Φλάµπουρο: Η «αναζήτηση» ενός χωριού
Ο οικισµός
Το σηµερινό Φλάµπουρο είναι ο παλαιός οικισµός Μπαϊρακτάρ Μαχαλάς
(Bayraktar Mahalle) που µετονοµάστηκε το 19231. Ο οικισµός αυτός δεν µαρτυρείται
στις γνωστές ως τώρα ιστορικές πηγές πριν από τα µέσα της δεκαετίας του 1870·
όµως ήδη τότε συγκροτούσε ένα χωριό µε 80 οικογένειες2.
Τη σχετικά πρόσφατη δηµιουργία του οικισµού υποστηρίζει και η ελάχιστα
αναφερόµενη σ’ αυτόν τοπική ιστοριογραφία: Αρχικά η έκτασις του χωρίου τούτου
ήτο πλήρης υδάτων και υπήρξε τσιφλίκιον Τούρκου αξιωµατούχου· εις τα κτήµατά του
ειργάζοντο οι Έλληνες της περιοχής, που έκτισαν και τας πρώτας καλύβας. Αυταί
ακριβώς αι καλύβαι υπήρξαν αι πρώται οικίαι του κατόπιν ιδρυθέντος χωρίου3.
Ο Ε. ∆. Παπαθανασίου αφήνει να εννοηθεί, στο προηγούµενο απόσπασµα, ότι
η ύπαρξη στάσιµων υδάτων στη θέση του Φλάµπουρου αποτέλεσε το βασικό λόγο
για την καθυστερηµένη µόνιµη εγκατάσταση ανθρώπων. Αλλά ο Α. Λιάπης αναφέρει
αργότερα ότι η µη ύπαρξη στάσιµων υδάτων στην ίδια θέση στάθηκε η αιτία για την
ίδρυση του χωριού: Το σηµερινό χωριό δηµιουργήθηκε απ’ τους κατοίκους των παλιών
οικισµών: Τρίγωνο, Καρά Ορµάν (Μαύρο ∆άσος) και Γεωργουλάς. Οι πληµµύρες και
το βαλτώδες έδαφος των προαναφερθέντων οικισµών ώθησαν στη δηµιουργία του νέου
οικισµού4.
Οι µάλλον αντίθετες αυτές απόψεις για το ρόλο που διαδραµάτισε το νερό
στην ίδρυση του Φλάµπουρου εξηγούνται από την ασταθή σχέση της ευρύτερης
περιοχής µε το υγρό στοιχείο στο παρελθόν. Ο ποταµός Στρυµόνας σχηµάτιζε, κατά
µήκος του κάτω ρου του, τη λίµνη του Αχινού, της οποίας η έκταση µεταβαλλόταν σε
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περιόδους πληµµύρων5. Αποτέλεσµα της απειθάρχου αυτής ροής, όπως εξηγεί ο
Σερραίος ιστορικός Π. Θ. Πέννας, ήτο να εγκλωβίζωνται και να κατακλύζωνται υπό
των υδάτων ολόκληρα χωρία και απέραντοι εκτάσεις να αχρηστεύωνται και να
µεταβάλλωνται εις θάλασσαν, να κινδυνεύουν δ’ εκάστοτε άνθρωποι και ζώα και να
καταστρέφεται ο συνεχής µόχθος των αγροτών6. Ως τις αρχές της δεκαετίας του 1930
που αποξηράνθηκε η λίµνη του Αχινού, η ζωή των παραλίµνιων κατοίκων
επηρεαζόταν λοιπόν από τις εποχικές αυξοµειώσεις της. Οι συνθήκες αυτές δεν ήταν
ασφαλώς ευνοϊκές για τη δηµιουργία παρόχθιων µακρόβιων οικισµών και επέτρεπαν
µόνο

εφήµερες

εγκαταστάσεις

ψαράδων-αγροτών7.

Τέτοιες

εγκαταστάσεις

συνιστούσαν προφανώς και οι οικισµοί Μπαϊρακτάρ, Καρά Ορµάν και Γεωργουλάς.
Οι σηµερινοί κάτοικοι του Φλάµπουρου, µιλώντας για τη ζωή των προγόνων τους,
επιβεβαιώνουν τις προηγούµενες υποθέσεις:
Εξασκούσαν το επάγγελµα των ψαράδων. Όπου υπήρχε, θα λέγαµε, νησίδα,
υπήρχε στεριά, έφτιαναν και τα καλύβια τους. Κατά οµάδες ζούσαν. Τρεις,
τέσσερις οικογένειες εδώ, άλλοι πιο µέσα, παράδειγµα στην περιοχή Καρά
Ορµάν που λέµε, δηλαδή µετά συγκεντρώθηκε το χωριό. […] Ως φαίνεται, µόλις
δηµιουργούσε παλίρροια ο Στρυµόνας ή ξέρω ’γω τι, λοιπόν τραβιότανε ο
κόσµος8.
Οι κάτοικοι του Φλάµπουρου υποστηρίζουν σήµερα ότι η τοποθεσία του
χωριού τους άλλαξε τουλάχιστον δύο ή τρεις φορές9. Η αµέσως προηγούµενη θέση
του ήταν στα βορειοδυτικά της σηµερινής, στην τοποθεσία «Τρίγωνο», και ο
προγενέστερος αυτός οικισµός ονοµαζόταν επίσης «Μπαϊρακτάρ»10. Αυτό εξηγεί και
το γεγονός ότι σε έναν πίνακα των χωριών της περιοχής, µε ηµεροµηνία 23
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Ιανουαρίου 1913, µετά το τσιφλίκι Μπαϊρακτάρ καταγράφεται ένα άλλο τσιφλίκι µε
την ονοµασία «Νέον Μπαϊρακτάρ»11. Το νέο τσιφλικοχώρι φαίνεται ότι σύντοµα
µετονοµάστηκε «Σηµαιοφόρος», για να διακρίνεται ευκολότερα από τον παλαιό
οικισµό, συµβολίζοντας παράλληλα και το πέρασµα από το οθωµανικό στο ελληνικό
κράτος µε τη µετάφραση του τουρκικού τοπωνυµίου «Μπαϊρακτάρ» στα ελληνικά.
Έτσι, στην ελληνική απογραφή της ίδιας χρονιάς αναφέρεται, εκτός από τον οικισµό
Μπαρακτιάρ, και ένας άλλος οικισµός µε την ονοµασία «Σηµαιοφόρος»12. Οι οικισµοί
Μπαϊρακτάρ και Σηµαιοφόρος απαριθµούνται ως διαφορετικά τσιφλίκια και σε µια
οικονοµική µελέτη της εποχής13. Το ότι οι δύο αυτοί οικισµοί ταυτίζονται, λίγα
χρόνια µετά, επιβεβαιώνεται από την απογραφή του 1920, όπου σηµειώνεται ένας
οικισµός µε το διπλό όνοµα «Μπαϊρακτάρ (ή Σηµαιοφόρος)»14. Θα µπορούσαµε
λοιπόν να υποθέσουµε ότι οι κάτοικοι έχουν αρχίσει, ήδη πριν από το 1913, να
εγκαταλείπουν

το
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Μπαϊρακτάρ,
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να

εγκατασταθούν

στο

Νέο

Μπαϊρακτάρ/Σηµαιοφόρο, δηλαδή στη θέση του σηµερινού Φλάµπουρου15.
Με την ιστορία του Φλάµπουρου φαίνεται να σχετίζεται άµεσα και η ιστορία
των δύο γειτονικών παλαιών οικισµών Γεωργουλάς και Καρά Ορµάν. Στην
προφορική παράδοση του χωριού οι δύο αυτοί οικισµοί παρουσιάζονται ως τόποι
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καταγωγής µέρους των κατοίκων, ή και ως αρχικές τοποθεσίες του χωριού16. Όσον
αφορά το δεύτερο, δεν µπορεί να ισχύει, αφού, στα τέλη του 19ου και τις αρχές του
20ού αιώνα, µαρτυρείται η ύπαρξη του Μπαϊρακτάρ παράλληλα µε την ύπαρξη των
δύο άλλων οικισµών. ∆εν αποκλείεται όµως, µε το πέρασµα του χρόνου, ο
Γεωργουλάς και το Καρά Ορµάν να έφθιναν πληθυσµιακά προς όφελος του
Μπαϊρακτάρ και έτσι σταδιακά να εγκαταλείφθηκαν. Η ισχύς της τελευταία υπόθεσης
θα µπορούσε να ελεγχθεί µε την παράλληλη εξέταση της πληθυσµιακής εξέλιξης των
τριών οικισµών. Η αντιπαραβολή των σχετικών αριθµητικών δεδοµένων διαµορφώνει
τον ακόλουθο πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Σύγκριση του πληθυσµού των οικισµών Γεωργουλάς, Καρά Ορµάν και Μπαϊρακτάρ
Έτος

Γεωργουλάς

Καρά Ορµάν

Μπαϊρακτάρ

1876

110

—

400

1885

90

—

200

1888

86

—

150

1900

184

—

300

1902

250

—

400

1912

14

20

180

1913

11

24

512

1915

51

44

565

1920

9

33

615

Πηγή: 1876: Λ. Παπαδάκη, «Στατιστικοµανίας παρεπόµενα: Εθνολογικές κατηγοριοποιήσεις του
πληθυσµού των οθωµανικών Σερρών (1876)», Ίστωρ 13 (2002) 12. 1885: Ανώνυµος, «Η επαρχία
Σερρών κατά την εκκλησιαστικήν διαίρεσιν και την εκπαιδευτικήν κίνησιν», Ηµερολόγιον της
Ανατολής, 1886 (Κωνσταντινούπολη 1885), σ. 166. Τα ίδια αριθµητικά δεδοµένα παραθέτει, λίγα
χρόνια µετά, και ο Παπαγεωργίου. Βλ. Π. Ν. Παπαγεωργίου, Αι Σέρραι και τα προάστεια, τα περί τας
Σέρρας και η Μονή Ιωάννου του Προδρόµου (Συµβολή ιστορική και αρχαιολογική), µε εισαγωγή του Χ.
Μπακιρτζή, (Σειρά Εκδόσεων για την Πόλη και το Νοµό Σερρών, αρ. 1), 21988 Θεσσαλονίκη, σ. 82,
84. Τον ίδιο περίπου αριθµό (70) κατοίκων στο Γεωργουλά αναφέρει ο Σχινάς στις αρχές της
δεκαετίας του 1880. Βλ. Ν. Θ. Σχινάς, Οδοιπορικαί σηµειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου νέας οροθετικής
γραµµής και Θεσσαλίας συνταχθείσαι τη εντολή του επί των Στρατιωτικών υπουργού, Οδοιπορικόν
Μακεδονίας, Αθήνα 1887, σ. 405. 1888: S. Gopčević, Makedonien und Alt-Serbien, Βιέννη 1889, σ.
379-380. Ο Σέρβος συγγραφέας υπολογίζει επίσης τα σπίτια του Μπαϊρακτάρ και του Γεωργουλά σε
62 και 27 αντίστοιχα. 1900: D. M. Brancoff, La Macédoine et sa population chrétienne, Παρίσι 1905,
σ. 198-201. Ο Brancoff επανεκδίδει εν µέρει τα πληθυσµιακά στοιχεία του V. I. K’nčov. ∆εν
χρησιµοποιώ τα αριθµητικά δεδοµένα των ίδιων των έργων του K’nčov, διότι στην περίπτωση του
Μπαϊρακτάρ παρουσιάζουν µεγάλη απόκλιση µεταξύ τους και ίσως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος.
16

Μαρτυρίες των Β.Φ. (Α.Α. 1201, 1472, 1506), Κ.Π. (Α.Α. 1204), Α.Μ. (Α.Α. 1206) και Β.Χ. (Α.Α.
1208, 1210, 1426).

