είχε	και	τη	σημαία	της.	Στη	σημαία	της	ελληνο-σερβικής	εται-
ρείας	στο	Tέμισβαρ	υπήρχε	από	τη	μια	πλευρά	της	η	 εικόνα	της	Aγ.	Tριά-
δας	κι	από	την	άλλη	του	Iησού	Xριστού.	H	σημαία	φυλασσόταν	υποχρεωτικά	
στην	ορθόδοξη	εκκλησία	του	Tέμισβαρ.567	Στη	Σερβία	δεν	υπήρχαν	εταιρείες,	
οι	Tσίντσαροι	όμως	και	οι	Έλληνες	οργάνωναν	στην	πραγματικότητα	καρτέλ	
ενωμένα	με	συγγενικές	σχέσεις	που	ήταν	το	ίδιο	ισχυρά	όπως	και	οι	εταιρείες*.	
Γι’	αυτό	και	οι	Σέρβοι,	σε	δημοπρασίες	για	κρατικές	προμήθειες	ιδιαίτερα,	δεν	
τολμούσαν	να	αντιπαρατεθούν	προς	τους	Έλληνες	και	τους	Tσιντσάρους.	H	
κατάσταση	άλλαξε	εις	όφελος	των	Σέρβων	μόλις	τον	20ό	αι.568

564.	Adatt	Pοtf.	78.
565.	Iβ.
566.	Iβ.
567.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημ.,	Iστ.	Eτ]	IV,	117-12.
*Στο	κεφάλαιο	με	τον	τίτλο	«Ψυχικά	Χαρακτηριστικά»	έγινε	αναφορά	στον	τρόπο	ορ-

γάνωσης	των	ελληνικών	κοινοτήτων	της	υπό	μελέτη	περιόδου,	οι	οποίες	αναπτύχθηκαν	
στη	βάση	κοινών	ψυχολογικών	παραμέτρων	(οικογενειακών	ή	εθνοτοπικών).	Το	πλέγμα	
των	δικτύων,	που	δημιουργήθηκε	με	πυρήνα	την	κοινή	καταγωγή	και	το	κοινό	θρησκευτι-
κό	και	πολιτισμικό	παρελθόν	των	μετακινούμενων,	ήταν	υπεύθυνο	για	την	ανάπτυξη	των	
οικονομικών-επιχειρηματικών	 τους	 δραστηριοτήτων.	 Η	 ισχυρή	 ψυχολογική	 επίδραση	
που	ασκούν	στα	άτομα	οι	συγκινησιακά	φορτισμένοι	συγγενικοί	και	εθνοτοπικοί	δεσμοί	
δημιούργησαν	ισχυρά	κλειστά	εμπορικά	οικοδομήματα,	ισχυρούς	κλειστούς	επιχειρημα-
τικούς	κύκλους	(business	cycles).	Η	εμπιστοσύνη,	η	φερεγγυότητα,	που	απέρρεε	από	το	
κοινό	 παρελθόν	 (εθνικό,	 τοπικό,	 θρησκευτικό,	 πολιτισμικό),	 λειτούργησαν	 καταλυτικά	
στη	δημιουργία	και	την	ανάπτυξη	των	εμπορικών-επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων	των	
Ελλήνων	του	εξωτερικού.	

Για	τη	δυναμική	του	δικτύου	στους	εμπορικούς	σχηματισμούς	των	Ελλήνων	βλ.	Harlaftis,	
σσ.	147-171.	Χαρλαύτη,	69-127.	Πεπελάση-Μίνογλου	(2006),	σσ.	463-496.	Η	ίδια	(2005),	
ό.π.,	σσ.	173-189.

Στη	 λειτουργική	 και	 εννοιολογική-εργαλειακή	 βάση	 του	 δικτύου	 για	 τη	 μελέτη	 των	
εμπορικών	επιχειρήσεων	στηρίχθηκαν	οι	εργασίες	των	Ιγγλέση,	ό.π.,	και	Χατζηιωάννου	
(2003).

568.	Πληροφορίες	από	τον	κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς.
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Tα λοιπά επαγγέλματα

Παράλληλα	με	το	εμπόριο,	αλλά	ίσως	και	πριν	από	το	εμπόριο,	οι	Tσίντσα-
ροι	απαχολούνταν	και	με	άλλα	επαγγέλματα,	διάφορα,	αλλά	πιο	πολύ	μ’	εκεί-
να	τα	πλέον	απαραίτητα	στην	καθημερινή	ζωή,	όπως:	χτίστες,	κατασκευαστές	
οικιακών	ειδών,	ράφτες,	υποδηματοποιοί	και	παρασκευαστές	ειδών	διατροφής.	
Φαίνεται	πως	εδώ	σ’	εμάς,	όταν	πρωτοεμφανίστηκαν,	ήρθαν	ως	καλαϊτζήδες	
(γανωτές,	επικασσιτερωτές).	Οι	καλαϊτζήγε	ή	καλαΐσαροι	[έτσι	είναι	γνωστοί	
στη	Σερβία]569	ασχολούνταν	με	το	καλάισμα	των	κουζινικών.	«Kαλάισμα	ση-
μαίνει	να	επιστρώνει	κανείς	μια	χάλκινη	επιφάνεια	με	κασσίτερο	(καλάι).	Aυτή	
η	επίστρωση	συντελεί	στο	να	μην	οξυδώνεται	ο	χαλκός,	όταν	έρχεται	σε	επα-
φή	με	φαγητό	ή	πόσιμο	υγρό	ώστε	να	δημιουργούνται	εκείνες	οι	ενώσεις	οι	
οποίες	δεν	είναι	επικίνδυνες	μόνο	για	την	υγεία	αλλά	και	για	την	ίδια	τη	ζωή	
του	ανθρώπου».570	Σ’	εμάς	πιο	γνωστοί	είναι	οι	καλαϊτζήδες	(γανωτές)	από	το	
Tσίπουλιτς	της	Bοσνίας.	Όλοι	τους	είναι	τσιντσαρικής	καταγωγής	από	τη	Mα-
κεδονία.	Ξεκινούν	για	δουλειά	κατά	το	φθινόπωρο,	όταν	αρχίζει	η	συγκομιδή	
των	δαμάσκηνων	και	άλλων	προϊόντων	έτσι	ώστε	να	μπορεί	ο	αγρότης	να	που-
λήσει	κάτι	και	να	έχει	χρήματα.	H	οργάνωση	της	εργασίας	είναι	αναμφισβήτη-
τα	πολύ	παλιά.	O	Φιλιππέσκου	την	έχει	περιγράψει	ως	εξής:	«Oι	καλαϊτζήδες	
γυρνούν	από	χωριό	σε	χωριό,	ο	καθένας	όμως	έχει	το	δικό	του	περίγυρο	όπου	
έρχεται	 και	 εργάζεται.	 Άλλοι	 πηγαίνουν	 στην	 περιφέρεια	 του	 Kρατς,	 άλλοι	
στην	περιφέρεια	του	Tέσιαν	κτλ.	O	γανωτής	σταματάει	στο	χωριό	που	θεωρεί	
ότι	εκεί	θα	έχει	δουλειά.	Συνήθως	ο	κάθε	γανωτής	έχει	κι	από	έναν	χωρικό	στο	
χωριό	που	τον	δέχεται	σπίτι	του	μαζί	με	ένα	δύο	βοηθούς,	τον	παραγιό	του	και	
τα	σχετικά	εργαλεία,	φορτωμένα	σε	ζώο.	Στη	συνέχεια	ο	παραγιός	κι	ένας	κάλ-
φας	βγαίνουν	στο	χωριό,	πέρνοντας	μαζί	τους	σακί	στην	πλάτη	κι	ένα	ραβδί	
στο	χέρι,	ενώ	ο	κάλφας	βάζει	δυνατή	φωνή:	«–	Έχετε	μπακίρια	για	καλάισμα;»	
κι	ο	παραγιός	συμπληρώνει:	«–	Tο	σαχανάκι	γρόσι,	το	ταψάκι	100	παράδες...–	
κτλ.».	Tότε	βγαίνει	από	το	σπίτι	όποιος	έχει	ανάγκη	να	γανώσει	κάτι,	βγάζει	
τα	χάλκινα	σκεύη	κι	αρχίζει	να	παζαρεύει	με	τον	γανωτή	για	την	τιμή.	H	συμ-
φωνία	περιλαμβάνει	συνήθως	και	όρο	να	δοθεί	στον	γανωτή,	εκτός	της	χρη-
ματικής	αμοιβής	και	τροφή,	όπως	πίτα,	κουλούρα	ή	κουρκούτι	ή	κάτι	άλλο.	Oι	
περισσότεροι	γανωτές	ζητούν	μόνο	γεννήματα	[σιτάρι	ή	καλαμπόκι]	για	ένα	
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569.	Φιλίπποβιτς,	Mόντριτσια,	21.
570.	T.	Φιλιππέσκου,	Kalajdzïje	u	Cipulićima	[Οι	καλαϊτζήδες	του	Tσίπουλιτς].	Glasnik	

Zemaljskog	muzeja	u	Bosni,	Hercegovini	[Eφημερίς	Περιφ.	Μουσείου	Bοσνίας	Eρσεγοβί-
νης],	1902,	297-301.



σαχάνι,	για	παράδειγμα,	για	το	γάνωμά	του	ζητούν	5	σαχάνια	γεννήματα.	Ένα	
ταψί	επικασσιτερώνεται	συνήθως	για	3	γρόσια	(48	kr)	[kr,	νόμισμα,	υποδιαί-
ρεση	της	κορόνας],	μια	πίτα	και	μια	κουλούρα.	Ένα	κακάβι	(χάλκινη	χύτρα	με	
χερούλι	για	να	κρέμεται)	στοιχίζει,	ανάλογα	με	το	μέγεθός	του,	από	80	kr	μέχρι	
2	κορόνες	και	 επί	πλέον	τροφή.	O	κάλφας	και	ο	παραγιός	μεταφέρουν	όσα	
σκεύη	μαζέψουν	στο	σπίτι	όπου	εγκαταστάθηκαν	κι	αφού	πληροφορήσουν	τον	
μάστορα	τι	συμφωνία	έκαναν	για	το	κάθε	κομμάτι,	αρχίζουν	τη	δουλειά».571

Στο	Tσίπουλιτς	εγκαταστάθηκαν	προφανώς	γιατί	αυτό	ήταν	από	παλιά	γνω-
στό	για	την	παραγωγή	χρυσού	και	υδραργύρου	και	επιπλέον	ήταν	στον	δρόμο	
που	πάει	από	την	Κεντρική	Bοσνία	στη	Δαλματία.	Στο	Tσίπουλιτς	υπάρχουν	
περί	τα	120	νοικοκυριά	με	450	ψυχές	συνολικά.	Tα	δύο	τρίτα	από	αυτούς	είναι	
γανωτές.	 Πριν	 τριάντα	 χρόνια	 οι	 γεροντότεροι	 μιλούσαν	 ακόμα	 τη	 γλώσσα	
τους,	ενώ	οι	νεότεροι	και	τα	παιδιά	γνώριζαν	λίγες	λέξεις	ή	κάποιες	φράσεις	
σχετικές	με	το	επάγγελμα.572	O	κόσμος	αυτή	τη	γλώσσα	την	ονομάζει	«γλώσσα	
των	καλαϊτζήδων».573	Όταν	βρίσκονταν	στον	τόπο	τους,	στον	ελεύθερο	χρόνο	
τους	κατασκεύαζαν	χάλκινα	είδη.574	Aυτό	είναι	το	εθνικό	τους	επάγγελμα.	Ως	
χρυσοχόους	και	αργυροχόους	τους	συναντούμε	στη	μοναρχία	των	Aψβούρ-
γων	από	αρκετά	νωρίς*.	Tο	1725	αναφέρεται	η	παρουσία	τους	στα	περίχωρα	
της	Όρσιαβα,575	ενώ	το	1733576	και	το	1742	στην	περιφέρεια	της	Nόβα	Παλάν-
κα.577	Όπως	και	στους	εμπόρους,	έτσι	και	σ’	αυτούς	στήθηκαν	πολλά	εμπόδια	
από	την	πλευρά	των	αυστριακών	αρχών.	Tο	1744	απαγορεύτηκε	σε	κάποιον	
Nίκολα	Mιχάιλοβιτς	να	ασκήσει	αυτό	το	επάγγελμα.	Tο	1753	το	δικαστήριο	

571.	Iβ.	
572.	Για	παράδειγμα,	η	φράση	«φτιασίδωσε	πιο	πολύ	τον	καζαντζή(;)»	σημαίνει	τρίψε	

κι	άλλο	το	κακάβι.	H	λέξη	«φτιασιδώνω»	χρησιμοποιείται	από	τον	λαό	μας	με	την	ίδια	
έννοια	αλλά	σημαίνει	επίσης	και	επαλείφω	ή	λιπαίνω.

573.	Bosanska	Vila	(Bοσνιακή	Nεράϊδα),	1894,	55.
574.	Oι	Tσίντσαροι	της	Mακεδονίας	προμηθεύονταν	χαλκό	από	τη	Δύση,	μέσω	Θεσσα-

λονίκης	(Σρέντεν	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[ταξιδεύοντας],	481).
*Θα	 ήταν	 λάθος	 να	 θεωρήσει	 κανείς	 ότι	 όλοι	 οι	 βλαχόφωνοι	 ήταν	 αποκλειστικά	 και	

μόνο	έμποροι.	Ακόμη	και	στις	πλούσιες	κατεξοχήν	εμπορικές	βλάχικες	νησίδες	η	εμπορία	
δεν	αποτελούσε,	και	δεν	ήταν	δυνατό	να	αποτελεί,	τη	βασική	οικονομική	απασχόληση	
όλων.	Πολλοί	από	τους	Βλάχους	ήταν	τεχνίτες,	αγωγιάτες,	υλοτόμοι,	τσέλιγκες,	ραφτά-
δες,	τσαγκάρηδες,	αργυροχόοι,	σιδεράδες,	μαραγκοί,	γουναράδες,	αρτοποιοί,	ζαχαροπλά-
στες,	παντοπώλες,	χαντζήδες	και	πολύ	πιο	σπάνια	γεωργοί.	Wace	–	Thompson,	ό.π.,	σσ.	
73-74.	Γούναρης	–	Κουκούδης,	ό.π.	Κουκούδης,	ό.π.,	τ.	Β΄,	σ.	209.

575.	Adatt.	II,	232-3.
576.	Iβ	I,	511.
577.	Iβ	II,	32.
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του	Tσιάκοβτσι	κατηγόρησε	τον	ασημουργό	της	πόλης	Kόστα	Aντόνοβιτς	ότι	
θέλει	να	εργαστεί	με	«προηγούμενες	συμφωνίες,	των	50	φιορ.»	ετησίως	και	ότι	
έχει	–γι’	αυτόν	τον	λόγο–	προσλάβει	κιόλας	τρεις	υπαλλήλους	στο	εργαστήρι	
του.578	Tο	1753	στο	Mπάνατ	πλήρωναν	φόρο	ένα	δουκάτο	για	το	δικαίωμα	
άσκησης	του	επαγγέλματος	του	ασημουργού.579	Πολύ	γνωστό	ήταν	το	εσνάφι	
των	ασημουργών	στο	Nόβι	Σαντ	που	το	αποτελούσαν	κυρίως	«Έλληνες	και	
Aλβανοί».	Tο	1770	στο	εσνάφι	των	ασημουργών	του	Nόβι	Σαντ*	υπήρχαν	τρεις	
Σέρβοι	και	15	«Aλβανοί»,	ενώ	το	1775	συνολικά	31,	άλλοι	«Aλβανοί»	και	άλ-
λοι	Σέρβοι.580	Tο	σωματείο	είχε	σφραγίδα	με	σταυρό	στη	μέση.	Στη	μία	πλευρά	
υπήρχε	ο	Άγ.	Kύριλλος	και	στην	άλλη	του	ο	Άγ.	Mεθόδιος,	από	τη	μια	και	την	
άλλη	πλευρά	υπήρχαν	το	άγιο	δισκοπότηρο	και	το	αιώνιο	καντήλι.	Γύρω	γύρω	
υπήρχε	το	όνομα	του	σωματείου	στα	ελληνικά	και	στα	σλαβικά	«Σφραγίς	συν-
δικάτου	των	ασημουργών.	Nόβι	Σαντ	1797».581	Στο	Mπάνατ	ήταν	ξακουστοί	οι	
ασημουργοί	του	Σέμικλους.582	Kατά	τον	Kάνιτς	η	ασημουργική	τέχνη	τόσο	στη	
Nις	όσο	και	στο	Bίντιν	ήταν	στα	χέρια	των	Tσιντσάρων.583	Kατά	τον	Weigand,	
πρόκειται	 για	 περίφημους	 τεχνίτες	 στη	 χάραξη	 καλλιτεχνικών	 αντικειμένων	
από	ασήμι	και	ξύλο	κι	αυτό	δίχως	να	’χουν	κανένα	πρότυπο	μπροστά	τους.	Στη	
Bοσνία	επεξεργάζονται	το	ξύλο:	τσανάκια,	ρόκες	και	άλλα	ξύλινα	σκεύη	για	
τους	χωρικούς.	Oι	γυναίκες	των	καλαϊτζήδων	από	το	Tσίπουλιτς	πλέκουν	σ’	
όλη	τη	Bοσνία	τα	πασίγνωστα	«σκοπιανά	(από	την	περιοχή	δηλαδή	των	Σκο-
πίων)	πλεχτά	τσουράπια».584	Σπάνια	απασχολούνται	αυτοί	με	βαριές	δουλειές	
που	έχουν	και	μικρότερο	εισόδημα,	όπως	π.χ.	με	το	επάγγελμα	του	υλοτόμου.
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578.	Iβ	I,	486.
579.	Iβ	II,	551.	Παράλληλα	με	την	εξαγωγή	ζώων,	οι	Έλληνες,	στο	πρώτο	μισό	του	18ου	

αι.,	έκαναν	εξαγωγές	και	άλλων	ειδών	ιδιαιτέρως	δε	χαλκού	από	τα	ορυχεία	του	Mπάνατ.	
Tο	1727	η	διοίκηση	του	Mπάνατ	επέτρεψε	στον	Xατζη-Nτάμνιαν	Aρναούτοβιτς	και	τον	
ισπανό	Eβραίο	Nτάνον,	να	κάνουν	για	δύο	χρόνια	εξαγωγή	από	τα	ορυχεία	του	Mπάνατ	
2000	στατήρες	χαλκό	προς	41	φιορ.	ανά	στατήρα	(Iβ	II,	430,	584).	Tο	1729	είχε	επτιτραπεί	
στους	«Mακεδόνες»	εμπόρους	Άνταμ	και	Nτίμα	Γιάνκοβιτς	να	κάνουν	εξαγωγή	200	στα-
τήρες	προς	44	φιορ.	(Iβ	II,	589).	Tο	1732	είχε	επίσης	επιτραπεί	στον	Μακεδόνα	έμπορο	
Aτανάσοβιτς	να	εξαγάγει	στη	Θεσσαλονίκη,	δίχως	εμπόδια,	225	στατήρες	χαλκό	(Iβ	II,	
621),	ενώ	το	1736	στον	Kίριγιον	Παναότου	300	στατήρες	χαλκού	προς	42	φιορ.	ανά	στατ.	
(Iβ	II,	598).

*Ιω.	Παπαδριανός	(1992),	ό.π.
580.	Έρντουχελι,	Istoria	Novog	Sada	[Iστορία	του	N.	Σ.],	299.
581.	Iβ	295.
582.	Πληροφορίες	από	τον	κ.	Σ.	Bίντακ.
583.	Kanitz	336.
584.	Glasnik	Zemaljskog	muzeja	[Eφημερίς	Περιφερ.	μουσείου]	1902,	297-301.



Tο	επάγγελμα	του	χτίστη	είναι	κι	αυτό	ένα	από	τα	εθνικά	επαγγέλματα	των	
Tσιντσάρων.585	O	Kάνιτς	θεωρεί	ότι	οι	Tσίντσαροι	 είχαν	συμμετάσχει	σε	με-
γάλο	βαθμό	και	στη	δημιουργία	σερβικών	κληροδοτημάτων	[αφιερωμάτων].	
Στα	εθνικά	και	δημοτικά	μας	τραγούδια	του	18ου	αι.	αναφέρονται	με	το	όνομα	
«Γκόγκα»·	στο	Kόσοβο	και	τη	Mετόχια	το	Γκόγκα	είναι	συνώνυμο	με	τον	μά-
στορα	(χτίστη),586	όπως	τους	ονομάζει	και	σήμερα	ο	λαός	μας	στις	νότιες	περι-
οχές	μας.587	O	Kάνιτς	τους	επαινούσε	ως	ιδιαίτερα	επιδέξιους	τεχνίτες	στο	χτί-
σιμο	και	τους	θεωρούσε	ως	τους	μοναδικούς	μαστόρους	της	οθωμανικής	Tουρ-
κίας.	Ήταν	ιδιαίτερα	ικανοί	στο	χτίσιμο	τζαμιών	και	γεφυριών.	Kατά	τον	ίδιο,	οι	
Tσίντσαροι	ήταν	επιδέξιοι	σε	όλα	τα	επαγγέλματα.	O	Tσίντσαρος	είναι	την	ίδια	
ώρα	και	χτίστης	και	ξυλουργός	και	κλειδαράς	και	επιπλοποιός.	«Mε	εξαίρεση	τα	
χυτά	και	τα	σφυρήλατα	είδη	και	εξαρτήματα»	που	τα	έφερναν	από	την	Aυστρία,	
όλα	τα	άλλα	τα	έφτιαχναν	μόνοι	τους.	Aυτοί	έχτισαν	και	την	Kωνσταντινούπο-
λη	και	το	Bελιγράδι	και	την	Aθήνα.	«O	Tσίντσαρος	έλυνε	και	τα	πιο	δύσκολα	
προβλήματα	 στην	 ανέγερση	 των	 πέτρινων	 γεφυριών	 με	 πολλές	 καμάρες	 και	
στο	χτίσιμο	τρούλων	με	πολλά	τόξα,	εύκολα,	χρησιμοποιώντας	μόνο	την	έμφυ-
τη	οξύνοιά	του».	Aυτή	η	γνώση	μεταφέρεται	από	γενιά	σε	γενιά.588	O	Tάουμπε,	
στην	περιγραφή	της	Σλαβονίας	(1777),	παρατηρεί	ότι	στη	Σλαβονία	έρχονται	
πολυάριθμοι	«χτίστες	από	την	οθωμανική	αυτοκρατορία	αναζητώντας	εργασία.	
Aυτοί	ονομάζονται	Tσίντσαροι».	Kατά	την	άποψή	του,	αν	και	δεν	είναι	τόσο	
καλοί	όσο	οι	Γερμανοί	χτίστες	έχουν	μία	ειδική	δεξιοτεχνία	στην	κατασκευή	
θερμών	 λουτρών	 που	 μόνον	 αυτοί	 κατασκευάζουν	 στη	 Σλαβονία	 με	 μεγάλη	
επιτυχία.	Έτσι	όπως	χτίζουν	θολωτά	δωμάτια	θύμιζαν	–όπως	ακριβώς	είχε	πα-
ρατηρήσει	κι	ο	Tάουμπε–	εκκλησίες.589	O	Σόμπρον	σημειώνει	ότι	οι	Tσίντσαροι	
του	Σεμλίνου	στο	α΄	ήμισυ	του	18ου	αι.	δεν	ήθελαν	να	χτίζουν	σπίτια	με	σκληρά	
υλικά	και	με	τεχνίτες	του	σωματείου,	αλλά	με	Tσιντσάρους	ξυλουργούς	και	με	
τον	τούρκικο	τρόπο».590	Kατά	τον	Kάνιτς,	πρόκειται	για	σπουδαίους	τεχνήτες	
στην	κατασκευή	κτιρίων	και	δρόμων,591	ιδιαίτερα	από	αρχιτεκτονικής	πλευράς.	

585.	Στη	συλλογή	δημοτικών	τραγουδιών	του	Mπόγκισιτς	αναφέρονται	κάπου	οι	Bλά-
χοι	γύρω	από	την	Kαστοριά	ως	χτίστες	(235,	239).	Aν	έχει	κάποια	σχέση	αυτό	με	τους	
Tσιντσάρους	και	πώς	ήταν	ο	πύργος	τσιντσέρλια	(Γιούκιτς,185),	δεν	μας	είναι	γνωστό.

586.	Eλέζοβιτς,	Rečnik	kosovsko	-	metohijskog	dialekta	[Λεξικό	της	διαλέκτου	της	πε-
ριοχής	Kοσόβου	-	Mετόχια].

587.	Για	παράδειγμα	στο	Πρίζρεν,	Bratstvo	[Aδελφότης]	XIX,	294.
588.	Kanitz,	335.
589.	Taube,	II,	21.
590.	Soppron,	267.
591.	Kanitz,	332.
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O	Weigand	σημειώνει	ως	ιδιαίτερο	χαρακτηριστικό	των	τσιντσαρικών	σπι-
τιών	τη	βεράντα	πάνω	σε	κολόνες	πέρα	πέρα	στην	αυλή.592	Tην	πρώτη	κτιστή	
εκκλησία	 στο	 χωριό	 Kούζμιν	 στο	 Σρεμ,	 την	 έχτισαν	 «μετανάστες	 Tσίντσα-
ροι».593	Aπό	το	α΄	ήμισυ	του	20ού	αι.	Tσίντσαροι	ή	«Γκόγκες»	από	την	«Oχρί-
δα»	ή	«την	Aρβανιτιά»	ήταν	στη	Σερβία	κι	εργάζονταν	ως	χτίστες.594	Kάπου	
κάπου	δούλευαν	και	με	το	«γερμανικό	τρόπο».	Kαι	ο	Πιρχ,	κατά	το	πέρασμά	
του	από	τη	Σερβία,	παρατήρησε	ότι	«κάθε	χρόνο	περνούν,	ερχόμενοι	πέρα	από	
την	Aλβανία	ή	την	Oχρίδα,	τεχνίτες	της	πέτρας,	και	πηγαίνουν	να	δουλέψουν	
στους	δρόμους	της	Aυστρίας».595	Tην	εποχή	του	κνεζ	Mίλος	ιδιαίτερα	γνωστός	
ήταν	ο	αρχιμάστορας	ο	χατζη-Nίκολα	Zίβκοβιτς.	Yπέγραφε	πάντα	ελληνικά.596

Eκτός	των	μαστόρων	υπάρχουν	και	άλλα	επαγγέλματα	στα	οποία	δραστη-
ριοποιούνται,	όπως	είναι	το	επάγγελμα	του	ράφτη,	αλλά	και	άλλα	που	καλύ-
πτουν	τις	κύριες	ανάγκες	στη	ζωή	(π.χ.	γουναράδες,	σανδαλοποιοί,	μπογια-
τζήδες,	σαπουντζήδες,	σιμιτζήδες	[=κουλουράδες],	λιανοπωλητές	ειδών	δια-
τροφής,	όπως	φρούτων,	μπουγάτσας,	κτλ.597	ή,	όπως	λέει	τόσο	ωραία	ο	Σρέ-
ματς	για	τον	κυρ-Mάντα	«πως	από	αλευράς	έγινε	ψήστης	κι	από	κει	μάγειρας,	
στη	συνέχεια	ταβερνιάρης	για	να	καταλήξει	εστιάτορας».598

Oι	Tσίντσαροι	μετά	το	εμπόριο	σε	σειρά	ενδιαφέροντος	είχαν	τα	χάνια	και	
τα	πανδοχεία.	Kατά	τον	Weigand,	σε	κάθε	μέρος	της	τέως	Tουρκίας	υπήρχαν	
ως	χαντζήδες	ένας	ή	περισσότεροι	Tσίντσαροι.599	Στη	Σερβία	«υπήρχαν	σ’	όλα	
τα	χάνια	των	μεγάλων	δρόμων	κυρίως	Tσίντσαροι,	οι	οποίοι	ευχαρίστως	εξελ-
ληνίζονταν».600	«Στον	μεγάλο	δρόμο	που	οδηγούσε	στην	Kωνσταντινούπολη,	
εγώ	νομίζω	–έγραφε	ο	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς–	ότι	από	το	Σμέντερεβο	και	ώς	την	
Kωνσταντινούπολη	δεν	υπάρχει	ούτε	ένα	χάνι	ή	πανδοχείο	που	το	αφεντικό	
να	μην	είναι	Tσίντσαρος».601	Tο	ίδιο	συνέβαινε	και	σε	όλη	την	Tουρκία	στους	
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592.	Weigand,	I,	100.
593.	N.	Pάντοϊτσιτς,	Istoria	sela	Kuzmina	Petra	Runjanina	[H	ιστορία	του	χωριού	Kούζ-

μιν	του	Πέταρ	Pούνιανιν],	32.
594.	T.	P.	Γκιόργκιεβιτς,	Iz	srbije	kneza	Miloša	[Aπό	τη	Σερβία	του	κνεζ	Mίλος],	153-

154,	167.
595.	Πιρχ,	112.
596.	T.	P.	Γκιόργκιεβιτς,	Srp.	Etnogr.	zb.	[Σερβ.	Eθνογρ.	συλλογή(;)]	τομ.	33,	σελ.	145.
597.	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[Tαξιδεύοντας[,	171.
598.	Σρέματς,	Putujuće	Društvo	[H	ταξιδιωτική	συντροφιά]	1910,	34.
599.	Kατά	τον	κ.	Nούσιτς	οι	χαντζήδες	ήταν	συνήθως	ορεσίβιοι	Tσίντσαροι	(από	χωριά,	

μη	εξελληνισθέντες).
600.	Στρέτεν	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[Tαξιδεύοντας]	95.
601.	Iβ,	213.	Tα	χάνια	αυτά	ήταν	χτισμένα	στο	πλάι	του	δρόμου	και	σε	απόσταση	έξι	

ωρών	δρόμο	μεταξύ	τους	«ξέπεφταν	σ’	αυτά	ταξιδιώτες	κάθε	τάξεως	και	δόγματος,	ταξι-



κυριότερους	μεγάλους	δρόμους.	Oι	ιδιοκτήτες	αυτών	των	χανιών	ήταν	συνή-
θως	Tούρκοι,602	και	κάπου	κάπου	και	δικοί	μας603	τα	χάνια	όμως	τα	κρατούσαν	
πάντα	 «δίχως	 εξαίρεση,	 Tσίντσαροι	 από	 τη	 Mακεδονία	 που	 τους	 λέγαν	 και	
Rekalije	[Παραποτάμιοι;]	και	ήταν	από	την	περιοχή	του	Nτέμπαρ».	

Tα	χάνια	τους	είχαν	τη	φήμη	των	πιο	καθαρών*.	Στα	χάνια	των	Tσιντσάρων	
έβρισκε	κανείς:	σούπα,	janija	[είδος	κρέατος	κοκκινιστού	με	καφτερή	πιπεριά],	
ξυνολάχανο,	χοιρινό	ψητό	και	ρακί.604	Oι	χαντζήδες,	κατά	την	άποψη	του	κ.	
Nούσιτς,	άφησαν	δυσάρεστη	ανάμνηση	στον	κόσμο,605	πιθανότατα	γιατί	προ-
σπαθούσαν	να	τους	εξαπατήσουν.606	Στις	περιοχές	της	Aυστρίας	αυτοί	ήταν	οι	
ιδιοκτήτες	των	καλύτερων	εστιατορίων.607	

δεύοντας	για	δουλειές	και	για	εμπόριο,	μεροκαματιάρηδες	που	ήθελαν	να	ξεκουραστούν	
ή	τους	έπιανε	η	νύχτα	κι	έπρεπε	να	διανυχτερεύσουν.	Tέτοια	χάνια	ήταν	και	κληροδοτή-
ματα	κάποιων	Tούρκων»	(Mπάταλακα	I,	62-3).

602.	Στην	Mπάτοτσινα	υπήρχαν	δύο	χάνια	σπαχήδων	(=αξιωματικοί	του	οθωμανικού	
ιππικού	οι	οποίοι	είχαν	στην	κατοχή	τους	κτήματα)	που	τα	κρατούσαν	δύο	Tσίντσαροι:	ο	
Nτίμα	και	ο	Tίμα	(Π.	Σρέκικοβιτς,	Kragujevac	Brankovo	kolo	[Kραγκούγεβατς,	ο	κύκλος	
του	Mπράνκο],	1898,	57).

603.	«Mitar	Cincar,	u	mog	oca	hanu	na	Paležu	[O	Tσίντσαρος	Mίταρ,	στο	χάνι	του	πα-
τέρα	μου	στο	Πάλεζ]	(Aναμνήσεις	του	ιερέα	Mάτιγια,	161).

*Τα	χάνια	αποδείκνυαν	με	την	ύπαρξή	τους	τη	λειτουργία	του	εμπορίου.	Επειδή	οι	χερ-
σαίες	μεταφορές	προς	τη	Βαλκανική	και	Κεντρική	Ευρώπη	γίνονταν	μέσω	των	καραβα-
νιών,	ήταν	αναγκαία	η	δημιουργία	σταθμών	για	την	εξυπηρέτηση	και	την	ξεκούραση	των	
μετακινούμενων.	Οι	σταθμοί	αυτοί	ονομάστηκαν	χάνια	και	καραβάν	σεράγια.	Οι	οδηγοί	
των	καραβανιών	ήταν	γνωστοί	ως	αγωγιάτες	ή	κιρατζίδες.	Οργανωμένοι	σε	συντεχνί-
ες	οι	αγωγιάτες	ήταν	στη	συντριπτική	πλειονότητά	τους	Βλάχοι.	Χαρακτηριστική	είναι	
μάλιστα	η	αναφορά	των	Άγγλων	αρχαιολόγων	Wace	–	Thompson,	ό.π.,	σ.	74,	οι	οποίοι	
σημειώνουν:	«Αλλά	απ’	όλα	τα	επαγγέλματα	το	πιο	χαρακτηριστικό	είναι	το	επάγγελμα	
του	αγωγιάτη.	Ένα	από	τα	πιο	συνηθισμένα	φαινόμενα	που	βλέπει	κανείς	στους	δρόμους	
της	Μακεδονίας	ή	της	Βόρειας	Θεσσαλίας	και	της	Ηπείρου	είναι	τα	μεγάλα	καραβάνια	
των	φορτωμένων	μουλαριών	και	οι	Βλάχοι	αγωγιάτες».	

Για	τα	χάνια	και	τη	λειτουργία	τους	βλ.	Γαβρά,	143-178.	Ανδρούδης,	ό.π.	Παπαγεωργίου	
(1998),	ό.π.

604.	Πληροφορίες	από	την	κ.	Άντουλα.
605.	Sa	Kosova	na	sinje	more	...	[Aπό	το	Kόσοβο	στη	γκρίζα	θάλασσα].
606.	Ένας	ταξιδιώτης	πήγε	να	κοιμηθεί	σ’	ένα	χάνι	πάνω	στον	δρόμο	που	το	είχε	ένας	

Tσίντσαρος.	Όταν	την	άλλη	μέρα	ήταν	να	φύγει,	φώναξε	το	αφεντικό	και	ζήτησε	να	πλη-
ρώσει	όσα	όφειλε.	O	Tσίντσαρος	άρχισε	να	λογαριάζει:	«έφαγες	λαχανίδα»,	δηλαδή	λάχα-
νο,	«ένα	τουρλού,	εσύ,	για	το	άλογο	στάβλισμα,	και	τα	δύο	μαζί,	αυτός	και	το	άλογο	έξοδα	
συνολικά,	από	δω	κι	από	κει	όλα	μαζί	τριάντα	έξι	γρόσια!».	(Tο	άκουσε	από	τον	πατέρα	
του	ο	M.	K.	Mπορισάβλιεβιτς.	Kίκια	16	Mαΐου	1926,	αρ.	20).

607.	Tο	1797	στο	Σεμλίνο	υπήρχαν	52	εστιατόρια	και	αποθήκες	και	τέσσερα	λεγόμενα	
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Oι	Tσίντσαροι	συχνά	εμφανίζονται	και	ως	ιατροί.	Tο	1734	η	διοίκηση	του	
Tέμισβαρ	κατηγόρησε	δύο	«Έλληνες»	που	είχαν	έρθει	στο	Bέλικι	Mπέτσκερεκ	
και	δήλωσαν	ότι	γνώριζαν	από	εγχειρήσεις	κήλης.	Tις	ικανότητές	τους	τις	δο-
κίμασαν	σ’	έναν	νέο	άνθρωπο	ο	οποίοις	πέθανε	αμέσως	μετά	την	εγχείρηση.	H	
αστυνομία	έβαλε	στη	φυλακή	τους	δύο	(«Quacksalber»	=	κομπογιαννίτες)	και	
ρώτησε	τη	διοίκηση	τί	να	κάνει	μ’	αυτούς.608	Tην	εποχή	της	επανάστασης	του	
Kαραγκιόρκιε	στον	επαναστατικό	στρατό	υπηρετούσε	ως	ιατρός	ο	Θωμάς	Kό-
στιτς	(γεννηθείς	το	1778	στην	Kοζάνη,	απεβίωσε	στο	Πάντσιεβο	το	1848),	γιος	
της	περίφημης	μαμής	της	κυρά	Mάνα.	Kαι	μετέπειτα,	στη	Σερβία	του	κνεζ	Mί-
λος,	τους	συναντούμε	σε	μεγαλύτερους	οικισμούς	και	ως	προσωπικούς	ιατρούς	
κάποιων	σπουδαίων	Tούρκων.	Oι	περισσότεροι	ήταν	από	την	Ήπειρο.	Όπως	
και	παλιότερα	περπατούσαν	τους	τόπους	και	γιάτρευαν	τους	ανθρώπους.609

Aπασχολούνταν	σε	όλα	τα	επαγγέλματα.	Mέχρι	πρόσφατα	ήταν	οι	μοναδι-
κοί	ιδιοκτήτες	νερόμυλων	στη	Λέπενιτσα.610	

O	αείμνηστος	Z.	Zιβάνοβιτς	μου	έλεγε	ότι	θυμάται	πως	έρχονταν	στο	Kά-
τσιερ	οι	Tσίντσαροι	κηροπλάστες.	Έρχονταν	καβάλα	στ’	άλογά	τους	με	τις	
σακούλες	όπου	έβαζαν	το	κερί	να	κρέμονται	πάνω	στ’	άλογα.	Oι	εταιρείες	των	
Tσιντσάρων	και	οι	ίδιοι	είχαν	στα	χέρια	τους	όλο	το	εμπόριο	των	κερασφόρων	
ζώων,	των	αλόγων	και	των	χοίρων.	

Στην	 Oυγγαρία	 είχαν	 σχεδόν	 μονοπωλήσει	 αυτό	 το	 κερδοφόρο	 εμπόριο.	
Kαι	σήμερα	ακόμα	ο	έμπορος	αλόγων	λέγεται	με	τη	δική	μας	λέξη	«lokupecz»,	
δηλαδή	αγοραστής	αλόγων.611	Ήταν	ακόμα	και	πολύ	γνωστοί	σιτέμποροι.	Mε	
άλλα	λόγια	οι	Tσίντσαροι,	δίχως	υπερβολή,	ασχολούνταν	με	κάθε	είδος	εμπο-
ρίου,	τέχνης	και	βιοτεχνίας	και	μόνο	στη	γεωργία	δεν	εργάστηκαν	ποτέ.	Λες	
και	οι	γεωργικές	εργασίες	ήταν	κατώτερες	της	αξιοπρέπειάς	τους.	

«Eγώ	 δεν	 είμαι	 από	 τη	 δική	 σας	 χωριάτικη	 φυλή»	 είπε	 ένα	 «τσιντσάρικο	
απολειφάδι	από	τη	Mάγεβιτσα»,	όταν	τον	ρώτησε	ο	κ.	Pίστα	Γέρεμιτς	για	την	
καταγωγή	του.	Στο	Kρούσοβο	και	σήμερα	ακόμα	είναι	μόνον	έμποροι	τεχνί-
τες	ή	κτηνοτρόφοι.	Tο	 ίδιο	συμβαίνει	και	σ’	όλα	τα	άλλα	μέρη	όπου	κατοι-
κούν	Tσίντσαροι.	Eλάχιστες	είναι	οι	εξαιρέσεις	τσιντσάρικων	οικογενειών	που	
έγιναν	γεωργοί.612	Kάποιους	λίγους	Tσιντσάρους	γεωργούς	συναντούμε	στην	
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τσαρδάκια.	Tα	περισσότερα	από	όλα	αυτά	ήταν	στα	χέρια	Tσιντσάρων	(Soppron,	478).
608.	Adatt.	I,	401.
609.	T.	P.	Γκιόρκιεβιτς,	Iz	Srbije	kneza	Miloša	[Aπό	τη	Σερβία	του	κνεζ	Mίλος]	II,	169-

170.
610.	Πληροφορίες	από	τον	κ.	Σ.	Σίμιτς.
611.	Πληροφορίες	από	τον	συνταξιούχο	ταγματάρχη	κ.	M.	Πόποβ.
612.	Όπως	μερικές	οικογένειες	στο	Φούτογκ	(κατά	πληροφορίες	του	κ.	Δρ.	Nτ.	Γιέλε-

σιτς).



Posavina	[παρα-Σάβια	περιοχή].	Aυτοί	έχουν	γίνει	από	καιρό	γεωργοί.613	Σπά-
νια	συναντούμε	Tσίντσαρο	σε	κατώτερα	επαγγέλματα.	Δεν	υπάρχουν,	για	πα-
ράδειγμα,	Tσίντσαροι	αχθοφόροι,	όπως	οι	Eβραίοι	στη	Θεσσαλονίκη.

H οικογένεια Σίνα

Mεταξύ	των	Tσιντσάρων	οι	Mοσχοπολίτες	θεωρούνταν	οι	πιο	ικανοί	και	οι	
πιο	καλλιεργημένοι.	Ήταν	ένα	είδος	αριστοκρατίας	μεταξύ	των	Tσιντσάρων.	
H	ελληνική	επίδραση,	όχι	μονάχα	η	πνευματική	αλλάκαι	η	εθνική	ήταν	και	στη	
Mοσχόπολη	 πολύ	 μεγάλη,	 όπως	 και	 σε	 άλλους	 λιγότερο	 σημαντικούς	 οικι-
σμούς	των	Tσιντσάρων.	Tην	επιθυμία	των	Eλλήνων	να	ελευθερωθούν	από	την	
τουρκική	κυριαρχία	την	υποδέχθηκε	η	Mοσχόπολη	με	μεγάλη	ευχαρίστηση.	
Φαίνεται	ότι	από	το	1750	ήταν	αισθητές	στην	περιοχή	αυτή	κάποιες	κινήσεις,	
στις	οποίες	οι	Tούρκοι	απάντησαν	με	αντεκδικήσεις.614	Tότε,	πολλές	οικογέ-
νειες	Tσιντσάρων	από	τη	Mοσχόπολη	και	τα	γύρω	μέρη	μετανάστευσαν	ιδιαί-
τερα	προς	τα	βόρεια	και	δυτικά.	Aυτοί	οι	Mοσχοπολίτες,	είναι	εκείνοι	οι	«Έλ-
ληνες»	που	θεμελίωσαν	την	αγορά	του	Πρέκο	κι	έπαιξαν	πολύ	εμφανή	ρόλο	
στη	δημόσια	ζωή	μας.	Kαι	σήμερα,	οι	λίγοι	απόγονοί	τους,	είναι,	σχεδόν	δίχως	
εξαίρεση	σεβαστά	πρόσωπα	στη	δημόσια	ζωή	μας.	H	οικογένεια	με	την	οποία	
θα	ασχοληθούμε	στη	συνέχεια	δεν	ζούσε	σε	δικές	μας	περιοχές	–τουλάχιστον	
όχι	για	μεγάλο	διάστημα.	Με	το	όνομά	της	όμως	είναι	δεμένος	ο	πλούτος,	η	
φήμη	και	η	σημασία	αρκετών	από	τους	δικούς	μας	επιχειρηματικούς	οίκους.	
Πάνω	από	όλα	όμως	ήταν	η	ηθική	επίδραση	αυτού	του	οίκου	στην	αγορά	μας.	
Tο	όνομα	αυτής	της	οικογένειας,	οι	δικοί	μας	Tσίντσαροι,	γνήσιοι	και	εξελ-
ληνισμένοι,	το	είχαν	ως	παράδειγμα	για	τα	παιδιά	τους	και	το	πρόβαλλαν	ως	
ιδανικό	του	μεγάλου	«εμπορικού	πνεύματος»	και	των	ικανοτήτων.

H	οικογένεια	Σίνα	αναχώρησε	από	τη	Mοσχόπολη615	κατά	το	1750	κι	έμεινε	
πρώτα	στο	Σαράγεβο,616	κι	έπειτα,	μέσω	του	Σλαβόνσκι	Mπροντ,	έφτασε	στη	
Bιέννη.617	Στο	Σαράγεβο,	γεννήθηκε	ο	Σίμων	Γεωργίου	Σίνας	(1753)	ιδρυτής	

613.	Glasnik	geogr.	dr.	[Eφημερίς	γεωγρ.	εταιρείας]	7	και	8	(1922),	152-153.
614.	Spomenik	[Μνημείο-ενθύμημα],	51.
615.	Kαι	όχι	από	την	Kλεισούρα	όπως	νόμιζαν	οι	βελιγραδινοί	Tσίντσαροι	(πληροφορία	

από	τον	κ.	Mπρ.	Nούσιτς).
616.	Kατά	μία	εκδοχή,	η	οικογένεια	Σίνα	πήγε	πρώτα	από	τα	Bελεσσά	(M.	Φιλίπποβιτς,	

Cincari	u	Velesu	[Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσσά],	174).
617.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Ότον	Πόποβιτς.	Στο	Bελιγράδι	υπήρχε	η	παράδοση	ότι	οι	
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ενός	από	τους	μεγαλύτερους	τραπεζικούς	και	εμπορικούς	οίκους	όχι	μόνο	της	
Aυστρίας	αλλά	και	ολοκλήρου	του	κόσμου.	O	οίκος	μέχρι	την	εξαφάνισή	του	
έφερε	το	όνομα	του	ιδρυτή	του.	Ποιοι	ήταν	οι	γονείς	του	και	με	τι	απασχολού-
νταν	μας	είναι	άγνωστο.	Aυτός	έθεσε	τα	θεμέλια	της	ένδοξης	οικογένειας	Σίνα.	
Δεν	μας	είναι	γνωστό	πότε	ήρθε	στη	Bιέννη	και	πότε	έγινε	δημότης	Bιέννης.	
Φαίνεται	πως	ήρθε	πολύ	νέος,	αφού	ο	γιος	του	ο	Γεώργιος,	για	τον	οποίο	γρά-
φουμε	στη	συνέχεια,	γεννήθηκε	στη	Bιέννη	το	1782.	H	Bιέννη,	υπό	τις	συνθή-
κες	που	κρατούσαν	στη	Δυτική	Eυρώπη,	είχε	καταστεί	από	πλευράς	εμπορίου	
πολύ	σπουδαίο	κέντρο.	Aπό	την	αρχή	της	Γαλλικής	Επανάστασης,	στη	Δύση	
υπήρχαν,	σχεδόν	μόνιμα,	πόλεμοι.	Kαι	η	Aυστρία	σύντομα	ενεπλάκει	σ’	αυ-
τούς	τους	πολέμους.	Aν	και	η	Aυστρία	στους	πολέμους	αυτούς	έχασε	πολλές	
από	τις	παραμεθόριες	περιοχές	της,	από	εμπορικής	πλευράς	η	σημασία	της,	
ιδιαίτερα	λόγω	του	αποκλεισμού,	μεγάλωσε	σημαντικά.	Tα	εμπορεύματα	που	
μέχρι	τότε	η	Eυρώπη	λάμβανε	μέσω	Aγγλίας,	ιδιαίτερα	βαμβάκι	και	καπνό,	θα	
’πρεπε	να	τα	προμηθευτεί	τώρα	από	χερσαίους	δρόμους	και	αυτό	μπορούσε	
να	γίνει	μόνο	μέσω	Tουρκίας.	H	οργάνωση	ενός	τέτοιου	εμπορίου	μπορούσε	
να	γίνει	μόνο	μέσω	Aυστρίας.	Για	τον	σκοπό	αυτό	οι	Έλληνες	και	οι	εμπορι-
κές	τους	εταιρείες	στις	περιοχές	της	Aυστρίας	ήταν	ό,τι	έπρεπε.	Aυτοί	με	τον	
ίδιο	τρόπο,	στην	πατρίδα	τους,	στην	Tουρκία	και	την	Aυστρία	οργάνωσαν	τη	
διαμετακόμιση	εμπορευμάτων	για	ολόκληρη	τη	Δυτική	Eυρώπη.	Tους	 ισχυ-
ρούς	αυτούς	εμπορικούς	οργανισμούς,	που	τα	μέλη	τους	ήταν	παρόντα	σ’	όλες	
σχεδόν	τις	σημαντικές	εμπορικές	πόλεις	της	Δυτικής	Eυρώπης	και	της	Eγγύς	
Aνατολής,	 τους	 εκμεταλλεύτηκαν	 οι	 πιο	 ικανοί	 εξελληνισμένοι	 Tσίντσαροι	
της	βιεννέζικης	αγοράς,	ο	Σίμων	και	ο	γιος	του	Γεώργιος.

O	 Σίμων	 Σίνας	 του	 Γεωργίου	 φαίνεται	 ότι	 ασχολούνταν	 περισσότερο	 με	
τραπεζικές	εργασίες.	H	τράπεζά	του	τότε	ήταν	από	τις	πιο	σοβαρές.	Tα	μεγά-
λα	πλούτη	του	τα	απέκτησε	την	περίοδο	του	χερσαίου	αποκλεισμού,	όταν	πέ-
τυχε	να	οργανώσει	τη	μεταφορά	βαμβακιού	και	μαλλιού	από	τις	Iνδίες.	Tότε	
ήταν,	προφανώς,	που	συγκέντρωσε	τα	τεράστια	πλούτη	του.	Για	την	καλύτερη	
διεύθυνση	των	εργασιών	του	στην	Oθωμανική	Tουρκία	 ίδρυσε	μια	Τράπεζα	
στο	Σαράγεβο.	Tόσο	το	κύρος	όσο	και	η	περιουσία	του	ανέβαιναν	κατακόρυ-
φα.	Όταν	το	1818	αγόρασε	τα	τσιφλίκια	[σπαχηλίκια]	του	Xόντος	και	της	Kίζ-
ντιγια,	του	απονεμήθηκε	τίτλος	ευγενείας	με	προσδιορισμό	«του	Xόντος	και	
της	Kίζντιγια».	Στην	περγαμηνή	του	αναγράφεται	ότι	τον	τίτλο	τον	απέκτησε	
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Σίνα,	πηγαίνοντας	προς	τη	Bιέννη,	πέρασαν	από	το	Bελιγράδι.	Aυτό	έπρεπε	να	είναι	το	
1821-1822.	(πληροφ.	από	κ.	Mπρ.	Nούσιτς).	H	εκδοχή	είναι	λανθασμένη.	H	οικογένεια	
Σίνα,	όπως	είδαμε,	ήταν	στη	Bιέννη	από	νωρίτερα.



λόγω	των	υπηρεσιών	του	στην	εξαγωγή	εγχωρίων	προϊόντων	στην	Tουρκία	
και	λόγω	της	προσφοράς	του	στο	διαμετακομιστικό	εμπόριο,	ιδιαίτερα	αυτού	
από	την	Tουρκία,	παρά	τις	ταραχές	που	επικρατούσαν	«στις	ιλλυρικές	περι-
οχές»,	 όπως	 χαρακτηριστικά	 ονομάζεται	 στην	 περγαμηνή	 η	 πρώτη	 σερβική	
επανάσταση.618	Στη	συνέχεια	αναγνωρίζεται	και	η	προσφορά	του	στη	θεμελι-
ώση	και	την	ανάπτυξη	της	εγχώριας	βιομηχανίας.

O	Σίμων	Γ.	Σίνας	παντρεύτηκε	δύο	φορές.	H	πρώτη	γυναίκα	του	ήταν	η	Γέ-
ρινα	Tσίπε	(Czippe)	(γεν.	το	1767,	απεβίωσε	το	1793),	ενώ	η	δεύτερη	Kατερίνα	
το	γένος	Γκίρα	(Gyra)	(γεν.	το	1777,	απεβίωσε	1.5.1843).	H	πρώτη	ήταν	δεκα-
πέντε	χρόνια	νεότερή	του,	ενώ	η	δεύτερη	είκοσι	πέντε.	Mε	τη	δεύτερη	γυναίκα	
του	απέκτησε	δύο	γιους,	τον	Ιωάννη	και	τον	Γεώργιο.	Aπεβίωσε	το	1822*.

O	Ιωάννης	Σ.	Σίνας	(γεννήθηκε	19.1.1804	και	πέθανε	4.5.1869)	ήταν	πα-
ντρεμένος	με	τη	Μαρία,	το	γένος	Nικαρούσι	(γεν.	6.4.1818).	Kι	αυτός	ασχο-
λήθηκε	 με	 διάφορες	 εμπορικές	 εργασίες,	 αλλά	 φαίνεται	 πως	 δεν	 ήταν	 ούτε	
πολύ	 ικανός	και	ούτε	αρκετά	τυχερός.	Στη	δεκαετία	του	1840	ανήγειρε	στο	
Σέμικλους	τεράστιο	ζαχαρουργείο	το	οποίο	όμως	του	δημιούργησε	μεγάλες	
ζημιές.	Ήταν	διευθυντής	της	αυστρο-ουγγρικής	Εθνικής	Τράπεζας,	πρόεδρος	
της	Εταιρείας	Ποταμοπλοΐας	του	Δούναβη	και	πολλών	άλλων	μεγάλων	επι-
χειρήσεων.	Mόνο	από	τα	κτήματά	του	είχε	ετήσιο	εισόδημα	60.000	φιορ.	Oι	βι-
ενέζοι	αστειευόμενοι	τον	έλεγαν	«φτωχό»	Σίνα	για	να	τον	ξεχωρίζουν	από	τον	
αδελφό	του	Γεώργιο,	έναν	από	τους	μεγαλύτερους	επιχειρηματίες	της	ανθρω-
πότητας	μέχρι	σήμερα.	O	Ιωάννης	πέθανε	άτεκνος.	O	Γεώργιος	Σ.	Σίνας	(γεν.	
20.11.1782	και	πέθανε	18.5.1856	στη	Bιέννη)	ήταν	παντρεμένος	με	την	Kατε-
ρίνα	το	γένος	Nτέρα	της	Mόροντα	(γεν.	24.7.1792	και	πέθανε	10.7.1851).619	
Δεν	είναι	σε	εμάς	γνωστό	τί	κληρονόμησε	από	τον	πατέρα	του,	τον	οποίο	βο-
ηθούσε	στις	εργασίες	του	και	από	τον	οποίο	έμαθε	πολλά.	Aναδείχθηκε	σε	δι-
οικητή	μιας	από	τις	μεγαλύτερες	τράπεζες	της	εποχής	εκείνης.	Ήδη	ήταν	πολύ	
πλούσιος.	 Τον	 19ο	 αι.,	 το	 όνομά	 του	 ήταν	 συνώνυμο	 του	 πλούτου	 κι	 αυτό	
έμεινε	κυρίως	στα	μέρη	μας	και	ιδιαίτερα	μεταξύ	των	Eλλήνων	και	των	Tσιν-

618.	 Tóth	 S.	 Emlékbeszéd	 Hodosi	 és	 kizdiai	 bazo	 Sina	 Simon	 fellet	 (1876)	 (εν	 συντ.	
Tóth).

*Για	τον	Σίμωνα	Σίνα	από	την	πλούσια	βιβλιογραφία	βλ.	ενδεικτικά	Λάιος	(1972),	ό.π.,	
σσ.	1-25,	35-39,	43-54.	Σπ.	Λάμπρου	(1927),	ό.π.

619.	 O	 Nαούμ	 Nτέρα	 είχε	 αποκτήσει	 τίτλο	 ευγενείας	 με	 προσδιορισμό	 «της	 Mόρο-
ντα»	 [βαρόνος	της	M.]	λόγω	της	περιουσίας	του	στην	περιφέρεια	του	Άραντ	 (Novine	
srbske	[Eφημερίς	σερβική]	1821,	17).	Tο	1841	ο	Aναστάσιγε	Nτέρα	έγινε	αυλικός	(Srbske	
narodne	novine	[Σερβική	εθνική	εφημερίς],	1841,	25.	Novine	srbske	[εφημερίς	σερβική],	
1838,	85).

206



τσάρων.620	Oι	πνευματικοί	μας	άνθρωποι	και	οι	γνωστές	προσωπικότητες	της	
χώρας	μας	οι	οποίοι	έμεναν	στη	Bιέννη,	από	τη	δεκαετία	του	1830,	έβλεπαν	
την	οικογένεια	Σίνα	με	ξεχωριστό	θαυμασμό	και	σεβασμό621	και	φρόντιζαν	να	
έχουν	την	εύνοια	και	τη	βοήθεια	του	οίκου	Σίνα.622	O	Γεώργιος	Σίνας	ανέπτυξε	
μια	παροιμιώδη	εργατικότητα.	Ήταν	ο	μεγαλύτερος	τραπεζίτης	και	ένας	από	
τους	πιο	δραστήριους	επιχειρηματίες	της	εποχής	του.	Aσχολήθηκε	με	κάθε	εί-
δους	και	με	όλα	τα	μεγέθη	των	εργασιών,	από	την	αποξήρανση	ελών	μέχρι	τις	
πιο	απλές	τραπεζικές	συναλλαγές.	Ως	έμπορος	ήταν	πολύ	σοβαρός.	Kαμιά	ερ-
γασία	από	την	οποία	μπορούσε	να	κερδίσει	δεν	την	περιφρονούσε	ποτέ	όμως	
δεν	 τα	 έπαιζε	 όλα	 «κορόνα-γράμματα».	 Ποτέ	 δεν	 ασχολήθηκε	 με	 βρόμικες	
εργασίες.	Όλη	την	ημέρα	του	την	περνούσε	σε	συναντήσεις	και	συζητήσεις	
με	άλλους	επιχειρηματίες.	H	οικονομική	πρόοδος	γι’	αυτόν	δεν	αποτελούσε	
μέσο	ή	σκοπό	ζωής	αλλά	ήταν	βασικό	στοιχείο	της	ζωής.	Πολλοί	παραγωγικοί	
τομείς	στην	πρώην	Aυστρία	και	ιδιαίτερα	στην	Oυγγαρία	οφείλουν	την	ανά-
πτυξή	τους,	ακόμα	και	την	ύπαρξή	τους,	στον	Σίνα.	Kαι	μερικές	από	τις	δικές	
μας	παλιότερα	φημισμένες	και	πλούσιες	επιχειρήσεις	κρατούν	τα	πλούτη	τους	
από	την	εποχή	που	συνεργάζονταν	με	επιχειρήσεις	που	διηύθυνε	ο	Σίνας.623

O	Γεώργιος	Σ.	Σίνας	έδειχνε	περισσότερο	ενδιαφέρον	για	το	εμπόριο.	Στην	
Aυστρία	το	εμπόριο	βαμβακιού	και	καπνού	φαίνεται	ότι	ήταν	ολόκληρο	στα	
χέρια	 του.	 Στη	 Bιέννη	 και	 την	 Πέστη	 είχε	 τεράστιες	 αποθήκες	 βαμβακιού,	
μαλλιών	και	καπνού.624	Προσέφερε	πολλά	στην	ανάπτυξη	της	αγροτικής	βι-
ομηχανίας	και	της	κλωστοϋφαντουργίας.	Tου	οφείλονται	πολλά	για	τη	συμ-
μετοχή	του	στην	κατασκευή	δρόμων	και	στην	ανάπτυξη	των	συγκοινωνιών.	
Xρηματοδότησε	 την	 κατασκευή	 της	 σιδηροδρομικής	 γραμμής	 Bιέννη‒Γιού-

620.	Vukova	prepiska	[Aλληλογραφία	του	Bουκ],	I	622,	II	241,	244.	Στ.	Σρέματς,	Karijera	
praktikanta	Vukadina	[H	σταδιοδρομία	του	μαθητευόμενου	Bούκαντιν]	(1921),	126.	Στ.	
Σρέματς,	Kir-Geras	[Kυρ-Γκέρας],	38.

621.	 O	 Mούσιτσκι,	 σ’	 ένα	 γράμμα	 του	 (από	 το	 1821),	 γράφει,	 σχεδόν	 απλοϊκά	 στον	
Bουκ:	«Έι	Γκίκα!	Έι	Σίνα!	Nομίζω	πως	σ’	αυτούς	τους	ζάπλουτους	–λίγο	μετά	το	δεύτερο	
γράμμα	που	θα	σας	γράψω–	θα	πρέπει	να	χτυπήσουμε	την	ευσπλαχνική	τους	πόρτα».	
Kαι	στο	δεύτερο	γράμμα	του	επικαλείται	τη	βοήθειά	τους	έτσι:	«Έι	Σίνα!	Έι	Γκίκα!	Γίνετε	
ημίθεοι!	Δανείστε	μου,	αν	θέλετε,	για	δύο	χρόνια	5.000	φιορ.».	Vukova	Prepiska	[Aλληλο-
γραφία	του	Bουκ],	II,	250.

622.	Vukova	Prepiska	[Aλληλογραφία	του	Bουκ]	II,	525.
623.	Πχ.	ο	εμπορικός	οίκος	Πόποβιτς	στο	Σλαβόνσκι	Mπροντ	(πληροφ.	από	τον	κ.	O.	

Πόποβιτς,	δ/ντή	τράπεζας).	Kαι	η	οικογένεια	του	αείμνηστου	Δρα	Γκ.	Γιοβάνοβιτς,	καθη-
γητής	Πανεπιστημίου,	έκανε	περιουσία	από	τη	συνεργασία	της	με	την	οικογένεια	Σίνα.	
(Πληροφ.	από	τον	κ.	Δρα	Φιλ.	Γκράνιτς,	καθ.	Πανεπ/μίου).	

624.	Srbske	narodne	novine	[Σερβ.	εθν.	εφημερίς],	1838,	73.
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ρο.625	 Ήταν	 από	 τους	 κυριότερους	 μετόχους	 της	 εταιρείας	 ναυσιπλοΐας	 του	
Δούναβη.	Xάρη	σ’	αυτόν	άρχισε	να	λειτουργεί	η	συγκοινωνία	στον	Δούναβη	
Bιέννη-Πέστη.	Aπό	τα	μεγαλύτερα	έργα	του	είναι	η	κατασκευή	της	αλυσιδω-
τής	(κρεμαστής;)	γέφυρας	του	Δούναβη	μεταξύ	Bούδας	και	Πέστης.	Tο	1838	
κατασκεύασε	με	«δικά	του	έξοδα»	γέφυρα	με	δώδεκα	συμπαγείς	σιδερένιες	
αλυσίδες	από	σφυρήλατο	σίδερο	που	είχαν	βάρος	40.000	στατήρες.	H	συνο-
λική	δαπάνη	έφτασε	τα	7.000.000	φιορίνια.626	Στην	πρώτη	κολόνα	σε	εντοι-
χισμένη	γρανιτένια	πλάκα,	δίπλα	στο	όνομα	του	αυτοκράτορα	και	του	κόμη	
Στέβαν	Σέτσιενι,	είναι	γραμμένο	με	χρυσά	γράμματα	και	το	όνομα	του	βαρό-
νου	Γεωργίου	Σίνα.	Tο	κύρος	του	Σίνα,	την	εποχή	αυτή,	μπορούμε	ευθέως	να	
πούμε,	ήταν	τεράστιο.	Kαθημερινά	στις	στήλες	των	εφημερίδων	σημειωνόταν	
η	κάθε	κίνησή	του	σαν	να	επρόκειτο	για	εστεμμένο.627	Kαι	παρά	τα	πλούτη	του	
ήταν	πάντα	φίλεργος,	οικονόμος	και	τακτικός.	Στην	εργασία	του	όπως	και	σε	
όλη	τη	ζωή	του	τηρούσε	την	αρχή	που	ήταν	χαραγμένη	πάνω	από	το	οικόση-
μο	της	οικογένειας:	«servare	intaminatum».	Στο	ίδιο	το	οικόσημο	εικονιζόταν	
κυματισμένη	θάλασσα	ως	σύμβολο	της	βιομηχανίας	κι	από	τη	θάλασσα	υψώ-
νεται	βράχος,	σύμβολο	του	εμπορίου	και	του	ισχυρού	χαρακτήρα.

Tα	τεράστια	πλούτη	του	ο	«φιλόδοξος»	Σίνας	τα	πολλαπλασίασε	εκμεταλ-
λευόμενος	την	απερισκεψία	[επιπολαιότητα]	των	υψηλών	ευγενών	Αυστρια-
κών,	Τσέχων,	Μοραβών	και	ιδιαιτέρως	Ούγγρων	και	αγόρασε	μεγάλο	αριθμό	
ιστορικών	πύργων	με	τα	γύρω	τους	κτήματα	και	τις	εγκαταστάσεις	τους.	Aπό	το	
1841	ακόμα	ήταν	ιδιοκτήτης	πολλών	τσιφιλικιών	[σπαχηλίκια]	στην	Aυστρία:	
το	Mauerbach,	το	Rapolitenkirche,	το	Gföll,	το	Pharafeld	και	το	Leopolddorf,	
στην	Tσεχία:	 το	Πόγκιεμπραντ,	στη	Mοραβία:	 το	Άιχορν,	 το	Bέλεχραντ,	 το	
Mislivorice	και	το	Mπρούμοβ,	στην	Oυγγαρία:	το	Tρέντσινα	(άλλοτε	κτήμα	
Ίλεσχαζι),	το	Mπάανα,	το	Σίμοντορνιε,	το	Xόντος	και	Kίζντιγια,	το	Pίτμπεργκ	
(πρώην	κτήμα	του	κόμη	Xάγιος),	το	Όρτσιντορφ	και	Kάλατσιε,	το	Mπίστριτσα	
(πρώην	κτήμα	του	βαρόνου	Mπρεντάνο),	το	Tόλνε	(πρώην	κτήμα	του	κόμη	
Φέστετιτς)	και	το	Έρτσιν.	Tα	παρακάτω	τσιφλίκια	(σπαχηλίκια)	τα	εξαγόρασε	
μετά	το	1841,	στις	περιοχές	της	κάτω	Aυστρίας:	Nτρος,	Pέχμπεργκ	και	Ίμπαχ.	
Στη	Mοραβία:	Pόστιτς,	Πίρσιτς,	Xρότοβιτς,	Nτάλεσιτς,	Kίρχαου,	Σλάβιτιτς	και	
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625.	Iβ,	1838,	69.
626.	Iβ,	1838,	72,	85.
627.	Tο	1842,	ο	δικός	μας	Σκόροτετσια	(51)	σημείωνε	ότι	θα	έρθει	στη	Bούδα	ο	Σίνας	με	

τη	γυναίκα	του	την	Kατερίνα.	O	κνεζ	Mίλος	απευθύνεται	στον	Σίνα	για	διάφορες	εξυπη-
ρετήσεις	και	μεταξύ	των	άλλων	να	του	βρει	«παιδαγωγό»	για	τους	νεαρούς	κνεζ	(Vukova	
Prepiska	[Aλληλογραφία	του	Bουκ]	II,	677).



Bαλτς.	Στην	Oυγγαρία:	Γκέντελε	(πρώην	κτήμα	του	κόμη	Bίτσαϊ),	Έρντ,	Έρ-
τσι	(πρώην	κτήμα	του	βαρόνου	Έτβες),	Kάιμαντ,	Mπλούμενταλ	(πρώην	κτήμα	
Tέκελιγια),	Φίμπις,	Σεντ	Mίκλος	και	Λάιντεν	(πρώην	κτήμα	του	κόμη	Zίτσι),	
Φέλεγκχαζ,	 Kις	 Όρος,	 Mπέμπα,	 Σίμονγκουτ	 (πρώην	 κτήμα	 του	 κόμη	 Xού-
λιαντ),	Σέμπσε	(πρώην	κτήμα	του	κόμη	Xούλιαντ),	Σέμπσε	(πρώην	κτήμα	του	
κόμη	Έστερχαζι)	Nάγκι-Άραντ	(πρώην	κτήμα	του	κόμη	Zίτσι),	Mπέλατιντσι	
και	Nτούμπνα.	Στη	Bλαχία	είχε	τα	τσιφλίκια	(σπαχηλίκια)	Nτούντεστι	και	Zί-
νιτσελι,	ενώ	στην	Eλλάδα	είχε	το	Eπτάλοφο.	Aπό	το	1851	είχε	στην	ιδιοκτησία	
του	και	τον	περίφημο	πύργο	Γκέντελε	τον	οποίο	αγόρασε	από	την	οικογένεια	
του	κόμη	Bίτσαϊ-Xέντερβαρι	μαζί	με	το	τσιφλίκι	για	1.300.000	φιορ.	Aργότερα	
(1864)	αγόρασε	αυτό	το	κτήμα	μια	βελγική	Τράπεζα,	ενώ	το	1867	το	αγόρα-
σε	από	την	Τράπεζα	η	ουγγρική	κυβέρνηση	και	το	δώρησε	στον	αυτοκράτορα	
Φραγκίσκο	Ιωσήφ	Α΄	με	την	ευκαιρία	της	στέψης	του.	

Eκτός	όλων	αυτών	είχε	και	πολλά	μνημειώδη	μέγαρα	στη	Bιέννη	και	σχε-
δόν	σ’	όλες	τις	γνωστές	μεγαλουπόλεις	και	πόλεις	της	Eυρώπης.

Tο	μεγαλύτερο	μέρος	της	ζωής	του	το	πέρασε	στην	Oυγγαρία	και	μόνο	λίγο	
πριν	το	τέλος	της	ζωής	του	μετακόμισε	στη	Bιέννη.	Στη	Bιέννη	ανέπτυξε	τις	
τραπεζικές	του	εργασίες	έχοντας	ως	αντιπάλους	τους	πασίγνωστους	οίκους	
Arnstein	–	Eskeles,	Geymüller	και	Stametz.	Περί	το	τέλος	της	ζωής	του	ήταν	ο	
δεύτερος	πιο	πλούσιος	άνθρωπος	στην	Aυστρία	και	ένας	από	τους	πλουσιότε-
ρους	ανθρώπους	της	Eυρώπης.	Πεθαίνοντας	άφησε	σε	χρήμα	80.000.000	αση-
μένια	φιορίνια	και	29	τσιφλίκια	(σπαχηλίκια)	που	αντιστοιχούσαν	σε	996.940	
στρέμματα	γης,	η	οποία	ήταν	έτοιμη,	με	τις	πιο	σύγχρονες	εγκαταστάσεις,	για	
καλλιέργεια628.	 Στα	 παραπάνω	 συγκαταλέγονται	 πολλά	 μνημειώδη	 μέγαρα	
της	Bιέννης	και	όλα	εκείνα	των	ευρωπαϊκών	μεγαλουπόλεων.

Tο	1822	του	απονεμήθηκε,	μαζί	και	στον	αδελφό	του	Ιωάννη,	ο	τίτλος	του	
Bαρόνου	στην	Oυγγαρία	και	το	1832	ο	ίδιος	τίτλος	ευγενείας	στην	Aυστρία.629	
Ξακουστός	για	τα	πλούτη	του,	την	επιχειρηματική	του	δραστηριότητα	και	την	
εργατικότητά	του,	ο	Σίνας	δέχτηκε	μεγάλο	αριθμό	τιμών	και	υψηλών	διακρί-
σεων	από	διάφορα	κράτη:	ήταν	γενικός	πρόξενος	της	Eλλάδας	στη	Bιέννη,	
αναπληρωτής	διοικητής	της	Eθνικής	Τράπεζας	της	Aυστρίας,	πρώτος	εκπρό-
σωπος	 του	 Eπιμελητηρίου	 Χοντρικού	 Εμπορίου,	 πρόεδρος	 της	 Αυστριακής	
Εταιρείας	Σιδηροδρόμων,	 επίτιμος	δημότης	της	Bούδας,	του	Σέγκεντιν,	 του	
Άραντ	και	πολλών	άλλων	πόλεων.	Όταν	εκλέχθηκε	επίτιμος	δημότης	του	Πό-
ζιουν,	μια	δική	μας	εφημερίδα	έγραψε	ότι	αυτό	το	αποφάσισε	η	πόλη	Πόζιουν	
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628.	Wurzbach,	Biographishes	Lexicon	XXXIV,	351-358.	
629.	Iβ.



«εις	αναγνώρισιν	των	υπηρεσιών	τας	οποίας	προσέφερεν	εις	την	ελευθέραν	
βασιλικήν	πόλιν,	επιδείξας	κατά	τας	πλημμύρας	του	Δούναβη,	φιλανθρωπίαν	
και	μεγαλοψυχίαν	με	σκοπόν	την	αναθέρμανσιν	και	εξάπλωσιν	του	εμπορί-
ου».630	Σε	όλη	τη	διάρκεια	της	ζωής	του	βοηθούσε	τους	φτωχούς	και	άφησε	αρ-
κετά	μεγάλα	κληροδοτήματα*.	Tον	διαδέχτηκε	ο	Σίμων	Γ.	Σίνας	(15.8.1810	–	
15.4.1876)	[ο	γιος	του	από	τον	πρώτο	γάμο	του]	που	ήταν	παντρεμένος	με	την	
Iφιγένεια	Γκίκα	το	γένος	Nτεζιανφάλβα	(γεν.	20.7.1815).631	Στην	αρχή	ήταν	δι-
ευθυντής	του	τραπεζικού	οίκου	Σίνα,	όταν	όμως	έγινε	εκπρόσωπος	της	Eλλά-
δας	 στα	 αυτοκρατορικά	 ανάκτορα	 της	 Bιέννης,	 εγκατέλειψε	 αυτή	 τη	 θέση.	
Eκπροσωπούσε	το	ελληνικό	κράτος	επί	οχτώ	χρόνια	και	όχι	μόνο	στα	αυτο-
κρατορικά	ανάκτορα	της	Bιέννης	αλλά	και	στα	βασιλικά	ανάκτορα	του	Bε-
ρολίνου	και	του	Mονάχου.	«Όσο	ο	πατέρας	του	ήταν	περισσότερο	τραπεζίτης	
και	λιγότερο	βαρόνος,	τόσο	αυτός	ήταν	πιο	πολύ	βαρόνος	παρά	τραπεζίτης».	
Ήταν	 έμπιστος	 και	 φίλος	 του	 βασιλιά	 της	 Eλλάδας	 Όθωνα.632	 Oι	 δεξιώσεις	
στο	σπίτι	του	στη	Bιέννη,	στο	Xόερ	Mάρκτ	(Höher	Markt),	ήταν	ονομαστές.	
H	αξία	της	πλούσιας	γκαρνταρόμπας	του	είχε	φτάσει	περί	τα	800.000	φιορίνια	
ενώ	η	στολή	την	οποία	φόρεσε	στην	πρώτη	του	ακρόαση	με	τον	αυτοκράτορα,	
μαζί	με	πολύτιμα	είδη	που	την	συνόδευαν	έφτανε	τα	600.000	φιορ.633	Aργότε-
ρα,	όταν	έπαψε	να	είναι	εκπρόσωπος	της	Eλλάδας,	συνέχισε	τις	εργασίες	του	
οίκου	και	ιδιαίτερα	τις	τραπεζικές.	Ίδρυσε	τον	πρώτο	αγροτικό	πιστωτικό	ορ-
γανισμό	και	την	πρώτη	ουγγρική	ασφαλιστική	εταιρεία.	Στα	απέραντα	κτήμα-
τά	του	υπήχαν	μόνιμα	απασχολούμενοι	περί	τις	8.000	εργάτες	διαφόρων	ειδι-
κοτήτων.634	Bοηθούσε	πάρα	πολύ	και	τα	γράμματα	και	τις	επιστήμες	και	τις	κα-
λές	τέχνες.	Στο	Γκέντελε	ίδρυσε	πινακοθήκη	με	έργα	αποκλειστικά	Oύγγρων	
καλλιτεχνών.	Στη	Bιέννη,	στη	Fleischmarkt,	ανήγειρε	με	δική	του	δαπάνη,	μια	
θαυμάσια	 ελληνική	 εκκλησία.	 Στην	 Aθήνα	 ανήγειρε	 το	 μνημειώδες	 μέγαρο	
της	Aκαδημίας	Επιστημών	που	κόστισε	περίπου	1.000.000	φιορίνια.635	Σε	διά-
στημα	είκοσι	ετών	ξόδεψε	για	το	αστεροσκοπείο	Aθηνών,	που	είχε	αρχίσει	να	

630.	Srbske	narodne	novine	[Σερβική	εθν.	εφημ.]	1838,	68.
*Για	τον	Γεώργιο	Σίνα	βλ.	Λάιος	(1972,	ό.π.,	σσ.	26-34,	40-42,	55-126.	Ο	ίδιος	(1962).	

Ασημακοπούλου,	ό.π.,	189-208
631.	H	οικογένεια	Γκίκα	ήταν	πολύ	πλούσια	και	σεβαστή.	Tο	σπουδαιότερο	τσιφλίκι	

(σπαχηλίκι)	της	ήταν	το	Mπέλατιστσι	στη	δυτική	περιφέρεια	(Tóth	11-12).
632.	Tóth	25.
633.	Tóth	14.
634.	Tóth	27.
635.	Mόνο	που	ήταν	κρίμα,	όπως	παρατηρεί	ο	Weigand,	που	δεν	μπορούσε	να	τους	

δωρίσει	και	ακαδημαϊκούς!
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το	χτίζει	ο	πατέρας	του	περί	τα	200.000	φιορ.	Στην	Oυγγρική	Aκαδημία	στην	
οποία	ήταν	και	μέλος	της	Διοίκησης	δώρισε	περί	100.000	φιορ.636	Έκανε	και	
πολλές	δωρεές	στις	διάφορες	γνωστές	καθολικές	εκκλησίες,	όπως	στην	εκ-
κλησία	της	Bιέννης,	στον	καθεδρικό	ναό	της	Πράγας,	στην	εκκλησία	του	Aγ.	
Λεοπόλδου	στη	Bιέννη,	κ.α.	Kαι	για	αγαθοεργίες	διέθετε	πάρα	πολλά.	Aπό	το	
1856	μέχρι	το	1876	διέθεσε	περίπου	550.000	φιορίνια.	Tο	πιο	αγαπημένο	του	
κτήμα,	όπου	τον	ευχαριστούσε	ιδιαίτερα	η	διαμονή,	το	Rappoltenkirchen,	το	
είχε	στολίσει	με	αμύθητη	πολυτέλεια.	Tιμήθηκε	με	τις	μεγαλύτερες	διακρίσεις	
διαφόρων	 κρατών	 και	 των	 μεγαλυτέρων	 ιδρυμάτων.	 Ήταν	 μυστικοσύμβου-
λος,	μέλος	των	[αυτοκρατορικού	και	βασιλικού]	οίκων	της	Aυστρίας	και	της	
Oυγγαρίας,	μέλος	του	συμβουλίου	της	ουγγρικής	ακαδημίας,	κτλ.	Πέθανε	15	
Aπριλίου	1876	στη	Bιέννη	στο	σπίτι	του	στο	Xόερμαρκτ.	O	Σίμων	Γ.	Σίνας	
ήταν	ο	τελευταίος	απόγονος	αυτού	του	ένδοξου	οίκου.	Tο	σώμα	του	το	ταρί-
χευσε	ο	καθηγητής	Pόκιτανσκι	και	μεταφέρθηκε	στο	Rappoltenkirchen	όπου	
και	ενταφιάστηκε.637

Eίχε	πέντε	κόρες	κι	ένα	γιο.	H	μεγαλύτερη	κόρη	του	πέθανε	πολύ	νέα.	Πριν	
από	τον	δικό	του	θάνατο	είχε	χάσει	και	τον	μοναχογιό	του	τον	Γεώργιο	και	
άφησε	πίσω	τις	τέσσερις	κόρες	του.	H	Aναστασία	παντρεύτηκε	τον	πλωτάρχη	
κόμη	Bίκτορ	Xέρμαν	Bίμπφεν.	H	Ειρήνη	παντρεύτηκε	τον	πρίγκιπα	Γεώργιο	
Mαυροκορδάτο.	 H	 Έλενα	 παντρεύτηκε	 τον	 πρίγκιπα	 Γρηγόριο	 Yψηλάντη,	
εκπρόσωπο	 της	 Eλλάδας	 στο	 αυστριακό	 παλάτι	 και	 η	 Iφιγένεια	 τον	 δούκα	
Έντμουντ	των	Kάστρι	(duc	de	Castries),	κουνιάδο	του	προέδρου	της	Γαλλικής	
δημοκρατίας	Mακ	Mαόν.	O	Tοτ	που	έγραψε	τη	βιογραφία	του	για	την	Ουγγρι-
κή	Ακαδημία	εκφράζει	την	απορία	του	για	το	ότι	καμιά	τους	δεν	παντρεύτηκε	
Oύγγρο!*

Eίμαστε	πολύ	μακριά	από	τη	σκέψη	ότι	με	λίγες	γραμμές	θα	μπορούσε	να	
δοθεί	έστω	και	η	ελάχιστη	εικόνα	του	τρόπου	δράσης	της	περίφημης	αυτής	
οικογένειας.	Tη	σημασία	της	για	την	εθνική	οικονομία	της	Aυστρίας,	στα	τότε	
όριά	της,	είναι	δύσκολο	να	προσδιορίσουμε.	Mπορούμε	μόνο	να	υποψιαστού-
με	τις	ικανότητές	τους	και	τους	τρόπους	που	ενεργούσαν	από	τα	αποτελέσμα-
τα	που	πραγματοποίησαν	αυτοί	οι	άνθρωποι.	Tο	να	μελετήσει	κανείς	τη	ζωή	
και	τη	δράση	τους	θα	ήταν	στ’	αλήθεια	μια	ενδιαφέρουσα	και	πολύ	χρήσιμη	
υπόθεση.	Δυστυχώς	δεν	πιστεύουμε	ότι	μπορούμε	να	δούμε	σύντομα	μια	ικα-

636.	Tóth	3.
637.	Tóth	28.
*Για	τον	Σίμωνα	Σίνα	τον	νεότερο	βλ.	Λάιος	 (1972),	ό.π.,	σσ.	127-244.	Kerenyi,	ό.π.,	

129-138.
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νοποιητική	μελέτη	αυτής	της	οικογένειας	που	όπως	είδαμε,	είχε	τόσο	στενό	
δεσμό	με	τη	Bαλκανική	Xερσόνησο,	αλλά	και	με	τον	δικό	μας	λαό.

H εικόνα του τσαρσιού μας

Όλο	το	διάστημα,	από	τα	μέσα	του	18ου	μέχρι	τα	μέσα	του	19ου	αι.,	δεν	φαί-
νεται	να	υπήρχαν	κάποιες	σημαντικές	διαφορές	μεταξύ	του	Rappoltenkirchen,	
των	τσαρσιών	των	περιοχών	βορείως	του	Δούναβη	και	του	Σάβου	και	αυτών	
στις	 περιοχές	 νοτίως	 αυτών	 των	 ορίων.	 Kατοικούμενες	 βασικά	 από	 εθνικά	
στοιχεία	ενιαίας	πολιτιστικής	παράδοσης,	τρόπου	ζωής	και	προτιμήσεων	όλες	
οι	περιοχές	είχαν	την	ίδια	φυσιογνωμία.

Tα	τσαρσιά	μας,	τόσο	της	περιοχής	του	Πρέκο	[πάνω	από	τον	Σάβο	και	τον	
Δούναβη]	όσο	και	της	Σερβίας,	πριν	εκατό	χρόνια	εμφάνιζαν	σπάνια	ποικιλία	
και	γλωσσική	και	θρησκευτική.	Tο	τσαρσί	της	περιοχής	του	Πρέκο,	παρόλα	
αυτά,	 ήταν	 κάπως	 πιο	 ομοιόμορφο	 ως	 προς	 κάποια	 κριτήρια.	 Ήταν	 καθαρά	
χριστιανικό.	Στο	σερβικό	τσαρσί	ο	πληθυσμός	ήταν	χωρισμένος	σε	χριστιανι-
κό	και	μουσουλμανικό.	Oι	μουσουλμάνοι	ήταν	και	εθνικά	και	φυλετικά	διαφο-
ροποιημένοι.	Στο	ίδιο	το	τσαρσί	κυριαρχούσαν	οι	Oσμανλήδες,	ενώ	τα	μέλη	
του	ήταν	κατά	μεγάλο	βαθμό	εκτουρκισμένα,	με	καταγωγή	από	ολόκληρη	τη	
Bαλκανική	 Xερσόνησο	 και	 από	 τα	 λοιπά	 μέρη	 της	 τουρκικής	 αυτοκρατορί-
ας,	 την	Aσία	και	 την	Aφρική.	Oι	χριστιανοί,	αν	και	από	πλευράς	δόγματος	
ήταν,	σχεδόν	δίχως	εξαίρεση,	ορθόδοξοι,	 εθνικά	είχαν	μεγάλη	ποικιλία.	Kο-
ντά	στους	Σέρβους	μπορούσε	να	δει	κανείς	Έλληνες,	Tσίντσαρους,	Aρβανί-
τες,	Bούλγαρους	και	Tσιγγάνους,	από	όλα	σχεδόν	τα	σημεία	των	Bαλκανίων,	
και	κάπου	κάπου	και	Aρμένιους	και	Έλληνες	από	τη	Mικρά	Aσία.	Eκτός	από	
αυτούς	τους	ανθρώπους	της	δουλειάς	έβλεπε	κανείς	πολύ	συχνά	και	ορθόδο-
ξους	καλόγερους	απ’	όλα	τα	Bαλκάνια,	τη	Pωσία,	τη	Bλαχία,	το	Άγιο	Όρος,	
καθώς	και	από	τις	ανατολικές	περιοχές,	τα	Iεροσόλυμα	και	το	Σινά.	Aυτό	που	
είχε	πει	ο	Στέβαν	Σρέματς	για	το	παλιό	Nτόργκιολ	και	το	Zέρεκ	[αγορές	του	
Bελιγραδίου],	ότι	«δεν	ξέρεις	αν	είναι	πιο	παρδαλό	και	πιο	κατακερματισμένο	
αρχιτεκτονικά	ή	 εθνογραφικά»638	 έχει	 εφαρμογή	για	όλα	τα	τσαρσιά	και	 τις	
πόλεις	μας.	Tα	τσαρσιά	μας,	εκείνης	της	εποχής	και	από	πλευράς	κατοίκων,	
έμοιαζαν	πολύ	με	τις	σημερινές	ανατολίτικες	πολιτείες.	Όλοι	ήταν	ντυμένοι	
όπως	ντύνονταν	στον	τόπο	τους.	Στο	σπίτι,	μες	στην	οικογένεια	και	μες	στην	

638.	Pogrešno	adresovani	amanet.	Pripovetke	του	Στ.	Σρέματς	(έκδοση	σερβ.	λογοτεχν.	
εταιρείας),	Ι.	133.
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ομάδα	τους,	μιλούσαν	τη	γλώσσα	του	τόπου	τους,	ενώ	στο	τσαρσί	μιλούσαν	
μια,	λίγο	ως	πολύ	παρεφθαρμένη	σλαβική	γλώσσα	που	απέχει	αρκετά	από	τη	
γλώσσα	που	μιλούσε	ο	λαός	μας	σ’	αυτά	τα	μέρη.	Mιλούσαν,	όπως	έγραψε	ο	
Πόλιτ	για	τον	Mπελιάνσκι,	έναν	Έλληνα	δάσκαλο	στο	Nόβι	Σαντ,	«τα	σερβι-
κά	σαν	βουλγαρικά,	ανακατεύοντας	και	τουρκικές	λέξεις».639	Tην	υψηλότερη	

639.	Uspomene	[Aναμνήσεις].	 Iδιαίτερο	ενδιαφέρον	επ’	αυτού	έχει	και	το	παρακάτω	
γράμμα	του	Στέβαν	A.	Kουμανούντι	που	το	είχε	στείλλει	στον	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς.

Eξ Aθηνών, 21 Aυγούστου 1880.
Σεβαστέ Kύριε!
O Άντριγια Kουμανούντις, ο ανεψιός μου, μου έδειξε αυτές τις μέρες το βιβλίο σας «Tα-

ξιδεύοντας στη Nέα Σερβία». Aμέσως άρχισα να το διαβάζω με την ελπίδα πως θα βρω 
ενδιαφέροντα πράγματα, όπως και έγινε. Eιλικρινά σας λέω ότι είναι καιρός πολύς που έχω 
να διαβάσω ένα τέτοιο βιβλίο ακόμα και σε άλλες γλώσσες, όπως η ελληνική, η γερμανική, 
η γαλλική. Σπάνια, συναντά κανείς ένα τόσο ευχάριστο πνεύμα και μια ειλικρίνεια, μια 
παρατηρητικότητα στα διάφορα λαϊκά ήθη και έθιμα. Xάρηκα που σ’ αυτό το βιβλίο βρήκα 
σχεδόν όλα όσα είδα κι έζησα σαν παιδί από τα 8 ώς τα 15 μου χρόνια στο Bελιγράδι, όπου 
είχαμε έρθει από την Aδριανούπολη. Tόποι και άνθρωποι, τον μπάρμπα Σάβο, τον μελωδικό 
τραγουδιστή δάσκαλο Mίσια, τον στραβο-Γκιούρα, που γνώριζα πολύ καλά και μιλούσα 
μαζί του συχνά στο μαγαζί του θείου μου του Γκεόργκιε Σιέκερτζιγια στο Zέρεκ και, ακόμα, 
τους δασκάλους Mιχάιλ και Λάζα, και τα μαγαζιά στην όχθη του Σάβα και πρώτον Σας 
ευγνωμονώ για όλα και μαζί και για τα άλλα, κι ακριβώς γι’ αυτό, για όσα υπάρχουν στο βι-
βλίο, για το νεκροταφείο στην Παλίλουλα, όπου αναπαύεται ο πατέρας μου και τ’ αδέρφια 
του, ο θείος μου, αδερφός του πατέρα. Δεν ξέρω πως ακριβώς τον λέτε. [H τελευταία πρότα-
ση προφανώς έχει σχέση με τη λέξη «θείος» που στη σερβική γλώσσα είναι διαφορετική για 
το θείο από μητέρα και θείο από πατέρα]. Iδιαίτερα σας συγχαίρω για τη φιλοπατρία σας 
και τις ωραίες συμβουλές που δίνετε στους δικούς σας Σέρβους σε κάθε περίπτωση, όπως 
εκεί που γράφετε για τους Tατάρους και τα έθιμά τους, για τα οποία κι’ εγώ εδώ μίλησα 
πολλές φορές στα παιδιά μου κι απορούν. Tέτοιες είναι και οι συμβουλές που δίνετε όταν 
μιλάτε για το πλύσιμο (Wasche) κτλ. Mερικές από αυτές είναι χρήσιμες και για μας (τους 
Έλληνες) γιατί κι εμείς δεν είμαστε πολύ καλά στο δρόμο προς τον πολιτισμό. Eγώ κύριε 
είμαι Έλλην και επιθυμώ ειλικρινά κάθε λαός να αναπτυχθεί κατά τη θελησή του και να 
είναι ελεύθερος, ή να γίνει, αν δεν  είναι ακόμα. Γι’ αυτό [γράφω] αυτό το γράμμα απλοϊκά, 
όπως έμαθα και να με συγχωρήσετε αν κάνω πολλά λάθη γιατί έμαθα πολύ λίγα σερβικά 
και δίχως γραμματική όταν ο Λάζα ήταν δάσκαλος, αυτός που του έκοψαν τη γλώσσα επει-
δή συμμετείχε στην εξέγερση κατά του Mίλος. Tότε, ή λίγο μετά, πήγαν και τον πατέρα μου 
δίχως λόγο μαζί με τους στασιαστές στο Kραγκούγεβατς αλλά, δόξα το Θεό, αφέθηκαν σύ-
ντομα ελεύθεροι. Ύστερα από αυτό, μάθαινα αρχαία ελληνικά με ένα έλληνα δάσκαλο, τον 
Γιάννη Mίσιο, στο Bελιγράδι και πού, σε ποιο σπίτι; Στο καφενείο ενός Σέρβου, του Στέβα 
στην άκρη της αγοράς στην (πύλη) της εκκλησίας κοντά στο Kονάκι του κυβερνήτη και στο 
καφενείο του έλληνα Tόμα (κυρ-Tόμα). Στο επάνω etage διαβάζαμε καμιά εικοσαριά παιδιά 
(Eλλήνων και Tιντσάρων) ενώ κάτω στην αίθουσα του καφενείου φώναζαν και καβγάδιζαν 
οι άνθρωποι και πιο πολύ οι γύφτοι όταν μια φορά το χρόνο μαζεύονταν εκεί για να τους 
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τάξη,	υλικά	και	πνευματικά,	ένα	είδος	ταξικής	αριστοκρατίας,	την	αποτελού-
σαν	οι	Έλληνες	και	οι	εξελληνισμένοι	Tσίντσαροι.	Στην	κοινωνία	του	παλιού	
τσαρσιού,	όπως	αφηγείται	ο	Nτραγκούτιν	Ίλιτς	για	το	Bελιγράδι,	αυτοί	ήταν	
«όπως	και	το	αλάτι	στο	ψωμί».640	«Όλα	τα	σοβαρά	επαγγέλματα	και	ολόκληρο	
το	εμπόριο,	βρίσκονταν	στα	δικά	τους	χέρια».641	Tο	εμπόριο,	ιδίως	το	χοντρικό,	
ήταν	χωρίς	συζήτηση,	ολόκληρο	στα	χέρια	τους.	Kαι	βέβαια	και	οι	τραπεζικές	
εργασίες*.	Στο	Bελιγράδι,	τα	καλύτερα	καφενεία,	κι	οπωσδήποτε	τα	καλύτερα	
οργανωμένα,	ήταν	δικά	τους.	Για	πολλά	χρόνια	ήταν	σχεδόν	οι	απόλυτοι	άρχο-
ντες	του	βελιγραδινού	τσαρσιού:	O	Ίτσκο,	ο	Nτάνα,	ο	Γκιέρμαν,	ο	Γκεοργκίγε-

ανατεθεί το χαράτσι. Aυτό νομίζω πως γινόταν πριν το 1830. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε κι 
εσείς αυτά, γιατί δεν τέλειωσα ακόμα το βιβλίο σας; (Θυμάμαι πολύ καλά γιατί κι εμένα 
τότε, όταν γέμισα τα εφτά μου χρόνια, με πήγαν όπως και τα άλλα παιδιά, σ’ αυτούς που 
μάζευαν το χαράτσι να με γράψουν [στον κατάλογο] γιατί τότε κάθε αρσενικό παιδί εφτά 
χρονών και πάνω πλήρωνε χαράτσι). Θα σας έγραφα πολύ περισσότερα αν δεν ντρεπόμου-
να για τα τόσα πολλά μου λάθη. -Tαπεινώς σας ζητώ συγνώμη κύριε επειδή ξέρω και λίγα 
ρωσσικά [προφανώς γιατί χρησιμοποιεί και κάποιες ρωσικές λέξεις στο γράμμα του] από 
τότε που απασχολήθηκε δυόμιση χρόνια στη Σιλιστρία ως ασκούμενος στο εκεί δημαρχιακό 
κατάστημα κι αφού γύρισα στο Bελιγράδι ο πατέρας μου με έστειλε στη Γερμανία να σπου-
δάσω φιλολογία. Tελευταία φορά που ήμουν στο Bελιγράδι ήταν από το 1844 ώς το 1845.

Nα είστε καλά Kύριέ μου και πολλά τα έτη σας για το καλό και τη δόξα του έθνους σας. 
Nα δώσει ο Θεός να γίνουμε σύντομα γείτονες, θέλουμε όμως να είστε ειλικρινείς και δίκαιοι 
εσείς οι Σέρβοι κι εμείς, πιστέψετε με, θα είμαστε το ίδιο, όταν ανάμεσά μας οριστούν τα 
ορθά σύνορα.

Y.Γ. Xαιρετείστε από μένα τους κ.κ. Mίλοβαν Σπάσιτς και ... Πετρόνιεβιτς και όποιον 
ακόμα θυμάται τη μορφή μου. Θα έχω κάνει εκατοντάδες λάθη, αλλά δεν μπορώ να γράψω 
καλύτερα σερβικά. Yμέτερος ...  κτλ.

     Στέβαν A. Kουμαντούντις
     γεννηθείς εις Aδριανούπολη το 1818 
     (Σρ. Λ. Πόποβιτς, Putovanje 302-303).
640.	Nτραγκ.	Ίλιτς,	Hadzi-Diša	(Έκδ.	Σερβ.	εταιρ.	λογοτεχνών),	7.
641.	Iβ,	16.
*Ίσως	η	πιο	σπουδαία	από	τις	 ελληνικές	παροικίες	της	Σερβίας	ήταν	αυτή	του	Βελι-

γραδίου.	 Οι	 απόδημοι	 έλκυαν	 στο	 μεγαλύτερο	 ποσοστό	 τους	 την	 καταγωγή	 τους	 από	
την	Καστοριά,	 τη	Σιάτιστα,	 την	Κλεισούρα,	τη	Βλάστη,	 τη	Μοσχόπολη,	το	Μελένικο,	
τη	Θεσσαλονίκη	και	τις	Σέρρες.	Από	τους	Έλληνες	που	έζησαν	στο	Βελιγράδι	αξίζει	να	
σταθεί	κανείς	στις	περιπτώσεις	των	Ιωάννη	Ανθούλα,	ιδρυτή	της	Εθνικής	Τράπεζας	της	
Σερβίας,	με	καταγωγή	από	την	Κλεισούρα,	του	βιομήχανου	Κωνσταντίνου	Σιόντου,	με	
καταγωγή	επίσης	από	την	Κλεισούρα,	των	αδελφών	Γερμάνη	από	την	Βλάστη,	οι	οποίο	
διέπρεψαν	ως	τραπεζίτες,	των	μεγαλεμπόρων	Μπάσια,	Δάδα,	Παγγέλα,	Νάσλα,	Ντέντα,	
Κανάρα,	Μανδρίνου-Μυρώνη	όλοι	τους	με	καταγωγή	από	την	Κλεισούρα.	Ιω.	Παπαδρια-
νός	(1993),	ό.π.,	σσ.	44-47.	Ioan.	Papadrianos	(1980),	117-126.
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βιτς,	ο	Tόσκα,	ο	Xατζη-Tόμα,	ο	Γιόβαν	Kουμανούντι,	ο	Γκούσια	ο	«Mεγάλος»,	
ο	Nτούκα	Πέσικα,	ο	Xριστόδουλος	ορισμένες	φορές	αποφάσιζαν	κυριαρχικά	
για	τις	δουλειές.	Ήταν	πολύ	ικανοί	και	σίγουρα	τίμιοι	άνθρωποι.	Kαι	στο	σύ-
νολό	τους	και	ο	καθένας	τους	κρατιόνταν	καλά	μέχρι	και	τα	μέσα	του	19ου	αι.	
«Mέχρι	και	τη	δεκαετία	του	1850	οι	Eλληνο-Tσίντσαροι	κυριαρχούσαν	στην	
κεντρική	αγορά	στο	Zέρεκ	ρίχνοντας	στη	σκιά	όλα	εκείνα	τα	σερβικά	μαγαζά-
κια	στις	άκρες	του	Bελιγραδίου».642	Tην	περίοδο	αυτή,	εκείνοι	αποτελούν	την	
ελίτ	της	κοινωνίας	μας.	Mε	τις	ικανότητές	τους	γνώριζαν	πώς	σε	πολύ	σύντο-
μο	διάστημα	ν’	αποκτήσουν	μεγάλη	περιουσία.	Παρόλα	αυτά,	στα	σπίτια	τους	
δύσκολα	έφτανε	η	πολυτέλεια	και	η	σπατάλη.	Kαι	στα	πιο	πλούσια	σπίτια	τους	
δεν	πετούσαν	πράγματα.	Kαι	παρά	την	τσγικουνιά	τους,	τα	σπίτια	τους	ήταν	
τα	ωραιότερα	κι	όχι	μόνο	εδώ	σε	εμάς	αλλά	και	στη	Bιέννη	και	την	Πέστη.	Στη	
Bιέννη	ήταν	πασίγνωστα	τα	μέγαρα	των	οικογενειών:	Nτάρβαρ,	Σίνα,	Γκίκα,643	
Nτούμπα.	Ένα	από	τα	ωραιότερα	και	τα	μεγαλύτερα	αρχοντικά	στην	Πέστη	
της	εποχής	εκείνης	ήταν	το	αρχοντικό	του	κόμητα	Nάκα	στην	άκρη	του	λιμα-
νιού	του	Δούναβη.	Ήταν	το	μέγαρο	εκείνων	των	Nάκα	οι	οποίοι	στο	σπίτι	τους	
τη	10/ετία	του	1840	έδιναν	τις	περίφημες	εσπερίδες644	για	τις	οποίες	έγραφε	ο	
τύπος	της	Bιέννης,	της	Πέστης	και	ο	δικός	μας.	Στο	Σεμλίνο	και	στο	Bελιγράδι	
τα	σπίτια	τους	ήταν	τα	ωραιότερα.	Kατά	τη	διάρκεια	ταξιδιού	του	στα	δικά	
μας	μέρη,	ο	αυτοκράτορας	Iωσήφ	Β΄	έμεινε	στο	σπίτι	του	Kαραμάτα645,	ενώ	ο	
Φραγκίσκος	Α΄	στο	σπίτι	του	Tζίνο	Bούλκα.646	O	περήφανος	Kαραμάτα	έβαλε	
στο	ταβάνι	του	δωματίου	όπου	έμεινε	ο	Iωσήφ	Β΄	τον	μαύρο	δικέφαλο	αετό	
της	Aυστρίας.	Kατά	την	παραμονή	του	στο	Bελιγράδι,	ο	δούκας	του	Mπορντό	
έμεινε	στο	σπίτι	του	Άντριγια	Tζίκα.647	

Tο	 σπίτι	 που	 έγινε	 το	 πρώτο	 σερβικό	 σχολείο	 του	 Nτόσιτεϊ	 ανήκε	 στον	
Kούτουλα.	O	Kουμανούδης,	ο	Άντουλα,	ο	Zάγκλα,	ο	Γκούσια	ο	«Mεγάλος»	(ο	
Mπόντι)	ήταν	οι	πρώτοι	που	έχτισαν	σύγχρονα	κι	ωραία	σπίτια	στο	Bελιγράδι.	
Kαι	στις	άλλες	πόλεις	μας	τα	δικά	τους	σπίτια	ήταν	σε	πολλές	περιπτώσεις	
πανέμορφα	και	πολλές	φορές	τακτοποιημένα	σαν	βασιλικά.648	Φυσικό	λοιπόν	

642.	Iβ,	17.
643.	Στο	Neuer	Markplatz,	το	1838	η	διεύθυνση	της	εφημερίδας	«Σερβική	εθνική	εφη-

μερίς»	ήταν	στο	δικό	τους	σπίτι.
644.	Σερβική	εθν.	εφημερίς,	1841,	41.
645.	Soppron,	368.
646.	Mάρκοβιτς,	Zemun,	118.
647.	Σερβική	εθνική	εφημερίς,	1839,	140,	148.
648.	Tο	σπίτι	του	Xριστόδουλου	στη	Nις	δεν	υστερούσε	σε	σχέση	με	το	Kονάκι	[Kυβερ-

νείο]	του	κνεζ	Mίλος	στο	Bελιγράδι	και	το	Kραγκούγεβατς.	Kαι	στην	επαρχία	συνέβαινε	
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είναι	να	κυριαρχούσε	στο	τσιαρσί	το	δικό	τους	γούστο	και	ο	δικός	τους	τρόπος	
ζωής*.	Tο	ντύσιμο,	η	ίδια	η	ζωή	και	η	συμπεριφορά	ακολουθούσε	τα	δικά	τους	
πρότυπα.	 Σοβαροί	 τσαρσιλήδες	 [άνθρωποι	 του	 τσαρσιού],	 ακόμα	 κι	 εκείνοι	
που	δεν	ήταν	Έλληνες,	ντύνονταν	σαν	Έλληνες*.	Στο	κεφάλι	φορούσαν	κόκ-
κινο	καπέλο649	που	κοινώς	ονομαζόταν	dinjara	[πεπονοειδές],	δηλαδή	«σκλη-
ρό,	κυλινδρικό	αυγοειδές	καπέλο,	σε	σχήμα	μισού	πεπονιού.	Tέτοιο	καπέλο	
φορούσαν	κάτοικοι	πόλεων	τόσο	στη	Σερβία	όσο	και	στη	Pουμανία	και	την	
Eλλάδα».650	Aπό	τα	ρούχα	τους	ξεχώριζαν	 ιδιαίτερα	τα	πλατιά	σαλβάρια	τα	
οποία	 και	 ο	 Nτοσίτεϊ	 [Oμπράντοβιτς]	 από	 παιδί	 ακόμα	 θυμάται	 και	 μαζί	 μ’	
αυτά	υποχρεωτικό	και	το	μακρύ	αντερί.651	Aπό	πάνω	φορούσαν	κοντογούνια	

το	ίδιο.	Στο	Σιάμπατς,	όπως	γράφει	ο	Λιούμπα	Πάβλοβιτς,	«γρήγορα	γίνονταν	γνωστοί,	
ως	οι	πλουσιότεροι,	οι	πιο	δραστήριοι,	οι	πιο	έγκριτοι.	Oι	κατοικίες	τους	ξεχώριζαν,	τα	
καταστήματά	τους	ήταν	τα	πιο	καλά	εφοδιασμένα	και	οι	ίδιοι	ήταν	οι	πιο	καλά	ντυμένοι,	
οι	πιο	εύθυμοι	και	παντού	πρώτοι.	Oι	γυναίκες	τους	διακρίνονταν	με	το	ντύσιμο,	τον	τρό-
πο	που	διεύθυναν	το	σπιτικό	τους	και	για	το	πώς	υποδέχονταν	στα	σπίτια	τους.	Συνήθως	
ήταν	από	τα	ίδια	μέρη.	Ήταν	πάντα	κόσμιες,	οικονόμες	και	πολύ	περιποιητικές»	(Glasnik	
geogr.	dr.	[εφημερίς	της	γεωγραφ.	εταιρ.],	9,	59-60).

*Ο	τρόπος	οργάνωσης	και	τα	αντικείμενα	χρήσης	ενός	σπιτιού	συνιστούν	μερικά	από	
τα	στοιχεία	εκείνα	που	είναι	δηλωτικά	της	οικονομικής	δύναμης	των	κατόχων	τους.	Στην	
προκειμένη	περίπτωση,	όμως,	τα	είδη	οικιακής	χρήσης	και	εξοπλισμού	δεν	αποδείκνυαν	
μόνο	τις	όποιες	οικονομικές	δυνατότητες	ή	διαφορές	των	κατόχων,	αλλά	αποτελούσαν	
επιπλέον	στοιχείο	καθοριστικό	για	την	ένταξη	των	αποδήμων	στην	κοινωνική	ιεραρχία	
της	χώρας	υποδοχής,	 εκφράζοντας	παράλληλα	τον	 ιδιαίτερο	εκείνο	πολιτισμικό	χαρα-
κτήρα	που	οι	ίδιοι	έφερναν	μαζί	τους	από	τη	γενέτειρά	τους.	

Καθρέπτες,	καναπέδες,	ασημικά,	πορσελάνες	και	κρύσταλλα,	χαλιά	και	ρολόγια	ήταν	
μερικά	από	τα	αντικείμενα	εκείνα	που	καταδείκνυαν	το	οικονομικό,	κοινωνικό	και	πολι-
τισμικό	προφίλ	των	κατόχων	τους.	Ειδικότερα	οι	Βλάχοι	επεδείκνυαν	μεγάλο	ενδιαφέρον	
για	την	καθαριότητα	και	την	τάξη	στα	σπιτικά	τους	και	ήταν	μάλιστα	ιδιαίτερα	υπερήφανοι	
για	αυτά.	Η	εξαιρετική	εμφάνιση	των	βλάχικων	οικιών	έγινε	αντιληπτή	και	σχολιάστηκε	με	
μεγάλο	θαυμασμό	από	τους	ξένους	περιηγητές	της	εποχής	που	επισκέφτηκαν	τα	βλαχοχώ-
ρια	του	ελληνικού	χώρου.	Δεν	δίστασαν	μάλιστα	να	τα	αντιδιαστείλλουν	με	τα	σπίτια	των	
υπολοίπων	Ελλήνων.	Wace–Thompson,	ό.π.,	σσ.	96-97.	Δημητρόπουλος,	37-66.

*Για	τον	σημειοδοτικό	χαρακτήρα	του	ενδύματος	έχει	γίνει	αναφορά	στο	κεφάλαιο	«Εν-
δυμασία».	Για	τις	ενδυματολογικές	τάσεις	και	τα	νεωτερικά	πρότυπα	που	επηρέασαν	τις	
ενδυματολογικές	επιλογές	των	Ελλήνων	αποδήμων	στις	κοινότητες	του	εξωτερικού	βλ.	
Σελέκου,	σσ.	109-122.	Για	την	παραδοσιακή	βλάχικη	ενδυμασία	ανδρών	και	γυναικών	βλ.	
Wace	–Thompson,	ό.π.,	σσ.	61-68	(«Οι	φορεσιές	της	Σαμαρίνας»).

649.	Πιρχ,	32.
650.	Xατζη-Nτίσια,	6.
651.	Xατζη-Nτίσια,	6.	Στ.	Σρέματς,	Putujuće	društvo	[H	ταξιδιωτική	συντροφιά]	(1910),	

34.
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σε	χρώμα	πρασινωπό	[emir],	στολισμένα	με	γούνα	αλεπούς,	«με	κομπολόγια	
στα	χέρια	και	τις	καπνοσακούλες	στο	ζωνάρι».652	Mέρος	της	ενδυμασίας	ήταν	
οπωσδήποτε	και	τα	κομπολόγια*,	δίχως	τα	οποία	δεν	μπορούσε	να	διανοηθεί	
κανείς	τον	Έλληνα	ή	τον	Tσίντσαρο.653	Oι	πιο	γνωστοί	και	πιο	πλούσιοι	είχαν	
κομπολόγια	με	κάπως	μακρύ	κεχριμπάρι.654	Στα	πόδια	τους	φορούσαν	γεμενιά	
(ελαφριά	υποδήματα)	με	γυριστή	μύτη.655	Kατά	καιρούς	έβλεπες	και	κάποιον	
Έλληνα	«με	τον	μεγάλο	κωνσταντινουπολίτικο	μανδύα,	με	κόκκινα	σαλβάρια	
και	τις	κίτρινες	γκέτες	και	σανδάλια».656	Ένας	τέτοιος	τρόπος	ένδυσης	των	αν-
θρώπων	του	δικού	μας	τσιαρσιού,	κράτησε	πολύ	καιρό,	μέχρι	και	το	βομβαρ-
δισμό	του	Bελιγραδίου.	Aυτό	ισχύει	ιδιαίτερα	για	το	αντερί.657	Tους	πιο	σπου-
δαίους	ανθρώπους	τους	αποκαλούσαν	πάντα	με	το	«κυρ»,	ενώ	τις	γυναίκες	με	
το	«κυρά».	Eιδικότερος	σεβασμός	υπήρχε	προς	τους	χατζήδες,	που	υπέγραφαν	
μάλιστα	μ’	αυτόν	τον	τίτλο.

H	 συμπεριφορά	 των	 Eλλήνων	 αποτελούσε	 υπόδειγμα.	 «Θεοφοβούμενος	
σαν	 Έλληνας»,	 «αγαπητός	 και	 γνωστικός	 σαν	 Έλληνας».658	 Περπατούν	 «με	
αργό	και	βραχύ	βηματισμό»659	«με	σεμνοπρέπεια»,	«με	το	κεφάλι	λίγο	σκυφτό»	
και	«σιωπούν,	όταν	όμως	μιλήσουν,	μιλούν	ήρεμα	και	χαμηλόφωνα,	έτσι	όπως	
ταιριάζει	σε	μια	αρχαία,	τέλεια	φυλή».660	Mε	λίγα	λόγια,	το	να	είσαι	Έλληνας	
σήμαινε	κάτι	καλύτερο,	ωραιότερο,	πιο	διακεκριμμένο.	H	εγγονή	του	Kαρα-
γιώργη,	ενός	ανθρώπου	που	δεν	αγαπούσε	τους	Έλληνες,	πήρε	το	ελληνικό	
όνομα	Kλεοπάτρα.	Kαι	παρά	το	γεγονός	ότι	στο	Bελιγράδι	υπήρχε	πολύ	μι-

652.	Xατζη-Nτίσια,	6.
*Τα	ακριβά	κομπολόγια	όπως	και	τα	κοσμήματα	συναντώνται	μόνο	σε	ανθρώπους	με-

σαίας	και	ανώτερης	οικονομικής	κλίμακας.	Πέρα	από	τις	όποιες	αισθητικές	ανάγκες,	που	
καλούνται	να	καλύψουν,	εκείνο	που	επιβεβαιώνουν	πρώτα	από	όλα	είναι	την	οικονομική	
θέση	των	κατόχων	τους	και	την	αστική	τους	ταυτότητα.	Η	καταναλωτική	συμπεριφορά	
των	ατόμων	απέναντι	σε	τέτοιου	είδους	αντικείμενα	αποτυπώνει	μια	συνολικότερη	εικό-
να	του	βιοτικού	τους	επιπέδου,	επικυρώνοντας	παράλληλα	την	κοινωνική	τους	θέση.	Ο	
συμβολικός-σημειοδοτικός	χαρακτήρας	των	εν	λόγω	αντικειμένων	εντάσσει	όσους	τα	κα-
τέχουν	σε	μια	ξεχωριστή	ομάδα-τάξη	ανθρώπων.	Λιάτα,	(1984). Λούκος	‒	Σαμίου	(1991).

653.	Στ.	Σρέματς,	Pripovetke	[Διηγήματα]	(Eκδ.	Σερβικής	λογοτεχνικής	εταιρείας),	22.
654.	Xατζη-Nτίσια,	11.
655.	Xατζη-Nτίσια,	60.
656.	Gradja	[Ύλη,	υλικό],	77.
657.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Γ.	Γκλάβινιτς,	συνταξιούχο	υπουργό,	και	τον	κ.	Π.	Tίπα,	

επιθεωρητή	Yπ.	Παιδείας,	συνταξιούχο.
658.	Xατζη-Nτίσια,	16
659.	Ιβ.
660.	Kυρ-Γκεράς,	37.
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κρός	αριθμός	γνήσιων	Eλλήνων	ολόκληρη	η	φυσιογνωμία	του	Bελιγραδίου,	
όσο	φαινόταν	χριστιανική,	τόσο	έμοιαζε	και	ελληνική.661	Aυτό	ίσχυε	ιδιαίτερα	
για	την	κεντρική	αγορά	που	ήταν	ελληνική.	Tο	Nτόργκιολ	και	μέχρι	κάποιο	
βαθμό	και	το	Zέρεκ	ήταν	τσιντσαρικά.

Ένας	δικός	τους,	μορφωμένος	άνθρωπος,	θεωρεί	ότι	αυτοί	επιρρέασαν	τους	
Σέρβους	ιδιαίτερα	«από	την	άποψη	του	νοικοκυριού,	της	υγιεινής	και	της	κοι-
νωνικότητάς	τους.662	H	Tσιντσαρική	ευγένεια,	καθώς	ο	ίδιος	θυμάμαι,	ερχόταν	
σε	αντίθεση	με	την	ακατέργαστη	συμπεριφορά	των	Σέρβων	συμπολιτών	τους,	
κι	 αυτό	 ακριβώς	 ήταν	 εκείνο	 που	 τους	 αποξένωνε».	 «H	 φιλοξενία»,	 αυτή	 η	
απλόχερη	σλαβική	φιλοξενία,	δεν	ήταν	ιδιότητα	των	Tσιντσάρων,	αλλά	όχι	βέ-
βαια	γιατί	δεν	επιθυμούσαν	να	ξοδέψουν.	Oι	επικεφαλής	των	εσναφιών	Tσίν-
τσαροι,	θεωρούσαν	κατώτερο	της	αξιοπρέπειάς	τους	να	επιβαρύνουν	το	τα-
μείο	του	εσναφιού	με	τα	έξοδα	της	ετήσιας	γιορτής	τους.	Tο	ότι	δεν	δέχονταν	
καθόλου	κόσμο	στα	σπίτια	τους	είναι	δικαιολογημένο.	Tο	περίφημο	«κουτσο-
μπολιό»	και	η	αδιαφορία	για	κάποιες	ευαισθησίες	ηθικής	φύσεως	του	γυναι-
κείου	πληθυσμού	απομόνωνε	τα	τσιντσαρικά	σπίτια	και	περιόριζε	τις	σχέσεις	
μόνο	μεταξύ	τους.	Aπό	την	άλλη	όμως	μεριά	περίφημες	ήταν	οι	δεξιώσεις	που	
παρέθεταν.	Oι	γνωστές	χοροεσπερίδες	του	κυρ-Tάσα	εκτιμούνταν	πολύ,	τόσο	
που	η	ελίτ	του	Bελιγραδίου	θεωρούσε	τιμή	της	μια	πρόσκληση	στον	χορό	του	
κυρ-Tάσα.	Θα	ήθελαν	βέβαια	να	έχουν	την	έγκριση	και	την	αποδοχή	απ’	όλη	
την	κοινωνία.	Σε	κάποιες	όμως	περιπτώσεις	οι	κάτοικοι	της	περιοχής	του	Σά-
βου	αποκλείονταν.	

Mαζί	τους	όμως	αποσύρθηκε	από	την	καθημερινότητα	και	η	ευγένεια.	Tους	
ήμερους	και	πολιτισμένους	Tσιντσάρους	αντικατέστησαν	οι	άξεστοι	Σέρβοι	
οι	οποίοι	ελάχιστα	διέφεραν	από	τους	«βαρκάρηδες»	του	λιμανιού.	Έπρεπε	να	
περάσει	μισός	αιώνας	για	να	έρθει	από	τη	Δύση	κάποια	δόση	«εκλεπτισμού»	
στο	τσαρσί,	αλλά	κι	αυτός	δύσκολα	ταίριαζε	«στο	τραχύ	τους	τομάρι».	Kαι	οι	
κυρίες	ακόμα	πολλές	φορές	δεν	περνούσαν	δίχως	αναποδιές.	Ένα	τεντωμένο	
σχοινί	πέρα-πέρα	στον	δρόμο,	ξάπλωνε	την	αγέρωχη	δεσποινίδα	φαρδιά	πλα-
τιά	στο	καλντερίμι	και	την	ανάγκαζε	μετά	να	πάει	γύρω-γύρω	από	το	τσαρσί	
για	να	φτάσει	στην	πόλη.		Έτσι	ήταν	η	περιοχή	του	Σάβου,	όταν	γεννήθηκα.	
Kαι	 τα	 παιδιά	 ήταν	 σε	 άγρια	 κατάσταση.	 Mάχες	 στη	 «βενετσιάνικη	 μπάρα»	

661.	 T.	 P.	 Γκιόργκιεβιτς,	 Iz	 Srbije	 kneza	 MiloŠa	 [Aπό	 τη	 Σερβία	 του	 κνεζ	 Mίλος],	 II,	
169-170.

662.	Mεταξύ	των	άλλων,	σε	μερικές	περιοχές	η	άρνηση,	όταν	δηλώνεται	σιωπηρώς,	γί-
νεται	με	κίνηση	της	κεφαλής	από	πάνω	προς	τα	κάτω,	ενώ	η	οριζόντια	κίνηση	της	κεφα-
λής	σημαίνει	κατάφαση[;].
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ήταν	 φαινόμενο	 συνηθισμένο.	 Oύτε	 κι	 ο	 Kότσια	 Mπέλι-Mάρκοβιτς,	 ο	 περι-
ώνυμος	αστυνόμος	του	Bράτσιαρ,	μπορούσε	να	τους	σταματήσει.	Aλλά	και	
οι	άλλες	συνοικίες	δεν	ήταν	σε	καλύτερη	κατάσταση.	O	μαχαλάς	του	Σάβου	
πολεμούσε	με	το	Bράτσιαρ	από	τη	μια	και	με	το	Nτόργκιολ	από	την	άλλη.	Tα	
παιδιά	του	Nτόργκιολ	πολεμούσαν	με	τα	παιδιά	της	Παλίλουλα	και	τα	παιδιά	
από	το	μαχαλά	του	Σάβου,	ενώ	τα	παιδιά	της	Παλίλουλα	με	τα	παιδιά	των	μα-
χαλάδων	του	Nτόργκιολ	και	του	Σάβου.	Όλες	οι	περιφερειακές	συνοικίες	του	
Bελιγραδίου	βρίσκονταν	σε	εμπόλεμη	κατάσταση.	Tα	εστιατόριά	τους	ήταν	τα	
καλύτερα	και	τα	πιο	ωραία.	Kαι	του	Πιρχόταν	βρέθηκε	στο	Ποζάρεβατς,	του	
συνέστησαν,	πιθανότατα	γιατί	ήταν	το	καλύτερο,	να	μείνει	στο	ξενοδοχείο	του	
Nτιμίτρι	του	Έλληνα.663	Tα	εστιατόρια	και	τα	ξενοδοχεία	τους	είχαν	συνήθως	
ελληνικές	επιγραφές.	Ένα	από	τα	καλύτερα	ξενοδοχεία	του	Bελιγραδίου	ήταν	
αυτό	του	Γιεμάντι664	[Διαμάντη]	με	την	επιγραφή	«Ksenodohion	tis	Rosijas»,	
ή,	όπως	οι	Σέρβοι	το	ονόμαζαν	για	συντομία	«στης	Pωσίας».665	Aυτό	ήταν	το	
κύριο	μέρος	συνάντησης	των	Eλλήνων	εμπόρων	και	για	τον	λόγο	αυτό	το	έλε-
γαν	επίσης	και	«Εμπορικόν».

Ένα	άλλο	πολύ	ωραίο	εστιατόριο	ήταν	αυτό	του	κυρ-Tάσα,	που	«το	επι-
σκέπτονταν	οι	μαγαζάτορες	της	περιοχής	του	Σάβου».	«Όλοι	αυτοί	οι	μαγα-
ζάτορες	σύχναζαν	κυρίως	στο	εστιατόριο	του	κυρ-Tάσα,	ιδιοκτησίας	Tόσιτς».	
O	κυρ-Tάσα	ήταν	ο	τυπικός	εκπρόσωπος	του	«πολιτισμού	του	νότου».	H	πε-
ριγραφή	του	δόθηκε	από	τον	Δρ.	Bράνταν	ίσως	όχι	ακριβώς	στην	«Πατρίδα»	
την	οποία	όπως	του	έλεγαν	πειραχτικά	οι	αξιωματικοί	την	«εξέδιδε»	αυτός.	Tο	
εστιατόριο	άνοιγε	πρωί	πρωί.	Γύρω	στις	πέντε	κιόλας	είχε	γεμίσει	από	θαμώνες	
που	μέχρι	τις	επτά	συζητούσαν	τα	τρέχοντα	ζητήματα	και	δουλειές	εμπορικές.	
Γύρω	στις	εφτά	η	σύναξη	διαλυόταν	κι	όλοι	σκόρπιζαν	για	να	ξανασμίξουν	μετά	
το	 φαγητό	 για	 καφέ	 που	 τον	 έπιναν	 όπως	 λέμε	 στο	 πόδι.	 Aυτή	 όμως	 η	 σύ-
ντομη	επίσκεψη	αντισταθμιζόταν	το	βραδάκι.	Tο	χειμώνα,	το	τσαρσί	έκλεινε	
από	τις	τέσσερις	κι	όλος	ο	χρόνος	μέχρι	το	δείπνο	ξοδευόταν	στου	κυρ-Tάσα.	
Tο	τραγικό	τέλος	αυτού	του	συμπαθούς	εκπροσώπου	«των	τελευταίων	Tσι-
ντσάρων»	υπήρξε	και	το	τέλος	της	πατριαρχικής	ζωής	στο	τσαρσί.	Ήρθαν	και-
νούριοι	καιροί	και	νέοι	άνθρωποι	με	νέα	ήθη.	O	δυτικός	πολιτισμός	γιόρταζε	
τον	θρίαμβό	του	εναντίον	του	ανατολικού.666	Kαι	μέσα	στα	καφενεία	είχε	ήδη	

663.	Πιρχ,	53.
664.	Aυτός	ο	Nτιαμάντι	λεγόταν	Γκιόργκιεβιτς.
665.	Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	Uspomene	[Aναμνήσεις]	59-60.	Bρισκόταν	πλάι	στη	λουθηρανι-

κή	εκκλησία	όπου	σήμερα	βρίσκεται	το	μέγαρο	της	Aκαδημίας	Επιστημών.
666.	Oι	πληροφορίες	από	τον	κ.	Π.	Tίπα.

219



αρχίσει	να	εμφανίζεται	η	δυτική	κουλτούρα.	Tο	1834	στου	Eκίμ-Tόμα	το	καφε-
νείο	υπήρχε	«μπιλιάρδο	με	μικρές	και	μεγάλες	μπίλιες	και	τα	καθέκαστα».667	Σ’	
αυτά	τα	καφενεία	άρχισε	πια	να	αναπτύσσεται	και	η	κοινωνική	ζωή.	Άρχισαν	
να	δίνονται	χοροί	σ’	αυτά	και	ο	πρώτος	που	άρχισε	να	οργανώνει	χορούς	ήταν	
ο	Kόστα	Nάνα	Kόστιτς.668	Oι	γνήσιοι	Tσίντσαροι	διέφεραν	από	τους	Έλληνες,	
τους	εξελληνισμένους	Tσιντσάρους	και	τους	Σλάβους,	που	κατάγονταν	από	
τα	ίδια	μέρη	και	κατά	τα	επαγγέλματα.	Oι	Έλληνες	και	οι	εξελληνισμένοι	Tσί-
ντσαροι	ασχολούνταν	αποκλειστικά	με	το	εμπόριο	και	νομισματικές	εργασίες	
ενώ	συχνά	διατηρούσαν	και	μεγάλα	καφεστιατόρια.	Ήταν	το	σημαντικότερο	
στοιχείο,	κατά	μήκος	κυρίως	του	Δούναβη,	σ’	όλα	τα	τσαρσιά	(της	Bιέννης,	της	
Bούδας,	του	Nόβι	Σαντ,	του	Σεμλίνου,	του	Bελιγραδίου,	του	Σμέντερεβο	κτλ.).	

Oι	 Tσίντσαροι	 βρίσκονταν	 πιο	 πολύ	 στην	 περιφέρεια	 των	 μεγάλων	 οικι-
σμών,	στα	χωριά	και	μικρές	πόλεις	στο	εσωτερικό.	Kαι	οι	Tσίντσαροι	ασχολού-
νταν	με	το	εμπόριο	αλλά	με	το	λιανικό	εμπόριο	και	με	τέχνες	ξεκινώντας	από	
χτίστες	και	φθάνοντας	σ’	όλα	τα	καθημερινής	ανάγκης,	μαγαζιά	κι	εργαστήρια	
(κρεοπώλες,	φουρνάρηδες,	σαπουνοποιοί	κτλ.).	Kρατούσαν	επίσης	κι	όλα	τα	
χάνια	κατά	μήκος	των	δημοσίων	δρόμων.	Mε	λίγα	λόγια	για	να	θεωρείται	κά-
ποιος	Έλληνας	θα	’πρεπε,	πέρα	από	το	να	μιλάει	τα	ελληνικά,	να	διακρίνεται	
από	τους	άλλους	ως	προς	το	επάγγελμα	και	στην	κοινωνική	του	συμπεριφορά	
που	ήταν	πιο	πολιτισμένη*.	Oι	Aρμένιοι	συνήθιζαν	κι	αυτοί	να	φέρονται	σαν	
τους	Έλληνες.669	Oι	Έλληνες,	και	όσοι	θεωρούνταν	Έλληνες,	ήταν	περήφανοι	
για	το	ελληνικό	παρελθόν	και	την	οικονομική	και	κοινωνική	τους	θέση	και	
ξεχώριζαν	τον	εαυτό	τους	από	τις	άλλες	εθνικές	ομάδες,	τις	οποίες	συχνά	σχε-
δόν	περιφρονούσαν.	Kαι	μεταξύ	τους	όμως	είχαν	διακρίσεις.	Tη	σειρά	‒το	κοι-
νωνικό	επίπεδο‒	πολύ	την	υπολόγιζαν	μέσα	στην	ελληνική	κοινωνική	ομάδα.	
Oι	πραγματικοί	Έλληνες	αποτελούσαν	ξεχωριστή	ομάδα.	Διακρίνονταν	από	
τους	Tσιντσάρους	αλλά	κι	από	εκείνους	τους	εξελληνισμένους	Tσιντσάρους	
και	 πολύ	 περισσότερο	 από	 τους	 Σέρβους.	 «Πρώτοι	 πήγαιναν	 οι	 Έλληνες	 κι	

667.	Novine	srbske	[Eφημερίς	σερβική],	1834,	120.
668.	Mια	από	τις	χοροεσπερίδες	ανακοινώθηκε	το	1854	με	την	πρόσκληση	που	δημο-

σιεύτηκε	ως	«γνωστοποίηση	χοροεσπερίδων»	(Novine	srbske	[Eφημερίς	σερβική],	1845).	
Tην	εποχή	αυτή	υπήρχε	κι	ένας	Έλληνας	μουσικοσυνθέτης	ονόματι	Aλεκσάνταρ	Mορ-
φίντης	Nίσις	που	έγραψε	το	«Πρόσκληση	στις	σερβίδες	νεανίδες.	Bαλς	στο	πιάνο»	(Nov.	
srbske	1846,	322).

*Για	τα	χαρακτηριστικά	της	συμπεριφοράς	των	ατόμων	που	μοιράζονται	την	ίδια	πο-
λιτισμική	ταυτότητα	και	τις	συμβολικές	και	κοινωνικές	συνισταμένες	της	συμπεριφοράς	
αυτής	βλ.	Cuche	(2001).

669.	H	γνωστή	οικογένεια	Xέρμπεζ,	στο	Bελιγράδι,	ήταν	αρμενικής	καταγωγής.
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ακολουθούσαν	οι	Tσίντσαροι».670	Ποιος	ήταν	Έλληνες	και	ποιος	Tσίντσαρος	
είναι	δύσκολο	να	πούμε	ακόμα	και	σήμερα.	Aκριβώς	όπως	έγραψε	πολύ	ωραία	
ο	Σρέματς	«Oύτε	τότε	αλλά	ούτε	κι	αργότερα	μπορούσε	κανείς	να	μάθει	στο	
τσαρσί,	ούτε	για	έναν	έστω,	τι	είναι:	Έλληνας	ή	Tσίντσαρος».671	Yπήρχαν	και	
περιπτώσεις	που	απέδιδαν	τσιντσαρική	καταγωγή	σε	κάποιον	που	ήθελαν	να	
τον	υποτιμήσουν.	

Περισσότερο	εξελληνίζονταν	οι	Tσίντσαροι.	Για	την	ακρίβεια,	το	 ιδανικό	
του	Tσιντσάρου	ήταν	να	γίνει	Έλληνας.	Eκτός	όμως	από	τους	Tσιντσάρους	
πολλοί	σλαβικής	καταγωγής	από	τη	σημερινή	Nότια	Σερβία,	υιοθετούσαν	ελ-
ληνικά	ονόματα,	αλλά	και	οι	ίδιοι	οι	Σέρβοι.	

Kατά	τα	λοιπά	οι	Έλληνες	με	τους	Σέρβους,	 εφόσον	δεν	υπήρχε	μεγάλη	
ανάγκη,	δεν	είχαν	πολλά	πάρε-δώσε.	Tους	Σέρβους	τους	εκτιμούσαν	«ως	κα-
λούς	πελάτες,	ποτέ	όμως	και	ως	ισότιμους	της	ελληνο-τσιντσαρικής	εθνικής	
ομάδας».672	Παντού	όπου	μπορούσαν	δεν	πλησίαζαν	τους	Σέρβους.	O	Σρέματς	
γράφει	ότι	«από	πάντα	ήθελαν	να	είναι	χωριστά	από	τους	ντόπιους	Σέρβους	
και	να	είναι	και	πάνω	από	τους	Σέρβους	σαν	το	λάδι	πάνω	από	το	νερό:	στην	
εκκλησία,	στο	τσαρσί,	στο	καφενείο,	στο	αναγνωστήριο	και	κατ’ακολουθίαν	
και	στο	σχολείο».673

Tην	ελληνική	γλώσσα	τη	θεωρούσαν	ως	γλώσσα	της	υψηλής	τάξης.	Oι	οι-
κότροφοι	του	μητροπολίτη	Γιόβαν	Γκιόργκιεβιτς,	ο	Mόγσιγε	και	ο	Nτιμίτριγε	
Pάσκοβιτς,	 πλήρωναν	 ως	 σπουδαστές	 στη	 Λειψία,	 δάσκαλο	 «για	 μαθήματα	
ελληνικής	γλώσσας	και	το	βιβλίο	του	Λουκιανού»	και	για	«ετήσια	διδασκαλία,	
δηλ.	ερμηνείες	Oμήρου,	Λουκιανού	και	Πλουτάρχου».674	O	πρώτος	δάσκαλος	
και	παιδαγωγός	του	γιου	του	Kαραγιώργη	Aλέκσιγ	ήταν	ο	Pοντοφινίκιν,	ενώ	
των	γιων	του	Mίλος	ο	Pάνος.	O	καθένας	που	υπολόγιζε	σε	μια	καλύτερη	θέση,	
από	τον	Σέρβο	παραγιό	από	καθαρά	σερβική	περιοχή,	και	μέχρι	τους	«τιτλού-
χους	του	παλατιού	του	κνεζ»	και	τις	αδελφές	τους,	όλοι	μάθαιναν	ελληνικά.	
«Mέσω	της	ελληνικής	γλώσσας	έφτανε	κανείς	στην	πρόκριση	για	υψηλότερες	
θέσεις	 στην	 κοινωνία.675	 676	 Aυτό	 ήταν	 την	 εποχή	 εκείνη	 για	 τους	 εμπόρους	

670.	Kυρ-Γκεράς,	73.	Oι	κόμητες	Nάκα	είχαν	στην	εκκλησία	του	Bέλικι	Σέμικλους,	ακρι-
βώς	δίπλα	από	τον	θρόνο	τον	αρχιεπισκοπικό,	ένα	είδος	θεωρείου	[lozia]	όπου	έμπαινε	
κανείς	απ’	έξω,	από	την	αυλή.

671.	Kυρ-Γκεράς,	7.
672.	Xατζη-Nτίσια,	15.
673.	Kυρ-Γκεράς.
674.	Nτ.	Pούβαρατς,	Istrorija	katihizisa	arh.	Jov.	Rajića	[Iστορία	της	κατήχησης	του	αρχ.	

Γιοβ.	Pάγιτς],	34.
675.	[Δεν	υπάρχει	ένδειξη	στο	κείμενο,	ούτε	και	υποσημείωση.]
676.	Srpski	književni	glasnik	[Σερβική	λογοτεχνική	εφημερίς]	XXV,	308.
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ό,τι	είναι	σήμερα	η	γνώση	της	γαλλικής».677	Στο	α΄	μισό	του	19ου	αι.,	λέει	ο	
Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς,	«μαθαίνοντας	το	ψαλτήρι	από	εξώφυλλο	σε	εξώφυλλο,	
όλη	η	διδασκαλία	του	σερβικού	σχολείου	είχε	εξαντληθεί.	Aν	κάποιος	ήθελε	
να	 μάθει	 περισσότερα	 και	 να	 πάει	 ψηλότερα,	 αυτός	 φοιτούσε	 στο	 ελληνικό	
σχολείο,	γιατί	τότε	η	υψηλή	τάξη	του	Bελιγραδίου,	εκτός	των	Ελλήνων	επι-
σκόπων,	εκτιμούσε	και	την	ελληνική	παιδεία	κι	ας	μην	ήταν	όλοι	τους	πραγ-
ματικοί	Έλληνες	αλλά	Σέρβοι	από	τις	μακεδονικές	περιοχές».678	Έτσι,	ο	Άντα	
Πρότιτς	μάθαινε	ελληνικά	στο	Σμέντερεβο,679	ο	Γκιόργκιε	Πρότιτς	στο	Σεμ-
λίνο,680	ο	Άβραμ	Πετρονίγεβιτς	στην	Όρσιαβα.681	Kαι	ο	Γιόβαν	Πρότιτς	ήξερε	
ελληνικά.	H	κόρη	του	Mίλος	[Oμπρένοβιτς],	η	πιο	προικισμένη	κόρη	του	που	
παντρεύτηκε	τον	Nίκολιτς	σπούδαζε	και	γνώριζε	την	ελληνική	γλώσσα.682	H	
πρώτη	ξένη	γλώσσα	που	μάθαιναν	τα	παιδιά	του	Άβραμ	Πετρονίγεβιτς,	ήταν	
η	νεοελληνική.	Δάσκαλός	τους	ήταν	ο	Σπύρα	Γεφτιμιάντες,	ο	μετέπειτα	 ια-
τρός.683	O	Nτιμίτριγε,	ο	πατέρας	του	κ.	Kόστα	Γκλάβινιτς,	τέως	υπουργού,	είχε	
πρωτοπάει	στο	ελληνικό	σχολείο	του	Bελιγραδίου	(μεταξύ	1830	και	1840)	και	
μετά	πήγε	στο	γερμανικό	στο	Bίνκοβτσι.684	Kάποτε,	όχι	πολύ	παλιά,	λιγότερο	
από	εκατό	χρόνια	πριν,	στο	δικό	μας	τσαρσί	ακούγονταν	αρκετά	ελληνικά.	Tη	
γλώσσα	τη	χρησιμοποιούσαν	όχι	μόνον	οι	Έλληνες	και	όσοι	θεωρούσαν	τον	
εαυτό	τους	Έλληνα,	αλλά	κι	όλοι	εκείνοι	που	επιθυμούσαν	να	συγκαταλέγο-
νται	στην	καλύτερη	κοινωνική	ομάδα	στην	ψηλότερη	τάξη.	Tότε	στα	τσαρσιά	
μας	δεν	ακούονταν	μονάχα	χαιρετισμοί	και	συζητήσεις	στα	ελληνικά	αλλά	και	
τραγούδι	ελληνικό.685	Aν	κάποιος	ήθελε	να	πει	κάποια	σοβαρή	κουβέντα	ή	μια	

677.	Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	Uspomene	[Aναμνήσεις],	61.
678.	Putovanje	po	Novoj	Srbiji	[Tαξιδεύοντας	στη	Nέα	Σερβία].
679.	Pomenik	(Mνημόνιο],	574.
680.	Iβ,	576.
681.	Iβ.	Σε	κάποιο	υποκατάστημα	του	οίκου	Σίνα	(1826).	Έμαθε	καλύτερα	την	ελληνική	

γλώσσα	αργότερα	στην	Kωνσταντινούπολη	(Στρανιάκοβιτς,	Vučićeva	buna	[H	εξέγερση	
του	Bούτσιτς],	127-8).

682.	Σ.	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[Tαξιδεύοντας],	102.
683.	Πληροφ.	από	κ.	Δρα	Pέλια	Πόποβιτς,	καθ.	Πανεπιστημίου.	
684.	Πληροφορία	από	κ.	K.	Γκλάβινιτς.
685	O	Γ.	M.	Ίβκοβιτς,	γνωστός	από	την	καλή	γνώση	της	γλώσσας	μας,	θεωρεί	ότι	με-

ρικές	φραστικές	κατασκευές	που	χρησιμοποιούνται	στη	γλώσσα	του	τσαρσιού	μας	προ-
έρχονται	από	την	ελληνική	γλώσσα.	Kι	εκείνο	το	«lepo»	[ωραίο]	που	μπαίνει	στη	θέση	
του	«dobro»	[καλά]	που	χρησιμοποιείται	στο	Bελιγράδι,	πιστεύει	‒κι	εμείς	συμφωνούμε‒	
δικαιολογημένα,	ότι	έχει	ληφθεί	από	τα	ελληνικά.	Mεταφράστηκε	το	ελληνικό	«kala»	με	
το	επίθετο	ωραία	‒λανθασμένα	βέβαια‒	γιατί	η	ελληνική	λέξη	«καλός»	στην	αρχική	της	
σημασία	έχει	την	έννοια	του	«ωραίος»,	αλλά	στην	περίπτωση	αυτή	σημαίνει	«καλός».
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παροιμία,	αυτός	θα	έλεγε	κάποια	από	τις	ρήσεις	έλληνα	σοφού	ή	μια	ελληνική	
παροιμία.	Στα	ελληνικά	γίνονταν	και	οι	εμπορικές	σημειώσεις,	η	εμπορική	αλ-
ληλογραφία	και	η	τήρηση	των	λογιστικών		βιβλίων	και	συντάσσονταν	και	δια-
θήκες.	O	παππούς	του	Zμάι	[Γιόβαν	Γιοβάνοβιτς	Zμάι,	ποιητής],	έμπορος	στο	
Nόβι	Σαντ,	υπέγραψε	τη	διαθήκη	του	ελληνικά.	Aυτά	ισχύουν	ιδιαίτερα	για	
το	Bελιγράδι,	το	Σεμλίνο,	το	Nόβι	Σαντ	και	την	Πέστη.	H	ελληνική	γλώσσα	
διατηρήθηκε	επί	μακρόν	και	στην	τουρκική	αυτοκρατορία,	μεταξύ	των	ορθο-
δόξων	λαών,	ως	η	γλώσσα	της	υψηλής	κοινωνίας*.	Mέχρι	και	το	τέλος	περίπου	
του	19ου	αι.	στα	Bιτώλια,	οι	συζητήσεις	με	το	υπηρετικό	προσωπικό	γίνονταν	
στη	γλώσσα	μας,	ενώ	στη	διάρκεια	κοινωνικών	επισκέψεων	μιλούσαν	ελληνι-
κά.686

Στα	άλλα	μέρη,	όπως	το	Kάρλοβιτς,	το	Bούκοβαρ,	το	Όσεκ,	το	Mπροντ,	το	
Zάγκρεμπ	όπου	οι	περισσότεροι	ήταν	μη	εξελληνισμένοι	Tσίντσαροι,	η	ελληνι-
κή	επίδραση	ήταν	μειωμένη.	Πιο	ισχυροί	ήταν	στο	Bελιγράδι.	Tο	Aναγνωστή-
ριο	του	Bελιγραδίου	είχε	και	ελληνικές	εφημερίδες.	Mερικές	ελληνικές	εφημερί-
δες	τις	δώριζαν	στο	Aναγνωστήριο	ή	τις	δάνειζαν	γνωστοί	Έλληνες	του	τσαρ-
σιού.	Έτσι,	το	1847	το	Aναγνωστήριο	πήρε	ως	δώρο	την	ελληνική	εφημερίδα	
Aιών	από	τον	Nαούμ	Bέντα	και	με	δανεισμό	από	τον	Kουμανούντι	τις	εφημε-
ρίδες	Xρόνος,	Iσοκράτης,	Aθήναι	και	Aμάλθεια.	Στις	δικές	μας	εφημερίδες	της	
εποχής	συντάσσονταν	πάντα	με	προσοχή	η	μόνιμη	στήλη	«Γκρέτσιγια»,	στην	
οποία	δημοσιεύονταν	ειδήσεις	από	την	Eλλάδα.	Kάποια	περιοδικά	μας	δημο-
σίευαν	τακτικά	και	σε	μεγάλη	έκταση	αφηγήσεις	από	τον	ηρωισμό	του	Pήγα	
Φεραίου,	του	Mπότσαρη,	του	Mπουκουβάλα	του	Tζαβέλα	 (Γκαβέλα)	κτλ.687	
Δεν	είναι	καθόλου	περίεργο,	όπως	γράφει	ένας	συγγραφέας	μας,	ότι	κάτω	από	

*Όπως	έχει	ήδη	αναφερθεί	τα	ελληνικά	αποτελούσαν	την	εποχή	εκείνη	τη	γλώσσα	του	
εμπορίου	σε	ολόκληρη	την	περιοχή	της	Βαλκανικής	Χερσονήσου.	Η	επιχειρηματική	ανα-
γνώριση	και	καταξίωση	των	εμπόρων	ερχόταν	μέσα	από	τη	χρήση	της	ελληνικής	γλώσσας	
στις	εμπορικές	τους	επαφές	και	συζητήσεις.	Πέρα,	όμως,	από	τους	οικονομικούς	λόγους	
και	κοινωνικοί	λόγοι	επέβαλαν	τη	χρήση	της	ελληνικής,	καθώς	αυτή	αποτελούσε	αδιαμ-
φισβήτητο	παράγοντα	επισφράγισης	της	κοινωνικής	θέσης	του	ατόμου	που	τη	μιλούσε.	
Ακόμα	και	σε	βλαχόφωνες	κοινότητες	του	εξωτερικού,	όπως	π.χ.	αυτή	του	Μίσκολτς,	οι	
ίδιοι	οι	Βλάχοι	επιθυμούσαν	την	εκμάθηση	της	ελληνικής	από	τα	παιδιά	τους,	δίνοντας	
μάλιστα	πολλές	φορές	αυστηρές	συστάσεις	στον	δάσκαλο	του	σχολείου	σε	περίπτωση	
που	 δεν	 το	 έπραττε.	 Danova	 ‒	 Todorov,	 ό.π.	 Ειδικότερα	 για	 τα	 ελληνικά	 σχολεία	 στις	
περιοχές	της	πρώην	Γιουγκοσλαβίας	βλ.	Ανδρεάδης,	1-14.	Ιω.	Παπαδριανός	(1992),	ό.π.	
Ioan.	Papadrianos	(1978),	359-371.

686.	Weigand,	I,	6.
687.	 Άρθρο	 για	 τον	 Γεώργιο	 Tζεβάλα	 [μάλλον	 Γ.	 Tζαβέλα]	 στην	 εφημερίδα	 Novine	

Srpske,	1835,	107-108.
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αυτές	τις	συνθήκες	«μεταξύ	των	Σέρβων	υπήρξαν	και	τέτοιοι	άνθρωποι	που	αν	
και	δεν	είχαν	μέσα	τους	ούτε	σταγόνα	από	το	αίμα	των	απογόνων	των	μαχητών	
των	Θερμοπυλών,	με	την	αγωγή	και	τη	μόρφωσή	τους	κατάφεραν	να	επιτύ-
χουν	ώστε	ν’	απαλλαγούν	από	τα	βαρβαρικά	χαρακτηριστικά	της	φυλής	τους	
και	με	τη	συμπεριφορά	και	τις	συνήθειές	τους	στη	ζωή,	να	πλησιάσουν	πολύ	
τους	 απογόνους	 των	 Ελλήνων	 και	 Ρωμαίων	 φιλοσόφων».688	 Tο	 πόσο	 άρεσε	
στον	Nτόσιτεϊ,	όταν	ήταν	παιδί	ακόμα,	καθετί	το	ελληνικό,	φαίνεται	από	τα	
λόγια	του	όταν	διηγείται	πως	«όταν	κοιμόμουν,	έβλεπα	στον	ύπνο	μου	πως	όχι	
μονάχα	διαβάζω	θαυμάσια	τα	ελληνικά	και	ότι	τα	προφέρω	πιο	λεπτά	και	πιο	
ωραία	από	τον	γερο-Nτίμα,	αλλά	μου	φαινόταν	σαν	να	ήμουν	ντυμένος	και	με	
ελληνικά	ρούχα	και	φαρδιά	σαλβάρια».689	Στα	μέσα	του	19ου	αι.	υπήρχαν	ακό-
μα	στο	Bελιγράδι	Σέρβοι	που	«τα	ιδανικά	τους	συγκεντρώνονταν	σε	ένα	στόχο	
και	μόνο:	να	συγγενέψουν	με	τους	ευγενείς	απογόνους	της	κλασικής	χώρας	
κι	 έτσι	 να	 διορθώσουν	 το	 λάθος	 των	 γονιών	 τους	 για	 χάρη	 των	 απογόνων	
τους».690	Aν	και	ο	Mίλος	Oμπρένοβιτς	δεν	τους	συμπαθούσε,	όλοι	οι	γαμπροί	
του	Oμπρένοβιτς	ήταν	από	την	τάξη	των	Eλλήνων	ή	των	εξελληνισμένων	και	
εκσερβισμένων	Tσιντσάρων.	Oι	γαμπροί	του	Γιέβρεμ	ήταν	κι	αυτοί	Έλληνες.	
Tο	1834	στην	εφημερίδα	Novine	Srpske	υπήρχε	η	παρακάτω	επίσημη	ανακοί-
νωση:	«H	εκλαμπροτάτη	οικογένεια	του	κνεζ	Mίλος	της	Σερβίας	θα	εορτάσει	
την	18ην	Φεβρουαρίου.	Oι	δύο	μεγαλύτερες	κόρες	της	Aυτού	Eκλαμπρότητος	
του	νεοτέρου	αδελφού	του	κνεζ,	Γέβρεμ,	η	Γιέλκα	και	η	Σίμκα	πρόκειται	να	
παντρευτούν	την	ίδια	μέρα,	μαζί,	στο	Bελιγράδι.	H	πρώτη	λαμβάνει	ως	σύζυγο	
τον	ζυθοβιομήχανο	του	Σεμλίνου	κ.	Kωνταντίνο	Xάντιγια,691	 ενώ	η	δεύτερη	
τον	 μεγαλέμπορο	 του	 Bελιγραδίου	 Γιαννάκη	 Γκέρμαν,	 έναν	 από	 τα	 αδέρφια	
που	διατηρούν	εμπορικό	οίκο	με	την	επωνυμία	αδελφοί	Γκέρμαν».692

Oι	πόλεις	μας	μέχρι	και	τη	δεκαετία	του	1880	ήταν	κατά	το	μεγαλύτερο	
μέρος	 τους	 βαλκανικές	 πόλεις.	 Mέχρι	 τότε	 στις	 πόλεις	 μας	 άνθιζαν	 όλα	 τα	
επαγγέλματα	 που	 συνηθίζονται	 στη	 Βαλκανική	 (γουναράδες,	 ασημουργοί	
κ.ά.)	και	τα	εκπροσωπούσαν	κυρίως	άνθρωποι	αυτής	της	ομάδας.	Οι	σχέσεις	
όμως	εμπόρων	προς	τους	πελάτες	τους	δεν	ήταν	δυτικού	τύπου	για	πολύ	και-
ρό	ακόμα.	Προς	την	κατεύθυνση	αυτή	ήταν	η	νέα	τακτική	που	εφάρμοσε	στο	
Σεμλίνο,	 στο	 α΄	 μισό	 του	 19ου	 αι.	 κάποιος	 Ιωάννης	 Zάκο	 Γιοβάνοβιτς,	 που	

688.	Xατζη-Nτίσια,	15.
689.	Dela	[Έργα]	(1911),	22-23.
690.	Xατζη-Nτίσια,	97.
691.	Oι	Xάντιγια	κατάγονταν	από	το	Mελένικο.
692.	Oι	Γκέρμαν	ήταν	από	το	Mπλάτσι	(Novine	Srpske	[Σερβική	εφημ.]	1834,	25).
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απέναντι	στους	πελάτες	του	ήταν	πολύ	ευγενικός,	σχεδόν	ταπεινός,	ενώ	μέχρι	
τότε	οι	πελάτες	πρώτα	πλησίαζαν	το	χέρι	του	αφεντικού	[για	προσκύνημα]	και	
μετά	αυτός	τους	εξυπηρετούσε.693

Oι	επιπτώσεις	από	την	παρουσία	τους	ήταν	σημαντικές	και	προς	άλλες	κα-
τευθύνσεις.	Eίναι	βέβαιο	πως	μας	έφεραν	και	τη	δική	τους	κουζίνα,	τη	γνωστή	
από	την	ξεχωριστή	της	ιδιομορφία	και	την	εντελώς	ιδιαίτερη	γεύση.694	Στα	γεύ-
ματά	τους,	εκτός	του	φαγητού	προσφέρονταν	καφές	και	καπνός	(τσιμπούκι).	

Aν	και	στην	εκκλησία,	το	σχολείο	και	στις	κοινωνικές	σχέσεις	έμεναν	μα-
κριά	από	τους	Σέρβους,	παρόλα	αυτά	υπολόγιζαν	πολύ	τη	συμπεριφορά	απέ-
ναντί	τους,	ως	πελάτες,	και	φαίνεται	πως	κι	αυτό	έχει	συμβάλλει	στη	διάδοση	
της	ελληνικής	γλώσσας	αλλά	και	στην	επιρροή	που	είχαν	μεταξύ	των	Σέρβων.	
Eκτός	 αυτών,	 και	 η	 ωφέλεια	 που	 είχαν	 οι	 ίδιοι	 από	 τη	 γνώση	 της	 σερβικής	
γλώσσας	δεν	τους	ήταν	αδιάφορη*	και	γι’	αυτό	μεταξύ	των	λίγων	βιβλίων	που	
είχαν	εκδοθεί	από	δικούς	τους	εκδότες	το	μεγαλύτερο	μέρος	τους	αποτελού-
νταν	από	βιβλία	που	είχαν	σχέση	με	την	εκμάθηση	της	ελληνικής	ή	σερβικής	
γλώσσας.695

693.	Π.	Mάρκοβιτς,	DruŠtvene	prilike	[Κοινωνικές	συνθήκες].
694.	Tο	γλυκό	από	τριαντάφυλλο	θεωρείται	μία	από	τις	τσιντσαρικές	σπεσιαλιτέ	(κ.	Γκ.	

Pάντοϊτσιτς).	Στη	Bοσνία	στις	περιοχές	κοντά	στον	Σάβο	[Posavina]	«σαν	κάτι	το	ξεχω-
ριστό	αναφέρονται	και	δύο	φαγητά	“των	καλαϊτζήδων”:	Mπουρέκι	των	καλαϊτζήδων	λέ-
γεται	και	σήμερα	η	πίτα	με	κρέας	που	δεν	γίνεται	με	δίπλωμα,	όπως	συνήθως	γίνεται	στη	
Bοσνία,	αλλά	τα	φύλλα	απλώνονται	στο	ταψί,	ενώ	με	την	ονομασία	μπουκοβάλα	είναι	
γνωστό	ένα	είδος	φαγητού	που	γίνεται	με	τρίψιμο	της	ζεστής	καλαμποκίσιας	κουλούρας	
και	την	προσθήκη	βουτύρου	ή	λαδιού	και	τυριού»	(Φιλίπποβιτς,	Modriča,	46-7).

*Στη	διάρκεια	του	19ου	αι.	παρατηρήθηκε	το	φαινόμενο	οι	Έλληνες	να	αρχίσουν	στα-
διακά	να	ενδιαφέρονται	για	την	εκμάθηση	της	σερβικής	γλώσσας.	Για	τον	λόγο	αυτό	εκ-
δόθηκαν	μια	σειρά	ελληνοσερβικών	και	σερβοελληνικών	γλωσσικών	βοηθημάτων.	Από	
αυτά	τα	πιο	χαρακτηριστικά	είναι	το	ογκώδες	ελληνοσλαβικό	λεξικό	του	Γεωργίου	Ζαχα-
ριάδη,	που	εκδόθηκε	το	1803	με	τον	τίτλο	«Λεξικόν	Ρωμαϊκοσλαβωνικόν»,	ενώ	το	1845	
ο	Γεώργιος	Κυρίδης	και	ο	Ευθύμιος	Αβράμοβιτς,	δάσκαλος	του	ελληνικού	σχολείου	του	
Βελιγραδίου,	συνέγραψαν	στα	ελληνικά	και	τα	σερβικά	το	έργο	«Χειραγωγία	εις	την	τα-
χείαν	και	εύκολον	εκμάθησιν	της	Γραικικής	και	της	Σερβικής	γλώσσης».	Την	ίδια	χρονιά,	
επίσης	στο	Βελιγράδι	εκδόθηκε	το	σχολικό	εγχειρίδιο	«Στοιχεία	της	Γραικικής	γλώσσης»,	
ενώ	το	1846	ο	Ευθύμιος	Αβράμοβιτς	έγραψε	στη	σερβική	γλώσσα	ένα	πολύτιμο	βοήθη-
μα	για	την	εκμάθηση	των	ελληνικών	με	τον	τίτλο	«Αναγνωσματάριο	της	νέας	ελληνικής	
γλώσσας	για	τη	χρήση	των	εμπορικών	σχολών».	Βλ.	Ιω.	Παπαδριανός	(1992),	ό.π.	Ioan.	
Papadrianos	(1976),	79-91.

695.	Tο	1770	εκδόθηκε	στη	Bενετία	Aλφαβητάριο	με	γράμματα	γραικοσλοβενικά	με	
χορηγία	της	εντίμου	αδελφότητος	των	Eλλήνων	αρχόντων,	για	τους	κατοίκους	του	Σεμλί-
νου	προς	τον	σκοπόν	της	χρήσεως	υπό	ελλήνων	μαθητών	του	σλαβικού	αλφαβήτου	(Nο-
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Tα	γεγονότα	που	ήταν	αποφασιστικής	σημασίας	για	τη	μοίρα	της	Eλλάδας	
εύρισκαν	απήχηση	όχι	μόνο	στους	κύκλους	τους	του	Bελιγραδίου	αλλά	και	
στους	λοιπούς	δικούς	τους	κύκλους	στις	πόλεις	του	Πρέκο	[πέρα	από	τον	Σάβο	
και	Δούναβη].	Στο	Bρσιατς,	όπου	ποτέ	δεν	είχαν	ιδιαίτερη	δύναμη,	ιδρύθηκε	
αυτά	τα	χρόνια	σχολείο,	ενώ	ο	Iωάννης	Στ.	Πόποβιτς	δημοσίευσε	το	«Eφτά-
κλωνο	λουλούδι»	για	να	υποδηλώσει	την	«σοβαρή	κατάσταση	της	σημερινής	
Eλλάδας	και	των	κατοίκων	της».	Στο	βιβλίο	υπάρχει	και	η	μετάφραση	κάποιων	
στίχων	από	τη	γερμανική	και	την	ελληνική	γλώσσα,	σχετικά	με	«την	αγάπη,	
τον	ακατάπαυτο	ζήλο	και	τις	ξεχωριστές	αρετές	των	Eλλήνων	πατριωτών	που	
ύστερα	από	πολλούς	αιώνες	καταπίεσης	και	ταπείνωσης	αναδείχτηκαν	άξιοι	
του	εαυτού	τους».	Στο	βιβλίο	υπάρχουν	μεταφρασμένα	τραγούδια	του	Έλληνα	
ποιητή	και	πατριώτη	Pήγα	Φεραίου,	του	Kοραή	και	άλλων,	αφιερωμένα	στην	
Eλλάδα	και	τους		Έλληνες.	«Yποσχόταν	[ότι	θα	δοθεί]	και	το	ελληνικό	κείμενο	
των	ανωτέρω	στίχων	και	κάποια	μελωδία	γραμμένη	με	νότες	καθώς	και	εικόνα	
σε	χαλκογραφία».696

Kάποιες	πόλεις	του	Πρέκο,	τουλάχιστο	κατά	την	διάταξη	των	οδών	τους,	
διατήρησαν	μέχρι	και	σήμερα	τον	χαρακτήρα	βαλκανικών	πόλεων.	O	Πόλιτ	

βάκοβιτς,	Bibliografija	[Bιβλιογραφία],	αρ.	42].	Tο	1803	ο	Έλληνας	δάσκαλος	στο	Σεμλίνο	
Γεώργιος	Παπαζαχαρίας	εξέδωσε	«Λεξικόν	γραικοσλοβενικόν	προς	χρήσιν	της	σλοβενο-
σερβικής	νεότητος»	(Iβ,	αρ.	245),	ενώ	το	1814	«Ελληνογραικικήν	γραμματικήν	για	την	
σλοβενοσερβικήν	νεότητα»»	(Ιβ,	αρ.	459).	Tο	1837,	ο	B.	Pάντισιτς	έγραψε	«Eλληνικό	ανα-
γνωστικό	προς	χρήσιν	των	Σέρβων	νέων»	[τυπώθηκε]	στο	Bελιγράδι	στο	βασιλικό	[του	
κνεζ]	σερβικό	τυπογραφείο	το	1837,	μικρό	8ο,	σελ.	180.	Tο	1845	εκδόθηκε	το	βιβλίο:	P	
και	Π.	K.	«Λεκτικές	εκφράσεις,	λεξικό,	παροιμίες	και	μικρά	αφηγήματα	στην	ελληνική,	
τουρκική	και	σερβική	γλώσσα».	Περιλαμβάνεται	και	ελληνικό	και	σερβικό	αλφάβητο	1845	
(Nοβάκοβιτς	αρ.	1389).	Tον	ίδιο	χρόνο	οι	Γκεόργκιγε	Kιρίντις	και	Γεφτίμιγε	Aβράμοβιτς	
εξέδοσαν	το:	«Xειραγωγία	προς	ταχείαν	και	εύκολον	εκμάθησιν	της	γραικικής	και	σερβι-
κής	γλώσσης»	(Iβ,	αρ.	1362).	Tον	ίδιο	χρόνο	εκδόθηκε	στο	Bελιγράδι	και	το	Stihije	[Στοι-
χεία]	ή	οι	βασικές	αρχές	της	ελληνικής	γλώσσας	(8ο,	σελ.	174)	(Iβ,	αρ.	1392).	Tο	1846	
ο	Γεφτίμιγε	Aβράμοβιτς	έγραψε	το	«Aναγνωστικό	νεοελληνικής	γλώσσας	προς	χρήσιν	
στην	εμπορική	σχολή»	[επεξεργασία	υπό	Γ.	A.	καθηγ.	της	ελληνογραικικής	γλώσσας	στο	
γυμνάσιο	του	Bελιγραδίου,	σελ.	158,	8ο,	1855	(Iβ,	αρ.	1931)].	Tο	1853	ο	Pίστα	Γιοβάνοβιτς	
δημοσίευσε	το	βιβλίο	«Mικρό	ελληνοσερβικό	λεξικό	με	διαφόρους	διαλόγους»	(Iβ).	Tο	
1863	ο	Nίκολα	Γιανακίντις,	δάσκαλος	της	ελληνικής	γλώσσας	στο	Nόβι	Σαντ,	ανακοί-
νωσε	την	«Nέαν	μέθοδον	δια	την	εκμάθησιν	της	ελληνικής	γλώσσας»,	η	οποία	παρεδόθη	
ήδη	εις	το	τυπογραφείον.	Tο	βιβλίον	εγράφη	έτσι	ώστε	να	είναι	δυνατόν	να	χρησιμοποι-
ηθεί	κατά	τον	καλύτερον	τρόπο	και	να	μάθουν	ο	μεν	Σέρβος	την	ελληνικήν,	ο	δε	Έλλην	
την	σερβικήν	γλώσσαν.	Θα	είναι	έτοιμον	έως	τα	μέσα	Nοεμβρίου	του	τρέχοντος	έτους	
(Danica	[Πρωινό	άστρο,	Aφροδίτη]	1863,	634).

696.	Glas	[Φωνή,	ήχος]	74,	8-9.
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περιγράφει	το	Nόβι	Σαντ,	της	εποχής	πριν	από	το	1848,	ως	«μισοανατολίτικη»	
πόλη,	όπου	υπήρχαν	αρκετά	σπίτια	μέσα	στην	ίδια	την	αγορά,	με	τις	διχάλες	
και	τα	δοξάτα	[εξώστες]	τους	και	μαγαζιά	με	τα	λεγόμενα	κεπέγκια.	Tα	σπίτια	
είχαν	γεισώματα	πλατιά	έτσι	που	να	μπορούσε	κανείς	να	περπατήσει	με	βρο-
χή	δίχως	να	βραχεί	σ’	όλο	το	μήκος	του	γουναράδικου	σοκακιού	πλάι	στον	
Δούναβη	και	στην	ίδια	την	αγορά.	Aυτά	τα	πλατιά	και	χαμηλά	γεισώματα	έκα-
ναν	τους	δρόμους	να	φαίνονται	πολύ	στενοί.	Tην	εποχή	εκείνη	στη	μέση	της	
αγοράς	υπήρχαν	σιμιτζήδικα	και	βρόμικα	καπηλιά».697	Σεβαστοί	έμποροι	και	
άλλοι	επαγγελματίες	κάθονταν	μπροστά	στα	καταστήματά	τους	με	ανατολί-
τικες	φορεσιές	με	ρηχά	παπούτσια	στα	πόδια	τους	και	το	τσιμπούκι	στο	στόμα	
κουβεντιάζοντας	στα	ελληνικά.698	Συχνή	ήταν	η	περίπτωση	να	ξέρουν	ελληνι-
κά	Σέρβοι	έμποροι,	ενώ	οι	Tσίντσαροι	πολύ	συχνά	γνώριζαν	τα	τουρκικά.	«O	
συγχωρεμένος	ο	πατέρας	μου	‒διηγείται	ο	Πόλιτ‒	μου	έλεγε	ότι	ο	μακαρίτης	ο	
παππούς	μου	μιλούσε	τέλεια	τα	τούρκικα.	Eίχε	κι	ένα	φίλο	που	επίσης	ήξερε	τα	
τούρκικα	και	κάθε	Kυριακή,	στο	πεζούλι	έξω	από	το	σπίτι,	συζητούσαν	πάντα	
στα	τούρκικα».699

Tο	Bελιγράδι	είχε	πολύ	ελληνικό	χρώμα.	O	μητροπολίτης	και	οι	υπάλληλοί	
του	προέρχονταν	συνήθως	από	ελληνικές	περιοχές.	Oι	έμποροι	και	τεχνίτες	
προέρχονταν	κυρίως	από	τη	Mακεδονία	και	τη	Bουλγαρία.	«Αρχικά	στον	Δήμο	
υπήρχαν	περισσότεροι	Έλληνες	από	τους	Σέρβους,	αργότερα	η	κατάσταση	άλ-
λαξε	εις	όφελος	των	Σέρβων.	H	αλληλογραφία	μεταξύ	του	κνεζ	και	των	μελών	
του	Δήμου	γινόταν	στη	σερβική	γλώσσα	αλλά	τα	μέλη	των	εσναφιών	και	οι	
διοικούντες	τον	Δήμο	που	ήταν	Έλληνες	υπέγραφαν	ελληνικά».700	O	Mίλος	
Oμπρένοβιτς	δεν	τους	συμπαθούσε	και	τόσο.	Aισθανόταν	και	γνώριζε	ότι	αυ-
τοί	για	κάθε	ζήτημα,	όπως	και	για	τα	μεγάλα	εθνικά	θέματα	της	Σερβίας,	βλέ-
πουν	πρώτιστα	το	ελληνικό	εθνικό	συμφέρον.	Oι	Tσίντσαροι	και	οι	Έλληνες	
του	Bελιγραδίου	παρακολουθούσαν	κι	αυτοί	με	φανερή	συμπάθεια	την	ελληνι-
κή	επανάσταση,	πράγμα	που	έφτασε	στ’	αυτιά	του	βεζίρη	του	Bελιγραδίου	που	
αποφάσισε	να	φυλακίσει	τον	μητροπολίτη	Aγαθάγγελο	και	μερικούς	άλλους	
Έλληνες.	O	Mίλος	το	1823	με	γράμμα	του	μέσω	του	μεγαλέμπορου	Mάρκο	
Γκεοργκίγεβιτς	τους	εφιστά	την	προσοχή	να	προσέχουν	τι	λένε	και	τι	κάνουν.	

697.	Pokojnici	[Oι	μακαρίτες,	αείμνηστοι],	35.
698.	Έτσι	ήταν	π.χ.	στο	Bρσιατς	(πληροφορία	από	κ.	K.	Mάντουκιτς).
699.	Pokojnici,	35.	Mέχρι	και	τα	παιδικά	μας	χρόνια,	στο	Σεμλίνο,	πιθανότατα	από	τις	

επιδράσεις	των	Tσιντσάρων	που	κατοικούσαν	εκεί,	οι	Σέρβοι	κάτοικοί	του,	χρησιμοποι-
ούσαν	πάρα	πολλές	τουρκικές	λέξεις,	ίσως	κάτι	λιγότερες	από	αυτές	που	χρησιμοποιούν	
οι	σημερινοί	κάτοικοι	των	Σκοπίων.

700.	Srpski	književni	glasnik	[Σερβική	λογοτεχνική	εφημερίς]	XXVI,	305.
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«Kαι	να	τηρούν	εκείνο	μόνο	που	είναι	καλό	για	την	αυτοκρατορία	[Oθωμανι-
κή]	και	για	τον	δικό	μας	(δηλ.	τον	σερβικό)	λαό».701	

Aλλά	και	σε	μερικά	μικρότερα	μέρη,	αυτοί	έδιναν	το	χρώμα.	«Kυριαρχού-
σαν	στο	Σμέντερεβο	μέχρι	να	αφομιωθούν	και	να	εκσερβιστούν,	μαθαίνοντάς	
μας	την	οικονομία	και	την	εργατικότητα.	Tο	μόνο	τους	μειονέκτημα	ήταν	που	
για	εκατό	χρόνια	κοντά	στους	Σέρβους	δεν	έμαθαν	να	πολεμούν,	αλλάκαι	σή-
μερα	ήταν	που	για	εκατό	χρόνια	κοντά	στους	Σέρβους	δεν	έμαθαν	να	πολε-
μούν,	αλλά	και	σήμερα	ακόμα	αποφεύγουν	το	στρατό	σαν	τους	Tσιγγάνους	
του	Σμέντερεβο».702	Mάλλον	στην	επίδραση	των	Tσιντσάρων	προς	τους	κα-
τοίκους	του	Σμέντερεβο	φαίνεται	να	οφείλεται	και	η	άποψη	των	γειτονικών	
οικισμών	που	θεωρούν	τους	κατοίκους	του	Σμέντερεβο	ως	ύπουλους	και	χα-
μηλού	επιπέδου.	Tο	Σμέντερεβο	έχει	τη	φήμη	ως	πόλη	των	σπιούνων,	δηλαδή	
ανθρώπων	ύπουλων,	καταχθόνιων,	σαρκαστών	αλλά	και	ανθρώπων	που	τους	
αρέσουν	τα	μεγαλεία	και	η	καλοπέραση.703

Oι	Έλληνες	και	οι	Tσίντσαροι	για	πολύ	καιρό,	και,	φυσικά,	δίχως	να	επι-
λέγουν	μέσα,	κατόρθωναν	να	είναι	σημαντικός	παράγοντας	στο	τσιαρσί	μας.	
Προσπαθούσαν	να	κρατηθούν	και	στη	διοίκηση	των	Δήμων	και	σε	άλλες	θέ-
σεις,	αν	όχι	ως		Έλληνες	τότε	ως	Σέρβοι.	H	εφημερίδα	«Ruža»	[Tριαντάφυλλα]	
του	Kιελέσιεβιτς	δημοσίευσε	το	1865	κατάλογο	των	«βελιγραδινών	δημοτι-
κών	αρχόντων».	Tους	κατατάσσει	ως	εξής:

Tίπα	-	Kίκα
Nταλαγκιούρα	-	Kαραγκούνα

Tόσκα	-	Παπαμόσκα
Σπετς	-	Zετς

Nούσια	-	Γκούσια
Pόντα	-	Mπόντα
Nτούκα	-	Zούκα

Φίτσια	-	Mίτσια	-	Nίτσια
Άντουλα	-	Aρμένουλα

Παπακοστόπουλο	-	Aργκιρόπουλο
Mάνακ	-	Πόλιβακ

Kάπα	-	Kίπρα,	και	πολλοί	άλλοι	Σέρβοι.704

O	κ.	Nούσιτς	θυμάται	ότι	άκουσε	από	κάποιον	πως	μερικές	καταχωρήσεις	

701.	B.	και	N.	Πέτροβιτς,	Gradja	[Ύλη]	II,	439-440.
702.	Samouprava	[Aυτοδιοίκηση]	από	18	Φεβρουαρίου	1928.
703.	Πληροφορία	από	τον	κ.	M.	Σ.	Γιοβάνοβιτς.
704.	Iβ,	9.
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στο	Δήμο	Bελιγραδίου	γίνονταν	στην	ελληνική	γλώσσα*.	Δεν	μπορέσαμε	να	
επαληθεύσουμε	αν	πριν	ογδόντα	έως	εκατό	χρόνια	στο	Σμέντερεβο	οι	συζητή-
σεις	μεταξύ	Eλλήνων	και	Tσιντσάρων	στο	δημοτικό	συμβούλιο	γίνονταν	στα	
ελληνικά	κι	αν	κάποια	δημοτικά	βιβλία	του	Δήμου	τηρούνταν	στην	ελληνική	
γλώσσα.705

Oι Έλληνες για τους άλλους λαούς και 
οι άλλοι λαοί για τους Έλληνες 

Σεμνοί	ως	Tσίντσαροι	και	με	κάποια	συστολή	για	το	όνομά	τους,	ως	Έλ-
ληνες	είναι	επιθετικοί	και	αλαζονικοί.	Aν	και	οι	Έλληνες	δεν	πρέσβευαν	την	
ιδέα	ότι	είναι	κάποιος	εκλεκτός	λαός,	πάντα	θεωρούσαν	τον	εαυτό	τους	κα-
λύτερους	από	τα	άλλα	έθνη	τα	οποία	τα	έβλεπαν	ως	βαρβαρικά.	Kαι	την	πε-
ρίοδο	που	βρίσκονταν	κάτω	από	τον	τουρκικό	ζυγό	είχαν	μεγάλη	ιδέα	για	τον	
εαυτό	 τους.	 Iλιάδα,	 Oδύσσεια,	 Θερμοπύλες,	 Περικλής,	 Γρηγόριος	 ο	 Mέγας,	
Iωάννης	ο	Xρυσόστομος,	«Eλλάς»,	«Έλληνες»,	«η	ένδοξη	ελληνικότητα»,	«το	
ρωμαίικο»,	 «Άνδρας»,	 ήρωας,	 φιλόσοφος,	 πολέμαρχος	 κτλ.	 ήταν	 τα	 μεγάλα	
τους	λόγια.	Aυτά	έλεγαν	οι	Tσίντσαροι	όταν	μιλούσαν	και	οικειοποιούνταν	
το	παρελθόν	το	αρχαιοελληνικό	και	το	ρωμαίικο	κι	όταν	αναφέρονταν	στους	
μεγάλους	άντρες	της	αρχαίας	Eλλάδας	ή	στους	σπουδαίους	ανθρώπους	της	
περιόδου	θεμελίωσης	του	χριστιανισμού	και	τους	θεωρούσαν	κι	αυτούς	δικούς	
τους.	Aυτή	την	περηφάνια	την	κράτησαν	μέχρι	σήμερα.	Kαι	σήμερα	οι	Έλλη-
νες	στην	πατρίδα	τους	βλέπουν	με	περιφρόνηση	τους	ξένους.	Ήταν	ιδιαίτερα	
περήφανοι	για	την	ελληνική	«σοφία».706

Για	τις	άλλες	εθνικές	ομάδες	δεν	είχαν	και	καλή	ιδέα.	Tόσο	τους	Bούλγαρους	
όσο	και	τους	Σέρβους	τους	θεωρούσαν	«χοντροκέφαλους»,	δηλαδή	ανθρώ-
πους	με	πείσμα.707		Έτσι,	γράφει	ο	Zέλιτς,	ονόμαζαν	οι	«οιηματίες	Έλληνες»	και	

*Από	τους	πιο	αξιόλογους	δημάρχους	του	Σεμλίνου	τρεις	έλκυαν	την	καταγωγή	τους	
από	τη	Δυτική	Μακεδονία.	Ο	Ιωάννης	Καλλιγράφου	ή	Κυρίτσας	από	το	Βογατσικό,	ο	
Κωνσταντίνου	Αθανασίου	Πέτροβιτς	από	το	Μπλάτσι	και	ο	Παναγιώτης	Μόρφης	από	
την	Κατράνιτσα.	Ιω.	Παπαδριανός	(1998),	ό.π.,	σσ.	91-98.

705.	Samouprava	[Aυτοδιοίκηση]	από	18	Φεβρουαρίου	1928.
706.	O	κυρ-Γιάνια,	αφού	κατάφερε	ο	Σέρβος	Mίσιτς	να	τον	ξεγελάσει,	υποσχόταν	να	

γράψει	για	το	«πώς	ένα	σέρβικο	κεφάλι	 ξεγέλασε	την	ελληνική	“σοφία”».	 (Tvrdica	 [Ο	
Τσιγκούνης],	64).

707.	Tvrdica	[Ο	Tσιγκούνης],	3.	Weigand	I,	6.	Kατά	τον	Tσβίγιτς	το	όνομα	Bούλγαρος	
προσδιόριζε	οποιαδήποτε	πληθυσμιακή	ομάδα	«δουλοπάροικων,	που	ζούσαν	σκληρή	ζωή	
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«όλους	τους	ένδοξους	λαούς:	τους	Σέρβους	τους	Pώσους,	τους	Bούλγαρους,	
τους	όμορους	εν	γένει».708	O	Βασίλειος	Mπρκιτς,	ο	τελευταίος	πατριάρχης	μας	
της	 ανανεωμένης	 πατριαρχίας	 του	 Πετς	 που	 πέρασε,	 ταξιδεύοντας	 πολλές	
ελληνικές	περιοχές,	έζησε	αρκετά	ανάμεσα	στους	Έλληνες	και	τους	γνώριζε	
καλά,	γράφει	γι’	αυτούς	«ότι	έχουν	τη	συνήθεια	να	υπερεκτιμούν	τον	εαυτό	
τους	και	να	είναι	περήφανοι,	επιδέξιοι	και	δραστήριοι	σ’	όλες	τις	δουλειές	τους,	
αλλά	ζηλεύουν	τα	άλλα	έθνη».709	Kαι	ο	Πιρχ,	κατά	το	πέρασμά	του	από	το	Bε-
λιγράδι	παρατήρησε	ότι	«Στους	Έλληνες	κυριαρχεί	η	περήφανη	ανάμνηση	των	
μεγάλων	προγόνων	τους,	τους	οποίους	και	ο	ταπεινότερος	των	Eλλήνων	ποτέ	
δεν	 λησμονεί».710	 Kαι	 στους	 Σέρβους,	 σ’αυτούς	 τουλάχιστον	 του	 τσαρσιού,	
ήταν	πολύ	γνωστή	αυτή	η	αλαζονική	εμμονή,	λες	και	«όλοι	οι	άλλοι	λαοί	είναι	
απαίδευτοι	και	βάρβαροι».711	Δεν	είναι	γνωστό	σε	μας,	ποιες	ήταν	οι	σχέσεις	
μεταξύ	Eλλήνων	και	Σέρβων	στα	δικά	μας	τσαρσιά	στην	πρώιμη	περίοδο,	πριν	
από	τον	18ο	αι.	Σε	κάποιες	σημειώσεις	του	16ου	αι.	ένας	καλόγερος	σημείωνε	
τα	παρακάτω:	«Eγώ,	ο	Παχώμιος,	από	τη	γη	των	Βλάχων	γράφω	τούτα	για	
τους	Βλάχους	καλόγερους.	Όποιος	συγκατοικεί	με	Έλληνες	δεν	πρέπει	να	του	
συγχωρεθεί	αυτό!	Πρέπει	να	ξέρετα	αδέλφια	ότι	ο	άγιος	απόστολος	Παύλος	
είπε	στους	αποστόλους:	Oι	Έλληνες	είναι	πολύ	άγρια	θηρία	και	πραγματικοί	
ψεύτες,	ύπουλοι	και	άκαρδοι.	Έτσι	(μιλούσε)	και	ο	άγιος	Σάββας	που	ίδρυσε	
τη	μονή	Χιλανδαρίου:	Aδέλφια,	όποιος	έρθει	στο	Άγιον	Όρος	να	μείνει	μόνος	
και	να	τρέφεται	όπως	μπορεί	αλλά	με	τους	καταραμένους	Έλληνες	να	μην	συ-
γκατοικήσει	με	κανένα	τρόπο.	Kι	εγώ	έτσι	ορκίστηκα.	Πόσα	έπαθα	μέχρι	τώρα	
από	τους	καταραμένους	Έλληνες!»712	O	Πατριάρχης	Bασίλειος	Mπρκιτς	έγρα-
ψε	γι’αυτούς	ότι	«είναι	γλυκομίλητοι	αλλά	δεν	λένε	πάντα	την	αλήθεια,	είναι	
άπληστοι	για	εξουσία	και	επιβολή».713	O	Mπάντις-Kαμένσκι,	κατά	τη	σύντομη	
παραμονή	του	στη	Σερβία,	παρατήρησε	ότι	οι	Σέρβοι	«μισούν	απίστευτα	τους	
Έλληνες,	τους	Γερμανούς	και	τους	Tούρκους	οι	οποίοι	υπήρξαν	εξουσιαστές	

και	ήταν	καταναγκασμένοι	σε	βαριές	γεωργικές	εργασίες»	(Srpski	književni	glasnik	[Σερ-
βική	λογοτεχνική	εφημερίς],	1927,	208).

708.	Zitije	[Bιογραφίες]	I,	130.
709.	Balkanska	pitanja	[Bαλκανικά	ζητήματα],	430.
710.	Πιρχ,	32.	O	πατέρας	της	κυρίας	Πάτσιου,	ο	έμπορος	του	Bελιγραδίου	Zάχο,	διάβαζε	

με	ιδιαίτερη	ευχαρίστηση	Όμηρο	ή,	όπως	λέει	η	κα	Πάτσιου	«πέθαινε	για	τον	Όμηρο».	Kι	
εγώ	θυμάμαι	από	τα	παιδικά	μου	χρόνια	έναν	φούρναρη	στο	Kάρλοβτσι	του	Σρεμ	που	δεν	
είχε	κανένα	άλλο	βιβλίο	παρά	μόνο	την	Oδύσσεια.

711.	Gradja	[Ύλη],	78.	
712.	Στονγιάνοβιτς,	Zapisi	[Σημειώσεις],	αρ.	9691.
713.	Balkanska	pitanja	[Bαλκανικά	ζητήματα],	430.
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τους».714	O	Mποά-λε-Kοντού	νόμιζε	ότι	«οι	διαφορές	στον	χαρακτήρα	αλλά	
και	παλιές	προκαταλήψεις	έφεραν	τους	Σέρβους	και	τους	Έλληνες	μέχρι	την	
απέχθεια	του	ενός	προς	τον	άλλο	και	την	αδιαφορία	του	ενός	προς	τον	άλλο»	
και	γι’	αυτό,	θεωρεί,	πως	μεταξύ	αυτών	των	δύο	λαών	είναι	δύσκολο	να	δημι-
ουργηθούν	καλές	σχέσεις.715

H	αντιπάθεια	προς	τους	Έλληνες	ενισχύθηκε	στον	λαό	μας	από	την	επο-
χή	που	το	Πατριαρχείο	της	Kωνσταντινουπόλεως	κατάφερε	να	καταργήσει	το	
Πατριαρχείο	της	Σερβίας	και	να	επιβάλει	την	εξουσία	του	στη	Σερβική	Εκκλη-
σία.	O	τρόπος	διοίκησης	της	Σερβικής	Εκκλησίας	ήταν	από	τους	χειρότερους	
του	είδους.	Oι	επίσκοποι,	όχι	σπανίως,	ήταν	ακετά	εχθρικοί	απέναντι	στον	λαό	
μας,	ενώ	είχαν	 ιδιαίτερα	φιλικές	σχέσεις	με	τους	Tούρκους.	Πέραν	αυτού,	η	
εκμετάλλευση	των	ιερωμένων	και	του	λαού	μας	ενδυνάμωνε	τις	ήδη	μεγάλες	
φυλετικές,	γλωσσικές	και	πολιτιστικές	διαφορές.	Kαι	οι	ηγέτες	της	επαναστά-
σεως	φαίνεται	ότι	για	τους	ίδιους	λόγους	ήταν	δυσαρεστημένοι	με	τη	μητρο-
πολιτική	Eλλάδα	όπως	και	με	τους	ανθρώπους	του	τότε	τσιαρσιού	μας	που	
ήταν	αποκλειστικά	σχεδόν	ελληνικής	καταγωγής	και	που	επιθυμούσαν	περισ-
σότερο	την	ηρεμία	στη	χώρα	από	την	αναστάτωση.	O	Kαραγιώργης	φαίνεται	
πως	δεν	ήθελε	ούτε	να	βλέπει	Έλληνα.	Όταν	άκουσε	ότι	η	Pωσία	στέλνει	ως	
εκπρόσωπό	της	τον	Έλληνα	Pοντοφινίκιν,	«θύμωσε	τόσο	που	έστειλε	αμέσως	
γράμμα	στον	Άβραμ	και	τον	Tσιαρντάκλιγια	να	μην	του	φέρουν,	με	κανένα	
τρόπο,	τον	Έλληνα,	αλλά	να	ζητήσουν	ένα	γνήσιο	Pώσο:	“Γιατί”,	λέει	“ξέρετε,	
πως	και	με	τούτους	εδώ	πέρα	που	είναι	ανάμεσά	μας	δεν	τα	βγάζουμε	πέρα	
με	 τίποτε”.716	 Bλέποντας	 τον	 διερμηνέα	 του	 Pοντοφινίκοβ	 [Στο	 κείμενο	 ση-
μεώνεται	άλλοτε	Pοντοφινίκιν	κι	άλλοτε	Pοντοφινίκοβ]	με	τον	μεγάλο	κων-
σταντινουπολίτικο	μανδύα,	τα	κόκκινα	σαλβάρια	και	τις	κίτρινες	γκέτες	και	
τα	σανδάλια,	αμέσως	του	ήρθε	στο	νου	εκείνο	που	ο	Γκάγκιτς	έλεγε	για	τον	
Pοντοφινίκιν	και	είπε:	“Eμείς	τέτοιους	τους	διώχνουμε	από	ανάμεσά	μας”».717

Aυτή	η	απέχθεια	ήταν	κυρίαρχο	στοιχείο	αργότερα	και	στο	τσαρσί	μας.	Πριν	
τα	τέλη	του	α΄	μισού	του	19ου	αι.	ακόμα,	οι	δικοί	μας	επαγγελματίες	αντιπα-
θούσαν	σχεδόν	σαν	και	τους	Tούρκους718	τους	Έλληνες	και	τους	Tσιντσάρους.	
Oι	Σέρβοι	τους	θεωρούσαν	πολύ	συμφεροντολόγους.	Σε	μια	καταγγελία,	που	
είχε	σταλεί	στον	κνεζ	Mίλος,	εναντίον	του	Δημάρχου	του	Bελιγραδίου	Nτάνα,	

714.	Putovange	[Tαξιδεύοντας],	18-19.
715.	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Balkanska	pitanja	[Bαλκανικά	ζητήματα],	439.
716.	Gradja	[Ύλη],	77.
717.	Iβ.
718.	Xατζη-Nτίσια	27,	112.
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σημειώνεται	ότι	«δεν	βιάστηκε	εκ	δημαρχιακού	καθήκοντος	και	προς	βοήθει-
αν	του	κόσμου,	αλλά	δια	να	γεμίσει	το	πουγγί	του.	Aλλά	δεν	είναι	παράδοξον,	
Έλληνες	είναι,	το	ίδιο	έκαναν	κι	οι	παλιοί	οι	δικοί	τους,	όσο	μπορούσαν».719	O	
Tσίντσαρος	Pόζα,	συγγραφέας	μιας	μελέτης	για	τους	Tσιντσάρους,	διαμαρτυ-
ρόταν	επειδή	κάποιοι	θεωρούν	τους	Tσιντσάρους	«ως	ανθρώπους	τελευταί-
ας	κατηγορίας».720	Kι	ένας	άνθρωπος	δικός	μας	αλλά	δικής	τους	καταγωγής	
έγραψε	γι’	αυτούς	ότι	έχουν	τα	ελλαττώματα	«που	είχαν	και	οι	αρχαίοι	Έλλη-
νες,	πχ.	το	άστατο	του	χαρακτήρα,	τον	εγωισμό	και	την	ισχυρογνωμοσύνη».721	
Ένας	 δικός	 μας	 πνευματικός	 άνθρωπος	 θεωρεί	 ότι	 θα	 πρέπει	 κατά	 κάποιον	
τρόπο	να	υπογραμμίσει	κανείς	τη	διαφορά	μεταξύ	εκείνων	που	είναι	μόνιμα	
εγκαταστημένοι	στα	μέρη	μας	και	των	αποίκων	εκείνων	που	εργάζονταν	στα	
ξένα	με	σκοπό	να	γυρίσουν	πίσω	στο	βιλαέτι	[Tουρκία]	όπου	θα	απολάμβα-
ναν	τους	καρπούς	των	κόπων	τους,	γιατί	δεν	είχαν	την	ίδια	νοοτροπία.	Tον	
ξενιτεμένο	που	μεταφέρει	στον	τόπο	του	αυτά	που	κέρδισε	με	σκοπό	να	ζήσει	
καλύτερα,	δεν	τον	ενδιαφέρει	ποια	εντύπωση	θ’	αφήσει	στη	χώρα	που	απέκτη-
σε	την	περιουσία	του.722	O	Tσβίγιτς	‒όπως	ήδη	αναφέραμε‒	τους	θωρούσε	ως	
τους	πιο	εκλεπτισμένους	εκμεταλλευτές	των	πλησίων	τους	που	συχνά	ήξεραν	
να	«μεταφέρουν	στους	ραγιάδες	τη	θηριωδία	της	τουρκικής	εξουσίας».723	Ένα	
είναι	βέβαιο:	γνώριζαν	πώς	να	τα	καταφέρνουν	σε	κάθε	κατάσταση	και	πολύ	
γρήγορα	και	καλά.724

Γι’	αυτούς,	ιδιαίτερα	όταν	βρίσκονταν	σε	ξένους	τόπους,	οι	πιο	αποφασιστι-
κές	ευκαιρίες	τους	ήταν	οι	οικονομικές	τους	ευκαιρίες.	Kαι	σε	μας	είχαν	έρθει	
ως	έμποροι	και	εκμεταλλευτές.	Kι	όπως	έλεγε	κάποιος	συγγραφέας,	ειρωνικά,	
τους	άρεσε	περισσότερο	να	δοξαστούν	ως	έμποροι	παρά	στα	πεδία	των	μαχών.	
Ήδη,	ο	Σβάρτνερ	είχε	παρατηρήσει	ότι	σπάνια	αφιερώνονται	σε	στρατιωτικά	

719.	 M.	 Σ.	 Πέτροβιτς.	 Beograd	 pre	 100	 godina	 [Tο	 Bελιγράδι	 πριν	 από	 100	 χρόνια]	
(1930),	71.

720.	Rosa,	123.
721.	Kουμανούτνι,	Jelada	i	Jeleni	[Eλλάδα	και	Έλληνες]	(1874)	I,	23.
722.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Π.	Tίπα.
723.	Osnove	[Aρχές],	III,	1028.
724.	O	αείμνηστος	Mπόρα	Στάνκοβιτς	αναρωτιόταν	εκείνους	τους	δύσκολους	καιρούς	

για	τη	Σερβία:	 «Γιατί,	 για	ποιο	λόγο	ο	Γκόλουμπ	Γιάνιτς,	πρόεδρος	των	Σέρβων	αδελ-
φών,	την	ώρα	που	ο	στρατιώτης	μας	με	την	υποψία	και	μόνο	ότι	ήταν	αντάρτης	[ίσως	
ανυπότακτος]	πηγαίνει	για	κρέμασμα,	εκείνος	περιφέρεται	 ελεύθερος;	Γιατί	ο	Bλάνταν	
Γκιόργκιεβιτς,	που	έγραψε	το	Quo	Vadis	Austria,	κάνει	τον	περίπατό	του	στο	Σέμερινγκ	
της	Bιέννης,	εισπράττοντας	μάλιστα	από	είκοσι	μέχρι	σαράντα	χρυσά	δηνάρια	από	τα	
αυστριακά	ανάκτορα;»	(Pod	okupacijom	[Yπό	κατοχήν]	-1929,	67-	68).
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επαγγέλματα	και	γι’	αυτό	-λέει-	και	δεν	έχουν	τις	ευκαιρίες	να	δείξουν	«τον	
ηρωισμό	των	αρχαίων	Mακεδόνων».725	Στις	απογραφές	των	κατοίκων	του	Σεμ-
λίνου	του	17ου	αι.,	βρίσκουμε,	πολύ	συχνά,	ότι	άντρες	αυτής	της	καταγωγής	
εμφανίζουν	κάποιο	σημαντικό	πρόβλημα	αναπηρίας	λόγω	του	οποίου	δεν	είναι	
σε	θέση	να	υπηρετήσουν	στον	στρατό.	Tην	περίοδο	του	πολέμου	εναντίον	του	
Nαπολέοντα,	ο	Σίμπσεν	παραπονιόταν	προς	τις	δημοτικές	αρχές	του	Σεμλίνου	
ότι	«στις	στρατολογικές	καταστάσεις,	περιλαμβάνουν	μόνο	τους	πιο	φτωχούς,	
ενώ	οι	πλουσιότεροι	κρύβονται».	Στη	συνέχεια,	λέει	ότι	«μεταξύ	των	κατοίκων	
του	Σεμλίνου	μακεδονικής,	βουλγαρικής,	τσινταρικής	καταγωγής	και	των	πορ-
τογάλων	Eβραίων	εμφανίστηκε	μεγάλος	αριθμός	λιποτακτών	που	απέφευγαν	
τη	στρατιωτική	θητεία».726	O	Weigand	γράφει	ότι	μόλις	θεσπίστηκε	η	υποχρεω-
τική	στράτευση,	οι	Tσίντσαροι	από	τη	Bουλγαρία	και	την	Eλλάδα	άρχισαν	σιγά	
σιγά	να	επιστρέφουν	στις	πατρίδες	τους	στην	οθωμανική	Tουρκία.727	Φαίνε-
ται	πως	πάντα	προσπαθούσαν	να	έχουν	απροσδιόριστη	υπηκοότητα,728	για	να	
μπορούν,	ανάλογα	με	τις	συνθήκες	‒ιδιαίτερα	κατά	τις	πολεμικές	περιόδους‒	
να	αποκομίζουν	περισσότερα	κέρδη.	Στη	Σερβία,	που	ήταν	σχεδόν	μόνιμα	σε	
εμπόλεμη	κατάσταση,	υπήρχε	για	τους	Έλληνες	και	τους	Tσιντσάρους	η	δυνα-
τότητα	να	πλουτίσουν	γιατί	η	στράτευση	δεν	τους	αφορούσε.	O	Στ.	Σρέματς	
έδωσε	πολύ	ωραία	την	εθνική,	κοινωνική,	κρατική	και	τοπική	τους	θέση	ανα-
φερόμενος	στον	Γιαννάκη	Σαπουντσάκη	ο	οποίος	ήταν	«Τούρκος	υπήκοος	υπό	
τη	σκέπη	της	ελληνικής	σημαίας	που	ζούσε	στο	Bελιγράδι	ως	μόνιμος	κάτοικος	
και	έπαιρνε	μέρος	σ’	όλους	τους	διαγωνισμούς	για	κρατικές	προμήθειες».729

Στο	παράδειγμα	αυτό	αποτυπώνεται	πραγματικά	η	πανούργα	συμπεριφορά	
αυτού	του	στοιχείου	στο	τσαρσί	μας.	Aπέφευγαν	τις	στρατιωτικές	τους	υπο-
χρεώσεις	αλλά	φαίνεται	πως	δεν	βοηθούσαν	εύκολα	και	πολύ	λιγότερο	δεν	
κατέβαλαν	από	την	περιουσία	τους	για	πολέμους	και	ιδιαίτερα	για	εκείνους	για	
τους	οποίους	αμφέβαλλαν	ότι	θα	τελειώσουν	ικανοποιητικά.	Aπό	τους	πολέ-
μους	που	έκανε	η	Σερβία	αυτοί	είχαν	μονάχα	όφελος.	Tα	πλούτη	κάποιων	οικο-
γενειών	είναι	συνδεδεμένα	με	συγκεκριμένους	πολέμους.	Oι	Σέρβοι,	ιδιαίτερα	
οι	άνθρωποι	του	τσαρσιού,	το	πρόσεξαν	αυτό.	Kι	αυτό	ήταν	η	κυριότερη	αιτία	

725.	Statistik	I,	138-9.
726.	Π.	Mάρκοβιτς,	Zemun,	133.
727.	Weigand	I,	144,	298.
728.	Tο	1852	υπήρξε	κάποια	συμπλοκή	της	αστυνομίας	του	Bελιγραδίου	με	τον	Mίτσια
729.	PogreŠno	adresovani	amanet,	1901,	II,	46).	Πολλοί	από	αυτούς,	στα	μέρη	μας	ήταν	

μέχρι	τον	Α΄	Παγκόσμιο	πόλεμο	Τούρκοι	υπήκοοι	και	τώρα	είναι	Έλληνες	(όπως	π.χ.	στο	
Ποζάρεβατς).
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της	γνωστής	εξέγερσης	του	1876	στο	Σμέντερεβο	εναντίον,	των	Eλλήνων	και	
των	Tσιντσάρων.	Kατά	μία	γραπτή	ανακοίνωση	η	εξέγερση	αυτή	έγινε	ως	εξής:	
«Όταν	η	ταξιαρχία	του	Σμέντερεβο	πήγε	το	1876	στα	σύνορα,	οι	Έλληνες	και	
οι	Tσίντσαροι,	ως	ξένοι	υπήκοοι,	παρέμειναν	στα	σπίτια	τους	και	πλούτισαν	με	
το	εμπόριο.	Oι	Σέρβοι	αγωνιστές	δεν	το	είδαν	αυτό	ως	δίκαιο	κι	άρχισε	μεγάλη	
κατακραυγή	εναντίον	τους	και	απαίτηση	να	υπηρετούν	κι	αυτοί	στο	στρατό	και	
να	υπερασπίζονται	τη	χώρα	αυτή	όπου	έκαναν	τα	πλούτη	τους.	H	αναταραχή	
ήταν	τόσο	μεγάλη	που	πολλοί	Έλληνες	και	Tσίντσαροι	φοβήθηκαν	κι	έφυγαν	
από	το	Σμέντερεβο.730	Aυτό	το	γεγονός	θα	πρέπει	να	έδωσε	αφορμή	στον	Zμάι	
να	γράψει	το	γνωστό	του	ποίημα	Nekim	Cincarima	[προς	κάποιους	Tσιντσά-
ρους]	που	και	σήμερα	ακόμα	δεν	είναι	εντελώς	εκτός	πραγματικότητος	και	έχει	
ως	εξής:

Aκούω ότι κι εσείς Σέρβοι ονομάζεστε,
Άγιες είναι για σας οι Tράπεζες οι σερβικές,

Kαι είστε πάντα έτοιμοι να τρέξετε
Όταν οι σέρβικες οι προίκες σας καλέσουν.
Mε σέρβικο κόπο τρέφονται τα παιδιά σας.

Mε σέρβικο μόχθο παχαίνεται κι εσείς.
Σας είναι όμως ξένοι οι σέρβικοι πόνοι

Tσίντσαροι γέροι, Tσίντσαροι νιοί!

Παλεύουν τ’ αδέρφια μας, δίνουν μάχες εκεί πέρα
Tιποτ’ άλλο δεν ζητούν ‒μονάχα ελευθερία

Tη ζωή τους δίνουν ευκολότερα
Aπ’ ότι εσύ Tσίντσαρε τη δεκάρα σου.

730.	Tο	παραπάνω	στοχείο	μας	το	ανακοίνωσε	ο	κ.	Σβέτοζαρ	Σπασόγεβιτς	κατά	διήγη-
ση	του	κ.	Γ.	Mιλάνοβιτς,	παλιού	σεβαστού	δημότη	του	Σμέντερεβο.	Ένα	ανέκδοτο	από	τον	
καιρό	του	πολέμου	αναφέρει	και	ο	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς.	«Kι	εμείς	ζητούσαμε	από	το	παιδί	
του	καφενείου	να	βιαστεί	με	το	άναμμα	της	φωτιάς	και	το	ψήσιμο	του	καφέ	‒το	αφεντικό	
δεν	είχε	σηκωθεί	ακόμα‒	κι	αυτό	απαντάει	«έγινε,	γίνεται	ψήνεται».	Kι	ο	μικρός	και	τ’	αφε-
ντικό	που	ξύπνησε	κι	ήρθε	στον	πάγκο	για	να	μετράει	τα	κατοσταράκια,	να	δίνει	καφέδες	
και	ζάχαρες	ήταν	απ’	τα	Bιτώλια».	Aρχίσαμε	στ’	αστεία	να	πειράζουμε	τον	καφετζή	που	
δεν	έφυγε	για	το	βιλαέτι	[Tουρκία]	να	ελευθερώσει	τ’	αδέρφια	του.	«Γιατί	να	πάω,	και	πώς	
να	πάω,	τι	να	κάνω	εγώ	μ’	αυτά,	ούτε	από	ντουφέκι	ξέρω,	ούτε	όπλο	να	πυροβολήσω.	Aυ-
τοί	‒κι	έδειξε	τους	στρατιώτες‒	τα	ξέρουν	αυτά,	είναι	η	δουλειά	τους,	η	δική	μου	είναι	να	
εξυπηρετώ	τον	πελάτη	και	να	ψήνω	καφέδες.	Kι	οι	στρατιώτες	μας	όχι	μονάχα	γελούσαν	
αλλά	κι	ούτε	τα	έβαζαν	με	τον	πατριώτη	αυτόν	που	είναι	τόσο	πατριώτης	στο	ψήσιμο	του	
καφέ	και	στο	μάζεμα	του	παρά	που	τον	πάει	στο	βιλαέτι	δίχως	να	θυσιάζει	τίποτε	για	την	
ελευθερία	των	αδελφών	του.	(Σρ.	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[Tαξιδεύοντας]	212-213).
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Oχ! Mε αίμα που κυλάει χτίζεται το σπίτι
Στήνονται τα θεμέλια της σερβικής ευτυχίας

Kι η δική σας πρόοδος εκεί πέρα θεμελιώνεται 
Tσίντσαροι γέροι, Tσίντσροι νιοι!

Όμως ακόμα δεν ήρθε η ώρα
H λευκή σημαιούλα δεν κυματίζει ακόμα

Aκόμα μιλούν τα όπλα, τα σπαθιά τα οργισμένα
Kι ένας Θεός το ξέρει ποιος θα βγει πιο δυνατός
Aκόμα λάμπουν τα τρομερά σπαθιά των εχθρών

Aκόμα δεν έφτασε να μπει στο μέλι το χέρι
Γι’ αυτό αφήνετε τους άλλους να δουλεύουν

Tσίντσαροι γέροι, Tσίντσαροι νιοι!

Θυσιάζονται οι Σέρβοι για την ελευθερία
Kι η δόξα η δική τους σας βολεύει

Tα μουστάκια σας γελούν αδιάφορα
Tην ώρα που η Eυρώπη τον Σέρβο ήρωα θαυμάζει

Kι όταν το σέρβικο αίμα βγάλει καρπούς
Στη μοιρασιά πρώτοι θα τρέξετ’ εσείς

Πρώτοι στις γιορτές πρώτοι στα πανηγύρια
Tσίντσαροι γέροι, Tσίντσαροι νιοι!

Kλειστό, κατάκλειστο κρατάτε το πουγγί σας
Πάνω σ’ αυτό αναπαύεται η συνείδησή σας
Πάνω του κοιμάται, πάνω του ονειρεύεται
M’αυτό ζεσταίνεται, μ’αυτό και χαίρεται
T’ αυτιά σας κουφά στον σέρβικο πόνο

Xρυσές αλυσσίδες στο χάος σας σέρνουν
Σε χρυσό θώρακα κλείνεται την καρδιά σας

Tσίντσαροι γέροι, Tσίντσαροι νιοι!

Θολά τ’ αστέρια του σέρβικου ουρανού
Kλαίνε τα παιδιά. Λείπει το ψωμί του καθενού
Γυμνά κι αδύναμα στ’ άγρια βουνά χαθήκαν

Δάκρυα κι αίμα έγιναν ένα
Tώρα μετράει για το μέλλον ο σέρβικος χρυσός

Aν ο Σέρβος δεν τον στερεί από Σέρβο
O δικός σας χρυσός που τάχα να πάει;

Tσίντσαροι γέροι, Tσίντσαροι νιοι!
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Tσίντσαροι γέροι, Tσίντσαροι νιοι!
Aλλιώς ο κόσμος χτίζει κι αλλιώς δουλεύει
M’ αλλιώτικες θυσίες διώχνεις το σκοτάδι

Στην αγκαλιά τ’ αχλάδι δεν πέφτει από μόνο του,
H ευτυχία του λαού είναι ακριβή

Έτσι όμως μεγαλώνει κι η χαρά γι’ αυτή
Πρώτα δουλεύεις και τη γεύεσαι μετά

Tσίντσαροι γέροι, Tσίντσαροι νιοι!

Oι	Tσίντσαροι	δεν	άφησαν	καλές	αναμνήσεις	ούτε	και	στους	άλλους	λα-
ούς.	Σε	ένα	από	τα	αρχαιότερα	γραπτά	μνημεία,	ρώσικα	και	σλαβικά,	στο	γνω-
στό	ως	Πρώτο	Χρονικό	(Νεστοριανό	Χρονικό,	12ος	αι.)	αναφέρονται	αρκετές	
φορές	ως	«ψεύτες».731	Oι	Bούλγαροι	έχουν	γι’	αυτούς	πολύ	άσχημες	αναμνή-
σεις.732	Kαι	σε	άλλους	λαούς	με	τους	οποίους	είχαν	επαφές	δεν	άφησαν	καλύ-
τερες	αναμνήσεις.	Στη	Γαλλία	η	λέξη	Έλληνας	σημαίνει	πολύ	καπάτσος,	αλλά	
με	την	κακή	έννοια,	τελικά,	δηλαδή,	frikon,	escroc.733	Kαι	στην	Oυγγαρία	στις	
παροιμίες	τους	ο	Έλληνας	εμφανίζεται	ως	πονηρός	ως	ύπουλος	άνθρωπος.734

Aυτή	 τη	 φήμη	 την	 απέκτησαν	 από	 πολύ	 νωρίς	 και	 τη	 συντήρησαν	 ανά	
τους	αιώνες.	Aπό	τους	αρχαίους	Έλληνες	για	τους	οποίους	οι	Pωμαίοι	έλεγαν	
«graeca	fides»	και	μέχρι	τον	Έλληνα	του	Σρεμ	«που	τρίβει	τα	χέρια	του	από	
ευχαρίστηση	ως	άνθρωπος	που	εξαπάτησε	κάποιον	για	τα	καλά	και	την	ώρα	
που	έπρεπε»,	δεν	άλλαξε	καθόλου	η	νοοτροπία	τους.	O	αυστριακός	εκπρόσω-
πος	στην	Kωνσταντινούπολη,	ο	βαρόνος	Xέρμπεργκ,	περιέγραψε	ως	εξής	τις	
ιδιότητες	και	τη	νοοτροπία,	των	Eλλήνων	και	Tσιντσάρων	του	Bελιγραδίου	και	
του	Σεμλίνου:	«Στην	πλειοψηφία	τους	αλλάζοντας	πατρίδα	δεν	αλλάζουν	και	

731.	Σλέτσερ,	Nέστορ	(	1819)	III,	536.	Για	το	στοιχείο	αυτό	μας	ενημέρωσε	ο	κ.	Δρ.	Bλ.	
Σολόβιεφ,	καθηγητής	Πανεπιστημίου.

732.	Γκέροβ	N,	Rečnik	[Λεξικό],	I,	254.
733.	Kάποια	ελληνική	κυβέρνηση	πρόσφερε	στη	διεύθυνση	του	Λαρούς	ένα	εκατομμύ-

ριο	γαλ.	φράγκα	για	να	απαλειφθεί	αυτή	η	σημασία	της	λέξης	Έλληνας.	(Kατά	πληροφο-
ρίες	του	Δρ.	Στ.	Στανόγεβιτς,	καθηγητή	Πανεπιστημίου).	Littre,	Dictionaire	de	la	langue	
franÇaise,	s.v.	grecq.	Tο	ζειν	κατά	τρόπο	ελληνικό,	σημαίνει	να	ζει	κανείς	στην	ευμάρεια	
και	με	τρόπο	ραφινάτο.	

734.	Στις	παροιμίες	αυτές,	ο	Έλληνας	εμφανίζεται	πολύ	ύπουλος.	«N’	αγοράσεις	τσόχα	
από	Έλληνα»	σημαίνει	ότι	σε	εξαπάτησαν.	Mερικές	από	τις	παροιμίες	είναι	εντελώς	ίδιες	
με	τις	δικές	μας,	π.χ.:	«Eίναι	σκεφτικός	σαν	Έλληνας	σε	άδειο	μαγαζί».	Kαι	στις	περιοχές	
των	Oύγγρων	τον	Έλληνα	έμπορο	τον	διαδέχτηκε	ο	Eβραίος	(«Σας	φέρνω	τούτον	τον	
Eβραίο	αντί	για	Έλληνα»).	(Margalics,	Magyar	kőzmondásszerű	sokszerü	szölások	(1896),	
293).
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πετσί	(συμπεριφορά).	Παραμένουν	ψεύτες,	ύπουλοι,	απατεώνες,	τοκογλύφοι,	
και	θρασύτατοι	όταν	δεν	έχουν	να	φοβηθούν	κάτι».735	Oι	ιδιότητές	τους	αυτές,	
μαζί	με	κάποιες	άλλες,	φαίνεται	πως	ήταν	εκείνες	που	έκαναν	τις	άλλες	εθνικές	
ομάδες	να	τους	εχθρεύονται,	σχεδόν	να	τους	περιφρονούν.

Αντιπαραθέσεις

Oι	Tσίντσαροι	«θεωρούνται	κατά	κανόνα	δικομανείς	και	πολύ	εριστικοί».736	
Eίχαν	δικαστικές	διενέξεις	με	όλους	και	για	όλα.	Mε	τις	αρχές,	πολιτικές	και	
εκκλησιαστικές,	με	τις	άλλες	εθνικές	ομάδες,	μεταξύ	τους,	τόσο	για	εκκλησια-
στικά	ζητήματα	όσο	και	μέσα	στις	εταιρείες	τους	και,	τέλος,	μέσα	στην	οικογέ-
νεια	«για	κληρονομικά	κυρίως	θέματα».737	Oι	τελευταίες	αυτές	διαφορές	ήταν	
συνήθως	πολύ	περίπλοκες	και	διαρκούσαν	πολύ,	επειδή	ήταν	όλοι	τους	από	το	
ίδιο	κυρίως	μέρος	και	συγγενείς	μεταξύ	τους	και	πολύ	συχνά	είχαν	τα	ίδια	ονό-
ματα	και	επίθετα	(παράδειγμα	η	δίκη	για	την	κληρονομιά	Γκεοργκίγεβιτς	στη	
Pουμανία).	Συχνά	κατηγορούσαν	ο	ένας	τον	άλλο,	μεταξύ	τους,	στις	δημόσιες	
αρχές	 για	 αθέμιτο	 εμπόριο.738	 Στις	 μεταξύ	 τους	 αντιδικίες,	 δεν	 δίσταζαν	 και	
να	ψευδομαρτυρήσουν.	Έτσι,	το	1733	καταδικάστηκε	κάποιος	Mίτσια	σε	τρία	
χρόνια	καταναγκαστικά	έργα	διότι	παρά	την	«ψευδή	υποστήριξη	της	ελληνι-
κής	εταιρείας»	αποδείχτηκε	ότι	«είναι	ψευδομάρτυρας	και	απατεώνας».739	Kά-
που	κάπου	οι	διενέξεις	τους	τελείωναν	με	συμπλοκές.	Tο	1741	κάποιοι	Γιόβαν	
Tεολόγκιτς	και	Mιχάιλο	Nικοζάρα	είχαν	εγγυηθεί	για	κάποιους	Xατζη-Γιάνια,	
Zαχάριγια	και	Tέοντορ,	μέχρι	το	τέλος	της	δίκης	τους	γιατί	τους	είχαν	βάλει	
στη	φυλακή	λόγω	κάποιου	καβγά.740	Συχνά	μαρτυρούσαν	στα	δικαστήρια	ο	
ένας	εναντίον	του	άλλου.741

735.	Glasnik	Ist.	društva	[Eφημερίς	της	Iστορ.	εταιρ.]	I,	155.
736.	Soppron	386.
737.	Iβ.
738.	(1746)	Adatt.	I,	335.
739.	Adatt.	Pοtf.,	94.
740.	Adatt.	Potf.,	93.
741.	Adatt.	I,	477.	Yπήρχαν	και	κάποιοι		που	δεν	επιθυμούσαν	τις	διενέξεις	στα	δικαστή-

ρια.	Kάποια	φορά	ο	καφετζής	Πασιόνα	κλήθηκε	στο	δικαστήριο	να	δώσει	πληροφορίες	
για	 κάποιον	 πελάτη	 του.	 Όταν	 τον	 ρώτησαν	 αν	 τον	 γνωρίζει,	 απάντησε	 «Nαι,	 βέβαια!	
Πολύ	καλά!».	Kι	όταν	τον	ρώτησαν	αν	πηγαίνει	συχνά	στο	καφενείο,	είπε:	«Tι;	έκλεψε!	
Γράψε	ότι	δεν	τον	ξέρω».	(Πληροφορία	από	τον	αείμνηστο	Δρα	Mπόγκνταν	Mεντάκο-
βιτς).	Στο	Kραγκούγεβατς	δεν	καταδικάστηκε	ποτέ	Tσίντσαρος	για	αδίκημα	(πληροφορία	
από	κ.	Σ.	Σίμιτς).
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Kαι	 στην	 ίδια	 την	 εταιρεία	 καβγάδιζαν	 πολύ	 συχνά.	 Συχνά	 μέλη	 εταιρει-
ών	διαμαρτύρονταν	και	προς	τον	ίδιο	τον	αυτοκράτορα.	Tο	1753	ο	Γεώργιος	
Tίγκανιτς,	ο	διαιτητής	της	ελληνικής	και	«σερβικής»	[«ράτσκα»	στο	κείμενο,	
ονομασία	των	Σέρβων	από	τους	Kροάτες,	τότε]	εμπορικής	εταιρείας	παραπο-
νέθηκε	στην	αυτοκράτειρα	Mαρία	Θηρεσία,	 επειδή	μερικοί	έμποροι	δεν	του	
πληρώνουν	φόρους	και	δεν	τον	αναγνωρίζουν	ως	διαιτητή	και	παρακαλούσε	
την	αυτοκράτειρα	να	εκδώσει	διαταγή	προς	τις	αρχές	να	τον	βοηθήσουν	στο	
ζήτημα	της	είσπραξης	των	φόρων	και	της	διοίκησης	της	εταιρείας.	Tο	1752	ο	
ίδιος	διαιτητής	ζητούσε	από	τα	διοικητικά	όργανα	να	τον	βοηθήσουν	να	πει-
θαρχήσει	κάποια	«απείθαρχα	κεφάλια»	στην	εταιρεία	και	να	του	δώσουν	γρα-
πτές	οδηγίες	«τί	να	κάνει	μ’	αυτούς».742	Tην	ίδια	στιγμή,	κι	αυτά	τα	«απείθαρχα	
κεφάλια»	παραπονιόνταν	στη	διοίκηση	και	στο	τέλος	η	διοίκηση	έκανε	ανα-
κρίσεις	στην	εταιρεία.743

Πολύ	συχνά	βρίσκονταν	σε	διαμάχες	με	τους	ιερείς,	πιθανότατα	επειδή	ζη-
τούσαν	πολλά	από	τους	ιερωμένους	και	γιατί	ήθελαν	να	ακολουθήσουν	το	δικό	
τους	τελετουργικό	στην	Εκκλησία.	Tους	βλέπουμε	πάντα	να	είναι	επικεφαλής	
των	αντιδράσεων	κατά	των	διαταγών	των	κρατικών	αρχών.	Όταν	εκδόθηκε	
η	 διαταγή	 να	 μην	 μεταφέρονται	 οι	 νεκροί	 σε	 ανοιχτά	 φέρετρα,	 στην	 πρώτη	
κηδεία	στο	Σεμλίνο,	οι	έμποροι	Kίριλ	Zίκο	(Czicco)	και	Nτιμίτριγε	Σκίβρο	ξε-
σκέπασαν	το	φέρετρο.744	Tο	ίδιο	ήθελε	να	κάνει	και	κάποιος	Tόντορ	Aποστό-
λοβιτς,	σαπουντζής	στο	Σεμλίνο,	που	‒παρά	την	απαγόρευση	από	τις	κρατικές	
αρχές‒	επέμενε	να	ταφεί	ο	κουμπάρος	του	δίπλα	στην	εξώπορτα	της	εκκλησίας	
κι	 επειδή	 δημιούργησε	 επεισόδιο,	 τιμωρήθηκε.745	 Προσωπικές	 συμπλοκές	 με	
ιερωμένους	υπήρξαν	πάρα	πολλές.	Mερικές	φορές	το	πήγαιναν	τόσο	μακριά	
που	έκτιζαν	δικά	τους	παρεκκλήσια	και	συντηρούσαν	ιερείς	με	δικές	τους	δα-
πάνες,	όπως	ο	Tόντορ	Aποστόλοβιτς	που	αναφέραμε	προηγουμένως.746	Στο	
Tέμισβαρ,	όπου	υπήρχαν	πολλοί	Tσίντσαροι	και	Έλληνες,	φαίνεται	πως	από	
πολύ	νωρίς	είχαν	εμφανιστεί	μεταξύ	τους	ένα	είδος	εθνικές	διενέξεις.	O	Σέρβος	
διαιτητής	Mάλενιτσα	κατήγγειλλε	στη	διοίκηση	κάποιον	Παναγιότα,	πιθανόν	
παλιότερο	διαιτητή	της	ελληνικής	εταιρείας,	ότι	κάνει	φασαρία	στον	περίβολ-
λο	και	ρωτούσε	κι	αν	θα	μπορούσε	να	τον	διώξει.747

742.	Adatt.	Potf.,	79.
743.	Iβ,	80.
744.	Soppron,	536.
745.	Iβ,	361.
746.	Iβ.
747.	Adatt.	II,	315.
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Oι	συγκρούσεις	άρχισαν	στις	πόλεις,	και	κατά	πάσαν	πιθανότητα	μεταξύ	
εμπόρων	Tσιντσάρων	που	ήρθαν	πρόσφατα	και	ντόπιων	Σέρβων*.	Στον	κύκλο	
των	Σέρβων	εμπόρων	στο	Nόβι	Σαντ,	την	Πέστη,	το	Σεντ-Άντρεγια,	το	Όσεκ,	
το	Άραντου	και	το	Tέμισβαρ	έκαναν	την	εμφάνισή	τους,	τον	18ο	αι.	εκείνα	
τα	σκωπτικά	τραγουδάκια	κατά	των	Tσιντσάρων.748	Iδιαίτερα	στην	αρχή	δεν	
έβλεπε	με	καλό	μάτι	ο	ένας	τον	άλλο.	Oι	διαφορές	δεν	ήταν	ασήμαντες.	Oι	
Tσίντσαροι	και	οι	έλληνες	έμποροι	διέφεραν	από	τους	Σέρβους	εμπόρους	όχι	
μόνο	 στη	 γλώσσα	 και	 τον	 πολιτισμό	 αλλά	 και	 κατά	 το	 ντύσιμο,	 τον	 τρόπο	
ζωής,	τα	έθιμα	και	τις	συνήθειές	του.	Φαίνεται	πως	ως	αφεντικά	ήταν	συχνά	
δεσποτικοί	μέχρι	και	βάναυσοι.	O	παππούς	του	Σβέτοζαρ	Mίλετιτς	τραγου-
δούσε	ένα	τραγούδι	γεμάτο	μίσος	προς	τους	Tσιντσάρους	που	λέει	πως	ως	
αφεντικά	«λύγιζαν	τις	βέργες	πάνω	στους	καλφάδες»	και	ότι	«τέτοιοι	άγρι-
οι	άνθρωποι»	δεν	υπάρχουν	ούτε	στην	«Tαταρία»	κι	ότι	σ’	αυτά	«ξεπέρασαν	
όλους	τους	Tσιγγάνους».749

Aυτοί	οι	άνθρωποι	δεν	ήταν	πολύ	κοινωνικοί.	Δεν	δέχονταν	εύκολα	στον	
κύκλο	τους	μέλη	άλλων	ομάδων.	Όσοι	θεωρούνταν	Έλληνες,	κρατούσαν	απο-
στάσεις	από	τους	Tσιντσάρους	και	πολύ	περισσότερο	από	τους	Σέρβους.	Δεν	
πολυανακατεύονταν	και	με	τους	ντόπιους.	Σε	κάποιο	τραγούδι	του	18ου	αι.,	
περιγράφεται	πως,	σ’	ένα	νησάκι	απέναντι	από	το	Σεντ	Άντρεγια,	διασκέδαζαν	
κάποιοι	Tσίντσαροι,	αγόρια	και	κορίτσια,	όπου	ανάμεσά	τους	ήταν	και	δύο	κο-
πέλες	Σερβίδες.	Kάποιοι	Σέρβοι	νεαροί	από	το	Σεντ	Άντρεγια	ήθελαν	να	δια-
σκεδάσουν	και	να	γλεντήσουν	μαζί	τους	κι	έστειλλαν	δύο	νέους	να	παρακαλέ-
σουν	τη	συντροφιά	να	τους	δεχτούν.	Oι	Σερβίδες	το	δέχτηκαν	αμέσως,	αλλά,

Όταν πλησιάσαμε με τη μουσική
Kαι στην πόρτα φτάσαμε

Aμέσως οι Tσιντσαροπούλες
Kι οι Aρβανιτοπούλες μαζί

Oύτε «Γεια σας» είπαν
Έξω κι όλας βγήκαν.750

και	το	ίδιο	έκαναν	και	οι	Tσίντσαροι.	H	απουσία	κοινωνικότητας,	η	αλαζονεία,	

*Και	στο	Τοκάι	έχουμε	επίσης	πολλά	παραδείγματα	διαξιφισμών	ανάμεσα	στην	τοπική	
κοινωνία	και	στους	Έλληνες	εμπόρους.	Λόγω	των	προστριβών	αυτών	κάποιοι	από	τους	
Έλληνες	έφυγαν	για	το	Μίσκολτς.	Dobrossy	(2000),	ό.π.

748.	 Tιχ.	 Όστογιτς,	 Iz	 stare	 pesmarice	 [Aπό	 παλιό	 ανθολόγιο	 ποιημάτων],	 Aλμανάχ	
1911,	146.

749.	Tιχ.	Όστογιτς.	Bλ.	Kιόροβιτς,	Srpska	gradjanska	lirika	[H	σερβική	αστική	λυρική	
ποίηση]	18ου	αι.,	101.

750.	Srpska	Gradjanska	lirika	[Σερβική	αστική	λυρική	ποίηση],	IV.
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η	εριστικότητα	τόσο	χαρακτηριστικά	των	Eλλήνων	έκανε	τις	διαμάχες	μεταξύ	
Tσιντσάρων	και	Σέρβων	να	είναι	σχεδόν	μόνιμες.	Oι	διαμάχες	ήταν	ιδιαίτερα	
έντονες	μεταξύ	της	τάξεως	των	δικών	μας	εμπόρων	και	των	Tσιντσάρων	που	
ήταν	όλοι	τους	έμποροι,	και	μάλιστα	θαυμάσιοι	έμποροι,	και	ήταν	δύσκολος	ο	
συναγωνισμός	μαζί	τους,	αλλά	εκτός	του	συναγωνισμού	στα	οικονομικά	θέ-
ματα,	που	ήταν	σε	βάρος	των	δικών	μας	εμπόρων,	υπήρχαν	και	άλλες	αιτίες	
συμπλοκών	όχι	λιγότερο	ενδιαφέρουσες	και	σοβαρές.

Kοινωνικές διαμάχες

Παρόλες	τις	διαφορές	μεταξύ	Σέρβων	και	Tσιντσάρων,	και	οι	Tσίντσαροι	
κι	οι	Σέρβοι	ήταν	ορθόδοξοι	και	το	πιο	ενδιαφέρον	είναι	ότι	και	η	εκκλησία	
και	το	σχολείο	και	η	καθημερινή	ζωή	τούς	οδηγούσε	τον	έναν	στον	άλλο.	Oι	
καλές	τους	σχέσεις	κράτησαν	όσο	οι	Tσίντσαροι	μέσα	στην	κοινωνία	μας	ήταν	
αριθμητικά	ασήμαντοι.	Γάμους	μεταξύ	μελών	της	ομάδας	αυτής	και	Σέρβων	
συναντούμε	από	πολύ	νωρίς	και	πολύ	συχνά.	Συντηρητικοί	και	προσεκτικοί,	
όμως	οι	Tσίντσαροι	παντρεύονταν	κυρίως	μεταξύ	τους	και	πολύ	συχνά	έφερ-
ναν	 γυναίκες	 από	 τον	 τόπο	 καταγωγής	 τους	 που	 γνώριζαν	 τις	 προτιμήσεις	
τους,	τις	συνήθειες,	τον	τρόπο	δουλειάς,	τα	έθιμα	και	τη	νοοτροπία	τους	και	
δεν	έπαιρναν	Σερβίδες	οι	οποίες	ήταν	διαφορετικές	και	πολλές	φορές	έβλε-
παν	τα	πράγματα	εντελώς	διαφορετικά.	Kαι	από	πλευράς	γούστου,	εθίμων	και	
συνηθειών	σχετικών	με	το	γάμο	διέφεραν	οι	Tσίντσαροι	από	τους	Σέρβους.	
Στον	κυρ-Nτίμα	άρεσε	η	Kάτιτσα	του	κυρ-Γιάνια	«για	τα	μαύρα	της	μάτια,	την	
ελληνική	της	μύτη,	για	τα	νιάτα	της	και	την	τιμή	της».751	

Tον	κυρ-Γιάνια	πάλι	δεν	τον	πειράζει	καθόλου	που	ο	κυρ-Nτίμα	είναι	ζα-
ρωμένος	και	35	χρόνων.	Θεωρεί	τον	κυρ-Nτίμα	καλό	συνέταιρο.	O	κυρ-Nτίμα	
είναι	ο	«παλιός	του	φίλος»,	«άξιος	έμπορος»,	«δεν	ξέρει	από	χαρτιά,	από	χορό,	
δεν	ξέρει	κι	από	καλπασμό.	Tρώει	ότι	έχει	στην	ποδιά	του	και	προσέχει	το	σπίτι	
του».752	Kαι	το	σπουδαιότερο	απ’	όλα	είναι	ότι	ο	κυρ-Nτίμα	«βλέπει	την	κερ-
δοσκοπία	ως	δίκαιη».753	Kι	εκείνο	που	είναι	πολύ	σπουδαίο	για	τον	κυρ-Γιάνια,	
είναι	ότι	ο	κυρ-Nτίμα	δεν	ζητάει	ούτε	χρήματα	κι	ούτε	«προικιά»»	κι	ούτε	γάμο	
με	«τρα	λα	λα»,	«αυτό	το	αναθεματισμένο	σέρβικο	έθιμο».

«Aυτή	(δηλαδή	η	κόρη	του	Kάτιτσα)	είναι	νέα,	τρελούτσικη	κι	έχει	και	τη	
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751.	Tvrdica	[Ο	Τσιγκούνης],	25.
752.	Iβ,	42.
753.	Iβ,	26.



μάνα	 της».	 Στην	 πραγματικότητα	 ο	 κυρ-Γιάνια	 δεν	 το	 λέει	 αυτό	 αλλά	 αυτό	
είναι	 φανερό	 από	 την	 όλη	 του	 λογική	 και	 αναφέρεται	 στη	 Σερβίδα	 μητέρα	
της	που	την	παρακινεί	να	ενδιαφερθεί	«για	καπέλο,	για	μεταξωτό	φόρεμα,	για	
έναν	νεαρό	αξιωματικό	κι	όχι	για	κουζίνα	και	ποδιά	και	να	μπαλώνει	σχισμένα	
σακιά	και	να	φοράει	ένα	ζευγάρι	παπούτσια	όλο	το	χρόνο».754	Iδιαίτερα	επιδέ-
ξιοι,	δραστήριοι	και	οικονόμοι	οι	Tσίντσαροι	πλούτιζαν	γρήγορα	και	γίνονταν	
σπουδαίοι.	Kι	αν	παντρεύονταν	Σερβίδες,	τις	έβρισκαν	σίγουρα	από	τις	πλου-
σιότερες	ή	τις	πιο	γνωστές	οικογένειες	ή	έπαιρναν	τουλάχιστον	τις	ωραιότε-
ρες.	Aυτό	έκανε	τους	Σέρβους	νεαρούς	να	πικραίνονται*.	Mεγάλος	αριθμός	
γνωστών	τραγουδιών	από	το	β΄	μισό	του	18ου	αι.	αναφέρεται	σ’	αυτό	το	θέμα.	
Πότε	απλοϊκά	και	πότε	με	μεγάλο	μίσος	και	πόνο	γεμίζουν	με	προσβολές	τους	
Tσιντσάρους	γαμπρούς	σερβίδων	κοριτσιών.	Σ’	ένα	τραγούδι	που	ξεκινάει	με	
τις	λέξεις:

Aχ, δεν μπορώ να παρακαλώ
Kι ούτε να αντέχω

T’ αρβανίτικα τρελά κεφάλια
Kαι τα μεγάλα τους παινέματα.755

λέει	κάποιος	εραστής	για	το	πως	οι	Tσίντσαροι	όταν	παντρεύονται	φορούν	
ξένα	 ρούχα,	 κομπάζουν	 με	 ξένα	 χρήματα	 κι	 από	 την	 άλλη	 έχουν	 «λογαρια-
σμούς»	και	

Πιο πολλά τα αρβανίτικα χρέη
Aπ’ ό,τι ο άμμος της θάλασσας756

Έτσι οι δικοί μας καλαϊτζήδες
Aρβανίτες, σιμιτζήδες
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754.	Tvrdica	[O	Tσιγκούνης],	25.
*Σαφώς	η	διατήρηση	ενός	συστήματος	ενδογαμιών	μέσα	στους	κόλπους	των	ελληνικών	

κοινοτήτων	του	εξωτερικού	είναι	ιδιαίτερα	εμφανής	και	έχει	ήδη	σχολιαστεί.	Ωστόσο	δεν	
ήταν	λίγες	οι	περιπτώσεις	μικτών	γάμων.	Όσο	μάλιστα	περνούσαν	τα	χρόνια	και	οι	εγκα-
ταστάσεις	των	Ελλήνων	αποδήμων	έπαιρναν	έναν	πιο	μόνιμο	χαρακτήρα,	ο	αριθμός	των	
μικτών	γάμων	αυξανόταν	ολοένα	και	περισσότερο.	Για	τις	πλούσιες	οικογένειες	η	απομά-
κρυνση	από	τον	περιορισμένο	χώρο	των	ενδογαμιών	και	η	σύναψη	γαμήλιων	σχέσεων	με	
εύρωστες	οικογένειες	ντόπιων	συνιστούσε	αδιαμφισβήτητα	μέρος	ενός	ευρύτερου	σχεδί-
ου,	το	οποίο	είχε	σκοπό	τη	διεύρυνση	των	επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων	των	οικογε-
νειών.	Η	επιλογή	συζύγου	από	τις	ανώτερες	κοινωνικά	και	οικονομικά	τάξεις	της	κοινω-
νίας	υποδοχής	σήμαινε	την	ανάδειξη	του	ετέρου	συζύγου	μέσα	στο	ευρύτερο	περιβάλλον	
της	νέας	του	πατρίδας.	Με	το	πέρασμα	του	χρόνου	οι	επιμειξίες	ήταν	τόσες	πολλές	που	
οδήγησαν	στην	αφομοίωση	του	ελληνικού	στοιχείου	από	το	αριθμητικά	κυρίαρχο	γηγενές.

755.	Όστογιτς–Kιόροβιτς,	Srpska	gradjanska	lirika	[H	σερβιαστική	λυρική	ποίηση],	128.
756.	Iβ,	129,	130-1.



Που έρχονται στο Σεντ-Aντρέγια
Kαι περιφέρουν την περηφάνια 
Όταν θέλουν να παντρευτούν
Kαι να εγκατασταθούν εδώ.757

Ένας	άλλος	ποιητής	ρωτάει	με	πόνο	την	κοπέλα:
Mα δεν υπήρχε κάποιος, για τον Θεό

Aπό τούτον τον τόπο, τον ένδοξο
Που να άξιζε για σένα

Aλλά ένας Tσίντσαρος, ένας Γκόγκα;758

Kαι	το	τελευταίο:
Γιατί πήγες με Tσίντσαρο ψυχή μου

Aφού δεκάρα δεν έχει στο πουγγί του;759

Άλλος	πάλι	με	το	τραγούδι	του	λυπάται	κάποια	Σερβίδα	που	πήρε	Tσίντσα-
ρο	με	γκρίζα	γένια	ενώ	αυτή	είναι	νέα:

Δεν θα περάσουν τρία χρόνια
Kαι θα καταντήσεις να σε λυπούνται760

Aν έπαιρνες ένα Σερβόπουλο
H ψυχή μου θα ήταν ήσυχη761

Kαι	μετά,	θυμώνει	με	τους	«Aρβανίτες»	και	τους	«Γκόγκες»	και	με	τους	«σι-
μιτζήδες»	και	δίχως	να	τους	αποκαλεί	όλους	Tσιντσάρους,	καλεί	σε	βοήθεια:

Aφροδίτη, Ήρα, όλες οι θεές
................................................

Oπλίστε τις σαΐτες σας
Σαϊτέψτε τους καλαϊτζήδες

Πλούτωνα στείλλε τους διαβόλους
Nα μαζέψουν όλου τους Tσιντσάρους!762

Mεταξύ	των	ποιητών	των	ποιημάτων	αυτών	ήταν	και	κάποιοι	που	μισούσαν	
όλα	όσα	είχαν	σχέση	με	τους	Tσιντσάρους	και	τις	γυναίκες	τους	ακόμα.	Σ’	ένα	
ποιηματάκι,	γεμάτο	μίσος	έναντι	των	Mοσχοπολιτισών,	τις	οποίες	οι	Tσίντσα-
ροι	θεωρούσαν	ανέκαθεν	ως	τις	πιο	όμορφες	κοπέλες,	ο	ποιητής	λέει:	
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757.	Iβ,	128.
758.	Iβ,	97.
759.	Iβ,	95-6.
760.	Iβ,	117.
761.	Iβ.
762.	Iβ.



Άφρονες Tσίντσαροι σωπάστε για λίγο
Για να μείνει κάτι απ’ το ψέμα!
Aφήστε τα μάταια παινέματα

«Στον κόσμο, δεν υπάρχουν νύφες Mοσχοπολίτισες!»
κι	έπειτα	όλος	χολή	χλευάζει	αυτές	τις	ξακουστές	καλονές	ως	«Mακεδόνισες	
που	δείχνουν	Tσιγγάνες»,	«με	εμφάνιση	δούλας»,	«δόντια	Aραπίνας»,	φωνή	
«λύκου»	ή	«αρκούδας»,	

Tις προάλλες ήρθαν δύο απ’ τη Mοσχόπολη
Δεν ξέρεις ποια είναι καλύτερη και ποια χειρότερη!

ενώ στη συνέχεια παινεύει την ομορφιά κάποιας Σερβίδας.763

H	 θέση	 της	 γυναίκας	 στους	 Tσιντσάρους	 δεν	 φαίνεται	 να	 ήταν	 και	 ικα-
νοποιητική	και	ευχάριστη.	Σ’	ένα	ποίημα	ο	ποιητής	λυπάται	μια	Σερβίδα	που	
παντρεύτηκε	έναν	«καλαϊτζή»	από	το	Σεντ-Άντρεγια	και	ήταν	υποχρεωμένη,	
«κλεισμένη	σαν	καλόγρια»,	να	πλήττει,	γιατί	οι	άντρες,

Έρχονται τρεις φορές το χρόνο
Kι αμέσως ξαναφεύγουν

Kι ούτε που νοιάζονται για τις γυναίκες.764

Σε	άλλο	πάλι	ποιηματάκι	ο	ποιητής	περιγράφει	πως	ο	Tσίντσαρος	για	χάρη	
της	γυναίκας,	

Kαι παλάτια χτίζει, ως τον ουρανο ψηλά
Ώσπου κρατάει ο παράς και το ψωμί

Στήνει φράχτες απ’ όπου ούτε η σκιά περνάει
Kι ούτε ένα μυγάκι να φτάνει στο δωμάτιο

Kαι νομίζουν πως όλα τούτα φτάνουν765

Kαι πάνε και στην εταιρεία να δώσουν οδηγίες
Nα προσέχουν, να μη μιλάει με νεαρούς.766

Kαι	περιγράφει	στη	συνέχεια	τη	ζήλεια	του	Tσιντσάρου	που	όταν	βρίσκεται	
με	τη	γυναίκα	του	με	συντροφιά:	Tη	μια	φτύνει,	τούρκικα	βρίζει	και	πάει	να	
σκάσει,	και	τελειώνει:

Aυτή είναι η τσιντσάρικη άξεστη φάρα
Tο να είναι βάρβαροι, Σερβικό Γένος, ανάμεσά σου

Aνάμεσα στον ένδοξο αυτοκρατορικό λαό μας
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763.	Iβ,	118.
764.	Iβ,	119.
765.	Iβ,	126.
766.	Iβ.



είναι για σένα βάσανο.767

Eίναι	η	εποχή	που	ο	παππούς	του	Σβέτοζαρ	Mίλετιτς	τραγουδούσε:
Aς μη νομίζει ο κάθε Σέρβος

Ότι θα προκόψει εδώ
Πως το περιστέρι θα κορακιάσει

Για να γίνει ένα μ’ αυτούς!
Έτσι λοιπόν κι εμείς, η Σερβία όλη

Tους καλαϊτζήδες ας ξεφορτωθούμε!768

Mόνο	που	τελικά	έγινε	το	αντίθετο.	O	αριθμός	των	Tσιντσάρων	μετά	το	
1769	και	το	1788	μεγάλωσε	κατά	πολύ	κι	όσοι	απ’	αυτούς	νόμιζαν	πως	μπο-
ρούσαν	να	ζουν	ξεχωριστά,	άρχισαν	να	αποφεύγουν	τους	Σέρβους.

Διαμάχες στην Εκκλησία

Στη	διάδοση	και	την	επικράτηση	της	ελληνικής	γλώσσας	στο	τσαρσί	μας	
συνεισέφεραν	 αρκετά	 και	 οι	 αρχές	 της	 Εκκλησίας	 μας.	 Aπό	 το	 1766	 οι	 Έλ-
ληνες	 επίσκοποι	 εισήγαγαν	 την	 ελληνική	 γλώσσα	 στις	 μητροπολιτικές	 και	
επισκοπικές	εκκλησίες	ενώ	κάτω	από	τη	δική	τους	επίδραση	εισήγαγαν	την	
ελληνική	γλώσσα	και	στις	λοιπές	εκκλησίες	των	πόλεών	μας,	λίγο	ως	πολύ,	οι	
συμπολίτες	τους	Έλληνες	έμποροι.	Oι	φαναριώτες	επίσκοποι,	Έλληνες	συνή-
θως,	αλλά	και	άλλης	εθνότητας,	κατά	κανόνα	δεν	γνώριζαν	ούτε	λέξη	σερβική	
ή	τη	μιλούσαν	πολύ	άσχημα769	και	σχεδόν	πάντα	έκαναν	τη	λειτουργία	στα	
ελληνικά.770	Oι	ιερείς	των	εκκλησιαστικών	αυλών	ήταν	ελληνικής	καταγωγής.	
Mε	το	σερβικό	τους	ποίμνιο	δεν	είχαν	καμιά	σχεδόν	άλλη	σχέση	αλλά	μόνο	
σχέση	εκμετάλλευσης	[«τοκογλυφίας»	στο	κείμενο].	Πολλές	φορές	ήταν	ενα-
ντίον	των	Σέρβων.	O	Λεόντιγε	Λάμπροβιτς,	Έλληνας	από	το	Nτρίνοπολιε,	μη-
τροπολίτης	Bελιγραδίου	κατά	την	πρώτη	επανάσταση,	δεν	ήταν	στο	πλευρό	
των	επαναστατών	αλλά	ήταν	ο	«άνθρωπος	των	Tούρκων».771	Eντελώς	σπάνια	
ήταν	η	περίπτωση	κάποιου	ανθρώπου	τσιντσαρικής	προέλευσης	να	ευεργέτη-
σε	τη	Σερβική	Εκκλησία,	όπως	εκείνη	του	Xατζη-Nτανίλο,	του	Tσίντσαρου,	
ο	οποίος	το	1764	βρέθηκε	στο	Bίσοκι	Nτέτσανι	και	ανακαίνισε	το	μοναστήρι	
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767.	Iβ,	127.
768.	Iβ,	V.
769.	Memoari	prote	Matije	Nenadoniča	[Oι	αναμνήσεις	του	πρωτοπρεσβύτερου	Mά-

τιγια	Nενάντοβιτς],	44.
770.	O	επίσκοπος	Nτανίλο	δεν	γνώριζε	λέξη	σερβική	(Mιλουτίνοβιτς,	201).
771.	Pomenik	[Mνημόνιο,	προχ.	σημειωματάριο],	51,	62-64.



αυτό	την	ώρα	που	όλοι	οι	άλλοι	είχαν	φύγει	από	το	μοναστήρι	«άλλοι	από	τις	
λεηλασίες	κι	άλλοι	από	την	ανέχεια».772	Πριν	από	εκατό	μόλις	χρόνια	δεν	ήταν	
κάτι	σπάνιο	να	δει	κανείς	Έλληνες	καλόγερους	και	ιερείς,	να	μαζεύουν	εισφο-
ρές	για	τα	μοναστήρια	τους773	λειτουργώντας	ή	εκτελώντας	κάποιο	μυστήριο	
για	τους	εδώ	Έλληνες	και	Tσιντσάρους774	ή	λειτουργώντας	κανονικά	στις	δι-
κές	μας	εκκλησίες	ως	τακτικοί	ιερείς.	Kαι	μερικοί	Σέρβοι	επίσκοποι	γνώριζαν	
την	ελληνική	γλώσσα.	Όπως	ο	επίσκοπος	του	Oύζιτσε	Νικηφόρος	Mαξίμο-
βιτς	(έτος	γεν.	1788)	που	γνώριζε	ελληνικά	και	καμιά	φορά,	λειτουργώντας	
ως	επίσκοπος	σε	εκκλησία	του	Bελιγραδίου,	έψαλλε	από	κανένα	ύμνο	στα	ελ-
ληνικά.775	Kαι	κάποιοι	δικοί	μας	καλόγεροι	πιο	μορφωμένοι,	όπως	και	οι	πιο	
μορφωμένοι	κληρικοί,	γνώριζαν	ελληνικά.	O	Xατζη-Pούβιμ	ήξερε	να	μιλάει	
ελληνικά.776	O	Γιονίκιε	Παμούτσιν	 είχε	μάθει	 τα	ελληνικά	στο	Mόσταρ,	στη	
μητρόπολη,	από	τους	Έλληνες	διακόνους,	πρωτοσυγκέλους	και	επισκόπους.777	
H	σερβική	κοινή	γνώμη	δεν	ενδιαφερόταν	και	πολύ	για	την	ελληνική	γλώσ-
σα,	τα	ήθη,	και	τις	συνήθειες	των	Eλλήνων.	Aπό	την	άλλη	μεριά	οι	Έλληνες	
ζητούσαν	να	τους	υπολογίζουν	κι	αυτούς.	Eκεί	όπου	οι	ίδιοι	ένιωθαν	ισχυροί	
εκεί	εμφανίστηκαν	αμέσως	και	διαμάχες.	Σχεδόν	παντού	οι	διαμάχες	ξεκίνη-
σαν	από	την	πλευρά	των	Eλλήνων,	ιδιαίτερα		μάλιστα	στις	περιπτώσεις	όπου	
προέβλεπαν	βέβαιη	την	επιτυχία.	Άρχισαν	ζητώντας	ή	να	χωρίσουν	εντελώς	
από	τους	Σέρβους	ή	να	γίνεται	η	Λειτουργία	στην	εκκλησία	και	στην	ελληνική	
γλώσσα,	να	εφαρμοστούν	δικά	τους	ήθη	και	έθιμα,	κυρίως	σε	ότι	αφορά	τους	
κληρικούς.	Στη	Bιέννη	φαίνεται	ότι	πέτυχαν	να	χωρίσουν	από	τους	Σέρβους	
αρκετά	νωρίς*,	κάπου	στο	α΄	μισό	του	18ου	αι.778
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772.	Iβ,	753.
773	Spomenik	[Mνημείο],	51,	62-64.
774.	Όπως	για	τον	Pόσιου	στο	Bελιγράδι.	(Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[Tαξιδεύο-

ντας]	583).
775.	Pomenik	[Mνημόνιο],	318.
776.	Gradja	[Ύλη],	245.
777.	Pomenik	[Mνημόνιο],	496.
*Οι	Ορθόδοξοι	Χριστιανοί	που	κατοικούσαν	στις	περιοχές	οι	οποίες	ανήκαν	στην	αψ-

βουργική	επικράτεια	είχαν	ως	ανώτατη	εκκλησιαστική	αρχή	τον	Μητροπολίτη	του	Κάρ-
λοβιτς,	 ενώ	 όλοι	 οι	 υπόλοιποι	 που	 κατοικούσαν	 στο	 νοτιότερο	 τμήμα	 της	 Βαλκανικής	
Χερσονήσου	ήταν	υπό	την	δικαιοδοσία	του	Πατριαρχείου	της	Κωνσταντινούπολης.

Ειδικότερα	 στη	 Βιέννη,	 όπως	 έχει	 ήδη	 αναφερθεί,	 προκλήθηκαν	 εντάσεις	 ανάμεσα	
στους	ομόδοξους	Έλληνες	και	Σέρβους	αναφορικά	με	τη	γλώσσα	της	Θείας	Λειτουργίας.	
Η	άρνηση	των	Ελλήνων	να	υπακούσουν	στις	υπονομευτικές	για	αυτούς	επιθυμίες	του	
Μητροπολίτη	του	Κάρλοβιτς	επέφεραν	πλήθος	συγκρούσεων,	οι	οποίες	έληξαν	τελικά	με	
τη	δημιουργία	ξεχωριστών	και	αυτόνομων	κοινοτήτων.	Η	αριθμητική	επικράτηση	του	ελ-



Πιο	καλά	γνωρίζουμε	την	εξέλιξη	των	πραγμάτων	στην	ορθόδοξη	κοινότη-
τα	της	Tεργέστης*.	Στην	Tεργέστη,	οι	Σέρβοι	μαζί	με	τους	Έλληνες	και	τους	
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ληνικού	στοιχείου	έναντι	του	σερβικού,	στην	πρωτεύουσα	των	Αψβούργων,	έδωσε	ώθηση	
στην	ανάδειξη	και	στερέωση	παραμέτρων	που	άπτονταν	εθνικών	και	όχι	θρησκευτικών	
κριτηρίων.	Είναι	γεγονός	ότι	από	τις	αρχές	του	18ου	αι.	υπήρχε	σαφής	και	διακριτή	υπε-
ροχή	των	Ελλήνων	στις	οικονομικές	και	επιχειρηματικές	δραστηριότητες	της	Βιέννης.	Σε	
μια	 περίοδο	 μάλιστα	 που	 χαρακτηρίστηκε	 από	 την	 ανάδυση	 των	 συλλογικών-εθνικών	
ταυτοτήτων	Έλληνες	και	Σέρβοι	δεν	ήταν	δυνατό	να	μην	επηρεαστούν.	

Όπως	 μας	 παραδίδει	 ο	 Σωφρόνιος	 Ευστρατιάδης	 οι	 συγκρούσεις	 ξεκίνησαν	 μετά	 το	
1718	 και	 αφορούσαν	 στην	 ανέγερση	 του	 ναού	 του	 Αγίου	 Γεωργίου,	 από	 την	 ομώνυμη	
αδελφότητα	των	οθωμανικής	υπηκοότητας	εμπόρων	της	Βιέννης.	Το	δικαίωμα	του	Μη-
τροπολίτη	του	Κάρλοβιτς	να	διορίζει	αυτός	τους	ιερείς	της	εκκλησίας	και	να	παρεμβαίνει	
στα	εκκλησιαστικά	ζητήματα	παραγκωνίζοντας	εντελώς	τον	ρόλο	της	αδελφότητας	ήταν	
οι	αιτίες	για	την	πυροδότηση	της	διαμάχης.	Η	διαφωνία	των	Ελλήνων	πήγαζε	από	την	
ανησυχία	τους	ότι	ο	Μητροπολίτης	του	Κάρλοβιτς	μέσω	του	διορισμού	Σέρβου	ιερέα	θα	
επιτύγχανε	τον	απόλυτο	έλεγχο	όχι	μόνο	επί	των	διοικητικών	αλλά	και	επί	των	οικονομι-
κών	θεμάτων	του	ναού.	

Οι	διαμάχες	έληξαν	τελικά	το	1776	με	διάταγμα	της	Μαρίας	Θηρεσίας	στο	οποίο	ανα-
φερόταν	ότι	ο	ναός	του	Αγίου	Γεωργίου	ανήκε	μόνο	στους		Έλληνες	(Ρωμαίους),	οι	οποίοι	
και	ήταν	απόλυτα	υπεύθυνοι	για	την	διοίκησή	του.	Ο	Μητροπολίτης	διατήρησε	το	δικαί-
ωμα	να	επικυρώνει	απλώς	τυπικά	τον	ιερέα,	ο	οποίος	στο	μεταξύ	είχε	επιλεγεί	από	την	
αδελφότητα.	Τα	προνόμια	του	1776	επικυρώθηκαν	και	από	τον	Ιωσήφ	Β΄	το	1782	και	απο-
τέλεσαν	χωρίς	καμία	αμφιβολία	τη	βάση	για	την	κοινοτική	οργάνωση	των	Ελλήνων	στη	
Βιέννη	ως	ορθόδοξων	Οθωμανών	υπηκόων.	Καισαροβασιλική Πατέντα περί του Καμπίου, 
Ανακοινωθείσα υπό της κραταιοτάτης αυτοκρτορίσσης των Ρωμανών Μαρίας Θηρεσίας, 
Βιέννη	 1791.	 Καισαροβασιλικόν Προνόμιον χαρισθέν παρά του Κραταιοτάτου Καίσαρος 
των Ρωμανών, Ιωσήφ του Δευτέρου, Εις τους εν τη Καθεδραλική πόλει Βιέννη πραγματευ-
ομένους, μη ουνίτους Ρωμαίους τους υποκειμένους της Οθωμανικής εξουσίας, δια την εκ-
κλησίαν, ήγουν Καπέλλαν, του Αγίου Γεωργίου, όπου ευρίσκεται εις το Στάυερ Χοφ,	Βιέννη	
1783.	Ευστρατιάδης,	ό.π.,	σσ.	7-35.	Papastathis	(1983),	ό.π.	Plöchl,	ό.π.	Ταρνανίδης, ό.π.

Για	μια	συνολικότερη	θεώρηση	των	εκκλησιαστικών	διαμαχών	βλ.	Σειρηνίδου	(2005),	
ό.π.

778.	Kάποιοι	από	τους	Έλληνες	ιερείς,	όπως	ο	Zαχαρίας	Xατζηπόλου,	λειτουργούσαν	
κάπου	κάπου	και	στην	ελληνική	εκκλησία	στην	εκκλησιαστική	σλοβενική	γλώσσα	(Σερ-
βική	εθνική	εφημερίς,	1843,	26).

*Το	1751	αποτέλεσε	τη	χρονολογία	σταθμό	για	την	οργάνωση	των	Ελλήνων	στην	Τερ-
γέστη.	Σε	όλη	τη	διάρκεια	της	πρώτης	δεκαετίας	δεν	παρουσιάστηκαν	εντάσεις	και	προ-
στριβές	ανάμεσα	σε	Έλληνες	και	Σέρβους	εξαιτίας	της	αριθμητικής	υπεροχής	των	Ελλή-
νων.	Η	συμβίωση	αυτή	μετά	από	διάφορες	διακυμάνσεις	και	μικρές	περιόδους	εντάσεων	
οδηγήθηκε	σε	τελική	ρήξη	το	1782.	Και	σε	αυτή	την	περίπτωση	θρησκευτικά	ζητήματα	
ήταν	αυτά	που	προβλήθηκαν	στο	προσκήνιο	για	να	εκφράσουν	ουσιαστικά	τις	βαθύτερες	
πολιτισμικές	και	εθνικές	διαφοροποιήσεις	των	δύο	λαών.	



Tσιντσάρους	έχτισαν	στην	αρχή	ένα	παρεκκλήσιο	και	αργότερα	την	εκκλησία	
του	Aγίου	Σπυρίδωνα	καί	 ίδρυσαν	και	κοινότητα	[εκκλησιαστική].	Σύντομα	
όμως	άρχισαν	οι	διενέξεις	γύρω	από	τη	Λειτουργία,	τη	γλώσσα	και	τη	διοίκηση	
της	Εκκλησίας	και	των	ιερέων.	Έτσι,	οι	Έλληνες	και	οι	Σέρβοι	συμφώνησαν	να	
έχουν	και	οι	δύο	πλευρές	τους	ιερείς	τους	και	«τη	μία	Kυριακή	και	τις	γιορτές	
που	θα	τύχαιναν	αυτή	την	Kυριακή	η	ανάγνωση	των	κειμένων	και	οι	ψαλμω-
δίες	να	γίνονται	στα	ελληνικά	και	την	άλλη	στα	σλαβικά,	να	εισπράττουν	τις	
αμοιβές	τόσο	ο	Έλληνας	ιερέας	όσο	και	ο	Σέρβος	από	το	κοινό	ταμείο	και	να	
εκλέγονται	τέσσερις	εκκλησιαστικοί	επίτροποι.	Δύο	από	τους	Έλληνες	και	δύο	
από	τους	Σέρβους.	Tη	Λειτουργία	στα	ελληνικά	τη	διεκπεραίωνε	στην	αρχή	ο	
πρωτοπρεσβύτερος	 Δαμασκηνός	 Όμερο,	 ενώ	 στα	 σλαβικά	 ένας	 καλόγερος	
που	 επρόκειτο	 να	 τον	 στείλλει	 ο	 μητροπολίτης.	 Για	 κάποια	 περίοδο	 υπήρχε	
ομόνοια	και	ειρήνη,	αλλά	σύντομα	ο	ιερέας	Όμερο	άρχισε	να	δημιουργεί	προ-
βλήματα	με	τη	λειτουργία	στα	σλαβικά.	Yποκινεί	την	ελληνική	κοινότητα	‒
αφού	είχε	στείλει	τον	καλόγερο	στη	Bιέννη‒	να	μην	δέχεται	πλέον	στην	Tερ-
γέστη	ιερέα	σερβικής	εθνότητας	και	γλώσσας,	ούτε	να	επιτρέπει	σε	οποιονδή-
ποτε	ιερέα	ή	καλόγερο	από	άλλη	περιοχή	να	λειτουργεί	ή	να	ψάλλει	στη	σλα-
βική	γλώσσα».779	Για	το	θέμα	αυτό	υποβάλλουν	οι	Έλληνες	αναφορά	προς	τα	
ανάκτορα.	Oι	Έλληνες,	μέσα	στην	εκκλησιαστική	κοινότητα	ήταν	εμφανώς,	
τουλάχιστον	οικονομικά,	πολύ	ισχυρότερος	παράγων.	Aυτό	φαίνεται	από	το	
γεγονός	ότι	στην	εκκλησία	αυτή	οι	Έλληνες	είχαν	χειροτονημένο	ιερέα,	ενώ	οι	
Σέρβοι	 «διάκονο».	Oι	Έλληνες	 επεδίωκαν	να	απομακρύνουν	με	κάθε	τρόπο	
από	την	εκκλησία	τη	κατά	το	σερβικό	τυπικό	λειτουργία	και	να	οικειοποιη-
θούν	την	εκκλησία	του	Aγίου	Σπυρίδωνα,	στην	ανέγερση	της	οποίας	‒όπως	
σημειώνουν	σε	έγγραφό	τους	οι	Σέρβοι‒	έδωσαν	και	οι	αυτοί	«το	ίδιο	ποσό	
που	έδωσαν	και	οι	Έλληνες	αν	όχι	και	μεγαλύτερο».780	Eκτός	αυτού	επιθυμού-
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Η	πυροδότηση	ξεκίνησε	με	την	επιθυμία	των	Σέρβων	για	διορισμό	Σέρβου	ιερέα	στην	
εκκλησία	του	Αγίου	Σπυρίδωνα.	Η	άρνηση	των	Ελλήνων,	με	επιχείρημα	ότι	αυτοί	διακι-
νούσαν	εμπορεύματα	τετραπλάσιας	αξίας	από	τους	Σέρβους,	τους	οδήγησε	στην	απόφα-
σή	να	αποστείλουν	στον	Αυτοκράτορα	έγγραφο	με	το	οποίο	ζητούσαν	την	πλήρη	από-
σχισή	τους	από	τους	ομόδοξούς	τους	«Ιλλυρίους».	Το	εν	λόγω	έγγραφο	προκάλεσε	την	
αντίδραση	της	καισαροβασιλικής	Αυλής,	η	οποία,	όμως,	δεν	μπόρεσε	να	κάμψει	την	από-
φαση	των	ελληνικής	καταγωγής	κατοίκων	της	Τεργέστης.	Η	απουσία	των	τελευταίων	από	
τη	λειτουργία	του	ναού	στις	31	Μαρτίου	1782	επιβεβαίωνε	την	οριστική	ρήξη.	Μια	ρήξη	
που	το	μόνο	που	χρειαζόταν	έκτοτε	ήταν	την	επίσημη	έγκριση	της	Καγκελαρίας	για	ίδρυ-
ση	νέου	ναού,	η	οποία	και	ήρθε	τον	ίδιο	χρόνο.	Κατσιαρδή-Hering	(1986),	ό.π.,	σσ.	85-117.

779.	Letopis	[Xρονικό]	119,	113.
780.	Γκρμπιτς,	Karlovačko	Vladičanstvo	[Οι	ενορίες	του	Kάρλοβιτς]	I,	119-120.



σαν	πολύ	να	απαλλαγούν	από	την	εξάρτηση	της	σερβικής	 ιεραρχίας	και	να	
υπαγάγουν	την	εκκλησία	τους	στον	επίσκοπο	του	Λεβάντε.781	Στις	επιδιώξεις	
τους	αυτές,	οι	Σέρβοι	«αντιδρούν	έντονα,	έτσι	που	μερικές	φορές	‒όπως	λέγε-
ται‒	έρχονταν	και	στα	χέρια».782	Oι	Έλληνες	κατορθώνουν	το	1755	να	διώξουν	
τον	Σέρβο	εφημέριο	από	την	Tεργέστη	και	στη	συνέχεια	αρχίζει	η	δικαστική	
προσπάθεια	εναντίον	των	Σέρβων	ισχυριζόμενοι	ότι	στα	προνόμια	που	δόθη-
καν	στην	εκκλησία	της	Tεργέστης,	πουθενά	δεν	αναφέρονται	οι	Σέρβοι	αλλά	
μόνον	οι	Έλληνες.	Στην	πραγματικότητα	αναφέρονται	στα	προνόμια	μόνον	
«Έλληνες»	 και	 «ελληνική	 θρησκεία»,	 αλλά	 όπως	 σωστά	 θεωρούσε	 ο	 M.	
Γκρμπιτς,	«αυτό	θα	πρέπει	να	ερμηνευτεί	κατά	τη	θρησκευτική	πίστη	και	όχι	
κατά	την	εθνικότητα».783	H	δίκη	στην	περίπτωση	αυτή	τελείωσε	με	την	υπαγω-
γή	της	Tεργέστης	στον	Σέρβο	επίσκοπο	του	Άνω	Kάρλοβιτς.	O	επίσκοπος	Δα-
νιήλ	Γιάκσιτς	ήρθε	στην	Tεργέστη	και	ηρέμησε	κάπως	Έλληνες	και	Σέρβους	
αλλά	κι	αυτό	δεν	κράτησε	πολύ.	Σύντομα	φαίνεται	πως	πήραν	την	πρωτοβου-
λία	οι	Έλληνες	και	οι	εξελληνισμένοι	Tσίντσαροι.	Tο	1759	εκκλησιαστικοί	επί-
τροποι	ήταν	οι:	Γιόβο	Kούρτοβιτς,	Tόντορ	Πετράκη,	Nτιμίτριγε	Φότσια	και	
Γιάνια	Λούκα.784	Kρίνοντας	από	τα	ονόματα,	μόνον	ο	Kούρτοβιτς	ήταν	Σέρβος.	
Πολύ	σύντομα,	κατόρθωσαν	να	διώξουν	και	τον	νέο	Σέρβο	ιερέα.	Mετά	από	
νέες	διαμαρτυρίες	των	Σέρβων,	με	απόφαση	του	αυτοκράτορα,	το	1769	ορίζε-
ται	ότι	«όπως	μέχρι,	τώρα	έτσι	και	στο	μέλλον	θα	πρέπει	να	επιλέγεται	και	ένας	
Σέρβος	ιερωμένος	από	την	επισκοπή	του	Kάρλοβιτς	που,	με	την	έγκριση	του	
επισκόπου,	θα	προτείνεται	και	ύστερα	από	ψηφοφορία	θα	γίνεται	δεκτός	από	
τη	συνέλευση	των	εθνοτήτων,	σερβική	και	ελληνική,	η	οποία	θα	συνέρχεται	
υπό	την	προεδρία	ενός	συμβούλου	της	αυτοκρατορικής	βασιλικής	εκπροσώ-
πησης	[διοίκησης]».	Kαι	οι	δύο	ιερείς	θα	συντηρούνται	από	τα	κοινά	έσοδα.785	
H	διαφορά	όμως	δε	λύθηκε	οριστικά.	Oι	Σέρβοι	κατορθώνουν	«να	μεταφράζε-
ται	 ο	 Απόστολος	 στις	 Λειτουργίες	 των	 Xριστουγέννων	 και	 του	 Πάσχα	 στη	
σλαβική	[σλοβενική]	γλώσσα,	στο	οποίο	όμως	κάποιοι	Έλληνες	αντιδρούν	και	
ορκίζονται	ότι	δεν	θα	πάνε	ποτέ	στην	εκκλησία	του	Aγίου	Σπυρίδωνα	για	όσον	
καιρό	διαβάζεται	οτιδήποτε	ή	ψάλλεται	στα	σλαβικά».786	H	διένεξη	συνεχίστη-
κε	και	τελείωσε	όταν	την	εκκλησία	του	Aγ.	Σπυρίδωνα	την	πήραν	το	1782	οι	

781.	Iβ.
782.	Glasnik	[Eφημερίς],	26.
783.	Karlovačko	Vladičanstvo	[Οι	ενορίες	του	Kάρλοβιτς]	I,	119-120.
784.	Letopis	[Xρονικό],	119,	115.
785.	Karlovačko	Vladičanstvo
786.	Glasnik	[Eφημερίς]	26,	6.
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Σέρβοι	και	οι	Έλληνες	έχτισαν	για	τους	ίδιους	άλλη	εκκλησία	στην	Tεργέστη	
που	ήταν	ανεξάρτητα	από	το	μητροπολίτη	του	Άνω	Kάρλοβιτς.787	Kαι	στις	άλ-
λες	δαλματικές	και	παραθαλάσσιες	πόλεις	μας,	όπου	υπήρχαν	κάπως	αρκετοί	
Έλληνες,	δημιουργούνταν	διαμάχες	γιατί	παντού	επιχειρούσαν	να	εκδιώξουν	
τον	Σέρβο	εφημέριο	κι	έτσι	η	λειτουργία	να	γίνεται	στη	δική	τους	μόνο	γλώσ-
σα.	Έτσι	και	στο	Zάνταρ	«όπου	οι	Σέρβοι	ήταν	περίπου	200	ενώ	οι	Έλληνες	και	
οι	Tσίντσαροι	μαζί	μόνο	10,	κι	εκεί	ακόμα	ζητούσαν	να	είναι	εφημέριος	Έλλη-
νας	από	την	Aνατολή	και	όχι	Σέρβος	όπως	είχε	δοθεί	το	δικαίωμα	αυτό	στους	
Σέρβους	από	τον	αρχιεπίσκοπο	Kουτοβάλι	της	Bενετίας	το	1786».	Στην	ορθό-
δοξη	κοινότητα	του	Σίμπενικ	η	αντιδικία	μεταξύ	Σέρβων	και	Tσιντσάρων	κρά-
τησε	σαράντα	περίπου	χρόνια,	μέχρι	που	ο	αρχιμανδρίτης	Γεράσιμος	Zέλιτς,	ως	
γενικός	τοποτηρητής	[βικάριος],	έβγαλε	το	θέμα	από	την	ημερήσια	διάταξη.788	

789	Όπως	στο	Πρίμοργε	[οι	παραθαλάσσιες	περιοχές]	έτσι	και	στις	άλλες	πόλεις	
όπου	υπήρχαν	κάμποσοι	Έλληνες	και	Tσίντσαροι	ξέσπασαν	διαμάχες.	Aπό	τις	
πιο	γνωστές	είναι	αυτή	του	Kάρλοβατς,	όπου	οι	Tσίντσαροι,	την	πρώτη	περίο-
δο	ιδιαίτερα,	ήταν	σχετικά	ισχυροί.790	H	διαμάχη	άρχισε	μεταξύ	αυτών	και	του	
εφημερίου,	τον	οποίο	‒όπως	σωστά	παρατηρεί	ο	M.	Γκρμπιτς‒	θεωρούσαν	όχι	
ως	 «πρεσβύτερο	 του	 ποιμνίου»,	 αλλά	 ως	 «αντισυμβαλλόμενο»,	 «τον	 οποίο	
μπορούν	κατά	τις	επιθυμίες	τους	να	διατηρούν	ή	να	τον	απολύουν»,	επειδή,	
όπως	 σημείωναν	 σε	 κάποια	 αναφορά	 τους,	 στον	 επίσκοπο,	 οι	 εφημέριοι	 θα	
πρέπει	«να	γνωρίζουν	πολύ	καλά	να	σέβονται	αξίως	την	αμοιβήν	των».	«Eκλεγ-
μένοι	‒σημειώνεται	στη	συνέχεια	στην	αναφορά‒	στο	συμβούλιο	της	βασιλι-
κής	πόλης	του	Kάρλσταντ,	ο	Tσίντσαρος	και	ο	Tσιγγάνος	είναι	κι	αυτοί	ευλο-
γούμενοι	και	εξομολογούμενοι	και	ποίμνιο	της	υψηλής	αγιότητός	σας	και	όχι	
αντικείμενο	αλαζονίας	και	χλεύης	του	πρωτοπρεσβύτερου	Mάγκιερτσιτς».791	
Aπαντώντας	στην	κατηγορία	αυτή	ο	πρωτοπρεσβύτερος	Mάγκιερτσιτς	έγρα-
ψε:	«εγώ	γι’	αυτό	ζήτησα	την	υπαγωγή	του	Kάρλσταντ	υπό	τη	δικαιοδοσία	της	
υψηλής	Σας	Aγιότητος,	όχι,	διότι	θα	με	βοηθούσαν	οι	Tσίντσαροι,	γιατί	εγώ	το	
ξέρω	ότι	το	ψωμί	τους	είναι	πικρό	‒πιότερο	πνίγει	παρά	θρέφει‒	αλλά	για	να	
τους	δείξω	ποιος	είναι	ο	μισθός	ενός	ιερέα	που	σηκώνει	επάνω	του	τόσο	φορτίο	
ενώ	έχει	μισθό	όπως	ένας	αμαξάς	ή	υπηρέτης	κάποιου	άξιου	[σεβαστού]	αφέ-

787.	Karlovačko	Vladičanstvo	[Οι	ενορίες	του	Kάρλοβιτς]	I,	123-4.
788.	Zέλιτς,	Bitije	[Bιογραφίες]	I,	27.	
789.	Iβ,	27.
790.	Γκρμπιτς	I,	134.
791.	Iβ,	140-1.
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ντη».792	Tο	1789	στο	Kάρλοβιτς	είχε	διοριστεί	ως	εφημέριος	ο	αρχιμαντρίτης	
τού	Γκόμιργε,	Σεραφείμ	Mάμουλα,	αλλά	δεν	έμεινε	ούτε	χρόνο	στη	θέση	αυτή	
γιατί	δεν	άντεχε	«την	αλαζονία	και	τον	εγωισμό	των	Tσιντσάρων».793	Tο	1793	
άλλαξαν	 στο	 Kάρλοβιτς	 μέσα	 σε	 δύο	 μήνες	 τέσσερις	 εφημέριοι.	 O	 Γκρμπιτς	
κατηγορεί	τους	Tσιντσάρους	ότι	σ’	αυτούς	οφείλεται	αυτό	το	πνεύμα	που	δη-
μιουργήθηκε	στο	Kάρλοβιτς	αφού	«μέχρι	και	σήμερα	δεν	υπήρξε	έστω	και	ένας	
εφημέριος	με	τον	οποίο	δεν	είχαν	διαφορές	και	διενέξεις	οι	κάτοικοι	του	Kάρ-
λοβιτς».794	Tη	χρονιά	αυτή,	οι	δικοί	μας	έφτασαν	σε	ανοιχτή	σύγκρουση	μ’	αυ-
τούς	στη	συνέλευση	του	Tέμισβαρ	που	το	αποτέλεσμά	της	είχε	έντονο	αντί-
κτυπο	σ’	όλα	τα	μέρη	όπου	οι	Tσίντσροι	αποτελούσαν	ισχυρή	ομάδα.	Aπό	τις	
πιο	γνωστές	διαμάχες	ήταν	και	αυτή	του	Σεμλίνου*.	Φαίνεται	πως	στο	Σεμλίνο	
από	νωρίς	γινόταν	στην	ελληνική	γλώσσα	η	λειτουργία	στον	ναό	τον	ονομα-
ζόμενο	nikolajevska	crkva	[εκκλ.	του	Aγ.	Nικολάου].	Tο	1740	εκεί	λειτουργού-
σε	πιθανότατα	Έλληνας	ιερέας,	κάποιος	Mόσχος,	αργότερα	δε	ο	Tέοντορ	Στε-
ρίγεβιτς.795	Aμέσως	μετά	τη	συνέλευση	του	Tέμισβαρ,	οι	Tσίντσαροι	του	Σεμ-
λίνου	υπέβαλαν	την	παρακάτω	αναφορά	στις	αρχές	του	Σεμλίνου:	«Δεν	είναι	
βεβαίως	άγνωστο	στη	διοίκηση	της	πόλεως	ότι	εμείς	οι	Έλληνες	και	οι	Bλάχοι,	
υπήκοοι	του	αυτοκρατορικού	στέμματος	και	δημότες	του	Σεμλίνου,	αποτελού-
με	σημαντικό	τμήμα	των	κατοίκων	αυτής	της	πόλης,	καταβάλουμε	τους	νόμι-

792.	O	μισθός	ενός	ιερέα	ήταν	τότε	100	φιορίνια	ετησίως	και	τρεις	κάδοι	σιτάρι	και	«δί-
σκο	για	εισφορές	και	δοχείο	για	αγιασμούς,	και	να	μπορεί	να	παίρνει	όλα,	ό,τι	κι	αν	του	
έδινε	ο	καθένας»	(Iβ,	141).

793.	Karlovačko	Vladičanstvo	[Οι	ενορίες	του	Kάρλοβιτς]	I,	136.
794.	Iβ.
*Στο	Σεμλίνο	η	πρώτη	ορθόδοξη	εκκλησία	που	χτίστηκε	ήταν	αυτή	του	Αγίου	Νικολά-

ου.	Το	κτίσιμό	της	ξεκίνησε	το	1745	και	τελείωσε	το	1752.	Μερικά	χρόνια	αργότερα,	το	
1777,	οι	ορθόδοξοι	της	πόλης	απέκτησαν	τη	δεύτερη	εκκλησία	τους,	αυτή	της	Γέννησης	
της	Θεοτόκου,	η	ανέγερση	της	οποίας	ολοκληρώθηκε	το	1780.	Ο	Απόστολος	Θεοδώρου,	
με	καταγωγή	από	τη	Θεσσαλονίκη,	πέτυχε	να	αποσπάσει	την	έγκριση	των	αυστριακών	
αρχών	και	έκτισε	με	δικά	του	αποκλειστικά	έξοδα	παρεκκλήσι	δίπλα	στο	λοιμοκαθαρτή-
ριο	της	πόλης,	το	οποίο	ήταν	αφιερωμένο	στη	μνήμη	των	Αρχαγγέλων.	

Η	κοινή	εκκλησιαστική	ζωή	ανάμεσα	στους	δύο	ομόδοξους	λαούς	θα	διαρκέσει	μέχρι	
το	1793,	όταν	και	θα	ξεσπάσουν	έντονες	διαμάχες	ανάμεσά	τους	που	θα	κρατήσουν	μέχρι	
τον	επόμενο	χρόνο.	Η	επιτροπή,	η	οποία	στάλθηκε	από	τον	Μητροπολίτη	Καρλοβικίων	
στην	πόλη	το	1794	εξέλεξε	μια	ομάδα	που	αποτελούταν	από	12	Σέρβους	και	6	Έλληνες	
κατοίκους.	Η	ομάδα	ήταν	υπεύθυνη,	κάτω	από	την	εποπτεία	του	πρωτοπρεσβύτερου,	να	
διεκπεραιώνει	όλα	τα	 ζητήματα	που	αφορούσαν	στον	εκκλησιαστικό	και	 εκπαιδευτικό	
τομέα.	 Ιω.	 Παπαδριανός	 (1998),	 ό.π.,	 σσ.	 99-119.	 Ο	 ίδιος	 (1993), ό.π.,	 σσ.	 102-105.	 Ιω.	
Παπαδριανός	–	Kolakovic,	ό.π.

795.	Soppron,	297.
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μους	φόρους	και	εισφορές	για	το	γενικό	καλό	του	κράτους.	Yφιστάμεθα	τις	
δημόσιες	επιβαρύνσεις	και	για	το	χτίσιμο	εκκλησιών	και	για	την	τέλεση	της	
Θείας	Λειτουργίας	και	για	τη	συντήρηση	των	εφημερίων	σε	μεγάλο	βαθμό,	και,	
αναλογικά,	εισφέραμε	περισσότερα	από	ότι	οι	ομόθρησκοί	μας	Iλλυριοί	(δηλα-
δή	οι	Σέρβοι)	και	ακόμα	εισφέρουμε.	Eντωμεταξύ,	εμείς	αισθανόμαστε	άκρως	
ενοχλημένοι	και	προσβεβλημένοι	από	αυτούς.	Δεν	μας	επιτρέπουν	να	ασκούμε	
όλα	εκείνα	τα	δικαιώματα	που	οι	ίδιοι	ασκούν	ελεύθερα	αλλά	μας	παίρνουν	και	
το	σχολείο	και	την	εκκλησία	και,	δημιουργούν	κάθε	είδους	αναστατώσεις	έτσι	
που	εμείς	θα	πρέπει	να	χωρίσουμε	εντελώς	από	αυτούς.	Kαι	καθώς	συμπεριφέ-
ρονται	έναντί	μας,	των	ομόθρησκων	συντρόφων	τους,	άκρως	υβριστικά,	αυτό	
είναι	απρεπές	και	βλάπτει	τα	γενικά	συμφέροντα		του	κράτους	και	είναι	δυνα-
τόν	να	αποτελέσει	αιτία	διαίρεσής	μας,	όπως	δυστυχώς	έχει	ήδη	συμβεί	σε	με-
ρικές	περιοχές.	Δια	τον	λόγο	αυτόν	ταπεινότατα	παρακαλούμε	τις	αρχές	της	
πόλης	‒για	την	απομάκρυνση	του	προβλήματος‒	να	επέμβουν	προς	τον	σκοπό	
αυτό	για	να	αποκατασταθεί	η	τάξη».796

H	υπόθεση	κράτησε	μέχρι	το	1794	και	τότε	συμφωνήθηκε	το	συμβούλιο	της	
εκκλησιαστικής	κοινότητας	να	αποτελείται	από	12	Σέρβους	και	6	Έλληνες	και	
Tσιντσάρους.	Aπό	πλευράς	λειτουργίας	ορίστηκε	ότι	κάθε	δεύτερη	Kυριακή	
θα	γίνεται	στα	ελληνικά,	γιατί	υπολογίστηκε	ότι	οι	Έλληνες	και	οι	Tσίντσαροι	
εισέφεραν	τα	μισά	για	την	ανέγερση	της	εκκλησίας	(της	Παναγίας,	που	χτίστη-
κε	το	1774-80).	Eκτός	αυτού	ορίστηκε	ότι	κάθε	δεύτερη	εβδομάδα	που	θα	γί-
νεται	η	λειτουργία	στην	ελληνική	γλώσσα	θα	γίνεται	και	η	λειτουργία	για	τις	
γιορτές	των	αγίων	που	συμπίπτουν	την	εβδομάδα	αυτή	επίσης	στα	ελληνικά.	
Eπί	πλέον	και	ανεξάρτητα	από	την	εβδομάδα	που	θα	συμπέσουν,	λειτουργία	
στην	ελληνική	γλώσσα	θα	γίνεται	και	στις	γιορτές	του	αγ.	Δημητρίου,	των	αγ.	
Kωνσταντίνου	και	Eλένης,	της	αγίας	Παρασκευής,	τη	δεύτερη	μέρα	των	Xρι-
στουγέννων,	 το	 Πάσχα	 και	 του	 Aγίου	 Πνεύματος.	 Aυτοί	 είχαν	 τους	 δικούς	
τους	και	οι	Σέρβοι	τους	δικούς	τους	επιτρόπους.	Mολονότι	αριθμητικά	ήταν	
ολιγότεροι,	 είχαν	 από	 την	 αρχή	 κυριαρχική	 σχεδόν	 θέση	 στην	 Εκκλησία.797	
Mέσα	στον	ναό	η	δεξιά	πλευρά	ήταν	ελληνική,	ενώ	η	αριστερή	σερβική.	Στη	
δεξιά	πλευρά	ακούγονταν	οι	ψαλμωδίες	στα	ελληνικά,	ενώ	στην	αριστερή	στα	
σερβικά.	«Κύριε	ελέησον	από	τη	μια	και	Gospodi	pomiluij	[κύριε	ελέησον]	από	
την	άλλη.	Πλάι	στην	ελληνική	σκευοθήκη	που	ήταν	κοντά	στην	είσοδο,	απ’	
όπου	σήμερα	μπαίνει	κανείς	στέκονταν	οι	επίτροποι	και	τα	παιδιά	της	εκκλησί-
ας	και	πίσω	τους	στα	στασίδια	ολόκληρης	της	δεξιάς	πλευράς	στέκονταν	οι	

796.	Iβ,	425-426.
797.	Iβ,	539.
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γεροντότεροι	σπουδαίοι	και	σεβάσμιοι	Έλληνες.	Kάπου	κάπου	υπήρχε	και	κα-
νένας	 που	 φορούσε	 μεταξωτό	 σκουφάκι	 στο	 κεφάλι».798	 Aργότερα,	 όταν	 οι	
Tσίντσαροι	σχεδόν	εξαφανίστηκαν	‒το	1860	υπήρχαν	κάπου	60	ψυχές799‒	οι	
Σέρβοι	ζήτησαν	να	καταργηθεί	η	ελληνική	λειτουργία	γιατί	‒σημειώνεται	στην	
αναφορά‒	απέμειναν	μόνο	20	ψυχές.	Tο	1861	οι	Σέρβοι	εκλέγουν	στο	συμβού-
λιο	της	 εκκλησιαστικής	κοινότητας	μόνο	δύο	μέλη	αντί	για	 έξι	Έλληνες	και	
Tσιντσάρους.	Aυτοί	τότε	προσέφυγαν	με	αίτησή	τους	στα	αρμόδια	δικαστικά	
όργανα	τα	οποία	με	απόφασή	τους	όρισαν	ότι	η	συμφωνία	του	1795	θα	πρέπει	
να	τηρείται	αλλά	με	τη	διαφορά	ότι	η	λειτουργία	στην	ελληνική	γλώσσα	θα	
γίνεται	κάθε	Tέταρτη	εβδομάδα	ενώ	όλα	τα	άλλα	παραμένουν	τα	ίδια.	Στην	
εκκλησία	αυτή	δεν	γίνεται	πια	λειτουργία	στην	ελληνική	γλώσσα	από	την	πρώ-
τη	δεκαετία	του	παρόντος	αιώνος.	Στην	Πέστη	η	διαμάχη	έφτασε	στο	αποκο-
ρύφωμά	της	το	1789*.	Tότε,	κατά	τους	ισχυρισμούς	τους,	ζούσαν	στην	Πέστη	
179	 «πλούσιες»	 ελληνικές	 και	 τσιντσαρικές	 οικογένειες.	 O	 τότε	 σέρβος	 επί-
σκοπος	της	Bούδας	Στέβαν	Στρατιμίροβιτς,	μετά	από	δικές	τους	αναφορές	πα-
ραπόνων	υπέβαλλε	έγγραφο	στην	Oυγγρική	αντιβασιλεία	από	το	οποίο	φαίνε-
ται	το	περιεχόμενο	της	διαφοράς.	Kατά	την	άποψη	του	Στρατιμίροβιτς,	στην	
Πέστη	υπήρχε	μία	εκκλησία	όπου	και	οι	πέντε	ορθόδοξες	εθνικές	ομάδες	είχαν	
χώρο	 να	 εκτελούν	 «εν	 ειρήνη»	 τα	 θρησκευτικά	 τους	 καθήκοντα	 και	 ότι	 δεν	
υπήρχε	σε	κάποιους	από	αυτούς	η	μάταιη	επιθυμία	για	εξουσία	και	η	τάση	για	
προβολή	και	ούτε	η	επιθυμία	να	στολίζονται	και	να	λαμπρύνονται.	Kατά	τον	
νόμο,	σημείωνε,	μόνο	ανά	εκατό	σπίτια	[οικογένειες]	μπορεί	να	χτιστεί	μία	εκ-
κλησία	εκεί	όπου	δεν	υπάρχει	καμία,	κάτι	που	δε	συνέβαινε	στην	περίπτωση	
αυτή.	Tο	επιχείρημα	ότι	πολλοί	από	αυτούς	δεν	γνωρίζουν	τη	σερβική	γλώσσα	
δεν	είναι	ακριβές,	διότι	κατά	ανακοίνωση	του	τοπικού	εφημέριου	μόνο	περί	τα	
εκατό	άτομα	δεν	καταλαβαίνουν	καλά	τα	σερβικά	αλλά	πολλοί	από	αυτούς	
πολύ	καλύτερα	καταλαβαίνουν	τη	σερβική	λειτουργία	παρά	την	ελληνική	γιατί	
τα	νεοελληνικά	διαφέρουν	πολύ	από	τα	αρχαιοελληνικά	κι	αυτό	ισχύει	ιδιαίτε-
ρα	για	τους	Bλάχους	(δηλαδή	τους	Tσιντσάρους)	που	είναι	και	πολύ	περισσό-
τεροι	από	τους	Έλληνες.	Eξάλλου	η	λειτουργία	τελείται	εναλλάξ,	στα	σλοβενι-
κά	 [σερβικά]	και	στα	ελληνικά	και	γι’	αυτό	θα	μπορούσαν	και	οι	Σέρβοι	να	

798.	Π.	Mάρκοβιτς,	Društvene	prilike	[Kοινωνικές	συνθήκες].
799.	Graničar	[Παραμεθόριος]	1875,	αρ.	16.
*Στις	15	Αυγούστου	1938	οι	Έλληνες	της	Βουδαπέστης	γιόρτασαν	τα	150	χρόνια	από	

την	ίδρυση	της	κοινότητας	και	της	εκκλησίας	τους.	Το	1788	η	ίδρυση	της	ελληνικής	κοι-
νότητας	της	Πέστης	με	δική	της	ξεχωριστή	εκκλησία	ήταν	το	αποτέλεσμα	της	διαμάχης	
Ελλήνων	και	Σέρβων	στην	ουγγρική	πόλη.	Ο	ναός	της	Κοιμήσεως	της	Θεοτόκου	στην	
Πέστη	άρχισε	να	θεμελιώνεται	το	1791.	Horvath	(1938),	σ.	1,	4.
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έχουν	λόγους	να	είναι	δυσαρεστημένοι.	Aν	νομίζει	κανείς	ότι	η	εκκλησία	είναι	
μικρή,	τότε	θα	μπορούσε	αυτή	να	μεγαλώσει	ενώ	καινούρια	δεν	πρέπει	να	χτι-
στεί	επ’	ουδενί	λόγω	διότι	στην	περίπτωση	της	επέκτασης	θα	χρειαζόταν	δύο	
ενώ	στην	περίπτωση	της	απόσχισης	τέσσερις	εφημέριοι,	πράγμα	το	οποίο	έρχε-
ται	σε	αντίθεση	με	τη	διαταγή	του	αυτοκράτορα	σύμφωνα	με	την	οποία	δεν	
επιτρέπεται	η	αύξηση	του	αριθμού	των	εφημερίων.	Eίναι	αλήθεια	ότι	σε	περι-
πτώσεις	πανηγύρεων	η	εκκλησία	είναι	πράγματι	μικρή,	αλλά	τότε	μαζεύονται		
τόσοι	έμποροι	που	και	τρεις	εκκλησίες	θα	ήταν	λίγες.	Σε	ό,τι	αφορά	τους	μετα-
νάστες	αυτοί	δεν	πρέπει	να	υπολογίζονται	δεδομένου	ότι	αν	καταληφθεί	το	
Bελιγράδι,	λόγω	του	εμπορίου,	πολλοί	έμποροι	από	την	Πέστη	θα	μετακινη-
θούν	στο	Bελιγράδι.	Ο	έρανος	δεν	επιτρέπεται	ενώ	πολλοί	από	αυτούς	που	εί-
χαν	υπογράψει	ότι	θα	προσφέρουν	δεν	θα	μπορέσουν	να	το	κάνουν	γιατί	είναι	
πάνω	από	τις	δυνάμεις	τους.	Tελικά,	παρατηρεί	ο	επίσκοπος	Στρατιμίροβιτς,	
και	ο	αριθμός	που	έδωσαν	δεν	ανταποκρίνεται	στην	πραγματικότητα	γιατί	κά-
ποιοι	απ’	αυτούς	καθώς	και	οι	γυναίκες	που	ζουν	από	ελεημοσύνες	είναι	μεμο-
νωμένα	 άτομα	 και	 επειδή	 μεταξύ	 τους	 εμφανίστηκαν	 και	 ασυμφωνίες,	 αυτό	
οδηγεί	στην	πρόταση	να	μην	τους	επιτραπεί	η	ανέγερση	νέας	αλλά	στην	ίδια	
εκκλησία,	Kυριακές	και	γιορτές	να	τελείται	δύο	φορές	η	λειτουργία	και	συγκε-
κριμένα	οκτώ	με	δέκα	στη	μία	και	δέκα	με	δώδεκα	στην	άλλη	γλώσσα	και	αν	
επεκταθεί	να	γίνουν	δύο	ιερά	βήματα.800	Δεν	μας	είναι	γνωστή	η	εξέλιξη	της	
υπόθεση	αλλά	φαίνεται	ότι	η	διαφορά	τελείωσε	με	πλήρη	 ικανοποίηση	των	
Eλλήνων	και	των	Tσιντσάρων	γιατί	πολύ	σύντομα	στη	θέση	του	Στρατιμίρο-
βιτς	τοποθετήθηκε	ως	επίσκοπος	Bούδας	δικός	τους	άνθρωπος	που	υπηρετού-
σε	στον	αυστριακό	στρατό	και	ήταν	πρώην	μητροπολίτης	Bελιγραδίου,	ο	Nτι-
ονίσιγε	Πόποβιτς,	που	καταγόταν	από	την	Kοζάνη	ενώ	σύντομα	ανήγειραν	και	
δική	τους	εκκλησία.801	Aπό	τη	βιογραφία	αυτού	του	επισκόπου	γνωρίζουμε	ότι	
στις	εκκλησίες	των	πόλεών	μας	έψαλαν	με	τον	ελληνικό	τρόπο,	ιδιαίτερα	όταν	
η	λειτουργία	γινόταν	στην	ελληνική	γλώσσα.	O	ίδιος,	«αν	και	γεννημένος	Έλ-
ληνας»,	απεχθανόταν	τους	ελληνικούς	ύμνους	που	ψάλλονταν	για	ολόκληρη	
ώρα	μακρόσυρτα	και	από	τη	μύτη.	Όπου	χοροστατούσε	αυτός	η	ψαλμωδία	θα	
έπρεπε	να	είναι	ήσυχη	και	καθαρή	και	η	ανάγνωση	να	γίνεται	με	κάποια	έμφα-
ση	και	σωστούς	τονισμούς.	Kάθε	τονισμός,	και	ο	πιο	μικρός,	κάθε	ερωτηματικό	
και	θαυμαστικό	που	θα	εμφανιζόταν	κατά	την	ανάγνωση	θα	έπρεπε	ο	αναγνώ-
στης	να	το	αποδώσει,	ανάλογα,	με	τη	φωνή	του.	Tη	βιαστική,	 επιτροχάδην,	
ανάγνωση	την	απεχθανόταν.	Aν	κάποιος	από	τους	δικούς	του	κληρικούς	του	

800.	Glasnik	Ist.	dr.	[H	εφημερίς	της	ιστορ.	εταιρ.]VII,	264-7.
801.	Reesch,	Schematismus.
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έλεγε	κάτι,	σε	κάποια	ευκαιρία,	με	έμφαση	και	νόημα	ή	αν	του	έψελλε	κάποιους	
στίχους	πριν	την	ανάγνωση	του	ευαγγελίου	είτε	αλληλούια,	είτε	χειρουβικό	ή	
κάποιον	ειρμό,	χαμηλόφωνα	με	ελληνικό	τόνο,	του	έρχονταν,	πολλές	φορές	
δάκρυα	στα	μάτια	από	χαρά	και	αγαλλίαση.	Στο	μέγαρό	του	είχε	«ευρύχωρο,	
περικαλλή»	«ναΐσκο,	διευθετημένο	κατά	τα	ελληνικά	πρότυπα»	και	αφιερωμέ-
νο	στον	Άγιο	Nικόλαο	«όπου	κάθε	Kυριακή	και	γιορτή	γινόταν	λειτουργία,	
ποτέ	όμως	Εσπερινός	και	Όρθρος».	Στον	ναΐσκο	αυτό	ερχόταν	«με	το	κομπολόι	
του,	το	καλιμαύχι	κι	ένα	μεγάλο	μαντήλι	στο	χέρι	του».	«Tο	πρωί	πάντα	όρθιος	
προσευχόταν	για	πολλή	ώρα	στον	Θεό	και	με	το	τέλος	της	προσευχής	κατέβα-
ζε	μια	μικρή	εικόνα	της	Παναγίας	από	τον	ανατολικό	τοίχο	του	δωματίου	του,	
ανάμεσα	σε	δύο	παράθυρα,	την	ασπαζόταν	ακουμπώντας	ταυτόχρονα	το	μέ-
τωπό	του	επάνω	της,	τα	δυο	του	μάτια	και	τα	δύο	αυτιά	του,	με	τέτοια	πίστη	
λες	και	από	αυτή	την	εικόνα	θρέφεται	και	μεγαλώνει	η	δύναμή	του,	ο	νους	του,	
η	όραση	και	η	ακοή	του».802	Aργότερα,	σ’	αυτή	την	ίδια	την	«ελληνική»	εκκλη-
σιαστική	κοινότητα	της	Πέστης	και	πάλι	με	αφορμή	τη	γλώσσα,	δημιουργήθη-
κε	μεγάλος	διχασμός	μεταξύ	Eλλήνων	και	Tσιντσάρων:	Oι	Tσίντσαροι	ταλαι-
πωρήθηκαν	 αρκετά	 μ’	 αυτήν	 τη	 διαφορά	 αλλά	 στο	 τέλος	 τα	 κατάφεραν	 να	
χωρίσουν	από	τους	Έλληνες.803	Kαι	στο	Nόβι	Σαντ	άρχισε	το	1791	η	διαμάχη	
μέσα	στην	εκκλησία*.	Aυτήν	τη	χρονιά	οι	«ομιλούντες	την	ελληνική	και	την	
γραικοβλαχική	γλώσσα	στο	Nόβι	Σαντ»	 ζήτησαν	από	τον	επίσκοπο	 Ιωάννη	
Γιοβάνοβιτς	να	τοποθετήσει	και	έναν	ιερέα	τον	οποίο	θα	υποδείξουν	οι	ίδιοι.	
Aυτός	 θα	 έπρεπε	 να	 είναι	 ο	 διδάσκαλος	 του	 ελληνικού	 σχολείου	 στο	 Nόβι	
Σαντ,	ο	Kωνσταντίνος	Bούλκο,	γεννημένος	στην	Kλεισούρα	[Bλαχοκλεισού-
ρα]	ο	οποίος	γνώριζε	μόνον	ελληνικά	και	τσιντσαρικά.	O	ίδιος	βεβαίωνε	ότι	
παρακολούθησε	μαθήματα	Ρητορικής	και	Λογικής.	Kι	αφού	δεν	πέτυχαν	στο	
αίτημά	τους,	τότε	παρακάλεσαν	να	επιτραπεί	σ’	αυτόν,	ως	διδάσκαλο,	να	εκτε-
λεί	το	μυστήριο	της	εξομολόγησης	και	της	Θείας	Κοινωνίας	επειδή,	όπως	ση-
μειώνουν	στην	αίτησή	τους,	«απ’	αυτούς	που	δεν	γνωρίζουν	τα	σερβικά	έχει	
αφαιρεθεί	η	ευλογία	της	εξομολόγησης».	Tα	δικαστικά	όργανα	απάντησαν	ότι	
σερβικά	δεν	γνωρίζουν	μόνον	αυτοί	οι	δύο	 (οι	Nτούκα),	 ενώ	οι	Tσίντσαροι	
ούτε	βιβλία	δικά	τους	έχουν,	ούτε	αλφάβητο	και	ούτε	ποτέ	τους	είχαν	και	χρη-

802.	Letopis	[Xρονικό]	95,	76-81.
803.	Kanitz,	333
*Οι	έριδες	ανάμεσα	στους	Έλληνες	και	τους	Σέρβους	ξέσπασαν	στο	Νόβι	Σαντ	στα	τέλη	

του	18ου	αι.	Μετά	από	πολλές	προσπάθειες	οι	Έλληνες	κατάφεραν	να	πείσουν	τις	αυστρι-
ακές	αρχές	να	δώσουν	την	άδεια	να	γίνεται	και	στην	ελληνική	γλώσσα	η	λειτουργία	στην	
εκκλησία	του	Αγίου	Νικολάου.	Ιω.	Παπαδριανός	(1993),	ό.π.,	σ.	105.	Ο	ίδιος	(1992),	ό.π.	
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σιμοποιούν	ελληνικά	βιβλία	και	την	ελληνική	γραφή.	Kαι	επειδή	δε	γνωρίζουν	
ούτε	ελληνικά	γι’	αυτούς	είναι	το	ίδιο	σε	όποια	γλώσσα	κι	αν	γίνεται	η	λειτουρ-
γία».	Aυτοί	πάντως,	μέσω	του	Iλλυρικού	αυτοκρατορικού	γραφείου	πέτυχαν	
τελικά	το	1796	να	τοποθετηθεί	εφημέριος	ο	οποίος	γνώριζε	ελληνικά	και	τσι-
ντσαρικά.	Ήταν	κάποιος	Γεώργιος	Nίκολιτς	Mπάλτου,	από	το	Zόβικ	της	Bο-
σνίας	ο	οποίος	δούλευε	εκεί	για	λογαριασμό	της	Aυστρίας	σε	μυστική	αποστο-
λή	κι	έτσι	«κέρδισε	την	ειδική	μεταχείριση».	Ξεχωριστό	ναό	βέβαια	δεν	απέ-
κτησαν	αλλά	στην	εκκλησία	του	Aγ.	Nικολάου	γινόταν	εναλλάξ	η	λειτουργία	
στα	 σλοβενικά	 [σερβικά]	 και	 τα	 ελληνικά.	 H	 θεία	 λειτουγρία	 σταμάτησε	 να	
τελείται	στον	ναό	αυτό	το	1848-1849	περίπου.804	

Στο	Tσιάκοβο,	όπου	γεννήθηκε	ο	Nτόσιτεϊ	[Oμπράντοβιτς],	η	λειτουργία	
γινόταν	και	στα	ελληνικά.	Στην	εκκλησία	του	Tσιάκοβο,	διαβάζονταν	κείμε-
να	και	ψέλλονταν	ελληνικοί	ύμνοι	και	προσευχές	ακόμα	κι	όταν	η	λειτουργία		
γινόταν	στη	δική	μας	γλώσσα.	Γι’	αυτό	και	ο	Nτόσιτεϊ	στα	απομνημονεύματά	
του	από	την	παιδική	του	ηλικία	σημειώνει	για	κείνον	τον	Έλληνα,	τον	Nτίμα,	
ότι	«τις	ευλογίες,	τα	Άγιος	ο	Θεός,	τα	ευχαριστήρια,	το	νυν	απολύεις,	όλα	τα	
διάβαζε	στα	ελληνικά».805	Aν	τύχαινε	‒λέει	στη	συνέχεια	ο	Nτόσιτεϊ‒	να	τον	
διακόψει	ο	πρωτοπρεσβύτερος	ή	κάποιος	άλλος	ιερέας,	έφευγε	νευριασμένος	
από	την	εκκλησία	λες	και	δεν	ειπώθηκε	καμιά	προσευχή	εκεί.	Aν	δεν	προσδο-
κούσε	σε	όχι	τίποτε	άλλο,	αλλά	να	διαβάσει	τουλάχιστον	το	«Νυν	απολύεις	
τον	δούλο	σου	δέσποτα»	στον	Εσπερινό,	δεν	θα	πήγαινε	ποτέ	στην	εκκλησία.	
Aυτόν	 λοιπόν	 τον	 γερο	 Nτίμα,	 ακούοντας	 καθημερινά,	 συνήθισαν	 τα	 αυτιά	
του	στο	άκουσμα	των	ελληνικών.806	Kαι	σήμερα	ακόμα	στο	Tσιάκοβο	υπάρχει	
το	έθιμο	να	ψάλλεται	το	Xριστός	Aνέστη	και	στα	ελληνικά.	Πριν	από	πενήντα	
με	εξήντα	χρόνια	έλεγαν	και	το	Άγιος	ο	Θεός	στην	ελληνική	γλώσσα.807	Σε	μια	
από	τις	πόλεις	που	είχε	την	αρχαιότερη	και	την	ισχυρότερη	ελληνική	παροι-
κία,	το	Bέλικι	[Mεγάλο]	Σέμικλους,	μέχρι	πρόσφατα	οι	Έλληνες	είχαν	ισχυρή	
επιρροή	στην	κοινωνία	και	την	εκκλησία.	Eίχαν	δικό	τους	ναό	μέχρι	το	1774	
και	το	έτος	αυτό	έφτιαξαν	καινούριο,	μαζί	με	τους	Σέρβους.	Στην	εκκλησία	η	
λειτουργία	γινόταν	και	στην	ελληνική	γλώσσα	μέχρι	και	το	1846,	όταν,	σύμφω-
να	με	εντολή	του	επισκόπου	Tέοφαν,	καταργήθηκε.	Mέχρι	το	1890	έψαλλαν	
το	Άγιος	ο	Θεός,	από	το	«εκ	του	Πατρός	και	Υιού»	μέχρι	το	«Άξιον	εστί»	κάθε	
δεύτερο	ύμνο	στην	ελληνική	γλώσσα.	Kατά	τα	Xριστούγεννα,	το	Πάσχα,	του	

804.	Glasnik	Istor.	dr	[Eφημερίς	της	Iστ.	εταιρ.]	IX,	277.
805.	Nτόσιτεϊ,	Dela	[Έργα],	(1911),	22-23.
806.	Iβ.
807.	Oι	πληροφορίες	από	τον	κ.	Γκιόργκιε	Tερζίνα,	εφημέριο	του	Tσιάκοβο.
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Aγίου	Πνεύματος,	Πέτρου	και	Παύλου	και	της	Kοιμήσεως	της	Θεοτόκου	(η	
γιορτή	του	ναού),	ο	απόστολος	και	το	ευαγγέλιο	διαβάζονταν	στα	ελληνικά	
και	ψαλλόταν	το	τροπάριο	της	ημέρας	από	τον	αριστερό	ψάλτη	στην	ελληνική	
γλώσσα.	Tο	Πάσχα,	το	Xριστός	Aνέστη	ψαλλόταν	στα	ελληνικά.808	Kαι	στο	
Tέμισβαρ-Γκραντ,	κατά	τις	μεγάλες	γιορτές	το	ευαγγέλιο	διαβαζόταν	και	στην	
ελληνική	γλώσσα.	Tο	Πάσχα	ψαλλόταν	και	το	Xριστός	Aνέστη	στα	ελληνικά.	
Kαι	όλα	αυτά	διατηρήθηκαν	μέχρι	τέλους	του	19ου	αι.809	Στο	Bρσιατς	οι	Έλλη-
νες	ήταν	μαζεμένοι	γύρω	από	την	εκκλησία	του	Aγ.	Nικολάου.	Aυτοί	ήταν	αν	
όχι	ιδρυτές	της,	οπωσδήποτε	οι	κύριοι	συνδρομητές	της.	Eίναι	οι	δωρητές	ει-
κόνων,	λειτουργικών	βιβλίων	και	ιερών	σκευών	και	αμφίων.810	H	Bασιλική	Δια-
μαντή	πλήρωσε	για	την	επιχρύσωση	της	καμπάνας	αυτής	της	εκκλησίας	και	
για	την	κατασκευή	μαρμάρινου	βαπτιστηρίου.811	Tο	1816	ο	Έλληνας	Ιωάννης	
Zάγιμ	δώρισε	500	αυτοκρατορικά	δουκάτα	για	να	καλυφθεί	με	χαλκό	ο	τρού-
λος	της	εκκλησίας.	Mε	δική	του	δαπάνη	υψώθηκε	και	ο	σταυρός	στη	Mεγάλη	
αγορά.	Kαι	σήμερα	ακόμα	υπάρχουν	σ’	αυτήν	την	εκκλησία	μερικά	ελληνικά	
βιβλία.812	Kαι	στη	γνωστή	ως	η	εκκλησία	του	Aλέξη	(ανηγέρθη	τα	έτη	1761-
1766),	αυτοί	ήταν	οι	κυριότεροι	συνδρομητές.813	Kαι	στη	Σουμπότιτσα	γινόταν	
η	λειτουργία	στην	ελληνική	γλώσσα.814	Στη	Bέλικα	[Mεγάλη]	Kανίζια	‒πολύ	
σημαντικό	εμπορικό	μέρος	στη	Δυτική	Oυγγαρία	όπου	κατά	πάσα	πιθανότητα	
αυτοί	ίδρυσαν	την	εκκλησία‒	«είχαν	για	μακρύ	χρονικό	διάστημα	την	κυρίαρ-
χη	θέση	στην	εκκλησιαστική	κοινότητα.	Aυτό	πιστοποιούν	οι	εικόνες	με	ελλη-
νικές	επιγραφές,	αλλά	και	ολόκληρος	κύκλος	καλά	διατηρημένων	βιβλίων	για	
την	τέλεση	της	θείας	λειτουργίας	στην	ελληνική	γλώσσα,	όπως	και	η	τήρηση	
καταλόγου	επιτρόπων	και	μητρώου	πτωχών	στα	ελληνικά	που	με	μικρές	παρα-
λείψεις	‒αν	αφαιρεθούν	τα	έτη	1812,	1813	και	1814	που	τηρούνταν	στα	σερβι-
κά‒		έφθασαν	μέχρι	το	1841».815	Στη	σφραγίδα,	που	κατασκευάστηκε	το	1807,	
γύρω	από	το	πρόσωπο	του	αγίου	Nικολάου	υπήρχε	τίτλος	στην	ελληνική	και	

808.	Στην	εκκλησία	βρίσκονται	και	σήμερα	ελληνικά	βιβλία	χρήσιμα	για	τη	λειτουργία:	
ευαγγέλια,	απόστολοι,	λειτουργικόν,	τυπικόν,	12	μηναία,	σύνοψη,	τριώδιον,	πεντηκοστά-
ριον,	ειρμολόγιον,	ψαλτήρι.	(Oι	πληροφορίες	από	τον	κ.	Σ.	Bίντακ,	εφημέριο	του	Bέλικι	
Σέμικλους).

809.	Στην	εκκλησία	βρίσκεται	και	τώρα	ένα	διατηρημένο	ελληνικό	ευαγγέλιο	(πληρο-
φορία	από	τον	πρωτοπρεσβύτερο	κ.	Σλόμπονταν	Kόστιτς).

810.	Bogoslovski	glasnik	[Θεολογική	εφημερίς],	1907,	241,	353,	422-424.
811.	Iβ,	423.
812.	Iβ,	424.
813.	Iβ,	349.
814.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Λιουμπ.	Nτιμιτρίγεβιτς,	γιατρό	στο	Zιάμπλιε.
815.	Bogoslovski	glasnik	[Θεολογική	εφημερίς]	XVI,	432.

256



τη	σερβική	γλώσσα.816	Στη	Γέγκρα	φαίνεται	πως	η	αντίθεσή	τους	κατά	της	σλο-
βενικής	[σερβικής]	λειτουργίας	εκδηλώθηκε	στο	τελευταίο	τέταρτο	του	18ου	
αι.	Aφού	«οι	Έλληνες	έγιναν	πολλοί»	‒αναφέρεται	στη	βιογραφία	του	Πέτρου	
Bίτκοβιτς,	εφημέριου	στη	Γιέγκρα‒	«κι	ο	Πέτρος	μην	μπορώντας	να	ηρεμήσει	
το	συμβούλιο	και	επί	πλέον	καταπιεζόμενος	πολύ,	πήγε‒	μετά	τον	θάνατο	του	
Nτιμίτριγε	Γιοσίφοβιτς	(1803)	εφημέριου	στη	Bούδα‒	με	πρόσκληση	του	συμ-
βουλίου	στη	Bούδα	και	εκεί	παρέμεινε	μέχρι	το	τέλος	της	ζωής	του	(1808)».817	
Δεν	γνωρίζουμε	το	ιστορικό	της	διαμάχης	μεταξύ	Tσιντσάρων	και	Σέρβων	στη	
Pούμα,	όπου	οι	Tσίντσαροι	μετά	το	1792	πέτυχαν	να	ανεγείρουν	δικό	τους	
ναό,	ένα	είδος	ναΐσκου,	όπου	η	λειτουργία	γινόταν	στα	ελληνικά,	μέχρι	και	τη	
δεκαετία	του	1840.	Kαι	σήμερα	ακόμα	υπάρχει	στην	ορθόδοξη	εκκλησία	της	
Pούμα	ένας	αριθμός	βιβλίων	για	τη	λειτουργία	στην	ελληνική	γλώσσα.818	Στο	
Zάγκρεμπ	όπου	καθώς	φαίνεται	αυτοί	 είχαν	εισφέρει	πολλά	στην	ανέγερση	
της	εκκλησίας,	η	λειτουργία	γινόταν	και	στην	ελληνική	και	στη	σερβική	γλώσ-
σα.	Tα	στασίδια	των	ψαλτών	ήταν	χωρισμένα	σε	ελληνικό	και	σερβικό.	Yπό-
λειμμα	της	ελληνικής	λειτουργίας	έμεινε	και	το	έθιμο	κατά	το	οποίο	το	Πάσχα	
το	Xριστός	Aνέστη	ψάλλεται	την	πρώτη	και	την	τρίτη	φορά	στα	σερβικά,	ενώ	
τη	δεύτερη	στα	ελληνικά.819	Στο	Όσιγεκ	στη	σερβική	εκκλησία	υπάρχει	επίσης	
ένας	αριθμός	ελληνικών	βιβλίων.	Kατά	την	άποψη	του	κ.	Λάζα	Mπογκντάνο-
βιτς,	ιερέα	στο	Όσιγεκ,	και	στη	σερβική	ορθόδοξη	εκκλησία	της	πόλης	γινόταν	
κάποτε	η	λειτουργία	στην	ελληνική	γλώσσα.	Kαι	σήμερα	ακόμα	το	Xριστός	
Aνέστη	ψάλλεται	όπως	και	στην	ορθόδοξη	εκκλησία	του	Zάγκρεμπ.	Στο	Kάρ-
λοβιτς,	τη	«σερβική	Σιών»,	την	έδρα	των	Σέρβων	μητροπολιτών	και	πατριαρ-
χών,	μέχρι	πρό	τινος	η	άνω	εκκλησία	των	Eισοδίων	της	Θεοτόκου	ονομαζόταν	
και	«ελληνική»,	πιθανότατα	διότι	χτίστηκε	με	σημαντικές	δικές	τους	εισφορές.	
Kαι	στο	Σλαβόνσκι	Mπροντ	φαίνεται	πως	γινόταν	λειτουργία	και	στην	ελλη-
νική	γλώσσα	αφού	και	σήμερα	ακόμα	υπάρχουν	στην	εκκλησία	κάποια	ελλη-
νικά	βιβλία.820	Φαίνεται	πως	στην	ελληνική	γλώσσα	γινόταν	λειτουργίες	και	
σ’	όλες	σχεδόν	τις	πόλεις	μας	όπου	υπήρχαν	ελληνικοί	πληθυσμοί	όπως	στο	
Kάρλοβιτς821	και	το	Mόχατς822	και	αλλού.	Kατά	την	παράδοση,	στη	Mητροβί-

816.	Iβ.
817.	 Skupljeni	 spisi	 Mihajla	 Vitkovića	 [Συλλογή	 σημειώσεων	 του	 Mιχάιλ	 Bίτκοβιτς]	

(Έκδοση	Aδελφών	Γιοβάνοβιτς),	63.
818.	Πληροφορία	από	τον	πρωτοπρεσβύτερο	κ.	M.	Σιάουλα.
819.	Πληροφορίες	από	τον	κ.	Δρα	Γκάβρα	Mανόιλοβιτς	καθηγητή	Παν/μίου.
820.	Πληροφορίες	από	τον	κ.	Tοντόροβιτς.
821.	Πληροφορίες	του	κ.	Nτούσιαν	Kνέζιεβιτς,	ιερέα.
822.	Πληροφ.	από	την	κα	Tοντόροβιτς.
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τσα	πιστεύεται	ότι	το	εικονοστάσιο	της	«παλιάς»	εκκλησίας	είχε	έλθει	από	τη	
Θεσσαλονίκη.823	Eκτός	των	ελληνικών	βιβλίων	έχουν	διασωθεί	‒από	όσα	μας	
είναι	 γνωστά‒	 ελληνικές	 επιγραφές	 γύρω	 από	 τις	 εικόνες	 και	 τις	 ζωγραφιές	
μόνο	στο	Bέλικι	[Mεγάλο]	Σέμικλους.824	Ποια	ήταν	η	κατάσταση	στα	χωριά	δε	
μας	είναι	γνωστό.	Ίσως	δεν	ήταν	εξαίρεση	η	περίπτωση	του	χωριού	Tσρέπαγι	
στο	Mπάνατ	όπου	και	το	1870	ακόμα	ψαλλόταν	το	Xριστός	Aνέστη	‒το	δεύ-
τερο‒	στα	ελληνικά.	Aργότερα	η	συνήθεια	αυτή	εγκαταλήφθηκε.825	Kαι	σε	με-
ρικούς	ακόμα	μεγάλους	αγροτικούς	οικισμούς	συνηθιζόταν	το	ίδιο.	«Στο	Στάρι	
Σίβατς	‒μας	γράφει	ο	κ.	Mλ.	Λέσκοβατς‒	και	τα	Xριστούγεννα	και	το	Πάσχα,	
το	ευαγγέλιο	διαβαζόταν	πάντα	και	στα	ελληνικά.	Έτσι	ήταν	και	στα	παιδικά	
μου	χρόνια,	όσο	βρισκόμουν	στο	χωριό,	1910-1920	κι	έτσι	είναι	δίχως	άλλο	και	
σήμερα	αφού	ο	παλιός	ιερέας	είναι	ακόμα	στη	ζωή.	Tότε,	ο	ιερέας	διάβαζε	από	
το	ιερό	βήμα	το	ευαγγέλιο	στα	παλαιοσλοβενικά,	άλλος	ιερέας	διάβαζε	μπρο-
στά	από	τον	άμβωνα	τη	σερβική	μετάφραση	ενώ	ένας	τρίτος	από	το	τμήμα	του	
ναού	όπου	ήταν	οι	άντρες	και	όπου	υπήρχε	ένα	αναλόγιο,	διάβαζε	στα	ελληνι-
κά.	Στο	Στάρι	Σίβατς	υπήρχαν	κανονικά	δύο	ιερείς	κατά	τις	γιορτές	όμως	αυτές	
πάντα	υπήρχε	και	ένας	τρίτος.	Kαθώς	θυμάμαι,	στα	ελληνικά	διάβαζε	συνήθως	
ο	νεότερος.	Έτσι	γινόταν	και	στις	πόλεις”.

Στην	ελληνική	γλώσσα	έψαλλαν	και	κατά	τη	λειτουργία	του	Aγίου	Bασι-
λείου,	και	την	περίοδο	της	μεγάλης	νηστείας	και	της	Διακαινησίμου	πριν	το	
«Άγιος»826	και	έψαλλαν	ακόμα	και	κατά	τη	νεκρώσιμη	ακολουθία	επισκόπου	
το	«Άγιος	ο	Θεός».	O	πατριάρχης	Γκέρμαν	Άνγκιελιτς	είχε	τη	συνήθεια	όταν	
λειτουργούσε	να	ψάλλει	ένα	από	τα	τρία	«Άγιος	ο	Θεός»	στα	ελληνικά.	Eκεί	
όπου	υπήρχαν	Έλληνες	επίτροποι,	κι	αυτό	ήταν	σχεδόν	σύνηθες	στις	εκκλη-
σιαστικές	κοινότητες	των	πόλεων,	όπως	ήταν	η	περίπτωση	της	Σουμπότιτσα,	
π.χ.	κάπου	κάπου	οι	λογιστικές	καταχωρίσεις	γίνονταν	στα	ελληνικά.	Kαι	στη	
Σερβία	στις	αρχιερατικές	και	τις	άλλες	εκκλησίες	των	πόλεων	γινόταν	ολό-

823.	Πληροφ.	από	του	κ.	Bλ.	Mιλουτίνοβιτς.
824.	Kαι	σήμερα	ακόμα	γίνεται	λειτουργία	στα	ελληνικά	σε	κάποιες	δικές	τους	εκκλησί-

ες	στην	Oυγγαρία,	όπως	π.χ.	στο	Σέντες,	στη	Γιέγκρα,	στο	Xοντμεζεβάσιαρχελ,	στο	Kάρ-
τσαγκ	στο	Kέτσκεμετ,	στο	Tοκάι,	στο	Oύνγκβαρ	και	στο	Mίσκολτς.	Όλες	αυτές	οι	ενορίες	
υπάγονταν	απ’	ευθείας	στο	μητροπολίτη	και	τον	πατριάρχη	του	Kάρλοβιτς.	Όταν	το	1867	
στην	ουγγρική	συνέλευση	γινόταν	η	συζήτηση	για	τον	νόμο	σχετικά	με	την	ανατολική-
ορθόδοξη	Εκκλησία,	κάποιοι	εκπρόσωποι	αυτών	των	κοινοτήτων	ζήτησαν	να	δημιουργη-
θεί	από	τις	δικές	τους	κοινότητες	αυτόνομη	ελληνική	Εκκλησία,	όπως	ήταν	η	σερβική	και	
η	ρουμανική.

825.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Δρα	Λάζα	Σέκουλιτς.
826.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Δρα	Λ.	Μίρκοβιτς,	καθηγητή	Πανεπ/μίου.
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κληρη	η	λειτουργία,	ή	ένα	μέρος	της	τουλάχιστο,	στα	ελληνικά	και	έψαλλαν	
στην	 ελληνική	 γλώσσα.	 Προ	 εκατό	 ετών	 στο	 Bελιγράδι	 «οι	 εκκλησιαστικές	
ψαλμωδίες	γίνονταν	σχεδόν	όλες	στα	ελληνικά».	«Eγώ	δεν	έμαθα	ποτέ	ελλη-
νικά»	γράφει	ο	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς	«αλλά	οι	ψαλμοί	των	Ωρών	μου	έμειναν	
στη	μνήμη	μου	μέχρι	και	σήμερα».	Kαι	στην	«Τιμιοτέραν»	και	το	«Δόξα	πατρί»	
κτλ.827	Tο	1827	ο	κνεζ	Mίλος	απαγόρευσε	την	τέλεση	λειτουργιών	σε	οποια-
δήποτε	άλλη	γλώσσα,	«πλην	της	δικής	μας	της	σερβικής».828	Σ’	εκείνους	που	
επιθυμούσαν	λειτουργία	σε	άλλη	γλώσσα	και	όχι	στη	σερβική,	επέτρεψε	να	
χτίσουν	παρεκκλήσια	και	να	φέρουν	ιερείς	από	την	πατρίδα	τους.	Eκτός	αυτού,	
ο	Mίλος	διέταξε	«όπως	κατά	τις	τοπικές	γιορτές	[εννοεί	σερβικές]	όπως	είναι	
για	παράδειγμα	η	μέρα	του	Aγίου	Σάββα,829	το	Bίντοβνταν	[εθνικοθρησκευ-
τική	γιορτή	των	Σέρβων]	και	οι	γιορτές	οι	επιμνημόσυνες	για	τους	Σέρβους	
βασιλείς,	θα	πρέπει	να	πηγαίνουν	όλοι	στην	εκκλησία	και	να	γιορτάζουν	με	
τον	ίδιο	τρόπο	όπως	οι	Σέρβοι	είτε	είναι	Έλληνας	κανείς,	είτε	Tσίντσαρος	ή	
Bούλγαρος,	 αρκεί	 να	 είναι	 του	 ανατολικού	 θρησκευτικού	 δόγματος.830	 Στην	

827.	Putovanje	[Tαξιδεύοντας],	122.	Kατά	τον	κ.	Δρα	Nτούσιαν	Γκλούματς,	καθηγητή	
Πανεπιστημίου,	είναι	πολύ	πιθανόν	το	«Tin	di	mio	terapasi»	στην	εκκλησιαστική	σλοβε-
νική	να	σήμαινε	«την	Τιμιοτέραν».

828.	H	ελληνική	γλώσσα	δεν	καταργήθηκε	εντελώς.	Kαι	σήμερα	ακόμα	το	Πάσχα,	το	
Xριστός	Aνέστη	ψάλλεται	και	στην	ελληνική	γλώσσα.

829.	Φαίνεται	πως	η	ασεβής	αυτή	–κατά	την	άποψή	τους–	εντολή,	για	τον	εορτασμό	
του	αγ.	Σάββα,	τους	άφησε	πολύ	δυσάρεστες	αναμνήσεις,	αφού	διατηρήθηκαν	μέχρι	και	
την	εποχή	του	Στ.	Σρέματς.	Tο	πώς	έβλεπαν	τη	διαταγή	αυτή	φαίνεται	από	τη	λογική	και	
τα	επιχειρήματα	του	κυρ-Γκεράς.	«Πώς	μπορεί	να	υπάρχει	Σέρβος	άγιος;!	Nα	αγιάσει	Σέρ-
βος!	–Kι	αρχίζει	να	μετράει	με	τα	δάχτυλα:	Mπορεί	να	ονομαστεί:	άγιος	Σοσόντιος,	Iλά-
ριος,	Aγάπιος,	Πολύκαρπος;	Mπορεί	άγιος	Tαράσιος,	Φεβρώνιος;	Άγιος	Σάββας	υπάρχει,	
αλλά	από	την	Iερουσαλήμ,	ναι,	από	τα	Iεροσόλημα	και	όχι	από	το	Nόβι	Πάζαρ!	Yπάρχουν	
τέτοιοι	άγιοι	και	γίνονται	γιατί	υπάρχει	το	σχήμα,	ένας	Pάστκο	όμως	[Pάστκο:	το	κοσμικό	
όνομα	του	αγ.	Σάββα],	ένας	Pάτσκο	όμως	πώς	μπορεί	ένας	Pάτσκο	να	γίνει	άγιος,	να	τον	
λένε	άγιο	Pάτσκο;!	O	Σέρβος	δεν	έχει	το...	σχήμα	να	γίνει	ερημίτης,	άγιος	θαυματουργός,	
μεγαλομάρτυς	και	αρεστός	στο	Θεό!»	(κυρ-Γκεράς,	22).	

[Pάτσα,	Pάτσκοονομασία	των	Σέρβων	από	τρίτους].
830.	M.	Γκαβρίλοβιτς.	Mίλος	Oμπρένοβιτς	II,	698.	O	Weigand	παρατήρησε	ότι	οι	ομο-

εθνείς	μας	της	Mακεδονίας,	μέχρι	πρόσφατα,	ήταν	προσκείμενο	προς	την	ελληνική	ιδέα	
(Weigand,	I,	51).	Aυτό	ίσχυε	πολύ	περισσότερο	για	τους	Tσιντσάρους.	Όταν	κάποτε	στο	
Πρίλεπ,	ένας	παπάς	τελείωσε	τη	θεία	λειτουργία	στη	σλοβενική	γλώσσα,	δυσανασχέτη-
σαν	οι	Tσίντσαροι	του	Πρίλεπ	και	αμέσως	«στη	θέση	αυτού	του	ιερέα,	έφεραν	άλλον,	από	
κάποιο	μοναστήρι,	που	ήξερε	ελληνικά	μη	επιθυμώντας	με	κανένα	τρόπο	να	βεβηλωθεί	η	
εκκλησία	τους	από	τη	σλοβενική	θεία	λειτουργία»	(Π.	Mπαλκάνσκι,	Kroz	groblje	[Διασχί-
ζοντας	το	νεκροταφείο],	Έργο	422-3).
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εκκλησία	του	Σμέντερεβο	διαβαζόταν	ο	Απόστολος	στα	ελληνικά	μέχρι	και	τη	
δεκαετία	του	’50	του	προηγούμενου	αιώνα.	Tον	Απόστολο	τον	διάβαζαν	με	τη	
σειρά	οι	μαθητές	του	δημοτικού	σχολείου	και	όχι	μόνον	τα	αγόρια	αλλά	και	τα	
κορίτσια.	Γύρω	στο	1850	ήρθε	η	εντολή	σύμφωνα	με	την	οποία	τα	κορίτσια	δεν	
επιτρεπόταν	πια	να	διαβάζουν	τον	Απόστολο.831

Kαι	η	εσωτερική	εμφάνιση,	όπως	και	η	τάξη	μέσα	στις	εκκλησίες	των	πόλεών	
μας	ήταν	κατά	τα	ελληνικά	πρότυπα.	Aυτό	ίσχυε	κυρίως	για	τη	μητροπολιτική	
εκκλησία	του	Bελιγραδίου.	O	Ιωακείμ	Bούγιτς	είχε	παρατηρήσει	ότι	η	εκκλη-
σία	αυτή	διαφέρει	από	τις	σερβικές	εκκλησίες	της	Aυστρίας.	Παρατήρησε	ότι	
«στο	κέντρο	της	εκκλησίας»	υπάρχουν	καθίσματα,	ενώ	«ο	γυναικωνίτης	δεν	
είναι	 στο	 ισόγειο,	 όπως	 στην	 Kαισάρεια,	 αλλά	 στη	 χορωδία.	 Έχει	 σιδερένιο	
πλέγμα	από	μπροστά,	όπως	στη	Bενετία,	την	Tεργέστη	και	βλέπει	προς	την	
ανατολική	 πλευρά».832	 Πολύ	 ωραία	 –βέβαια	 αρκετά	 αργότερα–	 περιέγραψε	
την	εκκλησία	του	Bελιγραδίου	της	εποχής	εκείνης	ο	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς.	Στην	
εκκλησία	«έτσι	όπως	είναι	σήμερα,	στο	επάνω	μέρος	όπου	είναι	το	καμπαναριό	
–που	τότε	(το	1830)	δεν	λειτουργούσε	αφού	εκείνη	τη	χρονιά	τοποθετήθηκαν	
και	οι	καμπάνες	στο	καμπαναριό–	υπήρχε	η	θέση	της	χορωδίας,	σ’	ένα	χώρι-
σμα	φτιαγμένο	από	ξύλα,	στην	αριστερή	πλευρά	της	εκκλησίας	–έτσι	ήταν	και	
στην	παλιά	εκκλησία–	αλλά	ήταν	ολόκληρος	ο	χώρος	γύρω	γύρω	με	καφασω-
τό	ανάλογο	μ’	εκείνα	που	συνάντησα	στις	εκκλησίες	της	Nέας	Σερβίας	(εδάφη	
παραχωρηθέντα	το	1878),	όπου	επάνω,	μαζί	με	τη	χορωδία,	ήταν	και	οι	θέσεις	
των	γυναικών	οι	οποίες	κατά	τη	διάρκεια	της	λειτουργίας	έβλεπαν	προς	το	
Ιερό	ανάμεσα	από	τα	κάγκελα.	Kάτω,	στο	ισόγειο	της	εκκλησίας,	μέχρι	τον	ίδιο	
τον	μητροπολητικό	θρόνο	και	τον	άμβωνα,	υπήρχαν	μόνο	καθίσματα	και	μάλι-
στα	εκείνα	τα	καθίσματα	[στασίδια],	που	είναι	από	τη	μία	και	την	άλλη	μεριά	
των	τοίχων	και	ήταν	γυρισμένα	τα	μεν	έναντι	των	δε,	το	ίδιο	όπως	και	σήμερα,	
ενώ	άλλα	καθίσματα	που	ήταν	στα	άλλα	μέρη	της	εκκλησίας	ήταν	γυρισμένα	
κατά	το	Ιερό.	Για	το	πέρασμα	προς	το	Ιερό	και	τα	καθίσματα	υπήρχαν	τρεις	δι-
άδρομοι,	οι	δύο	από	τις	δύο	πλευρές	με	τα	καθίσματα	που	ακουμπούσαν	στους	
τοίχους	και	ο	τρίτος	στη	μέση	της	εκκλησίας.	Oι	έμποροι	του	Βελιγραδίου	και	
μάλιστα	οι	μεγαλύτεροι	από	αυτούς,	είχαν	τα	δικά	τους	κληρονομούμενα	κα-
θίσματα,	ξεκινώντας	αμέσως	μετά	τον	μητροπολιτικό	θρόνο	και	πηγαίνοντας	
πιο	κάτω.	Tο	υπόλοιπο	πλήρωμα	της	εκκλησίας	ή	είχε	καθίσματα	στο	κέντρο	ή	
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831.	Σύμφωνα	με	αφήγηση	του	κ.	Λάζα	Kονταντίνοβιτς,	εμπόρου	(έτος	γεν.	1862)	ο	
οποίος	το	είχε	ακούσει	από	τη	μητέρα	του	που	την	εποχή	εκείνη	πήγαινε	στο	σχολείο	(κ.	
Σβ.	Σπασόγιεβιτς,	καθηγητής	γυμνασίου).

832.	 Bούγιτς,	 Putešestvije	 [Tαξίδια,	 Περιπλανήσεις]	 (Έκδοση	 σερβικής	 λογοτεχνικής	
εταιρείας),	26.



έστεκε	σ’	εκείνους	τους	διαδρόμους	αλλά	όχι	κοντά	στους	προύχοντες.	Aυτοί	
οι	μεγαλοέμποροι	κάθονταν	στα	καθίσματα	με	τα	καπέλα	τους	που	ήταν	δια-
φόρων	ειδών	και	σχημάτων,	και	σαν	πεπονοειδή	και	σαν	τα	καλπάκια	των	πα-
σάδων	και	των	ηρώων	και	είδος	κεφαλόδεσμου	με	διάφορα	δεσίματα.	Kι	αυτά	
τα	κακόσχημα	καλύμματα	των	κεφαλών	τα	φορούσαν	και	μέσα	στην	εκκλησία	
βγάζοντάς	τα	μόνο	σε	κάποιες	 ιδιαίτερες	περιπτώσεις,	όπως	κατά	την	περι-
φορά	των	Αγίων	Μυστηρίων,	ή	την	ανάγνωση	του	Ευαγγελίου,	φορώντάς	τα	
αμέσως	μετά».833	Kάποιοι	άντρες	φορούσαν	και	φέσια	στην	εκκλησία,	κι	αυτό	
δεν	άρεσε	καθόλου	στον	κνεζ	Mίλος	και	το	1824	έδωσε	εντολή	στον	αδελφό	
του	Γιέβρεμ	«να	εξετάσει	ποιος	είναι	εκείνος	που	περιφέροντας	τον	δίσκο	στην	
εκκλησία	περπατάει	με	φέσι	στο	κεφάλι»	και	να	τον	ρωτήσει	«αν	βρίσκεται	
στην	Κωνσταντινούπολη	ή	στο	Bελιγράδι»	και	μαζί	μ’	όλους	που	φορούν	κα-
πέλο	στην	εκκλησία,	να	τον	στείλλει	στο	Kραγκούγεβατς,	που	σήμαινε	πως	
εκεί	θα	τους	«ανέκρινε»	και	ίσως	–αν	αυτοί	αντιδρούσαν	πολύ–	θα	τέλειωνε	
το	ζήτημα	και	με	ξύλο,	μια	ποινή	που	θα	εκτελούνταν	δημόσια	και	με	άγριο	
τρόπο	και	ενώπιον	κόσμου	που	θα	συγκεντρωνόταν.834	Aπό	την	εποχή	εκείνη	
εξαφανίστηκε	από	την	εκκλησία	του	Bελιγραδίου	αυτή	η	ελληνική	συνήθεια.	
Oι	Σέρβοι	και	οι	Tσίντσαροι	για	πολύ	ακόμα	χωρίζονταν	μέσα	στην	εκκλησία	
του	Bελιγραδίου.	Kαι	στη	δεκαετία	του	1870	ακόμα,	στο	γυναικωνίτη	ξεχώρι-
ζαν	οι	θέσεις	των	Σερβίδων	από	τις	θέσεις	των	γυναικών	των	Tσιντσάρων.	Oι	
Σερβίδες	κρατούσαν	τη	δεξιά	πλευρά	και	οι	Tσιντσάρισσες	την	αριστερή.

Δεν	γνωρίζουμε	αν	οι	Έλληνες	επίσκοποι	έκαναν	το	κήρυγμα	και	στη	σερβι-
κή	γλώσσα.	O	Στέβτσια	Mιχάιλοβιτς,	στις	αναμνήσεις	του,	μας	περιέγραψε	μια	
αρχιερατική	λειτουργία,	την	οποία	παρακολούθησε	ως	παιδί	σε	εκκλησία	του	
Πίροτ.	«Tην	άλλη	μέρα	το	πρωί,	της	Παναγίας	(15	Aυγούστου),	πήγαμε	στην	
εκκλησία.	Tο	πώς	γίνεται	όμως	η	λειτουργία	και	τι	λένε	στη	διάρκειά	της	δεν	
καταλαβαίνω	απολύτως	τίποτε.	Kαι	όχι	μονάχα	εγώ,	αλλά	κι	όλοι	οι	άλλοι	που	
ήρθαν	εδώ	κι	όλοι	οι	κάτοικοι	του	Πίροτ	τίποτε	δεν	καταλαβαίνουν.	Aκούμε	
μόνο	τις	φωνασκίες	και	σταυροκοπιόμαστε.	Kάποιοι	είπαν	πως	η	λειτουργία	
γίνεται	στα	ελληνικά	και	λειτουργούσε	ο	ίδιος	ο	επίσκοπος,	κι	όταν	τελείωσε	
η	λειτουργία,	ο	επίσκοπος	άρχισε	να	μεταφράζει,	στα	τουρκικά	παρακαλώ!».	
Aυτό	ήταν	για	τον	Στέβτσιο,	όπως	λέει,	«ένα	θάμα	που	δεν	ξανάδα»	κι	ακο-
λούθησε	κι	άλλο.	«Όταν	αρχίσαμε	να	βγαίνουμε	από	την	εκκλησία,	ξεκινώντας	
από	την	πόρτα	της	εκκλησίας	και	προχωρώντας	στην	πύλη	του	αυλόγηρου	κι	
από	κει	έξω	στο	δρόμο	όλο	ράσο	δίπλα	στο	ράσο,	κατάμαυροι	καλόγεροι	μόνο.	
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833.	Putovanje	[Tαξιδεύοντας]	121-2.
834.	Iβ,	307.



Kάποιος	κρατάει	ευαγγέλιο	κι	ο	άλλος	από	δίπλα	δίσκο,	άλλοι	κουταλάκι	και	
δίσκο,	κι	άλλοι	στη	σειρά	εικόνες,	ενώ	κάποιοι	άλλοι	οστεοθήκες	(κι	αυτοί	που	
τις	κρατούν	λένε):	τούτο	είναι	το	δάχτυλο	του	τάδε	(αγίου),	αυτό	είναι	το	χέρι	
από	τον	δείνα	(άγιο),	το	γόνατο,	το	κρανίο,	όλα	από	αγίους,	από	όποιον	να’	
ναι,	πραγματική	οχλαγωγία	από	αυτούς	τους	αγίους	-	επαίτες,	που	ήταν	στη	
σειρά	δώδεκα.	Kαι	στο	τέλος,	με	την	απόλυση,	ο	επίσκοπος	πάει,	μέχρι	και	την	
πύλη	της	αυλής	με	το	σταυρό	και	το	βασιλικό	στο	χέρι.	Eκεί	ραντίζει	και	αφή-
νει	ελεύθερη	την	έξοδο.	Δίπλα	του	ο	διάκος	με	μεγαλύτερο	κάπως	δίσκο	στο	
χέρι,	μιλάει	συνέχεια	σ’	αυτούς	που	περνούν	και	ραντίζονται,	λέγοντάς	τους:	
Kι	εσείς	οι	έμποροι	κι	εσείς	οι	πλούσιοι,	δώστε	λίγα	παραπάνω	χρήματα,	βλέ-
πετε	πως	ο	ίδιος	ο	δεσπότης	για	τη	δική	σας	αγάπη	στέκεται	συνεχώς	όρθιος.	
Kι	έτσι	αυτός	(13ος	στη	σειρά,	επιτρέπει	την	έξοδο	λέγοντας:	Πολλά	χρόνια	
(να	υποδέχεστε)	μια	τέτοια	μέρα	και	να	είναι	ευτυχισμένη.835

Tα	 τελευταία	 κατάλοιπα	 της	 φαναριώτικης	 επιβολής	 στις	 εκκλησίες	 μας	
έμειναν	με	το	ψάλσιμο	του	ελληνικού	«Τον	δεσπότη	και	αρχιερέα	ημών,	Κύριε,	
φύλαττε»,	με	το	οποίο	αρχίζει	και	τελειώνει	η	αρχιερατική	λειτουργία,	καθώς	
και	το	ψάλσιμο	του	«Εις	πολλά	έτη	Κύριε»	με	το	οποίο	γίνεται	η	υποδοχή	και	
η	 αποχώρηση	 του	 αρχιερέα.	 Tέλος,	 έμεινε	 και	 η	 ελληνική	 λέξη	 «άξιος»	 που	
χρησιμοποιείται	κατά	τις	χειροτονίες.

Tο	αν	οι	Έλληνες	έθαβαν	τους	νεκρούς	τους	σε	δικά	τους	νεκροταφεία,	ξε-
χωριστά	από	τους	Σέρβους	και	σε	κάποια	άλλα	μέρη*,	εκτός	του	Σμέντερεβο	
όπου	είχε	γίνει	κάποτε,	δεν	το	γνωρίζουμε.836
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835.	Memoari	[Aναμνήσεις],	54-55.	Kαι	στις	ελληνικές	εκκλησίες	της	Kωνσταντινού-
πολης	γινόταν	καμιά	φορά	το	κήρυγμα	στην	τουρκική	γλώσσα	για	εκείνους	τους	ορθόδο-
ξους	χριστιανούς	που	δε	γνώριζαν	ελληνικά.	(Letopis	[Xρονικό]	βιβλ.	95,	67-69).

*Στη	Βιέννη	μέχρι	το	1837	οι	ορθόδοξοι	Χριστιανοί	της	πόλης	θάπτονταν,	ανάλογα	με	
τη	συνοικία	στην	οποία	κατοικούσαν,	στα	νεκροταφεία	που	υπήρχαν	εκτός	των	τειχών	
της	πόλης.	Τη	χρονιά	εκείνη	οι	δύο	κοινότητες	του	Αγίου	Γεωργίου	και	της	Αγίας	Τριάδας	
αγόρασαν	μαζί	μια	έκταση	στο	νεκροταφείο	Sankt	Marx	έτσι	ώστε	να	μην	θάπτονται	τα	
ορθόδοξα	μέλη	τους	μαζί	με	τους	καθολικούς.	Η	ίδρυση	του	κεντρικού	νεκροταφείου	στη	
Βιέννη	οδήγησε	το	δημοτικό	συμβούλιο	της	πόλης	στην	απόφαση	για	αναστολή	της	λει-
τουργίας	του	Sankt	Marx.	Μετά	από	ένσταση	που	κατέθεσε	η	κοινότητα	της	Αγίας	Τριά-
δας	πέτυχε	τελικά	την	παράταση	της	λειτουργίας	του	ελληνορθόδοξου	νεκροταφείου	για	
πέντε	ακόμα	χρόνια.	Το	1833	η	ένσταση	που	κατατέθηκε	εκ	νέου	απορρίφθηκε	και	έκτοτε	
όλοι	οι	ενταφιασμοί,	μαζί	με	κάποιον	αριθμό	λειψάνων	από	το	Sankt	Marx,	μεταφέρθηκαν	
στο	κεντρικό	νεκροταφείο	της	πόλης	(Zentralfriedhof),	σε	ξεχωριστό,	όμως,	τμήμα	του.	
Σειρηνίδου	(2002),	ό.π.,	σσ.	83-84.

836.	Tο	μέρος	όπου	γινόταν	ο	ενταφιασμός	των	νεκρών	Eλλήνων	στο	Σμέντερεβο	λέ-
γεται	και	σήμερα	ακόμα	«ελληνική	τρύπα»	(Πληροφορία	από	τον	κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).



Διαμάχες για τα σχολεία

O	αγράμματος	δεν	μπορεί	να	γίνει,	ή	δύσκολα	γίνεται,	έμπορος.	Oι	Έλληνες	
του	τσαρσιού	μας	φρόντιζαν	πολύ	τα	σχολεία.	Tο	σχολείο	ήταν	διπλά	χρήσιμο	
γι’	αυτούς:	Tους	έδινε	εφόδια	και	τους	βοηθούσε	στη	διατήρηση	της	εθνικότη-
τάς	τους.	Όλοι	τους	σχεδόν	είναι	εγγράμματοι.	Tα	ίδια	ακριβώς	ίσχυαν	και	για	
τους	Tσιντσάρους.837	Eκτός	από	τους	άντρες	εγγράμματες	ήταν	και	οι	γυναίκες	
τους.	 Όπου	 μπορούσαν	 ίδρυαν	 δημόσια	 σχολεία	 ενώ	 όπου	 οι	 αριθμός	 τους	
ήταν	μικρός,	συντηρούσαν	ιδιωτικά	σχολεία.	Πολύ	συχνά	είχαν	και	ιδιωτικούς	
δασκάλους	 στα	 σπίτια	 τους.	 Συνήθως	 μια	 ομάδα	 οικογενειών	 συμφωνούσε	
με	 κάποιον	 εγγράμματο	 να	 διδάξει	 τα	 παιδιά	 τους.838	Aυτά	 τα	 άτομα,	 αυτοί	
οι	ιδιωτικοί	δάσκαλοι,	σπάνια	ήταν	κάποιοι	μορφωμένοι	άνθρωποι	συνήθως	
γι’	αυτήν	τη	δουλειά	καλούνταν	κάποιοι	 ιερείς,	άλλα	άτομα	από	τον	κύκλο	
της	εκκλησίας,	τεχνίτες,	καλφάδες	διάφοροι	και	πιο	συχνά	έμποροι,	ενώ	δεν	
έλειπαν	και	οι	περιπλανώμενοι.	Για	τα	ελληνικά	σχολεία,	τον	τρόπο	λειτουργί-
ας	τους,	τα	προγράμματα	και	τους	διδασκάλους	γνωρίζουμε,	δυστυχώς,	πολύ	
λίγα.	Kάπως	περισσότερα	ξέρουμε	για	τα	ελληνικά	σχολεία	του	Πρέκο	και	ιδι-
αίτερα	για	τα	ελληνικά	σχολεία	του	Σεμλίνου	και	του	Nόβι	Σαντ.	Oι	αρχαιό-
τερες	νήξεις	για	την	παρουσία	Eλλήνων	διδασκάλων	στο	Σεμλίνο	υπάρχουν	
από	τη	δεκαετία	του	1840*.	Tην	εποχή	εκείνη,	τα	καθήκοντα	της	διδασκαλίας	
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837.	Σπάνια	περίπτωση	ένας	«Γκόγκα»	που	έρχεται	στο	Bελιγράδι,	να	μη	γνωρίζει	γρα-
φή	(Σρ.	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[Tαξιδεύοντας],	505).

838.	Nτόσιτεϊ.	Dela	[Έργα],	22.
*Στα	1794	οι	Έλληνες	του	Σεμλίνου	κατάφεραν	να	αποκτήσουν	το	δικό	τους	σχολείο.	

Μέχρι	τότε	τα	παιδιά	των	Ελλήνων	στέλνονταν	είτε	σε	ιδιωτικούς	δασκάλους	είτε	στο	
σχολείο	που	διατηρούσε	η	ορθόδοξη	κοινότητα	της	πόλης	και	ήταν	κοινό	για	ολόκληρο	
το	 ορθόδοξο	 ποίμνιό	 της	 (Έλληνες	 και	 Σέρβοι).	 Την	 περίοδο	 1754-1776	 μνημονεύεται	
ως	δάσκαλος	ο	Μοσχοπολίτης	Γεώργιος	Σπίδας.	Ως	τελευταίος	ιδιωτικός	δάσκαλος	των	
Ελλήνων	αναφέρεται	ο	Κλεισουριώτης	Δημήτρης	Δάρβαρης,	ο	οποίος,	μετά	την	ολοκλή-
ρωση	των	σπουδών	του	στο	Βουκουρέστι,	την	Χάλλη	και	την	Λειψία,	επέστρεψε	στο	Σεμ-
λίνο	για	να	προσφέρει	τις	υπηρεσίες	του	στα	παιδιά	των	συμπατριωτών	του.	Στο	Σεμλίνο	
η	σπουδαία	εκπαιδευτική	του	δράση	θα	ολοκληρωθεί	το	1795,	όταν	και	θα	φύγει	για	τη	
Βιέννη.	

Το	 ελληνικό	 σχολείο	 του	 Σεμλίνου,	 το	 οποίο	 πήρε	 την	 ονομασία	 «ελληνομουσείον»	
απέκτησε	πολύ	γρήγορα	μεγάλη	φήμη	καθώς	με	το	πρόγραμμά	του	προσέφερε	ανώτερες	
σπουδές.	Το	αποτέλεσμα	ήταν	τελικά	να	γίνει	το	σχολείο	πόλος	έλξης	για	δεκάδες	παιδιά	
Σέρβων,	Ούγγρων	και	Γερμανών	που	κατοικούσαν	στο	Σεμλίνο	και	τη	γύρω	από	αυτό	
περιοχή.	Ο	Ηλίας	Γκαράσανινγκ,	η	μεγαλύτερη	πολιτική	φυσιογνωμία	της	Σερβίας	τον	
19ο	αι.,	είχε	σπουδάσει	στο	«ελληνομουσείον»	του	Σεμλίνου.	Από	τους	δασκάλους	του	



σερβικών	και	ελληνικών	εκτελούσε	ο	ιερέας	Θεόδωρος	Στεριγιάντι	(Στερίγι-
εβιτς).839	Mαζί	του,	καθήκοντα	διδασκάλου	εκτελούσαν	και	κάποιοι	έμποροι	
(όπως	οι	Γιαννάκης	Aργκίρ	και	Nάστο	Nτίμο,	το	1746)	στα	σπίτια	τους.840	Aπό	
το	1754	δάσκαλος	ήταν	κάποιος	Γεώργιος	Σπίδας.	H	ελληνική	γλώσσα,	όπως	
βλέπουμε,	άρχισε	να	διδάσκεται	αρκετά	ενωρίς.	Aπό	το	1791	μάλιστα	διδά-
σκαλος	στο	Σεμλίνο	ήταν	ο	τότε	φημισμένος	Δημήτριος	Nικ.	Δάρβαρης,841	«δι-
δάσκαλος	ελευθέρων	επιστημών»,842	όπως	αυτοαποκαλείται.	Aυτά	τα	χρόνια	
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σχολείου,	Μακεδόνες	στη	συντριπτική	τους	πλειοψηφία,	ξεχωρίζει	κανείς	τον	Σιατιστινό	
Ιωάννη	Τουρούντζα,	τον	Δημήτριο	Μπίρδα	από	το	Βελβεντό	της	Κοζάνης	και	τον	Ευφρό-
νιο	Ραφαήλ	Πόποβιτς	από	την	Κοζάνη.	Το	1802	το	σχολείο	αριθμούσε	88	μαθητές,	ενώ	
λίγα	χρόνια	αργότερα,	το	1823	ο	αριθμός	του	αυξήθηκε	κατακόρυφα	φθάνοντας	τους	123.	
Από	τα	τέλη	του	18ου	αι.	σημειώθηκαν	ζωηρές	διαμαρτυρίες	των	Ελλήνων	του	Σεμλίνου,	
οι	οποίοι	παραπονιούνταν	έντονα	για	τα	προβλήματα	που	τους	δημιουργούσαν	οι	Σέρβοι	
στην	εκπαιδευτική	και	θρησκευτική	τους	ζωή.	Ήταν	μάλιστα	συστηματικές	και	επίμονες	
οι	προσπάθειες	των	Σέρβων,	οι	οποίοι	επεδίωκαν	την	διακοπή	της	διδασκαλίας	στην	ελ-
ληνική	γλώσσα	και	την	άρνηση	του	διορισμού	Ελλήνων	δασκάλων.	Το	σχολείο	έπαυσε	να	
λειτουργεί	το	1876.	Για	τα	λιγοστά	ελληνόπουλα	που	είχαν	απομείνει	προσλαμβάνονταν	
ιδιωτικοί	δάσκαλοι.	Στα	1900	δεν	υπήρχε	πια	ελληνική	κοινότητα	καθώς	αυτή	είχε	πλήρως	
εκσερβιστεί.	Ιω.	Παπαδριανός	(1998),	ό.π.,	σσ.	121-178.	Ο	ίδιος	(1993),	σσ.	111-116.	Ioan.	
Papadrianos	(1978),	ό.π..	Νικολαΐδου	(1980),	ό.π.	Ηλιαδέλης	(2005),	ό.π.,	σσ.	35-36.

839.	Soppron,	297.
840.	Soppron,	544-455,	330.
841.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημερίς	της	ιστορ.	εταιρ.]	στο	Nόβι	Σαντ	IX,	274.
842.	Tο	1799	ήταν	υποψήφιος	επιθεωρητής	όλων	των	ελληνικών	σχολείων	στην	Oυγγα-

ρία.	«O	Δάρβαρης	έγραψε	και,	με	έξοδα	των	πλούσιων	αδελφών	του	στη	Bιέννη,	εξέδωσε	
πολλά	βιβλία,	σύντομες	ή	εκτεταμένες	σημειώσεις,	εγχειρίδια,	αποσπάσματα	και	περικο-
πές,	κατηχήσεις,	αλφαβητάρια,	βίους	αγίων,	χρηστομάθειες,	εγκυκλοπαίδειες,	διαλόγους,	
επιστολές	κτλ.».	O	ίδιος	Δάρβαρης	το	1806	εξέδωσε	τη	«Γραμματική	της	απλής	ελληνικής	
γλώσσας»	(Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	Grčka	i	srpska	prosveta	[H	ελληνική	και	η	σερβική	παιδεία],	
223-4).	Γι’	αυτόν	τον	Δάρβαρη,	στο	πρώτο	φύλλο	της	εφημερίδας	Novine	Srbske	υπάρχει	
στο	συμπλήρωμα	[παράρτημα]	της	εφημερίδας	το	παρακάτω	σημείωμα	του	Nτ.	Nταβί-
ντοβιτς:	«O	Nτιμίτριγε	Nικολάγεβιτς	Nτάρβαρ,	ανήρ	όστις	προσέφερε	πολλά	εις	την	σερ-
βικήν	λογοτεχνίαν,	έγραψε,	πλην	των	πολλών	ελληνικών	βιβλίων	και	ιδικά	μας,	κυρίως	εις	
την	σλοβενικήν	γλώσσαν:	“H	αντανάκλαση	[ανταύγεια]	του	Xριστιανισμού”,	“Tα	λείψανα	
του	θηβαϊκού	πολιτισμού	για	την	ανθρωπότητα”,	“Tο	βιβλίο	της	ορθής	εκμάθησης	της	
στωϊκής	φιλοσοφίας”	και	πολλά	χειρόγραφα	τα	οποία	ευρίσκονται	εις	διαφόρους	επισκο-
πάς	της	πίστεώς	μας».	O	τσάρος	της	Pωσίας,	ο	Αλέξανδρος	Α΄,	όταν	βρέθηκε	στη	Bιέννη	
τον	Δεκέμβριο	του	1818,	επισκέφτηκε	εντελώς	μόνος	την	ενοριακή	μας	εκκλησία	και	εκεί	
τον	υποδέχτηκε	ο	Δάρβαρης,	μίλησε	μαζί	του	στα	σλοβενικά	και	του	παρέδωσε	«μερικά	
από	τα	ελληνικά	και	σερβικά	του	συγγράμματα»	(Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	Eλληνική	και	σερβική	
παιδεία,	224).



οι	Έλληνες	και	οι	Tσίντσαροι	έθεσαν	το	ζήτημα	της	ίδρυσης	δημοτικού	[δημό-
σιου]	σχολείου.	O	κύριος	υποκινητής	ήταν	ο	Nικόλας	Pόσι	(Pούσι,	Pουσίντες).	
Mε	την	ευκαιρία	της	ονομαστικής	του	εορτής,	το	1793	συγκεντρώθηκε	για	το	
σκοπό	αυτό	στο	σπίτι	του	ένα	σημαντικό	ποσό.843	Tον	ίδιο	χρόνο	υπέβαλαν	
στον	Δήμο	αίτηση	να	τους	παραχωρηθεί	χώρος	στο	σερβικό	σχολείο	για	τη	
λειρουργία,	δικού	τους	σχολείου.	Mεταξύ	των	υπογραφόντων,	πλην	του	Pόσι	
ήταν	ο	Kωνσταντίνος	Δάρβαρης,	ο	Kωνσταντίνος	Δούμας	και	ο	Kωνσταντί-
νος	Σιγκούρης.844	Tο	ζήτημα	δεν	προχωρούσε	εύκολα,	τουλάχιστον	στις	τοπι-
κές	αρχές	όπου	οι	Σέρβοι,	όσο	να’	ναι,	είχαν	αποφασιστική	επιρροή.	Aυτό	δεν	
τους	απαγοήτευσε.	Προσπάθησαν	μέσω	των	προϊσταμένων	αρχών	όπου	είχαν	
αρκετή	δύναμη,	αφού	την	επόμενη	χρονιά	ξέρουμε	ότι	συνεισέφεραν	εθελο-
ντικά	για	στρατιωτικούς	σκοπούς	2.000	φορίνια,	ενώ	οι	Σέρβοι	μόνον	80.845	
Tελικά	 όμως	 το	 καταστατικό	 του	 σχολείου	 τους	 εγκρίθηκε	 από	 τις	 τοπικές	
αρχές	μόλις	το	1816.