4

Για την ακρίβεια, ο δεύτερος συγγραφέας σ’ ένα ταξιδιωτικό κείµενό του (1891) αναφέρει 80
κατοικίες στο Μπαϊρακτάρ και στη στατιστική του (1900) σηµειώνει µόνο 70 κατοίκους στον ίδιο
οικισµό· οι αντίστοιχες εκτιµήσεις του για το Γεωργουλά είναι 18 σπίτια και 230 κάτοικοι. Βλ. V. I.
K’nčov, Izbrani proizvedenija, Σόφια 1970, τ. 1, σ. 69, τ. 2, σ. 479. 1902: Μακεδονία. Βιλαέτια
Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου, Αθήνα 1910, σ. 51-52. Η πολυεκδοµένη αυτή ελληνική στατιστική
συντάχθηκε το 1902 από το σύλλογο Μακεδονίας. 1912: Επιτελική Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού
(εκδ.), Στατιστικοί πίνακες του πληθυσµού κατ’ εθνικότητας των Νοµών Σερρών και ∆ράµας, Αθήνα
1919, σ. 7-8. Τα συγκεκριµένα αριθµητικά δεδοµένα είναι προ του πολέµου του 1912. 1913: Μ. Γ.
Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσµιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, τ. 2, Αθήνα
1975, σ. 94. Ακριβέστερα, ο αριθµός των κατοίκων του Μπαϊρακτάρ προκύπτει από την πρόσθεση του
πληθυσµού των οικισµών Μπαρακτιάρ (151 κάτοικοι) και Σηµαιοφόρος (361 κάτοικοι). Όµως, το
έγγραφο «Προσόντα και µισθός διδακτικού προσωπικού. Σηµαιοφόρος» του σχολικού έτους 19131914 αναφέρει 115 κατοίκους στο Σηµαιοφόρο. Βλ. Ι.Α.Μ., Αρχείο Γενικής ∆ιοίκησης Μακεδονίας,
φάκ. 55. Η απόκλιση των αριθµητικών δεδοµένων είναι µεγάλη, εκτός αν πρόκειται για λάθος της
απογραφής και ο αριθµός των κατοίκων του Μπαϊρακτάρ είναι ο αριθµός των κατοίκων του
Σηµαιοφόρου και το αντίθετο. 1915: Στατιστικοί πίνακες, ό.π., σ. 7-8. Η απογραφή αυτή
πραγµατοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1915. 1920: Κεντρική Ένωσις ∆ήµων και Κοινοτήτων της
Ελλάδος (εκδ.), Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως των ∆ήµων και Κοινοτήτων, τ. 43, Νοµός Σερρών,
Αθήνα 1962, σ. 9.

Από τα αριθµητικά αυτά δεδοµένα συµπεραίνουµε τα εξής: α. Ο παλαιότερος
των τριών οικισµός, ο Γεωργουλάς17, δεν αποτελούσε, ήδη από τη δεκαετία του 1870,
και τον πρώτο σε µέγεθος πληθυσµού οικισµό, και τη θέση αυτή κατείχε το
Μπαϊρακτάρ. β. Το Καρά Ορµάν αναφέρεται µόνο από τις αρχές της δεκαετίας του
1910 και, αν δεν έφερε άλλη ονοµασία προηγουµένως, τότε υπήρξε ένας βραχύβιος
συνοικισµός18. γ. Πριν από τον πόλεµο του 1912, ο πληθυσµός του Μπαϊρακτάρ
µειώθηκε κατά το ήµισυ, αλλά τριπλασιάστηκε µετά την προσάρτηση της περιοχής
στο ελληνικό κράτος. Αντίθετα, ο Γεωργουλάς σχεδόν ερηµώθηκε, κατά τη διάρκεια
των βαλκανικών πολέµων, και γνώρισε µόνο µία ελάχιστη πρόσκαιρη αύξηση, πριν
από τον Αύγουστο του 1915, µε την εγκατάσταση 25 προσφύγων19.
Παρόµοιες δηµογραφικές εξελίξεις παρατηρούνται τότε και σε άλλους
γειτονικούς οικισµούς20. Μεγάλο µέρος του πληθυσµού φαίνεται ότι εγκατέλειψε την
περιοχή, κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέµων, και επέστρεψε εν µέρει στις
εστίες του µε τη λήξη των πολέµων. Μάλιστα, η πληθυσµιακή αύξηση πολλών
οικισµών της περιοχής, στη διετία 1913-1915, οφειλόταν κυρίως στην εγκατάσταση
17

Ο Γεωργουλάς µαρτυρείται ως χωρίον ή ζευγηλατείον του Γεωργηλά στα αγιορείτικα έγγραφα από
τις αρχές του 14ου αιώνα και καταγράφεται ως Jorgile στα οθωµανικά κατάστιχα του 15ου αιώνα. Βλ.
Μ. Ζαφειρίου, Ζητινός - Ζίντζος - Τζίντζ(ι)ος - Σιτοχώρι. Ιστορικογεωγραφικά της νοτιοανατολικής
Βισαλτίας, Σερρών, (Ιστορικογεωγραφικά Μελετήµατα, αρ. 4), Αθήνα 2000, ιδιαίτερα σ. 91-92, όπου ο
συγγραφέας συγκεντρώνει όλη τη βιβλιογραφία για τον Γεωργουλά.
18
Ο συνοικισµός Καρά Ορµάν µετονοµάστηκε, το 1927, «Μαυρόλογγος» και αναφέρεται για
τελευταία φορά στην απογραφή του 1928 (81 κάτοικοι). Βλ. Στοιχεία, ό.π., σ. 9.
19
Στατιστικοί πίνακες, ό.π., σ. 7. Ο Γεωργουλάς απογράφεται επίσης το 1928 (21 κάτοικοι) και το 1940
(7 κάτοικοι). Βλ. Στοιχεία, ό.π., σ. 9.
20
Π. Β. Αγγελόπουλος, Βισαλτία - Νιγρίτα. Χώρα και πόλεις µε ιστορία στους αγώνες του Έθνους,
(Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 87), Θεσσαλονίκη 1997, σ. 24. Μ. Ζαφειρίου, «Ιστορικογεωγραφικά της
περιοχής Χουµνικού», Σερραϊκά Χρονικά 13 (1998) 73. Του ίδιου, Ζητινός, ό.π., σ. 83.
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Ελλήνων προσφύγων από τη Θράκη21. Ο γεωπόνος Γ. Παλαµιώτης έγραφε τότε για
τον ερχοµό των προσφύγων στην περιοχή της Νιγρίτας: Πρόσφυγες καθηµερινώς
καταφθάνουσιν εκ της δυτικής Θράκης εισερχόµενοι εις το εσωτερικόν της επαρχίας
διά του όρµου Τσάγεζι. Ούτοι είναι άριστοι γεωργοί και έρχονται συναποφέροντες τα
ζώα των και όλα τα χρειώδη διά γεωργικάς εργασίας· η εγκατάστασις τούτων και
κατάλληλος ενίσχυσις και διαπαιδαγώγησις δέον να θεωρηθή ως µέγας συντελεστής της
γεωργικής προόδου της περιφερείας22. Πάντως, η ελληνική απογραφή του 1915 δεν
σηµειώνει την εγκατάσταση Ελλήνων προσφύγων στο Μπαϊρακτάρ –όπως στο
Γεωργουλά– και η τότε πληθυσµιακή αύξηση του οικισµού θα µπορούσε
ενδεχοµένως να εξηγηθεί από την εγκατάσταση κατοίκων των γειτονικών µικρών
οικισµών, την οποία ίσως προκάλεσε µε τη σειρά της και η άφιξη των προσφύγων.
Η περιοχή της Νιγρίτας αποτέλεσε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων και κατά
τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου (1916-1918). Οι κάτοικοι του Μπαϊρακτάρ
εγκατέλειψαν τότε τον οικισµό και εγκαταστάθηκαν, για 2-3 χρόνια, στις περιοχές
των λιµνών Βόλβης και Λαγκαδά. Όσοι ήταν αλιείς συνέχισαν να ασχολούνται εκεί
µε το επάγγελµά τους, ενώ οι υπόλοιποι εργάστηκαν στην οδοποιία. Οι ηλικιωµένοι
κάτοικοι του Φλάµπουρου αφηγούνται ακόµη τη σχετική περιπέτεια των γονιών τους:
Όταν τους σήκωσαν εδώ από τον πόλεµο –οι Άγγλοι είχαν κάνει χαρακώµατα
εδώ, πολεµούσαν τους Τούρκους– αυτούς τους σήκωσαν από ’δω, το χωριό
αυτό, και έφυγαν κάτω στο Λαγκαδά ένα µέρος […] Εκεί στα Μπισίκια πήγαν
και είχε και εκεί πέρα αυτή τη δουλειά, ψαρική, πιάστηκαν εκεί, δούλεψαν,
ώσπου κάθισαν κάπου τρία χρόνια εκεί και µετά ξαναγύρισαν στο χωριό23.
Φύγανε όλοι, όσοι ήταν ψαράδες πήγανε στη Βόλβη. […] Ορισµένοι που δε
ξέραν τη ψαρική έσπαζαν πέτρες από την άσπρη πέτρα, γρανίτη, αγγαρεία […]
Για ένα ψωµί. Για ένα ψωµί, σπάζανε πέτρα και στρώνανε δρόµους24.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι το Φλάµπουρο ως συνέχεια του οθωµανικού
Μπαϊρακτάρ δεν αποτελεί έναν οικισµό παλαιό και σταθερό στο χώρο και στο χρόνο.
Ωστόσο, οι σηµερινοί κάτοικοί του αυτοπροσδιορίζονται ως «ντόπιοι» και
υποστηρίζουν την παλαιότητα και τη σταθερότητά τους στην περιοχή25. Την
«αντίφαση» αυτή θα προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε στη συνέχεια, διακρίνοντας
21