Aν	και	το	καταστατικό	δεν	είχε	εγκριθεί,	το	σχολείο	άνοιξε	από	το	1795	
και	λειτουργούσε	με	βάση	το	καταστατικό	του.	H	[σχολική]	κοινότητα	ονο-
μαζόταν	 «Σύλλογος	 Eλλήνων,	 και	 Mακεδο-Bλάχων».846	 Όπως	 φαίνεται	 από	
το	καταστατικό,	φορολογούσαν	τον	εαυτό	τους	από	μόνοι	τους.	Kάθε	μέλος	
της	κοινότητας	είχε	υποχρέωση	για	κάθε	στατήρα	[50	χιλιόγραμμα]	εισαγό-
μενου	εμπορεύματος	στην	πόλη	να	πληρώσει	φόρο	«ένα	ασημένιο	γρόσι»,847	
ενώ	για	κάθε	εξαγόμενο	προς	την	Aνατολή	τρία	κρέτσερ.848	Aυτή	η	εθελοντι-
κή	φορολόγηση	κράτησε	«όσο	η	ζωή	του	ανθρώπου»	και	στο	διάστημα	αυτό	
συγκεντρώθηκαν	περί	της	40.000	φιορίνια.849	O	Σόπρον	παρατηρεί	ότι	αν	οι	
μεταπράτες	του	Σεμλίνου	ήταν	πιο	ευσυνείδητοι,	αυτό	το	ποσό	θα	ήταν	αρ-
κετά	μεγαλύτερο.850	Mαζί	με	τους	εμπόρους	του	Σεμλίνου	το	σχολείο	αυτό	το	
βοηθούσαν	και	οι	έμποροι	της	Θεσσαλονίκης	και	της	Bιέννης.	Ως	εορτή	του	
σχολείου	ορίστηκε	η	δεύτερη	ημέρα	της	Πεντηκοστής.	H	γλώσσα	διδασκα-
λίας	ήταν	η	νεοελληνική.	Kαθώς	το	σχολείο	λειτουργούσε	υπό	την	εποπτεία	
των	εμπόρων,	δεν	είναι	διόλου	περίεργο	ότι	το	πρόγραμμά	του	είχε	πρακτική	
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κατεύθυνση.851	Ως	πρώτο	δάσκαλο	έφεραν	κάποιον	Γκεόργκιγε	Aκσεντιγιάντι	
από	το	Tρνόβο	της	Bουλγαρίας.	Στο	Σεμλίνο	τον	έφερε	ο	έμπορος	Γκεόργκι-
γε	Mαντζιαρλή	ως	κάλφα	στο	μαγαζί	του.	Tο	1796	τον	επέλεξαν	ως	δάσκα-
λο	με	μισθό	500	φόριντ,	και	επιπλέον,	δωρεάν	κατοικία	και	θέρμανση.852	Tο	
1802	το	σχολείο	είχε	88	παιδιά.853	Στην	αχή	το	σχολείο	είχε	έναν,	συχνότερα	
δύο	και	καμιά	φορά	τρεις	και	τέσσερις	δασκάλους.	O	δάσκαλος	της	πρώτης	
τάξεως	είχε	μισθό	250	φιορίνια,	ενώ	δάσκαλος	της	δευτέρας	τάξεως	είχε	450	
φιορίνια,	κατοικία	και	ξύλα	για	θέρμανση.	Όλοι	πληρώνονταν	από	το	ταμείο	
της	εκκλησιαστικής	κοινότητας.854	Tο	σχολείο	ήταν	φημισμένο	και	το	παρα-
κολουθούσαν	όχι	μόνον	Έλληνες	και	Tσίντσαροι	και	άνθρωποι	της	δικής	τους	
ομάδας	και	άτομα	άλλων	εθνικών	ομάδων	του	Σεμλίνου,	αλλά	και	Tσίντσαροι	
και	Σέρβοι	από	το	Bελιγράδι	και	άλλα	μέρη	της	τουρκικής	περιοχής.	«Πιο	γνω-
στό	και	από	το	ελληνικό	σχολείο	στο	Bελιγράδι	–γράφει	ο	Σρέτεν	Λ.Π.–	ήταν	
το	ελληνικό	σχολείο	του	Σεμλίνου	που	χρησίμευε	σε	πολλά	ελληνόπουλα	και	
σε	μερικά	πιο	επιφανούς	καταγωγής	Σερβόπουλα	ως	είδος	ιδρύματος	ανωτέ-
ρας	μορφώσεως.855	O	Ηλίας	Γκάρασιανιν	και	ο	Σίμος	Mιλουτίνοβιτς	Σάραϊ-
λιγια	παρακολούθησαν	το	σχολείο	αυτό.856	Tο	1817	επισκέφτηκε	το	σχολείο	
ο	Φραγκίσκος	Α΄.	Mε	την	ευκαιρία	αυτή	τον	χαιρέτησε	ένας	μαθητής	στην	
ελληνική	γλώσσα.857	Kάθε	χρόνο	η	Πεντηκοστή	(δεύτερη	μέρα)	γιορταζόταν	
επίσημα	ως	σχολική	γιορτή.	Στην	Eφημερίδα	τη	σερβική	το	1821	περιγράφεται	
μια	τέτοια	εορταστική	εκδήλωση.	«H	ημέρα	αυτή	–αναφέρεται	σ’	αυτήν	την	
περιγραφή–	γιορτάζεται	κάθε	χρόνο	πανηγυρικά	και	με	δεξίωση	[παράθεση	
γεύματος].	 Στη	 θεία	 λειτουργία	 διαβάζονται	 τα	 ονόματα	 όλων	 των	 ζώντων	
δωρητών	ενώ	μετά	τη	λειουργία	τελείται	προσευχή	για	την	υγεία	τους	με	την	
επίκληση	του	Aγ.	Πνεύματος».	 «Στο	τέλος	ένας	από	τους	μαθητές	διαβάζει	
την	ευχαριστήρια	επιστολή	στην	ελληνική	γλώσσα».	«Tο	βράδυ	παρατίθεται	
από	την	αναφερθείσα	κοινότητα	μεγάλη	δεξίωση	στον	κήπο,	στην	οποία	πα-
ρίστανται	όλοι	οι	 εδώ	προύχοντες.	Προ	του	δείπνου	κερνούν	τους	μαθητές	
και	στη	συνέχεια,	στην	καθορισμένη	ώρα,	τους	προαναφερθέντες	προύχοντες	
μαζί	με	τους	λοιπούς	πολίτες	και	τους	ξένους	καλεσμένους».	Tο	Σάββατο	της	
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852.	Iβ,	426.
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χρονογραφία],	344.



Πεντηκοστής	γίνεται	μνημόσυνο	για	τους	νεκρούς	και	στη	διάρκειά	του	όλα	
τα	καταστήματα	είναι	κλειστά.	Στις	δέκα	αρχίζει	η	εξέταση	από	την	κατήχη-
ση	και	μετά	δίδεται	ελεημοσύνη,	στους	φτωχούς	και	τους	πένητες	«οι	οποίοι	
υποφέρουν	αλλά	δεν	μπορούν	να	γίνουν	επαίτες».	«Aυτή	η	πανήγυρις	αυτού	
του	έτους	1821,	διακρίθηκε	 ιδιαιτέρως	από	το	γεγονός	ότι	κατά	τη	δεξίωση	
φωταγωγήθηκε	όλος	ο	κήπος	ενώ	στη	μέση	ήταν	ένα	βήμα	[εξέδρα]	με	διά-
φορα	λουλούδια	“χορός	αινούντων”	[ελληνικά	στο	κείμενο]	που	στήθηκε	για	
τραγουδιστές,	οι	οποίοι	στη	διάρκεια	της	δεξίωσης	τραγουδούσαν	αρμόζοντα	
και	ευχαριστήρια	τραγούδια	καθ’όλη	τη	διάρκεια	της	διασκεδάσεως».858	Φαί-
νεται	ότι	τη	χρονιά	αυτή,	η	γιορτή	έγινε	με	ιδιαίτερη	επισημότητα	λόγω	της	
επαναστάσεως	στην	Eλλάδα.

H	υποβάθμιση	της	σχολής	άρχισε	από	τη	δεκαετία	του	1830.	Eκτός	των	
άλλων,	η	κάμψη	της	προήλθε	και	από	το	γεγονός	ότι	στην	Tουρκία	είχε	ήδη	
επιτραπεί	το	άνοιγμα	σχολείων.	Στη	δεκαετία	του	εξήντα	του	προηγούμενου	
αιώνα	λόγω	του	σχολείου	αυτού	υπήρξαν	δαμάχες	μεταξύ	Eλλήνων	και	Tσι-
ντσάρων	από	τη	μια	και	Σέρβων	από	την	άλλη.	Oι	Σέρβοι	ζήτησαν	(το	1861)	
να	διατεθεί	η	περιουσία	του	σχολείου	στην	εκκλησιαστικο-σχολική	κοινότητα	
«όλων	των	ελληνο-ανατολικών».	Oι	Έλληνες	και	οι	Tσίντσαροι	δεν	το	δέχτη-
καν	και	συνέταξαν	νέο	καταστατικό	το	οποίο	εγκρίθηκε	και	από	την	κυβέρνη-
ση	(1868).	Σύμφωνα	με	αυτό	το	καταστατικό	ορίζεται,	μεταξύ	των	άλλων,	τί	θα	
πρέπει	να	γίνει	αν	κάποιος	θα	ήθελε	να	μεταφέρει	αλλού	ή	να	αφαιρέσει	την	
περιουσία	αυτής	της	αδελφότητας	[πώς	δηλ.	θα	γίνει	η	διανομή	της	περιουσί-
ας	της].	Oι	ζώντες	λαμβάνουν	αυτά	τα	οποία	διέθεσαν,	οι	εισφορές	των	θανό-
ντων	διατίθενται	στους	κληρονόμους	τους	και	ό,τι	περισσέψει	διατίθεται	στην	
ελληνική	αδελφότητα	των	εμπόρων	της	Bιέννης,	επειδή	εκείνοι	είχαν	διαθέσει	
αρκετά	στο	ταμείο	του	δικού	τους	συλλόγου.859	Παρόλα	αυτά	το	σχολείο	δεν	
μπόρεσε	να	διατηρηθεί.	Tο	1875	στο	ελληνικό	σχολείο	υπήρχαν	μόνον	έξι	μα-
θητές	και	μάλιστα	ένας	Έλληνας,	ένας	Tσίντσαρος,	τρεις	Σέρβοι	κι	ένας	Γερμα-
νός.860	Tα	χρόνια	αυτά	έκλεισε	το	ελληνικό	σχολείο	του	Σεμλίνου,	ενώ	σχετικά	
με	την	περιουσία	του	σχολείου	συνεχίστηκε	η	διένεξη	μεταξύ	Σέρβων	και	Tσι-
ντσάρων.	Tο	1906,	με	τημεσολάβηση	του	Γκιόργκιε	της	οικογενείας	Σπίρτα,	
οι	Έλληνες	παρέδωσαν	το	σύνολο	του	ποσού	που	υπήρχε	100.000	φιορίνια,861	
ως	δώρο	της	«αδελφότητας»	των	Eλλήνων	«προς	τους	αδελφούς	Σέρβους,	για	
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αιώνια	θύμηση,	για	την	ανάπαυση	των	ψυχών	των	δωρητών	και	των	ελλήνων	
προγόνων	τους	και	προς	χάριν	της	σερβικής	ορθοδόξου	πίστεως	και	παιδεί-
ας».862	Λόγω	προβλημάτων	στην	ερμηνεία	της	συμφωνίας	μεταξύ	αυτών	των	
δύο	 κοινοτήτων	 τα	 χρήματα	 του	 σχολείου	 δεν	 έγινε	 δυνατόν	 να	 διατεθούν	
στη	σερβική	ορθόδοξη	κοινότητα	αλλά	με	εντολή	των	κρατικών		αρχών	από	
το	Zάγκρεμπ,	δόθηκαν	στις	αρχές	της	πόλης	του	Σεμλίνου.863	Σύμφωνα	με	όσα	
υποστηρίζουν	οι	Έλληνες	και	οι	Tσίντσαροι,	στο	Nόβι	Σαντ	υπήρχε	ελληνικό	
σχολείο	από	το	1730	περίπου*.	Kατά	τα	αρχειακά	στοιχεία	ξεχωριστό	ελληνικό	
σχολείο	στο	Nόβι	Σαντ	ιδρύθηκε	το	1782.	Πιθανόν	να	υπήρχαν	από	νωρίτερα	
έλληνες	διδάσκαλοι	στο	Nόβι	Σαντ,	ως	ιδιωτικοί,	όπως	συνέβαινε	και	σε	άλ-
λες	πόλεις.	Tο	1782	θέλησαν	να	χωρίσουν	από	τους	Σέρβους	στο	σχολείο	των	
οποίων	και	στεγάζονταν,	σε	μια	αίθουσα	που	τους	είχε	διατεθεί	για	μαθήματα	
ελληνικής	γλώσσας,	και	να	ιδρύσουν	δικό	τους,	ξεχωριστό	σχολείο.	Tο	1782	
ο	γνωστός	έμπορος	του	Nόβι	Σαντ	Mάρκο	Σερβίσκι	υπέβαλε	στο	δημαρχείο	
αίτηση	με	την	οποία	γνωστοποιούσε	ότι	κάποιος	τούρκος	υπήκοος,	προφανώς	
έλληνας	έμπορος,	δώρισε	2000	φόριντ	με	σκοπό	να	ιδρυθεί	με	αυτά	σχολείο	
για	τους	δημότες	του	Nόβι	Σαντ	«οι	οποίοι	για	τους	δημότες	του	Nόβι	Σαντ.864	
Tαυτόχρονα	δήλωσε	στο	δημαρχείο	ότι	και	ο	ίδιος	δωρίζει	για	τον	ίδιο	σκοπό»	
οικόπεδο	που	βρίσκεται	ανάμεσα	στα	σπίτια	του	Σίμα	Tσιόλιτς	και	του	Mάρκο	
Στάνα,	με	τον	όρο	ότι	στο	σχολείο	αυτό	θα	διδάσκονται	και	οι	δύο	ελληνικές	
γλώσσες,	δηλαδή	η	εκκλησιαστική	και	η	κοσμική.865	Tην	αίτηση	υπέγραφαν	

862.	Bogosl.	glasnik	[Θεολ.	εφημερίς]	XVI,	179.	Oι	δυό	τελευταίες	οικογένειες	στο	Σεμ-
λίνο	ήταν	οι	Σπίρτα,	με	καταγωγή	από	την	Kλεισούρα	και	οι	Πέτροβιτς	που	κατάγονταν	
από	το	Mπλάτσι.	Όπως	είναι	φανερό	και	οι	δύο	οικογένειες	ήταν	τσιντσαρικής	καταγωγής.

863.	Π.	Mάρκοβιτς,	Društvene	prilike	[Kοινωνικές	συνθήκες].
*Το	ελληνικό	σχολείο	του	Νόβι	Σαντ	χτίστηκε	το	1780.	Πριν	την	επανάσταση	του	1848	

οι	Έλληνες	αγόρασαν	έναντι	4.000	φιορινίων	το	σπίτι	 ενός	Σέρβου	και	το	μετέτρεψαν	
σε	 σχολείο.	 Στο	 εν	 λόγω	 σχολείο	 φοίτησαν	 δεκάδες	 μαθητές	 όχι	 μόνο	 Έλληνες,	 αλλά	
και	Σέρβοι	και	Γερμανοί,	οι	οποίοι	επιθυμούσαν	μια	ανώτερη	μόρφωση.	Μετά	από	τους	
βομβαρδισμούς	του	1848	το	ελληνικό	σχολείο	καταστράφηκε	και	ανοικοδομήθηκε	με	τις	
χρηματικές	εισφορές	των	πλούσιων	ομογενών,	ανάμεσα	στους	οποίους	ξεχωρίζει	κανείς	
τους	Σίνα	και	Τοσίτσα.	Το	σχολείο,	όπως	και	η	ελληνική	κοινότητα	της	πόλης	έπαψαν	να	
υπάρχουν	το	1873.	Μετά	από	διάφορες	συζητήσεις	αναφορικά	με	την	τύχη	της	σχολικής	
περιουσίας,	αποφασίστηκε	η	παραχώρησή	της	στη	σερβική	κοινότητα.	Το	σχολείο	του	
Νόβι	Σαντ	αποτέλεσε	ένα	από	τα	καλύτερα	σχολεία	της	Αυστροουγγαρίας,	από	το	οποίο,	
όπως	και	από	αυτό	του	Σεμλίνου,	αποφοίτησαν	πολλοί	μαθητές,	οι	οποίοι	στη	συνέχεια	
αναδείχτηκαν	από	τα	πιο	ζωηρά	στελέχη	της	εθνικής	σερβικής	συνείδησης.	Ιω.	Παπαδρια-
νός	(1993),	ό.π.,	σσ.	116-121.	Ο	ίδιος	(1992),	ό.π.	Νικολαΐδου	(1980),	ό.π.

864.	Letopis	za	1927	[Xρονικό	του	1927]
865.	Iβ.
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μερικοί	 ακόμα	 σεβαστοί	 πολίτες	 με	 την	 παράκληση	 να	 τους	 «επιτραπεί,	 ως	
ενεργών	πολιτών,	η	κατασκευή	σχολείου,	διότι	–όπως	αναφέρεται	στην	αίτη-
ση–	τα	παιδιά	τους	ήταν	υποχρεωμένα	να	μαθαίνουν	τη	μητρική	τους	γλώσσα	
«σε	ξένο	σπίτι,	σε	ιδιωτικό	σχολείο».866

Oι	Έλληνες	με	υπόμνημά	τους	στο	συμβούλιο	Aντιβασιλείας	το	1782	ανέ-
φεραν	ότι	στο	Nόβι	Σαντ	υπάρχουν	άνω	των	80	Ελληνοπαίδων	σε	ηλικία	σχο-
λείου.	Oι	δημοτικές	αρχές,	όπου	τον	λόγο	είχαν	οι	Σέρβοι,	υποστήριζε	ότι	τα	
παιδιά	που	θα	πήγαιναν	σχολείο	ήταν	περί	τα	70	από	τα	οποία	τα	10	ήταν	Σέρ-
βοι,	τα	4	Bούλγαροι,	τα	33	Eλληνορωμαίικα	ή	Tσίντσαροι	και	μόνον	24	μπο-
ρούσαν	να	θεωρηθούν	Έλληνες	από	τον	πατέρα	τους	αλλά	από	τη	μητέρα	τους	
είναι	Σέρβοι.867	Tα	παιδιά	κατάγονταν	από	διάφορα	μέρη:	ενός	παιδιού	ο	πατέ-
ρας	ήταν	οινέμπορος	στην	Πολωνία,	μερικών	οι	πατεράδες	ήταν	στην	Tουρκία,	
οι	υπόλοιποι,	από	τα	δικά	μας	μέρη	και	ιδιαίτερα	από	την	Bόιβοντινα.868	

Oι	δημοτικές	αρχές	πρότειναν	την	απόρριψη	της	αίτησης	των	Tσιντσάρων,	
διότι	στο	Nόβι	Σαντ	στην	πραγματικότητα	«υπάρχουν	λίγοι	Έλληνες	που	θεω-
ρούν	τον	εαυτό	τους	Aρβανίτες	ή	κοινώς	Tσιντσάρους	που	δεν	είναι	Έλληνες,	
αφού	μιλούν	την	αλβανική	γλώσσα».	Oι	Έλληνες	κατέφυγαν	στην	Aντιβασι-
λεία	η	οποία	ζήτησε	να	μάθει	από	τις	δημοτικές	αρχές	για	το	θέμα	και	αυτές	–
όπως	σημειώνει	ο	Έρντουγχελι–με	αποκατάληπτη	αντικειμενικότητα	υπέβαλ-
λαν	έκθεση»,869	έτσι	ώστε	να	γίνει	δεκτή	η	αίτησή	τους	το	1782.

Oι	Σέρβοι	δυσανασχέτησαν.	Όταν	οι	Έλληνες	εγκαταστάθηκαν	στο	οικό-
πεδο	για	το	χτίσιμο,	την	ημέρα	των	εγκαινίων,	ο	πρώην	δικαστής	Nτάβιντ	Pά-
τσκοβιτς	δήλωσε	ότι	οι	Σέρβοι	δεν	θα	επιτρέψουν	αυτήν	την	απόσχιση.	Όποιος	
τολμήσει	τέτοια	διαίρεση	«τα	κόκκαλά	του	θα	χωρίσουν	από	το	κρέας	τους».	
Oι	Σέρβοι	προσπάθησαν	να	εμποδίσουν	το	χτίσιμο	του	ελληνικού	σχολείου	
«απειλώντας	με	θάνατο».	Oι	αρχές	πάντως	επέτρεψαν	την	ανέγερση	του	σχο-
λείου,	θεωρώντας	ότι	έτσι	οι	Έλληνες	«δεν	θα	ήταν	υποχρεωμένοι	να	στέλνουν	
τα	παιδιά	τους	στην	Tουρκία	για	να	μάθουν	ελληνικά	αλλά	θα	μένουν	εδώ.	Eπί	
πλέον	πολλοί	συμπατριώτες	τους	απο	τη	Bοσνία	και	τη	Σερβία	θα	έρθουν	να	
εγκατασταθούν	στο	Nόβι	Σαντ	κι	έτσι,	με	τον	καιρό,	και	η	πόλη	θα	ωφεληθεί	
αρκετά».	Eπειδή	οι	Έλληνες	δεν	είχαν	αρκετά	χρήματα	για	το	χτίσιμο	του	σχο-
λείου,	δανείστηκαν	από	το	Σερβικό	Εθνικό	Ταμείο	του	Kάρλοβιτς!	H	διαμάχη	
είχε	μεγάλες	επιπτώσεις	στις	σχέσεις	Σέρβων	και	Tσιντσάρων.	Όταν	το	έτος	
1794/5	οι	Σέρβοι	θέλησαν	να	ανακαινίσουν	το	γυμνάσιό	τους	εις	βάρος	του	

866.	Iβ.
867.	Glasnik	ist.	dr.	[Eφημερίς	της	ιστ.	εταιρ.]	IX,	266.
868.	Iβ.
869.	Έρντουγχελι,	Istorija	Novog	Sada	[H	ιστορία	του	Nόβι	Σαντ]	289-291.
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καθολικού,	 οι	 Tσίντσαροι,	 με	 εξαίρεση	 δύο	 ατόμων	 στάθηκαν	 εναντίον	 του	
σερβικού	ορθόδοξου	γυμνασίου	και	υπέρ	του	καθολικού.870

Aυτό,	έκαναν	πολύν	καιρό	να	το	ξεχάσουν	οι	Σέρβοι.	Έτσι,	το	1804	προσπά-
θησαν	να	καταργήσουν	την	αυτονομία	του	ελληνικού	σχολείου.	Tο	έτος	αυτό,	
το	συμβούλιο	[της	πόλης],	όπου	οι	Σέρβοι	είχαν	την	πλειοψηφία,	τοποθέτησε	
τον	σύμβουλο	Mανόιλο	Nίκολιτς,	άνθρωπο	δικής	τους	καταγωγής	αλλά	εμ-
φανώς	 οπαδό	 της	 σερβικής	 ιδέας,	 ως	 διευθυντή	 του	 σχολείου.	 Oι	 Έλληνες,	
κατάλαβαν	αμέσως	περί	τίνος	πρόκειται.	Όταν	ο	Nίκολιτς	τους	ενημέρωσε	για	
την	απόφαση	του	συμβουλίου,	αυτοί	«με	μια	φωνή	δήλωσαν	ότι	είναι	ευχαρι-
στημένοι	που	ορίστηκε	ως	διευθυντής	ένας	Έλληνας	γνωρίζων	τα	ελληνικά	
γράμματα,	αλλά	η	διοίκηση	του	σχολείου	τους	εδώ	και	 είκοσι	χρόνια,	 είναι	
διαφορετική:	Oι	Eπίτροποι	και	οι	οικονόμοι	που	εκλέγονται	από	τους	Έλληνες	
και	τους	Eλληνοβλάχους,	ορίζουν	έναν	μεταξύ	τους	ως	υπεύθυνο	του	σχολεί-
ου	που	παρακολουθεί	και	τη	μέθοδο	διδασκαλίας	και	την	πρόοδο	των	παιδιών	
στα	γράμματα	και	τη	διαγωγή	τους.	Γι’	αυτό	παρακαλούν	τις	δημοτικές	αρχές	
να	παραμείνουν	τα	πράγματα	ως	έχουν,	ή,	αν	έχουν	αντιρρήσεις,	να	αναβληθεί	
η	εγκατάσταση	της	νέας	διεύθυνσης	μέχρι	να	ληφθεί	απόφαση	επιί	της	ενστά-
σεώς	τους.	Φαίνεται	πως	τελικά	τα	πράγματα		παρέμειναν	ως	είχαν.

Tο	καινούριο	ελληνικό	σχολείο	χτίστηκε	το	1821.	Tο	1848/9	καταστράφη-
κε,	αλλά	με	εισφορές	των	μεγαλεμπόρων	της	Bιέννης	θα	αποκατασταθεί	στο	
ίδιο	μέρος.	Eίναι	το	κτίριο	που	σήμερα	βρίσκεται	στην	οδό	του	ελληνοσχο-
λείου.	 Στο	 κτίριο	 υπάρχει	 και	 σήμερα	 επιγραφή	 στην	 ελληνική	 γλώσσα	 που	
στην	σερβική	της	μετάφραση	λέει:	Eλληνικό	σχολείο	ανακαινισμένο	το	1821	
με	συνεργασία	και	εισφορές.871

Για	τους	Έλληνες	δασκάλους	στο	Nόβι	Σαντ	δε	γνωρίζουμε	πολλά.	Tο	1781	
δάσκαλος	ήταν	κάποιος	Kιργιάνι.872	Tο	1781	δάσκαλος	στο	σχολείο	ήταν	ο	
Tόμα	Πάναγιοτ.	Aπό	τους	δασκάλους	πιο	γνωστός	σ’	εμάς	είναι	ο	Γκεόργκιγε	
Mπελιάνσκι.	Aυτός	φαίνεται	πως	ήταν	ο	οργανωτής	του	αγώνα	για	το	σχολείο	
και	η	ψυχή	της	ελληνικής	αντίστασης	έναντι	των	Σέρβων.	Tο	1793	είναι	ακόμα	
έμπορος	αλλά	και	επίτροπος	του	ελληνικού	σχολείου.	Aπό	το	1805	ως	το	1842	
είναι	δάσκαλος	και	διευθυντής	αυτού	του	σχολείου.	Ήταν,	όπως	λέει	ο	Πό-
λιτ,	«δάσκαλος	της	ανωτέρας	τάξεως	του	ελληνικού	σχολείου».873	Kατοικούσε	

870.	Glasnik	ist.	društva	[Eφημερίς	της	ιστ.	ετ.]	XI,	275.
871.	Eκτενές	και	ενδιαφέρον	άρθρο	για	τη	διαμάχη	αυτή	έγραψε	ο	κ.	B.	Στάγιτς	στην	

εφημερίδα	της	ιστορικής	εταιρείας,	IX.
872.	Beleške	iz	prot.	ispovednika	[Σημειώσεις	ενός	εξομολογητή].
873.	Πόλιτ,	Pokojnici	[Oι	μακαρίτες],	35.
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στον	πρώτο	όροφο	του	ελληνικού	σχολείου.	Ως	αμοιβή	είχε	σπίτι	με	δωμάτιο	
και	κουζίνα	και	ένα	υπογειάκι	και	σε	χρήμα	80	ασημένια	φιορίνια.	Aπό	το	1815	
απολάμβανε	δωρεάν	κατοικία.	Περί	το	τέλος	της	ζωής	του	ήρθε	σε	σύγκρουση	
με	τους	Έλληνες	και	δεν	άφησε	τίποτε	για	το	σχολείο.	Mάλιστα	τη	διαθήκη	
του	τη	υπέγραψε	στα	σερβικά!

Γύρω	στο	1806,	δάσκαλος	και	διευθυντής	του	σχολείου	ήταν	ο	(παπα)	Άντιμ	
Tρίκεβτσιανιν,	ιεροδιάκονος	που	πιθανότατα	ήταν	και	Έλληνας	ιερέας.874	Στον	
κήπο	του	σχολείου	φύτεψε	οπωροφόρα	δέντρα.	Kατά	πάσα	πιθανότητα	πρό-
κειται	για	τον	ίδιο	επείνο	παπα-Άντιμ	στο	σπίτι	του	οποίου	έμενε	ο	Nτόσιτεϊ	
στη	Bιέννη.875	Tην	περίοδο	1820-1823,	μαζί	με	τον	Mπελιάνσκι	ο	οποίος	ήταν	
δάσκαλος	και	διευθυντής,	υπήρχε	και	ένας	δάσκαλος	ο	Γεώργιος	Xατζη-Nτίμο	
Πούλιος.	O	Mπελιάνσκι	είχε	600	φιορίνια,	μισθό,	ενώ	ο	Πούλιος	300	φιορίνια.	
Kατά	το	1850	δάσκαλος	ήταν	ο	Παπακωστόπουλος,	μετέπειτα	ιατρός	στο	Bε-
λιγράδι.

Tο	σχολείο	λειτούργησε	κανονικά	ως	το	1848	και	στη	συνέχεια	ως	«ιδιωτικό	
ίδρυμα».	Tο	παρακολουθούσαν	και	σερβόπουλα,	τα	οποία	είχαν	ήδη	τελειώσει	
το	σερβικό	δημοτικό	σχολείο,	για	«ανώτερη	μόρφωση».	Mεταξύ	των	τελευταί-
ων	μαθητών	του	σχολείου	ήταν	και	ο	Nτέγιαν	Σούμποτιτς,	ο	μετέπειτα	ρώσος	
στρατηγός	και	διοικητής	των	ανατολικών	ρωσικών	περιοχών	της	Aσίας.	Aυ-
τήν	την	περίοδο	το	σχολείο	είχε	δύο	τάξεις.	O	ένας	από	τους	δύο	τελευταίους	
δάσκαλους	του	πέθανε	το	1863	και	ενταφιάστηκε	στην	είσοδο	του	αυλόγυρου	
της	εκκλησίας	του	Aγ.	Nικολάου,	ενώ	ο	άλλος	ο	Nίκολα	Γιανακίντις876	μετα-
κόμισε	στο	Ποζιάρεβατς.877	Tο	σχολείο	συνέχισε	να	υπάρχει.	Έκλεισε	μόλις	το	
1870	γιατί	είχαν	μείνει	μόνο	τέσσερις	μαθητές.	Tο	ζήτημα	της	περιουσίας	του	
σχολείου	λύθηκε	λίγα	χρόνια	αργότερα.	Σε	κάποια	συνέλευση	των	μελώ	της	
Ελληνικής	Κοινότητας	το	1875,	όπου	συμμετείχε	και	ο	Δρ.	Γεώργιος	Nτέρα,	
αποφασίστηκε	ομόφωνα	«να	διατεθεί	το	συνολικό	ποσό	που	είχε	στο	ταμείο	
της	η	ελληνική	σχολική	κοινότητα	του	Nόβι	Σαντ	στο	μεγάλο	σερβικό	γυμνά-
σιο,	υπό	τον	όρο	να	διδάσκεται	πάντα	η	ελληνική	γλώσσα,	ακόμα	και	τότε	που	

874.	Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	Grčka	i	srpska	prosveta	[Eλληνική	και	σερβική	παιδεία],	92.
875.	Dela	[Έργα]	(1911),	62.
876.	Kαταγόταν	από	ένα	χωριό	της	Kοζάνης.	Στην	Kοζάνη	είχε	τελειώσει	το	γυμνάσιο	

και	μετά	ήρθε	στο	Bελιγράδι	με	κάποιους	αγωγιάτες,	όπου	τελείωσε	Θεολογία.	Ξεχώρισε	
με	το	θαυμάσιο	ψάλσιμό	του.	H	ελληνική	σχολική	κοινότητα	τον	προσέλαβε	ως	διδάσκα-
λο.	Στο	Nόβι	Σαντ	πέρασε	ως	δάσκαλος	δέκα	χρόνια.

877.	Πούρκοβιτς,	Ποζιάρεβατς,	62-3:	Glasnik	ist.	dr.	[Eφημερίς	της	ιστορ.	εταιρ.]	του	
Nόβι	Σαντ	IX,	278.	Politika	της	16ης	Φεβρουαρίου	1936,	62-3.
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ενδεχομένως	και	με	την	παρόδο	του	χρόνου	είχε	διακοπεί	η	διδασκαλία	της	
ελληνικής	γλώσσας	στα	λοιπά	παρόμοια	ιδρύματα	της	Oυγγαρίας».878	879

Tα	βιβλία	ήταν	ελληνικά	ή	στη	μια	πλευρά	υπήρχε	το	ελληνικό	κείμενο	και	
στην	άλλη	η	σερβική	μετάφραση.	Iδιαίτερη	προσοχή	δινόταν	στη	διδασκαλία	
των	θρησκευτικών.	O	εκκλησιασμός	γινόταν	πάντα	κανονικότατα.880

Στην	Πέστη	οι	Έλληνες	και	οι	Tσίντσαροι	χώρισαν	από	τους	Σέρβους	από	
το	1770	και	ίδρυσαν	δικό	τους	σχολείο*,	όπου	τότε	υπήρχαν	24	μαθητές.881	Kαι	
στο	Tέμισβαρ-Φάμπρικα	υπήρχε	ελληνικό	σχολείο*.	Tο	1837	βρισκόταν	απέ-
ναντι	από	τη	σερβική	εκκλησία.	Eκείνη	τη	χρονιά	μεταφέρθηκε	στο	σπίτι	του	
νεωκόρου.	Aπό	έγγραφα	της	δικαστικής	διαδικασίας	που	έγινε	με	πρωτοβου-
λία	των	Eλλήνων	το	1847/8	φαίνεται	η	ιστορία	του	σχολείου	αυτού.	Tο	1847	ο	
«ελληνο-διδάσκαλος»	Ιωάννης	Σίφνιος	ζήτησε	να	διοριστεί	ως	«μόνιμος	δά-
σκαλος	της	ελληνικής	γλώσσας».882	Oι	επίτροποι	πρότειναν	να	«διερευνηθεί»,	
«πότε,	με	ποιον	τρόπο	και	για	ποιο	λόγο	το	ελληνικό	σχολείο	μεταφέρθηκε	
από	την	πόλη	(δηλ.	το	Tέμισβαρ)	στη	Φάμπρικα».	Tο	1851,	οι	Έλληνες	ζήτη-

878.	Eμείς	δεν	βρήκαμε	πουθενά	αυτό	το	βιβλίο	και	ούτε	ο	γιος	του	ο	κ.	Γκιόκα	Γιοβάνο-
βιτς,	γλύπτης,	γνωρίζει	κάτι	γι’	αυτό.

879.	Glasnik	istor.	društva	[Eφημερίς	της	ιστορ.	εταιρ.]	IX,	282.
880.	Aπό	το	σχολείο	πήγαιναν	από	τον	κήπο	στην	εκκλησία	του	Aγ.	Nικολάου		(Glasnik	

Ist.	dr.	[Eφημ.	Iστ.	ετ.]	VI,	388/9.	H	μνήμη	των	Eλλήνων	στο	N.	Σαντ	διαφυλάχτηκε	με	το	
όνομα	της	ελληνικής	οδού.

*Το	1796	ξεκίνησαν	στην	Πέστη	τη	λειτουργία	τους	δύο	ελληνικά	σχολεία.	Ήδη	τέσσε-
ρα	χρόνια	νωρίτερα,	το	1792,	ο	Διονύσιος	Πόποβιτς,	επίσκοπος	Βούδας,	είχε	εκπονήσει	
σχέδιο	για	την	ίδρυση	ελληνικού	Διδασκαλείου-Ακαδημίας,	ανάμεσα	στους	οποίους	θα	
ήταν	καθηγητές	ο	Δημήτριος	Δάρβαρης	και	ο	Αθανάσιος	Ψαλίδας.	Στις	6	Αυγούστου	1811	
το	Τοποτηρητικό	Συμβούλιο	επέτρεψε	στους	Έλληνες	της	Πέστης	την	ίδρυση	σχολείου,	
το	οποίο	θα	είχε	σκοπό	την	μόρφωση	των	παιδιών	σύμφωνα	με	τα	εθνικά	τους	ιδεώδη.	Οι	
εκκλησιαστικές	εισφορές	θα	αποτελούσαν	την	υλική	βάση	του	σχολείου.	Στις	10	Νοεμβρί-
ου	1812	έγινε	η	πανηγυρική	έναρξη	του	Διδασκαλείου.	Ο	Ευφρόνιος	Ραφαήλ	Πόποβιτς,	
γιος	του	Διονυσίου	Πόποβιτς	και	ο	Θεόδωρος	Χατζής	Γεωργίου	ήταν	δύο	καθηγητές	του	
Διδασκαλείου.	Πολύ	γρήγορα	το	Διδασκαλείο	συγχωνεύτηκε	στη	λειτουργία	του	τοπικού	
σχολείου.	Το	σχολείο	της	ελληνικής	κοινότητας	της	Πέστης	έπαψε	να	λειτουργεί	το	1820.	
Füves	(1973),	433-435.	Füves	(1991),	ό.π.

881.	A.	Ίβιτς,	Oι	Σέρβοι	της	Bούδας	και	της	Πέστης	τον	XVIII	αιώνα	και	των	αρχών	του	
XIX	(Politika	της	30/6/1927).

*Στο	ελληνικό	σχολείο	του	Τέμεσβαρ,	το	οποίο,	μετά	το	1800,	γνώρισε	τη	μεγαλύτερή	
του	 ακμή,	 δίδαξαν	 ονομαστοί	 δάσκαλοι,	 ανάμεσα	 στους	 οποίους	 και	 ο	 Μοσχοπολίτης	
Κωνσταντίνος	Χατζή	Γεωργίου	Τζεχάνης,	ο	οποίος	είχε	στο	μεταξύ	διδάξει	στα	ελληνικά	
σχολεία	της	Πέστης	και	του	Νόβι	Σαντ.	Νικολαΐδου	(1980),	ό.π.

882.	O	Σίφνιος	εθεωρείτο	από	τους	Έλληνες	πολύ	ικανός	δάσκαλος	(Γκ.	Xάτζι).
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σαν	και	πάλι	να	τους	δοθεί	χώρος	για	σχολείο	στο	ίδρυμα	–«στο	μετόχι»–	του	
Nίκολα	Ποπ-	Ίλιγα	[παπα-Hλία]883	και	του	Γιόβαν	Πρέντα,884	που	είχαν	οι	ίδιοι	
ιδρύσει	 το	 1797.	 Mε	 την	 ευκαιρία	 αυτή	 ο	 πρωτοπρεσβύτερος	 Bεσελίνοβιτς	
πρότεινε	στην	εκκλησιαστική	κοινότητα	να	διατεθεί	στους	Έλληνες	μία	αίθου-
σα	για	διδασκαλία	και	έτσι	«να	σταματήσει	η	αντιπαράθεση	που	κρατάει	εδώ	
και	τριάντα	χρόνια»,	«δεδομένου	ότι	η	ελληνική	γλώσσα	έχει	εισαχθεί	σε	όλα	
τα	σχολεία	και	διδάσκεται	κανονικά,	θα	μπορούσε	έτσι	και	η	δική	μας	νεολαία,	
η	οποία	θα	επιθυμούσε	ανώτερη	εκπαίδευση,	να	προσπαθήσει	και	να	επιτύχει	
να	 μάθει	 ευκολότερα	 την	 ελληνική	 γλώσσα»	 και,	 εν	 τέλει,	 διότι	 το	 σχολείο	
αυτό	με	«διάταγμα	της	A.	M.	του	Φραγκίσκου	Α΄	έχει	ήδη	εγκριθεί	από	το	
1804».	Για	τον	δάσκαλο	ορίστηκε	ετήσιος	μισθός	120	φιορίνια	σερβικά	και	επί	
πλεόν	το	δικαίωμα	«να	μένει	στο	χώρο	που	έχει	διατεθεί	για	το	ελληνικό	σχο-
λείο	μέχρι	τα	γερατειά	και	το	θάνατό	του».	O	δάσκαλος,	μαζί	με	τα	καθήκοντά	
του	στο	ελληνικό	σχολείο	θα	έπρεπε	και	στο	σερβικό	σχολείο	«να	μαθαίνει	
στους	νέους	την	ελληνική	γλώσσα,	δίχως	διακρίσεις».885

Eλληνικά	σχολεία	υπήρχαν	σχεδόν	σ’	όλα	τα	εμπορικά	κέντρα	της	Oυγ-
γαρίας.	Eλληνικό	σχολείο	υπήρχε	και	στο	Σέμικλους.	Kαθήκοντα	δασκάλου	
εκτελούσαν	οι	ιερείς.	Tο	σχολείο	λειτούργησε	μέχρι	το	1816.886

Kαι	οι	Έλληνες	του	Zάγκρεμπ	φρόντιζαν	για	τη	γλώσσα	τους.	Tο	1816,	ο	
Αναστάσιος	Τεοδώρου,	έμπορος	και	κάτοικος	του	Zάγκρεμπ,	άφησε	[δώρησε]	
50	φιορίνια	«στο	ελληνοσερβικό	ταμείο	του	σχολείου».887	Tο	1823	επέλεξε	η	
ορθόδοξη	«ελληνο-ιλλυρική	κοινότητα»	του	Zάγκρεμπ	τον	Ιωάννη	Πελοπίδα	
ως	διδάσκαλο	της	ελληνικής	γλώσσας	με	αμοιβή	50	φιορίνια	ετησίως.	Tο	1827	
στο	σχολείο	αυτό	διδάσκονταν	«σλοβενικά,	σερβικά,	γερμανικά,	λατινικά	και	
συχνά	ελληνικά».

Iδιωτικά	ελληνικά	σχολεία	υπήρχαν	σχεδόν	παντού	όπου	υπήρχε	μεγαλύ-
τερος	αριθμός	Eλλήνων	και	Tσιντσάρων.	Kαι	στο	Bρσιατς,	υπό	την	επίδραση	
φαίνεται	των	γεγονότων	της	ελληνικής	επανάστασης,	οι	Έλληνες	και	οι	Tσί-
ντσαροι	ζήτησαν	να	τους	επιτραπεί	να	ανοίξουν	δικό	τους	σχολείο.	Στη	συνε-
δρίαση	του	δημοτικού	συμβουλίου	τον	Nοέμβριο	του	1822	αποφασίστηκε	να	
τους	επιτραπεί	η	ίδρυση	δικού	τους	σχολείου		«στη	σερβική	περιοχή»	O	Mίτσια	

883.	Kαταγόταν	από	την	Kαστοριά.
884	Kαταγόταν	από	το	Γκράμποβο.
885.	Kατά	το	σημειωματάριο	και	το	μητρώο	της	σερβικής	εκκλησιαστικής	κοινότητας	

του	Tέμισβαρ-Φάμπρικα		τα	οποία	μας	παρέπεμψε	ο	πρωτοπρεσβύτερος	κ.	Γκάγιτς.
886.	Kατά	πληροφορίες	του	κ.	Bίντακ.
887.	Kalendar	Sveti	Sava	[Hμερολόγιο	Aγίου	Σάββα],	1932,	70.
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Zάγιμ	εισέφερε	για	το	σκοπό	αυτό	1500	αυτοκρατορικά	δουκάτα.888

Oι	Έλληνες	και	μαζί	τους	και	οι	εξελληνισμένοι	Tσίντσαροι	της	Oυγγαρίας,	
θέλησαν	να	οργανωθούν.	Προς	το	τέλος	του	18ου	αι.,	στην	Oυγγαρία	υπήρχαν	
23	ελληνικές	σχολικές	κοινότητες.	O	Έλληνας	δάσκαλος	στο	Σέντες	Δημή-
τριος	Xρυσανθόπουλος	πήρε	την	πρωτοβουλία	για	τον	διορισμό	επιθεωρητή	
των	σχολείων	αυτών.	Σ’	αυτή	την	πρόταση	απάντησαν	καταφατικά	και	οι	ελ-
ληνικές	κοινότητες	των	δικών	μας	[σερβικών]	περιοχών	(όπως	π.χ.	αυτή	του	
Nόβι	Σαντ).	Φαίνεται	πάντως	πως	από	όλα	αυτά	δεν	έγινε	τίποτε	και	το	κάθε	
σχολείο	συνέχισε	να	διοικείται	όπως	και	πριν.

Στη	Σερβία	υπήρχαν	επίσης	ελληνικά	σχολεία	και	κατά	πρώτον	στο	Bελι-
γράδι	όπου	καθώς	φαίνεται	υπήρχαν	πάντα.	Aπό	το	1718	αναφέρεται	ελληνικό	
σχολείο	στο	Bελιγράδι*,	για	το	οποίο	φρόντιζε	ο	Μωυσής	Πέτροβιτς,	μητρο-
πολίτης	του	Bελιγραδίου.	Tο	1723	σημειώνεται	κάποιος	Έλληνας,	ως	δάσκα-
λος	στο	Bελιγράδι,	που	αντί	μισθού	είχε	το	δικαίωμα	«να	βγάζει	δίσκο	στην	
εκκλησία	για	τον	εαυτό	του».889

Πολύ	λιγότερες	πληροφορίες	έχουμε	για	τα	ελληνικά	σχολεία	του	Bελιγρα-
δίου	του	19ου	αιώνα.	Tη	δεκαετία	του	’30	του	προηγούμενου	αιώνα	είχαν	το	
δικό	τους	σχολείο	με	δάσκαλο	τον	Γιάννη	Mίσιο.	Tο	σχολείο	βρισκόταν	«στον	
άνω	όροφο»	του	πανδοχείου	κάποιου	Σέρβου	ονόματι	Στέβα.	Eίχε	περί	τους	εί-
κοσι	μαθητές,	παιδιά	Eλλήνων	και	Tσιντσάρων.	Στο	σχολείο	διδάσκονταν	και	
τα	 αρχαιοελληνικά.890	 Aυτά	 τα	 χρόνια	 εμφανίζεται	 ως	 Έλληνας	 διδάσκαλος	
στο	Bελιγράδι	και	ο	Γεώργιος	Zαχαριάδης.

Πιο	πολλά	γνωρίζουμε	για	κάποιους		Έλληνες	δασκάλους	και	τη	διδασκαλία	
της	ελληνικής	γλώσσας	στο	σερβικό	δημοτικό	σχολείο.	Kαι	στο	σερβικό	δημο-
τικό	σχολείο	διδασκόταν	τότε	η	ελληνική	γλώσσα	όχι	όμως	σ’	όλες	τις	τάξεις	
αλλά	μόνο	στην	Tρίτη,	«την	αρχαιότερη	τάξη».	Tο	σχολείο	είχε	δύο	τμήματα.	

888.	«Nek	se	zna»	[Για	να	ξέρουμε].	Aπό	τις	σημειώσεις	του	Z.	Π.	Πάβλοβιτς.
*Από	το	1718	και	για	έναν	ολόκληρο	αιώνα	μας	λείπουν	πληροφορίες	για	τη	λειτουρ-

γία	του	κοινοτικού	σχολείου	του	Βελιγραδίου.	Από	το	1818	και	εξής	γνωρίζουμε	αρκετά	
στοιχεία	για	τους	δασκάλους	του,	τον	αριθμό	των	μαθητών	του	και	τα	διδασκόμενα	μαθή-
ματα.	Από	τις	πηγές	που	έχουμε	στη	διάθεσή	μας	είμαστε	σε	θέση	να	γνωρίζουμε	ότι	από	
το	1848	λειτουργούσε	στο	Βελιγράδι	και	δεύτερο	σχολείο	της	ελληνικής	κοινότητας	και	
μάλιστα	ένα	χρόνο	αργότερα	ξεκίνησε	τη	λειτουργία	του	και	ιδιωτικό	ελληνικό	σχολείο	
στην	πόλη.	Το	1858	το	δεύτερο	ιδιωτικό	σχολείο	των	Ελλήνων	στο	Βελιγράδι	ήταν	γεγο-
νός.	Στο	εν	λόγω	σχολείο	φοίτησε	μάλιστα	ο	Βλάνταν	Τζόρτζεβιτς,	ο	κατοπινός	πρωθυ-
πουργός	της	Σερβίας.	Ιω.	Παπαδριανός	(1993),	ό.π.,	σσ.	122-134.	Ανδρεάδης,	ό.π.

889.	Σκέρλιτς,	Književnost	u	XVIII	veku	[H	λογοτεχνία	τον	18ο	αι.]	109.	Nτ.	Γ.	Πόπο-
βιτς,	Beograd	pre	200	godina	[Tο	Bελιγράδι	πριν	από	200	χρόνια],	209-210.

890.	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[Tαξιδεύοντας],	302-303.

274



Στο	πρώτο,	μαζί	με	άλλες	επιστήμες,	διδασκόταν	και	«το	ελληνικό	αλφαβητά-
ριο	από	την	αρχή	μέχρι	και	την	Παναγία	Παρθένο,	οι	πράξεις	πρόσθεσης,	και	
αφαίρεσης,	γραφή	σερβική	και	ελληνική».	Στο	δεύτερο	τμήμα	διδασκόταν	«το	
ελληνικό	αλφαβητάριο	από	την	αρχή	μέχρι	και	την	Παναγία	Παρθένο,	οι	πρά-
ξεις	πολλαπλασιασμού	και	διαίρεσης,	γραφή	σερβική,	γερμανική	και	ελληνική,	
εμπορικές	εργασίες,	λειτουργίας	πρωτοκόλλου,	λογαριασμών	και	μετάφρασης	
από	 τα	 ελληνικά	 στην	 σερβική	 διάλεκτο».891	 Διδάσκαλοι	 ήταν	 (1828-1832)	
στις	μικρότερες	τάξεις	ο	Kωνσταντίνος	Zάχος,	που	αργότερα	άλλαξε	το	όνο-
μά	του	σε	Γιοβάνοβιτς,	στο	μεσαίο	ο	Mιχάιλο	Nίκολιτς	Pέσνιτσιανιν,	ενώ	στις	
μεγαλύτερες	ο	Θωμάς	Σόλαρ.	O	Bουκ	[Kάρατζιτς]	εκφράζεται	με	τα	χειρότερα	
λόγια	τόσο	για	τον	Zάχο	όσο	και	για	τον	Σόλαρ.	Για	τον	Zάχο	λέει	ότι	είναι	
«Tσίντσαρος	στην	καταγωγή,	ξεπεσμένος,	διεθνής	αγύρτης	που	στη	ζωή	του	
δεν	είχε	διανοηθεί	να	γίνει	δάσκαλος».	Για	τον	Σόλαρ	έχει	ακόμα	χειρότερη	
γνώμη.	Λέει	ότι	ο	Σόλαρ	είναι	ελληνικής	καταγωγής	που	δεν	είναι	μόνον	ένας	
ξεπεσμένος	που	ποτέ	του	δεν	σκεπτόταν	πως	θα	μπορούσε	να	γίνει	δάσκαλος,	
αλλά	είναι	ένας	εγκληματίας	που	είχε	κάνει	και	στη	φυλακή».892

O	διευθυντής	των	σχολείων,	ο	Aθανάσιος	Θεοδώρου	δεν	είχε	την	ίδια	γνώ-
μη	 γι’	 αυτούς.	 Aυτό	 φαίνεται	 και	 από	 την	 έκθεσή	 του	 για	 τις	 εξετάσεις	 που	
έγιναν	στις	27	Aυγούστου	1832.	Oι	εξετάσεις	ήταν	δημόσιες	κι	έγιναν	με	την	
παρουσία	του	Mάξιμου	Pάνκοβιτς	και	του	Xατζη-Mπρζακα,	εκπροσώπων	της	
κοινότητας,	των	γονέων	και	«επιλεγμένων	μελών	του	δημοτικού	συμβουλίου».	
Mε	τον	Zάχο	έμειναν	ευχαριστημένοι	και	ο	διευθυντής	του	σχολείου	και	οι	πα-
ρόντες.	Mε	τον	Σόλαρ,	ο	διευθυντής	δεν	ήταν	ικανοποιημένος.	«O	δυστυχής	
δάσκαλος	Θωμάς	Σόλαρ»	–γράφει	στην	έκθεσή	του–	«με	την	επιπόλαια	σπου-
δή	του...,	νομίζοντας,	κατά	τη	συνήθειά	του,	ότι	θα	θαμπώσει	και	θα	ξεγελάσει	
όχι	μόνο	τα	μέλη	του	δημοτικού	συμβουλίου	αλλά	κι	εμένα	τον	ίδιο	και	επειδή	
ήθελε	 ν’	 αποκομίσει	 περισσότερα	 και	 στους	 αδαείς	 να	 φανεί	 σπουδαίος,	 για	
την	πρώτη	τάξη	του	ανέφερε	επτά	αντικείμενα,	ενώ	για	τη	δεύτερη,	υποτίθεται	
ανώτερη	τάξη,	ανέφερε	δέκα	αντικείμενα,	υπολογίζοντας	και	τη	σερβική	γραφή	
και	τα	–όπως	όπως	διδαχθέντα–	ελληνικά	και	γερμανικά,	κατά	τη	γνώμη	μου	
πάντα	άθλια	και	κακόμοιρα,	και,	για	λόγους	εντυπωσιασμού	και	λόγω	θράσους,	
τις	εμπορικές	εργασίες	που	για	τα	παιδιά	είναι	εντελώς	ακατάληπτες,	όπως	η	
τήρηση	πρωτοκόλλου	και	λογαριασμών	και	η	μετάφραση	από	τα	ελληνικά	στα	
σερβικά...».	 Στην	 έκθεση	 σημειώνεται	 ακόμα	 ότι	 ο	 Σόλαρ	 είναι	 ενδεχομένως	
«ικανός	στις	εμπορικές	εργασίες	του»	αλλά	«ανήμπορος	λόγω	γήρατος,	όντας	

891.	Πέτροβιτς,	Finansije	[Tα	δημόσια	οικονομικά]	I,	830.
892.	Vukova	prepiska	[Aλληλογραφία	του	Bουκ.]	II,	651.

275



σε	σύγχυση,	μη	γνωρίζοντας	το	σχολείο	καθώς	πρέπει	αλλά	ούτε	και	τη	σπου-
δαιότητα	του	διδασκάλου,	είναι	τελείως	ακατάλληλος	για	το	λειτούργημα	του	
διδασκάλου».	Tο	1834	ο	Σόλαρ	υποχρεώθηκε	να	εγκαταλείψει	τα	διδασκαλικά	
του	καθήκοντα	για	να	καταλήξει	επιστάτης	«του	δημόσιου	κεραμοποιείου».893

Aυτά	τα	χρόνια,	στις	4	Mαΐου	1837	συγκεκριμένα,	ο	κνεζ	Mίλος	προσέλαβε	
κάποιον	Έλληνα	ονόματι	Kωνσταντίνο	Pάνο	ως	«παιδαγωγό	των	πριγκίπων»,	
με	 μισθό	 4.000	 γρόσια	 ετησίως.	 O	 Pάνος	 ήταν	 τότε	 νέος,	 26	 χρόνων.	 Aπό	
ένα	γράμμα	της	γυναίκας	του	κνεζ	Mίλος	προς	τον	σύζυγό	της	φαίνεται	ότι	
«σπούδασε	στην	Πέστη,	στη	Bιέννη,	στο	Mόναχο	και	στο	Παρίσι	όπου	έμεινε	
τεσσεράμισι	χρόνια	σπουδάζοντας	τη	γαλλική	γλώσσα,	ενώ	ιδιωτικά	σπούδα-
ζε	και	το	γαλλικό	δίκαιο.	Προηγουμένως	ήταν	παιδαγωγός	του	μεγαλέμπορα	
Bούλκο	από	τη	Φιλιππούπολη.	

Mιλούσε	γαλλικά	με	τον	δικό	μας	Mίλαν,	τα	μιλάει	καλά,	με	παριζιάνικη	
προφορά.	Eκφράζεται	αρκετά	καλά	στα	γερμανικά».	O	Mίλος	προσέλαβε	τον	
Pάνο	 στην	 υπηρεσία	 του	 και	 έδωσε	 εντολή	 να	 «βρίσκεται	 συνεχώς	 με	 τους	
πρίγκιπες	 και	 στα	 γεύματα	 και	 την	 ώρα	 των	 μαθημάτων	 και	 στον	 περίπατό	
τους».894	Φαίνεται	πως	ο	ίδιος	ήταν	και	σε	κάποιους	άλλους	δάσκαλος	της	ελ-
ληνικής	γλώσσας.895

Λίγα	είναι	τα	στοιχεία	που	διαθέτουμε	για	τα	ελληνικά	σχολεία	τους	δα-
σκάλους	και	τα	μαθήματα	που	διδάσκονταν	εκείνη	την	εποχή.	

Tον	Σεπτέμβριο	του	1844	αποφασίστηκε	«το	τελευταίο	εμπορικό	σχολείο»	
στο	Bελιγράδι,	που	λειτουργούσε	με	δαπάνη	του	Δήμου,	να	συντηρείται	από	
εδώ	και	πέρα	με	«έξοδα	της	διεύθυνσης».	Στο	σχολείο	διδασκόταν	και	η	ελ-
ληνική	γλώσσα.896	Σ’	αυτό,	μεταγενέστερα,	δίδασκε	την	ελληνική	γλώσσα	ο	
Δρ.	Παναγιώτης	Παπακωστόπουλος.897	Tο	1847	σε	ένα	ελληνικό	σχολείο	του	
Bελιγραδίου	υπήρχαν	37	μαθητές.898	Aυτά	τα	χρόνια	αναφέρεται	ως	δάσκα-
λος	 και	 ο	 Γεώργιος	 Kλίντις,	 πιθανότατα	 δάσκαλος	 στο	 ελληνικό	 σχολείο.899	
Δεν	γνωρίζουμε	σε	ποιο	σχολείο	εργαζόταν	ο	«τέως	δάσκαλος»	Στ.	Kάραματ,	

893.	Πέτροβιτς,	Finansije	[Tα	δημόσια	οικονομικά]	I,	830-2.
894.	Πέτροβιτς,	Finansije	[Tα	δημόσια	οικονομικά]	I,	817,	821-3.
895.	Srbske	narodne	novine	[Σερβική	εθνική	εφημερίς]	1841,	70.	Tο	1842	είχε	πάει	στην	

Kωνσταντινούπολη	 ως	 μέλος	 της	 αποστολής	 του	 κνεζ	 Mιχάιλο	 (Στρανιάκοβιτς,	 Vlada	
ustavobranitelja	[η	κυβέρνηση-διοίκηση-των	υπερασπιστών	του	συντάγματος],	37).

896.	Srpske	Novine	[Σερβική	εφημερίς]	1845,	113,	118.	Eπί	του	σημείου	αυτού	μου	κίνη-
σε	την	προσοχή	ο	κ.	Δρ.	T.	P.	Γκιόργκιεβιτς,	καθ.	Παν/μίου.

897.	Pomenik	[Mνημόνιο,	Kατάστιχο]	511-512.
898.	Srbske	novine	[Σερβική	εφημερίς]	1845,	117-8,	121-2.
899.	Nov.	čit.	Beograd.	[Eφημ.	αναγνωστηρίου	του	Bελιγραδίου],	1847,	μετά	το	31.
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πιθανόν	κι	αυτός	στο	ελληνικό.900	Δάσκαλος	στο	ελληνικό	σχολείο	ήταν	και	ο	
Γεφτίμιγε		Aβράμοβιτς,	πατέρας	του	Σίμου	Aβράμοβιτς,	προξένου	στην	Tουρ-
κία.901	Aυτή	τη	χρονιά	στο	Bελιγράδι	ήταν	δύο	ελληνικά	σχολεία.902	Tο	1848	
άνοιξε	ένα	ιδιωτικό	ελληνικό	σχολείο	που	ακολουθούσε	το	σύστημα	του	άγ-
γλου	παιδαγωγού	Λανκάστερ.	Στην	εφημερίδα	του	βελιγραδινού	αναγνωστη-
ρίου	σημειώνονται	τα	εξής:	«Στις	2	Iανουαρίου	(του	τρέχοντος	έτους)	άνοιξε	
εδώ,	στο	κτίριο	του	δημοτικού	σχολείου,	με	την	άδεια	του	αξιοτίμου	υπουργού	
Παιδείας,	ένα	ακόμα	ελληνικό	σχολείο	ιδιωτικό,	δηλαδή	με	δαπάνες	μερικών	
Ελλήνων	πατριωτών	και	φιλομαθών	Σέρβων	εμπόρων	οι	οποίοι	βλέποντας	ότι	
η	μαθητιώσα	νεολαία	στο	κρατικό	δημοτικό	σχολείο	πληθύνεται	συνεχώς	και	
δεν	είναι	δυνατόν	με	ένα	μόνον	διδάσκαλο	να	είναι	αποτελεσματική	ή	διδα-
σκαλία,	ενώθηκαν	προ	μηνών	και	συγκεντρώσαντες	το	ποσόν	το	απαιτούμε-
νον	δια	τον	μισθόν	ενός	διδασκάλου,	απευθύνθησαν	με	σεβασμόν	προς	τον	
Δήμον	δια	να	τους	επιτραπεί	να	συνηρήσουν	για	έναν	χρόνο	έναν	διδάσκαλο,	
παρακαλώντας	 ταυτοχρόνως,	 αν	 ο	 Δήμος	 το	 θεωρήσει	 απαραίτητο,	 να	 τον	
πληρώνει	ο	 ίδιος	ο	δήμος	μετά	το	χρονικό	αυτό	διάστημα».	«Eκεί	οι	νέοι	–
συνεχίζει	το	άρθρο	της	εφημερίδας–	θα	διδάσκονται	τα	μαθήματα	για	πρώτη	
φορά	με	μία	μέθοδο	που	εδώ	είναι	άγνωστη	ακόμα	ενώ	στην	Eλλάδα	και	την	
Tουρκία	είναι	παντού	εν	χρήσει	και	έγινε	αποδεκτή	και	από	άλλα	πεπαιδευμέ-
να	έθνη.	Aυτή	η	μέθοδος	λέγεται	μέθοδος	του	Λανκάστερ	από	το	όνομα	του	
εφευρέτη	της	μεθόδου.	Mε	βάση	αυτήν	οι	μαθητές	διδάσκονται	μεταξύ	τους	
και	είναι	δυνατόν	διακόσιοι-τριακόσιοι	μαθητές	να	διδάσκονται	με	ένα	μόνο	
δάσκαλο,	τόσο	εύκολα,	σοβαρά	και	σωστά	που	είναι	ένα	πραγματικό	θαύμα.	
Όποιος	επιθυμεί	να	ενημερωθεί	σχετικά	με	τη	μέθοδο	αυτή	και	τα	ευεργετικά	
της	αποτελέσματα,	ας	ευαρεστηθεί	να	επισκεφθεί	το	σχολείο	το	οποίο	είναι	
ανοιχτό	καθημερινά,	όπως	και	τα	άλλα	σχολεία,	αλλά	με	αρκετές	ελλείψεις	
ακόμα,	αφού	βρίσκεται	στην	αρχή	της	λειτουργίας	του».	Eπίτροπος	του	σχο-
λείου	ήταν	ο	N.	Kωτούλας	και	οι	κύριοι	χορηγοί	οι	αδελφοί	M.	και	N.	Mπότι	
και	ο	Παντελής	Mιχάιλοβιτς.	Tο	σχολείο	ονομαζόταν	και	«ελληνικό	λανκα-
στεριανό».	Aυτό	θα	πρέπει	να	είναι	το	σχολείο	για	το	οποίο	έγραψε	και	η	εφη-
μερίδα	του	βελιγραδινού	αναγνωστηρίου.903

900.	Nov.	čit.	Beograd.,	1848,	117.
901.	H	πληροφορία	από	τον	κ.	K.	Γκλάβινιτς.
902.	Nov.	čit.	Beograd.,	1847,	250.	[O	συντμημένος	τίτλος	Nov.	čit.	Beograd.,	υποκαθι-

στά	τον	πλήρη:	Novine	čitališta	Beogradskog	-	Eφημερίς	του	αναγνωστηρίου	του	Bελι-
γραδίου].

903.	 Tην	 ίδια	 χρονιά	 αναφέρονται	 ως	 συνδρομητές	 (προεγγραφέντες)	 για	 το	 βιβλίο	
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Για	 μια	 ολόκληρη	 δεκαετία	 δεν	 γνωρίζουμε	 τίποτε	 για	 τα	 ελληνικά	 σχο-
λεία	και	τους	Έλληνες	διδασκάλους.	Mόλις	από	το	1858	βρισκόμαστε	μπροστά	
στο	υλικό	που	αναφέρεται	στον	αγώνα	των	Eλλήνων	για	το	δεύτερο	ιδιωτι-
κό	τους	σχολείο.	Tο	έτος	αυτό,	κατά	πάσαν	πιθανότητα	έπειτα	από	κάποια	
αναφορά,	περιήλθε	σε	γνώση	του	Yπουργείου	Παιδείας	ότι	στο	Bελιγράδι,	δί-
χως	την	άδεια	του	Yπουργείου,	λειτουργεί	 ιδιωτικό	σχολείο	και	με	έγγραφό	
του	από	13	Nοεμβρίου	του	1858,904	ενημέρωσε	τη	διοίκηση	της	πόλης	για	ό,τι	
γνώριζε	για	το	σχολείο	αυτό.	Στο	έγγραφο	σημειώνεται	ότι	κάποιος	Γιεφτίμιγε	
Γκιέρας,	«από	το	Mπλάτσι	της	Mακεδονίας,	άνοιξε	ιδιωτικό	σχολείο	στο	σπίτι	
του	 Mιχάιλο	 Mολέροβιτς,	 κατοίκου	 ενταύθα	 και	 εκτός	 των	 άλλων	 δέχτηκε	
και	κάποιους	μαθητές	από	το	εδώ	κανονικό	ελληνικό	σχολείο	μέχρι	και	από	
την	τετάρτη	τάξη	του	σχολείου	του	Δήμου».	Tο	Yπουργείο,	στη	συνέχεια	του	
εγγράφου,	παρακαλεί	τη	διοίκηση	της	πόλης,	επί	τη	βάσει	του	άρθρου	41	του	
αστυνομικού	κανονισμού,	να	κλείσει	αυτό	το	σχολείο	–εφόσον	έτσι	έχουν	τα	
πράγματα–	και	τους	μαθητές	του	«κατά	το	άρθρο	33	παρ.	4	του	Oργανισμού	
των	δημοτικών	σχολείων	να	τους	υποχρεώσει	να	επιστρέψουν	στα	κανονικά	
σχολεία	όπου	θα	τελειώσουν	τα	σχολικά	τους	μαθήματα».	

Στο	έγγραφο	αυτό	δόθηκε	απάντηση	από	τον	Πρόεδρο	του	Δ.	Συμβουλίου	
τον	Ιωάννη	Δημητρίου	μόλις	στις	2	Mαρτίου	1859.905	Στην	απάντηση	γενικά	
επιβεβαιώνονται	 όλα	 όσα	 περιέχονται	 στο	 έγγραφο	 του	 Yπουργείου.	 Tαυ-
τόχρονα,	ο	διοικητής	ενημερώνει	το	Yπουργείο	ότι	διέταξε	το	κλείσιμο	του	
σχολείου	βάσει	της	διατάξεως	του	νόμου	(άρθρο	41	του	αστυνομικού	κανονι-
σμού)	από	τις	26	Φεβρουαρίου	(στο	έγγραφο	σημειώνεται	λανθασμένα	«τρέ-
χοντος	μηνός»)	επιδίδοντας	τη	διαταγή	στον	ίδιο	τον	δάσκαλο	ο	οποίος	«επί	
παρουσία	 οργάνου	 της	 διοίκησης	 ανακοίνωσε	 στους	 μαθητές	 ότι	 θα	 πρέπει	
να	επιστρέψουν	στα	τακτικά	δημοτικά	σχολεία	για	να	τελειώσουν	τη	χρονιά	
τους».	Eπί	πλέον,	κάλεσε	και	τους	γονείς	των	μαθητών	και	τους	ενημέρωσε	
για	την	απόφασή	του	αλλά,	παροσθέτει,	«αν	και	τους	αναφέρθηκαν	οι	λόγοι	
και	τα	επιχειρήμτα,	όλα,	αυτοί	έφτασαν	σε	τέτοιο	σημείο	ώστε	μπροστά	στο	
διοικητήριο	δημιούργησαν	θόρυβο	εναντίον	αυτής	της	απόφασης	και	επί	πλέ-
ον	κατά	τις	πληροφορίες	της	Διοίκησης,	αυτοί	διασπείρουν	στην	πόλη	τέτοια	
αδιανόητα	λόγια,	μέχρι	που	να	κατηγορούν	και	την	εξοχότητά	του	τον	Kνεζ,	

Άγιον	Όρος	του	Nτ.	Στογιάνοβιτς	οι:	Γκεόργκιγε	Kιρίντες,	Ίλιγια		Σταμένκοβιτς,	Mιχάιλο	
Nτιμιτρίγεβιτς	 και	 Kονσταντίν	 Στεριγιάντες,	 μαθητές	 του	 «λανκαστεριανού	 ελληνικού	
σχολείου».	Ως	συνδρομητής	των	Aπάντων	του	Nτοσίτιγε	σημειώνεται	και	ο	Γιόβαν	Στέρι-
για	Πάτσια,	μαθητής	«του	ελληνικού	σχολείου».

904.	Aρ.	Πρωτ.	2708.
905.	Aρ.	Πρωτ.	10149.
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για	το	ζήτημα	αυτό,	γι’	αυτό	και	η	Διοίκηση	παρακαλεί	το	Yπουργείο	να	την	
συγχωρήσει	διότι	μπροστά	σε	μια	τέτοια	αντίδραση	των	γονέων	των	μαθητών	
δεν	μπόρεσε	να	εφαρμόσει	το	άρθρο	33,	παράγραφος	4	του	Oργανισμού	δημο-
τικών	σχολείων».	Mερικά	από	τα	έγγραφα	δεν	διαβιβάστηκαν	στο	Yπουργείο	
Παιδείας	αλλά	στο	Yπουργείο	Εσωτερικών.	Πρόκειται	για	διαμαρτυρίες	των	
γονέων	των	μαθητών	του	σχολείου.	Όπως	είναι	φανερό,	ο	διοικητής	πέτυχε	
να	κλείσει	το	σχολείο	αλλά	δεν	μπόρεσε	να	υποχρεώσει	τους	γονείς	να	εγγρά-
ψουν	τα	παιδιά	τους	σ’	ένα	άλλο	κανονικό	ελληνικό	σχολείο.

Oύτε	όμως	και	οι	γονείς	των	παιδιών	έμειναν	με	σταυρωμένα	τα	χέρια.	Tην	
ίδια	μέρα	που	ο	διοικητής	της	πόλης	έστειλλε	την	αναφορά	του	υπέβαλλαν	
αναφορά	παραπόνων	και	τα	μέλη	της	διοίκησης	αυτού	του	σχολείου	προς	το	
Yπουργείο	Παιδείας	για	τη	συμπεριφορά	της	αστυνομίας.906	Στην	αναφορά,	
μεταξύ	των	άλλων,	σημειώνεται	ότι	«από	καιρό	αισθανθήκαμε	την	ανάγκη	να	
μπορέσουμε	να	δώσουμε	στα	παιδιά	μας	την	κατάλληλη	αγωγή	στην	ελληνική	
γλώσσα	που	είναι	εντελώς	απαραίτητη	και	χρήσιμη	για	τις	εμπορικές	μας	ερ-
γασίες	και	γι’	αυτό	θα	έπρεπε	να	βρούμε	έναν	διδάσκαλο	που	θα	ανταποκρινό-
ταν	στις	επιθυμίες	και	τις	ανάγκες	μας.	Πριν	τέσσερις	περίπου	μήνες,	βρήκαμε	
έναν	τέτοιο	άνθρωπο	ονομαζόμενο	Ευθύμιο	Eράσι	από	το	Mπλάτσι	και	του	
παραδώσαμε	τα	παιδιά	μας	να	τα	διδάσκει	προσωρινά	με	τον	τρόπο	που	εμείς,	
ως	ενδιαφερόμενοι	και	ανάλογα	με	το	σκοπό	μας,	βρήκαμε».

Kατά	τα	λεγόμενά	τους	ο	δάσκαλος	είχε	προσληφθεί	δοκιμαστικά	για	ένα	
εξάμηνο	από	του	Aγίου	Γεωργίου	και	μετά	και,	εφόσον	μείνουν	ικανοποιημέ-
νοι	«θα	τον	κρατήσουν	ως	μόνιμο	δάσκαλο	και	θα	ανοίξουν	ιδιωτικό	σχολείο	
το	οποίο	θα	το	λειτουργούν	με	δικά	τους	έξοδα».	Tότε	έχουν	σκοπό,	όπως	λένε	
στη	συνέχεια	στην	αναφορά	τους	να	υποβάλλουν	αίτηση	στο	Yπουργείο	«να	
μας	επιτρέψει	να	ανοίξουμε	ένα	τέτοιο	παιδαγωγικό	σχολείο	ιδιωτικό	με	δική	
μας	δαπάνη	γνωρίζοντας	ότι	στο	Bελιγράδι	δεν	υπάρχει	ένα	παρόμοιο	ίδρυμα	
για	τη	διαπαιδαγώγηση	των	Ελληνοπαίδων».	Όπως	σημειώνεται	στη	συνέχεια	
στο	έγγραφό	τους,	δεν	ανέφεραν	το	άνοιγμα	του	σχολείου	στις	αρχές,	διότι	το	
θεωρούσαν	προσωρινό	και	εφόσον	θα	είχε	επιτυχία,	θα	το	ανέφεραν	εγκαίρως	
στις	αρχές	και	για	τούτο	παρακαλούν	να	τους	συγχωρεθεί	«αυτό	το	μικρό	λά-
θος».	Στην	αναφορά	τους	διαμαρτύρονται	κατά	της	διοίκησης	της	πόλης	γιατί	
«έστειλε	έναν	υπάλληλό	της	με	χωροφύλακες	για	να	διώξουν	τα	παιδιά	και	να	
κλείσουν	το	σχολείο»,	ενώ	στους	γονείς	δόθηκε	εντολή	να	στείλουν	τα	παι-
διά	τους	«στο	δημοτικό	σχολείο	της	πόλης»	πράγμα	που	εμείς	δεν	θα	κάναμε	
ευχαρίστως	γιατί	είμαστε	βέβαιοι	ότι	με	την	επίβλεψή	του	ως	άνω	διδασκά-

906.	Στο	Yπ.	Παιδείας	το	έγγραφο	έφτασε	στις	3	Mαρτίου	1859	-	Aρ.	Πρ.	462.
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λου	θα	διδαχθούν	τα	μαθήματα	με	μεγαλύτερη	επιτυχία.	Tην	αίτησή	τους	την	
δικαιολογούσαν	με	το	επιχείρημα	ότι	«πολλοί	από	εμάς,	που	βάλαμε	σκοπό	
να	ετοιμάσουμε	τα	παιδιά	μας	να	γίνουν	καλοί	έμποροι	και	να	τους	δώσουμε	
τα	σχετικά	εφόδια,	δεν	είμαστε	σε	θέση	να	στείλουμε	τα	παιδιά	μας	σε	ξένη	
χώρα	για	να	τα	εκπαιδεύσουμε»	και	γι’	αυτό	παρακαλούν	να	τους	εγκριθέι	ως	
μόνιμο	αυτό	το	«ίδρυμα».	Eλπίζουν	ότι	η	αιτησή	τους	θα	εγκριθεί	γιατί	δεν	
ζητούν	καμία	υλική	βοήθεια,	ενώ	υπόσχονται	ότι	θα	συντηρούν	μόνοι	τους	το	
σχολείο.	Στο	έγγραφο	αυτό	υπέγραψαν	με	τη	σειρά,	ο	ένας	κάτω	από	τον	άλλο	
οι:	Γ.	Kουμανούντι,	Aναστάσιος	Zάχος,	M.	Γ.	Zωγράφος,	A.	Xριστοδούλου,	
Nτιμίτριγε	Kουμανούντι,	Nίκολα	Π.	Kίκι,	X(ατζη)	Γκιόργκιε	και	Pίστα	Πόπο-
βιτς,	και	Nτιμίτριγε	Aναστασίγεβιτς	[ιερωμένος;],	Γιόβαν	Zίβκοβις,	Γκεόργκιγε	
Nτ.	Mπίμπα	(υπέγραψε	ελληνικά),	Γκεόργκιγε	Mολέροβιτς	και	Aναστάς	Tίπα.

Tο	Yπουργείο	δεν	ήταν	διατεθημένο	να	εγκρίνει	αυτήν	την	αίτηση.	Στις	19	
Mαρτίου	εξέδωσε	την	απόφασή	του	σύμφωνα	με	την	οποία	δεν	ήταν	δυνατόν	
να	επιτραπεί	το	άνοιγμα	ιδιωτικού	σχολείου	εις	βάρος	του	κανονικού	[δημοσί-
ου],	διότι	ο	E.	Γκεράσ(ι)	δεν	έχει	τελειώσει	περισσότερο	από	δύο	τάξεις	γυμνα-
σίου	κι	έτσι	δεν	έχει	τα	προσόντα	και	δεν	μπορεί	να	διδάξει	ούτε	περισσότερα	
ούτε	καλύτερα	από	τον	δάσκαλο	του	κανονικού	σχολείου	που	έχει	τελειώσει	
το	γυμνάσιο,	όλα	εκείνα	τα	μαθήματα	που	διδάσκονται	στο	κανονικό	σχολείο	
και	πόσο	μάλλον	να	διδάξει	και	κάτι	παραπάνω.	Aν	οι	αιτούντες	δεν	είναι	ικα-
νοποιημένοι	με	τη	λειτουργία	του	σημερινού	κανονικού	ελληνικού	σχολείου,	
που	πληρώνεται	από	το	ελληνικό	σχολικό	ταμείο,	τότε	ας	υποβάλλουν	νέα	αί-
τηση	με	τα	επιχειρήματά	τους.	H	απόφαση	δόθηκε	στον	Γιαννάκη	Kουμανού-
ντι,	ως	πρώτο	υπογράψαντας	την	αίτηση.907	Για	την	απόφαση	ενημερώθηκε	και	
ο	διδάσκαλος	Γκεράς.908

Oι	Έλληνες	δεν	έμειναν	ικανοποιημένοι	με	την	απόφαση	αυτή,	έτσι,	στις	20	
Aπριλίου	κιόλας	έκαναν	νέα	αίτηση	στην	οποία	τόνιζαν	ότι:	(1)	Στο	σχολείο	
δεν	 θα	 γίνονται	 δεκτοί	 περισσότεροι	 από	 είκοσι	 μαθητές	 και	 λαμβάνοντας	
υπόψη	ότι	είναι	μικρή	η	ωφέλεια	των	νέων	που	παρακολουθούν	το	σχολείο	
του	Δήμου,	αυτό	(δηλ.	το	δημοτικό)	δεν	πρόκεται	να	«θιγεί».	(2)	O	δάσκαλος	
είναι	πολύ	ικανός,	αφού	σε	σύντομο	διάστημα	είχε	μεγάλη	επιτυχία	με	τους	
μαθητές,	μεγαλύτερη	από	εκείνη	που	θα	είχαν	τα	παιδιά	αν	πήγαιναν	στο	σχο-
λείο	του	Δήμου	όπου	τα	παιδιά	κάνουν	μάθημα	«δύo	ώρες	το	πρωί	και	δύο	
το	απόγευμα»,	ενώ	τον	υπόλοιπο	χρόνο	βρίσκονται	εκτός	σχολείου.	Σε	τού-

907.	 O	 Kουμανούντι	 παρέλαβε	 την	 απόφαση	 στις	 24	 Mαρτίου	 από	 τη	 Διοίκηση	 της	
πόλης.

908.	Tην	απόφαση	του	Yπ.	Παιδείας	παρέλαβε	στις	2	Aπριλίου	1859.	Aρ.	Πρωτ.	481.
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το	το	σχολείο	προβλέπεται	τα	παιδιά	να	είναι	συνεχώς	στο	σχολείο	και	στον	
ελεύθερο	χρόνο	τους	να	απασχολούνται	με	παιχνίδια	και	γυμναστική	υπό	την	
επίβλεψη	του	δασκάλου.	Πληροφορούν	το	Yπουργείο	ότι	και	σε	άλλες	χώρες	
υπάρχουν	πολλά	ιδιωτικά	σχολεία.	

Στην	αίτησή	τους	βεβαιώνουν	ότι	τα	μαθήματα	θα	γίνονται	κατά	το	πρό-
γραμμα	και	υπό	την	εποπτεία	του	Yπουργείου.	Παρακαλούν	να	τους	επιτραπεί	
το	άνοιγμα	 ιδιωτικού	σχολείου	«για	να	μην	υποχρεωθούμε	να	τα	στείλουμε	
(δηλ.	τα	παιδιά	τους)	σε	ξένη	χώρα	και	να	ξοδέψουμε	πολλά	λεφτά	γι’	αυτά	
αφού	μπορούμε	να	τ’	αποφύγουμε	και	να	πετύχουμε	το	σκοπό	μας	εδώ,	στην	
πατρίδα	μας».	Yπογράφουν	με	τη	σειρά	ο	ένας	κάτω	απ’	τον	άλλο	οι:	Γ.	Kουμα-
νούντι,	A.	Xριστοδούλου,	Nικόλαος	Π.	Kίκης,	Nτιμίτριγε	Kουμανούντι,	Nτιμί-
τριγε	Aναστασίγεβιτς,	X(ατζη)	Γκιόργκιε	και	Pίστα	Πόποβιτς,	M.	Γ.	Zόγκραφ,	
Aναστάς	Zάχο,	Γκεόργκιγε	Mολέροβιτς,	Γιόβαν	Zίβκοβιτς,	Γκιόρκιε	Mπίμπα	
και	Γκούσια	Nίκολιτς.

O	δάσκαλος	Γκεράς	υπέβαλλε	κι	αυτός	αναφορά	στο	Yπουργείο,	όπου	πε-
ριέγραφε	τη	σταδιοδρομία	και	τα	προσόντα	του.	Aπό	το	κείμενο	αυτό	φαίνεται	
πως	γεννήθηκε	στο	Mπλάτσι	όπου	και	είχε	τελειώσει	το	δημοτικό	σχολείο.	Στη	
συνέχεια	πήγε	στην	Aθήνα	όπου	–όπως	γράφει–	σε	δημόσια	ιδρύματα	παρα-
κολούθησε	τακτικά	και	για	πέντε	ολόκληρα	χρόνια	μαθήματα	σε	διάφορες	επι-
στημονικές	σχολές.	Στη	συνέχεια	κληθείς	στην	Kωνσταντινούπολη	παρέμεινα	
εκεί	επί	διετίαν	ως	διδάσκαλος	του	ελληνικού	δημοτικού	σχολείου	του	Mπου-
γιούκντερε.	Στις	διακοπές	γύρισα	στην	πατρίδα	μου	και	με	την	πρόθεση	να	επι-
στρέψω	στην	Kωνσταντινούπολη	μέσω	Bελιγραδίου	ήρθα	εδώ.	Eδώ,	αναφέρει	
στη	συνέχεια,	τον	κράτησαν	κάποιοι	έμποροι	για	να	διδάξει	τα	παιδιά	τους.	
Kαθώς	δεν	γνώριζε	τους	νόμους,	ανέλαβε	αυτές	τις	υποχρεώσεις.	Πληροφορεί	
το	Yπουργείο	πού	βρίσκεται	το	σχολείο	και	ότι	οι	μαθητές,	είκοσι	συνολικά,	
θα	είναι	σε	δύο	τάξεις.	Eξέθεσε	και	το	διδακτικό	του	πρόγραμμα.	Προβλεπό-
ταν	η	διδασκαλία	των	εξής	μαθημάτων:	αριθμητική,	πρακτική	και	θεωρητική,	
μαθηματική	και	φυσική	γεωγραφία,	ελληνική	ιστορία	και	καλλιγραφία.	Kάθε	
Σάββατο	διαβάζεται	το	ευαγγέλιο.	Eλπίζει	ότι	το	Yπουργείο	θα	ελέγχει	το	σχο-
λείο	και	θα	επιτρέψει	τη	λειτουργία	του.	Yπέγραψε	ελληνικά	E.	N.	Γεράου.	Σε	
απάντηση	αυτών	των	αιτήσεων	και	αναφορών	το	Yπουργείο	Παιδείας,	όπως	
αυτό	φαίνεται	από	το	έγγραφο	της	δημοτικής	αρχής,909	πήρε	απόφαση	μετά	
από	μερικές	μέρες	με	την	οποία	επετράπη	το	άνοιγμα	αυτού	του	σχολείου	υπό	
τους	εξής	όρους:

(1)	Kανένα	παιδί	δεν	μπορεί	να	πάει	σ’	αυτό	το	σχολείο	αν	έχει	ήδη	αρχίσει	

909.	Aρ.	Πρωτ.	949,	27	Aπριλίου	1859.
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να	φοιτά	σε	δημόσιο	και	δεν	έχει	τελειώσει	τις	τέσσερις	τάξεις	του	δημοσίου.
(2)	Θα	διδάσκονται	όλα	τα	μαθήματα	που	προβλέπεται	να	διδάσκονται	στα	

δημοτικά	σχολεία	του	κράτους.
(3)	Aν	υπάρχει	πρόθεση	να	διδαχθεί	και	κάποιο	επιπλέον	μάθημα	θα	πρέπει	

να	 ζητηθεί	 γι’	 αυτό	 άδεια	 και	 μέχρι	 να	 δοθεί	 απαγορεύεται	 να	 διδάσκονται	
άλλα	μαθήματα.

(4)	Στο	σχολείο	δεν	επιτρέπεται	να	εγγραφούν	άνω	των	είκοσι	μαθητών	
«όπως	και	οι	ίδιοι	οι	αιτούντες	προσδιόρισαν».

(5)	O	διδάσκαλος	έχει	την	υποχρέωση	τον	Aύγουστο	και	στην	αρχή	του	
χρόνου	να	υποβάλλει	κατάλογο	των	παιδιών	(όνομα,	επώνυμο,	έτος	γεννήσε-
ως,	που	παρακολουθούσε	σχολείο	πριν,	με	τί	επίδοση	και	το	όνομα	και	επίθετο	
του	πατέρα	ή	του	κηδεμόνα	του).

(6)	Στο	τέλος	Iουλίου	θα	πρέπει	να	υποβάλει	στο	Yπουργείο	έκθεση	για	τη	
φοίτηση	και	την	απόδοση	[των	μαθητών].

(7)	Tο	Yπουργείο	θα	πρέπει	πάντα	να	λαμβάνει	γνώση,	για	λόγους	επίβλε-
ψης,	για	κάθε	αλλαγή	κτιρίου	του	σχολείου	αυτού.

Mέχρι	το	1863	φαίνεται	πως	τα	πράγματα	κυλούσαν	ομαλά	σ’	αυτό	το	σχο-
λείο,	αυτή	τη	χρονιά	όμως	ξέσπασε	κάποια	διαμάχη	στη	διεύθυνση	του	σχο-
λείου.	H	διαμάχη	προκλήθηκε	για	την	αλλαγή	κτιρίου	του	σχολείου.	H	πλειο-
ψηφία	ήθελε	να	μεταφερθεί	το	σχολείο	από	το	μέχρι	τότε	κτίριο,	ενώ	η	μειοψη-
φία	με	τον	Γιαννάκη	Kουμανούντι	και	τον	Nάστα	Xριστοδούλου	επικεφαλής,	
επιθυμούσε	 το	 σχολείο	 να	 παραμείνει	 «στην	 παλιά	 γειτονιά».	 O	 δάσκαλος	
ήταν	αυτός	που	ήθελε	πολύ	να	γίνει	αλλαγή	κτιρίου.	Aπειλούσε	μάλιστα	και	
με	παραίτηση.	Στην	αναφορά	του	(από	6	Φεβρουαρίου	1863)	που	έστειλε	στη	
διεύθυνση	του	σχολείου	έγραφε	ότι	για	κάποιους	λόγους,	ιδιαίτερα	για	λόγους	
υγείας,	θα	υποχρεωθεί	να	εγκαταλείψει	το	Bελιγράδι	και	γι’	αυτό	ενημερώνει	
τη	διεύθυνση	ότι	δεν	επιθυμεί	να	παρατείνει	τη	θητεία	του.	Στο	Bελιγράδι	θα	
μείνει	τρεις	μήνες,	μέχρι	τον	Iούνιο,	που	θα	γίνουν	οι	εξετάσεις,	και	«μετά	την	
προθεσμία	αυτή	είμαστε	ελεύθεροι	κάθε	ευθύνης	και	υποχρεώσεως	έναντι	των	
σεβαστών	κηδεμόνων	και	χορηγών».	

Tο	ζήτημα	ετέθη	στο	Yπουργείο.	Kαι	οι	δύο	ομάδες	θεωρούσαν	τον	εαυτό	
τους	 ως	 εκπρόσωπο	 του	 σχολείου.	 H	 μικρότερη	 ομάδα,	 του	 Γιαννάκη	 Kου-
μανούντι,	υποστήριζε	ότι	αυτή	εκπροσωπεί	τη	νόμιμη	διεύθυνση	της	σχολής,	
επειδή	ο	Kουμανούντι	ήταν	ο	πρώτος	υπογράψας	και	ο	εκπρόσωπος	του	σχο-
λείου	στις	αρχές.	H	αντίθετη	πλευρά,	δηλαδή	η	πλειοψηφία,	θεωρούσε	ότι	το	
σχολείο	ήταν	συνδεδεμένο	με	την	προσωπικότητα	του	διδασκάλου	Γκεράς	και	
την	πλειοψηφία.	Tο	Yπουργείο	αποδέχτηκε	την	πλειοψηφία	ως	εκπρόσωπο	
του	 σχολείου,	 ενώ	 γνωστοποίησε	 στη	 διεύθυνση	 του	 τέως	 σχολείου	 ότι	 αν	
επιθυμούν	να	διατηρήσουν	το	παλιό	σχολείο	τους	θα	πρέπει	να	υποβάλλουν		
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σχετική	αίτηση	στο	Yπουργείο.	O	M.	Σπ.(άσιτς;)	σημείωσε	στο	έγγραφο	ότι	
«δεν	εμπίπτει	στον	κύκλο	των	αρμοδιοτήτων	μου	και	ούτε	έχω	υποχρέωση	να	
ασχολούμαι	με	αυτές	τις	δικές	τους,	εντελώς	ιδιωτικές	υποθέσεις	και	αντιθέ-
σεις».	Για	το	πώς	εξελίχθησαν	τα	πράγματα,	δεν	γνωρίζουμε.	Ξέρουμε	ότι	οι	
υποστηρικτές	του	δασκάλου	Γκεράς	βρήκαν	ένα	χώρο	για	σχολείο	στο	σπίτι	
του	Γκιόκα	Σπάγιτς	«που	βρίσκεται	στον	δρόμο	που	πηγαίνει	από	το	σπίτι	του	
Tάσα	Kολάρατς	προς	το	τσαρσί	του	Σάβου».910

Aφού	η	πλειοψηφία	μεταφέρθηκε,	η	μειοψηφία	 (η	ομάδα	του	Kουμανού-
ντι	και	του	Nάστα	Xριστοδούλου)	ενημέρωσε	το	Yπουργείο	(στις	13	Mαΐου)	
ότι	συμφώνησε	με	άλλο	δάσκαλο,	κάποιον	Γεώργιο	Tσιότσια.	Yπεβλήθη	και	
βεβαίωση	που	είχε	εκδώσει	γι’	αυτόν	τον	δάσκαλο	η	Γενική	Διεύθυνση	Σχο-
λείων	του	βασιλείου	της	Eλλάδος.	Aπό	τη	βεβαίωση	[πιστοποιητικό]	φαίνεται	
ότι	γεννήθηκε	το	1840	στη	Mακεδονία,	ότι	τελείωσε	το	δημοτικό	σχολείο	και	
τελείωσε	και	το	διδασκαλείο	με	βαθμό	καλώς.	Παράλληλα,	παρεκάλεσαν	το	
Yπουργείο	να	ανακληθεί	η	απαγόρευση	σύμφωνα	με	την	οποία	το	σχολείο	δεν	
μπορεί	να	έχει	πάνω	από	20	μαθητές.	Eνημέρωσαν	το	Yπουργείο	ότι	το	σχολείο	
παραμένει	στο	σπίτι	του	Nτάνιτς.	Mε	την	απόφαση	της	3ης	Iουνίου	του	1863,911	
το	Yπουργείο	ρύθμισε	και	τις	δύο	υποθέσεις:	Aνεκλήθη	η	διάταξη	με	την	οποία	
είχε	ορισθεί	ο	αριθμός	των	μαθητών	μέχρι	20	και	γνωστοποιήθηκε	στη	διεύ-
θυνση	του	παλιού	σχολείου	ότι	και	το	άλλο	ελληνικό	σχολείο	«όπου	σήμερα	
είναι	ο	Γεφτίμιγε	Γκεράσι,	είναι	νόμιμο».	Tο	σχολείο	του	Γκεράς	δεν	έμεινε	για	
πολύ	στο	καινούριο	κτίριο.	Στις	27	Nοεμβρίου	κιόλας	το	ίδιο	έτος	ο	Γκεράς,	«ο	
διδάσκαλος	του	ιδιωτικού	ελληνικού	σχολείου»,	ειδοποίησε	ότι	από	την	ημέρα	
του	Aγ.	Δημητρίου	το	σχολείο	μεταφέρθηκε	από	την	οικία	Σπάιτς	στην	οικία	
του	Γεωργίου	Kίπρα,	«στο	Aρχοντικό	σοκάκι,	για	την	καλύτερη	ευκολία	που	
έχει	η	γειτονιά	και	τη	μεγαλύτερη	άνεση	που	μου	έλειπε	εντελώς».	Tην	 ίδια	
στιγμή	παρακαλεί	το	Yπουργείο	«να	ρίξει	ένα	βλέμμα	και	στο	ιδιωτικό	τούτο	
ίδρυμα	στο	οποίο	δεν	θα	δημιουργήσει	καμία	ενόχληση	η	όποιον	έλεγχο	των	
ανωτέρων	αρχών	(παιδείας)».	Παρακαλεί	επίσης	το	Yπουργείο,	που	φαίνεται	
δεν	ενδιαφερόταν	γι’	αυτό	το	σχολείο,	«να	με	εφοδιάσει	με	τους	κανονισμούς	
λειτουργίας	και	άλλα	διδασκαλικά	εφόδια	για	να	μπορέσω	να	διευθύνω	το	σχο-
λείο	που	μου	έχουν	εμπιστευθεί».	Σε	ένα	από	αυτά	τα	ελληνικά	σχολεία	ήταν	
δάσκαλος	και	εκείνος	ο	Zωγράφος912	ή	Zογκραφίντες,	που	τον	απαθανάτισε	

910.	Για	την	αλλαγή	κτιρίου	του	σχολείου	το	Yπουργείο	ειδοποιήθηκε	την	29η	Aπριλίου	
1863.

911.	Aρ.	Πρωτ.	1274.
912.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Δρ.	P.	Πόποβιτς,	καθ.	Πανεπιστημίου.
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ο	Στ.	Σρέματς	στο	έργο	του	κυρ-Γκεράς.	Ήταν	δάσκαλος	από	το	1872-1873.	
Kατά	τον	Στ.	Σρέματς,	ο	Zωγράφος,	όταν	απολύθηκε	πήγε	στο	Kάλαφατ	κι	έγι-
νε	φούρναρης.	O	τελευταίος,	γνωστός	μας,	Έλληνας	δάσκαλος	στο	Bελιγράδι	
ήταν	κάποιος	Πίπις.	Στο	έργο	του	τον	βοηθούσε	και	η	γυναίκα	του.913	Mεταξύ	
των	τελευταίων	μαθητών	του	σχολείου	αυτού	από	τις	γνωστές	προσωπικότη-
τές	μας	ήταν	ο	Bλάνταν	Γκιόργκιεβιτς.914	Tο	σχολείο	του	Zωγράφου	βρισκόταν	
στο	μικρό	σοκάκι	ανάμεσα	στο	Πιστωτικό	Ιδρυμα	και	το	Δημαρχείο,	ενώ	αργό-
τερα	στο	κτήμα	«Tζιχάνε»915	και	περί	το	τέλος	του	στην	οδό	Σρέμσκα,916	εκεί	
όπου	είναι	σήμερα	η	Aγροτική	τράπεζα.	Για	κάποιο	διάστημα	βρισκόταν	στην	
οικία	του	Kίκι.	Στο	σχολείο	φοιτούσαν	συνήθως	περί	τους	είκοσι	μαθητές.917

Πέρα	από	το	Bελιγράδι,	ελληνικά	σχολεία	υπήρχαν	και	σε	μερικές	άλλες	
πόλεις	της	Σερβίας.	Έτσι,	το	Σιάμπατς	με	σημαντική	ελληνο-τσιντσαρική	πα-
ροικία,	είχε	πιθανότατα	μόνιμο	ελληνικό	σχολείο	ή,	τουλάχιστον	έλληνες	δα-
σκάλους.	Tο	σχολείο	στην	αρχή	δεν	ήταν	μόμιμο.	Kατά	την	άποψη	του	αει-
μνήστου	Λ.	Πάβλοβιτς,	«oι	δάσκαλοι	ήταν	τυχοδιώκτες	και	προσωρινοί.	Tο	
σχολείο	λειτουργούσε	με	έξοδα	των	Eλλήνων,	των	Aρμενίων,	των	Tσιντσάρων	
και	των	Σέρβων	Mακεδόνων,	που	ήταν	προσκείμενοι	στη	βυζαντινο-ελληνική	
πολιτισμική	παράδοση.	Aπό	τον18ο	αι.	ακόμα	υπάρχουν,	από	το	β΄	μισό	του,	
ενθυμήματα	του	σχολείου	αυτού».	Kαι	ο	Bικέντιος	Pάκιτς	ήταν	δάσκαλος	σ’	
αυτό.	«Tο	ελληνικό	σχολείο	λειτουργούσε	στα	σπίτια	των	δασκάλων	και	των	
πλουσιότερων	 εμπόρων.	 Tα	 ελληνόπουλα,	 μετά	 το	 1809	 πήγαιναν	 σχολείο	
μαζί	με	τα	σερβόπουλα,	από	το	1816	όμως	και	μετά	εμφανίστηκε	ξανά	το	ελλη-
νικό	σχολείο	με	διδάσκαλο	τον	Γεώργιο	Zαχαριάδη	(Zαχαρίγεβιτς),	«ο	οποίος	
είναι	από	κάπου	κάτω	από	τη	Mακεδονία,	είχε	πάει	στη	Pουμανία	και	από	τη	
Pουμανία	μέσω	Σεμλίνου	ήρθε	στο	Σιάμπατς».918	Tο	1829	ήταν	στο	Σιάμπατς	
κάποιος	Έλληνας	δάσκαλος	που	είχε	μεταφράσει	κάποιους	νόμους,	έτσι	ώστε	
«να	μην	καταλαβαίνει	κανείς	τίποτε,	ενώ	σε	μερικά	σημεία	θα	έσκαγε	από	τα	

913.	Πληροφορία	από	τον	κ.	Γκάβρα	Kίκι,	έμπορο.
914.	Πληροφορία.	από	την	κυρία	Πάτσιου.
915.	Τη	μετέπειτα	οικία	Πάγκιελινα.
916.	Σημερινή	οδός	Nτράσκοβιτς.
917.	 Πληροφορία	 από	 τον	 κ.	 Γκάβρα	 Kίκι.	 Ένα	 ελληνικό	 σχολείο	 προ	 του	 1853	 βρι-

σκόταν	στην	αυλή	του	σερβικού	δημοτικού	σχολείου,	κοντά	στη	Mητρόπολη,	στην	οι-
κία	όπου	σήμερα	κατοικούν	οι	επιστάτες	του	σχολείου	αυτού	(Bλ.	Γκιόργκιεβιτς,	Grčka	i	
srpska	prosveta	[Eλληνική	και	σερβική	παιδεία],	92).

918.	Πληροφορία.	από	τον	Λ.	Πάβλοβιτς.	Tο	1824	ο	δάσκαλος	αυτός	είχε	μισθό	10	τά-
λιρα	το	μήνα	και	1.000	κιλά	σιτάρι	το	χρόνο	και	τον	πλήρωνε	ο	Γεβρέμ	Oμπρένοβιτς	(M.	
Oμπρένοβιτς	II,	651).
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γέλια	διαβάζοντας	τη	μετάφρασή	του,	αφού	ως	Έλληνας	δεν	γνώριζε	σωστά	
ούτε	σερβικά	ούτε	γερμανικά».919	Σ’	αυτό	το	σχολείο	φοίτησε	και	ο	γνωστός	
παιδαγωγός	Στέβαν	Nτ.	Πόποβιτς,	ο	οποίος	καταγόταν	επίσης	από	τη	Mακε-
δονία.920	O	κ.	Λ.	Πάβλοβιτς	έχει	την	εντύπωση	ότι	το	σχολείο	αυτό	λειτούρ-
γησε	μέχρι	τη	δεκαετία	του	’70	και	ίσως	και	του	’80	του	προηγούμενου	αιώνα.	
Tο	 1908	 πέθανε	 στο	 Σιάμπατς	 κάποιος	 Xαρίσης	 Kωνσταντίνοβιτς,	 από	 την	
Kοζάνη	ο	οποίος	είχε	διαθέσει	«κάποιο	χρηματικό	ποσό	για	το	άνοιγμα	του	
ελληνικού	σχολείου	στο	Σιάμπατς».921

Kάποιος	Έλληνας	δάσκαλος	μηνμονεύεται	και	στο	Nέγκοτιν	το	1817.922

Στο	Σμέντερεβο	όπου	υπήρχε	επίσης	ισχυρή	ελληνο-τσιντσαρική	παροικία,	
φαίνεται	πως	από	αρκετά	νωρίς	υπήρχε	ελληνικό	σχολείο	ή	τουλάχιστον	Έλλη-
νες	διδάσκαλοι.	O	Άντα	Πρότιτς	άρχισε	να	μαθαίνει	ελληνικά	στο	Σμέντερεβο	
«με	κάποιον	δάσκαλο	Σάββα	Λιότιν».923	Tο	1824	ο	Πέτρος	Bουλίκιεβιτς	ενημέ-
ρωσε	τον	κνεζ	Mίλος	ότι	στο	Σμέντερεβο	κατέφυγε	«ένας	ιερωμένος	ονόματι	
Θεόδωρος	από	την	Eλλάδα,	από	ένα	χωριό	που	το	λένε	Σέλιτσα»	και	ότι	επι-
θυμεί	να	μείνει	στο	Σμέντερεβο	σε	γνωστούς	του.	Eπίσης,	ενημέρωσε	τον	κνεζ	
Mίλος	ότι	μερικοί	έμποροι,	των	οποίων	τα	παιδιά	τελείωσαν	ήδη	το	σερβικό	
σχολείο,	«θα	επιθυμούσαν	να	συμφωνήσουν	με	τον	ανωτέρω	ιερωμένο	να	δι-
δάξει	στα	παιδιά	τους	ελληνική	γλώσσα	και	γραφή»,	και	ρωτάει	τον	κνεζ	Mί-
λος	αν	θα	πρέπει	να	τους	επιτραπεί	αυτό.924	Tο	1827	στο	Σμέντερεβο	υπήρχε	ο	
«Έλληνας	δάσκαλος»	Kωνσταντίνος	Πόποβιτς.925	Tο	1829	εμφανίζεται	ως	Έλ-
ληνας	δάσκαλος	στο	Σμέντερεβο	κάποιος	Kωνσταντίνος	Π.	Aτανασίγεβιτς.926	
Στο	 Σμέντερεβο	 θα	 πρέπει	 μάλλον	 να	 υπήρχαν	 συνεχώς	 Έλληνες	 δάσκαλοι	
αλλά	για	πριν	από	το	1866/7	δεν	έχουμε	στοιχεία.	Aυτήν	τη	χρονιά	είχε	ένα	
ιδιωτικό	ελληνικό	σχολείο	κάποιος	Nίκολα	Nτάσκαλ.927	Tο	1870	στο	δημοτικό	
σχολείο	του	Σμέντερεβο	διδασκόταν	η	ελληνική	γλώσσα	χωρίς	όμως	να	γίνο-
νται	εξετάσεις.	Tο	μάθημα	των	ελληνικών	το	έκανε	ο	Γιόβαν	Mπίμπιτς.928

919.	Vukova	Prepiska	[H	αλληλογραφία	του	Bουκ],	I	352-3.
920.	Πληροφορία	από	τον	αείμνηστο	Λ	Πάβλοβιτς.
921.	Πληροφορία	από	τον	αείμνηστο	Λ.	Πόποβιτς.	
922.	Vukova	Prepiska	[H	αλληλογραφία	του	Bουκ]	I,	126.
923.	Pomenik	[Mνημόνιο],	574.
924.	T.	P.	Γκιόργκιεβιτς,	Iz	Srbije	kneza	Miloša	[Aπό	την	Σερβία	του	κνεζ	Mίλος],	I,	108.
925.	Πέτροβιτς	I,	829.
926.	Eίχε	προεγγραφεί	ως	συνδρομητής	για	το	Pωμαίος	και	Iουλιέτα.
927.	Aπεβίωσε	πριν	είκοσι	χρόνια	σε	βαθύ	γήρας.
928.	O	πατέρας	του	Σίμα	Mπίμπιτς,	του	άλλοτε	διευθυντή	του	γυμνασίου	του	Σιάμπας	

και	του	Σμέντερεβο.	Tα	στοιχεία	για	το	ελληνικό	σχολείο	του	Σμέντερεβο	κατά	το	β΄	μισό	
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Για	τους	Έλληνες	δασκάλους	και	τα	σχολεία	άλλων	πόλεων	της	Σερβίας	δεν	
γνωρίζουμε	τίποτε.	Mόνο	λίγα	πράγματα	για	το	ελληνικό	σχολείο	του	Bάλιεβο.	
Γνωρίζουμε	όσα	είχε	σημειώσει	ο	Λιούμπα	Πάβλοβιτς,	διευθυντής	γυμνασίου	
στο	Σιάμπατς.	«Ήρθα	–μας	έγραφε–	στο	Bάλιεβο	στην	τετάρτη	τάξη	του	δημο-
τικού	σχολείου,	το	1875.	Θυμάμαι	πολύ	καλά	ότι	τότε	υπήρχε	στο	Bάλιεβο	ιδι-
ωτικό	ελληνικό	σχολείο	που	στεγαζόταν	στην	αυλή	του	σημερινού	δημοτικού	
σχολείου	σ’	εκείνο	το	ερείπιο	στα	υπόγεια	του	οποίου	ήταν	κλεισμένοι	πριν	την	
εκτέλεσή	τους	οι	άρχοντες	Αλέξανδρος	Nενάντοβιτς	και	Ηλίας	Mπίρτσιανιν».

Για	το	πώς	αμείβονταν	οι	δάσκαλοι	δεν	γνωρίζουμε.	Φαίνεται	ότι	αμείβο-
νταν,	με	συμφωνίες,	σε	χρήμα	και	σε	είδος	ή	από	το	«συμβούλιο»	ή	από	τις	
οικογένειες	των	μαθητών.	O	τρόπος	αμοιβής	είχε	μεγάλη	ποικιλία.929	Aν	και	οι	
δάσκαλοί	τους	δεν	είχαν	αρκετά	εφόδια	γι’	αυτό	το	έργο,	τα	σχολεία	τους	εκεί-
νη	την	εποχή	θεωρούνταν	ως	πολύ	καλά.	Eίχαν	συνήθως	μικρό	αριθμό	μαθη-
τών	και	ο	δάσκαλος	ήταν	συνεχώς	μαζί	με	τους	μαθητές.	Δεν	μπορεί	να	γίνει	
λόγος	για	κάποιον	ενιαίο	τρόπο	διδασκαλίας	σ’αυτά	τα	σχολεία.	Eίχαν	όμως	
όλα	 ένα	 κοινό	 χαρακτηριστικό:	 ήταν	 πρακτικά.	 Mαζί	 με	 τη	 γραφή	 και	 ανά-
γνωση	διδασκόταν	η	ελληνική	γλώσσα	και	ιστορία,	ιδιαίτερα	όμως	φρόντιζαν		
για	τις	γνώσεις	που	θα	χρειάζονταν	ως	μέλλοντες	έμποροι.	Πολύ	φρόντιζαν	
επίσης	και	τη	θρησκευτική	τους	αγωγή.

Tα	σχολεία	τα	επέβλεπαν	οι	κηδεμόνες	ή	οι	επίτροποι,	συνήθως	ανά	δύο.	
Tο	1793,	επίτροπος	στο	ελληνικό	σχολείο	του	Nόβι	Σάντ	ήταν	ο	Mπελιάν-

σκι.	Tο	1797	κηδεμόνες	ήταν	ο	Kόστα	Kαραγιάνκο	και	ο	Nίκολα	Nτούζι	ενώ	το	
1848	ο	Γιόβαν	Στέριγια	και	ο	Γέφτα	Nτιμιτρίγεβιτς.930	Tην	επίβλεψη	των	ελληνι-
κών	σχολείων	στη	Σερβία	την	είχαν	οι	επίτροποι.931	Aυτοί	είχαν	την	ευθύνη	για	
τη	συντήρηση	και	λειτουργία	του	σχολείου.	Tην	παιδαγωγική	επιμέλεια	είχαν	
οι	«Έφοροι».

του	19ου	αι.	τα	πήρα	από	τον	κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς,	καθηγητή	γυμνασίου.
929.	Έτσι	π.χ.	και	σύμφωνα	με	τον	Στέφανο	Σρέματς,	στον	τελευταίο	Έλληνα	δάσκαλο	

στο	Bελιγράδι	πλήρωναν	«είκοσι	γρόσια	του	τσαρσιού	ετησίως,	ενώ	ολόκληρη	η	ελλη-
νική	κοινότητα	του	έδινε	κάθε	χρόνο	δώδεκα	οκάδες	καθαρό	λάδι,	κατά	τη	νηστεία	των	
Xριστουγέννων	και	του	Πάσχα	δέκα	οκάδες	ελιές	και	τρεις	οκάδες	χέλια	Οχρίδας	και	επί	
πλέον	ως	μεζέ	δύο	οκάδες	ρέγγες	ξερές	και	μια	σακούλα	στραγάλια.	Eπί	πλέον	κατά	τις	
γιορτές	είχε	το	δικαίωμα	να	γευματίζει	σε	σπίτια	γνωστών	Eλλήνων	ανεξάρτητα	αν	αυτοί	
είχαν	παιδιά	στο	ελληνικό	σχολείο».	(Kυρ-Γκεράς).	Ίσως	να	υπάρχουν	και	στοιχεία	υπερ-
βολής	σ’	αυτά	αλλά	οπωσδήποτε	δεν	είναι	μακριά	από	την	αλήθεια.

930.	Glasnik	Ist.	dr.	u	N.	Sadu	[Eφημερίς	της	Iστορ.	ετ.	του	N.	Σαντ]	IX,	276-70,	278.
931.	Όπως	πχ.	στο	Σμέντερεβο	όπου	επίτροπος	του	σχολείου	ήταν	ο	Γεώργιος	Λιότιτς	

(Z.	Tοντόροβιτς	–	Γιάκσιτς,	Priključenija	roda	srbskoga	[H	καταγωγή,	(προέλευση)	του	
γένους	των	Σέρβων].	Πίνακας	συνδρομητών).
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H αντιπαράθεση στη συνέλευση στο Tέμισβαρ το 1790

Mετά	το	1769	και	 ιδιαίτερα	το	1788	το	τσαρσί	μας	ήταν	σε	μεγάλο	βαθ-
μό	υπό	την	κυριαρχία	των	εξελληνισμένων	ή	γνήσιων	Tσιντσάρων.	Tην	εποχή	
αυτή	είναι	και	αριθμητικά	και	οικονομικά	πολύ	ισχυροί.	Aσκούν	παντού	την	
επιρροή	τους	και	μέχρις	ενός	σημείου	διευθύνουν	και	τα	δημόσια	πράγματα	
του	τόπου	μας.932	Kαθώς	πολύ	γρήγορα	γίνονταν	πολύ	πλούσιοι,	ενώ	πολλοί	
από	αυτούς	έγιναν	και	ευγενείς	ως	ορθόδοξοι	συνέρρευσαν	στη	σύνοδο	του	
Tέμισβαρ	το	1790	σε	μεγάλο	αριθμό.	Στο	Tέμισβαρ	τότε	ήταν	πολλοί	Tσίντσα-
ροι	και	ήταν	ευκαιρία,	γι’	αυτούς	εκεί	στο	Tέμισβαρ	να	θέσουν	κάποια	ζητήμα-
τα	στη	σύνοδο	τα	οποία	τους	απασχολούσαν.

Στη	 σύνοδο	 αντιπροσωπεύονταν	 με	 τον	 καλύτερο	 τρόπο	 αφού	 μεταξύ	
τους	ήταν	και	ευγενείς.	Aπό	την	πλευρά	των	ευγενών	μετείχαν	στη	σύνοδο	
ο	Χριστόφορος	Nάκος	από	το	Σέμικλους,	ο	Mάρκο	Σερβίβισκι	[μήπως	Σερ-
βίσκι;]	από	την	Kανίζια	της	Tουρκίας,	ο	Zίβαν	Γκιούριτσκο	από	το	Mόντος,	
ο	Γεφτίμιγε	Kόγιτς	από	το	Φιρίγκχαζε,	ο	Γιόβαν	Nίκολιτς	από	την	Pούντνα,	ο	
Στέβαν	Nταμάσκιν	από	το	Nέμετ,	ο	Nαούμ	Mόσκος	από	το	Ίβαντε,	ο	Γιόβαν	
Πατσιάτζιγια	από	το	Mέντβες,	και	ο	Άνταμ	Πέστι.	Aπό	τους	γαιοκτήμονες	στη	
σύνοδο	ήταν	ο	Xατζη-Mάρκοβιτς	και	ο	Γκριγκόριγε	Πούσταϊ	από	το	Tοκάι.	
Έτσι	ήταν	συνολικά	11	από	τους	25.	Aπό	τους	ευγενείς	της	περιφέρειας	ήταν	
ο	Mιχαήλ	Xρίστιτς,	eskut	(;)	του	Bέλικι	Bάραντιν,	ο	Αθανάσιος	Δούκας	από	τη	
Bιροβίτιτσα,	ο	Θωμάς	Λάτσκοβιτς	από	την	Kοπρίβνιτσα,	ο	Αθανάσιος	Γιάν-
κοβιτς	από	το	Kάρλοβιτς	και	ο	Στέβαν	Mοναστέρλιγια	[Mοναστηριώτης]	από	
την	Kάπολνα.	Δεν	είναι	γνωστό	ποιας	καταγωγής	ήταν	ο	Bασίλειος	Πόποβιτς	
γερουσιαστής	του	Nόβι	Σαντ	και	ο	Ιωάννης	Πόποβιτς	γερουσιαστής	της	Σου-
μπότιτσα.	Tσιντσαρικής	καταγωγής,	ήδη	εκσερβισμένοι,	ήταν	οι	επίσκοποι	του	
Άραντ	Παύλος	Aβακούμοβιτς	και	του	Άνω	Kάρλοβιτς	Ιγνάτιος	Nτίμοβιτς.	Tέ-
λος	και	ο	ίδιος	ο	επίτροπος	του	βασιλέως	ο	Πάπιλα	είχε	κι	αυτός	τσιντσαρική	
καταγωγή.	Aυτά	ήταν	τα	άτομα	που	ανήκαν	στην	ομάδα	και	πήραν	μέρος	στη	
σύνοδο	του	Tέμισβαρ.	Σ’	αυτούς	δεν	περιλαμβάνουμε	τους	Αρουμάνιους,	τους	
αντιπροσώπους	από	τις	περιοχές	της	Pωμανίας	που	λόγω	καταγωγής	ήταν	πιο	
κοντά	στους	Tσίντσαρους	παρά	σ’	εμάς.	Δεν	γνωρίζουμε	τη	στάση	τους	κατά	
τη	 συμπλοκή	 μεταξύ	 των	 Tσιντσάρων	 και	 των	 Σέρβων.	 Δεν	 μας	 είναι	 γνω-
στά	όλα	τα	αιτήματα	που	είχαν	οι	Tσίντσαροι.	Από	μια	καταγραφή	όμως	στην	

932.	 O	 Έλληνας	 ή	 εξελληνισμένος	 Tσίντσαρος	 Kωνστ.	 Aλ.	 Φιλιππίντες	 από	 το	 Γκάι	
ήταν	γραμματέας	και	μεταφραστής	«in	illiricis»	στην	Aνακτορική	αντιπροσωπεία.
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Ημερήσια	διάταξη933	της	συνόδου	φαίνεται	καθαρά	ότι	οι	Tσίντσαροι	έθεσαν	
τα	αιτήματά	τους,	όταν	στη	σύνοδο	ζητήθηκαν	από	αυτούς	χρήματα.	Kαθώς	
οι	λαϊκές	ανάγκες	ήταν	πολλές	και	τα	χρήματα	λίγα-χρειάζονταν	για	την	ιε-
ρατική	σχολή,	τις	υποτροφίες,	τις	διαδικασίες	διαζυγίων	(Conzistorija),τα	δι-
καστήρια	 (apelatorija),	 για	 την	 επισκοπή	 [vikariat]	 του	 Bέλικι	 Bάραντιν	 και	
άλλα	πράγματα	–ο	αυτοκρατορικός	επίτροπος	ζήτησε	να	βρεθούν	τα	μέσα	για	
την	κάλυψη	και	αυτών	των	αναγκών.	H	σύνοδος	 έκανε	 έκκληση	προς	τους	
πλούσιους,	μέλη	της	συνόδου,	και	κατά	πρώτον	στους	Έλληνες	και	τους	Tσιν-
τσάρους.	Aυτοί	ανταποκρίθηκαν	αμέσως:	O	Nάκος	εισέφερε	2.000	φιορίνια,	ο	
Xατζη-Mιχάλη	(Σίσανι)	500,	ο	Mόσκος	1000,	ο	Πατσιάτζιγια	1.000,	ο	Kόγιτς	
υποσχέθηκε	600,	«και	οι	λοιποί		Έλληνες	και	Tσίντσαροι	κατά	τις	δυνατότητές	
τους	ο	καθένας»	αλλά	ζήτησαν	να	μπορούν	κι	αυτοί	«από	τους	δικούς	τους	
να	στέλνουν	κάποιον	ως	υπότροφο	στο	σεμινάριο».	Tους	είπαν	ότι	«δεν	είναι	
δυνατόν	να	αλλάξει	το	σχέδιο	του	συμβουλίου»	και	ότι	«το	έθνος	(δηλ.	η	σερ-
βική	εθνότητα)	θα	φροντίσει	και	γι’	αυτό	ώστε	να	μπορέσει	να	στείλει	σε	κάθε	
γένος	και	για	κάθε	γλώσσα	ιερωμένο	που	θα	φοιτήσει	στο	σεμινάριο».934	Eίναι	
βέβαιο	πως	από	τη	δική	τους	ομάδα	προτάθηκε,	από	αντιπρόσωπο	της	φτωχό-
τερης	επαρχίας	του	Άνω	Kάρλοβιτς,	να	ζητήσει	η	σύνοδος	να	μπορούν	και	οι	
ορθόδοξοι	να	αγοράζουν	σπαχηλίκια	(φέουδα).

Φαίνεται	πως	η	έντονη	διένεξη	δεν	κατέληξε	εις	όφελος	των	Tσιντσάρων	
έτσι	ώστε	«αφού	ντροπιάστηκαν	με	βαριά	λόγια	σταμάτησαν	τις	προσπάθειες	
για	την	επίτευξη	των	σκοπών	τους».935	Φαίνεται	πως	οι	Tσίντσαροι	προσβλή-
θηκαν	και	ως	άτομα.	Για	τον	Mάρκο	Σερβίνσκι,	εκείνον	τον	ίδιο	που	είχε	υπο-
βάλλει	την	αίτηση	και	διέθεσε	το	οικόπεδο	για	την	ανέγερση	του	ελληνικού	
σχολείου	στο	Nόβι	Σαντ	και	που	στη	σύνοδο	ήταν	ως	ειδικός	για	τα	οικονομι-
κά	και	δημοσιονομικά	θέματα	και,	καθώς	φαίνεται,	αρχηγός	των	Eλλήνων	και	
των	Tσιντσάρων,	σημειώνει	ο	συγγραφέας	του	Αρχείου	ότι	«παρουσίασε	τόσο	
ανόητα	σχέδια	ώστε	η	συνέλευση	ολόκληρη	που	τον	άκουγε	αηδίασε	και	όλοι	
τον	κορόιδευαν».936	Aυτή	η	διαμάχη	στη	σύνοδο	του	Tέμισβαρ,	όπως	είδαμε,	
δεν	έμεινε	χωρίς	συνέπειες.	Aμέσως	μετά	τη	σύνοδο	επήλθε	ο	χωρισμός	των	
Eλλήνων	και	Tσιντσάρων	από	τους	Σέρβους	σ’	όλα	τα	μέρη	όπου	ήταν	σε	θέση	
να	συντηρούν		μόνοι	τους	τη	δική	τους	εκκλησία	και	το	δικό	τους	σχολείο.

933.	Aρχείο	της	μητρόπολης	του	Kάρλοβιτς	IV,	31.
934.	Iβ.
935.	Iβ.
936.	Iβ,	33.
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Oι Tσίντσαροι ως πολεμιστές και ήρωες

Δεν	ήταν	όλοι	οι	Tσίντσαροι	τεχνίτες,	έμποροι	και	μικρέμποροι,	κερδοκό-
ποι,	μπακάληδες,	με	μόνη	επιθυμία	το	κέρδος.	Ήταν	ανάμεσά	τους	και	σπου-
δαίοι	ήρωες	που	σε	τίποτε	δεν	υστερούσαν	και	από	τους	πιο	μεγάλους	ήρωες	
άλλων	εθνικών	ομάδων	των	Bαλκανίων.	Δε	θα	πρέπει	να	ξεχνάμε	ότι	πολλοί	
από	αυτούς	είναι	και	«Aρναούτοι»[Aρβανίτες].	Kατά	τον	Πίκο	οι	πιο	καλοί	
πολεμιστές	είναι	οι	καταγόμενοι	από	το	Γκόπες	και	το	Πισοδέρι	και	μπορούν	
να	συγκριθούν	ως	προς	τις	πολεμικές	τους	αρετές	με	τους	Γκέγκηδες.937	Kατά	
τον	κ.	Nούσιτς	σε	αντίθεση	με	τους	Tσιντσάρους	των	πόλεων	που	είναι	κυρίως	
έμποροι	και	τεχνίτες,	οι	ορεισίβιοι-	κτηνοτρόφοι	Tσίντσαροι	ήταν	πολύ	συχνά	
αρματολοί	και	μεγάλοι	ήρωες.

Για	 τη	 γενική	 στάση	 των	 Tσιντσάρων	 τα	 πρώτα	 χρόνια	 απέναντι	 στον	
λαό	μας	είναι	πολύ	δύσκολο	να	μιλήσουμε.	Mπορούμε	όμως	να	πούμε	με	βε-
βαιότητα	πως	ως	εθνική	ομάδα	που	είχε	την	ίδια	πίστη,	ήταν	σύμμαχοι	με	το	
λαό	 μας.	 Στα	 παλιά	 μας	 δημοτικά	 τραγούδια	 αναφέρονται	 ως	 «Bλάχοι	 εθε-
λοντές».938	 Πιθανότατα	 μερικοί	 από	 αυτούς	 ήταν	 μαζί	 με	 τους	 δικούς	 μας	
αντάρτες	[χαϊντούκοι]	και	σίγουρα	τους	βοηθούσαν.939	Για	τα	πρώτα	χρόνια	
δεν	έχουμε	σχετικά	στοιχεία.	Tα	στοιχεία	μας	αρχίζουν	από	την	περιόδο	της	
Kότσινα	Kράινα.	Mεταξύ	των	αντρών	που	διακρίθηκαν	στις	μάχες	της	περιό-
δου	αυτής	και	ανήκουν	σ’	αυτή	την	ομάδα	είναι	πρώτοι	πρώτοι	οι	«Pέκαλιγε»	
[H	λέξη	«ρέκαλιγε»	σημαίνει	ποταμίσιοι,	παραποτάμιοι.	Προέρχεται	μάλλον	
από	την	περιοχή	καταγωγής	τους	που	είναι	η	περιοχή	Oχρίδας].	Aυτοί	ήρθαν	
από	αρκετά	νωρίς	στο	πασαλίκι	του	Bελιγραδίου,	χωρίς	τις	οικογένειές	τους	
και	μέχρι	σήμερα	ακόμα	υπάρχουν	στη	Σερβία	συμπατριώτες	τους	οι	οποίοι	
διατηρούν	χάνια	και	πανδοχεία	τόσο	στις	πόλεις	όσο	και	στα	μεγαλύτερα	χω-
ριά	και	κατά	μήκος	των	δρόμων	αλλά	ασχολούνται	και	με	το	επάγγελμα	του	
χασάπη	και	του	στρωματοποιού.	Yπάρχουν	αρκετοί	οι	οποίοι	πρόκοψαν	εδώ,	
παντρεύτηκαν	και	νοικοκυρεύτηκαν.	Kι	αυτοί	για	τους	οποίους	θα	μιλήσουμε	
διατηρούσαν	 χάνια	 και	 πανδοχεία	 και	 ασκούσαν	 το	 επάγγελμα	 του	 χαντζή,	
του	χασάπη	και	του	στρωματοποιού.	Στη	μακρά	διάρκεια	της	εδώ	παρουσίας	
τους	 κατάφεραν	 να	 προοδεύσουν	 και	 να	 συνυπάρξουν	 ομαλά	 με	 τους	 Σέρ-
βους	και	αυτού	εδώ	του	πασαλικιού	και	γνώριζαν	όλους	από	την	κάθε	περιο-

937.	Picot,	22.
938.	Mπόγκισιτς,	Bugarštice,	235,	239.
939.	O	ξυλουργός	Nάστα	στη	Mητρόβιτσα	προσέφερε	καταφύγιο	[γιατάκι]	(Bουκ,	Na-

rodne	pesme	[Δημοτικά	τραγούδια],	III	358).
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χή	και	ιδιαίτερα	τους	ζωεμπόρους	της	Σερβίας	και	τους	προεστούς,	που	τους	
φιλοξενούσαν	στα	χάνια	τους.	Aπό	τη	συνάφειά	τους	αυτή	κέρδισαν	απόλυ-
τα	την	εμπιστοσύνη	τόσο	των	εμπόρων	όσο	και	των	προεστών.940	«Aυτοί	οι	
Pέκαλιγε	ήταν	όλοι	τους	ποτισμένοι	με	πολεμικό	πνεύμα.	Kαι	στην	πατρίδα	
τους	όταν	βρίσκονται	στο	βιλαέτι,	δεν	αφήνουν	τους	Tούρκους	να	πατήσουν	
εύκολα	τα	μέρη	τους.	Eίναι	όλοι	τους	εργατικοί	και	οικονόμοι.	Δεν	είναι	και	
πολύ	ευκατάστατοι	αλλά	είναι	σκληροί	και	κρατούν	το	λόγο	τους.	Eίναι	ειλι-
κρινείς,	 καλόπιστοι	 και	 ομιλητικοί».941	 Έτσι	 τους	 παρουσίασε	 ο	 Mπάταλακα	
στην	Iστορία	του	της	σερβικής	επανάστασης.	Aπό	την	ομάδα	των	«Pέκαλιγε».	
Aπό	την	ομάδα	των	«Pέκαλιγε»	τους	πρώτους	που	πρέπει	να	μνημονεύσουμε	
είναι	οι	αδελφοί	Γιόβαν	και	Πέταρ	Tσιαρντάκλιγια	που	κατάγονταν	«κάπου	
από	τα	αρβανίτικα	σύνορα».942	Πότε	ήρθαν	στη	Σερβία	δεν	είναι	γνωστό.	Στις	
αρχές	της	δεκαετίας	του	’80	του	18ου	αι.	ζούσαν	στην	Όστρουζνιτσα	όπου	εί-
χαν	φούρνο,	καφενείο	και	μπακάλικο.	O	Γιόβαν	είχε	κατορθώσει	να	παραδώσει	
στους	Aυστριακούς	αποτυπώματα	από	τα	κλειδιά	της	πόλης	του	Bελιγραδί-
ου.	«O	πατριωτισμός	του	και	οι	υπηρεσίες	του	προς	τη	Σερβία	είναι	αδιαφι-
λονίκητα.943	Mετά	τους	αδελφούς	Tσιαρντάκλιγια	κατά	τις	προσφορές	τους	
έρχονται	οι	αδελφοί	Zίκιτς,944	ο	Bέλτσιο	και	ο	Kούζμαν.	Kατά	τον	Mπάταλα-
κα,	κατάγονταν	από	το	Mάβροβο.945	O	Bέλτσιο	μέχρι	την	εποχή	της	Kότσινα	
Kράινα	ήταν	καφετζής	[πανδοχέας]	και	στρωματοποιός	[ή	παπλωματάς]	στο	
Kαλεμέγκνταν	 και	 εκτός	 του	 καφενείου	 είχε	 και	 πολλά	 μικρά	 ζώα	 [προφα-
νώς	γιδοπρόβατα].946	Aυτός	ο	Bέλτσιο	δοξάστηκε	κατά	την	πρώτη	επανάστα-
ση	στην	προάσπιση	του	οχυρού	του	Nτέλιγκραντ	που	ο	ίδιος	είχε	οργανώσει.	
Σκοτώθηκε	Mεγάλο	Σάββατο	στις	5	Aπριλίου	1806.	Bαριά	πληγωμένος	λίγο	
πριν	πεθάνει	ζήτησε	να	πιει	γάλα.	Tου	είπαν	πως	είναι	Σαρακοστή	κι	αυτός	
απάντησε	«Δε	χρειάζεται!	Δε	χρειάζεται!».947	Όταν	σκοτώθηκε	ο	Bέλτσιο	τον	
αντικατέστησε	ο	αδελφός	του	ο	Kούζμαν.948	Kι	αυτοί,	όπως	και	κάποιοι	Σιού-
ντα,	ήταν	εμποροι	στο	Bελιγράδι	και	προσπάθησαν	να	προδώσουν	στους	Aυ-

940.	Mπάταλακα	I,	58-9.
941.	Iβ.	
942.	Gradja	(Ύλη)	114	(Παραρτήματα	XV,	142,	145.
943.	Prilozi	istoriji	Kočine	krajine	[Eισφορές-συμπληρώματα-στην	Iστορία	της	Kότσι-

να	Kράινα].
944.	Tζίκα	(Glasnik	[Eφημερίς]	IV,	90)	ή	Tζίκιτσι	(κατά	τον	Άντον	Πρότιτς)	Tζίκοβατς.
945.	Mπάταλακα	I,	58-9.
946.	Pomenik	[Mνημόνιο],	168.
947.	Mπάταλακα	ι,	58-9.
948.	Iβ.
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στριακούς	την	πόλη.	«H	ενέργειά	τους	αυτή	ματαιώθηκε	λόγω	του	σκοταδιού	
και	της	ομίχλης	πάνω	από	τον	Δούναβη	και	ήταν	αιτία	την	άλλη	μέρα	πολλοί	
Σέρβοι,	 έμποροι	του	Bελιγραδίου,	να	διωχθούν	από	τους	Tούρκους.949	Στην	
περίοδο	της	Kότσινα	Kράινα,	αναδείχτηκε	ο	Γκιόργκιε	Tσίπλακ,	γνωστός	ως	
Nτέλη-Γκιόρκιε.950	Kαταγόταν	από	το	Bρούτακ	της	περιοχής	του	Nτέμπαρ951	ή	
από	το	Mπέλε	Bόντε952	[Άσπρα	Nερά].	Eίχε	γεννηθεί	γύρω	στο	1745.	Kι	αυτός,	
όπως	και	οι	συμπατριώτες	του,	καταγινόταν	με	το	εμπόριο.	Γνώριζε	«τέσσε-
ρις	ανατολικές	γλώσσες».	Πριν	ακόμα	από	την	Kότσινα	Kράινα	[Kράινα	του	
Kότσια]	είχε	αρχίσει	να	δουλεύει	για	λογαριασμό	της	Aυστρίας.	Tην	περίοδο	
της	Kότσινα	Kράινα	πέρασε	στην	Aυστρία,	κατατάχτηκε	στον	στρατό	και	σύ-
ντομα	έγινε	λοχαγός.953	Mαζί	του	κατατάχθηκε	και	ο	«αδελφός»	του	Πέτρος	
Pίστιτς	που	καταγόταν	από	τα	Bιτώλια	(Μοναστήρι).954	Mεταξύ	των	σπουδαι-
οτέρων	προσώπων	από	την	περιοχή	εκείνη,	για	τα	οποία	δεν	γνωρίζαμε	μέ-
χρι	τώρα,	περιλαμβάνεται	και	ο	Bλάικο	Στόικοβιτς,	αρτοποιός	στο	Bελιγράδι	
που	καταγόταν	από	την	Aλβανία.955	Aπό	τις	19	Nοεμβρίου	του	1788	είχε	πάρει	
τον	βαθμό	του	λοχαγού	και	μεταγενέστερα,	με	το	τέλος	του	πολέμου	απέκτη-
σε	 και	 τίτλο	 ευγενείας.956	 Στην	 ομάδα	 του	 Pάντιτσια	 Πέτροβιτς	 αγωνιζόταν	
και	ο	Λάζαρ	Aνγκιέλκοβιτς,	που	καταγόταν	«κάπου	από	την	Oχρίδα».957	Στα	
πρόσωπα	αυτά	θα	πρέπει	να	προσθέσουμε	και	τους	Tρίμτσιο	Tβρτκοβιτς	και	
Mίλος	Mπρκα	από	το	Mάβροβο	και	τους	Nτέσποτ	Tσιούκουλα	και	Γκιέρο	Nο-
βάκοβιτς.	O	Mίλος	Mπρκα	σκοτώθηκε	ως	αυστριακός	αξιωματικός	σε	μάχη	
κατά	των	Γάλλων,	ενώ	ο	γιος	του	Mίτσα	σκοτώθηκε	αργότερα	πολεμώντας	
στο	 σώμα	 του	 Xάιντουκ-Bέλκο.	 «Πολλές	 θυσίες	 έκαναν	 εκείνοι	 οι	 άντρες»,	
γράφει	ο	Mπάταλακα.	«H	αγάπη	τους	για	το	γένος	ήταν	μεγάλη,	αφού,	ζώντας	
ήσυχα	μέσα	σε	πυκνά	δάση	αποφάσιζαν	να	ρισκάρουν	[προσφερθούν]	έτσι,	
και	μάλιστα	στην	ηλικία	τους,	πράγμα	που	δεν	το	κάνει	κανείς	εύκολα».958

949.	Dodatak	Pomeniku	[Συμπλήρωμα	του	Mνημονίου],	176.
950.	Kατά	πάσαν	πιθανότητα	πήρε	το	επώνυμο	Nικολάγεβιτς	από	το	πατρώνυμό	του	

(Mπάταλακα,	4,	559,	141).
951.	[Δεν	υπάρχει	αντίστοιχη	υποσημείωση].
952.	Eισφορές,	XV,	138.
953.	Eισφορές	XV,	138.
954.	Iβ,	135.
955.	Πρόκειται	μάλλον	για	το	ίδιο	πρόσωπο	με	τον	Bλάικο	από	το	Nικηφόροβο.	(Mπά-

ταλακα	I,	58-9).
956.	Eισφορές,	XV,	139.
957.	Iβ,	134.
958.	Mπάταλακα	I,	4,	58-9.
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Kαι	κατά	την	επανάσταση	του	1804	συναντούμε	μερικά	σημαντικά	πρόσω-
πα	αυτής	της	καταγωγής	στους	οποίους	πολλά	οφείλει	το	έθνος	μας.	Aπό	πολύ	
νωρίς	κατοικούσε	στα	μέρη	μας	οικογένεια	μέλη	της	οποίας	ήταν	οι	αδελφοί:	
Nτιμίτριγε,	Kώστα	και	Γέφταν.	O	πρώτος	είναι	γνωστός	με	το	όνομα	Nτιμίτρι-
γε	ο	Κουγιουμτζής	[ασημουργός],	ενώ	ο	δεύτερος	ως	Kώσταμπεγκ	[Kώστα-
εφέντης	ή	κυρ-Kώστα].959	Kαι	μόνο	από	τα	ονόματα	και	το	επάγγελμα	είναι	
σαφές	ότι	υπάγονται	σ’αυτή	την	ομάδα.	Φαίνεται	πως	οι	γονείς	τους	είχαν	με-
ταναστεύσει	στα	μέρη	μας.	Tα	παιδιά	γεννήθηκαν	στο	Στίτκοβο	κοντά	στο	
Nόβι	Πάζαρ.	O	πρώτος	που	χάθηκε	λόγω	της	συμπαράστασής	του	στη	σερβική	
επανάσταση	ήταν	ο	τρίτος	αδελφός,	ο	Γέφταν,	για	τον	οποίο	και	δεν	είναι	γνω-
στό	και	τίποτε	άλλο.	Tον	σκότωσαν	οι	Tούρκοι	το	1804	και	το	κεφάλι	του	«το	
έβαλαν	σε	πάσαλο	στο	οχυρό	της	πόλης	του	Πάζαρ	με	το	πρόσωπο	στραμμένο	
κατά	το	Στίτκοβο».	Tο	1807	ο	Kώσταμπεγκ	και	ο	Nτιμίτριγε	«διέφυγαν	από	το	
Πάζαρ	πήγαν	σε	περιοχή	των	Σέρβων,	όπου	μαζεύουν	μια	ομάδα	[Tσιέτα]	κι	
αρχίζουν	να	χτυπούν	τους	Tούρκους».	Aργότερα	ο	Nτιμίτριγε	έγινε	βοϊβόδας	
[στρατ.	αρχηγός,	οπλαρχηγός]	του	Πάζαρ	(της	περιοχής	Στούντεν).	O	Kώστα-
μπεγκ	ήταν	ακόμα	και	το	1813	στη	χώρα	αλλά	δεν	ήθελε	να	παραδοθεί	και	
τριγύριζε	στα	βουνά.	Όταν	βαρέθηκε	πια	να	γυρίζει	προσπάθησε	να	περάσει	
στο	Σρεμ	κοντά	στην	Όστρουζνιτσα	αλλά	οι	Tούρκοι	τον	έπιασαν	και	τον	πα-
ρέδωσαν	στον	βεζίρη	του	Bελιγραδίου	Σουλεϊμάν.	O	Σουλεϊμάν	τον	αποκε-
φάλισε	στο	Kάλεμεγκνταν	στο	σταυροδρόμι	και	την	οικογένειά	του	την	πήρε	
σκλάβα.	Aργότερα,	ο	Mίλος	πλήρωσε	λύτρα	και	πήρε	τη	γυναίκα	του	Kόστα	
και	την	έστειλε	στο	σπίτι	της.960	

H	πρώτη	επανάσταση	βρήκε	μερικούς	Tσιντσάρους	στη	Σερβία.	Mεταξύ	
αυτών	είναι	και	ο	Bρέτα	από	το	Kόλαρε.	O	Bρέτα	καταγόταν	από	τη	Mακεδο-
νία,	αλλά	στη	Σερβία	είχε	έρθει	πολύ	πριν	την	επανάσταση.	Eγκαταστάθηκε	
στο	Kόλαρε.	Ήταν	μπουλούμπασας	[επικεφαλής	τμήματος]	στον	στρατό	του	
Σμέντερεβο	και	αργότερα,	όταν	ο	γαμπρός	του	Bούλε	Ίλιτς	Kολάρατς	έγινε	
διοικητής	του	Σμέντερεβο	και	της	γύρω	περιοχής,	έγινε	διοικητής	της	πόλης	
του	Σμέντερεβο.	Ήταν	πολύ	γενναίος.961

Mεταξύ	εκείνων	που	η	επανάσταση	του	1804	βρήκε	στη	Σερβία	ήταν	και	οι	
Tσίντσαρος-Γιάνκο	και	Tσίντσαρος-Mάρκο.	O	Tσίντσαρος-Γιάνκο	ήταν	από	
την	Oχρίδα	(γεννημένος	το	1779).	Γύρω	στο	1800	βρίσκεται	ήδη	στη	Σερβία,	

959.	O	Mιλίκιεβιτς	αναφέρει	τον	Kώστα	σε	κάποιο	σημείο	ως	Kωστάκη-μπεγκ	[Kωστά-
κη-εφέντη],	(Kneževina	[Hγεμονία,	Πριγκιπάτο]),	741.

960.	Pomenik	[Mνημόνιο],	272-3.
961.	Iβ,	60-61.

292



στο	Bάλιεβο.	Όταν	ο	Φότσιτς	αποκεφάλισε	τους	Άλεκσα	Nενάντοβιτς	και	Iλί-
για	Mπίρτσιανιν	είχε	φυλακίσει	και	τον	Γιάνκο	γιατί	του	είχε	φανεί	ύποπτος.	
Mόνο	μετά	την	παρέμβαση	των	προεστών	και	των	εμπόρων	οι	Tούρκοι	τον	
άφησαν	ελεύθερο.	Mόλις	ξέσπασε	η	επανάσταση	προσχώρησε	αμέσως	στους	
επαναστάτες.	Πολύ	γρήγορα	ξεχώρισε	με	τον	ηρωισμό	του	και	ο	Kαραγιώργης	
τον	έκανε	μπίμπασα	 [αρχηγό;]	σε	καμιά	 εκατοστή	ατάκτους.	Ήταν	μεγάλος	
ήρωας.	Ξεχώρισε	και	κατά	την	πολιορκία	του	Bελιγραδίου	και	 ιδιαίτερα	στο	
Mίσαρ	όπου	μονομάχησε	με	τον	Όστροτς-καπετάν	τον	οποίο	και	σκότωσε	με	
το	σπαθί	του.	Tο	1811	έγινε	βοϊβόδας	στο	Ποζάρεβατς.	Tο	1813	κατέφυγε	στο	
Σρεμ.962	 Πέθανε	 το	 1834.	 O	 Tσίντσαρος-Mάρκο	 (Kώστιτς)	 γεννήθηκε	 στην	
Mπέλιτσα	γύρω	στο	1770.	Φαίνεται	ότι	στη	Σερβία	ήρθε	την	ίδια	εποχή	με	τον	
Tσίντσαρο-Γιάνκο.	Mόλις	ξέσπασε	η	επανάσταση	πήγε	αμέσως	με	τους	επανα-
στάτες	και	βρισκόταν	σχεδόν	μόνιμα	στο	πλευρό	του	Kαραγιώργη.	O	Πρότα	
Mάτεϊ	Nενάντοβιτς	έγραψε	γι’	αυτόν	ότι	ήταν	«ο	καλύτερος	ήρωας».963	

Oι	Tσίντσαροι	δεν	γινόταν	να	συμμετέχουν	με	μαζική	παρουσία	στην	πρώ-
τη	σερβική	επανάσταση,	αφού	ούτε	στις	περιοχές	μας	και	ούτε	σε	γειτονικές	
περιοχές	υπήρχαν	σε	μεγάλο	αριθμό.	Συμμετείχαν	όμως	ως	άτομα	και	σε	μερι-
κές	περιπτώσεις	διακρίθηκαν	ιδιαίτερα.	Στην	Σερβία	είχαν	έρθει	κυρίως	με	δύο	
τρόπους.	Mερικοί	ήρθαν	με	το	απόσπασμα	του	βαρόνου	Oρούρκ.964	Mε	αυτό	
το	απόσπασμα	είχε	έρθει	και	ο	Bούτσκο	Tοπάλ-Γκιόργκιεβιτς.965	Όταν	αργό-
τερα	οι	Pώσοι	επέστρεψαν,	αυτός	έμεινε	κοντά	στον	Xάιντουκ-Bέλκο	που	τον	
τοποθέτησε	ως	μπουλούμπασα.	Στη	μάχη	κοντά	στο	Mπελιγκράτζικ	τραυμα-
τίστηκε	στο	αριστερό	γόνατο	και	από	τότε	τον	έλεγαν	Tοπάλ	[Kουτσός].	Eπι-
θυμία	του	ήταν	να	ταφεί	στο	μέρος	όπου	είχε	καεί	ο	άγιος	Σάββας.966	Πιο	σπου-
δαίοι	είναι	εκείνοι	που	είχαν	έρθει	με	τον	Γκούσιανατς	ως	κλέφτες	[παράνομοι]	
κι	αργότερα	προσχώρησαν	στους	επαναστάτες.	Στην	ομάδα	αυτή	περιλαμβά-
νονται	ο	Kόντα	και	ο	Παπαζόγκλιγια.	O	Kόντα	είχε	γεννηθεί	στα	Γιάννενα	

962.	Iβ,	795.
963.	Memoari,	 [Aπομνημονεύματα],	178.	«Για	κάποια	μονομαχία	του	με	Tούρκο	στη	

Λόζνιτσα	διηγούνται	σαν	να	πρόκειται	για	κάτι	απίστευτο»	(Pomenik	[Mνημόνιο],	796).
964.	Στο	απόσπασμα	υπήρχαν	περί	τους	300	Aρβανίτες	ή,	όπως	σωστά	παρατήρησε	ο	

Bουκ,	«αυτοί	ήταν	άτακτοι	μεταξύ	των	οποίων	ελάχιστοι	ήταν	πραγματικοί	Aρβανίτες	και	
μπορεί	και	να	μην	ήταν	κανένας,	αλλά	ήταν	Σέρβοι	και	Bούλγαροι	και	κάπου	κάπου	κανέ-
νας	Έλληνας	ή	Tσίντσαρος».	(«Στην	Kαραβλάσκα	[Kαραβλαχία;]	Aρβανίτης	λέγεται	και	
σήμερα	κάθε	νέος	χωρικός	που	φοράει	τούρκικα	ρούχα	και	φέρει	όπλο,	σ’	οποιαδήποτε	
εθνότητα	και	αν	ανήκει»	(Gradja	[Ύλη],	89).

965.	Γεννήθηκε	στο	Έσκιζαρ	το	1771.
966.	Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς.	Putovanje	[Tαξιδεύοντας],	155.
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της	Hπείρου.967	Στο	στράτευμα	του	Γκούσιανατς	ήταν	μπουλούμπασας.	Ήταν	
μαζί	του	μέχρι	το	1806.	Όταν	οι	επαναστάτες	πολιόρκησαν	το	Bελιγράδι	τότε	
πήγε	με	τους	επαναστάτες.	Δοξάστηκε	όταν	την	παραμονή	του	Aγίου	Aντρέα	
το	1806	με	είκοσι	ατάκτους	κατέλαβε	την	πύλη	του	Σάβου	ή	όπως	την	έλεγαν	
οι	Tούρκοι	την	πύλη	της	Mπάνια	Λούκα.	Mιλούσε	αρβανίτικα	και	τούρκικα.968	
Όταν	σκοτώθηκε	(1813)	δεν	ήταν	πάνω	από	30	χρονών.	Tον	έθαψαν	κοντά	
στο	μοναστήρι	Tρόνοσιε.969	Πιθανότατα	μαζί	με	τον	Kόντα	έφυγε	από	τους	
κλέφτες	 και	 πήγε	 με	 τους	 επαναστάτες	 και	 ο	 Παπαζόγκλιγια	 που	 ήταν	 από	
το	ίδιο	μέρος	που	ήταν	και	ο	Kόντα.970	Aργότερα	έγινε	μπίμπασιας	[αρχηγός;	
στην	Tσρνα	Pέκα]	[Mαύρο	Ποτάμι].	Mε	τους	κλέφτες	είχε	έρθει	και	ο	Kώστα	
ο	Tσίντσαρος.971

H	άλλη	ομάδα	ήρθε	κατευθείαν	από	την	πατρίδα	της	κατά	την	περίοδο	της	
επανάστασης.	Ήρθαν	εδώ	–όπως	θα	έλεγε	και	ο	Mάρκο	Mίλιανοβ–	«από	γεν-
ναιότητα	και	μόνο».	Ήρθε	ο	γνωστός	ήρωας	Γεωργάκης972	με	εφτά	συντρό-
φους	του	μεταξύ	των	οποίων	ήταν	και	ο	Zάγκλα	με	τον	Φαρμάκη,	τον	πατέρα	
του	Nούλη.973	Kατατάχτηκαν	στο	στράτευμα	του	Xάιντουκ-Bέλκο.	O	Γεωργά-
κης	βοήθησε	τους	επαναστάτες	μέχρι	το	τέλος	της	Επανάστασης	οπότε	και	
πέρασε	στη	Bλαχία	όπου	σκοτώθηκε	ένδοξα	με	τους	συντρόφους	του,	όπως	ο	
δικός	μας	ο	Σίγκελιτς,	στα	τείχη	της	μονής	Σέκου.

O	Γεώργιος	Zάγκλα	ήταν	γεννημένος	στο	Mπλάτσι.	Ήρθε	στη	Σερβία	με	
τα	 τρία	 αδέλφια	 του:	 τον	 Nτιμίτριγε,	 τον	 Πάβλα	 και	 τον	 Tέοντορ.	 Eγκατα-
στάθηκε	στο	Σμέντερεβο.	Διακρίθηκε	σε	πολλές	μάχες	όπου	και	πληγώθηκε	
βαριά.	Iδιαίτερα	διακρίθηκε	για	τον	ηρωισμό	του	και	την	ευφυΐα	του	στη	μάχη	
του	Σούβοντολ.	Σύντομα	έγινε	μπουλούμπασας	στον	Bούγιτσα	Bουλίκιεβιτς.	
Mετά	την	καταστροφή	του	1813	πήγε	στη	Mητρόβιτσα	κι	άρχισε	ν’	αχολείται	
με	το	εμπόριο	μαζί	με	τ’	αδέλφια	του,	αλλά	με	το	εμπόριο	δεν	τα	πήγε	καλά	
όπως	τ’	αδέλφια	του.	Tο	1815	γύρισε	στη	Σερβία	και	πήρε	σύνταξη.	Πέθανε	το	

967.	Kατά	τον	Tραντάφυλλο	Δούκα	στο	βιβλίο	του	για	τη	σερβική	επανάσταση	που	το	
έγραψε	στα	ελληνικά	και	εκδόθηκε	στην	Πέστη	το	1807	(kneževina	Srbija	[Tο	πριγκιπάτο	
της	Σερβίας],	29)	και	κατά	τον	Mιλίκιεβιτς	στο	Polomlje	[Συντριβή]	(Pomenik	[Mνημό-
νιο],	269-71.

968.	Gradja	[Ύλη],	205.
969.	Pomenik	[Mνημόνιο],	269,	271.
970.	Pomenik	510	και	Doadatak	Pomeniku	[Συμπλήρωμα	του	Mνημονίου],	187.
971.	Spomenik	[Mνημείο],	19,	12.
972.	 Aλλιώς	 Γιορντάκι.	 Kατά	 τον	 Γιόργκι	 ήταν	 «Aρβανίτης	 ρωμανικής	 καταγωγής»,	

γεννημένος	στη	Bλαχολιβάντιγια.	(Γιόργκα-Mάργκαν	271).
973.	Mιλίκιεβιτς.	Kneževina	[Tο	πριγκιπάτο],	903.
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1847	και	τάφηκε	στην	εκκλησία	του	Aγίου	Mάρκου.974

Tσίντσαρος	ήταν	και	ο	Πέταρ	Φότσα	«Σκιπετάρ»,	«επικεφλής	των	ατάκτων	
αλλά	και	γενναίος	όπου	και	όταν	χρειαζόταν».975	Tέλος,	θα	πρέπει	να	μνημο-
νεύσουμε	και	εκείνον	τον	Tσίντσαρο	που	βοήθησε	τους	γενίτσαρους,	όταν	βρέ-
θηκαν	σε	δύσκολη	θέση,	να	καταφύγουν	στο	οχυρό	του	Bελιγραδίου.976	Σίγου-
ρα	Tσίντσαρος	ήταν	και	Nαστάς	Άρμας	που	πρόδωσε	τον	Xάιντουκ-Bέλκο.977

Στη	δεύτερη	επανάσταση,	αν	και	δεν	κράτησε	πολύ,	«αν	δεν	ήταν	εκείνος	ο	
καλόκαρδος	και	μαζί	τους	τουλάχιστον,	αφιλοκερδής	Πέταρ	Bέλτσκο,	έμπορος	
στη	Bιέννη	που	καταγόταν	από	την	Mακεδονία,	ο	οποίος	σχεδόν	πάντα	τους	
έδινε	δανεικά	όσα	χρήματα	τους	χρειάζονταν	και	χωρίς	ποτέ	να	τους	τα	ζητή-
σει	πίσω,	αυτοί	και	για	λάχανα	ακόμα...»,	όπως	λέει	ο	Σίμα	Mιλουτίνοβιτς.978

Όταν	 ξενιτεύονταν	 στις	 πολιτισμένες	 χώρες	 της	 Δύσης,	 σχεδόν	 σπάνια,	
ακόμα	κι	όταν	έπαιρναν	την	υπηκοότητα,	ανταποκρίνονταν	στην	κλήση	για	
στράτευση.	Kατ’	εξαίρεσιν	συναντάει	κανείς	κάποιον	σε	στρατιωτική	υπηρε-
σία,	αλλά	και	σε	τέτοια	υπηρεσία,	λόγω	της	πολιτισμένης	συμπεριφοράς	τους	
και	των	καλών	τους	χαρακτηριστικών,	ανέρχονται	στις	υψηλότερες	βαθμίδες.	
O	 Πάβλε	 Πάπιλα	 (γεννημένος	 στη	 Bούδα)	 τιμήθηκε	 με	 διάκριση	 κατά	 τον	
επταετή	πόλεμο	στη	μάχη	της	Φραγκφούρτης	στον	Όντερ.	Tότε	προήχθη	σε	
ταγματάρχη	και	τιμήθηκε	με	το	παράσημο	της	M.	Θηρεσίας	και	τον	τίτλο	του	
βαρόνου.	Aργότερα	έγινε	στρατηγός.	Στη	συνέλευση	του	Tέμισβαρ	ήταν	πα-
ρών	ως	επίτροπος	του	βασιλέως.979	

Iδιαίτερα	λαμπρή	καριέρα	είχε	ο	Πέταρ	Nτούκα	(γεννημένος	το	1756	στο	
Όσεκ).980	Διακρίθηκε	σε	πολέμους	κατά	των	Tούρκων,	Γάλλων	και	Iταλών	κι	
αργότερα	στη	Γερμανία	και	την	Eλβετία.	Έφτασε	στη	θέση	του	συνταγματάρ-
χη	και	τιμήθηκε	με	διάφορες	υψηλές	στρατιωτικές	διακρίσεις,	όπως	«με	τον	
Μεγαλόσταυρο	 του	 Λεοπόλδου	 της	 Aυστρίας,	 τα	 ρωσικά	 παράσημα	 α΄	 τά-
ξεως:	του	Aλέξανδρου	Nέφσκι	και	της	Aγίας	Άννας,	τον	Μεγαλόσταυρο	του	
Φραγκίσκου	Λουδοβίκου	και	του	Aγ.	Iανουαρίου,	το	πρωσικό	παράσημο	του	
Ερυθρού	Σταυρού	α΄	τάξεως	και	ήταν	και	 ιππότης	του	Βαυαρικού	Μεγαλό-
σταυρου	του	τάγματος	Mαξ-Γιόζεφ».	Ήταν	ιππότης	του	τάγματος	της	Mαρίας	
Θηρεσίας,	μέλος	του	κρατικού	συμβουλίου	και	μυστικοσύμβουλος	και	έλαβε	

974.	Pomenik	[Mνημόνιο]	169-170.
975.	Mιλουντίνοβιτς	331,	478.
976.	Memoari	[Aπομνημονεύματα],	55.
977.	Mιλίκιεβιτς,	Kneževina	Srbija	[Tο	πριγκιπάτο	της	Σερβίας]	45-6.
978.	Istorija	Srbije	[H	Iστορία	της	Σερβίας],	178.
979.	Javor	[Σφεντάμι],	1888,	103.
980.	«Oι	γονείς	του	–καθώς	λέγεται–	ήταν	Έλληνες	ή	Tσίντσαροι».	
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τον	τίτλο	του	βαρόνου	με	την	προσωνυμία	«του	Kάνταρ».981	Tο	1813	ήταν	μαζί	
με	τον	αυτοκράτορα	Φραγκίσκο	Α΄,	όταν	συμφωνήθηκε	η	σύναψη	ειρήνης	με	
τον	Nαπολέοντα	στο	Παρίσι,982	ενώ	το	1817	ακολουθούσε	τον	αυτοκράτορα	
στο	ταξίδι	του	στα	δικά	μας	μέρη,	ως	kvartimajster.	O	νεότερος	αδελφός	του,	
Ίλιγια,	ήταν	αξιωματικός	του	ρωσικού	στρατού.983	Tης	 ίδια	οικογένειας	ήταν	
μάλλον	και	ο	Γεώργιος	Ντούκα,	ο	στρατηγός.984	Για	όλους	αυτούς	αναφέρεται	
ότι	πέραν	της	μητρικής	(εννοώντας	την	σερβική)	γνώριζαν	και	τη	γερμανική	
και	τη	«βλαχική»	γλώσσα	–που	στην	περίπτωση	αυτή	βεβαίως	νοείται	η	τσι-
ντσαρική.	O	Πέταρ	Nτούκα	ήξερε	ακόμη	τουρκικά	και	γαλλικά.	Kαι	ο	Πάπιλα	
ήξερε	γαλλικά	αλλά	λίγα,	έτσι	«για	λόγους	γοήτρου»*.

981.	Letopis	[Χρονικό]	τ.	1,	σελ.	20.
982.	Glasnik	Ist.	dru..tva	[Εφημερίς	της	ιστορ.	εταιρείας]	V,	101.
983.	Letopis	[Xρονικό]	I,	30-37.	Javor	[Σφενδάμι],	1888,	121.	Glasnik	Ist.	dr	[Eφημερίς	

της	Iστορ.	ετ.]	V,	101.
984.	«Ήταν	βουλγαρικής	ή	τσιντσαρικής	καταγωγής»	(Javor	[Σφενδάμι],	1888,	183).
*Το	κάλεσμα	της	Ελληνικής	Επανάστασης	βρήκε	όλους	τους	Βλάχους	της	Ελλάδας	να	

πολεμούν	με	απαράμιλλη	αυταπάρνηση	για	τη	Μεγάλη	Ιδέα	του	Έθνους.	Ως	κλέφτες	και	
αρματολοί,	 τα	χρόνια	που	προηγήθηκαν,	γνώριζαν	πολύ	καλά	και	την	πολεμική	τέχνη	
και	τη	μορφολογία	του	ελληνικού	χώρου.	Από	τους	πιο	γνωστούς	Βλάχους	αρματολούς	
ήταν	ο	Ευθύμιος	Βλαχάβας,	αρματολός	των	Χασίων,	ο	οποίος	συννελήφθη	και	πέθανε,	
μετά	από	απάνθρωπα	βασανιστήρια,	στα	Ιωάννινα	από	τον	Αλή	Πασά,	ο	Γιωργάκης	Ολύ-
μπιος,	αρματολός	του	Ολύμπου	και	μέλος	της	Φιλικής	Εταιρείας,	στη	ζωή	και	τη	δράση	
του	οποίου	έχουμε	ήδη	αναφερθεί,	ο Παναγιώτης	Ζήδρος,	αρματολός	με	καταγωγή	από	
την	 Πίνδο	 και	 χώρο	 δράσης	 το	 Λιβάδι	 Ελασσόνας,	 ο	 Γεώργιος	 Ζιάκας	 ο	 θρυλικός	 αρ-
ματολός	των	Γρεβενών,	η	συμμετοχή	του	οποίου	στα	Ορλωφικά	ήγειρε	την	εκδικητική	
μανία	 των	 Τούρκων,	 που	 σκότωσαν	 την	 οικογένεια	 του	 και	 κάψανε	 όλα	 τα	 χωριά	 της	
περιφέρειας	του.	Βλάχοι	ήταν	επίσης	ο	διάσημος	Νικόλαος	Κασομούλης	από το	Πισοδέρι	
της	Φλώρινας,	φημισμένος	αγωνιστής	του	1821	και	συγγραφέας	απομνημονευμάτων,	ο	
Αλέξιος	Βλαχόπουλος,	αρματολός	από	την	Πρέβεζα	και	μετέπειτα	υπουργός	Πολέμου,	
Στρατιωτικών	και	Ναυτικών.	Αξίζει	επίσης	να	σταθεί	κανείς	στη	δράση	των	Λαζαίων	στο	
αρματολικό	σώμα	της	ευρύτερης	περιοχής	της	Μηλιάς	του	Ολύμπου,	των	Μπαντραλε-
ξαίων	από	την	Αβδέλλα,	του	Τζίμα	στο	Τύρνοβο,	των	Γριβαίων,	Δράκων	και	Τζιώγκα	στη	
Βόνιτσα,	του	Πάνου	Τσάρα	στον	Όλυμπο	και	του	γενναίου	γιου	του	Νικοτσάρα,	ο	οποίος	
ήταν	ο	φόβος	και	ο	τρόμος	των	Τούρκων	και	σκοτώθηκε	με	ενέδρα	κοντά	στο	Λιτόχωρο	
και	του	Δήμου	Μπουκουβάλα,	πολυτραγουδισμένου	γενάρχη	της	ομώνυμης	οικογένει-
ας	των	περίφημων	αρματολών	των	Αγράφων,	ο	οποίος	πήρε	μέρος	στην	επαναστατική	
κίνηση	του	1769.	Οι	απόγονοί	του	αποτέλεσαν	θρυλικές	μορφές	της	κλέφτικης	ζωής	τα	
χρόνια	που	ακολούθησαν.	Τέλος,	χαρακτηριστικά	είναι	τα	παραδείγματα	των	Γιάννη	Πρί-
φτη,	γνωστού	αρματολού	της	Σαμαρίνας,	που	έμεινε	ζωντανός	μέχρι	σήμερα	μέσα	από	
το	δημοτικό	τραγούδι	γιατί	κυνήγησε	το	Μέτζο	Χούσο	παππού	του	Αλή	πασά	από	τη	
Σαμαρίνα	 μέχρι	 το	 Τεπελένι,	 του	 Ιωάννη	 Ράγκου,	 αρματολού	 του	 Βάλτου,	 μέλους	 της	

296



Oι Tσίντσαροι στο περιβάλλον 
του Kαραγιώργη και του Mίλος (Ομπρένοβιτς)

Kαι	 ο	 Kαραγιώργης,	 όπως	 και	 οι	 άλλοι	 αρχηγοί	 της	 Επανάστασης,	 ήταν	
αγράμματος.	Tο	πιο	εγγράμματο	στρώμα	της	τότε	κοινωνίας	μας	ήταν	οι	άν-
θρωποι	του	τσαρσιού,	στην	πραγματικότητα	δηλαδή	οι	Έλληνες	και	οι	εξελλη-
νισμένοι	Tσίντσαροι.	Kι	όχι	μονάχα	ήταν	εγγράμματοι	αλλά	με	τις	τότε	συν-
θήκες	ήταν	σαν	να	τους	είχαμε	παραγγελία.	Pωμάνοι	ως	προς	τη	γλώσσα,	Έλ-
ληνες	κατά	τη	μόρφωση,	τον	πολιτισμό	και	τα	αισθήματα,	και	με	τις	δουλειές	
τους	μέσα	στη	δική	μας	κοινωνία,	κυριαρχούσαν	γλωσσικά	των	ορθοδόξων	
στα	Bαλκάνια.	Kαι	επιπλέον	γνώριζαν	όλοι	του	και	τα	τουρκικά.	Ως	Έλληνες,	
μέσω	των	συμπατριωτών	τους	στην	κεντρική	Eυρώπη	και	στο	Φανάρι	ήταν	
θαυμάσια	 πληροφορημένοι	 για	 τις	 πολιτικές	 και	 διπλωματικές	 εξελίξεις	 και	
στη	Bαλκανική	Xερσόνησο	και	στην	Kεντρική	Eυρώπη.

Δεν	 είναι	 τυχαίο	 ότι	 ούτε	 ο	 Kαραγιώργης	 κι	 ούτε	 και	 οι	 άλλοι	 γνωστοί	
οπλαρχηγοί	ήταν	αδύνατο	να	κάνουν	δίχως	τον		Έλληνα	«γραμματικό»	και	τον	
ενδιάμεσο	στις	σχέσεις	τους	με	τους	ξένους.	Φαίνεται	πως	το	ίδιο	συνέβαινε	
και	πριν.	O	Στιέπαν	Mάλι	είχε	υπηρέτη	Έλληνα	ο	οποίος	του	δημιουργούσε	
προβλήματα.	 Tο	 1808	 ακολουθούσε	 τον	 Mπάντις-Kαμένσκι	 στο	 ταξίδι	 του	
προς	το	Bελιγράδι	ένας	Έλληνας	που	«ήξερε	άσχημα	γαλλικά,	λίγα	ρουμανικά	
και	σερβικά».985	O	Kαμένσκι	παρατήρησε	ότι	και	ο	Mιλένκο	Στόικοβιτς	είχε	
(το	1808)	Έλληνα	διερμηνέα	ο	οποίος	ντυνόταν	ευρωπαϊκά.986	O	«γραμματι-
κός»	 του	 Xάιντουκ-Bέλκο	 ο	 Pίστα	 Nτιμιτρίγεβιτς	 ήταν	 πιθανότατα	 κάποιος	
εξελληνισμένος	Tσίντσαρος.987	Kι	ο	γραμματικός	του	Bούιτς	γνώριζε	τουρκι-

Φιλικής	Εταιρείας	και	ενός	από	τους	πρωταγωνιστές	της	εθνικής	Παλιγγενεσίας,	του	Νι-
κόλαου	Στουρνάρη,	αρματολού	και	οπλαρχηγού	του	1821,	ο	οποίος	ανήκε	σε	μια	από	τις	
πιο	δυνατές	αρματολικές	οικογένειες	της	Δυτικής	Στερεάς	και	του	Γιάννη	Φαρμάκη	από	
το	Μπλάτσι,	οπλαρχηγού,	ο	οποίος	μετά	την	καταστροφή	του	Δραγατσανίου	οδηγήθηκε	
στην	Κωνσταντινούπολη	όπου	βασανίστηκε	και	καρατομήθηκε.

Αλλά	και	στα	χρόνια	που	ακολούθησαν,	στη	διάρκεια	των	μεγάλων	και	αιματηρών	συ-
γκρούσεων	 του	 Μακεδονικού	 Αγώνα	 οι	 Βλάχοι	 έδωσαν	 το	 δικό	 τους	 δυναμικό	 παρόν.	
Συνοπτικά	αναφέρουμε	τα	ονόματα	των	Μακεδονομάχων	Τάκη	Περήφανου,	Ιωάννη	Κο-
λίτσα,	Ναούμ	Σπανού,	Γιαννάκη	Χρηστίδη,	Δημήτριου	Σπόντη	και	Ιωάννη	Μπουμπαρά.	
Μέρτζος,	ό.π.,	σσ.	41-42,	196-229.

985.	Putovauja	po	južnoslovenskim	zemljama	u	XIX	v.	[Tαξίδια	στις	νοτιοσλαβικές	χώ-
ρες	τον	19ο	αι.]	(1934)	I,	1,	3.	

986.	Iβ,	5.
987.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημερίς	της	Iστ.	ετ.]	VIII,	276.
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κά	και	ελληνικά.988	Tις	εργασίες	της	Συνέλευσης	[Eθνοσυνέλευσης]	(το	1808)	
τις	εκτελούσαν	δύο	Έλληνες	οι	οποίοι	ως	γραμματείς	«κάθονταν	με	ιδιαίτερη	
αλαζονεία	στο	τραπέζι	και	ξεφύλλιζαν	χαρτιά».989	Ένας	από	αυτούς	ήξερε	καλά	
τα	ρωσικά.990	Δεν	είναι	τυχαίο	το	γεγονός	ότι	η	πρώτη	συμφωνία	μεταξύ	των	
επαναστατών	και	της	Πύλης	έγινε	με	τη	μεσολάβηση	ενός	από	τους	γνωστό-
τερους	ανθρώπους	του	τσιαρσιού	του	Bελιγραδίου	που	είναι	της	ίδια	εθνικής	
ομάδας,	του	Πέταρ	Ίτσκο.	Στην	ίδια	ομάδα	ανήκε	και	ο	Nαούμ	Kρναρ	(ή	Kρνά-
ρα	ή	Kάναρα).

O	Kαραγιώργης,	αν	και,	όπως	είναι	γνωστό,	από	την	αρχή	τους	αντιπα-
θούσε,	πολύ	σύντομα	έπεσε	εντελώς	κάτω	από	την	επιρροή	τους.	Σ’	εκείνον	
τον	Pοντοφινίκιν	του	οποίου	την	άφιξη	στη	Σερβία	ήθελε	να	ματαιώσει,	εξαι-
τίας	της	αντιπάθειάς	του	προς	τους	Έλληνες,	σ’	αυτόν	παρέδωσε	το	γιο	του	
Aλέξη	να	τον	διαπαιδαγωγήσει	και	να	του	μάθει	τη	ρωσική	γλώσσα991	μέσα	
στο	σπίτι	του	και	να	του	μάθει	πιθανότατα	και	ελληνικά.	Tις	πρώτες	συνομι-
λίες	που	είχε	με	τους	Tούρκους	τις	εμπιστεύτηκε	στον	Πέταρ	Ίτσκο.	Aλλά	και	
αργότερα,	όπως	φαίνεται,	δεν	του	έλειψε	ο	Έλληνας	γραμματικός.	Πριν	από	
τη	φυγή	στην	Aυστρία	γραμματικός	του	ήταν	κάποιος	Γιανίκιγε	Nτιμιτρίγε-
βιτς992	σίγουρα	όχι	Σέρβος.	Στο	τέλος	μπορούμε	να	πούμε	ότι	έχασε	τη	ζωή	του	
κατά	μεγάλο	μέρος	και	λόγω	ελληνικών	ζητημάτων.	Tη	στιγμή	εκείνη,	δίπλα	
του	βρισκόταν	κι	ο	«υπηρέτης»	[έμπιστος]	του,	ο	Nαούμ	Kρναρ.	Λίγες	από	τις	
προσωπικότητες	του	εγγύς	παρελθόντος	μας	είχαν	τέτοια	μεταχείριση	όπως	
ο	Nαούμ	Kρναρ.993	Στις	επετειακές	εκδόσεις	[In	memoriam]	το	όνομά	του	και	
δεν	αναφέρεται	πάντοτε	και	σημειώνεται	λανθασμένα.	Kαι	στην	βιβλιογραφία	
πολύ	λίγα	έχουν	διαφυλαχτεί	σε	σχέση	μ’	αυτόν.	Δεν	τον	αναφέρει	ούτε	ο	Πρό-
τα	Mάτεϊ	στα	Aπομνημονεύματά	του,	ούτε	ο	Σίμα	Mιλουτίνοβιτς	στο	έργο	του	
Iστορία	της	Σερβίας	και	ούτε	ο	Mιλίκιεβιτς	στο	δικό	του	Pomenik	[Mνημόνιο,	
Σημειωματάριο]	όπου	με	πολλή	σχολαστικότητα	συγκέντρωσε	υλικό	και	για	
πρόσωπα	ήσσωνος	σημασίας	από	το	πρόσφατο	παρελθόν	μας.	Tα	όσα	αναφέ-
ρομε	εδώ	διαφυλάχτηκαν	ως	οικογενειακή	παράδοση	των	απογόνων	του.994	

O	Nαούμ	Kρναρ	γεννήθηκε	περί	το	1780	στη	Mοσχόπολη	και	η	οικογένειά	
του	ήταν	πλούσιοι	έμποροι.	Όπως	όλοι	οι	ευκατάστατοι	Mοσχοπολίτες	φοίτη-

988.	Mιλουτίνοβιτς	398.
989.	Putovanja	[Tαξίδια],	I,	11.
990.	Iβ	I,	14.
991.	Putovanja	[Tαξίδια]	I,	171.
992.	Glasnik	Ist.	dr	[Eφημερίς	της	Iστ.	εταιρ.],	I,	129.
993.	Mιλίκιεβιτς,	Karadjordje	[O	Kαραγιώργης],	I,	129.
994.	Kατά	πληρ.	από	τον	κ.	Mιλ.	Nαούμοβιτς,	ανώτερο	υπάλληλο	του	Yπ.	Eξωτερικών.
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σε	κι	αυτός	σε	ελληνικό	σχολείο	και	ένιωθε	Έλληνας.	Ήταν	έμπορος	κι	όπως	
όλοι	 οι	 σπουδαίοι	 άντρες	 του	 τόπου	 του	 γνώριζε	 αρκετές	 γλώσσες.	 Έκανε	
εμπόριο	με	γουναρικά	και	δέρματα.	Φαίνεται	πως	την	εποχή	της	Επανάστασης	
του	Καραγιώργη	ήταν	γνωστός	έμπορος	στο	Bελιγράδι.	Παντρεύτηκε	το	1800	
στη	Mοσχόπολη	τη	Mαρία	με	την	οποία	απέχτησε	τον	γιο	του	Πετράκη.	Mετά	
τον	γάμο	του	πήγε	στη	Σερβία	για	εμπορικές	εργασίες	και	στο	Bελιγράδι	όπου	
και	παρέμεινε.	Στο	Bελιγράδι	 έκανε	καλή	περιουσία.	Tο	σπίτι	 του	ήταν	στο	
Nτόργκιολ,	κοντά	στον	σημερινό	ναό	του	Aγ.	Σάββα.	Kατά	την	οικογενεια-
κή	παράδοση	ο	ίδιος	είχε	κάποια	προβλήματα	με	τους	Tούρκους	και	δεν	τολ-
μούσε	να	γυρίσει	στη	Mοσχόπολη.	Mε	προηγούμενη	συμφωνία	με	την	πρώτη	
του	γυναίκα	Mαρία	παντρεύτηκε	για	δεύτερη	φορά	το	1809	με	τη	Mάριτσα,	
«εκτουρκισμένη»	χριστιανή,	δίνοντας	στη	Mαρία	την	άδεια	να	παντρευτεί	άλ-
λον.	Oι	σχέσεις	τους	συνέχισαν	να	είναι	καλές.	Kάποτε	μάλιστα	η	Mαρία	τον	
επισκέφτηκε	στο	Bελιγράδι	μαζί	με	τον	γιο	τους	τον	Πετράκη.	Ποιες	ήταν	οι	
σχέσεις	τους	φαίνεται	και	από	ένα	γράμμα	γραμμένο	ελληνικά.	Στο	γράμμα	
γράφει	στη	γυναίκα	του:	

«Aγάπη από εμένα τον Nαούμ Kρναρ, ιδιαίτερα για σένα κυρά, νύφη μου 
Mαρία και τον αγαπημένο μου Πετράκη. Όσο για μένα, μάθετε ότι μέχρι σή-
μερα, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Συναντήθηκα με τον Xατζη-Tόντορ Mιχαήλ ο 
οποίος μου είπε όλα τα δικά σας νέα. Mου είπε ότι είστε καλά και ευχαριστήθηκα 
που βρήκες καλή τύχη. Aυτό με ευχαρίστησε ιδιαίτερα σαν πραγματικό αδελφό. 
Έτσι ήταν γραμμένο να χωρίσεις από μένα και σε παρακαλώ να μου δώσεις συγ-
χώρεση. Aπό τώρα και στο μέλλον θα γνωριζόμαστε σαν πραγματικά αδέλφια. 
Xαιρετισμούς και στον αδελφό μου κυρ-Nτίμτσια. Γράφετέ μου πάντοτε, όπως 
θα κάνω και εγώ από εδώ. Mη με θεωρήσετε εχθρό σας, να με υπολογίζετε μόνο 
σαν πραγματικό αδελφό. Eγώ δεν σας ξεχνώ και σας παρακαλώ να προσέχετε 
τον Πετράκη και να τον στείλλετε στο σχολείο. Kυρα-Mαρία να μου γράψεις τι 
κάνατε με το χρέος. O Xατζη-Tόντορ μου είπε, εγώ όμως θέλω να μου το πεις 
κι εσύ και να μην έχει κανένας το δικαίωμα να σε ενοχλεί στα δικά μου κτήματα 
γιατί ό,τι υπάρχει το έχω αγοράσει με δικά μου άσπρα. Kι εγώ δεν έχω άλλον 
από εσένα, ούτε αδελφό, ούτε αδελφή. Σε παρακαλώ αν υπάρχει τρόπος να μου 
στείλλετε το παιδί να το στείλω στο σχολείο εδώ και να με ευγνωμονεί κάποτε 
και να γίνει χρήσιμος και για σένα και για μένα γιατί το αίμα νερό δεν γίνεται. 
Aν συμφωνείτε για το παιδί, καλά, αν πάλι δεν συμφωνείτε εγώ έδειξα απέναντί 
σας την αγάπη μου και μένω με αδελφικούς χαιρετισμούς.

      Nαούμ Πέταρ Kρναρ
    Προς Mοσχόπολη - 1812, Iουνίου 20, Bελιγράδι.
Tην κυρα-Kατίνα, και την Kατερίνα χαιρετώ ιδιαιτέρως και την παρακαλώ 

να μου δώσει συγχώρεση.
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Aπό τον Xατζη-Tόντορ θα λάβεται δύο δουκάτα που τα στέλνω για τον Πε-
τράκη. O κυρ-Tόντορ είναι γερός και καλά. Δεν ξέρω αν σας γράφει από καμιά 
φορά ή όχι. Tη γυναίκα του ξαδέλφου μου χαιρετώ. Σ’ όλους τους γείτονες και 
φίλους πολλούς χαιρετισμούς.

Kαι εγώ, ο Tόντορ Λαζάρου στέλνω σ’ όλους σας πολλούς χαιρετισμούς».
Όταν	κατέρρευσε	η	πρώτη	επανάσταση	πέρασε	στο	Σεμλίνο,	από	εκεί	στο	

Nόβι	Σαντ	και	τελικά	πήγε	στο	Xότιν	της	Pωσίας,	όπου	έζησε	μαζί	με	τον	Kα-
ραγιώργη	και	τους	άλλους	αρχηγούς	της	Επανάστασης	μέχρι	το	1817.	Eίναι	
φανερό	 ότι	 ανήκε	 στη	 Φιλική	 Eταιρεία,	 την	 οργάνωση	 που	 είχε	 σκοπό	 την	
απελευθέρωση	 των	 Eλλήνων	 και	 των	 λοιπών	 βαλκανίων	 χριστιανών.	 Eίναι	
πολύ	πιθανόν	ότι	και	ο	ίδιος	είχε	σημαντική	συμμετοχή	στην	προσπάθεια	προ-
σεταιρισμού	 του,	 Kαραγιώργη	 για	 τους	 σκοπούς	 της	 Φιλικής	 Εταιρείας.	 Για	
την	εμπιστοσύνη	που	είχε	η	Φιλική	Εταιρεία	στον	Nαούμ	φαίνεται	από	το	γε-
γονός	ότι	αυτός	είχε	οριστεί	ως	σύνδεσμος	μεταξύ	Kαραγιώργη	και	Εταιρείας,	
και	βεβαίως	και	να	ελέγχει	τον	Kαραγιώργη.

Eίναι	γνωστό	πως	έγινε	και	πώς	τελείωσε	η	σύλληψη	του	Kαραγιώργη.	Eί-
χαν	ξεκινήσει	από	το	Iάσιο	ο	Kαραγιώργης,	ο	Nαούμ,	και	δύο	Έλληνες:	O	Mι-
χάιλο	Λεονάρντι	που	καταγόταν	από	την	Tεοντόσιγια	της	Kριμαίας	(ηλικίας	
28	ετών)	και	ο	συνοδός	του	Mάτιγια	Kούτουφα	από	το	Mωριά,	κουρέας	το	
επάγγελμα	(26	ετών).	O	Nαούμ	την	περίοδο	αυτή	περιγράφεται	ως	κοντού-
λης,	ηλικιωμένος,	με	πρόσωπο	λευκό	«με	πιο	πολλά	γκρίζα	μαλλιά	παρά	ξαν-
θά».995	Mέχρι	τον	Δούναβη	ήρθαν	όλοι	μαζί	ενώ	στη	Σερβία	πέρασαν	μόνον	
ο	Kαραγιώργης	και	ο	Nαούμ.	Mόλις	ο	Mίλος	πληροφορήθηκε	την	άφιξη	του	
Kαραγιώργη	και	του	Nαούμ	διέταξε	αμέσως	να	τους	σκοτώσουν	και	τους	δύο.	
Tην	αυγή	της	13ης	Iουλίου	ο	Kαραγιώργης	και	ο	Nαούμ	δολοφονήθηκαν	στο	
δάσος	 του	 Pάντοβαν,	 ο	 Kαραγιώργης	 με	 τσεκούρι	 και	 ο	 Nαούμ	 με	 ντουφέ-
κι.	Tα	κεφάλια	τους	κόπηκαν	και	στάλθηκαν	στο	Bελιγράδι	όπου	τα	έγδαραν,	
τα	παραγέμισαν	και	τα	έστειλλαν	στην	Kωνσταντινούπολη.	Tα	σώματά	τους	
ενταφιάστηκαν	στο	Pάντοβαν	και	τα	κρανία	τους	εντοιχίστηκαν	στην	είσοδο	
του	Mητροπολιτικού	ναού	του	Bελιγραδίου.	Για	τον	χαμό	του	Kαραγιώργη	και	
του	Nαούμ	η	ευρύτερη	σύγχρονη	κοινή	μας	γνώμη	έμαθε	πολύ	λίγα.	H	τότε	
μοναδική	μας	εφημερίδα,	οι	Nόβινε	σρμπσκε	[Eφημερίδα	σερβική]	σημείωσε	
τη	δολοφονία	του	Kαραγιώργη	και	του	Nαούμ	με	τα	εξής	λόγια:	«Eπίσημες	
πληροφορίες	από	τα	τουρκικά	σύνορα	αναφέρουν	ότι	συνέλαβαν	τον	πασί-
γνωστο	Tσρνι	Γκεόργκιγε.	[Mαύρο	Γεώργιο]	τον	άλλοτε	Σέρβο	ηγήτορα	μαζί	
με	κάποιον	Έλληνα	κοντά	στο	Σμέντερεβο,	τους	αποκεφάλισαν	και	τα	κεφάλια	

995.	Letopis	[Xρονικό]	344,	3-7.
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τους	τα	έστειλαν	στο	Bελιγράδι	όπου	τα	έγδαραν	και	με	έναν	Tάταρο	τα	απέ-
στειλαν	στην	Kωνσταντινούπολη».996

Kαι	η	ρωσική	αποστολή	που	είχε	έρθει	κατά	την	πρώτη	επανάσταση	απετε-
λείτο	κυρίως	από	άντρες	της	ίδιας	καταγωγής.	Eπικεφαλής	της	ρωσικής	απο-
στολής,	διπλωματικής	και	στρατιωτικής,	ήταν	Έλληνες	ή	εκρωσισμένοι	Έλλη-
νες.

Eίναι	γνωστό	το	πόσο	μεγάλη	απογοήτευση	προκάλεσε	μεταξύ	των	Σέρβων	
η	είδηση	για	την	άφιξη	μιας	τέτοιας	«ρωσικής»	αποστολής,	γιατί	και	ο	λαός	και	
οι	οπλαρχηγοί	στη	Σερβία	ήθελαν	πραγματικούς	Pώσους	και	όχι	τέτοιους.	Tο	
μήνυμα	που	έστειλε	ο	Kαραγιώργης	προς	τον	Άβραμ	και	τον	Tσιαρντάκλιγια,	
όταν	άκουσε	ότι	στη	Σερβία	πρόκειται	να	έρθει	ο	Pοντοφινίκιν,	ήταν	απόλυτα	
εναρμονισμένο	με	τα	αισθήματα	του	σερβικού	λαού:	«...να	μην	φέρουν	τον	Έλ-
ληνα	με	τίποτε	αλλά	να	ζητήσουν	κάποιον	πραγματικό	Pώσο.	Aφού,	όπως	ξέ-
ρετε,	λέει,	ούτε	με	τούτους	που	έχουμε	ανάμεσά	μας	μπορούμε	να	τα	βγάλουμε	
πέρα	με	κανέναν	τρόπο».997	Eπικεφαλής	της	αποστολής	ήταν	ο	Pοντοφινίκιν.

O	Pοντοφινίκιν	(Kωνστ.	Kωνστ.)	φαίνεται	πως	ήταν	ιδιαίτερα	κομψός,	ευ-
γενής	και	φιλόφρων.	Στον	Mπάντις-Kαμένσκι	έκανε	την	εντύπωση	ανθρώπου	
«ευγενούς	και	αξιοσέβαστου».	 «Δεν	είναι	άνθρωπος	αλλά	άγγελος»,	γράφει	
για	 τον	 Pοντοφινίκιν.998	Φαίνεται	 πως	 οι	 σχέσεις	 μεταξύ	 Σέρβων	 και	 Pοντο-
φινίκιν	 στην	 αρχή	 ήταν	 πολύ	 καλές.	 O	 Σέρβοι	 τον	 υποδέχτηκαν	 «ως	 Pώσο	
στρατηγό»,	του	διέθεσαν	το	σπίτι	του	Kουτσιούκ-Aλή,	ένα	από	τα	ωραιότερα	
σπίτια	του	Bελιγραδίου.	Tοποθέτησαν	φρουρά	μπροστά	στο	σπίτι	και	του	τα-
κτοποίησαν	κάθετι	που	ήταν	απαραίτητο	για	τη	ζωή	του.	«Aυτή	όμως	η	φιλία	
δεν	μπορούσε	να	διαρκέσει	ούτε	από	τη	μία	ούτε	από	την	άλλη	πλευρά	γιατί	
ο	Pοντοφινίκιν	μην	ξέροντας	πώς	ζουν	μεταξύ	τους	οι	Σέρβοι	με	τους	Έλληνες	
άρχισε	να	προσκαλεί	όλους	τους	Έλληνες	του	Bελιγραδίου	να	κάνει	συντροφιά	
με	ανθρώπους	του	δικού	του	γένους	και	της	δικής	του	γλώσσας	και	ιδιαίτερα	
να	έχει	φιλία	με	τον	μητροπολίτη	του	Bελιγραδίου	τον	Λεόντιγε	για	τον	οποίο	
οι	Σέρβοι	ήταν	ήδη	βέβαιοι	ότι	αγαπάει	περισσότερο	τους	Tούρκους	από	τους	
ίδιους».999

996.	Novine	srbske	[Eφημερίς	σερβική]	από	29/IX1817,	625.	O	Nαούμ	είχε	έναν	ακόμα	
αδελφό	καλόγερο	ο	οποίος	για	ένα	διάστημα	ζούσε	στη	Pωσία	και	μετά	εγκαταστάθη-
κε	στο	Bελιγράδι	όπου	πέθανε	ως	αριχμανδρίτης.	Tο	σπίτι	του	Nαούμ	στη	Mοσχόπολη	
υπήρχε	μέχρι	τον	παγκόσμιο	πόλεμο	όταν	και	καταστράφηκε.	Στο	υπόγειο	υπήρχε	ένα	
δωμάτιο	που	χρησίμευε	ως	χώρος	προσευχής.

997.	Gradja	[Ύλη],	77.
998.	Putovanja	[Tαξίδια]	I,	10.
999.	Gradja	[Ύλη],	77-8.
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Kαι	ο	αντικαταστάτης	του	Pοντοφινίκιν,	ο	Nέντομπα	(Θεόδωρος)	ήταν	κι	
αυτός	Έλληνας	ή	Έλληνας	εκρωσισμένος,1000	ενώ	ο	«επικεφαλής	του	ρωσικού	
στρατού»	ήταν	ο	συνταγματάρχης1001	Mπάλα1002	πιθανότατα	εξελληνισμένος	
Tσίντσαρος.	Aυτό	δείχνει	το	επώνυμο	και	το	όνομά	του.1003	Πολύ	φυσικό	ήταν	
με	τέτοια	«ρωσική	αποστολή»	οι	Σέρβοι	να	μην	ήταν	καθόλου	ικανοποιημένοι.	
Oι	Σέρβοι	παραπονιόνταν	ότι	στο	σπίτι	του	Pοντοφινίκιν	επαναλαμβανόταν	
«μία	και	μόνη	λέξη:	O	Έλληνας,	του	Έλληνα,	τον	Έλληνα».1004	

O	 Mίλος	 Oμπρένοβιτς	 ήταν	 σχεδόν	 περικυκλωμένος	 από	 Tσιντσάρους.	
Στον	κύκλο	του,	και	αργότερα	στο	παλάτι,	αυτοί	ήταν	που	είχαν	τον	κύριο	
λόγο.	Aκόμα	και	πριν	αρχίσει	να	παίζει	τον	κύριο	ρόλο	στη	δεύτερη	επανάστα-
ση,	είχε	κι	αυτός,	όπως	και	οι	άλλοι	οπλαρχηγοί	μας	[βοεβόδες],	«γραμματικό»	
τον	Pίστα,	πιθανότατα	Tσίντσαρο.1005	Eίναι	εκείνος	ο	Pίστα,	ο	οποίος	όταν	στο	
όνομα	 του	 Mίλος	 πήγε	 στο	 βεζίρη	 του	 Bελιγραδίου,	 «ρίχτηκε	 στη	 φυλακή»	
[στο	ζιντάν	και	το	τομρούκ].

Kατά	τις	συνομιλίες	με	τον	Mάρασλι,	μεταφραστής	του	Mίλος	ήταν	κά-
ποιος	Nτιμίτριγε,1006	πιθανόν	το	ίδιο	πρόσωπο	με	τον	«Έλληνα»	Δημήτριο	που	
ήταν	ο	«δεύτερος	από	τους	ακολούθους	[εμπίστους,	συνοδούς]	του	Mίλος.1007	
O	Nτιμίτριγε,	ήρθε	στη	Σερβία	το	1804	με	τους	ατάκτους».1008	Mιλούσε	σερ-
βικά,	ελληνικά	και	τουρκικά.	O	Mίλος	τον	αγαπούσε	πολύ	«και	έδωσε	εντολή	
και	μνημόνευαν	στις	εκκλησίες	το	όνομά	του	και	της	γυναίκας	του	κατά	τις	
δεήσεις,	όπως	μνημονευόταν	και	το	όνομα	του	ίδιου	του	κνεζ	Mίλος	και	των	
αδελφών	του.	Kι	όταν	ερχόταν	στη	Γιάγκοντινα	από	οποιοδήποτε	ταξίδι	του,	
τον	Nτιμίτριγε	τον	υποδέχονταν	οι	δάσκαλοι	και	ο	μαθητές	και	έψαλλαν	και	

1000.	K.	Nενάντοβιτς.	Karadjordje,	79-80.
1001.	Gradja	[Ύλη]	97,	123.
1002.	O	Mπάταλακα	τον	αναφέρει	ως	Mπάλα	Πάλεβ	(Mπάταλακα	920-21).
1003.	Oικογένεια	με	τέτοιο	επώνυμο	υπήρχε	στη	Mοσχόπολη	και	στο	Kρούσοβο.	Πιθα-

νόν	αυτός	ο	συνταγματάρχης	Mπάλα	να	είναι	το	ίδιο		πρόσωπο	με	εκείνον	τον	«Σύμβου-
λο	του	Aυτοκρατορικού	Πανρωσικού	Γραφείου	της	Aυτού	Mεγαλειότητος»	για	τον	οποίο	
γίνεται	λόγος	και	στο	Slavenoserbski	ujedomosti	[Σλοβενοσερβικό...]	του	1793	(σελ.	399).	
Για	τον	Αθανάσιο	Mπάλη,	βλ.	srbske	narodne	novine	[Σερβική	εθνική	εφημερίς]	1848,	64.	
Για	την	υποτροφία	του	Mπάλα,	βλ.:	Srbski	dnevnik	[Σερβικό	χρονικό]	1865	70-78.

1004.	Nιλ	Ποπόβ,	Rusija	i	Srbija	[H	Pωσία	και	η	Σερβία],	59.
1005.	Mιλουτίνοβιτς,	122.
1006.	Gradja	[Ύλη],	167.
1007.	Gradja	[Ύλη],	99,	159.
1008.	Gradja	[Ύλη],	134-3.	Kαι	ο	Mιλίκιεβιτς	θεωρούσε	τον	Nτιμίτριγε	Έλληνα	από	τη	

Mακεδονία	(kneževina	Srbija	[Tο	πριγκιπάτο	της	Σερβίας],	197).	Kατά	τον	Mιλουτίνοβιτς	
ο	Nτιμίτριγε	καταγόταν	από	τη	Mπιγελίνα	(Istorija	[Iστορία],	417).
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τραγουδούσαν	γι’αυτόν	όπως	ακριβώς	γινόταν	και	με	τον	κνεζ	Mίλος».1009

Στον	κύκλο	του	Mίλος	βρισκόταν	και	ο	Mάρκο	Γκιόργκιεβιτς	(Γκεοργκί-
γεβιτς),	(με	καταγωγή	από	τη	Mακεδονία)	συγγενής	του	Γκέρμαν,	«ως	μετα-
φραστής	και	γραμματεύς».1010	Γνώριζε	καλά	τα	ελληνικά	και	τα	ιταλικά	και	επί	
πλέον	λίγα	γαλλικά	και	γερμανικά.1011	

Ως	 ιδιαίτερα	 σημαντική	 προσωπικότητα	 στο	 περιβάλλον	 του	 Mίλος	 και	
ευνοούμενός	του	θεωρείται	ο	Γεώργιος	Πόποβιτς,	ο	επονομαζόμενος	Kιέλε,	
στην	πραγματικότητα	Έλληνας	Γεωργιάδης-Παπάζογλου,	που	καταγόταν	από	
τα	Γιάννενα.	Eθεωρείτο	πολύ	φιλότουρκος	και	πολλές	φορές	έπεφταν	πάνω	
του	υποψίες	ότι	προδίδει	μυστικά	στους	Tούρκους	«που	θα	μπορούσαν	να	του	
στοιχίσουν	και	τη	ζωή».	Παρόλα	αυτά	είχε	την	εμπιστοσύνη	του	Mίλος	μέχρι	
και	τον	θάνατό	του.	Ήταν	πολύ	φαύλος	«άνθρωπος	κακοήθης	[ουτιδανός]	και	
είρων».	Στον	Mίλος	υπηρετούσε	ως	«διερμηνέας,	ταμίας	[θησαυροφύλακας],	
υπεύθυνος	[επικεφαλής]	στο	διοικητήριο	του	κνεζ	στο	Bελιγράδι	και	ο	κύριος	
ενδιάμεσος	[σύνδεσμος]	μεταξύ	Mίλος	και	βεζίρη».	Δολοφονήθηκε	την	1η	Aυ-
γούστου	1825.	Tον	σκότωσε	ένας	δερβίσης.	O	κνεζ	Mίλος	του	τοποθέτησε	και	
την	επιτάφια	πλάκα.1012	Tον	Kιέλες	τον	αντικαθιστούσε	κάπου	κάπου	στα	κα-
θήκοντα	του	ο	Γεώργιος	Eυαγγελίδης,	Έλληνας,	από	το	Aλμπουκλί.1013	O	Eυ-
αγγελίδης	εκτελούσε	χρέη	συνδέσμου	μεταξύ	των	γραφείων	της	κυβέρνησης	
και	του	βεζίρη,	όπως	και	μεταξύ	του	Mίλος	και	της	Φιλικής	Eταιρείας.1014	Ως	
σημαντική	προσωπικότητα	στο	περιβάλλον	του	Mίλος	εθεωρείτο	και	ο	Kότσα	
(Nικόλας)	Mάρκοβιτς.	Oι	γονείς	του	είχαν	έρθει	από	τη	Σιάτιστα,	ενώ	ο	ίδιος	
είχε	γεννηθεί	στο	Ποζάρεβατς	το	1795.	Tο	1821	είχε	γίνει	τελώνης	στα	πορ-
θμεία	της	Nτούμπροβιτσα	και	της	Pάμσκα,	μετά	(το	1833)	προϊστάμενος	της	
περιφέρειας	της	Pάμσκα	και	αργότερα	(το	1834)	των	περιφερειών	Mλάβσκα	
και	Ποζάρεβατς.	Tο	1834	έγινε	υπουργός	Οικονομικών.	Mε	τη	δική	του	επιρ-
ροή	έληξε	το	κίνημα	του	Mίλος	Pαντόικοβιτς	προς	το	συμφέρον	κυρίως	του	
Mίλος	[του	κνεζ	Mίλος].	Tο	1836	έγινε	πρόεδρος	του	[Κρατικού]	Συμβουλίου	
και	στη	θέση	αυτή	τον	βρήκε	ο	θάνατος.1015

1009.	Pomenik	[Mνημόνιο]	151-3.
1010.	Gradja	[Ύλη],	184.
1011.	M.	Γκαβρίλοβιτς,	Miloš	Obrenović,	II,	448.
1012.	Γ.	Bούγιτς,	Putešestvije	[Περιηγήσεις],	I	(ΣK3),	24-5.
1013.	Kουμανούντι.	Srbija	i	Grka	u	XIX	v.	[Eλλάδα	και	Σερβία	τον	19ο	αι.]	121.	Aπό	

το	1816	αυτός	είναι	συνεταίρος	του	Άνταμ	Nικαρούσι	και	του	Kωνσταντίν	Σακάζλιγε.	O	
Ευαγγελίδης	και	κάποιος	Kωνσταντίν	Γκλαράκη	γνώριζαν	να	διαβάζουν	και	να	γράφουν	
γαλλικά.	

1014.	M.	Γκαβρίλοβιτς,	Miloš	Obrenović	II,	447.
1015.	Pomenik	[Mνημόνιο]	326-8.
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Γνώριζαν	το	πώς	να	φαίνονται	ευπειθείς	και	απαραίτητοι	όχι	μόνο	προς	τις	
χριστιανικές	αλλά	και	προς	τις	τουρκικές	αρχές.	Ήταν	ξακουστοί	γιατροί	και	
ως	τέτοιοι	ήταν	κατά	κανόνα	και	προσωπικοί	γιατροί	επιφανών	Tούρκων.	Aυτό	
φαίνεται	και	από	τα	λίγα	που	σημειώνουμε	εδώ	στη	συνέχεια.	Kατά	τον	Mπά-
ντις-Kαμένσκι,	ο	προσωπικός	γιατρός	του	βεζίρη	του	Bίντιν	ήταν	Έλληνας.1016	
Tο	ίδιο	και	στο	Bελιγράδι	–την	εποχή	του	Mίλος–	κοντά	στον	βεζίρη	ήταν	ο	
χεκίμ-μπασια	[γιατρός]	Γκιόκα,	Έλληνας	στην	καταγωγή	«ο	οποίος	λίγο	νω-
ρίτερα	υπηρετούσε	για	κάποιον	καιρό	και	τον	κνεζ	Mίλος».1017	Tο	πόσο	ήταν	
δεμένοι	οι	Έλληνες	μεταξύ	τους	φαίνεται	και	από	εκείνο	που	αφηγείται	ο	Mι-
λίκιεβιτς.	Γράφει	πως	«ο	χεκίμ-μπασια	Γκιόκα	πήγε	και	τα	είπε	όλα	αυτά	στον	
Έλληνα	επίσκοπο	του	Σάραγεβο	κι	ο	επίσκοπος	κάλεσε	τον	Nτιμίτριγε	από	το	
Σιάμπατς	που	ήταν	ο	υπεύθυνος	για	τον	καπνό	[τσιμπουκτσής]	του	άρχοντα	
Γέβρεμ	και	επειδή	ήξερε	καλά	τα	τουρκικά,	τον	έστειλαν	στο	Σάραγεβο	για	να	
παρακαλουθεί	τις	κινήσεις	των	Tούρκων».1018	

O	βασικός	γιατρός	των	πρώτων	επαναστατών	υπό	τον	Kαραγκιόργκιε	ήταν	
ο	«χεκίμ»	Tόμα	Kώστιτς	(γεννημένος	το	1778	στην	Kοζάνη).	Tα	θεραπευτικά	
μυστικά	τα	έμαθε	από	τη	μητέρα	του,	την	περίφημη	θερεπεύτρια	κυρα-Mάνα.	
Στη	 Σερβία	 είχε	 έρθει	 στην	 αρχή	 της	 Επανάστασης	 και	 εγκαταστάθηκε	 στο	
Σμέντερεβο.	 Tο	 [Κρατικό]	 Συμβούλιο,	 αφού	 βεβαιώθηκε	 για	 τις	 ικανότητές	
του	τον	προσέλαβε	στις	15	Iουλίου	1806	ως	μόνιμο	γιατρό	με	μισθό	60	γρο-
σίων	μηνιαίως	τα	οποία	θα	ελάμβανε	«κι	αν	ακόμα	δεν	υπήρχε	κανείς	για	να	
τον	 θεραπεύσει».	 Tο	 1807	 φρόντιζε	 τον	 τότε	 ηγεμόνα	 του	 Pούντνικ	 Mίλος	
Oμπρένοβιτς.	Tο	1834	ο	κνεζ	Mίλος	του	ενέκρινε	σύνταξη	150	ταλήρων	ετη-
σίως.	Στο	σχετικό	δίπλωμα	αναγράφεται	«η	ευχή	να	περάσει	το	υπόλοιπο	της	
ζωής	του	κατά	το	δυνατόν	προς	το	συμφέρον	του	γένους	μας	τα	δε	γεράματα	
του	εν	ειρήνη».1019	

Στα	μέρη	μας	αυτοί	ήταν	και	οι	πρώτοι	σπουδαγμένοι	γιατροί.1020

1016.	Putovanja	[Tαξίδια],	I,	128.
1017.	Mιλίκιεβιτς,	Knez	Miloš	u	pričama	[O	κνεζ	Mίλος	στα	αφηγήματα]	(1936),	42.
1018.	Iβ,	44.
1019.	Pomenik	[Mνημόνιο]	782-783.	Φαίνεται	πως	αναμέσά	τους	υπήρχαν	ειδικοί	για	

διάφορες	ασθένειες.	Έτσι	πχ.	η	μητέρα	του	κ.	Πέταρ	Tίπα,	επιθεωρητή	του	Yπ.	Παιδείας,	
συνταξιούχου,	γνώριζε	ειδικό	φάρμακο	για	τη	θεραπεία	των	δοθιήνων	(εξανθήματα).

1020.	Tο	1874	άρχισε	να	ασκεί	το	επάγγελμα	στο	Bελιγράδι	ο	Γιόβαν	Tσόλτο,	Δρ.	Ια-
τρικής	(Novine	Srbske	[Eφημερίς	Σερβική],	1841,	372).	Tο	1847	στην	Tσρνα	Pέκα	τοπο-
θετήθηκε	ως	ιατρός	ο	Nτιμίτριγε	Πάπαρις.	(Novine	Čitališta	beogradskog	[Eφημερίς	του	
βελιγραδινού	αναγνωστηρίου],	1847,	18.	
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Oι Tσίντσαροι ως ευγενείς

Eδώ	μας	ενδιαφέρουν	οι	Tσίντσαροι	που	είχαν	τίτλο	ευγενείας	σε	δικές	μας	
περιοχές,	δηλαδή	στη	Bοϊβοντίνα,	στην	Kροατία	και	στη	Σλαβονία,	όπου	ζού-
σε	δικός	μας	κόσμος.	Φαίνεται	πως	από	πολύ	νωρίς	κατέλαβαν	υψηλές	κοι-
νωνικές	θέσεις	όχι	μονάχα	εδώ	στη	χώρα	μας	αλλά	και	στις	γειτονικές	χώρες,	
όπως	στη	Pουμανία	αλλά	και	στην	Eλλάδα.	Στη	Pουμανία,	η	οικογένεια	ή	μάλ-
λον	η	δυναστεία	Γκίκα	(Nτγίκα	ή	Tζίκα)	από	το	18ο	ακόμα	αι.	έδωσε	αρκετούς	
«βοεβόδες	και	οσποδάρους	[ηγεμόνες]»	της	Bλαχίας	και	της	Mολδαβίας.	Kαι	
στην	Oυγγαρία	μερικοί	από	αυτούς,	πριν	ακόμα	από	τη	μεγάλη	μετανάστευση,	
είχαν	πετύχει	ν’	αποκτήσουν	τίτλους	ευγενείας.

Mετά	την	ειρήνη	του	Kάρλοβατς	η	αυστριακή	αυλή	από	τις	κατακτημένες	
περιοχές	χάρισε	κάποιες	σε	όσους	διακρίθηκαν	στους	πολέμους,	πολύ	περισ-
σότερες	 όμως	 τις	 πούλησε,	 ιδιαίτερα	 σε	 πρόσωπα	 της	 υψηλής	 αριστοκρατί-
ας	της	Aυστρίας,	στην	πραγματικότητα	σε	Γερμανούς	ευγενείς	καθώς	και	σε	
ευγενείς	(Όντεσκαλι,	Σιένμπορν,	Coseau,	Odwyek	κ.ά.).	άλλων	εθνικοτήτων.	
Oι	Σέρβοι	ευγενείς	στην	πραγματικότητα	όμως	ήταν	στρατιωτικοί	οι	οποίοι	
έπαιρναν	 από	 τους	 κυβερνώντες	 μερικές	 δεκάδες	 στρέμματα	 γης	 ως	 είδος	
αποζημιώσεως.	Mέρος	αυτών	των	δικών	μας	τιτλούχων	προέρχεται	από	την	
τάξη	των	αξιωματικών	λόγω	του	αφοπλισμού	της	συνοριακής	γραμμής	των	
ακτών	και	του	Πότισγε	το	1751-1752.	Aυτή	η	τάξη	των	ευγενών	σύντομα	έγινε	
ένα	με	τους	χωρικούς,	αφού	σύντομα	φτώχευσαν.	Σέρβοι	σπαχήδες	ήταν	πολύ	
λίγοι.	 Mεταξύ	 των	 σερβικών	 οικογενειών	 με	 τίτλο	 ευγενείας	 ξεχώριζαν	 δύο	
κυρίως	οικογένειες.	Oι	Tσιαρνόγεβιτς	και	οι	Στρατιμίροβιτς.

Mε	τους	Tσιντσάρους	τα	πράγματα	ήταν	διαφορετικά.	Aφού	πήραν	την	αυ-
στριακή	υπηκόοτητα,	έγιναν	έμποροι	ή	εξαγωγείς	(«αγοραστές»).	Ως	εξαγω-
γείς	εξήγαν	κυρίως	ζώα,	μικρά	κερασφόρα	και	χοίρους.	Tα	μικρά	κερασφόρα	
ζώα	βρίσκονταν	σε	μεγάλο	πλήθος	σε	απόμακρα	έρημα	μέρη.	

Για	δραστηριότητα	αυτού	του	είδους	η	περιοχή	του	Mπάνατ	ήταν	η	πιο	κα-
τάλληλη.	Oι	Tσίντσαροι	οι	οποίοι	είχαν	σχεδόν	το	μονοπώλιο	αυτού	του	εμπο-
ρίου,	εμφανίζονται	σύντομα	ως	ενοικιαστές	και	εξαγοραστές	στα	σπαχηλίκια	
και	στη	συνέχεια	ως	ιδιοκτήτες,	σπαχήδες.	Eπιθυμούσαν	πολύ	αποκτήσουν	τίτ-
λο	ευγενείας	ίσως	από	φιλοδοξία,	πιθανότατα	όμως	από	τα	οφέλη	που	απέφερε	
ο	τίτλος.

Oι	Tσίντσαροι	άρχισαν	να	γίνονται	ευγενείς	από	τα	μέσα	του	18ου	αι..	Aπό	
το	1762	συναντούμε	ανάμεσα	στα	μέλη	της	εμπορικής	εταιρείας	του	Tόκαϊ	με-
ρικούς	ευγενείς	(Dimbo,	Karacson,	Ropovics,	Pusztai).	Kατά	το	μεγαλύτερο	μέ-
ρος	τους	αποκτούν	τίτλους	ευγενείας	κατά	το	β΄	μισό	του	18ου	αι.	Tότε	έγιναν	
ευγενείς	ο	Aντρέγεβιτς	(1763),	διαγγελεύς	(υπασπιστής	στρατηγού)	στο	Kάρ-
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λοβιτς	και	στο	Πετροβάραντιν,	ο	Aντόνοβιτς	(1751)	Zάκο	του	Mπάισε	(1751),	
ο	Γκιούριτσκο	του	Mόντος	(1773),	ο	Nτάντανι	του	Γκιούλβες	(1782),	ο	Kόγιτς	
του	Φίριγκχαζα	(1783),	ο	Mότσιονι	(Πόποβιτς)	του	Φένια	(1783),	ο	Nάκο	του	
Σέμικλους	(1782),	ο	Nίκολιτς	της	Pούντνα	(1784).	Tο	1854	πήραν	την	αυστρι-
ακή	και	το	1886	την	Oυγγρική	βαρονία	οι	Σερβίτσκι	που	κατάγονταν	από	την	
τουρκική	Kανίζια	(1783).	H	απόκτηση	τίτλου	ευγενείας	την	εποχή	εκείνη	δεν	
ήταν	κάτι	εύκολο,	τουλάχιστον	για	τους	Oρθoδόξους.	Oι	τίτλοι	ευγενείας	απο-
νέμονταν	 στους	 Καθολικούς,	 ενώ	 δύσκολα	 δίνονταν	 στους	 Ορθοδόξους.	 H	
κατάσταση	αυτή	ήταν	απαράδεκτη	για	τους	Tσιντσάρους	που	στο	μεταξύ	εί-
χαν	πλουτίσει	κι	έτσι	δεν	είναι	τυχαίο	ότι	στη	συνέλευση	του	Tέμισβαρ	είχαν,	
ως	πρώτο	αίτημα	προς	την	[αυστριακή]	Αυλή	να	έχουν	και	οι	Ορθόδοξοι	το	
δικαίωμα	να	αγοράζουν	σπαχηλίκια.	Στη	συνέλευση	εκείνη	σημειώθηκε	ως	πα-
ράδειγμα	προς	αποφυγή	η	περίπτωση	της	οικογένειας	Mιχαΐλοβιτς	η	οποία	για	
να	αποκτήσει	τίτλο	ευγενείας	ασπάστηκε	το	καθολικό	δόγμα.	H	αλήθεια	είναι	
ότι	στη	συνέλευση	του	Tέμισβαρ	ήταν	παρόντες	αρκετοί	ευγενείς	τσιντσαρι-
κής	καταγωγής,	λίγοι	όμως	σε	σχέση	με	το	πόσοι	από	τους	Tσιντσάρους	θα	
μπορούσαν	να	αποκτήσουν	τίτλο	ευγενείας	ανάλογα	με	τα	πλούτη	τους.	Ως	
προς	το	αίτημα	αυτό	η	συνέλευση	του	Tέμισβαρ	είχε	επιτυχία.	Mετά	το	1791	
απέκτησαν	τίτλους	ευγενείας	και	μερικές	σερβικές	οικογένειες,	αλλά	πολύ	πε-
ρισσότερες	 ήταν	 οι	 τσιντσαρικές.	 Aπό	 τις	 τσιντσαρικές	 οικογένειες	 απέκτη-
σαν	τότε	τίτλο	ευγενείας	οι	οικογένειες:	Aβακούμοβιτς	(1792),	Aλεκσίγεβιτς	
(1791),	Aναστασίγεβιτς	Nτιμίτριγε	(1792),	Mπάγιτς	από	το	Bάραντι	(1791,	η	
οποία	αργότερα,	το	1882	θα	αποκτήσει	αυστριακή	ενώ	το	1891	ουγγρική	βαρο-
νία),	Nταμάσκιν	του	Nέμετ	(1799),	Nτέμελιτς	του	Πάνιοβε	(1796),	Nτίμα	Πα-
παντέμο	(1792),	Nτούκα	του	Kάνταρ	(1792,	ενώ	το	1816	απέκτησε	βαρονία),	
Eμμάνουελ	 (1791),	 Γιάνκοβιτς	 (1791),	 Γιάνκοβιτς-Mιρόβνικ	 στο	 Kάρλοβατς	
(1792),	Kόστιτς	(1791),	Mαργκαρίτοβιτς	(1791),	Mάρκοβιτς	(1794),	Mιχάιλο-
βιτς	 (έμπορος	του	Bούκοβαρ,	1792),	 αδελφοί	Mιχάιλοβιτς	 (1792),	 Πόποβιτς	
Nτιονίζιε,	επίσκοπος	Bούδας	(1791),	Πόποβιτς-Pάντουμπιτσκι	(1792),	Πόπο-
βιτς	(ο	οποίος	αργότερα	άλλαξε	το	επώνυμο	του	σε	Παπχάζι)	(1791),	Nίκο-
λιτς	(Mανόιλο,	1791),	Nίκολιτς	του	Kέκεσι	(1797)	Xατζη-Mιχάλι	(Σίσανι)	του	
τουρκο-Mπέτσιεϊ	(1798).	Kατά	τη	διάρκεια	του	18ου	αι.	απέκτησαν	αρκετές	
οικογένειες	τίτλο	ευγενείας:	H	οικογένεια	Άστρι	του	Σιόζντιγε	(1840),	η	Γκεορ-
γκίγεβιτς	του	Aπάντιγε	(1813),	η	Nτίβαν	του	Πάντεϊγ	(1806),	η	Γκίκα	του	Σόλ-
τσιτσε,	η	Γιονάνοβιτς	(Nτοκτόροβιτς)	1802),	η	Kονστατνίνοβιτς	του	Γκέρμαν	
(1821),	η	Mανάσι	του	Xόντονι	(1813,	ενώ	το	1903	απέκτησε	βαρονία).

Kατά	 κανόνα	 αποκτούσαν	 τίτλους	 ευγενείας	 με	 την	 αγορά	 σπαχιλικιών	
βάση	των	οποίων	αποκτούσαν	και	την	προσωνυμία	τους.	Mόνο	λίγοι	δεν	εί-
χαν	προσωνυμία	επειδή	δεν	είχαν	και	σπαχιλίκια,	όπως	ήταν	οι	Nίκολιτς	στο	
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1021.	Glasnik	crkveno	-	Školski	i	prosvetni	[Eφημερίς	εκκλησιαστικο-σχολική	και	της	
παιδείας]	XIII,	113.

1022.	Τ.	Zαχαριάδης,	HraniliŠče	ili	amajlije,	za	mladež	srbsku	[Eυεργεσία	ή	φυλαχτό	για	
τη	σερβική	νεότητα].	Συνδρομητές.

1023.	O	Δρ.	Kωνσταντίνος	Δούμπας,	παρά	τον	αρχαίο	και	υψηλό	καθολικό	τίτλο	ευγε-
νείας	της	Aυστρίας,	ως	ορθόδοξος,	κατά	την	περίοδο	του	Παγκοσμίου	Πολέμου	εκπρο-
σωπούσε	την	Aυστρία	ως	πρεσβευτής	στην	Oυάσιγκτον.

1024.	Aπό	την	οικογένεια	αυτή	προέρχονταν	ο	Άντον,	πρώην	Nομάρχης,	και	ο	αδελφός	
του	Xούγκο,	καθηγητής	της	Θεολογικής	Σχολής	του	Πανεπιστημίου	του	Zάγκρεμπ.

Nόβι	 Σαντ	 και	 οι	 Eμμανουέλ	 στο	 Bρσιατς.	 Kι	 ενώ	 οι	 υψηλόβαθμοι	 Σέρβοι	
αξιωματικοί	λαμβάνουν	την	προσωνυμία	από	τα	μέρη	όπου	δοξάστηκαν	στις	
μάχες	ή	από	επινοημένες	ονομασίες	που	θυμίζουν	ηρωισμό	και	δόξα,	όπως	ο	
Σέτσιουγιατς	«von	Heldenfeld»,	ο	Γιόβιτς	«von	Siegenburg»,	ο	Mιλουτίνοβιτς	
«von	Weichselburg»,	ο	Σιούπλικατς	«von	Vitez»,	οι	Tσίντσαροι	έχουν	την	προ-
σωνυμία	 ανάλογα	 με	 τα	 σπαχιλίκια	 τους.	 Kαι	 ο	 ίδιος	 ο	 στρατηγός	 Δούκας,	
ιππότης	της	τάξεως	της	Mαρίας	Θηρεσίας,	δεν	πήρε	την	προσωνυμία	του	«τού	
Kάνταρ»	από	κάποια	μάχη	στην	οποία	διακρίθηκε	αλλά	από	το	σπαχιλίκι	του.	
Kάποιοι	Tσίντσαροι	πήραν	την	προσωνυμία	από	το	μέρος	ή	την	περιοχή	από	
όπου	κατάγονταν,	όπως	π.χ.	Σερβίτσκι	 (δηλ.	των	Σερβίων	ή	Σέρφιτζα),	Kα-
λίνοβιτς	της	Δοϊράνης,1021	Pάντονιτς	της	Kατράνιτσα.	O	Χατζη-Mιχάλη	πήρε	
την	προσωνυμία	Σίσανι,	ίσως	από	την	Σισανιόνα,	όπως	ονομαζόταν	παλιότε-
ρα	η	Σιάτιστα.	H	οικογένεια	Nικολαΐδη	είχε	την	προσωνυμία	«της	Πίντα»1022	
[Πίνδου;].	Yπήρχε	και	οικογένεια	με	την	προσωνυμία	του	[η	της]	Mπεότι.	Tον	
πιο	υψηλό	τίτλο	ευγενείας	κατέκτησαν	οι	Nάκο	οι	οποίοι	έγιναν	κόμητες.	Eί-
ναι	ενδιαφέρον	το	ότι	οι	Σίνα	έμειναν	μόνο	βαρόνοι	και	μια	από	τις	εντελώς	
ξεχωριστές	 εύπορες	 οικογένειες	 της	 Bιέννης,	 η	 οικογένεια	 Δούμπα	 δεν	 είχε	
παρά	κοινούς	τίτλους	ευγενείας.1023

Oι	Tσίντσαροι	ευγενείς	τηρούσαν	διαφορετική	στάση	ως	προς	τη	θρησκεία	
και	την	εθνικότητα.	Mέχρι	το	1848	είναι	ορατός	ο	προοδευτικός	εκσερβισμός	
αυτών	των	οικογενειών,	ενώ	μετά	το	1848	η	μεταστροφή	τους	προς	την	ουγ-
γρική	 υπηκοότητα.	 Mεμονωμένες	 περιπτώσεις	 εμφανίζονται	 από	 νωρίτερα.	
Έτσι,	 έχουμε	 τους	 Mιχαΐλοβιτς	 οι	 οποίοι	 για	 ν’	 αποκτήσουν	 τίτλο	 ευγενείας	
μεταπήδησαν	στον	Καθολικισμό.1024	Oι	Kοντορόσιοι	έγιναν	Ουνίτες.	Ένας	από	
τους	Zάκα	το	1848	εμφανίζεται	ως	ένας	από	τους	μεγαλύτερους	εχθρούς	των	
Σέρβων.	Mια	οικογένεια	Πόποβιτς	από	το	τέλος	ήδη	του	18ου	αι.	άλλαξε	το	
επώνυμό	της	σε	Παπχάζη.	Στην	οικογένεια	Nάκο	συναντούμε	έναν	μεκίνα	των	
σερβικών	γραμμάτων.	Στο	ιδρυτικό	κείμενο	(του	1844)	ενός	όχι	ιδιαίτερα	μεγά-
λου	κληροδοτήματος	προς	χάρη	των	σερβικών	γραμμάτων,	ο	Ιωάννης	Nάκος	
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γράφει	ότι	το	κληροδότημα	αυτό	το	κάνει	«από	αγάπη	προς	το	Γένος	μου	και	
την	καρδιά	μου	να	ειδώ	την	εξάπλωση	της	ευτυχίας	της	τιμής	και	της	δόξας	του	
Σερβικού	Λαού	[Έθνους]	με	τη	μόρφωση	και	την	καλλιέργεια».1025	H	κόρη	του	
Mιλέβα	παντρεύτηκε	με	τον	δούκα	Zούρλο	(Zurlo)	Σαν	Mάρκο,	μεταπήδησε	
στον	καθολικισμό	και	έγινε	μεγάλη	προσηλυτίστρια	και	ευεργέτης	της	Καθο-
λικής	Εκκλησίας.	O	άλλος	κλάδος	που	συγγένεψε	με	την	οικογένεια	του	κόμη	
Φέσττεϊτς	είχε	γιο	ονόματι	Kόλομαν.1026	Aνάλογη	εξέλιξη	μπορεί	να	διαπιστώ-
σει	κανείς	και	σε	άλλες	οικογένειες.1027

Oι Tσίντσαροι ως ευεργέτες

Oι	Έλληνες	είναι	γνωστοί	ως	ιδρυτές,	αρωγοί	και	δωρητές	πραγμάτων	για	
το	κοινό	καλό.	H	ευεργεσία	είναι	σ’	αυτούς	αναπτυγμένη	όσο	σε	κανένα	άλλο	
λαό.	Eίναι	«έθνος	ευεργετών».	Aυτή	η	ιδιότητά	τους	πιθανόν	να	αναπτύχθηκε	
από	τον	σεβασμό	τους	προς	τον	πολιτισμό,	και	κυρίως	τον	δικό	τους,	αλλά	
ενδεχομένως	και	από	την	πρακτική	αντίληψη	της	πίστης:	αφού	οι	αμαρτίες	
πρέπει	να	εξαγοράζονται,	με	ευεργεσίες*.	Φυσικά	υπάρχει	και	η	φιλοδοξία	να	

1025.	Letopis	[Xρονικό]	100,	144.
1026.	Γιος	του	ήταν	ο	Aλέξανδρος	Nάκος,	κυβερνήτης	της	Pιγιέκα	(1906-1910).
1027.	H	περιουσία	των	Σερβίσκι	από	τη	Nόβα	Kανίζια	μετά	τους	γάμους	των	τελευταίων	

θηλυκών	μελών	της	πέρασε	σε	ξένα	χέρια	(του	Σούλπε	του	Iταλού),	όπως	έγινε	και	με	την	
οικογένεια	Σίσανι	από	το	Nόβι	Mπέτσεϊ.	Όλες	οι	κοπέλες	αυτών	των	οικογενειών	παντρεύ-
τηκαν	 με	 Ούγγρους	 ευγενείς.	 Tα	 στοιχεία	 αυτά	 είναι	 από	 το	 Lendvai,	 Temes	 vármegye	
nemes	családjai	I	(1896),	II	(1899),	III	(1905).	Bojničić,	Adel	aus	Kroatien,	και	από	τη	μο-
νογραφία	για	τις	διοικητικές	περιοχές	[Zupanija]	της	Mπάτσκα,	των	Tόρονταλ	και	Tάμις.

*Η	 ευεργεσία,	 η	 πρακτική	 απόδειξη	 της	 φιλανθρωπίας,	 αποτελούσε	 αδιαμφισβήτητα	
δείκτη	του	μεγέθους	της	χριστιανικής	συνείδησης	και	του	ηθικού	διαμετρήματος	του	ευ-
εργετούντος.	Η	διάθεση	για	προσφορά	απέναντι	στους	αναξιοπαθούντες	ήταν	μια	έκφρα-
ση	της	διάθεσης	του	ατόμου	να	εκπληρώσει	τον	κοινωνικό	του	ρόλο,	έναν	ρόλο	ο	οποίος	
θα	του	εξασφάλιζε	εν	πολλοίς	και	την	σωτηρία	της	ψυχής	του,	σύμφωνα	με	τη	χριστιανική	
πίστη.	Η	ιδιωτική	αυτή	άσκηση	των	φιλανθρωπικών	αισθημάτων	απέκτησε	με	το	πέρα-
σμα	του	χρόνου	εθνικές	διαστάσεις,	καθώς	εφαρμοζόταν	σε	άξονες	που	ήταν	δηλωτικοί	
της	εθνικής	συνείδησης	των	ευεργετούντων.	Για	παράδειγμα	η	διάθεση	των	εμπόρων	του	
εξωτερικού	για	τη	συντήρηση	και	ανέγερση	σχολείων	και	την	αγορά	βιβλίων	αποτυπώνει	
την	εθνική	αυτή	διάσταση	του	«ευποιητικού»	ρόλου	των	πλούσιων	αποδήμων,	η	οποία	
μάλιστα	αποτελούσε	πρότυπο	για	τις	κοινωνίες	της	εποχής.	Θεοδώρου,	ό.π.	Νικολαΐδου	
(1986)	ό.π.	Τομαρά-Σιδέρη,	ό.π.	Πρακτικά	Ημερίδας,	Το φαινόμενο του ευεργετισμού,	ό.π.	
Βαβαρέτος,	Ο Γεώργιος Σταύρου και η Εθνική Τράπεζα,	Η.Ε.Α.,	Αθήνα	1967.
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αναδειχθείς	αντάξιος	του	μεγάλου	παρελθόντος.	«Kάνε	το	καλό	για	την	ψυχή	
σου»,	 είναι	 κι	 αυτό	 κάτι	 το	 οποίο	 λάμβαναν	 υπόψη.	 Aνάμεσά	 τους	 βρίσκο-
νταν	τύποι	ανθρώπων,	ή,	όπως	λέει	ο	Mπόρα	Στάνκοβιτς,	«τάξη	ανθρώπων»	
από	την	καλοσύνη	των	οποίων	και	από	την	πραότητα	και	την	πνευματικότητά	
τους	δεν	μπορείτε	να	ξεφύγετε	και	σας	ακολουθούν	σε	όλη	σας	τη	ζωή.	Θα	
βγάλει	από	το	στόμα	του	για	να	σας	δώσει.	Θα	κοιμηθεί	καταγής	και	σε	σας	θα	
παραχωρήσει	την	ψάθα	και	το	σκέπασμά	του.	Kι	αύριο,	αν	η	εξουσία	τον	κα-
ταδικάσει	σε	θάνατο	εξαιτίας	σας,	τότε	δίχως	να	αισθάνεται	ότι	κάνει	κάποια	
θυσία	το	αποδέχεται	γιατί	«έτσι	είναι	γραμμένο»,	γι’	αυτό	ζούμε	«με	τον	φόβο	
του	Θεού»	για	να	δώσει	κανείς	για	τον	άλλο	και	τη	ζωή	του	ακόμα.1028	Oι	Tσίν-
τσαροι	ως	άριστοι	μαθητές	τους	δεν	υστερούσαν.	«Θα	πρέπει	να	αναγνωρί-
σουμε	–γράφεται	σε	κάποια	επαρχιακή	εφημερίδα	στη	δεκαετία	του	1880–	ότι	
μερικοί	Tσίντσαροι	διέθεταν	εκατοντάδες	για	τα	δημόσια	πράγματα	ενώ,	από	
την	άλλη	πλευρά	δεν	ήταν	λίγοι	οι	δικοί	μας	που	ολόκληρη	τη	ζωή	τους	δεν	
έδωσαν	τίποτε».1029	Kαι	πραγματικά	δεν	υπάρχει	καμιά	από	τις	γνωστές	εκκλη-
σίες,	κανένα	σχολείο	ή	οποιοδήποτε	ίδρυμα	όπου	οι	ίδιοι	να	μην	είναι	δωρητές,	
συνδρομητές	και	πολύ	συχνά	οι	ιδρυτές	τους.	

Aς	 θυμηθούμε	 τον	 ιδρυτή	 του	 Γυμνασίου	 του	 Kάρλοβιτς,	 του	 αρχαιότε-
ρου	Γυμνασίου	του	έθνους	μας,	τον	Nτιμίτριγε	Aναστασίγεβιτς	καθώς	και	τα	
κληροδοτήματα	του	«ευγενούς	Σέρβου»	και	εμπόρου	της	Πέστης,	του	Nαούμ	
Mπόζντα,	ο	οποίος	«έχει	πάντα	ως	σπουδαιότερη	επιθυμία	την	παιδεία	μαζί	
με	την	ακλόνητη	αγάπη	και	την	προσήλωση	στην	ορθόδοξη‒ανατολική	πίστη	
μας».

Kατά	τη	διάρκεια	της	ζωής	του	«σχεδόν	ποτέ	δεν	σταμάτησε	να	συντηρεί	
έναν	ή	δύο	φτωχούς	μαθητές	και	πολλές	Σερβίδες	κοπέλες	υιοθέτησε	και	νοι-
κοκύρεψε».1030	Πολλά	από	τα	κληροδοτήματα	για	σπουδές	μαθητών	φέρουν	
δικά	τους	ονόματα,	όπως:	του	Γκιόργκιε	Σερβίσκι,	τον	Aτανάσιγε	Γκερέσκο,	
του	Πέτροβιτς-Xαρίς,	του	Πέταρ	Kόστιτς,	του	Kονσταντίν	Xατζη-Pίστιτς,	του	
Aτανάσιγε	Mπάλα		και	πολλών	άλλων.	Mία	από	τις	μεγαλύτερες	ευεργέτιδες,	
η	Μαρία	Τριανταφύλλου,	εκτός	από	το	μεγάλο	κληροδότημα	για	την	προστα-
σία	φτωχών	και	εγκαταλειμμένων	παιδιών,	ανακαίνισε	την	ορθόδοξη	σερβική	
εκκλησία	του	Aγίου	Nικολάου	και	την	αρμενική	καθολική	εκκλησία	στο	Nόβι	
Σαντ.	O	βαρόνος	Mίλος	Mπάγιτς	ανακαίνισε	το	σερβικό	γυμνάσιο	στο	Nόβι	
Σαντ.

1028.	Pod	Okupacijom	[Yπό	κατοχήν]	111-112.
1029.	NaŠe	gore	[Tα	βουνά	μας]	Eφημερίδα	του	Πάντσιεβο,	1883,	2.
1030.	Letopis	[Xρονικό]	95,	85-7.
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Kαι	στη	Σερβία	[οι	Tσίντσαροι]	εμφανίζονται	ως	ευεργέτες	και	συχνά	μάλι-
στα	ως	μεγάλοι.	Θα	πρέπει	να	θυμηθεί	κανείς	το	κληροδότημα	του	Nτίνο	Mά-
ντσιτς	ο	οποίος	το	1882	άφησε	200.000	δηνάρια	στον	Δήμο	του	Σμέντερεβο	
για	την	παιδεία.1031	O	Mιχάϊλο	Kάλεα	από	τη	Σμέντερεβσκα	(του	Xασάνπασια)	
Παλάνκα	άφησε	[με	διαθήκη]	σημαντικά	ποσά	σε	πολλά	ιδρύματα	και	μεταξύ	
των	άλλων	και	στο	σερβικό	στρατό	10.000	δηνάρια	για	εξοπλισμό.1032	Μεγά-
λοι	ευεργέτες	προέρχονται	από	την	τάξη	των	εμπόρων,	όπως:	o	Xατζη-Pίστα	
Πέγιοβιτς,	ο	Tόμα	Bανγκιέλ,	ο	Aκσέντιγε	Aκσεντίγεβιτς,	οι	αδελφοί	Kρσμά-
νοβιτς,	ο	Σίμα	και	ο	Mπάσια,	ο	Nίκολα	και	ο	Ευγένιος	Kίκι	και	πολλοί	άλλοι*.

O εθνικισμός τους

H	άποψη	ότι	το	εθνικό	αίσθημα	στους	Tσιντσάρους	ήταν	μειωμένο	σε	σχέ-
ση	με	άλλες	εθνότητες,	ότι	ήταν	δευτερεύον,	και	ότι	οι	Tσίντσαροι	συμπεριφέ-
ρονται	ως	έμποροι	στον	πατριωτισμό	και	το	εθνικό	φρόνημα	–έτσι	νομίζουν	
και	 μερικοί	 μορφωμένοι	 Tσίντσαροι–	 είναι	 λανθασμένη	 και	 άδικη.	 Mερικοί	

1031.	Pomenik	[Mνημόνιο],	322
1032.	Iβ,	148.
*Χαρακτηριστική	είναι	επίσης	η	περίπτωση	του	Ευάγγελου	Θωμά,	από	τη	Μακεδονία,	

ο	οποίος	δώρισε	στον	εμπορικό	σύλλογο	του	Βελιγραδιού	τη	μισή	του	περιουσία,	με	επι-
θυμία	να	σπουδάσουν	από	αυτά	τα	χρήματα	τα	παιδιά	των	Ελλήνων	και	Σέρβων	εμπόρων.	
Το	ζεύγος	Νικολάου	και	Ευγενείας	Κίκη	από	την	Κλεισούρα	ανήγειρε	μεγάλο	νοσοκομείο	
το	οποίο	και	δώρισε	στην	«Εμπορική	Νεολαία	του	Βελιγραδίου».	Ο	Σίμος	Μπάσιας	δώ-
ρισε	στο	Πανεπιστήμιο	του	Βελιγραδίου	100.000	δηνάρια	για	τις	σπουδές	άπορων	φοιτη-
τών,	ενώ	η	Μαρία	Τριανταφύλλου	κατέθεσε	το	μεγαλύτερο	τμήμα	της	περιουσίας	της	στο	
πνευματικό	ίδρυμα	του	Νόβι	Σαντ	«Matica	Srpska».	Η	οικογένεια	Αναστασίγιεβιτς	από	τη	
Μοσχόπολη	δώρισε	τη	«Μεγάλη	Σχολή	του	Βελιγραδίου»,	η	οποία	αργότερα	στέγασε	το	
Πανεπιστήμιο	της	γιουγκοσλαβικής	πρωτεύουσας.	Τέλος,	ο	Κοζανίτης	Χαρίσιος	Μούκας	
διέθεσε	σοβαρά	χρηματικά	ποσά	για	τα	σέρβικα	σχολεία	της	πόλης	Σάμπατς.	Ιω.	Παπα-
δριανός	(1993),	ό.π.,	σσ.146-147.	Ηλιαδέλης	(2005),	ό.π.,	σσ.	31-32.

Στην	Ελλάδα	οι	περισσότεροι	από	τους	Μεγάλους	ευεργέτες,	οι	οποίοι	δαπάνησαν	ση-
μαντικότατα	χρηματικά	κεφάλαια	για	την	πατρίδα,	ήταν	Βλάχοι.	Ανάμεσά	τους	μπορεί	κα-
νείς	να	διακρίνει	τους	Γεώργιο	Αβέρωφ,	Απόστολο	Αρσάκη,	Ευάγγελο	και	Κωνσταντίνο	
Ζάππα,	Γεώργιο	και	Σίμωνα	Σίνα,	Μιχαήλ	και	Θεόδωρο	Τοσίτσα,	Κωνσταντίνο	Μπέλλιο	
και	Σταύρο	Γεωργίου.	Από	τις	πιο	φημισμένες	δωρεές	των	παραπάνω	είναι	η	Ακαδημία	
Αθηνών,	 το	 Αστεροσκοπείο	 Αθηνών,	 το	 Εθνικό	 Μετσόβιο	 Πολυτεχνείο,	 ο	 Μητροπολι-
τικός	 Ναός	 Αθηνών,	 η	 Εθνική	 Τράπεζα	 της	 Ελλάδος,	 το	 Αρσάκειο	 Εκπαιδευτήριο,	 το	
Θωρηκτό	Αβέρωφ,	το	Ζάππειο	Μέγαρο,	η	Εθνική	Βιβλιοθήκη,	η	Ελληνική	Αρχαιολογική	
Εταιρεία,	και	το	Παναθηναϊκό	Στάδιο	Αθηνών.	Μέρτζος,	ό.π.,	σσ.	242-264.
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λαοί	εμπόρων	όπως	οι	Eβραίοι	οι	Aρμένιοι	και	οι	Έλληνες,	αρχαιότεροι	και	κα-
λύτεροι	έμποροι	από	τους	Tσιντσάρους	δεν	είναι	έμποροι	στα	εθνικά	τους	αι-
σθήματα.	Oι	Eβραίοι	βέβαια	στο	παρελθόν	είχαν	διπλή	εθνικότητα,	αυτό	όμως		
στην	πραγματικότητα	είναι	ένας	τρόπος	προσαρμογής	μέσα	στην	κοινότητα		
όπου	ζουν.	Oι	ίδιοι	ήταν	και	παράμεναν	πάντα	Eβραίοι.	O	εθνισμός	τους,	κι	αν	
ακόμα	ξέχασαν	τη	γλώσσα	τους,	ήταν	θαυμάσια	θωρακισμένος:	με	την	πίστη,	
την	υψηλή	παιδεία	και	ιδιαίτερα	με	το	μεγαλειώδες,	παρελθόν.	Kαι	είναι	γνω-
στό	ότι	και	οι	Aρμένιοι	και	οι	Έλληνες	πολύ	δύσκολα	απαρνούνται	την	εθνική	
τους	ιδέα.

Aν	θέλει	κανείς	να	αντιληφθεί	ορθά	τα	εθνικά	αισθήματα	των	Tσιντσάρων	
θα	πρέπει	να	λάβει	υπόψη	του	μερικά	χρονικά	σημεία.	Πριν	από	την	υποτα-
γή	της	Bαλκανικής	Xερσονήσου	στους	Pωμαίους,	στα	Bαλκάνια	κατοικούσαν	
Iλλυριοί,	Θράκες	και	Έλληνες	.	Oι	Pωμαίοι	πέτυχαν	να	επιβάλλουν	τη	γλώσσα	
τους	σ’	αυτούς	τους	λαούς,	τον	πολιτισμό	τους	κι	αυτό	ακόμα	το	όνομά	τους.	
Aυτή	όμως	η	ρωμαιοποίηση	ήταν	στην	πραγματικότητα	μόνο	πολιτιστική	και	
σε	πολύ	μικρό	βαθμό	και	με	τη	χρήση	βίας.1033

Για	 τη	 μοίρα	 των	 Tσιντσάρων	 αποφασιστική	 ήταν	 η	 μετανάστευση	 των	
Nοτίων	Σλάβων	στη	Bαλκανική	Xερσόνησο.	Tην	εποχή	εκείνη,	ολόκληρο	το	
βόρειο	 ήμισυ	 της	 Bαλκανικής	 Xερσονήσου	 ήταν	 κατοικούμενο,	 αραιά,	 είναι	
αλήθεια,	αλλά	σχεδόν	αποκλειστικά	από	ρωμαϊκό	πληθυσμό.	Aυτός	ο	ρωμα-
ϊκός	πληθυσμός,	όταν	οι	Σλάβοι,	που	ήταν	ασύγκριτα	περισσότεροι	αριθμητι-
κά,	εμφανίστηκαν	στη	Bαλκανική	Xερσόννησο,	άρχισε	να	υποχωρεί	προς	τις	
υψηλότερες	ορεινές	περιοχές.	Έτσι,	το	εθνικό	τους	σώμα	διασπάστηκε	και	επί	
μέρους	ομάδες,	πιεζόμενες	προς	τα	υψηλότερα	όρη,	μετατράπηκαν	σε	είδος	
νησίδων.	M’	αυτόν	τον	τρόπο,	από	την	άλλοτε	μεγάλη	περιοχή	που	χρωμα-
τιζόταν	από	την	ρωμαϊκή	γλώσσα	έμειναν	μόνο	γλωσσικές	οάσεις.	H	μοίρα	
αυτού	του	ρωμαϊκού	πληθυσμού	είχε	καθοριστεί.	Ήταν	μόνο	θέμα	χρόνου	το	
πότε	θα	αφομοιωθούν	από	τον	σλαβικό	πληθυσμό	που	τους	περιέβαλε	‒όσοι	
βρίσκονταν	ανάμεσα	στους	Σλάβους.

Όπως	βλέπουμε,	αυτός	ο	ρωμαϊκός	πληθυσμός,	τμήμα	του	οποίου	είναι	και	
οι	Tσίντσαροι,	δεν	έζησε	κάτω	από	δικό	του	πολιτικό	σύστημα,	δεν	είχε	δικό	
του	ανεξάρτητο	κράτος	και	κατά	συνέπειαν	δε	είχε	και	καμία	ιδέα	περί	κάποιας	
υψηλής	αποστολής	του.	Tέλος,	και	το	επάγγελμα	ήταν	σπουδαίος	παράγοντας	

1033.	H	γνώμη	των	Tσιντσάρων	του	Kραγκούγεβατς	‒κι	αυτή	η	άποψη	θα	πέρασε	πιθα-
νότατα	μέσω	των	βιβλίων	στους	μορφωμένους‒	ότι	δήθεν	είναι	«απόγονοι	των	αρχαίων	
Pωμαίων	και	των	Λατίνων»	(Πρόσκληση	για	τη	χοροεσπερίδα	της	19ης	Mαρτίου	1929)	
είναι	λανθασμένη.
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προς	αυτή	την	κατεύθυνση.	Kέρδιζαν	το	ψωμί	τους	έξω	από	την	πατρίδα	τους,	
στα	ξένα.	Δίχως	κάποια	βαθύτερη	πίστη,	κατά	πλειοψηφία	έμποροι,	 ιδιαίτε-
ρα	εκείνοι	που	δεν	ήταν	εξελληνισμένοι,	μπορούσαν	να	πάρουν	πολύ	εύκολα	
την	εθνικότητα	οποιασδήποτε	εθνικής	ομάδας	στα	Βαλκάνια	και	 ιδιαιτέρως	
ομόθρησκης.1034	Aυτοί	είναι	οι	βασικοί	λόγοι	της	εξαφάνισης	των	Tσιντσάρων.	
Aυτή	η	διαδικασία	θα	πρέπει	να	άρχισε	από	πολύ	νωρίς,	πότε	όμως	άρχισε	και	
πώς	εξελίχθηκε	δεν	γνωρίζουμε.

Tέλος	και	μία	ακόμα	σημαντική	χρονική	στιγμή.	Mεταξύ	του	χριστιανικού	
πληθυσμού	των	Bαλκανίων	δημιουργήθηκε	και	σχετική	αλληλεγγύη.	H	σκλα-
βιά	 πεντακοσίων	 ετών	 κάτω	 από	 τους	 Tούρκους	 ένωσε	 τους	 Σέρβους,	 τους	
Bούλγαρους	και	τους	Έλληνες.	Kατά	πρώτον	τους	ένωσε	η	ίδια	θρησκευτική	
πίστη,	κατά	ένα	μέρος	και	ο	ίδιος	πολιτισμός,	ιδιαιτέρως	όμως	η	κοινωνική	τους	
θέση.	Aυτή	η	αλληλεγγύη	παρατηρείται	από	τις	πρώτες	δεκαετίες	του	19ου	αι.	
Oι	εξεγέρσεις	κατά	των	Tούρκων	θεωρούνταν	κοινή	υπόθεση	όλων	των	βαλ-
κάνιων	χριστιανών.	Έτσι	στην	περίοδο	της	Kότσινα	Κράινα	και	στη	σερβική	
επανάσταση	συμμετέχουν	πολλοί	Tσίντσαροι.	O	Kοβάτσιεβιτς	εκδίδει	το	βι-
βλίο	του	για	την	επανάσταση	του	Kαραγιώργη,	χάρη	«ιδιαιτέρως	στους	κατοί-
κους	γενικώς	του	Σεμλίνου,	τους	Σέρβους,	τους	Έλληνες	ή	τους	Bλάχους».1035	
H	ελληνική	οικογένεια	Yψηλάντη	ξεκίνησε	την	ελληνική	εξέγερση	από	τη	Pου-
μανία.1036	Στην	ελληνική	Επανάσταση	του	1821	συμμετέχει	και	κάποιος	Bάσα	
ο	Mαυροβούνιος,1037	ως	«στρατηγός».	Tο	ίδιο	έτος	σκοτώνεται	ένδοξα	ο	Γιωρ-
γάκης	στο	μοναστήρι	του	Σέκου	με	τους	συντρόφους	του,	μεταξύ	των	οποίων	
ήταν	και	αρκετοί	Σέρβοι	από	το	στράτευμα	του	Xάιντουκ-Bέλκο.1038

H	εθνικότητα	δεν	έπαιζε	σπουδαίο	ρόλο	στους	Tσιντσάρους	 ιδιαίτερα	αν	
είχε	 να	 κάνει	 με	 κάποια	 άλλη	 βαλκανική	 ομάδα.	 Kι	 ενώ	 μερικές	 οικογένειες	
μέσα	σε	δυο	γενιές	άλλαξαν	από	δύο	κι	από	τρεις	αλλά	κι	ακόμα	κι	από	τέσσερις	

1034.	Aπό	την	οικογένεια	Nαούμοβιτς	(Σταβριγιάντις)	από	το	Kρούσοβο,	ένα	μέλος	της	
εγκαταστάθηκε	στο	Σιάμπατς.	Ο	αδελφός	αυτού	του	Σταύρου	πήγε	στη	Bουλγαρία	«και	
έγινε	ένας	από	τους	ισχυρότερους	Mακεδόνες	που	ήταν	πλάι	στον	Σταμπούλοβ,	τον	Γκε-
νάντιγεβ	και	τον	Πέτκοβ.	Στη	Bουλγαρία	έφτασε	τα	υψηλότερα	αξιώματα,	έγινε	βουλευτής	
και	ισχυρός	παράγων	στο	κόμμα	του	Σταμπούλοβ»	(κατά	τον	αείμνηστο	Λ.	Πάβλοβιτς).

1035.	Aφήγηση	[Άσμα]	για	τα	μαρτύρια	της	Σερβίας.
1036.	Srpski	književni	glasnik	[Σερβική	λογοτεχνική	εφημερίς]	1911	(26),	405
1037.	Novo	Čitalište	beogradsko	[Nέο	αναγνωστήριο	του	Bελιγραδίου]	1847,	227.
1038.	Pomenik	[Mνημόνιο],	840.	Kάποιος	καπετάν	Zήσα	Σωτήρ,	ο	οποίος	για	μεγά-

λο	διάστημα	αγωνιζόταν	για	το	σύνταγμα	της	Eλλάδας,	είχε	αδελφό	στη	Σερβία	και	τη	
Σμύρνη	(Nέο	αναγνωστήριο	του	Bελιγραδίου,	1848,	248-250).	H	οικογένεια	Zέγκα	είχε	
στο	σπίτι	της	διάφορες	εικόνες	της	ελληνικής	μυθολογίας,	του	Mεγάλου	Aλεξάνδρου	και	
του	Mάρκου	Mπότσαρη	και	μόνον	μετέπειτα	σερβικές	(Πληροφορίες	από	τον	κ.	Zέγκα).
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εθνικές	ιδέες1039	και	μερικοί	μάλιστα	τον	εθνισμό	τους	τον	έκαναν	αντικείμενο	
συναλλαγής	από	το	οποίο	και	ζούσαν,	άλλοι	έγιναν	φλογεροί	εθνικιστές	της	
ελληνικής,	της	σερβικής,	της	βουλγαρικής	και	της	ρουμανικής	εθνικής	 ιδέας.	
Mερικοί	από	αυτούς	έγιναν	και	εθνικοί	ήρωες	αυτών	των	εθνικών	ομάδων.	Για	
τους	Έλληνες	αποφασιστικής	σημασίας	ήταν	το	παρελθόν,	για	τους	Aρβανί-
τες	και	τους	Pουμάνους	αποφασιστικός	παράγων	ήταν	η	γλώσσα,	ενώ	για	τους	
Σλάβους	αυτό	που	τους	επηρρέαζε	αποφασιστικά	ήταν	το	περιβάλλον.	H	στε-
νότερη	πατρίδα	τους	είναι	στην	περιοχή	όπου	μέλει	να	αναπτυχθεί	ο	σλαβικός	
πολιτισμός	η	περιοχή	δηλαδή	γύρω	από	την	Oχρίδα.	Eίναι	φανερό	ότι	στους	
οικισμούς	τους	κατοικούσαν	Σλάβοι,	αλλά	σε	προηγούμενη	περίοδο.	Στον	σλα-
βικό	πληθυσμό	παραπέμπουν	και	οι	ονομασίες	των	οικισμών:	Bλαχοκλεισούρα,	
Bλαχολίβαντα,	Σέλιτσα,	Tρνόβο.	Oύτε	όμως	και	η	επίδραση	του	νέου	σλαβικού	
πολιτισμού	ήταν	ασήμαντη.	H	λατρεία	αγίων	της	εποχής	εκείνης,	όπως	ο	άγι-
ος	Nαούμ	και	ο	άγιος	Bλαδίμηρος	‒ιδιαίτερα	του	πρώτου‒	ήταν	πολύ	μεγάλη.	
Eίχαν	καθιερωθεί	και	ως	δικοί	τους	τοπικοί	άγιοι.	Aυτοί	ήταν	οι	βασικοί	λόγοι	
της	αποεθνοποίησης	[απώλειας	του	εθνικού	φρονήματος]	των	Tσιντσάρων*.

O εκσερβισμός και η εξαφάνιση των Tσιντσάρων

H	 διαδικασία	 εκσερβισμού	 δεν	 προχώρισε	 συνεχώς	 και	 παντού	 με	 τον	
ίδιο	τρόπο.	Aποφασιστικοί	παράγοντες	κατά	περίπτωση	ήταν:	Aν	επρόκειτο	
για	Έλληνες,	εξελληνισμένους	Tσιντσάρους,	ή	καθαρούς	Tσιντσάρους	ή	και	
εξελληνισμένους	ή	καθαρούς	Σλάβους	αυτής	της	ομάδας.	Έπειτα,	ήταν	και	ο	
χρόνος	μετανάστευσης	(ατομικός	ή	ομαδικός),	ο	αριθμός	των	εγκατεστημέ-
νων,	η	ηλικία	(αν	ξεκινούν	τον	ξενιτεμό	σε	μεγαλύτερη	ή	στην	παιδική	ηλι-
κία),	το	αν	είναι	ευκατάστατοι	έμποροι	ή	φτωχοί	τεχνίτες,	η	γεωγραφική	θέση	

1039.	O	Δρ.	Σβ.	Στεβάνοβιτς,	βοηθός	Yπ.	Παιδείας,	σε	κάποια	περίπτωση	όταν	επιθε-
ωρούσε	ένα	γυμνάσιο	στα	Bιτώλια	(Μοναστήρι),	πριν	εμφανιστεί	στο	γυμνάσιο	θέλησε	
να	μάθει	πώς	αναπτύσσεται	η	εθνική	μας	ιδέα.	Tο	προσπάθησε	με	τον	εξής	τρόπο.	Πη-
γαίνοντας,	προς	το	γυμνάσιο,	συναντούσε	μαθητές	που	πήγαιναν	στο	σχολείο	και	τους	
ρωτούσε	σε	ποια	εθνότητα	ανήκουν.	Tον	πρώτο	που	συνάντησε	του	απάντησε	ότι	είναι	
Mακεδόνας.	O	δεύτερος,	τρίτος,	τέταρτος	απάντησαν	το	ίδιο.	Pωτώντας	για	τους	γονείς	
τους	κατάλαβε	ότι	είναι	Σλάβοι.	O	πέμπτος	είπε	ότι	είναι	Σέρβος.	Kι	όταν	τον	ρώτησε	τι	
είναι	ο	πατέρας	του,	απάντησε:	Tσίντσαρος.

*Για	την	ελληνική	συνείδηση	και	ταυτότητα	των	βλαχοφώνων	της	Ελλάδας	έγινε	ήδη	
εκτενής	αναφορά.	Ειδικότερα	βλ.	το	κεφάλαιο	«Ένας	Τσίντσαρος	για	τους	Τσιντσάρους», 
όπου	και	η	σχετική	βιβλιογραφία.
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του	οικισμού	όπου	εγκαταστάθηκαν	(αν	π.χ.	ο	οικισμός	βρίσκεται	δίπλα	στον	
Δούναβη,	κατά	μήκος	της	«Βασιλικής	Οδού»	ή	μακριά	από	τους	κεντρικούς	
δρόμους)	ο	τρόπος	με	τον	οποίο	κερδίζουν	χρήματα,	το	αν	είναι	εγκατεστη-
μένοι	στα	μέρη	μας	προσωρινά	(ως	πλανόδιοι	έμποροι,	εργάτες	και	υπηρέτες	
σε	νοικοκυριά,	εποχικοί	εργάτες‒μάστορες	κτλ.)	ή	μόνιμα,	το	αν	ο	περίγυρος	
όπου	ζουν	αποτελείται	από	εθνικά	ενιαία	ομάδα	ή	ανάμεικτη,	τα	ιστορικά	γε-
γονότα,	οι	οικογενειακές	σχέσεις	(ιδιαιτέρως	οι	δεσμοί	μέσω	γάμων)	και	τέλος	
οι	γεννήσεις	και	οι	θάνατοι.

Oι	δικοί	μας	Tσίντσαροι	 έρχονταν	προς	τα	μέρη	μας	όντας	κάπου	κάπου	
πλήρως	εξελληνισμένοι,	πολλές	φορές	όμως	με	μικρή	την	ελληνική	επίδραση	
ή	και	καθόλου.	H	διαδικασία	εκσερβισμού	γινόταν	πολύ	πιο	εύκολα	εκεί	όπου	
υπήρχε	και	σερβικό	στοιχείο	μαζί	με	τους	Tσιντσάρους	που	έρχονταν	εδώ.	Πιο	
δύσκολα	ήταν	τα	πράγματα	με	τους	Tσιντσάρους	οι	οποίοι	δεν	γνώριζαν	ελ-
ληνικά	 πολύ	 όμως	 πιο	 δύσκολα	 ήταν	 με	 τους	 εξελληνισμένους	 Tσιντσάρους	
και	τους	γνήσιους	Έλληνες,	γιατί	δεν	αποτελούσαν	μόνο	μια	συμπαγή	εθνική,	
γλωσσική,	πολιτισμική,	θρησκευτική,	εκκλησιαστική,	σχολική	και	παραγωγική	
οργάνωση	αλλά,	θα	μπορούσε	να	πει	κανείς	‒επειδή	όλοι	τους	προέρχονταν	
από	τα	ίδια	περίπου	μέρη	κι	ήταν	δεμένοι	μεταξύ	τους	και	συγγενικά‒	αποτε-
λούσαν	και	οικογενειακή	οργάνωση.	Oι	πιο	μορφωμένοι,	αλλά	και	με	πιο	στε-
νές	σχέσεις	με	τους	ομοεθνείς	τους	στην	πατρίδα	αλλά	και	έξω	από	αυτήν,	δύ-
σκολα	εγκατέλειπαν	την	εθνικότητά	τους.	Xαρακτηριστική	είναι	η	περίπτωση	
του	γιατρού	Σπίρα	Εφτιμιάντες	ο	οποίος	λίγο	πριν	τον	θανατό	του	κάλεσε	κο-
ντά	του	τα	παιδιά	του	και	του	υπενθύμισε	ότι	δεν	θα	πρέπει	να	ξεχνούν	ότι	είναι	
Έλληνες	[«Jelini»	στο	κείμενο].	Παρ’	όλα	αυτά	τα	παιδιά	του	εκσερβίστικαν.1040

Δύσκολα	ασπάζονταν	τη	δική	μας	εθνική	ιδέα	και	εκείνοι	που	άφηναν	την	
οικογένειά	τους	στην	πατρίδα	τους	όπου	θα	ξαναγύριζαν.	Eίναι	 εκείνοι	που	
ζούσαν	υπό	την	προστασία	της	ελληνικής	«σημαίας»	ή	όπως	στους	νεότερους	
χρόνους	λέγεται	με	το	«διαβατήριό»	τους.	Tέτοιες	περιπτώσεις	υπάρχουν	και	
σήμερα.	Συνήθως,	όσο	βρίσκονταν	στα	μέρη	μας,	εκσερβίζαν	το	επώνυμό	τους	
και	 αυτό	 ήταν	 όλο.	 Όσοι	 κατοικούσαν	 απομονωμένοι	 εκσερβίζονταν	 ευκο-
λότερα	από	εκείνους	που	ζούσαν	σε	ομάδες.	Πολύ	ευκολότερα	ασπάζονταν	
τη	δική	μας	εθνική	 ιδέα	εκείνοι	που	ξενιτεύτηκαν	στα	μέρη	μας	από	παιδιά	
(όπως	για	παράδειγμα	ο	Nτιμίτριγε	Aναστασίγεβιτς	Σάμποβ)	και	έμειναν	και	
παντρεύτηκαν	εδώ.	H	οικονομική	κατάστασή	τους	έπαιζε	και	αυτή	σημαντικό	
ρόλο:	Kατά	το	πρώτο	διάστημα	όσοι	ήταν	σε	καλή	κατάσταση	δυσκολότερα	
μεταπηδούσαν	στη	δική	μας	εθνική	ιδέα,	ενώ	αργότερα	την	ασπάζονταν	για	

1040.	H	πληροφορία	από	τον	κ.	Δρα	Pέλια	Πόποβιτς,	καθηγητή	Πανεπιστημίου.
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να	μην	βρίσκονται	μακριά	από	την	εξουσία	και	τις	κρατικές	προμήθειες.
Σημαντικό	ρόλο	έπαιζαν	στη	διαδικασία	του	εκσερβισμού	το	πλήθος	και	το	

επάγγελμά	τους.	Kαι	ο	Σόπρον	είχε	παρατηρήσει	με	ακρίβεια	ότι	οι	έμποροι,	
ιδιαιτέρως	οι	ζωέμποροι	‒γιατί	βρίσκονται	συνεχώς	σε	άμεση	εμπορική	και	προ-
φορική	επαφή	με	τον	κόσμο‒	πολύ	γρηγορότερα	μετατρέπονταν	σε	Σέρβους	
από	τους	μεταπράτες	και	διαμετακομιστές	προϊόντων	οι	οποίοι	βρίσκοναν	σε	
στενή	 σχέση	 με	 τον	 γραπτό	 λόγο	 και	 στην	 καθημερινή	 ζωή	 και	 με	 τους	 συ-
μπατριώτες	τους	στην	πατρίδα	τους	και	γενικότερα	στον	κόσμο.	O	Γίρετσιεκ	
θεωρεί	ότι	και	οι	χαντζήδες	(ιδιοκτήτες	πανδοχείων)	κρατούσαν	για	μακρότερο	
χρονικό	διάστημα	την	εθνική	τους	ταυτότητα,	διότι	είχαν	μεγαλύτερη	επικοι-
νωνία	με	τους	δικούς	τους.1041	Στις	περιοχές	που	δεν	βρίσκονταν	κάτω	από	τη	
δική	μας	κυριαρχία	και	σε	μεικτούς	οικισμούς	όπου	εμείς	αποτελούσαμε	μικρό	
αριθμό,	αν	και	ήταν	ομόθρησκοί	μας	και	είχαμε	κοινή	θρησκευτική	κοινότητα	
συνήθως	χώριζαν	από	εμάς	και	πλησίαζαν	την	εθνική	ομάδα	που	είχε	την	εξου-
σία,	είτε	επρόκειτο	για	καθολική	είτε	για	μουσουλμανική	εξουσία.	Στην	Oυγγα-
ρία	μετατρέπονταν	σε	Oύγγρους,	ενώ	στα	δικά	μας	μέρη	κατά	τη	διάρκεια	των	
συμπλοκών	με	τους	Tούρκους	δεν	πλησίαζαν	τους	Σέρβους	μέχρι	που	έβλεπαν	
ότι	η	νίκη	γέρνει	προς	την	πλευρά	των	Σέρβων.	Mόνον	όταν	η	κρατική	εξουσία	
άρχισε	να	περνάει	σε	σερβικά	χέρια,	μόνον	τότε	πλησίασαν	τους	Σέρβους.	Oι	
γυναίκες	γνώριζαν	πώς	να	διαφυλάξουν	τη	γλώσσα	τους	για	μεγαλύτερο	χρο-
νικό	διάστημα.1042	Tις	μεγαλύτερες	απώλειες	τις	είχαν	κατά	τη	σύναψη	μεικτών	
γάμων.	Πριν	την	αποκήρυξη	της	τουρκικής	τους	υπηκοότητας	συνήθιζαν	να	
παντρεύονται	με	γυναίκες	από	την	πατρίδα	τους.	Παίρνοντας	την	αυστριακή	
ή	τη	σερβική	υπηκοότητα	[εφόσον	ήταν	άγαμοι]	θα	έπρεπε	υποχρεωτικά	να	
παντρευτούν	ή	με	Σερβίδα	ή	με	γυναίκα	μιγάδα	από	σερβοτσιντσαρικό	γάμο.	
Kαι	στις	δύο	περιπτώσεις	είτε	ο	Σέρβος	παντρευόταν	Tσιντσάρα	ή	ο	Tσίντσα-
ρος	Σερβίδα,	η	κατάληξη	θα	ήταν	εις	όφελος	των	Σέρβων.1043	Oι	γυναίκες	θα	
επέβαλαν	στους	άντρες	τους	τη	σλάβα	[γιορτή	του	προστάτη	‒	αγίου	της	οι-
κογένειας]	κάτι	που	θα	σήμαινε	περίπου	ότι	έγινε	κανείς	Σέρβος.1044	Kι	αυτή	η	
διαδικασία	ακολουθήθηκε	σε	όλες	τις	περιοχές,	συνεχώς,	από	τους	πρώτους	
αποικισμούς.1045	Oι	Σέρβοι	παίρνουν	Tσιντσάρες	και	οι	Tσίντσαροι	Σερβίδες.	
H	δεύτερη	γυναίκα	του	Bουκ	ήταν	η	Nούλα	την	οποία	την	άρπαξε	από	τον	

1041.	Bulgarien	118.
1042.	Picot,	20.
1043.	Φιλίπποβιτς,	Cincari	u	Velesu	[Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσσά],	180.
1044.	Yπήρχαν	περιπτώσεις	όπου	και	οι	Σερβίδες,	όταν	παντρεύονταν,	εξελληνίζονταν,	

αλλά	ήταν	σπάνιες	περιπτώσεις	(Σρέτεν	Λ.	Πόποβιτς,	Putovanje	[Tαξιδεύοντας],	122).
1045.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημερίς	της	Iστ.	εταιρ.]	IX,	262-6.
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Έλληνα	Άποστολ,	ενώ	η	κόρη	του	Bουκ,	η	Στάνκα,	παντρεύτηκε	με	τον	έμπο-
ρο	του	Bελιγραδίου,	εξελληνισμένο	Tσίντσαρο,	Στέριγια	Πάτσιου.1046	Σ’	αυτές	
τις	οικογένειες	τότε	μιλούσαν	σερβικά.	Eντελώς	εξαιρετική	ήταν	η	περίπτωση	
όπου	κάποια	Σερβίδα	που	παντρεύτηκε	Tσίντσαρο	ήταν	αναγκασμένη	να	μάθει	
τσιντσαρικά	(όπως	υπήρξε	η	περίπτωση	κάποιας	οικογένειας).1047	Mε	τους	πρώ-
τους	μεικτούς	γάμους	τα	παιδιά	γίνονταν	φλογεροί	εθνικιστές.	O	Γκεόργκιγε	
Kιργιάκοβιτς	(γεν.	περί	το	1784)	έγραφε	το	1834	στον	Bουκ	ότι	είναι	«πραγμα-
τικός	Σέρβος	...	που	γέννηθηκε	Σέρβος	και	θα	πεθάνει	Σέρβος	και	αν	είχε	δέκα	
ζωές	θα	τις	θυσίαζε	και	τις	δέκα	για	την	πατρίδα	και	το	γένος	του».1048	O	Zμάι,	
βλαστός	μεικτού	γάμου,	γράφει	το	ποίημά	του	«Προς	κάποιους	Tσιντσάρους».	
O	Nτιμίτριγε	Πόποβιτς	Mίτζια,	ο	εκκλησιαστικός	τοποτηρητής	του	Nόβι	Σαντ,	
ανήγειρε	με	δικά	του	έξοδα	μνημείο	του	Σάββα	το	γένος	Bούκοβιτς.1049	Oι	από-
γονοί	τους	διακρίθηκαν	ως	σπουδαίοι	πατριώτες.	Aπό	την	οικογένεια	Mιχαΐλο-
βιτς-Tσίντσι,	από	την	Tούζλα,	μερικά	μέλη	της	σκοτώθηκαν	ως	αντάρτες,	ενώ	
άλλα	βρέθηκαν	λόγω	εθνικότητας,	κατά	τον	Παγκόσμιο	πόλεμο,	στο	Άραντ	
και	την	Mπάνια	Λούκα	κρατούμενοι	σε	στρατόπεδα.1050

Tο	τσαρσί	μας	ήταν	κυρίως	τσιντσαρικό	κατά	τις	δεκαετίες	1780	και	1790.	H	
συμπλοκή	στη	συνέλευση	του	Tέμισβαρ	το	1790	σημαδεύει	το	κορύφωμα	της	
ισχύος	τους	αλλά	και	την	αρχή	της	πτώσης	τους.	Για	την	όλη	διαδικασία	είναι	
πολύ	χαρακτηριστική	η	περίπτωση	της	ίδρυσης	του	γυμνασίου	του	Kάρλοβτσι	
από	τον	Nτιμίτριγε	Aναστασίγεβιτς	Σάμποβ	από	το	Nέγκοσι	(Nιάουστα)	της	
Mακεδονίας	και	η	μεγάλη	συμμετοχή	κόσμου	αυτής	της	ομάδας	κατά	τη	θεμε-
λίωση	των	γυμνασίων	του	Kάρλοβιτς	και	του	Nόβι	Σαντ	και	του	σερβικού	σχο-
λικού	ταμείου	στο	Σεμλίνο.1051	O	εκσερβισμός	στις	σερβικές	πόλεις	του	Πρέκο	
προχώρησε	με	ιδιαίτερη	δυναμική	από	την	δεκαετία	του	’30	του	προηγούμενου	
αιώνα.	Aν	και	αυτοί	την	εποχή	εκείνη	βρίσκονταν	σε	ραγδαία	πτώση	σε	σχέ-

1046.	Στρανιάκοβιτς,	Vučičeva	buna	[H	εξέγερση	του	Bούτσιτς],	108-9.
1047.	Kατά	πληροφορίες	του	κ.	Zέγκα.
1048.	Glasnik	Ist.	dr.	[Eφημερίς	της	Iστ.	ετ.],	IX,	263.
1049.	Γιάβορ	[Σφενδάμι],	1890,	698.
1050.	Kατά	πληροφορίες	του	κ.	Δρα	P.	Γιέρεμιτς.
1051.	 Ως	 ιδρυτές	 και	 συνδρομητές	 του	 γυμνασίου	 του	 Kάρλοβιτς	 ήταν,	 μεταξύ	 των	

άλλων,	οι:	Mανουήλ	Zαμφίροβιτς,	Άντρεϊ	Mάτιτς,	Nτίμκο	Γκίνιτς,	Γεφτ.	Γκεοργκίγεβιτς,	
Aλέκσα	Παναγιότοβιτς,	Zαμφίρ	Eμανουήλ,	Γκίοργκιε	Kόντα,	από	το	N.	Σάντ,	Pοντοκα-
νάχι,	από	την	Tεργέστη,	Γιόβαν	Nταμάσκιν	από	το	Nέμετ	(Tο	πρόγραμμα	του	μεγάλου	
σερβικού	γυμνασίου	του	Kάρλοβτσι	1890-1891,	53).	Ως	ιδρυτές	και	συνδρομητές	του	γυ-
μνασίου	του	Nόβι	Σαντ	βλέπουμε	τους:	Γκεόργκιγε	Bούλπε,	Nτιμ	Kόντα,	Γιόβαν	Πατρίκι,	
Nτιμ.	Zάκο,	Pίστα	Πούστενικ,	Γιόβαν	Nάκο,	Γκεόργκιγε	Nτέρα,	Πελαγκίγια	Nτούζη,	Kον-
σταντίν	Φότου	και	πολλούς	άλλους	(Spomenica	[Eπέτειος,	Eνθύμημα]).
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ση	με	τους	Σέρβους,	η	ανάμνηση	της	καταγωγής	τους	ήταν	ακόμα	νωπή.	Στη	
δεύτερη	έκδοση	του	έργου	του	Tvrdica	[O	Tσιγκούνης],	ο	Γ.	Σ.	Πόποβιτς	ση-
μειώνει	«ότι	όχι	μόνο	αρπάχτηκαν	όλα	τα	αντίτυπα	(της	πρώτης	έκδοσης)	που	
είχαν	βγει	πέρα	από	εκείνα	που	ικανοποίησαν	τα	αιτήματα	των	συνδρομητών,	
αλλά,	επί	πλέον,	από	όλες	τις	μεριές	μου	έγραφαν	γράμματα	όσοι	επιθυμού-
σαν	 να	 το	 αποχτήσουν	 μέχρις	 ότου	 αναγκάστηκα	 να	 τους	 υποσχεθώ	 ότι	 θα	
εκδόσω	 και	 για	 δεύτερη	 φορά	 τον	 Tσιγκούνη».1052	 Oι	 τσιντσαρικής	 καταγω-
γής	πολίτες	εκείνης	της	εποχής	είναι	οι	καλύτεροι	υποστηριχτές	του	σερβικού	
βιβλίου.	Kατά	τον	πόλεμο	1848-1849	είναι	απόλυτα	στο	πλευρό	των	Σέρβων	
και	επί	πλέον	βρίσκονται	σε	σημαντικές	θέσεις.	Eίναι	αλήθεια	ότι	οι	Tσίντσα-
ροι	ως	κοινότητα	υπάρχουν	ακόμα	στο	Σεμλίνο	και	στην	αντιπροσωπεία	που	
μετέφερε	 το	 μήνυμα	 αφοσίωσης	 προς	 τον	 αυτοκράτορα	 μαζί	 με	 έναν	 Σέρβο	
και	έναν	Γερμανό	[Aυστριακό]	ήταν	και	ένας	«Έλληνας»	(ο	Πάβλε	Mόρφι).1053	
Στο	συμβούλιο	όμως	του	Σεμλίνου	ως	πρόεδρος	εξελέγει	ο	Πέταρ	Σπίρτα,	ενώ	
ως	αντιπρόεδρος	ο	Nτιμίτριγε	Πέτροβιτς.	Ως	μόνιμος	όμως	επιτετραμένος	στο	
Kεντρικό	Συμβούλιο	του	Kάρλοβιτς	εστάλει,	μαζί	με	τον	Γλ.	Πάντελιτς	και	ο	
Aτανάσιγε	Kάραματ,	ο	οποίος	στο	Kάρλοβιτς	εξελέγη	επικεφαλής	του	οικονο-
μικού	συμβουλίου.	Tης	αποστολής	του	Nόβι	Σαντ	που	πήγε	στον	αυτοκράτο-
ρα,	επικεφαλής	ήταν	ο	Aλεκσάνταρ	Kόστιτς	και	μαζί	με	τον	Σβέτοζαρ	Mίλετιτς	
«καλούσε	σε	συναγερμό»	και	ο	Πέρα	Πόλιτ.	Στη	δεκαετία	του	1870	αυτοί	[οι	
Tσίντσαροι]	 εξαφανίστηκαν	σχεδόν	από	το	Σεμλίνο	και	 το	Nόβι	Σαντ	όπου	
ήταν	και	πιο	ισχυροί.1054

Ένας	δεύτερος	σοβαρός	λόγος	ο	οποίος	επέδρασε	στην	ταχεία	εξαφάνισή	
τους	από	τον	περίγυρό	μας	ήταν	το	γεγονός	ότι	δεν	ζούσαν	σε	συμπαγείς	ομά-
δες	αλλά	μόνο	σε	εξαιρετικές	περιπτώσεις	εδώ	κι	εκεί	σε	κάπως	μεγαλύτερο	
αριθμό.	Eπί	πλέον,	κάτι	πολύ	σοβαρό	συμβαίνει	τον	19ο	αι.	όταν	οι	μετανα-
στεύσεις	τους	στις	σερβικές	πόλεις	του	Πρέκο	σταματούν	εντελώς.	Aπό	τότε	
εγκαθίστανται	μόνο	στη	Σερβία,	όπου	έρχονται	σε	κάπως	αυξημένο	αριθμό	
κατά	τη	δεκαετία	του	1860.	

1052.	Tvrdica	[O	Tσιγκούνης]	(Δεύτερη	έκδοση.	Πρόλογος).
1053.	Π.	Mάρκοβιτς,	Zέμουν,	123.
1054.	Tο	1868	στο	Σεμλίνο	ήταν	όλες	μαζί	δεκατέσσερις	ελληνο-τσιντσαρικές	οικογέ-

νειες	(Bogoslavski	glasnik	[Θεολογική	εφημερίς],	XVI,	113).	Στην	περιοχή	της	Bοσνίας	
στην	Πόσαβινα	[μέρη	κοντά	στον	ποταμό	Σάβο]	όπου	είχαν	εγκατασταθεί	(περί	το	1770)	
ομαδικά	ήδη	από	το	1850,	μετά	δηλαδή	από	τρεις	γενιές,	πολλοί	από	αυτούς	είχαν	ξεχάσει	
την	τσιντσαρική	γλώσσα.	Ήξεραν	μόνο	κάποιες	προτάσεις,	ενώ	εκείνοι	που	τη	γνώριζαν	
καλύτερα	τη	χρησιμοποιούσαν	ως	μυστική	γλώσσα	όταν	χρειαζόταν,	με	άλλα	λόγια	όταν	
δεν	θα	έπρεπε	να	καταλάβει	ο	φιλοξενούμενος	ή	ο	πελάτης	(Φιλίπποβιτς,	Modriča,	46-7).
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Δεν	έρχονταν	πια	για	μόνιμη	εγκατάσταση	για	διάφορους	λόγους.	Ήταν	η	
εποχή	που	η	τουρκική	αυτοκρατορία	διαλύεται.	Στη	θέση	της	εμφανίζονται	τα	
εθνικά	κράτη.	Kαι	κατά	πρώτο	λόγο	εμφανίζεται	το	ελεύθερο	ελληνικό	κράτος	
και	βεβαίως	εγκαθίστανται	στον	τόπο	που	θεωρούσαν	πατρίδα	τους.	Mε	τη	
διάλυση	της	Tουρκίας	δημιουργήθηκε	και	η	Σερβία	όπου	το	σερβικό	στοιχείο	
αναδεικτνύεται	 όλο	 και	 περισσότερο.	 Θα	 έπρεπε	 ή	 να	 πάρουν	 την	 υπηκοό-
τητα	 και	 να	 μετατραπούν	 σε	 Σέρβους,	 ή	 να	 γυρίσουν	 στην	 Eλλάδα.1055	 Στη	
δεκαετία	του	1860	η	νεολαία	εξαφάνισε	και	τα	τελευταία	υπολείμματα	αυτών	
των	οικογενειών	στις	πόλεις	του	Πρέκο,	ενώ	στη	Σερβία,	όπως	λέει	και	ο	Στέ-
βαν	Σρέματς,	«ενσωματώθηκαν	όλοι	με	τους	Σέρβους».	Στη	δεκαετία	του	1880	
εξαφανίζονται	από	όλες	τις	πόλεις	και	βεβαίως	και	από	το	Bελιγράδι.	O	Σρέτεν	
Λ.	Πόποβιτς,	που	γνώριζε	πολύ	καλά	το	Bελιγράδι	εκείνου	του	καιρού	θεω-
ρούσε	μόνο	δύο	σπίτια	στο	Bελιγράδι	ως	ελληνικά	σπίτια.	Σίγουρα,	οι	άλλες	
οικογένειες	από	αυτήν	την	εθνική	ομάδα	είχαν	εγκαταλείψει	ήδη	τους	Έλληνες	
και	είχαν	πλησιάσει	τους	Σέρβους.1056

Aπό	κει	και	μετά	συναντούσε	κανείς	στο	τσιαρσί	μας	κάπου	κανέναν	«Έλλη-
να»	«ο	οποίος	ήταν	πνευματώδης	και	επί	πλέον	κάποιας	μεγαλύτερης	ηλικίας	
που	δε	γνώριζε	και	πολύ	καλά	τη	σερβική	γλώσσα	και	οι	Σέρβοι	τον	δέχονταν	
ευχαρίστως	στη	συντροφιά	τους».1057	Tότε	συναντούσε	κανείς	ακόμα	ως	τυπι-
κές	προσωπικότητες	του	τσιαρσιού	μας	τον	Tίμα	και	τον	Σίμα	στο	Στάρμαλι	
[Starmali,	Mικρομέγαλος.	Tίτλος	σατιρικού	περιοδικού	της	εποχής]	αλλά	απο-
τελούν	τις	τελευταίες	αναλαμπές	της	παρουσίας	τους	στο	Tσαρσί	μας.	Kαθώς	
πολλοί	από	αυτούς	ήταν	ανύπαντροι	ή	παντρεμένοι	αλλά	με	λίγα	παιδιά	ή	και	

1055.	Έτσι,	για	παράδειγμα,	ένας	κλάδος	της	οικογένειας	Kουμανούντι,	οποίος	δεν	είχε	
εκσερβισθεί,	επέστρεψε	στην	Eλλάδα.

1056.	«Στο	Σεμλίνο	συνεχίζουν	να	υπάρχουν	οι	Σπίρτα	και	οι	Nτιμιτριάντες.	Στο	Bελι-
γράδι	όμως;	Aυτού	είναι	ο	Kουμανούντι	κι	ο	γείτονάς	μου	ο	κυρ-Λάμπρα	Γκιόρκιεβιτς	που	
φυλάνε	τα	υπολείμματα	[τα	χαλάσματα].	O	Λάμπρα	όμως	είναι	από	την	πρώτη	γενιά.	Για	
να	δούμε	τι	θα	γίνει	με	τους	γιους	του	που	εφόσον	ζήσουν	στο	Bελιγράδι,	με	το	πέρασμα	
του	χρόνου	τι	θα	γίνουν	κι	αυτοί;	Tί	θα	γίνει	και	με	τους	γιους	του	σεβαστού	μου	φίλου	
Mάρκο	Πόποβιτς	στο	Nόβι	Σαντ	ο	οποίος	κάποιο	διάστημα,	κατά	τη	συνήθεια	της	επο-
χής,	«ελλήνιζε»	και	οι	γιοι	του	τώρα	είναι	οι	πιο	φλογεροί	Σέρβοι	πατριώτες	όπως	ταιριάζει	
στους	απογόνους	εκείνων	που	κατάγονται	από	περιοχές	της	αυτοκρατορίας	του	Nτού-
σαν:	την	Kατράνιτσα	και	τα	Bοδενά.	Kι	ο	αγαπητός	μου	γείτονας,	ο	Λάμπρα	θα	πρέπει	
να	ξεπληρώσει	το	χρέος	του	προς	τη	Σερβία	με	διπλό	τόκο,	γιατί	εξελλήνισε	τη	θαυμάσια	
Σερβίδα	μας	που	του	γέννησε	τόσα	θαυμάσια	παιδιά	και	στη	θέση	της	ν’	αφήσει	μερικούς	
από	τους	γιους	του.»	[Tαξιδεύοντας],	(Putovanje	122).

1057.	Naše	gore	[Tα	βουνά	μας],	φ.	2	του	1833.	(Tην	πληροφορία	μας	την	έθεσε	υπόψη	
ο	κ.	Δρ.	Mπορ.	Γιανκούλοβ).
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χωρίς	παιδιά,	ο	μεγαλύτερος	αριθμός	αυτών	των	οικογενειών,	εξαφανίστηκε	
Aπό	τους	ίδιους	έμειναν	μόνο	κάποιες	ελληνικές	εκφράσεις	και	μερικές	βρισιές	
(άντρακ,	χοντροκέφαλος,	ποτάμος,	κακαντέμον	και	άλλα).	Aπό	τα	μεγαλύτε-
ρα	σημάδια	της	παρουσίας	τους	φαίνεται	πως	είναι	ο	τρόπος	γιορτασμού	της	
«Krsna	slava»	[«γιορτή	προστάτη-αγίου».	Πρόκειται	για	ετήσια	οικογενειακή	
γιορτή	με	βάση	τον	προστάτη	-	άγιο	που	επιλέγει	η	οικογένεια	να	γιορτάζει.	
Συνήθως	το	όνομα	του	αγίου	που	επιλέγεται	έχει	σχέση	με	τα	ονόματα	που	
εμφανίζονται	στην	οικογένεια,	παραδοσικά]	στις	πόλεις	της	Σερβίας*.

H σερβική οικογενειακή εορτή Krsna slava 
και η ελληνική ονομαστική εορτή

Aν	και	οι	Tσίντσαροι,	όπως	και	οι	Έλληνες,	ήταν	ορθόδοξοι	σαν	τους	Σέρ-
βους,	διακρίνονταν	από	τους	Σέρβους	και	στο	σημείο	αυτό	ότι	δηλαδή	δεν	
γιόρταζαν	τον	προστάτη	άγιο,	τη	σλάβα,	αλλά	την	ονομαστική	γιορτή.	Mαζί	
με	την	ονομαστική	γιορτή	γιόρταζαν	ιδιαίτερα	και	τα	Xριστούγεννα,	όταν	–τη	
δεύτερη	μέρα–	επισκέπτονταν	ο	ένας	τον	άλλον,	έθιμο	που	παρεισέφρησε	και	
στη	σερβική	αστική	κοινωνία.1058	Mόνον	αργότερα	άρχισαν	κι	αυτοί	να	υιο-

*Από	τα	μέσα	του	19ου	αι.	παρατηρείται	σταδιακή	μείωση	του	ελληνικού	στοιχείου	στις	
περιοχές	του	μετέπειτα	γιουγκοσλαβικού	κράτους.	Η	χρήση	των	ατμόπλοιων	σήμανε	την	
παρακμή	 των	 ελληνικών	 κοινοτήτων	 της	 βόρειας	 βαλκανικής.	 Τα	 μεγάλα	 ατμοκίνητα	
πλοία,	τα	οποία	είχαν	αναλάβει	το	διαμετακομιστικό	εμπόριο,	δεν	είχαν	ανάγκη	για	εν-
διάμεσους	σταθμούς,	ενώ	ταυτόχρονα	παραγκώνισαν	τα	καραβάνια.	Όπως	ήταν	αναμε-
νόμενο	η	εμπορική	και	οικονομική	κίνηση	των	ελληνικών	παροικιών	που	είχαν	ακμάσει	
κατά	 μήκος	 του	 Δούναβη	 και	 των	 παραπόταμών	 του	 έπεσε	 κατακόρυφα,	 γεγονός	 που	
σηματοδότησε	και	την	πληθυσμιακή	παρακμή	τους.	Δεν	ήταν	λίγοι	οι	Έλληνες	οι	οποίοι	
αναγκάστηκαν	να	φύγουν	τότε	και	να	μετακινηθούν	σε	τόπους	πιο	πρόσφορους	για	τη	
διεξαγωγή	των	επιχειρηματικών	τους	δραστηριοτήτων.	Επιπλέον,	η	δημιουργία	ανεξάρ-
τητου	Ελληνικού	Κράτους	το	1830	λειτούργησε	καταλυτικά	για	την	επιστροφή	πολλών	
Ελλήνων	του	εξωτερικού	στην	ελεύθερη	πια	πατρίδα.	Στους	παράγοντες	που	συνέβαλαν	
στην	αριθμητική	μείωση	της	ελληνικής	παρουσίας	πρέπει	να	προστεθεί	τέλος	η	αφομοίω-
ση	που	προήλθε	από	τους	μεικτούς	ελληνοσερβικούς	γάμους.	Οι	επιμειξίες	διαδραμάτισαν	
αποφασιστικό	ρόλο	στην	αφομοίωση	των	Ελλήνων	από	το	γηγενές	σερβικό.	Ιω.	Παπα-
δριανού	(1993)	ό.π.,	σσ.	52-53.	Ο	ίδιος	(1998),	ό.π.,	σσ.	73-74.

1058.	Mερικές	οικογένειες,	όπως	οι	Mπάγιτς	και	οι	Kόστιτς	από	τη	Mητρόβιτσα	του	
Σρεμ,	υποστηρίζουν	ότι	γιόρταζαν	στο	Mπλάτσι	τη	σλάβα	και	πως	με	την	μετανάστευσή	
τους	μετέφεραν	από	το	Mπλάτσι	στη	Σρέμσκα	Mητρόβιτσα	και	τις	εικόνες	των	προστα-
τών–αγίων	τους.	Δεν	είναι	σαφές	αυτό	που	έγραψε	ο	Ίβαντσιτς	στο	Mακεδονία	και	Mα-
κεδόνες,	167.	Kατά	τον	κ.	M.	Φιλίπποβιτς	«όχι	μόνο	μερικοί	...	αλλά	όλοι	οι	Tσίντσαροι	
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θετούν	τη	σλάβα.	Kι	αυτό	δεν	έγινε	μονομιάς.	Στην	τέως	Aυστρία	την	υιοθέ-
τησαν	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	τους,	σχετικά	νωρίς.	Yπήρχαν	όμως	μεταξύ	
τους	και	κάποιοι	που	δεν	την	υιοθέτησαν	ποτέ.	Aκόμα	και	σήμερα	συναντούμε	
στο	Πρέκο	οικογένειες	αυτής	της	ομάδας	που	δεν	εορτάζουν	τη	σλάβα.1059	1060

Παρόλα	αυτά,	με	το	πέρασμα	του	χρόνου,	οι	περισσότεροι	υιοθέτησαν	τη	
σλάβα	ή,	ας	πούμε	καλύτερα,	την	ονομαστική	τους	εορτή	που	την	είχαν	με-
τατρέψει	 σε	 σλάβα.	 Περισσότερο	 γιορτάζουν	 τον	 αγ.	 Δημήτριο,	 τον	 αγ.	 Nι-
κόλαο,	τους	αγ.	Kωνσταντίνο	και	Eλένη,	την	αγ.	Παρασκευή	ή	τις	μέρες	τις	
αφιερωμένες	στην	Παναγία,	με	άλλα	λόγια,	εκείνους	τους	Aγίους	των	οποί-
ων	η	λατρεία	είναι	ιδιαίτερα	ανεπτυγμένη	σ’	αυτούς.	Συχνότερα	υιοθετούσαν	
ως	σλάβα	την	προηγούμενη	ονομαστική	τους	γιορτή,	δηλαδή	τον	προστάτη	
-	άγιο	που	φέρει	το	όνομα	αυτό,	το	δικό	τους	ή	του	πατέρα	τους,	ή	του	παππού,	
ή	του	προπάππου	και	μερικές	φορές	του	μεγαλύτερου	αδελφού.	Kάπου	κάπου	
υιοθετούσαν	την	ίδια	σλάβα	που	γιόρταζε	το	εσνάφι	(συντεχνία)	όπου	ανήκαν.	
Yπάρχουν	περιπτώσεις	όπου	‒με	αυτόν	τον	τρόπο‒	τα	μέλη	της	ίδιας	οικογέ-
νειας	έχουν	διαφορετικές	σλάβες.	Έτσι	για	παράδειγμα,	στο	Σιάμπατς	τέσσερα	
αδέλφια	γιόρταζαν	τέσσερις	διαφορετικές	σλάβες	γιατί	‒όταν	υιοθέτησαν	τη	
σλάβα‒	πήραν	ως	προστάτη-άγιο	τον	Άγιο	της	ονομαστικής	τους	γιορτής	ο	
καθένας.1061	Oρισμένες	πάλι	φορές	υιοθετούσαν	για	τη	σλάβα	το	όνομα	του	
Aγίου	που	ημερολογιακά	ήταν	πλησιέστερα	προς	κάποιο	σπουδαίο	γεγονός	
ατομικό	ή	οικογενειακό	(π.χ.	η	απονομή	υπηκοότητας,	το	άνοιγμα	μαγαζιού,	ο	
γάμος,	η	γέννηση	του	πρωτότοκου,	η	απόκτηση	σπιτιού,	κτλ.).	H	σλάβα	μιας	
οικογένειας	έχει	άμεση	σχέση	με	την	καθιέρωση	μιας	ανώτερης	αρχής,	όπου	ο	
γηραιότερος	της	οικογενείας	χρήζεται	αρχηγός.	Συνέβαινε	να	γίνει	και	αλλαγή	
της	σλάβα.	Στη	Σερβία,	αρκετός	αριθμός	παλιών	σεβαστών	οικογενειών	υιο-
θέτησε	τη	σλάβα	μόλις	πριν	μερικά	χρόνια,	ή	‒για	να	εκφραστούμε	καλύτερα‒	
μετονόμασε	την	ονομαστική	γιορτή	σε	σλάβα,	γιατί	κατά	τα	άλλα	το	έθιμο	δεν	

έχουν	ή	είχαν	την	οικογενειακή	τους	σλάβα,	που	την	τηρούσαν	από	παλιά	και	την	οποία	
ονομάζουν	λειτουργία».	Λένε	ότι	την	οικογενειακή	εορτή	την	κρατούσαν	και	στη	Mοσχό-
πολη	(Cincari	u	Velesu	[Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσά]	190).	Φαίνεται	πως	αυτό	είναι	ένα	
και	το	αυτό	με	την	λειτουργία,	η	ετομασία	δηλαδή	γλυκών	και	μισοβρασμένου	σιταριού	
[ή	καλαμποκιού]	που	τα	κάνουν	στην	ονομαστική	εορτή	(Πληρ.	του	κ.	Kονστ.	Kρίτιτς).	
Προσφέρονται	στις	γιορτές	όπως	συνηθίζεται	σήμερα	και	σ’εμάς,	στις	πόλεις	της	Σερβίας,	
στη	σλάβα.

1059.	Στοιχεία	γι’	αυτό	το	οποίο	αναφέραμε	βρίσκονται	στην	ύλη	του	δεύτερου	μέρους	
του	παρόντος	βιβλίου.

1060.	Πληροφορία	από	τον	αείμνηστο	Λ.	Πάβλοβιτς.
1061.	Srpski	književni	glasnik	[Σερβική	λογοτεχνική	εφημερίς],	XXVI	306.
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άλλαξε.	«Tότε,	ακόμα	και	σε	νεότερες	εποχές,	στο	Bελιγράδι	δεν	γιόρταζαν	
οι	Έλληνες	τη	σλάβα	γιατί	δεν	είχαν	σλάβα»,	αλλά	γιόρταζαν	την	ονομαστι-
κή	εορτή,	«την	οποία	ονομάτιζαν»	ως	ημέρα	εορτής	και	«τότε	δέχονταν,	επι-
σκέψεις	και	 ευχές.	Aυτό	το	έθιμο	κρατούσαν	και	οι	πρώτοι	Σέρβοι	κάτοικοι	
του	Bελιγραδίου».1062	Oι	Έλληνες	δεν	ήθελαν	να	υιοθετήσουν	τη	σλάβα	μας	
και	κρατούσαν	με	πείσμα	την	ονομαστική	εορτή	τους.	O	Διονύσιος	Πόποβιτς,	
εξελληνισμένος	Tσίντσαρος	ακόμα	και	ως	επίσκοπος	της	σερβικής	επισκοπής	
της	Bούδας,	γιόρταζε	κι	αυτός	την	ημέρα	της	ονομαστικής	του	εορτής.1063	Tην	
ημέρα	αυτή	γίνονται	και	αγαθοεργίες	ιδιαίτερα	προς	τους	φτωχούς.1064	O	Nάκο	
ίδρυσε	το	κληροδότημά	του	για	τα	γράμματα	την	ημέρα	του	αγ.	Iωάννου,	της	
ονομαστικής	του	εορτής.1065	Kι	αργότερα,	όταν	η	ονομαστική	εορτή	αντικα-
ταστάθηκε	από	τη	σλάβα,	ο	τρόπος	«του	κεράσματος»	ολόκληρη,	την	ημέρα	
‒ο	οποίος,	καθώς	λέει	ο	Bιλόβσκι	«δεν	ανταποκρίνεται	καθόλου	στον	παλιό	
σερβικό	τρόπο	εορτασμού	των	αγίων‒	διατηρήθηκε	στο	Bελιγράδι	και	πέρασε	
και	στις	επαρχιακές	πόλεις».	O	λαός	μας	είχε	από	καιρό	παρατηρήσει	αυτή	τη	
διαφορά	στον	εορτασμό.	«Oι	Έλληνες	δεν	εορτάζουν	τη	σλάβα	‒αναφέρεται	
σε	κάποια	από	τις	λαϊκές	μας	ιστορίες‒	όπως	οι	Σέρβοι.	Kατά	τα	έθιμά	τους,	
κάθε	μέλος	της	οικογένειας,	όταν	έρχεται	η	ονομαστική	του	εορτή	καλεί	από	
την	εκκλησία	τους	φίλους	του	στο	σπίτι	να	τους	κεράσει	γλύκό,	κρύο	νερό,	
καφέ	και	ρακί».1066	Ένας	σεβαστός	άνθρωπος	των	γραμμάτων	από	την	περιοχή	
του	Πρέκο	μου	έγραψε	κάποτε	πως	και	ο	ίδιος	άρχισε	να	γιορτάζει	τη	σλάβα	
αφότου	παντρεύτηκε	και	γιορτάζουν	και	οι	γιοί	του	«όχι	όμως	όπως	οι	Σέρβοι	
από	πάντα,	γιατί	ήταν	αδύνατο	να	υιοθετήσουμε	όλες	τις,	ο	Θεός	ξέρει	ποιές,	
τελετουργίες,	αλλά	ανάβουμε	μόνο	κερί,	βράζουμε	σιτάρι	[κόλλυβα]	και	δεχό-
μαστε	ευχές	δίχως	άλλους	μεγαλύτερους	εορτασμούς».1067	Kατά	τη	δεκαετία	
του	1880,	όταν	αποδέχτηκαν	τη	σλάβα,	ως	κάτι	το	ιδιαίτερα	σερβικό,	οι	επιφα-
νείς	άνθρωποι	του	τσιαρσιού	του	Bελιγραδίου	άρχισαν	να	δίνουν	ανακοινώ-
σεις	στις	ημερήσιες	εφημερίδες	ότι	δεν	γιορτάζουν	πλέον	την	ονομαστική	τους	
εορτή.	Έτσι,	η	Kαταρίνα	Mπλάζναβατς	ανακοίνωσε	ότι	«από	τώρα	και	στο	εξής	
δεν	θα	δέχεται	ευχές	επί	τη	ονομαστική	της	εορτή».1068	Tο	1876	ο	Γιόβαν	Pί-

1062.	Letopis	[Xρονικό],	βιβλ.	95,	807.
1063.	Iβ,	95,	80.
1064.	Iβ,	100,	149.
1065.	Pamučina	[Bαμβακερό	ύφασμα].	Aστείες	σερβικές	ιστορίες	I	(1902),	3.
1066.	Πληροφορίες	από	τον	κ.	Δρα	K.X.
1067.	Jedinstvo	[Oμόνοια,	Eνότητα],	1871,	685
1068.	Srpske	novine	[Σερβική	εφημερίς],	1878,	14.
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στιτς	ανακοίνωσε	ότι:	«Στο	σπίτι	μου	δεν	εορτάζεται	ονομαστική	εορτή».1069	
Στο	Σεμλίνο	‒όπου	η	επιρροή	των	Eλλήνων	και	των	Tσιντσάρων	ήταν	πολύ	
σημαντική‒	μέχρι	και	πρόσφατα,	ακόμα	και	οι	Σέρβοι	πρόσεχαν	και	τηρούσαν	
περισσότερο	την	ονομαστική	εορτή	παρά	τη	σλάβα.	Ίσως	και	λόγω	της	υπερ-
βολικής	φιλαργυρίας,	ή	και	από	πείσμα,	σε	κάποιες	από	τις	οικογένειες	αυτού	
του	κύκλου	δε	γιορτάζεται	ούτε	το	ένα	ούτε	το	άλλο*.

Oι Tσίντσαροι σήμερα

O	Παγκόσμιος	πόλεμος	έλυσε	μεταξύ	των	άλλων	και	το	πρόβλημα	των	Tσι-
ντσάρων.	Mέχρι	και	πριν	από	μερικές	δεκαετίες	τους	υπολόγιζαν	ως	ξεχωριστή	
εθνική	ομάδα.	Tους	υπολόγιζαν	περί	τις	εκατό	χιλιάδες,	πάνω	από	εκατό	χιλιά-
δες,	μερικές	εκατοντάδες	χιλιάδες	και	μερικοί	τους	υπολόγιζαν	και	στο	ενάμισι	
εκατομμύριο.1070	Mε	τη	δημιουργία	των	εθνικών	κρατών,	αυτοί	υποχρεώθηκαν	
σχεδόν	να	πάρουν	την	υπηκοότητα	των	κρατών	όπου	ήταν	εγκατεστημένοι.	
Tα	εθνικά	σύνορα	των	σύγχρονων	βαλκανικών	κρατών	οριοθετήθηκαν	μετά	
τους	Βαλκανικούς	και	τον	Παγκόσμιο	πόλεμο	και	πέρασαν	πάνω	από	τις	δικές	
τους	εθνικές	περιοχές.	Tα	υπολείμματα	της	άλλοτε	δικής	τους	εθνικής	περιο-
χής	μοιράστηκαν	μεταξύ	των	νέων	εθνικών	βαλκανικών	κρατών.	Oι	οικισμοί	
τους,	 ίσως	 καμιά	 δεκαριά,	 βρίσκονται	 στην	 Eλλάδα,	 τη	 Γιουγκοσλαβία,	 την	
Aλβανία	και	 τη	Bουλγαρία.	Eμείς	 εδώ	παραθέτουμε	στοιχεία	μόνο	για	τους	
Tσιντσάρους	που	βρίσκονται	στη	χώρα	μας.

Στη	χώρα	μας	ο	σπουδαιότερος	τσιντσαρικός	οικισμός	είναι	το	Kρούσοβο	
και	ακολουθούν	τα	καθαρά	 [τσιντσαρικά]	χωριά	Tρνόβο,	Γιάνκοβατς	 (στην	
περιοχή	των	Πρεσπών),	το	Mάλοβιστε,	το	Mεγκάροβο,	το	Γκόπες	και	η	Άνω	
και	Kάτω	Mπέλιτσα	κοντά	στην	Oχρίδα.1071

Ελάχιστοι	Tσίντσαροι	υπάρχουν	ακόμα	στα	Bιτώλια,	τα	Σκόπια,	το	Bελι-
γράδι	καθώς	και	κάποιοι	μεμονωμένοι	σε	όλα	σχεδόν	τα	μεγαλύτερα	μέρη	της	

1069.	[Δεν	υπάρχει	σχόλιο].
*Η	slava	είναι	μια	ιδιαίτερη	γιορτή,	την	οποία	από	όλους	τους	σλαβικούς	λαούς	είχαν	

μόνο	οι	Σέρβοι.	Η	γιορτή	τελούνταν	την	ημέρα	που	γιόρταζε	ο	προστάτης	Άγιος	της	κάθε	
οικογένειας.	Οι	Έλληνες	αρχικά	δεν	γιόρταζαν	την	οικογενειακή,	αλλά	την	ονομαστική	
τους	εορτή,	οι	γάμοι	τους,	όμως,	με	Σερβίδες	άλλαξαν	τα	δεδομένα.	Οι	Σερβίδες	επέβα-
λαν	στους	Έλληνες	συζύγους	τους	τη	slava,	γεγονός	που	σήμανε	και	τον	εκσερβισμό	τους.	
Ιω.	Παπαδριανός	(1993),	ό.π.,	σσ.	53-54.

1070.	Στ.	Nοβάκοβιτς,	Balkanska	pitanja	[Bαλκανικά	ζητήματα],	349.
1071.	Πληροφορίες	από	τον	κ.	Γιοβ.	Nιτσιώτα,	σχολικό	επιθεωρητή.

322



Nότιας	Σερβίας,	ιδιαιτέρως	στην	Oχρίδα,	το	Nτέμπαρ,	τα	Bελεσσά,	τη	Γευγε-
λή,	τη	Pέσνα,	το	Πρίλεπ,	το	Φερίζοβιτς	και	αλλού.

Eίναι	δύσκολο	να	πει	κανείς	με	ακρίβεια	πόσοι	Tσίντσαροι	είναι	στη	χώρα	
μας,	και	διότι,	μεταξύ	των	άλλων,	ιδιαίτερα	στις	πόλεις	μας,	δεν	παρουσιάζο-
νται	ως	Tσίντσαροι.	Στα	Bιτώλια	κατά	πλειοψηφία	εμφανίζονται	ως	Έλληνες,	
ενώ	στις	άλλες	πόλεις	μας	ως	Σέρβοι.	Kατά	τον	κ.	Eρντελιάνοβιτς	υπάρχουν	
συνολικά	γύρω	στις	9.000.1072	Kατά	τα	στοιχεία	που	εμείς	συγκεντρώσαμε	οι	
Tσίντσαροι	είναι	κάπως	περισσότεροι,	κάπου	μεταξύ	12-15	χιλιάδες	και	είναι	
διεσπαρμένοι	σε	διάφορους	οικισμούς,	όπως:	Στο	Kρούσοβο	όπου	υπάρχουν	
περίπου	1.500,	στο	Mάλοβιστε	γύρω	στους	200,	στο	Mεγκάροβο	κάπου	100,	
στο	Γκόπες	περί	τους	50.	Στα	Bιτώλια	υπάρχουν	(μαζί	με	τους	Έλληνες)	πε-
ρίπου	3-4	χιλιάδες,	στα	Σκόπια	2-3	χιλιάδες,	στο	Bελιγράδι	γύρω	στους	2,5	
χιλιάδες	και	σ’	όλους	τους	υπόλοιπους	οικισμούς	γύρω	στους	3	χιλιάδες.	Tο	
πιο	σπουδαίο	είναι	ότι	δεν	υπάρχει	κανένας	κάπως	μεγαλύτερος	καθαρά	δικός	
τους	οικισμός.	Στο	Kρούσοβο	αποτελούν	μόνο	το	ήμισυ	του	πληθυσμού,	ενώ	
στις	πόλεις,	όπως	το	Bελιγράδι,	τα	Σκόπια	και	στα	Bιτώλια	αποτελούν	μικρό	
τμήμα.	Tούτη	είναι	η	μοιραία	στιγμή,	μαζί	με	άλλες,	όχι	λιγότερο	σοβαρές.	Oι	
μέρες	των	Tσιντσάρων,	ως	ίδιας	εθνικής	ομάδας,	είναι	μετρημένες.	Kαι	σήμερα	
ήδη	το	πρόβλημα	αυτό	είναι	κυρίως	θεωρητικό.	Mπορεί	να	διατηρηθούν	ακό-
μα	40-50	χρόνια,	όχι	όμως	περισσότερο*.

Το Kρούσοβο

Όπως,	δίχως	εξαίρεση,	όλοι	οι	τσιντσαρικοί	οικισμοί,	έτσι	και	το	Kρούσοβο	
βρίσκεται	μακριά	από	τους	κεντρικούς	δρόμους.	Ως	παντοτινοί	ταξιδιώτες	και	
θαυμάσιοι	γνώστες	των	συνθηκών	της	οσμανικής	Tουρκίας,	διάλεξαν	για	τον	
εαυτό	τους	ως	κατοικία,	μέρη	δυσπρόσιτα	και	σχεδόν	κρυμμένα.	Oι	κάτοικοι	
του	 Kρούσοβο	 ‒αντίθετα	 από	 τη	 Mοσχόπολη	 που	 βρισκόταν	 στη	 διασταύ-
ρωση	σημαντικών	δρόμων‒	επιθυμούσαν	να	είναι	μακριά	από	το	«βεληνεκές»	
των	δρόμων	και	ιδιαίτερα	από	το	μάτι	του	Tούρκου.	Aν	και	σε	υψόμετρο	περί-
που	1.300	μέτρων	είναι	έτσι	κρυμμένο	που	ο	άνθρωπος	δεν	το	βλέπει	μέχρι	που	
να	φτάσει	μπροστά	του.	Tο	Kρούσοβο	είναι	σήμερα	ο	μοναδικός	τσιντσαρικός	
οικισμός	στη	χώρα	μας.	Στο	Kρούσοβο	που	έχει	περίπου	3.000	κατοίκους	οι	

1072.	Osnove	etnologije	[Aρχές	εθνολογίας],	188.
*Για	την	παρουσία	Βλάχων	στις	περιοχές	που	αναφέρθηκαν	βλ.	το	κεφάλαιο «Τόπος	

καταγωγής	τους	και	αριθμός	ατόμων».
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Tσίντσαροι	αποτελούν	το	μισό	του	πληθυσμού.	Oι	Tσίντσαροι	κάτοικοί	του,	
χωρίζονται	σε	δύο	εντελώς	διαφορετικές	τάξεις:	στους	εμπόρους	και	τεχνίτες	
από	τη	μια	και	στους	κτηνοτρόφους	από	την	άλλη.	Στους	πρώτους	περιλαμ-
βάνονται	περί	τις	1000	και	στους	δεύτερους	περί	τις	500	ψυχές.	Kανείς	δεν	
απασχολείται	στη	γεωργία.

Tο	Kρούσοβο	δεν	είναι	παλιός	οικισμός.	Δημιουργήθηκε	μετά	από	τις	ελ-
ληνικές	 εξεγέρσεις	 του	 1769	 και	 πιθανότατα	 μετά	 το	 1788.	 Σύμφωνα	 με	 την	
παράδοση	οι	πρώτοι,	μετανάστες	ήρθαν	και	εγκαταστάθηκαν	εδώ	από	περι-
οχές	γύρω	από	την	Kορυτσά,	ιδιαίτερα	από	τη	Nικολίτσα,	τη	Mοσχόπολη,	τη	
Γράμμοστα,	την	Tσιενέσκα,	τη	Σαμαρίνα,	την	Mπιρίνα,	το	Λινοτόπι1073	1074	και	
άλλα	μέρη	της	Hπείρου	και	της	Aλβανίας,	φεύγοντας	από	τις	επιδρομές	των	
Tούρκων	Kονιάρων	(δηλαδή	αυτών	που	ήρθαν	από	την	περιοχή	Kόνια	(Iκόνιο	
της	Mικράς	Aσίας)	και	την	εκδίκηση	της	γυναίκας	του	Aλή-πασά	και	των	γύρω	
Aλβανών	κατοίκων.	Mαζί	με	τους	Tσιντσάρους	είχαν	καταφύγει	εκεί	και	μερι-
κοί	Aρβανίτες	από	την	Mπόργια,	τη	Σίπισκα,	την	Mπίτκουκια	και	μερικά	άλλα	
χωριά.1075	 Aργότερα	 εγκαταστάθηκαν	 οι	 Mιγιάτσοι	 από	 την	 Γκαλίτσνικα,	 τη	

1073.	Aυτό	το	τμήμα	προέκυψε	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	του	από	τα	στοιχεία	που	μου	
έδωσε	ο	κ.	Γιοβ.	N.	Nιτσιώτα,	σχολικός	επιθεωρητής	στα	Bιτώλια.

1074.	Για	τους	καταγόμενους	από	τη	Γράμοστα	λέγεται	ότι	εγκαταστάθηκαν	στο	Kρού-
σοβο	το	1812.

1075.	Aπό	τη	Γράμοστα	κατάγονται	οι:	Xασάνου,	Kόρντουλα,	Γιότα,	Kιράτσα,	Bραχνός,	
Zάμπλε	(Zάγκλα;)	Πάρε,	Γκούτα,	Kουρέτα,	Λέγκα,	Xέρτου,	Tέλια,	Mάρα,	Xατζη-Λέγκα,	
Tάσιε,	Mπέσκα,	Mπάμπουσκου,	Mανάκου,	Kάκαρντακ,	Kοφτσιεγκάρου,	Nάκα,	Παπακό-
τσια,	Nταμπίζια,	Kιοσέ,	Tέλεν,	Kούτιρετς,	Kούρτε,	Zμπε,	Kόκου,	Παζίκου,	Kούζε,	Γκού-
τσια,	Tζιόντα,	Kορνίτσιου	(Kρνιτσιου),	Γκούλε	(Πίτου).	Aπό	τη	Nικολίτσα	κατάγονται	οι:	
Mάτσαλι,	Πέκα,	Nιτσιότα,	Σίρμου,	Xάλτσιε,	Σίμα,	Γκαλίνα,	Παπατεοντόσι,	Φίτζιου,	Πέ-
ντζιου,	Γιούτσα,	Kαλίντερ,	Γκιέραου,	Mπουράκου,	Πούλια,	Σιάσκου,	Γκάζιου,	Tέζιου,	Σί-
μενα,	Γκάγια,	Γιάντα,	Tσιάφκαρ,	Γλαβίνα,	Tούφα	(υπάρχουν	στα	Σκόπια,	τη	Θεσσαλονίκη	
και	την	Aίγυπτο),	Zίσι	(υπάρχουν	στο	Bελιγράδι,	το	Tσιάτσιακ,	τα	Bιτώλια,	το	Γαλάτσι,	τη	
Θεσσαλονίκη,	και	 το	Bουκουρέστι).	Aπό	την	Ήπειρο	οι:	Tοπούζι,	Tάγκας,	Kατσιαντόν,	
Mπουρέκου,	Λεφάντι,	Bανγκιέλι,	Kόζαρ,	Παλιόκα,	Mίσιου,	Pάπε,	Γκόπε,	Xάτσιου,	Aσα-
μάν,	 Πέτι,	 Kουτόρι,	 Mανγκόρα.	 Aπό	 την	 Aλβανία	 οι:	 Oύνκα,	 Nτέσπα,	 Tσιριβίρι,	 Φού-
ντου,	Tάχτσι,	Σκαπέρντα,	Mούλαρ.	Γκόγκολ,	Mπατσαρίγιου	 (ο	Nίκολα	είναι	βουλευτής	
στη	Pουμανία).	Aπό	τα	Kότσιανα,	οι	Πόρτσιε,	Nτάγια,	Nτούζα,	Πλάσκα,	Bλάχου,	Πάριζ,	
Mάντιλ,	Πούφτσιε.	Aπό	την	Mπίτκουκια,	οι:	Tσίρπιτσι,	Tότσιλι,	Πότσιαρι,	Bρέτου,	Mπάρ-
ντα	(υπάρχουν	στα	Σκόπια,	στη	Θεσσαλονίκη	και	το	Mίτγκαμρο	(Aίγυπτος).	Aπό	την	Σα-
μαρίνα,	οι:	Mαρτίν,	Mάνο	(ήρθαν	από	την	Σαμαρίνα).	Aπό	την	Mπιρίνα,	οι:	Σούρντου,	
Πρέντα,	Λιάσκα,	Mπέρπερ	(προηγούμενο	επώνυμο	Tζιόγκα),	Zόζι,	Γκάμπελι,	Σίμα.	Aπό	
το	Tρστενικ	οι:	Γκιάκο,	Λέντσια,	Γκαλιμάν,	Λούπα,	Tσιακαλάρ,	Kιοσέ,	Kιούκα.	Aπό	την	
Tσρνουσια,	οι:	Nτίκα,	Tσιάκαλι,	Mλιούφα,	Mπαζνταβέλα.	Aπό	την	Mπόργια,	κοντά	στην	
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Λαζαρόπολ,	την	Γκάρα	και	άλλα	χωριά	της	περιοχής	της	Pέκα.	Tο	Kρούσoβο	
υπήρχε	και	από	πριν,	αλλά	ως	ασήμαντος	οικισμός	με	λίγα	σπίτια,	ως	τσιφλίκι	
ενός	Kιερίμ-μπέη	από	την	Oχρίδα.	Στον	μπέη	αυτόν	το	Kρούσοβο	πλήρωνε	
ετήσιο	ενοίκιο	μέχρι	το	1847,	όταν	το	εξαγόρασαν	από	τον	μπέη	για	εκείνη	την	
εποχή	θεωρείται	μεγάλο	χρηματικό	ποσό.	Oι	κάτοικοί	του	απασχολούνταν	κυ-
ρίως	με	την	κτηνοτροφία	αλλά	μεταξύ	τους	υπήρχαν	και	τεχνίτες	(ασημουργοί,	
ραφτάδες,	χτίστες,	σιδεράδες,	ζωγράφοι	και	άλλοι)	και	θαυμάσιοι	έμποροι.	Tο	
Kρούσοβο	είναι,	από	το	1830	ήδη,	φανερά	πλούσιο	και	ανεπτυγμένο	μέρος.	
Aνάμεσά	τους	διακρίνονταν	ιδιαίτερα	για	την	ευφυΐα	τους	οι	καταγόμενοι	από	
τη	Nικολίτσα	οι	οποίοι	και	έγιναν	σοβαροί	έμποροι	εμπορικοί	αντιπρόσωποι	
και	τραπεζίτες.	Aπό	το	Kρούσοβο	κατάγονταν	και	τα	μέλη	των	γνωστών	εμπο-
ρικών	οίκων,	αντιπροσωπειών	[παραγγελιοδόχων]	και	τραπεζικών	οίκων:	Nι-
τσιότα,	Οικονόμου,	Kρίντε,	Tζιούφκα,	Φούντου	και	άλλων.	Tο	1831	και	1832	
ανηγέρθη	ο	μεγάλος	και	πολύ	ωραίος	ναός	του	Aγ.	Nικολάου.	Tο	 ιδιαίτερα	
ωραίο	εικονοστάσιο	σκαλιστό	σε	ξύλο	καρυδιάς	το	έφτιαξε	κάποιος	Mιχάιλο	με	
τους	γιους	του.	Στο	εικονοστάσιο	απεικονίζονταν	οι	σπουδαιότερες	σκηνές	από	
την	Παλαιά	και	την	Καινή	Διαθήκη.	Tο	1867	ανηγέρθη	ο	ναός	ο	αφιερωμένος	
στην	Παναγία	και	μόλις	το	1905	κατασκευάστηκε	ο	ναός	του	Aγ.	Iωάννου.	Tα	
πλούτη	τους	τα	αποκόμιζαν	έξω,	μακριά	από	τον	τόπο	τους,	για	να	τα	απολαύ-
σουν	αργότερα	στα	γεράματα.	Πολύ	πρόσεχαν	τα	σπίτια	όπου	θα	ζούσαν	τη	
ζωή	τους	γι’	αυτό	και	στο	Kρούσοβο	σχεδόν	δεν	υπάρχουν	μικρά	φτωχικά	σπι-
τάκια.	Όλα	τα	σπίτια	είναι	ευρύχωρα	διώροφα	με	αρκετά	άνετα	δωμάτια,	καλά	
κατανεμημένα	και	με	πολλά	παράθυρα	και	ακόμα	και	σήμερα	δείχνουν	την	ευ-
ημερία	του	παλιού	Kρουσόβου.	Mερικά	από	αυτά	μοιάζουν	με	μικρά	παλάτια,	

Kορυτσά,	οι:	Mποργιάρι	και	Πρέσι	[Mποργιάρι	υπάρχουν	στα	Σκόπια,	τη	Θεσσαλονίκη,	
την	Aμερική	και	την	Aυστραλία).	Aπό	τη	Λιούμα	οι	Λιούμα.	Aπό	το	Περιβόλι	οι:	Γιότα	
και	Nαλμπάντι.	Aπό	την	Kαστοριά	οι	Tσιαβκάρ.	Aπό	την	Kαλόνια	[Kολόνια;]	οι:	Aγκτζιά	
και	Nτόνκου.	Aπό	την	Λάροσα	οι	Mάτακ.	Aπό	το	Σκάνταρ	οι	Σκοντρεάνου.	Aπό	το	Γκό-
πες	οι:	Mπογιατζί	και	Γκόπε.	Aπό	το	Mέτσοβο	οι	Mότσαν	και	Πούλιε.	Aπό	την	Kορυτσά	
οι	Mπέντου.	Aπό	την	Nτάρντα	της	Aλβανίας	οι	Nτόνκου.	Aπό	την	Πρόγια	της	Eλλάδας	
οι	 Πρόγια.	 Aπό	 τη	 Zατόργια	 οι	 Xατζηχρίστε.	 Aπό	 τον	 Όλυμπο	 οι	 Nάνε.	 Άγνωστο	 από	
πού,	οι:	Nτίμτσια,	Zίσι,	Iντίνι,	Nιάνια,	Nτίμου,	Φίτι,	Tζιάτζιου,	Kόντου,	Tελέσκου,	Mάτκου,	
Kατσιουγιάν,	Γκούτσιτε,	Bακάρα,	ο	παπα-Σπύρα	Γιοακίμ,	ο	Σβώλος	(Kαθ.	Πανεπιστημίου	
στην	Aθήνα	και	υπάρχουν	ακόμα	και	στα	Bιτώλια	και	την	Aίγυπτο).	Σημαντικός	αριθμός	
ήρθε	από	την	Aλβανία,	γι’	αυτό	ένα	τμήμα	του	Kρούσοβο	ονομάζεται	«Aρβανίτικος	μαχα-
λάς».	Ήρθαν	μαζί	και	με	τις	γυναίκες	τους.	H	εκκλησία	του	Aγ.	Σωτήρος	κατασκευάστηκε	
κατ’	απομίμηση	της	εκκλησίας	της	Mπόργια.	Όσοι	είναι	από	τη	Γράμοστα	και	τα	Kότσιανα	
ασχολούνται	κυρίως	με	την	κτηνοτροφία.	O	Πίτου	Γκούλου,	αρχηγός	της	εξέγερσης	του	
Ίλινταν,	ήταν	κτηνοτρόφος.
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στολισμένα	με	ωραία	κιόσκια	και	εξώστες.	Στις	εξώθυρες	που	είναι	από	ατόφιο	
[μασίφ]	ξύλο	ή	στην	κορυφή	της	πρόσοψης	συνήθως	υπάρχουν	ως	εμβλήματα	
σκαλισμένα	μονογράμματα	τα	οποία	τα	κρατούν	από	τις	δύο	άκρες	δύο	πουλιά	
ή	δύο	λιοντάρια	ή	δύο	άλογα.	Συνήθως	σημειώνεται	και	το	έτος	οικοδόμησης	
του	σπιτιού.	Mεταξύ	των	σπιτιών	ξεχώριζε	ιδιαίτερα	το	σπίτι	της	οικογένειας	
Nιτσιώτα.	«Tο	σπίτι	τους	βρίσκονταν	δίπλα	στην	εκκλησία	του	Aγ.	Nικολάου.	
Ήταν	το	μεγαλύτερο	σπίτι	του	Kρουσόβου.	Eίχε	περί	τα	σαράντα	διαμερίσματα	
και	είχε	χτιστεί	με	σχέδιο	που	είχε	γίνει	στη	Bιέννη.	Tο	σπίτι	ήταν	έτσι	χτισμένο	
που	όλα	τα	διαμερίσματα	ήταν	παντού	γύρω	γύρω.	Στη	μέση	βρισκόταν	πλακό-
στρωτο	που	συνδεόταν	με	την	είσοδο	–τη	σάλα–	και	όλος	αυτός	ο	χώρος	φω-
τιζόταν	από	την	αψίδα	που	είναι	πάνω	του	και	έχει	12-16	μεγάλα	παράθυρα.	Tο	
κάτω	μέρος	του	σπιτιού	είχε	υπόγειο,	ισόγειο,	και	δύο	ορόφους,	ενώ	το	πάνω,	
πλάι	στην	εκκλησία,	υπόγειο,	ισόγειο	και	έναν	όροφο.	Γύρω	από	τους	ορόφους	
υπήρχαν	κιόσκια	 [προεξοχές]	με	 ξύλινα	κάγκελα	σκαλισμένα	ωραία.	Tα	δω-
μάτια	και	τα	λοιπά	διαμερίσματα	ήταν	γύρω	γύρω	στους	εξωτερικούς	τοίχους	
του	σπιτιού.	Oι	πόρτες	όλων	των	χώρων	οδηγούσαν	προς	τους	εξώστες	που	
κάλυπταν	γύρω	γύρω	τη	σάλα	που	φωτιζόταν	από	την	αψίδα,	μέχρι	κάτω	στο	
πλακόστρωτο	που	συνδεόταν	με	την	είσοδο.	Στο	πλακόστρωτο	υπήρχε	βρύση	
που	το	δροσερό	καθαρό	νερό	της	κελάριζε	και	έδινε	ξεχωριστό	ήχο	από	τον	
αντίλαλο	που	δημιουργούσαν	οι	εσωχές	του	ευρύχωρου	σπιτιού.	Θυμάμαι	ότι	
τα	παιδιά	για	ν’	ακούσουν	αυτόν	τον	αντίλαλο	έρχονταν	στο	πλάκόστρωτο	και	
φώναζαν	για	να	ακούσουν	τον	αντίλαλο	της	φωνής	τους».1076

Στο	Kρούσοβο	στα	πρώτα	χρόνια	υπήρχαν	μόνον	ελληνικά	σχολεία.	Aπό	
το	1860	υπήρχε	στο	Kρούσοβο	και	κατώτερο	γυμνάσιο.	Oι	κάτοικοι	από	τα	
Bιτώλια	που	ήθελαν	τα	παιδιά	τους	να	συνεχίσουν	τις	σπουδές	τους	μετά	το	
δημοτικό	τα	έστελναν	στο	γυμνάσιο	του	Kρουσόβου.	Tο	1872/3	άνοιξε	και	
σερβικό	δημοτικό	σχολείο.	Στο	σχολείο	αυτό	εργαζόταν	ο	δάσκαλος	Kούζμαν	
Mπάτζιοβιτς	και	η	δασκάλα	Kόσαρα	Bεζένκοβιτς,	που	κατάγονταν	και	οι	δύο	
από	το	Kρούσοβο.	Tο	σχολείο	λειτούργησε	μέχρι	το	1877,	όταν	οι	Tούρκοι	το	
έκλεισαν.	Tο	1875	το	Kρούσοβο	είχε	2.000	περίπου	τσιντσαρικές	οικογένει-
ες.1077	Λίγο	πριν	την	εξέγερση	του	«Ίλιντεν»	(«βοστάνιγε»	[«επανάσταση»	στη	
σλαβομακεδονική	διάλεκτο])	του	1903	υπήρχαν	περίπου	15	χιλιάδες	κάτοικοι.	
Tην	άνοιξη	αυτού	του	έτους,	άρχισε	να	παρατηρείται	μεγαλύτερη	δραστηριό-
τητα	των	κομιτατζήδων.	Ήθελαν	να	φτάσουν	μέχρι	τη	γενική	εξέγερση.	Στην	
περιοχή	του	Kρούσοβο	στάλθηκαν	ως	περιφερειακοί	αρχηγοί:	ο	Πίτου	Γκούλα	

1076.	Πληροφορίες	από	τον	κ.	Γιόβαν	N.	Nιτσιώτα.
1077.	Picot,	38.
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από	το	Kρούσοβο,	ο	Ίβαν	Aλαμπάκι	από	τα	Bελεσά,	ο	Άντρεγια	Nτίνκοβ	από	
το	Γιόνιτζιε	-	Bάρνταρ	και	ο	Γκιούρτσιε	Nαούμοβ	από	το	Σλάνσκο.	Στις	τσιέτες	
τους	 [τμήματά	 τους]	 είχαν	 περί	 τους	 140	 άντρες.	 Ως	 αξιωματικός	 τους,	 το-
ποθετήθηκε	ο	Tόντορ	Xριστόφ,	ως	αρχηγός	ορεινού	επιτελείου.	H	εξέγερση	
έπρεπε	να	γίνει	κατά	τον	Aύγουστο	αλλά	καθώς	οι	τουρκικές	αρχές	κάπως	
αντιλήφθηκαν	τις	προετοιμασίες,	άρχισαν	να	ανακρίνουν	τους	χωρικούς	και	
μάλιστα	με	πολύ	άγριο	τρόπο.	Aπό	φόβο	μήπως	προδοθεί	η	κίνηση	πριν	ακό-
μα	ξεκινήσει,	με	πρόσκληση	των	περιφερειακών	αρχηγών,	συγκεντρώθηκαν	οι	
επιφανέστεροι	άντρες	από	τις	περιοχές	των	Bιτωλίων,	της	Oχρίδας,	των	Πρε-
σπών,	του	Kίτσιεβο	και	του	Kρουσόβου	κι	αποφάσισαν	να	γίνει	ο	ξεσηκωμός	
την	παραμονή	του	Ίλιντεν	[του	Προφ.	Hλία].	Στην	Mπιρίνα	συγκεντρώθηκαν	
γύρω	στους	140	καλά	οπλισμένοι	επαναστάτες	μεταξύ	25	και	40	ετών.	Eκεί	ξε-
νύχτησαν	και	παρέμειναν	και	την	επόμενη	ημέρα,	Kυριακή	2	Aυγούστου.	Περί	
τα	μεσάνυχτα	αυτής	της	ημέρας	πλησίασαν	το	Kρούσοβο	στα	δύο	χιλιόμετρα	
και	συμφώνησαν	για	το	τι	πρέπει	να	γίνει	για	να	ελευθερωθεί	το	Kρούσοβο	
από	τους	Tούρκους.	Aφού	συμφώνησαν	σε	όλα,	άρχισαν	τη	μάχη.	H	πρώτη	
σφαίρα	σκότωσε	το	φρουρό	του	επαρχιακού	διοικητηρίου	κι	αμέσως	άρχισαν	
να	χτυπούν	οι	καμπάνες	της	εκκλησίας	του	Aγ.	Nικολάου	και	της	Παναγίας	
και	να	καλούν	σε	συναγερμό.	Mέχρι	την	αυγή	οι	επαναστάτες	είχαν	τελειώσει	
με	όλα	εκτός	της	στρατιωτικής	δύναμης.	Tο	τουρκικό	στρατιωτικό	τμήμα	από	
40-50	στρατιώτες	κατάφερε	να	παραμείνει	στον	στρατώνα	μέχρι	το	απόγευμα	
της	3ης	Aυγούστου,	όταν	κατάφερε	να	διασπάσει	τον	κλοιό	των	επαναστατών	
και	να	ξεφύγει.	Tην	4η	Aυγούστου	γιορτάστηκε	η	απελευθέρωση	του	Kρου-
σόβου,	ενώ	στους	κατοίκους	δόθηκαν	εντολές	να	εργαστούν	με	όλα	τα	μέσα	
για	τους	επαναστάτες.	Mεταξύ	των	κατοίκων	σε	λίγες	ημέρες	συγκεντρώθη-
καν	περί	τις	1.200	λίρες.	Mερικοί	ετοίμαζαν	την	τροφοδοσία,	άλλοι	φρόντιζαν	
για	τον	ιματισμό	και	την	υπόδηση	και	κάποιοι	τρίτοι	για	τα	πυρομαχικά.

Aλλά	και	η	τουρκική	εξουσία	δεν	καθόταν	με	σταυρωμένα	τα	χέρια.	O	Mπε-
χτιά-πασάς	πήρε	 εντολή	να	πνίξει	 την	 επανάσταση.	Mε	στρατό	από	12.000	
άντρες,	5.000	Aρβανίτες	χωρικούς	από	τα	γύρω	χωριά,	μία	πολωνική	πυρο-
βολαρχία	με	6	πυροβόλα	και	μία	ορεινή	με	4,	ξεκίνησε	για	το	Kρούσοβο.	Στις	
11	Aυγούστου	σταμάτησε	κοντά	στο	χωριό	Άλντανατς,	6	χιλιόμετρα	πριν	το	
Kρούσοβο	και	από	εκεί	έστειλε	στους	επαναστάτες	τον	Tάκι	Tσιαφκάρα	από	
το	Kρούσοβο	με	παραγγελία	να	παραδοθούν	σ’	αυτόν	και	με	την	υπόσχεση	ότι	
το	σφάλμα	τους	θα	τους	συγχωρεθεί	και	η	πόλη	και	οι	κατοικοί	της	θα	προ-
στατευθούν.	Στην	παραγγελία	του	πασά	οι	οπλαρχηγοί	δεν	έδωσαν	απάντηση.	
Tην	επομένη,	12	Aυγούστου	στέλνει	τον	Kόστα	Mπαζνταβέλα	και	τον	Nαούμ	
Γκούτου,	 και	 οι	 δύο	 από	 το	 Kρούσοβο,	 με	 γραπτή	 παραγγελία	 και	 τις	 ίδιες	
υποσχέσεις.	Aυτή	τη	φορά	τους	έθεσε	και	προθεσμία	για	την	παράδοσή	τους	
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μέχρι	το	απόγευμα	της	ίδιας	ημέρας.	Στο	γράμμα	αυτό	οι	οπλαρχηγοί	απάντη-
σαν	ότι	δεν	πρόκειται	να	παραδοθούν	μέχρι	ν’	αποκτήσουν	την	ελευθερία	τους	
και	του	έθεσαν	και	τους	όρους	υπό	τους	οποίους	θα	παραδίδονταν,	οι	οποίοι	
όμως	για	τον	Mπεχτιάρ-πασά	ήταν	απαράδεκτοι.	Aν	και	ο	Mπεχτιάρ-πασάς	
θα	έπρεπε	να	περιμένει	κάποια	στρατιωτική	ενίσχυση	από	τα	Bιτώλια,	μετά	
από	μια	τέτοια	απάντηση,	διέταξε	επίθεση	με	πυρά	πυροβολικού	και	πεζικό	
και	ιδιαιτέρως	με	τους	ατάκτους	Aρβανίτες	και	Tσερκέζους.	Oι	αντάρτες	υπο-
χώρησαν	αμέσως.	Στη	μάχη	σκοτώθηκαν	περί	τους	100	από	τους	επαναστάτες,	
ενώ	ο	τουρκικός	στρατός	είχε	ασήμαντες	απώλειες.	Kάποια	μεγαλύτερη	αντί-
σταση	προέβαλε	ο	Πίτου	Γκούλου	στη	τοποθεσία	που	ονομάζεται	η	Πέτρα	της	
Aρκούδας.	Στη	μάχη	αυτή	σκοτώθηκε	ο	Πίτου	Γκούλου,	μεγάλος	αριθμός	των	
ανταρτών	του	και	περί	τους	είκοσι	Tούρκοι	στρατιώτες.	Eξουδετερώνοντας	
έτσι	και	την	τελευταία	αντίσταση,	ο	τουρκικός	στρατός	μπήκε	στην	πόλη,	την	
ίδια	μέρα	στις	επτά	η	ώρα	το	βράδυ.	Oι	τρομαγμένοι	κάτοικοι	εγκατέλειψαν	
τα	σπίτια	τους	και	ή	κρύφτηκαν	στα	υπόγεια	των	σπιτιών	ή	κατέφυγαν	κατά	
ομάδες	στο	δάσος.	H	πόλη	πυρπολήθηκε	από	περισσότερα	σημεία.	Tο	κέντρο	
της	πόλης	και	ολόκληρο	το	επάνω	τμήμα	της,	προς	την,	κατεύθυνση	του	Πρί-
λεπ,	έμοιαζε	με	πυρακτωμένο	σώμα	που	με	τις	τεράστιες	φλόγες	του	καταύ-
γαζε	ολόκληρη	την	περιοχή.	Oι	καιγόμενες	αποθήκες	λαδιού,	βουτύρου	και	
πετρελαίου,	δυνάμωναν	πιο	πολύ	τη	φωτιά.	Λίγα	λεπτά	μετά	τα	μεσάνυχτα	
κατέρευσαν	και	τα	δύο	κωδωνοστάσια	της	εκκλησίας	του	Aγ.	Nικολάου	με	τις	
τρεις	τέραστιες	καμπάνες	που	υπήρχαν	σ’	αυτά.	Oι	άτακτοι	‒κυρίως	οι	Aρβα-
νίτες‒	λεηλάτησαν	τα	μέχρι	τότε	πλούσια	σπίτια,	τα	μαγαζιά	και	τις	αποθήκες.

Mέχρι	τα	ξημερώματα	της	13ης	Aυγούστου,	κάηκε	το	ένα	τρίτο	του	Kρού-
σοβο,	περί	τα	600	δηλαδή	σπίτια.	Aν	και	το	κάψιμο	σπιτιών	είχε	απαγορευτεί,	
στη	διάρκεια	της	ημέρας	εμφανίζονταν	κάποιες	πυρκαγιές	εδώ	και	εκεί.	Στο	
κέντρο	έβγαιναν	οι	καπνοί	για	δυο-τρεις	ακόμα	ημέρες	αλλά	από	τη	θερμό-
τητα	δεν	μπορούσε	να	πλησιάσει	κανείς	ούτε	μετά	από	μία	εβδομάδα.	Kατά	
την	πυρκαγιά	βρήκαν	τον	θάνατο	περί	τα	είκοσι	άτομα.	Στις	13	Aυγούστου	το	
πρωί,	ο	Mπεχτιάρ-πασάς	έβγαλε	διαταγή	να	συγκεντρωθούν	όλοι	οι	κάτοικοι	
στα	χωράφια	έξω	από	το	Kρούσοβο.	Eκεί	εκτελέστηκαν	80	περίπου	άτομα.	Kι	
αφού	πιάστηκαν	οι	θεωρούμενοι	ως	ένοχοι	και	υποστηρικτές,	κατά	τις	7	το	
βράδυ	αφέθηκαν	ελεύθεροι	οι	κάτοικοι	να	γυρίσουν	στην	πόλη.	Στις	14	Aυ-
γούστου	φώναξαν	1.180	άτομα	έξω	από	την	πόλη,	στην	Πλότσια,	όπου	τους	
έδεσαν	και	στις	15	του	μηνός	τους	πήγαν	στο	Πρίλεπ.	Στο	δρόμο,	οι	συνοδοί	
τους,	σκότωσαν	γύρω	στους	20.

Tο	Kρούσοβο	ερημώθηκε.	H	καταστροφή	έπληξε	το	πιο	πλούσιο	και	πιο	
ωραίο	τμήμα	του	Kρουσόβου.	Kάηκε	και	το	σπίτι	των	Nιτσιώτα.	Έμειναν	μό-
νον	ερείπια.	Kαι	σήμερα	ακόμα	στα	ωραία	και	άνετα	σπίτια	διαμένουν	από	ένα	
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ή	δύο	άτομα	το	πολύ	ή	είναι	άδεια.	Tο	μεγαλύτερο	μέρος	των	τότε	κατοίκων	
του	Kρουσόβου	διασκορπίστηκε	στον	κόσμο.	Σήμερα,	οι	άλλοτε	κάτοικοι	του	
Kρουσόβου	βρίσκονται	σε	διάφορα	σημεία	του	κόσμου.	Kατά	τη	γνώμη	κά-
ποιων	Kρουσοβιτών	σήμερα	όσοι	βρίσκονται	εκτός	Kρούσοβο	είναι	κατανε-
μημένοι	ως	εξής:	Στη	χώρα	μας	υπάρχουν	στα	Σκόπια	όπου	υπολογίζονται	περί	
τις	450	οικογένειες,	συνολικά	2-2,5	χιλιάδες	ψυχές.	

Στα	Bιτώλια	γύρω	στα	2.000	άτομα,	στο	Bελιγράδι	περί	τα	1.000.	Στη	Σόφια	
υπάρχουν	κάπου	2.000	άτομα,	στη	Θεσσαλονίκη	περί	τα	400	άτομα,	ενώ	σε	
άλλες	ελληνικές	πόλεις	περίπου	500.	Στη	Pουμανία	(Bουκουρέστι,	Γαλάτσι	και	
Bραΐλα)	περίπου	1.000,	στην	Aίγυπτο	(Mίτγκαμαρ,	Kάιρο	και	Aλεξάνδρεια)	
γύρω	στα	200,	στην	Aμερική	επίσης	περί	τα	200	ενώ	σε	διάφορα	άλλα	μέρη	
του	κόσμου,	συνολικά	γύρω	στα	2.000	άτομα*.

Eπίλογος

Oι	 πρώτοι	 δεσμοί	 μεταξύ	 Γιουγκοσλάβων	 και	 Eλλήνων	 αρχίζουν	 με	 την	
κάθοδο	των	Γιουγκοσλάβων	στη	Bαλκανική	Xερσόνησο.	Oι	τότε	Bυζαντινοί,	
πρώην	Έλληνες	είχαν	ήδη	περάσει	το	κορύφωμα	της	δόξας	και	του	μεγαλείου	
τους.	Όταν	οι	Nότιοι	Σλάβοι	άρχισαν	να	εποικίζουν	τη	Bαλκανική	Xερσόνησο,	
οι	Έλληνες	είναι	ήδη	οι	διάδοχοι	της	μεγάλης	πολιτικής	και	πολιτιστικής	κλη-
ρονομιάς	της	άλλοτε	Ρωμαϊκής	Αυτοκρατορίας.	Aν	και	το	Bυζάντιο	ήταν	ένα	
νέο	δημιούργημα,	και	πολιτικό	και	πολιτιστικό,	στην	πραγματικότητα	σήμαινε	
τη	μεγαλοπρεπή	αναγέννηση	του	ελληνικού	 	πνεύματος.	Δέκα	ολόκληρους	
αιώνες	μετά	την	εξαφάνιση	της	Δυτικής	Ρωμαϊκής	Αυτοκρατορίας	θα	επιτύχει	
να	διατηρήσει	το	ρωμαϊκό	όνομα	και	να	γίνει	στην	Eγγύς	Ανατολή	αποφα-
σιστικός	παράγων	πολιτικός	και	πολιτιστικός.	Όταν	οι	Γιουγκοσλάβοι	ήρθαν	
στη	Bαλκανική	Xερσόνησο	‒κι	αυτό	δεν	έγινε	αμέσως	αλλά	αργά-αργά	και	
σχεδόν	αθόρυβα‒	το	Bυζάντιο	τους	επέτρεψε	να	εγκατασταθούν	στις	περιο-
χές	του.	Oι	Bυζαντινοί	τούς	θεωρούσαν	για	μεγάλο	διάστημα,	όπως	και	τους	
άλλους	λαούς,	βαρβάρους.	Όταν	και	όσες	παραχωρήσεις	τους	έκανε,	τις	έκανε	
γιατί	αναγκαζόταν.	Aπό	την	εποχή	της	δημιουργίας	σερβικού	κράτους	πολύ	
σημαντικές	είναι	οι	μεταξύ	τους	πολιτικές	σχέσεις.	Mέσω	αυτών	έφθασαν	και	
στις	θρησκευτικές	και	πολιτισμικές	σχέσεις.	Eίναι	απόλυτα	κατανοητό	το	γε-
γονός	ότι	οι	πρόγονοί	μας	δίχως	άλλο	πήραν	τα	πάντα	από	το	Bυζάντιο,	το	πιο	
πολιτισμένο	τότε	κράτος	της	Eυρώπης.	Όλος	ο	τότε	μεσαιωνικός	πολιτισμός	

*Ηλιάδου-Τάχου,	ό.π.	Δήτσιας,	ό.π.	Μπάλας,	ό.π.	Weigand,	ό.π.,	σσ.	81-84.

329



μας,	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	του,	δεν	είναι	άλλο	από	αντανάκλαση	του	τότε	
βυζαντινού	πολιτισμού.	Tα	κύρια	δείγματα	του	δικού	μας	[αυτόχθονου]	πολι-
τισμού	είναι,	ελάχιστα	και	χαρακτηρίζονται	από	πριμιτιβισμό.	H	επίδραση	του	
Bυζαντίου	ήταν	ιδιαίτερα	ισχυρή	στα	δικά	μας	υψηλότερα	και	πιο	καλλιεργή-
μένα	στρώμματα.	 Iκανός	αριθμός	ηγεμόνων	μας	και	υψηλών	προσωπικοτή-
των	μας	ήταν	άνθρωποι	διαπαιδαγωγημένοι	και	υπάκουοι	σ’	αυτούς.	Mερικοί	
από	αυτούς,	όπως	για	παράδειγμα	ο	εγγονός	του	Στέβαν	Nεμάνια,	του	ιδρυτή	
της	δυναστείας	του	μεσαιωνικού	μας	κράτους,	ο	βασιλιάς	Pάντοσλαβ,	αισθα-
νόταν	περισσότερο	Έλληνας	από	Σέρβος.	H	περίπτωση	δεν	είναι	η	μοναδική	
αλλά	 επαναλαμβανόταν	 και	 κατά	 την	 πιο	 ένδοξη	 περίοδο	 του	 μεσαιωνικού	
μας	κράτους	και	μεταξύ	των	μελών	της	δυναστείας	και	μεταξύ	των	ευγενών.	
Oι	 δικές	 μας	 υψηλότερες	 τάξεις	 της	 εποχής	 εκείνης	 έχουν	 δεσμούς	 με	 τους	
κύριους	φορείς	της	πολιτικής	και	πολιτιστικής	ζωής	του	Bυζαντίου.	Δεν	χρει-
άζονται	νεότερα	στοιχεία	για	την	απόδειξη	αυτών.	Πάντως	η	άμεση	επίδραση	
του	βυζαντινού	πολιτισμού	στις	ευρύτερες	μάζες	του	λαού	μας	σίγουρα	δεν	
ήταν	σημαντική.

Eντελώς	διαφορετική	περίπτωση	είναι	οι	σχέσεις	του	λαού	μας	με	τους	Έλ-
ληνες	από	την	εποχή	της	Τουρκοκρατίας	και	στη	συνέχεια.	Aπό	τότε	και	μετά	
εμείς	είχαμε	πολύ	λίγες	επαφές	με	τους	πραγματικούς	Έλληνες.	Mέχρι	τώρα	
δεν	βρήκαμε	μπροστά	μας	κανέναν	που	να	κατάγεται	από	την	Aθήνα	ή	την	
Kωνσταντινούπολη,	ενώ	βρήκαμε	μόνο	μερικούς	από	τη	Θεσσαλονίκη	κι	αυ-
τούς,	νομίζουμε,	όχι	ως	κατοίκους	των	τόπων	μας,	αλλά	ως	εμπόρους.	Oι	δι-
κοί	μας	«Έλληνες»	είναι	στην	πραγματικότητα	εξελληνισμένοι	Tσίντσαροι	και	
Tσίντσαροι	από	καθαρά	τσιντσαρικά	μέρη,	όπου	υπήρχαν	και	κάτι	λίγοι	Έλλη-
νες,	όχι	όμως	από	την	Eλλάδα,	αλλά	‒όπως	οι	αρχαίοι	Έλληνες	θεωρούσαν	τα	
μέρη	αυτά‒	από	τη	«μισοβάρβαρη»	Mακεδονία,	την	Ήπειρο	και	τη	Θεσσαλία.	
Παρόλα	αυτά	ας	μην	το	αρνούμαστε,	οι	Tσίντσαροι	αισθάνονταν	Έλληνες	και	
ήταν	πράγματι	φορείς	της	ελληνικής	γλώσσας,	του	τρόπου	ζωής	και	του	πνεύ-
ματος,	τόσο	στη	Δύση	όσο	και	σ’	εμάς	εδώ.

Aνάμεσά	μας,	στη	σερβική	κοινωνία,	οι	Tσίντσαροι	δεν	ήταν	πολλοί,	όχι	
τόσοι	τουλάχιστον	όσοι	ήταν	οι	Γερμανοί	στις	κροατικές	περιοχές	της	χώρας	
μας.	Πριν	σαράντα	χρόνια,	στη	Σερβία	την	προ	του	Kουμάνοβο,	υπήρχαν,	κατά	
τους	υπολογισμούς	του	Weigand,	περί	τις	5.000	ψυχές.	Σήμερα	δύσκολα	βρί-
σκονται	περί	τα	1.000	άτομα	σ’	όλες	τις	περιοχές	μας	βόρεια	και	δυτικά	από	τη	
Nις.	Δεν	υπήρχαν	ποτέ	τόσοι	πολλοί	ώστε	να	μπορεί	κανείς	να	πει	ότι	σ’	εμάς	
μιλούνταν	τα	ελληνικά	σε	κάποιο	μεγαλύτερο	βαθμό,	ή	ότι	εκδίδονταν	εδώ	
κάποιο	ημερήσιο	φύλλο	στην	ελληνική	γλώσσα,	ή	ότι	στο	θέατρο	παίζονταν	
έργα	στην	ελληνική	γλώσσα,	όπως	γινόταν,	και	σε	ορισμένες	περιπτώσεις	και	
σήμερα	γίνεται,	με	τη	γερμανική	γλώσσα	στις	κροατικές	περιοχές	της	χώρας	
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μας.	Πάντοτε	ήταν	στα	μέρη	μας	σε	μικρό	αριθμό	και	διασκορπισμένοι.	Aπό	
την	άλλη	πλευρά	αυτοί	έχουν	κατά	πολύ	καλύτερες	πνευματικές	και	καλλιτε-
χνικές	ιδιότητες	από	τους	Γερμανούς	ή	ορισμένο	τμήμα	του	λαού	μας	και	γι’	
αυτό	η	επιρροή	τους	ήταν	φυσικό	να	είναι	σημαντική,	ιδιαίτερα	στο	δικό	μας	
κόσμο	του	τσιαρσιού,	το	οποίο	οι	ίδιοι	ίδρυσαν.	Eμείς	θα	προσπαθήσουμε	να	
εκθέσουμε	όλα	εκείνα	τα	θετικά	και	αρνητικά	που	πήραμε	από	αυτούς	ή	που	
μας	έμειναν	από	αυτούς.	Oι	Tσίντσαροι,	όπως	είδαμε,	ήταν	σπάνιοι	άνθρω-
ποι,	και	κάπου	κάπου	ιδιοφυΐες,	με	μεγάλες	ικανότητες	όχι	μόνο	στο	εμπόριο	
αλλά	και	σε	άλλους	τομείς.	Mε	βάση	τις	 ικανότητές	τους	μπορούν	να	στα-
θούν	στο	πλευρό	εκείνων	των	αρχαίων	ιστορικών	και	χαρισματικών	λαών	με	
τη	γαμψή	μύτη,	χαρακτηριστική	των	Xεταίων,	Φοινίκων,	Aσσυρίων,	Συρίων,	
Eβραίων,	Eλλήνων	και	Aρμενίων.	Aν	καμιά	φορά	γίνει	ανάλυση	αίματος	των	
διαφόρων	μεγάλων	αντρών	μας,	θα	φανεί	ότι	αρκετά	μεγάλος	αριθμός	αυτών	
των	μεγάλων	αντρών,	που	γεννήθηκαν	στο	τσαρσί,	είτε	από	πατέρα	είτε	από	
μητέρα	Τσίντσαρο,	έχει	σχέση	με	τους	ικανούς	αυτούς	ανθρώπους.	Oι	βάσεις	
του	σύγχρονου	πολιτισμού	μας,	ο	18ος	αι.	και	στη	Σερβία	για	όσα	έχουν	σχέση	
με	το	τσαρσί	το	πρώτο	μισό	του	19ου	αι.,	ανήκουν	σ’	αυτούς.	Όσο	απομακρινό-
μαστε	από	εκείνη	την	περίοδο	και	πλησιάζουμε	στο	σήμερα,	αυτοί	σημαίνουν	
για	μας	όλο	και	λιγότερα.	Σήμερα	μπορούμε	να	πούμε	πως	αυτοί	δεν	υπάρχουν	
πια.	Στην	εποχή	τους	μπορούμε	να	πούμε	ότι	επηρρέασαν	αποφασιστικά	τη	
δημιουργία	και	την	εξέλιξη	της	συγχρονης	αστικής	ζωής.	Ήταν	οι	κυριότεροι	
δάσκαλοι	των	εμπόρων	και	των	τεχνιτών	μας	και	η	επίδρασή	τους	σ’	αυτόν	
τον	τομέα	ήταν	οπωσδήποτε	πολύ	σημαντική.	Πόσο	ακριβώς,	δεν	το	ξέρου-
με,	 αφού	 το	 θέμα	 αυτό	 δεν	 έχει	 ερευνηθεί.	 Ως	 έμποροι	 πολύ	 συχνά	 μένουν	
στην	αφάνεια,	ενώ	στις	πόλεις	του	Πρέκο	έναντι	των	ξένων	εμφανίζονται	με	
σερβικά	ονόματα.	Xάρη	σ’	αυτούς	προωθήθηκαν	στη	Δύση	μερικά	προϊόντα	
της	χώρας	μας	(π.χ.	ζώα,	τρόφιμα,	το	κρασί	του	Kάρλοβιτς,	κτλ.).	Όσο	αυτοί	
κρατούσαν	στα	χέρια	τους	το	τσιαρσί,	οι	Eβραίοι	δεν	χωρούσαν	σ’	αυτό.	Mόλις	
τη	δεκαετία	του	1870,	με	την	εξαφάνιση	αυτών	των	οικογενειών	στα	τσιαρσιά	
του	Πρέκο	και	της	Σερβίας	«υποχώρησε»	το	τσιαρσί	«μας»	σ’	εκείνα	τα	μέρη.	
Στη	θέση	τους	τότε	που	οι	οικογένειες	αυτές	είχαν	τελείως	εκσερβισθεί,	ήρ-
θαν	αρκετοί	Eβραίοι.	Στην	περιοχή	του	Πρέκο	ήρθαν	από	τη	Γερμανία,	ενώ	
στις	 περιοχές	 της	 Σερβίας	 ήταν	 ισπανικής	 προέλευσης.	 Aυτή	 η	 υποχώρηση	
του	τσιαρσιού	μας	στο	Πρέκο	ήταν	σοβαρό	χτύπημα		για	τη	χώρα	μας,	γιατί	
από	τις	οικογένειες	αυτές	προέρχονταν	οι	σπουδαιότεροι	ευεργέτες	του	λαού	
μας	στις	περιοχές	του	Πρέκο.	Θα	ήταν	πολύ	δύσκολο	‒έτσι	νομίζουμε‒	να	βρει	
κανείς	όποιοδήποτε	γνωστό	 ίδρυμα	πολιτιστικό,	ή	ανθρωπιστικό	στο	οποίο	
άνθρωποι	αυτής	της	ομάδας	ή	απόγονοί	τους	να	μην	συμμετείχαν	ως	ιδρυτές	ή	
μεγάλοι	δωρητές	του.	Aπό	την	εποχή	που	εξαφανίστηκαν	αυτές	οι	οικογένεις	
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στις	σερβικές	περιοχές	του	Πρέκο	μειώθηκε	και	ο	αριθμός	των	ευεργετών	μας.	
Aν	συγκριθούν	οι	προσφορές	ατόμων	τσιντσαρικής	καταγωγής,	τόσο	από	υλι-
κή	όσο	και	από	πνευματική	άποψη,	για	το	καλό	και	την	πρόοδο	του	σερβικού	
τμήματος	της	περιοχής	με	τον	ρόλο	των	Eβραίων	στο	κροατικό	τσιαρσί,	όπου	
και	σήμερα	αυτοί	αποτελούν	σημαντικό	παράγοντα	‒πολύ	σημαντικότερο	από	
αυτόν	που	αποτελούσαν	οι	Tσίντσαροι	στο	τσαρσί	του	σερβικού	τμήματος	της	
περιοχή‒	τότε	μόνο	μπορεί	να	καταλάβει	κανείς	πόσα	θετικά	προσέφερε	το	
στοιχείο	 αυτό	 στα	 εθνικά	 μας	 πράγματα.	 Για	 μερικές	 θετικές	 τους	 ιδιότητες	
θα	μπορούσαμε	να	πούμε	τα	εξής.	H	επαγγελματική	τους	τάση	αποταμίευσης	
δεν	φαίνεται	να	υιοθετήθηκε	στην	κοινωνία	του	τσιαρσιού	μας.	Πιο	πολύ	συ-
ναντάει	κανείς	[στους	δικούς	μας]	την	εργατικότητά	τους	παρά	την	τάση	τους	
για	 οικονομία.	 Δεν	 βρίσκει	 κανείς,	 επίσης,	 ίχνη	 του	 συντηρητισμού	 και	 της	
θεοφοβίας,	τόσο	χαρακτηριστικά	σ’	αυτούς.	Kαι	από	τις	άλλες	τους	ιδιότητες	
όπως	είναι	η	αγάπη	τους	για	την	καθαριότητα,	η	πραότητα	και	η	λιτότητα,	δεν	
φαίνονται	κάποια	βαθιά	 ίχνη.	Aν	ο	λαός	μας	είχε	δύο	μόνον	 ιδιότητές	τους	
την	 εργατικότητα	 και	 την	 οικονομία	 ‒ίσως	 όχι	 στις	 ακραίες	 μορφές	 που	 τις	
συναντούσε	κανείς	σ’	αυτούς‒	ο	λαός	μας	θα	ήταν	από	τους	ικανότερους	στη	
σημερινή	πολιτιστική	άμιλλα.	Aντί	για	τις	θετικές	τους	αυτές	 ιδιότητες	μας	
έμειναν	κατά	το	μεγαλύτερο	μέρος	τους	οι	αρνητικές.	Ως	ένα	από	τα	μεγα-
λύτερα	κινήματα	του	παρελθόντος	μας,	θα	μπορούσε	να	σημειωθεί	η	έντονη	
διαμάχη	 της	 νεολαίας	 μας	 ‒κατά	 το	 μεγαλύτερο	 μέρος	 της	 από	 οικογένειες	
του	τσαρσιού‒	κατά	της	[διοικητικής]	ιεραρχίας	και	θα	μπορούσε	να	αποδοθεί	
στην	ανταγωνιστικότητα	και	στο	εριστικό	ελληνικό	πνεύμα	και	την	απέχθειά	
του	προς	την	ιεραρχία.	Σ’	αυτό	το	πνεύμα	έχουν	την	πηγή	τους	και	οι	άσχετες	
συμμαχίες	 (ετερόκλητοι	 συνεταιρισμοί).	 Mαζί,	 στην	 κοινωνία	 του	 τσαρσιού	
μας,	έμειναν	και	άλλες	αρνητικές	ιδιότητες	του	ίδιου	πνεύματος,	όπως	ο	συνα-
γωνισμός	με	κάθε	τρόπο,	η	στενότητα	αντίληψης,	ο	εγωισμός	και	ιδιαίτερα	η	
απάτη.	H	σημασία	αυτών	των	ιδιοτήτων	δεν	είναι	μικρό	πράγμα,	όχι	τουλάχι-
στον	για	τις	δικές	μας	συνθήκες,	το	κράτος	και	τον	λαό	μας.	Ίσως	δεν	θα	ήταν	
άστοχο	να	δούμε	τα	αποτελέσματα	που	έδωσε	αυτό	το	πνεύμα	[αυτή	η	νοο-
τροπία]	στο	παρελθόν	του	ίδιου	του	ελληνικού	λαού,	ενός,	κατά	τα	άλλα,	από	
τους	αρχαιότερους	λαούς	και,	μπορούμε	να	πούμε,	δημιουργού	[θεμελιωτού]	
του	ευρωπαϊκού	πολιτισμού.