Πρβ. τα αριθµητικά δεδοµένα των απογραφών πριν και µετά τους βαλκανικούς πολέµους
(Στατιστικοί πίνακες, ό.π., σ. 7-8).
22
Παλαµιώτης, ό.π., σ. 136.
23
Μαρτυρία του Α.Μ. (Α.Α. 1206).
24
Μαρτυρία του Β.Φ. (Α.Α. 1472).
25
Μαρτυρίες των Χ.Τ. (Α.Α. 1100), Α.Μ. (Α.Α. 1206, 1207, 1428, 1429) και Β.Χ. (Α.Α. 1208).
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τους κατοίκους από τον οικισµό και εξετάζοντας τη δική τους σχέση µε το χώρο και
το χρόνο.
Οι κάτοικοι
α. Το εθνοπολιτισµικό ανήκειν26
Οι παλαιότερες πληροφορίες για το εθνοπολιτισµικό ανήκειν των κατοίκων
του Μπαϊρακτάρ ανάγονται στα τέλη του 19ου αιώνα. Πιο συγκεκριµένα, ο Ι.
Παπακωστόπουλος, ο Σέρβος S. Gopčević και ο Π. Ν. Παπαγεωργίου σηµειώνουν ότι
ο συγκεκριµένος οικισµός κατοικείται αποκλειστικά από Τσιγγάνους (Αθίγγανους,
Zigeuner). Ο σύγχρονός τους Βούλγαρος V. I. K’nčov θεωρεί επίσης τους ίδιους
κατοίκους Τσιγγάνους (Cigani) στη στατιστική του, αλλά στο ταξιδιωτικό κείµενό
του αναφέρει ότι τα 10 από τα 80 σπίτια του οικισµού κατοικούνται από
Βούλγαρους27. Στις αρχές του 20ού αιώνα, βουλγαρικές και ελληνικές στατιστικές
συµφωνούν στο ότι οι κάτοικοι του Μπαϊρακτάρ συνολικά είναι Τσιγγάνοι (Tsiganes,
αθίγγανοι)28.
Μια διαφορετική εκτίµηση για την εθνοτική σύνθεση του Μπαϊρακτάρ
εµφανίζεται, µετά την προσάρτηση της περιοχής στο ελληνικό κράτος, στις
στατιστικές της Επιτελικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Στρατού. Ακριβέστερα,
σύµφωνα µε τις στατιστικές αυτές, η πλειονότητα των κατοίκων του οικισµού, πριν
από τον πόλεµο του 1912, και το σύνολό τους, τον Αύγουστο του 1915, ήταν
Ελληνόφωνοι Έλληνες. Ωστόσο, προπολεµικά κατοικούσαν, µαζί µε τους 168
Ελληνόφωνους Έλληνες, και 12 Μωαµεθανοί29. Αρκετές δεκαετίες αργότερα, το 1970,
η πρώτη µονογραφία για την ιστορία της περιοχής της Νιγρίτας, ενώ θεωρεί τους
κατοίκους του Μπαϊρακτάρ Έλληνες, γράφει ότι ενίσχυσαν την ελληνικήν των
συνείδησιν µε το πέρασµα του χρόνου30.
∆εκαπέντε χρόνια µετά, ο Νιγριτινός Α. Θηλυκός αποσαφηνίζει το ζήτηµα σε
ένα άρθρο του για τα χωριά Φλάµπουρο και Ανθή:
26

Για την απόδοση στα ελληνικά του γαλλικού όρου appartenance και του αγγλικού belonging βλ.
Λαφαζάνη, ό.π., σ. 96.
27
Gopčević, ό.π., σ. 380. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 84. K’nčov, ό.π., τ. 1, σ. 69, τ. 2, σ. 479. Παπαδάκη,
ό.π., σ. 12.
28
Brancoff, ό.π., 200-201. Μακεδονία, ό.π., σ. 52.
29
Στατιστικοί πίνακες, ό.π., σ. 7.
30
Παπαθανασίου, ό.π., σ. 118-119.
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Τα χωριά αυτά […] κανένα δεν θα προξενούσαν ενδιαφέρον άλλο, αν δεν
τύχαινε να έχουν, τούτο το αξιοσηµείωτο και διερωτηµατικό: Ότι ο ντόπιος
πληθυσµός τους, οι πρώτοι αρχικοί κάτοικοί τους συµβαίνει να είναι της φυλής
που φέρει το κοινό όνοµα Γύφτοι. Οι Γύφτοι αυτοί, δεν χωράει καµµιά
αµφιβολία ότι, κατά φυσική τους καταγωγή, ανήκουν στο είδος και στην
κατηγορία εκείνη, των λεγοµένων Αθιγγάνων ή Τσιγγάνων και βέβαιο ότι η
φύτρα τους κρατάει από την ανά την Ασία, Βόρειο Αφρική και σ’ όλη την
Ευρώπη σχεδόν, διασκορπισµένη Αθιγγανική ή Τσιγγανική αυτή οικογένεια31.
Παρ’ όλα αυτά, την επόµενη χρονιά, ο Α. Λιάπης, µελετώντας την καταγωγή
και την προέλευση των κατοίκων του Φλάµπουρου και τριών άλλων γειτονικών
χωριών, δεν διακρίνει τίποτε ιδιαίτερο στο Φλάµπουρο και αναφέρεται γενικά στους
σήµερα

αµιγείς

ελληνικούς

πληθυσµούς

των

χωριών32.

Το

ζήτηµα

του

εθνοπολιτισµικού ανήκειν του συγκεκριµένου πληθυσµού εξακολούθησε να είναι
νεφελώδες στην τοπική ιστοριογραφία. Ενδεικτικά, ο Ι. Μπάκας, σχολιάζοντας σε µια
υποσηµείωση την αναφορά του Παπαγεωργίου για το ότι οι οικισµοί Γεωργουλάς,
Μπαϊρακτάρ και Φιτόκ (σηµ. Ανθή) κατοικούνταν από Αθίγγανους, γράφει το 1993:
Μάλλον πρόκειται για σύγχυση. Τα χωριά αυτά δεν κατοικούνται από Αθιγγάνους, αλλά
από µια φυλή που οι ντόπιοι σωστά ή λάθος ονοµάζουν "γύφτους"33.
Οι προηγούµενες αναφορές αποτελούν ασφαλώς ετεροπροσδιορισµούς των
κατοίκων του Φλάµπουρου. Οι ίδιοι οι κάτοικοι αυτοπροσδιορίζονται σήµερα –µετά
από εξοικείωση µε το συνοµιλητή τους– ως «Γύφτοι» και διακρίνουν τη δική τους
εθνοπολιτισµική οµάδα χρησιµοποιώντας τους όρους «οι δικοί µας άνθρωποι», «ο
λαός µας», «η ράτσα µας» και «η φυλή µας»34. Ο όρος «Τσιγγάνοι» είναι
υποτιµητικός γι’ αυτούς και δηλώνει τις συγγενικές εθνοπολιτισµικές οµάδες µε
νοµαδικό τρόπο ζωής:
31

Α. Θηλυκός, «Το Φλάµπουρο και η Ανθή», Πανσερραϊκό Ηµερολόγιο 11 (1985) 134-135.
Λιάπης, ό.π., σ. 33-35.
33
Ι. Μπάκας, Η Νιγρίτα και η περιοχής της στα τέλη της Τουρκοκρατίας. Εκπαιδευτική και
εκκλησιαστική δραστηριότητα του Ελληνισµού της περιοχής (1880-1912). Τα γεγονότα του Μακεδονικού
Αγώνα, διπλωµατική εργασία, <Τµήµα Θεολογίας, Α.Π.Θ.>, Νιγρίτα 1993, σ. 16-17, σηµ. 65. Ο Μ.
Ζαφειρίου παραπέµπει για το φυλετικό χαρακτήρα και την καταγωγή των κατοίκων των χωριών
Γεωργουλά, Φιτόκ και Μπαϊρακτάρ στα άρθρα των Α. Θηλυκού και Α. Λιάπη και στη µεταπτυχιακή
εργασία του Ι. Μπάκα, αλλά δεν σχολιάζει τις απόψεις τους. Βλ. Ζαφειρίου, «Ιστορικογεωγραφικά»,
ό.π., σ. 70, σηµ. 77. Αντίθετα, ο Πετρακόγιαννης γράφει, το 1991, ότι το µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού του Φλάµπουρου και της Ανθής είναι τσιγγάνοι. Βλ. Γ. Πετρακόγιαννης, «Οι τσιγγάνοι του
νοµού Σερρών», Flash στις Σέρρες 3 (Ιούνιος-Ιούλιος 1991) 46. Οι σύγχρονοί τοπικοί οδηγοί, πάλι,
αναφέρουν ότι οι κάτοικοι του Φλάµπουρου είναι Ντόπιοι και Σαρακατσαναίοι. Βλ. Γ. Γούδας,
Γνωριµία µε την επαρχία Βισαλτίας (Τα 29 χωριά της και ο ∆ήµος της Νιγρίτας), 3η έκδοση, µε
εισαγωγή-επιµέλεια της Σ. Μουρατίδου, χ.χ., σ. 136. Β. Αγκαθά (επιµ.), ∆ήµος Νιγρίτας. Ιστορικός πολιτιστικός - τουριστικός οδηγός, [2002], σ. 6.
34
Μαρτυρίες των Α.Μ. (Α.Α. 1206, 1207, 1428, 1429), Β.Χ. (Α.Α. 1208) και Β.Φ. (Α.Α. 1472).
32
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Εµείς το όνοµά µας το ξέρουµε «Γύφτοι». […] Τσιγγάνοι είναι άλλοι, οι Γύφτοι
είµαστε εµείς οι άλλοι που κατοικούµε στα χωριά. Αυτοί δεν κατοικούσαν […]
Κι εµείς από ανέκαθεν κατοικούµε. Αυτοί από ανέκαθεν γυρνάνε35.
β. Οι Ροµ στην ευρύτερη περιοχή του Φλάµπουρου
Η ιστορία των Ροµ της πεδιάδας των Σερρών απασχόλησε, ήδη από τα τέλη
του 19ου αιώνα, τον Σ. Μερτζίδη που διαπίστωσε grosso modo ότι οι λεγόµενοι
χριστιανόγυφτοι αποτελούσι ζώσαν αρχαιότητα. Πιο συγκεκριµένα, ο Μελενικιώτης
γιατρός, µελετώντας τα ήθη και τα έθιµα της εθνοπολιτισµικής αυτής οµάδας, δεν
δίστασε να τα θεωρήσει πανοµοιότυπα µε τα υπό του Ηροδότου περιγραφόµενα και τα
οποία είναι αδιαφιλονίκητα ίχνη των διαφόρων εθνών της αρχαιότητος, άπερ
εγκατέλειψεν ενταύθα τω 478 π. Χ. ο Ξέρξης επιστρέφων εκ της Ελλάδος µετά την
ατυχή εκστρατείαν του36. Στα µέσα του 20ού αιώνα, ο Σερραίος Ν. Πέτροβιτς,
γνωρίζοντας τη σχετική αναφορά του Μερτζίδη, δέχεται την άποψη ότι οι
Ρωµηόγυφτοι ήσαν υπολείµµατα της στρατιάς του Ξέρξου και, πραγµατοποιώντας το
δικό του «άλµα» µέσα στους αιώνες, θεωρεί το τουρκογύφτικο έθιµο των
«Ντουντουλάδων» συνέχεια των αρχαιοελληνικών επικλήσεων στο ∆ία για βροχή37.
Τρεις δεκαετίες αργότερα, ο Α. Θηλυκός αναγνωρίζει απλά το βάθος του χρόνου
εµφάνισης και εγκατάστασης της συγκεκριµένης πληθυσµιακής οµάδας στην περιοχή
και προσθέτει ότι το πότε – πώς πραγµατοποιήθηκε παρουσία των Γύφτων αυτών στο
Φλάµπουρο και την Ανθή, όπως και σε άλλα χωριά του κάµπου των Σερρών, είναι ένα
ερώτηµα που δεν υπάρχει καµµιά ξεκάθαρη απάντηση από κανένα38.

35

Μαρτυρία του Α.Μ. (Α.Α. 1207). Στη Βόρεια Ελλάδα, γενικά, ο όρος «Γύφτος» δεν είναι
υποτιµητικός σε σχέση µε το «Τσιγγάνος». Για τη διαφορετική σηµασία των όρων αυτών στις οµάδες
των Ροµ της Ελλάδας βλ. συνοπτικά Μ. Τερζοπούλου – Γιάννης Γεωργίου, Οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα.
Ιστορία – Πολιτισµός, Αθήνα 1996, σ. 38-40. Οι κάτοικοι του Φλάµπουρου υποτιµούν συγκεκριµένα
το νοµαδικό τρόπο ζωής των «Τσιγγάνων». Ο ίδιος µάρτυρας αναφέρει χαρακηριστικά: Εµείς, αν και
είµαστε πιο φτωχοί απ’ αυτούς, αυτοί έχουν λεφτά, αλλά εµείς τους βλέπουµε πιο παρακατιανούς. Γιατί
όταν αυτοί δεν έχουν σειρά, όταν έρχεται σ’ ένα χωριό, εκεί κοιµάται, εκεί κάνει, γυρίζει… Έχουν λεφτά,
αλλά όταν ξυπόλητοι γυρνάν ακόµα, από κείνα τα χρόνια ακόµα τα παιδιά τους ξυπόλητα περπατάν,
πολιτισµό δεν έχουν. Λεφτά έχουν. Ε, έχει αυτοκίνητο πέντε µέτρα, έξι. Αλλά τι να το κάνεις όµως,
πολιτισµό δεν έχουν. Για την υποτιµητική σηµασία του όρου «Τσιγγάνος» και την ταύτισή του µε το
νοµαδικό είδος ζωής σε ένα άλλο χωριό του κάτω Στρυµόνα βλ. Λαφαζάνη, ό.π., σ. 97-98.
36
Σ. Μερτζίδης, Οι Φίλιπποι. Έρευναι και µελέται χωρογραφικαί υπό αρχαιολογικήν, γεωγραφικήν,
ιστορικήν, θρησκευτικήν και εθνολογικήν έποψιν, Κωνσταντινούπολη 1897, σ. 34.
37
Ν. Πέτροβιτς, «Λαογραφικά σύµµεικτα Σερρών», Σερραϊκά Χρονικά 1 (1953) 131-134.
38
Θηλυκός, ό.π., σ. 135, 137. Πρβ. Πετρακόγιαννης, ό.π., σ. 46, όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν
πληροφορίες για τον αρχικό τόπο καταγωγής των τσιγγάνων κατοίκων του Φλάµπουρου και της
Ανθής.
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Τα ίδια ερωτήµατα θέτουν σήµερα και οι κάτοικοι του Φλάµπουρου, οι οποίοι
από τη µια θεωρούν τους εαυτούς τους ντόπιους και από την άλλη πιστεύουν ότι
ήρθαν από κάποια άλλη πατρίδα και εγκαταστάθηκαν πολύ παλιά στην περιοχή39:
Αυτή η φυλή µας τώρα δεν ξέρουµε από πού είµαστε. Απ’ το Πακιστάν είµαστε,
από κείνα τα µαύρα, τον Tρίτο Kόσµο, από κει είµαστε φερµένοι; Αλλά δεν
ξέρουµε και πότε ακριβώς ήρθαµε, ήρθαν οι παλαιοί εδώ πέρα40.
Κοίταξε να δεις, εµείς δεν είµαστε από δω. Εµείς είµαστε από κάπου απ’ τις
µαύρες φυλές φερµένοι. Κι όπως τα παιδιά τώρα που συζητάν κάτω στην Αθήνα
(ενν. τους µετανάστες τους στην πρωτεύουσα), πολύ ταιριάζει η γλώσσα µας
µε τους Πακιστανούς. Από κει µέσα, Ινδίες, Πακιστάν, ξέρω ’γω, από κει µέσα
έπεσε πείνα µεγάλη και έφυγαν τότες. Και όπου βρήκαν µετά δουλειά,
αποκαταστάθηκαν41.
Τις παλαιότερες µαρτυρίες για παρουσία Ροµ στην περιοχή των Σερρών
συναντούµε στα οθωµανικά κατάστιχα των αρχών του 16ου αιώνα. Ακριβέστερα,
γνωρίζουµε ότι υπήρχαν στον καζά των Σερρών, το 1530, 20 µουσουλµανικά
νοικοκυριά, 168 χριστιανικά νοικοκυριά µε αρχηγό ενήλικο άνδρα και 21 µε αρχηγό
χήρα42. Το µεγαλύτερο µέρος των χριστιανικών νοικοκυριών βρισκόταν µάλλον στα
χωριά του καζά, ενώ το σύνολο των µουσουλµανικών στην πρωτεύουσά του, αν
λάβουµε υπόψη µας τα αριθµητικά δεδοµένα των ετών 1523 και 1540 για την πόλη
των Σερρών. Συγκεκριµένα, στην πόλη καταγράφονται, το 1523, 20 µουσουλµανικά
νοικοκυριά, 19 χριστιανικά νοικοκυριά µε αρχηγό ενήλικο άνδρα και 4 µε αρχηγό
χήρα· οι αντίστοιχοι αριθµοί των νοικοκυριών, το 1540, είναι 19, 35 και 443.
Τα

αριθµητικά

δεδοµένα

των

οθωµανικών

κατάστιχων

αποτελούν

αναµφισβήτητα ένα terminus post quem για τη µακραίωνη ιστορία των Ροµ στην
κάτω κοιλάδα του Στρυµόνα. Αλλά οι ακριβείς χώροι εγκατάστασής τους στην
περιοχή αυτή δεν µπορούν να εντοπιστούν πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Τον
εντοπισµό αυτόν επιτρέπουν οι σχετικές πληροφορίες του Ι. Παπακωστόπουλου, του
Σέρβου S. Gopčević, του Π. Ν. Παπαγεωργίου, των Βούλγαρων V. I. K’nčov και D.
M. Brancoff και του ελληνικού συλλόγου Μακεδονίας. Η συγκέντρωση και η
παράθεση των πληροφοριών αυτών µας οδηγεί στην κατασκευή του πίνακα 2.