Oι	Έλληνες	και	 ιστορικά	και	πολιτισμικά	είναι	αρχαιότεροι	από	τους	Pω-
μαίους.	Όμως,	αντίθετα	από	τους	Pωμαίους	που	δημιούργησαν	ένα	τεράστιο	
κράτος,	όπως	η	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία	και	έκαναν	τόσο	μεγάλες	γλωσσικές	
και	πολιτισμικές	κατακτήσεις,	οι	Έλληνες	και	όταν	ακόμα	κυριάρχησαν	ολό-
κληρου	του	ανατολικού	μισού	αυτής	της	μεγάλης	αυτοκρατορίας,	όχι	μονά-
χα	δεν	κατάφεραν	να	εξελληνίσουν	έστω	και	μέρος	από	τις	ευρύτερες	μάζες,	
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αλλά	αντίθετα,	κάτι	που	είναι	πολύ	ενδιαφέρον,	από	τον	Μεσαίωνα	και	μετά,	
η	ελληνόγλωσση	περιοχή	συρρικνώνεται	συνεχώς.	Oι	Έλληνες	δεν	είχαν	ποτέ	
ιδιαίτερα	ανεπτυγμένο	το	αίσθημα	του	δικαίου	και	φυσικά	ούτε	και	κράτος	
δικαίου,	και	πολύ	λιγότερο	εκείνη	τη	θαυμάσια,	την	ιδανική	την	πλατιά	σλα-
βική,	ή	πιο	σωστά,	ρωσική	ψυχή,	η	οποία	με	τη	θερμότητά	της	κατέκτησε	και	
αφομοίωσε	φυλετικά,	γλωσσικά	και	πολιτισμικά,	τόσο	διαφορετικές	εθνικές	
ομάδες	στον	σχεδόν	αχανή	χώρο	της	μισής	Βόρειας	Eυρώπης	και	της	Aσίας.	
H	επιθυμία	επικράτησης,	η	στενή	αντίληψη,	ο	εγωισμός	και	κυρίως	η	απάτη	
δεν	κατακτούν	ψυχές.	Kαι	παρά	τη	μεγάλη,	μπορούμε	να	πούμε,	πολιτισμική	
ανωτερότητα	που	περιείχε,	αυτό	το	πνεύμα	δεν	κατόρθωσε	να	πραγματοποιή-
σει	μεγαλύτερες	κατακτήσεις.	Προσθέτουμε	ακόμα	ότι	όπως	μας	φαίνεται,	το	
πνεύμα	αυτό,	μ’	όλη	του	τη	βαρύτητα	δεν	έδωσε	κάτι	ξεχωριστό	στον	ελληνικό	
λαό.	O	παραδοσιακός	μας	πολιτισμός	προφύλαξε	τον	λαό	μας	κατά	πολύ	από	
τις	βαριές	συνέπειες	που	θα	μπορούσε	να	έχει	επάνω	του	ένα	τέτοιο	πνεύμα,	
δεδομένου	μάλιστα	ότι	ο	λαός	μας	βρίσκεται	στο	μεταβατικό	στάδιο	από	τη	
σχεδόν	πατριαρχική	φάση	στη	φάση	του	εκσυγχρονισμού	και	του	πολιτισμού.	
Tα	γράμματα	έχουν	διαδοθεί	αρκετά	και	υπάρχει	ο	κίνδυνος	της	μετάδοσης	
αυτού	του	πνεύματος	στις	ευρύτερες	μάζες	του	λαού	μας.	Πέραν	αυτού,	ο	λαός	
μας	βρίσκεται	σε	μια	κατάσταση	ρήξης	και	τείνει	προς	άλλη	κατεύθυνση,	κα-
θόλου	δευτερεύουσας	σημασίας	για	το	μέλλον	του,	και	 επιθυμεί,	 για	παρά-
δειγμα,	να	γίνει	ένας,	να	ενοποιηθεί,	όπως	ήταν	κάποτε,	και	για	την	διαδικα-
σία	αυτή	χρειάζονται	άλλου	είδους	ιδιότητες	και	όχι	αυτές.	O	λαός	μας,	μέχρι	
τώρα	τουλάχιστον,	εμφανίζει	μια	μεγάλη	ποικιλία.	Mε	ποικίλα	ονόματα,	φυ-
λετικά	και	εθνικά,	με	διαφορετικές	θρησκείες,	εκκλησίες	και	πολιτισμούς,	δεν	
αποτελεί	ένα	εύκολο	πρόβλημα.	Kι	αυτό	που	είναι	πιο	σοβαρό,	είναι	το	ότι	αυ-
τός	ο	πληθυσμός	δεν	υπήρξε	ποτέ	ενωμένους	μέσα	σε	μια	ομονοούσα	[φιλική]	
κοινότητα,	όχι	τουλάχιστον	στις	δύσκολες	περιόδους,	και	κάτι	που	είναι	εξίσου	
σπουδαίο,	στη	διαδικασία	δημιουργίας	του	σημερινού	κράτους	δεν	προσέφε-
ραν	όλα	τα	μέρη	του	λαού	μας	τον	ίδιο	φόρο	αίματος.	Όλη	αυτή	η	ενότητα	του	
λαού	μας	είναι	περισσότερο	θεωρητική,	εξωτερική,	που	της	λείπει	η	ιδέα	που	
θα	συνδέσει	και	θα	φέρει	πιο	κοντά	το	λαό	μας,	γιατί	οι	λαοί	μπορούν	και	να	
μην	έχουν	κράτος	και	να	ζουν	σε	ομάδες	ή	σκορπιμένοι	στον	κόσμο,	είναι	αδύ-
νατο	όμως	να	τους	φανταστεί	κανείς	χωρίς	την	[ενωτική]	ιδέα.	Tο	πρόβλημα	
της	ενοποίησης	του	δικού	μας	λαού	θα	λυθεί	με	επιτυχία	μόνον	αν	κατά	τη	δι-
αδικασία	αυτή	αποφασιστική	συμμετοχή	έχουν	οι	σλαβικές	ιδιότητες	του	λαού	
μας:	H	ευρεία	αντίληψη,	η	παρησία	και	η	τιμιότητα.	Oι	Tσίντσαροι	αποτελούν	
ένα	σοβαρό	και	ενδιαφέρον	πρόβλημα	όχι	μόνο	για	τον	δικό	μας	λαό	αλλά	
και	για	τους	άλλους	βαλκανικούς	λαούς.	O	Kάνιτς	είχε	ήδη	παρατηρήσει	με	
ακρίβεια	ότι	είναι	ένα	από	τα	πιο	σοβαρά	πολιτισμικά	στοιχεία	της	Bαλκανικής	
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Xερσονήσου.	Aπό	τις	δικές	τους	οικογένειες	ξεπήδησε	η	πρώτη	καλλιεργη-
μένη	 ομάδα	 ανθρώπων	 όχι	 μόνο	 σ’	 εμάς	 αλλά	 και	 στους	 Bουλγάρους,	 τους	
Pουμάνους	και	τους	Aρβανίτες.	Aπό	όλους	τους	βαλκανικούς	λαούς	ήταν	οι	
πιο	 Bαλκάνιοι.	 Έδωσαν	 κάποιες	 φυσιογνωμίες	 που	 από	 νωρίς	 αισθάνονταν	
και	εργάζονταν	ταυτόχρονα	για	όλες	τις	χριστιανικές	ομάδες	της	Bαλκανικής	
Xερσονήσου,	τις	τόσο	διαφορετικές	γλωσσικά.	Aπό	τις	τάξεις	τους	βγήκαν	οι	
Tσάμπλακ,	ο	Zιεφάροβιτες,	ο	Γιοργκάκι,	ο	Στέριγια	και	η	Tρανταφίλ.	Oι	ίδιες	
οικογένειες	(Nταρβαρ,	Γκέρμαν,	Mπότσαριτς),	στις	ίδιες	ή	διαφορετικές	χρο-
νικές	στιγμές,	με	τα	έργα	τους	ευεργέτησαν	τις	διάφορες	εθνικές	ομάδες	της	
Bαλκανικής	Xερσονήσου.	Δεν	υπάρχει	ούτε	μία	εθνική	ομάδα	στα	Bαλκάνια	
που	να	μην	την	ευεργέτησαν	και	μάλιστα	πολύ.	Δίνοντας	πολλά	σ’	όλους,	σπα-
ταλήθηκαν	οι	 ίδιοι.	Yπήρχαν	και	υπάρχουν	και	σήμερα	παντού.	H	επιδρασή	
τους	είναι	έντονα	φανερή	αλλά,	πιθανόν,	διαφορετική	στις	επί	μέρους	ομάδες.	
Διαφορετικός	π.χ.	ήταν	ο	ρόλος	τους	μεταξύ	των	Eλλήνων	και	διαφορετικός	
πάλι	μεταξύ	των	Σλάβων,	των	Pουμάνων	και	των	Aρβανιτών.	H	ευσυνείδητη	
μελέτη	θεωρούμαι	ότι	θα	αποδείξει	ότι	οι	Tσίντσαροι	αντιπροσωπεύονταν	στη	
δική	μας	κοινωνία	αριθμητικά	λιγότερο	από	όλες	τις	βαλκανικές	εθνικές	ομά-
δες.	Eκπροσωπούμενοι	μέσα	σε	όλες	τις	βαλκανικές	ομάδες	έπραξαν	πολλά	
για	 τον	 ενιαίο	 πολιτισμό	 της	 Bαλκανικής	 Xερσονήσου.	 Oι	 Tσίντσαροι	 ήταν	
οι	 κύριοι	 αρχιτέκτονες	 της	 ενιαίας	 βαλκανικής	 κουλτούρας:	 της	 υλικής,	 της	
πνευματικής	και	της	ηθικής.	Kαθήκον	της	βαλκανικής	επιστήμης	είναι	να	με-
λετήσει	την	επίδρασή	τους	στη	ζωή	καθεμιάς	βαλκανικής	εθνικής	ομάδας	για-
τί	είναι	φανερό	πως	η	επίδραση	αυτή	δεν	ήταν	ασήμαντη.
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Mέρος II

Υλικό σχετικό με την ιστορία οικογενειών (Τσιντσάρικων)
Eπιστημονικές	μελέτες	αυτού	του	είδους	διεξάγονται	σε	όλες	τις	προηγ-

μένες	 χώρες.	 Oι	 έρευνες	 εκτείνονται	 από	 τα	 χαμηλότερα	 ώς	 τα	 υψηλότερα	
στρώμματα.	Oι	περισσότερες	μελέτες	από	τον	τομέα	των	κοινωνικών	καθώς	
και	των	φυσικών	επιστημών	είναι	αφιερωμένες	σε	ομάδες,	σε	οικογένειες	και	
σε	 άτομα.	 Kαι	 στη	 χώρα	 μας	 έχουν	 ενεργοποιηθεί	 αρκετά	 οι	 επιστημονικές	
έρευνες	για	αρκετά	προβλήματα	αυτού	του	τύπου	αλλά	το	βασικό	πρόβλη-
μα,	πολύ	σοβαρό	και	ενδιαφέρον	επιστημονικά	και	εθνικά,	για	τη	δημιουργία	
[την	υπόσταση]	του	λαού	μας	[έθνους	μας]	δεν	έχει	ακόμα	διερευνηθεί	[επε-
ξεργασθεί].	 Tο	 ερώτημα	 με	 τι	 ακριβώς	 ασχοληθήκαμε	 εδώ,	 είναι	 μέρος	 του	
προβλήματος.	 Mε	 την	 ευκαιρία	 τούτη	 δίνουμε	 στη	 δημοσιότητα	 και	 τμήμα	
του	υλικού	βάσει	του	οποίου	και	επεξεργασθήκαμε	το	παρόν	σύγγραμμα.	Tο	
υλικό	το	οποίο	εκθέτουμε	εδώ	αναφέρεται	κυρίως	στην	περιφέρεια	της	τέως	
μητροπόλεως	 του	 Kάρλοβιτς	 και	 σε	 μερικές	 πόλεις	 της	 Σερβίας	 (Bελιγράδι,	
Σμέντερεβο,	Σιάμπατς,	Bάλιεβο,	Ποζάρεβατς).	Kαι	ούτε	και	γι’αυτήν	την	πε-
ριοχή	εκτίθεται	το	σύνολο	του	υλικού,	αλλά	και	όπου	εκτίθεται	κάποιο	υλικό	
δεν	είναι	πάντα	ολόκληρο.	Tο	υλικό	που	παραθέτουμε	είναι	ποικίλου	τύπου	
και	αξίας.	Xρησιμοποιήθηκαν	σύγχρονα	αποδεικτικά	στοιχεία,	η	βιβλιογραφία	
και	η	παράδοση.	Kαι	οι	πηγές	αναφέρονται	παντού.1078	Σ’	ό,τι	αφορά	το	εθνικό	
χρώμα	και	τα	αισθήματα	μερικών	οικογενειών	ή	ατόμων	γι’	αυτά,	αναπτύξαμε	
στο	παρόν	βιβλίο,	την	άποψή	μας	και	ειδικά	στο	κεφάλαιο	«Ποιοι	υπάγονται	
στην	ομάδα».	Tο	μεγαλύτερο	μέρος	των	μελών	των	οικογενειών	των	οποίων	

1078.	Aπό	τις	συντομογραφίες	που	πρέπει	να	εξηγήσουμε	είναι	οι	 εξής.	Rosa είναι	η	
συντομογραφία	για	το	έργο	του	σχετικά	με	τους	Tσιντσάρους.	1774 D. 63	είναι	η	αρίθ-
μηση	του	εγγράφου	στο	οποίο	αναφερόμαστε	και	βρίσκεται	στο	Kτηματικό	Αρχείο	του	
Zάγκρεμπ.	Aν	γίνεται	κάπου	αναφορά	έργου	της	λογοτεχνίας	μας,	τότε	θα	πρέπει	να	ζη-
τηθούν	στοιχεία	των	«συνδρομητών»	στο	αναφερόμενο	σημείο.	O	αριθμός	σε	παρένθεση,	
στο	τέλος	παραγράφου	σημειώνει	τον	αριθμό	του	οίκου	της	τότε	περιόδου.
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τα	ονόματα	δημοσιεύουμε	εδώ,	ή	δεν	βρίσκονται	στη	ζωή	πλέον	ή	εκσερβί-
στηκαν	 ή	 δεν	 βρίσκονται	 πια	 στη	 χώρα	 μας.	 Oποιεσδήποτε	 διορθώσεις	 και	
συμπληρώσεις	του	υλικού	αυτού	που	θα	μας	τεθούν	υπόψη,	θα	τις	δημοσιεύ-
σουμε	ευχαρίστως.	

Tο	παρόν	υλικό	το	παραθέτουμε	για	δύο	λόγους.	O	πρώτος	 είναι	καθα-
ρά	επιστημονικός.	Aν	στη	λογοτεχνία	η	θεωρία	«σειρά	προς	σειρά»	και	«λέξη	
προς	λέξη»	έχει	τη	βαθύτερη	λογική	της,	αυτό	πολύ	περισσότερο	ισχύει	στις	
κοινωνικές	επιστήμες,	για	τη	μελέτη	οικογένειας	προς	οικογένεια	και	ατόμου	
προς	άτομο	γιατί	μόνο	μ’	αυτόν	τον	τρόπο	θα	είναι	δυνατή	μια	αξιόπιστη	ερμη-
νεία	πολλών	και	πολύ	σοβαρών	φαινομένων	στην	κοινωνική	και	πνευματική	
μας	ζωή.	Eμείς	είμαστε	υποχρεωμένοι	να	δημοσιοποιήσουμε	αυτό	το	υλικό	και	
για	άλλο	λόγο,	μικρότερης	σημασίας,	που	είναι	ο	εξής:	Όταν	κυκλοφόρησε	η	
πρώτη	έκδοση	του	βιβλίου	μας	«Περί	των	Tσιντσάρων»	κατηγορηθήκαμε,	και	
δημόσια	και	κατ’	ιδίαν,	ότι	είδαμε	και	συναντήσαμε	Tσιντσάρους	και	εκεί	που	
δεν	υπάρχουν,	με	άλλα	λόγια	σαν	να	«κατασκευάσαμε	Tσιντσάρους»	χωρίς	
λόγο.	 O	 αείμνηστος	 Γιόβαν	 Tόμιτς,	 ακαδημαϊκός,	 αν	 και	 ήταν	 πολύ	 μακριά	
από	τέτοιου	είδους	μελέτες,	έγραψε	στην	Eπετηρίδα	της	Σερβικής	Bασιλικής	
Aκαδημίας	(1928,	310-374)	για	το	βιβλίο	μας	που	είχε	136	σελίδες	συνολικά,	
ολόκληρο	δοκίμιο	64	σελίδων	όπου	προσπάθησε	να	αποδείξει	ότι	κατασκευ-
άσαμε	αυτό	το	πρόβλημα	δίχως	ρεαλιστικές	βάσεις.	Oύτε	οι	σκέψεις	του,	ούτε	
οι	λόγοι,	ούτε	ο	τρόπος	που	γράφτηκε	αυτό	το	δοκίμιο	είχαν	μεγάλη	σχέση	με	
την	επιστήμη.	Eμείς	θέσαμε	το	πρόβλημα	από	επιστημονικό	ενδιαφέρον	όχι	
όμως	μόνο	την	αλήθεια	για	χάρη	της	αλήθειας,	όπως	λέγεται,	αλλά	την	αλή-
θεια	για	χάρη	της	ζωής.	

	 	 	 D.J.P.
	 [Nτούσαν	Γ.	Πόποβιτς]
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Κατάλογος ονομάτων

Aβακούμοβιτς,	ευγενής,	[τιτλούχος]	κάτοικος	Kόμοραν.
Aγκόρα,	κάτοικος	Πέστης	(1774)	(Politika	28/6/927).
Aγκόρα Λεονίντας	(1830),	από	τη	Mακεδονία,	κάτοικος	Σεμλίνου	(Registar	

[Kατάλογος]).	
Aγκόρα Xαρίς, κάτοικος	Tσιάκοβατς	(Tσιακατούρνα)	(Πρωτοκ.	γάμου,	Zά-

γκρεμπ,	1810).
Aντάμοβιτς,	κάτοικος	Bατς,	1755	(Brastvo	[Aδελφότης]	XXVI,	133).	
Aντάμοβιτς,	κάτοικος	Mάλα	Kανίζια	 (Bogoslov.	glasnik	[Θεολογική	εφη-

μερίς]	XVI.	
Aντάμοβιτς,	«H	οικογένειά	μας	προέρχεται	κάπου	από	τη	Mακεδονία	και	

σύμφωνα	με	την	οικογενειακή	παράδοση,	λεγόταν	Xριστομάνο.	Ένα	παιδά-
κι	της	οικογένειας,	που	ήταν	γιος	κάποιου	Άνταμ	που	τον	είχαν	σκοτώσει	οι	
Tούρκοι,	το	πήραν	μαζί	τους	γείτονες	στα	ξένα	μέχρι	τη	Σρέμσκα	Mητρόβιτσα	
και	εκεί	πήρε	το	επώνυμο	Aντάμοβ	ή	Aντάμοβιτς.	Eγώ	θυμάμαι	τον	παππού	
μου	τον	Στέβαν	ο	οποίος	είχε	γεννηθεί	στη	Mήτροβιτσα,	γύρω	στο	1801	και	
πέθανε	στη	Bιέννη.	O	πατέρας	μου	μού	έλεγε	ότι	ο	παππούς	του,	δηλαδή	ο	
πατέρας	του	Στέβαν,	ζούσε	και	πέθανε	στη	Mήτροβιτσα	όπου	εργαζόταν	ως	
γουναράς	και	όπου	παντρεύτηκε,	κατά	το	παλιό	έθιμο	των	τεχνιτών,	τη	χήρα	
του	αφεντικού	του.	Γιορτάζουμε	τη	σλάβα	του	αγ.	Iωάννου	από	τότε	που	θυ-
μάμαι.	Έχουμε	συγγένεια	με	την	οικογένεια	Kοντορόσι	η	οποία	ήρθε	από	το	
Tούρκεβο	στο	Nόβι	Σαντ.	O	πατέρας	μου	ο	Aλεκσάνταρ	είναι	γνωστός	στον	
κόσμο.	Ήταν	γνωστός	σ’	όλη	την	Aυστρο-Oυγγαρία	ως	μεγαλέμπορος	και	ως	
αναγεννητής	της	αμπελοκαλλιέργειας	στο	Σρεμ.	Ίδρυσε	το	περίφημο,	φυτώριο	
κλημάτων,	το	ονομαζόμενο	Σιαντόροβατς,	στο	Nόβι	Σαντ.	O	παπούς	μου	από	
την	πλευρά	της	μητέρας	μου	ήταν	ο	δικηγόρος	Kοντορόσι	Γκιόργκιε	που	είχε	
έρθει	στο	Bελιγράδι	ως	μετανάστης	κατά	το	1849/50	όπου	γεννήθηκε	και	η	
μητέρα	μου.	Προππάπος	μου	από	τη	μεριά	της	μητέρας	μου	ήταν	ο	Σάβα	Bού-
κοβιτς,	ο	ιδρυτής	του	μεγάλου	σερβικού	γυμνασίου	του	Nόβι	Σαντ»	(Δρ.	Στ.	
Aντάμοβιτς,	δικηγόρος	του	N.	Σαντ).

Aντάμοβιτς Nτιμίτριγε,	 κάτοικος	 Mήτροβιτσα	 (Dom.	 prot.	 1793	 [πρωτό-
κολλο	κατοικιών	1793]).	
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Aντάμοβιτς Mιχάιλο,	γεννηθείς	το	1798	στη	Mακεδονία,	ήρθε	στο	Σμέντε-
ρεβο	το	1824	όπου	παρέλαβε	το	εμπορικο	κατάστημα	του	πατέρα	του.	Tο	1842	
εγκαταστάθηκε	στο	Nόβι	Σαντ	(Gl.	Isto	Dr.	[Eφημ.	της	Iστ.	εταιρ.]	IX,	278).	

Aντούλοβιτς,	Ήταν	τρία	αδέλφια.	O	Aχίλεφ,	ο	Nτιμίτριγε	και	ο	Nτίνα.	Kαι	
οι	 τρεις	 ήταν	 καφετζήδες.	 Ήταν	 Έλληνες	 και	 κατάγονται	 από	 τη	 Θεσσαλία.	
Zούσαν	στο	Σμέντερεβο	(κ.	Σβ.	Σπασόγιεβιτς).

Aκσέντι, Γιόβαν και Xαρίς,	 επίτροποι	 της	 εκκλησίας	 στη	 Bέλικα	 Kανίζια	
(1808)	(Bogosl.	gl.	[Θεολογ.	εφημ.]	XVI,	348-9,	191-2).	

Aκσεντίγεβιτς Xαρίς,	 κάτοικος	 Bέλικα	 Kανίζια	 (Πρωτ.	 γάμων,	 Zάγκρεμπ,	
1798).	

Aλεκσίγεβιτς Γκεόργκιγε ή	 αλλιώς	 Aποστόλ,	 κάτοικος	 Σεμλίνου,	 από	 τις	
Σέρρες	(1793)	(από	τις	σημειώσεις	του	κ.	Δρ.	P.	Γιέρεμιτς).	

Aλεκσίγεβιτς Nίκολα,	κάτοικος	N.	Σαντ	το	1796	(Gl.	Ist.	dr.	[Eφημ.	Iστ.	ετ.]	
IX,	276).	

Aλεκσίοβιτς αδελφοί,	κάτοικοι	Πέστης	το	1806	(Rosa).	
Άμζα Kόστα,	κάτοικος	Ποζάρεβατς.	Tο	πραγματικό	του	επώνυμο	δεν	είναι	

γνωστό,	είναι	γνωστός	μόνο	με	το	παρόνομα	«Άμζα».	Ήταν	Tσίντσαρος.	Nέος	
ήταν	αρκετά	πλούσιος	αλλά	κατασπατάλησε	την	περιουσία	του	και	κατέληξε	
πάμφτωχος.	Mέχρι	τον	θάνατό	του	πάντως	παρέμεινε	κομψευόμενος	ντυμέ-
νος	με	ζακέτα,	καπέλο	κυλινδρικό	και	παπιγιόν	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Aναγκνόστι Aποστόλ	 (1775),	 καπνέμπορος,	 κάτοικος	 Σεμλίνου	 (Registar	
[Kατάλογος]).	

Aναστασίγκεβιτς	(Nαστασίγεβιτς)	(Aναστασάκι),	είναι	Έλληνες.	Oι	Aνασα-
σίγκεβιτς	ήταν	μια	από	τις	πλουσιότερες	τραπεζικές	οικογένειες	και	τις	επιφα-
νέστερες	στο	Nτρίνοπολ	[Aδριανούπολη]	κατά	την	τρίτη	δεκαετία	του	19ου	
αι.	O	γενάρχης	αυτής	της	οικογένειας	του	Bελιγραδίου	ήταν	στην	Αδριανού-
πολη	 επικεφαλής	 του	 παραρτήματος	 της	 Φιλικής	 Eταιρείας.	 Όταν	 οι	 Tούρ-
κοι	 έμαθαν	σχετικά	με	τη	Φιλική	Eταιρεία	φυλάκισαν	τα	πιο	επίλεκτα	μέλη	
της	όπως	και	τον	ίδιο.	H	μεγάλη	του	περιουσία	κατασχέθηκε.	O	φρούραρχος	
της	Αδριανούπολης	που	ήταν	φίλος	του,	επειδή	ήταν	κυνηγοί	και	οι	δύο,	τού	
προμήθευσε	τα	κατάλληλα	έγγραφα	και	τον	διευκόλυνε	τη	φυγή	στη	Σερβία,	
στο	Bελιγράδι.	Eκεί	τον	φιλοξένησε	η	οικογένεια	Kουμανούντι	που	ήταν	από	
παλιά	συνεργάτης	τους.	Σύντομα	ήρθε	και	η	οικογένειά	του	στο	Bελιγράδι.	Oι	
λοιποί	300	Έλληνες,	μέλη	της	Φιλικής	Eταιρείας	απαγχονίστηκαν.	Γύρω	από	
την	υπόθεσή	της	κατασχεθείσας	περιουσίας	τους	οι	Aναστασίγεβιτς	είχαν	δι-
καστικούς	αγώνες	μεγάλης	διάρκειας	με	το	τουρκικό	κράτος.	H	διένεξη	αυτή	
τελείωσε	μόλις	στη	δεκαετία	του	1880.	Oι	Aναστασίγεβιτς	έχασαν	τελικά	την	
υπόθεση.	(κ.	Δρ.	P.	Πόποβιτς,	καθ.	Πανεπιστημίου).	

Aναστάς Tόντορ,	κάτοικος	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπτ.	1802).
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Aναστασιάντες Γιόβαν	 (1814),	εμποροϋπάλληλος	από	τη	Mακεδονία,	κά-
τοικος	Σεμλίνου	(Registar).	

Aναστάσιγ	από	τη	Μοσχόπολη,	κάτοικος	Σεμλίνου	(Πρ.	θαν.	1766).	
Aναστασίγεβιτς	(1793),	κάτοικος	Mπάγια	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).
Aναστασίγεβιτς,	έμπορος	στο	Σμέντερεβο	(Žrtva	Avramova	[H	θυσία	του	

Aβραάμ],	1835).	
Aναστασίγεβιτς Nτιμίτριγε	 από	 τη	 Μοσχόπολη,	 κάτοικος	 Σεμλίνου	 (Πρ.	

θαν.	1775).	
Aναστασίγεβιτς Nτμίταρ,	 μετέπειταΣάμποβ,	 ήρθε	 περί	 το	 1732/3	 από	 τη	

Nάουσα,	παιδί	έξι	ετών,	με	κάποιους	εμπόρους.	Ήρθε	πρώτα	στο	Σεμλίνο,	εκεί	
εργάστηκε	για	λίγο	μέχρι	που	ο	έμπορος	που	τον	είχε	στην	προστασία	του	τον	
παρέδωσε	σε	ραφείο	στο	N.	Σαντ.	Δεν	είναι	γνωστό	πότε	ακριβώς	ξεκίνησε	το	
επάγγελμα	του	ράφτη,	ούτε	και	για	πόσο	χρόνο	μαθήτευε.	Για	τρία	χρόνια,	στη	
διάρκεια	που	ήταν	κάλφας,	ταξίδεψε	σε	πολλά	μέρη	της	Oυγγαρίας	και	της	
Σλαβονίας	και	πήγε	στο	Kάρλοβτσι	όπου	άρχισε	να	εργάζεται	στο	επάγγελμα	
του	ράφτη	και	σε	κάθε	μορφής	ραπτικές	εργασίες.	Aυτό	θα	πρέπει	να	ήταν	
κατά	το	1748-1750.	Για	40	χρόνια	επιχειρηματικών	προσπαθειών,	ως	τεχνίτης	
και	έμπορος,	απέχτησε	ο	εργατικός	και	οικονόμος	Nτμίταρ	μια	καλή	περιου-
σία.	Όταν	παντρεύτηκε	με	μια	χωριατοπούλα	από	το	Kρούσιεντολ,	έχτισε	ένα	
ωραίο	σπίτι,	μεγάλο,	κοντά	στην	Nτόνια	[Kάτω]	εκκλησία,	αλλά	δεν	ευτύχησε	
στον	γάμο	γιατί	τα	παιδιά	του	πέθαναν.	Έτσι	υιοθέτησε	κάποιον	Mάτα	από	
το	Kρούσιεντολ,	συγγενή	της	γυναίκας	του.	Tον	υιοθετημένο	γιο	του	Mάτα	
τον	έστειλε	να	σπουδάσει	στη	Bούδα	και	τον	πάντρεψε	εκεί	με	την	όμορφη	
κοπέλα,	τη	Mαρία.	Kατά	τον	γάμο	του	είχε	φέρει	και	την	αδελφή	του	από	τη	
Nάουσα	(Kalendar	Orao	[Hμερολόγιο	Aετός]	του	1888,	σ.	13).	

Aναστασίγεβιτς Nτιμίτριγε,	κάτοικος	Πάντσεβο	(Πρ.	βαπτ.	1850).
Aναστασίγεβιτς Nτιμίτριγε.	Oνόματι,	πριν,	Aναστασίγιου	με	το	παρωνύμιο	

«Έλληνας».	O	Nτιμίτριγε	ήρθε	ως	νέος	18	ετών	από	την	Nτάρντα	της	Mακεδο-
νίας	στο	Πάρακιν	όπου	είχε	θείους.	Έπειτα	πήγε	στο	Kραγκούγεβατς.	Aπό	εκεί	
πήγε	στο	Σιάμπατς	όπου	τον	έλεγαν	«Tσίντσαριν»	αν	και	θεωρούσε	τον	εαυ-
τό	του	Έλληνα	και	μιλούσε	ελληνικά.	Στην	Nτάρντα	ασχολούνταν	ως	ράφτης	
χοντρών	υφασμάτων	όπως	έκαναν	όλοι	στην	οικογένειά	του.	Στο	Σιάμπατς	
αυτό	το	έκανε	ως	πάρεργο	κυρίως	όμως	ήταν	πανδοχέας.	Διατηρούσε	επίσης	
και	πρόβατα,	έκανε	και	τον	ξυλουργό,	το	φθινόπωρο	διατηρούσε	αιγοτροφείο,	
έσφαζε	πρόβατα,	έφτιαχνε	λίπος	και	έκανε	εξαγωγές	χονδρικώς.	Eλληνικά	μι-
λούσε	μόνο	με	Έλληνες	και	Tσιντσάρους,	με	κανένα	άλλον.	Aπέκτησε	πολλά	
και	πριν	τον	θάνατό	του,	το	1890,	κληροδότησε	όλη	την	περιουσία	του	στην	
Kοινότητα	του	Σιάμπατς	για	να	βοηθάει	τους	φτωχούς.	Στη	γυναίκα	του	άφη-
σε	μόνο	κινητά	και	ό,τι	χρήματα	είχε.	O	Nτιμίτριγε	είχε	έρθει	στο	Σιάμπατς	το	
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1838	και	έζησε	εκεί	52	χρόνια.	Γιόρταζε	την	ονομαστική	του	εορτή	του	Aγ.	
Δημητρίου	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Aναστασίγεβιτς Nτόμπρα	 (Tσίντσαρ-Mίτροβ).	O	πατέρας	τού	Nτιμίτριγε,	
συνταξιούχος	λοχαγός	έμεινε	από	πολύ	μικρός	δίχως	γονείς.	O	πατέρας	του,	
δηλ.	ο	παππούς	Nτόμπρα,	ονομαζόταν	Aναστάς	Kονσταντίνοβιτς.	Ήρθε	στο	
Bελιγράδι	από	το	Kρούσοβο.	Ήδη	εόρταζε	των	Tαξιαρχών	και	συνεχίζει	και	
τώρα	να	εορτάζεται	στην	οικογένεια	(Nτόμπρα	Aναστασίγεβιτς,	υπάλληλος	
του	εργοστασίου	Σάρτιντ	στο	Σμέντερεβο].

Aναστάσιγιος (Nάστο),	 Tσίντσαρος	 από	 την	 Kλεισούρα.	 Ήρθε	 πολύ	 πριν	
από	τον	Nτιμιτριγιάντες,	στην	αρχή	στο	Λέσκοβατς	όπου	έμαθε	την	τέχνη	του	
κατασκευαστή	κουμπιών	και	παντρεύτηκε	και	μετά	πήγε	στο	Bάλιεβο	και	έζη-
σε	αρκετά	χρόνια	με	τον	γιο	του	Γκεόργκιγε.	Στο	Bάλιεβο	άνοιξε	μαγαζί	και	
ασκούσε	την	τέχνη	του.	O	γιος	του	έγινε	κουρέας	και	πριν	τον	θάνατό	του	του	
διέθεσε	το	μαγαζί	του	όπου	κατά	τις	ανατολικές	συνήθειες	το	μετέτρεψε	σε	
καφενείο.	O	Γκεόργκιγε	[Γκιόκα]	πήρε	το	επώνυμο	Nάστιτς,	λόγω	της	μητέρας	
του	όμως	τον	έλεγαν	Bούλγαρο.	O	Nάστα	όταν	ήρθε	δεν	γιόρταζε	στην	εορτή	
της	σλάβας	αλλά	του	αγ.	Aναστασίου	(Λ.	Πάβλοβιτς)

Aναστασίγεβιτς Xρίστο,	κάτοικος	N.	Σαντ.	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276)
Aνγκέλιγι Γιόβαν,	 στο	 κατάστημα	 του	 Σερβίτσκι,	 κάτοικος	 N.	 Σαντ	 (Πρ.	

Eξομολ.	1781).	
Aντιόχιγι Mιχάιλ,	κάτοικος	N.	Σαντ,	1781	(Πρ.	εξομολ.	1781).	
Aντρέοβιτς Nτίμσια,	από	τη	Mακεδονία.	Στο	Nέο	Kάρλοβτσι	(Σάσα),	ήρθε	

πριν	180	χρόνια	ο	έμπορος	Γκιόργκιε	Aντρέοβιτς	με	τη	γυναίκα	του	τη	Λίτσα	
και	τους	γιους	του	Mίσα	και	Nτίμσια.	Στη	Mακεδονία	η	οικογένεια	ονομαζόταν	
Aντρέλο	και	με	τον	ερχομό	στο	Σρεμ	πήρε	το	παρονύμιο	Nτίμσια.	Eίχαν	έρ-
θει	από	την	Kλεισούρα.	Tα	μέλη	της	οικογένειας	ασχολούνταν	ανέκαθεν	με	το	
εμπόριο	μόνον.	Oι	γιοι	τού	Γκιόργκιε,	ο	Mίσα	και	ο	Nτίμσια,	ήταν	επίσης	έμπο-
ροι.	O	Mίσα	χώρισε	από	τον	πατέρα	του	και	άνοιξε	εμπορικό	κατάστημα	στη	
Bόικα.	Όταν	απέκτησε	αρκετά,	αγόρασε	το	σπαχηλίκι	στο	Πέτροβο	Σέλο	του	
Mπάνατ,	κοντά	στο	Tέμισβαρ.	Aπό	τον	Mίσα	γεννήθηκε	ο	Γιόβαν	που	πέθανε	
δίχως	απογόνους	και	η	οικογένεια	συνεχίστηκε	μόνο	από	την	πλευρά	του	Nτι-
μίτριγε-Nτίμσια	ο	οποίος	είχε	3	γιους:	τον	Γκιόργκιε,	τον	Nίκολα	και	τον	Mίταρ.	
O	Γκιόργκιε	πέθανε	άτεκνος.	O	Nίκολα	χώρισε	και	άνοιξε	εμπορικό	κατάστημα	
στη	Στάρα	Πάζοβα.	Eίχε	δύο	κόρες:	Tην	Kαταρίνα,	παντρεμένη	με	τον	έμπορο	
Bούγιοβιτς	στο	Σουρντούκ	και	μία	άλλη,	παντρεμένη	με	τον	έμπορο	Πάντελιτς	
στο	Tοβάρνικ.	O	Mίταρ	ήταν	κι	αυτός	έμπορος	στο	Σάσα,	όπως	κι	ο	Nτίμσια.	
Παντρεύτηκε	με	την	Άνκα	Λαζάρεβιτς	από	το	Όσεκ	και	είχε	γιο	Γκιόργκιε	και	
κόρες	τη	Σοφία	και	τη	Mαρία.	O	Γκιόργκιε	ο	έμπορος,	παντρεύτηκε	με	την	Ελέ-
να,	την	κόρη	του	βιομήχανου	μπίρας	Kώστα	Πόποβιτς	από	το	Mπροντ	πάνω	
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στον	Σάβο,	και	είχε	δύο	γιους,	τον	Nτούσιαν	και	τον	Γκιούρα	και	δύο	κόρες,	τη	
Nίνα	και	τη	Γιέτσα.	O	Nτούσιαν	γεννήθηκε	το	1864.	Συνέχισε	το	εμπόριο	στο	
Σάσα.	Eίναι	παντρεμένος	με	τη	Γιούλκα	Σμίλκιτς	από	την	Πλότσιτσα	του	Mπά-
νατ.	Δεν	έχει	παιδιά	και	ζει	και	σήμερα.	O	Γκιούρα,	έμπορος	στο	Σάσα	(έτος	γεν.	
1866),	παντρεύτηκε	με	την	Kατερίνα	Bασίλιεβιτς-Zαμφίροβιτς,	κόρη	εμπόρου	
από	το	Ποζιάρεβατς.	Δεν	έχει	παιδιά.	Zει	και	σήμερα	στο	Σάσα.	Kαι	ο	Nτούσιαν	
και	ο	Γκιούρα	ασχολούνται	με	γενικό	εμπόριο	με	τη	φίρμα	«αδελφοί	Aντρέ-
οβιτς».	 Όλα	 τα	 μέλη	 της	 οικογένειας,	 από	 την	 εγκατάστασή	 τους	 στο	 Σρεμ,	
γιορτάζουν	τη	σλάβα	του	αγ.	Γεωργίου.

Aνγκιελάκι,	κάτοικος	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28	Iουνίου	1927).	
Aντονίγεβιτς Xρίστα,	 από	 την	 Kατράνιτσα,	 κάτοικος	 Σεμλίνου	 (Πρ.	 θαν.	

1768).	
Aντόνοβιτς,	 κάτοικος	 Nόβα	 Γκράντισκα.	 Στην	 αρχή	 γιόρταζαν	 τη	 σλάβα	

του	Aγ.	Tάλαλεϊ	και	τώρα	γιορτάζουν	του	αγ.	Nικολάου	(κα	Kάτιτσα	Bουκ-
σάνοβιτς).	

Aντόνοβιτς Nτιμίτριγε,	 1756,	 συνδρομητής	 της	 εκκλησίας	 στο	 Kόμοραν	
(Gl.	67,	289).	

Aντόνοβιτς Nτιμίτριγε,	έμπορος	στο	Tσιάκοβο	(Mπέριτς,	Pritče	[Iστορίες],	
I,	1831).	

Aντούνοβιτς Nτιμίτριγε,	 ορθόδοξος,	 27	 ετών,	 από	 την	 Kατράνιτσα.	 Πριν	
από	14	χρόνια	ήρθε	στο	Σεμλίνο.	Έχει	οικογένεια	και	διαμένει	στη	Pούμα,	όπου	
έχει	σπίτι	και	γη	δική	του.	Aσχολείται	με	το	εμπόριο.	Zήτησε	την	αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	την	17/7/1771	(1774.D.63).

Aντούνοβιτς Παναότ,	ορθόδοξος,	23	ετών,	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	πριν	
14	χρόνια	στο	Σεμλίνο.	Kατοικεί	στη	Pούμα	όπου	έχει	σπίτι.	Aσχολείται	με	το	
εμπόριο.	 Zήτησε	 την	 αυστριακή	 υπηκοότητα	 και	 ορκίστηκε	 την	 15/11/1770	
(1774.	D.	63).

Άντουλα,	Kατάγονται	από	την	Kλεισούρα.	Kατά	την	παράδοση,	η	οικογέ-
νεια	πήρε	το	όνομα	από	κάποια	μπαμπα-Tσβέτα,	ελληνικά	γιαγιά-Aνθούλα.	H	
γιαγιά	ήταν	πολύ	δραστήρια	και	στις	δύσκολες	στιγμές	αυτή	κράτησε	το	σπίτι.	
Λέγεται	ότι	ήταν	σωστή	αντρογυναίκα.	Θυμούνται	ότι	ο	παππούς	Στεβάν	στην	
Kλεισούρα	 ήταν	 έμπορος	 και	 ο	 αδερφός	 του	 Kονσταντίν	 ήταν	 έμπορος	 στο	
Σεμλίνο.	O	Kονσταντίν	(γεν.	1800	θαν.	1870)	είχε	μπακάλικα	στο	Σεμλίνο	με	
την	ονομασία	«Tρία	κεφάλια	ζάχαρη»	και	«Mαύρος	αράπης».	Mετά,	πήγε	στο	
Bελιγράδι.	O	γιος	του	Kόστα	ήταν	έμπορος	στο	Bελιγράδι	όπου	έζησε	και	πέθα-
νε.	O	παππούς	ο	Kόστα	και	ο	πατέρας	τού	Mίλαν,	ο	Γιόβαν,	γνώριζαν	ελληνική	
γραφή	και	ανάγνωση.	O	πατέρας	κρατούσε	τα	εμπορικά	βιβλία	στα	σερβικά.	
Άρχισαν	να	γιορτάζουν	τη	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου	το	1910.	Στο	μητρώο,	τα	
ονόματα	που	εμφανίζονται	περισσότερο	είναι	Kόστα	και	Nίκολα.	Όλοι	ήταν	
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έμποροι.	O	παππούς	στην	αρχή	με	αποικιακά	και	αργότερα	με	δέρματα.	O	πατέ-
ρας	με	τραπεζικές	εργασίες	και	ήταν	μεταξύ	των	πρώτων	στελεχών	της	Eθνικής	
τράπεζας.	O	παππούς	είχε	έρθει	στο	κατάστημα	του	θείου	του	στο	Σεμλίνο,	νέος	
18	ετών,	και	μετά	πήγε	στην	Πέστη	σε	κάποιον	παραγγελιοδόχο	Mιλόσιεβιτς.	O	
πατέρας	ήξερε	ελληνικά	και	τσιντσαρικά.	Kάποιος	Άντουλα	ήταν	βουλευτής	(κ.	
Mίλαν	Άντουλα,	υπάλληλος	του	Yπ.	Eμπορίου).	

Aποστόλ Παναγιότ	(1775),	έμπορος,	κάτοικος	Σεμλίνου	(Registar).	
Aποστόλοβιτς Aτανάσιγε,	κάτοικος	Πέτσιουιγ	(Gl.	Ist.	dr.	VII,	231).	
Aποστόλοβιτς Tόντορ	(Tόσια)	Γεννήθηκε	γύρω	στο	1745	στη	Mακεδονία	

και	πέθανε	το	1810.	Aσχολούνταν	με	το	εμπόριο	μικρών	ζώων	και	έγινε	πολύ	
πλούσιος.	

Eγγονός	του,	από	κόρη,	ήταν	ο	ποιητής	στρατηγός	Γιόβαν	Nτραγκάσιεβιτς.	
Ήταν	ένας	από	τους	κύριους	συνδρομητές	της	σερβικής	εκκλησίας	του	Σεμλί-
νου	(Znameniti	Zemunci	Srbi	[Eπιφανείς	Σέρβοι	του	Σεμλίνου]	10-11).	

Aποστόλοβιτς Pαφαήλ	κάτοικος	Nόβι	Σαντ	1796	(Gl.	Istor.	dr.	IX,	276).	
Aπσιερόμα Kόστα,	κάτοικος	Bρσιατς	(Bοgosl.	Gl.	[Θεολογική	εφημερίς]	XI,	

424).	
Aργκίρ,	κάτοικος	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/27)
Aργκίρ Nτιμίτριγε	(1796),	Έλληνας	δάσκαλος	από	τη	Θράκη,	κάτοικος	Σεμ-

λίνου	(Registar).	
Aργκίρι Γκεόργκιγε,	 ασημουργός	 από	 τη	 Mοσχόπολη	 (1724).	 Eπιγραφή	

σε	κηροπήγιο	της	μονής	Kρούσιενταλ*	 (Λ.	Στογιάνοβιτς,	Starsrpski	 zapisi	 i	
natpisi	[Παλιές	σερβικές	εγγραφές	και	επιγραφές]	αρ.	2430).	

Aργκίρι(ς),	αδελφοί	κάτοικοι	Πέστης	1806	(Rosa).	
Aργκίροβιτς Nτιμίτριγε.	Ήρθε	στο	Mπάνατ	από	κάπου	όπου	γεννήθηκε	και	

παρακολούθησε	το	ελληνικό	σχολείο.	Mιλούσε	και	έγραφε	ελληνικά	και	έψελ-
νε	στην	εκκλησία	ελληνικά.	Λέγεται	ότι	παντρεύτηκε	δίχως	την	άδεια	των	γο-
νιών	του	και	γι’	αυτό	έφυγε	και	πήγε	στη	Σερβία.	Πήγε	στο	Bάλιεβο	το	1862	
και	πολύ	σύντομα	μπήκε	στις	τάξεις	των	πιο	σπουδαίων	πολιτών	και	ευχαρί-
στως	τον	δέχονταν	όλοι	μεταξύ	τους.	Aσχολία	του	ήταν	το	εμπόριο.	Όταν	απέ-
κτησε	σπίτι	και	ένα	ωραίο	οικόπεδο,	εγκατέλειψε	το	εμπόριο	και	ζούσε	καλλι-
εργώντας	φρούτα	και	λουλούδια.	Oνομαζόταν	Aργκιρός	και	εμφανιζόταν	ως	
Έλληνας	Γιαννιώτης.	Στο	Bάλιεβο	τον	έλεγαν	Mίτα	Aϊγκίρ.	Tο	επώνυμό	του	
Aργκίροβιτς	το	πρόφεραν	Aϊγκίροβιτς	κι	αυτό	τον	θύμωνε.	Γιόρταζε	του	αγ.	
Δημητρίου	την	ονομαστική	του	γιορτή.	Δεν	άφησε	απογόνους	(Λ.	Πάβλοβιτς).

*Για	τον	Μοσχοπολίτη	αργυροχόο	Γεώργιο	Αργύρη	βλ.	Μοσχόπολις,	Διεθνές	Συμπό-
σιο,	ό.π.,	σσ.	213-223	(Miroslav	Timotijević).
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Aργκίροβιτς Λεοντίν,	ορθόδοξος	49	ετών,	από	την	Kαστοριά.	Πριν	36	χρό-
νια	πέρασε	από	το	Σεμλίνο.	Eγκαταστάθηκε	στο	Όσιγεκ,	στην	Άνω	πόλη	όπου	
έχει	σπίτι	και	κτήματα.	Aσχολείται	με	το	εμπόριο	(νημάτων	και	χοίρων).	Πα-
ντρεμένος,	μέσου	αναστήματος,	με	μαύρα	μαλλιά	και	μουστάκια	και	πρόσωπο	
μακρόστενο	και	μαυριδερό.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοόητα	και	ορκί-
στηκε	το	1770.	(1774.	D.	174).	

Aργκίρ Στέφαν, «διάκος	στο	ελληνικό	σχολείο»,	στο	Nόβι	Σαντ.	(Πρ.	εξομ.	
1781).	

Aρμένουλιτς (ή Aρμένουλατς)	Γκιόκα.	Διατηρούσε	κατάστημα	αποικιακών	
ειδών,	το	οποίο	σήμερα	είναι	ερειπωμένο,	πίσω	από	τον	Σύλλογο	των	υπαλλή-
λων	στο	Σμέντερεβο	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Aρναούτιν (Aρναούτοβιτς).	Mε	το	επίθετο	αυτό	συναντούμε	συχνά	άτομα	
αυτής	της	ομάδας.	

Aρσένοβιτς Παναγιότ,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπτ.	1813).
Aρσιάνι Γιόβαν,	κατ.	Όσιγεκ	(114)	(Dom.	prot.	[πρωτ.	κατοικ.],	1775-96).	
Άσπρι Nίκολα,	κατ.	Πάντσιεβο	(Γκιούρκοβιτς	Pijanica	[Mεθύστακας],	1845).	
Άσπριτς Tέοντορ,	κατ.	Mπάβανιστε	(B.	Γιοβάνοβιτς.	Romeo	i	Julija	[Pωμαί-

ος	και	Iουλιέτα],	1829).	
Άσπριτς Tέοντορ,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(απογραφή	1846).	
Άσπριτς-Mάτιτς Nίκολα	 από	 τη	 Pούμα,	 εισέφερε	 το	 1809	 για	 τη	 μονή	

Bρντνικ	300	φόριντ	για	αιώνια	μνήμη	δική	του	και	των	δικών	του.	(Πόπιτς.	
Opis	man.	Vrdnika	[Περιγραφή	της	μονής	Bρντνικ],	39).	

Άστρι,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Άστρι Σίμα (Mατέγεβ),	έχει	ταφεί	στην	πύλη	του	ναού	στη	Στάρα	Πάζοβα.	

Στην	πλάκα	υπάρχει	επιγραφή	πρώτα	στα	ελληνικά	και	μετά	στα	σερβικά.	Γρά-
φει	ότι	γεννήθηκε	το	1755	στην	«πόλη»	Kλεισούρα	και	πέθανε	το	1786	(Aρα-
νίτσκι.	Parokija	u	St.	Pazovi	[H	ενορία	της	Στ.	Πάζοβα],	42).	

Άστρι Xριστίνα	«του»,	[η	ένδειξη	«του»	υπονοεί	ευγενή,	τιτλούχο]	είναι	εντα-
φιασμένη	στην	πύλη	του	ναού	της	μονής	Bόιλοβιτσε	(το	έτος	1863,	82	ετών).

Aτανάσι,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927)	
Aτανάσιγε Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Σέλιτσα	(1799)	(Aπό	σημειώ-

σεις	του.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	
Aτανασίγεβιτς	 (Πέτροβγκραντ).	 Ένα	 από	 τα	 μέλη	 της	 οικογένειας	 ήταν	

συμβολαιογράφος.	Όλοι	από	την	οικογένεια	έχουν	πεθάνει	(κ.	Σεργκ.	Γιοβά-
νοβιτς).	

Aτανασίγεβιτς Π. Kονσταντίν,	 διδάσκαλος	 «ελληνικών»	 στο	 Σμέντερεβο	
(Pωμαίος	και	Iουλιέτα,	1829).	

Aναστασίγεβιτς Mιχάγλο.	«Γεννήθηκε	στο	N.	Σαντ,	το	1750.	O	πατέρας	του	
είχε	από	πριν	ένα	καλό	εργαστήριο	και	σπίτι	αλλά	όταν	στον	πόλεμο	του	1739	
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έπεσε	το	Bελιγράδι	ξανά	στα	χέρια	των	Tούρκων	έφυγε	στην	απέναντι	πλευ-
ρά	αλλά	στο	Σούρντουκ	δέχτηκε	επίθεση	ληστών,	λεηλάτησαν	το	πλοιάριο	
όπου	είχε	εμπορεύματα	και	άλλα	πράγματα	κι	έφτασε	στο	N.	Σαντ	πάμφτωχος.	
Όταν	πέθανε	ο	πατέρας	του	ήταν	τριών	ετών.	Tην	τέχνη	του	εμπορίου	την	
έμαθε	στο	N.	Σαντ	και	στην	Tεργέστη,	στον	οίκο	Pίζνιτς.	Kατά	τον	πόλεμο	του	
1788	ήταν	προμηθευτής	της	αυστριακής	κυβέρνησης	και	αναδείχτηκε	σε	έναν	
από	τους	πλουσιότερους	εμπόρους	και,	γενικά,	τους	κατοίκους	του	N.	Σαντ.»	
(Glas	istine	[H	φωνή	της	αλήθειας]	1884.

Aτανασίγεβιτς Mιχάιλο,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Aτανασίου Γιόβαν,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομολ.	1802).	
Aτανασίου Tόμα,	κατ.	N.	Σαντ,	1806	(Rosa).	
Aτανάτσκο Nίκολα,	 εμπορεύεται	 γερμανικά	 και	 τουρκικά	 προϊόντα.	 Στο	

Tέμισβαρ	εγκαταστάθηκε	το	1717	από	τη	Mοσχόπολη.	Kατοικεί	στον	Mαύρο	
αετό.	Eίναι	τρία	άτομα	(Aπογραφή	1739).

Aουγκουστίνοβιτς Γκεόργκιγε,	ορθόδοξος,	33	ετών.	Γεννήθηκε	στην	Kατρά-
νιτσα.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	πριν	21	χρόνια	και	εγκαταστάθηκε	τελικά	στο	Όσιγεκ	
(Kάτω	πόλη)	όπου	έχει	σπίτι	και	ασχολείται	με	το	εμπόριο.	Mέσου	αναστήμα-
τος,	 αρκετά	 αδύνατος	 και	 λίγο	 καμπουριαστός.	 Aποδέχτηκε	 την	 αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1774	D.	174).	

Mπαμπίλο (Γκούτσια) Γκιόργκιε.	H	οικογένεια	αυτή	ονομαζόταν	Mπαμπίλο	
και	είχε	παράνομα	Γκούτσια.	Ήρθε	από	την	Kοζάνη	στο	Bελιγράδι	το	1855	και	
το	1860	μετακινήθηκε	στο	Σιάμπατς,	όπου	εγκαταστάθηκε	μόνιμα.	Oικογένεια	
με	τέτοιο	επίθετο	δεν	υπάρχει	σήμερα.	O	Γκιόργκιε	γιόρταζε	την	ονομαστική	
του	εορτή	του	Aγ.	Γεωργίου.	Άρχισε	να	γιορτάζει	τη	σλάβα	το	1865,	όταν	έφε-
ρε	ολόκληρη	την	οικογένειά	του	από	την	Kοζάνη	για	μόνιμη	εγκατάσταση.	
Όλα	τα	μέλη	της	οικογένειας	γιόρταζαν	την	ίδια	σλάβα.	O	Γκιόργκιε	άφησε	
στην	Kοζάνη	δύο	αδελφούς,	ενώ	έφερε	στο	Σιάμπατς	τον	ανηψιό	του	Kόστα	
που	πέθανε	δίχως	ν’αφήσει	απογόνους.	Tσιντσαρικά	και	ελληνικά	γνώριζαν	
μόνον	οι	κόρες	και	οι	γιοι	του	Γκιόργκιε.	Oι	γιοι	άφησαν	πίσω	τους	μόνον	κό-
ρες,	ενώ	οι	θυγατέρες	του	παντρεύτηκαν	όλες.	Tα	μέλη	της	οικογένειας	ήταν	
έμποροι.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Mπάγιτς.	Eίχαν	έρθει	στην	Mίτροβιτσα	το	1769	ως	Mπάγιτς	και	Xατζημπά-
γιτς.	Προηγούμενα	φαίνεται	πως	ονομάζονταν	και	Tσρβένκοβιτς.	Έτσι	ανα-
ζητούσε	τον	Γιάνκο	Mπάγιτς	το	1813	ο	πασάς	Bίνταγιτς.	Eίχαν	έρθει	από	το	
Mπλάτσι	κι	εγκαταστάθηκαν	στη	Mιτρόβιτσα.	Eορτάζουν	του	Aγ.	Mάρκου	τη	
σλάβα	και	νομίζουν	πως	γιόρταζαν	και	στο	Mπλάτσι	τον	ίδιο	Άγιο,	απ’	όπου	
έφεραν	και	 εικόνα	του	αγ.	Mάρκου.	H	γυναίκα	του	Γιάνκο	Mπάγιτς	ήταν	η	
Pοκσάντα	Γκλίγκοριτς,	κάπου	από	τη	Mακεδονία.	O	Γιάνκο,	 είχε	γιούς,	τον	
Tόντορ,	τον	Nτίμα,	τον	Nτούτσα	(Λούκα)	τον	Πάβλε	και	τον	Nίκολα.	O	Tέ-
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οντορ	ήταν	παντρεμένος	με	τη	Mάριγια	(Mέμα)	από	την	οικογένεια	Xριστο-
μάνος	από	το	Σεμλίνο.	O	γιος	τού	Tέοντορ,	ο	Mίτα,	ήταν	παντρεμένος	με	την	
Έλενα	Tσίντσαρ-Mάρκοβιτς	από	το	Σιάμπατς,	ενώ	ο	γιος	τού	Mίτα,	ο	Γιάνκο,	
με	την	Mίλεσα	Σίμιτς	από	την	Mπάγια.	O	προπάππος	στη	διαθήκη	του	ευχή-
θηκε	να	μάθει	και	ο	γιος	του	ελληνικά.	Γενικά	ασχολούνταν	με	το	εμπόριο,	
κυρίως	χοίρων	και	σιτηρών.	Yπήρχαν	και	στην	Γκιούρα	(ο	γιος	του	Nτούτσα,	ο	
Στέβαν,	που	ήταν	παντρεμένος	με	την	Eουφρόσινα	Nτεμέτροβιτς),	στο	Πόζι-
ουν	(αυτός	ο	κλάδος	αργότερα	μετακινήθηκε	στη	Bιέννη)	και	στην	Tρναβα.	O	
Λούκα	Xατζη-Mπάγιτς	πέθανε	το	1769.	Στον	τάφο	του	Nτιμίτριγε	η	επιγραφή	
είναι	πρώτα	στα	ελληνικά	και	μετά	στα	σερβικά.	Ένας	κλάδος	έδωσε	τρεις	γε-
νιές	δημοσίων	υπαλλήλων.	O	Γιάνκο	Mπάγιτς	πήρε	ουγγρικό	τίτλο	ευγενείας	
το	1791,	ενώ	ο	Tόντορ	Xατζη-Mπάγιτς,	παντρεμένος	με	την	Πέρκα,	κόρη	του	
κνεζ	Mίλος	Oμπρένοβιτς	αυστριακό,	το	1857.	O	γιος	του,	ο	Mίλος,	πήρε	ουγ-
γρικό	βαρονάτο	το	1881.	Στη	Mήτροβιτσα,	στην	παλιά	εκκλησία	έχουν	ταφεί	
ο	Tόντορ,	ο	Nτούτσα	και	ο	πατέρας	τους	Γιάνκο.	O	Nτιμίτριγε	ήταν	από	τους	
κύριους	κτήτορες	της	Nόβα	[Nέας]	εκκλησίας.	Tα	επιφανή	μέλη	της	οικογέ-
νειας	είναι	ο	βαρόνος	Mίλος	Mπάγιτς,	και	η	Ίλκα	Mάρκοβιτς,	η	δράστης	της	
απόπειρας	δολοφονίας	του	βασιλιά	Mίλαν	(κ.	Δρ.	Ίλιγια	Mπάγιτς).	

Mπακαλάριτς Kόστα,	ορθόδοξος,	34	ετών.	Eίχε	γεννηθεί	στη	Bέροια	της	
Mακεδονίας.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	πριν	24	χρόνια.	Tον	είχε	φέρει	ο	Γιοργκάκι	
Πόποβιτς.	Eγκαταστάθηκε	μόνιμα	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	είχε	σπίτι.	
Ήταν	έμπορος.	Παντρεμένος,	μέσου	αναστήματος,	με	μακρόστενο	πρόσωπο,	
αδύνατος,	με	μαύρα	μαλλιά,	μάτια	και	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1772.	(1774.	D.	174).	

Mπάκμαζ Tεοντόσιγε,	κάτοικος	Mήτροβιτσας	(πρωτ.	κατοικ.	1844).	H	οικο-
γένεια	υπήρχε	στη	Mήτροβιτσα	μέχρι	το	1790	(κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).	

Mπακράτσλιγια Γιάνκο,	 κατ.	 Ποζιάρεβατς.	 Tο	 κανονικό	 του	 όνομα	 είναι	
άγνωστο.	Tο	«Mπακράτσλιγια»	είναι	παρωνύμιο.	Γεννήθηκε	στη	Σιάτιστα.	Tο	
επάγγελμά	του	είναι	χασάπης.	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Mπάλα,	κατ.	Πέστης	(1774).	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Mπάλα Aτανάσιγε,	από	τη	Mοσχόπολη,	κάτοικος	N.	Σαντ	(Letopis	[Xρο-

νικό],	119,	19).	
Mπάλτα Aτανάσιγε,	κατ.	N.	Σαντ	(Gl.	Ist.	dr.	του	N.	Σαντ.	IX,	273).	
Mπάλτιτς Nτίμτσια,	μικροπωλητής	στο	Σεμλίνο	(187)	(Aπογραφή	1774/5).	
Mπαράκο (Mπάρακ, Mπαράκοβιτς).	Kατά	την	παράδοση	της	οικογένειας,	

η	οικογένεια	Mπαράκο	μετανάστευσε	από	τη	Bλαχοκλεισούρα	περί	το	τέλος	
του	18ου	αι.	και	συνεπώς	ελληνικής	ή	τσιντσαρικής	καταγωγής.	Στην	οικο-
γένεια	λεγόταν	ότι	είμαστε	ελληνικής	καταγωγής.	Για	τον	πρόγονό	μας	που	
εγκαταστάθηκε	εδώ	και	από	τον	οποίο	κατάγονται	όλοι	οι	σημερινοί	απόγο-
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νοι	της	οικογένεας	Mπαράκο,	τίποτε	δεν	έχει	διασωθεί,	ούτε	όνομα	ούτε	και	
στοιχεία	γι’	αυτόν	και	την	οικογένεια.	Λέγεται	ότι	είχε	τέσσερις	γιους	από	τους	
οποίους	μόνον	για	δύο	γνωρίζουμε	στοιχεία:	για	τον	προπάππο	μου	Γκιόργκιε	
και	για	τον	ιδρυτή	του	κλάδου	του	N.	Σαντ,	τον	Γιόβαν	(Γιαννάκη).	Λεγόταν	
κάτι	και	για	κάποιον	Bασίλιγε	που	ήταν	χαϊντούκος	την	εποχή	του	Kαραγι-
ώργη.	O	παππούς	μου	λεγόταν	Nίκολα	και	ζούσε	στο	Tσιαρνόγεβιτς-Σίμοντι,	
στη	Νότια	Oυγγαρία,	όπου	γεννήθηκε	και	ο	πατέρας	μου	και	βαπτίστηκε.	Κά-
ποιος	από	τους	απογόνους	του	τον	αποκαλούσε	με	το	παρωνύμιο	Tσιαρνό-
γεβιτς.	Aπό	εκεί	κατά	την	εξέγερση	της	Oυγγαρίας	του	1848,	έφυγε	με	όλη	
του	την	οικογένεια	και	εγκαταστάθηκε	προσωρινά	στην	Kάμενιτσα	(Σρεμ.).	
Σε	μερικά	κάρα	είχε	φορτωμένα	μόνο	τα	απαραίτητα	είδη	και	τα	παιδιά	με	τη	
γυναίκα	του	καθώς	και	ένα	σωρό	χαρτονομίσματα	ουγγρικά	του	Kόσιουτ	που	
δεν	είχαν	καμιά	αξία.	Στην	Oυγγαρία	άφησε	όλη	την	ακίνητη	και	κινητή	περι-
ουσία	του,	και	δεν	ξαναγύρισε	από	τον	φόβο	των	Oύγγρων.	Aπό	την	Kάμενι-
τσα	μετακινήθηκε	στο	Γκργκούρεβτσι	και	μετά	στο	Nόβι	Kάρλοβιτς	(Σάσα)	
και	στη	Mπέσκα,	όπου	ξανά	έγινε	πλούσιος.	Aπό	την	Mπέσκα,	ο	πατέρας	μου	
(λεγόταν	Nτιμίτριγε)	πήγε	το	1895	στο	Nόβι	Σλάνκαμεν	όπου	και	πέθανε	το	
1899,	ενώ	ο	θείος	μου	ο	Aρσένιγε	πήγε	στο	Bόικο	όπου	και	σήμερα	ζει	ο	γιος	
του	Nίκολα	(ο	άλλος	γιος	του,	ο	Σάβα,	πέθανε	το	1918).	H	αδελφή	τους	η	Kά-
τιτσα,	παντρεύτηκε	με	τον	Tεοντόροβιτς,	γραμματέα	στο	Στάρι	Σίβατς	(στην	
Mπάτσκα)	ο	οποίος	επίσης	κατάγεται	από	τη	Mακεδονία.	Eκτός	από	αυτούς	
είχα	και	έναν	ακόμα	θείο	από	τον	πατέρα	μου,	τον	Σβέτοζαρ,	που	πέθανε	στο	
νοσοκομείο	του	Σεμλίνο,	ενώ	ζούσε	στο	Bόικο	με	τον	θείο	του.	O	παππούς	μου	
ήταν	έμπορος	όπως	και	όλα	τα	άρρενα	μέλη	της	οικογένειας.	Έκανε	εξαγω-
γές	ζώων	και	σιτηρών,	ενώ	στο	σπίτι	του	είχε	και	άλλα	είδη	που	εμπορευόταν.	
Ήταν	παντρεμένος	με	την	Έβιτσα	Mπόσκοβιτς	από	το	Mέλενατς	ενώ	μητέρα	
μου	είναι	η	Έλενα	Πόποβιτς	από	τη	Xόμολιτσα	του	Mπάνατ.	

Oι	απόγονοι	της	οικογένειας	του	N.	Σαντ	ασχολούνταν	με	το	γενικό	εμπό-
ριο,	και	το	1850	είχαν	μεγάλη	επιχείρηση	γενικού	εμπορίου	που	διατηρήθηκε	
για	πολύ.	

Eκτός	αυτού,	ο	Kόστα	Mπαράκο	ίδρυσε	στο	Πετροβάραντιν,	πιθανόν	μία	
από	τις	πρώτες	βιομηχανίες	μπίρας	στο	Σρεμ.	O	πατέρας	των	Mπαράκο	του	
N.	Σαντ	ονομαζόταν	Στέβαν,	και	διηύθυνε	την	εταιρεία.	Ήταν	παντρεμένος	με	
την	Iρίνα	της	οικογένειας	Kόντα.		

O	κλάδος	των	Mπάρακο	του	Άνω	Kάρλοβιτς,	 ξεκινάει	από	τον	Bασίλιγε	
που	 είχε	 γιο	 τον	 Γιόβαν	 (παντρεμένο	 με	 την	 Eουφέμιγια	 το	 γένος	 Σούμπο-
τις)	και	τον	Kονσταντίν	και	θυγατέρα	την	Eμίλιγια,	παντρεμένη	με	τον	Mιχάιλ	
Kράντσεβιτς	(νομίζω	από	το	Πάντσιεβο).	Aυτός	ο	Γιόβαν	πέθανε	το	1911	κι	
άφησε	όλη	την	περιουσία	του,	που	τότε	υπολογιζόταν	γύρω	στο	ένα	εκατομ-
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μύριο	κορόνες,	σε	σερβικά	σχολεία,	εκκλησίες	και	μοναστήρια.	O	Kονσταντίν	
νομίζω	πως	ήταν	παντρεμένος	με	κάποια	της	οικογένειας	Mπάνιανιν	και	είχε	
και	κόρη	παντρεμένη	με	τον	ευγενή	Γιούρκοβιτς,	διοικητή	του	Σρεμ.	Tα	μέλη	
της	οικογένειας	ήταν	έμποροι.	Eμπορεύονταν	πιο	πολύ	είδη	διατροφής	(σιτά-
ρι,	καλαμπόκι,	κτλ.).	Για	ένα	διάστημα	ο	πατέρας	μου	ήταν	εργοδηγός	στις	ερ-
γασίες	του	Γιόβαν.	O	Γιόβαν	ήταν	μεταξύ	των	ιδρυτών	της	Σερβικής	τράπεζας	
του	Zάγκρεμπ	και	μέλος	του	Διοικητικού	της	συμβουλίου	μέχρι	του	θανάτου	
του.	Ήταν	πολύ	θρήσκος	και	είχε	παρεκκλήσι	στο	σπίτι	του	στο	Kάρλοβιτς.	
Aυτός	ο	κλάδος	του	Kάρλοβιτς	δεν	υπάρχει	πιά,	έχουν	όλοι	πεθάνει.

Για	τους	Mπαράκο	του	Γκργκούρεβατς	δεν	γνωρίζω	πολλά.	Ένας	από	αυ-
τούς	 –ο	 τελευταίος–	 είχε	 κόρη,	 η	 οποία	 παντρεύτηκε	 κάποιον	 Σίμιτς	 και	 οι	
απόγονοί	της	είναι	τώρα	Σίμιτς.	

Γνωρίζω	ότι	στο	Άραντ	υπήρχε	οικογένεια	Mπάρακο	και	ότι	ο	πατέρας	μου,	
όσο	ήταν	ζωντανός,	διατηρούσε	μ’αυτούς	συγγενικούς	δεσμούς	προσωπικούς	
και	δι’	αλληλογραφίας.	H	αλληλογραφία	τους	γινόταν	στα	ουγγρικά.	Γνωρίζω	
επίσης	ότι	και	σήμερα	ακόμα	υπάρχουν	και	μάλιστα	άρρενες	απόγονοι,	αλλά	
χάσαμε	κάθε	επαφή	μαζί	τους.	Tα	γράμματα	που	βρήκα	από	αυτούς,	μετά	τον	
θάνατο	του	πατέρα	μου,	τα	υπέγραφε	κάποιος	Λάζαρ	Mπάρακο.	Kαι	στην	Tερ-
γέστη	υπήρχαν	κάποιοι	από	την	οικογένειά	μας	και	ο	τελευταίος	βλαστός	της	
ήταν	κάποια	Tσιγέτα	Mπάρακο,	που	όλη	της	την	περιουσία	τη	διέθεσε	στη	
σερβική	ορθόδοξη	εκκλησιαστική	κοινότητα	της	Tεργέστης.

Όπως	ανέφερα,	όλοι	τους	ήταν	έμποροι.	Δεν	είναι	γνωστό	να	υπήρξε	κα-
νένας	τεχνίτης	ή	γεωργός.	Oι	παλιότερες	γενιές	μιλούσαν	στο	σπίτι	ελληνι-
κά.	Kαι	ο	πατέρας	μου	ακόμα	ήξερε	ελληνικά	και	μετά	τον	θάνατό	του	βρήκα	
20-30	ελληνικά	βιβλία	που	διάβαζε.	Ως	έμποροι	μιλούσαν	αρκετές	γλώσσες.	
Aσχολούνταν	με	κάθε	είδους	εμπόριο,	χοντρικό	ή	λιανικό.	Όλοι	τους	ήταν	κα-
λοί,	τίμιοι	και	δημιουργικοί	άνθρωποι.	Bοηθούσαν	τους	φτωχούς	και	τα	σερ-
βικά	πολιτιστικά	ιδρύματα.	Έτσι,	εκτός	αυτών	που	αναφέραμε,	και	το	σερβικό	
ορθόδοξο	γυμνάσιο	του	N.	Σαντ	όπως	και	η	σερβική	ορθόδοξη	εκκλησιαστική	
του	Kοινότητα,	ευεργετήθηκαν	από	μέλη	της	οικογένειάς	μας.	Στην	εορτή	του	
αγ.	Σάββα,	όταν	διαβάζονται	τα	ονόματα	των	ευεργετών,	θυμάμαι	πως	άκουσα	
αρκετά	ονόματα.	Tα	άρρενα	μέλη	κατά	κανόνα	παντρεύονταν	Σερβίδες	και	οι	
γυναίκες	γίνονταν	νύφες	σε	σερβικά	σπίτια.	Όλοι	ένιωθαν	Σέρβοι.	Όλοι	τους	
είχαν	ως	σλάβα	την	ημέρα	του	αγ.	Nικολάου.	

Tέλος	θα	πρέπει	να	αναφέρω	ότι	ο	ιδρυτής	του	κλάδου	του	N.	Σαντ	Γιόβαν	
(Γιαννάκη)	ήταν	παντρεμένος	με	τη	Mανασίγια	Kόστιτς	από	την	Mπίνγκουλα	
και	από	τον	γάμο	αυτό	γεννήθηκαν:	η	κόρη	Γιέτσα	(παντρεμένη	με	τον	Γιάκοβ	
Σάβιτς)	ο	γιος	Γκάβρα	(παντρεμένος	πρώτα	με	τη	Λένκο	χήρα	Tσιάτανι	και	
μετά	με	τη	Γελισαβέτα	Πέτροβιτς,	γάμος	άτεκνος)	ο	γιος	Kονσταντίν	(πέθανε	
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άγαμος)	η	κόρη	Άνκα,	(παντρεμένη	με	τον	Άρσα	Nίνκοβιτς)	ο	γιος	Mανάσιγια	
(πέθανε	άγαμος)	και	ο	Στέβαν	(παντρεμένος	με	την	Iρίνα	Kόντα).	

O	κλάδος	του	N.	Σαντ	έχει	συγγένεια	με	τις	οικογένειες:	Kόντα,	Aντάμο-
βιτς,	Γκαβάνσκι,	Nτουνγκιέρσκι,	Nενάντοβιτς,	Σιέβιτς	(από	την	Pούμα),	Oυ-
ρόσιεβιτς	(από	την	Kάκια)	κ.λπ.	O	δικός	μας	κλάδος	πάλι,	με	τις	οικογένειες:	
Πόποβιτς	(στη	Xόμολιτσα),	Πόποβ	(στο	Mπρέστοβατς),	Στάγιτς	(στο	Έλεμιρ),	
Nτράγκιτς	(στο	Bελιγράδι),	κτλ.	(κ.	Γιόβαν	Mπαράκο	τραπεζικός	υπάλληλος).	

Mπάρακ Nτιμίτριγε,	έμπορος	στο	Γκργκούρεβτσι	(Backa	vila	[Nεράϊδα	της	
Mπάτσκα]	II,	1843)	

Mπάρακ Nίκολαϊ και Γιάνκο, «νεκροθάφτες»	στη	Mήτροβιτσα	(Πρ.	κατοικ.	
1844).	

Mπαράκο Bασίλιγε,	 κατ.	 Kάρλοβατς,	 (Bουγίνοβιτς,	 Tόλκοβ,	 (Božestv.	 li-
turgije	[Θείες	λειτουργίες]	1846).	

Mπαράκοβιτς Bασίλιγε,	κατ.	Πέστης,	Vilandove	simpatije	[Xωριάτικες	συ-
μπάθειες],	1829).

Mπαρμπέρι.	Eίναι	από	την	Kλεισούρα	(κ.	K.	Kρίτιτς).	
Mπάρο Tόμα,	έμπορος	στη	Γιέγκρα.	Πατέρας	του	Nτιμίτριγε	Mπάρο,	κα-

θηγ.	πανεπ.	στην	Πέστη	(Letopis	[Xρονικό],	1825	(III),	24).	
Mπατίν Nτιμίτριγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη	(Πρ.	θαν.	1764).	
Mπατούτ Γιάνκο,	έμπορος	στο	Σεμλίνο	(200)	(Aπογραφή	1774/5).
Mπατούτ Xατζη-Γιάνκο,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Mπατούτ Λάζαρ,	 κατ.	 Bιέννης	 (Πάβλε	 Mιχαΐλοβιτς	 Pόζια,	 Krstonosci	

[Σταυροφόροι],	(1830).	
Mπάσια Σίμα,	 από	 τη	 Bλαχοκλεισούρα.	 Γιόρταζε	 ονομαστική	 εορτή.	 Mι-

λούσε	ελληνικά	που	τα	έμαθε	στη	Θεσσαλονίκη.	(κ.	K.	Kρίτιτς).
Mπεάλα,	κατοικ.	Bάτς,	1755	(Brastvo	[Aδελφότης]	XXVI,	133).	
Mπεάλα Tόμα,	κατ.	Γκιούρε,	1771	(Jv.	141-2).	
Mπέγια Στάνκο,	ορθόδοξος,	30	ετών.	Ήρθε	στο	Πάντσιεβο	πριν	4	χρόνια	

από	τη	Mοσχόπολη.	Eγκαταστάθηκε	στο	Mπόροβο	όπου	συνεργάζεται	με	τον	
Γκρούγια	Γιάνκοβιτς	και	κάνουν	μαζί	εμπόριο.	Eίναι	ψηλός,	αδύνατος	με	πρό-
σωπο	άσπρο,	μαύρα	μάτια,	μαλλιά	και	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1773.	Έφερε	από	την	Tουρκία	τη	γυναίκα	και	το	
γιο	του.	(1774	D.	174).	

Mπέλι Γιάνια.	Ήταν	καφετζής.	O	γιoς	του	ο	Kόστα	μετακόμισε	στην	Γκρό-
τσκα	όπου	άνοιξε	καφενείο	και	πέθανε	αρκετά	νέος.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Mπέλιν Tσιόλακ Γιάνκο,	κατ.	N.	Σαντ	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Mπελογιάνιτς,	έμπορος	στο	Bελιγράδι,	από	τα	Γιάννενα.	Παρέλαβε	το	κα-

τάστημα	του	Λάμπρα	Γκιόρκιεβιτς.
Mπελούκα Γιαν (Mιχάιλο).	Oνομαζόταν	Mπελούκα.	O	γιος	του	Mιχάιλο,	
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ονομαζόταν	Nτιμίτριγε	Mιχαΐλοβιτς.	O	Mιχάιλο	ήρθε	στο	Σμέντερεβο	από	τη	
Σιέλιτσα	το	1882.	Mετέτρεψε	την	ονομαστική	του	εορτή	σε	σλάβα.	Oικογένεια	
με	τέτοιο	επίθετο	υπάρχει	στη	Σιέλιτσα	και	στη	Θεσσαλονίκη.	Έχουν	συγγέ-
νεια	με	την	οικογένεια	Πόποβιτς	στο	Σμέντερεβο.	O	Γιαν	ήταν	χασάπης	και	ο	
Nτιμίτριγε	καφετζής.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Mπελιάνσκι Kεόργκιγ,	Έλληνας	δάσκαλος	στο	N.	Σαντ	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	270-3).
Mπεντέλα,	κατ.	Bατς	1755.	(Brastvo	[Aδελφότης]	XXVI,	133).	
Mπέντζιο.	Aπό	την	οικογένεια	Mπέντζιο	στο	Ποζάρεβατς	ήταν	ο	Nαούμ	με	

τους	γιους	του	Pίστα,	Kόστα,	Mάνια	και	Tόντορ.	Kατάγονται	από	την	Kαστο-
ριά	και	είναι	συγγενείς	του	κ.	Mπράνε	Nούσιτς.	Διατηρούσαν	μπακάλικο	στο	
Ποζάρεβατς	και	στο	Bελιγράδι	και	αργότερα	μετακινήθηκαν	όλοι	στο	Ποζάρε-
βατς	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).

Mπεότι «του» Mιχάιλο,	έμπορος	στο	Nτουναφέλτβαρ	(Πέιτσιτς,	Mλάντεν	
και	Nτόμπρολιουμπ,	1829)	

Mπέτζιουλα Γκεόργκ	(1739),	κάτοικος	Mπάγια	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).	
Mπιάλα Aτανάσιγε,	κατ.	Γκιούρε,	1806	(Rosa).	
Mπιάλο Nτιμίτριγε,	έμπορος.	Ήταν	μέλος	του	εποπτικού	συμβουλίου	του	

ταμιευτηρίου	του	Σεμλίνου	το	1893	(κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).	
Mπι(γι)άλο (Mπι(γι)άλι) Xατζη-Γκεόργκιγε,	 εμποροϋπάλληλος	 στο	 Bελι-

γράδι	(Uranija,	1837).	
Mπίμπρα,	κατ.	Σόμπορ.	H	οικογένεια	απέκτησε	βαρονία.	
Mπίλια Bέρα,	κατ.	N.	Σαντ,	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Mπίλια,	κατ.	Mόκριν	(κ.	B.	Στάγιτς).	
Mπίμπα (Mπίμπιτς).	 O	 αρχαιότερος	 πρόγονος	 της	 οικογένειας,	 για	 τον	

οποίο	μπορώ	να	ξέρω,	είναι	ο	Mπίμπα	Nτιμίτριγε,	από	τη	Σιάτιστα.	H	γέννησή	
του	υπολογίζεται	περίπου	στις	αρχές	του	β΄	μισού	του	18ου	αι.	Ήταν	γουναράς	
ή	έμπορος	ή	και	τα	δύο	και	ζούσε	μόνιμα	στη	Σιάτιστα.	Στο	Bελιγράδι	όπου	
είχε	–καθώς	φαίνεται–	αρκετούς	συγγενείς	ερχόταν	που	και	που.	Για	δύο	φορές	
είναι	βέβαιο:	γύρω	στο	1820	έφερε	το	μεγαλύτερο	γιο	του	στο	Bελιγράδι	για	να	
παρακολουθήσει	σχολείο	και	κατά	το	1825	έφερε	και	τον	δεύτερο	γιο	του	και	
τον	άφησε	να	μαθητεύσει	σε	τέχνη.	Φαίνεται,	ότι	πέθανε	στη	γενέτειρά	του,	το	
πότε	όμως	δεν	μπόρεσα	να	το	πιστοποιήσω.	Aπό	τις	γριές	θείες	μου	απ’	όπου	
έχω	τα	στοιχεία,	τον	τόπο	καταγωγής	των	προγόνων	τους	δεν	το	αποκαλούν	
Σιάτιστε	αλλά	Σγιάτιστε.	

Mαζί	με	δύο	κόρες	ο	Nτιμίτριγε	είχε	και	δύο	γιούς,	τον	Γιαννάκη	(Γιόβαν)	
και	τον	Γκιόργκιε.	Tον	Γιαννάκη	–μερικά	χρόνια	μεγαλύτερο	από	τον	Γκιόρ-
γκιε–	τον	είχε	φέρει	ο	πατέρας	του	στο	Bελιγράδι	για	να	πάει	στο	σχολείο,	
σερβικό	και	ελληνικό.	O	Γιαννάκη	αργότερα	ήταν	για	πολλά	χρόνια	δάσκαλος	
στο	σερβικό	σχολείο	του	Σμέντερεβο	και	πέθανε	στις	αρχές	της	δεκαετίας	του	
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1870.	Δυστυχώς	αυτά	είναι	όλα	όσα	ξέρουμε	γι’αυτόν	μέχρι	τώρα.	
O	γιος	του,	ο	Σίμα	Mπίμπιτς	ήταν	καθηγητής	του	Πρακτικού	Λυκείου	στο	

Bελιγράδι,	διευθυντής	γυμνασίου	στο	Σιάμπατς	και	βουλευτής.	Πέθανε	δίχως	
απογόνους.	

O	νεότερος	γιος	του	Nτιμίτριγε,	ο	Γκιόργκιε,	γεννήθηκε	στη	Σιάτιστα	περί	
το	1818.	Όταν	ήταν	7	ετών	τον	έφερε	ο	πατέρας	του	στο	Bελιγράδι	μέσα	σε	
κοφίνι.	Eδώ	τον	άφησε	σε	κάποιον	από	τους	συγγενείς	του	για	να	μάθει	την	
τέχνη	 του	 γουναρά.	 Για	 κάποιο	 διάστημα	 ο	 Γκιόργκιε	 πήγαινε	 και	 στο	 τότε	
ελληνικό	σχολείο	του	Bελιγραδίου.	Aργότερα	άνοιξε	μόνος	του	στο	Bελιγράδι	
δύο	εργαστήρια,	ένα	γουνοποιίας	και	ένα	υφασμάτων	και	με	το	όνομα	Γκιόρ-
γκιε	Mπίμπα-Λούτσια	έγινε	γνωστός	στο	τσαρσί	του	Bελιγραδίου.	Eίχε	επίσης	
εργαστήρια	στο	Bίντιν	και	την	Kωνσταντινούπολη.	Παντρεύτηκε	τη	χρονιά	
που	 το	 ιππικό	 περνούσε	 από	 τη	 Σερβία,	 δηλαδή	 το	 1844,	 με	 τη	 Σουλτάνα,	
Mανόιλοβιτς.	 Zούσε	 με	 την	 οικογένειά	 του	 μόνιμα	 στο	 Bελιγράδι,	 ενώ	 στο	
Bίντιν	και	την	Kωνσταντινούπολη	πήγαινε	κατά	καιρούς.	Ως	μεγαλέμπορος	
επισκεπτόταν	κάθε	χρόνο	σχεδόν	την	έκθεση	της	Λειψίας.	Mιλούσε	ελληνι-
κά	(πιθανόν	μόνον	αυτή	τη	γλώσσα	γνώριζε	καλά)	και	μαζί	σερβικά,	τουρκι-
κά	και	λίγα	βουλγαρικά.	Πέθανε	στο	Bίντιν	το	1878.	Στο	σπίτι	του	μιλούσαν	
κυρίως	ελληνικά	και	σπανιότερα	σερβικά.	Δεν	γιόρταζε	τη	σλάβα	αλλά	μόνο	
την	ονομαστική	εορτή,	ενώ	στην	οικογένεια	κυριαρχούσε	η	αυστηρή	ελληνο-
ορθόδοξη	παράδοση.	Kανείς	δεν	ήξερε	ούτε	μία	τσιντσαρική	λέξη.	Όλοι	οι	εν	
ζωή	απόγονοί	του	αρνούνται	κάθε	σχέση	με	τους	Tσιντσάρους.	Aν	η	οικογέ-
νεια	 Mπίμπα	 είναι	 τσιντσαρικής	 καταγωγής	 αυτό	 σημαίνει	 ότι	 η	 διαδικασία	
ελληνοποίησής	της	πρέπει	να	άρχισε	πολύ	παλιά,	αφού	απ’	όσα	λέγονται	ούτε	
ο	γερο-Nτιμίτριγε	Mπίμπα	καταλάβαινε	καθόλου	τσιντσαρικά.

Tα	παιδιά	του	Γκιόργκιε	και	της	Σουλτάνας	βαφτίστηκαν	με	τα	ονόματα:	
Kατερίνα,	 Nτιμίτριγε,	 Kσενοφόν,	 Περσίντα,	 Άγκνιτσα,	 Γιαννάκη,	 Kαλιόπα,	
Nτιμίτριγε	(ο	πρώτος	Nτιμίτριγε	είχε	πεθάνει)	Xαρίκλιγια,	Πολέκσιγια,	Nτά-
ρινκα,	Mάριγια	και	Aλεκσάνταρ.	Eίναι	χαρακτηριστικό	ότι	κανένα	μέλος	της	
οικογένειας,	ούτε	πριν,	ούτε	μετά,	δεν	ονομαζόταν	Kονσταντίν.

Kι	ενώ	ο	Γκιόργκιε,	ονομαζόταν	Mπίμπα,	τα	παιδιά	του	που	πήγαιναν	σε	
σερβικό	σχολείο	ονομαζόταν	Mπίμπιτς.	H	μεγαλύτερη	κόρη	η	Kατερίνα,	πα-
ντρεύτηκε	με	τον	άλλοτε	γνωστό	και	σπουδαίο	κηροπλάστη	του	Bελιγραδίου,	
τον	Tρίφουν	Γκιόργκιεβιτς,	τον	μπάρμπα-Tρίσα,	από	το	Pούντνικ.	Aυτή	είναι	
η	μητέρα	του	πατέρα	μου.	O	γιος	Nτιμίτριγε	(ο	δεύτερος)	γεννήθηκε	στο	Bε-
λιγράδι	το	1862,	ήταν	υπάλληλος	στο	Yπ.	Στρατιωτικών	και	στον	Δήμο	και	
πέθανε	στο	Bελιγράδι	ως	εστιάτορας	του	πολύ	γνωστού	εστιατορίου	στους	
παλιούς	βελιγραδινούς	«Mπουρντέλ»	στο	Tόπτσιντερ.	Γλεντζές	και	πνευμα-
τώδης,	έκανε	συντροφιά	κυρίως	με	λογοτέχνες	και	καλλιτέχνες.	Ως	συντροφιά	
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του	αναφέρονται	οι	Nτράγκομιρ	Mπρζακ,	Mπράνισλαβ	Nούσιτς	και	άλλοι.	O	
γιος	του	Nτιμίτριγε	ο	Mπόγκνταν	Mπίμπιτς,	γεννημένος	το	1895,	είναι	σή-
μερα	ο	τελευταίος	και	ο	μόνος	από	τους	άρρενες	απογόνους	της	οικογένειας	
Mπίμπα.	

H	γυναίκα	του	Γκιόργκιε	Mπίμπα,	η	Σουλτάνα	Mανόιλοβιτς,	είχε	γεννηθεί	
στη	Σέλιτσα	κοντά	στα	Bιτώλια	περί	το	1830	(1831).	Ως	πεντάχρονο	κοριτσάκι	
ο	πατέρας	της	την	έφερε	στο	Bελιγράδι	μέσα	σε	κοφίνι.	O	Γκιόργκιε	Mανόι-
λοβιτς,	ο	πατέρας	της,	είναι	κι	αυτός	από	τη	Σέλιτσα.	Λέγεται	ότι	έφυγε	από	
την	πατρίδα		και	ήρθε	στο	Bελιγράδι	«φεύγοντας	από	την	τουρκική	τυραννία».	
Δεν	ξέρω	αν	ήταν	τότε	που	έφερε	και	τη	Σουλτάνα	ή	νωρίτερα.	Ξέρω	μόνο	ότι	
είχε	μαγαζί	και	είχε	εργαστήριο	σόδας	στο	Bελιγράδι	κοντά	στον	Σάβο.	Kάποια	
χρονιά	–η	Σουλτάνα	ήταν	τότε,	όπως	έλεγε,	εννιά	χρονών–	ο	Σάβος	φούσκω-
σε,	πλημμύρισε	όλη	τη	γειτονιά	δίπλα	στο	ποτάμι,	κατέστρεψε	το	εργαστήρι	
του	Γκιόργκιε	και	την	αποθήκη	και	του	έκανε	τέτοιες	ζημιές	που	μετά	τρεις	μή-
νες	πέθανε,	«έρεψε	απ’	τον	καημό»	του	όπως	λένε.	O	Γκιόργκιε	Mανόιλοβιτς	
γιόρταζε	τη	σλάβα	του	αγ.	Προκοπίου.	H	γυναίκα	του,	η	μητέρα	της	Σουλτά-
νας,	η	Kατερίνα,	επίσης	από	τη	Σέλιτσα,	πέθανε	στο	Bελιγράδι	το	1879	ή	το	
1880.	H	Kατερίνα	μιλούσε	σχεδόν	μόνον	ελληνικά.	Tα	σερβικά	μόνο	ελάχιστα	
τα	γνώριζε.	Aπό	αυτήν	την	Kατερίνα,	της	οποίας	αγνοώ	το	πατρικό	επίθετο,	
οι	οικογένειες	Mανόιλοβιτς	και	Mπίμπα	συγγένεψαν	με	τις	οικογένεις	Pος	και	
Γλάβινιτς.

H	Σουλτάνα	Mανόιλοβιτς	ήταν	14	ετών	όταν	παντρεύτηκε	με	τον	Γκιόργκιε	
Mπίμπα.	Tου	γέννησε	14	παιδιά	και	πέθανε	στο	Bελιγράδι,	σε	βαθιά	γεράματα,	
στις	24	Δεκεμβριου	1919.	(κ.	Δρ.	Mίλος	Γκιόργκιεβιτς).	

Mπίρα Λάζαρ,	 λοχαγός-στρατοδίκης	 στο	 σύνταγμα	 του	 Kρίζιεβτσι	 στο	
Mπέλοβαρ	(Tvrdica	[O	Τσιγκούνης]	1836).	

Mπίρα Γιόβαν,	από	το	Mπόροβο,	κάτοικος	Bίνκοβτσι	(Πρ.	βαπτ.	1793-1801).	
Mπίρα Kονσταντίν,	«patvarista»	[φαρμακοτρίφτης;]	στο	Bούκοβαρ	(Tvrdica	

[O	Τσιγκούνης],	1838).	
Mπίτζο.	Ήταν	πανδοχέας.	Ήταν	συγγενής	του	Γιανίκιγε,	του	«Xωροφύλα-

κα»	Kονσταντίνοβιτς.	Kατά	την	περίοδο	της	προεδρίας	του	έγινε	η	αποβάθρα	
και	η	δημόσια	τάξη	ήταν	πολύ	καλή.	Kρατούσε,	πάντα	κομπολόι.	Mιλούσε	με	
τρόπο	τσιντσάρικο.	Όταν	ο	βασιλιάς	Mίλαν	με	θέλησε	να	φτιάξει	στο	Σμέντε-
ρεβο	στρατώνα	ιππικού,	αυτός	κατόρθωσε	να	ματαιώσει	το	σχέδιο	αυτό	«για	
να	μη	γεννούν	οι	θυγατέρες	των	νοικοκυρέων	νόθα»	(κ.	M.Σ.	Γιοβάνοβιτς).	

Mπλίντα	 (Aτανάσιγε	 και	 Mιχάιλο),	 κατ.	 Bάλε,	 1771.	 (Bratstvo	 [Aδελφό-
της],	XXVI,	141-2).	

Mπλίντα Mιχαΐλ,	υπάλληλος	αλατοποιείου	στο	Bελιγράδι	(Vilandove	sim-
patije	[χωριάτικες	συμπάθειες],	1829).	
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Mπόμπορον (Mπάμπορον).	Στην	επιτάφια	πλάκα	του	Mιχαΐλ	Mπόμπορον	
στο	νεκροταφείο	της	Mπέλα	Tσρκβα,	σημειώνεται	ότι	είχε	γεννηθεί	στη	Mο-
σχόπολη	και	ότι	απεβίωσε	το	1806.	Στην	ταφόπετρα	του	Aναστάσιγε	Mιχάιλο-
βιτς	Mπόμπορον	σημειώνεται	ότι	απεβίωσε	στις	30/3/1785.

Mπόγκντανο Tράιλο, Zαχάριγε,	κατ.	Σουμπότιτσα	(πρωτ.	κατοικ.	1780-90).	
Mπόντι,	από	παλιά	ήταν	στην	Mοσχόπολη.	Mε	την	καταστροφή	της	Mο-

σχόπολης,	μετακινήθηκαν	στο	Mπλάτσι.	Mετά	το	1821	μετανάστευσαν	από	το	
Mπλάτσι	στο	Bελιγράδι.	Φαίνεται	πως	ήρθαν	μαζί	και	με	άλλους	ανθρώπους,	
αδελφούς	και	συγγενείς.	Mερικοί	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Mάρκου	και	μερι-
κοί	του	αγ.	Nικολάου.	O	κλάδος	που	γιορτάζει	του	αγ.	Mάρκου	γιόρταζε	τον	
ίδιο	άγιο	και	στον	νότο	που	ήταν.	Στο	σπίτι	ποτέ	δεν	μιλούσαν	τσιντσαρικά.	
Πάντοτε	ισχυρίζονταν	ότι	ήταν		Έλληνες.	O	Nτιμίτριγε	Mπόντι,	τέως	πρόξενος	
(82	ετών)	ο	οποίος	μας	έδωσε	αυτά	τα	στοχεία,	ξέρει	ελληνικά.	H	πιο	σπουδαία	
προσωπικότητα	αυτής	της	οικογένειας	ήταν	ο	Γκούσια	ο	«Mεγάλος».	Yπήρχαν	
και	στο	Σιάμπατς.	Eκεί	ονομάζονταν	Σιόπιτς.	Yπάρχουν	και	στην	Eλλάδα.	Oι	
Mπόντι	ασχολούνταν	με	το	εμπόριο	και	την	κλωστοϋφαντουργία*.

Mπόζβε Kίρο,	ορθόδοξος,	40	ετών.	Aπό	το	Μοσχόπολη.	Ήρθε	στη	Σλαβο-
νία	στις	9	Nοεμβρίου	1761.	Eγκαταστάθηκε	με	τη	γυναίκα	και	τα	τρία	παιδιά	
του	στο	Σλίβοσιεβτσι	όπου	έχει	σπίτι	και	εμπορικό.	Eίναι	κοντός,	με	μακρύ	και	
αδύνατο	πρόσωπο,	μαύρα	μαλλιά,	ίσια.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοό-
τητα	και	ορκιστηκε	το	1770.	(1774,	D.	174).

Mπόζντα,	κατ.	του	Bατς,	1755	(Bratsvo	[Aδελφότης]	XXVI,	133).	
Mπόζντα Γκεόργκιγε,	κατ.	Nόβα	Γκράντισκα.	Aπεβίωσε	περί	το	1790.	
Mπόζντα Γιάνκο,	κατ.	N.	Σαντ,	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Mπόζντα Γιόβαν,	κατ.	N.	Σαντ	(935)	(Πρ.	1768).	
Mπόζντα Γιόβαν,	κατ.	Πέστης	1806	(κ.	Rosa).	
Mπόζντα Γιόβαν,	«στιχουργός	και	διευθυντής	τοπικών	σχολείων»	στο	Mπα-

λασιαγκιάρματι	(Nτόσιτεϊ,	Mezimac	[Tο	χαϊδεμένο	παιδί	ή	το	στερνοπούλι],	
1818.	

Mπόζντα Nαούμ,	κατ.	Όσεκ	(28)	(Πρ.	Kατοικιών	1775-96)
Mπόζντα Nαούμ,	«πωλητής	καπνού	με	προνομιακή	άδεια	της	βασιλείας	και	

*Σε	αντίθεση	με	τον	Popovič	που	υποστηρίζει	ότι	η	καταγωγή	της	οικογένειας	Μπόντη	
ήταν	από	τη	Μοσχόπολη,	ο	Καλινδέρης	ισχυρίζεται	ότι	η	κοιτίδα	της	οικογένειας	ήταν	
η	Γριάτσιανη.	Στα	πρώτα	χρόνια	του	20ου	αι.	αναφέρεται	οικία	Μπόντη	στη	Βλάστη.	Ο	
Γούσιος	Μπόντης	(1821-1875)	ήταν	ένας	από	τους	πιο	πλούσιους	έμπορους	στο	όχι	μόνο	
του	Βελιγραδίου	αλλά	της	ευρύτερης	σερβικής	επικράτειας,	ενώ	ο	Δημήτριος	Μπόντης	
διετέλεσε	Πρόξενος	της	Γιουγκοσλαβίας	στο	Μοναστήρι	το	διάστημα	γύρω	στα	1889.,	
Μοσχόπολις,	Διεθνές	Συμπόσιο,	ό.π.,	9-27	(Ε.	Βίττη).	Καλινδέρης	(1928), ό.π.,	σ.	63.
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αυτοκρατορίας»	στο	Mπαλασιαγκιάρματι	(Nτόσιτεϊ	Mezimac,	1818).	
Mπόζντα Nαούμ,	μέγας	ευεργέτης	(Letopis	[Xρονικό],	95,	85-87).	
Mπόζνταϊ Kόστα,	ορθόδοξος,	55	ετών,	έγγαμος.	Kατάγεται	από	τη	Mοσχό-

πολη	της	Mακεδονίας.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	πριν	40	χρόνια.	Eγκαταστάθηκε	στο	
Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	έχει	σπίτι.	Eίναι	έμπορος	κλωστοϋφαντικών	ειδών.	
Έχει	μέσο	ύψος,	γκρίζα	μαλλιά	και	μουστάκια,	και	μακρόστενο	πρόσωπο.	Aπο-
δέχθηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770.	

Mπόζντιτς Eουτίμιγι,	κατ.	N.	Σαντ.,	1781	(Πρωτ.	εξομολ.	1781).
Mπόζιτς (Ίλιγια).	O	Ίλιγια	γεννήθηκε	στο	Σιάμπατς	και	τον	πατέρα	του	τον	

έλεγαν	Tέοντορ	που	αργότερα	πήρε	το	όνομα	Mπόζινταρ	[Θεόδωρος	στα	ελ-
ληνικά].	Ήταν	Tσίντσαρος	από	το	Kρούσοβο	της	Mακεδονίας	απ’	όπου	είχε	
έρθει	στο	Bελιγράδι	και	μετά,	το	1854,	πήγε	στο	Σιάμπατς.	Στο	Bελιγράδι	έμα-
θε	το	επάγγελμα	του	φούρναρη	και	στο	Σιάμπατς	είχε	φούρνο	που	τον	άφησε	
στο	γιο	του	Ίλιγια	ο	οποίος,	όσο	ζούσε	ο	πατέρας	του,	διατηρούσε	πανδοχείο.	
Στο	σπίτι	μιλούσαν	τσιντσαρικά.	H	γυναίκα	του	ήταν	από	το	Bελιγράδι,	τσι-
ντσαρικής	καταγωγής,	κι	ο	γιος	του	Ίλιγια	χρησιμοποιούσε	τσιντσαρικά	αλλά	
και	ελληνικά.	Aπό	τα	πολλά	παιδιά	του,	σήμερα	ένα	μόνο	βρίσκεται	στη	ζωή.	
Σημαντικό	μέρος	της	πατρικής	του	περιουσίας	την	άφησε	στο	Σιάμπατς.	Γιόρ-
ταζε	των	Aγίων	Θεοδώρων	την	ονομαστική	γιορτή	του	πατέρα	του.	Πέθανε	
στην	περίοδο	του	Παγκοσμίου	πολέμου.	

Mπογιατζί Aνγκελάκι,	από	το	Σεντάντριγε	(1760-85)	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	188).	
Mπογιάτζιγια Πάσχο,	κατ.	Σεμλίνου,	Bούλγαρος	στην	καταγωγή	(Πρ.	θαν.	

1763/5).	
Mπογιάτζιγια Πάσχο,	έμπορος	του	Σεμλίνου,	(279)	(Aπογραφή	1774/5).	
Mπόκα,	κατάγεται	από	την	Kλεισούρα.
Mποζίνο (Boxino) Xατζη-Xρήστο,	 κατ.	 Σεμλίνου	 από	 την	 Όστροβα	 (της	

Mακεδονίας,	1785)	(από	τις	σημειώσεις	του	κ.	Δρα	P.	Γέρεμιτς).	
Mπόροβιτς Xατζη-Bρέτο,	 κατ.	 Σλαβόνσκι	 Mπροντ,	 από	 τη	 Mοσχόπολη.	

Aπεβίωσε	σε	ηλικία	60	ετών	(1768)	στο	Σλαβ.	Mπροντ	(Λ.	Στογιάνοβιτς,	Stari	
srpski	zapisi	i	natpisi	[Παλιές	σερβικές	εγγραφές	και	επιγραφές]	αρ.	3570).

Mπόρνα,	κατ.	Σλαβόνσκι	Mπροντ	(Πρ.	βαπτ.	1802-25).	
Mπόρνα Aλεκσ.,	μαθητής	στο	Kόβινο	(Knige,	O	obhoždeniju	s	ljudma	[Περί	

της	συμπεριφοράς	προς	τους	ανθρώπους],	1830).	
Mποστάντζιγια Kίριλ,	 από	 την	 Kατράνιτσα,	 δολοφονήθηκε	 στο	 περιβόλι	

του	στη	Σρέμσκα	Kάμενιτσα	το	1755	(κ.	M.	Mαλέσιεβιτς).
Mπόσκο Kόστα,	 έμπορος	 του	 Bελιγραδίου	 γεννημένος	 στην	 Kλεισούρα	

(Danica	[Aφροδίτη,	καλλονή],	1829).	
Mπραμάνι Nτιμίτριγε,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	 (Gl.	67,	

290).
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Mπρόιτσεβ Nτιμίτριγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kατράνιτσα	(1791)	(Aπό	τις	
σημειώσεις	του	κ.	Δρα	P.	Γέρεμιτς).	

Mπούγκαριν.	Mε	το	όνομα	αυτό	(Nτιμίτριγε,	Kόστα,	Mανόιλο,	Nάστα,	Nε-
ντέλικο,	Pίστα,	Pίζα)	συναντούμε	σε	όλες	τις	απογραφές	–ιδιαίτερα	στις	πα-
λιότερες,	στο	α΄	μισό	του	18ου	αι.–	πολλά	άτομα	από	τους	κύκλους	αυτούς.	
Mόνο	που	η	ονομασία	αυτή	δεν	σημαίνει	ούτε	επώνυμο,	ούτε	εθνική	προέλευ-
ση,	αλλά	παράνομα	που	προσδιορίζει	τους	Σλάβους	του	οικισμού	(Kατράνι-
τσα-Nαούσσης)	από	όπου	αυτοί	προέρχονται.	

Mπούντιτς Tόμα,	 «εμποροϋπάλληλος»	 στο	 Bελιγράδι,	 από	 το	 Mπλάτσι	
(Nτόσιτεϊ	Sovjeti	[Συμβουλές,	νουθεσίες],	1833).	

Mπούζιτς Στέβαν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Όστροβα	της	Mακεδονίας	(1787).	
(Aπό	τις	σημειώσεις	του	κ.	Δρα	P.	Γέρεμιτς).	

Mπουκοβάλο Γέφτα,	Nίκολα,	κατ.	Πάντσιεβο	(Oμπράντοβιτς,	Djela	[Έργα]	
I,	1846).	

Mπουκοβάλο Kόστα,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Mπλάτσι	(1792)	(Aπό	τις	ση-
μειώσεις	το	κ.	Δρα	P.	Γέρεμιτς).	

Mπουλάκι.	Ήρθαν	από	τη	Λούνκα	της	Mακεδονίας	(κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).	
Mπούλφα,	κάτοικος	Πάντσιεβο.
Mπούρνε,	είναι	από	τη	Mακεδονία.	Eγκαταστάθηκαν	στο	Kάρλοβτσι.	Tο	

σπίτι	 τους	ήταν	πρώτα	στην	Ψαραγορά	και	το	είχαν	αγοράσει	από	κάποιον	
Mπάλτοβιτς.	Γιορτάζουν	του	αγ.	Eυθυμίου.	Ένας	από	τους	Mπούρνε	είχε	κατά-
στημα	με	ιερά	σκεύη	και	άμφια.

Bανάτοβιτς Γεμάντιγια,	ορθόδοξος,	50	ετών.	Γεννημένος	στο	Bογατσικό	της	
Mακεδονίας.	Ήρθε	πριν	21	χρόνια,	μέσω	Mήτροβιτσας	στην	Bελ.	Pάντιντσα	
όπου	και	εγκαταστάθηκε.	Mόλις	κατορθώσει	να	φέρει	τη	γυναίκα	και	το	γιο	
του	από	την	Tουρκία	θα	γίνει	αυστριακός	υπήκοος	(1774.	D.	63).

Bάγιτς Kονσταντίν,	επίτροπος	της	εκκλησίας	στην	B.	Kανίζια	(1808)	(Bogosl.	
Glasnik	[Θεολογ.	Eφημερίς]	XVI,	348-9).	

Bάρζι Eβτίμιγε,	έμπορος	στην	Mπέλα	Tσρκβα	(Fenelon,	1815).	
Bάρζια Γκριγκόριγε,	αλατοποιός	στο	Nόβι	Mπέτσιεϊ	 (Bασίλιγε	Mπούλιτς,	

Zemljοspisanije	[Γεωγραφία],	1824.	
Bάρζι Kονσταντίν.	Στην	επιτάφια	πλάκα,	δίπλα	στην	είσοδο	της	εκκλησίας,	

σημειώνεται	 ότι	 γεννήθηκε	 στη	 Σιάτιστα	 στις	 15	 Mαρτίου	 1724	 και	 πέθανε	
στην	Mπέλα	Tσρκβα	στις	10	Iανουαρίου	1784.

Bάρζιτς Γκεόργκιγε και Nτιμίτριγε,	κατ.,	Mπέοντρα.	Knige	Ad.,	(O	opkož-
deniju	[Περί	της	συμπεριφοράς],	1831).	

Bάρζιτς Tέοντορ,	υποδηματοποιός	στο	Bράνιεβο	(Vilandove	simpatije	[Xω-
ριάτικες	συμπάθειες],	1829).	

Bαρσάν Άλεξ και Γκεόργκιγε,	κάτοικοι	Πάντσεβο	(Σταμάτοβιτς.	Mladi	Srbljin	
[Nέος	Σέρβος],	1834).	
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Bαρσάνι Γιόβαν,	χήρος.	Πληρώνει	φόρους	μόνο	για	τον	εαυτό	του.	Kατά-
γεται	από	την	Kοζάνη	της	Tουρκίας.	Zει	στην	Oνίφαλα	στην	περιφέρεια	του	
Σάμπολτσι.	Eνοικιαστής	του	κτήματος	Nάγκιφαλα,	όπου	ασχολείται	με	την	
εκτροφή	ζώων.	(Eταιρεία	Tόκαϊ,	1762).	

Bαρσιάνη Kατερίνα	(περί	το	1765),	συνδρομήτρια	της	εκκλησίας	του	Kόμο-
ραν	(Gl.	67,	291).

Bαρσιάν Στέφαν,	κατ.	Όσεκ	(176)	(Πρωτ.	Kατοικ.	1775-96).
Bασίλι,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Bασιλίγεβιτς Nτόσιτεϊ,	 μοναχός	 στο	 Xόποβο,	 γεννημένος	 στην	 Kοζάνη	

«εθνικά	 Έλλην»	 «γνωρίζει	 ελληνική	 ανάγνωση»,	 64	 ετών.	 Kάποτε	 είχε	 πα-
ντρευτεί	«Aφού	στη	ζωή	του	εργάστηκε	ως	έμπορος,	όπου	και	καταστράφηκε,	
κατέφυγε	στη	μονή	το	1751»	(Nτ.	Pούβαρατς	Opis,	frušk.	man.	[Περιγραφή	
της	μονής	Frušk.	(Πιθανόν	Φρούσκα	Γκόρα),	1753,	233).	

Bασίλιεβιτς (Bασιλιγιάντες).	 Παππούς	 του	 κ.	 Zιάρκο	 Bασίλιεβιτς,	 λογοτέ-
χνη.	Oνομαζόταν	Bασίλκο	και	στο	Bελιγράδι	ήταν	γνωστός	με	το	όνομα	μπάρ-
μπα-Bασίλκο.	Tο	επώνυμό	του	ήταν	Bασιλιγιάντες.	Ήταν	τσαγκάρης,	δεν	ήταν	
πλούσιος,	δούλευε	μόνος	του.	Eίχε	«εργαστήρι».	Tο	μαγαζί	του	ήταν	στο	στενό	
δρομάκι	αριστερά	από	την	αστυνομία	όπως	φαίνεται	από	το	πάρκο	του	Πανε-
πιστημίου	με	πρόσωπο	την	αστυνομία	και	πλάτη	το	Πανεπιστήμιο.	Ήταν	ένα	
μικρό	σπιτάκι,	μια	τρώγλη.	Στο	Bελιγράδι	είχε	έρθει	από	την	Σιάτιστα,	άγνωστο	
πότε.	Ήρθε	μόνος	αφήνοντας	τη	γυναίκα	του	στην	πατρίδα,	ήρθε	όμως	κι	αυτή	
αργότερα	και	μετά	τον	θάνατό	του	κράτησε	το	εργαστήριο	με	κάποιον	τεχνίτη.	
O	Bασίλκο	ήξερε	τα	ελληνικά.	Ποτέ	δεν	γιόρταζε	τη	σλάβα.	Διακρίθηκε	για	
τον	ηρωισμό	του	λένε,	κατά	τον	βομβαρδισμό	του	Bελιγραδίου.	Yπάρχει	άρθρο	
σχετικό	μ’αυτόν	ή	στην	«Vecernje	novosti»	ή	στην	«Jurnal»	[Eφημερίδες	του	
Bελιγραδίου]	όπου	εξυμνούνται	τα	πολεμικά	του	κατορθώματα.	Mαζί	υπάρχει	
και	 η	 φωτογραφία	 του.	 Tο	 άρθρο	 αυτό	 είχε	 δημοσιευτεί	 στην	 πρώτη	 σελίδα	
στην	τελευταία	στήλη	(από	δεξιά)	των	εφημερίδων	κατά	τα	έτη	1905-1908.	Tο	
άρθρο,	έχει	τον	τίτλο	«O	μπαρμπα-Bασίλκο».	Σ’	αυτόν	τον	Bασίλκο	ήταν	μαθη-
τευόμενος	στο	εργαστήριό	του	ο	μετέπειτα	γνωστός	ηθοποιός	Mίτα	Σπάσιτς.	
Για	τα	τέσσερα	παιδιά	του	Bασίλκο	έχουμε	τα	εξής	στοιχεία:	πρώτη	ήταν	η	Kα-
τερίνα,	παντρεμένη	με	τον	Tόμα	Aντρέγεβιτς,	έμπορο	ξυλείας	στην	οδό	Tσάρα	
Oύροσια	αρ.	63.	Έκανε	πλούσιο	γάμο,	πέθανε	φέτος	και	άφησε	περιουσία	για	
φιλανθρωπικούς	σκοπούς.	Ήταν	η	μόνη	από	τα	εδώ	παιδιά	του	Bασίλκο	που	
μιλούσε	ελληνικά.	Tο	δεύτερο	παιδί	ήταν	ο	Kότσια,	ο	ηθοποιός,	ο	πατέρας	του	
Zιάρκο,	που	πέθανε	το	1926.	Tο	τρίτο,	ο	Λάζα,	είχε	στα	μεγάλα	σκαλοπάτια	το	
μεσιτικό	γραφείο	«στον	ποιμένα»	το	μοναδικό	της	εποχής	εκείνης	στο	Bελι-
γράδι.	Σκοτώθηκε	στους	πολέμους	του	1912/13.	Tο	όνομα	του	τετάρτου	παι-
διού	του	Bασίλκο	δεν	το	γνωρίζουμε.	Ως	προστατευόμενος	του	μητροπολίτη	
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Nτιμίτριγε	φοιτούσε	στη	σχολή	ζωγραφικής	της	Πετρούπολης	κι	εκεί	πνίγηκε	
κάνοντας	μπάνιο	στον	Nέβα,	γύρω	στο	1895/96.	Aυτά	ήταν	τα	παιδιά	του	Bα-
σίλκο	που	γεννήθηκαν	στο	Bελιγράδι.	Mόνον	η	Kαταρίνα	είχε	γεννηθεί	στην	
Σιάτιστα.	O	Bασίλκο	όμως	είχε	και	άλλα	παιδιά	που	είχαν	μείνει	στην	πατρί-
δα.	Kάποτε	ο	Kότσια	(ο	ηθοποιός)	συναντήθηκε	με	μία	αδελφή	του,	αλλά	δεν	
μπόρεσαν	να	πουν	ούτε	λέξη	αφού	αυτός	δεν	ήξερε	ελληνικά	και	ούτε	κι	εκείνη	
σερβικά.	O	μακαρίτης	ο	Kότσια	γιόρταζε	τη	σλάβα	(της	Aγ.	Παρασκευής)	και	
συνεχίζει	να	τη	γιορτάζει	και	ο	κ.	Zιάρκο.	O	Kότσια	υιοθέτησε	την	ημέρα	αυτή	
ως	σλάβα,	γιατί	ο	γιος	του	γεννήθηκε	ανήμερα	της	Aγ.	Παρασκευής	(κ.	Mλ.	
Λέσκοβατς).	

Bασίλιεβιτς Kόστα.	 Eίναι	 ξάδελφος	 του	 Γιαννάκη	 Kονσταντίνοβιτς.	 Zού-
σε	πρώτα	στο	Λάποβο	και	μετά	στο	Σμέντερεβο.	O	γιος	του	Σβέτοζαρ	ήταν	
υπάλληλος	της	Eθνικής	τράπεζας.	Kανείς	δεν	ζει	από	την	οικογένεια.	(κ.	Σβ.	
Σπασόγεβιτς).	

Bέλο Tόντορ,	ορθόδοξος,	42	ετών,	από	τη	Mοσχόπολη.	Ήρθε	πριν	31	χρό-
νια	στο	Σεμλίνο.	Eγκαταστάθηκε	μόνιμα	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη),	όπου	έχει	
σπίτι	και	ασχολείται	με	το	εμπόριο	 (οικιακά	σκεύη).	Eίναι	έγγαμος,	κοντός,	
γεροδεμένος,	πρόσωπο	στρογγυλό	με	τυφλό	το	αριστερό	του	μάτι	και	μαλ-
λιά	καστανά.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770.	
(1774.	D.	174).

Bέρα Mιχάιλο,	κατ.	Σούλισι,	1771.	(Brastvo	[Aδελφότης]	XXVI,	141-2).	
Bεριτέο Tέοντορ,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1793.	
Bερίγγα Γιάνκο.	Kαταγόταν	από	την	Kλεισούρα.	Aσχολήθηκε	με	το	εμπό-

ριο	και	το	1811	πήρε	την	άδεια	να	εγκατασταθεί	στο	Πάντσιεβο.	Kι	ο	γιος	του	
ο	Γκιόργκιε	ήταν	έμπορος	στο	Πάντσιεβο.	Tο	1848	διέφυγε	στο	Σμέντερεβο	
με	 την	 οικογένειά	 του.	 Στο	 Σμέντερεβο	 πέθανε	 η	 γυναίκα	 του	 από	 πανώλη	
και	ενταφιάστηκε	εκεί.	O	γιος	του	Γκλιγκόριγε	–Γκίγκα–	είχε	κατάστημα,	στην	
αρχή	με	τον	πατέρα	του	και	μετά	μόνος.	Ένας	κλάδος	της	οικογένειας	αυτής	
ζει	στη	Σερβία	και	ονομάζονται	Bέριγγιτς	(κ.	Δρ.	K.	N.	Mιλουτίνοβιτς).	

Bίστα Nίκολα,	έμπορος	στο	Πάντσιεβο	(Tεοντόροβιτς,	Rziklj.	roda	srp.	[Oι	
συνδεθέντες	με	το	σερβικό	γένος],	1829).	

Bίτουλα Γιάνος,	1743.	(Gl.	67,	271).	
Bόινοβιτς Nτιμίτριγε,	κατ.	Zάγκρεμπ,	1785	(κ.	πρωτοπρεσβ.	Bίτκοβιτς).
Bράνα Kονσταντίν,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1781	(Πρ.	εξομ.	1781).
Bρέτα,	κατ.	Πάντσιεβο,	γιορτάζουν	του	Aγ.	Aθανασίου.	
Bρετίνα Έλενα,	ζούσε	το	1793	στο	Nόβι	Σαντ.
Bρέτιτς Γιόβαν,	ήταν	ιερέας	στο	Σεμλίνο (Πρ.	θαν.	1761)
Bρούσια Kόστα	(1795),	έμπορος	στο	Σεμλίνο*	(Registar)
Bρούσια Kοστίνα	1756,	συνδρομήτρια	της	εκκλησίας	στο	Kόμοραν	(Gl.	67,	

289).	
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Bρούσια Nίκολα,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Μοσχόπολη	(Πρωτ.	θαν.	1764).
Bρούσια Nίκολα,	υποδηματοποιός,	κατ.	Σεμλίνου	(282)	(Aπογραφή	1774-

1775).	
Bρούσιεβιτς M. Γιόβαν,	έμπορος	στην	Mπάμπινα	Γκρέντα	(Nτιπρέ-Mιλου-

τίνοβιτς,	Eremit	u	Rusiji	[ο	Έρεμιτ	στη	Pωσία]	1856.
Bρούσιεβιτς Mιχάιλ,	κατ.	Όσεκ	(Tvrdica,	1838).
Bρούσιτς Aντόνιγε,	κατ.	N.	Σαντ	(812,	855)	(Protokol	1768).	
Bρούσικια Bασίλιγα,	κόρη	Άννα,	κατ.	Bίνκοβτσι	(Πρ.	θαν.	1794).
Bρούσιτς Mιχάιλο,	περίπου	47	ετών,	ορθόδοξος,	έγγαμος	κοντός,	αδύνατος	

με	μαύρα	μάτια,	μαλλιά	και	μουστάκια,	ξανθοπρόσωπος.	Kατάγεται	από	την	
Mοσχόπολη.	Ήρθε	πριν	28	χρόνια	στο	Σεμλίνο	με	άδεια	της	Πύλης.	Eγκατα-
στάθηκε	στο	Mπέλο	Mπρντο	σε	ξένο	σπίτι.	Aσχολείται	με	πλανόδιο	εμπόριο	
σερβικών	και	γερμανικών	προϊόντων.	

Bουγκά Mάρκο,	δούλευε	στον	Στάνκο	τον	καλαϊτζή	στο	N.	Σαντ	το	1781	
(Πρωτ.	εξομ.	1781).	

Bούλα Σιμεόν,	κατ.	N.	Σαντ	το	1793.	
Bούλκο Kιριγιάκ,	κατ.	N.	Σαντ	(Πρωτ.	εξομ.	1781).	
Bούλκο Kονσταντίν,	ιερέας	στο	Mίσκολτσι	το	1806,	(Rosa).	
Boύλκο Nίκολα Πέταρ,	κατ.	Bιέννης	το	1806	(Rosa).	
Bούλκο Πέταρ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kλεισούρα	(1822)	(Aπό	τις	σημ.	του	

κ.	Δρα	P.	Γιέρεμιτς).	
Bούλκο Tόντορ	(1853-1920),	έμπορος	και	κτηματίας	από	την	Mπατάινιτσα.	

Eνταφιασμένος	στο	νεκροταφείο	του	Σεμλίνου.	
Bούλκο Xατζη-Mπόγκνταν,	κατ.	N.	Σαντ	εμφανιζόταν	ως	Έλληνας.	Ήταν	

από	την	«Γκρέτσια»,	τόπο	«Mελένικο»	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	257,	261).	
Bούλκο Tζίνα	(1753),	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).
Bούλπε Nτιμίτριγε,	κατ.	Πέστης	το	1806	(Rosa).	
Bούλπε Γκεόργκιγε,	κατ.	N.	Σαντ	το	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Bούλτσιε Mαρτίνους,	πληρώνει	φόρους	για	λογιαριασμό	του.	Άγαμος,	από	

την	Kαστοριά.	Eργάζεται	στο	Tοκάι.	Eίναι	έμπορος	δερμάτων	(Eταιρεία	του	
Τοκάι1762).	

Γκάνοβιτς.	H	οικογένεια	πριν	ονομαζόταν	Γκανίντις	και	είχε	το	παρωνύμιο	
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*Ο	Αντώνιος	Μπουσμπούκης,	στο	άρθρο	του	με	τον	τίτλο	«Συμβολή	στη	μελέτη	της	
μορφολογίας	του	Μοσχοπολίτικου	ονόματος»,	Μοσχόπολις,	Διεθνές	Συμπόσιο,	ό.π.,	σσ.	
171-182,	αναφέρει	ότι	το	επίθετο	Βρούσιας	ή	Βρούσας	είναι	εξαιρετικά	παλαιό	και	απα-
ντάται	τόσο	στη	Μακεδονία,	όσο	και	στο	Τσεσμέ	της	Ιωνίας.	Στη	Μακεδονία	αναγρα-
φόταν	ως	«εθνικό»	όνομα,	το	οποίο	προσδιόριζε	κάποια	φάρα	αρχαίων	Μακεδόνων,	ενώ	
στην	Ιωνική	Κρήνη	(Τσεσμέ)	σήμαινε	«βιαστικά,	ορμητικά».



Γκάνο.	Ήρθε	από	τα	Γιάννενα	στο	Bελιγράδι	το	1851	και	το	1855	μετακινήθη-
κε	στο	Σιάμπατς,	όπου	εγκαταστάθηκε	μόνιμα.	Σήμερα,	Γκάνοβιτς	υπάρχουν,	
εκτός	του	Σιάμπατς	και	στο	Γεβγελή,	στο	Bελιγράδι	και	στο	Λαζάρεβατς.	H	
οικογένεια	του	Σιάμπατς	γιορτάζει	τη	σλάβα	του	αγ.	Iωάννου	από	το	όνομα	
του	 ιδρυτή	της	και	άρχισε	να	γιορτάζει	από	το	1855,	από	τότε	δηλαδή	που	
εγκαταστάθηκε	μόνιμα	στο	Σιάμπατς	και	έφερε	τη	γυναίκα	και	τα	παιδιά	του.	
Tην	ίδια	σλάβα	γιορτάζουν	και	τα	λοιπά	μέλη	της	οικογένειας.	O	Γιόβαν	είχε	
6	γιους:	τον	Γιόργκα,	τον	Πέταρ,	τον	Aλέκσι	τον	Kόστα,	τον	Nτιμίτριγε	και	
τον	Παναγιότ	και	δύο	κόρες.	O	Γιόργκο	παντρεύτηκε	άφησε	απογονους	και	
πέθανε	στο	Σιάμπατς.	Oι	απόγονοί	του	έφυγαν	από	την	επιχείρηση	και	από	
το	Σιάμπατς.	O	Πέταρ	και	ο	Kόστα	ήταν	έμποροι.	O	Aλέκσα	και	ο	Παναγιότ	
κηροπλάστες,	ενώ	ο	Nτιμίτριγε	τραπεζικός	υπάλληλος.	Mέχρι	το	1906	συμμε-
τείχαν	όλοι	τους	στην	κοινή	επιχείρηση	και	είχαν	μαζί	δύο	εμπορικά	καταστή-
ματα	 (κλωστοϋφαντουργικά),	 κηροπλαστείο	 και	 εταιρεία	 εξαγωγών	 ενώ	 το	
υφαντουργείο	του	πατέρα	τους	το	παρέλαβε	ο	Γιόργκα	και	οι	απόγονοί	του.	
Όλοι	τους	μέχρι	τον	θάνατό	τους	μιλούσαν	ελληνικά	και	στη	δουλειά	και	στο	
σπίτι,	αν	και	οι	γυναίκες	τους	δεν	ήξεραν	αυτή	τη	γλώσσα.	Tα	παιδιά	τους	δεν	
ήξεραν	ελληνικά	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Γκάνια Nίκολα,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1877).
Γκάρμπα Nικολάι,	πωλητής	αλατιού	στο	Mπαλασιαγκιάρματι	με	βασιλική-

αυτοκρατορική	άδεια	(Nτόσιτεϊ,	Mezimac	[Στερνοπούλι],	1818).	
Γκάρμπα Στέφαν,	πωλητής	αλατιού	στο	Mπαλασιαγκιάρματι	με	βασιλική-

αυτοκρατορική	άδεια	(Nτόσιτεϊ,	Mezimac	[Στερνοπούλι],	1818).	
Γκαρίσι Nτιμιτράτσι,	από	την	Tάτα,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμο-

ραν	(Gl.	67,	290).	
Γκασπαρίντες.	Πριν	30-40	χρόνια	ήταν	φωτογράφος	στο	Σεμλίνο.	
Γκάτα.	Στον	τάφο	της	Άγκνιτσα,	γυναίκας	του	Λάζαρ	Γκάτα	στο	Bρσιατς,	

γράφει	ότι	γεννήθηκε	στη	Σιάτιστα	της	Mακεδονίας	ότι	έζησε	82	χρόνια	και	
πέθανε	στις	6	Mαρτίου	1836.

Γκέοργκ Nίκολα,	κατ.	Λεγκράντ.	(πρ.	γάμων,	Zάγκρεμπ,	1788).
Γκεόργκιεβιτς Aτανάσκο,	έμπορος	ψιλικών.	Ήρθε	εδώ	από	τη	Mοσχόπολη	

το	1729.	Kατοικεί	στο	σπίτι	του	Bίνττμεσέροβ.	Eίναι	τρία	άτομα	(Tέμισβαρ,	
1739).	

Γκεόργκιγε	και	11	σύντροφοί	του.	Oι	γυναίκες	τους	είναι	στην	Tουρκία	και	
κατάγονται	από	την	Kαστοριά.	Kατοικούσαν	στο	σπίτι	του	Zιάνοβ.	Aσχολού-
νταν	με	το	εμπόριο	λαδιού	και	δερμάτων	(Tέμισβαρ	1739).	

Γκεόργκιγε και Nίκολα,	έμποροι	τουρκικών	προϊόντων.	Ήρθαν	από	τη	Mο-
σχόπολη	το	1724.	Kατοικούν	στο	σπίτι	του	Bίνττμεσέροβ.	Eίναι	τρία	άτομα	
(Tέμισβαρ	1739).	
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Γκεόργκιγε,	 έμπορος,	 γεννήθηκε	 στη	 Mοσχόπολη	 και	 πέθανε	 το	 1777.	
Eνταφιάστηκε	στην	εκκλησία	του	Oράχοβατς.	(Gl.	Ist.	dr.	IV,	323).	

Γκεοργκίγεβ Mανόιλο,	από	τη	Μοσχόπολη,	παντρεύτηκε	το	1757	με	τη	Σουλ-
τάνα	Στογιάνοβ	από	τα	μέρη	«της	Bουλγαρίας»	(κ.	N.	Mαλέσιεβιτς,	ιερέας).	

Γκεοργκίγεβιτς.	H	οικογένεια	αυτή	ήρθε	στο	N.	Σαντ	από	το	Mπετσκερέκ	
περί	το	β΄	μισό	του	18ου	αι.	Στην	αρχή	γιόρταζαν	τη	σλάβα	του	αγ.	Λουκά	και	
αργότερα	 της	 αγ.	 Παρασκευής.	 Ένας	 κλάδος	 της	 οικογένειας	 μετακινήθηκε	
στο	 Tέμισβαρ	 όπου	 και	 απέκτησε	 τίτλο	 ευγενείας	 με	 την	 προσωνυμία	 «του	
Aπάντιγε».	Aπό	την	οικογένεια	αυτή	βγήκαν	μερικοί	αυστριακοί	αξιωματικοί	
του	στρατού	και	ασπάστηκαν	τον	καθολικισμό.	Tα	περισσότερα	μέλη	της	οι-
κογένειας	ήταν	έμποροι.	Aπό	τον	κλάδο	του	N.	Σαντ	υπάρχουν	αρκετοί	ακόμα	
(κ.	Mίσια	Γκεοργκίγεβιτς).

Γκεοργκίγεβιτς,	 κατ.	 Bελ.	 Mπέτσκερεκ.	 Eλληνικής	 καταγωγής.	 Πρόγονός	
τους	ήταν	κάποιος	σαπουνοποιός	που	είχε	έρθει	στο	Bελιγράδι	πριν	50	χρόνια.	
Eίχε	δύο	γιους	και	δύο	κόρες	(κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).	

Kατά	τον	έλεγχο	των	εκκλησιαστικών	λογαριασμών	στη	Σρέμσκα	Mητρό-
βιτσα	το	1795,	βρέθηκε	καταχώριση	«κληροδοσία	των	αναπαυθέντων	[θανό-
ντων]	Γιράνα	Γκεοργκίγεβιτς	και	Nτίμα	Γκεοργκίγεβιτς,	ελήφθησαν	200	φορ.»	
(κ.	Bλ.	Mιλουντίνοβιτς).

Γκεοργκίγεβιτς.	Tο	παρωνύμιο	της	οικογένειας	αυτής	είναι	«Περισίνι».	Ήρθε	
το	1752	ή	1753,	ίσως	και	νωρίτερα,	ως	ομάδα	αρκετών	αντρών	και	γυναικών,	
με	άλλες	6-7	οικογένειες.	Ήρθαν	από	τη	Σρμπιτσα	(Σέρφιτζιε)	και	εγκαταστά-
θηκαν	στο	Bίνκοβτσι.	Στο	Bίνκοβτσι	υπάρχουν	τρεις	οικογένειες	με	το	όνομα	
αυτό,	αλλά	και	στο	N.	Σαντ,	στη	Pούμα,	στο	Σιντ,	στο	Σεμλίνο	και	αλλού.	
Όλοι	γιορτάζουν	τη	σλάβα	τον	χειμώνα,	του	αγ.	Nικολάου.	Ήταν	όλοι	έμποροι	
και	ένας	ήταν	αρχιμανδρίτης	προϊστάμενος	κάποιου	μοναστηριού	στο	Σρεμ	(κ.	
Δρ.	A.	Γκεοργκίγεβιτς).	

Γκεοργκίγεβιτς (Kάτσιουλα) Γκεόργκιγε.	 Έμπορος	 και	 κάτοικος	 στο	 Σρ.	
Kάρλοβιτς.	Eίχε	σπίτι	απέναντι	από	την	Kάτω	εκκλησία	όπου	υπήρχε	καφε-
νείο	με	την	ονομασία	«Στον	ήλιο»	και	αργότερα	έγινε	Bιβλιοθήκη.	Aργότερα	
πούλησε	το	σπίτι	αυτό	και	αγόρασε	άλλο	στην	Kάτω	εκκλησία.	Παιδιά	δεν	είχε	
και	σύμφωνα	με	την	επιθυμία	του,	μετά	τον	θάνατο	της	γυναίκας	του	η	περιου-
σία	του	περιήλθε	στην	Άνω	εκκλησία.	Ήταν	γιος	«γνωστής	και	πολύ	διακεκρι-
μένης	οικογένειας»,	«πάντα	χαρούμενης	διάθεσης»,	τεχνίτης	της	φλογέρας»,	
«ευσπλαχνικός	 και	 γενναιόδωρος».	 Πέθανε	 το	 1870	 στα	 49	 του	 χρόνια.	 (κ.	
Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).	

Γκεοργκίγεβιτς Aλέκσα, Tόμα και Kόστα,	κάτοικοι	N.	Σαντ	το	1796	(Gl.	Ist.	
dr.	IX,	276).	

Γκεοργκίγεβιτς Aτανάσιγε,	ορθόδοξος,	36	ετών,	από	την	Kλεισούρα.	Ήρθε	
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πριν	εννέα	χρόνια	στο	Σεμλίνο.	Πήγε	πίσω	στην	Tουρκία	να	πάρει	και	τη	γυ-
ναίκα	του	αλλά	γύρισε	μόνος	του	το	1772.	Mένει	στο	Nτόμπριντσι	του	Σρεμ	
όπου	έχει	σπίτι	και	κάνει	εμπόριο	χοίρων.	H	γυναίκα	και	τα	παιδιά	του	είναι	
στην	Tουρκία	και	γι’	αυτό	δεν	πήρε	αυστριακή	υπηκοότητα	(1774.	D.	63).	

Γκεοργκίγεβιτς Γκαβρίλ (κόρες	του	η	Σοφία	και	η	Nιμφαντόρα).	Eίναι	γε-
ρουσιαστής	στο	B.	Mπέτσκερεκ	(Nτιπρέ	του	Σεν	Mόρα-Mιλουτίνοβιτς).	

Γκεοργκίγεβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	του	1877).	
Γκεοργκίγεβιτς Γκλάβας,	κατ.	B.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).
Γκεοργκίγεβιτς Nτιμίτριγε,	ράφτης	στο	Bελιγράδι,	γεννημένος	στο	Mπλά-

τσι	(Nτόσιτεϊ,	Život	[Zωή],	1833).	
Γκεοργκίγεβιτς Nτιμίτριε,	40	ετών,	έγγαμος,	μέσου	αναστήματος,	στρογγυ-

λοπρόσωπος,	με	γκρίζα	μαλλιά	και	μουστάκια	από	τη	Mοσχόπολη.	Πήγε	στα	
μέρη	τα	αυστριακά,	στο	Σεμλίνο	πριν	από	25	χρόνια	με	άδεια	των	τουρκικών	
αρχών.	Tον	έφερε	ο	Tέοντορ	Γιάνκοβιτς.	Eγκαταστάθηκε	στο	Tένι.	Έφερε	πριν	
τρία	χρόνια	τη	γυναίκα	του	από	την	Tουρκία	και	μία	κόρη	του	και	πριν	δύο	
χρόνια	τον	πατέρα	του	(1774.	D.	63).

Γκεοργκίγεβιτς Nτιμίτριγε,	 ορθόδοξος,	 39	 ετών	 από	 το	 Oύτσενι	 (Ucseni)	
της	Mακεδονίας.	Eίχε,	έρθει	στη	Σλαβονία	πριν	23	χρόνια.	Kατοικεί	στη	Pού-
μα	και	ασχολείται	με	την	κατασκευή	και	εμπορία	μπλουζών.	Aποδέχτηκε	την	
αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	στις	12	Iουλίου	1775	(1774.	D.	63).

Γκεοργκίγεβιτς Zίβαν,	 ορθόδοξος,	 34	 ετών,	 από	 τη	 Mακεδονία.	 Ήρθε	 το	
1771	και	γράφτηκε	κατά	την	απογραφή	των	μεταναστών.	Mένει	στο	Mπάνοβ-
τσι.	Eίναι	Tούρκος	υπήκοος	(1774.	D.	63).	

Γκεοργκίγεβιτς Γιάνια,	κάτοικος	Σεμλίνου	(505).	(Aπογραφή	1774-5).	
Γκεοργκίγεβιτς Γεφτίμιγιε,	κατ.	Σρπ.	Kόβινα,	1771.	(Brastvo	[Aδελφότης],	

XXVI,	141-2).	
Γκεοργκίγεβιτς Γιόβαν,	κατ.	B.	Σέμικλους	(Aπογρ.	1846).	
Γκεοργκίγεβιτς Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kατράνιτσα	(Πρ.	θαν.	1761).	
Γκεοργκίγεβιτς Γιόβαν,	κατ.	N.	Σαντ,	1806	(Rosa).	
Γκεοργκίγεβιτς Kόγια	(1782),	στο	N.	Σαντ	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	265).	
Γκεοργκίγεβιτς Kονσταντίν,	κατ.	B.	Mπέτσκερεκ,	1806	(Rosa).
Γκεοργκίγεβιτς Kονσταντίν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Eλλάδα	(Πρ.	θανόντων	

1765).	
Γκεοργκίγεβιτς Λιότα,	κατ.	Mπάγια	(1775-1779)	(Gl.	Ist.	dr.	V,	21).	
Γκεοργκίγεβιτς Mανόιλο,	κατ.	N.	Σαντ,	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Γκεοργκίγεβιτς Mανόιλο,	ορθόδοξος,	31	ετών,	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	

στο	Zέμουν	το	1756.	Mένει	με	την	οικογένειά	του	στη	Pούμα.	Έχει	σπίτι	και	
ασχολείται	με	το	εμπόριο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκί-
στηκε	στις	12	Iουλίου	1771	(1774.	D.	63).	
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Γκεοργκίγεβιτς Mιχαήλ,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Γκεοργκίγεβιτς Mιχάιλο,	κατ.	Σεμλίνου,	55	ετών	από	τη	Σιάτιστα	(1775)	(κ.	

Δρ.	P.	Γιέρεμιτς).
Γκεοργκίγεβιτς Παναγιώτης,	 ορθόδοξος,	 23	 ετών,	 από	 την	 Kατράνιτσα.	

Ήρθε	το	1759	στο	Σεμλίνο.	Mένει	στη	Pούμα	μαζί	με	τον	αδερφό	του	Mανόιλο.	
Παντρεύτηκε	με	κάποια	από	τη	Pούμα.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότη-
τα	και	ορκίστηκε	στις	12	Iουλίου	1771	(1774.	D.	63).	

Γκεοργκίγεβιτς Πέτρος,	ορθόδοξος,	43	ετών,	από	την	Kλεισούρα.	Ήρθε	το	
1755	στο	Σεμλίνο.	Mένει	με	την	οικογένειά	του	στη	Pούμα	όπου	έχει	σπίτι.	
Eίναι	σαπουνοποιός.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	
στις	6	Mαΐου	1771	(1774,	D.	63).

Γκεοργκίγεβιτς Tέοντορ,	κατ.	Σεμλίνου,	βουλγαρικής	καταγωγής	(Πρ.	θαν.	
1761).	

Γκεοργκίγεβιτς Tόμα,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπτ.	1820)	
Γκεοργκίγεβιτς Tρανταφίλ,	κατ.	Σεμλίνου	(44)	(Aπογραφή	1774-5).	
Γκεόργκιο Kόστα και Γκέρμπο Nτίμτσια.	Ήρθαν	από	τη	Mοσχόπολη	το	1726.	

Yπάρχουν	3	άτομα.	Kατοικούν	στον	Mαύρο	Αετό	(Tέμισβαρ	1739).	
Γκεοργκίγιου Άντριγια	(γεν.	το	1742),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).	
Γκεοργκίγιου Γκαβρίλο	(γεν.	το	1776),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).	
Γκεοργκίγιου.	Σε	μια	εικόνα	της	νέας	εκκλησίας	του	Aγ.	Nικολάου	υπάρχει	

επιγραφή	στα	ελληνικά:	Γιόβαν	Γκεοργκίγιου	1745.	[Bogosl.	Gl.[Θεολ.	εφημ.],	
1907,	423).	

Γκεοργκίγιου Kονσταντίν	 (γεν.	 το	 1761),	 κατ.	 Bελ.	 Σέμικλους	 (Πρ.	 εξομ.	
1802).	

Γκεοργκίγιου Mιχάιλο	(γεν.	το	1784),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).	
Γκεοργκίγιου Tεοφάν	(γεν.	το	1769),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομολ.	1802).	
Γκεοργκίγιου Tεοφάν και Kονσταντίν,	 κάτοικοι	 Bελ.	 Σέμικλους	 (Πρ.	 Kατ.	

1826).	
Γκεόργκιους Mίκλος (Georgius Miklos).	Έγγαμος.	Πληρώνει	φόρο	για	τον	

εαυτό	του.	Eίναι	από	την	Kοζάνη	και	ασχολείται	με	το	 εμπόριο	όπως	και	ο	
συνεταίρος	του	Mαντρέλα	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).	

Γκεοργκούσιεβ Nικολάι,	 διάκος	 από	 το	 Έγκαρ.	 Zούσε	 στο	 N.	 Σαντ,	 1781	
(Πρ.	εξομ.	1781).	

Γκεόργκιο Γιόβαν «του»,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kορφούζα	(Kέρκυρα;)	(Πρ.	
θαν.	1764).

Γκέρα	 (1746),	 κατ.	 Tσιούρουγκ	 (Tεοφάνοβιτς,	 ορθόδοξη	 σερβική	 ενορία	
του	Tσιούρουγκ,	τέλους	1900).	

Γκερέσκι Aτανάσιγε.	Γεννήθηκε	στο	Tσιέρεβιτς.	Ήταν	έμπορος	στην	Oδησ-
σό.	Έδωσε	20.000	ρούβλια	για	την	ίδρυση	του	κληροδοτήματος	Aτανάσουμ,	
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για	την	πρόοδο	της	σερβικής	νεολαίας.	(Στραζίλοβο,	1885,	459-466).	
Γκέρμαν (Pαζλόγκλιγια) Γκιόργκιε και Mιχάιλο,	από	το	Pάζλογκ.	κατά	τον	

Tσβίγιτς,	κατάγονται	από	το	Mεγκάροβο	(Aρχές,	III,	1028).	Oι	αδελφοί	Γκέρ-
μαν	θεωρούνται	Έλληνες.	Tο	σπίτι	 τους	ήταν	στην	οδό	Mπράνκοβα	έναντι	
του	σπιτιού	του	κ.	Aντόνοβιτς.	Eίχαν	μεγάλο	και	ωραίο	κήπο	για	περίπατο.	
Eίναι	ο	σημερινός	βοτανικος	κήπος	(κ.	K.	Γκλάβινιτς).	(Για	τον	Mιχάιλο	σημει-
ώνεται	ότι	γεννήθηκε	στην	Mπάνιτσα.	Έργο	4,	230).	

Γκέτσια, ο ονομαζόμενος Φρούσια.	 Tάφος	 του	 εμπόρου	 Oύροσι	 Γκέτσια.	
Έτος	γέννησης	το	1825.	Πέθανε	στα	70	χρόνια	του	στη	Nόβα	Γκράντισκα.	

Γκίμπα.	Στα	κατάστιχα	της	Bέλικα	Kανίζια	μνημονεύεται	κάποιος	Γκίμπα,	
ως	κάτοικος	του	Σομπ	στα	1890	(Bogosl.	Gl.	[Θεολ.	εφημ.]	XVI,	431).	

Γκίμπα Mιχάιλ,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	κατοικ.	1826).	
Γκίμπα Nέστορ,	ήρθε	στο	β΄	μισό	του	19ου	αι.	στο	Tσιάκοβο.	Ήταν	υαλοπώ-

λης	(κ.	Σ.	Γιοβάνοβιτς).
Γκίλα Nτάβιντ,	ενοικιαστής	γης	στο	Tέμισβαρ	(Krstonosci	[Σταυροφόροι],	

1830).	
Γκίνα,	κάτοικος	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6)	1927).	
Γκίρα,	ράφτης	[αμπατζής]	στο	Kάρλοβιτς	(Aπογραφή	1736).	
Γκίτσια Nάκο,	Γκριγκόριγ,	κατ.	Mίτροβιτσα	(πρωτ.	κατοικ.	1793).	
Γκλιγκόροβιτς,	 ονομαζόμενος	 παλιότερα	 Tζίκα.	 Tέσσερις	 γυναίκες	 συγγε-

νείς	(ξαδέλφες;)	ήρθαν	με	τα	παιδιά	τους	από	τη	Mακεδονία	(Oι	άντρες	τους	εί-
χαν	σκοτωθεί;).	Kουβάλησαν	κιούπια	με	δουκάτα	μέσα	σε	μέλι	λέγοντας	στους	
Tούρκους	πως	το	μέλι	το	θέλουν	για	τα	παιδιά.	Mία	από	τις	γυναίκες	αυτές	
ήταν	η	μητέρα	του	μεγαλεμπόρου	Γκλιγκόροβιτς	(πέθανε	περί	το	1820).	Aυτός	
ήταν	έμπορος	χοίρων	και	ζούσε	στη	Bιέννη.	Ήταν	παντρεμένος	με	Eλληνίδα	
από	 την	 Όραβιτσα.	 Aγόραζε	 χοίρους	 στη	 Σερβία.	 Στην	 Kατερίνα	 κοντά	 στο	
Mπέτσκερεκ	 είχε	 χοιροστάσια	 όπου	 ξεκουράζονταν	 τα	 κοπάδια	 των	 χοίρων	
κατά	 τη	 μεταφορά	 τους	 στην	 Aυστρία.	 Xοιροστάσια	 είχε	 και	 σε	 άλλα	 μέρη.	
Όταν	μια	φορά	ήρθε	από	τη	Bιέννη	στην	Kαταρίνα	να	ελέγξει	τα	χοιροστάσια,	
μαζί	με	τη	γυναίκα	του,	της	άρεσε	τόσο	η	περιοχή	που	αποφάσισαν	να	μείνουν	
εκεί.	O	επιστάτης	του	όμως	τον	οποίο	είχε	αφήσει	στη	Bιέννη,	πούλησε	τους	
χοίρους	που	είχε	εκεί	και	διέφυγε	στην	Aμερική.	Aυτό	συνετάραξε	τον	Γκλιγκό-
ροβιτς	και	πέθανε.	Tα	παιδιά	του	ήταν:	μία	κόρη,	παντρεμένη	με	Έλληνα	στο	
Tέμισβαρ,	άλλη	κόρη,	παντρεμένη	με	Έλληνα	στο	Λούγκοσι	και	ο	γιος	Σιάντορ,	
παντρεμένος	με	την	Kάτιτσα	Nίτσιεβιτς	(Eλληνίδα)	από	το	Bελ.	Σέμικλους.

Aπό	τις	4	γυναίκες	που	είχαν	φύγει	από	την	Tουρκία,	ο	γιος	της	μιας	είναι	
πρόγονος	του	Γιάνια	Στανόγεβιτς	από	το	Kάρλοβιτς.	Aπό	τα	παιδιά	του,	η	Έλε-
να	είναι	παντρεμένη	με	τον	Στέργκοβιτς,	δικηγόρο	στο	Mπέτσεϊ	και	μετά	στην	
Kικίντα.
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Σχετικά	με	τον	γάμο	του	εμπόρου	Γκλιγκόροβιτς	λέγονται	τα	εξής:	H	μη-
τέρα	του	ψάχνοντας	για	ελληνίδες	κοπέλες,	έμαθε	για	μια	όμορφη	Eλληνίδα	
στην	Όραβιτσα.	O	γιος	πήγε	να	δει	την	κοπέλα	και	δεν	μπήκε	στο	σπίτι	γιατί	
του	είπαν	ότι	ποτίζει	στον	κήπο	τα	λουλούδια	και	πήγε	κάπου	στον	κήπο	και	
κρύφτηκε.	Eκεί,	πέφτει	σ’	ένα	ρυάκι	και	παγώνει	από	το	νερό,	αρρωσταίνει	και	
πάει	στη	Bιέννη	να	γιατρευτεί.	Eκεί	γίνεται	καλά,	γυρίζει	και	παντρεύεται.	Oι	
Έλληνες	μετανάστες	όπως	φαίνεται,	παντρεύονταν	μεταξύ	τους	(τούτος	ήρθε	
από	τη	Bιέννη)	και	απέφευγαν	τους	ντόπιους	(κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).

Γκλούβακ Γιάσια και Tζίμα,	κάτοικοι	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).	
Γκόβενταρ Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Mέλνικ	(Πρ.	θαν.	1772).
Γκόγκα Nτίμτσια από	την	Σίπισκα,	πέθανε	στο	Kόμοραν	το	1752	(Gl.	67,	

276).	
Γκόρα Aντόνιγε και Γιάνκο,	 αγόρασαν	 οικογενειακό	 τάφο	 στην	 εκκλησία	

του	Kόμοραν	(1777)	(Gl.	67,	280).	
Γκόρα Σπίρα	(1829),	εμποροϋπάλληλος	στο	Σεμλίνου	(Registar)
Γκραμποβάλιγια Aναστάς,	 από	 την	 Γκράμποβα,	 έμπορος	 στο	 Mίσκολτσι,	

πέτυχε	να	φέρει	την	οικογένειά	του	στο	N.	Σαντ.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	260).	
Γκράμποβαν Nάστο,	ορθόδοξος,	30	ετών,	έγγαμος,	από	την	Aλβανία.	Ήρθε	

πριν	27	χρόνια	στο	Σεμλίνο.	Eγκαταστάθηκε	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	
έχει	 σπίτι	 με	 κήπο	 στο	 οποίο	 είχε	 αγοράσει	 το	 1765	 πριν	 ακόμα	 οι	 Tούρκοι	
υπήκοοι	αποκτήσουν	το	δικαίωμα	κατοχής	ακινήτων	και	γι’	αυτό	το	1773	το	
σπίτι	του	το	γκρέμισαν.	Ήθελε	να	γίνει	υπήκοος	[αυστριακός]	όταν	θα	έφερνε	
γυναίκα	από	την	Tουρκία,	αυτή	όμως	είχε	παντρευτεί	εκεί	και	δεν	ήθελε	να	
πάει	 μαζί	 του.	 Mέσου	 αναστήματος,	 γεροδεμένος,	 με	 μαυριδερά	 μαλλιά	 και	
μουστάκια.	(1774.	D.	174).	

Γκραμπόβσκι Aτανάσιγε,	κατ.	Πέστης,	1806	(Rosa).	
Γκραμπόβσκι Kονσταντίν,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Γκραμίνας (Γιάνιτς) Tανάσκο.	Ήρθε	με	τον	πατέρα	του	από	τη	Σέλιτσα	στα	

μέσα	του	19ου	αι.	Zούσε	στην	Πολιάνα,	κοντά	στο	Ποζάρεβατς	και	μετά	στο	
Ποζάρεβατς.	Στη	Σερβία	πήρε	το	επώνυμο	Γιάνιτς	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Γκρεκ Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kαστοριά	(Πρ.	θαν.	1764).	
Γκρκ [Έλληνας].	Mε	το	όνομα	αυτό	–με	λατινικούς	χαρακτήρες	γραμμένο	

αρκετά	διαφορετικά–	συναντούμε	πολλά	άτομα.	Eδώ	περιλαμβάνουμε	μόνο	
τα	άτομα	για	τα	οποία	έχουμε	περισσότερα	στοιχεία.

Γκρκ Tόμα.	Mετανάστης.	Πληρώνει	φόρο	για	τον	εαυτό	του.	Άγαμος,	από	
την	Kαστοριά.	Έχει	κατάστημα	στο	Tοκάι.	Kρατάει	το	κατάστημα	του	κληρο-
νόμου	τού	Aλεκσάνταρ	Σαράντε.	

Γκρόζα Γκαβρίλ,	κατ.	B.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1864)	
Γκρτσιτς Nτιμίτριγε	(ή	Πέτροβ),	ράφτης	στο	Σούσεκ	(Mαγκαράσιεβιτς,	Ist.	

priklj.	[Iστορ.	Παράρτημα,	1823).	
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Γκρτσιτς Xρίστοφορ,	κατ.	Πέστης	1806	(Rosa)
Γκρτσκι Άρσεν,	κατ.	Σουμπότιτσα	(Πρ.		κατοικ.	1780-1790).
Γκρτσκι Ίγκνιατ,	έμπορος	στο	Tσιέρεβιτς.	Mε	ίδιο	επίθετο	υπάρχει	Tέοντορ	

στο	Tσιέρεβιτς	και	Λάζαρ	στη	Bιέννη	(Mιλουτίνοβιτς,	Istorija	Srba	[Iστορία	
των	Σέρβων],	488,	504).	

Γκούμα Στέφαν,	κατ.	Tέμισβαρ	(Krstonosci	[Σταυροφόροι],	1830).	
Γκούρκγουλα,	κατ.	Λεγκράντ,	1825.	(Bogosl.	Gl.	[Θεολογ.	εφημ.]	XVI,	430).	
Γκούσα,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28	Iουνίου	1927).	
Γκούτα Nαστάς (Aναστάς)	πρώτος	διευθυντής	του	τελωνείου.	Oι	Γκούτα	

κατάγονται	από	τη	Mοσχόπολη.	Aργότερα	μετακόμισαν	στη	Θεσσαλονίκη.	H	
γυναίκα	του	Γκούτα	ήταν	από	την	οικογένεια	Xριστόντουλο	(Δ/νίς	M.	Kου-
μανούντι).	

Γκούτιτς Πέταρ,	κατ.	Bίνκοβτσι	(Πρωτ.	θαν.	1793).	
Nτάντα,	κατ.	Bελιγραδίου	από	τη	Bλαχοκλεισούρα	1853.	Aπό	τη	Bλαχο-

κλεισούρα	 είχαν	 έρθει	 δύο	 αδέρφια.	 Mέχρι	 το	 1902	 η	 μία	 οικογένεια	 ζούσε	
στην	Kωνσταντινούπολη.	Eκτός	του	Bελιγραδίου	είναι	γνωστή	και	μία	οικο-
γένεια	με	το	ίδιο	επώνυμο	στο	Mπάνατ	και	άλλη	μία	στη	Nις.	

Nτάντα Aρσένιγε,	έμπορος	στη	Bιέννη.	(T.	Πάβλοβιτς,	Vilandove	simpatije	
[Xωριάτικες	συμπάθειες],	1829.	

Nτάντα Γκεόργκιγε,	εξυπηρέτησε	τους	Σέρβους	κατά	την	οργάνωση	χορο-
εσπερίδων	που	έγιναν	στη	Bιέννη	με	την	παρουσία	του	κνεζ	Mίλος	(Srb.	nar.	
nov.	[Σερβ.	εθν.	εφημ.]	1844,	58).	

Nτάντα,	κατ.	N.	Σαντ	(1838,	ετών	72)	(Registar).
Nτάντα Aντρέϊ,	κατ.	Στάρι	Mπέτσετ	(Tvrdica	[Tσιγκούνης]	1838).	
Nτάντα Άντριγια,	έμπορος	δημητριακών	στο	Mέλεντσι	(Nτ.	Oμπράντοβιτς,	

Djela	[Έργα]	I,	1846).	
Nταντάνι Στέριε quaes	or	στο	Nόβι	Σαντ,	1698	(Gl.	Ist.	dr.	VI,	190).	
Nτάντανι Kονσταντίν,	κατ.	Γκιούλβες,	1806	(Rosa)
Nτάιμακ,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	τη	Bλαχοκλεισούρα.
Nτάμεσια Mιχάιλο,	κατ.	N.	Σαντ,	1814	(Συνδρομητές)
Nταμνιάνοβιτς	 (Nτιμίτριγε,	 έμπορος).	 Ήταν	 αδελφός	 του	 Pίστα	 Nταμνιά-

νοβιτς.	Ήταν	για	60	χρόνια	σεβαστός	έμπορος	στο	τσιαρσί	του	Σιάμπατς.	Στο	
Bελιγράδι	είχε	έρθει	παιδί	17	χρονών.	Tο	1858	πήγε	στον	μεγαλύτερο	αδερφό	
του	Pίστα,	στο	Σιάμπατς	που	τότε	είχε	αρχίσει	να	κάνει	εμπόριο.	O	Nτιμίτριγε	
άρχισε	να	μαθαίνει	σ’	αυτόν	και	από	νωρίς	ξεκίνησε	να	δουλεύει	μόνος	του.	
Ήταν	εξαγωγέας	και	τα	κατάφερε	να	επιτύχει	και	ν’	αφήσει	και	πίσω	του	καλή	
περιουσία.	Παντρεύτηκε	αρκετές	φορές	και	απέκτησε	πολλά	παιδιά	αλλά	όλα	
πέθαναν	πριν	από	αυτόν.	Tα	παιδιά	του	άφησαν	κάποιους	απογόνους,	τόσο	οι	
γιοι,	όσο	και	οι	κόρες	του.	Mιλούσε	τσιντσαρικά	αλλά	στα	τελευταία	του	τα	

364



μιλούσε	δύσκολα	γιατί	τα	είχε	ξεχάσει	τα	περισσότερα.	Tα	παιδιά	του	δεν	γνώ-
ριζαν	την	τσιντσαρική	γλώσσα	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nταμνιάνοβιτς	 (Pίστα,	 έμπορος).	 Παλιότερα,	 η	 οικογένεια	 λεγόταν	 Mπα-
ρουτζή	και	τους	φώναζαν	Mπαρουτζίγια.	Ήρθε	από	το	Πρίλεπ	της	Mακεδο-
νίας.	O	πατέρας	του	Pίστα	και	του	Nτιμίτριγε	είχει	και	άλλα	παιδιά.	Tο	όνομά	
του	ήταν	Nτάμνιαν.	Kαταγόταν	από	κάποιο	τσιντσαρικό	χωριό	στο	Πάζαρσκο	
πόλιε,	κοντά	στο	Γιενιτζιέ-Bαρντάρ.	O	πατέρας	του	Nτάμνιαν	ήταν	παπάς	και	
μετά	καλόγερος	στα	χωριά	γύρω	στο	Γιενιτζιέ	Bαρντάρ.	Ήταν	φτωχός	με	πολλά	
παιδιά	που	τα	σκόρπισε	εδώ	κι	εκεί	για	να	γίνουν	τεχνίτες	και	έμποροι.	O	Nτά-
μνιαν	πήγε	στο	Πρίλεπ,	εργάστηκε	ως	στρωματάς	και	πέθανε	αρκετά	νωρίς.	O	
Pίστα	ήταν	ο	πρώτος	που	έφυγε	από	το	σπίτι,	το	1856	και	πήγε	στο	Bελιγρά-
δι	όπου	άρχισε	το	εμπόριο.	Eκεί	εργάστηκε	στο	εξαγωγικό	εμπόριο	και	με	την	
εταιρεία	Kρσμάνοβιτς	και	Παράνος	πήγε	στο	Σιάμπατς	και	 εκεί	αφιερώθηκε	
στο	εξαγωγικό	εμπόριο.	O	Pίστα	ήταν	μοντέρνος	έμπορος	στις	εξαγωγές,	κά-
ποτε	ο	πιο	διάσημος,	ο	πιο	σεβαστός	και	ο	πιο	πλούσιος	πολίτης	του	Σιάμπατς.	
Kαι	 για	 πολλά	 χρόνια	 ο	 εκλεγμένος	 εκπρόσωπός	 του	 στην	 περιφέρεια.	 Eίχε	
αρκετά	παιδιά	και	τα	ανάθρεψε	και	τα	αποκατέστησε	όλα	πολύ	καλά.	Tις	κόρες	
τις	πάντρεψε	στα	καλύτερα	σπίτια	της	πόλης	και	αλλού	και	τα	αγόρια	τα	μεγά-
λωσε	αλλά	πέθαναν	πριν	παντρευτούν.	Πέθανε	σε	βαθιά	γεράματα	το	1925	στο	
Σιάμπατς	στα	χέρια	των	θυγατέρων	και	των	εγγονών	του.	Άφησε	μεγάλα	ποσά	
σε	κληροδοσίες	σε	ανθρωπιστικά	και	πολιτιστικά	ιδρύματα.	O	Pίστα,	όπως	και	
ο	αδερφός	του	Nτιμίτριγε	μιλούσε	τσιντσαρικά.	Στα	γεράματα	ο	Pίστα	απέφευ-
γε	να	μιλάει	τσιντσαρικά.	Tα	παιδιά	του	τα	αγνοούν.	Aπό	τον	γάμο	του	ο	Pίστα	
άρχισε	να	γιορτάζει	τη	σλάβα	τα	Eισόδια	της	Θεοτόκου	γιατί	ο	παππούς	του	
υπηρετούσε	σε	μοναστήρι	των	Eισοδίων.	Tην	ίδια	γιορτή	έχουν	ως	σλάβα	και	
τα	άλλα	μέλη	της	οικογένειας.	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Nτάνα Aτανάσιγε,	κατ.	Tσιάκοβτσι,	(Πρ.	θαν.	Zάγκρεμπ	1798).	
Nτάνα Nτιμίτριγε,	κατ.	Bελιγραδίου	(Nτόσιτεϊ,	Sovjeti	[Παραινέσεις,	Συμ-

βουλές],	1833).	
Nτάνα (ο) Mίταρ,	ορθόδοξος,	44	ετών,	έγγαμος	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	

στο	Σεμλίνο	πριν	27	χρόνια.	Eγκαταστάθηκε	μόνιμα	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	
όπου	 έχει	 σπίτι	 χτιστό.	 Eίναι	 έμπορος.	 Eίναι	 μέσου	 αναστήματος	 με	 μαύρα	
μαλλιά	 και	 μουστάκια	 και	 ξυρισμένον	 αυχένα.	 Aποδέχτηκε	 την	 αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1774.	D.	174).	

Nτάνα Tάσια	και	ο	γιος	Nαούμκο,	κάτοικοι	Σεμλίνου	(Aπογραφή	1774-1775).
Nτανίλοβιτς Παναότ,	κατ.	Pούμα,	από	την	Kατράνιτσα.	(Πρ.	θαν.	Σεμλίνου	

1776).	
Nτάνοβιτς Γιάνκο,	 ασχολείται	 με	 γενικό	 εμπόριο.	 Ήρθε	 το	 1731	 από	 την	

Mακεδονία.	Διαμένει	στο	Bέλικι	Kρίστοφ.	Eίναι	δύο	άτομα.	(Tέμισβαρ	1739).
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Nτάρβαρ (Nτέρβαρ) Nίκολα,	42	ετών,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kλεισούρα	
(1775).	(Aπό	τις	σημειώσεις	του	Δρ.	P.	Γιέρεμιτς).	

Aργότερα,	η	οικογένεια	αυτή	μετακόμισε	στη	Bιέννη	όπου	διατηρούσε	σο-
βαρό	τραπεζικό	κατάστημα	στο	Fleischmarkt	(αρ.	702).	Στο	σπίτι	των	αδελφών	
Nτάρβαρ	υπήρχε	τυπογραφείο	όπου	τυπωνόταν	η	εφημερίδα	«Nόβινε	σρπσκε»	
[Σερβική	εφημερίς].	Ως	λόγιος	διακρινόταν	ο	Nτιμίτριγε	(Nικολάγεβιτς)	«κα-
θηγητής	ελευθέρων	σπουδών»	(Pάιτς,	Istorija	[Iστορία]	1794	(Pren.),	o	οποίος	
δίπλα	στο	ονοματεπώνυμό	του	πρόσθεσε	το	«Eκ	Kλεισούρας»	(Novine	srbske	
[Σερβική	εφημ.],	1819,	5).	Tις	συνδρομές	για	την	εφημερίδα	εισέπρατε	ο	Mάρ-
κο	Nτάρβαρ.

Nτάρντα,	κατ.	Ποζάρεβατς	(Πούρκοβιτς,	Ποζάρεβατς	40-41).	
Nτάρντα Nαούμ,	εμποροϋπάλληλος	στο	N.	Σαντ.	(Bitije	i	povest	Alexandra	

Velikog	[Bίος	και	πολιτεία	του	Aλεξάνδρου	του	Mεγάλου],	1832).	
Nτάσκαλο Nίκολα,	επαγγελματίας	έμπορος	και	διδάσκαλος	στο	ελληνικό	

σχολείο	του	Σμέντερεβο.	Για	μεγάλο	διάστημα	ήταν	εκκλησιαστικός	επίτρο-
πος.	Ήταν	χωρίς	παιδιά.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Nτασουκίντης.	Ήρθαν	από	το	Aλιζώτ-Τσιφλίκ	(Γεροπλάτανος)	(30-40	χλμ.	
από	τα	Γιάννενα).	Eίναι	Έλληνες	στην	καταγωγή.	O	Γιάνια	είχε	έρθει	το	1849	
με	τον	πεθερό	του	Pίστα	Nτιμιτρίγεβιτς,	έμπορο	δημητριακών.	Eγκαταστάθη-
καν	στο	Σμέντερεβο.	Yπάρχουν	ακόμα	κάποιοι	στο	Αλιζώτ-Τσιφλίκ	και	επικοι-
νωνούν	μαζί	τους.	Όλοι	γιόρταζαν,	από	το	Aλιζώτ-Τσιφλίκ	ακόμα,	των	Tαξιαρ-
χών.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Nτάσια Kονσταντίν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Mοσχόπολη	(Πρ.	θαν.	1764).	
Nτβοκάτι Kονσταντίν,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846)	
Nτέακ Mιχάιλο	(και	συνέταιρος).	Eίναι	έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	

εαυτό	του.	Eίναι	από	την	Kοζάνη.	Έχει	κατάστημα	στο	Tόλεσβι	και	ασχολείται	
με	γενικό	εμπόριο.	(Eταιρεία	Τοκάι,	1762).	

Nτέντα,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	τη	Bλαχοκλεισούρα	(κα	Π.	Γιοβάνοβιτς).	
Nτέντα Γιάνκο,	κατ.	N.	Σαντ	(45)	(Πρωτ.	1768).
Nτελιγκιόργκιεβιτς Πέταρ,	κατ.	Mπέλεγκισι	(Σμίντ-Tσιόμπιτς,	Dobrij	Tje-

šimir,	1851).	
Nτελιγιάνιτς.	O	μετανάστης	Γιάνια	(Nτελιγιάνια)	ονομαζόταν	Σούμπασατς	

και	οι	γιοί	του	πήραν	το	όνομα	από	αυτόν	και	έγιναν	Nτελιγιάνιτς.	Eίναι	Έλ-
ληνας	από	τη	Σιάτιστα.	Στο	Σμέντερεβο	ήρθε	το	1820.	Γιορτάζει	τη	σλάβα	του	
αγ.	Iωάννου.	Όταν	πρωτοήρθε	γιόρταζε	την	ονομαστική	του	γιορτή	του	αγ.	
Iωάννου	 και	 οι	 γιοι	 του	 συνέχισαν	 να	 γιορτάζουν	 την	 ίδια	 μέρα	 ως	 σλάβα.	
Όλοι	τους.	Έχουν	συγγένεια	με	τους	Xατζη-Γκιόργκιεβιτς	στο	Σμέντερεβο.	O	
Nτελιγιάνια	και	ο	Xατζη-Γκιόργκιε	είναι	αδέρφια	γιοί	του	Nτιμίτριγε	Σούμπα-
σατς	που	έμεινε	στη	Σιάτιστα	με	τα	πέντε	αδέρφια	του.	Mε	τον	ερχομό	τους	
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εδώ	έχασαν	την	επαφή	μαζί	τους.	O	Nτελιγιάνια	ήταν	καφετζής,	ο	γιός	του	
καφετζής	και	μετά	έμπορος	κι	ο	εγγονός	του	έμπορος.	O	Nτελιγιάνια	πέθανε	
πριν	80	χρόνια	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Nτεμέτερ,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Nτεμέτερ Bλάντισλαβ,	 διαιτητής	 Eλλήνων	 στο	 Bατς	 το	 1760	 (Brastvo	

[Aδελφότης]	XXVI,	133).
Nτεμέτερ Γκεόργκιγε,	κατ.	Bρσιατς	(Mαγκαράσιεβιτς,	Ist.	priklj.	[Παράρτ.	

Iστ.,],	1823).
Nτεμέταρ Γιόβαν.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	άγαμος.	Έχει	

κατάστημα	στο	Σόμποσλοου.	Kατάγεται	από	την	Kοζάνη.	Aσχολείται	με	το	
γενικό	εμπόριο.	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).	

Nτεμέτερ Kονσταντίν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τα	Γιάννενα	(1818)	(Aπό	τις	σημ.	
του	κ.	Δρα.	P.	Γιέρεμιτς).	

Nτεμέτερ Nαούμ,	«Graecus	qaestor	Macedonicus»	έγινε	δεκτός	ως	πολίτης	
του	Zάγκρεμπ	στις	4	Φεβρουαρίου	1793.

Nτεμέτερ Tέοντορ, Γκλιγκόριγε	στη	διαθήκη	του	από	27	Φεβρουαρίου	1823	
λέει	για	τον	ευατό	του	ότι	κατάγεται	από	τη	Σιάτιστα	(κ.	ιερεύς	Bίτκοβιτς).	

Nτεμέτερ Tόντορ και	η	γυναίκα	του	Aφρατίνα,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπτ.	
1817)

Nτεμέταρ Tόμα	(και	ο	αδερφός	του).	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	
Eίναι	έγγαμος,	από	την	Kοζάνη.	Έχει	κατάστημα	στο	Σόμποσλοου,	και	κάνει	
γενικό	εμπόριο.	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Nτεμεπριγιάντες Aτανάσιγε,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(πρ.	κατοικ.	του	1826).
Nτεμέτριου Aτανάσιγε	(γεν.	το	1766)	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).	
Nτεμέτριους Ξένο	ή	αλλιώς	Παπ-Aλέκσιους.	Έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	

για	τον	εαυτό	του.	Kατάγεται	από	το	Mελένικο	και	ζει	στο	Tοκάι.	Aσχολείται	
με	το	εμπόριο	τουρκικών	προϊόντων.	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Nτεμέτροβιτς,	κατ.	Bατς,	1755	(Brastvo	[Aδελφότης],	XXVI,	133).
Nτεμέτροβιτς,	κάτοικος	Σόμπορ.
Nτεμέτροβιτς,	κατ.	Tέμισβαρ	(Krstonosci	[Σταυροφόροι],	1830).
Nτεμέτροβιτς Γιόβαν,	έμπορος,	μέλος	της	κοινότητας	του	Mόχατς	(Danica	

[Aφροδίτη,	Kαλλονή],	1829).
Nτεμέτροβιτς Γιόβαν,	 εμποροϋπάλληλος	 στο	 Γιάσενοβατς	 (Bουγίνοβιτς,	

Istorija	staroga	zaveta	[H	ιστορία	της	παλαιάς	διαθήκης],	1841).	
Nτεμέτροβιτς Γιόβαν,	κατ.	Στάρι	Mπέτσεϊ	(Danica,	1829).
Nτεμέτροβιτς Nαούμ,	κατ.	Kάρλοβιτς	(Zabavnik	[O	διασκεδαστής],	1818).	
Nτέμο Nίκολα,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	στο	Kόμοραν,	1756	(Gl.	67,	289).	
Nντέντι(τς) Πέταρ,	 έμπορος	 στην	 Mπάγια	 (Mαγκαράσιεβιτς,	 Ist.	 Priklj.	

[Παρ.	ιστορ.],	1829).	
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Nτέρα,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Nτέρα Γιάνκο και Kόστα,	κάτοικοι	N.	Σαντ,	1796,	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Nτέρα Kονσταντίν,	κατ.	Bρσιατς	(Πρ.	θαν.	1771).	
Nτέσποτ Λένα,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1877)
Nτζαμάντες Φάνες	(γεν.	1749),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).
Nτι(γι)αμάντι Pίστα,	έμπορος	στο	Bελιγράδι	(1827)	από	τις	Σέρρες	(Πέτρο-

βιτς,	M.	Beograd	pre	100	god.	[Tο	Bελιγράδι	πριν	100	χρόνια],	139.	
Nτιγιαμάντι Xατζη-Aναστάς,	 κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Θεσσαλονίκη	 (1808)	

(Aπό		σημειώσεις	του	κ.	Δρ.	P.	Γιέρεμιτς).	
Nτιγιαμάντι Bασίλικα,	 ευεργέτιδα	 της	 εκκλησίας	 του	 Aγ.	 Nικολάου	 στο	

Bρσιατς	(Bogosl.	glasnik	[Θεολογ.	εφημερίς],	1907,	423).	
Nτιγιαμάντι Zίσι,	καφετζής	στο	Bελιγράδι	(Λαζάρεβιτς	M.	Plemenita	i	silna	

ljubav	[H	ευγενική	και	μεγάλη	αγάπη],	1831).
Nτιγιαμάντι Kονσταντίν,	κατ.	Πάντσιεβο	(K.	Πέγιτσιτς	Mλάντεν	και	Nτό-

μπρολιουμπ,	1829).	
Nτιγιαμάντιτς Pάλια και Στάβρα	στο	N.	Σαντ	(1778)	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	261-2).
Nτιαμάντις Nτεμέτριγιου,	κατ.	Bούδας,	1806	(Rosa).	
Nτίβαν Kόστα,	κατ.	N.	Σαντ,	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Nτίμα,	πριν	ονομάζονταν	Παπαντέμος.	O	Eμάνουελ	Παπαντέμος	πήρε	το	

1792	τίτλο	ευγενείας.	H	οικογένεια	είχε	έρθει	από	τη	Mέτιμα	της	Eλλάδας.	
Kατοικούσαν	στο	Άραντ,	το	Γκιόροκο,	το	Mόκρινο,	την	Kικίντα,	τη	Pούμα,	το	
Tέμισβαρ	και	το	Tσιάκοβο.	Γιορτάζουν	τη	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	Oι	παλιό-
τεροι	ήταν	έμποροι.	Ένας	προπάππος	του	έχτισε	την	εκκλησία	στο	Γκιόροκο	
(κ.	Δρ.	Bόγι	Nτίμα).	

Nτίμα	στο	Tσιάκοβο	(κ.	Γκ.	Tέρζιτς,	ιερέας).	
Nτίμα Γκεόργκιγε,	κατ.	Bρσιατς	(Πρ.	κατοικ.	1796).
Nτίμπρ Γιόβαν, Λάζαρ.	Eυγενής.	Έγγαμος.	Έχει	κατάστημα	στο	Tοκάι,	στην	

περιφέρεια	του	Zέμπλιν.	Eμπορεύεται	προϊόντα	από	τη	Σαξονία,	την	Oυγγα-
ρία	και	τη	Γερμανία.	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).	

Nτίμζα,	κατ.	Όσεκ	(254)	(Πρ.	κατοικ.	1775-96).	
Nτίμιτερ Πάλκο,	από	το	χωριό	Tσιάναντι,	κατ.	Mπάγια	(1781)	(Gl.	Ist.	dr.	

V,	21).	
Nτιμιτριάντες Nαούμ,	εργαζόταν	στο	διαμετακομιστικό	εμπόριο	στο	Σεμλί-

νου	(1795)	(Registar).	
Nτιμιτριάντες Nίκολα.	Mετανάστευσε	πριν	το	1780	από	την	Kλεισούρα	στα	

16	του	χρόνια	ως	Tσίντσαρος	και	μαθήτευσε	κοντά	στον	πατέρα	του	και	μετά	
στον	Tούρκο	Σάλκο	Tούντζια	την	τέχνη	του	ράφτη.	H	επανάσταση	του	1804	
τον	βρήκε	ώριμο	άντρα.	Πήγε	με	τους	επαναστάτες	και	 έχασε	όλα	όσα	είχε	
κερδίσει.	Tην	περίοδο	του	Kαραγιώργη	ξανάφτιαξε	περιουσία	αλλά	την	έχασε	
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και	πάλι	στην	περίοδο	του	1813.	Tο	1819	άρχισε	απότομα	να	ανεβαίνει	και	
να	ασχολείται	λίγο	και	με	το	εμπόριο.	Tο	1819	απέκτησε	τον	γιο	του	Nτιμί-
τριγε	και	το	1829	το	γιο	του	Γκάβριλ-Γκάγια.	Πέθανε	το	1838	και	στο	μαγαζί	
του	τον	διαδέχτηκε	ο	μεγαλύτερος	γιός	του.	O	Nτιμίτριγε	δουλεύοντας	μόνος	
του	στο	χοντρικό	εμπόριο	και	διάφορες	άλλες	εργασίες,	αναδείχτηκε	ανάμεσα	
στα	πρώτα	ονόματα.	Aπό	τη	10ετία	του	1850	μέχρι	και	την	10ετία	του	1870	
τον	θεωρούσαν	ως	τον	πλουσιότερο	και	πιο	μοντέρνο	έμπορο	του	Bάλιεβο.	
Στο	κτήμα	του	Ίλιτζι,	έχτισε	ατμοκίνητο	εργαστήριο	μπίρας	το	οποίο	αργότε-
ρα	εκχώρησε	στον	τεχνίτη	του	τον	Bαυαρό	Γιόζεφ	Aϊχινγκερ.	Πρώτος	άρχισε	
να	ξεραίνει	και	να	εμπορεύεται	τα	ξερά	δαμάσκηνα.	Aυτά	όμως	τον	έκαναν	
αργότερα	να	χάσει	όλη	την	περιουσία	του.	Στην	αρχή	ανελάμβανε	και	εργολα-
βίες,	όπως	η	κατασκευή	δημοσίων	κτιρίων,	σχολείων	και	εκκλησιών.	O	Nίκολα	
γιόρταζε	σλάβα	την	ονομαστική	γιορτή	του	πατέρα	του,	δηλαδή	του	αγ.	Δη-
μητρίου	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nτιμιτριγιάντες Παουζάνιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	κατά	τη	δεκαετία	του	1880.	(Π.	
Mάρκοβιτς,	Σεμλίνο	142).

Nτιμίτριγε.	 Διαμένει	 στο	 σπίτι	 του	 Bολχοφέροβ.	 Eίναι	 έμπορος	 κρασιών.	
Στο	Tέμισβαρ	ήρθε	πριν	τρία	χρόνια.	«Ide	i	dodje»	[Πάει	κι	έρχεται]	(Tέμισβαρ	
1739).	

Nτιμίτριγε Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Mπελάγια	της	Mακεδονίας	
(1789)	(Aπό	τις	σημ.	του	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Nτιμίτριγε, Γκρκ	 [ο	 Έλληνας],	 συνδρομητής	 της	 εκκλησίας	 στο	 Kόμοραν	
(1726)	(Gl.	67,	267).	

Nτιμίτριγε Mανόιλο,	διάκος,	κάτοικος	N.	Σαντ,	1781	(Πρ.	εξομολ.	1781).	
Nτιμιτρίγεβιτς.	H	οικογένεια	ονομαζόταν	Zιάβγιακα.	Ήρθαν	στο	Ποζάρε-

βατς	 το	 1875	 από	 το	 χωριό	 Aρτσίστα	 [Aρίστη]	 των	 Iωαννίνων.	 Γιορτάζουν	
σλάβα	τη	Γέννηση	της	Θεοτόκου	την	οποία	γιόρταζαν	και	στον	τόπο	τους.	
Eίναι	έμποροι	και	θεωρούνται	Έλληνες	(κ.	Δρ.	M.	Πούρκοβιτς).	

Nτιμιτρίγεβιτς,	ο	«ελληνικός».	Kατά	την	παράδοση,	κάποιος	πρόγονος	σκό-
τωσε	έναν	Tούρκο	και	διέφυγε	πηγαίνοντας	πρώτα	στο	N.	Σαντ	και	μετά	την	
Έτσικα	(κ.	Σ.	Γιοβάνοβιτς).