39

Μαρτυρίες των Χ.Τ. (Α.Α. 1100), Α.Μ. (Α.Α. 1206, 1207, 1428) και Β.Χ. (Α.Α. 1208).
Μαρτυρία του Α.Μ. (Α.Α. 1206).
41
Μαρτυρία του Α.Μ. (Α.Α. 1428).
42
A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, τ. 6, Κωνσταντινούπολη 1993, σ. 514.
43
A. Stojanovski, Gradovite na Makedonija od krajot na XIV do XVII vek, Σκόπια 1981, σ. 72.
40
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Από την παράθεση και τη σύγκριση των πληθυσµιακών αυτών δεδοµένων µας
εντυπωσιάζει, αρχικά, η ασυµφωνία των συγγραφέων για την ύπαρξη Ροµ κατοίκων
στους περισσότερους οικισµούς, αλλά και οι σηµαντικές αποκλίσεις των αριθµητικών
εκτιµήσεών τους σχεδόν στο σύνολο των οικισµών. Η ασυµφωνία και οι αποκλίσεις
αυτές δεν µπορούν να εξηγηθούν µόνο από τις «αλχηµιστικές» επεµβάσεις των
βαλκάνιων συγγραφέων της εποχής στα πληθυσµιακά δεδοµένα, προς όφελος της
µιας ή της άλλης εθνικής προπαγάνδας. Μάλιστα, στην περίπτωση των K’nčov και
Brancoff φαίνεται ότι η ίδια ασυµφωνία και αριθµητικές αποκλίσεις χαρακτηρίζουν
ακόµη και τα δεδοµένα συγγραφέων της ίδιας εθνικότητας. Η γλωσσική και
θρησκευτική ποικιλοµορφία των οµάδων Ροµ καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την
κατηγοριοποίησή τους από έναν εξωτερικό µελετητή44. Η ποικιλοµορφία αυτή
ερµηνεύει µάλλον καλύτερα τις διαφορές των πληθυσµιακών δεδοµένων.
Παρά τη διαφορές τους, τα στοιχεία του πίνακα καθιστούν εύκολες ορισµένες
διαπιστώσεις: 1. Λαµβάνοντας υπόψη το γαιοκτητικό καθεστώς των οικισµών,
συµπεραίνουµε ότι οι Ροµ της κάτω κοιλάδας του Στρυµόνα κατοικούσαν τότε
αποκλειστικά σε τσιφλικοχώρια45, στα οποία προφανώς αποτελούσαν το κύριο και
σταθερό εργατικό δυναµικό, πράγµα που επισήµανε και η ∆. Λαφαζάνη46. 2.
Εξετάζοντας τη γεωγραφική κατανοµή των τσιφλικοχωριών αυτών, παρατηρούµε ότι
αντιπροσωπεύουν, την εποχή εκείνη, το σύνολο των οικισµών στις βόρειες όχθες και
το µεγαλύτερο µέρος των οικισµών στις δυτικές όχθες της λίµνης του Αχινού,
επιβεβαιώνοντας έτσι τα λεγόµενα των κατοίκων του Φλάµπουρου: Και αυτοί (ενν. οι
πρόγονοί τους) πήγαιναν συνέχεια κοντά στις λίµνες και κατοικούσαν. Και στα άλλα τα
χωριά που είναι η δικιά µας φυλή47. Έτσι, δεν είναι τυχαίο που µια µελέτη των αρχών
του 20ού αιώνα για την ιχθυοκαλλιέργεια στη Μακεδονία σηµειώνει ότι οι ψαράδες
της λίµνης του Αχινού ήταν Γύφτοι ως επί το πλείστον48. 3. Συγκρίνοντας τους
αριθµούς των κατοίκων, διαπιστώνουµε ότι οι σηµαντικότερες κοινότητες Ροµ της
περιοχής ήταν τότε, µε τη σειρά, το Μπαϊρακτάρ, το Αλή Μπέη Κιόι (σηµ.
Αληµπέκιο), το Φιτόκ (σηµ. Ανθή), το Νεοχώρι και το Βερνάρ (σηµ. Παραλίµνιο).

44

Τερζοπούλου – Γεωργίου, ό.π., σ. 13.
Για το ότι οι συγκεκριµένοι οικισµοί ήταν τότε τσιφλίκια βλ. Παλαµιώτης, ό.π., σ. 133, 140, 152153, όπου απαριθµούνται τα τσιφλίκια των περιφερειών Νιγρίτας, Ζίχνης και Σερρών. Ανάµεσα σ’
αυτά δεν σηµειώνονται όµως οι οικισµοί Όρλιακ (σηµ. Στρυµονικό) και Κάκαρα (σηµ. Μεσοκώµη).
46
Λαφαζάνη, ό.π., σ. 96-97.
47
Μαρτυρία του Α.Μ. (Α.Α. 1206).
48
Ν. Κ. Γερµανός, Έκθεσις περί των ιχθυοτροφείων της Μακεδονίας και περί των εφαρµοστέων µέτρων
και µέσων προς αύξισιν και βελτίωσιν της παραγωγής, Αθήνα 1914, σ. 15.
45
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Αλλά το Μπαϊρακτάρ παρουσιάζει και µια επιπλέον αξιοσηµείωτη ιδιαιτερότητα:
Είναι ο µόνος από τους τριάντα δύο οικισµούς για τον οποίο και οι έξι στατιστικές
συµφωνούν, όχι µόνο στο ότι κατοικούν Ροµ, αλλά και στο ότι το σύνολο των
κατοίκων είναι Ροµ. Να υποθέσουµε λοιπόν ότι το Μπαϊρακτάρ αποτελούσε τη µόνη
κοινότητα Ροµ της κάτω κοιλάδας του Στρυµόνα, στην οποία –τουλάχιστον ως τα
πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα– δεν λάµβανε χώρα καµία εθνική προπαγάνδα;
Το Αληµπέκιο, η Ανθή, το Νεοχώρι και το Παραλίµνιο περιλαµβάνονται και
σήµερα στους σηµαντικότερους γειτονικούς οικισµούς όπου κατοικούν, σύµφωνα µε
τους κατοίκους του Φλάµπουρου, «δικοί» τους άνθρωποι. Μαζί µ’ αυτούς
αναφέρονται επίσης η Μαυροθάλασσα (Πύργος) και το Βαλτοτόπι (παλαιό Μπεηλίκ
Μαχαλέ), στο οποίο όµως, σύµφωνα µε τις πηγές της οθωµανικής περιόδου, δεν
κατοικούν Ροµ. Οι σηµαντικότερες κοινότητες Ροµ της άνω κοιλάδας του Στρυµόνα,
η Ηράκλεια και το Ποντισµένο, δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερες σχέσεις µε τους
Φλαµπουριώτες, παρόλο που οι τελευταίοι θεωρούν τους οικισµούς αυτούς τόπους
κατοικίας της «φυλής» τους49.
Οι σχέσεις του Φλάµπουρου µε τις κοντινές κοινότητες Ροµ είναι τέτοιες που
αναιρούν εύκολα την εικόνα της κλειστής κοινότητας µέσα στο χρόνο. Συγκεκριµένα,
οι σχέσεις αυτές δεν περιορίζονται µόνο στις γαµήλιες ανταλλαγές50 και στις κοινές
γιορτές και πανηγύρια51, αλλά επεκτείνονται και στις κατά καιρούς µετακινήσεις
οικογενειών από τον έναν οικισµό στον άλλον52. Οι µετακινήσεις αυτές
τεκµηριώνονται και µε τα επώνυµα Φλαµπουριωτών που δηλώνουν προέλευση από
άλλο οικισµό: ∆οξόµπογλης ή ∆οξόµποζλης (από τη Μύρκινο), Κακαράσκαλης (από
την Αγία Ελένη), Κούλελης ή Κούλιαλης (από τον Πύργο), Φετοκλής ή Φιτοκλής
(από την Ανθή)53.

49

Μαρτυρίες των Α.Μ. και Β.Φ. (Α.Α. 1206, 1207, 1428), Μ.Χ. κ.ά. (Α.Α. 1427).
Βλ., για παράδειγµα, τις µαρτυρίες των Β.Χ (Α.Α. 1209) και Β.Φ. (Α.Α. 1506), όπου αναφέρονται
γαµήλιες ανταλλαγές µε την Ανθή και το Βαλτοτόπι.
51
Βλ., για παράδειγµα, τις µαρτυρίες των Μ.Χ. κ.α. (Α.Α. 1427), Α.Μ. και Β.Φ. (Α.Α. 1428), όπου
αναφέρονται οι εθιµικές επισκέψεις των καρναβαλιών του Φλάµπουρου στο Βαλτοτόπι και της Ανθής
στο Φλάµπουρο, η συµµετοχή των Φλαµπουριωτών στο πανηγύρι της Αγ. Μαρίνας του Πύργου και τα
θαύµατα της Αγ. Άννας του Φλάµπουρου σε πιστούς από την Ανθή, το Αληµπέκιο και το Βαλτοτόπι.
Βλ. επίσης σήµερα την εθιµική επίσκεψη των «ιντιλιών» στην Ανθή.
52
Βλ., για παράδειγµα, τις µαρτυρίες των Α.Μ. (Α.Α. 1206), Β.Χ. (Α.Α. 1209) και Β.Φ. (Α.Α. 1472,
1506), όπου αναφέρονται µετακινήσεις οικογενειών από την Ανθή και τη Μαυροθάλασσα στο
Φλάµπουρο, ιδιαίτερα µετά την εύρεση της εικόνας της Αγ. Άννας, καθώς επίσης από το Βαλτοτόπι
και το Σκούταρι στο Φλάµπουρο και από το Καρά Ορµάν στο Παραλίµνιο και το Φλάµπουρο.
53
Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Σερρών – Αρχείο ∆ήµου Νιγρίτας, «Μητρώο Αρρένων Φλάµπουρου,
Γεωργουλά, Καρά Ορµάν» (1913) και «∆ηµοτολόγιο χωρίου Μπαϊρακτάρι καθώς και των προσφύγων
της Νιγρίτας» (1920).
50
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Ανακεφαλαιώνοντας, το πολύπλοκο δίκτυο σχέσων που φαίνεται να υπάρχει
ανάµεσα στις κοινότητες των Ροµ της περιοχής µας οδηγεί στη διαπίστωση ότι το
Φλάµπουρο ως κοινότητα δεν έχει µόνο βαθιές ρίζες στην περιοχή, αλλά και ρίζες
που απλώνονται σ’ ένα µεγάλο µέρος της κάτω κοιλάδας του Στρυµόνα54.
γ. Η γλώσσα
Το Μπαϊρακτάρ αποτελούσε στα τέλη του 19ου αιώνα, σύµφωνα µε µια
ανώνυµη ελληνική έκθεση, ένα από τα έξι αθιγγανόφωνα χωριά της επαρχίας Σερρών.
Τα υπόλοιπα ήταν το Βερνάρ (σηµ. Παραλίµνιο), το Νεοχώρι, το Αλή Μπέη Κιόι
(σηµ. Αληµπέκιο), το Φιτόκ (σηµ. Ανθή) και ο Γεωργουλάς55. Η αλλόκοτη ροµανί
γλώσσα των χωριών αυτών είχε προκαλέσει τότε και το ενδιαφέρον του Σ. Μερτζίδη.
Ο Μελενικιώτης γιατρός περισυνέλεγε, µαζί µε τα ήθη και τα έθιµα των
χριστιανόγυφτων της περιοχής, και λέξεις τους, επηρεασµένος µάλλον από τις
προγενέστερες µελέτες ενός άλλου γιατρού, του Χιώτη Α. Πασπάτη, στους Ροµ της
Κωνσταντινούπολης, και ιδιαίτερα από την άποψή του ότι η αληθινή ιστορία της
φυλής των Τσιγγάνων βρίσκεται στη µελέτη της γλώσσας τους. ∆υστυχώς, οι µελέτες
του Μερτζίδη δεν είχαν την ίδια τύχη µε αυτές του Πασπάτη: ∆εν είδαν ποτέ το φως
της δηµοσιότητας, πράγµα που θα κατέτασσε το Μελενικιώτη γιατρό µεταξύ των
πρωτοπόρων µελετητών των Ροµ και της γλώσσας τους στην Οθωµανική
Αυτοκρατορία. Ωστόσο, και η λακωνική αυτή αναφορά του Σ. Μερτζίδη για τη
ροµανί στο έργο του Οι Φίλιπποι είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς γράφει ότι οι
χριστιανόγυφτοι της πεδιάδας των Σερρών µεταχειρίζονται τη γλώσσα τους εις τα
επικλήσεις των56. Η αναφορά αυτή µας αφήνει να υποθέσουµε ότι η ροµανί δεν