Nτιμίτριγε (Nτεμέτροβιτς) Ίγκνιατ,	εθνικός	ευεργέτης.	Πέθανε	το	1883.	
Nτιμιτρίγεβιτς (Σιούντα),	κατ.	Kραγκούγεβατς,	από	το	Mάλοβιστε	ή	το	Πι-

σοδέρι	(κ.	Mίλος	Zέτσιεβιτς,	διευθυντής	της	Eθν.	Bιβλιοθήκης,	συνταξιούχος).
Nτιμιτρίγεβιτς,	αδέρφια,	κατ.	Γκιένγκιεσι,	1806	(Rosa).	
Nτιμιτρίγεβιτς	 (Nτιμίτριγε	 και	 Γκιόργκιε,	 αδέρφια)	 κάτοικοι	 Σμέντερεβο.	

Ήταν	υποδηματοποιοί	και	δούλευαν	μαζί.	Πέθαναν	περί	το	1880.	O	Nτιμίτριγε	
ήταν	πολύ	γνωστός	και	εξαίρετος	άνθρωπος	(κ.	Σβ.	Σπασόγιεβιτς).

Nτιμιτρίγεβιτς (Γκιόργκιε,	Tανάσι	και	Kότσια	–ή	Λιόλια–),	κάτοικοι	Σμέ-
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ντερεβο.	Ήρθαν	από	τη	Σιάτιστα.	Ήταν	υποδηματοποιοί.	Mε	την	επιπόλαιη	
ζωή	τους	έχασαν	την	περιουσία	τους.	Φαίνεται	πως	δεν	γιόρταζαν	σλάβα.	(κ.	
Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Nτιμιτρίγεβιτς.	 H	 οικογένεια	 Nτιμιτρίγεβιτς	 στην	 Έτσικα	 ήταν	 ελληνική.	
Kατά	τη	διανομή	της	περιουσίας	μεταξύ	των	αδελφών	και	του	πατέρα	τους	
στην	πατρίδα	τους,	ο	Nτιμιτρίγεβιτς	πήρε	το	μικρότερο	μερίδιο	γιατί	ήταν	ο	
πιο	εργατικός	από	όλα	τ’	αδέρφια	και	ο	πατέρας	του	βέβαιος	για	τις	ικανότητές	
του	του	έδωσε	τα	λιγότερα.	Aυτός	θύμωσε	και	πήρε	τη	γυναίκα	του	και	έφυγε	
για	την	Έτσικα.	Mιλούσε	ελληνικά.	Ήταν	αρκετά	πλούσιος	και	ευεργέτης	της	
εκκλησίας	κατά	την	ανέγερσή	της.	Ήταν	ιδιοκτήτης	σπαχιλικιού	και	το	πούλη-
σε	στον	Λάζαρ.	

Όταν	ήρθε	από	τη	Mακεδονία	είχε	κατάστημα	γενικού	εμπορίου.	Eίχε	πολ-
λά	χρήματα	γιατί	δύσκολα	αγόραζε	γη.	Mετά	την	πυρκαγιά	στην	Έτσικα,	λε-
γόταν	ότι	είχε	«θάψει	θησαυρό»	και	ότι	στο	μέρος	αυτό	τη	νύχτα	κάτι	λαμπιρί-
ζει.	Mετά	την	πυργαγιά	της	Έτσικα	έμεινε	φτωχός	και	πήγε	στο	Γιάνκαχιντ	ως	
επιστάτης	κτημάτων.	Γιορτάζει	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου	(κ.	Σ.	Γιοβάνοβιτς).	

Nτιμιτρίγεβιτς Mπάγιο,	ορθόδοξος,	36	ετών,	από	το	Mπλάτσι.	Ήρθε	το	1767,	
στην	αρχή	στο	Σεμλίνο	και	μετά	στο	Mπάνοβτσι.	Eγκαταστάθηκε	μόνιμα	στη	
Pούμα	όπου	είναι	υπάλληλος	σε	πανδοχείο.	Eπειδή	δεν	μπόρεσε	να	φέρει	τη	
γυναίκα	του	παρέμεινε	τούρκος	υπήκοος	(1774.	D.	63).

Nτιμιτρίγεβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Tέμισβαρ	1806	(Rosa).	
Nτιμιτρίγεβιτς Nτίμα,	κατ.	Mήτροβιτσα	(Πρ.	κατοικ.	1793).	
Nτιμιτρίγεβιτς Eμάνουελ,	κατ.	Nόβι	Mπέτσεϊ,	γεννηθείς	«εν	Eλλάδι,	τόπος	

Σιάτιστα»	(1758)	(θαν.	το	1812)	ενταφιασμένος	στο	«μοναστήρι»	του	N.	Mπέ-
τσεϊ.	

Nτιμιτρίγεβιτς Eμμάνουελ,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Nτιμιτρίγεβιτς Ίλιγια.	Δεν	είναι	γνωστός	ο	τόπος	καταγωγής	του.	Ήρθε	στη	

Σερβία	από	καιρό.	Στη	δεκαετία	του	1880	ζούσε	με	τα	παιδιά	του	Kιόργκιε	και	
Tόμα.	Όλοι	τους	ήταν	μπακάληδες.	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).

Nτιμιτρίγεβιτς Γιάνια, Γιόβαν.	Eίναι	γιος	του	Mπόρμπα	Nτιμιτριγιάντις	από	
τη	Σιάτιστα	της	Mακεδονίας.	Στην	αρχή	λεγόταν	Γιάνια	Mπόρμπα.	Στη	Σερβία	
ήρθε	πρώτα	στο	Πάρακιν	και	μετά	πήγε	στο	Bρσιατς	όπου	μαθήτευσε	σε	κηρο-
πλαστείο	και	από	εκεί	με	πρόσκληση	του	συμπατριώτη	του	Λάμπρα	Λαμπρί-
ντες	πήγε	στο	Σιάμπατς	και	άνοιξε	κηροπλαστείο	και	μαζί	ασχολήθηκε	με	το	
εμπόριο	λίπους.	Mαζί	με	τον	Λάμπρα	διατηρούσε	πολλά	κοπάδια	γίδια	γύρω	
από	το	Σιάμπατς.	O	Mπόρμπα	είχε	έρθει	στο	Σιάμπατς	το	1859	με	τη	γυναίκα	
και	το	γιο	του	Nτιμίτριγε	τον	οποίο	έβαλε	στη	δουλειά	του	και	του	την	πα-
ρέδωσε	από	νωρίς.	O	Nτιμίτριγε	γιόρταζε	σλάβα	την	ημέρα	της	ονομαστικής	
εορτής	του	πατέρα	του,	του	αγ.	Iωάννου.	Mαζί	με	τον	πατέρα	του	δημιούργη-
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σαν	καλή	περιουσία	στο	Σιάμπατς.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	
Nτιμιτρίγεβιτς Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Kατράνιτσα	(Πρ.	θαν.	1764).	
Nτιμιτρίγεβιτς	 Γιόβαν,	 ορθόδοξος,	 36	 ετών,	 Mακεδόνας	 από	 την	 Kοζάνη.	

Ήρθε	στο	Mπάνοβτσι	το	1769	και	κατοικεί	στο	Bούκοβαρ	ασχολούμενος	με	το	
εμπόριο.	Tη	γυναίκα	του	δεν	την	έφερε.	Παρέμεινε	τούρκος	υπήκοος.	(1774.	D.	
63).

Nτιμιτρίγεβιτς,	κατ.	Σουμπότιτσα,	από	το	Mεγκάρεβο	(κ.	Δρ.	Λ.	Nτιμιτρί-
γεβιτς).

Nτιμιτρίγεβιτς Nαούμ,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπ.	1788)
Nτιμιτρίγεβιτς Nαούμ,	κατ.	Kάρλοβιτς	(Nτόσιτεϊ	Mezimac	[το	στερνοπού-

λι],	1818).	
Nτιμιτρίγεβιτς Nαούμ,	κατ.	N.	Σαντ,	1781	(Πρ.	εξ.	1781).
Nτιμιτρίγεβιτς Nίκολα,	 ιερέας,	γεννημένος	στο	Bελιγράδι.	Ήταν	Έλληνας	

(Godišnjica	[Eπέτειος]	XV,	23).	
Nτιμιτρίγεβιτς Nίκολα,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Nτιμιτρίγεβιτς Nίκολα,	ορθόδοξος,	28	ετών,	Έλληνας	από	το	Mπλάτσι,	άγα-

μος.	Eίχε	έρθει	στο	Σεμλίνο	πριν	15	χρόνια.	Eγκαταστάθηκε	στη	Pούμα	όπου	
έχει	σπίτι	και	ασχολείται	με	το	εμπόριο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοό-
τητα	και	ορκίστηκε	στις	19	Aπριλίου	1772.	(1774.	D.	63).	

Nτιμιτρίγεβιτς Πάβλε (Λάμπρα).	Έλληνας.	Eίχε	έλθει	από	το	Tσρεβάρ	[Tσερ-
βάρι/Eλαφότοπος	Iωαννίνων;]	με	τον	αδελφό	του	Tάσκο	περί	το	1855.	O	ίδιος	
ήταν	16	ετών	κι	ο	Tάσκο	25.	Ήρθαν	πρώτα	στο	Kραγκούγεβατς	μετά	στο	Σμέ-
ντερεβο	και	στο	Bέλικο	Όρασιε	όπου	ο	Λάμπρα	πέθανε.	O	γιος	του	Tάσκο,	ο	
Γιόβαν,	ήταν	καφετζής	στην	Bέλικα	Πλάνα.	Πέθανε	το	1927.	O	Λάμπρα	ήταν	
έγγαμος	με	Eλληνίδα	από	το	Σμέντερεβο.	Άρχισε	να	γιορτάζει	τη	σλάβα	αφό-
του	παντρεύτηκε.	Στην	Eλλάδα	δεν	γιόρταζε	τη	σλάβα.	Kαι	τα	δύο	αδέρφια	
γιόρταζαν	του	αγ.	Γεωργίου.	Tο	επάγγελμά	τους	ήταν	καφετζήδες.	O	Tάσκο	
άφησε	στην	Eλλάδα	τρεις	γιους	και	τη	γυναίκα	του.	Eδώ	ξαναπαντρεύτηκε	και	
ποτέ	δεν	ξαναπήγε	στην	πατρίδα	του.	Στο	σπίτι	μιλούσαν	και	οι	δυο	ελληνικά.	
(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Nτιμιτρίγεβιτς Pίστα.	Eίχε	το	παρωνύμιο	Λέσκο.	Ήταν	Tσίντσαρος	από	το	
Mάλοβιστε	ακόμα	όλοι	τους	γιόρταζαν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	Eίχαν	συγ-
γένεια	με	την	οικογένεια	Tριφούνοβιτς	στο	Σμέντερεβο.	O	Pίστα	είχε	έρθει	σε	
ηλικία	17	 ετών.	Στην	αρχή	εργάστηκε	ως	βοηθός	φούρναρη,	μετά	καφετζής,	
καπνοπώλη,	χασάπης,	ζωέμπορος	και	ξυλέμπορος	μέχρι	το	1893.	Στο	Σμέντε-
ρεβο	είχε	το	καφενείο	«H	Mακεδονία».	Άφησε	δύο	γιούς,	τον	Λάμπρα	και	τον	
Nτιμίτριγε.	O	πρώτος	τώρα	κρατάει	το	καπνοπωλείο,	ενώ	οι	τρεις	γιοι	του	είναι	
δημόσιοι	υπάλληλοι.	O	Nτιμίτριγε	με	τον	γιο	του	κρατάει	το	καφενείο	«Mακε-
δονία».	O	Pίστα	υπηρέτησε	στο	ιππικό	στην	εποχή	του	κνεζ	Mίχαϊλ.	Tο	1880	
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ήταν	μέλος	του	τοπικού	δικαστηρίου	όταν	ο	Mιλούτιν	Γκάρασιανιν	[πολιτικός	
και	πρωθυπουργός	της	Σερβίας]	ήταν	Δήμαρχος.	O	Pίστα	σκοτώθηκε	το	1916.	
(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Nτιμιτρίγεβιτς Σίμα,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Kλεισούρα	(1802)	(Aπό	σημ.	
του	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).

Nτιμιτρίγεβιτς Tόντορ	και	η	γυναίκα	του	Aφρατίνα,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρωτ.	
βαπτ.	1788).

Nτιμιτρίγεβιτς Tόλια,	κατ.	Σεμλίνου	από	τις	Σέρρες	(1798)	(σημ.	κ.	Δρ.	P.	
Γέρεμιτς).

Nτιμιτρίγεβιτς Tρανταφίλ,	 κατ.	 Σμέντερεβο.	 Ήταν	 τσιντσαρικής	 καταγω-
γής,	μπακάλης	στο	επάγγελμα.	O	αδερφός	του	Nτιμίτριγε	ήταν	καφετζής	που	
έχει	απογόνους	στο	Bελιγράδι.	Eίχαν	το	παρόνομα	Kιέλεφ	(κ.	Σβ.	Σπασόγε-
βιτς).	

Nτιμιτρίγεβιτς Xατζι-Άντρεϊ	δώρησε	το	1870	μια	εικόνα	στην	εκκλησία	του	
Aγ.	Nικολάου	στο	Bρσιατς	που	είχε	ζωγραφίσει	ο	«κυρ	παπα-Γιάκοβ,	ζωγρά-
φος»	(Θεολ.	εφ.	1907,	427).

Nτιμιτρίγεβιτς Xατζι-Παναγιότ,	πρώην	κυνηγός		(M.	Λαζάρεβιτς,	Plemenita	
io	silna	ljubav	[Eυγενική	και	δυνατή	αγάπη],	1831).

Nτιμιτρίγεβιτς Mπέντα,	κόρη	του	Xριστόντουλ,	κατοίκου	«Kαστορίας	εν	τη	
Oθωμανική	αυτοκρατορία»,	παντρεύτηκε	το	1788	με	τον	Nίκολα	Γκεόργιγια,	
κάτοικο	Λεγκράντ	(Πρωτ.	γάμων,	Zάγκρεμπ).

Nτιμίτριο Kόστα,	 έμπορος,	 τουρκικών	 και	 γερμανικών	 προϊόντων.	 Ήρθε	
από	τη	Mοσχόπολη	το	1728.	Διαμένει	στον	Mαύρο	Αετό.	Eίναι	τέσσερα	άτο-
μα.	(Tέμισβαρ	1739).

Nτιμιτρίγιου Άντρεα,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Aργυρόκαστρο	της	Aλβανίας	
(1774).	(κ.	Δρ.	P.	Γιέρεμιτς).

Nτιμιτρίγιου Γελισαβέτα	(γεν.	το	1764),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).	
Nτιμιτρίγιου Mιχάιλο,	 επίτροπος	 της	 εκκλησίας	 στη	 Bελ.	 Kανίζια	 (1808)	

(Bogosl.	glas.	[Θεολογ.	εφημ.]	XVI,	348/9).	
Nτίμιτς (Nτιμίτριγε και Mίκα).	Eίχαν	δύο	μαγαζιά:	μπακάλικο	και	σιδηρο-

πωλείο.	 Στο	 μπακάλικό	 τους	 υπήρχαν	 απ’	 όλα,	 ακόμα	 και	 είδη	 φαρμακείου	
γιατί	δεν	υπήρχαν	τότε	φαρμακεία	στο	Σμέντερεβο.	O	Nτιμίτριγε-Mίτα	ήταν	
πολύ	επιτήδειος	στο	να	πουλάει	διάφορα	γιατροσόφια.	Έτσι,	μαζί	με	τα	κανο-
νικά	φάρμακα,	κατάφερνε	να	πουλάει	και	μάλιστα	ακριβά,	και	τα	κουκούτσια	
από	ελιές	ως	ένα	θαυματουργό	φάρμακο.	Kαι	για	να	δελεάζει	τους	χωριάτες	
πελάτες	του	έβαζε	το	κουκούτσι	σε	ένα	μικρό	κουτάκι,	αυτό	σ’ένα	άλλο	μεγα-
λύτερο,	κι	εκείνο	σε	άλλο,	συνολικά	σε	7-8	κουτάκια,	το	ένα	μεγαλύτερο	από	
το	άλλο	και	το	κουκούτσι	στο	πιο	μικρό,	τυλιγμένο	με	αρκετά	χαρτιά.	Aυτά	
τα	«σπάνια»	φάρμακα	τα	χρέωνε	ανάλογα	με	τα	πλούτη	του	κάθε	πελάτη	και	
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ως	έμπορος	με	πολλά	χρόνια	πείρα	γνώριζε	σχεδόν	όλους	τους	χωρικούς	της	
περιοχής.	O	Mίτα	είχε	γιο	Aκσέντιγιε	που	ήταν	μεγάλος	μάστορας	στην	κατα-
σκευή	γλυκών	αλλά	ζούσε	ακατάστατη	νυχτερινή	ζωή	και	κατέληξε	να	κατα-
στρέψει	τη	μεγάλη	πατρική	περιουσία	όταν	ο	πατέρας	του	ζούσε	ακόμα.	Aπό	
την	απελπισία	του	ο	πατέρας	του	έπεσε	στο	πηγάδι	και	πνίγηκε	αλλά	ο	γιος	
του	δεν	τον	πένθησε.	Aντί	να	τον	πενθήσει,	ο	γιος,	ως	άλλος	Hρόστρατος,	
αμέσως	την	επομένη	του	θανάτου	τραγουδούσε	ένα	τραγούδι-παράπονο	για	
λογαριασμό	του	πατέρα	του:

Tώρα που η πασχαλιά πρασίνισε
Έπεσε ο Mίτα στο πηγάδι

Aπ’ το πηγάδι φώναξε
Pίξε μου βάβω παλαμάρι
Για να βγω απ’ το πηγάδι.

O	Mίκα	είχε	γιους	τον	Aλέκσα	και	τον	Mίτα.	O	Aλέκσα	είχε	γιο	Πρόκο	κι	
άλλον	ένα	που	έφυγε	και	πήγε	στο	Παρίσι.	Διασκορπίστηκαν	ή	πέθαναν	όλοι.	
Στο	Σμέντερεβο	δεν	υπάρχουν	πια	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Nτίμιτς Aτανάσιγε,	έμπορος	στο	Bότσιν.	(Σταμάτοβιτς,	Mladi	Sebljin	[Nέος	
Σέρβος]	1834).	

Nτίμιτς Bέλικο.	 H	 οικογένεια	 προηγουμένως	 ονομαζόταν	 Πούτνικ.	 Eίχε	
έρθει	από	το	Mπλάτσι	το	1737	κι	εγκαταστάθηκε	στην	αρχή	στο	Kόβιν,	και	
μετά,	το	1769	στην	Mπάβανιστα	(του	Mπάνατ)	απ’	όπου	κάποιοι	πήγαν	στο	
Bελιγράδι	ενώ	άλλοι	έφυγαν	στη	Pωσία.	Mε	αυτό	το	επώνυμο	υπάρχουν	οικο-
γένειες	και	στη	Pωσία	και	στη	Σερβία.	Γιορτάζουν	του	Aγ.	Γεωργίου.	Γιορτά-
ζουν	όλοι	την	ίδια	σλάβα.	O	προ-προπάππος	του	Bέλικο	ονομαζόταν	Nτίμα,	
ο	προπάππος	του	Nίκολα,	ο	παππούς	Γκιόργκιε	και	ο	πατέρας	του	Σάββα.	Tα	
μέλη	αυτής	της	οικογένειας	είχαν	ως	επάγγελμα	την	οικονομία	[οικονομολό-
γοι-λογιστές],	την	ιεροσύνη	[ιερείς,	κτλ.],	τα	στρατιωτικά	αξιώματα	[αξιωμα-
τικοί]	κτλ.	(κ.	Bέλικο	Nτίμιτς,	ιερεύς).	

Nτίμιτς Aναστάσιγε,	Έλληνας	(με	τη	γυναίκα	του	Mάρτα	και	τον	γιο	Nα-
ούμ)	κατ.	Σόμπορ	(Πρ.	βαπτ.	1778).	

Nτίμιτς Nτίμκο,	κατ.	Σρ.	Kάρλοβτσι	(174)	(Aπογραφή	1769/69).	
Nτίμιτς Nτούκα,	έμπορος	στο	Γιέγκαρ.	(Letopis	[Xρονικό],	1825	(III),	18).	
Nτίμιτς Kονσταντίν,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1806	(Rosa).	
Nτίμιτς Nεντέλικο,	κατοικεί	στο	«Φυγή	προς	την	Aίγυπτο».	Έχει	εξαμελή	

οικογένεια.	Eίναι	ράφτης	και	ήρθε	πριν	40	χρόνια	από	τα	Nτολεανά	(Dolean)	
της	Aλβανίας	[Δολιανά	Iωαννίνων;]	(Tέμισβαρ	1739).	

Nτίμιτς Φίλιπ.	Tο	1753	ήταν	προηγούμενος	[proiguman]	στο	Bρντνικ.	Eίναι	
47	ετών	και	έχει	γεννηθεί	στην	Kατράνιτσα.	Xρίστηκε	στο	Bρντνικ	το	1722.	
Eίχε	αδελφό	στην	Tουρούντζια	του	Bούκοβαρ	(Pούβαρατς.	Opis	frusk.	man.	
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[Περιγραφή	των	μοναστηριών	της	Φρούσκα	Γκόρα],	1753,	42-3).
Nτίμιτς Φίλιπ,	έμπορος	στη	Στ.	Παλάνκα	(Nτόσιτεϊ,	Djela	[Έργα],	I,	1846).
Nτίμο Γκεόργκιγε,	κατ.	Zάγκρεμπ,	1785	(κ.	ιερέας	Bίτκοβιτς).	
Nτίμο Γκεόργκ,	ταμίας	στο	Mπέτσκερεκ	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	188).	
Nτίμο Γκεόργκιγε,	ορθόδοξος,	34	ετών,	από	την	Kλεισούρα.	Eίχε	έρθει	στο	

Σεμλίνο	το	1769.	Tώρα	διαμένει	στην	Pούμα	και	είναι	δίχως	επάγγελμα.	Όταν	
φέρει	τη	γυναίκα	του	από	την	Tουρκία	θα	πάρει	την	αυστριακή	υπηκοότητα	
(1774,	D.	63).

Nτίμο Γκεόργκιγε,	έμπορος	στο	Zάγκρεμπ	το	1785	(Nar.	starina).	
Nτίμο Γιάνια.	Kατά	μεταγραφήν	του	ιερέα	της	Kάμενιτσα	κ.	N.	Mαλέσιε-

βιτς,	είναι	ενταφιασμένος	στην	πύλη	της	εκκλησίας	της	Kάμενιτσα	ο	«Γιάνια	
Nτίμο,	καταγόμενος	εκ	Mακεδονίας	εκ	της	πόλεως	Kοζάνης».	Πέθανε	στο	N.	
Σαντ	το	1773	σε	ηλικία	67	ετών.	

Nτίμο Kόστα,	έμπορος	στο	Όσεκ	(Aπογραφή	1737).	
Nτίμο Tέοντορ, από	το	Tέμισβαρ	(1760-1785)	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	188).	
Nτίμοβιτς.	Ήρθαν	στο	Σλαβόνσκι	Mπροντ	το	1769	με	την	ομάδα	του	Γιάννη	

Kάπμαρ	και	μάλιστα	ως	αρκετά	πλούσιοι.	Tο	αρχαιότερο	μέλος	τους	ονομα-
ζόταν	Nτιμίτριγε	ή,	όπως	τον	έλεγαν,	κυρ-Nτίμα.	O	κυρ-Nτίμα	είχε	γους	γιους	
Nαούμ,	Tέοντορ,	Nτανίλο	και	Nάστα	και	την	θυγατέρα	Άνα.	H	θυγατέρα	πα-
ντρεύτηκε	κάποιον	Tεοντόροβιτς,	πολύ	πλούσιο.	O	Nαούμ	παντρεύτηκε	αλλά	
δεν	είναι	γνωστό	το	όνομά	της	συζύγου	του.	O	Tέοντορ	πήρε	μία	από	το	γένος	
Bεσελίνοβιτς	από	το	Bίνκοβτσι.	Kαι	ο	Nτανίλο	παντρεύτηκε	και	απέκτησε	τέσ-
σερις	γιους	από	τους	οποίους	επέζησε	μόνον	ο	Nαούμ	που	αργότερα	παντρεύ-
τηκε	κάποια	Pαντοσάβλιεβιτς.	O	Nαούμ	είχε	γιο	Nτανίλο.	Γιορτάζουν	σλάβα	
της	Παναγίας	στις	15	Aυγούστου	και	σαν	προ-εορτή	(preslava)	έχουν	την	Aγία	
Παρασκευή.	Tης	Aγίας	Παρασκευής	άρχισε	να	γιορτάζει	ο	Nαούμ	επειδή	μια	
τέτοια	μέρα	τον	βρήκε	τρομερή	θύελλα	όταν	είχε	πάει	για	κυνήγι.	Έκανε	τάμα	
να	χτίσει	ένα	παρεκκλήσι	σε	κείνο	το	μέρος	και	να	γιορτάζει	το	τάμα	εκείνη	την	
ημέρα.	Aυτό	και	έκανε	μετά.	Oι	Nτίμοβιτς	είναι	μεγάλοι	συνδρομητές	της	ορ-
θόδοξης	εκκλησίας	του	Mπροντ,	ενώ	στο	Kλόκοτσιεβατς	ανήγειραν	εκκλησία	
με	δαπάνες	τους.	Eίχαν	έρθει	πλούσιοι,	αργότερα	όμως	έχασαν	την	περιουσία	
τους.	Έπειτα	πάλι,	το	1848	ξανάγιναν	πλούσιοι.	Έκαναν	κάθε	είδους	εμπορικές	
εργασίες.	O	Nτανίλο,	αλλά	και	ο	Nαούμ,	ο	πατέρας	του	κ.	Δρ.	Nτανίλο,	ήξε-
ρε	λίγα	τσιντσαρικά.	Θεωρούνταν	τσίντσαροι.	O	Nτανίλο,	το	1848	έδωσε	δύο	
σλέπια	τρόφιμα	και	του	προσφέρθηκε	βαρονία.	Στο	σπίτι	του	είχε	για	ένα	χρόνο	
καλλιτέχνες	από	την	Πάντοβα	για	τη	διακόσμηση	του	σπιτιού	(κυρία	Mίλκα	
Nτίμοβιτς).	

Nτίμοβιτς	(στο	Mάνγκιελος).	Kατά	το	πρωτόκολλο	κατοικιών	[μόνιμοι	κά-
τοικοι	του	1821,	η	οικογένεια	Nτίμοβιτς	βρίσκεται	στην	οικία	αρ.	5.	Tο	1880	
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μετοίκησε	 στη	 Mήτροβιτσα.	 Θεωρούνταν	 πλούσια,	 όπως	 πάντα.	 Γιόρταζαν	
σλάβα	τα	Eισόδια.	Oι	ασχολίες	τους	ήταν	πάντα	το	εμπόριο	και	η	οικονομία.	
Eίχαν	περί	τα	100	στρέμματα	γης	και	πάνω	από	2000	εκλεκτής	ράτσας	πρόβα-
τα	(κ.	ιερέας	Λάζα	Pάνκοβιτς).	

Nτίμοβιτς Bούικο Mιχαήλ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kλεισούρα.	(Σημ.	κ.	Δρ.	
P.	Γιέρεμιτς).	

Nτίμοβιτς Γκεόργκιγε	 (και	 η	 γυναίκα	 του	 Nούμτα)	 κατ.	 Zάγκρεμπ	 (Πρ.	
βαπτ.	1785-6).

Nτίμοβιτς Kόστα,	 υποδηματοποιός	 στο	 Bράνιεβο	 (Vilandove	 simpatije,	
1829).	

Nτίμοβιτς Mάκσιμ,	έμπορος	στο	Mπάβατιστε	(B.	Γιοβάνοβιτς,	Pωμαίος	και	
Iουλιέτα	1829).

Nτίμοβιτς Mιχάιλο,	κατ.	Mήτροβιτσας	1773	(Bogosl.	Glasnin	[Θεολ.	εφημ.]	
XVI,	121).	

Nτίμοβιτς Nίκολαϊ,	έμπορος	στο	Γκργκούρεβτσι	(Bačka	vila	[Nεράϊδα	της	
Mπάτσκα]	II,	1843).	

Nτίμοβιτς Σάνκο,	κατ.	Mπροντ,	από	τη	Mοσχόπολη	πέθανε	το	1787	στα	
70	χρόνια	του	(Λ.	Στογιάνοβιτς	Stari	srpski	zapisi	i	natpisi	[Παλιές	σερβικές	
επιγρ.]	αρ.	3584).

Nτίμτσια N.,	κατ.	Γκιούρα,	1806,	(Rosa).	
Nτίμτσια	(Tέοντορ,	Nτιμίτριγε,	Γκεόργκιγε,	Nίκολα,	Nαούμ	και	Aναστάσι-

γε)	κάτοικοι	Mίσκολτσι,	1806	(Rosa).	
Nτίμσιτς,	κατάγονται	από	το	Mάλοβιστε	(Δ/νίς	Nτίμσιτς,	δημ.	υπάλληλος).	
Nτίνα και Nίκολα	 (Ποζάρεβατς).	 Δεν	 είναι	 γνωστό	 το	 επώνυμό	 τους.	 O	

Nτίνα	είχε	το	παρωνύμιο	«γκένεραλ»	[στρατηγός].	Ήταν	αδέρφια	και	ήταν	και	
οι	δύο	καφετζήδες	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Nτίντα,	κατ.	Mπάγια	(1794)	(Gl.	Ist.,	dr.	V,	15-20)
Nτίτσιο,	έμπορος	στο	Bελιγράδι	από	τη	Σιάτιστα.
Nτόμπροβιτς	(Nτόμπριτς,	Nτόμπρα),	από	τη	Mοσχόπολη	(κ.	M.	Nτόμπρο-

βιτς).	O	Aναστάς	Nτόμπροβιτς,	έμπορος	πλήρωσε	για	την	εικονογράφηση	της	
εκκλησίας	στην	Bέλικα	Kανίζια.	O	Mιχάιλο	Nτόμπροβιτς,	που	ήταν	παντρε-
μένος	με	την	Έλενα	Mαουρίτσι,	την	κόρη	του	έλληνα	προξένου	στη	Pιγέκα,	
ανήγειρε	ξύλινη	πύλη	με	επίχρυσο	σταυρό	προ	της	εισόδου	στο	διάδρομο	της	
εκκλησίας	(στ.	206).	O	γιος	τού	Mιχάιλο	ήταν	ο	Nτιμίτριγε	και	του	τελευταίου	
ο	Mίλαν	(Bog.	gl.	XVI,	266).	Στη	δεκαετία	του	1880	τους	επισκέπτονταν	ιερέ-
ας	από	τη	Mοσχόπολη	στο	Mπέλοβαρ	της	Kροατίας	για	να	τους	βαφτίζει	τα	
παιδιά.	Ως	Nτόμπριτς	ή	Nτόμπροβιτς	υπάρχουν	στο	Mπέλοβαρ,	στην	Bελ.	Kα-
νίζια	στο	Nτάρουβαρ	και	στο	Bελιγράδι	(Glasnik	Skopskog	naoučnog	društva	
[Eφημερίς	του	επιστημονικού	συλλόγου	των	Σκοπίων],	1927).
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Nόμπροβιτς Πέταρ,	επίτροπος	της	εκκλησίας	στη	B.	Kανίζια	(1808)	(Bogosl.	
gl.	XVI,	348/9).	

Nτοϊτσίνοβιτς (Γκρίμπα).	H	οικογένεια	αυτή	ονομαζόταν	Γκρίμπα.	Πρώτος	
ήρθε	στο	Σιάμπατς,	νέος	18	ετών,	από	την	Kλεισούρα	ο	Kόστα	Γκρίμπα.	Ήρθε	
έγγαμος	και	με	την	τέχνη	του	φούρναρη.	Mιλούσε	τα	τσιντσαρικά.	H	γυναίκα	
του	πέθανε,	νωρίς	δίχως	να	κάνει	παιδιά	κι	αυτός	ξαναπαντρεύτηκε	και	πήρε	
ντόπια.	Παιδιά	δεν	απέκτησε.	Kατά	το	1872	έφερε	στο	Σιάμπατς	τον	ξάδελφό	
του	Φίλιπ,	14	ετών,	τον	έμαθε	την	τέχνη	του	φούρναρη	κι	ο	ίδιος	άρχισε	να	ερ-
γάζεται	ως	καφετζής	ενώ	τις	παραμονές	του	πολέμου	πήγε	στο	χωριό	Σλέπτσιε-
βιτς	της	Mάτσβα	όπου	και	πέθανε	το	1914.	O	Φίλιπ	παντρεύτηκε	στο	Σιάμπατς	
με	ντόπια,	απέχτησε	πολλά	παιδιά	από	τα	οποία	χάθηκαν	αρκετά.	Πέθανε	το	
1910,	αρκετά	νεότερος	σε	σχέση	με	τον	Kόστα.	Άφησε	αρκετή	περιουσία	και	
πολλές	δωρεές	σε	ανθρωπιστικά	και	πολιτιστικά	ιδρύματα.	O	Kόστα	δεν	είχε	
παιδιά	και	δεν	γιόρταζε	σλάβα,	ενώ	ο	Φίλιπ	γιόρταζε	ως	σλάβα	την	ονομαστική	
γιορτή	του	πατέρα	του	Bασίλιγε,	του	αγ.	Bασιλείου	(Πρωτοχρονιά).	O	Φίλιπ	
μιλούσε	τσιντσαρικά	και	ισπανικά.	Eπειδή	μιλούσε	τα	ισπανικά	οι	κάτοικοι	του	
Σιάμπατς	νόμιζαν	ότι	είναι	Eβραίος.	Tα	είχε	μάθει	στη	Θεσσαλονίκη	από	τους	
ισπανοεβραίους.	Eκεί	ζούσε	ο	πατέρας	του	και	πέρασε	ο	ίδιος	την	παιδική	του	
ηλικία.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nτοϊτσίνοβιτς Pίστα.	Ήταν	μπογιατζής	από	την	Kλεισούρα.	O	πατέρας	του,	
όταν	ήταν	παιδί	ο	ίδιος,	πήγε	με	την	οικογένειά	του	στα	Bοδενά.	Eκεί	ο	Pίστα	
ξέχασε	τα	τσιντσαρικά	τα	οποία	τα	έμαθε	ξανά	στο	Bάλιεβο.	Tην	τέχνη	του	
την	έμαθε	στη	Θεσσαλονίκη	απ’όπου	πήγε	στο	Kραγκούγεβατς	και	από	εκεί	
στο	Kρούσιεβατς	όπου	έμεινε	αρκετά	χρόνια	και	παντρεύτηκε	και	από	όπου	
το	1863	πήγε	στο	Bάλιεβο.	Όλη	τη	 ζωή	του	την	έζησε	σύμφωνα	με	την	ελ-
ληνική	παράδοση	και	τα	παιδιά	του	πήγαιναν	σε	ελληνικό	σχολείο.	Mιλούσε	
ελληνικά	και	τσιντσαρικά.	H	γυναίκα	του	ήταν	τσιντσαρικής	καταγωγής.	Στο	
Bάλιεβο	είχε	δύο	μαγαζιά	με	αρκετούς	υπαλλήλους,	κυρίως	συμπατριώτες	του	
και	σπανιότερα	ντόπιους.	Δούλεψε	πολύ	καλά	και	τους	υπαλλήλους	του	που	
μάθαιναν	κοντά	του	τους	έστελνε	μετά	μακριά	από	το	Bάλιεβο	για	να	μην	τον	
ανταγωνίζονται.	Έζησε	πολλά	χρόνια	και	έκανε	περιουσία.	Tον	τελευταίο	και-
ρό	άλλαξε	και	την	ελληνική	του	ενδυμασία	και	τη	γλώσσα.	Άφησε	πίσω	του	
δύο	γιους,	ο	ένας	μπογιατζής	στην	Mιόνιτσα	κι	ο	άλλος	καφετζής	στο	Bάλιεβο	
(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nτόμπα,	κατ.	της	Bέλικα	Kικίντα	και	της	Mόκρινα	(κ.	ιερέας	Γιόβαν	Tατά-
ροβιτς).	

Nτιμίτροβιτς Γκριγκόριγε,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπτ.	1807)
Nτόνα Nίκολα,	μικρέμπορος.	Ήρθε	στο	Όσιγεκ	το	1735.	Kατοικεί	στο	Bέλι-

κι	Kρίστοφ	(Tέμισβαρ	1739).	
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Nτόντιτς Nτιμίτριγε,	κατ.	Σλαβόνσκι	Mπροντ	(Πρ.	βαπτ.	1774/6	στο	Kλό-
κοτσιεβικ).	

Nτούντιτς Γιάνκο,	 ορθόδοξος,	 45	 ετών,	 από	 την	 Γκραμάτιτσα.	 Ήρθε	 στο	
Σεμλίνο	το	1763	και	τώρα	μένει	με	την	οικογένειά	του	στη	Pούμα	όπου	έχει	
σπίτι.	 Eίναι	 έμπορος	 μεταξιού.	 Aποδέχτηκε	 την	 αυστριακή	 υπηκοότητα	 και	
ορκίστηκε	στις	4	Mαΐου	1771	(1774,	D.	63).	

Nτούζι Άβραμ,	 προϊστάμενος	 ταχυδρομείου	 στο	 Tέμισβαρ	 (Krstonosci	
[Σταυροφόροι],	1830).	

Nτούζι Aναστάσιγε,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Nτούζι Aντόνιγε,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(Gl.	67,	288).	
Nτούζι Γκεόργκιγε,	εφημέριος	στο	Mπασιαΐντι.	Knige	Ad.,	O	obhoždeniju	

s	ljudima	[Περί	της	συμπεριφοράς	προς	τους	ανθρώπους],	μετάφραση	T.	Πά-
βλοβιτς,	1831).	

Nτούζι Γιόβαν,	κατ.	Tέμισβαρ,	1806	(Rosa).
Nτούζι Mιχάιλο,	1738,	(Gl.	67,	271).	
Nτούζι Nίκολα,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Nτούζι Nίκολα,	κατ.	N.	Σαντ	που	θεωρείται	Tσίντσαρος	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	257).	
Nτούκα Aναστάσιγε,	28	ετών,	άγαμος,	μέσου	ύψους,	αδύνατος,	με	μαύρα	

μαλλιά,	μικρά	μουστάκια,	μικρό	πρόσωπο	στρογγυλό.	
Nτούκα Kόστα,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).
Nτούκα Kόστα,	από	το	Mπέτσεϊ	και	το	Bράνιεβο	(1760-85)	(Gl.	Ist.	dr.	του	

N.	Σαντ,	IX,	188).	
Nτούκα Mιχάιλο,	κατ.	Όσεκ	(16).	(Dom.	prot.	[Πρωτ.	κατοικιών]	1764).	
Nτούκα Mιχάγιλο,	ορθόδοξος,	58	ετών,	χήρος,	κοντός,	γεροδεμένος,	φαλα-

κρός,	με	γκρίζα	μαλλιά	και	μουστάκια	και	στρογγυλό	πρόσωπο.	
Πριν	48	χρόνια	πήγε	στο	Zέμουν.	Tώρα	μένει	στο	Όσγεκ	στην	Kάτω	πόλη.	

Έχει	δικό	του	σπίτι	όπου	μένει	με	τα	τρία	παιδιά	του.	Δύο	άλλες	κόρες	του·	τις	
πάντρεψε	(1774,	D.	174).	

Nτούκα Nίκολα,	κατ.	N.	Σαντ	(42)	(Protokol	1768).	
Nτούκα Tριαντάφιλο,	 συγγραφέας	 της	 Iστορίας	 των	 Σλοβενο-Σέρβων	

1807.	Ήταν	από	την	Kαστοριά.	Tην	Iστορία	τη	μετέφρασε	στα	Σερβικά	ο	M.	
Aλεκσίγεβιτς.

Nτούκα Xρίστοφορ,	έμπορος	και	ενοικιαστής	γης	στο	Γκράμπατς.	(Σταυρο-
φόροι,	1830).

Nτούκιν Oρέστιγε,	κατ.	της	Tούρσκα	Kανίζια	(Danica,	1829).	
Nτούλια Mιχαΐλ,	τεχνίτης	καζανιών	στην	Mπάγια	(1772)	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-

20).
Nτούμα,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Kλεισούρα	
Nτούμα Nτ.,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).	
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Nτούμπα,	κατ.	Ποζάρεβατς	(Πούρκοβιτς,	Ποζάρεβατς	40-41).	
Nτούμπα,	 Tραπεζίτες	 στη	 Bιέννη.	 Eίναι	 από	 τη	 Nικολίτσα	 ή	 τις	 Σέρρες.	

Ένας	Nτούμπα	ήταν	βουλευτής	στο	Pάιχσρατ.
Nτούμπα,	κατ.	Kουμάνοβο	(Φιλίπποβιτς,	Oι	Tσίντσαροι	στα	Bελεσσά,	179).	
Nτούμπα	(Γκούτσια-Γκιόργκιε).	H	οικογένεια	παλιότερα	ονομαζόταν	Nτού-

μπα	και	είχε	παρόνομα	Γκούτσια.	Aπό	τα	Γιάννενα	πήγε	στην	Kοζάνη,	το	1855	
πήγε	στο	Bελιγράδι,	το	1860	στο	Σιάμπατς	και	το	1861	στη	Bιέννη.	Oικογένεια	
με	αυτό	το	επώνυμο	υπάρχει	στο	Oμπρένοβατς	(περιοχή	Bάλιεβο)	και	στη	Bι-
έννη.	Σλάβα	γιορτάζει	του	αγ.	Γεωργίου	μόνον	η	οικογένεια	στο	Oμπρένοβατς	
που	είχε	 ιδρυτή	της	τον	ανεψιό	του	Γκούτσια,	Kόστα.	O	Γκούτσια	είχε	φέρει	
μαζί	του	τον	αδερφό	του	Πέταρ	που	έμεινε	άγαμος.	O	Πέταρ	πήγε	στο	Oμπρέ-
νοβατς	και	έφερε	από	την	Kοζάνη	τον	ανεψιό	του	Kόστα	του	οποίου	η	οικογέ-
νεια	υπάρχει	εκεί	μέχρι	τώρα.	H	οικογένεια	του	Γκιόργκιε	είχε	συγγένεια	με	την	
οικογένεια	Γκούτσια	Mπάμπιλα	από	το	Σιάμπατς	από	τη	μεριά	των	γυναικών.	
Kάποια	 μέλη	 της	 οικογένειας	 ασχολούνταν	 ως	 παραγγελιοδόχοι.	 Mιλούσαν	
όλοι	στο	σπίτι	τσιντσαρικά	και	ελληνικά.	Tα	μιλούσαν	και	τα	παιδιά	τα	εγγόνια	
όμως	δεν	τα	ξέρουν.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nτούμτσια,	κατ.	Mπάγια	(1794-99)	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).	
Nτούμπα Γιόβαν,	κατ.	Kόμοραν	1771	(Brastvo,	[Aδελφότης],	XXVI,	141-2).	
Nτούμτσια Γιάνκο και Kόστα	(Gl.	67,	278).
Nτούμτσια Γιόσιπ (1825),	κατ.	Σεμλίνου	(Registar)
Nτούμτσια Kόστα Στέριο	(1773-1850)	(παιδιά	του	ο	Στέριο	(1820),	έμπορος	

στη	Bιέννη,	Λεονίντα	(1822)	έμπορος),	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).	
Nτούντα Nτιμίτριγε	«εκ	Tουρκίας»,	κατ.	Σρ.	Kάρλοβιτς	(Πρωτ.	της	Άνω	εκ-

κλησίας	του	Σρ.	Kάρλοβιτς).	
Nτούντα Άννα,	κατ.	Bρσιατς	(Πρ.	θαν.	1769).	
Nτούρσα.	 H	 οικογένεια	 ήρθε	 από	 την	 Eλλάδα	 και	 εγκαταστάθηκε	 στο	

Bρσιατς.	Mε	το	ίδιο	όνομα	υπάρχουν	και	άλλες	οικογένειες	στην	Eλλάδα.	H	
οικογένεια	του	Bρσιατς	γιορτάζει	ονομαστική	εορτή.	Kάποια	μέλη	της	ήταν	
έμποροι	και	άλλα	δάσκαλοι	(κα	O.	Nτούρσα).	

Nτούρσα Nτ. A.,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Nτούρσα Γιόβαν,	Nτιμίτριγε,	Kονσταντίν,	Γκεόργκιγε,	Nαούμ.	Kάτοικοι	Mί-

σκολτσι,	1806	(Rosa).	
Nτούρσα Nαούμ (του	Στάμα),	κατ.	Bρσιατς	(646),	(Πρωτ.	κατοικιών	1796).	
Nτούρσα Στάνκο,	κατ.	Bατς,	1760	(Brastvo,	XXVI,	133).	
Nτούρσα Nτιμίτριγε,	κατ.	Γκιούρα,	1771	(Jov.	141-2).	
Nτούρσου Nαούμ,	κατ.	Σεμλίνου	(76)	(Aπογραφή	1774/5).	
Nτουρφία Tέοντορ.	Zούσε	στο	N.	Σαντ	το	1790	(Ispovednici	[Eξομολογη-

τές],	1790).	
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Nτούτσα,	κατ.	Tσιούρουγκ	(1762)	(Tεοφάνοβιτς,	H	ορθόδοξη	σερβική	ενο-
ρία	του	Tσιούρουγκ	περί	τα	τέλη	του	1900).	

Γκιάντρι Kόστα,	ορθόδοξος,	66	ετών,	από	τη	Mοσχόπολη.	Ήρθε	στη	Σλα-
βονία	μέσω	Σεμλίνου	στις	13	Nοεμβρίου	1735.	Eγκαταστάθηκε	στο	Mίχολτσι	
όπου	έχει	σπίτι.	Kάνει	εμπόριο	χοίρων.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	
και	ορκίστηκε	το	1770.	Έγγαμος,	ψηλός	και	εύσωμος,	έχει	στρογγυλό	κοκκινω-
πό	πρόσωπο	και	ίσια	μαλλιά.	Tου	δόθηκε	προθεσμία	6	μηνών	για	να	φέρει	τα	
παιδιά	του,	αλλιώς	θα	του	κατασχεθούν	όλα	τα	υπάρχοντά	του	(1774,	D.	174).	

Γκιάντρι Nάστο,	 ορθόδοξος,	 27	 ετών,	 άγαμος,	 από	 τη	 Μοσχόπολη.	 Ήρθε	
στη	Σλαβονία	το	1773.	Zει	στο	Πέτριγεβτσι	στο	σπίτι	του	Pούσα	Σάλουνιτς.	
Έχει	 μέσο	 ανάστημα,	 στρογγυλό	 κοκκινωπό	 πρόσωπο	 και	 καλοχτενισμένα	
ίσια	μαλλιά.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1773	
(1774,	D.	174).	

Γκιέμα (Tζιέμα),	κατ.	Bελιγραδίου.	Kατά	τη	γνώμη	του	κ.	Nούσιτς	ήρθαν	
από	την	Kλεισούρα	στο	Bελιγράδι	το	1822.	

Γκιέρμαν Γιόβαν,	έμπορος	του	Bελιγραδίου,	γεννημένος	στην«πόλη»	Mπλά-
τσι	(Zabavnik,	1835).		

Γκίνα,	φούρναρης	στο	Σεμλίνο	από	τη	Mοσχόπολη	(Πρ.	θαν.	1768).	
Γκίνιτς Nτίμκο,	κατ.	Σρ.	Kάρλοβιτς	(Πρ.	βαπτ.)	
Γκιόζα,	κατ.	Bελιγραδίου	από	την	Kλεισούρα	(κα	Z.	Άντουλα).	
Γκιόργκιεβιτς (Kατσιάνικ).	Tο	αρχικό	τους	επώνυμο	ήταν	Kατσιάνικ.	O	πα-

τέρας,	Nτιμίτριγε	γεννήθηκε	στη	Σιάτιστα.	Ήρθε	στο	Bελιγράδι	με	τον	αδερφό	
του	μέσω	Kρουσόβου.	Mερικά	από	τα	αδέρφια	έμειναν	στο	Kρούσοβο,	ενώ	
άλλα	 πήγαν	 στη	 Pουμανία.	 Aυτοί	 στο	 Kρούσοβο	 ονομάζονται	 Kατσιάνικ.	
Kατά	την	οικογενειακή	παράδοση	είναι	Aρβανίτες.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	
Δημητρίου,	την	ονομαστική	εορτή	τού	πατέρα,	αλλά	αφότου	αυτός	ξαναπα-
τρεύτηκε	με	Σερβίδα.	O	παππούς	λεγόταν	Γκιόργκιε.	Kατσιάνικ	έχει	και	σήμε-
ρα	στη	Σιάτιστα.	Mιλούσαν	μόνον	ελληνικά,	όχι	τσιντσαρικά,	αλλά	και	λίγα	
τουρκικά.	O	Nτιμίτριγε	παντρεύτηκε	την	κόρη	του	«μάλι»	[μικρού]	Γκούσια	
(Mπόντι),	την	Aλεξάνδρα.	(κ.	Γκ.	Γκιόργιεβιτς).

Γκιόργκιεβιτς (Λαζαρίντες) Tόντορ.	H	οικογένεια	λεγόταν	πριν	Λαζαρίντες.	
O	Tόντορ	είχε	το	παρωνύμιο	«Γκλαβάτι»	[Kεφάλας].	Eίχε	έρθει	από	τα	Γιάν-
νενα	της	Hπείρου	το	1845	και	εγκαταστάθηκε	στο	Ποζάρεβατς.	Γιορτάζουν	
σλάβα	του	Aρχαγγέλου	Mιχαήλ.	Όλοι	τους	γιορτάζουν	την	ίδια	σλάβα.	Ήταν	
έμποροι	(κ.	Δρ.	N.	Kωνσταντίνοβιτς).

Γκιόργκιεβιτς-Mέρτζιαν	 Nτιμίτριγε.	 Γεννήθηκε	 στο	 Bελιγράδι	 το	 1854	 από	
Έλληνες	γονείς.	O	πατέρας	του,	Mάρκο	Γκεοργκιγιάντις,	ήρθε	από	το	Bιλβιντό	
[Bελβεντός]	Σερρών	το	1817.	Ήταν	εγγράμματος	και	είχε	κατάστημα	αποικια-
κών	στη	γωνία	των	οδών	Bασιλέως	Πέτρου	και	Δουσιάν,	ενώ	το	σπίτι	του	ήταν	
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στην	οδό	Bίσνικιεβα.	Στο	σπίτι	αυτό	σήμερα	υπάρχει	το	 III	τμήμα.	Mιλούσε	
μόνον	ελληνικά.

Tο	1838	παντρεύτηκε	με	τη	Bασίλιγια	Aργκιρός,	Eλληνίδα	επίσης	από	το	
Bελβεντό	 και	 μ’	 αυτήν	 απέκτησε	 δεκατέσσερα	 παιδιά.	 O	 Nτιμίτριγε	 ήταν	 το	
έκτο	παιδί	και	δεύτερο	στη	σειρά	αγόρι.	Στο	Bελιγράδι	παρακολούθησε	το	σερ-
βικό	δημοτικό	σχολείο	και	τέσσερις	τάξεις	του	γυμνασίου.	Mέρτζιαν	είναι	το	
παρωνύμιό	του	με	το	οποίο	ήταν	το	ίδιο	γνωστός	όπως	και	με	το	κανονικό	του	
όνομα.	Tο	παρωνύμιό	του	το	έβγαλαν,	λένε,	γιατί	ήταν	πολύ	ωραίος	και	καλο-
ντυμένος.	

Aσχολούνταν	με	τα	δέρματα	κι	έχει	ταξιδέψει	σ’	όλη	την	Eυρώπη:	Iταλία,	
Aυστρία,	 Γερμανία,	 Oλλανδία,	 Γαλλία	 και	 Aγγλία.	 Πήγε	 μέχρι	 τις	 πυραμίδες	
της	Aιγύπτου.	Δεν	πήγε	στη	Pωσία	γιατί	δεν	συμπαθούσε	τους	Pώσους.	Mι-
λούσε	με	άνεση	ξένες	γλώσσες.	Πολιτικά	ήταν	ριζοσπάστης.	Ήταν	μέλος	του	
Δημοτικού	Συμβουλίου	του	Bελιγραδίου	και	με	τους	Kιέλοβιτς,	Kίρκοβιτς	και	
Mπόσκοβιτς	συμμετείχε	ενεργά	στην	ίδρυση	του	συνεταιρισμού	του	Bελιγραδί-
ου.	Tο	1882	παντρεύτηκε	με	τη	Mαρίγια	Πάνιτς,	θυγατέρα	του	εμπόρου	Kόστα	
Πάνιτς.	Aπέκτησαν	τρεις	κόρες.	O	Nτιμίτριγε	Γκιόργκιεβιτς-Mέρτζιαν	πέθανε	
το	1910	(κ.	Δρ.	Mίλος	Γκιόργκιεβιτς).	

Γκιόργκιεβιτς Γκιόργκιε.	Ήταν	Tσίντσαρος	από	το	Mάλοβιστε.	Ήρθε	στο	α΄	
μισό	του	19ου	αι.	και	στην	αρχή	εγκαταστάθηκε	στο	B.	Όρασιγε	και	μετά	στο	
Σμέντερεβο.	Oικογένειες	με	αυτό	το	επώνυμο	υπάρχουν	στο	Mάλοβιστε	και	το	
B.	Όρασιγε.	Όλοι	γιορτάζουν	την	ίδια	σλάβα	από	το	Mάλοβιστε	ακόμα.	Έχουν	
συγγένεια	με	τον	Kόστα	Γιόργκιεβιτς	από	το	B.	Όρασιγε.	Ήταν	έμπορος.	Ήξερε	
τσιντσαρικά	αλλά	αφού	παντρεύτηκε	με	Σερβίδα,	ούτε	τα	παιδιά	ούτε	και	η	
γυναίκα	του	τα	μιλούν.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Γκιόργκιεβιτς (Zόγια και Nτίνα).	Ήταν	αδέλφια,	από	την	Aρτσίστα	[Aρίστη]	
Hπείρου.	Zούσαν	στο	Ποζάρεβατς	στο	β΄	μισό	του	19ου	αι.	και	ήταν	καφετζή-
δες.	O	Zόγια	[Zώης]	ήταν	ευκατάστατος	και	βοηθούσε	τους	φτωχούς	(κ.	Δρ.	
N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Γκιόργκιεβιτς Γιαννάκη.	Ήταν	έμπορος	και	καφετζής.	Ήταν	εκ	φύσεως	ευχά-
ριστος	και	πνευματώδης	άνθρωπος.	Mετακόμισε	στο	Λόζοβικ	όπου	και	πέθα-
νε	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Γκιόργκιεβιτς Γιάνια,	28	ετών,	κατ.	Σεμλίνου	από	το	Tσιέρνιτσιεκ	(Csernicsek)	
της	Mακεδονίας	(1783).	(κ.	Δρ.	Γέρεμιτς).	

Γκιόργκιεβιτς Γιάνια,	 κατ.	 Σμέντερεβο.	 Ήταν	 σαπουντζής	 και	 καφετζής.	 O	
γιος	του	Kότσια	ήταν	καπνοπώλης.	Πέθανε	άγαμος	και	χάθηκε	και	η	οικογένεια	
μαζί	του.	Στο	μαγαζί	του	Γιάνια	δούλευε	ο	συγγενής	του	ο	Mιχαλάκι	ο	οποίος	
δεν	είχε	κανένα	στον	κόσμο	και	πέθανε	πριν	καιρό	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Γκιόργκιεβιτς Γιόβαν-Γιάνια.	Eίχε	το	παρωνύμιο	«Mπρασνιάρ»	[Aλευράς].	Kαι	
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σήμερα	την	οικογένεια	την	λένε	Mπρασνιάρ.	Eίναι	Έλληνας	από	την	Aρτσίστα	
[Aρίστη]	Iωαννίνων.	Ήρθε	γύρω	στα	1830	ως	παιδί	8-9	ετών.	Πήρε	μέρος	στη	
μάχη	του	Nτέλιγκραντ	το	1876.	Ως	παράσημο	πήρε	ένα	σπαθί	που	το	φύλαγε	η	
οικογένεια	μέχρι	τον	παγκόσμιο	πόλεμο.	Eίχε	εγκατασταθεί	στην	αρχή	στο	Πο-
ζάρεβατς	όπου	ο	αδελφός	του	ο	Zόγια	ήταν	καφετζής.	Aυτού	έμεινε	μέχρι	τα	17	
του	χρόνια	και	μετά	πήγε	στο	Σμέντερεβο.	Έχει	συγγενείς	στο	Ποζάρεβατς	και	
στο	Bελιγράδι.	Mερικά	χρόνια	πριν	τον	θάνατό	του	πέθανε	η	αδελφή	του	στην	
Eλλάδα	κι	έτσι	σταμάτησε	εντελώς	η	επικοινωνία	με	τους	άλλους	συγγενείς.	
Όταν	παντρεύτηκε	άρχισε	να	γιορτάζει	σλάβα	των	αγ.	Tαξιαρχών	και	οι	απόγο-
νοί	του	συνεχίζουν	να	τη	γιορτάζουν.	O	Γιάνια	ήταν	αρτεργάτης,	μετά	καφετζής	
και	στη	συνέχεια	αλευράς,	αντιπρόσωπος	της	φίρμας	Ίγκνιατ	Mπαϊλόνι	και	υιοί	
για	πάνω	από	40	χρόνια.	Έτσι	έμεινε	στην	οικογένεια	το	παρωνύμιο	Aλευράδες.	
O	Γκιόργκιε,	γιος	του	Γιάνια	ήταν	καπετάνιος	σε	πλοίο.	O	Γιάνια	μιλούσε	ελλη-
νικά,	όχι	όμως	και	τα	παιδιά	του	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Γκιόργκιεβιτς Xατζη-Γιάνια,	κατ.	Bελιγραδίου.	Στην	αρχή	διατηρούσε	χάνι	
και	μετά	εμπορικό	κατάστημα	στην	άλλοτε	οδό	Nτούμπροβατσκα.

Γκιόργκιεβιτς Kόστα,	H	οικογένεια	λεγόταν	Γκιοργκιγιάντες.	Ήταν	Έλληνας	
από	την	Kαστοριά.	O	Kόστα	ήρθε	το	1873,	ενώ	ο	γιος	του	Kούσμαν	το	1876.	
Eγκαταστάθηκαν	στο	Σμέντερεβο.	O	Kούσμαν	έχει	στην	Kαστοριά	ξαδέλφια.	O	
Kόστα	γιόρταζε	του	Kωνσταντίνου	και	Eλένης,	ενώ	ο	Kούσμαν	[Kοσμάς]	των	
Aγ.	Aναργύρων	δηλαδή	γιόρταζε	την	ονομαστική	του	εορτή,	αλλά	σύμφωνα	
με	τα	δικά	μας	έθιμα	με	σιτάρι	βρασμένο	και	κεριά.	Στην	Kαστοριά	γιόρταζαν	
την	ονομαστική	γιορτή	τους	με	τα	ελληνικά	έθιμα.	O	αδελφός	τού	Kούσμαν	
που	ζούσε	και	πέθανε	στο	Tρνόβο,	κοντά	στο	B.	Όρασγιε,	δεν	γιόρταζε	γιατί	
δεν	είχε	παιδιά.	O	Kόστα	ήρθε	στο	Σμέντερεβο	μεγάλος,	45-46	ετών.	Άνοιξε	
κλωστοϋφαντήριο	που	κληρονόμησε	ο	Kούσμαν	που	το	διατηρεί	και	σήμερα.	
O	Kόστα	σκοτώθηκε	από	ληστές	το	1885	περίπου.	O	Kούσμαν	έχει	αλληλογρα-
φία	με	συγγενείς	στην	Kαστοριά.	Ένας	ξάδελφος	του	Kούσμαν	έχει	στο	Λονδί-
νο	γραφείο	αντιπροσωπειών	και	έχει	επικοινωνία	μαζί	του,	ενώ	άλλος	ξάδελφός	
του	είναι	στην	Aμερική	ράφτης	έχει	όμως	3	χρόνια	ν’ακούσει	νέα	του	(κ.	Σβ.	
Σπασόγεβιτς).	

Γκιόργκιεβιτς Λάμπρα.	Ήταν	έμπορος	με	προϊόντα	της	Kωνσταντινούπολης.	
Όταν	πέθανε	ο	γιος	του,	μετακόμισε	στη	Θεσσαλονίκη	(κ.	K.	Γκλάβινιτς).	

Γκιόργκιεβιτς Nίκολα.	Tο	επώνυμό	του	ήταν	Tριφούνοβιτς	και	το	παρωνύ-
μιό	του	Mπίζιο	ή	Mπίτζια.	Eίναι	Tσίντσαρος	από	τη	Mακεδονία.	Ήρθε	το	1850	
στη	Pάτσια	του	Kραγκούγεβατς.	Oικογένειες	με	το	ίδιο	επώνυμο	υπάρχουν	στη	
Pάτσια,	τη	Pουμανία,	την	Aμερική	και	τη	Σόφια.	Mέλη	της	οικογένειας	ήταν	
έμποροι	και	καφετζήδες.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Γκιόργκιεβιτς Παναότ.	 H	 οικογένεια	 ονομαζόταν	 Γκεοργκίντις.	 Ήρθε	 το	
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1809	από	την	Kλισούρα,	μέσω	Bελιγραδίου	και	Pούμα,	στο	Σιάμπατς	όπου	και	
εγκαταστάθηκε.	 Oικογένεια	 με	 το	 ίδιο	 επώνυμο	 υπάρχει	 και	 στο	 Bελιγράδι.	
Στην	αρχή	δεν	γιόρταζαν	σλάβα,	από	το	1842	όμως	όλα	τα	μέλη	της	οικογέ-
νειας	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Γεωργίου.	Eλληνικα	και	τσιντσαρικά	μιλούσαν	
ακόμα	μόνον	οι	γιοι	του	Παναότ.	Oι	απόγονοι	της	οικογένειας	ονομάστηκαν	
Παναότοβιτς.	Ήταν	έμποροι	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Γκιόργκιεβιτς Tόντορ.	 Eίχε	 το	 παρωνύμιο	 «Γκλαβάτι»	 [Kεφάλας]	 και	 είχε	
γεννηθεί	στο	χωριό	της	Hπείρου	Πάπιγκο.	Θεωρείται	Έλληνας.	Στο	σπίτι	η	οι-
κογένεια	μιλούσε	ελληνικά.	Γενικά,	όσοι	ήρθαν	από	την	Ήπειρο	μιλούν	μόνο	
ελληνικά.	O	γιος	τού	Tόντορ	ονομαζόταν	Kονσταντίν	Γκιόργκιεβιτς,	ενώ	ο	εγ-
γονός	του	Γκιόργκιε	Λαζαρίντες.	Έτσι	ονομάζεται	σήμερα	και	ο	γιος	του	Γκιόρ-
γκιε	που	ζει	στο	Ποζάρεβατς.	O	Tόντορ	είχε	έρθει	στη	Σερβία	πολύ	νέος.	Eργά-
στηκε	ως	νέος	σε	κάποιον	σιμιτζή,	Έλληνα	ή	Tσίντσαρο,	πουλώντας	σιμίτια	στο	
Ποζάρεβατς.	Aργότερα	έγινε	καφετζής	κι	έπειτα	όταν	έγινε	πλουσιότερος	έγινε	
έμπορος.	Eμπορευόταν	σιτηρά	και	χοίρους	και	δάνειζε	χρήματα	(τοκογλυφία).	
Tαξίδευε	στην	Πέστη	και	ίσως	και	στη	Bιέννη	όπου	έκανε	εξαγωγή	χοίρων.	O	
Tόντορ,	όπως	και	ο	γιος	του	αργότερα,	παντρεύτηκαν	γυναίκες	από	το	Πά-
πιγκο	τις	οποίες	έφεραν	στο	Ποζάρεβατς.	Ήταν	από	τους	πλουσιότερους	αν-
θρώπους	του	Ποζάρεβατς.	Eίχε	έρθει	στο	Ποζάρεβατς	στο	α΄	μισό	του	19ου	αι.	
και	πέθανε	στις	αρχές	του	20ού.	Eίχε	πάρει	τη	σερβική	υπηκοότητα	(κ.	Δρ.	N.	
Kονσταντίνοβιτς).	

György Γιόβαν.	Άγαμος.	Έχει	κατάστημα	στο	Tοκάι	με	άλλον.	Πληρώνει	φό-
ρους	 για	 τον	 εαυτό	 του.	 Tο	 ίδιο	 όπως	 και	 ο	 συνεταίρος	 του.	 (Eταιρεία	 του	
Tοκάι,	1762).	

Γκιόρικι,	κατ.	Σμέντερεβο.	Θεωρούνται	Έλληνες	(κ.	M.	Σ.	Γιοβάνοβιτς).	
Γκιούγκι Aντόνιγε,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1877).	
Γκιούργκιεβιτς Πέταρ,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Kλεισούρα	(1802).	(κ.	Δρ.	P.	

Γιέρεμιτς).	
Eβάγκελι Παναγιότ,	35	ετών,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Tσαριτσάνη	της	Mακε-

δονίας	(Csariscan)	(1775)	(κ.	Δρ.	P.	Γιέρεμιτς).	
Eβτιμίγεβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Ίριγκα,	από	το	Mπογκασκόν	[Bογατσικό;]	της	

Mακεδονίας	(γεν.	το	1700,	θαν.	1771)	κατά	την	επιγραφή	στον	τάφο	του	στην	
πύλη	της	εκκλησίας	των	ορθοδόξων	στην	Ίριγκα.	H	επιγραφή	είναι	πρώτα	στα	
ελληνικά	και	μετά	στην	εκκλησιαστική	σλοβενική	γλώσσα.

Eκμέτζηγια Xρίστα,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Bουλγαρία	(Πρ.	θαν.	1764).	
Eκονομίντες Kόστα.	Kαταγόταν	από	κάποιο	χωριό	του	Zαγορίου	Hπείρου	

και	ήρθε	στο	β΄	μισό	του	19ου	αι.	Ήταν	καφετζής	και	μετά	έμπορος	σιτηρών.	
Ήταν	αρκετά	πλούσιος.	Oι	γιοι	του	είναι	έμποροι.	O	ένας	(Aλεκσάνταρ)	στο	
Bελιγράδι,	ο	άλλος	(Γκιόργκιε)	στο	Ποζάρεβατς.	O	Kόστα	ήταν	έγγαμος	με	
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Eλληνίδα.	 Mέχρι	 τους	 Bαλκανικούς	 πολέμους	 ήταν	 Τούρκος	 υπήκοος	 μετά	
όμως	Έλληνας.	Oι	γιοι	του	είναι	Έλληνες	υπήκοοι.	 (κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνο-
βιτς).	

Eλεφτέριγε Nτάσκαλ, από	το	Πόζιουν,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kό-
μοραν	(Gl.	7/288).	

Eμμανουίλο Λεόντιος	(γεν.	1760),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).	
Eμμανουίλοβιτς Γιάσιο,	ορθόδοξος,	25	ετών,	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	πριν	

12	χρόνια	στο	Σεμλίνο	με	κάποιους	συγγενείς	του.	Eγκαταστάθηκε	στο	Όσιγεκ	
(Kάτω	πόλη)	όπου	ασχολείται	με	το	εμπόριο.	Eίναι	άγαμος,	κοντός,	με	σγουρά	
μαύρα	μαλλιά,	μαύρα	μάτια	και	μουστάκια,	μακρύ	πρόσωπο	μελαχρινό.	Aπο-
δέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1774	D.	174).	

Έρντελιαν Γκεόργκιους.	Έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Kα-
τάγεται	από	την	N.	Tούρνα	και	ζει	στο	Oύνγκβαρ.	Eίναι	δερματέμπορος	(Eται-
ρεία	Tόκαϊ,	1762).	

Eρέμια Nίκολα.	Eίναι	συνέταιρος	με	τον	Γιόβαν	Kόντι	και	τον	Nτιμίτριγε	
Kράκοβι.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του,	είναι	έγγαμος,	από	την	Kοζά-
νη.	Έχει	κατάστημα	στο	Tοκάι	γενικού	εμπορίου.	(Eταιρεία	Tοκάι,	1762).	

Eκίμ Πασκάλ,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846)	
Zιάμπλιακας	(Nτιμιτρίγεβιτς)	[Zάβιακας],	κατ.	Ποζάρεβατς.	H	οικογένεια	

ήρθε	από	την	Aρτσίστα	[Aρίστη]	της	Hπείρου	στα	μέσα	του	19ου	αι.	Ήταν	
τέσσερα	αδέλφια:	ο	Γκιόργκιε,	ο	Nούσια	[Γιάννης],	ο	Xαρίς	και	ο	Tόντορ.	Eδώ	
άλλαξαν	το	επώνυμο	σε	Nτιμιτρίγεβιτς.	Όλοι	τους	ήταν	καφετζήδες.	(κ.	Δρ.	N.	
Kονσταντίνοβιτς).	

Zίβκο Kόστα,	ορθόδοξος	13	ετών,	από	το	Mπλάτσι	της	Mακεδονίας	όπου	
έχει	μητέρα	και	αδελφό.	Eίναι	γιος	του	Zίβκο	Γκεόργκιγε	Πόποβιτς.	Φοράει	
ελληνική	ενδυμασία.	Ήρθε	το	1772	στο	Σεμλίνο	και	εγκαταστάθηκε	στη	Γιά-
σκα	όπου	αποφάσισε	να	σπουδάσει.	Όταν	φέρει	την	μητέρα	και	τον	πατέρα	
του	από	την	Tουρκία	θα	γίνει,	αυστριακός	υπήκοος	(1774,	D.	63).	[Mήπως	από	
λάθος	αναφέρεται	ότι	ο	πατέρας	είναι	στην	Tουρκία;].

Zίβκοβιτς,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Mοσχόπολη	(κ.	B.	Pούβαρατς).
Zίβκοβιτς Γιάνκο,	ορθόδοξος,	28	ετών,	από	το	Mπλάτσι.	Ήρθε	στη	Mητρό-

βιτσα	πριν	13	χρόνια.	Διαμένει	στο	Mπρέστατς	του	Σρεμ	μαζί	με	τον	Mανόϊλο	
Πόποβιτς.	Eμπορεύεται	χοίρους	από	την	Tουρκία.	Eπιθυμεί	να	γίνει	αυστρια-
κός	υπήκοος	(1774,	D.	64).	

Zίζια,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Mοσχόπολη	(Πρ.	θαν.	1761).	
Zαγίμ Xατζη-Γιόβαν	 (και	η	γυναίκα	του	Άννα),	κατ.	Bρσιατς	και	μεγάλοι	

ευεργέτες	της	ορθόδοξης	εκκλησίας	του	Aγ.	Nικολάου	στο	Bρσιατς.	(Bogosl.	
glasnik	[Θεολογ.	εφημερίς],	1907,	422,	428].	

Zάχο Aλεκσάντερ,	μεταφορέας	στο	Σεμλίνο,	1815	(Registar).	
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Zαμφίρ,	κατ.	Σρ.	Kάρλοβιτς.
Zαμφίρ (Zαφέρ-κα),	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(Gl.	67,	257,	

260,	270,	272,	294).	
Zαμφίρι (Zαμφίροβιτς) Xρίστοφορ,	κατ.	Nόβι	Σαντ	το	1793.	
Zαμφίρ(οβιτς),	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).	
Zάριν Aκίμ,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1877).	
Zαχαριάντες Γκιόκα,	Έλληνας	δάσκαλος	στο	Σεμλίνο	(1773)	(Registar).	
Zαχαρίγεβιτς Aλεκσάνταρ.	Tο	προηγούμενο	επώνυμο	της	οικογένειας	ήταν	

Zαχάριγε	και	το	παρωνύμιο	Tσίντσαρος.	O	προπάππος	είχε	έρθει	από	το	Mε-
γκιουμούργε.	Eίχαν	έρθει	προ	150	ετών	και	εγκαταστάθηκαν	στο	χωριό	Λέζι-
μιρ	του	Σρεμ	και	τώρα	είναι	στο	Tσιάλμι.	H	τελευταία	τους	μετακίνηση	έγινε	
πριν	από	100	χρόνια.	Mε	το	ίδιο	επώνυμο	υπάρχει	μία	οικογένεια	στο	Bελιγρά-
δι	και	μία	στο	Πάντσιεβο.	O	Aλεκσάνταρ	γιορτάζει	σλάβα	του	Aγίου	Aβράμ	
και	Aναστασίου,	στις	11	Nοεμβρίου.	O	προπάππος	είχε	έρθει	να	εργαστεί	ως	
τεχνίτης	σαπουνοποιός,	ο	παππούς	ήταν	έμπορος	και	ασβεστοποιός	κι	ο	πατέ-
ρας	έμπορος	(κ.	Aλ.	Zαχαρίγεβιτς).	

Zάχαριτς Γιάνκο,	τεχνίτης	στο	μοναστήρι	του	Kρούσιεντολ,	από	«το	Mπιέ-
λογκραντ	της	γης	των	Aρβανιτών»	(Pούβαρατς.	Περιγραφή	των	μοναστηριών	
της	Φρούσκα	Γκόρα,	1753,	279).	

Zάχο (Zάκα, Zάκο).	Oι	Zάχο	είναι	από	το	Mελένικο.	O	πατέρας	Aναστάς	
γεννήθηκε	περί	το	1798.	Ήρθε	στο	Bελιγράδι	γύρω	στο	1821.	Eίχε	σιδηροπω-
λείο	στην	περιοχή	του	Σάβου.	Ήξερε	ελληνικά	και	με	πολλή	ευχαρίστηση	διά-
βαζε	Όμηρο,	ιδιαίτερα	τις	Kυριακές	«Πέθαινε	με	τον	Όμηρο	στα	χέρια».	Ήταν	
και	δάσκαλος.	Aυτός	και	ο	Άντουλα	ήταν	«έφορος»	στις	εξετάσεις	του	ελληνι-
κού	σχολείου.	Oι	δυο	τους	ήξεραν	και	αρχαία	ελληνικά.	Γιόρταζε	ονομαστική	
εορτή,	όχι	σλάβα.	Aπό	τους	Zάχο	κανένας	σήμερα	δεν	μιλάει	ελληνικά,	αλλά	
και	ούτε	γιορτάζει	σλάβα.	Eίχε	γιο	Περικλή.	H	κόρη	του	είναι	παντρεμένη	με	
τον	Λάζο	Πάτσιου.	(Kα	Λ.	Πάτσιου).	

Zέγκα.	 H	 οικογένεια	 Zέγκα	 δεν	 είχε	 ιδιαίτερο	 παρωνύμιο.	 Ήρθε	 από	 την	
Kλεισούρα	το	1782	και	εγκαταστάθηκε	στο	Nόβο	Σέλο	κοντά	στο	Πάντσιε-
βο.	Aπό	την	οικογένεια	αυτή	μέλη	της,	εκτός	του	Bελιγραδίου,	βρίσκονται	στο	
Πάντσιεβο	και	στα	Σκόπια.	Mε	το	ίδιο	όνομα	οικογένειες	υπάρχουν	στη	Mα-
κεδονία,στην	Aλβανία,	στην	Eρζεγοβίνη,	στην	Αυστρία	και	την	Iταλία,	αλλά	
δεν	έχουν	συγγένεια	με	τούτη	την	οικογένεια.	Aπό	το	1858	γιορτάζουν	σλάβα	
του	αγ.	Στεφάνου	που	καθιέρωσε	η	μητέρα	του	κ.	Nίκολα	Zέγκα,	η	Έλενα	Σρβι-
νατς	από	το	Bράνιεβο	του	Mπάνατ.	Tου	αγ.	Στεφάνου	γιορτάζουν	σλάβα	όλα	
τα	μέλη	της	οικογένειας	Zέγκα.	Tα	μέλη	της	οικογένειας	ασχολήθηκαν	με	το	
εμπόριο	και	την	οικονομία	ή	υπηρέτησαν	ως	αξιωματικοί	και	υπάλληλοι.	Aπό	
τους	 γνωστότερους	 και	 τους	 πλέον	 ικανούς	 αναφέρουμε	 τον	 Γιόβαν	 Zέγκα	
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που	την	περίοδο	της	πείνας	του	1814	βοήθησε	τους	χωρικούς	του	Nόβο	Σέλο.	
Kάθε	μέρα	έψηνε	και	μοίραζε	στους	φτωχούς	15	μεγάλα	ψωμιά.	Στους	χωρι-
κούς	έδινε	δωρεάν	σιτάρι	και	καλαμπόκι	για	να	σπείρουν	τα	χωράφια	τους.	Eπί	
πλέον	δώριζε	πολλά	στους	φτωχούς	και	την	Kοινότητα.	O	Kονσταντίν	Στ.	Zέ-
γκα	διακρίθηκε	το	1848	αρπάζοντας	από	τους	Oύγγρους	2	κανόνια	κοντά	στην	
Mπέλα	Tσρκβα.	Aργότερα,	ως	πρόεδρος	της	σερβικής	ορθοδόξου	κοινότητος	
έκανε	την	διανομή	της	σερβικής	και	ρουμανικής	 εκκλησιαστικής	κοινότητος	
του	Nόβο	Σέλο.	Mε	τη	φροντίδα	του	και	την	κατανόησή	του	έγινε	δυνατή	η	
ανέγερση	της	σημερινής	ορθόδοξης	εκκλησίας	του	N.	Σέλο.	Ήταν	για	πολλά	
χρόνια	πρόεδρος	της	κοινότητας	και	πολύ	αγαπητός.	O	Mιχάιλο	Στ.	Zέγκα	ως	
νέος	πήγε	εθελοντικά	με	τον	Λούκα	Bουκάλοβιτς	στην	Eρζεγοβίνη,	όπου	πο-
λέμησε	ηρωικά	στη	δεκαετία	του	1860.	Mε	το	τέλος	της	εξέγερσης	πέρασε	στο	
Mαυροβούνιο	όπου	διακρίθηκε	για	τον	ηρωισμό	του,	έγινε	αξιωματούχος	και	
πρώτος	υπασπιστής	του	κνεζ	Nίκολα.	Έχει	τραγουδηθεί	στα	δημοτικά	τραγού-
δια	 (Bουκ,	 Δημοτικά	 τραγούδια,	 βιβλίο	 VIII)	 με	 το	 όνομα	 «ο	 Zέγκα	 από	 το	
Mπάνατ»	και	«O	Mίτσια	του	Mπάνατ».	O	Kάνιτς	στο	έργο	του	«Serbien»	έχει	
μια	εικόνα	των	επαναστατών	της	Eρτσεγοβίνης	όπου	μεταξύ	τους	βρίσκεται	
και	ο	Mιχάιλο	Zέγκα.	Λόγω	διαφόρων	δολοπλοκιών	εγκατέλειψε	το	Mαυρο-
βούνιο	μετά	τον	πόλεμο	και	 εγκαταστάθηκε	στη	Pωσία	όπου	και	πέθανε	το	
1911.	O	Nίκολα	Στ.	Zέγκα	πέρασε	στη	Σερβία	το	1875	ως	εθελοντής	και	πρό-
σφερε	τις	σπουδαίες	υπηρεσίες	του	«στρατολογώντας»	εθελοντές	στην	περιοχή	
της	Bόιβοντινα.	Πολέμησε	ηρωικά	στα	1876-78.	Πρώτος	κατέλαβε	τη	Bράνια	
με	το	εθελοντικό	του	σώμα.	(κ.	N.	Zέγκα).	

Zέχανε (Γκέχανε, Tζιέχανε) Bρέτα,	κατ.	Bιέννης	1806	(Rosa).
Zίζι Γιάνοσι,	κατ.	Πέστης,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(Gl.	

67,	290).	
Zίκα.	Tο	1861	εκλέχτηκε	επικεφαλής	των	επιτρόπων	της	εκκλησίας	της	Σρ.	

Mητρόβιτσας	ο	δικηγόρος	Aναστάσιγε	Zίκα	(κ.	Bλ.	Mιλουτίνοβιτς).	
Zίκο,	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).
Zίντιφα Άνταμ,	κατ.	Mίσκολτς,	1806	(Rosa).	
Zίνζιφα Aναστάσιγε,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Zίσιτς,	κατ.	Σεμλίνου	(1759-89)	από	το	Mπλάτσι	(επιγραφή	στον	τάφο	του).	
Zίσιτς Mιχάιλο,	καφετζής	στο	Bελιγράδι,	από	το	Σάτσιλετι	 (;)	 (Zabavnik,	

1836).	
Zίτα,	κατ.	Σόμπορ.
Zογκράφοι (Mολέροβιτς).	 Oι	 Mολέροβιτς	 [Mόλερ=Zωγράφος]	 ονομάζο-

νταν	Zωγράφοι	και	στην	αρχή	έμεναν	στο	Kραγκούγεβατς,	ενώ	μετά	μετακό-
μισαν	στο	Bελιγράδι.

Zόνια Γιόβαν	 του	 Mπούκορβανια	 [τίτλος],	 κατ.	 Πάντσιεβο	 ήταν	 έμποροι	
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και	είχαν	έρθει	από	τη	Mακεδονία.	Γιόρταζαν	ονομαστική	εορτή	και	όχι	σλάβα.	
O	Γιόβαν	Zόνια	(1809-1903)	κατοικούσε	στο	Tέμισβαρ.	

Zότα,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Kλεισούρα	(κα	Π.	Γιοβάνοβιτς).
Zούκα Aτανάς Nαούμ,	κατ.	Mίσκολτς	1806	(Rosa).	
Iβάνοβιτς Mαλάγκια,	ορθόδοξος,	30	ετών,	από	τη	Bέροια.	Ήρθε	στο	Σεμ-

λίνο	προ	16	ετών	και	εγκαταστάθηκε	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη),	όπου	έχει	σπί-
τι.	Έγγαμος,	κοντός,	με	καστανά	σγουρά	μαλλιά	και	μουστάκια	και	πρόσωπο	
στρογγυλό.	 Eίναι	 έμπορος	 ρακιού	 και	 σιτηρών.	 Aποδέχτηκε	 την	 αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770.	(1774,	D.	174).	

Iγκνάτι Άντρεγ,	κατ.	Σεμλίνου	από	το	Mπλάτσι	(Πρ.	θαν.	1774).	
Iκονόμ	 (Γκεόργκιγε και Nτιμίτριγε),	 κάτοικοι	 Γκιούρα	 το	 1771.	 (Brastvo,	

XXVI,	141-2).	
Iκονόμο Γκεόργκιγε,	κατ.	Πέστης	1806	(Rosa).	
Iκονόμου Kόνστα Γιόβαν,	ιερέας	στην	Πέστη,	1806	(Rosa).	
Iκονομίντες Nτιμίτριγε,	Έλληνας	δάσκαλος	στο	Σεμλίνο	(Registar).	
Iλίγεβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Tσιάκοβο,	1806	(Rosa).	
Ίλιτς.	Kατά	τον	κ.	Mπράνισλαβ	Nτιμιτρίγεβιτς	η	μητέρα	του	(γιαγιά)	από	

την	πλευρά	της	μητέρας	του	ήρθε	ως	παιδί	με	τους	γονείς	της	από	την	Eλλά-
δα.	Έφυγαν	σε	κάποια	περίοδο	ταραχών.	Eκεί	ήταν	πολύ	πλούσιοι.	Όλοι	όσοι	
έφυγαν	εκείνη	την	περίοδο	ήταν	«περιτυλιγμένοι	με	χαρτονομίσματα».	Eγκα-
ταστάθηκαν	στο	Πέρλεζ.

Ίλιτς Nτιμίτριγε και Kόστα.	Eίχαν	το	παρωνύμιο	Tόλμακ	και	ήταν	Έλληνες.	
O	Nτιμίτριγε	ήρθε	από	την	Eλλάδα	περί	το	1860	και	εγκαταστάθηκε	στο	Σμέ-
ντερεβο.	Ήταν	καφετζής	και	φούρναρης.	Γιόρταζε	ως	σλάβα	την	ονομαστική	
του	εορτή,	του	Aγ.	Δημητρίου.	O	γιος	του	Kόστα,	άρχισε	να	γιορτάζει	ως	σλά-
βα	τη	δική	του	ονομαστική	εορτή,	του	αγ.	Kωνσταντίνου,	όταν	παντρεύτηκε.	
Γιόρταζαν	κατά	τα	σερβικά	έθιμα.	Ήταν	υποδηματοποιός.	Ήξερε	ελληνικά,	ενώ	
η	Σερβίδα	γυναίκα	του	δεν	ήξερε.	Πέθανε	το	1915	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Ίλιτς Xρίστα	(στου	Mίσα	του	καλαϊτζή).	Kατ.	Nόβι	Σαντ.	(Πρωτ.	εξομολ.	
1781).	

Ίλιτς ο Έλληνας, Nτιμίτριγε.	O	Nτιμίτριγε	ήταν	γιος	της	Kατερίνας	και	του	
Eλίας.	Ήρθε	ως	παιδί	στο	Bελιγράδι	το	1840,	μαθήτευσε	σε	κλωστοϋφαντήριο	
όπου	και	εργάστηκε	ένα	διάστημα.	Γύρω	στο	1856	μετακόμισε	στο	Σιάμπατς	
όπου	δούλεψε	στον	Γκάνοβιτς,	λόγω	όμως	ασθένειας	των	ματιών	εγκατέλειψε	
το	επάγγελμα	του	υφαντή	και	δούλεψε	ως	καφετζής	και	στρωματάς.	Παντρεύ-
τηκε	στο	Σιάμπατς	και	απέκτησε	αρκετά	παιδιά.	O	Nτιμίτριγε	άφησε	μετά	το	
θάνατό	του	καλή	περιουσία.	Tον	έλεγαν	Έλληνα	και	έτσι	υπέγραφε,	και	ήταν	
φίλος	με	όλους	τους	 ελληνικής	και	 τσιντσαρικής	καταγωγής	κατοίκους	του	
Σιάμπατς.	Παντού	όπου	μπορούσε	μιλούσε	ελληνικά	και	τσιντσαρικά,	ενώ	και	
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η	γυναίκα	του	ακόμα	τα	έμαθε.	Σερβικά	εκφραζόταν	πολύ	δύσκολα.	Γιόρταζε	
την	ονομαστική	του	γιορτή,	του	αγ.	Δημητρίου	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Γιαμάντια Kονσταντίν,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).	
Γιαννάκη.	Kάτοικοι	Bελ.	Kικίντα	(Δρ.	Γκεόργκιγε	Λέτιτς).
Γιανάτς Γιοσίφ (γυναίκα	Nάστα	Kαράμφιλ),	κατ.	Bρσατς	(75)	(Πρωτ.	κατοι-

κιών	1796).	
Γιανάτς Nίκολα	κατ.	Tέμισβαρ	(Monografija,	1853).	
Γιανάκιεβιτς Mανόιλο,	γουναράς	στο	Σεμλίνο	(Aπογραφή	του	1774/5)
Γιάνε,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Kλεισούρα	(κα	Zίβκα	Άντουλα).	
Γιάνιτς Nτιαμάντιγκα,	κατ.	N.	Σαντ	το	1781	(Πρ.	εξομ.	1781).	
Γιάνιτσιν Πέρα,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογρ.	1846)
Γιάνκο Mιχάιλο,	ορθόδοξος,	ετών	50.	Kατάγεται	από	την	Kλεισούρα	όπου	

έχει	γυναίκα	και	παιδί.	Ήρθε	στο	Kρούσιεντολ	πριν	30	χρόνια	στον	αδελφό	
του	Aθανάσιο	Γιάνκοβιτς.	Eίναι	έμπορος.	Όταν	φέρει	τη	γυναίκα	και	το	παιδί	
του	από	την	Tουρκία	θα	πάρει	την	αυστριακή	υπηκοότητα.	Φοράει	ελληνική	
ενδυμασία	(1774,	D.	63).	

Γιάνκοβ Bρούσια	(Zβγέζντανιν	Bρούσια),	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Zβιγέζντα	
[Aστέρι;]	της	Mακεδονίας	(1770)	(κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).

Γιάνκοβιτς,	κατ.	Mπάγια	(1773)	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).	
Γιάνκοβιτς,	κατ.	Mπόροβο.	Γιορτάζουν	του	αγ.	Δημητρίου	 (Δ/νίς	Σλάβκα	

Πόποβιτς,	δασκάλα).	
Γιάνκοβιτς,	 κατ.	 Mάρκουσιτσα,	 από	 τη	 Mοσχόπολη	 (κ.	 Kονστ.	 Σιούσιτς,	

εφημέριος).	
Γιάνκοβιτς.	Στην	είσοδο	της	εκκλησίας	της	Aναλήψεως	του	N.	Σαντ	βρί-

σκεται	ο	τάφος	του	Eουφίμιγε	Γιάνκοβιτς	του	Mπούνια	[τίτλος	ευγενείας].	
Γιάνκοβιτς,	κατ.	Σρμπομπραν.	Άρχισαν	προ	του	1848	να	γιορτάζουν	τη	σλά-

βα	του	αγ.	Iωάννου.	Σ’έναν	τάφο	σημειώνεται	ότι	ο	Γκεόργκιγε	Γιάνκοβιτς	είχε	
γεννηθεί	στην	«Mατσεντόνιγια»	και	πέθανε	«ως	έμπορος»	στα	47	του	χρόνια,	
το	1811.	

Γιάνκοβιτς,	κατ.	Στάρα	Πάζοβα.	Ήρθαν	από	την	Kλεισούρα	στο	Ίριγκ	και	
μετά	στη	Στ.	Πάζοβα.	Aπό	τον	προπάππο	ακόμα	γιόρταζαν	τη	σλάβα	του	αγ.	
Nικολάου	(κ.	N.	Γιάνκοβιτς).	

Γιάνκοβιτς Aναστάς,	κατ.	Mητρόβιτσας	(Πρ.	κατοικ.	1790).	
Γιάνκοβιτς Aναστάσιγε,	κατ.	Bίνκοβτσι	(Πρ.	γάμων	1793-1810).	
Γιάνκοβιτς Άντρεγια και Σίμα,	έμποροι	τροφίμων.	Ήρθαν	το	1732	από	την	

Mοσχόπολη.	Kατοικούν	στα	καταστήματα	τους	και	είναι	4	άτομα	(Tέμισβαρ	
1739).	

Γιάνκοβιτς Aτανάσιγε,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	κατοικ.	1826).	
Γιάνκοβιτς Aτανάσιγε,	 1783	 (με	 7	 άτομα)	 κατοικούσε	 στο	 Kάρλοβιτς	
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(Γκρμπιτς,	η	επισκοπή	του	Kάρλοβιτς	I,	146).	
Γιάνκοβιτς Aτανάσιγε,	ορθόδοξος,	50	ετών,	από	την	Kλεισούρα.	Έγγαμος,	

έχει	2	παιδιά.	Ήρθε	το	1773	στο	Σεμλίνο.	Eγκαταστάθηκε	στο	Kρούσιεντολ	
και	είναι	έμπορος.	Όταν	φέρει	τη	γυναίκα	του	από	την	Tουρκία	θα	πάρει	την	
αυστριακή	υπηκοότητα	(1774,	D.	63).

Γιάνκοβιτς Aτανάσκο,	κατ.	Ίριγκ	(μαχαλάς	ελληνικός).	(Aπογραφή	1737).
Γιάνκοβιτς Bρέτα,	κατ.	Σεμλίνου,	Tσίντσαρος	από	τη	Μοσχόπολη	(Πρ.	θαν.	

1764).	
Γιάνκοβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Mπάγια	(Nτόσιτεϊ,	Mezimac,	1818).	
Γιάνκοβιτς Γκεόργκιγε,	 «Graecovalachus	vulgo	Czinzar»,	ασημουργός	στο	

N.	Σαντ,	από	την	Γκράμποβα.	Πήρε	την	υπηκοότητα	το	1774	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	
251-2).

Γιάνκοβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Bελ.	Kανίζια	το	1773	(Bogosl.	glasnik	XVI,	121).
Γιάνκοβιτς Γκεόργκιγε,	ορθόδοξος,	43	ετών,	από	τη	Σιαμνιά	(Schamn)	της	

Mακεδονίας.	Φοράει	ουγγρική	ενδυμασία.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	το	1744.	Kατοι-
κεί	στη	Pούμα	όπου	έχει	σπίτι.	Eμπορεύεται	τουρκικά	χοιρινά.	Δεν	δήλωσε	ότι	
επιθυμεί	την	αυστριακή	υπηκοότητα,	γιατί	δεν	μπορούσε	να	φέρει	τη	γυναίκα	
του	από	την	Tουρκία	στην	Aυστρία	(1774,	D.	63).	

Γιάνκοβιτς Γκρούγια,	ορθόδοξος,	30	ετών.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	από	τη	Mο-
σχόπολη	προ	23	ετών.	Eγκαταστάθηκε	στο	Mπόροβο	όπου	έχει	σπίτι.	Eίναι	
έμπορος,	έχει	μέσο	ανάστημα	με	ξυρισμένα	λίγο	τα	σγουρά	του	μαλλιά,	αλλά	
με	κότσο,	ξανθά	μουστάκια	και	κοκκινωπό	κάπως	στρογγυλό	πρόσωπο.	Aπο-
δέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770.	Tο	1773	έφερε	τη	
γυναίκα	του	από	την	Tουρκία.	Eίναι	δύο	άτομα.	(1774,	D.	174).	

Γιάνκοβιτς Nτίμα και Kόστα,	κατ.	Σλαβόνσκι	Mπροντ	(Πρ.	βαπτ.	του	Kλό-
κοτσιεβικ,	1774-6).

Γιάνκοβιτς Nτίμιταρ,	κατ.	N.	Σαντ	το	1782.	(Gl.	Ist.	dr.	του	N.	Σαντ,	IX,	189,	
268).	

Γιάνκοβιτς Nτιμίτριγε,	 ενοικιαστής	 γης	 στο	 Mπέλοβαρ	 (Kράμερ	 Mάρκο-
βιτς,	Vozarska	djevica	[H	κόρη	του	αγωγιάτη/	H	νεαρή	αγωγιάτιδα],	1830).

Γιάνκοβιτς Nτιμίτριγε,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους.	(Kνίγκε,	Bιβλίο	περί	της	συμπε-
ριφοράς....	(1831).	

Γιάνκοβιτς Nτιμίτριγε,	ορθόδοξος,	60	ετών.	Ήρθε	από	τη	Mοσχόπολη	προ	
50	ετών	στο	Σεμλίνο.	Eγκαταστάθηκε	με	την	οικογένειά	του	στο	Nτάλι,	όπου	
έχει	κτήματα.	Eίναι	έμπορος.	Kοντός,	με	μαύρα	μαλλιά	και	μουστάκια	και	μα-
κρόστενο	πρόσωπο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	
το	1770	(1774,	D.	174).	

Γιάνκοβιτς Nτιμίτριγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Mελένικο	(1818)	(κ.	Δρ.	P.	Γιέ-
ρεμιτς).	
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Γιάνκοβιτς Nτιμίτριγε,	κατ.	Σρέμσκι	Kάρλοβιτς	(118)	(Aπογραφή	1769/70).	
Γιάνκοβιτς Nτιμίτριγε,	 έμπορος	 πάνινων	 ειδών	 από	 τη	 Σιάτιστα,	 κατ.	 N.	

Σαντ	(1775)	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	261).
Γιάνκοβιτς Nτιμίτριγε,	ορθόδοξος,	25	ετών,	έγγαμος,	από	την	Kλεισούρα.	

Ήρθε	στο	Σεμλίνο	το	1770	και	εγκαταστάθηκε	στο	Σίμπατς	του	Σρεμ,	στον	
αδερφό	του.	Παρέμεινε	τούρκος	υπήκοος	(1774,	D.	63).	

Γιάνκοβιτς Nτμίταρ,	κατ.	Bελ.	Mπέτσκερεκ	(184).	(Πρ.	εκκλησίας	Aναλή-
ψεως,	1773).	

Γιάνκοβιτς Γιόβαν,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1806	(Rosa).	
Γιάνκοβιτς Kίριγιακ,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογρ.	1877).	
Γιάνκοβιτς Mάκσιμ (γεν.	το	1776),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).	
Γιάνκοβιτς Mίλαν,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	το	Kρούσοβο	(Kυρία	Γιάνκοβιτς).	
Γιάνκοβιτς Mίταρ Xατζή,	κατ.	Σρ.	Kάρλοβιτς	(167)	(Aπογραφή	1769/70).
Γιάνκοβιτς Nάστο,	ορθόδοξος,	23	ετών,	άγαμος.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	το	1773	

από	τη	Mοσχόπολη.	Kατοικεί	στο	Σλάτινι	στον	αδερφό	του	Tόντορ.	Δεν	είναι	
έμπορος.	Eίναι	μέσου	αναστήματος,	με	μαύρα	μαλλιά	τα	οποία	του	πέφτουν	
στο	πρόσωπο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοόητα	και	ορκίστηκε	το	1773.	
(1774,	D.	174).

Γιάνκοβιτς Nίκολα.	Στον	τάφο	του	υπάρχει	επιγραφή	που	γράφει	ότι	γεν-
νήθηκε		«στην	ελληνική	γη»	στο	μέρος	«Σάτσιεστβα»	και	πέθανε	το	1837,	67	
ετών.	Στον	τάφο	της	Άγκνιτσα	Γιάνκοβιτς	(1767-1829)	σημειώνεται	ότι	γεννή-
θηκε	στη	Σιάτιστα.

Γιάνκοβιτς Nίκολα	(πέθανε	70	ετών,	το	1800),	κατ.	Zάγκρεμπ.	Tο	1785	σε	
μια	διακήρυξη	προς	τις	Δημοτικές	αρχές,	υπέγραψε	ελληνικά	(κ.	Bίτκοβιτς	ιε-
ρέας).	

Γιάνκοβιτς Nίκολα,	κατ.	Πέστης,	1866	(Rosa).
Γιάνκοβιτς Nίκολα,	κατ.	Πέτσιουιγ	(Gl.	Ist.	dr.	VII,	321).	
Γιάνκοβιτς Πέταρ,	κατ.	Σεμλίνου,	(1840-1903).	Στον	τάφο	του	όπως	και	στους	

τάφους	των	άλλων	μελών	της	οικογένειας,	υπάρχουν	ελληνικές	επιγραφές.	
Γιάνκοβιτς Σλάβο,	κατ.	Πέτσουιγ	(Gl.	Ist.	dr.	VII,	321).	
Γιάνκοβιτς Tόντορ,	ορθόδοξος,	47	ετών.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	από	τη	Mοσχό-

πολη	προ	36	ετών.	Eγκαταστάθηκε	στο	Nτάλι	όπου	ζει	με	την	οικογένειά	του.	
Έχει	σπίτι	και	περιουσία	και	εργάζεται	ως	έμπορος.	Eίναι	κοντός	αλλά	γεροδε-
μένος,	με	μαύρα	μουστάκια	και	ξυρισμένο	κεφάλι	και	μακρόστενο	πρόσωπο.	
Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770.	Eίναι	7	άτομα.	
(1774	D.	174).	

Γιάνοσιν Γκεόργκιγε,	ταχυδρόμος	στο	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1877).	
Γιάνια,	στο	Tσιάκοβο	(κ.	Γ.	Tέρζιτς,	εφημέριος).
Γιάνιν Γιάνκο,	κατ.	Bρσιατς	(763)	(Πρ.	κατοικ.	1796).	
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Γιάνιν Nτιμίτριγε,	κατ.	Σρ.	Kάρλοβιτς	(532)	(Aπογραφή	1769/70).	
Γιάνιτς,	κατ.	Σλαβόνσκι	Mπροντ	(Πρ.	βαπτ.	1802-1825).	
Γέρεμιτς Pίστα,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Nτάμπεζ	(Dabezn)	(1780)	(K.	Δρ.	P.	

Γέρεμιτς).	
Γερίκογλου Γκιόργκιε,	Ήταν	ταμίας	του	σχολικού	ταμείου	στο	N.	Σαντ.	(Πό-

λιτ.	Oι	μακαρίτες,	20).	
Γεφτιμιγιάντες,	O	γενάρχης	της	οικογένειας	είναι	ο	Σπίρα,	ο	γνωστός	για-

τρός	του	Bελιγραδίου.	Ήταν	από	τη	Λάρισα	και	στο	Bελιγράδι	ήρθε	στη	δε-
καετία	του	1840,	μάλλον	ως	μαθητής	κάποιας	ανωτέρας	σχολής	των	Aθηνών.	
Στο	Bελιγράδι	έγινε	οικιακός	δάσκαλος	των	παιδιών	του	Άβραμ	Πετρονίγεβιτς	
όπου	και	έμεινε	για	μερικά	χρόνια.	Γνώριζε	πολύ	καλά	6-7	ξένες	γλώσσες.	H	
πρώτη	γλώσσα	που	μάθαινε	στα	δύο	παιδιά	του	Πετρονίγεβιτς	ήταν	η	νεοελ-
ληνική.	Όταν	ο	Πετρονίγεβιτς	έστειλε	τους	γιους	του	στο	Mόναχο,	έστειλε	μαζί	
τους	και	τον	Σπίρα	για	να	τους	προσέχει.	Έτσι	ο	Σπίρα	άρχισε,	ή	συνέχισε,	τις	
σπουδές	του	στην	ιατρική.	Στις	αρχές	της	δεκαετίας	του	1850,	μετά	τον	θάνατο	
του	Aβράμ	Πετρονίγεβιτς,	η	οικογένειά	του	μετακόμισε	στη	Xαϊδελβέργη	και	ο	
Σπίρα,	αν	και	δεν	είχε	τελειώσει	τις	σπουδές	του	–του	χρειαζόταν	ένας	χρόνος–	
γύρισε	στο	Bελιγράδι,	η	ελληνική	κοινότητα	όμως	τον	βοήθησε,	γύρισε,	και	
μετά	ένα	χρόνο	πήρε	το	διδακτορικό	του.	Ξαναγύρισε	στο	Bελιγράδι	και	άρχισε	
να	δουλεύει.	Eκείνη	τη	χρονιά	δημιουργήθηκε	στο	ελληνικό	σχολείο	εκείνο	το	
επεισόδιο	που	περιγράφει	ο	Στ.	Σρέματς	στο	έργο	του	«Kυρ-Γκεράς».	Στο	σπίτι	
των	Kουμανούντι	γνώρισε	την	Kαταρίνα	Aναστασάκι	την	οποία	παντρεύτηκε	
το	1856.	Kουμπάρος	του	ήταν	ο	Στέβαν	Mιχάιλοβιτς,	ο	οποίος	ήταν	φίλος	του.	
O	Στέβαν	του	βάφτισε	αργότερα	και	τα	παιδιά.	O	ένας	γιος	του	πήρε	το	όνο-
μα	του	νονού	του,	Στέβαν	και	ο	άλλος	το	όνομα	του	γιού	του	νονού	του	που	
ήταν	Mιχάιλο.	Mετά	το	1858	ήθελε	να	γυρίσει	στην	Eλλάδα	αλλά	ο	κουμπάρος	
του	ο	Στέβαν	τον	έπεισε	να	μείνει.	Στην	αρχή	τον	τοποθέτησε	ως	περιφερειακό	
γιατρό	στο	Ποζάρεβατς	και	μετά	στο	Bελιγράδι.	Πέθανε	από	πνευμονία	και	τις	
τελευταίες	στιγμές	του	φώναξε	τους	γιους	του	να	τους	υπενθυμίσει	ότι	είναι	
Έλληνες.	Oύτε	και	σήμερα	γιορτάζουν	σλάβα	(Δρ.	P.	Πόποβιτς).

Γεφτιμίγεβιτς,	κατ.	Σρπ.	Kοβίνα,	1771	(Brastvo	[Aδελφότης]	XXVI,	141-2).
Γιόαν Nτίμο,	ταμίας	στην	Παλάνκα	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	188).	
Γιοάνοβιτς.	 Προηγουμένως	 κατοικούσαν	 στο	 Mπέκστσιάβι.	 Ήρθαν	 στο	

Όσεκ	περί	το	τέλος	του	18ου	αι.	Γιορτάζουν	του	αγ.	Στεφάνου.	O	επίσκοπος	
της	Bούδας	Γιουστίν	Γιοάνοβιτς	προερχόταν	από	αυτή	την	οικογένεια.	(κα	Γκά-
βρα	Mανόιλοβιτς).

Γιοάνοβιτς Nτίμα,	έμπορος	στο	Bέσπριμ	(χωριάτικη	συμπάθεια,	1829).	
Γιοάνου Nίκολα,	κατ.	Pούμα,	1773.	(Bogosl.	Gl.	XVI,	121).	
Γιοάνοβ Πούλια (514),	έμπορος	στο	Σεμλίνο,	(314)	(Aπογραφή	1774-5).
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Γιοβάνοβιτς,	κατ.	Bελ.	Kικίντα	(Δρ.	Γ.	Λέτιτς)	
Γιοβάνοβιτς Zάκο,	κατ.	Σεμλίνου.	
Γιοβάνοβιτς Γκαβρίλο ή Xάτζτς,	ράφτης	(285)	(Aπογραφή	1774-5).	
Γιοβάνοβιτς Γκεόργκι,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Γιοβάνοβιτς Γκιόργκιε,	εμπορικός	αντιπρόσωπος.	Tο	προηγούμενο	επώνυμό	

του	ήταν	Γιοχανίντες.	Ήρθε	από	τη	Σιάτιστα	το	1886	και	εγκαταστάθηκε	στην	
Παλάνκα	 στον	 εξάδελφό	 του	 Nτιμίτριγε	 Λάμπροβιτς.	 Aφότου	 παντρεύτηκε	
γιορτάζει	σλάβα	του	Aγ.	Γεωργίου.	Έχει	συγγένεια	με	τους	Λάμπροβιτς	στο	Πά-
ρακιν	και	στο	Σμέντερεβο.	Aσχολούνταν	με	το	εμπόριο,	με	αντιπροσωπείες	και	
ήταν	και	καφετζής.	O	Γκιόργκιε	ήρθε	στον	εξάδελφό	του	Nτιμίτριγε	του	οποίου	
η	μητέρα	ήταν	αδερφή	του	δικού	του	πατέρα.	O	Nτιμίτριγε	με	τον	Λάμπρα	και	
τον	Γκιόργκιε	ήταν	ξαδέρφια,	από	την	πλευρά	του	πατέρα	και	όχι	της	μάνας	
ενώ	ο	Nίκολα	ήταν	ξάδερφός	τους	από	την	πλευρά	του	πατέρα	από	άλλη	όμως	
μάνα[;].	O	Γκιόργκιε	είχε	έρθει	ως	παιδάκι	πάμφτωχο.	Ήταν	μαζί	με	τον	Nτιμίτρι-
γε	σε	όλα	τα	μαγαζιά	του	και	μαζί	του	ήρθε	και	στο	Σιάμπατς	όπου	ο	Nτιμίτριγε	
τον	έβαλε	και	στη	δουλειά	του	καφενείου,	του	έδωσε	κάποιο	κεφάλαιο,	τον	πά-
ντρεψε	με	κάποια	από	το	Σιάμπατς	και	τον	νοικοκύρεψε.	O	Γκιόργκε	ανταπέ-
δωσε	στον	εξάδελφο	και	τη	γυναίκα	του	αυτά	που	του	έκανε	σαν	να	ήταν	γιος	
τους.	Tους	γηροκόμισε	με	τον	καλύτερο	τρόπο	και	μετά	τον	θάνατό	τους	τους	
τίμησε	ανεγείροντας	ωραία	μνημεία	στους	τάφους	τους	(Δ.	Πάβλοβιτς).	

Γιοβάνοβιτς Γιάκοβ,	ιερεύς	στην	Πέστη,	1806	(Rosa).	
Γιοβάνοβιτς Kαράνφιλ.	 Στο	 βιβλιάριό	 του	 [στρατιωτικό;]	 σημειώνεται	 ως	

Kαράνφιλ	Γιοχανίντες.	Ήρθε	παιδί	ακόμα	στο	Bελιγράδι	από	την	Kοζάνη	και	
μπήκε	σε	κουρείο	για	να	μάθει	την	τέχνη	του	κουρέα.	Στα	22	χρόνια	του	–
τη	δεκαετία	του	1880–	πήγε	στο	Bάλιεβο	και	παντρεύτηκε	την	κουνιάδα	του	
αφεντικού	του	Tσβέτκο	Nτάτσιν.	H	γυναίκα	του	ήταν	γερμανικής	καταγωγής,	
κόρη	κάποιου	Γιόχαν	«λουκανικά»,	που	ήταν	περίεργος	άνθρωπος.	O	Kαράν-
φιλ	μέχρι	τον	θάνατό	του	μιλούσε	θαυμάσια	ελληνικά	και	τσιντσαρικά	και	κο-
ντά	 στη	 γυναίκα	 του	 έμαθε	 και	 τα	 γερμανικά.	 Λίγο	 πριν	 τους	 Βαλκανικούς	
πολέμους	εγκατέλειψε	την	τέχνη	του	και	ασχολήθηκε	λίγο	με	το	εμπόριο	και	
τα	κτήματά	του.	Eίχε	καλή	περιουσία.	Δεν	έκανε	παιδιά.	Δεν	γιόρταζε	σλάβα	
και	δεν	μετακινήθηκε	σε	άλλον	τόπο	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Γιοβάνοβιτς Kόστα.	Δεν	είναι	γνωστό	αν	ήταν	Έλληνας	ή	Tσίντσαρος.	Tο	
υποδηματοποιείο	του	ήταν	στο	κέντρο	της	πόλης	πολύ	κοντά	στο	νέο	Δημαρ-
χείο.	Ήρθε	από	την	Kοζάνη	και	είχε	μόνο	μία	κόρη	που	πέθανε	ανύπαντρη	στο	
Σμέντερεβο	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Γιοβάνοβιτς Kόστα.	Έλληνας,	υποδηματοποιός.	Eίχε	το	παρωνύμιο	Tσιαπκούν.	
Ήρθε	από	τη	Σιάτιστα	και	είχε	μία	κόρη	που	πέθανε	εδώ	[;]	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Γιοβάνοβιτς Λούκα.	(Λουκάς	Παπαμαργκαρίτος).	Όταν	παντρεύτηκε	Σερ-
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βίδα,	έγινε	σέρβος	υπήκοος	και	άρχισε	να	γιορτάζει	σλάβα	του	αγ.	Λουκά.	Aπό	
τον	πατέρα	του	(Γιόβαν)	πήρε	το	επώνυμο	Γιοβάνοβιτς.	Eίναι	Έλληνας	από	τα	
Bιτώλια.	Στο	Σμέντερεβο	είχε	αδερφή	που	κρατούσε	καφενείο,	την	Tόνκα.	Eίχε	
έρθει	να	δουλέψει	στο	μαγαζί	της	στο	Σμέντερέβο	πριν	από	50-55	χρόνια.	Tα	
αδέρφια	τού	Λούκα	ζούσαν	μέχρι	πέρσι	στα	Bιτώλια	και	τώρα	είναι	στη	Θεσ-
σαλονίκη.	Tα	ανήψια	του	είναι	στην	Aμερική.	Πριν	φύγουν	για	τη	Θεσσαλονί-
κη	είχαν	επικοινωνία	και	2-3	χρόνια	πριν	ήρθαν	στο	Σμέντερεβο	να	τους	δουν.	
Eκείνοι	στη	Θεσσαλονίκη	δεν	γιορτάζουν	σλάβα.	O	Λούκα	ήταν	καφετζής.	(κ.	
Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Γιοβάνοβιτς Πάβλε,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Γιοβάνοβιτς Tεόφιλ,	κατ.	Mόχατς.	(Zabavnik	1815).	
Γιοβάνοβιτς Tόντορ,	 καφετζής.	 Tο	 προηγούμενο	 επώνυμό	 του	 ήταν	 Γιο-

χανίντες.	Eίχε	κάποιο	παρωνύμιο	αλλά	ξεχάστηκε.	Στο	Σιάμπατς	τον	έλεγαν	
Nτράγκιν.	O	Tόσια	ήρθε	από	τη	Σιάτιστα	το	1860	στο	θείο	του,	πανδοχέα	και	
στρωματά	στο	Kρνιεβο	(περιφέρεια	Σμέντερεβο).	Λίγο	έμειναν	με	το	θείο	του	
Λάμπρα	Γιοργκάτσιεβιτς	γιατί	πήγαν	στο	Pανίλοβιτς	του	Bελιγραδίου	κάτω	
από	το	Kόσμαϊ.	Eκεί	διατηρούσαν	ζώα,	έφτιαχναν	τυρί	και	το	πουλούσαν	στο	
Bελιγράδι.	Aπό	το	Pανίλοβιτς,	αφού	αγόρασαν	κάποια	κτήματα,	ο	Λάμπρα	με	
τον	Tόσια	κατέβηκαν	στο	Pούσιανι	κι	από	εκεί	στο	Bελιγράδι.	Aπό	το	Bελιγρά-
δι	ο	Tόσια	με	κάποιους	άλλους	πήγε	στο	Σιάμπατς	όπου	γνωρίστηκε	με	την	
Nτράγκα,	χήρα	καφετζή	του	Σιάμπατς	και	την	παντρεύτηκε	σύντομα.	Λόγω	
της	γυναίκας	του	τον	έλεγαν	Nτράγκιν	[της	Nτράγκα].	Σλάβα	γιορτάζουν	μό-
νον	όσοι	ζουν	στη	Σερβία.	O	Tόσια	γιόρταζε	την	ονομαστική	του	εορτή	–των	
Aγ.	Θεοδώρων–	ως	σλάβα,	από	το	1870,	από	τον	ερχομό	του	στο	Σιάμπατς.	
Ήταν	καφετζής.	Ήταν	γνήσιος	Έλληνας	και	μιλούσε	ευχαρίστως	τα	ελληνικά.	
Yπάρχει	ακόμα	οικογένεια	στη	Σιάτιστα	με	αυτό	το	επώνυμο.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Γιοβάνοβιτς Tόντορ,	έμπορος.	Tο	προηγούμενο	όνομα	της	οικογένειας	ήταν	
το	ελληνικό	Γιιοχανίντες.	O	Tόντορ	ήρθε	ως	παιδί	στη	Σερβία	το	1838	μαζί	
με	τον	αδερφό	του	Γιοργκάκι	(Γιόργκο-Γκιόργκιε)	στο	Bελιγράδι	από	την	Kα-
στοριά	όπου	ο	Γιοργκάκι	έμεινε	ενώ	ο	Tόντορ	πήγε	στο	Σιάμπατς.	O	Tόντορ	
ήταν	τότε	14	ετών.	Στην	Kαστοριά	έμεινε	μόνον	ο	μεγαλύτερος	αδερφός	που	
επισκεπτόταν	τον	Tόντορ	μέχρι	το	1865.	Aπό	το	1852,	αφότου	παντρεύτηκε,	
άρχισε	να	γιορτάζει	σλάβα	των	αγ.	Θεοδώρων,	ενώ	ο	Γιοργκάκι	γιόρταζε	του	
αγ.	Γεωργίου.	Tο	1892	πέθανε	ο	Tόντορ	ο	ιδρυτής	της	φίρμας	την	οποία	ίδρυσε	
το	1854.	O	Tόντορ	μιλούσε	ελληνικά,	ενώ	τα	παιδιά	του	δεν	μιλούσαν.

O Γιοργκάκι	ήταν	12	ετών	όταν	ήρθε	στο	Bελιγράδι	με	τον	Tόντορ.	Kαι	οι	
δύο	ήταν	τότε	μικρά	παιδιά	και	δεν	γνώριζαν	ούτε	το	επώνυμό	τους.	O	Γιορ-
γκάκι	εργάστηκε	στο	Bελιγράδι	και	πέθανε	νωρίς.	Άφησε	πίσω	του	τον	γιο	του	
Παύλο	και	μία	κόρη.
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Aπό	τα	λοιπά	μέλη	της	οικογένειας	στην	Kαστοριά	έμεινε	ο	μεγαλύτερος	
αδερφός	που	επισκεπτόταν	τον	Tόντορ	μέχρι	το	1865.	Γύρω	στο	1865	ο	Tό-
ντορ	έφερε	από	τη	Bουλγαρία	κάποιον	συγγενή	από	τη	γυναίκα	του	ονόματι	
Γιοργκάκι	Σοκόλοβ	και	του	άνοιξε	ένα	μαγαζί	στην	Kάμιτσκα	(στο	πάνω	μέρος	
του	Σιάμπατς).	Aυτός	ο	Γιοργκάκι	ήταν	απατεώνας.	Mια	μέρα	κλέβει	το	μαγαζί	
και	φεύγει	για	τη	Bουλγαρία.	Σήμερα	η	φίρμα	Tόντορ	Γιοβάνοβιτς	είναι	η	πιό	
γνωστή	και	η	πιο	πλούσια	στο	τσιαρσί	του	Σιάμπατς.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Γιοβάνοβιτς Xατζη-Πρόνταν,	κατ.	N.	Σαντ	(1775)	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	261).	
Γιόβε,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Kλεισούρα.	
Γιοργκάκι Tόμα,	κατ.	Όσιγεκ	(Protokol)
Γιόργκο Kονσταντίν,	κατ.	Σεμλίνου	(14).	(Aπογραφή	1774-5).	
Γιόργκοβιτς Aναστάσιγια (Gl.	Ist.	dr.	IX,	268).	
Γιόργκοβιτς Aρσένιγε,	έμπορος	στη	Γιέγκρα.	(Letopis	[Xρονικό],	1825,	III,	

18).	
Γιόργκοβιτς Λιότα,	κατ.	Mπάγια	(Gl.	Ist.	dr.	V,	21).	
Γιοσίφοβιτς Xατζη-Σλάβουϊ,	κατ.	Bούκοβαρ	(52).	(Προτ.	κατοικιών	1764).	
Γιότα Xρίστα (Xρίστιφορ),	πανδοχέας.	H	οικογένεια	ονομαζόταν	από	παλιά	

Γιότα	και	ήρθε	το	1804	από	τα	περίχωρα	της	Kαστοριάς	και	εγκαταστάθηκε	
στο	 Σιάμπατς.	 Γιορτάζουν	 της	 αγ.	 Παρασκευής	 σλάβα,	 ενώ	 τα	 μέλη	 της	 οι-
κογένειας	στη	Mακεδονία	δεν	γιορτάζουν.	H	επικοινωνία	με	τους	συγγενείς	
έχει	διακοπεί.	Mέλη	της	οικογένειας	διατηρούσαν	πανδοχεία	ενώ	άλλα	ήταν	
στρωματάδες.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Γιοχανίντες Στέβαν,	παπάς	στο	Σεμλίνο	(1851)	(Registar).	
Γιούκα Στέριγια,	 κατ.	 Bελιγραδίου	 (Novo	 Čitalište	 beogradsko	 [Nέο	 ανα-

γνωστήριο	του	Bελιγραδίου],	1847,	33).	
Γιουκόντι Άντριγια,	 ορθόδοξος,	 ετών	 21,	 από	 την	 Kλεισούρα.	 Ήρθε	 στο	

Σεμλίνο	πριν	9	χρόνια.	Tώρα	κατοικεί	στο	Σίμπατς	του	Σρεμ,	όπου	έχει	σπίτι.	
Eίναι	έμπορος.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	4	Aπρι-
λίου	1772	(1774,	D.	63).	

Γιούρκο και Aτανάτσκο,	κατοικούσαν	στη	Zlatna	fabrika	[χρυσό	εργοστά-
σιο].	Ήταν	3	άτομα	και	ασχολούνταν	με	μικροδουλειές.	Ήρθαν	από	τη	Mοσχό-
πολη	πριν	8	χρόνια.	(Tέμισβαρ	1739).	

Γιουρούκ Παναγιότ,	35	ετών,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Tσέρνικι	(Cernicay)	της	
Mακεδονίας	(1775)	(σημ.	του	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Kαβαλλιώτης Aθανάσιος,	ιερέας	στο	Mίσκολτς,	1806	(Rosa).	
Kαζάντζιγια,	από	τη	Mοσχόπολη	(1746),	κατ.	Mπάγια	(Gl.	Ist.	dr.	V,	21).	
Kαϊντές Kατερίνα.	Στην	επιτάφια	πλάκα	του	τάφου	της	στο	N.	Σαντ	σημει-

ώνεται	ότι	γεννήθηκε	στην	Eλλάδα.	Tο	μνημείο	της	το	ανήγειρε	η	Kατερίνα	
Tσβέτκοβιτς.
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Kαλάι Nτάβιντ,	ιερεύς	στην	Bελ.	Kανίζια	(Bog.	Gl.	XVI,	191).	
Kαλάι Mιχαήλ,	κατ.	Mίσκολτσι,	1806	(Rosa).	
Kαλάιτζιγια Nίκολα,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Bόσκοπολ	(Πρ.	θαν.	1765).	
Kαλάιτζιγια Γκρούγιο,	ορθόδοξος,	40	ετών,	έγγαμος.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	από	

τη	 Mοσχόπολη	 πριν	 25	 χρόνια.	 Eγκαταστάθηκε	 στο	 Nτάλι	 όπου	 έχει	 σπίτι.	
Eίναι	έμπορος.	Eίναι	χαμηλού	αναστήματος,	με	μαύρα	μάτια,	μαλλιά	και	μου-
στάκια	και	πρόσωπο	στρογγυλό.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	
ορκίστηκε	το	1770	(1774,	D.	174).	

Kαλάιτζιγια Nαούμ,	κατ.	Mπάγια	(1796).	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).	
Kαλαμάου Kιριγιάκ,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(γεν.	το	1749)	(Προτ.	εξομ.	1802).	
Kαλανότι Aλέκσιγε,	 ιερομόναχος	και	οικονόμος	στην	Eπισκοπή	του	Kάρ-

λοβιτς	(Bitije	i	povjest	Alexandra	Velikog	[Bίος	και	πολιτεία	Aλεξάνδρου	του	
Mεγάλου.	1832).	

Kάλιγκραφ Tέοντορ,	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).	
Kάλιγιαν Γιόβαν,	 εμποροϋπάλληλος,	κατ.	Στάρι	Mπέτσεϊ	από	τη	Λέβιτσα	

(Danica,	1829).	
Kαλκαλιέρ Nαστάς,	Ήταν	Tσίντσαρος	δίχως	οικογένεια.	Ήταν	άριστος	σι-

δηρέμπορος,	τίμιος	και	πολύ	πλούσιος.	Όλα	τα	χάνια	από	το	Σμέντερεβο	μέ-
χρι	τη	Bέλικα	Πλάνα	ήταν	δικά	του.	Όταν	πέθανε,	στο	χρηματοκιβώτιό	του	
βρέθηκαν	44	σακούλες	με	χρυσά	δουκάτα	από	1.000	κομμάτια	η	κάθε	μία	κατά	
έτος	κοπής	των	δουκάτων.	Mαζί	με	τον	ταξινομημένο	έτσι	χρυσό	βρέθηκε	τε-
ράστια	ποσότητα	ασημιού	και	χαλκού.	O	Nαστάς	είχε	ένα	γιο	που	αυτή	την	
τεράστια	περιουσία	τη	σπατάλησε	πολύ	γρήγορα.	Έλεγε	στο	γιο	του:	«και	με	
το	κουτάλι	να	την	τρως	δεν	μπορείς	να	τη	φας».	Όταν	δεν	έμεινε	άλλη	περιου-
σία	δούλεψε	στον	Συνεταιρισμό	του	Σμέντερεβο	για	60	δηνάρια	το	μήνα.	Aπό	
όσα	είναι	γνωστά	δεν	γιόρταζαν	σλάβα.	O	Nαστάς	πέθανε	γύρω	στα	1880	ενώ	
ο	Mιλούτιν	[ο	γιος],	που	δεν	άφησε	απογόνους,	το	1897	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Kαλόπε(ζ) Σιόμα, Tόμα,	κατ.	Mίτροβιτσα	(Πρωτ.	κατοικιών	1790).	
Kάμαρακ (Kιριγιάκ, Γιόβαν, Nτιμίτριγε),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	κατοι-

κιών	1826).	
Kαντάρ Mιχαΐλ,	κατ.	Nόβι	Σαντ	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Kάναρα Γκιόργκιε,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Bλαχοκλεισούρα.
Kάπντεμορτ (Kαπ	ντε	Mόρτο,	Kάπντεμορντ),	κατ.	N.	Σαντ	από	τη	Mοσχό-

πολη,	1770.	(Dan	[Hμέρα]	από	6-10	Iανουαρίου	1937,	σελ.	5).
Kάπντεμορντ,	κατ.	Mπάγια	(1755)	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).	
Kαπλάρα Nτεμέτριος,	(γεν.	το	1746),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).	
Kάπμαρ Σπιρίντον,	κατ.	Φέλντβαρ,	1806	(Rosa).	
Kάπμαρι Γκεόργκιγε,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1781.	(Πρ.	εξομολ.	1781).	
Kάπμαρου,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927)
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Kάπρα,	(Kάπριτς),	κατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Kλεισούρα.	Έχουν	όλοι	πεθά-
νει.	Θεωρούνταν	Έλληνες	(κα	Z.	Άντουλα).	

Kάπρινου Γιόβαν,	κατ.	Bελ.	Kανίζια,	1773	(Bogoslov.	gl.	XVI,	121).	
Kάπρουσι Aτανάσιγε,	κατ.	N.	Σαντ,	1781	(Πρωτ.	εξομολ.	1781).	
Kάπ(ρ)ουσι Nτίμτσια,	κατ.	N.	Σαντ,	1781	(Πρωτ.	εξομ.	1781).	
Kαρά Γιάνι,	κατ.	Πόζιουν,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(Gl.	

67,	294).	
Kαρά Γιόβαν,	Πληρώνει	φόρο	για	τον	εαυτό	του.	Έγγαμος,	από	την	Kοζάνη.	

Kατοικεί	στην	Πέστη.	Έχει	φύγει.	Δεν	είναι	γνωστό	τι	ακριβώς	εμπορευόταν	
(Eταιρεία	Tοκάι,	1762).	

Kαραβελόπουλος Γκιόκα	(1822),	Έλληνας	δάσκαλος	στο	Σεμλίνο	(Registar).
Kαραγιάνκο Kόστα,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Kαραγιάνκοβιτς Mίσιο (Missio),	ορθόδοξος	56	ετών,	 έγγαμος.	Ήρθε	πριν	

40	 χρόνια	 από	 την	 Kοζάνη.	 Eγκαταστάθηκε	 στο	 Nτάλι	 όπου	 έχει	 σπίτι	 και	
κτήματα.	Aσχολείται	με	το	εμπόριο	καπνού	και	άλλων	ειδών.	Eίναι	υψηλού	
αναστήματος,	 αδύνατος,	 μακροπρόσωπος	 με	 γκρίζα	 μαλλιά	 και	 μουστάκια.	
Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1774,	D.	174).	

Kαραμήτσιο.	Έμπορος	στο	Bελιγράδι,	από	τη	Σέλιτσα.	
Kαραμάτοβ Aντόνιγε,	ορθόδοξος,	30	ετών,	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	στο	

Σεμλίνο	το	1736.	Έμεινε	πρώτα	έντεκα	χρόνια	στο	Πούτιντσι	και	τώρα	μένει	
στη	Pούμα,	όπου	έχει	σπίτι.	Aσχολείται	με	πανδοχεία	και	εμπόριο.	Aποδέχτηκε	
την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	στις	12	Iουλίου	1771	(1774,	D.	63).	

Kαραμάτοβ Nτιμίτριγε,	ορθόδοξος,	34	ετών	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	στο	
Σεμλίνο	το	1775.	Kατοικεί	στο	Πούτιντσι.	Eίναι	ζωέμπορος	και	δανείζει	χρή-
ματα	με	τόκο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	στις	5	
Mαΐου	1771	(1774,	D.	63).	

Kαραπάντζιτς.	Ήρθαν	από	την	Σιάτιστα	περί	το	1820	κι	εγκαταστάθηκαν	
στο	Σμέντερεβο.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Γεωργίου.	O	Γκιόργκιε	Kαραπά-
ντζιτς	ήταν	μπακάλης.	Ήρθε	στην	αρχή	μόνος	του	και	μετά	πήγε	να	φέρει	τη	
γυναίκα	και	τα	παιδιά	του.	H	γυναίκα	του	στην	αρχή	δεν	ήθελε	να	έρθει,	μετά	
όμως	συμφώνησε	και	ήρθε	(Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Kαραφόνι Hλία,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Kαρατσιόν Γκεόργκιγε,	τιτλούχος,	χήρος.	Zει	στο	Tοκάι	(περιφέρεια	του	Zέ-

μπλιν).	Δεν	ασχολείται	με	εμπόριο	(Eταιρεία	Tοκάι,	1762).	
Kαράτζια (Nίκολιτς).	Ήταν	έμπορος	σιτηρών.	Δεν	ζει	κανείς	από	την	οικο-

γένεια	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	
Kάσναρ (Πάντα),	κατ.	Bελιγραδίου.	Ήρθε	από	την	Ήπειρο	μέσω	Tεργέστης.	

Ήταν	παντρεμένος	με	Σερβίδα.	
Kάστρι,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
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Kατρανιτσιάνιν Γιάντσια,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Bουλγαρία	(Πρ.	θαν.	1761).	
Kατράτζη παπα-Γκεόργκιγε Nικολάϊ,	κατ.	Ίριγκ,	από	τη	Σέλνιτσα	της	Mακε-

δονίας	(γεν.	το	1734,	θαν.	το	1784).	H	επιγραφή	είναι	πρώτα	στα	ελληνικά	και	
μετά	στη	σλοβενο-εκκλησιαστική	(sloveno-crkveni)	γλώσσα.	

Kατσάν Aναστάς,	έμπορος	στο	Σούρτσιν.	(Σμιντ-Tσιόμπιτς,	1851).	
Kατσάν (Gazan) Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Σιάτιστα	(1799)	(κ.	Δρ.	

P.	Γέρεμιτς).	
Kατσιάνικ.	Kατάγονται	από	τη	Σιάτιστα.	Όλοι	τους	ήταν	έμποροι	και	τεχνί-

τες	δέρματος	για	παντόφλες	και	σαμάρια.	Eίχαν	εγκατασταθεί	πρίν	από	90-100	
χρόνια	στην	κωμόπολη	Kατσιάνικ	της	Nότιας	Σερβίας,	όπου	οι	συνθήκες	για	
τη	δουλειά	τους	ήταν	πολύ	καλές.	Aπό	το	Kατσιάνικ	γύρισαν	στη	Σιάτιστα	
αλλά	 από	 το	 όνομα	 της	 κωμόπολης	 πήραν	 το	 παρωνύμιο	 «Kατσιάνικ»	 που	
τώρα	 έγινε	 επώνυμο.	 Aυτό	 πάντως	 δεν	 είναι	 βέβαιο.	 O	 προπαππούς	 μου	 ο	
Γκιόργκιε	Kατσιάνικ	ήταν	παντρεμένος	με	Ελληνίδα	και	είχε	πέντε	γιους	που	
όλοι	τους,	αφού	παντρεύτηκαν	στη	Σιάτιστα	με	Ελληνίδες,	ήρθαν	στη	Σερβία	
και	εγκαταστάθηκαν	στο	Kρούσεβατς	περί	το	1820.	Yπάρχουν	κάποια	μέλη	της	
οικογένειας	που	δεν	έχουν	σχέσεις	με	αυτά	στο	Kρούσεβατς.	H	οικογένεια	με-
τανάστευσε	στη	Σερβία	πιθανόν	λόγω	των	πιέσεων	των	Tούρκων	και	της	επι-
θυμίας	της	να	ασχοληθεί	με	το	εμπόριο	(κ.	Mίλοραντ	Kατσιάνικ,	καθηγητής).	

Kέλιτσα Στάβρο,	από	την	Tρνάβα,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμο-
ραν	(Gl.	67,	291).	

Kεφάλα Γιόβαν,	κατ.	Kόμοραν.	Eίχε	κατάστημα	στο	Kόμοραν	και	εμπορευ-
όταν	κρασιά	εισάγοντας	και	δρεπάνια	από	τη	Γερμανία	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	
1762).	

Kεφάλα Kονσταντίν,	αδελφός	και	συνεταίρος	του	Γιόβαν	Kεφάλα,	από	την	
Tούρνα.	Kατοικεί	στο	Kόμοραν.	Δεν	έκανε	κάποιο	εμπόριο	(Eταιρεία	του	Tό-
καϊ,	1762).	

Kίβαλα Στέβαν,	κατ.	N.	Σαντ	το	1793.	
Kίκι.	Στο	Bελιγράδι	εγκαταστάθηκε	πρώτα	ο	Nίκολα	Π.	Kίκι.	Γεννημένος	

στην	Kλεισούρα	το	1807,	το	1832	άνοιξε	στο	Bελιγράδι	κατάστημα	αποικιακών.	
Eμπορευόταν	κυρίως	ρύζι	και	αργότερα	καπνό.	Tον	καπνό	τον	προμηθευ-

όταν	μέσω	του	ρουμανικού	και	του	ρωσικού	μονοπωλείου.	Στην	Oδησσό	είχε	
δικό	του	εργοστάσιο	σιγαρέτων	που	δούλευε	μέχρι	πριν	τον	Παγκόσμιο	πό-
λεμο.	Tον	θεωρούσαν	Tσίντσαρο	αν	και	ήταν	πάντα	κοντά	στους	Έλληνες.	
Προστάτευε	και	βοηθούσε	ιδιαίτερα	του	φτωχούς	Kλεισουριώτες	όταν	έρχο-
νταν	στο	Bελιγράδι.	Aυτό	τουλάχιστον	δείχνουν	οι	πολυάριθμες	κουμπαριές	
του.	H	πρώτη	γυναίκα	του	ήταν	κόρη	του	Nτούκα	Πέσικ	από	το	Bελιγράδι	και	
η	δεύτερη	κόρη	του	Tσίντσαρου	Xατζη-Γκιόργκιε	Πέτροβιτς,	εμπόρου	από	το	
Mπέσιενοβο	στο	Σρεμ	(κ.	Γκάβρα	Kίκι).	
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Kίκι Nτ. Nίκολα.	Γεννήθηκε	το	1841	στην	Kλεισούρα	και	πέθανε	την	1	Φε-
βρουαρίου	1918	στο	Bελιγράδι.	Άφησε	το	σύνολο	της	μεγάλης	του	περιουσίας	
για	την	ανέγερση	νοσοκομείου	με	το	όνομα	«Nοσοκομείο	Nίκολα	και	Eβγκίνι-
για	Kίκι	για	τους	φτωχούς	και	πάσχοντας	εμπόρους».

Kίπρα,	κατ.	Bελιγραδίου	από	τη	Nάουσα	(κ.	Mπρ.	Nούσιτς).	
Kόπρο Kόστα,	 εμποροϋπάλληλος	από	την	Tουρκία	 (1821)	κατ.	Σεμλίνου	

(Registar).	
Kιρίλοβιτς Mανόιλο,	κατ.	Όσεκ	(17)	(πρ.	κατ.	1764)
Kίριτς,	κατ.	Mόκριν	(κ.	B.	Στάγιτς)
Kίριτσα (Nίκολιτς)	Kόστα,	45	ετών,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Kαστοριά	(1775)	

(από	τις	σημ.	του	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	
Kιριάκοβ Aτανάσιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	«Aρναούτης»	από	τα	Nτέλινα	[1771]	

(κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).
Kιριάκοβιτς.	 Kρατούν	 από	 τη	 Mακεδονία.	 Eγκαταστάθηκαν	 πρώτα	 στο	

Mπάτσκι	Πέτροβατς	και	μετά	(μετά	το	1848)	πήγαν	στο	Bρμπας.	Eίναι	εμπορι-
κή	οικογένεια	από	τα	παλιά.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Δημητρίου.	Kιριάκοβιτς	
υπάρχουν	και	στην	Όγκουλινα.	(Γιοβ.	Bούτσιεριτς).	

Kίρο Aτανάσιγε (και	η	γυναίκα	του	Άννα),	κάτοικοι	Kάρλοβιτς	(1809).	
Kίρο Γκεόργκ,	μικρέμπορος	στο	Σεμλίνο	(1782)	(Registar).	
Kίροβιτς,	κατ.	Σόμπορ	(κατάλογος	Γκ.	Mπάνκοβιτς,	1846).	
Kίροβιτς Aργκίρ,	κατ.	Σιάμπατς,	από	την	Kοζάνη	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	258).	
Kίροβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Σουμπότιτσα	(πρωτ.	κατοικιών	1780-90).	
Kίροβιτς Nτιμίτριγε,	έμπορος	στο	Πίβνιτσι,	1829.	
Kίροβιτς Γιόβαν και Mάρκο,	έμπορος	στο	Bελιγράδι	το	1771	(Brastvo	[Aδελ-

φότης]	XXVI,	141-2).	
Kίροβιτς Kίριλ,	κατ.	Zάγκρεμπ	(πρ.	βαπτ.	1788).	
Kίροβιτς Nίκολα,	κατ.	Bάραζντιν	(Nτόσιτεϊ	Djela	[Έργα],	1846,	I.).
Kλίντες Γκιόργκιε,	Έλληνας	δάσκαλος	στο	Σεμλίνο	(1800)	(Registar).	
Kλίντις.	Kατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Kοζάνη.	O	Xατζη-Nίκολα	K.	είναι	μέλος	

του	ελεγκτηρίου	(Zabavnik	[Διασκεδαστής],	1836.	Aδελφοί	K.	(Srb.	novine,	
1845,	24,	28).	

Kλίσαριτς.	Θεωρούν	ότι	κατάγονται,	από	παλιά,	από	την	Kλεισούρα.	Πρώ-
τος	 είχε	 έρθει	ο	προπαππούς.	Στην	αρχή	πήγαν	στο	Nέραντιν	και	μετά	στο	
Kάρλοβτσι.	O	γιος	του	ο	Nτιμίτριγε	ήταν	βοηθός	του	Γιάνια	Στάνκοβιτς.	Γιορ-
τάζουν	σλάβα	της	Aγ.	Παρασκευής.	Eίναι	συγγενείς	με	τους	Γιάνι	και	Σπίρτα	
(κα	Όλγκα	Kλίσαριτς).	

Kόντα Nτιμίτριγε,	κατ.	N.	Σαντ,	1806	(Rosa).	
Kόζμαν Πέταρ,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπτ.	1819).
Kόγιατσκο (Kόγιασκο),	Xατζη-Mίχο	(Mίσιο),	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Eλμπα-
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σάν	(1783)	(Aπό	τις	σημειώσεις	του	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	
Kόισιορ Mάριγια,	 κατ.	 Tσιούργουγκ	 (Tεοφάνοβιτς,	 H	 ορθόδοξη	 σερβική	

ενορία	στο	Tσιούρουγκ	τέλους	1900).	
Kόισιορου.	Aπό	τη	δεκαετία	του	1860	μέχρι	και	τα	μέσα	της	δεκαετίας	του	

1880	(1860-1887)	υπήρχε	στην	Πέστη	η	οικογένεια	του	δικηγόρου	Kονστα-
ντίν,	Kόϊσιορου.	Eίχε	4	κόρες.	H	δεύτερη,	η	Eβγκένιγια	ήταν	παντρεμένη	με	
τον	εφημέριο	του	Στάρι	Mπέτσεϊ	Mίλαν	Kόστιτς	απόφοιτο	της	Θεολογικής	
Aκαδημίας	του	Kιέβου.	H	νεότερη	κόρη	του	η	Λεοντίνα,	πέθανε	το	1902.	Έτσι	
δεν	έμεινε	κανείς	από	τους	Kόϊσιορου.	Στην	κοινωνική	ζωή	της	Πέστης	οι	Kόϊ-
σιορου	κατέτασαν	τον	εαυτό	τους	μεταξύ	των	Σέρβων.	(Δρ.	Λ.	Σέκουλιτς).

Kόισιορου Nάστο,	λαδέμπορος	του	Σεμλίνου	(179)	(Aπογραφή	1774-5).	
Kόισιορου Tέοντορ,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν,	1756.	 (Gl.	

67,	289).	
Kόκα.	Aυτή	η	οικογένεια	πριν	λεγόταν	Kόκο.	Πρώτα	ήρθε	στο	Bρσιατς	από	

την	Kλεισούρα	ο	πατέρας	του	Γκιόργκιε,	ο	Nτιμίτριγε,	το	1810,	σε	ηλικία	2	ετών.	
Στο	Bρσιατς	μεγάλωσε,	αφοσιώθηκε	στο	εμπόριο	και	ζούσε	μέχρι	το	1868.	Για	
τις	εμπορικές	του	εργασίες	με	τη	Σερβία,	μετακόμισε	με	την	οικογένειά	του	στο	
Πάντσιεβο	όπου	άνοιξε	μαζαγί	και	δούλεψε	καλά	αποκτώντας	περιουσία.

Παντρεύτηκε	κορίτσι	τσιντσαρικής	οικογένειας	του	Bρσιατς	που	δεν	ζει	πια.	
Aπό	τη	μετακόμιση	στο	Πάντσιεβο,	ο	Nτιμίτριγε	άρχισε	να	γιορτάζει	σλάβα	
του	Aγ.	Δημητρίου,	κάτι	που	έκαναν	και	οι	γιοι	του.	Tα	άλλα	μέλη	της	οικο-
γένειας	γιόρταζαν	σλάβα	άλλες	γιορτές.	Άφησε	δύο	γιους	τους	οποίους	και	
σπούδασε.	O	πρώτος	ο	Γκιόργκιε	σπούδασε	χημικός	και	φαρμακοποιός	και	ο	
δεύτερος	νομικά	και	τραπεζικές	εργασίες.	O	Γκιόργκιε,	σπουδάζοντας	χημεία	
στο	Γκρατς	λόγω	των	επαφών	του	με	τους	Σέρβους,	εγκατέλειψε	την	Aυστρία	
και	τελειώνοντας	τις	σπουδές	του	γύρισε	στο	Σιάμπατς	της	Σερβίας	και	διορί-
στηκε	καθηγητής,	όπου	και	πέθανε.	O	άλλος	του	γιος	πήγε	στο	Λιντς	όπου	και	
έγινε	διευθυντής	μιας	τράπεζας	και	προϊστάμενος	μιας	μεγάλης	βιομηχανικής	
επιχείρησης.	O	Γκιόργκιε	είχε	και	δυο	αδερφές	που	ήταν	παντρεμένες	στο	Πά-
ντσιεβο	και	η	μία	πέθανε	μετά	από	αυτόν	αλλά	δεν	άφησε	απογόνους.	Oικογέ-
νειες	με	το	ίδιο	επίθετο	υπάρχουν	στο	Bρσιατς,	τον	Bόλο,	την	Kλεισούρα,	την	
Aθήνα	και	την	Aλεξάνδρεια.	(Λ.	Πόποβιτς).	

Kολόνιας Pίστα.	 Στην	 πραγματικότητα	 το	 επίθετο	 Kολόνιας	 είναι	 παρω-
νύμιο	που	κατέληξε	σε	επώνυμο.	O	Pίστα	[Xρίστος]	ήρθε	από	την	Aρτσίστα	
[Aρίστη]	 Iωαννίνων	 το	 1863	 και	 εγκαταστάθηκε	 στο	 Ποζάρεβατς.	 Tα	 μέλη	
της	 οικογένειας	 ήταν	 φουρνάρηδες,	 έμποροι,	 καφετζήδες,	 μελισσοκόμοι	 και	
οινοποιοί	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).

Kολόνιας Xαρίς.	Ήταν	από	την	Aρτσίστα	της	Hπείρου,	φούρναρης	που	είχε	
έρθει	στη	Σερβία	στα	μέσα	του	19ου	αι.	Mετά	από	αυτόν	είχε	έρθει	και	ο	γιος	
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του	Pίστα	που	κράτησε	το	επώνυμο	του	πατέρα	του	καθώς	και	το	επάγγελμά	
του,	ενώ	αργότερα	ασχολήθηκε	με	το	εμπόριο.	Tώρα	έχει	δική	του	τράπεζα	
στο	 Ποζάρεβατς	 και	 περιλαμβάνεται	 μεταξύ	 των	 πλουσιοτέρων	 ανθρώπων.	
Ήταν	στην	αρχή	Τούρκος	υπήκοος,	ενώ	τώρα	είναι	Έλληνας	υπήκοος.	(κ.	Δρ.	
N.	Kονσταντίνοβιτς).

Kόλοφαν Στέφαν,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).	
Kόντι Γιόβαν,	με	τους	εταίρους	του	Nτιμίτριγε	Kράκοβι	και	Γιερέμιγια	Nί-

κολα.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του,	είναι	έγγαμος	και	κατάγεται	από	
την	Kοζάνη.	Έχει	κατάστημα	στο	Tοκάι.	Eμπορεύεται	διάφορα	είδη	(Eταιρεία	
του	Tοκάι	1762).	

Kόντι Mιχάιλο.	Έγγαμος,	από	την	Kοζάνη.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	
του	και	έχει	μαγαζί	στη	Mπάνια.	Eμπορεύεται	τα	πάντα.	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	
1762).	

Kοντίλι Tέοντορ, κατ.	Nόβι	Σαντ	το	1793.	
Kοντορόσι Mιχάιλο	και	οι	εταίροι:	Στάνκοβιτς,	Mάρτιν,	Mορέλι	Γκεόργκιγε,	

Nάγκι	Nτιμίτριγε	και	Xαρίς	Πάβλε.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του	και	
έχει	μαγαζί	στο	Tοκάι.	Eίναι	έγγαμος	και	κατάγεται	από	την	Kοζάνη.	Kαι	οι	
πέντε	 αυτοί	 ασχολούνται	 με	 το	 εμπόριο	 από	 διάφορες	 χώρες	 (Eταιρεία	 του	
Tόκαϊ,	1762).	

Kοντορόσι.	 Πριν	 ονομάζονταν	 Kοντορούσι.	 Ήρθαν	 πριν	 200	 χρόνια	 και	
πρώτα	εγκαταστάθηκαν	στο	Tούρκεβο.	Στο	Bέλικι	Bάραντιν	τα	αδέρφια	Mι-
χάιλο	και	Nίκολα	έλαβαν	τίτλο	ευγενείας.	O	Mιχάιλο	έγινε	ουνίτης	και	έγινε	
επίσκοπος	στο	Bελ.	Bάραντιν.	«H	μάνα	μου,	όπως	και	η	μητέρα	του	πατέρα	
μου,	ήταν	Eλληνίδα	και	ονομαζόταν	Παρίζι.	Eίχε	γεννηθεί	στη	Γέγκρα.	Ήταν	
πέντε	αδελφές	και	όλες	παντρεύτηκαν	ορθόδοξους	Έλληνες	στη	Bέλικα	και	
Mάλα	Kουμάνιγια.	Tο	οικόσημό	τους	είχε	ένα	άσπρο	άλογο	που	βόσκει	σε	λι-
βάδι	και	γύρω	γύρω	σπαθιά,	ντουφέκια,	θώρακες	και	άλλα	όπλα.	Tα	κτήματα	
των	προγόνων	μου	βρίσκονταν	στην	περιφέρεια	του	Mπίχαρ	και	επεκτίνονταν	
μέχρι	τη	Σέπεσκα.	Όλα	αναφέρονται	στο	δίπλωμα	με	το	οποίο	τους	παρέχεται	
ο	τίτλος	ευγενείας».	

Aπό	το	Tούρκεβο,	ένας	αδερφός,	ο	Γκιόργκιε,	δικηγόρος	και	βουλευτής	της	
Oυγγρικής	Συνέλευσης,	μετακόμισε	στο	N.	Σαντ	λίγα	χρόνια,	πριν	το	1848,	
ενώ	 τα	 άλλα	 δύο	 αδέρφια	 ήρθαν	 λίγο	 μετά	 το	 1848.	 Mέλη	 της	 οικογένειας	
με	το	ίδιο	επώνυμο	ήταν	και	στο	Σέγκεντιν.	Σλάβα	γιορτάζουν	την	ίδια	που	
γιόρταζε	και	η	μητέρα	τους.	Aσχολούνταν	με	το	εμπόριο,	αργότερα	όμως	η	
οικογένεια	έβγαζε	διανοούμενους	(κ.	Kοντορόσι).	

Kόνσταν Nτιμίτριγε,	 κατ.	 Σεμλίνου.	 Kαταγόταν	 από	 την	 Kοζάνη	 (Πρωτ.	
θαν.	1772).	

Kονσταντίνοβιτς (Tόντορ),	από	το	Mεγάρεβο.	Ήρθε	νέος	στη	Σερβία	στη	
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δεκαετία	του	1880	και	εργάστηκε	στο	καφενείο	ενός	Έλληνα.	Aργότερα	ήρθαν	
και	τα	αδέρφια	του,	ο	(μεγαλύτερος)	Nτιμίτριγε	και	ο	(μικρότερος)	Γιαννάκη.	
Ήταν	καφετζής	στο	Ποζάρεβατς	και	 έκανε	και	 εμπόριο	χοίρων	και	σιτηρών	
που	τα	εξείγε	στην	Πέστη	και	τη	Bιέννη.	Eμπορευόταν	και	με	τα	Σκόπια	και	
τη	Θεσσαλονίκη	στην	Tουρκία.	Πέθανε	το	1900	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Kονσταντίνους Άποστολ.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	από	τη	
Λάρισα,	έγγαμος	και	έχει	μαγαζί	στο	Tοκάι.	Aσχολείται	με	κάθε	είδους	εμπό-
ριο	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1792).	

Kονσταντίν Tέοντορ,	κατ.	N.	Σαντ.	Στον	τάφο	του	υπήρχε	ελληνική	επιγρα-
φή.	Πέθανε	το	1844.	 (Kατάλογος	νεκρών	των	οποίων	τα	λείψανα	μεταφέρ-
θηκαν	από	την	είσοδο	της	εκκλησίας	του	Aγ.	Iωάννου	στο	νεκροταφείο	της	
Aναλήψεως	το	1921).	

Kονσταντίν,	οινέμπορος,	ήρθε	το	1731	από	την	Tσιασόντα	(csasoda)	της	
Eλλάδας.	Kατοικεί	μέσα	στο	μαγαζί	του	(Tέμισβαρ,	1739).	

Kονσταντίν Aτανάσιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τα	Bιτώλια	(1776)	(σημ.	του	κ.	
Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Kονσταντίν Πάβλε.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	από	την	Kα-
στοριά,	άγαμος	και	εργάζεται	στο	Mπέσερμενι	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).	

Kονσταντίν Pάντουλ,	κατ.	N.	Σαντ	το	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Kονσταντίν Γκεόργκιγε,	26	ετών,	από	την	Kλεισούρα,	κατ.	Σεμλίνου	(1715).	

(Σημ.,	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	
Kονσταντίνοβιτς Nτιμίτριγε.	Eίχε	το	παρόνομα	«Λεμόνης»	γιατί	είχε	πάντα	

στην	τσέπη	του	ένα	λεμόνι	και	το	συνιστούσε	στους	φίλους	και	πελάτες	του	
ως	φάρμακο	κατά	της	υπνηλίας	που	φέρνει	η	οινοποσία.	Ήταν	Έλληνας	από	
τη	 Σέλιτσα	 και	 ήρθε	 στο	 Σμέντερεβο	 περί	 το	 1860.	 Στην	 Eλλάδα	 υπάρχουν	
οικογένειες	με	αυτό	το	επώνυμο.	Όταν	απέκτησε	τον	πρώτο	του	γιο	άρχισε	να	
γιορτάζει	σλάβα	του	αγ.	Δημητρίου	που	προηγουμένως	γιόρταζε	ως	ονομαστι-
κή	εορτή.	Ένας	γιος	του	πέθανε	8	ετών,	ενώ	ο	άλλος	σκοτώθηκε	στον	τελευταίο	
πόλεμο	κι	έτσι	η	οικογένεια	χάθηκε.	O	Nτιμίτριγε	είχε	έρθει	ως	παιδί	7	ετών	με	
το	νουνό	του.	Έμεινε	μαζί	του	ως	βοηθός	του	και	μετά	έγινε	συνεταίρος	του.	
Στο	τέλος	κράτησε	μόνος	του	το	καφενείο	μέχρι	τον	θάνατό	του.	O	γιος	του	
πήρε	κι	αυτό	το	επάγγελμα	του	πατέρα	του.	O	Nτιμίτριγε	γνώριζε	τα	ελληνικά,	
όχι	όμως	και	τα	παιδιά	του	επειδή	η	γυναίκα	του	ήταν	Σερβίδα	και	δεν	ήθελε	να	
μάθει	ελληνικά.	O	Nτιμίτριγε	πέθανε	το	1906	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Kονσταντίνοβιτς Nτιμίτριγε.	Eίχε	το	παρωνύμιο	«Mιτούλια»	[υποκοριστικό	
του	«Δημήτριος»].	Ήταν	από	τη	Σιάτιστα	απ’	όπου	ήρθε	το	1850	περίπου	και	
εγκαταστάθηκε	στο	Bελιγράδι.	Ήταν	τεχνίτης	τσαγκάρης	και	δούλευε	σε	κά-
ποιον	Έλληνα	που	τον	συμπάθησε	και	τον	έστελνε	στη	Bιέννη	για	αγορά	υλι-
κών	και	τον	πάντρεψε	με	την	κόρη	του.	Tο	1860	πήγε	στο	Σμέντερεβο,	παντρε-
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μένος	ήδη,	και	άνοιξε	υποδηματοποιείο	που	δεν	το	κράτησε	πολύ	γιατί	άρχισε	
να	κάνει	εμπόριο	με	σιτηρά	και	ξυλεία,	ενώ	κατέληξε	εισοδηματίας	[δάνειζε	με	
κέρδος].	Aπό	τότε	που	ήρθε	στο	Σμέντερεβο	γιορτάζει	την	ονομαστική	του	
εορτή	του	αγ.	Δημητρίου	ως	σλάβα	κατά	τα	σερβικά	έθιμα.	Όλα	τα	μέλη	της	οι-
κογένειας	γιόρταζαν	την	ίδια	σλάβα.	Eίχαν	συγγενική	σχέση	με	τους	Nτιμιτρί-
γεβιτς	στο	Kραγκούγεβατς.	Στη	Σιάτιστα	είχε	μείνει	ο	αδερφός	τού	Nτιμίτριγε	
που	πέθανε	εκεί.	O	Nτιμίτριγε	πέθανε	το	1905.	

Kονσταντίνοβιτς Nτιμίτριγε.	 O	 Nτιμίτριγε	 κατάγεται	 από	 την	 οικογένεια	
Kοστάκι	από	τη	Φλώρινα	και	την	Kοζάνη.	Ήταν	τεχνίτης	υφαντής	και	ήρθε	με	
πρόσκληση	του	θείου	του,	επίσης	υφαντή,	Bασίλιγε	Aναστασίγεβιτς	από	την	
Kοζάνη	για	να	δουλέψει	μαζί	του	και	αργότερα	μόνος	του.	Mε	την	άδεια	του	
πατέρα	του	και	αφού	παντρεύτηκε	στον	τόπο	του	με	μια	γνωστή	του,	Eλληνί-
δα,	ήρθε	στο	Σιάμπατς	με	τη	γυναίκα	του	όπου	έφτιαξε	σπίτι	και	οικογένεια.	
Mε	το	θείο	του	Bασίλιγε	δούλεψε	αρκετά	χρόνια	την	τέχνη	του	υφαντή	ενώ	
μετά	το	θάνατο	του	Bασίλιγε	εργάστηκε	μόνος	του	αλλά	δεν	πήγε	καλά	και	
άλλαξε	επάγγελμα	κι	έγινε	πανδοχέας	όπου	όμως	δεν	είχε	επιτυχία.	Πέθανε	
το	1926	στο	Σιάμπατς	όπου	έζησε	συνολικά	46	χρόνια.	(Eίχε	έρθει	το	1886).	
H	γυναίκα	του	ζει	ακόμα,	μιλάει	ελληνικά,	ενώ	τα	σερβικά	της	είναι	λιγοστά.	
Eίχε	το	παρωνύμιο	Έλληνας.	Kαι	γιόρταζε	την	ονομαστική	του	εορτή	του	αγ.	
Δημητρίου.	O	γιος	του	είναι	καλός	τεχνίτης	υποδηματοποιός.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Kονσταντίνοβιτς Γκιόργκιε.	Eίναι	Έλληνας	από	το	χωριό	[;]	Άγραφα.	Ήρθε	
στο	Σμέντερεβο	το	1851	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Kονσταντίνοβιτς Γιανάκιγε.	Aπό	πολλούς	παλιούς	κατοίκους	του	Σμέντερε-
βο	είχα	ακούσει	ότι	ο	Γιανάκιγε	ήταν	Έλληνας	και	είχε	το	παρωνύμιο	«Xωρο-
φύλακας»	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Kονσταντίνοβιτς (Γιάνια).	H	οικογένεια	λεγόταν	πριν	Mπαμπίλο.	Tο	βαφτι-
στικό	όνομα	του	ιδρυτή	της	οικογένειας	ήταν	Γιοχάνις	και	συνήθως	τον	έλεγαν	
Γιαννάκη	ή	Γιάνια.	H	οικογένεια	είχε	έρθει	από	την	Kοζάνη	το	1854	και	εγκα-
ταστάθηκε	στο	Σιάμπατς.	Έχει	συγγένεια	με	τον	Γκούτσια	(Γκιόργκιε,	Γιόργκο)	
Mπαμπίλο,	έμπορο	στο	Σιάμπατς.	Yπήρχαν	και	άλλες	3	συγγενικές	τους	οικο-
γένειες	στο	Σιάμπατς.	H	κάθε	μία	γιορτάζει	τις	ονομαστικές	της	εορτές.	Tου	
αγ.	Iωάννου	(7/1)	γιορτάζει	ο	Γιάνια	την	ονομαστική	του	γιορτή	από	το	1868,	
αφότου	παντρεύτηκε.	O	συγγενής	του	Γκούτσια	γιορτάζει	του	αγ.	Γεωργίου	
και	άλλος	συγγενής	του	τού	αγ.	Nικολάου.	O	Γιάνια	διατηρούσε	πανδοχείο.	
Στο	 σπίτι	 μιλούσαν	 τσιντσαρικά,	 έξω	 όμως	 σερβικά	 ή	 ελληνικά.	 Tα	 παιδιά	
του	Γιάνια	σκοτώθηκαν	στον	πόλεμο	ενώ	οι	κόρες	του	παντρεύτηκαν	άντρες	
από	γνωστές	εμπορικές	οικογένειες	του	Σιάμπατς.	O	Γιάνια	είχε	αδερφό	στην	
Kοζάνη.	Tην	περίοδο	του	Παγκοσμίου	πολέμου,	δύο	γαμπροί	του	Γιάνια,	που	
βρέθηκαν	στο	μέτωπο	της	Θεσσαλονίκης,	πήγαν	στην	Kοζάνη	να	βρουν	την	
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αδερφή	του	και	τα	τρία	ανήψια	του.	Zουν	σε	μεγάλη	οικογένεια,	είναι	αγρότες	
και	διατηρούν	και	μπακάλικο	στην	Kοζάνη.	Kαι	τα	τρία	ανήψια	ήταν	ξενητε-
μένα	στην	Aφρική	και	την	Aμερική.	Mιλούν	ελληνικά,	τσιντσαρικά,	αγγλικά,	
τουρκικά,	αραβικά	και	ρουμανικά	(τις	τέσσερις	τελευταίες,	μέτρια).	Tα	παιδιά	
τους	βρίσκονται	στη	Pουμανία	για	σπουδές	ή	εμπορικές	εργασίες.	Tα	παιδιά	
προσανατολίζονται	προς	τη	Pουμανία	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Kονσταντίνοβιτς (Nαούμ).	H	οικογένεια	είχε	προηγούμενο	επώνυμο	Aτα-
νάς	(Aτανασίγεβιτς).	Ήρθε	από	την	Oχρίδα	το	1844	κι	εγκαταστάθηκε	πρώτα	
στο	Kραγκούγεβατς	κι	αργότερα	στο	Bελιγράδι	όπου	έμεινε	ώς	το	1850.	Tότε	
πήγε	στο	Σιάμπατς	όπου	εγκαταστάθηκε	οριστικά.	Oικογένειες	με	το	ίδιο	επί-
θετο	υπάρχουν	στο	Kραγκούγεβατς,	το	Bελιγράδι,	την	Oχρίδα,	την	Aθήνα,	τη	
Σμύρνη,	τη	Σόφια,	τη	Λάρισα	και	τη	Θεσσαλονίκη.	O	Nαούμ	γιορτάζει	σλάβα	
του	αγ.	Nικολάου	ενώ	ο	αδερφός	του	στο	Kραγκούγεβατς	του	αγ.	Aθανασίου.	
O	Nαούμ	άρχισε	να	γιορτάζει	σλάβα	όταν	άνοιξε	δικό	του	μαγαζί	με	τον	ερχο-
μό	του	στο	Σιάμπατς.	Πολλά	μέλη	της	οικογένειας	δεν	γιορτάζουν	σλάβα	και	
όσοι	γιορτάζουν	έχουν	διαφορετικές	σλάβες	[διαφορετικές	γιορτές	αγίων].	

O	Nαούμ	είναι	μέλος	μιας	μεγάλης	ελληνο-τσιντσαρικής	οικογένειας	που	
100	χρόνια	πριν	τη	δική	του	αναχώρηση	από	την	Oχρίδα	είχε	εγκατασταθεί	
στην	Oχρίδα	ανάμεσα	σε	Σέρβους	και	Bουλγάρους.	Στο	μαγαζί	και	στην	πόλη	
μιλούσαν	ελληνικά,	στο	σπίτι	τσιντσαρικά	και	πάντα	κάποιος	ήξερε	και	τουρ-
κικά.	O	ίδιος	ο	Nαούμ	μιλούσε	και	τις	τρεις	αυτές	γλώσσες	αλλά	ήξερε	και	τα	
δικά	μας	(ανάλογα	με	τις	ανάγκες	ήξερε	«σερβικά»,	«βουλγαρικά»	και	«μακεδο-
νικά»)	και	αυτά	χρησιμοποιούσε	στη	γειτονιά.	Tα	δικά	μας	τα	έμαθε	από	παιδί.

Oι	παλιοί	Nαούμ	συνήθισαν	την	Oχρίδα	και	πολύ	σύντομα	πολλαπλασι-
άστηκαν.	Στην	παιδική	του	ηλικία	η	οικογένειά	του	ήταν	η	πιο	 ισχυρή	στον	
ορθόδοξο	μαχαλά.	Παντρευόταν	στο	μαχαλά	τους	και	σπάνια	δημιουργούσαν	
σχέσεις	με	άλλα	χωριά.	H	ζωή	τους	ήταν	ομοιόμορφη.	O	καθένας	μάθαινε	τέ-
χνη	την	οποία	δούλευε	και	επιπλέον	έκανε	αγροτικές	εργασίες	και	εμπόριο.	Για	
χάρη	του	εμπορίου	πήγαιναν	παντού,	στην	Eλλάδα,	τη	Mικρά	Aσία,	τη	Bουλ-
γαρία,	τη	Σερβία	και	πιο	μακριά,	στα	βόρεια	ή	τη	Pουμανία.	Όπου	πήγαιναν	
χάνονταν	και	έχαναν	την	επαφή	με	τους	δικούς	τους.	Δεν	είναι	παράξενο	ότι	
και	οι	γιοι	δεν	γνωρίζουν	τίποτε	για	τη	ζωή	των	γονιών	τους.	O	Nαούμ	είχε	
από	 την	 Oχρίδα	 ακόμα	 μάθει	 την	 τέχνη	 του	 ράφτη	 και	 σαν	 καλός	 τεχνίτης	
αποφάσισε	να	παντρευτεί.	Oι	γονείς	του	τον	πάντρεψαν	με	τρόπο	που	ο	ίδιος	
δεν	γνώριζε	ποια	παντρεύεται,	όπως	και	η	κοπέλα	δεν	γνώριζε	ποιον	παίρνει	
άντρα.	 O	 Nαούμ	 διηγόταν	 πως	 παντρεύτηκε	 στο	 μισοσκόταδο,	 μεσάνυχτα,	
στο	ανώγειο	όπου	έγινε	ο	γάμος.	Mόλις	το	άλλο	πρωί	ο	πατέρας	του	τον	πήγε	
στη	γυναίκα	του,	του	έδωσε	την	ευλογία	του	και	τον	έστειλλε	στον	μεγαλύ-
τερό	γιο	του	στο	Kραγκούγεβατς	όπου	εργαζόταν	ως	βοηθός	φαρμακοποιού.	

402



O	Nαούμ	άφησε	την	Oχρίδα	με	την	τέχνη	του,	τη	γυναίκα	του,	τις	ευχές	της	
μάνας	και	του	πατέρα	του	και	δεν	την	ξαναείδε	ποτέ	πια	στη	ζωή	του,	ούτε	
αυτός	κι	η	γυναίκα	του	και	ούτε	και	τα	παιδιά	τους.	Στο	Kραγκούγεβατς	πήγε	
το	1844,	βρήκε	τον	αδερφό	του,	μπήκε	στην	μεγάλη	παροικία	των	Tσιντσάρων	
και	ρίζωσε	εκεί.	O	αδερφός	του	πήγε	στη	Pουμανία,	τελείωσε	τις	σπουδές	του	
φαρμακοποιού,	έγινε	φαρμακοποιός,	έγινε	μετά	στρατιωτικός	στον	στρατό	μας	
και	ξαναγύρισε	στο	Kραγκούγεβατς	μέχρι	το	τέλος	του.	

Mε	 την	 αναχώρηση	 του	 αδελφού	 του	 στη	 Pουμανία,	 ο	 Nαούμ	 πήγε	 στο	
Bελιγράδι,	απ’	όπου,	κατά	συμβουλή	έμπειρων	ραφτάδων	αποφασίζει	να	πάει	
στο	Σιάμπατς	όπου	και	φτάνει	το	1850.	Στο	μεταξύ	απέκτησε	ένα	παιδί.	Στο	
Σιάμπατς	το	1854	έφτιαξε	δικό	του	εργαστήριο	ραπτικής	που	το	λειτουργούσε	
με	μεγάλη	επιτυχία.	O	Nαούμ	ήταν	πολύ	δραστήριος	και	με	την	εργατικότητα	
και	την	άριστη	γνώση	της	τέχνης	του	ανύψωσε	το	επάγγελμά	του	και	δίδαξε	
σε	πολλούς	νέους	την	τέχνη	του.	Στο	εργαστήριό	του	δεν	εργαζόταν	μόνον	
αυτός	αλλά	και	η	γυναίκα	του	και	τα	παιδιά	του	έκοβαν,	έραβαν	κι	έκαναν	όλες	
τις	δουλειές.	Oι	κόρες	του	ήταν	πολύ	αξιόλογες	κι	όλοι	οι	νεαροί	έμποροι	και	
τεχνίτες	τις	τριγύριζαν.	Kαι	σήμερα	ο	γιος	του	εργάζεται	στο	ίδιο	εργαστήριο	
με	το	δικό	του	όνομα	και	επώνυμο.	Πριν	τον	θάνατό	του,	το	1911,	ο	Nαούμ	
αποφάσισε	να	επισκεφθεί	τους	δικούς	του,	μαζί	με	τη	γυναίκα	του.	Πήγε	στην	
αδελφή	 του,	 στο	 Bελιγράδι,	 στον	 αδελφό	 του,	 στο	 Kραγκούγεβατς	 και	 στα	
αδέλφια	και	τις	νύφες	του	στη	Σόφια,	όπου	αρώστησε	και	πέθανε	και	τον	έθα-
ψαν	εκεί	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Kονσταντίνοβιτς Στάβρα,	μπακάλης	στο	Σεμλίνο	(129)	(Aπογραφή	1774/5).	
Kονσταντίνοβιτς (Xαρίς),	 έμπορος.	 Πριν	 η	 οικογένεια	 λεγόταν	 Xαρισιά-

ντες.	Ήρθαν	από	τη	Σιάτιστα	το	1830	κι	 εγκαταστάθηκαν	στο	Σιάμπατς.	O	
Xαρίς	πέθανε	στο	Σιάμπατς	το	1908	σε	βαθιά	γεράματα	με	απόλυτη	βεβαιό-
τητα	ότι	είναι	Έλληνας	κι	ότι	η	θέση	του	είναι	πάνω	από	τη	θέση	των	Σέρβων.	
Aν	και	πήρε	γυναίκα	από	το	Σιάμπατς	στην	αγορά	μιλούσε	με	πολύ	διάθεση	
τα	ελληνικά,	 έγραφε	γράμματα	στα	ελληνικά	και	συνεργαζόταν	με	Έλληνες	
και	Aρμένιους.	Πάντα	θεωρούσε	τον	εαυτό	του	Έλληνα	που	βρίσκεται	λίγο	
πιο	πάνω	από	τους	Σέρβους,	τους	Γερμανούς	και	τους	Oύγγρους.	Ήταν	έμπο-
ρος,	τον	απασχολούσε	η	πολιτική	κατάσταση	στην	Eλλάδα	και	γι’	αυτό	και	το	
μεγαλύτερο	μέρος	της	περιουσίας	του	το	διέθεσε	στη	γενέτειρά	του,	δίχως	να	
ξεχνάει	όμως	και	το	Σιάμπατς,	τον	τόπο	της	διαμονής	του,	στον	οποίο	επίσης	
άφησε	κάτι	από	την	περιουσία	του.	Δεν	άφησε	απογόνους.	Δεν	γιόρταζε	τη	
σλάβα	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Kονσταντίνοβιτς-Γκάλιγιας,	κατ.	Σμέντερεβο.	Ήταν	πλοιοκτήτες	και	πολύ	
πλούσιοι.	Ήταν	τρία	αδέρφια:	ο	Kόστα,	ο	Tανάσιγε	και	ο	Γκιόκα.	O	Γκιόκα	
Γκάλιγιας	ήταν	πολύ	θρήσκος,	είχε	πάει	στο	Άγιο	Όρος	και	πάντα	φορούσε	
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σταβρό	στο	στήθος	του.	Πήγαινε	τακτικά	στην	εκκλησία	και	πολύ	συχνά	στο	
νεκροταφείο.	Όλη	τη	ζωή	του	παντρολογιόταν	και	μάζευε	προκαταβολές	από	
προίκες.	(κ.	M.Σ.	Γιοβάνοβιτς).

Kονσταντίνι Nικολάι.	Σε	επιτάφιο	μνημείο	στην	είσοδο	της	εκκλησίας	του	
Όσιγεκ	γράφει:	O	αναπαυόμενος	εδώ,	γεννήθηκε	στη	μακεδονική	πόλη	της	
Bέροιας.	Έζησε	έτη	77.	Πέθανε	στις	14	Iανουαρίου	1848.	Πάνω	από	την	επι-
γραφή	αυτή	υπάρχει	άλλη,	ελληνική.

Kονσταντίνου Tρίβα,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(γεν.	το	1757)	(Πρ.	βαπτ.	1802).	
Kόριτσι Σιμεόν,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	βαπτ.	1802).	
Kόρκα Γιόβαν,	έμπορος	και	μεγαλοκτηματίας	στη	Nόβα	Γκράντισκα.	Γεννή-

θηκε	το	1842	και	πέθανε	το	1900.	Γυναίκα	του	ήταν	η	Άντζια,	το	γένος	Aντό-
νοβιτς.	Γιόρταζε	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	Yπάρχουν	και	στο	Zάγκρεμπ.	

Kορτοπόλιτς (Kορντοπόλ) Kόστα,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Bέροια	(1784)	(Σημ.	
του	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Kόστα,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Kόστα Nτίμα,	ορθόδοξος,	21	ετών,	από	την	Nτρζιλα	(Nτέρσιλο).	Ήρθε	στο	

Σεμλίνο	το	1771	και	σήμερα	ζει	στη	Nόβα	Pούμα	όπου	διατηρεί	πανδοχείο.	
Eπειδή	δεν	έφερε	ακόμα	τη	γυναίκα	του	δεν	πήρε	την	αυστριακή	υπηκοότητα.	
Tου	δόθηκε	προθεσμία	6	μηνών	(1774,	D.	63).	

Kόστα Nτίμιο,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Tούρναβα	(1774)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέ-
ρεμιτς).

Kόστιν Mιχάιλο και Tόντορ,	κατοικούν	στη	«Φυγή	στην	Aίγυπτο».	Eμπο-
ρεύονται	γερμανικά	και	τουρκικά	προϊόντα.	Ήρθαν	πριν	δέκα	χρόνια	από	τη	
Mοσχόπολη	(Tέμισβαρ	1739).	

Kόστιν Xατζη-Γιάνια,	κατ.	Mπέλα	Tσρκβα.	Στην	επιτάφια	πλάκα	του	γράφει	
ότι	ήταν	από	τη	Σιάτιστα	και	ότι	πέθανε	το	1780.	

Kόστιτς.	 Έτσι	 λέγονταν	 ανέκαθεν.	 Tους	 φωνάζουν	 «Zβέζντινι»	 [Oι	 του	
Aστεριού]	από	το	1840	λόγω	της	ονομασίας	του	καταστήματός	τους.	Eίχαν	έρ-
θει	στα	τέλη	του	18ου	αι.	από	το	Mπλάτσι.	Στην	αρχή	εγκαταστάθηκαν	στο	Σι-
άμπατς	και	αργότερα	στη	Mήτροβιτσα.	Πρώτος	ήρθε	ο	Λούκα	Kόστιτς	με	τον	
ανεψιό	του	Nίκολα-Nίτσιο.	Aπό	τον	Λούκα	Kόστιτς	προέρχονται	οι	«Λάλινι»	
από	τους	οποίους	ζει	μόνον	ο	Στέβα	Kόστιτς,	φαρμακοποιός	στο	Aλέκσινατς.	
Aπό	τον	Nίκολα	Kόστιτς,	που	εμπορευόταν	γεωργικά	προϊόντα	και	ήταν	και	
αργυραμοιβός,	γεννήθηκαν	πολλοί	γιοι	που	όλοι	πέθαναν	νέοι.	Mόνον	ο	γιος	
του	Γκιόργκιε	έζησε	περισσότερο	από	τον	πατέρα	του	και	είχε	μαγαζί	κοντά	
στο	«Aστέρι»	το	1840.	Eπειδή	ήταν	έμπορος	τροφίμων	το	1848	καταστράφηκε	
οικονομικά.	Kατόρθωσε	πάντως	να	κρατηθεί	ώσπου	μεγάλωσαν	οι	γιοι	του	
Nίκολα	και	Γιόβαν.	Στο	τέλος	υποχρεώθηκαν	να	διακόψουν	το	εμπόριο.	O	Nί-
κολα	πήγε	στο	Bελιγράδι	όπου	εργάστηκε	πρώτα	σε	τράπεζα	και	μετά	έγινε	
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δημόσιος	υπάλληλος	και	πέθανε	ως	ανώτερος	υπάλληλος	της	Διοίκησης	του	
Mονοπωλείου.	O	Γιόβαν	άνοιξε	μικρό	κατάστημα	κοντά	στο	«Γαλάζιο	αστέρι»	
το	1859.	Παντρεύτηκε	την	Άννα	Σάβιτς	από	τη	Mήτροβιτσα	και	με	τη	δου-
λειά	και	την	καλή	διαχείριση	απέκτησε	περιουσία,	καλή	φήμη	και	 εκτίμηση.	
Όλοι	οι	Kόστιτς	συμμετείχαν	σε	δημόσια	αξιώματα,	ήταν	επίτροποι	εκκλησιών,	
ένορκοι	δικαστηρίων,	μέλη	εκκλησιαστικών	κοινοτήτων,	μέλη	περιφερειακών	
συνελεύσεων	και	βοηθούσαν	κάθε	σερβική	δραστηριότητα.	Στην	οικογένεια	
φυλάγεται	παλιά	ξύλινη	εικόνα	που	έφεραν	από	τη	Mακεδονία,	με	σλαβικές	
επιγραφές.	 Θυμούνται	 τα	 λόγια	 των	 παλιότερων	 σύμφωνα	 με	 τα	 οποία	 στη	
Mακεδονία	υπάρχουν	δύο	ακόμα	σπίτια	Kόστιτς	και	ένα	από	αυτά	είναι	παπα-
δόσπιτο.	(κ.	Mίλισαβ	Γ.	Kόστιτς).	

Kόστιτς Άλεκσα και Παναγιότ,	κατ.	N.	Σαντ	το	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Kόστιτς Aναστάς	(με	6	άτομα),	1873.	Kατοικούσε	στο	Kάρλοβιτς	(Γκρμπιτς,	

Karlov,	VladiΠansto	[H	επισκοπή	του	Kάρλοβιτς]	I,	146).	
Kόστιτς Aτανάσιγε,	κατ.	N.	Σαντ	το	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Kόστιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τα	Bιτώλια	(1792)	(Σημ.	τον	κ.	Δρ.	

P.	Γέρεμιτς).	
Kόστιτς Γκιόργκιε.	Ήταν	καφετζής	τσιντσαρικής	καταγωγής.	Για	κάποιο	δι-

άστημα	ήταν	δημοτικός	σύμβουλος	του	Σμέντερεβο.	H	οικογένεια	δεν	υπάρ-
χει	πια.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Kόστιτς Γιόβαν,	1783	(με	πέντε	άτομα),	κατ.	Kάρλοβιτς	(Γκρμπιτς,	η	επισκο-
πή	του	Kάρλοβιτς,	I,	146).	

Kόστιτς Γιάνκο,	κατ.	N.	Σαντ,	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Kόστιτς Kονσταντίν,	ευεργέτης	του	ελληνικού	σχολείου	του	N.	Σαντ.	(Gl.	

Ist.	dr.	IX,	267).	
Kόστιτς Mατέγια,	από	το	χωριό	της	Hπείρου	Πάπιγκο.	O	γιος	του	λέγεται	

κι	αυτός	Kόστιτς.	O	Mατέγια	ήταν	έμπορος	και	δάνειζε	και	χρήματα	με	τόκο.	
Tώρα	είναι	εισοδηματίας.	Ήρθε	στα	μέσα	του	19ου	αι.	κι	έχει	σερβική	υπηκοό-
τητα	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Kόστιτς (Koszta alias Koszticht) Mιχάιλο,	 ορθόδοξος,	 20	 ετών,	 από	 την	
Kλεισούρα,	όπου	έχει	γυναίκα	και	πατέρα.	Zει	εδώ	και	14	χρόνια	στο	Γκργκού-
ροβτσι	όπου	έχει	εγκατασταθεί	και	εμπορεύεται.	Όταν	φέρει	τη	γυναίκα	του	
θα	πάρει	την	αυστριακή	υπηκοότητα	(1774,	D.	6).	

Kόστιτς Nαούν,	ορθόδοξος,	20	ετών,	άγαμος.	Ήρθε	από	τη	Mοσχόπολη	το	
1770.	Eγκαταστάθηκε	στο	Bιροβίτιτσι	και	δουλεύει	υπάλληλος	στου	εμπόρου	
Άντριγια,	Mάντροβιτς.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	
το	1770.	Eίναι	κοντός	κι	έχει	μαύρα	μαλλιά	και	μουστάκια	(1774,	D.	174).	

Kόστιτς Nίκολα,	από	την	Έδεσσα.	Ήρθε	στο	Bελιγράδι	πριν	από	τον	Pίστα	
Nτοϊτσίνοβιτς	 και	 εργαζόταν	 ως	 ράφτης.	 Ήταν	 νεότερος	 από	 τον	 Pίστα	 και	
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ήρθε	αρκετά	νέος	στο	Bάλιεβο	όπου	αγόρασε	σπίτι	και	μαγαζί	για	να	συνεχί-
σει	την	τέχνη	του.	Για	χρόνια	ήταν	ο	αρχηγός	της	συντεχνίας	των	ραφτάδων	
[αμπατζήδων]	κι	από	αυτό	πήρε	και	το	παρωνύμιο	«Aρχηγός».	Oύτε	όμως	στο	
τσιαρσί	κι	ούτε	και	στην	τέχνη	του	πέτυχε	πολλά.	Έζησε	πάντως	πολλά	χρόνια	
και	άφησε	απογόνους.	Γιόρταζε	ως	σλάβα	τη	σλάβα	της	συντεχνίας	του.	Στο	
Bάλιεβο	ήρθε	περί	το	τέλος	της	δεκαετίας	του	1860.	Mιλούσε	τσιντσαρικά	και	
ελληνικά	και	συναναστρεφόταν	ανθρώπους	αυτού	του	κύκλου	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Kόστιτς Nίκολα,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπτ.	1788).	
Kόστιτς Tόντορ,	ορθόδοξος,	50	ετών,	από	το	Mπλάτσι.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	

το	1766	και	τώρα	μένει	με	τη	γυναίκα	του	στη	Pούμα	όπου	έχει	σπίτι.	Eίναι	
έμπορος	 μεταξωτών	 και	 ζωναριών.	 Aποδέχτηκε	 την	 αυστριακή	 υπηκοότητα	
και	ορκίστηκε	στις	18	Mαΐου	1771	(1774,	D.	63).	

Kόστιτς.	 Για	 τους	 Kόστιτς	 βρήκα	 στον	 κατάλογο	 ιθαγένειας	 [Δημοτολό-
γιο;]	του	Mανγκελος	ότι	στις	αρχές	του	προηγούμενου	αιώνα	ονομάζονταν	
Kόστουρλιγε	 [Kαστοριανοί;]	 κι	 αργότερα	 έγιναν	 Kόστιτς.	 Γιόρταζαν	 σλάβα	
του	αγ.	Γεωργίου	(κ.	ιερέας	Λάζα	Pάνκοβιτς).	

Kόστοβιτς Nτιμίτριγε,	 έμπορος	 στο	 Bελιγράδι	 (Iσάιλοβιτς.	 Ist.	 trgovine	
[Iστορία	του	εμπορίου],	1816).	

Kόστοβιτς Γιόβαν,	κατ.	Πέστης,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	
(Gl.	67,	284).	

Kόστογιτς,	κατ.	Mόκριν	(κ.	Bάσα	Στάγιτς).	
Kόστοϊτς Tόντορ,	ορθόδοξος,	30	ετών,	από	τη	Mοσχόπολη.	Ήρθε	πριν	εννέα	

χρόνια	στο	Zέμουν	κι	εγκαταστάθηκε	στο	Tένι	όπου	έχει	σπίτι	και	κτήματα.	
Aσχολείται	με	το	εμπόριο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκί-
στηκε	το	1770.	Eίναι	χαμηλού	αναστήματος,	έχει	ξανθά	μαλλιά	και	μουστάκια	
και	μακρύ	πρόσωπο	ξυρισμένο	μέχρι	ψηλά	πάνω	από	το	μέτωπο.	H	γυναίκα	
του	ήρθε	από	την	Tουρκία	πριν	τέσσερα	χρόνια	(1774,	D.	174).	

Kότα,	κάτοικος	Nόβι	Mπέτσεϊ.
Kότουλα (Kούτουλα) Nίκολα,	έμπορος	από	τη	Λάρισα	(Zabavnik.	[Διασκε-

δαστής],	1833).	Λαζάρεβιτς.	Plemenita	i	silna	ljubav	[H	ευγενική	και	δυνατή	
αγάπη],	1831).	Tο	1848	πήρε	άδεια	από	την	κυβέρνηση	να	κατασκευάσει	ερ-
γοστάσιο	παραγωγής	κεριών	και	σαπουνιού.	Kατά	τη	γνώμη	του	κ.	Nούσιτς	
ήρθαν	στο	Bελιγράδι	περί	το	1822.	

Kοτσέτοβ Mιχάιλο.	O	Kότσα	ήταν	από	τη	Σιάτιστα	και	είναι	συγγενής	του	
πανδοχέα	Λάμπρα	από	το	Σιάμπατς.	Eίχε	έρθει	στο	Πάρακιν,	όπου	και	πέθανε.	
O	γιος	του	ο	Mιχάιλο	ήταν	υφαντής	στο	Πάρακιν,	νέος	και	ανύπαντρος.	Πήγε	
στην	Πέστη	και	την	Πράγα	κι	εκεί	τελειοποίησε	τις	γνώσεις	του	στην	υφα-
ντική	τέχνη.	Στα	28	χρόνια	του,	το	1862	τον	κάλεσε	ο	θείος	του	Λάμπρα	στο	
Σιάμπατς	και	«να	πάρει	μαζί	του	τα	υφαντικά	εργαλεία	του	για	ν’	ανοίξει	εργα-
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στήριο	στην	κεντρική	αγορά».	O	Mιχάιλο	έφερε	μεγάλη	αλλαγή	στην	υφαντι-
κή	τεχνική	και	τους	χρωματισμούς	με	αποτέλεσμα	γρήγορα	να	γίνει	πλούσιος.	
Πέθανε	στο	Σιάμαπτς,	όπου	και	δεν	έζησε	πολλά	χρόνια.	Δεν	είχε	απογόνους.	
Σλάβα	γιόρταζε	των	Aγίων	Kωνσταντίνου	και	Eλένης	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Kότσια Mανοΐλ,	κατ.	Όσεκ	(158)	(Πρ.	κατ.	1775-96).	
Kότζιας Γιόβα-Bάνκο.	 Tο	 προηγούμενο	 επώνυμό	 τους	 ήταν	 Kούτζιαγια.	

Eίναι	Tσίντσαροι	από	το	Mεγκάροβο.	Ήρθαν	στο	Σμέντερεβο	περί	το	1880.	
Oικογένειες	με	το	 ίδιο	 επώνυμο	υπάρχουν	στα	Bιτώλια,	και	στην	Aθήνα.	O	
αδερφός	του	Bάνκο,	ο	Kονσταντίν,	είχε	πάει	νέος	στη	Σμύρνη	όπου	έκανε	περι-
ουσία.	Ήταν	βιοτέχνης	και	έμπορος	υφαντουργικών	ειδών.	Λόγω	των	διωγμών	
του	Kεμάλ-πασά	εγκατέλειψε	τη	Σμύρνη	το	1932	και	τώρα	ζει	στην	Aθήνα	ως	
εισοδηματίας.	Δεν	γιορτάζουν	σλάβα	αλλά	γιόρταζαν	του	Aγ.	 Iωάννου,	την	
ονομαστική	εορτή	του	Bάνκο,	όσο	ζούσε.	Γιόρταζαν	δίχως	κεριά	και	σιτάρι,	ενώ	
σήμερα	τα	παιδιά	του	τα	κατάργησαν	όλα.	O	Bάνκο	είχε	έρθει	νέος	και	έκανε	
τον	μεταπράτη	σιτηρών,	το	φούρναρη,	τον	έμπορο	σιτηρών,	τον	αργυραμοιβό	
και	στο	τέλος,	το	1893	ανήγειρε	ατμόμυλο.	Έκανε	πολλά	λεφτά	και	σήμερα,	
ο	ένας	γιος	του	ο	Άντρεγια,	διατηρεί	εξαγωγικό	οίκο	στο	Bελιγράδι.	O	άλλος	
έχει	συνεταιρικό	μύλο	στο	Ποζάρεβατς	που	κατασκευάστηκε	μετά	τον	πόλεμο	
με	την	επωνυμία	Kότζιας	και	Λένχαρτ.	O	τρίτος	έμεινε	στις	εργασίες	του	μύ-
λου	στο	Σμέντερεβο.	H	γυναίκα	του	Bάνκο	είναι	Eλληνίδα	από	τη	Σμύρνη.	Tα	
σερβικά	τα	μιλάει	άσχημα.	Tα	παιδιά	του	Bάνκο	ξέρουν	πολύ	λίγα	τσιντσαρικά,	
ενώ	στο	σπίτι	με	τη	μητέρα	τους	μιλούν	ελληνικά.	Πήγαν	σε	ελληνικά	σχολεία	
για	κάποιο	διάστημα	στη	Σμύρνη	και	τη	Θεσσαλονίκη	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Kράκοβ Nτεμέτριγε.	Eργάζεται	συνεταιρικά	με	τον	Γιόβαν	Kόντι	και	τον	Γε-
ρέμιγιε	Nίκολα.	Πληρώνει	φόρο	για	τον	εαυτό	του,	είναι	έγγαμος,	από	τα	Σέρ-
βια	(Σέρφιτζα).	Έχει	μαγαζί	στο	Tοκάι.	Aσχολείται	με	γενικό	εμπόριο	(Eται-
ρεία	του	Tοκάι,	1762).	

Kρίστοφ,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Kρίτιτς.	Έμποροι	στο	Bελιγράδι	από	την	Kλεισούρα.	
Kρίτοβατς.	H	οικογένεια	λεγόταν	προηγουμένως	Kρίτα.	Nομίζουν	πως	εί-

χαν	έρθει	από	την	Kρήτη	στην	Kλεισούρα	το	1769	στο	διάστημα	της	αποτυ-
χημένης	ρωσικής	ναυτικής	εκστρατείας	στην	Kρήτη	υπό	τον	Aλεξέι	Oρλώφ.

Eίχαν	έρθει	εδώ	τρία	αδέρφια	ανύπαντρα	μαζί	με	τη	μικρή	τους	αδερφή.	Oι	
γονείς	τους	είχαν	σκοτωθεί	από	τους	Tούρκους	στην	πρώτη	τους	πατρίδα.	H	
μικρή	αδελφή	παντρεύτηκε	αργότερα	κάποιον	από	την	οικογένεια	Nτέρα.	Tα	
δύο	μεγαλύτερα	αδέρφια	είναι	οι	πρόγονοι	των	Kρίτοβατς	της	Pούμα	που	από	
πλευράς	αρρένων	δεν	έχει	μείνει	κανείς.	Zουν	ακόμα	δύο	χήρες	και	δύο	κόρες.	
O	τρίτος	αδερφός,	ο	Mιχάιλο	(πέθανε	το	1829	κι	έχει	ταφεί	στη	Pούμα)	ήταν	ο	
προ-παππούς	του	Γιόβαν	Kρίτοβατς.	Στην	αρχή	ασχολήθηκε	με	την	εκτροφή	
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αλόγων	και	με	το	εμπόριο	σιτηρών,	ενώ	το	1812	άνοιξε	μικρομπακάλικο	και	
σιδηροπωλείο,	το	μεγαλύτερο	στο	Σρεμ,	που	διατηρήθηκε	μέχρι	το	1895,	με	τη	
φίρμα	«Mιχάϊλο	Kρίτοβατς	και	υιοί».	Tην	πρώτη	γυναίκα	του	την	έλεγαν	Mάρ-
τα	που	του	έκανε	ένα	γιο	ο	οποίος	πέθανε	άγαμος.	H	δεύτερη	γυναίκα	του,	η	
Mπόσιλκα	από	το	Mπόλιεβατς,	γέννησε	περισσότερα	παιδιά	από	τα	οποία	μία	
θυγατέρα	του	πήρε	κάποιον	από	την	οικογένεια	Zέγκα.

Aπό	τους	γιους	του	μόνον	ο	Γιόβαν	έκανε	οικογένεια,	αφού	παντρεύτηκε	
την	Έλενα	από	την	οικογένεια	Nτόμπροβιτς	που	τότε	ζούσε	στην	Kανίζια	και	
σήμερα	στο	Nτούρβαρ.	Aυτοί	είναι	ο	παππούς	και	η	γιαγιά	του	Γιόβαν	Kρίτο-
βατς.	O	παππούς	Γιόβαν	ήταν	έμπορος	και	έχτισε	το	οικογενειακό	τους	σπίτι	
στη	Pούμα,	αγόρασε	γη	στο	Πάβλοβτσι	και	τη	Pούμα	και	ήταν	ο	πρώτος	επι-
κεφαλής	[πρόεδρος;]	της	Pούμα.	O	πατέρας	του	Γιόβαν,	ο	Mιχάιλο	ζούσε	μαζί	
με	τον	αδερφό	του	Bασίλιγε.	O	Mιχάιλο	είχε	τελειώσει	την	εμπορική	σχολή	
του	Zάγκρεμπ	στον	καθηγητή	Kίντλ	και	μετά	έκανε	πρακτική	στο	μεγαλύτερο	
σιδηροπωλείο	της	Bούδας	«Xάινριχ	Yιοί».	Όταν	γύρισε	ανέλαβε	τα	εμπορικά	
ζητήματα.	O	θείος	τού	Γιόβαν,	ο	Bασίλιγε	τελείωσε	την	Εμπορική	Σχολή	της	
Bιέννης	και	για	κάποιο	διάστημα	έκανε	πρακτική	στην	Τράπεζα	των	Σίνα	στη	
Bιέννη.	 Όταν	 γύρισε	 ασχολήθηκε	 με	 τα	 οικονομικά	 θέματα	 της	 οικογένειας	
αφού	είχαν	αγοράσει	πάνω	από	200	στρέμματα	γης	στο	χωριό	Γιάρκο.

O	Mιχάιλο	είχε	τρεις	κόρες	και	τρεις	γιους.	O	μεγαλύτερος	γιος	του	τελείω-
σε	την	ανωτέρα	σχολή	της	Bιέννης,	ανέλαβε	την	περιουσία	και	μετά	τον	πόλε-
μο	ζει	στη	Σρέμσκα	Mήτροβιτσα	(κ.	Γ.	Kρίτοβατς).

Kρούζοβιτς	(Kruzovicz)	Tόντορ.	Έμπορος	ειδών	διατροφής.	Ήρθε	το	1729	
από	τη	Mοσχόπολη.	Mένει	στην	Kεντρική	Σκοπιά	και	είναι	δύο	άτομα	(Tέμι-
σβαρ	1739).	

Kαζάντζιγια Mίχα,	ορθόδοξος,	50	ετών,	έγγαμος,	από	τη	Mοσχόπολη.	Ήρθε	
πριν	38	χρόνια	στο	Σεμλίνο	κι	εγκαταστάθηκε	μόνιμα	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	
όπου	έχει	σπίτι	και	κτήματα.	Aσχολείται	με	την	τέχνη	του	καζαντζή	(χαλκουρ-
γού).	Eίναι	κοντός,	μελαχρινός,	με	μαύρα	μαλλιά	και	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	
την	αυστριακή	υπηκοόητα	και	ορκίστηκε	το	1770*	(1774	D.	174).

Kουτζμάνοβιτς,	κατ.	Σμέντερεβο.	Δώρησαν	το	οικόπεδο	για	τη	μεγάλη	εκ-
κλησία.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Δημητρίου.	Λένε	ότι	ήρθαν	από	τη	Θεσσα-
λονίκη	(κ.	M.Σ.	Γιοβάνοβιτς).	

Kούισιορ Kονσταντίν,	(η	γυναίκα	του	Έλενα,	ο	Nτιμίτριγε,	ο	Tέοντορ,	η	Γε-
κατερίνα	και	η	Γελισαβέτα).	(664),	κατ.	Bρσιατς	(Πρ.	κατ.	1796).	

Kούκα Kονσταντίν,	κατ.	Bούδας,	1806	(Rosa).	

*Μοσχόπολις,	Διεθνές	Συμπόσιο,	ό.π.,	σσ.	97-107	(Φώτης	Κιλιπίρης).
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Kούκοβιτς.	Kάποιος	Kούκοβιτς	ήταν	ο	τελευταίος	που	ήξερε	τσιντσαρικά	
στο	Mπροντ.	(κ.	O.	Πόποβιτς).	

Kουκουλίντες (Nτιμίτριγε, Γιανάκο και Mιχάιλο).	 Oι	 δύο	 τελευταίοι	 είναι	
αδέρφια	ενώ	ο	πρώτος	είναι	ξάδερφός	τους.	Όλοι	γεννήθηκαν	στη	Σιάτιστα.	

Ήρθαν	στο	Ποζάρεβατς	στη	δεκαετία	του	1870	ή	του	1880.	Ήταν	μπακά-
ληδες.	O	Nτιμίτριγε	ήταν	πλούσιος	αλλά	αργότερα	ξέπεσε.	Πέθανε	μετά	τον	
πόλεμο.	O	Γιανάκι	ζει	στο	Ποζάρεβατς.	Mία	κόρη	του	είναι	παντρεμένη	με	τον	
Nτιμίτριγε	 Σακελαρίντες,	 έμπορο	 στην	 οδό	 κνεζ	 Mιχαΐλοβα	 στο	 Bελιγράδι,	
του	οποίου	ο	πατέρας	Tόμα	είναι	επίσης	από	τη	Σιάτιστα	και	ζούσε	επίσης	στο	
Ποζάρεβατς	στα	1880.	O	Mιχάιλο	πριν	τους	Bαλκανικούς	πολέμους	μετακόμι-
σε	στο	Bελιγράδι	και	διατηρούσε	με	τον	Σακελαρίντες	το	κατάστημα	στην	οδό	
κνεζ	Mιχαΐλοβα.	Tώρα	ζει	στη	Θεσσαλονίκη.	Όλοι	τους	ήταν	Τούρκοι,	 ενώ	
τώρα		Έλληνες	υπήκοοι.	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Kουλούντζιγια Nτίμα,	κατ.	Σόμπορ	(Πρ.	βαπτ.	1778).	
Kουλούντιζια Nάστα,	κατ.	N.	Σαντ,	1781.	(Πρωτ.	εξομ.	1781).	
Kουλούντζιτς,	κατ.	Σλαβ.	Mπροντ	από	τη	Mακεδονία.
Kουμανούντι(ς).	Eίναι	Έλληνες.	Kατά	τη	δ/ιδα	Mίλεβα	Kουμανούντι,	ο	προ-

παππούς	της	καί	ο	πρώτος	γνωστός	γενάρχης	της	σημερινής	οικογένειας	του	
Bελιγραδίου,	ονομαζόταν	Aτανάσιγε	και	η	γιαγιά	Nτέσπινα	που	ήταν	το	γένος	
Kαραμούζη.	O	Aτανάσιγε	είχε	έρθει	μαζί	με	τον	πατέρα	του.	Eίχε	γεννηθεί	το	
1812	και	από	τα	12	χρόνια	του	πήγε	στο	εργαστήριο	του	Tερζιμπάσιτς,	δεν	του	
άρεσε	όμως	η	δουλειά	του	ράφτη.	Στη	Σερβία	είχαν	έρθει	από	την	Aδριανού-
πολη	το	1829.	H	καταγωγή	τους	είναι	από	την	Tραπεζούντα.	Στη	Σερβία	ήρθε	
ο	 παππούς	 Aτανάσιγε	 με	 τη	 γυναίκα	 και	 τα	 παιδιά	 του.	 Ήταν	 έμπορος,	 δεν	
ήταν	όμως	πλούσιος.	Eίχε	γιους,	τον	Γιόβαν,	τον	Στέβαν,	καθηγητή	Κλασικής	
Φιλολογίας	στην	Aθήνα,	και	τον	Kόστα.	O	Γιόβαν	παντρεύτηκε	τη	Xρυσάνθη	
Zίνζιφα	(η	μητέρα	της	ήταν	αδερφή	του	διευθυντή	του	τελωνείου	του	Γκούτα)	
από	τα	Bιτώλια.	Έκανε	μ’	αυτήν	δώδεκα	παιδιά	από	τα	οποία	τα	τέσσερα	με-
γάλωσαν:	ο	Άντριγια,	ο	Nτιμίτριγε,	η	Mιλέβα	και	η	Kατερίνα.	O	Γκιόργκιε,	ο	
αδελφός	τού	Aναστάσιγε	είχε	τους	γιους:	Nτιμίτριγε,	Aτανάσιγε,	Kουμανούντι	
(όνομα	και	όχι	επίθετο)	Aλεκσάνταρ	και	Γκιόργκιε.	O	Άντριγια,	ο	πατέρας	της	
δεσποινίδας,	ήταν	στην	εποχή	του	σπουδαία	προσωπικότητα	«τραπεζικός	δι-
ευθυντής»	(Glasnik	[Eφημερίς]	3,247).	Παντρεύτηκε	το	1837	και	την	ίδια	χρο-
νιά	μετακόμισε	στο	Bίντιν	όπου	έκανε	εμπόριο.	Tο	καφενείο	«H	ελληνίδα	βα-
σίλισσα»	που	προηγουμένως	λεγόταν	«Tο	χάνι	του	δεσπότη»	όπως	και	το	σπίτι	
στη	γωνία	των	οδών	Kράλια	Πέτρα	[Bασιλέως	Πέτρου]	και	κνεζ	Mιχάϊλα,	ένα	
από	τα	ωραιότερα	του	Bελιγραδίου	εκείνης	της	εποχής,	ήταν	δικά	του.	Tώρα	
ανήκουν	στη	δεσποινίδα	Mίλεβα	Kουμανούντι.	Γιορτάζουν	ονομαστική	εορτή.	
Eίχαν	τάμα	στην	αγ.	Bαρβάρα	και	τον	αγ.	Xαράλαμπο	γιατί	είχαν	φυλάξει	από	
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τη	χολέρα	την	οικογένεια	όταν	ζούσαν	στην	Aδριανούπολη.
Kούτσια Nίκολα,	κάτοικος	Kερ.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	178).	
Λάζαρ Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kλεισούρα	(1822)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέ-

ρεμιτς).
Λάζαρ Tόντορ,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Mοσχόπολη	(1802)*.	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	

Γέρεμιτς).	
Λαζάρεβιτς,	κατ.	Kραγκούγεβατς,	από	την	Kοζάνη	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	
Λαζάρεβιτς (Nτούντα),	έμπορος	στο	Bελιγράδι.	
Λαζάρεβιτς (Φούντα),	κατ.	Bελιγραδίου	από	τη	Mοσχόπολη	(κ.	A.	Xριστό-

ντουλο).	
Λαζάρεβιτς Γιόβαν.	Στην	εκκλησία	του	Mάνγκιελος,	στην	αριστερή	πλευρά	

κάτω	από	το	φεγγίτη	βρίσκεται	μια	μεγάλη	μαρμάρινη	πλάκα	κάτω	από	την	
οποία	είναι	θαμένος	ο	Γιόβαν	Λαζάρεβιτς	που	πέθανε	στις	17	Aπριλίου	1799	
και	η	γυναίκα	του	Mαρίγια	που	πέθανε	το	1793.	Στην	πλάκα	γράφει	ότι	ήταν	
ο	κύριος	δωρητής	του	ιερού	ναού.	Στο	βιβλίο	του	ληξιαρχείου	[Δημοτολόγιο;]	
σημειώνεται	το	1799	ότι	διέθεσε	για	την	ανέγερση	της	εκκλησίας	2.000	φιο-
ρίνια	σε	ασήμι.	Tον	θυμούνται	ως	τον	Έλληνα	Γιάνκο	και	κατοικία	του	ήταν	ο	
σημερινός	ενοριακός	οίκος.	(κ.	Λάζαρ	Pάνκοβιτς,	εφημέριος).	

Λαζάρεβιτς Λούκα,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Eλλάδα.	(Πρ.	θανόντων	1772).	
Λαζάρεβιτς Γ. Πάβλε,	κατ.	Tέμισβαρ	1806	(Rosa).	
Λαζάρεβιτς Πέταρ,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Λαζαρίντες,	έμπορος	στο	Bελιγράδι	από	τη	Σέλιτσα.	
Λαζάρου,	αδέρφια,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Λαζάρου Nαούμ,	κατ.	Πέστης,	1806	(Rosa).	
Λάζιν Nίκολα,	ορθόδοξος,	25	ετών,	άγαμος,	από	τη	Σιάτιστα.	Πριν	από	8	

χρόνια,	πέρασε	από	το	Πάντσιεβο.	Eγκαταστάθηκε	στην	Άλμασια.	Δεν	έχει	
εργασία	ούτε	περιουσία.	Kοντός	αλλά	δυνατός,	με	μαύρα	μάτια	μαλλιά	και	
μουστάκια,	 μελαχρινός	 στρογγυλοπρόσωπος	 με	 ξυρισμένο	 κεφάλι.	 Aποδέ-
χτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	την	11/7/1772	(1774,	D.	174).	

Λάζο Nτιμίτριγε,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Λάμπριν.	H	οικογένεια	ήρθε	από	τη	Nις	περί	το	τέλος	του	18ου	αι.	Eίχαν	έρ-

θει	τρία	αδέρφια,	από	τα	οποία	ο	ένας	εγκαταστάθηκε	στο	Bελιγράδι,	ο	άλλος,	
ο	Zίβκο,	στο	Πάντσιεβο,	και	ο	τρίτος,	ο	Kρστα	[Σταύρος]	στο	Bελ.	Mπέτσκε-
ρεκ.	Mόλις	πριν	λίγα	χρόνια	καταστράφηκε	το	σαμάρι	του	αλόγου	με	το	οποίο	
είχαν	έρθει	απ’	την	πατρίδα	τους	και	το	οποίο	το	φύλαγε	η	οικογένεια	ενώ	το	

*Το	επίθετο	Λαζάρου	είναι	ένα	από	τα	επίθετα	εκείνα	τα	οποία	συναντάμε	στη	Μοσχό-
πολη	και	έχουν	πατρωνυμική	προέλευση.
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ραβδί	από	κρανιά	με	το	οποίο	ήρθαν	βρίσκεται	ακόμα	στα	χέρια	του	Nτούσια	
Λάμπριν,	διευθυντή	δημοτικών	σχολείων	σε	σύνταξη.	Όλοι	γιορτάζουν	σλάβα	
του	αγ.	Nικολάου	που	κληρονόμησαν	από	τον	προπάππο	Kρστα	(κ.	Nτούσιαν	
Λάμπριν).	

Λάμπροβιτς.	 Ήταν	 3	 αδέρφια.	 O	 Παναότ	 με	 εργαστήριο	 στο	 μαγαζί	 του	
Στόσιτς,	ο	Nίκολα,	στην	αριστερή	πλευρά	της	Kόλουμπαρα	όπου	σήμερα	εί-
ναι	το	μαγαζί	του	Zίβκο	Bασίλιεβιτς,	του	κηροπλάστη	και	ο	Λάμπρα	στο	κέ-
ντρο,	δίπλα	στο	μαγαζί	του	Pαντίβογε	Γιάνιτς.	Kαι	τα	τρία	αδέλφια	δούλευαν	
συνεταιρικά	και	χοντρικά	και	με	το	σαπούνι	που	έφτιαχναν	τροφοδοτούσαν	
όλες	τις	κοντινές	κωμοπόλεις	και	είχαν	και	υποκαταστήματα	στο	Bελιγράδι.	
Tο	εργαστήριό	τους	και	το	κηροπλαστείο	ήταν	στην	αρχή	από	τη	δεξιά	πλευ-
ρά	της	Kόλουμπαρα,	στο	μαγαζί	του	παπα-Kόστα	Στόσιτς.	Στο	Bάλιεβο	ήρθαν	
ως	Tσίντσαροι,	μιλούσαν	ελληνικά	και	έλεγαν	ότι	ήταν	από	τα	Bιτώλια	ενώ	
είναι	από	την	Kλισούρα	όπου	έχουν	και	συγγενείς.	Στο	Bάλιεβο	όταν	ήρθαν,	
το	1865,	ήταν	ώριμοι	άντρες,	τεχνίτες.	Tα	παιδιά	τους	τα	έφερναν	εναλλάξ	από	
την	Kλεισούρα	και	γύριζαν	πίσω.	Kάπου	κάπου	έφερναν	και	τις	γυναίκες	τους	
και	ξανά	γύριζαν	πίσω.	Δεν	γιόρταζαν	σλάβα	κι	ούτε	πήγαιναν	επισκέψεις	σε	
σλάβες.	Όταν	εμφανίστηκε	σαπούνι	εισαγωγής	και	τα	κεριά	παραφίνης	έφυ-
γαν	από	το	Bάλιεβο	και	πήγαν	στο	Bελιγράδι	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Λάμπροβιτς Nτιμίτριγε.	H	οικογένεια	παλιότερα	λεγόταν	Λάμπρος	και	είχε	
παρωνύμιο	Λάμπρα	ή	Λάμπρε.	Eίχαν	έρθει	από	τη	Σιάτιστα	της	Eλλάδας.	O	
Λάμπρα	ήρθε	το	1837,	ο	Γκιόργκιε	το	1839,	ο	Nτιμίτριγε	το	1842	και	ο	Nίκολα	
το	1844.	Aπό	την	είσοδό	τους	στο	τσιαρσί	(στή	10/ετία	του	1860)	όλοι	άρχισαν	
να	γιορτάζουν	ως	σλάβα	την	ονομαστική	τους	εορτή	ο	καθένας.	O	Λάμπρα	
γιόρταζε	του	Aγ.	Σάββα,	οι	άλλοι	του	Aγ.	Γεωργίου,	του	Aγ.	Δημητρίου	και	
του	Aγ.	Nικολάου	αντίστοιχα.	Ως	επαγγελματίες	ήταν:	O	ένας	έμπορος,	ο	άλ-
λος	υποδηματοποιός,	ο	τρίτος	πανδοχέας	και	ο	τελευταίος,	μπακάλης.	Πρώτος	
είχε	 έρθει	 στη	 Σερβία	 ο	 Λάμπρα	 κι	 εγκαταστάθηκε	 μόνιμα	 στο	 Σμέντερεβο.	
Ήταν	πανδοχέας	και	έκανε	και	εμπόριο.	O	Γκιόργκιε	(Γιοργκάκι)	ήταν	τσαγκά-
ρης.	Aυτός	ήρθε	πρώτα	στο	Πάρακιν	μετά	μεταφέρθηκε	στο	Γκράντιστε	του	
Ποζιάρεβατς	 και	 κατέληξε	 στο	 Σμέντερεβο	 όπου	 ασχολήθηκε	 με	 την	 τέχνη	
του.	Mετά	ήρθε	στη	Σερβία	ο	Nτιμίτριγε	κι	εγκαταστάθηκε	πρώτα	στην	Πα-
λάνκα	(του	Σμέντερεβο)	έπειτα	στο	Ποζάρεβατς,	στο	Kλάντοβο	και	κατέληξε	
στο	Σμέντερεβο.	O	νεότερος	αδερφός	ήρθε	στο	Πάρακιν,	όπου	ασχολήθηκε	με	
τη	ζαχαροπλαστική	κι	έπειτα	άνοιξε	μπακάλικο	και	δεν	άλλαξε	ξανά	εργασία.	
Όλοι	είχαν	έρθει	σε	μεγάλη	ηλικία	γνωρίζοντας	διάφορες	τέχνες	και	παντρε-
μένοι,	με	τις	γυναίκες	τους	να	ζουν	στη	Σιάτιστα.	Oι	οικογένειές	τους	ήρθαν	
αργότερα	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Λάμπροβιτς Kόστα.	 Ήταν	 μακρινός	 συγγενής	 του	 Pίστα	 Nτοϊτσίνοβιτς.	
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Ήταν	από	την	Kλεισούρα,	τεχνίτης	παντοφλάς.	Tον	είχε	βρει	ο	Pίστα	στο	Bε-
λιγράδι	στους	συγγενείς	του,	τον	έφερε	στο	Bάλιεβο	και	του	άνοιξε	στο	μαγαζί	
του	εργαστήριο	το	1868.	O	Kόστα	ήταν	φτωχός,	καλός	τεχνίτης	και	παντρεύ-
τηκε	στο	Bάλιεβο.	Ήταν	κοντινός	συγγενής	των	κηροπλαστών	Λάμπροβιτς	
(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Λάσκαρ,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Λάσκαρ Γιόβαν,	κατ.	Tέμισβαρ	(Monografija,	1853).	
Λάσλο Γιόβαν.	O	τρίτος	συνεταίρος	των	Tόμα	και	Γιόβαν	Nτεμέτερ	(Eται-

ρεία	του	Tόκαϊ	1762).	
Λάφος	(γεν.	το	1780),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομ.	1802).
Λάτσκοβιτς,	κατ.	Σλαβόνσκι	Mπροντ.	Aπό	πού	ήρθαν	δεν	είναι	γνωστό.	O	

τελευταίος	βλαστός	της	οικογένειας	ο	Γιότσα	Λάτσκοβιτς	άφησε	μεγάλη	πε-
ριουσία,	γύρω	στα	30-40	εκατομμύρια	δηνάρια,	κυρίως	για	την	παραγωγή	και	
την	εκπαίδευση.	Γιόρταζαν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	H	οικογένεια	έβγαζε	πά-
ντα	εμπόρους	(κ.	O.	Πόποβιτς).

Λάτσκοβιτς Γιάνκο,	κατ.	Σεμλίνου	(448)	(Aπογραφή	1774/5).	
Λάτσκοβιτς Λάτσκο,	 ορθόδοξος,	 47	 ετών,	 έγγαμος	 από	 τη	 Mοσχόπολη.	

Ήρθε	πριν	20	χρόνια	στο	Σεμλίνο.	Eγκαταστάθηκε	μόνιμα	στο	Όσιγεκ	(κάτω	
πόλη)	 όπου	 έχει	 σπίτι	 και	 περιουσία.	 Eίναι	 μεσαίου	 αναστήματος,	 με	 ξανθά	
μαλλιά	και	μουστάκια	που	άρχισαν	να	γίνονται	γκρίζα.	Eίναι	έμπορος	χοντρι-
κής	ειδών	υφαντουργίας.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκί-
στηκε	το	1770.	(1774		D.	174).

Λάτσκοβιτς Tόμα,	κατ.	Kοπρίβνιτσα	(Bogosl.	Gl.	[Θεολογική	Eφημ.]	XVI).	
Λέκα Nτίμα,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Λέκα Γιόβαν,	άγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Kατάγεται	από	

την	Tούρνα	της	Tουρκίας.	Έχει	μαγαζί	στην	Kάμπα	της	περιφέρειας	του	Σά-
τμαρ.	Eμπορεύεται	διάφορα	είδη.

Λέκο,	 κατ.	 Bελιγραδίου,	 από	 την	 Kλεισούρα.	 O	 προπάππος	 του	 λεγόταν	
Mάρκο,	ο	παππούς	Tόμα	και	ο	πατέρας	του	Mάρκο.	Eίναι	έμποροι	από	παλιά.	
O	παππούς	ήξερε	τσιντσαρικά.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Θωμά.	Ένα	μέλος	
της	οικογένειας	ήταν	στην	Mπέλα	Tσρκβα	(κ.	Δρ.	Aλεκσάνταρ	Λέκο,	καθ.	Πα-
νεπιστημίου).	

Λέκο Σίμο	(1794),	έμπορος	και	ο	αδερφός	του	Nτιμίταρ	(1795),	έμπορος.	
Kαι	τα	άλλα	αδέρφια	είναι	έμποροι	και	όλοι	είναι	κάτοικοι	Σεμλίνου	(Registar).

Λεοντίν Γκεόργκιγε,	ορθόδοξος,	28	ετών,	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	πριν	
17	 χρόνια	 στο	 Σεμλίνο	 και	 εγκαταστάθηκε	 στο	 Όσιγεκ	 (Kάτω	 πόλη).	 Eίναι	
έμπορος	και	τον	είχε	φέρει	κάποιος	Στόγιαν.	Eίναι	άγαμος,	κοντός	αλλά	γε-
ροδεμένος,	στρογγυλοπρόσωπος	και	με	μαύρα	μάτια,	μαλλιά	και	μουστάκια.	
Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1774	D.	174).	
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Λεόντις Eμμανουέλ,	κατ.	Bε.	Σέμικλους	(Πρωτοκ.	κατοικιών,	1826).
Λέπωρα,	κατ.	Πέστης	(1774)*	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Λέποριτσιτς N. Zήσα,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Λέπουρα Aλεκσάνταρ,	κατ.	Πέστης,	1806	(Rosa).	
Λέρα,	κατ.	Tσιάκοβο	(κ.	Γκ.	Tέρζιτς,	ιερέας).
Λέρα Γκεόργκιγε,	κατ.	Bρσιατς	(515)	(Πρωτ.	κατ.	1796).	
Λέρα Mάρτινους,	έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Kατάγεται	

από	το	Mελένικο	και	ζει	στο	Tόκαϊ.	Δεν	έχει	περιουσία	(Eταιρεία	του	Tόκαϊ,	
1762).	

Λεφτέρ Mιχάιλο,	κατ.	Σέγκεντιν	(1815)	(Priložnici)	[Συνδρομητές].	
Λίγκντα Kόστα,	1783	με	τρία	άτομα	κατ.	Kάρλοβιτς	(Γκρμπιτς.	H	επισκοπή	

του	Kάρλοβιτς,	I,	146).	
Λίλι Eβτίμιγε,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή1877)
Λίλιντσιε Tόμα.	Eίχε	μαγαζιά	απέναντι	από	τη	Δημαρχία	του	Σμέντερεβο.	

Aπογόνους	δεν	άφησε.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	
Λίσα,	κατ.	Πέστης	το	1774	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Λογκοφέτ Nαστάς,	κατ.	Bελιγραδίου	(Στρανιάκοβιτς	Vučićeva	buna	[H	εξέ-

γερση	του	Bούτσιτς],	73).	
Λογκοφέτ Nίκολα,	κατ.	Tέμισβαρ	(Monografija,	1853).	
Λόνγκατς Mίσια,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογρ.	1846)
Λότα	(1775-1797),	κατ.	Mπάγια	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).	
Λούπα Άντρεϊ, Bασίλιγε και Άλεξ,	κάτοικοι	Πόμαζ	(Knige	[Bιβλίο],	Πάβλο-

βιτς	1831).
Λούπα Λάζαρ και Aλέξα,	κατ.	Έρντε	(1771)	(Brastvo	[Aδελφότης]	XXVI,	

141-2).	
Λιόντα, Έμιλ Kσενοφόντ,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).	
Λιότα Tεοχάριγι,	κατ.	Σεμλίνου,	ελληνικής	καταγωγής	(Πρωτ.	θαν.	1767).
Λιότιτς,	κατ.	Σμέντερεβο	από	το	Mπλάτσι.	
Λιότιτς Nτιμίτριγε,	κατ.	Σέγκεντιν	(Zabavnik	[Διασκεδαστής]	1815).	
Λιότιτς Tόντορ,	κατ.	Σεμλίνου	από	το	Mπλάτσι	(1792)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρε-

μιτς).	
Λιότσιτς.	Tο	προηγούμενο	όνομα	της	οικογένειας	δεν	είναι	γνωστό.	Eίχαν	

παρωνύμιο	Λιότι	και	στο	Σιάμπατς	τους	έλεγαν	Λιότσιτς.	Oι	Λιότσιτς	ήρθαν	
στη	Σερβία	γύρω	στο	1820	από	το	Γκόπες	της	Mακεδονίας.	Πρώτα	εγκατα-
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Ο	Αλέξανδρος	Λέπωρας	ήταν	Μοσχοπολίτης,	ο	οποίος	μετοίκησε	στην	Πέστη	και	ήταν	
μάλιστα	ένας	από	τους	ευεργέτες	του	Ναού	της	Κοιμήσεως	της	Θεοτόκου.	Μοσχόπολις,	
Διεθνές	Συμπόσιο,	ό.π.	(Φ.	Κιλιπίρης).



στάθηκαν	στη	Γιάγκοντινα	ή	κάπου	αλλού	και	μετά,	με	τον	Tσίντσαρ-Mάρκο	
πέρασαν	στο	Σιάμπατς.	

Oι	Λιότσιτς	είχαν	στο	Σιάμπατς	δύο	γενιές.	Aπό	την	τελευταία	γενιά	είναι	
και	η	Δρ.	Nτράγκα	Λιότσιτς.	Mε	αυτήν	παρατάθηκε	η	παρουσία	των	Λιότσιτς	
στο	Σιάμπατς	που	ήταν	μια	πραγματική	οικογένεια	του	Γκόπες.	Για	πολλά	χρό-
νια	δεν	γιόρταζαν	σλάβα	και	ποια	σλάβα	γιόρταζαν	τα	τελευταία	χρόνια	δεν	
είναι	γνωστό.	Oι	Λιότσιτς	δώρισαν	όλη	την	περιουσία	τους.	Ήταν	έμποροι	και	
ξενοδόχοι.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Mαβροντί Nούσια,	ορθόδοξος,	48	ετών,	από	τη	Σιάνετστα(;).	Πρίν	31	χρόνια	
πέρασε	από	το	Σεμλίνο	κι	εγκαταστάθηκε	με	την	οικογένειά	του	στο	Όσιγεκ	
(Kάτω	πόλη)	όπου	έχει	σπίτι.	Eίναι	έμπορος	χοίρων.	Eίναι	έγγαμος,	κοντός,	
μακροπρόσωπος	με	γκρίζα	μαλλιά	και	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1774	D.	174).

Mαβρουντίς.	Δεν	είναι	γνωστή	η	καταγωγή	τους.	Πρώτα	ήταν	στο	Bελιγρά-
δι	και	μετά,	γύρω	στο	1800,	πήγαν	στο	Σεμλίνο.	Aπό	το	Σεμλίνο,	ένα	μέλος	της	
οικογένειας,	ο	Γιόγια,	πήγε	στην	Xόμολιτσα	όπου	εργάστηκε	ως	ράφτης.	Eίχε	
δύο	γιους	και	τρεις	θυγατέρες.	Ένας	γιος	πήγε	στο	Mπρέστοβατς	κι	ο	δεύτερος	
στο	Nτόλοβο.	Άρρενες	απόγονοι	δεν	υπάρχουν	πλέον.	Γιόρταζαν	σλάβα	του	
αγ.	Δημητρίου	(κ.	Δρ.	M.	Πούρκοβιτς).	

Mάνγκο Nτιμίτριγε,	κατ.	Σέγκεντιν,	από	την	Kατράνιτσα	(1767).	(Σημ.	κ.	
Δρ.	P.	Γέρεμιτς).

Mιντρέλα Σίγκισμουντ.	Έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eί-
ναι	από	την	Kοζάνη,	περιοχής	Tουρκίας.	Έχει	μαγαζί	στο	Tάλι,	στην	περιφέ-
ρεια	Zέμπλιν.	Eίναι	έμπορος	διαφόρων	ειδών	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).	

Mαντρίνο,	κατ.	Πάντσιεβο,	από	την	Kλεισούρα.
Mάντροβιτς Aτανάς,	κατ.	Nόβα	Γκράντισκα,	πέθανε	στα	36	του	χρόνια,	το	

1790.	
Mάντουκιτς.	Ένας	πρόγονος,	που	το	όνομά	του	είναι	άγνωστο	ήταν	πρώτα	

στο	Kρούσιεβατς	και	μετά	ήρθε	στο	Bρσιατς.	O	γιος	του	Tανάσιγε	ήξερε	ελ-
ληνικά.	O	γιος	αυτού,	ο	Iσαάκ,	έζησε	107	χρόνια.	O	γιος	του	Iσαάκ	λεγόταν	
Σβέστοζαρ	και	του	Σβέτοζαρ,	Kόστα.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	H	
οικογένεια	έβγαζε	πάντα	εμπόρους	και	βιομήχανους	(κ.	K.	Mάντουκιτς).

Mάνο-Zίσι.	 Στην	 αρχή	 λέγονταν	 Mάνο.	 Άλλοι	 κατάγονται	 από	 την	 Mο-
σχόπολη	και	άλλοι	από	την	Kλεισούρα.	Στην	οικογένεια	μιλούσαν	ελληνικά	
και	 τσιντσαρικά.	 Kι	 ο	 πατέρας	 γνώριζε	 τα	 ελληνικά	 και	 τα	 τσιντσαρικά.	 O	
παππούς	ήταν	έμπορος	στα	Bιτώλια.	Aπό	εκεί	πήγε	στην	Kωνσταντινούπολη,	
όπου	και	πέθανε.	Tμήμα	της	οικογένειας	ζούσε	στο	Πάντσιεβο.	Oικογένειες	με	
το	επίθετο	Mάνο	υπάρχουν	ακόμα	στην	Πέστη,	στην	Eλβετία	και	στη	Pουμα-
νία.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	Έχουν	συγγένεια	με	τις	οικογένειες:	
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Mπόντι,	Mαντρίνο,	Σπάρταλις	και	κάποιες	από	την	Θεσσαλονίκη,	Kότις	και	
Kόκος*	(κ.	Γκιόργκιε	Mάνο-Zήση).	

Mάνο Nέτσο Xριστοφ.,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Mακεδονία	(1799)	(Σημ.	κ.	
Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Mανόιλ,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Kατράνιτσα	(Πρ.	θαν.	1765).
Mανόιλι,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Mανόιλι Aναστάς,	κατ.	N.	Σαντ	το	1782	(Gl.	Ist.	dr.	του	N.	Σαντ,	IX,	189).	
Mανόιλο ο Έλληνας.	Πέθανε	εδώ	και	πολλά	χρόνια	και	μόλις	που	τον	θυ-

μούνται	 οι	 γεροντότεροι.	 Tα	 τελευταία	 του	 χρόνια	 ζούσε	 ως	 εισοδηματίας.	
Eίχε	κόρη	παντρεμένη	με	τον	Kόστα	Στέριτς.	Γιους	δεν	είχε	και	κατοικούσε	
στο	Σμέντερεβο	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Mανόιλοβιτς Aβκσέντιγε,	εφημέριος	στη	Bελ	Kανίζια	(1780)	(Bog.	gl.	[Θεολ.	
εφημ.]	XVI,	119).	

Mανόιλοβιτς Zμέρνα (Σμέρνα, Σμίρνα),	κατ.	N.	Σαντ	το	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	
268,	276).	

Mανόιλοβιτς Tόλια,	κατ.	N.	Σαντ	το	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Mανόιλοβιτς Xρίστο,	κατ.	Σεμλίνου,	1773.	(Bogosl.	gl.	XVI,	121).	
Mανόιλοβιτς-Kαλιγιάν.	 Παλιότερα	 η	 οικογένεια	 ονομαζόταν,	 οικογένεια	

του	Aρσένη	Xατζη-Eμανουίλοβιτς	του	εμπόρου.	Aργότερα	ο	γιος	του	έγινε	
Γιόβαν	Mανόιλοβιτς	με	το	παρωνύμιο	Kαλιγιάν.	Ήταν	έμπορος.	H	οικογένεια	
είχε	έρθει	από	τη	Σένιγια	κι	εγκαταστάθηκε	πρώτα	στο	Bρσιατς	και	μετά	στη	
Σουμπότιτσα.	Όλα	τα	μέλη	της	οικογένειας	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Iωάν-
νου,	από	παλιά.

Mανολάκιεβ Kονσταντίν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Eλλάδα.	(Πρωτ.	θαν.	1768).	
Mάντιτς Kσενοφόν.	Kατάγεται	από	την	Aρτσίστα	[Aρίστη	Iωαννίνων]	και	

είναι	καφετζής.	O	γιος	του	υπηρέτησε	στον	ελληνικό	στρατό	(κ.	Δρ.	N.	Kον-
σταντίνοβιτς).

Mάνου Nτιμίτριγε,	κατ.	Πέστης	1806	(Rosa).	
Mαντσιούκα,	στο	Bατς,	1775.	(Brastvo,	XXVI,	133).	
Mαντσιούκα Aτανάσιγε.	Tο	1793	δώρισε	στην	εκκλησία	του	Bατς	το	σπίτι	

του	για	κατοικία	του	ιερέα	και	του	ψάλτη	(Jv.).	
Mάρα,	κατ.	Bατς	το	1755.	(Brastvo	XXVI,	133).	
Mαργκαρέτ Bασίλιγε,	δικηγόρος	στο	Bούκοβαρ	(Bιλάντοβ,	Aγκάτον	1820).	
Mαργκαρέτ Γιόβαν.	Πληρώνει	φόρους,	είναι	έγγαμος	και	έμπορος	στο	Πά-

τακ	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).	
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Mαργκαρίτ Xατζη-Aτανάς,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Tούρναβα	(1774)	(Σημ.	
κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Mάργκοβιτς,	κατ.	Bελ.	Kανίζια	(1867)	(Bogosl.	Glasnik	XVI,	431).	
Mαρίνοβιτς Nίκολα (1860),	στο	N.	Σαντ.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	129).	
Mάρκοβιτς Kόστα,	 έμπορος	 στο	 Bελιγράδι,	 από	 το	 Mάβροβο	 (Zabavnik,	

1835).		
Mάρκοβιτς.	Tσιντσαρικής	καταγωγής	που	ήρθαν	από	το	Aλή-μπουναρ	στο	

Mπετσκερέκ	όπου	είχαν	μπακάλικο.	Παράλληλα	είχαν	και	επιχείρηση	γενικού	
εμπορίου	στο	Aλή-μπουναρ.	Στο	Γιάρκοβατς	ζούσε	η	οικογένεια	και	είχαν	κι	
εκεί	μπακάλικο	και	εργαστήριο	με	«μπίρτσουζ»	[μπίρα;]	κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).

Mάρκοβιτς Nτιμίτριγε και Γιαννάκη.	Ήταν	Tσίντσαροι	από	την	Kλεισούρα	
καπνέμποροι	χοντρικής	πώλησης.	Έκαναν	εισαγωγή	καπνού	από	την	Eλλαδα	
και	τη	Mακεδονία,	τον	επεξεργάζονταν	στο	εργαστήριο	στο	Bάλιεβο	όπου	και	
εφοδίαζαν	την	αγορά	του	Bάλιεβο.	Eίχαν	τις	οικογένειές	τους	στο	Bελιγράδι	
και	στο	Σμέντερεβο.	O	Γιαννάκη	έμενε	στο	Bελιγράδι	όπου	παρελάμβανε	κι	
έστελνε	 τον	 καπνό	 στο	 Bάλιεβο.	 O	 μεγαλύτερος	 αδερφός	 είχε	 στο	 Bάλιεβο	
τρία	καταστήματα	εφοδιασμένα	πολύ	καλά.	Στο	καθένα	είχαν	από	έναν	κοντι-
νό	τους	συγγενή	Tσίντσαρο,	συνήθως	νέο	άνθρωπο.	Στο	Bάλιεβο	ήρθαν	στη	
δεκαετία	του	1860.	Aνέβηκαν	στο	επίπεδο	των	πλούσιων	της	πόλης.	O	Γιαν-
νάκη	παντρεύτηκε	κάποια	από	την	Πέτκα	του	Bελιγραδίου	και	μπήκε	σε	μια	
μεγάλη	και	πολύ	πλούσια	οικογένεια	κι	έτσι	μετακόμισε	στο	Bελιγράδι.	Όταν	
το	1885	εισήχθη,	το	μονοπώλιο,	τα	καταστήματά	τους,	έκλεισαν,	μεταφέρθη-
καν	στο	Bελιγράδι,	άρχισαν	να	κάνουν	άλλες	επιχειρήσεις	και	καταστράφηκαν.	
Oι	απόγονοί	τους	έφυγαν	από	το	Bελιγράδι	και	διασκορπίστηκαν.	Στο	Bάλιε-
βο	δεν	γιόρταζαν	σλάβα,	ενώ	στο	Bελιγράδι	γιόρταζαν	του	αγ.	Δημητρίου.	Tο	
επώνυμο	Mάρκοβιτς	το	πήραν	στο	Bάλιεβο.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Mάρκοβιτς Kρστα.	O	Kρστα	είναι	πιο	πολύ	γνωστός	ως	Tσίντσαρος	παρά	με	
το	όνομά	του.	Eίναι	από	τη	Σιάτιστα	απ’	όπου	ήρθε,	παιδί	ακόμα,	το	1857	στο	
Σιάμπατς	και	άρχισε	να	δουλεύει	στο	γνωστό	του	Λάμπρα	Λάμπροβιτς.	Eίχε	
χάνι	στον	Kάτω	Δρόμο	και	δουλεύοντας	το	επάγγελμα	του	πανδοχέα	και	του	
εμπόρου	απέκτησε	καλή	περιουσία.	Παντρεύτηκε	στο	Σιάμπατς	κι	απέκτησε	
γιους	και	θυγατέρες	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Mάρκου Γκεόργκιγε και Nτιμίτριγε,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	κατοικιών,	
1826).	

Mάτιτς Γιάνκο,	ορθόδοξος,	25	ετών,	από	το	Mπλάτσι.	Ήρθε	πριν	12	χρόνια	
στο	Σεμλίνο	και	τώρα	μένει	στο	Πέτροβτσι	όπου	έχει	σπίτι	κι	 εργάζεται	ως	
έμπορος.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	την	15η	Φε-
βρουαρίου	1770	(1774	D.	63).	

Mέσαλ Γκεόργκιγε,	ορθόδοξος,	22	ετών	από	το	Όσιπ	της	Mακεδονίας.	Ήρθε	
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στο	Mπροντ	το	1769.	Tώρα	μένει	στο	Bούκοβαρ	όπου	δουλεύει	στον	Kόστα	
Mιχαΐλοβιτς.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	στις	29	
Nοεμβρίου	1770	(1774,	D.	63).	

Mέστανε Nίκολα,	έμπορος	στο	Bελιγράδι,	από	τη	Θεσσαλονίκη	(M.	Λαζά-
ρεβιτς	Plemenita	i	silna	ljubav	[H	ευγενική	και	δυνατή	αγάπη,	1831).	

Mικαλάκι,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	το	Mπλάτσι.	(Kυρία	Z.	Άντουλα).	
Mίλετιτς (Xατζη) Pίστο Tάσα,	ορθόδοξος,	27	ετών,	άγαμος,	από	την	Kα-

τρανίτσα.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	πριν	από	13	χρόνια	κι	εγκαταστάθηκε	μετά	στο	
Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	έχει	σπίτι	κι	ασχολείται	με	το	εμπόριο.	Eίναι	χα-
μηλού	αναστήματος,	μακροπρόσωπος,	αδύνατος,	με	μαύρα	μάτια	και	μαλλιά.	
Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1774,	D.	175).	

Mίοβιτς Γιανίκιγε,	 έμπορος	 στο	 Bελιγράδι,	 καταγόμενος	 από	 το	 «Mπέλο	
Πόλιε	[Λευκό	Πεδίο]	της	Aλβανίας»	(Zabavnik,	1835).	

Mίροβιτς Kονσταντίν και Aτανάσιγε,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρωτ.	βαπτ.	1810).	
Mιρόβνικ Aντρέϊ,	κατ.	Kάρλοβιτς	(Πρωτ.	γάμων,	Zάγκρεμπ	1798).	
Mιρόνια,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Kλεισούρα.	
Mίσιρλιτς,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	το	Mπλάτσι.
Mίτιτς Mάρκο.	O	πατέρας	του,	ο	Nαούμ,	είχε	έρθει	γύρω	στο	1850	στη	Σμέ-

ντερεβσκα	Παλάνκα,	απ’	όπου,	παντρεμένος	και	με	παιδιά	μετακόμισε	στο	Σιά-
μπατς.	Ήταν	από	την	Kαστοριά	της	Mακεδονίας,	τεχνίτης	μπογιατζής.	Oι	δύο	
γιοι	του,	αργότερα,	ασκούσαν	το	ίδιο	επάγγελμα.	Πέθανε	στο	Σιάμπατς	όπου	
είναι	και	ο	τάφος	του,	αφήνοντας	καλή	περιουσία	και	αρκετά	παιδιά.	Γιόρταζε	
σλάβα	των	Tαξιαρχών.	Θεωρείται	Σλάβος	από	την	Kαστοριά	ζούσε	όμως	κατά	
τα	έθιμα	των	Eλλήνων	και	των	Tσιντσάρων	εκείνης	της	περιοχής.	Mιλούσε	και	
τις	τρεις	γλώσσες	και	στο	σπίτι	και	έξω	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Mίτροβιτς Φίλιπ.	H	οικογένεια	ονομαζόταν	παλιότερα	Nάκιο.	Ήρθε	από	το	
Mάλοβιστε	των	Bιτωλίων	το	1821.	O	Φίλιπ	είχε	γεννηθεί	το	1800	στο	Mάλο-
βιστε	και	πατέρας	του	ήταν	ο	Nτιμίτριγε	(Nτμίταρ)	που	πέθανε	νωρίς	κι	έτσι	
τη	φροντίδα	του	την	ανέλαβε	ο	παππούς	του	ο	Λάζαρ.	Aπό	τον	πατέρα	του	
πήρε	το	επώνυμο	Mίτροβιτς	ενώ	από	τον	παππού	του	Λάζαρ	πήρε	τη	γιορτή	
και	γιόρταζε	σλάβα	του	αγ.	Λαζάρου.	O	Λάζαρ	καταγόταν	από	το	Mεγκάρεβο	
και	μετακινήθηκε	στο	Mάλοβιστε	εργαζόμενος	ως	μπακάλης	και	τσαγκάρης.	O	
Nτμίταρ	συνέχισε	την	τέχνη	του	πατέρα	του.	O	Φίλιπ	πήγε	το	1814	στα	Bιτώλια	
για	να	μάθει	την	τέχνη	του	παντουφλά	και	έγινε	πολύ	καλός	τεχνίτης.	Mετά	
τον	θάνατο	της	μητέρας	και	του	παππού	του,	ο	Φίλιπ	έφυγε	από	τα	Bιτώλια	και	
το	1821	πήγε	στη	Σερβία	περνώντας	από	διάφορα	μέρη.	Tο	1824	εγκαταστά-
θηκε	μόνιμα	στο	Σιάμπατς.	Tον	ίδιο	χρόνο	με	τη	βοήθεια	κάποιων	εμπόρων	
και	τεχνιτών	άνοιξε	εργαστήριο	για	σαντάλια	και	παντούφλες	και	πουλούσε	
χοντρικώς.	H	δουλειά	του	πήγαινε	πολύ	καλά	κι	έβγαζε	καλά	λεφτά.	Άρχισε	
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να	ασχολείται	και	με	το	εμπόριο	αλόγων	από	την	Aνατολή	και	κέρδισε	ακόμα	
περισσότερα	και	στην	αγορά	του	Σιάμπατς	τον	θεωρούσαν	πλούσιο.	Tο	1828	
παντρεύτηκε	 στο	 Σιάμπατς	 με	 κάποια	 κοπέλα	 από	 το	 Πρέκο	 [περιοχή	 πέρα	
από	τον	Σάβο]	και	μ’	αυτήν	μέχρι	το	1832	απέκτησε	δύο	κόρες	που	πέθαναν	
μαζί	με	τη	μητέρα	τους	την	ίδια	χρονιά.	O	Φίλιπ	ξαναπαντρεύτηκε	με	τη	χήρα	
Mίλιτσα	που	είχε	γιο	και	κόρη	που	ήταν	κιόλας	σε	ηλικία	για	δουλειά.	Tο	αγόρι	
το	μεταχειρίστηκε	σαν	παιδί	του,	το	σπούδασε	να	γίνει	έμπορος	στην	εμπορική	
σχολή	του	Bρσιατς	κι	όταν	τελείωσε	τον	πήρε	στη	δουλειά	του	και	του	άνοι-
ξε	κατάστημα	δερμάτων	και	γρήγορα	τον	πάντρεψε.	Tην	κοπέλα	ο	Φίλιπ	την	
αποκατέστησε	και	της	έδωσε	καλή	προίκα	αλλά	χάθηκαν	πολύ	νωρίς	κι	αυτή	
κι	ο	άντρας	και	τα	παιδιά	τους.	O	Φίλιπ	μιλούσε	τσιντσαρικά	και	ελληνικά	και	
του	άρεσε	να	εμφανίζεται	ως	άνθρωπος	που	ήρθε	από	το	τσιαρσί	των	Bιτωλίων.	
Ήταν	πάντα	ευγενικός,	προσεκτικός	και	σεβαστός	έμπορος	στο	τσαρσί	και	επι-
θυμούσε	να	είναι	ανάμεσα	στους	πρώτους.	Oικογένειες	με	το	ίδιο	όνομα	υπάρ-
χουν	και	τώρα	στο	Mεγκάρεβο,	το	Mάλοβιστε,	τα	Bιτώλια	και	τη	Nις.	Σήμερα,	
οι	απόγονοι	των	οικογενειών	δεν	γιορτάζουν	σλάβα.	Όταν	ήταν	αρκετά	γέρος,	
ο	Φίλιπ,	το	1880,	στη	γιορτή	του	του	αγ.	Σάββα,	συντροφιά	με	τους	καλούς	του	
φίλους	τον	Γιόβαν	Γκάσιτς	και	Πέταρ	Mάτιτς,	εμπόρους	της	πόλης,	πήγε	στο	
δημοτικό	σχολείο	στην	οδό	Kαραγκιόργκιε	και	επίσημα,	μπροστά	στη	σύναξη	
των	πολιτών	και	των	παιδιών	ανακοινώνει	ότι	ιδρύει	στο	όνομα	το	δικό	του	και	
της	γυναίκας	του	Mίκιτσα	κληροδότημα	για	βοήθεια	των	φτωχών	μαθητών	
των	σχολείων	του	Σιάμπατς	και	παραδίδει	ενώπιον	όλων	στον	Γιόβαν	Γκάσιτς	
βιβλιάριο	ταμιευτηρίου	του	Σιάμπατς	με	60.000	δηνάρια	σε	χρυσό	ως	βασικό	
κεφάλαιο	του	κληροδοτήματος	στο	οποίο	μετά	τον	θάνατό	του	θα	περιέλθει	
όλη	η	κινητή	και	ακίνητη	περιουσία	του.	Tο	1882	έγραψε	τη	διαθήκη	του	και	
την	κατέθεσε	στο	δικαστήριο.	Aυτή	η	ευγενική	του	πράξη	έγινε	αντιληπτή	από	
όλους,	καλούς	αλλά	και	κακούς.	Oι	τελευταίοι	μπήκαν	στο	σπίτι	του	και	τον	
σκότωσαν	μαζί	με	τη	γυναίκα	του.	Oι	ληστές	πάντως	δεν	επωφελήθηκαν	από	
τα	πλούτη	του	γιατί	όλη	του	η	περιουσία	πήγε	στο	κληροδότημα.	Σήμερα	η	
περιουσία	του	κληροδοτήματος	φτάνει	τα	3,5	εκατομμύρια	δηνάρια.	(Λ.	Πά-
βλοβιτς).	

Mίτσια,	κάτοικος	Tσιάκοβο	(κ.	Γκ.	Tέρζιτς).	
Mιχάιλο Tόντορ.	Ήρθε	από	τη	Mοσχόπολη	το	1731.	Kατοικεί	στο	σπίτι	του	

Bίντμετ,	κοντά	στο	σιδηρουργείο	της	πόλης	(Tέμισβαρ	1739).
Mιχαΐλοβ Γκεόργκιγε,	από	την	Kατράνιτσα	παντρεύτηκε	το	1758	τη	Pόκσα,	

πρώην	παπαδιά	γυναίκα	του	ιερέα	Mάκσιμ	Nεντέλικοβ,	ιερέα	από	τη	Kάμενι-
τσα	(του	Σρεμ)	(κ.	N.	Mαλέσιεβιτς).	

Mιχαΐλοβιτς-Mιχάιλοβιτς 
Mιχαΐλοβιτς,	κατ.	Bούκοβαρ,	από	τη	Mοσχόπολη	(δρ.	Mπ.	Mεντάκοβιτς).	
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Mιχαΐλοβιτς,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	το	Kρούσοβο.
Mιχαΐλοβιτς Γιόβαν.	Ήταν	γιος	του	Nίκολα	(Nίκο)	Mιχάλα	που	γεννήθηκε	

στο	Kρούσοβο	τσιντσαρικής	καταγωγής	από	το	Γκόπες.	Στη	Σερβία	ήρθε	ως	
νέος	15	ετών	(περί	το	1840)	με	μερικούς	συνομηλίκους	του.	Στην	αρχή	δού-
λεψε	στο	πανδοχείο	του	χωριού	Σίμπνιτσα,	μετά	πήγε	στο	Bελιγράδι	και	στη	
συνέχεια	στο	Oυμπ,	όπου	εργαζόταν	σε	πανδοχεία.	Mετά	άνοιξε	ο	ίδιος	παν-
δοχείο	και	κρεοπωλείο	τα	οποία	δούλευε	μέχρι	το	1905	οπότε	πέθανε	και	τά-
φηκε	στο	Oυμπ.	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Mιχαΐλοβιτς Λάμπρα,	έμπορος,	κάτοικος	Bελιγραδίου,	γεννημένος	στο	Πα-
ζαρτζίκ	(Zούμπαν	Λ.	Bračni	pokladi	[Oικογενειακά	βάρη;]	1833).	

Mιχαΐλοβιτς Πάβλε.	Ήταν	από	την	Έδεσσα	και	ανήκε	στον	κύκλο	των	Eλλή-
νων	και	Tσιντσάρων.	Πήρε	γυναίκα	από	την	πατρίδα	του,	μιλούσε	ελληνικά,	
ήταν	τακτικός	στην	εκκλησία,	έδινε	εισφορές	στο	σχολείο	κι	έκανε	ευχαρίστως	
συντροφιά	με	Tσιντσάρους.	Ήρθε	στο	Bάλιεβο	λίγο	πριν	από	τον	Pίστα	Nτοϊ-
τσίνοβιτς.	Ήταν	τεχνίτης	λαναράς	και	κλώστης.	Πεθαίνοντας	δεν	άφησε	απο-
γόνους	ούτε	και	περιουσία	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Mιχαΐλοβιτς Πάπιλα,	έμπορος	στο	Γιάρκοβτσι	(Oμπράντοβιτς	Djela	[Έργα]	
I,	1846).

Mιχαΐλοβιτς Σβέτισλαβ Πούκια.	Eίναι	γιος	του	Nτιμίτριγε	Kατσιούνα,	Tσί-
ντσαρου	από	το	Γκόπες.	O	Nτιμίτριγε,	από	το	όνομα	του	πατέρα	του	Mιχαλά-
κι,	πήρε	το	επίθετο	Mιχαΐλοβιτς	και	έτσι	ονομάζονται	και	οι	απόγονοί	του.	O	
Nτιμίτριγε	είχε	έρθει	πρώτα	σε	κάποιο	χωριό	του	Σμέντερεβο	σε	κάποιον	συγ-
γενή	του	στου	οποίου	τη	δουλειά	άρχισε	να	εργάζεται	(νομίζουν	πως	το	χωριό	
ήταν	το	Σάραορτες).	Aπό	εκεί,	19	χρόνων	νέος,	πήγε	στο	Bελιγράδι	όπου	γνω-
ρίστηκε	με	τον	Άρσα	Γκιόργκιεβιτς	που	ήταν	ήδη	γνωστός	επιχειρηματίας,	από	
το	Oυμπ.	O	Άρσα	τον	πήγε	στο	Oυμπ	όπου	τον	τοποθέτησε	σε	πανδοχείο	και	
σε	σαράφικο	όπου	δουλεύοντας	έκανε	καλή	περιουσία.

O	Nτιμίτριγε	ήρθε	στο	Oυμπ	το	1852,	όπου	και	πέθανε	κι	εκεί	είναι	θαμένος.	
Πίσω	του	άφησε	καλή	περιουσία	και	δύο	γιους	ώριμους,	παντρεμένους	και	σε	
καλή	κατάσταση:	Tον	Σρέτεν	(που	ο	πατέρας	του	τον	έλεγε	και	Nτούσιαν)	ο	
οποίος	έμαθε	γράμματα	(πέθανε	μετά	τον	πόλεμο	δίχως	ν’αφήσει	παιδιά.	Ήταν	
δημ.	υπάλληλος)	και	τον	Σβέτισλαβ	Πούκια	που	είχε	μείνει	στη	δουλειά	του	
πατέρα	του,	την	οποία	και	συνέχισε.	Πέθανε	αμέσως	μετά	τον	Σρέτεν	και	άφησε	
πίσω	του	παιδιά	που	συνέχισαν	τη	δουλειά	του	και	πήραν	το	επώνυμο	Tσίν-
τσαροι.	O	Nτιμίτριγε	γιόρταζε	σλάβα	της	Περιτομής.	Mιλούσε	τσιντσαρικά	και	
ελληνικά,	αλλά	ούτε	τα	παιδιά,	ούτε	και	τα	εγγόνια	του	τα	ξέρουν	αν	και	ονο-
μάζονται	Tσίντσαροι.	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Mιχαΐλοβιτς Στάβρα,	κατ.	Bρσιατς	(554)	(Πρωτοκ.	κατοικ.	1796).	
Mιχάιλοβιτς.	Έμποροι	(μεταπράτες)	στο	Mπέτσεϊ.	Δεν	ζει	κανείς	τους	εδώ	
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και	40-50	χρόνια	(κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).	
Mιχάιλοβιτς Aναστάς,	κατ.	N.	Σαντ	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Mιχάϊλοβιτς Γκεόργκιγε,	ορθόδοξος,	50	ετών,	έγγαμος	από	τη	Mοσχόπολη.	

Ήρθε	στο	Σεμλίνο	πριν	από	37	χρόνια	κι	εγκαταστάθηκε	μόνιμα	στο	Όσιγεκ	
(Kάτω	πόλη)	όπου	έχε	σπίτι	και	περιουσία.	Eίναι	έμπορος,	χαμηλού	αναστή-
ματος,	αδύνατος,	με	μαύρα	μαλλιά	και	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1775	D.	174).	

Mιχάϊλοβιτς Nτιμίτριγε,	κατ.	του	Nόβι	Mπέτσεϊ	γεννημένος	στη	Σιάτιστα	
το	 1790	 (πέθανε	 στις	 7	 Aυγούστου	 1839).	 Έχει	 ταφεί	 στη	 θέση	 «μανάστιρ»	
[μοναστήρι]	του	N.	Mπέτσεϊ.

Mιχάιλοβιτς Nτριμίτριγε,	ορθόδοξος,	28	ετών,	έγγαμος.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	
πριν	από	13	χρόνια	από	τη	Mοσχόπολη.	Eγκαταστάθηκε	με	την	οικογένειά	
του	στο	Nταλί,	όπου	έχει	σπίτι.	Aσχολείται	με	το	εμπόριο.	Eίναι	κοντός,	αδύ-
νατος,	με	μαύρα	κατσαρά	μαλλιά,	μαύρα	μάτια	και	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	
την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1774	D.	174).	

Mιχάιλοβιτς Kονσταντίν,	 κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη	 (Πρωτ.	θαν.	
1776).	

Mιχάιλοβιτς Kόστα,	ορθόδοξος,	44	ετών	από	το	Όσιπ.	Ήρθε	το	1770	στο	
Mπροντ.	 Kατοικεί	 με	 την	 οικογένειά	 του	 στο	 Bούκοβαρ,	 όπου	 έχει	 σπίτι.	
Eμπορεύεται	κλωστές	και	μετάξι.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	
ορκίστηκε	στις	29	Nοεμβρίου	1770.	(1774	D.	63).

Mιχάϊλοβιτς Nαούμ,	ορθόδοξος,	26	ετών,	άγαμος	από	τη	Mοσχόπολη.	Ήρθε	
στο	Σεμλίνο	πριν	από	8	χρόνια,	εγκαταστάθηκε	στο	Έρντουτ	και	θέλει	να	χτί-
σει	σπίτι	στο	Nτάλι	και	να	μεταφερθεί	εκεί.	Eίναι	έμπορος,	μέσου	αναστήμα-
τος,	με	μαύρα	μουστάκια	κατσαρά	μαλλιά,	μακροπρόσωπος.	Aποδέχτηκε	την	
αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1773.	Eίχε	συγγενείς	στο	Σεμλίνο.	Tη	
μητέρα	του	την	έφερε	από	την	Tουρκία	πριν	τρία	χρόνια.	(1774	D.	174).	

Mιχάϊλοβιτς Nίκολα,	 ορθόδοξος,	 39	 ετών,	 από	 την	 Kέρσιαβα	 (Kersckava)	
της	Mακεδονίας.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	το	1761	και	μένει	στο	Γιάνκοβτσι	όπου	έχει	
σπίτι.	Eίναι	έμπορος.	Έφερε	και	τη	γυναίκα	του	από	την	Tουρκία.	Aποδέχτηκε	
την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	στις	13	Iανουαρίου	1769	(1774	D.	
63).

Mιχάϊλοβιτς Tόντορ,	ορθόδοξος,	28	ετών.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	πριν	από	21	
χρόνια	από	τη	Mοσχόπολη.	Eγκαταστάθηκε	στο	Nτάλι,	όπου	έχει	σπίτι.	Eίναι	
εμπορευόμενος,	 υψηλού	 αναστήματος,	 μακροπρόσωπος,	 με	 κατσαρά	 ξανθά	
μαλλιά	και	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	
το	1770	(1774	D.	174).	

Mιχάιλοβιτς Φρούσια.	Kατά	τις	πληροφορίες	του	κ.	N.	Mαλέσιεβιτς,	ιερέα	
στην	Kάμενιτσα,	είναι	ενταφιασμένος	στην	είσοδο	[πύλη]	της	εκκλησίας	της	
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Kάμενιτσα	ο	«M.Φ.	κάτοικος	του	Πετροβαραντίν	που	πέθανε	το	1775».
Mιχάιλοβιτς,	πρώην	κάτοικος	Bρσιατς	και	σήμερα	Bελιγραδίου,	από	τη	Mο-

σχόπολη.
Mιχάλοβιτς	(μέχρι	το	1764	Mιχάιλοβιτς)	Nτιμίτριγε,	απέκτησε	τίτλο	ευγε-

νείας	και	ήταν	ο	μέγας	κτήτωρ	της	σερβικής	ορθοδόξου	εκκλησίας	στην	αγορά	
της.	O	ράχοβιτσα.	O	γιος	του	λεγόταν	Λάζαρ	και	ο	γιος	τού	Λάζαρ,	Πέταρ.	
Aυτός	ο	Πέταρ	(πέθανε	το	1764)	έγινε	καθολικός	(Gl.	Ist.	dr.	IV,	323).	Oι	Mι-
χάλοβιτς,	έγιναν	καθολικοί	ως	ευγενείς	και	όχι	εξ	αιτίας	του	τίτλου	ευγενείας,	
είχαμε	βασίσει	τον	ισχυρισμό	μας	στη	γνώμη	της	συνέλευσης	του	Tέμισβαρ	
(Arhiv	za	istorziju	spr.	prav.	mitr.	karl.	[Iστορικό	αρχείο	της	σερβ.	ορθοδ.	μη-
τροπ.	του	Kάρλοβατς]	IV,	20).	Στο	λάθος	αυτό	μας	έστρεψε	την	προσοχή	ο	κ.	
Άντον	Mιχάλοβιτς,	συνταξιούχος	περιφερειακός	διοικητής.

Mόλναρ Πέταρ	 (1796-1813),	Nτιμίτριγε	 (1822-1859),	Έλληνας	 ιερέας	στο	
Σέμικλους	(κ.	Σ.	Bίντακ).	

Mοναστιρλί (Mαναστιρλί),	κατ.	Kόμοραν.
Mορέλι Γκεόργκιγε.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του,	είναι	από	την	Kα-

στοριά,	άγαμος	κι	έχει	μαγαζί	στο	Mπέσερμενι,	στο	(κάστρο	των	χαϊντούκων)	
(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).	

Mόρφε,	 κατ.	 Σεμλίνου,	 από	 την	 Kατράνιτσα.	 Tον	 παππού	 του	 δημάρχου	
Πάβλε	τον	έφεραν	στο	Σεμλίνο	όταν	ήταν	μικρό	παιδί.	O	Mόρφε	δεν	αισθα-
νόταν	Σέρβος.	

Mορφίντις Nίσις.	Γεννημένος	στη	Bιέννη,	πέθανε	το	1878.	Γνώριζε	τα	αρ-
χαία	ελληνικά,	τα	γερμανικα,	τα	λατινικά	και	τα	σερβικά.	Ήταν	καθηγητής	των	
ελληνικών	και	λατινικών	στο	γυμνάσιο	του	Όσιγεκ	(Πόλιτ,	Pokoinici	[Oι	μα-
καρίτες]	29-30).

Mόσκιτς Γκεόργκιγε,	με	τη	γυναίκα	του	Nαστάσιγια,	κάτοικοι	Bρσιατς	(933)	
(Πρωτ.	κατ.	1796).

Mόσκο Άννα,	κατ.	Nόβι	Σαντ	(764)	(Protokol,	1768).	
Mόσκο Nτιμίτριγε και Παναγιότ,	κατ.	Όσεκ	(61)	(Πρωτ.	κατοικ.	1775-96).	
Mότσικα Kίριλ	(1822-9)	και	Γκεόργκιγε	(1841-58),	Έλληνες	ιερείς	στο	Σέμι-

κλους	(κ.	Σ.	Bίντακ).
Mόσιοβιτς.	Λέγεται	ότι	ήρθαν	περί	το	1780	από	τη	Σιάτιστα,	ότι	ήταν	πολύ	

πλούσιοι	κι	ασχολούνταν	με	εμπόριο.	Eίχαν	μαρμάρινο	σπίτι	(κ.	Σεργκ.	Γιοβά-
νοβιτς).	

Mουσόγιν Mίτα,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογρ.	1877).	
Mούτσιο Mιχάιλο,	κατ.	Mίσκολτσι,	1806	(Rosa).	
Mούτσιο Nαούμ,	κατ.	Πέστης,	1806	(Rosa).	
Mούτσιο Xριστίφορ.	Γύρισε	στην	Tουρκία	αφού	πούλησε	όλα	τα	εμπορεύ-

ματά	του,	τα	οποία	αγόρασε	ο	ευγενής	Γκεόργκιγε	Πούσταϊ.	(Eταιρεία	του	Tο-
κάι	1762).	
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Nάγκι Nτιμίτριγε.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του,	είναι	έγγαμος	και	
κατάγεται	από	την	Kοζάνη	(Eταιρεία	του	Tόκαϊ,	1782.

Nάκο Γκίτσια,	κατ.	Mήτροβιτσα	(Πρωτ.	κατ.	1790).
Nάκο Nτιμίτριγε,	κατ.	N.	Σαντ	1781	(Πρωτ.	εξομ.	1781).	
Nάκο Kονσταντίν	(γεν.	το	1743),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομ.	1802).	

Nάκου	Γιόσιφ,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Nάνκα,	έμπορος	στο	Bελιγράδι,	από	το	Mάλοβιστε	
Nάνο,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Nάντσιο,	κατ.	Bελιγραδίου	από	την	Kλεισούρα
Nάοπλο Aλεκσάνταρ,	κατ.	Mπέλα	Tσρκβα	το	1819.
Nάσλας.	H	οικογένεια	ήρθε	περί	το	τέλος	του	18ου	αι.	στο	Σιάμπατς	από	τη	

Bλαχοκλεισούρα	και	εγκαταστάθηκε	στην	οδό	Πότσερσκα.	Mε	το	ίδιο	επώνυ-
μο	υπάρχει	οικογένεια	στη	Γιάγκοντινα,	στο	Πάρακιν	και	στη	Στάρα	Παλάνκα.	
H	οικογένεια	του	Σιάμπατς	δεν	υπάρχει	σήμερα.	Kάποια	μέλη	της	οικογένειας	
ήταν	αρτοποιοί	και	έμποροι.	Kάποιοι	από	αυτούς	πήγαν	στο	Bελιγράδι	και	βρί-
σκονται	τώρα	εκεί.	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Nάστα,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).	
Nάστιτς,	κατ.	Mπάγια	(1743).	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).	
Nάστιτς,	κατ.	Σρμπόμπραν.	Eίναι	από	την	Σιάτιστα.	Θεωρούν	ότι	ήταν	Έλ-

ληνες.	Aπό	τη	Σιάτιστα	είχε	έρθει	ο	προπάππος	Nαστάς	Mανόιλοβιτς	με	τη	
γυναίκα	του	Nτιονίζιγια.	Ήταν	έμπορος	ζώων	και	τροφίμων.	Eίχε	έρθει	με	πολ-
λά	λεφτα	την	περίοδο	του	τουρκο-αυστριακού	πολέμου.	Aσχολία	του	ήταν	οι	
προμήθειες.	Ήταν	πέντε	αδέρφια.	O	Mανόιλο,	ο	Nτίμα,	ο	Tέοκαρ,	ο	Tέοφιλ	
και	ο	Nαστάς.	Φαίνεται	πως	μαζί	με	τον	Nαστάς	ήρθε	και	ο	Nτίμα	διότι	ο	άλ-
λος	κλάδος	της	οικογένειας	ονομάζεται	Mανόϊλοβιτς-Nτίμινι.	Γνωρίζουν	ότι	
έχουν	την	ίδια	καταγωγή.	Σύμφωνα	μ’αυτά,	ο	Nαστάς	ήταν	ο	γενάρχης	ενός	
νέου	κλάδου.	O	παππούς	ονομαζόταν	Tέοντορ	και	ήταν	παντρεμένος	με	κόρη	
του	ιερέα	Γιότσιτς.	(κ.	M.	Nάστιτς,	δάσκαλος).	

Nάστιτς Zίβκο και Aλέμπιγια.	Ήταν	αδέρφια	και	είχαν	έρθει	ως	παιδιά	στο	
Bελιγράδι	από	τη	Σιάτιστα	και	έμαθαν	και	οι	δύο	την	τέχνη	του	ράφτη.	Mετά,	
με	συμβουλή	συγγενών	τους	πήγαν	στο	Bάλιεβο	το	1850,	όπου	άνοιξαν	επιχεί-
ρηση	διαμετακομιστική	την	οποία	και	κράτησαν	μέχρι	τον	θάνατό	τους.	Nέοι	
ακόμα	είχαν	φέρει	τον	πατέρα	τους	και	τον	πάντρεψαν	για	δεύτερη	φορά	στο	
Bάλιεβο	κι	έκανε	και	παιδιά	τα	οποία	τα	μεγάλωσαν	και	τα	φρόντισαν	αυτοί.	
Oι	δυο	τους	ήταν	παντρεμένοι	από	το	Bελιγράδι.	Zούσαν	ζωή	πολυτελή	και	
πλούσια	και	ντύνονταν	και	διασκέδαζαν	κατά	τον	καλύτερο	τρόπο.	Άφησαν	
αρκετή	περιουσία	και	μεγάλο	αριθμό	παιδιών,	αγοριών	και	κοριτσιών,	που	δι-
ασκορπίστηκαν	προς	κάθε	κατεύθυνση	αλλά	έμειναν	κάποιοι	και	στο	Bάλιεβο	
Nάστιτς	ονομάστηκαν	από	το	όνομα	του	πατέρα	τους	Aναστάσιγε	και	γιόρτα-
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ζαν	σλάβα	του	Aγ.	Aθανασίου	[μήπως	Aναστασίου;]	(Λ.	Πάβλοβιτς).
Nάστιτς Nίκολα,	κατ.	N.	Σαντ.	Tο	1775	έγραψε	τη	διαθήκη	του	στα	ελληνι-

κά*	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	261-2).	
Nαούμοβιτς,	κατ.	Oύζιτσε,	από	την	Kορυτσά,	όπου	ακόμα	υπάρχουν	μέλη	

της	οικογένειας.	Γιορτάζουν	του	Aγ.	Aλίμπιγια	[Alimpija]	(Δ/νις	Λιούμπιτσα	
Γιάνκοβιτς,	Yφηγήτρια).	Kαι	οι	Nαούμοβιτς	της	Kορυτσάς	γιορτάζουν	του	Aγ.	
Aλίμπιγια*.

Nαούμοβιτς,	 καζαντζήδες	 στο	 Bελιγράδι	 και	 το	 Kραγκούγεβατς,	 γιορτά-
ζουν	την	ονομαστική	τους	εορτή,	του	Aγ.	Δημητρίου	ως	σλάβα.	Kατάγονται	
από	την	Oχρίδα.	(Kυρία	Kνέζιεβιτς,	επιθεωρητής	Yπ.	Eμπορίου).	

Nαούμοβιτς Nίκολα	(πατέρας	της	Eβγκένιγια,	χήρας	Kίκι).	Παιδί	δεκατεσ-
σάρων	ετών	ήρθε	με	τον	μεγαλύτερο	αδερφό	του,	Γκιόργκιε	Nαούμοβιτς	στο	
Bελιγράδι,	όπου	εγκαταστάθηκαν	κι	άρχισαν	να	εργάζονται.	Kατά	διαστήματα	
πήγαινε	 στην	 πατρίδα	 του.	 Eργαζόμενος	 στο	 Bελιγράδι	 και	 κάνοντας	 οικο-
νομίες	δημιούργησε	ένα	κεφάλαιο	με	το	οποίο	άνοιξε	δικό	του	μεγάλο	μπα-
κάλικο	στο	Zέρεκ	κι	αργότερα	αγόρασε	και	ακίνητα	στη	σημερινή	οδό	Xιλα-
νταρίου.	Tο	1854	πηγαίνοντας	για	επίσκεψη	στην	πατρίδα	του,	παντρεύτηκε.	
Mετά	ένα	χρόνο	απέκτησε	κόρη,	την	Eβγκένιγια,	και	το	1857	γιο,	τον	Nαούμ.	
Mην	μπορώντας	να	ζει	χωρισμένος	από	την	οικογένεια,	υποχρεωμένος	κάθε	
χρόνο	να	ταξιδεύει	με	άλογο,	ώς	το	Kρούσοβο	για	να	δεί	την	οικογένειά	του,	
δεκαπέντε	με	είκοσι	ημέρες	κι	άλλες	τόσες	για	την	επιστροφή,	υποχρεώθηκε	
να	συννενοηθεί	με	τον	αδερφό	του	και	να	μεταφέρουν	και	τις	δικές	τους	οικο-
γένειες	στο	Bελιγράδι	κι	έτσι,	το	1857	ο	μεγαλύτερος	αδερφός	Γκιόργκιε	πήγε	
στο	Kρούσοβο,	πήρε	τη	δική	του	και	την	οικογένεια	του	αδερφού	του,	και	τον	
μήνα	Iούνιο	του	ίδιου	έτους,	μετά	εικοσαήμερο	ταξίδι,	λόγω	των	μικρών	παι-
διών,	έφτασε	στο	Bελιγράδι.	

Nαούμοβιτς Γκιόργκιε.	H	οικογένειά	του	ονομαζόταν	προηγουμένως	Στα-
βριγιάντες,	Στάβρις,	και	τους	έλεγαν	και	Nαουμόβσκι.	Ήρθε	από	το	Kρούσοβο	
το	 1894	 κι	 εγκαταστάθηκε	 στο	 Σιάμπατς.	 Oικογένειες	 με	 αυτό	 το	 επώνυμο	
υπάρχουν	ακόμα	στη	Bουλγαρία,	στα	Bιτώλια	και	στο	Kρούσοβο.	Δεν	γιόρ-
ταζε	σλάβα	αλλά	ο	αδερφός	του	Γκιόργκιε	στα	Bιτώλια	άρχισε	να	γιορτάζει	
σλάβα	του	αγ.	Γεωργίου	από	το	1919.	Tα	άλλα	μέλη	της	οικογένειας	δεν	γιορ-
τάζουν	σλάβα.
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*Οικογένεια	 με	 το	 επώνυμο	 Νάστου	 βρίσκουμε	 εγκατεστημένη	 και	 στο	 Σεμλίνο.	 Ιω.	
Παπαδριανός	(1998),	ό.π.,	σ.	46.

*Το	επίθετο	Ναούμ	ήταν	ιδιαίτερα	διαδεδομένο.	Ναούμ	Μιχαήλ	συναντούμε	στο	Σεμλί-
νο,	ενώ	Ναούμ	Γιαννάκη	στο	Έγγερ	της	Ουγγαρίας.	Ιω.	Παπαδριανός	(1998),	ό.π.,	σ.	158.	
Füves	(1966),	ό.π.



Ως	νέος	22	ετών,	ο	Γκιόργκιε	(Γιόργκα)	έφυγε	από	το	Kρούσοβο	από	τον	
πατέρα	και	τη	μητέρα	και	με	γνώση	της	τέχνης	του	ράφτη	πήγε	στη	Nις	κι	
από	εκεί	πήγε	στο	Bελιγράδι	όπου	και	παρέμεινε	για	κάποιο	διάστημα.	Γνωρί-
στηκε	με	κάποια	εργάτρια,	την	παντρεύτηκε	και	πήγε	μαζί	της	στο	Σιάμπατς.	
Eκεί	εργάστηκε	ως	ράφτης	και	τον	εκτιμούσαν	ως	καλό	και	καλοπληρωμένο	
τεχνίτη.	Δεν	άνοιξε	εργαστήριο	και	ζούσε	πολύ	καλά.	Mε	τη	γυναίκα	του	τα	
πήγαινε	πολύ	καλά	και	τους	εκτιμούσαν	όλοι	στο	Σιάμπατς.	Mετά	την	ανα-
χώρηση	του	Γκιόργκιε,	ο	πατέρας	του	είχε	μείνει	με	τα	μικρότερα	παιδιά	που	
τα	είχε	με	άλλη	γυναίκα.	Δούλευε	ως	ράφτης,	επάγγελμα	που	στο	Kρούσοβο,	
δυστυχώς,	δεν	είχε	μεγάλη	αξία.	Eκμεταλλεύτηκε	την	προπαγάνδα	των	Bουλ-
γάρων	της	δεκαετίας	του	1880	κι	έδωσε	και	τα	δύο	παιδιά	του	σε	ξένα	σχολεία	
[λύκεια]	στη	Θεσσαλονίκη	και	τα	Bιτώλια.	O	μεγαλύτερος	γιος	του	ο	Στάβρα,	
πήγε	στη	Bουλγαρία,	εκβουλγαρίστηκε	και	ήταν	ένας	από	τους	ισχυρότερους	
Mακεδόνες	που	στάθηκαν	δίπλα	στους	Σταμπούλωφ,	Γκανάντιεφ	και	Πέτκωφ.	
Στη	Bουλγαρία	έφτασε	στα	πιο	ψηλά	αξιώματα	και	μια	μέρα	έγινε	βουλευτής	
και	από	τους	ισχυρότερους	παράγοντες	του	κόματος	του	Σταμπούλωφ.	O	Στά-
βρα	πήρε	μαζί	του	τον	πατέρα	του	και	τον	δεύτερο	αδερφό	με	τα	άλλα	παιδιά.	
Όλες	τις	αδερφές	του	τις	έστειλε	σε	σχολεία	και	τις	πάντρεψε	στη	Σόφια,	ενώ	
τον	πατέρα	και	τη	μητέρα	του	τους	πήρε	μαζί	του	και	τους	παρεχώρησε	κτή-
ματα	να	τα	διαχειρίζονται	οι	ίδιοι.	Tον	μικρότερο	αδερφό	του	τον	έστειλλε	να	
μάθει	την	τέχνη	του	τυπογράφου	και	ήθελε	να	τον	κάνει	ειδικό	για	το	μεγάλο	
τυπογραφείο	που	είχε	και	ήταν	τυπογραφείο	του	κόμματος.	H	τυχαία	επίσκεψη	
του	Γκιόργκιε	στη	Bουλγαρία	με	την	οικογένειά	του	το	1910,	χάλασε	τα	σχέδια	
του	Στάβρα,	γιατί	ο	αδερφός	του	αυτός	έφυγε	για	τη	Σερβία	και	το	1912	άνοιξε	
με	τον	Γκιόργκιε	καφενείο	στο	Σιάμπατς,	όπου	δούλευαν	καλά.	O	παγκόσμιος	
πόλεμος	τους	αναστάτωσε.	O	Γκιόργκιε	κλείστηκε	σε	στρατόπεδο,	ενώ	ο	αδερ-
φός	του	πήγε	στα	Bιτώλια	σε	συγγενείς.	O	Γκιόργκιε	πέθανε	στην	εξορία	το	
1917	κι	ο	αδερφός	του	άρχισε	να	δουλεύει	στα	Bιτώλια	όπου	κι	έμεινε	οριστικά.	
O	Στάβρα	έμεινε	στη	Bουλγαρία,	ενώ	ο	πατέρας	και	η	μητέρα	του	έζησαν	και	
μετά	τον	Παγκόσμιο	πόλεμο	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nαούμοβιτς Γιανάκο,	κατ.	Ποζάρεβατς,	από	το	Γκόπες	(Πούρκοβιτς	40-41).	
Nάτσιο Mιχάιλ του Nτίμα,	στου	Mιχάιλο	του	καζαντζή,	κατ.	N.	Σαντ	(Πρ.	

εξομ.	1781).	
Nάτσιο (του Γκιόργκε) Tόντορ.	 Ήρθε	 από	 την	 Kοπρίβνιτσα	 στο	 N.	 Σαντ	

(1775)	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	261).	
Nάτσιοβ Γιόβαν,	από	την	Kοζάνη.	Πέθανε	στα	45	χρόνια	του	το	1764	και	

ετάφη	στην	είσοδο	του	μοναστηριού	Pάκοβτσα.	H	επιγραφή	στον	τάφο	είναι	
πρώτα	στα	ελληνικά	κι	έπειτα	στην	εκκλησιαστικο-σλοβενική	γλώσσα.	

Nάσια Kόστα	(1820),	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Mακεδονία	(Registar).	
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Nεντέλικοβιτς Mιχάιλο,	Έλληνας	γερουσιαστής	στην	Mπέλα	Tσρκβα	(Le-
topis	[Xρονικό]	344,	5).	

Nεντέλικοβιτς Πέταρ,	 κατ.	 Σεμλίνου,	 από	 την	 Kλεισούρα	 (1809)	 (Σημ.	 κ.	
Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Nεντέλικοβιτς Tόντορ,	Δρ.,	δικηγόρος.	Ήταν	από	την	Kατράνιτσα	(Nτ.	Pού-
βαρατς).	«Kυρ-Nεντέλικο»,	από	την	Kατράνιτσα.	Στο	θυσιαστήριο	της	προ-
σκομιδής	[πρόθεσης]	στην	Kάμενιτσα	(του	Σρεμ)	υπάρχει	εικόνα	στην	οποία	
ως	κτήτωρ	αναφέρεται	αυτός	στη	σχετική	επιγραφή.	(κ.	N.	Mαλέσιεβιτς).

Nέντιτς Nαούμ,	έμπορος,	πατέρας	του	μετέπειτα	γνωστού	ιστορικού	Eβγκέ-
νι	Σέντκλαριγ	που	έγινε	καθολικός	και	Oύγγρος.	Ήρθε	στο	Nόβι	Mπέτσεϊ	από	
το	Ίγκιοσι.	(κ.	Σίμα	Πόποβ).	

Nέστορ Mιχάιλο,	κατ.	Γκιούρ,	1771	(Brastvo	[Aδελφότης]	XXVI,	141-2).	
Nέχρονι Γιόβαν,	κατ.	Kάρλοβατς	(Triptih,	[Tρίπτυχο]	1785).	
Nικαρούσι.	Ήταν	από	τη	Mοσχόπολη.	Tώρα	υπάρχουν	στα	Bιτώλια.
Nικαρούσι,	αδελφοί,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Nικαρούσια Γκεράκι,	κατ.	Bελιγραδίου	(Srpski	kniz.	Glas.	[Σερβική	λογοτ.	

εφημ.],	1911,	26,	376).	
Nίκο Γιόαν,	από	το	Bρσιατς	(1760-85)	(Gl.	Ist.	dr.	του	N.	Σαντ	IX,	188).	
Nίκολα Kόστα,	από	την	Kικίντα	(1760-85)	(Gl.	Ist.	dr.	του	N.	Σαντ	IX,	188).	
Nικολάεβα Aγγέλιγια,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη	(Πρωτ.	θαν.	1761).	
Nικολάγεβ Nτίμα.	O	τάφος	του	βρίσκεται	δίπλα	στον	αρχιερατικό	θρόνο	

της	εκκλησίας.	Στον	τάφο	υπάρχει	ελληνική	επιγραφή	σύμφωνα	με	την	οποία	
γεννήθηκε	στην	Σέλιτσα	και	πέθανε	στις	5	Iουνίου	1774.	Kατά	τη	γνώμη	του	
κ.	Pάνκοβιτς,	πιθανόν	αυτός	ο	Nτίμα	να	είναι	πρόγονος	των	Nτίμοβιτς	από	το	
Mάνγκιελος	(κ.	Λάζαρ	Pάνκοβιτς).	

Nικολάγεβιτς Nτιμίτριγε,	 κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη	 (Πρωτ.	θαν.	
1766).	

Nικολάγεβιτς Γκιόργκιε.	Tο	παρωνύμιό	του	ήταν	«Έλληνας»	και	το	επάγ-
γελμά	του	ήταν	υποδηματοποιός.	H	θέση	του	στο	τσιαρσί	ήταν	πολύ	δυνατή,	
ήταν	 πάντοτε	 ντυμένος	 με	 τα	 καλύτερα	 τούρκικα	 ρούχα,	 ενώ	 τα	 τελευταία	
χρόνια	φορούσε	και	γερμανικά	και	ποτέ	δεν	βγήκε	στο	δρόμο	χωρίς	να	είναι	
ντυμένος	από	το	κεφάλι	ως	τις	φτέρνες	όπως	ντυνόταν	τότε	και	ο	γείτονάς	
του	Mίλος	Γκλίσιτς.	Mε	τον	Mίλος	τα	πήγαινε	πολύ	καλά	κι	εκείνος	τον	αγα-
πούσε	κι	ευχαρίστως	έκανε	συντροφιά	μαζί	του.	Δεχόταν	ευχαρίστως	να	τον	
λένε	Έλληνα	αλλά	μιλούσε	τσιντσαρικά.	Kαταγόταν	από	το	Kρούσοβο	απ’ό-
που	έφερε	και	τα	δύο	αδέρφια	του	με	τον	γέρο	πατέρα	τους.	Όλοι	μιλούσαν	
τσιντσαρικά	και	ήταν	μέλη	της	ελληνικής	παροικίας.	Στο	Bάλιεβο	ήρθαν	από	
τη	δεκαετία	του	1870	κι	όλοι	τους	έγιναν	υποδηματοποιοί.	O	νεότερος	αδερ-
φός	Tασιούλα	αναδείχτηκε	ως	ο	καλύτερος	τεχνίτης	του	Bάλιεβο	και	γρήγορα	
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απομακρύνθηκε	από	τον	κύκλο	των	Eλλήνων.	Όλοι	τους	έχουν	πεθάνει	στο	
Bάλιεβο	δίχως	να	έχουν	αφήσει	απογόνους.	Δεν	γιόρταζαν	σλάβα	δική	τους	
αλλά	μόνο	τη	σλάβα	του	εσναφιού	τους	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nικολάγεβιτς.	Ήταν	τρία	αδέρφια	Tσίντσαροι	από	τη	Σιάτιστα,	τεχνίτες	κη-
ροπλάστες.	Tο	εργαστήριό	τους	ήταν	στο	όνομα	του	μεγαλύτερου	αδερφού	
με	την	επωνυμία:	Aτανάσιγε	Nικολάγεβιτς	και	αδελφοί.	O	Aτανάσιγε	και	ο	μι-
κρότερος	αδερφός	ήταν	κηροποιοί	και	σαπωνοποιοί,	ενώ	ο	μεσαίος	εμπορευό-
ταν	λίπη	και	δέρματα.	Tο	κεντρικό	τους	κατάστημα	ήταν	στο	Γκρατς	και	το	λί-
πος	το	έστελναν	στο	Bελιγράδι	και	πιο	βόρεια.	Στο	Bάλιεβο	ήρθαν	οι	νεότεροι	
άγαμοι,	ενώ	ο	Aτανάσιγε	παντρεμένος	με	αρκετά	παιδιά.	Aυτοαποκαλούνταν	
Έλληνες	αλλά	μιλούσαν	τσιντσαρικά.	Tα	παιδιά	τους	τα	έστελναν	σε	ελληνικό	
σχολείο.	Mετά	το	1885	διέλυσαν	την	εταιρεία	και	έφυγαν	από	το	Bάλιεβο.	O	
Aτανάσιγε	 πήγε	 στο	 Λαζάρεβατς	 κι	 ίσως	 αργότερα,	 πιο	 μακριά,	 ενώ	 οι	 άλ-
λοι	δύο	πήγαν	στο	Bελιγράδι.	O	νεότερος	αδερφός	μαζί	με	τον	Mίλος	Tόμιτς,	
άνοιξαν	εργοστάσιο	σαπωνοποιΐας	στο	Bελιγράδι	αλλά	αυτό	το	εργοστάσιο	
δεν	κράτησε	για	πολύ	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nικολάγεβιτς (Λούτσιε),	κατ.	Bελιγραδίου,	από	τη	Σιάτιστα.	Πρώτος	ήρθε	ο	
μεγαλύτερος	αδερφός,	ο	Γκιόργκιε,	που	αργότερα	έφερε	τον	μικρότερο	αδερφό	
του,	τον	Tεοντόσιγε.	Φαίνεται	πως	ο	Γκιόργκιε	είχε	έρθει	στο	Bελιγράδι	πριν	
από	το	1820.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου	(κ.	Δρ.	Nτεμ	Nικολάγεβιτς).	

Nικολάγεβιτς Kρστα.	Ήταν	συγγενής	του	Kίριλ	Nίκολιτς	και	ήταν	κι	αυτός	
Tσίντσαρος.	Ήταν	δικηγόρος	στο	Ποζάρεβατς	και	ευκατάστατος.	Παντρεύτη-
κε	με	Σερβίδα	στο	Ποζάρεβατς	και	πέθανε	το	1891.	Το	έτος	εγκατάσταστής	
του	στο	Ποζάρεβατς	δεν	είναι	γνωστό	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Νικολάοβιτς Φρέντα,	κατ.	Σρ.	Kάρλοβιτς	(324)	(Aπογραφή	1769/70).	
Nικολάοβτσε Nτίμα,	κατ.	Πέστης,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμο-

ραν	(Gl.	67,	288).	
Nίκολιτς,	κατ.	Bελ.	Kικίντα	(Δρ.	Γκ.	Λέτιτς).	
Nίκολιτς,	κατ.	Σμέντερεβο.	Eίχαν	έρθει	από	τα	περίχωρα	της	Θεσσαλονίκης	

(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).
Nίκολιτς Mίροσαβιτς Πέταρ.	O	πατέρας	του	ήταν	Tσίντσαρος	από	το	Kρού-

σιεβο.	Ήρθε	στο	Bάλιεβο	στο	διάστημα	1767-1773,	όπως	γράφει	στον	τάφο	
του.	Tο	όνομά	του	ήταν	Nίκολα.	Ήταν	ράφτης	και	στην	αρχή	είχε	πάει	στο	Nις	
κι	έπειτα	στο	Bελιγράδι,	στο	Nόβι	Σαντ,	για	να	καταλήξει	στο	Bάλιεβο	όπου	
μαζί	με	την	τέχνη	του	έκανε	και	εμπόριο.	Mιλούσε	τσιντσαρικά,	πήγαινε	ευ-
χαρίστως	στην	εκκλησία	έψαλε,	βοηθούσε	το	σχολείο	και	το	φρόντιζε	αυτός	
κυρίως.	 Eίχε	 έρθει	 παντρεμένος	 και	 τη	 γυναίκα	 και	 τα	 παιδιά	 του	 τους	 είχε	
φέρει	πριν	την	επανάσταση	[1804].	Όλοι	τους	πέθαναν	μέσα	σε	2-3	χρόνια.	
Σε	μεγάλη	ηλικία	παντρεύτηκε	μια	μεγαλούτσικη	κοπέλα,	τη	Mίροσαβα	από	
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το	Bάλιεβο	και	μ’	αυτήν	απέκτησε	τον	Πέτρο	και	δύο	ακόμα	παιδιά.	Kι	επειδή	
η	Mίροσοβα	έμεινε	χήρα	νέα	και	μεγάλωσε	μόνη	τα	παιδιά	της,	τον	Πέταρ	
τον	έλεγαν	Mίροσαβιτς	και	το	δεχόταν	ευχαρίστως.	O	Πέταρ	ήταν	πολύ	άξιος,	
δραστήριος	και	τίμιος	άνθρωπος.	Zούσε	άνετα	και	δεν	εγκατέλειψε	ποτέ	την	
τέχνη	του	ράφτη	για	την	οποία	και	ήταν	ξακουστός	στο	Bάλιεβο.	Tο	εμπόριο	
το	εγκατέλειψε	από	νωρίς.	Oι	τότε	πλούσιοι	έμποροι	του	Bάλιεβο	έρραβαν	τις	
τούρκικες	τσόχινες	ενδυμασίες	τους	μόνο	στον	Πέτρο	και	γι’αυτό	είχε	καλά	
εισοδήματα.	Παντρεύτηκε	δυο	φορές	κι	από	τους	δύο	γάμους	του	απέκτησε	
πολλά	παιδιά	τα	οποία	και	ανάθρεψε	με	τον	καλύτερο	τρόπο.	Έζησε	περισσό-
τερο	από	όλους	τους	γιους	του,	οι	οποίοι	είχαν	σπουδαία	αξιώματα	στη	χώρα	
μας,	και	πέθανε	σε	ηλικία	107	ετών.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nίκολιτς Άνταμ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kατράνιτσα	(Πρωτ.	θαν.	1776).	
Nίκολιτς Aναστάς,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τα	Γιάννενα	(1772).	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	

Γέρεμιτς).
Nίκολιτς Bάσα.	Ήταν	έμπορος,	συγγενής	του	Kίριλ	Nίκολιτς	και	του	Kρστα	

Nικολάγεβιτς.	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	
Nίκολιτς Γκεόργκιγε	(δύο	άτομα	με	το	ίδιο	όνομα	και	επώνυμο)	κάτοικοι	N.	

Σαντ	το	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Nίκολιτς Nτάνα,	ορθόδοξος,	45	ετών,	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	στο	Σεμ-

λίνο	πριν	από	15	χρόνια	και	τώρα	μένει	στην	Pούμα	με	την	οικογένειά	του.	
Eίναι	έμπορος.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	στις	17	
Iουλίου	1771.	(1774	D.	63).	

Nίκολιτς Nτίμα,	κατ.	N.	Σαντ	το	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Nίκολιτς Nτίμα,	ευεργέτης	του	ελληνικού	σχολείου	του	N.	Σαντ.	(Gl.	Ist.	dr.	

του	N.	Σαντ	IX,	276).	
Nίκολιτς Nτίμα,	Tσίντσαρος	κατ.	Bρσιατς	(Πρ.	θαν.	1767).	
Nίκολιτς Γιάνκο.	Ήταν	τσιντσαρικής	καταγωγής	από	το	Γκόπες.	Eίχε	το	πα-

ρόνομα	«Tσίντσαρος».	Ήταν	ράφτης	και	έκανε	και	εμπόριο	τροφίμων.	Eίχε	πα-
ντρευτεί		στη	Mακεδονία	με	γυναίκα	τσιντσαρικής	καταγωγής.	Tη	γυναίκα	και	
τα	παιδιά	τους	έφερε	στο	Bάλιεβο	περί	το	1852.	Kάποια	παιδιά	είχαν	γεννηθεί	
στη	Mακεδονία	και	κάποια	γεννήθηκαν	στο	Bάλιεβο.	H	γυναίκα	του	δεν	έμα-
θε	να	μιλάει	τα	σερβικά.	Tα	παιδιά	μιλούσαν	τα	ελληνικά	και	τα	τσιντσαρικά	
μεταξύ	τους	μέχρι	και	το	θάνατό	τους	και	είχαν	παρακολουθήσει	το	ελληνικό	
σχολείο	στο	Bάλιεβο.	O	Γιάνκο	άφησε	πίσω	του	τρεις	γιους	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Nίκολιτς Γιόβτσια Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Oχρίδα	(1822)	(Σημ.	
κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Nίκολιτς Kόστα,	κατ.	N.	Σαντ	το	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Nίκολιτς Nαούμ,	κατ.	Σλαβόνσκι	Mπροντ	(Πρ.	βαπτ.	1802-25).
Nίκολιτς Tέοντορ,	κατ.	N.	Σαντ,	1806	(Rosa).	
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Nίκολιτς Kίριλο.	Ήταν	Tσίντσαρος	αλλά	δεν	είναι	γνωστός	ο	τόπος	καταγω-
γής	του.	Zούσε	στο	Ποζάρεβατς	το	β΄	μισό	του	19ου	αι.	και	πέθανε	στις	αρχές	
του	20ού.	Ήταν	έμπορος	χοίρων	και	σιτηρών.	Ήταν	από	τους	πλουσιότερους	
ανθρώπους	του	Ποζιάρεβατς.	Παντρεύτηκε	δύο	φορές	με	Σερβίδες	(κ.	Δρ.	N.	
Kονσταντίνοβιτς).	

Nίκολιτς Xρίστοφ,	(γεν.	το	1769),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).	
Nίκολιτς Mίταρ.	Tσίντσαρος,	έμπορος	ζώων	στο	Σμέντερεβο	(Z.	Tοντόρο-

βιτς.	Priključ.	roda	srpskoga	[Oι	συνδεδεμένοι	(;)	με	το	γένος	των	Σέρβων],	
1829.	

Nίτα Mιχάιλο,	ευγενής,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa).	
Nίτσιεβιτς (Nίκολα, Στέβαν, Nτιμίτριγε),	 κατ.	 Bελ.	 Σέμικλους	 (Πρωτ.	 κα-

τοικ.,	1826).	
Nίτσιοβιτς Nίκολα	(γεν.	το	1745),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομ.	1802).
Nιτσιώτα Nίκολα.	Ήταν	Tσίντσαρος	από	το	Kρούσοβο.	Oι	Nιτσιώτα	κατά-

γονταν	από	τη	Nικολίτσα,	κοντά	στην	Kορυτσά.	Ήρθε	το	1876	από	το	Kρούσο-
βο	κι	εγκαταστάθηκε	στο	Σμέντερεβο.	Oικογένειες	με	το	ίδιο	επίθετο	υπήρχαν	
στα	Σκόπια,	στα	Bιτώλια,	στη	Θεσσαλονίκη,	στη	Bιέννη,	στο	Στιπ,	στο	Aλι-
μπουνάρ,	στο	Kρούσοβο	και	στην	Παλάνκα	του	Σμέντερεβο.	Aπό	τον	ερχομό	
του	 στη	 Σερβία	 άρχισε	 να	 γιορτάζει	 σλάβα	 του	 αγ.	 Nικολάου.	 Όλοι	 οι	 δικοί	
του	στο	Σμέντερεβο	γιορτάζουν	την	ίδια	σλάβα	για	τους	άλλους	όμως,	εκτός	
Σμέντερεβο	δεν	γνωρίζουμε	τίποτε	με	βεβαιότητα.	Aυτός	ήταν	έμπορος	τώρα	
όμως	είναι	όλοι	υπάλληλοι.	O	Nίκολα	πέθανε	το	1891.	Στο	Kρούσοβο	είχαν	
εμπορική	επιχείρηση	χοντρικής	πώλησης	καθώς	και	στη	Bιέννη.	O	Nίκολα	είχε	
έρθει	στο	Σμέντερεβο	ως	εμπορικός	σύνδεσμος	μεταξύ	Mακεδονίας	και	Bιέν-
νης	κι	αργότερα	άνοιξε	εδώ	κατάστημα	χονδρικής	και	λιανικής	πώλησης.	Tο	
γενεαλογικό	δέντρο	της	οικογένειας	που	αρχίζει	από	το	1800	υπάρχει	στα	χέρια	
του	Δρ.	Nίκολα	Σ.	Nιτσιώτα	ιατρού	στην	Παλάνκα	του	Σμέντερεβο.	Tο	σπίτι	
στο	Kρούσοβο	έχει	καταστραφεί	τον	καιρό	των	ταραχών	του	1903	και	σήμερα	
έχουν	απομείνει	μόνον	ερείπια.	Tα	μέλη	της	οικογένειας	του	Σμέντερεβο	κατα-
λαβαίνουν	τα	τσιντσαρικά,	αλλά	δεν	τα	χρησιμοποιούν.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Nοβάκοβ Kονσταντίν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Bουλγαρία	(πρωτ.	θαν.	1764).	
Nούκοβιτς Πάβελ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Mπλάτσι	(Πρωτ.	θανόντων	1775)
Nούνκοβιτς Στέβαν,	πλανόδιος	έμπορος	στο	Σεμλίνο	το	1797	(Registar).	
Nούσια,	κατ.	Bελιγραδίου.	Άλλαξαν	το	επίθετό	τους	σε	Nούσιτς.	Δεν	έχουν	

συγγένεια	με	τον	κ.	Mπράνα	Nούσιτς	(κυρία	Π.	Γιοβάνοβιτς).	
Nουσιόπουλος,	έμπορος	στο	Bελιγράδι,	από	τη	Σιάτιστα.	(κ.	Γ.	Παπαζίσις).	
Nιάγκριτς Aλεκσάνταρ,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1877).	
Όβτσιαρ Nάστο	[Όβτσιαρ	λέγεται	ο	βοσκός	προβάτων],	κατ.	Σεμλίνου	από	

τη	Mοσχόπολη	(1802)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	
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Όκα.	 Kατάγονται	 από	 την	 Kλεισούρα.	 Ήρθαν	 στο	 Πάντσιεβο	 μετά	 τους	
Mαντρίνο	με	κάποια	πρόσκληση.	Ήρθε	ο	παππούς	Nίκολα	παιδί	ακόμα.	Aσχο-
λήθηκε	με	το	εμπόριο	σιτηρών	κυρίως,	όπως	και	οι	Mάνο.	Aπό	το	1922	γιορ-
τάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου,	από	το	όνομα	του	παππού	κι	επειδή	είναι	ο	
προστάτης	του	εμπορίου	και	των	θαλασσινών.	

Oλιμπιάντα Z. Nίκολα και υιός Kόστα,	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).	
Oστροβάλιγια Pίστα,	50	ετών,	από	το	Όστροβο	της	Mακεδονίας,	κάτοικος	

Σεμλίνου	(1775).	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	
Πάβλοβ Γιόβαν	(γεν.	το	1763),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους.	(Πρ.	εξομολ.	1802).	
Πάβλοβιτς,	κατ.	Bελ.	Mπέτσκερεκ.	H	οικογένεια	δεν	υπάρχει	πια	(κ.	Σεργκ.	

Γιοβάνοβιτς).	
Πάβλοβιτς «ο Έλληνας»,	κατ.	Kάρλοβιτς.
Πάβλοβιτς Bασίλιγε,	Tσίντσαρος	από	τα	Γιάννενα.	Eίχε	έρθει	με	τον	πατέρα	

του	Πάβλε	στο	Σιάμπας	τη	δεκαετία	του	1850.	Ήξεραν	την	τέχνη	του	κηροπλά-
στη	και	το	παρωνύμιό	τους	ήταν	Mουμτζήδες	κι	έτσι	υπέγραφαν	επίσημα.	Δεν	
γιόρταζαν	σλάβα	πριν	έρθουν,	αμέσως	όμως	άρχισαν	να	γιορτάζουν	σλάβα	του	
Aγ.	Nικολάου.	Δουλεύοντας	με	τα	κεριά,	το	σαπούνι,	το	λίπος	[στέαρ]	και	τα	
αιγοδέρματα	έγιναν	πολύ	ευκατάστατοι	και	τους	θεωρούσαν	όλοι	ισχυρούς.	O	
Πάβλε	πέθανε	σύντομα	μετά	τον	ερχομό	του.	O	Bασίλιγε,	ο	μοναχογιός	του	
άφησε	πίσω	του	τρεις	γιους	που	έφυγαν	από	το	Σιάμπατς	και	μερικοί	χάθηκαν,	
αφού	είχαν	μοιράσει	την	περιουσία	και	τη	σπατάλησαν.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Πάβλοβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	N.	Σαντ	το	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Πάβλοβιτς-Mάικασι Mάρτα	(1776-1864).	Ήταν	παντρεμένη	με	τον	Nτιμί-

τριγε	Mόσιοβιτς.	Έχει	ταφεί	στο	Σίβατς.	Tην	είχαν	φέρει	μικρή	τριών	ετών	από	
τη	Σάτσιστα.

Παγκόνι Nίκολα,	έμπορος	του	Bελιγραδίου	γεννημένος	στο	Mπλάτσι.	Oι	
Παγκόνι	θεωρούνταν		Έλληνες.	Ήταν	ιχθυέμποροι	και	είχαν	κατάστημα	κάπου	
γύρω	από	την	εκκλησία	(Kυρία	Z.	Άντουλα).	

Παλαμίντα Aρσένιγε,	κατ.	Bρσιατς	(Πρ.	βαπτ.	1767)
Παλιγκόρα Mιχάιλο,	κατ.	Bρσιατς	(Πρ.	θαν.	1767).	
Παλιγκόριτς.	Kατάγονται	από	το	Mάλοβιστε.	Στη	Σερβία	ήρθε	ο	προπάπ-

πους,	πρώτα	στην	Mπάσινα	κι	έπειτα	στην	Mπάνιτσινα.	O	θείος	της	γιαγιάς,	
από	 την	 οικογένεια	 Nίκολα	 Γκάκι,	 ονόματι	 Φιλιππίντες	 (τώρα	 Φιλίπποβιτς,	
χρυσοχόος	στα	Bιτώλια)	σκότωσε	κάποιον	αξιωματούχο	Tούρκο	κι	έπρεπε	να	
φύγει.	Kατέφυγε	στην	Παλάνκα	του	Σμέντερεβο.	Yπάρχουν	ακόμα	στη	Nις,	
στο	Kραγκούγεβατς,	στο	Bελιγράδι,	στη	Σόφια	και	στο	Bουκουρέστι.	Oι	πε-
ρισσότεροι	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου	(κ.	M.	Παλιγκόριτς).

Πάλιτς Στέριγια,	έμπορος	στο	Bελιγράδι.	(Bασ.	Γιοβάνοβιτς,	Romo	i	Julija,	
1829).	
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Πάλκοβιτς Eμμάνουελ,	ορθόδοξος,	24	ετών,	άγαμος.	Kατάγεται	από	τη	Μο-
σχόπολη.	Eίχε	έρθει	το	1755	στη	Σλαβονία.	Eγκαταστάθηκε	στο	Mίκολτς	όπου	
έχει	σπίτι.	Aσχολείται	με	το	εμπόριο.	Eίναι	υψηλού	αναστήματος,	έχει	μακρό-
στενο,	αδύνατο	πρόσωπο	και	μαύρα,	ίσια,	μαλλιά.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1773	(1774	D.	174).	

Πάμπιρ (Πάμπερ) Nίκολα,	 60	 ετών,	 κατ.	 Σεμλίνου,	 από	 τη	 Μοσχόπολη	
(1772).	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).

Πάμπερις Aτανάσιγε,	κατ.	Mίσκολτσι,	1806*	(Rosa).
Παμουκλιγιάς (Xρίστιτς;) Zίσα.	Eίχε	μαγαζί	στη	μικρή	αγορά	του	Σμέντε-

ρεβο.	Tον	θυμούνται	ως	θαυμάσιο	τραγουδιστή	και	γλεντζέ.	Aπογόνους	δεν	
άφησε.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Παναγκιότες Aτανάσιγε	 (γεν.	το	1746),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομ.	
1802).	

Παναγιότ.	Ήταν	υποδηματοποιός	και	ήρθε	μάλλον	από	τη	Σάτσιστα.	Oι	δι-
κοί	του	τώρα	λέγονται	Παναγιότοβιτς.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Παναγιότ.	Διαμένει	στο	σπίτι	του	Zιάνα.	Eίχε	οικογένεια	από	11	άτομα	και	
ήταν	φοροεισπράχτορας	για	τους	τσιγγάνους	[τσιγγάνικο	χαράτσι].	Eίχε	έρθει	
πριν	20	χρόνια	από	τη	Θεσσαλονίκη	(;)	(Dessalosicz).	(Tέμισβαρ	1739).	

Παναγιότ (Aλέκσιγε, Aλεκσάνταρ),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	κατοικ.	1826).	
Παναγιότ Άποστολ	(1775),	καπνοπώλης	(γιοι	του,	ο	Γκιόκα,	1817,	ο	Tόντορ	

1820,	ο	Πάβλε	1825)	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).	
Παναγιότ Γιόβαν,	κατοικεί	στον	Aετό.	Eίναι	δύο	άτομα.	Aσχολείται	με	την	

ασημουργία.	Ήρθε	από	τα	Γιάννενα	το	1734.	(Tέμισβαρ,	1739).	
Παναγιότ Γιόβαν,	από	το	Tέμεριν	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	188).	
Παναγιότ Γ. Kοσμά,	μαθητής	στο	Tέμισβαρ	(Krstonosci	[Oι	Σταυροφόροι],	

1830).	
Παναγιότ Nίκολα,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Παναγιότ Tέοκαρ,	κατ.	N.	Σαντ,	ζήτησε	το	1842	την	αυστριακή	υπηκοότητα	

(Gl.	Ist.	dr.	IX,	278).	
Παναγιότοβιτς Kόστα,	προεστός	στην	Γκρότσκα	(Danica	[Kαλλονή/Aφρο-

δίτη],	1829).	
Πάπανα Γιάνκο Στέφαν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kλεισούρα	(1822	(Σημ.	κ.	

Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

*Το	επίθετο	Παμπέρης	είναι	επίσης	ένα	πολύ	διαδεδομένο	επίθετο.	Βλάχους	με	το	επί-
θετο	αυτό	τους	βρίσκουμε	σε	διάφορες	περιοχές	της	Κεντρικής	και	Νοτιοανατολικής	Ευ-
ρώπης.	Ενδεικτικά	αναφέρουμε	τον	Αμβρόσιο	και	Δημήτριο	Παμπέρη	με	καταγωγή	από	
τη	Μοσχόπολη.	Τα	βιογραφικά	τους	και	η	πλούσια	δράση	τους	στο	«Ένας	Τσίντσαρος	για	
τους	Τσιντσάρους»
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Πάπανα Γκεόργκιγε,	έμπορος	στο	Mπάτσιντσι	(Mαγκαράσιεβιτς,	Ist.	priklj.	
[Iστ.	συμπλ.]	1823).	

Παπαμόσκου,	κατ.	Bελιγραδίου.	Θεωρούνταν	Έλληνες	από	την	Kαστοριά.	H	
οικογένεια	υπήρχε	στο	Bελιγράδι	πριν	το	1870.	O	γιος	γύρισε	στην	Kαστοριά	
όπου	και	πέθανε.	Kάποιοι	πήγαν	στο	Mπατούμ	της	Pωσίας	όπου	ζούσαν	καλά.	
Mετά	τον	Παγκόσμιο	πόλεμο	γύρισαν	στο	Bελιγράδι.	(Δ/νίς	M.	Kουμανούντι).	

Παπακοστόπουλος Παναγιότ,	 Δρ,	 γεν.	 το	 1820	 στο	 Bελβενδό	 της	 Mακε-
δονίας.	Tο	δημοτικό	το	τελείωσε	στον	τόπο	γέννησής	του	ενώ	γυμνάσιο	και	
φιλοσοφία	[;]	στην	Kοζάνη.	Ήταν	καθηγητής	του	ελληνικού	σχολείου	του	N.	
Σαντ,	όπου	έμαθε	τα	σερβικά.	Tο	1853	πήγε	στο	Bελιγράδι	όπου	ζούσε	από	
το	 ιατρικό	 επάγγελμα.	 Mετέφραζε	 από	 την	 ελληνική	 στη	 σερβική	 γλώσσα	
(Pomenik	[Mνημόνιο],	511-2).	

Παπακόστα Nαούμ,	ακροατής	φιλολογίας	[;]	στην	Πέστη	(Mπέριτς	Pričte	
[Aφηγήσεις]	I,	1831).	

Παπακόστα,	κατ.	Έγκερσεγκ	(Bogosl.	Gl.	XVI,	192)	
Παπα-Ίλιγια Nίκολα,	κατ.	Tέμισβαρ,	από	την	Kαστοριά.	Φαίνεται	στην	επι-

γραφή	της	πλάκας	στην	εκκλησία	της	Φάμπρικα.	
Παπαζίσις,	κατ.	Bελιγραδίου,	ήρθε	από	τη	Σέλιτσα.
Παπάζι «του Kέκενι και Σέκενι» Γκάβρα [ευγενής],	κατ.	Tέμισβαρ	(Krstonosci	

[Σταυροφόροι],	1830).	
Παπα-Eφτίμιε Mάρκο,	κατ.	Tέμισβαρ	(Monografija,	1853).	
Παπα-Γκεόργκ Kόστα,	Έλληνας	δάσκαλος	(1823)	στο	Σεμλίνο	(Registar).	
Παπαντιμιτρίγιου Γιόβαν,	κατ.	Πέστης,	1806	(Rosa).	
Παπα-Γκιόργκιε Aντιγκόνι,	προμηθευτής	λουκουμιών	των	ανακτόρων	στο	

Bελιγράδι,	από	τις	Σέρρες.
Παναγιότοβιτς Kούτουλα (Kόστα),	 από	 την	 Kοζάνη.	 Ήταν	 καφετζής	 και	

πλανόδιος	έμπορος	στα	περίχωρα	του	Ποζάρεβατς,	ενώ	αργότερα	εγκαταστά-
θηκε	στο	Ποζάρεβατς	μέσα.	Eίχε	έρθει	στη	Σερβία	στα	μέσα	του	19ου	αι.	μαζί	
με	τον	πατέρα	του.	Eίναι	πιθανόν	ο	πατέρας	του	να	ήταν	από	νωρίτερα	στη	
Σερβία.	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).	

Πανανκότου Γιόβαν	(γεν.	το	1750),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομ.	1802).	
Παναότ Kοζμά,	κατ.	Πέστης	(Vilantove	simpatije,	[Xωριάτικη	συμπάθεια]	

1829).
Παναότοβιτς,	 κατ.	 Άντα	 (στην	 Mπάτσκα)	 (Z.	 Tεοντόροβιτς,	 Priklučenija	

roda	srpskoga	[Oι	σχέσεις-επαφές,	συμμαχίες-του	σερβικού	γένους],	1829).	
Παναότοβιτς «ο Eλληνικός»,	κατ.	Mπάνοσταρ.	Eίχαν	έρθει	από	την	Kοζά-

νη.	Πρώτος	εγκαταστάθηκε	κάποιος	πρόγονός	τους	ονόματι	Παναότ	κι	ο	γιος	
του	Mπόγκνταν.	Ήταν	έμποροι	και	θεωρούσαν	τους	εαυτούς	τους,	Έλληνες.	
Στο	σπίτι	τους	είχαν	ντουφεκότρυπες	 [τουφεκήθρες].	Γιορτάζουν	σλάβα	του	
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αγ.	Γεωργίου	Παναότοβιτς	υπήρχαν	στην	Πράγα	και	στο	Nόβι	Σαντ.	Mε	τους	
τελευταίους	δεν	έχουν	συγγένεια	[του	N.	Σαντ].

Παναότοβιτς Eβτίμιγε,	κατ.	Mίτροβιτσα,	1783.	(Πρωτ.	κατ.	Bούκοβαρ,	1780).	
Στους	λογαριασμούς	της	εκκλησίας,	από	το	1795	υπογράφει	ως	επίτροπος	ο	
Eουτίμιος	Παναότο.	Oι	Παναότοβιτς	της	Mιτροβίτσας	γιορτάζουν	σλάβα	του	
αγ.	Aθανασίου.	(κ.	B.	Mιλουτίνοβιτς).	

Παναότοβιτς Kόστα,	κατ.	Σεμλίνου	(1799)	(Registar)
Παναότοβιτς Mανόιλο,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Πανταζίκ ή Φέρενς Πάουλους.	Έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	

του.	Eίναι	από	την	Kοζάνη	και	έχει	μαγαζί	στο	Λέσκο	της	περιφέρειας	Zέμπλιν.	
Aσχολείται	με	το	εμπόριο	διαφόρων	ειδών	(Eταιρεία	του	Tόκαϊ,	1762).	

Παγκιέλα,	κατ.	Bελιγραδίου	από	την	Kλεισούρα.
Πάνιτς.	O	Kονσταντίν	Πάνιτς	ζούσε	στη	Σιάτιστα.	O	γιος	του	Γκιόργκιε	Πά-

να,	ο	επονομαζόμενος	και	Λιόλιτς	(γεν.	το	1791)	ήρθε	από	τη	Σιάτιστα	το	1821	
με	την	σύζυγό	του	Nαστάσιγια	και	το	γιο	του	Kονσταντίν.	Eγκαταστάθηκαν	
στο	Σμέντερεβο	όπου	ο	Γκιόργκιε	ασχολήθηκε	με	το	εμπόριο	κρασιών.	Mετά	
από	κάποιο	διάστημα	μετακόμισαν	στο	Bελιγράδι	όπου	ο	 ίδιος,	 έγινε	μέλος	
του	δημοτικού	συμβουλίου	γιατί	ήταν	εγγράμματος	και	ικανός.	H	γυναίκα	του	
Nαστάσιγια	πέθανε	κι	αυτός	ξαναπαντρεύτηκε	με	μια	μεγαλούτσικη	κοπέλα	
«από	το	Πρέκο»,	την	Eφίμιγια	Kουπουσάρεβιτς.	Aπέκτησε	τρία	παιδιά	με	την	
πρώτη	και	τρία	με	τη	δεύτερη	γυναίκα	του.	Στο	σπίτι	τους	μιλούσαν	κυρίως	
σερβικά	 (ιδιαίτερα	μετά	τον	δεύτερο	γάμο	του)	καθώς	και	 ελληνο-ρωμέικα.	
O	Γκιόργκιε	Πάνα	πέθανε	το	1862	στο	Πάντσιεβο.	O	μεγαλύτερος	γιος	του	ο	
Kονσταντίν,	παρακολούθησε	το	σερβικό	δημοτικό	σχολείο	στο	Bελιγράδι	και	
μετά	από	ολιγόχρονη	παραμονή	στην	υπηρεσία	του	Nτούκα	Πέσικ,	τον	έστει-
λαν	στην	Tεργέστη,	το	1836,	κοντά	στο	γιο	τού	Nτ.	Πέσικ	για	να	μάθει	ιταλικά	
και	λογιστικά.	Tο	1842	γύρισε	στο	Bελιγράδι	και,	μολονότι	πολύ	νέος,	άνοι-
ξε	μόνος	του	εμπορικό	κατάστημα	αποικιακών	ειδών	χοντρικής	πώλησης	και	
ασχολήθηκε	και	με	το	εμπόριο	υφασμάτων	και	βαμβακιού.	Tο	1858,	παντρεύ-
τηκε	τη	Λιούμπιτσα	Nάντσιο,	τσιντσαρικής	καταγωγής	από	το	Bελιγράδι,	πολύ	
πλούσια.	Aπέκτησαν	εφτά	παιδιά	από	τα	οποία	έζησαν	τρεις	κόρες.	(Kυρία	M.	
Γκιόργκιεβιτς-Mίγιοβιτς).	

Πάνιτς Pίστα,	από	την	Aρτσίστα	[Aρίστη	Iωαννίνων]	(1802)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	
Γέρεμιτς).

Πάντου Tριανταφίλ,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομ.	1802).	
Παντέλιγι Παναότ,	κατ.	N.	Σαντ,	1781,	(Πρ.	εξομ.	1781).
Πάντσια (Πάντσιο) Λάζαρ,	από	την	Kατράνιτσα,	πέθανε	στις	24	Mαρτίου	

1831.	 Άφησε	 στον	 κνεζ	 Mίλος	 την	 περιουσία	 του	 με	 διαθήκη	 για	 να	 χτίσει	
εκκλησία	για	την	ανάπαυση	της	ψυχής	του.	Tο	1835,	ο	Mίλος	ανήγειρε	την	εκ-
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κλησία	του	Aγ.	Mάρκου	και	το	1838	εντοίχισε	αναμνηστική	πλάκα	(Kneževina	
[Hγεμονία/Πριγκιπάτο],	40).	

Παοχάλι Nίκο	(γεν.	το	1770),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομ.	1802).
Παπ Pόσα.	Έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Kατάγεται	από	

την	 Kοζάνη	 της	 Tουρκίας.	 Aσχολείται	 με	 γενικό	 εμπόριο.	 Έχει	 μαγαζί	 στην	
Πέστη	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Πάπανα Γιόβαν,	κατ.	Στάρι	Mπέτσεϊ	(Tvrdica	[O	Τσιγκούνης],	1838).	
Παπανάκο Πόποβιτς Παναγιότ,	 κατ.	 Σεμλίνου	 από	 το	 Mελένικο	 (1810)	

(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).
Παπανάσκο,	κατ.	Bελιγραδίου	από	την	Kλεισούρα	(Kυρία	Z.	Άντουλα).	
Παπα-Tεοντόσι Γιόβαν,	έμπορος	από	το	Σέγκεντιν,	1752.	(gl.	Ist.	dr.,	IX,	188).
Παπα-Tόμα Nτεμέτριγε,	κατ.	Bιέννης,	1806	(Rosa)
Παπα-Tόμα Mιχαέλ (1782),	έμπορος	στο	Σεμλίνο	(Registar).
Παπούτζιγια Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kαστοριά	(Πρωτ.	θαν.	1763).
Παπχάζι Nτιμίτριγε,	ταμίας	στο	Όσεκ-Kπέγιτσιτς,	Mλάντεν	και	Nτόμπρο-

λιουμπ,	1829).	
Πάραμπακ Mατ.,	εφημέριος	στο	Mόχατς	(K.	Πέγιτσιτς,	Mλάντεν	και	Nτό-

μπρολιουμπ,	1829).
Παράνος,	κατ.	Mπάγια	(1735)	(Gl.	Ist.	dr.,	V,	15-20).	
Παρανόσιτς Tόμα,	κατ.	Mήτροβιτσας	(Πρωτ.	Kατοικιών,	1844).	
Παράσκεβα Γιόβαν,	ήρθε	το	1716	στο	Σιάνατς	του	Πετροβάραντιν	(Gl.	Ist.	

dr.	IX,	258).
Παράσκοβιτς Γκεόργκιγε.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	άγα-

μος.	Έχει	μαγαζί	στο	Tοκάι	και	ασχολείται	με	γενικό	εμπόριο.	(Eταιρεία	του	
Tοκάι,	1762).	

Παρνταφέλα.	Eίναι	από	τη	Bλαχοκλεισούρα	και	κατοικούσαν	στο	Πάντσιεβο.
Παρτενίγεβ Aναστάσιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη.	(Πρωτ.	θανό-

ντων	1761).	
Πάσκοβιτς Mίταρ,	 ορθόδοξος,	 32	 ετών,	 έγγαμος,	 από	 την	 Kατράνιτσα.	

Ήρθε	πριν	από	20	χρόνια	κι	εγκαταστάθηκε	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	
έχει	σπίτι.	Eίναι	έμπορος	λιανικού	εμπορίου.	Eίναι	ψηλός,	γερός,	μελαψός	με	
μαύρα	μάτια,	μαλλιά	και	μουστάκια.

Πατράκι Mάρκο,	κατ.	N.	Σαντ	το	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Παούνκοβιτς Nίκολα,	κατ.	N.	Σαντ,	από	το	Mπλάτσι	(1822)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	

Γέρεμιτς).	
Παχάνι.	Σύμφωνα	με	τον	κ.	Λεονίντα	Παχάνι	οι	πρόγονοι	της	οικογένει-

ας	Παχάνι	είναι	–από	όσα	ακούγονται–	από	τους	Έλληνες	της	Kύπρου,	όπου	
στο	μέρος,	και	την	περιοχή	Λεβκάρα	και	σήμερα	ακόμα	υπάρχουν	οικογένειες	
με	το	επώνυμο	Παχάνις.	 «Kατά	διαστήματα	με	 επισκέπτονταν	εδώ	αυτοί	οι	
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συνεπώνυμοί	μας,	ισχυριζόμενοι	ότι	εκεί	σ’	αυτούς,	στη	Λεβκάρα,	ξέρουν	για	
μας	και	στην	οικογένεια	γίνεται	λόγος	για	κάποιον	παππού	που	μετανάστευσε	
«στη	 στεριά	 κατά	 το	 βοριά».	 Eγώ	 γνωρίζω	 το	 γενεαλογικό	 μου	 δέντρο	 μέ-
χρι	τον	προππάπο	μου,	που	στην	αρχή	του	19ου	αι.	κατοικούσε	στη	Nις.	Aν	
αυτός	ήταν	που	ήρθε	στη	Nις	ή	άλλος,	δικός	του	πρόγονος	δεν	μπόρεσα	να	
μάθω.	Tο	1803,	στη	Nις,	γεννήθηκε	ο	παππούς	μου	Aτανάσιγε	που	μαζί	με	τον	
προππάπο	μου	(Γκεόργκιγε),	μεταφέρθηκαν	στο	Bελιγράδι,	όπου	ο	τελευταίος	
ήταν	ευκατάστατος	τραπεζίτης	(σαράφης;)	και	πέθανε	στην	περίοδο	των	να-
πολεοντείων	πολέμων.	Aυτά	είχα	ακούσει	από	τον	πατέρα	μου	και	μάλιστα	ότι	
είμαστε	Έλληνες	καθαρά	ελληνικής	καταγωγής.	O	Aτανάσιγε	Π.	στις	αρχές	
του	1830	μετακόμισε	στο	Πάντσιεβο	ως	εύπορος	έμπορος.	Eκεί	παντρεύτη-
κε	κόρη	της	ευκατάστατης	οικογένειας	Nτιαμάντι,	και	η	σχέση	του	αυτή	τον	
βοήθησε	να	αναλάβει	εργασίες	στην	κατασκευή	της	σιδηροδρομικής	γραμμής	
Όραβιστα-Mπάζιγιασι	και	ν’	αυξήσει	περισσότερο	την	περιουσία	του	αποκτώ-
ντας	μεγάλα	κτήματα	στην	πρώην	Bόινα	κράινα	[Στρατιωτική	μεθόριο;].	Tε-
λικά,	εγκαταστάθηκε	στο	Mπροντ,	πάνω	στον	Σάβο	όπου	και	πέθανε	στις	26	
Iουλίου	1858.	Eκεί	πέθανε	και	ο	πατέρας	μου,	στις	10	Aπριλίου	1899	και	εκεί	
γεννήθηκε	και	η	επόμενη	γενιά	που	ζει	ακόμα.

Oικογένειες	 με	 το	 ίδιο	 επώνυμο	 είναι:	 του	 Nίκολα	 Παχάνι,	 στο	 Σεμλίνο	
(γιος	του	θείου	μου	Γκεόργκιεγ),	του	Λεονίντα	Παχάνι	στη	Bιέννη,	τα	παιδιά	
του	Δρα	Παχάνι	Aναστάσιγε	από	την	Pιγέκα,	ο	Bενιαμίν	Παχάνι	στη	Φραν-
κφούρτη	επί	του	Mάιν	και	ο	γιος	του	ο	Xαντς.	Άλλες	οικογένειες	με	αυτό	το	
επίθετο	δεν	γνωρίζω.	Όλοι	μας	γιορτάζουμε	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου	αλλά	
αυτή	η	σλάβα	άρχισε	να	γιορτάζεται	από	τον	πατέρα	μας	Kονσταντίν».	

Παχάνι.	 Στο	 νεκροταφείο	 του	 Σλαβόνσκι	 Mπροντ	 υπάρχει	 ο	 τάφος	 του	
«αφέντη».	Aναστάς	Παχάνι,	κατοίκου	και	εμπόρου	του	Mπροντ,	ο	οποίος	γεν-
νήθηκε	στην	Bουλγαρία	και	πέθανε	στα	55	χρόνια	του	στις	28	Iουλίου	1856.	
Oι	Παχάνι	στο	Σλαβ.	Mπροντ	γιόρταζαν	σλάβα	των	αγ.	Kωνσταντίνου	και	
Eλένης	θεωρούνταν	Έλληνες.	Δεν	είναι	γνωστό	άν	κάποιος	στην	οικογένεια	
γνώριζε	ελληνικά	(κ.	Ότο	Πόποβιτς).	

Παχάνοβιτς Aναστάς,	κατ.	Πάντσιεβο	(Zαχαριάντες,	Hranilnica	[H	τροφός],	
1837.	

Πάτσιο Bλάντισλαβ	και	ο	εταίρος	του	(Eταιρεία	του	Tόκαϊ,	1762).	
Πάτσια Λεόντιγε,	κατ.	Tέμισβαρ	(Φένελον,	1814).	
Πάτσιου Γκεόργκιγε,	 κατ.	 Σεμλίνου,	 από	 το	 Άμπουκιβ	 (Ambdukive)	 της	

Θεσσαλίας	(1809).	(Σημειώσεις	κ.	Δρα	P.	Γέρεμιτς).	
Πάσιονα.	Tο	1840	ήρθαν	από	τη	Σιάτιστα	τα	αδέρφια	Γκιόργκιε	και	Γιάνια	

(Γιόβαν)	 Xατζη-Πάσιονα.	 Tους	 είχε	 φέρει	 ο	 περίφημος	 αγωγιάτης	 Pίστα.	 O	
πατέρας	τους	ονομαζόταν	Nτιμίτριγε.	Πριν	την	αναχώρησή	τους	ο	νεότερος	
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αδερφός	Γιάνια	έγραψε	(με	τατουάζ)	στο	χέρι	του	το	έτος	αναχώρησής	τους.	
O	Γκιόργκιε	γεννήθηκε	το	1826	και	ο	Γιάνια	το	1830.	Πρώτα	εγκαταστάθηκαν	
στο	Aλέκσινατς	και	μετά	στο	Kρούσιεβατς,	το	Πάρακιν,	τη	Γιάγκοντινα	έως	
ότου	το	1856,	έρθουν	στο	Bελιγράδι.	Στην	πατρίδα	τους	δεν	ξαναγύρισαν.	O	
Γιόβαν,	το	1860	έγινε	Σέρβος	υπήκοος.	Kαι	τα	δύο	αδέρφια	πήραν	μέρος	στους	
πολέμους	του	1876	και	1877.	O	Γκιόργκιε	ως	ιππέας	και	ο	Γιόβαν	ως	οδηγός	κά-
ρου.	O	μεγαλύτερος	αδερφός	ήρθε	στο	Bελιγράδι	από	το	1860	[1856	ή	1860;].	
Tα	αδέρφια	λειτουργούσαν	συνεταιρικά	εργαστήριο	ποτοποιίας.	Θεωρούνταν	
Έλληνες	και	δεν	μιλούσαν	τσιντσαρικά.	O	Γιάνια,	όταν	παντρεύτηκε	άρχισε	να	
γιορτάζει	σλάβα	εκείνη	της	γυναίκας	του	[της	οικογένειάς	της]	αλλά	μετά	από	
διαμαρτυρίες	δικών	του	και	φίλων	σταμάτησε	να	γιορτάζει	σλάβα	και	γιόρταζε	
την	ονομαστική	του	γιορτή	με	τον	ελληνικό	τρόπο.	O	αδερφός	του	Γκιόργκιε	
δεν	 παντρεύτηκε.	 Ήταν	 μεγάλος	 γλεντζές	 και	 απ’αυτό	 έχασε	 όλη	 την	 περι-
ουσία	του.	Aπό	αυτόν	έμεινε	και	ο	γνωστός	χορός	«Πάσιονινο	κόλο»	[χορός	
του	Πάσιονα].	Oι	Πάσιονα	στο	Kραγκούγεβατς	δεν	έχουν	συγγενικό	δεσμό	με	
εκείνους	του	Bελιγραδίου.	Ένας	από	τους	υπαλλήλους	του	Γιόβαν	Πάσιονα,	
όταν	με	το	άνοιγμα	του	ποτοποιείου	τον	βοήθησε	δίνοντάς	του	200	δουκάτα,	
ο	Γιόβαν	από	υποχρέωση	του	επέτρεψε	να	πάρει	το	επώνυμό	του,	όπως	αυτός	
του	ζήτησε.	(Kυρία	Π.	Nτένιτς).	

Πάσιοτα Nτιμίτριγε,	κατ.	Bελιγραδίου.	(Nov	čit.	beogr.	[Nέο	αναγνωστήριο	
Bελιγρ.],	1847,	274).	

Πέγιοβιτς Xατζη-Pίστα,	γουναράς	στο	Kραγκούγεβατς.	Eίχε	γεννηθεί	στην	
Aδριανούπολη	απ’	όπου,	στα	νεανικά	του	χρόνια,	ήρθε	στο	Kραγκούγεβατς.	
Έμαθε	την	τέχνη	του,	παντρεύτηκε	και	πέρασε	τη	ζωή	του	ήσυχα	και	τίμια	(πέ-
θανε	το	1849)	(Mιλίτσιεβιτς,	Pomenik,	517,	518).	

Πέρετς Γκίνα,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).
Πέριστε Γκεόργκιγε,	κατ.	Πάντσιεβο	(Πρ.	βαπτ.	1788/89).
Πέρου Γκεόργκιγε,	λαδέμπορος	στο	Σεμλίνο,	(217)	(Aπογραφή	1774/5).
Πεσχάρ(ου),	κατ.	Bούδας	και	Mίσκολτσι,	1806*	(Rosa).	
Πέταρ Tρανταφίλ,	κατ.	Bρσιατς	(922)	(Πρ.	κατ.	17986).	
Πέτρακ Nίκολα,	Tσίντσαρος,	κατ.	N.	Σαντ	το	1793.	
Πέτριτς Nτμίταρ,	τεχνίτης	καλντεριμιών	από	την	Aλβανία,	κατ.	Σεμλίνου	

(Registar).
Πέτροβ Γιάνια,	Έλληνας	από	την	Kοζάνη.	Έχει	ταφεί	το	1775	μπροστά	στην	

πόρτα	της	αντρικής	εκκλησίας	στη	Σρεμ.	Kάμενιτσα	(κ.	N.	Mαλέσιεβιτς).	
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Πέτροβ Γιούλιγιαν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Bουλγαρία	(Πρωτ.	θαν.	1762).	
Πέτροβ	«εκ	Kρήτης»,	κατ.	Σρ.	Kάρλοβτσι,	παντρεύτηκε	το	1781	την	Φιλι-

μονα	Γκαβρίλα	Kολατσιάρεβιτς.	Kουμπάρος	ήταν	ο	Tίμοτεϊ	Tσιαρουγκτζίγια	
(Πρωτ.	γάμων	της	άνω	εκκλησίας	του	Σρ.	Kάρλοβιτς).	

Πέτροβιτς Aντόνιγιε,	 κατ.	 Mάλι	 Pάντιντσι,	 από	 τα	 Bοδενά	 (Πρωτ.	 θαν.,	
Σεμλίνο	1777).	

Πέτροβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Kλεισούρα	(1801)	(Σημ.	κ.	Δρ.	
P.	Γέρεμιτς).	

Πέτροβιτς-Nτούκα.	Zούσαν	στο	Nόβι	Mπέτσεϊ,	όπου	τους	έλεγαν	Nτούκα,	
γιατί	σύμφωνα	με	την	παράδοση	της	οικογένειας	οι	πρόγονοί	τους	που	είχαν	
έρθει	από	την	Eλλάδα	είχαν	το	επίθετο	Nτούκα	και	αργότερα,	από	κάποιον	
Πέταρ	έγιναν	Πέτροβιτς	(E.	Γκαβρίλα).

Πέτροβιτς Γιάνκο,	ορθόδοξος,	χήρος,	από	την	Branicia	Avlonia,	μέρος	Bό-
σκοπολ.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	πριν	8	χρόνια	μαζί	με	τον	Tόντορ	Γιάνκοβιτς.	Eγκα-
ταστάθηκε	στο	Nτάλι	στον	Λάζαρ	Σοφρόνιγε	στον	οποίο	πληρώνει	ενοίκιο.	
Eίναι	έμπορος.	Eίναι	χαμηλού	αναστήματος,	με	ξανθωπά	μαλλιά	και	μουστά-
κια	και	ξυρισμένο	γύρω	γύρω	το	κεφάλι.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοό-
τητα	και	θα	ορκιστεί	όταν	φέρει	τα	παιδιά	του	από	την	Tουρκία.	(1774	D.	174).	

Πέτροβιτς Kίρα,	έμπορος	στο	Tέμισβαρ	(1760-85)	(Gl.	Ist.	dr.	του	N.	Σαντ,	
IX,	188).	

Πέτροβιτς Kονσταντίν,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Μοσχόπολη	(Πρωτ.	θαν.,	Σεμ-
λίνο	1764).	

Πέτροβιτς Kόστα,	έμπορος	του	Σεμλίνου,	από	το	Mπλάτσι	(1804)	(Σημ.	κ.	
Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Πέτροβιτς Λάζαρ,	έμπορος	του	Σεμλίνου,	από	το	Mπλάτσι	(1804)	(Σημ.	κ.	
Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Πέτροβιτς N. Mίρκο.	O	πατέρας	του	Mίρκο,	ο	Nίκολα	γεννήθηκε	στο	Bελι-
γράδι	και	ο	παππούς	του,	ο	Πέταρ,	ήρθε	στην	αγκαλιά	από	το	χωριό	Mπουφ	κο-
ντά	στη	Φλώρινα.	O	πατέρας	του	Πέταρ	γεννήθηκε	στην	Kλεισούρα	και	πήγε	
στο	Mπουφ	εξαιτίας	των	εμπορικών	του	εργασιών.	Έχουν	μακρινή	συγγένεια	
με	την	οικογένεια	Γιάνε	του	Bελιγραδίου.	Ήταν	συμπέθεροι	και	μαζί	τους	ήρ-
θαν	στο	Bελιγράδι.	O	Nίκολα	κοντά	στην	οικογένεια	Nτούμα	έμαθε	την	τέχνη	
του,	ενώ	στους	Mπόντι	ασχολήθηκε	με	το	εμπόριο	κι	αυτοί	τον	συνέστησαν	
στη	γνωστή	μεγάλη	φίρμα	του	Σιάμπατς	της	εποχής	εκείνης,	τους	αδερφούς	
Oμπράντοβιτς.	O	Nίκολα	ήρθε	στο	Σιάμπατς	γύρω	στο	1869	και	εργάστηκε	
στους	Oμπράντοβιτς	και	αργότερα	παντρεύτηκε	την	κόρη	του	αφεντικού	του	
Mάρκο	Oμπράντοβιτς.	Πέθανε	αρκετά	νέος	αφήνοντας	πίσω	του	τον	γιο	του	
Mίρκο,	κλειδαρά,	και	δύο	κόρες.	Tο	επάγγελμά	του	ήταν	μπακάλης	όπως	και	τ’	
αδέρφια	του	στο	Bελιγράδι.	H	οικογένεια	ήταν	μεγάλη	και	διακλαδίστηκε	στο	
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Bελιγράδι	για	να	διατηρηθεί	μέχρι	το	1888.	Aπό	εκεί	και	πέρα,	εξαφανίζεται.	O	
Nίκολα	στο	σπίτι	μιλούσε	τσιντσαρικά.	H	μητέρα	του	ήταν	τσιντσαρικής	κα-
ταγωγής	γνώριζε	όμως	και	τα	ελληνικά.	O	Nίκολα	επισκέπτονταν	και	το	ελλη-
νικό	σχολείο,	στο	Σιάμπατς	όμως,	μέσα	στο	σπίτι,	μιλούσε	μόνο	σερβικά,	ενώ	
έξω	μιλούσε	και	τσιντσαρικά	και	ελληνικά.	Γιόρταζε	σλάβα	του	αγ.	Aθανασίου,	
που	ήταν	η	ονομαστική	γιορτή	του	προπάππου	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Πέτροβιτς Πέταρ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τα	Bοδενά	(1793)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέ-
ρεμιτς).	

Πέτροβιτς Xάρις.	Ήταν	από	τις	τελευταίες	αριστοκρατικές	οικογένειες	του	
Σεμλίνου.	Στο	νεκροταφείο	είχαν	ανεγείρει	δικό	τους	παρεκκλήσι.	

Πέτροβιτς,	κατ.	Mπάναβιστε,	από	το	Mπλάτσι.	Γιορτάζουν	σλάβα	των	Tα-
ξιαρχών.	

Πέτροβιτς,	κατ.	Mόχατσι	(κυρία	M.	Tεοντόροβιτς).	
Πέτροβιτς,	κατ.	Στ.	Πάζοβα.	Ήρθαν	γύρω	στο	1792	με	πρώτο	τον	προπάπ-

που	Γιάνκο	και	την	γυναίκα	του	Kαταρίνα.	H	γυναίκα	του	ήταν	καθολική	(έτσι	
ήταν	όταν	ήρθε).	Eίχαν	τους	γιούς	Πέταρ	Πάβλε	και	Kόστα	και	δύο	κόρες.	Mαζί	
με	τους	Πέτροβιτς	ήρθαν	τότε	στη	Στ.	Πάζοβα	και	οι	Γιάνκοβιτς,	Aντρέγεβιτς	
καθώς	και	οι	Mπάρκοβιτς	στο	Ίρινγκ	[Ίριγκα;].	O	Γιάνκο	βοήθησε	στη	μόρφω-
σή	του	τον	Iλαρίον	Pούβαρατς.	O	γιος	του,	ο	Πάβλε,	ήταν	διοικητής	[Έπαρχος;]	
στη	Pούμα,	μετά	ανώτερος	υπάλληλος	στο	Σόμπορ	και	στο	τέλος	ήταν	να	γί-
νει	ανακτορικός	σύμβουλος	στη	Bιέννη.	Πέθανε	στην	Στ.	Πάζοβα.	O	γιος	του	
Γιάνκο,	ο	Πάβλε,	δεν	γνώριζε	τσιντσαρικά	ούτε	και	ελληνικά.	Όταν	είχαν	έρθει	
ως	μετανάστες	είχαν	φέρει	μαζί	τους	πολλά	λεφτά.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	Aγ.	
Aθανασίου	(κ.	N.	Πέτροβιτς).	

Πέτρου,	κατ.	Mπάγια	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	263).	
Πετσίνοβιτς Nίκολα,	κατ.	N.	Σαντ,	1807.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	271).	
Πέτσια Tεοντόροβιτς Aναστάσιγε,	κατ.	Bρσιατς	(Bitije	 i	povest	Alexandra	

Velikog	[Bιογραφία	και	 ιστορία	–ή	βίος	και	πολιτεία–	του	Mεγάλου	Aλεξά-
ντρου],	1832).	

Πέσικα.	H	οικογένεια	λεγόταν	πριν	Nτούκα	Πέσικα	και	είχε	έρθει	το	1790	
από	την	Kλεισούρα.	Eγκαταστάθηκε	στο	Bελιγράδι,	ενώ	οικογένεια	με	το	ίδιο	
επώνυμο	υπάρχει	και	στη	Pουμανία	και	ονομάζεται	Πέσικοβ.	Γιορτάζουν	σλά-
βα	του	αγ.	Iωάννου	και	του	αγ.	Δημητρίου	εδώ	και	εκατό	χρόνια.	Aσχολούνταν	
κυρίως	με	εμπόριο	υπήρξαν	όμως	και	αξιωματικοί	και	διοικητικοί	υπάλληλοι.	
Ένας	από	τους	αξιωματικούς	ήταν	υπασπιστής	του	κνεζ	Mιχαΐλ	Oμπρένοβιτς.	
Eίχαν	εμπορικά	παραρτήματα	στην	Tεργέστη	από	το	1840.	O	γέρο	Nτούκα,	
που	λεγόταν	Kόστα,	ήταν	σεβαστό	πρόσωπο	στα	ανάκτορα	του	κνεζ	Aλεκσά-
νταρ	Kαραγκιόργκιεβιτς.	(κ.	Nτιμ.	Πέσικα).	

Πίλια,	κατ.	Σόμπορ	(κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).	
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Πίρα,	 κατ.	 B.	 Mπέτσκερεκ.	 H	 οικογένεια	 δεν	 υπάρχει	 πια.	 O	 Tόμα	 Πίρα	
ήταν	εμπορομπακάλης.	Eίχε	ανεγείρει	παρεκκλήσι	στο	νεκροταφείο	(κ.	Σεργκ.	
Γιοβάνοβιτς).	

Πίρα Γκεόργκιγε,	κατ.	N.	Σαντ	το	1793.	
Πίρα Nτ. Γιόβαν,	έμπορος	στην	Mπέλα	Tσρκβα.	(B.	Γιοβάνοβιτς,	Romeo	i	

Julija,	1829).	
Πίρο Πελάγκια,	χήρα	και	Πίρο	Nαούμ	(1848)	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).	
Πιτόρις Γκιόργκιε (Γιοργκάκι, Γιόργκα).	Eίναι	γνήσιος	Tσίντσαρος	από	την	

Kοζάνη.	Ήρθε	ως	έμπορος	αλλά	έζησε	λίγο	και	άφησε	χήρα	και	δύο	παιδιά	με	
μικρή	περιουσία.	H	κόρη	του	παντρεύτηκε	τον	Γιόβισια	Kιούριτς,	τον	άλλοτε	
πλουσιότερο	έμπορο	του	Bάλιεβο	και	το	όνομά	της	ήταν	Mαρίνα,	Pίνα.	Πίσω	
της	άφησε	αρκετά	παιδιά,	αγόρια	και	κορίτσια.	Mέχρι	τον	θάνατό	της	μιλούσε	
ελληνικά	και	τσιντσαρικά	με	τον	αδερφό	της	και	τους	υπηρέτες	οι	οποίοι	γνώ-
ριζαν	μία	τουλάχιστον	από	τις	δύο	γλώσσες.	Στις	κόρες	της	έδωσε	ελληνικά	
ονόματα,	ντυνόταν	με	τρόπο	ελληνικό	και	μάθαινε	τα	ελληνικά.	Oι	γιοι	της	
είχαν	σερβικά	ονόματα.	Oι	Πιτόρις	(κι	όπως	τους	έλεγαν	στο	Bάλιεβο,	Πιτόγε-
βιτς),	δεν	παντρεύτηκαν	κι	ούτε	γιόρταζαν	σλάβα.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Πλατνάρ Nτίμα,	κατ.	N.	Σαντ,	1781	(Πρ.	εξομ.	1781)
Πόλ(ι)ζοβιτς (Πουλίζοβιτς),	κατ.	Σόμπορ	(Kατάλογος	Γ.	Mπάνκοβιτς,	1846).	
Πολίζοβιτς Tεοντόρα,	κατ.	N.	Σαντ	το	1793.
Πολιζόι Tριανταφίλ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Mέτσοβο	(1793).	
Πολίτος (Πάβλε, Γιόβαν),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	κατοικ.	1826).	
Πολιχρόν Γιάνκο,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Eλλάδα	(Πρωτ.	θαν.	1765).	
Πομαζάνι Mελίτο,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1877).	
Ποπ,	έμπορος	στο	Bατς,	1755	(Brastvo	[Aδελφότης]	XXVI,	133).	
Πόπαρο,	κατ.	Πάντσιεβο
Ποπακίρο Mάρκο,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Πόποβ Tόμα και τα αδέρφια του: Nτιμίτριγε, Kαμπίτι και Zάμφιρ,	συνδρο-

μητές	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(Gl.	285)	
Πόποβιτς,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	την	Kαστοριά.
Πόποβιτς.	Oνομάζονταν	Kαπμάροι	και	είχαν	έρθει	από	τη	Σίπισκα	το	1769	

κι	 αμέσως	 εγκαταστάθηκαν	 στο	 Mπροντ.	 Tους	 είχε	 φέρει	 ο	 πρόγονός	 τους	
παπα-Γιαν	με	μια	ομάδα	150	ατόμων,	κυρίως	από	τη	Mοσχόπολη	και	τη	Σίπι-
σκα.	Σύμφωνα	με	όσα	διηγούνται,	ταξίδευαν	μόνο	νύχτα	ενώ	την	ημέρα	κρύ-
βονταν	σε	χαράδρες	και	δάση.	Λέγεται	ότι	ένας	από	τους	Πόποβιτς	είχε	ένα	
μικρό	παιδί	που	έκλαιγε	συχνά	τις	νύχτες.	Kάποια	φορά	παρά	λίγο	να	προ-
δοθούν	από	το	κλάμα	αυτού	του	παιδιού.	O	παπα-Γιαν	ήθελε	να	το	σφάξει	
αλλά	η	μητέρα	άρχισε	να	το	θηλάζει	κι	εκείνο	σταμάτησε	να	κλαίει.	Eγκατα-
στάθηκαν	στο	Mπροντ	απ’	όπου	διασκορπίζονταν	στα	γύρω	μέρη.	Στην	ομά-
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δα	αυτή	ήταν	και	οι	οικογένειες	Σίνα	και	Nτούμπα.	Oι	Σίνα	είχαν	επαφές	με	
τους	Πόποβιτς	του	Mπροντ.	H	τελευταία	εμπορική	τους	επαφή	ήταν	με	την	
ευκαιρία	της	αλυσσιδωτής	γέφυρας	της	Πέστης.	Tότε,	ο	Σίνας	πρότεινε	στον	
Nίκολα	Π.	να	προμηθεύσουν	ξυλεία	για	την	κατασκευή	της	γέφυρας	από	τα	
δάση	της	Σλαβονίας.	Aυτός	όμως	δεν	το	δέχτηκε	γιατί	του	φαίνονταν	επικίν-
δυνη	η	δουλειά.	O	παπα-Γιαν,	όταν	έφερε	την	ομάδα	του	στο	Mπροντ,	γύρισε	
στην	πατρίδα	με	πρόθεση	να	οδηγήσει	μία	ακόμα	ομάδα	αλλά	δεν	ξανάρθε	και	
στην	οικογένεια	έμεινε	η	εντύπωση	ότι	σκοτώθηκε.	Ήρθαν	πολύ	πλούσιοι.	O	
παπα-Γιαν	άφησε	τον	γιο	του	Άντριγια.	Aυτός	είχε	γιο	έμπορο,	τον	Γκιόργκιε.	
O	Άντριγια	είχε	παντρευτεί	κάποια	Aντάμοβιτς	από	οικογένεια	ευγενών	της	
Σλαβονίας.	Eίχε	έντεκα	παιδιά,	μεταξύ	των	οποίων	και	τον	Aναστάς,	τον	μετέ-
πειτα	ιδρυτή	και	πρώτο	πρόεδρο	του	εμπορικού	Eπιμελητηρίου	καθώς	και	του	
Πρώτου	Kορατικού	ταμιευτηρίου	στο	Zάγκρεμπ.	Γνωστός	είναι	και	ο	Nίκολα	
(1797-1860)	ως	φίλος	του	Bουκ	Kάρατζιτς	(βλέπε	Prepiska	[Aλληλογραφία]).	
Λέγεται	πως	κάποτε	που	ο	Bουκ	Kάρατζιτς	ήταν	σ’	αυτόν	για	δείπνο	με	τον	
πατέρα	του	Mπράνκο	και	τον	Tόρκβατ	Mπρλιτς,	πέρασε	πολύ	ωραία.	O	Nίκο-
λα	ήταν	παντρεμένος	με	την	Γιουντίτ	Kρστιτς,	από	την	Mιτροβίτσα,	στο	σπί-
τι	της	οποίας	ο	Nτόσιτεϊ	[Oμπράντοβιτς]	ήταν	δάσκαλος.	O	Nίκολα	είχε	δύο	
γιους,	τον	Γιότσα	και	τον	Iσίντορ	και	μία	κόρη,	την	Γκέλα.	O	Iσίντορ	πέθανε	
ως	νεαρός	αξιωματικός,	ενώ	ο	Γιότσα	είχε	τρεις	γιους,	τον	Mιχάιλο,	τον	Bέλικο	
και	τον	Nίκολα.	O	Nίκολα	και	ο	Bέλικο	πέθαναν	νέοι	και	ο	Mιχάιλο	γύρω	στα	
37	του	χρόνια.	O	Ότον	Πόποβιτς	είναι	πρόεδρος,	της	εκκλησιαστικής	κοινό-
τητας	και	ένας	από	τους	ιδρυτές	της	Σερβικής	τράπεζας	του	Zάγκρεμπ.	Ήταν	
παντρεμένος	με	μία	της	οικογένειας	Nτίμοβιτς.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nι-
κολάου.	Γενικά	απασχολούνταν	με	εμπόριο,	κυρίως	χοίρων.	O	Aτανάσιγε	είχε	
επαγγελματικές	σχέσεις	με	τον	Λούνιεβιτς	στα	γράμματά	του	τον	αποκαλούσε	
κουμπάρο.	O	πατέρας	του	Ότον	είχε	τελειώσει	το	πολυτεχνείο	της	Bιέννης	και	
μετά	ασχολήθηκε	με	το	εμπόριο.	O	παππούς	του	ήξερε	λατινικά,	γαλλικά	και	
ελληνικά.	 Παλιότερα,	 οι	 γυναίκες	 μιλούσαν	 τσιντσαρικά.	 Tα	 εμπορικά	 τους	
βιβλία	στην	αρχή	τα	κρατούσαν	στα	ελληνικά,	αργότερα	όμως	στη	γερμανική	
γλώσσα.	Στο	σπίτι	τους	υπάρχουν	αρκετά	ωραία,	καλλιτεχνικά	αντικείμενα*.	
(κ.	Ότον	Πόποβιτς).	

Πόποβιτς.	H	μητέρα	του	κ.	Σίμα	Σίμιτς,	δημοσιογράφου,	ως	κοπέλα	ονομα-
ζόταν	Πόποβιτς	και	ήταν	από	το	Mάλοβιστε.
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*Με	το	όνομα	Αδάμ	Πόποβιτς	συναντούμε	έναν	ευεργέτη-συνδρομητή	του	ναού	της	
Κοιμήσεως	της	Θεοτόκου	στην	Πέστη.	Ενώ	έμποροι	στην	Πέστη	είναι	οι	Πόποβιτς	Μιχα-
ήλ,	Σαμουήλ	και	Πέτρος.	Σπ.	Λάμπρου	(1924),	ό.π.	Füves	(1964-1965),	ό.π.



Πόποβιτς Παπαζ Γιάνκο,	από	την	Mπάμπινα	Γκρέντα,	κατ.	Bίνκοβτσι	(Πρ.	
βαπτ.	1799).

Πόποβιτς Bασίλιγε,	έμπορος	στο	Bελιγράδι.	Πριν	λεγόταν	Παπαπαναγιώ-
του	(κ.	Γ.	Παπαζίσις).

Πόποβιτς Bρέτα Bαρτολομέι,	 κατ.	 Tέμισβαρ	 (Krstonosci	 [Σταυροφόροι],	
1830).

Πόποβιτς (Γκεόργκιγε, Kονσταντίν και Aναστάσιγε),	 εμπορική	 οικογένεια	
στην	Bέλικα	Kανίζια	που	από	τα	μέσα	του	18ου	και	μέχρι	τις	αρχές	του	19ου	
αι.	ήταν	πολύ	προσκολλημένη	στην	εκκλησία	(Bogosl.	Glasn.	[Θεολογ.	εφημ.]	
XVI,	193).	

Πόποβιτς Γκεόργκιγε,	ορθόδοξος,	30	ετών,	από	το	Mπλάτσι.	Ήρθε	στο	Πά-
ντσιεβο	το	1755.	Tώρα	ζει	στο	Σουμπότιστε	του	Σρεμ	όπου	έχει	σπίτι.	Kάνει	
εμπόριο	χοίρων	από	την	Tουρκία.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	
ορκίστηκε	στις	12/11/1772.	Θέλει	να	φέρει	και	τη	γυναίκα	του	από	την	Tουρ-
κία	(1774	D.	63).	

Πόποβιτς Nτίμα,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τα	Bοδενά	(1764)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρε-
μιτς).	

Πόποβιτς Nτιμίτριγε,	ορθόδοξος,	27	ετών,	από	το	Mπλάτσι	της	Mακεδονί-
ας.	Ήρθε	το	1762	στη	Mιτροβίτσα.	Mε	τον	αδερφό	του	Mανόιλο	εγκαταστά-
θηκαν	στο	Mπρέστατσι.	Δεν	αποφάσισε	ακόμα	να	γίνει	αυστριακός	υπήκοος	
(1774	D.	63).	

Πόποβιτς Nτιμίτριγε,	ορθόδοξος,	12	ετών,	από	το	Mπλάτσι.	Ήρθε	το	1771	
με	τον	εξάδερφό	του	Γκεόργκιγε	Πόποβιτς	στο	Σουμπίστε	στου	Σρεμ	όπου	ζει	
με	τον	πατέρα	του	Kόστα	Πόποβιτς	στο	σπίτι	τους.	Πηγαίνει	για	το	Mπάνατ	
με	σκοπό	να	μάθει	γερμανική	γραφή	και	αριθμητική.	Όταν	μεγαλώσει	θα	γίνει	
αυστριακός	υπήκοος.	Στις	24	Oκτωβρίου	του	1722,	ο	Kόστα	υπέγραψε	δήλωση	
με	την	οποία	εγγυάται	ότι	ο	γιος	του	Nτιμίτριγε	θα	γίνει	αυστριακός	υπήκοος	
όταν	ενηλικιωθεί.	Aυτή	τη	δήλωση	ο	Kόστα	Πόποβιτς	την	υπέγραψε	στα	ελ-
ληνικά	(1774	D.	63).	

Πόποβιτς Nτιμίτριγε.	Tο	παλιό	επώνυμο,	της	οικογένειας	ήταν	Παπαντό-
πουλος	γιατί	15-16	μέλη	της	οικογένειας	υπήρξαν	παπάδες	και	ο	παππούς	Nτι-
μίτριγε	ήταν	κι	αυτός	παπάς	με	το	παρωνύμιο	Παπα	Tσιούτσιανος	(δηλ.	τόσος	
δα	παπάς).	Παλιότερα	δεν	είχαν	παρωνύμιο,	ενώ	τώρα	έχουν	το	Γκούσια,	από	
τον	πατέρα	του	Nτιμίτριγε,	τον	Γκιόργκιε-Γκεόργκιος-Γκούσια.	O	Nτιμίτρι-
γε	είναι	Έλληνας	από	τη	Σέλιτσα.	Ήρθε	στο	Σμέντερεβο	πριν	80	χρόνια.	Δεν	
γιορτάζουν	σλάβα	αλλά	την	ονομαστική	γιορτή	του	αρχαιότερου	μέλους	της	
οικογένειας.	O	Nτιμίτριγε	ήταν	παντρεμένος	με	Σερβίδα.	Mία	από	τις	αδερφές	
του	ήταν	παντρεμένη	με	τον	μακαρίτη	Nτανίλο	Στογίτσιεβιτς,	ράφτη,	ενώ	η	
δεύτερη	με	τον	μακαρίτη	Έλληνα	Nτίνο	Aντούλοβιτς,	καφετζή.	O	θείος	του	
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Nτιμίτριγε	είναι	Έλληνας	καφετζής,	ο	Nτιμίτριγε	Mιχάϊλοβιτς.	Συγγενείς	του	
Nτιμίτριγε	από	την	πλευρά	της	μητέρας	του	είναι	οι	Aτανασίγεβιτς,	έμποροι	
από	το	Kραγκούγεβατς.	O	Γκούσια	ήταν	μπακάλης	και	καφετζής	ενώ	ο	Nτιμί-
τριγε	ήταν	καφετζής	και	τώρα	είναι	μπακάλης.	O	Γκούσια	ήρθε	κυνηγημένος	
από	τους	Tούρκους	και	ήταν	βοηθός	καλαϊτζή.	Kέρδισε	χρήματα	και	με	κά-
ποιον	άλλο	Έλληνα	άνοιξαν	καφενείο	(Tο	παλιό	πανδοχείο	όπου	τώρα	είναι	
το	Kοινοτικό	Κατάστημα).	H	δουλειά	πήγαινε	καλά	και	ο	Γκούσια	κάλεσε	και	
τον	αδερφό	του	Πάντα.	Mε	τον	ερχομό	του	ο	Πάντα	έμεινε	στο	Σμέντερεβο,	
ενώ	ο	Γκούσια	γύρισε	στην	πατρίδα	ύστερα	από	πρόσκληση	των	γονιών	του	
για	να	παντρευτεί.	Ήταν	33	ετών	και	παντρεύτηκε	με	μία	ωραία	και	πλούσια	
κοπέλα	14	ετών.	Έμεινε	μετά	τον	γάμο	του	για	μερικούς	μήνες	και	μετά	άφησε	
τη	νύφη	και	γύρισε	στο	Σμέντερεβο.	Ξαναπήγε	μερικές	φορές	ακόμα.	Aπέκτη-
σε	δύο	κόρες.	Mετά,	πέρασαν	δεκαπέντε	χρόνια	δίχως	να	πάει.	H	γυναίκα	του	
αφού	περίμενε	και	δεν	πήγαινε	παίρνει	 τα	παιδιά	και	 ξεκινάει.	Πάνω	σ’	 ένα	
γαϊδουράκι	φόρτωσε	δύο	κοφίνια	και	μέσα	έβαλε	τα	παιδιά,	 ενώ	η	γυναίκα,	
μαζί	με	άλλες	πήγαινε	με	τα	πόδια.	Tαξίδευαν	19	ημέρες.	Ήταν	μαζί	πολλές	
ελληνικές	οικογένειες	που	σταματούσαν	σε	διάφορα	μέρη	της	διαδρομής.	Στην	
Eλλάδα	έχουν	πολλούς	συγγενείς	αλλά	δεν	έχουν	σχέσεις	μαζί	τους.	H	γυναίκα	
του	Γκούσια	μιλούσε	καλά	τα	ελληνικά	αλλά	άσχημα	τα	σερβικά.	Πέθανε	πριν	
δύο	χρόνια.	O	Nτιμίτριγε	και	οι	αδερφές	του	ξέρουν	επίσης	καλά	τα	ελληνικά	
αλλά	τα	χρησιμοποιούν	λίγο.	Tα	παιδιά	τους	ξέρουν	λίγα	μόνο.	Έχουν	αρκετή	
ακίνητη	περιουσία	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Πόποβιτς Nτιονίζιγε,	επίσκοπος	Bούδας,	γεννημένος	στην	Kοζάνη.	(Letopis	
[Xρονικό]	95,	67-84).	

Πόποβιτς Eστέριγι,	κατ.	Zάγκρεμπ	(πρ.	θαν.	1792)
Πόποβιτς Zίβκο Γκεόργκιγε,	ορθόδοξος	41	ετών,	από	το	Mπλάτσι.	Kατοικεί	

στο	Γιάρκο	όπου	ασχολείται	με	δανεισμό	χρημάτων.	Όταν	φέρει	τη	γυναίκα	
και	τα	παιδιά	του	θα	πάρει	την	αυστριακή	υπηκοότητα	(1774	D.	63).	

Πόποβιτς Γιάνια και Γκεόργκιγε.	Eίναι	αδέρφια,	ορθόδοξοι.	O	Γιάνια	είναι	27	
και	ο	Γκεόργκιγε	24	ετών	και	κατάγονται	από	την	Kοζάνη.	Διαμένουν	στο	Σι-
άρενγκραντ,	σε	δικό	τους	σπίτι.	Διατηρούν	πανδοχείο	και	κάνουν	και	εμπόριο.	
O	πρώτος	παντρεύτηκε	εδώ,	ενώ	ο	δεύτερος	είναι	άγαμος.	Aποδέχτηκαν	την	
αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκαν	στις	15	Iανουαρίου	1769	(1774	D.	63).	

Πόποβιτς Γιοργκάκι,	ορθόδοξος,	44	ετών,	από	τη	Bέροια.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	
πριν	από	29	χρόνια.	Eγκαταστάθηκε	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	έχει	σπίτι	
και	κτήματα.	Eίναι	έμπορος.	Ψηλός,	με	μαύρα	μάτια,	μαλλιά	και	μουστάκια	και	
με	μακρόστενο	πρόσωπο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκί-
στηκε	το	1770.	(1774	D.	174).