54

Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η ∆. Λαφαζάνη διακρίνει τους Ροµ της κάτω κοιλάδας του Στρυµόνα
σε δύο οµάδες, τους Τουρκόγυφτους στις δυτικές όχθες και τους Βουλγαρόγυφτους στις ανατολικές
όχθες του ποταµού, και θεωρεί ότι οι οµάδες αυτές δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις µεταξύ τους. Βλ. D. E.
Lafazani, Appartenance culturelle et différenciation sociale dans le bassin du bas-Strymon: Etude
d’intégration nationale d’une région macédonienne, διδακτορική διατριβή, Université de Sorbonne Paris IV, Institut de Géographie, Παρίσι, Απρίλιος 1993, σ. 117, 176, 230-233.
55
Ανώνυµος, ό.π., σ. 158-159, 165-166.
56
Μερτζίδης, ό.π., σ. 34. Οι πρώτες µελέτες του Πασπάτη δηµοσιεύτηκαν στη δεκαετία του 1850. Βλ.
Α. Γ. Πασπάτης, «Μελέτη περί των Ατσιγγάνων και της γλώσσης αυτών», Πανδώρα 8 (1857-1858)
217-221, 241-247, 285-293, 309-313. Του ίδιου, «Memoir on the language of the Gypsies as now used
in the Turkish Empire», Journal of the American Oriental Society 7 (1861) 143-270. Του ίδιου, Etudes
sur les Tchinghianés ou Bohémiens de l’Empire ottoman, Κωνσταντινούπολη 1870. Για την ιστορία
των µελετών των Ροµ και της γλώσσας τους στον ευρύτερο ελληνικό χώρο συνοπτικά βλ.
Τερζοπούλου – Γεωργίου, ό.π., σ. 36-40.
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αποτελούσε, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, την κυρίως οµιλούµενη γλώσσα των
Ροµ της σερραϊκής πεδιάδας.
Όπως είναι γνωστό, οι Ροµ της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µιλούσαν καλά
την τουρκική γλώσσα57. Στην περίπτωση του Μπαϊρακτάρ, αρχειακά τεκµήρια
πιστοποιούν ότι οι κάτοικοι του χωριού γνώριζαν καλά την τουρκική και ότι
συνεννοούνταν µε τις άλλες εθνοπολιτισµικές οµάδες στη γλώσσα αυτή. Για
παράδειγµα, σε ένα συµβόλαιο ανάµεσα σε κατοίκους του Μπαϊρακτάρ και της
Νιγρίτας, µετά την προσάρτηση της περιοχής στο ελληνικό κράτος, διαβάζουµε τα
εξής: […] κάτοικοι του χωρίου Μπαϊρακτάρι της Νιγρίτης […] αγνοούντες την
ελληνικήν, διό και αιτησαµένων, όπως συνενοηθώσι διά διερµηνέως τουρκιστί58. Την
τουρκοφωνία των κατοίκων του οθωµανικού Μπαϊρακτάρ µαρτυρούν σήµερα και οι
ηλικιωµένοι κάτοικοι του Φλάµπουρου:
Οι δικοί µας µιλάγαν τούρκικα, την τουρκική την ήξεραν, αλλά ήξεραν και τη
γλώσσα µας. […] Αλλά και αυτοί που την µιλούσαν όµως τη δικιά µας τη
γλώσσα, περισσότερες λέξεις τούρκικες είχε µέσα. Ανακατωµένη ήταν59.
Ως τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα, το χωριό δεν διέθετε σχολείο60 και,
συνεπώς, δεν αποτελούσε χώρο προπαγανδιστικής δράσης µέσω του εκπαιδευτικού
µηχανισµού και της εκµάθησης κάποιας γλώσσας. Ασφαλώς, η κατάσταση αυτή δεν
θα µπορούσε να διατηρηθεί για πολύ. Θα ήταν αδύνατο το Μπαϊρακτάρ να µείνει
ανεπηρέαστο από όσα διαδραµατίζονταν τότε γύρω του. Έτσι, το ελληνικό προξενείο
Σερρών, το οποίο από το 1886 χρηµατοδοτούσε το ελληνικό σχολικό δίκτυο στην
περιοχή της δικαιοδοσίας του, προέβλεψε στο σχετικό προϋπολογισµό του, για το
έτος 1905-1906, την εκχώρηση ενός ποσού προς σύστασιν σχολής στο Μπαϊρακτάρ. Η
µάλλον καθυστερηµένη αυτή απόφαση φαίνεται να αποτελεί και µια άλλη ένδειξη για
τις δυσκολίες που αντιµετώπιζαν τα βαλκανικά εθνικά κράτη στην προσπάθειά τους
να δηµιουργήσουν ερείσµατα στο χωριό. Αξίζει να προστεθεί ότι στον ίδιο
προϋπολογισµό περιλαµβάνονταν ποσά για τη σύσταση µιας σχολής στο Αλή Μπέη
57

Τερζοπούλου – Γεωργίου, ό.π., σ. 34.
Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Σερρών, Αρχείο συµβολαιογράφου Μακρίδου, αρ. 16/ 22-10-1918.
59
Μαρτυρία του Α.Μ. (Α.Α. 1428). Βλ. επίσης τις σχετικές µαρτυρίες του ίδιου και του Β.Φ. (Α.Α.
1206, 1207, 1429).
60
Σ. Ι. Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισµού της Μακεδονίας
κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, (Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 31), Θεσσαλονίκη 1970,
σ. 59-60. Μπάκας, ό.π., σ. 35-48. Α. Ε. Καραθανάσης, «Ηµερολόγιον Νιγρίτης», Η Νιγρίτα - Η
Βισαλτία διά µέσου της ιστορίας, Πρακτικά Β΄ Επιστηµονικού Συµποσίου (Νιγρίτα 17-20 Οκτωβρίου
1996), Θεσσαλονίκη 2000, σ. 303, 309-310.
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Κιόι (σηµ. Αληµπέκιο), το δεύτερο πιο σηµαντικό κέντρο Ροµ της κάτω κοιλάδας του
Στρυµόνα, και µιας σχολής Αθιγγάνων στην Κάτω Τζουµαγιά (σηµ. Ηράκλεια), ένα
από τα δύο πιο σηµαντικά κέντρα Ροµ της άνω κοιλάδας του ποταµού. Όσον αφορά
το δεύτερο βόρειο κέντρο των Ροµ της περιοχής, το Ερνίκιοι (σηµ. Ποντισµένο), εκεί
λειτουργούσε ήδη σχολείο κατά το έτος 1905-190661.
Αλλά αυτά τα πρώτα ερείσµατα του ελληνικού κράτους στο Μπαϊρακτάρ
φαίνεται ότι ήταν εφήµερα και το σχολείο, αν λειτούργησε τελικά, δεν συνέχισε τη
λειτουργία του το έτος 1906-1907. Το ίδιο συνέβη και στο Αλή Μπέη Κιόι. Αντίθετα,
τα ελληνικά σχολεία στις µεγαλύτερες κοινότητες Ροµ της άνω κοιλάδας του
Στρυµόνα λειτούργησαν κανονικά. Οι διαπιστώσεις αυτές βασίζονται στο γεγονός ότι
στο σχετικό προϋπολογισµό του ελληνικού προξενείου Σερρών, για το έτος 19061907, δεν προβλέπεται συνδροµή υπέρ σχολής στο Μπαϊρακτάρ και το Αλή Μπέη
Κιόι, όπως για όλα τα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής και, βέβαια, της Κάτω
Τζουµαγιάς και του Ερνίκιοι62.
Ελληνικό σχολείο, χαµηλόν συνιστάµενον εκ µιας παραδόσεως, λειτούργησε
σίγουρα στο Μπαϊρακτάρ το έτος 1912-1913, δηλαδή αµέσως µετά την προσάρτηση
της περιοχής στο ελληνικό κράτος. Το σχολικό κτήριο ανήκε στην κοινότητα και
χαρακτηριζόταν τότε, ως προς την κατάστασή του, διατηρήσιµον. Το επόµενο έτος
υπήρχαν ήδη τρεις τάξεις, ήτοι Νηπιακή και Προκαταρκτική εν συνδιασµώ, Πρώτη και
∆ευτέρα Προτύπου µε είκοσι µαθητές και τρεις µαθήτριες63. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
αριθµός των µαθητών αντιπροσώπευε τότε περίπου το 1/4 του συνόλου των αγοριών
ηλικίας 5-15 ετών του χωριού64.