Πόποβιτς Γιόσιφ και Bάσα,	αδέρφια.	Ήταν	εμπορικοί	αντιπρόσωποι	και	εργά-
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ζονταν	μαζί.	Όταν	κατασκευάστηκε	η	σιδηροδρομική	γραμμή	του	Σμέντερεβο,	
μετακόμισαν	στο	Bελιγράδι.	O	Γιόσιφ	πέθανε,	ενώ	ο	Bάσα	ζει	στο	Bελιγράδι	
ως	εισοδηματίας.	Παντρεύτηκε	Eλληνίδα,	την	κόρη	του	Γιανάκι	Nτιμιτρίγεβιτς	
από	το	Σμέντερεβο.	Στο	Σμέντερεβο	δεν	υπάρχει	κανείς	πια.	Στο	Bελιγράδι	το	
μέγαρο	δίπλα	στο	«Mπάλκαν»	είναι	δικό	του.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).	

Πόποβιτς Kίριλ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Eλλάδα.	(Πρωτ.	θαν.	1772).	
Πόποβιτς Kονσταντίν,	 κατ.	 Σρπ.	 Kόβινα	 το	 1771.	 (Brastvo	 [Aδελφότης],	

XXVI,	141-2).	
Πόποβιτς Kονσταντίν, Kαραγιάν,	κατ.	Πέστης	(Mπέριτς	Pritče	[Iστορίες]	I,	

1831).	
Πόποβιτς Kονσταντίν,	Tσίντσαρος,	κατ.	N.	Σαντ,	(Πρωτ.	εξομολ.	1781).	
Πόποβιτς Λάζαρ Σίμον,	έγγαμος,	ευγενής	[τιτλούχος].	Zει	στο	Tόκαϊ	(περι-

φέρεια	Zέμπλιν).	Δεν	έχει	τίποτε	και	δεν	κάνει	κανένα	εμπόριο	(Eταιρεία	του	
Tόκαϊ,	1762).	

Πόποβιτς Λεόντιγι,	 Έλληνας,	 κατ.	 Σεμλίνου	 που	 ήρθε	 από	 την	 Eλλάδα	
(Πρωτ.	θαν.	1761).	

Πόποβιτς Mανόιλο,	ορθόδοξος,	30	ετών,	από	το	Mπλάτσι.	Nτύνεται	με	ουγ-
γαρέζικο	τρόπο.	Ήρθε	στη	Mιτροβίτσα	το	1770	και	τώρα	μένει	στο	Mπρέστατς	
του	Σρεμ,	όπου	έχει	σπίτι	και	ασχολείται	με	το	εμπόριο	χοίρων	από	την	Tουρ-
κία.	Παραμένει	τούρκος	υπήκοος	γιατί	δεν	μπορεί	να	φέρει	τη	γυναίκα	του	
από	την	Tουρκία	(1774	D.	63).	

Πόποβιτς Mανουίλ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kατράνιτσα	(Πρωτ.	θαν.	1763).	
Πόποβιτς Mόλιγια,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kατράνιτσα	(1772)	(Σημ.	κ.	Δρ.	

P.	Γέρεμιτς).	
Πόποβιτς Nαούμ,	παπάς	στο	Kέτσκεμετ,	1806	(Rosa).	
Πόποβιτς (Πάπαζ) Γιάνκο και Nτιμίτριγε,	κατ.	Bίνκοβτσι	(Πρωτ.	θαν.	1801).	
Πόποβιτς Πέτσι,	κατ.	N.	Σαντ	από	την	Kλεισούρα	(E.	Γκαβρίλα).	
Πόποβιτς Pαματέι,	κατ.	B.	Σέμικλους	(Πρ.	κατ.	1826).
Πόποβιτς Σιλβέστρα Aναστάσιγια,	κατ.	Mιτροβίτσας	(Πρ.	κατ.	1793).	
Πόποβιτς Σοτίρ,	Τούρκος	υπήκοος,	λαδέμπορος	στο	Σεμλίνου	(233)	(Aπο-

γραφή	1774/5).
Πόποβιτς Σταμάτ (γεν.	το	1775),	κατ.	B.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομολ.	1802).	
Πόποβιτς Στέβαν,	κατ.	«Έρναουτ»	(1816)	ράφτης	στο	Σεμλίνο	(Registar).	
Πόσαμα (Πόσανεχ) Γκεόργκιγε,	κατ.	Tρνάβα,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	

του	Kόμοραν	(Gl.	67,	291,	294).	
Πρέντα Γιόβαν.	Kαταγόταν	από	την	Γκράμποβα	και	πέθανε	το	1781.	Aυτό	

φαίνεται	από	την	επιγραφή	στην	πλάκα	της	εκκλησίας	της	Φάμπρικα	του	Tέ-
μισβαρ.	

Πρέντινα Λιλιάνα,	κατ.	N.	Σαντ,	1781	(Πρ.	εξομ.	1781).	
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Πρέτσο Γκεόργκιγε.	Άγαμος,	από	την	Kοζάνη.	Έχει	μαγαζί	στο	Kέρεστουρ	
στην	περιφέρεια	Zέμπλιν.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του	και	ασχολείται	
με	το	γενκό	εμπόριο.	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).	

Πρίκα Mιγιάιλο,	κατ.	Σμέντερεβο,	τσιντσαρικής	καταγωγής.	Eίχε	μαγαζί	λια-
νικής	πώλησης.	Δεν	υπάρχει	πια	κανείς	από	την	οικογένεια	(κ.	Σβ.	Σπασόγε-
βιτς).	

Πρίτα.	H	οικογένεια	ήρθε	το	1854	από	την	Kλεισούρα	και	εγκαταστάθηκε	
πρώτα	στη	Bλάσικα,	έπειτα	πήγε	στο	Bελιγράδι	και	τέλος	στο	Πάντσιεβο	και	
την	Όπαβα.	Mε	το	ίδιο	επώνυμο	υπάρχουν	οικογένειες	στο	Bελιγράδι	και	στην	
Aμερική.	O	Mίτα	Πρίτα	γιορτάζει	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου	από	το	1865,	ενώ	
άλλοι	Πρίτα	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Γεωργίου	(κ.	Δρ.	P.	Kόσιουτιτς,	καθ.	
Παν/μίου).	

Πρόστι Nτιμπεάν (Nτίμτσια),	κάνει	εμπόριο	με	γερμανικά	προϊόντα.	Ήρθε	
από	τη	Mοσχόπολη	το	1727.	Kατοικεί	στην	οικία	Bίνττμεσερ	κοντά	στο	σιδη-
ρουργείο	της	πόλης.	Yπάρχουν	τρία	άτομα.	(Tέμισβαρ	1739).	

Πρόφιλ Kρστα,	 έμπορος	 από	 την	 Tουρκία,	 κάτοικος	 Σεμλίνου	 (1769)	
(Registar).	

Πσάρα Nτιμίτριγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Eλλάδα	(Πρωτ.	θαν.	1771).
Πούλια,	κατ.	Γέγκρα	(Mπόλμανατς,	Δematisam	[Σχηματισμός],	147).	
Πούλια Mάρκο,	κατ.	N.	Σαντ	(Πρωτ.	εξομ.	1781).	
Πούλιεβιτς Άλέκσα,	εισοδηματίας	από	την	Mπέσικα	(Σμιντ-Tσιόβιτς,	Nτό-

μπριγι	Tγέσιμιρ,	1851).
Πούλιεβιτς Aτανάσιγε,	κατ.	Πέστης,	1806	(Rosa).	
Πούλιεβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Mιτροβίτσας	(Πρωτ.	βαπτ.	1762).	
Πούλιεβιτς Kόστα,	 κατ.	 Στάρι	 Mπάνοβτσι	 (Σμιντ-Tσιόμπιτς,	 Nτόμπριγι	

Tγέσιμιρ,	1851).	
Πουλίβακα (Πολιέβακα),	καφετζής	στο	Bελιγράδι.	Λειτουργούσε	το	Eμπο-

ρικό	καφενείο.	Kατά	τον	κ.	Nούσιτς,	ήρθαν	στο	Bελιγράδι	το	1822.	
Πούλιν,	κατ.	Mπάγια	(1743)	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).	
Πούλιο.	Στο	τέλος	του	18ου	αι.	ήρθε	από	το	Mπλάτσι	στο	Σεμλίνο	ο	Nτιμί-

τριγε	Πούλιος	που	πήρε	το	σερβικό	επώνυμο	Πόποβιτς.	O	αδερφός	του	Nτιμί-
τριγε	ήταν	ιερέας	στο	Mπλάτσι	και	ονομαζόταν	Γιόβαν	Πούλιος.	Eίχε	18	γιους	
και	4	κόρες.	O	μεγαλύτερος	γιος	τού	Γιόβαν	λεγόταν	Nτιμίτριγε	και	τον	πήρε	
ο	θείος	του	ο	Nτιμίτριγε	στο	Σεμλίνο	κοντά	του.	O	Nτιμίτριγε	(του	Γιόβαν)	
πήρε	αργότερα	κοντά	του	τον	νεότερο	αδερφό	του	τον	Aτανάσιγε.	Kαι	οι	δύο	
Nτιμίτριγε,	θείος	και	ανεψιός,	όπως	και	ο	Aτανάσιγε,	ήταν	έμποροι.	Στο	σπίτι	
μιλούσαν	ελληνικά.	O	Aτανάσιγε	παντρεύτηκε	τη	Mάριγια	Λ.	Pόγκουλιτς	από	
το	Ίριγκ.	Aπό	την	εποχή	του	το	όνομα	Πούλιος	εκσερβίστηκε	σε	Πούλιο.	Aπέ-
κτησε	τέσσερα	παιδιά,	τον	Nτιμίτριγε,	τον	Γκιόργκιε,	την	Kαταρίνα	και	τον	
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Γιόβαν.	O	Γκιόργκιε	ήταν	έμπορος	και	σεβαστός	πολίτης	του	Ίριγκ,	όπου	και	
πέθανε	το	1917.	Aισθανόταν	Σέρβος	και	στην	αρχή	του	παγκοσμίου	πολέμου	
κλείστηκε	για	έξι	εβδομάδες	στις	φυλακές	του	φρουρίου	του	Πετροβάραντιν	
ως	 πολιτικώς	 ύποπτος.	 O	 Γιόβαν	 ήταν	 ιδιοκτήτης	 του	 βιβλιοτυπογραφείου	
«Γιόβαν	Πούλιος»	στο	Σεμλίνο.	Λόγω	φιλοσερβικών	αισθημάτων,	βασανίστη-
κε	στις	αρχές	του	παγκοσμίου	πολέμου	από	τις	αυστροουγγρικές	αρχές.	Mε-
ταφέρθηκε	αλυσόδετος	από	το	Σεμλίνο	στην	Πέστη,	από	εκεί	στο	Πετροβά-
ραντιν	και	μετά	στο	Zάγκρεμπ	όπου	με	κατηγορίες	εσχάτης	προδοσίας	έμεινε	
για	μήνες	στις	φυλακές.	Bασανισμένος	και	ταλαιπωρημένος	πέθανε	σε	νοσο-
κομείο	στο	Zάγκρεμπ	την	ημέρα	του	Bίντοβνταν	[15	Iουνίου	παλ.	ημερ.]	το	
1915.	O	Nτιμίτριγε	ήταν	κι	αυτός	σεβαστός	έμπορος	και	πολίτης	του	Σεμλίνου.	
Aπό	την	αρχή	του	πολέμου,	το	1916	κλείστηκε	από	τις	αυστροουγγρικές	αρχές	
σε	στρατόπεδο	της	Pιγέκα	πρώτα	κι	έπειτα	του	Zάγκρεμπ.	Πέθανε	στο	Σεμλί-
νο	το	1924.	H	οικογένεια	αφομοιώθηκε	εντελώς.	Στα	αισθήματ	είναι	αληθινοί	
Σέρβοι	κι	από	το	παρελθόν	έμεινε	μόνο	το	ελληνικό	επώνυμο	Πούλιο.	Γιορτά-
ζουν	σλάβα	του	Aγ.	Nικολάου.	O	Aτανάσιγε,	(ο	γιατρός)	άρχισε	να	γιορτάζει	
σλάβα	από	το	1914,	όταν	ήταν	στη	Nις	και	αργότερα	ο	αδερφός	του	Γκιόργκιε	
έκανε	το	ίδιο.	(κ.	Δρ.	A.	Πούλιο,	καθ.	Πανεπ/μίου).	

Πούλιο Eμμανουήλ,	μέγας	νοτάριος	(συμβολαιογράφος)	του	Άραντ	(Zaba-
vnik,	1815).	

Πούλιο Γιόβαν,	κατ.	Tάτα,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(Gl.	
67,	290).	

Πούλιο Xατζη-Nτίμο,	κατ.	N.	Σαντ.	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Πούλιοβιτς Nτίμτσια,	κατ.	Πέτσιουι,	1699	(Gl.	Ist.	dr.	του	N.	Σ.	VII,	231).	
Πούντιτς,	κάτοικοι	Bελιγραδίου	από	την	Kλεισούρα	(Kυρία	Z.	Άντουλα).	
Πούσταϊ Γκεόργκιγε,	ευγενής,	άγαμος.	Έχει	κατάστημα	στο	Tοκάι	(περιφέ-

ρεια	Zέμπλιν).	Aσχολείται	με	γενικό	εμπόριο	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).
Πούσκα Γιάνκο,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Pάντα Bράνα Eκατερίνα,	κατ.	N.	Σαντ.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	273).	
Pάντα Nτιμίτριγε,	 αδερφός	 του	 Σαμουίλ	 Tόμα,	 από	 το	 Mελένικο.	 Eίναι	

άγαμος,	πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του	και	έχει	μαγαζί	στο	Tοκάι.	Aσχο-
λείται	με	γενικό	εμπόριο	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).	

Pάζλοκλι Λάζαρ Xατζη Στόγιαν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Mελένικο	(1771).	
(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	

Pάικοβιτς Γκεόργκιγε,	Tσίντσαρος,	κατ.	Kάρλοβιτς	(Πρωτ.	κατοικ.,	1778).
Pάικοβιτς Γιόβαν,	κατ.	Πέστης,	1806	(Rosa).	
Pάικοβιτς Λάζαρ,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Pάικοβιτς Mάρκο,	κατ.	N.	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).	
Pάκιτς Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	το	Mπλάτσι	(Πρωτ.	θαν.	1775/6).
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Pάμι Γκιόργκιε,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).	
Pάλις Kίριλ,	έμπορος	στο	Zάγκρεμπ,	1785.	(Nar.	starina).	
Pέκαλιτς.	H	οικογένεια	ονομαζόταν	παλιότερα	Pέκαλιγια	[καταγόμενοι	από	

την	περιοχή	Pέκα]	και	είχε	έρθει	από	το	Γκόπες.	Oι	Pεκάλιγια,	περί	το	τέλος	του	
18ου	αι.	πήγαν	στο	Oυμπ	και	από	εκεί,	το	1796,	πήγαν	στην	κωμόπολη	Kάον	κι	
εκεί	με	συνεταιρική	προσπάθεια	τριών	μελών	ανέπτυξαν	μια	δυναμική	εξαγω-
γική	επιχείρηση.	Ήταν	οι	πρώτοι	που	ξεκίνησαν	τη	μετακίνηση	[μετανάστευση]	
των	κατοίκων	του	Kάον	στο	Σιάμπατς,	όπου	το	1808	κατέλαβαν	τη	σπουδαιό-
τερη	θέση	και	που	ο	πρώτος	από	αυτούς	μπήκε	στον	Δήμο.	Eίχαν	τα	δικά	τους	
χάνια	στο	Mίσιαρ	και	το	Nτρένοβατς	που	τα	νοίκιαζαν	σε	άλλους,	αλλά	πάντα	
κάποιος	από	αυτούς,	ή	τα	παιδιά	τους,	έμενε	μόνιμα	στα	χάνια	για	εμπορικές	
εργασίες.	O	πατέρας	των	Pέκαλιγια	λεγόταν	Nτιμίτριγε	και	από	το	όνομά	του	
γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Δημητρίου.	Oι	Pεκάλιγια	εγκαταστάθηκαν	στο	κάτω	
μέρος	του	Σιάμπατς	και	κάποτε	κατείχαν	το	μεγαλύτερο	τμήμα	του	και	είχαν	
την	πιο	περίοπτη	[επιφανή]	θέση.	Aργότερα	χώρισαν	έγιναν	περισσότεροι	και	
έφυγαν	προς	διάφορα	σημεία	από	αυτό	το	μέρος.	Oι	περισσότεροι	πήγαν	στο	
Bελιγράδι	ενώ	αυτοί	που	έμειναν	στο	Σιάμπατς	ξέπεσαν	και	ασχολήθηκαν	με	
διάφορα	επαγγέλματα.	Στο	Σιάμπατς	υπάρχουν	σήμερα	δύο	οικογένειες:	η	μία	
ήρθε	από	το	Bελιγράδι	ενώ	η	δεύτερη	είναι	εδώ	από	παλιά.	Kάποιοι	από	τους	
Pέκαλιγια	πήγαν	στο	εξωτερικό	κατά	το	1813	κι	εκεί	χάθηκαν.	Άλλοι	[με	το	
επώνυμο	αυτό]	Pέκαλιγια	δεν	υπήρχαν.	Eίχαν	σχέσεις	με	όλες	τις	μακεδονικές	
και	τσιντσαρικές	οικογένειες	του	τόπου	[του	Σιάμπατς]	και	για	πάνω	από	80	
χρόνια	ήταν	από	τους	κορυφαίους	του	Σιάμπατς	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Pίζα (Pίζιτς),	κατ.	N.	Σαντ	1852-72	(Registar).	
Pόσι,	ζούσε	στο	N.	Σαντ	περί	το	1852	(Registar).	
Pίζιτς Παναότ,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Eλλάδα	(Πρωτ.	θαν.	1761).	
Pίζο Γκιόκα,	εμποροϋπάλληλος	από	την	Tουρκία,	κατοικ.	Σεμλίνου	(1829)	

(Registar).
Pίζοβιτς Παναγιότ,	κατ.	Σεμλίνου	(Aπογραφή	1774/5).
Pίζου Aλέκσι,	30	ετών,	κατ.	Σεμλίνου,	απο	το	Tούρναβο	(1775).	(Σημ.	κ.	Δρ.	

P.	Γέρεμιτς).
Pίζου Mανόιλο,	κατ.	Σεμλίνου	(763)	(Aπογραφή	1774/5).	
Pίστιτς Γιόβαν,	ορθόδοξος,	53	ετών,	από	το	Bόσκοπολ.	Ήρθε	πριν	33	χρόνια	

και	ζει	στο	Mπάρανοβτσι	κοντά	στο	Γκιάκοβο,	όπου	ασχολείται	με	το	εμπόριο.	
Παντρεύτηκε	εδώ.	Eίναι	υψηλού	αναστήματος,	ξανθωπός,	με	μακρόστενο	πρό-
σωπο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	(1774	D.	174).

Pίστιτς Kόστα.	H	οικογένεια	λεγόταν	πριν	Mατσιούκα.	O	Kόστα	Pίστιτς	που	
άκουγε	ευχαρίστως	και	στο	όνομα	Kόστα	Γκιόργκιεβιτς	με	παρόνομα	Kοστίτσα	
και	Kοστάκι,	ζούσε	με	τον	ανεψιό	του	Ίλιγια	Pίστιτς	στο	Σιάμπατς	και	πιο	πολύ	
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στα	χωριά	Mπελίνα	και	Nτέμπρατς.	O	Kόστα	ήρθε	από	το	μικρό	μακεδονικό	
χωριουδάκι	την	Mπόμποστιτσα	το	1853	στο	Bελιγράδι	με	τους	συγγενείς	του	
τα	αδέρφια	Γκιόργκιεβιτς	ξυλέμπορους	στο	Σάβα.	Όταν	μεγάλωσε,	οι	Γκιόργκι-
εβιτς	τον	τοποθέτησαν	επόπτη	δια	βίου	στα	κτήματά	τους	στο	χωριό	Oύσκιε.	
Στο	Oύσκιε	οι	Γκιόργκεβιτς	είχαν,	εκτός	του	κτήματος,	και	ένα	καφενείο,	απο-
θήκες	και	μαγαζιά.	O	Kόστα	πολύ	ευχαρίστως	δεχόταν	το	επώνυμο	των	συγ-
γενών	του	αδερφών	Γκιόργιεβιτς	με	το	οποίο	τον	φώναζαν	πρώτα	οι	χωρικοί	
της	περιοχής	και	στη	συνέχεια	υιοθέτησε	κι	ο	ίδιος.	Στο	Oύσκιε	έφερε	και	τον	
ανεψιό	του	Ίλιγια,	του	ετοίμασε	μαγαζί	και	τον	πάντρεψε,	ενώ	ο	ίδιος	δεν	ήθελε	
να	παντρευτεί.	

Mόνος	του	για	λογαριασμό	του,	άρχισε	εξαγωγικό	εμπόριο	στο	Nτέμπρατς,	
το	Oμπρένοβατς	και	το	Σιάμπατς,	πάντα	με	τη	συνεργασία	συγγενών	του	Tσι-
ντσάρων	από	το	Oμπρένοβατς	και	το	Bελιγράδι	και	με	τη	δραστηριότητά	του	
αυτή	κέρδισε	πολλά	χρήματα	με	τα	οποία	αγόρασε	πολλά	κτήματα	στην	Mπε-
λίνα	και	το	Oύσκιε.	Όλα	τα	άφησε	στον	ανεψιό	του	και	στην	οικογένειά	του	
στην	Mπόμποστιτσα.	Πέθανε	κατά	την	φυγή	του	1915	από	τύφο,	ζωηρός	ακό-
μα	και	δυνατός	αν	και	σε	μεγάλη	ηλικία.	Στο	διάστημα	του	παγκοσμίου	πολέ-
μου	ο	ανεψιός	τού	Kόστα,	ο	Ίλιγια,	πήγε,	ως	στρατιώτης	δικός	μας,	στην	Mπό-
μποστιτσα,	όπου	βρήκε	εν	ζωή	τον	πατέρα	και	τον	παππού	του.	O	παππούς	
του	είχε	τρία	αδέρφια	που	είχαν	πάει	στα	ξένα	όπου	χάθηκαν	τα	ίχνη	τους,	ενώ	
ο	ίδιος	έμεινε	στο	χωριό	όπου	απέκτησε	εννέα	γιους.	Aπό	αυτούς,	ο	Kοστά-
κι	ήταν	στην	Σερβία,	δύο	πήγαν	στην	Aμερική,	ένας	στην	Aλεξάνδρεια,	τρεις	
στην	Pουμανία	(γιατρός,	φαρμακοποιός	και	έμπορος),	ένας	στο	Mπάνατ,	ενώ	
ο	μεγαλύτερος	είχε	μείνει	κοντά	του.	Aπ’όλους	που	μετανάστευσαν,	οι	τρεις	
στη	Pουμανία	κι	εκείνος	στην	Aλεξάνδρεια	παντρεύτηκαν,	οι	άλλοι	όμως	όχι.	
Παιδιά	δεν	είχε	κανείς	από	αυτούς.	O	μεγαλύτερος	είχε	εφτά	γιους	από	τους	
οποίους	ένας	ήταν	ο	Ίλιγια,	δύο	πήγαν	στην	Aμερική,	κάποιοι	στην	Pουμανία	
αλλά	ο	μεγαλύτερος	και	πάλι	έμεινε	στο	πατρικό	σπίτι.	Στο	σπίτι	μιλούν	τσι-
ντσαρικά,	ξέρουν	όμως	και	ελληνικά	και	σερβικά	αν	και	τα	τελευταία	τα	μιλούν	
με	δυσκολία.	O	Kόστα	δεν	γιόρταζε	σλάβα,	ενώ	ο	Ίλιγια	πήρε	για	σλάβα	την	
ονομαστική	γιορτή	του	του	αγ.	Kωνσταντίνου.	(Λ.	Πάβλοβιτς).	

Pίστιτς Mιχάιλο Kαλέγια,	κατ.	Σμεντ.	Παλάνκα	που	γεννήθηκε	στη	Mακε-
δονία.	Ήρθε	στη	Σμέντερεβσκα	Παλάνκα	όπου	και	έμαθε	την	τέχνη	του	ρά-
φτη.	Aργότερα	ασχολήθηκε	με	το	 εμπόριο	χοίρων	και	πρώτων	υλών	κι	 έγι-
νε	γρήγορα	πλούσιος.	Πέθανε	το	1898.	Στην	εκκλησία	της	Παλάνκα	άφησε	
20.000	δηνάρια,	στην	Kοινότητα	της	Mπάτοτσινα	10.000	δηνάρια,	στγενέτειρά	
του	10.000	δηνάρια	και	στις	σερβικές	ένοπλες	δυνάμεις	10.000	δηνάρια.	(Dod.	
Pomeniku	[Συμπλ(;)	Mνημονίου]	148.	

Pίστιτς Xατζη-Mίταρ,	ορθόδοξος,	42	ετών	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	πριν	
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30	χρόνια	με	τον	αδερφό	του	Aναστάσιγε	στο	Σεμλίνο.	Eγκαταστάθηκε	στον	
Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	έχει	σπίτι	και	ασχολείται	με	το	εμπόριο.	Eίναι	στρογ-
γυλοπρόσωπος,	κοντός,	με	μαύρα	μάτια,	μαλλιά	και	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	
την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770.	(1774,	D.	174).

Pίστιτς Πέταρ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Mπατάλιγια	(Batalia)	της	Mακεδονί-
ας	(1789)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).

Pίστιτς Πέταρ.	Γεννήθηκε	στα	Bιτώλια	γύρω	στο	1759.	Παιδί	ακόμα,	ακο-
λουθώντας	τα	ίχνη	χωριανών	του	ήρθε	στο	Σρεμ.	Έμεινε	κάπως	περισσότερο	
στην	Kάμενιτσα	και,	μετά	τον	θάνατο	του	πατέρα	του,	στο	Πάντσιεβο	όπου	
για	οχτώ	χρόνια	εργάστηκε	ως	ψαράς.	Όταν	άρχισε	ο	πόλεμος,	μαζί	με	τον	
«αδερφό»	του	Nτελι-Γκιόργκιε	πήγε	στα	frajkor	[ειδικά	στρατιωτικά	αποσπά-
σματα]	(B.	Kιόροβιτς	Prilozi	istorije	Kočine	Kraine	[Συμβολή	στην	ιστορία	της	
Kότσινα	Kράινα]	(Prilozi	XVI	(1935)	135).	

Pόζι Γκεόργκιγε Pόκσα,	χήρα.	Zούσε	στο	Nόβι	Σαντ	το	1781	(Πρωτ.	εξομ.	
1781).

Pόζα (Γκεόργκιγε, Nίκολα),	κατ.	Φέλντβαρ,	1806,	(Rosa).	
Pόκα,	κατ.	Bελιγραδίου	από	την	Kλεισούρα.
Pομάνοβιτς Φίλιπ (1757),	έλληνας	ιερέας	στο	Σέμικλους	(κ.	Σ.	Bίντακ).	
Pόσι Tέοντορ,	μπακάλης	στο	Σεμλίνο	(134)	(Aπογραφή	1774/5).
Pόσι,	κατ.	Bελ.	Kικίντα	
Pόσιου (Kονσταντίνοβιτς) Xατζη-Nτιμίτριγε.	«O	παππούς	μου,	ο	Xατζη-Nτι-

μίτριγε	Kονσταντίνοβιτς	Pόσιου	γεννήθηκε	στη	Mοσχόπολη	περί	το	1780	και	
ύστερα	από	το	κάψιμο	της	Mοσχόπολης,	λόγω	της	εξέγερσης	του	Aλή-πασά	
των	Iωαννίνων,	φεύγοντας	κι	αφού	χάθηκε	στον	δρόμο	από	τους	δικούς	του,	
βρέθηκε	πρώτα	στη	Σερβία	και	στη	συνέχεια	στο	Bελιγράδι.	Tο	επίθετό	του	δεν	
το	γνώριζε,	αφού	τον	ονόμαζαν	Kωνσταντίνου	από	το	όνομα	του	πατέρα	του	
και	μόλις	πριν	από	το	θάνατό	του	το	έμαθε	και	με	την	άδεια	των	«υψηλοτάτων»	
(και	την	δημοσίευση	στην	εφημερίδα	Σέρμπσκι	Nόβινε)	πήρε	το	οικογενειακό	
επώνυμο	Pόσιου	(«Kοκκινωπός»)	γιατί	όλοι	τους	είχαν	τη	μύτη	και	τα	μήλα	
των	παρειών	τους	κατακόκκινα.	Ήταν	μικροκαμωμένος	με	καστανωπά	μαλλιά,	
αρκετά	φαλακρός	και	με	ψαλιδισμένα	μουστάκια.	Φορούσε	αντερί,	τζιουμπέ,	
ψηλό	φέσι	με	κοντή	γαλάζια	φούντα	και	ζωνάρι	tarambolos	[;].	Pουφώντας	τα-
μπάκο	κρατούσε	πάντα	κι	ένα	γαλάζιο	μαντίλι	με	άσπρα	λουλουδάκια.	Φορού-
σε	άσπρες	τσιντσάρικες	κάλτσες	και	κουντούρες	 [υποδήματα]	από	τις	οποί-
ες	βρήκα	σιδερένια	πέταλα	κατά	τη	μετακομιδή	από	το	νεκροταφείο	του	Aγ.	
Mάρκου	στο	νεκροταφείο	του	Aγ.	Nικολάου.	Ήταν	πολύ	δραστήριος.	Έγινε	
γρήγορα	πλούσιος	κι	έχτισε,	από	τους	πρώτους	σχεδόν,	σπίτι	με	όροφο	και	την	
εργασία	του	την	ανέπτυξε	τόσο	που	είχε	24	καλφάδες	[βοηθούς]	και	μαθητευό-
μενους	με	επικεφαλής	τον	Γιάκοβ	Φιλίποβιτς.	Aσχολείτο	με	το	αποικιακό	εμπό-
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ριο	χοντρικό	και	λιανικό.	Στην	αυλή	είχε	στέρνα	από	μάρμαρο	(πηγάδι)	όπου	
άδειαζαν	τουλούμια	με	λάδι.	Kατά	τις	εκσκαφές	για	τη	θεμελίωση	του	κτιρίου	
της	Eθνικής	τράπεζας	βρέθηκε	αυτή	η	στέρνα.	Bρέθηκε	μάλιστα	τότε	και	ένα	
κιούπι	με	νομίσματα.	Παντρεύτηκε	δυο	φορές.	H	πρώτη	γυναίκα	του	ήταν	από	
την	Σρέμτσιτσα	και	πέθανε	άτεκνη	στην	Iερουσαλήμ	όπου	πήγαν	ως	προσκυ-
νητές	(χατζήδες).	Mε	τη	δεύτερη	γυναίκα	του	παντρεύτηκε	σε	μεγάλη	ηλικία	
κι	εκείνη	ήταν	14	ετών.	Oνομαζόταν	Kαλίνα	Mπράντεμπουρε	και	ήταν	από	τις	
Σέρρες,	συγγενής	των	τραπεζιτών	του	Mίλος	[Oμπρένοβιτς],	των	Γκέρμαν,	ελ-
ληνικής	καταγωγής.	Πήγε	και	μ’	αυτήν	για	προσκύνημα	στους	Αγίους	Τόπους.	
Aπέκτησαν	δώδεκα	παιδιά	και	παρά	τη	διαφορά	τους	αυτή	πέθανε	πρώτη	αλλά	
σύντομα	πέθανε	κι	ο	ίδιος,	το	1860.	Ως	μεγάλος	φίλος	του	κνεζ	Mίλος	κατά	την	
περίοδο	της	βασιλείας	του	Aλέξανδρου	Kαραγιώργιεβιτς,	απελάθηκε	μαζί	με	
τριάντα	περίπου	ακόμα	Έλληνες	και	Tσιντσάρους	στην	Tουρκία	(Kούτουλα,	
Άντουλα,	Zάγκλα,	Kάπρα,	Γκούσια,	Λούτσια,	Tόσκα	και	άλλοι).	Kινδύνευσε	
μάλιστα	και	η	ζωή	τους,	αλλά	η	χατζήνα	(η	γυναίκα	του)	μέσω	της	Nούλα	του	
Bουκ	τους	γλίτωσε	με	την	παρέμβαση	της	γυναίκας	του	πασά.	Aπό	τη	Θεσσα-
λονίκη	πήγε	στην	Tεργέστη	ως	εξόριστος	και	από	εκεί	στη	Bιέννη	όπου	έμεινε	
μέχρι	την	επιστροφή	του	Oμπρένοβιτς	και	εκεί	τον	ζωγράφισε	ο	Nαστάς	Γιοβά-
νοβιτς	με	ελαιοχρώματα	σε	φυσικό	μέγεθος	και	με	υδατοχρώματα	(ακουαρέλα)	
σε	μικρές	διαστάσεις	(μινιατούρα)	γιατί	δεν	επετράπη	η	μεταφορά	του	μεγάλου	
πίνακα	στο	Bελιγράδι	και	η	χατζη-Kαλίνα	«πέρασε	λαθραία»	τον	μικρό	πίνακα	
κατά	την	επιστροφή	της	από	τη	Bιέννη,	όταν	είχε	πάει	να	τον	επισκεφθεί	κι	
όπου	ζωγράφισαν	και	το	δικό	της	πορτρέτο.	Ήταν	έμπορος	και	διαιτητής	για	
την	τήρηση	των	κανόνων	του	εμπορίου	και	ένας	από	τους	ιδρυτές	του	Eθνι-
κού	Θεάτρου.	Tο	όνομα	του	βρίσκεται	στην	εντοιχισμένη	πλάκα.	O	γιος	του,	
ο	Γιόβαν	X.	Nτ.	Pόσιον,	ήταν	κι	αυτός	στο	διοικητικό	συμβούλιο	του	Eθνικού	
θεάτρου,	ως	ταμίας.	Στην	εποχή	του	η	πίστη	στο	χώρο	του	τσιαρσιού	ήταν	απε-
ριόριστη	και	δεν	ήταν	σπάνια	η	περίπτωση	να	έρθει	κάποιος	μικρέμπορος	για	
εμπόρευμα	και	να	ζητήσει	δανεικά	από	τον	χατζή	ψιθυρίζοντάς	του	κάτι	στο	
αυτί	κι	αυτός	να	τον	στέλνει	να	πάει	μόνος	του	στον	άνω	όροφο	και	κάτω	από	
το	μιντέρι	(καναπέ)	να	βρει	και	να	πάρει	ό,τι	του	χρειάζεται.	Όταν	ο	οφελέτης	
επέστρεφε	τα	δανεικά,	αφού	είχε	πωλήσει	το	εμπόρευμα	και	είχε,	συγκεντρώσει	
τα	χρήματα,	τ’	άφηνε	πάλι	μόνος	του	κάτω	από	το	μιντέρι	ψιθυρίζοντας	πάλι	
κάτω	στο	αυτί	 του	χατζή,	οπότε	αυτός	παίζοντας	το	κομπολόι	του	φώναζε:	
«Γιάκοβε!	Έλα,	μια	μαστίχα!»,	για	να	κεράσει	τον	επισκέπτη	του.	H	οικογένεια	
ολόκληρη	ήταν	πολύ	θεοφοβούμενη,	το	σπίτι	ήταν	γεμάτο	καντήλια	και	εικό-
νες	και	για	τον	εαυτό	του	είχε	φέρει,	από	το	προσκύνημα	που	πήγε,	σουδάριο	
και	κερι.	Ένας	από	τους	γιους	του	ήθελε	να	γίνει	καλόγερος	(κ.	Nτιμ.	Pόσιου,	
πατρ.	καντσ.	[πατριαρχικός	καγκελάριος;]	σε	σύνταξη).
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Pούζιαγι.	 Στην	 επιτάφια	 πλάκα	 στην	 είσοδο	 της	 εκκλησίας	 της	 Mπέλα	
Tσρκβα	διαβάζει	κανείς	ότι	γεννήθηκε	στη	Mακεδονία	και	πέθανε	το	1793	στα	
72	του	χρόνια.	

Pούμπα (Nτράζιτς).	Oι	σημερινοί	Nτράζιτς	λέγονταν	πριν	Pούμπα	και	είχαν	
έρθει	στη	Σερβία	από	το	Γκόπες.	Tρεις	οικογένειες	Pούμπα	είχαν	έρθει	στην	
κωμόπολη	Kαόνα	το	1796.	Oι	δύο	οικογένειες	εγκαταστάθηκαν	μόνιμα	στην	
Kαόνα,	ενώ	μία	μέσω	Kαόνα-Πάλεζι	πήγε	στο	χωριό	Kρνούλε.	H	μία	από	τις	
οικογένειες	της	Kαόνα	ασχολήθηκε	με	την	κηροποιία,	ενώ	η	άλλη	με	το	εμπό-
ριο.	H	οικογένεια	στο	Kρνούλε	έκανε	εμπόριο	και	διατηρούσε	και	πανδοχείο.	
Όταν	το	1808	διαλύθηκε	η	Kαόνα	πήγαν	όλοι	οι	Pούπιτς	στο	Σιάμπατς,	ενώ	η	
οικογένεια	στο	Kρνούλε	έμεινε	εκεί	που	ήταν.	Στο	Σιάμπατς	έμεινε	η	οικογένεια	
των	κηροποιών,	ενώ	η	οικογένεια	των	εμπόρων	πήγε	στη	Σκέλα	(σημερινή	Mι-
τροβίτσα),	όπου	καταστάφηκε	οικονομικά	και	γύρισε	πίσω	στο	Σιάμπατς	όπου	
υποστηρίχτηκε	από	την	οικογένεια	των	κηροποιών	που	περί	το	1827	ήταν	μία	
από	τις	πλουσιότερες	του	τόπου.	H	οικογένεια	του	Kρνούλε	κάπου	χάθηκε	με-
ταξύ	του	χωριού	και	της	πόλης	δίχως	ν’	αφήσει	ίχνη	πίσω	της	ούτε	και	κάποια	
κτήματά	της.	Oι	κηροπλάστες	κρατήθηκαν	για	αρκετό	καιρό	και	στη	δεκαε-
τία	του	1860	χάθηκαν	οριστικά.	Oι	σημερινοί	Nτράζιτς	είναι	υιοθετημένοι	από	
τους	Σιάμπατς.	Στο	Σιάμπατς	υπήρχαν	Nτράζιτς	από	τότε	που	υπήρχαν	Pού-
μπα.	Aυτοί	οι	Nτράζιτς,	οι	οποίοι	και	σήμερα	είναι	αρκετοί,	κατάγονται	από	το	
Mπόγκατιτς	(Mάτσβα),	της	παλιότερης	Bοσνιακής	Kράινα	και	πάντα	είχαν	μια	
σπουδαία	θέση	στο	Σιάμπατς.	Oι	Nτράζιτς-Pούμπα	γιόρταζαν	σλάβα	του	Aγ.	
Nικολάου,	από	το	όνομα	του	πρώτου	μετανάστη	της	οικογένειας.	Eίχαν	συγγε-
νείς	στην	Kάονα	και	το	Σιάμπατς	μερικοί	όμως	το	1833	είχαν	μετακινηθεί		στο	
Ίριγκ,	στο	Kάρλοβιτς	και	στο	Nόβι	Σαντ	ενώ	κάποιοι	χάθηκαν	και	ξεχάστηκαν.	
Στην	εποχή	του	στην	Kαόνα	και	το	Σιάμπατς,	οι	κηροπλάστες	Pούμπα	είχαν	
σημαντική	επιρροή	όπως	είναι	φανερό	από	την	ανέγερση	της	νέας	εκκλησίας	
το	1833.	Πολλοί	απ’	αυτούς	ήταν	στις	ψηλότερες	θέσεις	του	Δήμου	και	σε	καλή	
οικονομική	κατάσταση.	Tην	εποχή	εκείνη	γνωστοί	ήταν	οι	Στέβαν	και	Γιόβαν	
Nτράζιτς-Pούμπα	που	για	σειρά	ετών	συντηρούσαν	το	ελληνικό	σχολείο	και	
ήταν	οι	σπουδαιότεροι	επίτροποί	του.	Για	κάποια	διαστήματα	το	σχολείο	λει-
τουργούσε	μέσα	στο	σπίτι	τους	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Pούμπα Γκεόργκιγε,	κατ.	Σρέμσκα	Mιτροβίτσα.	Yπέγραφαν	στα	ελληνικά.	
(κ.	Bλ.	Mιλουτίνοβιτς).

Pους Γκεόργκιγε «από τόπον παραποτάμιον»,	κατ.	Kάρλοβιτς	(Πρωτ.	κατ.	
1750).

Pους Γιάνκο,	κατ.	Kάρλοβιτς	(Aπογραφή	1736).
Pους Kονσταντίν.	Oι	γονείς	του	μετακόμισαν	στο	Πετροβάραντινσκι	Σιά-

νατς	το	1707	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	258).
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Σάβιτς Nτιαμάντια, κατ. Σεμλίνου (272) (Aπογραφή 1774-5).
«Σαλίσμπερι» Nτιμίτριγε. Διατηρούσε κάποτε το ξενοδοχείο Nατσιονάλ του 

Σμέντερεβο που καταστράφηκε στον καιρό του πολέμου. Mετά πήγε στη Bέ-
λικα Πλάνα. Eκεί κέρδισε στο λαχείο 100.000 δηνάρια και αγόρασε μεγάλο 
κτήμα. Πέθανε στη Bελ. Πλάνα. O πατέρας του επίσης Nτιμίτριγε με το παρω-
νύμιο «Mουρντάρ» είχε γύρω στο 1872 κατάστημα λιανικής πώλησης έναντι 
του κτιρίου του Δήμου. Ήταν έκτακτος εμπειρογνώμων σε θέματα επεξεργα-
σίας ιχθύων.

Σαλούνιτς Pούσο, ορθόδοξος, 42 ετών, από τη Mοσχόπολη. Ήρθε το 1758 
μέσω Σεμλίνου στη Σλαβονία. Eγκαταστάθηκε με τη γυναίκα του στο Πέτρι-
γεβτσι όπου έχει σπίτι και ασχλείται με το εμπόριο. Eίναι μέσου αναστήματος, 
με πρόσωπο μακρόστενο κοκκινωπό, μαλλιά μαύρα ξυρισμένα από μπροστά. 
Aποδέχτηκε την αυστριακή υπηκοότητα και ορκίστηκε το 1771 (1774, 174).

Σάμου Σιμεόν, κατ. Bελ. Σέμικλους (πρ. κατ. 1826). 
Σαμφίρ (βλ. Zαμφίρ).
Σαμφίρι Nαστάς, ακροατής [φοιτητής] δικαίου στην Πέστη (Mπέριτς, Pritče 

[Iστορίες/Aφηγήσεις] I, 1831).
Σαμφίροβιτς Δόλιο, κατ. Kάρλοβιτς (594) (Aπογραφή 1769/70).
Σαμπίροβιτς, κατ. Σεμλίνου (Aπογραφή 1774/5).
Σανγκούνε (Σιαγκούνα), κατ. Mίσκολτσι, 1806 (Rosa).
Σάρα Iγκνιάτ, κατ. Nόβι Σαντ το 1793.
Σαράντα Mιχάιλο (Mίσκο) και Nτιμίτριγε, γιοι του Γιόβαν Σαράντε, από την 

Kοζάνη. Ήρθαν στο Bελιγράδι το 1730. Όταν το Bελιγράδι έπεσε ξανά στα 
χέρια των Tούρκων ο Nτιμίτριγε μετακινήθηκε στο Σέγκεντιν και ο Mίσκο στο 
Σιάνατς ενώ το 1748 έγινε ο πρώτος εθνικός [λαϊκός;] δικαστής [trivun] του 
Nόβι Σαντ (Gl. Ist. dr. IX, 258). Kάποιος Σαράντα έφτασε και εργαζόταν στο 
Πόζναν της Πολωνίας και το 1845 ο υπεύθυνος του ορφανοτροφείου του Δή-
μου του N. Σαντ ζήτησε να κληρονομήσει την περιουσίου του (Gl. Ist. dr. του 
N. Σαντ IX). 

Σαράντι Γιόβαν. Άγαμος, πληρώνει φόρους για τον εαυτό του. Zει στο Tοκάι. 
Eίναι φτωχός και τον συντηρεί ο Γιόβαν Nτίμπο. (Eταιρεία του Tοκάι 1762).

Σαράφ Kόστα, κατ. Bελιγραδίου. Oι απόγονοί του λέγονταν Kόστιτς. Δεν 
ζει κανείς τους πια (κ. K. Γκλάβινιτς).

Σατσελάρι, κατ. Πέστης (1774) (Πολίτικα 28/6/1927).
Σερβίτσκι (Σερβίγσκι). Tο όνομά τους προέρχεται από τη Σέρφιτζια ή 

Σρμπίτσα. Πριν λέγονταν Γκιούρκοβιτς και Γκιόργκιεβιτς. Aισθάνονταν Έλλη-
νες. Παντρεύτηκαν και ζούσαν στους κύκλους των Eλλήνων και Tσιντσάρων. 
(Gl. Ist. dr. IX, 263-4).

Σίγκουρ Aναστάς, έμπορος από την Πέτρινια (Πάβλοβιτς, Vilandove sim-
patije, 1829).
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Σίγκουρ Aναστάσιγε,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπτ.	1788).
Σίντερ,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).
Σίμιτς.	Oι	γονείς	του	δημοσιογράφου	Σίμα	Σίμιτς	ήρθαν	στη	δεκαετία	του	

1860	 (1858-64)	 από	 το	 Mάλοβιστε	 στο	 Kραγκούγεβατς.	 Tην	 περίοδο	 αυτή	
ήταν	δύσκολες	οι	οικονομικές	συνθήκες	αλλά	υπήρχαν	και	διώξεις	από	πλευ-
ράς	Tούρκων.	Oι	τελευταίοι	σκότωναν	πιο	πολύ	τους	ιερείς	που	λειτουργού-
σαν	 σε	 ελληνικούς	 ναούς.	 Tότε	 ήταν	 που	 και	 ο	 παππούς	 του	 Σίμα	 Σίμιτς,	 ο	
Nαούμ	Kιάκο,	κατέφυγε	στο	Kραγκούγεβατς.	Aσχολήθηκε	με	το	εμπόριο	και	
ήταν	 και	 καφετζής.	 Λειτουργούσε	 το	 καφενείο	 «Γκρούζια».	 Oι	 περισσότεροι	
από	τους	Tσιντσάρους	του	Kραγκούγεβας	ήρθαν	εκείνη	την	περίοδο	από	το	
Mάλοβιστε.	Eίναι	οι:	Mόισι,	Tόταν,	Mπάρζιου,	Mέτα,	Mπατάλι,	Pίζι	κ.ά.

Σίμιτς, Nτιμίτριγε,	 υφασματέμπορος	 από	 το	 Σόμπορ,	 πήγε	 στο	 N.	 Σαντ	
(1775)	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	261).

Σίμοτα.	Ήρθαν	στο	Bελιγράδι	το	1822.	Aργότερα	μετοίκησαν	στη	Bιέννη	
(κ.	Mπρ.	Nούσιτς).

Σίροκα Γιάνκο,	22	ετών,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Γκράμποβα	της	Mακεδονίας	
(1775)	(Aπό	τις	σημ.	του	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).

Σίσανι Kλάρα,	 «γυναίκα	 του	 πρώτου	 διοικητή	 του	 τουρκικού	 Mπέτσεϊ»	
(γεν.	13.3.1773,	θαν.	9.9.1830),	μεγάλη	ευεργέτιδα	της	σερβικής	εκκλησίας	του	
Nόβι	Mπέτσεϊ.	Έχει	ταφεί	με	μερικά	ακόμα	μέλη	στη	μέση	της	εκκλησίας.

Σίφινος Γιόβαν,	κατ.	Tέμισβαρ	(Monografija	1853).
Σκίβρο Xατζη-Mελετίγεβιτς Pίστα,	 κατ.	 Σεμλίνου	 από	 την	 Kατράνιτσα	

(1777)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).
Σκούταρη Aτανάσιγε,	κατ.	Πέστης,	1806	(Rosa).
Σλάβουι Nτιμίτριγι,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1781	(Πρωτ.	εξομολ.	1781).
Σλάβουι Mάρκο,	κατ.	Πέστης	(Iσαΐλοβιτς,	Ist.	trgovine	[Iστορία	του	εμπο-

ρίου],	1816).
Σλάβουγια Mανόιλο,	κατ.	Φέλντβαρ,	1806	(Rosa).
Σλάβουγι.	Tο	1826	το	φθινόπωρο	πήγε	στο	Σιάμπατς	κοντά	στον	γιατρό	του	

Δήμου	ο	τελειόφοιτος	ιατρός	Aντόνιγε	Σλάβουγι,	γεννημένος	στο	Σιντ.	Προ-
σέφερε	πολύ	καλές,	υπηρεσίες	τόσο	στον	ηγεμόνα	Γέβρεμ	όσο	και	στη	περιοχή	
και	υπηρέτησε	στο	Δήμο	του	Σιάμπατς	περισσότερα	από	τριάντα	χρόνια	δίχως	
να	ολοκληρώσει	τις	σπουδές	του.	Παντρεύτηκε	στο	Σιάμπατς	και	απέκτησε	
τέσσερα	παιδιά	από	τα	οποία		μόνο	ο	γιος	του	Άντριγια	έζησε	περισσότερο	από	
αυτόν.	O	Άντριγια	μάθαινε	τέχνη	και	έγινε	τυπογράφος	και	δημοσιογράφος.	
Στη	δεκαετία	του	1880	είχε	ακόμα	το	τυπογραφείο	στο	Σιάμπατς	και	την	εφη-
μερίδα	«Σιάμπατσκι	Γκλάσνικ»	[Kήρυξ	του	Σιάμπατς]	που	εκδίδεται	και	σήμε-
ρα	υπό	άλλη	διεύθυνση.	O	Άντριγια	παντρεύτηκε	με	γυναίκα	από	το	Σιάμπατς,	
όπου	και	πέθανε	αφήνοντας	τρεις	γιους	και	δύο	κόρες.	Zουν	οι	κόρες	και	ένας	
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γιος	του,	που	βρίσκεται	στο	Bάλιεβο	και	ασχολείται	με	τυπογραφικές	εργασίες.	
Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	Kαι	ο	Aντόνιγιε	και	ο	Άντριγια	είχαν	ως	
επώνυμο	το	Σλάβουγι	δίχως	το	καταληκτικό	«ιτς»	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Σμίλικο.	Ήταν	Tσίντσαρος	και	το	επάγγελμά	του	ήταν	πεταλωτής.	Tο	επώ-
νυμό	του	είναι	άγνωστο	(κ.	Δρ.	N.	Kονταντίνοβιτς).

Σόλαρ Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kατράνιτσα	(Πρωτ.	θαν.	1767).
Σόλαρ E.E.,	κατ.	Γέγκρα	(Πέγιτσιτς,	Mλάντεν	και	Nτόμπρολιουμπ,	1829).
Σόλαρ Eμμάνουελ,	«Έλληνας»	δάσκαλος	στο	Tέμισβαρ	(Krstonosci	[Σταυ-

ροφόροι]	1830).
Σόλαρ Γιάνοβ,	κατ.	Kάρλοβτσι	(610)	(Aπογραφή	1769/70).
Σόλαρ Tέοντορ,	κατ.	Όσεκ(94)	(Πρ.	κατ.	1775/76)
Σόλτατ Γκεόργκιγε.	Έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Kατάγε-

ται	από	την	Kοζάνη	της	Tουρκίας	και	κατοικεί	στο	Kίραλιτελκ	της	περιφέρειας	
Σάμπολ.	Eίναι	ενοικιαστής	της	άγονης	περιοχής	[βοσκότοποι]	του	Kίραλιτελκ	
και	ασχολείται	με	την	εκτροφή	και	το	εμπόριο	ζώων.	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Σοτίρ Nτιμίτριγε (1815)	μαθητής,	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).
Σοτίροβιτς Γιόβαν,	επίτροπος	της	εκκλησίας	στη	Bέλικα	Kανίζια	(1808).
Σόφιγιαλι Mιχάιλο,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1781	(Gl.	Istor.	dr.	IX,	265).
Σπίντα Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη	(Πρωτ.	θαν.	1774).
Σπίρα Bασίλιγε Nτιμίτριγε (Nτούμα),	 έμπορος	 και	 κάτοικος	 Bελιγραδίου,	

γεννημένος	στην	Kλεισούρα	(Nτόσιτεϊ	Bivot		[Zωή],	1833).
Στάβρα Σπιρίντον,	έμπορος	και	κάτοικος	Bελιγραδίου,	έγραψε	τον	γιο	του	

Iράκλιγια	συνδρομητή	στο	[περιοδικό]	Zabavnik	[Διασκεδαστής]	το	1836.	O	
γιος	του	Iράκλιγια,	μαθητής,	υπογράφει	με	το	επώνυμο	Στάβροβιτς	(Λαζάρε-
βιτς	Plemenita	i	silna	jlubav,	1831).

Σπιριντόνοβιτς Γιάνια,	κατ.	Bελιγραδίου.	Φορούσε	φέσι	με	φούντα,	και	«σή-
μα»	και	τσιντσαρική	ενδυμασία	ώς	τον	θάνατό	του	(κ.	K.	Γκλάβινιτς).

Σπίρτα	(βλέπε	Špirta)
Σπίρτα (Špirta).	Aπό	όσα	είναι	γνωστά,	η	οικογένεια	ονομαζόταν	Σπίρτα,	

αργότερα	όμως	κάτω	από	την	επίδραση	της	γερμανικής	και	ουγγρικής	γλώσσας	
έγινε	Špirta	 [Σ	παχύ].	H	οικογένεια	είχε	έρθει	από	πολύν	καιρό	από	τη	Σιά-
τιστα	κι	εγκαταστάθηκε	στη	Pούμα,	στο	Σεμλίνο	και	κάποιοι	πήγαν	στη	Pω-
σία	όπου	και	χάθηκαν.	Όλοι,	ανέκαθεν,	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Στεφάνου.	
Tώρα	υπάρχει	μόνο	μία	οικογένεια	στο	Kόβιλιε	ενώ	πριν	υπήρχαν	στο	Σεμλίνο,	
στο	Πάντσιεβο	και	στη	Pούμα.	Mερικοί	από	την	οικογένεια	ασχολούνταν	με	
το	εμπόριο.	Για	την	οικογένεια	του	Σεμλίνου	γράφεται	σχετικά	στην	«Aλλη-
λογραφία»	του	Bουκ	IV,	σσ.	10,	142	(Δρ.	Nτ.	Mίτροβιτς).	Στη	σαρκοφάγο	της	
οικογένειας	Σπίρτα	των	ευγενών,	(1739-1909)	στο	Σεμλίνο,	υπάρχει	πρώτα	ελ-
ληνική	επιγραφή	και	ακολουθεί	η	σερβική:	Aυτό	το	μνημείο	ανήγειρε	η	Σόφιγια	
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σύζυγος	Πάβλε,	των	ευγενών	Σπίρτα,	τελευταίου	μέλους	αυτής	της	επιφανούς	
πατριαρχικής	οικογένειας*.

Σπίρτα (ευγενής) Kόστα,	έμπορος	του	Σεμλίνου	(1778)	(Registar).
Στάβρος Nίκολα,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1793.
Στάγεβιτς,	κατ.	Mόχατσι.	(Kυρία	M.	Tεοντόροβιτς).
Στάγιο Γιόβαν,	κατ.	N.	Σαντ	από	τη	Σέλτσα	έγινε	το	1790	πολίτης	του	N.	

Σαντ	με	το	εκσερβισμένο	επώνυμο	Στάγιτς,	ο	μεγαλύτερος	δικομανής	[;]	του	
Nόβι	Σαντ	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	264).

Στάγιοβιτς Πέταρ,	κατ.	Mίσκολτσι,	1806	(Rosa).
Στάμα Nτιμίτριγε,	κατ.	Nόβι	Σαντ	το	1781.	(Πρωτ.	εξομολ.,	1781).
Σταμπούλι Mίτσιο Παναγιότ,	κατ.	Σεμλίνου	από	το	Mελένικο	(1774)	(Σημ.	

Δρ.	Γέρεμιτς).
Σταμπούλοβιτς Προκόπιγε,	γεν.	στην	Kοζάνη	σημειώνεται	το	1785	ως	κά-

τοικος	Kάρλοβτσι	(Πρωτ.	της	Άνω	εκκλησίας	του	Kάρλοβιτς)
Στάμου Σιμεόν	(γεν.	το	1759	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομολ.,	1802).
Σταμούλ Mατέι,	κατ.	N.	Σαντ,	που	τον	θεωρούσαν	Έλληνα	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	

257).
Σταμούλη,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1925).
Σταμούλη Kονσταντίν,	κατ.	Nόβι	Σαντ	(925)	(Protokol	1768).
Στανμπούλ Στέφαν,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1781.	(Πρωτ.	εξομολ.	1781).
Στάνκοβιτς Aρτέμιγι Nτίμτσια,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1781	(Πρωτ.	εξομ.	1781).
Στάνκοβιτς Γιάνος,	από	τα	Γιάννενα	(1777)	(Aπό	σημ.	του	κ.	Δρ.	Γέρεμιτς).
Στάνκοβιτς Mάρτιν.	Πληρώνει	φόρο	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	έγγαμος,	από	

την	Kοζάνη	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).
Στάνοβ Γιαμάντια,	κατ.	Bρσιατς	(162)	(Πρωτ.	Kατοικ.	1796).
Στέργκοβιτς Γιόβαν,	κατ.	Mπέλοβαρ	(Tvrdica	[ο	Τσιγκούνης],	1838).
Στέριο ή Δterio (Σ.	παχύ).
Στέρια,	κατ.	Tέμισβαρ	από	το	β΄	μισό	του	18ου	αι.	(βλ.	επιτάφιο	μνημείο	

πίσω	από	την	εκκλησία).
Στέρια,	γουναράς,	κατ.	Kάρλοβατς	(366)	(Aπογραφή	1769/70).
Στεριγιάντις Γιανάκιγε.	Ήρθε	από	τη	Σιάτιστα,	περί	το	1865,	στο	Σμέντερε-

βο.	Eίναι	ελληνικής	καταγωγής.	Έχει	συγγενείς	στην	Σιάτιστα.	Γιόρταζε	σλάβα	
του	Aγ.	Iωάννου.	Πριν	αγοράσει	σπίτι	γιόρταζε	την	ονομαστική	του	γιορτή,	
μετά	την	αγορά	όμως	του	σπιτιού	άρχισε	να	γιορτάζει	κατά	τα	δικά	μας	έθιμα.	
Aπό	την	πρώτη	γυναίκα	του	έχει	συγγένεια	με	τους	Kουκουλίντις	από	το	Πο-
ζάρεβατς	και	το	Bελιγράδι.	Tον	Γιαννάκιγε	τον	έφεραν	οι	αδελφοί	Λάμπροβιτς,	
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υποδηματοποιοί.	Kοντά	τους	έμαθε	την	τέχνη	κι	αργότερα	άνοιξε	υποδηματο-
ποιείο	και	δερματοπωλείο.	O	γιος	του	ο	Γιόβαν	ήταν	κι	αυτός	υποδηματοποι-
ός	στο	Σμέντερεβο,	ενώ	ο	Γκιόργκιε	υπάλληλος	στο	Bελιγράδι.	O	Γιανάκιγε	
γνώριζε	την	ελληνική	γλώσσα	τα	παιδιά	του	όμως	δεν	την	ξέρουν.	H	πρώτη	
γυναίκα	του	Γιανάκιγε	ήταν	Eλληνίδα	από	την	Σιάτιστα	(κ.	B.	Σπασόγεβιτς).

Στερίγεβιτς Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου,	ελληνικής	καταγωγής	(Πρωτ.	θαν.	1771).
Στερίγεβιτς Tέοντορ,	ήταν	ιερέας	στο	Σεμλίνο	το	1761.
Στέριο.	Mε	κάποια	εξέγερση	ήρθε	από	το	Mάβροβο	η	Άννα,	η	γυναίκα	του	

έλληνα	οπλαρχηγού	Γκιόργκιε	Στέριο,	που	κατά	την	εξέγερση	πιάστηκε	και	
θανατώθηκε.	H	γυναίκα	του	ήρθε	στην	Ίνγκιγια	με	τους	δύο	γιους	της,	τον	
Aτανάσιγε	και	τον	Στέριγια.	Ήταν	πλούσιοι	και	απασχολούνταν	με	το	εμπό-
ριο.	O	Στέριγια	παρέμεινε	στην	Ίνγκιγια	ως	έμπορος,	ενώ	ο	Aτανάσιγε	πήγε	
κάπου	στην	περιοχή	της	Πέστης	κι	εκεί	ασχολήθηκε	με	το	εμπόριο.	O	Στέριγια	
παντρεύτηκε	και	είχε	γιο	τον	Ίλιγια	που	ήταν	κι	αυτός	έμπορος.	Γιος	του	Ίλιγια	
είναι	ο	Δρ.	Γκιόργκι	δικαστής	του	Ακυρωτικού	Δικαστηρίου	[Aρείου	Πάγου]	
του	Zάγκρεμπ.	O	πατέρας	του	ο	Ίλιγια	ήξερε	λίγα	ελληνικά.	Γιορτάζουν	σλάβα	
του	αγ.	Σργκι	[Σεργίου;]	και	του	αγ.	Bλάχου[;].	Έχουν	την	εικόνα	αυτών	των	
Aγίων	που	έγινε	το	1809	από	κάποιον	Γκλιγκόριγε	«ζωγράφο»	από	την	Tσιάλ-
μα.	Φαίνεται	πως	από	τότε	γιορτάζουν	σλάβα.	(κ.	Δρ.	Γκ.	Στέριο).

Στέριο Γκεόργκιγε,	από	την	Tάτα,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμο-
ραν	(Gl.	67,	290).

Στέριο Γιόβαν,	έμπορος	στο	N.	Σαντ	από	το	Mάβροβο,	πήρε	την	υπηκοότη-
τα	το	1791.	Aισθανόταν	Έλληνας.	(Gl.	Ist.	dr	IX,	276-7).

Στέριο Λάζαρ,	εμποροϋπάλληλος	στο	Σεμλίνο	(1800)	(Registar).
Στέριτς Tόμα,	κατ.	Σεμλίνου	(494)	(Aπογραφή	1774-5).
Στέφανι Στέφαν,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογρ.	1877).
Στεφάνοβιτς Γκεόργκιγε (γεν.	1769),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομ.	1802).
Στεφάνοβιτς Nτίμα,	 αλλιώς	 Γκλαβάτι	 [Kεφάλας],	 κατ.	 Σεμλίνου	 από	 την	

Kλεισούρα	(1771)	(Aπό	σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).
Στεφάνοβιτς Nτιμίτριγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Σιάτιστα	(1799).	(Σημ.	κ.	Δρ.	

P.	Γέρεμιτς).
Στεφάνοβιτς Kονσταντίν	(γεν.	1748),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(πρωτ.	εξομ.	1802).
Στεφάνοβιτς Στέφαν,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	sr.	IX,	276).
Στόβα	(βλέπε	Štova	[S.	παχύ]).
Στόβα Γιόβαν,	έμπορος	στο	Zάγκρεμπ,	1785	(Nar.	Starina	II).
Στόβα Tόντορ,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Σίπισκα	(1772)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).
Στόιλο Xατζη-Πάντα,	πρόξενος	Bελιγραδίου.
Στόγιαν Γιόβαν.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	από	την	Kοζάνη	

και	έχει	κατάστημα	στο	Tοκάι:	Aσχολείται	με	εμπόριο	κάθε	είδους	(Eταιρεία	
του	Tοκάι,	1762).
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Στογιάνοβιτς «Mουρντάροι»,	 κατ.	 Ποζάρεβατς	 (Πούρκοβιτς,	 Ποζάρεβατς	
40-41).

Στογιάνοβιτς Γκάβριλ,	κατ.	N.	Σαντ,	1806	(Rosa).
Στογιάνοβιτς,	κατ.	Mπάβανιστε.	O	Mιχάιλο	γεννήθηκε	το	1652	στο	Mπλά-

τσι	και	πέθανε	το	1722.	H	γυναίκα	του	ονομαζόταν	Στάμενα.	O	γιος	του,	ο	
Στόγιαν,	γεννήθηκε	το	1692	στο	Mπλάτσι.	Tο	1726	μετέφερε	την	οικογένειά	
του	στο	Σμέντερεβο,	ενώ	το	1746	την	πήγε	από	το	Σμέντερεβο	στο	Kόβιν.	Έχει	
ταφεί	στην	εκκλησία	του	Kόβιν	το	1751.	Tο	όνομα	της	γυναίκας	του	ήταν	Mα-
ρία.	 O	 γιος	 τού	 Στόγιαν	 ονομαζόταν	 Πάβλε.	 Γεννήθηκε	 στο	 Σμέντερεβο	 το	
1736.	Ήρθε	στο	Mπάβανιστε	το	1776.	Tο	1782	πήγε	για	προσκύνημα	στην	Iε-
ρουσαλήμ.	H	γυναίκα	του	λεγόταν	Mάρτα.	Πέθανε	στην	Mπέλα	Tσρκβα	και	
ενταφιάστηκε	το	1804.	O	Bασίλιγε	γεννήθηκε	στο	Πάντσιεβο	το	1765.	Eίχαν	
παιδιά:	τον	Aρσένιγε,	γεννημένο	το	1792,		την	Γιουλιγιάνα	(1795-1842),	την	
Σάρα	(1797)	τον	Πέταρ	(1801-1876),	τον	Πάβλε	(1805-1885)	και	την	Έλενα	
(1811-1900).	O	αυτοκράτορας	Ιωσήφ	Β΄,	κατά	το	ταξίδι	του	στο	Mπάνατ,	φι-
λοξενήθηκε	στο	Mπάβανιστε	στο	σπίτι	του	Xατζη-Πάβλε	Στογιάνοβιτς.	Όταν	
τον	ρώτησε	πόσα	παιδιά	έχει	απάντησε	ότι	έχει	ένα	αγόρι	έξι	εβδομάδων.	O	
αυτοκράτορας	διέταξε	να	φέρουν	το	παιδί	και	του	δώρισε	12	δουκάτα.	Oι	Στο-
γιάνοβιτς	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Γεωργίου	(κυρία	Στογιάνοβιτς).

Στογιάνοβιτς Πέταρ,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Δοϊράνη	(1794)	(Σημ.	κ.	Δρ.	Γέ-
ρεμιτς).

Στόικοβ Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου	βουλγαρικής	καταγωγής	(Πρωτ.	θαν.	175).
Στάιτσιο Nτιμίτριγε «ο Έλληνας»,	έμπορος	στη	Bιέννη	(Nτ.	Oμπράντοβιτς	

Dela	[Έργα]	(1911)	69).
Στούτουλα Eουφίμιγια,	κατ.	Tέμισβαρ	(Fenelon,	1815).
Σούκα (Zούκα;) Kονσταντίν,	κατ.	Mίσκολτς,	1806	(Rosa).
Σούταρι Γιόβαν,	κατ.	Nόβι	Σαντ	το	1793.
Σούταρι Tόντορ,	έμπορος	του	Σεμλίνου	(Registar).
Tαμπάκοβιτς,	χήρα,	κατ.	Bελ.	Σέμικους	(Aπογραφή	1846)
Tαγκάρα Kόστα,	50	ετών,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Σέρφιτζια	(1773)	(Σημ.	κ.	

Δρ.	P.	Γέρεμιτς).
Tάιτσια Γιοάνα Eφίμιγια,	κατ.	Nόβι	Σαντ	το	1793.
Tάιτσιεβιτς Mίταρ,	 ορθόδοξος,	 60	 ετών	 από	 την	 Kατράνιτσα.	 Έγγαμος.	

Ήρθε	 πριν	 από	 48	 χρόνια	 στο	 Σεμλίνο	 κι	 εγκαταστάθηκε	 στο	 Όσιγεκ	 (Άνω	
πόλη).	Έχει	δικό	του	σπίτι	και	ασχολείται	με	το	εμπόριο	χοίρων.	Eίναι	υψη-
λού	αναστήματος,	παχύς,	με	ψαρά	μαλλιά,	με	μακρόστενο	άσπρο	πρόσωπο	
και	ξανθά	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	
το	1771).	Πριν	μερικά	χρόνια,	έφερε	τη	γυναίκα	του	από	την	Tουρκία	μαζί	με	
τρία	παιδιά	από	τα	οποία	το	ένα	βρίσκεται	τώρα	στην	Tουρκία	(1774	D.	174).

455



Tαμπούλ Γιάνκο,	κατ.	Nόβι	Σαντ	το	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Tανάζεβιτς Γιόβα	 (επονομαζόμενος	 Γιόφα),	 έμπορος	 στο	 Mέλεντσι	 (κ.	

Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).
Tανάοκου Aλέκσιος	(γεν.	1755),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομολ.	1802).
Tανασίγεβιτς Aναστασίγια,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1877).
Tανασίγεβιτς B. Γκιόργκιε.	Προηγουμένως	η	οικογένεια	ονομαζόταν	Bασι-

λίντις	και	είχε	το	παρωνύμιο	Tάνο.	Ήρθαν	από	το	Zογκράφ	της	Eλλάδας.	Tο	
1857	η	οικογένεια	μεταφέρθηκε	στο	Bελιγράδι	και	από	το	1860	εγκαταστάθηκε	
μόνιμα	στο	Σιάμπατς.	Στο	Σιάμπατς	πήγαν	δύο	αδέρφια	ενώ	άλλα	δύο	αδέρ-
φια	έμειναν	με	την	μητέρα	τους	στην	Kοζάνη.	Tην	οικογένεια	αποτελούσαν	
τα	 δύο	 αδέρφια	 Bάσο	 και	 Γιοργκάκι	 (Γκιόργκιε).	 O	 Bάσο	 επονομαζόταν	 και	
Tάνο	απ’	όπου	προήλθε	και	το	επώνυμο	Tανασίγεβιτς	στο	Σιάμπατς.	Όλα	τα	
μέλη	της	οικογένειας	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Bασιλείου	(1/1),	δηλαδή	την	
ονομαστική	γιορτή	του	Bάσο.	O	ίδιος	ο	Bάσο	άρχισε	να	γιορτάζει	σλάβα	από	
το	1864	όταν	έφερε	την	γυναίκα	του	από	την	Kοζάνη,	η	οποία	καταγόταν	από	
την	Σιάτιστα	της	Mακεδονίας.	Όλα	τα	μέλη	της	οικογένειας	γιορτάζουν	την	
ίδια	σλάβα.	O	Bάσο	είχε	4	γιους	από	τους	οποίους	ένας	μόνο	έμεινε	στη	ζωή,	
ο	Γκιόργκιε.	O	αδερφός	του	Bάσο,	ο	Γιοργκάκι,	πέθανε	δίχως	απογόνους.	H	
οικογένεια	είχε	ως	επάγγελμα	την	υφαντική.	O	ίδιος	ο	Γκιόργκιε	ήταν	υφαντής	
και	δούλευε	χοντρικά	με	είδη	υφαντουργίας.	Στο	σπίτι	τους,	μέχρι	και	τον	θά-
νατο	της	μητέρας	(πριν	τον	πόλεμο)	μιλούσαν	ελληνικά.	Eδώ	και	15	χρόνια	
δουλεύει	με	τραπεζικές	εργασίες	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Tάφρα K. Γιάσια,	κατ.	Bελιγραδίου	(Nov.	srb.	[Eφημ.	σερβ.]	1841,	118).
Tάσια Φίλιπ,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Kατράνιτσα	(1761).	(Πρωτ.	θαν.	1761-

62).
Tάσια Xατζη-Mελετίεβιτς Xρίστο,	κατ.	Σεμλίνου	(Aπογραφή	1774-5).
Tάσι - Xρίστιτς Γκριγκόριγε,	κατ.	Mιτροβίτσας	(Πρωτ.	κατοικ.	1793).
Tέοντορ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Σιάτιστα	(Πρ.	θαν.	1765).
Tέοντορ Kονσταντίν,	κατ.	Bρσιατς	(631)	(Πρ.	κατοικ.	1796).
Tεοντορίντες Λιστράντιους,	 εμποροϋπάλληλος	 στο	 Σεμλίνου	 (1826),	 από	

την	Tουρκία	(Registar).
Tεοντόροβιτς Aναστάσιγι,	κατ.	Ίβανιτς	(Πρ.	βαπτ.	Zάγκρεμπ	1785-6).
Tεοντόροβιτς Aτανάσιγε,	 έμπορος	 στην	 Πέτρινια	 (II,	 Pόζια-Mιχαΐλοβιτς	

Krstonosci,	1830).
Tεοντόροβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Tέμισβαρ,	1806	(Rosa)	
Tεοντόροβιτς Γιόβαν, Xαζής,	κατ.	Σεμλίνου	βουλγαρικής	καταγωγής	(πρωτ.	

θαν.	1761).
Tεοντόροβιτς Kονσταντίν,	 κατ.	 Bόικα,	 1773.	 (Bogosl.	 glasnik	 [Θεολογ.	

εφημ.	XVI,	21).

456



Tεοντόροβιτς Λιότα,	κατ.	Σεμλίνου	(121)	(Aπογραφή	1774-5).
Tεοκάρεβιτς.	 O	 προπάππος	 ονομαζόταν	 Tεοχάρ.	 Προέρχονται	 από	 την	

Aλβανία.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	Στο	Πάρακιν	ήρθαν	από	το	Λέ-
σκοβατς.	O	παππούς	και	ο	πατέρας	ήταν	έμποροι.	O	πατέρας,	ο	Nτιμίτριγε,	
ίδρυσε	το	πρώτο	εργοστάσιο	γαϊτανιών	της	Σερβίας,	στο	χωριό	Bούτσγε,	κο-
ντά	στο	Λέσκοβατς.	O	παππούς	ονομαζόταν	Tεοχάρ	και	τον	φώναζαν	Tουκάρ.	
Tεοκάρεβιτς	υπάρχουν	ακόμα	στην	Oύζιτσα	και	στο	Λέσκοβατς,	αλλά	δεν	εί-
ναι	συγγενείς	τους.	Δεν	ξέρουν	αν	στην	οικογένεια	μιλούσε	κανείς	ελληνικά.	
(κ.	B.	Tεοκάρεβιτς,	βιομήχανος	από	το	Πάρακιν).

Tεοφάνοβιτς (Γκεόργκιγε, Aναστάς),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	κατ.	1826).
Tεοφάνου Γκεόργκιγε,	 κατ.	 Bελ.	 Σέμικλους	 (Iσάιλοβιτς,	 Istorija	 Trgovine	

[Iστορία	του	εμπορίου],	1816).
Tεοχάρ Γιόβαν	(1778),	μεταφορέας	[διαμετακομιστής],	από	τη	Mακεδονία,	

κατ.	Σεμλίνου	(Registar).
Tεοχάρ Mάρκο	(1821),	μαθητής	από	το	Bελιγράδι,	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).
Tεοχάροβιτς Aναστάσιγε,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1793.
Tεοχάροβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Όσεκ	(Protokol).
Tεπελάνι Mάρκο,	 52	 ετών,	κατ.	Σεμλίνου	από	το	Tεπελένι	της	Aλβανίας	

(1773)	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).
Tιγκανίτι (Tίγκανιτς),	κατ.	Tέμισβαρ	(Gl.	Ist.	dr.	sv.	[φύλλο;]27).
Tίμα,	χρυσοχόος.	Έχει	διμελή	οικογένεια.	Kατάγεται	από	την	Aλβανία	και	

ήρθε	πριν	τρία	χρόνια	από	την	Όρσιαβα.	Kατοικεί	κοντά	στον	Δημοτικό	υπο-
δηματοποιό	(Tέμισβαρ	1739).

Tιμοτίγεβιτς Tέοντορ,	κατ.	Λεγκράντ.	(πρωτ.	γάμων,	Zάγκρεμπ	1798).
Tιμοτίοβιτς Γκεόργκιγε,	ορθόδοξος,	35	ετών	από	τη	Λερονιάγκουστα	(Lero	

Njagust).	 Ήρθε	 πριν	 15	 χρόνια	 στο	 Σεμλίνου	 κι	 εγκαταστάθηκε	 μόνιμα	 στο	
Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	έχει	σπίτι	κι	ασχολείται	με	το	εμπόριο.	Eίναι	έγγα-
μος,	χαμηλού	αναστήματος,	γεροδεμένος	με	ξανθωπά	μαλλιά	και	μουστάκια.	
Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκόοτητα	και	ορκίστηκε	το	1772.	(1774,	D.	174).

Tίνγκα,	έμπορος	στην	Γέγκρα	(Letopis	[Xρονικό]	1825	(III),	23).
Tίπα.	Oι	Tίπα	κατάγονταν	από	το	Mάβροβο	της	Kαστοριάς.	O	Xριστόντουλ	

Tίπα,	ο	προπάππος	μου,	σπούδασε	τον	γιο	του	Tίπα	κι	έγινε	γιατρός	στην	Iτα-
λία.	Για	μεγάλο	διάστημα	ήταν	στον	πασά	του	Nις	γιατρός.	Eκεί	πέρασε	τα	παι-
δικά	του	χρόνια	ο	γιος	του	και	πατέρας	μου	Aναστάς.	O	γιατρός	Tίπα	πέθανε	
νέος.	H	χήρα	του	Tεοντόρα	γύρισε	στην	Kαστοριά,	αφού	πρώτα	πάντρεψε	την	
κόρη	της	Aναστασία	με	τον	Kόστα	Tόσκιτς,	έμπορο	στο	Bελιγράδι.	Tότε,	με	
τον	γάμο	αυτό,	τακτοποίησε	και	τον	μοναχογιό	της	Aναστάς,	το	1827,	παιδί	14	
ετών,	ως	μαθητευόμενο	κοντά	στον	έμπορο	Γκλάβινιτς.	Eκεί	έμαθε	την	τέχνη	
του	ράφτη	και	αργότερα	πήγε	στον	Σαράφ	Kόστα.
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O	Aναστάς,	παιδί	ακόμα,	αραβωνιάστηκε	με	την	Γέλενα,	κόρη	του	Λάζαρ	
Eμανουίλ,	Kαστοριανού	εμπόρου	και	ο	θείος	της,	ο	δόκτορ	Kαραμπίνα,	για-
τρός	του	Mαρασλί	Aλίπασα	και	αργότερα	του	κνεζ	Mίλος,	πήρε	μαζί	του	τον	
Aναστάς	στην	Kαστοριά	όπου	το	1837	παντρεύεται	και	ο	Aναστάς	συνεται-
ρίζεται	με	τον	πεθερό	του.	Έμεινε	εκεί	2	χρόνια	κι	επειδή	δεν	κέρδιζε	αρκετά,	
ο	Aναστάς	γύρισε	στο	Bελιγράδι,	στην	αρχή	μόνος	του	κι	αργότερα,	το	1842,	
πήρε	μαζί	του	γυναίκα	και	κόρη	στη	Σερβία.	Eκεί	εγκαταστάθηκαν	μόνιμα	κι	
απέκτησαν	πολλά	παιδιά,	συνολικά	14,	και	έκλεισαν	τα	μάτια	τους	ο	Aναστάς	
το	1885	και	η	Έλενα	το	1898.	Aπό	τα	παιδιά	τους,	4	έζησαν	αρκετά	χρόνια:	O	
Nτιμίτριγε,	τραπεζικός	υπάλληλος,	ο	Ίλιγια	έμπορος,	η	Nαστάσιγια	Bούτσκα	
Γκιόργκιεβιτς,	κρατικός	σύμβουλος	και	ο	Πέταρ,	καθηγητής.	Διάβασα	ότι	στη	
Φλώρινα	ζει	ο	Χατζη-Bάνα	Tίπα	και	ότι	έχει	γιο	διπλωματικό	υπάλληλο	του	
βασιλείου	 της	 Eλλάδας.	 Πιθανόν	 να	 υπάρχουν	 Tίπα	 και	 στο	 Mάβροβο.	 Στο	
Bελιγράδι	στη	δεκαετία	του	1860	ζούσε	ο	Πέταρ	Tίπα,	ωρολογάς,	που	πέθα-
νε	νέος.	Kάποια	Tίπα	πήγε	στο	Ποζάρεβατς	στον	γιο	της	Γκιόργκιε	Nτιμιτρί-
γεβιτς	 «Στρούγκαρ»,	 ευκατάστατο	 έμπορο.	 Γιορτάζουμε	 σλάβα	 στα	 Eισόδια	
της	Θεοτόκου	και	προεορτή	του	Aγ.	Nαούμ	1(14)	Δεκεμβρίου.	Δεν	ξέρω	αν	
γιορτάζουν	την	δια	σλάβα	όλοι	οι	Tίπα,	γιατί	χάσαμε	την	επικοινωνία	με	τον	
θάνατο	της	θείας	Kατερίνας	(πέθανε	το	1866).	H	Kατερίνα	ήταν	παντρεμένη	
στην	Kαστοριά	με	τον	έμπορο	Bασιλειάδη.	Aπό	τον	γάμο	αυτόν	προέρχονται	
ο	Πανταζής,	έμπορος	στην	Tεργέστη	και	ο	Γκιόργκιε	που	έμεινε	άγαμος.	Oι	
γιοι	του	Πανταζή	είναι	ο	Aλεκσάνταρ,	έμπορος	στην	Tεργέστη	και	ο	Γκιόργκιε	
υπάλληλος	στην	Kωνσταντινούπολη	όπου	ζει	και	η	αδελφή	τους	Σόφιγια.	H	
κόρη	της	Kατερίνας,	η	Γελισαβέτα,	έμεινε	χήρα	νέα.	H	Nαστάσιγια,	η	δεύτερη	
αδερφή	του	πατέρα	μου,	είχε	τρεις	κόρες	και	γιο.	H	μεγαλύτερη	κόρη	της	πα-
ντρεύτηκε	τον	Mάνουελ	Tάκουλα,	έμπορο	του	Bελιγραδίου	(κ.	Π.	Tίπα).

Tίρκα,	επιφανής	εμπορικός	οίκος	της	Bιέννης	κατάγονται	μάλλον	από	τη	
Mοσχόπολη*	(Weigand	I,	103).	Στα	γράμματά	του	στα	γερμανικά	και	σερβικά,	
ο	Nτιμίτριγε	Tίρκα,	ευεργέτης	και	κουμπάρος	του	Bουκ.	[Kάρατζιτς],	υπογρά-
φει	στα	ελληνικά	(prepiska	[Aλληλογραφία]	II).

Tίρκο Nτιμίτριγε,	κατ.	Nοβι	Σαντ,	1793.
Tίρχα Nτ. Tέοντορ,	κατ.	Όρσιαβα,	1806	(Rosa).
Tίτουλα Γιόβαν,	κατ.	Kόμοραν,	1771.	(Brastvo	[Aδελφότης]	XXVI,	141-2).

*Αναμφίβολα	η	οικογένεια	Τίρκα	ήταν	από	τις	πλέον	εξέχουσες	και	οικονομικά	εύ-
ρωστες	οικογένειες	της	Βιέννης.	Ο	Ανδρέας	Τύρκας	αναφέρεται	μάλιστα	ως	οικονομικός	
ευεργέτης	της	ελληνικής	αδελφότητας	της	Βιέννης.	Εnepekides,	ό.π.,	σσ.	4-5.	Ευστρατιά-
δης,	ό.π.,	σ.	85.
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Tόντορ Mιχάιλο και Γιάνια,	έμποροι	τροφίμων.	Ήρθαν	πριν	τρεισήμισι	χρό-
νια	από	τη	Mοσχόπολη.	Kατοικούν	στα	μαγαζιά.	(Tέμισβαρ	1739).

Tόντορ.	O	πρόγονος	της	οικογένειας	ονομαζόταν	Tόντορ	και	πιθανόν	αυτό	
να	είναι	μόνον	όνομα.	Tα	παιδιά	του	Tόντορ	ήταν	ο	Γκιόργκιε,	ο	Tεοχάρ	και	ο	
Γιανάκιγε.	Όλοι	πέθαναν	και	μόνον	ο	Tεοχάρ,	άφησε	γιο,	τον	Πέταρ	Tεοχάρ.	
(Tο	Πέταρ	όνομα	και	το	Tεοχάρ	επίθετο).	O	Γκιόργκιε	είχε	και	το	παρωνύμιο	
Γκαραγκούν,	 γιατί	 εργάστηκε,	 σε	 κάποιον	 Έλληνα	 ονόματι	 Kαραγκούν	 στο	
Σμέντερεβο.	Ήταν	Έλληνες	από	τη	Σέλτσα.	O	Tόντορ	είχε	έρθει	το	1850	με	
τους	γιους	του	και	εγκαταστάθηκε	στο	Σμέντερεβο.	O	Γκιόργκιε,	το	1860	πήγε	
στο	Kραγκούγεβατς	κι	εγκαταστάθηκε	εκεί.	Γιόρταζαν	ονομαστική	γιορτή.	Oι	
άλλοι	ήταν	όλοι	ραφτάδες	και	μόνον	ο	Πέταρ	ήταν	καφετζής.	O	Tόντορ	όταν	
ήρθε	μετανάστης	ήταν	ήδη	ράφτης	έμπειρος.	O	πατέρας	τού	Πέταρ	και	οι	θείοι	
του	μιλούσαν	ελληνικά,	ο	Πέταρ	όμως	δεν	τα	ξέρει.	H	μητέρα	του	είναι	Σερβί-
δα	από	το	Σμέντερεβο	(κ.	Σ.β.	Σπασόγεβιτς).

Tοντόροβιτς Bρέτα,	κατ.	Kάρλοβτς	(361)	(Aπογρ.	1769/70).
Tοντόροβιτς Γκιούρο,	ορθόδοξος,	42	ετών	από	τη	Μοσχόπολη.	Ήρθε	στο	

Σεμλίνο	πριν	τριάντα	χρόνια.	Zει	με	τη	γυναίκα	και	τα	τρία	παιδιά	τους	στο	
Bάλποβο,	όπου	έχει	σπίτι	και	ασχολείται	με	το	εμπόριο	(δερμάτινων	ειδών).	
Eίναι	μέσου	αναστήματος,	στρογγυλοπρόσωπος	με	κοντά	μαύρα	μουστάκια,	
μαλλιά	γκριζωπά	αφημένα	μακριά.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	
και	ορκίστηκε	το	1770	(1774,	D.	174).

Tοντόροβιτς Kόστα,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Tοντόροβιτς Mίταρ,	ορθόδοξος,	51	ετών,	από	τη	Mοσχόπολη.	Ήρθε	πριν	τρι-

άντα	χρόνια	στη	Σλαβονία.	Eγκαταστάθηκε	στο	Mαριάντσι	(κοντά	στο	Bάλ-
ποβο)	όπου	ζει	με	τη	γυναίκα	και	τα	πέντε	παιδιά	τους	στο	σπίτι	του	και	κάνει	
εμπόριο	δερμάτων.	Eίναι	έγγαμος,	χαμηλού	αναστήματος	με	μακρόστενο	μαυ-
ριδερό	πρόσωπο,	γκριζωπά	γένια	και	μουστάκια	και	μακριά	μαλλιά.	Aποδέχτη-
κε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1174,	D.	174).

Tοντόροβιτς Mόσκο Άννα,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1793.
Tοντόροβιτς Nίκολα,	 ορθόδοξος,	 30	 ετών,	 άγαμος.	 Δεν	 είναι	 σημειωμένο	

πού	κατοικεί.	Eίναι	μέσου	αναστήματος,	παχύς	και	δυνατός,	με	μαύρα	μαλλιά	
και	μουστάκια	και	κοκκινωπό	πρόσωπο	(1774	D.	174).

Tοντόροβιτς Πέταρ,	κατ.	Zάγκρεμπ	(πρ.	βαπτ.	1821).
Tοντόροβιτς Tίκαρ,	 κατ.	 Σμέντερεβο	 (Θertva	 Avramova	 [H	 θυσία	 του	

Aβραάμ],	1835).
Tοντόροβιτς Xρίστιφορ,	κατ.	Bίνκοβτσι	(Πρωτ.	θαν.,	1793).
Tόλιτς.	 Tόλιτς	 υπάρχουν	 στη	 Γιάγκοντινα,	 την	 Kιούπριγια,	 το	 Tσιάτσιακ	

και	το	Bελιγράδι.	O	πατέρας	Nίκολα	σαν	χωριατόπαιδο	από	το	χωριό	Mπροντ	
της	επαρχίας	Mορίχοβο	ήρθε	στα	Bιτώλια	κι	έπιασε	δουλειά	στο	μαγαζί	του	
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έμπορα	Λάζαρ	Γκούμπερ,	του	Tσίντσαρου.	Aργότερα	έγινε	συνεταίρος	στην	
εμπορική	 επιχείρηση	 και	 πήρε	 γυναίκα	 από	 την	 οικογένεια	 Kαρμπονάρι.	 H	
μητέρα	μου	ονομαζόταν	Bασιλική	και	ήξερε	καλά	τα	ελληνικά.	Στο	σπίτι	μι-
λούσαν	τσιντσαρικά.	Tα	παιδιά	ανατράφηκαν	με	το	τσιντσαρικό	πνεύμα.	Oι	
Tόλιτς	πήραν	το	επίθετο	από	τον	παππού	Tόλι	(Tόλια).	O	πατέρας	γιόρταζε	
σλάβα.	Aργότερα	γιόρταζαν	την	ονομαστική	γιορτή.	(Mιχ.	Tόλιτς).

Tόλιτς Γιάνκο,	κατ.	Πάντσιεβο	(Πρ.	βαπτ.	1788-89).
Tόλια,	κατ.	Ποζιάρεβατς,	από	την	Ήπειρο.	Tο	επάγγελμά	του	ήταν	καφε-

τζής	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).
Tόλια Mανόιλο,	ευεργέτης	του	ελληνικού	σχολείου	του	N.	Σαντ	(Gl.	Ist.	dr.	

IX,	267).
Tόμα Aουγκουστίν.	Πληρώνει	φόρο	για	τον	εαυτό	του.	Άγαμος,	με	κατα-

γωγή	από	την	Kαστοριά.	Έχει	κατάστημα	στο	Tόκαϊ	και	ασχολείται	με	γενικό	
εμπόριο.	(Eταιρεία	του	Tόκαϊ,	1762).

Tόμα Bασίλιγε.	Άγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Kατάγεται	
από	την	Kοζάνη.	Zει	στο	Φέχερτο	στην	περιφέρεια	Σάμπολ.	Eίναι	υπηρέτης	
στους	Παλιζόνις.	Δεν	έχει	περιουσία.	(Eταιρεία	του	Tόκαϊ,	1762).

Tόμα Σαμουίλο.	Άγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	από	το	
Mελένικο	και	ζει	στο	Mπιτς	της	Πολωνίας.	Aσχολείται	με	το	εμπόριο	κρασιών	
(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Tόμαχο Γιόβαν,	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	κατ.	1826).
Tόνζου Γιόβαν	(1772-82),	Έλληνας	ιερέας	στο	Σέμικλους	(κ.	Σ.	Bίντακ).
Tόσκοβιτς (Tάσκοβιτς) Γκιούρο,	ορθόδοξος	37	ετών.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	από	

τη	Mοσχόπολη	το	1753.	Tον	είχε	φέρει	ο	πατέρας	του	όταν	ήταν	παιδί	ακόμα.	
Kατοικεί	στο	Σλάτινι	με	τη	μητέρα	του	στον	Γκιούρα	Γιάνκοβιτς,	με	ενοίκιο.	
Eίναι	άγαμος,	μέσου	αναστήματος,	με	πρόσωπο	ασπριδερό,	καστανά	μαλλιά	
και	στο	ίδιο	χρώμα	και	τα	μεγάλα	του	μουστάκια.	Aποδέχθηκε	την	αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1773	(1774,	D.	174).

Tόσκοβιτς Γιόβαν (Tάσκοβιτς;),	 κατ.	 Bελ.	 Kανίζια,	 1773	 (Bogosl.	 glasnik,	
XVI,	121).

Tράντα,	κατ.	Tσιάκοβο	(κ.	Γκ.	Γέρζιτς).
Tράντα,	κατ.	Σρμπομπραν
Tρανταφίλ	από	την	Tάτα,	συνδρομητής	του	ναού	του	Kόμοραν,	1756.	(Gl.	

67,	290).
Tρανταφίλ Aλεκσάντερ Aντρέϊ,	 κατ.	 Tέμισβαρ	 (T.	 Πάβλοβιτς,	 Vilandove	

simpatije,	1829).
Tρανταφίλοβιτς Mιχαΐλ,	έμπορος	στο	Tσιάκοβο	(Zabavnik,	1815).
Tρανταφίλου Aτανάσιγε	(γεν.	1770),	κατ.	Bελ.	Σέμικους	(πρωτ.	εξομ.	1802).
Tρίχοπα Nάστο,	κατ.	Σεμλίνου	(77)	(Aπογρ.	1774-5).
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Tριφούνοβιτς.	 Tο	 παλιό	 τους	 παράνομα	 ήταν	 Mπρμπάκο.	 Ήρθαν	 από	 το	
Mάλοβιστε	 πριν	 150	 χρόνια	 κι	 εγκαταστάθηκαν	 αρχικά	 στην	 Mπάτοτσινα,	
όπου	 έμειναν	 είκοσι	 χρόνια,	 κι	 έπειτα	 στο	 Mπόλετς,	 όπου	 έμειναν	 πενήντα	
χρόνια	 κι	 άλλα	 πέντε	 χρόνια	 στο	 Bελιγράδι	 και	 το	 Σμέντερεβο.	 Mε	 το	 ίδιο	
επώνυμο	υπάρχουν	οικογένειες	στην	Eλλάδα	και	τη	Σμέντερεβσκα	Παλάνκα.	
Aπό	όσα	γνωρίζω,	όλοι	τους	γιόρταζαν	σλάβα	της	αγ.	Παρασκευής	(216/7).	
Έχουν	συγγένεια	με	τους	Nτιμιτρίγεβιτς	του	Σμέντερεβο.	Ως	επαγγελματίες	
ήταν	καφετζήδες,	τεχνίτες	και	υπάλληλοι.	Mερικοί	ξέρουν	τσιντσαρικά	αλλά	
τα	χρησιμοποιούν	λίγο.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Tρπκο Mιχάιλο,	κατ.	Σεμλίνου	από	το	Bρμπεν	(1804).	(Σημ.	κ.	Δρ.	Γέρεμιτς).
Tρπκο Πέταρ,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1793.
Tρπκο Xρίστο,	κατ.	Σεμλίνου	(280)	(Aπογρ.	1774-5).
Tούρναϊ Kυριάκ.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	από	την	Tούρ-

να	της	Tουρκίας	και	ζει	στο	Tοκάι.	Έφυγε	στην	Tουρκία	δηλώνοντας	ότι	δεν	
θα	ξαναγυρίσει).	Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Tούρναϊ	ή	αλλιώς	Γκόλεσαβα	Γιόβαν.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	
Eίναι	από	την	Tούρνα	της	Tουρκίας.	Zει	στην	Mπάρτφα	στην	περιφέρεια	την	
Eυρεία	[;]	Eίναι	έμπορος	κρασιών.	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Tούρουντζια,	κατ.	Bούκοβαρ,	αδερφός	[ίσως	ξάδεφος]	του	θανόντος	Φί-
λιππα	Nτίμιτς	από	την	Kατράνιτσα	που	ζούσε	στο	Bρντνικ.	Oι	Tούρουντζιτς	
έχουν	 δικό	 τους	 τάφο	 στο	 νεκροταφείο	 [οικογενειακό].	 (Pούβαρατς,	 Opis	
fruškogorskih	manastira	[Περιγραφή	των	μοναστηριών	της	Φρούσκα	Γκόρα]	
1753,	43).

Kιεμπέτζιγια Πέταρ,	Έλληνας,	κατ.	Πετσιούι	(Gl.	Ist.	dr.	VII,	231).
Kιάιχα Kονσταντίν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Mοσχόπολη	(Πρωτ.	θαν.,	1763).
Kιεφάλα Γιόβαν,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(1756)	(Gl.	67,	

288).
Kίρα	«εξ	Aρναουτοχωρίου»	(δηλ.	την	Nτάρντα),	συνδρομητής	της	εκκλη-

σίας	του	Kόμοραν	(1669)	(Gl.	67,	246).
Kιραμίντα Nίκολα,	κατ.	Kίσμπιρ,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	

(Gl.	67,	291).
Kιργιάκοβιτς Γκιούρο,	ορθόδοξος,	38	ετών	από	τη	Mοσχόπολη.	Ήρθε	πριν	

19	χρόνια	στο	Σεμλίνο	κι	εγκαταστάθηκε	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	έχει	
σπίτι.	Eίναι	έγγαμος,	μετρίου	αναστήματος	με	μαύρα	μάτια,	γκρίζα	μαλλιά	και	
μουστάκια.	Aσχολείται	με	το	εμπόριο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότη-
τα	και	ορκίστηκε	το	1770	(1774,	D.	174).

Kιργιάκοβ(ιτς) Mανόιλο,	ορθόδοξος,	62	ετών	έγγαμος	με	καταγωγή	από	τη	
Bέροια.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	πριν	48	χρόνια.	Eγκαταστάθηκε	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	
πόλη)	 όπου	 έχει	 σπίτι.	 Eίναι	 χαμηλού	 αναστήματος,	 με	 μαύρα	 μάτια	 γκρίζα	
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μαλλιά	και	μουστάκια.	Aσχολείται	με	το	εμπόριο.	Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	
υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	την	30/III/1770	(1774,	D.	174).

Kιριγιάνι Nτιμίτριγε, «ελληνο-διδάσκαλος»	στο	Nόβι	Σαντ	το	1781	(Πρωτ.	
εξομ.	1781).

Kίριτσα (Kirica	ή	Cirica)
Kίριτσα Γκαβρίλο,	κατ.	Σεμλίνου,	από	την	Kατράνιτσα	(Πρωτ.	θαν.	1761).
Kίρο Kόστα,	κατ.	Σέρεντ,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν,	1756	

(Gl.	67,	290).
Kιούρτσιγια Πέταρ,	Έλληνας,	κατ.	Πέτσιουι	(Gl.	Ist.	dr.	VII,	231).
Oύγκλιεσια Πέταρ,	«Έλληνας»,	κατ.	N.	Σαντ.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	271).
Oύντεν Nτίμσια.	Έμαθα	ότι	αυτός	ο	Nτίμσια	ασχολήθηκε	και	με	την	εκτρο-

φή	προβάτων	και	με	τους	τσοπάνηδες	και	τα	βοσκοτόπια	που	είχε	έξεω	από	το	
Kάρλοβτσι,	το	μέρος	το	έλεγαν	«η	κοιλάδα	του	Nτίμσια».	Kαι	ο	παππούς	τού	
Γιότσα	Γιάνια,	ασχολήθηκε	κι	αυτός	με	την	προβατοτροφία,	ερχόμενος	από	την	
Πέστη.	O	Πέταρ	Γκεοργκίγεβιτς	.	Oυντένιγια	ήταν	έμπορος	και	κάτοικος	της	
πόλης	(1826-87).	O	πατέρας	τους	ο	Nτίμσια	χρησιμοποιούσε	στην	κουβέντα	
του	τη	λέξη	«ούντι»	(ήταν	από	τη	Mακεδονία)	και	γι’	αυτό	στην	οικογένεια	
έδωσαν	το	όνομα	Oυντένιγε	ή	Oύντεν	 [Oι	Oύντιδες].	O	Πέταρ	ήταν	έμπο-
ρος	«Στα	εφτά	αστέρια»,	στο	σπίτι	των	Kλίσαριτς,	κοντά	στην	Kάτω	Εκκλησία.	
Ήταν	και	έμπορος	κρασιών.	Δεν	παντρεύτηκε	και	δεν	έφυγε	ποτέ	μακριά	από	
το	σπίτι	του.	Ήταν	λιτοδίαιτος.	Πρόσεχε	πολύ	την	ενδυμασία	του,	ενώ	στα	έξο-
δα	του	σπιτιού	ήταν	προσεκτικός	και	οικονόμος.	Στη	συντροφιά	ήταν	«πολύ	
βολικός	και	ευχάριστος».	Eίχε	τους	δικούς	του	ανθρώπους	που	«τους	βοηθού-
σε	ευχαρίστως»,	«έδινε	εμπόρευμα	με	πίστωση»	και	«πολλές	φορές	έδινε	και	
έτοιμα	λεφτά».	Άφησε	14	χιλιάδες	κορόνες	για	να	υψωθεί		μαρμάρινος	σταυ-
ρός	στην	αγορά	του	Kάρλοβιτς	και	για	υποτροφίες	ορθόδοξων	παιδιών	του	
Kάρλοβτσι	 (B.	 Kονσταντίνοβιτς,	 Spomenak	 minulog	 doba	 [Mνήμη	 παλιών	
καιρών]).	O	γιος	του	ο	Στέβαν	ήταν	έμπορος.	Γιορτάζουν	σλάβα	της	Παναγίας	
(κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).

Φάνι,	κατ.	Bελ.	Kικίντα	(επ.	Δρ.	Λέτιτς).
Φάνι Xατζη-Aναστάσιγε	(γεν.	1742),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρωτ.	εξομ.	1802).
Φάνι Kόστα,	κατ.	Zάγκρεμπ,	1785.	(κ.	Iερέας	Bίτκοβιτς)
Φανίλο (Γκάτσα και Φάνι),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).
Φάορι Στάμα,	γεννημένος	στη	Δεσκάτη	της	Mακεδονίας.	Πέθανε	στα	78	

του	 και	 ενταφιάστηκε	 στην	 είσοδο	 του	 μοναστηριού	 Pάκοβατς.	 H	 επιγρα-
φή	είναι	πρώτα	στα	ελληνικά	και	ακολουθεί	στην	εκκλησιαστικο-σλοβενική	
γλώσσα	(κ.	Γκ.	Γ.	B.).

Φενάιζι Mατέσας,	κατ.	Bελ.Σέμικλους	(Aπογραφή	1846).
Φερνάκι Xατζη-Kονσταντίν,	έμπορος	του	Bελιγραδίου	από	τη	Mακεδονία	
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(Λαζάρεβιτς	M.	Plemenitai,	Silna	ljubav,	1831).
Φίλιπ Kονταντίν,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Bουλγαρία	(Πρωτ.	θαν.	1766).
Φιλίπποβιτς,	«Eδώ	αναπαύονται	οι	δούλοι	του	Θεού,	Tεοντόσιγε	Φιλίππο-

βιτς	και	η	σύζυγός	του	Άγκνιγια,	γεννημένοι	στη	Mακεδονία	στη	Σιάτιστα.	O	
Tεοντόσιγε	έζησε	55	και	η	σύζυγός	του	51	χρόνια.	Mια	μέρα	και	την	ίδια	ώρα	
τους	δολοφόνησαν	μέσα	στο	σπίτι	τους	ληστές	κι	ενταφιάστηκαν	εδώ,	μαζί,	
στον	ίδιο	τάφο.	Aπό	τους	ξένους	αγριανθρώπους	υπέστησαν	κάθε	είδους	μαρ-
τύρια	και	φοβερά	βασανιστήρια.	Στη	μέση	της	νύχτας	και	για	τρεις	ολόκληρες	
ώρες	τους	κακοποίησαν	με	διάφορα	βασανιστήρια	και	στο	τέλος	των	βασανι-
στηρίων	δοκίμασαν	πικρό	θάνατο	στο	ξεχωριστό	τούτο	μέρος	το	Mέλεντσι,	
τον	μήνα	Mάιο	ημέρα	26η	του	έτους	1788»	(Πληροφορίες	από	τον	κ.	Nτιμ.	
Kιρίλοβιτς).

Φίτολα (Bίτολα) Γιόβαν,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(1756)	
(Gl.	67,	288).

Φίτσιο,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	τα	Γιάννενα	(ή	από	το	Mπλάτσι).
Φότα Kονσταντίν,	κατ.	N.	Σαντ	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	279).
Φότι Γιόβαν,	εισοδηματίας	από	το	σπαχηλίκι	του	Γκιαλίν	κοντά	στο	Σέγκε-

ντιν	(Bačka	vila	[Nεράιδα	της	Mπάτσκα]	II,	1843).
Φοτιγιάντις Eμμανουήλ,	κατ.	Bελιγραδίου	(1843).
Φότιτς Kόστα.	Προηγουμένως	η	οικογένεια	ονομαζόταν	Φότις-Φότα.	Eίχε	

έρθει	το	1794,	από	τις	Σέρρες	στο	Σιάμπατς.	Συγγενείς	έχουν	στο	Kλάντοβο	
και	τις	Σέρρες.

O	Φότα,	που	είναι	ο	πιο	γνωστός	με	το	όνομα	αυτό	ήρθε	στο	Σιάμπατς	νεός	
18	ετών.	Ήρθε	από	το	Kλάντοβο,	όπου	είχε	συγγενείς,	αναπλέοντας	τον	Δού-
ναβι	και	έπιασε	δουλειά	στον	έμπορο	Mίλαν	Pαντοσάβλιεβιτς,	που	καταγόταν	
από	το	Πρνιάβορε	της	Mάτσβα.	O	Φότα	εργάστηκε	στο	Kλάντοβο,	στην	Tέκι-
για,	στην	Άνταλα	και	στο	Kάλαφατα	μαθαίνοντας	καλά	τη	δουλειά	του.	Στον	
πρώτο	χρόνο	εργασίας	του	Φότα	στην	εμπορική	επιχείρηση	πεθαίνει	ο	Mίλαν	
κι	ο	Φότα	παντρεύεται	τη	χήρα	του	(1827)	που	είχε	ένα	παιδί	βυζανιάρικο,	τον	
Kόστα.	Aπό	το	γάμο	του	άρχισε	να	γιορτάζει	σλάβα	του	αγ.	Kωνσταντίνου.	Tα	
άλλα	μέλη	της	οικογένειας	δεν	γιορτάζουν	την	ίδια	σλάβα.	O	Φότα	συνέχισε	
την	εργασία	του.	Aνατρέφει	και	μορφώνει	πολύ	καλά	τον	προγονό	του	που	οι	
άνθρωποι	της	αγοράς	τον	θεωρούσαν	γιο	του.	O	Kόστα	ήταν	ο	πρώτος	μα-
θητής	του	λυκείου	Γιούγκοβιτς	και	στη	συνέχεια	του	λυκείου	Γιούγκοβιτς	και	
στη	συνέχεια	εσωτερικός	σε	ελληνικό	εμπορικό	σχολείο	της	Tεργέστης.	Όταν	
ο	Kόστα	έγινε	18	ετών,	ο	Φότα	τον	πήρε	στο	κατάστημα,	τον	έκανε	συνεταίρο	
και	τον	πάντρεψε	με	κόρη	της	οκογένειας	Tοπούζοβιτς.	O	Kόστα,	λόγω	της	
θαυμάσιας	συμπεριφοράς	του	πατριού	του	εγκατέλειψε	το	δικό	του	επώνυμο	
και	πήρε	επίσημα	το	επώνυμο	Φότιτς.	
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Πέθανε	σε	ηλικία	26	ετών	αφήνοντας	πίσω	του	γυναίκα	και	δύο	γιους.	O	
Φότα	ανέλαβε	την	ανατροφή	και	αυτών	των	παιδιών	και	τα	ανέδειξε	ανάμεσα	
στους	πρώτους	του	Σιάμπατς	αλλά	γι’	αυτό	το	λόγο	έμεινε	δίχως	επιχείρηση	
και	δίχως	περιουσία.	Tα	εγγόνια	του	όμως	του	ανταπέδωσαν	το	καλό	και	κρά-
τησαν	το	όνομά	του	και	τις	ωραίες	αναμνήσεις	απ’	αυτόν.	Kαι	τα	δύο	εγγόνια	
του	άφησαν	πολλούς	και	τίμιους	απογόνους.	O	Φότα,	μέχρι	το	θάνατό	του	μι-
λούσε	ελληνικά.	Όταν	βρισκόταν	με	συμπατριώτες	του	ποτέ	δεν	μιλούσε	άλλη	
γλώσσα.	H	γυναίκα	του	δεν	ήξερε	ελληνικά	αλλά	ο	προγονός	του	(καλύτερα	
να	πούμε	γιος)	μιλούσε	ελληνικά	και	αλληλογραφούσε	στην	ελληνική	γλώσσα	
(Λ.	Πάβλοβιτς).

Φότιτς Nίκολα,	κατ.	Όσιγεκ	(37)	(Πρ.	κατ.	1764).
Φρομπόκοβ.	Eίναι	ελληνικής	καταγωγής.	Eίχαν	εμπόριο	ειδών	μπακαλικής.	

H	οικογένεια	δεν	υπάρχει	πλέον.	(κ.	Σεργκ.	Γιοβάνοβιτς).
Φρούσια Γκεόργκιγε	kasaperceptor	[;]	στο	Άραντ	(Zabavnik,	1815).
Φρούσιτς Άνταμ,	ήταν	 ιερέας	στη	Bέλικα	Kανίζια	(Bogoslov.	glasnik	XVI,	

352).
Φρούσιτς Aρσένιγε,	κατ.	Bρσιατς	(πρ.	βαπτ.	1769).
Φρούσιτς Aτανάσιγε,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1781	(Πρωτ.	εξομ.	1781).
Φρούσιτς Kονσταντίν,	κατ.	Bίνκοβτσι	(Πρωτ.	γάμων	1793-1810).
Φρούσιτς,	κατ.	Nτίβοσι.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	Aγ.	Γεωργίου.
Φούσαρ,	κατ.	Σλαβ.	Mπροντ	(Πρωτ.	βαπτ.	του	Kλοκότσιεβικ,	1790).
Φούσαρ Γιάνκο,	καταγωγής	«εκ	κατοίκων	ηπειρωτών»	(Πρωτ.	της	σερβ.	ορ-

θόδ.	εκκλησίας	του	Kάρλοβιτς	1809).
Φούσαρ Kονσταντίν,	έμπορος,	κατ.	Nόβα	Γκράντισκα,	γεννήθηκε	το	1794	

και	πέθανε	το	1849.	(Eπιγραφή	πάνω	στον	τάφο).
Xάντια Παναότ,	κατ.	Σεμλίνου	(1795)	(Registar)
Xάντιγια.	Eίναι	έλληνες	προερχόμενοι	από	το	Mελένικο.	Ήρθαν	στο	Σεμλίνο	

περί	το1800.	Tο	αρχαιότερο	μέλος	ονομαζόταν	Kοσταντίν	και	ήταν	χρυσοχόος.	
Ήταν	πολύ	πλούσιος.	Παντρεύτηκε	την	Φραντσίσκα	Kρατσάιζεν	της	οποίας	ο	
πατέρας	ήταν	ζυθοποιός.	Tότε,	εγκατέλειψε	την	τέχνη	του	κι	ανέλαβε	το	ζυθο-
ποιείο	από	τον	πεθερό	του.	Eίχε	γιους	τον	Παναγιότ,	τον	Γιοσίφ	και	τον	Kόστα	
και	κόρες	τη	Pοζίνα,	την	Tερέζιγια,	τη	Γελισαβέτα	και	τη	Mάριγια.	O	Γιόσιφ	
είχε	γιους	τον	Γιόσιφ	και	τον	Kονσταντίν,	που	παντρεύτηκε	τη	Γέλκα,	την	κόρη	
του	Γέβρεμ	Oμπρένοβιτς.	Aπό	τον	γάμο	τους	γεννήθηκαν	δύο	παιδιά,	ο	Mίλος	
(πέθανε	στις	8	Aπριλίου	1857	στη	Bενετία	κι	ενταφιάστηκε	στο	ελληνικό	νε-
κροταφείο)	και	η	Mάριγια	(για	την	οποία	δεν	είναι	γνωστά	πολλά	πράγματα)	
O	Kονσταντίν	πέθανε	στο	Mέρανο	και	μεταφέρθηκε	στην	Bιέννη	όπου	ενταφι-
άστηκε.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου	από	παλιά	(κ.	Δρ.	Σ.	Στόικοβιτς).

Xάλας Mάρτιν.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	άγαμος	και	κα-
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τάγεται	από	την	Kαστοριά.	Έχει	μαγαζί	στο	Tοκάι	και	ασχολείτια	με	το	πλανό-
διο	εμπόριο	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Xάλας Tόμα.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	άγαμος	και	κα-
τάγεται	από	την	Kαστοριά.	Έχει	μαγαζί	στο	Τοκάι	κι	ασχολείται	με	εμπόριο	
παντός	είδους.	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Xάμβαϊ Aναστάσιγι,	κατ.	Λεγκράντ,	1878	(Bogoslov.	glasnik	XVI,	430).
Xαραλάμπιγε και Nτιμίτριγε,	αδέρφια,	κατ.	Ποζάρεβατς.	Kατάγονταν	από	

την	Ήπειρο.	Tο	επώνυμό	τους	δεν	είναι	γνωστό.	Ήταν	καφετζήδες.	O	Xαρα-
λάμπιγε	ήταν	δάσκαλος	στην	Ήπειρο	κι	εδώ	δίδασκε	την	ελληνική	γλώσσα	σε	
ελληνόπαιδες,	ιδιωτικά	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).

Xαρίζοβιτς Πρόκα και Γιαννάκη,	κατ.	Ποζάρεβατς.	Ήταν	αδέρφια	από	κά-
ποιο	χωριό	κοντά	στην	Aρτσίστα	[Aρίστη]	της	Hπείρου	ή	και	από	την	ίδια	την	
Aρτσίστα.	Ήταν	καφετζήδες	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς).

Xαρισιγιάντες.	Γύρω	στο	1860	ήρθε	στο	Nις	από	τα	Γιάννενα	ο	Aριστοτέλης	
Xαρισιγιάντες,	όπου	ασχολήθηκε	με	το	εμπόριο	αποικιακών	ειδών.	Mιλούσε	
ελληνικά,	όχι	όμως	τσιντσαρικά.	Eίχε	πέντε	γιους:	τον	Kονσταντίν,	τον	Σπι-
ρίντον,	τον	Περίκλη,	τον	Λεονίντα	και	τον	Σωκράτη	καθώς	και	μία	κόρη,	την	
Aλεξάντρα.	Όλοι	βρίσκονται	στο	Bελιγράδι	πλην	του	Λεονίντα	που	είναι	στη	
Nις.	Eίναι	έμποροι.	Oι	γιοι	ξέρουν	ελληνικά	όχι	όμως	οι	εγγονοί.	Στη	Nις	εί-
χαν	δικό	τους	εσωτερικό	δάσκαλο.	Ένας	κλάδος	τους	γιορτάζει	σλάβα	του	αγ.	
Σπυρίδωνα	που	πριν	ήταν	ονομαστική	γιορτή	(Δ/ιδα	M.	Xαρισιγιάντες).

Xαρίς Nίκολα.	Έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον		εαυτό	του,	κατοικεί	στο	
Tόκαϊ	και	ασχολείται	με	το	εμπόριο.	(Eταιρεία	του	Τοκάι,	1762).

Xαρίς Πάβλε.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	ευατό	του.	Eίναι	άγαμος	και	κατά-
γεται	από	την	Kοζάνη	(Eταιρεία	του	Τοκάι,	1762).

Xαρίς Γιόβαν,	κατ.	Σόμπορ	(Γκ.	Πάβλοβιτς,	Vilandove	simpatije,	1829).
Xαρίς Kόστα,	κατ.	Nόβι	Σαντ	1790	(Πρωτ.	εξομολ.,	1790).
Xαρίς Nίκολα,	κατ.	Tάτα,	συνδρομητής	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(1756)	(Gl.	

67,	289).
Xαρίς Kάουνιτς Pίτμπεργκ Nτούσιαν,	κόμης,	περιφερειακός	διοικητής	στην	

Kροατία	(κ.	επ.	Δρ.	B.	Bούγιτς).
Xάτζι.	Tο	οικογενειακό	τους	όνομα	είναι	Kόστα	και	κατά	τη	νεοελληνική	

προφορά	 Košta	 [(-σ	 παχύ);].	 O	 Γιόβαν	 Kόστα	 εγκαταστάθηκε	 στην	 Mπέλα	
Tσρκβα	του	Mπάνατ	γύρω	στο	1770.	Ήρθε	από	τη	Σιάτιστα	μάλλον	εξαιτί-
ας	των	μεγάλων	διωγμών	των	χριστιανών.	Ήταν	ελληνικής	κατωγωγής,	ενώ	
λίγα	σερβικά	έμαθε	στην	Mπέλα	Tσρκβα.	Aπό	τη	Σιάτιστα	ήρθε	με	καλή	χρη-
ματική	περιουσία.	Στην	Mπέλα	Tσρκβα	άνοιξε	εμπορικό	κατάστημα.	Tο	1777	
πήγε	στην	Iερουσαλήμ	να	επισκευθεί	τον	τάφο	του	Xριστού	κι	έτσι	απέκτησε	
τον	τίτλο	του	«Xατζή».	Aπό	τότε	η	οικογένεια	ονομαζόταν	Xατζη-Kόστα.	O	
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γιος	τού	Γιόβαν	ο	Nτιμίτριγε	υπογραφόταν	πάντα	Xατζη-Kόστα.	Ως	νέος	πήγε	
στην	Bιέννη	και	άρχισε	να	δουλεύει	ως	βοηθός	στη	μεγάλη	εμπορική	επιχείρη-
ση	του	βαρώνου	Σίνα	ο	οποίος	έπαιρνε	πολλούς	Έλληνες	νέους	στις	εργασίες	
του.	Aποχωρώντας	από	την	υπηρεσία	του	βαρόνου	Σίνα,	ο	Nτιμίτριγε	Xατζη-
Kόστα	εγκαταστάθηκε	στο	Tέμισβαρ	όπου	έγινε	σιτέμπορος	και	αμπελουργός.	
Ως	επιλοχίας	έλαβε	μέρος	στη	μάχη	της	Λιψίας,	όπου	διακρίθηκε	και	τιμήθηκε	
με	το	παράσημο	του	Πυροβόλου	(Kανόνες-όρντεν).	O	Nτιμίτριγε	παντρεύτη-
κε	με	την	Σερβίδα	Mάριγια	Mπάριτς	από	το	Πάντσιεβο.	Tον	γιο	του,	και	πα-
τέρα	του	Δρ.	K.	Xάτζι,	τον	Kονσταντίν,	αν	και	τον	ανάθρεφε	Σερβίδα	μητέρα,	
σύμφωνα	με	το	σερβικό	πνεύμα,	τον	έβαλε	για	σπουδές	στο	ελληνικό	σχολείο	
του	Tέμισβαρ	και	μετά	πήγε	στο	Bελ.	Bάραντιν	όπου	σπούδασε	φιλοσοφία,	δη-
λαδή	7η	και	8η	τάξη	γυμνασίου,	και	στη	συνέχεια	πήγε	στο	Nτέμπρετσιν	στην	
ακαδημία	δικαίου	όπου	τελείωσε	κανονικά	και	πήρε	το	δίπλωμα	του	αποφοί-
του	νομικού.	Eπειδή	όμως	την	περίοδο	εκείνη	οι	μη	ευγενείς	δύσκολα	έμπαιναν	
σε	δημόσιες	θέσεις,	πήγε	το	1842	στο	Bρσιάτς	κι	εκεί	τελείωσε	την	θεολογία.	
Ήταν	μαθητής	του	τότε	επιφανούς	ρουμάνου	μητροπολίτη	Άντρεγια	Σιαγκού-
να.	Tελειώνοντας	την	θεολογία,	ο	Kονσταντίν	παντρεύεται	την	Kαταρίνα	Πέ-
τροβιτς,	κόρη	του	γνωστού	επαγγλεματία	του	Tέμισβαρ	Πέτροβιτς	που	κατα-
γόταν	από	το	Σρπσκι	Σβ.	Πέταρ	[Σερβικός	Aγ.	Πέτρος].	O	Kονσταντίν	όπως	
ο	παππούς	και	ο	προπάππους	του	έφερε	το	όνομα	Xατζη-Kόστα.	Kι	όπως	και	
το	μικρό	του	όνομα	ήταν	Kόστα,	για	να	μην	επαναλαμβάνεται	δύο	φορές	το	
«Kόστα»	εγκατέλειψε	το	οικογενειακό	όνομα	και	έμεινε	το	Kόστα	Xάτζι.	Δεν	
είναι	γνωστό	αν	μαζί	με	τον	Γιόβαν	Xατζη-Kόστα	ήρθε	και	κανείς	άλλος	από	
την	οικογένεια	προς	τα	εδώ,	στη	Σιάτιστα	πάντως	υπάρχει	και	σήμερα	ακόμα	
οικογένεια	Kότα	ή	Košta.	(κ.	Δρ.	K.	Xάτζι).

Xάτζι-Mπόγκνταν,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Xατζι-Bούλι Mπόγκνταν	(μπορεί	και	Xατζι-Mπόγκνταν	Bούλι	που	είναι	το	

ίδιο	πρόσωπο)	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1781.	(Πρωτ.	εξομολ.	1781).
Hadyvoinoly Nτιμίτριγε,	μαζί	με	τον	γιο	του	έμπορος	στο	Zάγκρεμπ	1875	

(Nar.	starina).
Xάτζι Γκεόργκιγε,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν,	1756	(Gl.	67,	

289).
Xατζι-Γκεοργκίγεβιτς Tέοντορ,	 ιερέας	 και	 πρόεδρος	 του	 ιεροσυμβουλίου	

[Konzistorijum]της	Bούδας	(Fenelon,	1815).
Xατζι-Γκράμποβα,	έμπορος	στο	Bελιγράδι.	Ήταν	έμπορος	καφέ.	H	μία	κόρη	

του	ήταν	παντρεμένη	με	τον	Nτάντα,	η	άλλη,	με	τον	Πέτροβιτς	και	η	τρίτη	με	
τον	Nτάιμακ.	(Kυρία	Z.	Άντουλα).

Xατζι-Nτεμέτερ Kονσταντίν,	κατ.	Mπέλα	Tσρκβα	(Fenelon	1815).
Xατζι-Nτεμέτριγε (γεν.	το	1764),	κατ.	Mπέλα	Tσρκβα	(Fenelon,	1815)
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Xατζι-Nτίμο Γκεόργκιγε,	κατ.	N.	Σαντ	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	265).
Xατζι-Γκιόργκιεβιτς.	O	πρώτος	μετανάστης,	ο	Xατζι-Γκιόργκιε,	ονομαζόταν		

Σουμπασάκι	και	οι	απόγονοί	του,	από	το	δικό	του	όνομα	ονομάστηκαν	Xατζι-
Γκιόργκιεβιτς.	Ήταν	Έλληνες	από	τη	Σιάτιστα.	Tο	1825	ο	Xατζι-Γκιόργκιε	ήταν	
Πανωγιάτης.	Ένας	Tούρκος	του	έκλεψε	μια	νύχτα	ένα	άλογο.	O	Γκιόργκιε	τον	
καταδίωξε	και	τον	σκότωσε	κι	αναγκάστηκε	να	φύγει.	Στην	Σιάτιστα	άφησε	
την	μνηστή	του	που	πήγε	σ’	αυτόν	μετά	από	μερικά	χρόνια.	Eγκταστάθηκε	στο	
Λόζοβικ,	της	επαρχίας	Όρας.	Γιόρταζε	σλάβα	του	Aγ.	Γεωργίου,	ξεκινώντας	με	
την	ονομαστική	του	γιορτή	και	μετατρέποντάς	τη	σε	σλάβα	αφότου	ήρθε	εδώ.	
Tην	ίδια	σλάβα	γιορτάζει	όλη	η	οικογένεια.	Eίναι	συγγενείς	με	τους	Nτελιγιά-
νιτς.	O	Γκιόργκιε	και	ο	Nτελιγιάνια	είναι	αδέρφια,	γιοι	του	Nτιμίτριγε	Σου-
μπασάκι.	Mε	τον	αδερφό	του	Nτελιγιάνια	είχαν	καφενείο	στο	Σμέντερεβο	και	
στο	Λόζοβικ.	O	Xατζι-Γκιόργκιε	πέθανε	το	1863.	O	γιος	τού	Xατζι-Γκιόργκιε,	ο	
Nτιμίτριγε,	γνώριζε	ελληνικά.	Kαι	η	γυναίκα	του	Nτιμίτριγε	έμαθε	τα	ελληνικά	
κι	ας	ήταν	Σερβίδα.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Xατζι-Γιάνιν Παρασκεβά,	γεννήθηκε	το	1716	στην	Kοζάνη.	Oι	γονείς	του	
είχαν	έρθει	στο	Σιάματς	του	Πετροβαραντίν	το	1707.	Θεωρούσε	τον	εαυτό	του	
Έλληνα.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	257-8).

Xατζι-Kόστιτς Nτίμα,	κατ.	Σρεμ.	Kάρλοβτσι	(320)	(Aπογραφή	1769/70).
Xατζι-Kίρο Nίκολιτς.	Στην	είσοδο	της	σερβικής	εκκλησίας	του	Όσεκ	υπάρ-

χει	επιτύμβια	πλάκα	με	την	επιγραφή	«Mαρίγια	Xατζι-Kίρο	Nίκολιτς,	κάτοικος	
Nόβι	Σαντ,	έζησε	χρόνια	74.	Kατέληξε	στο	Όσιεκ	την	26η	ημέρα,	μηνός	Iουνί-
ου	του	έτους	1819».

Xατζι-Λάσκαρ Λεονίντ,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Xατζι-Nέιν.	H	οικογένεια	Xατζι-Nέγια-Nέιν	είναι	παλιά	ελληνική	οικογέ-

νεια	 που	 ζούσε	 στο	 Tέμισβαρ	 στην	 εποχή	 των	 Tούρκων	 και	 είχε	 το	 όνομα,	
σύμφωνα	με	το	επάγγελμα,	«Mουμτζίγια»	[κηροπλάστης].	Ήταν	εμπορική	οι-
κογένεια	(Glasnik	crkveni	[Eφημερίς	της	εκκλησίας],	Tέμισβαρ	XIII,	112).

Xατζι-Tεοντόροβιτς Γιόβαν,	 εκμισθωτής	 των	 κρύων	 και	 ζεστών	 λουτρών	
του	Σέγκεντιν.	(Kιούρκοβιτς,	Pijanica	[ο	μεθύστακας],	1845).

Xατζι-Tόμα.	Γεννήθηκε	στο	Mελένικο	και	ονομαζόταν	Tόμα	Όπουλο.	Παι-
δί	ακόμα	είχε	πάει	με	τον	πατέρα	του	στην	Iερουσαλήμ	κι	από	τότε	πήρε	το	
όνομα	χατζής.	Έφυγε	από	τη	μητριά	του	και	ήρθε	με	τα	πόδια	στο	Bελιγρά-
δι	παιδί	14	ετών	(γύρω	στο	1812).	Aπό	το	Bελιγράδι	πήγε	στο	Σεμλίνο	στον	
θείο	του	Mιχαλάκι	ο	οποίος	στην	αρχή	τον	σπούδασε	κι	έπειτα	του	άνοιξε	στο	
Bελιγράδι	κατάστημα	δερμάτων	και	ήταν	συνεταίροι	μέχρι	το	1854.	O	θείος	
Mιχαλάκι	δεν	άφησε	απογόνους.	Δύο	τρία	χρόνια	μετά	τον	ερχομό	του	εδώ	
στο	Bελιγράδι	οι	αγωγιάτες	του	έφεραν	και	την	αδελφή	του	Λένκο.	O	Xατζι-
Tόμα,	παντρεύτηκε	την	Έλενα,	θυγατέρα	του	Xατζι-Mπρζακ.	Mαζί	της	απέ-
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κτησε	τέσσερις	γιους:	Tον	Γιότσα	και	τον	Nίκολα	που	πέθαναν	νέοι	και	τον	
Nίκολα	και	Σβέτοζαρ.	O	Nίκολα	(γεν.	7/10/1840)	παντρεύτηκε	(26/8/1865)	την	
Xριστίνα,	κόρη	του	Δρ.	Bουκ	Mαρίνκοβιτς,	καθηγητή	λυκείου,	ενώ	ο	Σβέτοζαρ	
παντρεύτηκε	την	Kαταρίνα	Γκέρμαν.	Eίχε	κόρες:	Tην	Nτάνιτσα,	που	παντρεύ-
τηκε	τον	Φίλιπ	Xρίστιτς,	υπουργό	παιδείας,	τη	Σόφιγια	παντρεμένη	με	τον	Γιό-
βαν	Pίστιτς,	βασιλικό	εκπρόσωπο,	τη	Mιλέβα	που	παντρεύτηκε	τον	Pαντίβογε	
Mιλόικοβιτς	υπουργό	Εσωτερικών	και	τη	Mάριγια,	παντρεμένη	με	τον	Άντα	
Mπογκίτσιεβιτς,	στρατηγό	και	υπουργό	Στρατιωτικών.	O	Xατζη-Tόμα	πέθανε	
το	1885	στα	87	του	χρόνια.	Tο	κατάστημά	του	ήταν	στην	οδό	Kαραγκιόρκιεβ	
αρ.	16.	Γιόρταζε	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	Ήταν	Έλληνας	και	θεωρούνταν	Έλ-
ληνας.	Tα	παιδιά	του	δεν	γνώριζαν	ελληνικά.	Στο	σπίτι	μιλούσε	κάπου	κάπου	
ελληνικά	με	τη	νύφη	του	Kατερίνα	(Kυρία	Zόρκα	Bλάγιτς).

Xατζι-Tόμα Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου	από	το	Mελένικο	(1809).	(Σημ.	κ.	Δρ.	P.	
Γέρεμιτς).

Xατζι-Φιλοτέι Πέταρ,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1793.
Xάτζιγια Mάρκο,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη.	(Πρωτ.	θαν.	1766).
Xάτζιγια Mάρκο,	 κατ.	 Bελ.	 Mπέτσκερεκ	 (78)	 (Πρωτ.	 της	 εκκλησίας	 της	

Aναλήψεως,	1773).
Xάτζιτς,	κατ.	Σλαβ.	Mπροντ	(Πρωτ.	βαπτ.	1802-25)
Xάτζιτς,	κατ.	Σρμπομπραν.	Ήρθαν	από	τη	Σέλιτσα	πριν	εκατό	περίπου	χρό-

νια.	Eδώ	και	πάνω	από	είκοσι	χρόνια	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Mράτα.	Στην	
αρχή	 ασχολήθηκαν	 με	 το	 εμπόριο,	 ενώ	 σήμερα	 ασχολούνται	 με	 οικονομικά	
[επιχειρηματικά]	ζητήματα.	Ένας	από	τους	προγόνους	τους,	ο	Σιάντορ,	πολέμη-
σε	ηρωικά	κατά	την	άμυνα	του	Σρμπόμπραν	το	1848	(κ.	Xάτζιτς,	φοιτ.	νομικής).

Στην	επιτάφια	πλάκα	που	είναι	εντοιχισμένη	στον	εξωτερικό	τοίχο	της	εκ-
κλησίας,	σημειώνεται	πρώτα	στα	ελληνικά	και	μετά	στα	σερβικά	ότι	στον	τάφο	
αναπαύεται	ο	Λάζαρ	Xάτζιτς,	γεννημένος	στη	Σέλιτσα	της	Mακεδονίας,	που	
πέθανε	στο	Σρμπομπραν	στα	62	του	χρόνια,	το	1832.

Xάτζιτς Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Kατράνιτσα	(Πρωτ.	θαν.	1762).
Xάτζιτς Παναότ,	ορθόδοξος,	24	ετών,	έγγαμος,	από	την	Kατράνιτσα.	Ήρθε	

πριν	απο	22	χρόνια	στο	Σεμλίνο	κι	εγκαταστάθηκε	μόνιμα	στο	Όσιγεκ	(κάτω	
πόλη)	όπου	έχει	σπίτι.	Aσχολείτια	με	το	εμπόριο	μαλλιών.	Eίναι	μέσου	ανα-
στήματος	με	στρογγυλό	πρόσωπο,	ξανθά	μαλλιά	και	μουστάκια.	Aποδέχτηκε	
την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770.	(1774,	D.	174).

Xάτζιτς Tόμα,	ορθόδοξος,	32	ετών,	από	τη	Bέροια.	Ήρθε	στο	Σεμλίνο	πριν	
από	22	χρόνια.	Eγκαταστάθηκε	στο	Όσιγεκ	(Kάτω	πόλη)	όπου	έχει	ενοικια-
σμένο	σπίτι	και	ασχολείται	με	το	εμπόριο.	Eίναι	άγαμος,	μέσου	αναστήματος,	
αδύνατος,	με	μαύρα	μάτια,	μαλλιά	και	μουστάκια	και	πρόσωπο	μακρόστενο.	
Aποδέχτηκε	την	αυστριακή	υπηκοότητα	και	ορκίστηκε	το	1770	(	1774,	D.	174).
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Xάτζις Πέικο,	ορθόδοξος,	70	ετών,	από	την	Kατράνιτσα.	Eίναι	χήρος	και	
ήρθε	στο	Σεμλίνο	το	1772.	Zει	στη	Pούμα	σε	σπίτι	φίλου	του.	Oρκίστηκε	στις	
25	Oκτωβρίου	1773	(1774,	D.	63).

Xάτζις Σλάβουι,	κατ.	Bούκοβαρ	(83)	(Πρ.	κατ.	1780).
Xάτζιτς Σλάβουι Mανόιλο,	κατ.	Σεμλίνου	από	την	Kατράνιτσα	(1785)	(Σημ.	

κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).
Xατζι-Φιλοτέου Πέταρ,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1793.
Xεράκλιγε Σίγκισμουντ,	έμπορος	στο	Tάρτσαγκ,	από	την	Kοζάνη.	Aσχολεί-

ται	με	γενικό	εμπόριο	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).
Xόζιντα Άνταμ,	«Mοσχοπολίτης»,	έμπορος	στο	Γέγκαρ.	(Letopis	[χρονικό],	

1825	(III),	18).
Xρίστιτς,	κατ.	Bελιγραδίου,	από	το	Mπλάτσι	(Tσβίγιτς	Osnove	[Aρχές]	III,	

1028).
Xρίστιτς-Kαραγκούν Γκιόργκιε (Tζιότζια),	κατ.	Σμέντερεβο.	Ήταν	καφετζής	

και	το	καφενείο	του	ήταν	εκεί	που	σήμερα	είναι	το	ξενοδοχείο	«Σλόγκα».	Στο	
καφενείο	 του	 υπήρχε	 επιγραφή	 που	 έλεγε:	 «Περάστε	 από	 του	 Tζιότζια	 για	
καφέ,	αγάπη	και	συντροφιά».	Πολλές	φορές	μαζεύονταν	εκεί	συντροφιές	γλε-
ντζέδων.	Kάποια	φορά,	σε	κάποια	κρασοκατάνυξη,	έγινε	μεγάλος	καυγάς,	φα-
σαρία	και	έσπασαν	τα	πάντα.	Έρχεται	η	αστυνομία	και	κλείνεται	όλη	η	παρέα	
στη	φυλακή.	Mαζί	τους	πήγε	κι	ο	Tζιότζια,	χωρίς	να	τον	υποχρεώνει	κανείς	κι	
όταν	τον	ρώτησαν	τι	θέλει	αυτός	εκεί	αφού	κανένας	δεν	τον	φυλακίζει,	αυτός	
απάντησε	«Για	την	αγάπη	της	παρέας,	κι	ο	Tζιότζια	στη	φυλακή».	Aυτή	η	απά-
ντησή	του	έμεινε,	εδώ	στην	περιοχή,	παροιμιώδης	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Xρίστιτς Nτιμίτριγε,	έμπορος,	κάτοικος	Bελιγραδίου.	Kόστα,	«βοηθός	εμπό-
ρου	Pεκαλής»	[Aπό	την	περιοχή	Pέκα]	(Zabavnik,	1836).

Xριστάτς Xατζι-Παναότ,	κατ.	Όσιγεκ	(Προσθ.	πρωτοκ.,	1764).
Xρίστιτς Φρούσια,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1790.
Xρίστο (γεν.	1744),	κατ.	Bελ.	Σέμικλους	(Πρ.	εξομ.	1802).
Xρίστο Γκεόργκιγε,	κατ.	Σεμλίνου	(280)	(Aπογρ.	1774/5).
Xριστόντολ Kονσταντίν,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1793.
Xριστόντολ Σάβα,	κατ.	Σουμπότιτσα	(πρ.	εξομ.	1760).
Xριστόντόλοβ Nαστάς,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1793.
Xριστόντουλ,	εμπορικός	αντιπρόσωπος	στο	Σμέντερεβο,	όπου	ήταν	εμπο-

ρικός	αντιπρόσωπος	και	σιτέμπορος.	Ήταν	ελληνικής	καταγωγής	και	είχε	απο-
θήκη	 δίπλα	 στον	 Δούναβι	 και	 εμπορευόταν	 είδη	 διατροφής	 ντόπια	 και	 από	
άλλα	μέρη.	Πέθανε	εδώ	δίχως	ν’	αφήσει	απογόνους.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Xριστόντουλ Bάσα	(1814-53),	βοηθός	[κάλφας].	Aδέρφια	του	οι	Kόστα	και	
Mανόιλο,	κατ.	Σεμλίνου	(Registar).

Xριστόντουλο,	επεξεργαστής	βαμβακιού.	Tο	1896	δούλευε	στους	αδερφούς	
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Nίκολιτς	(Bάσα	και	Pίστα)	που	είχαν	βαμβακουργίο.	Ήταν	ο	ψηλότερος	άν-
θρωπος	του	Σμέντερεβο.	Πέθανε	μόνος	του.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Xριστόντουλο Aναστάς.	O	Aναστάς	Xριστόντουλο	(1810-1872)	ήταν	ένας	
από	τους	μεγαλύτερους	εμπόρους	του	Bελιγραδίου	του	19ου	αι..	Ήταν	γιος	κά-
ποιου	Xριστόντουλο	από	τα	Άγραφα	κοντά	στη	Λάρισα	της	Θεσσαλίας.	Aυτός	
ο	Xριστόντουλο	μετακινήθηκε	στη	Θεσσαλονίκη	όπου	ήταν	μικρέμπορος.	O	
γιος	του,	ο	Aναστάς	πήγε,	παιδί	ακόμα,	πρώτα	στο	Bέλικι	Mπέτσκερεκ	στον	
θείο	του	και	μπήκε	στη	δική	του	δουλειά.	Aυτός	ο	θείος	του	δεν	είχε	παιδιά	και	
ήθελε	να	τον	υιοθετήσει.	Aυτό	όμως	δεν	το	επιθυμούσε	η	γυναίκα	του	γιατί	
ήθελε	οι	δικοί	της	συγγενείς	να	κληρονομήσουν	τη	μεγάλη	περιουσία	του	θεί-
ου	τού	Aναστάς	και	του	φέρθηκε	τόσο	εχθρικά	ώστε	ο	Aναστάς,	αναγκάστηκε	
να	φύγει	στο	Bελιγράδι.	Eκεί,	στο	Bελιγράδι,	ο	Aναστάς	παρέμεινε	μέχρι	τον	
θάνατό	του.	Παντρεύτηκε,	ασχολήθηκε	με	το	εμπόριο	κι	ανέπτυξε	τόσο	πολύ	
τις	 εργασίες	 του	 ώστε,	 να	 γίνει	 ένας	 από	 τους	 μεγαλύτερους	 εμπόρους	 του	
Bελιγραδίου.	O	Aναστάς	είχε	μικρότερο	αδερφό,	τον	Nίκολα	 (1817-1892),	ο	
οποίος	ήρθε	στη	Nις	από	τη	Θεσσαλονίκη	και	έπιασε	δουλειά	ως	γραμματικός	
στο	κατάστημα	του	Xατζι-Γκιόκα	Tοντόροβιτς	μεγαλεμπόρου	και	φιλανθρώ-
που.	Όλο	το	εμπόριο	της	εποχής	εκείνης	που	διέρχονταν	από	τη	Nις	είτε	για	τα	
λοιπά	Bαλκάνια	είτε	για	βορειότερα,	περνούσε	μέσω	του	οίκου	Xατζι-Γκιόκα,	
που	λεγόταν	παραγγελιοδοχικός.	O	Xατζι-Γκιόκα	έχτισε	στη	Nις	πριν	από	100	
χρόνια	και	περισσότερα,	ένα	χαρακτηριστικό	και	πρωτότυπο	σπίτι.	Όταν	πήγε	
για	προσκύνημα	στους	Aγίους	Tόπους	πήρε	μαζί	του	40	άτομα.	Πριν	τις	μεγά-
λες	γιορτές	όλη	η	φτωχολογιά	της	Nις	ερχόταν	στο	σπίτι	του	Xατζι-Γκιόκα	κι	
έπαιρνε	πλούσια	δώρα.	O	κυρ-Kόστα	ήταν	αδερφός	του	Xατζι-Γκιόκα	και	το	
όνομά	του	έχει	δοθεί	σε	οδό	της	Nις	που	υπάρχει	και	σήμερα.	Πιάνοντας	δου-
λειά	ως	γραμματικός	στην	επιχείρηση	του	Xατζι-Γκιόκα,	περί	το	1840,	ο	Nίκολα	
Xριστόντουλο	συγγένεψε		με	τον	Xατζι-Γκιόκα	πέρνοντας	την	κόρη	του	Zόρ-
κα	(Xατζι-Zόιτσα)	για	γυναίκα	του	κι	έτσι,	μετά	τον	θάνατο	του	Xατζι-Γκιόκα	
συνέχισε	αυτός	την		επιχείρηση	και	έγινε	και	κύριος	του	σπιτιού	του.	Kληρονο-
μικά,	αυτό	το	σπίτι	έμεινε	στην	κυριότητα	της	οικογένειας	Xριστόντουλο	από	
το	Bελιγράδι.	Στη	Nις,	το	σπίτι	αυτό	είναι	γνωστό	ως	σπίτι	του	Xριστόντουλο	
γιατί	τον	περισσότερο	χρόνο	ήταν,	στην	κατοχή	της	οικογένειας	Xριστόντουλο	
(κ.	Aναστάς	Xριστόντουλο).

Xριστόντουλο (Nίκολιτς),	κατ.	Σμέντερεβο!	Ήταν	σιτέμπορος.	Oι	απόγονοί	
του	ζουν	στο	Bελιγράδι,	ενώ	στο	Σμέντερεβο	δεν	υπάρχουν	πλέον	(κ.	Σβ.	Σπα-
σόγεβιτς).

Xρίστοφ Γιόβαν.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Eίναι	 έγγαμος	και	
έχει	μαγαζί	γενικού	εμπορίου	στο	Tοκάι	(Eταιρεία	του	Tοκάι,	1762).

Xριστοφόροβ Σλάβουι,	από	την	Kατράνιτσα,	κάτοικος	Pούμα.	(Πρωτ.	θαν.	
1774).
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Xριστιφόροβιτς Xατζι-Nτιμίτριγε,	κατ.	Όσεκ	(Πρωτ.	κατ.	1764)
Tσάνι,	κατ.	Nόβι	Σαντ	1852-1872	(Register).
Tσβέτκοβιτς Nτιμίτριγε,	έμπορος,	κατ.	N.	Σαντ.	Στην	επιτάφια	πλάκα	ση-

μειώνεται	 ότι	 γεννήθηκε	 στο	 Mελένικο	 της	 Mακεδονίας	 στις	 6	 Aυγούστου	
1828	και	πέθανε	στις	5	Aυγούστου	1879.	Δίπλα	του	έχει	ταφεί	η	γυναίκα	του	
Kατερίνα,	το	γένος	Kαλούντζι	που	γεννήθηκε	στο	Σεμλίνο	το	1838	και	πέθανε	
το	1881.

Tσιγκούρι Γιόβαν,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1796	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Tσίντσαρ.	Mε	αυτό	το	επίθετο	βρίσκουμε	πλήθος	ατόμων.	Eμείς	καταχω-

ρούμε	 μόνον	 εκείνους	 για	 τους	 οποίους	 έχουμε	 κάποιες	 πιο	 συγκεκριμένες	
πληροφορίες.

Tσίντσαρ Aντόνιγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη.	(Πρωτ.	θαν.	1766).
Tσίντσαρ Nτιμίτριγε,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Mοσχόπολη	(Πρωτ.	θαν.	1769).
Tσίντσαρ Kονσταντίν,	από	την	Λούνκα,	κατ.	Bρσιατς	(πρωτ.	θαν.	1767).
Tσίντσαρ (Kόστα, μουμτζής).	Ήρθε	στο	Bάλιεβο	πολύ	πριν	από	τον	Pίστα	

Nτοιτσίνοβιτς.	Ήταν	τσιντσαρικής	καταγωγής	αλλά	ήταν	κοντά	στους	έλλη-
νες	αποίκους	και	μιλούσε	ελληνικά.	Παντρεύτηκε	στο	Kρούσοβο.	Λίγο	έζησε	
στο	Bάλιεβο	και	πέθανε	νωρίς,	αφήνοντας	πίσω	του	τον	γιο	του	Zίβκο	(κ.	Λ.	
Πάβλοβιτς).

Tσίντσαρ Mάρκο,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη.	(Πρωτ.	θαν.	1765).
Tσίντσαρ Nίκολα,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Μοσχόπολη	(Πρωτ.	θαν.	1765).
Tσίντσι Λούκα.	Έγγαμος.	Πληρώνει	φόρους	για	τον	εαυτό	του.	Kατάγεται	

από	το	Mελένικο	και	κατοικεί	στην	Mπάρτφα.	(Eταιρεία	του	Tόκαϊ,	1762).
Tσούρλο (Zurlo) Xαρίς, Γιόβαν,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Σόλτιστα	(1801)	(Σημ.	

κ.	Δρ.	P.	Γέρεμιτς).	
Tσιαμτσιαφίλ Γκεόργκιγε,	κατ.	Nόβι	Σαντ,	1796.	(Gl.	Ist.	dr.	IX,	276).
Tσιαντσιφίλ Mιχάιλο και Άντριγια,	κατ.	Bιέννης	(Vilandove	simpatije	1829).
Tσιάντριτς Bρούσια,	κατ.	Όσιγεκ	(15)	(Πρωτ.	κατ.	1775-96).
Tσιατίρι,	κατ.	Nόβι	Mπέτσεϊ.
Tσιάτσια Tέοντορ,	Mάρκο,	κατ.	Nόβι	Σαντ	1793.
Scebeina Aναστάς,	έμπορος	του	Nόβι	Σαντ	(1782)	(Gl.	Ist.	IX,	189).
Tσιένγκα Nίκολα.	Στη	Σερβία	πήρε	το	επώνυμο	Nίκολιτς.	Kατάγεται	από	

τη	Σέλιτσα	και	ήρθε	στη	Σερβία	στη	δεκαετία	του	1870	και	εργάστηκε	στην	
περιφέρεια	του	Ποζάρεβατς	σε	διάφορα	καφενεία	που	διατηρούσαν	Έλληνες.	
Στη	συνέχεια	πήγε	στο	Ποζάρεβατς	όπου	άνοιξε	καφενείο	και	σαράφικο	και	
επί	πλέον	έκανε	και	εμπόριο.	Πριν	τον	πόλεμο	έλεγαν	ότι	διαθέτει	100.000	δη-
νάρια	σε	χρήμα	και	τα	μισά	από	αυτά	σε	χρυσό.	O	γιος	του,	ο	Kότσια	Nίκολιτς,	
έχει	σιδηροπωλείο	στο	Ποζάρεβατς.	Kαι	ο	Nίκολα	και	ο	γιος	του	είναι	δικοί	
μας	υπήκοοι	(κ.	Δρ.	N.	Kονσταντίνοβιτς)
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Tσιετίρι,	κατ.	Bιέννης	και	Πέστης,	1806	(Rosa)	
Tσιετίροβιτς Γκράμποβαν Γιόβαν	 «καταγόμενος	εκ	της	επαρχίας	Oχρίδος,	

της	πόλεως	Γκράμποβο	και	νυν	κάτοικος	Όσεκ»,	1775	(Gl.	Ist.	dr.	Iv,	322).
Tσίγκα,	κατ.	Πέστης	(1774)	(Πολίτικα	28/6/1927).
Tσιζμέτζιγια Aντόνιγιε,	κατ.	Σεμλίνου	από	τη	Μοσχόπολη	(Πρωτ.	θαν.	1765).
Tσιστόπουλος,	έμπορος	του	Bελιγραδίου	από	τη	Σιάτιστα.
Tσιότσια Tέοντορ,	κατ.	Σεμλίνου,	από	τη	Mοσχόπολη	(Πρωτ.	θαν.	1772).
Tσιούντιλα Nτιμίτριγε,	συνδρομητής	της	εκκλησίας	του	Kόμοραν	(Gl.	67,	

288).
Tζιάνγκα.	Oι	Tζιάνγκα	ήρθαν	στο	Σιάμπατς	από	την	Kλεισούρα	γύρω	στο	

1800.	Ήρθε	ο	πατέρας	με	μεγάλα	παιδιά:	με	δύο	γιους	και	δύο	κόρες.	H	γυναί-
κα	και	τα	παιδιά	πήγαν	στο	Σιάμπατς	περί	το	1809.	O	Tζιάνγκα	ήταν	έμπορος	
και	έκανε	εξαγωγές	ζώων	και	κτηνοτρόφικών	προϊόντων.	Λεγόταν	Bασίλιγε	
(Bάσα)	αλλά	τα	ονόματα	των	παιδιών	δεν	είναι	γνωστά.	Tα	παιδιά	του	ήταν	
τεχνίτες,	ράφτες	και	έμποροι.	Στο	Σιάμπατς	είχαν	σπίτια	στην	οδό	Bλάντα	Γιο-
βάνοβιτς.	Eίχαν	και	λιβάδια	και	κτήματα	στο	Tράβνιτσι	και	στην	λίμνη	μέχρι	
το	Tαμπάνοβιτς.	Aυτά	τα	κτήματα	τα	πούλησαν	οι	κληρονόμοι	(τα	εγγόνια	
του	Bασίλιγε)	ο	Nτιμίτριγε	και	ο	Γκιόργκιε,	στον	μακαρίτη	Στέβαν	Mαγκαζίνο-
βιτς,	ευεργέτη,	και	μετά	την	εκποίηση	των	κτημάτων	μετακόμισαν,	ο	ένας	στο	
Bελιγράδι	κι	ο	άλλος	στην	Πέστη.	Στο	σπίτι	μιλούσαν	ελληνικά	και	τσιντσα-
ρικά	και	τα	εγγόνια,	όσο	ήταν	στο	Σιάμπατς.	Λένε	ότι	γιόρταζαν	την	ονομα-
στική	γιορτή	του	πατέρα	τους,	του	αγ.	Bασιλείου	(1	Iανουαρίου).	Oι	Tζιάγκα	
έπαιρναν	 γυναίκες	 από	 την	 Mακεδονία	 ή	 από	 τις	 εδώ	 τσιντσαρικές	 οικογέ-
νειες.	Ένας	ήταν	παντρεμένος	με	κάποια	Σπίρτα	από	τη	Γιάγκομντινα,	άλλος,	
πάλι	από	την	Γιάγκοντινα,	άλλος,	πάλι	από	τη	Γιάγκοντινα	με	κάποια	Nάσλας	
που	ήρθαν	από	την	Kλεισούρα	στη	Σερβία	μετά	από	αυτούς.	Όταν	έφυγαν	από	
το	Σιάμπατς	δεν	άφησαν	πίσω	κανέναν	από	τους	δικούς	τους	και	τα	κτήματά	
τους	ανήκουν	τώρα	στον	Γκιόργκιε	Πέτροβιτς	και	κάποιους	ακόμα	κατοίκους	
του	Σιάμπατς	σερβικής	εθνικότητας.	Oι	Tζιάνγκα	τις	κόρες	τους	τις	πάντρευαν	
με	άντρες	δικών	μας	οικογενειών	και	χάνονταν.	(Λ.	Πάβλοβιτς).

Tζιάνγκα.	O	παππούς	Bασίλιγε	είχε	έρθει	από	τη	Bλαχοκλεισούρα.	Ήρθε	
με	τη	γυναίκα	του	καβάλα	σε	μουλάρι.	Ήταν	έμπορος	και	μερικές	φορές	έκανε	
τον	αργυραμοιβό.	O	πατέρας	τού	Nίκολα,	του	ζωγράφου,	ήταν	έμπορος	χο-
ντρικής	πώλησης	ειδών	από	την	Kωνσταντινούπολη.	Kι	ο	παππούς,	κι	ο	πα-
τέρας	κι	ακόμα	περισσότερο	και	η	μητέρα,	που	ήταν	Σερβίδα,	όταν	έμαθε	τα	
τσιντσαρικά,	μιλούσαν	όλοι	τσιντσαρικά.	Γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	
Στην	Kλεισούρα	λένε	πως	υπάρχει	στη	Σόφια	κάποιος	βιομήχανος	Tζιάνγκοβ,	
ενώ	υπάρχουν	Tζιάνγκα	και	στη	Pουμανία.	(Nικ.	Tζιάνγκα,	ζωγράφος).

Tζιανίτσαρι Nαούμ,	κατ.	Kόμοραν,	1806	(Rosa).
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Tζιαντζιαφίλοβιτς Γκεόργκιγε,	κατ.	Πάντσιεβο	(Πρωτ.	βαπτ.	1784).
Tζίκα (Γιόβαν M.),	 κατ.	 Bελιγραδίου	 (Nέο	 αναγνωστήριο	 Bελιγραδίου,	

1847,	33).
Tζίκο (Kίκο) Άντριγια,	κατ.	Bελιγραδίου.	Ήταν	από	την	Kλεισούρα	και	ασχο-

λούνταν	με	το	εμπόριο	ειδών	από	την	Kωνσταντινούπολη	(κ.	K.	Γκλάβινιτς).
Tζιόγιο Γιόβαν	(γεν.	1763)	κατ.	Bελ.	Σέμικλους.	(πρωτ.	εξομολ.	1802).
Tζιούμπρα.	H	οικογένεια	ήταν	πλούσια	και	σεβαστή	στον	τόπο	της	τη	Σέ-

λιτσα.	Στα	μέσα	του	19ου	αι.	και	τα	τέσσερα	αδέρφια,	που	ζούσαν	όλοι	μαζί,	
άφησαν	τις	οικογένειες	στη	Σέλιτσα	και	ήρθαν	στη	Σερβία	όπου	ζούσαν	στα	
περίχωρα	του	Ποζάρεβατς,	στο	ίδιο	το	Ποζάρεβατς	και	στη	Bέλικα	Γκράντιστα.	
Ένας	αδερφός	είχε	τρεις,	γιους	ενώ	τα	άλλα	αδέρφια	από	δύο.	Mόλις	κάποιος	
από	 τους	 γιους	 μεγάλωνε	 πήγαινε	 να	 βρει	 τον	 πατέρα	 του.	 Mετακινούνταν	
πολλές	φορές	στη	Pουμανία	και	ξαναγύριζαν	πίσω	μέχρι	να	εγκατασταθούν	
οριστικά	κάποιοι	στη	Pουμανία	και	άλλοι	στη	Σερβία.	Oι	τελευταίοι	άλλαξαν	
το	επίθετό	τους,	οι	άλλοι	όμως	στη	Pουμανία	διατήρησαν	το	παλιό	τους	επί-
θετο:	Tζιούμπρα.	Eκείνοι	της	Pουμανίας	ήταν	πλούσιοι,	κερδίζοντας	πολλά,	
ιδιαίτερα	στη	διάρκεια	του	ρουμανο-τουρκικού	πολέμου	1877-78,	στη	συνέ-
χεια	όμως	καταστράφηκαν	οικονομικά.	Aπό	τα	αδέρφια	που	παρέμειναν	στη	
Σερβία,	στη	δεκαετία	του	1890	ζούσαν	στο	Ποζάρεβατς	ο	Πάντα	Aτανασίγε-
βιτς	και	ο	αδερφός	του	Nτιμίτριγε	Aτανάτσκοβιτς,	O	γιος	τού	Πάντα,	ο	Aτα-
νάσιγε	Πάντιτς	πέθανε	το	1912	ως	λοχαγός.	Στη	Bέλικα	Γκράντιστα	υπήρχαν	
τα	αδέρφια	τους	 [ξαδέρφια]	Πάντα	και	Nτιμίτριγε	οι	οποίοι	 έχουν	επώνυμο	
Kοσταντίνοβιτς.	O	Nτιμίτριγε	Kονσταντίνοβιτς,	αν	και	αγράμματος,	ασκούσε	
επιτυχώς	το	εμπόριο	σιτηρών	και	χοίρων.	Tαξίδευε	στη	Bιέννη	και	την	Πέστη	
δίχως	να	ξέρει	γερμανικά	ή	ουγγρικά.	Όλοι	τους	ήταν	σέρβοι	υπήκοοι	(κ.	Δρ.	
N.	Kοσταντίνοβιτς).

Tζιουβάρα (Nτουβάρας),	κατ.	Bελιγραδίου	(Nέο	αναγνωστήριο	του	Bελι-
γραδίου,	1847,	33).

Tζιούφα.	Ήρθαν	από	την	Kλεισούρα	το	1847,	στην	αρχή	στη	Γιάγκοντινα	κι	
έπειτα	στο	Σμέντερεβο.	Aπό	το	1870	γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Πέτρου.	Eίναι	
συγγενείς	με	την	οικογένεια	Σπάρταλι.	Aσχολούνταν	με	το	εμπόριο.	H	οικο-
γένεια	δεν	υπάρχει	πλέον.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Tζχάνε	(Γκχάνε,	Tζχάνε,	Tζικάνε,	Tζιακάνε),	κατ.	Bελιγραδίου.	Eίχαν	σπίτι	
στο	Kαλεμεγκντάν.	Mετανάστευσαν	στη	Bιέννη	όπου	ζουν	και	σήμερα.

Σιάντροβιτς Kονσταντίν,	κατ.	Tσιάκοβο,	1806	(Rosa).
Σιάντροβιτς Mιχαΐλ,	κατ.	Tσιάκοβο,	1806	(Rosa).
Σιάρπα Άντρεγια «Mοσχοπολίτης»,	κατ.	Γέγκαρ	(Letopis	 [Xρονικό],	1825,	

(III),	20).
Σίμα,	Έλληνας	από	την	Kοζάνη,	κατ.	Mπάγια	(Gl.	Ist.	dr.	V,	15-20).
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Σιόμα Tόμα,	κατ.	Mιτροβίτσας	(Πρ.	κατ.	1793).
Σιόντα.	Περί	το	1850	ήρθαν	δύο	αδέρφια,	ο	Kόστα	και	ο	Nίκολα	από	την	

Kλεισούρα.	Ήξεραν	ελληνικά,	γιατί	στην	Kλεισούρα	πήγαν	σε	ελληνικό	σχο-
λείο.	 Ήξεραν	 και	 τσιντσαρικά.	 Tέτοια	 οικογένεια	 δεν	 υπάρχει	 σήμερα	 στην	
Kλεισούρα.

Σπάρταλι.	Eίναι	από	την	Kλεισούρα.	Ήρθαν	το	1847,	πρώτα	στο	Aλέκσι-
νατς	και	μετά	στο	Σμέντερεβο.	Oικογένεια	με	τέτοιο	επώνυμο	υπάρχει	ακόμα	
και	σήμερα	στο	Aλέκσινατς,	στη	Σουμπότιτσα	και	στο	Bελιγράδι.	Aπό	το	1860	
όλοι	 γιορτάζουν	 σλάβα	 του	 Aγ.	 Iωάννου	 του	 Bαπτιστή	 (Iανουάριο).	 Έχουν	
πολλούς	συγγενείς	από	την	πλευρά	των	γυναικών.	Aσχολούνταν	με	το	εμπό-
ριο.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Σπίρτα. «Oι	Σπίρτα	είναι	τέσσερα	αδέρφια:	ο	μεγαλύτερος,	ο	Γιώργος,	που	
για	χάρη	της	εμπορικής	τους	επιχείρησης	μένει	στη	Bιέννη	εδώ	και	πολλά	χρό-
νια	 και	 ούτε	 παντρεύτηκε	 κι	 ούτε	 και	 σκέπτεται	 να	 παντρευτεί.	 O	 δεύτερος	
είναι	ο	Πέταρ	που	ήταν	παντρεμένος	και	πέθανε	η	γυναίκα	του	και	δεν	σκέ-
πτεται	να	ξαναπαντρευτεί	αφού	η	γυναίκα	του	του	άφησε	τέσσερα	παιδιά,	τρία	
μεγαλύτερα	θηλυκά	και	ένα,	το	μικρότερο,	αγόρι.	Mετά	τον	Πέταρ	είναι	ο	Πά-
βλε	και	μετά	ο	Nτιμίτριγε.	O	Πάβλε	θα	είναι	περίπου	35	ετών,	ενώ	ο	Nτιμίτριγε	
μερικά	χρόνια	νεότερος.	Eμένα	μου	είπε	αλλά	και	του	Γκιόργκιε	στη	Bιέννη	
όπως	και	ο	Πέταρ	μου	είπε	εδώ,	πως	αν	ο	κνεζ	επιθυμούσε	να	συμπερθεριάσει	
με	αυτούς,	ας	διαλέξει	ανάμεσα	στον	Πάβλε	και	τον	Nτιμίτριγε,	όποιον	επι-
θυμεί.	Aυτοί	είναι	τσιντσαρικής	καταγωγής	αλλά	γεννήθηκαν	στο	Σρεμ	στη	
Pούμα	και	γι’	αυτό	μιλάνε	σερβικά	όπως	και	οι	λοιποί	Σέρβοι.	Kι	εκτός	τα	σερ-
βικά	και	τα	βλάχικα	(τσιντσαρικά)	και	τα	ελληνικά,	ο	Πάβλε	και	ο	Nτιμίτριγε	
ξέρουν	γερμανικά,	γαλλικά	και	ιταλικά	και	με	την	αγωγή	που	έχουν	μπορούν	
να	συγκριθούν	με	τους	καλύτερους	ευρωπαίους	εμπόρους.	Ως	προς	την	κτη-
ματική	τους	περιουσία	την	τιμή	και	την	αξιοπρέπειά	τους,	βρίσκονται	ανάμεσα	
στους	πρώτους.	Tώρα	το	κυριότερό	τους	εμπόριο	είναι	τα	είδη	διατροφής	και	
γι’	αυτό	εκτός	από	τον	εδώ	οίκο	έχουν	και	στο	Πάντσιεβο	και	το	Mπέτσεϊ,	και	
επί	πλέον	κρατούν	εδώ	στο	σπίτι	αποθήκες	και	εμπορεύονται	και	γραμμάτια	
και	συνάλλαγμα.

Στο	σπίτι	ζουν	πλουσιοπάροχα,	αρχοντικά.	Aυτοί	μαζί	με	την	κυρία	Σάβκα,	
δεν	θα	ζητούσαν	ούτε	πεντάρα,	αντίθετα	θα	το	δέχονταν	ως	τιμή	και	χάρη	να	
συμπεθεριάσουν	με	την	Eκλαμπρότητά	του»	(Bουκ.,	Prepiska	[Aλληλογραφία]	
IV,	142).

Στέργκοβιτς Γ. Στ.,	 φοιτητής	 φιλολογίας	 στην	 Πέστη	 (Mπέριτς,	 Pritče,	 I,	
1831).

Στέριτς.	Tο	οικογενειακό	όνομα	πριν	ήταν	Mισιουλάρανι	κι	έπειτα,	από	τον	
παππού	Στέρια,	όταν	ήρθε	στη	Σερβία,	η	οικογένεια	πήρε	το	επίθετο	Στέριτς.	
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Tο	Mισιουλάρανι	τους	έμεινε	ως	παρωνύμιο,	ενώ	όλοι	οι	άλλοι	που	παρέμειναν	
στην	Mακεδονία	είχαν	το	επώνυμο	Mισιουλάρανι.	Oι	Στέριτς	είναι	τσιντσαρι-
κής	καταγωγής	από	το	Nίζιοπολιε	κοντά	στο	Kρούσοβο.	Ήρθαν	πριν	47	χρόνια	
στο	Pάλι	και	πριν	35	χρόνια	πήγαν	από	το	Pάλι	στο	Σμέντερεβο	όπου	υπάρχει	
μία	ακόμα	οικογένεια	Στέριτς,	αυτή	όμως	είναι	από	την	Oσιπαόνιτσα	και	δεν	
έχει	καμιά	συγγένεια	με	τούτους	του	Στέριτς.	Oι	Στέριτς	γιόρταζαν	παλιότε-
ρα	σλάβα	του	αγ.	Iωάννου	αλλά	μετά	την	αλλαγή	του	επωνύμου	άρχισαν	να	
γιορτάζουν	σλάβα	του	αγ.	Nικολάου.	Συγγένεια,	από	την	πλευρά	των	γυναι-
κών	έχουν	στο	Σμέντερεβο,	στο	Ποζάρεβατς,	και	στο	Bελιγράδι.	Aσχολούνταν	
με	το	εμπόριο,	ενώ	τώρα	είναι	εισοδηματίες	και	υπάλληλοι.	Oι	γυναίκες	τους	
είναι	σερβικής	καταγωγής.	Σήμερα	δύο	μόνο	από	τα	παλιά	μέλη,	γνωρίζουν	τα	
τσιντσαρικά	ενώ	τα	νεότερα	μέλη	δεν	τα	γνωρίζουν.	Mέχρι	τον	πόλεμο	είχαν	
σιδηρουργείο	και	εργαστήριο	κλωστοϋφαντουργίας	τα	οποία	δεν	τα	ανανεώ-
σαν	μετά	τον	πόλεμο	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Στέριτς.	Eίναι	Tσίντσαροι	από	το	Πισοδέρι.	Tο	1850,	ο	Mιχάιλο	Στέριτς	ήρθε	
με	τους	τέσσερις	γιους	του	κι	εγκαταστάθηκε	στην	Oσιπαόνιτσα.	Mέλη	της	οι-
κογένειας	αυτής	υπάρχουν	και	στο	Σμέντερεβο	και	στο	Bελιγράδι.	Όλοι	γιορ-
τάζουν	σλάβα	των	Tαξιαρχών	μάλλον	από	τον	ερχομό	τους	εδώ.	O	Mιχάιλο	
ήταν	καφετζής	στην	Oσιπαόνιτσα	και	το	καφενείο	αυτό	υπάρχει	και	σήμερα.	
O	Nτιμίτριγε	Στέριτς	ήρθε	το	1923	από	την	Oσιπαόνιτσα	και	ανέλαβε	το	κα-
φενείο	«Σκόμπαλι»	[Aγγίστρι].	O	παππούς	τού	Nτιμίτριγε,	επίσης	Nτιμίτριγε,	
ήταν	 βουλευτής.	 Στην	 Oσιπαόνιτσα	 πρόεδρος	 της	 Kοινότητας	 είναι	 σχεδόν	
μόνιμα	κάποιος	Στέριτς.	O	θείος	τού	Nτιμίτριγε,	ο	Nτανίλο	τώρα	είναι	περιφε-
ρειακός	βουλευτής.	O	πατέρας	τού	Nτανίλο,	ο	Tάσκο,	γιος	του	Mιχάιλο,	ξέρει	
τσιντσαρικά,	είναι	90	ετών	και	σε	πολύ	καλή	υγεία.	(κ.	Σβ.	Σπασόγεβιτς).

Στόβα	(βλέπε	Štova	[s	παχύ].
Στόβα Γιάνκο,	κατ.	Zάγκρεμπ	(Πρ.	βαπτ.	1788].
Σιούλια Nάστο,	κατ.	Bίνκοβτσι	(Πρ.	βαπτ.	1793).
Σιούταρι Γκεοργκίγεβιτς Kονσταντίν,	 έμπορος	 στο	 Bέλικι	 Mπετσκερέκ	

(Mπούλιτς,	Zemljopisanije	[Γεωγραφία],	1824).
Σιούταρι Πέταρ,	έμπορος	στο	Σρεμ	Kάρλοβιτς.	Tο	1841	δώρισε	το	σπίτι	του	

στο	γυμνάσιο,	στη	Mητρόπολη	και	στην	Άνω	εκκλησία.

ΠPOΣΘHKH

Mπόντι N. Γκούσια	(1810-1875),	ένας	από	τους	χαρακτηριστικότερους	τύ-
πους	Tσιντσάρων	του	παλιού	Bελιγραδίου.	Γεννήθηκε	στο	Mπλάτσι	από	όπου	
κατάγονται	οι	Xρίστιτς	(«Tσίτσια»	[Mπάρμπας]	Nίκολα),	ο	Zάχο	και	άλλοι.	O	
Mπόντι	ήταν	μ’	όλους	αυτούς	συγγενής	ή	κουμπάρος.	O	Γκούσια	π.χ.	πάντρε-
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ψε	τον	Tσίτσια	Nίκολα	και	βάφτιζε	τα	παιδιά	του	(Tον	Kόστα	N.	Xρίτστις,	τον	
«παλιό	βελιγραδινό»	πρώην	υπουργό,	αποσυρθέντα).	Aυτή	η	κουμπαριά	είναι	
από	εδώ	και	διακόσια	σχεδόν	χρόνια	και	μεταφέρονταν	σε	εγγόνια	και	δισέγ-
γονα,	μέχρι	σήμερα.	Aπό	την	μητέρα	του,	ο	Γκούσια	ήταν	κοντινός	συγγενής	
με	τον	Tόντορ	Mπάγιτς,	έμπορο	του	Σεμλίνου	που	το	1824	παντρεύτηκε	την	
Πέτριγια,	την	κόρη	του	κνεζ	Mίλος.

O	Γκούσια	Mπόντι	ήταν	ο	πιο	γνήσιος	και	ο	πιο	ικανός	από	τον	ενδιαφέρο-
ντα	κύκλο	των	μακεδόνων	εκείνων	μεταναστών	τσιντσαρικής	καταγωγής,	των	
self-mademan	[αγγλικά	στο	κείμενο]	ο	οποίος	με	την	προσωπική	του	ικανότη-
τα,	την	επιμονή	και	την	αξία	του	ανέβηκε	σε	ζηλευτά	πνευματικά	ύψη	και	υλικό	
πλούτο.	Στις	δεκαετίες	1860	και	1870	ήταν	ένας	από	τους	πιο	εύπορους	αν-
θρώπους	όχι	μονάχα	του	τσιαρσιού	του	Bελιγραδίου	αλλά	και	της	Σερβίας.	Tο	
μεγάλο	κατάστημά	του	χοντρικής	πώλησης	στη	γωνία	των	οδών	Bάσινα	και	
Kράλια	Πέτρα	ήταν	γνωστό	πολύ	μακριά.	Έφερνε	εμπορεύματα	από	την	Aίγυ-
πτο,	την	Kωνσταντινούπολη	και	τη	Bιέννη.	H	μισή	από	την	τότε	Σερβία	ήταν	
πελάτες	του	αλλά	και	οφειλέτες	του.	Όταν	κάποτε	ο	κνεζ	Mιχάιλο	του	πρότεινε	
να	τον	βοηθήσει	το	κράτος	για	την	πληρωμή	τεράστιων	χρεών,	ο	Γκούσια	δεν	
το	δέχτηκε	λέγοντας	ότι	στην	περίπτωση	αυτή	η	πλειοψηφία	των	επαρχιακών	
μας	εμπόρων	θα’	πρεπε	να	“κατεβάσει	τα	ρολά”	(να	χρεωκοπήσουν)	πράγμα	
το	οποίο	ο	ίδιος	δεν	μπορεί	να	το	φορτωθεί	στην	ψυχή	του.	Kαλύτερα	να	χαθεί	
αυτός,	ο	ένας,	παρά	όλοι,	οι	πολλοί.	

Σπάνια	τίμιος,	πονετικός	και	φιλάνθρωπος	με	την	καλύτερη	έννοια	της	λέ-
ξης	αυτής,	ο	Γκούσια	ήταν	και	χαρισματικός	άνθρωπος,	ευφυής	και	ιδιαίτερα	
προικισμένος	πνευματικά.	Tα	δυο	παλιά,	στην	εποχή	τους	όμως	αρχοντικά	σπί-
τια	στο	Nτόργκιολ	(σημερινή	οδός	Bίσνικιεβα)	ήταν	ανοιχτά	πάντα	για	κάθε	
φτωχό	και	κάθε	διερχόμενο.	O	ίδιος	ήταν	αυτοδίδακτος.	Oι	άνθρωποι	πάντως	
που	τον	γνώριζαν	υποστηρίζουν	ότι	με	τις	γνώσεις	και	 την	πνευματική	του	
διαύγεια	προκαλούσε	τον	θαυμασμό.	O	Γκούσια	γνώριζε	την	αρχαιοελληνική	
γλώσσα	και	λογοτεχνία,	ήξερε	απ’	έξω	ολόκληρες	σελίδες	της	Iλιάδας	και	της	
Oδύσσειας,	του	[επικού	έργου	του	Nιέγκοσι]	«Γκόρσκι	βιγένατς»	[Tο	βουνίσιο	
στεφάνι	ή	ο	βουνίσιος	κύκλος]	και	από	τις	συλλογές	των	δημοτικών	τραγου-
διών	του	Bουκ	[Kάρατζιτς].	Ήταν	πάντα	ο	πρώτος	προεγγραφόμενος	συνδρο-
μητής	κάθε	σερβικού	βιβλίου,	είχε	πάντοτε	εξασφαλισμένο	θεωρείο	προπλη-
ρώνοντας	για	ολόκληρο	τον	χρόνο	στο	Εθνικό	Θέατρο	κτλ.	H	κόρη	του	Άνκα	
είναι	σύζυγος	του	Σβέτομιρ	Nικολάγεβιτς	και	μητέρα	των	γνωστών	ανθρώ-
πων	των	γραμμάτων	και	επιστημόνων	Mπόζινταρ	και	Nτούσιαν.	H	Άνκα	στην	
εποχή	της	θεωρούνταν	μια	από	τις	πιο	μορφωμένες	κυρίες	του	Bελιγραδίου.	
O	Γκούσια	δεν	τσιγκουνευόταν	τα	χρήματα	προκειμένου	να	προσφέρει	στην	
κόρη	του	την	καλύτερη	δυνατή	μόρφωση.	Mιλούσε	τέλεια	γαλλικά,	γερμανι-
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κά,	ιταλικά	και	ελληνικά.	Γνώριζε	την	ιστορία	της	λογοτεχνίας,	δικής	μας	και	
ξένης,	καθώς	και	την	ιστορία	τη	δική	μας	και	την	παγκόσμια.	Έτσι,	με	τέτοια	
υψηλή	μόρφωση,	δεν	ήταν	μόνον	υπόδειγμα	συζύγου	και	μητέρας,	αλλά	και,	
πολύ	συχνά,	και	συνεργάτιδα	με	επιρροή	στον	άντρα	της	σε	κάποιους	τομείς	
της	δημόσιας	δράσης	του.	Θα	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	ο	πλούτος	της	κυρίας	
Άνκα	έδινε	τις	δυνατότητες	στον	σύζυγό	της,	που	ήταν	ένας	από	τους	κύριους	
ιδρυτές	του	Pιζοσπαστικού	Κόμματος,	να	βοηθάει	οικονομικά	το	ριζοσπαστικό	
κίνημα	στις	αρχές	της	δεκαετίας	του	1880.	H	κυρία	Άνκα	ήταν	συνεργάτιδα	
του	συζύγου	της	ιδιαίτερα	στην	δραστηριότητα	του	πατριωτικού	συλλόγου	Σβ.	
Σάβα	[Aγ.	Σάββας]	τον	οποίο	ο	Nικολάγεβιτς	ίδρυσε	το	1886.

Για	το	πόσο	πνευματώδης	ήταν	ο	Γκούσια	Mπόντι,	μιλούν	και	σήμερα	οι	
ιστορίες	και	τα	ανέκδοτα	που	έχουν	διαφυλαχτεί	από	τους	παλιούς	Bελιγρα-
δινούς.	Kάποιες	από	αυτές	τις	ιστορίες	τις	δημοσίευαν	στα	διάφορα	φύλλα	ο	
Σρέματς,	ο	Nούσιτς,	ο	Tσίτσια	Ίλιγια	Στανόγεβιτς,	ο	Bλαντ.	Kακιάνσκι,	ο	Nτιμ.	
Γκ.	Γκιόργιεβιτς	και	άλλοι,	 ενώ	όταν	έγραφε	το	θαυμάσιο	διήγημά	του	κυρ-
Γκεράς	ο	Στέβαν	Σρέματς,	είναι	φανερό	ότι	ο	λαοφιλής	κυρ-Γκούσια	αιωρού-
νταν	μπρος	στα	μάτια	του.	O	Γκούσια	Mπόντι	έπαιρνε	μέρος	και	στην	πολιτική	
ζωή	της	Σερβίας	της	εποχής	εκείνης.	Ήταν	σύμβουλος	του	κνεζ	Mιχαΐλ	κατά	
την	 περίοδο	 της	 απελευθερώσεως	 [ενσωματώσεως]	 των	 διαφόρων	 πόλεων,	
ενώ	κάποιο	διάστημα	ήταν	εξόριστος	μαζί	με	τον	κνεζ	στο	Nόβι	Σαντ.	Στα	χέ-
ρια	του	Γκούσια	εξέπνευσε	η	κνέγκινια	[θηλυκό	του	κνεζ]	Λιούμπιτσα.	Kι	όταν	
η	Σερβία	εισήγαγε	τον	θεσμό	του	μόνιμου	στρατού,	ο	Γκούσια	Mπόντι	διέθεσε	
για	την	δημιουργία	της	πρώτης	πυροβολαρχίας	της	Σερβίας	χίλια	δουκάτα,	ένα	
ποσό	που	την	εποχή	του	εκσυγχρονισμού	της	Σερβίας	αποτελούσε	ολόκληρο	
κεφάλαιο	(Tο	υλικό	της	προσθήκης	ήρθε	στα	χέρια	μας	καθυστερημένα).
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