61

Γ. Ν. Αψηλίδης, «Χρηµατοδότηση και επιθεώρηση ελληνικών σχολείων στην περιοχή των Σερρών
στις αρχές του 20ού αιώνα», Σίρις 6 (1997-2002) 88, 113-117, 128, ιδιαίτερα σ. 129-132, όπου
δηµοσιεύονται οι προϋπολογισµοί των σχολικών ετών 1905-1906 και 1906-1907. Συγκεκριµένα, στο
Ερνίκιοι λειτουργούσε τότε µόνο πρώτη και δεύτερη τάξη και ίσως το σχολείο δεν είχε πάνω από ένα
χρόνο λειτουργίας.
62
Στο ίδιο, ό.π., σ. 129-132.
63
Ι.Α.Μ., ό.π., «Προσόντα και µισθός διδακτικού προσωπικού. Σηµαιοφόρος». Φωτοτυπία του verso
του εγγράφου δηµοσιεύει, χωρίς σχολιασµό, η Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, ό.π., σ. 390. Τη
λειτουργία του σχολείου κατά το έτος 1912-1913 πληροφορούµαστε έµµεσα από τα στοιχεία του ίδιου
εγγράφου για τη διδασκάλισσα, τη δεκαεπτάχρονη άγαµη Σερραία Χρυσάνθη Νικολαΐδου. Για την
ακρίβεια, αναφέρονται τα εξής: Αποπερατώσασα διπλωµατούχος την Γρηγοριάδα (Παρθεναγωγείον
Σερρών) το 1912, εξήλθον, διδάσκουσα, απ’ ευθείας τω ενταύθα χωρίω, έχουσα καθήκον του διδάσκειν
της καθ’ ηµάς θεοσώστου επαρχίας κατά το σχολικόν έτος 1913-1914, συµορφουµένη ακριβώς προς την
διδασκαλίαν της Ορθοδόξου εκκλησίας, και απέχουσα παντός απάδοντος Θρησκευτικώς, ηθικώς και
πολιτικώς.
64
Ο υπολογισµός αυτός βασίζεται στο ότι 89 αγόρια γεννήθηκαν στο διάστηµα των ετών 1898-1908.
Βλ. Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Σερρών – Αρχείο ∆ήµου Νιγρίτας, «Μητρώο Αρρένων Φλάµπουρου,
Γεωργουλά, Καρά Ορµάν» (1913).
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Αντίθετα µε τις στατιστικές του Ελληνικού Στρατού, τα σχετικά µε την
εκπαίδευση ελληνικά διοικητικά έγγραφα της εποχής δεν αναφέρουν ως γλώσσα των
κατοίκων του Μπαϊρακτάρ την ελληνική αλλά τη ροµανί (Ρωµιόγυφτη)65. Η ροµανί
αποτελεί και σήµερα µια ζωντανή γλώσσα στο Φλάµπουρο, µε πολλά βέβαια
ελληνικά στοιχεία (τώρα εµείς µισο-ελληνικά, µισο-γύφτικα µιλάµε)66, αλλά
παράλληλα χρησιµοποιείται και η ελληνική, η οποία έχει λάβει τη θέση της
τουρκικής. Το γεγονός αυτό διατύπωνε µε σαφήνεια, πριν µερικά χρόνια, και ο
Νιγριτινός συγγραφέας Α. Θηλυκός: […] µητρική λαλιά, παραφθαρµένη και αυτή και
εκφυλισµένη από τις πολλές παρεισφρύσεις, λέξεων και φράσεων, από την Τουρκική
και Ελληνική γλώσσα, που και την µια και την άλλη, µάθαιναν αναγκαστικά, ένεκα της
άµεσης επαφής που είχαν και µε τους Τούρκους και µε τους Έλληνες καθηµερινά […]67
Αλλά η αναγκαστική εκµάθηση της ελληνικής δεν επήλθε µόνο ένεκα της
άµεσης επαφής µε τους Έλληνες. Οι αναµνήσεις των κατοίκων του Φλάµπουρου για
την απαγόρευση της γλώσσας τους, κατά τη διάρκεια της µεταξικής περιόδου,
διατηρούνται ακόµη ζωντανές:
Εάν έλεγες τη γλώσσα, τη γλώσσα τη µιλούσες, ρετσινόλαδο. — Απαγορεύονταν.
Εκτός από την ελληνική. Είχαµε εδώ ανθρώπους που ήξεραν βουλγάρικα, άλλοι
ήξεραν γύφτικα, άλλοι ήξεραν… διάφορες γλώσσες. Όχ’ µόν’ εδώ και στ’ άλλα
τα χωριά. […] Οι γυναίκες δεν ερχόταν καθόλου στο παζάρι να πάνε, αφού δεν
ήξεραν. Έπρεπε υποχρεωτικά να πάµε εµείς, που ξέραµε τα ελληνικά.
Ρετσινόλαδο και ρέγγα. Θα ’πινες το ρετσινόλαδο, µετά από πάν’ και µια ρέγγα
αρµυρή, µια φορά να πάει εκεί που έπρεπε να πάει68.
δ. Η θρησκεία
Τα αριθµητικά δεδοµένα των οθωµανικών καταστίχων, όπως αναφέραµε
προηγουµένως, µαρτυρούν ότι οι Ροµ του καζά των Σερρών ήταν, στο α΄ µισό του
15ου αιώνα, κυρίως χριστιανοί και ότι οι λίγοι µουσουλµάνοι κατοικούσαν µάλλον
µόνο στην πόλη των Σερρών. Αργότερα, στις αρχές του 20ού αιώνα, πληθυσµιακά
στοιχεία µας πληροφορούν ότι µουσουλµάνοι Ροµ (Μουσουλµάνοι αθίγγανοι,
τουρκοαθίγγανοι) συγκατοικούσαν µαζί µε χριστιανούς και σε χωριά του καζά.
Ιδιαίτερα στην κάτω κοιλάδα του Στρυµόνα, µουσουλµάνοι Ροµ αναφέρονται στο
65

Ι.Α.Μ., ό.π.
Μαρτυρία του Α.Μ. (Α.Α. 1207). Βλ. επίσης τις σχετικές µαρτυρίες του ίδιου (Α.Α. 1206, 1428).
67
Θηλυκός, ό.π., σ. 135.
68
Μαρτυρίες των Β.Φ. και Α.Μ. (Α.Α. 1429).
66

16

Νεοχώρι και το Φιτόκ (σηµ. Ανθή)69. Πάντως, το ότι υπήρχαν χριστιανοί
(Ρωµηόγυφτοι, Χριστιανόγυφτοι) και µουσουλµάνοι (Τουρκόγυφτοι) Ροµ στο σαντζάκι
των Σερρών, κατά την οθωµανική περίοδο, θεωρείται δεδοµένο και στην τοπική
βιβλιογραφία70.
Ωστόσο, η τοπική βιβλιογραφία θεωρεί ότι οι κάτοικοί του Μπαϊρακτάρ και
του Φιτόκ ήταν αποκλειστικά χριστιανοί71. Αλλά οι ίδιοι συγγραφείς εξιστορούν ένα
γεγονός από τη δράση του µακεδονοµάχου καπετάν Γιώργη Γιαγκλή που µας
πληροφορεί εµµέσως για εγκατεστηµένους µουσουλµάνους στο Μπαϊρακτάρ.
Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι ο Γ. Γιαγκλής έδιωξε από το Μπαϊρακτάρ –που ήταν
τσιφλίκι, δηλαδή ιδιόκτητη γη– τους µουσουλµάνους (Τούρκους) κολίγους που
εγκατέστησε ο ιδιοκτήτης του τσιφλικιού (µπέης) «δηµεύοντας» τα κτήµατα των
χριστιανών (Ελλήνων) κολίγων του72. Οι ίδιοι, πάλι, συγγραφείς αναφέρουν την
περίπτωση του µουσουλµάνου (Τούρκου) κατοίκου του Μπαϊρακτάρ Καράσαλη που
µετά βαπτίστηκε χριστιανός και τιµήθηκε από το ελληνικό κράτος µε παράσηµο και
δίπλωµα µακεδονοµάχου, επειδή έδιωξε τους βούλγαρους στρατιώτες από τη
Νιγρίτα, το 1913, απειλώντας ότι θα πυρπολήσει το κτήριο όπου έδρευαν73.
Οι κάτοικοι του Μπαϊρακτάρ θεωρούνται ορθόδοξοι, ή απλά χριστιανοί, και
από τις ελληνικές πηγές των τελών του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα74. Οι
βουλγαρικές και σερβικές πηγές της ίδιας περιόδου δεν προσδιορίζουν θρησκευτικά
γενικά τους Ροµ75. Όµως, οι ελληνικές στρατιωτικές στατιστικές, λίγα χρόνια µετά,
αναφέρουν µουσουλµάνους κατοίκους, έστω ολιγάριθµους, και στο Μπαϊρακτάρ.
69

Μακεδονία, ό.π., σ. 47-53.
Πέτροβιτς, ό.π., σ. 131-134. Γ. Καφταντζής, Η ιστορία της Ηράκλειας Νοµού Σερρών, Ηράκλεια
1973, ιδιαίτερα σ. 60-63. Α. ∆. Τολούδη, «“Ρωµιόγυφτοι„. Καταγωγή – εγκατάσταση στο
Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια, Ν. Πετρίτσι», Πανσερραϊκό Ηµερολόγιο 3 (1977) 212-215. Ρ. Κοψίδης κ.ά.,
«Ροµ», Γιατί 185-186 (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 1990) 68-89.
71
Παπαθανασίου, ό.π., σ. 118-119. Π. Θ. Πέννας, «Η ιστορική παρουσία της Βισαλτίας και της
Νιγρίτας και η προσφορά τους στους εθνικούς αγώνες», Σερραϊκά Χρονικά 7 (1976) 213. Θηλυκός,
ό.π., σ. 138. Λιάπης, ό.π., σ. 35. Μπάκας, ό.π., σ. 24, 76.
72
Παπαθανασίου, ό.π., σ. 133-134. Πέννας, ό.π., σ. 213. Μπάκας, ό.π., σ. 90. Με τον τρόπο που
εξιστορείται το γεγονός στη βιβλιογραφία προκαλείται σύγχυση στον αναγνώστη και για το
γαιοκτητικό καθεστώς τους Μπαϊρακτάρ.
73
Παπαθανασίου, ό.π., σ. 155-156. Πέννας, ό.π., σ. 217. Μπάκας, ό.π., σ. 137-138. Για την ακρίβεια, ο
Παπαθανασίου και ο Πέννας γράφουν ότι ο Καράσαλης ήταν από το Φιτόκ (σηµ. Ανθή) και µόνο
Μπάκας γράφει ότι ο Καράσαλης ήταν από το Μπαϊρακτάρ, αν και παραπέµπει στον Παπαθανασίου
και τον Πέννα. Η αναφορά του Μπάκα είναι ορθή, αφού η οικογένεια Καράσαλη είναι εγγεγραµµένη
στο δηµοτολόγιο του Μπαϊρακτάρ. Βλ. Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Σερρών – Αρχείο ∆ήµου Νιγρίτας,
«∆ηµοτολόγιο χωρίου Μπαϊρακτάρι καθώς και των προσφύγων της Νιγρίτας» (1920).
74
Ανώνυµος, ό.π., σ. 166. Μακεδονία, ό.π., σ. 52. Παπαγεωργίου, ό.π., σ. 84.
75
Gopčević, ό.π., σ. 380. K’nčov, ό.π., τ. 1, σ. 69, τ. 2, σ. 479. Τα πληθυσµιακά δεδοµένα του Brancoff
αφορούν µόνο τους χριστιανούς και έτσι δεν µας πληροφορούν για το αν υπήρχαν µουσουλµάνοι Ροµ.
Βλ. Brancoff, ό.π., σ. 200-201.
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Ακριβέστερα, ο συγκεκριµένος οικισµός είχε, πριν από τον πόλεµο του 1912, 168
Ελληνόφωνους Έλληνες και 12 Μωαµεθανούς76. Μουσουλµάνοι κατοικούσαν εκεί και
µετά την προσάρτηση της περιοχής στο ελληνικό κράτος. Συγκεκριµένα, στο µητρώο
αρρένων του Μπαϊρακτάρ του 1913 είναι εγγεγραµµένοι, ανάµεσα στους 277
άρρενες, και 7 µουσουλµάνοι, από τα ονόµατα των οποίων φαίνεται ότι µόνο οι δύο
είχαν υιική σχέση και, συνεπώς, κατοικούσαν τότε σίγουρα έξι µουσουλµανικές
οικογένειες στο χωριό. Ένας από αυτούς µάλλον εκχριστιανίστηκε, καθώς
καταγράφεται ως µουσουλµάνος στη στήλη του θρησκεύµατος και ως ορθόδοξος στη
στήλη των παρατηρήσεων του µητρώου. Επτά χρόνια αργότερα, µόνο ένας κάτοικος
µε µουσουλµανικό όνοµα, του οποίου µάλιστα η κόρη φέρει χριστιανικό όνοµα, είναι
εγγεγραµµένος στο δηµοτολόγιο του Μπαϊρακτάρ77. Τις µαρτυρίες των πηγών
επιβεβαιώνουν σήµερα και οι κάτοικοι του Φλάµπουρου, καθώς αναφέρουν ότι,
εκτός από την οικογένεια Καράσαλη, κατοικούσαν και άλλες µουσουλµανικές (από
τούρκικο αίµα) οικογένειες στο χωριό, µερικές από τις οποίες εκχριστιανίστηκαν µετά
την προσάρτηση της περιοχής στο ελληνικό κράτος78.
Ανεξάρτητα από την ύπαρξη µουσουλµάνων Ροµ στο Μπαϊρακτάρ, η σχέση
των χριστιανών Ροµ, γενικά της περιοχής των Σερρών, µε το χριστιανισµό φαίνεται
ότι ήταν τότε επιδερµική, αν λάβουµε υπόψη µας τη σχετική µαρτυρία του Σ.
Μερτζίδη: έχοντες ήθη και έθιµα περίεργα, τα οποία κληρονοµικώς, από τους γονείς
εις τα τέκνα των µεταδιδόµενα διεσώθησαν και διετηρήθησαν τόσω ζωηρά, ώστε εκτός
ελαχίστων µεταβολών και διαφορών, ας ολίγον κατ’ ολίγον επήνεγκεν ο Χριστιανισµός,
είναι πανοµοιότυπα µε τα υπό του Ηροδότου περιγραφόµενα. Ο χριστιανισµός λοιπόν,
σύµφωνα µε το Μελενικιώτη γιατρό, είχε επιφέρει, ως τα τέλη του 19ου αιώνα,
ελάχιστες µεταβολές στα πολλά αλλόκοτα ήθη και έθιµα των χριστιανόγυφτων της
σερραϊκής πεδιάδας79. Αντίθετα, ο Ν. Πέτροβιτς, αν και παραθέτει στη µελέτη του
για το έθιµο των «Ντουντουλάδων» το σχετικό απόσπασµα του Μερτζίδη, θεωρεί,
στα µέσα του 20ού αιώνα, ότι οι Ρωµηόγυφτοι ως Χριστιανοί δεν είχον την τόλµην να
διατηρήσουν το ειδωλολατρικόν αυτό έθιµον διότι θα ήρχοντο εις σύγκρουσιν µε την
Ορθόδοξον Εκκλησίαν και έτσι υποστηρίζει ότι το έθιµο διατηρήθηκε µόνο από τους
76

Στατιστικοί πίνακες, ό.π., σ. 7.
Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Σερρών – Αρχείο ∆ήµου Νιγρίτας, «Μητρώο Αρρένων Φλάµπουρου,
Γεωργουλά, Καρά Ορµάν» (1913) και «∆ηµοτολόγιο χωρίου Μπαϊρακτάρι καθώς και των προσφύγων
της Νιγρίτας» (1920).
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Μαρτυρίες του Β. Φ. (Α.Α. 1472, 1506). Πρβ. επίσης τις µαρτυρίες του Β. Χ. (Α.Α. 1208, 1426)
που αναφέρεται σε τουρκικά κράµατα και ψεγάδια επί Τουρκοκρατίας στο χριστιανικό Μπαϊρακτάρ.
79
Μερτζίδης, ό.π., σ. 34.
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Τουρκόγυφτους ως το 191280. Αλλά ο Α. Θηλυκός, µιλώντας για τους Ροµ του
Φλάµπουρου και της Ανθής, από τη µια διαπιστώνει, όπως και ο Μερτζίδης, ότι σαν
φυλή και σαν λαός, εξακολουθούν να έχουν ακόµα τις δοξασίες τους και απόκρυφες
λατρευτικές εκδηλώσεις τους, όπως για την Ινδική θεότητα Άµπαµπα και από την άλλη
αναρωτιέται: Παραµένει παράδοξο και ανεξήγητο τω όντι φαινόµενο ακόµα το, πώς
κατόρθωσαν, µέσα στην τροµερή Τουρκική καταπίεση και Μωαµεθανική αγριότητα που
ζούσαν, να διατηρήσουν την Χριστιανική τους πίστη81. Έναν αιώνα µετά τον Σ.
Μερτζίδη, τα παραδοσιακά έθιµα των Ροµ της περιοχής των Σερρών δεν θεωρούνται
πια στην τοπική βιβλιογραφία αλλόκοτα αλλά σπουδαία, αφού έχουν αποκτήσει µια
διαφορετική ερµηνεία: Οι τοπικές παραδόσεις βεβαιώνουν την εθνική δράση των
κατοίκων ενάντια στους Τούρκους. Έτσι, το έθιµο «Τζαµάλα» του Φλάµπουρου έχει
αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία, διότι αποτελεί αναπαράσταση του τρόπου µε τον οποίο
ερχόταν σε επαφή µε τους συγγενείς τους, οι αγωνιστές στην τουρκοκρατία82.
Σύµφωνα µε την προφορική παράδοση, το Μπαϊρακτάρ δεν διέθετε εκκλησία,
αλλά, µετά την εύρεση της εικόνας της Αγ. Άννας, ο χώρος τοποθέτησής της
αποτελούσε και το λατρευτικό χώρο του οικισµού. Για τη µορφή του λατρευτικού
χώρου οι γνώµες διίστανται: Άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν µια πρόχειρη κατασκευή
από καλάµια και άλλοι ότι ήταν ένα δωµάτιο στο σπίτι της γυναίκας που ονειρεύτηκε
την εικόνα και την έβγαλε µέσα από τη γη. Πάντως, όλοι συµφωνούν ότι την εικόνα
τη λάτρευαν κρυφά και την έκρυβαν από Τούρκους, Βούργαρους, Γερµανούς,
Εγγλέζους, Έλληνες εθνικόφρονες, ελασίτες αντάρτες, κακούς ανθρώπους. Μάλιστα,
αναφέρουν ότι η γυναίκα που είχε την εικόνα κοιµόταν µαζί της και, όταν έφευγε από
το σπίτι, την κουβαλούσε πάντοτε στην πλάτη. Γενικά, η εικόνα παρουσιάζεται στις
αφηγήσεις των κατοίκων να ακολουθεί τις µετακινήσεις των προγόνων τους στους
χώρους εγκατάστασής τους, συνιστώντας έτσι µια κινητή εκκλησία: ανάλογα ο
κόσµος όπου πήγαινε την κουβαλούσανε µαζί τους.83 Ωστόσο, λέγεται ότι τα µυστήρια
80

Πέτροβιτς, ό.π., σ. 133.
Θηλυκός, ό.π., σ. 138. Για τον Άµπαµπα διεξοδικά βλ. Y. Hunt, «The Ababas: A Rom Ritual», Οι
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σήµερα βλ. Τερζοπούλου, ό.π., σ. 340 κ.ε.
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Μαρτυρίες των Γ.Μ., Χ.Μ., Β.Φ., Κ.Μ., Κ.∆. (Α.Α. 1100), Β.Φ. (Α.Α. 1201, 1472), Α.Μ. (Α.Α.
1206) και Β.Χ. (Α.Α. 1208, 1426). Για την εικόνα της Αγ. Άννας βλ. επίσης Τερζοπούλου, ό.π., σ. 339
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άρθρο της Λαφαζάνη, ό.π., σ. 97.
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δεν τελούνταν τότε στον ίδιο τον οικισµό αλλά στη Νιγρίτα: όταν παντρεύονταν,
πηγαίναν στη Νιγρίτα και στεφανώνονταν84. Όµως, στο σωζόµενο κώδικα γάµων της
εκκλησιαστικής περιφέρειας Νιγρίτας των ετών 1880-1883 καταχωρούνται και έξι
άδειες γάµων του Μπαϊρακτάρ85 και ίσως υπήρχε κάποιος χώρος για τελετές στο ίδιο
το χωριό. Πάντως, επίσηµα εγκαινιάστηκε ναός αρκετές δεκαετίες µετά, στις 15
Ιουνίου 1930, από το µητροπολίτη Νιγρίτης Ευγένιο86. Αλλά οι Ροµ του Μπαϊρακτάρ
κατοικούσαν ήδη σε ένα νέο οικισµό που ονοµαζόταν Φλάµπουρο.
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